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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

."ä÷ãö ìù úéáå øãç"ì êôäéé åìåë øãçä äæ éãé ìòå ,äîåãëå øîñî éãé ìò øãçá òåá÷ì ùé äôå÷ä úà ¯ èìåá íå÷îá ,åøãçá íçéðéå
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äøåúä úëøá
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záäàåìà éé úàýéìëáe ELôð ìëáe Eááì ìëa ,E §¨©§¨¥§¨¡Ÿ¤§¨§¨§§¨©§§§¨
Eeöî éëðà øLà ,älàä íéøácä eéäå .Eãàî§Ÿ¤§¨©§¨¦¨¥¤£¤¨Ÿ¦§©§

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

שניאורסאהן  מנחם

dglvd zkxaae:" עיה"ק: לירושלים שנשלח dle`bdבמברק bgc `ah `zay zkxaae".

אגרות קודש
 ב"ה,  כ"ג תמוז, תשכ"ג

ברוקלין.

יצחק אלעזר שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו בו שואל בנוגע לפסקי רבנו הזקן במקום שיש חילוק בין השו"ע שלו והסידור, 

כמאי עבדינן.

ידוע אשר הסידור הוא בתראי, ועבדינן כפסקי הסידור ויעוין בזה בספר שער הכולל אשר על 

הסידור )להרב לאוואט(, וביותר ביאור ב"פסקי הסידור" להרב נאה, בו נאספו הפסקי דינים בהם יש 

חילוק בין השו"ע והסידור.

וכיון שהכל בהשגחה פרטית, עלי החובה והזכות לעוררו על ההכרח לקבוע עתים בלימוד פנימיות 

התורה שבדורנו נתגלתה בתורת החסידות, קביעות בכל יום ובהוספה ביום השבת אשר קדש הוא לה'.

בטח יודע משלשת השיעורים דחומש תהלים ותניא הידועים ועכ"פ ישמור עליהם מכאן ולהבא.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

* * *

זמן תחילת קידוש לבנה: יום ראשון בערב, ו' תמוז
זמן סוף קידוש לבנה: מוצאי שבת קודש, י"ב תמוז
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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„ÈÂ'גֹו הּתֹורה חקת זאת גֹו' מׁשה אל ה' «¿«≈ֶֶַַָֹֹֻ

גֹו' אדמה פרה אלי ּופירׁש1ויקחּו , ְְֲִֵֵֵֶָָָֻ

,ׁשמ על נקראת היא לעֹולם ,אלי ויקחּו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָרׁש"י 

רק  הרי להבין, וצרי ּבּמדּבר. מׁשה ׁשעׂשה ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹּפרה

ּכל  נקראֹות ולּמה מׁשה, עׂשה הראׁשֹונה ְְִִֶָָָָָָָָָָֹּפרה

וגם  ,אחרּֿכ ׁשעׂשּו הּפרֹות (ׁשמֹונת ְְֶַַַַַַָָָָהּפרֹות

הּמׁשיח  מל ׁשּיעׂשה העׂשירית ׁשמֹו2ּפרה על ( ְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָ

הּידּוע  ּדעלּֿפי ּולהֹוסיף, מׁשה. ׁשל 3ׁשל ׁשּׁשמֹו ְְְִִֶֶֶֶַַַָֹ

ותֹוכנֹו, ענינֹו על מֹורה - לֹו יקראּו אׁשר ּדבר ְְְְְֲִִֶֶַָָָָּכל

ׁשל  ׁשמֹו על נקראֹות הּפרֹות ׁשּכל ּדזה ְְְִֶֶֶַַָָָָמּובן

הּוא  למׁשה) (הּׁשּיכּות ׁשּזה לפי הּוא ְְִֶֶֶֶַַָֹֹמׁשה,

יֹותר  עֹוד להבין צרי ֿ זה ועלּֿפי ותֹוכנם. ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָענינם

עׂשּית  הרי מׁשה, ׁשם על נקראֹות ׁשהּפרֹות ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹזה

הּכהנים  עלֿידי היתה ּפרה 4הּפרֹות [וגם ְְְֲִֵַַַַָָָָָֹ

הּכהן  אלעזר עלֿידי נעׂשתה ּופרּוׁש5הראׁשֹונה , ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

ׁשּנעׂשתה  רק לכאֹורה הּוא מׁשה" ׁשעׂשה ְְִֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ"ּפרה

וציּוּויֹו הֹוראתֹו למׁשה,6עלּֿפי ׁשּיכּותן ּומהי ,[ ְְִִִֶַַַָָָָֹ

ׁשמֹו. על ׁשּנקראֹות ְְְִֶַַָועד

ּתֹורה'ÔÈÚ‰Âב) ּב'לּקּוטי ּדאיתא אדּומה'7הּוא, ׁשּב'פרה זה על ּדהּטעם , ¿»ƒ¿»ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָ

היא  אדּומה ּפרה ׁשּמצות לפי הּוא, הּתֹורה" חקת "זאת ְְֱֲִִִֶֶַַַַָָָָֹֻנאמר

ׁשּכתּוב  ּכמֹו מׁשה, ׁשל ׁשמֹו על נקראת ׁשהּתֹורה ּכמֹו ולכן, הּתֹורה. 8ּכללּות ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

עבּדי  מׁשה ּתֹורת נקראת 9זכרּו הּתֹורה, ּכלל ּות ׁשהיא אדּומה, ּפרה ּגם ּכן , ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

משה  ׁשל ׁשמֹו ּתֹורה'10על ּב'לּקּוטי ּׁשּכתּוב  ּדמה להֹוסיף, יׁש ולכאֹורה . ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

הּתֹורה  למצֹות ּבעיקר היא הּכּונה הּתֹורה, ּכללּות היא אדּומה ּפרה ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָָָָָָׁשּמצות

ׁשם  ּתֹורה' ּב'לּקּוטי מהּבאּור ּכללּות 11[ּכּמּובן הּוא אדּומה ּפרה ׁשּמצות ּדזה , ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
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תנש"א*. - תמוז י"בֿי"ג הגאולה חג בקונטרס לאור ויצא שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה המאמר (חוקת)1)*) פרשתנו

אֿב. ספ"ג.2)יט, אדומה פרה הל' א 3)רמב"ם סימן תשל"ד) (קה"ת וביאורים תשובות בארוכה וראה פ"א. שעהיוה"א

ואילך). רפח ס"ע ח"א באג"ק הי"א.4)(נדפס פ"א אדומה פרה הל' ג.5)רמב"ם יט, שיעשה 6)פרשתנו העשירית פרה ע"ד

שתיעשה  אלא כהן), ע"י להיות צריכה הפרה עשיית (כי יעשה עצמו שמשיח לא הוא (בפשטות) שהפירוש המשיח, מלך

שלו. הציווי א).7)ע"פ (נו, פרשתנו כב.8)ריש ג, א.9)מלאכי פט, כאן.10)שבת יקר כלי עד"ז ואילך.11)ראה ב נו,

המזמור  מבואר בו כי - שליט"א אדמו"ר כ"ק להולדת הצדי"ק שנת - המאמר]) י"ל [בה (תנש"א זו לשנה במיוחד שייך זה שמאמר ולהעיר, (*

שבתהלים. צדי"ק מזמור למשה, תפלה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
נאמר: חוקת, פרשת השבוע, פרשת בתחילת

EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ 'B‚ ‰¯Bz‰ ˙˜Á ˙‡Ê 'B‚ ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯a„ÈÂ«¿«≈∆…∆…À««»¿ƒ¿≈∆
'B‚ ‰Ó„‡ ‰¯Ù1,EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ È"L¯ L¯ÈÙe רבינו , משה אל »»¬À»≈≈«ƒ¿ƒ¿≈∆

‡È‰ ÌÏBÚÏ הבאים בדורות שיעשו זו גם האדומה, ÏÚהפרה ˙‡¯˜ ¿»ƒƒ¿≈«
‰LÓ ‰NÚL ‰¯t ,EÓLƒ¿»»∆»»…∆
È¯‰ ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ .¯a„na«ƒ¿»¿»ƒ¿»ƒ¬≈
‰NÚ ‰BL‡¯‰ ‰¯t ˜«̄»»»ƒ»»»
Ïk ˙B‡¯˜ ‰nÏÂ ,‰LÓ…∆¿»»ƒ¿»»

˙B¯t‰ משה אחרי שנעשו האדומות «»
Œ¯Á‡ eNÚL ˙B¯t‰ ˙BÓL)¿««»∆»««
˙È¯ÈNÚ‰ ‰¯t Ì‚Â ,Ck»¿«»»»¬ƒƒ

ÁÈLn‰ CÏÓ ‰NÚiL2ÏÚ ( ∆«¬∆∆∆«»ƒ««
?‰LÓ ÏL BÓL¿∆…∆

,ÛÈÒB‰Ïe את יותר עוד ולהגדיל ¿ƒ
‰Úe„iהשאלה ÈtŒÏÚc3 בתורת ¿«ƒ«»«

c·¯החסידות Ïk ÏL BÓML∆¿∆»»»
BÏ e‡¯˜È ¯L‡ אינו הקודש בלשון ¬∆ƒ¿¿

- אלא בלבד חיצוני ÏÚעניין ‰¯BÓ∆«
BÎB˙Â BÈÚ הפנימי‰Êc Ô·eÓ , ƒ¿»¿¿»¿∆
˙B¯t‰ ÏkL השנים בכל האדומות ∆»«»

ÏLהבאות  BÓL ÏÚ ˙B‡¯˜ƒ¿»«¿∆
˙eÎiM‰) ‰fL ÈÙÏ ‡e‰ ,‰LÓ…∆¿ƒ∆∆««»

ÌÎB˙Â ÌÈÚ ‡e‰ (‰LÓÏ של ¿…∆ƒ¿»»¿¿»
הכלל. מן יוצא ללא האדומות הפרות כל

„BÚ ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»ƒ¿»ƒ
ÏÚ ˙B‡¯˜ ˙B¯t‰L ‰Ê ¯˙BÈ≈∆∆«»ƒ¿»«
˙B¯t‰ ˙iNÚ È¯‰ ,‰LÓ ÌL≈…∆¬≈¬ƒ««»

ÌÈ‰k‰ È„ÈŒÏÚ ‰˙È‰4 כמפורש »¿»«¿≈«…¬ƒ
‰¯‡BL‰תורהב  ‰¯t Ì‚Â]¿«»»»ƒ»

¯ÊÚÏ‡ È„ÈŒÏÚ ‰˙NÚ∆∆¿»«¿≈∆¿»»
Ô‰k‰5, השבוע בפרשת ככתוב «…≈

"‰LÓ ‰NÚL ‰¯t" Le¯Ùe≈»»∆»»…∆
‰˙NÚpL ˜¯ ‰¯B‡ÎÏ ‡e‰ƒ¿»«∆∆∆¿»

BÈeeÈˆÂ B˙‡¯B‰ ÈtŒÏÚ6 אין אבל «ƒ»»¿ƒ
בפועל  משה עשה שאכן ],הכוונה

Ô˙eÎiL È‰Óe האדומות הפרות של «ƒ«»»
הכוהנים  ÚÂ„שעשו ,‰LÓÏ¿…∆¿«

?BÓL ÏÚ ˙B‡¯˜pL∆ƒ¿»«¿

‡˙È‡c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â Bz¯‰'מובא ·) ÈËewÏ'a7, חסידות מאמרי ¿»ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ≈»
ופסוקי  דברים במדבר ויקרא (בחומשים התורה פרשיות על הזקן אדמו"ר של

השירים) "Ê‡˙שיר ¯Ó‡ '‰Óe„‡ ‰¯Ù'aL ‰Ê ÏÚ ÌÚh‰c¿««««∆∆¿»»¬»∆¡«…
"‰¯Bz‰ ˙˜Á'הפרה חוקת 'זאת t¯‰ולא ˙ÂˆnL ÈÙÏ ,‡e‰ À««»¿ƒ∆ƒ¿«»»

‡È‰ ‰Óe„‡ של והעניין התוכן ¬»ƒ
‰¯Bz‰ ˙eÏÏk זאת' בה נאמר ולכן ¿»«»

היא  שלכאורה אף התורה' חוקת

פרטית. אחת BÓkמצווה ,ÔÎÏÂ¿»≈¿
‰¯Bz‰L כולהBÓL ÏÚ ˙‡¯˜ ∆«»ƒ¿≈«¿

·e˙kL BÓk ,‰LÓ ÏL8e¯ÎÊ ∆…∆¿∆»ƒ¿
Èc·Ú ‰LÓ ˙¯Bz9Ìb Ôk , «…∆«¿ƒ≈«

˙eÏÏk ‡È‰L ,‰Óe„‡ ‰¯t»»¬»∆ƒ¿»
ÏL BÓL ÏÚ ˙‡¯˜ ,‰¯Bz‰«»ƒ¿≈«¿∆

‰˘Ó10. …∆
‰Óc ,ÛÈÒB‰Ï LÈ ‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»≈¿ƒ¿«
'‰¯Bz ÈËewÏ'a ·e˙kM∆»¿ƒ≈»
‡È‰ ‰Óe„‡ ‰¯t ˙ÂˆnL∆ƒ¿«»»¬»ƒ

,‰¯Bz‰ ˙eÏÏk לעיל כנזכר ¿»«»
˙BˆÓÏ ¯˜ÈÚa ‡È‰ ‰ek‰««»»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿

‰¯Bz‰ אדומה פרה שמצוות היינו «»
את  בתוכו הכולל כללי עניין היא

המצוות  כל של והעניין התוכן

ÈËewÏ'a ¯e‡a‰Ó Ô·enk]«»≈«≈¿ƒ≈
ÌL '‰¯Bz11˙ÂˆnL ‰Êc , »»¿∆∆ƒ¿«

˙eÏÏk ‡e‰ ‰Óe„‡ ‰¯t»»¬»¿»
Ïk „BÒÈ Èk ,‡e‰ ‰¯Bz‰«»ƒ¿»
,'·BLÂ ‡Bˆ¯' ‡e‰ ˙Bˆn‰«ƒ¿»»
‡Bˆ¯' ÔÈÚ ‡e‰ ‰Óe„‡ ‰¯Ùe»»¬»ƒ¿«»
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   וידבר ה' אל משה גו'ה "מאמר ד  ) ג
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 הר  ..................................................  ביאור קהתי 
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  עם ביאורים שבתמסכת   )כא
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  : מתורת רבותינו נשיאי חב"ד

    עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   )כב

 מהר  .................................................  אדמו"ר הזקן 

  הפירותברכת ת שולחן ערוך הלכו  ) כג

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

    מה טובו  התורלקוטי   )כד

 מטר  ................................................  ו"ר הזקן אדמ 

   תורת חיים  )כה

 סר  ...............................................  אדמו"ר האמצעי 

  דרך מצותיך –מאמרי הצ"צ   )כו

 אסר  .......................................  צמח צדק"אדמו"ר ה"

   תורת שמואל תרל"ב  )כז

 בסר  .............................................  הר"ש אדמו"ר מו

   העבודהקונטרס   )כח

 גסר  .............................................  אדמו"ר מוהרש"ב

  קונטרסים –ם מאמריספר ה  )כט

 דסר  ............................................  אדמו''ר מוהריי''צ

  בלה"ק גתש" -ש"בספר השיחות ה'ת  ) ל

 זרס  ............................................  אדמו''ר מוהריי''צ

 סחר  .........................................  א כפרק  ספר הזכרונות  )לא

  אגרות קודש   )לב
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 ערב  .................................  חומש לקריאה בציבור  ) לג

 פדר  .................  קודש-קריאה התורה למנחת שבת  )לד

 פה ר  .........................  הפרק לפרקי אבות  ביאורים  ) לה

 פור  ...............  בלק-לשבוע פרשת חוקתלוח זמנים   ) לו

 פזר  .............  שבת קודשלהדלקת נרות סדר מצות   ) לז



h"kyz'dו ,fenz a"i ,wlaÎzweg t"y

'רצֹוא  הּוא הּמצֹות ּכל יסֹוד ּכי הּוא, ְְִִַַָָָהּתֹורה

וׁשֹוב']. 'רצֹוא ענין הּוא אדּומה ּופרה ְֲִַָָָָָָוׁשֹוב',

ּכללּות למׁשה.zFvnועלּֿפיֿזה ׁשּיכֹות הּתֹורה ְְִֶַָ¦§ְֶַַָָֹ

LÈÂ ּבּתניא ּׁשּכתּוב מה עלּֿפי זה 12לבאר ¿≈ְְִֵֶֶַַַַָָָ

לּדֹור  רּבנּו מׁשה ׁשּצוה זה על ְִֵֶֶֶַַַַַַָֹּדהּטעם

ּבכל  ּפעמים קריאתֿׁשמע לקרֹות לארץ ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָׁשּנכנסּו

(אף  ּבמסירתֿנפׁש ׁשמים מלכּות לקּבל ְְְִִִֵֶֶַַַַַָיֹום

וגֹו' ה' יּתן ּומֹוראכם ּפחּדכם להם )13ׁשהבטיח ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָ

ּבזכירת  ּתלּוי הּתֹורהּֿומצֹות ׁשּקּיּום מּפני ְְְִִִִִֵֶַַָָהּוא

ׁשּמׁשה  ּדזה לֹומר, ויׁש הּמסירתֿנפׁש. ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַֹענין

ּכי  הּוא, לארץ ׁשּנכנסּו לּדֹור זה צוה ְְְִִִֶֶֶַַָָָָּדוקא

ׁשהאדם  וכיון הּביטּול, ענין הּוא ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָמסירתֿנפׁש

ּבכדי  לכן הּביטּול), ענין היפ) מציאּות ְְְִִִִֵֵֵֶַַָהּוא

[ּובאֹופן  ּבגילּוי אצלֹו יהיה הּמסירתֿנפׁש ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַׁשענין

לא  ולילה, יֹומם מּמׁש ּתמיד ּבלּבֹו קבּוע ְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹׁשּיהיה

מּזכרֹונֹו מיּוחדת.14ימיׁש ּכח נתינת לזה צרי ,[ ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָֹ

הּוא  מׁשה ּכי מׁשה, עלֿידי הּוא ּכח' ְְְִִֵֶֶַַַַֹֹֹוה'נתינת

מה  ונחנּו הּביטּול, ׁשּמׁשה 15ענין עלֿידי ולכן . ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹ

ׁש16צוה  (ּפעמים לּדֹור עליהם לקּבל לארץ ּנכנסּו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

 ֿ עלֿידי ּבמסירתֿנפׁש, ׁשמים מלכּות יֹום) ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָּבכל

 ֿ הּמסירת ענין ּתמיד לזּכור הּכח להם נּתן ְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָֹֹזה

על  נקראת היא "לעֹולם וזהּו ׁשּלהם. ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָנפׁש

אדּומה  [ּדפרה ּומצֹותיה הּתֹורה קּיּום ּכי ,"ְְְֲִִִִֶַָָָָָׁשמ

ענין  ּבזכירת ּתלּוי הּתֹורהּֿומצֹות] ּכללּות ְְְְִִִִִַַַָָָהיא

 ֿ הּמסירת ענין ּתמיד לזּכור והּכח ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָֹֹהּמסירת ֿנפׁש,

האתּפׁשטּותא  ועלֿידי מׁשה, עלֿידי הּוא ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָֹנפׁש
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כה.13)ספכ"ה.12) יא, שם.14)עקב בתניא אדה"ז ח.15)לשון טז, מ"ש16)בשלח אדה"ז ע"פ לשון יומתק בפנים

שנכנסו  הדור נצטוה "למה הול"ל ולכאורה - כו'" לארץ שנכנסו לדור תורה במשנה ע"ה רבינו משה ציוה "למה שם בתניא

שבזה  לומר יש בפנים מ"ש וע"פ תורה? במשנה נאמר ושהציווי רבינו משה ע"י הי' שהציווי בזה נוגע ומה כו'", לארץ

משה  אמר תורה שמשנה - תורה" "במשנה מוסיף יותר עוד זה להדגיש ובכדי ממשה. הוא המס"נ זכירת על שהכח מרמז

כ, שה"ש לקו"ת (ראה בהשגתו נתעצם שזה היינו שם), פירש"י וראה ב לא, (מגילה עצמו מפי אלא שליח בתור רק לא

ג).

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'·BLÂ רצות שהן נאמר העליונה המרכבה של (מלאכים) הקודש חיות על »

ה"רצוא", בין שילוב להיות צריך יהודי כל של ה' בעבודת וגם ושוב". "רצוא

ובין  הנפש, כלות כדי עד הדביקות בתכלית בה' לדבוק והשאיפה התשוקה

בגוף  כנשמה ומצוות בתורה לעסוק שיוכל כדי בגוף הנשמה חיי של ה'שוב'

הנפש  כלות לידי לבוא ולא הזה בעולם

תורה' ב'לקוטי מבואר כך ועל בפועל,

האדומה  הפרה שבמעשה חוקת פרשת

(ולדוגמא  ושוב רצוא של שילוב יש

ה'שוב' את המסמלים מים גם בה שיש

ולכן  ה'רצוא') את המסמלת אש וגם

עניין  כי התורה", חוקת "זאת בה נאמר

ענייני  בכל להיות צריך ושוב' ה'רצוא

והמצוות]. ∆ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ‰התורה
˙BÎiL ‰¯Bz‰ ˙BˆÓ ˙eÏÏk¿»ƒ¿«»«»

‰LÓÏ שייכת התורה רק (ולא ¿…∆
למשה).

‰Ó ÈtŒÏÚ ‰Ê ¯‡·Ï LÈÂ¿≈¿»≈∆«ƒ«
‡Èza ·e˙kM12ÌÚh‰c ∆»««¿»¿«««

LÓ‰הפנימי ‰ÂvL ‰Ê ÏÚ«∆∆ƒ»…∆
ı¯‡Ï eÒÎpL ¯BcÏ ea«̄≈«∆ƒ¿¿»»∆
ÌÈÓÚt ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ˙B¯˜Ïƒ¿¿ƒ«¿««¬«ƒ

ÌBÈ ÏÎaכדיÏa˜Ï עצמם על ¿»¿«≈
LÙŒ˙¯ÈÒÓa ÌÈÓL ˙eÎÏÓ«¿»«ƒƒ¿ƒ«∆∆
גם  הוא ברוך לקדוש נאמנים ולהיות

נפשם  את למסור יצטרכו כך לשם אם

ÌÎcÁt Ì‰Ï ÁÈË·‰L Û‡)«∆ƒ¿ƒ«»∆«¿¿∆
'B‚Â '‰ ÔzÈ ÌÎ‡¯BÓe13 וכיוון «¬∆ƒ≈¿

מה  לשם מפניהם, יפחדו האומות שכל

לא  והרי נפש, למסירות זקוקים היו

לעשות  אותם יאלץ שמישהו ייתכן

נ  עליהם משהו ולכן שמים מלכות גד

נפש) למסירות מוכנים ‰e‡להיות
˙BˆÓeŒ‰¯Bz‰ ÌeiwL ÈtÓƒ¿≈∆ƒ«»ƒ¿
Œ˙¯ÈÒn‰ ÔÈÚ ˙¯ÈÎÊa ÈeÏz»ƒ¿ƒ«ƒ¿««¿ƒ«

LÙ ֿ קריאת של התוכן וזה תמיד ∆∆
שמע  קריאת לקרוא צריך ולכן שמע

להיות  צריך נפש המסירות שעניין שם בתניא שממשיך וכפי יום בכל פעמיים

לעמוד  יוכל בזה כי מזיכרונו ימיש לא ולילה, יומם ממש, תמיד בלבו "קבוע

שעה.."). ובכל עת בכל תמיד לנצחו יצרו נגד

‰Ê ‰Âˆ ‡˜Âc ‰LnL ‰Êc ,¯ÓBÏ LÈÂ את תמיד לזכור הצורך  את ¿≈«¿∆∆…∆«¿»ƒ»∆
נפש המסירות LÙŒ˙¯ÈÒÓעניין Èk ,‡e‰ ı¯‡Ï eÒÎpL ¯BcÏ«∆ƒ¿¿»»∆ƒ¿ƒ«∆∆

ÏeËÈa‰ ÔÈÚ ‡e‰,האישית המציאות Ì„‡‰Lשל ÔÂÈÎÂ עצמו מצד ƒ¿««ƒ¿≈»∆»»»
˙e‡ÈˆÓ ‡e‰עצמית יישות תחושת ‰ÏeËÈa),עם ÔÈÚ CÙÈ‰) ואם ¿ƒ≈∆ƒ¿««ƒ

טבעו  היפך היא נפש המסירות עניין כן

Œ˙¯ÈÒn‰ ÔÈÚL È„Îa ÔÎÏ»≈ƒ¿≈∆ƒ¿««¿ƒ«
ÈeÏÈ‚a BÏˆ‡ ‰È‰È LÙ∆∆ƒ¿∆∆¿¿ƒ
BaÏa Úe·˜ ‰È‰iL ÔÙB‡·e]¿∆∆ƒ¿∆»«¿ƒ
‡Ï ,‰ÏÈÏÂ ÌÓBÈ LnÓ „ÈÓz»ƒ«»»»«¿»…

BB¯ÎfÓ LÈÓÈ14 ספר כלשון »ƒƒƒ¿
Ákהתניא  ˙È˙ ‰ÊÏ CÈ¯ˆ ,[»ƒ¿∆¿ƒ«…«

'Ák ˙È˙'‰Â .˙„ÁeÈÓ הזו ¿∆∆¿«¿ƒ«…«
ברוך  הקדוש למען הנפש את למסור

לטבע  בניגוד הוא שהדבר למרות הוא

Èkהאדם ,‰LÓ È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈…∆ƒ
,ÏeËÈa‰ ÔÈÚ ‡e‰ ‰LÓ כפי …∆ƒ¿««ƒ

עצמו  על ואהרן eÁÂשאמר משה ¿«¿
‰Ó15 כלוםÈ„ÈŒÏÚ ÔÎÏÂ . »¿»≈«¿≈

‰LnL המציאות ביטול שעניינו ∆…∆
‰Âˆ16ı¯‡Ï eÒÎpL ¯BcÏ ƒ»«∆ƒ¿¿»»∆

ÏÎa ÌÈÓÚt) Ì‰ÈÏÚ Ïa˜Ï¿«≈¬≈∆«¬«ƒ¿»
Œ˙¯ÈÒÓa ÌÈÓL ˙eÎÏÓ (ÌBÈ«¿»«ƒƒ¿ƒ«
Ì‰Ï Ôz ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,LÙ∆∆«¿≈∆ƒ«»∆
(וכן  לארץ שנכנסו בדור ישראל לבני

עלֿידי  הבאים בדורות ישראל לבני

ד  בכל הדור להלן)נשיא שיובא כפי ור,

ÔÈÚ „ÈÓz ¯ÂkÊÏ Ák‰«…«ƒ¿…»ƒƒ¿«
.Ì‰lL LÙŒ˙¯ÈÒn‰«¿ƒ«∆∆∆»∆

e‰ÊÂ ז"ל חכמינו מאמר פירוש גם ¿∆
אדומה פרה ‰È‡לגבי ÌÏBÚÏ"¿»ƒ

,"EÓL ÏÚ ˙‡¯˜,משה שם על ƒ¿≈«ƒ¿
‰È˙BˆÓe ‰¯Bz‰ Ìei˜ Èkƒƒ«»ƒ¿∆»
˙eÏÏk ‡È‰ ‰Óe„‡ ‰¯Ùc]¿»»¬»ƒ¿»

˙BˆÓeŒ‰¯Bz‰ ולכן לעיל, כנזכר «»ƒ¿
התורה" חוקת "זאת בה ÈeÏzנאמר [»

,LÙŒ˙¯ÈÒn‰ ÔÈÚ ˙¯ÈÎÊaƒ¿ƒ«ƒ¿««¿ƒ«∆∆
התניא  מספר לעיל ‰LÙŒ˙¯ÈÒnכמובא ÔÈÚ „ÈÓz ¯ÂkÊÏ Ák‰Â¿«…«ƒ¿…»ƒƒ¿««¿ƒ«∆∆

ÏÎaL ‰LÓc ‡˙eËLt˙‡‰ È„ÈŒÏÚÂ ,‰LÓ È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈…∆¿«¿≈»ƒ¿«¿»¿…∆∆¿»
¯Bc17, שלהם שהנשמה ישראל בני ראשי יש ודור דור שבכל בזוהר כמובא
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ז 'eb dxezd zweg z`f 'eb dyn l` 'd xacie

ּדֹור  ׁשּבכל אדמּו"ר 17ּדמׁשה מו"ח לכ"ק עד , ְְְְֶֶַַָֹ

לֹומר, ויׁש והּגאּולה. הּׂשמחה ּבעל ּדֹורנּו ְְְְְִִֵֵַַַַַָָנׂשיא

מׁש ּבכל ּדֹורנּו נׂשיא ׁשל ׁשעבֹודתֹו ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָּדעלֿידי

נׂשיאּותֹו ׁשנֹות ּבמסירתֿנפׁש18ׁשלֹוׁשים היתה ְְְְְִִִִֶֶַָָ

 ֿ הּמסירת זכירת על ּכח' ה'ּנתינת לכן ְְְְִִִִֵַַַַַַַָֹּבגילּוי,

הּוא  - ׁשּבדֹורנּו ּדמׁשה מאתּפׁשטּותא ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָֹנפׁש

יֹותר. עֹוד ְִֵּבגילּוי

,ÛÈÒB‰Ïe ּפרה ׁשּמצות ּבזה ּדמהּבאּורים ¿ƒְְִִֵֵֶֶַַָָָ

הּתֹורה  ּכל ּכללּות היא ְֲִַָָָָאדּומה

הּוא  הּתֹורה] חקת זאת ּבּה נאמר ּכי 19[ׁשּלכן , ֱִֵֶֶַַַָָָֹֻ

הינּו חּוקה. ׁשהם הּוא הּמצֹות ּדכל ְְְְִֵֶַַַָָהּיסֹוד

מהּׂשכל, ׁשּלמעלה העליֹון רצֹון הם ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשהּמצֹות

עֹול, קּבלת ּבדר להיֹות צרי קּיּומם ּגם ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָולכן

יּובן 20חּוקה  ועלּֿפיֿזה ּגזרּתי. ּגזרה חקקּתי ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָ

יֹותר  ׁשמֹו21עֹוד על נקראת אדּומה ׁשּפרה זה ְְֲִֵֵֶֶַָָָ

(הגם  הּמצֹות ּכל ׁשּקּיּום ּבכדי ּכי מׁשה, ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָֹׁשל

טעם  עליהם חקת 22ׁשּיׁש ּד"זאת ּבאֹופן יהיה ( ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַֹֻ

ּגם  (ּומצֹותיה ), ׁשהּתֹורה עלֿידי הּוא ְְִֵֶֶַַַַָָָהּתֹורה"

על  נקראת וׂשכל, ּבחכמה ׁשּנתלּבׁשה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָלאחרי

מׁשה  ּתֹורת ּביטּול, הּוא ׁשענינֹו מׁשה, ׁשל ְְִִֶֶֶֶַָֹֹׁשמֹו

אחד  לכל ּכח' ה'נתינת יׁשנּה ועלֿידיֿזה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹעבּדי,

ׁשּבֹו מׁשה ּבחינת (עלֿידי ׁשּקּיּום 23מּיׂשראל ( ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָֹ

ּכקּיּום  ּדקּבלתֿעֹול, ּבביטּול יהיה ׁשּלֹו ְְְְְִִִִֶֶַַַָהּמצֹות

הּתֹורה. חקת זאת אדּומה, ּפרה ְֲִַַַָָָָֹֻמצות
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א).17) קיד, א. (קיב תס"ט ואילך.18)תקו"ז 303 ע' חי"ח לקו"ש וראה ה'שי"ת. שבט יו"ד - תר"פ ניסן ראה 19)ב'

ובכ"מ. .1056 ע' ח"ד ועוד.20)לקו"ש פרשתנו. ריש במדב"ר ח. שם ג. פרשתנו דלקמן 21)תנחומא בהביאור היתרון

ולפי  למשה, שייכים עצמם שהמצוות משמע, משה, של שמו על נקראת התורה) כללות (שהוא אדומה שפרה מזה כי הוא,

בזכירת  תלוי התומ"צ שקיום זה כי עצמם, להמצוות נוגע זה אין המס"נ, ענין מצד הוא למשה שהשייכות דלעיל הביאור

הציווי  מפני (בקב"ע) צ"ל המצוות שקיום זה משא"כ ספכ"ה), (תניא יצרו" נגד לעמוד יוכל בזה "כי הוא המס"נ ענין

עצמם. המצוות לקיום שנוגע בנוגע הו"ע רק לא היא למשה דמצוות שהשייכות דלקמן, להביאור לומר יש מזה ויתירה

שהם  נרגש (חכמה) בתורה נמשכו ית') (רצונו שהמצוות לאחרי שגם דזה עצמם. המצוות בנוגע גם אלא המצוות לקיום

עבדי. משה תורת היא דמצוות הרצון נמשך שבה (תורה) החכמה כי הוא, מהחכמה שלמעלה דחוקים.22)רצון המצוות גם

החוקה  ובערך ובכ"מ), רנח] ע' תשנ"ב [בהוצאת רלז ע' תרכ"ט  סה"מ (ראה אדומה כפרה לגמרי השכל היפך אינם שהרי

קצת. מובנים הם דחוקים המצוות גם - אדומה רפמ"ב.23)דפרה תניא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
רבינו משה של מנשמתו התפשטות ‡„eÓ"¯היא Á"ÂÓ ˜"ÎÏ „Ú«¿«¿

הרבי של חותנו הריי"צ, Ïe‡b‰Â‰הרבי ‰ÁÓO‰ ÏÚa e¯Bc ‡ÈN¿ƒ≈«««ƒ¿»¿«¿»
תרפ"ז) (בשנת תמוז י"בֿי"ג בימים הסובייטית ברוסיה ממאסרו שיצא

לכך. הכוח את הנותן הוא שבדורנו

B˙„B·ÚL È„ÈŒÏÚc ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿«¿≈∆¬»
e¯Bc ‡ÈN ÏL הריי"צ הרבי ∆¿ƒ≈

BL˙עצמו  ÌÈLBÏL CLÓ ÏÎa¿»∆∆¿ƒ¿
B˙e‡ÈN18 תר"פֿתש"י השנים בין ¿ƒ

,ÈeÏÈ‚a LÙŒ˙¯ÈÒÓa ‰˙È‰»¿»ƒ¿ƒ«∆∆¿ƒ
'Ák ˙È˙p'‰ ÔÎÏ משפיע שהוא »≈«¿ƒ«…«

הדור  אנשי כל ÈÎÊ¯˙על ÏÚ«¿ƒ«
‡˙eËLt˙‡Ó LÙŒ˙¯ÈÒn‰«¿ƒ«∆∆≈ƒ¿«¿»
ÈeÏÈ‚a ‡e‰ - e¯B„aL ‰LÓc¿…∆∆¿≈¿ƒ

.¯˙BÈ „BÚ≈
ÌÈ¯e‡a‰Óc ,ÛÈÒB‰Ïe אחד ¿ƒ¿≈«≈ƒ

ÂˆnL˙ההסברים  ‰Êa‰¯t »∆∆ƒ¿«»»
Ïk ˙eÏÏk ‡È‰ ‰Óe„‡¬»ƒ¿»»

‰¯Bz‰ פרטית אחת מצווה רק ולא «»
˙˜Á ˙‡Ê da ¯Ó‡ ÔÎlL]∆»≈∆¡«»…À«

‡e‰ [‰¯Bz‰19„BÒi‰ Èk , «»ƒ«¿
‰Bˆn˙והבסיס  ÏÎc המצוות גם ¿»«ƒ¿

המובנים  וסיבה טעם להם שיש הללו

אנושי  eÁ˜‰בשכל Ì‰L ‡e‰∆≈»
וההיגיון. מהשכל שלמעלה ¿»‰eÈחוק

ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯ Ì‰ ˙Bˆn‰L∆«ƒ¿≈¿»∆¿
הוא  ברוך הקדוש של רצונו

Ìb ÔÎÏÂ ,ÏÎO‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈«≈∆¿»≈«
˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ÌÓei˜ רק לא ƒ»»ƒƒ¿

אלא  מחייבים וההיגיון שהשכל במידה

,ÏBÚ ˙Ïa˜ C¯„a ביטול מתוך ¿∆∆«»«
ממה  ולמעלה האישית המציאות

כפי  ודעת טעם עלֿפי שמתחייב

ובלשון  ופקודה, גזירה שמקיימים

ז"ל  eÁ20Èz˜˜Á˜‰חכמינו »»«¿ƒ
Èz¯Êb ‰¯Êb.לקיימה חובה אלא אחריה" להרהר רשות לך "ואין ¿≈»»«¿ƒ

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ היא כי כללית מצווה היא אדומה שפרה האמור ההסבר לפי ¿«ƒ∆
המצוות לכל הבסיס הוא זה ועניין 'חוקה' של BÈ˙¯מצווה „BÚ Ô·eÈ21 »≈

,‰LÓ ÏL BÓL ÏÚ ˙‡¯˜ ‰Óe„‡ ‰¯tL ‰Êלעיל Èkכמובא ∆∆»»¬»ƒ¿≈«¿∆…∆ƒ
ÌÚË Ì‰ÈÏÚ LiL Ì‚‰) ˙Bˆn‰ Ïk ÌeiwL È„Îa22‰È‰È ( ƒ¿≈∆ƒ»«ƒ¿¬«∆≈¬≈∆««ƒ¿∆

"‰¯Bz‰ ˙˜Á ˙‡Ê"c ÔÙB‡a¿∆¿…À««»
מצוות  שמקיימים כפי עול קבלת מתוך

ודעת מטעם למעלה "חוק" ‰e‡שהן
,(‰È˙BˆÓe) ‰¯Bz‰L È„ÈŒÏÚ«¿≈∆«»ƒ¿∆»
‰LaÏ˙pL È¯Á‡Ï Ìb«¿«¬≈∆ƒ¿«¿»
ÏÚ ˙‡¯˜ ,ÏÎNÂ ‰ÓÎÁa¿»¿»¿≈∆ƒ¿≈«
‡e‰ BÈÚL ,‰LÓ ÏL BÓL¿∆…∆∆ƒ¿»

,ÏeËÈa הפסוק כלשון לעיל, כמובא ƒ
(והמצות) התורה כל על האומר

ŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,Èc·Ú ‰LÓ ˙¯Bz«…∆«¿ƒ¿«¿≈
‰Ê בשכל נתלבשה שהתורה כפי שגם ∆

'תו  היא ביטול עדיין שעניינו משה' רת

„Á‡ ÏÎÏ 'Ák ˙È˙'‰ dLÈ∆¿»«¿ƒ«…«¿»∆»
˙ÈÁa È„ÈŒÏÚ) Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈«¿≈¿ƒ«

BaL ‰LÓ23 התניא בספר כמבואר …∆∆
בה  יש ישראל מבית ונפש נפש ש"כל

כי  עליוֿהשלום, רבינו משה מבחינת

חיות  הממשיכים רועים משבעה הוא

שלכן  ישראל, נשמות לכללות ואלוהות

רבינו  ומשה "רועים". בשם נקראים

ונקרא  כולם, כללות הוא עליוֿהשלום

כן, על יתר זאת ועוד מהימנא... רעיא

מנשמת  ניצוצין יורדין ודור דור בכל

ומתלבשין  עליוֿהשלום רבינו משה

העדה, עיני הדור חכמי של ונפש בגוף

ה' גדולת ולידע העם את דעת ללמד

ונפש") בלב ÌeiwL∆ƒולעבדו
BlL ˙Bˆn‰ ואחד אחד כל של «ƒ¿∆

Œ˙Ïa˜cמישראל ÏeËÈ·a ‰È‰Èƒ¿∆¿ƒ¿«»«
‰¯t ˙ÂˆÓ Ìei˜k ,ÏBÚ¿ƒƒ¿«»»

,‰Óe„‡ ביטול מתוך הוא קיומה מהדעת שלמעלה "חוק" שבהיותה ¬»

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



h"kyz'dח ,fenz a"i ,wlaÎzweg t"y

ּבּמדרׁשp‰Â‰ג) ויקחּו24איתא הּפסּוק על ¿ƒ≈ְְְִִִַַַָָָ

הּקּב"ה  לֹו אמר אדמה, פרה ֲֵֶַַָָָָָָֻאלי

- לאחר  אבל ּפרה, טעם מגּלה אני ל ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָֹלמׁשה,

הּטעם  הּׂשיג ׁשּמׁשה ּדכיון להבין, וצרי ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹחּוקה.

אדּומה, ּפרה ּדמצות הּטעם ּגם הּמצֹות, ְְְְֲִִַַַַַַָָָָּדכל

הּמצֹות  לקּיּום ּכח' ה'נתינת עלֿידֹו נמׁש ְְְְִִִִֵַַַַַַָֹאי

ולכאֹורה  ּגזרּתי". ּגזרה חקקּתי ּד"חּוקה ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָּבאֹופן

ּבמקֹום  ּׁשּכתּוב מה עלּֿפי לבאר אפׁשר ְְְִֵֶֶַַָָָָָָהיה

ּדחּוקים 25אחר  הענינים ׁשני יׁשנם מצוה ׁשּבכל , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָ

ּדעדּות  הּמצֹות (ּגם הּמצֹות ּכל ּכי ְְְְִִִִִֵַַַָָּומׁשּפטים.

,יתּבר רצֹונֹו הם טעם ) עליהם ׁשּיׁש ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָּומׁשּפטים

מהּטעמים  ּגם למעלה מּטעם, למעלה הּוא ְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָורצֹון

(ּגם  ּדמצֹות ׁשהרצֹון ּולאחרי , יתּבר ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשּבחכמתֹו

אדּומה) ּפרה מצות ואפילּו ּדחּוקים, ְְְֲֲִִִִַַַָָָהּמצֹות

ּבהם  נתוּסף (ּדתֹורה), ּבחכמה ונתלּבׁש ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָנמׁש

ּומׁשּפטים  ּדעדּות הּמצֹות ׁשּבין והחילּוק ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָטעם.

ּדעדּות  ׁשּבמצֹות הּוא, ּד'חּוקים' ְְְְְְִִִֵֶַלהּמצֹות

נמׁשכּו יתּבר ׁשּבחכמתֹו הּטעמים ְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָּומׁשּפטים,

אנֹוׁשי. ּבׂשכל ועד הּנבראים, ּבׂשכל ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָונתלּבׁשּו

נתלּבׁשּו לא ׁשּלהם הּטעמים ּד'חּוקים', ְְְְְְִִִִֶֶַַָָֹּובמצֹות

ּפרה  ּדמצות והּטעם הּנבראים. ּבׂשכל (ּכלּֿכ)ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָ

ּדאצילּות) (חכמה יתּבר ּבחכמתֹו הּוא ְְְְֲֲִִֵַָָָָָָאדּומה

ׁשּמׁשה  [וזה הּנבראים. ּבׂשכל ּכלל נמׁש ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹולא

למּטה  ּבהיֹותֹו ׁשּגם לפי הּוא ּפרה, טעם ְְְִִִִֶַַַַָָָהּׂשיג

ּבגילּוי  ּדאצילּות חכמה ּבחינת ].26היה ְְְֲִִִַַָָָָ

e‰ÊÂ הענינים ׁשני יׁשנם הּמצֹות ׁשּבכל ¿∆ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָ

הרצֹון  ׁשּמּצד ּומׁשּפטים, ְְִִִִֶַָָָּד'חּוקים'

צרי וקּיּומם חּוקים, הם הּמצֹות ּכל - ְְְְִִִִִֵַָָָּדמצֹות

ּגזרה  חקקּתי חּוקה עֹול, קּבלת ּבדר ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָלהיֹות

הּמצֹות  ּכל - הּמצֹות ּדטעמי הענין ּומּצד ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָּגזרּתי.

מּצד  (ּגם) להיֹות צרי וקּיּומם מׁשּפטים, ְְְִִִִִִֵַַָָָהם
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ואילך. קמג ע' ניסן שם ובכ"מ.26)ואילך). ב. מט, נצבים לקו"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
אדומה  פרה שעל מכך כמובן שמים, מלכות עול וקבלת האישית המציאות

‰Bz¯‰.נאמר  ˙˜Á ˙‡Ê…À««»
‡˙È‡ ‰p‰Â ‡L¯„na24EÈÏמובא ‚) eÁ˜ÈÂ ˜eÒt‰ ÏÚ אל ¿ƒ≈ƒ»«ƒ¿»««»¿ƒ¿≈∆

רבינו ‡Èמשה EÏ ,‰LÓÏ ‰"aw‰ BÏ ¯Ó‡ ,‰Ó„‡ ‰¯Ù»»¬À»»««»»¿…∆¿¬ƒ
,‰¯t ÌÚË ‰l‚Ó הטעם את ¿«∆««»»

אדומה  פרה מצוות של והנסתר הכמוס

‰˜eÁ Y ¯Á‡Ï Ï·‡ לכל ביחס ¬»¿«≈»
'חוק' של מצווה זו ישראל בני שאר

ודעת. מטעם למעלה CÈ¯ˆÂ¿»ƒו'גזירה'
‰LnL ÔÂÈÎc ,ÔÈ·‰Ï רבינו ¿»ƒ¿≈»∆…∆

ÏÎcעצמו ÌÚh‰ ‚ÈO‰ƒƒ«««¿»
˙ÂˆÓc ÌÚh‰ Ìb ,˙Bˆn‰«ƒ¿««««¿ƒ¿«

‰Óe„‡ ‰¯t פרה גם ולגביו »»¬»
טעם  לה שיש מצווה היא אדומה

בשכל, Úהמובן CLÓ CÈ‡B„ÈŒÏ ≈ƒ¿««»
'Ák ˙È˙'‰ ואחד אחד לכל «¿ƒ«…«

ÔÙB‡aמישראל  ˙Bˆn‰ Ìei˜Ï¿ƒ«ƒ¿¿∆
"Èz¯Êb ‰¯Êb Èz˜˜Á ‰˜eÁ"c¿»»«¿ƒ¿≈»»«¿ƒ
היא  אדומה פרה עצמו משה אצל והרי

וגזירה? חוק לא

¯‡·Ï ¯LÙ‡ ‰È‰ ‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»»»∆¿»¿»≈
הזו  השאלה את Ó‰וליישב ÈtŒÏÚ«ƒ«

¯Á‡ ÌB˜Óa ·e˙kM25, ∆»¿»«≈
הרבי, של ובמאמרים «¿∆ÏÎaLבשיחות

ÌÈÈÚ‰ ÈL ÌLÈ ‰ÂˆÓƒ¿»∆¿»¿≈»ƒ¿»ƒ
ÌÈ˜eÁc מטעם שלמעלה גזירות ¿ƒ

המובנים ÌÈËtLÓeודעת  ƒ¿»ƒ
בשכל. ‰Bˆn˙ומתקבלים Ïk Èkƒ»«ƒ¿

˙e„Úc ˙Bˆn‰ Ìb) המצוות ««ƒ¿¿≈
השבת  כמו ואות לעדות שניתנו

המצוות ÌÈËtLÓeוהמועדים  ƒ¿»ƒ
כיבוד  כמו אנושי בשכל גם המובנות

גזילה  או גניבה ואיסור ואם ≈∆LiLאב
ÌÚË Ì‰ÈÏÚ בשכל ‰Ìהמובן ( ¬≈∆««≈

ÔBˆ¯Â ,C¯a˙È '‰ Ï˘ BBˆ¿̄ƒ¿»≈¿»
,ÌÚhÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ כמו ¿«¿»ƒ««

הוא  הרצון האדם של הנפש שבכוחות

הרצון  גם כך מהשכל, יותר נעלה

העליונה, מהחכמה למעלה הוא העליון

הוא  Ìbוהרצון ‰ÏÚÓÏ¿«¿»«
,C¯a˙È B˙ÓÎÁaL ÌÈÓÚh‰Ó≈«¿»ƒ∆¿»¿»ƒ¿»≈

ÔBˆ¯‰L È¯Á‡Ïe העליון ¿«¬≈∆»»
) ˙BˆÓc,'ה רצון הם שכולן המצוות כל ÌÈ˜eÁc,של ˙Bˆn‰ Ìb ¿ƒ¿««ƒ¿¿ƒ

‰ÓÎÁa LaÏ˙Â CLÓ (‰Óe„‡ ‰¯t ˙ÂˆÓ eÏÈÙ‡Â«¬ƒƒ¿«»»¬»ƒ¿«¿ƒ¿«≈¿»¿»
ÌÚË Ì‰a ÛqÂ˙ ,(‰¯B˙c) מכל המצוות כל שלמעשה ונמצא ¿»ƒ¿«≈»∆««

טעם. וגם רצון גם בהן יש ‰Bˆn˙ההבדל eÏÈÁ‰Â˜הסוגים ÔÈaL ¿«ƒ∆≈«ƒ¿
ÌÈËtLÓe ˙e„Úc אנושי בשכל ומובן גלוי הטעם Bˆn‰Ï˙שבהן ¿≈ƒ¿»ƒ¿«ƒ¿

'ÌÈ˜eÁ'c שכל עלֿפי הטעם שבהן ¿ƒ
e„Úc˙נסתר  ˙BˆÓaL ,‡e‰∆¿ƒ¿¿≈

ÌÈÓÚh‰ ,ÌÈËtLÓeƒ¿»ƒ«¿»ƒ
eÎLÓ C¯a˙È B˙ÓÎÁaL∆¿»¿»ƒ¿»≈ƒ¿¿

למטה  ÏÎNaמלמעלה eLaÏ˙Â¿ƒ¿«¿¿≈∆
Â ,ÌÈ‡¯·p‰.ÈLB‡ ÏÎNa „Ú «ƒ¿»ƒ¿«¿≈∆¡ƒ

ÌÈÓÚh‰ ,'ÌÈ˜eÁ'c ˙BˆÓ·e¿ƒ¿¿ƒ«¿»ƒ
(CkŒÏk) eLaÏ˙ ‡Ï Ì‰lL∆»∆…ƒ¿«¿»»
ÌÚh‰Â .ÌÈ‡¯·p‰ ÏÎNa¿≈∆«ƒ¿»ƒ¿«««
‡e‰ ‰Óe„‡ ‰¯t ˙ÂˆÓc¿ƒ¿«»»¬»
‰ÓÎÁ) C¯a˙È B˙ÓÎÁa¿»¿»ƒ¿»≈»¿»

˙eÏÈˆ‡c כפי העליונה החכמה «¬ƒ
האצילות  בעולם מאירה ÏÂ‡שהיא (¿…

ÌÈ‡¯·p‰ ÏÎNa ÏÏk CLÓƒ¿»¿»¿≈∆«ƒ¿»ƒ
טעם  יש 'חוקים' של במצוות גם אבל

העליונה. LnL‰בחכמה ‰ÊÂ]¿∆∆…∆
ÈÙÏ ‡e‰ ,‰¯t ÌÚË ‚ÈO‰ƒƒ««»»¿ƒ

‰hÓÏ B˙BÈ‰a ÌbL כנשמה ∆«ƒ¿¿«»
הזה  בעולם ÈÁa˙בגוף ‰È‰»»¿ƒ«

ÈeÏÈ‚a ˙eÏÈˆ‡c ‰ÓÎÁ26.[ »¿»«¬ƒ¿ƒ
e‰ÊÂ לעיל האמור של המשמעות ¿∆

˙Bˆn‰ ÏÎaL הן הסוגים, מכל ∆¿»«ƒ¿
'משפטים' והן 'חוקים' הן 'עדות',

'ÌÈ˜eÁ'c ÌÈÈÚ‰ ÈL ÌLÈ∆¿»¿≈»ƒ¿»ƒ¿ƒ
ודעת  מטעם  ÌÈËtLÓeƒ¿»ƒשלמעלה

בשכל, ‰¯ˆÔBהמובנים „vnL∆ƒ«»»
˙BˆÓc הרצון מצד הן שהמצוות כפי ¿ƒ¿

- ‰Ìהעליון ˙Bˆn‰ Ïk»«ƒ¿≈
˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ÌÓei˜Â ,ÌÈ˜eÁƒ¿ƒ»»ƒƒ¿

,ÏBÚ ˙Ïa˜ C¯„a ביטול מתוך ¿∆∆«»«
ציווי  שמקיימים כפי העליון, לרצון

ז"ל  חכמינו ובלשון חוק, בגדר שהוא

.Èz¯Êb ‰¯Êb Èz˜˜Á ‰˜eÁ»»«¿ƒ¿≈»»«¿ƒ
˙Bˆn‰ ÈÓÚËc ÔÈÚ‰ „vÓeƒ«»ƒ¿»¿«¬≈«ƒ¿
- אנושי בשכל ונתלבשו שירדו כפי

ÌÈËtLÓ Ì‰ ˙Bˆn‰ Ïk»«ƒ¿≈ƒ¿»ƒ
ˆ¯CÈבשכל,המובנים  ÌÓei˜Â¿ƒ»»ƒ

) ˙BÈ‰Ï אלא עול קבלת מתוך רק לא ƒ¿
,‰¯t ˙ÂˆÓc ÌÚh‰ Ú„È ‰LnL È„ÈŒÏÚÂ .ÌÚh‰ „vÓ (Ìb«ƒ««««¿«¿≈∆…∆»««««¿ƒ¿«»»
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ט 'eb dxezd zweg z`f 'eb dyn l` 'd xacie

ּפרה, ּדמצות הּטעם ידע  ׁשּמׁשה ועלֿידי ְְְְִֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹהּטעם.

ּבכל  [מהּֿׁשאיןּֿכן הּטעם מּצד זֹו מצוה ּגם ְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָקּים

הּטעם  מּצד אדּומה ּפרה מצות קּיּום ְֲִִִֶַַַַַָָָָאחד,

טעם].27הּוא  לּה יׁש זֹו מצוה ׁשּגם ּׁשּמתּבֹונן ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָזה

לא  מׁשה אצל ׁשּגם ּבפׁשטּות יּובן ְְְִֵֶֶֶֶַַַָֹֹועלּֿפיֿזה 

ּבאֹופן  הּמצֹות קּיּום חסֿוׁשלֹום חסר ְְְִִֵֶַַָָָָהיה

זה  ענין ּכי ּגזר ּתי", ּגזרה חקקּתי ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָּד"חּוקה

אבל  ּדמצֹות. הרצֹון מּצד הּוא הּמצֹות ְְְְֲִִִִֶַַָָָׁשּבקּיּום

ּדמצות  הּיתרֹון ּכי נֹוסף, לבאּור צרי זה ְְְְִִִִֵֵֶַַָָּבאּור

ׁשּבכל  הּוא, הּמצֹות ּכל לגּבי אדּומה ְְְֲִֵֶַַָָָָָּפרה

ּובמצות  הרצֹון, על מעלים ׁשּבהם הּטעם ְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָהּמצֹות

האדם) (ּבׂשכל טעם עליה ׁשאין אדּומה ְֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָּפרה

הּתֹורה" חקת "זאת [ּופרּוׁש ּבגילּוי. הּוא ְִֵַַָָָֹֻהרצֹון

ּפרה  ּכמֹו חּוקה הם הּתֹורה מצֹות ׁשּכל ְְִֵֶַָָָָָהּוא,

ּדהּפרה  ,אלי ויקחּו ׁשּנאמר ּומּזה ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָאדּומה].

ּדענין  מׁשמע, מׁשה, ׁשל ׁשמֹו על ְְְְְִִֵֶֶַַַָֹנקראת

ׁשּבּה ׁשהחּוקה אדּומה, ּפרה ׁשּבמצות ְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָהמיּוחד

לגּבי  ּגם הּוא ּבגילּוי, הּוא מּטעם) למעלה ְְְְִִֵַַַַַָָ(רצֹון

ּפרה, טעם ידע ׁשּמׁשה ּכיון ולכאֹורה, ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹמׁשה,

אדּומה  ּפרה מצות ּבין מׁשה לגּבי החילּוק ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹמהּו

הּמצֹות. ְְִַָלכל

ּׁשּכתּוב Ô·eÈÂד) מה ּבהקּדים ּתפּלה 28זה ¿»ְְְִִֶֶַַָָ

ּבּזהר  ואיתא ׁש'ּתפּלה 29למׁשה. ְְְִִֶֶַַָָֹֹ

עׁשיר  ּתפּלת היא ׁשאמר 30למׁשה' מּמה ּולהעיר . ְְְִִִִִֶֶַַַָָָֹ

ּבׂשיחתֹו הּגאּולה ּבעל אדמּו"ר מו"ח ְְְִַַַַָָכ"ק

ׁשּי31הּידּועה  למׁשה' 'ּתפּלה ׁשהּמזמֹור , ְְְְִִֶֶַַַָָָֹ

הּזקן  ׁשאדמּו"ר [ּכּידּוע ּכסלו ּדי"ט ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָלהּגאּולה

החֹודׁש לימי ׁשּנחלק ּכמֹו ּתהּלים ׁשיעּור יֹום ּבכל אֹומר וכיון 32היה , ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

הי"ט  ּדיֹום החדׁשי ּתהּלים ׁשיעּור התחלת הּוא למׁשה' 'ּתפּלה ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָֹׁשהּמזמֹור
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שם.27) ניסן סה"מ תו"מ עד"ז א*.28)ראה צדי"ק, ב.29)תהלים קסח, זח"א הי'30)ראה שמשה א לח, נדרים גם ראה

ואילך).31)עשיר. א צז, א כרך (לקו"ד תרצ"ד כסלו כ' מקומו 32)דליל ממלאי שלאחריו, הנשיאים נהגו וכן שם. לקו"ד

תעג  ע' ח"ג שלו אג"ק .(200 (ע' יצחק יוסף אהל תהלים שבסו"ס מכתבים" ב"קובץ נדפס אדמו"ר, מו"ח כ"ק מכתב -

ואילך.

אדמו"ר). מו"ח כ"ק (מכתב חייו לשנות המתאים תהלים הקאּפיטל יום בכל לומר המנהג ע"פ (*ַ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
פרה" טעם מגלה אני "לך לו אמר שה' BÊ,כאמור ‰ÂˆÓ Ìb Ìi˜ של ƒ≈«ƒ¿»

אדומה  ‡Á„פרה ÏÎa ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó] ÌÚh‰ „vÓ מלבד מישראל, ƒ«««««∆≈≈¿»∆»
עצמו, ‰e‡משה ÌÚh‰ „vÓ ‰Óe„‡ ‰¯t ˙ÂˆÓ Ìei˜27 לא ƒƒ¿«»»¬»ƒ««««

אין  ישראל בני לכל שהרי בשכלו המובן באופן הטעם של והשגה בהבנה

עלֿידי  אלא ומושג מובן ∆Ê‰הטעם
BÊ ‰ÂˆÓ ÌbL ÔBa˙nM מצות ∆ƒ¿≈∆«ƒ¿»

אדומה  ÌÚËפרה dÏ LÈ פי על ≈»««
רבינו  למשה שנתגלה הטעם ].שכל,

˙eËLÙa Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»¿«¿
‰LÓ Ïˆ‡ ÌbL ידע שכן עצמו ∆«≈∆…∆

למצוות  טעם אדומה והבין …Ï‡פרה
Ìei˜ ÌBÏLÂŒÒÁ ¯ÒÁ ‰È‰»»»≈«¿»ƒ
‰˜eÁ"c ÔÙB‡a ˙Bˆn‰«ƒ¿¿∆¿»
ÔÈÚ Èk ,"Èz¯Êb ‰¯Êb Èz˜˜Á»«¿ƒ¿≈»»«¿ƒƒƒ¿»

˙Bˆn‰ Ìei˜aL ‰Ê,ביטול מתוך ∆∆¿ƒ«ƒ¿
וגזירה  חוק שמקיימים ‰e‡כפי

˙BˆÓc ÔBˆ¯‰ „vÓ זו ואין ƒ«»»¿ƒ¿
קיום  גם ישנו לזה שבנוסף לכך סתירה

הטעם. מצד e‡a¯המצוות Ï·‡¬»≈
‰Ê ישראל לבני השפיע רבנו שמשה ∆

גם  כי אדומה שבפרה החוקה עניין גם

כחוק  המצווה קיום את יש אצלו

הרצון) (מצד e‡·Ï¯וגזירה CÈ¯»̂ƒ¿≈
ÛÒB מלא מענה מספק אינו ועדיין »

t¯‰לשאלה, ˙ÂˆÓc ÔB¯˙i‰ Èkƒ«ƒ¿¿ƒ¿«»»
,‡e‰ ˙Bˆn‰ Ïk Èa‚Ï ‰Óe„‡¬»¿«≈»«ƒ¿
Ì‰aL ÌÚh‰ ˙Bˆn‰ ÏÎaL∆¿»«ƒ¿«««∆»∆

,ÔBˆ¯‰ ÏÚ ÌÈÏÚÓ לא ולכאורה «¿ƒ«»»
לקיימה  שצריך גזירה שהיא נראה

ביטול  t¯‰מתוך ˙ÂˆÓ·e¿ƒ¿«»»
ÌÚË ‰ÈÏÚ ÔÈ‡L ‰Óe„‡¬»∆≈»∆»««

ÔBˆ¯‰ (Ì„‡‰ ÏÎNa) העליון ¿≈∆»»»»»
והשגה  משכל ‰e‡שלמעלה

˙˜Á ˙‡Ê" Le¯Ùe] .ÈeÏÈ‚a¿ƒ≈…À«
˙BˆÓ ÏkL ,‡e‰ "‰¯Bz‰«»∆»ƒ¿

‰¯Bz‰ העליון מהרצון הן שכולן «»
‰Óe„‡ ‰¯t BÓk ‰˜eÁ Ì‰≈»¿»»¬»

לעיל  שנתבאר Ó‡pL¯כפי ‰fÓe .[ƒ∆∆∆¡«
˙‡¯˜ ‰¯t‰c ,EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ¿ƒ¿≈∆¿«»»ƒ¿≈

c ,ÚÓLÓ ,‰LÓ ÏL BÓL ÏÚ‰¯t ˙ÂˆÓaL „ÁeÈÓ‰ ÔÈÚ «¿∆…∆«¿«¿ƒ¿»«¿»∆¿ƒ¿«»»
,‰Óe„‡ הוא מובן טעם בהן שיש המצוות בכל daLשאינו ‰˜eÁ‰L ¬»∆«»∆»

‰LÓ Èa‚Ï Ìb ‡e‰ ,ÈeÏÈ‚a ‡e‰ (ÌÚhÓ ‰ÏÚÓÏ ÔBˆ¯)»¿«¿»ƒ««¿ƒ«¿«≈…∆
שמו, על נקראת זו ÌÚËשמצווה Ú„È ‰LnL ÔÂÈk ,‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»≈»∆…∆»«««

Èa‚Ï ˜eÏÈÁ‰ e‰Ó ,‰¯t»»««ƒ¿«≈
‰LÓ עצמו‰¯t ˙ÂˆÓ ÔÈa …∆≈ƒ¿«»»

˙Bˆn‰ ÏÎÏ ‰Óe„‡ והרי ¬»¿»«ƒ¿
שונה  לא אדומה פרה לגביו לכאורה

טעם  יש בה גם אצלו כי המצוות מכל

גלוי?

‰Ó ÌÈc˜‰a ‰Ê Ô·eÈÂ („¿»∆¿«¿ƒ«
·e˙kM28 בתהילים‰lÙz ∆»¿ƒ»

‡˙È‡Â .‰LÓÏ כך מובא על ¿…∆¿ƒ»
¯‰fa29‡È‰ '‰LÓÏ ‰lÙz'L «…«∆¿ƒ»¿…∆ƒ

¯ÈLÚ ˙lÙz30 מ"תפלה בשונה ¿ƒ«»ƒ
(ומבואר לעני" אחר בפסוק האמורה

מתוך  היא לעני" ש"תפלה בחסידות

ותפילת  מאלוקות, הריחוק על מרירות

לאלוקות). קירבה מתוך עשיר

˜"Î ¯Ó‡L ‰nÓ ¯ÈÚ‰Ïe¿»ƒƒ«∆»«
‰Ïe‡b‰ ÏÚa ¯"eÓ„‡ Á"ÂÓ«¿«««¿»
תמוז  י"בֿי"ג בימים ממאסר שיצא

תרפ"ז) «B˙ÁÈNa¿ƒ(בשנת
‰Úe„i‰31‰lÙz' ¯BÓÊn‰L , «¿»∆«ƒ¿¿ƒ»

‰Ïe‡b‰Ï CiL '‰LÓÏ של ¿…∆«»¿«¿»
ÂÏÒk Ë"Èc בשנת) שבו היום ¿ƒ¿≈

ממאסרו  יצא הזקן אדמו"ר תקנ"ט)

‰È‰ Ô˜f‰ ¯"eÓ„‡L Úe„ik]«»«∆«¿«»≈»»
¯ÓB‡ מאסרו בעת וכן ÏÎaתמיד ≈¿»

BÓk ÌÈl‰z ¯eÚÈL ÌBÈƒ¿ƒƒ¿
L„BÁ‰ ÈÓÈÏ ˜ÏÁpL32Â ,ÔÂÈÎ ∆∆¿»ƒ≈«∆¿≈»

'‰LÓÏ ‰lÙz' ¯BÓÊn‰L∆«ƒ¿¿ƒ»¿…∆
בתהילים  צ' פרק ‰e‡התחלת

ÌÈl‰z ¯eÚÈL ˙ÏÁ˙‰«¿»«ƒ¿ƒƒ
,L„BÁÏ Ë"È‰ ÌBÈc ÈL„Á‰«»¿ƒ¿««∆
Ë"È) B˙Ïe‡b ÌBÈa ¯Ó‡ È¯‰¬≈»«¿¿»
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h"kyz'dי ,fenz a"i ,wlaÎzweg t"y

ּכסלו) (י"ט ּגאּולתֹו ּביֹום אמר הרי ְְְֲִֵֵֶַַָָלחֹודׁש,

ּגם  ׁשּי זה ׁשּמזמֹור מּובן, ּדמּזה זה], ְְְִִִֶֶֶֶַַָָמזמֹור

ּדנׂשיא  הּגאּולה ּתּמּוז, וי"ג ּדי"ב ְְְְְְִִַַַָָלהּגאּולה

ּדי"ט  הּגאּולה ּבעל ׁשל ממּלאֿמקֹומֹו ְְְְֵֵֶַַַַָּדֹורנּו

זֹו ּבׁשנה [ּובפרט יֹום 33ּכסלו. ּתּמּוז, ׁשּבי"ב , ְְְְִִֵֶַָָָ

ׁשנת  התחלת הּוא הּגאּולה, ּדבעל ְְְְֶֶַַַַַַַָָההּולדת

לֹומר  מתחילים ּובֹו הּגאּולה, ּדבעל ְְְִִִַַַַַַַָהּצדי"ק

'ּתפּלה  הּמזמֹור הּוא - ׁשּבתהּלים צדי"ק ְְְְִִִִִִִֶַַָמזמֹור

הּוא  זה  ּדמזמֹור  ותֹוכנֹו ענינֹו והּנה ְְְְְְְִִִֵֶֶָֹלמׁשה'].

ּבהמׁש הּבאים [ּדהענינים למׁשה' ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹ'ּתפּלה

איׁש למׁשה 'ּתפּלה הּתבֹות (לאחרי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָֹהּמזמֹור

ּבתפּלתֹו אמרם ׁשּמׁשה הענינים הם ְְֱֲִִִִִֵֶֶָָָָָָֹֹהאלקים')

ּדהּמזמֹור  הּכללי ענינֹו אבל ּפרטּיים), ְְְְְְֲִִִִִִִַַָָָָָ(ענינים

למׁשה'], 'ּתפּלה הּוא ּדהּמזמֹור] ׁשמֹו ּגם ְְְְְִִֶֶַַָֹ[ׁשהּוא

ּומּזה  (ּכּנ"ל). עׁשיר ּתפּלת היא למׁשה' ְְְִִִִִִֶֶַַַָָֹּד'תפּלה

ּכסלו  ּדי"ט להּגאּולה ּדהּמזמֹור ׁשהּׁשּיכּות ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָמּובן,

ּדכללּות  ענינֹו מּצד ּבעיקר היא ּתּמּוז ְְְְִִִִִַַָָָּודי"ב

ּכדלקּמן  עׁשיר, ּתפּלת למׁשה, ּתפּלה - ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָֹהּמזמֹור

יג. ְִסעיף

ּדאדמּו"ר Ô·eÈÂה) הּדּיּוק ּבהקּדים זה ¿»ְְְְִִֶַַַ

ּבמאמרֹו נׁשמתֹוֿעדן ְְֲִֵֶַַָָָ(מהֹורׁש"ב)

למׁשה  ּתפּלה הּתפלה 34ּדּבּורֿהּמתחיל ענין הרי , ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָֹ

מחסֹורֹו את ׁשּימּלא להּקּב"ה ׁשּמתּפּלל ,35הּוא ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָ

אינ  ׁשהעׁשיר ענין וכיון מהּו ּדבר, ׁשּום חסר ֹו ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

(ּבעיקר) הּוא זה ׁשּדּיּוק לֹומר, ויׁש עׁשיר. ְְְִִִִֵֶֶַַָָּתפּלת

לֹומר  יׁש ּבכלל, ּדבעׁשיר מׁשה. לתפּלת ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֹּבנֹוגע

מחסֹורֹו את ימּלא ׁשהּקּב"ה היא ׁשּלֹו ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשהּתפלה

ּבהיֹותֹו ׁשּגם ּבמׁשה מהּֿׁשאיןּֿכן ְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹהרּוחני.

מחיצה  ׁשאין ועד ּבאצילּות, ׁשהּוא ּכמֹו ׁשּלֹו הּמקֹור ּבגילּוי ּבֹו האיר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלמּטה

טעמא  ּפסיק לא מׁשה מׁשה ּביניהם, היה 36והפסק ׁשּמׁשה ּדזה מּובן, הרי , ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹֹ
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זה.33) מאמר אמירת שנת תמוז 34)תשכ"ט, די"ג זה ד"ה בארוכה וראה ואילך. מט ע' תר"ס בסה"מ נדפס - תר"ס דשנת

ואילך. רסט ס"ע תמוז סה"מ תו"מ - (תשכ"ט) זו ה"ב.35)שנה פ"א תפלה הל' רמב"ם א.36)ראה קלה, (באד"ר) זח"ג

(ע' יצחק יוסף אהל תהלים שבסו"ס מכתבים" ב"קובץ נדפס ובכ"מ. רטז. ע' תרס"ו המשך ג. עה, משפטים תו"א וראה

התחילו  - ואילך) 1 ע' ניסן י"א סה"מ שמא. ע' הקצרים אדה"ז מאמרי גם וראה נג. ע' ח"י לא. ע' ח"א שלו אג"ק .(214

אמירת  המאמר) הדפסת שנת - (תנש"א זו שנה ניסן המו"ל.בי"א שבתהלים. צדי"ק מזמור

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰fÓc ,[‰Ê ¯BÓÊÓ (ÂÏÒk תפילה מדברי" של הקשר על הריי"צ הרבי ƒ¿≈ƒ¿∆¿ƒ∆

כסלו  לי"ט Èc"·למשה" ‰Ïe‡b‰Ï Ìb CiL ‰Ê ¯BÓÊnL ,Ô·eÓ»∆ƒ¿∆«»«¿«¿»¿
e¯Bc ‡ÈNc ‰Ïe‡b‰ ,Êenz ‚"ÈÂ הריי"צ Œ‡lÓÓשהוא הרבי ¿««¿»ƒ¿ƒ≈¿«≈

ÏL BÓB˜Ó הזקן [Ë¯Ù·eאדמו"ר .ÂÏÒk Ë"Èc ‰Ïe‡b‰ ÏÚa ¿∆«««¿»¿ƒ¿≈ƒ¿»
BÊ ‰La33ÌBÈ ,Êenz ·"ÈaL , ¿»»∆¿«

‡e‰ ,‰Ïe‡b‰ ÏÚ·c ˙„Ïe‰‰«∆∆¿«««¿»
˜"È„v‰ ˙L ˙ÏÁ˙‰ השנה «¿»«¿«««ƒ

‰Ïe‡b‰,התשעים  ÏÚ·c שנולד ¿«««¿»
תר"מ  בשנת תמוז B·eבי"ב

¯BÓÊÓ ¯ÓBÏ ÌÈÏÈÁ˙Ó«¿ƒƒ«ƒ¿
ÌÈl‰˙aL ˜"È„ˆ המנהג לפי «ƒ∆ƒ¿ƒƒ

את  יום בכל המתאים לומר הפרק

לו  שמלאו מי (למשל, השנים למספר

הארבעֿעשרה  לשנתו ונכנס שנים י"ג

- י"ד) פרק ‰BÓÊn¯אומר ‡e‰«ƒ¿
.['‰LÓÏ ‰lÙz'¿ƒ»¿…∆

¯BÓÊÓc BÎB˙Â BÈÚ ‰p‰Â¿ƒ≈ƒ¿»¿¿¿ƒ¿
'‰LÓÏ ‰lÙz' ‡e‰ ‰Ê∆¿ƒ»¿…∆
CLÓ‰a ÌÈ‡a‰ ÌÈÈÚ‰c]¿»ƒ¿»ƒ«»ƒ¿∆¿≈
˙B·z‰ È¯Á‡Ï) ¯BÓÊn‰«ƒ¿¿«¬≈«≈

‡LÈהמילים  ‰LÓÏ ‰lÙz'¿ƒ»¿…∆ƒ
ÌÈÈÚ‰ Ì‰ ('ÌÈ˜Ï‡‰»¡…ƒ≈»ƒ¿»ƒ
B˙lÙ˙a Ì¯Ó‡ ‰LnL∆…∆¬»»ƒ¿ƒ»
BÈÚ Ï·‡ ,(ÌÈiË¯t ÌÈÈÚ)ƒ¿»ƒ¿»ƒƒ¬»ƒ¿»

BÓÊn‰c¯והתוכן  ÈÏÏk‰ כולו «¿»ƒ¿«ƒ¿
¯BÓÊn‰c BÓL Ìb ‡e‰L]∆«¿¿«ƒ¿

כל  של ששמו ידוע מלמד והרי דבר

תוכנו  'lÙz‰על ‡e‰ [¿ƒ»
'‰LÓÏ ‰lÙ˙'c ,['‰LÓÏ¿…∆ƒ¿ƒ»¿…∆

(Ï"pk) ¯ÈLÚ ˙lÙz ‡È‰ שיש ƒ¿ƒ«»ƒ««
לעני". "תפלה על ומעלה יתרון לה

˙eÎiM‰L ,Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»∆««»
¯BÓÊn‰c"למשה "תפלה ¿«ƒ¿

·"È„e ÂÏÒk Ë"Èc ‰Ïe‡b‰Ï¿«¿»¿ƒ¿≈¿
BÈÚ „vÓ ¯˜ÈÚa ‡È‰ Êenz«ƒ¿ƒ»ƒ«ƒ¿»
‰lÙz - ¯BÓÊn‰ ˙eÏÏÎcƒ¿»«ƒ¿¿ƒ»
,¯ÈLÚ ˙lÙz ,‰LÓÏ¿…∆¿ƒ«»ƒ

‚È ÛÈÚÒ Ôn˜Ï„k כלֿכך (ולא ¿ƒ¿«»¿ƒ
זה). במזמור מסויים פרט בגלל

˜eic‰ ÌÈc˜‰a ‰Ê Ô·eÈÂ (‰¿»∆¿«¿ƒ«ƒ

Ô„ÚŒB˙ÓL (·"L¯B‰Ó) ¯"eÓ„‡c ושואל המדייק בפסוק ¿«¿»«ƒ¿»≈∆
‰LÓÏ ‰lÙz ÏÈÁ˙n‰Œ¯eac B¯Ó‡Óa34‰ÏÙz‰ ÔÈÚ È¯‰ , ¿«¬»ƒ««¿ƒ¿ƒ»¿…∆¬≈ƒ¿««¿ƒ»

B¯BÒÁÓ ˙‡ ‡lÓiL ‰"aw‰Ï Ïlt˙nL ‡e‰35 לאדם ויספק ∆ƒ¿«≈«»»∆¿«≈∆«¿
את  לו,המתפלל שחסר c·¯,מה ÌeL ¯ÒÁ BÈ‡ ¯ÈLÚ‰L ÔÂÈÎÂ¿≈»∆∆»ƒ≈»≈»»

,¯ÈLÚ ˙lÙz ÔÈÚ e‰Ó כלומר «ƒ¿«¿ƒ«»ƒ
לו  יש והרי ומבקש מתפלל הוא מה על

הכול?

‡e‰ ‰Ê ˜eicL ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆ƒ∆
.‰LÓ ˙lÙ˙Ï Ú‚Ba (¯˜ÈÚa)¿ƒ»¿≈«ƒ¿ƒ«…∆

,ÏÏÎa ¯ÈLÚ·c באופן עשיר ƒ¿»ƒƒ¿»
בגשמיות, עשיר היינו ≈LÈכללי,

‡È‰ BlL ‰ÏÙz‰L ¯ÓBÏ«∆«¿ƒ»∆ƒ
B¯BÒÁÓ ˙‡ ‡lÓÈ ‰"aw‰L∆«»»¿«≈∆«¿

ÈÁe¯‰ הם רוחניים עניינים שהרי »»ƒ
יכול  עשיר שכבר מי וגם הגבלה ללא

שיעור. אין עד »Œ‰Óלהתעלות
B˙BÈ‰a ÌbL ‰LÓa ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈¿…∆∆«ƒ¿

‰hÓÏ הזה Baבעולם ¯È‡‰ ¿«»≈ƒ
BlL ¯B˜n‰ ÈeÏÈ‚a שורש ¿ƒ«»∆

eÏÈˆ‡a˙,נשמתו  ‡e‰L BÓk¿∆»¬ƒ
מאד  נעלה רוחני עולם »¿ÚÂ„שהוא

,Ì‰ÈÈa ˜ÒÙ‰Â ‰ˆÈÁÓ ÔÈ‡L∆≈¿ƒ»¿∆¿≈≈≈∆
בעולם  שהוא כפי משה של עניינו בין

למטה  שהוא כפי לעניינו האצילות

הזוהר  כמאמר הזה, ∆…LÓ‰בעולם
ÓÚË ˜ÈÒt ‡Ï ‰LÓ‡36, …∆…¿ƒ«¬»

ביעקב  שבאברהם, בזוהר (מובא

מופיע  ששמם מקום בכל ובשמואל,

שני  בין מפסיק סימן יש פעמיים

הוא  אחד שכל להורות השמות,

האחרון  אברהם – אחרת במדריגה

לאחר  הראשון, מאברהם מושלם יותר

יעקב  הניסיונות, בעשר שנתנסה

הראשון  מיעקב מושלם יותר האחרון

שמואל  יוסף, על שנתבשר לאחר

הראשון  משמואל מושלם האחרון

משה' 'משה אבל נביא, שנעשה לאחר
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יי 'eb dxezd zweg z`f 'eb dyn l` 'd xacie

ּברּוחנּיּות, עׁשיר ׁשהיה לפי הּוא ּבגׁשמּיּות ְְְְִִִִִֶַָָָָָעׁשיר

ּגם  ּדבר, ׁשּום חסר היה לא ּברּוחנּיּות ׁשּגם ְְִֵֶַַַָָָָָָֹהינּו

ועבד  עליו, לרּכֹוב 'סּוס ׁשּבדּוגמת חּסרֹון ְְְְִִֶֶֶַָָָֹלא

ענין  מהּו ּבהּמאמר  מדיק ולכן לפניו', ְְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָָלרּוץ

עׁשיר. ְִִַָּתפּלת

CÈLÓÓe לא 37ּבהּמאמר הּוא העׁשיר ּדענין , «¿ƒְְְֲִִֶַַַָָֹ

אּלא  ּדבר, ׁשּום חסר ׁשאינֹו ֵֵֶֶַָָָָרק

רּבֹותינּו ּוכמאמר הּׁשפע. ּברּבּוי מּוׁשּפע ְְְֲִֵֶֶַַַַַָׁשהּוא

הּפסּוק 38ז"ל  לֹו,39על יחסר אׁשר מחסֹורֹו ּדי ְְֲֵֶֶַַַַַָ

ׁשּב'די  וכיון לעׁשרֹו. מצוה אּתה ואי מחסֹורֹו ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָֻּדי

ּד'סּוס  החּסרֹון ּגם נכלל לֹו' יחסר אׁשר ְְְְֲִִֶֶַַַַָָמחסֹור ֹו

ואףֿעלּֿפיֿכן  לפניו', לרּוץ ועבד עליו ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָלרּכֹוב

ׁשּגם  מּובן, הרי לעׁשרֹו, מצוה אּתה ואי ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָֻאמרּו

עליו  לרּכֹוב 'סּוס ּגם (ּכֹולל צרכיו ּכל לֹו ְְְִֵֵֶַָָָָָּכׁשּיׁש

ענין  ּכי עׁשיר, (עדין) אינֹו לפניו'), לרּוץ ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָועבד

אּלא) צרכיו, ּכל לֹו ׁשּיׁש רק (ּדלא הּוא ְְִֵֶֶֶַָָָָָֹהעׁשיר

מה  ועלּֿפי הּׁשפע. ּברּבּוי מּוׁשּפע ְְְִִֶֶַַַַָׁשהּוא

ּבגׁשמּיּות  עׁשיר היה ׁשּמׁשה ּדזה לעיל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹּׁשּנתּבאר

ּדנֹוסף  מּובן, ּברּוחנּיּות, עׁשיר ׁשהיה לפי ְְְִִִֶָָָָָָהּוא

חסֿוׁשלֹום  חּסרֹון ׁשּום היה לא ׁשּבמׁשה ְְְִֶֶֶַָָָָֹֹלזה

וכּו'), עליו לרּכֹוב סּוס ׁשּבדּוגמת חּסרֹון לא ְְְְִִֶַַָָָֹ(ּגם

ּכל  ּבגיל ּוי ּבֹו האירּו הּׁשּיכים ּכי הּגילּויים ְִִִִִִֵַַַָָ

ּכל  ּד'ממּלא הענינים ּבׁשני הּנכללים ְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָָלעֹולמֹות,

ּדענינים  ׁשהּגילּוי עלמין', ּכל ו'סֹובב ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָעלמין'

ּכיון  הממּלא', [ּד'אֹור החּסרֹון מילּוי הּוא ְְִִֵֵֵֶַַַָָאּלה

אינֹו זה ּכׁשאֹור  לכן לעֹולמֹות, מקֹור ְֵֵֶֶֶָָָָׁשהּוא

ו'אֹור  מּמׁש. חסר הּוא העֹולם ּבעֹולם, ְְִֵַָָָָָָּבגילּוי

ורק  לעֹולמֹות מּמקֹור למעלה ׁשהּוא ְְְִֵֶַַַָָָָהּסֹובב',

אֹור  ּבעֹולם מתּגּלה ּכׁשאינֹו לכן לעֹולמֹות, ְְִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּי

ּד'סּוס  החּסרֹון ּדּוגמת הּוא ּדעֹולם החּסרֹון ְְְִִֶַַַָָָזה,

ּוכמאמר  לפניו'. לרּוץ ועבד עליו ְְְְֲִֶֶַַָָָָָלרּכֹוב
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ואילך.37) נג ס"ע תר"ס ב.38)סה"מ סז, ח.39)כתובות טו, ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שנולד  שמיד מושלם היה לידתו מיום כי שמותיו שני בין מפסיק טעם אין

הוא") טוב כי אותו "ותרא בו ‰È‰נאמר ‰LnL ‰Êc ,Ô·eÓ È¯‰¬≈»¿∆∆…∆»»
,˙eiÁe¯a ¯ÈLÚ ‰È‰L ÈÙÏ ‡e‰ ˙eiÓL‚a ¯ÈLÚ שהרי »ƒ¿«¿ƒ¿ƒ∆»»»ƒ¿»ƒ

ברוחניות, ממקורה ומשתלשלת נובעת eiÁe¯a˙הגשמיות ÌbL eÈ‰«¿∆«¿»ƒ
Ìb ,¯·c ÌeL ¯ÒÁ ‰È‰ ‡Ï…»»»≈»»«
ÒeÒ' ˙Ó‚e„aL ÔB¯qÁ ‡Ï…ƒ»∆¿¿«
ıe¯Ï „·ÚÂ ,ÂÈÏÚ ·Bk¯Ïƒ¿»»¿∆∆»

,'ÂÈÙÏ לגבי ז"ל חכמינו כדברי ¿»»
שיש  בתורה נאמר שעליה צדקה מצוות

היה  העני שאם מחסורו" "די לעני לתת

ועבד  עליו לרכב סוס לו שיהיה רגיל

צריך  הדרך, את לו ויפנה לפניו שירוץ

לכך, לו שיספיק בשיעור צדקה לו לתת

כלֿכך  לא שלכאורה חסרון זה והרי

היה  רבינו שמשה ומאחר וחיוני, נחוץ

היו  שלא בלבד זו שלא מובן עשיר,

וחיוניים  עיקריים ענינים לו חסרים

אצלו  היה לא זה מעין חסרון שגם אלא

e‰Ó ¯Ó‡n‰a ˜È„Ó ÔÎÏÂ¿»≈¿«≈¿««¬»«
¯ÈLÚ ˙lÙz ÔÈÚ מתפלל מה ועל ƒ¿«¿ƒ«»ƒ

מאומה? לו חסר שלא מי ומבקש

CÈLÓÓe הרש"ב הרבי «¿ƒ
¯Ó‡n‰a37¯ÈLÚ‰ ÔÈÚc , ¿««¬»¿ƒ¿«∆»ƒ

ÌeL ¯ÒÁ BÈ‡L ˜¯ ‡Ï ‡e‰…«∆≈»≈
,¯·c אינם שלכאורה דברים אפילו »»

לעיל, כאמור ונחוצים, «∆‡l‡חיוניים
מזו Èea¯aיתירה ÚtLeÓ ‡e‰L∆¿»¿ƒ

eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡ÓÎe .ÚÙM‰«∆«¿«¬««≈
Ï"Ê38‰ ÏÚ˜eÒt39Èc «««»≈

Èc ,BÏ ¯ÒÁÈ ¯L‡ B¯BÒÁÓ«¿¬∆∆¿«≈
‰ÂˆÓ ‰z‡ È‡Â B¯BÒÁÓ«¿¿ƒ«»¿À∆

B¯LÚÏ צדקה שמצוות כלומר ¿»¿
מחסורו' 'די את לעני לתת מחייבת

במידה  צדקה לו לתת חובה אין אבל

עשיר. שיהיה È„'aLכזו ÔÂÈÎÂ¿≈»∆¿≈
ÏÏÎ 'BÏ ¯ÒÁÈ ¯L‡ B¯BÒÁÓ«¿¬∆∆¿«ƒ¿»
·Bk¯Ï ÒeÒ'c ÔB¯qÁ‰ Ìb««ƒ»¿ƒ¿

,'ÂÈÙÏ ıe¯Ï „·ÚÂ ÂÈÏÚ אם »»¿∆∆»¿»»
בעבר, לכך רגיל היה »»¿ŒÏÚŒÛ‡Âהעני

‰ÂˆÓ ‰z‡ È‡Â e¯Ó‡ ÔÎŒÈtƒ≈»¿¿ƒ«»¿À∆
ÌbL ,Ô·eÓ È¯‰ ,B¯LÚÏ¿»¿¬≈»∆«
Ìb ÏÏBk) ÂÈÎ¯ˆ Ïk BÏ LiLk¿∆≈»¿»»≈«

,('ÂÈÙÏ ıe¯Ï „·ÚÂ ÂÈÏÚ ·Bk¯Ï ÒeÒ' כלום לו חסר ‡BÈולא ƒ¿»»¿∆∆»¿»»≈

Ïk BÏ LiL ˜¯ ‡Ïc) ‡e‰ ¯ÈLÚ‰ ÔÈÚ Èk ,¯ÈLÚ (ÔÈ„Ú)¬«ƒ»ƒƒƒ¿«∆»ƒ¿…«∆≈»
ÚÙM‰ Èea¯a ÚtLeÓ ‡e‰L (‡l‡ ,ÂÈÎ¯ˆ למה מעבר הרבה ¿»»∆»∆¿»¿ƒ«∆«

לו. זקוק ‰È‰שהוא ‰LnL ‰Êc ÏÈÚÏ ¯‡a˙pM ‰Ó ÈtŒÏÚÂ¿«ƒ«∆ƒ¿»≈¿≈¿∆∆…∆»»
,Ô·eÓ ,˙eiÁe¯a ¯ÈLÚ ‰È‰L ÈÙÏ ‡e‰ ˙eiÓL‚a ¯ÈLÚ»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ∆»»»ƒ¿»ƒ»
‰È‰ ‡Ï ‰LÓaL ‰ÊÏ ÛÒBc¿»¿∆∆¿…∆…»»
Ìb) ÌBÏLÂŒÒÁ ÔB¯qÁ ÌeLƒ»«¿»«

ÔB¯qÁ ‡Ï נחוץ כלֿכך לא דבר של …ƒ»
ÂÈÏÚ ·Bk¯Ï ÒeÒ ˙Ó‚e„aL∆¿¿«ƒ¿»»
Ïk ÈeÏÈ‚a Ba e¯È‡‰ Èk ,('eÎÂ¿ƒ≈ƒ¿ƒ»

ÌÈÈeÏÈb‰ האלוקיים האורות של «ƒƒ
ÌÈÏÏÎp‰ ,˙BÓÏBÚÏ ÌÈÎiM‰««»ƒ»»«ƒ¿»ƒ
שייכות  להם שיש האלוקיים האורות

באים  למטה גם ומאירים לעולמות

כללי  באופן ‰ÌÈÈÚלגילוי ÈLaƒ¿≈»ƒ¿»ƒ
'ÔÈÓÏÚ Ïk ‡lÓÓ'c אור ƒ¿«≈»»¿ƒ

של  וערכם עניינם לפי שמותאם

בפנימיות  בהם ומתלבש העולמות

הנשמה  שאור (כשם אותם ו'ממלא'

בכל  אותו) ו'ממלא' בגוף מתלבש

עניינו לפי Ïkעולם ··BÒ'Â¿≈»
,'ÔÈÓÏÚ שמאיר מוגבל בלתי אור »¿ƒ

ומאיר  מלמעלה ו'מקיף' 'סובב' בדרך

בשווה העולמות ÈeÏÈb‰L∆«ƒבכל
ÌÈÈÚc אלוקיים‰l‡ למטה ¿ƒ¿»ƒ≈∆

ÔB¯qÁ‰ ÈeÏÈÓ ‡e‰ שהעולם ƒ«ƒ»
לו  ÔÂÈkזקוק ,'‡lÓÓ‰ ¯B‡'c]¿«¿«≈≈»

,˙BÓÏBÚÏ ¯B˜Ó ‡e‰L בהיותו ∆»»»
המותאם  ומצומצם מוגבל אור

‡BÈלעולמות  ‰Ê ¯B‡Lk ÔÎÏ»≈¿∆∆≈
‡e‰ ÌÏBÚ‰ ,ÌÏBÚa ÈeÏÈ‚a¿ƒ»»»»

LnÓ ¯ÒÁ השפעה לו חסרה כי »≈«»
חיותו. ‰Bq··',ממקור ¯B‡'Â¿«≈

¯B˜nÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L∆¿«¿»ƒ»
˙BÓÏBÚÏ ישיר מקור מהווה ואינו »»

BÓÏBÚÏ˙,לעולמות CiL ˜¯Â¿««»»»
אף  עלמין" כל "סובב נקרא זה ומטעם

מהעולמות  למעלה ≈«ÔÎÏשהוא 
¯B‡ ÌÏBÚa ‰lb˙Ó BÈ‡Lk¿∆≈ƒ¿«∆»»

‡e‰ ÌÏBÚc ÔB¯qÁ‰ ,‰Ê לא ∆«ƒ»¿»
חיוני  דבר לו שחסר עני כמו חסרון

חסרון אלא »¿Ó‚ec˙לקיומו
ÂÈÏÚ ·Bk¯Ï ÒeÒ'c ÔB¯qÁ‰«ƒ»¿ƒ¿»»

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡ÓÎe .'ÂÈÙÏ ıe¯Ï „·ÚÂ40˜eÒt‰ ÏÚ41 ¿∆∆»¿»»¿«¬««≈«««»
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h"kyz'dיב ,fenz a"i ,wlaÎzweg t"y

ז"ל  הּפסּוק 40רּבֹותינּו ּבּיֹום 41על אלקים ויכל ְֱִֵַַַַַַַָֹ

ּבא  מנּוחה , - חסר העֹולם היה מה ְְִִֵַַָָָָָָָהּׁשביעי,

'סֹובב' ּבחינת היא מנּוחה מנּוחה, ּבא - ְְְִִֵַַָָָָׁשּבת

 ֿ ואףֿעל ּבעֹולם, הּמתלּבׁש מהאֹור ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָׁשּלמעלה

העֹולם  היה ּבעֹולם, זה ּגילּוי היה ּכׁשּלא ְִִֵֶֶָָָָָָָָֹּפי-ּכן

איזה  חסר ׁשהיה לא הּוא זה ׁשחּסרֹון אּלא ִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹחסר,

ּדהעֹולם  הּפרטים ּכל ּכי עצמֹו, ּבעֹולם ְְְְִִַַָָָָָָָּפרט

הּמתלּבׁש (אֹור הּבריאה מלאכת עלֿידי ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָנתהּוּו

היה  ׁשהעֹולם וזה ׁשּבת, לפני  ׁשּנׁשלמה ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָּבעֹולם)

לרּכֹוב  ּד'סּוס החּסרֹון ּדּוגמת הּוא - מנּוחה ְְְְִִֵַַָָָחסר

חּיּותֹו), קּיּום לצֹור הכרחי ּדבר זה (ׁשאין ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָעליו'

הּסֹובב', 'אֹור ונתּגּלה ונמׁש ׁשּבת ְְְְְִִֵֶַַַַָָָּוכׁשּבא

ּדמׁשה  העׁשירּות וענין זה. חּסרֹון ּגם ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹנתמּלא

הּגילּויים  ּבגילּוי ּבֹו ׁשהאירּו זה על ּדנֹוסף ְְִִִִֵֶֶַַָהּוא,

ּגם  ּבגילּוי אצלֹו האיר ו'סֹובב'], ְְְְִִִֵֵֵֶַַּד'ממּלא'

מּׁשּיכּות  ׁשּלמעלה ּדאֹורֿאיןֿסֹוף ְְְִִֵֶַַַָָהּגילּוי

ּבהּמאמר  וכּמבאר ׁשּמׁשה 42לעֹולמֹות. ּדזה , ְְְְֲֶֶֶַַַָָָָֹֹ

'ּדעת  ּבחינת הּוא ׁשּמׁשה לפי הּוא עׁשיר ְְְִִִִֶֶַַַָָֹנקרא

'ּדעת  על עליֹון' ׁשּב'דעת ּומהּמעלֹות ְְְֲֵֶֶֶַַַַַַַעליֹון'.

מחיצֹונּיּות  מקּבל ּתחּתֹון' ׁש'ּדעת הּוא, ְְְִִֵֵֶַַַַַּתחּתֹון'

מקּבל  עליֹון' ו'דעת סֹובב, - ארי ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַהּכתר,

אֹורֿאיןֿסֹוף  – עּתיק הּכתר, ְִִִִֵֶֶַַמּפנימּיּות

להבין  צרי ועלּֿפיֿזה עֹולמֹות. מּגדר ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָׁשּלמעלה

למׁשה', ּד'תפּלה הענין יֹותר עׁשיר,עֹוד ּתפּלת ְְְְִִִִִֵֶַָָָָֹ

את  ימּלא ׁשהּקּב"ה הּוא הּתפלה ענין ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָהרי

ּבגׁשמּיּות  הן עׁשיר היה ׁשּמׁשה וכיון ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹמחסֹורֹו,

חסר  היה ׁשּלא רק לא הרי ּברּוחנּיּות, ְְֲִֵֵֵֶַָָָָֹֹוהן

החּסרון  ענין אצל ֹו ׁשּי היה ׁשּלא אּלא ּדבר, ׁשּום ענין 43(ּבפֹועל) ּומהּו , ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ

ׁשּלֹו. ְִֶַָהּתפלה

(ּבהמאמר e˜e„˙ו) ּבזה עצמֹו44הּבאּור ּבׁשביל לא היא עׁשיר ּדתפּלת ,( ¿«ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָֹ
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א.40) לח, סנהדרין - חצבה תוד"ה ט). פ"י, ב"ר (וראה א ט, מגילה - ויכל ד"ה פירש"י ב. ב, בראשית עה"פ פירש"י

שם.41) נג.42)בראשית ע' שם וראה נח. ע' תר"ס 43.34)סה"מ שבהערה למשה תפלה ד"ה בארוכה ע'44)ראה שם

נח.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,ÈÚÈ·M‰ ÌBia ÌÈ˜Ï‡ ÏÎÈÂ ברוך הקדוש הבריאה ימי ששת שבמשך «¿«¡…ƒ««¿ƒƒ

לגמרי הבריאה מלאכת את והשלים, סיים כילה, ‰ÌÏBÚהוא ‰È‰ ‰Ó«»»»»
,‰ÁeÓ ‡a - ˙aL ‡a ,‰ÁeÓ - ¯ÒÁ של הפנימית והמשמעות »≈¿»»«»»¿»

היא  B‡‰Ó¯הדברים ‰ÏÚÓlL '··BÒ' ˙ÈÁa ‡È‰ ‰ÁeÓ¿»ƒ¿ƒ«≈∆¿«¿»≈»
ÌÏBÚa,ה'ממלא' LaÏ˙n‰«ƒ¿«≈»»

‰È‰ ‡lLk Ôk-ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ≈¿∆…»»
ÌÏBÚ‰ ‰È‰ ,ÌÏBÚa ‰Ê ÈeÏÈbƒ∆»»»»»»

‰Ê ÔB¯qÁL ‡l‡ ,¯ÒÁ העדר »≈∆»∆ƒ»∆
ה'סובב' אור של Ï‡הגילוי ‡e‰…

ÌÏBÚa Ë¯t ‰ÊÈ‡ ¯ÒÁ ‰È‰L∆»»»≈≈∆¿»»»
ÌÈË¯t‰ Ïk Èk ,BÓˆÚ«¿ƒ»«¿»ƒ
È„ÈŒÏÚ ee‰˙ ÌÏBÚ‰c¿»»ƒ¿««¿≈

¯B‡) ‰‡È¯a‰ ˙Î‡ÏÓ'ה'ממלא ¿∆∆«¿ƒ»
‰ÓÏLpL (ÌÏBÚa LaÏ˙n‰«ƒ¿«≈»»∆ƒ¿¿»
‰È‰ ÌÏBÚ‰L ‰ÊÂ ,˙aL ÈÙÏƒ¿≈«»¿∆∆»»»»
˙Ó‚ec ‡e‰ - ‰ÁeÓ ¯ÒÁ»≈¿»¿«
'ÂÈÏÚ ·Bk¯Ï ÒeÒ'c ÔB¯qÁ‰«ƒ»¿ƒ¿»»
C¯BˆÏ ÈÁ¯Î‰ ¯·c ‰Ê ÔÈ‡L)∆≈∆»»∆¿≈ƒ¿∆

Á Ìei˜˙aL ‡aLÎe ,(B˙ei ƒ«¿∆»«»
'··Bq‰ ¯B‡' ‰lb˙Â CLÓÂ¿ƒ¿«¿ƒ¿«»«≈

מהעולם, Ìbשלמעלה ‡lÓ˙ƒ¿«≈«
‰Ê ÔB¯qÁ להיות הפך והעולם ƒ»∆

חסרון. כל ללא »¿ÔÈÚÂ¿ƒמושלם
˙e¯ÈLÚ‰ הגדולה הרוחנית »¬ƒ

‰Ê ÏÚ ÛÒBc ,‡e‰ ‰LÓc¿…∆¿»«∆
ÌÈÈeÏÈb‰ ÈeÏÈ‚a Ba e¯È‡‰L∆≈ƒ¿ƒ«ƒƒ
¯È‡‰ ,['··BÒ'Â '‡lÓÓ'cƒ¿«≈¿≈≈ƒ
ÈeÏÈb‰ Ìb ÈeÏÈ‚a BÏˆ‡∆¿¿ƒ««ƒ
‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡c¿≈∆¿«¿»

˙BÓÏBÚÏ ˙eÎiMÓ מאור הנעלה ƒ«»»»
אבל  בעולמות מתלבש שאינו ה'סובב'

לעולמות. שייכות לו «…¿»¿nÎÂ·‡¯יש
¯Ó‡n‰a42, הרבי של הנזכר ¿««¬»

˜¯‡הרש"ב  ‰LnL ‰Êc¿∆∆…∆ƒ¿»
‡e‰ ‰LnL ÈÙÏ ‡e‰ ¯ÈLÚ»ƒ¿ƒ∆…∆

'ÔBÈÏÚ ˙Úc' ˙ÈÁa כמבואר ¿ƒ«««∆¿
דעות  "אֿל הפסוק על החסידות בתורת

תפיסות) (גישות, 'דעות' שתי שיש ה'"

מצד  הם שהדברים כפי - עליון", "דעת

התפיסה  והיא העליונה, האלוקות

האמיתית, המציאות היא שהאלוקות

הנבראים  מצד הם שהדברים כפי – תחתון" ו"דעת לאלוקות. בטל והעולם

למציאות  עצמם הרואים BÏÚn‰Óe˙התחתונים Ú„'aL˙היתרונות . ≈««¬∆¿««
Ïa˜Ó 'ÔBzÁz ˙Úc'L ,‡e‰ 'ÔBzÁz ˙Úc' ÏÚ 'ÔBÈÏÚ אור ∆¿««««¿∆«««¿¿«≈

אלוקי  ‰k˙¯ושפע ˙eiBˆÈÁÓ שבבחינת והנמוכה החיצונית הבחינה ≈ƒƒ«∆∆
מעשר  (שלמעלה עליון" 'כתר

הנקראת  (בחינת ‡¯CÈהספירות), ¬ƒ
של  הבחינה והיא – אנפין") "אריך

··BÒ כל ה"סובב האלוקי (האור ≈
Ïa˜Óעלמין"), 'ÔBÈÏÚ ˙Ú„'Â¿««∆¿¿«≈

,¯˙k‰ ˙eiÓÈtÓ הבחינה ƒ¿ƒƒ«∆∆
'כתר  שבבחינת והנעלית הפנימית

הנקראת  "עתיק ÈzÚ˜עליון' (בחינת «ƒ
– ≈‡ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯Bיומין")

˙BÓÏBÚ ¯„bÓ ‰ÏÚÓlL ואינו ∆¿«¿»ƒ∆∆»
כלל. לעולמות שייך

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ היתה רבינו שלמשה ¿«ƒ∆
כדי  עד ביותר גדולה רוחנית עשירות

אין  אור עליון, 'דעת בו שהאירה כך

לעולמות, משייכות שלמעלה סוף

ÔÈÚ‰ ¯˙BÈ „BÚ ÔÈ·‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿»ƒ≈»ƒ¿»
˙lÙz ,'‰LÓÏ ‰lÙ˙'cƒ¿ƒ»¿…∆¿ƒ«
‡e‰ ‰ÏÙz‰ ÔÈÚ È¯‰ ,¯ÈLÚ»ƒ¬≈ƒ¿««¿ƒ»

ותחינה  lÓÈ‡בקשה ‰"aw‰L∆«»»¿«≈
‰LnL ÔÂÈÎÂ ,B¯BÒÁÓ ˙‡∆«¿¿≈»∆…∆
Ô‰Â ˙eiÓL‚a Ô‰ ¯ÈLÚ ‰È‰»»»ƒ≈¿«¿ƒ¿≈
‡lL ˜¯ ‡Ï È¯‰ ,˙eiÁe¯a¿»ƒ¬≈…«∆…
,¯·c ÌeL (ÏÚBÙa) ¯ÒÁ ‰È‰»»»≈¿«»»

CiL ‰È‰ ‡lL ‡l‡ ואפשרי ∆»∆…»»«»
ÔÂ¯qÁ‰ ÔÈÚ BÏˆ‡43e‰Óe , ∆¿ƒ¿««ƒ»…«

?BlL ‰ÏÙz‰ ÔÈÚƒ¿««¿ƒ»∆
‰Êa ¯e‡a‰ ˙„e˜e (Â¿««≈»∆

¯Ó‡Ó‰a)44 הרבי של הנזכר ¿««¬»
‰È‡הרש"ב  ¯ÈLÚ ˙lÙ˙c ,(ƒ¿ƒ«»ƒƒ

BÓˆÚ ÏÈ·La ‡Ï אכן עצמו לו כי …ƒ¿ƒ«¿
ולא  בגשמיות לא דבר שום חסר לא

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

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



יג 'eb dxezd zweg z`f 'eb dyn l` 'd xacie

ּבּמדרׁש ּכדאיתא יׂשראל. ּכנסת ּבׁשביל 45אּלא ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָ

הּדבר  למה מׁשל למׁשה', 'ּתפּלה הּפסּוק ְְְִֶַַַַָָָָָָֹעל

כּו' הּמל מאת כּו' ליטֹול ׁשּבאּו לׁשלׁשה ְִִֵֵֶֶֶֶַָָֹּדֹומה,

מבּקׁש. אּתה מה הּמל לֹו אמר הּׁשליׁשי, ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָּבא

מדינה  אּלא ּדבר, עצמי על מבּקׁש איני לֹו, ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָאמר

כּו', ׁשּתּבנה ּגזֹור ,ׁשּל והיא חרבה היא ְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָּפלֹונית

יׂשראל. ּבׁשביל אּלא לעצמֹו ּבקׁש לא מׁשה ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹֹּכ

ּדלפי  נֹוסף. לבאּור צרי זה ּבאּור ְְְְִִִִֵֵֶָָָולכאֹורה,

(ּבׁשביל  מתּפּלל ׁשהעׁשיר הּתפלה ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָהּנ"ל,

ׁשהּוא  [ּדזה ׁשּלֹו להעׁשירּות ׁשּיכת אינּה ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָאחרים)

רֹוצה  ׁשהּוא מּפני הּוא אחרים, ּבׁשביל ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַמתּפּלל

הּוא  (ּבפׁשטּות) עׁשיר ּתפּלת ּופרּוׁש ְְְְִִֵַַָָָּבטֹובתם],

עׁשיר  ׁשהּוא מּפני היא ׁשּלֹו .46ׁשה ּתפלה ְְִִִִֵֶֶֶַָָ

Ô·eÈÂ ּבהּמאמר המבאר עלּֿפי ּדכנסת 44זה ¿»ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָֹ

מׁשה  ּובּקׁשת מלכּות, ּבחינת היא ְְְִִִֵֶַַַַָָֹיׂשראל

יׂשראל  (ּבׁשביל היתה יׂשראל ּכנסת ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָעבּור

ולכן  הּמלכּות. ספירת ּבׁשביל וגם) 47ּכפׁשּוטם, ְְְְְְִִִִֵַַַַָָ

יׂשרא  ּכנסת עבּור מׁשה ׁשּבּקׁשת ּבּמדרׁש ל אֹומר ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

כּו', ּפלֹונית מדינה הּבּקׁשה עלּֿדר ְְִִִֶֶַַַָָָהיא

החּסרֹון  הּוא חרבה והיא מלכּות, היא ְְְֲִִִִִֵַַָָָּדמדינה

והּבּקׁשה  הּירח), מיעּוט (ענין ּבּמלכּות ְְְֲִִֵֶַַַַַַַַָָָָׁשּנעׂשה

 ֿ אֹור עצמּות ּגיּלּוי ׁשּיּומׁש היא ׁשּתּבנה ְְְִִִֶֶֶַַָּגזֹור

ּבבחינת  ּתּבנה ׁשעלֿידיֿזה ּבמלכּות ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָאיןֿסֹוף

ּדמלכּות  החּסרֹון ּדכׁשּנתמּלא עד. עדי ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָּבנין

ׁשאז  לּמלכּות, ׁשּׁשּי הּגילּוי ּבּה ׁשּנמׁש ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָעלֿידי

קֹודם  ׁשהיתה ּכמֹו להּדרּגא מתעּלית ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָהיא

ׁשהאֹור  אפׁשר אזי האֹור, מּמּנה ונחסר ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּנסּתּלק
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È‡„k˙‡ברוחניות  .Ï‡¯NÈ ˙Òk ÏÈ·La ‡l‡ שמובא כפי ∆»ƒ¿ƒ¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿ƒ»
L¯„na45˜eÒt‰ ÏÚ הזה¯·c‰ ‰ÓÏ ÏLÓ ,'‰LÓÏ ‰lÙz' «ƒ¿»««»¿ƒ»¿…∆»»¿««»»

‡a 'eÎ CÏn‰ ˙‡Ó 'eÎ ÏBËÈÏ e‡aL ‰LÏLÏ ,‰ÓBc∆ƒ¿…»∆»ƒ≈≈«∆∆»
ÈÈ‡ ,BÏ ¯Ó‡ .Lw·Ó ‰z‡ ‰Ó CÏn‰ BÏ ¯Ó‡ ,ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ»««∆∆»«»¿«≈»«≈ƒ

‡l‡ ,¯·c ÈÓˆÚ ÏÚ Lw·Ó¿«≈««¿ƒ»»∆»
‰·¯Á ‡È‰ ˙ÈBÏt ‰È„Ó¿ƒ»¿ƒƒ¬≈»
,'eÎ ‰azL ¯BÊb ,ElL ‡È‰Â¿ƒ∆¿¿∆ƒ»∆
BÓˆÚÏ L˜a ‡Ï ‰LÓ Ck»…∆…ƒ≈¿«¿

Ï‡¯NÈ ÏÈ·La ‡l‡ לשון (וזה ∆»ƒ¿ƒƒ¿»≈
הדבר  למה שמעוני': ב'ילקוט המדרש

ליטול  שבאו אדם בני לשלשה דומה

וכבדו. הראשון בא מלך, של דרוריא

לו  אמר מבקש. אתה מה לו: אמר

מבקש  אני שמרדתי המרד בשביל

השני  בא לו. נתן דרוריא, לי שתתן

מה  לו: אמר השלישי, בא לו. ונתן

על  מבקש איני לו אמר מבקש, אתה

חרבה  פלונית מדינה אלא כלום עצמי

שתב  גזור שלך המלך והיא לו אמר נה.

בא זו  דוד כך לך. היא גדולה עטרה

לו: אמר מבקש, מה לו: אמר להתפלל,

בא  צדק. ה' שמעה תפלתי תשמע

אמר  מבקש. אתה מה לו: אמר חבקוק,

בשגגה  לפניך שאמרתי מה כל לו:

מושלכים  וחבריו חנניה שראה אמרתי,

חנניא  ר' וראה ונמלטין, האש לכבשן

ונשרפין. באור ניתנין וחבריו תרדיון בן

מבקש, אתה מה לו אמר משה, בא

אמר  הזה. העם לעוון נא סלח לו: אמר

שאני  לך היא גדולה עטרה זו לו:

מפניך"). רצוני מעביר

‰Ê ¯e‡a ,‰¯B‡ÎÏÂ שמשה ¿ƒ¿»≈∆
חסר  ולא עשיר שהיה למרות התפלל

כי  ברוחניות או בגשמיות דבר לו

אלא  עצמו בשביל הייתה לא תפילתו

ישראל  כנסת e‡·Ï¯בשביל CÈ¯»̂ƒ¿≈
ÛÒB על מלא מענה אינו ועדיין »

‰ÏÙz‰השאלה. ,Ï"p‰ ÈÙÏcƒ¿ƒ«««¿ƒ»
˙e¯ÈLÚ‰Ï ˙ÎiL dÈ‡ (ÌÈ¯Á‡ ÏÈ·La) Ïlt˙Ó ¯ÈLÚ‰L∆∆»ƒƒ¿«≈ƒ¿ƒ¬≈ƒ≈»«∆∆¿»¬ƒ
‡e‰L ÈtÓ ‡e‰ ,ÌÈ¯Á‡ ÏÈ·La Ïlt˙Ó ‡e‰L ‰Êc] BlL∆¿∆∆ƒ¿«≈ƒ¿ƒ¬≈ƒƒ¿≈∆

Ì˙·BËa ‰ˆB¯ למענם‡e‰ (˙eËLÙa) ¯ÈLÚ ˙lÙz Le¯Ùe ,[ ∆¿»»≈¿ƒ«»ƒ¿«¿
¯ÈLÚ ‡e‰L ÈtÓ ‡È‰ BlL ‰ÏÙz‰L46 לעשירות שייכת והיא ∆«¿ƒ»∆ƒƒ¿≈∆»ƒ

כפי  התפילה עניין ביאור להיות צריך השאלה על הביאור ולכן עצמו שלו

להלן. שיתבאר וכפי מהעשירות, כתוצאה באה שהיא

‰Ê Ô·eÈÂ מבאר ישראל כנסת על היתה משה שתפלת הביאור כיצד ההסבר ¿»∆
לעשיר" "תפלה של והתוכן הענין Ó‡n‰a¯מה ¯‡·Ó‰ ÈtŒÏÚ44 «ƒ«¿…»¿««¬»

˙ÈÁa ‡È‰ Ï‡¯NÈ ˙ÒÎcƒ¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿ƒ«
Lw·e˙העליונה,eÎÏÓ˙ספירת  «¿«»«

Ï‡¯NÈ ˙Òk ¯e·Ú ‰LÓ…∆¬¿∆∆ƒ¿»≈
ÏÈ·La) ‰˙È‰ בניÏ‡¯NÈ »¿»ƒ¿ƒƒ¿»≈

ÏÈ·La (Ì‚Â ,ÌËeLÙkƒ¿»¿«ƒ¿ƒ
˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ.האלוקית ¿ƒ«««¿

ÔÎÏÂ47L¯„na ¯ÓB‡ ¿»≈≈«ƒ¿»
Òk ¯e·Ú ‰LÓ ˙LwaL˙ ∆«»«…∆¬¿∆∆

‰Lwa‰ C¯cŒÏÚ ‡È‰ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ«∆∆««»»
מהמלך  האדם ÈBÏt˙של ‰È„Ó¿ƒ»¿ƒ

'eÎ,שתיבנה עליה גזור חרבה, שלך

וטובתו, עצמו המלך עבור בקשה היינו

הוא  בנמשל, למעלה, העניין ותוכן

‡È‰Â ,˙eÎÏÓ ‡È‰ ‰È„Ócƒ¿ƒ»ƒ«¿¿ƒ
‰NÚpL ÔB¯qÁ‰ ‡e‰ ‰·¯Á¬≈»«ƒ»∆«¬»
Á¯i‰ ËeÚÈÓ ÔÈÚ) ˙eÎÏna««¿ƒ¿«ƒ«»≈«
ספירת  וחסידות, בקבלה כמבואר

משל  ועניין תוכן לה אין המלכות

והיא  כלום") מגרמא לה ("לית עצמה

שלמעלה  מהספירות ושפע אור מקבלת

הוא  'מקבל' בחינת של זה וענין ממנה,

משלו  אור לו שאין הירח של ענינו

מה'משפיע', אורו את מקבל והוא

שבתחילת  הירח, ומיעוט השמש.

השמש  כמו גדול מאור היה הבריאה

החיסרון  את מסמל נתמעט ואחרֿכך

המלכות), ««»»¿Lwa‰Â‰שבספירת
‰È‡מהמלך  ‰azL ¯BÊb¿∆ƒ»∆ƒ

'חריבה' תהיה לא המלכות שספירת

אלא  ÈelÈbו'חסרה' CLÓeiL∆¿«ƒ
ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ˙eÓˆÚ התגלות «¿≈

האינסופי  האלוקי האור של מהעצמיות

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ˙eÎÏÓa תהיה לא ««¿∆«¿≈∆
אלא  ו'חסרה' 'חרבה' ∆«azƒ‰המלכות

„Ú È„Ú ÔÈa ˙ÈÁ·a.לנצח שבנוי ‰ÔB¯qÁבניין ‡lÓ˙pLÎc ƒ¿ƒ«ƒ¿»¬≈«ƒ¿∆ƒ¿«≈«ƒ»
ÈeÏÈb‰ da CLÓpL È„ÈŒÏÚ ˙eÎÏÓc האלוקי האור CiMLשל ¿«¿«¿≈∆ƒ¿»»«ƒ∆«»

Ì„B˜ ‰˙È‰L BÓk ‡b¯c‰Ï ˙ÈlÚ˙Ó ‡È‰ Ê‡L ,˙eÎÏnÏ««¿∆»ƒƒ¿«≈¿««¿»¿∆»¿»∆
ÈÊ‡ ,¯B‡‰ ‰pnÓ ¯ÒÁÂ ˜lzÒpL ונעשה נשלם החיסרון אמנם ∆ƒ¿«≈¿∆¿«ƒ∆»»¬«
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h"kyz'dיד ,fenz a"i ,wlaÎzweg t"y

ׁשהּבנין  ּובכדי ּפעם. עֹוד יסּתּלק ּבּה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָּׁשּנמׁש

ׁשּי (ׁשאין עד עדי ּבנין ּבבחינת יהיה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּלּה

ּבּה ׁשּנמׁש עלֿידי הּוא חסֿוׁשלֹום) ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּתחרב

מהאֹור  ׁשּלמעלה אֹורֿאיןֿסֹוף עצמּות ְְְִֵֵֶַַָָּגילּוי

ׁשּי אין זה ּדבאֹור  (מלכּות), לעֹולמֹות ְְִֵֶַַַַָָָָהּׁשּי

נקראת  מׁשה ׁשּתפּלת וזהּו וסילּוק. ְְְְְִִִִֵֶֶֶַֹצמצּום

ׁשהּתפלה  הּוא עׁשיר ּתפּלת ּדפרּוׁש עׁשיר, ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָּתפּלת

זה  ּכי (ּכּנ"ל), עׁשיר ׁשהּוא מּפני היא ְִִִִֵֶֶֶַַָׁשּלֹו

עצמּות  ּגילּוי ּבמלכּות ׁשּיּומׁש התּפּלל ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַֹׁשּמׁשה

ּבבחינת  ּתּבנה ּדוקא (ׁשעלֿידיֿזה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָאֹורֿאיןֿס ֹוף

ּבחינת  עׁשיר, ׁשהיה מּפני הּוא עד) עדי ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָּבנין

 ֿ אֹורֿאין עצמּות מ'עּתיק', ׁשּמקּבל עליֹון' ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַ'ּדעת

עֹולמֹות. מּגדר ׁשּלמעלה ְְִֶֶֶַָָסֹוף

ׁשל CÈ¯ˆÂז) [ׁשּתפּלתֹו הּנ"ל ּדלפי להבין, ¿»ƒְְְִִִִֶֶַַָָ

אֹורֿאיןֿסֹוף  עצמּות ׁשּיּומׁש ְְֵֶֶַַֹמׁשה

עליֹון', 'ּדעת הּוא ׁשּמׁשה מּפני הּוא ְְְִֵֶֶֶַַַַֹּבמלכּות

ּבמלכּות], זה אֹור להמׁשי ּביכלּתֹו ְְְְְִִֵֶַַַָָולכן

הּוא  מׁשה עלֿידי ּבמלכּות הּגילּוי ְְְִֵֶַַַַַַָֹהמׁשכת

למּטה  מלמעלה ּבדר ענין 48(לכאֹורה) ּומהּו . ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָ

היא  ּדתפּלה עׁשיר), (ּתפּלת למׁשה ְְְְִִִִִִֶַָָָֹּתפּלה

ּבזה, הּבאּור לֹומר ויׁש למעלה. ְְְְִֵֵֶַַַַָָָמּלמּטה

מּלמעלה  ּבדר היא ּבמלכּות ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָּדכׁשההמׁשכה

 ֿ אֹורֿאין עצמּות הּוא ּכׁשהּגילּוי ּגם אזי ְְְֲִֵֶַַַַַָלמּטה,

הּוא  ּדבכללּות הּצמצּום, מענין ׁשּלמעלה ְְְְְְִִִֵֶַַַָָסֹוף

הּצמצּום, ּבֹו נגע ׁשּלא האֹור עצם ְְִִֶֶֶַַַָָֹּבחינת

האֹור  ׁשּיסּתּלק ׁשּי ׁשאין ּדזה ּכיון ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָמּכלֿמקֹום

מּפני הּוא מענין מהּמלכּות למעלה הּוא ׁשהאֹור ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָ

אמּתית  זה אין לּמלכּות, ּבנֹוגע הרי ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַהּצמצּום,

הּמלכּות  ׁשּמּצד מּכיון עד, עדי ּדבנין ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָהענין

הענין  ואמּתית האֹור. מּמּנה ׁשּיסּתּלק ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָאפׁשר

ּבמלכּות  זה ּגילּוי ּכׁשהמׁשכת הּוא עד עדי ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָּדבנין
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תורה.48) ע"ד היא למשה דתפלה - סב ע' שם תר"ס בסה"מ וראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מכלֿמקום  אבל המלכות של daייתכן ‡LÙ¯'בנין' CLÓpM ¯B‡‰L ∆¿»∆»∆ƒ¿«»

ÔÈa ˙ÈÁ·a ‰È‰È dlL ÔÈa‰L È„Î·e .ÌÚt „BÚ ˜lzÒÈƒ¿«≈««ƒ¿≈∆«ƒ¿»∆»ƒ¿∆ƒ¿ƒ«ƒ¿»
„Ú È„Ú נצחי CiLבנין ÔÈ‡L)יתכן ÌBÏLÂŒÒÁ)לא ·¯ÁzL ¬≈«∆≈«»∆≈»≈«¿»

ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ˙eÓˆÚ ÈeÏÈb da CLÓpL È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈∆ƒ¿»»ƒ«¿≈
CiM‰ ¯B‡‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈»««»
¯B‡·c ,(˙eÎÏÓ) ˙BÓÏBÚÏ»»«¿ƒ¿

Ê˜eÏÈÒÂ ÌeˆÓˆ CiL ÔÈ‡ ‰∆≈«»ƒ¿¿ƒ
ולהסתיר  להעלים יכולים לא והעולמות

יחזור  שנמשך שלאחר ייתכן ולא עליו,

ויסתלק.

˙‡¯˜ ‰LÓ ˙lÙzL e‰ÊÂ¿∆∆¿ƒ«…∆ƒ¿≈
˙lÙz Le¯Ùc ,¯ÈLÚ ˙lÙz¿ƒ«»ƒ¿≈¿ƒ«

‡e‰ ¯ÈLÚ בעשיר שמדובר רק לא »ƒ
גם אלא BlLשמתפלל ‰ÏÙz‰L∆«¿ƒ»∆

¯ÈLÚ ‡e‰L ÈtÓ ‡È‰ƒƒ¿≈∆»ƒ
‰LnL ‰Ê Èk ,(Ï"pk)««ƒ∆∆…∆
˙eÎÏÓa CLÓeiL Ïlt˙‰ƒ¿«≈∆¿«««¿
ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ˙eÓˆÚ ÈeÏÈbƒ«¿≈
‰az ‡˜Âc ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL)∆«¿≈∆«¿»ƒ»∆

המלכות È„Úספירת ÔÈa ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«ƒ¿»¬≈
‰È‰L ÈtÓ ‡e‰ („Ú במעלה «ƒ¿≈∆»»

של רוחנית ÈÁa˙ומדריגה ,¯ÈLÚ»ƒ¿ƒ«
Ïa˜nL 'ÔBÈÏÚ ˙Úc'««∆¿∆¿«≈
ŒÔÈ‡Œ¯B‡ ˙eÓˆÚ ,'˜ÈzÚ'Ó≈«ƒ«¿≈
˙BÓÏBÚ ¯„bÓ ‰ÏÚÓlL ÛBÒ∆¿«¿»ƒ∆∆»
וזו  זו ממדרגה קיבל עצמו שהוא וכיון

בכוחו  יש ומדרגתו, מעלתו היתה

ולכן  זה אור וגילוי המשכת לפעול

למטה. יומשך זה נעלה שאור התפלל

Ï"p‰ ÈÙÏc ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ (Ê¿»ƒ¿»ƒƒ¿ƒ««
CLÓeiL ‰LÓ ÏL B˙lÙzL]∆¿ƒ»∆…∆∆¿«
˙eÎÏÓa ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ˙eÓˆÚ«¿≈««¿
˙Úc' ‡e‰ ‰LnL ÈtÓ ‡e‰ƒ¿≈∆…∆««

,'ÔBÈÏÚ מאיר שבה ומדריגה בחינה ∆¿
עצמותו של BzÏÎÈaאור ÔÎÏÂ¿»≈ƒ»¿

,[˙eÎÏÓa ‰Ê ¯B‡ CÈLÓ‰Ï¿«¿ƒ∆««¿
ÈeÏÈb‰ ˙ÎLÓ‰ של הנעלה «¿»««ƒ

איןֿסוף אור ŒÏÚעצמות ˙eÎÏÓa««¿«
(‰¯B‡ÎÏ) ‡e‰ ‰LÓ È„È¿≈…∆ƒ¿»

‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓ C¯„a48 ¿∆∆ƒ¿«¿»¿«»
ממקורו  ונמשך יורד הנעלה שהאור

שהיא  המלכות לספירת העליון

למטה. שיורדת מלמעלה המשכה וזו הספירות מעשר ביותר הנמוכה הספירה

,(¯ÈLÚ ˙lÙz) ‰LÓÏ ‰lÙz ÔÈÚ e‰Óe בגילוי שמדובר ומאחר «ƒ¿«¿ƒ»¿…∆¿ƒ«»ƒ
'תפילה' בשם נקרא הדבר מדוע למטה, מלמעלה המשכה בדרך אלוקות

‡È‰ ‰lÙ˙cלאלוקות ÏÚÓÏ‰התקרבות ‰hÓlÓ שההתחלה היינו ƒ¿ƒ»ƒƒ¿«»¿«¿»
המשכה  ולא למעלה, לאלוקות, להתקרב הנמשך מלמטה, האדם, מצד היא

למטה? מלמעלה

,‰Êa ¯e‡a‰ ¯ÓBÏ LÈÂ מדוע ¿≈««≈»∆
איןֿסוף  אור עצמות בהמשכת די לא

הדבר  אלא למטה מלמעלה במלכות

מלמטה  שעניינה תפילה גם מחייב

ֿ ÎLÓ‰‰LÎc‰למעלה אור של ƒ¿∆««¿»»
סוף C¯„aאין ‡È‰ ˙eÎÏÓa««¿ƒ¿∆∆

Ìb ÈÊ‡ ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»¬««
‡e‰ ÈeÏÈb‰Lk ומדרגה מהבחינה ¿∆«ƒ

נעלית  ‡ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯Bהכי ˙eÓˆÚ«¿≈
ÌeˆÓv‰ ÔÈÚÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿««ƒ¿
עליה, ומסתיר מעלים לא דבר ושום

‡e‰ ˙eÏÏÎ·c של המדרגה ¿ƒ¿»
Ú‚ ‡lL ¯B‡‰ ÌˆÚ ˙ÈÁa¿ƒ«∆∆»∆…»«

,ÌeˆÓv‰ Ba הראשון בצמצום וגם «ƒ¿
התהוות  (לצורך האיןֿסוף באור שהיה

של  צמצום רק היה מוגבלים), עולמות

מחוץ  ומתפשט ומתגלה המאיר החלק

היה  לא האור' ב'עצם אבל לעצם

המשכה  יש וכאשר מלכתחילה צמצום

שאחרי  יתכן לא האור' מ'עצם

ויתעלם, יחזור האור «ŒÏkÓƒההמשכה,
ÌB˜Ó מלמעלה היא  ההמשכה אם »

בכך  די לא עדיין בלבד «≈ÔÂÈkלמטה
˜lzÒiL CiL ÔÈ‡L ‰Êc¿∆∆≈«»∆ƒ¿«≈

¯B‡‰ איןֿסוף אור עצמות של »
¯B‡‰L ÈtÓ ‡e‰ ˙eÎÏn‰Ó≈««¿ƒ¿≈∆»

שלו העניין ומצד עצמו ‰e‡מצד
È¯‰ ,ÌeˆÓv‰ ÔÈÚÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈ƒ¿««ƒ¿¬≈
‰Ê ÔÈ‡ ,˙eÎÏnÏ Ú‚Ba¿≈«««¿≈∆
,„Ú È„Ú ÔÈ·c ÔÈÚ‰ ˙ÈzÓ‡¬ƒƒ»ƒ¿»¿ƒ¿»¬≈«
של  אמיתי נצחי 'בנין' נחשב זה ואין

המלכות  vnL„ספירת ÔÂÈkÓƒ≈»∆ƒ«
˙eÎÏn‰ עצמה¯LÙ‡ ««¿∆¿»

¯B‡‰ ‰pnÓ ˜lzÒiL וזה ∆ƒ¿«≈ƒ∆»»
אינו  שיסתלק יתכן לא שלמעשה

עצמו. האור מצד אלא מצידה

„Ú È„Ú ÔÈ·c ÔÈÚ‰ ˙ÈzÓ‡Â«¬ƒƒ»ƒ¿»¿ƒ¿»¬≈«
„vÓ ˜¯ ‡Ï) ‡e‰ ˙eÎÏÓa ‰Ê ÈeÏÈb ˙ÎLÓ‰Lk ‡e‰¿∆«¿»«ƒ∆««¿…«ƒ«
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טו 'eb dxezd zweg z`f 'eb dyn l` 'd xacie

מּצד  ּגם) אּלא למעלה, מּצד רק (לא ְְִִֶַַַַַָָֹהּוא

היא 49הּמלכּות  ּדתפּלה למׁשה, ּתפּלה וזהּו . ְְְְְִִִִֶֶַַָָֹ

ׁשעלֿידי  ההמׁשכה ולכן הּנבראים, ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָעבֹודת

עצמֹו, לה'ּמּטה' ׁשּׁשּיכת ּבאֹופן היא ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָּתפּלה

הּנבראים. ׁשרׁש הּמלכּות לספירת וכן ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָֹלהּנבראים

ּכיון  ּבכלל , ּתפּלה  ׁשעלֿידי  ׁשההמׁשכה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאּלא

ההמׁשכה  לכן הּנבראים, עבֹודת היא ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָׁשּתפּלה

לעֹולמֹות  ׁשּׁשּיכת המׁשכה היא ,50ׁשעלֿידיֿזה ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ׁשּתי  למׁשה, ּתפּלה  ׁשעלֿידי ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹּובהמׁשכה

אֹורֿאיןֿסֹוף  עצמּות המׁשכת ְְֲֵַַַַַָהּמעלֹות.

ואףֿעלּֿפיֿכן  לעֹולמֹות, מּׁשּיכּות ְְְִִֵֶַַַַָָָָׁשּלמעלה

ׁשהיא  ּובאֹופן ּבמלכּות, נמׁשכת היא ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָההמׁשכה

עצמּה. לּמלכּות ְְֶֶַַַַָׁשּיכת

ׁשהּיתרֹון ÓBÚ·e˜ח) לֹומר, יׁש יֹותר ¿∆ְִֵֵֶַַ

מׁשה  ּתפּלת ׁשעלֿידי ְְְִֵֶֶַַַַָָֹּבהמׁשכה

לא  הּוא למּטה, מּלמעלה ּבדר ההמׁשכה ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹלגּבי

ׁשעלֿידי  (ׁשההמׁשכה ההמׁשכה ּבאֹופן ְְְְֵֶֶֶַַַַַַָָָָרק

אּלא  ּכּנ"ל) לה'ּמּטה', יֹותר ׁשּיכת מׁשה ְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹּתפּלת

זה  על ּדהּטעם הּוא, והענין עצמ ּה. ּבהמׁשכה ְְְְְִֶַַַַַַַַָָָָָּגם

צרי ּבראׁשית ימי ּבׁשׁשת ּׁשּנברא מה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשּכל

ּבׁשביל 51ּתקּון  היא הּבריאה ּכונת ּכי הּוא, ְְִִִִִִַַַָָ

ׁשּתקּונֹו ּבאֹופן העֹולם נברא ולכן האדם, ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָעבֹודת

נעׂשה  ֿ זה ׁשעלֿידי האדם, עבֹודת עלֿידי ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָיהיה

ּבראׁשית  ּבמעׂשה לה ּקּב"ה ׁשּוּתף וזהּו52האדם . ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָ

ז  על הּטעם מהּמלכּות ּגם העֹולמֹות ׁשהתהּוּות ה ְְִֵֶֶַַַַַַַַָָ

מּבחינת  האֹור ׁשּנחסר הּצמצּום עלֿידי ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָהיתה

ׁשּכתּוב  [ּוכמֹו ּדזה 53הּמלכּות ה', חסר אּת גֹו', הּׁשמים את עׂשית אּת ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

הּוא  גֹו') הּׁשמים את (עׂשית העֹולמֹות את להּוֹות מקֹור נעׂשית ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשהּמלכּות

ה' חסר אּת ּפרצּופים, ה' מּמּנה ּׁשּנחסרּו ׁשהיה 54עלֿידי ּדהחּסרֹון לֹומר ויׁש . ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
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ועצמות 49) פנימיות בבחינת היא שבשרשה "היינו שלך", "והיא היא שתיבנה" "גזור להבקשה שההקדמה יומתק ועפ"ז

דהמלכות. ענינה מצד תהי' שתיבנה) (גזור במלכות ההמשכה לכן שלך" ש"היא דכיון די"ל, - שם) תר"ס (סה"מ א"ס"

לעולם,50) השייך ענין בנוגע הוא חדש הרצון גם הרי - מהשתלשלות) (שלמעלה חדש רצון נמשך התפלה שע"י דהגם

המתפלל. בקשת ו.51)למלאות פי"א, ע"ב.52)ב"ר ריש קיט, שבת ו.53)ראה ט, למשה 54)נחמי' תפלה ד"ה המאמר

י  קול הקול ד"ה להמאמר בהמשך בא סה"מ תר"ס תו"מ גם וראה ה'. חסר את ענין מבואר ואילך) נה (ע' ושם תר"ס עקב

שם. ובהנסמן קד, ע' תמוז

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙eÎÏn‰ „vÓ (Ìb ‡l‡ ,‰ÏÚÓÏ49 צורך יש ולכן התחתונה ¿«¿»∆»«ƒ«««¿

מלמ  בדרך ההמשכה תפילה,שמלבד ידי על גם יבוא הדבר למטה, עלה

ומבאר. שממשיך כפי למעלה, lÙ˙c‰מלמטה ,‰LÓÏ ‰lÙz e‰ÊÂ¿∆¿ƒ»¿…∆ƒ¿ƒ»
ÌÈ‡¯·p‰ ˙„B·Ú ‡È‰ מלמטה עבודה עלֿידי אלוקות ומגלה הממשיכה ƒ¬««ƒ¿»ƒ

ŒÏÚLלמעלה, ‰ÎLÓ‰‰ ÔÎÏÂ¿»≈««¿»»∆«
˙ÎiML ÔÙB‡a ‡È‰ ‰lÙz È„È¿≈¿ƒ»ƒ¿∆∆«∆∆
ÌÈ‡¯·p‰Ï ,BÓˆÚ '‰hn'‰Ï¿««»«¿¿«ƒ¿»ƒ

˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒÏ ÔÎÂ שהיא ¿≈ƒ¿ƒ«««¿
היא ולכן תחתונה הכי ∆…L¯Lהספירה

להתהוות ישיר ÌÈ‡¯·p‰«ƒ¿»ƒ.ומקור
È„ÈŒÏÚL ‰ÎLÓ‰‰L ‡l‡∆»∆««¿»»∆«¿≈

,ÏÏÎa ‰lÙz,הרגיל ÔÂÈkעלֿדרך ¿ƒ»ƒ¿»≈»
˙„B·Ú ‡È‰ ‰lÙzL∆¿ƒ»ƒ¬«
‰ÎLÓ‰‰ ÔÎÏ ,ÌÈ‡¯·p‰«ƒ¿»ƒ»≈««¿»»
‰ÎLÓ‰ ‡È‰ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆ƒ«¿»»

˙BÓÏBÚÏ ˙ÎiML50, כלל ובדרך ∆«∆∆»»
ולהמשיך  לגלות תפילה של בכוחה אין

לעולמות  שייך שלא אלוקי אור

‰lÙz È„ÈŒÏÚL ‰ÎLÓ‰·e««¿»»∆«¿≈¿ƒ»
˙BÏÚn‰ ÈzL ,‰LÓÏ.יחד גם ¿…∆¿≈««¬

שהיא האחת »«¿»‰ÎLÓ˙המעלה
ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ˙eÓˆÚ«¿≈
,˙BÓÏBÚÏ ˙eÎiMÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ«»»»
להיות  יכולה לא כלל שבדרך המשכה

כי  למעלה מלמטה תפילה ידי על

למדריגה  מגעת אינה האדם עבודת

זו במקרה ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Âנעלית ¿««ƒ≈
הזו‰‰ÎLÓ‰זה ‰È‡הנעלית ««¿»»ƒ

,˙eÎÏÓa ˙ÎLÓ גם באה היא כי ƒ¿∆∆««¿
ידי  על רק ולא למטה מלמעלה בדרך

את  גם בה ויש למעלה מלמטה תפילה

שהיא  השנייה ∆¿ÔÙB‡·eהמעלה
dÓˆÚ ˙eÎÏnÏ ˙ÎiL ‡È‰L∆ƒ«∆∆««¿«¿»
תפילה  ידי על גם נמשכת שהיא בגלל

למעלה. מלמטה שהיא

,¯ÓBÏ LÈ ¯˙BÈ ˜ÓBÚ·e (Á¿∆≈≈«
È„ÈŒÏÚL ‰ÎLÓ‰a ÔB¯˙i‰L∆«ƒ¿««¿»»∆«¿≈
‰ÎLÓ‰‰ Èa‚Ï ‰LÓ ˙lÙz¿ƒ«…∆¿«≈««¿»»
‡e‰ ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ C¯„a¿∆∆ƒ¿«¿»¿«»

‰LÓ ˙lÙz È„ÈŒÏÚL ‰ÎLÓ‰‰L) ‰ÎLÓ‰‰ ÔÙB‡a ˜¯ ‡Ï…«¿∆««¿»»∆««¿»»∆«¿≈¿ƒ«…∆
,'‰hn'‰Ï ¯˙BÈ ˙ÎiLהיא מצד ולכן רק לא המלכות בספירת נמשכת «∆∆≈¿««»

עצמה המלכות מצד גם אלא הממשיך Ìbהמקור ‡l‡ (Ï"pk««∆»«
dÓˆÚ ‰ÎLÓ‰a כאשר ויתרון מעלה יש עצמו הנמשך האלוקי באור ««¿»»«¿»

בעבודת  תפילה, ידי על נמשך הוא

שממשיך  כפי למעלה, מלמטה האדם

ÌÚh‰cומבאר. ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿«««
‡¯·pM ‰Ó ÏkL ‰Ê ÏÚ«∆∆»«∆ƒ¿»
CÈ¯ˆ ˙ÈL‡¯a ÈÓÈ ˙LLa¿≈∆¿≈¿≈ƒ»ƒ

Ôe˜z51 מה "כל המדרש כדברי ƒ
צריכין  בראשית ימי בששת שנברא

למיתוק, צריך החרדל כגון עשייה,

אפילו  להיטחן, צריכין התורמוסים

מילה) ברית (עלֿידי תיקון" צריך אדם

˙Âk Èk ,‡e‰ והתכלית המטרה ƒ«»«
ÏÈ·Laשל  ‡È‰ ‰‡È¯a‰«¿ƒ»ƒƒ¿ƒ

‡¯· ÔÎÏÂ ,Ì„‡‰ ˙„B·Ú¬«»»»¿»≈ƒ¿»
‰È‰È Be˜zL ÔÙB‡a ÌÏBÚ‰»»¿∆∆ƒƒ¿∆
ŒÏÚL ,Ì„‡‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ«¿≈¬«»»»∆«
ÛzeL Ì„‡‰ ‰NÚ ‰ÊŒÈ„È¿≈∆«¬∆»»»»

˙ÈL‡¯a ‰NÚÓa ‰"aw‰Ï52 «»»¿«¬≈¿≈ƒ
הבריאה. כוונת את ומשלים

‰Ê ÏÚ ÌÚh‰ Ìb e‰ÊÂ¿∆«««««∆
˙BÓÏBÚ‰ ˙ee‰˙‰L∆ƒ¿«»»
È„ÈŒÏÚ ‰˙È‰ ˙eÎÏn‰Ó≈««¿»¿»«¿≈

ÌeˆÓv‰ האור של והסתר והעלם «ƒ¿
ÈÁaÓ˙האלוקי  ¯B‡‰ ¯ÒÁpL∆∆¿«»ƒ¿ƒ«

·e˙kL BÓÎe] ˙eÎÏn‰53z‡ ««¿¿∆»«»
z‡ ,'B‚ ÌÈÓM‰ ˙‡ ˙ÈNÚ»ƒ»∆«»«ƒ«»
˙eÎÏn‰L ‰Êc ,'‰ ¯ÒÁ»≈¿∆∆««¿
˙‡ ˙Be‰Ï ¯B˜Ó ˙ÈNÚ«¬≈»¿«∆
ÌÈÓM‰ ˙‡ ˙ÈNÚ) ˙BÓÏBÚ‰»»»ƒ»∆«»«ƒ
e¯ÒÁpM È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ('B‚«¿≈∆∆¿¿
¯ÒÁ z‡ ,ÌÈÙeˆ¯t '‰ ‰pnÓƒ∆»«¿ƒ«»»≈

שעשר .‰54' וחסידות בקבלה מבואר
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h"kyz'dטז ,fenz a"i ,wlaÎzweg t"y

הּׁשרׁש הּוא העֹולם, נברא ׁשּמּמּנה ְְִִֶֶֶַַַָָָָֹּבמלכּות

ּׁשּנברא  מה ּדכל ּדהעֹולם, להחּסרֹון ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָוהּסיּבה

ּבכדי  הּוא ּתקּון], צרי ּבראׁשית ימי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶָּבׁשׁשת

עבֹודת  עלֿידי יהיה ּדהּמלכּות החּסרֹון ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָׁשּמילּוי

רק  היה ׁשהּצמצּום ּדהגם ּולהֹוסיף, ְְֲִִֶַַַַָָָָָהאדם.

(ׁשרׁש הּגבּול ּבאֹור לעֹולמֹות, הּׁשּי ְְֶַַַָָָָָֹּבהאֹור

(ׁשֹורׁש הּבליּֿגבּול ּבאֹור וגם ְְְְִֵֶַַַַָה'ּממּלא')

הּגבּול  ּבאֹור הּצמצּום ׁשּפעּולת [אּלא ְְְִֵֶֶַַַַָָה'ּסֹובב'),

והגּבלה,55הּוא  ירידה ּבֹו ׁשּנעׂשה עצמֹו, ְְְְְֲִֶֶַַַָָָָּבהאֹור

ּופעּולת  העֹולמֹות, את להּוֹות מקֹור ׁשּנעׂשה ְְְֲֶֶֶַַַַָָָועד

רק  הּוא הּבליּֿגבּול ּבאֹור יאיר 55הּצמצּום ׁשּלא ְְְִִִֶַַַָָֹ

החלל  (אֹור 56ּבמקֹום הּגדֹול ׁשּבעיגּול ּדזהּו . ְְִִֶֶֶַָָָָ

נגיעת  ּדענין הּצמצּום, ּבֹו נגע ְְְְְְִִִִַַַַַָהּבליּֿגבּול)

(ּבעיגּול) ׁשם רק יהיה ׁשהאֹור הּוא ְְִִִֶֶַַָָָהּצמצּום

לחּוץ  ּיתּגּלה היה 57ולא לא האֹור ּבעצם אבל [ ְְְֲִֶֶֶַַָָָָֹֹ

ּבֹו נגע לא ּגם ׁשהּצמצּום הינּו ּכלל, ְְְְִִֶַַַַַָָֹהּצמצּום

ּגם  הּגילּוי להיֹות אפׁשר זה אֹור מּצד ְְִִִֵֶֶֶַַַָָ[ׁשּלכן,

ּבכל  ׁשהּכּונה  ּכיון  מּכלֿמק ֹום ְִֵֶַַָָָָָָָָּבעֹולמֹות],

ׁשּלמעלה  האֹור ּדעצם ּבּגילּוי (ּגם ְְְִִִֶֶֶַַַַָָהּגילּויים

ּכל  ּד)סֹובב מ(הּׁשרׁש ּגם למעלה עֹולמֹות, ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹמּגדר

המׁשכת  ּגם לכן יׂשראל, ּבׁשביל הּוא ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָעלמין)

האדם. עבֹודת עלֿידי היא זה ְֲִֵֶַַָָָאֹור

ּׁשּכתּוב ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ט) מה לבאר יׁש ¿«ƒ∆ְֵֵֶַָָ

ּדבּגילּויים 58ּבהּמאמר  ְְֲִִַַַָ

 ֿ ממּלאּֿכל ּבכללּות. מדרגֹות ג' יׁש ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָׁשּלמעלה

אֹורֿאיןֿסֹוף  ועצמּות סֹובבּֿכלֿעלמין ְְְְִִֵֵַָָָעלמין,

אּלה  מדרגֹות ּובג' ו'סֹובב'. מ'ּממּלא' ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָׁשּלמעלה

ׁשּבּפסּוק  האהבֹות ג' לבב,59הם ּבכל ואהבּת, ְְְְְֲֵֶַַַָָָָָָ
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הוא 55) - פרצופים ה' מהמלכות שנחסרו ה', חסר אלה: ענינים שני דוגמת השמים" את עשית שב"את לומר יש ואולי

את  "עשית העולמות, להוות מקור ונעשית המלכות ירדה ועי"ז עצמם); בהם שינוים נעשה לא (אבל מהמלכות שנסתלקו

גו'". ובכ"מ.56)השמים ואילך. תתקכז ע' ח"ב תער"ב המשך בארוכה תרס"ו 57)ראה המשך פ. ע' תרמ"ג סה"מ ראה

ובכ"מ. קצדֿה. ואילך.58)ע' נד ע' שם תר"ס ה.59)סה"מ ו, ואתחנן

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
(הספירות  מוחין מדרגות: לשלוש נחלקות האצילות שבעולם הספירות

חסדֿגבורהֿתפארתֿנצחֿהודֿיסוד) (הספירות מידות חכמהֿבינהֿדעת),

אנפין" "אריך לחמש: נחלקים ה'פרצופים' יותר ובפרטיות המלכות, וספירת

(בי  "אימא" (חכמה), "אבא" ו"נוקבא"(כתר), (המידות) אנפין" "זעיר נה),

והתהוות  בריאת ולצורך (מלכות),

בה' וחסרון צמצום נהיה העולמות

המלכות  בספירת שהם כפי הפרצופים

ÔB¯qÁ‰c ¯ÓBÏ LÈÂ והצמצום ¿≈«¿«ƒ»
האלוקי eÎÏÓa˙באור ‰È‰L∆»»««¿

‡e‰ ,ÌÏBÚ‰ ‡¯· ‰pnnL∆ƒ∆»ƒ¿»»»
ÔB¯qÁ‰Ï ‰aÈq‰Â L¯M‰«…∆¿«ƒ»¿«ƒ»

,ÌÏBÚ‰c באופן נברא העולם ולכן ¿»»
לתיקון זקוק Ó‰שהוא ÏÎc¿»«

˙ÈL‡¯a ÈÓÈ ˙LLa ‡¯·pM∆ƒ¿»¿≈∆¿≈¿≈ƒ
È„Îa ‡e‰ ,[Ôe˜z CÈ¯»̂ƒƒƒ¿≈
˙eÎÏn‰c ÔB¯qÁ‰ ÈeÏÈnL∆ƒ«ƒ»¿««¿
.Ì„‡‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ‰È‰Èƒ¿∆«¿≈¬«»»»
ÌeˆÓv‰L Ì‚‰c ,ÛÈÒB‰Ïe¿ƒ«¬«∆«ƒ¿
העולם  שבגללו החיסרון את שפעל

תיקון B‡‰a¯צריך ˜¯ ‰È‰»»«¿»
Ïe·b‰ ¯B‡a ,˙BÓÏBÚÏ CiM‰««»»»»«¿

'‡lÓn'‰ L¯L) כל ה'ממלא אור …∆«¿«≈
בעולמות  שמתלבש Ì‚Âעלמין' (¿«

L¯BL) Ïe·bŒÈÏa‰ ¯B‡a»«¿ƒ¿∆
'··Bq'‰'עלמין כל ה'סובב אור «≈

'מקיף' בדרך בעולמות שמאיר

[‡l‡מלמעלה  בין ), הבדל שיש ∆»
באור  לצמצום ה'ממלא' באור הצמצום

‰ÌeˆÓvה'סובב' ˙ÏeÚtL∆¿««ƒ¿
Ïe·b‰ ¯B‡a אור של השורש »«¿

e‰55,BÓˆÚ‡ה'ממלא' ¯B‡‰a¿»«¿
,‰Ïa‚‰Â ‰„È¯È Ba ‰NÚpL∆«¬∆¿ƒ»¿«¿»»
אור  הוא ה'ממלא' אור הצמצום ולאחר

B˜Ó¯מוגבל ‰NÚpL „ÚÂ¿«∆«¬∆»
˙BÓÏBÚ‰ ˙‡ ˙Be‰Ï והנבראים ¿«∆»»

‰ÌeˆÓvהמוגבלים, ˙ÏeÚÙe¿««ƒ¿
Ïe·bŒÈÏa‰ ¯B‡a שינוי פעלה לא »«¿ƒ¿

הצמצום  אלא האור של ומהותו בעניינו

˜¯ ‡e‰55¯È‡È ‡lL האור «∆…»ƒ
‰ÏÏÁהבליֿגבול  ÌB˜Óa56 הבריאה שקודם וחסידות בקבלה כמבואר ƒ¿∆»»

במובן  ('מקום' מקום נתינת הייתה ולא החלל כל את ממלא סוף אין אור היה

הוא  ברוך הקדוש שבו הצמצום ולאחר העולמות לבריאת אפשרות) – הרוחני

ואפשרות  מקום נתינת היינו חלל, נעשה כביכול, הצידה, הגדול אורו את סילק

‰Ïe·bŒÈÏa,לעולמות. ¯B‡) ÏB„b‰ Ïe‚ÈÚaL e‰Êc שהוא האור ¿∆∆»ƒ«»«¿ƒ¿
ומכונה  עלמין' כל ל'סובב שורש

התחלה  או קצוות שאין להורות 'עיגול'

איןֿסוף  הוא כי Baוסוף Ú‚ (»«
ÌeˆÓv‰,עליו ÔÈÚcוהשפיע «ƒ¿¿ƒ¿«

¯B‡‰L ‡e‰ ÌeˆÓv‰ ˙ÚÈ‚¿ƒ««ƒ¿∆»
‡ÏÂ (Ïe‚ÈÚa) ÌL ˜¯ ‰È‰Èƒ¿∆«»»ƒ¿…

ıeÁÏ ‰lb˙i57ÌˆÚa Ï·‡ [ ƒ¿«∆«¬»¿∆∆
¯B‡‰ שייכות מכל למעלה שהוא »

‰ÌeˆÓvלעולמות ‰È‰ ‡Ï…»»«ƒ¿
,ÏÏk לעיל ‰eÈכמבואר ¿»«¿

Ba Ú‚ ‡Ï Ìb ÌeˆÓv‰L ולא ∆«ƒ¿«…»«
שינוי שום בו vÓ„פעל ,ÔÎlL]∆»≈ƒ«

ÈeÏÈb‰ ˙BÈ‰Ï ¯LÙ‡ ‰Ê ¯B‡∆∆¿»ƒ¿«ƒ
˙BÓÏBÚa Ìb יכולים לא והעולמות «»»

עליו  ולהסתיר ŒÏkÓלהעלים ,[ƒ»
‰ek‰L ÔÂÈk ÌB˜Ó המטרה »≈»∆««»»

(Ìbוהתכלית  ÌÈÈeÏÈb‰ ÏÎa¿»«ƒƒ«
‰ÏÚÓlL ¯B‡‰ ÌˆÚc ÈeÏÈba«ƒ¿∆∆»∆¿«¿»
Ìb ‰ÏÚÓÏ ,˙BÓÏBÚ ¯„bÓƒ∆∆»¿«¿»«
(ÔÈÓÏÚ Ïk ··BÒ(c L¯M‰)Ó≈«…∆¿≈»»¿ƒ

,Ï‡¯NÈ ÏÈ·La ‡e‰ בני כי ƒ¿ƒƒ¿»≈
הבריאה כל תכלית הם ≈«ÔÎÏישראל

ŒÏÚ ‡È‰ ‰Ê ¯B‡ ˙ÎLÓ‰ Ìb««¿»«∆ƒ«
Ì„‡‰ ˙„B·Ú È„È כשהאור וגם ¿≈¬«»»»

עניין  יש למטה מלמעלה נמשך

ההמשכה. את שפועלת ב'תפילה'

‰Ó ¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ (Ë¿«ƒ∆≈¿»≈«
¯Ó‡n‰a ·e˙kM58 ∆»¿««¬»

'‚ LÈ ‰ÏÚÓlL ÌÈÈeÏÈb·c¿«ƒƒ∆¿«¿»≈
ŒÏkŒ‡lÓÓ .˙eÏÏÎa ˙B‚¯„Ó«¿≈ƒ¿»¿«≈»
ÔÈÓÏÚŒÏkŒ··BÒ ,ÔÈÓÏÚ»¿ƒ≈»»¿ƒ
ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ˙eÓˆÚÂ¿«¿≈
'··BÒ'Â '‡lÓn'Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ¿«≈¿≈

באריכות. לעיל שנתבאר ¿e·‚'כפי
˙B·‰‡‰ '‚ Ì‰ ‰l‡ ˙B‚¯„Ó«¿≈≈∆≈»«¬

˜eÒtaL59,z·‰‡Â הראשונה E··Ï,המדריגה ÏÎaהשניהÏÎa ∆«»¿»«¿»¿»¿»¿¿»
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יז 'eb dxezd zweg z`f 'eb dyn l` 'd xacie

'לבב ּד'בכל האהבה .מאד ּובכל נפׁש ְְְְְְְְֲִֶַַָָָָָָֹּבכל

ׁשהחּיּות  ּדכיון ממּלאּֿכלֿעלמין, ּבבחינת ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָהיא

ּבּנבראים  מלּוּבׁש הּוא ממּלאּֿכלֿעלמין ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָּדבחינת

חּיּות  נרּגׁש ההתּבֹוננּות עלֿידי לכן ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָּבפנימּיּותם,

לבב ּבכל היא והאהבה הּבהמית, ּבּנפׁש ּגם ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָזה

יצרי ּבׁשני היא 60- 'נפׁש ּד'בכל האהבה . ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָ

הּסֹובב' ׁש'אֹור ּדכיון סֹובבּֿכלֿעלמין, ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָּבבחינת

עלֿידי  לכן ּבעֹולמֹות, מהתלּבׁשּות למעלה ְְְְְִֵֵֵַַַָָָָהּוא

(סֹובב), ּדאֹורֿאיןֿסֹוף ההפלאה ּבֹו ְְְִֵֵֶַַָָָׁשּנרּגׁש

[ּבכל  ּדמסירתֿנפׁש ּבאֹופן היא הוי' את ְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָָאהבתֹו

נפׁש את נֹוטל אפילּו ,לצאת 60נפׁש ׁשרֹוצה ,[ ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָ

זֹו ואהבה ּבאֹורֿאיןֿסֹוף. וליּכלל ְְְְֲִִִֵֵַָָמּמציאּותֹו

[ּבאֹופן  ההּׂשגה ּכי האלקית. ּבּנפׁש רק ְֱִִִֶֶֶַַַַָָָֹהיא

ההּׂשגה  מביאה ּדוקא ׁשאז והרּגׁשה, ְְְְְִֶַַַַַָָָָָָָָָּדהּכרה

להיֹות  יכֹולה ּדאֹורֿאיןֿסֹוף ּבהפלאה ְְְְְֲִֵַַַָָָָלאהבה]

הוי' ּבׁשם הּוא ׁשּׁשרׁשּה האלקית, ּבּנפׁש ,61רק ְְֱֲִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

 ֿ ּבעצמּות היא 'מאד ּד'בכל והאהבה ְְְְְֲִִֵֶַַָָָֹ'סֹובב'.

אמּתית  ּכי  מ'ּסֹובב'. ּגם ׁשּלמעלה ְְֲִִִִֵֵֶַַָאֹורֿאיןֿסֹוף 

 ֿ (מה אֹורֿאיןֿסֹוף ּבעצמּות הּוא ְְְְִֵַַַהּבליּֿגבּול

צּיּור  איזה ּבֹו יׁש הּסֹובב', 'אֹור ִֵֵֵֵֵֶֶַּׁשאיןּֿכן

עצמּות  ּגילּוי ׁשעלֿידי האהבה ולכן ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָוהגּבלה),

ּגבּול. ּבלי ,מאד ּבכל היא ְְְְִִֵֶָֹאֹורֿאיןֿס ֹוף

לג' האהבֹות ּדג' הּׁשּיכּות ׁשּמבאר ְְְְֲֲֵֵֶַַַַָָָּולאחרי

ג' ׁשל ענינם מּובן ּדמּזה מסים, הּנ"ל, ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָמדרגֹות

ּבעֹולמֹות, מתלּבׁש הּוא ּד'ממּלא' ְְְִִֵֵֵַַַַָָהּמדרגֹות,

ׁשּי אבל מהתלּבׁשּות למעלה הּוא ְְְְְֲִֵֵַַַָָָו'סֹובב'

ועצ  ּבגדר לעֹולמ ֹות, אינֹו אֹורֿאיןֿס ֹוף מּות ְְְֵֵֶֶַָָ

ָעֹולמֹות.

CÈ¯ˆÂ'ּדג ּבּׁשּיכּות הּבאּור ּדלכאֹורה, להבין, ¿»ƒְְְְִִֵַַַָָָ

הּוא  ּדלמעלה, הּמדרגֹות לג' ְְְְֲִֵַַַַָָהאהבֹות

ּומהמׁש הּמדרגֹות, ּדג' הענינים הבנת ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָלאחרי
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עה"פ.60) בפירש"י) (הובא ספרי במשנה. א נד, א).61)ברכות (צד, פ"ד אגה"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ELÙוהשלישית‡È‰ 'E··Ï ÏÎ·'c ‰·‰‡‰ .E„‡Ó ÏÎ·e «¿¿¿»¿…∆»«¬»ƒ¿»¿»¿ƒ

ה' ÈÁ·c˙אהבת ˙eiÁ‰L ÔÂÈÎc ,ÔÈÓÏÚŒÏkŒ‡lÓÓ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿«≈»»¿ƒ¿≈»∆««ƒ¿ƒ«
,Ì˙eiÓÈÙa ÌÈ‡¯·pa LaeÏÓ ‡e‰ ÔÈÓÏÚŒÏkŒ‡lÓÓ בהתאם ¿«≈»»¿ƒ¿»«ƒ¿»ƒƒ¿ƒƒ»

בפרט, עולם וכל נברא כל של ‰‰˙eBa˙למהותו È„ÈŒÏÚ ÔÎÏ בעניינו »≈«¿≈«ƒ¿¿
זה אור Ìbשל ‰Ê ˙eiÁ Lb¯ƒ¿»«∆«

‰·‰‡‰Â ,˙ÈÓ‰a‰ LÙpa'לה «∆∆««¬ƒ¿»«¬»
זו  התבוננות ÏÎaשבעקבות ‡È‰ƒ¿»

EÈ¯ˆÈ ÈLa - E··Ï60 היצר ¿»¿ƒ¿≈¿»∆
הרע  והיצר האלוקית) (הנפש הטוב

ז"ל  חכמינו כדרשת הבהמית), (הנפש

לבבך" "בכל בו שנאמר זה פסוק על

שהכוונה  להורות לבך" "בכל ולא

יצריך". "בשני ה' «¬»«‰‡‰·‰לאהבת
'ELÙ ÏÎ·'c נעלית אהבה שהיא ƒ¿»«¿¿

האלוקית לנפש רק ושייכת È‰ƒ‡יותר
,ÔÈÓÏÚŒÏkŒ··BÒ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«≈»»¿ƒ
‡e‰ '··Bq‰ ¯B‡'L ÔÂÈÎc¿≈»∆«≈
˙eLaÏ˙‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈ƒ¿«¿
È„ÈŒÏÚ ÔÎÏ ,˙BÓÏBÚa»»»≈«¿≈

Ba Lb¯pL במעלתו המתבונן באדם ∆ƒ¿»
הסובב אור Œ¯B‡cשל ‰‡ÏÙ‰‰««¿»»¿

˙‡ B˙·‰‡ ,(··BÒ) ÛBÒŒÔÈ‡≈≈«¬»∆
Œ˙¯ÈÒÓc ÔÙB‡a ‡È‰ 'ÈÂ‰¬»»ƒ¿∆ƒ¿ƒ«

] LÙ על ז"ל חכמינו שדרשו כפי ∆∆
ELÙהכתוב ÏÎa שהכוונה , ¿»«¿¿

ה' ‡˙לאהבת ÏËB eÏÈÙ‡¬ƒ≈∆
ELÙ60,['ה באהבת שמתעורר ומי «¿¿

למצב מגיע זו ∆∆B¯Lˆ‰במדריגה
B˙e‡ÈˆnÓ ˙‡ˆÏ להיות לא היינו »≈ƒ¿ƒ

המגבי  הגדרים בתוך את מוגבל לים

לגמרי  מציאותו את ולבטל מציאותו

.ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡a ÏÏkÈÏÂ¿ƒ»≈¿≈
BÊ ‰·‰‡Â עד נפשך" "בכל של ¿«¬»
נפש  LÙpaמסירות ˜¯ ‡È‰ƒ««∆∆

ÔÙB‡a] ‰‚O‰‰ Èk .˙È˜Ï‡‰»¡…ƒƒ««»»¿∆
,‰Lb¯‰Â ‰¯k‰c מתוך שבאה ¿«»»¿«¿»»

ועמוקה  פנימית בצורה התבוננות

‰‚O‰‰ ‰‡È·Ó ‡˜Âc Ê‡L∆»«¿»¿ƒ»««»»
‰·‰‡Ï הכרה ללא השגה ואילו ¿«¬»

ונשארת  בלב רגש מעוררת לא והרגשה

האדם  ממציאות מופשט ]דבר
ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡c ‰‡ÏÙ‰a עד ««¿»»¿≈
מהבריאה  ומרומם נעלה הוא ‰‡È˜Ï˙,כמה LÙpa ˜¯ ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ¿»ƒ¿««∆∆»¡…ƒ

'ÈÂ‰ ÌLa ‡e‰ dL¯ML61, הבליֿגבול באור שקשור 'BÒ··'השם ∆»¿»¿≈¬»»≈
העולמות.ו'מקיף' מגדרי E„‡Ó'שלמעלה ÏÎ·'c ‰·‰‡‰Â שהיא ¿»«¬»ƒ¿»¿…∆

נפשך", "בכל מאשר יותר עוד והגבלה, מדידה מכל למעלה È‰ƒ‡אהבה
˙ÈzÓ‡ Èk .'··Bq'Ó Ìb ‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡Œ˙eÓˆÚa¿«¿≈∆¿«¿»«ƒ≈ƒ¬ƒƒ
˙eÓˆÚa ‡e‰ Ïe·bŒÈÏa‰«¿ƒ¿¿«¿

ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ איןֿסוף הוא שרק ≈
מדידה  מכל למעלה באמת גבול ובלי

'‡B¯והגבלה ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó)«∆≈≈
¯eiˆ ‰ÊÈ‡ Ba LÈ ,'··Bq‰«≈≈≈∆ƒ

‰Ïa‚‰Â שלכן בחסידות כמבואר ¿«¿»»
עם  כי עלמין' כל 'סובב זה אור נקרא

יחס  ערך, איזה לו יש גבול בלי היותו

לעולמות  ‰‡‰·‰ושייכות ÔÎÏÂ ,(¿»≈»«¬»
Œ¯B‡ ˙eÓˆÚ ÈeÏÈb È„ÈŒÏÚL∆«¿≈ƒ«¿
,E„‡Ó ÏÎa ‡È‰ ÛBÒŒÔÈ‡≈ƒ¿»¿…∆

.Ïe·b ÈÏa¿ƒ¿
¯‡·nL È¯Á‡Ïe הרש"ב הרבי ¿«¬≈∆¿»≈

‰‡‰·B˙במאמרו  '‚c ˙eÎiM‰««»¿»«¬
,ÌÈÒÓ ,Ï"p‰ ˙B‚¯„Ó '‚Ï¿«¿≈««¿«≈

‰fÓc דרגה לאיזו ההבנה מתוך ¿ƒ∆
משלוש  אחת כל קשורה באלקות

‚'האהבות ÏL ÌÈÚ Ô·eÓ»ƒ¿»»∆
˙B‚¯„n‰,באלוקות האמורות ««¿≈

‡e‰ '‡lÓÓ'c אלוקי אור ƒ¿«≈
'··BÒ'Â ,˙BÓÏBÚa LaÏ˙Óƒ¿«≈»»¿≈
Ï·‡ ˙eLaÏ˙‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡e‰¿«¿»≈ƒ¿«¿¬»

˙BÓÏBÚÏ CiL אינו ולכ כאמור ן «»»»
אמיתי, גבול ‡Œ¯Bבלי ˙eÓˆÚÂ¿«¿

˙BÓÏBÚ ¯„‚a BÈ‡ ÛBÒŒÔÈ‡≈≈¿∆∆»
כל  ללא באמת, גבול בלי והוא כלל

והגדרה. הגבלה

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ הדברים משמעות מה ¿»ƒ¿»ƒ
המדריגות  שלושת של ותוכנם שעניינם

שייכותם  על ההסבר מתוך מובנים

האהבות, «¿B‡ÎÏc¿ƒ¯‰,לשלוש
˙B·‰‡‰ '‚c ˙eÎiMa ¯e‡a‰«≈««»¿»«¬
‡e‰ ,‰ÏÚÓÏc ˙B‚¯„n‰ '‚Ï¿««¿≈ƒ¿«¿»
'‚c ÌÈÈÚ‰ ˙·‰ È¯Á‡Ï¿«¬≈¬»«»ƒ¿»ƒ¿

,˙B‚¯„n‰ סדר לכאורה כלומר, ««¿≈
ומבינים  יודעים שתחילה הוא הדברים

הדרגות  שלושת של והתוכן העניין את

שייכותם  את להבין ניתן ואחרֿכך

האהבות Ê‰לשלושת ÔÈÚc ÚÓLÓ ¯Ó‡n‰a ÌÈÈÚ‰ CLÓ‰Óe≈∆¿≈»ƒ¿»ƒ¿««¬»«¿«¿ƒ¿»∆
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h"kyz'dיח ,fenz a"i ,wlaÎzweg t"y

[ׁשג' זה ּדענין מׁשמע ּבהּמאמר ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָהענינים

ּבג' ּבאּור מֹוסיף האהבֹות] ג' הם אּלה ְְֲִֵֵֵֵֶַַָמדרגֹות

ּדהּטעם  ּבזה, מהּבאּורים לֹומר ויׁש ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַָהּמדרגֹות.

נכללים  ׁשּבהם מדרגֹות ג' למעלה ׁשּיׁשנם זה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָעל

ּדלמעלה  הּגילּויים ּכל ּכי הּוא, - הּגילּויים ְְִִִִִִַַַָָָּכל

ה' ׁשּבאהבת וכיון האדם, עבֹודת ּבׁשביל ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָהם

ּכפּולחנא  ּפּולחנא ּדלית העבֹודה, עיקר ְְְְֲִִֵֶַָָָָָָ[ׁשהיא

ּבכל 62ּדרחימּותא  לבב ּבכל האהבֹות, ג' יׁשנם [ ְְְְְְֲִִֶַָָָָָָ

הּגילּויים  ּכל ּכללּות לכן ,מאד ּובכל ְְְְְִִֵֶַַָָָָֹנפׁש

ו'סֹובב' ('ממּלא' מדרגֹות לג' נחלקים ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָּדלמעלה

לג' ׁשּבהתאם מ'ּסֹובב') ׁשּלמעלה ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָואֹורֿאיןֿס ֹוף

הּוא  ּבּוריֹו על ענין ׁשהבנת וכיון הּנ"ל. ְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָאהבֹות

לכן  וׁשרׁשֹו, מיסֹודֹו אֹותֹו ׁשּמבארים ְְְְֲִִֵֵֶַָָָעלֿידי

הּמדרגֹות  ג' ׁשל (ּבהּמאמר) הּבאּור ְְְֲֵֵֶַַַַַַַָָהתחלת

ּכי  האהבֹות, ג' הם ׁשּבהם אי הּוא ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָּדלמעלה

הּמדרגֹות. ג' ׁשּנמׁשכּו לזה והּסיּבה הּׁשרׁש ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָֹזהּו

הענינים LÈÂיו"ד) ּבפנימּיּות ּדהּטעם לֹומר, ¿≈ְְְִִִִִַַַַָָ

הענינים  ג' וגילּוי ׁשהמׁשכת זה ְְְִִִֶֶַַַָָָעל

הּוא  ֿ סֹוף אֹורֿאין ועצמּות ו'סֹובב' ְְְְִֵֵֵַַּד'ממּלא'

נפׁש ּובכל לבב ּדבכל האהבֹות ג' ְְְְְְְֲִֵַַַָָָָעלֿידי

היא  הּגילּויים ּבכל הּכּונה ּכי הּוא, - מאד ְְְִִִִֶַַַָָָָֹּובכל

העֹולם, ּבריאת  אחרּֿכ ּתהיה ׁשעלֿידם ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָּבכדי

ׁשּכל  ּבאֹופן היתה העֹולם ׁשּבריאת ּכמֹו ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָולכן

ׁשּבֹו האדם,63הענינים עבֹודת עלֿידי יתּתּקנּו ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָ

להּקּב"ה  ׁשּוּתף האדם יהיה ׁשעלֿידיֿזה ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבכדי

ּבנֹוגע  הּוא עלּֿדר ֿזה ּבראׁשית, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַּבמעׂשה

(המׁש ׁשהתהּוּותם ּדלמעלה, כתם)להּגילּויים  ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָ

ׁשּלהם  ׁשהּגילּוי ּבאֹופן ׁשהּׁשּוּתפּות 64היתה ּבכדי האדם, עבֹודת עלֿידי יהיה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ּגם  אּלא עצמֹו ּבעֹולם רק לא ּתהיה ּבראׁשית ּבמעׂשה להּקּב"ה האדם ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹׁשל

האדם  עבֹודת ׁשעיקר וכיון העֹולם. ּבריאת היתה ׁשעלֿידם ּדלמעלה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָּבּגילּויים

ּדג' הּגילּוי לכן (ּכּנ"ל), ּדרחימּותא ּכפּולחנא ּפּולחנא ּדלית ה' אהבת ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָהּוא
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ג.62) מב, שלח לקו"ת וראה א. רסז, ח"ג ב. נה, ח"ב זהר בששת 63)ראה שנברא מה כל 51 שבהערה המדרש וכלשון

תיקון. צריך בראשית שלהם.64)ימי ה"תיקון" שהוא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'‚a ¯e‡a ÛÈÒBÓ [˙B·‰‡‰ '‚ Ì‰ ‰l‡ ˙B‚¯„Ó '‚L]∆«¿≈≈∆≈»«¬ƒ≈¿

˙B‚¯„n‰ לשלושת האהבות שלוש בין הקשר את מבינים תחילה זה ולפי ««¿≈
סדר  ולכאורה הדרגות, בשלושת הבנה לתוספת באים אחרֿכך ורק הדרגות

תמוה. זה

,‰Êa ÌÈ¯e‡a‰Ó ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«≈«≈ƒ»∆
ההסבר  שדווקא לכך ההסברים אחד

הדרגות  שלושת בין ההתאמה על

באלוקות  הדרגות ושלושת ה' באהבת

דרגות  של והעניין התוכן בהבנת מוסיף

הוא  ÌLiLאלו ‰Ê ÏÚ ÌÚh‰c¿««««∆∆∆¿»
˙B‚¯„Ó '‚ ‰ÏÚÓÏ כלליות ¿«¿»«¿≈

ÌÈÈeÏÈb‰ Ïk ÌÈÏÏÎ Ì‰aL∆»∆ƒ¿»ƒ»«ƒƒ
מלמעלה  הדרגות שבכל האלוקות של

בעולמות  המתלבש לאור עד מעלה

- ‰ÌÈÈeÏÈbממש Ïk Èk ,‡e‰ƒ»«ƒƒ
‰ÏÚÓÏcהשונות הדרגות ‰Ìבכל ƒ¿«¿»≈

,Ì„‡‰ ˙„B·Ú ÏÈ·La כך כי ƒ¿ƒ¬«»»»
לעיל  כמבואר הבריאה, כוונת נשלמת

‡È‰L] '‰ ˙·‰‡aL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆¿«¬«∆ƒ
‰„B·Ú‰ ¯˜ÈÚ,'ה את האדם של ƒ«»¬»

הזוהר ÁÏet‡כמאמר ˙ÈÏc¿≈¿»»
‡˙eÓÈÁ¯c ‡ÁÏeÙk62 אין ¿¿»»ƒ¿ƒ»

כעבודת  יותר) ונעלית (חשובה עבודה

‰‡‰·B˙,האהבה  '‚ ÌLÈ [∆¿»»«¬
ÏÎ·e ELÙ ÏÎa E··Ï ÏÎa¿»¿»¿¿»«¿¿¿»
Ïk ˙eÏÏk ÔÎÏ ,E„‡Ó¿…∆»≈¿»»
ÌÈ˜ÏÁ ‰ÏÚÓÏc ÌÈÈeÏÈb‰«ƒƒƒ¿«¿»∆¿»ƒ
'‡lÓÓ') ˙B‚¯„Ó '‚Ï¿«¿≈¿«≈
ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡Â '··BÒ'Â¿≈¿≈
Ì‡˙‰aL ('··Bq'Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ≈∆¿∆¿≈
ÔÂÈÎÂ .Ï"p‰ ˙B·‰‡ '‚Ï¿«¬««¿≈»
‡e‰ BÈ¯ea ÏÚ ÔÈÚ ˙·‰L∆¬»«ƒ¿»«¿
B˙B‡ ÌÈ¯‡·nL È„ÈŒÏÚ«¿≈∆¿»¬ƒ

,BL¯LÂ B„BÒÈÓ ולא מעיקרו, ƒ¿»¿
שלו וההסתעפויות ≈«ÔÎÏמהתוצאות

(¯Ó‡n‰a) ¯e‡a‰ ˙ÏÁ˙‰«¿»««≈¿««¬»
‰ÏÚÓÏc ˙B‚¯„n‰ '‚ ÏL∆««¿≈ƒ¿«¿»
מלמעלה  הגילויים כל את הכוללות

לעיל ‰Ìכאמור Ì‰aL CÈ‡ ‡e‰≈∆»∆≈
L¯M‰ e‰Ê Èk ,˙B·‰‡‰ '‚»«¬ƒ∆«…∆
'‚ eÎLÓpL ‰ÊÏ ‰aÈq‰Â¿«ƒ»¿∆∆ƒ¿¿

˙B‚¯„n‰ ניתן זה ביאור אחרי ורק ««¿≈

עצמן. הדרגות בשלושת יותר ועמוקה יותר טובה להבנה להגיע

‰Ê ÏÚ ÌÈÈÚ‰ ˙eiÓÈÙa ÌÚh‰c ,¯ÓBÏ LÈÂ („"ÂÈ¿≈«¿«««ƒ¿ƒƒ»ƒ¿»ƒ«∆
˙eÓˆÚÂ '··BÒ'Â '‡lÓÓ'c ÌÈÈÚ‰ '‚ ÈeÏÈ‚Â ˙ÎLÓ‰L∆«¿»«¿ƒ»ƒ¿»ƒƒ¿«≈¿≈¿«¿
ÏÎ·e E··Ï ÏÎ·c ˙B·‰‡‰ '‚ È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡≈«¿≈»«¬ƒ¿»¿»¿¿»

E„‡Ó ÏÎ·e ELÙ ושלושת «¿¿¿»¿…∆
"השורש  כאמור, הן, הללו האהבות

- הללו לגילויים Èkוהסיבה" ,‡e‰ƒ
‰ek‰ והתכלית ÏÎaהמטרה ««»»¿»

ÌÈÈeÏÈb‰ בכל האלוקי האור של «ƒƒ
Ì„ÈŒÏÚLהמדריגות  È„Îa ‡È‰ƒƒ¿≈∆«»»

˙‡È¯a CkŒ¯Á‡ ‰È‰zƒ¿∆««»¿ƒ«
˙‡È¯aL BÓk ÔÎÏÂ ,ÌÏBÚ‰»»¿»≈¿∆¿ƒ«

‰˙È‰ ÌÏBÚ‰מלכתחילהÔÙB‡a »»»¿»¿∆
BaL ÌÈÈÚ‰ ÏkL63ewz˙È ∆»»ƒ¿»ƒ∆ƒ¿«¿

שלימות לידי ≈¿»È„ÈŒÏÚויבואו
ŒÏÚL È„Îa ,Ì„‡‰ ˙„B·Ú¬«»»»ƒ¿≈∆«
ÛzeL Ì„‡‰ ‰È‰È ‰ÊŒÈ„È¿≈∆ƒ¿∆»»»»
,˙ÈL‡¯a ‰NÚÓa ‰"aw‰Ï«»»¿«¬≈¿≈ƒ
Ú‚Ba ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚ«∆∆∆¿≈«
,‰ÏÚÓÏc ÌÈÈeÏÈb‰Ï¿«ƒƒƒ¿«¿»
(Ì˙ÎLÓ‰) Ì˙ee‰˙‰L∆ƒ¿«»«¿»»»
ÈeÏÈb‰L ÔÙB‡a ‰˙È‰»¿»¿∆∆«ƒ

Ì‰lL64 ךֿהוא מהקדושֿברו ∆»∆
עולמות  ולברוא להתגלות בעצמו,

,Ì„‡‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ‰È‰Èƒ¿∆«¿≈¬«»»»
Ì„‡‰ ÏL ˙eÙzeM‰L È„Îaƒ¿≈∆«»∆»»»
˙ÈL‡¯a ‰NÚÓa ‰"aw‰Ï«»»¿«¬≈¿≈ƒ

BÓˆÚ ÌÏBÚa ˜¯ ‡Ï ‰È‰z על ƒ¿∆…«»»«¿
את  ומשלים 'מתקן' שהאדם ידי

ÌÈÈeÏÈbaהבריאה Ìb ‡l‡∆»««ƒƒ
‰˙È‰ Ì„ÈŒÏÚL ‰ÏÚÓÏcƒ¿«¿»∆«»»»¿»

ÌÏBÚ‰ ˙‡È¯a,חלק לאדם יהיה ¿ƒ«»»
מכוח  יהיו שלהם והגילוי וההמשכה

B·Ú„˙עבודתו. ¯˜ÈÚL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆ƒ«¬«
˙ÈÏc '‰ ˙·‰‡ ‡e‰ Ì„‡‰»»»«¬«¿≈
‡˙eÓÈÁ¯c ‡ÁÏeÙk ‡ÁÏet¿»»¿¿»»ƒ¿ƒ»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78



יט 'eb dxezd zweg z`f 'eb dyn l` 'd xacie

הענינים  ּכל נכללים (ׁשּבהם הּנ"ל ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּמדרגֹות

לבב ּדבכל האהבֹות ג' עלֿידי הּוא ְְְְְְֲִִֵַַַָָָָּדּלמעלה),

ׁשהענינים  ועלֿידי .מאד ּובכל נפׁש ְְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹּובכל

עבֹודת  עלֿידי ּומתּגּלים נמׁשכים ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָּדלמעלה

מּכמֹו יֹותר למעלה עלּיה ּבהם נעׂשה ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָהאדם,

מּצדֿעצמם  .65ׁשהם ְִֵֶַַָ

e‰ÊÂ ּדעצמּות הּגילּוי ּדהמׁשכת למׁשה, ּתפּלה ¿∆ְְְְְְִִֶַַַַָָֹ

מ'ּסֹובב', ׁשּלמעלה ְְִֵֵֶַָאֹורֿאיןֿסֹוף

ּתפּלה  עלֿידי היתה ּבמלכּות, מׁשה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹׁשהמׁשי

עליֹון' 'ּדעת הּוא ׁשּמׁשה ּדכיון הגם ְְְֲֵֶֶֶַַַַָָֹּדוקא,

אֹורֿאיןֿסֹוף  (עצמּות מ'עּתיק' ְְִֵֵֵֶַַַׁשּמקּבל

להמׁשי ּביכלּתֹו היה מ'ּסֹובב') ְְְְְִִִֵֶַַָָָָׁשּלמעלה

ּכי  למּטה, מּלמעלה ּבדר זה אֹור ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָּבמלכּות

ּתפּלה, עלֿידי היא האֹור ׁשהמׁשכת ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָעלֿידי

נׁשלמת  למעלה), מּלמּטה ּבדר) האדם ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָעבֹודת

ועלֿידיֿזה  האֹור, נאצל ׁשּבׁשבילּה ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּכּונה

ׁשּלֹו. ּבּבליּֿגבּול ּומתוּסף עלּיה ּבֹו ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָנעׂשה

ׁשהּוא  ּכמֹו רק לא הּוא  ׁשּבֹו ְְְִֶֶֶַַֹׁשהּבליּֿגבּול 

צמצּום  ּבֹו ׁשּי ׁשאין האֹור עצם ְְִִֵֶֶֶַַַָָמּצדֿעצמֹו,

העצמּות. מּצד ׁשהּוא ּכמֹו (ּגם) אּלא ְְְִִֶֶַַַָָוסילּוק,

ּכמֹו האֹור עלֿידי ׁשּנעׂשה הּמלכּות ּבנין ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָולכן,

עד. עדי ּבנין הּוא - מׁשה ּתפּלת עלֿידי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹׁשּנמׁש

ּבגילּויים CÈ¯ˆÂיא) ׁשּנעׂשה ּדהעילּוי ּבאּור, ¿»ƒְֲִִִֵֶַַָָ

ע  עלֿידי האדם ּדלמעלה בֹודת ְְְֲִֵַַַָָָָ

(ּבעיקר  היא 66הּוא ׁשּלהם והּגילּוי ּכׁשההמׁשכה ( ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָ

ההמׁשכה  היתה מׁשה ּתפּלת ׁשעלֿידי ּדזה וכיון האדם, עבֹודת ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹעלֿידי

ספירת  וגם ּכפׁשּוטֹו, יׂשראל (ּכנסת יׂשראל ּכנסת ּבנֹוגע רק הּוא ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָוהּגילּוי

והּגילּוי  ׁשההמׁשכה לֹומר לכאֹורה ׁשּי אין למׁשה ּבנֹוגע אבל ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹהּמלכּות),

ׁשּמאירים  הּוא העׁשיר ּדענין עׁשיר, הּוא מׁשה ׁשהרי ּתפּלתֹו, עלֿידי ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהיתה

ׁשּלמעלה  אֹורֿאיןֿסֹוף ּדעצמּות הּגילּוי ואפילּו הּגילּויים, ּכל ּבגילּוי ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָאצלֹו
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שנעשית 65) העלי' בדוגמת עלי' בהם נעשה דלמעלה, בהענינים האדם מחשבת שע"י אֿב, שג, ב כרך לקו"ד עד"ז ראה

דלמעלה  בהענינים דהעלי' לומר, ויש מצוה). בהם כשמקיימים (ומכש"כ ה' לעבודת תועלת שמביאים ע"י גשמיים בדברים

(ולא  עצמם הענינים להמשכת בנוגע היא האדם שעבודת מכיון יותר, נעלה באופן היא האדם עבודת ע"י שנמשכים ע"י

ה'). לעבודת בהם משתמש שהאדם הקודמת.66)רק הערה ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
האהבה כעבודת עבודה ‰ÈeÏÈbאין ÔÎÏ ,(Ï"pk) מלמעלה וההמשכה ««»≈«ƒ

‰ÌÈÈÚלמטה  Ïk ÌÈÏÏÎ Ì‰aL) Ï"p‰ ˙B‚¯„n‰ '‚c¿««¿≈««∆»∆ƒ¿»ƒ»»ƒ¿»ƒ
ÏÎ·e E··Ï ÏÎ·c ˙B·‰‡‰ '‚ È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ,(‰ÏÚÓlcƒ¿«¿»«¿≈»«¬ƒ¿»¿»¿¿»

.E„‡Ó ÏÎ·e ELÙ«¿¿¿»¿…∆
‰ÏÚÓÏc ÌÈÈÚ‰L È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆»ƒ¿»ƒƒ¿«¿»
È„ÈŒÏÚ ÌÈlb˙Óe ÌÈÎLÓƒ¿»ƒƒ¿«ƒ«¿≈
Ì‰a ‰NÚ ,Ì„‡‰ ˙„B·Ú¬«»»»«¬∆»∆

כביכול, עצמם, האלקות «iÏÚ¬ƒ‰בעניני
Ì‰L BÓkÓ ¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈ƒ¿∆≈

ÌÓˆÚŒ„vÓ65 עילוי פועל והאדם ƒ««¿»
כביכול. באלוקות, והוספה

˙ÎLÓ‰c ,‰LÓÏ ‰lÙz e‰ÊÂ¿∆¿ƒ»¿…∆¿«¿»«
ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ˙eÓˆÚc ÈeÏÈb‰«ƒ¿«¿≈
CÈLÓ‰L ,'··Bq'Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ≈∆ƒ¿ƒ
È„ÈŒÏÚ ‰˙È‰ ,˙eÎÏÓa ‰LÓ…∆««¿»¿»«¿≈

,‡˜Âc ‰lÙz עבודת הוא שעניינה ¿ƒ»«¿»
למעלה, מלמטה ÔÂÈÎcהאדם Ì‚‰¬«¿≈»

'ÔBÈÏÚ ˙Úc' ‡e‰ ‰LnL∆…∆««∆¿
˙eÓˆÚ) '˜ÈzÚ'Ó Ïa˜nL∆¿«≈≈«ƒ«¿
‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡≈∆¿«¿»
BzÏÎÈa ‰È‰ ('··Bq'Óƒ≈»»ƒ»¿
‰Ê ¯B‡ ˙eÎÏÓa CÈLÓ‰Ï¿«¿ƒ««¿∆

,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ C¯„a ומצד ¿∆∆ƒ¿«¿»¿«»
אפשר  היה משה של ומעלתו כוחו

ללא  גם הזו ההמשכה את לפעול

היתה  ההמשכה זאת ובכל תפילה,

"תפלה ידי על Èkƒלמשה"דווקא
‡È‰ ¯B‡‰ ˙ÎLÓ‰L È„ÈŒÏÚ«¿≈∆«¿»«»ƒ
Ì„‡‰ ˙„B·Ú ,‰lÙz È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ»¬«»»»
,(‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ C¯„a)¿∆∆ƒ¿«»¿«¿»
dÏÈ·LaL ‰ek‰ ˙ÓÏLƒ¿∆∆««»»∆ƒ¿ƒ»

¯B‡‰ Ïˆ‡,מלכתחילהŒÏÚÂ ∆¡«»¿«
‰ÊŒÈ„È נשלמת אכן הכוונה כאשר ¿≈∆

ÛqÂ˙Óe ‰iÏÚ Ba ‰NÚ«¬∆¬ƒ»ƒ¿«≈
BlL Ïe·bŒÈÏaa עוד נהיה והוא «¿ƒ¿∆

ומשמעות  כביכול. גבול, בלי יותר

היא  BaLהדברים Ïe·bŒÈÏa‰L∆«¿ƒ¿∆
‡e‰L BÓk ˜¯ ‡Ï ‡e‰ האור …«¿∆

אור BÓˆÚŒ„vÓ,הבליֿגבול בתור ƒ««¿
Baשהוא CiL ÔÈ‡L ¯B‡‰ ÌˆÚ∆∆»∆≈«»

,˙eÓˆÚ‰ „vÓ ‡e‰L BÓk (Ìb) ‡l‡ ,˜eÏÈÒÂ ÌeˆÓƒ̂¿¿ƒ∆»«¿∆ƒ«»«¿
יותר  באופן הוא הבליֿגבול עניין בעצמותו והרי האור של מקורו המאור,

ממנו. ומתפשט המתגלה באור מאשר ‰eÎÏn˙נעלה ÔÈa ,ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿«««¿
- ‰LÓ ˙lÙz È„ÈŒÏÚ CLÓpL BÓk ¯B‡‰ È„ÈŒÏÚ ‰NÚpL∆«¬∆«¿≈»¿∆ƒ¿»«¿≈¿ƒ«…∆

„Ú È„Ú ÔÈa ‡e‰ ועלֿידו ƒ¿»¬≈«
בגלל  נצחי, באופן נבנית המלכות

האדם  בעבודת שיש המיוחדת המעלה

ההמשכה  לגבי למעלה מלמטה

לעיל  כמבואר למטה מלמעלה

באריכות.

,¯e‡a CÈ¯ˆÂ (‡È לעיל באמור ¿»ƒ≈
ידי  על היא האור המשכת שכאשר

עילוי  נעשה (תפילה) האדם עבודת

עצמו NÚpL‰באור ÈeÏÈÚ‰c¿»ƒ∆«¬»
È„ÈŒÏÚ ‰ÏÚÓÏc ÌÈÈeÏÈ‚a«ƒƒƒ¿«¿»«¿≈

¯˜ÈÚa) ‡e‰ Ì„‡‰ ˙„B·Ú66( ¬«»»»¿ƒ»
Ì‰lL ÈeÏÈb‰Â ‰ÎLÓ‰‰Lk¿∆««¿»»¿«ƒ∆»∆
,Ì„‡‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈¬«»»»

ÔÂÈÎÂכיוון כך זה אין Êc‰שבעניינו ¿≈»¿∆
‰˙È‰ ‰LÓ ˙lÙz È„ÈŒÏÚL∆«¿≈¿ƒ«…∆»¿»
˜¯ ‡e‰ ÈeÏÈb‰Â ‰ÎLÓ‰‰««¿»»¿«ƒ«
˙Òk) Ï‡¯NÈ ˙Òk Ú‚Ba¿≈«¿∆∆ƒ¿»≈¿∆∆

,BËeLÙk Ï‡¯NÈ ישראל בני ƒ¿»≈ƒ¿
˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ Ì‚Â של השורש ¿«¿ƒ«««¿

ישראל  Ú‚Baכנסת Ï·‡ ,(¬»¿≈«
‰LÓÏ עצמו‰¯B‡ÎÏ CiL ÔÈ‡ ¿…∆≈«»ƒ¿»

ÈeÏÈb‰Â ‰ÎLÓ‰‰L ¯ÓBÏ«∆««¿»»¿«ƒ
,B˙lÙz È„ÈŒÏÚ ‰˙È‰ אלא »¿»«¿≈¿ƒ»

התפילה  ללא גם אצלו האיר הגילוי

¯ÈLÚ ‡e‰ ‰LÓ È¯‰L שלא ∆¬≈…∆»ƒ
מאומה, לו ‰ÈLÚ¯חסר ÔÈÚc¿ƒ¿«∆»ƒ

ÈeÏÈ‚a BÏˆ‡ ÌÈ¯È‡nL ‡e‰∆¿ƒƒ∆¿¿ƒ
ÌÈÈeÏÈb‰ Ïk,הדרגות בכל »«ƒƒ

Œ¯B‡ ˙eÓˆÚc ÈeÏÈb‰ eÏÈÙ‡Â«¬ƒ«ƒ¿«¿
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h"kyz'dכ ,fenz a"i ,wlaÎzweg t"y

וההֹוספה  העלּיה ועלּֿפיֿזה לעֹולמֹות, ְְֲִִִֶַַַָָָָָָָמּׁשּיכּות

היא  מׁשה ּתפּלת עלֿידי ּבהאֹור ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָֹׁשּנעׂשית

עצמֹו. מׁשה לגּבי ולא אחרים לגּבי רק ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָֹֹלכאֹורה

רֹוען  הּוא ׁשּמׁשה ּדכיון ּבזה, הּבאּור לֹומר ְְֵֵֵֶֶֶַַָָָֹויׁש

ּבכנסת  ענין איזה ּכׁשחסר לכן יׂשראל, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָׁשל

ּדנֹוסף  אצלֹו, ּגם הענין ׁשחסר ּכמֹו הּוא ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָיׂשראל ,

היה  ליׂשראל ׁשחסר זה על ׁשּלֹו ׁשהּצער ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָלזה

החסר, היה עצמֹו ׁשהּוא ּכאילּו ּביֹותר ּגדֹול ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָצער

ׁשּלֹו החּסרֹון היה ּדיׂשראל החּסרֹון ּגם .67הּנה ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

רׁש"י  ּובלׁשֹון 'חד', הם ויׂשראל מׁשה 68ּכי ְְְִִִִֵֵֶַַָֹ

ולכן, מׁשה. הם ויׂשראל יׂשראל, הּוא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹֹׁשּמׁשה

הּגילּויים, ּכל ּבֹו והאירּו עׁשיר היה ׁשּמׁשה ְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹהגם

הּגילּוי, חסרים היּו ׁשּיׂשראל ּכיון ְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָמּכלֿמקֹום

נתחּדׁש מׁשה) ׁשל (ּתפּלתֹו עבֹודה עלֿידי ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹורק

הּגילּוי  נתחּדׁש מׁשה לגּבי ּגם - לגּבם ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָֹהּגילּוי

רֹוען  הּוא ׁשּמׁשה ּדזה [ּולהֹוסיף, ּתפּלתֹו. ְְְְִִֵֶֶֶַָָֹעלֿידי

הּמעלֹות  וכל העיקרי. ענינֹו זהּו יׂשראל, ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשל

ּבחינת  ּברּוחנּיּות, ּגם עׁשיר ׁשהיה זה ּכֹולל ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשּלֹו,

טפלים, הם - מ'עּתיק' ׁשּמקּבל עליֹון' ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַ'ּדעת

ׁשל  רֹוען ׁשהיה זה לגּבי  חיצֹונּיּות, ְְִִִֵֶֶֶַַָָָּבחינת

מׁשה 69יׂשראל  לגּבי ׁשּגם יֹותר יּובן ועלּֿפיֿזה . ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ

הגם  ּתפּלה, עלֿידי הּגילּוי ׁשּמּצד נתחּדׁש ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָ

האירּו עליֹון') 'ּדעת (ּבחינת ׁשּלֹו ְְֲִִִֵֶֶַַַָהעׁשירּות

ׁשהאירּו זה ּכי הּגילּויים, ּכל לפניֿזה ּגם ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָאצלֹו

החיצֹונּיּות  ּבחינת הּוא ׁשּלֹו, העׁשירּות מּצד לפניֿזה ּגם הּגילּויים ּכל ְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָאצלֹו

הּגילּוי  נתחּדׁש יׂשראל, ׁשל רֹוען ׁשהּוא זה ׁשּלֹו, להּפנימּיּות ּבנֹוגע אבל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּבֹו.

ׁשּנמׁשכּו עלֿידי ּדלמעלה ּבּגילּויים ׁשּנעׂשה העילּוי ולכן ּתפּלה]. ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָעלֿידי

מׁשה. ּבנֹוגע ּגם הּוא (ּתפּלה), עבֹודה ְְְֲִֵֵֶַַַָָֹעלֿידי
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ד"ה 67) ראה - שלו החסרון (כמו) הוא התפלל) זה (שעל דכנס"י שהחסרון אף - עשיר תפילת נקראת משה שתפילת וזה

ואילך). רפ ע' תמוז סה"מ (תו"מ ט סעיף הנ"ל תשכ"ט למשה כא.68)תפילה כא, (חוקת) "ואם 69)פרשתנו אמר ולכן

נפשו  נתן שמשה  אף תורה, אפילו כי - שם) פירש"י לב. לב, (תשא כולה" התורה מכל - כתבת אשר מספרך נא מחני אין

חכ"א  לקו"ש בארוכה וראה כישראל. דמשה, הפנימיות אינה וש"נ), ד. פ"ל, שמו"ר א. טז, לבשלח (מכילתא התורה על

ואילך. 175 ע'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰iÏÚ‰ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ ,˙BÓÏBÚÏ ˙eÎiMÓ ‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡≈∆¿«¿»ƒ«»»»¿«ƒ∆»¬ƒ»
‡È‰ ‰LÓ ˙lÙz È„ÈŒÏÚ ¯B‡‰a ˙ÈNÚpL ‰ÙÒB‰‰Â¿«»»∆«¬≈¿»«¿≈¿ƒ«…∆ƒ

ÌÈ¯Á‡ Èa‚Ï ˜¯ ‰¯B‡ÎÏ ידי על הם והגילויים ההמשכות שלגביהם ƒ¿»«¿«≈¬≈ƒ
BÓˆÚ.התפילה  ‰LÓ Èa‚Ï ‡ÏÂ¿…¿«≈…∆«¿

,‰Êa ¯e‡a‰ ¯ÓBÏ LÈÂ ֿ שמכל ¿≈««≈»∆
משה  לגבי גם דבר של לאמיתו מקום

פועל  שכן כזה באופן היא ההמשכה

הנמשך באור LnL‰עילוי ÔÂÈÎc¿≈»∆…∆
,Ï‡¯NÈ ÏL ÔÚB¯ ‡e‰»∆ƒ¿»≈
היא  ישראל לבני משה של והשייכות

ביותר  ופנימית ÒÁLk¯עמוקה ÔÎÏ»≈¿∆»≈
,Ï‡¯NÈ ˙ÒÎa ÔÈÚ ‰ÊÈ‡≈∆ƒ¿»ƒ¿∆∆ƒ¿»≈
Ìb ÔÈÚ‰ ¯ÒÁL BÓk ‡e‰¿∆»≈»ƒ¿»«
¯Úv‰L ‰ÊÏ ÛÒBc ,BÏˆ‡∆¿¿»»∆∆«««
Ï‡¯NÈÏ ¯ÒÁL ‰Ê ÏÚ BlL∆«∆∆»≈¿ƒ¿»≈
eÏÈ‡k ¯˙BÈa ÏB„b ¯Úˆ ‰È‰»»««»¿≈¿ƒ

,¯ÒÁ‰ ‰È‰ BÓˆÚ ‡e‰L וכיון ∆«¿»»∆»≈
למרות  הוא, גם הרי גדול צער לו שיש

בו  שיש במצב נמצא עשיר, היותו

מסויים  ‰ÔB¯qÁחיסרון Ìb ‰p‰ƒ≈««ƒ»
BlL ÔB¯qÁ‰ ‰È‰ Ï‡¯NÈc67 ¿ƒ¿»≈»»«ƒ»∆
עצמו. לו גם חסר הענין כל Èkƒוכאילו

,'„Á' Ì‰ Ï‡¯NÈÂ ‰LÓ אחד …∆¿ƒ¿»≈≈«
¯È"Lממש ÔBLÏ·e68‰LnL ƒ¿«ƒ∆…∆

Ì‰ Ï‡¯NÈÂ ,Ï‡¯NÈ ‡e‰ƒ¿»≈¿ƒ¿»≈≈
‰LÓ אפשר ואי אחת מציאות היינו …∆

ביניהם. ולהפריד ‰‚Ìלחלק ,ÔÎÏÂ¿»≈¬«
‰LnLעצמו ÈLÚ¯מצד ‰È‰ ∆…∆»»»ƒ

eÏÈb‰ Ïk Ba e¯È‡‰Â,ÌÈÈ גם ¿≈ƒ»«ƒƒ
מצידו, ובקשה תפילה «ŒÏkÓƒללא

eÈ‰ Ï‡¯NiL ÔÂÈk ÌB˜Ó»≈»∆ƒ¿»≈»
È„ÈŒÏÚ ˜¯Â ,ÈeÏÈb‰ ÌÈ¯ÒÁ¬≈ƒ«ƒ¿««¿≈
(‰LÓ ÏL B˙lÙz) ‰„B·Ú¬»¿ƒ»∆…∆
Ìb - Ìa‚Ï ÈeÏÈb‰ LcÁ˙ƒ¿«≈«ƒ¿«»«
ÈeÏÈb‰ LcÁ˙ ‰LÓ Èa‚Ï¿«≈…∆ƒ¿«≈«ƒ

B˙lÙz È„ÈŒÏÚ הגילוי דומה ואינו «¿≈¿ƒ»
ד"תפלה  העבודה קודם לו שהאיר

אחרֿכך. בו שהאיר לגילוי למשה"

BÈÚ e‰Ê ,Ï‡¯NÈ ÏL ÔÚB¯ ‡e‰ ‰LnL ‰Êc ,ÛÈÒB‰Ïe]¿ƒ¿∆∆…∆»∆ƒ¿»≈∆ƒ¿»
Ìb ¯ÈLÚ ‰È‰L ‰Ê ÏÏBk ,BlL ˙BÏÚn‰ ÏÎÂ .È¯˜ÈÚ‰»ƒ»ƒ¿»««¬∆≈∆∆»»»ƒ«

,˙eiÁe¯a בו ÈzÚ'Ó˜'והאירה Ïa˜nL 'ÔBÈÏÚ ˙Úc' ˙ÈÁa ¿»ƒ¿ƒ«««∆¿∆¿«≈≈«ƒ
- באריכות לעיל Ê‰כמבואר Èa‚Ï ,˙eiBˆÈÁ ˙ÈÁa ,ÌÈÏÙË Ì‰≈¿≈ƒ¿ƒ«ƒƒ¿«≈∆

Ï‡¯NÈ ÏL ÔÚB¯ ‰È‰L69 ולכן ∆»»»∆ƒ¿»≈
צאן  ישראל, בני של ומצבם מעמדם

גם  ומשפיע מאד לו נוגע מרעיתו,

את  מקבל עצמו הוא שבו האופן

העליונות. וההמשכות »¿ŒÏÚÂהגילויים
Èa‚Ï ÌbL ¯˙BÈ Ô·eÈ ‰ÊŒÈtƒ∆»≈∆«¿«≈

‰LÓ לא אכן ומצבו מעמדו שמצד …∆
גם  מכלֿמקום לתפילה, זקוק היה

È„ÈŒÏÚלגביו ÈeÏÈb‰ LcÁ˙ƒ¿«≈«ƒ«¿≈
˙e¯ÈLÚ‰ „vnL Ì‚‰ ,‰lÙz¿ƒ»¬«∆ƒ«»¬ƒ
('ÔBÈÏÚ ˙Úc' ˙ÈÁa) BlL∆¿ƒ«««∆¿

‰ÊŒÈÙÏ Ìb BÏˆ‡ e¯È‡‰ לפני ≈ƒ∆¿«ƒ¿≈∆
למשה" "תפלה של «Ïkהעבודה

e¯È‡‰L ‰Ê Èk ,ÌÈÈeÏÈb‰«ƒƒƒ∆∆≈ƒ
ŒÈÙÏ Ìb ÌÈÈeÏÈb‰ Ïk BÏˆ‡∆¿»«ƒƒ«ƒ¿≈
‡e‰ ,BlL ˙e¯ÈLÚ‰ „vÓ ‰Ê∆ƒ«»¬ƒ∆
Ï·‡ .BaL ˙eiBˆÈÁ‰ ˙ÈÁa¿ƒ««ƒƒ∆¬»
‰Ê ,BlL ˙eiÓÈt‰Ï Ú‚Ba¿≈«¿«¿ƒƒ∆∆
,Ï‡¯NÈ ÏL ÔÚB¯ ‡e‰L∆»∆ƒ¿»≈
È„ÈŒÏÚ ÈeÏÈb‰ LcÁ˙ƒ¿«≈«ƒ«¿≈

.[‰lÙz¿ƒ»
ÔÎÏÂדבר של ‰ÈeÏÈÚלאמיתו ¿»≈»ƒ

‰ÏÚÓÏc ÌÈÈeÏÈba ‰NÚpL∆«¬»«ƒƒƒ¿«¿»
È„ÈŒÏÚ eÎLÓpL È„ÈŒÏÚ«¿≈∆ƒ¿¿«¿≈
Ìb ‡e‰ ,(‰lÙz) ‰„B·Ú¬»¿ƒ»«

‰LÓ Ú‚Ba בני לגבי רק ולא ¿≈«…∆
זקוקים  היו שמלכתחילה ישראל

לפעול  כדי למעלה מלמטה לעבודה

הללו. ההמשכות את
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כי 'eb dxezd zweg z`f 'eb dyn l` 'd xacie

ׁשּבכל BÓÎeיב) ּדמׁשה ּבאתּפׁשטּותא הּוא כן ¿ְְְְְִֵֶֶַָָֹ

ּבעל  אדמּו"ר מו"ח לכ"ק עד ְְַַַַּדֹור,

ׁשהּוא  זה הּוא והּפנימי העיקרי ׁשענינֹו ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָהּגאּולה,

ענינֹו הם ּדיׂשראל והענינים יׂשראל, ׁשל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָָרֹוען

ׁשּנתחּדׁש העילּוי לבאר יׁש ועלּֿפיֿזה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּדהּנׂשיא.

עלֿידי  ּתּמּוז ּדי"ב ּובּגאּולה ּכסלו ּדי"ט ְְְְְְִֵֵַַַַָָּבּגאּולה

,החֹוׁש מן האֹור ּכיתרֹון ׁשהּוא ְְֲִִֶֶַַַָָהּמאסר,

ׁשּי לא להּנׂשיאים ׁשּבנֹוגע ּכיון ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹּדלכאֹורה,

ענין  איזה לגּבם היה ּבּמאסר ׁשּבהיֹותם ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָלֹומר

ּדבעל  הּידּועה מהּׂשיחה ּגם [וכּמּובן ,חֹוׁש ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָׁשל

הּזקן 70הּגאּולה  אדמּו"ר ׁשל להּמאסר ּבנֹוגע ְְְְֲֵֵֶַַַַַַָָָ

ׁשּלגּבם  מּובן, ּדמּזה ּבהסּכמתֹו, היה ְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשהּמאסר

רק  הם ּדהּמאסר  וההסּתרים ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָההעלמֹות

האֹור. יתרֹון עלֿידיֿזה נעׂשה אי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָּבחיצֹונּיּות],

ענינם  ׁשעיקר ּדכיון ּבזה, מהּבאּורים לֹומר ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָויׁש

ּונׂשיאי  יׂשראל רֹועי ׁשהם זה הּוא הּנׂשיאים ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָׁשל

ׁשהיה  ּדהּמאסר וההסּתר ההעלם לכן ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָיׂשראל,

לגּבי  ּגם והסּתר העלם הּוא יׂשראל ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָּבנֹוגע

ּכׁשהחֹוׁש מהּמאסר, ּבּגאּולה ולכן, ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּנׂשיאים.

האֹור. יתרֹון נעׂשה לאֹור, ְְֱֲִֶֶַַָנהפ

ׁשהּׁשּיp‰Â‰יג) ד) (סעיף לעיל כּות נתּבאר ¿ƒ≈ְְְִִֵֵֶַַָָ

ּתּמּוז  ּודי"ב ּכסלו ּדי"ט ְְְְְִֵַַָּדהּגאּולה

להענינים  (הן הּוא למׁשה' 'ּתפּלה ְְְְְְִִִִֵֶַָָָֹלהּמזמֹור

לענינֹו ּומּכלֿׁשּכן) ּבּמזמֹור, ׁשּנאמרּו ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָהּפרטּיים

ּתפּלת  למׁשה, ּתפּלה - הּמזמֹור ּדכללּות ְְְְְְְִִִִֶַַָָֹוּתֹוכנֹו

ּדענין  מהּמאמר  לעיל הּמּובא ועלּֿפי ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָעׁשיר.

אֹורֿאיןֿסֹוף  עצמּות ּגילּוי הּוא ְֲִִֵַָהעׁשירּות

עׁשיר  ּדתפּלת [והּׁשּיכּות מ'סֹובב' ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָׁשּלמעלה

הּמלכּות  ׁשּבנין ּבכדי ּכי היא לעׁשירּות ׁשּתּבנה) ּגזֹור כּו' ּפלֹונית ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָ(מדינה

עצמּות  ּגילּוי ּבּה ׁשּנמׁש עלֿידי הּוא עד, עדי ּבנין ּבבחינת יהיה ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ(הּמדינה)

ּודי"ב  ּכסלו ּדי"ט ּבּגאּולה ׁשּנעׂשה האֹור ּדיתרֹון לֹומר, יׁש ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָאֹורֿאיןֿסֹוף],

ו'סֹובב'. מ'ּממּלא' ׁשּלמעלה אֹורֿאיןֿסֹוף עצמּות ּגילּוי המׁשכת הּוא ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָּתּמּוז
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡˙eËLt˙‡a ‡e‰ ÔÎ BÓÎe (·Èוההתפשטות LÓc‰ההארה ¿≈¿ƒ¿«¿»¿…∆

¯"eÓ„‡ Á"ÂÓ ˜"ÎÏ „Ú ,¯Bc ÏÎaLהריי"צ ÏÚaהרבי ∆¿»«¿«¿««
‰Ïe‡b‰,תמוז י"ב e‰L‡של ‰Ê ‡e‰ ÈÓÈt‰Â È¯˜ÈÚ‰ BÈÚL «¿»∆ƒ¿»»ƒ»ƒ¿«¿ƒƒ∆∆

‡ÈNp‰c BÈÚ Ì‰ Ï‡¯NÈc ÌÈÈÚ‰Â ,Ï‡¯NÈ ÏL ÔÚB¯»∆ƒ¿»≈¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»≈≈ƒ¿»¿«»ƒ
מאד. לו ונוגעים

ÈeÏÈÚ‰ ¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿»≈»ƒ
‰Ïe‡ba LcÁ˙pL אדמו"ר של ∆ƒ¿«≈«¿»

Ïe‡b·e‰הזקן ÂÏÒk Ë"Èc של ¿ƒ¿≈«¿»
הריי"צ ŒÏÚאדמו"ר Êenz ·"Èc¿««

ÔB¯˙Èk ‡e‰L ,¯Ò‡n‰ È„È¿≈««¬»∆¿ƒ¿
,CLBÁ‰ ÔÓ ¯B‡‰ המאיר שאור »ƒ«∆

חושך  לו שקדם ולאחר החושך מתוך

רגיל  אור על ויתרון מעלה לו יש

Ú‚BaL ÔÂÈk ,‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»≈»∆¿≈«
ÌÈ‡ÈNp‰ÏעצמםCiL ‡Ï ¿«¿ƒƒ…«»

‰È‰ ¯Ò‡na Ì˙BÈ‰aL ¯ÓBÏ«∆ƒ¿»««¬»»»
CLBÁ ÏL ÔÈÚ ‰ÊÈ‡ Ìa‚Ï¿«»≈∆ƒ¿»∆∆
ומצבם  מעמדם על והסתר והעלם

מעלה  בכזו נמצאים הם כי הרוחני

מגביל  לא דבר ששום ומדריגה

ÁÈO‰Ó‰לגביהם, Ìb Ô·enÎÂ]¿«»«≈«ƒ»
‰Ïe‡b‰ ÏÚ·c ‰Úe„i‰70 הרבי «¿»¿«««¿»

ÏLהריי"צ ¯Ò‡n‰Ï Ú‚Ba¿≈«¿««¬»∆
‰È‰ ¯Ò‡n‰L Ô˜f‰ ¯"eÓ„‡«¿«»≈∆««¬»»»
,Ô·eÓ ‰fÓc ,B˙ÓkÒ‰a¿«¿»»¿ƒ∆»
ÌÈ¯zÒ‰‰Â ˙BÓÏÚ‰‰ Ìa‚lL∆¿«»««¿»¿«∆¿≈ƒ
˙eiBˆÈÁa ˜¯ Ì‰ ¯Ò‡n‰c¿««¬»≈«¿ƒƒ
המאסר  בעת גם הרי בפנימיותם אבל

והראיה  מההגבלות, למעלה הם עצמו

היה  לא לזה, מסכימים היו לא שאם

מתקיים], ŒÏÚהמאסר ‰NÚ CÈ‡≈«¬∆«
¯B‡‰ ÔB¯˙È ‰ÊŒÈ„È לכאורה והרי ¿≈∆ƒ¿»

חושך? כלל היה לא לגביהם

ÌÈ¯e‡a‰Ó ¯ÓBÏ LÈÂ אחד ¿≈«≈«≈ƒ
ÈÚL˜¯ההסברים ÔÂÈÎc ,‰Êa»∆¿≈»∆ƒ«

‰Ê ‡e‰ ÌÈ‡ÈNp‰ ÏL ÌÈÚƒ¿»»∆«¿ƒƒ∆
È‡ÈNe Ï‡¯NÈ ÈÚB¯ Ì‰L∆≈≈ƒ¿»≈¿ƒ≈
¯zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰ ÔÎÏ ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈»≈«∆¿≈¿«∆¿≈
Ú‚Ba ‰È‰L ¯Ò‡n‰c¿««¬»∆»»¿≈«

Ï‡¯NÈ העלם היה אכן שלגביהם ƒ¿»≈
במעלתם  אינם (שהרי והסתר

הנשיאים) של ‰e‡ומדריגתם
¯zÒ‰Â ÌÏÚ‰"ו"חושךÌb ∆¿≈¿∆¿≈«

CLBÁ‰Lk ,¯Ò‡n‰Ó ‰Ïe‡ba ,ÔÎÏÂ .ÌÈ‡ÈNp‰ Èa‚Ï¿«≈«¿ƒƒ¿»≈«¿»≈««¬»¿∆«∆
המאסר  של וההסתר ‰‡B¯וההעלם ÔB¯˙È ‰NÚ ,¯B‡Ï CÙ‰ באופן ∆¡«¿«¬∆ƒ¿»

החושך". מתוך האור "יתרון של הנעלה

Ë"Èc ‰Ïe‡b‰c ˙eÎiM‰L („ ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ ¯‡a˙ ‰p‰Â (‚È¿ƒ≈ƒ¿»≈¿≈¿ƒ∆««»¿«¿»¿
¯BÓÊn‰Ï Êenz ·"È„e ÂÏÒkƒ¿≈¿«¿«ƒ¿
Ô‰) ‡e‰ '‰LÓÏ ‰lÙz'¿ƒ»¿…∆≈
e¯Ó‡pL ÌÈiË¯t‰ ÌÈÈÚ‰Ï¿»ƒ¿»ƒ«¿»ƒƒ∆∆∆¿

ÔkLŒÏkÓe ,¯BÓÊna שעניני «ƒ¿ƒ»∆≈
תמוז  וי"ב כסלו י"ט של הגאולה

BÎBzÂקשורים  BÈÚÏ (¿ƒ¿»¿¿
¯BÓÊn‰ ˙eÏÏÎc המזמור שהוא ƒ¿»«ƒ¿

יום  של בתהילים השיעור את הפותח

- בחודש LÓÏ‰,י"ט ‰lÙz¿ƒ»¿…∆
‡·en‰ ÈtŒÏÚÂ .¯ÈLÚ ˙lÙz¿ƒ«»ƒ¿«ƒ«»
ÔÈÚc ¯Ó‡n‰Ó ÏÈÚÏ¿≈≈««¬»¿ƒ¿«
˙eÓˆÚ ÈeÏÈb ‡e‰ ˙e¯ÈLÚ‰»¬ƒƒ«¿
‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡≈∆¿«¿»
˙lÙ˙c ˙eÎiM‰Â] '··BÒ'Óƒ≈¿««»ƒ¿ƒ«

) ¯ÈLÚ כיון עצמו על מתפלל שאינו »ƒ
לטובת  אלא מאומה לו חסר שלא

לעיל  המובא המדרש כלשון המלך,

¯BÊb 'eÎ ˙ÈBÏt ‰È„Ó¿ƒ»¿ƒ¿
˙e¯ÈLÚÏ (‰azL גילוי שהיא ∆ƒ»∆«¬ƒ

איןֿסוף אור È„Îaעצמות Èk ‡È‰ƒƒƒ¿≈
‰È„n‰) ˙eÎÏn‰ ÔÈaL של ∆ƒ¿«««¿«¿ƒ»

È„Úהמלך  ÔÈa ˙ÈÁ·a ‰È‰È (ƒ¿∆ƒ¿ƒ«ƒ¿»¬≈
,„Ú בה יאירו והגילוי וההמשכה «

נצחי CLÓpLבאופן È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈∆ƒ¿»
ŒÔÈ‡Œ¯B‡ ˙eÓˆÚ ÈeÏÈb da»ƒ«¿≈
¯B‡‰ ÔB¯˙Èc ,¯ÓBÏ LÈ ,[ÛBÒ≈«¿ƒ¿»
ÂÏÒk Ë"Èc ‰Ïe‡ba ‰NÚpL∆«¬»«¿»¿ƒ¿≈

Êenz ·"È„e שהאיר אור בהיותו ¿«
המאסר  של (הרוחני) החושך מתוך

˙eÓˆÚ ÈeÏÈb ˙ÎLÓ‰ ‡e‰«¿»«ƒ«¿
‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡≈∆¿«¿»

'··BÒ'Â '‡lÓn'Ó הכי העניין ƒ¿«≈¿≈
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h"kyz'dכב ,fenz a"i ,wlaÎzweg t"y

LÈÂ ּודי"ב ּכסלו (ּדי"ט ׁשהּגאּולה ּדזהּו לֹומר, ¿≈ְְְְְִֵֶֶַַָ

מהּטבע, ׁשּלמעלה ּגלּוי נס היתה ְְְֵֵֶֶַַַַָָָָּתּמּוז)

והגם  ּבטבע. מלּוּבׁש הּנס היה ְְֲִֵֵֶַַַַַַַָָָואףֿעלּֿפיֿכן

לא  ׁשהּטבע ּבאֹופן זה היה ּבטבע, נתלּבׁש ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹׁשהּנס

אפסי  ּכל ׁשראּו ועד הּנס, על והסּתיר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָהעלים

מּׁשם  הּוא הּטבע  ׁשרׁש ּכי ּגלּוי, נס ׁשּזהּו ִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹארץ

- הוי' מּׁשם הּוא הּנּסים וׁשרׁש ממּלא, - ְְֱֲִִִִֵֵֶַַָָֹֹאלקים

ּדעצמּות  הּגילּוי היה ׁשּבּגאּולה וכיון ְְְְִֵֵֶַַַָָָָסֹובב.

ּו'ממּלא', מ'ּסֹובב ' ׁשּלמעלה ְְְִֵֵֵֶַַָאֹורֿאיןֿס ֹוף

הּגאּולה  היתה לכן ׁשניהם, את ּומחּבר ְְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהּכֹולל

הוי' יחּוד  יחד, נתחּברּו והּטבע ׁשהּנס ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָּבאֹופן

ִֵֹואלקים.

LÈÂ ׁשּלמעלה ּדאֹורֿאיןֿסֹוף ׁשהּגילּוי לֹומר, ¿≈ְְְִֵֶֶַַַָ

(ׁשּׁשרׁשֹו ּדנס ּבחיּבּור ּו'ממּלא', ְְְְִִֵֵֵֶַָמ'ּסֹובב'

רק  הּוא מ'ּממּלא'), (ׁשּׁשרׁשֹו וטבע ְְְִִֵֵֶֶַַַָמ'ּסֹובב')

 ֿ ׁשעלֿידי מּׁשניהם, ׁשּלמעלה ענין ּבהם ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּנרּגׁש

היה  עצמֹו ׁשהּטבע זה אבל מתחּברים. הם ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָזה

ועד  הּנס, על והסּתיר העלים ׁשּלא ּבאֹופן ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹאז

 ֿ ּומּכל ּבתקּפם] אז [ׁשּנׁשארּו הּמנּגדים ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָׁשּגם

ׁשּלהם] הּתֹוקף [ועלֿידי לסּיע הּוכרחּו ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָמקֹום

ׁשּבּמלכּות  עלֿידי הּוא ּובּגאּולה, ְְְְִֵֶַַַַַָּבּׁשחרּור

האמּתי. ׁשרׁשּה נתּגּלה הּנבראים) (ׁשרׁש ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָֹעצמּה

יֹותר  עֹוד יּובן והּׁשּיכּות ועלּֿפיֿזה הּקׁשר ְְִֵֶֶֶַַַַָָ

ּתפּלת  למׁשה', 'ּתפּלה להּמזמֹור ְְְְְְְִִִֶַַַָָֹּדהּגאּולה

ּפלֹונית  מדינה הּוא עׁשיר ּתפּלת ּדענין ְְְְְִִִִִִַַָָָעׁשיר,

 ֿ אֹור עצמּות ּגילּוי המׁשכת ׁשּתּבנה, ּגזֹור ְְְִִֶֶַַַָָכּו'

ּבמלכּות. ְֵַַאיןֿסֹוף

,ÛÈÒB‰Ïe ׁשהיה וטבע ּדנס החיּבּור ׁשעלֿידי ¿ƒְְְִֵֵֶֶֶַַַָָ

ההֹולכים  לכל הּכח נּתן ְְְִִַַַַָָָֹּבּגאּולה,

ּגם  ּתּומׁש (נס) מהּׂשכל ׁשּלמעלה ׁשהאמּונה הּגאּולה, ּבעל ׁשל ְְְְְְֱֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹּבארחֹותיו

הּוא  ועלּֿדרֿזה האמּונה. על ויסּתיר יעלים לא וׁשהּׂשכל (טבע), ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹּבּׂשכל

ּכסלו  ּדי"ט ּבּגאּולה [ׁשהּותחל חּוצה מעינֹותי ּדיפּוצּו להענין ,71ּבנֹוגע ְְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
אור  של והגילויים ההמשכות כללות את הכוללים העניינים משלושת נעלה

אלוקי.

(Êenz ·"È„e ÂÏÒk Ë"Èc) ‰Ïe‡b‰L e‰Êc ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿∆∆«¿»¿ƒ¿≈¿«
Òp‰ ‰È‰ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,Ú·h‰Ó ‰ÏÚÓlL ÈeÏb Ò ‰˙È‰»¿»≈»∆¿«¿»≈«∆«¿««ƒ≈»»«≈

·Ëa LaeÏÓÚ נס של שילוב היינו ¿»«∆«
ביחד. LaÏ˙וטבע Òp‰L Ì‚‰Â«¬«∆«≈ƒ¿«≈

,Ú·Ëa האירועים לכל יש ולכאורה «∆«
הסבר  אלה ממאסרים הגאולה של

טבעי ÔÙB‡aו'לבוש' ‰Ê ‰È‰»»∆¿∆
¯ÈzÒ‰Â ÌÈÏÚ‰ ‡Ï Ú·h‰L∆«∆«…∆¿ƒ¿ƒ¿ƒ

Òp‰ ÏÚ,הטבע מן ÚÂ„שלמעלה ««≈¿«
ı¯‡ ÈÒÙ‡ Ïk e‡¯L אפילו ∆»»«¿≈»∆

העולם Èkאומות  ,ÈeÏb Ò e‰fL∆∆≈»ƒ
ÌMÓ ‡e‰ Ú·h‰ L¯L…∆«∆«ƒ≈

‡lÓÓ Y ÌÈ˜Ï‡ שקשור השם ¡…ƒ¿«≈
עלמין' כל ה'ממלא האלוקי באור

וטבע  הנבראים בגדרי שמתלבש

‰ÌÈqpהעולם, L¯LÂ שלמעלה ¿…∆«ƒƒ
BÒ··מהטבע Y 'ÈÂ‰ ÌMÓ ‡e‰ƒ≈¬»»≈

עלמין' כל ה'סובב באור שקשור השם

הבריאה. מגדרי «≈¿ÔÂÈÎÂשלמעלה
‰Ïe‡baL תמוז וי"ב כסלו י"ט של ∆«¿»

Œ¯B‡ ˙eÓˆÚc ÈeÏÈb‰ ‰È‰»»«ƒ¿«¿
'··Bq'Ó ‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡≈∆¿«¿»ƒ≈

,'‡lÓÓ'e משניהם נעלה אור ¿«≈
,Ì‰ÈL ˙‡ ¯aÁÓe ÏÏBk‰«≈¿«≈∆¿≈∆
ÔÙB‡a ‰Ïe‡b‰ ‰˙È‰ ÔÎÏ»≈»¿»«¿»¿∆
,„ÁÈ e¯aÁ˙ Ú·h‰Â Òp‰L∆«≈¿«∆«ƒ¿«¿««

„eÁÈהשמות ואיחוד ‰ÈÂ'שילוב ƒ¬»»
ÌÈ˜Ï‡Â הגאולה ולכן יחד שיאירו ≈…ƒ

ומצד  עלֿטבעי בנס אחד מצד היתה

באופן  בטבע מלובשת שני

כך  על מסתירה לא שההתלבשות

בנס. מדובר שבעצם

Œ¯B‡c ÈeÏÈb‰L ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆«ƒ¿
'··Bq'Ó ‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡≈∆¿«¿»ƒ≈
Òc ¯eaÈÁa ,'‡lÓÓ'e¿«≈¿ƒ¿≈
Ú·ËÂ ('··Bq'Ó BL¯ML)∆»¿ƒ≈¿∆«
˜¯ ‡e‰ ,('‡lÓn'Ó BL¯ML)∆»¿ƒ¿«≈«

Ì‰a Lb¯pL("ממלא") בנס ∆ƒ¿»»∆
("סובב") ÏÚÓlL‰ובטבע ÔÈÚƒ¿»∆¿«¿»

Ì‰ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,Ì‰ÈMÓƒ¿≈∆∆«¿≈∆≈
Ú·h‰L ‰Ê Ï·‡ .ÌÈ¯aÁ˙Óƒ¿«¿ƒ¬»∆∆«∆«

Ê‡ ‰È‰ BÓˆÚ תמוז י"ב של  הגאולה ובעת כסלו י"ט של הגאולה  בעת «¿»»»
ÌÈ„bn‰ ÌbL „ÚÂ ,Òp‰ ÏÚ ¯ÈzÒ‰Â ÌÈÏÚ‰ ‡lL ÔÙB‡a¿∆∆…∆¿ƒ¿ƒ¿ƒ««≈¿«∆««¿«¿ƒ

Ê‡ e¯‡LpL] האמורות הגאולות להתנגד ו Ìt˜˙aבעת ]המשיכו ∆ƒ¿¬»¿»¿»
[Ì‰lL Û˜Bz‰ È„ÈŒÏÚÂ] ÚiÒÏ eÁ¯Îe‰ ÌB˜ÓŒÏkÓeƒ»»¿¿¿«≈«¿«¿≈«∆∆»∆
ŒÏÚ ‡e‰ ,‰Ïe‡b·e ¯e¯ÁMa«ƒ¿«¿»«

È„È האור מגילוי נעלה יותר עוד גילוי ¿≈
יחד  גם ומ'סובב' מ'ממלא' שלמעלה

(L¯Lוהוא  dÓˆÚ ˙eÎÏnaL∆««¿«¿»…∆
‰lb˙ (ÌÈ‡¯·p‰ בגלוי והאיר «ƒ¿»ƒƒ¿«»

העלים  שהטבע «¿«dL¯Lללא
ÈzÓ‡‰.באיןֿסוף »¬ƒƒ

¯˙BÈ „BÚ Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»≈
‰Ïe‡b‰c ˙eÎiM‰Â ¯Lw‰«∆∆¿««»¿«¿»
,'‰LÓÏ ‰lÙz' ¯BÓÊn‰Ï¿«ƒ¿¿ƒ»¿…∆

הוא ÔÈÚcשתוכנו ,¯ÈLÚ ˙lÙz¿ƒ«»ƒ¿ƒ¿«
‡e‰ ¯ÈLÚ ˙lÙz מבקש שאינו ¿ƒ«»ƒ

מהמלך  מבקש אלא לעצמו דבר

שהובא  המדרש כלשון המלך לטובת

לעיל eÎ'ונתבאר ˙ÈBÏt ‰È„Ó¿ƒ»¿ƒ
,‰azL ¯BÊb הפנימית והמשמעות ¿∆ƒ»∆

ברוך  מהקדוש בקשה היא הדברים של

על  (המלך) ÈeÏÈbהוא ˙ÎLÓ‰«¿»«ƒ
˙eÎÏÓa ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ˙eÓˆÚ«¿≈««¿
(מדינה  המלכות ספירת זה ידי שעל

נצחי, בבנין 'בנויה' תהיה המלך) של

באריכות. לעיל כמבואר

¯eaÈÁ‰ È„ÈŒÏÚL ,ÛÈÒB‰Ïe¿ƒ∆«¿≈«ƒ
,‰Ïe‡ba ‰È‰L Ú·ËÂ Òc של ¿≈¿∆«∆»»«¿»

תמוז וי"ב כסלו ÏÎÏי"ט Ák‰ Ôzƒ»«…«¿»
ÏÚa ÏL ÂÈ˙BÁ¯‡a ÌÈÎÏB‰‰«¿ƒ¿…¿»∆««

,‰Ïe‡b‰ הרוחנית בעבודה שגם «¿»
היינו  זה, מעין חיבור יהיה שלהם

ÏÎO‰Ó ‰ÏÚÓlL ‰eÓ‡‰L∆»¡»∆¿«¿»≈«≈∆
CLÓez (Ò)בגילוי Ìbותאיר ≈¿««

‡Ï ÏÎO‰LÂ ,(Ú·Ë) ÏÎOa«≈∆∆«¿∆«≈∆…
.‰eÓ‡‰ ÏÚ ¯ÈzÒÈÂ ÌÈÏÚÈ«¿ƒ¿«¿ƒ«»¡»

Ú‚Ba ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿≈«
EÈ˙BÈÚÓ eˆeÙÈc ÔÈÚ‰Ï¿»ƒ¿»¿»«¿¿∆

‰ˆeÁ(ופרסום (התפשטות ההפצה »
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כג 'eb dxezd zweg z`f 'eb dyn l` 'd xacie

ׁשעלֿידי  ּתּמּוז] ּדי"ב ּבּגאּולה יֹותר עֹוד ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָונתוּסף

הּכח  נּתן ּבּגאּולה, ׁשהיה וטבע ּדנס ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹהחיּבּור

(ׁשּלמעלה  הּתֹורה ּדפנימּיּות הּמעינֹות ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָלהפיץ

ּכׁשהם  ׁשּגם ּובאֹופן חּוצה, נס) ְְֵֵֵֶֶֶַָָָמהעֹולם,

הּמעינֹות  ׁשהם ּבגלּוי נראה חּוצה ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָנמצאים

נמצאים  ּכׁשהם ׁשּגם וזה הּתֹורה. ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָּדפנימּיּות

מעינֹות, ׁשהם ּבגלּוי ׁשרֹואים ּבאֹופן הם ְְְִֵֵֶֶֶַָָָחּוצה,

ּגם  אּלא ּבגילּוי הם ׁשהּמעינֹות מּפני רק לא ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹהּוא

מעלים  ׁשאינֹו ּבאֹופן נעׂשה ׁשהחּוצה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָמּפני

ּכלי  ׁשהּוא  מּזֹו, ויתרה הּמעינֹות, על ְְֲִִִִֵֶַַַַָָּומסּתיר

הּיעּוד  לקּיּום קרֹובה הכנה נעׂשה וזה ְְְֲֲֲִִֶֶַַַַָָָָלּמעינֹות.

הוי' ּפי ּכי יחּדו ּבׂשר כל וראּו הוי' ּכבֹוד ְְְְְֲֲִִִַָָָָָָָָָָונגלה

מּצד 72ּדּבר  רק (לא אלקּות יראה ׁשהּבׂשר , ְֱִִִֵֶֶַַַָָֹֹ

עצמֹו. הּבׂשר מּצד ּגם) אּלא הוי', ּדכבֹוד ְְֲִִִֶַַַַַָָָָָהּגילּוי

ּבני e‰ÊÂיד) אל ּדּבר גֹו' מׁשה אל ה' וידּבר ¿∆ְְֵֵֵֶֶֶַַַֹ

גֹו', אּדמה פרה אלי ויקחּו ְְְֲִִֵֵֶָָָָֻיׂשראל

הגם  - מׁשה ׁשל ׁשמֹו על נקראת ׁשהּפרה ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹּדזה

הּוא  אדּומה ּפרה ׁשּבמצות  המיּוחד ְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָׁשהענין

מחכמה) ׁשּלמעלה (רצֹון ׁשּבּה הּוא ׁשהחּוקה ְְְֵֶֶֶַַָָָָָָ

לגּביּה הרי ּפרה, טעם ידע ׁשּמׁשה וכיון ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבגילּוי,

הּמצֹות  לכל אדּומה ּפרה מצות ּבין חילּוק ְְְֲִִִֵֵַַָָָָאין

חּוקה  היא אדּומה ּפרה ׁשּמצות עלֿידי ּכי -ְְֲִִִֵֶַַָָָָ

וזהּו מׁשה. לגּבי ּגם חּוקה היא יׂשראל, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹלגּבי

ּדעלֿידי  גֹו', אלי ויקחּו יׂשראל ּבני אל ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָּדּבר

'ויקחּו הּוא עלֿידיֿזה – יׂשראל' ּבני אל ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָ'ּדּבר

למׁשה. ּבנֹוגע הּתֹורה' חקת ּד'זאת הענין ,'ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֻאלי

הּוא  למׁשה) נמׁש (ׁשּמּיׂשראל זה ׁשענין ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹאּלא

(ּבלי  חּוקה ׁשהיא ּדזה עצמּה, לּמצוה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָּבנֹוגע

לקּיּום  ּבנֹוגע אבל ּביׂשראל. ּבעיקר הּוא ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָטעם)

הּמצוה  לקּים יּוכלּו ׁשּיׂשראל ּבכדי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָהּמצוה,

ּבביטּול  הּמצֹות, ּכל ועלּֿדרֿזה אדּומה ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָּדפרה

ּגזרה  חקקּתי ּד"חּוקה (ּבאֹופן עֹול' ְְְְְִֵֶַַַָָָָּד'קּבלת

מּמׁשה, הּוא זה על ּכח' ה'נתינת ְְִִִֶֶַַַַַָֹֹּגזרּתי"),
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שם.72) ובהערות קצג ע' ניסן סה"מ תו"מ וראה ה. מ, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שאלתו  על לבעלֿשםֿטוב המשיח מלך כמענה החסידות תורת מעיינות של

של  (המעינות מעינותיך "לכשיפוצו אדוני) יבוא (מתי מר" אתי קא "אימתי

חוצה" החסידות) מייסד  Ë"Ècהבעלֿשםֿטוב ‰Ïe‡ba ÏÁ˙e‰L]∆¿««¿»¿
ÂÏÒk71, ֿ הבעלֿשם החסידות תורת ופרסום גילוי על הקטרוגים סרו שאז ƒ¿≈

חב"ד  בחסידות שנתבארה כפי טוב

‰Ïe‡ba ¯˙BÈ „BÚ ÛqÂ˙Â¿ƒ¿«≈≈«¿»
Êenz ·"Èc אפשרויות נוצרו שאז ¿«

חוצה  המעיינות להפצת ]חדשות
Ú·ËÂ Òc ¯eaÈÁ‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«ƒ¿≈»∆«

,‰Ïe‡ba ‰È‰L,לעיל כמבואר ∆»»«¿»
˙BÈÚn‰ ıÈÙ‰Ï Ák‰ Ôzƒ»«…«¿»ƒ««¬»
‰ÏÚÓlL) ‰¯Bz‰ ˙eiÓÈÙcƒ¿ƒƒ«»∆¿«¿»
ÔÙB‡·e ,‰ˆeÁ (Ò ,ÌÏBÚ‰Ó≈»»≈»¿∆
‰ˆeÁ ÌÈ‡ˆÓ Ì‰Lk ÌbL∆«¿∆≈ƒ¿»ƒ»
בכל  ממקורם, הרבה התרחקו ולכאורה

Ì‰Lזאת  ÈeÏ‚a ‰‡¯ƒ¿∆¿»∆≈
.‰¯Bz‰ ˙eiÓÈÙc ˙BÈÚn‰««¿»ƒ¿ƒƒ«»

Ì‰Lk ÌbL ‰ÊÂ החסידות מעינות ¿∆∆«¿∆≈
ÔÙB‡a Ì‰ ,‰ˆeÁ ÌÈ‡ˆÓƒ¿»ƒ»≈¿∆
,˙BÈÚÓ Ì‰L ÈeÏ‚a ÌÈ‡B¯L∆ƒ¿»∆≈«¿»
˙BÈÚn‰L ÈtÓ ˜¯ ‡Ï ‡e‰…«ƒ¿≈∆««¬»
ÈtÓ Ìb ‡l‡ ÈeÏÈ‚a Ì‰≈¿ƒ∆»«ƒ¿≈

‰ˆeÁ‰L הוא עצמו שמצד עצמו ∆«»
וה"חוצה" מתהפך, מהמעיינות רחוק

ÌÈÏÚÓ BÈ‡L ÔÙB‡a ‰NÚ«¬∆¿∆∆≈«¿ƒ
‰¯˙ÈÂ ,˙BÈÚn‰ ÏÚ ¯ÈzÒÓe«¿ƒ«««¬»ƒ≈»

ÈÏk ‡e‰L ,BfÓ ראוי˙BÈÚnÏ ƒ∆¿ƒ««¬»
בפנימיותו. ומאירים שמתלבשים

‰ÊÂ העולם במצב הזה השינוי ¿∆
Ìei˜Ï ‰·B¯˜ ‰Î‰ ‰NÚ«¬∆¬»»¿»¿ƒ

„eÚi‰ האלוקות גילוי על הנבואי «ƒ
לבוא לעתיד בעולם «¿Ï‚Â¿ƒ‰שיהיה

¯Na ÏÎ e‡¯Â 'ÈÂ‰ „B·k¿¬»»¿»»»»
¯ac 'ÈÂ‰ Èt Èk ÂcÁÈ72, «¿»ƒƒ¬»»ƒ≈

¯Na‰L בכלל הגשמי העולם היינו ∆«»»
„vÓ ˜¯ ‡Ï) ˙e˜Ï‡ ‰‡¯Èƒ¿∆¡……«ƒ«
(Ìb ‡l‡ ,'ÈÂ‰ „B·Îc ÈeÏÈb‰«ƒƒ¿¬»»∆»«

BÓˆÚ ¯Na‰ „vÓ עלֿדרך ƒ««»»«¿
חוצה  המעיינות שהפצת לעיל האמור

החוצה  כאשר היא נעלה היותר באופן

להפצת  ראוי כלי להיות הופך עצמו

המעיינות.

‰LÓ Ï‡ '‰ ¯a„ÈÂ e‰ÊÂ („È¿∆«¿«≈∆…∆
eÁ˜ÈÂ Ï‡¯NÈ Èa Ï‡ ¯ac 'B‚«≈∆¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿

ÏL BÓL ÏÚ ˙‡¯˜ ‰¯t‰L ‰Êc ,'B‚ ‰Óc‡ ‰¯Ù EÈÏ‡≈∆»»¬À»¿∆∆«»»ƒ¿≈«¿∆
‡e‰ ‰Óe„‡ ‰¯t ˙ÂˆÓaL „ÁeÈÓ‰ ÔÈÚ‰L Ì‚‰ Y ‰LÓ…∆¬«∆»ƒ¿»«¿»∆¿ƒ¿«»»¬»
,ÈeÏÈ‚a ‡e‰ (‰ÓÎÁÓ ‰ÏÚÓlL ÔBˆ¯) daL ‰˜eÁ‰L∆«»∆»»∆¿«¿»≈»¿»¿ƒ
יש  בשכל, המובנות המצוות והן החוקים הן המצוות, שבכל לעיל כמבואר

של  עניין וגם "חכמה" של עניין גם

מהשכל שלמעלה «≈¿ÔÂÈÎÂ"רצון
È¯‰ ,‰¯t ÌÚË Ú„È ‰LnL∆…∆»«««»»¬≈
˙ÂˆÓ ÔÈa ˜eÏÈÁ ÔÈ‡ dÈa‚Ï¿«≈≈ƒ≈ƒ¿«

˙Bˆn‰ ÏÎÏ ‰Óe„‡ ‰¯t ואם »»¬»¿»«ƒ¿
- שמו על נקראת המצווה מדוע Èkƒכן

‰Óe„‡ ‰¯t ˙ÂˆnL È„ÈŒÏÚ«¿≈∆ƒ¿«»»¬»
‡È‰ ,Ï‡¯NÈ Èa‚Ï ‰˜eÁ ‡È‰ƒ»¿«≈ƒ¿»≈ƒ

‰LÓ Èa‚Ï Ìb ‰˜eÁ הוא כי »«¿«≈…∆
מצטערים, ישראל כשבני מצטער

הוא  ישראל של נאמן כרועה ועניינו

לעיל  (כמבואר העיקרי עניינו

באריכות).

Ï‡¯NÈ Èa Ï‡ ¯ac e‰ÊÂ¿∆«≈∆¿≈ƒ¿»≈
,'B‚ EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ חלקי ושני ¿ƒ¿≈∆

בזה  זה קשורים ≈¿»¿È„ÈŒÏÚcהפסוק
Y 'Ï‡¯NÈ Èa Ï‡ ¯ac' בגלל «≈∆¿≈ƒ¿»≈
ישראל לבני משה של »ŒÏÚהשייכות

,'EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ' ‡e‰ ‰ÊŒÈ„È¿≈∆¿ƒ¿≈∆
'‰¯Bz‰ ˙˜Á ˙‡Ê'c ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿…À««»

‰LÓÏ Ú‚Ba פרה אצלו שגם ¿≈«¿…∆
ידוע  שטעמה (הגם 'חוקה' היא אדומה

Ê‰לו). ÔÈÚL ‡l‡∆»∆ƒ¿»∆
(‰LÓÏ CLÓ Ï‡¯NinL)∆ƒƒ¿»≈ƒ¿»¿…∆
,dÓˆÚ ‰ÂˆnÏ Ú‚Ba ‡e‰¿≈««ƒ¿»«¿»

המצווה, של והתוכן העניין ∆¿Êc‰היינו
‡e‰ (ÌÚË ÈÏa) ‰˜eÁ ‡È‰L∆ƒ»¿ƒ««

Ï‡¯NÈa ¯˜ÈÚa הממשיכים והם ¿ƒ»¿ƒ¿»≈
למשה. הענין Ú‚Baאת Ï·‡¬»¿≈«

,‰Âˆn‰ Ìei˜Ï קיומה אופן ¿ƒ«ƒ¿»
הרי  Ï‡¯NiLבפועל, È„Îaƒ¿≈∆ƒ¿»≈

‰¯Ùc ‰Âˆn‰ Ìi˜Ï eÏÎeÈ¿¿«≈«ƒ¿»¿»»
Ïk ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ ‰Óe„‡¬»¿«∆∆∆»
˙Ïa˜'c ÏeËÈ·a ,˙Bˆn‰«ƒ¿¿ƒ¿«»«

'ÏBÚשמים ∆¿(ÔÙB‡aמלכות
"Èz¯Êb ‰¯Êb Èz˜˜Á ‰˜eÁ"c¿»»«¿ƒ¿≈»»«¿ƒ
הסבר  לו שאין 'חוק' שמקיימים כפי

Ê‰וטעם  ÏÚ 'Ák ˙È˙'‰ ,(«¿ƒ«…««∆
,‰LnÓ ‡e‰‡e‰ BÈÚL ƒ…∆∆ƒ¿»

.‰Ó eÁÂ ,ÏeËÈaƒ¿«¿»
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h"kyz'dכד ,fenz a"i ,wlaÎzweg t"y

לֹומר, ויׁש מה. ונחנּו ּביטּול, הּוא ְְְְִִֵֶַַָָׁשענינֹו

והּביטּול  ּפרה, טעם ידע ׁשּמׁשה ְְְִֵֶֶַַַַַָָָֹּדעלֿידי

הּכח  נּתן ׁשּלֹו, ּבהּׂשגה ּגם נמׁש עֹול' ְְִִֶַַַַַַַָָָָָֹּד'קּבלת

עֹול' וה'קּבלת ׁשהאמּונה מּיׂשראל אחד ְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָלכל

ׁשּלֹו. ּבׂשכל ּגם אּפלייגן) זי (זאל ְְִֵֵֶֶַַַָָיּונח

LÈÂ ז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּדזהּו לֹומר, ¿≈ְְֵֶֶַַַָ

ל20"חּוקה  ואין ּגזרּתי ּגזרה חקקּתי ְְְְְִִֵֵַַָָָָ

אחריה" להרהר ׁשּלֹו73רׁשּות עֹול' ׁשה'קּבלת , ְְְֲֵֶֶֶַַַַַָָ

ציּוּוי  ּבפֹועל מקּים ׁשהּוא רק ׁשּלא ּבאֹופן ְְְִִֵֶֶֶַַַֹהיא

מהרהר  ׁשאינֹו אּלא מבין), ּכׁשאינֹו (ּגם ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּקּב"ה

עֹול'. ּד'קּבלת הענין מּונח ּבׂשכלֹו ּגם ּכי ְְְְְִִִַַַָָָָָּכלל,

הּמדרׁש מאמר עם זה לקּׁשר ׁשּפרה 74ויׁש ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ

מצרים, זֹו - ּפרה הּגלּויֹות, על רֹומזת ְֲִִֶֶַַַָָָָאדּומה

אין  אׁשר מדי, זֹו - ּתמימה ּבבל, זֹו - ְֲֲִֵֶֶַָָָָאדּומה

הּוא  ׁשהּׂשכל עלֿידיֿזה ּכי יון, זה - מּום ְִֵֵֶֶֶֶַַָָָּבּה

עֹול' ּד'קּבלת הענין אצלֹו ׁשּמּונח ְְְְִֶֶֶַַָָָָּבאֹופן

אלקּות  ׁשהּגילּוי העתידה, לּגאּולה קרֹובה הכנה הּוא מהּׂשכל, ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשּלמעלה

ל  הּתֹורה' חקת ּד'זאת הּׁשּיכּות וזֹוהי העֹולם. מּצד ּגם יהיה ׂשריפת ּבעֹולם ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֻ

ּבׂשכלֹו ּגם ּכי מהרהר, ׁשאינֹו ּבאֹופן הּוא עֹול' ׁשה'קּבלת ּדעלֿידי ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָהּפרה,

ּכּפתּגם  הּגלּות, על) ׁשרֹומזת (הּפרה ׂשריפת נעׂשה עֹול', ּד'קּבלת הענין ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָמּונח

הּגאּולה  ּדבעל הּגאּולה 75הּידּוע ּבעל נׂשיאינּו עם יחד ּכּולנּו והֹולכים , ְְְְְְִִִֵַַַַַַַַַַָָָָ

מּמׁש. ּבקרֹוב צדקנּו, מׁשיח ּבביאת והּׁשלמה האמּתית לּגאּולה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹּבראׁשנּו
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ב.73) סז, מיומא פרשתנו, ריש תשנט.74)פירש"י רמז פרשתנו בתחלתו.75)יל"ש יום" "היום שעב. ע' ח"ו שלו אג"ק

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÏeËÈa‰Â ,‰¯t ÌÚË Ú„È ‰LnL È„ÈŒÏÚc ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿«¿≈∆…∆»«««»»¿«ƒ

CLÓ 'ÏBÚ ˙Ïa˜'cוהאיר ‰Ákופעל Ôz ,BlL ‰‚O‰a Ìb ¿«»«ƒ¿»«««»»∆ƒ»«…«
'ÏBÚ ˙Ïa˜'‰Â ‰eÓ‡‰L Ï‡¯NiÓ „Á‡ ÏÎÏ עניינם שמצד ¿»∆»ƒƒ¿»≈∆»¡»¿««»«

מהשכל  למעלה הם ‡Ô‚ÈÈÏtומהותם CÈÊ Ï‡Ê) ÁeÈ'מונח' יהיה «»ƒ»¿≈¿
BlLויתקבל  ÏÎNa Ìb שגם ) ««≈∆∆

ובקבלת  בביטול חדור יהיה השכל

עול.

e¯Ó‡L e‰Êc ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿∆∆»¿
‰˜eÁ" Ï"Ê eÈ˙Ba¯20 «≈«»

EÏ ÔÈ‡Â Èz¯Êb ‰¯Êb Èz˜˜Á»«¿ƒ¿≈»»«¿ƒ¿≈¿
"‰È¯Á‡ ¯‰¯‰Ï ˙eL¯73, ולפי ¿¿«¿≈«¬∆»

לך  "ואין התוספת משמעות האמור

היא  ÏBÚ'רשות..." ˙Ïa˜'‰L∆««»«
BlL המצוות את המקיים היהודי של ∆

האלוקי לרצון ביטול È‰ƒ‡מתוך
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h"kyz'd ,fenz a"i ,wlaÎzweg t"y

לֹומר, ויׁש מה. ונחנּו ּביטּול, הּוא ְְְְִִֵֶַַָָׁשענינֹו

והּביטּול  ּפרה, טעם ידע ׁשּמׁשה ְְְִֵֶֶַַַַַָָָֹּדעלֿידי

הּכח  נּתן ׁשּלֹו, ּבהּׂשגה ּגם נמׁש עֹול' ְְִִֶַַַַַַַָָָָָֹּד'קּבלת

עֹול' וה'קּבלת ׁשהאמּונה מּיׂשראל אחד ְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָלכל

ׁשּלֹו. ּבׂשכל ּגם אּפלייגן) זי (זאל ְְִֵֵֶֶַַַָָיּונח

LÈÂ ז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּדזהּו לֹומר, ¿≈ְְֵֶֶַַַָ

ל20"חּוקה  ואין ּגזרּתי ּגזרה חקקּתי ְְְְְִִֵֵַַָָָָ

אחריה" להרהר ׁשּלֹו73רׁשּות עֹול' ׁשה'קּבלת , ְְְֲֵֶֶֶַַַַַָָ

ציּוּוי  ּבפֹועל מקּים ׁשהּוא רק ׁשּלא ּבאֹופן ְְְִִֵֶֶֶַַַֹהיא

מהרהר  ׁשאינֹו אּלא מבין), ּכׁשאינֹו (ּגם ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּקּב"ה

עֹול'. ּד'קּבלת הענין מּונח ּבׂשכלֹו ּגם ּכי ְְְְְִִִַַַָָָָָּכלל,

הּמדרׁש מאמר עם זה לקּׁשר ׁשּפרה 74ויׁש ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ

מצרים, זֹו - ּפרה הּגלּויֹות, על רֹומזת ְֲִִֶֶַַַָָָָאדּומה

אין  אׁשר מדי, זֹו - ּתמימה ּבבל, זֹו - ְֲֲִֵֶֶַָָָָאדּומה

הּוא  ׁשהּׂשכל עלֿידיֿזה ּכי יון, זה - מּום ְִֵֵֶֶֶֶַַָָָּבּה

עֹול' ּד'קּבלת הענין אצלֹו ׁשּמּונח ְְְְִֶֶֶַַָָָָּבאֹופן

אלקּות  ׁשהּגילּוי העתידה, לּגאּולה קרֹובה הכנה הּוא מהּׂשכל, ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשּלמעלה

ל  הּתֹורה' חקת ּד'זאת הּׁשּיכּות וזֹוהי העֹולם. מּצד ּגם יהיה ׂשריפת ּבעֹולם ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֻ

ּבׂשכלֹו ּגם ּכי מהרהר, ׁשאינֹו ּבאֹופן הּוא עֹול' ׁשה'קּבלת ּדעלֿידי ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָהּפרה,

ּכּפתּגם  הּגלּות, על) ׁשרֹומזת (הּפרה ׂשריפת נעׂשה עֹול', ּד'קּבלת הענין ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָמּונח

הּגאּולה  ּדבעל הּגאּולה 75הּידּוע ּבעל נׂשיאינּו עם יחד ּכּולנּו והֹולכים , ְְְְְְִִִֵַַַַַַַַַַָָָָ

מּמׁש. ּבקרֹוב צדקנּו, מׁשיח ּבביאת והּׁשלמה האמּתית לּגאּולה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹּבראׁשנּו
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.h"kyz'd ,fenz a"i ,wlaÎzweg t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

שליט"א).‡. אדמו"ר כ"ק ידי על (הוגה וגו' התורה חוקת זאת גו' וידבר ד"ה מאמר ואמר לנגן צוה

***

המדרש ·. במאמר תהא 1הביאור "במה מת: לטומאת בנוגע שאלתו (לאחרי למשה הקב"ה לו "אמר
התורה", "חוקת היא שפרה כיון דלכאורה, – פרה" טעם מגלה אני לך פניו") ש"נתכרכמו ועד טהרתו",

בתורה  היגיעה ענין צ"ל ולכן כולה, התורה כל של הכללית הנקודה הוא ה"חוקה" שענין שעי"ז 2היינו, ,
פרה, טעם למשה גילה כשהקב"ה הרי – השגה מגדר למעלה בעצם שהיא כפי התורה למדריגת מגיעים

משה  אצל ה"חוקה"3נחסר ענין המציאה 4כללות לענין באים (שעי"ז בתורה היגיעה ושלימות (מס"נ)
"ומצאת" הדעת 5– בהיסח שבאה אלא 6– שכלי, טעם אינו למשה שנתגלה פרה שטעם בזה, והביאור ?(

שכלו, של המציאות גם שנעשה באופן א"ס דעצמות העליון רצון לו (דרגתו נתגלה אבא ש"פנימיות וע"ד
ממש" עתיק פנימיות הוא משה) בשלימות 7של ח"ו חסר הי' רבינו משה שאצל לומר שייך לא ולכן ,

הוגה  – המס"נ הו"ע מהותו כל אלא נפשו, למסור שצריך בפ"ע מציאות שאינו כיון והמס"נ, הביטול
ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ואילך.8ע"י 229 ע' חי"ח בלקו"ש

במאמר ‚. למשנ"ת בנוגע הוא שכן להוסיף, עשיר 10למשה"ש"תפלה9ויש תפלת שזהו 11היא אף –
לעצמו: ברכה שקובע בפ"ע ענין

התפלה? ענין אצלו שייך מה א "כ, חסרון, לו שאין היינו עשיר, הוא אם מובן: אינו לכאורה
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וֿח.1) (חוקת) פרשתנו תנחומא דֿו. פי"ט, במדב"ר
שנכנס 2) אחד אודות א) תשעה, ח"ד (לקו"ד הסיפור וכידוע

("אים  רצון לו כשאין לעשות עליו מה ושאל ליחידות להצ"צ
לעשות  עלי מה אדרבה, הצ"צ: לו וענה ללמוד, ניט") זיך  ווילט

ללמוד!... רצון לי שיש
שצריך היא היגיעה שמעלת בזה, –והביאור עצמו את לשבור

דאתכפיא, העבודה כמבואר שזוהי מאתהפכא, אפילו שלמעלה
הוא  הרי באתכפיא משא"כ "עבד", מדריגת היא שאתהפכא בזה,
פט"ו), תניא (ראה העבודה" באמצע שהוא הוה, "לשון "עובד",
שכל, בעל (להיותו והחשק הרצון מצד הוא הלימוד כאשר ולכן,
ובגלל  העבודה, מעלת אצלו חסרה בחכמה), מעיינו שכל באופן
יכול  שלא כיון העילוי, בתכלית אינה שלו ההשגה גם הנה זה
קראתי" המיצר ד"מן הענין ללא במרחב" ד"ענני הענין להיות

העצמי. למרחב באים המיצר ע"י ודוקא ה), קיח, (תהלים
שמתעורר 3) בשעה – מישראל אחד לכל בנוגע יוקשה וכן

מבית  ונפש נפש ש"כל (רפמ"ב) בתניא כמבואר משה, בחי' בו
יב) יו"ד, (עקב נאמר (שלכן משרע"ה" מבחי' בה יש ישראל
גו'", ליראה אם כי מעמך שואל אלקיך ה' מה ישראל "ועתה
זוטרתי  מילתא משה ש"לגבי כמו זוטרתי", "מילתא היא שיראה

סע"ב)). לג, (ברכות היא"
מאד 4) "בכל ע"ד הוא החוקים שענין – "jובהקדמה

מאד ה), ו, ובכ"מ),jly(ואתחנן רע"ד. לט, מקץ תו"א (ראה
מי  לגבי הנה גבול, בלי של באופן הוא שאצלו ענין שגם והיינו,
השכל, בענין הוא וכן בהגבלה, עדיין זה הרי הימנו, שלמעלה
בעל  זאת להבין יכול להבין, יכול אינו קטן שכל שבעל ענין שגם

הולכים  לזמן שמזמן סגולה יחידי ישנם ולכן ממנו. גדול שכל
(לא  והשגה בהבנה אצלם שבאים חוקים, של ענינים עוד ומשיגים
פל"ד) ח"ג מו"נ (ראה תדבר הרוב על שהתורה – ישראל רוב כמו
אצלם  גם אעפ"כ, אבל חוקים). של באופן אצלם שנשארים –

ש  וכמו "חוקה". של באופן שנשאר מסויים ענין שעמד צ"ל למה,
תנחומא  ג. שם, (במדב"ר אדומה פרה מלבד התורה, חוקי כל על

החוקים. בענין בנ"י כל עם השתתף ועי"ז ו), שם,
ע"ב.5) ריש ו, מגילה
הדעת 6) הו"ע משה של ענינו שכל ולהעיר – א. צז, סנהדרין

הוא  שמשה ((10 ע' חנ"ז מנחם (תורת (ספ"ה בהמאמר (וכמבואר
איך  וא"כ, דעת), בשם נקרא עליון דעת גם והרי עליון, דעת בחי'

שבאים הענינים אצלו להיות הדעת.gqidaיכולים
בנוגע 7) שגם ולהעיר, – .65 הערה שבפנים בלקו"ש נסמן

חילוקי  יש שינוי) בו שאין עצמי (שהו"ע עתיק דפנימיות להגילוי
במקומה  שהיא כמו עתיק פנימיות בין החילוק על [נוסף מדרגות
ע' ריש תרס"ו המשך (ראה אבא בפנימיות המשכתה אופן לגבי

מצד גם] מדרגות lawndקב) חילוקי היו גופא משה אצל ולכן, ,
וכמו"כ  ,(70 הערה שבפנים לקו"ש גם (ראה חייו ימי במשך
(שה"ש  כמ"ש בנ"י, כל את תורה ילמד כשמשיח לבוא, לעתיד
(ממענה  כו' שינויים יהיו בודאי – פיהו" מנשיקות "ישקני ב) א,

המזכירים). א' רשימת ע"פ – שליט"א אדמו"ר כ"ק
תשכ"ח.8) פרה ש"פ שיחת בשילוב
ואילך).9) 7 ס"ע חנ"ז מנחם (תורת ואילך פ"ד

א.10) צ, תהלים
ב.11) קסח, זח"א ראה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ehw sc zay(ipy meil)
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חריבה  (מדינה אחרים של החסרון על היא שהתפלה הביאור לאחרי התפלה12ואפילו זו אין ,(ely;
נפתלתי" גו' "נפתולי מלשון – התפלה שענין בודאי ואליו 13והרי מבקש שממנו זה עם שמתחבר היינו, ,

התפלה שזוהי באופן צ"ל – .elyמתפלל

אדמו"ר  מו"ח כ"ק סיפור ע"פ יוקשה סיפורים 14וביותר אינם נשיאינו רבותינו שסיפורי רואים (וכאן
נוגעים 15סתם  אלא לה 16, ועד ענינים לאדמו"ר לכמה ליחידות נכנס אחד איש שכאשר בפועל), לכה

דדקות, בדקות אפילו בעצמו למצוא יכול הי' לא האמצעי שאדמו"ר  כזה ענין על  תיקון וביקש האמצעי 
לו  להשיב יכול הי' לא למה מובן: אינו דלכאורה – הצ"צ) אצל גם אירע (ועד"ז לו להשיב רצה לא
אחרים?! בשביל מתפלל הוא הרי חסרון, אין שאצלו שאף עשיר", ד"תפלת הענין ע"ד שהוא באופן
שהיא  למשה" ד"תפלה הענין מהו השאלה נשאלת וא"כ, עצמו. על להיות צריך התפלה שענין ועכצ"ל,

עשיר?! תפלת

מצד  כי, עשיר, תפלת זו הרי חריבה", "מדינה אודות מתפלל משה כאשר שגם – בזה הענין ונקודת
שייך  לא ולכן העצמות, מהות שנשאר באופן זה הרי שנמשך מקום בכל הנה עתיק), (פנימיות העצמות

העצמות. מהות להיותו העצמות, אל להשיבו צורך שיהי' ח"ו, חסרון של ענין שיש לומר

כידוע  – נמוכה בדרגא גם זאת שמצינו תדיר 17ולהעיר קארי תתאה "נהורא לומר שייך איך הקושיא
שכיך" ולא עילאה אלקות.18לנהורא של שזהו"ע ספירה, היא גופא תתאה" ש"נהורא בשעה בה ,

מישראל:„. אחד כל לעבודת בנוגע לעיל האמור מכל וה"בכן"

מארז"ל  אלא 19ובהקדם נצרכה לא כו', אילימא הטובה, על שמברך כשם הרעה על לברך "חייב
לאח"ז  אבל ומס"נ, אתכפיא של באופן להיות צריכה העבודה שהתחלת והיינו, בשמחה", לקבולינהו
אתכפיא, זו אין בשמחה, הוא אם כי, סתירה, זו הרי שלכאורה (אף שמחה של באופן גופא זה ענין צ"ל

ושבירה), כפי' זו אין מזה, שמח הוא ואם עצמו, את ושובר שכופה פירושה אתכפיא שהרי

לו – אמר  ולאח"ז התורה", ד"חוקת הענין אצלו גם הי' שבתחילה רבינו, משה אצל שהי' כמו
כו'" מגלה אני "לך –20הקב"ה

במארז"ל  וכהפירוש טבעו, שנעשה ועד בזה שנתרגל מפני 21כיון רצונך בטל כו' כרצונך רצונו "עשה
בלקו"ת  כמבואר בזה.22רצונו", הדרגות פרטי

והגאולה  השמחה בעל שאמר הידוע בפתגם גם מודגש בשמחה, צ"ל שהעבודה זה ענין 23וענין שכל ,
שבזה. השמחה ענין את השאיר ולנו לעצמו, לקח שבזה, והיסורים המאסר 

צדקנו. משיח בביאת הקדושה, לארצנו קוממיות והולכים והשלימה, האמיתית לגאולה באים ועי"ז

***

במאמר ‰. לעיל עם 9המדובר במיוחד קשור למשה", "תפלה הפסוק על תהלים במדרש מ"ש אודות
בעל של ההולדת יום תמוז, י"ב המנהג יום ע "פ – והגאולה המתאים 24השמחה תהלים  הקאּפיטל ַלומר

צדי"ק למספר ומזמור הצדי"ק, שנת ומתחילה שנה פ"ט מסתיימים זו דשנה תמוז בי"ב והרי שנותיו, ימי
למשה". "תפלה בפסוק מתחיל בתהלים

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

באבער 12) תהלים מדרש עה"פ. ויל"ש טוב שוחר מדרש
שם.

ובפרש"י.13) ח ל, ויצא
וש"נ.14) ואילך. שעט ס"ע ח"ג שלו אג"ק ראה
גם 15) וש"נ.ראה .141 ע' חמ"ה מנחם תורת
כו'.16) דורכגיין זיי מיט מ'קען
רנד.17) ע' ח"א תרל"ט סה"מ רלח. ע' סידור אוה"ת ראה

צה. ע' תרס"ח סה"מ כג. ע' תרנ"ח אליהו פתח לד"ה הגהות
ועוד.

ב.18) פו, ב. עז, ב. קעח, ח"א א. קמ, ח"ב זהר ראה
סע"ב.19) ס, ברכות
(20.70 הערה שם לקו"ש גם ראה
מ"ד.21) פ"ב אבות
א.22) כה, נשא ב. א, במדבר
חי"ד 23) מנחם (תורת ס"ב תשט"ו תמוז י"ג שיחת גם ראה

.24 ע' חכ"ה שם .(182 ע'
נג.24) ע' ח"י מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק .162 ע' תש"ד סה"ש
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כמ"פ  ההסתלקות,25[וכמדובר לאחרי גם היא שנותיו למספר המתאים תהלים לקאּפיטל ַשהשייכות
החומרי, עוה"ז ועאכו"כ הגשמי, עוה"ז של ההגבלות כל אצלו שייכים ולא כו', למעלה שעלה אע"פ כי,

מרעיתם  צאן עוזבים אינם ישראל שרועי כיון יותר 26הנה נקל אזי כו', ההגבלות כל שאין כיון ואדרבה, ,
עכש  שגם מובן, הרי וביאורו), ז"ך סי' באגה"ק (כמבואר עמהם הקאּפיטל להתקשר של הענין ישנו ַיו

שנותיו. למספר השייך תהלים

והגאולה  השמחה בעל ברשימת מ"ש אדמו"ר 27וכידוע כ"ק אביו, הסתלקות לאחרי שנים שכמה ,
מתאים  שהי' תהלים  קאּפיטל על הולדתו ביום חסידות מאמר אמר שאביו בחלום ראה נ"ע, ַ(מהורש"ב)

אז]. שנותיו למספר

גם  ולבאר להוסיף יש חוקת, לפרשת בשייכות למשה דתפלה הענין במאמר למשנ"ת בהמשך ובכן:
בלק. פרשת עם השייכות

.Â תרכ"ט משנת בלק דפ' במאמר מבואר – בלק לפרשת זלע"ז 28בנוגע בחי' הם ובלעם ש"בלק ,
ואהרן": משה שכנגד דקליפה

עה"פ  "כמארז"ל – משה  שכנגד דקליפה המנגד הוא  קם29בלעם בישראל ולא כמשה, בישראל עוד נביא
בלעם", ומנו קם באוה"ע אבל קם, לא

. אהרן שכנגד דקליפה מנגד בחי' הי' היינו ו"בלק דמן פי' ישראל, של דמן ללוק בא בלק (כי) .
שז"ע  לאלקות, ליכלל ותשוקה רצוא בבחי' להיות עצמם את מתקיפין שישראל מה והיינו וחזקם, תוקפם

. בעבודה הדם הדמים הקרבת רתיחת בבחי' אם כי ותשוקה, רצוא בבחי' יהי' שלא דמן, ללוק בא ובלק .
. העולם דמטרוניתא להבלי שושבינא רבא, כהנא אהרן היפך זה והרי כו'".30. למעלה נש"י המעלה ,

הפסוק  על תהלים במדרש נאמר זה שאמר 10ועל זהו האלקים, איש למשה "תפלה למשה": "תפלה
שבעה 31הכתוב  בזה לי בנה לבלק בלעם לו שאמר בשעה אימתי, ובלק. בלעם זה ה', תועבת רשעים זבח

.32מזבחות  (בתמי') קרבנות מקבל אני ממך רשע, הקב"ה, לו אמר זבח , שנאמר לפני, הם תועבה .
. הצדיקים בתפלת חפץ, אני ובמה ה'. תועבת למשה".רשעים תפלה .

.Ê:בזה והענין

בהיכלו" "מרקדין העולם שאומות רואה יהודי ברוחניות 33כאשר הצלחה גם כולל הצלחה, להם ויש ,
בגלל  ביוהכ"פ, לפקו"נ בנוגע עליו סומכת שהתורה "פרופסור", ורואה ברחוב הולך יהודי [ולדוגמא:
מלמעלה, בא שלהם שהכח בודאי הרי פרטית, בהשגחה הוא דבר שכל שמאמין וכיון כו'], מלומד היותו

מזה. להתפעל שצריך לחשוב יכול – ביותר למטה שנפל מזה כמובן נעלה, כח וזהו

הגדול" "התנין שנקרא מפרעה התיירא רבינו משה שאפילו שמצינו הקליפה 34[ולהעיר, תוקף שהו"ע ,
פרעה" אל "בא מהקב"ה מיוחד לציווי שהוצרך ועד מחשבה 35כו', יהודי אצל להיות יכולה זה ובגלל .

הגוים]. מפני ולהתיירא להתפעל שצריך

ה'": תועבת רשעים ש"זבח לידע שצריך לו, אומרים זה ועל

" בשם שנקרא ענין אמנם "זבח"gafזהו עדיין זה הרי "תועבה", היותו שעם והיינו, עוד 36", ולא ,
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מנחם 25) (תורת בתחלתה תשכ"ד בלק ש"פ שיחת גם ראה
וש"נ. ואילך). 251 ע' ח"מ

קמא.26) ע' ח"א מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה
ח"ב 27) מנחם בתורת 16.נעתקה הערה 207 ע'
ואילך.28) רסו ע' תרכ"ט סה"מ
ובספרי.29) יו"ד לד, ברכה
ב.30) נג, (ברע"מ). א כ, ח"ג ב. מט, ח"ב ב. רסו, ח"א זהר

ב. ערה,
ח.31) טו, משלי

אֿכט.32) כג, (בלק) פרשתנו
הע"י).33) (לגירסת ב סט, יומא
א.34) לד, זח"ב וראה ג. כט, יחזקאל
שם.35) זח"ב וראה בא. ר"פ
מקבלין 36) שאין לקרבנות בנוגע גם להלכה שמצינו וכפי

בכללות  וכמו ה"בֿג). פ"ג מעה"ק הל' רמב"ם (ראה הגוים מן
פסולים, הם שלכתחילה ענינים כמה שיש הקרבנות, עבודת

כו'. תועלת בהם יש בפועל, נעשו אם ואעפ"כ,
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שהקריב זבח שזהו בקבלה mrlaאלא וכמבואר את 37(ובלק), להמשיך כדי בלעם שכיון הכוונות אודות
קרבנותיו, ע"י לפעול שרצה הענינים

שי – נעלה היותר הענין את שהמשיך "נופל",ועד של באופן [אמנם הנבואה ענין שזהו בעולם, שנו
עינים" "גלוי של באופן זה הי' אעפ"כ וכמ"ש 38אבל באופן 39, רק זה שהי' (אף בלעם" אל אלקים "ויקר

שבט 40ד"ויקר" וקם מיעקב כוכב "דרך המשיח: בימות שיהיו ענינים אודות לנבואה ועד אל"ף)], ללא ,
חיל" עושה וישראל וגו' –41מישראל

– רשעים ש"זבח הקב"ה אומר אעפ"כ d'אבל zarez. הצדיקים בתפלת – חפץ אני "ובמה תפלה "; .
למשה".

. רשעים של ומעשיהן צדיקים של במעשיהן הקב"ה צפה עולם של ברייתו ש"מתחלת אמנם .מצינו
ובהו  תהו היתה אור 42והארץ יהי אלקים ויאמר רשעים, של מעשיהן אלו צדיקים,43, של מעשיהן אלו ,

חפץ  ואינו חפץ, צדיקים של ש"במעשיהן היא המסקנא אבל כו'", חפץ מהם באיזה יודע איני אבל
רשעים" של .44במעשיהן

.Á:לפועל ובנוגע

דינא" דמלכותא ו"דינא בגלות, שנמצאים וכמ"ש 45אע"פ הגליתי דרשו"ו 46, אשר העיר שלום את
דמלכותא  ש"דינא לכך הסיבה מהקב"ה; הוא זה שכל לדעת צריך – גו'" בעדה והתפללו שמה אתכם

דרקיעא" מלכותא כעין דארעא ש"מלכותא בגלל היא ש"לו 47דינא" כיון מלכים" "הממליך הוא והקב"ה ,
הגוים.48המלוכה" מפני להתפעל מה אין יהדות, של ענין אודות כשמדובר הרי שכן, וכיון ;

אבל 49וכידוע  יהדות, של בענין פוגע זה אין כאשר רק הוא דינא" דמלכותא "דינא של הענין שכל
הגוים. מפני להתפעל אין יהדות, של בענין פוגע זה אם

אדמו"ר  מו"ח כ"ק שנוגע 50וכדברי בענין ולכן, נשמותינו, לא אבל בגלות, נמצאים גופותינו שרק ,
ברוחניות. גם אלא בגשמיות, רק לא שלהם, החוזק למרות מהגוים, להתפעל  אין ויהדות, לנשמה

כתפי'" בתר דשדי "כמאן רק הוא להם שניתן שהכח – בזה הענין שהו"ע 51וכללות העורף וכמו ,
אלא  חילוקים, בהם שיש ואף, ואזנים עינים כמו שאינו שאע"פ המצח, כמו [ולא בלבד חיצוניות של

נצח  אותיות (מצח הנצח ענין עם קשור שלכן חלק, עצם הרצון 52הוא ענין עם קשור הוא הרי משא"כ 53), ,
הגוים. מפני ולהתפעל להתיירא אין ולכן מהעורף; למטה שהם הכתפיים ועאכו"כ העורף],

תמוז  י"ב של ענינו שזהו – שלהם התוקף את שוברים מהם, ומתפעלים מתייראים שלא שבו 54ועי"ז
היעוד  לקיום שזוכים ועד כו', שלהם והחוזק התוקף שבירת מ 55נעשה אומניך""והיו בביאת 56לכים ,

צדקנו. משיח

***
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תתקפ),37) ס"ע תצא באוה"ת (הובא א רכד, זח"ב ראה
(מהרח"ו). שם ובאוה"ח

דֿטז.38) כד, (בלק) פרשתנו
ד.39) כג, שם
עה"פ.40) פרש"י ראה
יזֿיח.41) כד, שם
ב.42) א, בראשית
ג.43) שם,
ספ"ב.44) ב"ר
(כרך 45) בערכו תלמודית אנציק' וראה וש"נ. ב. יו"ד, גיטין

וש"נ. ואילך). רצה ע' ז
ז.46) כט, ירמי'
א.47) נח, ברכות
הנוראים.48) דימים מוסף בתפלת מאמינים" "וכל פיוט

וש"נ.49) ש). ע' (שם ס"ג שם תלמודית אנציק' ראה
וש"נ.50) .170 ע' תרפ"ז סה"ש
פכ"ב.51) תניא ראה
ב.52) קלו, זח"ג ראה
סע"ב.53) מח, שלח לקו"ת ואילך. ג פג, תצוה תו"א ראה

וש"נ. א'רלז. ע' ח"ג תער"ב המשך ואילך. ג כג, שה"ש
שה 54) גם שזהו נזכר בטבע, מלובש הי' תמוז די"ב נס

י"ב  נקרא ולכן גלויים, נסים היו שבהם המועדים מכל למעלה
ס"ג  ה'שי"ת תמוז י"ב שיחת גם (ראה המועדים" "מועד תמוז

וש"נ). .(129 ע' ח"א מנחם (תורת
רע"א.55) יט, זבחים וראה כג. מט, ישעי'
בנעלים"56) פעמיך יפו ד"מה הענין גם נזכר הברכה בלשון

טו). יא, (ישעי' בנעלים" "והדריך ב), ז, (שה"ש
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.Ëלסיפור בנוגע רש"י פירוש אודות ידובר רש"י, לפירוש שריפה בנוגע של ענין שהי' ע"י 57התורה
השרפים" "נחשים – ולאח"ז58הנחש וחי", אותו וראה הנשוך כל והי' גו' שרף לך "עשה למשה ,59נאמר

רש"י: וכפירוש וחי", אותו "וראה אדרבה: אלא החיים, היפך של ענין הי' שלא בלבד זו שלא והיינו,
רבותינו  את 60"אמרו ומשעבדין מעלה כלפי מסתכלין ישראל שהיו בזמן אלא מחי', או ממית נחש וכי  ,

(כפי  ד"והביט" שזהו"ע מעלה, כלפי ההסתכלות שע"י והיינו, מתרפאים", היו שבשמים, לאביהם לבם
("וחי"). החיים ענין נעשה אזי לקמן), שיתבאר

בהחוברת  שנדפס (כפי צדק והצמח האמצעי אדמו"ר הזקן, אדמו"ר פתגם עם גם מתאים זה ):61וענין
. עליון קדושי מפי הקדושות "שמעתי העליונות מדות השתלשלות כי יען מתעשרים, השריפה שאחר .

ממדת  גדולה שהיא הרחמים מדת מתעוררת בשריפה הדין מדת אחר ולזאת, רחמים, דין חסד כך: וסדרן
כו'" מצרים בלי נחלה יעקב של מדתו שהיא כנודע שבתחלה, לאורה 62החסד מאפילה יוצאים שעי"ז ,

לרווחה. ומצרה

"עשיר" בגימטריא ש"שרף" – זה בענין שרואים פלא דבר על להעיר .63ויש

ד"מסתכלין  בהענין גם עשירות של ענין להיות צריך השריפה שלאחר – לעניננו בנוגע גם מובן ומזה
עשירות, של באופן יותר, נעלה באופן יהי ' זה שענין שבשמים", לאביהם לבם את ומשעבדין מעלה כלפי
עניני  הרי לכן, מקודם גם הי' זה ענין שהרי חדש, ענין לפעול שצריך באופן זה שאין שאף והיינו,

יותר. למעלה ולהתעלות להוסיף שיכולים כך גבול, להם אין קדושה

– החיים בענין יותר נעלית לדרגא מגיעים השריפה שלאחרי ("וחי"), החיים לענין בנוגע הוא וכן
חיים" "מחי' בהמאמר 64בחי' חיים",65(כמובא ד"מחי' בדרגא אפילו מסתפקים שלא מזה, ויתירה ,(
הסובב  בחי' אומרים 65שזוהי שלכן לעולמות, כבר שייכת זו שבחי' כיון חיים",64, לך יתן חיים "מחי'

"מנוחה  – יותר נעלית לדרגא מגיעים אלא החיים, ענין להמשכת כבר שייכת חיים" "מחי' שבחי' והיינו,
העולמים" סוכ"ע"66לחיי בחי' שהוא העולמים חי מבחי' גם ערוך.65("מנוחה שבאין ענין שזהו ,(

" זאת: לא d`xeועוד כלל שבדרך שאע"פ והיינו, ראי', של באופן נעשה החיים שענין – וחי" אותו
[וכידוע  הראי' ענין עכשיו הי'67שייך לא אבל הראי', ענין אצלם שיהי' בנ"י כל על לפעול רצה שמשה

ישראל" ושמע "הסכת אמר ולכן זאת, לפעול של 68יכול באופן העבודה אצלם תהי' שלכלֿהפחות ,
ד" הענין נעשה כו', הנחש ענין לאחרי מ"מ, ראי'.d`xeשמיעה], של באופן וחי", גו'

ענין  אלא יהודי, של העבודה סדר זה ואין הגומל, ברכת עליו לברך שצריך ענין זה הרי אעפ"כ, אבל
עמו" תעזוב ד"עזוב באופן העבודה להיות צריכה – המטה מצד מלמעלה; רק לבוא לברר 69שיכול ,

כפשוטו; הגוף בריאות מתוך דוקא להיות יכול זה שענין לקדושה, ולהעלותו הגוף חומר את ולזכך
בפועל. אירע שכבר לאחרי רק זה הרי הדבר, במעלת לעיל האמור כל ואילו
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לשריפת57) שגרמה לתאונה בקשר נסעו כנראה שבה מכונית
דא' נישואין משמחת בחזרתם התמימים מתלמידי כמה
בשוה"ג  לקמן (וראה בחיים נשארו השם ובחסדי התלמידים,

– .(61 .l"endלהערה
ו.58) כא, (חוקת) פרשתנו
ח.59) שם,
(במשנה).60) א כט, ר"ה
של*קונטרס 61) אחרון משיחת ה'תשכ"ט""קטע **פסח,

11 ע' ה'תשכ"ט) תמוז, ימי (ג' מחרת  מכתב גם וראה ואילך.
יבֿיג וש"נ.הגאולה קסה). ע' חכ"ו (אג"ק זו שנה תמוז

וש"נ.62) תל. ע' אדה"ז אג"ק
זאת 63) ראיתי לא אמנם אמר: שליט"א אדמו"ר כ"ק

מהגימטריא!... להתעלם אפשר אי אבל, מקום, בשום בפירוש
א.64) עא, יומא
שעליו 65) – נו) ע' תר"ס (סה"מ תר"ס למשה תפלה ד"ה

המאמ  מיוסד לא הי' זה שחלק אלא (וסיים: בהתוועדות שנאמר ר
דלעיל). במאמר נזכר

בסופה.66) תמיד
שע"ת 67) – ובארוכה ואילך. ד ב, ואתחנן לקו"ת ראה

ואילך. פ"ח חינוך ח"ב לאדהאמ"צ
ט.68) כז, תבוא
סכ"א.69) בהוספות טוב שם כתר וראה ה. כג, משפטים

שבט). כח יום" ב"היום (נעתק וש"נ

*(l"pd dpe`zd drxi` eay onf eze`a dqtcdl `"hily x"enc` w"k xqn df qxhpewy oiivl yi,xn` onf xg`le,d`xpky,rxe`n llba
) dtixyd oipra xaecn mday el` zexb` l"pd qxhpewa etqezip df המו"ל(.

**(jli`e 132 'r e"pg mgpn zxeza f"g`l qtcp.p"ye.
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אדמו"ר  מו"ח כ"ק דברי הי'70וע"ד אם יודע אינו למאסר, לילך רצונו אם אותו שואלים היו שאילו ,
מהמאסר. אחד רגע על אפילו לוותר  מוכן אינו המאסר, שאירע לאחרי  אבל מסכים,

זה  מאורע שאירע הסיבה בעניננו: מה"57ועד"ז עד יודע אתנו גו' "אין תמים 71– מפליאות א' זהו ;
הידועה  כסלו י"ט בשיחת אדמו"ר מו"ח כ"ק לשון (ע"ד צריכה 72דעים – בפועל שאירע לאחרי אבל ;(

בלימוד  ושקידה התמדה להוסיף צריכים שלכן מחודשת, בחיות וחי", אותו ד"וראה התוצאה להיות
באופן  נכונה, בריאות ומתוך בהידור, המצוות קיום – מעשה לידי מביא שהלימוד ובאופן התורה,

רצון. יהי' כן אמן ד"וחי",

.È"הנשוך "כל מ"ש רש"י מפרש – רש"י לפירוש נזוק 59ובנוגע הי' נושכו חמור או כלב "אפילו :
נאמר  לכך בדרךֿאגב:] כאילו רש"י מבאר [ועפ"ז להמית, ממהרת הנחש שנשיכת אלא והולך, ומתנוונה

הנח  נשך אם והי' והביט. נאמר הנחש ובנשיכת בעלמא, ראי' אותו, וראה וגו'כאן והביט איש את ,73ש
רבותינו  ואמרו בכוונה. בו מביט א"כ אלא להתרפאות הנחש נשוך ממהר הי' או 60שלא ממית נחש וכי ,

מתרפאים, היו שבשמים, לאביהם לבם את ומשעבדין מעלה כלפי מסתכלין ישראל שהיו בזמן אלא מחי',
ניזוקים). (נ"א נמוקים" היו לאו ואם

להבין: וצריך

"אפילוא) רש"י אומר xengמדוע e` alk,סוף לדבר אין הרי דוגמאות, להביא רצונו אם – נושכו"
חמור"? או "כלב נקט ולמה וחי'", בהמה "כל הול"ל וא"כ,

"כלב" רק נזכר שבהם מקומות יש פירושו, את רש"י הביא שמהם שבמדרשים – יוקשה ,74וביותר
וכלב" רעה וחי' ועקרב "פתן דברים: שאר בין "כלב" נזכר שבהם מקומות לא 75ויש "חמור" ואילו ,

כלל. נזכר

הנחשב) ש"נשיכת רש"י אומר "zxdnnמדוע רק נאמר בפסוק הרי – גו'"?znieלהמית"

והביט ג) איש את הנחש נשך אם והי' והביט, נאמר הנחש "ובנשיכת בפרש"י: הלשון אריכות מהי
זה  לפסוק היא שהכוונה מובן מעצמו הרי – ?76וגו'"

מישראל"ד) רב עם "וימת בפסוק להביא צריך רש"י הי' – ממית" נחש "וכי רבותינו ,f"ptly58שאלת
שלאח"ז? בפסוקים שיפרש מה על סומך שרש"י לומר אפשר אי שהרי

אותו "וראה בפסוק זאת לפרש המתין שרש"י לומר נחש igeואין "וכי בשאלה לכלול שיוכל כדי "
או נחשign'ממית "וכי השאלה את רק מתרץ רש"י שהרי – "'ign כלפי מסתכלין שהיו (ש"בזמן "

נחש "וכי השאלה את מתרץ ואינו מתרפאים"), היו כו' "zinnמעלה בפסוק שמתעוררת ,"znie רב עם
מישראל"?

שהמיתה) הנחש הרי – מחי'" או ממית נחש "וכי רש"י כותב מחי',`epiמדוע שהי' הנחש אותו
שעשה  הנחושת" "נחש – מחי' ונחש השרפים", "הנחשים – ממית נחש נחשים: סוגי שני הם אלא

"וכי77משה  לומר צריך רש"י הי ' וא"כ .ygpאו מחי'"?ygpממית

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

וש"נ.70) כא. ע' חי"ג שלו אג"ק ראה
ט.71) עד, תהלים
א).72) תשנג, ח"ב (לקו"ד תרצ"ב
(73. נשך אם ש"והי' זו, בפיסקא הוא הביאור וגו'" והביט .

חדש  שליט"א,*ד"ה אדמו"ר כ"ק ע"י שהוגהה בשיחה נכלל –

.5ֿ16 הערות 72ֿ3 ע' חי"ג בלקו"ש ונדפסה
ר 74) ה"ט.ירושלמי פ"ג "ה
יט.75) (חוקת) פרשתנו תנחומא כג. פי"ט, במדב"ר
בביאור76) נכלל – זו שאלה על 73.התירוץ שבהערה
ט.77) שם, פרשתנו

(*xnelk:'h weqt lr i"yx yexit ligzn el` zeaiza.dl dywedy `l`"xrvrfdÎxega"zeaizd yxtl i"yx micwd recn"jyp m` 'ide
yi` z` ygpd,"zeaizd yexit iptl"zyegp ygp"f"ptly,zaiz ixg` i"yx yexita dzidy dcewpd z` hinyd okle"hiade,"dyrp f"ire

jex` cg` d"c;i"yxta mixacd ltke zekix` el dywed `l la`–"hiade xn`p ygpd zkiypae,hiade 'eb jyp m` 'ide,"wx `ed ixdy
"xega,"daiy owf lra icedi `le...!
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ר"ה  במסכת שבמשנה או 60ולהעיר, ממית נחש "וכי נאמר אכן – זה דפרש"י המקור הוא ששם –
מחי'"! נחש

"וכי לכתוב מספיק קצרה, בלשון (לפעמים) שנאמרת שבמשנה – להיפך מסתבר הי' ygpולכאורה
"וכי – ברור לכתוב צריך חמש, לבן פשש"מ שמפרש רש"י ואילו מחי'", או ממית או ygp(פ"א) ממית

ygp בפרש"י ודוקא (ב"פ), מחי'" נחש או ממית נחש "וכי נאמר במשנה הנה בפועל, אבל (ב"פ); מחי'"
מחי'" או ממית (פ"א) נחש "וכי !78נאמר

בפסוק ו) לעיל רש"י פירש כבר הרי – ממית" נחש "וכי הקושיא בכלל העם",58מהי את "וינשכו
היא ממית" נחש "וכי שהשאלה כך, דבה", ממוציאי ויפרע דבה הוצאת על שלקה נחש dxizqa"יבוא

. נחש "יבוא מיני' לעיל רש "י ויפרע"?!לדברי .

עקב" תשופנו "אתה מלמעלה גזירה ישנה לנחש שבנוגע גם פעם 79ומה וכמדובר חוזר 80, שרש"י
בשלח  בפרשת זאת שנשיכת 81ומפרש והיינו, מוחו", את רצוץ שבנחשים טוב הרוג, שבמצרים "כשר :

הוא ממית"?erahהנחש נחש "וכי הקושיא מהי וא"כ לשנותו; אפשר שאי נחש של

נחשז) "וכי מתחיל היוzinnרש"י לאו "ואם ומסיים ,"miwenip רישא לאו ולכאורה, (ניזוקים); "
רישא? סיפא ולאו סיפא

אחר:ח) ממקום קלאץֿקושיא גם יש – אתר על בפרש"י הנ"ל השאלות על ָונוסף

עמלק: למלחמת בנוגע גם עד"ז נאמר – וכו'" ממית נחש וכי רבותינו "אמרו ששם – ר"ה במסכת
מסתכלין  ישראל שהיו זמן כל לך לומר אלא מלחמה, שוברות או מלחמה עושות משה של ידיו "וכי

וכו'". מעלה כלפי

בשלח  בפ' רש"י ומסיים 82אבל כו'", המלחמה היו נוצחות משה של ידיו "וכי השאלה: את רק מזכיר
בן  שיהי' עד להמתין יכול למקרא חמש שהבן אומר רש"י התירוץ; את מביא ואינו בר"ה", "כדאיתא

ר"ה. במסכת במשנה התירוץ את ילמד ואז למשנה, עשר

גם  התירוץ את להביא צריך הי' רש"י, מזכירה שלכן מקרא, של בפשוטו קושיא זוהי אם ולכאורה:
גם  התירוץ את להביא צריך רש"י הי' לא מקרא, של בפשוטו קושיא זו אין ואם בשלח; בפרשת

בפרשתנו?

הדברים, אריכות כל את מביא רש"י הי' בשלח שבפ' הפוך, בסדר הדברים היו אילו בשלמא
לפנ"ז; כבר מ"ש על סומך השני' שבפעם לומר אפשר הי' בר"ה", "כדאיתא רק כותב הי' ובפרשתנו
אריכות  כל את כותב בפרשתנו, לאח"ז, ואילו בר"ה", "כדאיתא רק כותב בשלח בפ' כאשר משא"כ

הדברים.

לקמן. שיתבאר וכפי מקרא, של בפשוטו מוכרח צ"ל הנ"ל הדיוקים בכל שהביאור כמ"פ וכמדובר

*

.‡È מ"ש עם הקשור ענין להבהיר יש – הנחש אודות להמדובר דקאי 83בהמשך ערום", הי' "והנחש
קלוגינקער" "דער הנקרא היצה"ר, .84על אומנתו ש"כך לפי אומר , ולמחר כך עשה לו אומר (ש)היום .
כו'" עבוד לו שאומר עד כך עשה מדאורייתא.85לו לאיסור ועד מדרבנן איסור –

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

"וכי78) היא: בפרש"י הנכונה שהגירסא ממית ygpהביאור
16.–*מחי'"ygpאו להערה הא' בשוה"ג הנ"ל בלקו"ש נכלל

טו.79) ג, בראשית
(תורת 80) זו שנה ס"ח תשא וש"פ סל"ט; פורים שיחות

וש"נ. ואילך). 387 ס"ע ;332 ע' חנ"ה מנחם

ז.81) יד,
יא.82) יז,
א.83) ג, בראשית
ועוד.84) א. תקטז, ח"ג לקו"ד ראה
ב.85) קה, שבת

(*d drh o`k mbe"xrvrfdÎxega,"t"a ygp zaiz dxn`p ef `wqitay eze`xay,zg` mrt ygp zaiz aezkl witqny hilgd...!
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ובהקדמה:

וכו' מאמרים וריבוי גמרא דפי ריבוי בעלֿפה יודעים שהם בכך להתפאר רוצים שאינם בחורים יש
זה  על לי מודיעים לא של 86(ולכן ענין יהי' שלא והזהירו הביטול, ענין תבעו שבליובאוויטש באמרם, ,(ַ

ל"חסיד". לא אבל ל"מתנגד", מתאימה כזו הנהגה ישות;

"עיתונים" היו שלא בליובאוויטש כמו (שאינו אלו בימינו ומצב המעמד שמצד היא, האמת ַאבל
הזקן 87וכו' רבינו של בשו"ע וכהפס"ד ישות. מזה שיבוא באופן אפילו תורה ללמוד צריך שהי'88), –

שאין  משמע, "לעולם", הלשון ומדיוק לשמה", שלא אפילו בתורה אדם יעסוק "לעולם – חסיד...
לשמה". ד"שלא ההקדמה ע"י אלא לשמה ללימוד להגיע אפשרות

לו  להוסיף יכול שהי' ווארט" גוט "א שומע לא שהבחור כך, לשמה", ד"שלא הענין חסר ַָוכאשר
בעל  אינו אם  אבל בלימודו, להתמיד ימשיך מרהֿשחורה, בעל שהוא מי הנה בלימוד, וחיות עידוד
ולדוגמא: שלו, החסידות מדת את לבטא במה אחרים דברים לחפש שיתחיל יתכן אזי מרהֿשחורה,

בארוכה  פעם כבר כמדובר וכו', הדלת  מאחורי להאזין או מאמרים, .89לגנוב

מותר  שאז כמובן, החול, (בימות מהתוועדות "טייּפ" לעריכת בנוגע – חדש ענין ניתוסף ועכשיו
פגיעה  כדי תוך אחריות, וללא סדר ללא הפקרות, של באופן פרטיים, אנשים ע"י מלאכות) בל"ט לעסוק

הרבים  וגזל תשחית בל – שבדבר האיסור עם להתחשב מבלי כו', החשמל .91וכו'90בחוטי

יכול  אינו זה בגלל הרי – אחד לאף ויזיק יפריע שלא באופן זאת לעשות איך עצה לו שיש מי וגם
בהתוועדות  הנאמרים לדברים טרוד 92להקשיב שהוא כיון שלא 93, כראוי, עובד שלו שה"טייּפ" להבטיח

חבירו!... של ב"טייּפ" שתהי' שורה שלו ב"טייּפ" תחסר

שמו  (בחתימת ממנה העתק לשלוח ויוכל יותר, טובה הקלטה ברשותו שיש בכך להתפאר יוכל ואז
אביו  ולמלבורן...94ושם לברינוא לירושלים, (

שממש ענין שזהו שטוען eytpaומה rbep הרי תשחית, בל של איסור בזה יש שלכאורה אף ולכן, ,
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כבר86) שזה אמר, שליט"א אדמו"ר שנה כ"ק תשעֿעשרה
מודיעים שלא תש"י) דפי (משנת ריבוי יודעים מהבחורים מי לו

שמה  והוסיף, כאלו...). שאין חושד (ואיננו בע"פ ומאמרים גמרא
אינו – שלפנ"ז בזמנים זה שהי' הרי – עכשיו אבל באחריותו,

באחריותו!
(87– דוגמא עוד (בבתֿשחוק) הוסיף שליט"א אדמו"ר כ"ק

בנוגע  ועד"ז עניבה... לבש לא ראשֿהישיבה שבליובאוויטש,
וכו'. למשפיע

וש"נ.88) ה"ג. פ"ד ת"ת הל'
(89.(206 ע' חנ"ו מנחם (תורת סי"ט במדבר ש"פ שיחת
בפוסקים 90) שקו"ט יש הרבים, לגזל שבנוגע ולהעיר,

חו"מ  אדה"ז שו"ע (ראה כו' ההשבה להיות יכולה אופן באיזה
הרבים  גזל ערך ה) (כרך תלמודית אנציק' ס"ח. וגנבה גזלה הל'

וש"נ). ואילך). תקט (ס"ע
ענינו 91) אין דבר של שלאמיתו אמר, שליט"א אדמו"ר כ"ק

ואין  טבעו), היפך והחסד, הטוב היפך שהוא (ענין זה על לדבר
(תהלים  בהם" אחד ולו יוצרו "ימים בענין (וכידוע תפקידו זה
התפקיד  את למלא כדי וכחות זמן אחד לכל שנותנים טז), קלט,
תפקידו); במילוי נחסר אזי אחרים, בענינים עוסק וכאשר שלו,
ומדריכים  משפיעים ראשיֿישיבה, המסדר", "ועד יש זה בשביל

בחורים"), ("עלטערע הקשישים התלמידים לומר שהי או צריכים ו
פעמים" מאה ו"אפילו ושלישית, שני' פעם אחת, פעם זאת
שהגיעה  כיון אבל בסופו)). (קו"א באגה"ק הזקן רבינו (כדברי
(מטות  ומישראל" מה' נקיים "והייתם מצד הנה זו , ידיעה אליו

בעצמו. זאת להזכיר מוכרח כב), לב,
להתרכז 92) יכול אינו שבלאה"כ – "תירוץ" לו שיש אף

טייּפ, ברשותו כשיהי' ולכן, כו', הדוחק בגלל ההתוועדות בשעת
בביתו כשיהי' לאח"ז הדברים את לשמוע של יוכל במצב ובחדרו

("רואיק'ערהייט")... מנוחה
שמסתכלים 93) כאלו שיש גם הזכיר שליט"א אדמו"ר כ"ק

מחייך  הוא אם בהתוועדות, שנוכח גוי של תגובתו את לראות
שני  של בסיומם השבועות, חג של בהתוועדות שאירע כפי – וכו'
הנה  העמים", מכל בחרתנו "אתה הוא שענינו יו"ט של מעתֿלעת
שמי' יהא אמן לאמירת בנוגע הבעש"ט תורת שחוזרים בשעה
נעשה  מה ומסתכלים תמימים") ("אלטע אנ"ש זקני יושבים ַרבא,
גם  ומה אותה, שישמע לו נוגע לא הבעש"ט תורת – הגוי!... עם
ה"גוי"! עם נעשה מה לו נוגע ב"רשימה"; אח"כ לקרותה שיוכל
יד), ז, (עקב העמים" מכל תהי' ד"ברוך הענין לו שנוגע ומה –
באמצע  זה ענין שייך מה אבל, חשוב, ענין אמנם זה הרי

ההתוועדות?!...
כיון  בטענות, לבוא אפשר אי עצמם להם בנוגע אם גם ובכן:
עול" "קבלת של ומתנועה תמימים" מ"תומכי יצאו מזמן שכבר
שמסתכלים  הצעירים עם יהי' מה – בעה"ב עליהם שיהי'

עליהם?!...
שהאב 94) במקום – בנו... של ממעשיו מרוצה הוא שגם

בבוא  שלכן, התורה, בלימוד יעסוק שהבן ורצונו שחפצו ידגיש
(אא"כ  וכו' בישיבה שלמד מה על אביו אותו יבחן הביתה, הבן

אותו...). שיבחנו צורך שיש ומצב במעמד נמצא עצמו האב
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עדיף" דגופא תשחית "בל דין לא 95ע"פ אזי לשמה, שלא אפילו התורה בלימוד עוסק הי' אם הנה –
יותר! טובה הקלטה ברשותו שיש ידעו שכולם בנפשו נוגע הי'

יהי' מה מאי, אלא ההתוועדות! בעת ה"טייּפ" עם להתעסק ענינו זה שאין לדעת צריך בחור ובכן:
די  בחור. של ענינו זה ואין בכך, שעוסקים אלו ישנם – שונים למקומות לשלוח שצריכים ה"טייּפ" עם
לו  יהי' בחור שכל צורך יש אמנם האם אבל ב"טייּפ", הקלטה של הענין כללות את שהתירו בכך

התורה  בלימוד לעסוק – הוא בחור של ענינו ישראל 96"טייּפ"?!... מארץ לכאן שהגיעו הבחורים ובפרט .
תורה  ללמוד בשביל אם כי הנ"ל, ענינים בשביל הגיעו לא בודאי  הרי באופן 97– יהי' שלימודם ועד ,

מינייהו" "כתרי יהיו לשם שבחזרתם .98כזה

אפילו  "טייּפ'ס" עוד יעמידו לא ולהבא מכאן הנה – תשמעו בקולי אם לעיל: האמור מכל והמורם
וכולי  התשובה. אגרת וכל גמרא, דפי מאה בע"פ יחזרו זאת, שעשו ואלו אחד. לאף מזיק שאינו באופן

כו'. הדברים יפעלו ואולי האי

*

.·È רש"י בפירוש הביאור הפסוק 99המשך על שלח ש"פ 100בפ' בשיחת נכלל – וגו'" תשגו "וכי
ואילך  ס"כ .101שלח

*

.‚È:'ד בפרק עתה אוחזים – התשובה לאגרת בנוגע

אליהו  מאמר הזקן רבינו שמביא ולא 102לאחרי חכים הוא אנת כו' תיקונין עשר דאפיקת הוא "אנת
ענינה  ומבאר ב"ה", הוי' בשם ונרמזות נכללות ספירות הי' ש"כל לבאר ממשיך וכו'", ידיעא בחכמה
מלמעלה  ההמשכה על מורה ש"הוי"ו – ו"ה אותיות של ענינם לביאור עד ה"א, ואות יו"ד אות של
במספר  כלל בדרך הנכללות הקדושות מדותיו ושאר וטובו חסדו מדת ע"י היא זו המשכה וגם למטה,

שבפסוק  נק'103שש ית' מלכותו מדת כי בכלל, עד ולא וכו', הממלכה ה' לך עד וכו' הגדולה ה' לך
כמ"ש  ה', דבר הוי'".104בשם שם של אחרונה ה' באות ונרמזת ונכללת שלטון, מלך דבר באשר
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וש"נ.95) א. קכט, שבת
לא 96) הוא כן; האמת אין – ללמוד יכול שאינו שטוען ומי

יכול. שאינו ולא רוצה,
לא 97) הקב"ה (וגם יקפיד שלא אמר, שליט"א אדמו"ר כ"ק

במנוחה  בחדרו ישב להתוועדות, לבוא במקום אם יקפיד...),
וכו'. חסידות מאמרי או גמרא בלימוד ויעסוק ("רואיק'ערהייט")

סע"א.98) עה, כתובות ראה
ומאז 99) הענין, באמצע שנשאר אמר, שליט"א אדמו"ר כ"ק

וכרגיל  זה, על ויעורר ישאל שמישהו עונה.המתין ואין קול אין ,
זה  (שבשביל לחידודי מלכתחילה שנאמרים לענינים בנוגע ועד"ז
מנחם  תורת (ראה כו' מדוייק שאינו דבר לומר דין ע"פ מותר
כו'. וישאלו שיעירו מועיל זה אין ואעפ"כ וש"נ)), .153 ע' חנ"ה
שאין  "חזקה" כבר שיש אף זאת, לעשות שממשיך לכך והסיבה
"פנים  בהתוועדות יש פעם שכל בגלל זה הרי – מועיל זה
לאלו  בנוגע אבל הנ"ל; "חזקה" אין אליהם שביחס חדשות",
לא  עתה, עד הועיל שלא כשם הנה – בקביעות כאן שנמצאים

ולהבא. מכאן גם יועיל

נשיאינו  רבותינו מדברי לזה סיפור –*וסמוכין כידוע
התגלותו, קודם הבעש"ט אודות אותו החסידים שרדפו בתקופה

לעיירה  שהגיע פעם אירע וכו', ללמוד יודע שאינו להוכיח ורצו
אותו  שאל בעיירה, לפעול רשיון לקבל לרב וכשפנה ר"ח, בערב
אפילו  יודע שאינו להוכיח (כדי באורחֿחיים פשוטה שאלה הרב
בקיאים  היו שכולם אז, שהי' כפי יודעים, שהכל פשוט דבר

דינו מה או"ח): ויבוא"?בשו"ע "יעלה לומר בר"ח השוכח של
כיון והשיב – נוגע זה אין לי נוגע? זה למי – הבעש"ט

שתשכח  כשם כי, – נוגע זה אין ולך אשכח; לא שמלכתחילה
הוה, וכך השני'!... בפעם גם תשכח כך הראשונה, בפעם

בשחרית  והתפלל **שלמחרת חזר וכאשר ויבוא, יעלה שכח
השני'. בפעם גם שכח שמו"ע,

כב.100) טו,
ואילך.101) 367 ע' חנ"ו מנחם תורת
אֿב).102) (יז, בהקדמה תקו"ז
יא.103) כט, הימיםֿא דברי
ד.104) ח, קהלת

(*wegyÎzaa xird `"hily x"enc` w"k,mzrc dgp if` epi`iyp epizeax mya xac mirney xy`k wxy el`k yiy...!
**(gkeyd ixdy"`eaie dlri"aixrna–b"q v"zq g"e` f"dc` r"ey d`x) xfeg epi`.(p"ye.
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ביאור  הדורשים ענינים כמה יש זו :105ובפיסקא

.א) "נכללות שהמדות לבאר נוגע פיסקא מה ללא גם וכו'"; הגדולה ה' לך שבפסוק שש במספר .
הדברים? תוכן מובן זו

"עד",ב) תיבת נאמרה לא שבפסוק כיון – בכלל" עד ולא וכו' הממלכה ה' לך "עד אומר מדוע
" לומר הוצרך למה "crא"כ, היא "עד" בתיבת שכוונתו לפרש צריך שאז llkaכו'", cr `le'הי הרי ,"

הממלכה"? ה' לך מלבד וכו') הגדולה ה' "(לך לומר יכול

שלטון"ג) מלך דבר "באשר ממ"ש ה' דבר בשם שנקראת המלכות שמדת ראי' להביא צריך מדוע
נעשו" שמים ה' "בדבר הדיבור, הו"ע שמלכות בפשטות נאמר שבכ"מ מצינו הרי צריך 106– כאן ולמה ,

שלטון"? מלך דבר "באשר ממ"ש ראי' להביא

בכלל, עד ולא וכו' הממלכה ה' לך ש"עד שאמר דכיון – הדברים המשך מצד שזהו מדת ikאלא
) ה'" דבר בשם נק' ית' "באשר oklyמלכותו ממ"ש ראי' להביא צריך לכן המדות), שאר בכלל אינה

שלטון". מלך דבר

לקמן  שיתבאר .107וכפי

*

.„È:בפרש"י הביאור

לרבות  באים – מיותרת) "הנשוך" תיבת שגם (כיון ריבוי אחר ריבוי שהם – הנשוך" "כל התיבות
אינם  כלל שבדרך בעליֿחיים ע"י נשוך וגם בעליֿחיים, שאר ע"י נשוך גם אלא נחש, ע"י נשוך רק לא

ב"ק  במסכת הגמרא (כלשון תרבות בני בייתיות, וחיות בהמות – ).108נושכים 

בעיקר  הם אבל וגמלים, סוסים גם אמנם [יש חמור – הוא אדם בני אצל רגיל היותר הבע"ח והנה,
חמורו" את "ויחבוש באברהם: שמצינו כפי בחמור], היא האדם של ההשתמשות עיקר ואילו ,109בשדה,

החמור" על "וירכיבם במשה: "לא110וכן קרח: מחלוקת בשעת שאמר וכפי נשאתי", מהם אחד ,111חמור
את והרכבתי למצרים ממדין כשהלכתי החמור "אפילו אותו ליטול לי והי' החמור, על בני ואת אשתי

משלי" אלא נטלתי לא עמו 112משלהם, היו שלא מישראל ואחד אחד כל לך "שאין ביצי"מ מצינו וכן ,
מצרים" של וזהבה מכספה טעונים לובים חמורים לא 113תשעים לחמור שבנוגע מובן, הרי שכן, וכיון .

נשיכה. של ענין כלל שייך

כמ"ש  כלב, – בבנ"י יפגע שלא עליו שנגזר בע"ח עוד כלב 114ויש יחרץ לא ישראל בני "ולכל
כפי – שכר לו ניתן ולכן הפסוק לשונו", על רש"י לכלב 115שמפרש תאכלו לא טרפה בשדה "ובשר

יחרץ תשליכון לא ישראל בני ולכל שנאמר ברי', כל שכר מקפח הקב"ה שאין הכתוב "למדך אותו",
ענין  זה שאין כך, לגוי), ליתנו מאשר לכלב ליתנו מוטב (שלכן שכרו" לו תנו הקב"ה, אמר לשונו, כלב

שלאח"ז. לזמנים גם נוגע אלא בשעתו, רק שהי'

"והי' נאמר שכאן כיון jeypdאמנם, lk,"נושכו חמור או כלב "אפילו – הריבוי כוונת רש"י מפרש ,"
נושכים. אינם כלל שבדרך אף
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ספירות105) הי' ש"כל במ"ש לדיוק zefnxpeבנוגע zellkp
. ש"היו"ד רק אומר הענין ובהמשך ב"ה", הוי' zfnxn.בשם

סי"ז. לקמן ראה – ית'" לחכמתו
ו.106) לג, תהלים
(תורת 107) סט"ז מטו"מ ש"פ שיחת ראה – הענין לשלימות

ואילך). 142 ע' חנ"ז מנחם
ב.108) טז, ב. טו,

ג.109) כב, וירא
כ.110) ד, שמות
טו.111) טז, קרח
עה"פ.112) פרש"י
יג.113) יג, בא עה"ת בפרש"י הובא ב. ה, בכורות
ז.114) יא, בא
ל.115) כב, משפטים
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פירוש  אלא) חז"ל, במדרשי הלשון מצד (לא הוא נושכו" חמור או כלב  "אפילו רש"י מ"ש כלומר:
נושכים. אינם כלל שבדרך בע"ח גם לרבות שבא הנשוך", "כל שבכתוב  הריבוי

.ÂË וכי" השאלה מתעוררת אזי – נושכו" חמור או כלב "אפילו מרבה שהכתוב שיודעים ולאחרי
ממית": נחש

מקום 58בפסוק  אין מישראל", רב עם וימת העם את וינשכו השרפים הנחשים את בעם ה' "וישלח
. נחש "יבוא כאן: רש"י כדברי – ממית" נחש "וכי שיש להקשות וכאמור דבה"; ממוציאי ויפרע .

עקב". תשופנו "ואתה הגזירה מצד ליפרע, הנחש של ביכלתו

"וכי  השאלה: נשאלת – ולהמית לנשוך דרכם שאין בע"ח שאר גם והמיתו שנשכו כשרואים אבל
ממית"?! – חמור" או כלב "אפילו גם כולל – נחש

לאביהם  לבם את ומשעבדין מעלה כלפי מסתכלין ישראל שהיו בזמן "אלא – זה על והתירוץ
מתור  שבזה כו'", לאו ואם מתרפאים, היו פעולת שבשמים זו שאין ממית", נחש "וכי הקושיא גם צת

ד"וחי". הענין הי' לא כו', לבם את משעבדין היו לא כאשר אלא הנחש,

אפים" "ארך הוא שהקב"ה בגלל זה הרי – ניזוקין" היו לאו "ואם רש"י שישובו 116ומ"ש וממתין ,
נדח" ממנו ידח "לא סוכ"ס שהרי ניזוקין.117בתשובה, אלא מתים, שהיו רש"י כתב לא ולכן ,

.ÊË אם "והי' התיבות  על  פירושו שמקדים  – בפרש "י  הביאור הי'המשך "שלא וגו'", והביט גו' נשך
מביט אא"כ להתרפאות הנחש נשוך .ממהר בכוונה מעלה בו כלפי מסתכלין ישראל שהיו בזמן .

לבם את נחושת",ומשעבדין "נחש התיבות  מפרש ולאח"ז כו'", מתרפאים  היו שבשמים  נאמר לאביהם  ש"לא
על  נופל לשון נחושת, של אעשנו ואני נחש, קוראו הקב"ה משה, אמר אלא נחושת, של לעשותו לו

שיודעים שלאחרי – מעלה לשון" כלפי שיסתכלו בנ"י את לעורר כדי רק היתה הנחושת נחש שעשיית
(אלא  שרף" נחש לך "עשה רק למשה שנאמר מובן אזי שירפאם, שבשמים לאביהם לבם את וישעבדו

רק בתורה לךxwirשנכתב "עשה לצורך sxyהאמירה: שהרי נחושת", של לעשותו לו נאמר "לא אבל ,("
נחושת  עשאו שמשה שהסיבה לפרש צריך ולכן יעשוהו; חומר מאיזה נפק"מ אין בנ"י של ההתעוררות 

ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – לשון" על נופל ד "לשון הענין מצד ע'118היא חי"ג בלקו"ש
ואילך. 71

***

.ÊÈספירות הי' ש"כל התשובה באגרת במ"ש zefnxpeהביאור zellkp הענין ובהמשך ב"ה", הוי' בשם
. ש"היו"ד רק האורות zfnxn.אומר על קאי ו"נרמזות" הכלים, על קאי ש"נכללות" – ית'" לחכמתו

בבחי' היא הכלי גם שבחכמה וכיון אורות), – המצוות וכוונת כלים, – המצוות מעשה הו"ע (שדוגמתם
" לגבי ומ"מ, "מרמזת"; רק נאמר (שמשם `zpאור, ספירות מעשר שלמעלה תיקונין", עשר דאפיקת הוא

אורותנמשך יש בחכמה שגם כיון הרי הוי'), שם אותיות בד' הפגמים לתקן ש"כל הכח נאמר לכן וכלים,
ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – ונרמזות" נכללות החכמה) (גם ספירות חי"ט 119הי' בלקו"ש

ואילך. 143 ע' חל"ט ללקו"ש בהוספות ובלה"ק ואילך, 416 ע'

*

.ÁÈ"תורה של "יינה גם יש – וכו'" ממית נחש וכי רבותינו "אמרו הנ"ל רש"י :120בפירוש

וכי שואלים: – תלמידיהם שהם בנ"י כל של הרביים – של רבותינו ענין לגרום צריכה נחש נשיכת
מצינו הרי – ממית") נחש ("וכי החור 121בגמרא מיתה פי על עקבו ש"נתן דוסא בן חנינא לרבי בנוגע
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יח.116) יד, שלח ו. לד, תשא
יד.117) יד, שמואלֿב ע"פ
זו.118) שנה מטו"מ ש"פ שיחת בשילוב

תש"ל.119) נצו"י ש"פ שיחת בשילוב
ואילך.120) 75 ע' הנ"ל חי"ג לקו"ש גם ראה
א.121) לג, ברכות
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ונשכו, ו)יצא ערוד, cexr(של eze` zne.. אמרו שעה באותה בן . חנינא רבי בו שפגע לערוד לו אוי .
מישראל?! אחד כל אצל צ"ל הי ' וכך דוסא",

החיות?! ענין בשביל לנחש זקוק יהודי וכי – מחי'" נחש "וכי רבותינו שואלים וכמו"כ

שבראו, מתחרט שהקב"ה (אף הקב"ה ע"י שנברא היצה"ר מצד שזהו – הוא זה על היחידי והתירוץ
הרעתי"122"דכתיב  בזה 123ואשר שהכוונה (אף כו' האדם את לבלבל שבראו שכיון להקב"ה, וטוען ,(

שבזה"ק" הזונה "כמשל כו', עליו שיתגבר האדם לטובת נגד 124היא לעמוד שיוכל כח לו ליתן צריך ,(
זה. על כח לו נותן הקב"ה ואכן היהודי;

שעי"ז  שבשמים", לאביהם לבם את ומשעבדין מעלה כלפי מסתכלין "ישראל שיהיו – לזה והעצה
כמ"ש  היצה"ר, את הנחש"125מהפכים "זה אתו", ישלים אויביו אבינו 126"גם באברהם מ"ש וע"ד ,

לפניך" נאמן לבבו את בירושלמי 127"ומצאת כמבואר ענין 128, שזהו היצה"ר, את גם שהפך בזה הפירוש
בקרבי" חלל "ולבי בדוד ממ"ש יותר בתענית"129נעלה הרגו "כי ,130.

הגאולה  בענין סייעו עצמם שהם – תמוז די"בֿי"ג לגאולה בנוגע גם מצינו זה .131וענין

ענין  אצלו הי' שתחילה אדמו"ר, מו"ח כ"ק אצל שהי' וכפי המס"נ, בענין צורך יש זה שבשביל אלא
כו'. אותם להפך יכול הי' כן ולאחרי המס"נ,

הגאולה  הן הגאולה, ענין את פועלים – והרחבה עושר מתוך – במס"נ העבודה ע"י הנה עתה, וכמו"כ
אתם" וזהבם ד"כספם ובאופן הכללית, הגאולה והן אדמו"ר,132הפרטית מו"ח כ"ק בגאולת שהי' כפי ,

כו' הכל ליקח והניחו הכל על וויתרו העתידה.133שהם לגאולה בנוגע הכח את לוקחים ומזה ;

עבדא". "אנא הניגון לנגן צוה שליט "א אדמו"ר [כ"ק

אמר:] אחרונה ברכה לאחרי

ובאופן  בערב... למחר עד מלכה", ב"מלוה וכן שלישית", ב"סעודה רבתי התוועדות יערכו מסתמא
כולה. השנה כל על שיפעל
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ו.122) ד, מיכה
ב.123) נב, סוכה
ספכ"ט.124) ספ"ט. תניא
ז.125) טז, משלי
רפנ"ד.126) ב"ר
ח.127) ט, נחמי'
אדמו"ר128) כ"ק – ה"ה. פ"ט שהציון ברכות אמר שליט"א

בהגהה נמצא (לקוטי לירושלמי התניא גליון על למי נודע לא

ו). ס"ע התניא לספר הגהות
כב.129) קט, תהלים
מרבותינו 130) לקו"פ מ"מ, עם תניא וראה ב). (ה, פ"א תניא

כז. ע' נשיאינו
(131.(16 ס"ע חנ"ז מנחם (תורת פי"ג במאמר גם ראה
ט.132) ס, ישעי'
מנחם 133) (תורת סי"ט דאשתקד תמוז י"ב שיחת גם ראה

וש"נ. .(214 ע' חנ"ג
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zweg zyxt zegiy ihewl יג כרך

"זאת ‡. פרשתנו בריש שנאמר למה בהמשך
במדרש  מביא התורה", יתן 2הפסוק 1חוקת "מי

בעניני  דוגמאות בכמה וממשיך מטמא", טהור
[בהרת  והיפוכו דבר בהם מוצאים שאנו טומאה

טהור  בכולו פרחה טמא, באדם ועוד]3כגריס .
עולם  של יחידו לא כן גזר מי כן צוה מי ומסיים:
אתה  אי גזרתי גזרה חקקתי חוקה הקב"ה אמר . .

גזרתי. על לעבור רשאי
חוקיים  ענינים כמה במדרש ומדהביא
החוקה  עם מחתא בחדא וטהרה שבטומאה

אדומה  דפרה שנאמר 4(דפרשתנו) למה ובהמשך ,
מפרש  שהמדרש מינה שמע התורה", חוקת "זאת
החוקה  (רק) (לא נרמז התורה" חוקת שב"זאת
ענין  שבכללות ה"חוקה" גם)) אלא אדומה, דפרה
שבכל  השווה" "צד שהיא וטהרתן, הטומאות

אדומה. פרה ענין גם כולל - הדוגמאות

רק  לא היא אדומה דפרה שה"חוקה" היינו,
הגזירה  גם אלא הפרה, דיני שבפרטי הגזירה
ידי  על הבאה וטהרתה דהטומאה הכללי שבענין

חז"ל  וכמאמר – ולא 5הפרה מטמא המת "לא
כו' חקקתי חוקה הקב"ה אמר אלא מטהרין המים

התורה". חוקת זאת דכתיב

הרמב"ם  ובלשון יותר ברור 6ובכללות דבר :
ואינן  הן הכתוב גזירות והטהרות שהטומאות וגלוי
מכלל  הן והרי מכרעתו, האדם של שדעתו מדברים

החוקים.

התורה" חוקת דב"זאת היות עם אומרת, זאת
וטהרתה, מת לטומאת בשייכות הוא המדובר
על  גם לרמז בא זה הרי הכתובים, וכפשטות

וטהרה. דטומאה הענין שבכללות החוקה

הוראה ·. בו יש שבתורה ענין שכל ידוע,
מקום  בכל ישראל מבני ואחד אחד כל בעבודת

וכהלש  זמן, וגם 7ון ובכל נצחית". היא "והתורה

שבית  בזמן רק שנוהגים התורה ודיני המצוות
לקיומן  בנוגע רק זה הרי כו', קיים המקדש
למעלה  הן אלו מצוות גם ברוחניות אבל בגשמיות,

ומקום  דזמן .8מההגבלות
דידן: בנדון כן טומאה xwirוכמו דיני קיום

קיים  המקדש שבית בזמן הוא תוכן 9וטהרה אבל ,
זמן  בכל ושייך קיים הוא הרוחנית בעבודה ענינם

ומקום.

התורה" חוקת ד"זאת ההוראה בזה: נקודה ועוד
ידעי  ד"לא אלו לכגון גם ואחד, אחד לכל שייכת
התורה  ברכת מברכים הם גם שהרי קאמרי", מאי

-d`xed(שבכתב (בתורה זו פרשה כשקוראים -10,
מברכין  - שבעלֿפה בתורה הפרטים בלימוד אבל
לכל  ההוראה אשר מובן מזה הלימוד. כשמבין רק
למעלה  (שהם מהפרטיֿדינים לא היא ואחד אחד
הענין  מכללות אלא הפשוט), האיש של מהשגתו

התורה". חוקת ד"זאת

הידוע ‚. הפירוש בהקדים זה במה 11ויובן
ליה  הוה (דלכאורה התורה" חוקת "זאת שנאמר
דפרה  שהמצוה הפרה"), חוקת "זאת למימר
וזהו  בכלל, ב"התורה" הנמצא תוכן בה יש אדומה
שהיא  שבפרה החוקה זאת - התורה" חוקת "זאת

כולה. דהתורה החוקה
בארוכה  בזה מצוה 12ומבואר תליא: בהא דהא ,

" להיותה המצוות dwegזו שאר בערך (ואפילו "
) לכן החוקים), teb`שבסוג dfae כל כללות היא (

המצוות.

הוא מהותן המצוות כל העליון,oevxוהטעם:
שיש  המצוות וגם וטעם. חכמה מבחינת שלמעלה

הענין אין הרי טעם, החכמה,ozednyעליהן הוא
נמשך ברוךֿהוא העליון שרצון yalzpeאלא

גם  העצמי, מהותן אבל וטעם, חכמה בבחינת
הוא ההתלבשות, .13העליון oevxלאחר

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

פרשתנו.1) ריש יל"ש במדב"ר, ג. פרשתנו תנחומא
ד.2) יד, איוב
מ"ב.3) פ"ח מנגעים – 1 שבהערה מקומות
מטהרת 4) גופה היא בגדים מטמאין כו' בפרה ד"העוסקים

מ"ד). פ"ד ופרה ממשנה – 1 שבהערה (מקומות בגדים"
שם.5) יל"ש ח. פי"ט, במדב"ר ח. שם תנחומא
מקואות.6) הל' סוף
רפי"ז.7) תניא

(8.16 ע' לעיל גם ראה
שם.9) ובהנסמן 985 ע' ג' כרך לקו"ש ראה

בסופו.10) סי"ב פ"ב לאדה"ז ת"ת הל'
כאן.11) אוה"ח גם וראה פרשתנו. ריש בלקו"ת אדה"ז
(ובהנסמן 12) ואילך 1056 ע' ד' כרך לקו"ש בארוכה ראה

ואילך. 129 ע' ח' כרך שם).
ובפשיטותו 13) במהותו נשאר טעם עליו כשיש גם הרצון כי

קונטרס  – ח"ב קונטרסים (סה"מ תרצ"ד תפלתי ואני ד"ה (ראה
א)). (קכח, סי"ט אגה"ק ועייג"כ כז).
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של קיומן המובנות lkולכן אותן גם - המצוות
דוקא: זה באופן להיות צריך - ודעת טעם פי על

לקיימן אלא l`צריך מחייבן, והדעת שהשכל מפני
מפני  - ש''צוונו" מפני המצוות) ברכות (כנוסח

העליון.xfbשכך רצון

" הכתוב כוונת dxezdוזוהי zweg z`f עם :"
חוקים  סוגים, לג' כלל בדרך נחלקות שהמצוות

ומשפטים  כל 14עדות של העצמית מהותן הרי ,
היא dxezdמצוות - ומשפטים דעדות הסוגים גם -

" בבחינת הן שכולן אלא עוד ולא z`f"חוקה":
שאפילו  אדומה דפרה החוקה - (התורה)" חוקת
אחכמה  אמרתי זה על אמר אדם מכל החכם שלמה

ממני  רחוקה למעלה15והיא -ixnbl.החכמה מגדר

.„- שבמצוות וחוקה) (רצון זה ענין מצד
המצוות, בכל בשווה שהם דברים וכמה כמה מצינו

חז"ל  שאמרו ושוקל 16ועד יושב תהא לא
כו': תורה של במצוותיה
מקומות  בכמה הרצון 17מבואר כח בין ההפרש

של  הפנימיים הכחות - (ובכלל החכמה לכח
בהתחלקות  "הן בהתחלקות באה החכמה האדם):
והן  לחבירו, דומה אחד שכל דאין כללי
דוקא  שבאה גופא השכלה בכל פרטי בהתחלקות

אינ  והרצון פרטים, לא בריבוי התחלקות, בבחינת ו
והיינו  פרטי, בהתחלקות ולא כללי בהתחלקות

הענינים" בפרטי התחלקות בו שאין זאת ,18דלבד
"כמו  בשווה, הוא בו שרוצה הדבר של פרט שבכל
בהענינים  כללי בהתחלקות מתחלק אינו כן
באופן  הוא הרצון זה שבדבר דנאמר בהם שהרצון
הרצון  אין כי כך, באופן הוא הרצון זה ובדבר כך

בהם" שהרצון הענינים אופן לפי .18משתנה

רצון  דלהיותן התורה במצוות הוא זה דרך ועל
מקצת  "לפעמים ולכן התחלקות. בהם אין העליון,
היא  מהמצוה חלק ולפעמים כלום אינו מהמצוה

.19ככולה"

הדין ‰. בכללות מתבטאת זו נקודה והנה
חוקת  ד"זאת א) (סעיף (וכנ"ל וטהרה דטומאה

על (גם) קאי והטהרות):lkהתורה" הטומאות
dxezdא) on על רק תחול שהטומאה אפשר אי

הגוף  מאבריו)20מקצת (באחד האדם נגע אם ;
זה ידי על נטמא המטמא, הגוף.lkבדבר

בטומאה, כלשהי נגיעה ידי על נטמא האדם ב)
המטמא  להדבר ושטחית חיצונית שייכות רק היינו
התוקף  באותו זה ידי על הוא נטמא זאת ובכל –

טמא  דבר באכילתו נטמא .21שהוא

נפקא  אין - עצמה זו בנגיעה יותר : בעומק ג)
אפילו  או בשוגג, או במזיד, בה שנגע בין מינה

פטרי'" ד"רחמנא - .22באונס

בגשמיות, כלשהי נגיעה רק לא אומרת, זאת
אם  כי זאת היתה לא ברוחניות כשגם אפילו אלא
היתה  שהרי - מאד רחוקה שייכות של "נגיעה"
נטמא  זאת בכל – רצונו היפך גם או בכוונתו שלא

ידה. על

האדם, נטמא בה הטומאה של התוצאה גם ד)
אין  לקדושה): לשייכותו (בנוגע היא מוחלטת
בשייכותו  פרטי חסרון רק בו גורמת הטומאה
כל  נפסקה עלֿידיֿזה, יוצא שהוא אלא לקדושה,
אסור  - זו שבקדושה לענינים הגלויה שייכותו

קודש  דבר להיות 23לאכול יכול אין קודש של (דבר
לא  המקדש "ואל יותר ועוד כבשרו): ובשר דם

`az"24.

מאיר  וטהרה הטומאה בענין זה: לכל והטעם
העליון בגלוי ieliba25רצון בהם וניכר נראה ולכן ,

הפרש  אין למעט: רב בין והשינוי החילוק העדר
ידי  על שגם להטומאה, האדם שייכות אופן מצד
והן  בעלמא, נגיעה - בגשמיות (הן חיצונית שייכות
הרי  הטומאה, לדבר לאונסו) אפילו - ברוחניות

נטמא כאחד,ixnblהוא גופו כל - בגשמיות (הן
לקדושה). גלויה שייכות הפסק - ברוחניות והן
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רמב"ן 14) וראה סדר). (בשינוי כ ו, ואתחנן הכתוב לשון
פרשתנו. ריש בחיי חכם. בן בשאלת ההגדה מפרשי וספורנו.

ובכ"מ.
וש"נ.15) ג. פי"ט, במדב"ר
ועוד.16) חצר. רמז יתרו יל"ש ב. פ"ו, דב"ר ב. עקב תנחומא
תרצ"ה 17) באהלך אגורה ד"ה שם. תפלתי ואני ד"ה ראה

יגדל  ועתה ד"ה גם וראה כט). קונטרס – ח"ב קונטרסים (סה"מ
ועוד. תרס"ה.

שם.18) תפלתי ואני ד"ה
תקכב).19) ע' תרס"ו (המשך תרס"ח כסאי השמים ד"ה

אבות 20) הל' (רמב"ם מד"ס רק הוא כו' ידים טומאת
וכו' נט"י תיקן דשלמה רפי""א) מקואות הל' רפ"ח. הטומאה

ב). כא, עירובין ב. יד, (שבת
ג.21) ט, שה"ש לקו"ת ראה
וש"נ.22) ב. כח, ב"ק
לאוכל 23) אזהרה תגע" לא קודש "בכל ד) יב, (תזריע כמש"נ

א). עה, מיבמות (פרש"י כו'
שם.24) תזריע
מקיפים 25) בחי' הוא וטהרה הטומאה ענין החסידות: בלשון

שם). שה"ש לקו"ת גם וראה ג. מג, תבא (לקו"ת
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.Â:ואחד אחד כל בעבודת הנ"ל ענין
רז"ל  מצוותיה 16אמרו ושוקל יושב תהא "לא

כבחמורה" קלה במצוה זהיר "והוי תורה", -26של
ומצוה מצוה בכל זהיר להיות האדם .deyaדעל

שיזהר  יתכן איך לטעון: מקום שיש ואף
שיש  הזהירות באותה סופרים דברי של קל בדקדוק
איֿהזהירות  והרי שבחמורות"? ב"חמורה לדקדק

"נגיעה"lwב"דקדוק היא גופא) סופרים (בדברי "
לאיֿהזהירות  לדמותה שייך ואיך ברע, לבד
ד"קלות" זה חילוק והרי שבחמורות"? ב"חמורות

תורת שהיא בתורה נאמר .`znו"חמורות"

בחינת  מצד הטומאה: מענין ההוראה באה ולזה
במצוות  מדריגות חילוקי יש שבמצוות ודעת טעם
מצד  וחמורות); קלות ומשפטים; עדות (חוקים

zednשהוא בהן oevxהמצוות, אין העליון,
חילוקים.

ערך  "לפי המצוות: את המקיים האדם ובעבודת
חילוקי  הם כך כו' בנפש הפגם בחינת וחלוקי

כו'" והעונש המירוק לענין 27בחינת זה דרך (ועל
כו' מצוה של 28שכר העיקרית נקודה מצד אבל ,(

(מצוה  נעשה המצוות של קיומן ידי שעל המצוות,
וחיבור  צוותא בכל 29מלשון) זה הרי הקב"ה, עם

שהוא 30המצוות  בדבר קלה" "נגיעה גם ולכן ;
היא נוגעת העליון רצון התקשרותו zellklהיפך

.31באלקות 

.Ê- נדרשת גם ובמילא - שייכת הנ"ל הוראה
[ולכן  שבפשוטים מהפשוט גם ואחד, אחד מכל
טומאה  דדיני הנושא מכללות זו הוראה באה
שייכת  כי - שבזה) מהפרטיֿדינים (ולא וטהרה
סעיף  (כנ"ל קאמרי" מאי ידעי ד"לא לאלו גם היא

ב)]:
זהירות  שגם - המצוות בקיום הנ"ל הרגש
התקשרותו  לכללות הנוגע דבר הוא קל בדקדוק

מבחינת  שלמעלה הנשמה עצם מצד בא - באלקות
ודעת  הידוע 32טעם וכפתגם רוצה 33. אינו יהודי :

והרגש מאלקות, נפרד להיות יכול הוא dfואינו
ישראל  מבני ואחד אחד כל .34אצל

- זו בדרגא לעמוד כמובן, אפשר, שאי ואף
עצם  מצד להקב"ה התקשרותו בגלוי אצלו שתאיר
כל  ובמשך השנה כל עבודתו במשך - נשמתו
- דוקא מסודר באופן היא ה' עבודת שהרי היום,

בשנה  מיוחדים בזמנים בנפשו זה כשמעורר
על  הוא שאז בתורה, זו פרשה כשקוראים - (ומהם
עולה"), הקריב כאילו עולה בתורת "העוסק דרך
במשך  ודעת טעם פי שעל בעבודתו ניכר ורישומו
החומר  גודל מרגיש אז היום, וכל השנה כל

רצוי. בלתי בדבר משהו בנגיעת והחסרון

.Áגם ישנה הנ"ל עם הוראה האדם בעבודת
הזולת:

לה' ישראל בני של לבן את לקרב כשמתעסק
יעלה  שאם בלבו ויהרהר יתכן ומצותיו, ולתורתו
או  חמורות, במצוות שיזהר הזולת על לפעול בידו
שישתדל  הכרח ואין דיו. ומצוותיה התורה כללות
גם  נזהר הזולת שיהי' והרבה הגדולה בההשתדלות

הנפש. מיצוי עד סופרים דברי של קל בדקדוק

הנ"ל: המענה באה זה ועל

נגיעה  ידי דעל הבלתיֿרצוי, בצד שהוא כשם
חסֿושלום  לפגוע עלול זה הרי רע בדבר קלה
בצד  הוא זה דרך על להקב"ה: ההתקשרות בכללות
זהירות  הזולת על שיפעול ידי שעל יתכן, הטוב:
"נגיעה" בבחינת שהוא ומצוות תורה של בענין
תחת, בעומק ממצבו זה ידי על יוציאו קלה,

רום  לעומק עד מעלה, מעלה .35ויעלהו

(b"lyz ,dxt zyxt ,ev zyxt zay zgiyn)
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מ"א.26) פ"ב אבות
בהגה"ה.27) פכ"ד תניא
ואילך.28) 1191 ע' אבות) (פרקי ד' כרך לקו"ש בארוכה ראה
ג.29) מה, בחוקותי לקו"ת
וצונו.30) במצותיו קדשנו אשר המצות: כל ברכת וכלשון
ובכ"מ.31) ואילך. פ"ג מ"ג ומעין קונט' פכ"ד. תניא ראה

(לקו"ת 32) הפי' עם התיווך שזהו 12 שבהערה בלקו"ש וראה
בחוקותי) ר"פ שם גם וראה שם. בחיי גם וראה פרשתנו. ריש
החוקים  ענין כי חקיקה, מלשון שהוא – התורה" חוקת ב"זאת

בנ  חקיקה בחי' מצד הנשמה.בא עצם – פש
תמוז).33) (כה עג ע' יום היום
ובכ"מ.34) ואילך. פי"ח תניא ראה
ס"ד):35) לעיל (הובא תרס"ח כסאי השמים ד"ה ראה

לקו"ש  גם ראה עיי"ש. כו', ככולה היא מהמצוה חלק ולפעמים
ואילך. 366 ע' ח"ב
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הימים",‡. ל"אחרית בלעם של בנבואתו
המפרשים 1שבפרשתנו  פירשו זו 2, נבואה שכתובי

כללותם  גו') וירד גו' אדום והיה גו' כוכב (דרך
אמנם  המשיח. מלך ומלכות דוד מלכות על קאי
כמה  מצינו הכתובים של פירושם בפרטיות

ומהם: פירושים,
החזקה  יד בספרו "בפרשת 3הרמב"ם כותב:

דוד  זה עתה ולא אראנו אומר הוא כו' 4בלעם

המשיח  מלך זה קרוב ולא כוכב 5אשורנו דרך .
מלך  זה מישראל שבט וקם דוד, זה מיעקב

אומר 6המשיח  הוא וכן דוד זה מואב פאתי ומחץ .7

מלך  זה שת בני כל וקרקר כו', מואב את דוד ויך
בו  שנאמר אדום 8המשיח והיה ים. עד מים ומשלו

שנאמר  דוד זה עבדים 9ירשה לדוד אדום ותהי
שנאמר  המשיח מלך זה ירשה והיה ועלו 10וגו',

ציון". בהר מושיעים

פסוק  כל בפירושו מחלק דהרמב"ם והיינו
המדובר  הראשון בחלקו - לשנים אלו שבפסוקים

המשיח. במלך - השני ובחלקו המלך, בדוד

אחר: באופן אלו כתובים פירש רש"י אמנם
זמן. לאחר כו' יעקב של שבחו אני רואה "אראנו
ומחץ  ומושל רודה מלך שבט וקם . . כוכב דרך
מיעקב  וירד כו'. בו שנאמר דוד זה מואב פאתי
והיינו  המשיח". מלך . . אחר מושל יהיה ועוד

"וירד 11שלפירושו  עד - אלה בכתובים הנאמר כל
דוד. על קאי - מיעקב"

כפירוש  רש"י פירש לא למה להבין: וצריך
של  לפשוטו יותר לכאורה המתאים הרמב"ם
התורה, על בפירושו רש"י של דרכו שזוהי מקרא,

כי:

פסוק  בכל הענין כפל הרמב"ם פירוש לפי א)
המשיח  במלך והשני בדוד מדבר אחד ;12כי

כולם  שהכתובים רש"י, פירוש לפי מהֿשאיןֿכן
ו"אשורנו  גו'" ש"אראנו לומר צריך בדוד, איירי

הכתובים  בשאר (וכן וכפל 13וגו'" אריכות זה הרי (
.14לשון 

"וקרקר הכתוב פשטות (lkב) שת" i''yxyבני
" הרמב"ם lkפירש כפירוש מכריע האומות")

העולם  כל את שיכבוש - המשיח מלך על שקאי
האומות  כל על שלא 15וימלוך בדוד מהֿשאיןֿכן ;

האומות. כל על ומלוכה כיבוש בו מצינו

בנצחונו  נאמר לא רש"י שלפירוש קשה, וביותר
שריד "והאביד רק אלא המשיח מלך "xirnשל

בעוד  רומי"), כו' החשובה "מעיר רש"י: (ופירש
ש"וקרקר  ועד מזה יותר הרבה נאמר לדוד שבנוגע

zy ipa lk.וכנ"ל מסתברא, איפכא ולכאורה - "

להבין: צריך גם

וגו'" כוכב "(דרך) מיהו פירש לא רש"י ג)
פאתי  "ומחץ הענין בסוף רק אם כי דוד). (שזהו
קאי  דעליו - מובן (שמזה דוד" זה - מואב

"כוכב")?
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ואילך.1) יד כד,
גם 2) וראה עה"ת. הרלב"ג פי' בפנים. דלקמן ורמב"ם רש"י

ועוד. אוה"ח
משיח. על רק - וברמב"ן דוד, על רק מפרשו כאן בראב"ע

ה"א.3) פי"א מלכים הל'
דקראי 4) לישני' כי - במשיח) (משא"כ המלך" "דוד כתב לא

נקט. שמביא
זמן 5) שאחר ר"ל עתה ולא "אראנו כאן: עה"ת הרלב"ג ראה

או) שונות במלות הענין (כפל קרוב ולא אשורנו כו' זה יהי' רב
אורך  ארוך זמן כן אחר שיהי' המשיח ממלך שזכר למה שב הוא
ולא  תחלה שאמר ממה לשונו  שנה ולזה נכון) היותר (והוא נפלא
עצום". יותר מרחק על מרחוק קרוב ולא אמרו הורה ולזה . . עתה
הוא  "שהראי' ו"אשורנו" "אראנו" הל' מדייק כאן ובמלבי"ם
א'נב. תתקיד. בלק אוה"ת ראה מרחוק", הוא ואשורנו מקרוב

שם. 5 ובהערה 1067 ע' ח"ד לקו"ש
רמז 6) כוכב "דרך להיפך: פי' ושם כאן, עה"ת הרלב"ג ראה

כו'". לדוד רמז מישראל שבט וקם כו' המשיח למלך
ב.7) ח, ש"ב
י.8) ט, זכרי'
יד.9) ח, ש"ב

כא.10) א, עובדי'

שם.11) הרמב"ם על לח"מ כאן. רא"ם ראה
(דקאי 12) גו'" כוכב שב"דרך זה גם לבאר יש הרמב"ם לפי'

כתוב  משיח) על (דקאי גו'" שבט וב"וקם "מיעקב" כתוב דוד) על
הוא  הממשלה ושלימות עיקר ע"ז "מישראל": ולכן המשיח במלך

וישלח  (ראה ושררה גדולה המעלה, שם שהוא "ישראל" אומר
כאן. במלבי"ם פי' וכן דוד, בימי משא"כ שם), ובפרש"י כט לב,

שבט13) וקם כוכב דרך רש"י פי' שלפי שונה oyexitואף
רודה  "מלך - גו' שבט וב"וקם מזל" "יקום פי' גו'" כוכב דב"דרך

מ"מ - כבפנים.okezdומושל" דוד, מלכות - הוא אחד
שאינה14) דרך iyew`ואף הוא דכן י"ל כי בפשש"מ,

ראב"ע  (וראה שונות במלות הענין לכפול ושיר במשל הכתובים
ועד"ז  כו'. ושבט כוכב והמשל כפול הטעם כו' אשורנו כאן:

מובן אבל ,(5 הערה לעיל הובא - xzeiברלב"ג wzneic גם)
וראה  נפרדים. (זמנים) ענינים על דקאי לפרש יש באם בפשש"מ)

ושלאחריו. כז) כא, (חוקת המושלים יאמרו ע"כ עה"פ פרש"י
המשיח.15) מלך זה הפשט לפי שת, בני כל רשב"ם: ראה
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נבואתו  שתוכן בלעם אמר לנבואתו בהקדמה ד)
ל" "`zixgשייך אשר הימים"`zixgהימים"

) המשיח ימות היינו - הימים).`zixgבפשטות כל
הרמב"ם, לפירוש הפירושים: לשני קשה זה ולפי
הן  דוד, של לזמנו בנבואה הן מדובר בהכתובים כי
רש"י  לפירוש קשה ויותר המשיח; מלך של לזמנו
הכתוב  ורק דוד, לימי - הנבואה הכתובים, שברוב

המשיח? מלך על קאי האחרון

"ועוד ·. רש"י: מפרש מיעקב, וירד הפסוק על
להבין: וצריך מיעקב", אחר מושל יהיה

ההכרח  מהו היינו 16א) מיעקב" ד"וירד לפרש
אחר" בפשטות 17"מושל לכאורה כדמשמע ולא -

("וקם  דלעיל להכתובים בהמשך בא זה שפסוק
וקחשיב  דוד) על קאי רש"י שלפירוש וגו''' שבט

נוסף  דבר לעיל:18עוד הנזכר המושל אותו שיעשה
מעיר"? שריד "והאביד

תיבת  גם מהכתוב רש"י מעתיק למה ב)
"וירד" אשר רק הוא חידושו הרי - "מיעקב"

לא. ותו אחר" מושל יהיה "ועוד פירושו

מעיר" שריד "והאביד רש"י מעתיק זה לאחרי
מלך  ועל כו' אדום של החשובה "מעיר ומפרש:

בו  שנאמר ראיות) ב' (ומביא כן אומר 19המשיח

(מיעקב)" ש"וירד מובן (שמזה ים עד מים וירד

ולא  המשיח) מלך על עשו"20קאי לבית שריד יהיה
מעיר"). שריד "והאביד שכתוב למה (הוכחה

רש"י: בדברי לדייק ויש

מקומו  כו'" המשיח מלך ד"ועל הענין כל א)
"ועוד  מיעקב) וירד (בפי' שכתב אחרי זה: לפני
מיהו  לפרש הוהֿליה – כו'" אחר מושל יהיה
בו  שנאמר כן, אומר המשיח מלך ועל - המושל

כו'. וירד

- ים עד מים וירד מהכתוב הראיה מהי ב)
(בהמשך  שלמה במלך הכתוב מדבר דבפשטות

גו'") משפטיך אלקים "לשלמה המזמור 21לתחלת

המשיח. במלך ולא

רש"י  מעתיק גו' מים וירד מהכתוב בהראיה ג)
ים" "עד התיבות מוסיפות 22גם אינן שלכאורה ,

מדוייקים  הלא רש"י ודברי - הראיה בתוכן כלום
ויתיר. בחסר הם

זה:‚. בכל והביאור
- כללי בענין כאן מחולקים והרמב"ם רש"י

כדלקמן: בלעם, שבנבואת המכוון בכללות

שבלק  מזה כתוצאה היתה בלעם של נבואתו
ישראל  בני את לקלל והביאו אותו ולמנוע 23שכר

ישראל. בני ידי על – מואב - בלק של ארצו כיבוש

שחוזר  קודם נבואתו בסיום לבלק שאמר וזהו
enrl jlede באחרית לעמך הזה העם יעשה "אשר

באחרית  למואב להרע עתידין שהן מה - הימים
מובן24הימים" xwn`ולכן ly eheyta שקורא אף כי

פירושו שבפשטות הימים" "אחרית mewnלזה lka
בפני  עצמו להצדיק שבא כאן הרי הימים, כל בסוף
ישראל  בני יכבשו ולא בלק רצון שנתמלא - בלק

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

על 16) היא שהנבואה לעיל שנא' מפני דזהו י"ל לכאורה
minid zixg` מלך על א' פסוק לכה"פ לפרש רש"י מוכרח לכן ,
(שזהו אי"ז`zixgהמשיח אבל הימים), witqnכל gxkd לפרש

(וראה  כבפנים. הכתובים, המשך פשטות כמשמעות דלא הכתוב
את  ד"וירא (בדוחק) וי"ל דוד). על הכתובים כל דמפרש ראב"ע

גו' מלך ezixg`eעמלק בזמן המדבר הנבואה חלק זהו אובד" עדי
גו'"). משלו וישא גו' "וירא עוה"פ שמתחיל (אף המשיח

שפירושו 17) "וירד" מל' הוא רש"י של שדיוקו לומר ואין
ענין עוה"פ להזכיר ל"ל דלכאו' ֿ) ומזה,dlynnd"וימשול" ,

וכיו"ב ceraדהמדובר שלמה על דקאי לפרש הו"ל דא"כ מושל);
בהמשך  בא הוא שעפ"ז יואב), על דפי' הראב"ע (וראה
מלך  על דקאי (ולא דוד של בממשלתו - דלעיל להכתובים

הבאה. הערה וראה המשיח).
וירד 18) גו' אדום (והי' הכתובים דב' הראב"ע פי' וע"ד

כי  "וידוע מפרש הא' ובפסוק דוד, מלכות על קאי גו') מיעקב
אדום, על דוד ממשלת בכללות - כו'" אדום על דוד יד גברה
באדום" זכר כל הכרית עד . . עיר "מכל מפרש: הב' ובפסוק

להמלחמה, בנוגע זכרezixkdyמוסיף xirכל lkn ולא) שבאדום
כו'"). דוד יד "גברה רק

(באדום)", היו מלחמות ד"שתי יב) ח, (ש"ב מפרש"י ולהעיר
על הב' בפסוק דהכוונה לפרש הי' אפשר הרי dnglnועפ"ז

eze`c ztqep.המושל
ח.19) עב, תהלים

יח.20) א, עובדי'
שם.21) ראב"ע גם וראה שלמה על דמפרשו שם פרש"י ראה
דעי"ז 22) בפשטות, י"ל "מים"*, תיבת לכתוב שהוצרך מה

(דאינו  ירידה ולא רידוי מל' הוא שם שבהכתוב ש"וירד" מובן
ירידה לומר ד"יורדי minמתאים הפכו ה"ה - הים מן היוצא כי ,

שנקרא ומובן יב) ז, צו בפרש"י (הובא וכמו dlerהים" הים) מן
כאן. רש"י דקדוקי גם וראה דילן. בכתוב

ואילך.23) ה כב, פרשתנו בתחלת כמבואר
הלשון 24) אריכות תומתק ועפ"ז שם. ופרש"י יד כד, פרשתנו

למואב  "(להרע) דכוונתו ברש"י אלא) הוא מיותר (דלכאו' כו'"
וכבפנים. הנבואה. תוכן עיקר שזהו להדגיש

aezkl l"ed f` ik ,aezkd mewn oiivl wx edfy xnel oi`c (*
.(6 dxrd 115 'r i"g y"ewl d`x) "cxie mildza"
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מובן - ארצו לו xwirayאת להודיע מתכוון הוא
בלק  בזמן יהיה לא ישראל ידי על מואב שכיבוש

ימים לאחר רב זמן אם כי –wlac אלא) ,
שיעשה  מה גם מוסיף - נבואתו ענין שלשלמות
זה  דגם כפשוטו, הימים דאחרית בזמן לעמך העם

נבואתו), בהמשך בא

של  גודלה להדגיש באה לא שהנבואה היינו
כשלעצמה  ישראל ביחס 25ממשלת רק אם כי ,

בני  ידי על להכבש שסופן האומות, ולשאר למואב
ישראל.

הכתוב  על פירושו רש"י מתחיל זה יסוד ועל
דרך  לשון "כתרגומו ומפרש מיעקב" כוכב "דרך
מזל" יקום כלומר . . כחץ דורך שהכוכב קשתו
בישראל. שיקום מושל מלך על דקאי מפרש ואינו

בעלי  בסוגי המעולה המין הם אדם בני והטעם:
ובהם  היות וצומח), מדומם למעלה (שהם חיים

ודיבור" "דיעה של להם 26היתרון נמסרה ולכן ,
שכתוב  כמו וכו', הבעליֿחיים על 27הממשלה

הרומשת  חיה ובכל השמים ובעוף הים בדגת "ורדו
המורם  הוא המלך גופא אדם ובבני הארץ"; על
לכוכבים  בנוגע עליהם. ושולט המושל והוא מעם
לפרש  אין ולכן והשכל דיעה מעלת בהם מצינו לא

`xwn ly eheyta למלך ודוגמא משל שהם -
לפרש  יתכן לא ולכן כוונתו akekשב"דרךומושל, "
דוד  היינו - מושל" .28ל"מלך

בזה  הוא למלכות שהרמז לפרש גדול (ודוחק
לארץ  ומאירים מהארץ למעלה הם שהכוכבים
שזהו  הלילה, ובין היום בין להבדיל עליה ולדרים

הכתוב  (וכלשון ארץ בעניני שליטה leynle"29כעין
ובלילה") זה 30ביום לרמוז הוהֿליה כן דאם ,

ולא  הירח, או השמש הגדולים, מהמאורות באחד
צבא  רק הם הרי כוכבים ואדרבה, ושל 31כוכב;

לומר ohwd"המאור רש"י מוכרח ולכן הירח) - "
בנבואתו akekשדרך וממשיך מזל", "יקום פירושו

"וקם - ה"מזל" של ענינו מהו מלך hayלהסביר
לאיזה  זה מכתוב הוכחה אין אולם ומושל": רודה
מי  בו פירש לא רש"י גם ולכן - מתכוון הוא מלך
פאתי  "ומחץ הכתוב שאמר עד רודה", ה"מלך הוא

דוד ש"זה רש"י מוכיח דמזה eaמואב" xn`py32

הענין  שכל אומרת זאת כו'" ארצה אותם השכב
זה  לפני הנאמר גו'" שבט וקם גו' כוכב "דרך

מלכותו. דבר ועל דוד של זמנו על מוסב

הכתובים  להמשך בנוגע כן גם מובן זה פי ועל
מפסוק  הכרח לנו שאין כמה שכל זה, שלאחרי
מסתבר  בפשטות הרי אחר, במלך הוא שהמדובר

מדובר דוד.eze`aשעדיין - דלעיל המלך

(נוקב  קורה לשון "וקרקר" רש''י פירש  )33ולכן
כו':

פירושים: ב' לומר יש "וקרקר" תיבת בפירוש
הריסה  מלשון "מקרקר34א) מלשון 35קיר"כמו ב) ;

היינו  הא' דלפירוש רש"י. כפירוש – (נוקב) קורה
(כפירוש  הב' ולפירוש לגמרי, והשמדה הירוס
של  קלקול אלא השמדה, של הרס זה אין רש"י)

הנכון  ממקומו דבר והוצאת ומכיון 36ניקוב .
וקרקר  מפרש לכן דוד, על דקאי מפרש שרש"י
האומות  את נצח לא ודוד היות קורה, מלשון

עלֿדרך cinydyבאופן רק אם כי שת, בני כל את
בלבד. ונוקב "קורה"

כוכב „. ש"דרך המפרש הרמב"ם אמנם
לשיטתיה  - מיעקב שיקום מלך על קאי מיעקב"
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יעקב 25) של שבחו אני רואה - גו' "אראנו על רש"י ומש"כ
אלא כוונתו אין הרי כו'" dfוגדולתו aezk yxtl שזהו לומר (ולא

כאן. רא"ם וראה - נבואתו) תוכן כוונת
ז.26) ב, בראשית פרש"י
כח.27) א, שם
ד"השמש 28) ט) לז, (וישב יוסף של בחלומו שמצינו ואף

והשבטים  יעקב על - בפשש"מ - מרמזים גו'" כוכבים גו' והירח
ע"ד  הטעם 10 הערה 116 ע' שם לקו"ש (וראה חשובים אנשים -

הדברים שהם מצד שזהו miaeygהפשט ikd(א) הרי בעולם)
וכאן  "השמש", הוא חשוב) הכי (שהוא יעקב על שם הרמז
(ב) בפנים). לקמן (וראה "כוכב" רק הזכיר מלך על בהרמז

הוא שם וכאןzeaiygaהמדובר *dlynna הרמז זה הי' שם (ג) .
דיבור שזהו כאן אבל הנבואה, מחזה - עתידות xetiqeבחלום של

יותר. קרובה דוגמא לומר הו"ל מ"מ) ומליצה, במשל שדיבר (אף

`"k minyd `ava fnxp epi` (lyende jlnd) envr sqei daxc` (*
."il miegzyn (mihayde 'ek awri) miakek xyr cg`e gxide ynyd"

יזֿיח.29) א, בראשית
גדולתו 30) לרוב המלך דומה כאן: (עה"ת) רד"ק גם ראה

כבפנים. אי"מ אבל כאן), הרלב"ג גם (וראה לכוכב הרמה ומעלתו
להפיס 31) צבאי' הרבה טז): שם, (בראשית פרש"י ראה
דעתה.

ב.32) ח, ש"ב
כאן.33) רש"י דקדוקי וראה כאן. חכמים שפתי
ועוד.34) הראב"ע וכפי'
ה.35) כב, ישעי'
נא,36) (ישעי' נקבתם" בור "מקבת שבפרש"י הדוגמא ע"ד

אותו  שמוציאים רק כ"א "נשמד", העפר אין בור שבחפירת א)
ההוא. במקום וחסרון חור נעשה שעי"ז אלא ממקומו,
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מובן - ארצו לו xwirayאת להודיע מתכוון הוא
בלק  בזמן יהיה לא ישראל ידי על מואב שכיבוש

ימים לאחר רב זמן אם כי –wlac אלא) ,
שיעשה  מה גם מוסיף - נבואתו ענין שלשלמות
זה  דגם כפשוטו, הימים דאחרית בזמן לעמך העם

נבואתו), בהמשך בא

של  גודלה להדגיש באה לא שהנבואה היינו
כשלעצמה  ישראל ביחס 25ממשלת רק אם כי ,

בני  ידי על להכבש שסופן האומות, ולשאר למואב
ישראל.

הכתוב  על פירושו רש"י מתחיל זה יסוד ועל
דרך  לשון "כתרגומו ומפרש מיעקב" כוכב "דרך
מזל" יקום כלומר . . כחץ דורך שהכוכב קשתו
בישראל. שיקום מושל מלך על דקאי מפרש ואינו

בעלי  בסוגי המעולה המין הם אדם בני והטעם:
ובהם  היות וצומח), מדומם למעלה (שהם חיים

ודיבור" "דיעה של להם 26היתרון נמסרה ולכן ,
שכתוב  כמו וכו', הבעליֿחיים על 27הממשלה

הרומשת  חיה ובכל השמים ובעוף הים בדגת "ורדו
המורם  הוא המלך גופא אדם ובבני הארץ"; על
לכוכבים  בנוגע עליהם. ושולט המושל והוא מעם
לפרש  אין ולכן והשכל דיעה מעלת בהם מצינו לא

`xwn ly eheyta למלך ודוגמא משל שהם -
לפרש  יתכן לא ולכן כוונתו akekשב"דרךומושל, "
דוד  היינו - מושל" .28ל"מלך

בזה  הוא למלכות שהרמז לפרש גדול (ודוחק
לארץ  ומאירים מהארץ למעלה הם שהכוכבים
שזהו  הלילה, ובין היום בין להבדיל עליה ולדרים

הכתוב  (וכלשון ארץ בעניני שליטה leynle"29כעין
ובלילה") זה 30ביום לרמוז הוהֿליה כן דאם ,

ולא  הירח, או השמש הגדולים, מהמאורות באחד
צבא  רק הם הרי כוכבים ואדרבה, ושל 31כוכב;

לומר ohwd"המאור רש"י מוכרח ולכן הירח) - "
בנבואתו akekשדרך וממשיך מזל", "יקום פירושו

"וקם - ה"מזל" של ענינו מהו מלך hayלהסביר
לאיזה  זה מכתוב הוכחה אין אולם ומושל": רודה
מי  בו פירש לא רש"י גם ולכן - מתכוון הוא מלך
פאתי  "ומחץ הכתוב שאמר עד רודה", ה"מלך הוא

דוד ש"זה רש"י מוכיח דמזה eaמואב" xn`py32

הענין  שכל אומרת זאת כו'" ארצה אותם השכב
זה  לפני הנאמר גו'" שבט וקם גו' כוכב "דרך

מלכותו. דבר ועל דוד של זמנו על מוסב

הכתובים  להמשך בנוגע כן גם מובן זה פי ועל
מפסוק  הכרח לנו שאין כמה שכל זה, שלאחרי
מסתבר  בפשטות הרי אחר, במלך הוא שהמדובר

מדובר דוד.eze`aשעדיין - דלעיל המלך

(נוקב  קורה לשון "וקרקר" רש''י פירש  )33ולכן
כו':

פירושים: ב' לומר יש "וקרקר" תיבת בפירוש
הריסה  מלשון "מקרקר34א) מלשון 35קיר"כמו ב) ;

היינו  הא' דלפירוש רש"י. כפירוש – (נוקב) קורה
(כפירוש  הב' ולפירוש לגמרי, והשמדה הירוס
של  קלקול אלא השמדה, של הרס זה אין רש"י)

הנכון  ממקומו דבר והוצאת ומכיון 36ניקוב .
וקרקר  מפרש לכן דוד, על דקאי מפרש שרש"י
האומות  את נצח לא ודוד היות קורה, מלשון

עלֿדרך cinydyבאופן רק אם כי שת, בני כל את
בלבד. ונוקב "קורה"

כוכב „. ש"דרך המפרש הרמב"ם אמנם
לשיטתיה  - מיעקב שיקום מלך על קאי מיעקב"
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יעקב 25) של שבחו אני רואה - גו' "אראנו על רש"י ומש"כ
אלא כוונתו אין הרי כו'" dfוגדולתו aezk yxtl שזהו לומר (ולא

כאן. רא"ם וראה - נבואתו) תוכן כוונת
ז.26) ב, בראשית פרש"י
כח.27) א, שם
ד"השמש 28) ט) לז, (וישב יוסף של בחלומו שמצינו ואף

והשבטים  יעקב על - בפשש"מ - מרמזים גו'" כוכבים גו' והירח
ע"ד  הטעם 10 הערה 116 ע' שם לקו"ש (וראה חשובים אנשים -

הדברים שהם מצד שזהו miaeygהפשט ikd(א) הרי בעולם)
וכאן  "השמש", הוא חשוב) הכי (שהוא יעקב על שם הרמז
(ב) בפנים). לקמן (וראה "כוכב" רק הזכיר מלך על בהרמז

הוא שם וכאןzeaiygaהמדובר *dlynna הרמז זה הי' שם (ג) .
דיבור שזהו כאן אבל הנבואה, מחזה - עתידות xetiqeבחלום של

יותר. קרובה דוגמא לומר הו"ל מ"מ) ומליצה, במשל שדיבר (אף

`"k minyd `ava fnxp epi` (lyende jlnd) envr sqei daxc` (*
."il miegzyn (mihayde 'ek awri) miakek xyr cg`e gxide ynyd"

יזֿיח.29) א, בראשית
גדולתו 30) לרוב המלך דומה כאן: (עה"ת) רד"ק גם ראה

כבפנים. אי"מ אבל כאן), הרלב"ג גם (וראה לכוכב הרמה ומעלתו
להפיס 31) צבאי' הרבה טז): שם, (בראשית פרש"י ראה
דעתה.

ב.32) ח, ש"ב
כאן.33) רש"י דקדוקי וראה כאן. חכמים שפתי
ועוד.34) הראב"ע וכפי'
ה.35) כב, ישעי'
נא,36) (ישעי' נקבתם" בור "מקבת שבפרש"י הדוגמא ע"ד

אותו  שמוציאים רק כ"א "נשמד", העפר אין בור שבחפירת א)
ההוא. במקום וחסרון חור נעשה שעי"ז אלא ממקומו,
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הרמב"ם  כולן 37כתב והגלגלים הכוכבים "כל :
כו' הכוכבים ודעת כו' הם והשכל ודיעה נפש בעלי
למעלה  שהם ומכיון אדם". בני מדעת וגדולה
מפרש  לכן ובדעתם, בשכלם אדם בני מכללות

-akek"דרך אדם מבני ומנושא המרומם על "
בישראל, מלך היינו מיעקב" ו"כוכב המלך;
שבט  "וקם זה לאחרי הכתוב שאמר מה ומעתה
- "שבט" של (כמשמעותו בודאי שקאי מישראל",
לאותו  כוונתו אין בישראל, מלך על רודה) מלך
כפל  אלא זה אין כן (דאם ב"כוכב" המרומז המלך
בשני  מיירי הכתוב חלקי) ש(ב' אלא ממש), לשון
והטעם  משיחים". "שני שהם ומשיח, דוד מלכים,
ביניהם, והשייכות אלו, מלכים ב' דוקא שנקט

הרמב"ם  לשון פי על עתיד 38מובן המשיח "מלך :
בית מלכות ולהחזיר לממשלה cecלעמוד ליושנה

dpey`xd תקומתם כללות על שניבא והיינו - "
מלך  של מלכותו ידי על לבא העתידה וישועתם
ולתכלית  (דוד) להתחלתה ורמז ה', משיח
"נבא  הרמב"ם: שכתב וזהו (משיח). שלימותה
שיושיע  דוד שהוא הראשון משיח משיחים, בשני
שעומד  האחרון ומשיח צריהם, מיד ישראל את

eipan."(באחרונה) ישראל עם את שמושיע

בנבואה: הביטויים לכפל הטעם מובן ובזה
וקרקר  . . . מואב פאתי ומחץ אשורנו, . . . "אראנו
המשיח. מלך על ואידך דוד על קאי דחד וגו'",
של  ענינו הרמב"ם שלפירוש לומר צריך זה פי ועל
אלא): כנ"ל, רש"י כפירוש לא (הוא "וקרקר"

האומות 39הריסתן  ממשלת של .40וביטולן

הרמב"ם,‰. פירוש לפי לומר, צריך ומעתה

את  לתאר בעיקר היתה בנבואתו בלעם שכוונת
ישראל, בני ממשלת של העתידה וגדולתה תקפה
"באחרית  בהם ישלטו וגם האומות מכל שיוושעו

הימים".
העם  יעשה "אשר לנבואתו: מקדים שהוא ומה

על jnrlהזה (והאומות) מואב כיבוש דהיינו גו'"
כללית  הקדמה בתור זאת אין - ישראל עם ידי

okezlדבר פתח כעין כיֿאם דלהלן, mrheהנבואה
לשלול  רצה מואב מלך (שבלק זה דבר כי לנבואה.
לנבא  שהביאו הוא לעמו) ישראל בני עשיית
"מה  והיינו שונאיהם, על ישראל בני של בנצחונם
אלא  האומות, לכל וכן לעמך", הזה העם שיעשה

הימים. באחרית זה כל שיהיה

"באחרית  התיבות את הרמב "ם מפרש ולכן
כל  בסוף - כפשוטן זו) נבואה (שבהקדמת הימים"
- הנבואה בתוכן שהמדובר מובן ומזה הימים.
בעיקר  הוא - האומות מיד ישראל וגאולת ישועת

גו'. וירד ובפרט: משיח, לזמן בנוגע

.Â רש"י גם מיעקב" "וירד הכתוב את אמנם
יהיה  "ועוד אלא): דוד, על קאי (שלא מפרשו

לפירוש `xgמושל כן: לפרש והכרחו מיעקב",
רודה  מלך שיקום דלעיל בהכתוב הרמז רש"י
"וקם  בתיבות הוא מרומז (דוד), בישראל ומושל

-l`xyinשבט ולכן מיעקב": כוכב ב"דרך ולא "
מלך  לאותו כוונתו מיעקב" ד"וירד זה בכתוב אם

"וירד למימר הוהֿליה כדלעיל l`xyin(דוד) "41-
ישראל  משם שבשנותו לומר צריך כרחך על ולכן

מושל`xgלשם יהיה "ועוד ללמד `xgבא
מיעקב";

בהמשך  באות מיעקב" "וירד שהתיבות והיינו
כוכב "דרך לעיל שכתוב שענינו awrinלמה - "

מזל" -awril"יקום מישראל") שבט ש"וקם (בזה
- מיעקב" "וירד בזה: ענין עוד לומר הכתוב וחזר

מזל יקום הפעם שיהי'awril42עוד `xgבזה lyen
epnn.
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ה"ט.37) פ"ג, יסוה"ת הל'
שם.38) מלכים הל'
במלחמת39) זכר זה ואחר כאן: הרלב"ג גם על giyndוראה

מקרקר  כטעם וכו' וקרקר וטעם . . . שת בני הם כי הגוים כל
קיר.

באים 40) בפשטות שבכתוב, חיל" עושה "וישראל התיבות
לפרשן. הרמב"ם א"צ ולכן שלפנ"ז, שעיר" ירשה ל"והי' בהמשך
כי  הוא - גו'" מיעקב "וירד הכתוב הרמב"ם פי' שלא ומה
ולכן  המשיח מלך על קאי גו' אויביו שעיר ירשה והי' ההמשך כל

מפרשו. אינו
דרך  גו' אשורנו גו' "אראנו זה שלפני בהכתובים והטעם:

תוכן נכפל גו'" שבט וקם גו' (בלשונות `cgכוכב פעמים ב'
בהכתוב  אבל ענינים. לשני שהכוונה הרמב"ם מפרש ולכן שונות),
"וירד  כי אחד תוכן כפל אין מעיר שריד והאביד מיעקב וירד
באבדון  - שריד" ו"והאביד ישראל במלכות מדבר מיעקב"
'מלך  על דקאי ללפניו, בהמשך - כפשוטו הפירוש האומות,

המשיח.

לקו"ש 41) (וראה כו' המליצה יופי מפני שזהו לומר ודוחק
לאח"ז  אחדים פסוקים שה"ז מכיון א) כי: ,(12ֿ13 ע' ח"ז

הו"ל לא דלעיל מושל באותו ליתן zepylוהמדובר שלא (בכדי
השם  יותר מתאים הנבואה תוכן מצד ב) וכבפנים. לטעות), מקום

.12 הערה לעיל וראה שררה. מלשון - "ישראל"
פרש"י 42) (שע"פ שלמה על דקאי לפרש דא"א מובן ועפ"ז

וירד), הכתוב מל' כן להוכיח אפשר הי' גם הרי (21 הערה (דלעיל
ממשיך  שלמה שהרי חדש מזל שיקום צורך אין בשלמה כי

דוד. שבזמן יעקב של מזלו המשך - אביו דוד מלכות



wlaמד zyxt - zegiy ihewl

רש"י  הביא למה בפשטות מובן זה פי ועל
תיבת גם לפירושו awrinבפירושו ההוכחה בה כי ,

אחר. מושל על שקאי

.Ê תיכף לפרש זו בהוכחה די אין עדיין אמנם
אף  משיח; על דקאי מיעקב") "וירד (על זה בדבור
"באחרית  שזהו לנבואתו בלעם שהקדים שמצינו
באחד  דעלֿכלֿפנים מזה לדייק שיש הימים",
מפסוקי  האחרון) בפסוק עלֿכלֿפנים (ובמילא
של  לזמנו כפשוטו, ל"אחרית" מרומז זו נבואתו
מלשון  הוכחה גם דיש ומכיון - המשיח מלך
כנ"ל, אחר" "מושל היינו מיעקב" ש"וירד הכתוב
זה  שכתוב להסיק יש ההוכחות שתי ידי על הרי

המשיח, במלך קאי
מלך  ש"על להכריח בזה די אין זאת בכל
מהכתוב  ראיות ידי על אם כי כן" אומר המשיח

- עצמו

מספיקה  ראיה אינו גו'" מים "וירד הכתוב כי
ב) סעיף (כנ"ל ואדרבה, המשיח, מלך על שקאי
המזמור, בכללות זה, שפסוק לומר אפשר בפשטות
שיהיו  עליו התפלל שדוד המלך, לשלמה מכוון
מביא  דמכלֿמקום (אלא האלו הענינים כל אצלו
הכריח  שכבר לאחרי רק אבל משם, ראיה רש"י
סעיף  וכדלקמן המשיח, מלך על קאי דילן דפסוק

ח).

"והאביד  תיבות ומפרש רש''י מקדים ולכן
ש  החשובה מעיר - מעיר רומי",שריד והיא אדום ל

שזוהי  ברור הרי סתם מעיר שנאמר דממה והיינו
היינו  מכבר, הידועה הממשלה של הידועה עיר
הנזכרת  ושעיר אדום ממשלת של החשובה העיר

דלעיל. בכתוב

יהיה "ולא מהכתוב הרי לבית cixyומעתה

eyr ברורה ראיה המשיח) לימות יעוד (שהוא "
"והאביד דילן פסוק xirnשגם cixy- אדום (של "

הוא  ושהוא המשיח, מלך על קאי עשו) בית
מיעקב". ב"וירד המרומז אחר" ה"מושל

.Á הכרח יש לבד דמ"והאביד" פי על ואף
הראיה  את גם רש"י מביא מכלֿמקום מספיק,
מתיבת  שגם להדגיש כדי ים", עד מים מ"וירד

שמשמעותה גופא, עצמה lyen"וירד" ממנה ,
המשיח. מלך שזהו משמע

כי  ים", "עד התיבות את רש"י מעתיק ולזה
המשיח: במלך שהמדובר משמע מהן

שימשול  בפשטות פירושו ים" עד מים "וירד
ים" "עד הא' בקצה "מים" - כולה הארץ כל על
אם  כי בשלמה, זה ענין מצינו ולא השני; בקצהו
ממשלתו  שזהו לפרש לרש"י מסתבר ולכן במשיח.

המשיח  מלך שהמזמור 43של היות דעם והיינו ,
הוא הרי בנו,zltzבכללותו שלמה על דוד

מסוימים  ש)פרטים רש"י (מפרש מכלֿמקום
בן  במשיח אם כי בשלמה, נתקיימו לא מתפלתו

ו)שלמה  .44(דוד

אינו בהכתוב זה שפירוש מכיון gxkenאולם
על  דקאי שם ולפרש לדחוק יש כי עצמו, מצד
ים  עד ומים המזמור) של הנושא (בכללות שלמה

פלשתים  ים עד סוף מים ,45היינו

שפירש  לאחרי רק זו ראיה רש"י מביא לכן
זה  ידי (שעל רומי על דקאי שריד" "והאביד תיבת
על  קאי "וירד" בו שכתוב דילן דפסוק מוכרח הרי
ראיה  לרש"י יש מכאן כי ז), סעיף כנ"ל המשיח
מלך  על דקאי בתהלים בהכתוב גם לפירושו

.46המשיח 
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פרש"י 43) הרי - שלמה על דקאי פרש"י בתהלים ששם ומה
עה"ת. בפירושו כמו בתכלית בדיוק פשש"מ ע"פ אינו בנ"ך

יב.44) יסוד חלק ר"פ פיה"מ שסב. מל"ת להרמב"ם סהמ"צ
.52 הערה 215 ע' ח' כרך בלקו"ש נסמן מקומות. ובכמה

להכתוב 45) הו"ל דא"כ הוא דוחק אבל ועוד. שם, כפרש"י
שם. רד"ק גם וראה מדובר. ים באיזה לפרש

כפל 46) אי"ז גו' אשורנו גו' אראנו לרש"י דגם (בדוחק) וי"ל
הרי  המשיח בהמלך בהנבואה כאן קאי שסו"ס מכיון אלא לשון

zlgzda ביותר רחוק זמן על גם לרמז הלשונות כופל הנבואה
המשיח). מלך (בזמן

אי"ז  אתר על בהכתוב כי - בהדיא כן מפרש רש"י שאין ומה
שלאחר  ובפרט לפרשו. מוכרח ואינו (14 הערה (כנ"ל קושיא

מעצמו. הנ"ל יובן מיעקב וירד הכתוב לימוד



מה

עשרה  כזאת  שלח  ולאביו   – כג  מה,  בראשית 
חמרים1* נשאים מטוב מצרים ועשר אתנת נשאת 

בר ולחם ומזון לאביו לדרך

קא

יוסף שלח ליעקב חמורים ואתונות, כדי להכניע קליפות 
מצרים וכו'

עליהם  כמ"ש  דקליפה  חמור3  בחי'  הוא  מצרים2 

וזרמת  בשרם  חמורים  בשר  אשר  כ"ג4  סי'  ביחזקאל 

סוסים זרמתם. וכמו שיוסף שלח ליעקב עשרה חמורים 

וגוף  ברית5   – ויעקב  שיוסף  מצרים,  מטוב  נושאים 

דף  בלק  פ'  בזוה"ק  ועיין  הכניעום,   – חשבינן  שכחד 

שמות- לזהר,  הערות  יצחק  לוי  לקוטי  גם  ראה  חמרים,  עשרה   )*1

דברים סוף עמוד קצא.

ג(  ליעקב,  שלח  ב(  יוסף,  א(  דדוקא  זה,  בסימן  מבאר  פירוש:   )2

“חמורים", דיוסף ויעקב הם בחי' ברית דקדושה כדלקמן, הלעומת 

מצרים – קליפת חמור – ניאוף, וראה רש"י בראשית יב, יט "שהמצרים 

שטופי זימה שנא' )יחזקאל כג, כ( וזמרת סוסים זרמתם".

3( חמור הוא בחי' חסד דקליפה, והו"ע הניאוף. )ראה גם ילקוט לוי 

יצחק עה"ת חלק ב סימן עט. פ( שכם בן חמור הוא בחי' חסד דקליפה 

והי' נואף שבא על דינה וכו'.

פענח  צפנת  שו"ת  וראה  רמכי.  ד"ה  א  כג,  תענית  מרש"י  ולהעיר 

אינם  חיים  בעלי  "כל  וז"ל:  רמ"ט  סימן  נ"י  ז"ל(  גאון  )מרוגצובי 

רמכי  רמכי  ע"א  כג  תענית  עיין  חמור,  משא"כ  אמם  את  רובעים 

וברש"י שם. וראה שם בענין חמור דבלעם )ע"ז ד, ב( "שאני עושה 

לך רכיבות ביום ואישות בלילה".

וז"ל: חמור  קנ  לזהר בראשית עמוד  יצחק הערות  לוי  לקוטי  וראה 

הוא בחי' חסד דקליפה, כי חמרא בתקופת תמוז קרירא לי' )שבת נג, 

א( שהוא היפך דחמימות דאש – גבורה. ילקוט לוי יצחק עה"ת ח"א 

סימן קלד, דזהו מ"ש באברהם בחי' חסד – )בראשית כב, ג( "ויחבש 

את חמרו", שיהי' רק חסד דקדושה. ועד"ז הוא כאן דיוסף ויעקב רצו 

להכניע ולברר בחי' חמור דקליפה )מצרים(. ע"ש.

עוד בענין חמור הוא חסד – ראה שיחות קודש ה'תשל"ו ח"ב משיחות 

ערב חג השבועות סעיף א. תורת מנחם התוועדויות ה'תשכ"ז ח"ג 

)כרך נ( עמוד 334 ואילך.

אבר  בשרם,  חמורים  בשר  אשר  וז"ל:  רש"י  ופירש  כ.  פסוק   )4

יותר  ריבוי תשמיש שמרבים תשמיש  סוסים, לשון  וזרמת  תשמיש. 

משאר כל הזכרים שבבהמה.

ובמצודת ציון וז"ל: בשר, כן נקרא אבר המשגל וכן יהי' זב מבשרו 

)ישעי'  זרם כמו כזרם מים  יקרא  וזרמת, מרוצת המים  )ויקרא טו(: 

כח(, והושאל על שטיפת הזרע. עכ"ל.

5( פירוש: כידוע במ"ש "אלה תולדות יעקב יוסף", שיוסף הוא בחי' 

יסוד – ברית, ויעקב בחי' תפארת הנק' גוף, וגוף וברית כחד חשבינן, 

)ראה זוהר ח"ג פ' פנחס דף רל"ה ע"ב. תורת מנחם – ספר המאמרים 

ה.  ד.  סימן  לעיל  ראה  ואילך(,  קיד  עמוד  לגני  באתי  ד"ה  ה'תשי"ז 

מצרים.  דקליפת  זה  לעומת  הזה  הם  בקדושה  ויוסף  דיעקב  ונמצא 

י  לט  שם  וביוסף  )ובפרש"י(,  ג  מט,  בראשית  ביעקב  מ"ש  ולהעיר 

ואילך, לעיל סימן ע.

ר"ז6 ע"א בענין חמורים, ובפ' ויחי דף7 רמ"ב ע"ב.

ומה שמצרים נמשלו לסוס ג"כ כמ"ש וזרמת סוסים 

ואית  ימינא  אית  תתאין  כתרין  באלין  יהודה  רבי  אמר  וז"ל:   )6

יש  אחרא,  הסטרא  התחתונות של  ]ספירות[  כתרים  )באלו  שמאלא 

כמה  חמרי  דימינא  מסטרא  שמאל(,  צד  בהם  ויש  ימין,  צד  בהם 

דאוקימנא )מצד הימין היינו מפסולת ושמרי החסד שבימין, נבראו 

דשמאלי  ומסטרא  שביארנו(,  כמו  הזכרים  שהן  החמורים  קליפות 

אתני )ומצד השמאל היינו מפסולת ושמרי הגבורה שבשמאל, נבראו 

קליפות האתונות שהן הנקבות(.

עשר  כי  )ולמדנו  לשמאלא  ועשרה  לימינא  אינון  עשרה  ותאנא, 

מדרגות הם לימין ועשר מדרגות הם לשמאל, והם כנגד העשר ספירות 

דקדושה, כי זה לעומת זה עשה האלהי"ם(, ודא הוא דאמר רבי יוסי 

)וזהו שאמר רבי יוסי(, יוסף כד אתפרש מאבוי )יוסף כשנפרד מאביו(, 

ברזא דכתרין  יודע בחכמה שלמעלה(,  )הי'  ידע בחכמתא דלעילא 

קדישין עלאין )בסודות של ספירות הקדושות העליונות(, כיון דהוה 

)כיון  תתאין  כתרין  באינון  דלהון  חכמתא  בההיא  אוליף  במצרים 

של  התחתונות  ספירות  באותם  שלהם  בחכמה  למד  במצרים  שהי' 

)איך נאחזות  ואינון דשמאלא  דימינא  אינון  היך אחידן  הקליפות(, 

ועשרה  דימינא  עשרה  דהיינו(  השמאל,  של  ואותם  ימין  של  אותם 

דשמאלא, חמרי ואתני )עשר מדרגות של ימין עם עשר מדרגות של 

שמאל, דהיינו קליפת החמורים עם קליפת האתונות(, ובגין כך רמז 

לאבוי ממה דאוליף תמן )ולכך רמז לאביו ממה שלמד שם(, דכתיב 

ולאביו שלח כזאת עשרה חמורים וגו' )ועשר אתונות(.

דעאל  בשעתא  חזי  תא  וגו'...  רובץ  גרם  חמור  יששכר  וז"ל:   )7

ליליא פתחין סתימין )בא וראה בשעה שנכנס הלילה פתחי ההיכלות 

העליונים הם סתומים וסגורים כדי שלא יתאחזו בהם החיצונים, ואז( 

כלבים  הנקראים  )והחיצונים  בעלמא  ושטאן  שריין  וחמרי  וכלבי 

עד  הלילה  של  הראשונות  משמרות  בב'  שולטים  שהם  וחמורים 

חצות מתירים אותם מקשריהם ומשוטטים בעולם(, ואתייהיבת רשו 

לחבלא )וניתן להם רשות לחבל ולהשחית לאותם הראוים לעונש(, 

במטתם(,  ישנים  העולם  בני  )כל  בערסייהו  ניימי  עלמא  בני  וכל 

של  )ונשמותיהם  לעילא  לאתענגא  סלקין  דצדיקייא  ונשמתהון 

הצדיקים עולות לגן עדן להתענג למעלה(.

כד אתער רוח צפון ואתפליג ליליא )כשמתעורר רוח צפון ונחלק 

ואתמר  בעלמא,  אתער  קדישא  אתערותא  בחצות(,  והיינו  הלילה 

בכמה דוכתי )התעוררות של קדושה מתעוררת בעולם כמו שלמדנו 

קאים  דאיהו  נש  בר  דההוא  חולקיה  זכאה  מקומות(,  בכמה  כבר 

בההיא שעתא ואשתדל באורייתא )אשרי חלקו של זה האדם שהוא 

קם באותה השעה ועוסק בתורה(, כיון דאיהו פתח באורייתא )כיון 

שהוא פותח ומתחיל בלימוד התורה, אז בכח תורתו( כל אינון זינין 

בישין אעיל לו בנוקבי דתהומא רבה )כל אותם מיני מזיקים הרעים 

את  )וקושר  לחמור  לי'  וכפית  הגדול(,  תהום  בנקבי  אותם  מכניס 

קליפת החמור ששליטתו במשמרה הראשונה והוא תוקף הדין, לכן 

בעיקר צריך להכניע את קליפת החמור ותחתי' כבר נמנעים גם שאר 

דתחות  ושר(  טפסק  )מלשון  בטפסרי  לי'  ונחית  החיצונים(,  כחות 

קשרא  דזוהמי  העפר(,  שתחת  החיצונים  שרים  בין  )ומורידו  עפרא 

)שיש שם קשר זוהמת הקליפות(.

שעסקו  יששכר  )לכן  באורייתא  דאשתדלותיה  יששכר  כך  בגיני 

בתורה(, כפית ליה לחמור )קושר את קליפת החמור ומכניעו(. ע"ש.

ילקוט לוי יצחק על התורה



מו

זרמתם, וכתיב8 סוס ורוכבו רמה בים, כל9 סוס פרעה.

הוא, כי מצרים10 עצמו הוא ב' הבחי'11 דחמור סוס 

גם יחד, וסימנך חמו"ר12 סו"ס גי' מצרי"ם במכוון.

8( שמות טו, א.

9( שם יד ט.

10( ראה בפנים בלקוטי לוי יצחק, דמצרים הוא בחי' “בינה" דקליפה 

)ראה לעיל סימן כט. לקמן סימן קג הערה 2. 11(. וממנו נמשך חסד 

)חמור( גבורה )סוס(. ע"ש.

ם )בארונו של יעקב(  11( להעיר ממארז"ל )סוטה יג, א( “ויספדו ׁשָ

הכניע  דיעקב  חמורים".  ואפי'  סוסים  אפי'  תנא  מאוד  כבד  מספד 

המאחז"ל,  בכוונת  המפרשים  שאלות  וע"ש  וד"ל.  מצרים  קליפת 

ולמה נקטו סוסים וחמורים דוקא וד"ל.

12( חמו"ר )בגי' 254( + סו"ס )126( = 380, וכן מצרי"ם בגי' 380.

וסוס הוא בחי'  ימין14 חסדים,  כי חמור13 הוא בחי' 

גבורות, סוס מוכן למלחמה וכו'.

גם  למצרים,  שירד  ליעקב  שלח  לא  שיוסף  ומה 

סוסים.

הוא  שאתון  אתונות,  י'  גם  לו  שלח  הרי  כי  י"ל, 

בחי' שמאל גבורות דקליפה, כמ"ש בפרשת בלק שם 

ומסטרא דשמאלא אתני ע"ש.
לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר שמות-דברים עמוד ז

13( כנ"ל הערה 2.

14( ימין חסדים . . שמאל גבורות: ראה הקדמת תיקוני זהר – פתח 

אליהו )יז, ב( "חסד דרועא ימינא וגבורה דרועא שמאלא". תניא – 

אגרת הקודש סימן י )קיד, ב(. אור התורה שיר השירים עמוד תנ-א. 

ועוד.

ילקוט לוי יצחק על התורה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fhw sc zay(iyily meil)

daxd my zeaezky s`e ,mind jeza ewgene slw lr dheq
,zexkf`eìlä,mipindìàøNé ïéa úeøçúå äáéàå äàð÷ ïéìéhnL ©¨¤©¦¦¦§¨§¥¨§©£¥¦§¨¥

änëå änk úçà ìò íéîMaL ïäéáàìs` mdixtq z` mitxeyy ©£¦¤¤©¨©¦©©©©¨§©¨
,mday zexkf`d mríäéìòå[mipind lr-]ãåc øîàhlw mildz) ©£¥¤¨©¨¦

(ak±`kéàðNî àìä'éîîB÷úáe àðNà 'ä EäàðN úéìëz ,èèB÷úà E £Ÿ§©§¤¤§¨¦§§¤¤§¨©§¦¦§¨
.'éì eéä íéáéBàì íéúàðN§¥¦§§¦¨¦

:`nw `pz ixac jynd z` d`ian `ziixadïéìévî ïéàL íLëe§¥¤¥©¦¦
ïúBà ïéìévî ïéà Ck ,ä÷éìcä éðtî ïúBàlega s`úìBtnä ïî àì ¨¦§¥©§¥¨¨¥©¦¦¨Ÿ¦©©¤

,ïãaàîä øácî àìå ,íénä ïî àìåmikixv mpi`y xaeq `nw `pzy §Ÿ¦©©¦§Ÿ¦¨¨©§©§¨
.lega s` mlivdl mikixv oi` jkl ,dfipb

ïãéáà éác éøôñ éðä ,eäáà éaøî ïéðç øa óñBé äipéî éòamixtq ± ¨¥¦¥¥©£¦¥©¦£¨¨¥¦§¥§¥£¦¨
migkeezny mewnde ,l`xyi mr gkeezdl ick mipind eazky

,ocia` ia `xwp my.ïéìévî ïéà Bà ä÷éìcä éðtî ïúBà ïéìévî`le ©¦¦¨¦§¥©§¥¨¥©¦¦
`l` ,xexa xac eda` iax el aiyd,déãéa àéôøå åàìå ïéàminrt ¦§¨§©§¨¦¥

.eita dietx daeyzd dzidy ,`l dpr minrte ok dpr
:ocia` ial mi`xen`d ekld m`d d`ian `xnbdìéæà àì áø©Ÿ¨¦

[jld `l±],ïãéáà éáìeilr ecnri gekied jezn `ny yygy oeik §¥£¦¨
,edebxdieïkL ìëåjld `lyéáìz`xwpy dxf dcear zial ± §¨¤¥§¥

,ìéæà àì éôøöð éáì ìàeîL .éôøöðla`.ìéæà ïãéáà éáì ¦§¨¦§¥§¥¦§¨¦Ÿ¨¦§¥£¦¨¨¦
déì eøîàmipindúéúà àì àîòè éàî ,àáøìribn jpi` recn ± ¨§¥§¨¨©©£¨Ÿ¨¥

eäì øîà .ïãéáà éáì,`axàçøBàa àkéà àéðìt àì÷écipelt lwc ± §¥£¦¨¨©§¦§¨§¨§¨¦¨§§¨
,jxcd rvn`a yiéì éL÷åeyrp eiyxeyy ,my zkll il dywe ± §¨¥¦

dgc edebxdi `ny cgtn myl zkll dvx `ly iptne ,ziyeyab
,el exn` .`ey zeprha mze`déø÷òéðick lwcd z` xewrp ± ¤§§¥

,mdl xn` .ocia` ial zkll lkezyéì éL÷ dézëecil dyw ± §¥¨¥¦
.`neb my didzy oeik ,edevvwiy s` lwcd mewna xearl

àðà ,øîà óñBé øa øîy oeik zkll leki ip` ±àðà eäéépéî± ©©¥¨©£¨¦©§£¨
,ize` md mixikneäéépéî àðéôzñî àìå,mdn cget ipi`e ±àðîéæ §Ÿ¦§§¥¨¦©§¦§¨

déðekñì eòa ,ìéæà àãç.ebxedl evxe jld zg` mrt ± £¨£¦¨§©¥
:oin lr dyrn d`ian `xnbdeäúéác ,íBìL ànéà[ezy`-]éaøc ¦¨¨§¦§§©¦

déúçà ,øæòéìà[ezeg`-]éàåä ìàéìîb ïaøc,[dzid±]àeää äåä ¡¦¤¤©§¥§©¨©§¦¥£©£¨©
déúeáaLa àôBñBìét,oin mzepkya did ± ¦¨§¦§¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fhw sc zay(iyily meil)

[mialgd-]øBòä úèLôä íãB÷'d dyr lkdy oeik ,dfgd cr ¤©§¨©¨
i`e ,eceaklz` hiytdl `la mialgd z` e`iveiy eceak df o

:`xnbd zl`ey .xerdàîòè éàî,eceak df oi`y mrhd dn - ©©£¨
:`xnbd daiyn .mixeni`l xerd wifn dn ,xnelkàðeä áø øîà̈©©¨

ïéîéð íeMî ,ïúð áøc déøamixeni`a miwacpd xnv ly miheg ± §¥§©¨¨¦¦¦
.m`iveny mcew xerd z` hiytn epi`yk

:l`rnyi iaxl minkg eaiyd dn zx`an `xnbdàcñç áø øîà̈©©¦§¨
àéiøáç déì eøcäà éàî ,àá÷eò øî øîàmiwlegd eaiyd dn ± ¨©©§¨©©§§¥©§©¨

eilrdéì éøîà÷ éëä .ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé éaøì± §©¦¦§¨¥§¤©¦¨¨¤§¨¨¦¨¨§¦¥
,minkg el exn` jkïéìévî íàzaya dwilcd iptníò øôqä ÷éz ¦©¦¦¦©¥¤¦

øôqäiptny ,epzpyna x`eank ,zern ekeza yiy it lr s`e ©¥¤
ody zernd zlvd z` mb exizd deab jxev `edy xtqd ceak
dfgd cr gqtd zhytd ly deab jxev iptn ok m` ,heicd jxev

,mialgd z`ved jxevlçñtä úà èéLôð àìelek,BøBòîs` Ÿ©§¦¤©¤©¥
.heicd jxev `edy

:`xnbd dgecéîc éî,dfl df zencl yi ike ±íúämy ± ¦¨¥¨¨
wx `ed xeqi`d ,zern mr wiz zlvd iabl ,epzpynaìeèìè¦§

la` ,heicd jxev s` exizd jkle ,opaxcn xeq` `edyàëä- ¨¨
iabl `ed oecipd ,zaya gqtd zhytda mzwelgn iabl o`k

y dhytd`idäëàìîiax xaeq jkle ,dxezd on dxeq`d §¨¨
ab` heicd jxev exizd `ly dwexa oa opgei iax ly epa l`rnyi

.deab jxev
:xg` ote`a epzpynn minkg ly di`xd z` x`al dqpn `xnbd

éâéìt ézøúa ,éMà áø øîàiaxe minkg miwleg mixac ipya ± ¨©©©¦§©§¥§¦¦
,dwexa oa opgei iax ly epa l`rnyiìeèìèa éâéìtmiwleg md ± §¦¦§¦§

dngn [eialg z` e`ivedy xg`l] gqtd z` lhlhl xzen m`d
,lehlha xeq`d xerd eil` xaegn xy`k ,gixqi `ly lvl

äëàìîa éâéìôexzen m`d ,gqtd zhytd oiprl mb miwleg mde ± §¦¦¦§¨¨
,elek z` hiytdldéì éøîà÷ éëäåiaxl minkg el exn` jk ± §¨¦¨¨§¦¥

,lvl dngn elhlhl xzeny lehlh oiprl di`x epl yi ,l`rnyi
ixdyïéìévî íàz`,øôqä íò øôqä ÷ézceak iptny epiide ¦©¦¦¦©¥¤¦©¥¤

ok m` ,wizd z` s` lhlhl exizd deab jxev `edy xtqdàìŸ
øBò ìèìèð,gqt oaxwl xaegny,øNa ábà`ly miny ceak iptn §©§¥©©¨¨

.xyad gixqi
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מז

ה'  צוה  זאת חוקת התורה1 אשר  ב –  יט, 
לאמור דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה 
לא  אשר  מום  בה  אין  אשר  תמימה  אדומה 

עלה עליה עול

א. ויקחו אליך פרה אדמה. אדמה לעתיד כשיקיצו ישני 
אדמה יטהרם באפר פרת משה, שנאמר )יחזקאל לו, כה( 
וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם, וזהו אדמה תמימה, 
תמימה אותיות המתים, כשיחיו המתים. אשר אין בה מום 
ישראל שנאמר )שיר השירים ד, ז( כלך יפה רעיתי ומום אין 

בך. אין בה אותיות הנביא.
בה  ואותיות  שבעה,  בגימטריא  בה  מום,  בה  אין  ]אשר 
שתים, הרי תשע, רמז תשע פרות נעשו, והעשירית בימות 
המלך המשיח שנאמר )יחזקאל לו, כה( וזרקתי עליכם מים 

טהורים וטהרתם.[
רמזי רבינו יואל ז"ל )מבעלי התוס'(

ב. בנוגע הטהרה דפרה אדומה, על ידי הפרה העשירית 
ואהרן  שמשה  שמכיון  לומר,  יש  המשיח2,  מלך  שיעשה 
ידי  על  יהיו  העבודה דפרה אדומה  כל פרטי  הרי,  עמהם3, 

אהרן הכהן4 – כי:
בן  אלעזר  ידי  על  היתה  הפרה  שעשיית  לכך  הטעם 
אהרן5, מצוותה בסגן6, הוא, מפני שיש סיבה המעכבת את 
עשיית הפרה על ידי אהרן, שאין קטיגור נעשה סניגור כו'7.

על  התיקון  לגמרי  יושלם  שאז  לבוא,  לעתיד  אמנם, 
חטא העגל, כמ"ש8 "את רוח הטומאה אעביר מן הארץ", 
זה, ובמילא, בודאי יעשה אהרן את הפרה,  לא שייך טעם 
מה  כל  מקריב  להקריב  שירצה  עת  "כל  גדול,  כהן  שהרי, 
 – למקרא  חמש  בן  גם  שמבין  כפי   – ופשיטא  שירצה"9, 

יט, ב – זאת חקת התורה...: עיין ילקוט גאולה ומשיח על התורה פרשת חוקת   )1

סימן שיז, ביאור המשך הפרשיות דספר במדבר. )ועיין פרשת משפטים סימן קצה 

דכתב רבינו בחיי וז"ל דרשו חז"ל לעתיד לבוא הקב"ה מגלה להם לישראל מפני מה 

צותה התורה בשר בחלב ופרה אדומה וכו'(.

2( רמב"ם הלכות פרה אדומה סוף פרק ג. נתבאר בארוכה בלקוטי שיחות חלק כח 

עמוד 131 ואילך. ושם נסמן. )עיין ילקוט גאולה ומשיח על התורה פרשת חוקת סימן 

לו(.

3( ראה יומא ה, ב. תוס' ד"ה אחד – פסחים קיד, סוף עמוד ב.

4( עיין ילקוט גאולה ומשיח על התורה פרשת חוקת סימן לו הערה 2. סימן קז הערה 

60, דפרטי העבודה נעשה על ידי הכהן, אבל הציווי וההוראה באה לעתיד על ידי מלך 

המשיח, עיין שם.

5( חוקת יט, ג.

6( פירוש רש"י על הפסוק.

7( פירוש רש"י שם )השני(.

8( זכרי' יג, ב.

9( רמב"ם הלכות כלי המקדש פרק ה הלכה יב.

שכן,  הפרה,  דעשיית  העבודה  על  ח"ו,  יוותר,  לא  שאהרן 
למרות ענוותנותו כו', ירצה שעבודת הפרה תהי' בתכלית 
)באופן  שינה"10  ד"לא  באופן  עבודתו  ידי  על  השלימות 

נעלה יותר מהעדר השינוי בעבודת שאר הכהנים(.
וזוכים לקיום היעוד11 )בהפטרה דפרשת פרה( "וזרקתי 
ובלשון  אתכם",  אטהר  גו'  וטהרתם  טהורים  מים  עליכם 
ומי  מטהרין  אתם  מי  לפני  ישראל  "אשריכם  המשנה12 
מטהר אתכם כו'", כאמור, על ידי הפרה העשירית שיעשה 

מלך המשיח.
תורת מנחם התוועדויות ה'תשמ"ז חלק ב עמוד 671 

)הנחה בלתי מוגה(

ג. הנוגע במת וגו' הוא יתחטא בו ביום השלישי וביום 
השביעי יטהר וגו' )במדבר יט, יא-יב(. יש בזה הפסוק רמז 
גדול, כי אף בזמן שאין אפר פרה יוכל אדם לטהר את עצמו 
לשמור  מנת  על  ומלמד  ולומד  התורה  בהתמדת  כשדבק 
ולעשות ולקיים, וכבר אמרו רז"ל )בראשית רבה ח, ב( יומו 
של הקב"ה אלף שנים, וכוונתם כי הימים אשר היו בתחילת 
רומזים לששת  ימי בראשית  היצירה שברא הש"י שבעת 
אלפים שנה13 וחד חרוב14 הרומז לעולם שכולו שבת )ראה 
סנהדרין צז, א( הרי שכל יום מהימים האלה רמז לאלף שנה 
כמו שהאריך בזה הרמב"ן בפרשת בראשית )ב, ג( עיין שם.

השלישי  יום  שהוא  השלישי  באלף  ניתנה  התורה  והנה 
את  ומטהר  שמתחטא  כלומר  השלישי  ביום  והמתחטא 
השביעי  ביום  אזי  השלישי  ביום  הניתנה  מהתורה  עצמו 
יום השבת  כי אז תגמור טהרתו בעולם הבא שהוא  יטהר 
יום שכולו שבת ואם חס ושלום לא יתחטא ביום השלישי 
אזי ביום השביעי לא יטהר כי מי שטרח בערב שבת יאכל 

בשבת )עבודה זרה ג, א(.
של"ה עה"ת

ד. ויאמר ה' אל משה עשה לך. יש ללמוד תחיית המתים 
שהטילו  הנחשת  נחש  ומה  הנחשת,  מנחש  מקל־וחומר 
מיתה עשה בו הקב"ה חיים שנאמר והביט אל הנחש וחי, 

תחיית המתים שכולו חיים על־אחת־כמה־וכמה.
זוהר – ילקוט ראובני

10( ספרי ופירוש רש"י בהעלותך ח, ג. וראה אור התורה בהעלותך עמוד שכז. ועוד.

11( יחזקאל לו, כה.

12( יומא בסופה.

שבעת ימי בראשית רומזים לששת אלפים שנה: עיין ילקוט משיח וגאולה על   )13

התורה פרשת בראשית סימן רלז. פרשת בהר סימן ו, ובהנסמן שם.

14( רומזים לששת אלפים שנה וחד חרוב וכו': עיין ילקוט משיח וגאולה על התורה 

פרשת בחוקותי סימן פז. פרשת בהר סימן ו, ובהנסמן שם.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת חוקת

כאשר יש גזירות על בני־ישראל . . בכוחו של יהודי לבטל גם את הגזירות שמצד למעלה.
משיחת שבת פרשת חוקת תשכ"ז



מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת בלקמח

כב, ב – וירא בלק בן ציפור את כל אשר 
עשה ישראל לאמורי

א. טעם שהפרשה נק' בשם "בלק" דמשיח ומלכות בית 
דוד בא מרות המואבי', שיצתה מבלק מלך מואב )סוטה 
בתכלית  לנהורא  חשוכא  אתהפכא  על  דמורה  וכו',  מז( 

העילוי וכו'.
בתורה הנקראת  לכאורה אינו מובן היתכן שיש פרשה 

בשם "בלק", היפך הענין ד"שם1 רשעים ירקב"?!
בשלמא בנוגע לקורח – שנקראת פרשה בתורה בשם 
מישראל )ובהם – בן  "'קרח" – הרי נוסף על העיקר שהי' 
יצהר וכו'(, וברא מזכי אבא2, בני קורח וכו', יש לומר שעשה 
תשובה כו'. ובפרט ע"פ המבואר בפנימיות התורה3 אודות 

גודל מעלתו של קורח כו'.
משא"כ בנוגע לבלק – מאומות העולם, ושונא ישראל 

"יותר מכל שונאים"4.
ה'צמח  בדרושי  המובא  ע"פ   – בזה  הביאור  לומר  ויש 
חכמים  היו  שניהם  ובלעם  ש"בלק  השל"ה6  מדברי  צדק'5 
הגדול7  שלשלת  וידע  חכם,  יותר  הי'  ובלק   .  . גדולים 
וידע  יחוס מלכות ישראל, שהוא מלכות בית דוד ומשיח, 
משיח  וכן  המלך,  דוד  שהרי  כו'",  ממנו  יבא  העצום  זה  כי 
שהוא מבית דוד, יצא מרות המואבי', הנקראת "אמה של 

מלכות"8, שיצתה מבלק מלך מואב9.
בלעם  בפרשת  "אף  הרמב"ם10:  מדברי  גם  ולהעיר 
)שבפרשת בלק( נאמר ושם נבא בשני המשיחים, במשיח 
מבניו  שעומד  האחרון  ובמשיח   .  . דוד  שהוא  הראשון 
שמושיע את ישראל ]באחרונה[, ושם הוא אומר11 אראנו 
זה דוד,  זה מלך המשיח, דרך כוכב מיעקב –  ולא עתה – 
בנוגע  ועד"ז  המשיח",  מלך  זה   – מישראל  שבט  וקם 

להמשך הפסוקים שבפרשה.
חשוכא  דאתהפכא  הענין  על  מורה  ש"בלק"  ונמצא, 

1( משלי י, ז. וראה יומא לח, ב.

2( סנהדרין קד, א. וראה קונטרס "חנוך לנער" ע' 29 ואילך.

3( ראה לקוטי שיחות חלק יח עמוד 187. ושם נסמן.

4( תנחומא פרשתנו )בלק( ב. במדב"ר פ"כ, ב )כגירסת הרד"ל(.

5( אור התורה פרשתינו )בלק( עמוד תתקב.

6( פרשתנו )בלק( שסג, ב ואילך. )עיין לקמן סימן ס(.

ראה  מה  הי'  שפיקח  "קורח   – לקורח  בנוגע  שמצינו  ע"ד  שהוא  לכאורה  וי"ל   )7

ז  כו'" )פרש"י קורח טז,  יוצאה ממנו  גדולה  זו, עינו הטעתו, ראה שלשלת  לשטות 

– מתנחומא שם ה(.

בשלמא בנוגע לקרח – שנקראת פרשת בתורה בשם "קרח": עיין בזה ילקוט משיח 

וגאולה על התורה פרשת קרח סימן טו. טז. יז. יז.

8( בבא בתרא צא, ב. הובא בפירוש רש"י מלכים-א ב, יט.

"אכלה  הכתוב  בפירוש  ג(  סו,  )חוקת  פרשתנו  תורה  לקוטי  וראה  א.  מז,  סוטה   )9

ער מואב".

10( הלכות מלכים ריש פרק יא. )עיין לקמן סימן שע. שעא. שעב( – ולהעיר שבכמה 

דפוסים )וינציאה רפד, שי( נקראים הלכות אלו בשם "הלכות מלכים ומלחמות ומלך 

המשיח".

11( פרשתנו )בלק( כד, יז.

לנהורא ומרירו למיתקא בתכלית העילוי12, היינו, שמהפכים 
את ענינו של "בלק מלך מואב" שממנו תצא "מלכות בית 

דוד ומשיח".
לקוטי שיחות חלק כח עמוד 274 סעיף ח

הנה  פתורה.  בעור  בן  בלעם  אל  מלאכים  וישלח  ב. 
של  בדעתו  שעלה  מה  כי  לרמוז:  פתורא,  תרגומו  שלחן, 
לפי  משה13,  עם  שחלק  כקרח  הי'  בישראל,  להלחם  בלק 
שעינו הטעתו, שראה שמואל עומד מזרעו. וכן בלק ראה 
מרות  לצאת  עתידים  וזרעו,  ישראל  מלך  דוד  כי  בקסמיו, 
המואבי', בת מלך עגלון, שהוא מבני בניו של בלק, כנזכר 
בס"ה14. והנה מלכות בית דוד זכו ליטול כתר מלכות, שהוא 
רמז אל זר זהב שעל השלחן שבמקדש15, הנקרא פתורה. 
וזהו מה שרמז בלק לבלעם, לבל יתפחד מלהתקוטט עם 
יד(  טו,  )שמות  כמש"ה  האומות,  לכל  המנצחים  ישראל 
יפול  ולא  לנצחם  הוא  יכול  אבל  וגו'.  ירגזון  עמים  שמעו 

בידם, כי הרי עתידים כל זרע מלכי בית דוד לצאת ממנו.
שער הפסוקים מהאריז"ל

ויעמוד  עבור  ה'  מלאך  ויוסף   – כו  כב, 
במקום צר אשר אין דרך לנטות ימין ושמאל

ג' פעמים,  אמר במדרש )תנחומא( מה ראה לקדמו  ג. 
עמד לו בראשונה והי' ריוח מכאן ומכאן, בקש לקלל בניו 
קטורה  ובני  מכאן  ישמעאל  בני  מצא  אבינו,  אברהם  של 
יצחק,  של  בניו  לקלל  בקש  הדרך,  מן  האתון  ותט  מכאן, 
מצא ריוח לצד אחד, הם בני עשו, ותלחץ אל הקיר, בקש 
לקלל בני יעקב, לא מצא בהם פסולת ליגע בהם, לכך כתיב 
ושמאל,  ימין  לנטות  דרך  אין  אשר  צר  במקום  בשלישית 

ע"כ.
כוונת האתון בנטותה הדרך, לפי שראתה בני ישמעאל 
מכאן ובני קטורה מכאן, רמזה לו שאלו אינם נקראים זרע, 
והן  זרע,  לך  יקרא  ביצחק  כי  יב(  כא,  )בראשית  שנאמר 
עתידין לירש את כל העולם, שכן נאמר לאברהם )בראשית 
יג, יד( שא נא עיניך וראה מן המקום אשר אתה שם צפונה 
ונגבה וקדמה וימה כי כל הארץ אשר אתה רואה לך אתננה 
זרעו  על  לו  לרמוז  בשדה  הלכה  לזה  עולם,  עד  ולזרעך 

העיקרי שיש להם נחלה בלי מצרים.
ובשני' רמזה לו שיראה זרעו של יצחק הזקן שהם בני 
של  בניו  ידי  על  העולם  מן  וליאבד  לילחץ  שעתיד  עשו 

יעקב, וגם הוא עתיד לילחץ על ידיהם.
פסולת,  בו  שאין  יעקב  של  זכותו  לו  רמזה  בשלישית 
וזרעו לבד יירש ארץ, כמו שעתיד לומר הן עם לבדד ישכון 

וגו'.
שפתי כהן

12( ראה גם שיחת ש"פ חו"ב תשמ"ב. )עיין לקמן סימן עג(.

13( במדבר רבה פרשה יח סימן יז. תנחומא קרח ה.

14( זהר חדש עח ע"ב. מדרש רבה רות פרשה ב סימן ט.

על  וגאולה  משיח  ילקוט  עיין  שבמקדש:  השלחן  שעל  זהב  זר  אל  רמז  שהוא   )15

התורה פרשת תרומה במפתחות ערך "כלי המקדש – השולחן" עמוד 782.



מט

מי  וכלביא  כארי1  שכב  כרע   – ט  כד, 
יקימנו מברכיך ברוך ואורריך ארור2

מצדקי'  וגו'"  כארי  שכב  "כרע  המדרש  ביאור 
גם  וכלביא  כארי  תקיפים  דבנ"י  המשיח,  מלך  עד 
בזמן הגלות, "מי יקימנו" קאי על הקב"ה דיוציאנו 

מהגלות

מי  וכלביא  כארי  שכב  כרע  בפרשתנו,  הפסוק  על  א. 
יקימנו, איתא במדרש3 יש אומרים דקאי על הזמן שמאז 
המלך צדקי' עד מלך המשיח, כיון שבזמן צדקי', החל זמן 
בית  בזמן  שנה,  השבעים  לאחר  ואפילו  והגלות,  החורבן 
שני, עדיין הי' זה ענין של גלות, שהרי חמשה דברים חסרו 

בבית שני4, כיון שעדיין לא היתה זו גאולה שלימה.
ענין  שזהו  נאמר  המשיח,  מלך  עד  שמצדקי'  הזמן  על 
של כרע שכב. שכב, לפירוש היש אומרים – כותב הצמח 
צדק5 – הוא מלשון וישכב וירדם, על משכבי בלילות, ולא 

ימות ונפל למשכב, שזה מורה - על הענין של גלות.
הרי אפשר לחשוב שהגלות אינה רק על הגוף אלא גם 
על הנשמה חס ושלום, כולל עניני תורה ומצות הקשורים 

עם הנשמה,
זו  אין  אך  שכב,  שכרע  שהגם  נאמר,  פסוק  באותו  אך 
והגבלה של  זוהי מדידה  לו כח, אלא  שכיבה של מי שאין 
מי שרק הוא עצמו מודד, מגביל ומצמצם את עצמו, שהרי 
הוא כארי וכלביא, שארי הוא בתוקף ולביא הוא בתוקף עוד 

יותר, וכדאיתא בזהר6 שלביא הוא בתקיפא יתיר.
הדבר  פירוש  אין  שכב,  כרע  של  בזמן  אפילו  כלומר: 
ישראל  עם  ישראל.  על  שליטה  האומות  יד  שחס־ושלום 
הוא תמיד כארי וכלביא, ורק שמי – יקימנו. על דרך הענין 
דמי גלה לבני רז זה7, הקשור עם מי יתן והי' לבבם זה להם 
ליראה אותי8, שקאי על הקב"ה9, ועד"ז בנדו"ד הפירוש הוא 

1( פסוק כד, ט – כרע שכב כארי וגו': עיין בזה ילקוט משיח וגאולה על התורה פרשת 

ויחי סימן קעז, ובהנסמן שם. ועיין שם סימן קפו. רלח.

על  וגאולה  משיח  ילקוט  בזה  עיין  ארור:  ואורריך  ברוך  מברכך   – ט  כד,  פסוק   )2

התורה פרשת תולדות סימן תסה, כה. קלא. תעג. תעד.

ויחי  וגאולה על התורה פרשת  בילקוט משיח  )עיין  ז.  3( בראשית רבה פרשה צח, 

סימן קעז, ובהנסמן שם(. בכללות הסימן: עיין גם לעיל סימן שלב.

4( יומא כא, ב. ירושלמי מכות פרק ב הלכה ו. הוריות פרק ג הלכה ב. במדבר רבה 

פרשה טו, י.

5( בד"ה כרע שכב שנת ה'תר"ה בסעודה שלישית )אוה"ת בלק ע' א'מח ואילך(.

6( ויחי רלז, ב.

7( שבת פח, א.

8( דברים ה, כו.

9( ראה לקוטי תורה במדבר טו, א-ב.

וכמו  יוציאנו מהגלות,  הוא  יקימנו,   – היינו הקב"ה   – שמי 
שנאמר מי יתן מציון ישועת ישראל10.

ועד לזמן שמי יקימנו, גם אז אין זו שליטה אמיתית חס 
ושלום, כיון שהוא ארי ולביא, שלאף אחד אין שליטה עליו.

אין  ולביא  ארי  שעל  ערוך11  בשלחן  הפסק  דרך  על   –
לאף אחד שליטה, ועד שישנה שאלה האם אפשר לחנכם 

ע"י תרבות. –
אלא  זאת  ואין  שכל,  פי  על  מקום  לה  אין  הגלות  כל 

כאנוס על פי הדבור, שהארי ולביא יכרע וישכב.
אלקים  שוידבר  ומצות,  לתורה  שבנוגע  מובן,  ובמילא 

את כל הדברים האלה – אין לכל הגלות שום שייכות.
ב. אמנם מצד ההרגל, שמתרגלים אל הגלות ואותותינו 

לא ראינו12,
– נסים ישנם גם עכשיו, אלא שלא ראינו, אין בעל הנס 

מכיר בניסו13 –
שעולם  נדמה  שיהי'  אפשר  הגלות  חושך  מצד  הנה 
נוהג, עולם מלשון העלם והסתר14, היינו שלעולם  כמנהגו 
מראים  לזמן  מזמן  ולכן  ולביא.  הארי  על  שליטה  יש 
הנסים  )שאחד  הגלות  בזמן  גם  גלויים  נסים  מלמעלה 
ועי"ז  וי"ג תמוז(,  די"ב  והכלליים בדורנו הוא הנס  הגלויים 

נזכרים שגם בזמן הגלות אין עוד מלבדו.
וזהו תוכן מאמר רז"ל15, בתחלה עלה במחשבה לברוא 
את העולם במדת הדין, ראה שאין העולם מתקיים שיתף 
והאמונה  היחוד  בשער  ע"ז  ונאמר  הרחמים,  מדת  בו 
צדיקים  ידי  על  אלקות  לגילוי  היא  שהכוונה  בתניא16, 

ואותות ומופתים שבתורה.
המופתים שוברים את המדידה וההגבלה של העולם, כך 

שרואים גם בעיני בשר, שיש מנהיג לבירה זו.
וכאשר זוכרים זאת – יודעים במילא שעם ישראל הוא 
לא  ומצוות  ותורה  לנשמה  בנוגע  ואשר  ולביא,  ארי  תמיד 

נמסרנו לשיעבוד הגלות.
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10( תהלים יד, ז. נג, ז.

11( חושן משפט, הלכות נזיקין סימן שפט סעיף ח.

12( תהלים עד, ט.

13( נדה לא, א )בשינוי לשון קצת(.

14( לקוטי תורה במדבר לז, ד. ספר המאמרים ה'תש"י עמוד 116.

15( פירוש רש"י ריש בראשית. ספר הלקוטים להאריז"ל בתחילתו ובכמה מקומות. 

וראה מדרש ילמדנו הובא בספר תלמוד תורה*.

16( פרק ה.

*( נדפס בס' בתי מדרשות ח"א עמוד קמא. המו"ל.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת בלק

מובן שצריך להשתדל בכל עוז לעשות מקווה בשכונתם.
ממכתב ד' תמוז תשי"ח
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èé(à):øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

(á)øac øîàì ýåýé äeö-øLà äøBzä úwç úàæ| µŸª©´©½̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−¥®Ÿ©¥´
éìà eç÷éå ìàøNé éða-ìàäîéîz änãà äøô E ¤§¥´¦§¨¥À§¦§´¥¤ÁÁ¨¸̈£ª¹̈§¦À̈

:ìò äéìò äìò-àì øLà íeî da-ïéà øLà£¤³¥«¨Æ½£¤²«Ÿ¨¨¬¨¤−¨«Ÿ
i"yx£‰¯Bz‰ ˙wÁ ˙‡Ê∑ ׁשהּׂשטן ואּמֹות àלפי …À««»ְְִֶַָָֻ

הּזאת  הּמצוה מה לֹומר: יׂשראל, את מֹונין ְְִִִֵֶַַַַָָָָֹהעֹולם
ּבּה יׁש ּטעם ּגזרה áּומה "חּקה", ּבּה ּכתב לפיכ ? ְְִֵֵַַַַָָָָָָֻ

אחריה  להרהר רׁשּות ל אין מּלפני, eÁ˜ÈÂ.היא ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָ¿ƒ¿

EÈÏ‡∑(רבה ׁשמ(במדבר על נקראת היא ּפרה âלעֹולם : ≈∆ְְְִִִֵַָָָ
מׁשה  ÓÈÓz‰.ּבּמדּבר ãׁשעׂשה ‰n„‡∑ ׁשּתהא ְִֶֶַָָָֹ¬À»¿ƒ»ְֵֶ

ּבאדמימּות  ׂשערֹות äּתמימה ׁשּתי ּבּה היּו ׁשאם , ְְְְִִִֵֶַָָָָָ
ּפסּולה åׁשחֹורֹות  –. ְְָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 229 'nr gi jxk y"ewl oiieri)

ּתמימה  אדּמה פרה אלי ויקחּו . . הּתֹורה חּקת ְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹֻֻזאת
ב־ג) (יט,

ּבּמדרׁש איתא אדּמה, ּפרה ג)אֹודֹות פי"ט, ׁשאפילּו(במדב"ר ְֲֲִִִֶַָָָָָֻ
עמדּתי, אּלה ּכל "על אמר: אדם' מּכל 'החכם הּמל ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹׁשלמה

אמרּתי  ּופׁשּפׁשּתי, וׁשאלּתי חקרּתי אדּמה ּפרה ׁשל ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָָָָָֻּופרׁשה
רּבנּו מׁשה ּגּבי ואף־על־ּפי־כן, מּמּני". רחֹוקה והיא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹאחּכמה

ּבּמדרׁש מצינּו ועוד)עליו־הׁשלֹום שם לֹו(במדב"ר "אמר : ְִִַַַָָָָָָ
אם  ּבאּור, וצרי ּפרה". טעם מגּלה אני ל למׁשה, ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהּקּב"ה

ÓÈÓÏ¯:א  Ô¯‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…¿≈»

ÏlÓב  ¯ÓÈÓÏ ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡˙È¯B‡ ˙¯Êb ‡c»¿≈««¿»ƒ«ƒ¿»¿≈»«≈
‡z˜nÒ ‡˙¯Bz CÏ Ôe·qÈÂ Ï‡¯NÈ Èa ÌÚƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿»¿»ƒÀ¿»
dÏÚ ˜ÈÏÒ ‡Ï Èc ‡ÓeÓ da ˙ÈÏ Èc ‡zÓÏL¿∆¿»ƒ≈»»ƒ»¿ƒ¬«

:‡¯Èƒ»

minkg izty

èé(a)àaizM dOl ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦¨¨§¦
.mdipW 'dxFYd' zNnE 'zTg' zNn¦©ª©¦©©¨§¥¤
cEgl cg` 'dxFYd' F` 'zTg' i`CeC§©©ª©©¨¤¨§
minrR dAxd `dC ,i"Wxl dWw `lŸ¨¤§©¦§¨©§¥§¨¦
'gqRd zTg z`f' FnM ,dxFYA aizM§¦©¨§Ÿª©©¤©
,'dxFYd' zNn mbe ,'izFTgA m`' FnkE§¦§ª©§©¦©©¨
,'z`Hgle dlFrl dxFYd z`f' FnM§Ÿ©¨¨¨§©©¨
aizM o`M la` ,'dlFrd zxFY z`fe'§Ÿ©¨¨£¨¨§¦
il dOl dWw 'dxFYd zTg z`f'Ÿª©©¨¨¤¨¨¦
'zTg' KinqdW ,cFre .EdiieexY©§©§§¤¦§¦ª©
cg`dW xnFl Kixv oM lr .'dxFz'l§¨©¥¨¦©¤¨¤¨
dxFYdW xn` EN`M ,ipXl WExiR `Ed¥©¥¦§¦¨©¤©¨
ded `le .dTg `id dxR lW z`Gd©Ÿ¤¨¨¦ª¨§Ÿ¨¥
Fpi` mzdC ,'izxFze izFTg'C `inEC§¨§ª©§Ÿ©§¨¨¥
lkC aB lr s`e .dxFzl miTg KEnq̈ª¦§¨§©©©§¨
`kd ,KlOd zxifB `id DNEM dxFYd©¨¨¦§¥©©¤¤¨¨
wx llM mrh dfA oi`W ricFdl `Ä§¦©¤¥¨¤©©§¨©
mrh oi`W s` DlAwl iE`xe ,dxifBd©§¥¨§¨§©§¨©¤¥©©
i"Wx WxiRW Edfe ,l`xUil rcFp llM§¨¨§¦§¨¥§¤¤¥¥©¦
,xn`Y m`e .'eke ohVdW itl uxznE§¨¥§¦¤©¨¨§¦Ÿ©
zTg z`f' aizM iOp oicn ilM iAB©¥§¥¦§¨©¦§¦Ÿª©
i`w iOp mzdC xnFl Wie .'dxFYd©¨§¥©§¨¨©¦¨¥
dCp inA K`' aizkC ,dxR xt` ©̀¥¤¨¨¦§¦©§¥¦¨
mpFxkf EpizFAx Wxcn itlE .'`Hgzi¦§©¨§¦¦§©©¥¦§¨
dCp inA K`' `xw i`wC dkxal¦§¨¨§¨¥§¨©§¥¦¨

on oxiWkdl s`W ,dliaH` '`Hgzi¦§©¨©§¦¨¤©§©§¦¨¦
,zFkYn ilkl dliah oirhd xEQi`d̈¦¦§¦§¦¨¦§¥©¨
`id Dnvr dliaHd mbC xnFl Kixv̈¦©§©©§¦¨©§¨¦
lirFi `l dOl ,mrh mdA oi`W ozF`n¥¨¤¥¨¤©©¨¨Ÿ¦
dliah mFwnA `NW d`q sl ¤̀¤§¨¤Ÿ¦§§¦¨
:m"`x .dewn inC d`q mirAx`M§©§¨¦§¨§¥¦§¤§¥

áltM i"Wx hwp dOl ,xn`Y m`e§¦Ÿ©¨¨¨©©¦¤¤
Wi mrH dnE z`Gd devOd dn' ,oFWl̈©©¦§¨©Ÿ©©©¥
l`xUi z` oipFn dOl ,dWw cFre ,'DÄ§¨¤¨¨¦¤¦§¨¥
ixdW ,zFvn x`WAn xzFi Ff devnA§¦§¨¥¦¦§¨¦§¤£¥
oFbM ,mrh mdA oi`W opWi zFvn dOM©¨¦§¤§¨¤¥¨¤©©§
.dfA `vFIke mixaC x`W F` mi`lM¦§©¦§¨§¨¦§©¥¨¤
oipFn od Ff devnaC ,xnFl Wie§¥©¦§¦§¨¥¦
`id ixdW ,Ff devO dn mixnF`e§§¦©¦§¨¤£¥¦
dxR xt`C ,iccd` ixzq Dnvr©§¨¨§¦©£¨¥§¥¤¨¨
xt` `UFPW xFdhe ,mi`nHd xdhn§©¥©§¥¦§¨¤¥¥¤
DA Wi mrH dn ,cFre .F`Ohn dxR̈¨§©§§©©©¥¨

:mi`nh xdhl dlFkIWâ,uxzl FpFvx ¤§¨§©¥§¥¦§§¨¥
rnWn 'Lil`'C ,'Lil`' aizM dOl̈¨§¦¥¤§¥¤©§©
aizM KEnqaE ,dxRA wQrzi dWOW¤¤¦§©¥©¨¨§¨§¦
iAB la` .'xfrl` l` DzF` mYzpE'§©¤¨¤¤§¨¨£¨©¥
x`iA `NW ,'zif onW Lil` Egwie'§¦§¥¤¤¤©¦¤Ÿ¥¥
xnFl Wi ,wQrzn did in aEzMd©¨¦¨¨¦§©¥¥©
aizM Kkl ,FA wQrzn did dWOW¤¤¨¨¦§©¥§¨§¦

:'zif onW Lil` Egwie'ãitl §¦§¥¤¤¤©¦§¦

Eid ,xAcOA Ff dxR dWn dUrWMW¤§¤¨¨¤¨¨©¦§¨¨
mipdkl dgWOd xdl dPOn oigiPn©¦¦¦¤¨§©©¦§¨§Ÿ£¦
oiWCwOW zFxg` zFxtl milFcB§¦§¨£¥¤§©§¦
FpFvx ,KEnqA i"Wx WxitcM ,dPOn¦¤¨¦§¥¥©¦§¨§
axrl mikixv Eid zFxR lkA xnFl©§¨¨¨§¦¦§¨¥
,DzF` oiWCwn dfaE dWn lW dxRn¦¨¨¤¤¨¤§©§¦¨
Kkl ,dxR xt`l dlEqR ikd e`l i`e§¦©¨¦§¨§¥¤¨¨§¨

:dWn lW oNEM oi`xwpä,uxzl FpFvx ¦§¨¦¨¤¤§§¨¥
xnFl oi`W ,'dninY' aizM dOl̈¨§¦§¦¨¤¥©
`icdA `d ,mEn `lA dninY `dYW¤§¥§¦¨§Ÿ¨§¤§¨

:'mEn DA oi` xW`' aizMå,xn`Y m`e §¦£¤¥¨§¦Ÿ©
Wie .iOp cg` xrU ENit` `nlC¦§¨£¦¥¨¤¨©¦§¥
aizM ded `NWM s` `dC ,xnFl©§¨©§¤Ÿ£¨§¦
ded calA 'dOc`' `N` 'dninY'§¦¨¤¨£ª¨¦§¨£¨
,dOc` DNEM `dYW KixvC `prcï©§¨§¨¦¤§¥¨£ª¨
xrU `N` DA did `l m` ENit`e©£¦¦Ÿ¨¨¨¤¨¥¨
aEzMd xfge ,dlEqR dzid xFgW cg ¤̀¨¨¨§¨§¨§¨©©¨
DNEM `dYW cOll 'dninY' azke§¨©§¦¨§©¥¤§¥¨
m` `d rnWnC ,zEninc`A dninY§¦¨§©§¦§©§©¨¦
,dlEqR xFgW cg` xrU ENit` DA Wi¥¨£¦¥¨¤¨¨§¨
hErin oi`e hErin xg` hErin dede§¨¥¦©©¦§¥¦
dlEqR mipW ,zFAxl `N` hErin xg ©̀©¦¤¨§©§©¦§¨
iYW WxiR m"`xd la` .dxWM cg`e§¤¨§¥¨£¨¨§¥¥¥§¥

:ipiQn dWnl dkld zFxrUb dxez §¨£¨¨§¤¦¦©
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למ  ּפרה טעם הּקּב"ה ׁשלמה ּגּלה הּׂשיגּה לא מּדּוע ׁשה, ְְִִִֶַַַַַָָָָָָֹֹֹֹ

ּגּלהּו לא מּדּוע למׁשה, טעמּה ה' ׁשּגּלה לאחר וכן, .ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹהּמל
יׂשראל? ְְִִֵַָלכלל

לנּו הּמּובנֹות אּלּו ּגם הּתֹורה, מצֹות ּכל ּבזה: ְְִֵֵֶַַַַָָָָָוהּבאּור
מהּׂשגה  ׁשּלמעלה "חּקה", הּוא ּומהּותן יסֹודן ְְְְִֵֶַַַָָָָָָָָֻּבסברא,
ּבגּלּוי  נּכר ּבּה הּמצוה ׁשהיא הּפרה, נקראה ׁשּלכן ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָׂשכלית.

הּתֹורה". "חּקת – מּׂשכל למעלה הפלאתּה ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻיתר
איזֹו להיֹות יכֹולה ׂשכלּיים, ּבטעמים ׁשּנתלּבׁשּו לאחר ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָא
לאיזֹו חס־וׁשלֹום מקֹום ׁשאין הּׂשכל יכריח ׁשאם ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמחׁשבה
טעם  נתּגּלה לא ּכן על אׁשר עליה. נפׁשם ימסרּו לא ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹמצוה,

מצוה  לכל־הּפחֹות ׁשּתהיה ּבכדי יׂשראל, לכלל אדּמה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻּפרה
יהיה  ועל־ידי־זה, ׂשכלּיים, ּבטעמים נתלּבׁשה ׁשּלא ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹאחת
ּדברים. ּבׁשאר ּגם ּבגּלּוי יׂשראל ּבכלל המסירּות־נפׁש ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹּכח

רּבנּו מׁשה ּבתכלית עליו־הׁשלֹום רק להּקּב"ה ּבטל להיֹותֹו , ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹ
ּדכיון  לגמרי, מהּׂשגה ּׁשּלמעלה מה ּגם להּׂשיג יכל ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹהּבּטּול,
אצלֹו הרי ,מהׁשם־יתּבר ּכלל נפרדת לא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹׁשּמציאּותֹו
הּכּונה  וזֹו הּוא, טבעי ּדבר להׁשם־יתּבר ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהמסירּות־נפׁש
ּבהּנחה  ּבמציאּותֹו ׁשהּונח היינּו ּפרה", טעם ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָׁש"הּׂשיג

לאלֹוקּות. הּבּטּול ְִֵַָּפׁשּוטה
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ּבּמדּבר מׁשה ׁשעׂשה ב)ּפרה יט, "ּבּמדּבר"(רש"י מּלת ְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹ
ימיו  ּכל היה ׁשּמׁשה יֹודעים הּכל ׁשהרי לכאֹורה, ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֻמיּתרת
ּדהּנה  לֹומר, ויׁש ׁשם. עׂשה הּפרה את ׁשּגם ּובוּדאי ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָּבּמדּבר,
ּבדרּגה  ׁשּנמצא יהּודי ּגם לטהר ּבכחי אי לֹומר: עלּול ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹאדם

ׁשהּפרה  יֹודע, הוי לֹו: אֹומרים זה על ּביֹותר? ְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָּפחּותה
אין  אׁשר וצּמאֹון ועקרב ׂשרף נחׁש מקֹום ּבּמדּבר, ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָנעׂשית

ּבעׂשּית הּכהנים מתקּדׁשים זֹו ּפרה ּומאפר ּפרה ּכלמים, ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ
ָָּופרה.
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ׁשעל־ידה  אדּומה, ּפרה אֹודֹות מדּוּבר הׁשבּוע ְְֲֶַַַַָָָָָָָָָּבפרׁשת
מת, טּומאת חמּורה, הכי מטּומאה הטהרה ְְֲֲֲֳִִֵֵַַַָָָָנעׂשית
ּתהא  ּבמה יֹודע היה ׁש"לא ּכיון מׁשה" ׁשל ּפניו ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁש"נתּכרּכמּו
ויקחּו גֹו' הּתֹורה חקת "זאת הּקּב"ה לֹו ׁשאמר עד ְְֳִֶַַַַַָָָָָָֹֻטהרתֹו",

וגֹו'". אדּומה ּפרה ְֲֵֶָָָאלי
החיּות) (העדר מת ׁשטּומאת - הרּוחנית ּבעבֹודה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָוענינֹו
מקֹור  ּבה' הדביקּות ׁשנתעלמה ּומצב מעמד על ְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָמֹורה
חיים  אלקיכם ּבה' הּדבקים "ואּתם ׁשּכתּוב ּכמֹו ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹהחיים,
החּיּות  ּגּלּוי (לפעל זה ּומּצב מּמעמד והּטהרה היֹום", ְְְֲֳִִִֶֶַַַַַַָָָָֹּכּולכם
חּקת  "זאת "חּקה", ׁשל ענין הּוא ּבה') ּדבקּותֹו ְְְִֵֵֶַַַָָֹֻֻעל־ידי
"ויקחּו ׁשּכתּוב ּכמֹו ּדוקא, מׁשה ׁשל ּבכחֹו ונעׂשית ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָֹֹהּתֹורה",
ּפרה  ,ׁשמ על נקראת היא "לעֹולם אדמה", ּפרה ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָֻאלי
ּפרה  לקחת מׁשה ׁשל ׁשּבכחֹו הינּו, ּבמדּבר", מׁשה ְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹׁשעׂשה
(ּפרה) ּגם ,לכ ונֹוסף ּכפׁשּוטּה, ּגׁשמית ּפרה - ְְְְֲִִַַַָָָָָָָֻאדמה
("קא") החמימּות ּתקף הגבּורֹות, על ׁשּמֹורה ְֲֲִֶֶַַַָָָֹֻאדמה,
אדמה" ה"ּפרה להעלֹות רק ולא - וחמרּיּות ְְְְְְֲֲִִַַַַָָָָֹֻּבגׁשמּיּות
מה"ּפרה  לעׂשֹות מׁשה ׁשל ׁשּבכחֹו זאת, עֹוד אּלא ְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹעצמּה,
חמּורה. הכי מּטמאה הּטהרה ּתהיה ׁשעל־ידֹו אפר ְְֲֲֲֳִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻֻאדמה"
א', חלק חלקים: לג' נחלק מׁשה ׁשעׂשה הּפרה אפר ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹוהּנה,
ב', חלק להטהר. הּצריכים וכל העירֹות ּבני מּמּנּו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹלּטל
נתּון  ג', וחלק היּמנה. מקדׁשין אחרֹות לפרֹות ּגדֹולים ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹּכהנים
רק  לא היא מת טמא ׁשל ׁשהּטהרה ּכלֹומר, ְְְְֳִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹלמׁשמרת.
אחרֹות  ּפרֹות מאפר ּגם אּלא מׁשה, ׁשעׂשה הפרה ֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹמאפר
לעׂשּית  אבל, מׁשה. ׁשל זמּנֹו לאחרי ׁשּנעׂשּו ּפרֹות) ְְֲֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ(ּתׁשע
ׁשּמּמּנה  מׁשה, ׁשעׂשה הפרה לאפר הצרכּו האחרֹות ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻהּפרֹות
ׁשּגם  ועד אחרֹות, ּפרֹות לעׂשּית ּגדֹולים ּכהנים ְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַָֹמקדׁשין
יצטרכּו הּמׁשיח, הּמל על־ידי העׂשירית הּפרה ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָלעׂשּית

לעֹולם. ׁשּקּים מׁשה, ׁשעׂשה הּפרה מאפר ְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹלקּדׁש

ׁשּפ - ּבעבֹודה ּגם וענינֹו (ּכֹולל מׁשה ׁשל עּולתֹו ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָֹ
ׁשל  החּיּות לגּלֹות ודרא) ּדרא ׁשּבכל ּדמׁשה ְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָֹאתּפׁשטּותא
ׁשּנמצא  זה (ּגם מּיׂשראל ואחד אחד ּכל אצל ּבה' ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָהדביקּות
ּבכל  ּגם ונמׁשכת הֹולכת מת), טמא ׁשל ּומּצב ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבמעמד
(ּכהנים  ּבכ ׁשהעֹוסקים על־ידי־זה ׁשּלאחרי־זה, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהּדֹורֹות
מׁשה  ׁשל ּבכחֹו חדּורים אחרֹות) ּפרֹות ׁשעֹוׂשים ְְֲֲִִִֵֶֶֶָֹֹּגדֹולים

מׁשה). ׁשעׂשה הּפרה ּבאפר ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ(ׁשמקדׁשין
טמאת  ׁשל ּומּצב ּבמעמד ׁשּנמצא יהּודי ּכׁשּפֹוגׁשים . . .ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָֻ
לטהרֹו, חּיבים - הּקדּׁשה חּיּות ּבֹו רֹואים ׁשּלא ְְֲִִֵֶַַַַָָֹֻמת,
ּוביכלּתֹו ּבכחֹו הּוא זה ודבר קדּׁשה, ׁשל ּבחּיּות ְְְְְְֲִֶֶַַָָָָֹֻלהחיֹותֹו
רּבנּו ׁשמׁשה ּכיון ואחד, אחד ּכל ׁשל חֹובתֹו) ּגם ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ(ּובמילא
("מׁשה  ׁשּלֹו הּפרה מאפר לֹו ונֹותן נתן ׁשּבדֹורנּו) ְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ(מׁשה
זיין  פּון אפר ּדעם פּון ּדיר, גיט אּון געגעּבן ּדיר האט ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָרּבנּו
היא  "לעֹולם - מׁשה ׁשל ּבכחֹו היא ּפעּולתֹו ּובמילא, ְְְְִִֵֶֶָָָָָֹֹּפרה"),

מׁשה". ׁשעׂשה ּפרה ,ׁשמ על ְְִִֵֶֶַָָָָֹנקראת
מׁשה  ׁשעׂשה "ּפרה רׁש"י לׁשֹון ּבדּיּוק ּבאּור להֹוסיף ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹויׁש
יֹודעים  הּכל הרי קא־מׁשמע־לן. מאי ׁשּלכאֹורה, - ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹּבמדּבר"
- ׁשם עׂשה הּפרה את ׁשּגם ּובוּדאי ּבמדּבר, היה ְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹׁשמׁשה
ׁשל  ודרּגה ּבמקֹום ׁשּנמצא יהּודי אצל ׁשּגם מלמדנּו ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּבזה
יכֹולים  מים", אין אׁשר וצּמאֹון ועקרב ׂשרף "נחׁש ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָָמדּבר,
מׁשה, ׁשעׂשה ׁשהּפרה ,ּכ ּכדי ועד הּטהרה, ענין ְְְְֳִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹלפעל
ׁשּלאחרי־זה, הּפרֹות ּכל לעׂשּית הּכהנים מקדׁשין ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשּמּמּנה
מה־ הּטהרה, ּבענין הּצר מדּגׁש ׁשּבֹו ּדוקא, ּבמדּבר ְְְְְְֳִִֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻהיתה
ועל־דר־זה  הּמת, את ּבּה מלינים ׁשאין ּבירּוׁשלים, ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשאין־ּכן
עתידה  רז"ל מאמר על־ּפי (ּוּבפרט ּבכללּותּה יׂשראל ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּבארץ
לארץ  ּבחּוץ אּלא יׂשראל), ארץ ּבכל ׁשּתתּפּׁשט ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָירּוׁשלים
וירּוׁשלים. יׂשראל לארץ ּביחס "מדּבר" ּבבחינת ׁשהיא ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָּדוקא,

ועֹוד: ָֹזאת
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נעׂשית  מׁשה ׁשעׂשה הּפרה אפר ׁשעל־ידי לכ ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹנֹוסף
לׂשרֹוף  יּוכל ּבעצמֹו ׁשהּוא עליו לפעל צריכים ׁשּלֹו, ְְְְְֳִִִִֶֶַַַָָָָֹהּטהרה

ולע  ּבעצמֹוּפרה ׁשּיהיה אחרים, לטהר אפר מּמּנה ׂשֹות ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
על־ "טֹופח קדּׁשה, ּבעניני להחיֹותם אחרים על ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַַָָָֻמׁשּפיע

להטּפיח". ְְְִַַַמנת
מאפר  ׁשחלק - ּדוקא מׁשה ׁשל ּבכחֹו נעׂשה זה ענין ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹוגם
מקדׁשין  אחרֹות לּפרֹות ּגדֹולים ּכהנים מׁשה, ׁשעׂשה ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹהּפרה
הראׁשֹונה  הּפרה ּבאפר הּפרה עֹוׂשה את ׁשּמּקדׁשין ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהיּמנה,
לטהר  ּפעּולתֹו המׁש ׁשּגם ּבעבֹודה, ודּוגמתֹו מׁשה. ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשעׂשה
מׁשה. ׁשל ּבכחֹו הּוא ּבעצמֹו) טהֹור ׁשּנעׂשה (לאחרי ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹאחרים
("יענעם  הּזּולת על ּבפעּלה הטרדה ּגדל ׁשּמּצד ּכיון ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻאמנם,
להטּפיח, על־מנת טֹופח לעׂשֹותֹו ועד לטהרֹו, ְְְְְְֲֲִֵֶַַַַַַַַַּבאלעּבן"),
ּבנֹוגע  ּגם להזהיר צר יׁש - עצמֹו על ׁשּיׁשּכח ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹיּתכן

אדמֹו"ר  מו"ח כ"ק ּוכּפתגם לעּבן"), ("אליין עצמֹו ְְְְְֲִֵֶַַַַַָלעבֹודת
על  [=גם פארגעסן" ניט אֹוי מען דארף אליין זי ְִִֵֶֶֶַַַַַ"וועגן

לׁשּכח]. צרי לא ְְִִַַָֹֹעצמֹו
מּמּנּו ׁשחלק - מׁשה ׁשעׂשה הּפרה ּבאפר מרּמז זה ענין ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻוגם
עם  הּפעּלה על ׁשּנֹוסף ,ללּמד "למׁשמרת", נתּון ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָֻהיה
ּומּמּנּו הּטמאים, את מטהרים ׁשּבֹו האפר ּבחלק ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָהּזּולת
למׁשמרת, ׁשּנתּון חלק ּגם יׁשנֹו אחרֹות, לפרֹות ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָמקדׁשין

עצמֹו. עם העבֹודה מרּומזת ְְְֲִֶֶֶֶַָָׁשּבזה
הּזּולת, על ּבהׁשּפעה להתעּסק ׁשּצריכים - מּזה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָוההֹוראה
אֹוי ּבאלעּבט מען נאר אליין, לעּבט מען וואס נאר ְְִֵֶֶֶֶַַָָָ"ניט
הּנ"ל  הׂשיחה ּבהמׁש אדמֹו"ר מו"ח כ"ק ּוכדברי ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָאנדערע",
מנינים  ׁשלׁשה ׁשנים על להׁשּפיע יכֹול ואחד אחד ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּכל

יׂשראל! ְְִִֵֵָמּבני

(â)dúà àéöBäå ïäkä øæòìà-ìà dúà ízúðe§©¤´Ÿ½̈¤¤§¨−̈©Ÿ¥®§¦³Ÿ¨Æ
:åéðôì dúà èçLå äðçnì õeçî-ìà¤¦´©©«£¤½§¨©¬Ÿ−̈§¨¨«

i"yx£¯ÊÚÏ‡∑(ספרי)מצותּהæ ּבּסגן.‰ÁnÏ ıeÁÓŒÏ‡∑(ספרי סח לׁשלׁש(יומא ‡˙d.מחנֹות çחּוץ ËÁLÂ ∆¿»»ְְִַָָָ∆ƒ««¬∆ְֲַָֹ¿»«…»
ÂÈÙÏ∑(מב ׁשֹוחט (יומא רֹואה èזר ואלעזר ,. ¿»»ְְֵֶֶָָָ

(ã)äfäå Bòaöàa dîcî ïäkä øæòìà ç÷ìå§¨©º¤§¨¨¯©Ÿ¥²¦¨−̈§¤§¨®§¦º̈
:íéîòt òáL dîcî ãòBî-ìäà éðt çëð-ìà¤Ÿ̧©§¥¯«Ÿ¤¥²¦¨−̈¤¬©§¨¦«

i"yx£„ÚBÓŒÏ‰‡ Èt ÁÎŒÏ‡∑ּבמזרחֹו הּזאת éעֹומד ּבׁשעת היכל ׁשל ּפתחֹו ורֹואה ּומתּכּון ירּוׁשלים, ׁשל ∆…«¿≈…∆≈ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
כח)הּדם .(יומא ַָ

(ä)døNa-úàå døò-úà åéðéòì äøtä-úà óøNå§¨©¬¤©¨−̈§¥¨®¤Ÿ̈³§¤§¨¨Æ
:óøNé dLøt-ìò dîc-úàå§¤¨½̈©¦§−̈¦§«Ÿ

(å)éìLäå úòìBú éðLe áBæàå æøà õò ïäkä ç÷ìåC §¨©´©Ÿ¥À¥¬¤²¤§¥−§¦´¨®©§¦§¦¾
:äøtä úôøN CBz-ìà¤−§¥©¬©¨¨«

d˙Èג  ˜tÈÂ ‡‰k ¯ÊÚÏ‡Ï d˙È Ôez˙Â¿ƒ¿»«¿∆¿»»«¬»¿«≈»«
:È‰BÓ„˜ d˙È ÒBkÈÂ ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓÏ¿ƒ»»¿«¿ƒ»¿ƒ»«√»ƒ

ÈcÈÂד  dÚaˆ‡a dÓcÓ ‡‰k ¯ÊÚÏ‡ ·qÈÂ¿ƒ«∆¿»»«¬»ƒ¿«¿ƒ¿¿≈¿«ƒ
:ÔÈÓÊ Ú·L dÓcÓ ‡ÓÊ ÔkLÓ Èt‡ Ï·˜Ï»√≈«≈«¿«ƒ¿»ƒ¿«¿«ƒ¿ƒ

ÈÂ˙ה  dkLÓ ˙È È‰BÈÚÏ ‡˙¯Bz ˙È „˜BÈÂ¿≈»¿»¿≈ƒ»«¿«¿»
:„˜BÈ dÏÎ‡ ÏÚ dÓc ˙ÈÂ d¯Naƒ¿«¿»¿««»¿«≈

Ú·ˆeו  ‡·BÊ‡Â ‡Ê¯‡„ ‡Ú‡ ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»»»¿«¿»¿≈»¿«
:‡˙¯Bz ˙„È˜È B‚Ï ÈÓ¯ÈÂ È¯B‰Ê¿ƒ¿ƒ¿≈¿¿ƒ«¿»

minkg izty

(b)æaFYkl ,i"Wxl dWwC ,WExiR¥§¨¤§©¦¦§
,obQA Dzevn `N` .'odMd l` mYzpE'§©¤¤©Ÿ¥¤¨¦§¨¨©§¨
EpiidC ,lFcB odM lW obQA xnFl FpFvx§©©§¨¤Ÿ¥¨§©§
did m`W ,'obq' mWA `xwpe .xfrl ¤̀§¨¨§¦§¨§¥§¨¤¦¨¨
cFarl FnFwnA df did `nh lFcB odMŸ¥¨¨¥¨¨¤¦§©£
,obQA Dzevn WxiRX dnE .dcFar£¨©¤¥¥¦§¨¨©§¨
,obQA Dzevn Ff dxR `weC xnFl FpFvx§©©§¨¨¨¦§¨¨©§¨

miWxtn Wi zFxg` zFxR la``nFi) £¨¨£¥¥§¨§¦¨

(a"nFnvr lFcB odM ici lr ziUrPW¤©£¥©§¥Ÿ¥¨©§
aizM KklE ,KEnqA i"Wx WxitcM¦§¥¥©¦§¨§¨§¦
DzF` xnFl FpFvx ,'DzF` mYzpE'§©¤¨§©¨

zFxg` la` ,obq EpiidC xfrl` dUri©£¤¤§¨¨§©§§¨£¨£¥
:milFcB mipdM ici lr zFUrp©£©§¥Ÿ£¦§¦

ç`kdC 'dpgOl uEgn' opitliC§¨§¦©¦©©£¤§¨¨
zWxtA aizkC 'dpgOl uEgO'n¦¦©©£¤¦§¦§¨¨©
uEgnC `icdA gkEn mzde ,rxFvn§¨§¨¨¨§¤§¨§¦
ccA' aizkcM ,ixii` zFpgn WlWl§¨©£©§¦§¦§¦¨¨
xnFl FpFvx ,'ebe 'dpgOl uEgn aWi¥¥¦©©£¤§©
,FOr aWFi `nh mEW oi`W ccA aWIW¤¥¥¨¨¤¥¨¥¥¦

:`xwIe zWxtA mW oiIrèaizkCn ©¥¨§¨¨©©¦§¨¦¦§¦
hgWe' xninl Dil dedC ,'eiptl'§¨¨©£¨¥§¥©§¨©
xg` `N` ,il dOl 'eiptl' ,'DzF`¨§¨¨¨¨¦¤¨©¥

`Ed in aEzMd WxiR `lCnE .hgFW¥¦§Ÿ¥¥©¨¦
xfA ENit` rnWn ,hgFXd©¥©§©£¦§¨

:dxWMc dxez §¥¨
(c)éaizM `xTA `dC ,uxzl FpFvx§§¨¥§¨©§¨§¦

WlWl uEg dxRd hFgWl KixvC§¨¦¦§©¨¨§¨
i`w df lre ,lirl ziWixtcM zFpgn©£§¦§¦¦§¥§©¤¨¥
zFGdl s`C rnWn ,'ebe 'xfrl` gwle'§¨©¤§¨¨©§©§©§©
oM m`e ,zFGdl Kixv zFpgn WlWl uEg§¨©£¨¦§©§¦¥
.'crFn ld` ipR gkp' KiIW K`id¥¨©¨Ÿ©§¥Ÿ¤¥
ld`d ipR gkp `xTd ixiin `l ,uxznE§¨¥Ÿ©§¥©§¨Ÿ©§¥¨Ÿ¤

:'eke cnFr `N` ,WOn crFnd dxez ¥©¨¤¨¥



נג wlaÎzweg zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'e oey`x meil inei xeriy

(æ)àáé øçàå íéna BøNa õçøå ïäkä åéãâa ñaëå§¦¤̧§¨¹̈©Ÿ¥À§¨©³§¨Æ©©½¦§©©−¨´Ÿ
:áøòä-ãò ïäkä àîèå äðçnä-ìà¤©©«£¤®§¨¥¬©Ÿ¥−©¨¨«¤

i"yx£‰Án‰ŒÏ‡∑ טמא ׁשאין ׁשכינה, למחנה ∆««¬∆ְְֲִֵֵֵֶַָָ
זב  אּלא מחנֹות, לׁשּתי חּוץ ּומצרע ëמׁשּלח קרי .ּובעל ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָֹֻ

·¯Ú‰Œ„Ú Ô‰k‰ ‡ÓËÂ∑ וטמא" ודרׁשהּו: ìסרסהּו ¿»≈«…≈«»»∆ְְְְֵֵֵָָָ
אלֿהּמחנה" יבא ואחר .עדֿהערב ְֲֶֶֶַַַַַָָָֹ

(ç)BøNa õçøå íéna åéãâa ñaëé dúà óøOäå§©Ÿ¥´Ÿ½̈§©¥³§¨¨Æ©©½¦§¨©¬§¨−
:áøòä-ãò àîèå íéna©¨®¦§¨¥−©¨¨«¤

(è)óñàå|õeçî çépäå äøtä øôà úà øBäè Léà §¨©´¦´¨À¥µ¥´¤©¨½̈§¦¦²©¦¬
ìàøNé-éða úãòì äúéäå øBäè íB÷îa äðçnì©©«£¤−§¨´¨®Â§¨«§Â̈©«£©̧§¥«¦§¨¥¯

:àåä úàhç äcð éîì úøîLîì§¦§¤²¤§¥¬¦−̈©¨¬¦«
i"yx£‰ÁnÏ ıeÁÓ ÁÈp‰Â∑(פ"ג חלקים (פרה îלׁשלׁשה ¿ƒƒ«ƒ««¬∆ְֲִִָָֹ

מתחּלק  ואחד הּמׁשחה, ּבהר נתן אחד ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמתחּלקת:
מׁשמרֹות  ׁשל זה ּבחיל; נתן ואחד הּמׁשמרֹות, ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָלכל
הּצריכין  וכל העירֹות ּבני מּמּנּו לּטל לעזרה, חּוץ ְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָָָָֹהיה
לפרֹות  ּגדֹולים ּכהנים – הּמׁשחה ׁשּבהר וזה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹלהּטהר.
למׁשמרת  נתּון – ׁשּבחיל וזה הימּנה. מקּדׁשין ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָאחרֹות

ּבניֿיׂשראל  לעדת "והיתה ׁשּנאמר: הּכתּוב, ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָמּגזרת
c‰.למׁשמרת" ÈÓÏ∑ּכמֹו הּזיה, ג)למי :(איכה ְְִֶֶ¿≈ƒ»ְְֵַָָ

ּבי", ב)"וּיּדּוֿאבן הּגֹוים"(זכריה אתֿקרנֹות "ליּדֹות : ְְִִֶֶֶַַַַַ
זריקה  ‰Â‡.לׁשֹון ˙‡hÁ∑'חּטּוי' ּכפׁשּוטֹו;ðלׁשֹון ְְִָ«»ƒְְִִ

ׁשהיא  לֹומר "חּטאת", הּכתּוב קראּה הלכֹותיה ְְְִִִֶֶַַַָָָָָּולפי
להאסר  .ּבהנאה ñּכקדׁשים ְְֲִֵֵַָָָָָ

(é)àîèå åéãâa-úà äøtä øôà-úà óñàä ñaëåÂ§¦¤Â¨«Ÿ¥̧¤¥³¤©¨¨Æ¤§¨½̈§¨¥−
íëBúa øbä øbìå ìàøNé éðáì äúéäå áøòä-ãò©¨¨®¤§¨«§º̈¦§¥´¦§¨¥À§©¥²©¨¬§−̈

:íìBò úwçì§ª©¬¨«

(àé):íéîé úòáL àîèå íãà Lôð-ìëì úîa òâpä©Ÿ¥¬©§¥−§¨¤´¤¨¨®§¨¥−¦§©¬¨¦«

(áé)éòéáMä íBiáe éLéìMä íBia Bá-àhçúé àeä́¦§©¨º©¯©§¦¦²©¬©§¦¦−
éòéáMä íBiáe éLéìMä íBia àhçúé àì-íàå øäèé¦§¨®§¦¸Ÿ¦§©¹̈©¯©§¦¦²©¬©§¦¦−

:øäèé àì¬Ÿ¦§¨«

iÓa‡ז  d¯N· ÈÁÒÈÂ ‡‰k È‰BLe·Ï ÚaˆÈÂƒ««¿ƒ«¬»¿«¿≈ƒ¿≈¿«»
‡‰k ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡˙È¯LÓÏ ÏeÚÈ Ôk ¯˙·e»«≈≈¿«¿ƒ»ƒ≈¿»»«¬»

:‡LÓ¯ „Ú««¿»

ÈÁÒÈÂח  ‡iÓa È‰BLe·Ï ÚaˆÈ d˙È „˜BÓ„e¿≈»«¿««¿ƒ¿«»¿«¿≈
:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓa d¯N·ƒ¿≈¿«»ƒ≈¿»»««¿»

ÚˆÈÂט  ‡˙¯B˙„ ‡ÓË˜ ˙È ÈÎc ¯·b LBÎÈÂ¿ƒ¿¿«¿≈»ƒ¿»¿¿»¿«¿«
È‰˙e ÈÎc ¯˙‡a ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓÏ¿ƒ»»¿«¿ƒ»«¬«¿≈¿≈
‡˙eÈc‡ ÈÓÏ ‡¯hÓÏ Ï‡¯NÈ È·„ ‡zLÎÏƒ¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«»»¿≈«»»

:‡È‰ ‡˙‡hÁ«»»ƒ

È˙י  ‡˙¯B˙„ ‡ÓË˜ ˙È LÈpÎc ÚaˆÈÂƒ««¿«ƒ»ƒ¿»¿¿»»
È·Ï È‰˙e ‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ È‰BLe·Ï¿ƒƒ≈¿»»««¿»¿≈ƒ¿≈
ÌÈ˜Ï ÔBÎÈÈa Ôe¯i‚˙Èc ‡i¯Bi‚Ïe Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ«»¿ƒ¿«¿≈≈ƒ¿«

:ÌÏÚ√»

È‰ÈÂיא  ‡L‡„ ‡LÙ ÏÎÏ ‡˙Óa ·¯˜Èc¿ƒ¿«¿≈»¿»«¿»∆¡»»ƒ≈
:ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ·‡ÒÓ¿»»«¿»ƒ

ÓBÈ·e‡יב  ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈa È‰BÏÚ ÈcÈ ‡e‰«≈¬ƒ¿»¿ƒ»»¿»
‡ÓBÈa È‰BÏÚ ÈcÈ ‡Ï Ì‡Â Èk„È ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»ƒ¿≈¿ƒ»«≈¬ƒ¿»

:Èk„È ‡Ï ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ·e ‰‡˙ÈÏ¿̇ƒ»»¿»¿ƒ»»»ƒ¿≈

minkg izty

(f)ëdpgnA xYEn zn `nh ENit`e©£¦§¥¥¨§©£¥
xYEOW Fnvr zOn xnge lw ,dIel§¦¨©¨Ÿ¤¦¥©§¤¨
sqFi lW zFnvr ixdW ,dIel dpgnA§©£¥§¦¨¤£¥£¨¤¥
did dIel dpgnA dWnE ,dWn mr Eid̈¦¤¤§©£¥§¦¨¨¨
`nhPW in oMW lM ,did iel ixdW¤£¥¥¦¨¨¨¤¥¦¤¦§¨
dn oM m`e ,dIel dpgnA xYEOW dxRA©¨¨¤¨§©£¥§¦¨§¦¥©
dpgn df 'dpgOd l` `ai xg`e' aizkC¦§¦§©©¨Ÿ¤©©£¤¤©£¥

:dpikWìrnWn `xTaC ,i"Wxl dWwC §¦¨§¨¤§©¦§©§¨©§©
dpgnl `al xYEn eicbA qAMW xg ©̀©¤¦¥§¨¨¨¨Ÿ§©£¥
,axrd cr `nh `Ed oiicr la` dpikW§¦¨£¨£©¦¨¥©¨¤¤
dpgnl `al xYEn `dIW df KiIW ike§¦©¨¤¤§¥¨¨Ÿ§©£¥
`de ,eilr d`nEHdW drWA dpikW§¦¨§¨¨¤©§¨¨¨§¨

m` lFk`l Fl oi` dnExY zlik` ENit £̀¦£¦©§¨¥¤¡¦
qpMi `NW oMW lM ,FWnW aixrd `lŸ¤¡¦¦§¨¤¥¤Ÿ¦¨¥
,FWnW aixrd `l m` dpikW dpgnl§©£¥§¦¨¦Ÿ¤¡¦¦§

:'eke `xwOd qxql Kixv oklg dxez ¨¥¨¦§¨¥©¦§¨
(h)îsC dxtC iWilW wxtA opzcM§¦§©§¤¤§¦¦§¨¨©

dWlXd EWxiR `YtqFYaE ,e"k©¤§¨¥§©§¨
FpFxkf i"Wx mWxiRW FnM miwlg£¨¦§¤¥¥¨©¦¦§
il d`xpe ,azM m"`xde .dkxal¦§¨¨§¨§¥¨©§¦§¤¦
dWlWl miwNgOW Exn`W wENgdW¤©¦¤¨§¤§©§¦¦§¨
iR lr s` iM ,mciA dlAw `Ed miwlg£¨¦©¨¨§¨¨¦©©¦
Wi` sq`e' dNgY aEzMd xn`W¤¨©©¨§¦¨§¨©¦
zcrl dzide' xn`e xfg ,'ebe 'xFdḧ¨©§¨©§¨§¨©£©

dUrI dn ricFdl icM 'ebe 'l`xUi ipA§¥¦§¨¥§¥§¦©©¥¨¤
wEqRde ,xFdh mFwnA DzgPdA DÄ§©¨¨¨§¨¨§©¨
l`xUi ipal dzide' xn`W iWilXd©§¦¦¤¨©§¨§¨¦§¥¦§¨¥
oiC `dIW ricFdl `A 'ebe 'xBd xBle§©¥©¨¨§¦©¤§¥¦
cr ,cinY dGd xcQd iR lr bdFp df¤¥©¦©¥¤©¤¨¦©

:FpFWl o`Mð,FrnWnM z`Hg `l ¨§Ÿ©¨§©§¨
:zxRkn dzid dn lrWñ,xn`Y m`e ¤©¤¨§¨§©¤¤§¦Ÿ©

,xnFl Wie .dPOn oixdhn Eid `lde©£Ÿ¨§©£¦¦¤¨§¥©
Wie .d`pdA dxEq` ligAW df¤¤©¥£¨©£¨¨§¥
KM ,dxRkl oi`AW miWcwM ,miWxtn§¨§¦§¨¨¦¤¨¦§©¨¨¨
mEW oi`e ,KixSW in xdhl `A xt`d̈¥¤¨§©¥¦¤¨¦§¥

:iz`vn .dPOn zxg` d`pdi dxez £¨¨©¤¤¦¤¨¨¨¦



wlaÎzwegנד zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'e oey`x meil inei xeriy
i"yx£B·Œ‡hÁ˙È ‡e‰∑ הּפרה הּזה)òּבאפר .(ס"א ƒ¿«»ְֵֶֶַַָָ

(âé)àìå úeîé-øLà íãàä Lôða úîa òâpä-ìk̈©Ÿ¥¿©§¥´§¤Á¤Á¨«¨¨̧£¤¨¹§´Ÿ
àåää Lôpä äúøëðå ànè ýåýé ïkLî-úà àhçúé¦§©À̈¤¦§©³§Ÿ̈Æ¦¥½§¦§§¨²©¤¬¤©¦−
ãBò äéäé àîè åéìò ÷øæ-àì äcð éî ék ìàøNiî¦¦§¨¥®¦Á¥̧¦¹̈«ŸŸ©³¨¨Æ¨¥´¦«§¤½−

:Bá Búàîèª§¨¬«
i"yx£LÙa ˙Óa∑,האדם נפׁש ׁשל מת? ואיזה ¿≈¿∆∆ְֵֵֶֶֶֶָָָ

ּבהמה  נפׁש הּזאה ,ôלהֹוציא צריכה טמאתּה ׁשאין ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻ
רביעית  זֹו ּבנפׁש, אחר: ּדבר ׁשבעה). טמאת ö(ולא ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֻ

עב)ּדם nË‡.(חולין '‰ ÔkLÓŒ˙‡∑ נכנס לעזרה ÷אם ָ∆ƒ¿«ƒ≈ְֲִִָָָָ
ּוׁשביעי  ׁשליׁשי הּזאת ּבלא ּבטבילה, BÚ„.אפּלּו ְְְְֲִִִִִִִַַָָֹ

B· B˙‡ÓË∑ ׁשּטבל .אףֿעלּֿפי À¿»ִֶַַַָ

(ãé)àaä-ìk ìäàa úeîé-ék íãà äøBzä úàæµŸ©½̈¨−̈¦«¨´§®Ÿ¤¨©¨³
:íéîé úòáL àîèé ìäàa øLà-ìëå ìäàä-ìà¤¨¸Ÿ¤Æ§¨£¤´¨½Ÿ¤¦§−̈¦§©¬¨¦«

i"yx£Ï‰‡‰ŒÏ‡ ‡a‰ŒÏk∑ ׁשהּמת .ּבתֹוכֹוøּבעֹוד »«»∆»…∆ְְֵֶַ

(åè)àîè åéìò ìéút ãéîö-ïéà øLà çeúô éìk ìëå§ŸÆ§¦´¨½©£¤²¥«¨¦¬¨¦−¨¨®¨¥−
:àeä«

i"yx£Áe˙Ù ÈÏk ÏÎÂ∑(א כה הּכתּוב (חולין חרס ּבכלי ¿…¿ƒ»«ְִִֶֶַָ
טמאה  מקּבל ׁשאין לפיכùמדּבר, מּתֹוכֹו, אּלא מּגּבֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻ

– ּבחּבּור יפה עליו ּפתּולה צמידתֹו מגּופת אין ְְְְִִִֵֶַָָָָָאם

טהֹור  – עליו ּפתיל צמיד יׁש אם הא הּוא. .טמא ִִִֵֵָָָָָָָ
ÏÈ˙t∑וכן עברי. ּבלׁשֹון מחּבר, ל)לׁשֹון :(בראשית »ƒְְְְְִִִֵָֻ

נתחּברּתי נפּתלּתי", אלהים .אחֹותי úעם "נפּתּולי ְְְְְֱֲִִִִִִִֵַַַַֹ

eÓÈ˙יג  È„ ‡L‡„ ‡LÙ· ‡˙Óa ·¯˜Èc Ïk»¿ƒ¿«¿≈»¿«¿»∆¡»»ƒ¿
ÈˆzLÈÂ ·‡Ò ÈÈ„ ‡kLÓ ˙È È‰BÏÚ ÈcÈ ‡ÏÂ¿»«≈¬ƒ»«¿¿»«¿»¿«¿ƒ¿≈≈
‡Ï ‡˙eÈc‡ ÈÓ È¯‡ Ï‡¯NiÓ ‡e‰‰ ‡L‡¡»»«ƒƒ¿»≈¬≈≈«»»»
d˙·B‡Ò „BÚ È‰È ·‡ÒÓ È‰BÏÚ e˜È¯cÊ‡ƒ¿¿ƒ¬ƒ¿»»¿≈¿¿≈

:da≈

Ïkיד  ‡kLÓa ˙eÓÈ È¯‡ L‡ ‡˙È¯B‡ ‡c»«¿»¡«¬≈¿¿«¿¿»»
·‡ÒÓ È‰È ‡kLÓa Èc ÏÎÂ ‡kLÓÏ ÏÏÚc¿»≈¿«¿¿»¿»ƒ¿«¿¿»¿≈¿»»

:ÔÈÓBÈ ‡Ú·L«¿»ƒ

ÚÈÈLטו  ˙Ùe‚Ó ˙ÈÏc ÁÈ˙t ÛÒÁc ÔÓ ÏÎÂ¿…««¬«¿ƒ«¿≈¿«¿ƒ«
:‡e‰ ·‡ÒÓ È‰BÏÚ ÛwÓ««¬ƒ¿»»

minkg izty

(ai)òxninl Dil dedC ,uxzl FpFvx§§¨¥©£¨¥§¥©
okl ,dxR` i`w `dC ,dawp oFWl 'DA'¨§§¥¨§¨¨¥©¨¨¨¥
,xt`` i`wC xnFl FpFvx ,xt`A WxiR¥¥§¥¤§©§¨¥©¥¤

:`Ed xkf oFWl xt`ebi dxez §¥¤§¨¨
(bi)ô,'znA' aizMW oeiM ,uxzl FpFvx§§¨¥¥¨¤§¦§¥

`EdW ,uxznE .'WtpA' `EdW `hiWR§¦¨¤§¤¤§¨¥¤
rbFPd lM :xnFlM ,'znA' lr WExiR¥©§¥§©¨©¥©
.'eke mc` Wtp lW ,zn dfi`e ,znA§¥§¥¤¥¤¤¤¨¨
znA' aizM oM mB lirlC iR lr s`e§©©¦¦§¥©¥§¦§¥
aizM lirlC xnFl Wi ,'mc` Wtp lkl§¨¤¤¨¨¥©¦§¥§¦
znA' aizM EN`M iede ,'Wtp lkl znA'§¥§¨¤¤§¨¥§¦§¦§¥
FWExiR iedC ,'mc`d Wtp lM lW¤¨¤¤¨¨¨§¨¥¥
inl' glWIe zWxtC c"nlM c"nlC§¨¤§¨¤§¨¨©©¦§©§¦
LCarl' c"nlM mbe ,dY` in lW 'dY ©̀¨¤¦©¨§©§¨¤§©§§
la` ,awri LCar lW WExitE 'awril§©£Ÿ¥¤©§§©£Ÿ£¨
mr odiYW 'Wtp' zNnE 'zn' zNn o`M̈¦©¥¦©¤¤§¥¤¦
'rbFPd' zNOW d`xpe ,z"iA zF`¥§¦§¤¤¦©©¥©
daiYd KxcM ,odiYW mr dwEaC§¨¦§¥¤§¤¤©¥¨
Kkl ,dixg`NW z"iA mr zxAgzOd©¦§©¤¤¦¥¤§©£¤¨§¨
zNn dwEaC Dpi` ok iR lr s`W xn`̈©¤©©¦¥¥¨§¨¦©
`EdW WxiR okl ,'znA' mr wx 'rbFPd'©¥©©¦§¥¨¥¥¥¤

:'znA' lr WExiRö,zOd on `vFId ¥©§¥©¥¦©¥
Kixve draW z`nEh `nhi FA rbFPdW¤©¥©¦§¨§©¦§¨§¨¦

didi df itlE .iriaWE iWilW diGd©¨¨§¦¦§¦¦§¦¤¦§¤
WxiR okle ,FrnWnM z"iAd WEOiW¦©¥§©§¨§¨¥¥¥
,dWw xg` xaC itlE .'eke xg` xaC̈¨©¥§¦¨¨©¥¨¤
oeiM ,'ebe 'WtpA F`' xninl Dil ded£¨¥§¥©§¤¤¥¨
okl ,'znA' zNnl xE`iA 'WtpA' oi`W¤¥§¤¤¥§¦©§¥¨¥

:oFW`xd mrhl mB WxiR÷mEXn ¥¥©§©©¨¦¦
oMWn z` `Oh `nhp `EdWM rnWnC§©§©§¤¦§¨¦¥¤¦§©
`Ed m` `nh oMWOd `di dOle ,'d§¨¨§¥©¦§¨¨¥¦
xg`e `nhPWM ixiinC uxznE .`nḧ¥§¨¥§©§¦§¤¦§¨§©©
m`e .`HgzIW mcFw dxfrl qpkp KM̈¦§©¨£¨¨¤¤¦§©¨§¦
oMWOl qpkp m` Wxtl Fl did ,xn`YŸ©¨¨§¨¥¦¦§©©¦§¨
rnWn ied oM m`C ,xnFl Wie .'ek§¥©§¦¥£¥©§©
xEq` f` `nh `EdW `YWd `weC©§¨©§¨¤¨¥¨¨
xYEn dxdh zrWA la` ,mW `al̈Ÿ¨£¨¦§©¨¢¨¨
mW axwil xEq` xf `de ,mW qpMil¦¨¥¨§¨¨¨¦§©¨
ENit`' WxiRX dnE .dxdh zrWA s ©̀¦§©¨¢¨©¤¥¥£¦
`weC `nlC zFWwdl oi` ,'dliahA¦§¦¨¥§©§¦§¨©§¨
zqipkA xEQi` Wi dliah `lA§Ÿ§¦¨¥¦¦§¦©
KlFde Dil Wxtn Fnvr i"Wx .dxfrd̈£¨¨©¦©§§¨¥¥§¥
aizkCn xnFl FpFvx ,'Fa Fz`nh cFr'ª§¨§©¦¦§¦
Fnvr xdHW rnWn 'Fa Fz`nh cFr'ª§¨©§©¤¦¥©§
zvw oicrW `N` ,Ff d`nHn zvw§¨¦ª§¨¤¨¤£©¦§¨
iWilW z`Gd dGd `NW ,eilr d`nhª§¨¨¨¤Ÿ¦¨©¨©§¦¦

laHWM s` rnWn oM m` ,iriaWE§¦¦¦¥©§©©§¤¨©
aizkCn ,iOp i` .mW qpMil xEq` xaM§¨¨¦¨¥¨¦©¦¦¦§¦
rnW 'ebe 'eilr wxf `l dCp in iM'¦¥¦¨ŸŸ©¨¨§©
ded lah `l i`C ,laHW ixiinC DPin¦¨§©§¦¤¨©§¦Ÿ¨©£¨
wxf `le miOA ugx `le' xninl Dil¥§¥©§Ÿ¨©©©¦§ŸŸ©
iR lr s` ixiin KgxM lr `N` ,'eilr̈¨¤¨©¨§¨©§¥©©¦

:laHWci dxez ¤¨©
(ci)øld`dW xn`Y `NW iwER`l§©¥¤ŸŸ©¤¨Ÿ¤

.zOd EPOn `vIW s` mlFrl `Ohn§©¥§¨©¤¨¨¦¤©¥
Fpi` `d ,`nhi i`OnC ,`Ed `xaqC¦§¨¨§¦©¦§¨¨¥
m` `nlWA .d`nEh mEW `UFpe rbFp¥©§¥§¨¦§¨¨¦
ld`d lM ENi`M dUrp ,ld`A zOd©¥¨Ÿ¤©£¨§¦¨¨Ÿ¤
d`nEHd oi`W oeiM ,d`nEh `ln̈¥§¨¥¨¤¥©§¨
dlFre zrwFA didYW `id dvEvx§¨¦¤¦§¤©©§¨
Dpi`WM la` ,ld`A zhXRzn Dpi`e§¥¨¦§©¤¤¨Ÿ¤£¨§¤¥¨
`Ade ,ld`A zhXRzn `id dvEvx§¨¦¦§©¤¤¨Ÿ¤§©¨
,Dnvr d`nEHA rbp ENi`M ld`d l ¤̀¨Ÿ¤§¦¨©©§¨©§¨

:oiadl lweeh dxez §©§¨¦
(eh)ùipinW zWxtA EpivOW oeiM¥¨¤¨¦§¨¨©§¦¦

`N` FABn `OHn Fpi` qxg ilkC¦§¦¤¤¥¦©¥¦©¤¨
:'eke Kkitl ,Fxie`nú,xn`Y m`e ¥£¦§¦¨§¦Ÿ©

ilEYtp' WxiR `vIe zWxtA lirl `de§¨§¥§¨¨©©¥¥¥¥©§¥
FWxiR wExq oA mgpn ,'iYlYtp midl ¡̀Ÿ¦¦§©§¦§©¥¤¨¥§



נה wlaÎzweg zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'e oey`x meil inei xeriy
i"yx£B·Œ‡hÁ˙È ‡e‰∑ הּפרה הּזה)òּבאפר .(ס"א ƒ¿«»ְֵֶֶַַָָ

(âé)àìå úeîé-øLà íãàä Lôða úîa òâpä-ìk̈©Ÿ¥¿©§¥´§¤Á¤Á¨«¨¨̧£¤¨¹§´Ÿ
àåää Lôpä äúøëðå ànè ýåýé ïkLî-úà àhçúé¦§©À̈¤¦§©³§Ÿ̈Æ¦¥½§¦§§¨²©¤¬¤©¦−
ãBò äéäé àîè åéìò ÷øæ-àì äcð éî ék ìàøNiî¦¦§¨¥®¦Á¥̧¦¹̈«ŸŸ©³¨¨Æ¨¥´¦«§¤½−

:Bá Búàîèª§¨¬«
i"yx£LÙa ˙Óa∑,האדם נפׁש ׁשל מת? ואיזה ¿≈¿∆∆ְֵֵֶֶֶֶָָָ

ּבהמה  נפׁש הּזאה ,ôלהֹוציא צריכה טמאתּה ׁשאין ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻ
רביעית  זֹו ּבנפׁש, אחר: ּדבר ׁשבעה). טמאת ö(ולא ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֻ

עב)ּדם nË‡.(חולין '‰ ÔkLÓŒ˙‡∑ נכנס לעזרה ÷אם ָ∆ƒ¿«ƒ≈ְֲִִָָָָ
ּוׁשביעי  ׁשליׁשי הּזאת ּבלא ּבטבילה, BÚ„.אפּלּו ְְְְֲִִִִִִִַַָָֹ

B· B˙‡ÓË∑ ׁשּטבל .אףֿעלּֿפי À¿»ִֶַַַָ

(ãé)àaä-ìk ìäàa úeîé-ék íãà äøBzä úàæµŸ©½̈¨−̈¦«¨´§®Ÿ¤¨©¨³
:íéîé úòáL àîèé ìäàa øLà-ìëå ìäàä-ìà¤¨¸Ÿ¤Æ§¨£¤´¨½Ÿ¤¦§−̈¦§©¬¨¦«

i"yx£Ï‰‡‰ŒÏ‡ ‡a‰ŒÏk∑ ׁשהּמת .ּבתֹוכֹוøּבעֹוד »«»∆»…∆ְְֵֶַ

(åè)àîè åéìò ìéút ãéîö-ïéà øLà çeúô éìk ìëå§ŸÆ§¦´¨½©£¤²¥«¨¦¬¨¦−¨¨®¨¥−
:àeä«

i"yx£Áe˙Ù ÈÏk ÏÎÂ∑(א כה הּכתּוב (חולין חרס ּבכלי ¿…¿ƒ»«ְִִֶֶַָ
טמאה  מקּבל ׁשאין לפיכùמדּבר, מּתֹוכֹו, אּלא מּגּבֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻ

– ּבחּבּור יפה עליו ּפתּולה צמידתֹו מגּופת אין ְְְְִִִֵֶַָָָָָאם

טהֹור  – עליו ּפתיל צמיד יׁש אם הא הּוא. .טמא ִִִֵֵָָָָָָָ
ÏÈ˙t∑וכן עברי. ּבלׁשֹון מחּבר, ל)לׁשֹון :(בראשית »ƒְְְְְִִִֵָֻ

נתחּברּתי נפּתלּתי", אלהים .אחֹותי úעם "נפּתּולי ְְְְְֱֲִִִִִִִֵַַַַֹ

eÓÈ˙יג  È„ ‡L‡„ ‡LÙ· ‡˙Óa ·¯˜Èc Ïk»¿ƒ¿«¿≈»¿«¿»∆¡»»ƒ¿
ÈˆzLÈÂ ·‡Ò ÈÈ„ ‡kLÓ ˙È È‰BÏÚ ÈcÈ ‡ÏÂ¿»«≈¬ƒ»«¿¿»«¿»¿«¿ƒ¿≈≈
‡Ï ‡˙eÈc‡ ÈÓ È¯‡ Ï‡¯NiÓ ‡e‰‰ ‡L‡¡»»«ƒƒ¿»≈¬≈≈«»»»
d˙·B‡Ò „BÚ È‰È ·‡ÒÓ È‰BÏÚ e˜È¯cÊ‡ƒ¿¿ƒ¬ƒ¿»»¿≈¿¿≈

:da≈

Ïkיד  ‡kLÓa ˙eÓÈ È¯‡ L‡ ‡˙È¯B‡ ‡c»«¿»¡«¬≈¿¿«¿¿»»
·‡ÒÓ È‰È ‡kLÓa Èc ÏÎÂ ‡kLÓÏ ÏÏÚc¿»≈¿«¿¿»¿»ƒ¿«¿¿»¿≈¿»»

:ÔÈÓBÈ ‡Ú·L«¿»ƒ

ÚÈÈLטו  ˙Ùe‚Ó ˙ÈÏc ÁÈ˙t ÛÒÁc ÔÓ ÏÎÂ¿…««¬«¿ƒ«¿≈¿«¿ƒ«
:‡e‰ ·‡ÒÓ È‰BÏÚ ÛwÓ««¬ƒ¿»»

minkg izty

(ai)òxninl Dil dedC ,uxzl FpFvx§§¨¥©£¨¥§¥©
okl ,dxR` i`w `dC ,dawp oFWl 'DA'¨§§¥¨§¨¨¥©¨¨¨¥
,xt`` i`wC xnFl FpFvx ,xt`A WxiR¥¥§¥¤§©§¨¥©¥¤

:`Ed xkf oFWl xt`ebi dxez §¥¤§¨¨
(bi)ô,'znA' aizMW oeiM ,uxzl FpFvx§§¨¥¥¨¤§¦§¥

`EdW ,uxznE .'WtpA' `EdW `hiWR§¦¨¤§¤¤§¨¥¤
rbFPd lM :xnFlM ,'znA' lr WExiR¥©§¥§©¨©¥©
.'eke mc` Wtp lW ,zn dfi`e ,znA§¥§¥¤¥¤¤¤¨¨
znA' aizM oM mB lirlC iR lr s`e§©©¦¦§¥©¥§¦§¥
aizM lirlC xnFl Wi ,'mc` Wtp lkl§¨¤¤¨¨¥©¦§¥§¦
znA' aizM EN`M iede ,'Wtp lkl znA'§¥§¨¤¤§¨¥§¦§¦§¥
FWExiR iedC ,'mc`d Wtp lM lW¤¨¤¤¨¨¨§¨¥¥
inl' glWIe zWxtC c"nlM c"nlC§¨¤§¨¤§¨¨©©¦§©§¦
LCarl' c"nlM mbe ,dY` in lW 'dY ©̀¨¤¦©¨§©§¨¤§©§§
la` ,awri LCar lW WExitE 'awril§©£Ÿ¥¤©§§©£Ÿ£¨
mr odiYW 'Wtp' zNnE 'zn' zNn o`M̈¦©¥¦©¤¤§¥¤¦
'rbFPd' zNOW d`xpe ,z"iA zF`¥§¦§¤¤¦©©¥©
daiYd KxcM ,odiYW mr dwEaC§¨¦§¥¤§¤¤©¥¨
Kkl ,dixg`NW z"iA mr zxAgzOd©¦§©¤¤¦¥¤§©£¤¨§¨
zNn dwEaC Dpi` ok iR lr s`W xn`̈©¤©©¦¥¥¨§¨¦©
`EdW WxiR okl ,'znA' mr wx 'rbFPd'©¥©©¦§¥¨¥¥¥¤

:'znA' lr WExiRö,zOd on `vFId ¥©§¥©¥¦©¥
Kixve draW z`nEh `nhi FA rbFPdW¤©¥©¦§¨§©¦§¨§¨¦

didi df itlE .iriaWE iWilW diGd©¨¨§¦¦§¦¦§¦¤¦§¤
WxiR okle ,FrnWnM z"iAd WEOiW¦©¥§©§¨§¨¥¥¥
,dWw xg` xaC itlE .'eke xg` xaC̈¨©¥§¦¨¨©¥¨¤
oeiM ,'ebe 'WtpA F`' xninl Dil ded£¨¥§¥©§¤¤¥¨
okl ,'znA' zNnl xE`iA 'WtpA' oi`W¤¥§¤¤¥§¦©§¥¨¥

:oFW`xd mrhl mB WxiR÷mEXn ¥¥©§©©¨¦¦
oMWn z` `Oh `nhp `EdWM rnWnC§©§©§¤¦§¨¦¥¤¦§©
`Ed m` `nh oMWOd `di dOle ,'d§¨¨§¥©¦§¨¨¥¦
xg`e `nhPWM ixiinC uxznE .`nḧ¥§¨¥§©§¦§¤¦§¨§©©
m`e .`HgzIW mcFw dxfrl qpkp KM̈¦§©¨£¨¨¤¤¦§©¨§¦
oMWOl qpkp m` Wxtl Fl did ,xn`YŸ©¨¨§¨¥¦¦§©©¦§¨
rnWn ied oM m`C ,xnFl Wie .'ek§¥©§¦¥£¥©§©
xEq` f` `nh `EdW `YWd `weC©§¨©§¨¤¨¥¨¨
xYEn dxdh zrWA la` ,mW `al̈Ÿ¨£¨¦§©¨¢¨¨
mW axwil xEq` xf `de ,mW qpMil¦¨¥¨§¨¨¨¦§©¨
ENit`' WxiRX dnE .dxdh zrWA s ©̀¦§©¨¢¨©¤¥¥£¦
`weC `nlC zFWwdl oi` ,'dliahA¦§¦¨¥§©§¦§¨©§¨
zqipkA xEQi` Wi dliah `lA§Ÿ§¦¨¥¦¦§¦©
KlFde Dil Wxtn Fnvr i"Wx .dxfrd̈£¨¨©¦©§§¨¥¥§¥
aizkCn xnFl FpFvx ,'Fa Fz`nh cFr'ª§¨§©¦¦§¦
Fnvr xdHW rnWn 'Fa Fz`nh cFr'ª§¨©§©¤¦¥©§
zvw oicrW `N` ,Ff d`nHn zvw§¨¦ª§¨¤¨¤£©¦§¨
iWilW z`Gd dGd `NW ,eilr d`nhª§¨¨¨¤Ÿ¦¨©¨©§¦¦

laHWM s` rnWn oM m` ,iriaWE§¦¦¦¥©§©©§¤¨©
aizkCn ,iOp i` .mW qpMil xEq` xaM§¨¨¦¨¥¨¦©¦¦¦§¦
rnW 'ebe 'eilr wxf `l dCp in iM'¦¥¦¨ŸŸ©¨¨§©
ded lah `l i`C ,laHW ixiinC DPin¦¨§©§¦¤¨©§¦Ÿ¨©£¨
wxf `le miOA ugx `le' xninl Dil¥§¥©§Ÿ¨©©©¦§ŸŸ©
iR lr s` ixiin KgxM lr `N` ,'eilr̈¨¤¨©¨§¨©§¥©©¦

:laHWci dxez ¤¨©
(ci)øld`dW xn`Y `NW iwER`l§©¥¤ŸŸ©¤¨Ÿ¤

.zOd EPOn `vIW s` mlFrl `Ohn§©¥§¨©¤¨¨¦¤©¥
Fpi` `d ,`nhi i`OnC ,`Ed `xaqC¦§¨¨§¦©¦§¨¨¥
m` `nlWA .d`nEh mEW `UFpe rbFp¥©§¥§¨¦§¨¨¦
ld`d lM ENi`M dUrp ,ld`A zOd©¥¨Ÿ¤©£¨§¦¨¨Ÿ¤
d`nEHd oi`W oeiM ,d`nEh `ln̈¥§¨¥¨¤¥©§¨
dlFre zrwFA didYW `id dvEvx§¨¦¤¦§¤©©§¨
Dpi`WM la` ,ld`A zhXRzn Dpi`e§¥¨¦§©¤¤¨Ÿ¤£¨§¤¥¨
`Ade ,ld`A zhXRzn `id dvEvx§¨¦¦§©¤¤¨Ÿ¤§©¨
,Dnvr d`nEHA rbp ENi`M ld`d l ¤̀¨Ÿ¤§¦¨©©§¨©§¨

:oiadl lweeh dxez §©§¨¦
(eh)ùipinW zWxtA EpivOW oeiM¥¨¤¨¦§¨¨©§¦¦

`N` FABn `OHn Fpi` qxg ilkC¦§¦¤¤¥¦©¥¦©¤¨
:'eke Kkitl ,Fxie`nú,xn`Y m`e ¥£¦§¦¨§¦Ÿ©

ilEYtp' WxiR `vIe zWxtA lirl `de§¨§¥§¨¨©©¥¥¥¥©§¥
FWxiR wExq oA mgpn ,'iYlYtp midl ¡̀Ÿ¦¦§©§¦§©¥¤¨¥§

wlaÎzweg zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'e oey`x meil inei xeriy

(æè)Bà áøç-ììça äãOä éðt-ìò òbé-øLà ìëå§¸Ÿ£¤¦©¹©§¥´©¨¤À©«£©¤̧¤Æ´
:íéîé úòáL àîèé øá÷á Bà íãà íöòá-Bà úîá§¥½«§¤¬¤¨−̈´§®̈¤¦§−̈¦§©¬¨¦«

i"yx£‰„O‰ ÈtŒÏÚ∑(עב ודֹופק (חולין ּגֹולל לרּבֹות ּדרׁשּו: ׁשם àרּבֹותינּו ׁשאין הּׂשדה", "עלּֿפני ּופ ׁשּוטֹו: . «¿≈«»∆ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ּבנגיעה  ׁשם הּמת מטּמא – .אהל ְְִִֵֵֶַַָָֹ

(æé)åéìò ïúðå úàhçä úôøN øôòî àîhì eç÷ìå§¨«§Æ©¨¥½¥«£©−§¥©´©«©¨®§¨©¬¨¨²
:éìk-ìà íéiç íéî©¬¦©¦−¤¤«¦

(çé)äfäå øBäè Léà íéna ìáèå áBæà ç÷ìå§¨©̧¥¹§¨©´©©»¦»¦´¨¼§¦¨³
-eéä øLà úBLôpä-ìòå íéìkä-ìk-ìòå ìäàä-ìò©¨¸Ÿ¤Æ§©¨©¥¦½§©©§¨−£¤´¨«
:øáwá Bà úná Bà ììçá Bà íöòa òâpä-ìòå íL̈®§©©Ÿ¥À©©¤̧¤Æ´¤«¨½̈¬©¥−¬©¨«¤

(èé)íBiáe éLéìMä íBia àîhä-ìò øähä äfäå§¦¨³©¨ŸÆ©©¨¥½©¬©§¦¦−©´
õçøå åéãâa ñaëå éòéáMä íBia Bàhçå éòéáMä©§¦¦®§¦§Æ©´©§¦¦½§¦¤¯§¨¨²§¨©¬

:áøòa øäèå íéna©©−¦§¨¥¬¨¨«¤
i"yx£ÈÚÈ·M‰ ÌBia B‡hÁÂ∑(ספרי) ּגמר .טהרתֹוáהּוא ¿ƒ¿««¿ƒƒְֳַָָ

(ë)Lôpä äúøëðå àhçúé àìå àîèé-øLà Léàå§¦³£¤¦§¨Æ§´Ÿ¦§©½̈§¦§§¨²©¤¬¤
éî ànè ýåýé Lc÷î-úà ék ìäwä CBzî àåää©¦−¦´©¨¨®¦Á¤¦§©̧§Ÿ̈¹¦¥À¥¬

:àeä àîè åéìò ÷øæ-àì äcð¦¨²«ŸŸ©¬¨−̈¨¥¬«
i"yx£'B‚Â ‡ÓËÈŒ¯L‡ LÈ‡Â∑ נאמר לּמה "מקּדׁש", נאמר ּב'ׁשבּועֹות'âאם ּכדאיתא כּו'? טז)"מׁשּכן" .(דף ¿ƒ¬∆ƒ¿»¿ְְְְֱֱִִִִִִֶֶַַָָָָָ

a¯Á‡טז  ÏË˜a ‡Ï˜Á Èt‡ ÏÚ ·¯˜È Èc ÏÎÂ¿…ƒƒ¿«««≈«¿»ƒ¿≈«¿»
È‰È ‡¯·˜· B‡ ‡L‡„ ‡Ó¯‚· B‡ ‡˙Ó· B‡¿≈»¿«¿»∆¡»»¿ƒ¿»¿≈

:ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ·‡ÒÓ¿»»«¿»ƒ

hÁ‡˙‡יז  ˙„˜È ¯ÙÚÓ ·‡ÒÓ„Ï Ôe·qÈÂ¿ƒ¿¿ƒ¿»»≈¬«¿≈««»»
:ÔÓÏ ÚeaÓ ÈÓ È‰BÏÚ ÔezÈÂ¿ƒ¿¬ƒ≈««¿»

ÈcÈÂיח  ÈÎc ¯·b ‡iÓa ÏeaËÈÂ ‡·BÊ‡ ·qÈÂ¿ƒ«≈»¿ƒ¿¿«»¿«¿≈¿«≈
Èc ‡˙LÙ ÏÚÂ ‡iÓ Ïk ÏÚÂ ‡kLÓ ÏÚ««¿¿»¿«»»«»¿««¿»»ƒ
B‡ ‡ÏË˜· B‡ ‡Ó¯‚a ·¯˜Èc ÏÚÂ Ôn˙ BÂ‰¬«»¿«¿ƒ¿«¿«¿»¿»≈»

:‡¯·˜· B‡ ‡˙Ó·¿≈»¿ƒ¿»

˙ÈÏ˙‡‰יט  ‡ÓBÈa ‡·‡ÒÓ ÏÚ ‡ÈÎ„ ÈcÈÂ¿«≈«¿»«¿»»»¿»¿ƒ»»
‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa dpk„ÈÂ ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»ƒ«ƒ≈¿»¿ƒ»»
Èk„ÈÂ ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï ÚaˆÈÂƒ««¿ƒ¿«¿≈¿«»¿ƒ¿≈

:‡LÓ¯·¿«¿»

ÈˆzLÈÂכ  È‰BÏÚ ÈcÈ ‡ÏÂ ·‡zÒÈ Èc ¯·‚e¿«ƒƒ¿»«¿»«≈¬ƒ¿ƒ¿≈≈
‡Lc˜Ó ˙È È¯‡ ‡Ï‰˜ BbÓ ‡e‰‰ ‡L‡¡»»«ƒ¿»»¬≈»«¿¿»
È‰BÏÚ e˜È¯cÊ‡ ‡Ï ‡˙eÈc‡ ÈÓ ·‡Ò ÈÈ„«¿»¿«≈«»»»ƒ¿¿ƒ¬ƒ

:‡e‰ ·‡ÒÓ¿»»

minkg izty

z`n mixEAg ,'lizR cinv' zxAgnA§©§¤¤¨¦¨¦¦¦¥¥
FWxtn ip`e ,'eke iYxAgzp mFwOd©¨¦§©©§¦©£¦§¨§
xnFl wgFce .'eke 'lYlztE WTr' oFWl§¦¥§©§Ÿ§©©
oA mgpn lW FWExiR itl WxiR o`M iM¦¨¥¥§¦¥¤§©¥¤
Wie .Dil `xiaq `l DilC oeiM wExq̈¥¨§¥¨§¦¨¥§¥
ip`e' lirl WxiRX dn iM Wxtl§¨¥¦©¤¥¥§¥©£¦
lr WExiR `Ed 'eke 'WTr oFWl FWxtn§¨§§¦¥¥©
`xzA 'iYlYtp' la` ,'midl` ilEYtp'©§¥¡Ÿ¦£¨¦§©§¦©§¨
o`ke ,'lizR cinv' oFWNn FWxtn `Ed§¨§¦§¨¦¨¦§¨
iYxAgzp 'iYlYtp' oM mB Wxtn `Ed§¨¥©¥¦§©§¦¦§©©§¦
df oi` iM ,wEgC d`xp la` .izFg` mr¦£¦£¨¦§¤¨¦¥¤

oiIre .oEIr Kixve ,i"Wx zErnWnxEbA) ©§¨©¦§¨¦¦§©¥§

(dix`:Kix`d mW iMfh dxez ©§¥¦¨¤¡¦

(fh)àipR lr md minrR aFxW¤§¨¦¥©§¥
lr oYiPd sCd `Ed 'llFB' .dcVd©¨¤¥©©©¦¨©
ixw zFptCAW ozF`e ,iEQikl oFx`d̈¨§¦§¨¤©§¨¨¥

'wtFC' Edl(oiCd xnbp wxR oixcdpqA i"Wx)Wie . §¥©¦§©§¤§¦¤¤¦§©©¦§¥
aizkcM daSOd `Ed 'llFB' miWxtn§¨§¦¥©©¥¨§¦§¦
WExitM `Ed 'wtFc'e ,'oa`d z` Ellbe'§¨§¤¨¤¤§¥§¥

:oFW`xfi dxez ¦
(hi)áFzxdh `weC ike ,uxzl FpFvx§§¨¥§¦©§¨¨¢¨

iriaXd mFIn xzFi la` ,iriaXd mFIA©©§¦¦£¨¥¦©§¦¦
xnFge lw `AxC` ,xdHl lFki oi ¥̀¨¦©¥©§©¨©¨¤
`xw opirnW`l `A `lC ,WxtnE .`Ed§¨¥§Ÿ¨§©§§¦©§¨
,iriaXd mFIA Fzxdh xnbC `N ¤̀¨¦§©¨¢¨©©§¦¦
EN`kE ,iriaW mFIn zFgR iwER`l§©¥¨¦§¦¦§¦

:'Fzxdh xnB mFiA' xn`k dxez ¨©§§©¨¢¨
(k)âWCwn iAB xn`p m` ,xnFl FpFvx§©¦¤¡©©¥¦§¨

xnge lw ,d`nEhA qpMil xEq`W¤¨¦¨¥§§¨©¨Ÿ¤
.dgWOd onWA gWnp `EdC ,oMWOA©¦§¨§¦§©§¤¤©¦§¨
xn`p `le oMWn xn`p EN` ,uxznE§¨¥¦¤¡©¦§¨§Ÿ¤¡©
`Ed oMWOd lr :xnF` iziid ,WCwn¦§¨¨¦¦¥©©¦§¨
oi`X dn ,dgWOd onWA gWnPW aiIg©¨¤¦§©§¤¤©¦§¨©¤¥
onWA gWnp `NW WCwOA oM¥©¦§¨¤Ÿ¦§©§¤¤
ded WCwn xn`p m`e .dgWOd©¦§¨§¦¤¡©¦§¨£¨
zXEcw FzXEcTW WCwON dn `pin`̈¦¨©©¦§¨¤§¨§©
oi`W oMWn oM oi`X dn ,mlFr¨©¤¥¥¦§¨¤¥
,drW itl `N` mlFr zXEcw FzXEcw§¨§©¨¤¨§¦¨¨

:ol rnWn `w`k dxez ¨©§©¨



wlaÎzwegנו zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'e oey`x meil inei xeriy

(àë)ñaëé äcpä-éî äfîe íìBò úwçì íäì äúéäå§¨«§¨¬¨¤−§ª©´¨®©¥³¥«©¦¨Æ§©¥´
:áøòä-ãò àîèé äcpä éîa òâpäå åéãâa§¨½̈§©Ÿ¥̧©Æ§¥´©¦½̈¦§−̈©¨¨«¤

i"yx£‰cp‰ŒÈÓ ‰fÓe∑(יד יומא ט, אמרּו(נדה רּבֹותינּו «≈≈«ƒ»ְֵַָ
טהֹור  מי ãׁשהּמּזה ׁשהּנֹוׂשא ללּמד ּבא וזה ,ä חּטאת ְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

מהֿ ׁשעליו, ּבגדים לטּמא חמּורה טמאה טמא –ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֻ

לֹומר  "מּזה", ּבלׁשֹון ׁשהֹוציאֹו וזה ּבּנֹוגע. ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַּׁשאיןּֿכן
הּזאה  ׁשעּור ּבהן ׁשּיהא עד מטּמאין ׁשאינן ל. ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

‡ÓËÈ 'B‚Â Ú‚p‰Â∑ טעּון ּבגדים åואין .ּכּבּוס ¿«…≈«¿ƒ¿»ְְִִֵָָ

(áë)úòâpä Lôpäå àîèé àîhä Ba-òbé-øLà ìëå§²Ÿ£¤¦©¬©¨¥−¦§¨®§©¤¬¤©Ÿ©−©
ô :áøòä-ãò àîèz¦§¨¬©¨¨«¤

i"yx£BaŒÚbÈŒ¯L‡ ÏÎÂ∑ ׁשּנטמא הּזה æ"הּטמא" ¿…¬∆ƒ«ְִֵֶֶַַָָ
"יטמא" ‰Ú‚p˙.ּבּמת LÙp‰Â∑ ּבטמא .מת çּבֹו ְִֵַָ¿«∆∆«…««ְִֵֵ

·¯Ú‰Œ„Ú ‡ÓËz∑ אבֹות אבי ׁשהּמת למדנּו, מּכאן ƒ¿»«»»∆ְֲֲִִֵֶַַָָ
זהּו אדם. ּומטּמא הּטמאה אב ּבֹו והּנֹוגע ְְְְֵֵֶַַַַַַָָָָֻֻהּטמאה,

והלכֹותיה  מׁשמעּה לפי אּגדה .ּפרּוׁשּה ּומדרׁש ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָ
וזהּו: הּדרׁשן, מׁשה רּבי ׁשל מיסֹודֹו ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָֹהעּתקּתי

(á)EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ∑ נזמי ּפרקּו ׁשהם ּכׁשם מּׁשּלהם, ¿ƒ¿≈∆ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָ
מּׁשּלהם  לכּפרה זֹו יביאּו ּכ מּׁשּלהם, לעגל .הּזהב ְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ

‰n„‡ ‰¯Ù∑ׁשפחה לבן ׁשל מׁשל ּפּלטין ׁשּטּנף »»¬À»ְְִִִֵֶֶֶַָָָָ
ּפרה  ּתבא ּכ הּצֹואה, ּותקּנח אּמֹו ּתבא אמרּו: .מלè ְְִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹ

העגל  על ׁשם∑‡„n‰.ּותכּפר א)על "אם (ישעיה : ְֵֵֶַַָ¬À»ִֵַ
אדם  קרּוי ׁשהחטא כּתֹולע", על ∑ÓÈÓz‰.יאּדימּו ְְִֵֶַַַָָָֹ¿ƒ»ַ

– מּומין ּבעלי ּבֹו ונעׂשּו ּתמימים ׁשהיּו יׂשראל ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָׁשם
לתּמּותם  ויחזרּו עליהם ּותכּפר זֹו ÏÚ‰.ּתבא ‡Ï ְְְְְֲֵֵֶַַַָָֹ…»»

ÏÚ ‰ÈÏÚ∑:ׁשמים על מעליהם ׁשּפרקּו ּכׁשם »∆»…ְְֲִֵֵֵֶֶַָָֹ
(â)Ô‰k‰ ¯ÊÚÏ‡ŒÏ‡∑ ׁשהּוא אהרן, על ׁשּנקהלּו ּכׁשם ∆∆¿»»«…≈ְְֲֲִֵֶֶַַֹ

העגל, את עׂשה ׁשאהרן ּולפי העגל. לעׂשֹות ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹּכהן,
נעׂשה  קּטיגֹור ׁשאין עלֿידֹו, זֹו עבֹודה נעׂשית ֲֲֲֵֵֵֶַַַַָָָֹלא

‡˙t‰Œ¯‰(ã)סּניגֹור: Û¯NÂ∑:העגל ׁשּנׂשרף ּכׁשם ֵַ¿»«∆«»»ְְִֵֵֶֶַָ
(å)˙ÚÏB˙ ÈLe ·BÊ‡Â Ê¯‡ ıÚ∑הּללּו מינין ׁשלׁשה ≈∆∆¿≈¿ƒ»«ְִִַָָֹ

‡eÈc˙‡כא  ÈÓ ÈcÈ„e ÌÏÚ ÌÈ˜Ï ÔB‰Ï È‰˙e¿≈¿ƒ¿«√»¿«≈≈«»»
È‰È ‡˙eÈc‡ ÈÓa ·¯˜È„e È‰BLe·Ï ÚaˆÈ¿««¿ƒ¿ƒ¿«¿≈«»»¿≈

:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ¿»»««¿»

ÒÓ‡·כב  È‰È ‡·‡ÒÓ da ·¯˜È Èc ÏÎÂ¿…ƒƒ¿«≈¿»»»¿≈¿»»
:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰È da ·¯˜Èc L‡Â∆¡«¿ƒ¿«≈¿≈¿»»««¿»

minkg izty

(`k)ãlr xFdHd dGde' aizkCn¦¦§¦§¦¨©¨©
m`C ,xFdh `EdW `hiWR '`nHd©¨¥§¦¨¤¨§¦
,miOd z` `Ohn oM m` `Ed `nḧ¥¦¥§©¥¤©©¦
:`Ed xFdh dGdW iR lr s` xnFl `N ¤̀¨©©©¦¤¦¨¨

äl` ,xnFl FpFvx .rbFpA oM oi`X dn©¤¥¥§¥©§©©
'dGnE' `xwC ziWixtC dn il dWwY©§¤¦©¦§¦¦¦§¨©¤
`UFp m` `nh `UFPdW cOll `A 'ebe¨§©¥¤©¥¨¥¦¥
aizM KM xg` `de ,dGn xEriWM§¦©¤§¨©©¨§¦
,'axrd cr `nhi dCPd inA rbFPde'§©¥©§¥©¦¨¦§¨©¨¤¤
dGn xEriW FA Wi ENit` rnWnC§©§©£¦¥¦©¤
il dOl `UFp `Ed 'dGn' m`e ,`nḧ¥§¦©¤¥¨¨¦
lMn `nh `UFPd m` ,'rbFPde' aYknl§¦§©§©¥©¦©¥¨¥¦¨
'ebe 'dGnE' `xwC ,WxtnE .rbFPd oMW¤¥©¥©§¨¥¦§¨©¤
Kixv z`Hg in `UFPdW LcOll `Ä§©¤§¤©¥¥©¨¨¦
rbFpA oM oi`X dn ,micbA qEAiM¦§¨¦©¤¥¥§¥©
dnE .micbA qEAiM Kixv `l mzdC§¨¨Ÿ¨¦¦§¨¦©
`Ed ,'eilrW micbA `Ohl' xn`X¤¨©§©¥§¨¦¤¨¨
`nh FA rbFPW ilkE cbA lkl iOp oiCd©¦©¦§¨¤¤§¦¤¥©¨¥

zrWA dfhwpC `de ,oi`OhOA FxEAig ¤¦§©¦©§©§¦§¨§¨©
zrWA eilr md `nzQnC ,'eilr'¨¨§¦§¨¨¥¨¨¦§©
d`nEh `nHX dnE .oi`OhOA FxEAig¦©§©§¦©¤¨¥§¨
KxFvl `NW `UFPWM Epiid dxEng£¨©§§¤¥¤Ÿ§¤
KxFvl la` ,ozevn EUrW mcwe diGd©¨¨§Ÿ¤¤¨¦§¨¨£¨§¤
oixFdh ozevn dUrPW xg`l F` diGd©¨¨§©©¤©£¨¦§¨¨§¦

:m"`xd .`VnaE rBnAå,xnFl FpFvx §©¨§©¨¨§¥§©
Dil ded oM m` ,`UFp `Ed 'dGn'C oeiM¥¨§©¤¥¦¥£¨¥
KxcC ,'dGnE' iAB 'rbFPd' xninl§¥©©¥©©¥©¤§¤¤
o`ke cgi `UFpe rbFp lFlkl `xwOd©¦§¨¦§¥©§¥©©§¨

:'eke oi`W `N` ,owNgak dxez ¦§¨¤¨¤¥
(ak)æzNn iM ,`nh dfi` ,xnFlM§©¥¤¨¥¦¦©

rbFPd `Ede ,xMfPd lr dxFn '`nHd'©¨¥¨©©¦§¨§©¥©
rbFpA oi` `dC ,Fpi` dfe ,z`Hg inA§¥©¨§¤¥§¨¥§¥©
Ki`e ,axr z`nEh `N` dCp inA§¥¦¨¤¨§©¤¤§¥
dGd `nHd ,uxznE .mc` `Ohi§©¥¨¨§¨¥©¨¥©¤
m`W ,xnFl FpFvx ,`Ohi znA `nhPW¤¦§¨§¥§©¥§©¤¦
zNn siqFde .milMd `Ohi milkA rBi¦©§¥¦§©¥©¥¦§¦¦©
WxitE ,rbp mFwn dfi`A zFxFdl 'FA'§§¥¤¨¨©¥¥
'FA' `l ,zn `nhA dxFn 'FA' zNOW¤¦©¨¦§¥¥Ÿ

:zn `nhA rbFPAçmc` ,xnFl FpFvx ©¥©¦§¥¥§©¨¨
cr `nhY ,dGd zn `nhA rbFPd xg ©̀¥©¥©¦§¥¥©¤¦§¨©
milM `nlWA ,i"Wx dWwnE .axrd̈¤¤©§¤©¦¦§¨¨¥¦
`Ed zn `nHW itl `Ohl lFkï§©¥§¦¤§¥¥
la` ,oFW`xn E`nhp milke oFW`x¦§¥¦¦§§¥¦£¨
`di dOl `nHA rbFPd xg` mc`̈¨©¥©¥©©¨¥¨¨§¥
oFW`xn `nhp Fpi` mc` ixde ,`nḧ¥©£¥¨¨¥¦§¨¥¦
o`Mn uxznE ,d`nEHd a`n `N ¤̀¨¥©©§¨§¨¥¦¨

:'eke Ecnlèoi` `de ,xn`Y m`e ¨§§¦Ÿ©§¨¥
`peeB i`dkC ,xFbiPq dUrp xFbiHw©¥©£¤©¥¦§©©§¨

xEq`C adf icbA iAB opixn` iOp©¦¨§¦©©¥¦§¥¨¨§¨
mEXn miptA odA dcFar zFUrl©££¨¨¤¦§¦¦
iOp ikd ,adf ici lr d`A dxiarC©£¥¨¨¨©§¥¨¨¨¦©¦
,xnFl Wie .lbr ici lr dxiar d`Ä¨£¥¨©§¥¥¤§¥©
zFUrl xEq` mipR zcFar `weC©§¨£©§¦¨©£
la` ,xFbiPq dUrp xFbiHw oi`C mEXn¦§¥©¥©£¤©¥£¨
,uEgA odA WOWOW adf icbA iAB `lŸ©¥¦§¥¨¨¤§©¥¨¤©
DziIUrW dOc` dxR iAB iOp ikde§¨¦©¦©¥¨¨£ª¨¤£¦¨¨
xFbiHw oi` xnFl KiIW oi` uEgA©¥©¨©¥©¥
KEnqA `de ,xn`Y m`e .xFbiPq dUrp©£¤©¥§¦Ÿ©§¨§¨
zcFar dzid `lC dn i"Wx WxiR¥¥©¦©§Ÿ¨§¨£©
oi`C mEXn oxd` ici lr dOc` dxR̈¨£ª¨©§¥©£Ÿ¦§¥

FbiHwxnFl Wie .xFbiPq dUrp x ©¥©£¤©¥§¥©
ici lr dzid dxiarC oxd` ip`WC§©¥©£Ÿ©£¥¨¨§¨©§¥
dxR DzF` `d dOc` dxR la` ,Fnvr©§£¨¨¨£ª¨¨¨¨¨
DpiOn `N` ,lbr zxiarA dzid `lŸ¨§¨©£¥©¥¤¤¨¦¦¨
ipinW zWxtA `de ,xn`Y m`e .dzid̈§¨§¦Ÿ©§¨§¨¨©§¦¦
i"Wx WxitE 'lbr Ll gw' oxd`A aizM§¦§©£Ÿ©§¥¤¥¥©¦

xRkn df ici lrW ricFdlWFcTd Fl §¦©¤©§¥¤§©¥©¨
Fnvr iAblE ,lbr dUrn lr `Ed KExÄ©©£¥¥¤§©¥©§
.ziWixtcM miptaE uEgA wNgl oi ¥̀§©¥©¦§¦§¦§¦¦
did `EdW ixiin mzdC xnFl Wie§¥©§¨¨©§¥¤¨¨
oi` xnFl KiIW oi` Fnvr lr xRkn§©¥©©§¥©¨©¥
didW iR lr s` xFbiPq dUrp xFbiHw©¥©£¤©¥©©¦¤¨¨
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(àë)ñaëé äcpä-éî äfîe íìBò úwçì íäì äúéäå§¨«§¨¬¨¤−§ª©´¨®©¥³¥«©¦¨Æ§©¥´
:áøòä-ãò àîèé äcpä éîa òâpäå åéãâa§¨½̈§©Ÿ¥̧©Æ§¥´©¦½̈¦§−̈©¨¨«¤

i"yx£‰cp‰ŒÈÓ ‰fÓe∑(יד יומא ט, אמרּו(נדה רּבֹותינּו «≈≈«ƒ»ְֵַָ
טהֹור  מי ãׁשהּמּזה ׁשהּנֹוׂשא ללּמד ּבא וזה ,ä חּטאת ְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

מהֿ ׁשעליו, ּבגדים לטּמא חמּורה טמאה טמא –ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֻ

לֹומר  "מּזה", ּבלׁשֹון ׁשהֹוציאֹו וזה ּבּנֹוגע. ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַּׁשאיןּֿכן
הּזאה  ׁשעּור ּבהן ׁשּיהא עד מטּמאין ׁשאינן ל. ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

‡ÓËÈ 'B‚Â Ú‚p‰Â∑ טעּון ּבגדים åואין .ּכּבּוס ¿«…≈«¿ƒ¿»ְְִִֵָָ

(áë)úòâpä Lôpäå àîèé àîhä Ba-òbé-øLà ìëå§²Ÿ£¤¦©¬©¨¥−¦§¨®§©¤¬¤©Ÿ©−©
ô :áøòä-ãò àîèz¦§¨¬©¨¨«¤

i"yx£BaŒÚbÈŒ¯L‡ ÏÎÂ∑ ׁשּנטמא הּזה æ"הּטמא" ¿…¬∆ƒ«ְִֵֶֶַַָָ
"יטמא" ‰Ú‚p˙.ּבּמת LÙp‰Â∑ ּבטמא .מת çּבֹו ְִֵַָ¿«∆∆«…««ְִֵֵ

·¯Ú‰Œ„Ú ‡ÓËz∑ אבֹות אבי ׁשהּמת למדנּו, מּכאן ƒ¿»«»»∆ְֲֲִִֵֶַַָָ
זהּו אדם. ּומטּמא הּטמאה אב ּבֹו והּנֹוגע ְְְְֵֵֶַַַַַַָָָָֻֻהּטמאה,

והלכֹותיה  מׁשמעּה לפי אּגדה .ּפרּוׁשּה ּומדרׁש ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָ
וזהּו: הּדרׁשן, מׁשה רּבי ׁשל מיסֹודֹו ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָֹהעּתקּתי

(á)EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ∑ נזמי ּפרקּו ׁשהם ּכׁשם מּׁשּלהם, ¿ƒ¿≈∆ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָ
מּׁשּלהם  לכּפרה זֹו יביאּו ּכ מּׁשּלהם, לעגל .הּזהב ְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ

‰n„‡ ‰¯Ù∑ׁשפחה לבן ׁשל מׁשל ּפּלטין ׁשּטּנף »»¬À»ְְִִִֵֶֶֶַָָָָ
ּפרה  ּתבא ּכ הּצֹואה, ּותקּנח אּמֹו ּתבא אמרּו: .מלè ְְִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹ

העגל  על ׁשם∑‡„n‰.ּותכּפר א)על "אם (ישעיה : ְֵֵֶַַָ¬À»ִֵַ
אדם  קרּוי ׁשהחטא כּתֹולע", על ∑ÓÈÓz‰.יאּדימּו ְְִֵֶַַַָָָֹ¿ƒ»ַ

– מּומין ּבעלי ּבֹו ונעׂשּו ּתמימים ׁשהיּו יׂשראל ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָׁשם
לתּמּותם  ויחזרּו עליהם ּותכּפר זֹו ÏÚ‰.ּתבא ‡Ï ְְְְְֲֵֵֶַַַָָֹ…»»

ÏÚ ‰ÈÏÚ∑:ׁשמים על מעליהם ׁשּפרקּו ּכׁשם »∆»…ְְֲִֵֵֵֶֶַָָֹ
(â)Ô‰k‰ ¯ÊÚÏ‡ŒÏ‡∑ ׁשהּוא אהרן, על ׁשּנקהלּו ּכׁשם ∆∆¿»»«…≈ְְֲֲִֵֶֶַַֹ

העגל, את עׂשה ׁשאהרן ּולפי העגל. לעׂשֹות ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹּכהן,
נעׂשה  קּטיגֹור ׁשאין עלֿידֹו, זֹו עבֹודה נעׂשית ֲֲֲֵֵֵֶַַַַָָָֹלא

‡˙t‰Œ¯‰(ã)סּניגֹור: Û¯NÂ∑:העגל ׁשּנׂשרף ּכׁשם ֵַ¿»«∆«»»ְְִֵֵֶֶַָ
(å)˙ÚÏB˙ ÈLe ·BÊ‡Â Ê¯‡ ıÚ∑הּללּו מינין ׁשלׁשה ≈∆∆¿≈¿ƒ»«ְִִַָָֹ

‡eÈc˙‡כא  ÈÓ ÈcÈ„e ÌÏÚ ÌÈ˜Ï ÔB‰Ï È‰˙e¿≈¿ƒ¿«√»¿«≈≈«»»
È‰È ‡˙eÈc‡ ÈÓa ·¯˜È„e È‰BLe·Ï ÚaˆÈ¿««¿ƒ¿ƒ¿«¿≈«»»¿≈

:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ¿»»««¿»

ÒÓ‡·כב  È‰È ‡·‡ÒÓ da ·¯˜È Èc ÏÎÂ¿…ƒƒ¿«≈¿»»»¿≈¿»»
:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰È da ·¯˜Èc L‡Â∆¡«¿ƒ¿«≈¿≈¿»»««¿»

minkg izty

(`k)ãlr xFdHd dGde' aizkCn¦¦§¦§¦¨©¨©
m`C ,xFdh `EdW `hiWR '`nHd©¨¥§¦¨¤¨§¦
,miOd z` `Ohn oM m` `Ed `nḧ¥¦¥§©¥¤©©¦
:`Ed xFdh dGdW iR lr s` xnFl `N ¤̀¨©©©¦¤¦¨¨

äl` ,xnFl FpFvx .rbFpA oM oi`X dn©¤¥¥§¥©§©©
'dGnE' `xwC ziWixtC dn il dWwY©§¤¦©¦§¦¦¦§¨©¤
`UFp m` `nh `UFPdW cOll `A 'ebe¨§©¥¤©¥¨¥¦¥
aizM KM xg` `de ,dGn xEriWM§¦©¤§¨©©¨§¦
,'axrd cr `nhi dCPd inA rbFPde'§©¥©§¥©¦¨¦§¨©¨¤¤
dGn xEriW FA Wi ENit` rnWnC§©§©£¦¥¦©¤
il dOl `UFp `Ed 'dGn' m`e ,`nḧ¥§¦©¤¥¨¨¦
lMn `nh `UFPd m` ,'rbFPde' aYknl§¦§©§©¥©¦©¥¨¥¦¨
'ebe 'dGnE' `xwC ,WxtnE .rbFPd oMW¤¥©¥©§¨¥¦§¨©¤
Kixv z`Hg in `UFPdW LcOll `Ä§©¤§¤©¥¥©¨¨¦
rbFpA oM oi`X dn ,micbA qEAiM¦§¨¦©¤¥¥§¥©
dnE .micbA qEAiM Kixv `l mzdC§¨¨Ÿ¨¦¦§¨¦©
`Ed ,'eilrW micbA `Ohl' xn`X¤¨©§©¥§¨¦¤¨¨
`nh FA rbFPW ilkE cbA lkl iOp oiCd©¦©¦§¨¤¤§¦¤¥©¨¥

zrWA dfhwpC `de ,oi`OhOA FxEAig ¤¦§©¦©§©§¦§¨§¨©
zrWA eilr md `nzQnC ,'eilr'¨¨§¦§¨¨¥¨¨¦§©
d`nEh `nHX dnE .oi`OhOA FxEAig¦©§©§¦©¤¨¥§¨
KxFvl `NW `UFPWM Epiid dxEng£¨©§§¤¥¤Ÿ§¤
KxFvl la` ,ozevn EUrW mcwe diGd©¨¨§Ÿ¤¤¨¦§¨¨£¨§¤
oixFdh ozevn dUrPW xg`l F` diGd©¨¨§©©¤©£¨¦§¨¨§¦

:m"`xd .`VnaE rBnAå,xnFl FpFvx §©¨§©¨¨§¥§©
Dil ded oM m` ,`UFp `Ed 'dGn'C oeiM¥¨§©¤¥¦¥£¨¥
KxcC ,'dGnE' iAB 'rbFPd' xninl§¥©©¥©©¥©¤§¤¤
o`ke cgi `UFpe rbFp lFlkl `xwOd©¦§¨¦§¥©§¥©©§¨

:'eke oi`W `N` ,owNgak dxez ¦§¨¤¨¤¥
(ak)æzNn iM ,`nh dfi` ,xnFlM§©¥¤¨¥¦¦©

rbFPd `Ede ,xMfPd lr dxFn '`nHd'©¨¥¨©©¦§¨§©¥©
rbFpA oi` `dC ,Fpi` dfe ,z`Hg inA§¥©¨§¤¥§¨¥§¥©
Ki`e ,axr z`nEh `N` dCp inA§¥¦¨¤¨§©¤¤§¥
dGd `nHd ,uxznE .mc` `Ohi§©¥¨¨§¨¥©¨¥©¤
m`W ,xnFl FpFvx ,`Ohi znA `nhPW¤¦§¨§¥§©¥§©¤¦
zNn siqFde .milMd `Ohi milkA rBi¦©§¥¦§©¥©¥¦§¦¦©
WxitE ,rbp mFwn dfi`A zFxFdl 'FA'§§¥¤¨¨©¥¥
'FA' `l ,zn `nhA dxFn 'FA' zNOW¤¦©¨¦§¥¥Ÿ

:zn `nhA rbFPAçmc` ,xnFl FpFvx ©¥©¦§¥¥§©¨¨
cr `nhY ,dGd zn `nhA rbFPd xg ©̀¥©¥©¦§¥¥©¤¦§¨©
milM `nlWA ,i"Wx dWwnE .axrd̈¤¤©§¤©¦¦§¨¨¥¦
`Ed zn `nHW itl `Ohl lFkï§©¥§¦¤§¥¥
la` ,oFW`xn E`nhp milke oFW`x¦§¥¦¦§§¥¦£¨
`di dOl `nHA rbFPd xg` mc`̈¨©¥©¥©©¨¥¨¨§¥
oFW`xn `nhp Fpi` mc` ixde ,`nḧ¥©£¥¨¨¥¦§¨¥¦
o`Mn uxznE ,d`nEHd a`n `N ¤̀¨¥©©§¨§¨¥¦¨

:'eke Ecnlèoi` `de ,xn`Y m`e ¨§§¦Ÿ©§¨¥
`peeB i`dkC ,xFbiPq dUrp xFbiHw©¥©£¤©¥¦§©©§¨

xEq`C adf icbA iAB opixn` iOp©¦¨§¦©©¥¦§¥¨¨§¨
mEXn miptA odA dcFar zFUrl©££¨¨¤¦§¦¦
iOp ikd ,adf ici lr d`A dxiarC©£¥¨¨¨©§¥¨¨¨¦©¦
,xnFl Wie .lbr ici lr dxiar d`Ä¨£¥¨©§¥¥¤§¥©
zFUrl xEq` mipR zcFar `weC©§¨£©§¦¨©£
la` ,xFbiPq dUrp xFbiHw oi`C mEXn¦§¥©¥©£¤©¥£¨
,uEgA odA WOWOW adf icbA iAB `lŸ©¥¦§¥¨¨¤§©¥¨¤©
DziIUrW dOc` dxR iAB iOp ikde§¨¦©¦©¥¨¨£ª¨¤£¦¨¨
xFbiHw oi` xnFl KiIW oi` uEgA©¥©¨©¥©¥
KEnqA `de ,xn`Y m`e .xFbiPq dUrp©£¤©¥§¦Ÿ©§¨§¨
zcFar dzid `lC dn i"Wx WxiR¥¥©¦©§Ÿ¨§¨£©
oi`C mEXn oxd` ici lr dOc` dxR̈¨£ª¨©§¥©£Ÿ¦§¥

FbiHwxnFl Wie .xFbiPq dUrp x ©¥©£¤©¥§¥©
ici lr dzid dxiarC oxd` ip`WC§©¥©£Ÿ©£¥¨¨§¨©§¥
dxR DzF` `d dOc` dxR la` ,Fnvr©§£¨¨¨£ª¨¨¨¨¨
DpiOn `N` ,lbr zxiarA dzid `lŸ¨§¨©£¥©¥¤¤¨¦¦¨
ipinW zWxtA `de ,xn`Y m`e .dzid̈§¨§¦Ÿ©§¨§¨¨©§¦¦
i"Wx WxitE 'lbr Ll gw' oxd`A aizM§¦§©£Ÿ©§¥¤¥¥©¦

xRkn df ici lrW ricFdlWFcTd Fl §¦©¤©§¥¤§©¥©¨
Fnvr iAblE ,lbr dUrn lr `Ed KExÄ©©£¥¥¤§©¥©§
.ziWixtcM miptaE uEgA wNgl oi ¥̀§©¥©¦§¦§¦§¦¦
did `EdW ixiin mzdC xnFl Wie§¥©§¨¨©§¥¤¨¨
oi` xnFl KiIW oi` Fnvr lr xRkn§©¥©©§¥©¨©¥
didW iR lr s` xFbiPq dUrp xFbiHw©¥©£¤©¥©©¦¤¨¨

wlaÎzweg zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'e oey`x meil inei xeriy
הּוא  וארז ּבעגל. ׁשּנפלּו איׁש אלפי ׁשלׁשת ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹּכנגד
סימן, מּכּלם. נמֹו ואזֹוב האילנֹות, מּכל ְִִִִֵַַָָָָָָָֹֻהּגבּה
ּכאזֹוב  עצמֹו את יׁשּפיל וחטא, ׁשּנתּגאה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשהּגבּה

לֹו: ויתּכּפר ׁשּפׁשע ∑ÓLÓÏ¯˙(è)ותֹולעת, ּכמֹו ְְְִֵַַַ¿ƒ¿∆∆ְֶֶַ
ׁשאין  ּפקּדה ל ׁשאין לפרענּות, לדֹורֹות ׁשמּור ְְְְְֵֵֵֶֶֶָָָָֻֻהעגל

ׁשּנאמר העגל, מּפקּדת לב)ּבּה ּפקדי (שמות "ּוביֹום : ְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָֻ
ׁשהעגל  ּוכׁשם וגֹו'". העֹוסקין éּופקדּתי ּכל מטּמא ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

ׁשּנּטהרּו ּוכׁשם ּבּה. העֹוסקין ּכל מטּמאה ּפרה ּכ ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָּבֹו,
ׁשּנאמר ּכ(שם)ּבאפרֹו, וגֹו'", הּמים עלּֿפני "וּיזר : ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַָ

וגֹו'" החּטאת ׂשרפת מעפר לּטמא ."ולקחּו ְְְְֲֵֵֵַַַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(128 'nr bl zegiy ihewl)

העגל על ּותכּפר ּפרה כב)ּתבֹוא יט, המפרׁשים,(רש"י ּבארּו ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָ
ּביׂשראל, מיתה היתה לא העגל חטא ּתֹורה ׁשּלּולא ּבמּתן ּכי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

ּולטמאת  למיתה ּגרם והחטא הּמות", מּמלא ל"חרּות ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻזכּו
מּמילא  ּבדר מבּטלת החטא ׁשּכּפרת אפֹוא, ּומּובן ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמת;

ׁשהּפרה  הרמּב"ם ׁשּכתב ׁשּזהּו לֹומר, ויׁש מת. ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻטמאת
ׁשּׁשלמּות  לנּו, רמז רמז הּמׁשיח: המל יעׂשה ְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהעׂשירית

לנצח". הּמות "ּבּלע לגמרי, הּמות ּבּטּול ּתהיה ְְְֳִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהּטהרה

ë(à)Lãça ïö-øaãî äãòä-ìk ìàøNé-éðá eàáiå©¨´Ÿ§¥«Â¦§¨¥Â¨¨̧¥¨³¦§©¦Æ©´Ÿ¤
øáwzå íéøî íL úîzå Lã÷a íòä áLiå ïBLàøä̈«¦½©¥¬¤¨−̈§¨¥®©¨³¨¨Æ¦§½̈©¦¨¥−

:íL̈«
i"yx£‰„Ú‰ŒÏk∑ הּׁשלמה מתי ëעדה מתּו ׁשּכבר , »»≈»ְְֵֵֵֵֵֶַָָָ

לחּיים  ּפרׁשּו ואּלּו ÌÈ¯Ó.מדּבר, ÌL ˙ÓzÂ∑ מ"ק) ְְְִִֵַַָָ«»»»ƒ¿»
מרים כ"ח) מיתת נסמכה אדּמה?ìלּמה ּפרה לפרׁשת ְְְְֲִִִַַָָָָָָָָָֻ

ּקרּבנֹות  מה :ל ׁשּפרה îלֹומר ּכמֹו (ס"א מכּפרין ְְְְְִֶַַַָָָָ
צּדיקים  מיתת אף מכּפרת), ÓzÂ˙.רת מכּפðאדּמה ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָֻ«»»

ÌÈ¯Ó ÌL∑(שם) מתה ּבנׁשיקה היא מה ñאף ּומּפני . »ƒ¿»ְְִִִִֵֵַָָָ
ה'" "עלּֿפי ּבּה: נאמר ׁשל òלא ּכבֹוד ּדר ׁשאינֹו ? ֱִֵֶֶֶֶֶַַָָֹ

נאמר ּובאהרן לג)מעלה. ּב"אּלה (במדבר ה'", "עלּֿפי : ְְְֱֲִֵֶֶַַַַָֹ
.מסעי" ְֵַ

(á):ïøäà-ìòå äLî-ìò eìäwiå äãòì íéî äéä-àìå§Ÿ¨¬¨©−¦¨«¥¨®©¦¨´£½©¤−§©©£«Ÿ

i"yx£‰„ÚÏ ÌÈÓ ‰È‰Œ‡ÏÂ∑ הּבאר להם היה ׁשנה ארּבעים ׁשּכל מרים ôמּכאן, .ּבזכּות ¿…»»«ƒ»≈»ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָ

a„ÓÏ¯‡א  ‡zLk Ïk Ï‡¯NÈ È· B˙‡Â«¬¿≈ƒ¿»≈»¿ƒ¿»¿«¿¿»
Ì˜¯a ‡nÚ ·˙ÈÂ ‰‡Ó„˜ ‡Á¯Èa ÔÈˆ„¿ƒ¿«¿»«¿»»ƒ≈«»ƒ¿»

:Ônz ˙¯·˜˙‡Â ÌÈ¯Ó Ônz ˙˙ÈÓeƒ««»ƒ¿»¿ƒ¿¿»««»

ÏÚב  eLk˙‡Â ‡zLÎÏ ‡iÓ ‰Â‰ ‡ÏÂ¿»¬»«»ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿¿»«
:Ô¯‰‡ ÏÚÂ ‰LÓ…∆¿««¬…

minkg izty

:lbrd oFrA eilr xRknélbrdW itl §©¥¨¨©£¨¥¤§¦¤¨¥¤
d`Ohn dxf dcFare ,dxf dcFar did̈¨£¨¨¨©£¨¨¨§©§¨
EcnSIe' miNdY xtqA aizkcM ,znM§¥§¦§¦§¥¤§¦¦©¦¨§

:'mizn igaf Elk`Ie xFrR lral` dxez §©©§©Ÿ§¦§¥¥¦
k(`)ëipA' aEzMW oeiM ,uxzl FpFvx§§¨¥¥¨¤¨§¥

.'dcrd lM' EidW `hiWR 'l`xUi¦§¨¥§¦¨¤¨¨¨¥¨
:xAcn izn Ezn xaMW ,WxtnE§¨¥¤§¨¥§¥¦§¨

ìixdW ,FnFwn o`M oi`C ,WExiR¥§¥¨§¤£¥
EUr mixvn z`ivil dpFW`x dpWA§¨¨¦¨¦¦©¦§©¦¨
dxR EtxU dIpW dpWaE ,lbrd̈¥¤§¨¨§¦¨¨§¨¨
sFqA dzid mixn zzinE ,dOEc £̀¨¦©¦§¨¨§¨§

:mixvn z`ivil dpW mirAx`îm`e ©§¨¦¨¨¦¦©¦§©¦§¦
,dOEc` dxRd dzid oAxw ike ,xn`YŸ©§¦¨§¨¨§¨©¨¨£¨
.mElM dPOn oiaixwn Eid `l `lde©£ŸŸ¨©§¦¦¦¤¨§
i"Wx WxiRW xg` xaC itl ,xnFl Wie§¥©§¦¨¨©¥¤¥¥©¦
xnFl 'z`Hg' aEzMd D`xTW lirl§¥¤§¨¨©¨©¨©
rnW ,d`pdA xq`il miWcwM `idW¤¦§¨¨¦¥¨¥©£¨¨§©

:oAxwM `idW DPinðitl ,xn`Y m`e ¦¨¤¦§¨§¨§¦Ÿ©§¦
.WOn zFpAxw iAB KFnql Fl did df¤¨¨¦§©¥¨§¨©¨

itl ,dxtl dknqp Kkl ,xnFl Wie§¥©§¨¦§§¨§¨¨§¦
zziOW itl ,iccdl minFC mdW¤¥¦©£¨¥§¦¤¦©
Dpi` dxRd mbe zFpAxw opi` miwiCv©¦¦¥¨¨§¨§©©¨¨¥¨
dGW FnM iccdn Epcnle ,WOn oAxẅ§¨©¨§¨©§¥£¨¥§¤¤

:xRkn df mB xRknño`M aizkCn §©¥©¤§©¥¦¦§¦¨
oxd` znIe' oxd` iAB mB aizkE ,'mW'¨§¦©©¥©£Ÿ©¨¨©£Ÿ

deW dxifbl e`l i`C ,'mW'mW' ,iz` ¨§¦©¦§¥¨¨¨¨¥¨
,il dOl mixn iAbC ipnif ixY 'mW'¨§¥¦§¥§©¥¦§¨¨¨¦
dn ,iz` deW dxifbl KgxM lr `N ¤̀¨©¨§¨¦§¥¨¨¨¨¥©
,'d iR lr aizM ixdW dwiWpA mzd̈¨¦§¦¨¤£¥§¦©¦

:dwiWpA o`M s`òdn ,miWwn Wi ©¨¦§¦¨¥©§¦©
opitliC i"Wx WxiR `d ,i"Wx dWwO©§¤©¦¨¥¥©¦§¨§¦©
i"WxC xnFl Wie .oxd`n 'mW' 'mW'¨¨¥©£Ÿ§¥©§©¦
aFYkl ,deW dxifB il dOl ,KixR ikd̈¦¨¥¨¨¦§¥¨¨¨¦§
e`l KgxM lrC ,''d iR lr' `icdA§¤§¨©¦§©¨§¨©
dOl oM m`C ,`Ed dxEnB deW dxifB§¥¨¨¨§¨§¦¥¨¨
zFxFdl ''d iR lr' oxd` iAB il¦©¥©£Ÿ©¦§
'mW' 'mW' cFnlp ,zn dwiWpAW¤¦§¦¨¥¦§¨¨
deW dxifB e`l i`Ce `N` ,dWOn¦¤¤¨©©©§¥¨¨¨

oxd` iAB azM ikd mEXn ,`id dxEnB§¨¦¦¨¦¨©©¥©£Ÿ
aFYkl iOp mixn iAB oM m` ,''d iR lr'©¦¦¥©¥¦§¨©¦¦§
EazM `xnBA la` .'eke 'd iR lr©¦£¨©§¨¨¨§
.dWOn deW dxifBd EcnNW WExitA§¥¤¨§©§¥¨¨¨¦¤
dkxal FpFxkf i"WxC xnFl Kixv okl̈¥¨¦©§©¦¦§¦§¨¨
,dzn dwiWpA `id s` ,xn`w ikd iOp©¦¨¦¨¨©©¦¦§¦¨¥¨
,dWOn 'mW' 'mW' siliC xnFl FpFvx§©§¨¥¨¨¦¤
oi`e ''d iR lr' FA xn`p oxd` la £̀¨©£Ÿ¤¡©©¦§¥
xn` okle ,dWOn Fcnll Kixv̈¦§¨§¦¤§¨¥¨©
.'oxd`AW' xn` `le 'eke 'oxd`aE'§©£Ÿ§Ÿ¨©¤§©£Ÿ

:mW oIEria dxez §©¨
(a)ô`l mixn dzOWM cIn ixdW¤£¥¦©§¤¥¨¦§¨Ÿ

dOl ,xn`Y m`e .min cFr mdl did̈¨¨¤©¦§¦Ÿ©¨¨
,dWn F` oxd` zEkfA x`Ad did `lŸ¨¨©§¥¦§©£Ÿ¤
lr dWnl dpiYndW zEkfA xnFl Wie§¥©¦§¤¦§¦¨§¤©
KlWEdWM Fl dUrI dn zF`xl miOd©©¦¦§©¥¨¤§¤§©
lW df zEkf Dl dUrp Kkl ,daiYA©¥¨§¨©£¨¨§¤¤
KExA WFcTd ozPW ,min EpiidC ,x`A§¥§©§©¦¤¨©©¨¨

:DliaWA dcrl min `Edb dxez ©¦¨¥¨¦§¦¨



wlaÎzwegנח zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'f ipy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(e"kyz'd ,fenz g"xca ,zweg zyxt '` mei zgiy)

ּבנֹוגע  הן יגיעתם, ׁשלמרֹות ּבגלל ּברּוחם ׁשנֹופלים ּכאלּו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָיׁש
הּפירֹות. את מיד רֹואים אינם לזּולתם, ּבנֹוגע והן ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָלעצמם
ׁשּבמׁש ׁשלמרֹות - הׁשבּוע מּפרׁשת לימּוד יׁשנֹו זה  על ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָוגם
להם  היתה מי ּבזכּות יׂשראל ּבני ידעּו לא ׁשנה ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָָֹארּבעים
נֹודע  סֹוף־ּכל־סֹוף הנה ּבמדּבר, ּבהיֹותם ׁשתּו ׁשממנה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהּבאר

רב. זמן מׁש לאחרי ּכי אם הדבר, ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָלהם

מתרחׁשים  ׁשהמאֹורעֹות ּבימינּו, ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָועל־אחת־ּכמה־וכמה
רק  ׁשאם הדבר, ּברּור יֹותר, הרּבה גדֹולה ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָּבמהירּות
נפׁש למסירת עד ּונתינה מסירה רגׁש, מּתֹו ְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָמתעסקים

טֹובים (ּבאֹופ  ּפירֹות ורֹואים הקּב"ה מצליח - חיּובי) ן ְְְִִִִִֵֶַַַָָ
ּתֹו - אֹופן ּובכל ּומיד, ּתיכף אֹו יֹותר, גדֹולה ְְְִִִֵֵֶֶָָָּבמהירּות

קצר. זמן ְֶֶַָָמׁש

(â)eðòåâ eìå øîàì eøîàiå äLî-íò íòä áøiå©¨¬¤¨−̈¦¤®©«Ÿ§´¥½Ÿ§¬¨©²§
:ýåýé éðôì eðéçà òåâa¦§©¬©¥−¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£eÚÂ‚ eÏÂ∑ הלואיöׁשּגוענּו.eÈÁ‡ ÚÂ‚a∑ ¿»«¿ְְֶַַַָƒ¿««≈
מּמּנה  מגּנה צמא ׁשּמיתת לּמד ּבּדבר. אחינּו .ּבמיתת ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻ

ÚÂ‚a∑ ולא אחינּו", "ּבמיתת ּכמֹו הּוא, ּדבר ׁשם ƒ¿«ְְְִֵֵַַָָֹ

לֹו÷יּתכן  היה ּכן ׁשאם אחינּו", "ּכׁשּמתּו לפרׁשֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ
הוא"ו) (ּבחֹולם "ּבגֹוע" .להּנקד ְְְִִֵַַָָָ

(ã)äfä øaãnä-ìà ýåýé ìä÷-úà íúàáä äîìå§¨¨³£¥¤Æ¤§©´§Ÿ̈½¤©¦§−̈©¤®
:eðøéòáe eðçðà íL úeîì̈´½̈£©−§§¦¥«

(ä)-ìà eðúà àéáäì íéøönî eðúéìòä äîìå§¨¨³¤«¡¦ª̧Æ¦¦§©½¦§¨¦´Ÿ½̈¤
àì äfä òøä íB÷nä|ïôâå äðàúe òøæ íB÷î ©¨¬¨−̈©¤®´Ÿ§´¤À©§¥¨³§¤̧¤Æ

ì ïéà íéîe ïBnøå:úBzL §¦½©¬¦©−¦¦§«

(å)ìäà çút-ìà ìäwä éðtî ïøäàå äLî àáiå©¨ŸÁ¤̧§©«£¹Ÿ¦§¥´©¨À̈¤¤̧©Æ´Ÿ¤
íäéìà ýåýé-ãBáë àøiå íäéðt-ìò eìtiå ãòBîô : ¥½©¦§−©§¥¤®©¥¨¬§«§Ÿ̈−£¥¤«

ß fenz 'f ipy mei ß

(æ):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(ç)ïøäàå äzà äãòä-úà ìä÷äå ähnä-úà ç÷©´¤©©¤À§©§¥³¤¨«¥¨Æ©¨Æ§©«£´Ÿ
éçàåéîéî ïúðå íäéðéòì òìqä-ìà ízøaãå E ¨¦½§¦©§¤¯¤©¤²©§¥«¥¤−§¨©´¥¨®

äãòä-úà úé÷Läå òìqä-ïî íéî íäì úàöBäå§«¥¨Æ¨¤¬©̧¦Æ¦©¤½©§¦§¦¨¬¤¨«¥−̈
:íøéòa-úàå§¤§¦¨«

i"yx£Ì¯ÈÚaŒ˙‡Â∑(רבה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא (במדבר ׁשחס יׂשראל øמּכאן, ׁשל ממֹונם .על ¿∆¿ƒ»ְִִֵֶֶַַַָָָָָָ

ÈÂÏeג  ¯ÓÈÓÏ e¯Ó‡Â ‰LÓ ÌÚ ‡nÚ ‡ˆe¿»«»ƒ…∆«¬»¿≈«¿≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡Á‡„ ‡˙BÓa ‡˙Ó„¿ƒ¿»¿»¿«»»√»¿»

a„ÓÏ¯‡ד  ÈÈ„ ‡Ï‰˜ ˙È ÔezÏÚ‡ ‡ÓÏe¿»«∆¿»¿»»«¿»¿«¿¿»
:‡¯ÈÚ·e ‡Á‡ Ônz ˙ÓÓÏ ÔÈ„‰»≈ƒ¿««»¬«¿»¿ƒ»»

˙È‡ה  ‰‡˙È‡Ï ÌÈ¯ˆnÓ ‡ez˜q‡ ‡ÓÏe¿»«∆¿»ƒƒ¿«ƒ¿«¿»»»»»
Ú¯Ê ˙È·Ï ¯Lk ¯˙‡ ‡Ï ÔÈ„‰ ‡LÈ· ‡¯˙‡Ï¿«¿»ƒ»»≈»»«¿«¿≈¿«
˙ÈÏ ‡iÓe ÔÈBn¯Â ÔÈÙe‚Â ÔÈÈ˙ ‡Ï Û‡Â¿«»≈ƒ¿¿ƒ¿ƒƒ«»≈

:ÈzLÓÏ¿ƒ¿≈

Ú¯˙Ïו  ‡Ï‰˜ Ì„˜ ÔÓ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ÏÚÂ¿«…∆¿«¬…ƒ√»¿»»ƒ¿«
‡¯˜È ÈÏb˙‡Â ÔB‰Èt‡ ÏÚ eÏÙe ‡ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»¿»««≈¿ƒ¿¿ƒ¿»»

:ÔB‰Ï ÈÈ„«¿»¿

ÓÈÓÏ¯:ז  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

‡zח  ‡zLk ˙È LÎ‡Â ‡¯ËÁ ˙È ·Ò«»À¿»¿«¿≈»¿ƒ¿»«¿
ÔB‰ÈÈÚÏ ‡ÙÈk ÌÚ ÔeÏlÓ˙e CeÁ‡ Ô¯‰‡Â¿«¬…»¿«¿ƒ≈»¿≈≈
È˜L˙Â ‡ÙÈk ÔÓ ‡iÓ ÔB‰Ï ˜t˙Â È‰BÓ ÔzÈÂ¿ƒ≈ƒ¿«≈¿«»ƒ≈»¿«¿≈

:ÔB‰¯ÈÚa ˙ÈÂ ‡zLk ˙È»¿ƒ¿»¿»¿ƒ¿

minkg izty

(b)ö`l ,'Lxack idi El od' FnM ,WExiR¥§¥§¦¦§¨¤Ÿ
`le ,'sqFi EpnhUi El' FnM ,`OW oiprn¥¦§©¤¨§¦§§¥¥§Ÿ
:'izFvnl YaWwd El' FnM ,ilE` oiprn¥¦§©©§¦§©§¨§¦§¨

÷`l m`C ,Epig` zriebA xn` EN`M§¦¨©¦§¦©©¥§¦Ÿ
`Ed m` Dil irAin m"lFgA 'rebA' ok¥¦§Ÿ©§¨¦¨¥¥¦
EreBW onfA FWExiR didIWe ,xFwn̈§¤¦§¤¥¦§©¤¨§

:'oal rnWk idie' FnM ,Epig`c dxez ©¥§©§¦¦§Ÿ©¨¨
(g)ø,i"Wxl Dil `pn ,xn`Y m`e§¦Ÿ©§¨¥§©¦

mdl aiWd `Ed KExA WFcTd `nlC¦§¨©¨¨¥¦¨¤



נט wlaÎzweg zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'f ipy meil inei xeriy

(è)øLàk ýåýé éðôlî ähnä-úà äLî çwiå©¦©¬¤²¤©©¤−¦¦§¥´§Ÿ̈®©«£¤−
:eäeö¦¨«

(é)òìqä éðt-ìà ìäwä-úà ïøäàå äLî eìä÷iå©©§¦¹¤¯§©«£²Ÿ¤©¨−̈¤§¥´©¨®©
äfä òìqä-ïîä íéønä àð-eòîL íäì øîàiå©Ÿ́¤¨¤À¦§¨Æ©Ÿ¦½£¦©¤´©©¤½

:íéî íëì àéöBð¦¬¨¤−¨«¦
i"yx£'B‚Â eÏ‰˜iÂ∑(שם) הּמקֹומֹות מן אחד זה ««¿ƒ¿ְִֶֶַָ

מעט  המרּבה ùׁשהחזיק ‰f‰.את ÚÏq‰ŒÔÓ‰ ְֱִֶֶֶֶַָֻֻ¬ƒ«∆««∆
‡ÈˆB∑אֹותֹו מּכירין היּו ׁשּלא לפיúלפי ,ׁשהל ƒְְִִִִֶֶַַָָֹ

והיּו הּבאר, ּכׁשּנסּתּלק הּסלעים ּבין לֹו ויׁשב ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהּסלע

ּתֹוציאּו סלע מאיזה ּלכם? מה להם: אֹומרים ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָיׂשראל
לׁשֹון  סרבנים, "הּמרים", להם: אמר לכ מים? ְְְִִִֶַַַַָָָָָֹלנּו
הּזה, הּסלע המן מֹוריהם, את מֹורים – ׁשֹוטים ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָיוני:

מים? לכם נֹוציא עליו, נצטּוינּו .ׁשּלא ְִִִִֶֶַַָָָֹ

(àé)iå Bãé-úà äLî íøiåeähîa òìqä-úà C ©¨̧¤¤¹¤¨À©©̄¤©¤²©§©¥−
:íøéòáe äãòä zLzå íéaø íéî eàöiå íéîòt©«£¨®¦©¥«§Æ©´¦©¦½©¥¬§§¨«¥−̈§¦¨«

i"yx£ÌÈÓÚt∑ אּלא הֹוציא לא ׁשּבראׁשֹונה àלפי «¬»ƒְִִִֶֶָָָֹ
"ודּברּתם  אּלא להּכֹותֹו הּמקֹום צּוה ׁשּלא לפי ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָֹטּפין,
הֹוציא. ולא אחר סלע אל ּדּברּו והּמה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹאלֿהּסלע",

ׁשּנאמר ּכבראׁשֹונה, להּכֹותֹו צרי ׁשּמא (שמות אמרּו: ְְְֱִִֶֶֶַַָָָָָ
והּכהּויז) סלע אֹותֹו להם ונזּדּמן – ּבּצּור" ."והּכית ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָ

(áé)-àì ïòé ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈»¤¤´§¤©«£Ÿ¼©µ©Ÿ
àì ïëì ìàøNé éða éðéòì éðLéc÷äì éa ízðîàä¤«¡©§¤´¦½§©̧§¦¥½¦§¥¥−§¥´¦§¨¥®¨¥À³Ÿ
:íäì ézúð-øLà õøàä-ìà äfä ìäwä-úà eàéáú̈¦̧Æ¤©¨¨´©¤½¤¨−̈¤£¤¨©¬¦¨¤«

„Èט  ‡Ók ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡¯ËÁ ˙È ‰LÓ ·ÈÒe¿ƒ…∆»À¿»ƒ√»¿»¿»ƒ
:d„wt«¿≈

Ì„˜Ïי  ‡Ï‰˜ ˙È Ô¯‰‡Â ‰LÓ eLÈÎ‡Â¿«¿ƒ…∆¿«¬…»¿»»»√»
ÔÓ‰ ‡i·¯Ò ÔÚÎ eÚÓL ÔB‰Ï ¯Ó‡Â ‡ÙÈk≈»«¬«¿¿»¿««¿»«»¬ƒ

:‡iÓ ÔBÎÏ ˜t ÔÈ„‰ ‡ÙÈk≈»»≈«≈¿«»

ÙÈk‡יא  ˙È ‡ÁÓe d„È ˙È ‰LÓ Ì¯‡Â«¬≈…∆»¿≈¿»»≈»
È‡ÈbÒ ‡iÓ e˜Ùe ÔÈÓÊ ÔÈz¯z d¯ËÁa¿À¿≈«¿≈ƒ¿ƒ¿»«»«ƒ≈

:ÔB‰¯ÈÚ·e ‡zLk ˙‡È˙Le¿ƒ«¿ƒ¿»¿ƒ¿

Ï‡יב  Èc ÛÏÁ Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«¬…¬«ƒ»
Èa ÈÈÚÏ È˙eLc˜Ï È¯ÓÈÓa ÔezÓ‰≈«¿¿≈¿ƒ¿«»ƒ¿≈≈¿≈
ÔÈ„‰ ‡Ï‰˜ ˙È ÔeÏÚ˙ ‡Ï ÔÎa Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈»«¬»¿»»»≈

:ÔB‰Ï ˙È·‰È Èc ‡Ú¯‡Ï¿«¿»ƒ¿»ƒ¿

minkg izty

zEnp dOl' Exn`e md EWwAX dn lr©©¤¦§¥§¨§¨¨¨
mdl aiWde ,'EpxiraE Epgp` mẄ£©§§¦¥§¥¦¨¤
dcrd z` ziwWde' `Ed KExA WFcTd©¨¨§¦§¦¨¤¨¥¨
oFWlC ,xnFl Wie .'mxirA z`e§¤§¦¨§¥©¦§
aizkcM ,dndA lr ltFp 'ziwWde'§¦§¦¨¥©§¥¨§¦§¦

LiNnB mbe' dxU iIg zWxtA,'dwW` §¨¨©©¥¨¨§©§©¤©§¤
'dcrd EYWIe' xninl Dil dede©£¨¥§¥©©¦§¨¥¨
oFWlC ,'dcrd YWYe' KEnqA aizkcM§¦§¦§¨©¥§§¨¥¨¦§
mW iOp aizkcM ,mc` lr ltFp dIzW§¦¨¥©¨¨§¦§¦©¦¨
'ziwWde' azke iPWnCnE ,'ipc` dzW'§¥£Ÿ¦¦¦§©¦§¨©§¦§¦¨

mxirA lr ciRwd i`Ce(i"`xdn)cFre . ©©¦§¦©§¦¨§
'mxirA z`e' i"Wxl dWwC ,xnFl Wi¥©§¨¤§©¦§¤§¦¨
zaEWzA gNWA zWxtA `dC ,il dOl̈¨¦§¨§¨¨©§©©¦§©
xaC lr dWnl `Ed KExA WFcTd©¨¨§¤©§©
,'mrd dzWe' `N` Fl aiWd `l miOd©©¦Ÿ¥¦¤¨§¨¨¨¨
zindl' Exn` l`xUIW iR lr s ©̀©¦¤¦§¨¥¨§§¨¦
z`e' oM m`e ,'ipwn z`e ipA z`e izF`¦§¤¨©§¤¦§©§¦¥§¤

:'eke qgW `N` ,il dOl 'mxirAh dxez §¦¨¨¨¦¤¨¤©
(i)ùxWt` ike ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦§¦¤§¨

:rlQd ipR l` ldTd lM lidwdlú §©§¦¨©¨¨¤§¥©¤©

cr mdl did WECig dn ,uxzl FpFvx§§¨¥©¦¨¨¨¤©
xn`W oeiM ,'ebe rlQd ond Exn`W¤¨§£¦©¤©¥¨¤¨©
KM i`Ce 'einin ozpe' `Ed KExA WFcTd©¨¨§¨©¥¨©©¨
Eide ,'ek Eid `NW itl ,uxznE .didi¦§¤§¨¥§¦¤Ÿ¨§¨
dfi`n mkN dn mdl mixnF` l`xUi¦§¨¥§¦¨¤©¨¤¥¥¤
df oiA wENig dn xnFlM ,E`ivFY rlq¤©¦§©©¦¥¤

:'ek mdl xn` Kkl ,dfl`i dxez ¨¤§¨¨©¨¤
(`i)àiYW dMd dOl ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦¨¨¦¨§¥

dpFW`x dMnAW itl ,uxznE .minrR§¨¦§¨¥§¦¤§©¨¦¨
m`C ,FzgkFde .'eke oiRih `ivFd¦¦¦§¨¨§¦
dMd dOl ,mElM `ivFd `NW `zi ¦̀¨¤Ÿ¦§¨¨¦¨
xaFq did `l dOle ,zipW mrR FzF`©©¥¦§¨¨Ÿ¨¨¥
eilr dEv `NW xg` rlq df i`Ce©©¤¤©©¥¤Ÿ¦¨¨¨
dNgYn `ivFd m`e ,`Ed KExA WFcTd©¨¨§¦¦¦§¦¨
FzFMdl oikixv Eid `l dAxd min©¦©§¥Ÿ¨§¦¦§©
`ivFdW i`Ce `N` ,zipW mrR©©¥¦¤¨©©¤¦
mrR FzF` dMd Kkl ,oiRih dNgYn¦§¦¨¦¦§¨¦¨©©
xEriXM min `ivFd `lC dnE .dIpW§¦¨©§Ÿ¦©¦©¦
dnE .'ek `NW itl ,oFW`x mrtA§©©¦§¦¤Ÿ©
icM ,'ek 'ExAC mde' xnFl siqFdX¤¦©§¥¦§§¥

mEXn ,dMdW dWn lW FzErh ricFdl§¦©¨¤¤¤¦¨¦
,`ivFd `le xg` rlql ExAC mdW¤¥¦§§¤©©¥§Ÿ¦
ipRn rlQd z` dMd ikd mEXn¦¨¦¦¨¤©¤©¦§¥
oOCfpe' cFr siqFde .'ek `OW Exn`W¤¨§¤¨§¦§¦§©¥
`ivFd dOl ok `l m`C ,'ek 'mdl̈¤§¦Ÿ¥¨¨¦
zFAx zF`MdA ENit`e ,oiRih ENit £̀¦¦¦©£¦§©¨©
,zg` dRih ENit` `ivFdl Fl did `lŸ¨¨§¦£¦¦¨©©
dWw zvwE .'ek mdl oOCfPW `N ¤̀¨¤¦§©¥¨¤§¨¨¤
iAB zFHn zWxtA i"Wx WxiRX dOn¦©¤¥¥©¦§¨¨©©©¥
qrMW itl ,'ebe 'odMd xfrl` xn`Ie'©Ÿ¤¤§¨¨©Ÿ¥§¦¤¨©
`p ErnW'A oke ,zErh llkl `A dWn¤¨¦§©¨§¥§¦§¨
qrMd ici lr 'rlQd z` KIe' 'mixFOd©¦©©¤©¤©©§¥©©©
ipRn `l la` rnWn ,zErh llkl `Ä¦§©¨©§©£¨Ÿ¦§¥
,min `ivFd `le xg` rlq l` ExACW¤¦§¤¤©©¥§Ÿ¦©¦
`l mXd iEEiv ilE`W EaWgW ipRnE¦§¥¤¨§¤©¦©¥Ÿ
.o`M azMW FnM ,d`MdA `N` did̈¨¤¨§©¨¨§¤¨©¨
,zFwElg zFcB` odW xnFl Wi `OWe§¤¨¥©¤¥©¨£
.mFwn lkA FbdpnM odiYW qtY i"Wxe§©¦¨©§¥¤§¦§¨§¨¨

:m"`xd oFWl o`M crai dxez ©¨§¨§¥



wlaÎzwegס zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'f ipy meil inei xeriy
i"yx£Èa ÌzÓ‡‰Œ‡Ï ÔÚÈ∑ הּכתּוב ׁשאּלּולי áּגּלה ««…∆¡«¿∆ƒִִֵֶַָָ

ּבלבד  זה יאמרּוâחטא ׁשּלא ּכדי לארץ, נכנסין היּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ
ּכעֹון  ׁשּלא ãעליהם: עליהם ׁשּנגזר הּמדּבר ּדֹור ׁשאר ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ

והלא ואהרן. מׁשה עֹון היה ּכ לארץ, (במדבר יּכנסּו ְְֲֲֲִֶֶַַָָָָָָֹֹֹ
מּזֹויא) קׁשה יּׁשחט" ּובקר ׁשּבּסתר ä"הצאן לפי אּלא ? ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ

– יׂשראל ּכל ׁשּבמעמד וכאן הּכתּוב, עליו חס –ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָ
הּׁשם  קּדּוׁש מּפני הּכתּוב, עליו חס .לא ְִִֵֵַַַָָָָֹ

ÈLÈc˜‰Ï∑ הייתי והֹוציא, הּסלע אל ּדּברּתם ׁשאּלּו ¿«¿ƒ≈ƒְְִִִִִֶֶֶֶַַַָ
ׁשאינֹו זה, ּסלע מה ואֹומרים: העדה לעיני ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻמקּדׁש
ּדּבּורֹו מקּים לפרנסה, צרי ואינֹו ׁשֹומע ואינֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַָָָמדּבר

אנּו! קלֿוחמר מקֹום, ˙·e‡È.ׁשל ‡Ï ÔÎÏ∑ ֶֶַָָָֹ»≈…»ƒ
ּכמֹו ג)ּבׁשבּועה, א עלי".(שמואל לבית נׁשּבעּתי "לכן : ְְְְְִִִִֵֵֵַָָ

ּכåנׁשּבע  על ּבתפּלה ירּבּו ׁשּלא .ּבקפיצה, ְְְְִִִִִֶַַַָָָֹ

(âé)ýåýé-úà ìàøNé-éðá eáø-øLà äáéøî éî änä¥µ¨¥´§¦½̈£¤¨¬§¥«¦§¨¥−¤§Ÿ̈®
ñ :ía Lãwiå©¦¨¥−¨«

i"yx£‰·È¯Ó ÈÓ ‰n‰∑:אחר ּבמקֹום הּנזּכרים הם ≈»≈¿ƒ»ְְִִֵֵַַָָ
ב) ק"א ׁשּמֹוׁשיען (סנהדרין ּפרעה, אצטגניני ראּו אּלּו ְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹאת

ּגזרּו לכ ּבּמים, לֹוקה יׂשראל א)ׁשל "ּכלֿהּבן (שמות : ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ
ּתׁשליכהּו" היארה Ìa.הּיּלֹוד L„wiÂ∑ מׁשה ׁשּמתּו ְְִִַַַָֹֻ«ƒ»≈»ֵֶֶֹ

עלֿידם, ב)ואהרן קט"ו ׁשּכׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא (זבחים ְְֲֶֶַַַָָָָֹ
הּברּיֹות. על ּומתקּדׁש יראּוי הּוא ּבמקּדׁשיו, ּדין ְְְִִִִֵֶַַַָָָֻעֹוׂשה

אֹומר הּוא סח)וכן מּמקּדׁשי",(תהילים אלהים "נֹורא : ְְֱִִִֵֵֶָָֹ
אֹומר הּוא י)וכן אּקדׁש"(ויקרא "ּבקרבי :. ְְִֵֵֵֶַָֹ

(ãé)íBãà Cìî-ìà Lãwî íéëàìî äLî çìLiå©¦§©̧¤¯©§¨¦²¦¨¥−¤¤´¤¡®
éçà øîà äkäàìzä-ìk úà zòãé äzà ìàøNé E ³Ÿ¨©Æ¨¦´¦§¨¥½©¨´¨©½§¨¥¬¨©§¨−̈

:eðúàöî øLà£¤¬§¨¨«§
i"yx£NÈ EÈÁ‡Ï‡¯∑?אחוה ּכאן להזּכיר ראה מה »ƒƒ¿»≈ְְֲִַַָָָָָ

לֹו ׁשּנאמר אברהם, ּבני אנחנּו, אחים לֹו: אמר ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָאּלא
טו) אֹותֹו(בראשית היה ׁשנינּו ועל ,"זרע יהיה "ּכיֿגר :ְְְְֲִִֵֵֶַַָָ

לפרעֹו Ïz‰ŒÏk‡‰.החֹוב ˙‡ zÚ„È ‰z‡∑לפיכ ְְַָ«»»«¿»≈»«¿»»ְִָ

אבינּו מעל אביכם לו)ּפירׁש מּפני (שם אלֿארץ וּיל" : ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ
עליהם  הּמּטל הּׁשטרֿחֹוב מּפני – אחיו" ,æיעקב ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָֹֻ

יעקב  על .והּטילֹו ְֲִִַַֹ

(åè)íéîé íéøöîa áLpå äîéøöî eðéúáà eãøiå©¥«§³£Ÿ¥̧Æ¦§©½§¨©¥¬¤§¦§©−¦¨¦´
:eðéúáàìå íéøöî eðì eòøiå íéaø©¦®©¨¥¬¨²¦§©−¦§©«£Ÿ¥«

˜„Ìיג  Ï‡¯NÈ Èa Bˆ Èc ‡˙evÓ ÈÓ Ôep‡ƒ≈«»ƒ¿¿≈ƒ¿»≈√»
:ÔB‰a Lc˜˙‡Â ÈÈ¿»¿ƒ¿««¿

kÏÓ‡יד  ˙ÂÏ Ì˜¯Ó ÔÈcbÊ‡ ‰LÓ ÁÏLe¿«…∆ƒ¿«ƒ≈¿»¿»«¿»
zÚ„È z‡ Ï‡¯NÈ CeÁ‡ ¯Ó‡ Ô„k ÌB„‡„∆¡ƒ¿«¬«»ƒ¿»≈«¿¿««

:‡zÁkL‡ Èc ‡˙˜Ú Ïk ˙È»»»¿»ƒ«¿«¿»»

·ÌÈ¯ˆÓטו  ‡·˙ÈÂ ÌÈ¯ˆÓÏ ‡˙‰·‡ e˙Áe¿»¬»»»»¿ƒ¿«ƒƒ≈¿»¿ƒ¿«ƒ
È‡¯ˆÓ ‡Ï eLÈ‡·‡Â ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓBÈƒ«ƒƒ¿«¿ƒ»»ƒ¿»≈

:‡˙‰·‡ÏÂ¿«¬»»»»

minkg izty

(ai)ácFaM KxC ike ,uxzl FpFvx§§¨¥§¦¤¤¨
WxtnE ,miwiCv lW dRxg zFNbl§©¤§¨¤©¦¦§¨¥
dNB mdNW gaW ipRn dAxc`C§©§©¨¦§¥¤©¤¨¤¦¨

:'ek dNB WxitcM ,`xTdâdWwC ©§¨¦§¥¥¦¨§¨¤
mrh `EdW rnWn 'ori'C ,i"Wxl§©¦§©©©§©¤©©
,FWExiR ikdC uxznE .dlrnN ©̀§©§¨§¨¥§¨¦¥
Ff mziUrW ori xnFlM ,'ek ilEN`W¤¦¥§©©©¤£¦¤
`de xn`Y m`e ,m"`xd azM .calA¦§¨¨©¨§¥§¦Ÿ©§¨
,ux`l qpkp did `l `hgd df zlEfA§©¤©¥§Ÿ¨¨¦§¨¨¨¤
aEzMW FnM dxifB eilr dxfbp xaMW¤§¨¦§§¨¨¨§¥¨§¤¨
miWlWl iEUrd `le 'ebe 'd`xz dYr'©¨¦§¤§Ÿ¤¨¦§¦
zWxtA oiIr FvExize .mikln cg`e§¤¨§¨¦§¥©¥§¨¨©
wEqRA iYazMX dnA LzFlrdA§©£§§©¤¨©§¦©¨
FnM mzd eixaCW ,'ek 'Epgp` mirqFp'§¦£©§¤§¨¨¨¨§

iz`ad `l okl ,`kd `Ed uxiYW¤¥¥¨¨¨¥Ÿ¥¥¦
:oFiNBd lr eixaCãl`W ,xnFl FpFvx §¨¨©©¦¨§©¤©

zFpFr s` mdiciA EidW xnFl xFAqY¦§©¤¨¦¥¤©£
FnM ,zFlFcB zFpFr mdC ,xAcOd xFC©¦§¨§¥£§§

:mixaC x`WE mippFlznäxn` mXW ¦§§¦§¨§¨¦¤¨¨©
icM xUA zzl mXd gkA oi`W¤¥§Ÿ©©¥¨¥¨¨§¥
oi`W dWn xn` o`ke ,mwERiq¦¨§¨¨©¤¤¥
`NW xg` rlQn `ivFdl FzEWxA¦§§¦¦¤©©¥¤Ÿ
mrd Epin`IW dAq df dide ,EEhvp¦§©§¨¨¤¦¨¤©£¦¨¨
`le ,miOd Eid Frahe rlQd wgOW¤¦Ÿ©¤©§¦§¨©©¦§Ÿ
,E`vi KxAzi mXd lW FzxifB ipRn¦§¥§¥¨¤©¥¦§¨¥¨§
xg` iN dn df rlq iN dn ok `l m`C§¦Ÿ¥©¦¤©¤©¦©¥
`l mz`Hge .`Ed KExA WFcTd iAbl§©¥©¨¨§©¨¨Ÿ
lMn E`ivFIW 'dA EghA `NW wx did̈¨©¤Ÿ¨§©¤¦¦¨

EEhvp `NW iR lr s` ,EvxIW rlq¤©¤¦§©©¦¤Ÿ¦§©
:eilråmEW ilA Fnvrn ,xnFlM ¨¨§©¥©§§¦

eiptl Ecnr `l ixdW ,gxkd¤§¥©¤£¥Ÿ¨§§¨¨
:dNtzAbi dxez ¦§¦¨

(ci)æWFcTd xn`X dn ,xnFl FpFvx§©©¤¨©©¨
,'Lrxf didi xb iM' mdxa`l `Ed KExÄ§©§¨¨¦¥¦§¤©§£
awri lr liHd `Ed KExA WFcTde§©¨¨¦¦©©£Ÿ
micar EpiidW ,FzxifB FCal eipaE¨¨§©§¥¨¤¨¦£¨¦
Eplaq Ep`W `vnp ,mixvn ux`A§¤¤¦§©¦¦§¨¤¨¨©§
,eipaE Lia` eUr crA cEArXd zFxv̈©¦§§©¥¨¨¦¨¨
KxC Epl giPdl mkl iE`x oM lre§©¥¨¨¤§©¦©¨¤¤
iAB KEnqA i"Wx WxitcM ,Lvx ©̀§§¦§¥¥©¦§¨©¥

:'ebe 'Lvx`a `P dxArp'eh dxez ©§§¨¨§©§¤



סי wlaÎzweg zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'f ipy meil inei xeriy
i"yx£Èa ÌzÓ‡‰Œ‡Ï ÔÚÈ∑ הּכתּוב ׁשאּלּולי áּגּלה ««…∆¡«¿∆ƒִִֵֶַָָ

ּבלבד  זה יאמרּוâחטא ׁשּלא ּכדי לארץ, נכנסין היּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ
ּכעֹון  ׁשּלא ãעליהם: עליהם ׁשּנגזר הּמדּבר ּדֹור ׁשאר ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ

והלא ואהרן. מׁשה עֹון היה ּכ לארץ, (במדבר יּכנסּו ְְֲֲֲִֶֶַַָָָָָָֹֹֹ
מּזֹויא) קׁשה יּׁשחט" ּובקר ׁשּבּסתר ä"הצאן לפי אּלא ? ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ

– יׂשראל ּכל ׁשּבמעמד וכאן הּכתּוב, עליו חס –ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָ
הּׁשם  קּדּוׁש מּפני הּכתּוב, עליו חס .לא ְִִֵֵַַַָָָָֹ

ÈLÈc˜‰Ï∑ הייתי והֹוציא, הּסלע אל ּדּברּתם ׁשאּלּו ¿«¿ƒ≈ƒְְִִִִִֶֶֶֶַַַָ
ׁשאינֹו זה, ּסלע מה ואֹומרים: העדה לעיני ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻמקּדׁש
ּדּבּורֹו מקּים לפרנסה, צרי ואינֹו ׁשֹומע ואינֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַָָָמדּבר

אנּו! קלֿוחמר מקֹום, ˙·e‡È.ׁשל ‡Ï ÔÎÏ∑ ֶֶַָָָֹ»≈…»ƒ
ּכמֹו ג)ּבׁשבּועה, א עלי".(שמואל לבית נׁשּבעּתי "לכן : ְְְְְִִִִֵֵֵַָָ

ּכåנׁשּבע  על ּבתפּלה ירּבּו ׁשּלא .ּבקפיצה, ְְְְִִִִִֶַַַָָָֹ

(âé)ýåýé-úà ìàøNé-éðá eáø-øLà äáéøî éî änä¥µ¨¥´§¦½̈£¤¨¬§¥«¦§¨¥−¤§Ÿ̈®
ñ :ía Lãwiå©¦¨¥−¨«

i"yx£‰·È¯Ó ÈÓ ‰n‰∑:אחר ּבמקֹום הּנזּכרים הם ≈»≈¿ƒ»ְְִִֵֵַַָָ
ב) ק"א ׁשּמֹוׁשיען (סנהדרין ּפרעה, אצטגניני ראּו אּלּו ְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹאת

ּגזרּו לכ ּבּמים, לֹוקה יׂשראל א)ׁשל "ּכלֿהּבן (שמות : ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ
ּתׁשליכהּו" היארה Ìa.הּיּלֹוד L„wiÂ∑ מׁשה ׁשּמתּו ְְִִַַַָֹֻ«ƒ»≈»ֵֶֶֹ

עלֿידם, ב)ואהרן קט"ו ׁשּכׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא (זבחים ְְֲֶֶַַַָָָָֹ
הּברּיֹות. על ּומתקּדׁש יראּוי הּוא ּבמקּדׁשיו, ּדין ְְְִִִִֵֶַַַָָָֻעֹוׂשה

אֹומר הּוא סח)וכן מּמקּדׁשי",(תהילים אלהים "נֹורא : ְְֱִִִֵֵֶָָֹ
אֹומר הּוא י)וכן אּקדׁש"(ויקרא "ּבקרבי :. ְְִֵֵֵֶַָֹ

(ãé)íBãà Cìî-ìà Lãwî íéëàìî äLî çìLiå©¦§©̧¤¯©§¨¦²¦¨¥−¤¤´¤¡®
éçà øîà äkäàìzä-ìk úà zòãé äzà ìàøNé E ³Ÿ¨©Æ¨¦´¦§¨¥½©¨´¨©½§¨¥¬¨©§¨−̈

:eðúàöî øLà£¤¬§¨¨«§
i"yx£NÈ EÈÁ‡Ï‡¯∑?אחוה ּכאן להזּכיר ראה מה »ƒƒ¿»≈ְְֲִַַָָָָָ

לֹו ׁשּנאמר אברהם, ּבני אנחנּו, אחים לֹו: אמר ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָאּלא
טו) אֹותֹו(בראשית היה ׁשנינּו ועל ,"זרע יהיה "ּכיֿגר :ְְְְֲִִֵֵֶַַָָ

לפרעֹו Ïz‰ŒÏk‡‰.החֹוב ˙‡ zÚ„È ‰z‡∑לפיכ ְְַָ«»»«¿»≈»«¿»»ְִָ

אבינּו מעל אביכם לו)ּפירׁש מּפני (שם אלֿארץ וּיל" : ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ
עליהם  הּמּטל הּׁשטרֿחֹוב מּפני – אחיו" ,æיעקב ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָֹֻ

יעקב  על .והּטילֹו ְֲִִַַֹ

(åè)íéîé íéøöîa áLpå äîéøöî eðéúáà eãøiå©¥«§³£Ÿ¥̧Æ¦§©½§¨©¥¬¤§¦§©−¦¨¦´
:eðéúáàìå íéøöî eðì eòøiå íéaø©¦®©¨¥¬¨²¦§©−¦§©«£Ÿ¥«

˜„Ìיג  Ï‡¯NÈ Èa Bˆ Èc ‡˙evÓ ÈÓ Ôep‡ƒ≈«»ƒ¿¿≈ƒ¿»≈√»
:ÔB‰a Lc˜˙‡Â ÈÈ¿»¿ƒ¿««¿

kÏÓ‡יד  ˙ÂÏ Ì˜¯Ó ÔÈcbÊ‡ ‰LÓ ÁÏLe¿«…∆ƒ¿«ƒ≈¿»¿»«¿»
zÚ„È z‡ Ï‡¯NÈ CeÁ‡ ¯Ó‡ Ô„k ÌB„‡„∆¡ƒ¿«¬«»ƒ¿»≈«¿¿««

:‡zÁkL‡ Èc ‡˙˜Ú Ïk ˙È»»»¿»ƒ«¿«¿»»

·ÌÈ¯ˆÓטו  ‡·˙ÈÂ ÌÈ¯ˆÓÏ ‡˙‰·‡ e˙Áe¿»¬»»»»¿ƒ¿«ƒƒ≈¿»¿ƒ¿«ƒ
È‡¯ˆÓ ‡Ï eLÈ‡·‡Â ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓBÈƒ«ƒƒ¿«¿ƒ»»ƒ¿»≈

:‡˙‰·‡ÏÂ¿«¬»»»»

minkg izty

(ai)ácFaM KxC ike ,uxzl FpFvx§§¨¥§¦¤¤¨
WxtnE ,miwiCv lW dRxg zFNbl§©¤§¨¤©¦¦§¨¥
dNB mdNW gaW ipRn dAxc`C§©§©¨¦§¥¤©¤¨¤¦¨

:'ek dNB WxitcM ,`xTdâdWwC ©§¨¦§¥¥¦¨§¨¤
mrh `EdW rnWn 'ori'C ,i"Wxl§©¦§©©©§©¤©©
,FWExiR ikdC uxznE .dlrnN ©̀§©§¨§¨¥§¨¦¥
Ff mziUrW ori xnFlM ,'ek ilEN`W¤¦¥§©©©¤£¦¤
`de xn`Y m`e ,m"`xd azM .calA¦§¨¨©¨§¥§¦Ÿ©§¨
,ux`l qpkp did `l `hgd df zlEfA§©¤©¥§Ÿ¨¨¦§¨¨¨¤
aEzMW FnM dxifB eilr dxfbp xaMW¤§¨¦§§¨¨¨§¥¨§¤¨
miWlWl iEUrd `le 'ebe 'd`xz dYr'©¨¦§¤§Ÿ¤¨¦§¦
zWxtA oiIr FvExize .mikln cg`e§¤¨§¨¦§¥©¥§¨¨©
wEqRA iYazMX dnA LzFlrdA§©£§§©¤¨©§¦©¨
FnM mzd eixaCW ,'ek 'Epgp` mirqFp'§¦£©§¤§¨¨¨¨§

iz`ad `l okl ,`kd `Ed uxiYW¤¥¥¨¨¨¥Ÿ¥¥¦
:oFiNBd lr eixaCãl`W ,xnFl FpFvx §¨¨©©¦¨§©¤©

zFpFr s` mdiciA EidW xnFl xFAqY¦§©¤¨¦¥¤©£
FnM ,zFlFcB zFpFr mdC ,xAcOd xFC©¦§¨§¥£§§

:mixaC x`WE mippFlznäxn` mXW ¦§§¦§¨§¨¦¤¨¨©
icM xUA zzl mXd gkA oi`W¤¥§Ÿ©©¥¨¥¨¨§¥
oi`W dWn xn` o`ke ,mwERiq¦¨§¨¨©¤¤¥
`NW xg` rlQn `ivFdl FzEWxA¦§§¦¦¤©©¥¤Ÿ
mrd Epin`IW dAq df dide ,EEhvp¦§©§¨¨¤¦¨¤©£¦¨¨
`le ,miOd Eid Frahe rlQd wgOW¤¦Ÿ©¤©§¦§¨©©¦§Ÿ
,E`vi KxAzi mXd lW FzxifB ipRn¦§¥§¥¨¤©¥¦§¨¥¨§
xg` iN dn df rlq iN dn ok `l m`C§¦Ÿ¥©¦¤©¤©¦©¥
`l mz`Hge .`Ed KExA WFcTd iAbl§©¥©¨¨§©¨¨Ÿ
lMn E`ivFIW 'dA EghA `NW wx did̈¨©¤Ÿ¨§©¤¦¦¨

EEhvp `NW iR lr s` ,EvxIW rlq¤©¤¦§©©¦¤Ÿ¦§©
:eilråmEW ilA Fnvrn ,xnFlM ¨¨§©¥©§§¦

eiptl Ecnr `l ixdW ,gxkd¤§¥©¤£¥Ÿ¨§§¨¨
:dNtzAbi dxez ¦§¦¨

(ci)æWFcTd xn`X dn ,xnFl FpFvx§©©¤¨©©¨
,'Lrxf didi xb iM' mdxa`l `Ed KExÄ§©§¨¨¦¥¦§¤©§£
awri lr liHd `Ed KExA WFcTde§©¨¨¦¦©©£Ÿ
micar EpiidW ,FzxifB FCal eipaE¨¨§©§¥¨¤¨¦£¨¦
Eplaq Ep`W `vnp ,mixvn ux`A§¤¤¦§©¦¦§¨¤¨¨©§
,eipaE Lia` eUr crA cEArXd zFxv̈©¦§§©¥¨¨¦¨¨
KxC Epl giPdl mkl iE`x oM lre§©¥¨¨¤§©¦©¨¤¤
iAB KEnqA i"Wx WxitcM ,Lvx ©̀§§¦§¥¥©¦§¨©¥

:'ebe 'Lvx`a `P dxArp'eh dxez ©§§¨¨§©§¤

wlaÎzweg zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'f ipy meil inei xeriy
i"yx£eÏ eÚ¯iÂ∑ צרֹות מצטערים ∑eÈ˙·‡ÏÂ.רּבֹות çסבלנּו ׁשהאבֹות על èמּכאן, ּבאה ּכׁשּפרענּות ּבּקבר «»≈»ְַַָָ¿«¬…≈ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ

.יׂשראל  ְִֵָ

(æè)Càìî çìLiå eðì÷ òîLiå ýåýé-ìà ÷òöpå©¦§©³¤§Ÿ̈Æ©¦§©´Ÿ¥½©¦§©´©§½̈
:Eìeáâ äö÷ øéò Lã÷á eðçðà äpäå íéøönî eðàöiå©«Ÿ¦¥−¦¦§¨®¦§¦¥Æ£©´§§¨¥½¦−§¥¬§¤«

i"yx£eÏ˜ ÚÓLiÂ∑ׁשּברכנּו (בראשית אבינּוéּבּברכה «ƒ¿«…≈ְְִֵֶַָָָָ
ונענים כז) צֹועקים ׁשאנּו יעקב", קֹול "הּקל :.C‡ÏÓ∑ ְֲֲֲִִֶַַַָֹֹ«¿»

מׁשה  "מלאכים",ëזה קרּואים ׁשהּנביאים מּכאן, . ְְְִִִִִֶֶֶַַָָֹ
לו)ואֹומר ב האלהים"(ד"ה ּבמלאכי מלעבים "וּיהיּו :. ְְְְְֱֲִִִִֵֵַַַָֹ

(æé)àìå íøëáe äãNa øáòð àì Eöøàá àp-äøaòð©§§¨¨´§©§¤À³Ÿ©«£ŸÆ§¨¤´§¤½¤§¬Ÿ
ïéîé ähð àì Cìð Cìnä Cøc øàá éî äzLð¦§¤−¥´§¥®¤¯¤©¤´¤¥¥À³Ÿ¦¤Æ¨¦´

:Eìáb øáòð-øLà ãò ìåàîNe§½Ÿ©¬£¤©«£−Ÿ§ª¤«
i"yx£Eˆ¯‡· ‡pŒ‰¯aÚ∑ הירּׁשה על לעֹורר ל ìאין «¿¿»»¿«¿∆ְְְֵֵַַָֻ

לנּו עׂשה החֹוב, ּפרעּת ׁשּלא ּכׁשם ארץֿיׂשראל, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשל
ארצ ּדר לעבר מעט ·‡¯.עזר ÈÓ ‰zL ‡ÏÂ∑ ְְֲֵֶֶֶֶַַַֹ¿…ƒ¿∆≈¿≈

רבה) אמר (במדבר ּכ אּלא לֹומר, צרי היה ּבֹורֹות" ִֵֶַַַָָָָָ"מי
לאכל  מן ּבידינּו ׁשּיׁש אףֿעלּֿפי ּובאר îמׁשה: ְְֱִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹ

ּומים  אכל מּכם נקנה אּלא מּמּנּו, נׁשּתה לא ְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶַָֹֹלׁשּתֹות,
ּבידֹו ׁשּיׁש ׁשאףֿעלּֿפי לאכסנאי, מּכאן ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָלהנאתכם.
אׁשּפיזֹו את להּנֹות ּכדי החנוני, מן יקנה .לאכל, ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָֹֻ

'B‚Â CÏ CÏn‰ C¯c∑ּבהמּתנּו את חֹוסמים אנּו ∆∆«∆∆≈≈¿ְְְִֵֶֶָ
יּטּו לאכל ðולא ּולכאן .לכאן ְְְֱִֶָָֹֹ

(çé)àöà áøça-ït éa øáòú àì íBãà åéìà øîàiå©³Ÿ¤¥¨Æ¡½¬Ÿ©«£−Ÿ¦®¤©¤−¤¥¥¬
:Eúàø÷ì¦§¨¤«

i"yx£E˙‡¯˜Ï ‡ˆ‡ ·¯ÁaŒÔt∑ ּבּקֹול מתּגאים אּתם ∆«∆∆≈≈ƒ¿»∆ְִִֶַַָ
וּיׁשמע  אלֿה' "וּנצעק ואמרּתם: אביכם, ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַׁשהֹוריׁשכם

ּבּמה  עליכם  אצא ואני  אביñקלנּו", (בראשית ׁשהֹורי ׁשני ֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹ
תחיה"כז) חרּב "ועל :. ְְְְִֶַַ

(èé)-íàå äìòð älñîa ìàøNé-éða åéìà eøîàiå©«Ÿ§¸¥¨¬§¥«¦§¨¥»©«§¦¨´©«£¤¼§¦
éîéîøác-ïéà ÷ø íøëî ézúðå éð÷îe éðà äzLð E ¥¤³¦§¤Æ£¦´¦§©½§¨«©¦−¦§¨®©¬¥«¨−̈

:äøáòà éìâøa§©§©¬¤«¡«Ÿ̈
i"yx£¯·cŒÔÈ‡ ˜¯∑מּזיק ּדבר ׁשּום .אין «≈»»ְִֵַָָ

ÁÏLeטז  ‡˙BÏˆ ÏÈa˜Â ÈÈ Ì„˜ ‡ÈlˆÂ¿«≈»√»¿»¿«ƒ¿»»¿«
‡Á‡ ‡‰Â ÌÈ¯ˆnÓ ‡˜t‡Â ‡Î‡ÏÓ«¿»»¿«¿»»ƒƒ¿»ƒ¿»¬«¿»

:CÓeÁz ¯ËÒ·c ‡z¯˜ Ì˜¯·ƒ¿««¿»¿ƒ¿«¿»

Ì¯Î·eיז  Ï˜Áa ¯aÚ ‡Ï CÚ¯‡a ÔÚk ¯aÚ¿ƒ«¿«¿«¿»»¿ƒ««¬«ƒ¿«
‡Ï ÏÊ ‡kÏÓ Á¯‡a ·B‚ ÈÓ ÈzL ‡ÏÂ¿»ƒ¿≈≈¿…««¿»≈≈»
:CÓeÁz ¯aÚc „Ú ‡Ï‡ÓÒÏÂ ‡ÈnÈÏ ÈËÒƒ¿≈¿«ƒ»¿ƒ¿»»«ƒ¿ƒ«¿»

ÈÓeÁ˙aיח  ¯aÚ˙ ‡Ï ‰‡ÓB„‡ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈¡»»»¿ƒ«ƒ¿ƒ
:C˙eÓ„˜Ï ˜Bt‡ ‡a¯Áa ÔÈÏË˜„a ‡ÓÏÈcƒ¿»ƒ¿»¿ƒ¿«¿»∆»√»»

q˜יט  ‡LÈ·k Á¯‡a Ï‡¯NÈ Èa dÏ e¯Ó‡Â«¬»≈¿≈ƒ¿»≈¿…«¿ƒ»ƒ«
ÔB‰ÈÓc ·‰È‡Â È¯ÈÚ·e ‡‡ ÈzL CÈiÓ Ì‡Â¿ƒ«ƒƒ¿≈¬»¿ƒ«¿≈«¿≈

:¯aÚ‡ ÈÏ‚¯a LÈ·c Ìb˙t ˙ÈÏ „BÁÏ¿≈ƒ¿«¿ƒ¿«¿«¬ƒ»

minkg izty

(eh)ç(dix` xEB)oFWNW aB lr s` ©§¥©©©¤§
drx mdl EUrW wx rnWn `l 'ErxIe'©¨¥Ÿ©§©©¤¨¨¤¨¨
EpzF` ErxIe' aizM xg` mFwnaE ,zg ©̀©§¨©¥§¦©¨¥¨
'ErxIe' WExiRW WxiR okl ,'ebe 'EpEPrie©§©¨¥¥¥¤¥©¨¥
mNEM oM m`e ,zFAx zFxv llFM `Ed¥¨©§¦¥¨

:llMAèEidW zFa` lr i`w i`C ©§¨§¦¨¥©¨¤¨
miCwdl Fl did ,mixvn ux`A§¤¤¦§©¦¨¨§©§¦
,xninl Dil ded ikde ,'Epl'l 'EpizFa`'£¥§¨§¨¦£¨¥§¥©
aizkCnE ,'Eple EpizFa`l ErxIe'©¨¥©£¥§¨¦¦§¦
`zNnC rnWn sFQal 'EpizFa`l'©£¥§©©§©§¦§¨

:i"`xdn .`Ed `zixg`fh dxez ©£¦¨
(fh)émFc` Kln aiWdW daEWYn¦§¨¤¥¦¤¤¡

oM Fl xn` dWnC opirnW dWnl§¤¨§¦©§¤¨©¥
axgA oR' KEnqA aizkCn ,'ek dkxAA©§¨¨¦¦§¦§¨¤©¤¤

FN dn i"Wx WxitE 'Lz`xwl `v ¥̀¥¦§¨¤¥¥©¦©
,'eke mi`Bzn mY` `N` df aiWdl§¨¦¤¤¨©¤¦§¨¦
df Fl xn` dWOW gkEn oM m ¦̀¥¨¤¤¨©¤

.'ek dkxAA(aFh waC)oeiM ok `l m`C ©§¨¨¤¤§¦Ÿ¥¥¨
Dil ded 'ebe ''d l` wrvPe' xn`W¤¨©©¦§©¤£¨¥
'EplFw' ,'ebe 'glWIe 'd rnWIe' xninl§¥©©¦§©©¦§©¥

:'eke dkxAA `N` ,il dOlëFpFvx ¨¨¦¤¨©§¨¨§
df lre .m`ivFd dWn `de ,uxzl§¨¥§¨¤¦¨§©¤

:'eke o`Mn Wxtnfi dxez §¨¥¦¨
(fi)ìdWn KixS dn ,uxzl FpFvx§§¨¥©¨¦¤

z`ivi oipr mFc` Klnl xiMfdl§©§¦§¤¤¡¦§©§¦©
:eiptl aizkC oiprd lM mbe ,mixvn¦§©¦§©¨¨¦§¨¦§¦§¨¨

î`le 'lFk`l on' i"Wx hwpC `d̈§¨©©¦¨¤¡§Ÿ
dWwEdC ,min `N` `xTA aizM§¦©§¨¤¨©¦§§¨

lr mFc` Klnl xn` `l i`C ,i"Wxl§©¦§¦Ÿ¨©§¤¤¡©
dfA mdl `Ed d`pd dn ,dlik` oipr¦§©£¦¨©£¨¨¨¤¨¤
,`id zhrEn d`pdC ,min mdn EgwIW¤¦§¥¤©¦©£¨¨¤¤¦
gTil dWn xn` dlik`d lr s` `N ¤̀¨©©¨£¦¨¨©¤¦©
,min `weC `xTd hwpC `de .mdn¥¤§¨§¨©©§¨©§¨©¦
,mdn gTil oivFx min s` ,hwp `zEax§¨¨©©©¦¦¦©¥¤
didW FnM ,min zFpwl KxC oi`W s ©̀¤¥¤¤¦§©¦§¤¨¨
.'EpizW sqkA Epinin' dinxi opFwn§¥¦§§¨¥¥§¤¤¨¦

:i"`xdnð(awri zlgp)`d ,i"Wxl dWwC ©£©©£Ÿ§¨¤§©¦¨
,'mxkaE dcUA xarp `l' Exn` xaM§¨¨§Ÿ©£Ÿ§¨¤§¤¤
dxard` i`w lirlC i`Ce `N ¤̀¨©©¦§¥¨¥©©£¨¨
dIhP` i`w o`ke ,milbxA§©§©¦§¨¨¥©§¦¨

:lFk`lgi dxez ¤¡
(gi)ñ,il dOl 'axgA' ,ok `l m`C§¦Ÿ¥©¤¤¨¨¦



wlaÎzwegסב zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'g iyily meil inei xeriy
(ë)íòa Búàø÷ì íBãà àöiå øáòú àì øîàiå©−Ÿ¤´Ÿ©«£®Ÿ©¥¥³¡Æ¦§¨½§©¬

:ä÷æç ãéáe ãák̈¥−§¨¬£¨¨«
i"yx£‰˜ÊÁ „È·e∑ ּבהבטחתòעׂשו"(שם)זקננּו ידי "והּידים :. ¿»¬»»ְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָ

(àë)ïàîéå|èiå Bìáâa øáò ìàøNé-úà ïúð íBãà ©§¨¥´¡À§ŸÆ¤¦§¨¥½£−Ÿ¦§ª®©¥¬
ô :åéìòî ìàøNé¦§¨¥−¥«¨¨«

ß fenz 'g iyily mei ß

(áë)øä äãòä-ìk ìàøNé-éðá eàáiå Lãwî eòñiå©¦§−¦¨¥®©¨¯Ÿ§¥«¦§¨¥²¨¨«¥−̈¬Ÿ
:øää̈¨«

i"yx£‰„Ú‰ŒÏk∑ להּכנס ועֹומדים ׁשלמים ּכּלם »»≈»ְְְְִִִֵֵָָֻ
ּגזרה ôלארץ  ׁשּנגזרה מאֹותם אחד ּבהן היה ׁשּלא , ְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָָֹ

ׁשּכתּוב  מאֹותן ואּלּו מדּבר, מתי ּכלּו ׁשּכבר ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָעליהם,
ד)ּבהן הּיֹום"(דברים ּכּלכם "חּיים :.¯‰‰ על ∑‰¯ הר ְִֶֶַַָֻ…»»ַַ

ואףֿעלּֿפי  ּגדֹול. ּתּפּוח ּגּבי על קטן ּכתּפּוח הר, ְְִֵֵַַַַַַַַַַָָָּגּבי
ׁשלׁשה  ההרים, את ּומׁשוה לפניהם הֹול ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹׁשהענן
לקבּורת  – נבֹו והר לּתֹורה, – סיני הר ּבהן: ְְְְֲִִִֶַַַַַָָנׁשארּו

אהרן  לקבּורת – ההר והר .מׁשה. ְְֲִֶַַָָֹֹֹ

(âë)øää øäa ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©Ÿ̄¤§Ÿ̈²¤¤¬§¤©«£−Ÿ§´Ÿ¨¨®
-õøà ìeáb-ìò:øîàì íBãà ©§¬¤«¤¡−¥«Ÿ

i"yx£ÌB„‡Œı¯‡ Ïe·bŒÏÚ∑ׁשּנתחּברּו ׁשּמּפני מּגיד, «¿∆∆¡ְְְִִִֵֶֶַַ
וחסרּו מעׂשיהם נפרצּו הרׁשע, לעׂשו להתקרב ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָּכאן

ליהֹוׁשפט אֹומר הּנביא וכן הּזה, כ)הּצּדיק ב :(ד"ה ְִִִֵֵֶַַַַָָָ
"מעׂשי את ה' ּפרץ עםֿאחזיהּו ּבהתחּבר". ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָ

(ãë)õøàä-ìà àáé àì ék åénò-ìà ïøäà óñàé¥«¨¥³©«£ŸÆ¤©½̈¦´³Ÿ¨ŸÆ¤¨½̈¤
ét-úà íúéøî-øLà ìò ìàøNé éðáì ézúð øLà£¤¬¨©−¦¦§¥´¦§¨¥®©²£¤§¦¤¬¤¦−

:äáéøî éîì§¥¬§¦¨«

(äë)øä íúà ìòäå Bða øæòìà-úàå ïøäà-úà ç÷©µ¤©«£½Ÿ§¤¤§¨−̈§®§©¬©Ÿ−̈¬Ÿ
:øää̈¨«

i"yx£Ô¯‰‡Œ˙‡ Á˜∑לכ זּכאי אני ּׁשאין מה ,לבנ נתּון ּכתר ׁשּתראה אׁשרי לֹו: אמר נחּומים. .ּבדברי «∆«¬…ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

(åë)-úà ízLaìäå åéãâa-úà ïøäà-úà èLôäå§©§¥³¤©«£ŸÆ¤§¨½̈§¦§©§−̈¤
:íL úîe óñàé ïøäàå Bða øæòìà¤§¨¨´§®§©«£¬Ÿ¥«¨¥−¥¬¨«

d˙eÓ„˜Ïכ  ‰‡ÓB„‡ ˜Ùe ¯aÚ˙ ‡Ï ¯Ó‡Â«¬«»¿ƒ»¿«¡»»»√»≈
:‡ÙÈw˙ ‡„È·e ·¯ ÏÈÁa¿≈«ƒ»«ƒ»

aÚÓÏ¯כא  Ï‡¯NÈ ˙È ˜·L ‰‡ÓB„‡ ·È¯ÒÂ¿»ƒ¡»»¿≈»ƒ¿»≈¿∆¿«
:d˙ÂlÓ Ï‡¯NÈ ‡ËÒe dÓeÁ˙aƒ¿≈¿»ƒ¿»≈ƒ¿»≈

Ïkכב  Ï‡¯NÈ È· B˙‡Â Ì˜¯Ó eÏËe¿»≈¿»«¬¿≈ƒ¿»≈»
:‡¯eË ¯‰Ï ‡zLk¿ƒ¿»¿…»

ÏÚכג  ‡¯eË ¯‰a Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«¬…¿…»«
:¯ÓÈÓÏ ÌB„‡„ ‡Ú¯‡ ÌeÁz¿«¿»∆¡¿≈»

ÏeÚÈÈכד  ‡Ï È¯‡ dnÚÏ Ô¯‰‡ Lk˙Èƒ¿¿≈«¬…¿«≈¬≈»≈
Èc ÏÚ Ï‡¯NÈ È·Ï ˙È·‰È Èc ‡Ú¯‡Ï¿«¿»ƒ¿»ƒƒ¿≈ƒ¿»≈«ƒ

:‡˙evÓ ÈÓÏ È¯ÓÈÓ ÏÚ Ôez·¯Ò¿∆¿«≈¿ƒ¿≈«»

Èq˙Â˜כה  d¯a ¯ÊÚÏ‡ ˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙È ¯·c¿«»«¬…¿»∆¿»»¿≈¿«≈
:‡¯eË ¯‰Ï ÔB‰˙È»¿¿…»

ÔepLaÏ˙Âכו  È‰BLe·Ï ˙È Ô¯‰‡ ˙È ÁÏL‡Â¿«¿«»«¬…»¿ƒ¿«¿≈ƒ
:Ônz ˙eÓÈÂ Lk˙È Ô¯‰‡Â d¯a ¯ÊÚÏ‡ ˙È»∆¿»»¿≈¿«¬…ƒ¿¿≈ƒ«»

minkg izty

Lz`xwl `v` oR' xninl Dil ded£¨¥§¥©¤¥¥¦§¨§
:'dnglOlhi dxez ©¦§¨¨

(k)ò,il dOl 'dwfg ciA' ,ok `l m`C§¦Ÿ¥§¨£¨¨¨¨¦
:'dwfg ci' Fl Wi 'caM mr' lM`k dxez ¨©¨¥¥¨£¨¨

(ak)ôWxtn `l dOle ,xn`Y m`e§¦Ÿ©§¨¨Ÿ§¨¥
lM' lr lirl WxiRW df oFWlA§¨¤¤¥¥§¥©¨

minlW mNM' hFwpl KixS dnE ,'dcrd̈¥¨©¨¦¦§ª¨§¥¦
Wxtl Kixv `l df mbe ,'ux`l qpMil¦¨¥¨¨¤§©¤Ÿ¨¦§¨¥
l`W ,xnFl Wie .'ek 'ozF`n EN`e'§¥¥¨§¥©¤©
'dcrd lM' aFYkl Kixv dOl dWwY©§¤¨¨¨¦¦§¨¨¥¨
micnFr mNM dcrd lMW LcOllE§©¤§¤¨¨¥¨ª¨§¦
`de ,xAcn izn Fzn xaMW miIgl§©¦¤§¨¥¥¥¦§¨§¨

xnFl ,WxtnE .'dcrd lM' aizM lirl§¥§¦¨¨¥¨§¨¥©
ux`l miqpkp EidW drWA s` ,Ll§©§¨¨¤¨¦§¨¦¨¨¤

zzin xg`l dAExn onf didWiWp` ¤¨¨§©§¤§©©¦©©§¥
minlW mNM Eid ,xAcOd xFC©¦§¨¨ª¨§¥¦

:'ekbk dxez



סג wlaÎzweg zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'g iyily meil inei xeriy
i"yx£ÂÈ„‚aŒ˙‡∑ ּגדֹולה ּכהּנה ּבגדי ,÷הלּביׁשהּוöאת ∆¿»»ְְְְִִֵֵֶַָָֻ

לֹו: אמר ּבפניו. ּבנֹו על לתּתם מעליו ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָוהפׁשיטם
לּמערה" ּדלּוק.ø"הּכנס ונר מּצעת מּטה ראה ונכנס. , ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָֻ

ל  –אמר "ידי "ּפׁשט ועלה, – לּמּטה" "עלה ֹו: ְְֲִֵֶַַָָָָָֹ

ועצם, – "עיני "עצם וקמץ, – "ּפי "קמץ ְְְֲִֵֶַַַָָָֹֹּופׁשט,
לֹו ׁשּנאמר וזהּו מיתה, לאֹותּה מׁשה חמד (דברים מּיד ְְֱִִֶֶֶֶַַָָָָֹ

לּהלב) ׁשּנתאּוית מיתה – "אחי אהרן "ּכאׁשרֿמת :. ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

(æë)øä-ìà eìòiå ýåýé äeö øLàk äLî Nòiå©©©́¤½©«£¤−¦¨´§Ÿ̈®©©«£Æ¤´Ÿ
:äãòä-ìk éðéòì øää̈½̈§¥¥−¨¨«¥¨«

i"yx£‰LÓ NÚiÂ∑(רבה לֹו(במדבר קׁשה ׁשהּדבר עּכב ùאףֿעלּֿפי לא ,. «««…∆ִִֵֶֶַַַָָָֹ

(çë)íúà Laìiå åéãâa-úà ïøäà-úà äLî èLôiå©©§¥Á¤̧¤©«£¹Ÿ¤§¨À̈©©§¥³Ÿ¨Æ
ãøiå øää Làøa íL ïøäà úîiå Bða øæòìà-úà¤¤§¨¨´§½©¨¯¨©«£²Ÿ−̈§´Ÿ¨¨®©¥¯¤

:øää-ïî øæòìàå äLî¤²§¤§¨−̈¦¨¨«

(èë)ïøäà-úà ekáiå ïøäà òåâ ék äãòä-ìk eàøiå©¦§Æ¨¨´¥½̈¦¬¨©−©«£®Ÿ©¦§³¤©«£ŸÆ
ìL:ìàøNé úéa ìk íBé íéL §¦´½−Ÿ¥¬¦§¨¥«

i"yx£'B‚Â ‰„Ú‰ŒÏk e‡¯iÂ∑(שם) ואלעזר מׁשה ּכׁשראּו «ƒ¿»»≈»¿ְְְֶֶֶָָָֹ
אמר úיֹורדים  אהרן? הּוא היכן אמרּו: ירד, לא ואהרן ְְְֲֲִֵַַַַָָָָֹֹֹ

ועצר  הּמלא ּכנגד ׁשעמד מי אפׁשר, אמרּו: מת. ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָלהם:
מׁשה  ּבּקׁש מּיד הּמות? מלא ּבֹו יׁשלט הּמּגפה ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹאת
ראּו ּבּמּטה, מּוטל להם הּׁשרת מלאכי והראּוהּו ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָרחמים

והאמינּו –.Ï‡¯NÈ ˙Èa Ïk∑ והּנׁשים לפי àהאנׁשים ; ְֱִֶ…≈ƒ¿»≈ְְֲִִִַָָָ
ּבעלי  ּבין אהבה ּומטיל ׁשלֹום רֹודף אהרן ֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹׁשהיה

לאׁשּתֹו איׁש ּובין ‚ÚÂ.מריבה Èk∑ אני אֹומר ְְְִִִֵָƒ»«ֲִֵ
אּלאֿאםּֿכן  הּוא, טֹועה מית", "ּדהא ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָׁשהמתרּגם
רּבֹותינּו אמרּו ׁשּלא "ואתחזיאּו", – וּיראּו ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָֹמתרּגם

אּלא  "ּדהא", ּבלׁשֹון מׁשּמׁש זה "ּכי" ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָזכרֹונםֿלברכה
אּבהּו רּבי וכדאמר ּכבֹוד, ענני ׁשּנסּתּלקּו מדרׁש ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָעל

ג) השנה "וּיראּו"(ראש ּתקרי אל ועל : "וּיראּו", אּלא ְְְִִִֵֶַַַַָָ
טעם  נתינת ׁשהּוא לפי "ּדהא", לׁשֹון נֹופל זה ְְְִִֵֶֶַַַָָָלׁשֹון
מת  ׁשהרי לפי "וּיראּו"? לּמה הימּנּו. ּׁשּלמעלה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָלמה
לׁשֹון  אין ּכניׁשּתא" ּכל "וחזֹו ּתרּגּום על אבל ְְְְֲֲֲִֵַַַַָָָֹאהרן.
ׁשּמּוׁש מּגזרת ׁשהּוא "אׁשר", לׁשֹון אּלא נֹופל ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָ"ּדהא"
ּכמֹו "אׁשר", ּבלׁשֹון מׁשּמׁש "אם" ׁשּמצינּו ְְְֲִִִִֵֶֶַָ"אי",

כא) והרּבה (איוב רּוחי". לאֿתקצר "ואםֿמּדּוע :ְְְְִִִֵַַַַֹ
הּלׁשֹון מּזה יד)מפרׁשים ימיו"(שם חרּוצים "אם :. ְֲִִִִֶַָָָָֹ

Ï‰¯כז  e˜ÈÏÒe ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ‰LÓ „·ÚÂ«¬«…∆¿»ƒ«ƒ¿»¿ƒ¿…
:‡zLk Ïk ÈÈÚÏ ‡¯eË»¿≈≈»¿ƒ¿»

È‰BLe·Ïכח  ˙È Ô¯‰‡ ˙È ‰LÓ ÁÏL‡Â¿«¿«…∆»«¬…»¿ƒ
Ô¯‰‡ ˙ÈÓe d¯a ¯ÊÚÏ‡ ˙È ÔB‰˙È LÈaÏ‡Â¿«¿≈»¿»∆¿»»¿≈ƒ«¬…
ÔÓ ¯ÊÚÏ‡Â ‰LÓ ˙Áe ‡¯eË LÈ¯a Ônz«»¿≈»¿«…∆¿∆¿»»ƒ

:‡¯eË»

È˙כט  BÎ·e Ô¯‰‡ ˙ÈÓ È¯‡ ‡zLk Ïk BÊÁÂ«¬»¿ƒ¿»¬≈ƒ«¬…¿»
:Ï‡¯NÈ ˙Èa Ïk ÔÈÓBÈ ÔÈ˙Ïz Ô¯‰‡«¬…¿»ƒƒ…≈ƒ¿»≈

minkg izty

(ek)ölW eicbA i`C ,uxzl FpFvx§§¨¥§¦§¨¨¤
`Ed KExA WFcTd dEv mrH dn ,oiNEg¦©©©¦¨©¨¨
.eicbaA eiptl xfrl` z` WiAldl§©§¦¤¤§¨¨§¨¨¦§¨¨
icbA FWExiR KgxM lr ,uxiY m"`xde§¨§¥¥¥©¨§¨¥¦§¥
lr zF` didi Ki` ok `l m`C ,dPEdk§¨§¦Ÿ¥¥¦§¤©
llkaC xWt`e ,dlFcB dPEdkA FzEIkf§¦¦§¨§¨§¤§¨§¦§©

:ixaC eixaC÷aizM oi`W iR lr s` §¨¨§¨©©©¦¤¥§¦
`N` aizM oi`W ,mXd dEv KMW o`M̈¤¨¦¨©¥¤¥§¦¤¨
ok `l m`C .'eke 'oxd` z` hWtde'§©§¥¤©£Ÿ§¦Ÿ¥
Ki` ,dNgY oxd` z` WiAld dWOW¤¤¦§¦¤©£Ÿ§¦¨¥
zrWA `NW dPEdk icbA oxd` WAli¦§©©£Ÿ¦§¥§¨¤Ÿ¦§©
icbaA ziAd xdn `vFId `lde ,dcFar£¨©£Ÿ©¥¥©©©¦§¦§¥
KgxM lr `N` ,mirAx` btFq dPEdk§¨¥©§¨¦¤¨©¨§¨
iR lr FWiAld dWnC xnFl Kixv̈¦©§¤¦§¦©¦
z` oWiAlie ,ohiWtIW icM ,xEAiCd©¦§¥¤©§¦¨§©§¦¨¤
dkFf FpAW zF`xdl oxd` iptA xfrl ¤̀§¨¨¦§¥©£Ÿ§©§¤§¤

:eiYgY lFcB odklødWwC mEXn §Ÿ¥¨©§¨¦§¨¤
z` oxd` hiWtd `l dOle ,i"Wxl§©¦§¨¨Ÿ¦§¦©£Ÿ¤
iM ,Fnvr z` xfrl` mWiAlie eicbA§¨¨§©§¦¥¤§¨¨¤©§¦
`dIW dWnl i`pB `EdW d`xp df¤¦§¤¤§©§¤¤§¥
ike ,'eke Fl xn` ,uxznE .mdl zxWn§¨¥¨¤§¨¥¨©§¦
`N` ,dWn lW FxEAiC `lA iBq `lŸ©¦§Ÿ¦¤¤¤¨
lW micqg zElinB zevn zFxFdl§¦§©§¦£¨¦¤
wQrzn did FnvrA dWn ixdW ,mizn¥¦¤£¥¤§©§¨¨¦§©¥

:oxd` zzin iwqr lkAfk dxez §¨¦§¥¦©©£Ÿ
(fk)ùdOl 'dWn UrIe' ok `l m`C§¦Ÿ¥©©©¤¨¨

lr xarW LYrC lr dlrY ike ,il¦§¦©£¤©©§§¤¨©©
`le ,m"`xd azM .mFwn lW FzEgilW§¦¤¨¨©¨§¥§Ÿ
aEzMX dn lr EWxC `l dOl iYrcï©§¦¨¨Ÿ¨§©©¤¨
dEv xW`M dWn UrIe' gxw zWxtA§¨¨©Ÿ©©©©¤©£¤¦¨
EWxC `NW xWt`e .'dUr oM FzF` 'd¥¨¨§¤§¨¤Ÿ¨§
df dUrW xnFl WIW mEXn ,FA¦¤¥©¤¨¨¤

ipA E`Fai `NW ,FzaFh mEXn dgnUA§¦§¨¦¨¤Ÿ¨§¥
haW zxxU lr cFr wFlgl l`xUi¦§¨¥©£©§¨©¥¤
FhaW zExxU zad`W ipRnE ,iel¥¦¦§¥¤©£©§¨¦§
dUrW s` ,Ff devn ziIUrA zaxFrn§¤¤©£¦©¦§¨©¤¨¨
Evx `l ,KxAzi mXd zevn oM mB©¥¦§©©¥¦§¨¥Ÿ¨
d`xp .w"Fce ,mElM FA WFxcl¦§§§¦§¤

:ilgk dxez ¦
(hk)úE`x `l ixde ,uxzl FpFvx§§¨¥©£¥Ÿ¨

,xfrl`e dWn wx oxd` lW dzin¦¨¤©£Ÿ©¤§¤§¨¨
iRn `lde ,'ErnWIe' xninl Dil dede©£¨¥§¥©©¦§§©£Ÿ¦¦
E`xWM ,WxtnE .ErnW xfrl`e dWn¤§¤§¨¨¨§§¨¥§¤¨
Edfe ,zxXd ik`ln EdE`xde ,'ek§¤§©§£¥©¨¥§¤

:'dcrd lM E`xIe' azMWà,xnFl dvx ¤¨©©¦§¨¨¥¨¨¨©
eilr EpiAx dWn zzinA aizM dOl̈¨§¦§¦©¤©¥¨¨
iAB `kde ,'l`xUi ipa EMaIe' mFlXd©¨©¦§§¥¦§¨¥§¨¨©¥
o`kC ,WxtnE .'l`xUi ziA lM' oxd ©̀£Ÿ¨¥¦§¨¥§¨¥§¨



wlaÎzwegסד zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'g iyily meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(253 'nr ck zegiy ihewl)

לאׁשּתֹו איׁש ּובין מריבה ּבעלי ּבין אהבה (רש"י ּומטיל ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָ
כט) ׁשהרי כ, לכאֹורה, מיּתרֹות מריבה" ּבעלי "ּבין ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָֻהּתבֹות

לגּבי  ׁשּגם לֹומר, ויׁש ּבכּו. הּנׁשים ׁשּגם הּוא ְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָהחּדּוׁש

" ּכּכתּוב ּבכּו, ּכּלם חּדּוׁש: היה יׂשראל".ּכלהאנׁשים ּבית ְֲִִִֵֵַָָָָָָָָֹֻ
הּזכרים.ּכלוהינּו: ּכל מרּבה יׂשראל- ּגם ּבית מרּבה - ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

ִַָהּנׁשים.

àë(à)àa ék áâpä áLé ãøò-Cìî éðòðkä òîLiå©¦§©º©§©«£¦³¤«¤£¨Æ¥´©¤½¤¦ µ¨´
aLiå ìàøNéa íçliå íéøúàä Cøc ìàøNé|epnî ¦§¨¥½¤−¤¨«£¨¦®©¦¨̧¤Æ§¦§¨¥½©¦¬§§¦¤−

:éáL¤«¦
i"yx£ÈÚk‰ ÚÓLiÂ∑ונסּתּלקּו אהרן ׁשּמת ׁשמע «ƒ¿««¿«¬ƒְְְֲִֵֶַַַָֹ

ּכבֹוד  הּׁשנה'áענני ּב'ראׁש ּכדאיתא ג)כּו', ועמלק (דף . ְְְֲִִֵֵַַַָָָָָֹ
עת  ּבכל מזּמן ליׂשראל, מרדּות רצּועת ְְְְְְִֵֵֵַַָָָָֻמעֹולם

‰p‚·.לפרענּות  ·LÈ∑ עמלק ׁשּנאמרâזה יג), :(במדבר ְְָֻ…≈«∆∆ֱֲֵֶֶֶַָ
לדּבר  לׁשֹונֹו את וׁשּנה הּנגב", ּבארץ יֹוׁשב ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ"עמלק
להּקדֹוׁשֿ מתּפּללים יׂשראל ׁשּיהיּו ּכדי ּכנען, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָּבלׁשֹון
ראּו ּכנענין, אינם והם ּבידם, ּכנענים לתת ְְְְֲֲִִֵֵֵַַָָָָָָּברּוֿהּוא
לׁשֹון  ּולׁשֹונם עמלקים ּכלבּוׁשי לבּוׁשיהם ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶָָָיׂשראל

ּתּתן  "אםֿנתן ׁשּנאמר: סתם", "נתּפּלל אמרּו: ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּכנען;
ּבידי" הּזה ‰‡˙¯ÌÈ.אתֿהעם C¯c∑ הּנגב ּדר ְִֶֶַָָָ∆∆»¬»ƒֶֶֶֶַ

ׁשּנאמר המרּגלים, ּבּה בּנגב".(שם)ׁשהלכּו "וּיעלּו : ְְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַַַָָ
הּגדֹול  הּתּיר ּדר האתרים" ּדר" אחר: הּנֹוסע ãּדבר  ֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

ׁשּנאמר י לפניהם, להם )(שם לתּור ימים ׁשלׁשת ּדר" : ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹ
È·L.מנּוחה" epnÓ aLiÂ∑ אּלא ׁשפחה äאינּה ְָ«ƒ¿¿ƒ∆∆ƒְִֵֶָָָ

מדרש)אחת בשם .(ילקוט ַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã83 'nr g"lg y"ewl t"r)'zay z`xwl' jezn -(

wlnrA mgNdl KxCd©¤¤§¦¨¥©£¨¥

וּיּלחם  האתרים ּדר יׂשראל ּבא ּכי . . הּכנעני ְְֲִִִַַַַֽוּיׁשמע ְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֽ
ְְִֵָּביׂשראל 

. . המרּגלים ּבּה ׁשהלכּו הּנגב ּדר – האתרים ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּדר

לפניהם.. הּנֹוסע הּגדֹול הּתּיר ּדר . . א.ד"א (כא, ְִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
ובפרש"י)

הּפירּוׁשים  ׁשני לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת הענין לבאר ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָָויׁש

ÓB¯c‡א  ·˙È „¯Ú„ ‡kÏÓ ‰‡Úk ÚÓLe¿«¿«¬»»«¿»«¬»»≈¿»
Áb‡Â ‡iÏÏ‡Ó Á¯‡ Ï‡¯NÈ ‡˙‡ È¯‡¬≈¬»ƒ¿»≈…«¿«¿«»¿««

:‡È·L dpÓ ‡·Le Ï‡¯NÈa ‡·¯¿̃»»¿ƒ¿»≈¿»ƒ≈ƒ¿»

minkg izty

didW itl ,dOle ,EkA miWPd s ©̀©¨¦¨§¨¨§¦¤¨¨
:'ek` dxez

`k(`)á,i"Wxl Dilpn ,xn`Y m`e§¦Ÿ©§¨¥§©¦
`A iM' eixg` aizkcM FhEWtM `nlC¦§¨¦§§¦§¦©£¨¦¨
i"Wxl dWwC ,xnFl Wie .'ebe 'l`xUi¦§¨¥§¥©§¨¤§©¦
xninl Dil ded `lC ,'rnWIe' il dOl̈¨¦©¦§©§Ÿ£¨¥§¥©
`aIe mixz`d KxC l`xUi `aIe' `N ¤̀¨©¨Ÿ¦§¨¥¤¤¨£¨¦©¨Ÿ
wlnr `aIe' FnM ,'ebe 'mgNIe iprpMd©§©£¦©¦¨¤§©¨Ÿ£¨¥
z`xwl `vIe' FnkE ,'l`xUiA mgNIe©¦¨¤§¦§¨¥§©¥¥¦§©
mgNIe dvdi `aIe dxAcOd l`xUi¦§¨¥©¦§¨¨©¨Ÿ¨§¨©¦¨¤
'ebe `vIe' bFr iAB oke ,'l`xUiA§¦§¨¥§¥©¥©¥¥
`N` .'irxc` dnglOl 'ebe mz`xwl¦§¨¨©¦§¨¨¤§¤¦¤¨
.cFak ippr EwNYqpe oxd` zOW rnẄ©¤¥©£Ÿ§¦§©§£¨¥¨
aizkCn FzgkFdC xnFl Wi cFre§¥©§¨¨¦¦§¦
'iprpMd rnWIe' irqn dN`e zWxtA§¨¨©§¥¤©§¥©¦§©©§©£¦
KgxM lr mzde ,oxd` zzin xg` 'ebe©©¦©©£Ÿ§¨¨©¨§¨
dwNYqpe oxd` zOW `N` rnW `lŸ¨©¤¨¤¥©£Ÿ§¦§©§¨
i"Wx WxiR mzde ,l`xUIn dpikXd©§¦¨¦¦§¨¥§¨¨¥¥©¦
'LcOl o`Mn' oFWl ,'ek LcOl o`M̈¦¤§§¦¨¦¤§
mWe .mXn Fzii`xC WxiRW rnWn©§©¤¥¥¦§¨¨¦¨§¨
m"`xde .`InWC `YrIqA Wxt £̀¨¥§¦©§¨¦§©¨§¨§¥
,'ebe 'dcrd lM E`xIe' aizkCn ,WxiR¥¥¦¦§¦©¦§¨¨¥¨

i"xivA 'E`xIe' ixw EdA` iAx xn`e§¨©©¦©¨§¥©¥¨§¥¥
i`d xn`C Wiwl Wixcke ,c"EId zgY©©©§¦§¥¨¦©£©©
,`Ed eiptNW xacl mrh zpizp 'iM'¦§¦©©©§¨¨¤§¨¨
:oxd` reBW itl dcrd ENBzp¦§©¨¥¨§¦¤¨©©£Ÿ

âixzq oM m` iWwY l`C ,Wxtn§¨¥§©©§¥¦¥¨§¦
'iprpMd rnWIe' aizkC ,iccd` i`xw§¨¥©£¨¥¦§¦©¦§©©§©£¦
Epiid ,'abPd aWFi' aizM KM xg`e§©©¨§¦¥©¤¤©§

:'ek dPW WxiR okl ,wlnrã,WExiR £¨¥¨¥¥¥¦¨¥
E`xW oeiM xnFlM ,oFx`d `Ede§¨¨§©¥¨¤¨
iM mdl did `le cFak ippr EwNYqPW¤¦§©§£¨¥¨§Ÿ¨¨¨¤¦
mEXn ,mdiptl rqFPW WcTd oFx` m ¦̀£©Ÿ¤¤¥©¦§¥¤¦
mcFw dUr `NX dn mgNdl `A ikd̈¦¨§¦¨¥©¤Ÿ¨¨¤
xaC lW mrhl KxvEde .m"`xd .okl̈¥¨§¥§§©§©©¤¨¨
dOl dWw oFW`xd mrhl iM ,xg ©̀¥¦§©©¨¦¨¤¨¨
milBxnd ike ,'mixz`d KxC' aEzM̈¤¤¨£¨¦§¦©§©§¦
dWEaM KxC `lde ,KxC FzF` EWaM̈§¤¤©£Ÿ¤¤§¨
WxiR okl ,miaWe mixaFr lkl `id¦§¨§¦§¨¦¨¥¥¥
,m"`xd WxiRW FnkE ,'eke xg` xaC̈¨©¥§¤¥¥¨§¥
`N` mdiptl Kld `NW zAqA iM¦§¦©¤Ÿ¨©¦§¥¤¤¨
`A cFak ippr EwNYqpe oFx`d̈¨§¦§©§£¨¥¨¨
,dWw xg` xaC lW mrhlE .mgNdl§¦¨¥§©©¤¨¨©¥¨¤
oeiM miAx oFWl 'mixz`d' aizM dOl̈¨§¦¨£¨¦§©¦¥¨

okl ,WcFTd oFx`d lr `N` i`w `lC§Ÿ¨¥¤¨©¨¨©¤¨¥
:oFW`x mrh mB WxiRäEkxvEd ¥¥©©©¦§§

,oM Wxtl dkxal mpFxkf EpizFAx©¥¦§¨¦§¨¨§¨¥¥
l`xUi oi` Edl `xiaqC mEXn¦¦§¦¨§¥¦§¨¥
iptl mlEwlw zrA `N` migSEpn§¨¦¤¨§¥¦§¨¦§¥
mEW E`vn `l o`ke ,KxAzi mXd©¥¦§¨¥§¨Ÿ¨§
dR EaXW iaXdW Exn` okl ,lEwlw¦§¨¥¨§¤©§¦¤¨Ÿ
.mdn l`xUi EaXW iaXd `N` Fpi ¥̀¤¨©§¦¤¨¦§¨¥¥¤
.miYW `nlC ,zg` Dilpn xnFl oi`e§¥©§¨¥©©¦§¨§©¦
Dpi`W rnWn 'iaW' oFWNnC ,xnFl Wi¥©§¦§§¦©§©¤¥¨
Dil `pn ,xn`Y m`e .zg` `N ¤̀¨©©§¦Ÿ©§¨¥

dgtWC i"WxlxnFl Wie ,dzid §©¦§¦§¨¨§¨§¥©
aizkcM ,dgtW rnWn 'iaW' oFWNnC§¦§§¦©§©¦§¨§¦§¦
lr aWFId drxR xFkAn' `A zWxtA§¨¨©Ÿ¦§©§Ÿ©¥©
aizM KM ,'ebe 'dgtXd xFkA cr F`qM¦§©§©¦§¨¨§¦
cr' aizM dwNWM sFQaE ,d`xzdA©©§¨¨©§¤¨¨§¦©
xFka'C Wxtl Kixv `N` ,'iaXd xFkA§©§¦¤¨¨¦§¨¥¦§
'iaW' s` ,'dgtXd xFkA' Epiid 'iaXd©§¦©§§©¦§¨©§¦
`l m`C ,dgtWA ixiin `kd aizkC¦§¦¨¨©§¥§¦§¨§¦Ÿ
F` 'miWp' F` 'miWp` EPOn AWIe' ok¥©¦§§¦¤£¨¦¨¦

:Dil irAin 'sh'a dxez ©¦¨¥¥



סה wlaÎzweg zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'g iyily meil inei xeriy
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לאׁשּתֹו איׁש ּובין מריבה ּבעלי ּבין אהבה (רש"י ּומטיל ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָ
כט) ׁשהרי כ, לכאֹורה, מיּתרֹות מריבה" ּבעלי "ּבין ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָֻהּתבֹות

לגּבי  ׁשּגם לֹומר, ויׁש ּבכּו. הּנׁשים ׁשּגם הּוא ְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָהחּדּוׁש

" ּכּכתּוב ּבכּו, ּכּלם חּדּוׁש: היה יׂשראל".ּכלהאנׁשים ּבית ְֲִִִֵֵַָָָָָָָָֹֻ
הּזכרים.ּכלוהינּו: ּכל מרּבה יׂשראל- ּגם ּבית מרּבה - ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

ִַָהּנׁשים.

àë(à)àa ék áâpä áLé ãøò-Cìî éðòðkä òîLiå©¦§©º©§©«£¦³¤«¤£¨Æ¥´©¤½¤¦ µ¨´
aLiå ìàøNéa íçliå íéøúàä Cøc ìàøNé|epnî ¦§¨¥½¤−¤¨«£¨¦®©¦¨̧¤Æ§¦§¨¥½©¦¬§§¦¤−

:éáL¤«¦
i"yx£ÈÚk‰ ÚÓLiÂ∑ונסּתּלקּו אהרן ׁשּמת ׁשמע «ƒ¿««¿«¬ƒְְְֲִֵֶַַַָֹ

ּכבֹוד  הּׁשנה'áענני ּב'ראׁש ּכדאיתא ג)כּו', ועמלק (דף . ְְְֲִִֵֵַַַָָָָָֹ
עת  ּבכל מזּמן ליׂשראל, מרדּות רצּועת ְְְְְְִֵֵֵַַָָָָֻמעֹולם

‰p‚·.לפרענּות  ·LÈ∑ עמלק ׁשּנאמרâזה יג), :(במדבר ְְָֻ…≈«∆∆ֱֲֵֶֶֶַָ
לדּבר  לׁשֹונֹו את וׁשּנה הּנגב", ּבארץ יֹוׁשב ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ"עמלק
להּקדֹוׁשֿ מתּפּללים יׂשראל ׁשּיהיּו ּכדי ּכנען, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָּבלׁשֹון
ראּו ּכנענין, אינם והם ּבידם, ּכנענים לתת ְְְְֲֲִִֵֵֵַַָָָָָָּברּוֿהּוא
לׁשֹון  ּולׁשֹונם עמלקים ּכלבּוׁשי לבּוׁשיהם ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶָָָיׂשראל

ּתּתן  "אםֿנתן ׁשּנאמר: סתם", "נתּפּלל אמרּו: ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּכנען;
ּבידי" הּזה ‰‡˙¯ÌÈ.אתֿהעם C¯c∑ הּנגב ּדר ְִֶֶַָָָ∆∆»¬»ƒֶֶֶֶַ

ׁשּנאמר המרּגלים, ּבּה בּנגב".(שם)ׁשהלכּו "וּיעלּו : ְְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַַַָָ
הּגדֹול  הּתּיר ּדר האתרים" ּדר" אחר: הּנֹוסע ãּדבר  ֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

ׁשּנאמר י לפניהם, להם )(שם לתּור ימים ׁשלׁשת ּדר" : ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹ
È·L.מנּוחה" epnÓ aLiÂ∑ אּלא ׁשפחה äאינּה ְָ«ƒ¿¿ƒ∆∆ƒְִֵֶָָָ

מדרש)אחת בשם .(ילקוט ַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã83 'nr g"lg y"ewl t"r)'zay z`xwl' jezn -(

wlnrA mgNdl KxCd©¤¤§¦¨¥©£¨¥

וּיּלחם  האתרים ּדר יׂשראל ּבא ּכי . . הּכנעני ְְֲִִִַַַַֽוּיׁשמע ְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֽ
ְְִֵָּביׂשראל 

. . המרּגלים ּבּה ׁשהלכּו הּנגב ּדר – האתרים ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּדר

לפניהם.. הּנֹוסע הּגדֹול הּתּיר ּדר . . א.ד"א (כא, ְִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
ובפרש"י)

הּפירּוׁשים  ׁשני לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת הענין לבאר ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָָויׁש

ÓB¯c‡א  ·˙È „¯Ú„ ‡kÏÓ ‰‡Úk ÚÓLe¿«¿«¬»»«¿»«¬»»≈¿»
Áb‡Â ‡iÏÏ‡Ó Á¯‡ Ï‡¯NÈ ‡˙‡ È¯‡¬≈¬»ƒ¿»≈…«¿«¿«»¿««

:‡È·L dpÓ ‡·Le Ï‡¯NÈa ‡·¯¿̃»»¿ƒ¿»≈¿»ƒ≈ƒ¿»

minkg izty
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,'ebe 'dcrd lM E`xIe' aizkCn ,WxiR¥¥¦¦§¦©¦§¨¨¥¨

i"xivA 'E`xIe' ixw EdA` iAx xn`e§¨©©¦©¨§¥©¥¨§¥¥
i`d xn`C Wiwl Wixcke ,c"EId zgY©©©§¦§¥¨¦©£©©
,`Ed eiptNW xacl mrh zpizp 'iM'¦§¦©©©§¨¨¤§¨¨
:oxd` reBW itl dcrd ENBzp¦§©¨¥¨§¦¤¨©©£Ÿ

âixzq oM m` iWwY l`C ,Wxtn§¨¥§©©§¥¦¥¨§¦
'iprpMd rnWIe' aizkC ,iccd` i`xw§¨¥©£¨¥¦§¦©¦§©©§©£¦
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,m"`xd WxiRW FnkE ,'eke xg` xaC̈¨©¥§¤¥¥¨§¥
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`A cFak ippr EwNYqpe oFx`d̈¨§¦§©§£¨¥¨¨
,dWw xg` xaC lW mrhlE .mgNdl§¦¨¥§©©¤¨¨©¥¨¤
oeiM miAx oFWl 'mixz`d' aizM dOl̈¨§¦¨£¨¦§©¦¥¨

okl ,WcFTd oFx`d lr `N` i`w `lC§Ÿ¨¥¤¨©¨¨©¤¨¥
:oFW`x mrh mB WxiRäEkxvEd ¥¥©©©¦§§

,oM Wxtl dkxal mpFxkf EpizFAx©¥¦§¨¦§¨¨§¨¥¥
l`xUi oi` Edl `xiaqC mEXn¦¦§¦¨§¥¦§¨¥
iptl mlEwlw zrA `N` migSEpn§¨¦¤¨§¥¦§¨¦§¥
mEW E`vn `l o`ke ,KxAzi mXd©¥¦§¨¥§¨Ÿ¨§
dR EaXW iaXdW Exn` okl ,lEwlw¦§¨¥¨§¤©§¦¤¨Ÿ
.mdn l`xUi EaXW iaXd `N` Fpi ¥̀¤¨©§¦¤¨¦§¨¥¥¤
.miYW `nlC ,zg` Dilpn xnFl oi`e§¥©§¨¥©©¦§¨§©¦
Dpi`W rnWn 'iaW' oFWNnC ,xnFl Wi¥©§¦§§¦©§©¤¥¨
Dil `pn ,xn`Y m`e .zg` `N ¤̀¨©©§¦Ÿ©§¨¥

dgtWC i"WxlxnFl Wie ,dzid §©¦§¦§¨¨§¨§¥©
aizkcM ,dgtW rnWn 'iaW' oFWNnC§¦§§¦©§©¦§¨§¦§¦
lr aWFId drxR xFkAn' `A zWxtA§¨¨©Ÿ¦§©§Ÿ©¥©
aizM KM ,'ebe 'dgtXd xFkA cr F`qM¦§©§©¦§¨¨§¦
cr' aizM dwNWM sFQaE ,d`xzdA©©§¨¨©§¤¨¨§¦©
xFka'C Wxtl Kixv `N` ,'iaXd xFkA§©§¦¤¨¨¦§¨¥¦§
'iaW' s` ,'dgtXd xFkA' Epiid 'iaXd©§¦©§§©¦§¨©§¦
`l m`C ,dgtWA ixiin `kd aizkC¦§¦¨¨©§¥§¦§¨§¦Ÿ
F` 'miWp' F` 'miWp` EPOn AWIe' ok¥©¦§§¦¤£¨¦¨¦

:Dil irAin 'sh'a dxez ©¦¨¥¥

wlaÎzweg zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'g iyily meil inei xeriy
יׂשראל  ׁשּבני אֹופּנים ׁשני על מֹורים האתרים" ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּב"ּדר
הּמנּגד  זה') ה'לעּומת (ּכחֹות עמלק נגד לּמלחמה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹמתיּצבים

אֹותֹו. ּומנּצחים ְְְִַַָֻלקדּׁשה
ה' עבֹודת על הּמֹורה - המרּגלים" ּבּה ׁשהלכּו . . ּדר"ְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָ
הארץ, את ׁשּתרּו המרּגלים ּוכמֹו ודעת. טעם ְְְִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשעל־ּפי
(עבֹודה  הּטבע ּבדר הּקּלה הּדר למצֹוא היה ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּתפקידם
ּכאׁשר  ּברּוחנּיּות, כן ּוכמֹו הארץ, את לכּבׁש ׂשכל) ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשעל־ּפי
לֹוחם  ּומצֹות, הּתֹורה נגד האדם את מסית הרע ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּיצר
והּקדּׁשה, הּטֹוב ּבמעלת התּבֹוננּות על־ידי עּמֹו ְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָֻהאדם
ׂשכל, על־ידי היא מלחמּתֹו ּוכללּות הרע. ער ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָּופחיתּות

וכּו'. מלחמה ְְְִִֵַָָּתכסיסי
ׁשּלמעלה  הּמסירת־נפׁש עבֹודת – הּגדֹול" הּתּיר ּדר"ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

"הּתּיר  על וסֹומ הּקּב"ה אל ּבטל הּוא ודעת, ְִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָמּטעם
ּבדר האֹויבים מתּבּטלים ׁשּלפניו ה', ּברית ארֹון ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָהּגדֹול",
וינּוסּו אֹויב ויפּוצּו ה' קּומה וגֹו' הארֹון ּבנסע "ויהי ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹמּמילא,

."מּפני ְְִֶֶַָמׂשּנאי
עמלק: הּמנּגד ׁשל למּצבֹו ּבהתאם הם אּלּו אֹופּנים ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָב'

על־ידי  נלחם ולכן יׂשראל מּבני מפחד עמלק ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָּכאׁשר
ּבלׁשֹון  לדּבר לׁשֹונֹו את ׁשּׁשּנה – ותחּבּולֹות ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָּתכסיסים
טעם  ׁשעל־ּפי עבֹודה על־ידי ּגם לנּצחֹו אפׁשר אז ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַַָָָּכנען,

ַַָודעת.
מּטעם  למעלה חצּפה, ׁשל ּבאפן נלחם עמלק ּכאׁשר ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻאּולם
לבּטלֹו הּדר – הּׂשכל את נֹוגד הּדבר ּכאׁשר ּגם ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָודעת,
ודעת. מּטעם ׁשּלמעלה ּובּטּול נפׁש ּמסירת על־ידי רק ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָהּוא

(á)ïzz ïúð-íà øîàiå ýåýéì øãð ìàøNé øciå©¦©̧¦§¨¥¬¤²¤©«Ÿ̈−©Ÿ©®¦¨¸Ÿ¦¥¹
:íäéøò-úà ézîøçäå éãéa äfä íòä-úà¤¨¨³©¤Æ§¨¦½§©«£©§¦−¤¨«¥¤«

i"yx£ÈzÓ¯Á‰Â∑אקּדיׁשåלגבּה .ׁשללם ¿«¬«¿ƒְְְִַַָָָֹ

(â)éðòðkä-úà ïziå ìàøNé ìB÷a ýåýé òîLiå©¦§©̧§Ÿ̈¹§´¦§¨¥À©¦¥Æ¤©§©«£¦½
íB÷nä-íL àø÷iå íäéøò-úàå íäúà íøçiå©©«£¥¬¤§¤−§¤¨«¥¤®©¦§¨¬¥«©¨−

ô :äîøç̈§¨«
i"yx£Ì‰˙‡ Ì¯ÁiÂ∑ ּבהריגה.Ì‰È¯ÚŒ˙‡Â∑ּגבּה .חרמי ««¬≈∆¿∆ֲִַָ¿∆»≈∆ְֵֶַָֹ

(ã)õøà-úà ááñì óeñ-íé Cøc øää øäî eòñiå©¦§º¥³Ÿ¨¨Æ¤´¤©½¦§−Ÿ¤¤´¤
:Cøca íòä-Lôð øö÷zå íBãà¡®©¦§©¬¤«¤¨−̈©¨«¤

i"yx£ÛeÒŒÌÈ C¯c∑ עליהם ּובאה אהרן ׁשּמת ּכיון ∆∆«ֲֲֵֵֵֶֶַָָָֹ
זֹו הּדרæמלחמה הּוא סּוף, ים ּדר לאחֹוריהם חזרּו , ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

ׁשּנאמר  מרּגלים, ּגזרת עליהם ּכׁשּנגזר להם ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשחזרּו
א) חזרּו(דברים וכאן יםֿסּוף". ּדר הּמדּברה "ּוסעּו :ְְְְִֶֶַַָָָָ

פנחס)לאחֹוריהם פ' ׁשּנאמר(עיין מּסעֹות, י)ׁשבע :(שם ֱֲֵֶֶֶֶַַַַָ
ׁשם  מֹוסרה, ּבניֿיעקן מּבארת נסעּו יׂשראל ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַָָָָָֹ"ּובני
מת?! ההר ּבהר והלא מת? ּבמֹוסרה וכי אהרן". ְְְֲֲִֵֵֵֵַַָָָֹֹֹמת

והסּפידּוהּו עליו והתאּבלּו חזרּו ׁשם ּכאּלּוçאּלא ְְְְְְְִִִִֶַָָָָָ

ÒÓÓ¯ב  Ì‡ ¯Ó‡Â ÈÈ Ì„˜ ÌÈ˜ Ï‡¯NÈ Ìi˜Â¿««ƒ¿»≈¿»√»¿»«¬«ƒƒ¿«
˙È ¯n‚‡Â È„Èa ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙È ¯ÒÓzƒ¿«»«»»≈ƒƒ«¬««»
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.iYWxitcM ,df lM mdl `A Fzzin¦¨¨¨¤¨¤¦§¥©§¦
zFrQn draW `kd i"Wx WxiRW dnE©¤¥¥©¦¨¨¦§¨©¨
WxiR qgpR zWxtaE ,mdixFg`l Exfg̈§©£¥¤§¨¨©¦§¨¥¥
,mdixFg`l Exfg zFrQn dpFnW§¨©¨¨§©£¥¤
cal EpiidC xg` mFwnA WxFtn§¨§¨©¥§©§§©
draW `Ed oFxg` rQn FzF`n¥©¨©£¦§¨

:zFrQnd dxez ©¨



wlaÎzwegסו zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'g iyily meil inei xeriy
ׁשבע  וּתמצא ּבּמּסעֹות, ּובדק וצא ּבפניהם. ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹהּוא

ההר  הר עד מֹוסרה מן ‡˙ı¯‡Œ.מּסעֹות ··ÒÏ ִֵַַָָָָֹƒ¿…∆∆∆
ÌB„‡∑ּבארצֹו לעבר נתנם ÌÚ‰ŒLÙ.ׁשּלא ¯ˆ˜zÂ ¡ְְְֲֶַַָָֹֹ«ƒ¿«∆∆»»
C¯ca∑ עכׁשו אמרּו: להם. ׁשהקׁשה הּדר ּבטרח «»∆ְְְְֶֶֶֶַַַָָָָֹֻ

לאחֹורינּו, חֹוזרים ואנּו לארץ להּכנס קרֹובים ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָהיינּו
עד  ׁשנה ּוׁשמֹונה ׁשלׁשים ונׁשּתהּו אבֹותינּו חזרּו ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָֹּכ
לע"ז  ּובלׁשֹון .הּדר ּבעּנּוי נפׁשם קצרה לפיכ ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָהּיֹום,
העם  נפׁש "וּתקצר לֹומר יּתכן ולא ְְִִֵֶֶַַַָָָֹאנקרוטלו"ר.
קצרה, ּבּמה ּבֹו ּפירׁש ולא ,ּבּדר ּבהיֹותם – "ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּבּדר
מפֹורׁש ּבמקרא, נפׁש' 'קיצּור ׁשּתמצא מקֹום ְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָׁשּכל

ּכגֹון קצרה, ּבמה יא)ׁשם ּבהם",(זכריה נפׁשי "וּתקצר : ְְְְִִֶֶַַַַָָָָ
י)ּוכגֹון וכל (שופטים יׂשראל", ּבעמל נפׁשֹו "וּתקצר : ְְְְְֲִִֵַַַַַָָ

נפׁש", "קּצּור לׁשֹון ּבֹו נֹופל אדם, על הּקׁשה ְִֵֶֶֶַַָָָָָּדבר
לקּבל  רחבה ּדעּתֹו ואין עליו ּבא ׁשהּטרח ְְְְְֵֵֶַַַַָָָָָָָֹּכאדם
אֹותֹו ׁשם לגּור לּבֹו ּבתֹו מקֹום לֹו ואין הּדבר ְְִֵַָָָָָאֹותֹו
הּוא  ׁשּגדֹול ּגדל, לׁשֹון נֹופל הּמטריח ּובּדבר ְְִֵֶֶַַַַַַַָָָֹהּצער.

ּכגֹון האדם, על יא)וכבד ּבחלה (זכריה נפׁשם "וגם : ְְְְֲֵַַַָָָָָָָ
עלי, ּגדלה י)בי" ּכללֹו(איוב ּתצֹודני". ּכּׁשחל "ויגאה : ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָ

ׁשאין  לׁשֹון – ּבדבר נפׁש קּצּור לׁשֹון ּכל ּפרּוׁשֹו: ְְְִֵֵֶֶֶֶָָָׁשל
סֹובלּתֹו הּדעת ׁשאין הּוא, לסבלֹו .יכֹול ְְְֵֶַַַַָָ

(ä)eðúéìòä äîì äLîáe íéäìàa íòä øaãéå©§©¥´¨À̈¥«Ÿ¦»§¤¼¨¨³¤«¡¦ª̧Æ
íéî ïéàå íçì ïéà ék øaãna úeîì íéøönî¦¦§©½¦¨−©¦§¨®¦´¥¬¤̧¤Æ§¥´©½¦

:ì÷ìwä íçla äö÷ eðLôðå§©§¥´½̈¨©¤−¤©§Ÿ¥«
i"yx£‰LÓ·e ÌÈ‰Ï‡a∑לקֹונֹו עבד .(במ"ר)הׁשוּו ≈…ƒ¿…∆ְְִֶֶ

e˙ÈÏÚ‰ ‰ÓÏ∑ ׁשוים ˜ˆ‰.ׁשניהם eLÙÂ∑ אף »»∆¡ƒÀְִֵֶָ¿«¿≈»»ַ
ּומאּוס  נפׁש' 'קּצּור לׁשֹון ‰Ï˜Ïw.זה ÌÁla∑ ע"ז) ְִִֶֶֶ«∆∆«¿…≈

"קלֹוה) קראּוהּו ּבאיברים, נבלע ׁשהּמן קל",לפי ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָ
ׁשּיתּפח  הּזה הּמן עתיד יׁשéּבמעינּוèאמרּו: ּכלּום , ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

מֹוציא? ואינֹו ׁשּמכניס אּׁשה .ילּוד ְְְִִִֵֶַָ

(å)eëMðéå íéôøOä íéLçpä úà íòa ýåýé çlLéå©§©©̧§Ÿ̈¹¨À̈¥µ©§¨¦´©§¨¦½©§©§−
:ìàøNiî áø-íò úîiå íòä-úà¤¨¨®©¨¬¨©−̈¦¦§¨¥«

i"yx£ÌÈÙ¯O‰ ÌÈLÁp‰ את ëׁשּׂשֹורפים (במ"ר)∑‡˙ ≈«¿»ƒ«¿»ƒְִֶֶ
ׁשּניהם  ּבארס ‡˙ÌÚ‰Œ.האדם eÎMÈÂ∑נחׁש יבא ְִֵֶֶֶָָָ«¿«¿∆»»ָָָֹ

יבא  ּדּבה, מּמֹוציאי ויּפרע ּדּבה הֹוצאת על ְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹׁשּלקה

עפר) (טעם אחד טעם לֹו נטעמין הּמינין ׁשּכל ְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָנחׁש
לכּמה  להם מׁשּתּנה אחד ׁשּדבר טֹובה, מּכפּויי ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָויּפרע

.טעמים  ְִָ

(æ)eðøaã-ék eðàèç eøîàiå äLî-ìà íòä àáiå©¨ŸÁ¨¨̧¤¤¹©«Ÿ§´¨À̈¦«¦©³§
-úà eðéìòî øñéå ýåýé-ìà ìltúä Cáå ýåýéá©«Ÿ̈Æ¨½̈¦§©¥Æ¤§Ÿ̈½§¨¥¬¥«¨¥−¤

:íòä ãòa äLî ìltúiå Lçpä©¨¨®©¦§©¥¬¤−§©¬¨¨«
i"yx£‰LÓ Ïlt˙iÂ∑ מּלמחל אכזרי יהא ׁשּלא מחילה, מּמּנּו ׁשּמבּקׁשים למי .מּכאן «ƒ¿«≈…∆ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(142 'nr gk jxk zegiy ihewl)

אכזרי  יהא ׁשּלא מחילה, מּמּנּו ׁשּמבּקׁשים למי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹמּכאן
ז)מּלמחֹול כא, לעיל מּכאן(רש"י ּׁשּנאמר מּמה ולא – ְְְֱִִִִֵֶֶַַָֹ

."אבימל את אלקים וּירּפא האלקים אל אברהם ְְְֱֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ"וּיתּפּלל
ׁשּיׁש לֹומדים ּומּמּנּו הענׁש, ּבּטּול על התּפּלל אברהם ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּכי

Bˆה  ‰LÓ ÌÚÂ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa ‡nÚ ÌÚ¯˙‡Â¿ƒ¿«««»¿≈¿»«¿»¿ƒ…∆¿
‡¯a„Óa ˙ÓÓÏ ÌÈ¯ˆnÓ ‡ez˜q‡ ‡ÓÏ¿»«∆¿»ƒƒ¿«ƒƒ¿«¿«¿¿»
˙˜Ú ‡LÙÂ ‡iÓ ˙ÈÏÂ ‡ÓÁÏ ˙ÈÏ È¯‡¬≈≈«¿»¿≈«»¿«¿»»»«

:ÏÈÏ˜ dÏÎÈÓc ÔÈ„‰ ‡pÓa¿«»»≈¿≈¿≈»ƒ

nÚ‡ו  ˙È e˙ÈÎe ÔÏ˜ ÔÈÂÁ ˙È ‡nÚa ÈÈ È¯‚Â¿»≈¿»¿«»»ƒ¿«»»¿ƒ»«»
:Ï‡¯NiÓ ÈbÒ ÌÚ ˙ÈÓeƒ««ƒƒƒ¿»≈

‡¯Èז  ‡·Á e¯Ó‡Â ‰LÓÏ ‡nÚ ‡˙‡Â«¬»«»¿…∆«¬»«¿»¬≈
ÈÈ Ì„˜ Èlˆ ‡Èˆ CnÚÂ ÈÈ Ì„˜ ‡ÓÚ¯˙‡ƒ¿««¿»√»¿»¿ƒ»¿≈»«ƒ√»¿»
:‡nÚ ÏÚ ‰LÓ ÈlˆÂ ‡ÈÂÁ ˙È ‡pÓ ÈcÚÈÂ¿«¿ƒƒ»»»ƒ¿»¿«ƒ…∆««»

minkg izty

(d)èaizkCn ,gRzIW WxiRX dn©¤¥¥¤¦§©¦¦§¦
lEwlw oFWl rnWn ,m"lFgA 'lwFlTd'©§¥§¨©§©§¦§
dnE .eirnA gRzIW Epiid ,WOn©¨©§¤¦§©§¥¨©

WxiRXxnFl FpFvx ,'mixai`A rlap' ¤¥¥¦§©¨¥¨¦§©
,lw oFWl Epiid ,xqg 'lwlw' aizkCn¦¦§¦§Ÿ¥¨¥©§§©

.FlMrl Kixv did `NW(awri zlgp)df ¤Ÿ¨¨¨¦§©§©£©©£Ÿ¤
i"Wx oFWl(d sC dxf dcFarA)mgNA' §©¦©£¨¨¨©©¤¤

rlap didW ipRnE ,oOd `Ed 'lwFlTd©§¥©¨¦§¥¤¨¨¦§¨
uEgl oi`vFi opi`e mdixai` lkA§¨¥§¥¤§¥¨§¦©

.FpFWl o`M cr ,'eke 'lwlw' EdE`xw§¨§Ÿ¥©¨§
lr ,zENw oFWNn `EdW DPin rnW§©¦¨¤¦§©©
ipirn dnlrpe ,'mCnc`' 'wxwxi' KxC¤¤§©§©£©§¨§¤¤§¨¥¥¥

:m"`xdéaizM `lde ,xn`Y m`e ¨§¥§¦Ÿ©©£Ÿ§¦
LYaWA dide Lpf` lr Ll didY czie'§¨¥¦§¤§©£¥¤§¨¨§¦§§
mdl didW DPin rnW ,'ebe 'uEg§©¦¨¤¨¨¨¤
on mipFTX dOn ,xnFl Wie .d`ivi§¦¨§¥©¦©¤¦¦

:iz`vn .mi`ivFn Eid mixBYde dxez ©©¨¦¨¦¦¨¨¦
(e)ëx`Y `Ed 'mitxVd'W ,WExiR¥¤©§¨¦Ÿ©

xnFlM ,`xwA aizkC miWgPl©§¨¦¦§¦¦§¨§©
Wgp oin mdW `le ,mitxFVW miWgPd©§¨¦¤§¦§Ÿ¤¥¦¨¨
sxU Wgp' FnkE ,'stFrn sxU' FnM§¨¨§¥§¨¨¨¨
irAin 'mitxVde' oM m`C ,'axwre§©§¨§¦¥§©§¨¦¦¨¥
rnW ,'sxU Ll dUr' aizkC `de .Dil¥§¨¦§¦£¥§¨¨§©
Wi ,'sxU' FnXW did Wgp oinC DPin¦¨§¦¨¨¨¨¤§¨¨¥
,xn`w 'sxU Wgp Ll dUr' xnFl©£¥§¨¨¨¨¨¨©
dU WExiR ,'d`ixA Flk`nE' EdFnke§¨©£¨§¦¨¥¤

:d`ixAf dxez §¦¨



סז wlaÎzweg zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'g iyily meil inei xeriy
ׁשבע  וּתמצא ּבּמּסעֹות, ּובדק וצא ּבפניהם. ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹהּוא

ההר  הר עד מֹוסרה מן ‡˙ı¯‡Œ.מּסעֹות ··ÒÏ ִֵַַָָָָֹƒ¿…∆∆∆
ÌB„‡∑ּבארצֹו לעבר נתנם ÌÚ‰ŒLÙ.ׁשּלא ¯ˆ˜zÂ ¡ְְְֲֶַַָָֹֹ«ƒ¿«∆∆»»
C¯ca∑ עכׁשו אמרּו: להם. ׁשהקׁשה הּדר ּבטרח «»∆ְְְְֶֶֶֶַַַָָָָֹֻ

לאחֹורינּו, חֹוזרים ואנּו לארץ להּכנס קרֹובים ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָהיינּו
עד  ׁשנה ּוׁשמֹונה ׁשלׁשים ונׁשּתהּו אבֹותינּו חזרּו ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָֹּכ
לע"ז  ּובלׁשֹון .הּדר ּבעּנּוי נפׁשם קצרה לפיכ ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָהּיֹום,
העם  נפׁש "וּתקצר לֹומר יּתכן ולא ְְִִֵֶֶַַַָָָֹאנקרוטלו"ר.
קצרה, ּבּמה ּבֹו ּפירׁש ולא ,ּבּדר ּבהיֹותם – "ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּבּדר
מפֹורׁש ּבמקרא, נפׁש' 'קיצּור ׁשּתמצא מקֹום ְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָׁשּכל

ּכגֹון קצרה, ּבמה יא)ׁשם ּבהם",(זכריה נפׁשי "וּתקצר : ְְְְִִֶֶַַַַָָָָ
י)ּוכגֹון וכל (שופטים יׂשראל", ּבעמל נפׁשֹו "וּתקצר : ְְְְְֲִִֵַַַַַָָ

נפׁש", "קּצּור לׁשֹון ּבֹו נֹופל אדם, על הּקׁשה ְִֵֶֶֶַַָָָָָּדבר
לקּבל  רחבה ּדעּתֹו ואין עליו ּבא ׁשהּטרח ְְְְְֵֵֶַַַַָָָָָָָֹּכאדם
אֹותֹו ׁשם לגּור לּבֹו ּבתֹו מקֹום לֹו ואין הּדבר ְְִֵַָָָָָאֹותֹו
הּוא  ׁשּגדֹול ּגדל, לׁשֹון נֹופל הּמטריח ּובּדבר ְְִֵֶֶַַַַַַַָָָֹהּצער.

ּכגֹון האדם, על יא)וכבד ּבחלה (זכריה נפׁשם "וגם : ְְְְֲֵַַַָָָָָָָ
עלי, ּגדלה י)בי" ּכללֹו(איוב ּתצֹודני". ּכּׁשחל "ויגאה : ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָ

ׁשאין  לׁשֹון – ּבדבר נפׁש קּצּור לׁשֹון ּכל ּפרּוׁשֹו: ְְְִֵֵֶֶֶֶָָָׁשל
סֹובלּתֹו הּדעת ׁשאין הּוא, לסבלֹו .יכֹול ְְְֵֶַַַַָָ

(ä)eðúéìòä äîì äLîáe íéäìàa íòä øaãéå©§©¥´¨À̈¥«Ÿ¦»§¤¼¨¨³¤«¡¦ª̧Æ
íéî ïéàå íçì ïéà ék øaãna úeîì íéøönî¦¦§©½¦¨−©¦§¨®¦´¥¬¤̧¤Æ§¥´©½¦

:ì÷ìwä íçla äö÷ eðLôðå§©§¥´½̈¨©¤−¤©§Ÿ¥«
i"yx£‰LÓ·e ÌÈ‰Ï‡a∑לקֹונֹו עבד .(במ"ר)הׁשוּו ≈…ƒ¿…∆ְְִֶֶ

e˙ÈÏÚ‰ ‰ÓÏ∑ ׁשוים ˜ˆ‰.ׁשניהם eLÙÂ∑ אף »»∆¡ƒÀְִֵֶָ¿«¿≈»»ַ
ּומאּוס  נפׁש' 'קּצּור לׁשֹון ‰Ï˜Ïw.זה ÌÁla∑ ע"ז) ְִִֶֶֶ«∆∆«¿…≈

"קלֹוה) קראּוהּו ּבאיברים, נבלע ׁשהּמן קל",לפי ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָ
ׁשּיתּפח  הּזה הּמן עתיד יׁשéּבמעינּוèאמרּו: ּכלּום , ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

מֹוציא? ואינֹו ׁשּמכניס אּׁשה .ילּוד ְְְִִִֵֶַָ

(å)eëMðéå íéôøOä íéLçpä úà íòa ýåýé çlLéå©§©©̧§Ÿ̈¹¨À̈¥µ©§¨¦´©§¨¦½©§©§−
:ìàøNiî áø-íò úîiå íòä-úà¤¨¨®©¨¬¨©−̈¦¦§¨¥«

i"yx£ÌÈÙ¯O‰ ÌÈLÁp‰ את ëׁשּׂשֹורפים (במ"ר)∑‡˙ ≈«¿»ƒ«¿»ƒְִֶֶ
ׁשּניהם  ּבארס ‡˙ÌÚ‰Œ.האדם eÎMÈÂ∑נחׁש יבא ְִֵֶֶֶָָָ«¿«¿∆»»ָָָֹ

יבא  ּדּבה, מּמֹוציאי ויּפרע ּדּבה הֹוצאת על ְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹׁשּלקה

עפר) (טעם אחד טעם לֹו נטעמין הּמינין ׁשּכל ְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָנחׁש
לכּמה  להם מׁשּתּנה אחד ׁשּדבר טֹובה, מּכפּויי ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָויּפרע

.טעמים  ְִָ

(æ)eðøaã-ék eðàèç eøîàiå äLî-ìà íòä àáiå©¨ŸÁ¨¨̧¤¤¹©«Ÿ§´¨À̈¦«¦©³§
-úà eðéìòî øñéå ýåýé-ìà ìltúä Cáå ýåýéá©«Ÿ̈Æ¨½̈¦§©¥Æ¤§Ÿ̈½§¨¥¬¥«¨¥−¤

:íòä ãòa äLî ìltúiå Lçpä©¨¨®©¦§©¥¬¤−§©¬¨¨«
i"yx£‰LÓ Ïlt˙iÂ∑ מּלמחל אכזרי יהא ׁשּלא מחילה, מּמּנּו ׁשּמבּקׁשים למי .מּכאן «ƒ¿«≈…∆ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(142 'nr gk jxk zegiy ihewl)

אכזרי  יהא ׁשּלא מחילה, מּמּנּו ׁשּמבּקׁשים למי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹמּכאן
ז)מּלמחֹול כא, לעיל מּכאן(רש"י ּׁשּנאמר מּמה ולא – ְְְֱִִִִֵֶֶַַָֹ

."אבימל את אלקים וּירּפא האלקים אל אברהם ְְְֱֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ"וּיתּפּלל
ׁשּיׁש לֹומדים ּומּמּנּו הענׁש, ּבּטּול על התּפּלל אברהם ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּכי

Bˆה  ‰LÓ ÌÚÂ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa ‡nÚ ÌÚ¯˙‡Â¿ƒ¿«««»¿≈¿»«¿»¿ƒ…∆¿
‡¯a„Óa ˙ÓÓÏ ÌÈ¯ˆnÓ ‡ez˜q‡ ‡ÓÏ¿»«∆¿»ƒƒ¿«ƒƒ¿«¿«¿¿»
˙˜Ú ‡LÙÂ ‡iÓ ˙ÈÏÂ ‡ÓÁÏ ˙ÈÏ È¯‡¬≈≈«¿»¿≈«»¿«¿»»»«

:ÏÈÏ˜ dÏÎÈÓc ÔÈ„‰ ‡pÓa¿«»»≈¿≈¿≈»ƒ

nÚ‡ו  ˙È e˙ÈÎe ÔÏ˜ ÔÈÂÁ ˙È ‡nÚa ÈÈ È¯‚Â¿»≈¿»¿«»»ƒ¿«»»¿ƒ»«»
:Ï‡¯NiÓ ÈbÒ ÌÚ ˙ÈÓeƒ««ƒƒƒ¿»≈

‡¯Èז  ‡·Á e¯Ó‡Â ‰LÓÏ ‡nÚ ‡˙‡Â«¬»«»¿…∆«¬»«¿»¬≈
ÈÈ Ì„˜ Èlˆ ‡Èˆ CnÚÂ ÈÈ Ì„˜ ‡ÓÚ¯˙‡ƒ¿««¿»√»¿»¿ƒ»¿≈»«ƒ√»¿»
:‡nÚ ÏÚ ‰LÓ ÈlˆÂ ‡ÈÂÁ ˙È ‡pÓ ÈcÚÈÂ¿«¿ƒƒ»»»ƒ¿»¿«ƒ…∆««»

minkg izty

(d)èaizkCn ,gRzIW WxiRX dn©¤¥¥¤¦§©¦¦§¦
lEwlw oFWl rnWn ,m"lFgA 'lwFlTd'©§¥§¨©§©§¦§
dnE .eirnA gRzIW Epiid ,WOn©¨©§¤¦§©§¥¨©

WxiRXxnFl FpFvx ,'mixai`A rlap' ¤¥¥¦§©¨¥¨¦§©
,lw oFWl Epiid ,xqg 'lwlw' aizkCn¦¦§¦§Ÿ¥¨¥©§§©

.FlMrl Kixv did `NW(awri zlgp)df ¤Ÿ¨¨¨¦§©§©£©©£Ÿ¤
i"Wx oFWl(d sC dxf dcFarA)mgNA' §©¦©£¨¨¨©©¤¤

rlap didW ipRnE ,oOd `Ed 'lwFlTd©§¥©¨¦§¥¤¨¨¦§¨
uEgl oi`vFi opi`e mdixai` lkA§¨¥§¥¤§¥¨§¦©

.FpFWl o`M cr ,'eke 'lwlw' EdE`xw§¨§Ÿ¥©¨§
lr ,zENw oFWNn `EdW DPin rnW§©¦¨¤¦§©©
ipirn dnlrpe ,'mCnc`' 'wxwxi' KxC¤¤§©§©£©§¨§¤¤§¨¥¥¥

:m"`xdéaizM `lde ,xn`Y m`e ¨§¥§¦Ÿ©©£Ÿ§¦
LYaWA dide Lpf` lr Ll didY czie'§¨¥¦§¤§©£¥¤§¨¨§¦§§
mdl didW DPin rnW ,'ebe 'uEg§©¦¨¤¨¨¨¤
on mipFTX dOn ,xnFl Wie .d`ivi§¦¨§¥©¦©¤¦¦

:iz`vn .mi`ivFn Eid mixBYde dxez ©©¨¦¨¦¦¨¨¦
(e)ëx`Y `Ed 'mitxVd'W ,WExiR¥¤©§¨¦Ÿ©

xnFlM ,`xwA aizkC miWgPl©§¨¦¦§¦¦§¨§©
Wgp oin mdW `le ,mitxFVW miWgPd©§¨¦¤§¦§Ÿ¤¥¦¨¨
sxU Wgp' FnkE ,'stFrn sxU' FnM§¨¨§¥§¨¨¨¨
irAin 'mitxVde' oM m`C ,'axwre§©§¨§¦¥§©§¨¦¦¨¥
rnW ,'sxU Ll dUr' aizkC `de .Dil¥§¨¦§¦£¥§¨¨§©
Wi ,'sxU' FnXW did Wgp oinC DPin¦¨§¦¨¨¨¨¤§¨¨¥
,xn`w 'sxU Wgp Ll dUr' xnFl©£¥§¨¨¨¨¨¨©
dU WExiR ,'d`ixA Flk`nE' EdFnke§¨©£¨§¦¨¥¤

:d`ixAf dxez §¦¨

wlaÎzweg zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'g iyily meil inei xeriy
על  התּפּלל מׁשה אבל הּנמחל. מעל ענׁש להסיר ּכדי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹלמחל

ותּקּונם, העם העם טֹובת הסרת "ּבעד על רק (לא " ְְֲִַַַַַָָָָָָֹ
למחל ׁשּיׁש לֹומדים ּומּמּנּו ּגמּורה הּנחׁשים), ּכמחילה , ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹ

ּבטֹובתֹו. רֹוצים ואף הּנמחל ּכלּפי קּפידה ּבּלב נׁשאר ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹׁשּלא

(ç)Búà íéNå óøN Eì äNò äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À£¥³§Æ¨½̈§¦¬Ÿ−
:éçå Búà äàøå CeLpä-ìk äéäå ñð-ìò©¥®§¨¨Æ¨©¨½§¨¨¬Ÿ−¨¨«

i"yx£ÒŒÏÚ∑ּכ ּבלע"ז,על פירק"א ׁשּקֹורין לֹונס, «≈ְְִֶַַַָ
ל)וכן עלֿהּגבעה"(ישעיה "וכּנס מט): נּסי"(שם "ארים : ְְְִִִִֵֵַַַָָ

יג) לאֹות (שם ּגבּה ׁשהּוא ּולפי "ׂשאּוֿנס"; :ì,ולראיה ְְְְְִִֵֶַָָָֹ
"נס" רבה)∑CeLp‰ŒÏk.קֹוראֹו אֹו(במדבר ּכלב אפּלּו ְֵ»«»ֲִֶֶ

נֹוׁשכֹו ּומתנונה îחמֹור נּזֹוק היה ,ð אלא .והֹול ְְְְֲִִֵֶֶַָָָ
ּכאן: נאמר לכ להמית, ממהרת הּנחׁש ְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָָנׁשיכת
נאמר: הּנחׁש ּובנׁשיכת ּבעלמא. ראּיה אתֹו", ְְְְְֱִִִֶַַַָָָָָָָֹ"וראה

והּביט  אתֿאיׁש הּנחׁש אםֿנׁש "והיה – ְְְִִִִִִֶַַָָָָָ"והּביט"
להתרּפאֹות, הּנחׁש נׁשּו ממהר היה ׁשּלא ְְְְְְִֵֶַַַָָָָֹוגֹו'",
וכי  רּבֹותינּו: ואמרּו ּבכּונה. ּבֹו מּביט ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָאּלאֿאםּֿכן
יׂשראל  ׁשהיּו ּבזמן אּלא מחּיה? אֹו ממית ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָנחׁש
לאביהם  לּבם את ּומׁשעּבדין מעלה ּכלּפי ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָמסּתּכלין
(נ"א  נּמֹוקים היּו לאו ואם מתרּפאים, היּו ְְְִִִִִִֶַַַָָָָׁשּבּׁשמים,

.נּזֹוקים) ִִ

(è)äéäå ñpä-ìò eäîNéå úLçð Lçð äLî Nòiå©©³©¤Æ§©´§½¤©§¦¥−©©¥®§¨À̈
úLçpä Lçð-ìà èéaäå Léà-úà Lçpä CLð-íà¦¨©³©¨¨Æ¤¦½§¦¦²¤§©¬©§−¤

:éçå̈¨«
i"yx£˙LÁp LÁ∑(שם)נחׁש קֹוראֹו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  מׁשה: אמר אּלא נחׁשת, ׁשל לעׂשֹותֹו לֹו נאמר ,ñלא ¿«¿…∆ְְֱֲֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹ

לׁשֹון  על נֹופל לׁשֹון נחׁשת! ׁשל אעׂשּנּו .ואני ְֱֲִֵֶֶֶֶַַָָֹ

(é):úáàa eðçiå ìàøNé éða eòñiå©¦§−§¥´¦§¨¥®©©«£−§Ÿ«Ÿ

(àé)øLà øaãna íéøáòä éiòa eðçiå úáàî eòñiå©¦§−¥«Ÿ®Ÿ©©«£º§¦¥´¨«£¨¦À©¦§¨Æ£¤Æ
:LîMä çøænî áàBî éðt-ìò©§¥´½̈¦¦§©−©¨«¤

i"yx£ÌÈ¯·Ú‰ ÈiÚa∑ ׁשמם נקרא לּמה ידעּתי לא ¿ƒ≈»¬»ƒְְְִִַָָָָָֹ
ּבמטאטא òעּיים  הּטאּוט ּדבר הּוא, חרּבה לׁשֹון ועי .ô, ְְְְְֲִִִֵַַָָָָֻ

"יעים" מלׁשֹון והּוא לבּדּה, יסֹוד ּבֹו (ישעיה והעי"ן ְְְְְִִִַַָָָ
ברד"כח) "ויעה :.ÌÈ¯·Ú‰∑ העֹוברים מעבר ּדר ְָָָָ»¬»ƒְֲִֶֶַַָ

נבֹו הר את ּבין öׁשם מפסיק ׁשהּוא ּכנען, ארץ אל ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָ
אמֹורי  לארץ מֹואב Á¯ÊnÓ.ארץ ·‡BÓ ÈtŒÏÚ ְֱִֶֶֶֶָ«¿≈»ƒƒ¿«

ÓM‰L∑ מֹואב ארץ ׁשל .ּבמזרחּה «»∆ְְִֶֶֶָָָ

d˙Èח  ÈeLÂ ‡ÈÏ˜ CÏ „·Ú ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆ƒ≈»»¿»¿«≈»≈
d˙È ÈÊÁÈÂ ˙ÈÎ˙Èc Ïk È‰ÈÂ ˙‡ ÏÚ«»ƒ≈»¿ƒ¿¿ƒ¿∆¡≈»≈

:Ìi˜˙ÈÂ¿ƒ¿«»

‡˙ט  ÏÚ diÂLÂ ‡LÁ„ ‡ÈÂÁ ‰LÓ „·ÚÂ«¬«…∆ƒ¿»ƒ¿»»¿«¿≈«»
ÏkzÒÓe ‡¯·b ˙È ‡ÈÂÁ ˙ÈÎ „k ‰Â‰Â«¬»«»ƒƒ¿»»«¿»ƒ¿««

:Ìi˜˙Óe ‡LÁ„ ‡ÈÂÁÏ¿ƒ¿»ƒ¿»»ƒ¿«»

a‡·˙:י  B¯Le Ï‡¯NÈ Èa eÏËe¿»¿≈ƒ¿»≈¿¿……

È‡¯·Úיא  ˙ÊÈ‚Óa B¯Le ˙·‡Ó eÏËe¿»≈……¿ƒ¿ƒ«¬»»≈
:‡LÓL Á„nÓ ·‡BÓ Èt‡ ÏÚ Èc ‡¯a„Óa¿«¿¿»ƒ««≈»ƒ«¿«ƒ¿»

minkg izty

(g)ìfFnxl KxCW itl ,xnFl FpFvx§©§¦¤¤¤¦§
itl ,mW zF`dW mFwn FzF` lr hFnA§©¨¤¨¨§¦
hFnl opixw ikd mEXn ,DFaB hFOdW¤©¨©¦¨¦¨¥©§

:'qp'î,il dOl 'lM' ok `l m`C ¥§¦Ÿ¥¨¨¨¦
:'eke KEWPd dide aFYklð,ilg oFWl ¦§§¨¨©¨§¢¦

cIn zn `NW ,KlFde FtEB WgMzn`aA) ¦§©¥§¥¤Ÿ¥¦¨¨¨

(a"v sC `Ow:h dxez ©¨©

(h)ñ,df izFpiad `le ,o"Anxd azM̈©¨©§©§Ÿ£¦¦¤
xiMfd `l `Ed KExA WFcTd ixdW¤£¥©¨¨Ÿ¦§¦
mzpeEM la` ,'sxU Ll dUr' `N ¤̀¨£¥§¨¨£¨©¨¨¨

cr ,mvrd mW xg` dWn KldW xnFl©¤¨©¤©©¥¨¤¤©
mWC oeiM ,Wxtl d`xpe .FpFWl o`M̈§§¦§¤§¨¥¥¨§¥
KExA WFcTd F`xFTW Wgp lW mvrd̈¤¤¤¨¨¤§©¨¨
`kd F`xw dOl oM m` ,'Wgp' `Ed `Ed¨¨¦¥¨¨§¨¨¨
WFcTd il fnx ,dWn xn` `N` ,'sxU'¨¨¤¨¨©¤¨©¦©¨
mWA F`xw ikd mEXnC `Ed KExÄ§¦¨¦§¨§¥
zFUrl icM ,mvrd mWA `le x`Yd©Ÿ©§Ÿ§¥¨¤¤§¥©£
mW `ai Fci lrW icM zWgp WgPd©¨¨§¤§¥¤©¨¨Ÿ¥

:w"Fce ,mvrdi dxez ¨¤¤§
(`i)òdOl iYrci `l ,xnFl FpFvx§©Ÿ¨©§¦¨¨

la` ,'mixard iIr' `Edd mFwn `xwp¦§¨¨©¦¥¨£¨¦£¨
:wiQncM ,rci 'iIr' lW WExiR¥¤¦¥¨©¦§©¦

ô`EdW ipRn ,zcAknA cAkn ,WExiR¥§ª¨§©§¤¤¦§¥¤
:oWCd z` FA sxFBW ,'miri' oFWl§¨¦¤¥¤©¤¤

örnWn 'mixard' oFWlC ,xnFl FpFvx§©¦§¨£¨¦©§©
,xg` mFwnl mixaFr `Edd mFwOA©¨©§¦§¨©¥
FzF`n mixaFr Eid mFwn dfi`lE§¥¤¨¨§¦¥
l` mW mixaFrd KxC ,WxtnE .mFwn̈§¨¥¤¤¨§¦¨¤
oM mB Epif`d zWxtaC ,'eke Fap xd©§¦§¨¨©©£¦©¥

:'Fap xd dGd mixard' aizMai dxez §¦¨£¨¦©¤©§



wlaÎzwegסח zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'g iyily meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ãjli`e 2423 'nr c"g d"nyz 'zeiecreezd ± mgpn zxez' t"r)'zay z`xwl' jezn -(

?dAxgA dIpg£¦¨§ª§¨

העברים  ּבעּיי ְֲֲִִֵַַָָֽֽוּיחנּו
ועי  עּיים, ׁשמם נקרא לּמה ידעּתי לא – העברים ְְְְְֲִִִִִִִֵַָָָָָָָֹּבעּיי

הּוא חרּבה ובפרש"י)לׁשֹון יא. (כא, ְְָֻ
לפרׁש צרי ׁשרׁש"י העברים" ּב"עּיי קׁשה מה להקׁשֹות: ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָיׁש
ּבּכתּוב  ׁשמֹותיהם ׁשּנפרטּו מקֹומֹות הרּבה מצינּו הרי ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשמם,

הּׁשמֹות? טעמי רׁש"י ׁשּיפרׁש מצינּו ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָֹולא
ּבפׁשטּות: לתרץ ְְְְֵֵַָויׁש

קראּו ּומּדּוע הּוא" חרּבה לׁשֹון "עי הרי קׁשה, היה ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֻלרׁש"י
"עּיים"? ּבׁשם יּׁשּוב, מקֹום היה ׁשּבפׁשטּות החנּיה ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָלמקֹום

וק"ל. עּיים". ׁשמם נקרא לּמה ידעּתי "לא ּכֹותב ְְְְִִִִֵֵַָָָָָָֹולכן

(áé):ãøæ ìçða eðçiå eòñð íMî¦−̈¨¨®©©«£−§©¬©¨«¤

(âé)øaãna øLà ïBðøà øáòî eðçiå eòñð íMî¦¨»¨¼̈¼©©«£º¥¥³¤©§Æ£¤´©¦§½̈
áàBî ïéa áàBî ìeáb ïBðøà ék éøîàä ìábî àöiä©Ÿ¥−¦§ª´¨«¡Ÿ¦®¦³©§Æ§´½̈¥¬−̈

:éøîàä ïéáe¥¬¨«¡Ÿ¦«
i"yx£È¯BÓ‡‰ Ï·bÓ∑ מצר סֹוף וכן ÷ּתחּום ׁשּלהם, ƒ¿À»¡ƒְְֵֵֶֶַָ

ב) וסֹוף (דברים קצה לׁשֹון מֹואב", "ּגבּול :.¯·ÚÓ ְְֶָָָ≈≈∆
ÔB¯‡∑ עד ּומזרחּה ּדרֹומּה ּכל מֹואב ארץ הּקיפּו «¿ְְִִִֶֶַָָָָָ

ּבצפֹונּה האמֹורי, ארץ ּבתֹו לארנֹון הּׁשני מעבר ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּבאּו
מֹואב  ארץ ‰‡È¯Ó.ׁשל Ï·bÓ ‡ˆi‰∑ יֹוצאה רצּועה ֶֶֶָ«…≈ƒ¿À»¡…ƒְְָָ

לגבּול  ונכנסת אמֹורּיים, ׁשל והיא האמֹורי, ְְְְְֱֱִִִִִִִֶֶֶָמּגבּול
יׂשראל  חנּו וׁשם מֹואב; ּגבּול ׁשהּוא ארנֹון, עד ְְְְִֵֶַַָָָָָמֹואב

לא  והם מֹואב ּגבּול ארנֹון ּכי מֹואב, לגבּול ּבאּו ְְְְְִִֵַָָָֹֹולא
ׁשּלא  ואףֿעלּֿפי ּבארצם. לעבר רׁשּות להם ְְְְְֲִֶֶַַַַָָָֹֹנתנּו

יפּתח ׁשאמר ּכמֹו יפּתח, ּפירׁשּה מׁשה, (שופטים ּפירׁשּה ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָֹ
רמזּהיא) ּומׁשה אבה". ולא ׁשלח מֹואב אלֿמל "וגם :ְְְֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

ב) ּבׂשעיר (דברים הּיׁשבים עׂשו ּבני עׂשּוֿלי "ּכאׁשר :ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָֹ
לעבר  נתנּום לא אּלּו מה ּבער". הּיׁשבים ְְְְֲִִֵַַַָָָָֹֹֹוהּמֹואבים

ּכן  מֹואב אף סביב, הּקיפּוה אּלא ארצם ּבתֹו. ְְִִִֵֶַַָָָָָ

(ãé)áäå-úà ýåýé úîçìî øôña øîàé ïk-ìò©¥Æ¥«¨©½§¥−¤¦§£´Ÿ§Ÿ̈®¤¨¥´
:ïBðøà íéìçpä-úàå äôeña§½̈§¤©§¨¦−©§«

i"yx£¯Ó‡È ÔkŒÏÚ∑זֹו חניה ּבּה,øעל ׁשּנעׂשּו ונּסים «≈≈»«ְֲֲִִִֶַַָָ
ּכׁשּמסּפרי  ה'. מלחמת ּבספר ׁשּנעׂשּויאמר נּסים ם ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹ

וגֹו'" "אתֿוהב יסּפרּו ּכמֹו∑‡˙ÂŒ‰·.לאבֹותינּו, ְְְֲֵֵֶַַָ∆»≈ְ
מן  יאמר ּכן ועד, - יעד מן ׁשּיאמר ּכמֹו יהב", ְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָ"את

יהב  אׁשר את ּכלֹומר: הּוא, יסֹוד והּוי"ו והב, - ְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָיהב
ּביםֿסּוף  נּסים והרּבה ‡¯ÔB.להם ÌÈÏÁp‰Œ˙‡Â∑ ְְְִִִֶַָָ¿∆«¿»ƒ«¿

נחלי  ּבנּסי לסּפר יׁש ּכ יםֿסּוף, ּבנּסי ׁשּמסּפרים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָּכׁשם
הּנּסים? הם ּומה ּגדֹולים. נּסים נעׂשּו ּכאן ׁשאף .ארנֹון, ְְֲִִִִִֵֶַַַַַָ

(åè)ì äèð øLà íéìçpä ãLàåïòLðå øò úáL §¤̧¤Æ©§¨¦½£¤¬¨−̈§¤´¤¨®§¦§©−
:áàBî ìeáâì¦§¬¨«

i"yx£ÌÈÏÁp‰ „L‡Â∑.אׁשד - "ׁשפ" ׁשל ּתרּגּום ¿∆∆«¿»ƒְֶֶֶֶֶַ
ׁשהיּו אמֹורּיים, ּדם ׁשם ׁשּנׁשּפ הּנחלים, ְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָׁשפ
עמק  והּנחל ּגבהים ההרים ׁשהיּו לפי ׁשם, ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹנחּבאים
ההר  על עֹומד אדם לזה: זה סמּוכים וההרים ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָוקצר,

ּבתֹו עֹובר והּדר מּזה, ּבהר חברֹו עם ּומדּבר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָמּזה
(לארץ) יׂשראל ּכׁשּיּכנסּו אמֹורּיים: אמרּו ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָָהּנחל.
ׁשּלמעלה  ּבהרים הּמערֹות מן נצא לעבר, הּנחל ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹלתֹו
אֹותן  והיּו ּבליסטראֹות. ואבני ּבחּצים ונהרּגם ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָמהם

„Ê¯„:יב  ‡ÏÁa B¯Le eÏË ÔnzÓƒ«»¿»¿¿«¬»¿»∆

Ècיג  ÔB¯‡„ ‡¯·ÚÓ B¯Le eÏË ÔnzÓƒ«»¿»¿≈ƒ¿»¿«¿ƒ
ÔB¯‡ È¯‡ ‰‡¯BÓ‡ ÌeÁzÓ ˜Ùc ‡¯a„Ó·¿«¿¿»¿»≈ƒ¿¡»»¬≈«¿

:‰‡¯BÓ‡ ÔÈ·e ·‡BÓ ÔÈa ·‡BÓ ÌeÁz¿»≈»≈¡»»

ÏÚיד  ÈÈ „·Úc ÔÈ·¯˜ ‡¯ÙÒa ¯n‡˙È Ôk ÏÚ«≈ƒ¿««¿ƒ¿»¿»ƒ«¬«¿»«
:ÔB¯‡ ÈÏÁ ÏÚc Ô¯e·‚e ÛeÒ„ ‡nÈ«»¿¿«¿««¬≈«¿

iÁÏ˙טו  Ï·˜Ï ÔÈ¯acÓc ‡iÏÁ CeÙLÂ¿»«¬«»¿ƒ«¿ƒ»√≈¿«»
:·‡BÓ ÌeÁ˙Ï CÈÓzÒÓeƒ¿¿ƒƒ¿»

minkg izty

(bi)÷`le xvn `EdW Wxtl KxvEd§©§¨¥¤¤¤§Ÿ
lEaB `Ed m`W ipRn ,zEWx oFWl§§¦§¥¤¦§
`Ed m`e ,a`Fn lEaB Fpi` ixFn`d̈¡¦¥§¨§¦
la` ,ixFn`d lEaB Fpi` a`Fn lEaB§¨¥§¨¡¦£¨

:dfle dfl lEaB `Ed xvnci dxez ¤¤§¨¤§¨¤

(ci)øEUrPW miQPd lr ,WExiR¥©©¦¦¤©£
xERiq ,'xtqA' WExitE .Ff dIpgA©£¦¨¥§¥¤¦
FWExiRW ,adi ,'ade' WExitE .mixaC§¨¦¥¨¥¨¥¤¥
WExitE .sEq mi ,'dtEqA' WExitE .ozp̈©¥§¨©¥
WExitE .milgp iQp ,'milgPd z`e'§¤©§¨¦¦¥§¨¦¥

,'cW`e' WExitE .oFpx` lW ,'oFpx`'©§¤©§¥§¤¤
`Ed ,'milgPd cW`e' WExitE .KtW¤¤¥§¤¤©§¨¦
.'oFpx` milgPd z`e' lr xE`iA¥©§¤©§¨¦©§
lW xddW ,xnFbe 'dhp xW`' WExitE¥£¤¨¨§¥¤¨¨¤

:FnFwOn wYrp xreh dxez ¨¤§©¦§



סט wlaÎzweg zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'g iyily meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ãjli`e 2423 'nr c"g d"nyz 'zeiecreezd ± mgpn zxez' t"r)'zay z`xwl' jezn -(

?dAxgA dIpg£¦¨§ª§¨

העברים  ּבעּיי ְֲֲִִֵַַָָֽֽוּיחנּו
ועי  עּיים, ׁשמם נקרא לּמה ידעּתי לא – העברים ְְְְְֲִִִִִִִֵַָָָָָָָֹּבעּיי

הּוא חרּבה ובפרש"י)לׁשֹון יא. (כא, ְְָֻ
לפרׁש צרי ׁשרׁש"י העברים" ּב"עּיי קׁשה מה להקׁשֹות: ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָיׁש
ּבּכתּוב  ׁשמֹותיהם ׁשּנפרטּו מקֹומֹות הרּבה מצינּו הרי ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשמם,

הּׁשמֹות? טעמי רׁש"י ׁשּיפרׁש מצינּו ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָֹולא
ּבפׁשטּות: לתרץ ְְְְֵֵַָויׁש

קראּו ּומּדּוע הּוא" חרּבה לׁשֹון "עי הרי קׁשה, היה ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֻלרׁש"י
"עּיים"? ּבׁשם יּׁשּוב, מקֹום היה ׁשּבפׁשטּות החנּיה ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָלמקֹום

וק"ל. עּיים". ׁשמם נקרא לּמה ידעּתי "לא ּכֹותב ְְְְִִִִֵֵַָָָָָָֹולכן

(áé):ãøæ ìçða eðçiå eòñð íMî¦−̈¨¨®©©«£−§©¬©¨«¤

(âé)øaãna øLà ïBðøà øáòî eðçiå eòñð íMî¦¨»¨¼̈¼©©«£º¥¥³¤©§Æ£¤´©¦§½̈
áàBî ïéa áàBî ìeáb ïBðøà ék éøîàä ìábî àöiä©Ÿ¥−¦§ª´¨«¡Ÿ¦®¦³©§Æ§´½̈¥¬−̈

:éøîàä ïéáe¥¬¨«¡Ÿ¦«
i"yx£È¯BÓ‡‰ Ï·bÓ∑ מצר סֹוף וכן ÷ּתחּום ׁשּלהם, ƒ¿À»¡ƒְְֵֵֶֶַָ

ב) וסֹוף (דברים קצה לׁשֹון מֹואב", "ּגבּול :.¯·ÚÓ ְְֶָָָ≈≈∆
ÔB¯‡∑ עד ּומזרחּה ּדרֹומּה ּכל מֹואב ארץ הּקיפּו «¿ְְִִִֶֶַָָָָָ

ּבצפֹונּה האמֹורי, ארץ ּבתֹו לארנֹון הּׁשני מעבר ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּבאּו
מֹואב  ארץ ‰‡È¯Ó.ׁשל Ï·bÓ ‡ˆi‰∑ יֹוצאה רצּועה ֶֶֶָ«…≈ƒ¿À»¡…ƒְְָָ

לגבּול  ונכנסת אמֹורּיים, ׁשל והיא האמֹורי, ְְְְְֱֱִִִִִִִֶֶֶָמּגבּול
יׂשראל  חנּו וׁשם מֹואב; ּגבּול ׁשהּוא ארנֹון, עד ְְְְִֵֶַַָָָָָמֹואב

לא  והם מֹואב ּגבּול ארנֹון ּכי מֹואב, לגבּול ּבאּו ְְְְְִִֵַָָָֹֹולא
ׁשּלא  ואףֿעלּֿפי ּבארצם. לעבר רׁשּות להם ְְְְְֲִֶֶַַַַָָָֹֹנתנּו

יפּתח ׁשאמר ּכמֹו יפּתח, ּפירׁשּה מׁשה, (שופטים ּפירׁשּה ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָֹ
רמזּהיא) ּומׁשה אבה". ולא ׁשלח מֹואב אלֿמל "וגם :ְְְֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

ב) ּבׂשעיר (דברים הּיׁשבים עׂשו ּבני עׂשּוֿלי "ּכאׁשר :ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָֹ
לעבר  נתנּום לא אּלּו מה ּבער". הּיׁשבים ְְְְֲִִֵַַַָָָָֹֹֹוהּמֹואבים

ּכן  מֹואב אף סביב, הּקיפּוה אּלא ארצם ּבתֹו. ְְִִִֵֶַַָָָָָ

(ãé)áäå-úà ýåýé úîçìî øôña øîàé ïk-ìò©¥Æ¥«¨©½§¥−¤¦§£´Ÿ§Ÿ̈®¤¨¥´
:ïBðøà íéìçpä-úàå äôeña§½̈§¤©§¨¦−©§«

i"yx£¯Ó‡È ÔkŒÏÚ∑זֹו חניה ּבּה,øעל ׁשּנעׂשּו ונּסים «≈≈»«ְֲֲִִִֶַַָָ
ּכׁשּמסּפרי  ה'. מלחמת ּבספר ׁשּנעׂשּויאמר נּסים ם ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹ

וגֹו'" "אתֿוהב יסּפרּו ּכמֹו∑‡˙ÂŒ‰·.לאבֹותינּו, ְְְֲֵֵֶַַָ∆»≈ְ
מן  יאמר ּכן ועד, - יעד מן ׁשּיאמר ּכמֹו יהב", ְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָ"את

יהב  אׁשר את ּכלֹומר: הּוא, יסֹוד והּוי"ו והב, - ְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָיהב
ּביםֿסּוף  נּסים והרּבה ‡¯ÔB.להם ÌÈÏÁp‰Œ˙‡Â∑ ְְְִִִֶַָָ¿∆«¿»ƒ«¿

נחלי  ּבנּסי לסּפר יׁש ּכ יםֿסּוף, ּבנּסי ׁשּמסּפרים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָּכׁשם
הּנּסים? הם ּומה ּגדֹולים. נּסים נעׂשּו ּכאן ׁשאף .ארנֹון, ְְֲִִִִִֵֶַַַַַָ

(åè)ì äèð øLà íéìçpä ãLàåïòLðå øò úáL §¤̧¤Æ©§¨¦½£¤¬¨−̈§¤´¤¨®§¦§©−
:áàBî ìeáâì¦§¬¨«

i"yx£ÌÈÏÁp‰ „L‡Â∑.אׁשד - "ׁשפ" ׁשל ּתרּגּום ¿∆∆«¿»ƒְֶֶֶֶֶַ
ׁשהיּו אמֹורּיים, ּדם ׁשם ׁשּנׁשּפ הּנחלים, ְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָׁשפ
עמק  והּנחל ּגבהים ההרים ׁשהיּו לפי ׁשם, ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹנחּבאים
ההר  על עֹומד אדם לזה: זה סמּוכים וההרים ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָוקצר,

ּבתֹו עֹובר והּדר מּזה, ּבהר חברֹו עם ּומדּבר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָמּזה
(לארץ) יׂשראל ּכׁשּיּכנסּו אמֹורּיים: אמרּו ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָָהּנחל.
ׁשּלמעלה  ּבהרים הּמערֹות מן נצא לעבר, הּנחל ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹלתֹו
אֹותן  והיּו ּבליסטראֹות. ואבני ּבחּצים ונהרּגם ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָמהם

„Ê¯„:יב  ‡ÏÁa B¯Le eÏË ÔnzÓƒ«»¿»¿¿«¬»¿»∆

Ècיג  ÔB¯‡„ ‡¯·ÚÓ B¯Le eÏË ÔnzÓƒ«»¿»¿≈ƒ¿»¿«¿ƒ
ÔB¯‡ È¯‡ ‰‡¯BÓ‡ ÌeÁzÓ ˜Ùc ‡¯a„Ó·¿«¿¿»¿»≈ƒ¿¡»»¬≈«¿

:‰‡¯BÓ‡ ÔÈ·e ·‡BÓ ÔÈa ·‡BÓ ÌeÁz¿»≈»≈¡»»

ÏÚיד  ÈÈ „·Úc ÔÈ·¯˜ ‡¯ÙÒa ¯n‡˙È Ôk ÏÚ«≈ƒ¿««¿ƒ¿»¿»ƒ«¬«¿»«
:ÔB¯‡ ÈÏÁ ÏÚc Ô¯e·‚e ÛeÒ„ ‡nÈ«»¿¿«¿««¬≈«¿

iÁÏ˙טו  Ï·˜Ï ÔÈ¯acÓc ‡iÏÁ CeÙLÂ¿»«¬«»¿ƒ«¿ƒ»√≈¿«»
:·‡BÓ ÌeÁ˙Ï CÈÓzÒÓeƒ¿¿ƒƒ¿»
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la` ,ixFn`d lEaB Fpi` a`Fn lEaB§¨¥§¨¡¦£¨

:dfle dfl lEaB `Ed xvnci dxez ¤¤§¨¤§¨¤

(ci)øEUrPW miQPd lr ,WExiR¥©©¦¦¤©£
xERiq ,'xtqA' WExitE .Ff dIpgA©£¦¨¥§¥¤¦
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,'cW`e' WExitE .oFpx` lW ,'oFpx`'©§¤©§¥§¤¤
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:FnFwOn wYrp xreh dxez ¨¤§©¦§
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אמֹורּיים  צד ׁשל ּובהר מֹואב, צד ׁשל ּבהר ְֱִִִֶֶַַַָָָָָָהּנקעים
ּבֹולטין  וׁשדים קרנֹות ּכמין נקעים אֹותן ּכנגד ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָהיּו

נזּדעזע  לעבר, יׂשראל ׁשּבאּו ּכיון ׁשל ùלחּוץ. ההר ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
ּגברּתּה, ּפני להקּביל הּיֹוצאת ּכׁשפחה יׂשראל ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָארץ
לתֹו הּׁשדים אֹותן ונכנסּו מֹואב ׁשל הר לצד ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָונתקרב

ער", לׁשבת נטה "אׁשר וזהּו: והרגּום. נקעים ְְְֲֲִֶֶֶֶַָָָָָָאֹותן
ונדּבק  מֹואב גבּול לצד ונתקרב מּמקֹומֹו נטה ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָׁשההר

מֹואב". לגבּול "ונׁשען וזהּו: אינו.)ּבֹו, (ועברּו(בס"א ְְְְְְִִֶַָָ
עלֿידי  אּלא האּלּו הּנּסים ידעּו ולא ההרים על ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹיׂשראל

לׁשם) ׁשּנכנס .הּבאר ְְְִֵֶַַָ

(æè)ýåýé øîà øLà øàaä àåä äøàa íMîe¦−̈§¥®¨¦´©§¥À£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ
ñ :íéî íäì äðzàå íòä-úà óñà äLîì§¤½¡ŸÆ¤¨½̈§¤§¨¬¨¤−¨«¦

i"yx£‰¯‡a ÌMÓe∑.הּבאר אל האׁשד ּבא מּׁשם ƒ»¿≈»ְִֵֶֶֶַָָָ
לבני  מֹודיע מי הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: אמר ְִִֵַַַַַָָָָּכיצד?
הֹודיע  לּתינֹוק, ּפת "נתּת אֹומר: הּמׁשל הּללּו? ְִִִִֵַַַַַַָָָָָהּנּסים
והּבא  למקֹומם ההרים חזרּו – ׁשעברּו לאחר ר לאּמֹו". ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ

ּוזרֹועֹות  ההרּוגים ּדם מּׁשם והעלתה הּנחל לתֹו ְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָירדה
ראּו ויׂשראל הּמחנה, סביב ּומֹוליכתן ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָואיברים,

ׁשירה  .ואמרּו ְְִָָ
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לאּמֹו הֹודיע לּתינֹוק, ּפת טז)נתּת כא, ׁשל (רש"י ּתפקידּה ְְִִִִֶַַַַַָָָ
'מחליפּה' מיׁשהּו וכאׁשר הּתינֹוק, צרכי ּכל את לסּפק ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהאם

לּתינֹוק ּכאן:ּפת ונֹותן ואף לּה. להֹודיע עליו הכרחי, ּדבר , ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
ׁשּלא  ּגדֹולה, מּסּכנה יׁשּועה 'ּפת', ליׂשראל נתן ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹהּקּב"ה

צרכי  לכל ׁשּדֹואג הנאמן הרֹועה מׁשה, ה'אם', ְְְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹּבאמצעּות
את  ראּו יׂשראל ּכאׁשר :ּכ על לֹו הֹודיע והּקּב"ה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָיׂשראל.
ּכּמּובן, הּדבר, לפׁשר מׁשה את ׁשאלּו הּזרֹועֹות, ואת ְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהּדם

ּׁשּקרה. מה את להם הסּביר ְְִִֶֶֶַָָָוהּוא

(æé)øàá éìò úàfä äøéMä-úà ìàøNé øéLé æà̈µ¨¦´¦§¨¥½¤©¦−̈©®Ÿ£¦¬§¥−
:dì-eðò¡¨«

i"yx£ÈÏÚ¯‡·∑ׁשאּת מה והעלי הּנחל, מּתֹו ¬ƒ¿≈ְְֲִִֶַַַַַַ
"ּומּׁשם úמעלה  ׁשּנאמר להם? הֹודיעה ׁשהּבאר ּומּנין . ְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

היתה (במ"ר)ּבארה" מּׁשם וכי .à מּתחּלת והלא ? ְְְְֲִִִִֵַַָָָָֹ
את  לפרסם ׁשּירדה אּלא עּמהם? היתה ׁשנה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָארּבעים

וכן לה)הּנּסים. הּׁשירה (שבת – יׂשראל" יׁשיר "אז : ְְִִִִִֵֵַַָָָָ
להם  נּתנה והּבאר ארּבעים, ּבסֹוף נאמרה ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָֹהּזאת
הענין  אּלא ּכאן? לּכתב ראה ּומה ארּבעים, ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָָָמּתחּלת

הימּנּו למעלה נדרׁש .הּזה ְְְִֵֶֶַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ãjli`e 153 'nr b"kg y"ewl t"r)'zay z`xwl' jezn -(

mkl mgNi 'd¦¨¥¨¤

הּזאת  את־הּׁשירה יׂשראל יׁשיר יז)אז (כא, ְִִִֵֶַַָָָָֹ
להּקּב"ה, ׁשירה יׂשראל ּבני ׁשאמרּו אחת ּפעם עֹוד ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָמצינּו

סּוף. ים קריעת ְְִֵַַּבעת
ּבׁשני רק מּדּוע לעּין ים ויׁש ּובקריעת ּבפרׁשתנּו אּלּו, נּסים ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָ

עזר  ּבהם הּנּסים ּבׁשאר ולא ׁשירה, יׂשראל ּבני אמרּו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹסּוף,
מאֹויביהם? והּצילם הּקּב"ה ְְִִֵֵֶֶַָָָָלהם

היתה  ׁשּלא מיחדת הנהגה מצינּו אּלּו נּסים ּבׁשני לֹומר: ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻויׁש
הּנּסים. ְִִִַָּבׁשאר

·È¯‡טז  ‡È‰ ‡¯Èa ÔB‰Ï ˙·È‰È˙‡ ÔnzÓeƒ«»ƒ¿¿ƒ«¿≈»ƒ≈»
·‰È‡Â ‡nÚ ˙È LBk ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡ Ècƒ¬«¿»¿…∆¿»«»¿≈«

:‡iÓ ÔB‰Ï¿«»

ÈwÒיז  ‡„‰ ‡zÁaLez ˙È Ï‡¯NÈ ÁaL ÔÎa¿≈««ƒ¿»≈»¿«¿»»»«ƒ
:dÏ eÁaL ‡¯È·≈»«»»
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:xAcOl m`FA zrngi dxez ¥¥¨©¦§¨
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מאּמֹות  סּכנה ׁשל ּבמּצב היּו יׂשראל ּכׁשּבני הּנּסים, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻּבׁשאר
נלחמּו יׂשראל ׁשּבני ּבאפן וההּצלה הּיׁשּועה נס היה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹהעֹולם,

ונּצחּום. עליהם ּגברּו נּסי ּובאפן ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָֹּבאֹויביהם,
ואּתם  לכם יּלחם "ה' ּכתּוב ים־סּוף, ּבקריעת ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמה־ׁשאין־ּכן

יד)ּתחריׁשּון" יד, לעׂשֹות (בשלח צריכים היּו לא יׂשראל ׁשּבני ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָֹ
ּכאן  וגם מּצּדם. מלחמה ּכל ּבלי מאֹויביהם ונּצלּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָּכלּום,

. . רֹואין "יׂשראל הּבחּיי ּכלׁשֹון ההּצלה היתה ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָּבפרׁשתנּו,

ּכלּום". ּבזה יֹודעים אין והן . . ּבׁשבילם נלחם הּקּב"ה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָאי
יׂשראל, לבני מהּקּב"ה יתרה חּבה על מֹורה ּכזה ּבאפן ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹונס
ּבאפן  זאת עֹוׂשה אף אּלא אֹויבינּו, מּיד ׁשּמּצילנּו רק ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֹׁשּלא
יׂשראל  ׁשּבני ּגרם וזה מסּימת. ל"ּפעּלה" נצטר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֻֻׁשּלא

הּנפלאים. חסדיו על לֹו ויֹודּו להּקּב"ה ׁשירה ְְְֲִִִַַַַָָָָָָֹיאמרּו

(çé)÷÷çîa íòä éáéãð äeøk íéøN äeøôç øàa§¥º£¨´¨¨¦À¨¸¨Æ§¦¥´¨½̈¦§Ÿ¥−
:äðzî øaãnîe íúðòLîa§¦§£Ÿ¨®¦¦§−̈©¨¨«

i"yx£‰e¯ÙÁ ¯‡a∑ ואהרן מׁשה – ׂשרים חפרּוה אׁשר הּבאר היא נּתנה ∑a„nÓe¯.ּבּמּטה ∑Ì˙ÚLÓa.זאת ¿≈¬»»ְְֲֲֲִִֵֶֶַַָָָֹֹֹ¿ƒ¿¬…»ֶַַƒƒ¿»ְִָ
.להם  ֶָ

(èé):úBîa ìàéìçpîe ìàéìçð äðznîe¦©¨−̈©«£¦¥®¦©«£¦¥−¨«
i"yx£Ï‡ÈÏÁ ‰znÓe∑ּכתרּגּומֹו. ƒ«»»«¬ƒ≈ְְַ

(ë)äbñtä Làø áàBî äãNa øLà àébä úBîaîe¦¨À©©§Æ£¤Æ¦§¥´½̈−Ÿ©¦§¨®
ô :ïîéLéä éðt-ìò äô÷Lðå§¦§−̈¨©§¥¬©§¦«Ÿ

i"yx£·‡BÓ ‰„Na ¯L‡ ‡Èb‰ ˙BÓaÓe∑ ׁשם ּכי ƒ»««¿¬∆ƒ¿≈»ִָ
מׁשה  ּבטלה áמת וׁשם ,â ּכרּוה אחר: ּדבר הּבאר. ְְְֵֵֵֶַַָָָָָָָֹ

נֹוטל  חֹונים, ּכׁשהיּו ונׂשיא, נׂשיא ּכל – העם ְְְִִִִֵֵֶָָָָָָנדיבי
נמׁשכין  הּבאר ּומי ּומחנהּו, ּדגלֹו אצל ּומֹוׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָמקלֹו
וׁשבט  ׁשבט ּכל חנית לפני ּובאין סימן, אֹותֹו ּדר. ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

˜˜ÁÓa∑ ׁשּנאמר "מחֹוקק", ׁשּנקרא: מׁשה עלּֿפי ƒ¿…≈ְְֱִִֵֶֶֶֶַַָֹ
לג) נזּכר (דברים לא ולּמה ספּון". מחקק חלקת "ּכיֿׁשם :ְְְְִִֵֶַַָָָָֹֹ

זֹו ּבׁשירה וכיון ãמׁשה הּבאר. עלֿידי ׁשּלקה לפי ? ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
נזּכר ׁשל ׁשּלא ׁשמֹו נזּכר לא מׁשה, ׁשל ׁשמֹו ְְְְִִֶֶֶֶַַֹֹֹ

אֹותֹו מזּמנין ׁשהיּו למל מׁשל ְְְִֶֶֶַַָָָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא.

לאו  ואם ׁשם, אני – ׁשם אֹוהבי אם אמר: ְְֲֲִִִִִַָָָָָֻלסעּדה,
!הֹול איני –.‰bÒt‰ L‡¯∑ריׁש" ּכתרּגּומֹו: ִֵֵ…«ƒ¿»ְְֵַ

וכן∑bÒt‰.רמתא" ּגבּה, מח)לׁשֹון "ּפּסגּו(תהלים : ָָָƒ¿»ְְְֵַַֹ
ארמנֹותיה  הגּביהּו – אֹותּה∑Ù˜LÂ‰.ארמנֹותיה" ְְְְְִֶֶַַַָָ¿ƒ¿»»ָ

לׁשֹון äהּפסּגה  והּוא יׁשימן, ׁשּׁשמֹו הּמקֹום עלּֿפני ְְְְְְִִֵֶַַַָָֹ
הּבאר  ונׁשקפה, אחר: ּדבר ׁשמם. ׁשהּוא åמדּבר, ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָ
והעֹומד  טבריה, ׁשל ּביּמּה ׁשּנגנזה היׁשימן, ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹעלּֿפני
והיא  ּבּים ּכברה ּכמין ורֹואה מּביט היׁשימֹון ְְְְְִִִִֶַַַַָָָעל

ּתנחּומא  רּבי ּדרׁש ּכ .הּבאר, ְְִֵַַַַָָָ

nÚ‡יח  ÈLÈ¯ ‰e¯k ‡i·¯·¯ ‰e¯ÙÁc ‡¯Èa≈»¿»¿»«¿¿«»¿»≈≈«»
˙·È‰È˙‡ ‡¯a„nÓe ÔB‰È¯ËÁa ‡i¯ÙÒ«¿«»¿À¿≈ƒ«¿¿»ƒ¿¿ƒ«

:ÔB‰Ï¿

iÏÁÏ‡יט  ÔB‰nÚ ‡˙Á ÔB‰Ï ˙·È‰È˙‡cÓeƒ¿ƒ¿¿ƒ«¿»¬»ƒ¿¿«¬«»
:‡˙Ó¯Ï ÔB‰nÚ ‡˜ÏÒ ‡iÏÁÓeƒ«¬«»»¿»ƒ¿¿»»»

¯LÈכ  ·‡BÓ ÈÏ˜Áa Èc ‡iÏÈÁÏ ‡˙Ó¯Óe≈»»»¿≈«»ƒ¿«¿≈»≈
:ÔBÓÈLÈ ˙È· Èt‡ ÏÚ ‡ÈÎzÒÓe ‡˙Ó»̄»»ƒ¿«¿»««≈≈¿ƒ

minkg izty

(k)áo`M xMfEdW aB`W ,WExiR¥¤©©¤§©¨
oM mB xkf ,'l`ilgp dpYOnE'¦©¨¨©£¦¥¨©©¥
zFnAnE ,zFnAd x`Ad cFr lBlBzPW¤¦§©§¥©§¥©¨¦¨
Eid `l oiicrW iR lr s` ,`iBl©©§©©¦¤£©¦Ÿ¨
xRq dR x`Ad xMfPW aB`W ,zFrQOd©©¨¤©©¤¦§©©§¥Ÿ¦¥
d`A `NW d`xPW ipRnE .dipipr lM̈¦§¨¤¨¦§¥¤¦§¤¤Ÿ¨¨
mW xn`e dfA mrh ozp xzFi mdOr¦¨¤¥¨©©©¨¤§¨©¨

:m"`xd .dlhaE dWn znâm`e ¥¤¨§¨¨§¥§¦
wqR mixn dzOWM `lde ,xn`YŸ©©£Ÿ§¤¥¨¦§¨¨©
mdl xfgW xnFl Wie .lirlcM x`Ad©§¥§¦§¥§¥©¤¨©¨¤

:wqR dWn zOXnE ,dWn lW zEkfAã ¦§¤¤¦¤¥¤¨©
,iiEWw`l Dil ded lirl ,xn`Y m`e§¦Ÿ©§¥£¨¥§©§¥
xiWi f`' dxiXd ligzOWM cIn¦©§¤©§¦©¦¨¨¨¦
.dWn oM mB xiMfn `l dOl ,'l`xUi¦§¨¥¨¨Ÿ©§¦©¥¤
`hgW itl `pin` dedC ,xnFl Wie§¥©©£¨¨¦¨§¦¤¨¨
,rlQd lr dMdW lirl aizkcM x`AA©§¥§¦§¦§¥¤¦¨©©¤©
FzF` xiMfdl dvx `l ikd mEXn¦¨¦Ÿ¨¨§©§¦
WxitcM x`Ad lr i`TW Ff dxiWA§¦¨¤¨¥©©§¥¦§¥¥
WxitC `YWd la` ,KEnqA i"Wx©¦§¨£¨©§¨§¥¥
`l dOl ,dWn EpiidC 'wwFgnA'¦§¥§©§¤¨¨Ÿ

:`icdA dxiXA FxiMfdäxnFl oi`C ¦§¦©¦¨§¤§¨§¥©
,xkf oFWl '`ib'C ,'`iBd' lr i`wC§¨¥©©©§§©§§¨¨

:dawp oFWl 'dtwWp'eåoFWl 'x`A'dW §¦§¨¨§§¥¨¤©§¥§
,xg` xaC lW mrhl KxvEde .dawp§¥¨§§©§©©¤¨¨©¥
dWxRd lM `dC ,dWw oFW`x mrhlC¦§©©¦¨¤§¨¨©¨¨¨
Wxtn Ki`e ,x`AA ixii` DNEM¨©§¦©§¥§¥§¨¥
xaC WxiR okl ,'dBqRd' lr dtwWpe§¦§¨¨©©¦§¨¨¥¥¥¨¨
Dil ded ,dWw xg` xaC itlE .xg ©̀¥§¦¨¨©¥¨¤£¨¥
lr' i`n ,'oFniWid on dtwWpe' xninl§¥©§¦§¨¨¦©§¦©©

:oFW`x mrh WxiR okl ,'ipR`k dxez §¥¨¥¥¥©©¦
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ß fenz 'h iriax mei ß

(àë)éøîàä-Cìî ïçéñ-ìà íéëàìî ìàøNé çìLiå©¦§©³¦§¨¥Æ©§¨¦½¤¦¬Ÿ¤«¤¨«¡Ÿ¦−
:øîàì¥«Ÿ

i"yx£ÌÈÎ‡ÏÓ Ï‡¯NÈ ÁÏLiÂ∑ ּתֹולה אחר ּובמקֹום «ƒ¿«ƒ¿»≈«¿»ƒְֵֶַָ
ׁשּנאמר ּבמׁשה, ב)הּׁשליחּות מלאכים (דברים "ואׁשלח : ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָֹ

וכן קדמֹות", כ)מּמדּבר מלאכים (במדבר מׁשה "וּיׁשלח : ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָֹ
אֹומר: הּוא ּוביפּתח אדֹום", אלֿמל (שופטים מּקדׁש ְְֱִִֵֵֶֶֶָָ

וגֹו'".יא) אדֹום אלֿמל מלאכים יׂשראל "וּיׁשלח :ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָ
ּפֹותח, וזה נֹועל זה לזה: זה צריכים הּללּו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָהּכתּובים
ל לֹומר מׁשה, הם ויׂשראל יׂשראל הּוא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹׁשּמׁשה
הּכל  הּוא הּנׂשיא ּכי הּדֹור, ּככל הּוא הּדֹור .ׁשּנׂשיא ְְִִִֶַַַַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(133 'nr i jxk zegiy ihewl)

הּדֹור ּככל הּוא הּדֹור ׁשּנׂשיא ,ל כא)לֹומר כא, מּלים (רש"י ְְְִִִֶַַַָ
הּוא  ׁשּמׁשה זה ּדהּנה לֹומר, ויׁש לכאֹורה. מיּתרֹות ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֻאּלה
"וּיׁשלח  לכּתב ׁשּנּתן רק מתרץ מׁשה, הם ויׂשראל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹיׂשראל

- קׁשה עדין א מׁשה. ׁשּׁשלח מׁשלחת על מּדּוע יׂשראל" ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ
זה  ׁשּׁשּנּוי מתרץ, זה על יׂשראל". "וּיׁשלח וכתב הּכתּוב ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּנה

הּדֹור. ּככל הּוא הּדֹור ׁשּנׂשיא ("ל ("לֹומר ללּמדנּו ְְְְְִֵֶַַַַָָּבא

(áë)äzLðàìíøëáeäãNaähðàìEöøàáäøaòà¤§§¨´§©§¤À³Ÿ¦¤Æ§¨¤´§¤½¤¬Ÿ¦§¤−
:Eìáb øáòð-øLà ãò Cìð Cìnä Cøãa øàá éî¥´§¥®§¤³¤©¤̧¤Æ¥¥½©¬£¤©«£−Ÿ§ª¤«

i"yx£Eˆ¯‡· ‰¯aÚ‡∑ לפּתח נצטּוּו ׁשּלא ׁשלֹום æאףֿעלּֿפי מהם ּבּקׁשּו ּבׁשלֹום, .להם ∆¿¿»¿«¿∆ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ

(âë)óñàiå Bìáâa øáò ìàøNé-úà ïçéñ ïúð-àìå§«Ÿ¨©̧¦¬Ÿ¤¦§¨¥»£´Ÿ¦§ª¼©¤«¡¸Ÿ
äøaãnä ìàøNé úàø÷ì àöiå Bnò-ìk-úà ïçéñ¦¹Ÿ¤¨©À©¥¥º¦§©³¦§¨¥Æ©¦§½̈¨

:ìàøNéa íçliå äöäé àáiå©¨−Ÿ¨®§¨©¦−̈¤§¦§¨¥«
i"yx£'B‚Â ÔÁÈÒ Ô˙Œ‡ÏÂ∑היּו ּכנען מלכי ׁשּכל לפי ¿…»«ƒ…¿ְְְִֵֶַַַָָ

מס  לֹו עליהם çמעלין יעברּו ׁשּלא ׁשֹומרם ׁשהיה , ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹ
אמר  ,בארצ אעּברה יׂשראל: לֹו ׁשאמרּו ּכיון ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּגיסֹות.
מּפניכם, לׁשמרם אּלא ּכאן יֹוׁשב איני עצמי ּכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָלהם:

!?ּכ אֹומרים Ï‡¯NÈ.ואּתם ˙‡¯˜Ï ‡ˆiÂ∑אּלּו ְְִֶַָ«≈≈ƒ¿«ƒ¿»≈ִ
יכֹולה  ּברּיה ּכל אין יּתּוׁשין, מלאה חׁשּבֹון ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָהיתה
אדם  ּכל אין חּלׁש, ּבכפר סיחֹון היה ואם ְְְְִִִֵַָָָָָָָָָלכבׁשּה,

אמר  ּבחׁשּבֹון!. ׁשהיה וכלֿׁשּכן לכבׁשֹו, ְְְְְֵֶֶֶַָָָָָָיכֹול
ּבני  על מטריח אני מה זאת èהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: ּכל ְֲִִַַַַַָָָָָֹ

הּמלחמה  אנׁשי ּכל ּבלב נתן ועיר? עיר ּכל על ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָלצּור
וׁשם  אחד למקֹום ּכּלם ונתקּבצּו העירֹות מן ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָֻלצאת
עֹומד  ואין הערים אל יׂשראל הלכּו ּומּׁשם ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָנפלּו,

וטף  נׁשים אּלא איׁש ׁשם אין ּכי .לנגּדם, ְְִִִֵֶֶַָָָָָ

(ãë)ïðøàî Böøà-úà Løéiå áøç-éôì ìàøNé eäkiå©©¥¬¦§¨¥−§¦¨®¤©¦©¸¤©§¹¥«©§ÀŸ
:ïBnò éða ìeáb æò ék ïBnò éða-ãò ÷aé-ãò©©ŸÆ©§¥´©½¦´©½§−§¥¬©«

i"yx£ÊÚ Èk∑להם ׁשאמר הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ׁשל התראתֹו חזקֹו? ב)ּומהּו וגֹו'"(דברים "אלּֿתצרם :. ƒ«ְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻ

kÏÓ‡כא  ÔBÁÈÒ ˙ÂÏ ÔÈcbÊ‡ Ï‡¯NÈ ÁÏLe¿«ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ¿»ƒ«¿»
:¯ÓÈÓÏ ‰‡¯BÓ‡„∆¡»»¿≈»

Ï‡כב  Ì¯Î·e Ï˜Áa ÈËÒ ‡Ï CÚ¯‡a ¯·Ú‡¬ƒ«¿«¿»»ƒ¿≈«¬«ƒ¿«»
¯·Ú Èc „Ú ÏÊ ‡kÏÓ Á¯‡a ·B‚ ÈÓ ÈzLƒ¿≈≈¿…««¿»≈≈«ƒ¿ƒ«

:CÓeÁz¿»

aÚÓÏ¯כג  Ï‡¯NÈ ˙È ÔBÁÈÒ ˜·L ‡ÏÂ¿»¿«ƒ»ƒ¿»≈¿∆¿«
˜Ùe dnÚ Ïk ˙È ÔBÁÈÒ LÎe dÓeÁ˙aƒ¿≈¿«ƒ»»«≈¿«
ı‰ÈÏ ‡˙‡Â ‡¯a„ÓÏ Ï‡¯NÈ ˙eÓ„˜Ï»√»ƒ¿»≈¿«¿¿»«¬»¿»«

:Ï‡¯NÈa ‡·¯˜ ÁÈb‡Â¿«ƒ«¿»»¿ƒ¿»≈

È˙כד  ˙¯ÈÂ ·¯Ác Ìb˙ÙÏ Ï‡¯NÈ È‰ÁÓe¿»ƒƒ¿»≈¿ƒ¿«¿»∆ƒ≈»
È¯‡ ÔBnÚ Èa „Ú ‡˜·È „Ú ‡B¯‡Ó dÚ¯‡«¿≈≈«¿»«À¿»«¿≈«¬≈

:ÔBnÚ È·c ‡ÓeÁz ÛÈw«̇ƒ¿»ƒ¿≈«

minkg izty

(ak)æEEhvp `NW iR lr s` ,xnFlM§©©©¦¤Ÿ¦§©
,df mdn EWwA ok iR lr s` ,df lr©¤©©¦¥¦§¥¤¤
,`nlrA i`xr KxC `N` Fpi`W ipRn¦§¥¤¥¤¨¤¤£©§¨§¨
aEzMd xq`W FzF`l dnFC Fpi`e§¥¤§¤¨©©¨

:m"`xd .zFaFxTd mixrAbk dxez ¤¨¦©§¨§¥
(bk)çEWwA `l `de ,ok `l m`C§¦Ÿ¥§¨Ÿ¦§

ozp `le ,mvx` KxC xFarl `N` mdn¥¤¤¨©£¤¤©§¨§Ÿ¨©

E`vi dOl ,xFarl l`xUi z` oFgiq¦¤¦§¨¥©£¨¨¨§
:mcbpM mgNdl cFrè,i"Wxl dWwC §¦¨¥§¤§¨§¨¤§©¦

`lde ,mdA mglpe mz`xwl `vi dOl̈¨¨¨¦§¨¨§¦§©¨¤©£Ÿ
ENt` oFAWg xir ixdW ,`xil Fl oi ¥̀¦¨¤£¥¦¤§£¦
oFgiq did m` oke ,'eke oiWEYi d`ln§¥¨©¦§¥¦¨¨¦
z` sq`Ie' aizM cFre .'eke xtkA FCal§©¦§¨§§¦©¤¡Ÿ¤

xW` mrd lM rnWnC ,'FOr lM̈©§©§©¨¨¨£¤
oi`e ,Fvx`A,dAxC` ,ux` KxC df §©§§¥¤¤¤¤¤©§©¨

mixrA zFliig iWp` mB oiqipkOW¤©§¦¦©©§¥£¨¤¨¦
okl ,aiF`d `ai m` xird xFnWl¦§¨¦¦¨Ÿ¨¥¨¥
`Ed KExA WFcTd xn` WxiR¥¥¨©©¨¨

:'ekeck dxez
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(äë)áLiå älàä íéøòä-ìk úà ìàøNé çwiå©¦©Æ¦§¨¥½¥¬¨¤«¨¦−¨¥®¤©¥³¤
:äéúða-ìëáe ïBaLça éøîàä éøò-ìëa ìàøNé¦§¨¥Æ§¨¨¥´¨«¡Ÿ¦½§¤§−§¨§Ÿ¤«¨

i"yx£‰È˙a∑לּה הּסמּוכים .ּכפרים ¿…∆»ְְִִַָָ

(åë)àeäå àåä éøîàä Cìî ïçéñ øéò ïBaLç ék¦´¤§½¦À¦²Ÿ¤¬¤¨«¡Ÿ¦−¦®§´
Böøà-ìk-úà çwiå ïBLàøä áàBî Cìîa íçìð¦§©À§¤³¤¨Æ¨«¦½©¦©¯¤¨©§²

:ïðøà-ãò Bãiî¦¨−©©§«Ÿ
i"yx£ÌÁÏ ‡e‰Â∑('ב ס' לפי (חולין להּכתב? הצר לּמה ¿ƒ¿«ְְְִִֵַָָָֻ

מּׁשל (שם)ׁשּנאמר וחׁשּבֹון – אתֿמֹואב" ּתצר "אל : ְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָ
מהם, לקחּה ׁשּסיחֹון לנּו ּכתב היתה, ל"ח)מֹואב (גיטין ְְִֵֶֶַָָָָָָָ

ליׂשרא  טהרה נ"ו)∑B„iÓ.ל ועלֿידֹו .מרׁשּותֹו(ב"מ ְְְֲִֵַָָָָƒ»ְֵ

(æë)ïðBkúå äðaz ïBaLç eàa íéìLnä eøîàé ïk-ìò©¥²«Ÿ§¬©«§¦−´Ÿ¤§®¦¨¤¬§¦¥−
:ïBçéñ øéò¦¬¦«

i"yx£ÔkŒÏÚ∑ סיחֹון ׁשּנלחם מלחמה אֹותּה על «≈ְְִִִֶַַָָָ
‰ÌÈÏLn.ּבמֹואב  e¯Ó‡È∑ּבֹו ׁשּנאמר (במדבר ּבלעם, ְָ…¿«…¿ƒְֱִֶֶַָ

מׁשלֹו"כג) "וּיּׂשא :.ÌÈÏLn‰∑ והם ּובעֹור, ּבלעם ְִַָָ«…¿ƒְְְִֵָ
ÔBaLÁ.אמרּו e‡a∑,לכבׁשּה יכֹול סיחֹון היה ׁשּלא ְָ…∆¿ְְִֶָָָָָֹ

ּבלק  לֹו ׁשאמר וזהּו לקּללֹו, ּבלעם את וׂשכר ְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָוהל
כב) וגֹו'"(שם מבר אׁשרּֿתבר את ידעּתי "ּכי :.‰az ְְְְֲִִֵֵֶַָָָֹƒ»∆

ÔBk˙Â∑ להיֹות סיחֹון ּבׁשם .עירֹוéחׁשּבֹון ¿ƒ≈ְְְִִִֵֶ

(çë)ïçéñ úéøwî äáäì ïBaLçî äàöé Là-ék¦¥Æ¨«§¨´¥«¤§½¤«¨−̈¦¦§©´¦®Ÿ
:ïðøà úBîa éìòa áàBî øò äìëà̈«§¨Æ¨´½̈©«£¥−¨¬©§«Ÿ

i"yx£ÔBaLÁÓ ‰‡ˆÈ L‡ŒÈk∑מּׁשּכבׁשּהë סיחֹון. ƒ≈»¿»≈∆¿ְִִֶָָ
·‡BÓ ¯Ú ‰ÏÎ‡∑ הּמדינה אֹותּה "ער"ìׁשם קרּוי »¿»»»ְִֵַָָָָ

ארמי  ּבלׁשֹון ּו"לחית" עברי, BÓ‡·.ּבלׁשֹון ¯Ú∑ ְְְְֲִִִַַָָָ»»
מֹואב îער  .ׁשל ֶָָ

(èë)íèéìt åéða ïúð LBîk-íò zãáà áàBî Eì-éBà«§´½̈¨©−§¨©§®¨©̧¨¨³§¥¦Æ
:ïBçéñ éøîà Cìîì úéáMa åéúðáe§Ÿ¨´©§¦½§¤¬¤¡Ÿ¦−¦«

ÈÂ˙·כה  ÔÈl‡‰ ‡iÂ¯˜ Ïk ˙È Ï‡¯NÈ L·Îe¿«ƒ¿»≈»»ƒ¿«»»ƒ≈ƒ≈
ÏÎ·e ÔBaLÁa ‰‡¯BÓ‡ ÈÂ¯˜ ÏÎa Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»ƒ¿≈¡»»¿∆¿¿»

:‡‰¯Ùk«¿»»»

kÏÓ‡כו  ÔBÁÈÒc ‡z¯˜ ÔBaLÁ È¯‡¬≈∆¿«¿»¿ƒ«¿»
‡kÏÓa ‡·¯˜ Áb‡ ‡e‰Â ‡È‰ ‰‡¯BÓ‡„∆¡»»ƒ¿««¿»»¿«¿»
d„ÈÓ dÚ¯‡ Ïk ˙È ·ÈÒe ‰‡Ó„˜ ·‡BÓ„¿»«¿»»¿ƒ»»«¿≈ƒ≈

:ÔB¯‡ „Ú««¿

ÔBaLÁÏכז  eÏeÚ ‡iÏ˙Ó Ôe¯ÓÈÈ Ôk ÏÚ«≈≈¿¿»«»¿∆¿
:ÔBÁÈÒ„ ‡z¯˜ ÏÏÎzL˙Â Èa˙zƒ¿¿≈¿ƒ¿«¿««¿»¿ƒ

ÔBaLÁÓכח  ˜Ù ‡M‡k ÛÈwz Ìe„È˜ È¯‡¬≈ƒ«ƒ¿∆»¿«≈∆¿
ÔBÁÈÒ„ ‡z¯wÓ ‡˙È·B‰ÏLk ‡·¯˜ È„·Ú»¿≈¿»»¿«¿ƒ»ƒ«¿»¿ƒ
‡i¯Óek ·‡BÓ ˙ÈÁÏ· B¯Lc ‡nÚ eÏÈË¿̃ƒ«»ƒ¿ƒ¿««»¿«»

:ÔB¯‡„ ‡˙Ó¯ ‡ÏÁc ˙Èa ÔÈÁÏÙc¿»¿ƒ≈«¬»»»»¿«¿

„ÔÈÁÏÙכט  ‡nÚ Ôez„·‡ È‡·‡BÓ ÔBÎÏ ÈÂ«¿»»≈¬«¿«»¿»¿ƒ
‡È·La d˙·e ÔÈ¯Èˆ È‰Ba ¯ÒÓ LBÓÎÏƒ¿¿«¿ƒƒƒ¿»≈¿ƒ¿»

:ÔBÁÈÒ ‰‡¯BÓ‡„ ‡kÏÓÏ¿«¿»∆¡»»ƒ

minkg izty

(fk)é'oFAWg'l aW 'opFMze dpAY'¦¨¤§¦¥¨§¤§
,'oFgiq xir'l `le ,dlrnl xMfPd©¦§¨§©§¨§Ÿ§¦¦
dn ,DA dkfe DzF` WaMW xg`OW¤¥©©¤¨©¨§¨¨¨©
ikd `N` ,'opFMze dpAY' xnFl KixS̈¦©¦¨¤§¦¥¤¨¨¦
FOre oFgiq E`FA ,milWFOd Exn`ẅ¨§©§¦¦§©
itl ,Dl ElkEY iM oFAWg xirl§¦¤§¦§¨§¦
,oFgiq xir dppEke zipaPWM dNgYOW¤¦§¦¨§¤¦§¥§§¨¦¦
xfbp f`OW xnFlM ,zipap 'oFgiq' mWA§¥¦¦§¥§©¤¥¨¦§©
dpAY' didie .oFgiq xir zFidl dilr̈¤¨¦§¦¦§¦§¤¦¨¤

:xar mFwnA cizr 'opFMzegk dxez §¦¥¨¦¦§¨©
(gk)ëW` iM' oM m`C ,df mcFw `lŸ¤¤§¦¥¦¥

:Dil irAin 'oFAWgA d`Aì,df xn` ¨¨§¤§¦¨¥¥¨©¤

,'xir' FnM 'xr' WExiRW aFWgY `NW¤Ÿ©§¤¥¨§¦
EPOn miAxdW 'mC' lwWn lr `Ede§©¦§©¨¤¨©¦¦¤
,'mixr' EPOn miAxd 'xr' oke ,'minC'¨¦§¥¨¨©¦¦¤¨¦
lM xEarA oiOd mW 'xr' didie§¦§¤¨¥©¦©£¨
ixdW ,df okYi `l ,FNW zFxiird̈£¨¤Ÿ¦¨¥¤¤£¥
zFAx zFxiir a`Fnl Ex`Wp oiicr£©¦¦§£§¨£¨©
xEarA `l mbe .mdilr KlFn didW¤¨¨¥£¥¤§©Ÿ©£
xiMfdl Fl did oM m`C ,FNW zg` xir¦©©¤§¦¥¨¨§©§¦
,mFwn lkA aEzMd bdpnM ,xir dfi ¥̀¤¦§¦§©©¨§¨¨
`iade .Wxtl `N` mFYql `A `l iM¦Ÿ¨¦§¤¨§¨¥§¥¦
`le ,'zigl' mBxYW mEBxYdn di`x§¨¨¥©©§¤¦§¥§¨©§Ÿ

:'`Yxw' FnBxYîd`xp ,m"`xd azM ¦§§©§¨¨©¨§¥¦§¤
xird mXW iR lr s` ,dfA oEMW il¦¤¦¥¨¤©©¦¤¥¨¦
mW 'xr'W oeike ,KFnqi `l ihxRd©§¨¦Ÿ¦§§¥¨¤¨¥
,KEnq `Ed Ki` ,`Ed dpicn lW ihxR§¨¦¤§¦¨¥¨
'xr' WxtlE wFgcl dvxY df gMnE¦Ÿ©¤¦§¤¦§§¨¥¨
'xr' oM Wxtl wFgcY `l ,xir oFWNn¦§¦Ÿ¦§§¨¥¥¨
mXW Wxtl oFkp xzFi iM ,xir oFWNn¦§¦¦¥¨§¨¥¤¥
`EdW s` KEnq `Ed ihxRd xird̈¦©§¨¦¨©¤
xir oFWNn FWxtNn ,bdpOM `NW¤Ÿ©¦§¨¦§¨§¦§¦
o`M cr .eilr zFltFPd zFprHd ipRn¦§¥©§¨©§¨¨©¨

:FpFWlhk dxez §



עג wlaÎzweg zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'h iriax meil inei xeriy
i"yx£·‡BÓ EÏŒÈB‡∑ מֹואב את ׁשּיּמסרּוðׁשּקּללּו ¿»ְְִִֶֶֶָָ

מֹואב ∑LBÓk.ּבידֹו אלהי את ∑Ô˙.ׁשם הּנֹותן ְָ¿ֱֵֵָֹ»«ֵֶַ
מֹואב  ׁשל ואת ∑ÌËÈÏt.ּבניו מחרב, ּופלטים נסים ֶָָָ¿≈ƒְְִִֵֵֶֶֶָ

וגֹו' ּבּׁשבית .ּבנֹותיו ְְְִַָ

(ì)øLà çôð-ãò íéMpå ïáéc-ãò ïBaLç ãáà íøépå©¦¨²¨©¬¤§−©¦®Ÿ©©¦´©½Ÿ©£¤−
:àáãéî-ãò©¥«§¨«

i"yx£„·‡ Ì¯ÈpÂ∑ ׁשּלהם ÔBaLÁ.מלכּות „·‡ «ƒ»»«ְֶֶַָ»«∆¿
Ô·ÈcŒ„Ú∑ אבד ּבחׁשּבֹון למֹואב ׁשהיה ועל מלכּות «ƒ…ְְְְֶֶַַָָָָָֹ

ּדיבן", "עד וכן "עד",ñמּׁשם , – "סר" ׁשל ּתרּגּום ְְִִֵֶַַַָָֹ
ועל  מלכּות לׁשֹון – 'ניר' מּדיבן. ניר סר ְְְְִִִִַַָֹֹּכלֹומר

ּכמֹו איׁש, יא)ּוממׁשלת א היֹותֿניר (מלכים "למען : ְְְֱִִֶֶֶַַ
ׁשממה:∑ÌÈMpÂ.לדוידֿעבּדי" לׁשֹון ּדגּוׁשה, ׁשי"ן ְְִִַָ««ƒְְְִָָָ

אֹותם  ונּׁשים הּמֹוׁשלים: יאמרּו ּכ.ÁÙŒ„Ú∑ ְְִִַַַָָֹ«…«
נפח  עד .הׁשּמֹונּום ֲִַַֹ

(àì):éøîàä õøàa ìàøNé áLiå©¥̧¤Æ¦§¨¥½§¤−¤¨«¡Ÿ¦«

(áì)äéúða eãkìiå øæòé-úà ìbøì äLî çìLiå©¦§©³¤Æ§©¥´¤©§¥½©¦§§−§Ÿ¤®¨
:íL-øLà éøîàä-úà LøBiå©−¤¤¨«¡Ÿ¦¬£¤¨«

i"yx£¯ÊÚÈŒ˙‡ Ïb¯Ï ‰LÓ ÁÏLiÂ∑ לכדּוה ּבכח òהמרּגלים אנּו ּבטּוחים ּכראׁשֹונים, נעׂשה לא אמרּו: , «ƒ¿«…∆¿«≈∆«¿≈ְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָֹֹ
להּלחם  מׁשה ׁשל .ּתפּלתֹו ְְִִֵֶֶָָֹ

(âì)ïLaä-Cìî âBò àöiå ïLaä Cøc eìòiå eðôiå©¦§Æ©©«£½¤−¤©¨¨®©¥¥´Á¤«¤©¨¨̧
:éòøãà äîçìnì Bnò-ìëå àeä íúàø÷ì¦§¨¹̈¯§¨©²©¦§¨−̈¤§¤«¦

(ãì)Eãéá ék Búà àøéz-ìà äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈³¤¤Æ©¦¨´Ÿ½¦´§¨«§º
Bl úéNòå Böøà-úàå Bnò-ìk-úàå Búà ézúð̈©¯¦Ÿ²§¤¨©−§¤©§®§¨¦´¨½
áLBé øLà éøîàä Cìî ïçéñì úéNò øLàk©«£¤´¨¦À¨§¦ŸÆ¤´¤¨«¡Ÿ¦½£¤¬¥−

:ïBaLça§¤§«
i"yx£B˙‡ ‡¯ÈzŒÏ‡∑(סא להּלחם,(נדה ירא מׁשה ׁשהיה «ƒ»…ְִֵֵֶֶָָָָֹ

לֹו ּתעמד ׁשּנאמרôׁשּמא אברהם, ׁשל (בראשית זכּותֹו ְְֱֲֶֶֶֶַַַָָָֹ
הרפאים יד) מן ׁשּפלט עֹוג הּוא – הּפליט" "וּיבא :ְִִִֶַַַָָָָָֹ

ׁשּנאמר  קרנים, ּבעׁשּתרֹות וחבריו ּכדרלעמר ְְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשהּכּו
ג) הרפאים"(דברים מּיתר נׁשאר הּבׁשן מל "רקֿעֹוג :. ְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָ

ÔËÏeLל  ‡„Ú ÔBaLÁÓ ˙˜ÒÙ eÎÏÓe«¿¿»«≈∆¿¬»¿«
:‡·„ÈÓ „Ú CÈÓÒc ÁÙ „Ú e‡È„ˆÂ ÔB·ÈcÓƒƒ¿»ƒ«…«ƒ¿ƒ«≈¿»

‡BÓ¯‡‰:לא  Ú¯‡a Ï‡¯NÈ ·˙ÈÂƒ≈ƒ¿»≈«¬«¡»»

eL·Îeלב  ¯ÊÚÈ ˙È ‡Ïl‡Ï ‰LÓ ÁÏLe¿«…∆¿«»»»«¿≈¿»
:Ôn˙ Èc ‰‡¯BÓ‡ ˙È CÈ¯˙Â ‡‰¯Ùk«¿»»»¿»ƒ»¡»»ƒ«»

BÚ‚לג  ˜Ùe Ô˙Ó Á¯‡Ï e˜ÈÏÒe e‡Èt˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿…««¿»¿«
dnÚ ÏÎÂ ‡e‰ ÔB‰˙eÓ„˜Ï Ô˙Ó„ ‡kÏÓ«¿»¿«¿»»√»¿¿»«≈

:ÈÚ¯„‡Ï ‡·¯˜ ‡Áb‡Ï¿«»»¿»»¿∆¿∆ƒ

·C„Èלד  È¯‡ dpÓ ÏÁ„˙ ‡Ï ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆»ƒ¿«ƒ≈¬≈ƒ»
„aÚ˙Â dÚ¯‡ ˙ÈÂ dnÚ Ïk ˙ÈÂ d˙È ˙È¯ÒÓ¿»ƒ»≈¿»»«≈¿»«¿≈¿«¿≈
‰‡¯BÓ‡„ ‡kÏÓ ÔBÁÈÒÏ z„·Ú È„ ‡Ók dÏ≈¿»ƒ¬«¿¿¿ƒ«¿»∆¡»»

:ÔBaLÁa ·˙È Ècƒ»≈¿∆¿

minkg izty

(hk)ðmr wEaC df `xwOW ,WExiR¥¤¦§¨¤¨¦
zipaPW xg`n xnFlM ,'opFMze dpAY'¦¨¤§¦¥§©¥©©¤¦§¥
gxkdA did oM m` ,oFgiql xird̈¦§¦¦¥¨¨§¤§¥©

:oFgiq ciA xqOdl DtFQWl dxez ¤¨§¦¨¥§©¦
(l)ñ,xq oFWl 'cr' Wxtn i"Wx©¦§¨¥©§¨

Wxtl `MilC .oFaiCn xip xq xnFlM§©¨¦¦¦§¥¨§¨¥
cr oFAWg ca`'FrnWnM `Ed 'oFaiC ¨©¤§©¦§©§¨

cr oFAWgOW aEXi FzF` lM ca`W¤¨©¨¦¤¥¤§©
FWExiRW 'mxiPe' x`Wp oM m`C ,oFaiC¦§¦¥¦§©©¦¨¤¥
eiptl `l xWwp iYlA mdNW zEkln©§¤¨¤¦§¦¦§¨Ÿ§¨¨
WxiRX dn itl la` ,eixg`l `le§Ÿ§©£¨£¨§¦©¤¥¥

aizM EN`M `Ed dkxal FpFxkf i"Wx©¦¦§¦§¨¨§¦§¦
mxiPe' ,'ca` oFAWgAW mxiPe'©¦¨¤§¤§¨©©¦¨

:'xq oFaicAW`l dxez ¤§¦¨
(al)ò,'dizFpA EcMlIe' aizkCn¦¦§¦©¦§§§¤¨

aizM `le ,miAx oFWl 'EcMlIe'©¦§§§©¦§Ÿ§¦
aizkC KEnqacM cigi oFWl 'cFMlIe'©¦§§¨¦§¦§¨¦§¦
milBxnd `N` ,cigi oFWl 'WxFIe'©¤§¨¦¤¨©§©§¦

:dizFpA z` Ecklbl dxez ¨§¤§¤¨
(cl)ôbFr dPYWP dn ,ok `l m`C§¦Ÿ¥©¦§©¨

mXd xn` `l oFgiq iAbC oFgiQn¦¦§©¥¦Ÿ¨©©¥
,xn`Y m`e .'FzF` `xiY l`' KxAzi¦§¨¥©¦¨§¦Ÿ©

bxdIW drxl wx oiEMzp `l `lde©£ŸŸ¦§©¥©§¨¨¤¥¨¥
WxiRW FnM ,dxU z` `Vie mdxa ©̀§¨¨§¦¨¤¨¨§¤¥¥
`aIe' wEqRA Ll Kl zWxtA i"Wx©¦§¨¨©¤§©¨©¨Ÿ
oeiM ,mFwn lMn ,xnFl Wie .'ebe 'hilRd©¨¦§¥©¦¨¨¥¨
,hFl lSiPW Fci lr d`A dlSd zEkGW¤§©¨¨¨¨©¨¤¦©
FzF` Fl cFnrY `OW `xi dWn did̈¨¤¨¥¤¨©£
,drxl oiEMzPW iR lr s` zEkf§©©¦¤¦§©¥§¨¨
aixwdW zFpAxTd zEkfA opixn`cM¦§¨§¦©¦§©¨§¨¤¦§¦
iR lr s` ,zEx EPOn d`vie dkf wlÄ¨¨¨§¨§¨¦¤©©¦
cFakl maixwde li`Fd ,drxl oiEMzPW¤¦§©¥§¨¨¦§¦§¦¨¦§

zwg zyxt zlqg :`Ed KExA WFcTd©¨¨



wlaÎzwegעד zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'h iriax meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(136 'nr g jxk zegiy ihewl)

להּלחם ירא מׁשה לד)ׁשהיה כא, "מׁשה"(רש"י ּתבת ְִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ
היה  מׁשה ׁשרק להדּגיׁש ׁשּבאה לֹומר, ויׁש ּכמיּתרת. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻנראית
יראּו לא קֹומה, ּבעל ּגֹוי ּבעֹוג ׁשראּו יׂשראל, ּכל ׁשּכן, ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹירא.

מׁשה, אבל מׁשה. ׁשל ּתפּלתֹו ּבכח ּבטּוחים היּו ּכי ְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָֹֹֹמּמּנּו,
לֹו תעמד ׁשּמא ירא היה אברהם, ׁשל זכּותֹו את ּבֹו ְְֲֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשראה

זֹו. ְזכּות

(äì)ézìa-ãò Bnò-ìk-úàå åéða-úàå Búà ekiå©©¸Ÿ³§¤¨¨Æ§¤¨©½©¦§¦¬
:Böøà-úà eLøéiå ãéøN Bì-øéàLä¦§¦«−¨¦®©¦«§−¤©§«

i"yx£B˙‡ ekiÂ∑'ּב'ברכֹות ּכדאיתא הרגֹו, נד)מׁשה וכּו'(דף ּפרסי ּתלתא ּבר טּורא עקר .ּב'הרֹואה', ««…ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

áë(à)áàBî úBáøòa eðçiå ìàøNé éða eòñiå©¦§−§¥´¦§¨¥®©©«£Æ§©§´½̈
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eiWkr la` ,l`xUiA mdA mix`WPd©¦§¨¦¨¤§¦§¨¥£¨©§¨
`Up `l iM ,mElM mdn Ebxd `NW¤Ÿ¨§¥¤§¦Ÿ¨¨
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להּלחם ירא מׁשה לד)ׁשהיה כא, "מׁשה"(רש"י ּתבת ְִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ
היה  מׁשה ׁשרק להדּגיׁש ׁשּבאה לֹומר, ויׁש ּכמיּתרת. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻנראית
יראּו לא קֹומה, ּבעל ּגֹוי ּבעֹוג ׁשראּו יׂשראל, ּכל ׁשּכן, ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹירא.

מׁשה, אבל מׁשה. ׁשל ּתפּלתֹו ּבכח ּבטּוחים היּו ּכי ְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָֹֹֹמּמּנּו,
לֹו תעמד ׁשּמא ירא היה אברהם, ׁשל זכּותֹו את ּבֹו ְְֲֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשראה

זֹו. ְזכּות

(äì)ézìa-ãò Bnò-ìk-úàå åéða-úàå Búà ekiå©©¸Ÿ³§¤¨¨Æ§¤¨©½©¦§¦¬
:Böøà-úà eLøéiå ãéøN Bì-øéàLä¦§¦«−¨¦®©¦«§−¤©§«
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:Bçøé ïcøéì øáòî¥¥−¤§©§¥¬§¥«

סימן. למידב"א פסוקים, חוקת פ"ז פרשת חסלת

áë(á)äNò-øLà-ìk úà øBtö-ïa ÷ìa àøiå©©¬§¨−̈¤¦®¥²¨£¤¨¨¬
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:ìàøNé éða éðtî áàBî½̈¦§¥−§¥¬¦§¨¥«
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,'`Ed ax iM' on e"ie xqgW xninl§¥©¤¨¥¨¦¦©
FWExiRW ,'`Ed ax ike' xn` EN`M§¦¨©§¦©¤¥
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ipRn m` iM did `l mYngln gESPW¤¦©¦§©§¨Ÿ¨¨¦¦¦§¥
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xbIe' f` ,mdA bFxdl mcbpM Ecnr `lŸ¨§§¤§¨©£¨¤¨©¨¨
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`le dNgYaM miiEAxA Ex`Wp oiicrW¤£©¦¦§£§¦¨§©§¦¨§Ÿ
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EN` xnFlM ,'eke 'mikln ipW EN`' ,ikd̈¦¥§¥§¨¦§©¥
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itM l`xUIn zFgRd lkl EbxdIW¤©©§§¨©¨¦¦§¨¥§¦
f`e ,mdn l`xUi EbxdIW xRqOd©¦§¨¤©©§¦§¨¥¥¤§¨
bFxdpe orpM ikln lM mr Epgp` `Fap̈£©§¦¨©§¥§©©§©£
eiWkr la` ,l`xUiA mdA mix`WPd©¦§¨¦¨¤§¦§¨¥£¨©§¨
`Up `l iM ,mElM mdn Ebxd `NW¤Ÿ¨§¥¤§¦Ÿ¨¨
cgR ltPW ipRn mdilr Fci z` Wi ¦̀¤¨£¥¤¦§¥¤¨©©©
dOM zg` lr Ep` ,mdilr l`xUi¦§¨¥£¥¤¨©©©©¨
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:orpM iklnb dxez ©§¥§©©
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(ã)ìäwä eëçìé äzò ïéãî éð÷æ-ìà áàBî øîàiå©¸Ÿ¤¹̈¤¦§¥´¦§À̈©º̈§©«£³©¨¨Æ
äãOä ÷øé úà øBMä Cçìk eðéúáéáñ-ìk-úà¤¨§¦´Ÿ¥½¦§´Ÿ©½¥−¤¤́©¨¤®

:àåää úòa áàBîì Cìî øBtö-ïa ÷ìáe¨¨¯¤¦²¤¬¤§−̈¨¥¬©¦«
i"yx£ÔÈ„Ó È˜ÊŒÏ‡∑ זה ׂשֹונאים היּו מעֹולם והלא ∆ƒ¿≈ƒ¿»ְֲִֵֶַָָֹ

ׁשּנאמר זה, לו)את "הּמּכה (בראשית :ã ּבׂשדה אתֿמדין ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָ
אּלא  למלחמה? מֹואב על מדין ׁשּבאּו ְְְִִֶֶַָָָָָָָמֹואב",
ראה  ּומה ּביניהם. ׁשלֹום עׂשּו יׂשראל ׁשל ְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָמּיראתן

מּמדין äמֹואב  עצה יׂשראל åלּטל את ׁשראּו ּכיון ? ְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹ
אּלּו ׁשל מנהיגם אמרּו: העֹולם, ּכמנהג ׁשּלא ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹנֹוצחים

להם: אמרּו ּמּדתֹו? מה מהם נׁשאל נתּגּדל, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבמדין
עליהם  נבֹוא אנּו אף אמרּו: ּבפיו; אּלא ּכחֹו ְְֲִֵֵֶֶַָָָָֹאין

ּבפיו  ׁשּכחֹו ‰BM¯.ּבאדם CÁÏk∑(רבה מה (במדבר ּכל ְְִֶָָֹƒ¿…«ַָ
אין  ,מלח ּברכה æּׁשהּׁשֹור סימן ‰‰Â‡.ּבֹו ˙Úa∑ ְְִֵֵֶַַַָָ»≈«ƒ

מּנסיכי  למלכּות; ראּוי היה וכיון çלא היה, מדין ְְְְְִִִֵֵַָָָָָָָֹ
ׁשעה  לצר עליהם מּנּוהּו סיחֹון, .ׁשּמת ְֲִִֵֵֶֶֶָָֹ

(ä)äøBút øBòa-ïa íòìa-ìà íéëàìî çìLiå©¦§©̧©§¨¦¹¤¦§¨´¤§ÀÂ§Â¨
äpä øîàì Bì-àø÷ì Bnò-éða õøà øäpä-ìò øLà£¤¯©©¨¨²¤¬¤§¥«©−¦§Ÿ®¥ÀŸÂ¦¥Â
àeäå õøàä ïéò-úà äqë äpä íéøönî àöé íò©´¨¨³¦¦§©¸¦Æ¦¥³¦¨Æ¤¥´¨½̈¤§¬

:éìnî áLé¥−¦ª¦«
i"yx£‰¯B˙t∑ ּכּׁשלחניè,מעֹות לֹו מריצין ׁשהּכל הּזה ¿»ְְִִִֶֶַַַָָֹֻ

אּגרֹותיהם  לֹו מריצין הּמלכים ּכל ּכé.ּפׁשּוטֹו ּולפי ְְְְְִִִִִֵֶַָָָ
ׁשם  ּכ מקרא, BnÚŒÈa.(שם)הּמקֹוםëׁשל ı¯‡∑ ְִֵֶַָָָ∆∆¿≈«

מתנּבא (שם) היה וזה היה, מּׁשם ּבלק. ואֹומר ìׁשל ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָ
הׁשרה  מה מּפני ּתאמר: ואם .למל אּתה עתיד ְְְְִִִִִֵַַַָָָֹֹלֹו:

רׁשע  עֹובדּֿכֹוכבים על ׁשכינתֹו ?îהּקדֹוׁשּֿבר ּוֿהּוא ְִִֵַַָָָָָָ

היה  אּלּו לֹומר: לאּמֹות ּפה ּפתחֹון יהיה ׁשּלא ְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹֻּכדי
והם  נביאים להם העמיד למּוטב! חזרנּו נביאים ְְְְְֱִִִִִֵֶֶַָָָָלנּו
ּבעריֹות, ּגדּורים היּו ׁשּבתחּלה העֹולם, ּגדר ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָּפרצּו

לזנּות  עצמן להפקיר עצה להם נתן ∑BÏŒ‡¯˜Ï.וזה ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָƒ¿…
ולהנאתֹו(שם) היתה ׁשּלֹו לֹוðהּקריאה ּפֹוסק ׁשהיה , ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָ

הרּבה  ÌÈ¯ˆnÓ.ממֹון ‡ˆÈ ÌÚ∑ מה ּתאמר: ñואם ְֵַָ«»»ƒƒ¿«ƒְִַַֹ

˜‰Ï‡ד  ÔeˆÈLÈ ÔÚk ÔÈ„Ó È·ÒÏ ·‡BÓ ¯Ó‡Â«¬«»¿»≈ƒ¿»¿«¿≈¿»»
˙È ‡¯Bz CÈÁÏÓ„ ‡Ók ‡¯ÁÒ Ïk ˙È»»«¬»»»¿»ƒ¿«ƒ»»
‡kÏÓ ¯Btˆ ¯a ˜Ï·e ‡Ï˜Á„ ‡˜B¯È¿»¿«¿»»»«ƒ«¿»

:‡È‰‰ ‡cÚa ·‡BÓÏ¿»¿ƒ»»«ƒ

B˙ÙÏ¯ה  ¯BÚa ¯a ÌÚÏa ˙ÂÏ ÔÈcbÊ‡ ÁÏLe¿«ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿»«¿ƒ¿
dÏ È¯˜ÓÏ dnÚ Èa Ú¯‡ ˙¯t ÏÚ„ Ì¯‡¬»¿«¿»¬«¿≈«≈¿ƒ¿≈≈
˙È ‡ÙÁ ‡‰ ÌÈ¯ˆnÓ ˜Ù ‡nÚ ‡‰ ¯ÓÈÓÏ¿≈«»«»¿«ƒƒ¿«ƒ»»»»
:ÈÏ·˜lÓ È¯L ‡e‰Â ‡Ú¯‡„ ‡LÓL ÔÈÚ≈ƒ¿»¿«¿»¿»≈ƒ»»¿ƒ

minkg izty

(c)ãz` dMd' aFYkl ok `l m`C§¦Ÿ¥¦§¦¨¤
dMOd' la` ,zg` mrR rnWnC ,'oicn¦§¨§©§©©©©©£¨©©¤
:KlFde dMn cinYW rnWn 'oicn z ¤̀¦§¨©§©¤¨¦©¤§¥

ämFlW EUrC aB lr s` ,WExiR¥©©©§¨¨
mFwn lMn ,d`xId ipRn mdipiA¥¥¤¦§¥©¦§¨¦¨¨
cFr Eidi `NW `N` did `l mFlXd©¨Ÿ¨¨¤¨¤Ÿ¦§
dn mdn dvr lFHil la` ,mi`pFU§¦£¨¦¥¨¥¤¨

:'ek iPWnE ,E`xåaEzMd dlzCnC ¨§©¥§¦§¨¨©¨
aizM `le ,a`FnA dvrd zWTA©¨©¨¥¨§¨§Ÿ§¦
rnW ,'oicn ipwfe a`Fn ipwf Exn`Ie'©Ÿ§¦§¥¨§¦§¥¦§¨§©
mEXn ,oicOn dvr Egwl a`FnC DPin¦¨§¨¨§¥¨¦¦§¨¦
`xTd lre .'eke d`x dnE dWw ikd̈¦¨¤¨¨¨§©©§¨
`l oicn `pin` dedC ,icin dWw `lŸ¨¤¦¦©£¨¨¦¨¦§¨Ÿ
a`Fn `N` l`xUi ipA ipRn `xi did̈¨¨¥¦§¥§¥¦§¨¥¤¨¨
WxiRW eiWkr la` .`xi did cal§¨¨¨¨¥£¨©§¨¤¥¥
mFlW EUr l`xUi lW mz`xIn i"Wx©¦¦¦§¨¨¤¦§¨¥¨¨
m` ,E`xi mdipWC DPin rnW ,mdipiA¥¥¤§©¦¨¦§¥¤¨§¦
dvr lFHil a`Fn d`x dn dWw oM¥¨¤¨¨¨¨¦¥¨
dvr oicn lhp `l dOle ,oicOn¦¦§¨§¨¨Ÿ¨©¦§¨¥¨
oeiM ,uxznE .mnvr z` liSdl a`FOn¦¨§©¦¤©§¨§¨¥¥¨
mipicOdC xnFl dvx ,'ek E`xW¤¨¨¨©§©¦§¨¦

EpiidC l`xUi lW mbidpn oixiMn©¦¦©§¦¨¤¦§¨¥§©§
lhp Kkl lCBzp oicnAW itl dWn¤§¦¤§¦§¨¦§©¥§¨¨©

:oicOn dvr a`Fnæz` xwFrW itl ¨¥¨¦¦§¨§¦¤¥¤
mixwFrW oM EN` KM ,WxFXd on lMd©Ÿ¦©¤¨¥¥¤§¦
Fl xi`Wd iYlA cr' aizkcM ,lMd z ¤̀©Ÿ§¦§¦©¦§¦¦§¦

`l m`C .'cixU'dndAd KglM' ,ok ¨¦§¦Ÿ¥¦§Ÿ©§¥¨
:Dil irAinçm"`xde .mixU ,WExiR ¦¨¥¥¥¨¦§¨§¥

.mW oiIre ,did oFgiq ikiqPn qxFB¥¦§¦¥¦¨¨§©¥¨
liaWA mixtQd wFgnl Kixv oi` la £̀¨¥¨¦¦§©§¨¦¦§¦
,ExMfp mdipW mW lr `xTA iM ,df¤¦©§¨©¥§¥¤¦§§
z`e ie` z` ,oicn i`iUp z`e' aizkC¦§¦§¤§¦¥¦§¨¤¡¦§¤
ikiqp rax z`e xEg z`e xEv z`e mwx¤¤§¤§¤§¤¤©§¦¥

:'oFgiqd dxez ¦
(d)è:oglW oFWl 'dxFzt'EélFHil §¨§ª§¨¦

:EPnid dvrëFnM FWExiR 'dxFzt'E ¥¨¥¤§¨¥§
c"nl dkixSW daiY lkC ,'xFYtl'¦§§¨¥¨¤§¦¨¨¤
itlE ,DtFqA `"d Dl lihd DzNgzA¦§¦¨¨¥¦¨¥§¨§¦
lW mEBxY iM ,mXd on `"dd WxcOd©¦§¨©¥¦©¥¦©§¤

:'dxFzR' - 'oglW'ì,xnFl FpFvx ª§¨§¨§©
didW s`e .eilr `Apzn did mrlA¦§¨¨¨¦§©¥¨¨§©¤¨¨
did FYclFn ux` ,oicn ikiqPn¦§¦¥¦§¨¤¤©§¨¨

:dxFzRîi"Wx oiYnd `lC `de §¨§¨§Ÿ¦§¦©¦
idYe' iAB DnFwnA `iWETd zFWwdl§©§©§¨¦§¨©¥©§¦
`l oOwlC xnFl Wi ,'midl` gEx eilr̈¨©¡Ÿ¦¥©¦§©¨Ÿ
lW ocFaM mEXn `nlC ,icin dWẅ¤¦¦¦§¨¦§¨¤
KxaIW icM eilr dpikW dxWd l`xUi¦§¨¥¦§¨§¦¨¨¨§¥¤§¨¥

:dWw `kd la` ,ozF`ðaizkCn ¨£¨¨¨¨¤¦¦§¦
xg` `de ,aYknl il dOl ,'Fl `xwl'¦§Ÿ¨¨¦§¦§©§¨©©
KlIW WExiR ,xnFbe '`P dkl' aizM KM̈§¦§¨¨§¥¥¤¥¥
Wi cFre .'eke WFxcl `N` ,eigElW mr¦§¨¤¨¦§§¥
,mzF` lNwIW did FzpEMW oeiM ,xnFl©¥¨¤©¨¨¨¨¤§©¥¨
mllwi ,eil` `aIW FzF` `xw dOl̈¨¨¨¤¨Ÿ¥¨§©§¥
dzid d`ixTd i`Ce `N` ,FnFwnA¦§¤¨©©©§¦¨¨§¨
.minCd wEQiR FOr dUrIW ,Fz`pdl©£¨¨¤©£¤¦¦©¨¦
,azMW ,m"`xd ziiWEw uxFzi dfaE¨¤§©§©¨§¥¤¨©
ixdW ,df EWxC okidn iYrci `l la £̀¨Ÿ¨©§¦¥¥¨¨§¤¤£¥
'Ll lqR' iAB FnM xYEin 'Fl' zNn oi ¥̀¦©§¨§©¥§¨§
`Ed o`M ixdW ,'Ll glW' 'Ll dUr'£¥§§©§¤£¥¨
FnM ,'FzF`' mFwnA 'Fl' zNnl Kixv̈¦§¦©¦§§
'Fl' zNOW ,'mgl lk`ie Fl o`xw'¦§¤§Ÿ©¤¤¤¦©

:oiadl lwe .'FzF`' mFwnAñdWwC ¦§§©§¨¦§¨¤
,'dPd' 'dPd' aYknl il dOl ,i"Wxl§©¦¨¨¦§¦§©¦¥¦¥



wlaÎzwegעו zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'h iriax meil inei xeriy
?מּזיק.ı¯‡‰ ÔÈÚŒ˙‡ ‰qÎ ‰p‰∑,ועֹוג סיחֹון ְִַƒ≈ƒ»∆≈»»∆ְִ

והרגּום  עליהם עמדּו אֹותנּו, ׁשֹומרים e‰Â‡.ׁשהיּו ְְֲֲִֵֶֶַָָָָ¿
ÈÏnÓ ·LÈ∑ ּכתיב להכריתני,òחסר הם קרֹובים , …≈ƒÀƒְְְְִִִִֵֵֵַָ

קיח)ּכמֹו אמילם"(תהילים "ּכי :. ְֲִִַ

(å)íeöò-ék äfä íòä-úà él-äøà àp-äëì äzòå§©¨Á§¨¨̧¨«¨¦¹¤¨¨´©¤À¦«¨¬
õøàä-ïî epLøâàå Ba-äkð ìëeà éìeà épnî àeäÆ¦¤½¦©³©Æ©¤½©«£¨«§¤−¦¨¨®¤
:øàeé øàz øLàå Cøáî Cøáz-øLà úà ézòãé ék¦´¨©À§¦¥³£¤§¨¥Æ§Ÿ̈½©«£¤¬¨−Ÿ¨«

i"yx£BaŒ‰k∑ ועּמי לׁשֹון ôאני אחר: ּדבר ּבהם. נּכה «∆ְְֲִִֵֶֶַַַָָָ
הּוא ב)מׁשנה קה לחּסר (ב"מ הּדמים, מן לֹו מנּכה ,ö ְְְִִִֵֶַַַָָ

מעט  B‚Â'.מהם ÈzÚ„È Èk∑,סיחֹון מלחמת עלֿידי ְֵֶַƒ»«¿ƒ¿ְְִִֵֶֶַ
מֹואב  את להּכֹות .ׁשעזרּתֹו ְְֲֶֶַַָ

(æ)eàáiå íãéa íéîñ÷e ïéãî éð÷æå áàBî éð÷æ eëìiå©¥̧§¹¦§¥³¨Æ§¦§¥´¦§½̈§¨¦−§¨¨®©¨¸ŸÆ
:÷ìá éøác åéìà eøaãéå íòìa-ìà¤¦§½̈©§©§¬¥−̈¦§¥¬¨¨«

i"yx£Ì„Èa ÌÈÓÒ˜e∑(שם) ׁשּלא קסמים, מיני ּכל ¿»ƒ¿»»ְִִֵֶָָֹ
אחר: ּדבר עּמי. ּתׁשמיׁשי ּכלי אין קסם (שם)יאמר: ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

ּבידם  נטלּו עּמנּו÷זה יבא אם אמרּו: מדין; זקני ְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָֹ
ּבֹו אין - ידחנּו ואם מּמׁש, ּבֹו יׁש הּזאת, ְְִִֵֵֵַַַַַָֹּבּפעם

הּלילה", פה "לינּו להם ּכׁשאמר ,לפיכ ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָֹּתֹועלת.
ׁשּנאמר: להם, והלכּו הּניחּוהּו ּתקוה! ּבֹו אין ְְְְֱִִִֵֶֶֶַָָָָאמרּו:
הלכּו מדין זקני אבל עםּֿבלעם", ׂשריֿמֹואב ø"וּיׁשבּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָָ

.להם  ֶָ

(ç)íëúà éúáLäå äìélä äô eðéì íäéìà øîàiå©Ÿ́¤£¥¤À¦³ŸÆ©©½§¨©«£¦«Ÿ¦³¤§¤Æ
áàBî-éøN eáLiå éìà ýåýé øaãé øLàk øác̈½̈©«£¤²§©¥¬§Ÿ̈−¥¨®©¥«§¬¨¥«−̈

:íòìa-íò¦¦§¨«
i"yx£‰ÏÈl‰ ‰Ù eÈÏ∑ עליו ׁשֹורה הּקדׁש רּוח אין ƒ…««¿»ֵֶַַָָָֹ

לבן  וכן העֹולם; אּמֹות נביאי לכל וכן ּבּלילה. ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻאּלא
ׁשּנאמר הּלילה, לא)ּבחלֹום אלהים (בראשית "וּיבא : ְֱֱֲִֶֶַַַַַָָֹֹ

אל  ההֹול ּכאדם הּלילה". ּבחלֹום הארּמי ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָאלֿלבן

ּבהחבא  ‡ÈÏ.ּפילגׁשֹו '‰ ¯a„È ¯L‡k∑ י מליכני אם ְְִֵֵַָ«¬∆¿«≈≈»ְִִִֵַ
ּכמֹותכם  אדם ּבני עם אין ùללכת ׁשּמא עּמכם, אל ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָ

מּכם  ּגדֹולים ׂשרים עם אּלא להל לתּתי .ּכבֹודֹו ְְְֲִִִִִִֶֶַָָֹ
e·LiÂ∑ עּכבה .לׁשֹון «≈¿ְַָָ

‡¯Èו  ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙È ÈÏ ËBÏ ÔÚÎ ‡˙È‡ ÔÚÎe¿«ƒ»¿«ƒ»«»»≈¬≈
·¯˜ d· ‡Áb‡Ï Ïk‡ ÌÈ‡Ó ÈpÓ ‡e‰ ÛÈw«̇ƒƒƒ»ƒƒÀ¿«»»≈¿»
C¯·˙ Èc ˙È ‡Ú„È È¯‡ ‡Ú¯‡ ÔÓ dpÎ¯˙‡Â«¬»≈ƒ≈ƒ«¿»¬≈¿«¿»»ƒ¿»«

:ËÈÏ ËBÏ˙ È„Â C¯·Ó¿»»¿ƒ¿ƒ

iÓÒ˜Â‡ז  ÔÈ„Ó È·ÒÂ ·‡BÓ È·Ò eÏÊ‡Â«¬»»≈»¿»≈ƒ¿»¿ƒ¿«»
dnÚ eÏÈlÓe ÌÚÏa ˙ÂÏ B˙‡Â ÔB‰È„Èaƒ≈«¬¿»ƒ¿»«ƒƒ≈

:˜Ï· ÈÓb˙tƒ¿»≈»»

Â‡˙·ח  ‡ÈÏÈÏa ‡Î‰ e˙Èa ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿ƒ»»¿≈¿»¿»≈
eÎÈ¯B‡Â ÈnÚ ÈÈ ÏÈlÓ Èc ‡Ók ‡Ób˙t ÔBÎ˙È»¿ƒ¿»»¿»ƒ«ƒ¿»ƒƒ¿ƒ

:ÌÚÏa ÌÚ ·‡BÓ È·¯·«̄¿¿≈»ƒƒ¿»

minkg izty

.DiWtp iRp`A xaC rnWn 'dPd' lkC§¨¦¥©§©¨¨§©§¥©§¥
dYr didIW ,ltMd uxFzi Ff ztqFzaE§¤¤§©©¥¤¤¦§¤©¨
:'dPd' zNn FA Kixve ,xEAiC zlgzd©§¨©¦§¨¦¦©¦¥

ò,'iCbpl' FWExiR `ln 'ilEOn' ,WExiR¥¦¦¨¥¥§¤§¦
oFWl `Ed xqg aizMW oeiM la £̀¨¥¨¤§¦¨¥§

:dzixMe dxez §¦¨
(e)ô'lkE` ilE`'C ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦§©©

:miAx oFWl `Ed 'dMp'e ,cigi oFWl§¨¦§©¤§©¦
ölr mia`FOd Exn` KM ,xnFl FpFvx§©¨¨§©¨¦©

.hrn l`xUIn ExQgIW ,l`xUi¦§¨¥¤§©§¦¦§¨¥§©
lW mrhl KxvEdeiM ,'eke xg` xaC §§©§©©¤¨¨©¥¦

DiBdl KixSW dWw oFW`x mrh itl§¦©©¦¨¤¤¨¦§©¦©
.'eke xg` xaC WxiR okl ,'iOre ip`'£¦§©¦¨¥¥¥¨¨©¥
Dil dedC ,dWw xg` xaC lW mrhlE§©©¤¨¨©¥¨¤©£¨¥
dpWOd oFWlM 'EPOn dMp' xninl§¥©©¤¦¤¦§©¦§¨
mrhl mB Kixv okl ,'minCd on dMpn'§©¤¦©¨¦¨¥¨¦©§©©

:oFW`xf dxez ¦
(f)÷.mciA Elhp df oniq ,xnFlM§©¦¨¤¨§§¨¨

itlC ,'ek xg` xaC lW mrhl KxvEde§§©§©©¤¨¨©¥¦§¦
zEpOE` ilM i`n ,dWw oFW`x mrh©©¦¨¤©§¥¨
,did FziaA `de ,cFre .dfl Kixv̈¦¨¤§§¨§¥¨¨
WxiR okl ,FciA FzpOE` ilM i`CeaE§©©§¥¨ª§¨¨¥¥¥
,dWw xg` xaC lW mrhlE .xg` xaC̈¨©¥§©©¤¨¨©¥¨¤
,cFre .miAx oFWl 'minqw' oFWl i`nC§©§§¨¦§©¦§
'df xaC' F` ,xninl Dil ded 'df oniq'¦¨¤£¨¥§¥©¨¨¤
Fpi` 'mciA' oFWl ,cFre .mciA Elhp̈§§¨¨§§§¨¨¥
mrhl Kixv Kkl .oniQd lr ltFp¥©©¦¨§¨¨¦§©©

:oiadl lwe .oFW`xøFA oi`W ErcIW ¦§©§¨¦¤¨§¤¥
df mqw' lirl i"Wx hwp Kkl .WOn©¨§¨¨©©¦§¥¤¤¤
ipwf ixdW ,'oicn ipwf mciA Elhp̈§§¨¨¦§¥¦§¨¤£¥¦§¥

:mrlA mr EaWi a`Fng dxez ¨¨§¦¦§¨
(g)ù,FhEWtM `nlC ,xn`Y m`e§¦Ÿ©¦§¨¦§

KlIW `Ed KExA WFcTd dvx `NW¤Ÿ¨¨©¨¨¤¥¥
KFldl' aizM KEnqA oke ,mdOr¦¨¤§¥§¨§¦©£
mixU mr `N` i"Wx WxitE 'mkOr¦¨¤¥¥©¦¤¨¦¨¦
,xnFl Wie .Dilpn oM mB dWw ,milFcB§¦¨¤©¥§¨¥§¥©
mixU glW wlA cFr sqIe' aizkCn¦¦§¦©Ÿ¤¨¨§Ÿ©¨¦
`EdW rnWn ,'dN`n micAkpe miAx©¦§¦§¨¦¥¥¤©§©¤
KlIW oiE`x opi` mipFW`xdW xn`̈©¤¨¦¦¥¨§¦¤¥¥
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miltW mc` ipA mr KlIW zEWx§¤¥¥¦§¥¨¨§¨¦
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עז wlaÎzweg zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'h iriax meil inei xeriy
?מּזיק.ı¯‡‰ ÔÈÚŒ˙‡ ‰qÎ ‰p‰∑,ועֹוג סיחֹון ְִַƒ≈ƒ»∆≈»»∆ְִ

והרגּום  עליהם עמדּו אֹותנּו, ׁשֹומרים e‰Â‡.ׁשהיּו ְְֲֲִֵֶֶַָָָָ¿
ÈÏnÓ ·LÈ∑ ּכתיב להכריתני,òחסר הם קרֹובים , …≈ƒÀƒְְְְִִִִֵֵֵַָ

קיח)ּכמֹו אמילם"(תהילים "ּכי :. ְֲִִַ

(å)íeöò-ék äfä íòä-úà él-äøà àp-äëì äzòå§©¨Á§¨¨̧¨«¨¦¹¤¨¨´©¤À¦«¨¬
õøàä-ïî epLøâàå Ba-äkð ìëeà éìeà épnî àeäÆ¦¤½¦©³©Æ©¤½©«£¨«§¤−¦¨¨®¤
:øàeé øàz øLàå Cøáî Cøáz-øLà úà ézòãé ék¦´¨©À§¦¥³£¤§¨¥Æ§Ÿ̈½©«£¤¬¨−Ÿ¨«

i"yx£BaŒ‰k∑ ועּמי לׁשֹון ôאני אחר: ּדבר ּבהם. נּכה «∆ְְֲִִֵֶֶַַַָָָ
הּוא ב)מׁשנה קה לחּסר (ב"מ הּדמים, מן לֹו מנּכה ,ö ְְְִִִֵֶַַַָָ

מעט  B‚Â'.מהם ÈzÚ„È Èk∑,סיחֹון מלחמת עלֿידי ְֵֶַƒ»«¿ƒ¿ְְִִֵֶֶַ
מֹואב  את להּכֹות .ׁשעזרּתֹו ְְֲֶֶַַָ

(æ)eàáiå íãéa íéîñ÷e ïéãî éð÷æå áàBî éð÷æ eëìiå©¥̧§¹¦§¥³¨Æ§¦§¥´¦§½̈§¨¦−§¨¨®©¨¸ŸÆ
:÷ìá éøác åéìà eøaãéå íòìa-ìà¤¦§½̈©§©§¬¥−̈¦§¥¬¨¨«

i"yx£Ì„Èa ÌÈÓÒ˜e∑(שם) ׁשּלא קסמים, מיני ּכל ¿»ƒ¿»»ְִִֵֶָָֹ
אחר: ּדבר עּמי. ּתׁשמיׁשי ּכלי אין קסם (שם)יאמר: ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

ּבידם  נטלּו עּמנּו÷זה יבא אם אמרּו: מדין; זקני ְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָֹ
ּבֹו אין - ידחנּו ואם מּמׁש, ּבֹו יׁש הּזאת, ְְִִֵֵֵַַַַַָֹּבּפעם

הּלילה", פה "לינּו להם ּכׁשאמר ,לפיכ ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָֹּתֹועלת.
ׁשּנאמר: להם, והלכּו הּניחּוהּו ּתקוה! ּבֹו אין ְְְְֱִִִֵֶֶֶַָָָָאמרּו:
הלכּו מדין זקני אבל עםּֿבלעם", ׂשריֿמֹואב ø"וּיׁשבּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָָ

.להם  ֶָ

(ç)íëúà éúáLäå äìélä äô eðéì íäéìà øîàiå©Ÿ́¤£¥¤À¦³ŸÆ©©½§¨©«£¦«Ÿ¦³¤§¤Æ
áàBî-éøN eáLiå éìà ýåýé øaãé øLàk øác̈½̈©«£¤²§©¥¬§Ÿ̈−¥¨®©¥«§¬¨¥«−̈

:íòìa-íò¦¦§¨«
i"yx£‰ÏÈl‰ ‰Ù eÈÏ∑ עליו ׁשֹורה הּקדׁש רּוח אין ƒ…««¿»ֵֶַַָָָֹ

לבן  וכן העֹולם; אּמֹות נביאי לכל וכן ּבּלילה. ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻאּלא
ׁשּנאמר הּלילה, לא)ּבחלֹום אלהים (בראשית "וּיבא : ְֱֱֲִֶֶַַַַַָָֹֹ

אל  ההֹול ּכאדם הּלילה". ּבחלֹום הארּמי ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָאלֿלבן

ּבהחבא  ‡ÈÏ.ּפילגׁשֹו '‰ ¯a„È ¯L‡k∑ י מליכני אם ְְִֵֵַָ«¬∆¿«≈≈»ְִִִֵַ
ּכמֹותכם  אדם ּבני עם אין ùללכת ׁשּמא עּמכם, אל ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָ

מּכם  ּגדֹולים ׂשרים עם אּלא להל לתּתי .ּכבֹודֹו ְְְֲִִִִִִֶֶַָָֹ
e·LiÂ∑ עּכבה .לׁשֹון «≈¿ְַָָ

‡¯Èו  ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙È ÈÏ ËBÏ ÔÚÎ ‡˙È‡ ÔÚÎe¿«ƒ»¿«ƒ»«»»≈¬≈
·¯˜ d· ‡Áb‡Ï Ïk‡ ÌÈ‡Ó ÈpÓ ‡e‰ ÛÈw«̇ƒƒƒ»ƒƒÀ¿«»»≈¿»
C¯·˙ Èc ˙È ‡Ú„È È¯‡ ‡Ú¯‡ ÔÓ dpÎ¯˙‡Â«¬»≈ƒ≈ƒ«¿»¬≈¿«¿»»ƒ¿»«

:ËÈÏ ËBÏ˙ È„Â C¯·Ó¿»»¿ƒ¿ƒ

iÓÒ˜Â‡ז  ÔÈ„Ó È·ÒÂ ·‡BÓ È·Ò eÏÊ‡Â«¬»»≈»¿»≈ƒ¿»¿ƒ¿«»
dnÚ eÏÈlÓe ÌÚÏa ˙ÂÏ B˙‡Â ÔB‰È„Èaƒ≈«¬¿»ƒ¿»«ƒƒ≈

:˜Ï· ÈÓb˙tƒ¿»≈»»

Â‡˙·ח  ‡ÈÏÈÏa ‡Î‰ e˙Èa ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿ƒ»»¿≈¿»¿»≈
eÎÈ¯B‡Â ÈnÚ ÈÈ ÏÈlÓ Èc ‡Ók ‡Ób˙t ÔBÎ˙È»¿ƒ¿»»¿»ƒ«ƒ¿»ƒƒ¿ƒ

:ÌÚÏa ÌÚ ·‡BÓ È·¯·«̄¿¿≈»ƒƒ¿»

minkg izty

.DiWtp iRp`A xaC rnWn 'dPd' lkC§¨¦¥©§©¨¨§©§¥©§¥
dYr didIW ,ltMd uxFzi Ff ztqFzaE§¤¤§©©¥¤¤¦§¤©¨
:'dPd' zNn FA Kixve ,xEAiC zlgzd©§¨©¦§¨¦¦©¦¥

ò,'iCbpl' FWExiR `ln 'ilEOn' ,WExiR¥¦¦¨¥¥§¤§¦
oFWl `Ed xqg aizMW oeiM la £̀¨¥¨¤§¦¨¥§

:dzixMe dxez §¦¨
(e)ô'lkE` ilE`'C ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦§©©

:miAx oFWl `Ed 'dMp'e ,cigi oFWl§¨¦§©¤§©¦
ölr mia`FOd Exn` KM ,xnFl FpFvx§©¨¨§©¨¦©

.hrn l`xUIn ExQgIW ,l`xUi¦§¨¥¤§©§¦¦§¨¥§©
lW mrhl KxvEdeiM ,'eke xg` xaC §§©§©©¤¨¨©¥¦

DiBdl KixSW dWw oFW`x mrh itl§¦©©¦¨¤¤¨¦§©¦©
.'eke xg` xaC WxiR okl ,'iOre ip`'£¦§©¦¨¥¥¥¨¨©¥
Dil dedC ,dWw xg` xaC lW mrhlE§©©¤¨¨©¥¨¤©£¨¥
dpWOd oFWlM 'EPOn dMp' xninl§¥©©¤¦¤¦§©¦§¨
mrhl mB Kixv okl ,'minCd on dMpn'§©¤¦©¨¦¨¥¨¦©§©©

:oFW`xf dxez ¦
(f)÷.mciA Elhp df oniq ,xnFlM§©¦¨¤¨§§¨¨

itlC ,'ek xg` xaC lW mrhl KxvEde§§©§©©¤¨¨©¥¦§¦
zEpOE` ilM i`n ,dWw oFW`x mrh©©¦¨¤©§¥¨
,did FziaA `de ,cFre .dfl Kixv̈¦¨¤§§¨§¥¨¨
WxiR okl ,FciA FzpOE` ilM i`CeaE§©©§¥¨ª§¨¨¥¥¥
,dWw xg` xaC lW mrhlE .xg` xaC̈¨©¥§©©¤¨¨©¥¨¤
,cFre .miAx oFWl 'minqw' oFWl i`nC§©§§¨¦§©¦§
'df xaC' F` ,xninl Dil ded 'df oniq'¦¨¤£¨¥§¥©¨¨¤
Fpi` 'mciA' oFWl ,cFre .mciA Elhp̈§§¨¨§§§¨¨¥
mrhl Kixv Kkl .oniQd lr ltFp¥©©¦¨§¨¨¦§©©

:oiadl lwe .oFW`xøFA oi`W ErcIW ¦§©§¨¦¤¨§¤¥
df mqw' lirl i"Wx hwp Kkl .WOn©¨§¨¨©©¦§¥¤¤¤
ipwf ixdW ,'oicn ipwf mciA Elhp̈§§¨¨¦§¥¦§¨¤£¥¦§¥

:mrlA mr EaWi a`Fng dxez ¨¨§¦¦§¨
(g)ù,FhEWtM `nlC ,xn`Y m`e§¦Ÿ©¦§¨¦§

KlIW `Ed KExA WFcTd dvx `NW¤Ÿ¨¨©¨¨¤¥¥
KFldl' aizM KEnqA oke ,mdOr¦¨¤§¥§¨§¦©£
mixU mr `N` i"Wx WxitE 'mkOr¦¨¤¥¥©¦¤¨¦¨¦
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,`l m` lNwlE Klil dEvi m` WExiR¥¦§©¤¥¥§©¥¦Ÿ
oicn ipwf mdl Ekld dOl oM m ¦̀¥¨¨¨§¨¤¦§¥¦§¨
dUFr `EdW xnF` `EdW xg`n¥©©¤¥¤¤
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:mdl Ekld KklEh dxez §¨¨§¨¤

wlaÎzweg zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'h iriax meil inei xeriy

(è)íéLðàä éî øîàiå íòìa-ìà íéäìà àáiå©¨¬Ÿ¡Ÿ¦−¤¦§¨®©¾Ÿ¤¦²¨«£¨¦¬
:Cnò älàä̈¥−¤¦¨«

i"yx£CnÚ ‰l‡‰ ÌÈL‡‰ ÈÓ∑להטעֹותֹוú;ּבא ƒ»¬»ƒ»≈∆ƒ»ְְַָ
ּופֹוׁשעים  בם ילכּו צּדיקים ה', ּדרכי יׁשרים ְְְְִִִִֵֵַַָָ(ר"ל
היתה  האנׁשים" "מי ׁשאמר רּׁש"י, ּכּונת בם. ְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָָָיּכׁשלּו
ּבפרׁשת  רּׁש"י ׁשּפרׁש ּכמֹו ּבדברים, עּמֹו לּכנס ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָלטֹובה,

ּכי  לטעּות, לבלעם ּבא א "אּיּכה", ּבתבת ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָּבראׁשית
אין  לפניו, ּגלּוי הּכל ׁשאין ּפעמים אמר: טעה) ְְִֵֵֶַַָָָָָָָֹהּוא
לקּלל  ׁשאּוכל עת אראה אני אף עליו, ׁשוה ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּדעּתֹו

יבין  .ולא ְִָֹ

(é)Cìî øtö-ïa ÷ìa íéäìàä-ìà íòìa øîàiå©¬Ÿ¤¦§−̈¤¨«¡Ÿ¦®¨¨¯¤¦²Ÿ¤¬¤
:éìà çìL áàBî−̈¨©¬¥¨«

i"yx£'B‚Â ¯tˆŒÔa ˜Ïa∑ּבעיני חׁשּוב ׁשאיני הּמלכים àאףֿעלּֿפי ּבעיני אני חׁשּוב ,. »»∆ƒ…¿ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

(àé)õøàä ïéò-úà ñëéå íéøönî àöiä íòä äpä¦¥³¨¨Æ©Ÿ¥´¦¦§©½¦©§©−¤¥´¨¨®¤
Ba íçläì ìëeà éìeà Búà él-äá÷ äëì äzò©À̈§¨³¨«¨¦ÆŸ½©¬©²§¦¨¬¤−

:åézLøâå§¥«©§¦«
i"yx£ÈlŒ‰·˜∑(רבה מ"ארהּֿלי"(במדבר קׁשה ׁשהּוא áזֹו »»ƒִֵֶָָָָ

העֹולם (שם)∑ÂÈzL¯‚Â.ּומפרׁשâנֹוקב  ּובלק ãמן . ְֵֵָ¿≈«¿ƒִָָָָ
מבּקׁש איני מןֿהארץ". "ואגרׁשּנּו אּלא אמר ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹלא
מּבלק  יֹותר ׂשֹונאם היה ּובלעם מעלי; להּסיעם .אּלא ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 85 'nr g"l wlg y"ewl t"r)

wlal mrlA oiA d`pVA wENgd©¦©¦§¨¥¦§¨§¨¨

ּבֹו להּלחם אּוכל אּולי . . מּמצרים הּיצא העם ְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹהּנה
ְְִֵַֽֽוגרׁשּתיו:

מן  ואגרׁשּנּו אּלא אמר לא ּובלק העֹולם, מן - ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹוגרׁשּתיו
ׂשֹונאם  היה ּובלעם מעלי, להּסיעם אּלא מבּקׁש איני ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָהארץ,

מּבלק ובפרש"י)יֹותר יא. הסּבירּו.(כב, הּתֹורה מּמפרׁשי ּכּמה ְְְִִִִֵֵַַָָָָָ
ּבּקללה  למעט ּבלעם התּכּון "וגרׁשּתיו" ׁשּבאמירת ,ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָלהיפ
התּכּון  הארץ" מן "ואגרׁשּנּו ׁשאמר ּובלק זה, מּמקֹום רק -ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

העֹולם. מּכל ְְִַָָָָלגרׁשם
יֹותר  ׂשֹונאם ׁשּבלעם לזה רׁש"י ׁשל הכרחֹו לבאר ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָויׁש
יּלחמּו יׂשראל ׁשּבני מּכ היה ּבלק ׁשל ּפחדֹו ּדהּנה ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָמּבלק,
- מּמּולי" יֹוׁשב "והּוא הּפסּוק על רׁש"י ּוכּפירּוׁש ְְִִִֵֵַַַָּבֹו,
ּבלק  נתירא מּדּוע להבין, וצרי להכריתני", הם ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָ"קרֹובים
ּוכפי  וגֹו' מֹואב" את ּתּצר "אל נצטּוּו והלא יׂשראל ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹמּבני

ּבעצמֹו ּבלק ּבאּוׁשראה ולא מֹואב ארץ את ׁשהּקיפּו ְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ
ּבארצם, לעבר רׁשּות יׂשראל לבני נּתן לא וכאׁשר ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹלגבּולם,

מלחמה? עּמהם עׂשּו ְִִֶָָָָֹלא
הּצּוּוי  את ידעּו ׁשּלא ּבפׁשטּות, י"ל (ּובלק) למֹואב ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹּבנֹוגע
יׂשראל  ׁשּבני לכ ׁשהּסּבה וחׁשבּו מֹואב", את ּתצר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּד"אל
ּבטּוחים  ׁש"היּו ועֹוג סיחֹון מּפני הּוא עּמהם לֹוחמים ְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָאינם
יׂשראל  עׂשה אׁשר "את ׁשּׁשמעּו לאחר ולכן ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָעליהם",
עיּון, צרי עדין אּולם מאד. נתיראּו אֹותם, ׁשּנּצחּו ְְְְֱֲִִִִִִֶַָָָָָֹלאמֹורי"
נלחמּו לא יׂשראל ׁשּבני ׁשהּטעם וידע היה נביא ּבלעם ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹהרי
ׁשאין  לבלק ענה לא מּדּוע ּכן ואם ה ּצּוּוי, מּפני הּוא ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹעּמהם

לפחד? מּמה ְִִַֹלֹו
הי  ׁש"ּבלעם רׁש"י ּכתב היינּוולכן מּבלק", יֹותר ׂשֹונאם ה ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָ

ּתֹוצאה  היתה ּבלק ׁשל ׂשנאתֹו אחר: מּסּוג היתה ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָָָׁשּׂשנאתֹו

Ó‡Â¯ט  ÌÚÏa ˙ÂÏ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ ‡˙‡Â«¬»≈«ƒ√»¿»¿»ƒ¿»«¬«
:CnÚc ÔÈl‡‰ ‡i¯·b ÔÓ»À¿«»»ƒ≈¿ƒ»

kÏÓ‡י  ¯Btˆ ¯a ˜Ïa ÈÈ Ì„˜ ÌÚÏa ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»√»¿»»»«ƒ«¿»
:È˙ÂÏ ÁÏL ·‡BÓ„¿»¿«¿»ƒ

ÔÈÚיא  ˙È ‡ÙÁÂ ÌÈ¯ˆnÓ ˜Ù Èc ‡nÚ ‡‰»«»ƒ¿«ƒƒ¿«ƒ«¬»»≈
d˙È ÈÏ ËBÏ ‡˙È‡ ÔÚk ‡Ú¯‡„ ‡LÓLƒ¿»¿«¿»¿«ƒ»ƒ»≈
:dpÎ¯˙‡Â ·¯˜ d· ‡Áb‡Ï Ïk‡ ÌÈ‡Ó»ƒƒÀ¿«»»≈¿»«¬»≈ƒ≈

minkg izty

(h)ú,ziW`xA zWxtA lirl oiIr©¥§¥§¨¨©§¥¦
,mixacA FOr qpMil icM WxiR mWe§¨¥¥§¥¦¨¥¦¦§¨¦
m"`xde .FzFrhdl icM WxiR o`ke§¨¥¥§¥§©§§¨§¥
qpMil xnFlM ,'ek FzFrhdl ,WxiR¥¥§©§§©¦¨¥
,dOle ,ldap `di `NW mixacA FOr¦¦§¨¦¤Ÿ§¥¦§¨§¨¨
dOl mrHd WxiR o`ke .FzFrhdl icM§¥§©§§¨¥¥©©©¨¨
WxiR `l mWe ,mixacA FOr qpkp¦§©¦¦§¨¦§¨Ÿ¥¥

:mrHdi dxez ©©©

(i)àdOl 'a`Fn Kln' ,ok `l m`C§¦Ÿ¥¤¤¨¨¨
:il`i dxez ¦

(`i)á,mrlA dPW dOl ,ok `l m`C§¦Ÿ¥¨¨¦¨¦§¨
lM WxiR okl ,'iN dx`' xn` wlA `ld£Ÿ¨¨¨©¨¨¦¨¥¥¥¨
,l`xUi lr Fl did d`pU KM̈¦§¨¨¨©¦§¨¥
`Ede ,'dx`' wlA l`W dpFW`xAW¤¨¦¨¨©¨¨¨¨§
:m"`x .'dx`' mFwnA 'daw' WTA¦¥¨¨¦§¨¨§¥

â'awFp' oFWl 'iN daw'C ,xnFl FpFvx§©§¨¨¦§¥

:xzFi dllTd WxtnEãFvx`n `l §¨¥©§¨¨¥Ÿ¥©§
,Dil irAin 'ux`d on' oM m`C ,cal§¨§¦¥¦¨¨¤¦¨¥¥
,m"`xd WxiR o`M s` .wlA xn`nM§©£©¨¨©¨¥¥¨§¥
on eiYWxbe' xn` Fz`pU aFxn¥¦§¨¨©§¥©§¦¦
ilE`W ,oM xn`W xnF` ip`e .'mlFrd̈¨©£¦¥¤¨©¥¤©
iYWxiRW FnM ,dxWtA mXd FOr `aïŸ¦©¥¦§¨¨§¤¥©§¦

:lirlai dxez §¥
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ארצֹו, את וּיכּבׁשּו עּמֹו יּלחמּו יׂשראל ׁשּבני ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָמּיראתֹו
ׂשנאה  היתה יׂשראל לבני ּבלעם ׁשל ׂשנאתֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָמה־ׁשאין־ּכן

מּמה  לֹו ׁשאין לבלק ּבלעם ּגּלה לא ולכן טעם, ּבלי ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹעצמית
ּולקּללם. ליׂשראל להּזיק הזּדּמנּות חּפׂש ּכי ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָֹלפחד,

(áé)àì íänò Cìú àì íòìa-ìà íéäìà øîàiå©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤¦§½̈¬Ÿ¥¥−¦¨¤®³Ÿ
:àeä Ceøá ék íòä-úà øàú̈ŸÆ¤¨½̈¦¬¨−«

i"yx£Ì‰nÚ CÏ˙ ‡Ï∑(שם) אקּללם ּכן, אם לֹו: אמר …≈≈ƒ»∆ְֲִֵֵַַָ
לֹו:äּבמקֹומי  אמר אתֿהעם!". תאר "לא לֹו: אמר . ְִִֶַַָָָָָֹֹ

,לברכת צריכים אינם לֹו: אמר אברכם. ּכן, ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָאם

(ס"א  לּצרעה אֹומרים מׁשל הּוא". ּברּו ְְִִִַָָָָ"ּכי
"מעקצ ולא מּדבׁש "לא .לּדבֹורה): ְְְְִֵֵֵַָֹֹֻֻ

ß fenz 'i iying mei ß

(âé)eëì ÷ìá éøN-ìà øîàiå ø÷aa íòìa í÷iå©¨³¨¦§¨Æ©½Ÿ¤©¸Ÿ¤Æ¤¨¥´¨½̈§−
:íënò Cìäì ézúì ýåýé ïàî ék íëöøà-ìà¤©§§¤®¦ µ¥¥´§Ÿ̈½§¦¦−©«£¬Ÿ¦¨¤«

i"yx£ÌÎnÚ CÏ‰Ï∑ ּגבֹוהה ׁשרּוחֹו למדנּו מּכם; ּגדֹולים ׂשרים עם ּברׁשּותֹוåאּלא ׁשהּוא לגּלֹות רצה ולא , «¬…ƒ»∆ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
ּבלק" עֹוד "וּיסף לפיכ ּגּסּות, ּבלׁשֹון אּלא מקֹום, .ׁשל ְְִִֶֶֶַַָָָָָֹ

(ãé)ïàî eøîàiå ÷ìa-ìà eàáiå áàBî éøN eîe÷iå©¨¸Æ¨¥´½̈©¨−Ÿ¤¨¨®©´Ÿ§½¥¥¬
:eðnò Cìä íòìa¦§−̈£¬Ÿ¦¨«

(åè)íéãaëðå íéaø íéøN çìL ÷ìa ãBò óñiå©¬Ÿ¤−¨¨®§´Ÿ©¨¦½©¦¬§¦§¨¦−
:älàî¥¥«¤

(æè)÷ìa øîà äk Bì eøîàiå íòìa-ìà eàáiå©¨−Ÿ¤¦§¨®©´Ÿ§À³Ÿ¨©Æ¨¨´
:éìà Cìäî òðnú àð-ìà øBtö-ïa¤¦½©¨¬¦¨©−¥«£¬Ÿ¥¨«

(æé)éìà øîàz-øLà ìëå ãàî Eãaëà ãaë-ék¦«©¥³£©¤§Æ§½Ÿ§²Ÿ£¤Ÿ©¬¥©−
:äfä íòä úà él-äá÷ àp-äëìe äNòà¤«¡¤®§¨¨Æ¨«¨¦½¥−¨¨¬©¤«

i"yx£„‡Ó E„aÎ‡ „aÎŒÈkæ∑(רבה נֹותן (במדבר אני סיחֹון) ּבמלחמת (ר"ל לׁשעבר נֹוטל ּׁשהיית מּמה יֹותר ƒ«≈¬«∆¿¿…ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
ל. ְ

˙ËeÏיב  ‡Ï ÔB‰nÚ ÏÊ˙ ‡Ï ÌÚÏ·Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿ƒ¿»»≈≈ƒ¿»¿
:‡e‰ CÈ¯· È¯‡ ‡nÚ ˙È»«»¬≈¿ƒ

·Ï˜יג  È·¯·¯Ï ¯Ó‡Â ‡¯Ùˆa ÌÚÏa Ì˜Â¿»ƒ¿»¿«¿»«¬«¿«¿¿≈»»
ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯ ˙ÈÏ È¯‡ ÔBÎÚ¯‡Ï eÏÈÊ‡¡ƒ¿«¿¬¬≈≈«¬»√»¿»

:ÔBÎnÚ ÏÊÓÏ È˜aLÓÏ¿ƒ¿¿ƒ¿≈≈ƒ¿

e¯Ó‡Âיד  ˜Ïa ˙ÂÏ B˙‡Â ·‡BÓ È·¯·¯ eÓ˜Â¿»«¿¿≈»«¬¿»»»«¬»
:‡nÚ È˙ÓÏ ÌÚÏa ·¯Ò»≈ƒ¿»¿≈≈ƒ»»

ÔÈ‡ÈbÒטו  ÔÈ·¯·¯ ÁÏLÓÏ ˜Ïa „BÚ ÛÒB‡Â¿≈»»¿ƒ¿««¿¿ƒ«ƒƒ
:ÔÈl‡Ó ÔÈ¯ÈwÈÂ¿«ƒƒ≈ƒ≈

‡Ó¯טז  Ô„k dÏ e¯Ó‡Â ÌÚÏa ˙ÂÏ B˙‡Â«¬¿»ƒ¿»«¬»≈ƒ¿«¬«
È˙ÓlÓ ÚÓ˙z ÔÚÎ ‡Ï ¯Btˆ ¯a ˜Ïa»»«ƒ»¿«ƒ¿¿«ƒ¿≈≈

:È˙ÂÏ¿»ƒ

ÈÏיז  ¯ÓÈ˙ Èc ÏÎÂ ‡„ÁÏ Cp¯wÈ‡ ‡¯˜È È¯‡¬≈«¿»¬«¿ƒ»«¬»¿…ƒ≈«ƒ
:ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙È ÈÏ ËBÏ ÔÚÎ ‡˙È‡Â „aÚ‡«¿≈¿ƒ»¿«ƒ»«»»≈

minkg izty

(ai)äaYknl il dOl ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦¨¨¦§¦§©
aFYkl Fl did `l ,ipnif ixY '`l'Ÿ§¥¦§¥Ÿ¨¨¦§
.'mrd z` xF`l mdOr KlY `l' `N ¤̀¨Ÿ¥¥¦¨¤¨¤¨¨
`id ,'`Ed KExa iM' Fl xn` dn ,cFre§¨¨©¦¨¦
icM mrd z` xF`l KlIW zpzFPd©¤¤¤¥¥¨¤¨¨§¥
cg` lkC ,uxznE .zFkxAd z` lHal§©¥¤©§¨§¨¥§¨¤¨
dvxW ipROW ,DiWtp iRp`A xEAC¦§©§¥©§¥¤¦§¥¤¨¨
WTAW ipRnE ,'Klz `l' xn` zkll̈¤¤¨©Ÿ¥¥¦§¥¤¦¥

ipRnE ,'xF`z `l' xn` FnFwnA mllwl§©§¨¦§¨©Ÿ¨¦§¥
'`Ed KExa iM' xn` mkxal WTAW¤¦¥§¨§¨¨©¦¨

:Lzkxal oikixv oi`ebi dxez §¥§¦¦§¦§¨§
(bi)å`kdC 'mkOr' `nlC ,xn`Y m`e§¦Ÿ©¦§¨¦¨¤§¨¨

KExA WFcTdC 'mdOr Klz `l' FnM§Ÿ¥¥¦¨¤§©¨¨
il dOl FzgkFdC xnFl Wie .`Ed§¥©§¨¨¨¨¦
iYzl 'd o`n' xninl Dil ded ,'mkOr'¦¨¤£¨¥§¥©¥¥§¦¦
'mdOr' `nlWA .`l Eze 'KFldl©£§Ÿ¦§¨¨¦¨¤

KlY `l WExiR `Ed KExA WFcTdC§©¨¨¥Ÿ¥¥
la` ,mllwl miaWFg md xW`M©£¤¥§¦§©§¨£¨
WxiR m"`xde .il dOl `kdC 'mkOr'¦¨¤§¨¨¨¨¦§¨§¥¥¥
glW wlA cFr sqIe'C `xTn wiicC§¨¥¦§¨§©Ÿ¤¨¨§Ÿ©

:'dN`n micAkpe miAx mixUci dxez ¨¦©¦§¦§¨¦¥¥¤
(fi)ærcFi `Ed K`id ,ok `l m`C§¦Ÿ¥¥¨¥©

FzF` cAkIW dn lM `OW ,FzF` cAkl§©¥¤¨¨©¤§©¥
:FcFaM ivgl riBd `l oiicrgi dxez £©¦Ÿ¦¦©©£¦§
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(çé)éì-ïzé-íà ÷ìá éãáò-ìà øîàiå íòìa ïòiå©©©́¦§À̈©¸Ÿ¤Æ¤©§¥´¨½̈¦¦¤¦¬
ét-úà øáòì ìëeà àì áäæå óñk Búéá àìî ÷ìá̈¨²§¬Ÿ¥−¤´¤§¨¨®´Ÿ©À©«£ŸÆ¤¦̧

:äìBãâ Bà äpè÷ úBNòì éäìà ýåýé§Ÿ̈´¡Ÿ½̈©«£¬§©−̈¬§¨«
i"yx£·‰ÊÂ ÛÒk B˙È· ‡ÏÓ∑ רחבה ׁשּנפׁשֹו çלמדנּו, ¿…≈∆∆¿»»ְְְֶַַָָָ

ּכסף  ּכל לי לּתן לֹו ראּוי אמר: אחרים. ממֹון ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָּומחּמד
ספק  רּבֹות, חילֹות לׂשּכר צרי ׁשהרי ׁשּלֹו, ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹוזהב

נֹוצח  וּדאי ואני נֹוצח, אינֹו ספק ‡ÏÎe.נֹוצח ‡Ï ֲִֵֵֵֵֵַַַַַַָ…«

¯·ÚÏ∑ ונתנּבא אחרים, ּברׁשּות ׁשהּוא ּגּלה עלּֿכרחֹו «¬…ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָ
הּברכֹות  לבּטל יכֹול ׁשאינֹו האבֹות èּכאן, ׁשּנתּברכּו ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָ
הּׁשכינה  .מּפי ְִִִַָ

(èé)äòãàå äìélä ízà-íb äæá àð eáL äzòå§©À̈§¸¨¬¨¤²©©¤−©¨®§¨§¥´§½̈
:énò øac ýåýé óñi-äî©Ÿ¥¬§Ÿ̈−©¥¬¦¦«

i"yx£Ìz‡ŒÌb∑ליל סֹופכם אּתם ּגם הכׁשילֹו: ּפיו ««∆ְְִִִֵֵֶֶַַ
נפׁש ּדבריו ∑ÛÒiŒ‰Ó.ּכראׁשֹונים éּבפחי יׁשּנה ëלא ְִִֵֶֶַָ«…≈ְְֶַָָֹ

ּכאן  !לבר יֹוסיף ׁשּלא הלואי לקללה; ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹמּברכה
עלֿידֹו ּברכֹות להם להֹוסיף ׁשעתיד .נתנּבא ְְְִִִֵֶֶַַָָָָ

(ë)íéäìà àáiå|Bì øîàiå äìéì íòìa-ìà ©¨¸Ÿ¡Ÿ¦¬¤¦§¨»©¼§¨¼©´Ÿ¤À
Càå ízà Cì íe÷ íéLðàä eàa Eì àø÷ì-íà¦¦§³Ÿ§Æ¨´¨«£¨¦½−¥´¦¨®§©À

éìà øaãà-øLà øácä-úà:äNòú Búà E ¤©¨¨²£¤£©¥¬¥¤−Ÿ¬©«£¤«
i"yx£EÏ ‡¯˜ÏŒÌ‡∑ אּתה וסבּור ׁשּל הּקריאה אם ƒƒ¿…¿ְְְִִֶַַָָָ

אּתם  ל קּום ׂשכר, עליה את ∑C‡Â.לּטל עלּֿכרח ִִֵֶָָָָָֹ¿«ְֲֶַָ
ואףֿעלּֿפיֿכן  ּתעׂשה, אֹותֹו אלי אדּבר אׁשר ְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהּדבר

ויתרּצה  אפּתּנּו ׁשּמא אמר: ּבלעם", וּיל". ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

(àë)Cìiå Bðúà-úà Láçiå ø÷aa íòìa í÷iå©¨³¨¦§¨Æ©½Ÿ¤©©«£−¤£Ÿ®©¥−¤
:áàBî éøN-íò¦¨¥¬¨«

i"yx£B˙‡ ˙‡ L·ÁiÂ∑ מקלקלת ׁשהּׂשנאה מּכאן, ««¬…∆¬…ְְְִִֶֶֶַַָָ
הּׁשּורה  הּקדֹוׁשìֿאת אמר ּבעצמֹו. הּוא ׁשחבׁש , ְְֶֶַַַַַָָָָ

ׁשּנאמר  אביהם, אברהם קדמ ּכבר רׁשע, ְְְְֱֲִֶֶֶַַָָָָָָָּברּוֿהּוא:

כב) אתֿחמרֹו"(בראשית וּיחבׁש ּבּבקר אברהם "וּיׁשּכם :. ְְֲֲֵֶֶַַַַַַָָֹֹֹ
·‡BÓ È¯NŒÌÚ∑(רבה ׁשוה (במדבר ּכלּבם .לּבֹו ƒ»≈»ְִִֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 157 'nr g"kg y"ewl t"r)

dxEXd z` zlwlwn dad ©̀£¨§©§¤¤¤©¨

את־אתנֹו וּיחבׁש ּבּבקר ּבלעם ְֲֲִֶֶַַַַָָָֹֹֹֽוּיקם
הּׁשּורה, את מקלקלת ׁשהּׂשנאה מּכאן - אתנֹו" את ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ"וּיחבׁש
אברהם  קּדמ ּכבר רׁשע, הּקּב"ה: אמר ּבעצמֹו, הּוא ְְְְְִֶֶַַַַַָָָָָָָָָׁשחבׁש

חמֹורֹו את וּיחבׁש ּבּבקר אברהם וּיׁשּכם ׁשּנאמר ְְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹאביהם,
ובפרש"י) כא. (כב,

לבני  הּׂשנאה מּצד ּבעצמֹו חבׁש ּבלעם ּתמּוּה: ְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָלכאֹורה

ÔzÈיח  Ì‡ ˜Ï· È„·ÚÏ ¯Ó‡Â ÌÚÏa ·˙‡Â¿»≈ƒ¿»«¬«¿«¿≈»»ƒƒ∆
eL¯ ÈÏ ˙ÈÏ ·‰„e ÛÒk d˙È· ÈÏÓ ˜Ï· ÈÏƒ»»¿≈≈≈¿«¿»≈ƒ¿
„aÚÓÏ È‰Ï‡ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙¯Êb ÏÚ ¯aÚÓÏ¿∆¿««¿≈«≈¿»«¿»¡»ƒ¿∆¿«

:‡˙a¯ B‡ ‡z¯ÚÊ¿∆¿»«¿»

ÈÏÈÏa‡יט  Ôez‡ Û‡ ‡Î‰ ÔÚÎ eÎÈ¯B‡ ÔÚÎe¿«ƒ¿«»»««¿≈¿»
:ÈnÚ ‡ÏlÓÏ ÈÈ ÛÒBÈ ‡Ó Úc‡Â¿ƒ«»≈¿»¿«»»ƒƒ

ÈÏÈÏa‡כ  ÌÚÏ·Ï ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ ‡˙‡Â«¬»≈«ƒ√»¿»¿ƒ¿»¿≈¿»
Ìe˜ ‡i¯·‚ B˙‡ CÏ È¯˜ÓÏ Ì‡ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈ƒ¿ƒ¿≈»¬À¿«»
CnÚ ÏlÓ‡ Èc ‡Ób˙t ˙È Ì¯·e ÔB‰nÚ Ïf‡ƒ≈ƒ¿¿«»ƒ¿»»ƒ¬«≈ƒ»

:„aÚz d˙È»≈«¿≈

ÏÊ‡Âכא  dz‡ ˙È Ê¯ÊÂ ‡¯Ùˆa ÌÚÏa Ì˜Â¿»ƒ¿»¿«¿»¿»≈»«»≈«¬«
:·‡BÓ È·¯·¯ ÌÚƒ«¿¿≈»

minkg izty

(gi)çKFYgi m` mrlA xn` `lCn¦§Ÿ¨©¦§¨¦©§
xg` xaC mEW F` iW`x z` wlÄ¨¤Ÿ¦¨¨©¥
`N` ,'ebe 'xFarl lkE` `l' il dUri©£¤¦Ÿ©©£¤¨
sqM Fzia `ln wla il oYi m`' xn`̈©¦¦¤¦¨¨§Ÿ¥¤¤

:'ek FWtPW Epcnl ,'adfeè,xnFlM §¨¨¨©§¤©§§©
eiRn `vIW ,`AiP dn rci `le `Aip¦¨§Ÿ¨©©¦¨¤¨¨¦¦
'd itE ,''d iR z` xFarl lkE` `l'Ÿ©©£¤¦¦
dWwC ,iOp i` .m"`x .mdipW z` llFM¥¤§¥¤§¥¦©¦§¨¤
Dil ded ,'lkE` `l' xn` dOl i"Wxl§©¦¨¨¨©Ÿ©£¨¥
rnWn iedC ,'xFar` `l' xninl§¥©Ÿ¤¡©£¥©§©

'lkE` `l' la` ,FzxigaA dlFzC§¤¦§¦¨£¨Ÿ©
`EdW oeiM i`Xx Fpi`W rnWn©§©¤¥©©¥¨¤
.`Ed KExA WFcTd lW FzEWxA¦§¤©¨¨
lkE` `l' xninl Dil dedCnE¦©£¨¥§¥©Ÿ©
`l `N` ,xn`wC ''d iR' i`n ,'mllwl§©§¨©¦§¨¨©¤¨Ÿ

lkE`iRn EkxAzPW dkxAd zFPWl ©§©©§¨¨¤¦§¨§¦¦
:oiadl lwe .'dhi dxez §©§¨¦

(hi)é:Wtp oFa`cAë,i"Wxl dWwC §©£¤¤§¨¤§©¦
ikd `N` ,'iOr 'd xAci' xnFl Fl did̈¨©§©¥¦¦¤¨¨¦
i`eld ,'ek dPWi `NW ip` rcFi ,xn`ẅ¨©¥©£¦¤Ÿ§©¤©§©

mB WxiR m"`xde .Kxal siqFi `NW¤Ÿ¦§¨¥§¨§¥¥¥©
dn rcFi Fpi`e `Aip KxC lr o`M̈©¤¤¦¨§¥¥©©

:`AiPk dxez ¦¨
(`k)ìEnTW mcFw xwFAA mTW oeiM¥¨¤¨©¤¤¤¨

`NWe ,Klile xdnl icM eixrp§¨¨§¥§©¥§¥¥§¤Ÿ
z` EWAgi mixrPdW cr aMrzdl§¦§©¥©¤©§¨¦©§§¤
aizM `l dOl oM m` ,dWw Eze .FxFng£§¨¤¦¥¨¨Ÿ§¦
fFnxl icM ,uxznE .'ebe 'mrlA mMWIe'©©§¥¦§¨§¨¥§¥¦§
KExA WFcTd xn`' ,mFwn lW FzaEWY§¨¤¨¨©©¨¨

:'eke '`Edak dxez



wlaÎzwegפ zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'i iying meil inei xeriy
לקּים  רצֹונֹו מּצד זאת עׂשה אבינּו אברהם ּולעּמתֹו ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָֹֻיׂשראל,
אברהם  קּדמ "ּכבר ּביניהם, ׁשּמׁשוה ּומהּו ה', ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָצּוּוי

ֲִֶאביהם"?
את  לקּלל ּבלק ידי על נׂשּכר ּבלעם ּבזה: הּבאּור לֹומר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָויׁש
לקּללם, מניחֹו אינֹו ׁשהּקּב"ה ראה ּכאׁשר וגם ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָיׂשראל,
אפּתּנּו "ׁשּמא ּבלּבֹו חׁשב ּכי - ּבלעם" וּיל" ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָאף־על־ּפי־כן
ּבני  על לקטרג אֹו יׂשראל, את חס־וׁשלֹום לקּלל ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָויתרּצה"

להּלן פרש"י ועל־דר א)יׂשראל, "אזּכיר (כד, ּבלעם ׁשאמר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
ּתחּול". עוֹונֹותיהם הזּכרת על והּקללה ְְְֲֲֵֵֶֶַַַַָָָָעוֹונֹותיהם,

ּבז  היה ּבעצמֹו, האתֹון חביׁשת ּבּפעּולת טעם ועל־דר־זה ה ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

ּכי  יׂשראל, עם על לקטרג היה), קֹוסם ּבלעם (ּכי ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָנסּתר
ּכל  את ּתזּכיר הּׁשּורה" "קלקּול - מתאימה הּבלּתי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָהנהגתֹו
"קלקּול  - ּכראּוי ׁשּלא ׁשהיּו ּבּמדּבר יׂשראל ּבני ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹהנהגֹות
חס־וׁשלֹום  האהבה להפ יגרם ועל־ידי־זה ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּׁשּורה",

ליׂשראל. ְְְִֵַָָָּדהּקּב"ה
אביהם" אברהם קּדמ "ּכבר הּקּב"ה לֹו ענה זה ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָועל
יכֹול  אינֹו יׂשראל, ּדבני רצּויה הּבלּתי הנהגתם על ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָׁשהּקטרּוג
ׁשּלא  - ּבעצמֹו האתֹון ׁשחבׁש אברהם ׁשל הּזכּות ּכי ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָֹלחּול,
מקלקלת  ("אהבה לה' אהבתֹו ּגדל מּצד הרגיל, ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּכדר
ּבלעם. מעׂשה ׁשעל־ידי הּקטרּוג ּפעּלת את מֹונעת ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֻהּׁשּורה"),

ã ycew zegiyn zecewp ã(162 'nr gk zegiy ihewl)

הּׁשּורה את מקלקלת ׁשהּׂשנאה כא)מּכאן, כב, מּכאן (רש"י ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָ
ּבפרעה ּׁשּנאמר מּמה ולא ו)- יד, רכּבֹו".(ּבׁשּלח את "וּיאסר ְְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַַֹֹֹ

אליו  להצטרף עּמֹו על להׁשּפיע ּכדי זאת עׂשה ּפרעה ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹֹּכי

אתנהג  "לא ׁשם: רׁש"י ּוכפרּוׁש יׂשראל, ּבני אחרי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹֹולרּדף
ׁשּבמעׂשה  הרי כו"'. לפניכם אקּדים . . מלכים ּכׁשאר ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָעּמכם

ּגדֹול. רוח ׁשל חׁשּבֹון אּלא הּׁשּורה קלקּול היה לא ְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹזה

(áë)Càìî ávéúiå àeä CìBä-ék íéäìà óà-øçiå©¦«©©´¡Ÿ¦»¦«¥´¼©¦§©¥º©§©¯
éðLe Bðúà-ìò áëø àeäå Bì ïèNì Cøca ýåýé§Ÿ̈²©¤−¤§¨¨´®§ÆŸ¥´©£Ÿ½§¥¬

:Bnò åéøòð§¨−̈¦«
i"yx£‡e‰ CÏB‰ŒÈk∑ הּמקֹום ּבעיני רע ׁשהּדבר îראה ƒ≈ְֵֵֶַַַָָָָָ

ליל BÏ.ונתאּוה ÔËNÏ∑(שם) רחמים ׁשל מלאð ְְִֵֵַָ¿»»ְֲִֶַַָ
ויאבד  יחטא ׁשּלא מּלחטא, למנעֹו רֹוצה והיה .היה, ְְְְֱֲִֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹ

BnÚ ÂÈ¯Ú ÈLe∑,לּדר הּיֹוצא חׁשּוב לאדם מּכאן ¿≈¿»»ƒְִֵֶֶַַָָָָ
ׁשני  עּמֹו יֹוליñ וחֹוזרים לׁשּמׁשֹו, ּומׁשּמׁשים òאנׁשים ְְְְְְְֲִִִִִֵַַָ

זה  את .זה ֶֶֶ

(âë)Baøçå Cøca ávð ýåýé Càìî-úà ïBúàä àøzå©¥´¤¨«¨Á¤©§©̧§Ÿ̈¹¦¨´©¤À¤§©§³
äãOa Cìzå Cøcä-ïî ïBúàä èzå Bãéa äôeìL§¨Æ§¨½©¥³¨«¨Æ¦©¤½¤©¥−¤©¨¤®

iå:Cøcä dúhäì ïBúàä-úà íòìa C ©©³¦§¨Æ¤¨´¨½§©Ÿ−̈©¨«¤

zÚ˙‡Â„כב  ‡e‰ ÏÊ‡ È¯‡ ÈÈ„ ‡Ê‚¯ Û˜˙e¿≈»¿»«¿»¬≈»≈¿ƒ¿««
·Î¯ ‡e‰Â dÏ ÔËNÏ ‡Á¯‡a ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ«¿»»«¿»¿»¿»¿»»≈¿»≈

:dnÚ È‰BÓÏeÚ ÔÈ¯˙e dz‡ ÏÚ««»≈¿≈≈ƒƒ≈

zÚÓ„כג  ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ˙È ‡z‡ ˙ÊÁÂ«¬««»»»«¿»»«¿»¿««
‡z‡ ˙ËÒe d„Èa ‡ÙÈÏL da¯ÁÂ ‡Á¯‡a¿»¿»¿«¿≈¿ƒ»ƒ≈¿««»»
˙È ÌÚÏ· ‡ÁÓe ‡Ï˜Áa ˙ÏÊ‡Â ‡Á¯‡ ÔÓƒ»¿»«¬»«¿«¿»¿»ƒ¿»»

:‡Á¯‡Ï d˙eÈËÒ‡Ï ‡z‡«»»¿«¿¿«¿»¿»

minkg izty

(ak)îxgIe' aizM dOl ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦¨¨§¦©¦©
Kl mEw Fl xn` `lde ,'ebe ''d s ©̀©£Ÿ¨©¥
`Ed rx xaCdW d`x `N` .mY ¦̀¨¤¨¨¨¤©¨¨¨
Klil Fl xiYd `NW ,mFwOd ipirA§¥¥©¨¤Ÿ¦¦¥¥
,xkU dilr lFHil Fz`pd liaWA `N ¤̀¨¦§¦£¨¨¦¨¤¨¨¨
Kkitl ,mllwl icM Klil dE`zp `Ede§¦§©¨¥¥§¥§©§¨§¦¨
oeiM ,WxiR m"`xde .'ebe 'd s` xgIe©¦©©§¨§¥¥¥¥¨
ipRn `N` KlIW 'd miMqd `NW¤Ÿ¦§¦¤¥¥¤¨¦§¥
ikd mEXn ,Klil Fl did `l ,FxkU§¨Ÿ¨¨¥¥¦¨¦

:'ebe 'xgIe'ðdid m` ,i"Wxl dWwC ©¦©§¨¤§©¦¦¨¨
lW `EdW ,''d K`ln' did `l ,ohÜ¨Ÿ¨¨©§©¤¤

.mingx(awri zlgp)wiIcC rnWn ©£¦©£©©£Ÿ©§©§¦¥
did `l xg`l `d rnWn ,'Fl' zaiYn¦¥©©§©¨§©¥Ÿ¨¨
,did mingx lW K`ln `N` ohÜ¨¤¨©§¨¤©£¦¨¨
mingxA FOr bdp o`M mB `liOnE¦¥¨©¨¨©¦§©£¦

:FzaFhlñ,il dOl 'ipW' ok `l m`C §¨§¦Ÿ¥§¥¨¨¦
:'FOr eixrp' `N` aFYkl Fl did `lC§Ÿ¨¨¦§¤¨§¨¨¦

òeiawpl cg` Kxhvi m` ,xnFlM§©¦¦§¨¥©©¦§¨¨
lWe FNW WEOW WOWn ipXd didi¦§¤©¥¦§©¥¦¤§¤
zWxtA `icdA i"Wx WxiR oke .Fxiag£¥§¥¥¥©¦§¤§¨§¨¨©
eixrp ipW z` gTIe' wEqR lr `xIe©¥¨©¨©¦©¤§¥§¨¨
lr zFWwdl Wi ,ok `l m`C .'FY ¦̀§¦Ÿ¥¥§©§©
WxiRW FnM `kd WxiR `NW i"Wx©¦¤Ÿ¥¥¨¨§¤¥¥
,zFWwdl oi`e .mdxa` iAB mzd̈¨©¥©§¨¨§¥§©§
Wie .mdxa`n df Epcnl xaM `lde©£Ÿ§¨¨©§¤¥©§¨¨§¥
`pin` ded `xw i`d e`l i`C ,xnFl©§¦©©§¨£¨¨¦¨
opixn`cM xEq` mkg cinlY `weC©§¨©§¦¨¨¨¦§¨§¦©

Klil mkg cinlzl xEq`dliNA icigi ¨§©§¦¨¨¥¥§¦¦©©§¨
mkg cinlY mdxa`e ,cWgd ipRn¦§¥©£¨§©§¨¨©§¦¨¨
iR lr s` `pixg` Wpi` la` ,did̈¨£¨¡¨©£¦¨©©¦
azM ikd mEXn ,`l aEWg mc` `EdW¤¨¨¨Ÿ¦¨¦¨©
`pin` ded mzdC `xw e`l i`e .o`M̈§¦©§¨§¨¨£¨¨¦¨
`xEQi` la` ,`nlrA ux` KxC¤¤¤¤§¨§¨£¨¦¨
`xw aYknl Kixv ikdl ,`Mil¥¨§¨¦¨¦§¦§©§¨

`l KklC xnFl Wi cFre .mdxa`C§©§¨¨§¥©¦§¨Ÿ
,mdxa` iAB FnM `kd i"Wx WxiR¥¥©¦¨¨§©¥©§¨¨
mMWIe' aizM mdxa` iAbC mEXn¦§©¥©§¨¨§¦©©§¥
rnWn 'mMWIe' oFWlC ,'xwAA mdxa ©̀§¨¨©Ÿ¤¦§©©§¥©§©
mcFw xnFl dvFx ,xwAd xF` mcFw¤©Ÿ¤¤©¤
KklE ,dlil did oicre mFId xi`IW¤¨¦©©£©¦¨¨©§¨§¨
eiawpl Kxhvi cg` m`W i"Wx WxiR¥¥©¦¤¦¤¨¦§¨¥¦§¨¨
icigi z`vl xEq`e icigi x`Xi¦¨¥§¦¦§¨¨¥§¦¦
mc` oi`W i"Wx hwp KklE ,dliNA©©§¨§¨¨©©¦¤¥¨¨
mixrp ipW iYlA z`vl i`Xx aEWg̈©©¨¥¦§¦§¥§¨¦
,`xEQi`n `xing dpMqe ,dpMq mEXn¦©¨¨§©¨¨£¦¨¥¦¨
`N` 'mMWIe' aizM `l mrlA iAB la £̀¨©¥¦§¨Ÿ§¦©©§¥¤¨
,mFId xi`dW rnWn ,'xwAA mwIe'©¨¨©Ÿ¤©§©¤¥¦©
x`Xi m` s` dpMq did `l KklE§¨Ÿ¨¨©¨¨©¦¦¨¥
.ux` KxC mEXn Wxtn KklE ,icigi§¦¦§¨§¨¥¦¤¤¤¤

:oiadl lwebk dxez §©§¨¦



פי wlaÎzweg zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'i iying meil inei xeriy
i"yx£ÔB˙‡‰ ‡¯zÂ∑ֿהּקדֹוׁש ׁשּנתן ראה; לא והּוא «≈∆»»ְֶַַָָָָֹ

האדם, מן יֹותר לראֹות לּבהמה רׁשּות ְְְִִֵֵַָָָָָּברּוֿהּוא
מּזיקין  ּכׁשּיראה ּדעּתֹו ּתּטרף ּדעת, ּבֹו ׁשּיׁש ׁשּמּתֹו. ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ

B„Èa ‰ÙeÏL Ba¯ÁÂ∑ הּניח זה רׁשע ּכלי ôאמר: ¿«¿¿»¿»ְִִֵֶַַָָָ

והּוא  ּבחרב, העֹולם אּמֹות ׁשל זינן ׁשּכלי ְְֵֵֶֶֶֶַָָָָֻֻאּמנּותֹו,
אתּפׂש אני אף ׁשּלהם, אּמנּות ׁשהּוא ּבפיו, עליהם ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֻּבא

סֹופֹו היה וכן ּבאּמנּותֹו. עליו ואבא ׁשּלֹו (במדבר את ְְְֵֶֶָָָָָָֹֻ
ּבחרב"לא) הרגּו ּבןּֿבעֹור ּבלעם "ואת :. ְְְְִֵֶֶֶָָָ

(ãë)îa ýåýé Càìî ãîòiåäfî øãb íéîøkä ìBòL ©©«£ŸÆ©§©´§Ÿ̈½§¦§−©§¨¦®¨¥¬¦¤−
:äfî øãâå§¨¥¬¦¤«

i"yx£ÏBÚLÓa∑וכן "ּבׁשביל". כ)ּכתרּגּומֹו: :(מ"א ¿ƒ¿ְְְְִִֵַ
הּנדּבק  עפר - לׁשעלים" ׁשֹומרֹון עפר יׂשּפק ְְְְֲִִִִִַַָָָָֹ"אם

וכן ּבהּלּוכן. הרגלים מ)ּבכּפֹות ּבׁשעלֹו(ישעיה מדד "מי : ְְְְְֳִִִֵַַַַָָָָ

ּובהּלּוכֹו ּברגליו - fÓ‰.מים" ¯„‚Â ‰fÓ ¯„b∑ ְְְִִַַָ»≈ƒ∆¿»≈ƒ∆
ׁשל  "ּגדר" הּוא öסתם .אבנים ְֲִֵֶָָָ

(äë)øéwä-ìà õçlzå ýåýé Càìî-úà ïBúàä àøzå©¥̧¤¨«¨¹¤©§©´§Ÿ̈À©¦¨¥Æ¤©¦½
:dúkäì óñiå øéwä-ìà íòìa ìâø-úà õçìzå©¦§©²¤¤¬¤¦§−̈¤©¦®©−Ÿ¤§©Ÿ¨«

i"yx£ıÁlzÂ∑עצמּה ּבלעם ∑ıÁÏzÂ.היא אתֿרגל אחרים, .את «ƒ»≈ְִַָ«ƒ¿«ְֲִִֵֶֶֶֶָ

(åë)øLà øö íB÷îa ãîòiå øBáò ýåýé-Càìî óñBiå©¬¤©§©§Ÿ̈−£®©©«£ŸÆ§¨´½̈£¤²
:ìåàîNe ïéîé úBèðì Cøc-ïéà¥«¤¬¤¦§−¨¦¬§«Ÿ

i"yx£¯B·Ú '‰ŒC‡ÏÓ ÛÒBiÂ∑ לפניו עֹוד ÷לעבר «∆«¿«¬ְֲַָָֹ
ּכמֹו אחר, ּבמקֹום לפניו להיֹות ,לג)להל "והּוא (בראשית : ְְְְְְִֵֵַַָָָ

ראה  מה ּבתנחּומא: יׁש אּגדה ּומדרׁש לפניהם". ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָעבר
סימני  מקֹומֹות? ּבׁשלׁשה הראהּוøלעמד .אבֹות ְְְֲִִֵֶַָָָָֹֹ

(æë)úçz õaøzå ýåýé Càìî-úà ïBúàä àøzå©¥³¤¨«¨Æ¤©§©´§Ÿ̈½©¦§©−©´©
iå íòìa óà-øçiå íòìa:ìwna ïBúàä-úà C ¦§¨®©¦«©©´¦§½̈©©¬¤¨«¨−©©¥«

(çë)íòìáì øîàzå ïBúàä ét-úà ýåýé çzôiå©¦§©¬§Ÿ̈−¤¦´¨«¨®©³Ÿ¤§¦§¨Æ
ìL äæ éðúékä ék Eì éúéNò-äî:íéìâø L ¤¨¦´¦§½¦´¦¦½̈¦¤−¨¬§¨¦«

i"yx£ÌÈÏ‚¯ LÏL ‰Ê∑ׁשלׁש החֹוגגת אּמה לעקר מבּקׁש אּתה לֹו: ּבּׁשנה ùרמז .רגלים ∆»…¿»ƒְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ

‡˙¯‡כד  ‡iÓ¯k ÏÈ·La ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ Ì˜Â¿»«¿»»«¿»ƒ¿ƒ«¿«»«¿»
:‡kÓ ‡¯„‚Â ‡kÓ ‡¯„‚c¿»≈»ƒ»¿»≈»ƒ»

Á„‡Â˜˙כה  ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ˙È ‡z‡ ˙ÊÁÂ«¬««»»»«¿»»«¿»¿ƒ¿≈«
‡Ï˙ÎÏ ÌÚÏ·„ ‡Ï‚¯ ˙È ˙˜Á„e ‡Ï˙ÎÏ¿»¿»¿≈«»ƒ¿»¿ƒ¿»¿»¿»

:dÁÓÓÏ ÛÒB‡Â¿≈¿ƒ¿«

Ú˜כו  ¯˙‡a Ì˜Â ¯aÚÓÏ ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ÛÒB‡Â¿≈«¿»»«¿»¿∆¿»¿»«¬«»
:‡Ï‡ÓÒÏÂ ‡ÈnÈÏ ÈËÒÓÏ Á¯‡ ˙ÈÏ Ècƒ≈…«¿ƒ¿≈¿«ƒ»¿ƒ¿»»

BÁz˙כז  ˙Ú·¯e ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ˙È ‡z‡ ˙ÊÁÂ«¬««»»»«¿»»«¿»¿»«¿
‡z‡ ˙È ‡ÁÓe ÌÚÏ·„ ‡Ê‚¯ Û˜˙e ÌÚÏaƒ¿»¿≈»¿»¿ƒ¿»¿»»«»»

:‡¯ËÁa¿À¿»

ÌÚÏ·Ïכח  ˙¯Ó‡Â ‡z‡„ ‡Óet ˙È ÈÈ Á˙Ùe¿«¿»»»¿«»»«¬»«¿ƒ¿»
:ÔÈÓÊ ˙Ïz Ôc Èp˙ÈÁÓ È¯‡ CÏ ˙È„·Ú ‰Ó∆¬»ƒ»¬≈¿ƒ«ƒ¿«¿«ƒ¿ƒ

minkg izty

(bk)ôlFki axg `laC ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦¦§Ÿ¤¤¨
xn` ,WxiR df lre .Fzindl K`lOd©©§¨©£¦§©¤¥¥¨©
aizM KklE .'ek df rWx K`lOd©©§¨¨¨¤§¨§¦
dRd ,'dR FNW' xnFlM ,'dtElW'§¨§©¤¤©¤
KExA WFcTdl millRzOW l`xUil§¦§¨¥¤¦§©§¦§©¨¨

:LNW `le `Edck dxez §Ÿ¤§
(ck)öl` ugNYe' KEnqA aizkCn¦¦§¦§¨©¦¨¥¤

'xcB'd rnWn ,dricid `"dA 'xiTd©¦§¥©§¦¨©§©©¨¥
lke .m"`xd WxiR oM ,eiptl xMfEdW¤§©§¨¨¥¥¥¨§¥§¨
rxFvn zWxtaC ,`Ed mipa` lW 'xiw'¦¤£¨¦¦§¨¨©§¨
aizkE ,'ziAd zFxiwA rbPd dPde' aizM§¦§¦¥©¤©§¦©©¦§¦
rnWn ,'mipa`d z` EvNge' eixg ©̀£¨§¦§¤¨£¨¦©§©
i`w `kdC 'xiw'e ,mipa` lW `Ed xiwC§¦¤£¨¦§¦§¨¨¨¥

lirlC 'xcB'`(hk `Ow `aA):dk dxez ©¨¥¦§¥¨¨©¨

(ek)÷'xFar' oFWlC ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦¦§£

,xdPd lr oixaFrWM `N` KiIW Fpi ¥̀©¨¤¨§¤§¦©©¨¨
.xarW Epivn `l `kde ,mixzA oiA F`¥§¨¦§¨¨Ÿ¨¦¤¨©
,eiptl WExiR 'xFar' i`dC WxtnE§¨¥§©£¥§¨¨
cFnrl xg` mFwnA KldW xnFlM§©¤¨©§¨©¥©£
mFwnA 'xFarl' i"Wx hwpC `de .eiptl§¨¨§¨§¨©©¦©£¦§
`EdW xFwOd hRWn ok iM ,'xFar'£¦¥¦§©©¨¤

:m"`x .c"nlA `A `EdW xarød`xp ¨©¤¨§¨¤§¥¦§¤
dpFW`x dcinraC ,ikd FWExiR il¦¥¨¦§©£¦¨¦¨
aizM Kkl ,o`MnE o`Mn geix Fl did̈¨¤©¦¨¦¨§¨§¦
`NW rnWn ,'KxCd on oFz`d hYe'©¥¨¨¦©¤¤©§©¤Ÿ
,hrn diHd `N` dkixv dzid̈§¨§¦¨¤¨©¨¨§©
`N` fEfl dlki `l dIpW dcinraE©£¦¨§¦¨Ÿ¨§¨¨¤¨
,'xiTd l` ugNYe' aizkC ,cg` cvl§©¤¨¦§¦©¦¨¥¤©¦
cv FzF`l Dnvr z` dwgCW rnWn©§©¤¨£¨¤©§¨§©
dcinraE ,K`lOd KlIW icM xiw¦§¥¤¥¥©©§¨©£¦¨

l`nUE oini zFHdl KxC oi` ziWilW§¦¦¥¤¤§©¨¦§Ÿ
,mipniQd Eid dnE .`xwA aizkcM§¦§¦¦§¨¤¨©¦¨¦
,mdxa` lW eipA lNwl WTai m`W¤¦§©¥§©¥¨¨¤©§¨¨
lEgYW o`MnE o`Mn geix `vni¦§¨¤©¦¨¦¨¤¨
l`rnWi ipA EPOn E`vIW ,dllTd©§¨¨¤¨§¦¤§¥¦§¨¥
lW eipA lNwl WTai m`e .dxEhw ipaE§¥§¨§¦§©¥§©¥¨¨¤
`vIW ,cg` cSn geix `vni ,wgvi¦§¨¦§¨¤©¦©¤¨¤¨¨

.EPOn eUrlW eipA lNwl WTai m`e ¥¨¦¤§¦§©¥§©¥¨¨¤
lkEi `le lEqR mdA `vni `l ,awri©£ŸŸ¦§¨¨¤§§Ÿ©
dcinrA aEzMW Edfe ,mdA rBil¦©¨¤§¤¤¨©£¦¨
awri dfe ,'xv mFwnA' ziWilW§¦¦§¨¨§¤©£Ÿ

:'Fl xvIe' xn`PWfk dxez ¤¤¡©©¥¤
(gk)ù`le Ff devn Fl fnxC `de§¨§¨©¦§¨§Ÿ

iAbC xnFl Wi ,zFvn x`Xn zg ©̀©¦§¨¦§¥©§©¥
dpXA minrR WlW' aizM milbx§¨¦§¦¨§¨¦©¨¨



wlaÎzwegפב zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'i iying meil inei xeriy

(èë)áøç-Lé eì éa zìlòúä ék ïBúàì íòìa øîàiå©³Ÿ¤¦§¨Æ¨«¨½¦¬¦§©©−§§¦®³¤¤̧¤Æ
ézâøä äzò ék éãéa:C §¨¦½¦¬©−̈£©§¦«

i"yx£zÏlÚ˙‰∑ ּובּזיֹון ּגנאי לׁשֹון eÏ.ּכתרּגּומֹו: ƒ¿««¿¿ְְְְִַַָ
È„Èa ·¯ÁŒLÈ∑ ּבעיני זה ּדבר לֹו היה ּגדֹולה ּגנּות ∆∆∆¿»ƒְְְֵֵֶָָָָָ

ּולאתֹון úהּׂשרים  - ּבפיו ׁשלמה אּמה להרג הֹול זה : ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹֻ
זין  לכלי צרי .זה ְִִִֵֶַָ

(ì)ðúà éëðà àBìä íòìa-ìà ïBúàä øîàzåE ©¸Ÿ¤¨«¨¹¤¦§À̈£Á¨«Ÿ¦̧£«Ÿ§¹
ïkñää äfä íBiä-ãò EãBòî éìò záëø-øLà£¤¨©´§¨¨©À¥«§Æ©©´©¤½©«©§¥´

:àì øîàiå äk Eì úBNòì ézðkñä¦§©½§¦©«£¬§−®Ÿ©−Ÿ¤«Ÿ
i"yx£ÈzkÒ‰ ÔkÒ‰‰∑וכן כב)ּכתרּגּומֹו, "הלאל (איוב : ««¿≈ƒ¿«¿ƒְְְְֵֵַַ

אמרּו ּבּגמרא: זה מקרא ּדרׁשּו ורּבֹותינּו ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָיסּכןּֿגבר".
להֹון: אמר אסּוסיא? רכבּת לא טעמא מאי ְְְֲֲֵַַַַָָָָָָליּה:

עבֹודהֿזרה ׁשד àּברטיבא  ּבמּסכת ּכדאיתא כּו' ליּה אי ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָ
ד) .(דף

(àì)Càìî-úà àøiå íòìá éðéò-úà ýåýé ìâéå©§©´§Ÿ̈»¤¥¥´¦§¨¼©©º§¤©§©³
eçzLiå ãwiå Bãéa äôìL Baøçå Cøca ávð ýåýé§Ÿ̈Æ¦¨´©¤½¤§©§¬§ª−̈§¨®©¦¬Ÿ©¦§©−

:åétàì§©¨«

(áì)-úà úékä äî-ìò ýåýé Càìî åéìà øîàiå©³Ÿ¤¥¨Æ©§©´§Ÿ̈½©À̈¦¦̧¨Æ¤
ðúàïèNì éúàöé éëðà äpä íéìâø LBìL äæ E £´Ÿ§½¤−¨´§¨¦®¦¥³¨«Ÿ¦Æ¨¨´¦§¨½̈

:écâðì Cøcä èøé-ék¦«¨©¬©¤−¤§¤§¦«
i"yx£Èc‚Ï C¯c‰ Ë¯ÈŒÈk∑ הּמׁשנה חכמי רּבֹותינּו ƒ»««∆∆¿∆¿ƒְְִֵֵַַַָ

קה) יראה (שבת נֹוטריקֹון: נטתה,áּדרׁשּוהּו ראתה, , ְְְֲִָָָָָָָָ
ּכלֹומר  לנגּדי, ׁשהּדר ּולהקניטני.âּבׁשביל לקנאתי : ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָ

"רטט" לׁשֹון - לנגּדי הּדר חרד ּכי מׁשמעֹו: ãּולפי ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָ
הּדר ּומהר ׁשחרד הּדר ּבעל ראיתי ּכי -ä ׁשהּוא , ִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ
ּכמֹו הּוא, קצר ּומקרא ּולהמרֹותי, יג)לכעסי :(ש"ב ְְְְְֲִִִַַָָָ

‡elכט  Èa zÎiÁ È¯‡ ‡z‡Ï ÌÚÏa ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿«»»¬≈«ƒ¿¿ƒƒ
:CÈzÏË˜ ÔÚÎ È¯‡ È„Èa ‡a¯Á ˙È‡ ÔBÙƒ«¿»ƒƒ¬≈¿«¿«¿ƒ

Ècל  Cz‡ ‡‡ ‡Ï‰ ÌÚÏ·Ï ‡z‡ ˙¯Ó‡Â«¬»««»»¿ƒ¿»¬»¬»«»»ƒ
ÛÏÈÓ‰ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ „Ú C˙È‡cÓ ÈÏÚ z·Î¿̄«¿¿¬«ƒ¿ƒ»«»»≈¬≈«

:‡Ï ¯Ó‡Â ÔÈ„k CÏ „aÚÓÏ ‡ÙÈl‡«ƒ¿»¿∆¿«»¿≈«¬«»

Î‡ÏÓ‡לא  ˙È ‡ÊÁÂ ÌÚÏ· ÈÈÚ ˙È ÈÈ ‡Ï‚e¿»¿»»≈≈ƒ¿»«¬»»«¿»»
d„Èa ‡ÙÈÏL da¯ÁÂ ‡Á¯‡a „zÚÓ ÈÈ„«¿»¿««¿»¿»¿«¿≈¿ƒ»ƒ≈

:È‰Bt‡Ï „È‚Òe Ú¯Îe¿«¿ƒ¿«ƒ

È˙לב  ‡˙ÁÓ ‡Ó ÏÚ ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈«¿»»«¿»«»¿≈»»
˙È˜Ù ‡‡ ‡‰ ÔÈÓÊ ˙Ïz Ôc Cz‡¬»»¿«¿«ƒ¿ƒ»¬»¿»ƒ
ÏÊÓÏ ÈÚ¯ z‡c ÈÓ„˜ ÈÏ‚ È¯‡ ÔËÒÓÏ¿ƒ¿«¬≈¿≈√»«¿«¿¿≈¿≈«

:ÈÏ·˜Ï ‡Á¯‡a¿»¿»¿»¿ƒ

minkg izty

EpizFAx EWxce ,'LxEkf lM d`xi¥¨¤¨§§§¨§©¥
mWM ,'d`xi' 'd`xi' dkxal mpFxkf¦§¨¦§¨¨¦§¤¥¨¤§¥
,K`lOd Fl xn`e ,'eke zF`xl `AW¤¨¦§§¨©©©§¨
mlFrd on dOE`d xFwrl `A dY ©̀¨¨©£¨¨¦¨¨
zF`xl dvFx `Ed KExA WFcTdW¤©¨¨¤¦§
df xace ,dpXA minrR WlW mzF`¨¨§¨¦©¨¨§¨¨¤
on mcA`n dY` m` mEwi K`id¥¨¨¦©¨§©§¨¦

:oiadl lwe .mlFrdhk dxez ¨¨§©§¨¦
(hk)ú,zEpBd `id dnE ,miWwn Wi¥©§¦©¦©§

`N` igM oi` xn` Fnvr `Ed `dC§¨©§¨©¥Ÿ¦¤¨
WFcTdW drXd oiEkl rcFi ip`W¤£¦¥©§©¥©¨¨¤©¨
i"Wx WxiRW FnM ,qrFM `Ed KExÄ¥§¤¥¥©¦
oM m`e ,''d mrf `l mrf` dnE' oOwl§©¨¨¤§ŸŸ¨©§¦¥
lW zrd eiWkr did `NW zEpBd Edn©©§¤Ÿ¨¨©§¨¨¥¤
wlA rcFi did `l dfC ,xnFl Wie .mrf©©§¥©§¤Ÿ¨¨¥©¨¨
iM' wlA xn` `dC ,dNgYn mixVde§©¨¦¦§¦¨§¨¨©¨¨¦
xW`e Kxan KxaY xW` z` iYrcï©§¦¥£¤§¨¥§Ÿ¨©£¤

m` lNwl FciA oi` `de ,'x`Ei x`ŸŸ¨§¨¥§¨§©¥¦
mFrfi `l `OWe ,'d mrFGW zrA `lŸ§¥¤¥§¤¨Ÿ¦§
mrlAW xnFl Kixv KgxM lr `N` ,'d¤¨©¨§¨¨¦©¤¦§¨
KgxM lr ikd xzaE ,cFQd dNB `lŸ¦¨©¨©¨¦©¨§¨
.oiadl lwe ,xaCd dNB FzaFhA `NW¤Ÿ§¨¦¨©¨¨§©§¨¦

:il d`xpl dxez ¦§¤¦
(l)à,xnFlM .oirFx xt`A ,WExiR¥¨£¨¦§©

,Fl dxn`e .dcVA oirFx miqEQd©¦¦©¨¤§¨§¨
,od Dl xn` ,'Lpz` ikp` `Fld'£¨Ÿ¦£Ÿ§¨©¨¥
xW`' ,Fl dxn` .daikxl `le `Vnl§©¨§Ÿ¦§¦¨¨§¨£¤
KxC ,miwxtl Dl xn` ,'ilr Yakẍ©§¨¨©¨©¨¦§¨¦¤¤
mFId cr LcFrn' ,Fl dxn` .irx £̀©¨§¨¥§©©
,ilv` YakW mB `N` cFr `le ,'dGd©¤§Ÿ¤¨©¨©§¨¤§¦
bWia`aE ,'iYpMqd oMqdd' xn`PW¤¤¡©©©§¥¦§©§¦©£¦©
,'zpkFq KlOl idYe' aizM ziOpEXd©©¦§¦©§¦©¤¤¤¤

:znOgn WExiR`l dxez ¥§©¤¤
(al)á,izF` dz`xW liaWA ,xnFlM§©¦§¦¤¨£¨¦

:dzhp KklEâ,i"Wxl dWwC ,xnFlM §¨¨§¨§©§¨¤§©¦
i`w dn lr `Ed oFwixhFp 'hxi'C oeiM¥¨§¨©§¦©¨¨¥
dPd'` i`wC uxznE .'iCbpl KxCd'©¤¤§¤§¦§¨¥§¨¥©¦¥
dPd' ,xn`w ikde ,'ohUl iz`vi ikp`̈Ÿ¦¨¨¦§¨¨§¨¦¨¨©¦¥
YkldW KxCd iM ohUl iz`vi ikp`̈Ÿ¦¨¨¦§¨¨¦©¤¤¤¨©§¨

E iz`pwl ,iCbpl diddfaE .'iphipwdl ¨¨§¤§¦§¦§¨¦§©§¦¥¦¨¤
,azMW m"`xd ziiWEw zvw aXizi¦§©¥§¨§©¨§¥¤¨©
'iM' zNn WxRzn Ki` iYrci `le§Ÿ¨©§¦¥¦§¨¥¦©¦

:w"Fce .dGd mFwOAã:xdn ,xnFlM ©¨©¤§§©¦¥
älrA 'hxI'W ,`xw xn`w ikde§¨¦¨¨©§¨¤¨©©©

`EdW ,'iCbpl' ,mrlA EpiidC ,'KxCd'©¤¤§©§¦§¨§¤§¦¤
,`Ed xvw `xwnE .izFxndlE iqrkl§©§¦§©§¦¦§¨¨¨
'lrA' ,md mixqg zFaiY iYWC¦§¥¥£¥¦¥©©
hxi iM' ,azMil iE`x KkC ,'KxCd'e§©¤¤§¨¨¦¨¥¦¨©
dfaE .'iCbpl `EdW KxCd KxCd lrA©©©¤¤©¤¤¤§¤§¦¨¤
FhEWRd i"Wx `iadW i`n iOp `gip¦¨©¦©¤¥¦©¦©§
iR lrW itl ,WxcOd `iadW xg`l§©©¤¥¦©¦§¨§¦¤©¦



פג wlaÎzweg zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz 'i iying meil inei xeriy
ּדוד" לׁשֹון å"וּתכל "ירט" אחרינא: לי ׁשנא .æוכן טז)רצֹון, אֹותֹו(איוב ּומנחם מפּיס - ירטני" רׁשעים "ועלֿידי ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָ

מקניטים  אּלא ׁשאינן רׁשעים, .עלֿידי ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ

(âì)ìL äæ éðôì èzå ïBúàä éðàøzåéìeà íéìâø L ©¦§©̧¦Æ¨«¨½©¥´§¨©½¤−¨´§¨¦®©Æ
dúBàå ézâøä äëúà-íb äzò ék éðtî äúèð̈«§¨´¦¨©½¦¬©¨²©«Ÿ§¨¬¨©−§¦§¨¬

:éúééçä¤«¡¥«¦
i"yx£‰˙Ë ÈÏe‡∑"לּולא" ׁש"אּולי"çּכמֹו ּפעמים , «»¿»ְְִֵֶַָ

"לּולא" ּבלׁשֹון ‰¯‚Èz.מׁשּמׁש ‰Î˙‡ŒÌb∑ זה הרי ְְִֵֵַ«…¿»»«¿ƒֲֵֶ
מסרס  ּכלֹומר,èמקרא ,"אֹות הרגּתי "ּגם ּכמֹו: והּוא , ְְְְְְְִִַַַָָָֹ

ּבלבד  העּכבה ההריגה éלא ּגם ּכי עלֿידי, קראת. ְְְֲִִִִַַַַַָָָָָָֹ
È˙ÈÈÁ‰ d˙B‡Â∑(במ"ר)והֹוכיחת ׁשּדּברה מּפני ëועּתה ¿»∆¡≈ƒְְְְְִִִֵֶַַָָ

"וּיאמר  ׁשּכתּוב: ּכמֹו ּבתֹוכחּתּה, לעמד יכלּת ְְְְְֲֶֶַַַָָָָֹֹֹֹולא
את  ׁשּסּלקה היא זֹו יאמרּו: ׁשּלא הרגּתיה, - ְְְֲִִִֶֶֶַָָֹֹֹלא"
הּמקֹום  ׁשחס להׁשיב; יכֹול ולא ּבתֹוכחּתּה ְְְְְִִֶַַָָָָָָֹּבלעם

וכן הּברּיֹות. ּכבֹוד כ)על ּתהרגּו",(ויקרא הּבהמה "ואת : ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָֹ
הּבהמה"(שם)וכן ואת האּׁשה את "והרגּת :. ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָ

(ãì)àì ék éúàèç ýåýé Càìî-ìà íòìa øîàiå©¸Ÿ¤¦§¹̈¤©§©³§Ÿ̈Æ¨½̈¦¦ µ´Ÿ
òø-íà äzòå Cøca éúàø÷ì ávð äzà ék ézòãé̈©½§¦¦¬©¨²¦¨¬¦§¨¦−©¨®¤§©¨²¦©¬

éðéòa:él äáeLà E §¥¤−¨¬¨¦«
i"yx£ÈzÚ„È ‡Ï Èk∑;הֹודה ועלּֿכרחֹו ּגנּותֹו, זה ּגם ƒ…»«¿ƒְְְֶַַָָ

העיד  ּופיו עליֹון, ּדעת ׁשּיֹודע מׁשּתּבח היה ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשהּוא
ידעּתי" Èl."לא ‰·eL‡ EÈÈÚa Ú¯ŒÌ‡∑ להתריס ְִַָֹƒ«¿≈∆»»ƒְְִַ
הּמקֹום  ּבעצמֹוìנגד הּוא לֹו: אמר זֹו. ּתׁשּובה היא ְְְִֶֶַַַָָָ

למּוד  ּדבריו! את מבּטל מלא ואּתה ללכת, ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָצּוני
לאברהם  אמר מחזירֹו. ּומלא ּדבר ׁשאֹומר ,ּבכ ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָהּוא

כב) ּבּטל (בראשית מלא ועלֿידי וגֹו'" אתּֿבנ "קחֿנא :ְְְְְִִֵֵֶַַַָָ
לׁשּוב  אני צרי ּבעיני רע אם אני, אף ּדברֹו, .את ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָ

(äì)íéLðàä-íò Cì íòìa-ìà ýåýé Càìî øîàiå©ŸÁ¤Á©§©̧§Ÿ̈¹¤¦§À̈¥µ¦¨´£¨¦½
éìà øaãà-øLà øácä-úà ñôàåøaãú Búà E §¤À¤¤©¨¨²£¤£©¥¬¥¤−Ÿ´§©¥®

:÷ìá éøN-íò íòìa Cìiå©¥¬¤¦§−̈¦¨¥¬¨¨«
i"yx£ÌÈL‡‰ŒÌÚ CÏ∑(במ"ר) מֹוליכין ּבּה ,ליל רֹוצה ׁשאדם ּבדרîאֹותֹו.ÒÙ‡Â∑ הּדבר את עלּֿכרחð ≈ƒ»¬»ƒִִֵֵֶֶֶֶַָָָ¿∆∆ְֲֶַַָָָ

Ïz˙לג  Ôc ÈÓ„˜ ÔÓ ˙ËÒe ‡z‡ È˙ÊÁÂ«¬«¿ƒ«»»¿«ƒ√»«¿«¿«
ÔÚÎ È¯‡ ÈÓ„˜ ÔÓ ˙ËÒ ‡Ï ÔBÙ el‡ ÔÈÓÊƒ¿ƒƒ»¿«ƒ√»«¬≈¿«

:˙ÈÓi˜ d˙ÈÂ ˙ÈÏË˜ C˙È Û‡«»»¿»ƒ¿»««≈ƒ

Ï‡לד  È¯‡ ˙È·Á ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓÏ ÌÚÏa ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿«¿»»«¿»»ƒ¬≈»
ÔÚÎe ‡Á¯‡a È˙eÓ„˜Ï „zÚÓ z‡ Èc ˙ÈÚ„È¿»ƒƒ«¿¿««»√»ƒ¿»¿»¿«

:ÈÏ ·B˙‡ CÈÈÚa LÈa Ì‡ƒƒ¿≈»≈ƒ

ÌÚלה  Ïf‡ ÌÚÏ·Ï ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ¯Ó‡Â«¬««¿»»«¿»¿ƒ¿»ƒ≈ƒ
CnÚ ÏlÓ‡ È„ ‡Ób˙t ˙È „BÁÏe ‡i¯·bÀ¿«»¿»ƒ¿»»ƒ¬«≈ƒ»
:˜Ï· È·¯·¯ ÌÚ ÌÚÏa ÏÊ‡Â ÏlÓz d˙È»≈¿«≈«¬«ƒ¿»ƒ«¿¿≈»»

minkg izty

.xvw `xwn xnFl Kixv oi` WxcOd©¦§¨¥¨¦©¦§¨¨¨
:oiadl lweå,`Ed xqg oM mbC §©§¨¦§©¥¨¥

aqEn Fpi`e ,dawp oFWl `Ed 'lkYe'C§©§©§§¥¨§¥¨
:'ceC Wtp lkYe' zFidl Kixve ,ceC lr©¨¦§¨¦¦§©§©¤¤¨¦

æiM' ,dNgYaM `xwn lW FxEAig mbe§©¦¤¦§¨§©§¦¨¦
`EdW KxcA Klil KxCd lrA dvẍ¨©©©¤¤¥¥§¤¤¤
'hxi' oFW`x WExitl `N` ,'iCbpl§¤§¦¤¨§¥¦¨©
oFWl 'hxi' df WExitlE ,xdn oFWl§¦¥§¥¤¨©§

:oFvxbl dxez ¨
(bl)çrnWn 'ilE`'C ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦§©©§©

:dzhp i`Ce `de ,dzhp `OWèdWwC ¤¨¨§¨§¨©©¨§¨§¨¤
rnWn 'iYbxd dkz` mb'C ,Dil¥§©Ÿ§¨¨©§¦©§©
dfe ,xg` mc` mEW bxd dNgYaC§©§¦¨¨©¨¨©¥§¤
mdW wlA ixU xnFl oi`C ,Fpi ¥̀§¥©¨¥¨¨¤¥
mr Kl' aizM `dC ,dxiard ixEqxq©§¥¨£¥¨§¨§¦¥¦
dnC mixrPd xnFl oi`e ,'miWp`d̈£¨¦§¥©©§¨¦§©

'mb'C xnFl oi`e ,mz`Hg dnE mrWR¦§¨©©¨¨§¥©§©
iYbxdW FnM xnFlM ,oFz`d lr i`ẅ¥©¨¨§©§¤¨©§¦
aizM `dC ,LzF` iYbxd oFz`d̈¨¨©§¦§§¨§¦

:'iziigd DzF`e'é`l ,xnFl FpFvx §¨¤¡¥¦§©Ÿ
'mB' `N` ,KliNn LzF` iYaMrW¤¦©§¦§¦¥¥¤¨©
:Ll rxi` WExiR ,'Lz`xw' .LiYbxd£©§¦§¨¨¥¥©§

ë'dzhp ilE`' aizkCn ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦¦¦§¦©¨§¨
dYr iM ipRn dzhp `l i`' xnFlM ,'ebe§©¦Ÿ¨§¨¦¨©¦©¨
,'iziigd DzF`e iYbxd dkz` mB©Ÿ§¨¨©§¦§¨¤¡¥¦
`l dzhPW eiWkr la` rnWn©§©£¨©§¨¤¨§¨Ÿ
Fl did eiWkr dAxC` ,dOle ,iziigd¤¡¥¦§¨¨©§©¨©§¨¨¨
,eipRn dzhpe li`Fd xzFi DzFigdl§©£¨¥¦§¨§¨¦¨¨
,Dbxd KklC ,WxtnE .Dbxd dOle§¨¨£¨¨§¨¥¦§¨£¨¨
zNn WExitE .'ek dxACW ipRn¦§¥¤¦§¨¥¦©
,KbxFd iziid xnFl FpFvx ,'iYbxd'¨©§¦§©¨¦¦§¥
iziid iOp FWExiR 'iziigd' oM m`e§¦¥¤¡¥¦¥©¦¨¦¦

:DbxdW dGn Epcnle ,dIgncl dxez §©¤§¨©§¦¤¤£¨¨
(cl)ìrx i`Ce `d ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦¨©©¨

,dWw cFre .eilr svw `dC ,eipirA§¥¨§¨¨©¨¨§¨¤
LipirA rnWnC ,il dOl 'LipirA' zNn¦©§¥¤¨¨¦§©§©§¥¤
'il' zNn ,dWw cFre .xg` ipirA `le§Ÿ§¥¥©¥§¨¤¦©¦
cbp qixzdl WxiR df lre .il dOl̈¨¦§©¤¥¥§©§¦¤¤
.zFiWETd lM EvxFzi dfaE ,'eke mFwOd©¨¨¤§§¨©§

:oiadl lwedl dxez §©§¨¦
(dl)îmrlA xn`W oeiM ,ok `l m`C§¦Ÿ¥¥¨¤¨©¦§¨

`N` ,'aEW' xnFl Fl did ,'iN daEW`'¨¨¦¨¨©¤¨
Fl xn` ,'ek dvFx mc`W KxcA mEXn¦§¤¤¤¨¨¤¨©

:'Kl'ðK`lOd giexd dn ,ok `l m`C ¥§¦Ÿ¥©¦§¦©©©§¨
mXdW ipRn ,eixg` scxW FzticxA¦§¦¨¤¨©©£¨¦§¥¤©¥
Fl xn`W xEarA m` ,FR` Fl dxg̈¨©¦©£¤¨©
xn` xaM ixd ,'ebe 'xaCd z` qt`e'§¤¤¤©¨¨£¥§¨¨©
o`M cr ,'ebe 'xaCd z` K`e' mXd Fl©¥§©¤©¨¨©¨



wlaÎzwegפד zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz `"i iyiy meil inei xeriy
וגֹו' אדּבר ÌÈL‡‰ŒÌÚ.אׁשר CÏ∑ עּמהם חלק העֹולם ñּכי מן להאבד וסֹופ.˜Ï· È¯NŒÌÚ∑ ׂשמח ְֲֲֵֶַ≈ƒ»¬»ƒְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָƒ»≈»»ֵַָ

ּכמֹותם  .לקּללם ְְְַָָ

(åì)øéò-ìà Búàø÷ì àöiå íòìá àá ék ÷ìa òîLiå©¦§©¬¨−̈¦´¨´¦§¨®©¥¥̧¦§¨¹¤¦´
:ìeábä äö÷a øLà ïðøà ìeáb-ìò øLà áàBîÀ̈£¤Æ©§´©§½Ÿ£¤−¦§¥¬©§«

i"yx£˜Ïa ÚÓLiÂ∑לבּׂשרֹו ׁשלּוחים BÓ‡·.ׁשלח ¯ÈÚŒÏ‡∑(רבה ׁשּלֹו(במדבר מטרֹוּפֹולין החׁשּובה òאּלּו עיר , «ƒ¿«»»ְְְִַַָ∆ƒ»ְֲִִֵֶֶַָ
לעקר! מבּקׁשים אּלּו מה ראה לֹומר: .ׁשּלֹו, ְְְֲִֵֵֶַַַָֹ

(æì)éìà ézçìL çìL àìä íòìa-ìà ÷ìa øîàiåE ©¸Ÿ¤¨¹̈¤¦§À̈£ŸÁ¨¸Ÿ©¨©³§¦¥¤̧Æ
ìëeà àì íðîàä éìà zëìä-àì änì Cì-àø÷ì¦§Ÿ½̈¨¬¨«Ÿ¨©−§¨¥¨®©«ª§½̈¬Ÿ©−

:Eãak©§¤«
i"yx£E„ak ÏÎe‡ ‡Ï ÌÓ‡‰∑ׁשּסֹופֹו ּבקלֹון ôנתנּבא, מעּמֹו .לצאת «À¿»…««¿∆ְְִִֵֵֵֶַָָ

(çì)éìà éúàá-äpä ÷ìa-ìà íòìa øîàiåäzò E ©¸Ÿ¤¦§¹̈¤¨À̈¦«¥¨̧¦Æ¥¤½©¾̈
íéäìà íéNé øLà øácä äîeàî øac ìëeà ìëéä£¨¬Ÿ©−©¥´§®¨©¨À̈£¤̧¨¦¯¡Ÿ¦²

:øaãà Búà éôa§¦−Ÿ¬£©¥«

ß fenz `"i iyiy mei ß

(èì):úBöç úéø÷ eàáiå ÷ìa-íò íòìa Cìiå©¥¬¤¦§−̈¦¨¨®©¨−Ÿ¦§©¬ª«
i"yx£˙BˆÁ ˙È¯˜∑אּלּו יעקרּו ׁשּלא ורחם ראה לֹומר: ּבחּוצֹותיה, וטף נׁשים אנׁשים, ׁשוקים, מלאה .עיר ƒ¿«Àְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

(î)íéøOìå íòìáì çlLéå ïàöå ø÷a ÷ìa çaæiå©¦§©¬¨−̈¨¨´¨®Ÿ©§©©´§¦§½̈§©¨¦−
:Bzà øLà£¤¬¦«

i"yx£Ô‡ˆÂ ¯˜a∑(שם) מעט ּבלבד öּדבר אחד וצאן אחד ּבקר ,. »»»…ְְִֶֶַָָָָָָָֹֻ

Ùe˜לו  ÌÚÏ· ‡˙‡ È¯‡ ˜Ïa ÚÓLe¿«»»¬≈¬»ƒ¿»¿«
ÌeÁz ÏÚ Èc ·‡BÓ„ ‡z¯˜Ï d˙eÓ„˜Ï»√»≈¿«¿»¿»ƒ«¿

:‡ÓeÁz ¯ËÒa Èc ÔB¯‡«¿ƒƒ¿«¿»

ÈÁÏL˙לז  ÁÏLÓ ‡Ï‰ ÌÚÏ·Ï ˜Ïa ¯Ó‡Â«¬«»»¿ƒ¿»¬»ƒ¿«¿»ƒ
È˙ÂÏ ‡˙È˙‡ ‡Ï ‡ÓÏ CÏ È¯˜ÓÏ C˙ÂÏ¿»»¿ƒ¿≈»¿»»»≈»¿»ƒ
ÏÈÎÈ ‡‡ ˙ÈÏ ¯Ó‡ ‡˙ÈÂ‰ ‡ËLe˜a‰«¿¿»¬≈»»«≈¬»»ƒ

:C˙e¯wÈÏ¿«»»

ÔÚkלח  C˙ÂÏ È˙È˙‡ ‡‰ ˜Ï·Ï ÌÚÏa ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿»»»»≈ƒ¿»»¿«
ÈeLÈc ‡Ób˙t ÌÚcÓ ‡ÏlÓÏ ‡ÏÎÈ ÏÎÈÓ‰¬≈«»ƒ¿»¿«»»ƒ»»ƒ¿»»ƒ«ƒ

:ÏlÓ‡ d˙È ÈÓeÙa ÈÈ¿»¿ƒ»≈¬«≈

È¯˜Ï˙לט  B˙‡Â ˜Ïa ÌÚ ÌÚÏa ÏÊ‡Â«¬«ƒ¿»ƒ»»«¬¿ƒ¿«
:È‰BÊBÁÓ»ƒ

ÌÚÏ·Ïמ  ÁÏLe ÔÚÂ ÔÈ¯Bz ˜Ïa ÒÎe¿≈»»ƒ¿»¿«¿ƒ¿»
:dnÚ Èc ‡i·¯·¯Ïe¿«¿¿«»ƒƒ≈

minkg izty

i"Wx `ivFdW d`xp ile .m"`xd oFWl§¨§¥§¦¦§¤¤¦©¦
oFWl iM rEci iM ,'qt`' oFWNn df¤¦§¤¤¦¨©¦§
,oiprd F` xaCd xCrd lr xn`p 'qt`'¤¤¤¡©©¤§¥©¨¨¨¦§¨

oM mB WxiRW FnM(aizp xi`n)zNnA §¤¥¥©¥¥¦¨¦§¦©
mrlA l` K`lOd ixaC didie .'qt`'¤¤§¦§¤¦§¥©©§¨¤¦§¨
`id LYaWgnAW Kzkild la` ,'Kl'¥£¨£¦¨§¤§©£©§§¦
dY` 'ebe 'xW` xaCd z`' iM ,zxcrp¤¡¤¤¦¤©¨¨£¤©¨

:xAcl gxkEnñmr' ,i"Wxl dWwC §¨§©¥§¨¤§©¦¦
Lwlg iM fOxl `N` ,il dOl 'miWp`d̈£¨¦¨¨¦¤¨§©¥¦¤§§
`NW WxitE i"Wx KRdnC `de .mdOr¦¨¤§¨¦§©¥©¦¥¥¤Ÿ
`A i"WxC xnFl Wi ,`xTd KxC lr©¤¤©§¨¥©§©¦¨
'Kl' zNO` i`w 'ebe 'qt`'C zFxFdl§§¤¤¨¥©¦©¥
iM ,'eke dvFx mc`W KxcA FA EWxCW¤¨§§¤¤¤¨¨¤¦

'eke Lwlg iM 'miWp`d mr' Wxcn lr©¦§©¦¨£¨¦¦¤§§
xnFl oi`C ,'qt`' oFWl eilr ltFp oi ¥̀¥¨¨§¤¤§¥©
`Ede `zixg` `zNn 'ebe 'qt`e'§¤¤¦§¨©£¦¨§
zNnC sEHird e"ie ,xEAiC zNgY§¦©¦¨¨¦§¦©
KgxM lr `N` ,il dOl 'qt`e'§¤¤¨¨¦¤¨©¨§¨

:WxitcMel dxez ¦§¥¥
(el)òdOl 'a`Fn xir' ,ok `l m`C§¦Ÿ¥¦¨¨¨

Fz`xwl `vIW cFaMd ricFdl m` ,il¦¦§¦©©¨¤¨¨¦§¨
`vIe' xnFl Fl did ,FlEaB dvw cr©§¥§¨¨©©¥¥
KixS dn ,'FlEaB dvw xir l` Fz`xwl¦§¨¤¦§¥§©¨¦
lEaB lr xW` a`Fn xir l`' xnFl©¤¦¨£¤©§
zixw' iAB EWxC dfA `vFIke .'oFpx ©̀§§©¥¨¤¨§©¥¦§©
m`C ,oOwl i"Wx WxiRW FnM 'zFvEg§¤¥¥©¦§©¨§¦

dOl 'zFvEg zixw E`aIe' ok `lŸ¥©¨Ÿ¦§©¨¨
:ilfl dxez ¦

(fl)ô(dix` xEB)Dil ded ok `l m`C ©§¥§¦Ÿ¥£¨¥
lkE` `l Yxn` mpn`d' xninl§¥©©ª§¨¨©§¨Ÿ©
,'LcAM lkE` `l mpn`d' i`n ,'LcAM©§¤©©ª§¨Ÿ©©§¤
cAki `NW zn`d `Ed KMW `N ¤̀¨¤¨¨¡¤¤Ÿ§©¥

:FzF`gl dxez

(n)ö,'c`n LcAk` cAk iM' aizkCn¦¦§¦¦©¥£©¤§§Ÿ
FcAM i`Ce ,'xwaE o`v' aYknl il dOl̈¨¦§¦§©Ÿ¨¨©©¦§
mlFrd lM KxcC ,cFre .FgihadW FnM§¤¦§¦§§¤¤¨¨¨

`Ed oMmi`Ad mixVl miglFXW ¥¤§¦©¨¦©¨¦
oMW lke ,dYWnE lk`n mlv ¤̀§¨©£¨¦§¤§¨¤¥
E`AW FY` xW` mixVle mrlal§¦§¨§©¨¦£¤¦¤¨



פה wlaÎzweg zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz `"i iyiy meil inei xeriy

(àî)úBîa eäìòiå íòìa-úà ÷ìa çwiå ø÷aá éäéå©§¦´©½Ÿ¤©¦©³¨¨Æ¤¦§½̈©©«£¥−¨´
:íòä äö÷ íMî àøiå ìòä®©©©¬§¦−̈§¥¬¨¨«

i"yx£ÏÚa ˙BÓa∑ אלילים עבֹודת ׁשם - ּדחלּתּה לרמת .ּכתרּגּומֹו: »»«ְְְְֱֲִִֵֵַַַַַָ

âë(à)äòáL äæá éì-äða ÷ìa-ìà íòìa øîàiå©³Ÿ¤¦§¨Æ¤¨½̈§¥¦¬¨¤−¦§¨´
:íéìéà äòáLå íéøô äòáL äæa éì ïëäå úçaæî¦§§®Ÿ§¨¥¬¦Æ¨¤½¦§¨¬¨¦−§¦§¨¬¥¦«

(á)íòìáe ÷ìa ìòiå íòìa øac øLàk ÷ìa Nòiå©©©́¨½̈©«£¤−¦¤´¦§¨®©©̧©¨¨¯¦§¨²
:çaæna ìéàå øẗ¬¨©−¦©¦§¥«©

(â)äëìàå Eúìò-ìò ávéúä ÷ìáì íòìa øîàiå©¸Ÿ¤¦§¹̈§¨À̈¦§©¥»©«Ÿ¨¤¼¼§¥«§À̈
ézãbäå éðàøi-äî øáãe éúàø÷ì ýåýé äøwé éìeà©º¦¨¤³§Ÿ̈Æ¦§¨¦½§©¬©©§¥−¦§¦©´§¦

:éôL Cìiå Cì̈®©¥−¤¤«¦
i"yx£È˙‡¯˜Ï '‰ ‰¯wÈ ÈÏe‡∑ לדּבר רגיל ּבּיֹום ÷אינֹו ÈÙL.עּמי CÏiÂ∑לׁשֹון יחידי, ׁשפי ּכתרּגּומֹו: «ƒ»∆ƒ¿»ƒְִִִֵֵַַָ«≈∆∆ƒְְְְִִִַֹ

עּמֹו ׁשאין ׁשתיקה øוׁשקט, .אּלא ְִִֵֶֶֶֶָָָ

(ã)úòáL-úà åéìà øîàiå íòìa-ìà íéäìà øwiå©¦¨¬¡Ÿ¦−¤¦§¨®©Ÿ́¤¥À̈¤¦§©³
:çaæna ìéàå øt ìòàå ézëøò úçaænä©¦§§ŸÆ¨©½§¦¨©²©¨¬¨©−¦©¦§¥«©

i"yx£¯wiÂ∑ טמאת לׁשֹון ּגנאי, לׁשֹון עראי, לׁשֹון «ƒ»ְְְְְֲַַַֻ
ּובבּזיֹון  ּבקׁשי ּכלֹומר אליו ùקרי, נגלה היה ולא , ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָֹֹ

יׂשראל  ׁשל חּבתן להראֹות ּבׁשביל אּלא .ּבּיֹום ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ
˙ÁaÊn‰ ˙Ú·LŒ˙‡∑ אין ערכּתי" מזּבחת "ׁשבעה ∆ƒ¿««ƒ¿¿…ְְְְִִִֵַָָֹ

לפניו: אמר הּמזּבחת". "אתֿׁשבעת אּלא ּכאן, ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹּכתיב
ואני  מזּבחֹות, ׁשבעה לפני ּבנּו אּלּו ׁשל ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָאבֹותיהם

אר ּבעה ּבנה אברהם ּכּלן. ּכנגד יב)ערכּתי :(בראשית ְְְְִֶֶַַַָָָָָָָָֻ

אליו" הּנראה לה' מזּבח ׁשם "וּיעּתק (שם)"וּיבן : ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ
וגֹו'" ההרה יג)מּׁשם ואחד (שם וגֹו'", אברם "וּיאהל : ְְְְֱִֶֶַַַָָָָָָ

הּמֹורּיה כב)ּבהר אחד(שם ּבנה ויצחק כו). "וּיבן (שם : ְְְִִִֶֶַַַָָָָָ
ויעקב  ּבאר". יצחק עבדי ׁשם וּיכרּו וגֹו', מזּבח ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָֹׁשם

ּבׁשכם אחד ׁשּתים: לג)ּבנה אל(שם ּבבית (שם ואחד ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָ
ÁaÊna.לה) ÏÈ‡Â ¯t ÏÚ‡Â∑ ואברהםú העלה לא »««»»«ƒ«ƒ¿≈«ְְֱֶַָָָֹ

אחד  איל .אּלא ִֶֶַָָ

(ä)÷ìa-ìà áeL øîàiå íòìá éôa øác ýåýé íNiå©¨¯¤§Ÿ̈²¨−̈§¦´¦§¨®©²Ÿ¤¬¤¨−̈
:øaãú äëå§¬Ÿ§©¥«

ÌÚÏaמא  ˙È ˜Ïa ¯·„e ‡¯Ùˆ· ‰Â‰Â«¬»¿«¿»¿«»»»ƒ¿»
ÔÓ ˙ˆ˜ ÔnzÓ ‡ÊÁÂ dzÏÁc ˙Ó¯Ï d˜q‡Â¿«¿≈¿»«««¿≈«¬»ƒ«»¿«ƒ

:‡nÚ«»

Ú·L‡א  ‡Î‰ ÈÏ ‰a ˜Ï·Ï ÌÚÏa ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿»»¿≈ƒ»»«¿»
ÔÈ¯B˙ ‡Ú·L ‡Î‰ ÈÏ Ô˜˙‡Â ÔÈÁa„Ó«¿¿ƒ¿«¿≈ƒ»»«¿»ƒ

:ÔÈ¯Î„ ‡Ú·LÂ¿«¿»ƒ¿ƒ

q‡Â˜ב  ÌÚÏa ÏÈlÓ È„ ‡Ók ˜Ïa „·ÚÂ«¬«»»¿»ƒ«ƒƒ¿»¿«≈
:‡Áa„Ó Ïk ÏÚ ¯Î„e ¯Bz ÌÚÏ·e ˜Ïa»»ƒ¿»¿««»«¿¿»

C˙ÏÚג  ÏÚ „zÚ˙‡ ˜Ï·Ï ÌÚÏa ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿»»ƒ¿«««¬»»
ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ Ú¯ÚÈ ÌÈ‡Ó C‰È‡Â¿≈«»ƒ¿»«≈«ƒ√»¿»
ÏÊ‡Â CÏ ÈeÁ‡Â ÈpÊÁÈ„ ‡Ób˙Ùe È˙eÓ„˜Ï»√»ƒƒ¿»»¿«¬ƒ«ƒ¿≈«≈»«¬«

:È„ÈÁÈ¿ƒƒ

Ó‡Â¯ד  ÌÚÏa ˙ÂÏ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ Ú¯ÚÂ«¬«≈«ƒ√»¿»¿»ƒ¿»«¬«
¯Bz ˙È˜q‡Â ˙È¯cÒ ÔÈÁa„Ó ‡Ú·L ˙È dÏ≈»«¿»«¿¿ƒ«»ƒ¿«≈ƒ

:‡Áa„Ó Ïk ÏÚ ¯Î„e¿««»«¿¿»

ez·ה  ¯Ó‡Â ÌÚÏ·„ ‡ÓeÙa ‡Ób˙t ÈÈ ÈeLÂ¿«ƒ¿»ƒ¿»»¿»¿ƒ¿»«¬«
:ÏlÓz ÔÈ„Îe ˜Ïa ˙ÂÏ¿»»»¿≈¿«≈

minkg izty

aizM Kkl `N` .FzEgilWA FliaWA¦§¦¦§¦¤¨§¨§¦
FnM FcAM `lC Ll xnFl ,'o`ve xwA'¨¨¨Ÿ©§§Ÿ¦§§
`lC ,hrEn xacA `N` FgihadW¤¦§¦¤¨§¨¨¨§Ÿ
,cg` o`ve cg` xwA `N` Fl glẄ©¤¨¨¨¤¨§Ÿ¤¨
xn`W wlA lW FzrWx ricFdlE§¦©¦§¨¤¨¨¤¨©

:hrn dUre dAxd`n dxez ©§¥§¨¨§©
bk(b)÷oke ,'dliNd dt Epil' aizkcM§¦§¦¦Ÿ©©§¨§¥

itl FWExiRW 'mipir iElbE ltFp' xn`̈©¥§¥©¦¤¥§¦
`N` d`xp Fpi`W ,FnEBxzM FhEWR§§©§¤¥¦§¤¤¨

.FzHn lr akFW `EdWM dliNAxEB) ©©§¨§¤¥©¦¨
(dix`oFWl 'ilE`' xn` dOl ok `l m`C ©§¥§¦Ÿ¥¨¨¨©©¨

'sqI dn drc`e' xn` dlrnlE wREqn§¨§©§¨¨©§¥§¨©Ÿ¥
WFcTdW gEhA didW rnWOW 'ebe¤©§©¤¨¨¨©¤©¨

:FOr xAci `Ed KExAøKlFdW oeiM ¨§©¥¦¥¨¤¥

:FOr xAcl xag Fl oi` ,cigic dxez ¨¦¥¨¥§©¥¦
(c)ùdxwn oFWNn 'iWwA' xn`̈©§Ÿ¦¦§¦§¤

:ixw oFWNn 'oFiGaaE' ,i`xreúm`C ©£©§¦¨¦§¤¦§¦
dn ,Dil irAin 'zFlFr lr`e' ,ok `lŸ¥¨©©¦¨¥¥©
`l `N` ,'li`e xR' xnFl cEnlY©§©¨¨©¦¤¨Ÿ

:'ek mdxa`Md dxez §©§¨¨
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(å)éøN-ìëå àeä Búìò-ìò ávð äpäå åéìà áLiå©¨´¨¥½̈§¦¥¬¦−̈©«Ÿ¨®−§¨¨¥¬
:áàBî¨«

(æ)-Cìî ÷ìá éðçðé íøà-ïî øîàiå BìLî àOiå©¦¨¬§¨−©Ÿ©®¦Â£Â̈©§¥̧¦¨¨³¤«¤
äîòæ äëìe á÷òé él-äøà äëì íã÷-éøøäî áàBî¨Æ¥«©§¥¤½¤§¨Æ¨«¨¦´©«£½Ÿ§−̈«Ÿ£¨¬

:ìàøNé¦§¨¥«
i"yx£Ï‡¯NÈ ‰ÓÚÊ ‰ÎÏe ·˜ÚÈ ÈlŒ‰¯‡∑ לקּללם לֹו אמר ׁשמֹותיהם מהם àּבׁשני אחד ׁשּמא - »»ƒ«¬…¿»…¬»ƒ¿»≈ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

מבהק  .אינֹו ְֵָֻ

(ç)íòæ àì íòæà äîe ìà äa÷ àì áwà äî́̈¤½Ÿ¬Ÿ©−Ÿ¥®¨´¤§½Ÿ¬Ÿ¨©−
:ýåýé§Ÿ̈«

i"yx£Ï‡ ‰a˜ ‡Ï ·w‡ ‰Ó∑(במ"ר) ראּויים ּכׁשהיּו »∆……«…≈ְְִֶָ
נתקּללּו לא עֹונם:áלהתקּלל את אביהם ּכׁשהזּכיר , ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָֹ

ׁשּנאמר  אּפם, אּלא קּלל לא איׁש", הרגּו באּפם ְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ"ּכי
מט) ּבמרמה (בראשית אביהם ּכׁשּנכנס אּפם". "ארּור :ְְְְֲִִִֶֶַַָָָ

ׁשם? ּנאמר מה להתקּלל, ראּוי היה אביו (שם אצל ְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
נאמרכז) ּבמברכים יהיה". ּגםּֿברּו" כז): "אּלה (דברים : ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָ

"ואּלה  נאמר לא ּבמקּללים אתֿהעם". לבר ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹיעמדּו

אּלא העם", את לקּלל על (שם)יעמדּו יעמדּו "ואלה ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ
קללה  ׁשם עליהם להזּכיר רצה לא - Ï‡.הּקללה" ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֹ…

'‰ ÌÚÊ∑(ו לכּון (ברכות יֹודע ׁשאני אּלא ּכחי אין אני »«ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָֹ
ּכעס  לא והּוא ּבּה, ּכֹועס ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְֵֶַַַָָָָָָֹהּׁשעה

הּללּו הּימים ׁשּנאמרâּכל וזהּו .אלי ו)ׁשּבאתי :(מיכה ְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
ּבלעם  אֹותֹו ּומהֿענה וגֹו' מהּֿיעץ זכרֿנא ְְְִִֶַַַָָָָָָ"עּמי

ה'" צדקֹות ּדעת למען .וגֹו' ְְְִַַַַ

(è)íò-ïä epøeLà úBòábîe epàøà íéøö Làøî-ék¦«¥³Ÿª¦Æ¤§¤½¦§¨−£¤®¤¨Æ
:áMçúé àì íéBbáe ïkLé ããáì§¨¨´¦§½Ÿ©¦−¬Ÿ¦§©¨«

i"yx£ep‡¯‡ ÌÈ¯ˆ L‡¯ÓŒÈk∑ מסּתּכל אני ƒ≈…Àƒ∆¿∆ְֲִִֵַ
אֹותם  רֹואה ואני ׁשרׁשיהם ּובתחּלת ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָּבראׁשיתם
אבֹות  עלֿידי הּללּו, ּוגבעֹות ּכצּורים וחזקים ãמיּסדים ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָֻ

ÔkLÈ.ואּמהֹות  „„·Ï ÌÚŒÔ‰∑לֹו זּכּו אׁשר הּוא ְִָ∆»¿»»ƒ¿…ֲִֶ
ּכתרּגּומֹוäאבֹותיו  ּבדד, לׁשּכן -.‡Ï ÌÈBb·e ְְְֲִַָָָֹ«ƒ…
·MÁ˙È∑ ׁשאר עם ּכלה נעׂשין יהיּו לא ּכתרּגּומֹו: ƒ¿«»ְְְְֲִִִַַָָָֹ

ׁשּנאמר ּגילּולים, עֹובדי ל)האּמֹות אעׂשה (ירמיה "ּכי : ְֱֱִִִֵֶֶֶֶַָֻ
ּדבר  הּׁשאר. עם נמנין אינן - וגֹו'" הּגֹוים ּבכל ְְְְִִִִֵַַָָָָָָָכלה

ׂשמחין  ּכׁשהן ׁשּנאמר åאחר: עּמהם, ׂשמחה אּמה אין ְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻ
לב) ּגילּולים (דברים עֹובדי ּוכׁשהאּמֹות ינחּנּו". ּבדד "ה' :ְְְִִֵֶֶַָָָֻ

עֹולה  ואין ואחד אחד ּכל עם אֹוכלין הם ְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָּבטֹובה,
יתחּׁשב" לא "ּובּגֹוים וזהּו החׁשּבֹון, מן .להם ְְְִִִֶֶֶַַַָָֹ

ÏÎÂו  ‡e‰ d˙ÏÚ ÏÚ „zÚÓ ‡‰Â d˙ÂÏ ·˙Â¿»¿»≈¿»¿«««¬»≈¿»
:·‡BÓ È·¯·«̄¿¿≈»

·Ï˜ז  È¯ac Ì¯‡ ÔÓ ¯Ó‡Â dÏ˙Ó ÏËe¿««¿≈«¬«ƒ¬»«¿«ƒ»»
ÈÏ ËeÏ ‡˙È‡ ‡ÁÈcÓ È¯ehÓ ·‡BÓ„ ‡kÏÓ«¿»¿»ƒ≈«ƒ¿»ƒ»ƒ

:Ï‡¯NÈ ÈÏ C¯z ‡˙È‡Â ·˜ÚÈ«¬…¿ƒ»»≈ƒƒ¿»≈

‡˙¯dÎח  ‡Óe Ï‡ dÈËÏ ‡Ï„ dËBÏ‡ ‡Ó»¬≈¿»«¿≈≈»¬»¿≈
:ÈÈ dÎ¯˙ ‡Ïc¿»»¿≈¿»

d˙ÈÎÒט  ‡˙Ó¯Óe d˙ÈÊÁ ‡i¯eË LÈ¯Ó È¯‡¬≈≈≈«»¬ƒ≈≈»»»¿ƒ≈
‡ÓÏÚ ÔeÒÁÈc ÔÈ„È˙Ú ÔB‰È„BÁÏa ‡nÚ ‡‰»«»ƒ¿≈¬ƒƒ¿«¿¿»¿»

:‡¯ÈÓb Ôec˙È ‡Ï ‡iÓÓÚ·e«¬»«»»ƒ¿»¿ƒ»

minkg izty

(f)àwx `xTA xMfp `NW iR lr s ©̀©¦¤Ÿ¦§©©§¨©
`EdW oeiM ,did KM `nzQn ,'ebe 'dx`'¨¨¦§¨¨¨¨¨¥¨¤
Exn`Ye' `xTA Epivn oke .oM xn`̈©¥§¥¨¦©§¨©Ÿ§
xMfp `NW iR lr s` ,'miWp` dglWp¦§§¨£¨¦©©¦¤Ÿ¦§©

:`xTAg dxez ©§¨
(g)á,'aT` dn' wEqRd WExiR didie§¦§¤¥©¨¨¤Ÿ

ici lr l` miMqi `NW ip` rcFi iM¦¥©£¦¤Ÿ©§¦¥©¨¦
Ellwzp `NXn ,rcFi ip` dOnE ,lNwl§©¥¦¨£¦¥©¦¤Ÿ¦§©§
oi`W .lNwzdl miE`x EidW s` llM§¨©¤¨§¦§¦§©¥¤¥
dvFx mXd oi`W FWExiRW xnFl©¤¥¤¥©¥¤
`l mrf` dnE' i`n oM m` ,mllwl§©§¨¦¥©¨¤§ŸŸ
mXd oi`W xn` xaM ixdW ,''d mrf̈©¤£¥§¨¨©¤¥©¥

qrFM did ENit` oM m` ,mllwl dvFx¤§©§¨¦¥£¦¨¨¥
:mllwl lFki did `l mdd minIAâ ©¨¦¨¥Ÿ¨¨¨§©§¨

`N` lNwl lFki `NW oeiM ,xn`Y m`e§¦Ÿ©¥¨¤Ÿ¨§©¥¤¨
`Ed KExA WFcTd qrFMW onfA¦§©¤¥©¨¨
minId lM qrM `l `Ed KExA WFcTde§©¨¨Ÿ¨©¨©¨¦
x`z `l' midl` Fl xn` dOl ,ElNd©¨¨¨¨©¡Ÿ¦Ÿ¨Ÿ
dzid `l dllTd `dC ,'mrd z ¤̀¨¨§¨©§¨¨Ÿ¨§¨
`Ed KExA WFcTdC xnFl Wie .dlg̈¨§¥©§©¨¨
xFrR lraA lWMil oicizrW rcFi did̈¨¥©¤£¦¦¦¨¥§©©§
mllwn did m`e ,mdilr `aY dtBnE©¥¨¨Ÿ£¥¤§¦¨¨§©§¨
d`A dllTd liaWA xnF` did̈¨¥¦§¦©§¨¨¨¨

:iz`vn .dtBOdh dxez ©©¥¨¨¨¦

(h)ãmiExw zFa`zFdO`e ,'mixEv' ¨§¦¦§¦¨
:'zFraB' zFiExwäKgxM lr ,WExiR §§¨¥©¨§¨

iM' ,`xwOd zNgzl KWnp 'od' i`d©¤¦§¨¦§¦©©¦§¨¦
FnM zFa`d od 'ebe 'mixEv W`xn¥Ÿ¦¥¨¨§
`Ed dn ricFdl `aE ,i"Wx WxiRW¤¥¥©¦¨§¦©©
'mr od' xn`e ,eizFa` Fl EkGW wfgd©Ÿ¤¤¨£¨§¨©¤¨
,eizFa` Fl Ekf xW` `Ede ,'ebe§£¤¨£¨
m`C ,'eke oicizr oFdicFglA FnEBxzM§©§¦§¥£¦¦§¦
xnFl Fl did ,'od' oFWl `Ed dn ok `lŸ¥©§¤¨¨©

:'ebe 'mr `Ede'å,dWw oFW`x mrhlC §¨¦§©©¦¨¤
mr dlM miUrp EidIW iziY `kidn¥¥¨¥¥¤¦§©£¦¨¨¦
.xg` xaC WxiR okl ,milENB icaFrd̈§¥¦¦¨¥¥¥¨¨©¥



פז wlaÎzweg zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz `"i iyiy meil inei xeriy

(å)éøN-ìëå àeä Búìò-ìò ávð äpäå åéìà áLiå©¨´¨¥½̈§¦¥¬¦−̈©«Ÿ¨®−§¨¨¥¬
:áàBî¨«

(æ)-Cìî ÷ìá éðçðé íøà-ïî øîàiå BìLî àOiå©¦¨¬§¨−©Ÿ©®¦Â£Â̈©§¥̧¦¨¨³¤«¤
äîòæ äëìe á÷òé él-äøà äëì íã÷-éøøäî áàBî¨Æ¥«©§¥¤½¤§¨Æ¨«¨¦´©«£½Ÿ§−̈«Ÿ£¨¬

:ìàøNé¦§¨¥«
i"yx£Ï‡¯NÈ ‰ÓÚÊ ‰ÎÏe ·˜ÚÈ ÈlŒ‰¯‡∑ לקּללם לֹו אמר ׁשמֹותיהם מהם àּבׁשני אחד ׁשּמא - »»ƒ«¬…¿»…¬»ƒ¿»≈ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

מבהק  .אינֹו ְֵָֻ

(ç)íòæ àì íòæà äîe ìà äa÷ àì áwà äî́̈¤½Ÿ¬Ÿ©−Ÿ¥®¨´¤§½Ÿ¬Ÿ¨©−
:ýåýé§Ÿ̈«

i"yx£Ï‡ ‰a˜ ‡Ï ·w‡ ‰Ó∑(במ"ר) ראּויים ּכׁשהיּו »∆……«…≈ְְִֶָ
נתקּללּו לא עֹונם:áלהתקּלל את אביהם ּכׁשהזּכיר , ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָֹ

ׁשּנאמר  אּפם, אּלא קּלל לא איׁש", הרגּו באּפם ְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ"ּכי
מט) ּבמרמה (בראשית אביהם ּכׁשּנכנס אּפם". "ארּור :ְְְְֲִִִֶֶַַָָָ

ׁשם? ּנאמר מה להתקּלל, ראּוי היה אביו (שם אצל ְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
נאמרכז) ּבמברכים יהיה". ּגםּֿברּו" כז): "אּלה (דברים : ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָ

"ואּלה  נאמר לא ּבמקּללים אתֿהעם". לבר ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹיעמדּו

אּלא העם", את לקּלל על (שם)יעמדּו יעמדּו "ואלה ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ
קללה  ׁשם עליהם להזּכיר רצה לא - Ï‡.הּקללה" ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֹ…

'‰ ÌÚÊ∑(ו לכּון (ברכות יֹודע ׁשאני אּלא ּכחי אין אני »«ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָֹ
ּכעס  לא והּוא ּבּה, ּכֹועס ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְֵֶַַַָָָָָָֹהּׁשעה

הּללּו הּימים ׁשּנאמרâּכל וזהּו .אלי ו)ׁשּבאתי :(מיכה ְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
ּבלעם  אֹותֹו ּומהֿענה וגֹו' מהּֿיעץ זכרֿנא ְְְִִֶַַַָָָָָָ"עּמי

ה'" צדקֹות ּדעת למען .וגֹו' ְְְִַַַַ

(è)íò-ïä epøeLà úBòábîe epàøà íéøö Làøî-ék¦«¥³Ÿª¦Æ¤§¤½¦§¨−£¤®¤¨Æ
:áMçúé àì íéBbáe ïkLé ããáì§¨¨´¦§½Ÿ©¦−¬Ÿ¦§©¨«

i"yx£ep‡¯‡ ÌÈ¯ˆ L‡¯ÓŒÈk∑ מסּתּכל אני ƒ≈…Àƒ∆¿∆ְֲִִֵַ
אֹותם  רֹואה ואני ׁשרׁשיהם ּובתחּלת ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָּבראׁשיתם
אבֹות  עלֿידי הּללּו, ּוגבעֹות ּכצּורים וחזקים ãמיּסדים ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָֻ

ÔkLÈ.ואּמהֹות  „„·Ï ÌÚŒÔ‰∑לֹו זּכּו אׁשר הּוא ְִָ∆»¿»»ƒ¿…ֲִֶ
ּכתרּגּומֹוäאבֹותיו  ּבדד, לׁשּכן -.‡Ï ÌÈBb·e ְְְֲִַָָָֹ«ƒ…
·MÁ˙È∑ ׁשאר עם ּכלה נעׂשין יהיּו לא ּכתרּגּומֹו: ƒ¿«»ְְְְֲִִִַַָָָֹ

ׁשּנאמר ּגילּולים, עֹובדי ל)האּמֹות אעׂשה (ירמיה "ּכי : ְֱֱִִִֵֶֶֶֶַָֻ
ּדבר  הּׁשאר. עם נמנין אינן - וגֹו'" הּגֹוים ּבכל ְְְְִִִִֵַַָָָָָָָכלה

ׂשמחין  ּכׁשהן ׁשּנאמר åאחר: עּמהם, ׂשמחה אּמה אין ְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻ
לב) ּגילּולים (דברים עֹובדי ּוכׁשהאּמֹות ינחּנּו". ּבדד "ה' :ְְְִִֵֶֶַָָָֻ

עֹולה  ואין ואחד אחד ּכל עם אֹוכלין הם ְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָּבטֹובה,
יתחּׁשב" לא "ּובּגֹוים וזהּו החׁשּבֹון, מן .להם ְְְִִִֶֶֶַַַָָֹ

ÏÎÂו  ‡e‰ d˙ÏÚ ÏÚ „zÚÓ ‡‰Â d˙ÂÏ ·˙Â¿»¿»≈¿»¿«««¬»≈¿»
:·‡BÓ È·¯·«̄¿¿≈»

·Ï˜ז  È¯ac Ì¯‡ ÔÓ ¯Ó‡Â dÏ˙Ó ÏËe¿««¿≈«¬«ƒ¬»«¿«ƒ»»
ÈÏ ËeÏ ‡˙È‡ ‡ÁÈcÓ È¯ehÓ ·‡BÓ„ ‡kÏÓ«¿»¿»ƒ≈«ƒ¿»ƒ»ƒ

:Ï‡¯NÈ ÈÏ C¯z ‡˙È‡Â ·˜ÚÈ«¬…¿ƒ»»≈ƒƒ¿»≈

‡˙¯dÎח  ‡Óe Ï‡ dÈËÏ ‡Ï„ dËBÏ‡ ‡Ó»¬≈¿»«¿≈≈»¬»¿≈
:ÈÈ dÎ¯˙ ‡Ïc¿»»¿≈¿»

d˙ÈÎÒט  ‡˙Ó¯Óe d˙ÈÊÁ ‡i¯eË LÈ¯Ó È¯‡¬≈≈≈«»¬ƒ≈≈»»»¿ƒ≈
‡ÓÏÚ ÔeÒÁÈc ÔÈ„È˙Ú ÔB‰È„BÁÏa ‡nÚ ‡‰»«»ƒ¿≈¬ƒƒ¿«¿¿»¿»

:‡¯ÈÓb Ôec˙È ‡Ï ‡iÓÓÚ·e«¬»«»»ƒ¿»¿ƒ»

minkg izty

(f)àwx `xTA xMfp `NW iR lr s ©̀©¦¤Ÿ¦§©©§¨©
`EdW oeiM ,did KM `nzQn ,'ebe 'dx`'¨¨¦§¨¨¨¨¨¥¨¤
Exn`Ye' `xTA Epivn oke .oM xn`̈©¥§¥¨¦©§¨©Ÿ§
xMfp `NW iR lr s` ,'miWp` dglWp¦§§¨£¨¦©©¦¤Ÿ¦§©

:`xTAg dxez ©§¨
(g)á,'aT` dn' wEqRd WExiR didie§¦§¤¥©¨¨¤Ÿ

ici lr l` miMqi `NW ip` rcFi iM¦¥©£¦¤Ÿ©§¦¥©¨¦
Ellwzp `NXn ,rcFi ip` dOnE ,lNwl§©¥¦¨£¦¥©¦¤Ÿ¦§©§
oi`W .lNwzdl miE`x EidW s` llM§¨©¤¨§¦§¦§©¥¤¥
dvFx mXd oi`W FWExiRW xnFl©¤¥¤¥©¥¤
`l mrf` dnE' i`n oM m` ,mllwl§©§¨¦¥©¨¤§ŸŸ
mXd oi`W xn` xaM ixdW ,''d mrf̈©¤£¥§¨¨©¤¥©¥

qrFM did ENit` oM m` ,mllwl dvFx¤§©§¨¦¥£¦¨¨¥
:mllwl lFki did `l mdd minIAâ ©¨¦¨¥Ÿ¨¨¨§©§¨

`N` lNwl lFki `NW oeiM ,xn`Y m`e§¦Ÿ©¥¨¤Ÿ¨§©¥¤¨
`Ed KExA WFcTd qrFMW onfA¦§©¤¥©¨¨
minId lM qrM `l `Ed KExA WFcTde§©¨¨Ÿ¨©¨©¨¦
x`z `l' midl` Fl xn` dOl ,ElNd©¨¨¨¨©¡Ÿ¦Ÿ¨Ÿ
dzid `l dllTd `dC ,'mrd z ¤̀¨¨§¨©§¨¨Ÿ¨§¨
`Ed KExA WFcTdC xnFl Wie .dlg̈¨§¥©§©¨¨
xFrR lraA lWMil oicizrW rcFi did̈¨¥©¤£¦¦¦¨¥§©©§
mllwn did m`e ,mdilr `aY dtBnE©¥¨¨Ÿ£¥¤§¦¨¨§©§¨
d`A dllTd liaWA xnF` did̈¨¥¦§¦©§¨¨¨¨

:iz`vn .dtBOdh dxez ©©¥¨¨¨¦

(h)ãmiExw zFa`zFdO`e ,'mixEv' ¨§¦¦§¦¨
:'zFraB' zFiExwäKgxM lr ,WExiR §§¨¥©¨§¨

iM' ,`xwOd zNgzl KWnp 'od' i`d©¤¦§¨¦§¦©©¦§¨¦
FnM zFa`d od 'ebe 'mixEv W`xn¥Ÿ¦¥¨¨§
`Ed dn ricFdl `aE ,i"Wx WxiRW¤¥¥©¦¨§¦©©
'mr od' xn`e ,eizFa` Fl EkGW wfgd©Ÿ¤¤¨£¨§¨©¤¨
,eizFa` Fl Ekf xW` `Ede ,'ebe§£¤¨£¨
m`C ,'eke oicizr oFdicFglA FnEBxzM§©§¦§¥£¦¦§¦
xnFl Fl did ,'od' oFWl `Ed dn ok `lŸ¥©§¤¨¨©

:'ebe 'mr `Ede'å,dWw oFW`x mrhlC §¨¦§©©¦¨¤
mr dlM miUrp EidIW iziY `kidn¥¥¨¥¥¤¦§©£¦¨¨¦
.xg` xaC WxiR okl ,milENB icaFrd̈§¥¦¦¨¥¥¥¨¨©¥

wlaÎzweg zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz `"i iyiy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(170 'nr gk zegiy ihewl)

ׁשרׁשיהם ּובתחּלת ּבראׁשיתם מסּתּכל ט)אני כג, (רש"י ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָ
עמד  ּבלעם - מּפׁשּוטֹו הּכתּוב את מֹוציא מּדּוע לׁשאל, ְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹיׁש
לֹומר, ויׁש יׂשראל. את ראה ּומּׁשם ּגבֹוּה הר על ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָאז

מצינּו ולא וּיאמר", מׁשלֹו "וּיּׂשא לעיל נאמר לֹו: ְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹֻׁשהקׁשה
הּללּו: ּבּמּלים הּוא ׁשהּמׁשל מפרׁש, לכן מׁשל. ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָּבדבריו

יׂשראל. ׁשל ותקף לחזק הם מׁשל ּו"ּגבעֹות" ְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָֹֹ"צּורים"

(é)ìàøNé òáø-úà øtñîe á÷òé øôò äðî éî¦³¨¨Æ£©´©«£½Ÿ¦§−̈¤´Ÿ©¦§¨¥®
:eäîk éúéøçà éäúe íéøLé úBî éLôð úîz̈³Ÿ©§¦Æ´§¨¦½§¦¬©«£¦¦−¨«Ÿ

i"yx£'B‚Â ·˜ÚÈ ¯ÙÚ ‰Ó ÈÓ∑ ּדעּדקּיא ּכתרּגּומֹו: ƒ»»¬««¬…¿ְְְְַַַָ
מּׁשריתא  מארּבע וכּו' יעקב ּדגלים.æדבית ארּבעה , ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָֹ

ׁשהם  ּבּמצֹות חׁשּבֹון אין - יעקב" "עפר אחר: çּדבר ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
ּבעפר כב)מקּימין ּובחמֹור",(דברים ּבׁשֹור תחרֹוׁש "לא : ְְְֲֲִֶַַַָָֹ

יט) סֹוטה (ויקרא ועפר ּפרה אפר ּכלאים", תזרע "לא :ְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹ
ּבהם  Ï‡¯NÈ,.וכּיֹוצא Ú·¯Œ˙‡ ¯tÒÓe,רביעֹותיהן ְֵֶַָƒ¿»∆…«ƒ¿»≈ְִֵֶ

ׁשּלהם  הּתׁשמיׁש מן הּיֹוצא BÓ˙.זרע ÈLÙ ˙Óz ְִִֵֶֶֶַַַַָ»…«¿ƒ
ÌÈ¯LÈè∑ ׁשּבהם. ¿»ƒֶֶָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(96 'nr gl zegiy ihewl)

ּבהם י)וכּיֹוצא כג, מתּכּון (רש"י אּלּו ׁשּבתיבֹות לֹומר, יׁש ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָ
ּבׁשּבת  חריׁשה אּסּור נֹוספֹות: מצֹות לארּבע ְְְְֲִִִִַַַַָָָרׁש"י
ּבעפר, ּדם ּכּסּוי ּובׁשמּטה, ּבׁשּבת זריעה אּסּור ְְְְְִִִִִִִַָָָָָָָּובׁשמּטה,

את  ּבכ מתאר ּובלעם הּבית". את וטח יּקח אחר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ"ועפר
רק  יׁש נח לבני העֹולם: אּמֹות לעּמת יׂשראל ׁשל ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֻֻמעלתם

ּבלבד.ׁשבע  ּבעפר ׁשמֹונה לפחֹות יׁש ּוליׂשראל מצֹות, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

(àé)éáéà á÷ì éì úéNò äî íòìa-ìà ÷ìa øîàiå©³Ÿ¤¨¨Æ¤¦§½̈¤¬¨¦−¨¦®¨³Ÿ«Ÿ§©Æ
ézç÷ì:Cøá zëøa äpäå E §©§¦½§¦¥−¥©¬§¨¨¥«

(áé)Búà éôa ýåýé íéNé øLà úà àìä øîàiå ïòiå©©−©©Ÿ©®£ÀŸ¥Á£¤̧¨¦³§Ÿ̈Æ§¦½Ÿ¬
:øaãì øîLà¤§−Ÿ§©¥«

(âé)øçà íB÷î-ìà ézà àp-Eì ÷ìa åéìà øîàiå©¸Ÿ¤¥¹̈¨À̈§¨̧¦¦¹¤¨³©¥Æ
àì Blëå äàøú eäö÷ ñôà íMî epàøz øLà£¤´¦§¤´¦½̈¤µ¤¨¥´¦§¤½§ª−´Ÿ

:íMî éì-Bðá÷å äàøú¦§¤®§¨§¦−¦¨«
yxi"£ÈÏŒB·˜Â∑ לי קּללהּו צּוּוי: .לׁשֹון ¿»¿ƒְְִִֵַ

(ãé)äòáL ïáiå äbñtä Làø-ìà íéôö äãN eäçwiå©¦¨¥̧Æ§¥´Ÿ¦½¤−Ÿ©¦§¨®©¦̧¤Æ¦§¨´
:çaæna ìéàå øt ìòiå úçaæî¦§§½Ÿ©©²©¨¬¨©−¦©¦§¥«©

ÚÈ˜·י  ˙È·„ ‡i˜cÚc ÈÓÓÏ ÏeÎÈÈ ÔÓ»≈¿ƒ¿≈«¿¿«»¿≈«¬…
B‡ ‡Ú¯‡„ ‡¯ÙÚk ÔebÒÈ ÔB‰ÈÏÚ ¯ÈÓ‡c«¬ƒ¬≈ƒ¿¿«¿»¿«¿»
ÈLÙ ˙eÓz Ï‡¯NÈ„ ‡˙È¯MÓ Úa¯‡Ó ‡„Á¬»≈«¿««ƒ¿»»¿ƒ¿»≈¿«¿ƒ

:ÔB‰˙Âk ÈÙBÒ È‰ÈÂ È‰BËÈM˜„ ‡˙BÓ»¿«ƒƒƒ≈ƒ¿»¿

ËÏÈÓÏיא  ÈÏ z„·Ú ‰Ó ÌÚÏ·Ï ˜Ïa ¯Ó‡Â«¬«»»¿ƒ¿»∆¬«¿¿ƒ¿≈«
:ÔB‰Ï ˙Î¯·Ó ‡Î¯· ‡‰Â CÈz¯·c È‡Ò«¿«¿«¿ƒ¿»»»»¿»¿«¿

d˙Èיב  ÈÓeÙa ÈÈ ÈeLÈc ˙È ‡Ï‰ ¯Ó‡Â ·˙‡Â«¬≈«¬«¬»»ƒ«ƒ¿»¿ƒ»≈
:‡ÏlÓÏ ¯h‡∆«¿«»»

Ï‡˙¯יג  ÈnÚ ÔÚÎ ‡˙È‡ ˜Ïa dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈»»ƒ»¿«ƒƒ«¬«
ÈÊÁz d˙ˆ˜ „BÁÏ ÔnzÓ dpÊÁ˙c Ô¯Á‡»√«¿≈¬ƒ≈ƒ«»¿¿»≈∆¡≈

:ÔnzÓ ÈÏ dËeÏ˙e ÈÊÁ˙ ‡Ï dlÎÂ¿À≈»∆¡≈¿≈ƒƒ«»

·e‡יד  ‡˙Ó¯ LÈ¯Ï ‡˙eÎÒ Ï˜ÁÏ d¯a„Â¿«¿≈«¬«¿»¿≈»»»¿»
Ïk ÏÚ ¯Î„e ¯Bz ˜q‡Â ÔÈÁa„Ó ‡Ú·L«¿»«¿¿ƒ¿«≈¿««»

:‡Áa„Ó«¿¿»

minkg izty

oiA wNgl Dil `pn ,dWw xg` xaclE§¨¨©¥¨¤§¨¥§©¥¥
mrh WxiR okl ,zEprxEtl dgnU¦§¨§§¨¨¥¥¥©©

:oFW`xi dxez ¦
(i)æ'ek 'xtr dpn in' WxiRW itl§¦¤¥¥¦¨¨£©

rAx`n FA mBxzn mEBxYde ,FnEBxzM§©§§©©§§©§¥¥©§©
Kkl .`Ed i`n Eprci `le ,`zixXn©¦§¨¨§Ÿ¨©§©§¨
:oiadl lwe .milbC drAx`n WxiR¥¥¥©§¨¨§¨¦§©§¨¦

çEN`M ,qxFqn dGd `xwOd didie§¦§¤©¦§¨©¤§¨§¦
,'xtrA awri dUFrX dn dpn in' xn`̈©¦¨¨©¤¤©£Ÿ§¨¨

xRqnE' ,xtrA dUFrW zFvOd WExiR¥©¦§¤¤§¨¨¦§¨
on `vFId rxf ,'l`xUi rax z ¤̀Ÿ©¦§¨¥¤©©¥¦
zFvn dpn in ,xn` EN`M ,WinWYd©©§¦§¦¨©¦¨¨¦§
rxf xRqnE l`xUi miUFrW xtrd¤¨¨¤¦¦§¨¥¦§¨¤©
dn iYrci `le .md dOM l`xUi raxŸ©¦§¨¥©¨¥§Ÿ¨©§¦©
oFWl o`M cr .'z`' zNnA EUrI©£§¦©¤©¨§
,'eke xg` xaC WxitC `de .m"`xd̈§¥§¨§¥¥¨¨©¥
`l ike ,dWw oFW`x mrhlC mEXn¦¦§©©¦¨¤§¦¨
ixdW ,milbC drAx` xRqn opircï§¦©¦§©©§¨¨§¨¦¤£¥

xaC `iad okl ,ozF` xFRql xWt ¤̀§¨¦§¨¨¥¥¦¨¨
oxkU oYnaC iYWxitcke ,'eke xg ©̀¥§¦§¥©§¦¦§©©§¨¨
KixSW ,dWw xg` xaclE .ixiinẅ©§¥§¨¨©¥¨¤¤¨¦
mrh mB WxiR Kkl ,`xwOd qxql§¨¥©¦§¨§¨¥¥©©©

:oFW`xè,mzq mixWi `le ,WExiR ¦¥§Ÿ§¨¦§¨
lW Dpi` z`Gd dkxAd oM m`C§¦¥©§¨¨©Ÿ¥¨¤
iaiF` awl' wlA xn` Ki`e ,l`xUi¦§¨¥§¥¨©¨¨¨Ÿ§©

:'Kxa YkxA dPde LiYgwl`i dxez §©§¦§¦¥¥©§¨¨¥



wlaÎzwegפח zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz `"i iyiy meil inei xeriy
i"yx£ÌÈÙˆ ‰„N∑ הּצֹופה ׁשּׁשם היה, ּגבּה מקֹום ¿≈…ƒֶֶַַָָָָָֹ

העיר  על חיל יבא אם לׁשמר ‰bÒt‰.עֹומד L‡¯∑ ְִִִִֵַַָָֹֹ…«ƒ¿»
ׁשעתידה  ּבלק ראה ּכבלק; קֹוסם היה לא ְְֲִִֵֶָָָָָָָָָָֹּבלעם

ּכסבּור  מׁשה. מת ׁשּׁשם מּׁשם, ּביׂשראל להּפרץ ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹּפרצה
ׁשאני  הּפרצה היא וזֹו הּקללה, עליהם ּתחּול ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשּׁשם

.רֹואה  ֶ

(åè)éëðàå Eúìò-ìò äk ávéúä ÷ìa-ìà øîàiå©¸Ÿ¤Æ¤¨½̈¦§©¥¬−Ÿ©«Ÿ¨¤®§¨«Ÿ¦−
:äk äøwà¦¨¬¤«Ÿ

i"yx£‰k ‰¯w‡∑ ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו אתּפעל ∑‡w¯‰.מאת .לׁשֹון ƒ»∆…ֵֵַָָƒ»∆ְְֵֶָ

(æè)øîàiå åéôa øác íNiå íòìa-ìà ýåýé øwiå©¦¨³§Ÿ̈Æ¤¦§½̈©¨¬¤¨−̈§¦®©²Ÿ¤
:øaãú äëå ÷ìa-ìà áeL¬¤¨−̈§¬Ÿ§©¥«

i"yx£ÂÈÙa ¯·c ÌNiÂ∑ הּזאת הּׂשימה היא תדּבר"?éּומה וכה אלּֿבלק "ׁשּוב ּבאמרֹו: הּמקרא חסר ּומה ? «»∆»»¿ƒְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

ּכׁשה  מה אּלא אמר: לקּלל, נרׁשה ׁשאינֹו ׁשֹומע יה ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
לצערֹו? ּבלק אצל חֹוזר ק"ה)אני לֹו(סנהדרין ונתן ְְֲֲִֵֵֶַַָָָ

הּפֹוקס  ּכאדם ּבפיו, וחּכה רסן ְְְִֵֶֶַַַָָָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא

לֹו: אמר ירצה, אׁשר אל להֹוליכּה ּבחּכה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָּבהמה
עלּֿכרחë ּבלק אל .ּתׁשּוב ְֲֶַָָָָ

(æé)Bzà áàBî éøNå Búìò-ìò ávð Bpäå åéìà àáiå©¨´Ÿ¥À̈§¦³¦¨Æ©´Ÿ¨½§¨¥¬−̈¦®
:ýåýé øac-äî ÷ìa Bì øîàiå©³Ÿ¤Æ¨½̈©¦¤−§Ÿ̈«

i"yx£Bz‡ ·‡BÓ È¯NÂ∑ֿוכל" אֹומר: הּוא ּולמעלה ¿»≈»ƒְְְֵַָָ
להם  הלכּו ּתקוה, ּבֹו ׁשאין ׁשראּו ּכיון מֹואב"? ְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָׂשרי

מקצתם  אּלא נׁשארּו ולא ‰'.מקצתם ¯acŒ‰Ó∑ ְְְְֲִִִֶָָָָָֹ«ƒ∆
זה (במ"ר) הּוא צחֹוק ּברׁשּותìלׁשֹון אינ ּכלֹומר: ,. ְְְְְְִֵֶַ

(çé)äðéæàä òîLe ÷ìa íe÷ øîàiå BìLî àOiå©¦¨¬§¨−©Ÿ©®³¨¨Æ«£½̈©«£¦¬¨
:øtö Bða éãò̈©−§¬¦«Ÿ

i"yx£˜Ïa Ìe˜∑ נתּכּון ּבֹו, מצחק ׁשראהּו ּכיון »»ְְִֵֵֵֶַַָָָ
ואני  ליׁשב, רּׁשאי אינ ,רגלי על עמד ְְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַַַַֹלצערֹו:

מקֹום  ׁשל ּבׁשליחּותֹו אלי ˆt¯.ׁשלּוח Ba∑ לׁשֹון ְִִֵֶֶַָָ¿ƒ…ְ

ּכמֹו זה, הּוא קד)מקרא יער",(תהילים "חיתֹו א): :(בראשית ְְְִֶַַָָ
קיד)"וחיתֹוֿארץ", מים"(תהלים "למעינֹו :. ְְְְְִֶֶַַָ

(èé)àeää íçðúéå íãà-ïáe áfëéå ìà Léà àì́Ÿ¦¬¥Æ¦«©¥½¤¨−̈§¦§¤¨®©³
:äpîé÷é àìå øaãå äNòé àìå øîà̈©Æ§´Ÿ©«£¤½§¦¤−§¬Ÿ§¦¤«¨

‡Â‡טו  C˙ÏÚ ÏÚ ‡Î‰ „zÚ˙‡ ˜Ï·Ï ¯Ó‡Â«¬«¿»»ƒ¿««»»«¬»»«¬»
:‡k „Ú ÈËÓ˙‡ƒ¿¿≈«»

ÈeLÂטז  ÌÚÏ·Ï ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ Ú¯ÚÂ«¬«≈«ƒ√»¿»¿ƒ¿»¿«ƒ
ÔÈ„Îe ˜Ïa ˙ÂÏ ·ez ¯Ó‡Â dÓeÙa ‡Ób˙Ùƒ¿»»¿≈«¬«¿»»»¿≈

:ÏlÓz¿«≈

d˙ÏÚיז  ÏÚ „zÚÓ ‡e‰Â d˙ÂÏ ‡˙‡Â«¬»¿»≈¿¿«««¬»≈
ÏÈlÓ ‡Ó ˜Ïa dÏ ¯Ó‡Â dnÚ ·‡BÓ È·¯·¯Â¿«¿¿≈»ƒ≈«¬«≈»»»«ƒ

:ÈÈ¿»

‡ˆÈ˙יח  ÚÓLe ˜Ïa Ìe˜ ¯Ó‡Â dÏ˙Ó ÏËe¿««¿≈«¬«»»¿«»≈
:¯tˆ ¯a È¯ÓÈÓÏ¿≈¿ƒ«ƒ…

Èaיט  ‡‰Ï‡ ¯ÓÈÓ ‡L‡ È· ÈlÓÎ ‡Ï»¿ƒ≈¿≈¡»»≈«¡»»¿≈
È· È„·BÚk ‡Ï Û‡Â ÔÈ·cÎÓe ÔÈ¯Ó‡ ‡L‡¡»»»¿ƒ¿«¿ƒ¿«»¿»≈¿≈
ÔÈ·i˙Â „aÚÓÏ ÔÈ¯Êb Ôep‡ Èc ‡¯N·ƒ¿»ƒƒ»¿ƒ¿∆¿«¿«¿ƒ
d¯ÓÈÓ ÏÎÂ „·ÚÂ ¯Ó‡ ‡e‰c ÔÈÎlÓ˙Óeƒ¿«¿ƒ¿»«¿»≈¿»≈¿≈

:Ìi˜˙Óƒ¿«»

minkg izty

(fh)é,`cg .i"Wx dWwn zFiWEw iYW§¥§©§¤©¦£¨
Wxtn `lC ,z`Gd dniVd `id dn©¦©¦¨©Ÿ§Ÿ§¨¥
xqg dn ,cFre ;dniVd `id dn wEqRd©¨©¦©¦¨§¤¨¥
did xnFl FpFvx ,'ek Fxn`A `xwOd©¦§¨§¨§§©¨¨
xn`Ie mrlA l` 'd xTIe' aFYkl Fl¦§©¦¨¤¦§¨©Ÿ¤
xqg `l `dC ,'ebe 'wlA l` aEW¤¨¨§¨Ÿ¨¥
xaC mUIe' xn` `l i` mElM `xwOd©¦§¨§¦Ÿ¨©©¨¤¨¨
dniVd `id dn ,WxiR m"`xde .'eitA§¦§¨§¥¥¥©¦©¦¨

OW xnFl xWt` i`C ,z`GdaEW' xn` ©Ÿ§¦¤§¨©¤©£©

,'eitA xaC mUIe' WExiR `Ed 'wlA l ¤̀¨¨¥©¨¤¨¨§¦
xnFl Fl did ,il dOl 'xn`Ie' oM m`C§¦¥©Ÿ¤¨¨¦¨¨©
dke wlA l` aEW ,eitA xaC mUIe'©¨¤¨¨§¦¤¨¨§Ÿ

:'xAczëWxiR `l dOl ,xn`Y m`e §©¥§¦Ÿ©¨¨Ÿ¥¥
mUIe' aizM oM mB mWC ,lirl df i"Wx©¦¤§¥§¨©¥§¦©¨¤
wlA l` aEW xn`Ie mrlA itA xaC 'd¨¨§¦¦§¨©Ÿ¤¤¨¨
xnFl Wi lirlC ,xnFl Wi .'xAcz dke§Ÿ§©¥¥©¦§¥¥©
lr daEWY `Ed 'ebe 'eitA 'd mUIe'C§©¨¤§¦§¨©
la` ,'ebe 'iYkxr zFgAfOd zraW z`'¤¦§©©¦§§¨©§¦£¨

mrlA xAC `l `ld dWw `kd̈¨¨¤£ŸŸ¦¥¦§¨
:mElMfi dxez §

(fi)ìirAin 'LitA dn' ok `l m`C§¦Ÿ¥©§¦¦¨¥
.'d xAC dn l`XW `hiWtC ,DilxEB) ¥¦§¦¨¤¨©©¦¤

(dix`Kixv did dn ,ok `l m`C ©§¥§¦Ÿ¥¤¨¨¨¦
dn Fl xn`i Fnvrn i`CeC ,lF`Wl¦§§©©¥©§Ÿ©©
`N` ,dpFW`xaM KxAzi mXd xAC¦¤©¥¦§¨¥§¨¦¨¤¨

:wgvl oEMgi dxez ¦¥§©¥



פט wlaÎzweg zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz `"i iyiy meil inei xeriy
i"yx£'B‚Â Ï‡ LÈ‡ ‡Ï∑ להביאם להם נׁשּבע ּכבר …ƒ≈¿ְְֲִִֶַַָָָ

להמיתם  סבּור ואּתה אּמֹות, ׁשבעה ארץ ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָֻּולהֹוריׁשם
B‚Â'.ּבּמדּבר? ¯Ó‡ ‡e‰‰∑ּתמּה ותרּגּומֹו:îּבלׁשֹון , ְִַָ«»«¿ְְְִֵַַ

חֹוזרים  - ּומתמּלכין" ּבהם ð"ותּיבין לחזר .ונמלכין ְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָֹ

(ë):äpáéLà àìå Cøáe ézç÷ì Cøá äpä¦¥¬¨¥−¨®̈§¦¥¥−§¬Ÿ£¦¤«¨

i"yx£ÈzÁ˜Ï C¯· ‰p‰∑ מהּֿדּבר" ׁשֹואלני אּתה ƒ≈»≈»»¿ƒֲִִֵֶַַָ
מּמּנּוה  קּבלּתי ?"'ñּכמֹו "ּבר" (ס"א: אֹותם. לבר ְְְִִִֵֵֶַָָָ

("לבר".‰p·ÈL‡ ‡ÏÂ C¯·e∑,אֹותם ּבר הּוא ְֵָ≈≈¿…¬ƒ∆»ֵֵָ
אׁשיב  לא ּברּכתֹוòואני וכן ∑C¯·e.את ,ּובּר ּכמֹו ְֲִִִֶַָָֹ≈≈ְְִֵֵ

ּכמֹו רי"ש, ּגזרת עד)הּוא ּכמֹו(תהלים חרף", "אֹויב : ְְְִֵֵֵֵַ
וכן י)חּרף. את (שם ּומבר המהּלל ,"ּבר "ּובֹוצע : ְְְֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָ

יהיה  ׁשלֹום ּתענׁש, לא ּכי ּתירא אל ואֹומר: ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹהּגֹוזל
ּבר לֹומר ואין להּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא. הּוא מרּגיז - ְְְְִֵֵֵַַַָָל
סּגֹול  (ר"ל: קטן ּבפּתח נקּוד היה ׁשאםּֿכן ּדבר, ְִֵֵֶֶַָָָָָָָָׁשם
ּפעל, ׁשהּוא לפי אבל למעלה, וטעמֹו הרי"ׁש) ְְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָּתחת

למּטה  וטעמֹו (צירי) קטן קמץ נקּוד .הּוא ְְֲֵֵַַָָָָָָ

(àë)ìàøNéa ìîò äàø-àìå á÷òéa ïåà èéaä-àì«Ÿ¦¦¬¨̧¤Æ§©«£½Ÿ§«Ÿ¨¨¬¨−̈§¦§¨¥®
:Ba Cìî úòeøúe Bnò åéäìà ýåýé§Ÿ̈³¡Ÿ¨Æ¦½§©¬¤−¤«

i"yx£'B‚Â ·˜ÚÈa ÔÂ‡ ËÈa‰Œ‡Ï∑ ּדבר ּכתרּגּומֹו. …ƒƒ»∆¿«¬…¿ְְַָָ
נאה  מדרׁש נדרׁש הּוא ּפׁשּוטֹו אחרי Ï‡.אחר: ְְְֲִִֵֵֶַַָָָ…

ËÈa‰∑ ׁשּכׁשהן ׁשּביעקב, "און" הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ƒƒְְֲֵֶֶֶֶַַָָָֹ
להתּבֹונן  אחריהם מדקּדק אינֹו ּדבריו על ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָעֹוברין

ּדתֹוôּבאונּיֹות  על עֹוברים ׁשהן ּובעמלן, .ׁשּלהם ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָ
ÏÓÚ∑ּכמֹו עברה, ז)לׁשֹון עמל",(שם "הרה י): :(שם »»ְְֲֵָָָָָ

ו  עמל אּתה עמל "ּכי היא ׁשהעברה לפי ּתּביט", כעס ְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָ
הּמקֹום  BnÚ.לפני ÂÈ‰Ï‡ מכעיסין ∑‰' אפּלּו ְִֵַָ¡…»ƒְֲִִִַ

מּתֹוכן  זז אינֹו לפניו, Ba.ּוממרים CÏÓ ˙Úe¯˙e∑ ְְִִֵַָָָָ¿«∆∆
ּכמֹו ורעּות, חּבה טו)לׁשֹון ב אֹוהב (שמואל ּדוד" "רעה : ְְְִִֵֵֵֵָָ

טו)ּדוד, אֹונקלּוס:(שופטים ּתרּגם וכן למרעהּו". "וּיּתנּה : ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַָָ
ּביניהֹון  מלּכהֹון .ּוׁשכינת ְְְִֵֵַַ

(áë):Bì íàø úôòBúk íéøönî íàéöBî ìà¥−«¦¨´¦¦§¨®¦§«£¬Ÿ§¥−«

i"yx£ÌÈ¯ˆnÓ Ì‡ÈˆBÓ Ï‡∑ עם "הּנה אמרּת: אּתה ≈ƒ»ƒƒ¿»ƒְִֵַַַָָָ
האלהים  אּלא מעצמֹו, יצא לא מּמצרים", ְְֱִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹיצא

BÏ.הֹוציאם  Ì‡¯ ˙ÙÚB˙k∑ רּום ׁשּלֹו.öּכתקף וגבּה ִָ¿¬…¿≈ְְֶֶַֹֹ

כב)וכן הּמה.(איוב מעֹוז לׁשֹון - ּתֹועפֹות" "וכסף : ְְְֵֵֶֶָָָ
לׁשֹון ׁשהּוא אני א)ואֹומר יעֹופף",(בראשית "ועֹוף : ְְְְֲִֵֵֶ

וגבּה ּברּום זה ÷המעֹופף הּוא רב ותקף ,.˙ÙÚB˙ ְְְֵֶֶַַַָֹֹ¬…

ÏÂ‡כ  Ï‡¯NÈÏ dpÎ¯·‡Â ˙ÈÏa˜ ÔÎ¯· ‡‰»ƒ¿««≈ƒ«¬»≈ƒ≈¿ƒ¿»≈¿»
:dpÓ È˙k¯a ·˙‡»≈ƒ¿¿ƒƒ≈

ÚÈ˜·כא  ˙È·„a ÔÈÏelb ÈÁÏt ˙ÈÏ ˙ÈÏkzÒ‡ƒ¿«»ƒ≈»¿≈ƒƒƒ¿≈«¬…
‡¯ÓÈÓ Ï‡¯NÈa ¯˜L ˙e‡Ï È„·Ú ‡Ï Û‡Â¿«»»¿≈≈¿«¿ƒ¿»≈≈¿»
ÔB‰kÏÓ ˙ÈÎLe ÔB‰cÚÒa ÔB‰‰Ï‡ ÈÈ„«¿»¡»»¿«¿¿¿ƒ««¿¿

:ÔB‰ÈÈa≈≈

Óe¯Â‡כב  ‡t˜z ÌÈ¯ˆnÓ Ôep˜t‡c dÏ‡¡»¿«≈ƒƒƒ¿»ƒ»¿»¿»
:dÏÈcƒ≈

minkg izty

(hi)î`Ed KExA WFcTd ike ,xnFlM§©§¦©¨¨
:'dPniwi `le xAce dUri `le xn`'¨©§Ÿ©£¤§¦¤§Ÿ§¦¤¨

ðoiaiiY 'mgpzie' lW FnEBxY ,xnFlM§©©§¤§¦§¤¨¨§¦
oiklnpe oixfFg ,WxitE .oikNnznE¦§©§¦¥¥§¦§¦§¨¦
FpFxkf i"Wx ixaCn `Ede ,mdA xFfgl©£¨¤§¦¦§¥©¦¦§
oFWl Fpi` mEBxYd itlE .dkxal¦§¨¨§¦©©§¥§
,KkA mMxC mc` ipA xnFlM ,dInY§¦¨§©§¥¨¨©§¨§¨

:`Ed KExA WFcTd `l la`k dxez £¨Ÿ©¨¨
(k)ñwEaC Fpi`' KxA' iM ,dfA EpricFd¦¨¨¤¦¨¥¥¨

`N` ,Fl KEnQd 'dPniwi `le xAce' mr¦§¦¤§Ÿ§¦¤¨©¨¤¨
'iYlAw' xn`e .''d xAC dn' xn`n mr¦©£©©¦¤§¨©¦©§¦
EPOn gwl `l ixdW ,'iYgwl' mFwnA¦§¨©§¦¤£¥Ÿ¨©¦¤
zFidle .mFwn lkA dgiwl WExitM§¥§¦¨§¨¨§¦§
iM ,c"nl siqFd ,xFwn 'KxA' zNOW¤¦©¨¥¨¦¨¤¦
WEOiWl Kxhvi mFwn lkA xFwOd©¨§¨¨¦§¨¥§¦
lAw iOn zFxFdlE .m"lka zFIzF`¦§¦¦¦¥

zFxFdlE ,'EPOn' zNn siqFd zFkxAd©§¨¦¦©¦¤§
:'mzF`' zNn siqFd Kxai inl§¦§¨¥¦¦©¨

ò,lrR `Ed 'KxA' zNOW dfA EpricFd¦¨¨¤¤¦©¨¥Ÿ©
xnFlM ,mW `le ,mzF` KxAW xnFlM§©¤¥¥¨§Ÿ¥§©
zNOW ipRnE .mzF` Kxal okEn `EdW¤¨§¨¥¨¦§¥¤¦©
lr `N` ltFp Fpi` 'dPaiW` `le'§Ÿ£¦¤¨¥¥¤¨©
,mzF` KxA `l oiicrW xnFlM ,mXd©¥§©¤£©¦Ÿ¥¥¨
Kxal dvFxW FYaWgOn EPaiW` `le§Ÿ£¦¤¦©£©§¤¤§¨¥
`l' ltFp Fpi` lrRd lr la` ,mzF`¨£¨©©Ÿ©¥¥Ÿ
,mzF` KxA xaMW oeiM 'dPaiW £̀¦¤¨¥¨¤§¨¥¥¨
,'FzkxA z` aiW` `le' xnFl KxvEd§©©§Ÿ¨¦¤¦§¨
`le dkxA KxaE' xn` EN`M§¦¨©¥¥§¨¨§Ÿ

:'dPaiW``k dxez £¦¤¨
(`k)ôoFWl ,'mdNW zFipF`A'¨¨¤¨¤§
:'oe`'ak dxez ¨¤
(ak)öFnM 'm`x' zNnC ,dfA FpFvx§¨¤§¦©§¥§

`EdW m`x `l ,mExiE`x oi`W ,dndA Ÿ§¥¤§¥¨¤¥¨
,xn`w ikde .dndal l`d gM qgil§©¥Ÿ©¨¥¦§¥¨§¨¦¨¨©
,wfge DFaB oipA dpAW i`PAd FnM§©©¨¤¨¨¦§¨¨©§¨¨
KM ,wfg `EdW rcFie FxiMn dY ©̀¨©¦§¥©¤¨¨¨
lr FcQie FnlFr dpA `Ed KExA WFcTd©¨¨¨¨¨§¦§©
mEx swzM dwfgA m`ivFde ,Fwfg̈§§¦¨§¨§¨§Ÿ¤
.FnlFr zwfgM xnFl FpFvx ,FNW DaFbe§©¤§©§¨§©¨
sqke' `kdC 'zFtrFzM' ,xnFl FpFvxE§©§£§¨¨§¤¤

:fFrn oFWl mdipW 'zFtrFY÷FpFvx £§¥¤§¨§
dOl mrh zzl dvFx `EdC ,xnFl©§¤¨¥©©¨¨
,xn`e .'zFtrFY' oFWlA swFYd `xwp¦§¨©¤¦§£§¨©
sErIX dnC ,'stFri sFr' oFWl `EdW¤§§¥§©¤¨
lM xcQW itl ,df `Ed ax swFY sFrd̈¤©¤§¦¤¥¤¨
,zFcFqi drAx`n aMxEn `EdW xaC̈¨¤§¨¥©§¨¨§
,ux`l ltFp xie`A FzF` oiwxFGWM§¤§¦¨£¦¥¨¨¤
,Frah Ktd `EdW xie`A stFrn sFrde§¨§¥¨£¦¤¥¤¦§



wlaÎzwegצ zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz `"i iyiy meil inei xeriy
Ì‡¯∑:רּבֹותינּו ואמרּו ראמים. ּתקף ראם". "ּתֹועפת אחר: ּדבר ּגבּה. סח)עפיפת .הּׁשדים øאּלּו(גיטין ¿≈ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹֹ

(âë)úòk ìàøNéa íñ÷-àìå á÷òéa Lçð-àì ék¦³Ÿ©̧©Æ§©«£½Ÿ§Ÿ¤−¤§¦§¨¥®¨¥À
:ìà ìòt-äî ìàøNéìe á÷òéì øîàé¥«¨¥³§©«£ŸÆ§¦§¨¥½©¨©−¥«

i"yx£·˜ÚÈa LÁŒ‡Ï Èk∑,לברכה הם ראּויים ּכי ƒ…««¿«¬…ְְִִִֵָָ
וקֹוסמים  מנחׁשים ּבהם ÚÈÏ˜·.ׁשאין ¯Ó‡È ˙Úk ְְְֲִִֵֶֶַָ»≈≈»≈¿«¬…

'B‚Â∑ הּזאת ּכעת עת להיֹות עתיד ּתּגלה ,ùעֹוד אׁשר ¿ְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹ
לעין  ּתֹורה úחּבתן ולֹומדים לפניו יֹוׁשבין ׁשהן ּכל, ְְְְְִִִֵֵֶָָָָָֹ

יׁשאלּו והם הּׁשרת, מּמלאכי לפנים ּומחיצתן ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵַַָָָמּפיו
ׁשּנאמר וזהּו אל, ּפעל מה ל)להם: עיני(ישעיה "והיּו : ְְֱֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

אינֹו - ליעקב" "יאמר אחר: ּדבר ."אתֿמֹורי ְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹראֹות

למנחׁש צריכים אינן הֹוה: לׁשֹון אּלא עתיד, ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָלׁשֹון
ּוליׂשראל  ליעקב להאמר ׁשּצרי עת ּבכל ּכי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹוקֹוסם,
ּבּמרֹום, ּגזרֹותיו ּומה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּפעל ְֵַַַַַָָָָָמה

וקֹוסמים  מנחׁשים אּלאàאינן עלּֿפי נמסר , להם ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָ
ותּמים  אּורים אֹו הּמקֹום, ּגזרת היא מה ְְְִִִִֵֵֶַַַָֻנביאיהם

ּכן  ּתרּגם לא ואֹונקלּוס להם. .מּגידים ְְְְִִִֵֵֶַָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(266 'nr gi zegiy ihewl)

הּׁשרת מלאכי מּמחיצת לפנים כג)ּומחיצתן כג, (רש"י ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָ
לעיל ּפרׁש א)ר ׁש"י א, מׁשּתּמׁשין (ויקרא הּׁשרת ׁשּמלאכי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָ

"וּיקר", לׁשֹון נאמר האּמֹות ּבנביאי ואּלּו "וּיקרא", ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַָָֻּבלׁשֹון

היה ׁשּבלעם והינּו, וטמאה. ארעי מּמלאכי למּטה לׁשֹון ְְְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָֻ
ּבכ מיחדת חׁשיבּות יׁשנּה ׁשּמּבחינתֹו אפֹוא, מּובן ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻהּׁשרת.

הם הּׁשרת.למעלה ׁשּיׂשראל מּמלאכי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

(ãë)ákLé àì àOðúé éøàëå íe÷é àéáìk íò-ïä¤¨Æ§¨¦´¨½§©«£¦−¦§©¨®³Ÿ¦§©Æ
:äzLé íéììç-íãå óøè ìëàé-ãò©Ÿ́©¤½¤§©£¨¦−¦§¤«

i"yx£'B‚Â Ìe˜È ‡È·Ïk ÌÚŒÔ‰∑ עֹומדין ּכׁשהן ∆»¿»ƒ»¿ְְִֵֶ
את  לחטף וכארי ּכלביא מתּגּברים הן ׁשחרית, ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹמׁשינתם
ּתפּלין  ּולהניח ׁשמע לקראאת ללּבׁשציצית, .הּמצוֹות: ְְְְְְִִִִִִִִֶַַַָֹֹ

·kLÈ ‡Ï∑ אֹוכל ׁשהּוא עד מּטתֹו על ּומחּבל áּבּלילה …ƒ¿«ְְִֵֵֶַַַַַָָ
מּטתֹו על ׁשמע את קֹורא ּכיצד? לטרפֹו. הּבא מּזיק ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָּכל
- להּזיקם וגיס מחנה ּבא הּמקֹום. ּביד רּוחֹו ְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָּומפקיד

מלחמֹותיהם  ונלחם ׁשֹומרם ְְְְֲִִֵֶַָָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא
וגֹו',âּומּפילם  יקּום ּכלביא הןֿעם אחר: ּדבר חללים. ְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָ

zLÈ‰.ּכתרּגּומֹו ÌÈÏÏÁŒÌ„Â∑(במ"ר) ׁשאין נתנּבא ְְַ¿«¬»ƒƒ¿∆ְִֵֵֶַ
מדין  מלכי ׁשּיּפיל עד מת הּוא ãמׁשה ויהרג חללים, ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

ׁשּנאמר יג)ע ּמהם, הּקֹוסם (יהושע ּבןּֿבעֹור "ואתּֿבלעם : ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָ
אלֿחלליהם" ּבחרב בניֿיׂשראל .הרגּו ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

(äë)epáwú àì á÷-íb íòìa-ìà ÷ìa øîàiå©³Ÿ¤¨¨Æ¤¦§½̈©−Ÿ´Ÿ¦¢¤®
:epëøáú àì Cøa-íb©¨¥−¬Ÿ§¨«£¤«

i"yx£ep·w˙ ‡Ï ·˜ŒÌb∑ על מּוסף ראׁשֹון "ּגם" «……ƒ√∆ִַַָ
ׁשני  ו"גם" הּׁשני, וכןä"ּגם" ראׁשֹון. "ּגם" (מ"א על ְְִִִֵֵֵַַַַַ

וכןג) יהיה", לא ּגםֿל "ּגםֿלי לב): ּבחּור (דברים "ּגם : ְְִִֵֶַַַָָֹ
ּבתּולה" .ּגם ְַָ

ÚÈ˜·כג  ˙È·„Ï ·ËÈÈc Ô·ˆ ‡iLÁ ‡Ï È¯‡¬≈»«¬«»»»¿ƒ«ƒ¿≈«¬…
Ï‡¯NÈ ˙Èa ˙e·¯a ÔÚ¯ ‡iÓÒ˜ ‡Ï Û‡Â¿«»¿»«»¿«ƒ¿≈ƒ¿»≈
„·Ú ‰Ó Ï‡¯NÈÏe ·˜ÚÈÏ ¯n‡˙È ÔcÚk¿ƒ«ƒ¿««¿«¬…¿ƒ¿»≈∆¬«

:‡‰Ï‡¡»»

Ï‡כד  Ïh˙È ‡È¯‡Îe È¯L ‡˙ÈÏk ‡nÚ ‡‰»«»¿≈»»≈¿«¿»ƒ¿«»»
ÈÒÎÂ ÏBË˜ ÏBË˜Èc „Ú dÚ¯‡· È¯LÈƒ¿≈¿«¿≈«¿ƒ¿¿¿ƒ¿≈

:˙¯ÈÈ ‡iÓÓÚ«¿«»≈»

Ï‡כה  ËÏÈÓ Û‡ ÌÚÏ·Ï ˜Ïa ¯Ó‡Â«¬«»»¿ƒ¿»«≈«»
:ÔepÎ¯·˙ ‡Ï ‡Î¯a Û‡ ÔepËeÏ¿̇ƒ«»»»»¿»≈ƒ

minkg izty

:Fl Wi ax gM i`CeAø,xnFl FpFvx §©©Ÿ©©¥§©
zExidnA oigxFRW micXd swzM§Ÿ¤©¥¦¤§¦¦§¦
oFW`x mrhlE .FtFq cre mlFrd sFQn¦¨¨§©§©©¦
`iad okl ,'m`x' aizM dOl ,dWẅ¤¨¨§¦§¥¨¥¥¦
.'min`x' mi`xwp micWC xg` xaC̈¨©¥§¥¦¦§¨¦§¥¦
`xTA xnFl Fl did ,dWw xg` xaclE§¨¨©¥¨¤¨¨©©§¨
.oFW`x mrh mB WxiR okl ,'min`x'§¥¦¨¥¥¥©©©¦

:oiadl lwebk dxez §©§¨¦
(bk)ù`EdW dxFn oFinCd s"MW ipRn¦§¥¤©©¦§¨¤

:z`Gd zrl zxg` zr dOcnúipRn §©¤¥©¤¤¨¥©Ÿ¦§¥
,'FA Kln zrExzE' aizM DiPin lirlC¦§¥¦¥§¦§©¤¤

cizr cFr xn` ,zErixe dAg `EdW¤¦¨§¥¨©¨¦
eiptl EaWIW z`fM zxg` zr `dYW¤§¥¥©¤¤¨Ÿ¤¥§§¨¨

:dAg KxCàiM' mr wEaC didie ,WExiR ¤¤¦¨¥§¦§¤¨¦¦
didi xg` xaCd itlE .'awriA Wgp `lŸ©©§©£Ÿ§¦©¨¨©¥¦§¤
xnFlM ,'zrM' :ikd oFinCd s"M WExiR¥©©¦§¨¦¨¥§©
oiprA xAcl EkxhvIW miYr E`ai m ¦̀¨Ÿ¦¦¤¦§¨§§©¥§¦§©
d`Eap ici lr mdl xn`i mqw F` Wgp©©¤¤Ÿ©¨¤©§¥§¨
.il d`xp oM ,mqw F` Wgp Ekxhvi `le§Ÿ¦§¨§©©¤¤¥¦§¤¦
ipWl i"Wxl Dil dOl ,`gip iOp dfaE¨¤©¦¦¨¨¨¥§©¦¦§¥

:oiadl lwe .minrhck dxez §¨¦§©§¨¦
(ck)á:`Ed dlAg oFWl oM mB 'lkF`'¥©¥§©¨¨

â:'dYWi millg mC' EpiidãWExitlC ©§©£¨¦¦§¤¦§¥
Fpi` FNEM dGd `xwOd oFW`x¦©¦§¨©¤¥
dWw xg` xaC WExitlE ,FrnWnM§©§¨§¥¨¨©¥¨¤
FhEWtE ,dWn lr 'aMWi `l' WxitC§¥¥Ÿ¦§©©¤§
mB WxiR okl ,mrd lr i`wC rnWn©§©§¨¥©¨¨¨¥¥¥©
iR lr s`e .oiadl lwe .oFW`x mrh©©¦§©§¨¦§©©¦
mrlA lW Fzbixd lr fnx o`M oi`W¤¥¨¤¤©£¦¨¤¦§¨
on Fl E`xd `nzQn mFwn lMn ,mdOr¦¨¤¦¨¨¦§¨¨¤§¦
zbixd Fl E`xd xW`M Fzbixd minXd©¨©¦£¦¨©£¤¤§£¦©

:oicndk dxez ¦§¨
(dk)ä`l mB EPkxaz `l' xn` EN`M§¦¨©Ÿ§¨§¤©Ÿ



צי wlaÎzweg zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye fenz a"i ycew zayl inei xeriy

(åë)éìà ézøac àìä ÷ìa-ìà øîàiå íòìa ïòiåE ©©©́¦§½̈©−Ÿ¤¤¨¨®£ÀŸ¦©³§¦¥¤̧Æ
:äNòà Búà ýåýé øaãé-øLà ìk øîàì¥½Ÿ²Ÿ£¤§©¥¬§Ÿ̈−Ÿ¬¤«¡¤«

ß fenz a"i ycew zay ß

(æë)íB÷î-ìà Eçwà àp-äëì íòìa-ìà ÷ìa øîàiå©³Ÿ¤¨¨Æ¤¦§½̈§¨¨Æ¤¨´£½¤¨−
:íMî éì Búa÷å íéäìàä éðéòa øLéé éìeà øçà©¥®©³¦©Æ§¥¥´¨«¡Ÿ¦½§©¬Ÿ¦−¦¨«

i"yx£ÈÏ B˙a˜Â∑ צּוּוי לׁשֹון זה מּׁשם,åאין לי ותּקבּנּו ּבעיניו ייׁשר אּולי עתיד: לׁשֹון אּלא "וקבנֹו", ּוכמֹו ¿«…ƒְְְְְְְֳִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
שעלטען) זאלסט (דוא ּבלעז .מלדיר"ש ְַַ

(çë)ó÷Lpä øBòtä Làø íòìa-úà ÷ìa çwiå©¦©¬¨−̈¤¦§¨®´Ÿ©§½©¦§−̈
:ïîéLéä éðt-ìò©§¥¬©§¦«Ÿ

i"yx£¯BÚt‰ L‡¯∑ וראה ּבלק, היה גדֹול קֹוסם …«¿ְֵָָָָָָָ
יֹודע  היה ולא ּפעֹור, עלֿידי ללקֹות עתידין ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָֹׁשהן
וכן  מּׁשם? עליהם ּתחּול הּקללה ׁשּמא אמר: ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבּמה.

ּבּכֹוכבים  החֹוזים מה æּכל יֹודעים ואין רֹואים - ְְִִִִֵַַָָָ
.רֹואים  ִ

(èë)äòáL äæá éì-äða ÷ìa-ìà íòìa øîàiå©³Ÿ¤¦§¨Æ¤¨½̈§¥¦¬¨¤−¦§¨´
:íìéà äòáLå íéøô äòáL äæa éì ïëäå úçaæî¦§§®Ÿ§¨¥¬¦Æ¨¤½¦§¨¬¨¦−§¦§¨¬¥¦«

(ì)ìéàå øt ìòiå íòìa øîà øLàk ÷ìa Nòiå©©©́¨½̈©«£¤−¨©´¦§¨®©©²©¨¬¨©−¦
:çaæna©¦§¥«©

ãë(à)Cøáì ýåýé éðéòa áBè ék íòìa àøiå©©´§¦§À̈¦´º§¥¥³§Ÿ̈Æ§¨¥´
íéLçð úàø÷ì íòôa-íòôk Cìä-àìå ìàøNé-úà¤¦§¨¥½§«Ÿ¨©¬§©«©§©−©¦§©´§¨¦®

:åéðt øaãnä-ìà úLiå©¨¬¤¤©¦§−̈¨¨«
i"yx£'B‚Â ·BË Èk ÌÚÏa ‡¯iÂ∑צרי איני אמר: ««¿ƒ¿»ƒ¿ִִֵַָָ

לקּללם  יחּפץ לא ּכי ּבהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, עֹוד .לבּדק ְְְְְִִַַַָָָֹֹֹ
ÌÚÙaŒÌÚÙk CÏ‰Œ‡ÏÂ∑ ּפעמים ׁשּתי עׂשה .ּכאׁשר ¿…»«¿««¿««ְְֲִֵֶַָָָ

ÌÈLÁ ˙‡¯˜Ï∑לקראתֹו ה' יּקרה אּולי לנחׁש ƒ¿«¿»ƒְְִִֵֶַַָָ

ÈÏlÓ˙כו  ‡Ï‰ ˜Ï·Ï ¯Ó‡Â ÌÚÏa ·˙‡Â«¬≈ƒ¿»«¬«¿»»¬»«≈ƒ
:„aÚ‡ d˙È ÈÈ ÏlÓÈ Èc Ïk ¯ÓÈÓÏ CnÚƒ»¿≈»…ƒ¿«≈¿»»≈∆¿≈

‡„Cp¯aכז  ÔÚÎ ‡˙È‡ ÌÚÏ·Ï ˜Ïa ¯Ó‡Â«¬«»»¿ƒ¿»ƒ»¿«¬«¿ƒ»
ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡ÂÚ¯ È‰È ÌÈ‡Ó Ô¯Á‡ ¯˙‡Ï«¬«»√»»ƒ¿≈«¬»ƒ√»¿»

:ÔnzÓ ÈÏ dËeÏ˙e¿≈ƒƒ«»

¯Ó˙‡כח  LÈ¯ ÌÚÏa ˙È ˜Ïa ¯·„e¿«»»»ƒ¿»≈»»»
:ÔBÓÈLÈ ˙È· Èt‡ ÏÚ ‡ÈkzÒÓc¿ƒ¿«¿»««≈≈¿ƒ

Ú·L‡כט  ‡Î‰ ÈÏ ‰a ˜Ï·Ï ÌÚÏa ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿»»¿≈ƒ»»«¿»
ÔÈ¯B˙ ‡Ú·L ‡Î‰ ÈÏ ÔÈ˜˙‡Â ÔÈÁa„Ó«¿¿ƒ¿«¿≈ƒ»»«¿»ƒ

:ÔÈ¯Î„ ‡Ú·LÂ¿«¿»ƒ¿ƒ

Bz¯ל  ˜q‡Â ÌÚÏa ¯Ó‡ È„ ‡Ók ˜Ïa „·ÚÂ«¬«»»¿»ƒ¬«ƒ¿»¿«≈
:‡Áa„Ó Ïk ÏÚ ¯Î„e¿««»«¿¿»

È˙א  ‡Î¯·Ï ÈÈ Ì„˜ ÔÈw˙ È¯‡ ÌÚÏ· ‡ÊÁÂ«¬»ƒ¿»¬≈«ƒ√»¿»¿»»»»
˙eÓ„˜Ï Ô‰l‡ ÔÓÊa ÔÓÊk CÏ‰ ‡ÏÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»¬«ƒ¿«ƒ¿«∆»≈»√»
e„È·Ú„ ‡Ï‚Ú Ï·˜Ï] ÈeLÂ ‡iLÁ¿»«»¿«ƒƒ»≈∆¿»«¬ƒ

:È‰Bt‡ ‡¯a„ÓÏ [Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«¿¿»«ƒ

minkg izty

.'EPkxaY `l mB EPaTz `l'e 'EPaTz¦¢¤§Ÿ¦¢¤©Ÿ§¨§¤
wlA Fl xn` `nrh i`n ,xn`Y m`e§¦Ÿ©©©§¨¨©¨¨
,wlaC `YrC` `wlqC ,xnFl Wie .oM¥§¥©§¨§¨©©§¨§¨¨
xn`W itl ,xaFq mrlA didi `OW¤¨¦§¤¦§¨¥§¦¤¨©
dvFx m` la` ,'ebe 'EPaTz `l aw mB'©ŸŸ¦¢¤£¨¦¤
,mzF` lNwi KM xg`e dNgY Kxai§¨¥§¦¨§©©¨§©¥¨
'mB' ,WExiR ,'ebe 'aw mB' xn` Kkl§¨¨©©Ÿ¥©
lr ipW 'mb'e ,ipW 'mB' lr aqEn oFW`x¦¨©©¥¦§©¥¦©

:oiadl lwe .oFW`x 'mB'ek dxez ©¦§©§¨¦
(fk)å,cIn FzF` aFTIW EPEvi Ki` iM¦¥§©¤¤¦¦¨

xn` okl ,midl` ipirA xWii `l `OW¤¨Ÿ¦©§¥¥¡Ÿ¦¨¥¨©
xnFlM ,cizr oFWl 'mXn il FzAwe'§©Ÿ¦¦¨§¨¦§©
awl midl` ipirA xWiIW xg ©̀©¤¦©§¥¥¡Ÿ¦¨Ÿ

:mzF`gk dxez ¨
(gk)æ(awri zlgp)aFxw o`kA ltM axd ©£©©£Ÿ¨©¨©§¨¨

,'dBqRd W`x' iAB lirl azMX dnl§©¤¨©§¥©¥Ÿ©¦§¨
'mifFgd lM oke' siqFdW `N` cFr `le§Ÿ¤¨¤¦§¥¨©¦
d`x lirl `nlWaC ,d`xpe .'eke§¦§¤§¦§¨¨§¥¨¨
oke ,dBqRd W`xA dvxRd didYW¤¦§¤©¦§¨§Ÿ©¦§¨§¥

z`fe zWxR sFqA xn`p ixdW ,dUrp©£¨¤£¥¤¡©§¨¨©§Ÿ
dBqRd W`x 'ebe dWn lrIe' dkxAd©§¨¨©©©¤Ÿ©¦§¨
W`xA la` ,'ebe 'dWn mW znIe 'ebe©¨¨¨¤£¨§Ÿ
dOle ,dvxR mEW dzid `l xFrRd©§Ÿ¨§¨¦§¨§¨¨
lMnC uxiY df lre ,mWl wlA FkilFd¦¨¨§¨§©¤¥¥§¦¨
.xFrRd ici lr dvxRd dzid mFwn̈¨§¨©¦§¨©§¥©§
wlA did `l oM m`C ,axdl dWwEde§§¨§¨©§¦¥Ÿ¨¨¨¨
lM oke' uxiY KklE ,drh `dC ,mqFw¥§¨¨¨§¨¥¥§¥¨

:'eke 'mifFgdhk dxez ©¦



wlaÎzwegצב zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye fenz a"i ycew zayl inei xeriy
רֹוצה  אמר: עוֹונֹותיהם ּכרצֹונֹו. אזּכיר לקּללם. רֹוצה ּתחּול çולא עֹונֹותיהם הזּכרת על והּקללה ,.˙LiÂ ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ«»∆

ÂÈt ¯a„n‰ŒÏ‡è∑ּכתרּגּומֹו. ∆«ƒ¿»»»ְְַ

(á)ïëL ìàøNé-úà àøiå åéðéò-úà íòìá àOiå©¦¨̧¦§¹̈¤¥À̈©©§Æ¤¦§¨¥½Ÿ¥−
ì:íéäìà çeø åéìò éäzå åéèáL ¦§¨¨®©§¦¬¨−̈¬©¡Ÿ¦«

i"yx£ÂÈÈÚŒ˙‡ ÌÚÏ· ‡OiÂ∑ ּבהם להכניס ּבּקׁש «ƒ»ƒ¿»∆≈»ְְִִֵֶַָ
רעה  ורּוח éעין רעה עין מּדֹותיו: ׁשלׁש ל יׁש והרי , ְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָֹ

למעלה האמּורים רחבה ונפׁש פ"ה)ּגבֹוהה ÔÎL.(אבות ְְְְְֲִֶֶַָָָָָ…≈
ÂÈË·LÏ∑ ואינן לעצמֹו ׁשֹוכן וׁשבט ׁשבט ּכל ראה ƒ¿»»ְְְֵֵֵֵֶֶַָָָָָ

זה, ּכנגד זה מכּונין ּפתחיהם ׁשאין ראה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹֻמערבין,
חברֹו אהל לתֹו יציץ ¯Áe.ׁשּלא ÂÈÏÚ È‰zÂ ְֲִֵֶֶָֹֹ«¿ƒ»»«

ÌÈ‰Ï‡∑ּבלּבֹו יקּללם ëעלה .ׁשּלא ¡…ƒְְְִֵֶַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(84 'nr bi zegiy ihewl)

זה ּכנגד זה מכּונים אהליהם ּפתחי ב)ׁשאין כד, (רׁש"י ְְְֳִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֻ

להקּפיד  עליו אהל, עראי, ּבדירת מצּוי ׁשאדם ּבׁשעה ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָֹּגם
ּבעניני  הּמקּלים מן לאפּוקי ּבמילּואם. הּצניעּות ּכללי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָעל

מחּוץ  עראי ּבדירת ּכׁשּנמצאים ּובמיחד ּבּקיץ, ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָֻצניעּות
העירה. ּכׁשאׁשּוב ואׁשּוב", "אחטא ּבאמרם: ְְְְְִִֶֶָָָָָָָָלעיר,

(â)íàðe øòá Bða íòìa íàð øîàiå BìLî àOiå©¦¨¬§¨−©Ÿ©®§ª³¦§¨Æ§´§½Ÿ§ª¬
:ïéòä íúL øábä©¤−¤§ª¬¨¨«¦

i"yx£¯Ú· Ba∑קיד)ּכמֹו ּומדרׁש(תהילים מים". "למעינֹו : ¿¿…ְְְְְִִַַָ
ק"ה)אּגדה: מאבֹותיהם;ìׁשניהם (סנהדרין ּגדֹולים היּו ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָ

ּובלעם  ּבמלכּות, הּוא ּבנֹו אביו - צּפֹור ּבנֹו ְְְְְִִִַָָָָּבלק
ּבן  מנה - ּבנביאּות מאביו היה îּגדֹול Ì˙L.ּפרס ְְִִִֵֶֶָָָָָָ¿À

ÔÈÚ‰∑ נראה ׁשּלּה וחֹור לחּוץ ּומּוצאת נקּורה עינֹו »»ƒְְְִֵֵֶַָָָ
ׁשּיׁשּתם  ּכדי הּוא, מׁשנה ּולׁשֹון ויּגב.ðּפתּוח, ויסּתם ְְְְְְְִִִִֵֶַָָֹֹֹ

סט) רבע (ע"ז את ּומסּפר ׁשאמר: לפי אמרּו: ורּבֹותינּו .ְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹ
רביעֹותיהן  ּומֹונה יֹוׁשב ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָיׂשראל,

מּמּנה. הּצּדיק ׁשּנֹולד טּפה ּתבֹוא מתי יׂשראל, ְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשל
קדֹוׁשים, ּומׁשרתיו קדֹוׁש ׁשהּוא מי ּבלּבֹו: ְְְְִִִֶַָָָָאמר
ׁשל  עינֹו נסמית זה ּדבר ועל הּללּו? ּבּדברים ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָיסּתּכל

לא)ּבלעם ּפתּוח (נדה - העין" "ׁשתם מפרׁשים: ויׁש . ְְְְְְִִִֵַָָָָֻ
"ׁשתם ñהעין  ׁשאמר ועל אֹונקלּוס, ׁשּתרּגם ּכמֹו , ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָֻ

ׁשּסּומא òהעין" למדנּו העינים", "ׁשתם אמר ולא ְְְִִֵֶַַַָָָָָָֹֻ
היה  מעיניו .ּבאחת ְֵֵַַָָָ

(ã)ìôð äæçé écL äæçî øLà ìà-éøîà òîL íàð§ª¾Ÿ¥−©¦§¥¥®£¤̧©«£¥³©©Æ¤«¡¤½Ÿ¥−
:íéðéò éeìâe§¬¥¨«¦

Ï‡¯NÈב  ˙È ‡ÊÁÂ È‰BÚ ˙È ÌÚÏa Û˜Êe¿≈ƒ¿»»≈ƒ«¬»»ƒ¿»≈
ÔÓ ‰‡e· Áe¯ È‰BÏÚ ˙¯Le È‰BË·LÏ Ô¯L»»¿ƒ¿ƒ¿«¬ƒ«¿»ƒ

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

BÚa¯ג  d¯a ÌÚÏa ¯Ó‡ ¯Ó‡Â dÏ˙Ó ÏËe¿««¿≈«¬«≈«ƒ¿»¿≈¿
:ÈÊÁ ¯ÈtLc ‡¯·b ¯Ó‡Â¿≈««¿»¿«ƒ»≈

ÔÓד  eÊÁÂ Ï‡ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ ÚÓLc ¯Ó‡≈«ƒ¿«≈«ƒ√»≈¿≈ƒ
:dÏ ÈÏb˙Óe ·ÈÎL ÈÊÁ ÈcL Ì„√̃»««»≈¿ƒƒ¿¿≈≈

minkg izty

ck(`)çdvFx `le dvFx :opiqxB ikd̈¦¨§¦©¤§Ÿ¤
dvFx oiA ,xnFlM .'ek xiMf` ,mllwl§©§¨©§¦§©¥¤
xiMf` mllwl dvFx Fpi` oiA¥¥¤§©§¨©§¦

:mdizFpFrèlW oFr mdl xiMfdW £¥¤¤¦§¦¨¤¨¤
:xAcOA EUrW lbra dxez ¥¤¤¨©¦§¨

(a)éeipir z` `Up dOl ,ok `l m`C§¦Ÿ¥¨¨¨¨¤¥¨
:minrR x`WAn xzFi z`Gd mrRA©©©©Ÿ¥¦¦§¨§¨¦

ëidYe' aEzMX dnA ,uxzl FpFvx§§¨¥§©¤¨©§¦
eilr didW rnWn 'midl` gEx eilr̈¨©¡Ÿ¦©§©¤¨¨¨¨
,d`Eap i`n eixg` Wxtn `le ,d`Eap§¨§Ÿ§¨¥©£¨©§¨
.l`xUi lW ogaWA xRqn `N ¤̀¨§©¥§¦§¨¤¦§¨¥
xn` EN`kE ,'eke FAlA dlr ,WxtnE§¨¥¨¨§¦§¦¨©
gEx `Ede ,zxg` gEx eilr idYe©§¦¨¨©©¤¤§©

midl`:mllwl `NWb dxez ¡Ÿ¦¤Ÿ§©§¨
(b)ìaizM oM mB lirlC ,wlaE mrlA¦§¨¨¨¦§¥©¥§¦

`Ed FpA ,FWExitE .'xFRv FpA' wlaA§¨¨§¦¥§
WxiR `lC `de .wlA oke ,eia` xFrA§¨¦§¥¨¨§¨§Ÿ¥¥
xnFl Wi ,'xFRv FpA' iAB lirl df¤§¥©¥§¦¥©
,`id ztqFp e"iEW `pin` ded lirlC¦§¥£¨¨¦¨¤¨¤¤¦
EWxC `kd la` ,'min Fpirnl' FnM§§©§§¨¦£¨¨¨¨§
,'xFra FpA' zipW mrR aizkC mEXn¦¦§¦©©¥¦§§
opitli o`MnE ,iz` `Wxcl KgxM lr©¨§¨¦§¨¨¨¥¦¨¨§¦©

:'xFRv FpA' aizkC dO` iOpî,xnFlM ©¦©©¦§¦§¦§©
:did `xhil ivg oA `xhilðoii oiprl ¦§¨¤£¦¦§¨¨¨§¦§©¥

oii lW ziag did m`W ,xn`w Kqp¤¤¨¨©¤¦¨¨¨¦¤©¦
mW ddWe ,FCal miakFM caFr ziaA§¥¥¨¦§©§¨¨¨

miakFM caFrd aTpl lFkIW cr©¤¨§©¥¨¥¨¦
,'aFBie mFYqie' oii `ivFdlE ziagd¤¨¦§¦©¦§¦§§¦
Eaxg' mEBxzM ,dnizQd WAiie WExiR¥¦©¥©§¦¨§©§¨§
rnW ,Kqp oii ied f` ,EaEbp 'miOd©©¦§¨¨¥¥¤¤§©
:`Ed daEwp 'mEzW' oFWlC DPin¦¨¦§§§¨

ñxzFi daFh dI`x Fl didW ,xnFlM§©¤¨¨§¦¨¨¥
:mc`d x`Xnò`d ,xnFl FpFvx ¦§¨¨¨¨§©¨

,`nEq did mrlaC EpiciA zxFqn̈¤§¨¥§¦§¨¨¨¨
rnWnC oird gEzR i"Wx Wxtn dOle§¨¨§¨¥©¦§©¨©¦§©§©
df lre .daFh dI`xA d`Fx didW¤¨¨¤¦§¦¨¨§©¤
'mipird mEzW' xn` `le ,WxiR¥¥§Ÿ¨©§¨¥©¦

:'ekec dxez



צג wlaÎzweg zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye fenz a"i ycew zayl inei xeriy
רֹוצה  אמר: עוֹונֹותיהם ּכרצֹונֹו. אזּכיר לקּללם. רֹוצה ּתחּול çולא עֹונֹותיהם הזּכרת על והּקללה ,.˙LiÂ ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ«»∆

ÂÈt ¯a„n‰ŒÏ‡è∑ּכתרּגּומֹו. ∆«ƒ¿»»»ְְַ

(á)ïëL ìàøNé-úà àøiå åéðéò-úà íòìá àOiå©¦¨̧¦§¹̈¤¥À̈©©§Æ¤¦§¨¥½Ÿ¥−
ì:íéäìà çeø åéìò éäzå åéèáL ¦§¨¨®©§¦¬¨−̈¬©¡Ÿ¦«

i"yx£ÂÈÈÚŒ˙‡ ÌÚÏ· ‡OiÂ∑ ּבהם להכניס ּבּקׁש «ƒ»ƒ¿»∆≈»ְְִִֵֶַָ
רעה  ורּוח éעין רעה עין מּדֹותיו: ׁשלׁש ל יׁש והרי , ְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָֹ

למעלה האמּורים רחבה ונפׁש פ"ה)ּגבֹוהה ÔÎL.(אבות ְְְְְֲִֶֶַָָָָָ…≈
ÂÈË·LÏ∑ ואינן לעצמֹו ׁשֹוכן וׁשבט ׁשבט ּכל ראה ƒ¿»»ְְְֵֵֵֵֶֶַָָָָָ

זה, ּכנגד זה מכּונין ּפתחיהם ׁשאין ראה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹֻמערבין,
חברֹו אהל לתֹו יציץ ¯Áe.ׁשּלא ÂÈÏÚ È‰zÂ ְֲִֵֶֶָֹֹ«¿ƒ»»«

ÌÈ‰Ï‡∑ּבלּבֹו יקּללם ëעלה .ׁשּלא ¡…ƒְְְִֵֶַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(84 'nr bi zegiy ihewl)

זה ּכנגד זה מכּונים אהליהם ּפתחי ב)ׁשאין כד, (רׁש"י ְְְֳִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֻ

להקּפיד  עליו אהל, עראי, ּבדירת מצּוי ׁשאדם ּבׁשעה ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָֹּגם
ּבעניני  הּמקּלים מן לאפּוקי ּבמילּואם. הּצניעּות ּכללי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָעל

מחּוץ  עראי ּבדירת ּכׁשּנמצאים ּובמיחד ּבּקיץ, ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָֻצניעּות
העירה. ּכׁשאׁשּוב ואׁשּוב", "אחטא ּבאמרם: ְְְְְִִֶֶָָָָָָָָלעיר,

(â)íàðe øòá Bða íòìa íàð øîàiå BìLî àOiå©¦¨¬§¨−©Ÿ©®§ª³¦§¨Æ§´§½Ÿ§ª¬
:ïéòä íúL øábä©¤−¤§ª¬¨¨«¦

i"yx£¯Ú· Ba∑קיד)ּכמֹו ּומדרׁש(תהילים מים". "למעינֹו : ¿¿…ְְְְְִִַַָ
ק"ה)אּגדה: מאבֹותיהם;ìׁשניהם (סנהדרין ּגדֹולים היּו ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָ

ּובלעם  ּבמלכּות, הּוא ּבנֹו אביו - צּפֹור ּבנֹו ְְְְְִִִַָָָָּבלק
ּבן  מנה - ּבנביאּות מאביו היה îּגדֹול Ì˙L.ּפרס ְְִִִֵֶֶָָָָָָ¿À

ÔÈÚ‰∑ נראה ׁשּלּה וחֹור לחּוץ ּומּוצאת נקּורה עינֹו »»ƒְְְִֵֵֶַָָָ
ׁשּיׁשּתם  ּכדי הּוא, מׁשנה ּולׁשֹון ויּגב.ðּפתּוח, ויסּתם ְְְְְְְִִִִֵֶַָָֹֹֹ

סט) רבע (ע"ז את ּומסּפר ׁשאמר: לפי אמרּו: ורּבֹותינּו .ְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹ
רביעֹותיהן  ּומֹונה יֹוׁשב ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָיׂשראל,

מּמּנה. הּצּדיק ׁשּנֹולד טּפה ּתבֹוא מתי יׂשראל, ְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשל
קדֹוׁשים, ּומׁשרתיו קדֹוׁש ׁשהּוא מי ּבלּבֹו: ְְְְִִִֶַָָָָאמר
ׁשל  עינֹו נסמית זה ּדבר ועל הּללּו? ּבּדברים ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָיסּתּכל

לא)ּבלעם ּפתּוח (נדה - העין" "ׁשתם מפרׁשים: ויׁש . ְְְְְְִִִֵַָָָָֻ
"ׁשתם ñהעין  ׁשאמר ועל אֹונקלּוס, ׁשּתרּגם ּכמֹו , ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָֻ

ׁשּסּומא òהעין" למדנּו העינים", "ׁשתם אמר ולא ְְְִִֵֶַַַָָָָָָֹֻ
היה  מעיניו .ּבאחת ְֵֵַַָָָ

(ã)ìôð äæçé écL äæçî øLà ìà-éøîà òîL íàð§ª¾Ÿ¥−©¦§¥¥®£¤̧©«£¥³©©Æ¤«¡¤½Ÿ¥−
:íéðéò éeìâe§¬¥¨«¦

Ï‡¯NÈב  ˙È ‡ÊÁÂ È‰BÚ ˙È ÌÚÏa Û˜Êe¿≈ƒ¿»»≈ƒ«¬»»ƒ¿»≈
ÔÓ ‰‡e· Áe¯ È‰BÏÚ ˙¯Le È‰BË·LÏ Ô¯L»»¿ƒ¿ƒ¿«¬ƒ«¿»ƒ

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

BÚa¯ג  d¯a ÌÚÏa ¯Ó‡ ¯Ó‡Â dÏ˙Ó ÏËe¿««¿≈«¬«≈«ƒ¿»¿≈¿
:ÈÊÁ ¯ÈtLc ‡¯·b ¯Ó‡Â¿≈««¿»¿«ƒ»≈

ÔÓד  eÊÁÂ Ï‡ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ ÚÓLc ¯Ó‡≈«ƒ¿«≈«ƒ√»≈¿≈ƒ
:dÏ ÈÏb˙Óe ·ÈÎL ÈÊÁ ÈcL Ì„√̃»««»≈¿ƒƒ¿¿≈≈

minkg izty

ck(`)çdvFx `le dvFx :opiqxB ikd̈¦¨§¦©¤§Ÿ¤
dvFx oiA ,xnFlM .'ek xiMf` ,mllwl§©§¨©§¦§©¥¤
xiMf` mllwl dvFx Fpi` oiA¥¥¤§©§¨©§¦

:mdizFpFrèlW oFr mdl xiMfdW £¥¤¤¦§¦¨¤¨¤
:xAcOA EUrW lbra dxez ¥¤¤¨©¦§¨

(a)éeipir z` `Up dOl ,ok `l m`C§¦Ÿ¥¨¨¨¨¤¥¨
:minrR x`WAn xzFi z`Gd mrRA©©©©Ÿ¥¦¦§¨§¨¦

ëidYe' aEzMX dnA ,uxzl FpFvx§§¨¥§©¤¨©§¦
eilr didW rnWn 'midl` gEx eilr̈¨©¡Ÿ¦©§©¤¨¨¨¨
,d`Eap i`n eixg` Wxtn `le ,d`Eap§¨§Ÿ§¨¥©£¨©§¨
.l`xUi lW ogaWA xRqn `N ¤̀¨§©¥§¦§¨¤¦§¨¥
xn` EN`kE ,'eke FAlA dlr ,WxtnE§¨¥¨¨§¦§¦¨©
gEx `Ede ,zxg` gEx eilr idYe©§¦¨¨©©¤¤§©

midl`:mllwl `NWb dxez ¡Ÿ¦¤Ÿ§©§¨
(b)ìaizM oM mB lirlC ,wlaE mrlA¦§¨¨¨¦§¥©¥§¦

`Ed FpA ,FWExitE .'xFRv FpA' wlaA§¨¨§¦¥§
WxiR `lC `de .wlA oke ,eia` xFrA§¨¦§¥¨¨§¨§Ÿ¥¥
xnFl Wi ,'xFRv FpA' iAB lirl df¤§¥©¥§¦¥©
,`id ztqFp e"iEW `pin` ded lirlC¦§¥£¨¨¦¨¤¨¤¤¦
EWxC `kd la` ,'min Fpirnl' FnM§§©§§¨¦£¨¨¨¨§
,'xFra FpA' zipW mrR aizkC mEXn¦¦§¦©©¥¦§§
opitli o`MnE ,iz` `Wxcl KgxM lr©¨§¨¦§¨¨¨¥¦¨¨§¦©

:'xFRv FpA' aizkC dO` iOpî,xnFlM ©¦©©¦§¦§¦§©
:did `xhil ivg oA `xhilðoii oiprl ¦§¨¤£¦¦§¨¨¨§¦§©¥

oii lW ziag did m`W ,xn`w Kqp¤¤¨¨©¤¦¨¨¨¦¤©¦
mW ddWe ,FCal miakFM caFr ziaA§¥¥¨¦§©§¨¨¨

miakFM caFrd aTpl lFkIW cr©¤¨§©¥¨¥¨¦
,'aFBie mFYqie' oii `ivFdlE ziagd¤¨¦§¦©¦§¦§§¦
Eaxg' mEBxzM ,dnizQd WAiie WExiR¥¦©¥©§¦¨§©§¨§
rnW ,Kqp oii ied f` ,EaEbp 'miOd©©¦§¨¨¥¥¤¤§©
:`Ed daEwp 'mEzW' oFWlC DPin¦¨¦§§§¨

ñxzFi daFh dI`x Fl didW ,xnFlM§©¤¨¨§¦¨¨¥
:mc`d x`Xnò`d ,xnFl FpFvx ¦§¨¨¨¨§©¨

,`nEq did mrlaC EpiciA zxFqn̈¤§¨¥§¦§¨¨¨¨
rnWnC oird gEzR i"Wx Wxtn dOle§¨¨§¨¥©¦§©¨©¦§©§©
df lre .daFh dI`xA d`Fx didW¤¨¨¤¦§¦¨¨§©¤
'mipird mEzW' xn` `le ,WxiR¥¥§Ÿ¨©§¨¥©¦

:'ekec dxez

wlaÎzweg zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye fenz a"i ycew zayl inei xeriy
i"yx£ÌÈÈÚ ÈeÏ‚e ÏÙ∑ ׁשאין ּכתרּגּומֹו, ּפׁשּוטֹו …≈¿≈»ƒְְְֵֶַ

ּומדרׁשֹו: ׁשֹוכב. ּכׁשהּוא ּבּלילה אּלא עליו ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָנראה
נגלה  רגליו,ôּכׁשהיה על לעמד ּכח ּבֹו היה לא עליו ְְְֲִֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

נגלה  להיֹות ּומאּוס ערל ׁשהיה לפי ּפניו, על ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָונֹופל
לפניו  זקּופה ּבקֹומה .עליו ְְְָָָָָָ

(ä)éìäà eáh-äîéúðkLî á÷òé E:ìàøNé E ©¬Ÿ«Ÿ¨¤−©«£®Ÿ¦§§Ÿ¤−¦§¨¥«

i"yx£EÈÏ‰‡ e·hŒ‰Ó∑ ׁשאינן ּפתחיהם ׁשראה על «……»∆ְִֵֵֶֶֶַָָָ
זה  מּול זה ּכתרּגּומֹו.∑EÈ˙kLÓ.מכּונין ,חניֹותי ְִֶֶָֻƒ¿¿…∆ְְֲִֶַ

ׁשילה  אהל - ּטבּו מה ,"אהלי "מהּֿטבּו אחר: ִֵֶֶַַַָָָֹֹֹֹֹּדבר
לכּפר  קרּבנֹות ּבהן ׁשּמקריבין ּביּׁשּובן, עֹולמים ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּובית

ׁשהן ∑EÈ˙kLÓ.עליכם  לפי חרבין, ּכׁשהן אף ֲֵֶƒ¿¿…∆ְְֲִִֵֵֵֶֶַ
הּנ על ּכּפרה וחרּבנן עליהם, ׁשּנאמר מׁשּכֹון פׁשֹות, ְְְְֱֲֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻ

ד) "וּיּצתֿאׁש(איכה ּכּלה? ּובּמה אתֿחמתֹו", ה' "ּכּלה :ֲִִֵֶֶֶַַַָָָ
.ּבצּיֹון" ְִ

(å)ýåýé òèð íéìäàk øäð éìò úpâk eéhð íéìçðk¦§¨¦´¦½̈§©−Ÿ£¥´¨¨®©«£¨¦Æ¨©´§Ÿ̈½
:íéî-éìò íéæøàk©«£¨¦−£¥¨«¦

i"yx£eÈh ÌÈÏÁk∑ לנטֹות ונמׁשכּו ׁשּנארכּו ƒ¿»ƒƒ»ְְְְְִִֶֶֶ
רׁשע, אֹותֹו ׁשל מּברכֹותיו רּבֹותינּו: אמרּו ְְְִִֵֵֶַָָָָָלמרחֹוק.
להׁשית  ּכׁשאמר לקּללם, ּבלּבֹו היה מה למדים ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָאנּו
ּברכם  ּפיו, את הּמקֹום ּוכׁשהפ ּפניו. הּמדּבר ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָאל
ּב"חלק" ּכדאיתא כּו', לֹומר ׁשּבּקׁש קללֹות אֹותן ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָמעין

קה) לׁשֹון∑ÌÈÏ‰‡k.(סנהדרין מה)ּכתרּגּומֹו: "מר (תהלים : «¬»ƒְְְַֹ

‰'.ואהלֹות" ÚË∑ ּכאהלים אחר: לׁשֹון ּבגןֿעדן. ֲַָ»«ְֲִֵֵֶַַַָָ
ׁשּנאמר ּכאהל, המתּוחין ּכּׁשמים - ה' מ)נטע :(ישעיה ְְֱִִֶֶֶַַַַַָָֹ

ּדאםּֿכן  אינֹו, זה ולׁשֹון לׁשבת". ּכאהל ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹ"וּימּתחם
קמץ  ּבחטף הא' "ּכאהלים" לּנּקד לֹו ÚË.היה ְֲֳִִֵַַָָָָָָָ»«

ׁשּנאמר∑‰' ּבאהלים, מצינּו "נטיעה" יא)לׁשֹון :(דניאל ְְְֱִִִֶֶַָָָֹ
אּפדנֹו" אהלי ."וּיּטע ְֳִֵַַַַָ

(æ)ââàî íøéå íéaø íéîa Bòøæå åéìcî íéî-ìfé¦©©̧¦Æ¦¨´§½̈§©§−§©´¦©¦®§¨³Ÿ¥«£©Æ
:Búëìî àOpúå Bkìî©§½§¦©¥−©§ª«

i"yx£ÂÈÏcÓ∑ּכתרּגּומֹו ּופרּוׁשֹו BÚ¯ÊÂ.מּבארֹותיו. ƒ»¿»ְְְִֵֵַָ¿«¿
ÌÈa¯ ÌÈÓa∑ זר - זה הּוא הצלחה ּכּזרע לׁשֹון עֹו ¿«ƒ«ƒְְְֶֶַַַַָָ

הּמים  ּפני על BkÏÓ.הּזרּוע ‚‚‡Ó Ì¯ÈÂ∑מל ְִֵַַַַַָ¿»…≈¬««¿ֶֶ

ׁשּלהם  עמלק öראׁשֹון מל אגג את Op˙Â‡.יכּבׁש ְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַָָֹ¿ƒ«≈
B˙ÎÏÓ∑ ּדוד אחריו ׁשּיבא ויֹותר, יֹותר יעקב ׁשל «¿Àְֲֲִֵֵֶֶַַָָָֹֹ

.ּוׁשלמה  ְֹֹ

(ç)ìëàé Bì íàø úôòBúk íéøönî BàéöBî ìà¥µ«¦´¦¦§©½¦§«£¬Ÿ§¥−®Ÿ©º
:õçîé åévçå íøâé íäéúîöòå åéøö íéBb¦´¨À̈§©§«Ÿ¥¤²§¨¥−§¦¨¬¦§¨«

i"yx£ÌÈ¯ˆnÓ B‡ÈˆBÓ Ï‡∑ הּגדּלה להם ּגֹורם מי ≈ƒƒƒ¿«ƒְִֵֶַָָֻ
ׁשּלֹו ורּום ּבתקף מּמצרים הּמֹוציאם אל ,÷הּזאת? ְְְִִִִֵֶֶַַַָֹֹ

צריו  ׁשהם הּגֹויים את ׁשל ∑Ì‰È˙ÓˆÚÂ.יאכל ִֵֶֶַַָָֹ¿«¿…≈∆ֶ

וכן∑Ì¯‚È.צרים  ׁשבירה, לׁשֹון ּבֹו ּפתר (צפניה מנחם ִָ¿»≈ְְְְִֵֵַַָָ
וכןג) לּבקר", גרמּו "לא כג): "ואתֿחרׂשיה (יחזקאל : ְְְֲֵֶֶֶַָָָֹֹ

הּבׂשר  ׁשּמגרר הּוא, עצם לׁשֹון אֹומר ואני ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּתגרמי".

CÈ¯LÈÓה  ˙Èa ·˜ÚÈ CÚ¯‡ ‡·Ë ‡Ó»»»«¿»«¬…≈≈¿»
:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

t¯˙ו  ÏÚ„ ‡È˜L ˙p‚k ÔÈ¯acÓc ÔÈÏÁk¿«¬ƒ¿ƒ«¿ƒ¿ƒ««¿»¿«¿»
ÏÚ ÔÈ·Èˆc ÔÈÊ¯‡k ÈÈ ·Èˆc ‡iÓÒe·k¿¿«»ƒ¿ƒ¿»¿«¿ƒƒ¿ƒƒ«

:‡iÓ«»

ËBÏLÈÂז  È‰BaÓ ‡a¯˙Èc ‡kÏÓ ÈbÒÈƒ¿≈«¿»¿ƒ¿«»ƒ¿ƒ¿ƒ¿
dkÏÓ ‚‚‡Ó ÛB˜˙ÈÂ ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓÓÚa¿«¿ƒ«ƒƒ¿ƒ¿≈¬««¿≈

:d˙eÎÏÓ ÏË˙˙Â¿ƒ¿¿««¿≈

Óe¯Â‡ח  ‡t˜z ÌÈ¯ˆnÓ Ôep˜t‡c ‡‰Ï‡¡»»¿«≈ƒƒƒ¿«ƒ»¿»¿»
‡iÓÓÚ ÈÒÎ Ï‡¯NÈ Èa ÔeÏÎÈÈ dÏÈcƒ≈≈¿¿≈ƒ¿»≈ƒ¿≈«¿«»
Ôe˜pt˙È ÔB‰ÈkÏÓ ˙f··e ÔB‰È‡Ò«¿≈¿ƒ««¿≈ƒ¿«¿

:ÔeÒÁÈ ÔB‰˙Ú¯‡Â¿«¿«¿«¿¿

minkg izty

(c)ôxn` dOl ,dWw FhEWR itl§¦§¨¤¨¨¨©
iElbE akFW' xnFl Fl did ,'ltFp'¥¨¨©¥§

:'mipird dxez ¥©¦
(f)ö:`xw xn`w ikde .KlOd lE`Ẅ©¤¤§¨¦¨¨©§¨

lFHi KlOd lE`W xnFl FpFvx ,'mxie'§¨Ÿ§©¨©¤¤¦
WFAkIW ici lr bb`n FzEkln©§¥£©©§¥¤¦§

:FzF`g dxez

(g)÷xnFl dGd `xwOd zpEM oi`e§¥©¨©©¦§¨©¤©

swzM FRwY mixvOn F`ivFdW l`dW¤¨¥¤¦¦¦§©¦¨§§Ÿ¤
o`M aEzMd `A `NW ,FNW DaFbe mEx§©¤¤Ÿ¨©¨¨
,`Ed KExA WFcTd lW FgM ricFdl§¦©Ÿ¤©¨¨
,cFre .dlrnl xn` xaM ixdW¤£¥§¨¨©§©§¨§
iYlA 'eixv miFB lk`i' xn`n x`XIW¤¦¨¥©£©Ÿ©¦¨¨¦§¦
KkitlE .eixg`l `le eiptl `l xWwp¦§¨Ÿ§¨¨§Ÿ§©£¨§¦¨
m`e ,'eke 'lk`i FNW mExe swzA' xn`̈©§Ÿ¤§¤Ÿ©§¦
l`d ,ikd `xw lW FWExiR didi oM¥¦§¤¥¤§¨¨¦¨¥

,mixvOn F`ivFdWmEx swzM FRwY ¤¦¦¦§©¦¨§§Ÿ¤
FNW mExe swYd FzF` mre ,FNW DaFbe§©¤§¦©Ÿ¤§¤
'z`' zNn siqFde .'ek l`xUi lk`iŸ©¦§¨¥§¦¦©¤
z`' xn`e ,miFB zNn lr dricid `"de§¥©§¦¨©¦©¦§¨©¤
miFBd EidIW oaEi df mr iM ,'miFBd©¦¦¦¤©¤¦§©¦
zNn siqFde .milkF` `le milk`p¤¡¨¦§Ÿ§¦§¦¦©
'eixv' zNn didY df mr iM ,'mdW'¤¥¦¦¤¦§¤¦©¨¨
,'mixv lW' zNn siqFd cFre .xE`iA¥§¦¦©¤¨¦



wlaÎzwegצד zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye fenz a"i ycew zayl inei xeriy
על  העצם ּומעמיד ׁשּבפנים, והּמח מּסביב øּבׁשּניו ְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹ

ıÁÓÈ.ערמימּותֹו ÂÈvÁÂ∑ חּציו ּתרּגם: אֹונקלּוס ְִַ¿ƒ»ƒ¿»ְְְִִֵָ
מרי  חּצים, ּבעלי ּכמֹו ׁשּלהם חלּקה צרים, ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻׁשל

לׁשֹון ùּפלּוגּתא  ימחץ וכן וחצּיה) חלּקה לׁשֹון (ס"א . ְְְְְְֲֲִִֵַָָָָֻ
ה) ארצם.(שופטים את ׁשּיחצּו רּקתֹו". וחלפה "ּומחצה :ְְְֲֲֶֶַַַָָָָָָ

הּקדֹוׁשֿ ׁשל חּציו - מּמׁש חּצים לׁשֹון לפּתר ְְְִִִִֵֶַַָָָֹויׁש
ויצטּבע  יטּבל צרים, ׁשל ּבדמם ימחץ ְְְְְִִִִֶַַַָָָָֹּברּוֿהּוא

ּכמֹו סח)ּבדמם, ואינֹו(תהלים ּבדם" רגל ּתמחץ "למען : ְְְְְְְְִֵַַַַָָָ
נראה  ּבדם ׁשהּצבּוע "מחצּתי", ּכמֹו: מּכה, מּלׁשֹון ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָזז

ונגּוע  מחּוץ .ּכאּלּו ְְִַָָ

(è)éëøáî epîé÷é éî àéáìëe éøàk áëL òøkE ¨©¸¨©¯©«£¦²§¨¦−¦´§¦¤®§¨«£¤´
éøøàå Ceøá:øeøà E ¨½§«Ÿ£¤−¨«

i"yx£È¯‡k ·ÎL Ú¯k∑ ּובגבּורה ּבכח ּבארצם יתיּׁשבּו .ּכתרּגּומֹו: »«»««¬ƒְְְְְְְְִִַַַַָָֹ

(é)øîàiå åétk-úà ÷tñiå íòìa-ìà ÷ìa óà-øçiå©¦«©©³¨¨Æ¤¦§½̈©¦§−Ÿ¤©¨®©¸Ÿ¤
éúàø÷ éáéà á÷ì íòìa-ìà ÷ìazëøa äpäå E ¨¹̈¤¦§À̈¨³Ÿ«Ÿ§©Æ§¨¦½§¦¥Æ¥©´§¨

ìL äæ Cøá:íéîòt L ¨¥½¤−¨¬§¨¦«
i"yx£˜tÒiÂ∑זֹו על זֹו .הּכה «ƒ¿…ִַָ

(àé)Eãaëà ãak ézøîà EîB÷î-ìà Eì-çøa äzòå§©−̈§©§´¤§¤®¨©̧§¦Æ©¥´£©¤§½
:ãBákî ýåýé Eòðî äpäå§¦¥²§¨«£¬§Ÿ̈−¦¨«

(áé)éëàìî-ìà íb àìä ÷ìa-ìà íòìa øîàiåE ©¬Ÿ¤¦§−̈¤¨¨®£ÀŸ©¯¤©§¨¤²
:øîàì ézøac éìà zçìL-øLà£¤¨©¬§¨¥©−¦©¬§¦¥«Ÿ

(âé)ìëeà àì áäæå óñk Búéá àìî ÷ìá éì-ïzé-íà¦¦¤¦̧¨¹̈§´Ÿ¥»¤´¤§¨¨¼´Ÿ©À
éalî äòø Bà äáBè úBNòì ýåýé ét-úà øáòì©«£ŸÆ¤¦´§Ÿ̈½©«£¬¨²¬¨−̈¦¦¦®

:øaãà Búà ýåýé øaãé-øLà£¤§©¥¬§Ÿ̈−Ÿ¬£©¥«
i"yx£'‰ ÈtŒ˙‡ ¯·ÚÏ∑ ֿהּואּבהּקדֹוׁשּֿברּו ׁשּנבאׁש ׁשּידע לפי ּבראׁשֹונה, ׁשאמר ּכמֹו "אלהי" נאמר לא ּכאן «¬…∆ƒְְְְֱֱִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ

.ונטרד  ְְִַ

(ãé)äNòé øLà Eöòéà äëì énòì CìBä éððä äzòå§©¾̈¦«§¦¬¥−§©¦®§¨Æ¦¨´§½£¤̧©«£¤¹
:íéîiä úéøçàa Enòì äfä íòä̈¨¬©¤²§©§−§©«£¦¬©¨¦«

i"yx£ÈnÚÏ CÏB‰∑ עּמי ּכׁשאר הריני ,úמעּתה ≈¿«ƒְֲִִִֵֵַַָָ
מעלי  הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ‡EˆÚÈ.ׁשּנסּתּלק ‰ÎÏ∑ ְִֵֵֶַַַָָָ¿»ƒ»¿

לעׂשֹות  ּל אּלּוàמה ׁשל  אלהיהם העצה? היא ּומה . ְֱֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹ
ּב"חלק" ּכדאיתא כּו', הּוא זּמה קה)ׂשֹונא ּתדע (סנהדרין . ְְִִִֵֵֵֶַָָ

ÈÏ˙ט  ‡˙ÈÏÎe ‡È¯‡k ÛB˜˙· È¯LÈ ÁeÈ¿«ƒ¿≈ƒ¿¿«¿»¿≈»≈
ÔB‰È CÈËÈÏÂ ÔÈÎÈ¯a ÔB‰È CÎÈ¯a dÓÈ˜Ècƒƒƒ≈»ƒ»¿¿ƒƒ¿ƒ»¿

:ÔÈËÈÏƒƒ

È‰B„ÈÏי  ÔÈÙ˜Le ÌÚÏ·a ˜Ï·„ ‡Ê‚¯ Û˜˙e¿≈»¿»¿»»¿ƒ¿»¿»ƒƒƒƒ
‡‰Â C˙È¯˜ È‡Ò ËÏÈÓÏ ÌÚÏ·Ï ˜Ïa ¯Ó‡Â«¬«»»¿ƒ¿»¿≈««¿«¿ƒ»¿»

:ÔÈÓÊ ˙Ïz Ôc ÔB‰Ï ˙Î¯·Ó ‡Î¯a»»»¿»¿«¿¿«¿«ƒ¿ƒ

È˜¯‡יא  ˙È¯Ó‡ C¯˙‡Ï CÏ ÏÈÊ ÔÚÎe¿«ƒ»¿«¿»¬»ƒ¿»»
:¯˜È ÔÓ ÈÈ CÚÓ ‡‰Â Cp¯wÈ‡¬«¿ƒ»¿»¿»»¿»ƒ¿»

Ècיב  CÈc‚Ê‡Ï Û‡ ‡Ï‰ ˜Ï·Ï ÌÚÏa ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿»»¬»«¿ƒ¿«»ƒ
:¯ÓÈÓÏ ˙ÈÏlÓ È˙ÂÏ ˙ÁlL«¿«¿»ƒ«≈ƒ¿≈»

ÈÏ˙יג  ·‰„e ÛÒk d˙È· ÈÏÓ ˜Ï· ÈÏ ÔzÈ Ì‡ƒƒ∆ƒ»»¿≈≈≈¿«¿«≈
ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙¯Êb ÏÚ ¯aÚÓÏ eL¯ ÈÏƒ¿¿∆¿««¿≈«≈¿»«¿»
ÏlÓÈc È˙eÚ¯Ó ‡˙LÈ· B‡ ‡˙·Ë „aÚÓÏ¿∆¿««¿»ƒ¿»≈¿ƒƒ«≈

:ÏlÓ‡ d˙È ÈÈ¿»»≈¬«≈

‡CÈkÏÓיד  ‡˙È‡ ÈnÚÏ ÏÊ‡ ‡‡ ‡‰ ÔÚÎe¿«»¬»»≈¿«ƒƒ»¬«¿ƒ»
ÔÈ„‰ ‡nÚ „aÚÈ„ ‡Ó CÏ ÈeÁ‡Â „aÚ˙„ ‡Ó»¿«¿≈«¬«≈»»¿«¿≈«»»≈

:‡iÓBÈ ÛBÒa CnÚÏ¿«»¿«»

minkg izty

`le ,'mxbi eixv' mdW mzF` zFxFdl§¨¤¥¨¨§¨¥§Ÿ
`le 'eixv' xn` okl ,llkA miFBd lM̈©¦¦§¨¨¥¨©¨¨§Ÿ

:'mixv'ø:mFxr oFWl ,FzEninxr ¨¦©§¦§¨
ùxn`w ikde .'miSg ilrA' lW mEBxY©§¤©£¥¦¦§¨¦¨¨©

.l`xUi EwNgi mixv lW dTElge :`xw§¨©£¨¤¨¦§©§¦§¨¥
mdl didW l`xUi ux` ,xnFl FpFvx§©¤¤¦§¨¥¤¨¨¨¤

:l`xUi EwNgi ,dTElgAh dxez ©£¨§©§¦§¨¥
(ci)ú'inFwnl KlFd ip`' ,ok `l m`C§¦Ÿ¥£¦¥¦§¦

aWIe' KEnqA xn`W FnM ,Dil irAin¦¨¥¥§¤¨©§¨©¨¨
:'FnFwnlàoFWlC ,xnFl FpFvx ¦§§©¦§

xW`' lr xnFl KiIW oi` 'Lvri`'¦¨§¥©¨©©£¤
Fl xn`i `N` ,'ebe 'mrd dUri©£¤¨¨¤¨Ÿ©



צה wlaÎzweg zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye fenz a"i ycew zayl inei xeriy
נאמר  ׁשהרי ּבזּמה, להכׁשילם זֹו עצה הׁשיא ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּבלעם

לא) ּבלעם"(במדבר ּבדבר יׂשראל לבני היּו הּנה "הן :. ְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָ
EnÚÏ ‰f‰ ÌÚ‰ ‰NÚÈ ¯L‡∑ הּוא קצר מקרא ¬∆«¬∆»»«∆¿«¿ְִָָָ

עתידין  ּׁשהן מה ל ואמר להכׁשילם, איעצ ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹזה:
" הּימים, ּבאחרית למֹואב מֹואב".להרע ּפאתי ּומחץ ְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָָ

וכּו' ויקטֹול העברי, קצּור מפרׁש .הּתרגּום ְְְְְְִִִִֵַַָָ

(åè)íàðe øòá Bða íòìa íàð øîàiå BìLî àOiå©¦¨¬§¨−©Ÿ©®§ª³¦§¨Æ§´§½Ÿ§ª¬
:ïéòä íúL øábä©¤−¤§ª¬¨¨«¦

(æè)äæçî ïBéìò úòc òãéå ìà-éøîà òîL íàð§ªÀŸ¥̧©Æ¦§¥¥½§Ÿ¥−©©´©¤§®©«£¥³
:íéðéò éeìâe ìôð äæçé écL©©Æ¤«¡¤½Ÿ¥−§¬¥¨«¦

i"yx£ÔBÈÏÚ ˙Úc Ú„ÈÂ∑('ב ק"ה ּבּהáלכּון (סנהדרין ׁשּכֹועס .הּׁשעה ¿…≈«««∆¿ְֵֵֶַַָָָ

(æé)áëBk Cøc áBø÷ àìå epøeLà äzò àìå epàøà¤§¤̧Æ§´Ÿ©½̈£¤−§´Ÿ¨®¨©¸¹̈
áàBî éúàt õçîe ìàøNiî èáL í÷å á÷òiî¦©«£ÀŸ§¨¬¥̧¤Æ¦¦§¨¥½¨©Æ©«£¥´½̈

:úL-éða-ìk ø÷ø÷å§©§©−¨§¥¥«
i"yx£ep‡¯‡∑ּוגדּלתֹו יעקב ׁשל ׁשבחֹו אני ,âרֹואה ∆¿∆ְְֲֲִִֶֶַָֹֻ

זמן  לאחר אּלא הּוא עּתה לא א.·ÎBk C¯c∑ ְְֶַַַַַָָֹ»«»
לׁשֹון ב)ּכתרּגּומֹו, עֹובר (איכה ׁשהּכֹוכב  קׁשּתֹו";  ּדר" : ְְְְֵֶַַַַָָ

מּזל  יק ּום ּכלֹומר , דישטינ"ט, ּובלע"ז Ì˜Â.ּכחץ. ְְְֵַַַַָָ¿»
Ë·L∑ ּומֹוׁשל רֹודה מל.·‡BÓ È˙‡t ıÁÓe∑ זה ≈∆ֵֶֶֶ»««¬≈»ֶ

ּבֹו ׁשּנאמר ח)ּדוד, ב וימּדד (שמואל ארצה אֹותם "הׁשּכב : ְְְֱִֵֵֶֶַַַַַָָָ

וגֹו'" להמית קֹורה ∑Â˜¯˜¯.ׁשניֿחבלים ,ãלׁשֹון ְְְֲִִֵָָ¿«¿«ְֶ
יט)ּכמֹו קרּתי",(מ"ב נא)"אני נּקרּתם",(ישעיה ּבֹור "ּומּקבת ְְְֲִִֶֶֶַַַֻ

ל) ּבלע"ז (משלי פוריי"ר נחל". עֹורבי "יּקרּוה :. ְְְִֵַַַַָ
˙LŒÈaŒÏk∑ ׁשת מן יצאּו ׁשּכּלם האּמֹות, ּבנֹוäּכל »¿≈≈ְְִֵֶָָָָֻֻ

הראׁשֹון  אדם .ׁשל ִֶָָָ

(çé)åéáéà øéòN äLøé äéäå äLøé íBãà äéäå§¨¨̧¡¹§¥À̈§¨¨¯§¥¨²¥¦−«Ÿ§¨®
:ìéç äNò ìàøNéå§¦§¨¥−¬Ÿ¤¨«¦

i"yx£ÂÈ·È‡ ¯ÈÚN ‰L¯È ‰È‰Â∑ לאֹויביוå יׂשראל. ¿»»¿≈»≈ƒ…¿»ְְְִֵָָ

(èé):øéòî ãéøN ãéáàäå á÷òiî cøéå§¥−§§¦©«£®Ÿ§¤«¡¦¬¨¦−¥¦«

i"yx£·˜ÚiÓ c¯ÈÂ∑ אחר מֹוׁשל יהיה .מּיעקב æועֹוד ¿≈¿¿ƒ«¬…ְְֲִִֵֵֶַַֹ
¯ÈÚÓ „È¯N „È·‡‰Â∑ אדֹום ׁשל החׁשּובה מעיר ¿∆¡ƒ»ƒ≈ƒֱֲִֵֶַָ

ּבֹו ׁשּנאמר ּכן, אֹומר הּמׁשיח מל ועל רֹומי. ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָוהיא

עב) עדֿים",(תהילים מּים "וירּד "ולאֿיהיה (עובדיה): : ְְְְְִִֵֶַָָֹ
עׂשו" לבית .ׂשריד ְִֵֵָָ

BÚa¯טו  d¯a ÌÚÏa ¯Ó‡ ¯Ó‡Â dÏ˙Ó ÏËe¿««¿≈«¬«≈«ƒ¿»¿≈¿
:ÈÊÁ ¯ÈtLc ‡¯·b ¯Ó‡Â¿≈««¿»¿«ƒ»≈

ÚcÓטז  Ú„ÈÂ Ï‡ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ ÚÓLc ¯Ó‡≈«ƒ¿«≈«ƒ√»≈ƒ«««
·ÈÎL ÈÊÁ ÈcL Ì„˜ ÔÓ eÊÁ ‰‡lÚ Ì„˜ ÔÓƒ√»ƒ»»≈ƒ√»««»≈¿ƒ

:dÏ ÈÏb˙Óeƒ¿¿≈≈

˜¯È·יז  È‰B˙È‡ ‡ÏÂ d˙ÈÎÒ ÔÚÎ ‡ÏÂ d˙ÈÊÁ¬ƒ≈¿»¿«¿ƒ≈¿»ƒƒ»ƒ
‡ÁÈLÓ ‡a¯˙ÈÂ ·˜ÚiÓ ‡kÏÓ Ìe˜È „k«¿«¿»ƒ«¬…¿ƒ¿«»¿ƒ»
ÏÎa ËBÏLÈÂ ·‡BÓ È·¯·¯ ÏBË˜ÈÂ Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈¿ƒ¿«¿¿≈»¿ƒ¿¿»

:‡L‡ Èa¿≈¡»»

ÈÏÚ·Ïיח  ¯ÈÚN ‡z¯È È‰ÈÂ ‡z¯È ÌB„‡ È‰ÈÂƒ≈¡¿À»ƒ≈¿À»≈ƒ¿«¬≈
:ÔÈÒÎa ÁÏˆÈ Ï‡¯NÈÂ È‰B··„¿»ƒ¿ƒ¿»≈«¿«¿ƒ¿ƒ

ÊLÓ·יט  „·BÈÂ ·˜ÚÈ ˙È·cÓ „Á ˙eÁÈÂ¿≈«ƒ¿≈«¬…¿≈¿≈≈
:‡iÓÓÚ ˙È¯wÓƒƒ¿««¿«»

minkg izty

dide .dvr oFWlA `l la` ,drEnXd©§¨£¨Ÿ¦§¥¨§¨¨
df lre .'ebe 'dUrY xW`' aFYkl iE`ẍ¦§£¤©£¤§©¤
xvw `xwnE ,zFUrl LN dn WxiR¥¥©§©£¦§¨¨¨
ikde ,KEnqA WxiRW FnM ,`Ed§¤¥¥§¨§¨¦
mbe ,zFUrl LN dn Lvri` :FWExiR¥¦¨§©§©£§©
`id dnE ,'eke dUri xW` z` LricF`¦£¥£¤©£¤©¦
,DzF` dNB `l aEzMdW dvrd̈¥¨¤©¨Ÿ¦¨¨

:'eke odidl`eh dxez ¡Ÿ¥¤
(fh)áxnFlM ,'oFilr zr rC' opixwC§¨¥©©¥¤§§©

.oFilr DA qrFMW zr rcFIW(aFh waC) ¤¥©¥¤¥¨¤§¤¤

`l FYndA zrC `YWd ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦©§¨©©§¤§Ÿ
WxiR okl ,oFilr zrC rci K`ide rcï©§¥¨¥©©©¤§¨¥¥¥

:'eke oiEklfi dxez §©¥
(fi)â(dix` xEB)'EP`x`' Wxtl oi`C ©§¥§¥§¨¥¤§¤

,dYr `le xn` Ki` oM m`C ,mrl̈¨§¦¥¥¨©§Ÿ©¨
:'eke d`Fx xn` `N`ãoFWl `Ede ¤¨¨©¤§§

:awFpäoiw mB mc`l didW iR lr s`e ¥§©©¦¤¨¨§¨¨©©¦
Fl EidW mcFw oiw Fbxd lad `d ,lade§¤¤¨¤¤£¨©¦¤¤¨
`d mipA Fl EidW iR lr s` oiwe ,mipÄ¦§©¦©©¦¤¨¨¦¨
mc` oA zXn la` .lEAOA mNEM Ezn¥¨©©£¨¦¥¤¨¨

E`vi EPOnE ,lEAOd xg` didW ,gp `ÄŸ©¤¨¨©©©©¦¤¨§
:zXn `A `EdW ,zFOE`d lMgi dxez ¨¨¤¨¦¥

(gi)åaEzMW 'eiaiF`' ,xnFl FpFvx§©§¨¤¨
lW eiaiF` mdW ,l`xUi md `xTA©§¨¥¦§¨¥¤¥§¨¤
zNnl c"nl siqFde .milil` icaFr§¥¡¦¦§¦¨¤§¦©
ricFd `l df zlEfAW ipRn ,'eiaiF`'§¨¦§¥¤§©¤Ÿ¦©

dOE` dfi`l aEzMdxirU didi ©¨§¥¤¨¦§¤¥¦
:dXExihi dxez §¨

(hi)æ:xMfPd ceC zlEf ,xnFlMk dxez §©©¨¦©¦§¨



wlaÎzwegצו zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye fenz a"i ycew zayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(283 'nr gi zegiy ihewl)

ּכן אֹומר הּמׁשיח מל יט)ועל כד, אמרּו,(רש"י רז"ל ְְִֵֵֶֶַַַַַָָ
אדֹום  מּפלת על התנּבא אדֹומי, ּגר ׁשהיה הּנביא, ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשעֹובדיה
הר  את לׁשּפט צּיֹון ּבהר מֹוׁשיעים "ועלּו הּימים, ְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָֹּבאחרית
יער  = (אּבא נרּגא" ּביּה ליזיל אּבא ּוביּה "מיּניּה ּכי ְִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָעׂשו",

ויקּצצּו יד ּבית להיֹות הּגרזן ּבתֹו יּכנס יער ׁשל מעצמֹו -ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ
מתנּבא  העֹולם, אּמֹות נביא ּבלעם, ּכאן: ואף הּיער ). את ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻּבֹו

עליהם. הּמׁשיח מל ּוׁשליטת האּמֹות מּפלת ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֻעל

(ë)íéBb úéLàø øîàiå BìLî àOiå ÷ìîò-úà àøiå©©§Æ¤£¨¥½©¦¨¬§¨−©Ÿ©®¥¦³¦Æ
:ãáà éãò Búéøçàå ÷ìîò£¨¥½§©«£¦−£¥¬Ÿ¥«

i"yx£˜ÏÓÚŒ˙‡ ‡¯iÂ∑ נסּתּכלç ׁשל ּבפרענּותֹו ««¿∆¬»≈ְְְִֵֶַָֻ
ÏÓÚ˜.עמלק  ÌÈBb ˙ÈL‡¯∑ ּכּלם את קּדם èהּוא ֲֵָ≈ƒƒ¬»≈ִֵֶָֻ

ואחריתֹו אֹונקלּוס. ּתרּגם וכן ּביׂשראל, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָלהּלחם

ּבידם  ׁשּנאמרéלהאבד כה), אתֿזכר (דברים "ּתמחה : ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ
.עמלק" ֲֵָ

(àë)ïúéà øîàiå BìLî àOiå éðéwä-úà àøiå©©§Æ¤©¥¦½©¦¨¬§¨−©Ÿ©®¥¨Æ
p÷ òìqa íéNå EáLBî:E «¨¤½§¦¬©¤−©¦¤«

i"yx£ÈÈw‰Œ˙‡ ‡¯iÂ∑ אצל ּתקּוע קיני ׁשהיה לפי ««¿∆«≈ƒְִִֵֵֶֶַָָָ
ׁשּנאמר ּכענין טו)עמלק, א ׁשאּול (שמואל "וּיאמר : ְֱֲִֵֶֶֶַַָָָָֹ

ּבגדּלתם  נסּתּכל עמלק. אחר הזּכירֹו - וגֹו'" ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻאלֿהּקיני
ּבהם ׁשּנאמר יתרֹו, ּבני ב)ׁשל "ּתרעתים (דה"א : ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָ

E·LBÓ.ׂשּוכתים"ëׁשמעתים  Ô˙È‡∑ אני ּתמּה ְִִִָָ≈»»∆ֲִֵָ
זכית  ּבעצתìמהיכן היית עּמי אּתה הלא ?שמות לכ) ְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָֹ

ּומעֹוז א) ּבאיתן נתיּׁשבּת ועּתה לֹו", נתחּכמה "הבה :ְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָ
יׂשראל  .ׁשל ְִֵֶָ

(áë):jaLz øeMà äî-ãò ïé÷ øòáì äéäé-íà ék¦¬¦¦«§¤−§¨¥́«®̈¦©−̈©¬¦§¤«¨

i"yx£'B‚Â ÔÈ˜ ¯Ú·Ï ‰È‰ÈŒÌ‡ Èk∑ׁשּנתקעּת אׁשרי ƒƒƒ¿∆¿»≈»ƒ¿ְְְִֶֶַַָ
אם  אף ּכי העֹולם, מן עֹוד נטרד ׁשאינ זה, ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֹלתקף
לבער  ותהיה הּׁשבטים עׂשרת עם לגלֹות עתיד ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָאּתה

?ּבכ מה ׁשם, ׁשּנתיּׁשבּת ‡eM¯.מּמקֹום ‰ÓŒ„Ú ְְְִִֶַַַָָָָ«»«

jaLz∑ לחלח ׁשּמא ?אֹות מגלה הּוא היכן עד ƒ¿∆»ְְֲֵֶֶַַַַָָ
מּמקֹום îוחבֹור  טלטּול אּלא העֹולם מן טרּוד זה אין ? ְְִִִֵֵֶֶָָָָָ

הּגלּיֹות  ׁשאר עם ותׁשּוב .למקֹום, ְְְִַָָָָֻ

¯LÈכ  ¯Ó‡Â dÏ˙Ó ÏËe ‰‡˜ÏÓÚ ˙È ‡ÊÁÂ«¬»»¬«¿»»¿««¿≈«¬«≈
dÙBÒÂ ‰‡˜ÏÓÚ ‰Â‰ Ï‡¯NÈ„ ‡i·¯¿̃»«»¿ƒ¿»≈¬»¬«¿»»¿≈

:„·ÈÈ ‡ÓÏÚÏ¿»¿»≈»

Ó‡Â¯כא  dÏ˙Ó ÏËe ‰‡ÓÏL ˙È ‡ÊÁÂ«¬»»«¿»»¿««¿≈«¬«
:C¯B„Ó ÛÈwz C¯Î· ÈeLÂ C·˙BÓ ˙Èa ÛÈwz«ƒ≈¿»¿«ƒƒ¿««ƒ¿»

‡Ìכב  È¯‡‡Ó „Ú ‰‡ÓÏL ‰‡ˆLÏ È‰È ¬≈ƒ¿≈¿≈»»«¿»»«»
:CpaLÈ ‰‡¯e˙‡¬»»ƒ¿ƒ»

minkg izty

(k)çixdW ,ziIWEg dI`x `l ,WExiR¥Ÿ§¦¨¦¦¤£¥
.'caF` icr Fzixg`e' eixg` aizM§¦©£¨§©£¦£¥¥
dI`xd KgxM lr '`xIe' zNn didze§¦§¤¦©©©§©¨§¨¨§¦¨
iAB lirl WxiR `NX dnE .zilkVd©¦§¦©¤Ÿ¥¥§¥©¥
`idW zElMYqd oFWl `EdW 'EP`x`'¤§¤¤§¦§©§¤¦
oiprA xAcn mXW ipRn ,zilkU dI`x§¦¨¦§¦¦§¥¤¨§©¥§¦§©
dI`x `idW ,awri lW FzNEcbE FgaW¦§§¨¤©£Ÿ¤¦§¦¨
xn` dR la` ,gxkdA zilkU¦§¦§¤§¥©£¨Ÿ¨©
lr dlFr did ,'wlnr miFB ziW`x'¥¦¦£¨¥¨¨¤©
Kkitl ,ziIWEg dI`x `idW zrCd©©©¤¦§¦¨¦¦§¦¨
zilkU dI`x lr dxFn `EdW WxiR¥¥¤¤©§¦¨¦§¦

(m"`x):èdAxd `d ,uxzl FpFvx §¥§§¨¥¨©§¥
Wxtl oi`e .wlnr iptl Eid zFOE`¨¦§¥£¨¥§¥§¨¥
,dlrnE zEaiWg oFWl 'ziW`x' iOp©¦¥¦§£¦©£¨

:did eUr oA ftil` WblRn ixdWé ¤£¥¦¦¤¤¡¦©¤¥¨¨¨
zFOE` ikln x`W FnM `le ,xnFlM§©§Ÿ§§¨©§¥
,zFOE`d x`W zFngln gMn Eca`IW¤Ÿ§¦Ÿ©¦§£§¨¨

xkf z` dgnY' aizkC df Eprcie§¨©§¤¦§¦¦§¤¤¥¤
df didi mipR lM lrW Eprci ,'wlnr£¨¥¨©§¤©¨¨¦¦§¤¤

:EpicIn`k dxez ¦¨¥
(`k)ë.oixcdpq EidW ,xnFl FpFvx§©¤¨©§¤§¦

iAB mikiIW ElNd zFpFWNd lke§¨©§©¨©¨¦©¥
FpFvx ,xrW oFWl ,'mizrxY' :oixcdpq©§¤§¦¦§¨¦§©©§
,'mizrnW' ;oixcdpq lW xrW xnFl©©©¤©§¤§¦¦§¨¦
,'mizkEU' ;`YrnWA mircFIW mW lr©¥¤§¦¦§©§¨¨¦
:WcTd gExA mikFQW xnFl FpFvx§©¤¦§©©Ÿ¤

ì,DniY oFWl `EdW Wxtl KxvEd§©§¨¥¤§¥©
ricFdl `N` `A `l mrlAW ipRn¦§¥¤¦§¨Ÿ¨¤¨§¦©
ricFdl FN dnE ,l`xUi lW ozNEcB§¨¨¤¦§¨¥©§¦©
,xnFl oi`e .Fxzi ipA lW ozNEcB§¨¨¤§¥¦§§¥©
mEXn wlnr lv` rEwY `EdW mEXn¦¤¨©¥¤£¨¥¦
WxiRW FnkE ,wlnr xg` FxiMfd ikd̈¦¦§¦©©£¨¥§¤¥¥
Dil `pn dWw oicre ,lirl i"Wx©¦§¥©£©¦¨¤§¨¥
oM m`C ,xnFl Wi .DniY oFWl `EdW¤§¥©¥©§¦¥

KxvEdW cr FzNEcB xiMfd dOl̈¨¦§¦§¨©¤§©
,dlbIW EpiidC ,FNW drxd mB Wxtl§¨¥©¨¨¨¤§©§¤¦§¤
dewY Fl WIW xg`n wGid dfA oi`e§¥¨¤¤¥¥©©¤¥¦§¨
xiMfd `NW KgxM lr `N` ,aEWIW¤¨¤¨©¨§¨¤Ÿ¦§¦
Wi cFre .m"`x .DniY KxC lr `N ¤̀¨©¤¤¥©§¥§¥
,gkFp oFWlA FxiMfdW oeiM ,xnFl©¥¨¤¦§¦¦§¥©
xn` `le 'LaWFn ozi`' xn`e§¨©¥¨¨¤§Ÿ¨©
DniY oFWl DPin rnW ,'FaWFn'¨§©¦¨§¥©

:`Edak dxez

(ak)îglgl `N` Llbn Fpi` ,xnFlM§©¥©§§¤¨©§©
xFage glgl .'ek cExih df oi`e ,xFage§¨§¥¤¥©§©§¨
'iM' ,xn`w ikde ,md zFnFwn zFnW§§¥§¨¦¨¨©¦
mr 'xral' cizr dY` 'didi m`' s ©̀¦¦§¤©¨¨¦§¨¥¦
dn cr' ,KkA dn 'oiw' dY` ,l`xUi¦§¨¥©¨©¦©§¨©¨
Llbn Fpi` xnFl FpFvx ,'JAWY xEX ©̀¦§¤¨§©¥©§§
on cExih df oi`e ,xFage glgl `N ¤̀¨©§©§¨§¥¤¥¦

:mlFrdbk dxez ¨¨



צז wlaÎzweg zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz a"i ycew zayl inei xeriy

(âë):ìà BîOî äéçé éî éBà øîàiå BìLî àOiå©¦¨¬§¨−©Ÿ©®¾¦¬¦«§¤−¦ª¬¥«

i"yx£'B‚Â BÏLÓ ‡OiÂ∑ ׁשבית את ׁשהזּכיר ּכיון «ƒ»¿»¿ְְִִִֵֶֶַָ
אמר  ‡Ï.אׁשּור, BÓOÓ ‰ÈÁÈ ÈÓ ÈB‡∑ יכֹול מי ַַָƒƒ¿∆ƒÀ≈ִָ

אּלה  את מּׂשּומֹו עצמֹו את עליו ðלהחיֹות יׂשים ׁשּלא , ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

ּכל  את ויבלּבל סנחריב ׁשּיעמד אּלה; את ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹהּגֹוזר
ּכּתּיים  ויעברּו - ּכּתים מּיד צים יבֹואּו ועֹוד ְְְִִִִִִִַַַָָֻהאּמֹות,

אּׁשּור  על ּגדֹולֹות ּבבירנּיּות רֹומּיים .ׁשהן ְְִִִִֵֶַַָ

(ãë)àeä-íâå øáò-epòå øeMà epòå íézk ãiî íéöå§¦Æ¦©´¦¦½§¦¬©−§¦¥®¤§©−
:ãáà éãò£¥¬Ÿ¥«

i"yx£¯·ÚŒepÚÂ ¯eM‡ epÚÂ∑ ׁשּבעבר אֹותם ועּנּו ¿ƒ«¿ƒ≈∆ְְִֵֶֶָ
‡e‰ŒÌ‚Âñ„·B‡.הּנהר  È„Ú∑ּפירׁש ז)וכן :(דניאל ַָָ¿«¬≈≈ְִֵֵ

ּגׁשמּה" והּובד חיותא קטילת ּדי ספינֹות ∑ÌÈˆÂ."עד ְְְְִִִֵַַַַָ¿ƒְִ

ּכדכתיב לג)ּגדֹולֹות, ּתרגּומֹו:(ישעיה - אּדיר" "וצי ְְְְְִִִִַַ
רּבתא" ."יּובּורני ְְִַָ

(äë)Cìä ÷ìa-íâå Bî÷îì áLiå Cìiå íòìa í÷iå©¨´̈¦§½̈©¥−¤©¨´¨¦§Ÿ®§©¨−̈¨©¬
:Bkøãì§©§«

äë(à)úBðæì íòä ìçiå íéhMa ìàøNé áLiå©¥¬¤¦§¨¥−©¦¦®©¨¤́¨½̈¦§−
:áàBî úBða-ìà¤§¬¨«

i"yx£ÌÈhMa∑ּכòׁשמּה.·‡BÓ ˙BaŒÏ‡ ˙BÊÏ∑ ּכדאיתא ּבלעם, עצת .ּב"חלק"ôעלֿידי «ƒƒְָָƒ¿∆¿»ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָ

(á)íòä ìëàiå ïäéäìà éçáæì íòì ïàø÷zå©¦§¤´¨¨½̈§¦§¥−¡«Ÿ¥¤®©Ÿ́©¨½̈
:ïäéäìàì eåçzLiå©¦§©«£−¥«Ÿ¥¤«

i"yx£Ô‰È‰Ï‡Ï eÂÁzLiÂ∑ עליו יצרֹו מחיקּהöּכׁשּתקף ּפעֹור ּדמּות לֹו מֹוציאה והיא לי, הּׁשמעי לּה ואֹומר «ƒ¿«¬≈…≈∆ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָ
לזה! הׁשּתחוה לֹו: א)ואֹומרת קו .(סנהדרין ְְֲִֶֶֶֶַָ

(â)ýåýé óà-øçiå øBòt ìòáì ìàøNé ãîviå©¦¨¬¤¦§¨¥−§©´©§®©¦«©©¬§Ÿ̈−
:ìàøNéa§¦§¨¥«

k„כג  ÔBÁÈc ‡i·iÁÏ ÈÂ ¯Ó‡Â dÏ˙Ó ÏËe¿««¿≈«¬««¿«»«»¿≈«
:ÔÈl‡ ˙È ‡‰Ï‡ „aÚÈ«¿≈¡»»»ƒ≈

e˙‡Ï¯כד  ÔepÚÈÂ È‡ÓB¯Ó ÔÁ¯ËˆÈ ÔÚÈÒÂ¿ƒ«ƒ¿»¿«≈»≈ƒ«¿»
‡ÓÏÚÏ Ôep‡ Û‡Â ˙¯t ¯·ÚÏ Ôe„aÚzLÈÂ¿ƒ¿«¿¿¿≈«¿»¿«ƒ¿»¿»

:Ôe„·ÈÈ≈¿

Ïa˜כה  Û‡Â d¯˙‡Ï ·˙Â ÏÊ‡Â ÌÚÏa Ì˜Â¿»ƒ¿»«¬«¿»¿«¿≈¿«»»
:dÁ¯‡Ï ÏÊ‡¬«¿»¿≈

ÈÚËÓÏא  ‡nÚ È¯LÂ ÔÈhLa Ï‡¯NÈ ·˙ÈÂƒ≈ƒ¿»≈¿ƒƒ¿»≈«»¿ƒ¿≈
:·‡BÓ ˙a ¯˙a»«¿«»

nÚ‡ב  ÏÎ‡Â ÔB‰˙ÂÚË ÈÁ·„Ï ‡nÚÏ ‡¯˜e¿»¿«»¿ƒ¿≈«¬«¿«¬««»
:ÔB‰˙ÂÚËÏ e„È‚Òe¿ƒ¿«¬«¿

¯‚Ê‡ג  Û˜˙e ¯BÚÙ ‡ÏÚ·Ï Ï‡¯NÈ ¯aÁ˙‡Â¿ƒ¿««ƒ¿»≈¿«¬»¿¿≈»¿»
:Ï‡¯NÈa ÈÈ„«¿»¿ƒ¿»≈

minkg izty

(bk)ðlFkIW mc`d in ,xnFl FpFvx§©¦¨¨¨¤¨
z` xfFBd eilr miUi `NW zFUrl©£¤Ÿ¨¦¨¨©¥¤
EidIW milEAlAd mde ,dN ¥̀¤§¥©¦§¦¤¦§

:mlFrAck dxez ¨¨
(ck)ñicaFrd mb KM xg`e xnFlM§©§©£¨©¨§¥

otFq xare xEX` z` EprW milil ¡̀¦¦¤¦¤©§¥¤¨
:cr icr ca`ildk dxez ¦¨¥£¥©

dk(`)òWIW iR lr s` ,xnFlM§©©©¦¤¥
mW lr 'miHW' `xwp dOl miWxcn¦§¨¦¨¨¦§¨¦¦©¥
df oi` ,zEhW dUrn mW EUrW¤¨¨©£¥§¥¤
lW FhEWtl miaFxTd miWxcOn¦¦§¨¦©§¦¦§¤

:'DnW KM' WxiR Kkl `xwnôFpFvx ¦§¨§¨¥¥¨§¨§
ozPW dvrd dn WxFtn mWC ,xnFl©§¨§¨¨¨¥¨¤¨©
EidW iR lr s` EYRzIW Ki` ,mrlA¦§¨¥¤¦§©©©¦¤¨
,mzd `zi`cM ,zFixrd on miWExR§¦¦¨£¨¦§¦¨¨¨
dpwGde miptAn zaWFi dClId dzidW¤¨§¨©©§¨¤¤¦¦§¦§©§¥¨
xnFl dvx `l la` .'eke uEgAn¦©£¨Ÿ¨¨©
,dvrd ozp mrlAW wlgA `zi`cM¦§¦¨§¥¤¤¦§¨¨©¨¥¨
WxitcM ,`xwA `icdA gkEn dGW¤¤¨§¤§¨¦§¨¦§¥¥
ipal Eid dPd od' aizkC lirl i"Wx©¦§¥¦§¦¥¥¨¨¦§¥

:'mrlA xacA l`xUia dxez ¦§¨¥¦§©¦§¨

(a)özEpGdW ipRn ,df xnFl KxvEd§©©¤¦§¥¤©§
oi` ikd mEXn ,FA hlFW rxd xvi¥¤¨¨¥¦¨¦¥
`N` ,l`xUi DA ElWkp K`id DFnzl¦§©¥¨¦§§¨¦§¨¥¤¨
K`id milil` zcFarA DFnzl WIW¤¥¦§©©£©¡¦¦¥¨

.'eke ricFdl `A dfe ,DA ElWkpxEB) ¦§§¨§¤¨§¦©
(dix`xninl Dil ded ,ok `l m`C ©§¥§¦Ÿ¥£¨¥§¥©

xn` dOl ,'a`Fn idl`l EegYWIe'©¦§©£¥Ÿ¥¨¨¨¨©
,zEpGA zEdl`d dlYW ,'odidl`l'¥Ÿ¥¤¤¨¨¨¡Ÿ©§
dcFar Ecar zEpGd ici lrW `N ¤̀¨¤©§¥©§¨§£¨

:dxfb dxez ¨¨



wlaÎzwegצח zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz a"i ycew zayl inei xeriy
i"yx£¯BÚt∑ ׁשּפֹוערין ׁשם עבֹודתֹו÷על היא וזֹו רעי, ּומֹוציאין הּטּבעת ּפי Ï‡¯NÈa.לפניו '‰ Û‡Œ¯ÁiÂ∑ ¿ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָ«ƒ««¿ƒ¿»≈

ּבהם  .מּגפה øׁשלח ֵֶַַָָָ

(ã)íòä éLàø-ìk-úà ç÷ äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À©µ¤¨¨¥´¨½̈
ïBøç áLéå LîMä ãâð ýåýéì íúBà ò÷Bäå§©¬¨²©«Ÿ̈−¤¤́©¨®¤§¨²Ÿ£¬

:ìàøNiî ýåýé-óà©§Ÿ̈−¦¦§¨¥«
i"yx£ÌÚ‰ ÈL‡¯ ÏkŒ˙‡ Á˜∑(א את ùלׁשּפט (שם «∆»»≈»»ְִֶֹ

לּפעֹור  ‡Ì˙B.העֹובדים Ú˜B‰Â∑,העֹובדים את ְְִַָ¿«»ְִֶָ
ׁשאּול ּבבני ׁשּמצינּו ּכמֹו ּתלּיה, היא - (שמואל והֹוקע ְְְְִִִִֵֶַָָָ

כא) ּבעֹובדי ב מפרׁשת: ּתלּיה וׁשם לה'", "והֹוקענּום :ְְְְְְֲִֵֶֶַַָָֹ

ּבסקילה  אלילים, ב).úעבֹודת מה הּנסקלים (סנהדרין וכל ְְְֱֲִִִִִִַַָָָ
‰LÓM.נתלין  „‚∑ ּכל אּגדה:àלעין ּומדרׁש . ְִִ∆∆«»∆ְְִֵַַָָֹ

הענן  החֹוטאים: את מֹודיע מּכנגּדֹוáהּׁשמׁש âנקּפל ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָ
עליו  זֹורחת .והחּמה ְַַַַָָָ

(ä)åéLðà Léà eâøä ìàøNé éèôL-ìà äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½¤«Ÿ§¥−¦§¨¥®¦§Æ¦´£¨½̈
:øBòt ìòáì íéãîöpä©¦§¨¦−§©¬©§«

i"yx£ÂÈL‡ LÈ‡ e‚¯‰∑ מּדּיני ואחד אחד ּכל ƒ¿ƒ¬»»ְִֵֶֶַָָָָ
רּבֹוא  (ז') [ח'] יׂשראל ודּיני ׁשנים, הֹורג היה ְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָיׂשראל

ּב'סנהדרין' ּכדאיתא מאֹות], [וׁשׁש אלפים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָּוׁשמֹונת
.(י"ח)

(å)åéçà-ìà áø÷iå àa ìàøNé éðaî Léà äpäå§¦¥¿¦Á¦§¥̧¦§¨¥¹À̈©©§¥³¤¤¨Æ
-éða úãò-ìk éðéòìe äLî éðéòì úéðéãnä-úà¤©¦§¨¦½§¥¥´¤½§¥¥−¨£©´§¥«

:ãòBî ìäà çút íéëá änäå ìàøNé¦§¨¥®§¥´¨Ÿ¦½¤−©¬Ÿ¤¥«
i"yx£'B‚Â LÈ‡ ‰p‰Â∑ ׁשמעֹון ׁשל ׁשבטֹו ãנתקּבצּו ¿ƒ≈ƒ¿ְְְְִִִֶַ

נּדֹונין  אנּו לֹו: ואמרּו ׁשּלהם, נׂשיא ׁשהיה זמרי, ְְְִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָאצל
הן  ּב'אּלּו ּכדאיתא וכּו'? יֹוׁשב ואּתה ְְְְְִִִֵֵֵַָָָּבמיתה

פב)הּנׂשרפין' צּור ∑‡˙ÈÈ„n‰Œ˙.(סנהדרין ּבת .ּכזּבי ְִִַָ∆«ƒ¿»ƒְִַָ
‰LÓ ÈÈÚÏ∑?מּתרת אֹו אסּורה זֹו מׁשה, לֹו: אמרּו ¿≈≈…∆ְֲֶֶֶָָֹֻ

ל הּתיר ּה מי יתרֹו ּבת אסּורה, ּתאמר: וכּו',äאם ? ְְְֲִִִִִַַָָֹ

התם  ·ÌÈÎ.ּכדאיתא ‰n‰Â∑מּמּנּו הלכה åנתעּלמה ְִִָָָ¿≈»…ƒְְֲִִֶַָָָ
ּכ ּגעּו ּבֹו). ּפֹוגעין קּנאין ארּמית, הּבֹועל ּלם (ּכל ְֲִִִֵַַַָָָָֻ

ׁשּנאמר  רּבֹוא, ׁשּׁשים ּכנגד מׁשה עמד ּבעגל ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹּבבכיה.
לב) ידיו?(שמות רפּו וכאן וגֹו'", אׁשרּֿדק עד "וּיטחן :ְְְֲִֶַַַָָָָָ

לֹו. הראּוי את ויּטל ּפינחס ׁשּיבא ּכדי (סנהדרין אּלא ְְְִִֵֶֶֶָָָָָֹֹ
.שם)

nÚ‡ד  ÈLÈ¯ Ïk ˙È ¯·c ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«»»≈≈«»
Ï·˜Ï ÈÈ Ì„˜ ÏBË˜ ·iÁc ÏBË˜e Ôe„Â¿¿¿««¿√»¿»»√≈
:Ï‡¯NiÓ ÈÈ„ ‡Ê‚¯ ÛB˜z ·e˙ÈÂ ‡LÓLƒ¿»ƒ¿»¿»«¿»ƒƒ¿»≈

b·¯ה  eÏeË˜ Ï‡¯NÈ Èi„Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«»≈ƒ¿»≈¿¿«
:¯BÚÙ ‡ÏÚ·Ï e¯aÁ˙‡c È‰B¯·bÀ¿ƒ¿ƒ¿«»¿«¬»¿

ÂÏ˙ו  ·¯˜Â ‡˙‡ Ï‡¯NÈ ÈaÓ ‡¯·b ‡‰Â¿»«¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¬»¿»«¿»
Ïk ÈÈÚÏe ‰LÓ ÈÈÚÏ ‡˙ÈÈ„Ó ˙È È‰BÁ‡¬ƒ»ƒ¿»≈»¿≈≈…∆¿≈≈»
Ú¯˙a ÔÎa Ôep‡Â Ï‡¯NÈ È·„ ‡zLk¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»»ƒ¿«

:‡ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»

minkg izty

(b)÷dgizR oFWNn 'xFrR' ,WExiR¥§¦§§¦¨
zrAHd iR miNbn EidW ,`Ed iENbe§¦¤¨§©¦¦©©©©

:irx oi`ivFnEøKEnqA aizkCn ¦¦§¦¦¦§¦§¨
mA glXW llMn ,'dtBOd xvrYe'©¥¨©©©¥¨¦§¨¤¨©¨

:dtBnc dxez ©¥¨
(c)ù,E`hg mrd m` ,xnFl FpFvx§©¦¨¨¨§

,uxznE .E`hg dn mrd iW`ẍ¥¨¨¤¨§§¨¥
`N` ,mrd iW`x` i`w `l 'rwFde'C¦§©¨¨¥©¨¥¨¨¤¨
EpEcIW in lke ,mrd z` EpC md¥¨¤¨¨§¨¦¤¨

:'mzF` rwFde' dzinlú,xnFl FpFvx §¦¨§©¨§©
,dliwqA milil` zcFar icaFr `d̈§¥£©¡¦¦¦§¦¨

dOle:EN` Elzpà`Ed WnXdW ipRn §¨¨¦§¥¦§¥¤©¤¤
lM oirl `EdW xaC lM `xwp ,lM oirl§¥Ÿ¦§¨¨¨¨¤§¥Ÿ
WnXd cbp `EdW `le ,'WnXd cbp'¤¤©¤¤§Ÿ¤¤¤©¤¤

:WOnáoxd` zOWM `de ,miWwn Wi ©¨¥©§¦§¨§¤¥©£Ÿ
lirl i"Wx WxitcM mipprd EwNYqp¦§©§¨£¨¦¦§¥¥©¦§¥
FnM ExfgW Epivn `le ,zTg zWxtA§¨¨©ª©§Ÿ¨¦¤¨§§
dWwd oke .mdl xfgW wNYqPW x`Ad©§¥¤¦§©¥¤¨©¨¤§¥¦§¨
EwNYqPW s` ,d`xp ile .ipEwfgd©¦§¦§¦¦§¤©¤¦§©§
mdilr Kqin didW oprd ,mipprd̈£¨¦¤¨¨¤¨¨¥¥£¥¤
lr dMi `NW WnXde axXd ipRn¦§¥©¨¨§©¤¤¤Ÿ©¤©
mFgd didW xAcOA hxtaE ,mW`xŸ¨¦§¨©¦§¨¤¨¨©
ixdW ,zFgExd EaWp `NWe ,lFcB̈§¤Ÿ¨§¨¤£¥
ipRn mnvr z` Eln `l ikd mEXn¦¨¦Ÿ¨¤©§¨¦§¥
`l opr FzF` ,zipFtv gEx daWp `NW¤Ÿ¨§¨©§¦¨¨Ÿ
s`W ,xnFl Wi cFre .mdn wNYqp¦§©¥¥¤§¥©¤©
itl did df opr ,mipprd EwNYqPW¤¦§©§¨£¨¦¨¨¤¨¨§¦

:mi`hFgd md in ricFdl icM drWâ ¨¨§¥§¦©¦¥©§¦

,dMEqM mdilr KWnp did oprdC§¤¨¨¨¨¦§¨£¥¤§¨
:'ek FcbpMn lRwp `hgW FzF`ed dxez §¤¨¨¦§¨¦§¤§

(e)ãl`xUi lM E`x `d ,uxzl FpFvx§§¨¥¨¨¨¦§¨¥
lral cnvPd lM bFxdl dEv dWOW¤¤¦¨©£¨©¦§¨§©©
`xi `l dOle ,mdOr akFXde xFrR§§©¥¦¨¤§¨¨Ÿ¨¥
m`C ,WxiR m"`xde .dil` axwNn¦¦§©¥¤¨§¨§¥¥¥§¦
cr oiYnd rECn ,df dUr Fnvrn¥©§¨¨¤©©¦§¦©
eiWp` Wi` Ebxd' dWn xn`W¤¨©¤¦§¦£¨¨

:'micnvPdädid dWnC ,Erh la` ©¦§¨¦£¨¨§¤¨¨
iOp i` ,dxFY oYn mcFw D`UFp§¨¤©©¨¦©¦

:zxFIB dzidWåEid dOl ,ok `l m`C ¤¨§¨¦¤§¦Ÿ¥¨¨¨
x`W F` lbrd oFrAn xzFi o`M oikFA¦¨¥¦©£¨¥¤§¨

:zFxiardf dxez ¨£¥



צט wlaÎzweg zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz a"i ycew zayl inei xeriy
i"yx£¯BÚt∑ ׁשּפֹוערין ׁשם עבֹודתֹו÷על היא וזֹו רעי, ּומֹוציאין הּטּבעת ּפי Ï‡¯NÈa.לפניו '‰ Û‡Œ¯ÁiÂ∑ ¿ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָ«ƒ««¿ƒ¿»≈

ּבהם  .מּגפה øׁשלח ֵֶַַָָָ

(ã)íòä éLàø-ìk-úà ç÷ äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À©µ¤¨¨¥´¨½̈
ïBøç áLéå LîMä ãâð ýåýéì íúBà ò÷Bäå§©¬¨²©«Ÿ̈−¤¤́©¨®¤§¨²Ÿ£¬

:ìàøNiî ýåýé-óà©§Ÿ̈−¦¦§¨¥«
i"yx£ÌÚ‰ ÈL‡¯ ÏkŒ˙‡ Á˜∑(א את ùלׁשּפט (שם «∆»»≈»»ְִֶֹ

לּפעֹור  ‡Ì˙B.העֹובדים Ú˜B‰Â∑,העֹובדים את ְְִַָ¿«»ְִֶָ
ׁשאּול ּבבני ׁשּמצינּו ּכמֹו ּתלּיה, היא - (שמואל והֹוקע ְְְְִִִִֵֶַָָָ

כא) ּבעֹובדי ב מפרׁשת: ּתלּיה וׁשם לה'", "והֹוקענּום :ְְְְְְֲִֵֶֶַַָָֹ

ּבסקילה  אלילים, ב).úעבֹודת מה הּנסקלים (סנהדרין וכל ְְְֱֲִִִִִִַַָָָ
‰LÓM.נתלין  „‚∑ ּכל אּגדה:àלעין ּומדרׁש . ְִִ∆∆«»∆ְְִֵַַָָֹ

הענן  החֹוטאים: את מֹודיע מּכנגּדֹוáהּׁשמׁש âנקּפל ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָ
עליו  זֹורחת .והחּמה ְַַַַָָָ

(ä)åéLðà Léà eâøä ìàøNé éèôL-ìà äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½¤«Ÿ§¥−¦§¨¥®¦§Æ¦´£¨½̈
:øBòt ìòáì íéãîöpä©¦§¨¦−§©¬©§«

i"yx£ÂÈL‡ LÈ‡ e‚¯‰∑ מּדּיני ואחד אחד ּכל ƒ¿ƒ¬»»ְִֵֶֶַָָָָ
רּבֹוא  (ז') [ח'] יׂשראל ודּיני ׁשנים, הֹורג היה ְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָיׂשראל

ּב'סנהדרין' ּכדאיתא מאֹות], [וׁשׁש אלפים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָּוׁשמֹונת
.(י"ח)

(å)åéçà-ìà áø÷iå àa ìàøNé éðaî Léà äpäå§¦¥¿¦Á¦§¥̧¦§¨¥¹À̈©©§¥³¤¤¨Æ
-éða úãò-ìk éðéòìe äLî éðéòì úéðéãnä-úà¤©¦§¨¦½§¥¥´¤½§¥¥−¨£©´§¥«

:ãòBî ìäà çút íéëá änäå ìàøNé¦§¨¥®§¥´¨Ÿ¦½¤−©¬Ÿ¤¥«
i"yx£'B‚Â LÈ‡ ‰p‰Â∑ ׁשמעֹון ׁשל ׁשבטֹו ãנתקּבצּו ¿ƒ≈ƒ¿ְְְְִִִֶַ

נּדֹונין  אנּו לֹו: ואמרּו ׁשּלהם, נׂשיא ׁשהיה זמרי, ְְְִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָאצל
הן  ּב'אּלּו ּכדאיתא וכּו'? יֹוׁשב ואּתה ְְְְְִִִֵֵֵַָָָּבמיתה

פב)הּנׂשרפין' צּור ∑‡˙ÈÈ„n‰Œ˙.(סנהדרין ּבת .ּכזּבי ְִִַָ∆«ƒ¿»ƒְִַָ
‰LÓ ÈÈÚÏ∑?מּתרת אֹו אסּורה זֹו מׁשה, לֹו: אמרּו ¿≈≈…∆ְֲֶֶֶָָֹֻ

ל הּתיר ּה מי יתרֹו ּבת אסּורה, ּתאמר: וכּו',äאם ? ְְְֲִִִִִַַָָֹ

התם  ·ÌÈÎ.ּכדאיתא ‰n‰Â∑מּמּנּו הלכה åנתעּלמה ְִִָָָ¿≈»…ƒְְֲִִֶַָָָ
ּכ ּגעּו ּבֹו). ּפֹוגעין קּנאין ארּמית, הּבֹועל ּלם (ּכל ְֲִִִֵַַַָָָָֻ

ׁשּנאמר  רּבֹוא, ׁשּׁשים ּכנגד מׁשה עמד ּבעגל ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹּבבכיה.
לב) ידיו?(שמות רפּו וכאן וגֹו'", אׁשרּֿדק עד "וּיטחן :ְְְֲִֶַַַָָָָָ

לֹו. הראּוי את ויּטל ּפינחס ׁשּיבא ּכדי (סנהדרין אּלא ְְְִִֵֶֶֶָָָָָֹֹ
.שם)

nÚ‡ד  ÈLÈ¯ Ïk ˙È ¯·c ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«»»≈≈«»
Ï·˜Ï ÈÈ Ì„˜ ÏBË˜ ·iÁc ÏBË˜e Ôe„Â¿¿¿««¿√»¿»»√≈
:Ï‡¯NiÓ ÈÈ„ ‡Ê‚¯ ÛB˜z ·e˙ÈÂ ‡LÓLƒ¿»ƒ¿»¿»«¿»ƒƒ¿»≈

b·¯ה  eÏeË˜ Ï‡¯NÈ Èi„Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«»≈ƒ¿»≈¿¿«
:¯BÚÙ ‡ÏÚ·Ï e¯aÁ˙‡c È‰B¯·bÀ¿ƒ¿ƒ¿«»¿«¬»¿

ÂÏ˙ו  ·¯˜Â ‡˙‡ Ï‡¯NÈ ÈaÓ ‡¯·b ‡‰Â¿»«¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¬»¿»«¿»
Ïk ÈÈÚÏe ‰LÓ ÈÈÚÏ ‡˙ÈÈ„Ó ˙È È‰BÁ‡¬ƒ»ƒ¿»≈»¿≈≈…∆¿≈≈»
Ú¯˙a ÔÎa Ôep‡Â Ï‡¯NÈ È·„ ‡zLk¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»»ƒ¿«

:‡ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»

minkg izty

(b)÷dgizR oFWNn 'xFrR' ,WExiR¥§¦§§¦¨
zrAHd iR miNbn EidW ,`Ed iENbe§¦¤¨§©¦¦©©©©

:irx oi`ivFnEøKEnqA aizkCn ¦¦§¦¦¦§¦§¨
mA glXW llMn ,'dtBOd xvrYe'©¥¨©©©¥¨¦§¨¤¨©¨

:dtBnc dxez ©¥¨
(c)ù,E`hg mrd m` ,xnFl FpFvx§©¦¨¨¨§

,uxznE .E`hg dn mrd iW`ẍ¥¨¨¤¨§§¨¥
`N` ,mrd iW`x` i`w `l 'rwFde'C¦§©¨¨¥©¨¥¨¨¤¨
EpEcIW in lke ,mrd z` EpC md¥¨¤¨¨§¨¦¤¨

:'mzF` rwFde' dzinlú,xnFl FpFvx §¦¨§©¨§©
,dliwqA milil` zcFar icaFr `d̈§¥£©¡¦¦¦§¦¨

dOle:EN` Elzpà`Ed WnXdW ipRn §¨¨¦§¥¦§¥¤©¤¤
lM oirl `EdW xaC lM `xwp ,lM oirl§¥Ÿ¦§¨¨¨¨¤§¥Ÿ
WnXd cbp `EdW `le ,'WnXd cbp'¤¤©¤¤§Ÿ¤¤¤©¤¤

:WOnáoxd` zOWM `de ,miWwn Wi ©¨¥©§¦§¨§¤¥©£Ÿ
lirl i"Wx WxitcM mipprd EwNYqp¦§©§¨£¨¦¦§¥¥©¦§¥
FnM ExfgW Epivn `le ,zTg zWxtA§¨¨©ª©§Ÿ¨¦¤¨§§
dWwd oke .mdl xfgW wNYqPW x`Ad©§¥¤¦§©¥¤¨©¨¤§¥¦§¨
EwNYqPW s` ,d`xp ile .ipEwfgd©¦§¦§¦¦§¤©¤¦§©§
mdilr Kqin didW oprd ,mipprd̈£¨¦¤¨¨¤¨¨¥¥£¥¤
lr dMi `NW WnXde axXd ipRn¦§¥©¨¨§©¤¤¤Ÿ©¤©
mFgd didW xAcOA hxtaE ,mW`xŸ¨¦§¨©¦§¨¤¨¨©
ixdW ,zFgExd EaWp `NWe ,lFcB̈§¤Ÿ¨§¨¤£¥
ipRn mnvr z` Eln `l ikd mEXn¦¨¦Ÿ¨¤©§¨¦§¥
`l opr FzF` ,zipFtv gEx daWp `NW¤Ÿ¨§¨©§¦¨¨Ÿ
s`W ,xnFl Wi cFre .mdn wNYqp¦§©¥¥¤§¥©¤©
itl did df opr ,mipprd EwNYqPW¤¦§©§¨£¨¦¨¨¤¨¨§¦

:mi`hFgd md in ricFdl icM drWâ ¨¨§¥§¦©¦¥©§¦

,dMEqM mdilr KWnp did oprdC§¤¨¨¨¨¦§¨£¥¤§¨
:'ek FcbpMn lRwp `hgW FzF`ed dxez §¤¨¨¦§¨¦§¤§

(e)ãl`xUi lM E`x `d ,uxzl FpFvx§§¨¥¨¨¨¦§¨¥
lral cnvPd lM bFxdl dEv dWOW¤¤¦¨©£¨©¦§¨§©©
`xi `l dOle ,mdOr akFXde xFrR§§©¥¦¨¤§¨¨Ÿ¨¥
m`C ,WxiR m"`xde .dil` axwNn¦¦§©¥¤¨§¨§¥¥¥§¦
cr oiYnd rECn ,df dUr Fnvrn¥©§¨¨¤©©¦§¦©
eiWp` Wi` Ebxd' dWn xn`W¤¨©¤¦§¦£¨¨

:'micnvPdädid dWnC ,Erh la` ©¦§¨¦£¨¨§¤¨¨
iOp i` ,dxFY oYn mcFw D`UFp§¨¤©©¨¦©¦

:zxFIB dzidWåEid dOl ,ok `l m`C ¤¨§¨¦¤§¦Ÿ¥¨¨¨
x`W F` lbrd oFrAn xzFi o`M oikFA¦¨¥¦©£¨¥¤§¨

:zFxiardf dxez ¨£¥

wlaÎzweg zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz a"i ycew zayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 285 'nr g"ig y"ewl dkex`a oiieri)

Kl DxiYd in Fxzi zA©¦§¦¦¦¨¨

מׁשה  לעיני את־הּמדינית אל־אחיו ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹוּיקרב
אסּורה, ּתאמר אם מּתרת, אֹו אסּורה זֹו מׁשה, לֹו: ְֲֲִֶֶֶַָָָֹֹֻאמרּו

וכּו'. ל הּתירּה מי יתרֹו ובפרש"י)ּבת ו. (כה, ְְִִִִַָָ
ּבזבחים א)נחלקּו ודעת (קב, לא, אי היה ּכהן רּבנּו מׁשה אי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹ

ׁשל  מּזרעֹו אּלא ּכהּונה ּפסקה ׁש"לא היא אֹומרים" ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹה"יׁש
היה" ּכהן ימיו "ּכל עצמֹו מׁשה א שם)מ ׁשה" רש"י .(לשון ְֵֶֶַַָָָָָֹֹֹ

יתרֹו" "ּבת נאסרה ׁשּלא ּדאף הּקׁשיא, ידּועה ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֻועל־ּפי־זה
נתּגּירה ּכי נכרית, מּדין בת למׁשה ד"ה א פב, סנהדרין רש"י (ראה ְְְְִִִִִֶַָָֹ

"ּבת יתרו) הּתרה אי הּנ"ל, למאן־דאמר קׁשה עדין הרי ,ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָֻ
הּתֹורה מן לכהן אסּורה ּגּיֹורת והרי למׁשה, רמב"ם יתרֹו" (ראה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָֹֹ

ה"ג) פי"ח ביאה איסורי ׁשֹונים.הל' ּבאֹופּנים ּתרצּו ּובּמפרׁשים .ְְְְִִִֵַַָ

ּביבמֹות ּתנן ּדהּנה ּבזה, לֹומר א)ויׁש את (סא, "ארס ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
מהּפסּוק  ּדילפינן יכנס". ּגדֹול, ּכהן להיֹות ונתמּנה ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָֹֹהאלמנה

אּׁשה" יד)"יּקח כא, ּבהּתר,(אמור היתה האּׁשה לקיחת ּדאם ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָ
עליו. נאסרה אחר־ּכ אם ּגם לכנֹוס, לֹו ְְִִֶֶַַַָָָָָֻמּתר

אטו)ּוב'ּתֹוספֹות' ד"ה ב כ, "נׂשאּה(יבמות יֹותר, עֹוד ּכתבּו ְְְְֵָָָ
מּׁשּום  לקּימּה ׁשּיכֹול קרא צרי ּדלא מׁשמע ׁשּנתמּנה, ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹקדם

ּבהּתר". ְְִֵֶָָּדנׂשאּה
זה, ּכל למׁשה,ועל־ּפי יתרֹו" "ּבת הּתרה אי היטב, מּובן ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻ

ּבהּתר  הּנּׂשּואין ּגם אּלא ּבהּתר, היּו הארּוסין רק לא ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשהרי
יכֹול  היה וׁשּפיר נתּכהן, לא עדין מׁשה ּכׁשּנׂשאּה ׁשהרי ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹהיּו,

היתה. ּגּירת אם ּגם ְְְִִֶַַָָָֹלקּימּה,

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 285 'nr g"ig y"ewl dkex`a oiieri)

EPOn dkld dnNrzp¦§©§¨£¨¨¦¤

בכים  והּמה . . ּבא יׂשראל מּבני איׁש ְְְְִִִִִֵֵֵֵָָָֹוהּנה
הלכה מּמּנּו ובפרש"י)נתעּלמה ו. (כה, ְְֲִִֶַָָָ

והּוא  רּבנּו, מּמׁשה הלכה ׁשּנתעּלמה מקֹום עֹוד ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹמצינּו
הלכה" מּמּנּו "נתעּלמה אז ׁשּגם צלפחד, פנחס ּבבנֹות (רש"י ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָ

ה) הלכֹות כז, ׁשּתי ּדוקא מּמׁשה נתעּלמּו מּדּוע ּבאּור וצרי .ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹ
צלפחד? ּובבנֹות זמרי, ּבמעׂשה ְְְְְֲִִִֵֵַָָאּלּו,

ּביבמֹות איתא ּדהּנה ּבזה, לֹומר א)ויׁש חכם (עז, ּתלמיד "ּכל ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָ
ואם  לֹו, ׁשֹומעין אמרּה מעׂשה קדם אם ּובא, הלכה ְְֲֲֲִִִֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּמֹורה

הּתֹוספֹות וכתבּו לֹו". ׁשֹומעין אין אם)לאו ד"ה "ּדהינּו(ׁשם ְְְְְְִֵַַָָָ
לֹו" ׁשֹומעין "אין ּדאז ּבּדבר", נֹוגע עצמֹו ּדהּוא היכא ְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָּדוקא

הּמעׂשה. קדם אמרּה לא ֲֲִֶֶַַָָֹֹאם
אּלּו הלכֹות ׁשּנתעּלמּו הּדבר ּדטעם לֹומר, יׁש ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָועל־ּפי־זה

ּבּדבר: נֹוגע מׁשה היה המארעֹות ּבׁשני ּכי הּוא, ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹמּמׁשה
אם  מּתרת, אֹו אסּורה זֹו מׁשה, לֹו: "אמרּו זמרי ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָֹֻּבמעׂשה

"ל הּתירּה מי יתרֹו ּבת אסּורה, שם)ּתאמר בלק ,(רש"י ְֲִִִִַַָָָֹ
לֹומר  לֹו" ׁשֹומעין ו"אין ּבּדבר, נֹוגע מׁשה ּנעׂשה ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹואם־ּכן

ּבֹו". ּפֹוגעין ְִִֶַָׁש"קּנאים
קרח" ּבעדת גֹו' היה לא "והּוא אמרּו הרי צלפחד ְְְְְֲֲִֵַַַָָָָָֹֹּובבנֹות

ג) כז, "נֹוגע (פרשתנו מׁשה נעׂשה ּומּמילא מׁשה, על ְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹׁשחלקּו
זה. ּבנּדֹון ְִֶַָָּבּדבר"

מּמילא  מקּבלים היּו לא אּלּו הלכֹות ׁשּבׁשּתי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָֹונמצא,
מּמּנּו נתעּלמּו ולכן מעׂשה, קדם אמרּה לא ּכי ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹמּמׁשה
מׁשה  ׁשהקריב על־ידי אֹו ּפנחס, על־ידי ונתּגּלּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹההלכֹות,

ה'". לפני מׁשּפטן ְְִִֵֶָָ"את

(æ)í÷iå ïäkä ïøäà-ïa øæòìà-ïa ñçðét àøiå©©À§¦«§¨Æ¤¤§¨½̈¤©«£−Ÿ©Ÿ¥®©¨̧¨Æ
:Bãéa çîø çwiå äãòä CBzî¦´¨«¥½̈©¦©¬−Ÿ©§¨«

i"yx£ÒÁÈt ‡¯iÂ∑(שם) הלכה ונזּכר מעׂשה .æראה ««¿ƒ¿»ְְֲֲִֶַָָָָָ
קּנאין  ארּמית הּבֹועל :מּמ מקּבלני למׁשה: לֹו çאמר ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹֻ

ליהוי  איהּו ּדאּגרּתא קרינא לֹו: אמר ּבֹו. ְְְְֱִִִֵֶַַַָָָָּפֹוגעין
וגֹו' ּבידֹו רמח וּיּקח מּיד: .ּפרונקא. ְְְְִִַַַַַָָָֹ

(ç)-úà ø÷ãiå äawä-ìà ìàøNé-Léà øçà àáiåÂ©¨ÂŸ©©̧¦«¦§¨¥¹¤©ªÀ̈©¦§ŸÆ¤
dúá÷-ìà äMàä-úàå ìàøNé Léà úà íäéðL§¥¤½¥µ¦´¦§¨¥½§¤¨«¦−̈¤¢¨¨®

:ìàøNé éða ìòî äôbnä øöòzå©¥«¨©Æ©©¥½̈¥©−§¥¬¦§¨¥«
i"yx£‰aw‰ŒÏ‡∑ האהל ּכמֹו∑‡d˙·˜ŒÏ.אל ∆«À»ֶֶָֹ∆√»»ְ

ונקבּות  זמרי ׁשל זכרּות ּבתֹו ּכּון והּקבה", ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָ"הּלחיים
נּסים  והרּבה הרגם, לחּנם ׁשּלא ּכּלם וראּו ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָֹֻׁשּלּה,

התםèנעׂשּו ּכדאיתא כּו', שם):לֹו (סנהדרין ְֲִִַָָָ

‰k‡ז  Ô¯‰‡ ¯a ¯ÊÚÏ‡ ¯a ÒÁÈt ‡ÊÁÂ«¬»ƒ¿»«∆¿»»««¬…«¬»
:d„Èa ‡ÁÓ¯ ·ÈÒe ‡zLÎ BbÓ Ì˜Â¿»ƒ¿ƒ¿»¿≈»¿»ƒ≈

ÚÊ·eח  ‡˙·˜Ï Ï‡¯NÈ ¯· ‡¯·b ¯˙a ÏÚÂ¿«»««¿»«ƒ¿»≈¿À»»¿«
‡˙z‡ ˙ÈÂ Ï‡¯NÈ ¯· ‡¯·b ˙È ÔB‰ÈÂ¯z ˙È»«¿≈»«¿»«ƒ¿»≈¿»ƒ¿»
:Ï‡¯NÈ Èa ÏÚÓ ‡˙BÓ ÈÏk˙‡Â ‡‰ÚÓÏƒ¿»»¿ƒ¿¿ƒ»»≈«¿≈ƒ¿»≈

minkg izty

(f)æded ,'`xIe' Dil dOl ,ok `l m`C§¦Ÿ¥¨¨¥©©§£¨
'dcrd KFYn qgpiR mwIe' xninl Dil¥§¥©©¨¨¦§¨¦¨¥¨

:'ebeç`Pwl mivFxd ,xnFl FpFvx§©¨¦§©¥
oi`Pw' WExitE .EdEbxdi KxAzi mXdl§©¥¦§¨¥©©§¥©¨¦

`wece .onvrn xnFlM ,'FA oirbFR§¦§©¥©§¨§©§¨
lrFAd WxiR m` la` ,dUrn zrWA¦§©©£¤£¨¦¥¥©¥
i`PTd `A m`e .FzF` oibxFd oi ¥̀§¦§¦¨©©©
Fl oixFn oi` ,oiC ziAn zEWx lFHil¦§¦¥¦¥¦

mEXn ,dUrn zrWA `EdW iR lr s ©̀©¦¤¦§©©£¤¦
eil`n mEwl qgpiR KxvEd ikd̈¦§©¦§¨¨¥¥¨

:dUrOd zFUrleg dxez §©£©©£¤
(g)èqgpitE WFxtl ixnfl Fl didW¤¨¨§¦§¦¦§¦§¨
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סימן. מנו"ח פסוקים, בלק ק"ד פרשת חסלת

Úa¯‡Â‡ט  ÔÈ¯NÚ ‡˙BÓ· e˙ÈÓ„ BÂ‰Â«¬¿ƒ¿»»«¿ƒ¿«¿¿»
Ù Ù Ù :ÔÈÙÏ‡«¿ƒ

ãôø ¯ èòø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì úåøèôä

minkg izty

.WxiR `le ,Fbxdl f` i`Xx did `lŸ¨¨©©¨§¨§§Ÿ¥¥
FhaW iWp`l `xwl ixnfl Fl did oke§¥¨¨§¦§¦¦§Ÿ§©§¥¦§
Wi` lW zExkfA oeEMWe .EdEriIqIW¤§©§§¤¦¥§©§¤¦
dOl oircFi lMd EidIW ,dX`d zEawpe§©§¨¦¨¤¦§©Ÿ§¦¨¨
`aE .gnxd on EhnWp `NWe .mbxd£¨¨§¤Ÿ¦§§¦¨Ÿ©¨

lkEIW icM sFwWOd DiAbde K`lOd©©§¨§¦§¦©©©§§¥¤©
mrA zigWde K`lOd `aE .m`ivFdl§¦¨¨©©§¨§¦§¦¨¨
.micExh oFrnW lW FhaW `dIW¤§¥¦§¤¦§§¦
mkFzA qpkPW cr gnxd zipg Kx`pe§¤¡©£¦¨Ÿ©©¤¦§©§¨
`le .qgpiR rFxf wGgzpe .dlrnl `vie§¨¨§©§¨§¦§©¥§©¦§¨§Ÿ

lr mnCn ltp `le .gnxd xAWp¦§©¨Ÿ©§Ÿ¨©¦¨¨©
.qgpiR z` `Ohl Ezn `le .qgpiR¦§¨§Ÿ¥§©¥¤¦§¨
oFYgze oFYgY zFidl oFilrd Kxce§¤¤¨¤§¦§©§§©§
oFYgze oFilr oFilr o`ke ,oFilr¤§§¨¤§¤§§©§

:oFYgYh dxezwla zyxt zlqg ©§

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ciw sc zay(oey`x meil)

,÷øé úáéð÷a øeñà úaMa úBéäìliaya zaya gexhl xeq` ixdy ¦§©©¨¨¦§¦©¨¨
mei ly iepird zevn meyn df xeqi` minkg exizd `le ,leg mei
zezay x`ya df mrhn dxeq` daipwdy oky lkne .mixetikd

.dpyd
:df oic gken dpnny `ziixa d`ian `xnbdàðz ,àðî áø øîà̈©©¨¨¨¨

,`ped ax ixack `ziixaaúaMa úBéäì ìçL íéøetkä íBéì ïépî¦©¦§©¦¦¤¨¦§©©¨
øîBì ãeîìz ,÷øé úáéð÷a øeñàLiabl xen`d weqtd epcnln ± ¤¨¦§¦©¨¨©§©

zay(bk fh zeny)ïBúaL''oezay' zaizny itl ,xeq`y ,'Wcw zAW ©¨©©Ÿ¤
yexcl yi,'úBáL'ax xxan .dxeq` wxi zaipwy dfn micnle §

:`pnéàîì,dxeq`y 'oezay'n `ziixad dcnl wxi zaipw efi` ± §©
äëàìîì àîéìéàwxi zaipw xeq`l `ziixad zpeeky xn`p m` ± ¦¥¨¦§¨¨

,dyw ok m` ,xvew zk`ln meyn da yiy xaegnáéúëäåk zeny) §¨§¦
(i,'äëàìî ìë äNòú àì'zek`ln xeq`l micnl xak dfne Ÿ©£¤¨§¨¨

.'oezay'n cnlp xeqi`dy `ziixad dxn` recne ,zayaàlà¤¨
åàìzxacn `ziixad i`ce `l` ±÷øé úáéðwàs`y ,yelz ¨©§¦©¨¨

on dxeq` `idy `ziixad dcnl mewn lkn ,dk`ln dpi`y
micnl 'oezay' zaizny .dziay ly dyr zevn meyn dxezd
epi`y dn s` okle ,lnrde gxehd on dgepn zaya epl didzy
xac `ed m` ,odizecleze zek`ln zea` ryze miyly llka
.zaya ezeyrl xeq` ,wxi zaipw oebk ,`gxihe dribi ea yiy
ztqez mexbl ick elit` dxez xeqi` minkg exizd `ly i`ceae
xzen lega mixetikd mei lgyk mpn` .mixetikd meia iepir
lr epiehvp `l mixetkd meiay oeik ,iepir meyn wxi ea aepwl
.dk`ln llka dpi` wxi zaipwe ,dk`lnd lr `l` dziayd

:`xnbd dwiqndpéî òîLmixetikd meia dxeq` wxi zaipwy §©¦¨
.zaya lgy

:`ped ax lr wleg opgei iaxy d`ian `xnbdøa àéiç éaø øîà̈©©¦¦¨©

úáéð÷a øzeî ,úaMa úBéäì ìçL íéøetkä íBé ,ïðçBé éaø øîà àaà©¨¨©©¦¨¨©¦¦¤¨¦§©©¨¨¦§¦©
÷øélk xeq`l 'zeay oezay' miyxec oi`y xaeqy itl .yelz ¨¨

zaya dk`ln dyerdy cnll `l` ,`gxihe dribi ea yiy xac
lr mbe 'dyr' lr mb xaer`vnpe .x`aziy enke 'dyrz `l'

dexizd jkitle ,opaxcn `l` dxeq` dpi` zaya wxi zaipwy
.iepir zevn jka miiwny iptn xetik mei ea lgyk

:lirl zxkfpd `ziixad on opgei iax lr dywn `xnbdéáéúéî± ¥¦¥
,`ziixaa epipy ,opgei iax ixac lr daiyid ipa eywdíBéì ïépî¦©¦§

øîBì ãeîìz ,÷øé úáéð÷a øeñàL úaMa úBéäì ìçL íéøetkä©¦¦¤¨¦§©©¨¤¨¦§¦©¨¨©§©
.úBáL 'ïBúaL',lirl `xnbd dxxia xakeéàîìdaipw efi` - ©¨§§©

,dxeq`y 'oezay'n `ziixad dcnläëàìîì àîéìéàxn`p m` ± ¦¥¨¦§¨¨
,dxenb dk`ln ea yiy xaegn zaipw xeq`l `ziixad zpeeky

áéúëäå(i k zeny),'äëàìî ìë äNòú àì'`ziixad dcnl recne §¨§¦Ÿ©£¤¨§¨¨
.dxeq` `idy 'oezay'n÷øé úáéð÷a åàì àlàzxqe` i`ce ± ¤¨¨¦§¦©¨¨

edfy `ziixaa x`eany oeik ,dywe .yelz wxi zaipw `ziixad
zvxzn .iepir jxevl edexizdy opgei iax xn` j`id dxez xeqi`

:`xnbdàì,yelz wxi zaipw zxqe`y `ziixad z` yxtz l` ± Ÿ
`l`íìBòìy `ed `ziixad yexitäëàìîìdxq` dxenb §¨¦§¨¨

,xaegn wxi zaipwl oebk ,'oezay'n `ziixadäNòa äéìò øBáòìå§©£¨¤¨©£¥
,äNòú àìå`l' df oiprl xn`p xaky jkn dywz l`e ,xnelk §Ÿ©£¤

'oezay' weqtdy itl ,'dyrz `l' `edy 'dk`ln lk dyrz
`l' lr mbe 'dyr' lr mb xaer zaya dk`ln dyerdy cnln
jkle ,dxezd on dxeq` dpi` yelz wxi zaipw la` .'dyrz

.zaya lgy mixetikd meia s` dexizd
:opgei iaxl di`x d`ian `xnbdïðçBé éaøc déúååk àéðzepipy ± ©§¨§¨¥§©¦¨¨

,opgei iax ixack `ziixaaúaMa úBéäì ìçL íéøetkä íBé©¦¦¤¨¦§©©¨
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המשך ביקור למס' שבת ליום רקשון עמ' ב



קי mildz

:EøácâæéäøîLàå äéçà Ecáò-ìò ìîb §¨¤«§−Ÿ©©§§¬¤« ¹§¤À§¤§§¨¬
:Eøáãçé:EúøBzî úBàìôð äèéaàå éðéò-ìb §¨¤«©¥©¬§©¦®¨¦¹§¨À¦«¨¤«

èééúåöî épnî øzñz-ìà õøàá éëðà øb:E ¥´¨«Ÿ¦´¨¨®¤©©§¥¬¦¹¤À¦¦§Ÿ¤«
ëéètLî-ìà äáàúì éLôð äñøb:úò-ìëá E ¨«§¨´©§¦´§©«£®̈¤¦§¨¤¬§¨¥«

àëéúåönî íéâMä íéøeøà íéãæ zøòb:Eáëìb −¨©§¨¥¦´£¦®©¹Ÿ¦À¦¦§Ÿ¤«©´
éúãò ék æeáå ätøç éìòî:ézøöð EâëeáLé íb −¥«¨©¤§¨´¨®¦−¥«Ÿ¤´¨¨«§¦©³¨«§´

éwça çéNé Ecáò eøaãð éa íéøN:Eãë-íb −¨¦¦´¦§®̈©¹§§À¨¦¬©§ª¤«©
éúãò:éúöò éLðà éòLòL Eãäëøôòì ä÷ác −¥«Ÿ¤©« ¹£ªÀ̈©§¥¬£¨¦«¨«§¨´¤«¨¨´

:Eøáãk éðiç éLôðåëéðãnì éððòzå ézøtñ éëøc ©§¦®©¹¥À¦¦§¨¤«§¨©´−¦©§¦©¹©«£¥À¦©§¥¬¦
éwç:Eæëéãewt-CøcäçéNàå éððéáä E ª¤«¤«¤¦¤¬£¦¥®¦§¹¨¦À¨

éúBàìôða:Eçëéðîi÷ äâezî éLôð äôìc §¦§§¤«¨«§¨´−©§¦¦¨®©¹§¥À¦
Eøáãk:èë:éðpç EúøBúå épnî øñä ø÷L-Cøc ¦§¨¤«¤«¤−¤¤¨¥´¦¤®¦§«¨«§¬¨¥«¦

ìéètLî ézøçá äðeîà-Cøc:éúéeL Eàìéz÷ác ¤«¤¡¨¬¨¨®§¦¦§¨¤¬¦¦«¦¨©¬§¦
éúåãòá:éðLéáz-ìà äåäé Eáìéúåöî-CøcE §¥«§Ÿ¤®§¹Ÿ̈À©§¦¥«¦¤«¤¦§Ÿ¤¬

:éaì áéçøú ék õeøàäâìéwç Cøc ýåýé éðøBäE ¨®¦−©§¦´¦¦«¥´¦−§Ÿ̈¤¬¤ª¹¤À
:á÷ò äpøvàåãìEúøBú äøvàå éððéáä §¤¢¤¬¨¥«¤−£¦¥¦§¤§¨¬«¹¨¤À

:áì-ìëá äpøîLàåäìéúåöî áéúða éðëéøãäE §¤§§¤¬¨§¨¥«−©§¦¥¦¦§¦´¦§Ÿ¤®
:ézöôç Bá-ékåìéúåãò-ìà éaì-èäìàå E ¦¬¨¨«§¦©−¦¦¤¥«¹§Ÿ¤À§©´

:òöa-ìàæìEëøãa àåL úBàøî éðéò øáòä ¤¨«©©«£¥´−¥©¥«§´¨®§¦§¨¤¬
:éðiççì:Eúàøéì øLà Eúøîà Ecáòì í÷ä ©¥«¦¨¥´−§©§§¦§¨¤®£¹¤À§¦§¨¤«

èìéètLî ék ézøâé øLà éútøç øáòäE ©«£¥´−¤§¨¦£¤´¨®Ÿ§¦¦−¦§¨¤´
:íéáBèîéãwôì ézáàz äpä:éðiç Eú÷ãöa E ¦«−¦¥¨©´§¦§¦ª¤®§¦§¨«§¬©¥«¦

åàî:Eúøîàk EúòeLz ýåýé Eãñç éðàáéå¦«Ÿª´¦£¨¤´§Ÿ̈®§¹¨«§À§¦§¨¤«
áîòàå:Eøáãa ézçèá-ék øáã éôøç äðâî-ìàå §¤«¡¤´«Ÿ§¦´¨®̈¦¹̈©À§¦¦§¨¤«§«©

EètLîì ék ãàî-ãò úîà-øáã étî ìvz©¥Ä¦¦´§©¡¤´©§®Ÿ¦−§¦§¨¤´
:ézìçéãî:ãòå íìBòì ãéîú EúøBú äøîLàå ¦¨«§¦§¤§§−̈¨«§¬¹̈¦À§¨¬¨¤«

äîéãwô ék äáçøá äëläúàå:ézLøã E §¤§©§¨¬¨«§¨®̈¦−¦ª¤´¨¨«§¦
åîéúãòá äøaãàå:LBáà àìå íéëìî ãâð E ©«£©§¨´−§¥«Ÿ¤¤¬¤§¹¨¦À§´Ÿ¥«
æîéúåöîa òLòzLàå:ézáäà øLà Eçî-àOàå §¤§©«£©¬§¹¦§Ÿ¤À£¤´¨¨«§¦§¤¨

éúåöî-ìà étëéwçá äçéNàå ézáäà øLà E:E ©©À¤−¦§Ÿ¤£¤¬¹̈À̈§¦§¨¦¬¨§ª¤«
æèî:éðzìçé øLà ìò Ecáòì øác-øëæðúàæ §¨¨¨¬§©§¤®©¹À£¤´¦«©§¨«¦Ÿ́

:éðúiç Eúøîà ék ééðòá éúîçðàðéðöéìä íéãæ ¤¨«¨¦´§¨§¦®¦−¦§¨«§´¦¨«§¦−¥¦¡¦ª´¦
:éúéèð àì EúøBzî ãàî-ãòáðéètLî ézøëæE ©§®Ÿ¦¹¨«§À´Ÿ¨¦«¦»̈©³§¦¦§¨¤−
:íçðúàå äåäé | íìBòîâðéðúæçà äôòìæ ¥«¨¬§¹Ÿ̈À¨«¤§¤¨«©§¨¨´−£¨©§¦

:EúøBz éáæò íéòLøîãðéwç éì-eéä úBøîæE ¥«§¨¦®«¹Ÿ§¥À«¨¤«−§¦¨«¦¬ª¹¤À
:éøeâî úéáaäðýåýé EîL äìélá ézøëæ §¥´§¨«»̈©³§¦©©´§¨¦§´§Ÿ̈®

:EúøBz äøîLàååðéãwô ék él-äúéä úàæE ¹̈«¤§§À̈«¨¤«¬Ÿ¨«§¨¦®¦−¦ª¤´
:ézøöðçæðì ézøîà ýåýé é÷ìçéøác øîL:E ¨¨«§¦¤§¦−§Ÿ̈¬¹̈©À§¦¦§¬Ÿ§¨¤«

çðéðô éúélç:Eúøîàk éðpç áì-ìëá E ¦¦´¦¨¤´§¨¥®¹̈¥À¦§¦§¨¤«
èðéúãò-ìà éìâø äáéLàå éëøã ézáMç:E ¦©¬§¦§¨¨®¨«¨¦¬¨©¹§©À¤¥«Ÿ¤«
ñì ézäîäîúä àìå ézLçéúåöî øîL:E −©§¦§´Ÿ¦§©§¨®§¦¦¹§ÀŸ¦§Ÿ¤«

àñ:ézçëL àì EúøBz éðãeò íéòLø éìáç¤§¥´§¨¦´¦§ª®¦¹¨«§À´Ÿ¨¨«§¦
áñéètLî ìò Cì úBãBäì íe÷à äìéì-úBöç£©À§¨−¨§´¨®©¹À¦§§¥¬

:E÷ãöâñìe Eeàøé øLà-ìëì éðà øáçéøîL ¦§¤«¨¥´−¨¦§¨£¤´§¥®¹§«Ÿ§¥À
éãewt:Eãñéwç õøàä äàìî ýåýé EcñçE ¦¤«©§§´−§Ÿ̈¨«§¨¬¹̈À̈¤ª¤¬
:éðãnìèäñäåäé Ecáò-íò úéNò áBè ©§¥«¦−¨¦´¨¦©§§®§¹Ÿ̈À
:Eøáãkåñéúåöîá ék éðãnì úòãå íòè áeèE ¦§¨¤«³©´©¨©´©©§¥®¦¦−§¦§Ÿ¤´
:ézðîàäæñEúøîà äzòå ââL éðà äðòà íøè ¤«¡¨«§¦¤´¤−¤«¡¤£¦´Ÿ¥®§¹©À̈¦§¨«§¬
:ézøîLçñéwç éðãnì áéèîe äzà-áBè:E ¨¨«§¦©¨¬¹¥¦À©§¥¬¦ª¤«

èñøvà | áì-ìëa éðà íéãæ ø÷L éìò eìôè̈«§Ä¨©´¤´¤¥¦®£¹¦À§¨¥³¡ÄŸ
éãewt:EòEúøBz éðà íaì áìçk Lôè ¦¤«¨©´©¥´¤¦¨®£¹¦À¨«§¬

:ézòLòLàòãîìà ïòîì éúépò-éë éì-áBè ¦«£¨«§¦¦¬¦ª¥®¦§¹©À©¤§©¬
éwç:Eáòét-úøBú éì-áBè:óñëå áäæ éôìàî E ª¤«¦¬«©¦®¥« ¹©§¥À¨¨¬¨¨«¤
éâòéãéäãîìàå éððéáä éðeððBëéå éðeNò E ¨¤´−¨¦©§«§®¦£¹¦¥À¦§¤§§¨¬

éúåöî:EãòéàøéEøáãì ék eçîNéå éðeàøé E ¦§Ÿ¤«−§¥¤¦§´¦§¦§¨®¦−¦§¨«§´
:ézìçéäòéètLî ÷ãö-ék ýåýé ézòãéäðeîàå E ¦¨«§¦¨©´§¦−§Ÿ̈¦¤´¤¦§¨¤®¹¤«¡À̈
:éðúépòåòEúøîàk éðîçðì Ecñç àð-éäé ¦¦¨«¦§¦¨´©§§´§©«£¥®¦§¦§¨«§¬
:Ecáòìæòéîçø éðeàáéEúøBú-ék äéçàå E §©§¤«§Ÿ´¦©«£¤´§¤«§¤®¦¹¨«§À
:éòLòLçòéðà éðeúeò ø÷L-ék íéãæ eLáé ©«£ª¨«¥´Ÿ−¥¦¦¤´¤¦§®¦£¹¦À

éãewôa çéNà:Eèòéàøé éì eáeLéE ¨¦¬©§¦¤«¨´¦´§¥¤®
éúãò éòãéå:Eôéwça íéîú éaì-éäéàì ïòîì E ¹§«Ÿ§¥À¥«Ÿ¤«§¦¦¦´¨¦´§ª¤®¹§©À©´Ÿ

:LBáàëàôEøáãì éLôð EúòeLúì äúìk ¥«¨«§¨´¦§¨«§´©§¦®¦§¨«§¬
:ézìçéáôéúî øîàì Eúøîàì éðéò eìk ¦¨«§¦¨´−¥©§¦§¨¤®¥¹ÀŸ¨©¬
:éðîçðzâôéwç øBèé÷a ãàðk éúééä-ékàì E §«©«£¥«¦¦−¨¦¦§´Ÿ§¦®ª¹¤À´Ÿ
:ézçëLãôéôãøá äNòz éúî Ecáò-éîé änk ¨¨«§¦©¨¬§¥©§¤®¨©Ä©«£¤−§«Ÿ§©´
:ètLîäôàì øLà úBçéL íéãæ éì-eøk ¦§¨«¨«¦´¥¦´¦®£¹¤À´Ÿ

:EúøBúëåôéúåöî-ìkéðeôãø ø÷L äðeîà E §«¨¤«¨¦§Ÿ¤¬¡®̈¤−¤§¨´¦
:éðøæòæôézáæò-àì éðàå õøàá éðelk èòîk ¨§¥«¦−¦§©¦´¦¨¨®¤©«¹£¦ÀŸ¨©¬§¦

המשך מעמוד ג



mildzקב

éãwô:Eçôét úeãò äøîLàå éðiç Ecñçk:E ¦ª¤«§©§§¬©¥®¦§¹¤§§À̈¥¬¦«
ìèô:íéîMa ávð Eøác ýåýé íìBòìöøãì §¨¬§Ÿ̈®§¹¨«§À¦¨¬©¨¨«¦§´Ÿ

:ãîòzå õøà zððBk Eúðeîà øãåàöéètLîìE −¨Ÿ¡«¨¤®©¬§¨¤¹À¤©©«£«Ÿ−§«¦§¨¤
éãáò ìkä ék íBiä eãîò:EáöEúøBú éìeì ¨«§´©®¦−©´Ÿ£¨¤«¥´−¨«§
:ééðòá ézãáà æà éòLòLâöçkLà-àì íìBòì ©«£ª¨®¹̈À¨©¬§¦§¨§¦«−§¨Ÿ¤§©´

éãewt:éðúéiç íá ék Eãöék éðòéLBä éðà-Eì ¦¤®¦¬¹̈À¦¦¨«¦§«−£¦«¦¥®¦¦−
éãewô:ézLøã Eäöéðãaàì íéòLø ee÷ éì ¦¤´¨¨«§¦¦³¦´§¨¦´§©§¥®¦
éúãò:ïðBaúà Eåöäáçø õ÷ éúéàø äìëz-ìëì ¹¥«Ÿ¤À¤§¨«§«¨−¦§¨¨¦´¦¥®§¨−̈

:ãàî EúåöîîæöíBiä-ìk EúøBú ézáäà-äî ¦§¨«§´§«Ÿ¨¨©¬§¦«¨¤®¨©¹À
:éúçéN àéäçöék Eúåöî éðîkçz éáéàî ¦´¦«¨¦«−¥«´Ÿ§©§©§¥´¦¦§Ÿ¤®¦−

:éì-àéä íìBòìèöék ézìkNä éãnìî-ìkî §¨´¦¦«¦¨§©§©¬¦§©®§¦¦¬
éúåãò:éì äçéN E÷éãewô ék ïðBaúà íéð÷fîE ¥«¹§Ÿ¤À¦´¨¦«¦§¥¦¬¤§®̈¦−¦¤´
:ézøöðà÷ïòîì éìâø éúàìk òø çøà-ìkî ¨¨«§¦¦¨´Ÿ©−¨¨¦´¦©§¨®§¹©À©

:Eøác øîLàá÷éètLnîäzà-ék ézøñ-àì E ¤§¬Ÿ§¨¤«¦¦§¨¤¬Ÿ®̈§¦¦©¹À̈
:éðúøBäâ÷:éôì Lácî Eúøîà ékçì eöìîp-äî «¥¨«¦©¦§§´−§¦¦¦¹§¨¤À¦§©¬§¦«

ã÷éãewtîçøà-ìk | éúàðN ïk-ìò ïðBaúà E ¦¦¤¬¤§®̈©¥¹À¨¥³¦¨ÄŸ©
:ø÷Lðä÷:éúáéúðì øBàå Eøáã éìâøì-øð ¨«¤¥§©§¦¬§¨¤®§¹À¦§¦«¨¦«

å÷ì äîi÷àå ézòaLð:E÷ãö éètLî øîL ¦§©¬§¦¨«£©¥®̈¦¹§ÀŸ¦§§¥¬¦§¤«
æ÷:Eøáãë éðiç äåäé ãàî-ãò éúéðòðç÷úBáãð ©«£¥¬¦©§®Ÿ§¹Ÿ̈À©¥¬¦¦§¨¤«¦§´

éètLîe ýåýé àð-äöø ét:éðãnì Eè÷éLôð −¦§¥¨´§Ÿ̈®«¦§¨¤¬©§¥«¦©§¦´
:ézçëL àì EúøBúå ãéîú étëáé÷íéòLø eðúð §©¦´¨¦®§¹¨«§À´Ÿ¨¨«§¦¨«§Ä§¨¦´

éãewtîe éì çt:éúéòú àì Eàé÷éúåãò ézìçðE ©´¦®¹¦¦¤À´Ÿ¨¦«¦¨©´§¦¥«§Ÿ¤´
:änä éaì ïBNN-ék íìBòìáé÷éaì éúéèð §¨®¦§−¦¦´¥«¨¨¦´¦−¦¦

éwç úBNòì:á÷ò íìBòì Eñâé÷éúàðN íéôòñ ©«£¬ª¹¤À§¨¬¥«¤¥«£¦¬¨¥®¦
:ézáäà EúøBúåãé÷Eøáãì äzà épâîe éøúñ §«¨«§¬¨¨«§¦¦§¦´¨«¦¦´¨®¨¦§¨«§¬

:ézìçéåè÷úåöî äøvàå íéòøî épnî-eøeñ ¦¨«§¦«¦¤¬¦§¥¦®§¹¤§À̈¦§¬Ÿ
:éäìàæè÷éðLéáz-ìàå äéçàå Eúøîàë éðëîñ ¡Ÿ¨«¨§¥´¦§¦§¨«§´§¤«§¤®§©§¹¦¥À¦

:éøáOîæé÷éwçá äòLàå äòLeàå éðãòñE ¦¦§¦«§¨¥¬¦§¦¨¥®¨§¤§−̈§ª¤´
:ãéîúçé÷éwçî íéâBL-ìk úéìñø÷L-ék E ¨¦«−¨¦¨¨¦´¥«ª¤®¦¤¹À¤

:íúéîøzèé÷ïëì õøà-éòLø-ìë zaLä íéâñ ©§¦¨«¦¦À¦§©¬¨¨¦§¥®̈¤¹̈¥À
éúãò ézáäà:Eë÷éøNá Ecçtî øîñ ¨©¬§¦¥«Ÿ¤«¨©´¦©§§´§¨¦®

éètLnîe:éúàøé Eòàë÷÷ãöå ètLî éúéNò «¦¦§¨¤¬¨¥«¦−¨¦¦¦§¨´¨¤®¤
:é÷Lòì éðçépz-ìaáë÷-ìà áBèì Ecáò áøò ©©¹¦¥À¦§«Ÿ§¨«£´Ÿ©§§´§®©

:íéãæ éð÷Lòéâë÷úøîàìe EúòeLéì eìk éðéò ©«©§ª¬¦¥¦«−¥©¨´¦«¨¤®§¦§©¬
:E÷ãöãë÷éwçå Ecñçë Ecáò-íò äNòE ¦§¤«£¥−¦©§§¬§¹©§¤À§ª¤¬

:éðãnìäë÷éúãò äòãàå éððéáä éðà-Ecáò:E ©§¥«¦©§§¨¬¦£¦¥®¦§¹¥«§À̈¥«Ÿ¤«
åë÷:EúøBz eøôä ýåýéì úBNòì úòæë÷ïk-ìò −¥©«£´©«Ÿ̈®¥¹¥À«¨¤«©−¥

éúåöî ézáäà:ætîe áäfî Eçë÷| ïk-ìò ¨©´§¦¦§Ÿ¤®¦¨¨¬¦¨«©¥³
:éúàðN ø÷L çøà-ìk ézøMé ìë éãewt-ìk̈¦´¥´Ÿ¦¨®§¦¨−Ÿ©¤´¤¨¥«¦

ôèë÷éúåãò úBàìt:éLôð íúøöð ïk-ìò E §¨¬¥«§Ÿ¤®©¥¹À§¨¨¬©©§¦«
ì÷éøác çút:íééút ïéáî øéàé Eàì÷ézøòô-ét ¥−©§¨¤¬¹̈¦À¥¦¬§¨¦«¦−¨©§¦

éúåöîì ék äôàLàå:ézáàé Eáì÷éðpçå éìà-äðt ¨«¤§®̈¨¦−§¦§Ÿ¤´¨¨«§¦§¥¥©¬§¨¥®¦
:EîL éáäàì ètLîkâì÷Eúøîàa ïëä éîòt §¹¦§À̈§«Ÿ£¥¬§¤«−§¨©¨¥´§¦§¨¤®
:ïåà-ìë éa-èìLz-ìàåãì÷íãà ÷Lòî éðãt §«©©§¤¦¬¨¨«¤−§¥¦¥´Ÿ¤¨¨®

éãewt äøîLàå:Eäì÷éðtéðãnìå Ecáòa øàä E §¹¤§§À̈¦¤«−¨¤¨¥´§©§¤®§¹©§¥À¦
éwç-úà:Eåì÷eøîL-àì ìò éðéò eãøé íéî-éâìt ¤ª¤«©§¥−©¦¨«§´¥®̈©¹ÀŸ¨«§¬
:EúøBúöæì÷éètLî øLéå ýåýé äzà ÷écö:E «¨¤«©¦´©¨´§Ÿ̈®§¹¨À̈¦§¨¤«

çì÷éúãò ÷ãö úéeö:ãàî äðeîàå E −¦¦¨¤´¤¥«Ÿ¤®¤«¡¨¬§«Ÿ
èì÷éøáã eçëL-ék éúàð÷ éðúúnö:éøö E ¦§©¬§¦¦§¨¦®¦¨«§−§¨¤´¨¨«
î÷:dáäà Ecáòå ãàî Eúøîà äôeøö§−̈¦§¨«§¬§¹ÀŸ§«©§§¬£¥¨«

àî÷éãwt äæáðå éëðà øéòö:ézçëL àì E ¨¦´¨«Ÿ¦´§¦§¤®¦¹ª¤À´Ÿ¨¨«§¦
áî÷:úîà EúøBúå íìBòì ÷ãö Eú÷ãöâî÷-øö ¦§¨«§´¤´¤§¨®§«¨«§¬¡¤«©

éúåöî éðeàöî ÷Böîe:éòLòL Eãî÷÷ãö ¨¬§¨®¦¦¹§Ÿ¤À©«£ª¨«¤−¤
éúåãò:äéçàå éððéáä íìBòì E÷äî÷éúàø÷ ¥«§Ÿ¤¬§¹À̈£¦¥¬¦§¤§¤«¨¨´¦

éwç äåäé éððò áì-ìëá:äøvà Eåî÷éúàø÷E §¨−¥£¥¬¦§¹Ÿ̈Àª¤¬¤«Ÿ̈§¨¦¬
éúãò äøîLàå éðòéLBä:Eæî÷óLpá ézîc÷ «¦¥®¦§¹¤§§À̈¥«Ÿ¤«¦©´§¦−©¤¤

äòeLàå:ézìçé Eøáãìçî÷úBøîLà éðéò eîc÷ ¨«£©¥®¨¦§¨«§¬¦¨«§¦¦§´−¥©©§ª®
:Eúøîàa çéNìèî÷äåäé Ecñçë äòîL éìB÷ ¹̈¦À©§¦§¨¤«−¦¦§¨´§©§¤®§¹Ÿ̈À
:éðiç EètLîkð÷EúøBzî änæ éôãø eáø÷ §«¦§¨¤¬©¥«¦−̈«§«Ÿ§¥´¦®̈¦¨«§¬

:e÷çøàð÷éúåöî-ìëå ýåýé äzà áBø÷:úîà E ¨¨«¨´©¨´§Ÿ̈®§«¨¦§Ÿ¤¬¡¤«
áð÷éúãòî ézòãé íã÷íìBòì ék E ¤´¤−¨©§¦¥¥«Ÿ¤®¦−§¨´

:ízãñéøâð÷àì EúøBú-ék éðölçå ééðò-äàø §©§¨«§¥¨§¦¬§©§¥®¦¦¹¨«§À´Ÿ
:ézçëLãð÷:éðiç Eúøîàì éðìàâe éáéø äáéø ¨¨«§¦¦¨´−¦¦§¨¥®¦§¦§¨«§¬©¥«¦

äð÷éwç-ék äòeLé íéòLøî ÷Bçø:eLøã àì E ¨´¥«§¨¦´§¨®¦ª¹¤À´Ÿ¨¨«
åð÷éîçøéètLîk ýåýé | íéaø E:éðiç Eæð÷íéaø ©«£¤−©¦¬§Ÿ̈®§«¦§¨¤¬©¥«¦−©¦

éúåãòî éøöå éôãø:éúéèð àì Eçð÷éúéàø «Ÿ§©´§¨¨®¥¹¥«§Ÿ¤À´Ÿ¨¦«¦¨¦´¦
:eøîL àì Eúøîà øLà äèèB÷úàå íéãâá−«Ÿ§¦¨«¤§¨®¨£¤¬¦¹§¨«§À´Ÿ¨¨«

èð÷éãewô-ék äàøEcñçk äåäé ézáäà E:éðiç −§¥¦¦¤´¨¨®§¦§¹Ÿ̈À§«©§§¬©¥«¦
ñ÷:E÷ãö ètLî-ìk íìBòìe úîà Eøác-LàøŸ§¨«§¬¡¤®¹§À̈¨¦§©¬¦§¤«
ùàñ÷:éaì ãçt Eøácîe ípç éðeôãø íéøN−¨¦§¨´¦¦¨®¹¦§¨«§À¨©¬¦¦«



קג mildz

áñ÷:áø ììL àöBîk Eúøîà-ìò éëðà NŃ̈−¨«Ÿ¦©¦§¨¤®¹§¥À¨¨¬¨«
âñ÷:ézáäà EúøBz äáòúàå éúàðN ø÷L¤´¤−¨¥¦©«£©¥®¨¨«§¬¨¨«§¦
ãñ÷ézìlä íBia òáL:E÷ãö éètLî ìò E ¤´©−©¦©§¦®©¹À¦§§¥¬¦§¤«
äñ÷:ìBLëî Bîì-ïéàå EúøBú éáäàì áø íBìL̈´−¨§«Ÿ£¥´«¨¤®§¥¨¬¦§«
åñ÷éúåöîe ýåýé EúòeLéì ézøaN:éúéNò E ¦©´§¦¦«¨«§´§Ÿ̈®«¦§Ÿ¤¬¨¦«¦
æñ÷éúãò éLôð äøîL:ãàî íáäàå E ¨«§¨´−©§¦¥«Ÿ¤®¨«Ÿ£¥¬§«Ÿ
çñ÷éãewô ézøîLéúãòå E:Ecâð éëøc-ìë ék E ¨©´§¦−¦¤§¥«Ÿ¤®¦−¨§¨©´¤§¤«
úèñ÷éðôì éúpø áø÷z:éððéáä Eøáãk ýåýé E ¦§©³¦¨¦´§¨¤´§Ÿ̈®¦§¨«§¬£¦¥«¦

ò÷éðôì éúpçú àBáz:éðìévä Eúøîàk E ¨´§¦¨¦´§¨¤®§¹¦§¨«§À©¦¥«¦
àò÷éwç éðãnìú ék äläz éúôN äðòaz:E ©©´§¨§¨©´§¦®̈¦−§©§¥´¦ª¤«
áò÷ì ïòzéúåöî-ìë ék Eúøîà éðBL:÷ãv E ©´©−§¦¦§¨¤®¦−¨¦§Ÿ¤´¤«¤
âò÷éãewô ék éðøæòì Eãé-éäz:ézøçá E §¦¨«§¬§¨§¥®¦¦−¦¤´¨¨«§¦
ãò÷:éòLòL EúøBúå ýåýé EúòeLéì ézáàz̈©´§¦¦«¨«§´§Ÿ̈®§¹¨«§À©«£ª¨«
äò÷:éðøæòé EètLîe jììäúe éLôð-éçz§«¦−©§¦«§©«§¤®¨«¦§¨¤¬©§§ª«¦
åò÷éúåöî ék Ecáò Lwa ãáà äNk éúéòzàì E ¨¦À¦§¤´−Ÿ¥©¥´©§¤®¦¬¦¹§Ÿ¤À´Ÿ

:ézçëL̈¨«§¦

.ë÷
:ÔÈÈÊ ÈÏÎÓ ¯˙ÂÈ ˜ÂÁ¯ ÌÂ˜Ó· Û‡ ˙‚¯Â‰ Í‡È‰Â Ú¯‰ ÔÂ˘Ï ÌÈ¯·„Ó‰ Ô˙Â‡ ÏÚ ÁÂÎÈÂ

àél äúøva ýåýé-ìà úBìònä øéL¦À©©«Å£¬¤−§Ÿ̈©¨¨´¨¦®
:éððòiå éúàø÷á-úôOî éLôð äìévä ýåýé ¹¨À̈¦©©«£¥«¦§Ÿ̈À©¦´¨−©§¦¦§©

lî ø÷L:äiîø ïBLâéñi-äîe Eì ïzi-äîCì ó ¤®¤¦¨¬§¦¨«©¦¥´−§©Ÿ¦¬¹̈À
ì:äiîø ïBLãéìçb íò íéðeðL øBaâ évç ¨¬§¦¨«¦¥´¦´§¦®¦¹À©«£¥¬

:íéîúøäézðëL CLî ézøâ-ék él-äéBà §¨¦««¨−¦¦©´§¦¤®¤¹̈©À§¦
:øã÷ éìäà-íòåíò éLôð dl-äðëL úaø ¦«¨«¢¥¬¥¨«−©©¨«§¨¨´©§¦®¦¹À
:íBìL àðBNæänä øaãà éëå íBìL-éðà ¥¬¨«£¦−¨§¦´£©¥®¥¹À¨

:äîçìnì©¦§¨¨«

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fiw sc zay(iriax meil)

:zay zcerqa ztd zriva oipra zekld dnk d`ian `xnbdøîà̈©
òBöáì íãà áéiç úaMa ,àaà éaø[`ivend zkxa jxal-]ézL ìò ©¦©¨©©¨©¨¨¨¦§©©§¥

áéúëc ,úBøkëond zyxta(ak fh my)Ehwl iXXd mFIA idie'íçì ¦¨¦§¦©§¦©©¦¦¨§¤¤
,'äðLîizy lr mirvea jkl xkfe ,letk on iyiy meia ehwly ¦§¤

.zexkkdéì àðéæç ,éMà áø øîà[izi`x-]ézøz è÷ðc ,àðäk áøì ¨©©©¦£¦¨¥§©©£¨§¨©©§¥
àãç òöáe,zg` wx rvae dkxad zrya zexkk izy ecia fg`y ± ¨©£¨

øîày meyn ,ok dyer ip`y mrhd ,`pdk axeè÷ì''dpWn mgl ¨©¨§¤¤¦§¤
áéúkokl ,dpyn mgl aezk dfig`d `idy ond zhiwl lr wx - §¦

aezk `l ztd zriva lr la` ,zexkkd izy z` feg`l jixv
.mdizy z` reval jxev oi` okl ,dpyn mgl

déúeøéL dlekà òöa äåä àøéæ éaødlecb dqext rvea did ± ©¦¥¨£¨¨©©¨¥¥
ceakl ok dyre ,dcerqd lkl el witqzyaagn d`xpy ,zay

.daxd da lek`le wfgzdl zayd zcerq z`áøì àðéáø déì øîà̈©¥©¦¨§©
,éMà,dlecb dqext rva `xif iax cvikàúeðzáòøk éæçéî àäå± ©¦§¨¦§¥§¨©§¨¨

.zepzarxk d`xp df ixde,ãéáò àì àîBé ìëc ïåék ,déì øîà̈©¥¥¨§¨¨Ÿ¨¦
ãéáò÷c àeä àðcéàäå,zaya wx ,ok dyer epi` mei lky oeik ±àì §©¦§¨§¨¨¦Ÿ

àúeðzáòøk éæçéîzay ceakly xkipy ,zepzarxk d`xp df oi` ± ¦§¥§¨©§¨¨
.z`f dyer

àáeøéòc àzôéø eäì òìwéî ék éqà éaøå énà éaøoncfp xy`k ± ©¦©¦§©¦©¦¦¦§©§¦§¨§¥¨
,zexivg iaexir ly zt mdldéåléò eøLz` da eligzd ± ¨¦¨¥

,`ivend dilr ekxiae dcerqdéøîà,iq` iaxe in` iaxìéàBä ¨§¦¦

àðéøçà äåöî da ãéáòúéì äåöî àãç da ãéáòúéàåoeik ± §¦§£¦¨£¨¦§¨¦§£¦¨¦§¨©£¦¨
devn da dyriz ,zexivg iaexir ly zg` devn da dzyrpy

.`ivend zkxa ly zxg`
:dpyna epipy'åë ä÷éìc äìôð ãöékyly oefn oilivn zay ilila ¥©¨§¨§¥¨

.zecerq
mc` aiigy zecerqd xtqn zx`and `ziixa d`ian `xnbd

:zaya lek`l,úaMa ìBëàì íãà áéiç úBceòñ änk ,ïðaø eðz̈©¨¨©¨§©¨¨¨¤¡©©¨
ìLòaøà ,øîBà à÷ãéç éaø .L.zecerqíäéðLe ,ïðçBé éaø øîà ¨Ÿ©¦¦§¨¥©§©¨©©¦¨¨§¥¤

[`wcig iaxe opax-],eLøc ãçà àø÷îxn`p(dk fh zeny)ond oipra ¦§¨¤¨¨§
,zayd meia xacna l`xyi elk`yék ,íBiä eäìëà äLî øîàiå'©Ÿ¤Ÿ¤¦§ª©¦

éðä ,øáñ à÷ãéç éaø ,'äãOa eäàöîú àì íBiä ,'äì íBiä úaL©¨©©©Ÿ¦§¨ª©¨¤©¦¦§¨¨©¨¥
'íBiä' àúìzdf weqta exn`py 'meid' minrt yly el` ± §¨¨©

,weqtd zligza xn`pd 'edelk`' lr mixen` mleke ,mixzein
,zaya zecerq yly lek`l jixvy cnll e`aeàúøBàî øáì- §©¥§¨

aiig lkd jqay jk ,zay lila lek`l eilry dcerqdn ueg
.zecerq rax` zaya lek`l mc`àúøBàc éãäa ,éøáñ ïðaøå± §©¨¨¨§¦©£¥§§¨

lil zcerq z` mb millek df weqta exkfedy 'meid' minrt yly
.zecerq yly zaya lek`l mc` aiig lkd jqay jk ,zay

:`wcig iaxk dpi` epzpyny gikedl dvex `xnbdïðzepipy - §©
,epzpyna,úaL éìéìa ä÷éìc äìôð̈§¨§¥¨§¥¥©¨
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המשך ביקור למס' שבת ליום רביעי עמ' ב



קד

יום ראשון - ו' תמוז
מפרק לה

עד סוף פרק לח

יום רביעי - ט' תמוז
מפרק מט

עד סוף פרק נד

יום שני - ז' תמוז
מפרק לט

עד סוף פרק מג

יום חמישי - י' תמוז
מפרק נה

עד סוף פרק נט

יום שלישי - ח' תמוז
מפרק מד

עד סוף פרק מח

יום שישי - י"א תמוז
מפרק ס

עד סוף פרק סה

שבת קודש - י"ב תמוז
פרק כ

מפרק סו עד סוף פרק סח

שיעורי תהלים לשבוע פרשת חוקת־בלק

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 



קה fenz 'fÎ'e ipyÎoey`x mei Ð ai wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  ו' ראשון יום
פרק יביום ראשוןֿ שני ו ֿ'ז 'תמוז  ,178 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úîâåã î"ã ïä éë,v 'nr cr.äìòúéå êøáúé

תמוז  ז' שני יום
פרק א  ,180 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äáåùúä úøâà,`v 'nr cr:àúééøáä ì"ëò

ïî õøàa äìéla øéànä øBà úîâec ,ìLî-Cøc ïä ék¦¥¤¤¨¨§©©¥¦©©§¨¨¨¤¦
õøàä ìòL øBà àöîðå ,LîMäî àeä çøiä øBàå ,çøiä©¨¥©§©¨¥©¥©¤¤§¦§¨¤©¨¨¤

,dpald on xi`nd ±.LîMä ìL øBàä øBà àeäxe`d `l ± ¨¤©¤¤
exe` lawny xacn uvepznd xe` `l` ,dnvr ynyd ly

.ynydnLnî äëëå§¨¨©¨
úBiúBàä ,ìLî-Cøc¤¤¨¨¨¦
úeììk ïä úBøîànaL¤©©£¨¥§¨
øBàäå úeiçä úëLîä©§¨©©©§¨
ìL åéúBcnî çkäå§©Ÿ©¦¦¨¤

,àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨
ïéàî úBîìBòä àøáì¦§Ÿ¨¨¥©¦
ïîi÷ìe ïúBéçäìe ,Léì§¥§©£¨§©§¨
BðBöø CLî ïîæ ìk̈§©¤¤§

.Cøaúéeigi mdy ± ¦§¨¥
ef zillk zeig .eniiwzie
"zexn`n"dn d`a

.mnvrúeììkîe¦§¨
äìBãb äøàäå äëLîä©§¨¨§¤¨¨§¨

,Bfä"zexn`n"dny - ©
,mnvréLîäå 'ä øéàäC ¥¦§¦§¦

àöBik äéúBãìBz äpnî¦¤¨§¤¨©¥
,da,ef dkynd ly - ¨

,äéôðòådkyndd ly - ©£¨¤¨
,zillkdúBãìBz ïäL¤¥§

øBàä úëLîäå§©§¨©¨
,úBiúBàäî-,"zexn`n"ayïä ïäåzpigaay zex`dd ± ¥¨¦§¥¥

,zeclezïäa àøáe ,ïäéúBøeîúe úBiúBà éôelç± ¦¥¦§¥¤¨¨¨¤
,zeize`d ly zexenzde miteligd mdy ,"zeclez"aíéàeøa§¦

,ãBò 'ä øéàä ïëå .íìBò ìëaL íéèøtsqep ote`a - §¨¦¤§¨¨§¥¥¦

(zeize`dn)éLîäåäøàäc äøàäc äøàä ãéøBäå Clirl ± §¦§¦§¦¤¨¨§¤¨¨§¤¨¨
`edy xe` ,ux`d lr xi`nd dpald xe` lynk dfy ,xaec
dbixcnl cxei dfy xaecn o`k eli`e ,ynydn dx`dn dx`d
± dx`dc dx`dc dx`d `ede ,xzei cer mikenp minevnvle

,ziyily dx`dúBøàäî¥¤¨
.úBiúBàäxe`dn ± ¨¦

edf ± zeize`dn xi`nd
.dx`dc dx`dc dx`d

éLîä ïëå,ãBò Cz` - §¥¦§¦
'eke dx`ddn dx`dd
ähî ähîì ãò ãéøBäå§¦©§©¨©¨

ìzLä úðéçáa,úeìL- ¦§¦©¦§©§§
zrah lky ,zlylyk

,dzncewn dkenpãò©
Lnî íîBcä àøápL± ¤¦§¨©¥©¨

`ly minnecd mixacd
,zeig lk mda d`xp
,øôòå íéðáàk©£¨¦§¨¨
"øôò"å "ïáà" ïäéúBîLe§¥¤¤¤§¨¨
ly ezeig `ed mydy ±
wxta xkfpk ,utgd

,oey`xdíéôelç íä¥¦¦
úBøeîúe 'eë íéôelçc§¦¦§

,'eë úBøeîúc,xnelk - ¦§
mrt zetlgzn zeize`dy

,xzeie dipy:ìéòì økæpklk ly eze`ivne ezeigy ,ixd - ©¦§¨§¥
xac"l ze`ivna lha `xapde ,"'d xac" ly zeize`d od ,`xap

.jxazi ez` zcge`ne dlha d`ixad lky jk ,"'ied
älòúéå Cøaúé 'ä úøæòa éðL ÷ìç íìLð¦§©¥¤¥¦§¤§©¦§¨¥§¦§©¤

äáeLzä úøbà íLa àø÷pä éLéìL ÷ìç íéøîà éèewì¦¥£¨¦¥¤§¦¦©¦§¨§¥¦¤¤©§¨
zxb`" `ed ,"`ipz"d xtq ly ,iyilyd wlgl dxvw dncwd xeza

,"jexrÎogleyde `ipzd lra" `xwp owfd epax :oiivl ie`x ,"daeyzd

lra"e ,dxezd zeinipta wqet - "`ipzd lra" :yxtn `"hily iaxde

.dxezc dlbpa wqet - "jexrÎogleyd

xtq) ocrÎeznyp mcewd iaxd ly zeyecwd eizegiya dxni` dpyi

cbpk md "`ipz"d iwlg drax`y ,(jli`e 142 cenr `"yz'd zegiyd

."jexr ogley"d iwlg drax`

iyilyd wlgl ,"daeyzd zxb`" ,iyilyd wlgd ly ezekiiy z`

zeciqg it lr mb `"hily iaxd xiaqn ,("xfrd oa`") "jexr ogley"ay

:dlbp it lr mbe

zxb`"ay 'c wxta oldl mi`ex ep`y dn itl df ixd ,zeciqg itÎlr

d`lirÎdaeyze d`zzÎdaeyz ,daeyza mipte`d ipyy ,"daeyzd

od ,daeyzd oipr lk okeza zellekd ,(dpeilr daeyze dpezgz daeyz)

'dd ,d`lir 'de ,dpexg`d 'dd ,d`zz 'd ,'ied myay "d" zeize`d izy

."dpia"e "zekln" ,"miyp" xcqd df ixd - ok m`e ,dpey`xd

zkqn - dixg`le ,oihib zkqn `a dligzay ,`ed q"ya xcqdy myke

iptn (zeipynd yexitl ezncwda xne` m"anxdy itk) edfy ,oiyeciw

,("xg` yi`l dzide ezian d`vie") "dzide d`vie" xn`p weqtay

ÎjxcÎlre ;oiyeciw ,"dzide" jk xg`e ,oihib ,oiyexib - "d`vie" dligza

" did dligzay ,minid ixac xcqa dfyxbiedax yxcnae ,"mc`d z`

l`xyi zak" oiyexib oeyln "yxbie"y aezk 'g `wqt `"k dyxt ziy`xa

did ,dxez ozn zrya ,okn xg`le .ozgzdl oiicr dlekiy ,"dyxbzpy

,oey`x wlg "`ipz"a aezky itk ,"oiyeciw" oeyln ,"eizeevna epycw"

itke) "il zycewn z` ixd" xne` ycwndy oiyeciw enk dfy ,e"n wxt

- zeipgexa "miyp"l rbepa xcqd mb ixd jk - ('i wxta oldl xne` `edy
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."daeyz"l zekiiyd zpaen `linne ,"oihib" ixg` `a "oiyeciw"d oipry

gxkdd ony `l` - oiyexib ixg` oiyeciw zeidl did leki cvik ,oky

xyt` i`y ,"`ipz"a f"i wxta xne`y itk ,daeyzd oipr miizpia didiy

.daeyzd oipr df iptl didiy ilan 'd zcear oipr didiy

- `hg iciÎlr : cere z`f

dgley"mkn`: aezkk) "

,("mkn` dgley mkrytae"

,oiyexibd oipr - "dgley"

iciÎlre ,"ezian dglye"

daeyz'd xn` dk" ixd ,

,"mkn` zezixk xtq dfi`

oipr ,zezixkd xtqy

- df iptl didy ,oiyexibd

oipr zekiiy lr zyxetn di`x `xnbdn mb :ynn dlbpae .lhazn

zxne` (a ,et `nei) `xnbdy itk ,oiyexib ixg`y oiyeciwl daeyzd

weqtdn `iane ,dxezay dyrzÎ`l dgec daeyzy ,xne` opgei iaxy

xg` yi`l ez`n dklde ezy` z` yi` glyi od xn`l" (` ,b dinxi)

Îyecwd xne` - "il` iaeye miax mirx zipf z`e ,cer dil` aeyid

dlra lkei `l" ly oiprd dgec daeyzd oipry ,xnelk .`edÎjexa

oipr `ed daeyzd oipry ,`xnbdn xexa ixd ."dzgwl aeyl oey`xd

.oiyexib ixg`y oiyeciwdiyilyd wlgd zekiiy dxexa o`kn okÎm`

" - ,"`ipz"d xtq lydaeyzd zxb`ogley"d ly iyilyd wlgl ,"

" - "jexrxfrd oa`."miyp" ly mipiprd - "

øtàéðz .à ÷,`ziixaa epcnl ±óBñazkqn ±àîBé1ìL :äL ¤¤©§¨§¨§Ÿ¨
,íä äøtk é÷elç`hg lr mc`l zpzipd dxtkd ote`a - ¦¥©¨¨¥

,miieqn beqn dxiar xar m` :zepey mikxc yly opyi ,`hgy
mb ,xg` beqn `id dxiard m`e ,dxtk ly miieqn ote` miiw

,xg` `ed dxtkd ote`:ãçà ìk íò äáeLúezylya - §¨¦¨¤¨
:daeyzd oipr yxcp ,dxtk ly ote` lk mr cgi .dxtkd ipte`

äNò-úåöî ìò øáòaiiegn didy dyrÎzevn miiw `l ± ¨©©¦§©£¥
,dniiwláLådaeyza xfge ±;Bì ïéìçBnL ãò íMî ææ Bðéà §¨¥¨¦¨©¤£¦

,cin el milgen ,xnelk -äNòú-àì úåöî ìò øáòdyr ± ¨©©¦§©Ÿ©£¤
,ezeyrl `ly deevn dxezdy xac,äìBz äáeLz ¯ áLå§¨§¨¨

øtëî íéøetkä íBéåqgia dwitqn dpi` dnvr daeyzd ± §©¦¦§©¥
daeyzd ,dxiar dze` iabl zyxcpd dxtk ly daexnd dcnl
mei `ede ,dxtkd ly dpnfl cr ± eze` eyipri `ly drityn

.xary dxiard lr xtkzn `ed ea ,mixetikd-óàc ,Leøt)¥§©
ïéðòìc áb-ìòiably zexnl ±,äìBãb äNò-úåöî ,íei÷ ©©¦§¦§©¦¦§©£¥§¨

äNòú-àì úà äçBcL2micebipd ea yiy oipr oncfnyk : - ¤¨¤Ÿ©£¤
dyrzÎ`l lr xeariy iciÎlr ,xnelk ,dyrzÎ`le 'dyr' ly
,"dyrzÎ`l"d z` "dyr"d f` dgec - dyrÎzevn miiwi
:dnbecl ."dyr"d z` miiwl ick xacd z` miiwl el xzene
meiwn dlrnl `ed dyrÎzevn meiwy ixd ;ziviva mi`lk
dyrÎzevn zxiar lry ,mixne` ep` o`k eli`e ,dyrzÎ`l
dyrzÎ`l zxiar lre .jk lr xtkl ick cala daeyz dwitqn
xetikÎmeil wwcfdl gxkdd on `l` ,dwitqn cala daeyz oi`

oiap oexztdne .xeztl owfd epax cner ef dl`y - ?dxtk myl
dyrÎzevn meiw iciÎlr mixxerznd mipiprd zeinipt z` mb
,dyrzÎ`l lr melyeÎqg dxiar iciÎlr llegznd mbtde
meiwl rbepa dkldd wqt `a mipiprd zeiniptl m`zdae
dilr cvik dyrÎzevn
ote`e ,dyrzÎ`l zegcl
lr zyxcpd dxtkd
okez .dyrzÎ`l zxiar
:`ed dxvwa uexizd
ixd ,dyrÎzevn meiwa
miiwn `edy jk lr sqep
z` zeyrl d"awd ieeiv
ÎiciÎlr jynp mb ,xacd
enk `id devn lk ik ,eytpae mipeilrd zenlera rtye xe` df

) xa`:`"hily x"enc` w"k zxrdl"fx 'lke"3oixai` g"nx
zeig jiynne ilk `ed xa`y myk ,xnelk ,("r"n g"nx cbpk
xe`n zeig rty dkiynne ilk `id dyrÎzevn lk jk ,ytpdn
jk - ytpdn zeigd zyalzn xa`ay enke ,`edÎjexa seqÎoi`
iciÎlr zkynpd zeigd (zeinipta zkynp ,xnelk) zyalzn
zexnl ixd dyrzÎ`la eli`e ;zenlera - dyrÎzevn meiw
- dilr xaer epi`y iciÎlr - dyrzÎ`l miiwn `edy dryay
`ly ieeivd miiwn o`k mb `ed d"awd ieeiv meiw oipray

l"f epinkg xn`nk ,zeyrl4el mipzep dxiar xar `le ayi" :
) xky:`"hily x"enc` w"k zxrd(wx la`eli`kdyr

Îzevna xacdy enk ,diyre dlert jxc df oi`y zeid ,"devn
miiwn `ed - diyrÎi` iciÎlr - dlily iciÎlr `l` ,dyr
g"nx iciÎlr xe` jiyndl ick ixd od zeevne dxeze ,'d ieeiv
zeevn d"qy iciÎlr "d`nehd gex" z` xiardle ,dyrÎzeevn
o`ke ,(` ,gn sc ,f"l wxt oey`xd wlga xn`y itk) dyrzÎ`l
dl`y zxxerzne ,dyrzÎ`le 'dyr' cgi miybtpyk ,eppipra
z` dyriy iciÎlry xnel o`k jiiy `ly ixd ,zegcl odn efi`
ieeivl m`zda dyer `ed ixdy ,"d`nehd gex" x`yiz xacd
.dyrzÎ`ld zevn z` zegcl eilr devn dxezdy ,dxezd
seq ixd - dyrÎzevn zegcl eilr deevz dxezd m` mb eli`e

o`k oi` seqdyrnokl .f` xqgi ixd xe`de ,xe`d z` jiyniy
epyiy oexqgd :dyrzÎ`ld z` 'dyr'd dgeclibx ote`a

Îzevn ziiyr ly geeixde ,o`k oi` - dyrzÎ`l miniiwnyk
mby ,dxe`kl ixd ,jkl m`zda .epyi - xe`d zkynd - dyr
xe`d zkynd dxqg f`y ,dyrÎzevn lr dxiarl rbepa
,xzei dlecb zyxcpd dxtkd didz - eytpae zenlera rtyde
,"`nei"a `xnbd ixac itle ,dyrzÎ`l lr dxiara xacdy itk
dxtk zyxcp ,dyrzÎ`l lr dxiar lry - jtidl ixd ,xen`k
meiwa dpyiy zepeilrdy `ed xaqdd ,`l` - ?xzei dlecb
oewizl zpzip `l - ziwl`d ytpa xe` zkynda ,dyrÎzevn
dxtkd oi` ,jiyndl xiqgdy xe`d ik ,dxtkd iciÎlr
ieeiv lr xary lr xtkl ick wx d`a dxtkd .dnilyn
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,eli`e .cala daeyz dwitqn jk lre - devnd z` miiw `le 'd
z` owzl ick dxtkd d`a ,dyrzÎ`l lr dxiaralkdn

lr - dlerta - dxiard iciÎlry oeeike ,dlwlw dxiardy
daeyza ic oi` okl ,dlrnl mbe eytpa mbt mxbp ,dyrzÎ`ld

,xacd z` owzl cala
wwcfdl gxkdd on `l`
,xetik mei ly dxtkl
owzl egeka `ed `wecy
mxbpy mbtd z` xiqdle
z`fe .dlrnle eytpa

:owfd epax xne`eðéä± ©§
ly oipra oklmeiw±

Î`ln dyrÎzevn dlecb
z` dgec `ide ,dyrz

,dyrzÎ`ldíeMî¦
-úåöî íei÷ éãé-ìòL¤©§¥¦¦§©

éLîî äNòòôLå øBà C £¥©§¦§¤©
íéðBéìò úBîìBòa§¨¤§¦
óBñ-ïéà øBà úøàäî¥¤¨©¥
áeúkL Bîk) àeä-Ceøä§¤¨

øäfa5ç"îøc ,ïéãewt± ©Ÿ©¦§¨¦¦
,'dyr'd zeevn 248ïepà¦

àkìîc ïéøáà ç"îøod ± §¨¥¨¦§©§¨
± ("`kln" ixa` 248

myk ,xnelk ,"`kln" ze`xwpd zeliv`d mler ly zecn
eil` ytpdn gekd ekeza jiynne ytpd gekl ilk `ed xa`y
zcgein dkyndl ilke xa` `id devn lk jk ,ilk ynyn `ed
,ixd .devn dze` meiw iciÎlr zkynpd ,dlrnly zecndn
,mipeilrd zenlera rtye xe` mikiynn ,devn meiw iciÎlry

,úé÷ìàä BLôð ìò íâåzx`dn rtye xe` jiynn `ed - §©©©§¨¡Ÿ¦
,devnd meiw iciÎlr ± `edÎjexa seqÎoi`:íéøîBàL Bîk- §¤§¦

:devn meiw lr mikxan ep`y dkxaa mixne` ep`y enkøLà"£¤
;"åéúBöîa eðLc÷lr dyecw zkynp ,zeevn iciÎlry - ¦§¨§¦§¨

- ,rtye xe` jynp dyrÎ zevn iciÎlry ,df mrh iptne .ytpd
dgec "dyr"e ,dyrzÎ`l iabl dyrÎzevn ly zepeilrd dpyi

,"dyrz `l",äáeLz ïéðòì ìáàick ,daeyzd oipr iabl - £¨§¦§©§¨
,dyrÎzevn lr xaryk owzlóà±dnvr daeyzdy zexnl ©

jk lr dwitqnBúeëìîa ãønL ìò Lðòä Bì ïéìçBnL¤£¦¨Ÿ¤©¤¨©§©§
,Cìnä øîàî äNò àìå Cøaúézpwzn z`f z` .d"awd - ¦§¨¥§Ÿ¨¨©£©©¤¤

dxiard z` lilk zpwzn `id oi` ,z`f lka ,j` ,cala daeyz
ixdy ,dyrÎzevn lrøBàä íB÷î-ìkîjiynn didy ± ¦¨¨¨

,dyrdÎzevn meiw iciÎlrøcòð,daeyza xfgy ixg` mb ± ¤§¨
äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø øîàîëe ,'eëå6÷eñt ìò7úeòî" : §§©£©©¥¦§¨¦§¨¨©¨§ª¨

Bà úéáøò ìL òîL-úàéø÷ ìhaL äæ" ¯ "ï÷úì ìëeé àìŸ©¦§Ÿ¤¤¦¥§¦©§©¤©§¦
,"'eëå,daeyz miyeryk mb ,z`f owzl ozip `l -øäæpL óàc §§©¤¦§¨

íìBòì úéøçLå úéáøò ìL òîL-úàéø÷ úBø÷ì äzòî± ¥©¨¦§§¦©§©¤©§¦§©£¦§¨

`exwl mcewn xiqgdy dn lr daeyza xfeg `edy ,epiid
,rny z`ixwíòt ìhaM äî ïwúì úìòBî BúáeLz ïéà¥§¨¤¤§©¥©¤¦¥©©

;úçàdidy rtyde xe`d zkynd ,oky .rnyÎz`ixw - ©©
iciÎlr jiynndze`ixd ,miptÎlkÎlr .dxqg ± rnyÎz`ixw

dnxyt`y± owzl el
,cala daeyza owzn `ed
daeyz dwitqn okle
oi`e ,ezxtk myl cala
z` miiql ick sqep xac

.dxtkdìò øáBòäå§¨¥©
-ìò ,äNòú-àì úåöî¦§©Ÿ©£¤©

a òøä ÷aãpL éãéBLôð §¥¤¦§©¨¨§©§
rx ly dlert dyeryk ±
iciÎlr e` dyrn iciÎlr
,daygn iciÎlr e` xeaic

,df iciÎlr dpdäNBò¤
dLøLa äìòîì íât§¨§©§¨§¨§¨

dávç øB÷îely ± §ª§¨
,dnypdíéLeála)©§¦

,äiNòc úBøéôñ øNòc§¤¤§¦©£¦¨
zexitq xyr iyeala -

,diyrd mlerayBîk§
'øäæ éðewú'a áeúkL8: ¤¨§¦¥Ÿ©

,ïBì úðéwz ïéLeáì"§¦§¦©
"'eëå àLð éðáì ïéúîLð ïéçøt eäépîczpwzd miyeal ± §¦©§¨§¦¦§¨¦¦§¥¨¨§

ep` mi`ex .(mc` ipal zenyp zegxet mdny ,"zexitq"l ,odl
mdny "zexitq"l miyeal ly oipr epyiy ,df "xdef ipewiz"n
dyrp ± ytpa mbt dyrp dxiar iciÎlryke ,zeytpd ze`a

,ytpd yxeya mb mbt dfÎiciÎlrCëì,okl ±äøtk ïéà §¨¥©¨¨
äìòîì àìå BLôðìly dzernyn ,oldl xn`iy itk ± §©§§Ÿ§©§¨

dgeka oi` cala daeyz dpd ,mbtd iewipe zxqd `id "dxtk"
,dlrnle ytpa mbtd z` zewpl,íéøetkä íBé ãòmeidy - ©©¦¦

.xtkn envr:áeúkL Bîkxetik meil rbepa -9:ìò øtëå" §¤¨§¦¤©
'ä éðôì" ,"'Bâå íäéòLtîe ìàøNé éða úBàîhî Lãwä©Ÿ¤¦ª§§¥¦§¨¥¦¦§¥¤§¦§¥

"eøäèz10.à÷éc "'ä éðôì" ¯±iptlepiid "iptl" .`wec 'd ¦§¨¦§¥©§¨
dxdhdy ixd .mkzxdh `eaz myn ,'ied myn dlrnl ,dlrnl
,'ied myn dlrnly dbixcnne mewnn d`a ,xetik mei ly
mbtd rbet mda dbixcnde mewndn dlrnl `ed okl xy`
f` dpyi okle ± dyrzÎ`l lr mixaery iciÎlr deedznd
Îzevn lr dxiaray ,`vei miptÎlkÎlr .ef dxiar lr dxtkd

`n xzei xeng xac epyi dyr.dyrzÎ`l lr dxiara xyïëìå§¨¥
ïàkî ãîìì ïéà± dyrÎzevnay zxne`d `ziixadn ± ¥¦§Ÿ¦¨

d`a dyrzÎ`la eli`e ,mewna el oilgen daeyz miyeryk
cenll xyt` i` ± xetik meia wx dxtkd-ñç àl÷ íeLª¨©

èøôáe ,äNò-úåöîa íBìLå`lew mey cenll xeq`y ± §¨§¦§©£¥¦§¨
,äøBz ãeîìúa,dxez cenil ly 'dyr'd zevna -äaøcàå §©§¨§©§©¨
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äáåùúä úøâà
íéðåéìò úåîìåòá òôùå øåà êéùîî ò"î íåé÷ é"òù
ïéãå÷ô ç"îøã øäæá ù"îë) ä"á ñ"à øåà úøàäî
ù"îë úé÷ìàä åùôð ìò íâå (àëìîã ïéøáà ç"îø ïåðéà
ïéìçåîù óà äáåùú ïéðòì ìáà .åéúåöîá åðùã÷ øùà
øîàî äùò àìå 'úé åúåëìîá ãøîù ìò ùðåòä åì
àì úååòî ô"ò ì"æøàîëå 'åëå øãòð øåàä î"î .êìîä
óàã .'åëå åà úéáøò ìù ù"÷ ìèéáù äæ ï÷úì ìëåé

÷ úåø÷ì äúòî øäæðùíìåòì úéøçùå úéáøò ìù ù"
øáåòäå .à"ô ìèéáù äî ï÷úì úìòåî åúáåùú ïéà
äìòîì íâô äùåò åùôðá òøä ÷áãðù é"ò ú"ìî ìò
ù"îë 'éùòã ñ"éã 'éùåáìá) äáöåç øå÷îå äùøùá
ð"áì ïéúîùð ïéçøô åäééðîã ïåì úðé÷ú ïéùåáì æ"úá
ë"äåé ãò äìòîì àìå åùôðì äøôë ïéà êëì ('åëå
'åëå íäéòùôîå é"ðá úåàîåèî ùã÷ä ìò øôëå ù"îë
ïàëî ãåîìì ïéà ïëìå à÷ééã 'ä éðôì åøäèú 'ä éðôì
ì"æøà äáøãàå .ú"úá èøôáå ò"îá å"ç àìå÷ íåù
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ל'.5. תיקון זהר א.6.תיקוני כו, ה.7.ברכות א, טז.9.בהקדמה.8.קהלת טז, מות ל.10.אחרי טז, שם,
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תמוז  ח' שלישי יום
פרק א  ,`v 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äáåùúä úåöî äðäå,182 'nr cr.äàøéî à"ë

äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø eøîà11àeä-Ceøa-LBãwä øzå :± ¨§©¥¦§¨¦§¨¨¦¥©¨¨
,zeniieqn zeaiqpaìòenk zexeng zexiar ±äøæ-äãBáò ©£¨¨¨

ïäL óà ,'eëås` ± §©¤¥
oyperyúBúéîe úBúéøk§¦¦

ìò øzå àìå ,ïéc-úéa¥¦§Ÿ¦¥©
.(äøBz ãeîìz ìeha± ¦©§¨

:`ziixaa xne` oldl
úBúéøk ìò øáò̈©©§¦

ïéc-úéa úBúéîelr ± ¦¥¦
e` zxk oypery zexiar
- oicÎzia iciÎlr dzin
íéøetkä íBéå äáeLz§¨§©¦¦

,ïéìBz,el` zexiar lr dlrnln ypridl `ly -ïéøeqéå ¦§¦¦
,Leøt) ïé÷øîî,`ed "oiwxnn" -àeäå ,äøtkä ïéøîBb §¨§¦¥§¦©©¨¨§

lîàéä 'äøtk' ék ,Lôpä çöçöì äôéèLe ä÷éøî ïBL ¦§§¦¨§¦¨§©§¥©©¤¤¦©¨¨¦
ì,(àèçä Ceìëì çp÷nL ,çep÷ ïBLly zexiaray ixd - §¦©¤§©¥©¦§©¥§

,oicÎzia zezine zezixk
dyrpy iewipd witqn `l
daeyz ly mipipr iciÎlr
mb yxcp `l` ,xetik meie
iciÎlr wexinde iewipd
,olvilÎ`pngx mixeqi

øîàpL12ézã÷ôe" : ¤¤¡©¨©§¦
íéòâðáe íòLt èáLá§¥¤¦§¨¦§¨¦

."íðBòopyiy ixd ± £¨
odilry el`k zexiar
zezixk oypery zexiard ,ode ± l"x oixeqi iciÎlr iewipd yxcp

.oicÎzia zezineì ïàk ãòàúéøaä ïBL.`nei zkqn seqay - ©¨§©¨©§¨

äáeLzä úåöî ,äpäå13àèçä úáéæò àéä äøBzä ïî §¦¥¦§©©§¨¦©¨¦£¦©©¥§
ãáìa,dxezd on daeyzd oipr `id ,cala `hgd zaifr ± ¦§©

àúéàãk)aezky itk ± ¦§¦¨
'â ÷øt àøîba©§¨¨¤¤

ïéøãäðñc14ïLç'áe §©§¤§¦§Ÿ¤
ãì ïîéñ óBñ 'ètLî15 ¦§¨¦¨

úeãò ïéðòì16,(m`y - §¦§©¥
cala `hgd z` afer `ed
`hg eze` lr xfeg epi`e
zecrl leqt eze` dyry

zecrl xyk edixd ±17,
áìa Baìa øîâiL eðéäc§©§¤¦§Ÿ§¦§¥

Cøaúé Búeëìîa ãøîì ,äìñëì ãBò áeLé ìáì ,íìL18, ¨¥§©¨§¦§¨¦§Ÿ§©§¦§¨¥
ãBò øáòé àìålr ±Cìnä úåöîd"awd ,mler ly ekln ± §Ÿ©£Ÿ¦§©©¤¤

-úBöîa ïä ,íBìLå-ñç©§¨¥§¦§
äNò19-àì úBöîa ïä £¥¥§¦§Ÿ

äNòú20øwò eäæå . ©£¤§¤¦©
ì Leøt,"äáeLz" ïBL- ¥§§¨
,xnelkì'ä ìà áeL ¨¤

,BLôð ìëáe Baì ìëa§¨¦§¨©§
ìå Bãáòììk øîL §¨§§¦§Ÿ¨

áeúkL Bîk ,åéúBöî21: ¦§¨§¤¨
òé"Léàå Bkøc òLø áæ ©£Ÿ¨¨©§§¦

ìà áLéå ,åéúáLçî ïåà̈¤©§§Ÿ¨§¨Ÿ¤
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äáåùúä úøâà

äáåùúä úøâà

úåúéîå úåúéøë ïäù óà 'åëå æ"ò ìò ä"á÷ä øúéå
úåúéøë ìò øáò .(ú"ú ìåèéá ìò øúéå àìå ã"á
'éô) ïé÷øîî ïéøåñéå ïéìåú ë"äåéå äáåùú ã"á úåúéîå
çöçöì äôéèùå ä÷éøî ïåùìî àåäå äøôëä ïéøîåâ
êåìëì çð÷îù çåðé÷ ïåùì àéä äøôë éë .ùôðä
.íðåò íéòâðáå íòùô èáùá éúã÷ôå øîàðù (àèçä

:àúééøáä ì"ëò

à÷øôäøåúä ïî äáåùúä úåöî äðäå
ïéøãäðñã â"ô 'îâá 'éàãë) ãáìá àèçä úáéæò àéä
åáìá øåîâéù åðééäã (úåãò ïéðòì ã"ì 'éññ î"çáå
åúåëìîá ãåøîì äìñëì ãåò áåùé ìáì íìù áìá
ïä ò"îá ïä å"ç êìîä úåöî ãåò øåáòé àìå 'úé
'ä ìà áåùì äáåùú ïåùì 'éô ø÷éò åäæå .ú"ìîá
åéúåöî ìë øåîùìå åãáòì åùôð ìëáå åáì ìëá
áåùéå åéúåáùçî ïåà ùéàå åëøã òùø áåæòé ù"îë

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ה"ז.11. פ"א חגיגה כג.12.ירושלמי פט, ˘ËÈÏ"‡13.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰"התשובה "והנה או "ענין" (ולא "מצוה" "כותב :
בתוכן דתשובה דס"ל מורה הל' דפשטות - ה"ב) פ"ב תשובה הל' הרמב"ם ל' וע"ד ÂˆÓ‰וכיו"ב. ‡ËÁ‰ ˙·ÈÊÚ„ להרמב"ם וגם מה"ת

בלקו"ת  הובא יא. ל, (נצבים להרמב"ן רק ולא - בתחלתה) ותשובה וידוי מצות להצ"צ סהמ"צ (וראה כאן קאי אליבי' שהרי והסמ"ג
היד ובס' שם). ה'ÈÙÏעה"פ לפני מחטאו החוטא שישוב והוא א' מ"ע הם): להרמב"ם אלו "הקדמות" גם (שכנראה תשובה, הל'

אותם ולומר כו' להתוודות שצוונו היא ע"ג 'מצוה : להרמב"ם ובסהמ"צ שם. הצ"צ דברי מקור ג"ז ואולי ‰ויתודה. ÌÚ'‰·Â˘˙."
ואילך. 1118 עמוד להלן במפורט ב.14.ראה ואילך.15.כה, כט ˘ËÈÏ"‡:16.סעיף ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰,מט) מקדושין הביא "לא

מדיני  הוכחה לי' דעדיפא וי"ל - שס"ד) מצוה מנ"ח (וראה וחו"מ לסנה' דקדמו ובפרט קדושין לענין סל"א סל"ח אה"ע ושו"ע ב)
החטא". עזיבת מספיקה הרוב ע "ד רק שלא ז.א. רובא, בתר אזלינן דלא ˘ËÈÏ"‡17.ממונות ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ כאן הכוונה "עיקר :

דגם מובן מהל' אבל וכמשל"ק. התענית דלא -‡Ï·) היא תשובה - דברים הוזכרו ÁÎÂÓ„ÎÂוידוי שלא מחו"מ משו"ע מהראיות גם
משא"כ  כו ' הרמב "ם הזכירום ולכן - בתשובה ומוסיפים התשובה חלק הם - כשעושים - מחילה ובקשת שוידוי אלא דברים), וידוי שם

ענין הוא תעניות·Ú"Ù,התענית, שום והסמ"ג הרמב"ם הזכירו לא "ולכן - ורפ"ב הפרק בסוף א.ÏÏÎוכמשנ"ת קכב, זח"ג ועיין ."
שסד". מצוה חינוך מנחת ותשובה. וידוי מצות להצ"צ ˘ËÈÏ"‡:18.סמה"צ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ עשיית להקל - הדברים המשך "כל

ענין צ"ל תשובה דבכל זה , ענין לבד ע"ז ÈÏÏÎהתשובה, המקור וצ"ע גדול. חידוש הוא ולכאורה ית'". במל' למרוד ישוב "דלא
בדוגמא [והוא עליו˘·˜ÌÂÈבפוסקים יקבל בתחלה הכללי ענין הקדמת צ"ל ג"כ Î"Á‡Âהמצות ˘"ÓÂÚ[רפ"ב ברכות - מצות עול

דרכו - יחיד (ל' דרכו רשע יעזוב לראי': שמביא בהכתובים גם וכ"ה -ÏÏÎ· ועברות ענינים רבים, (ל' מחשבותיו ואח"כ) רשע שהוא ,ֶַ
בקולו (בכלל), ושבת במל"ת".Â‚Â'פרטיות); הן במ"ע "הן החלטות ב' שצ"ל וכן המצות). פרטי - (ציוויו Î"˜19.("פרט") ˙¯Ú‰

‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡."עליו מקבל ובכ"ז - ועשה קום צ"ל "שבזה :.20:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰- מל"ת על ÎÈ¯˙"שבעבירה
משא"כ מ"ע".·‰Ú„¯המרידה, ז.21.עשיית נה, ישעיה
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;"'Bâå 'ädna ± d"awd l` eaey `hazn dna :xne` weqtd - §
zeaygn z` afer `hegde ,zncewd ekxc z` afer ryxdy

.ely `hgdíéávð úLøôáe22:áéúkaezk -23:ãò záLå" §¨¨©¦¨¦§¦§©§¨©
é÷ìà 'ä"'Bâå Eááì ìëa ,'Bâå Bì÷á zòîLå E24ixd ± .25 ¡Ÿ¤§¨©§¨§Ÿ§§¨§¨§§

,`ed daeyzd oipry
iciÎlr ,'d l` aeyl
xac ,elewa drinyd
lka zeyridl jixvy

aezk mb jke .ald26:
'ä ãò ìàøNé äáeL"¨¦§¨¥©

é÷ìà;"'Bâå Eoke - ¡Ÿ¤§
aezk27:'ä eðáéLä"£¦¥
éìà"'Bâå E28.lkn ± ¥¤§

xexa ,mixen`d miweqtd
aeyl `ed daeyzd oipry
eizeevn z` miiwl ,'d l`
.zexiar mey zeyrl `le
,ïBîää úòãk àìå§Ÿ§©©¤¨
àéä äáeLzäL¤©§¨¦

.úéðòzäzexiard lr ± ©©£¦
.xaryøáòL éî elôàå©£¦¦¤¨©

úBúéîe úBúéøk ìò©§¦¦
,íéøeqé éãé-ìò àéä Búøtk øîbL ,ïéc-úéalirl xkfpk - ¥¦¤§©©¨¨¦©§¥¦¦

,`nei zkqna `ziixadnàéáî àeä-Ceøa-LBãwäL eðéä©§¤©¨¨¥¦
íéøeqé åéìò,ezxtk xnb md dl` mixeqie ±áeúkL Bîëe)11: ¨¨¦¦§¤¨

,(à÷éã "ézã÷ôe" ¯ "'Bâå èáLá ézã÷ôe"d"awdy -`ian ¨©§¦§¥¤§¨©§¦©§¨
mixeqid z`,eðéäå29,dxtkd xnbl mixeqi d"awd `ian izn - §©§

df ixdìëa 'ä ìà BáeLa ,Cøaúé åéðôì äéeöø BúáeLzLk§¤§¨§¨§¨¨¦§¨¥§¤§¨
íénë"å àzúìc àúeøòúàa éæà ,äáäàî BLôðå Baì¦§©§¥©£¨£©§¦§¨¨¦§©¨§©©¦
ãñçå äáäàä øøBòì ,àìéòìc àúeøòúà ¯ "'eëå íéðtä©¨¦§¦§¨¨¦§¥¨§¥¨©£¨§¤¤

,äfä íìBòa íéøeqéa BðBò ÷øîì 'äzexxerzd iciÎlr - §¨¥£§¦¦¨¨©¤
frd epevx z` `han mc`dy itk ,"miptd mink"e ,dhnln
zexxerzd lret df xac ± 'd l` ezad` cvn 'd l` aeyl
eze` wxnl ,cqge dad`a eqgiizi eil` mby ,dlrnl dliawn
iciÎlr eizepeern lilk

,dfd mlera mixeqiBîëe§
áeúkL30øLà úà ék" : ¤¨¦¤£¤

."'Bâå çéëBé 'ä áäàé± ¤¡©¦©§
eizepeern eze` wxnl ick
mixeqi .dfd mlera ±
,`ian d"awdy ,dl`
ayy inl ,ezad` cvn
dl` ± dad` jezn 'd l`
miniiqnd mixeqid md
zexiara ,ytpd zxtk
iciÎlr `ed ozxtk xnby
dpeekd oi` ,j` .mixeqi
mc`y mixeqie zeiprzl

.envr lr lawnàì ïëìå§¨¥Ÿ
â"îqäå í"aîøä eøékæä¦§¦¨©§©§©§©

,fh r"n ±úéðòz íeL©£¦
,äáeLzä úåöîa ììk§¨§¦§©©§¨

óà,`l ±,ïéc-úéa úBúéîe úBúéøëalr daeyza mb - ©¦§¦¦¥¦
zxtk xnby ,oic zia zzin e` zxk `ed oypery zexiar
s` ± zxne` `xnbdy itk ± mixeqid oipr ixd `ed el` zexiar
z` el` zexiara mb mixikfn b"nqde m"anxd oi` ,ok it lr
mipeekn mpi` mixen`d mixeqidy iptn ± ziprzd oipr

,zeiprzléeceä ÷ømi`hgd z` xeaica mihxtne miceezny ± ©©¦
,e`hgy,äìéçî úLwáe,zexiard lr -áeúkL Bîk ©¨©§¦¨§¤¨
äøBza31"'Bâå íúàhç úà ecåúäå" :32.zywae iecied z` ± ©¨§¦§©¤©¨¨§
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äáåùúä úøâà
êé÷ìà 'ä ãò úáùå áéúë íéáöð 'ôáå .'åëå 'ä ìà
ãò ìàøùé äáåù 'åëå êááì ìëá 'åëå åìå÷á úòîùå
úòãë àìå .'åëå êéìà 'ä åðáéùä 'åëå êé÷ìà 'ä
ìò øáòù éî 'éôàå .úéðòúä àéä äáåùúäù ïåîää
.íéøåñé é"ò àéä åúøôë øîâù ã"á úåúéîå úåúéøë
éúã÷ôå ù"îëå) íéøåñé åéìò àéáî ä"á÷äù åðééä
äéåöø åúáåùúùë åðééäå (à÷ééã éúã÷ôå 'åëå èáùá
éæà äáäàî åùôðå åáì ìëá 'ä ìà åáåùá 'úé åéðôì
àúåøòúà 'åëå íéðôä íéîëå àúúìã àúåøòúàá
íéøåñéá åðåò ÷øîì 'ä ãñçå äáäàä øøåòì àìéòìã
ïëìå .'åëå çéëåé 'ä áäàé øùà úà éë ù"îëå æ"äåòá
úåöîá ììë úéðòú íåù â"îñäå í"áîøä åøéëæä àì
éåãéåä ÷ø .ã"á úåúéîå úåúéøëá óà äáåùúä
íúàèç úà åãåúäå äøåúá ù"îë äìéçî úù÷áå
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.22:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰מפרש"‰¯„Ò‰ וכהתחלתה דברים, סיפור רק הוא דשם - ל ד, ואתחנן לשלול "בתורה" כדלקמן ולא
ÌÎ· È˙Â„ÈÚ‰מסיפור גם לכאורה (כי ועיקר ועוד לבבך'".È˘גו'. 'בכל  דצ"ל מפרט אינו שם כי - התשובה) ענין מהו 23.ללמוד

ב. ל, ש"יש 24.נצבים שליט"א, הרבי כותב התורה, מן פסוק מכן  ולאחר (ישעיה) מנביא פסוק בתחילה הזקן רבנו מביא מדוע הטעם
ה"ב". פ"ב תשובה הל' הרמב"ם "וראה מוסיף: שליט"א והרבי החטא. עזיבת היא שהתשובה מפורש שבנביא מפני שזה 25.לומר"

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ רמב"ן עיין - ה"ה) פ"ז תשובה (הל' היא הבטחה זה פ' ולדידי' להרמב"ם, (גם) קאי כאן דכנ"ל "ואף
לסהמ"צ  הרי"פ בפי' (הובא אלקיך ה' עד ושבת עשה העשין במנין מנה שלו בסהמ"צ אלוף חפץ ומר בי'. איתנהו דתרווייהו (שם)

בקולו". ושמעת ה"א עד ושבת דכתיב "לשוב נג במצוה בסמ"ק וכ"ה מ"ב) פרשה ב.26.להרס"ג יד, כב.27.הושע ה, 28.איכה

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰הפסוקים ד' כל (ÂÈ„Â˜"הכרח השפעת ‰˜„ÌÈסדרם מוריד החטא דע"י רפ"ג לקמן וכו'): לתורה נביא
(דחלק ב"ה הוי' העלאת‰ÈÂ'שם צ"ל (התשובה) שהתיקון מובן שמזה - כו') החבל כמשל - גו' חבל גו' מבוארים Ï"‰Îעמו ובפ"ד .

יעזוב ועז"נ - מעשה (אחרונה) ה' - הוי' שם „¯ÂÎפרטי Ú˘¯) מדות וששה קול - ו' גו'. וישוב גו'˘·Ï·גו' ושבת ועז"נ - כו' (
ÂÏÂ˜·'גוÍ··Ï) התבוננות (ראשונה) ה' שובה¯˜גו'. ועז"נ - חסרונו) כו'Ï‡¯˘Èבזה שבכחו הנעלם שכל - י' המעלה). ˘¯˘(שם

ועז"נ - כו'). הכחות בכל פונה - לשם כשנוגע אשר ושם, פי"ט (ח"א ה' מלובש שבה חכ' ‰'ועיקר Â·È˘‰ הענין ג"כ וזהו גו'.
שנאמר: ¯˘Úוהסדר, ·ÂÊÚÈ) Ú¯Ó ¯ÂÒ(מל"ת -‰˘ÚÂ'גו (ושמעת Í··Ïטוב ÏÎ· שלום בקש מ"ע) רמ"ח איברין, לרמ"ח דפליג -

)È¯Á‡Ï'נק שלכן - וע"ט -Ï‡¯˘Èסומ"ר כו' ושלימות שלום להיות ויכול -‰ÏÁ˙Ó,ישראל שובה - מלמעלמ"ט ואח"כ מלמטלמ"ע,
וכמובן ה') בבי'Ê"Îהשיבנו טובו מה ד"ה בלק ס"פ כאו"א„'מלקו"ת מבארם ששם אלא - שכאו"א ·Ú"Ùתשובות כמו - וכאן -

מפרש דשם [ולהעיר כא הקדמה הגלגולים ש' ראה - הקבלה ע"ד וק"ל. מכולן. כלולה תשו"ת) (אפילו וכפרה „'מהן - כפרה חלקי
ורא  ה', חילול א)]".הד' (פו, יומא חדא"ג ˘ËÈÏ"‡:29.ה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰דבכ"ז – בי' בזה על ÏÎ"מוסיף גם התשובה מצות

תלוי' למלאותה·‡„Ìכריתות ויכול .‰¯Ó‚ÏÂ'כו מאהבה כששב יט.30.כו'".ÂÚÓ¯¯כי כז, ז.31.משלי ה, Î"˜32.נשא ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ אבל וכמשל"ק. התענית דלא – כאן הכוונה עיקר אלא – מה"ת תשובה מהו – הבי' בתחילת זה צ"ל הי' "לכאורה
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edf ik ,daeyzd zevna b"nqde m"anxd mixikfn ok dlign
epyi dxiara ik ,`ed (aezk) xac ly enrh .daeyzdn wlg
de`zde oevxde ,"seb"d `ed dxiard dyrn ."dnyp"e "seb"
dyer `edy drya ."dnyp"d `ed ,dxiard z` zeyrl

lhal ixd eilr ,daeyz
z` mbe "seb"d z` mb
.dxiard ly "dnyp"d
z` - "dnyp"d z` dpd
milhan - de`zde oevxd
,xard lr dhxgd iciÎlr
xrhvn `ede el dxegy
.dxiard z` dyry lr
jtidd ixd `ed xrv
lr xrvde ,beprzn
z` lhan dxiard
ea eid ezaiqay beprzd
dze`a de`zde oevxd
mikixv ixd la` .dxiar
ly "seb"d z` mb lhal
rpnidl jkae ,dxiard

z` lhaiy dyrn o`k oi` ixde - ef dxiar zeyrln `adl
`iven `edy iecied dpd .dxiard "seb" `edy ,dxiard dyrn
"seb" z` lhan df - "dyrn ied eizty zniwr"e ,eita
.daeyzdn wlg `edy iecied oipr edf ,mipt lk lr .dxiard

.daeyzdn wlg opi` zeiprz eli`eìàBéa áeúkM äîe33: ©¤¨§¥
,"'Bâ éëááe íBöa íëááì ìëa éãò eáeL"o`k ixd aezk - ¨©§¨§©§¤§¦§¦

,"il` eaey"n wlgk ziprzd oipreðéäick df ixd ±ìháì± ©§§©¥
`"hily x"enc` w"k zxrdly oipr :cizrzaifr ± daeyze)

xard,(äøæâpL äøæbä,f` ±íéøeqé éãé-ìò øBcä ïBò ÷øîì ©§¥¨¤¦§§¨§¨¥£©©§¥¦¦
.äaøàaoi` j` .ziprzd oipr yxcp ,dxifbd z` lhal icky ± §©§¤

.daeyzn wlg ziprzdïépòúnL úBiðòz ìëa íòhä eäæå§¤©©©§¨©£¦¤¦§©¦
,øeavä ìò àáz àlL äøö ìk ìòick d`a ziprzdy - ©¨¨¨¤Ÿ¨Ÿ©©¦

fbd zxv z` lhal.dxiøzñà úlâîa áeúkL Bîëe34± §¤¨¦§¦©¤§¥
.ond zxifb lhal ick ziprz lihdl dywia xzq`yäîe©

øôñ'å 'ç÷Bøä øôñ' íLàøáe ,øñenä éøôña áeúkM¤¨§¦§¥©¨§Ÿ¨¥¤¨¥©§¥¤
úBúéøk ìò øáBòì íéôebñå úBiðòz äaøä ,'íéãéñç£¦¦©§¥©£¦§¦¦¨¥©§¦

ïéc-úéa úBúéîe35ïëå ,,zeiprz daxd mi`ian md ±àéöBîì ¦¥¦§¥§¦
áeúkL Bîk ,íéîL éãéa äúéî áiçL ,äìháì òøæ¤©§©¨¨¤©¨¦¨¦¥¨©¦§¤¨

äøBza36,ïðBàå øò éab ©¨©¥¥§¨
`hg did mda -dfdfe ,

ly yperd z` `iad xy`
,miny icia dzinBðéãå± §¦

,dlhal rxf `ivend ly
äæ ïéðòì úBúéøk éáiçk§©¨¥§¦§¦§¨¤
ixtq mi`ian okle ±
daxd mixen`d xqend
lr xary inl zeiprz
,dxe`kl ixd .df `hg
xeza ze`a zeiprzdy
,dxtkd xnbl mixeqi
yxcp zezixk iaiigay
eli`e ,`wec mixeqid oipr
ixd xn`p ,lirl
mixnebd mixeqidy
lr mi`iany mixeqid `wec md ,zezixk iaiig ly mzxtk
xeza envr lr lawn `edy zeiprzd `le ,dlrnln mc`d

:owfd epax xiaqn ± ?mixeqiíéøeqé Lðòî ìöpì éãk ,eðéä©§§¥¦¨¥¥Ÿ¤¦¦
;íBìLå-ñç äìòî ìL) -:`"hily x"enc` w"k zxrdoipr ¤©§¨©§¨

xfbp `ny ,(xard lr `edy ± daeyz `le ± (l"pk) cizrlc
iciÎlr jkn lvpii ,mixeqi ly yper dlrnln melyeÎqg eilr

,zeiprzd;BLôð úøtk øîb øäîìe æøæì éãk íâådfay - §©§¥§¨¥§©¥§©©¨©©§
,xefrl zeiprzd gka yiBaì ìëa 'ä ìà áL Bðéà éìeà íâå§©©¥¨¤§¨¦

:äàøiî íà-ék ,äáäàî BLôðå"miptd mink"d oi` f`y - §©§¥©£¨¦¦¦¦§¨
lawn `ed okle ,mixeqi iciÎlr ezxtk xenbl xfer ,dlrnly

zeiprzd oipra mixeqi envr lr37mixeqid oipr ,mvra j` .
oi` (oicÎzia zezine zezixk iaiiga) dxtkd z` mixnebd
mc`d lr mi`iany mixeqil `l` ,zeiprz ixeqil dpeekd

.ezxtk z` xenbl ick ,dlrnln olvilÎ`pngx
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äáåùúä úøâà
ëááå íåöá íëááì ìëá éãò åáåù ìàåéá ù"îå .'åëåé
é"ò øåãä ïåò ÷øîì äøæâðù äøæâä ìèáì åðééä 'åë
ìò ïéðòúîù úåéðòú ìëá íòèä åäæå .äáøàá 'éøåñé
.øúñà úìâîá ù"îëå øåáöä ìò àáú àìù äøö ìë
íéãéñç 'ñå ç÷åøä øôñ íùàøáå øñåîä éøôñá ù"îå
úåúéîå úåúéøë ìò øáåòì íéôåâéñå úåéðòú äáøä
íéîù éãéá äúéî áééçù äìèáì òøæ àéöåîì ïëå ã"á
ïéðòì úåúéøë éáééçë åðéãå ïðåàå øò éáâ äøåúá ù"îë
.å"ç äìòî ìù 'éøåñé ùðåòî ìöðéì éãë åðééä .äæ
åðéà éìåà íâå .åùôð úøôë øîâ øäîìå æøæì éãë íâå

:äàøéî à"ë äáäàî åùôðå åáì ìëá 'ä ìà áù
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דגם מובן (·Ï‡מהל' היא תשובה – דברים מחו"מÁÎÂÓ„ÎÂוידוי משו"ע מהראיות דברים),˘Ï‡גם וידוי שם שוידוי ‡Ï‡הוזכרו
ענין הוא התענית, משא"כ כו' הרמב"ם הזכירום ולכן - בתשובה ומוסיפים התשובה חלק הם – כשעושים – מחילה ,·Ú"Ùובקשת

"ולכן - ורפ"ב הפרק בסוף וידוי Ï‡וכמשנ"ת מצות להצ"צ סהמ"צ א. קכב, זח"ג ועיין כלל". תעניות שום והסמ"ג הרמב"ם הזכירו
.17 הערה לעיל ראה - שסד". מצוה חינוך מנחת יב.33.ותשובה. טז.34.ב, ˘ËÈÏ"‡35.ד, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ תגדל "וביותר :

מ" ועכצ ÌÈÙÂ‚ÈÒהקושיא כו'. ואסתר ביואל כנ"ל תענית, רק מצינו לא גזירה דלבטל אחרת." הכוונה שכאן ז-ו.36."ל לח, וישב
.37:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰'בי כוונת ואולי מיראה)?! תשובה בעושה גם מדבר (שהרי הרמב"ם הזכירו לא למה קשה "עפ"ז

אולי  וגם כפרתו שתמהר – וגם מעונש לינצל העתיד: על תפלה (קרבן-) ענין הם ודם) חלב (מיעוט הנ"ל וסיגופים שתעניות – אדה"ז
– ק"ק ג"כ שעפ"ז אלא ויותר. מעולה לתשו' להגיע –È˜ÂÏÈÁלכאו"א כו' התעניות ח"א ·Ú"Ùמספר ועיין כיו"ב. פ"ב ראה אבל .

התבוננות)". וע"י הקליפה – הגוף חומריות דסיבת הביטוש ענין נת' ששם (אלא הגוף בטוש ע"ד פכ"ט



קיי fenz 'h iriax mei Ð a wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  ט' רביעי יום
פרק ב  ,182 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äæ ìë êà á ÷øô,av 'nr cr:ïåöø íåé

.á ÷øtoipr dpi` daeyzy ,owfd epax xiaqd ,'` wxt ,mcewd wxta ¤¤
,"`hgd zaifr" `id daeyz `l` ,eyrpy zexiar lr mev ,ziprzd

`ed ozxtk xnby zexiara elit`e .cer ezeyrl `le `hgd z` aefrl

oi` ± (oicÎzia zzin e` zxk oypery zexiard ode) mixeqi iciÎlr

zeiprz ixeqil dpeekd

`l` ,envr lr xfeb mc`dy

mixeqil ,`id dpeekd

mi`ianyick ,dlrnln eilr

.eytp zxtk xenbl

äøtk ïéðòì äæ ìk Cà©¨¤§¦§©©¨¨
,ïBòä úìéçîezlret - §¦©¤¨

lr zeyxcp `le daeyzd
,zeiprz mey jkìçîpL¤¦§©

ìò øáòM äî éøîâì Bì§©§¥©¤¨©©
Cìnä úåöîly ekln ± ¦§©©¤¤

,mleräáeLz äNòLk§¤¨¨§¨
Bì ïéøékæî ïéàå ,äîìL§¥¨§¥©§¦¦
íBéa øác éöçå øác̈¨©£¦¨¨§

äæ ìò BLðòì ïécälr ± ©¦§¨§©¤
,e`hgíìBòa íBìLå-ñç©§¨¨¨

ïî éøîâì øèôðå ,àaä©¨§¦§©§©§¥¦
íðîà .àaä íìBòa ïécä©¦¨¨©¨¨§¨

ick ±éðôì ïBöøì äéäiL¤¦§¤§¨¦§¥
åéðôì áéáçå ävøîe 'ä§ª¤§¨¦§¨¨
,àèçä íã÷k Cøaúé¦§¨¥§Ÿ¤©¥§
BðB÷ì çeø úçð úBéäì¦§©©©§

BúãBáòî,jk myl ±äéä ¥£¨¨¨
éøöäìBò ïaø÷ àéáäì C ¨¦§¨¦¨§©¨

äNò-úåöî ìò elôà£¦©¦§©£¥
úøk da ïéàL äl÷©¨¤¥¨¨¥

,ïéc-úéa úúéîemb - ¦©¥¦
Îzevn lr xar edyinyk
eilr did ,efk dyr
± dler oaxw `iadl

leki eidyk,ezaeyzl sqepa ± zepaxw aixwdl mieLøcL Bîk§¤¨§
÷eñt ìò 'íéðäk úøBú'a äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø1äöøðå" ©¥¦§¨¦§¨¨§©Ÿ£¦©¨§¦§¨

;"Bì,dyrÎzevn lr xary in lr dvxn dlerdy -àúéàãëå§¦§¦¨
,íéçáæc àn÷-÷øt àøîbawxta zxne` `xnbdy enke - ©§¨¨¤¤©¨¦§¨¦

migaf zkqn ly oey`x2,äNò-úåöî ìò úøtëî äìBòc§¨§©¤¤©¦§©£¥
íãàëe ,Lðòä Bì ìçîðå äáeLz äNòL øçàì ïBøBc àéäå§¦§©©¤¨¨§¨§¦§©¨Ÿ¤§¨¨

ïéèéì÷øt éãé-ìò Bñiôe Cìna çøqL,miplczy ±,Bì ìçîe ¤¨©©¤¤¦§©§¥§©§¦¦¨©
,jlnd -çìBL ïë-ét-ìò-óà,jlna gxqy df ±äçðîe ïBøBc ©©¦¥¥©¦§¨

åéðôìick ,jlnd iptl ±Cìnä éðt úBàøì Bì ävøúiL± §¨¨¤¦§©¤¦§§¥©¤¤
el elgne daeyz dyry ixg`y ,dler oaxw ly epipr mb jk

iptl aiage dvexn didiy ick dpzn oaxwd deedn ± e`hg lr
.`hgy iptl didy enk d"awdìe)ïBLlr zxne`y `xnbd ± §

`idy "dler"däöøðå" äøBza áeúkM äî ïëå ,"úøtëî"§©¤¤§¥©¤¨©¨§¦§¨
,BLôð úøtk Bæ ïéà ¯ "åéìò øtëì Bìzxtkl dpeekd oi` - §©¥¨¨¥©¨©©§

iciÎlr d`ad eytp
,daeyzdàlàdpeekd ± ¤¨

:`id'ä éðôì øtëì§©¥¦§¥
,BðB÷ì çeø úçð úBéäì¦§©©©§
d"awd iptl dgnizy -
,`hgd awr drtyd lk
aed` aey didi `hegde
iptl enk d"awd lr

,`hgyíL àúéàãk¦§¦¨¨
,àøîba`xnbdy itk - ©§¨¨

ixg`y ,my zxne`
d`a ,dxtkd xak dzidy
,oexec xeza "dler"d

áeúkL Bîëe3íéîz" : §¤¨¨¦
.("ïBöøì äéäék ±epipr l ¦§¤§¨

`ed "dler"d oaxw ly
xak dxtkd oky ,zevxl
did df lk .df iptl dzid
aixwdl mileki eidyk
eyry ixg`y ,zepaxw
mikixv eid ,daeyz
zeidl ick oaxw `iadl
iptl enk aiage dvexn

,`hgdeðì ïéàL åLëòå§©§¨¤¥¨
¯ 'äî ïBöø ÷éôäì ïaø÷̈§¨§¨¦¨¥
íB÷îa àeä úéðòzä©©£¦¦§
áeúkL Bîk ,ïaø÷̈§¨§¤¨

àøîba4zltzy - ©§¨¨
:`id dprzndàäiL"¤§¥

éîãå éaìç èeòî¦¤§¦§¨¦
èòîúpL,mevd iciÎlr ±éðôì ézáø÷ä elàk"'eëå E,ixd ± ¤¦§©¥§¦¦§©§¦§¨¤§

d"awd iptl dvexn zeidl ,oaxw ly oipr `ed ziprzd oipry
.`hgd iptl enkìòL ,íéàøBîàå íéàpz änëa eðéöî ïëìå§¨¥¨¦§©¨©¨¦§¨¨¦¤©

ì÷ øác,lw `hg lr ±,ãàî äaøä úBiðòz íépòúî eéä ¨¨©¨¦§©¦©£¦©§¥§Ÿ
Bîk5äàöBé äøt àäzL øézî äéäL äéøæò ïa øæòìà éaø §©¦¤§¨¨¤£©§¨¤¨¨©¦¤§¥¨¨§¨

úçà íòôe ,íéøñBà íéîëçå ,úaLa äéðø÷ ïéaL äòeöøa¦§¨¤¥©§¤¨§©¨©£¨¦§¦©©©©
,da äçî àìå BzðëL ìL Búøt ïk äàöé,jkn rpnizy - ¨§¨¥¨¨¤§¤§§Ÿ¦¨¨

,úBîBvä éðtî åépL eøçLäå,mvy -éøác íi÷ àlL ìò §ª§£¦¨¦§¥©©¤Ÿ¦¥¦§¥
;åéøáç.df xac exq`y minkgd -øîàL òLBäé éaø ïëå6: £¥¨§¥©¦§ª©¤¨©

éðtî åépL eøçLäå ,"éànL úéa íëéøácî éðLBa"§¦¦¦§¥¤¥©©§ª§£¦¨¦§¥
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äáåùúä úøâà
êà á ÷øôïåòä úìéçîå äøôë ïéðòì äæ ìë

ìò øáòù äî éøîâì åì ìçîðù
ïéøéëæî ïéàå äîéìù äáåùú äùòùë êìîä úåöî
á"äåòá å"ç æ"ò åùðòì ïéãä íåéá øáã éöçå øáã åì
ïåöøì 'éäéù íðîà .á"äåòá ïéãä ïî éøîâì øèôðå
úåéäì àèçä íãå÷ë 'úé åéðôì áéáçå äöåøîå 'ä éðôì
ïáø÷ àéáäì êéøö äéä .åúãåáòî åðå÷ì çåø úçð
ã"á úúéîå úøë äá ïéàù äì÷ ò"î ìò 'éôà äìåò
'îâá àúéàãëå åì äöøðå ô"ò ë"úá ì"æø åùøãù åîë
øçàì ïåøåã àéäå ò"î ìò úøôëî äìåòã íéçáæã ÷"ô
çøñù íãàëå .ùðåòä åì ìçîðå äáåùú äùòù
çìåù ë"ôòà .åì ìçîå ïéèéì÷øô é"ò åñééôå êìîá
êìîä éðô úåàøì åì äöøúéù åéðôì äçðîå ïåøåã
åéìò øôëì åì äöøðå äøåúá ù"î ïëå úøôëî ïåùìå)
úçð úåéäì 'ä éðôì øôëì àìà åùôð úøôë åæ ïéà
.(ïåöøì 'éäé íéîú ù"îëå 'îâá íù 'éàãë åðå÷ì çåø
àåä úéðòúä 'äî ïåöø ÷éôäì ïáø÷ åðì ïéàù åéùëòå
éîãå éáìç èåòéî àäéù àøîâá ù"îë ïáø÷ íå÷îá
åðéöî ïëìå .'åëå êéðôì éúáø÷ä åìàë èòîúðù
íéðòúî åéä ì÷ øáã ìòù 'éàøåîàå íéàðú äîëá
àäúù øéúî 'éäù ò"áàø åîë ãàî äáøä úåéðòú
íéîëçå úáùá äéðø÷ ïéáù äòåöøá äàöåé äøô
äçéî àìå åúðëù ìù åúøô ïë äàöé à"ôå 'éøñåà
éøáã íéé÷ àìù ìò úåîåöä éðôî åéðéù åøçùåäå äá
ù"á íëéøáãî éðùåá øîàù òùåäé 'ø ïëå .åéøéáç
úçà íòô àðåä áøå .úåîåöä éðôî åéðéù åøçùåäå
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ד.1. א, ב.2.ויקרא כא.3.ד, כב, א.4.אמור יז, ה"ח.5.ברכות פ"ב ביצה ב.6.ירושלמי כב, חגיגה



fenzקיב 'i iying mei Ð b wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  י' חמישי יום
פרק ג  ,av 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...éîëç äðäå â ÷øô,184 'nr cr.'åëå ô"â

;úBîBvä,i`nyÎzia lr jk `hazdy lr mvy -àðeä áøå ©§©¨
'î äpòúäå ,ïélôz ìL äòeöø Bì äëtäúð úçà íòt©©©©¦§©§¨§¨¤§¦¦§¦§©¨

úBîBö7;úBaø äpäëåeid `l el` zeiprz ± .mipey mi`pza ± §¨¥¨©
`l mbe ,daeyz ly oipr
xenbl ick mixeqi ly oipr
`l ixdy ± dxtkd z`
el`k mi`hg dl` eid
Îlr dxtk xnb miyxecd
zeiprzd `l` ,mixeqi ici
ick ,oaxw mewna e`a
iptl aiage dvexn zeidl
.`hgd iptl enk d"awd

äæ ãBñé ìòåoipr yiy ± §©§¤
mi`hg lr mb zeiprz ly
xnb miyxec mpi`y milw
,mixeqi iciÎlr dxtk
mewna od zeiprzd `l`

,df ceqi lr dpd ,oaxwét-ìò åéãéîìúì ì"æ é"øàä ãnì¦¥¨£¦©§©§¦¨©¦
,úîàä úîëç,dlawd zxez z`xwpy itk -úBîBvä øtñî ¨§©¨¡¤¦§©©

éãéa äúéî àìå úøk ïäa ïéàL óà ,íéàèçå úBðBò änëì§©¨£©£¨¦©¤¥¨¤¨¥§Ÿ¦¨¦¥
,íéîL,mixeqi iciÎlr dxtk xnb yxcp mday -ìò Bîk ¨©¦§©

à"ð÷ ñòkä,zg`e miying d`n ±ìò elôàå ;'eëå úBiðòz ©©©©£¦§©£¦©
íúñ' Bîk ïðaøc øeqéà¦§©¨¨§§¨

'íðéé,ieb ly oii ±äpòúé ¥¨¦§©¤
â"òylye miray ±

ìò ïëå ;'eëå úBiðòz©£¦§§¥©
ïðaøc äNò-úåöî ìeha¦¦§©£¥§©¨¨

älôz Bîk8äpòúé ¯ §§¦¨¦§©¤
à"ñzg`e miyy ±

,ììk Cøãå .'eëå úBiðòz©£¦§§¤¤§¨
älâñ àéä úéðòzä ãBñ©©£¦¦§ª¨

úelbúäì äàìôðïBöø ¦§¨¨§¦§©§
Bîk ,àeä-Ceøa ïBéìòä̈¤§¨§

Ba øîàpL ïaøwä9: ©¨§¨¤¤¡©
,"'äì çBçéð çéø"zgp - ¥©¦©©

.d"awl gexáeúkL Bîëe§¤¨
äéòLéa10ììkî ,"'äì ïBöø íBéå íBö àø÷z äæìä" :,ixd ± ¦©§¨£¨¤¦§¨§¨©¦§¨

:ïBöø íBé àeä äöøpä íBväL¤©©¦§¤¨

.b wxRoipr mvrly zexnly ,owfd epax xiaqd ,'a wxt ,mcewd wxta ¤¤
ycwnd ziay dryay myk ixd ,zeiprz mey zeyxcp `l daeyzd

lr dler oaxw aixwdl ,daeyza dxfgd ixg` ,mikixv eid miiw did

ick did oaxwd ly epipre ,dlw dyrÎzevn lr dxiara mb ,`hgd

didiy ,"el dvxpe" didiy

aiage ievx daeyza xfegd

,`hgd iptl enk d"awd iptl

zepaxw epl oi`y ,zrk ixd

dvxpe"d z` mciÎlr `iadl

mewna ziprzd `a ± "el

cnil df ceqi lr .oaxwd

znkgl m`zda ,l"fix`d

zenevd xtqn z` ,dlawd

zepeer ly ax xtqn lr

oi`y dl`k mb ,mi`hge

icia dzine zxk yper mdilr

.miny

øñenä éîëç ,äpäå§¦¥©§¥©¨
íéðBøçàä,l"fix`d ixg`y ±e÷ìçð,mdizerica ±éîa ¨©£¦¤§§§¦

éøvL ,íéøîBà Léc :úBaø íéîòt ãçà àèç àèçLC ¤¨¨¥§¤¨§¨¦©§¥§¦¤¨¦

éôk úBaø íéîòt àèç BúBàì úBîBvä øtñî úBpòúäì§¦§©¦§©©§¥§§¨¦©§¦
øtñnL ,äìháì òøæ àéöBnä ïBâk ;àèç øLà øtñnä©¦§¨£¤¨¨§©¦¤©§©¨¨¤¦§©

Løôîä úBîBvä,df `hg lr ±ì"æ é"øàäî äáeLz éðewúa ©©§Ÿ̈§¦¥§¨¥¨£¦©
ã"ô ïä,rax`e mipeny ±Bà øNò äæa àèç íàå ,úBiðòz ¥©£¦§¦¨¨¨¤¤¤

-Cøc-ìò íéîòt íéøNò¤§¦§¨¦©¤¤
éøö ,ìLîúBðòúäì C ¨¨¨¦§¦§©

íéîòt íéøNò Bà øNò¤¤¤§¦§¨¦
,íìBòì ïëå ,ã"ô- §¥§¨

zeiprzd xtqn cinzy
xtqn itl `ed ,`hg lkl
eze` lr xary minrtd

,`hgàéîec,enk ± §¨
úàhç ïaø÷czxrd ± §¨§©©¨

lk :`"hily x"enc` w"k
,ze`hgdàéáäì áiçL¤©¨§¨¦

;íòôe íòt ìk ìò- ©¨©©©©
.`hgyLéåinkg oia ± §¥
,xqendïénãî,mieeyn ± §©¦

äNò-úåöî ìò äàaä äìBò ïaø÷ì äæ ïéðò1øáò elôàc , ¦§¨¤§¨§©¨©¨¨©¦§©£¥©£¦¨©
øtkúî ¯ äNò-úBöî änk ìò,d"awd iptl dvxzne ± ©©¨¦§£¥¦§©¥
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äáåùúä úøâà

äáåùúä úøâà

.úåîåö 'î äðòúäå ïéìéôú ìù äòåöø åì äëôäúð
åéãéîìúì ì"æéøàä ãîéì äæ ãåñé ìòå .úåáø äðäëå
úåðåò äîëì úåîåöä øôñî úîàä úîëç é"ôò
íéîù éãéá äúéî àìå úøë ïäá ïéàù óà íéàèçå
øåñéà ìò 'éôàå .'åëå úåéðòú à"ð÷ ñòëä ìò åîë
ìò ïëå 'åëå úåéðòú â"ò äðòúé íðéé íúñ åîë ïðáøã
'åëå úåéðòú à"ñ äðòúé äìôú åîë ïðáøã ò"î ìåèéá
úåìâúäì äàìôð äìåâñ àéä úéðòúä ãåñ ììë êøãå
.'äì çåçéð çéø åá 'àðù ïáø÷ä åîë ä"á ïåéìòä ïåöø
ììëî 'äì ïåöø íåéå íåö àø÷ú äæìä 'éòùéá ù"îëå

:ïåöø íåé àåä äöøðä íåöäù

äðäå â ÷øôéîá å÷ìçð íéðåøçàä øñåîä éîëç
ùéã .úåáø íéîòô 'à àèç àèçù
àèç åúåàì úåîåöä øôñî úåðòúäì êéøöù íéøîåà
àéöåîä ïåâë .àèç øùà øôñîä éôë úåáø íéîòô
äáåùú éðå÷éúá ùøåôîä úåîåöä øôñîù äìèáì òøæ
åà øùò äæá àèç íàå úåéðòú ã"ô ïä ì"æéøàäî
íéøùò åà øùò úåðòúäì êéøö î"ãò íéîòô íéøùò
áééçù úàèç ïáø÷ã àéîåã .íìåòì ïëå ã"ô íéîòô
ïáø÷ì äæ ïéðò ïéîãî ùéå .íòôå íòô ìë ìò àéáäì
ò"î äîë ìò øáò 'éôàã ò"î ìò äàáä äìåò
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א.7. כה, קטן ˘ËÈÏ"‡:8.מועד ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰,סק"ו דאדה"ז שו"ע [ראה מדרבנן דתפלה ס"ל דאדה"ז מכאן להוכיח "אין
א) כ, ח"א רבי (בית הידוע אדה"ז ובמכ' ג). (ע, בלק לקו"ת רפל"ח, וביאור],·ÂËÈ˘Ù˙תניא שקו"ט יואל משנת וראה מה"ת דתפלה

כו'".Ú"ÎÏכי ס"א להתענות האריז"ל ציווה זה וכשביטל דרבנן הם התפלה ג.9.זמני א, ה.10.ויקרא ‡„ÂÓ"¯1.נח, ˜"Î ˙¯Ú‰
‡"ËÈÏ˘."קדשים לפיה"מ הרמב"ם בהקדמת הקרבנות סוגי ראה – אחרות עולות "משא"כ :



קיג fenz `"i iyiy mei Ð b wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  י"א שישי יום
,184 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äæ ìë ïëà,184 'nr cr:úéðòú

íéçáæc àn÷-÷øt àøîba àúéàãk ,úçà äìBòa2enk - §¨©©¦§¦¨©§¨¨¤¤©¨¦§¨¦
.migaf zkqn ly oey`x wxta zxne` `xnbdyäòøëäå§©§¨¨

,äæa úìa÷îä`id ,xqend inkg ly zericd izy oia - ©§ª¤¤¨¤
eðéäc ,äæ àèçc úBîBvä øtñî éôk íéîòt 'â úBpòúäì§¦§©§¨¦§¦¦§©©§¥§¤§©§

:oebk ±á"ðømiz`n ±
yly ,mipye miyng
drax`e mipeny minrt
úàöBä ìò úBîBö©¨©
ïëå ,äìháì òøæ úáëL¦§©¤©§©¨¨§¥

úBðBòå íéàèç øàLa± ¦§¨£¨¦©£
daxd mdilr xary
minrt yly mevi ,minrt
reawd zenevd xtqnk

.`hg eze`líòhäå± §©©©
,`wec minrt yly recn

çð úLøt óBñ LBãwä øäfa áúkM äî ét-ìò àeä3ïåék" : ©¦©¤¨©©Ÿ©©¨¨¨©Ÿ©¥¨
éøa-àLã÷ én÷ Lð øa áçc,àeä-Ciptl `heg mc`yk - §¨©©©¥ª§¨§¦

,d"awdàãç àðîæ,`hg eze` `hegy dpey`xd mrta ± ¦§¨£¨
,'eë eîéLø ãéáòmrt `hg m` .dlrnl myex dyer df - ¨¦§¦

,myexd wfgzn ± xdfa my xne` ± `hg eze` dipyàðîæ¦§¨
äàúéìz,`hg eze` ziyily mrt `hg m` ±àeää èMtúà §¦¨¨¦§©¥©

àc àøèqî àîúk¦§¨¦¦§¨¨
,"'eë àc àøèñì- §¦§¨¨

mbtde mzkd hytzn
l` cvn `hgd zeawra
myex df oi` :xnelk ,cv
wfg myex e` ,cala
xcegd mbt `l` ,cala

,cv l` cvnéøö CëìC §¨¨¦
'â ïk-íb úBîBvä øtñî¦§©©©¥

.'eëå íéîòtoeeik ± §¨¦§
mrta e`hg iciÎlry
ly xzeia dlecbd zehytzdd deedzn ,`hg eze` ziyilyd

.dlrnl mbtd

ïëà,mxa ±äæ ìk4úBîBvä éeaø ïéàL ,àéøáe ÷æç íãàa ¨¥¨¤§¨¨¨¨¨¦¤¥¦©
íéðBLàøä úBøBca Bîëe ,Bôeb úeàéøáì ììk Bì ÷éfî± ©¦§¨¦§¦§©¨¦¦

eid md ,wifd `l zeiprz ieaixe ,mi`ixae miwfg eid mitebdyk
,mixen`d zenevd lk mevl mikixvúBîBvä éeaøL éî ìáà£¨¦¤¦©

ìëeiL øLôàL ,Bì ÷éfî©¦¤¤§¨¤©
Bà éìç éãéì àáì̈Ÿ¦¥Ÿ¦

,íBìLå-ñç Leçéî- ¦©§¨
,zenevd iciÎlrBîk§

älà eðéúBøBãa± §¥¥¤
ieaixe ,miylg miyp`dy
,mdl wifdl lelr zeiprz
úBaøäì Bì øeñà̈§©§

ìò elôà úBiðòúa± §©£¦£¦©
mypery mi`hgúBúéøk§¦

-ìkîe ,ïéc-úéa úBúéîe¦¥¦¦¨
ïkLzeaxdl el xeq`y ± ¤¥

,zeiprzaäNò-úBöî ìò©¦§£¥
ïéàL äNòú-àì úBöîe¦§Ÿ©£¤¤¥
éôk àlà ,úøk ïää¤¨¥¤¨§¦
BLôða øòLé øLà£¤§©¥§©§
Bì ÷éfé àì éàcåaL¤§©©Ÿ©¦

íéàøBîàå íéàpz éîéa ,íéðBLàøä úBøBca elôà ék .ììk§¨¦£¦©¨¦¦¦¥©¨¦§¨¨¦
,àðåb éàäëa ïépòúî eéä àì ¯,mi`hg lr ,dfk ote`a - Ÿ¨¦§©¦¦§©©§¨

;eäéLôð éøeòöì eöîc ,íéàéøaä àlàz` xrvl mgekay - ¤¨©§¦¦§¨§¦¥©§©§
,mnvrdéLôð éøeòöì éöî àìãez` xrvl egeka oi`y in ± §¨¨¦§¦¥©§¥
,eytpàn÷ ÷øt àøîba "àèBç" àø÷ð ¯ äpòúîe,oey`x ± ¦§©¤¦§¨¥©§¨¨¤¤©¨

úéðòúc5é"Lø Løôãk BãéaL úBøáò ìò äpòúî elôàå , §©£¦©£¦¦§©¤©£¥¤§¨¦§¥©©¦
,íLeze`a elit`y - ¨

"xn`c o`n"d itly ote`
,yecw `xwp `ed ipyd
my xne` i"yxy itk dfy
eizepeer dfÎiciÎlry iptn
ote`a mb ixd ,miwxnzn
o`n" eze` xne` dfk
m` `heg `xwpy "xn`c
oi`y drya dprzn `ed
,envr z` xrvl leki `ed

àúéàãëåitk ± §¦§¦¨
mi`veny÷øt àøîba©§¨¨¤¤

àn÷,oey`x ±íéçáæc6, ©¨¦§¨¦
ìàøNiî íãà Eì ïéàL¤¥§¨¨¦¦§¨¥
.'eëå 'äNò' áiçî BðéàL¤¥§ª¨£¥§
oipr epyi cinzy ixd ±
lkae ,ziprza zepeer ly
`xwp ± mve envr z` xrvl egeka oi` m`y ,mixne` z`f

.`heg,äøBz ìòa àeäL éî ïkL-ìkîeoi`y zexnl mve - ¦¨¤¥¦¤©©¨
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äáåùúä úøâà

äáåùúä úøâà

äòøëäå .íéçáæã ÷"ô 'îâá 'éàãë úçà äìåòá øôëúî
úåîåöä øôñî éôë ô"â úåðòúäì äæá úìáå÷îä
ïëå ì"æù úåàöåä ìò úåîåö á"ðø åðééäã .äæ àèçã
÷"äåæá ù"î é"ôò àåä íòèäå .úåðåòå íéàèç øàùá
ãéáò àãç àðîæ ä"áãå÷ éî÷ ð"á áçã ïåéë çð ô"ñ
àøèñî àîúë àåää èùôúà äàúéìú àðîæ 'åë åîéùø
ë"â úåîåöä øôñî êéøö êëì .'åë àã àøèñì àã

.'åëå ô"â

éåáéø ïéàù àéøáå ÷æç íãàá äæ ìë ïëà
úåøåãá åîëå åôåâ úåàéøáì ììë åì ÷éæî úåîåöä
øùôàù åì ÷éæî úåîåöä éåáéøù éî ìáà .íéðåùàøä
åðéúåøåãá åîë å"ç ùåçéî åà éìåç éãéì àáì ìëåéù
úåúéøë ìò 'éôà úåéðòúá úåáøäì åì øåñà .äìà
.úøë ïäá ïéàù ú"ìîå ò"î ìò ù"ëîå ã"á úåúéîå
.ììë åì ÷éæé àì éàãåáù åùôðá øòùé øùà éôë àìà
àì íéàøåîàå íéàðú éîéá íéðåùàøä úåøåãá 'éôà éë
åäééùôð éøåòöì åöîã íéàéøáä àìà â"äëá ïéðòúî åéä
'îâá àèåç àø÷ð äðòúîå äéùôð éøåòöì éöî àìãå
é"ùøôãë åãéáù úåøéáò ìò äðòúî 'éôàå .úéðòúã ÷"ô
ìàøùéî íãà êì ïéàù íéçáæã ÷"ô 'îâá àúéàãëå íù
ìòá àåäù éî ù"ëîå .'åëå äùò áééåçî åðéàù
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ב.2. ז, א. ו, ב. ב.3.ה, ˘ËÈÏ"‡4.עג, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ שו"ע שם. ובנ"כ סתקע"א או"ח שו"ע עיין – דלקמן הדינים "בכל :
ד". סי' גו"נ נזקי הל' ˘ËÈÏ"‡:5.אדה"ז ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.סע"א שם".ÔÈÈÚÂ"יא, ובנ"כ רפ"ג דעות הל' ראה 6.רמב"ם א. ז,

שם. רש"י



fenzקיד a"i ycew zay mei Ð b wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  י"ב קודש שבת יום
,184 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ìòá ìë î"îå,186 'nr cr:(åðîú àì

,envr z` xrvl egekaàèBçL,mv `edy dna ±Lðòðå ¤¥§¤¡¨
da ÷ñòì ìëeé àì úéðòzä úeLéìç úîçî ék ,íéìôëa§¦§©¦¦©£©£¦©©£¦Ÿ©©£Ÿ¨

,dxeza ±éeàøkel yie ± ¨¨
,mevd lr (` ,letk yper

.dxez lehia lr (aàlà¤¨
?dézðwz éàîidn ± ©©¨§¥

± ?mc` eze` ly ezpwz
dxtkd oipr el didi cvik
iptl "dvxp" zeidl ick
± ?`hgd iptl enk d"awd

,df ixd:áéúëãkenk - §¦§¦
aezky7:Càèçå"©£¨¨

;"÷øô ä÷ãöazeiprzd lr dxenzk dwcv oziy ,xnelk - §¦§¨§ª
,ei`hg lr mevl eilr didyïzì ,íé÷ñBtä eáúkL Bîëe± §¤¨§©§¦¦¥

,zzlíBé ìk ãòa§©¨
Cøò äáeLz ìL úéðòz©£¦¤§¨¤¤

LéìBt íéìBãb é"ç8,'eëå §¦¦§
éñBé øéLòäåéôì ó §¤¨¦¦§¦

,'eëå BøLòozie - ¨§§
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היום יום . . . קטז

ה'תש"גו תמוזיום שישי

חומש: חוקת, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח.

תניא: עד"מ . . . מדות כלל.

ִמְצָוה  ִהיא  ל,  ָמׁשָ ֶרְך  ּדֶ ַעל  ְצָדָקה,  ִמְצַות  ַעְצָמם.  ְצֹות  ּמִ ּבַ ׁשֶ יף  ּקִ ַהּמַ ַעל־ְיֵדי  כֹות  ִנְמׁשָ ְצֹות  ַהּמִ
ֹקֶדם  ָלֵתת  ְמֹאד  ּבִ ָנכֹון  זֹו[  ה  יּבָ ּוֵמַהאי ַטֲעָמא ]=ִמּסִ ְצָדָקה.  ם  ׁשֵ ּבְ ִנְקָראֹות  ְצֹות  ַהּמִ ל  ּכָ ר  ֲאׁשֶ ּכֹוֶלֶלת, 
רֹוב, ַמה־  יף ַהּקָ ל־ָמקֹום ֲהֵוי ]ֶזה[ ַמּקִ ִניִמי. ּוִמּכָ ּפְ יף ּבַ ּקִ ַכת ַהּמַ הּוא ַהְמׁשָ רּוָטה ִלְצָדָקה, ׁשֶ ל ִמְצָוה ּפְ ּכָ

תֹו ַנֲעָלה יֹוֵתר. יף ָהָרחֹוק ּוְפֻעּלָ ִהיא ַמּקִ ן ּתֹוָרה ׁשֶ ֵאין־ּכֵ ֶ ּשׁ

ה'תש"גז תמוזשבת

חומש: חוקת, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג.

תניא: פרק יא. והנה . . . ־176־ בלבו.

אאמו"ר אמר: חסידות איז נעוץ תחלתן בסופן וסופן בתחילתן, די דרגא פון עיגולים 
מבלי אשר ימצא ראש וסוף, אבער אחר כל זה איז דער עיקר איז סדר.

דער בעש"ט איז געווען א מסודר, דער מעזריטשער הָאט מדקדק געווען אויף 
סדר, און דער עלטער זיידע - רבינו הזקן - הָאט געלערענט חסידים זיי זָאלען זיין 
מסודרים, דָאס זעהט מען אין זיינע מאמרים, בריף, ניגונים. די חסידים ווָאס הָאבען 
געהַאט א זמן קבוע אויף קומען אין ליאזנא - דערנָאך אין ליאדי - הָאבען ניט געהַאט 
קיין רשות בייטען דעם זמן ָאן א רשיון פון רבי'ן, אויף בַאקומען א רשיון הָאט מען 

געדארפט זָאגען א טעם.
באם רבי'ן איז געווען א ועד מיוחד אויף פיהרען סדר החסידים ובראשו מהרי"ל 
ובראשו  יונגעלייט  חסידישע  מיט  ָאנפירען  אויף  ועד  באזונדער  א  און  רבינו,  אחי 

אדמו"ר האמצעי.

ָתן,  ְתִחּלָ סֹוָפן ְוסֹוָפן ּבִ ָתן ּבְ ִחּלָ ְבִחיַנת ָנעּוץ ּתְ "ּב[ ָאַמר: ֲחִסידּות ִהיא ּבִ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ר הּוא ֵסֶדר. ל ֶזה ָהִעּקָ ֵצא רֹאׁש ְוסֹוף – ֲאָבל ַאַחר ּכָ ר ִיּמָ ִלי ֲאׁשֶ ת ָהִעּגּוִלים, ִמּבְ ְרּגַ ּדַ

ד  ֵקן – ִלּמֵ נּו ַהּזָ א – ַרּבֵ א ַרּבָ ֵסֶדר, ְוַהַסּבָ ק ּבְ ְקּדֵ יד ִמּמֶעְזִריְטׁש ּדִ ּגִ ר, ַהּמַ ם־טֹוב ָהָיה ְמֻסּדָ ַעל־ׁשֵ ַהּבַ
ָלֶהם  ָהָיה  ׁשֶ ַהֲחִסיִדים  ִנּגּוָניו.  ָביו,  ִמְכּתָ ַמֲאָמָריו,  ּבְ רֹוִאים  ֹזאת  ִרים.  ְמֻסּדָ ִיְהיּו  ֵהם  ׁשֶ ַהֲחִסיִדים  ֶאת 
יֹון  ַמן ְללֹא ִרׁשָ ּנֹות ֶאת ַהּזְ ְך ְלִליַאִדי – לֹא ָהְיָתה ָלֶהם ְרׁשּות ְלׁשַ ְזַמן ָקבּוַע ָלֹבא ְלִליָאְזָנא – ַאַחר־ּכָ

ק. יֹון ָהָיה ָצִריְך ְלַנּמֵ ל ִרׁשָ ֵדי ְלַקּבֵ י. ּכְ ר[ ֵמָהַרּבִ ]ֹ=ֵהּתֶ

י ָהָיה ַוַעד ְמֻיָחד ְלַהְנָהַגת ֵסֶדר ַהֲחִסיִדים, ּוְברֹאׁשֹו ַמֲהִרי"ל ]=מֹוֵרנּו ָהַרב ְיהּוָדה ֵלייּב[  ֵאֶצל ָהַרּבִ
ים, ּוְברֹאׁשֹו ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי. נּו, ּוַוַעד ְמֻיָחד ְלַהְנָהַגת ָהַאְבֵרִכים ַהֲחִסיִדּיִ ֲאִחי ַרּבֵ

ה'תש"גח תמוזיום ראשון

חומש: בלק, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח.

תניא: אבל האמת . . . כמ"ש במ"א.

ר  ֲאׁשֶ "ְלַמַען  ָהָיה  לֹום  ָ ָעָליו־ַהּשׁ ָאִבינּו  ְלַאְבָרָהם  רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ל  ׁשֶ תֹו  ִחּבָ ר  ִעּקַ ּדְ ָמִצינּו 
ֶעֶרְך  ּבְ ֵאינֹו  ְסיֹונֹות,  ַהּנִ ּבְ ֲעבֹוָדתֹו  ּגֶֹדל  ָכל  ּדְ ַהְינּו,  יתֹו".  ּבֵ ְוֶאת  ָניו  ּבָ "ֶאת   – ר  ְיַחּבֵ ֵפרּוׁשֹו  ּכְ  – ה"  ְיַצּוֶ

ה ֲאֵחִרים. ַזּכֶ ּיְ ֶ ר ֲאֵחִרים, ַמה ּשׁ ה ִויַחּבֵ יַצּוֶ י ָהא ]=ֶזה[ ּדִ ְלַגּבֵ
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קיז היום יום . . . 

ה'תש"גט תמוזיום שני

חומש: בלק, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד.

תניא: פרק יב. רק . . . ־178־ עצמן.

אלע אידישע עלטערן וועלכע בַאדַארפען הָאבען א סּפעציעלע ישועה און הצלה 
פאר זייערע קינדער, איז דער זיכערסטער מיטעל צו שטיצען תורה לערנער.

יֹוֵתר ְלָכְך  טּוַח ְבּ יֶהם, ָהֶאְמָצִעי ַהּבָ ָלה ְמֻיֶחֶדת ְלַיְלּדֵ קּוִקים ִליׁשּוָעה ְוַהּצָ ָרֵאל ַהּזְ ִיׂשְ ל ַההֹוִרים ּבְ ּכָ
לֹוְמֵדי ּתֹוָרה. הּוא ִלְתֹמְך ּבְ

ה'תש"גי תמוזיום שלישי

חומש: בלק, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט.

תניא: כי הן ד"מ . . . כו' כנ"ל.

רבינו הזקן בתחילת נשיאותו אמר תורה: מה' מצעדי גבר כוננו, אז א איד קומט 
אין א ָארט, איז עס צוליב א כוונה טָאן א מצוה, הן א מצוה שבין אדם למקום והן 
א מצוה שבין אדם לחבירו. א איד איז א שליח של מעלה, א שליח וואו ער איז, איז 
ער דער כח המשלח, דער יתרון המעלה אין נשמות לגבי מלאכים - ווָאס בא נשמות 

איז דָאס על פי התורה.

יַע  ַמּגִ ְיהּוִדי  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ּכֹוָננּו".  ֶגֶבר  ִמְצֲעֵדי  "ֵמה'  "ּתֹוָרה":  ָאַמר  יאּותֹו  ְנׂשִ ת  ְתִחּלַ ּבִ ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ
ָאָדם  ין  ּבֵ ׁשֶ ִמְצָוה  ְוֵהן  קֹום  ַלּמָ ָאָדם  ין  ּבֵ ׁשֶ ִמְצָוה  ֵהן  ִמְצָוה,  ַלֲעׂשֹות  ָנה  ּוָ ּכַ ל  ׁשֶ ּבְ ֶזה  ֲהֵרי  ְלָמקֹום, 
ֲעָלה  ִיְתרֹון ַהּמַ ַח.  ּלֵ ל ַהְמׁשַ ּכֹחֹו ׁשֶ ְמָצא, הּוא  ּנִ ׁשֶ ִליַח ֵהיָכן  ׁשָ ל ַמְעָלה.  ִליַח ׁשֶ ׁשָ ַלֲחֵברֹו. ְיהּוִדי הּוא 

י ַהּתֹוָרה. מֹות ֶזהּו ַעל ּפִ ׁשָ ּנְ ּבַ ת ַמְלָאִכים – ׁשֶ מֹות ְלֻעּמַ ְנׁשָ ּבִ

ה'תש"גיא תמוזיום רביעי

חומש: בלק, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: פרק א. תניא בסוף . . . הברייתא.

א,  ַקּמָ ַמֲהדּוָרא  ׁשּוָבה  ַהּתְ ֶרת  ִאּגֶ ָסה  ִנְדּפְ ]=תקנ"ט[,  טֹו"ב  "ר  ְמַבּשֵׂ ַנת  ׁשְ זָאלְקִווי  פּוס  ּדְ ַתְנָיא  ּבְ
ֶרת. ֹתֶכן ָהִאּגֶ ּנּוִיים ּבְ ה ׁשִ ּמָ ם ֵיׁש ּכַ ְולֹא ֶנְחְלָקה ִלְפָרִקים, ּגַ

ה'תש"גיב תמוז, חג הגאולהיום חמישי
ֲחנּון. ֵאין אֹוְמִרים ּתַ

חומש: בלק, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: והנה מצות . . . .־182־ מיראה.

ַנת תר"ם. יֹום  ׁשְ ָמתֹו־ֵעֶדן[ ּבִ ִליָט"א ]ַאְדמֹו"ר ְמהֹוַרַיי"צ ִנְשׁ ת ַאְדמֹו"ר ׁשְ ַ בֹוד ְקֻדּשׁ ֶדת ֶאת ּכְ יֹום ֻהּלֶ
ַמֲאָסר – ַעל  פּוס ּבְ ָהָיה ּתָ ר ָהְגָלה – ַאֲחֵרי ׁשֶ לּותֹו ֲאׁשֶ י ִמּגָ הּוא ָחְפׁשִ ַנת תרפ"ז – ׁשֶ ׁשְ ר – ּבִ ׂשֵ ּבֹו ִנְתּבַ

ֲהדּות. ִחּזּוק ַהּתֹוָרה ְוַהּיַ ֲעבֹוָדתֹו ּבְ
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היום יום . . . קיח

ּמּוז  ה י"ב ְוי"ג ּתַ ֻאּלָ ֵני ְיֵמי ַהּגְ ׁשְ ָמתו־ֵעֶדן[: ּבִ ִליָט"א ]ָהַרַיי"צ ִנׁשְ ת ַאְדמֹו"ר ׁשְ ַ בֹוד ְקֻדּשׁ ב ּכְ ְכּתַ ִמּמִ
ֵמֵאת  ע  ֻהְקּבַ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ּוְברּוָחִנּיּות,  ִמּיּות  ַגׁשְ ּבְ ְוִלְבָרָכה  ְלטֹוָבה  ַאַנ"ׁש,  ִיְתַוֲעדּו  ְלטֹוָבה  ָעֵלינּו  ִאים  ַהּבָ
יק  ֵקן זצוקללה"ה נבג"ם ִזי"ַע ]=ֵזֶכר ַצּדִ נּו ַהּזָ י ַרּבֵ ָאִבינּו ָהִראׁשֹון הֹוד כ"ק ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ
ַאַנ"ׁש  רּו  ְיַדּבְ זֹו  ִהְתַוֲעדּות  ּבְ ָעֵלינּו[.  ָיֵגן  ְזכּותֹו  ִגְנֵזי ְמרֹוִמים,  ּבְ ָמתֹו  ִנׁשְ א,  ַהּבָ י ָהעֹוָלם  ְלַחּיֵ ִלְבָרָכה,  ְוָקדֹוׁש 

י  ְרָכִתי ּכִ ּמּוד, ְוִהְנִני ׁשֹוֵלַח ָלֶהם ֶאת ּבִ עּוֵרי ַהּלִ ִחּזּוק ְקִביעּות ׁשִ ֶבת ַאִחים ּבְ ׁשֶ ְחיּו ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו ּבְ ּיִ ׁשֶ
ִמּיּות ְורּוָחִנּיּות. ַגׁשְ ָניו ֲאֵליֶהם ּבְ א ה' ּפָ ִיּשָׂ

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

càzëqî àãça éàday zg` zkqna dkld aiydl rcei m` ± ¦©£¨©¤§¨
leki epi` oda wqer epi`y zexg` zezkqna la` ,zrk wqer `ed

,aiydldéøúàala` .enewna wx qpxt eze` mipnn -déleëa éà §©§¥¦§¥
déepzcei m` ±zezkqna elit`e ,q"yd lka dkld xac aiydl r ©¥

,dzr mda wqer epi`yàzáéúî Léøay`xa eze` mipnn - §¥§¦§¨
.daiyid

iqei iaxly ,lirl d`aedy dpyna epipyy dnl zxfeg `xnbd
'oi`pa'y `xnbd dyxite ,cg` cvn aax mb uveg oi`pa ly cbaa

:xg` yexit d`ian `xnbd .minkg icinlz mdïa ïBòîL éaø©¨¦§¤
,øîà Lé÷ì,iqei iax xn`y 'oi`pa' ly micbaïéøééìBàä íéìk elà ¨¦¨©¥¥¦¨§¨¦

,ugxnd ly miplad ly micba -ïéàaä[mi`aend-],íiä úðéãnî ©¨¦¦§¦©©¨
mda mibteqy micba ody ,zeaeyg ze`ihpel` el` miplal yiy
mi`veid miaeyg miyp`y ick ,ugxndn mi`veiyk mind z`
lr elit` micitwn md el` ze`ihpel`ae ,oda ethrzi ugxndn

.cg` cvn elit` aax mda uveg okle ,hren jelkl
:yiwl yix ixac lr dywn `xnbdeäðéð éøeéçc àøîéîìm`d ± §¥§¨§¦¨¥¦§

md 'mid zpicnn oi`ad oixiile`d milk'y xnel dvex dz`
micba ixdy ,hren jelkl lr elit` mda micitwn okle ,mipal

,hren jelkla mipbzn mpi` minec`,åéðáì éàpé éaø eäì øîàäå§¨¨©§©¦©©§¨¨
íéìëa àì éðeøa÷z ìà ,éða[mikixkz-],íéøBçL íéìëa àìå íéðáì ¨©©¦§§¦Ÿ§¥¦§¨¦§Ÿ§¥¦§¦

aíéðáì,ipexawz `läkæà àì ànLoia ay`e ,ocr oba zeidl §¨¦¤¨Ÿ¤§¤
dxicwd ileyk mixegy mdipty mpdiba mipecipy mze`,äéäàå§¤§¤

mipald icbaa d`xp,íéìáà ïéa ïúçkaeíéøBçL,ipexawz `l §¨¨¥£¥¦§¦
äkæà ànL,mipal ea miyeal miwicvdy ,ocr oba zayläéäàå ¤¨¤§¤§¤§¤

mixegyd icbaa d`xpàlà ,íéðúç ïéa ìáàkipexawzíéìëa §¨¥¥£¨¦¤¨§¥¦
eäðéð é÷îeñ àîìà .íiä úðéãnî ïéàaä ïéøééìBàäo`kn gken ± ¨§¨¦©¨¦¦§¦©©¨©§¨§¥¦§

`l xnelk ,md minec` mid zpicnn mi`ad oixiile`d milky
mdy yiwl yix ixacn dlery dn lr dywe ,mipal `le mixegy

.mipal
:`xnbd zvxznéîéìâa àä ,àéL÷ àìiax ixacn rnyny dn ± Ÿ©§¨¨¦§¦¥

,oeilr cba `idy ,dnilba xaecn ,minec` md el` milky i`pi
eli`e ,zvw dnec` `ideéLeáìa àäyix ixacn rnyny dn ± ¨¦§¥

.oezgzd yeala xaecn ,mipal mdy yiwl
:dpyna epipy'åë ïéìt÷î øîBà ìàòîLé éaø'oiaixw zay ialge ©¦¦§¨¥¥§©§¦

`aiwr iax .zaya mixetikd mei ly `l la` mixetikd meia
mixetikd mei ly `le mixetikd meia oiaixw zay ly `l xne`

.'zaya oiaixwinrh z` zx`and `ziixa d`ian `xnbd
:mzwelgnïðaø eðzdxeza xn`p ,`ziixaa(i gk xacna)seqa ¨©¨¨

zay sqen oaxw zyxt,'BzaLa úaL úìBò'eli`k yxcp df weqte ©©©§©©
xihwdl xzeny ,xnelk ,e"`e ila 'zaya zay zler' ea xn`p
dpeekdy yxtl xyt` i`e .zxg` zaya zg` zay zler

ie`x epi`e xzep dyrp mizpia ixdy ,d`ad zay lr eheytk
`l` ,dxhwdl,íéøetékä íBéa ïéáéøwL úaL éáìç ìò ãnéìlgyk ¦¥©¤§¥©¨¤§¥¦§©¦¦

.'zay' `xwp mixetikd mei s` ixdy ,zay i`vena mixetikd mei
:`ziixad zl`eyìBëéjkn cnlpy xyt` -óàialg lr ¨©

zepaxwdíéøetkä íBé ìLmiaxw eidiyúaMamei i`vena dlgd ¤©¦¦©©¨
,mixetikdøîBì ãeîìzaezkd epcnln ±,'BzaLa'siqed ,xnelk ©§©§©©

oi`y zay yiy cnll ick 'ezaya' zaiza e"`e ze` aezkd
mei ialgl dpeekdy xazqne ,zxg` zaya miaxw eialg

,zaya miaxw mpi`y mixetikd.ìàòîLé éaø éøác¦§¥©¦¦§¨¥
,øîBà àáé÷ò éaø,weqtd z` yexcl yi jk,'BzaLa úaL úìBò' ©¦£¦¨¥©©©§©©

,áBè íBéa íéáøwL úaL éáìç ìò ãnéì,zay `xwp aeh mei mb oky ¦¥©¤§¥©¨¤§¥¦§
aeh mei lg xy`k lwd aeh meia miaxw dxengd zay ialge

.zay i`venaìBëémiaxw zay oaxw ialg eidiyíBéa óà ¨©§
íéøetkä,zay i`vena lgykBzaLa øîBì ãeîìzsiqed ± ©¦¦©§©§©©

zay ly zepaxwd ialgy cnll ick 'ezaya' zaiza e"`e aezkd
mixetikd mei ialg oi`y oky lke .mixetikd meia miaxw mpi`

.zaya miaxw
:zwelgnd ceqi z` zx`an `xnbdøîBì àöîzLkwcwczyk ± §¤¦§¨©

,mzwelgn yxey edn xxal `aiwr iaxe l`rnyi iax ixaca
y `vnzáBè íBéa ïéáéø÷ úBáãðe íéøãð ìàòîLé éaø éøáãìiax ± §¦§¥©¦¦§¨¥§¨¦§¨§¥¦§

s` ,aeh meia zeacpe mixcp aixwdl xzeny drck xaeq l`rnyi
oky lk ef dhiyle ,aeh mei xg` maixwdle oizndl lekiy it lr
zaya mpnfa mkxck ehgypy zepaxwd ialg ea xihwdl xzeny
.jkl cgein weqt jixv oi`e zaya mxihwdl ewitqd `ly `l`

éøèöéà éëåíéøetkä íBéì àø÷ Cony l`rnyi iax xaq jkle - §¦¦§§¦§¨§©¦¦
zay ialg zxhwd xizdl miyxec 'ezaya zay zler' weqtd

j` .mixetikd meiaíBéa ïéáø÷ ïéà úBáãðe íéøãð àáé÷ò éaø éøáãì§¦§¥©¦£¦¨§¨¦§¨¥§¥¦§
éøèöéà éëå ,áBèàø÷ Cjxvp weqtdy xaeq jkle ±àøLéîì- §¦¦§§¦§¨§¦§¨

zay ialg zxhwd xizdláBè íBéa. §
lirl `ziixaa epipy(:dl)eid ,zayd zqipkl jenq ,zay axray ,

oia licadle dk`lnd on mrd z` lihadl zeriwz yy mirwez
oilega dpynae .legl ycew(:ek)zeidl aeh mei lg m` mby epipy

z` licadl ick ,zayd zqipkl jenq ea mirwez eid zay axra
dxeq`e aeh meia zxzen dzidy ytp lke` zk`lnn mrd
i`vena licadl minkg epwizy myky ,my epipy cer .zaya
.aeh mei `edyk s` ea licadl epwiz jk ,leg `edyk zay
m`e ,zay axra lgy mixetikd meia mirwez m` dpc `xnbd
el` mipic m`e ,zay i`vena lgd mixetikd meia milican
:lirl dx`azdy `aiwr iaxe l`rnyi iax ly zwelgna miielz
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ה'תש"פ  תמוז ו' ראשון יום עקיפה  השפעה של כוחה

:‡ ‰ÎÏ‰ ,·Î ˜¯Ù ˙Â„Ú ˙ÂÎÏ‰íéãò ézk ézL§¥¦¥¥¦
éðôa Bæ úk äàáe ,dîöò éðôa Bæ úk äàa ...Bæ úà Bæ úBLéçënä©©§¦¤¨¨©¦§¥©§¨¨¨©¦§¥
.dîöò éðôa íäî úçà ìk ïéìa÷î ¯ úøçà úeãò äãéòäå dîöò©§¨§¥¦¨¥©¤¤§©§¦¨©©¥¤¦§¥©§¨
שיש למרות  העדים, כתות  משתי אחת  כל מקבלים ולמה 

כשרותם  על  הקודמת)ספק  בפעם ששיקרו הם אולי אדם(כי לכל  כי ?

אחרת . הוכח  לא  עוד כל נפגמת  שאינה  כשרות ' 'חזקת  קיימת 

ולחייב ממונות  בדיני  להעיד באים  הם  כאשר  לכאורה, אך

הקובעת הממון חזקת  עומדת  הנתבע  לצד הרי  ממון , אדם

נאמנותם וכל ומאחר  אחרת , הוכח לא עוד כל  שלו שהממון

על  עדיפה  היא  במה  שלהם , הכשרות  חזקת  על מבוססת

שלו ? הממון חזקת 

והביאור :

של  כשרותם לגבי  השאלה  מתעוררת כאשר  מלכתחילה ,

הכשרות חזקת  מול  אל העומדת  נגדית  חזקה אין העדים,

הממונית השאלה  שהרי הנתבע)שלהם , של הממון עדיין(וחזקת

שהעדים פיה  על מכריעים  ולכן  הפרק , על עומדת  איננה 

לגבי גם  כעדים , מוחלט תוקף  מקבלים  הם ומעתה כשרים 

ממון. הוצאת

באופן לגבור  הכשרות  חזקת  בכוח שאין אף כי  ונמצא ,

כאשר עקיף , באופן עליה  גוברת  היא  הממון, חזקת  על ישיר 

ובכוח  העדים , דין  את  קובעת  הכשרות  חזקת  מלכתחילה 

ממון חזקת כנגד  לפעול ו)העדים  חו"מ צדק צמח .(שו"ת

נושאים בכמה  עקיפה ' 'השפעה  של  זה  עיקרון ומצינו 

ולדוגמא : בהלכה .

שלפניה העומר  בספירת  תלויה  השבועות  חג של  קביעותו 

השבועות) חג הוא לספירה החמישים היא(יום העומר  ספירת  והנה, .

לציבור שייכת  ואינה עצמו בפני יחיד כל  על המוטלת מצוה 

לציבור) המסורה למשל, החודש, ימי מקביעות שחג(בשונה ונמצא 

שהיום לאחר  למעשה  אך  יחידים , ידי על נקבע  השבועות 

חובת כגון  הציבור , על  דינים  גורם  הוא השבועות , כחג  נקבע 

החג. של הציבור  קרבנות  הקרבת 

של  דינים  לקבוע  יחיד של בכוחו שאין אף  על כי נמצא

החמישים יום  את  לקדש  היחיד של בכוחו מכל ֿמקום  ציבור ,

הציבור , על  דינים  בו חלים  היום  מקדושת  וכתוצאה  כחג

היחידים  ידי על נוצרה  שהקדושה  עמ'למרות ג שיחות (לקוטי

(22 הע' ,1000.

ה'תש"פ  תמוז ז' שני יום ממרא'? 'זקן של דינו נקבע מתי

:Á ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ÌÈ¯ÓÓ ˙ÂÎÏ‰?àøîî ï÷æ ïéðc ãöéëå§¥©¨¦¨¥©§¥
àeä éøä ...äàøBäì òébnä íëç Ba äøBéå ,øác àìtiL úòa§¥¤¦¨¥¨¨§¤¨¨©©¦©§¨¨£¥
øä çút ìòL ïéc úéáì ïéàáe ,íéìLeøéì ïéìBò Bnò ïé÷ìBçäå§©§¦¦¦¦¨©¦¨¦§¥¦¤©¤©©
,ìa÷å òîL íà .'ïécä àeä Ck' :ïéc úéa íäì íéøîBàå ;úéaä©©¦§§¦¨¤¥¦¨©¦¦¨©§¦¥

ìaL ìBãbä ïéc úéáì ïéàa ïlk ¯ åàì íàå ...áèeî...úéæbä úkL ¨§¦¨ª¨¨¦§¥¦©¨¤§¦§©©¨¦
ïéøîBà ïéc úéáe ."'ä øçáé øLà ,àeää íB÷nä ïî" :øîàpL¤¤¡©¦©¨©£¤¦§©¥¦§¦

.'ïécä àeä Ck' :íäì̈¤¨©¦
יושב אחד  שם , היו  דינין בתי "שלשה  המשנה: לשון זה 

לזה באין הגזית . בלשכת  יושב ואחד  הבית ... הר  פתח על

הבית ... הר פתח  mdlשעל  mixne` - erny m`– לאו ואם  ,

מן שנאמר  הגזית ... שבלשכת  הגדול דין לבית  באין ואלו  אלו

ה'" יבחר אשר ההוא  ב)המקום  פו, .(סנהדרין

יו"ט' ה 'תוספות  אם)ופירש  ד"ה :(שם

הר שבפתח דין בית היינו , - להם" אומרים  שמעו, "אם 

רק  עליו ולחולקים לחכם  הוראתם  מורים  היו ernyהבית  m`
mdizeaxn oicd z` elaiweלהורות רשאים  "אינם  אך  ,

להורות רשאים הגזית שבלשכת  הגדול דין בית  ורק  מליבם".

נאמר יורוך" אשר ככל "ועשית ... הציווי כי סברתם , פי  על 

ה ' יבחר  אשר  ההוא "במקום היושבים  הגזית)על ".(לשכת

החכם אם ממרא')ולכן , דין('זקן בית  הוראת  את  קיבל לא

הבית הר העזרה)שבפתח שבפתח דין בית הוראת 'זקן(וכן דין לו  אין

דין בית  על  רק  נאמר  יורוך" אשר ככל "ועשית ... כי ממרא '

"כיון בהוראתם  הועילו מה  כן , אם  להקשות : ויש  הגדול .

אליהם "? ישמע כשלא  מתחייב  אינו שהזקן

ומבאר :

כאשר וכתב : המשנה בגרסת  הרמב "ם  שינה זה  מטעם 

d, הבית הר  שבפתח דין  לבית  באים עמו  והחולקים  חכם

" – הדין את  דין בית  להם  odn,ואומרים  laiwe rny m`
ahenאת אומרים  היו הבית  הר  שבפתח דין  בית כלומר, ."

בית כהוראת  לעשות  מראש  עליו קיבל  החכם  אם  רק הדין

היו לא  – כהוראתם  לעשות  עליו  קיבל לא  אם  אבל הדין,

הוראתם  את  לו מצוה אומרים  כך הנשמע, דבר לומר שמצוה כשם (כי

נשמע) שאינו דבר לומר הגדול,שלא דין לבית  לבסוף  הלכו  אלא

כהוראתם . לעשות  חייבים  היו ושם 

(a"n `"it oixcdpq aeh mei zetqez)

ה'תש"פ  תמוז ח' שלישי יום זקנו? בכבוד חייב אדם האם

:‚ Y ‡ ˙ÂÎÏ‰ ‰ ˜¯Ù ÌÈ¯ÓÓ ˙ÂÎÏ‰Bà åéáà ìl÷îä©§©¥¨¦
ìl÷îk äæ éøä ¯ Bnà éáàå åéáà éáà ìl÷îä ...ì÷ñð ¯ Bnà¦¦§¨©§©¥£¦¨¦©£¦¦£¥¤¦§©¥

ìäwä øàMî ãçà[נסקל ואינו .[לוקה ¤¨¦§¨©¨¨
משנה ': ה 'כסף וכתב 

הגמרא  מדברי זו  הלכה  למד א)הרמב"ם  יב, אב(מכות כי

הבן  אין  - בשוגג  בנו את ההרוג)שהרג של גואל (אחיו נעשה 

ההרוג בן אך אביו , את להרוג  ההרוג)הדם  של בנו נעשה(בן

רש "י ומפרש  אביו. אבי  את  להרוג הדם  אלא)גואל  שבן(ד"ה

כן, ואם  להרגו. לו מותר ולכן זקנו כבוד על מוזהר  אינו  הבן

זקנו ! בכבוד  חייב  אדם  אין  הרמב "ם  לדעת  גם 
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החיים ' עץ  ב'דרך דייק  מד)וכן הרמב "ם ,(סי' בלשון

הקהל" משאר אחד  כמקלל זה הרי אביו... אבי "המקלל 

שאינו כמו  על xdfenהיינו, מוזהר  אינו כך אדם , שאר לכבד

זקנו. כבוד

הרמ"א  לדעת  סכ"ד)אך רמ סי' את(יו"ד לכבד הנכד חייב 

אביו. אבי  מכבוד יותר  חייב  אביו שבכבוד אלא  אביו , אבי

המדרש  מדברי כן  פצ"ד)והוכיח רבה "ויזבח (בראשית הפסוק  על

יצחק " אביו  לאלקי א)זבחים מו, בכבוד (בראשית אדם שחייב ,

זקנו. את  גם  לכבד  שחייב מזה  ומובן זקנו . מכבוד יותר  אביו

דעה ' ב 'שערי ס"ה)וכתב  רמ סי' :(יו"ד

ומזה זקנו, את  לכבד חייב  הנכד הרמב "ם  לדעת  גם 

שפטור להוכיח אין נסקל, אינו  אביו  אבי את  שהמקלל

ומוראו אביו בכבוד חייב  שממזר מצינו כי שהוא מלכבדו , (אף

קללתורשע) על הי"א).ופטור  פ"ו (להלן

יעקב' ה 'ברית  ז)וגם  דרוש סובר(ח"ב שהרמב "ם  מבאר

אינו מקללו ואם  זקנו, בכבוד  אדם  שחייב  המדרש  כמשמעות

לכך  וראיה  הקהל'. משאר כ'אחד מלקות  עונשו  אלא נסקל

התורה מן  שחיובה  עצמו  אב  כיבוד אביך")ממצות  את ועם("כבד

נסקל  שהמקללו  מפורש  פסוק  לולי  ה"א)זאת היה(לעיל לא 

לכבדו, חיוב  שיש  אף  זקנו  כיבוד לענין אבל סקילה , עונשו

סקילה . עונשו יהא  ומקללו, זה על שהעובר  מצינו לא

ה'תש"פ  תמוז ט' רביעי יום לקרוביו? להיטמא קטן לכהן מותר האם

:Â ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù Ï·‡ ˙ÂÎÏ‰,ìáà úåöî äøeîç änk©¨£¨¦§©¥¤
÷qòúiL éãk ,åéáBø÷ éðtî äàîhä Bì úéçãð ïäkä éøäL¤£¥©Ÿ¥¦§¥©ª§¨¦§¥§¨§¥¤¦§©¥

.íäéìò ìaàúéå íänò¦¨¤§¦§©¥£¥¤
המצות' ב 'ספר הרמב "ם כתב לז)וכן  "שציוונו(מ"ע :

איש כל כי בתורה... הנזכרים  לקרובים  הכהנים  שיטמאו

ביאר זה  חיוב  ולחזק  קרוביו... על  להתאבל חייב  מישראל 

שלא כדי  שיטמא ... הטומאה  על מוזהר שהוא  בכהן אותו 

האבלות". דין יחלש 

הכהן' 'ושב  סק"א)ובספר  שעג סי' יו"ד תשבה בפתחי הובא נו. (סי'

הסתפק :

היא לקרוביו  להיטמא  הכהן על שהמצווה  הרמב "ם לדעת

להיטמא קטן לכהן מותר  האם – עליהם שיתאבל כדי 

שחיוב כיון  אולי  או להתאבל, חייב  אינו הקטן שהרי לקרוביו

להיזהר לחנכו כדי  חינוך, מדין  הוא  מטומאה להפרישו  האב

עליו מצווה בגדלותו והרי כשיגדל, המצוה  את  ולקיים 

לקרוביו ? מטומאה להימנע  לחנכו אין לקרוביו , להיטמא

הרמב "ם  כתב הי"ב)והנה, פ"ג הרי(להלן קטן , "כהן :

מעצמו, להתטמא  בא  ואם  יטמאוהו , שלא  מוזהרים  הגדולים

לחנכו צריך  אביו אבל להפרישו, מצווין דין בית  אין 

בקדושה".

חינוך' ה 'מנחת  כתב  זה  סי'ולפי  לויה' ה'מחנה וכ"כ רסד. (מצוה

סק"א) בידים צ הקטן  את  לטמא  שלא  מוזהר  `elitשהגדול
eiaexwlאבלות בדיני  לנהוג  הקטן צריך  חינוך שמדין אף  כי  ,

לקרוביו להיטמא  עליו  אבלות הרמב"ם)ומדין  הרי(לדעת –

התורה מן  איסור דוחה ואינו  מדרבנן  הוא  (מ'אמור..חינוך

הקטנים) על גדולים להזהיר שצריך למדים .ואמרת'

צריך  אביו ואין לקרוביו להיטמא  יכול עצמו הקטן  אך

אדרבא הרי  חינוך מדין  כי בקדושה , לחנכו כדי  להפרישו 

אבלות , מצות  משום לקרוביו  להיטמא  עליו  מצוה  כשיגדל

זו. למצוה  מתחנך הוא הרי כעת , לקרוביו וכשנטמא 

ה'תש"פ  תמוז י' חמישי יום ו'שלושה' 'שלושים' 'שבעה',

:Á ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù Ï·‡ ˙ÂÎÏ‰ìL ìkíéîé äL ¨§Ÿ¨¨¦
ïî ñðøtúnä éðò äéä elôà ,äëàìî úiNòa øeñà ,íéðBLàøä̈¦¦¨©£¦©§¨¨£¦¨¨¨¦©¦§©§¥¦
.Búéa CBúa äòðöa äNBò ¯ éðò äéä íà ,Cìéàå ïàkî .ä÷ãvä©§¨¨¦¨¨¥¨¦¨¨¨¦¤§¦§¨§¥
השבעה , ימי  לשלושה: האבלות  ימי את  לחלק  מקובל

התייחסות הלכות  בכמה מצינו אולם  חודש . וי "ב  השלושים 

שבימים כאן כמבואר  הראשונים , הימים  לשלושת  גם  מיוחדת 

בשאר כן  שאין מה  לעני, אפילו במלאכה  העיסוק  נאסר אלו

הימים .

לכך: טעמים  שני  הראשונים מדברי  הביא  משנה ' וה 'כסף

האבל  יבכה  הראשונים  הימים  שבשלושת  תיקנו חז "ל  א.

החטא . מן  ופחד  שמים יראת  לידי שיבוא  כדי ביותר , ויצטער 

הראשונים הימים  שבשלושת  ב 'ירושלמי ' המבואר  לפי ב.

שתחזור וסבורה  הגוף  מעל  מרחפת  הנשמה  המיתה  לאחר 

היא משתנה , שמראהו  רואה  היא  כאשר  מכן, לאחר ורק  אליו,

והולכת .פ ונה 

את  להתיר כדי שמת אדם על עדות לעניין גם להלכה נוגעים אלו (ודברים

לאחר  כי למיתה ימים שלושה בתוך ראוהו אם אלא מעידים שאין להינשא, אשתו

בוודאות) לזהותו אפשר ואי מראהו משתנה .מכן

מיתת על ששמע  מי לגבי הטעמים , שני בין  מינה ' ו'נפקא 

זמן  לאחר משעת קרובו אבלות לנהוג שעליו למיתה יום שלושים (בתוך

בדיניםהשמיעה) גם  לנהוג  עליו  הראשון , הטעם  לפי  :

לנהוג שצריך כשם  הראשונים , הימים  שלושת  של  המיוחדים 

בכך  אין כבר השני , הטעם  לפי  אך וכו', השבעה  ימי  בדיני 

הסתלקה הנשמה  מהמיתה  ימים  שלושה  לאחר  שהרי  טעם

הגוף  ה)מעל  שמו, סי' יו"ד שו"ת סופר .(חתם

צורך  שאין היינו ככולו', היום  'מקצת  דין  לענין  גם וכך 

די השביעי וביום  הראשון  ביום  אלא שלמים , ימים בשבעה 

הימים בשלושת  הנוהגים  הדינים  ולגבי היום . במקצת 

היום מקצת  בהם  גם  לומר יש  הראשון הטעם  לפי הראשונים,

נובעת אלו  ימים של  שחומרתם  השני הטעם לפי  אך  ככולו,

עשיית להתיר אין הגוף , מעל מרחפת שהנשמה  מהעובדה 

מרחפת עדיין הנשמה  כאשר השלישי היום  בהמשך  מלאכה 

א) סי' (אושינסקי) אבילות הלכות .(ראה



קכי v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תש"פ  תמוז י"א שישי יום וחמותו  חמיו כבוד

:‰ ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù Ï·‡ ˙ÂÎÏ‰ìòå åéîç ìò íãà òøB÷å§¥©¨¨©¨¦§©
.BzLà ãBák éðtî ,BúBîç£¦§¥§¦§

יהודה ' ה 'שבט ס"ד)כתב  שמ סי' על (יור"ד קריעה  שחיוב 

חמיו על אבלות  כחיוב  אשתו, בפני  רק הוא  חמותו ועל  חמיו 

אשתו  עם  אבילות ש "נוהג  בפניהdiptaוחמותו שלא  אבל 

אבילות " נוהג ה"ה)אינו  פ"ב .(לעיל

מאהבה ' שעא)וב'תשובה סי' בהתאם(ח"ה שזהו  הוסיף 

סכ"ד)להלכה רמ סי' יור"ד כי(טושו"ע חמיו, בכבוד  אדם  שחייב 

לחמיו שאמר המלך בדוד  ראה "(שאול)מצינו  גם  ראה "ואבי

יא) כד א חמותו(שמואל בכבוד  גם חייב וכן 'אבי'. שקראו הרי ,

סקי"ט) שם ולפי(ט"ז וחמותו . חמיו  על  שקורע  כאן שנפסק  וכפי

אביו את לכבד  כחיוב  הוא  וחמותו חמיו את  לכבד החיוב  זה

הב"ח כדעת  לא  שם)ואמו, את(יור"ד לכבד  חייב  שאינו  הסובר

וכיו"ב". והידור  בקימה  הזקנים  שמכבד "כדרך רק  אלא  חמיו 

הרמ"א  כתב  ס"ד)ולמעשה  שמ סי' נוהגים(יור"ד אין  שבימינו 

וחמותו. חמיו על  לקרוע 

ה'תש"פ  תמוז י"ב קודש שבת במועד  אבלות

:‚ ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù Ï·‡ ˙ÂÎÏ‰äðMä Làø ïëå ,íéìâøä̈§¨¦§¥Ÿ©¨¨
.ïäa âäBð úeìáà éøácî øác ïéà ¯ íéøetkä íBéå§©¦¦¥¨¨¦¦§¥£¥¥¨¤

הרמב"ן א)לדעת  כד, קטן אינה(מועד בפרהסיא  אבלות  ,

שבצנעה ' ב 'דברים נוהגת  אבל במועד וכד')נוהגת  בחמין ,(רחיצה

הגמרא  מדברי כן  גירסתנו)והוכיח לפי א. ד, אבלות(כתובות שאין 

ואף ֿעלֿפי ֿכן המשתה  ימי בשבעת וכלה  בחתן נוהגת 

לדבריב 'דבר ראיה  מזה  ומביאה  אבלות , נוהגים  שבצנעה ' ים

בדברים אבלות  יש  במועד, אבלות  שאין שאף  יוחנן רבי 

שבצנעה .

שכתב וכפי  כלל, במועד  אבלות אין הרמב "ם  לדעת אך

אבלות(ה"ח)להלן עליו  חלה  לא  הרגל  בתוך מתו את  "הקובר 

של  דינו  בגמרא  ולגירסתו שבצנעה. דברים  אפילו  היינו  כלל",

נאמר  אבלות , נוהגת  שבצנעה שבדברים  יוחנן ולאzayaרבי

crena.

הריטב "א  ב)וכתב  כג, שב(מו"ק הרמב "ם zayשגירסת
ימי שמחת  כי יותר , מדויקת  שבצנעה  בדברים  אבלות  נוהגת 

טוב ליום לדמותה  ואין מדרבנן היא  וכלה  חתן של המשתה 

שמחה לדמות אפשר  אך התורה, מן היא  בו לשמוח שהמצוה 

לשבת  התורה)זו  מן שמחה מצות בה בה(שאין נוהגת  אבלות שאין

שבצנעה . בדברים אלא 

יוסף' והוי)וה 'בית ד"ה תקמח סי' נוהג(או"ח בשבת  אם  הקשה :

ביום גם  כך הדין  אין  מדוע  שבצנעה , בדברים  אבלות  דין 

שבעת שאין  וכיון ימים שבעת נוהג אבלות  דין  ומבאר : טוב ?

אבלות  מקצת  בשבת  יש  לכן  שבת , ללא  שבצנעה)ימים  (בדברים

טוב יום  לפני שהחלה  אבלות  מפסיק  טוב שיום  כיון אבל 

זו) הלכה בהמשך הוא(כמובא "דין האבלות , חלה  לא כשעדיין הרי  ,

כלל ". בו ינהוג  שלא 

התוספות סוברים  הרמב "ן שכדעת  יוסף ' ה 'בית וכתב 

שם)והרא "ש  וכך (כתובות למעשה . הלכה  היא  שכך לו ונראה

ערוך ' ב 'שלחן  ס"ד)פסק  שם נוהג(או"ח ברגל, מתו  שהקובר 

תשובה' וב 'שערי שבצנעה . בדברים עם(שם)אבלות  הוסיף 

לגמרי בטל לישב  נכון "לא כי  תורה  ללמוד  שמותר זאת 

אין דברגל דסביראֿליה  הרמב "ם  הוא ו "כדאי תורה" מדברי

שבצנעה". דבר  אפילו נוהג

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr giw sc zay(iying meil)

.xkd mewna eizey`xn zgz
:zaya zexrw zgcd zece` `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðz̈©¨¨

ïäa ìëàL úBøò÷zayaúéáøò,[dlila-]ïçéãîozip `diy ick §¨¤¨©¨¥©§¦§¦¨
ïäa ìBëàìzcerqa,úéøçL,zay jxevl `id ef dgcde zeidy ¤¡¨¥©£¦

a oda lk`y zexrwe .zxzen `idïçéãî ,úéøçLozip `diy ick ©£¦§¦¨
.íéøäva ïäa ìBëàìoda lk`y zexrweïäa ìBëàì ïçéãî ,íéøäva ¤¡¨¥©¨¢©¦©¨¢©¦§¦¨¤¡¨¥

äçðnaoda lk`y zexrw la` .dgpn zlitzl ie`xd onfa -ïî ©¦§¨¦
onf,çéãî Bðéà áeL ,Cìéàå äçðnäcer lke` epi` aeyy meyn ©¦§¨§¥©¥¥¦©

oikdl xeq`e ,leg jxevl `id ef dgcdy `vnpe ,zaya dcerq
.leg jxevl zayaúBiçBìöe úBiðBúé÷å úBñBk ìáàilk ipin mdy £¨§¦¦§¦

,dizyòá÷ ïéàL éôì ,Blek íBiä ìk CìBäå çéãî[reaw onf-] ¥¦©§¥¨©§¦¤¥¤©
ì,äiúLon mbe ,mda zezyl zeqekd z` mikixv meid lk jynae ¦§¦¨

.zay jxevl `id ozgcd ,jli`e dgpnd
:zaya zecerq yly lke`d zlrna dreny d`ian `xnbdøîà̈©

íeMî éåì ïa òLBäé éaø øîà éæt ïa ïBòîL éaø[mya-],àøt÷ øa ©¦¦§¤¨¦¨©©¦§ª©¤¥¦¦©©¨¨
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çéLî,`eai giyndy xeca eidiy mixeqidn ±ípäéb ìL dðécîe- ¨¦©¦¦¨¤¥¦Ÿ
,mpdiba miryxl ietvd yperd one.âBâîe âBb úîçìnîe¦¦§¤¤¨

zxne` .'mei' 'mei' dey dxifba cnlp df xacy zx`an `xnbd

lvpiy :`xnbdçéLî ìL Bìáçî,'mei' 'mei' dey dxifba cnlp ¥¤§¤¨¦©
àëä áéúëzay iabl,'íBé'xn`py(dk fh zeny)dWn xn`Ie' §¦¨¨©Ÿ¤Ÿ¤
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íBé'`xFPde lFcBd 'd,'åâålry cnll ,giynd `eaiy mcew `edy ©¨§©¨
.e`ea mcew eidiy mixeqidn lvpi zay zecerq ici

lvpiyeípäéb ìL dðécî,'mei' 'mei' dey dxifba cnlp mbáéúë ¦¦¨¤¥¦Ÿ§¦
àëäzay iablíúä áéúëe ,'íBé'xn`py ,'mei' mpdib iabldiptv) ¨¨§¦¨¨
(eh `,'àeää íBiä äøáò íBé'lvpi zay zecerq ici lry cnll ¤§¨©©

.mpdib ly dpicn
lvpiyeâBâîe âBb úîçìnî,'mei' 'mei' dey dxifba cnlp mbáéúë ¦¦§¤¤¨§¦

íúä áéúëe ,'íBé' àëäxn`py ,'mei' bebne beb zngln oipra ¨¨§¦¨¨
(gi gl l`wfgi),'âBâ àa íBéa'lvpi zay zecerq ici lry cnll §Ÿ

.bebne beb znglnn
äìçð Bì ïéðúBð úaMä úà âpòîä ìk ,éñBé éaø íeMî ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¦©¦¥¨©§©¥¤©©¨§¦©£¨
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,'bpFr zAXl z`xwe'ézákøäå 'ä ìò âpòúz æà'õøà éúîa ìò E §¨¨¨©©¨¤¨¦§©©©§¦§©§¦©¨¢¥¨¤

ézìëàäåE §©£©§¦

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

המשך ביקור למס' שבת ליום חמישי עמ' ק
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meil miwxt 'b m"anx ixeriyfenz a"iÎ'e -t"yz'd

ה'תש"פ  תמוז ו' ראשון יום

-mihteyxtq
zEcr zFkld¦§¥

עּׂשרים  1ּפרק ¤¤¤§¦
לעדות 1) כשרים שיהיו עד נענשים זוממים העדים שאין

לעדות  נפשות, עדות בין בהזמה ההבדל שניהם. ויזומו
או  טריפה, איש על בעדות הזמה ממון. או מכות בעונש
לא  בה שאין בעדות הזמה דין טריפה. היו עצמם שהעדים
בת  על בעדות הזמה עונש ממוני. חיוב ולא גופני עונש חיוב

שזינתה. כהן

.‡ÔÈÓlLÓ ‡ÏÂ ÔÈ˜BÏ ‡ÏÂ ÔÈ‚¯‰ ÔÈÓÓBÊ ÌÈ„Ú ÔÈ‡≈≈ƒ¿ƒ∆¡»ƒ¿…ƒ¿…¿«¿ƒ
˙e„ÚÏ ÔÈÈe‡¯ Ì‰ÈL eÈ‰iL „Ú2enÊÈÂ ,3Ì‰ÈL «∆ƒ¿¿≈∆¿ƒ¿≈¿»…¿≈∆

ÔÈc‰ ¯Ó‚pL ¯Á‡4„·Ïa Ô‰Ó „Á‡ ÌÊe‰ Ì‡ Ï·‡ .5, ««∆ƒ¿««ƒ¬»ƒ«∆»≈∆ƒ¿«
ÔÈc ¯Ób ¯Á‡ B‡ ,ÔÈc ¯Ób Ì„˜ Ì‰ÈL enÊe‰L B‡∆«¿≈∆…∆¿«ƒ««¿«ƒ

ÏeÒt B‡ ·B¯˜ Ô‰Ó „Á‡ ‡ˆÓÂ6Û‡ ,ÔÈLÚ ÔÈ‡ - ¿ƒ¿»∆»≈∆»»≈∆¡»ƒ«
‰¯BzaL ˙e„Ú ÏÎÏ eÏÒÙÂ enÊe‰L Èt ÏÚ7. «ƒ∆«¿ƒ¿¿¿»≈∆«»

בטילה,2) עדותם הרי להעיד, פסול נמצא מהם אחד שאם
(כסף  נענשים אינם וממילא ג, הלכה ה, פרק לעיל כמבואר
היה  לא אחד עד פי על שהרי מנמק: ספר" וב"קרית משנה).
זמם. כאשר בו; קורא אתה אין וממילא מתחייב, הנידון

ויוזמו.3) שי"א: וינציאה כא)4)בדפוס כ, (דברים שנאמר
הדין  שייגמר עד נהרגים אינם - בנפש" נפש עינך תחוס "ולא
כבר  וכאילו כמת, דינו - דינו שנגמר אחר כי ב). ה, (מכות

נפשו. את יח)5)לקחו (שם, שנאמר רש"י: ומפרש שם,
מקום  כל מר: ואמר - העד" שקר עד והנה השופטים "ודרשו
אחד, הכתוב לך שיפרוט עד שניים, כאן הרי "עד" שנאמר
הלכה  לקמן וראה שניהם. שיוזמו עד נהרגים שאינם מכאן,

נהרגים.6)ג. אינם ושוב ממילא, עדותם בטלה ואז
שאפילו 7) ד, הלכה י, פרק לעיל המבואר זומם, עד כדין

עדות. לכל פסול זה הרי ושילם, בלבד, ממון בעדות הוזם

.·ÔÈ‡ - enÊe‰ Ck ¯Á‡Â ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰L ‰Ê ‚¯‰∆¡«∆∆≈ƒ»»¿««»«≈»
ÔÈc‰ ÔÓ ÔÈ‚¯‰8- ˙BOÚÏ ÌÓÊ ¯L‡k :¯Ó‡pL . ∆¡»ƒƒ«ƒ∆∆¡««¬∆»««¬
‰OÚ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ9‰Ê ¯·„Â .10‰Ïaw‰ ÈtÓ11Ì‡ Ï·‡ . «¬«ƒ…»»¿»»∆ƒƒ««»»¬»ƒ

ÔÈ˜BÏ - ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰L ‰Ê ‰˜Ï12ÔBÓn‰ ‡ˆÈ Ì‡ ÔÎÂ . »»∆∆≈ƒ»»ƒ¿≈ƒ»»«»
ÂÈÏÚ·Ï ¯ÊBÁ - Ô˙e„Úa ‰Ê „ÈÏ ‰Ê „iÓ13ÔÈÓlLÓe , ƒ«∆¿«∆¿≈»≈ƒ¿»»¿«¿ƒ

BÏ14.

כשנהרג 8) נהרגים, - נהרג כשלא אם לומר, וחומר, קל מדין
וחומר). קל (=דין הדין מן עונשים שאין שכן, כל לא -

קיים"9) אחיו והרי לאחיו, לעשות זמם "כאשר שם: מכות
עשה  כאשר ולא זמם, כאשר מדגישים: אנו שאם כלומר, -
זה  הרי נהרג כבר אם קיים, שאחיו לומר, בהכרח הרי -
רש"י  והשווה שם) לתורה תמימה" ("תורה עשה" "כאשר
שהדגישה  וזהו נהרגין. אין המתחיל דיבור ב יא , בחולין
כי  נפש, תחת נפש ולא בנפש" "נפש (שם) ואמרה תורה

תחת  בו: לומר יצדק ולא נהרג, לא כשעדיין מדבר הכתוב
שם). (מלבי"ם שנהרגה הנפש תחת שמשמעה נפש,

נהרגים.10) העדים אין הנידון נהרג שקיבל 11)שאם
הכתוב  שגילה לומר, יש הרי הדין, שמצד מסיני. משה
נפטרנו  לא זה משום אבל בלבד, הזימום על אפילו שחייב
ורבי  שם). (מלבי"ם עדותו פי על מעשה נעשה כשכבר
שאם  הדבר, את מסביר לתורה בפירושו מברטנורה עובדיה
יביאו  הנהרג שקרובי סוף, לדבר אין נהרגים, - הרגו תאמר:
את  להזים יביאו הנהרגים וקרובי העדים, את להזים עדים
לעז  להוציא שלא כדי ועוד, העולם. סוף עד וכן המזימים,
לאמיתו. אמת דין דנו שלא עליהם, לומר הדיינים, על

חייב 12) היה לא אילו לומר, מקום יש מיתה בעונש רק כי
בעדתֿ ניצב (=שהוא הקב"ה מניח היה לא מיתה , הנידון
לאלוקים  המשפט כי מישראל, נפש שתאבד להסכים א'ל)
מוות, משפט לעדים אין ולפיכך בעוונו, מת ובוודאי הוא,
וראה  משנה, (כסף כן לומר מקום אין מלקות בעונש אבל

יט). פסוק שם לתורה, בממון:13)ברמב"ן לומר שאין
קוראים  אנו ותמיד בחזרה, ניתן שממון - עשה" כאשר "לא

א  ומחייבים עונשים אנו בממון כי וגם זמם", "כאשר ותם בו
"אין  הכלל: נאמר הגוף עונש על ורק וחומר, קל מדין
המתחיל  דיבור ב ד, קמא בבבא (תוספות הדין" מן עונשים
ג, פרק בתרא לבבא טוב יום בתוספות וראה זוממים). ועדים

ד. הנגנב 14)משנה זכה כאשר הקנס, בדמי הנידון וזכה
(רדב"ז). כפל בתשלומי

.‚˙È·a e„ÈÚ‰ Ì‡ ,‰‡Ó elÙ‡ ,‰LÏL ÌÈ„Ú‰ eÈ‰»»≈ƒ¿»¬ƒ≈»ƒ≈ƒ¿≈
B¯·Á ¯Á‡ Ô‰Ó „Á‡ Ïk „ÈÚ‰Â ,‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÔÈcƒ∆««∆¿≈ƒ»∆»≈∆««¬≈

¯ea„ È„k CB˙a15„Ú ÔÈLÚ ÔÈ‡ - Ô˙ˆ˜Ó enÊe‰Â , ¿¿≈ƒ¿«ƒ¿»»≈∆¡»ƒ«
Ôlk enÊeiL16¯˙È ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈa ˜ÒÙ‰ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . ∆«À»¬»ƒ»»∆¿≈≈∆»∆»≈

·¯Ï „ÈÓÏz ÌBÏL ˙Ï‡L È„k ‡e‰L ,¯ea„ È„kÓ17 ƒ¿≈ƒ∆¿≈¿≈«»«¿ƒ¿«
ÔÈLÚ - enÊe‰L ÌÈM‰Â ;˙e„Ú‰ ‰˜ÏÁ È¯‰ -18, ¬≈∆¿¿»»≈¿«¿«ƒ∆«∆¡»ƒ

È¯·„Â Ô‰È¯·c ÔÈa ‰È‰L ,ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈM‰Â¿«¿«ƒ»¬≈ƒ∆»»≈ƒ¿≈∆¿ƒ¿≈
ÔÈLÚ ÔÈ‡ - ˜ÒÙ‰ ÌÈBL‡¯‰19Èt ÏÚ Û‡Â . »ƒƒ∆¿≈≈∆¡»ƒ¿««ƒ

dlk ˙e„Ú‰ ‰ÏËaL20˙Á‡ ˙k Ô‰L ÈtÓ ;21ÏÈ‡B‰ , ∆»¿»»≈À»ƒ¿≈∆≈«««ƒ
dlk ‰ÏÒÙ - d˙ˆ˜Ó ‰ÏÒÙÂ22. ¿ƒ¿¿»ƒ¿»»ƒ¿¿»À»

חבירו.15) של אינם 16)סיומו אחת עדות שהם מכיוון
אומר: שהכתוב ב), ה, (מכות כולם שיוזמו עד נהרגים

(רש"י). כאחד הם הרי העד" שקר עד האומר:17)"והנה
י"ז. הלכה ב, פרק שבועות הלכות ראה רבי, עליך שלום

כיתי 18) כשתי הן הרי הוזמו, לא שהאחרונים פי על אף
נפרדות. לא 19)עדים והלא ייענשו, למה לכאורה,

אומר, הייתי כאחד הדין בבית שהופיעו מפני אלא הוזמו?
אומר  והכתוב רשע, עם ידם ששּתּו על לעונש הם שראויים
את  ה' פרץ אחזיהו עם "בהתחברך לז) כ, הימיםֿב (דברי
ידעו, ולא הואיל נענשים, שאינם רבינו משמיענו - מעשיך"
לא  משנה" ה"לחם ולדעת (רדב"ז). רשעים שהראשונים
אחר  להעיד שבאו כיוון יוזמו, אם אפילו האחרונים ייענשו

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22



קכג zecr zekld - mihtey xtq - fenz 'e oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

נמצא  ידם, על מיתה נתחייב שכבר הראשונים, דיבור כדי
הרוג. אדם על אלא העידו נהרג 20)שלא הנידון שאין

האחרונים. עדות פי בית 21)על לפני אחת בבת שהופיעו
נחשבים 22)הדין. הם הזמה שלעניין והטעם, א. ו, מכות

נחשבים  הם עדותם ביטול ולעניין נפרדות, עדויות כשתי
רבא, אמר המתחיל דיבור שם התוספות פירשו כאחת,
מתחילה  ועדותם העדות, בהגדת תלוי הכול שבהזמה
הם  כאחד, העידו שלא וכיוון דין, בבית העדתם משעת
אחד  נמצא לעניין: אבל נפרדות, עדויות כשתי נחשבים
העדות, ראייתם משעת מתחלת שעדותם פסול, מהם
אחד  היה שראו שבעת ומכיוון אחת, בבת הייתה וראייתם

לא. או דיבור כדי תוך העידו אם לי מה פסול, מהם

.„ÈM‰ ¯Ó‡Â ,B˙e„Ú ‰¯˜ÁÂ „Á‡‰ „ÈÚ‰23Û‡ : ≈ƒ»∆»¿∆¿¿»≈¿»««≈ƒ«
enÊe‰Â ,‰Êa ‡ˆBik Ô‰ :¯Ó‡L B‡ ,e‰BÓk È‡¬ƒ»∆»«≈«≈»∆¿«
.ÔÈÓlLÓ B‡ ÔÈ˜BÏ B‡ ÔÈ‚¯‰ Ô‰ÈL È¯‰ - Ô‰ÈL¿≈∆¬≈¿≈∆∆¡»ƒƒ¿«¿ƒ

'Ô‰' B¯·Á ˙e„Ú ¯Á‡ ¯Ó‡L „Ú ÏkL24‰Ê È¯‰ - ∆»≈∆»«««≈¬≈≈¬≈∆
B¯·Á „ÈÚ‰L BÓk „ÈÚ‰Â ¯˜ÁpL ÈÓk25ÌÈ„ÚÏ ÔÈ‡Â . ¿ƒ∆∆¿«¿≈ƒ¿∆≈ƒ¬≈¿≈¿≈ƒ

‰‚‚L ÔÈÓÓBÊ26da ÔÈ‡L ÈÙÏ ,27CÎÈÙÏ .‰OÚÓ28 ¿ƒ¿»»¿ƒ∆≈»«¬∆¿ƒ»
‰‡¯˙‰ ÌÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡29e¯‡aL BÓk ,30. ≈¿ƒƒ«¿»»¿∆≈«¿

דיבור.23) כדי זו 24)תוך תיבה ווינציאה, רומי בדפוסי
פרק 25)איננה. זרה עבודה הלכות והשווה א. ס, סנהדרין

שמעתי". כמותו אני אף אומר: השני "והעד ח הלכה ב,
ונענשים.26) חייבים שוגגים היו בדפוס 27)שאפילו

(במדבר  אומר והכתוב בהם. שאין תימן: יד בכתב וכן רומי
שיש  דבר - בשגגה" לעושה לכם יהיה אחת "תורה כט) טו,
בו  אין - מעשה בו שאין דבר שגגה, בו יש - מעשה בו
מעשה  דעביד "עד ב קנג, שבת והשווה (רדב"ז), שגגה
"ועדים  שנינו: א משנה א, פרק כריתות ובתוספתא בגופו".
קרבן, בהם אין דין בית מיתת בהן שיש פי על אף זוממים
אני  "מה ב ד, ויקרא כהנים ובתורת מעשה". בהן שאין
(=לעניין  זוממין? ועדים ואמו... אביו המקלל את מרבה
שאין  אלו יצאו ועשה, לומר: תלמוד בשגגה) קרבן הבאת

מעשה. שוגגים.28)בהם כשהם נענשים והם הואיל
שמא 29) למזיד, שוגג בין להבחין אלא התראה ניתנה שלא

י"ב, פרק סנהדרין הלכות לעיל רבינו כלשון היה, שוגג
להצריך  אפשר איך נימקו: א לג, ובכתובות ב. הלכה
בלא  הנידון את להרוג רצו הם והלא זוממין, בעדים התראה
התרו  ולא נבראה, ולא הייתה לא עדותם (=שכל התראה
"ועשיתם  אמרה: והתורה עליה), מעידים שהם ההתראה בו
הנידון  את להרוג שרצו כשם לאחיו", לעשות זמם כאשר לו

התראה. בלא אף הם ייענשו כך התראה, פרק 30)בלא
ד. הלכה י"ח,

.‰e„ÈÚ‰ Ì‡ ‰‡n‰ ˙‡ ÔÈnÊÓ ÌÈM‰L ÌLk¿≈∆«¿«ƒ¿ƒƒ∆«≈»ƒ≈ƒ
˙Á‡ ˙·a ‰‡n‰31eÈ‰ elÙ‡ Ô˙B‡ ÔÈnÊÓ Ô‰ Ck , «≈»¿«««»≈¿ƒƒ»¬ƒ»

˙k ?„ˆÈk .ÌÈL ¯Á‡ ÌÈL e‡·e ˙k ÌÈMÓÁ¬ƒƒ«»¿«ƒ««¿«ƒ≈««
,ÌÈÏLe¯Èa ÔBÚÓL ˙‡ ‚¯‰L Ô·e‡¯ ÏÚ ‰„ÈÚ‰L∆≈ƒ»«¿≈∆»«∆ƒ¿ƒ»«ƒ

‰enÊ‰Â ÌÈ„Ú ÈL e‡·e32‰„ÈÚ‰Â ‰iL ˙k ˙‡·e , »¿≈≈ƒ∆¡ƒ»»«¿ƒ»¿≈ƒ»
,ÌÈÏLe¯Èa ÔBÚÓL ‚¯‰ Ô·e‡¯L ,dÓˆÚ ˙e„Ú d˙B‡»≈«¿»∆¿≈»«ƒ¿ƒ»«ƒ
ÔÎÂ ,‰iM‰ ˙k‰ BÊ Ì‚ ‰enÊ‰Â ÌÈM‰ Ô˙B‡ e„ÓÚÂ¿»¿»«¿«ƒ∆¡ƒ»««««¿ƒ»¿≈

Ô‰ Ôlk - ‰‡Ó elÙ‡ ,˙ÈÚÈ·¯‰ ÔÎÂ ,˙ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ¿≈»¿ƒƒ¬ƒ≈»À»≈
ÔÈ‚¯‰33ÌÈM‰ el‡ Èt ÏÚ34. ∆¡»ƒ«ƒ≈«¿«ƒ

כמאה 31) "שהשניים ג הלכה י"ח, פרק לעיל כמבואר
כשניים". והזימו.32)ומאה תימן: יד ובכתב 33)בכתב

נהרגין. כולם מאה הם אפילו תימן: אומרים 34)יד ואין
שנטלו  היא, וסוטה סרה עדות של כת זו, היא "איסטטית"
א  ה, (מכות עליו להעיד הבא כל את להזים ביניהם, עצה

וברש"י).

.ÂÔBÚÓL ˙‡ ‚¯‰L Ô·e‡¯ ÏÚ ‰„ÈÚ‰L ˙k«∆≈ƒ»«¿≈∆»«∆ƒ¿
‰BL‡¯ ˙k‰ ˙‡ ‰nÊ‰Â ‰iL ˙k ‰‡·e ,ÌÈÏLe¯Èaƒ»«ƒ»»«¿ƒ»¿≈≈»∆««ƒ»

Ô·e‡¯ ÏˆpÈÂ ,ÔÈÓÓBf‰ ÌÈ„Ú‰ e‚¯‰È -35˙k ‰‡a . ≈»¿»≈ƒ«¿ƒ¿ƒ»≈¿≈»»«
‰iM‰ ˙k‰ ˙‡ ‰nÊ‰Â ˙ÈLÈÏL36˙k‰ ‚¯‰z - ¿ƒƒ¿≈≈»∆«««¿ƒ»≈»≈««

Ô·e‡¯e ‰iM‰37˙k ‰‡a .‰BL‡¯ ˙k‰ Ïˆp˙Â , «¿ƒ»¿≈¿ƒ»≈««ƒ»»»«
˙k‰ ‚¯‰z - ˙ÈLÈÏL ˙k‰ ˙‡ ‰nÊ‰Â ˙ÈÚÈ·¿̄ƒƒ¿≈≈»∆««¿ƒƒ≈»≈««

‰BL‡¯‰Â ˙ÈLÈÏM‰38Ô·e‡¯ ÏˆpÈÂ ,39˙k‰Â «¿ƒƒ¿»ƒ»¿ƒ»≈¿≈¿««
- BÊ ˙‡ ‰nÊÓ BÊ ,˙k ‰‡Ó Ô‰ elÙ‡ ÔÎÂ .‰iM‰«¿ƒ»¿≈¬ƒ≈≈»«¿ƒ»∆

˙ÒÎ ˙k40˙‡ˆBÈ ˙ÎÂ41. «ƒ¿∆∆¿«≈

אם 36)הנידון.35) כי הראשונה, הכת שנהרגה טרם
ב. הלכה לעיל כמבואר נהרגת, השנייה אין נהרגה

היא.37) כשרה הראשונה שהכת נתברר שהרי הנידון,
הזימה 38) היא והרי היא, כשרה השנייה שהכת שנתברר

הראשונה. הרי 39)את זוממת, הראשונה הכת שאם
ונקי. צדיק הנידון נפסלת 41)להעיד.40)ראובן

חמישים  להזים יכולים שניים אם כי ונענשת. מלהעיד
ששניים  שכן, כל הקודמת, בהלכה כמבואר נפרדות, כיתות
השניים  את מזימים האחרים שניים וכל שניים, מזימים
מפורשים  רבינו דברי ובאמת משנה). (כסף הקודמים
כת  חייב, "...הנדון ו משנה א, פרק מכות בתוספתא
וכן  יוצאה" אחת וכת נכנסת אחת כת פטורה... הראשונה

שם. דוד" ב"חסדי

.Ê‰Ù¯Ë LÈ‡ ÏÚ e„ÈÚ‰L ÌÈ„Ú42- enÊe‰Â ,‚¯‰L ≈ƒ∆≈ƒ«ƒ¿≈»∆»«¿«
,ÔÈ‚¯‰ ÔÈ‡ - Ô‰È„Èa e‰e‚¯‰ elÙ‡L ;ÔÈ‚¯‰ ÔÈ‡≈∆¡»ƒ∆¬ƒ¬»ƒ≈∆≈∆¡»ƒ

‰Ù¯Ë ‡e‰L ÈÙÏ43e„ÈÚ‰Â ,‰Ù¯Ë eÈ‰L ÌÈ„Ú‰ ÔÎÂ . ¿ƒ∆¿≈»¿≈»≈ƒ∆»¿≈»¿≈ƒ
ÔÈ·iÁL ¯·„a44ÔÈ‡ - enÊe‰Â ,ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ÂÈÏÚ ¿»»∆«»ƒ»»ƒ«≈ƒ¿«≈

Ô‰ÈÓÓBÊ enÊeÈ Ì‡L ;ÔÈ‚¯‰45Ô‰ÈÓÓBÊ ÔÈ‡ -46 ∆¡»ƒ∆ƒ«¿≈∆≈¿≈∆
‰Ù¯Ë ‡l‡ enÊ‰ ‡lL ,ÔÈ‚¯‰47. ∆¡»ƒ∆…≈≈∆»¿≈»

ובה 42) רפואה לה שאין אומרים, שהרופאים מחלה, שחלה
ח. הלכה ב, פרק רוצח הלכות ראה את 43)ימות, וההורג

(סנהדרין  מת כאדם הוא שהרי אדם, מדיני פטור הטריפה
א). עליו.44)עח, אלו 46)מזימיהם.45)העובר

טריפה. שהם העדים את להרוג שזממו המזימים
שאי 47) עדות זו, עדות נמצאת פטור, הטריפה את וההורג

- להזימה יכול אתה שאי עדות וכל להזימה, יכול אתה
ט. הלכה ב, פרק רוצח הלכות והשווה (שם). עדות אינה

הדי  בית דן איך קשה, טריפה ועדיין עדי פי על מתחילה ן
אתה  אין אלה עדים הלא פיהם. על הנידון את להמית אלו,
זו  אין וממילא נהרגין, מזימיהם אין שהרי להזימם, יכול
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הדין  בית בהם הכיר לא עדותם, שבשעת וייתכן, עדות!
משנה). (כסף טריפה שהם

.ÁÚL¯ e‰eÚÈL¯‰Â ,„Á‡ ÏÚ e„ÈÚ‰L ÌÈ„Ú48ÔÈ‡L ≈ƒ∆≈ƒ«∆»¿ƒ¿ƒ∆«∆≈
Ck ¯Á‡Â ,ÔBÓÓ ·eiÁ ‡ÏÂ ‰˙ÈÓ ‡ÏÂ ˙e˜ÏÓ ‡Ï Ba…«¿¿…ƒ»¿…ƒ»¿««»
eÓÓÊ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ˜BÏ el‡ È¯‰ - enÊe‰«¬≈≈ƒ««ƒ∆…»¿
Ô‰k ÏÚ e„ÈÚ‰ ?„ˆÈk .ÔBÓÓ B·iÁÏ ‡ÏÂ ‰Ê ˙B˜Ï‰Ï¿«¿∆¿…¿«¿»≈«≈ƒ«…≈
Bn‡ ‰L¯b˙ eÈÙa :e„ÈÚ‰L ÔB‚k ,ÏÏÁ ‡e‰L49 ∆»»¿∆≈ƒ¿»≈ƒ¿»¿»ƒ

‰ˆÏÁ B‡50È¯‰ - enÊe‰Â ,ÈBÏt ÌBÈa ÈBÏt ÌB˜Óa ∆∆¿»ƒ¿¿ƒ¿¿ƒ¿«¬≈
ÔÈ˜BÏ Ô‰51‰‚‚La ‚¯‰L Ì„‡ ÏÚ e„ÈÚ‰ Ì‡ ÔÎÂ .52, ≈ƒ¿≈ƒ≈ƒ«»»∆»«ƒ¿»»

ÔÈÏBb ÔÈ‡Â ,ÔÈ˜BÏ - enÊe‰Â53ÏL B¯BL ÏÚ e„ÈÚ‰ . ¿«ƒ¿≈»ƒ≈ƒ«∆
LÙp‰ ‚¯‰L ‰Ê54ÔÈ‡Â ,ÔÈ˜BÏ Ô‰ È¯‰ - enÊe‰Â , ∆∆»««∆∆¿«¬≈≈ƒ¿≈

¯Ùk‰ ˙‡ ÔÈÓlLÓ55„·Úa ¯kÓpL ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰ . ¿«¿ƒ∆«…∆≈ƒ»»∆ƒ¿«¿∆∆
È¯·Ú56enÊe‰Â ,ÔÈ˜BÏ -57ÈtÓ el‡ ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡Â . ƒ¿ƒ¿«ƒ¿«¿»»¿»ƒ≈ƒƒ

Ô‰ ‰Ïaw‰58. ««»»≈

חלל 49)אשמה.48) זה, בן והרי מאביו, שנתעברה קודם
זרעו  יחלל "ולא טו) כא, (ויקרא ככתוב לכהונה, ופסול

לכהן 50)בעמיו". אסורה וחלוצה יבמה, של נעלו חלצה
מדברי  חלל זה, בן נמצא א). כד, (יבמות סופרים מדברי

א). ב, למכות (ר"ן אפשר 51)חכמים שאי שם, גמרא
בהם: לקיים חללים, ייעשו כהנים והם הוזמו אם לומר
ולא  לו - לו ועשיתם אומר: הכתוב שהרי - זמם" "כאשר
נפסול  ואם לעולם, זרעו את פסלת חלל, תעשהו ואם לזרעו,
זמם", "כאשר בו קיימת לא שוב זרעו, את ולא אותו רק
שם). (גמרא זרעו ואת הנידון את לפסול זמם הוא שהרי

גלות.52) שנאמר 53)וחייב תחתיו, יגלו בהם לומר שאין
הוא  - הערים" אחת אל ינוס "הוא ה) יט, (דברים ברוצח

זוממיו. (שמות 54)ולא ככתוב נפשו, כופר לשלם וחייב
נפשו". פדיון ונתן עליו יושת כופר "אם ל) כא,

אלא 55) נזקים, תשלומי כשאר ממוני חיוב אינו שהכופר
הזוממים  ואלה אדם, הרג ששורם הבעלים על הוא כפרה
עמוד  (שם אדם שום שורם הרג לא שהרי כפרה", "בני אינם
דֿה. הלכה י, פרק ממון נזקי הלכות והשווה וברש"י) ב

להימכר,56) דינו ונגמר לשלם מה לו ואין מחבירו, שגנב
ולדעת  בגניבתו". ונמכר לו אין "אם ב) כב, (שם ככתוב
שנמכר. במקום: שיימכר, כאן: לנסח יש מהרא"י" "נמוקי
אלא  זו אין נמכר, כבר שאם להימכר, דינו נגמר כלומר,
חיובי  כשאר רבו, את לעבוד אותו שמחייבים ממון, עדות

לוקים. ואינם הזוממים שמשלמים אינם 57)ממון, אבל
ולא  בגניבתו - "בגניבתו" שנאמר: זממו, כאשר נמכרים

שם). (מכות שילקו,58)בזממו מסיני, למשה נתקבל כך
שהבאנו  הדרשות שכל ממש. זממו כאשר בהם לקיים ולא
מידות, י"ג ממדרש נלמדו ולא הואיל שונים, מפסוקים לעיל

משנה). (כסף הקבלה פי על אלא נתפרשו לא כורחך על

.Ë˜Ècv‰ ˙‡ eÚÈL¯‰L ÌÈML :ÌÈÓÎÁ eÏa˜ Ck59 »ƒ¿¬»ƒ∆¿«ƒ∆ƒ¿ƒ∆««ƒ
Ô˙e„Úa ÚL¯‰ ˙‡ e˜Ècˆ‰Â60ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„Ú e‡·e , ¿ƒ¿ƒ∆»»»¿≈»»≈ƒ¬≈ƒ
˜Ècv‰ ˙‡ e˜Ècˆ‰Â ,ÌenÊ‰Â61ÚL¯‰ ˙‡ eÚÈL¯‰Â ∆¡ƒ¿ƒ¿ƒ∆««ƒ¿ƒ¿ƒ∆»»»

ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ„Ú È¯‰ -62‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ˜BÏ ¬≈≈ƒ»ƒƒƒ««ƒ∆…
B˙B˜Ï‰Ï ˜Ècv‰ eÚÈL¯‰63ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿ƒ««ƒ¿«¿¬»ƒ≈ƒ»»

·ÏÁa ¯Oa ÏÎ‡L64el‡ È¯‰ - ÊËÚL L·lL B‡ ∆»«»»¿»»∆»«««¿≈¬≈≈
ÌÓÊ ¯L‡k BÏ Ì˙ÈOÚÂ :¯Ó‡pL ÌeMÓ ÔÈ˜BÏ65. ƒƒ∆∆¡««¬ƒ∆«¬∆»«

מפשע.59) נקי שהוא מי על קשה 60)שהעלילו זו לשון
תקיים  הזמה איזו בעדותם החייב את זיכו אם כי להולמה,
"עדים  אלא: נזכר לא ב) ב, (מכות בגמרא ואמנם בהם,
אלא  לפרשה אפשר אי כורחך ועל הצדיק". את שהרשיעו
(=הצדקת) הראשונה הכת את המרשיעים זוממין, בזוממי
הצדיק, את מרשיעים נמצאו: (=הנידון), הרשע את ומזכים

המלך). עמק (הגהות הרשע את מעיקרו,61)ומצדיקים
הנידון. להרשיע.62)הוא שזממו העדים אלא 63)הם

זה  ועל הקודמת. בהלכה המנויים אלה וכל גלות, לחייבו
הצדיק  את "והצדיקו אֿב) כה, (דברים הכתוב מתכוון
שהוא  ברשע הרשע" הכות בן אם והיה הרשע את ִוהרשיעו
תענה  מ"לא ואזהרתו, שם). (מכות מדבר הכתוב זומם, עד

ב. ד, שם כמבואר שקר", עד זה 64)ברעך על שחייב ֵ
י  פרק לעיל ראה התורה, מן ג.מלקות הלכה כלומר,65),

של  פשוטו שזהו ואסמכתות, "רמזים" לשום בזה צורך אין
דינו  הרי לחבירו, מלקות לחייב אדם זמם שאם מקרא,

ללקות.

.È,Ô‰k ˙a ÌÚ Û‡pL Ô·e‡¯ ÏÚ e„ÈÚ‰L ÌÈL¿«ƒ∆≈ƒ«¿≈∆»«ƒ«…≈
‰Ù¯OÏ ˙Ù‡Bp‰ ÔÈ„Â ˜ÁÏ Ô·e‡¯ ÔÈc ¯Ó‚Â66, ¿ƒ¿«ƒ¿≈≈»≈¿ƒ«∆∆ƒ¿≈»

‡ÏÂ ÔÈ˜Á el‡ È¯‰ - ÔÈÓÓBÊ e‡ˆÓ Ck ¯Á‡Â¿««»ƒ¿¿¿ƒ¬≈≈∆¡»ƒ¿…
‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰Ê ¯·„Â .ÔÈÙ¯O67. ƒ¿»ƒ¿»»∆ƒƒ««»»

ג.66) הלכה ג, פרק ביאה איסורי בהלכות כמבואר
היא  - תישרף" באש מחללת "היא אמרו: א צ, ובסנהדרין
אשת  בועל כל כשאר אלא בשריפה, בועלה ואין בשריפה

לעשות 67)איש. זמם "כאשר שנאמר: שם, סנהדרין
מקום  כל רש"י ומפרש לאחותו" ולא לאחיו - לאחיו
הוקשו. לו חלוק, ודינם ואשה, איש מחייבים שבעדותם
קטן  שהיה כגון עדותם, פי על נידון הבועל היה לא ואפילו
הכירו  שלא או נהרג), ואינו ביאה (=שביאתו שנים תשע בן
ולא  בחנק העדים נידונים זאת בכל הבועל, את העדים
זוממיה, ולא - היא א) נא, (סנהדרין דרשו כן כי בשריפה,
א  ב, למכות (תוספות בשריפה זוממיה ואין בשריפה היא

כהן). בת זוממי המתחיל דיבור

ועּׂשרים  אחד 1ּפרק ¤¤¤¨§¤§¦
הזמה 1) כתובתה. נפרעה ולא אשה גירושי על בעדות הזמה

קינוי  עדי עינו. את וסימא עבדו שן שהפיל אדון על בעדות
גנוב. שור מכירת או טביחה בעדות הזמה שהוזמו. וסתירה
עדות  והוזמו. שנים שלוש שדה באכילת עדים כתי שלוש
ופרטיה. ומכירתו איש גניבת עדות ומורה, בסורר זוממים
ותשלומי  מיתה המחייבת רע, שם הוצאת בעדות הזמה

כאחד. ממון

.‡L‡ L¯b ÈBÏtL e„ÈÚ‰L ÌÈ„ÚBz2dÏ Ô˙ ‡ÏÂ ≈ƒ∆≈ƒ∆¿ƒ≈≈ƒ¿¿…»«»
enÊe‰Â ,‰a˙k3Ì‡ ,¯ÁÓÏ ÔÈa ÌBi‰ ÔÈa ‡BÏ‰Â ; ¿À»¿««¬≈«≈¿»»ƒ

‰a˙k ÔzÏ BÙBÒ ,L¯b4Ì„‡ ‰ˆB¯ ‰nk ÔÈ„ÓB‡ - ≈≈ƒ≈¿À»¿ƒ«»∆»»
BÊ ÏL d˙a˙Îa ÔzÏ5‰‡‰ ˙·BËa d˙B‡ ¯kÓzL ,6, ƒ≈ƒ¿À»»∆∆ƒ¿…»¿«¬»»

BÊ ‰‡‰ ˙·BË ÈÓc ÔÈÓlLÓe7‰M‡a ÔÈ¯ÚLÓe . ¿«¿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



קכה zecr zekld - mihtey xtq - fenz 'e oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

B‡ ,‰˜Ê B‡ ‰ÏBÁ ‰˙È‰ ‰M‡‰ Ì‡L .d˙a˙Î·eƒ¿À»»∆ƒ»ƒ»»¿»»¿≈»
‰a˙k‰ ÈÓc ÔÈ‡ - dÏÚa ÔÈ·Ï dÈa ÌBÏL ‰È‰L∆»»»≈»¿≈«¿»≈¿≈«¿À»
‰‡È¯a ‰M‡‰ ‰˙È‰ Ì‡ ‰ÈÓ„ BÓk ¯ÎnzLk¿∆ƒ»≈¿»∆»ƒ»¿»»ƒ»¿ƒ»

‰pË˜e8LÈ Ì‡ ,9BfL ;‰ËË˜ Ô‰ÈÈa10ÔÓ ‰·B¯˜ ¿«»ƒ≈≈≈∆¿»»∆¿»ƒ
‰˙Èn‰ ÔÓ ‰˜BÁ¯e ÔÈLe¯b‰11‰‡‰ ˙·BË ÔÈ‡ ÔÎÂ . «≈ƒ¿»ƒ«ƒ»¿≈≈«¬»»

‰a˙k ÏL ‰‡‰ ˙·BË ÈÙÏ ‰a¯Ó‰ ‰a˙k ÏL∆¿À»«¿À»¿ƒ«¬»»∆¿À»
‡È‰ È¯‰ - ÊeÊ ÛÏ‡ d˙a˙k ‰˙È‰ Ì‡L ;˙ËÚen‰«∆∆∆ƒ»¿»¿À»»∆∆¬≈ƒ

‰‡Óa ‰‡‰ ˙·BËa ˙¯kÓ12- ‰‡Ó ‰˙È‰ Ì‡Â , ƒ¿∆∆¿«¬»»¿≈»¿ƒ»¿»≈»
˙BÁÙa ‡l‡ ‰¯OÚa ˙¯kÓ dÈ‡13ÈÙk el‡ ÌÈ¯·c . ≈»ƒ¿∆∆«¬»»∆»¿»¿»ƒ≈¿ƒ

.ÌÈic‰ e¯ÚLiM ‰Ó«∆¿«¬««»ƒ

פלוני.2) ביום גירשתי,3)בפניהם, לא אומר הבעל וגם
כתובה. לה חייב כלום,4)ואיני הפסידוהו שלא נמצא

להפסידו. שרצו הכתובה כל לו לשלם נחייבם של 5)ואיך
זו. -6)אשה תתגרש או תתאלמן שאם מועטת, בהנאה

יצטרך  ולא בעלה, יירשנה - תמות ואם הלוקח, יטלנה
ולפיכך  שנתן, המעות מפסיד הלוקח נמצא כלום, לשלם
מעותיו. את מסּכן שהרי רב, סכום לאשה משלם ְֵַאינו

בדברי 7) לשון חסרון כאן יש למלך" ה"משנה לדעת לבעל.
טובת  דמי על העודף את ומשלמין להיות: וצריך רבינו.
ישלמו  ולמה להפסידו, באו האשה זכות לא שהרי, זו. הנאה
"טובת  על העודף שכל הכוונה, אלא זכותה. דמי את לבעל
סכום  אבל להפסידו, רצו זה שכל לבעל, ישלמו הנאתה"
עכשיו  גם שהרי הפסידוהו, לא הנאה" "טובת דמי
טובת  ברצון לה יתן לבעל, למכרה תרצה אם כשהוזמו,
מכתובתה  כלום תטול לא יגרשנה או ימות שאם הנאתה,
שאם  נמצא שמין), כיצד ד"ה א ג, למכות רש"י (ראה
זממו  ואלה שלשים, שוה הנאתה וטובת זוז, מאה כתובתה
עכשיו, גם שוה שהיא השלושים, להם מנכים מאה, לחייבו
להעיר  וראוי להפסידו. רצו שכך זוז, שבעים לו ומשלמים
זו. הנאה טובת דמי את ומשלימין הנוסח: תימן, שבכת"י

הנ"ל. לפירוש בהתאם תימן:9)צעירה.8)וזה בכת"י
יש. הקטטה.10)אז יסכים 11)בעלת לא שבעלה

כתובתה. לה לתת ויצטרך יגרשנה ובוודאי ממנה, לסבול
ובעלה  שתמות לחוש ואין ובריאה, היא צעירה שהרי

לזכות 12)יירשנה. כדי ממונו, לסכן ללוקח לו שכדאי
גדול. כדי 13)בסכום זוזים, עשרה לסכן להוט שאינו

א  ג, (מכות ללבו קוסם ואינו גדול שאינו בסכום לזכות
שם). הרי"ף וכפירוש ובכתובתה", "באשה

.·ÔzÏ ˙Ó ÏÚ ÊeÊ ÛÏ‡ ÈBÏÙÏ ·iÁL ‰Ê ÏÚ e„ÈÚ‰≈ƒ«∆∆«»ƒ¿ƒ∆∆«¿»ƒ≈
Ô‡kÓ14LÓÁ „Ú :¯ÓB‡ ‰Âl‰Â ,ÌBÈ ÌÈLÏL „ÚÂ ƒ»¿«¿ƒ¿«…∆≈«»≈

ÔÈ„ÓB‡ - ÔÈÓÓBÊ e‡ˆÓÂ ,ÌBÈ ÌÈLÏM‰ ¯Á‡ ÌÈL»ƒ«««¿ƒ¿ƒ¿¿¿ƒ¿ƒ
ÔzÏ Ì„‡ ‰ˆB¯ ‰nk15LÓÁ ÊeÊ ÛÏ‡ B„Èa eÈ‰ÈÂ «»∆»»ƒ≈¿ƒ¿¿»∆∆»≈

‰ÂlÏ Ôk ÔÈÓlLÓe ,ÌÈL16.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »ƒ¿«¿ƒ≈«…∆¿≈…«≈»∆

ארוך,15)מעכשיו.14) מלוה עבורו שישיג מתווך, לאיזה
מלווה  הבאה ריבית אלא תורה אסרה לא כי ריבית, זו ואין

הט"ז. פ"ה, מלוה בהל' כמבואר א.16)למלוה, ג, מכות
ורבינו  שנים", עשר ועד מכאן אומר "והוא הנוסח: ושם
קושיית  את לעורר שלא כדי שנים", חמש "עד תיקן:
והיה  המלוה, את משמטת השמיטה שנת והלא שם, הגמרא

את  לשלם הפסידוהו שהעדים נמצא מלשלם, נפטר הלווה
שונים, תירוצים שם שתירצו ואע"פ הכל? וישלמו החוב,
לא  - משמטתו השביעית שאין ב"מלוה" עוסקת שהמשנה
באופן, שנים", חמש "עד ותיקן: בזה, להאריך רבינו רצה
דחוקים  בתירוצים צורך ואין תגיע, לא השמיטה ששנת

(כסףֿמשנה).

.‚Á‚pL ‰Ê ÏL B¯BL ÏÚ e„ÈÚ‰17ÔÈÓÓBÊ e‡ˆÓÂ , ≈ƒ«∆∆∆»«¿ƒ¿¿¿ƒ
˜Ê ÈˆÁ ÔÈÓlLÓ -18¯BM‰ ÔÈ‡ Ì‡Â .19ÈˆÁ ‰ÂL ¿«¿ƒ¬ƒ∆∆¿ƒ≈«»∆¬ƒ

ÈˆÁ ÌlLÓ ÔÈ‡L ;„·Ïa ¯BM‰ ÈÓc ÔÈÓlLÓ - ˜Ê∆∆¿«¿ƒ¿≈«ƒ¿«∆≈¿«≈¬ƒ
BÙebÓ ‡l‡ ˜Ê20ÏÎ‡L ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ∆∆∆»ƒ¿ƒ»ƒ≈ƒ»»∆»«

˜Ê ÔÈÓlLÓ - BÎel‰ C¯„a ÌÈÏk ¯aL B‡ ˙B¯t≈ƒ≈≈ƒ¿∆∆ƒ¿«¿ƒ∆∆
ÌÏL21.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »≈¿≈…«≈»∆

רעהו.17) שור הבעלים 18)את אין נגיחה נזקי שעל
ליגח, שור של דרכו ואין הואיל נזק, חצי אלא משלמים
אמרו: ב כד, ובבבאֿקמא ה"ב, פ"א ממון נזקי הל' ראה

אתינן". נזקא פלגא גברא של 20)המזיק.19)"לחיובי
החי  השור את "ומכרו לה) כא, (שמות ככתוב המזיק, השור
והשור  אחד, דינר אלא שוה השור אין ואם כספו", את וחצו
שהזיק  השור הרי לו: אומר דינרים, מאה שוה היה המת

ה"ג. שם ראה ולך, קחהו היפה 21)לפניך, מן
שלם, נזק לשלם חייבים ורגל" "שן נזקי שעל שבנכסיהם.
ונקראת  ברייתה, כמנהג תמיד לעשותם רגילה שהבהמה
מועד, "כל הוא: וכלל ה"ד), פ"א, ממון נזקי (הל' "מועדת"
שור  (=כגון תם וכל שבנכסים, היפה מן שלם נזק משלם
מגופו" נזק חצי משלם תמיד), כן לעשות דרכו שאין שנגח,

ה"ז). (שם,

.„Bc·Ú ÔL ÏÈt‰L ÈBÏt ÏÚ e„ÈÚ‰22Ck ¯Á‡Â ≈ƒ«¿ƒ∆ƒƒ≈«¿¿««»
BÈÚ ˙‡ ‡nÒ23„·Ú‰ ÈÓc ÔB„‡Ï ÔÈÓlLÓ - enÊe‰Â , ƒ≈∆≈¿«¿«¿ƒ»»¿≈»∆∆

BÈÚ ÈÓ„e24ÏÈt‰ Ck ¯Á‡Â BÈÚ ˙‡ ‡nqL e„ÈÚ‰ . ¿≈≈≈ƒ∆ƒ≈∆≈¿««»ƒƒ
BpL ˙‡25enÊe‰Â ,26ÔB„‡‰L ,CÙ‰ ¯·c‰ ‡ˆÓÂ , ∆ƒ¿«¿ƒ¿»«»»≈∆∆»»

BÈÚ ˙‡ ‡nÒ Ck ¯Á‡Â BpL ˙‡ ÏÈt‰27ÔÈÓlLÓ - ƒƒ∆ƒ¿««»ƒ≈∆≈¿«¿ƒ
„·ÚÏ ÔÈÚ ÈÓc28.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿≈«ƒ»∆∆¿≈…«≈»∆

כז)22) שם, (שם ככתוב לחרות, להוציאו ועליו הכנעני,
שנו". תחת ישלחנו דמי 23)"לחפשי לעבד לשלם ועליו

הוא  והרי בןֿחורין, נעשה שנו את שהפיל שמשעה עינו,
איבריו. דמי לו לשלם שחייבים בןֿחורין שרצו 24)ככל

ב): עג, (בבאֿקמא עינו דמי ולחייבו העבד את להפסידו
והלא  שואל: והראב"ד לשלומי". בעי לרב עבד כוליה "דמי
עבדו  שן שהמפיל הי"א, פ"ד חובל בהל' כתב (רבינו) הוא
(הואיל  עינו דמי לו נותן ואינו בשנו יוצא עינו, סימא ואח"כ
לו), לשלם חייב אם הוא ספק שחרור, גט לו נתן לא ועדיין
כן, אם מידו, מוציאים אין רבו) מידי (=העבד תפס ואם
לא  בעצמו שהוא העבד, עין דמי לאדון העדים ישלמו למה
ואפשר, בעדותם. הפסידוהו שלא נמצא לו, משלם היה
דמי  מהעדים האדון תפס אם אלא לומר, רבינו נתכוון שלא
העבד  תפס שאם כשם מידו, מוציאים אין עבדו, עין
מקיימים  כך מידו, מוציאים היו לא העדים (ע "פ מהאדון
"עמק  ובהגהות (לחםֿמשנה. לעשות זממו כאשר בהם
לו  וכתב שינו את שהפיל העידו שהעדים מתרץ, המלך"
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הוא  חייב שלדבריהם עינו, את סימא ואח"כ שחרור, שטר
שחרור, שטר לו כתב וכבר הואיל עינו, דמי לעבד לשלם

הכל. ישלמו שנו.25)ולפיכך דמי לו שחייב נמצא
ונמצא 26) והוזמו אלא: אינן, אלו תיבות תימן, בכת"י

המדוייק. הנוסח שזהו סובר והכסףֿמשנה וכו'. הדבר
שינו.27) מדמי מרובים שהם עינו דמי לו לשלם וחייב
קמא 28) (בבא לזכותו שרצו שינו, דמי להם שינכו אחרי

ביום  שעוד אמרו, המזימים שהעדים לומר, וצריך ב). עג,
לו  ולשלם לשחררו ונתחייב לדין האדון הועמד שלפניֿכן
אחרי  המעשה יום את המזימים איחרו אם כי עינו, דמי
עליו, שהעידו יום שבאותו נמצא הזוממים, עדות תאריך
כל  דמי האדון את להפסיד ורצו המעשה, אירע לא עדיין
שעדיין  כולו, העבד דמי לאדון לשלם עליהם א"כ העבד,
וכנראה  א, עד, שם כמבואר כלל, חיוב בר האדון היה לא
ששם  ה"ב, פי"ט לעיל שכתב מה על זה בכל סמך שרבינו

(לחםֿמשנה). האלו הפרטים כל את כלל

.‰Èep˜ È„Ú29‰¯È˙Òe30ÔÈ˜BÏ - enÊe‰L31„Ú ‡a . ≈≈ƒ¿ƒ»∆«ƒ»≈
‰¯È˙Òe Èep˜ ¯Á‡ ‰˙fL „ÈÚ‰Â „Á‡32‡ˆÓÂ] , ∆»¿≈ƒ∆»¿»««ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»

d˙a˙k ÌlLÓ - ÌÓBÊ „Ú‰ B˙B‡33Ô‰Â ,ÌÈL eÈ‰ . »≈≈¿«≈¿À»»»¿«ƒ¿≈
[‰‡Óh‰Â ‰¯È˙q‰Â Èepw‰ È„Ú34- ÔÈÓÓBÊ e‡ˆÓÂ , ≈≈«ƒ¿«¿ƒ»¿«À¿»¿ƒ¿¿¿ƒ

ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â ,‰a˙k‰ „‚k ÔÈÓlLÓ35‡Ï ‰nÏÂ . ¿«¿ƒ¿∆∆«¿À»¿≈ƒ¿»»…
da e¯˙‰ ‡lL ÈÙÏ ?‰‡ÓËa e„ÈÚ‰ È¯‰Â ,e‚¯‰È36. ≈»¿«¬≈≈ƒ¿À¿»¿ƒ∆…ƒ¿»

פלוני.29) עם תיסתר שלא באשתו הבעל שהתרה
לה 30) שקינא אחרי פלוני עם שנסתרה עליה שמעידים

מי  שתשתה עד בעלה על אסורה זו והרי עליו, בעלה
ה"ב. פ"א, סוטה הל' ראה "לא 31)המרים, על שעברו

ואע"פ  ה"ט. פ"כ, לעיל וכמבואר שקר", עד ברעך תענה
עדים  נמצאו כתובתה, תפסיד המרים מי תשתה לא שאם
ש"לא  ממון, משלמים אינם זאת בכל ממון, הפסידוה אלו
והם  לשתות, מסירובה אלא כתובתה" מפסדת היא מכוחם
וב"קרבן  ה"א, פ"א סוטה (ירושלמי להשקותה אלא באו לא

שם). שותה,32)העדה" ואינה בעלה, על נאסרה והרי
הי"ד. פ"א, סוטה בהל' כמבואר כתובה, בלא ויוצאת

לעיל 33) כמבואר לוקה, אינו המשלם שכל לוקה, אינו אבל
והוזם, אחד עד שאפילו רבינו, מדברי ונראה ה"א. פי"ח,
וכן  זמם. כאשר משלם זה הרי לשלם, הנידון שחייב כל
אחד. עד ד"ה א ד, בבבאֿמציעא ה'תוספות' מדברי נראה
בזה. שנסתפק ה, ס"ק לח סימן חו"מ החושן" ב"קצות וראה

שראוה 34) הטומאה, על וגם הסתירה על גם שמעידים
אם  כי נתכוונו, כתובתה להפסידה ובוודאי בפניהם, נבעלת
להעיד  להם היה לא בעלה, על לאוסרה אלא נתכוונו לא
לא  אם לבעלה נאסרה בלבד בסתירה שהרי הטומאה, על
ה"ז. פ"י, שבועות הל' והשווה המשנה'), ('מרכבת תשתה

יב.35) אות לעיל בלא 36)כאמור נהרג אדם ואין
שלא  נמצא ה"אֿב, פי"ב, סנהדרין בהל' כמבואר התראה,
חיוב  צד כאן שיש שאע"פ רבינו ומשמיענו להרגה. נתכוונו
משלמים  בה התרו כשלא זאת בכל בה, התרו אילו מיתה,
וראה  (רדב"ז), מזה" גדול "בדין נתחייבו לא שהרי ממון,

ה"ה. פט"ז, סנהדרין הל' לעיל רבינו לשון

.Â¯ÎÓ B‡ Á·ËÂ ·bL ‰Ê ÏÚ e„ÈÚ‰L ÌÈL37, ¿«ƒ∆≈ƒ«∆∆»«¿»«»«

Ïk‰ ˙‡ ÔÈÓlLÓ - enÊe‰Â38,·bL ÌÈL e„ÈÚ‰ . ¿«¿«¿ƒ∆«…≈ƒ¿«ƒ∆»«
el‡ enÊe‰Â ,¯ÎÓ B‡ Á·hL ÌÈ¯Á‡ ÌÈL e„ÈÚ‰Â¿≈ƒ¿«ƒ¬≈ƒ∆»«»«¿«≈
,ÏÙk ÈÓeÏLz ÔÈÓlLÓ ÌÈBL‡¯‰ È¯‰ - el‡Â»≈¬≈»ƒƒ¿«¿ƒ«¿≈∆∆

‰LÏLe ÌÈL ÔÈÓlLÓ ÌÈB¯Á‡Â39enÊe‰ . ¿«¬ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ¿»«
ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ ·pb‰ È¯‰ - „·Ïa ÌÈB¯Á‡‰40, »«¬ƒƒ¿«¬≈««»¿«≈«¿≈∆∆

‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ·pbÏ ÔÈÓlLÓ ÌÈB¯Á‡‰ ÌÈ„Ú‰Â¿»≈ƒ»«¬ƒ¿«¿ƒ««»«¿≈«¿»»
‰MÓÁÂ41‰ÏËa - ÌÓBÊ ÌÈB¯Á‡‰ ÔÓ „Á‡ ‡ˆÓ . «¬ƒ»ƒ¿»∆»ƒ»«¬ƒ≈»¿»

‰iL ˙e„Ú42- ÌÓBÊ ÌÈBL‡¯‰ ÔÓ „Á‡ ‡ˆÓ . ≈¿ƒ»ƒ¿»∆»ƒ»ƒƒ≈
˙e„Ú‰ Ïk ‰ÏËa43‰ÁÈ·h‰ ÔÈ‡ - ‰·b ÔÈ‡ Ì‡L ; »¿»»»≈∆ƒ≈¿≈»≈«¿ƒ»

ÌeÏk ÌlLÏ Bz·iÁÓ ‰¯ÈÎn‰ B‡44. «¿ƒ»¿««¿¿«≈¿

תחת 37) צאן וארבע השור, תחת בקר חמשה לשלם וחייב
לז). כא, (שמות בתורה ככתוב עב,38)השה, בבאֿקמא

עדות  ממילא בטלה הגניבה, על שכשהוזמו ואע"פ ב.
- כלום מחייבתו הטביחה אין גניבה אין שאם הטביחה,
פי"ח  לעיל (ראה היא הזמה תחילת הכחשה רבינו סובר
(לחםֿ זוממים נעשו הטביחה על אח"כ וכשהוזמו ה"ד),
שם). למשנה איגר עקיבא רבי ובתוספות משנה,

(בבאֿקמא 39) השה תחת - ושנים השור; תחת - שלשה
הגניבה.40)שם). עידי ארבעה 41)ע"פ עד שישלימו

כאמור  ושלשה, שנים אלא ישלמו לא ולמעשה וחמשה,
שם: בבבאֿקמא המשנה שלשון להעיר, וראוי הקודם. בדין

שלשה". תשלומי משלמים בה 42)"והם שנמצא שעדות
ה"ג, פ"ה לעיל כמבואר העדות, כל בטלה להעיד, פסול
והאחרונים  הראשונים, העדים ע"פ כפל משלם הגנב נמצא
כולם, שיזומו עד ממון משלמים עדים שאין פטורים,

ה"א. פ"כ, לקמן פטורים.43)כמבואר והם פטור והוא
פטורים, והם ראשונה. עדות בטלה שהרי מכפל, פטור הוא
שנים  הוזמו אם אבל כולם, שיוזמו עד נענשים אינם שהרי
שנים  לתשלומי ובנוגע כפל. משלמים היו הראשונים

בסמוך. כמבואר הנידון פטור ג"כ שמא 44)ושלשה
(משנה  שלו מכר או שטבח נמצא לו, מכרוהו הבעלים

שם). איגר, עקיבא רבי וכפירוש שם, בבבאֿקמא

.ÊÌÈL LÏL BÊ ‰„O ÏÎ‡L e„ÈÚ‰L ÌÈL45, ¿«ƒ∆≈ƒ∆»«»∆»»ƒ
ÔÈÓÓBÊ e‡ˆÓÂ46‰„O‰ ÏÚ·Ï ÔÈÓlLÓ -47ÈÓc ¿ƒ¿¿¿ƒ¿«¿ƒ¿«««»∆¿≈

‰„O‰48ÌÈLe ,‰BL‡¯ ‰L dÏÎ‡L ÌÈL e„ÈÚ‰ . «»∆≈ƒ¿«ƒ∆¬»»»»ƒ»¿«ƒ
,˙ÈLÈÏL ‰L dÏÎ‡L ÌÈLe ,‰iL ‰L dÏÎ‡L∆¬»»»»¿ƒ»¿«ƒ∆¬»»»»¿ƒƒ

ÔÈLlLÓ - Ôlk enÊe‰Â49˙e„ÚL Èt ÏÚ Û‡L .Ô‰ÈÈa ¿«À»¿«¿ƒ≈≈∆∆««ƒ∆≈
Ô‰ ˙Bi„Ú LÏL ‰˜ÊÁ‰50˙Á‡ ˙e„Úk Ô‰ È¯‰ - «¬»»»≈À≈¬≈≈¿≈««

‰nÊ‰Ï51ÌÚ Û¯ËˆÓ „Á‡Â ,ÌÈÁ‡ ‰LÏL ,CÎÈÙÏ . «¬»»¿ƒ»¿»«ƒ¿∆»ƒ¿»≈ƒ
Á‡Â „Á‡ Ïk„52‰L ‰La e„ÈÚ‰Â ,53el‡ È¯‰ - »∆»¿∆»¿≈ƒ¿»»»»¬≈≈

‰˜ÊÁ‰ Ô‰a Ìi˜˙˙Â ,˙Bi„Ú LÏL54˙e„Úk Ô‰Â , »≈À¿ƒ¿«≈»∆«¬»»¿≈¿≈
ÔÈÁ‡‰ ‰LÏL È¯‰ - Ôlk enÊe‰ Ì‡L ;‰nÊ‰Ï ˙Á‡«««¬»»∆ƒ«À»¬≈¿»»«ƒ
„Á‡ Ïk ÌÚ Û¯ËˆpL ‰ÊÂ ,‰„O‰ ÈÓ„ ÈˆÁ ÔÈÓlLÓ¿«¿ƒ¬ƒ¿≈«»∆¿∆∆ƒ¿»≈ƒ»∆»

‰ÈÓ„ ÈˆÁ ÌlLÓ Ô‰Ó55. ≈∆¿«≈¬ƒ»∆»

בה 45) וזכה חזקה, היא הרי רצופות שנים שלש ואכילת
ה"ב. פי"א, ונטען טוען בהל' כמבואר שבאו 46)המחזיק,

זמן, באותו והלא זו, חזקה ראיתם איך להם: ואמרו שנים
הייתם. המחזיק.47)עמנו על שרצו 48)המערער
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א). נו, (בבאֿבתרא מהמחזיק יטול עצמה והקרקע להפסידו,
שרצו 49) הממון שליש תשלם כת שכל ביניהם, מחלקים

הראשונים  ואין ה"א. פי"ח, לעיל וראה המערער, את לחייב
המחזיק, את לחייב אלא באנו לא אנו לטעון: יכולים
כיון  - אחת שנה במשך שאכל הפירות את שישלם
להחזיקו  באו לטובתו ודאי לביתֿדין, הביאם שהמחזיק
שם, (בבאֿבתרא שאכל פירות לחייבו ולא בקרקע,
לעיל  בביאורנו וראה ביניהם). משלשים ד"ה וב'תוספות'

לט. אות ה"ה, נפרדת,50)פ"ג שנה על מעידה כת שכל
מעידה. זו אין - זו שמעידה מה ביניהן,ל 51)ועל שלש

הכתות. כל שיוזמו עד זוממים נעשים העדים אין וכן
זר.52) שנה 53)איש בכל והעידו שי"א: ויניציאה בדפוס

אחר  ואיש מעיד, אחד אח היה שנה כל על כלומר, ושנה.
השנים. שלש כל על להעיד כולם עם זו 54)הצטרף ואין

האח  העיד לא זה, אח שהעיד שנה שעל קרובים, עדות
מו. אות ובביאורנו ה"ז, פ"ד לעיל וראה וכן 55)השני.

שכולן  כולן. שיוזמו עד זוממת נעשית מהן אחת כת שאין
מועילה  עדותן ואין בקרקעו, המחזיק את להחזיק נתכוונו
(בבאֿבתרא  להזמה אחת כעדות הן הרי ולפיכך זו, בלא זו

ב). נו, שם

.Á‰Ê ¯BML Ô˙e„Úa Ìi˜˙pL ÌÈ„Ú Èzk LÏL»ƒ≈≈ƒ∆ƒ¿«≈¿≈»∆∆
„ÚeÓ56ÔÈÓÓBÊ ‰iLe ‰BL‡¯ ˙k ˙‡ˆÓÂ ,57Ôlk - »¿ƒ¿≈«ƒ»¿ƒ»¿ƒÀ»

ÔÈ¯eËt58ÌlLÏ ÔÈ·iÁ Ôlk - ÔÈÓÓBÊ ÔzLÏL e‡ˆÓ . ¿ƒƒ¿¿¿»¿»¿ƒÀ»«»ƒ¿«≈
˜Êp‰59˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ ,Ìz ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡L ;60. «∆∆∆««ƒ∆»¿«≈¬ƒ∆∆

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na61˙‡ ‰Ê ÔÈÊÓB¯ Ôlk eÈ‰Lk «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»À»¿ƒ∆∆
‰Ê62ÔÈÙeˆ¯ e‡aL B‡ ,63ÏÚa ÔÈ¯ÈkÓ eÈ‰L B‡ , ∆∆»¿ƒ∆»«ƒƒ««

¯BM‰ e¯Èk‰ ‡ÏÂ ¯BM‰64;˙Á‡ ÌL ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ «¿…ƒƒ«¬»ƒ≈»««
ÔÈ¯eËt ‰iLe ‰BL‡¯ ˙k È¯‰ - el‡Ó65Ô‰ È¯‰L ; ≈≈¬≈«ƒ»¿ƒ»¿ƒ∆¬≈≈

eÚ„È ‡ÏÂ ,˜Ê ÈˆÁ B·iÁÏ ‡l‡ e‡a ‡Ï :ÔÈ¯ÓB‡¿ƒ…»∆»¿«¿¬ƒ∆∆¿…»«¿
„ÚeÓ ‰OÚÈÂ ˙¯Á‡ ˙k ‡B·zL66. ∆»««∆∆¿≈»∆»

שלם,56) נזק בעליו ישלם יגח, אם ומעתה לנגוח, רגיל
אלא  הראשונות נגיחות בשלש משלם שאינו ל"תם" בניגוד
כל  - "מועד ב): כג, (בבאֿקמא המשנה ולשון נזק. חצי
כט) כא, (שמות הכתוב כלשון ימים", שלשה בו שהעידו
ולא  בבעליו והועד שלשום, מתמול הוא נגח שור "ואם

הוא.57)ישמרנו". תם עדיין זה שור נמצא
בו,58) סייעו שכולם העדאה, צד של נזק חצי מתשלומי

חייבים  אבל כולם. שיוזמו עד ממון משלמים העדים ואין
לעיל  כמבואר בלבד, השור דמי או נזק חצי לנידון לשלם

חצי 59)ה"ג. לשלם תימן: בכת"י וכן ויניציאה, בדפוס
לו  גרמו שכולם ההעדאה, צד של נזק לחצי והכוונה, נזק.
אין  שלישית נגיחה שעל ואע"פ שלם. נזק מעתה לשלם
וממילא  להעידו שבאו כיון - נזק חצי אלא משלם המועד
כמה  אומדים הרביעית, הנגיחה על שלם נזק לשלם יתחייב
א. כד, בבאֿקמא ('תוספות' וישלמו מדמיו זה שור נפחת

ישמרנו). ולא אין 60)ד"ה הראשון, נזק שבחצי יוצא,
כלום, העידו לא אפילו שהרי מצטרפות, הראשונות הכיתות
שהוא  ה"תמות" צד את לשלם חייבת השלישית הכת היתה
עם  להצטרף אלא הראשונות הכתות הועילו ולא נזק, חצי
אחת  לעדות נעשו ובזה שלם, נזק לחייבו השלישית

של 61)(כסףֿמשנה). נזק חצי לשלם אחת עדות שנעשו
ההעדאה. ונתכוונו 62)צד באלו, אלו וידעו להעיד,

באו.63)לייעדו. לייעדו ובוודאי כאחד, כולם
אינו 64) תם שור שהרי נזק, חצי לחייבו נתכוונו לא ובוודאי

הוא, שור איזה יודעים שאין ומכיון "מגופו", אלא משלם
אלא  נתכוונו לא ועלֿכרחך בעליו, את לחייב איֿאפשר
ועליו  בעדרו, נגחן אחד שור לבעלים יש לומר: לייעדו,
יתחייב  - יגח מהם מי שאם בקרו, כל את היטב לשמור

שלם. נזק צד 65)לשלם של נזק חצי בדמי מלהשתתף
השלישית 66)ההעדאה. הכת עם קשר כל להם ואין

חזקה" ב"עדות הקודמת בהלכה אבל ב). כד, (בבאֿקמא
כעדות  הם הרי האלו, התנאים כל בהם נתקיימו לא אפילו
לטובתו  ודאי בביתֿדין, להעיד הביאם שהמחזיק כיון אחת,
שאכל, הפירות לשלם לחייבו ולא בקרקע, להחזיקו באו
ב  נו, בבבאֿבתרא ('תוספות' מזו זו הכתות ידעו ובוודאי

מיימוניות). בהגהות וכן משלשין, ד"ה

.Ë‰¯BÓe ¯¯BÒ Ô·a e„ÈÚ‰L ÌÈL ÔÎÂ67˙e„Ú ¿≈¿«ƒ∆≈ƒ¿≈≈∆≈
‰BL‡¯‰68˙e„Ú ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰Â Ì‰È¯Á‡ ÌÈL e‡·e , »ƒ»»¿«ƒ«¬≈∆¿≈ƒ»»≈
‰B¯Á‡‰69˙k - Ô‰ÈzL enÊe‰Â ,‚¯‰È daL »«¬»∆»≈»≈¿«¿≈∆«

˙‚¯‰ dÈ‡Â ‰˜BÏ ‰BL‡¯‰70ÌÈÏBÎiL ÈtÓ , »ƒ»»¿≈»∆¡∆∆ƒ¿≈∆¿ƒ
e‡a B˙B˜Ï‰Ï :¯ÓBÏ71,˙‚¯‰ ‰B¯Á‡‰ ˙k Ï·‡ ; «¿«¿»¬»«»«¬»∆¡∆∆

‚¯‰ ‡e‰ „·Ïa Ô‰Èt ÏÚL72‰B¯Á‡‰ ˙k‰ ‰˙È‰ . ∆«ƒ∆ƒ¿«∆¡»»¿»««»«¬»
:ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈLe ,·‚ eÈÙa :ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈL ,‰Úa¯‡«¿»»¿«ƒ¿ƒ¿»≈»«¿«ƒ¿ƒ

ÔÈ‚¯‰ Ôlk - enÊe‰Â ,ÏÎ‡ eÈÙa73ÌÈL e„ÈÚ‰ . ¿»≈»«¿«À»∆¡»ƒ≈ƒ¿«ƒ
el‡ È¯‰ - enÊe‰Â ,B¯ÎÓe Ï‡¯OiÓ LÙ ·‚ ‰fL∆∆»«∆∆ƒƒ¿»≈¿»¿«¬≈≈

ÔÈ˜Á74ÌÈ¯Á‡ ÌÈL e„ÈÚ‰Â ,B·bL ÌÈL e„ÈÚ‰ . ∆¡»ƒ≈ƒ¿«ƒ∆¿»¿≈ƒ¿«ƒ¬≈ƒ
È„Ú enÊe‰L ÔÈa ‰·‚ È„Ú enÊe‰L ÔÈa ,B¯ÎnL∆¿»≈∆«≈≈¿≈»≈∆«≈≈
‡È‰ ‰·b‰L ;˙‚¯‰ ‰nÊe‰L Ô‰Ó ˙k Ïk - ‰¯ÈÎÓ¿ƒ»»«≈∆∆«»∆¡∆∆∆«¿≈»ƒ

‰˙ÈÓÏ ‰Ê ÏL B·eiÁ ˙lÁz75B¯ÎnL ÌÈL e„ÈÚ‰ . ¿ƒ«ƒ∆∆¿ƒ»≈ƒ¿«ƒ∆¿»
Ï‡¯Oi‰ ‰ÊÏ76B·bL ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰ ‡ÏÂ ,enÊe‰Â , ¿∆«ƒ¿»≈¿«¿…»»≈ƒ∆¿»

‰Ê ‰È‰ ‡Ï enÊe‰ ‡Ï elÙ‡L ;ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰ -¬≈≈¿ƒ∆¬ƒ…«…»»∆
È„Ú e‡a .Èz¯ÎÓ Èc·Ú :¯ÓBÏ ÏBÎiL ÈtÓ ,‚¯‰∆¡»ƒ¿≈∆»««¿ƒ»«¿ƒ»≈≈

‰¯ÈÎÓ È„Ú enÊe‰L ¯Á‡ ‰·‚Ô˙B‡ eÈ‡¯ elÙ‡ , ¿≈»««∆«≈≈¿ƒ»¬ƒ»ƒ»
‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈÊÓB¯77ÔÈ‚¯‰ ÔÈ‡ -78. ¿ƒ∆∆∆≈∆¡»ƒ

ואכלם 67) שגנב, במה ויין בשר וקנה אביו, משל שגנב
ה"ב. פ"ז, ממרים הל' לקמן כמבואר ברעבתנות,

ה"ז).68) (שם בלבד מלקות אלא עליה חייב שאינו
כנ"ל.69) ואכל שנית בעדותה 70)שגנב שגרמה אע"פ

גומרים  היו לא העידה לא אילו כי השניה, בעדות שיהרג
השניה. בעדות להריגה דינו להרגו.71)את נתכוונו ולא

לא 72) ועלֿכרחך הראשונה, בפעם לקה שכבר ידעה שהרי
עצמה. בפני שלימה עדות זו והרי להרגו, אלא באה

על 73) נהרג שאין לחברתה, צריכה משתיהן כת שכל
נתכוונו  שתיהן נמצאו לבדה, האכילה על או לבדה, הגניבה
"חצי  על רק מעידה מהן כת שכל ואע"פ להרגו, בעדותן
פ"ד  לעיל וראה ב), פו, (סנהדרין לחייבו מצטרפות - דבר"

שם. ובביאורנו הגנב 74)ה"ז, "ומת ז) כד, (דברים ככתוב
(שם  חנק אלא אינה סתם בתורה האמורה מיתה וכל ההוא",

הי"ג. פט"ו, סנהדרין הל' לעיל והשווה ב), כי 75)פד,
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מיתת  לאזהרת וניתן הואיל זה, לאו על מלקות עונש אין
שהן  ואע"פ להרגו, אלא באו לא ועלֿכרחך ביתֿדין,
כדעת  מיתה, לחייבו הן מצטרפות השניה, לעדות צריכות
סו, (שם דבר" חצי ואפילו - דבר "יקום האומרים החכמים

ולא 76)ב). הנמכר על מוסב וזה הזה, הישראל את שמכר
או  לישראל אם מכרו, למי לנו איכפת לא כי הלוקח, על

(כסףֿמשנה). לעידי 77)לגוי המכירה עידי שרמזו
אחר  מפרש: ורש"י אחריהם. להעיד שיבואו הגניבה
עלֿפי  הדין ונגמר גניבה עידי באו מכירה עידי שהעידו
הראשונים. שהוזמו קודם שבאו וכנראה, שניהם.

שיבואו 78) ידענו לא כשהעדנו לומר: הראשונים שיכולים
ואע"פ  שם). (גמרא כלום אינה ורמיזתם אחרינו, גניבה עידי
תירצו  כבר - מועילה? לזה זה שרמיזתם נפסק ה"ח שלעיל
דיני  בין לחלק שיש לן, קמשמע ד"ה שם ה'תוספות'
הרמיזה  אין האחרונים שבאלו נפשות, לדיני ממונות

קובעת.

.È‰˙fL ÌÈ„Ú ‡È·‰L BzL‡ ÏÚ Ú¯ ÌL ‡ÈˆBÓƒ≈««ƒ¿∆≈ƒ≈ƒ∆»¿»
‰Òe¯‡ ‡È‰Lk79È¯‰ - ÌenÊ‰Â ÌÈ„Ú ‰È·‡ ‡È·‰Â , ¿∆ƒ¬»¿≈ƒ»ƒ»≈ƒ∆¡ƒ¬≈

ÔÈ‚¯‰ ÏÚa‰ È„Ú80enÊ‰Â ÌÈ„Ú ‡È·‰Â ÏÚa‰ ¯ÊÁ . ≈≈«««∆¡»ƒ»««««¿≈ƒ≈ƒ¿≈≈
ÔBÓÓ ÔÈÓlLÓe ,ÔÈ‚¯‰ ·‡‰ È„Ú È¯‰ - ·‡‰ È„Ú81 ≈≈»»¬≈≈≈»»∆¡»ƒ¿«¿ƒ»

ÌÈc ¯Ó‚ ÏÚa‰ È„ÚL ÈtÓ - ÔÈ‚¯‰ .ÏÚaÏ«««∆¡»ƒƒ¿≈∆≈≈«««ƒ¿«ƒ»
ÔÈc ¯Ó‚pL ÈtÓ - Ò˜ ÔÈÓlLÓe ,Ô˙e„Úa ‰‚È¯‰Ï«¬ƒ»¿≈»¿«¿ƒ¿»ƒ¿≈∆ƒ¿«ƒ
˙BLÙ ÔÈ·iÁ e‡ˆÓÂ ,Ô˙e„Úa Ò˜ ÌlLÏ ÏÚa‰«««¿«≈¿»¿≈»¿ƒ¿¿«»ƒ¿»

‰ÊÏ ÔBÓÓe ‰ÊÏ82‡aL ‰Ê ÏÚ e„ÈÚ‰L ÌÈL ÔÎÂ . »∆»»∆¿≈¿«ƒ∆≈ƒ«∆∆»
‰Ò¯‡Ó‰ ‰¯Ú ÏÚ83ÔÈ‡Â ÔÈ‚¯‰ - enÊe‰Â , ««¬»«¿…»»¿«∆¡»ƒ¿≈

ÔÈÓlLÓ84,ÔÈ‚¯‰ - enÊe‰Â ,ÈBÏt ÏL Bza ÏÚ ‡a ; ¿«¿ƒ»«ƒ∆¿ƒ¿«∆¡»ƒ
‰È·‡Ï Òw‰ ÔÈÓlLÓe85¯BM‰ Ú·¯ ÈBÏt .86, ¿«¿ƒ«¿»¿»ƒ»¿ƒ»««

ÔÈÓlLÓ ÔÈ‡Â ÔÈÏ˜Ò - enÊe‰Â87ÈBÏt ÏL B¯BL ; ¿«ƒ¿»ƒ¿≈¿«¿ƒ∆¿ƒ
ÔÈÏ˜Ò -88¯BM‰ ÈÓc ÔÈÓlLÓe ,89¯BM‰ ÏÚ·Ï90. ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ¿≈«¿«««

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

להיהרג.79) הנאת 80)ודינה טובת לה משלמין אין אבל
אין  נהרגים, הם ובשבילה הואיל - להפסידה שרצו כתובתה,
מן  פטור בנפשו, המתחייב שכל ממון, לה משלמין

וברש"י). ב ט, (שם ככתוב 81)התשלומין כסף, מאה
כסף". מאה אותו "וענשו יט) כב, -82)(דברים נפשות

היו  שלכאורה הרדב"ז, והעיר (שם). לבעל - וממון לעדים;
לוקה  הבעל שהרי ומלקות, ממון מיתה, חייבים העדים
הל' לעיל (ראה אותו" "ויסרו יח) (שם, ככתוב בעדותם,
- נהרגים שהם כיון אלא קלג), לאו ה"ד, פי"ט, סנהדרין
פ"ח  חובל שבהל' ואע"פ אותם. ממיתים לא מיתות בשתי
ושבר  להרגו... חבירו אחר שרדף "רודף רבינו: פסק הי"ב,
מן  פטור אדם, כל של בין הנרדף, של בין הכלים, את
שאפילו  הרי - וכו' בנפשו" מתחייב שהוא מפני התשלומין,

אדם לכל וממון לנרדף, מיתה כאן חייב - מלשלם? פטור
כלפי  זמם" "כאשר בהם לקיים שצריך חייבים, הם בהזמה

כב, בבבאֿקמא ('תוספות' עצמו בפני אחד קטל כל ד"ה
להסקל.83)תוריה). כתובתה 84)ודינו הנאת  טובת

הפסידו! מי ואת שמה, את הזכירו שלא לפי שהפסידוה,
וברש"י). א י, כתובתה,85)(סנהדרין הנאת טובת כסף

שבח  שכל לאביה, שייך קנס, בתורת אותו שמשלמים
- וממון לה, – נפשות חייבים הם והרי לאביה, נעורים
כתובתה  כסף הרי נשואה, על כשהעידו אבל לאביה.
ממון  לה משלמים אין בשבילה, שנהרגים ומכיון לעצמה,
כי  האירוסין, מן כתובה לה כשכתב ומדובר וברש"י). (שם
אישות  בהל' כמבואר בכלל, כתובה לה אין ארוסה סתם
ראשונים, שבדפוסים להעיר, וראוי (רדב"ז). הי"א פ"י,
על  הנטען לבועל ופירושו לנטען. הקנס ומשלמין הנוסח:
עליו  שטוענים אביה, על גם ליישבו אפשר אבל הנערה,

(כסףֿמשנה). זנתה מי.86)שבתו של שור פירשו ולא
השור.87) מי של יודע אינו שהרי השור, דמי
לרובע.88) נפשות סקילה,89)שחייבים לחייבו שרצו

תהרוגו". הבהמה "ואת טו) כ, (ויקרא ככתוב
רבע 90) פלוני בענין ה"ב, פי"ב לעיל וראה א. י, סנהדרין

שורי. את

ועּׂשרים  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§©¦§¤§¦
להעיד 1) שבאו זו, את זו המכחישות עדים כתי שתי דין

- מוכחשים עדים ידי על החתומים שטרות אחרת. בעדות
במקצת" "מודה שבועת חיוב פירעון. לעניין דינם מה
כתי  כמה המביא מקצתו. על מעידים שעדים בממון לכופר
אותה  על עדים הביא ולבסוף והוזמו, אחת טענה על עדים

האחרונים. עדות דין מה - הוזמו ולא טענה

.‡BÊ ˙‡ BÊ ˙BLÈÁÎn‰ ÌÈ„Ú Èzk ÈzL2„Ú ‡aL , ¿≈ƒ≈≈ƒ««¿ƒ∆∆»≈
˙¯Á‡ ˙e„Úa e„ÈÚ‰Â BÊ ˙kÓ „Á‡ „ÚÂ BÊ ˙kÓ „Á‡∆»ƒ«¿≈∆»ƒ«¿≈ƒ¿≈«∆∆

¯wL Ô‰Ó „Á‡ È‡cÂa È¯‰L ;˙e„Ú Ô‡k ÔÈ‡ -3ÔÈ‡Â , ≈»≈∆¬≈¿««∆»≈∆«»¿≈
Ô‰ÈMÓ ‡e‰ ÈÓ Úe„È4dÓˆÚ ÈÙa BÊ ˙k ‰‡a . »«ƒƒ¿≈∆»»«ƒ¿≈«¿»

˙¯Á‡ ˙e„Ú ‰„ÈÚ‰Â BÊ ˙k ‰‡·e ,˙e„Ú ‰„ÈÚ‰Â¿≈ƒ»≈»»«¿≈ƒ»≈«∆∆
dÓˆÚ ÈÙa Ô‰Ó „Á‡ Ïk ÔÈÏa˜Ó - dÓˆÚ ÈÙa5. ƒ¿≈«¿»¿«¿ƒ»∆»≈∆ƒ¿≈«¿»

וזו 2) לפלוני, מנה הלוה פלוני אומרת זו עצמה, בעדות
ה"ב. פי"ח, לעיל כמבואר הלוה, לא ואומרת מכחישה

שקרן.3) תימן: של 4)ובכת"י עדות כאן שאין נמצא
לשבועות  (רי"ף להעיד פסול מהם שאחד כשרים, שנים
מחייב  כשר אחד שעד ואע"פ ב). מז, שם ברש"י וכן פ"ז,
הנתבע  יפטר כאן - דאורייתא שבועה להשבע הנתבע את
כ"נמצא  זה הרי כאחד, הופיעו שהעדים כיון זו, משבועה
לעיל  (ראה העדות כל שבטלה פסול" או קרוב מהם אחד
שבועת  להשבע הנתבע צריך זאת שבכל אלא ה"ג), פ"ה
ללא  בעלֿפה תבעו כאילו מדבריהם, אלא שאינה "היסת",
ב). ס"ק שם בסמ"ע וכן לא, סי' לחו"מ (ב"ח עדים כל

לפסול 5) לנו אין פסולה, מהן איזו יודעים אנו ואין הואיל
בחזקת  מהן אחת כל את ומעמידים זו, את ולא זו את לא

הונא). וכרב ב. מז, (שבועות כשרות

.·ÔBÚÓL ÏÚ ‡ÈˆB‰L Ô·e‡¯„Á‡ ,˙B¯ËL ÈL ¿≈∆ƒ«ƒ¿¿≈¿»∆»
‰Óa6,˙B¯ËM‰ ÈLa ÔBÚÓL ¯ÙÎÂ ,ÌÈ˙‡Óa „Á‡Â ¿»∆¿∆»¿»«ƒ¿»«ƒ¿ƒ¿≈«¿»

BÊ eLÈÁÎ‰L ÌÈzL‰ Ô˙B‡Ó ˙Á‡ ˙k ‰Ê ¯ËL È„ÚÂ¿≈≈¿»∆«««≈»«¿«ƒ∆ƒ¿ƒ
ÔBÚÓL È¯‰ - ‰iM‰ ˙k‰ ÈM‰ ¯ËM‰ È„ÚÂ ,BÊ ˙‡∆¿≈≈«¿»«≈ƒ«««¿ƒ»¬≈ƒ¿

‰BzÁz‰ ÏÚ ¯ËM‰ ÏÚa „iL ,‰Ó ÌlLÓ7Ú·MÈÂ , ¿«≈»∆∆««««¿»«««¿»¿ƒ»«
¯‡M‰ ÏÚ8ÏÚ Ú·MiL BÊ ‰Úe·ML ,ÈÏ ‰‡¯È . ««¿»≈»∆ƒ∆¿»∆ƒ»««

ıÙÁ ˙ËÈ˜a - ¯‡M‰9˙ˆ˜Óa ‰„BÓ ÔÈ„k ,10È¯‰L ; «¿»ƒ¿ƒ«≈∆¿ƒ∆¿ƒ¿»∆¬≈
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ÌÈ¯Lk ÌÈ„Ú ÈL ÂÈÏÚ11ÔBÓn‰ ˙ˆ˜Óa ÔÈ„ÈÚÓ »»¿≈≈ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»«»
ÂÈt ˙‡„B‰ ‡‰z ‡ÏÂ ,BlÎa ¯ÙkL12‰ÏB„b ∆»«¿À¿…¿≈»«ƒ¿»

ÌÈ„Ú ˙‡„Ú‰Ó13e¯‡aL BÓk ,14. ≈«¬»«≈ƒ¿∆≈«¿

זו.6) אנו 7)מאה ואין פסולה, מהן אחת שכת כיון
השטר  דמי אלא ממנו יגבה לא לפיכך היא, איזו יודעים
אבל  מספק, ממון להוציא שאין יפסיד, הגדול ואת הקטן,
מנה  מאתיים בכלל שיש גובה, הקטן שבשטר הסכום את
וקורעים  מידו מאתיים של שטר ומוציאים וברי"ף). (שם,
אח"כ  ואם אותו, גובה בלבד אחד שטר הוציא ואם אותו.
סעיף  לא, סי' (חו"מ גםֿכן אותו גובה השני  השטר הוציא
אותו  לפני הוציאו אפילו ו, ס"ק שם הגר"א וכתב ב).
הראשון, הפסקֿדין את מבטלין ואין אותו, גובה ביתֿדין,
ה"ד. לקמן וראה דינא", "קם ב לז, ביבמות כמבואר

(רי"ף 8) ונפטר הגדול, שבשטר הסכום על הלווה נשבע
או 9)שם). בשם ונשבע ועומד בזרועו ספרֿתורה שאוחז

ה"ח. פי"א, שבועות הל' ראה לשבועת 10)בכינוי, בניגוד
ב"נקיטת  ואינה התלמוד, חכמי מתקנת שהיא "היסת"

והי"ג. ה"ז, שם כמבואר שעלֿכל11ֿ)חפץ". השטר, עדי
כשרה. מהם אחת כת מודה 12)פנים בעצמו כשהוא

השאר. על שבועה מחייבתו והודאתו עדי 13)במקצת,
מהתביעה. מקצת לשלם אותו המחייבים הל'14)השטר

כופר  והלה מנה, חבירו את שהתובע ה"י, פ"ד, ונטען טוען
ישלם  חמשים, אצלו לו שיש עליו מעידים ועדים בכל,
גדולה  פיו הודאת תהא שלא השאר, על וישבע החמשים
מודה  זה אין בשטר, שהמודה ואע"פ עדים. מהעדאת
בו  כפר ואפילו כפירתו, בו תועיל לא - שהשטר במקצת,
כדברי  בו, משועבדים נכסיו כל שהרי לשלם, חייב היה
ומסוים, ידוע בשטר כשתובעו אלא זה אין ה"ד? שם רבינו

שבשטר זוז חמשים לו: וחמשים ואומר תובעך, אני "זה"
אינו  שהרי ידוע, שטר ע"פ תובעו אינו כאן אבל שטר, בלא
מייחד  ואינו הכשר, הוא משניהם שטר איזה ולו, לנו ידוע
אינו  כזה שטר שטר, בלא ומה בשטר, הוא תובע מה לו
הרדב"ז: וכתב (כסףֿמשנה). עליו ונשבעים נכסיו, משעבד
לטרוף  יכול המלוה אין השטרות, באחד הלווה יודה אפילו
פסולים, ספק הם שעדיו כיון הלווה, לקוחות מיד חובו את
עלֿפה, כמלוה זו והרי הלקוחות, את מחייבת הודאתו אין

הלקוחות. מן גובה המלוה שאין

.‚ÈÂÏ ÏÚ ¯ËL Ô·e‡¯ ‡ÈˆB‰15˙Á‡ ˙k ÂÈ„ÚÂ , ƒ¿≈¿»«≈ƒ¿≈»«««
ÂÈ„ÚÂ ,ÈÂÏ ÏÚ ÈL ¯ËL ÔBÚÓL ‡ÈˆB‰Â ,Ô‰È˙MÓƒ¿≈∆¿ƒƒ¿¿»≈ƒ«≈ƒ¿≈»
ÚaL Ô·e‡¯ È¯‰ - Ô‰ÈLa ¯ÙBk ÈÂÏÂ ,‰iM‰ ˙k‰«««¿ƒ»¿≈ƒ≈ƒ¿≈∆¬≈¿≈ƒ¿»
LÈ Ô‰Ó „Á‡ È‡cÂaL ;ÏËBÂ ÚaL ÔBÚÓLÂ ,ÏËBÂ¿≈¿ƒ¿ƒ¿»¿≈∆¿««∆»≈∆≈

BÏˆ‡ BÏ16ÌÈÓÎÁ ˙w˙a BÊ ‰Úe·Le .17ÈÂÁ ÔÈ„k , ∆¿¿»¿«»«¬»ƒ¿ƒ∆¿»ƒ
BÒ˜t ÏÚ18. «ƒ¿»

השקרן,16)שהלווהו.15) הוא מי יודעים אנו שאין אלא
ועלֿכרחו  מהם, אחד את להפסיד יכולים אנו אין ולפיכך
(שבועות  להגבותם להם נזקק ביתֿהדין ה"עני" הלווה של

וברש"י). ב של 17)מז, דעתו (=להרגיע) להפיס כדי
פחד  ע"י ושמא השבועה, ע"י אלא ממנו יטלו שלא הלווה,
את  וישחרר מתביעתו אחד מלוה יפרוש השבועה מעונש

משטרו. רושם 18)הלווה שהוא בפנקסו, שכתוב מה על
גדול  סכום שיתקבץ עד בהקפה, מוכר שהוא מה כל את בו
לפועלים  "תן לחנוני: הבית בעל אמר ואם לו. ופורעים
אומר  והפועל נתתי, אומר: החנוני והרי לך, אתן ואני סלע...
החנוני  וכן הבית, מבעל ונוטל נשבע הפועל הרי לקחתי, לא
נשבע  והפועל שנתן..., שטען, מה הבית מבעל ונוטל נשבע
זה  שיּכלמו כדי הפועל, במעמד החנוני וכן החנוני, במעמד
ושבועה  ה"ה. פט"ז, ולוה מלוה בהל' רבינו כלשון מזה",

שם). (שבועות שם כמבואר חפץ, בנקיטת היא זו

.„˙Á‡ ˙k ÂÈ„ÚÂ ,ÔBÚÓL ÏÚ ¯ËL Ô·e‡¯ ‡ÈˆB‰ƒ¿≈¿»«ƒ¿¿≈»«««
,‰iM‰ ˙k‰ ÂÈ„ÚÂ ,ÈÂÏ ÏÚ ÈL ¯ËL ‡ÈˆB‰Â ,Ô‰Ó≈∆¿ƒ¿»≈ƒ«≈ƒ¿≈»«««¿ƒ»
ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰ - Ba ¯ÙBk Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ¿»∆»≈∆≈«ƒ≈¬≈»»
ÈMÓ „Á‡ Ìi˜Ï ÏBÎÈ Ô·e‡¯ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ .‰È‡¯‰»¿»»ƒ¿≈¿≈»¿«≈∆»ƒ¿≈

˙B¯ËL19Ò¯Ák Ô‰Ó ¯ËL Ïk È¯‰ -20ÈLe , ¿»¬≈»¿»≈∆¿∆∆¿≈
˙q‰ ÔÈÚaL ÔÈÚËp‰21ÌÈ¯·c ‰na .ÔÈ¯ËÙÂ «ƒ¿»ƒƒ¿»ƒ∆≈¿ƒ¿»ƒ«∆¿»ƒ

˙Á‡k „ÈÚ‰Ï ˙Bzk‰ ÈzL e‡aLk ?ÌÈ¯eÓ‡22Ï·‡ ; ¬ƒ¿∆»¿≈«ƒ¿»ƒ¿««¬»
Ô‰È˙MÓ ˙Á‡ ˙k ˙e„Ú Ba LiL ¯ËL ‡ÈˆBn‰ Ïk»«ƒ¿»∆≈≈«««ƒ¿≈∆
‡e‰ ÔÈa ,Ck ¯Á‡ ‡ÈˆB‰ Ì‡Â ;Ba ‰·B‚ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆∆¿ƒƒ««»≈
È¯‰ - ‰iM‰ ˙k‰ ˙e„Ú Ba LiL ¯ËL ,¯Á‡ ÔÈa≈«≈¿»∆≈≈«««¿ƒ»¬≈

ÔBL‡¯‰ ‰ÂlÓ ÔÈa ,Ba ‰·B‚ ‰Ê23¯Á‡Ó ÔÈa24; ∆∆≈ƒ…∆»ƒ≈≈«≈
‰„ÈÚ‰Â dÓˆÚ ÈÙa ‰‡a Ô‰È˙MÓ ˙k Ïk È¯‰L25. ∆¬≈»«ƒ¿≈∆»»ƒ¿≈«¿»¿≈ƒ»

איזה 19) יודעים אנו ואין הוא, פסול בוודאי משניהם שאחד
השני,20)הוא. הלווה אצל מדחהו מהלווים אחד וכל

הלווה  על הוא הכשר ושטרך הוא, פסול עלי שטרך לומר
הנתבע  נהנה - ממון ספק וכל נפשטה, שלא בעיא (שם) השני

שם. ברי"ף וכן התובע, חכמים,21)ומפסיד מתקנת שהיא
טוען  בהל' כמבואר חבירו, תביעת על בּכל" ש"כופר מי לכל

ה"ג. פ"א, פסול.22)ונטען מהם אחד בוודאי והרי
הלווה.23) מן בין תימן: ולדעת 24)בכת"י שני. מלווה

המלוה  הרי מהלווה, נכסים שקנה ללוקח הכוונה הרדב"ז,
מנכסים  שטורף בשטר, מלוה כדין חובו את ממנו טורף

מהן 25)משועבדים. אחת שכל ה"א, לעיל נתבאר וכבר
שם). הרי"ף (ע"פ עדותה ומקבלים היא כשרות בחזקת

.‰¯ÊÁÂ ,enÊe‰Â Ô˙e„Ú ‰¯˜ÁÂ ÌÈ„Ú ‡È·‰L ÈÓƒ∆≈ƒ≈ƒ¿∆¿¿»≈»¿«¿»«
,enÊe‰Â dÓˆÚ ‰Úh‰ d˙B‡a ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„Ú ‡È·‰Â¿≈ƒ≈ƒ¬≈ƒ¿»««¬»«¿»¿«
d˙B‡a ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„Ú ‡È·‰ Ck ¯Á‡Â ,˙k ‰‡Ó elÙ‡¬ƒ≈»«¿««»≈ƒ≈ƒ¬≈ƒ¿»

Úh‰˙eÎÓ ÌÈB¯Á‡‰ el‡ ˙e„Ú ˙‡ˆÓÂ ,dÓˆÚ ‰ ««¬»«¿»¿ƒ¿≈≈≈»«¬ƒ¿À∆∆
ÔÚhL ‰Ê ˜ÊÁ‰L Èt ÏÚ Û‡L .Ô‰Èt ÏÚ ÔÈc -»ƒ«ƒ∆∆««ƒ∆À¿«∆∆»«
el‡ e˜ÊÁ‰ ‡Ï È¯‰ - ÌÈ¯wL ÌÈ„Ú ‡È·‰Ï BÊ ‰ÚË«¬»¿»ƒ≈ƒ«¿»ƒ¬≈…À¿¿≈

ÔÈ¯wLÓ Ô‰L ÌÈB¯Á‡‰ ÌÈ„Ú‰26‡¯wL ¯ËL Ï·‡ . »≈ƒ»«¬ƒ∆≈¿«¿ƒ¬»¿»∆»»
¯Ú¯Ú ÂÈÏÚ27epnÓ :e¯Ó‡ÈÂ ÌÈL e‡B·iL ‡e‰Â , »»«¿»¿∆»¿«ƒ¿…¿ƒ∆

‰Ê ¯ËL BÏ ÛiÊÏ Ï‡L28¯ËM‰ Ìi˜˙pL Èt ÏÚ Û‡ , »«¿«≈¿»∆««ƒ∆ƒ¿«≈«¿»
ÂÈÓ˙BÁÓ29ÌÏBÚÏ Ba ÔÈ·Bb ÔÈ‡ -30Ì‡L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ . ≈»»≈ƒ¿»¿≈»∆ƒ∆ƒ

Ô„È ·˙k ÏÚ ÔÓˆÚa Ô‰ e„ÈÚ‰Â ¯ËM‰ È„Ú e‡a31- »≈≈«¿»¿≈ƒ≈¿«¿»«¿«»»
.Ba ÔÈ·Bbƒ

"אם 26) ב) ה, (מכות כשקרנים אותם שתחזיק לו, לשמוע
הוחזקו?!". מי ישראל כל הוחזקה, (=התובעת) היא

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



mixnnקל zekld - mihtey xtq - fenz 'f ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

פסול.27) שהוא קול עליו הוציא לחתום 28)שהלווה
בשקר. מתוך 29)עליו העדים חתימות את שזיהו

פ"ו, לעיל ראה כשרים, אחרים שטרות על חתימותיהם
משטרות  יוצא כתבֿידם שיהיה החמישי, "הדרך ה"ב:

וכו'. לכוון 30)אחרים" למד עצמו שהוא לחוש, שיש
ב  לו, (כתובות הוא ומזוייף לחתימותיהם, הדומה כתב

שאינם 31)וברש"י). ואע"פ ההלוואה, את זוכרים והם
רגלים  ידם, כתב מכירים והם הואיל עליו, חתמו אם זוכרים
לא  סי' בחו"מ והש"ך (כסףֿמשנה). כשר שהשטר לדבר,
אין  ידם, חתימת מכירים עצמם שהעדים כל מסביר, ד, ס"ק
כשזוכרים  זה וכל הוא, ומזוייף הם טועים שמא לחוש
כמבואר  בכלל, מועילה עדותם אין כן לא שאם ההלוואה,
על  מעיד אדם "שאין ה"א: פ"ח, לעיל רבינו בדברי
שזה  מעיד הוא שבשטר הממון על אלא זה, שהוא כתבֿידו
חו"מ  וראה הדבר". להזכיר כדי הוא וכתבֿידו לזה, חייב

ה. ס"ק הגר"א ובביאור א. סעיף סג, סי'

ÔÚÈÈÒc ‡ÓÁ¯ CÈ¯a¿ƒ«¬»»¿«¿»

ה'תש"פ  תמוז ז' שני יום

-mihteyxtq
mixnn zFkld¦§©§¦

LLÂ ,‰OÚ ˙BˆÓ LÏL .˙BˆÓ ÚLz ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»≈«ƒ¿»ƒ¿¬≈¿≈
ÏÚ ˙BOÚÏ (‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»«¬«
‡lL (· .ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa eÏ e¯Ó‡L ‰¯Bz‰ Ètƒ«»∆»¿»≈ƒ«»∆…
‡Ï ,‰¯Bz‰ ÏÚ ÛÈÒB‰Ï ‡lL (‚ .Ì‰È¯·cÓ ¯eÒÏ»ƒƒ¿≈∆∆…¿ƒ««»…
ÈtÓ e„ÓlL ÔLe¯Ùa ‡ÏÂ ·˙ÎaL ˙Bˆna«ƒ¿∆ƒ¿»¿…¿≈»∆»«¿ƒƒ
Ïl˜Ï ‡lL (‰ .Ïk‰ ÔÓ Ú¯‚Ï ‡lL („ .‰ÚeÓM‰«¿»∆…ƒ¿…«ƒ«…∆…¿«≈
.Ì‡¯ÈÏ (Á .Ì„aÎÏ (Ê .Ì˙Bk‰Ï ‡lL (Â .Ì‡Â ·‡»»≈∆…¿«»¿«¿»¿»¿»
ÂÈ·‡ ÏB˜ ÏÚ ‰¯BÓe ¯¯BÒ Ôa‰ ‰È‰È ‡lL (Ë∆…ƒ¿∆«≈≈∆«»ƒ

.Bn‡Â¿ƒ
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
תורה 1) עיקר הוא שבירושלים הגדול דין שבית בו, מתבאר

לדברי  קבלה דברי בין המשמעותי ההבדל שבעלֿפה.
נוטה  הדין להיכן יודע ואינך שנחלקו דין בתי שני סופרים.
אחר  הלך סופרים, בשל המחמיר; אחר הלך תורה, בשל -

המקיל.

.‡ÌÈÏLe¯ÈaL ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa2‰¯Bz ¯wÚ Ì‰ ≈ƒ«»∆ƒ»«ƒ≈ƒ«»
‰t ÏÚaL3‰‡¯B‰‰ È„enÚ Ì‰Â ,4˜Á Ì‰Óe , ∆¿«∆¿≈«≈«»»≈∆…

Ï‡¯OÈ ÏÎÏ ‡ˆBÈ ËtLÓe5‰¯Bz ‰ÁÈË·‰ Ô‰ÈÏÚÂ ,6. ƒ¿»≈¿»ƒ¿»≈«¬≈∆ƒ¿ƒ»»
‰OÚ ˙ÂˆÓ BÊ - Ee¯BÈ ¯L‡ ‰¯Bz‰ Èt ÏÚ :¯Ó‡pL7. ∆∆¡««ƒ«»¬∆ƒ¿«¬≈

CÓÒÏ ·iÁ - B˙¯B˙·e ea¯ ‰LÓa ÔÈÓ‡n‰ ÏÎÂ¿»««¬ƒ¿∆«≈¿»«»ƒ¿…
Ô‰ÈÏÚ ˙c‰ ‰OÚÓ8Ô‰ÈÏÚ ÔÚMÏÂ9. «¬≈«»¬≈∆¿ƒ»≈¬≈∆

ãycew zegiyn zecewpã

mde ,dtÎlray dxez xwir md milyexiay lecbd oicÎzia"
."l`xyi lkl `vei htyne weg mdne ,d`xedd cenr

ובין  ישראל, דייני של תפקידם בין יש מהותי הבדל

אלו  מצוות בשש "לדון נח בני נצטוו שעליו בית־הדין
העם" את ספ"ט)ולהזהיר מלכים תפקיד (הל' נח בני אצל .

נח  בני מצוות של לקיומם לדאוג הוא והדיינים השופטים
שהובא  למקרה המתאים הדין את ולהודיע בשלימותן,

לפניהם.
שבעל־פה", תורה "עיקר לראש לכל הם ישראל דייני אבל
יפרשוה, שילמדוה, כדי שבכתב התורה נמסרה להם
הדבר  מן תסור "לא ציווי ישנו דבריהם כל ועל בה, ויחדשו

ושמאל". ימין לך יגידו אשר
את  לברר וצריכים ההוראה" "עמוד גם הם לזה ובנוסף

לפועל. הוראה - למעשה שבתורה ההלכה
גם  שתפקידם ישראל" לכל יוצא ומשפט חוק "ומהם

העם. לכל יגיעו התורה שחוקי לכך לדאוג
(24 dxrde 97 cenr h"k wlg y"ewl itÎlr)

ãycew zegiyn zecewpã

."dyrÎzevn ef - jexei xy` dxezd itÎlr"

מאלו  ואחד אחד כל - והמנהגות והתקנות הגזירות "והן
כל  על והעובר להן, לשמוע מצות־עשה דברים, שלושה

בלא־תעשה".אחת  עובר מהן
שלפי  ראשון) שורש המצוות, (ספר הראב"ד השגת וידועה
כל  על כי דרבנן, ובין תורה איסורי בין הבדל כל אין זה

תסור". "לא התורה ציווי ישנו דרבנן האיסורים
הוא  לדרבנן תורה איסורי שבין ההבדל בזה: והביאור
על  הוא האיסור הרי כלשהו, דבר אסרה שכשהתורה
דם, כמו - מציאותו עצם על היינו הדבר, של ה"חפצא"
אבל  איסור. הוא שלהם שה"חפצא" חלב או שרצים
של  ה"חפצא" על אינם חכמים של והתקנות הגזירות
לחכמים  כח אין כי בלבד, ה"גברא" על כי־אם הדבר,

הדבר. של ה"חפצא" את לאסור
פרטי  גדר איסור לכל יש דאורייתא שבאיסורים ונמצא,
דרבנן  באיסורים אבל וכו', חלב איסור דם, כאיסור משלו,
אשר  הדבר מן תסור לא - ובתכנם בגדרם כולם שווים

לך. יגידו
נהיה  האם איסורים, שלושה על עבר אם להלכה: ונפק"מ

אסורים. דברים על לעבור מוחזק
לא  הרי פעמים, שלוש דאורייתא איסורי על עבר אם
פעמים. ג' האיסור אותו את עשה לא כי  מוחזק נעשה
שמכיון  - מוחזק נעשה דרבנן איסורים על עבר אם אבל
איסורים  שלושה על עבר אם שגם הרי זהה, שתכנם

מוחזק. נעשה שונים
(k oniq mihtey xtq zekln oii itÎlr)

הלכות 2) לעיל ראה שבמקדש, הגזית בלשכת היושב
ד. הלכה ולקמן ג הלכה א, פרק שהיא 3)סנהדרין

בהקדמתו: רבינו כלשון שבכתב, התורה למצוות הפירוש
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ניתנו... בפירושן בסיני, למשה לו שניתנו המצוות "כל
זו  - והמצוה שבכתב, תורה זו - תורה והמצוה'. 'והתורה

יש 4)פירושה". ומה הכתוב, את לפרש איך מורים
ממנו. יוצאה 5)להוציא "שממנו ב פו, בסנהדרין משנה

ישראל". לכל בפירוש 6)תורה עליהם, סמכה התורה
כמשפט. יפרשוה הם שרק שם.7)מצוותיה, ספרי,

אליהן.8) תימן: יד ה'9)בכתב רוח כי פירושם. על
שם). לתורה (מלבי"ם יטעו ולא ההלכה, לכוון תנהלם

.·‡Ïa ¯·BÚ - Ô˙‡¯B‰k ‰OBÚ BÈ‡L ÈÓ Ïk»ƒ∆≈∆¿»»»≈¿…
¯·c‰ ÏkÓ ¯eÒ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙10e„ÈbÈ ¯L‡ «¬∆∆∆¡«…»ƒ»«»»¬∆«ƒ

Ï‡ÓOe ÔÈÓÈ EÏ11ÈtÓ ,‰Ê Â‡Ï ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â . ¿»ƒ¿…¿≈ƒ«»∆ƒ¿≈
ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ˙¯‰Ê‡Ï ÔzpL12‰¯BnL ÌÎÁ ÏkL ;13 ∆ƒ«¿«¿»«ƒ«≈ƒ∆»»»∆∆

¯L‡ LÈ‡‰Â :¯Ó‡pL ,˜Áa B˙˙ÈÓ - Ì‰È¯·c ÏÚ«ƒ¿≈∆ƒ»¿∆∆∆∆¡«¿»ƒ¬∆
ÈtÓ Ô˙B‡ e„ÓlL ÌÈ¯·c „Á‡ .¯ÓB‚Â ÔB„Ê· ‰OÚÈ«¬∆¿»¿≈∆»¿»ƒ∆»¿»ƒƒ

‰ÚeÓM‰14‰t ÏÚaL ‰¯Bz Ì‰Â ,15ÌÈ¯·c „Á‡Â ; «¿»¿≈»∆¿«∆¿∆»¿»ƒ
‰¯Bz‰L ˙Bcn‰ ÔÓ ˙Á‡a ÌzÚ„ ÈtÓ Ìe„ÓlL∆¿»ƒƒ«¿»¿««ƒ«ƒ∆«»

Ô‰a ˙L¯„16;‡e‰ Ck ‰Ê ¯·cL Ì‰ÈÈÚa ‰‡¯Â , ƒ¿∆∆»∆¿ƒ¿»¿≈≈∆∆»»∆»
‚ÈÒ Ìe‡OÚL ÌÈ¯·c „Á‡Â17‰Ó ÈÙÏe ,‰¯BzÏ ¿∆»¿»ƒ∆¬»¿»«»¿ƒ«

˙B¯Êb‰ Ô‰Â ,‰ÎÈ¯ˆ ‰ÚM‰M18˙Bwz‰Â19 ∆«»»¿ƒ»¿≈«¿≈¿««»
˙B‚‰n‰Â20ÌÈ¯·„ ‰LÏM‰ el‡Ó „Á‡Â „Á‡ Ïk - ¿«ƒ¿»»∆»¿∆»≈≈«¿»¿»ƒ

Ô‰Ó „Á‡ Ïk ÏÚ ¯·BÚ‰Â ,Ô‰Ï ÚÓLÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈ƒ¿…«»∆¿»≈«»∆»≈∆
‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ -21‰¯Bz‰ Èt ÏÚ :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ . ≈¿…«¬∆¬≈≈«ƒ«»

,˙B‚‰n‰Â ˙B¯Êb‰Â ˙Bwz‰ el‡ - Ee¯BÈ ¯L‡¬∆≈««»¿«¿≈¿«ƒ¿»
;ÌÏBÚ‰ Ôw˙Ïe ˙c‰ ˜fÁÏ È„k ÌÈa¯Ï Ì‰a e¯BiL∆»∆»«ƒ¿≈¿«≈«»¿«≈»»

ÚÂe„ÓÏiL ÌÈ¯·„ el‡ - e¯Ó‡È ¯L‡ ËtLn‰ Ï ¿««ƒ¿»¬∆…¿≈¿»ƒ∆ƒ¿¿
ÔÈc‰ ÔÓ Ô˙B‡22˙L¯„ ‰¯Bz‰L ˙Bcn‰ ÔÓ ˙Á‡a »ƒ«ƒ¿««ƒ«ƒ∆«»ƒ¿∆∆

eÏawL ‰Ïaw‰ BÊ - EÏ e„ÈbÈ ¯L‡ ¯·c‰ ÏkÓ ;Ô‰a»∆ƒ»«»»¬∆«ƒ¿««»»∆ƒ¿
˘È‡ ÈtÓ LÈ‡23. ƒƒƒƒ

הדבר.10) מן "ימין 11)בכתוב: שם: אמרו וכן שם. ספרי
ועל  ימין, שהוא שמאל על בעיניך נראים אפילו - ושמאל

להם". שמע - שמאל שהוא אין 12)ימין הוא: וכלל
לאו  ניתן שלא דין, בית מיתת לאזהרת שניתן לאו על לוקים
על  להזהירו אלא לאווין, כשאר מלקות עונש לאזהרת זה
הלכה  י"ח, פרק סנהדרין הלכות לעיל כמבואר מוות, עונש

ב). יג, (מכות שי"א:13)ב ויניציאה ובדפוס שממרה,
מסיני.14)שמורד. למשה עד איש מפי איש ששמעו

רבינו 15) ומשה בסיני, למשה הקדושֿברוךֿהוא שלימדה
כדברי  פה בעל - וליהושע לזקנים לימדה אלא כתבה, לא

בהקדמתו. המנויות 16)רבינו מידות עשרה שלוש הן
כהנים". "תורת בראש המובאת ישמעאל" דרבי ב"ברייתא
מידות, עשרה משלוש ולמד "צא אמרו: א פו, ובסנהדרין

בהן". נדרשת איסור 18)גדר.17)שהתורה כגון,
ט. הלכה ב, פרק לקמן ראה בחלב, עוף בשר אכילת

תיקנון,19) דינו ובית ששלמה ידים, ונטילת עירובין כגון,
ב, הלכה א, פרק עירובין ובהלכות ב כא, בעירובין כמבואר
ח. הלכה ח, פרק הטומאות אבות שאר הלכות וראה

העולם,20) לתיקון או הדת, לחיזוק רבים בהם שהחזיקו
נ, (פסחים חצות עד פסח בערב מלאכה לעשות שלא כגון,
קריאת  או א), מד, (סוכה רבה בהושענא ערבה חיבוט או א)

הוצאת  של המנהג וכן ב) כח, (תענית חדשים בראשי הלל
ש"בראשונה  העולם. לתיקון שהוא לבד, פשתן בבגדי המת
יותר  טובים) (=בתכריכין לקרוביו קשה המת הוצאת הייתה
שבא  עד ובורחים, אותו מניחים קרוביו שהיו עד ממיתתו,
ונהגו  פשתן, בכלי ויצא בעצמו ראש קלות ונהג גמליאל רבן
והלכות  ב כז, קטן (מועד פשתן" בכלי לצאת אחריו העם

א). הלכה ד, פרק וגו',21)אבל הדבר" מן תסור "לא של
לאו  על אסמכינהו דרבנן מילי "כל ב) יט, (ברכות אמרו וכן

תסור". הדין"22)דלא זה - "למשפט א פז, סנהדרין
שווה. גזירה בדין הלמד בדבר נחלק אם רש"י: ומפרש

ויגדך 23) אביך "שאל ז) לב, (דברים הכתוב אומר וכן
שורש  המצוות לספר בהשגותיו והרמב"ן לך". ויאמרו זקניך
עושה  שאינו מי שכל רבינו, כדברי אם שואל: ד אות ראשון
כשהוא  ואפילו תעשה", ב"לא עובר הגדול דין בית כהוראת
היה  תעשה, בלא עובר תקנותיהם או חכמים גזירת על עובר
מן  הכול שהרי תורה, כדברי סופרים דברי בכל להחמיר לנו
המקיל" אחרי הלך סופרים "בשל אמרו: ולמה הוא, התורה
שהקילו  מצינו, מקומות ובהרבה ה), הלכה להלן (ראה
א  לד, שבת ראה תורה, מבדברי יותר סופרים בדברי
כלי  "ביטול אמרו: ב קכח, ושם להקל", דרבנן "ספיקא
דאורייתא  ואתי דאורייתא, חיים בעלי צער דרבנן, - מהיכנו
שהחכמים  מתרץ, למבי"ט ספר" וב"קרית דרבנן"! ודחי
חמור  עונשו יהא לא גזירתם על שהעובר מתחילה, התנו
יידון  דבריהם ספק שכל בתחילה, מחלו וגם תורה, כשל
ולצורכו, להנאתו דבריהם על כשעובר זה כל אולם להקל,
ממרה  זה הרי אמת, שאינם ואומר דבריהם על החולק אבל
כבודם, על חכמים מחלו לא אליו וביחס הוראתם, עיקר על
עמד  ואם לך", יגידו אשר הדבר מן תסור "לא נאמר: ועליו
על  רק כשעבר אפילו, ממרא", "זקן זה הרי - בסירובו
החמץ  שהתיר "כגון א הלכה ד, פרק לקמן כמבואר גזירתם,
באמרו  רבינו נתכוון ולזה שישית" בשעה בניסן י"ד ביום
וראה  תעשה". בלא עובר מהן אחת כל על "והעובר כאן:

לו. והסכים הזה ההסבר את ששיבח משנה" ב"לחם

.‚‰Ïa˜ È¯·c24ÌÏBÚÏ ˙˜ÏÁÓ Ô‰a ÔÈ‡ -25ÏÎÂ . ƒ¿≈«»»≈»∆«¬…∆¿»¿»
‰Ïa˜ BÈ‡L Úe„Èa - ˙˜ÏÁÓ Ba ‡ˆÓzL ¯·c»»∆ƒ¿»«¬…∆¿»«∆≈«»»

ÔÈc‰ ÔÓ ÔÈ„ÓlL ÌÈ¯·„e .ea¯ ‰LnÓ26Ì‡ , ƒ∆«≈¿»ƒ∆¿≈ƒƒ«ƒƒ
;eÓÈkÒ‰ È¯‰ - Ôlk ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa Ô‰ÈÏÚ eÓÈkÒ‰ƒ¿ƒ¬≈∆≈ƒ«»À»¬≈ƒ¿ƒ
ÔÈc‰ ÔÈ‡ÈˆBÓe ,·¯‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ - Ô‰a e˜ÏÁ Ì‡Â¿ƒ∆¿¿»∆¿ƒ««»…ƒƒ«ƒ
Ì‡ ,˙B‚‰n‰Â ˙Bwz‰Â ˙B¯Êb‰ ÔÎÂ .ÌÈa¯‰ ¯Á‡««»«ƒ¿≈«¿≈¿««»¿«ƒ¿»ƒ
B‡ ‰wz Ôw˙Ï B‡ ‰¯Êb ¯Ê‚Ï Èe‡¯L Ô˙ˆ˜Ó e‡»̄ƒ¿»»∆»ƒ¿…¿≈»¿«≈«»»

‰f‰ ‚‰n‰ ÌÚ‰ eÁÈpiL27Èe‡¯ ÔÈ‡L Ô˙ˆ˜Ó e‡¯Â , ∆«ƒ»»«ƒ¿»«∆¿»ƒ¿»»∆≈»
‚‰Ó ÁÈp‰Ï ‡ÏÂ BÊ ‰wz Ôw˙Ï ‡ÏÂ BÊ ‰¯Êb ¯Ê‚Ïƒ¿…¿≈»¿…¿«≈«»»¿…¿«ƒ«ƒ¿»

‰Ê28¯Á‡ ÔÈÎÏB‰Â ,el‡ „‚k el‡ ÔÈ˙BÂ ÔÈ‡OB - ∆¿ƒ¿¿ƒ≈¿∆∆≈¿¿ƒ««
ÌÈa¯‰ ¯Á‡ ¯·c‰ ÔÈ‡ÈˆBÓe ,Ôa¯29. À»ƒƒ«»»««»«ƒ

מסיני.24) משה מפי עתה 25)שקיבלו ועד מאז "שהרי
המוציא  אחד: שיאמר החכמים, בין מחלוקת... מצאנו לא
כופר  אלא אינו השני: ויאמר עינו... את יוציאו - חבירו עין
שאמר  במה מחלוקת כן גם מצאנו ולא לתת. שחייב בלבד
אתרוג; שהוא: אחד, שיאמר עד הדר' עץ 'פרי הכתוב
פירושים  שכולם רימונים... או חבושים שהוא: אחר, ויאמר
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למשנה). בהקדמתו רבינו (לשון משה" מפי מקובלים
נדרשת 26) שהתורה וחומר" "קל מדין או שווה" מ"גזירה

כמנהגם.27)בהם. לנהוג להם אלא 28)להשאיר
בית 29)לבטלו. ורבו "נמנו ב) יג, (שבת שאמרו כמו

ביום", בו גזרו דברים עשר ושמונה הלל, בית על שמאי
על  נמנו דינו ובית גמליאל רבן אמרו: ב ג, קטן ובמועד
שנים  בהם נהגו שכבר למרות, ובטלום", הללו פרקים שני

רבות.

.„˙˜ÏÁÓ ‰˙È‰ ‡Ï ,Ìi˜ ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa ‰È‰Lk¿∆»»≈ƒ«»«»…»¿»«¬…∆
„Á‡Ï ˜ÙÒ Ba „ÏBpL ÔÈc Ïk ‡l‡ .Ï‡¯OÈa¿ƒ¿»≈∆»»ƒ∆«»≈¿∆»
- eÚ„È Ì‡ .B¯ÈÚaL ÔÈc ˙È·Ï Ï‡BL - Ï‡¯OiÓƒƒ¿»≈≈¿≈ƒ∆¿ƒƒ»¿
ÔÈc ˙Èa B˙B‡ ÌÚ Ï‡BM‰ È¯‰ - Â‡Ï Ì‡ ;BÏ e¯Ó‡»¿ƒ»¬≈«≈ƒ≈ƒ

ÌÈÏLe¯ÈÏ ÔÈÏBÚ ÂÈÁeÏL ÌÚ B‡30c ˙È·Ï ÔÈÏ‡BLÂÔÈ ƒ¿»ƒƒ»«ƒ¿¬ƒ¿≈ƒ
˙Èa‰ ¯‰aL31Ïk‰ - Â‡Ï Ì‡ ;BÏ e¯Ó‡ - eÚ„È Ì‡ . ∆¿«««ƒƒ»¿»¿ƒ»«…

‰¯ÊÚ‰ Á˙t ÏÚL ÔÈc ˙È·Ï ÔÈ‡a32e¯Ó‡ - eÚ„È Ì‡ . »ƒ¿≈ƒ∆«∆«»¬»»ƒ»¿»¿
˙ÈÊb‰ ˙kLÏÏ ÔÈ‡a Ïk‰ - Â‡Ï Ì‡Â ;Ô‰Ï33˙È·Ï »∆¿ƒ»«…»ƒ¿ƒ¿««»ƒ¿≈

˜Ùq‰ Ba „ÏBpL ¯·c‰ ‰È‰ Ì‡ .ÔÈÏ‡BLÂ ÏB„b‰ ÔÈcƒ«»¿¬ƒƒ»»«»»∆««»≈
ÔÈa ‰Ïaw‰ ÈtÓ ÔÈa ,ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa Ïˆ‡ Úe„È ÏkÏ«…»«≈∆≈ƒ«»≈ƒƒ««»»≈
‰È‰ ‡Ï Ì‡ ;„iÓ ÌÈ¯ÓB‡ - da ecL ‰cn‰ ÈtÓƒƒ«ƒ»∆»»¿ƒƒ»ƒ…»»

Ô˙ÚLa Ba ÔÈc - ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa Ïˆ‡ ¯e¯a ¯·c‰34, «»»»≈∆≈ƒ«»»ƒƒ¿»»
e„ÓÚÈ B‡ ,Ôlk eÓÈkÒiL „Ú ¯·ca ÔÈ˙BÂ ÔÈ‡OBÂ¿¿ƒ¿¿ƒ«»»«∆«¿ƒÀ»««¿
Ck :ÌÈÏ‡BM‰ ÏÎÏ e¯Ó‡ÈÂ ,·¯‰ ¯Á‡ eÎÏÈÂ ÔÈÓÏ¿ƒ¿»¿≈¿««»…¿…¿¿»«¬ƒ»
‰˙·¯ ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa ÏËaMÓ .Ô‰Ï ÔÈÎÏB‰Â ,‰ÎÏ‰¬»»¿¿ƒ»∆ƒ∆»«≈ƒ«»»¿»
‰ÊÂ ,ÂÈ¯·„Ï ÌÚË Ô˙BÂ ‡nËÓ ‰Ê ,Ï‡¯OÈa ˙˜ÏÁÓ«¬…∆¿ƒ¿»≈∆¿«≈¿≈««ƒ¿»»¿∆

¯ÈzÓ ‰ÊÂ ,¯ÒB‡ ‰Ê ;ÂÈ¯·„Ï ÌÚË Ô˙BÂ ¯‰ËÓ35. ¿«≈¿≈««ƒ¿»»∆≈¿∆«ƒ

והמופלא 30) "הוא א: משנה ז, פרק סנהדרין תוספתא
ב  פח, סנהדרין וראה הבית", שבהר דין לבית באין שבהן
לזה  באין לאו, ואם לעירו... שסמוך לזה באין לאו, "ואם
שסמוך  דין לבית קודם שהלכו משמע הבית", הר פתח שעל
שבנוסח  וכנראה הבית, הר שעל לזה כן ואחרי לעירו,
משנה). (כסף זו גירסה הייתה לא רבינו שלפני התלמוד

נשים 31) עזרת לפני החיל, מן שלפנים המזרחי, בשער והוא
ב). פו, בסנהדרין ובאים 32)(רש"י נשים, עזרת כשעברו

(שם). ישראל עזרת העזרה,33)לפתח בתוך בנוייה שהיא
הסנהדרין  היו חול של "ובחצי בחול, וחצייה בקודש חצייה

י"ז). הלכה ה, פרק הבחירה בית (הלכות יושבין"
שעה.34) "משרבו 35)באותה אמרו: ב פח, בסנהדרין

מחלוקות  רבו צרכן כל שמשו שלא והלל, שמאי תלמידי
בהקדמתו  ורבינו תורות" כשתי תורה ונעשית בישראל

שני "כל מסביר: המשנה, שווים לפירוש בהיותם אנשים
בשום  בסברתם מחלוקת ביניהם תיפול לא ובעיון... בשכל
כאשר  אבל לזו... זו קרובות היו שניהם שדעות מפני פנים...
הלל  סברת כנגד סברתם ונחלשה התלמידים... שקידת רפתה
שסברת  בעיון... ביניהם מחלוקת נפלה - רבותיהם ושמאי
בידו  שיש מה ולפי שכלו, לפי הייתה מהם ואחד אחד כל

העיקרים". מן

.‰‡lL e˜ÏÁpL ÔÈÈ„ Èza ÈL B‡ ÌÈÓÎÁ ÈL¿≈¬»ƒ¿≈»≈ƒƒ∆∆¿¿∆…
ÔÈ¯„‰q‰ ÔÓÊa36¯e¯a ¯·c‰ ‰È‰ ‡lL „Ú B‡ , ƒ¿«««¿∆¿ƒ«∆…»»«»»»

Ô‰Ï37¯‰ËÓ „Á‡ ,‰Ê ¯Á‡ ‰Êa ÔÈa „Á‡ ÔÓÊa ÔÈa , »∆≈ƒ¿«∆»≈»∆««∆∆»¿«≈
EÈ‡ Ì‡ ,¯ÈzÓ „Á‡Â ¯ÒB‡ „Á‡ ,‡nËÓ „Á‡Â¿∆»¿«≈∆»≈¿∆»«ƒƒ≈¿
¯Á‡ Cl‰ - ‰¯Bz ÏLa :‰ËB ÔÈc‰ ÔÎÈ‰Ï Ú„BÈ≈«¿≈»«ƒ∆¿∆»«≈««

Ï˜n‰ ¯Á‡ Cl‰ - ÌÈ¯ÙBÒ ÏLa ,¯ÈÓÁn‰38. ««¿ƒ¿∆¿ƒ«≈«««≈≈

הגדול.36) דין בית הגדול 37)משבטל הדין שבית טרם
לעשות  השואלים צריכים ובינתיים בנידון, דעתו חוות סיכם
הדבר  הגיע שלא עד או הנוסח: תימן יד ובכתב מעשה.
לפני  לדיון עדיין הגיעה לא שהשאלה כלומר, להן.

בן 38)הסנהדרין. יהושע רבי וכדברי א ז, זרה עבודה
נודע  "אם כותב: רנג סימן בתשובותיו והרשב"א קרחה.
ב) הלכה ב, פרק לקמן (ראה ובמניין בחכמה גדול האחד,
נודע  ולא שווים שניהם היו אחריו... הולכים כן, שמו ויצא
וכו', המחמיר" אחר הלך תורה בשל משניהם, גדול מי

משנה). (לחם כן סובר רבינו שגם וייתכן,

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
קודמו,1) דין בית תקנת או גזירה לבטל יכול דין בית שאין

יכול  בהם המקרים ובמניין. בחכמה ממנו גדול שיהיה עד
ממנו. קטן שהוא למרות קודמו דין בית דברי לבטל דין בית
הציבור  רוב אם גזירה, כשגוזרים היטב להתיישב שצריך
ולא  עליו תוסיף לא התורה: אזהרת הגדרת בה. לעמוד יוכל

ממנו. תגרע

.‡˙Bcn‰ ÔÓ ˙Á‡a eL¯cL ÏB„b ÔÈc ˙Èa2‰Ó ÈÙk ≈ƒ»∆»¿¿««ƒ«ƒ¿ƒ«
„ÓÚÂ ,ÔÈ„ e„Â ,Ck ÔÈc‰L Ì‰ÈÈÚa ‰‡¯pM∆ƒ¿»¿≈≈∆∆«ƒ»¿»ƒ¿»«

a Ì‰È¯Á‡¯Á‡ ÔÈc ˙È3¯zÒÏ ¯Á‡ ÌÚË BÏ ‰‡¯Â , «¬≈∆≈ƒ«≈¿ƒ¿»«««≈ƒ¿…
.ÂÈÈÚa ‰‡¯pM ‰Ó ÈÙk Ô„Â ,¯˙BÒ ‰Ê È¯‰ - B˙B‡¬≈∆≈¿»¿ƒ«∆ƒ¿∆¿≈»
EÈ‡ - Ì‰‰ ÌÈÓia ‰È‰È ¯L‡ ËÙM‰ Ï‡ :¯Ó‡pL∆∆¡«∆«…≈¬∆ƒ¿∆«»ƒ»≈≈¿

E¯B„aL ÔÈc ˙Èa ¯Á‡ ‡l‡ ˙ÎÏÏ ·iÁ4. «»»∆∆∆»««≈ƒ∆¿¿

ובביאורנו.2) ה"ב, פ"א לעיל ראה בהן, נדרשת שהתורה
ולא 3) בחכמה לא הקודם מביתֿהדין גדול אינו ואפילו

ה"ב. להלן ראה תעלה 4)במניין, "וכי ב: כה, השנה ראש
אין  הא, בימיו? היה שלא הדיין אצל הולך שאדם דעתך על
"ירובעל  שם: אמרו וכן שבימיך", שופט אצל אלא לילך לך
וכן  בדורו". כשמואל בדורו יפתח בדורו... כמשה בדורו
ראשונים, תנאים על חולקים אחרונים שתנאים מוצא אתה
ב  כז, ובסוטה קודמיהם. אמוראים על אחרונים ואמוראים
שלישי, ככר לטהר אחר דור "עתיד זכאי: בן יוחנן רבן אמר
מדין  אלא טמא", שהוא התורה מן מקרא לו שאין
ואע"פ  שמח). (אור א כט, שם כמבואר בלבד, קלֿוחומר
דברי  על התנאים ממשנת שמקשים בתלמוד מוצאים שאנו
- עליהם? לחלוק לאמוראים רשות אין כאילו האמוראים,
שדורות  עליהם, קיבלו המשנה חתימת שמיום לומר, אפשר
בחתימת  עשו וכן הראשונים. על יחלקו לא האחרונים
אדם  לשום רשות ניתנה לא שנחתם, שמיום התלמוד,
בהקדמתו: רבינו דברי והשווה (כסףֿמשנה). עליו לחלוק
הוא, כך המשפט שדרך מהגאונים אחד לימד אם "וכן
המשפט  דרך זה שאין אחריו, שעמד אחר לביתֿדין ונתבאר
שהדעת  למי אלא לראשון, שומעים אין - בתלמוד הכתוב
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חייבים  - הבבלי שבתלמוד הדברים כל אבל לדבריו... נוטה
בהם". ללכת ישראל כל

.·e‚È‰‰Â ‰wz ewz B‡ ‰¯Ê‚ e¯ÊbL ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆»¿¿≈»ƒ¿«»»¿ƒ¿ƒ
ËLÙe ,‚‰Ó5Ì‰È¯Á‡ „ÓÚÂ ,Ï‡¯OÈ ÏÎa ¯·c‰ ƒ¿»»««»»¿»ƒ¿»≈¿»««¬≈∆

¯˜ÚÏÂ ,ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ¯·c Ïh·Ï Lw·e ¯Á‡ ÔÈc ˙Èa≈ƒ«≈ƒ≈¿«≈¿»ƒ»ƒƒ¿«¬…
BÈ‡ - ‚‰n‰ B˙B‡Â ‰¯Êb‰ d˙B‡Â ‰wz‰ d˙B‡»««»»¿»«¿≈»¿«ƒ¿»≈
‰ÓÎÁa ÌÈBL‡¯‰ ÔÓ ÏB„‚ ‰È‰iL „Ú ÏBÎÈ6 »«∆ƒ¿∆»ƒ»ƒƒ¿»¿»

ÔÈÓ·e7ÔÈÓa ,ÔÈÓa ‡Ï Ï·‡ ‰ÓÎÁa ÏB„‚ ‰È‰ . ¿ƒ¿»»»»¿»¿»¬»…¿ƒ¿»¿ƒ¿»
ÂÈ¯·c ˙‡ Ïh·Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰ÓÎÁa ‡Ï Ï·‡8. ¬»…¿»¿»≈»¿«≈∆¿»»

B‡ ÌÈBL‡¯‰ e¯Ê‚ BÏÏ‚aL ÌÚh‰ ÏËa elÙ‡¬ƒ»««««∆ƒ¿»»¿»ƒƒ
eÈ‰iL „Ú Ïh·Ï ÔÈÏBÎÈ ÌÈB¯Á‡‰ ÔÈ‡ - eÈ˜˙‰ƒ¿ƒ≈»«¬ƒ¿ƒ¿«≈«∆ƒ¿

Ì‰Ó ÌÈÏB„‚9,ÔÈÓa Ì‰Ó ÌÈÏB„‚ eÈ‰È C‡È‰Â . ¿ƒ≈∆¿≈«ƒ¿¿ƒ≈∆¿ƒ¿»
„Á‡Â ÌÈÚ·L ÏL ÔÈc ˙È·e ÔÈc ˙Èa ÏÎÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿»≈ƒ≈ƒ∆ƒ¿ƒ¿∆»

‡e‰10¯·c‰ eÏa˜Â eÓÈkÒ‰L ,¯Bc‰ ÈÓÎÁ ÔÈÓ ‰Ê ?∆ƒ¿««¿≈«∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿«»»
ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa e¯Ó‡L11.Ba e˜ÏÁ ‡ÏÂ ∆»¿≈ƒ«»¿…»¿

ונתקבל.5) האחרון,6)נפוץ ביתֿדין של הישיבה שראש
(עדיות  הקודם הישיבה מראש יותר בחכמה מופלג יהיה

שם). רבינו וכפירוש מ"ה, מנין 7)פ"א, שיהיה
התלמידים  ממנין מרובה האחרון ביתֿדין של התלמידים
והראב"ד  בסמוך. רבינו וכדברי הקודם, ביתֿדין של
שיהיה  שנים, במנין - במנין אומר: שם, למשנה בפירושו

מהראשון. זקן האחרון ביתֿדין ביצה 9)שם.8)ראש
נכונים  "היו טו) יט, (שמות אמרה התורה שהרי ב. ה,
יודע, אני וממילא אשה", אל תגשו אל ימים לשלשת
הותרו  התורה את כבר כשקיבלו ימים, שלשה שלאחר
בפירוש, להם להתיר הקב"ה הוצרך זאת ובכל בנשותיהם,
ה, (דברים לאהליכם" לכם שובו להם, אמור "לך ולומר:
אחר  מנין "צריך במנין הנאסר דבר שכל מכאן, כז),
וסובר  מקודם. נאסר שבגללו הטעם בטל ואפילו להתירו",
(כסףֿמשנה). מהקודם גדול אחר למנין שהכוונה רבינו,

ה"ג.10) פ"א, סנהדרין הל' לעיל ביאר 11)ראה שכבר
דור  "בכל עמהם היו הישיבות ראשי שכל בהקדמתו, רבינו
שם: מדגיש הוא וכן מהם", ששמעו ורבבות אלפים ודור
שהמשפט  ולמדו דין שדנו או שהתקינו... חכמים "ואותם

רובם". או ישראל חכמי כל הם - הוא כך

.‚?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na12Ô˙B‡ e¯Ò‡ ‡lL ÌÈ¯·„a «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»ƒ∆…»¿»
¯‡Lk ‡l‡ ,‰¯BzÏ ‚ÈÒ ˙BOÚÏ È„k13;‰¯Bz ÈÈc ¿≈«¬¿»«»∆»ƒ¿»ƒ≈»

˙BOÚÏ Ô¯Ò‡Ïe ¯Ê‚Ï ÔÈc ˙Èa e‡¯L ÌÈ¯·c Ï·‡¬»¿»ƒ∆»≈ƒƒ¿…¿»¿»«¬
‚ÈÒ14ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ - [Ï‡¯OÈ] ÏÎa Ô¯eq‡ ËLt Ì‡ , ¿»ƒ»«ƒ»¿»ƒ¿»≈≈≈ƒ

ÔÓ ÏB„‚ ‰È‰ elÙ‡ ,Ô¯Èz‰Ïe Ô¯˜ÚÏ ÏBÎÈ ¯Á‡ ÏB„b»«≈»¿»¿»¿«ƒ»¬ƒ»»»ƒ
ÌÈBL‡¯‰15. »ƒƒ

ביתֿדין 12) גזירת לבטל יכול מחבירו גדול שביתֿדין
בשאר.13)קודמו. שי"א: וינציאה גדר 14)בדפוס

משום  שנגזר בחלב, עוף בשר אכילת איסור כגון למשמרת,
להלן  כמבואר בחלב, בהמה בשר אכילת לאכול יבואו שלא

לבטל 15)ה"ט. יכול "ּבּכל, א) לו, (ע"ז אמרו ַֹשהרי
(שמונהֿ דבר משמונהֿעשר חוץ חבירו, בי"ד דברי ביתֿדין
- ב יג, בשבת מנויות והן שמאי, בית שגזרו גזירות , עשרה

לו", שומעים אין וביתֿדינו אליהו יבוא שאפילו ב), יז,
שנעשו  בהם, וכיוצא דבר משמונהֿעשר חוץ רבינו: וסובר
בכל  איסורם פשט לא ואם (כסףֿמשנה). לתורה סייג

ה"ז. לקמן דינם יתבאר ישראל,

.„el‡ ÌÈ¯·c Û‡ ¯˜ÚÏ ÔÈc ˙È·Ï LÈÂ16ÈÙÏ ¿≈¿≈ƒ«¬…«¿»ƒ≈¿ƒ
‰ÚL17‡lL ;ÌÈBL‡¯‰ ÔÓ ÔË˜ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , »»««ƒ∆»»ƒ»ƒƒ∆…

elÙ‡L ,dÓˆÚ ‰¯Bz È¯·cÓ ÔÈ¯eÓÁ el‡ ˙B¯Ê‚ e‰È¿¿≈≈¬ƒƒƒ¿≈»«¿»∆¬ƒ
B¯˜ÚÏ ÔÈc ˙Èa ÏÎÏ LÈ ‰¯Bz È¯·„18‰ÚL ˙‡¯B‰19. ƒ¿≈»≈¿»≈ƒ¿»¿»«»»

È„k ‚ÈÒ ˙BOÚÏÂ ˙c‰ ˜fÁÏ e‡¯L ÔÈc ˙Èa ?„ˆÈk≈«≈ƒ∆»¿«≈«»¿«¬¿»¿≈
ÔÈLBÚÂ ÔÈkÓ - ‰¯Bz È¯·c ÏÚ ÌÚ‰ e¯·ÚÈ ‡lL20 ∆…««¿»»«ƒ¿≈»«ƒ¿¿ƒ

ÔÈck ‡lL21˙B¯B„Ï ¯·c‰ ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡ Ï·‡ ; ∆…«ƒ¬»≈¿ƒ«»»¿
‰ÚL ÈÙÏ e‡¯ Ì‡ ÔÎÂ .‡e‰ Ck ‰ÎÏ‰L ÌÈ¯ÓB‡Â¿¿ƒ∆¬»»»¿≈ƒ»¿ƒ»»
,‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ ÏÚ ¯·ÚÏ B‡ ‰OÚ ˙ÂˆÓ Ïh·Ï¿«≈ƒ¿«¬≈«¬…«ƒ¿«…«¬∆

˙cÏ ÌÈa¯ ¯ÈÊÁ‰Ï È„k22Ï‡¯OiÓ ÌÈa¯ ÏÈv‰Ï B‡ ¿≈¿«¬ƒ«ƒ«»¿«ƒ«ƒƒƒ¿»≈
‰ÎÈ¯vM ‰Ó ÈÙÏ ÔÈOBÚ - ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·„a ÏLk‰lÓƒ¿ƒ»≈ƒ¿»ƒ¬≈ƒƒ¿ƒ«∆¿ƒ»

‰Ê ÏL BÏ‚¯ B‡ B„È C˙BÁ ‡ÙB¯‰L ÌLk .‰ÚM‰23, «»»¿≈∆»≈≈»«¿∆∆
ÔÓ ÔÓÊa ÌÈ¯BÓ ÔÈc ˙Èa Ck ;Blk ‰ÈÁiL È„k¿≈∆ƒ¿∆À»≈ƒƒƒ¿«ƒ
È„k ,‰ÚL ÈÙÏ ˙BˆÓ ˙ˆ˜ ÏÚ ¯·ÚÏ ÌÈpÓf‰«¿«ƒ«¬…«¿»ƒ¿¿ƒ»»¿≈

[Ìlk] eÓi˜˙iL24ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡L C¯„k . ∆ƒ¿«¿À»¿∆∆∆»¿¬»ƒ
ÌÈBL‡¯‰25ÂÈÏÚ ÏlÁ :26¯ÓLiL È„k ,˙Á‡ ˙aL »ƒƒ«≈»»«»««¿≈∆ƒ¿…

‰a¯‰ ˙B˙aL27. «»«¿≈

ãycew zegiyn zecewpã

."daxd zezay xenyiy ick zg` zay eilr llg"

אחת  שבת עליו "חלל הלימוד בין ההבדל מה להבין צריך
הגמרא שלמסקנת הלימוד ובין פה.)כו'" עליו (יומא אין

בהם". שימות ולא בהם, "וחי - פירכא
נפש  שפיקוח שוב ללמוד הגמרא הוצרכה מדוע ועוד,
זה  מפסוק הרי בהם", שימות ולא בהם, מ"וחי שבת דוחה

קודם לימוד כבר ישנו שם)עצמו יומא נפש (בגמרא, שפיקוח
המצוות  כל בכלל היא שבת והלא כולה, התורה כל דוחה

נפש. פיקוח מפני שנדחות
בהלכות  פעמיים, זה לימוד שהביא מצינו ברמב"ם גם

התורה ה"א)יסודי שבת(פ"ה ה"ד)ובהלכות אלא (פ"ב ,
"...אשר  ובמקום הגמרא, מלשון שינה שבת על שבלימוד
בהם" שימות ולא בהם וחי בהם, וחי האדם אותם יעשה
ולא  בהם, וחי אותם יעשה "אשר שבת בהלכות כתב

בהם". שימות
כל  את נפש פיקוח דחיית הרמב"ם לשיטת הוא, והביאור
השבת. את נפש פיקוח מדחיית בגדרה שונה כולה, התורה
שבמקום  אלא ועומדים קיימים התורה חיובי המצוות בכל
מפני  דחויה רק אינה שבת אבל נדחים, הם נפש פיקוח
ובמקום  שמירתה, על חיוב כל שאין אלא נפש פיקוח

כלל. השבת על התורה ציוותה לא נפש פיקוח
מלשון  ששינה שבת, הלכות ברמב"ם מדוייק זה עניין
התורה  יסודי בהלכות עצמו שלו (ומהלימוד בש"ס הלימוד
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מביאה  קודם שם, כי כולה), התורה כל בדחיית המדבר
"וחי  הלימוד את ואח"כ בהם" "...וחי הפסוק את הגמרא
כך  על המיוחד הלימוד שזהו כיון בהם", שימות ולא בהם
לא  שבת לעניין אבל המצוות, כל את דוחה נפש שפיקוח
ופירוש  כהמשך אלא לימוד של בלשון הרמב"ם זאת כתב
ולא  בהם, וחי האדם אותם יעשה "אשר הפסוק של
פיקוח  מפני דחויה שהשבת הפשט אין כי בהם" שימות
פיקוח  במקום שבת חיוב כל אין שמלכתחילה אלא נפש

נפש.
יש  המצוות, ובכל בשבת נפש פיקוח בדין ההבדל בסיבת
ישראל, ובין הקב"ה בין אות היא שהשבת - לומר
בהנחילי  בכם שבחרתי בינינו היא גדולה "אות וכפירש"י
הגדולה" שה"אות ומכיון למנוחה", מנוחתי יום את לכם
אין  בשבת, השביתה של תוכנה היא וישראל הקב"ה שבין
מישראל. איש של נפש פיקוח במקום כלל מתקיימת היא

"חלל  הלימוד בין ההבדל שישמור זהו כדי אחת שבת עליו
כו'" עליו ב"חלל כי בהם", "וחי הלימוד ובין הרבה" שבתות

כאן יש עכשיו שאמנם היא leligמודגש והשבת שבת,
בלימוד  אבל המצוות, כל כמו נפש פיקוח אצל דחויה
לא  זו כי שבת חילול כל כאן שאין משמע בהם" מ"וחי

נפש. פיקוח במקום כלל נצטוותה
(138 cenr f"k wlg y"ewl itÎlr)

לתורה.16) סייג משום לפי 17)שנאסרו רק שזה לציין,
זמני. ובאופן לעקרן.18)שעה תימן: לא 19)בכת"י

שאין  רבינו, ומשמיענו לדורות. הוראה הדבר שיקבע
משל  יותר לדבריהם חיזוק עשו "חכמים בזה: אומרים

(כסףֿמשנה). ב פג, כתובות ראה -20)תורה". מכים
מיתה. עונש - ועונשים התורה,21)מלקות; מן שלא

והלקו  "מעשה ה"ד: פכ"ד, סנהדרין הל' לעיל רבינו כלשון
באחד  ומעשה גלוי), (=מקום אילן תחת אשתו שבעל אדם
בזויות  מצוות (=שהיו יוונים בימי בשבת סוס על שרכב
סייג  משום והכל וסקלוהו", לביתֿדין והביאוהו בעיניהם)
א  ס, בגיטין רש"י וראה א. מו, בסנהדרין כמבואר לתורה,
הפרו  לה' לעשות "עת קכו) קיט, (תהלים הפסוק על
שמים  לשם תקנה לעשות עת באה "אם שמפרש: תורתך",

הצריכה". לשעה תורה דברי הפרו להקריב 22)- כגון
יד) יב, (דברים שנאמר 'עשה', איסור בו שיש בחוץ, קרבן
להקריב  מצותֿעשה זו - מצוך" אנכי אשר כל תעשה "ושם
יג) (שם, שנאמר לאֿתעשה איסור וגם בלבד, הבחירה בבית
תראה", אשר מקום בכל עולותיך תעלה פן לך "השמר
הקרבנות  מעשה הל' (ראה לאֿתעשה אלא אינו - ו"השמר"
כדי  הכרמל, בהר עולה הקריב הנביא ואליהו ה"ב), פי"ח
למוטב  ישראל את החזיר ובזה הבעל, נביאי את להכחיש
והשווה  א) צ, וסנהדרין ב. צ, (יבמות מעבודהֿזרה והשיבם

ה"ג. פ"ט, התורה יסודי בהרעלת 23)הל' ידו שלקתה
מקצתן 24)דם. ומבטלים אחד, גוף הן המצוות כל כאילו

(רדב"ז). השאר את ב.25)לקיים פה, על 26)יומא
אצל  שבת היא שדחויה בשבת, צרכיו כל לו לעשות החולה,

ה"א). פ"ב, שבת (הל' נפשות משפטי 27)סכנת "שאין
בעולם" ושלום וחסד רחמים אלא בעולם, נקמה התורה

ה"ג). שם, רבינו (לשון

.‰‰¯Êb ¯Ê‚Ï Ô‰Ï ‰‡¯pL ÔÈc ˙Èa28Ôw˙Ï B‡ ≈ƒ∆ƒ¿»»∆ƒ¿…¿≈»¿«≈
‰wz29¯·ca ·MÈ˙‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ - ‚‰Ó ‚È‰‰Ï B‡ «»»¿«¿ƒƒ¿»¿ƒƒ¿ƒ¿«≈«»»

B‡ Ô‰a „ÓÚÏ ÔÈÏBÎÈ ¯eav‰ ·¯ Ì‡ ‰lÁz Ú„ÈÏÂ¿≈«¿ƒ»ƒ…«ƒ¿ƒ«¬…»∆
ÏÚ ‰¯Êb ÔÈ¯ÊBb ÔÈ‡ ÌÏBÚÏe .„ÓÚÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ Ì‡ƒ≈¿ƒ«¬…¿»≈¿ƒ¿≈»«

da „ÓÚÏ ÔÈÏBÎÈ ¯eav‰ ·¯ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,¯eav‰30. «ƒ∆»ƒ≈…«ƒ¿ƒ«¬…»

כא,28) (יבמות שאמרו כמו לתורה, סייג משום בה שיש
למשמרתי, משמרת עשו - משמרתי" את "ושמרתם א)
בהקדמתו  רבינו (מלשון "גזירה" לה: קוראים והחכמים

הרביעי"). "והחלק ד"ה המשנה, בדברים 29)לפירוש
גרעון, ולא במצוה תוספת בהם שאין אדם בני בין הנוהגים
וקראו  תורה, בדברי אדם לבני תועלת שהם בדברים או
ומהן  והיתר; איסור בענין - מהן ומנהגות", "תקנות אותם:
החמישי"). "והחלק ד"ה שם רבינו (לשון הממונות בענין -

נארים 30) אתם "במארה ט) ג, (מלאכי שנאמר א. לו, ע"ז
יוכל  כולו שהגוי עד - כולו" הגוי קובעים אתם ואותי
ככולו. רובו לזה: בקשר אמרו ב ג, ובהוריות בה, לעמוד
מקבלים  אתם - נארים אתם במארה מפרש: שם בע"ז ורש"י
אותי, גוזלים אתם ואח"כ ובקללה... בארור גזירה עליכם

הארורים. מן נהנים שאתם

.ÂÏ‰w‰ ·¯L en„Â ,‰¯Êb ÔÈc ˙Èa e¯ÊbL È¯‰¬≈∆»¿≈ƒ¿≈»¿ƒ∆…«»»
e˜t˜t ‰e¯ÊbL ¯Á‡Â ,da „ÓÚÏ ÔÈÏBÎÈ31da ÌÚ‰ ¿ƒ«¬…»¿««∆¿»»ƒ¿¿»»»

‰ÏËa BÊ È¯‰ - Ï‰w‰ ·¯a ‰ËLt ‡ÏÂ32ÔÈ‡Â , ¿…»¿»¿…«»»¬≈¿≈»¿≈»
.da ˙ÎÏÏ ÌÚ‰ ˙‡ ÛÎÏ ÔÈ‡M«̄»ƒ»…∆»»»∆∆»

מ"ו),31) פ"ה, (עדויות ידים" בטהרת "שפקפק כמו: זלזלו,
שזלזל. א): יט, בברכות רש"י (וכן הרע"ב ומפרש

ברבי 32) אלעזר מרבי אני "מקובל ה"ח: פ"ב, ע"ז ירושלמי
ציבור  רוב ואין גוזרים, שביתֿדין גזירה שכל צדוק,
ביתֿדין  שום צריכה ואינה גזירה", אינה - עליהם מקבלים

(לחםֿמשנה). לבטלה

.ÊÔk ¯·c‰ „ÓÚÂ ,Ï‡¯OÈ ÏÎa ‰ËLtL en„Â e¯Êb»¿¿ƒ∆»¿»¿»ƒ¿»≈¿»««»»≈
¯Á‡ ÔÈc ˙Èa „ÓÚ ‰a¯Ó ÔÓÊ ¯Á‡Ïe ,˙Ba¯ ÌÈL»ƒ«¿««¿«¿À∆»«≈ƒ«≈
˙ËLBt ‰¯Êb‰ d˙B‡ ÔÈ‡L ‰‡¯Â Ï‡¯OÈ ÏÎa ˜„·e»«¿»ƒ¿»≈¿»»∆≈»«¿≈»∆∆
˙BÁt ‰È‰ elÙ‡Â ,Ïh·Ï ˙eL¯ BÏ LÈ - Ï‡¯OÈ ÏÎa¿»ƒ¿»≈≈¿¿«≈«¬ƒ»»»

ÔÈÓ·e ‰ÓÎÁa ÔBL‡¯‰ ÔÈc ˙ÈaÓ33. ƒ≈ƒ»ƒ¿»¿»¿ƒ¿»

שמן 33) התיר רבי) של (=נכדו נשיאה יהודה רבי שהרי
שהיו  והלל, שמאי תלמידי עליו שגזרו למרות גויים, של
פשט  שלא ומצא עליו, שבדק מפני אלא ממנו, גדולים
(ע"ז  והתירוהו ביתֿדינו עם עליו נמנה ישראל, ברוב איסורו
ביתֿדין  א) בדבר, חילוקים שלשה שיש למד, נמצאת שם).
ומצא  אחר ביתֿדין ועמד דין, ודן המדות מן באחת שדרש
מביתֿדין  פחות הוא ואפילו סותר, זה הרי - לסתרו טעם
הנהיג  או תיקן או ביתֿדין גזר אם ב) ה"א), (לעיל הראשון
לבטלו  יכול אחר ביתֿדין אין ישראל, בכל הדבר ופשט
ג) ה"ב). (לעיל ובמנין בחכמה ממנו גדול היה אלאֿאםֿכן
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בכל  גזירתו ופשטה לתורה, סייג לעשות כדי ביתֿדין גזר
ולהתירה  לעקרה יכול שבעולם ביתֿדין שום אין ישראל,
ישראל, בכל הגזירה פשטה שלא נודע ואם ה"ג), (לעיל
(רדב"ז  לבטלה יכול - כראשון גדול שאינו ביתֿדין אפילו

ה"ג). לעיל

.Á¯‰ÓÈ Ï‡ - ÌÈ¯·„ ÈL ¯Èz‰L ÔÈc ˙Èa ÏÎÂ¿»≈ƒ∆ƒƒ¿≈¿»ƒ«¿«≈
ÈLÈÏL ¯·c ¯Èz‰Ï34. ¿«ƒ»»¿ƒƒ

גויים,34) של פת להתיר רצה לא נשיאה יהודה רבי שהרי
לביתֿדינו: שיקראו רצה ולא דברים, שני התיר שכבר מפני
פ"ב, שם בירושלמי וכן א), לז, (ע"ז המתיר" "ביתֿדין
דברים, שלשה (=שמתירים) דשרו ביתֿדין "כל ה"ח:
ליה  "וקרו מ"ד: פ"ח, עדויות וראה שריא", דינא בי נקרא:

שריא". אסי

.ËLÈÂ ÏÈ‡B‰35¯zn‰ ¯·c ¯Ò‡ÏÂ ¯Ê‚Ï ÔÈc ˙È·Ï ƒ¿≈¿≈ƒƒ¿…¿∆¡…»»«À»
˙B¯B„Ï B¯eq‡ „ÓÚÈÂ36È¯eq‡ ¯Èz‰Ï Ô‰Ï LÈ ÔÎÂ , ¿«¬…ƒ¿¿≈≈»∆¿«ƒƒ≈

‰¯Bz37‡Ï :‰¯Bz‰ ‰¯È‰Ê‰L ‰Ê e‰Ó ,‰ÚL ÈÙÏ »¿ƒ»»«∆∆ƒ¿ƒ»«»…
È¯·c ÏÚ ÛÈÒB‰Ï ‡lL ?epnÓ Ú¯‚˙ ‡ÏÂ ÂÈÏÚ ÛÒ…̇≈»»¿…ƒ¿«ƒ∆∆…¿ƒ«ƒ¿≈

‰¯Bz38Ô‰Ó Ú¯‚Ï ‡ÏÂ39ÌÏBÚÏ ¯·c‰ Úa˜ÏÂ »¿…ƒ¿…«≈∆¿ƒ¿…««»»¿»
¯·„a40‰¯Bz‰ ÔÓ ‡e‰L41ÔÈa ·˙ÎaL ‰¯Bza ÔÈa , ¿»»∆ƒ«»≈«»∆ƒ¿»≈

‰t ÏÚaL ‰¯Bza42‡Ï :‰¯Bza ·e˙k È¯‰ ?„ˆÈk . «»∆¿«∆≈«¬≈»«»…
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .Bn‡ ·ÏÁa È„b ÏM·˙43‰fL , ¿«≈¿ƒ«¬≈ƒƒƒ«¿»»¿∆∆

¯Oa ÔÈa ,·ÏÁa ¯Oa ÏÎ‡ÏÂ ÏM·Ï ¯Ò‡ ·e˙k‰«»»«¿«≈¿∆¡…»»¿»»≈¿«
·ÏÁa ¯zÓ - ÛBÚ‰ ¯Oa Ï·‡ ;‰iÁ ¯Oa ÔÈa ‰Ó‰a¿≈»≈¿««»¬»¿«»À»¿»»

‰¯Bz‰ ÔÓ44‰iÁ ¯Oa ¯ÈzÈÂ ÔÈc ˙Èa ‡B·È Ì‡ . ƒ«»ƒ»≈ƒ¿«ƒ¿««»
Ú¯B‚ ‰Ê È¯‰ - ·ÏÁa45ÛBÚ‰ ¯Oa ¯Ò‡È Ì‡Â ; ¿»»¬≈∆≈«¿ƒ∆¡…¿«»

- ‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÒ‡ ‡e‰Â È„b‰ ÏÏÎa ‡e‰L ¯Ó‡ÈÂ¿…«∆ƒ¿««¿ƒ¿»ƒ«»
ÛÈÒBÓ ‰Ê È¯‰46ÔÓ ¯zÓ ÛBÚ‰ ¯Oa :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . ¬≈∆ƒ¬»ƒ»«¿«»À»ƒ

,‰¯Ê‚ ‡e‰L ÌÚÏ ÚÈ„BÂ ,B˙B‡ ¯Ò‡ e‡Â ,‰¯Bz‰«»¿»∆¡…¿ƒ«»»∆¿≈»
ÈtÓ ¯zÓ ÛBÚ‰ :e¯Ó‡ÈÂ ‰·BÁ ¯·c‰ ÔÓ ‡B·È ‡lL∆…»ƒ«»»»¿…¿»À»ƒ¿≈
;‰L¯t˙ ‡Ï È¯‰L ˙¯zÓ ‰iÁ‰ Ck ,L¯t˙ ‡lL∆…ƒ¿»≈»««»À∆∆∆¬≈…ƒ¿»¿»
ÔÓ ıeÁ ,˙¯zÓ ‰Ó‰a ¯Oa Û‡ :¯ÓBÏ ¯Á‡ ‡B·ÈÂ¿»«≈««¿«¿≈»À∆∆ƒ

ÊÚ‰47·ÏÁa ¯zÓ ÊÚ‰ ¯Oa Û‡ :¯ÓBÏ ¯Á‡ ‡B·ÈÂ ; »≈¿»«≈««¿«»≈À»«¬≈
‡È‰L ,'Bn‡' ‡l‡ ¯Ó‡ ‡lL ,‰O·k‰ B‡ ‰¯t»»«ƒ¿»∆…∆¡«∆»ƒ∆ƒ
Bn‡ dÈ‡L ÊÚ‰ ·ÏÁa Û‡ :¯ÓBÏ ¯Á‡ ‡B·ÈÂ ;BÈÓƒ¿»«≈«««¬≈»≈∆≈»ƒ
¯Oa Ïk ¯Ò‡ CÎÈÙÏ ;'Bn‡' ‡l‡ ¯Ó‡ ‡lL ,¯zÓÀ»∆…∆¡«∆»ƒ¿ƒ»∆¡…»»»
‰OBÚ ‡l‡ ,ÛÈÒBÓ ‰Ê ÔÈ‡ - ÛBÚ ¯Oa elÙ‡ ,·ÏÁa¿»»¬ƒ¿«≈∆ƒ∆»∆

‚ÈÒ‰¯BzÏ48‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .49. ¿»«»¿≈…«≈»∆

ãycew zegiyn zecewpã

."ek ..epnn rxbz `le eilr sqez `l"

פעמיים, מוזכר התורה מצוות על להוסיף שלא האיסור
ראה  בפרשת הנ"ל בפסוק א.)האחד לכן (יג, קודם והשני ,

ואתחנן ב.)בפרשת אנכי (ד, אשר הדבר על תוסיפו "לא
כו'". ממנו תגרעו ולא אתכם מצוה

כאן, פעמים: שלוש תוסיף" "בל איסור מזכיר הרמב"ם
המצוות ובספר רפ"ט, התורה יסודי ושי"ד)בהל' שי"ג ,(ל"ת

ואתחנן  מפרשת הפסוק את ציטט לא המקומות ובשלושת

טעם  להבין וצריך ראה, מפרשת הפסוק את רק אלא
הדבר.

תוסיף" "בל איסור על לומר: יש שביניהם, ההבדל ובביאור
פרשיות  חמש "כגון רש"י מפרש ואתחנן, שבפרשת
הפסוק  על ואילו בציצית". גדילים וחמש בתפילין...
וארבע  בתפילין טוטפות חמש "כגון מפרש: ראה, בפרשת
וחמש  בתפילין פרשיות חמש כי כהנים". בברכת ברכות
על  היינו עצמה, המצוה על הוספה הם בציצית גדילים
מדברים  בתורה פרשיות ארבע רק שהרי מצוות, תרי"ג
ממין  שאינה פרשיה יוסיף המוסיף וכל תפילין, במצות
שהרי  בציצית, גדילים בחמש הוא וכן תפילין. - המצוה
ולכן  הבגד, כנפות לארבע ציציות ארבע על ציוותה התורה

כלל. המצוה ממין אינו חמישי גדיל
הוספה  שגם נוסף, דין התורה חידשה ראה, בפרשת אבל
הדוגמאות  רש"י הביא ולכן אסורה, - גופא מצוה באותה
כי  כהנים, בברכת ברכות וארבע טוטפות חמש של
לא  במדבר (שהרי זיכרון ולשם לעצמן עניין הם הטוטפות
ומכל־מקום  שמוע, אם והיה שמע פרשיות עדיין נאמרו
טוטפות  ושתי בלבד, פרשיות שתי עם התפילין הניחו

לעצמו). עניין הן כאמור כי - ריקות
zyxtl 'h wlg y"ewle ,8 dxrd 138 cenr e"h wlg y"ewl itÎlr)

(opgz`e

ה"ג.36)רשאי.35) זה ובפרק ה"ג, פ"א לעיל כמבואר
ה"ד.37) לעיל בצורה 38)כאמור שעה, לפי אפילו

להלן. תורה.39)האמורה ר"מ,40)מדברי רומי בדפוס
איננה. זו תיבה תימן: בכת"י אסור 41)וכן כלומר,

לציין, צריך אלא התורה, מן אסור שזה ולומר  להוסיף
סייג  משום גזירה אלא ואינה מדבריהם היא זו שהוספה
לעולם, ולבטלו התורה מן דבר להתיר אסור וכן לתורה;
כדי  שעה, לפי מבטלו אלא התורה, ממצוות גורע זה שהרי
בביטולו  ומדגיש צריכה, שהשעה כפי לדת, רבים להחזיר

בלבד. שעה הוראת למשה 42)שזו שנאמרו דברים אפילו
והשווה  מהם. ולגרוע עליהם להוסיף אסור בעלֿפה, מסיני
הראשון: החלק ד"ה המשנה, לפירוש בהקדמתו רבינו דברי
שיוסיף  ובין הפסוק, על ויגרע שיוסיף בין הפרש "ואין
"חלק" לפרק בפירושו וכן המקובל", הפירוש על ויגרע
התשיעי": ב"יסוד שם בהקדמתו בסנהדרין) העשירי (הפרק
שבכתב  בתורה לא לגרוע, אין וממנה להוסיף, אין "ועליה
איסור  אין ולדעתו חולק, והראב"ד שבעלֿפה". בתורה ולא
וציצית, ותפילין לולב כגון במצוותֿעשה, אלא תוסיף" "בל
בין  התורה, מן שהוא שקבע בין לדורות, בין לשעה בין
תוסף  "לא שנינו: פב אות ראה, פ' וב"ספרי" קבע. שלא
מארבעה  (=יותר הלולב על לא מוסיפים שאין מנין - עליו
תלמודֿ חוטים), מארבעה (=יותר הציצית על ולא מינים),
תלמודֿ מהם, פוחתים שאין ומנין עליו. תוסף לא לומר

ממנו". תגרע ולא ב.43)לומר קטו, קיג,44)חולין שם
אם, חלב לו שאין עוף יצא - אמו" "בחלב שנאמר א:

שם. הגלילי יוסי רבי שבעלֿפה.45)וכדעת מתורה
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שבכתב.46) תורה "גדי"47)על אלא בהמה נאמרה שלא
פ"ט 48)בלבד. אסורות מאכלות שבהל' להעיר, וראוי

בין  חיה בחלב בין ועוף, חיה בשר "וכן רבינו: כותב ה"ד,
ואסור  התורה... מן באכילה אסור אינו בהמה, בחלב
לדין  חיה דין שהשווה הרי וכו'. סופרים" מדברי באכילה
בזה  נאמרו וכבר התורה, מן מותרים ששניהם בחלב, עוף
המחוור  אולם וכסףֿמשנה). רדב"ז (ראה תירוצים הרבה
ב"מרכבת  הובא אנשיכון, מאיר הרב דעת הוא שבהם,
להתחלת  שייכות אין חיה" בשר "וכן שתיבות: המשנה",
לומר: רבינו וכוונת ג, הלכה סוף אל חוזרות אלא ד, הלכה
בחלב, בהמה אכילת איסור בכלל היא חיה, בשר וכן
במקומה. שלא וסימנה הנקודה, בקביעת טעה וה'סדר'
לזה, דוגמה וכו'. ועוף במלים: להתחיל צריכה ד' והלכה
שנגמר  "אחר ה"ז: פי"ב, הטומאות אבות בהל' רבינו דברי
אין  הראשונות המלים ושתי וכו' שבתוכו" מה מצרף הכלי,
מלים  נמצאות בכת"י אולם הבא. המשפט עם קשר כל להן
אחר  לח הוא "ועדיין הקודמת... ההלכה בסוף אלה
ראה  וכו'. מצרף" "הכלי ז הלכה מתחילה ואח"כ שנגמר".
ל. י. להרב - ר"מ רומי דפוס משנהֿתורה לצילום מבוא

.12 עמ' דם 49)מימון איסור אין אדם: יאמר אם כגון,
"וכל  כו) ז, (ויקרא ככתוב ועוף, בהמה דם אלא התורה מן
התורה  מן מותר חיה ודם ולבהמה" לעוף תאכלו... לא דם
מאכלות  (הל' היא בהמה בכלל חיה כי גורע, זה הרי -
התורה, מן אסור אדם דם יאמר: ואם ה"א), פ"ו, אסורות
סופרים, מדברי אלא אסור אדם דם שאין מוסיף, זה הרי
המשנה  פירוש הקדמת והשווה (רדב"ז). ה"ב שם כמבואר
שרבינו  הראשון", "החלק בשם... והמתנבא בד"ה לרבינו,
היא  הערלה כי אלי אמר הקב"ה שיאמר: "כגון שם: מדגים
הנטועים, הפירות לאכול מותר שנים שתי ואחר שנים, שתי
אותה  לאכול אסור שהערלה אלי, אמר הקב"ה שיאמר: או
לכם  יהיה שנים שלש הקב"ה: שאמר מה חלף שנים, ארבע

לו". וכדומה כג) יט, (ויקרא ערלים

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
לזקן 1) אפיקורוס בין מה אותו. דנים וכיצד ממרא זקן איזה

הכרזה. שצריכים דין בית הרוגי ארבעה ממרא.

.‡‰t ÏÚaL ‰¯Bza ‰„BÓ BÈ‡L ÈÓ2Ô˜Ê BÈ‡ - ƒ∆≈∆«»∆¿«∆≈»≈
‰¯Bza ¯eÓ‡‰ ‡¯ÓÓ3ÏÏÎa ‰Ê È¯‰ ‡l‡ ; «¿≈»»«»∆»¬≈∆ƒ¿«

ÔÈÒB¯B˜Èt‡‰4[Ì„‡ ÏÎa B˙˙ÈÓe] ,5. »∆ƒƒƒ»¿»»»

והוא 2) מסיני, למשה הקב"ה שלימדו המצוות, פירוש
ה"ב. פ"א, לעיל רבינו כדברי השמועה", "מפי הנקרא:
לחות  את לך "ואתנה רבינו: אומר זה, לספר ובהקדמתו
תורה  זו - תורה יב), כד, (שמות והמצוה והתורה האבן
הנקראת  היא - זו ומצוה פירושה... זו - והמצוה שבכתב;

שבעלֿפה". יב.3)תורה יז, וכן 4)דברים רומי, בדפוס
המינים. תימן: אדם.5)בכת"י כל ביד הנ"ל: בדפוס

מצווה  אחד כל אלא ידונו, שביתֿדין צורך אין כלומר,
סנהדרין  למשנה בפירושו ורבינו ה"ב. להלן כמבואר להרגו,
שדעתו  אדם שיאמר סובר, "האתה אומר: מ"ג, פי"א
שכתוב  למה מכחיש אחר... דבר או השניות, ואמונתו,
או  נהרג, אינו כזה אדם שנאמר אחד, ה' אלהינו ה' בתורה:

הכלל, מן שיצא משום יהרג, זה ודאי ממרא, זקן שהוא
לחומת  ההורס ממרא זקן שאין ישראל... מכלל כלומר
ביתֿדין  מדברי יותר דבריו רואה שהוא אדם אלא התורה...
ומעלתו, ביתֿדין לכבוד מיתה, תורה חייבתו ולכן הגדול,
ואמו" אביו לכבוד מיתה ואמו אביו המקלל שחייב כמו

וכו'.

.·‰t ÏÚaL ‰¯Bza ¯ÙBk ‡e‰L ÌÒ¯t˙pL ¯Á‡Ó≈««∆ƒ¿«¿≈∆≈«»∆¿«∆
[B˙B‡ ÔÈ„È¯BÓ] -6ÔÈÏÚÓ ‡ÏÂ7Ïk ¯‡Lk ‡e‰ È¯‰Â . ƒƒ¿…«¬ƒ«¬≈ƒ¿»»

ÌÈÓM‰ ÔÓ ‰¯Bz ÔÈ‡ ÔÈ¯ÓB‡‰Â ÔÈÒB¯B˜Èt‡‰8 »∆ƒƒ¿»¿ƒ≈»ƒ«»«ƒ
ÔÈ¯ÒBn‰Â9ÔÈ¯Óen‰Â10ÏÏÎa ÌÈ‡ el‡ ÏkL . ¿«¿ƒ¿«»ƒ∆»≈≈»ƒ¿«

‡ÏÂ ‰‡¯˙‰ ‡ÏÂ ÌÈ„Ú ‡Ï CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿≈»ƒ…≈ƒ¿…«¿»»¿…
‰ÂˆÓ ‰OÚ - Ô‰Ó „Á‡ ‚¯B‰‰ Ïk ‡l‡] ,ÌÈi„«»ƒ∆»»«≈∆»≈∆»»ƒ¿»

[ÏBLÎn‰ ¯ÈÒ‰Â ‰ÏB„‚11. ¿»¿≈ƒ«ƒ¿

מניחו 7)לבור.6) ואינו מסלקו  סולם, בבור היה שאם 
ה"י. פ"ד, רוצח הל' והשווה ב), כו, (ע"ז בו לעלות

אמרה.8) עצמו מפי רבינו משה ממון 9)אלא שמוסר
והל' ה"טֿי, פ"ח ומזיק חובל הל' ראה אנס, גוי ליד ישראל

הי"ב. פ"ג בכת"יד 10)תשובה וכן קדומים, בדפוסים
עבירה  לעבור עצמם שהחזיקו והם והמשומדים. תימן:
העולם  מן זו מצוה בטלה כאילו ונמצא ולהכעיס, בזדון
שגוזרים  בשעה עובדיֿכוכבים לדתי החוזרים וכן אצלם,

ה"ט). פ"ג, תשובה (הל' בהם וידבק שם.11)גזירה ע"ז
מן  כולה התורה כל אמר: "ואפילו שנינו: א צט, ובסנהדרין
זה, מקלֿוחומר ויתרות), (=חסרות זה מדקדוק חוץ השמים
למי  שם והושווה בזה", ה' דבר כי הוא: זה זו, מגזירהֿשוה
כותב  ה"א, פ"י ע"ז ובהל' השמים. מן תורה אין שאומר:
שהם  מפני שחת לבאר ולהורידם ביד, לאבדם "מצוה רבינו:
כצדוק  ה', מאחרי העם את ומסירים לישראל מצרים
פירוש  וראה ירקב". רשעים שם ותלמידיהם, ובייתוס

מ"ב. פ"א, חולין לרבינו המשנה

.‚ÏÚaL ‰¯Bza ¯ÙkL LÈ‡a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ∆»««»∆¿«
Bz·LÁÓa ‰t12¯Á‡ CÏ‰Â ,BÏ e‡¯pL ÌÈ¯·„·e ∆¿«¬«¿ƒ¿»ƒ∆ƒ¿¿»«««

BaÏ ˙e¯È¯L ¯Á‡Â ‰lw‰ BzÚc13‰¯Bza ¯ÙBÎÂ , «¿««»¿««¿ƒƒ¿≈«»
ÒBzÈ·e ˜B„ˆk ,‰lÁz ‰t ÏÚaL14ÌÈÚBz‰ Ïk ÔÎÂ ∆¿«∆¿ƒ»¿»«¿¿≈»«ƒ

,Ì‰È· È·e ‰l‡‰ ÌÈÚBz‰ Èa Ï·‡ .ÂÈ¯Á‡«¬»¬»¿≈«ƒ»≈∆¿≈¿≈∆
eÏc‚Â ÌÈ‡¯w‰ ÔÈa e„ÏBÂ ,Ì˙B·‡ Ì˙B‡ eÁÈc‰L∆ƒƒ»¬»¿¿≈«»»ƒ¿ƒ¿

ÌzÚc ÏÚ Ì˙B‡15Ì‰ÈÈa ‰aLpL ˜BÈ˙k ‡e‰ È¯‰ - »««¿»¬≈¿ƒ∆ƒ¿»≈≈∆
e‰eÏc‚Â16È¯‰L ,˙Bˆn‰ ÈÎ¯„a ÊÁ‡Ï ÊÈ¯Ê BÈ‡Â , ¿ƒ¿¿≈»ƒ∆¡…¿«¿≈«ƒ¿∆¬≈

Òe‡k ‡e‰17‡e‰L] Ck ¯Á‡ ÚÓML Èt ÏÚ Û‡Â . ¿»¿««ƒ∆»«««»∆
,Òe‡k ‡e‰ È¯‰ - Ì˙„Â ÌÈ„e‰i‰ ‰‡¯Â ,È„e‰È¿ƒ¿»»«¿ƒ¿»»¬≈¿»
,e¯Ó‡L el‡ Ck .[Ì˙eÚË ÏÚ e‰eÏc‚ È¯‰L∆¬≈ƒ¿«»»»≈∆»«¿

eÚhL ÌÈ‡¯w‰ Ì˙B·‡ ÈÎ¯„a ÌÈÊÁB‡‰18CÎÈÙÏ . »¬ƒ¿«¿≈¬»«»»ƒ∆»¿ƒ»
„Ú ,ÌBÏL È¯·„a ÌÎLÓÏe ,‰·eL˙a Ô¯ÈÊÁ‰Ï Èe‡»̄¿«¬ƒ»ƒ¿»¿»¿»¿ƒ¿≈»«

‰¯Bz‰ Ô˙È‡Ï e¯ÊÁiL19. ∆«¿¿¿≈««»

יח.13)בהכרתו.12) כט, דברים הכתוב מלשון
איש 14) אנטיגנוס תלמידי והם שבעלֿפה, בתורה שכפרו

תשובה  הל' ראה מ"ב, פ"ה נתן דרבי באבות כמפורש סוכו,
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רבינו: אומר מ"ג: פ"א, אבות המשנה ובפירוש ה"ח. פ"ג,
וחולק  בתורה מאמין שהוא לסיעתו, אמר מהם אחד שכל
במצרים: הנקראות הרעות, הכתות יצאו ומאז הקבלה, על
מפרשים  והם ובייתוסים, צדוקים - החכמים ואצל "קראים",
לחכמים  שומעים ואינם להם, שיראה מה כפי הפסוקים,

במינות,15)כלל. ונולדו תימן: בכת"יד וכן רומי, בדפוס
עליו. אותם לבין 16)וגידלו שנשבה כתינוק הם הרי שם:

אנוס. שהוא דתם על הגויים וגידלוהו ואינו 17)הגויים,
שעשה  ועבירה עבירה כל על אחת חטאת להביא אלא חייב

ה"ו). פ"ב, שגגות והל' ב. סח, כאנוסים.18)(שבת דינם
בכת"י 19) וכן קדומים, ובדפוסים ולתקפה. התורה לחוזק

הרדב"ז: וכתב להרגן. אדם ימהר ולא כאן: נוסף  תימן,
הנמצאים  אבל הקראים, על זכות ללמד רבינו נתכוון
להורידם, מצוה היה להורידם, בידינו אפשר אם בזמננו,
מחרפים  והם למוטב... אותם מחזירים אנו יום בכל שהרי
אלא  כאנוסים, לדונם ואין הקבלה, בעל את ומגדפים
סימן  ח"ב בתשובותיו וראה שבעלֿפה. בתורה ככופרים
רבינו  תשובת הבאנו הרמב"ם" "תשובות ובמוספנו תשצו.

זה. בענין

.„„Á‡ ÌÎÁ ‡e‰ ‰¯Bza ¯eÓ‡‰ ‡¯ÓÓ Ô˜Ê Ï·‡¬»»≈«¿≈»»«»»»∆»
‰Ïa˜ B„Èa LiL ,Ï‡¯OÈ ÈÓÎÁÓ20È¯·„a ‰¯BÓe Ô„Â ≈«¿≈ƒ¿»≈∆≈¿»«»»¿»∆¿ƒ¿≈

Ï‡¯OÈ ÈÓÎÁ Ïk e¯BÈÂ ee„iL BÓk ‰¯Bz21˙‡aL , »¿∆»¿»«¿≈ƒ¿»≈∆»
‡ÏÂ ,ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa ÌÚ ÌÈÈc‰ ÔÓ ÔÈ„a ˙˜ÏÁÓ BÏ«¬…∆¿ƒƒ«ƒƒƒ≈ƒ«»¿…
˙BOÚÏ ‰¯B‰Â Ì‰ÈÏÚ ˜ÏÁ ‡l‡ ,Ì‰È¯·„Ï ¯ÊÁ»«¿ƒ¿≈∆∆»»«¬≈∆¿»«¬

‰˙ÈÓ ‰¯Bz ÂÈÏÚ ‰¯Êb - Ô˙‡¯B‰k ‡lL22,‰cÂ˙Óe . ∆…¿»»»»¿»»»»ƒ»ƒ¿«∆
‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ BÏ LÈÂ23Ô„ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ .24 ¿≈≈∆»»«»««ƒ∆»

Ïa˜ ‡e‰ ,ÌÈc Ô‰Â25‰˜ÏÁ ‰¯Bz‰ È¯‰ - eÏa˜ Ì‰Â ¿≈»ƒƒ≈¿≈ƒ¿¬≈«»»¿»
„B·k Ì‰Ï26Ô„B·k ÏÚ ÏÁÓÏ ÔÈc ˙Èa eˆ¯ Ì‡Â . »∆»¿ƒ»≈ƒƒ¿…«¿»

˙B˜BÏÁÓ ea¯È ‡lL È„k ,ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ - BÁÈp‰Ïe¿«ƒ≈»¿ƒ¿≈∆…ƒ¿«¬
Ï‡¯OÈa27. ¿ƒ¿»≈

איש 20) החכמים ובקבלת שבעלֿפה בתורה מודה שהוא
מסיני. למשה עד איש ועלֿפי 21)מפי השמועה, עלֿפי

בהן. נדרשת שהתורה "ומת 22)המדות יב יז, דברים
ההוא". כל 23)האיש דרך "שכן ב: מג, בסנהדרין משנה

הבא", לעולם חלק לו יש המתוודה שכל מתוודין, המומתין
ולא  שם. ובביאורנו ה"א פי"ג, סנהדרין הל' לעיל וראה
לעוה"ב, חלק לו יש ממרא זקן לומר, אלא רבינו נתכוון
(כסףֿ לעוה"ב חלק לו אין שבעלֿפה בתורה הכופר אבל

ה"וֿח. פ"ג, תשובה הל' וראה לפי 24)משנה). בסברתו,
בהן. נדרשת שהתורה מהמדות מפי 25)אחת מרבותיו

כך  אומרים והם השמועה, מפי אומר הוא ואפילו השמועה.
לקמן  רבינו כדברי חייב, זה הרי - נותן שהדין בעינינו נראה

אלעזר. וכרבי א פח, סנהדרין ע"פ ה"א, ככתוב 26)פ"ד
ימין  לך יגידו אשר הדבר מן תסור "לא יא) יז, (דברים
לעיל  הובאו המשנה, בפירוש רבינו וכדברי ושמאל".
ביתֿדין  לכבוד מיתה תורה חייבתו "ולכן ד: אות בביאורנו

וכו'. וכן 27)ומעלתו" רומי, ובדפוס ב. פח, סנהדרין
בישראל. מחלוקת תימן: בכת"י

.‰‡¯ÓÓ Ô˜Ê ÔÈ‡28ÌÎÁ ‡‰iL „Ú ‰˙ÈÓ ·iÁ ≈»≈«¿≈«»ƒ»«∆¿≈»»

ÔÈ¯„‰Òa CeÓÒ ‰‡¯B‰Ï ÚÈb‰L29˙Èa ÏÚ ˜ÏÁÈÂ , ∆ƒƒ«¿»»»¿«¿∆¿ƒ¿«¬…«≈
˙‡hÁ B˙‚‚LÂ ˙¯k BB„fL ¯·„a ÔÈc30B‡ , ƒ¿»»∆¿»≈¿ƒ¿»«»

ÔÈlÙ˙a31B˙‡¯B‰k ˙BOÚÏ ‰¯BÈÂ ,32‡e‰ ‰OÚÈ B‡ ƒ¿ƒƒ¿∆«¬¿»»«¬∆
B˙‡¯B‰ Èt ÏÚ33˙kLÏa ÔÈ·LBÈ Ô‰Â Ô‰ÈÏÚ ˜ÏÁÈÂ , «ƒ»»¿«¬…¬≈∆¿≈¿ƒ¿ƒ¿«

˙ÈÊb‰34ÚÈb‰ ‡lL „ÈÓÏz ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .‰‡¯B‰Ï35 «»ƒ¬»ƒ»»«¿ƒ∆…ƒƒ«¿»»
¯eËt - ˙BOÚÏ ‰¯B‰Â36EnÓ ‡ÏtÈ Èk :¯Ó‡pL . ¿»«¬»∆∆¡«ƒƒ»≈ƒ¿

epnÓ ‡ÏtÈ ‡lL ÈÓ - ËtLnÏ ¯·„37¯·„ ‡l‡ »»«ƒ¿»ƒ∆…ƒ»≈ƒ∆∆»»»
‡ÏÙÓ38. À¿»

ממרה 28) מקום: בכל כתוב תימן, בכת"י וכן רומי, בדפוס
אשר  איש "כל יח) א, (יהושע הכתוב משקל ע"פ בה"א.

פיך". את כמבואר 29)ימרה הסנהדרין, ע"י שהוסמך
אדם  יהא שלא ש"התקינו ה"ה, פ"ד סנהדרין הל' לעיל

הנשיא". ברשות אלא לידי 30)נסמך הגורם בדבר או
ה"ב. פ"ד, לקמן כמבואר וכו', כרת זדונו על שחייבים דבר,

שאין 31) ואע"פ בתפילין, חמישית טוטפת להוסיף שהורה
מפי  "הלכה זו הרי - וכו' כרת שזדונו לדבר גורם בהן
ופח, א. פז, (סנהדרין ה"ג פ"ד לקמן רבינו כלשון הקבלה",

אינו 32)ב). - וגו' בזדון" יעשה אשר "והאיש שנאמר:
ב). פו, (שם שיורה עד ב.33)חייב פח, שאם 34)שם

להלן  כמבואר פטור, - עליהם והמרה למקומם חוץ מצאם
-35)ה"ז. ב פו, שם רש"י ולדעת בתורה, בידיעותיו

שנה. ארבעים לו מלאו לא הוראתו 36)שעדיין שאין
וברש"י). (שם נעלם.37)הוראה ועמוק,38)שלא קשה

פז, (שם פלא אצלו הכל - להוראה הגיע שלא תלמיד אבל
הכתוב א), שבביתֿדין (=מומחה) במופלא - יפלא "כי

מדבר".

.Â‰LÂ ,˜ÏÁÂ ,ÔÈc ˙Èa ÏL ‡ÏÙÓ ÌÎÁ ‰È‰39 »»»»À¿»∆≈ƒ¿»«¿»»
- ˙BOÚÏ ‰¯B‰ ‡Ï Ï·‡ ,ÂÈ¯·„k ÌÈ¯Á‡Ï „nÏÂ¿ƒ≈«¬≈ƒƒ¿»»¬»…»«¬
‡Ï .ÔB„Ê· ‰OÚÈ ¯L‡ LÈ‡‰Â :¯Ó‡pL .¯eËt»∆∆¡«¿»ƒ¬∆«¬∆¿»…
‡e‰ ‰OÚÈ B‡ ˙BOÚÏ ‰¯BÈ ‡l‡ ,ÔB„Êa ¯Ó‡iL∆…«¿»∆»∆«¬«¬∆

BÓˆÚa40. ¿«¿

לעירו.39) הגדול מביתֿדין ששב אחרי פו,40)וחזר, שם
ב. ופח, ב.

.ÊÔ‡ˆÓ41ÔÓB˜ÓÏ ıeÁ42¯eËt - Ô‰ÈÏÚ ‰¯Ó‰Â43. ¿»»ƒ¿»¿ƒ¿»¬≈∆»
ÌB˜n‰L ,„nÏÓ - ÌB˜n‰ Ï‡ ˙ÈÏÚÂ zÓ˜Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«¿»¿»ƒ»∆«»¿«≈∆«»
ÔÈ¯eËt Ô‰L Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡ ÏÎÂ .‰˙ÈÓ BÏ Ì¯Bb≈ƒ»¿»≈¿«≈»∆∆≈¿ƒ

Ì˙BcÏ ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·Ï LÈ ,‰˙Èn‰ ÔÓ44ÔLÈ¯Ù‰Ïe ƒ«ƒ»≈¿≈ƒ«»¿«»¿«¿ƒ»
Ô˙Bk‰Ïe45„nÏlÓ ÔÚÓÏe46Ô‰Ï ‰‡¯iM ‰Ó ÈÙk , ¿«»¿»¿»ƒ¿«≈¿ƒ«∆≈»∆»∆

CÎÏ CÈ¯ˆ ¯·c‰L47. ∆«»»»ƒ¿»

הגדול.41) ביתֿהדין חברי הסנהדרין, מחוץ 42)את
ישיבתם. מקום שהיא הגזית, ב 43)ללשכת יד, שם

ירושלים. מחומת לפנים והוא וכו', פגי" אבית "מצאם
ללשכת  מחוץ שהוא מקום שכל שם, ה'תוספות' ופירשו

למקומם. חוץ נחשב: - מן 44)הגזית אותם מרחיקים
תלמוד  בהל' כמבואר אמותיהם, בארבע יושבים ואין הקהל,
על  חלק מהללאל בן עקביא שהרי ה"ד. פ"ז, תורה
הרגוהו, לא למעשה, הלכה הורה שלא ומפני הסנהדרין,
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מ"ו  פ"ה, בעדיות המשנה כדברי בלבד, נידוהו אלא
א). פח, את 45)(סנהדרין הלקו ה"ו, פ"ב יבמות ירושלמי

בן  בשבת למול להתיר שרצה על נבוריה, כפר איש יעקב
נכרית. לאחרים"46)אשה שונה "שאינו המוחרם כדין

ה"ה). פ"ז, תורה תלמוד להם 47)(הל' למחול רצו ואם
"חסֿושלום  אמר: יהודה רבי שהרי בידם, הרשות -
וכי  תמוה: ולכאורה מ"ו), פ"ה (עדיות נתנדה" שעקביא
עיני  ראות לפי תלוי הדבר ודאי אלא בדבר? יש פנים משוא
ירבה  ולא גדול צדיק שהוא בעקביא שידע ביתֿדין,
בך  חזור "בני, מותו: לפני לבנו ציוה שבאמת כמו מחלוקת,
לא  ולפיכך מ"ז) (שם, אומר" שהייתי דברים בארבעה
"משפט  במאמרו חיות (ר"צ הדין על דבריהם העמידו

ההוראה").

.Á¯·„ ‡ÏtiL ˙Úa ?‡¯ÓÓ Ô˜Ê ÔÈc „ˆÈÎÂ48‰¯BÈÂ ¿≈«»ƒ»≈«¿≈¿≈∆ƒ»≈»»¿∆
ÂÈÈÚa ‰‡¯iL ¯·„a ÔÈa ,‰‡¯B‰Ï ÚÈbn‰ ÌÎÁ Ba49 »»««ƒ«¿»»≈¿»»∆≈»∆¿≈»

BnÚ ÔÈ˜ÏBÁ‰Â ‡e‰ È¯‰ - ÂÈ˙Ba¯Ó ÏawL ¯·„a ÔÈa≈¿»»∆ƒ≈≈«»¬≈¿«¿ƒƒ
¯‰ Á˙t ÏÚL ÔÈc ˙È·Ï ÔÈ‡·e ,ÌÈÏLe¯ÈÏ ÔÈÏBÚƒƒ»«ƒ»ƒ¿≈ƒ∆«∆««

˙Èa‰50Ì‡ .ÔÈc‰ ‡e‰ Ck :ÔÈc ˙Èa Ô‰Ï ÌÈ¯ÓB‡ . ««ƒ¿ƒ»∆≈ƒ»«ƒƒ
Ïa˜Â ÚÓL51˙È·Ï Ôlk ÔÈ‡a - Â‡Ï Ì‡Â ;·ËeÓ - »«¿ƒ≈»¿ƒ»»ƒÀ»¿≈

Ck :Ì‰ Ìb Ì‰Ï ÌÈ¯ÓB‡Â ,‰¯ÊÚ‰ Á˙t ÏÚL ÔÈcƒ∆«∆«»¬»»¿¿ƒ»∆«≈»
eÏa˜ Ì‡ .ÔÈc‰ ‡e‰52ÎÏÈ -Ôlk - Â‡Ï Ì‡Â ;Ô‰Ï e «ƒƒƒ¿≈¿»∆¿ƒ»À»

˙ÈÊb‰ ˙kLÏÏ ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·Ï ÔÈ‡a53‰¯Bz ÌMnL , »ƒ¿≈ƒ«»¿ƒ¿««»ƒ∆ƒ»»
¯L‡ ‡e‰‰ ÌB˜n‰ ÔÓ :¯Ó‡pL .Ï‡¯OÈ ÏÎÏ ˙‡ˆBÈ≈¿»ƒ¿»≈∆∆¡«ƒ«»«¬∆
,ÔÈc‰ ‡e‰ Ck :Ì‰Ï ¯ÓB‡ ÔÈc ˙È·e .ÈÈ ¯Á·Èƒ¿«¿»≈ƒ≈»∆»«ƒ

Ôlk ÔÈ‡ˆBÈÂ54‰LÂ B¯ÈÚÏ ÌÎÁ‰ ‰Ê ¯ÊÁ .55„nÏÂ56 ¿¿ƒÀ»»«∆∆»»¿ƒ¿»»¿ƒ≈
¯eËt ‰Ê È¯‰ - „eÓÏ ‡e‰L C¯„k57˙BOÚÏ ‰¯B‰ . ¿∆∆∆»¬≈∆»»«¬

CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,‰˙ÈÓ ·iÁ - B˙‡¯B‰k ‰OÚL B‡∆»»¿»»«»ƒ»¿≈»ƒ
‰‡¯˙‰58ÂÈ¯·„Ï ÌÚË Ô˙ elÙ‡ .59ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - «¿»»¬ƒ»«««ƒ¿»»≈¿ƒ

BÏ60B‡ B˙‡¯B‰k ‰OÚL ÌÈ„Ú e‡aL ÔÂÈk ‡l‡ .∆»≈»∆»≈ƒ∆»»¿»»
˙È·a ‰˙ÈÓÏ BÈc ÔÈ¯ÓBb - ˙BOÚÏ ÌÈ¯Á‡Ï ‰¯B‰L∆»«¬≈ƒ«¬¿ƒƒ¿ƒ»¿≈

B¯ÈÚaL ÔÈc61ÌMÓ B˙B‡ ÔÈÏÚÓe B˙B‡ ÔÈÒÙB˙Â , ƒ∆¿ƒ¿¿ƒ«¬ƒƒ»
,B¯ÈÚaL ÔÈc ˙È·a B˙B‡ ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡Â .ÌÈÏLe¯ÈÏƒ»«ƒ¿≈¿ƒƒ¿≈ƒ∆¿ƒ

ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ ‡ˆiL ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·a ‡ÏÂ62‡l‡ , ¿…¿≈ƒ«»∆»»ƒ»«ƒ∆»
„ÚÂ .ÌÈÏLe¯ÈaL ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·Ï B˙B‡ ÔÈÏÚÓ«¬ƒ¿≈ƒ«»∆ƒ»«ƒ¿«

Ï‚¯a B˙B‡ ÔÈ˜BÁÂ ,B˙B‡ ÔÈ¯nLÓ Ï‚¯‰63:¯Ó‡pL . »∆∆¿«¿ƒ¿¿ƒ»∆∆∆∆¡«
Ï‡¯OÈ ÏÎÂ64‰Ê¯Î‰ CÈ¯vL ÏÏkÓ ;e‡¯ÈÂ eÚÓLÈ65. ¿»ƒ¿»≈ƒ¿¿¿ƒ»ƒ¿»∆»ƒ«¿»»

,ÔÈÓÓBÊ ÌÈ„ÚÂ ,‡¯ÓÓ Ô˜Ê :‰Ê¯Î‰ ÔÈÎÈ¯ˆ ‰Úa¯‡Â¿«¿»»¿ƒƒ«¿»»»≈«¿≈¿≈ƒ¿ƒ
˙ÈÒn‰Â66‰¯BÓe ¯¯BÒ Ô·e ,67:¯Ó‡ ÔlÎa È¯‰L ; ¿«≈ƒ≈≈∆∆¬≈¿À»∆¡«

.e‡¯ÈÂ eÚÓLÈƒ¿¿¿ƒ»

ויסתפק.48) ההגיון.49)ייעלם והיקשי הסברה עלֿפי
ל.50) אות פ"א, לעיל וקיבל 51)מפורש תימן: בכת"י

קיבל.52)מהן. מאבנים 53)בכתי"ת: בנויה שהיתה
פ"ה, (מדות הסנהדרין של לכבודם מרובעות, מפוסלות

ובת  שם).מ"ד. ובתפא"י פו,54)ויו"ט בסנהדרין משנה
שנית.55)ב. לעיל 56)למד וראה ולימד. תימן: בכת"י

לאחרים". "ולמד לעשות,57)ה"ו: הורה לא שהרי
ה"ו. לעיל ב.58)וכאמור פח, לזכות 59)סנהדרין

ולהצלתו. שגומרים 61)שם.60)עצמו המומתים, ככל

וברש"י). א טז, (שם ושלשה עשרים של בביתֿדין דינם את
"ולא 62) א) פט, (שם המשנה כלשון ליבנה, שגלה כגון

פי"ד  סנהדרין הל' לעיל נתבאר וכבר שביבנה". בביתֿדין
שיהיה  והוא הבית, בפני אלא נפשות דיני דנים ש"אין הי"א,
משמיענו  וכאן שבמקדש". בלשכה שם הגדול ביתֿדין
עדיין  הגדול כשביתֿדין בעירו, דינו נגמר שאפילו רבינו
ביתֿהדין  יצא אם זאת בכל הגזית, בלשכת במקומו היה
רבינוֿתם  דברי וראה אותו. ממיתים אין מירושלים, אח"כ

בביתֿדין. ולא ד"ה שם המועד,63)ב'תוספות' בחול
ה"ב), פי"א (שם לעיל כמבואר להרגו, אסור עצמו שביו"ט

ה"ה. פי"ג, שם העם 64)וראה "וכל הכתוב: ונוסח
והוא 65)ישמעו". שם נקבצים שהרבים במקום ומכריזים

לרגל. אליה שעולים ע"ז.66)ירושלים, לעבוד
ישראל,67) לכל "כותבים הי"ג: פ"ז, לקמן רבינו ומדברי

ומורה" סורר בן שהיה מפני פלוני סקלנו פלוני, בביתֿדין
עליו  מכריזים אלא הרגל, עד אותו משמרים שאין משמע -
ה"ז  פי"ח עדות הל' לעיל וכן בכתב. שבעירו מביתֿדין
למרות  א. פ"ט, בסנהדרין יהודה רבי וכדעת זוממין, לענין
כל  שאת עקיבא, רבי סובר מ"ג, פי"א שם שבתוספתא
וראה  ברגל, שם להמיתם לירושלים מעלים ארבעתם
המדבר  פ"ה, ע"ז שבהל' להעיר, וראוי שם. דוד" ב"חסדי
הכרזה, צריך שהוא רבינו הזכיר לא לפרטיהם, מסית בדיני

כאן. דבריו על שסמך וכנראה

ה'תש"פ  תמוז ח' שלישי יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
בדבר 1) חבריו על שיחלוק עד ממרא זקן נעשה שאינו

המביאים  דברים חטאת. שיגגתו ועל כרת זדונו על שחייבים
ואפילו  רחוקה, בדרך אפילו כרת, עליהם שחייבים דבר לידי
הזקן  שחייב בהם. במחלוקתו הזקן חייב - דברים מאה אחר
עונש  לידי מביאה כשאינה אפילו תפילין, מצוות על החולק

כרת.

.‡ÏÚ ÔÈ·iÁL ¯·„a ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa ÏÚ ˜ÏÁL ‰Ê∆∆»««≈ƒ«»¿»»∆«»ƒ«
˙‡hÁ B˙‚‚L ÏÚÂ ˙¯k BB„Ê2ÌÈ¯ÒB‡ Ô‰ eÈ‰L ÔÈa , ¿»≈¿«ƒ¿»«»≈∆»≈¿ƒ

È¯‰ - ¯ÒB‡ ‡e‰Â ÔÈ¯ÈzÓ Ô‰ eÈ‰L ÔÈa ¯ÈzÓ ‡e‰Â¿«ƒ≈∆»≈«ƒƒ¿≈¬≈
‰˙ÈÓ ·iÁ ‰Ê3,‰Ïaw‰ ÈtÓ ¯ÓB‡ ‰È‰ ‡e‰ elÙ‡ . ∆«»ƒ»¬ƒ»»≈ƒƒ««»»

‰‡¯ Ck :ÌÈ¯ÓB‡ Ô‰Â ,È˙Ba¯Ó ÈzÏa˜ Ck :¯Ó‡Â¿»«»ƒ«¿ƒ≈««¿≈¿ƒ»ƒ¿∆
Ô˙B ÔÈc‰L eÈÈÚa4Ô˙Â ‡OÂ ÏÈ‡B‰ ,5Ô‰ÈÏÚ ¿≈≈∆«ƒ≈ƒ¿»»¿»«¬≈∆

ÔÈ‡Â .·iÁ ‰Ê È¯‰ - ˙BOÚÏ ‰¯B‰L B‡ ‰OÚÂ ,¯·ca«»»¿»»∆»«¬¬≈∆«»¿≈
‰Ïaw‰ ÈtÓ ÌÈ¯BÓ Ì‰ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ6Ì‡ ÔÎÂ . »ƒ«ƒ≈ƒƒƒ««»»¿≈ƒ

LiL ¯·„a e¯ÊbL ˙B¯Êb‰ ÔÓ ‰¯Ê‚a Ì‰ÈÏÚ ˜ÏÁ»«¬≈∆ƒ¿≈»ƒ«¿≈∆»¿¿»»∆≈
ıÓÁ‰ ¯Èz‰L ÔB‚k ,˙¯k BB„Êe ˙‡hÁ B˙‚‚La7 ¿ƒ¿»«»¿»≈¿∆ƒƒ∆»≈

˙ÈML ‰ÚLa ÔÒÈa ¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈa8B¯Ò‡ B‡ , ¿«¿»»»»¿ƒ»¿»»ƒƒ¬»
˙ÈLÈÓÁ ‰ÚLa ‰‡‰a9‰˙ÈÓ ·iÁ ‰Ê È¯‰ -10ÎÂ .Ô «¬»»¿»»¬ƒƒ¬≈∆«»ƒ»¿≈

.‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

שווה"2) "גזירה הלומד מאיר רבי כדברי א, פז, סנהדרין
למשפט", דבר ממך ייפלא "כי כאן: נאמר דבר. - דבר
מה  - הקהל" מעיני דבר "ונעלם יג) ד, (ויקרא שם ונאמר
אף  חטאת שיגגתו ועל כרת זדונו על שחייבים דבר להלן
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הוא  תפילין מצוות על שגם ג הלכה להלן וראה וכו'. כאן"
ממרא. כזקן בישראל.3)נידון מחלוקות ירבו שלא כדי

העצמי.4) והעיון הסברא עימם.5)מצד והתווכח דן
עליהן". וחלק "הואיל הנוסח: תימן יד ובכתב

ג,6) פרק לעיל והשווה א), פח, (שם יותר עדיפה שקבלתם
ד. חמץ.7)הלכה החמץ 8)אכילת על גזרו וחכמים

חמץ  בהלכות כמבואר זו, בשעה ובהנאה באכילה שייאסר
ט. הלכה א, פרק אלא 9)ומצה אסור אינו חכמים ולדעת

שם. כמבואר בלבד, חמץ 10)באכילה איסור שעיקר כיוון
זו  גזירה גם משנה, הכסף ולדעת (רדב"ז). כרת בו יש
בשעה  בחמץ אשה יקדש אם שהרי כרת, איסור לידי מביאה
אחר  יבוא ואם כלל, מקודשת אינה חכמים לדברי שישית,
הזקן  ולדברי לשני, מקודשת זו הרי כן אחרי ויקדשנה
תופסים  השני קידושי ואין לראשון, היא מקודשת החולק

כל  כרת.בה איסור שהיא ערווה, באיסור שנחלקו נמצא ל,
בשורש  לרבינו המצוות ספר על בהשגותיו ברמב"ן וראה
זקן  נעשה אינו ולדעתו בזה, רבינו על שחולק ראשון,
מביאה  היא אם אפילו מדבריהם, גזירה על כשחולק ממרא,
מאן  "האי א) מ, (שבת אמרו וכן כרת. עונש איסור לידי
על  שעבר (=מי עבריינא" למקרייה שרי אדרבנן, דעבר
אלא  הזכירו שלא הרי - עבריין) לקרותו מותר דרבנן איסור
רבינו  דברי אולם ממרא. כזקן נידון שהוא אמרו ולא זה, את
עליהם  חלק אם שם: שאמרו א פז, בסנהדרין מקורם
זה  הרי אדר, כל או פורים עד מעברים אם שנה, בעיבור
בגזירה  עליהם חלק שאפילו הרי ב), הלכה להלן (ראה חייב

מלך). (קרית חייב - הגזירות מן

.·ÏÚÂ ˙¯k BB„Ê ÏÚ ÔÈ·iÁL ¯·„a e˜ÏÁpL „Á‡∆»∆∆¿¿¿»»∆«»ƒ«¿»≈¿«
¯·„ È„ÈÏ ‡È·n‰ ¯·„a e˜ÏÁpL B‡ ,˙‡hÁ B˙‚‚Lƒ¿»«»∆∆¿¿¿»»«≈ƒƒ≈»»
?„ˆÈk .˙‡hÁ B˙‚‚L ÏÚÂ ˙¯k BB„Ê ÏÚ ÔÈ·iÁL∆«»ƒ«¿»≈¿«ƒ¿»«»≈«

‰Â¯Ú ‡È‰ Ì‡ BÊ ‰M‡a e˜ÏÁ11Â‡Ï Ì‡12Ì‡ , ∆¿¿¿ƒ»ƒƒ∆¿»ƒ»ƒ
‡Ï B‡ ‰M‡a ‡nËÓ ‰Ê Ì„ ‰‡¯Ó13‰‡ÓË BÊ Ì‡ , «¿≈»∆¿«≈¿ƒ»…ƒ¿≈»

‡Ï B‡ ‰„Ï14‡Ï B‡ ‰·Ê BÊ Ì‡ ,15‰Ê ·ÏÁ Ì‡ , ≈»…ƒ»»…ƒ≈∆∆
¯eÒ‡16¯·„a ˜ÏBÁ È¯‰ - el‡a ‡ˆBik ÏÎÂ ,¯zÓ B‡ »À»¿…«≈»≈¬≈≈¿»»

„ˆÈÎÂ .˙‡hÁ B˙‚‚L ÏÚÂ ˙¯k BB„Ê ÏÚ ÔÈ·iÁL∆«»ƒ«¿»≈¿«ƒ¿»«»¿≈«
ÏÚÂ ˙¯k BB„Ê ÏÚ ÔÈ·iÁL ¯·„ È„ÈÏ ‡È·n‰ ¯·c»»«≈ƒƒ≈»»∆«»ƒ«¿»≈¿«
Ì‡ ,‰L ¯eaÚa e˜ÏÁpL ÔB‚k ?˙‡hÁ B˙‚‚Lƒ¿»«»¿∆∆¿¿¿ƒ»»ƒ
;·iÁ ‰Ê È¯‰ - ¯„‡ ÏÎa B‡ ÌÈ¯et‰ „Ú ÌÈ¯aÚÓ¿«¿ƒ««ƒ¿»¬»¬≈∆«»

ÁÒÙa ıÓÁ È„ÈÏ ‡È·Ó ‰fL17ÔÈ„a e˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ . ∆∆≈ƒƒ≈»≈¿∆«¿≈ƒ∆¿¿¿ƒ
ÔÈic‰ ÔÈÓa B‡ ˙BBÓÓ ÈÈcÓ18˙BBÓÓ ÈÈc ÔÈcL ƒƒ≈»¿ƒ¿«««»ƒ∆»ƒƒ≈»

‰fL ¯ÓB‡L ‰Ê ÏL ÂÈ¯·„Ï È¯‰L ;·iÁ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆«»∆¬≈ƒ¿»»∆∆∆≈∆∆
˙Èa Èt ÏÚÂ ,ÏË ÔÈ„k - epnÓ ÏËpL Ïk ,‰ÊÏ ·iÁ«»»∆…∆»«ƒ∆¿ƒ»«¿«ƒ≈
¯Ó‡L B‡ ,¯eËt ¯ÓB‡L ‰Ê ÏL ÂÈ¯·„ÏÂ ;ÏË ÔÈcƒ»«¿ƒ¿»»∆∆∆≈»∆»«

Ôe„Ï ÔÈÈe‡¯ el‡ ÔÈ‡L19ÏËpL Ïk ,20‡e‰ ÏÊb - ∆≈≈¿ƒ»…∆»«»≈
˙Lc˜Ó dÈ‡ - ‰M‡ Ba Lc˜ Ì‡Â ,B„Èa21È¯·„Ïe ; ¿»¿ƒƒ≈ƒ»≈»¿À∆∆¿ƒ¿≈

ÏË BlL ¯ÓB‡‰22,˙¯k LeÚ - „ÈÊÓa ‰ÈÏÚ ‡a‰ , »≈∆»««»»∆»¿≈ƒ»»≈
˙‡hÁ ·iÁ - ‚‚BLa23¯·„ È„ÈÏ ‡È·Ó ¯·c‰ ‡ˆÓÂ ; ¿≈«»«»¿ƒ¿»«»»≈ƒƒ≈»»

Ì‡ ÔÎÂ .˙‡hÁ B˙‚‚L ÏÚÂ ˙¯k BB„Ê ÏÚ ÔÈ·iÁL∆«»ƒ«¿»≈¿«ƒ¿»«»¿≈ƒ
B‡ ,BÈ‡ B‡ ˙e˜ÏÓ ·iÁ ‰Ê Ì‡ ,˙BkÓ ÈÈ„a e˜ÏÁ∆¿¿¿ƒ≈«ƒ∆«»«¿≈

Ì‰ÈÙa ÔÈ˜BlL ÌÈic‰ ÔÈÓa ˜ÏÁL24‰Ê È¯‰ - ∆»«¿ƒ¿«««»ƒ∆ƒƒ¿≈∆¬≈∆

‰˜BÏ BÈ‡ ¯ÓB‡‰ È¯·„Ï È¯‰L ;·iÁ25Ì‰ ÔÈÏ·BÁ - «»∆¬≈¿ƒ¿≈»≈≈∆¿ƒ≈
Â ,BaÌlLÏ ÔÈ·iÁ26;ÏËB ÔÈ„k - Ô‰Ó ÏhiL ÏÎÂ , ¿«»ƒ¿«≈¿…∆ƒ…≈∆¿ƒ≈

‡e‰ ˙e˜ÏÓ Ôa ¯ÓB‡‰ È¯·„Ïe27- Ô‰Ó ÏhiL Ïk , ¿ƒ¿≈»≈∆«¿…∆ƒ…≈∆
˙Lc˜Ó dÈ‡ - ‰M‡ Ba Lc˜ Ì‡Â ,B„Èa ‡e‰ ÏÊb28. »≈¿»¿ƒƒ≈ƒ»≈»¿À∆∆

ÔÈÎ¯Úa e˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ29ÔÈÓ¯Áa B‡30·iÁ ‰Ê Ì‡ , ¿≈ƒ∆¿¿«¬»ƒ«¬»ƒƒ∆«»
‰Ê È¯‰ - BÈ‡ B‡ ÔzÏ31¯ÓB‡‰ È¯·„Ï È¯‰L ;·iÁ ƒ≈≈¬≈∆«»∆¬≈¿ƒ¿≈»≈

,ÏÊ‚ ‰Ê È¯‰ - epnÓ eÁ˜Ï Ì‡ ,ÔzÏ ·iÁ BÈ‡≈«»ƒ≈ƒ»¿ƒ∆¬≈∆»≈
˙Lc˜Ó dÈ‡ - ‰M‡ Ba Lc˜Ó‰Â32˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ . ¿«¿«≈ƒ»≈»¿À∆∆¿≈ƒ»«

ecÙ ‡Ï B‡ ecÙ Ì‡ ,ÌÈL„˜ ÔBÈ„Ùa Ô‰ÈÏÚ33È¯‰ - ¬≈∆¿ƒ¿»»ƒƒƒ¿…ƒ¿¬≈
Ì‡ ,ÔBÈ„t ‰Ê ÔÈ‡ ¯ÓB‡‰ È¯·„Ï È¯‰L ;·iÁ ‰Ê∆«»∆¬≈¿ƒ¿≈»≈≈∆ƒ¿ƒ

˙Lc˜Ó dÈ‡ - ‰M‡ Ba Lc˜34e˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ≈ƒ»≈»¿À∆∆¿≈ƒ∆¿¿
‰Ï‚Ú‰ ˙ÙÈ¯Úa35‡Ï B‡ ‡È·‰Ï ÔÈ·iÁ el‡ Ì‡ ,36- «¬ƒ«»∆¿»ƒ≈«»ƒ¿»ƒ…

- ‡È·‰Ï ÌÈ·iÁ ¯ÓB‡‰ È¯·„Ï È¯‰L ;·iÁ ‰Ê È¯‰¬≈∆«»∆¬≈¿ƒ¿≈»≈«»ƒ¿»ƒ
Ba Lc˜Ó‰Â ,‰‡‰a ‰¯eÒ‡ ‡È‰ È¯‰37dÈ‡ - ‰M‡ ¬≈ƒ¬»«¬»»¿«¿«≈ƒ»≈»

˙Lc˜Ó38‰Ï¯Úa e˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ .39e˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ . ¿À∆∆¿≈ƒ∆¿¿¿»¿»¿≈ƒ∆¿¿
˙Èa‰ ÏÚ·Ï B‡ ÌÈiÚÏ ‰Ê Ì‡ ,‰‡Ùe ‰ÁÎL Ë˜Ïa40 ¿∆∆ƒ¿»≈»ƒ∆»¬ƒƒ¿««««ƒ

- ˙Èa‰ ÏÚ·Ï ¯ÓB‡‰ È¯·„Ï È¯‰L ;·iÁ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆«»∆¬≈¿ƒ¿≈»≈¿««««ƒ
dÈ‡ - ‰M‡ Ba Lc˜ Ì‡Â ,ÈÚ‰ „Èa ÏÊ‚ ‰Ê È¯‰¬≈∆»≈¿«∆»ƒ¿ƒƒ≈ƒ»≈»

‡Ó ·‡a Ô‰ÈÏÚ ˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ .˙Lc˜Ó,‰‡Óh‰ ˙B· ¿À∆∆¿≈ƒ»«¬≈∆¿»≈¬«À¿»
¯Oa ÈÚ‚ ÔB‚k41ÌÈza ÈÚ‚ B‡42ÌÈ„‚a ÈÚ‚ B‡43 ¿ƒ¿≈»»ƒ¿≈»ƒƒ¿≈¿»ƒ

¯zÓ - ¯B‰Ë ¯ÓB‡‰ È¯·„Ï È¯‰L ;·iÁ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆«»∆¬≈¿ƒ¿≈»≈»À»
ÏÎ‡ÏÂ Lc˜na Òk‰Ï44¯ÓB‡‰ È¯·„Ïe ;ÌÈL„˜ ¿ƒ»≈«ƒ¿»¿∆¡…»»ƒ¿ƒ¿≈»≈

ÒÎ Ì‡ ,‡ÓË45,˙¯k LeÚ - „ÈÊÓa ÏÎ‡ B‡ »≈ƒƒ¿«»«¿≈ƒ»»≈
,Ú¯ˆÓ ˙¯‰Ëa e˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ .˙‡hÁ ·iÁ - ‚‚BL·e¿≈«»«»¿≈ƒ∆¿¿¿»√«¿…»

‰ÊÏ LÈ Ì‡46e˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ .BÏ ÔÈ‡ B‡ ‰¯‰Ë ƒ≈»∆»√»≈¿≈ƒ∆¿¿
dÈ‡ B‡ ˙BzLÏ ‰ÎÈ¯ˆ BÊ Ì‡ ,‰ËBÒ ˙‡˜L‰a¿«¿»«»ƒ¿ƒ»ƒ¿≈»

‰ÎÈ¯ˆ47¯ÓB‡‰ È¯·„Ï È¯‰L ;·iÁ ‰Ê È¯‰ - ¿ƒ»¬≈∆«»∆¬≈¿ƒ¿≈»≈
‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - ‰zLzL Ì„˜ ÏÚa‰ ˙Ó Ì‡ ,‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ≈«««…∆∆ƒ¿∆¬≈¬»

dÓ·ÈÏ48.˙ÓaÈ˙Ó - ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ ¯ÓB‡‰ È¯·„Ïe ; ƒ»»¿ƒ¿≈»≈≈»¿ƒ»ƒ¿«∆∆
‰˙È‰ Ì‡ ¯˜ÁÏÂ ˜c·Ï ÔÈÎÈ¯ˆ - ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆¿ƒƒƒ¿…¿«¿…ƒ»¿»
È„ÈÏ ‡È·Ó ‰Ê ¯·„Â ,‰Ê ¯·„ È„ÈÏ ‰‡È·Ó BÊ ˙˜ÏÁÓ«¬…∆¿ƒ»ƒ≈»»∆¿»»∆≈ƒƒ≈
ÛBqa ‡B·È Ì‡ ,ÌÈ¯·„ ‰‡Ó ¯Á‡ elÙ‡ ,ÈL ¯·„»»≈ƒ¬ƒ««≈»¿»ƒƒ»«
Ô˜f‰ ‰È‰L ÔÈa ,˙‡hÁ B˙‚‚LÂ ˙¯k BB„fL ¯·„Ï¿»»∆¿»≈¿ƒ¿»«»≈∆»»«»≈
ÔÈl˜Ó Ô‰Â ¯ÈÓÁÓ ‡e‰ ‰È‰L ÔÈa ÔÈ¯ÈÓÁÓ Ô‰Â Ï˜Ó≈≈¿≈«¿ƒƒ≈∆»»«¿ƒ¿≈¿ƒƒ

·iÁ -49. «»

בכרת.11) שהיא ערווה, איסור בתו 12)אסורה כגון,
בת), ממנה והוליד זנות, דרך אשה על (=שבא מאנוסתו
מבת  וחומר בקל נלמדת אלא בתורה, מפורש איסורה שאין
- ערוה שאינה ואמר הזקן חלק ואם א). עו, (סנהדרין בתו
ב, פרק ביאה איסורי הלכות וראה ב, פז, (שם חייב זה הרי

ו). מטהרים 13)הלכה שהחכמים ירוק, דם שראתה כגון,
בן  ועקביא ו), הלכה ה, פרק ביאה איסורי הלכות (ראה

ב). פז, (שם מטמא מתוך 14)מהללאל דם ששפעה כגון,
שלא  שבועיים, לאחר - נקבה) שילדה (ללידתה, שבועיים
לידה  טומאת ימי שהם - שבועיים בתוך מעיינה פסק
טוהר  ימי כשאר טהור, זה דם אם החכמים ונחלקו לנקיבה,
יב, ויקרא (ראה יום ושישה שישים שהם נקבה, יולדת של
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זה  הרי השבועיים, בתוך המעיין, נסתם שלא מכיוון או ה),
הלכות  וראה ב פז, (שם לידה" "ימי מעיין של טמא, דם

ז). הלכה ז, ופרק א הלכה ו, פרק ביאה כגון 15)איסורי
רצופים  ימים שלושה דם (=שראתה ימים שלושה "קשתה
זיבה), (=ימי יום עשר אחד בתוך לידה) קישוי מחמת
וילדה, לידה), מחבלי לעת מעת (=נחה לעת מעת ושפתה
לא  שראתה דם שאותו הדבר, (שהוברר בזוב יולדת זו הרי
לילה  אומר: יהושע רבי זיבה), דם אלא הלידה, מקושי היה
טהורה  לעת מעת שפתה שאפילו ויומו" שבת כלילי ויום
כשבת  שלם יום כן ואחרי שלם לילה שתשפות עד היא,
אם  בזה, והזקן החכמים נחלקו ואם ד). משנה ד, פרק (נדה

זב  טמאה ב).היא פז, (סנהדרין חייב זה הרי לא, או ה
שלרבי 16) קשת, כמו עקום הקיבה, שעל חלב כגון,

אסור, אלא אינו עקיבא ולרבי כרת, עליו חייבים ישמעאל
מאכלות  והלכות ב מט, (חולין כרת עליו ענושים אין אבל
הרי  והזקן החכמים בו נחלקו ואם ו), הלכה ז, פרק אסורות
יחמיר  הזקן ואפילו כרת. בו יש חלב איסור שהרי חייב, הוא
זו. הלכה סוף רבינו בדברי כמבואר חייב, הוא הרי

לעבר 17) שצריך נמצא אדר, כל לעבר מורה הדין בית שאם
של  באיחור יחול ניסן וחודש שני, אדר בה להוסיף זו, שנה
יעברו  לא הזקן ולדברי הפסח. חג יתקיים ואז יום, שלושים
הפסח  יעשו נמצא פורים, עד עיברוה שלא כיוון השנה,
בו  ויאכלו אייר, יהיה כבר שלאחריו ובחודש הבא, בחודש
פז, (סנהדרין הפסח אז חל הדין בית שלדעת בעוד חמץ,

שני 18)א). הדין, בית של ההרכב להיות צריך כמה
שלושה. או בית 19)דיינים ואין שניים, אלא ואינם הואיל

משלושה. פחות בגזל 21)התובע.20)דין שהמקדש
א). נב, (קידושין מקודשת שלא 22)אינה וילנא; בדפוס

גלוייה. טעות והיא היא 23)נטל, והרי היא, שמקודשת
ב). פז, (סנהדרין איש או 24)אשת הם, שלושה אם

א). י, סנהדרין (ראה נפשות דיני ככל ושלושה, עשרים
מלקות.25) חייב שחייב 26)שאינו בחבירו חובל כשאר

(בבא  דברים חמישה לו ב).לשלם פג, שבית27ֿ)קמא
מכות. דיני דן שלושה של ב.28)דין פז, סנהדרין

לו 29) שאין חודש, מבן פחות שהוא תינוק שהעריך כגון,
נותן  אומר: מאיר רבי אולם כלום, נותן ואינו ערך, עדיין
דבריו  מוציא אדם שאין בשוק, נמכר שהוא כמו דמיו,
וגמר  חודש, מבן לפחות ערך שאין יודע והוא לבטלה,

א). פח, (שם דמים לשם אלה 30)והחליט נכסי שאמר
או  הבית לבדק אם פירש ולא דבריו, וסתם חרם, הם
לקדש  ויכול ממונו, הוא הרי לכהן שייך זה שאם לכהנים.
בו  לקדש יכול הכהן אין הבית לבדק זה ואם אשה, בו

ממונו. זה שאין זה.31)אשה, ממרא סנהדרין 32)זקן
הקדש 33)שם. דברי אין יעקב בן אליעזר רבי שלדעת

החפץ  ערך את השמים שמאים מעשרה בפחות נפדים
שם  ראה שמאים, שלושה מספיקים החכמים ולדעת הנפדה,

ב. מקודשת,34)יד, אינה במזיד בהקדש שהמקדש
שם). (סנהדרין ג הלכה ה, פרק אישות בהלכות כמבואר

(ראה 35) היכהו מי נודע ולא חלל, מציאת על שמביאים
אֿג). כא, מודדים 36)דברים בגוף מקום מאיזה שנחלקו

או  מטבורו, אם (=ההרוג), החלל אל הקרובה העיר אל
עגלה, מביאה מטבורו החלל אל הקרובה העיר אם מחוטמו,

מביאה. מחוטמו לו הקרובה בה.37)או תימן: יד בכתב
שם).38) (סנהדרין ב נו, בקידושין כגון,39)כמבואר

זה  עץ חייב החכמים שלדעת רבים, לצורך מאכל עץ הנוטע
השנים  שלוש כל בהנאה אסורים ופירותיו בערלה,
מערלה  פטור זה עץ יהודה רבי ולדעת לנטיעתו, הראשונות

ע  בפירות המקדש נמצא ב), משנה א, פרק של (ערלה רלה
יהודה  ולרבי מקודשת, אינה החכמים לדעת זה, עץ

"שני 40)מקודשת. ה) משנה ו, פרק (פאה ששנינו כמו
לבעל  (=ושייכים שכחה אינם ושלושה שכחה, - עומרים
אינם  ושלושה לעניים), (=ושייך לקט שיבולים שני הבית);
לעניים  - שלושה אומרים שמאי בית כולם ועל לקט...
ישמעאל  רבי בה נחלקו - ופאה הבית; לבעל - וארבעה
את  וטחן לקצור, שדהו בסוף פאה הניח לא אם וחכמים,
העיסה  מן פאה מפריש ישמעאל רבי ולדעת ולשה, התבואה
העיסה  קנה שכבר הפאה, מן פטור ולחכמים לעני, ונותנה

א). פח, (סנהדרין מעשה שהם 41)בשינוי אדם, נגעי
לבן  לשיער קדמה בהרת אם ספק שיש כגון בשרו, בעור
החכמים  - וטהור לבהרת לבן השיער שקדם או טמא, והוא

ב). פז, (שם מטהר יהושע ורבי כגון,42)מטמאים,
הבית  - שלחכמים הבית, קירות בשני גריסים כשני שנראו
עד  טמא הבית אין שמעון, ברבי אלעזר ולרבי טמא,
בקרן  כתלים בשני אבנים, שתי על גריסים כשני שייראה

(שם). הבגד,43)זווית בכל הצרעת שפרחה כגון,
(שם  טמא זה בגד ולחכמים טהור, הבגד נתן, רבי שלדברי

א). הם.44)פח, נפרדים דברים שני שיש 45)שהרי זה
המנוגע. בבגד שנגע או המנוגע, לבית שנכנס או הנגע, בו

שלדעת 46) ימנית, ואוזן רגל ובוהן יד בוהן לו שאין
דם  את לתת מה על שאין עולמית, טהרה לו אין החכמים
אליעזר  רבי ולדעת ידֿיז), יד, ויקרא (ראה והשמן האשם
לו  אסור טהרה לו אין ואם (שם). ויוצא מקומו על לו נותן
הוא. טמא שהרי הקדשים, מן לאכול או למקדש להיכנס

פלוני,47) עם תיסתרי אל עדים; שני בפני לה שקינא כגון,
פל  אותו עם נסתרה שהיא והעיד אחד עד לרבי ובא וני,

נאסרה  שתתה, לא ואם המרים, מי לשתות צריכה אליעזר
עדים  שני גם שיהיו עד משקה אינו יהושע ולרבי בעלה. על

א). פח, (שם הסתירה א.48)על ב, בסוטה כמבואר
על  אסורה זו סוטה אין זאת שבכל מקשה, משנה והכסף
מדברי  וכנראה בלבד, לאו איסור אלא כרת, באיסור היבם
ואינה  "חולצת שהיא י"ט, הלכה ו, פרק ייבום הלכות רבינו
פטורה  הייתה ממש, ערווה כדין דינה היה ואילו מתייבמת",
וב"מרכבת  ההלכה. בראש שם כמבואר החליצה, מן גם
חיוב  לידי המביא דבר כאן יש זאת שבכל מתרץ המשנה"
שאין  יבמה, ככל היא הרי להתייבם, צריכה שאם כרת.
איש  אשת בהם נעשית ואינה בה, גומרים היבם קידושי
ה, פרק ייבום בהלכות כמבואר עליה, שיבוא עד גמורה,
השוק  מן אחר יקדשנה בינתיים אם ולפיכך ב, הלכה
יתחייב  אחר, אדם עליה יבוא ואם בה, תופסים קידושיו
אסורה  האומר: לדברי אבל איש, אשת על כבא כרת
קידושין  מקודשת זו הרי היבם יקדשנה אם להתייבם,
היא  שאסורה פי על ואף ייבום. חסירה אינה שהרי גמורים,
אסורה  שאינה בה, תופסים קידושיו זאת בכל היבם, על
וב"מגיד  ב יא, ביבמות כמבואר לאו, איסור אלא עליו
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יקדשנה  אם ומעתה י"ט, הלכה ו, פרק ייבום הלכות משנה"
ואין  היא, גמורה אשתֿאיש שהרי לו, מקודשת אינה שני
בחיי  אחר: עליה יבוא ואם באשתֿאיש תופסים קידושין
דין  לה שיש מכלום, פטור - מותו לאחר כרת, ענוש - היבם
כלל. בה תפסו לא השוק מן השני וקידושי הואיל פנוייה,

כשתי 49) תורה ותיעשה בישראל, מחלוקות ירבו שלא כדי
התורה  "הרי ד הלכה ג, פרק לעיל והשווה (רדב"ז). תורות

כבוד". להם חלקה

.‚Ck È„ÈÏ ˙˜ÏÁn‰ ‡È·z ‡Ï Ì‡Â50‰Ê È¯‰ - ¿ƒ…»ƒ««¬…∆ƒ≈»¬≈∆
„·Ïa ÔÈlÙz ˙ÂˆnÓ ıeÁ .¯eËt51‰¯B‰ ?„ˆÈk . »ƒƒ¿«¿ƒƒƒ¿«≈«»

˙ÈLÈÓÁ ˙ÙËBË ÛÈÒB‰Ï52‰pOÚÈÂ ÔÈlÙza53LÓÁ ¿ƒ∆∆¬ƒƒ«¿ƒƒ¿«¬∆»»≈
‰lÁza ‰OÚiL ‡e‰Â .·iÁ ‰Ê È¯‰ - ˙BÙËBË»¬≈∆«»¿∆«¬∆«¿ƒ»

‰Ê Ô˙ÎÏ‰k ÌÈza ‰Úa¯‡54˜a„ÈÂ ˙ÈLÈÓÁ ‡È·ÈÂ , «¿»»»ƒ¿ƒ¿»»∆¿»ƒ¬ƒƒƒ«≈
¯ÈÂ‡‰ ˙‡ ‰‡B¯ BÈ‡L ÔBˆÈÁ‰ ˙Èa‰L ;ÔBˆÈÁa55- «ƒ∆««ƒ«ƒ∆≈∆∆»¬ƒ

„ÈÓz56‰ÎÏ‰ - ‰Ê ¯·c ÏÚ ‡¯ÓÓ Ô˜Ê ·eÈÁÂ .ÏeÒt »ƒ»¿ƒ»≈«¿≈«»»∆¬»»
‰Ïaw‰ ÈtÓ57ÔB‚k ,˙BˆÓ ¯‡La e˜ÏÁ Ì‡ Ï·‡ . ƒƒ««»»¬»ƒ∆¿¿ƒ¿»ƒ¿¿

·ÏeÏ È¯·cÓ ¯·„a ˜ÏÁL58˙ÈˆÈˆ B‡59,¯ÙBL B‡ ∆»«¿»»ƒƒ¿≈»ƒƒ»
È„È ‡ˆÈ ¯ÓB‡ ‰Ê ,¯Lk ¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,ÏeÒt ¯ÓB‡ ‰Ê∆≈»¿∆≈»≈∆≈»»¿≈
‰ÊÂ ,¯B‰Ë ¯ÓB‡ ‰Ê ,‡ˆÈ ‡Ï ¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,B˙·BÁ»¿∆≈…»»∆≈»¿∆

‰‡ÓËÏ ÈL ¯ÓB‡60‰˙Èn‰ ÔÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ -61. ≈≈ƒ¿À¿»¬≈∆»ƒ«ƒ»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

חטאת.50) שגגתו ועל כרת, זדונו על שחייבים דבר לידי
הגורם 51) דבר בה ואין בלבד, עשה מצוות שהיא למרות

וכו'. כרת שדינה 52)לידי ראש, של בתפילה חמישי בית
פרשה  תפילין, של פרשיות ארבע ובהם בתים, ארבעה רק
אל  "והטף מגזרת: דיבור לשון - טוטפת בית. בכל אחת
העיניים  בין קשורות אותן שהרואה ב), כא, (יחזקאל דרום"
שם  והרמב"ן טז). יג, לשמות (רש"י בו וידבר הנס יזכור
והם  טוטפת, בראש: המונח לדבר קוראים שרבותינו מפרש,
וראה  לקבלו. ראוי ומהם בו שמדברים הלשון בעלי היו

לטטפת. המתחיל דיבור ב לד, למנחות או 53)בתוספות
ו. הלכה ג, פרק לעיל ראה עשאה, בעצמו שהוא

איננה.54) זו תיבה תימן יד בכתב וכן רומי בדפוס
מפני 55) המסתירו אחר, דבר בצידו שהוסיף זה כגון,

שבחוץ. איננה.56)האוויר זו תיבה תימן יד בכתב
מפורש 57) אינו החיצון, האוויר את הבית ראיית עניין שכל

פח, ושם א). פט, (סנהדרין הקבלה מפי אלא ואינו בתורה,
תורה, מדברי שעיקרו דבר, על אלא חייב "אינו אמרו: ב
שפירשו  מה (=על להוסיף בו ויש סופרים, מדברי ופירושו
ואין  בתוספתו), הראשון את (פסל גורע הוסיף ואם חכמים)
כתוב  עיקרה תפילין מצוות כלומר וכו', תפילין" אלא לנו
הסופרים, ידי על אלא לנו נתפרשה לא אבל בתורה,
יוסיף  ואם פרשיות, ארבע ובהם בתים לארבעה שהכוונה
אבל  פסלן. - בהכשר כבר שנעשו אחרי חמישי בית עליהם
אין  בתים חמישה בת ראש של תפילה מתחילה עשה אם
שלא  מתחילתה היא ועומדת גרועה אלא וגורע" "מוסיף זה
האומר  יהודה כרבי היא הזאת השיטה וכל בהכשר. נעשית
מדברי  ופירושו תורה, מדברי שעיקרו דבר "על א: פז, שם
קודמו  מאיר רבי לדברי מודה שהוא רבינו וסובר סופרים"

כרת" שזדונו דבר על אלא חייב "אינו האומר: שם בברייתא
למרות  תפילין", "מצוות גם עליו מוסיף שהוא אלא וכו',
משנה  (כסף בלבד עשה מצוות אלא ואינה כרת, בה שאין

מינים 58)ורדב"ז). ארבעה על חמישי מין להוסיף שאמר
החוטים 59)שבלולב. שמונת על תשיעי חוט להוסיף

ג,60)שבציצית. פרק מקדש ביאת בהלכות  נתבאר וכבר
כרת, חייב אינו למקדש, שנכנס לטומאה ששני ט"ו, הלכה

כרת. חיוב זה בדבר שאין ועונשים 61)נמצא מכים אבל
ג, פרק לעיל כמבואר הגדול, דין בית עיני ראות כפי אותו

ז. הלכה

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
מהו 1) מנתח רופא אותם. והמכה ואמו אביו המקלל דיני

לכיבוד  ביחס לעבד גר בין ההבדל הוריו. בניתוח שיטפל
לבן  מותר אם להריגה, דינם ונגמר רשעים הוריו היו הוריו.
לבן  המותר לבנו, שבועה שנתחייב אב לקללם. או להרגם
מהאב  האח דם גאולת דין האלה. בשבועת להשביעו

הרוצח.

.‡Bn‡Â ÂÈ·‡ :¯Ó‡pL ;Ï˜Ò - Bn‡Â ÂÈ·‡ Ïl˜Ó‰«¿«≈»ƒ¿ƒƒ¿»∆∆¡«»ƒ¿ƒ
Ba ÂÈÓc ,Ïl˜2¯Á‡Ï B‡ Ô‰ÈiÁa Ïl˜Ó‰ „Á‡Â . ƒ≈»»¿∆»«¿«≈¿«≈∆¿««

Ï˜Ò ‰Ê È¯‰ - Ô˙˙ÈÓ3ÌÈ„Ú CÈ¯ˆÂ .4,‰‡¯˙‰Â ƒ»»¬≈∆ƒ¿»¿»ƒ≈ƒ¿«¿»»
ÔÈc ˙Èa ˙B˙ÈÓ È·iÁÓ Ïk ¯‡Lk5LÈ‡‰ „Á‡Â . ƒ¿»»¿À¿≈ƒ≈ƒ¿∆»»ƒ

‰M‡‰ „Á‡Â6ÒBÈ‚B¯c‡‰Â ÌeËÓh‰ ÔÎÂ ,7‡e‰Â . ¿∆»»ƒ»¿≈«À¿¿»«¿¿ƒ¿
ÌÈÏB„‚ eÈ‰iL8.ÔÈLÚ‰ ÏÏÎÏ eÚÈb‰L ∆ƒ¿¿ƒ∆ƒƒƒ¿«»√»ƒ

בם"2) דמיהם אותם, ירגמו "באבן כז) (שם, להלן ונאמר
א). סו, (סנהדרין בסקילה כאן אף בסקילה, להלן מה -
שאינו  המכה, מן יותר במקלל הכתוב החמיר הרדב"ז: וכתב
רעות: שתים בו שיש משום ה"ה), להלן (ראה בחנק אלא
(שאין  לבטלה שמים שם הוצאת וגם ואמו, אביו קלון
ה"ב), להלן ה', משמות בשם שיקלל עד חייב המקלל

מהחנק. חמורה שהסקילה ידוע אביו 3)והדבר שנאמר:
הפסוק: בראש כתוב כבר שהרי מיותר, שהוא קלל, ואמו
לאחר  לרבות - וגו' אמו" ואת אביו את יקלל אשר "איש
- מיתתם לאחר ואמו אביו המכה אבל ב). פה, (שם מיתה
תקעו, אות חסידים" וב"ספר ה"ה. להלן כמבואר פטור,
לנשמתו, לאב היזק שיש מועילה, הקללה כי מנמק:
גופנית, מכה אלא אינה ההכאה כי בהכאה. מהֿשאיןֿכן
צער  היא הקללה אבל בזה, מרגיש הגוף אין המוות ולאחר

(מהר"ל). המיתה לאחר גם קיימת והרוח שלא 4)רוחני,
עדים  שם ואין ההורים, בבית לרוב מצויה הקללה תאמר:
הוצרך  וכן עדים, בלא גם יתחייב כן ואם בו, להעיד כשרים
ה"ג), (להלן ואמו אביו במכה גם זה דין להשמיענו רבינו

(כסףֿמשנה). הטעם מאותו ממרא,5)הכל לזקן בניגוד
התראה". צריך ש"אינו ה"ח, פ"ג לעיל שלא 6)השנוי

תלמוד  האשה, את להוציא בפרשה, כתוב "איש" תאמר:
אחר  מיעוט שאין האשה, לרבות - איש" "איש לומר:
ד"ה  שם וב'תוספות' ט סו, (סנהדרין לרבות אלא מיעוט

ואע"פ 7)לרבות). נקבה, ספק זכר ספק שהם
(שם). חייב זאת בכל - הוא עצמו בפני בריה שאנדרוגינוס

שערות.8) שתי שהביאו שנה שלשֿעשרה בני
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.·˙BÓM‰ ÔÓ ÌLa ÌÏÏ˜iL „Ú ‰ÏÈ˜Ò ·iÁ BÈ‡≈«»¿ƒ»«∆¿«¿≈¿≈ƒ«≈
ÔÈ„ÁÈÓ‰9ÈepÎa ÌÏÏ˜ Ì‡ Ï·‡ ;10ÔÓ ¯eËt - «¿À»ƒ¬»ƒƒ¿»¿ƒ»ƒ
‰ÏÈ˜q‰11Ì„‡ Ïk ˙ÏÏ˜ ÏÚ ‰˜BlL C¯„k ‰˜BÏÂ , «¿ƒ»¿∆¿∆∆∆∆«ƒ¿«»»»

Ï‡¯OiÓ ¯Lk12. »≈ƒƒ¿»≈

הם:9) שמות ושבעה למחקם. שאסור בזה, המיוחדים
ואלהים, אלוה, ואֿל, ה"א, וא"ו ה"א יו"ד הנכתב "השם
פ"ו, התורה יסודי בהל' רבינו כדברי וצבאות", ושדי ואהיה,

חנון 10)ה"ב. כגון: ה', את בהם שמכנים כבוד תארי
ה"ב. פ"ב, שבועות הל' השווה וכדומה. אפים, ארך ורחום,

(ויקרא 11) שנאמר החכמים, וכדעת א. סו, בסנהדרין משנה
תלמודֿ "מה יומת", שם בנקבו ה'... שם "ונוקב טז) כד,
מקלל  על לימד יומת), בנקבו לכתוב: לו (היה "שם"? לומר

בשם". שיקלל עד חייב שאינו ואמו כמבואר 12)אביו
א  לה, בשבועות ומקורו ה"ג. פכ"ו, סנהדרין הל' לעיל
וכן  בלאֿתעשה", עובר בכולן וחבירו, עצמו "המקלל

ה"י. פ"ד, שם בירושלמי

.‚Ïl˜Ók ‰Ê È¯‰ - Bn‡ È·‡Â ÂÈ·‡ È·‡ Ïl˜Ó‰ ÔÎÂ¿≈«¿«≈¬ƒ»ƒ«¬ƒƒ¬≈∆ƒ¿«≈
Ï‰w‰ ¯‡MÓ „Á‡13. ∆»ƒ¿»«»»

כהנים"13) ב"תורת ומקורו בלבד. לוקה אלא נסקל שאינו
אביו; אבי את ולא - אביו את יקלל "כי פ"ט קדושים פרשת

אמו". אבי את ולא - אמו ואת

.„?ÔÈpÓ Bn‡Â ÂÈ·‡ Ïl˜Ó ÏL ‰¯‰Ê‡14LÚ «¿»»∆¿«≈»ƒ¿ƒƒ«ƒ…∆
‡Ï ÏÏÎa ‡È‰ È¯‰ ‰¯‰Ê‡‰ Ï·‡ ,Le¯Ùa eÚÓL»«¿¿≈¬»»«¿»»¬≈ƒƒ¿«…

L¯Á Ïl˜˙15Ì„‡ Ïl˜Ï ‡lL ¯‰ÊÓ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ . ¿«≈≈≈ƒ¿À¿»∆…¿«≈»»
Ï‡¯OÈ ÏÏÎa ÂÈ·‡ È¯‰ ,Ï‡¯OiÓ16. ƒƒ¿»≈¬≈»ƒƒ¿«ƒ¿»≈

כמבואר 14) מזהירין, אלאֿאםֿכן עונשים אין והלא
ב. נו, שחרשותו 15)בסנהדרין חרש ששונה לדחות, ואין

שהרי  מדאי, יותר ולצערו לקללו שלא לו, גרמו ושפלותו
לוקה  שהוא חבירו את למקלל אזהרה למדו א לו, בשבועות
שאפילו  לומר, הכתוב שכוונת הרי - חרש" תקלל מ"לא
על  לוקה - זו בקללה נצטער ולא שומע "שאינו זה חרש
ה"א, פכ"ו סנהדרין הל' לעיל רבינו כלשון קללתו",

שם. לפרשת 16)וכביאורנו כהנים" ב"תורת שנינו וכן
לרבות  מנין חרש, אלא לי אין חרש, תקלל "לא פ"ג קדושים
למה  א"כ תאור, לא בעמך ונשיא תלמודֿלומר: אדם ? כל
שאינו  המת יצא בחיים, שהוא מיוחד חרש מה חרש, נאמר
אדם  כל "שאר כז: פכ"ב, לשמות במכילתא וראה בחיים",
הל' לעיל והשווה תאור", לא בעמך תלמודֿלומר: מנין?

ה"ב. פכ"ו, סנהדרין

.‰Bn‡Â ÂÈ·‡ ‰kn‰17:¯Ó‡pL ;˜Áa B˙˙ÈÓ - ««∆»ƒ¿ƒƒ»¿∆∆∆∆¡«
˙ÓeÈ ˙BÓ Bn‡Â ÂÈ·‡ ‰kÓ18ÌÈ„Ú CÈ¯ˆÂ .19 «≈»ƒ¿ƒ»¿»ƒ≈ƒ

ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ È·iÁÓ Ïk ¯‡Lk ,‰‡¯˙‰Â20„Á‡Â . ¿«¿»»ƒ¿»»¿À¿≈ƒ«≈ƒ¿∆»
.ÒBÈ‚B¯c‡Â ÌeËÓh‰ ÔÎÂ ,‰M‡‰ „Á‡Â LÈ‡‰»ƒ¿∆»»ƒ»¿≈«À¿¿«¿¿ƒ
„Ú ˜Á ·iÁ BÈ‡ .ÔÈLÚ ÏÏÎÏ eÚÈbiL ‡e‰Â¿∆«ƒƒ¿«√»ƒ≈«»∆∆«
‰¯eaÁ Ô‰a ‰OÚ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;‰¯eaÁ Ô‰a ‰OÚiL∆«¬∆»∆«»¬»ƒ…»»»∆«»

Ï‡¯OiÓ „Á‡ ‰kÓk ‰Ê È¯‰ -21Ô˙B‡ ‰kn‰Â . ¬≈∆¿«∆∆»ƒƒ¿»≈¿««∆»
¯eËt - ‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï22. ¿««ƒ»»

בלבד.17) חבורה בהם עשה אלא נפש הרגם שלא
חנק 18) אלא אינה - סתם בתורה האמורה מיתה וכל

סייף, מיתת חייב נפש, הרגו ואם ב). פד, שהיא (סנהדרין
שחייב  חבירו את הורג משאר גרוע זה שאין מחנק, חמורה

שם. סנהדרין וראה ב). ח, (מכות לעיל 19)סייף ראה
ג. אות לעיל 20)בביאורנו המבוארים המקלל, כדיני הכל

הכאה  ומדמים) (=משווים "מקשינן רבינו: וסובר א. הלכה
ב). פה, (שם לאו,21)למקלל באיסור אלא שאינו

הל' לעיל וראה א. הלכה ה, פרק חובל בהלכות כמבואר
קלא. אות ה"ד, פי"ט במכה 22)סנהדרין חבורה שאין

ב). פה, (שם מיתה לאחר

.Â·iÁ - BL¯ÁÂ BÊ‡ ÏÚ ÂÈ·‡ ˙‡ ‰k‰L ÈÓ23 ƒ∆ƒ»∆»ƒ«»¿¿≈¿«»
‡l‡ ,‰¯eaÁ ‡Ïa L¯Á ‰OÚiL ¯LÙ‡ È‡L .‚¯‰Â¿∆¡»∆ƒ∆¿»∆≈»∆≈≈¿…«»∆»

ÌÈÙa Ìc ˙tË ˙‡ˆÈ24.L¯Á˙Â ÔÊ‡a »»ƒ«»ƒ¿ƒ»…∆¿ƒ¿»≈

חנק.23) וכן 24)מיתת תימן, ובכת"י א. פו, בבאֿקמא
וכו'. בפנים יצאת דם טיפת אפילו הנוסח: ר"מ, רומי בדפוס

.ÊÂÈ·‡Ï Ìc ÊÈwn‰25BÏ C˙ÁÂ ‡ÙB¯ ‰È‰L B‡ , ««ƒ»¿»ƒ∆»»≈¿»«
¯eËt - ¯·‡ B‡ ¯Oa26,¯eËt ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ . »»∆∆»««ƒ∆»

ÔBlÒ ‡ÈˆB‰Ï B‡ .‰OÚÈ ‡Ï ‰lÁzÎÏ27ÂÈ·‡ ¯OaÓ ¿«¿ƒ»…«¬∆¿ƒƒƒ¿«»ƒ
‰¯eaÁ ‰OÚÈ ‡nL ,‡ÈˆBÈ ‡Ï - Bn‡ B‡28‰na . ƒ…ƒ∆»«¬∆«»«∆

Ì‡ Ï·‡ ;˙BOÚÏ ¯Á‡ ÌL LiLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿∆≈»«≈«¬¬»ƒ
- ÔÈ¯ÚËˆÓ Ô‰ È¯‰Â ,‡e‰ ‡l‡ ‰OÚiL ÈÓ ÌL ÔÈ‡≈»ƒ∆«¬∆∆»«¬≈≈ƒ¿«¬ƒ

e‰L¯iM ‰Ó ÈÙk C˙BÁÂ ÊÈwÓ ‰Ê È¯‰29.˙BOÚÏ ¬≈∆«ƒ¿≈¿ƒ«∆«¿≈«¬

כד,26)לרפואה.25) (ויקרא שנאמר ב. פד, סנהדרין
מכה  מה - יומת" אדם ומכה ישלמנה, בהמה "ומכה כא):
הזיקה), לא שהרי התשלומין, (=מן פטור - לרפואה בהמה

פטור. - לרפואה אדם מכה זה 28)קוץ.27)אף והרי
(שם). חנק באיסור קדומים:29)שוגג ובדפוסים האב,

ההורים. לרשות והכוונה, שירשוהו. מה

.Á,eÚÓL LÚ ?ÔÈpÓ ÂÈ·‡ ‰kÓ ÏL ‰¯‰Ê‡«¿»»∆«≈»ƒƒ«ƒ…∆»«¿
˙Bk‰Ï ‡lL ¯‰ÊÓ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ .eÚÓL ‡Ï ‰¯‰Ê‡«¿»»…»«¿ƒ¿À¿»∆…¿«

Ì„‡Ï‡¯OiÓ30ÏÏka Bn‡Â ÂÈ·‡ È¯‰ -31. »»ƒƒ¿»≈¬≈»ƒ¿ƒ«¿»

פן 30) יוסיף, לא יכנו "ארבעים ג) כה, (דברים שנאמר
ציוה  להכותו, רשות תורה שנתנה זה אם ומה וגו', יוסיף"
האדם, כל לשאר קלֿוחומר רשעו, על להכותו שלא הכתוב

הי"ב. פט"ז, סנהדרין בהל' רבינו מכילתא 31)כלשון
שם. רש"י וכפירוש א פה, בסנהדרין ונזכרה טו. כא, לשמות
עונש  רבותינו: שאמרו "מה סט: מצוה ה"חינוך" וכתב
בדבר  לנו תבוא לא שאם הוא, הענין מנין? אזהרה שמענו,
משמע  היה בכך, יענש פלוני דבר העושה אלא האל, מניעת
על  לעבור העונש... לקבל הרוצה כל ביד רשות שיש
כלומר: וממכר, מקח כגון המצוה דבר ויחזור המצוה...
ואין  ויעשהו... וכך כך יתן פלוני, דבר לעשות הרוצה
בדברים, מנענּו לטובתנו האל אלא בכך, המצוה על ְָָהכוונה
רצונו, העברת מלבד לנו, המגיע העונש בקצתם והודיענו

וכו'. הכל" מן קשה שהיא

.ËÈ˜e˙L32ÂÈ·‡ ÏÚ ·iÁ BÈ‡Â ,Bn‡ ÏÚ ·iÁ -33. ¿ƒ«»«ƒ¿≈«»«»ƒ
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‰˜c·pL Èt ÏÚ Û‡34‡e‰ ÈBÏt Ôa :‰¯Ó‡Â Bn‡35 ««ƒ∆ƒ¿¿»ƒ¿»¿»∆¿ƒ
‰Èt ÏÚ ˜Á B‡ Ï˜Ò BÈ‡ -36ÔÓ Ba Ï·‡ . ≈ƒ¿»∆¡»«ƒ»¬»¿ƒ

ÏÚ ‡Ï ·iÁ BÈ‡ - ÌÈ·ÎBk ˙„·BÚ‰ ÔÓe ‰ÁÙM‰«ƒ¿»ƒ»∆∆»ƒ≈«»…«
Bn‡ ÏÚ ‡ÏÂ ÂÈ·‡37B˙¯B‰L ¯b ÔÎÂ .38‡lL »ƒ¿…«ƒ¿≈≈∆»∆…

‰M„˜a39‰M„˜a B˙„lL Èt ÏÚ Û‡ ,40·iÁ BÈ‡ - ƒ¿À»««ƒ∆≈»ƒ¿À»≈«»
B˙ÏÏ˜Â ÂÈ·‡ ˙kÓ ÏÚ41. «««»ƒ¿ƒ¿»

מיהו 32) ידוע ואינו בזנות, שנתעברה הפנויה, לאמו שנולד
"שמכיר  הי"ב: פט"ו, ביאה איסורי בהל' רבינו כלשון אביו,
אותו  שמשתיקים ובוודאי אביו", את מכיר ואינו אמו את
לומר  אותו, מדחים הבנים שהרי יורשו, שאינו אביו, מנכסי

ב. יג, כתובות ראה אחיהם, על 33)שאינו או הכאתו על
ונחקרה.34)קללתו. שאינו 35)נשאלה כשר, איש של
יא 36)שתוקי. פרק יבמות (ירושלמי לחייבו נאמנת אינה

אמו, על חייב שהוא בשתוקי עקיבא רבי "מודה ב) הלכה
אביו". על חייב שאינו לשום 37)אףֿעלֿפי בנו שאינו

לאדוניה", תהיה וילדיה "האשה ד) כא, (שמות ככתוב דבר,
רבינו  וכדברי ב), כב, (יבמות אחריו מתייחסים הם אין
- השפחה מן הבא שזרע ד: הלכה א, פרק יבום בהלכות
אמו  על וגם אינם". וכאילו גוי, – הגויה מן והבא עבדים,
כ"קטן  היא הרי ונתגיירה נשתחררה שאם חייב, אינו
והוא  נשתחררה לא ואם ביניהם, קרבה כל ואין שנולד",
כל  לו שאין שנולד" כ"קטן והוא גויה, אמו הרי נשתחרר,

(כסףֿמשנה). עמה אביו 39)הריונו.38)יחוס שהולידו
גוי. נמצא 40)כשהיה מעוברת, בהיותה אמו שנתגיירה

מלידתו. גר שכל 41)הבן אח"כ, אביו יתגייר אם אפילו
ביניהם. קרבה שום ואין דומה" שנולד כקטן שנתגייר, "גר

.È.Bn‡ ÏÚ ·iÁ BÈ‡ Ck ,ÂÈ·‡ ÏÚ ·iÁ BÈ‡L ÌLk¿≈∆≈«»«»ƒ»≈«»«ƒ
ÂÈ·‡ ÏÚ ·iÁ ‡e‰L ˙‡ .Bn‡Â ÂÈ·‡ Ïl˜Óe :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«≈»ƒ¿ƒ∆∆«»«»ƒ

ÂÈ·‡ ÏÚ ·iÁ BÈ‡L ‰ÊÂ ,Bn‡ ÏÚ ·iÁ -42BÈ‡ - «»«ƒ¿∆∆≈«»«»ƒ≈
Bn‡ ÏÚ ·iÁ43. «»«ƒ

פי"ג 42) עדות הל' והשווה לעיל. כאמור בנו, זה שאין
הי"א. פי"ד, ביאה איסורי והל' יבמות 43)ה"ב, ירושלמי

שם. עקיבא וכרבי א כ, ויקרא כהנים" וב"תורת ה"ב, פי"א
על  חייב שאינו אע"פ אמו, על השתוקי חייב זאת ובכל
ידוע  שאינו מצד הוא הפטור שם כי ה"ט)? לעיל (ראה אביו
היה  אביו שזה ומעידים עדים באים היו ואילו אביו, מיהו
עליו, חייב אינו אביו, שזה אע"פ גר אבל עליו, חייב

ורדב"ז). (כסףֿמשנה אמו על גם פטור ולפיכך

.‡È.B˙Bk‰Ïe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÂÈ·‡ Ïl˜Ï ¯eÒ‡ ¯b‰«≈»¿«≈»ƒ»≈»ƒ¿«
‰¯eÓÁ ‰M„wÓ e‡a :e¯Ó‡È ‡lL È„k .e‰f·È ‡ÏÂ¿…¿«≈¿≈∆……¿»ƒ¿À»¬»

‰l˜ ‰M„˜Ï44Ba ‚‰B ‡l‡ .ÂÈ·‡ ‰f·Ó ‰Ê È¯‰L , ƒ¿À»«»∆¬≈∆¿«∆»ƒ∆»≈
„B·k ˙ˆ˜Ó45„·Ú‰ Ï·‡ .46ÒeÁÈ BÏ ÔÈ‡ -47‡l‡ , ƒ¿»»¬»»∆∆≈ƒ∆»

¯·c ÏÎÏ ÂÈ·‡ BÈ‡L ÈÓk ÂÈ·‡ È¯‰48Èt ÏÚ Û‡ , ¬≈»ƒ¿ƒ∆≈»ƒ¿»»»««ƒ
e¯¯ÁzLpL49. ∆ƒ¿«¿¿

שאינו 44) אלא - ובקללתו בהכאתו היה אסור גוי, שבהיותו
שנתגייר, ועכשיו א. סא, בנזיר כמבואר בעונש, עליו הוזהר
עריות  איסור לענין א כב, ביבמות זה וכעין לו! הותר

כמו 45)בגרים. בכבודו, לנהוג שעליו גיותו, כבימי
הקב"ה  לו "אמר פל"ט): (לךֿלך רבה' ב'מדרש שאמרו
פוטר  אני ואין ואם, אב מכיבוד פוטרך אני לך (=לאברהם),

ואם". אב מכיבוד כנעני.46)לאחר אינו 47)עבד
אביו. אחר "הכל 48)מתייחס א) סב, (יבמות שאמרו כמו

פה  לכם שבו דכתיב: (=יחוס), חייס לו שאין בעבד מודים
פט"ו, אישות הל' והשווה לחמור". הדומה עם - החמור עם

יחוס". לו אין "שהעבד הרי 49)ה"ו: ונתגיירו, והבן האב
וב"אור  ביניהם. קרבה יחס כל שאין שנולד", כ"'קטן הם
"יש  א) צט, (יבמות שאמרו ממה לזה, ראיה הביא שמח"
לקח  ישראל כיצד? כתובתה, אמו להגבות אביו את מוכר
ונשאה, השפחה את ושחרר בן, ולהם השוק מן ושפחה עבד
את  מוכר (=הבן) זה נמצא - לבנה נכסיו כל וכתב ועמד

לבזותו. לו שמותר הרי - כתובתה" לאמו להגבות אביו

.·ÈÈ¯·BÚÂ ÌÈ¯eÓb ÌÈÚL¯ Bn‡Â ÂÈ·‡ eÈ‰L ÈÓƒ∆»»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿¿≈
‚¯‰Ï ÌÈ‡ˆBÈ Ì‰Â ‰‚È¯‰Ï ÔÈc ¯Ó‚ elÙ‡ ,˙B¯·Ú¬≈¬ƒƒ¿«ƒ»«¬ƒ»¿≈¿ƒ≈»≈

ÌÏÏ˜Ïe Ô˙Bk‰Ï ¯eÒ‡ -50Ô‰a Ï·Á B‡ Ïl˜ Ì‡Â . »¿«»¿«¿»¿ƒƒ≈»«»∆
¯eËt -51‚¯‰Â ,·iÁ ‰Ê È¯‰ - ‰·eLz eOÚ Ì‡Â . »¿ƒ»¿»¬≈∆«»¿∆¡»

‰˙ÈÓÏ ÔÈ‡ˆBÈ Ô‰ È¯‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰ÈÏÚ52‰na . ¬≈∆««ƒ∆¬≈≈¿ƒ¿ƒ»«∆
e‰k‰Â ‡aL ¯Á‡ Ï·‡ ;B·a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒƒ¿¬»«≈∆»¿ƒ»

,BÈc ¯Ó‚pL ¯Á‡ BÏl˜Â‰·eLz ‰OÚL Èt ÏÚ Û‡ ¿ƒ¿««∆ƒ¿«ƒ««ƒ∆»»¿»
‰˙ÈÓÏ CÏB‰ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,¯eËt ‰Ê È¯‰ -53Ì‡Â . ¬≈∆»ƒ¿≈¿ƒ»¿ƒ

Li·Ó‰ Ò˜a ·iÁ - BLia54. ƒ¿«»ƒ¿««¿«≈

שליח 50) נעשה הבן "אין ב): פה, (סנהדרין שאמרו כמו
בסמוך  וכמבואר ולקללו", להכותו לאביו ביתֿדין) (שמש
נענשה  אמנו שרחל מצינו, ב קסד, ויצא פרשת ובזוהר הי"ג.
התרפים, את ממנו בלקחה אביה לבן את שציערה על
ולא  מתה ולכן אלילים, מעבודת להפרישו שנתכוונה למרות
רמא  סי' ליו"ד ברכה (שיורי בנה בנימין את  לגדל זכתה

ד). כז)51)סעיף כב, (שמות שנאמר א, עמ' שם סנהדרין
שעובר  וזה עמך, מעשה בעושה - תאור" לא בעמך "ונשיא
לקללתו. הכאתו ומדמים עמך, מעשה עושה אינו - עבירה

בהכאתו. כך פטור, - שבקללתו גרוע 52)כשם זה אין
אביו  שהמכה ואע"פ חייב. שהוא מותו לאחר אביו ממקלל

א  - פטור מיתתו עד לאחר חייב שאינו משום אלא זה ין
חי  זה אבל חבורה, אין מיתה ולאחר חבורה, בו שיעשה

ב). עמ' שם (רש"י למות שסופו אלא והתורה 53)הוא
שראוי  שבעמך, במקויים - בעמך" "ונשיא אמרה:
לקמן  והשווה וברש"י). (שם דינו שנגמר זה ולא להתקיים,
לו  ואין כהרוג הוא הרי דינו, שנגמר מי "שכל ה"ט: פ"ז,

הבושה.54)דם". גודל לפי מבייש כל שחייב בקנס
היורשים, לבנים הקנס לתת חייב שהמבייש רבינו וכוונת
שאמרו  וכמו אביהם, את בביישו בושה להם גרם שהרי
חייב", שנתו) (=תוך ומת ישן "ביישו א) פה, (סנהדרין
חובל  שבהל' אלא כאן. והואֿהדין בניו, נתביישו שהרי
ולא  שנתו בתוך מת "ואם רבינו: כותב ה"ג, פ"ג ומזיק
מן  זו בושת גובים אין שביישו, בזה הרגיש ולא הקיץ
משום  מידם", מוציאים אין היורשים תפסו ואם המבייש,
ומספק  ב. פו, בבבאֿקמא נפשטה שלא בעיא היא שזאת
בקנס  חייב כאן: רבינו שהדגיש וזהו זו, בושת גובים אין
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תפסו  ואם גובים, שאין ומת" ישן "בייש כדין המבייש,
מידם. מוציאים אין - היורשים

.‚È‰È‰Â ,‰ÈÏÚ ÔÈ˜BlL ‰¯·Ú ÏÚ Bn‡Â ÂÈ·‡ ¯·Ú»«»ƒ¿ƒ«¬≈»∆ƒ»∆»¿»»
ÔfÁ ‡e‰55Ì‡ ÔÎÂ .Ì˙B‡ ‰kÈ ‡Ï - ÌÈic‰ ÈÙÏ «»ƒ¿≈««»ƒ…«∆»¿≈ƒ

Èec e·iÁ˙56ÛÁ„È ‡ÏÂ .Ì˙BcÏ ÁÈÏL ‰È‰È ‡Ï - ƒ¿«¿ƒ…ƒ¿∆»ƒ«¿«»¿…ƒ¿«
Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈc ˙Èa ˙eÁÈÏLa Ì˙B‡ ‰f·È ‡ÏÂ Ì˙B‡»¿…¿«∆»ƒ¿ƒ≈ƒ««ƒ

‰·eLz eOÚ ‡ÏÂ CÎÏ ÔÈÈe‡¯ Ô‰L57. ∆≈¿ƒ¿»¿…»¿»

סנהדרין 55) הל' לעיל ראה הדיינים. עלֿפי המכה שמש,
הי"א. או 56)פט"ז, ביתֿהדין, לפסקֿדין ציית שלא על

הי"ב, פ"ו תורה תלמוד הל' ראה וכדומה, החכם  שביזה
פ"ז, (שם בשמתא" יהיה "פלוני עליו: שאומרים והי"ד,

כשעשה,57)ה"ב). ד"ה ב כב, ביבמות ה'תוספות' ולדעת
תשובה. כשעשו אלא לקללם איסור אין

.„È˜Ïe B˙Bk‰Ï ÁÈÏL ‰OÚ Ôa‰ ÔÈ‡ ÏkÏıeÁ ,BÏÏ «…≈«≈«¬∆»ƒ«¿«¿«¿
ÁÈcÓe ˙ÈÒnÓ58‡ÏÂ ÏÓÁ˙ ‡Ï :‰¯Bz ‰¯Ó‡ È¯‰L . ƒ≈ƒ«ƒ«∆¬≈»¿»»…«¿…¿…

ÂÈÏÚ ‰qÎ˙59. ¿«∆»»

שהדיח 58) או לעבודהֿזרה חבירו את מסית אביו היה אם
יד. יג, דברים ראה לעבדה, העיר אנשי סנהדרין 59)רוב

פ"ב  ליבמות ברי"ף אולם מדיח, הוזכר לא ושם ב. פה,
ומדיח, ממסית חוץ מביא: ב) כב, דף של לסוגיא (השייך

קלד. סימן סוף בלק, פרשת בשאילתות וכן

.ÂË,„ÈÓz Ba eÈ‡¯ Ck - B·Ï ‰Úe·L ·iÁ˙pL ÈÓƒ∆ƒ¿«≈¿»ƒ¿»»ƒ»ƒ
‰Ï‡‰ ˙Úe·La BÚÈaLÓ BÈ‡L60‡a ‰Ê È¯‰L , ∆≈«¿ƒƒ¿«»»»∆¬≈∆»

da ÔÈ‡L ‰Úe·L BÚÈaLÓ ‡l‡ ,ÂÈ·‡ ˙ÏÏ˜Ï¿ƒ¿«»ƒ∆»«¿ƒ¿»∆≈»
‰Ï‡61e¯‡a ¯·Îe .62ÔÈ‡ - Ba ˙‡ ‚¯‰L ·‡‰L , »»¿»≈«¿∆»»∆»«∆¿≈

Ìc‰ Ï‡B‚ ‰OÚ ‚¯‰ ÏL ÂÈÁ‡Ó „Á‡63ÏÚ ‡ÏÂ . ∆»≈∆»∆∆¡»«¬∆≈«»¿…«
‡l‡ ,‰¯Bz ‰„Èt˜‰ „·Ïa ‰ÏÏw‰ ÏÚ ‡ÏÂ ‰‡k‰«»»¿…««¿»»ƒ¿«ƒ¿ƒ»»∆»
elÙ‡ ,Bn‡ B‡ ÂÈ·‡ ‰f·Ó‰ ÏkL .ÔBÈfa‰ ÏÚ Û‡«««ƒ»∆»«¿«∆»ƒƒ¬ƒ
ÈtÓ ¯e¯‡ ‰Ê È¯‰ - ‰ÊÈÓ¯a elÙ‡Â ÌÈ¯·„aƒ¿»ƒ«¬ƒƒ¿ƒ»¬≈∆»ƒƒ

‰¯e·b‰64Bn‡Â ÂÈ·‡ ‰Ï˜Ó ¯e¯‡ :¯Ó‡pL .65È¯‰Â . «¿»∆∆¡«»«¿∆»ƒ¿ƒ«¬≈
·‡Ï ‚ÚÏz ÔÈÚ :¯ÓB‡ ‡e‰66Ì‡ ˙‰wÈÏ Ê·˙Â67 ≈«ƒƒ¿«¿»¿»Àƒ¿«≈

˙ec¯Ó ˙kÓ ‰Ê ÏÚ ˙Bk‰Ï ÔÈc ˙È·Ï LÈÂ .¯ÓB‚Â¿≈¿≈¿≈ƒ¿««∆«««¿
e‡¯iM ‰Ó ÈÙk LÚÏÂ68. ¿«¬¿ƒ«∆ƒ¿

ãycew zegiyn zecewpã

a`l brlz oir xne` `ed ixde ,en`e eia` dlwn xex`"
."'ebe m` zdwil feaze

הפסוק  את הרמב"ם הביא מה לשם הרדב"ז, והקשה
בפסוק  הסתפק ולא כו'" לאב תלעג "עין מהכתובים

כו'". ואמו אביו מקלה "ארור מהתורה
שהרי  נח, בבני נאמר לא ואם אב כיבוד שחיוב לומר, ויש

אומרת ב.)הגמרא נו, נח,(סנהדרין בני עליהן שקיבלו "שבע
נח  שבני היינו ואם", אב וכיבוד ושבת דינין עליהן והוסיפו

ואם. אב כיבוד על נצטוו לא
אביו, בנח כבוד נהג שלא על חם נענש מדוע קשה וא"כ
שהגם  אלא אביו", לפני להשיב ש"קפץ על נענש לבן וכן

חיוב  עליהם שיש הרי ואם, אב כיבוד חיוב נח בני על שאין
כי  הנ"ל. בפסוק הרמב"ם משמיע זה ואת לבזותם, שלא
ללמוד  צריך היה כו'" תורה ניתנה לא "אלמלא נאמר הנה
הרמב"ם  שמביא והפסוק חיים, מבעלי הנהגות וכמה כמה
לבנ"י  אמנם כי ולאמו, לאביו ללעוג העורב בהנהגת מדבר
חיוב  אין נח בני ועל ואמו" אביו מקלה "ארור הציווי נאמר
ילמדו  ואותו - לבזותם שלא חיוב יש אבל ואם, אב לכבד

מהעורב.
(43 dxrd 155 cenr f"k wlg y"ewl itÎlr)

לה',60) ארור הוא "הרי שאומר: קללה, עמה שיש שבועה
(הל' כלום" אצלי לזה יש אם חנון, ששמו למי ארור או

ה"ט). פי"א, חייב 61)שבועות שאיני בה'... נשבע הריני
וראה  רצט. סימן הגאונים מתשובת זה וכל (שם). כלום לזה
לומר  שהמנהג בשמם, שמביא ב, ס"ק רמא סי' ליו"ד בט"ז
לידי  תבוא שלא אחר, לאיש תביעתך הקנה התובע, לבן

אביך. ה"ג.62)קללת פ"א, רוצח את 63)בהל' להמית
א. יב, במכות ומקורו הגבורה 64)אביו, שכל הקב"ה,

ב). צח, (סנהדרין -65)שלו מקלה שם: רש"י ומפרש
אחיך. ונקלה לשון בעין.66)מזלזל, ברמיזה אפילו

עמים"67) יקהת "ולו מלשון: שבפניה, הקמטים לקבוץ
שם: במשלי הכתוב וסוף שם), וברש"י י. מט, (בראשית

נחל". עורבי ב 68)"יקרוה קי, בחולין שמצינו כמו
אביו  כבוד הוקיר שלא מי את להלקות, העמוד על שכפתו
בצדה  שכרה שמתן 'עשה' שעל שם שהעירו ואע"פ ואמו,
עליה, מוזהר שלמטה ביתֿדין אין ימיך) יאריכון (=למען
ודאי  ממש, בבזיון אבל וכיבוד. הוקרה להעדר בנוגע רק זה

שם). לחולין אריה" ("לב מרדות מכת אותו שמכים

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
מותו.1) לאחר האב כיבוד ומוראם. ואם אב כיבוד דיני

שלא  ולדקדק בניו, על עולו להכביד שלא האב על החיוב
דעתם. שנטרפה בהורים להתנהג איך מכשול. לידי יביאם
עדיף. מהם מי ואם אב כיבוד אביו. בכבוד הממזר חיוב

אמו. בעל או אביו אשת כיבוד

.‡‡¯BÓ ÔÎÂ .‰ÏB„‚ ‰OÚ ˙ÂˆÓ - Ì‡Â ·‡ „eakƒ»»≈ƒ¿«¬≈¿»¿≈»
Ï˜L .Ì‡Â ·‡2B‡¯BÓ·e B„B·Îa ·e˙k‰ Ô˙B‡3. »»≈»«»«»ƒ¿¿»

ÈÈ ˙‡ „ak :·e˙ÎÂ ,En‡ ˙‡Â EÈ·‡ ˙‡ „ak :·e˙k»«≈∆»ƒ¿∆ƒ∆¿»«≈∆¿»
,e‡¯Èz ÂÈ·‡Â Bn‡ LÈ‡ :·e˙k Bn‡Â ÂÈ·‡·e .EB‰Ó≈∆¿»ƒ¿ƒ»ƒƒ¿»ƒƒ»

„k .‡¯Èz EÈ‰Ï‡ ÈÈ ˙‡ :·e˙ÎÂ„B·k ÏÚ ‰evL C¯ ¿»∆¿»¡…∆ƒ»¿∆∆∆ƒ»«¿
‰eˆ Ck ,B‡¯BÓe ÏB„b‰ BÓL4Ì‡¯BÓe Ì„B·k ÏÚ5. ¿«»»»ƒ»«¿»»»

וכמוראו.3)השוה.2) ככבודו תימן: ובכת"י
ב.4) לב, רבי 5)קידושין אמר ה"א, פ"א פאה ובירושלמי

הקב"ה  שהעדיפו ואם אב כיבוד "גדול יוחאי: בר שמעון
(משלי  ונאמר אמך. ואת אביך את כבד נאמר: מכבודו, יותר
שחננך, ממה מכבדו אתה ממה מהונך, ה' את כבד ט): ג,
ומאכיל  ולולב... סוכה ועושה ופאה... שכחה לקט מפריש
בכולם. חייב אתה לך, יש אם הרעבים... ואת העניים את
אם  אבל...כיבוד מהן. באחת חייב אתה אין לך, אין ואם
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אביך  את כבד - הון לך שאין בין הון, לך שיש בין ואם,
הפתחים". על מסבב אתה ואפילו אמך, ואת

.·Ûc‚Ó‰Â ,‰ÏÈ˜Òa - Bn‡ B‡ ÂÈ·‡ Ïl˜Ó‰6- «¿«≈»ƒƒƒ¿ƒ»¿«¿«≈
LÚa Ô˙B‡ ‰ÂL‰ ‰p‰ .‰ÏÈ˜Òa7Ì‡Ï ·‡ ÌÈc˜‰ . ƒ¿ƒ»ƒ≈ƒ¿»»¿…∆ƒ¿ƒ»¿≈

„B·ÎÏ8‡¯BÓÏ ·‡Ï Ì‡ ÌÈc˜‰Â ,9Ì‰ÈML „nÏÏ . ¿»¿ƒ¿ƒ≈¿»¿»¿«≈∆¿≈∆
„B·ÎÏ ÔÈa ‡¯BÓÏ ÔÈa ,ÌÈÂL10. »ƒ≈¿»≈¿»

טוֿטז.6) כד, ויקרא ראה ה', את ב.7)מברך ל, קידושין
שאדם  בזמן בו... שותפים ששלשתם בדין, "וכן סיימו: ושם
עליכם, אני מעלה הקב"ה: אמר אמו, ואת אביו את מכבד

וכבדוני". ביניהם דרתי אביך 8)כאילו את כבד ככתוב:
אמך. תיראו.9)ואת ואביו אמו איש אלא 10)ככתוב:

שמשדלתו  מפני מאביו יותר אמו את מכבד שהבן מתוך
ומתוך  לכיבוד; - לאם אב הכתוב הקדים לפיכך בדברים,
- תורה שמלמדו מפני מאמו, יותר מאביו מתיירא שהבן

א). לא, (שם האב למורא האם מורא הקב"ה הקדים

.‚„ÓBÚ ‡Ï - ‡¯BÓ ?„B·k e‰Ê È‡Â ,‡¯BÓ e‰Ê È‡≈∆»¿≈∆»»…≈
BÓB˜Óa11BÓB˜Óa ·LBÈ ‡ÏÂ ,12˙‡ ¯˙BÒ ‡ÏÂ , ƒ¿¿…≈ƒ¿¿…≈∆

ÂÈ¯·c ˙‡ ÚÈ¯ÎÓ ‡ÏÂ ,ÂÈ¯·c13,BÓLa BÏ ‡¯˜È ‡ÏÂ . ¿»»¿…«¿ƒ«∆¿»»¿…ƒ¿»ƒ¿
È¯Ó ‡a‡ :¯ÓB‡ ‡l‡ ,B˙BÓa ‡ÏÂ ÂÈiÁa ‡Ï14‰È‰ . …¿«»¿…¿∆»≈«»»ƒ»»

˙‡ ‰pLÓ - ÌÈ¯Á‡ ÌLk Ba¯ ÌL B‡ ÂÈ·‡ ÌL≈»ƒ≈«¿≈¬≈ƒ¿«∆∆
ÌÓL15‡e‰L ÌLa ‡l‡ CÎa ¯‰Ê ÔÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯È . ¿»≈»∆ƒ∆≈ƒ¿»¿»∆»¿≈∆
‡Ït16Ba ÔÈLc Ïk‰ ÔÈ‡L ,17ÔÈ‡¯BwL ˙BÓM‰ Ï·‡ ; ∆∆∆≈«…»ƒ¬»«≈∆¿ƒ

‰LÓ ·˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈ Ì‰¯·‡ ÔB‚k ,ÌÚ‰ ˙‡ Ô‰a»∆∆»»¿«¿»»ƒ¿»¿«¬…∆
Ô‰a ‡¯B˜ - ÔÓÊ ÏÎ·e ÔBLÏ ÏÎa ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿»»¿»¿«≈»∆

ÌÈ¯Á‡Ï18ÌeÏk CÎa ÔÈ‡Â ,ÂÈÙa ‡lL19e‰Ê È‡ . «¬≈ƒ∆…¿»»¿≈¿»¿≈∆
ÏMÓ - ‰qÎÓe LÈaÏÓ ,‰˜LÓe ÏÈÎ‡Ó ?„B·k»«¬ƒ«¿∆«¿ƒ¿«∆ƒ∆

·‡‰20ÔÈÙBk - ÔaÏ ÔBÓÓ LÈÂ ,·‡Ï ÔBÓÓ ÔÈ‡ Ì‡Â . »»¿ƒ≈»»»¿≈»«≈ƒ
ÏBÎÈ ‡e‰M ‰Ó ÈÙk Bn‡Â ÂÈ·‡ ÔÊÂ B˙B‡21‡ÈˆBÓe . ¿»»ƒ¿ƒ¿ƒ«∆»ƒ

ÌÈLnM‰L ÌÈ¯·c‰ ¯‡La BLnLÓe ÒÈÎÓe«¿ƒ¿«¿ƒ¿»«¿»ƒ∆««»ƒ
·¯‰ ˙‡ Ô‰a ÌÈLnLÓ22‡e‰L C¯„k ÂÈtÓ „ÓBÚÂ . ¿«¿ƒ»∆∆»«¿≈ƒ»»¿∆∆∆

Ba¯ ÈtÓ „ÓBÚ23. ≈ƒ¿≈«

חבריו 11) עם זקנים בסוד שם לעמוד לו, המיוחד במקום
לו  המיוחד במקום או ב) לא, לקידושין (רש"י בעצה

ב). סעיף רמ סי' (יו"ד לו 12)להתפלל המיוחד במקום
שם). (יו"ד בביתו אחר 13)להסב וחכם אביו היה אם

אבא, דברי לי נראים יאמר: לא הלכה, בדבר חלוקים
על  להשיב לו יש אם אלא דבריו, את כמכריע שנראה
הובא  הרמ"ה וכפירוש ב לא, (קידושין משיב - החולק

ומפרש 14)בכסףֿמשנה). אביו", שם משנה - "חכם שם.
כך  אומר: אביו... שאמר הלכה דבר לומר בא אם רש"י:

ה"ה. לקמן וראה מורי, אבא אחרים,15)אמר של
זלזול  כאן ויש רבו, או אביו את שקורא יחשוב שהשומע
הובאו  הגאונים" ב"תשובות רבינו דברי ומקור (רדב"ז).
הרא"ש  בתוספות וכן אביי, ערך ב"הערוך" דבריהם
"אביי", אחיו: בן לתלמידו קרא שרבה א, יד , להוריות
אבי  של שמו שגם מפני - נחמני היא: האמיתי ששמו אע"פ
אביו, כבוד מפני בשמו לקראו רצה ולא נחמני, היה: רבה
ויצא  אבי, שקורא: כאדם ארמית, בלשון אביי אותו: וקרא

בשמו  לו קרא אביי, של חבירו שהיה ורבא אביי. מזה:
ס"ק  רמ, סי' ליו"ד הגר"א (ביאור א לג, שבת ראה נחמני,
כנחמני. והלכתא ד"ה ברש"י ב לד, גיטין וראה ז),

הכתוב 16) כלשון האנשים, שמות משאר ומובדל מופלא
פלאי". "והוא יח), יג, שכן 18)רגילים.17)(שופטים

"שמעון  מותו: לפני אמר שרבי ב) קג, (כתובות מוצאים אנו
הל' והשווה ורבו. אביו שם היה שזה למרות חכם", - בני

ה"ה. פ"ה, תורה אפילו 19)תלמוד - שבפניו מזה, משמע
נזהר  העם את ראינו ולא לאחרים, לקרוא אסור אלה בשמות
להם  שקורא אלא אינו האיסור שכל ממליץ, והרדב"ז בזה?
כבוד, דרך אותם קורא אם אבל כבוד, תואר בלא בשמם
שום  בזה אין בערבית, - אברהם "סידי" או אברהם, ר' כגון

ורבו. לאביו שם.20)זלזול הרי"ף וכפסק א. לב, קידושין
- כיס"? בחסרון אביך... את "כבד שם: ששנינו ואע"פ
בגמרא  כמבואר לשמשו, כדי ממלאכתו הבן לביטול הכוונה

כמבואר 21)שם. הצדקה, על שכופים צדקה, בתורת
ובירושלמי  ה"י. פ"ז, עניים מתנות ובהל' ב. מט, בכתובות
כל  ויהיו "הלוואי בון: ב"ר יוסי רבי אמר ה"א, פ"א פאה
האב". את לזון הבן על שכופין כזו, לי ברורות השמועות

מים,22) של חבית לו למלאות "מותר ב: לח, נדרים
ט). ס"ק רמ סי' ליו"ד (הגר"א וכו' הנר" את לו ולהדליק

עד 23) עיניו, מלוא מרחוק משיראנו מפניו, לעמוד שחייב
ה"ז. פ"ה, תורה תלמוד בהל' כמבואר ממנו, שיתכסה
צעדי  קול שומע כשהיה יוסף רב אמרו: ב לא, ובקידושין

שבאה. השכינה מפני אקום אמר: אמו,

.„ÈtÓ „ÓBÚ ·‡‰ ÔÈ‡ - Ba „ÈÓÏz ‰È‰L ·‡‰Â¿»»∆»»«¿ƒ¿≈»»≈ƒ¿≈
Ôa‰24‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈ·‡ ÈtÓ „ÓBÚ Ôa‰ Ï·‡ , «≈¬»«≈≈ƒ¿≈»ƒ««ƒ∆

B„ÈÓÏz25·iÁÂ .26˙iOÚ ˙ÚLa ÂÈÎ¯c ¯‡La B„aÎÏ «¿ƒ¿«»¿«¿ƒ¿»¿»»ƒ¿«¬ƒ«
¯·„a ÚÓLp‰ ?„ˆÈk .ÂÈˆÙÁ ˙iOÚÂ BzÓe B‡OÓ«»«»«¬ƒ«¬»»≈««ƒ¿»ƒ¿«

ÌB˜ÓÏ ÂÈ·‡27Èe¯‰Ó :¯Ó‡È ‡Ï -28LaÏÈ· »ƒ¿»……««¬ƒƒ¿ƒ
ÈÓˆÚ29Èe¯Ët !30ÈÓˆÚ ÏÈ·La31Èe¯‰Ó :‡l‡ ! «¿ƒ»¿ƒƒ¿ƒ«¿ƒ∆»«¬ƒ

‡a‡ ÏÈ·La32‡ˆBik Ïk ÔÎÂ !‡a‡ ÏÈ·La Èe¯Ët ! ƒ¿ƒ«»»¿ƒƒ¿ƒ«»¿≈…«≈
„B·Îa LLBÁ ‡e‰L ÂÈ¯·c ÏÏÎa ÏÏÎÈ ÌÏBÚÏ ,‰Êa»∆¿»ƒ¿…ƒ¿«¿»»∆≈ƒ¿

ÂÈ·‡33.epnÓ ‡¯È˙nLÂ »ƒ¿∆ƒ¿»≈ƒ∆

ãycew zegiyn zecewpã

."eia` iptn cner oad ...epa cinlz didy a`de"

איבעיא  היא אביו" מפני לעמוד מהו רבו, והוא "בנו בגמרא
הבן, מפני עומד האב ש"אין פסק הרמב"ם נפשטה. שלא
זה  "ויעמדו כתב הרא"ש אבל אביו", בפני עומד הבן אבל
מרוטנבורג  המהר"ם על עליו "אמרו שם: ומביא זה", מפני
שאביו  רצה ולא אביו פני הקביל לא לגדולה שעלה שמיום

אליו". יבוא
הוא  אפילו אביו בכבוד חייב שבן לשיטתו, אזיל והרמב"ם

הי"א)רשע תלמידו.(פ"ו (רק) הוא אם ועאכו"כ ,
(65 dxrd 310 cenr d"g y"ewl itÎlr)

רבו.24) הוא שהבן וכדעת 25)למרות ב. לג, קידושין
הואיל  שם, הרא"ש ולדעת שם. בר"ן הובאה חננאל, רבינו
נפשטו, ולא בתלמוד שנשאלו בעיות הן אלו שאלות ושתי
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ולכן  זה, מפני זה ויעמדו ולהחמיר, תורה ספק זה הרי
שמיום  מרוטנבורג, מאיר רבינו על "אמרו הרא"ש: ממשיך
יבוא  שאביו רצה ולא אביו, פני הקביל לא לגדולה, שעלה
התורה  לבזיון לחוש שיש ז, סעיף רמ סי' ביו"ד וכן אליו".
מזה. זה להתרחק להם ויש האב, בפני הבן יתבזה אם

הלכה.26) התחלת כאן תימן: בכת"י וכן קדומים, בדפוסים
את 27) וימלאו אביו, את שמכבדים המקום באנשי מכיר אם

בשמו. שיאמר בדברים עניני.28)רצונו את מהר לי סדרו
ללכת.29) צריך שיודע 31)שלחוני.30)שאני אע"פ

כאביו. באביו 32)שיכבדוהו הכבוד יתלה לי, צריך שהוא
וברש"י). ב לא, שאינו ולפיכך33)(קידושין יודע הוא אם

באביו, יתלה אל עצמו, כדבר אביו בדבר למקום נשמע
שם). (רש"י גנאי אלא לו שאינו

.‰‰È‰ ?„ˆÈk .B˙BÓ ¯Á‡Ï elÙ‡ B„aÎÏ ·iÁÂ¿«»¿«¿¬ƒ¿««≈«»»
‰ÚeÓL ¯·c ¯ÓB‡34¯Ó‡ Ck :¯Ó‡È ‡Ï - ÂÈtÓ ≈¿«¿»ƒƒ……«»»«

˙¯tk È‡ ,È¯Ó ‡a‡ ¯Ó‡ Ck :¯ÓB‡ ‡l‡ ;‡a‡«»∆»≈»»««»»ƒ¬ƒ«»«
B·kLÓ35¯OÚ ÌÈL CB˙a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ƒ¿»«∆¿»ƒ¬ƒ¿¿≈»»

L„Á ¯OÚ ÌÈL ¯Á‡Ï Ï·‡ ;B˙˙ÈÓ ¯Á‡lL L„Á36 …∆∆¿««ƒ»¬»¿««¿≈»»…∆
‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ BB¯ÎÊ :¯ÓB‡ -37. ≈ƒ¿¿«≈»»«»

הלכה.34) על 35)דבר לבוא הראוי רע כל יבוא עלי
אומר: ישמעאל "רבי מ"א: פ"ב, בנגעים זה וכעין נפשו.

כפרתם". אני ישראל, שקיבל,36)בני מה קיבל שכבר
חודש. י"ב אלא בגיהנם ישראל רשעי משפט שאין

שיש 37) מוסיף ט, סעיף רמ סי' וביו"ד וברש"י. שם
(ס"ק  שם הט"ז וכתב כנ"ל. להזכיר בכתיבה אפילו להחמיר
הבא, העולם לחיי לברכה זכרונו הוא: הגמרא שנוסח יג)
וצריך  הלמ"ד, מחסרים זלה"ה החותמים: אלה ולפיכך

זללה"ה. לחתום:

.Â„B·ÎÂ ‡¯BÓa ÔÈ·iÁ ‰M‡‰ „Á‡Â LÈ‡‰ „Á‡38; ∆»»ƒ¿∆»»ƒ»«»ƒ¿»¿»
d„Èa ÔÈ‡ ‰M‡‰Â ,˙BOÚÏ B„Èa LÈ LÈ‡‰L ‡l‡∆»∆»ƒ≈¿»«¬¿»ƒ»≈¿»»

‰ÈÏÚ ÌÈ¯Á‡ ˙eL¯ È¯‰L ,˙BOÚÏ39Ì‡ ,CÎÈÙÏ . «¬∆¬≈¿¬≈ƒ»∆»¿ƒ»ƒ
Ì‰ÈL È¯‰ - ‰ÓÏ‡˙ B‡ ‰L¯b˙40ÌÈÂL41. ƒ¿»¿»ƒ¿«¿¿»¬≈¿≈∆»ƒ

שנים.38) כאן הרי - תיראו" ואביו אמו "איש נאמר: שהרי
חייבת 39) מקפיד, בעלה אין ואם לו. שמשועבדת בעלה,

יט). ס"ק רמ סי' ליו"ד (ש"ך האיש כמו האפשרי דבר בכל
והאשה.40) לנתאלמנה 41)האיש ובנוגע ב. ל, קידושין

ה"א. פ"א, פאה בירושלמי מקורו -

.ÊÏL ÒÈk eÏË elÙ‡ ?Ì‡Â ·‡ „eak ‡e‰ ÔÎÈ‰ „Ú«≈»ƒ»»≈¬ƒ»¿ƒ∆
ÌÓÈÏÎÈ ‡Ï - ÌiÏ ÂÈÙa eÎÈÏL‰Â BlL ÌÈ·e‰Ê42, ¿ƒ∆¿ƒ¿ƒ¿»»«»…«¿ƒ≈

¯ÚˆÈ ‡ÏÂ43Ïa˜È ‡l‡ ;Ìc‚k ÒÚÎÈ ‡ÏÂ ,Ì‰ÈÙa ¿…¿«≈ƒ¿≈∆¿…ƒ¿«¿∆¿»∆»¿«≈
·e˙k‰ ˙¯Êb44‰È‰ elÙ‡ ?Ô‡¯BÓ ÔÎÈ‰ „ÚÂ .˜zLÈÂ ¿≈««»¿ƒ¿…¿«≈»»»¬ƒ»»

L·BÏ45˙B„eÓÁ ÌÈ„‚a46,Ï‰w‰ ÈÙa L‡¯a ·LBÈÂ ≈¿»ƒ¬¿≈¿…ƒ¿≈«»»
Bn‡Â ÂÈ·‡ ‡·e47e˜¯ÈÂ BL‡¯a e‰ek‰Â ÂÈ„‚a eÚ¯˜Â »»ƒ¿ƒ¿»¿¿»»¿ƒ¿…¿»¿

˜zLÈ ‡l‡ ,ÌÓÈÏÎÈ ‡Ï - ÂÈÙa48„ÁÙÈÂ ‡¯ÈÈÂ ¿»»…«¿ƒ≈∆»ƒ¿…¿ƒ»¿ƒ¿«
¯Oa CÏÓ el‡L .CÎa e‰evL ÌÈÎÏn‰ ÈÎÏÓ CÏnÓƒ∆∆«¿≈«¿»ƒ∆ƒ»¿»∆ƒ∆∆»»
‰È‰ ‡Ï - ‰fÓ ¯˙È ¯ÚˆÓ ‡e‰L ¯·c ÂÈÏÚ ¯Êb Ì„Â»»»«»»»»∆¿«≈»≈ƒ∆…»»

Òk¯ÙÏ ÏBÎÈ49‰È‰Â ¯Ó‡L ÈÓÏ ¯ÓÁÂ Ï˜ ;¯·ca »¿«¿≈«»»«»…∆¿ƒ∆»«¿»»
.BBˆ¯k ÌÏBÚ‰»»ƒ¿

אב 42) שכיבוד ה"ג לעיל פסק שרבינו ואע"פ א. לב, שם
ולהכלימו  לצערו לבן אסור זאת בכל - האב משל אלא אינו
לצער, כיבוד בין יש הבדל כי שלו. הוא כשהכיס אפילו
לצערו  לבן אסור ממונו כל את לו מאבד הוא שאפילו
"ויזרקנו  שם... בגמרא רבינו וגירסת ורדב"ז). (כסףֿמשנה
הא  וכי (=שונה), שאני מכלימו מכלימו? ואינו בפניו לים
ולדעת  יח). ס"ק רמ סי' ליו"ד הגר"א (ביאור וכו' דרבה"
הארנק  את האב שהשליך אחרי רבינו, כוונת הלחםֿמשנה,
טרם  ודאי אבל היה", שהיה "מה כי לצערו, לבן אסור
ולמנעו  להכלימו לבן מותר הכיס, את להשליך שהספיק
בו  שיש כיבוד על מצווה אינו כי ממונו, את מלהפסיד
רמ. סי' יו"ד בטור הרמ"ה דעת וכן כיס, חסרון

יצעוק.43) תימן: ואת 44)ובכת"י אביך את כבד שאמר:
וגו'. שי"א,45)אמך בויניציאה וכן ר"מ, רומי בדפוס

בסוגריים. הקפתיה ולפיכך הפיסקה, כל מלשון 46)חסרה
טו. כז, בבראשית אמו.47)הכתוב או תימן: בכת"י

אבל 48) א: ס"ק שם ביו"ד הש"ך וכתב א. לא, קידושין
בדין. לתבעו (לבן) ולהתחבט.49)מותר להתלבט

שתנענע  - וברגל" ביד שתפרכס "עד מ"ו: פ "ב, ובחולין
באבריה.

.Á„ÈaÎ‰Ï Ì„‡Ï ¯eÒ‡ ,eÈeËˆ CÎaL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆¿»ƒ¿«ƒ»¿»»¿«¿ƒ
ÂÈa ÏÚ BlÚ50Ì‡È·È ‡lL ,Ì‰nÚ B„B·Îa ˜c˜„Ïe À«»»¿«¿≈ƒ¿ƒ»∆∆…¿ƒ≈
ÏBLÎÓ È„ÈÏ51ÌlÚ˙ÈÂ ÏÁÓÈ ‡l‡ ,52ÏÁÓL ·‡‰L ; ƒ≈ƒ¿∆»ƒ¿«¿ƒ¿«≈∆»»∆»«

ÏeÁÓ B„B·k - B„B·k ÏÚ53. «¿¿»

מדאי.50) יותר מהם לו 51)לדרוש לשמוע שיסרבו
בו. בכבודו.52)ויבעטו פגע א.53)אם לב, קידושין

תקנד). ח"א (רדב"ז כיבדו לא אם מעונש, הבן ונפטר

.ËB˙B‡ ÔÈcÓ - ÏB„‚ Ba ‰kn‰Â54‡e‰ È¯‰L , ¿««∆¿»¿«ƒ∆¬≈
ÏLÎÓ Ôz˙ ‡Ï ¯eÚ ÈÙÏÂ ÏÚ ¯·BÚ55. ≈«¿ƒ¿≈ƒ≈…ƒ≈ƒ¿…

מהציבור,54) מרוחק והוא בשמתא", זה "פלוני לו: אומרים
תורה  תלמוד בהל' כמבואר אמות, בארבע עמו יושבים ואין

וה"ד. ה"ב, יוסף'55)פ"ז וב'נמוקי בו, שיבעט שגורם
יצר  בפני לעמוד יוכל לא "שמא מפרש: א יז, קטן למועד
עשתה  וכן מיתה". ויתחייב אביו על ידו ויגביה הרע,
אמרה: הגדול, בנו את מכה אדם כשראתה רבי, של שפחתו
גדול  נקרא ואינו שם). קטן (מועד כשמתא זה אדם יהא
א  ל, לקידושין (רש"י שנה כד או כב אחר רק זה, לעניין
אפילו  נשוי, וכשהוא כ). סעיף רמ סי' וביו"ד משיתסר, ד"ה
סח). סימן שם, לקידושין (רש"ל גדול נקרא זה מגיל פחות

.È‰Ù¯ËpL ÈÓ56ÏczLÓ - Bn‡ ÏL B‡ ÂÈ·‡ ÏL BzÚ„ ƒ∆ƒ¿¿»«¿∆»ƒ∆ƒƒ¿«≈
È‡ Ì‡Â .Ô‰ÈÏÚ ÌÁ¯iL „Ú ÌzÚ„ ÈÙk Ì‰nÚ ‚‰Ïƒ¿…ƒ»∆¿ƒ«¿»«∆¿À«¬≈∆¿ƒƒ
CÏÈÂ ÌÁÈpÈ - ¯˙BÈa ehzLpL ÈtÓ „ÓÚÏ BÏ ¯LÙ‡∆¿»«¬…ƒ¿≈∆ƒ¿«¿≈«ƒ≈¿≈≈

BÏ57Ì‰Ï Èe‡¯k Ì‚È‰‰Ï ÌÈ¯Á‡ ‰eˆÈÂ ,58. ƒ«∆¬≈ƒ¿«¿ƒ»»»»∆

אם 57)נתבלבלה.56) לו היתה אסי רב ב: לא, קידושין
לו: אמרה לה. עשה תכשיטין, רוצה אני לו: אמרה זקנה,
לארץ  והלך עזבה כמוך, יפה שיהיה לגבר, להנשא רוצה אני

אין 58)ישראל. קובל: והראב"ד וההגינות. המוסר מצד

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



קמז mixnn zekld - mihtey xtq - fenz 'g iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

לשמרם, יצוה למי ויניחם, ילך הוא אם נכונה, הוראה זו
אינה  לבנה, ביחס שדווקא רבינו, על ממליץ והרדב"ז
אחרים  אבל בה, לגעור יכול אינו וגם ממנו, מתביישת
ומעשים  משטותה, תחזור הכאה ע"י ואפשר בה, גוערים
פעולות  לעשות לו איֿאפשר הבן אבל בזה, כיוצא יום בכל

וצודקים. נכונים רבינו דברי נמצאו אלו,

.‡È¯ÊÓn‰59Èt ÏÚ Û‡ ,B‡¯BÓe ÂÈ·‡ „B·Îa ·iÁ ««¿≈«»ƒ¿»ƒ»««ƒ
¯eËt ‡e‰L60‰OÚiL „Ú B˙ÏÏ˜Â B˙kÓ ÏÚ ∆»««»¿ƒ¿»«∆«¬∆

‰·eLz61elÙ‡ .62- ˙B¯·Ú ÏÚ·e ÚL¯ ÂÈ·‡ ‰È‰ ¿»¬ƒ»»»ƒ»»««¬≈
epnÓ ‡¯È˙Óe B„aÎÓ63‰¯Bz È¯·c ÏÚ ¯·BÚ e‰‡¯ . ¿«¿ƒ¿»≈ƒ∆»»≈«ƒ¿≈»

‰¯Bz È¯·c ÏÚ z¯·Ú ,‡a‡ :BÏ ¯Ó‡È ‡Ï -64‡l‡ ! ……««»»«¿»«ƒ¿≈»∆»
‡e‰ el‡k ?CÎÂ Ck ‰¯Bza ·e˙k ,‡a‡ :BÏ ¯Ó‡È…««»»«»»¿»¿ƒ

B¯È‰ÊÓk ‡ÏÂ ,epnÓ Ï‡BL65. ≈ƒ∆¿…¿«¿ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

`xiizne ecakn zexiar lrae ryx eia` did elit`y"
."epnn

תשובה  עשה שלא זמן כל רשע, ש"אביו כתב ה'טור' אבל
בכבודו". חייב אינו

הפירושים  בשני לכאורה תלויה שמחלוקתם לומר ויש
הקדים  "ולמה א. בחרן". תרח "וימת הפסוק על ברש"י
הדבר  יהיה שלא אברם, של ליציאתו תרח של מיתתו
כו'". אביו כבוד את אברם קיים לא ויאמרו לכל, מפורסם

מתים". קרויים בחייהם שהרשעים "ועוד, ב.
לדעת  מתאים מפורסם", הדבר יהיה ש"שלא התירוץ
אבל  לכבדו, שלא סיבה אינו רשע שהיה זה כי הרמב"ם
לדעת  מתאים מתים" קרויים בחייהם ש"הרשעים התירוץ

רשע. אביו בכבוד חיוב שאין ה'טור'
(309 cenr d"g y"ewl itÎlr)

והוליד 59) אחותו על אביו שבא כגון ערוה, מאיסור שנולד
זה. לא 61)ממיתה.60)את בעמך "ונשיא שנאמר:

עושה  אינו ערוה, על שבא וזה עמך. מעשה בעושה - תאור"
ב). כב, (יבמות תשובה עשה שלא עוד כל - עמך מעשה

שאפילו.62) תימן: ליבמות 63)בכת"י הרי"ף פסק וכן
עשה  כשלא וקללתו, הכאתו על פטור שהבן אע"פ שם,
חזר  כשלא אפילו בהכאתו, יש איסור אבל - תשובה אביו
הבן  אין "לכל ב): פה, (סנהדרין ששנינו כמו בתשובה,
וראה  ממסית". חוץ ולקללו להכותו לאביו שליח נעשה
שבהל' ואע"פ מט. אות שם ובביאורנו הי"ב, פ"ה לעיל
וטלית  פרה אביהם להם "הניח רבינו: פסק ה"ד, פ"ד מלוה
כבוד  מפני להחזיר חייבים המסוים, דבר וכל ריבית של
לא  אם אבל תשובה... כשעשה אמורים דברים במה אביהם,
המסוים  דבר ואפילו לכבודו, חוששים אין תשובה, עשה
שאינם  הרי - א סב, בבבאֿמציעא ומקורו מחזירים". אין
שאינו  תשובה, בלא כשמת מדובר שם בכבודו? חייבים
חי, כשאביו מדובר וכאן עיוות, אשר את לתקן עוד יכול

והדבר ויש למפרע, עבר הבן ונמצא בתשובה, שיחזור תקוה
ראיה  הביא שמח" וב"אור (רדב"ז). מצטער שהחי ברור,
עא, בסנהדרין שכן אביו, בכבוד חייב שממזר רבינו לדעת

אסורה  שהיא כגון לאביו, ראויה אינה אמו שאם אמרו: א
הוא  מהם הנולד (שהבן ביתֿדין מיתת או כרת בעונש עליו
לקולם, שמע ולא חטא אם ומורה, כסורר הבן נידון ממזר),
והרי  וגו', בקולנו שומע איננו ומורה סורר זה בננו ככתוב:
אביו, אצל נמצאת אמו שהרי תשובה, אביו עשה לא שם
ענשו  כל והרי לקולם, שמע לא אם נתחייב זאת ובכל
ואמו  אביו רצו אם שהרי הורים, כיבוד מצד מתחייב
ממזר  שגם ומכאן ה"ח, פ"ז לקמן ראה לו, מוחלים למחול,

ואם. אב כיבוד על וגם 64)מצווה בכך, מצערו שהרי
בכבודו. ולא 65)פוגע מעצמו יבין והוא א. לב, קידושין

יא). סעיף רמ סי' (יו"ד יתבייש

.·ÈÔÈa ,‰¯Bz È¯·c ÏÚ ¯·ÚÏ ÂÈ·‡ BÏ ¯Ó‡L ÈÓƒ∆»«»ƒ«¬…«ƒ¿≈»≈
˙ÂˆÓ Ïh·Ï B‡ ‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ ÏÚ ¯·ÚÏ BÏ ¯Ó‡L∆»««¬…«ƒ¿«…«¬∆¿«≈ƒ¿«

Ì‰È¯·c ÏL elÙ‡ ,‰OÚ66.BÏ ÚÓLÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ¬≈¬ƒ∆ƒ¿≈∆¬≈∆…ƒ¿«
e¯ÓLz È˙˙aL ˙‡Â e‡¯Èz ÂÈ·‡Â Bn‡ LÈ‡ :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒƒ¿»ƒƒ»¿∆«¿…«ƒ¿…

È„B·Îa ÔÈ·iÁ ÌÎlk -67. À¿∆«»ƒƒ¿ƒ

שבת,66) של נר או חנוכה נר הדלקת כגון החכמים, של
ה"א. פ"ה, שבת הל' ובבבאֿמציעא 67)ראה א. ו, יבמות

בכבודי". חייבים כולכם - אלהיכם ה' "אני הדגישו: א לב,
של  מצוות ואפילו כולכם. ד"ה ב ה, ליבמות רש"י וראה
"לא  יב): יז, (דברים ציותה והתורה הואיל - "דבריהם"
תורה  כדברי הם הרי לך", יגידו אשר הדבר מן תסור
הדברים  "ואחד ה"ב: פ"א, רבינו וכלשון (כסףֿמשנה),
והעובר  להם, לשמוע מצותֿעשה לתורה... סייג שעשאום

בלאֿתעשה". עובר מהם, אחד כל על

.‚È˙BOÚÏ B„Èa LÈÂ !ÌÈÓ È˜L‰ :ÂÈ·‡ BÏ ¯Ó‡»«»ƒ«¿≈ƒ«ƒ¿≈¿»«¬
‰ÂˆÓ68ÌÈ¯Á‡ È„È ÏÚ ‰OÚzL ‰ÂˆnÏ ¯LÙ‡ Ì‡ : ƒ¿»ƒ∆¿»«ƒ¿»∆≈»∆«¿≈¬≈ƒ

‰ÂˆÓ ÔÈÏh·Ó ÔÈ‡L ;ÂÈ·‡ „B·Îa ˜qÚ˙ÈÂ ,‰OÚz -≈»∆¿ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ∆≈¿«¿ƒƒ¿»
˜qÚ˙È - d˙BOÚÏ ÌÈ¯Á‡ ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â .‰ÂˆÓ ÈtÓƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ≈»¬≈ƒ«¬»ƒ¿«≈
¯·„a ÌÈ·iÁ ÂÈ·‡Â ‡e‰L ;ÂÈ·‡ „B·k ÁÈpÈÂ ‰Âˆna«ƒ¿»¿«ƒ«¿»ƒ∆¿»ƒ«»ƒƒ¿«

‰ÂˆÓ69Ì‡Â ·‡ „eakÓ ÏB„b ‰¯Bz „eÓÏ˙Â .70. ƒ¿»¿«¿»»ƒƒ»»≈

ללוותו.68) או המת את לקבור א.69)כגון לב, קידושין
אפילו  עובר, זמנה אין שאילו עובר, שזמנה במצוה זה וכל
ואח"כ  אביו, בכבוד תחילה עוסק לעשותה אחרים אין אם
הרא"ש). בשם (כסףֿמשנה המצוה לעשיית מתפנה הוא

כנגד 70) תורה "ותלמוד מ"א): פ"א, (פאה ששנינו כמו
יותר  תורה תלמוד "גדול אמרו: ב טז, ובמגילה כולם".
בבית  אבינו יעקב שהיה שנים אותן שכל ואם, אב מכיבוד
ביטול  על נענש" לא עבר), בבית תורה למד שנים (י"ד עבר
שנשתהה  השנים כל שאר ועל מאביו, כשפירש אביו, כיבוד

שם). (רש"י נענש לבן בבית

.„È:Bn‡ BÏ ‰¯Ó‡Â !ÌÈÓ È˜L‰ :ÂÈ·‡ BÏ ¯Ó‡»«»ƒ«¿≈ƒ«ƒ¿»¿»ƒ
ÂÈ·‡ „B·Îa ˜ÒBÚÂ Bn‡ „B·k ÁÈpÓ - !ÌÈÓ È˜L‰«¿≈ƒ«ƒ«ƒ«¿ƒ¿≈ƒ¿»ƒ

ÂÈ·‡ „B·Îa ÔÈ·iÁ Bn‡Â ‡e‰L ÈtÓ ,‰lÁz71. ¿ƒ»ƒ¿≈∆¿ƒ«»ƒƒ¿»ƒ

הל'71) וראה א. כח, כריתות במשנה וכן א. לא, קידושין
פט"ו, מכבדת אישות שתהיה האשה, על ציוו "וכן ה"כ:

ויהיה  ממנו... מורא עליה ויהיה מדאי, ביותר בעלה את
מאביו, נתגרשה שאם ומובן, מלך". או שר כמו בעיניה
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כמבואר  יקדים, שירצה מהם ולאיזה שוה, שניהם כבוד
יד. סעיף רמ, סי' ביו"ד להלכה נפסק וכן שם, בקידושין

.ÂËÈt ÏÚ Û‡ ,ÂÈ·‡ ˙L‡ ˙‡ „aÎÏ Ì„‡ ·iÁ«»»»¿«≈∆≈∆»ƒ««ƒ
‰fL ;Ìi˜ ÂÈ·‡L ÔÓÊ Ïk ,Bn‡ dÈ‡L„B·k ÏÏÎa ∆≈»ƒ»¿«∆»ƒ«»∆∆ƒ¿«¿

ÂÈ·‡72˙Ói˜ Bn‡L ÔÓÊ Ïk ,Bn‡ ÏÚa „aÎÓ ÔÎÂ .73; »ƒ¿≈¿«≈««ƒ»¿«∆ƒ«∆∆
·iÁ BÈ‡ - d˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï Ï·‡74,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe . ¬»¿««ƒ»»≈«»ƒƒ¿≈¿ƒ

ÂÈ·‡ „B·Îk ÏB„b‰ ÂÈÁ‡ „B·Îa ·iÁ Ì„‡ ‰È‰iL75. ∆ƒ¿∆»»«»ƒ¿»ƒ«»ƒ¿»ƒ

לרבות 72) "את" - אביך" את "כבד שנאמר: א, קג, כתובות
לפני  לבניו ציוה הקדוש שרבינו מסופר, ושם אביך. אשת
חורגתם, לאם והתכוון אמכם", בכבוד "הזהרו מותו:
אלא  הדין, מצד כיבודה על מצווים אינם מותו שלאחר

צוואתו. בעל 73)משום לרבות - אמך" "את שנאמר שם,
"ומכלֿמקום 74)אמך. מסיים: כא, סעיף רמ סי' וביו"ד

הקדוש  רבינו שהרי מיתה". לאחר אף לכבדם הגון דבר
הגולה, (באר סט אות וכנ"ל מותו, לאחר אף לכבדה ציוה

לרבות 75)שם). יתירה, וא"ו - אמך" "ואת שם כתובות
שהוא  "בין מציין: כב, סעיף שם וביו"ד הגדול. אחיך את
אסתר" ב"מגילת וראה מאמו". אחיו שהוא בין מאביו אחיו
שהקטן  רבינו, שדעת שני, שרש לרבינו המצוות" ל"ספר
ההורים. מיתת לאחר אפילו הגדול, אחיו את לכבד חייב
שהוא  הגדול אחיו כבוד בחיוב רבינו התנה לא שהרי תדע,
להעיר  וראוי אביו. באשת שהתנה כדרך ההורים, בחיי רק
חמיו". לכבד אדם "חייב אמרו: כד, סעיף שם שביו"ד
לשאול  אמר דוד שכן ז, תהלים טוב' 'שוחר במדרש ומקורו
מכאן  - ראה גם ראה "ואבי יב): כד, (שמואלֿא, חותנו

כאביו". חמיו בכבוד אדם שחייב

ה'תש"פ  תמוז ט' רביעי יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
האכילה 1) תנאי אזהרתו. ומקור ומורה סורר בן עונש

בן  חיוב של המדוייק הגיל וסובא, כזולל עליה שיתחייב
דינו. שייגמר קודם הוריו לו שמחלו סורר בן ומורה. סורר
שנהרג, סורר בן ירושת ומורה. כסוררת נידונית הבת אם

למי?

.‡‰¯Bza ¯eÓ‡‰ ‰¯BÓe ¯¯BÒ Ôa2‰L¯t˙ È¯‰ , ≈≈∆»»«»¬≈ƒ¿»¿»
‰ÏÈ˜Ò Ba3¯È‰Ê‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ·e˙k‰ LÚ ‡ÏÂ ;4, ¿ƒ»¿…»««»∆»ƒ≈ƒ¿ƒ

ÏÎ‡˙ ‡Ï - Ìc‰ ÏÚ eÏÎ‡˙ ‡Ï ?¯È‰Ê‰ ÔÎÈ‰Â¿≈»ƒ¿ƒ……¿««»……«
Ôa ˙ÏÈÎ‡ BÊÂ ;ÌÈÓc ˙eÎÈÙL È„ÈÏ ‰‡È·n‰ ‰ÏÈÎ‡¬ƒ»«¿ƒ»ƒ≈¿ƒ»ƒ¿¬ƒ«≈

‰¯BÓe ¯¯BÒ5˙¯ÚÎÓ ‰ÏÈÎ‡ ÏÚ ‡l‡ ‚¯‰ BÈ‡L , ≈∆∆≈∆¡»∆»«¬ƒ»¿…∆∆
,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .‡·ÒÂ ÏÏBÊ :¯Ó‡pL .ÏÎ‡L∆»«∆∆¡«≈¿…≈ƒƒ«¿»»¿
- ‡·BÒÂ ,˙e˙·Ú¯a ¯Oa ÏÎB‡‰ ‡e‰ ÏÏBfL∆≈»≈»»¿««¿»¿≈

˙e˙·Ú¯a ÔÈÈ ‰˙BM‰6. «∆«ƒ¿««¿»

יחֿכא.2) כא, באבנים 3)דברים עירו אנשי כל "ורגמוהו
כא). (שם ה,4)ומת" פרק לעיל וראה ב. נו, סנהדרין

שם. על 5)ובביאורנו לוקים שאין פי על ואף א. סג, שם
לעיל  כמבואר הרבה, דברים כולל זה ולאו שבכללות, לאו
מפורש, שהעונש "כיוון - ג הלכה י"ח, פרק סנהדרין הלכות
שבכללות" לאו מן או הדין מן היא אם לאזהרה נחוש לא

קצה). לאֿתעשה לרבינו המצוות לדבר,6)(ספר זכר
בשר  בזוללי יין בסובאי תהי "אל כ): כג, (משלי שנאמר
רמח: מצוה "החינוך" וכתב א). ע, (סנהדרין למו"
בסיבת  יעשו אדם בני חטאות שרוב לפי המצוה: "משורשי
"וישמן  טו) לב, (דברים שכתוב כמו ושתייה, האכילה ריבוי
ליך  גרם "מי א) לב, (ברכות חז"ל אמרו וכן ויבעט", ישורון
כלל  ודרך שהאכלתיך". כרשינין אלא בי, מבעטת שתהא
שהמזונות  ... רעים לחטאים יביא הכרס מילוי (שם): אמרו
היא  ה', וביראת במושכל וההתבונות החומר, עיסת הם
עיסת  ובהתגבר גמורים הפכים והחומר והנפש הנפש, עיסת
תורתינו  תמנענו כן ועל הנפש.. עיסת תיחלש החומר,
על  החומר יתגבר פן ושתייה באכילה מהרבות לטובתנו

לגמרי...". אותה ויאבד שיחליאה עד הנפש

.·‰a¯‰ ÌÈ¯·c - ‰ÈÏÚ ·iÁ ‡e‰L BÊ ‰ÏÈÎ‡7LÈ ¬ƒ»∆«»»∆»¿»ƒ«¿≈≈
Ì‰a8‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰ÎÏ‰ Ôlk Ô‰Â ,9·iÁ BÈ‡ . »∆¿≈À»¬»»ƒƒ««»»≈«»

ÔÈÈÂ ÏBÊa ¯Oa ‰˜ÈÂ ÂÈ·‡ ÏMÓ ·‚iL „Ú ‰ÏÈ˜Ò¿ƒ»«∆ƒ¿…ƒ∆»ƒ¿ƒ¿∆»»¿¿«ƒ
ÏBÊa10ÂÈ·‡ ˙eL¯Ó ıeÁ ‰zLÈÂ ÏÎ‡ÈÂ ;11‰¯e·Áa ¿¿…«¿ƒ¿∆≈¿»ƒ«¬»

ÔÈ˙eÁÙe ÔÈ˜È¯ ÔlkL12,ÈÁ BÈ‡Â ÈÁ ¯Oa‰ ÏÎ‡ÈÂ ; ∆À»≈»ƒ¿ƒ¿…««»»«¿≈«
ÌÈÏÎB‡ ÌÈ·pb‰L C¯„k ,ÏM·Ó BÈ‡Â ÏM·Ó13, ¿À»¿≈¿À»¿∆∆∆««»ƒ¿ƒ

‚eÊÓ ÔÈi‰ ‰zLÈÂ14ÌÈ¯b¯b‰L C¯„k15.ÌÈ˙BL ¿ƒ¿∆««ƒ»¿∆∆∆««¿¿»ƒƒ
ÔÈ¯Èc ÌÈMÓÁ Ï˜LÓ ÏÎ‡iL ‡e‰Â16‰Ê ¯OaÓ ¿∆…«ƒ¿«¬ƒƒƒ»ƒƒ»»∆

˙Á‡ ‡Ó‚eÏÓa17‚Ï ÈˆÁ ‰zLÈÂ ,18˙·a ‰Ê ÔÈiÓ ƒ¿¿»««¿ƒ¿∆¬ƒ…ƒ«ƒ∆¿«
˙eL¯a BÊ ‰ÏÈÎ‡ ÏÎ‡Â ,ÂÈ·‡ ÏMÓ ·b .˙Á‡««»«ƒ∆»ƒ¿»«¬ƒ»ƒ¿

ÂÈ·‡19ÌÈ¯Á‡ ÏMÓ ·bL B‡ ;20BÊ ‰ÏÈÎ‡ ÏÎ‡Â , »ƒ∆»«ƒ∆¬≈ƒ¿»«¬ƒ»
È¯‰ - ÌÈ¯Á‡ ˙eL¯a ÔÈa ÂÈ·‡ ˙eL¯a ÔÈa ˙¯ÚÎÓ‰«¿…∆∆≈ƒ¿»ƒ≈ƒ¿¬≈ƒ¬≈

¯eËt ‰Ê21‰ÏÈÎ‡ ÏÎ‡Â ,ÂÈ·‡ ÏMÓ ·b Ì‡ ÔÎÂ . ∆»¿≈ƒ»«ƒ∆»ƒ¿»«¬ƒ»
‰ÂˆÓ ˙ÏÈÎ‡ ‰˙È‰Â ,ÌÈ¯Á‡ ˙eL¯a BÊk ˙¯ÚÎÓ¿…∆∆»ƒ¿¬≈ƒ¿»¿»¬ƒ«ƒ¿»
[Ì‰È¯·cÓ elÙ‡ ‰¯·Ú ˙ÏÈÎ‡ B‡] Ì‰È¯·cÓ elÙ‡¬ƒƒƒ¿≈∆¬ƒ«¬≈»¬ƒƒƒ¿≈∆
¯·BÚ BÈ‡L - eÏ˜a ÚÓL epÈ‡ :¯Ó‡pL .¯eËt -»∆∆¡«≈∆…≈«¿…≈∆≈≈
ÏÚ da ¯·ÚL ‰Ê ‡ˆÈ .ÌÏB˜ ÏÚ ‡l‡ BÊ ‰ÏÈÎ‡a«¬ƒ»∆»«»»»∆∆»«»«

‰¯Bz È¯·c22‰ÂˆÓ ¯·„a dÏÎ‡L B‡ ,23ÏÎ‡ ?„ˆÈk . ƒ¿≈»∆¬»»ƒ¿«ƒ¿»≈«»«
ÏÎB‡L ‰Ú¯‰ ‰¯e·Á‰ ÌÚ ˙¯ÚÎÓ‰ BÊ ‰ÏÈÎ‡¬ƒ»«¿…∆∆ƒ«¬»»»»∆≈

‰ÂˆÓ ¯·„a Ì‰nÚ24ÈL ¯OÚÓ BÏÎ‡L B‡ , ƒ»∆ƒ¿«ƒ¿»∆¬»«¬≈≈ƒ
ÌÈÏLe¯Èa25ÌÈÏ·‡ ÈÓeÁ˙a BÏÎ‡ elÙ‡ ,26‡È‰L ƒ»«ƒ¬ƒ¬»¿«¿≈¬≈ƒ∆ƒ

dÏÎ‡ Ì‡ ÔÎÂ .¯eËt ‰Ê È¯‰ - Ì‰È¯·cÓ ‰ÂˆÓƒ¿»ƒƒ¿≈∆¬≈∆»¿≈ƒ¬»»
ÌÈˆ˜L ,˙BÙ¯Ëe ˙BÏ·pÓ27ÌÈOÓ¯e28ÏÎ‡ elÙ‡ , ƒ¿≈¿≈¿»ƒ¿»ƒ¬ƒ»«

¯eaˆ ˙ÈÚ˙a29Ì‰È¯·cÓ ‰¯·Ú ‡È‰L30‰Ê È¯‰ - ¿«¬ƒƒ∆ƒ¬≈»ƒƒ¿≈∆¬≈∆
‰˙Èn‰ ÔÓ ¯eËt31. »ƒ«ƒ»

והגבלות.7) בה.8)תנאים תימן: יד בכתב
מסיני.9) למשה עד איש מפי איש אבל 10)שנתקבלה

לא  וממילא לגנוב, כסף הרבה כך כל ימצא לא - ביוקר
וברש"י). א ע, (סנהדרין זו באכילה שאינו 11)ימשיך

מאביו. שם יש 12)פוחד אם אבל בכך, שירגילוהו
ב  עמוד (שם הרבה בה ימשיכו לא הגון, אדם בחבורה

הואיל 13)וברש"י). צרכו, כל לבשל שהות להם שאין
(עמוד  שם שבגמרא להעיר וראוי בסתר. מעשיהם ועושים
מבושל. ואינו מבושל שזהו ופירשו: חי", "בשר אמרו: א)
מבושל  חי; הבשר ויאכל רבינו: בדברי לגרוס יש זה ולפי
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מבושל. ואינו 14)ואינו מזוג תימן: יד ובכתב במים.
הוא  אם כי הרבה, מים בו נתן שלא שם, בגמרא וכן מזוג.
שם). (רש"י בשתייתו להמשיך יבוא לא - צרכו מלוא מזוג

ות"ת 16)הסובאים.15) אלפים ארבעת שמשקלם
א, פרק עירובין בהלכות רבינו וכדברי בינוניות. שעורים
עשרה  שש משקל והמעה מעין שש "הדינר י"ב: הלכה

היא 17)שעורות". כאילו הפסק, בלי אחת אכילה
שנתן  עד הראשונה החתיכה בלע שלא אחת. בלגימה
י"א, פרק סנהדרין ובתוספתא (רדב"ז). פיו לתוך השנייה
לתוך  שייתן עד ומורה סורר בן נעשה "אין שנינו: ב משנה
וכנ"ל. הפסק בלי לאכילה והכוונה כשיעור". פיו

מן 18) או המים מן מחזקת "והרביעית רביעיות שתי שהן
(הלכות  בקרוב" דינר וחצי דינרים עשר שבעה משקל היין
וראה  ביצים, שלוש כשיעור והן י"ב). הלכה א, פרק עירובין

ד. הלכה ט"ו, פרק כפיים נשיאת שפוחד 19)בהלכות
אביו. יראנו עת.20)שלא בכל לגנוב לו מצוי זה אין

להימשך 21) עלול אינו הנזכרים המקרים ובכל הואיל
חטאו  שכל א), עא, (סנהדרין לו לחוש אין בהם, ולהתמיד
תורה  ירדה כי סופו, משום אלא אינו ומורה סורר בן של
(לזלול  הרגלו ומבקש אביו נכסי לכלות שסופו דעתו, לסוף
דרכים  לפרשת "ויוצא מוצא, ואינו יין) ולסבוא בשר
ימות  ואל זכאי ימות תורה: אמרה הבריות, את ומלסטם
אחרי  להימשך דרכו כשאין ולפיכך א). עב, (שם חייב"

אותו. מחייבים אין המכוערת בקול 22)האכילה שאפילו
ב). הלכה ח, פרק שם (ירושלמי שומע אינו שבשמים אביו

והרי 23) (שם) שבשמים" אביו בקול שומע שהוא זה "יצא
עבירה  כשיעשה אלא חייב ואינו מצוה, עושה הוא

וברית 24)באכילתו. נישואין כגון מצוה, של בסעודה
קדשים. אכילת או שני,25)מילה, מעשר ממעות שגנב

מצוותו, דרך וזוהי בירושלים, ואכלו ויין בשר ממנו וקנה
נפשך  תאווה אשר בכל הכסף "ונתת כו) יד, (דברים ככתוב

ובשכר". וביין ובצאן בבית 26)בבקר סועדים שהיו
הלכה  י"ג פרק אבל הלכות לקמן ראה לנחמו, כשבאו האבל

יאכלו 27)ח. "לא יג) יא, (ויקרא ככתוב טמאים, עופות
הם". (סנהדרין 28)שקץ הארץ על הרומשים שרצים הם

ב  הלכה י פרק עדות הלכות לעיל וראה וברש"י). ב ע,
ד. הלכה י"ט, פרק סנהדרין בהלכות וכן שם, ובביאורנו

ה. הלכה ה, פרק שבועות גוזר 29)ובהלכות דין שבית
להתענות. הציבור תעניות 30)על בהלכות רבינו כדברי

צרה  כל על להתענות סופרים "ומדברי ד: הלכה א, פרק
השמים". מן שירוחמו עד הציבור על שתבוא

ב.31) ע, סנהדרין

.‚Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ó‰a ¯Oa ÏÎ‡ ‡ÏÂ ÏÎ‡Ó Ïk ÏÎ‡»«»«¬»¿…»«¿«¿≈»««ƒ
ÏÎ‡ Ì‡Â .¯eËt - ÛBÚ‰ ¯OaÓ BÊ ‰ÏÈÎ‡ ÏÎ‡L∆»«¬ƒ»ƒ¿«»»¿ƒ»«
ÌÈ¯Èc ÌÈMÓÁ‰ ÌÈÏL‰Â ,‰Ó‰a ¯OaÓ BÊ ‰ÏÈÎ‡¬ƒ»ƒ¿«¿≈»¿ƒ¿ƒ«¬ƒƒƒ»ƒ

ÛBÚ‰ ¯OaÓ32ÔÈÈ ‰˙L ‡ÏÂ ‰˜LÓ Ïk ‰˙L .·iÁ - ƒ¿«»«»»»»«¿∆¿…»»«ƒ
¯eËt -33. »

שם).32) (רש"י ממנו שם.33)כזית

.„ÈÁ ÔÈÈ ‰˙LÂ ÈÁ ¯Oa ÏÎ‡34È¯˜ ‰fL ;¯eËt -35 »«»»«¿»»«ƒ«»∆∆∆ƒ
‰Êa CLn‰Ï ÏBÎÈ Ì„‡ ÔÈ‡Â ,‡e‰36ÏÎ‡ Ì‡ ÔÎÂ . ¿≈»»»¿ƒ»≈»∆¿≈ƒ»«

B˙ÁÈÏÓÏ ÈLÈÏM‰ ÌBia ÁÈÏÓ ¯Oa37ÔÈÈ ‰˙L B‡ , »»»ƒ«««¿ƒƒƒ¿ƒ»»»«ƒ
BzbÓ38.‰Êa CLn‰Ï ÏBÎÈ Ì„‡ ÔÈ‡L ;¯eËt - ƒƒ»∆≈»»»¿ƒ»≈»∆

במים.34) מזוג לאכול 35)בלתי נוהג אדם שאין מקרה,
חיים. כשהם ויין החכם 36)בשר ואמר א. עמוד שם

תמידיים". אינם המקריים "הדברים יג): השמים (שער
במלחו.37) טעמו ונחלף הגת 38)שיצא מן יוצא כשהוא

תוסס  שהוא זמן וכל ישן, כיין טוב ואינו הוא, מתוק ועדיין
לשתייה  טעים ואינו מגיתו" "יין נקרא הוא (=רותח)
ל"סורר  שבנוגע שנייה, דיעה העלו ושם א). ע, (סנהדרין
עליו  שעברו יין שישתה עד סובא נקרא אינו ומורה"
כדברי  הלכה שם הכריעו ולא בגת, מסחיטתו יום ארבעים
לעניין  ט הלכה ו, פרק מזבח איסורי הלכות וראה מי.
שהה  שלא מגיתו "יין המזבח על מנסכים שאין נסכים,

א. משנה ו, פרק בעדויות ומקורו יום". ארבעים

.‰ÔË˜ ·e˙k‰ LÚ ‡Ï39.˙Bˆn‰ ÏÏÎÏ ‡a ‡lL …»««»»»∆…»ƒ¿««ƒ¿
Ï˜Ò BÈ‡ - BÓˆÚ ˙eL¯a ‡e‰ È¯‰Â Ï„bL LÈ‡ ÔÎÂ¿≈ƒ∆»««¬≈ƒ¿«¿≈ƒ¿»

˙¯ÚÎÓ‰ BÊ ‰ÏÈÎ‡ ‰˙LÂ ÏÎ‡Â ·bL ÈtÓ40‡‰ . ƒ¿≈∆»«¿»«¿»»¬ƒ»«¿…∆∆»
„ˆÈk41Ô·a ‡l‡ ‰Ê ÔÈc ÔÈ‡L ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ? ≈«ƒƒ«¿»»¿∆≈ƒ∆∆»¿∆

,˙B¯ÚO ÈzL ‡È·‰L „Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰¯OÚ LÏL¿∆¿≈»»¿∆»∆≈ƒ¿≈¿»
ÛÈwiL „Ú42„Èb‰ Ïk43Ïk ¯ÚO‰ ÛÈwiL ¯Á‡Â ; «∆«ƒ»«ƒ¿««∆«ƒ«≈»»

.Ï˜Ò BÈ‡Â BÓˆÚ ˙eL¯a ‡e‰ È¯‰ - „Èb‰«ƒ¬≈ƒ¿«¿¿≈ƒ¿»

שנה.39) עשרה משלוש -40)פחות סורר" "בן שנאמר:
ב). סח, בסנהדרין (משנה איש ולא הזמן,41)בן מהו

בא. לא - שגדל איש ולכלל קטן, מכלל בכתב 42)שיצא
השיער. שיקיף עד תימן: יהיה 43)יד וכי שנאמר: שם,

איש. של לגבורתו הסמוך בן - בן לאיש

.Â‰LÏL ‡l‡ ÔÈ‡ ‰¯BÓe ¯¯BÒ Ôa ÏL ÂÈÓÈ Ïk»»»∆≈≈∆≈»∆»¿»
˙B¯ÚO ÈzL ‡È·iL ¯Á‡Ó ÌÈL„Á44¯LÙ‡L ÈÙÏ . √»ƒ≈««∆»ƒ¿≈¿»¿ƒ∆∆¿»

BzL‡ ¯aÚ˙zL45‰LÏLa ¯k d¯aÚ ‰È‰ÈÂ ∆ƒ¿«≈ƒ¿¿ƒ¿∆À»»ƒ»ƒ¿»
ÌÈL„Á46- ‰¯BÓe ¯¯BÒ Ôa LÈ‡Ï ‰È‰È Èk :¯Ó‡Â , √»ƒ¿∆¡«ƒƒ¿∆¿ƒ≈≈∆
·‡ ‡ÏÂ47z„ÓÏ ‡‰ .‰¯BÓe ¯¯BÒ48ÛÈw‰ Ì‡L , ¿…»≈∆»»«¿»∆ƒƒƒ

- ÌÈL„Á ‰LÏL ÌÈÏLiL Ì„˜ „Èb‰ Ïk ˙‡ ¯ÚO‰«≈»∆»«ƒ…∆∆«¿ƒ¿»√»ƒ
¯eËt ‰Ê È¯‰49. ¬≈∆»

לפני 44) שערות הביא אם אבל שנה. יג אחרי לו שצמחו
בהלכות  רבינו כדברי בלבד, שומא אלא אינם שנה יג

י. הלכה ב, פרק שתי 45)אישות שהביא אחרי ממנו,
היא,46)שערות. מעוברת אם מכירים שאז לעיבורה,

הנה  וגם חדשים... כמשלוש "ויהי כד) לח, (בראשית ככתוב
אב".47)הרה". לקרותו הראוי ולא - "בן א. סט, סנהדרין

למד.48) אתה השמועה,49)מכאן מפי נתקבל שאם
קודם  הכוונה כורחך, על הגיד, כל משיקיף נסקל שאינו
ממילא  חדשים שלושה לאחר כי חדשים, שלושה שישלים
"אב", הוא אז שהרי השיער, הקיף כשלא אפילו נסקל, אינו
חדשים; שלושה מלאו שלא פי על אף - שער הקיף נמצא:
אינו  שיער, הקיף שלא פי על אף - חדשים שלושה מלאו

(שם). ומורה סורר נעשה

.ÊÂÈ·‡ B˙B‡ ÔÈ‡È·Ó ?‰¯BÓe ¯¯BÒ Ôa ÔÈc „ˆÈk≈«»ƒ≈≈∆¿ƒƒ»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



mixnnקנ zekld - mihtey xtq - fenz 'h iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰LÏL ÏL ÔÈc ˙È·Ï ‰lÁz Bn‡Â50:Ô‰Ï ÔÈ¯ÓB‡Â ¿ƒ¿ƒ»¿≈ƒ∆¿»¿¿ƒ»∆
ÏMÓ ·bL ÌÈ„Ú ÈL ÔÈ‡È·Óe .‰¯BÓe ¯¯BÒ ‰Ê ea¿≈∆≈∆¿ƒƒ¿≈≈ƒ∆»«ƒ∆
d˙B‡ ÏÎ‡Â ,·bL ‰na ÔÈÈÂ ¯Oa ‰˜Â ,ÂÈ·‡»ƒ¿»»»»»«ƒ«∆∆»«¿»«»

‰‡¯˙‰‰ ¯Á‡ ‰¯eÓ‡‰ ‰ÏÈÎ‡51˙e„Ú ‡È‰ BÊÂ . ¬ƒ»»¬»««««¿»»¿ƒ≈
,˙e˜ÏÓ È·iÁ ¯‡Lk B˙B‡ ÔÈ˜ÏÓe .‰BL‡¯‰»ƒ»«¿ƒƒ¿»«»≈«¿

B˙‡ e¯qÈÂ :¯Ó‡pL52·‚Â ¯ÊÁ .Ì‰ÈÏ‡ ÚÓLÈ ‡ÏÂ ∆∆¡«¿ƒ¿…¿…ƒ¿«¬≈∆»«¿»«
ÔÈ‡È·Ó Bn‡Â ÂÈ·‡ - BÊ ‰ÏÈÎ‡ ÏÎ‡Â ÂÈ·‡ ÏMÓƒ∆»ƒ¿»«¬ƒ»»ƒ¿ƒ¿ƒƒ

ÌÈ¯OÚÂ ‰LÏL ÏL ÔÈc ˙È·Ï B˙B‡53ÈL ÔÈ‡È·Óe , ¿≈ƒ∆¿»¿∆¿ƒ¿ƒƒ¿≈
‰¯eÓ‡‰ BÊ ‰ÏÈÎ‡ ÏÎ‡Â ·bL ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓe ÌÈ„Ú≈ƒ¿ƒƒ»»∆»«¿»«¬ƒ»»¬»

Ba e¯˙‰L ¯Á‡54eÈ‰ elÙ‡ .‰B¯Á‡ ˙e„Ú ‡È‰ BÊÂ . ««∆ƒ¿¿ƒ≈«¬»¬ƒ»
ÌÈBL‡¯‰ ÌÈM‰55ÌÈB¯Á‡‰ Ì‰56¯Á‡Â . «¿«ƒ»ƒƒ≈»«¬ƒ¿««

˙‡ ¯ÚO‰ ÛÈw‰ ‡nL B˙B‡ ÔÈ˜„Ba Ô˙e„Ú ÔÈÏa˜nL∆¿«¿ƒ≈»¿ƒ∆»ƒƒ«≈»∆
‰LÏL BÏ eÓÏL ‡ÏÂ ÛÈw‰ ‡Ï Ì‡ .„Èb‰ Ïk»«ƒƒ…ƒƒ¿…»¿¿»
ÔÈc ˙Èa È‚e¯‰ Ïk C¯„k BÈc ÔÈ¯ÓBb - ÌÈL„Á√»ƒ¿ƒƒ¿∆∆»¬≈≈ƒ
‰LÏL ÌL e‰iL „Ú Ï˜Ò BÈ‡Â .B˙B‡ ÔÈÏ˜BÒÂ¿¿ƒ¿≈ƒ¿»«∆¿»¿»

ÌÈBL‡¯‰57‰˜lL e‰Ê - ‰Ê ea :¯Ó‡pL . »ƒƒ∆∆¡«¿≈∆∆∆»»
ÌÎÈÙa58. ƒ¿≈∆

סנהדרין 50) הלכות לעיל כמבואר מכות, דיני לדון המוסמך
ד. הלכה ה, אחרים,51)פרק עדים בפני הוריו, בו שהתרו

וברש"י). ב עא, (סנהדרין עליו נאמנים אין ואמו אביו אבל
ומורה,52) סורר בן כאן: כתוב מלקות, אלא זה ייסור ואין

שם  מה הרשע" הכות בן אם "והיה ב) כה, (דברים וכתוב
לא  משום: לוקה אינו אבל (שם). מלקות כאן אף מלקות
לאו  על לוקים שאין א), הלכה לעיל (ראה הדם על תאכלו
המלקות  לעונש אזהרה משמש זה לאו אלא, שבכללות,

משום). המתחיל דיבור ובתוספות א סג, הדן 53)(שם
נפשות. ואמו.54)דיני הראשונים.55)אביו העדים

שאחד 56) מלמד זה "בננו ג משנה י"א, פרק שם תוספתא
מיתה". לחייבו האחרונים עם מצטרף הראשונים מן

מלקות.57) שחייבוהו א.58)הדיינים עא, שם

.ÁBn‡Â ÂÈ·‡ BÏ eÏÁÓ Ì‡Â59BÈc ¯ÓbiL Ì„˜60- ¿ƒ»¬»ƒ¿ƒ…∆∆ƒ»≈ƒ
¯eËt61. »

ח,59) פרק שם בירושלמי וכמבואר מהם, אחד ואפילו
ו. דין.60)הלכה לבית והביאוהו שתפשוהו לאחר אפילו

דינו,61) נגמר בשלא - בדין עמד "ואפילו שם: ירושלמי
בסמוך. וכמבואר כהרוג, הוא שהרי לא", דינו נגמר אם אבל
רצו  "אם מפרש: ב פח, בסנהדרין שרש"י להעיר, וראוי
בהם: תלה שהכתוב דין... לבית הביאוהו ולא למחול
דין  לבית הביאוהו כבר שאם מדבריו נראה אותו". ותפשו
בירושלמי  מקורם רבינו דברי אבל למחול, יכולים אינם

למלך). (משנה הנ"ל

.Ë¯ÚO‰ ÛÈw‰ Ck ¯Á‡Â ,BÈc ¯Ó‚ ‡lL „Ú Á¯a»««∆…ƒ¿«ƒ¿««»ƒƒ«≈»
¯eËt - ‰hÓlÓ62elÙ‡ ,Á¯a BÈc ¯Ó‚pMÓ Ì‡Â . ƒ¿«»»¿ƒƒ∆ƒ¿«ƒ»«¬ƒ

BÈc ¯Ó‚pL ÈÓ ÏkL ;Ï˜qÈ ‡ˆniL ˙Ú Ïk - ÔÈ˜Ê‰ƒ¿ƒ»≈∆ƒ»≈ƒ»≈∆»ƒ∆ƒ¿«ƒ
Ì„ BÏ ÔÈ‡Â ‚e¯‰k ‡e‰ È¯‰ -63. ¬≈¿»¿≈»

נפטר,62) היה עכשיו חוטא היה אילו והרי גופו, שנשתנה
ה. הלכה לעיל ב.63)כמבואר עא, בסנהדרין משנה

.È‰ˆB¯ ÂÈ·‡ ‰È‰64‰ˆB¯ Bn‡ ,‰ˆB¯ dÈ‡ Bn‡Â »»»ƒ∆¿ƒ≈»»ƒ»
.‰¯BÓe ¯¯BÒ Ôa ‰OÚ BÈ‡ - ‰ˆB¯ BÈ‡ ÂÈ·‡Â¿»ƒ≈∆≈«¬∆≈≈∆
Ìcb Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰ .Bn‡Â ÂÈ·‡ B· eOÙ˙Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»¿»ƒ¿ƒ»»∆»≈∆ƒ≈
Ôa ‰OÚ BÈ‡ - L¯Á B‡ ‡ÓeÒ B‡ Ìl‡ B‡ ¯bÁ B‡ƒ≈ƒ≈»≈≈≈«¬∆≈
;ÌÈÓc‚ ‡ÏÂ - Ba eOÙ˙Â :¯Ó‡pL .‰¯BÓe ¯¯BÒ≈∆∆∆¡«¿»¿¿…ƒ¿ƒ
;ÌÈÓl‡ ‡ÏÂ - e¯Ó‡Â ;ÌÈ¯‚Á ‡ÏÂ - B˙‡ e‡ÈˆB‰Â¿ƒ…¿…ƒ¿ƒ¿»¿¿…ƒ¿ƒ

‰Ê ea65‡ÏÂ - eÏ˜a ÚÓL epÈ‡ ;ÌÈÓeÒ ‡ÏÂ - ¿≈∆¿…ƒ≈∆…≈«¿…≈¿…
ÌÈL¯Á66. ≈¿ƒ

ולהאשימו.64) דין לבית שמראים 65)להביאו משמע
באצבעם. לשמוע 66)אותו רוצה איני להם: אומר כשהבן

שאינו ב  כן, אחרי שרואים פי על ואף שומעים, אינם קולכם,
בקולנו, שומע איננו אמרה: התורה - מצוותם? מקיים
דבריהם  מקבל שאינו ממנו: שמעו הקול, שבשעת משמעו,

וברש"י). א עמוד (שם

.‡ÈÏ·‡ .‰¯BÓe ¯¯BÒ Ôa Ï˜qiL ‡e‰ ·e˙k‰ ˙¯Êb¿≈««»∆ƒ»≈≈≈∆¬»
CLn‰Ï dk¯c ÔÈ‡L ,‰Ê ÔÈ„a ˙Bc dÈ‡ - ˙a‰««≈»ƒ∆¿ƒ∆∆≈«¿»¿ƒ»≈

LÈ‡k ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡a67˙a ‡ÏÂ - Ôa :¯Ó‡pL .68, «¬ƒ»¿ƒ»¿ƒ∆∆¡«≈¿…«
ÒBÈ‚B¯c‡Â ÌeËÓË ‡ÏÂ69. ¿…À¿¿«¿¿ƒ

ראה 67) הבן, כדרך הבריות, את ללסטם תבוא ולא
ב. הלכה לעיל "אמר 68)בביאורנו הנוסח: ושם א. ע, שם

סורר  כבן להיות ראוייה בת שתהא הוא בדין שמעון רבי
הרגלה  תמצא (כשלא בעבירה אצלה מצויים שהכול ומורה,
הבריות  ותרגיל דרכים בפרשת תעמוד ולסבוא לזלול
בן  היא: הכתוב גזירת אלא רש"י), - אתנן בשביל לעבירה

בת". ולא עונשים 69)- ואין נקיבה, ספק זכר ספק שניהם
מספק.

.·ÈÚ¯˜pL ÌeËÓË70Ôa ‰OÚ BÈ‡ - ¯ÎÊ ‡ˆÓÂ À¿∆ƒ¿«¿ƒ¿»»»≈«¬∆≈
¯¯BÒ Ôa LÈ‡Ï ‰È‰È Èk :¯Ó‡pL .‰¯BÓe ¯¯BÒ≈∆∆∆¡«ƒƒ¿∆¿ƒ≈≈

‰‡¯˙‰ ˙ÚMÓ Ôa ‰È‰iL „Ú - ‰¯BÓe71. ∆«∆ƒ¿∆≈ƒ¿««¿»»

(רשב"ם 70) בגוף טמונים וביציו גידו את ומצאו שניתחוהו
ב). קכו, בתרא נקרע 71)לבבא היה אילו מזה, משמע

אולם  ומורה, סורר בן נעשה בן, ונמצא ההתראה, לפני
משעת  הנוסח: תימן יד בכתב וכן שי"א ויניציאה בדפוס
ואפילו  גמור, זכר שיהיה צריך לידה, משעת כלומר, הווייה.
בהתאם  וזה ומורה, סורר נעשה אינו ההתראה, לפני נקרע
משעת  בן שיהא "עד ב) קכו, בתרא (בבא התלמוד לגירסת
פרק  נחלות הלכות והשווה שם, הרשב"ם וכפירוש הווייה"

ג. הלכה ב,

.‚ÈÔÈÊÈ¯ÎÓ „ˆÈk .‰Ê¯Î‰ CÈ¯ˆ ‰¯BÓe ¯¯BÒ Ôa≈≈∆»ƒ«¿»»≈««¿ƒƒ
eÏ˜Ò ÈBÏt ÔÈc ˙È·a :Ï‡¯OÈ ÏÎÏ ÔÈ·˙Bk ?ÂÈÏÚ»»¿ƒ¿»ƒ¿»≈¿≈ƒ¿ƒ»«¿

‰¯BÓe ¯¯BÒ Ôa ‰È‰L ÈtÓ ÈBÏt72. ¿ƒƒ¿≈∆»»≈≈∆

שנאמר 72) האחרים, את לרדות כדי א, פט, סנהדרין
לעיל  והשווה וייראו" ישמעו ישראל "וכל כא) כא, (דברים

ז. הלכה י"ח, פרק עדות והלכות ה, הלכה ג, פרק

.„ÈÔÈc ˙Èa È‚e¯‰ ÏÎk ‡e‰ È¯‰ ‰¯BÓe ¯¯BÒ Ôa≈≈∆¬≈¿»¬≈≈ƒ
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קני la` zekld - mihtey xtq - fenz 'h iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Ô‰ÈL¯BÈÏ ÌBÓnL73BÏ Ì¯b ÂÈ·‡L Èt ÏÚ Û‡L ; ∆»»¿¿≈∆∆««ƒ∆»ƒ»«
ÂÈÒÎ Ïk L¯BÈ ‡e‰ È¯‰ - ‰ÏÈ˜Ò74. ¿ƒ»¬≈≈»¿»»

בניגוד 73) ט. הלכה א, פרק אבל הלכות לקמן כמבואר
מלכים  הלכות לקמן ראה למלך, שממונם המלך, להרוגי

ט. הלכה ד, נתן 74)פרק עיניו שמא בו חושדים ואין
מצינו  וכן (רדב"ז). לסקלו וגרם לו מחל לא ולפיכך בממונו,
כרם  אל "לרדת ויקם נבות, מת כי ששמע אחרי באחאב,
יהודה  רב ואמר טז), כא, (מלכיםֿא לרשתו" היזרעאלי נבות
ליורשו  וירד היה, אחאב אחי בן - נבות ב) מח, (סנהדרין
את  הפסיד לא למותו, שגרם זה, שלמרות הרי דודו, בתורת
אחיו  בנפש "ונמיתהו ז) יד, (שמואלֿב מצינו וכן ירושתו,
הם  הרד"ק: ומפרש היורש" את גם ונשמידה הרג אשר
ואין  בעלי, נכסי שיירשו כדי בני, את להרוג מתכוונים
לבבם  נתחמם לא כי הנרצח, אחיו דם את לגאול כוונתם
הדם  שגואל הרי, באים. הם נחלתו את לרשת אלא זה, על

שמח). (אור בנים לו אין אם יורשו, הרוצח, את ההורג

ÔÚÈÈÒc ‡ÓÁ¯ CÈ¯a¿ƒ«¬»»¿«¿»

-mihteyxtq
la` zFkld¦§¥¤

LÏLÂ ,‰OÚ ˙ÂˆÓ ˙Á‡ .˙BˆÓ Úa¯‡ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»«¿«ƒ¿««ƒ¿«¬≈¿»
ÏÚ Ïa‡˙‰Ï (‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»¿ƒ¿«≈«
ÏÚ Ïa‡˙Óe ‡nhÓ Ô‰k elÙ‡Â .ÌÈ·B¯w‰«¿ƒ«¬ƒ…≈ƒ«≈ƒ¿«≈«
ÔÈc ˙Èa È‚e¯‰ ÏÚ Ïa‡˙Ó Ì„‡ ÔÈ‡Â .ÌÈ·B¯w‰1. «¿ƒ¿≈»»ƒ¿«≈«¬≈≈ƒ

‰Ê ¯ÙÒa el‡ ˙BÎÏ‰ ÈzÏÏk ‰Ê ÈÙÏe2ÔÈÚÓ Ô‰L ,3 ¿ƒ∆»«¿ƒ¬»≈¿≈∆∆∆≈≈≈
‰OÚ ˙ÂˆÓ ‡È‰L ,‰˙ÈÓ ÌBÈa ‰¯e·˜4‡lL (· . ¿»¿ƒ»∆ƒƒ¿«¬≈∆…

˙n‰ ÌÚ ÒkÈ ‡lL (‚ .ÌÈ·B¯˜Ï ÏB„b Ô‰k ‡nhÈƒ«»…≈»ƒ¿ƒ∆…ƒ»≈ƒ«≈
‡l‡ Ì„‡ LÙÏ ËBÈ„‰ Ô‰k ‡nhÈ ‡lL („ .Ï‰‡a¿…∆∆…ƒ«»…≈∆¿¿∆∆»»∆»

.„·Ïa ÌÈ·B¯˜Ïƒ¿ƒƒ¿«
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  5ּפרק ¤¤¦
ומקורה 1) הקרובים על להתאבל המצוה בו מתבארת

ובהרוגי  שמתו, קרוביו באבל אדם יתחייב מאימתי בתורה.
ביום  שמת תינוק להיקבר. אותם מניחים שאין מלכות
בית  להרוגי מלכות הרוגי בין ההבדל אבלו. דין מה היוולדו
והמומרים  ציבור, מדרכי הפורשים ובקבורתם. באבלם דין
- לדעת עצמו המאבד באבל. דינם מה - שמתו והמוסרים

אבלו. דברי ושאר עימו מתעסקים איך

.‡:¯Ó‡pL .ÌÈ·B¯w‰ ÏÚ Ïa‡˙‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈¿ƒ¿«≈««¿ƒ∆∆¡«
ÈÈ ÈÈÚa ·ËÈi‰ ,ÌBi‰ ˙‡hÁ ÈzÏÎ‡Â6˙eÏ·‡ ÔÈ‡Â . ¿»«¿ƒ«»««ƒ«¿≈≈¿»¿≈¬≈

ÌBÈ ‡e‰L ,„·Ïa ÔBL‡¯ ÌBÈa ‡l‡ ‰¯Bz‰ ÔÓƒ«»∆»¿ƒƒ¿«∆
‰¯e·w‰ ÌBÈÂ ‰˙Èn‰7- ÌÈÓÈ ‰Ú·M‰ ¯‡L Ï·‡ ; «ƒ»¿«¿»¬»¿»«ƒ¿»»ƒ

OÚiÂ :‰¯Bza ¯Ó‡pL Èt ÏÚ Û‡ .‰¯Bz ÔÈ„ BÈ‡≈ƒ»««ƒ∆∆¡««»«««
‰LcÁ˙Â ‰¯Bz ‰z - ÌÈÓÈ ˙Ú·L Ï·‡ ÂÈ·‡Ï¿»ƒ≈∆ƒ¿«»ƒƒ¿»»¿ƒ¿«¿»

‰ÎÏ‰8ÈÓÈ ˙Ú·L Ï‡¯OÈÏ Ì‰Ï Ôwz ea¯ ‰LÓe . ¬»»∆«≈ƒ≈»∆¿ƒ¿»≈ƒ¿«¿≈
‰zLn‰ ÈÓÈ ˙Ú·LÂ ˙eÏ·‡9. ¬≈¿ƒ¿«¿≈«ƒ¿∆

ה"ט.2) פ"א, לקמן הדן 3)כמבואר שופטים, בספר
וסמכותם. השופטים הנזכרת 5)מענין.4)בתפקידי

תקברנו  קבור "כי כג): כא, (דברים ככתוב ביתֿדין, בהרוגי
פט"ו, סנהדרין הל' לעיל רבינו הדגיש וכבר ההוא", ביום
מתו  את המלין כל אלא בלבד ביתֿדין הרוגי "ולא ה"ח:
דינים  ה"ח, פ"ד לקמן וראה בלאֿתעשה", עליו עובר

בזה. מות 6)מפורטים על אנינותו ביום קדשים לאכול
של  מצותֿעשה שהיא קדשים, אכילת שנדחית ומכיון בניו,
אבלות  שהיא שהאנינות, רבינו סובר האנינות, מפני תורה
מן  מצותֿעשה היא למותם, הראשון ביום הקרובים על
קדשים  שאכילת א קא, זבחים וראה (רדב"ז). התורה
הקל  מעשר ומה הקל, ממעשר בקלֿוחומר אסורה באנינות,
- ממנו" באוני אכלתי "לא יד) כו, (דברים תורה אמרה
המצוות' וב'ספר כלֿשכן. לא ממעשר) (=החמורים קדשים
הכהנים  שיתטמאו "שנצטוינו רבינו: כותב לז, עשה
עצמה  זו בֿג)...מצוה כא, (ויקרא בתורה הנזכרים לקרובים
להתאבל  חייב מישראל אדם שכל כלומר, אבל. מצות ֵהיא
שהוא  בכהן, פרש זה, חיוב חומר ומחמת קרוביו... ֵֵעל
ישראל, כשאר עלֿכלֿפנים שיתטמא הטומאה, על מוזהר
קטן  (מועד אמרו ובפירוש האבלות... בדיני יקלו שלא כדי
דמעיקרא  אבלות אי ברגל, אבלות נוהג אינו "אבל ב) ִיד,
החג  (=שמחת דרבים 'עשה' אתי - הוא הרגל) ָ(שמלפני
הנה  דיחיד". 'עשה' ודחי ישראל), כל על מוטלת שהיא
מצותֿעשה". ושהיא דאורייתא, הוא האבלות שחיוב נתבאר

אמרו 7) וכן פ"ב, לברכות ברי"ף הובאה הגאונים דעת
כאבל  "ושמתיה י) ח, (עמוס שנאמר ב: טז, שם בגמרא
אלא  אינם והמרירות שהאבל הרי מר", כיום ואחריתה יחיד
"רבני  שיטת שמביא שם, יונה ברבינו וראה אחד. יום
מדברי  אלא אינה ראשון יום של האבילות שאפילו צרפת"
לחוד, אנינות - תורה דין היא שהאנינות ואע"פ חכמים,
באבלות, מותר - באנינות שאסור ומה לחוד. ואבילות

ה"ו. פ"ד, לקמן ראה לכך, אלא 8)דוגמא אבלות שאין
מתןֿתורה  מקודם דבר למדים ואין בלבד, ראשון יום
א  קלה, שבת והשווה ה"ה), פ"ג, קטן מועד (ירושלמי

הלכה". ונתחדשה תורה פ"א,9)"ניתנה כתובות ירושלמי
חגיכם  "והפכתי דרשו: שם, קטן במועד ובירושלמי ה"א.
שבעה". אבילות אף שבעה, חג מה - י) ח, (עמוס לאבל

א. כ, בבבלי וכן

.·ÏÏBb‰ Ì˙qiMÓ ?Ï·‡a Ì„‡ ·iÁ˙È È˙ÓÈ‡Ó10. ≈≈»«ƒ¿«≈»»¿≈∆ƒ∆ƒ»≈«≈
ÔÓ ¯·„a ¯eÒ‡ BÈ‡ - ˙n‰ ¯a˜ ‡lL ÔÓÊ Ïk Ï·‡¬»»¿«∆…ƒ¿««≈≈»¿»»ƒ

Ô‰a ¯eÒ‡ Ï·‡‰L ÌÈ¯·c‰11Ë ÈtÓe .ıÁ¯ ‰Ê ÌÚ «¿»ƒ∆»»≈»»∆ƒ¿≈««∆»«
„Ïi‰ ˙nLk CÒÂ „Âc12¯·wiL Ì¯Ë13. »ƒ¿»¿∆≈«∆∆∆∆∆ƒ»≈

(מועד 10) עפר הקבר וימלאו בקבר המת את שישימו לאחר
נקראו  "לא פט"ז: טוב" "שוחר ובמדרש א). כז, קטן
הגולל  ונסתם בארץ שניתנו עד קדושים, (=האבות)
אבן  - גולל המה". בארץ אשר לקדושים שנאמר: בפניהם,
את  "וגללו מלשון: לסותמו, הקבר על שנותנים גדולה
המשנה  בפירוש ורבינו האדם'). ב'תורת (רמב"ן האבן"
להיותו  גולל, הקבר כיסוי "ויקרא אומר: מ"ד) פ"ב, (אהלות
גלל" "אבן כאמרו: הקבר, פי על מתגלגלת מאבן אצלו

מתגלגלת". ענינו ד) ו, וכיבוס,11)(עזרא תספורת כגון
ה"א. פ"ה, לקמן כמבואר וכו', וסיכה אשר 12)רחיצה

כ). טו, יב, (שמואלֿב לדוד אוריה אשת שעדיין 13)ילדה
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האונן, על חלים אנינות דיני אבל אבלות, דיני עליו חלו לא
ה"ו. פ"ד, לקמן כמבואר שיקבר, עד המת מיתת משעת

.‚¯·w‰Ï Ô˙B‡ ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡L ˙eÎÏÓ È‚e¯‰14, ¬≈«¿∆≈«ƒƒ»¿ƒ»≈
‰Ú·L ¯tÒÏÂ Ô‰ÈÏÚ Ïa‡˙‰Ï ÔÈÏÈÁ˙Ó È˙ÓÈ‡Ó≈≈»««¿ƒƒ¿ƒ¿«≈¬≈∆¿ƒ¿…ƒ¿»

Ï‡LÏ eL‡È˙iMÓ ?ÌÈLÏLe15ÏÚ Û‡ ,Ô¯·˜Ï CÏnÏ ¿ƒƒ∆ƒ¿»¬ƒ¿…«∆∆¿»¿»««
Ô˙B‡ ·‚lÓ eL‡È˙ ‡lL Èt16. ƒ∆…ƒ¿»¬ƒƒ¿…»

וכדומה.14) שנאה מלשאול.15)מחמת תימן: בכת"י
לגנבם 16) שיצליחו הוא מאד נדיר כי עליהם, מתאבלים

הובאו  והרא"ש, הרמב"ן וכתבו הי"א). פ"ב, שמחות (מסכת
בהרוגי  אלא אמורים הדברים אין בכסףֿמשנה, דבריהם
ביתר  הרוגי כגון שנאה, מחמת קבורתם שמונעת מלכות,
הניחו  שלא מי אבל להבטל, עשויה אינה שגזירתה וכדומה,
עליו  חלה לא הרבה, בממון שיפדוהו עד להקבר השלטון
וירשוהו  קטן בסכום השלטון שיתפייס אפשר כי אבילות,
להקבר" אותם מניחים "שאין רבינו: שהדגיש וזהו להקבר.
לבטל  המלכות בחסדי אלא בממון, תלוי הדבר שאין -

(כסףֿמשנה). הזדונית גזירתה

.„¯‰pa Ú·hL ÈÓ17- ‰Ú¯ ‰iÁ ezÏÎ‡L ÈÓ B‡ ƒ∆»««»»ƒ∆¬»««»»»
ÔÈ‡ - ÌÈ¯·È‡ ÌÈ¯·È‡ e‰e‡ˆÓ .Lw·Ï eL‡È˙pMÓƒ∆ƒ¿»¬¿«≈¿»≈»ƒ≈»ƒ≈

Ba¯Â BL‡¯ ‡ˆniL „Ú BÏ ÔÈBÓ18eL‡È˙È B‡ ƒ«∆ƒ»≈…¿Àƒ¿»¬
Lw·lÓ19. ƒ¿«≈

בשם 17) מביא ק אות וב"העיטור" הי"ב. שם, שמחות
שיש  במים טבע אם אלא אבלות חיוב שאין הרי"ף תשובת
יוצא  היה חי היה אילו כי מת, שהוא בידוע אז כי סוף, להם
שהוא  סוף להם שאין במים טבע אם אבל לעינינו, המים מן
שמא  לאחרים, להנשא אשתו את מתירים ואין חי, בחזקת
פי"ג  גירושין בהל' כמבואר ראינוהו, ולא אחר במקום יצא
עליו, להתאבל תחמיר אם כי עליו. מתאבלים אין - הט"ז
ביו"ד  וכן להנשא, אשתו את להתיר ויבואו כמת יחשבוהו
שסובר  וכנראה בזה, סתומה רבינו ודעת ז. סעיף שעה סי'
- התורה מן מצותֿעשה היא ראשון ביום ואבילות הואיל
להינשא, להתירה יבואו שמא חשש משום לדחותה אין
הימים  בשאר אלא נתכוון לא עצמו הרי"ף שגם ויתכן
הדבר  ועדיין בלבד, מדבריהם אלא אינה בהם שהאבילות

(רדב"ז). הכרע שהראש 18)צריך ומספיק יחד, שניהם
להיפך  או הגוף רוב בלא ראש אבל הרוב, לשיעור יצטרף
יט). אות שם, ליו"ד ('פרישה' עליו מתאבלים אין -

אין 19) ממנו, שנתייאשו אחר נמצא ואם שם. שמחות
הם  אם - הבנים אלא ולהתאבל, לחזור צריכים הקרובים
זה  שאין בלבד, היום אותו מתאבלים שנמצא, בשעה שם
כל  עליהם הבן שמתאבל אביו", עצמות "ליקוט מדין גרוע

ז). סעיף שם, (יו"ד ה"ח פי"ב לקמן ראה היום,

.‰‰È„ÓÏ ˙n‰ ÁÏLÏ Ôk¯cL ÈÓ20,B¯·˜Ï ˙¯Á‡ ƒ∆«¿»ƒ¿…««≈ƒ¿ƒ»«∆∆¿»¿
Ô‰Èt e¯ÈÊÁiL ˙ÚÓ - ¯·wÈ È˙Ó ÌÈÚ„BÈ ÌÈ‡Â¿≈»¿ƒ»«ƒ»≈≈≈∆«¬ƒ¿≈∆
ÔÈÏÈÁ˙Óe ÌÈLÏLe ‰Ú·L ˙BÓÏ ÔÈÏÈÁ˙Ó B˙BeÏlÓƒ¿««¿ƒƒƒ¿ƒ¿»¿ƒ«¿ƒƒ

Ïa‡˙‰Ï21. ¿ƒ¿«≈

מונים 21)לעיר.20) עמו וההולכים א. כב, קטן מועד
אם  אבל הרדב"ז: וכתב ה"ד. פ"ז, לקמן וראה משיקבר,

אבילות  אין לתחום, חוץ שהוא אע"פ עצמה, בעיר נקבר
שנקבר. כולם וידעו הקוברים שיחזרו עד נוהגת

.ÂÌÈÏÙp‰22Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏa‡˙Ó ÔÈ‡ -23‡lL ÏÎÂ . «¿»ƒ≈ƒ¿«¿ƒ¬≈∆¿…∆…
ÌBÈ ÌÈLÏL ‰‰L24Ì„‡a25ÏÙ ‰Ê È¯‰ -26elÙ‡ . »»¿ƒ¿»»¬≈∆≈∆¬ƒ

ÂÈÏÚ ÔÈÏa‡˙Ó ÔÈ‡ - ÌÈLÏL ÌBÈa ˙Ó27. ≈¿¿ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»»

קיום,22) בן ואינו חי שנולד או אמו, שהפילתו מת ולד
שמו  הנפל...ובחשך ממנו "טוב גֿד) ו, (קהלת ככתוב

ב.23)יכוסה". מד, יום 24)נדה שלשים חי שלא
לידתו. שמונה 25)משעת הולד חי שאם לבהמה, בניגוד

ב). קלה, (שבת נפל ואינו לאכלו, מותר שנאמר 26)ימים
נתברר  עכשיו - תפדה" חודש מבן "ופדויו טז) יח, (במדבר

וברש"י). (שם לכן קודם ולא קיום בן שיום 27)שהוא
והשווה  א), מט, (בכורות שלפניו כיום הוא הרי שלושים
כתב  ה"ה, פ"א יבום שבהל' ואע"פ הי"ז. פי"א, בכורים הל'
ספק  נפל, ספק זה הרי השלושים... בתוך מת "ואם רבינו:

(רדב"ז). הספק על מתאבלים אין - קיימא"? בן

.ÊÌÈL„Á ‰ÚL˙Ï „ÏBpL È‡cÂa Ú„B Ì‡Â¿ƒ«¿««∆«¿ƒ¿»√»ƒ
ÌÈ¯eÓb28ÌÈÏa‡˙Ó - „ÏBpL ÌBia ˙Ó elÙ‡ , ¿ƒ¬ƒ≈«∆«ƒ¿«¿ƒ

ÂÈÏÚ29. »»

תשעה 28) ועברו עיבורה, ימי כל בעלה עם שימשה שלא
ד"ה  א קלו, לשבת (רש"י שילדתו עד מששימשה חדשים

נצרכא). אחד...29)לא יום בן "תינוק א מד, הרי נדה
עמ' שם בגמרא וביארו שלם". כחתן ולאמו... לאביו הוא
שנודע  וכגון עליו, שמתאבלים אבילות לענין שהכוונה ב,
"אחד  ה"ו: פ"ב, רוצח הל' והשווה חדשיו. שגמרו לנו
עליו... נהרג זה יומו...הרי בן הקטן את או הגדול את ההורג
קנו, סי' באבןֿהעזר הרמ"א וכתב חדשיו". לו שכלו והוא
התשיעי  בחודש (אמו) נכנסה לא אפילו הזה "בזמן ד: סעיף
קיימא, של ולד זה הרי שנתעברה, יום מלבד אחד יום רק
יולדת  אינה לתשעה יולדת א): מב, (יבמות שאמרו ואע"פ
רבים, זה על תמהו כבר - חסר) תשיעי (חודש למקוטעים
שעכשיו  לומר, צריכים שאנו אלא זה, מכחיש שהחוש
'תוספות' והשווה דברים". בכמה הוא וכן הענין, נשתנה
וחמור. פרה ד"ה ב כד, בע"ז וכן הני; כל ד"ה א מז, לחולין

.Á˙nL ‰BÓL Ô·e ,˙Ó „ÏBpL ÌÈL„Á ‰ÚLz Ôa∆ƒ¿»√»ƒ∆«≈∆¿»∆≈
Òq¯Ó B‡ CzÁÓ ‡ˆiL ÈÓe ,ÌÈLÏL ¯Á‡Ï elÙ‡30 ¬ƒ¿««¿ƒƒ∆»»¿À»¿À»

ÏÙ ‰Ê È¯‰ - ÂÈL„Á BÏ eÏkL Èt ÏÚ Û‡ÔÈ‡Â ; ««ƒ∆»√»»¬≈∆≈∆¿≈
Ì‰nÚ ÔÈ˜qÚ˙Ó ‡ÏÂ ,Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏa‡˙Ó31. ƒ¿«¿ƒ¬≈∆¿…ƒ¿«¿ƒƒ»∆

"והכה 30) יא) ו, (עמוס הכתוב כלשון לרסיסים, מעוך
ואמנם  מסורס. או הנוסח: תימן, ובכת"י לרסיסים". הבית
כתוב: רבינו, לדברי המקור שהיא ה"ז פ"א שמחות במס'
שאינו  אמו, מבטן הפוך שיצא שם: ופירשו מפורט. מחותך
יוסף' וב'נמוקי פ"ג, סוף קטן מועד ברי"ף וכן לחיות, יכול

שם,31)שם. (שמחות עבורם ממלאכה מתבטלים שאין
סעיף  שדמ, סי' וביו"ד שם. קטן למועד יוסף' ב'נמוקי וראה
אבל  שם: הש"ך וכתב וללוֹות". להספד מתעסקין "אין ַח:
משיג, והראב"ד עמהם. מתעסקים וקבורה מיטה בצרכי
אינו  יום שלשים לאחר שמת חדשים שמונה בן כל ולדעתו
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אלא  שבעה בן זה הרי יום, שלשים ושהה הואיל נפל,
כך  שהרי לחיות, היה וראוי חודש עוד אמו בבטן שנתעכב
ששהה  "כל ב) קלה, (שבת גמליאל בן שמעון רבן אמר
הואיל  רבינו, ודעת נפל"! אינו - באדם יום שלשים
עליו, החכמים חולקים ה"ד) פט"ז, (שבת ובתוספתא
ההריון  חדשי אלא בדבר, מועילים יום שלשים אין ולדעתם
אמרו  שכבר עליו, להתאבל אין ממילא הרי בזה, קובעים
זה, וכל באבל". המקיל כדברי "הלכה א): יח, קטן (מועד
חודש  באיזה יודע אינו אם אבל ודאי, שמונה  בן כשהוא
עליו  ומתאבלים נפל מתורת יצא יום, שלשים וחי נולד,

(רדב"ז).

.Ë˙eÎÏÓ È‚e¯‰ Ïk32ÔÈ„a e‚¯‰pL Èt ÏÚ Û‡ , »¬≈«¿««ƒ∆∆∆¿¿ƒ
Ô‚¯‰Ï ˙eL¯ BÏ ‰˙ ‰¯Bz‰Â ,CÏn‰33el‡ È¯‰ - «∆∆¿«»»¿»¿¿»¿»¬≈≈

Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏa‡˙Ó34¯·c Ïk Ô‰Ó ÔÈÚBÓ ÔÈ‡Â ,35, ƒ¿«¿ƒ¬≈∆¿≈¿ƒ≈∆»»»
CÏnÏ ÌBÓÓe36Ô‰È˙B·‡ È¯·˜a ÔÈ¯a˜Â ,37Ïk Ï·‡ . »»«∆∆¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈¬≈∆¬»»

ÔÈc ˙Èa È‚e¯‰38Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏa‡˙Ó ÔÈ‡ -39Ï·‡ , ¬≈≈ƒ≈ƒ¿«¿ƒ¬≈∆¬»
·la ‡l‡ ˙eÈ‡ ÔÈ‡L ;ÔÈB‡40ÌÚ ÔÈ¯a˜ ÔÈ‡Â . ¿ƒ∆≈¬ƒ∆»«≈¿≈ƒ¿»ƒƒ

Ô‰È˙B·‡41¯Oa‰ Ïk‡˙iL „Ú42ÌBÓÓe , ¬≈∆«∆ƒ¿«≈«»»»»
Ì‰ÈL¯BÈÏ43. ¿¿≈∆

במלך.32) איש 33)שמרדו "כל יח): א, (יהושע ככתוב
יומת". תצונו אשר לכל פיך... את ימרה שמחות 34)אשר

הי"א. חטאם 35)פ"ב, ואין הואיל וכדומה, להספידם
- המלכות בדין שנהרגו אע"פ המלך, את שביזו אלא
(לחםֿמשנה). יותר לבזותם ואסור כפרתם היא מיתתם

ה"ט.36) פ"ד, מלכים הל' והשווה ב. מח, סנהדרין
ב).37) מז, (שם עליהם כיפרה עבירות 38)שמיתתם על

סנהדרין  הלכות לעיל ראה עליהן, ממית שביתֿדין חמורות,
א. הלכה יד, להם 39)פרק כפרה בזיונם שיהא כדי

וברש"י). ב מו, בסנהדרין כבוד 40)(משנה זה ואין
וברש"י). (שם בכך נמנעת כפרתו אין ולפיכך להרוג,

צדיק.41) אצל רשע קוברים נתכפרו 42)שאין כבר
בקברות  לקברן עצמותיהם ומלקטים ובזיונם, במיתתם
הלכות  לעיל והשווה וברש"י), א עמ' (שם אבותיהם

ט. הלכה יד פרק ב.43)סנהדרין מח, סנהדרין

.È‰Â ,¯eaˆ ÈÎ¯cÓ ÔÈL¯Bt‰ Ïke˜¯tL ÌÈL‡‰ Ì »«¿ƒƒ«¿≈ƒ¿≈»¬»ƒ∆»¿
Ï‡¯OÈ ÏÏÎa ÔÈÏÏÎ ÔÈ‡Â ,Ô¯‡eˆ ÏÚÓ ˙Bˆn‰ ÏÚ…«ƒ¿≈««»»¿≈ƒ¿»ƒƒ¿«ƒ¿»≈
Èza ˙·ÈLÈÂ ˙B„ÚBn‰ „eaÎ·e ˙Bˆn‰ ˙iOÚa«¬ƒ««ƒ¿¿ƒ«¬ƒƒ«»≈
ÔÈ¯BÁ È·k Ô‰ È¯‰ ‡l‡ ,˙BL¯„Ó Èz·e ˙BiÒÎ¿≈ƒ»≈ƒ¿»∆»¬≈≈ƒ¿≈ƒ
ÔÈ¯ÒBn‰Â [ÌÈ¯Óen‰Â] ÔÈÒB¯B˜Èt‡‰ ÔÎÂ ,ÔÓˆÚÏ44 ¿«¿»¿≈»∆ƒƒ¿«»ƒ¿«¿ƒ

¯‡Le Ì‰ÈÁ‡ ‡l‡ ;Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏa‡˙Ó ÔÈ‡ el‡ Ïk -»≈≈ƒ¿«¿ƒ¬≈∆∆»¬≈∆¿»
ÌÈÏÎB‡Â ÌÈ·Ï ÌÈÙhÚ˙Óe ÌÈ·Ï ÔÈL·BÏ Ì‰È·B¯¿̃≈∆¿ƒ¿»ƒƒ¿«¿ƒ¿»ƒ¿¿ƒ

ÌÈÁÓOe ÌÈ˙BLÂ45LB„w‰ ÏL ÂÈ‡BO e„·‡ È¯‰L , ¿ƒ¿≈ƒ∆¬≈»¿¿»∆«»
ÈÈ EÈ‡OÓ ‡BÏ‰ :¯ÓB‡ ·e˙k‰ Ì‰ÈÏÚÂ .‡e‰ Ce¯a»«¬≈∆«»≈¬¿«¿∆¿»

.‡O‡∆¿»

ה"ב.44) פ"ג, ממרים הל' לעיל פ"ב,45)מפורש שמחות
וראה  רנה". רשעים "ובאבוד י) יא, (משלי נאמר וכן ה"י.
פירשו  אפילו "יכול אמרו: א מז, ושם ב. לט, סנהדרין
בעל  יטמא לא תלמודֿלומר: יטמא? - ציבור מדרכי אבותיו

ה"ח. פ"ב, לקמן והשווה עמיו". מעשה בעושה - בעמיו
המת  וקרובי שהאבלים "מכאן שמה: סי' יו"ד הטור וכתב
כפי  לעשות יש ומקום מקום וכל שחורים... לובשים
בשם  מביא תתפו, אות פ"ג קטן למועד וב'מרדכי' מנהגו".
עם  שהמיר בנו על התאבל גרשום שרבינו מוינא, יצחק רבי
מביא: נט אות פ"ג שם לרא"ש אשר"י ובהגהות ומת. אמו
עשר  ארבעה דתו, כשהמיר בנו על התאבל גרשון "רבינו
דברי  ע"פ יום", עשר ארבעה לשכינה קלֿוחומר יום.
הלא  בפניה, ירק ירוק "ואביה א) כה, (בבאֿקמא התלמוד
יום". עשר ארבעה לשכינה קלֿוחומר – ימים שבעת תכלם

.‡È˙Ú„Ï BÓˆÚ „a‡Ó‰46ÏÎÏ BnÚ ÔÈ˜qÚ˙Ó ÔÈ‡ - «¿«≈«¿¿««≈ƒ¿«¿ƒƒ¿»
¯·c47ÂÈÏÚ ÔÈÏa‡˙Ó ÔÈ‡Â ,48.B˙B‡ ÔÈ„ÈtÒÓ ÔÈ‡Â , »»¿≈ƒ¿«¿ƒ»»¿≈«¿ƒƒ

‰¯eLa ÂÈÏÚ ÔÈ„ÓBÚ Ï·‡49˙k¯a ÂÈÏÚ ÔÈ¯ÓB‡Â , ¬»¿ƒ»»¿»¿¿ƒ»»ƒ¿«
ÌÈÏ·‡50ÌÈiÁÏ „B·k ‡e‰L ¯·c ÏÎÂ ,51e‰Ê È‡Â . ¬≈ƒ¿»»»∆»««ƒ¿≈∆

˙ÓÂ ÏÙÂ ‚bÏ ‰ÏÚL ‡Ï ?˙Ú„Ï BÓˆÚ „a‡Ó‰52, «¿«≈«¿¿««…∆»»«»¿»«»≈
‰ÏÚL e‰e‡¯ !‚b‰ L‡¯Ï ‰ÏBÚ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰ ‡l‡∆»»≈¬≈ƒ∆¿…«»»∆»»

¯ˆÓ ‰È‰L B‡ ,ÒÚk C¯c „iÓ53È¯‰ - ˙ÓÂ ÏÙÂ , ƒ»∆∆««∆»»≈≈¿»«»≈¬≈
˜eÁ e‰e‡¯ Ì‡ Ï·‡ .˙Ú„Ï BÓˆÚ „a‡L ˙˜ÊÁa ‰Ê∆¿∆¿«∆ƒ≈«¿¿««¬»ƒ»»
È¯‰ - BÙÈÒ ·b ÏÚ CÏLÓe ‚e¯‰ B‡ ,ÔÏÈ‡a ÈeÏ˙Â¿»¿ƒ»»À¿»««≈¬≈

ÌÈ˙n‰ Ïk ˙˜ÊÁa ‰Ê54ÔÈÚBÓ ÔÈ‡Â BnÚ ÔÈ˜qÚ˙Óe , ∆¿∆¿«»«≈ƒƒ¿«¿ƒƒ¿≈¿ƒ
.¯·„ epnÓƒ∆»»

ה 46) ובהכרתו או 47)מליאה.לרצונו עליו לקרוע
ה)48)ללוותו. ט, (בראשית שנאמר ה"א, פ"ב שמחות

נפשותיכם  מיד - אדרוש" לנפשותיכם דמכם את "ואך
א  יח, ע"ז וראה ב). צא, (בבאֿקמא דמכם את אדרוש
הוא  יחבל ואל (=הקב"ה), שנתנה מי שיטלנה "מוטב

המלווים 49)בעצמו". עומדים מהקבורה, כשחוזרים
לקמן  רבינו כדברי לנחמם, שורה לפני שורה לאבלים סביב

ה"א. (לקמן 50)פי"ג, האבל" בבית שאומרים "דברים
"מחיה  בה: ומסיימים להקב"ה, שבח דברי והם ה"ז), פי"ב
ח, (כתובות המתים" מחיה ה' אתה ברוך במאמרו, מתים

אלא 51)ב). אינה עצמה האבילות אבל שם. שמחות
היא? התורה מן ראשון יום שאבילות ואע"פ המתים. כבוד
זה  ומאבד עמך, מעשה שעושה למי אלא תורה חייבה לא

(רדב"ז). עמך מעשה עושה אינו מאונס 52)- נפל שמא
עליו. ומתאבלים מדעתו, בצער.53)ושלא שרוי

לדעת 54) שלא עצמו מאבד בחזקת זה הרי שם. שמחות
כשלא  חשוב עצמו, המאבד וקטן שמה). סי' יו"ד (טור
כשאול  אנוס, והוא לדעת, עצמו המאבד גדול וכן לדעת.
והחזיק  בו, ויתעללו הפלשתים ידקרוהו פן (שירא, המלך
כל  ממנו מונעים אין ד), לא, שמואלֿא עליה, ונפל בחרבו
פרשה  נח, רבה' ב'מדרש אמרו וכן ג). סעיף שם (יו"ד דבר
כשאול? יכול - אדרוש לנפשותיכם דמכם את "ואך לד
תבע  ב עח, וביבמות למעט. אלא אך, אין אך" תלמודֿלומר
נספד  "שלא שאול, של כבודו את הקדושֿברוךֿהוא
ה). ס"ק שם, הגר"א (ביאור בהספדו שחייבים הרי כהלכה",

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
תורה.1) דין עליהם להתאבל שחייב הקרובים הם מי

שהכהן  הקרובים עליהם. הוסיפו שהחכמים הקרובים
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שהטומאה  חסר. למת מיטמא הכהן שאין להם. מיטמא
נקברים  ולפיכך לכל, הותרה ולא היא, דחוייה לקרובים

ביתֿהקברות. בסוף הכהנים קרובי

.‡Bn‡ :‰¯Bz ÔÈc Ô‰ÈÏÚ Ïa‡˙‰Ï ·iÁ Ì„‡L el‡≈∆»»«»¿ƒ¿«≈¬≈∆ƒ»ƒ
ÂÈ·‡Ó B˙BÁ‡Â ÂÈÁ‡Â ,Bz·e Ba ,ÂÈ·‡Â2Ì‰È¯·cÓe . ¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ«¬≈»ƒƒƒ¿≈∆

‰‡eOp‰ BzL‡ ÏÚ LÈ‡‰ Ïa‡˙iL3ÏÚ ‰M‡‰ ÔÎÂ , ∆ƒ¿«≈»ƒ«ƒ¿«¿»¿≈»ƒ»«
dÏÚa4Bn‡Ó Ô‰L B˙BÁ‡ ÏÚÂ ÂÈÁ‡ ÏÚ Ïa‡˙Óe ,5. «¿»ƒ¿«≈«»ƒ¿«¬∆≈≈ƒ

לענין 2) בֿג) כא, (ויקרא בתורה הם מפורשים אלה כל
בפרשת  האמור "כל שנינו: ב כ, קטן ובמועד כהנים, טומאת
וב'תורת  עליהם". מתאבל אבל להם, מיטמא שכהן ָכהנים,
אחיו  אף יורשו, שהוא ובתו בנו "מה דרשו: שם, כהנים'
שאינו  מאמו, ואחותו אחיו יצאו יורשו, שהוא ואחותו

הי"ב. לקמן והשווה אע"פ 3)יורשו", רבינו, סובר
כב, (יבמות ודרשו אליו", הקרוב לשארו אם "כי שכתוב:
של  ופשוטו מדרבנן, דרש אלא זה אין אשתו, זו - שארו ב)
וכן  שם, אונקלוס כתרגום אליו, הקרוב לקרובו הוא: מקרא
הקרובים  עם "אשתו" ב כ, קטן במועד גורס רבינו אין
הקרובים  אלה עם אלא התורה, מן עליהם שמתאבל
מדבריהם  אלא שאינם וכו', עליהם" ב"הוסיפו שם המנויים
את  יורש ש"הבעל ה"ה, פ"א נחלות הל' והשווה (רדב"ז).

סופרים". מדברי אשתו נכסי קטן 4)כל (מועד אמרו שכן
ונוהגת  מיטתה, כופה חמותה... או חמיה שמת האשה שם):
שם: האמור לכלל בהתאם וזה בעלה, לכבוד - אבלות" עמו
אינה  בעלה על ואם עמו", מתאבל - עליו שמתאבל "כל
וכן  (לחםֿמשנה). וחמותה חמיה על תתאבל איך מתאבלת,
האלמנה, מן חוץ יתארסו הנשים "כל א: מא, ביבמות שנינו
הגמרא  וכדברי בעלה, על שמתאבלת הרי האיבול", מפני
הגר"א  (ביאור יום" שלשים - שלה איבול "וכמה ב מג, שם

שעד). סי' שם.5)ליו"ד מו"ק

.·,Bn‡Ó B˙BÁ‡Â ÂÈÁ‡Ï ‡nhÓ BÈ‡L ,Ô‰k‰ elÙ‡¬ƒ«…≈∆≈ƒ«≈¿»ƒ«¬≈ƒ
ÂÈ·‡Ó ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ‰‡eOp‰ B˙BÁ‡ÏÂ6- ¿«¬«¿»««ƒ∆ƒ≈»ƒ

Ô‰ÈÏÚ ‡e‰ Ïa‡˙Ó7‰‡eOp‰ BÊ B˙BÁ‡ ‰˙È‰ Ì‡Â . ƒ¿«≈¬≈∆¿ƒ»¿»¬«¿»
‰¯Bz ÔÈ„ ‰ÈÏÚ Ïa‡˙Ó ‡e‰ È¯‰ - ÂÈ·‡Ó8. ≈»ƒ¬≈ƒ¿«≈»∆»ƒ»

לה 6) לאיש, היתה לא אשר "ולאחותו... ג כא, ויקרא ראה
ה"יֿיב. ולהלן בין 7)יטמא". נשואה, "ואחותו שם: מו"ק

מאמו, או מאביו או רבינו: ומפרש מאמו", בין מאביו
משני  - מאמו בין מאביו בין שמפרש: יואל לרבינו בניגוד
מתאבל  אינו בלבד, האם מן או האב מן אבל הצדדים,
אחותו  שנפטרה ביום שרחץ בעצמו מעשה ועשה עליה,
מתאבלים  שאין לתלמידים, הלכה להורות מאמו, נשואה
ואחותו  ד"ה שם ב'תוספות' גם מפורש רבינו, וכדברי עליה.

מיימוניות). העיר 8)(הגהות וכבר מקור, לו אין זה דין
טענה". ומקום סמך צד לו ידענו ש"לא זה על הרמב"ן
כמבואר  מטומאה, אבלות למדים ואנו הואיל יפלא, וביותר
דין  עליה מתאבל איך ה, אות ה"א, פ"א בביאורנו לעיל
יישוב  נביא ה"ו ולהלן אליה, להטמא לו אסור והלא תורה,

זו. לפליאה

.‚BÈ‡ - ˙È¯Îp‰ ÔÓe ‰ÁÙM‰ ÔÓ ‡a‰ ÂÈÁ‡ B‡ Ba¿»ƒ«»ƒ«ƒ¿»ƒ«»¿ƒ≈
ÏÏk Ô‰ÈÏÚ Ïa‡˙Ó9ÂÈ·e ‡e‰ ¯ib˙pL ÈÓ ÔÎÂ .10, ƒ¿«≈¬≈∆¿»¿≈ƒ∆ƒ¿«≈»»

‰Ê ÏÚ ‰Ê ÔÈÏa‡˙Ó ÔÈ‡ - Bn‡Â ‡e‰ ¯¯ÁzL B‡11. ƒ¿«¿≈¿ƒ≈ƒ¿«¿ƒ∆«∆
‰ÈÏÚ Ïa‡˙Ó BÈ‡ - ‰Òe¯‡ BzL‡ ÔÎÂ12ÔB‡ ‡ÏÂ13, ¿≈ƒ¿¬»≈ƒ¿«≈»∆»¿…≈

˙B‡ ‡Ï ‡È‰ ÔÎÂ14ÂÈÏÚ ˙Ïa‡˙Ó ‡ÏÂ15. ¿≈ƒ…∆∆¿…ƒ¿«∆∆»»

שנינו 9) וכן דבר, לשום אחיו או בנו זה ואין כמוה, שבנה
ממי  חוץ הקרובים... על כהן "מטמא הי"ז) פ"ד, (שמחות
פ"א, יבום הל' והשווה הנכרית", ומן השפחה מן לו שיש
- הגויה מן והבא עבדים; - השפחה מן הבא "שזרע ה"ד:

א. כב, ביבמות ומקורו אינם". וכאילו עוד 10)גוים שאין
- שנתגייר "גר (שם): שאמרו כמו ביניהם, קירבה שום
- הגר את "גר שנינו: ב יז, ובקידושין דומה". שנולד כקטן
סופרים". מדברי ולא תורה מדברי לא (=יורש) אינו

ולא 11) ואמו" "הוא בעבד: רבינו ונקט מגר. עדיף שאינו
מתייחסים  בניו ואין כלל, ייחוס לו אין עבד כי ובניו", "הוא
לגוי  בניגוד הי"א, פ"ה ממרים הל' לעיל כמבואר אחריו,
ביבמות  כמבואר בגיותם, בהיותם אחריו מתייחסים שבניו
ובניו. הוא נשתחרר או הנוסח: תימן, ובכת"י א. סב,

ה"ז.12) לקמן כמבואר לה, להטמא לו אסור הכהן שהרי
ב) כ, קטן (מועד שאמרו כמו בטומאה, תלויה ואבילות
עליהן". מתאבל אבל - להן מיטמא שכהן "כל...

שאר 13) ולכל מיתתה, ביום קדשים באכילת להאסר
כט, (יבמות אנינות לענין ה"ו, פ"ד לקמן השנויים הדברים

וכו'.14)ב). קדשים באכילת כי 15)להאסר שם,
(=אשתו) לשארו אם "כי ב) כא, (ויקרא אמרה התורה
ב. מג, שם וראה לו. קרובה אינה וארוסתו - אליו" הקרוב

.„‰Ê È¯‰ - Ô‰ÈÏÚ Ïa‡˙‰Ï ·iÁ ‡e‰L ÌÈ·B¯˜ Ïk»¿ƒ∆«»¿ƒ¿«≈¬≈∆¬≈∆
Ì‰nÚ Ïa‡˙Ó16Ì‰ÈÙa17?„ˆÈk .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ƒ¿«≈ƒ»∆ƒ¿≈∆ƒƒ¿≈¿ƒ≈«

Ba ÈÁ‡ B‡ Ba Ôa ˙nL È¯‰18Ba Ì‡ B‡19·iÁ - ¬≈∆≈∆¿¬ƒ¿≈¿«»
‡lL Ï·‡ ;ÂÈÙa ˙eÏ·‡ ‚‰ÏÂ Ba ÈÙa Ú¯˜Ïƒ¿…«ƒ¿≈¿¿ƒ¿…¬≈¿»»¬»∆…

ÌÈ·B¯w‰ ¯‡La ÔÎÂ .·iÁ BÈ‡ - ÂÈÙa20. ¿»»≈«»¿≈ƒ¿»«¿ƒ

קרוב.16) עליהם כבודם.17)כשמת משום בנוכחותם,
כלל.18) בנו אינו המת שאחיו האם, שנתגרשה 19)מן

אשתו. בתורת עליה להתאבל חייב ואינו בחייה, ממנו
בן 20) או בתו בן וכן אמו, אבי או אביו אבי שמת כגון

שם). וברש"י ב כ, קטן (מועד אחותו

.‰‰ÈÏÚ Ïa‡˙Ó ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰‡eOp‰ BzL‡ƒ¿«¿»««ƒ∆ƒ¿«≈»∆»
ÏÚ ‡l‡ ;ÌÈ·B¯˜ ¯‡L ÏÚ dnÚ Ïa‡˙Ó BÈ‡ -≈ƒ¿«≈ƒ»«¿»¿ƒ∆»«
˙eÏ·‡ ‚‰B ,BzL‡ „B·k ÌeMÓ ,dn‡ ÏÚÂ ‰È·‡»ƒ»¿«ƒ»ƒ¿ƒ¿≈¬≈

Ô‰ÈÏÚ- B˙BÓÁ B‡ ÂÈÓÁ ˙nL ÈÓ ?„ˆÈk .‰ÈÙa ¬≈∆¿»∆»≈«ƒ∆≈»ƒ¬
‰ÙBk21Ï·‡ ,‰ÈÙa BzL‡ ÌÚ ˙eÏ·‡ ‚‰BÂ B˙hÓ ∆ƒ»¿≈¬≈ƒƒ¿¿»∆»¬»

d˙BÓÁ B‡ ‰ÈÓÁ ˙nL ‰M‡‰ ÔÎÂ .‰ÈÙa ‡lL ‡Ï…∆…¿»∆»¿≈»ƒ»∆≈»ƒ»¬»
ÔB‚k ,ÌÈ·B¯˜ ¯‡L Ï·‡ .ÂÈÙa ˙eÏ·‡ ˙‚‰B -∆∆¬≈¿»»¬»¿»¿ƒ¿

da B‡ BzL‡ ÈÁ‡ ˙nL22dÏÚa ÈÁ‡ ˙nL ‰M‡‰Â , ∆≈¬ƒƒ¿¿»¿»ƒ»∆≈¬ƒ«¿»
‰Ê ÏÚ ‰Ê ÔÈÏa‡˙Ó ÔÈ‡ - Ba B‡23,ÈÏ ‰‡¯È ÔÎÂ . ¿≈ƒ¿«¿ƒ∆«∆¿≈≈»∆ƒ

‰˙nL ÔB‚k ,B˙·B¯˜ ÏÚa B‡ B·B¯˜ ˙L‡ ‰˙Ó Ì‡L∆ƒ≈»≈∆¿««¿»¿∆≈»
Ô‰ÈÏÚ Ïa‡˙‰Ï ·iÁ BÈ‡ - Bza ÏÚa B‡ Ba ˙L‡24. ≈∆¿««ƒ≈«»¿ƒ¿«≈¬≈∆

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ25. ¿≈…«≈»∆

הי"ח.21) פ"ה, לקמן וכמבואר אחר.22)הופכה, מבעל
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אמר:23) "שמואל ה"ה: פ"ג, שם ובירושלמי שם. מו"ק
מכל  אחד (=אבל) הא חמותו, או חמיו אלא שנו לא

לא". - שאר 24)הקרובים קירבת על אלא מתאבל שאינו
שעלולה  קידושין, ע"י הבאה קירבה על לא אבל משפחה,
בנו  אפילו ומתה, כלתו נתגרשה שאם גירושין, ע"י להתרחק

עליה. מתאבל אחותו.25)אינו בעל או אחיו, אשת כגון
בחייה  אמו בעל או בחייו, אביו אשת מתה אם זאת, ובכל
חייב  אלה שהרי הראשונה, שבת מוצאי עד אבילות נוהג -
תשובה  (פתחי הט"ו פ"ו ממרים הל' לעיל כמבואר בכבודם,
עם  שמתאבל הטעם, שזהו ויתכן, ב). ס"ק שעד סי' ליו"ד
בחייהם, בכבודם חייב הוא שכן וחמותו, חמיו על אשתו
לשון  וכן הט"ו. פ"ו, ממרים הל' לעיל בביאורנו כמבואר
או  אביה על אלא עמה מתאבל "אינו ו: סעיף שם, השו"ע
ב"הגהות  וכתוב וחמותו". חמיו כבוד משום אמו, על
הקרובים  עם באבילות להקל נוהגים כיום מיימוניות":
האבלים, כבוד משום אלא זו שאין עליהם, שמתאבלים
מי  ואדרבה כבודם, על למחול נוהגים האבלים כל והיום
כמכבדם, ואינו המתמיהים מן אלא אינו עמהם, שמתאבל

שם. דעה" ב"יורה וכן להם. כלועג אלא

.ÂBÏ ˙ÈÁ„ È¯‰L ,˙eÏ·‡ ˙ÂˆÓ ‰¯eÓÁ ‰nk«»¬»ƒ¿«¬≈∆¬≈ƒ¿≈
‰‡Óh‰26Ïa‡˙ÈÂ Ô‰nÚ ˜qÚ˙iL È„k ,ÂÈ·B¯˜ ÈtÓ «À¿»ƒ¿≈¿»¿≈∆ƒ¿«≈ƒ»∆¿ƒ¿«≈

Bn‡Ï ,ÂÈÏ‡ ·¯w‰ B¯‡LÏ Ì‡ Èk :¯Ó‡pL .Ô‰ÈÏÚ¬≈∆∆∆¡«ƒƒƒ¿≈«»…≈»¿ƒ
‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡L ;‰OÚ ˙ÂˆÓ - ‡nhÈ dÏ ,¯ÓB‚Â¿≈»ƒ«»ƒ¿«¬≈∆ƒ…»»

BÁ¯k ÏÚ B˙B‡ ÔÈ‡nËÓ - ‡nh‰Ï27ÌÈ¯·c ‰na . ¿ƒ«»¿«¿ƒ«»¿«∆¿»ƒ
?ÌÈ¯eÓ‡28‰‡Óh‰ ÏÚ e¯‰Ê‰L ,ÌÈ¯ÎÊa29Ï·‡ ; ¬ƒƒ¿»ƒ∆À¿¬««À¿»¬»

ÔÈ‡ Ôk ,‰‡Óh‰ ÏÚ ˙B¯‰ÊÓ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,˙B‰k‰«…¬ƒ¿≈»À¿»««À¿»≈≈»
ÌÈ·B¯wÏ ‡Óh‰Ï ˙BeˆÓ30- eˆ¯ Ì‡ ‡l‡ ; ¿À¿ƒ«≈«¿ƒ∆»ƒ»

.˙B‡nhÓ ‡Ï - Â‡Ï Ì‡Â ,˙B‡ÓhÓƒ«¿¿ƒ»…ƒ«¿

בכהן.26) האמורה טומאה עקיבא,27)איסור רבי כדברי
"כדי  זה וכל חובה", - יטמא "לה א): ק, (זבחים האומר
המצוות' ב'ספר רבינו כלשון האבילות", בדיני יקלו שלא

לז. לקרוביהם.28)'עשה' להטמא מצווים שהכהנים
בני 29) הכהנים אל "אמור א) כא, (ויקרא שנאמר

אהרן  בנות ולא אהרן בני - יטמא" לא אהרן...לנפש
ב). לה, לזרים,30)(קידושין יטמא" ב"לא שישנו כל

אינו  - יטמא" ב"לא שאינו וכל לקרובים, ב"יטמא" ישנו
המשנה" וב"מרכבת שם. המצוות' ב'ספר וכן ב"יטמא".
על  שמצווה זכר, בישראל אנו רואים שהרי זה, לבאר מוסיף
על  מצווה אינו זאת ובכל ב) יד, קטן (מועד האבילות
שיתרשל  בו לחוש אין כי והטעם, לקרוביו. התטמאות
על  מוזהר והוא הואיל לכהן, בניגוד אבילות, במצות
להטמא  יצטווה לא שאם התורה חששה למתים, התטמאות
להם  להטמא לחייבו והוצרכה מלהתאבל, יתרשל לקרוביו
עדיפות  שאינן כהנות, נשים לגבי והואֿהדין מצוה, בתורת
לקרוביהם, להטמא מצווים שאינם זכרים, מישראלים בזה
מצות  נתבטלה שלא וכשם מהאבילות. יפרשו לא שממילא
על  מצוות שאינן למרות וכהנות, מישראלים אבילות
הנשואה  אחותו עליו שמתה כהן כך לקרוביהם, היטמאות
חייב  בעלה כי - לה, להטמאות רשאי שאינו אע"פ
עליה. מלהתאבל פוטרו זה אין - בה יתעסק והוא בקבורתה,

להתאבל  שמחוייבים וכהנות, מישראלים גרוע הוא שאין
רבינו  פסק בצדק ולפיכך הטומאה, על נצטוו שלא למרות
תורה, דין עליה מתאבל מאביו, הנשואה אחותו ה"ב: לעיל
להפקעת  עילה לשמש יכולה אינה ההתטמאות שלילת כי

האבילות.

.ÊBÁ¯k ÏÚ dÏ ‡nhÓ - Ô‰k ÏL BzL‡31BÈ‡Â . ƒ¿∆…≈ƒ«≈»«»¿¿≈
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡l‡ dÏ ‡nhÓ32˙Ók ‰e‡OÚ . ƒ«≈»∆»ƒƒ¿≈¿ƒ¬»»¿≈

‰ÂˆÓ33‡ˆÓz ‡Ï ,‡e‰ ‡l‡ L¯BÈ dÏ ÔÈ‡L ÔÂÈk ; ƒ¿»≈»∆≈»≈∆»…ƒ¿»
da ˜qÚ˙iL ÈÓ34‰‡eOÏ ‡l‡ ‡ÓhÓ BÈ‡Â . ƒ∆ƒ¿«≈»¿≈ƒ«≈∆»ƒ¿»

dÏ ‡nhÓ BÈ‡ - ‰Òe¯‡‰ Ï·‡ ;„·Ïa35. ƒ¿«¬»»¬»≈ƒ«≈»

ולא 31) הפסח, בערב אשתו שמתה הכהן, ביוסף "מעשה
אחיו  ונמנו הפסח), קרבן להקריב שיוכל (כדי להטמא רצה

א). ק, (זבחים בעלֿכרחו" וטימאוהו כבר 32)הכהנים,
אשתו, על בעל שאבילות סובר שרבינו ה"א, לעיל נתבאר
תורה, מדין לה מיטמא שאינו תדע, מדבריהם. אלא אינה
לא  אדם מת "ואל אומר: הוא כה) (מד, ביחזקאל שהרי
ולאחות  לאח ולבת ולבן ולאם לאב אם כי לטמאה, יבוא
כולם  את מונה שהוא הרי - יטמאו" - לאיש היתה לא אשר

(רש"ש). אשתו את מזכיר קוברים,33)ואינו לו שאין
לו  להיטמא חייב גדול כהן שאפילו ה"ח. פ"ג, לקמן ראה

יתומה,34)ולקברו. קטנה נישואי לגבי ב פט, יבמות
(כסףֿמשנה). הגדולה אשתו לגבי הטעם שהוא רבינו וסובר

ויקברוה 35) בה יתעסקו יורשיה ואחיה יורשה, אינו שהרי
ה"ג. לעיל והשווה ב), כט, (שם

.Á,Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏa‡˙Ó ÔÈ‡L e¯Ó‡L Ô˙B‡ Ïk ÔÎÂ¿≈»»∆»¿∆≈ƒ¿«¿ƒ¬≈∆
ÌÈÏÙp‰Â ¯eaˆ ÈÎ¯cÓ eL¯tLÂ ÔÈc ˙Èa È‚e¯‰ ÔB‚k¿¬≈≈ƒ¿∆»¿ƒ«¿≈ƒ¿«¿»ƒ

˙Ú„Ï BÓˆÚ „a‡Ó‰Â36Ô‰Ï ‡nhÓ Ô‰k‰ ÔÈ‡ -37. ¿«¿«≈«¿¿««≈«…≈ƒ«≈»∆
Ì˙qiL „Ú ?ÂÈ·B¯˜Ï ‡nh˙‰Ï ‰eˆÓ È˙Ó „ÚÂ¿«»«¿À∆¿ƒ¿«≈ƒ¿»«∆ƒ»≈

ÏÏBb‰38¯‡Lk Ô‰ È¯‰ - ÏÏBb‰ ÌzÒpL ¯Á‡Ó Ï·‡ . «≈¬»≈««∆ƒ¿««≈¬≈≈ƒ¿»
‰˜BÏ - Ô‰a ‡ÓË Ì‡L ,ÌÈ˙n‰ Ïk39. »«≈ƒ∆ƒƒ¿»»∆∆

ה"וֿיא.36) פ"א, לעיל ציבור,37)המנויים מדרכי פרשו
- וגו' לשארו" אם כי בעמיו יטמא לא "לנפש שנאמר:
לאמו  שנאמר: נפלים, א): מז, (סנהדרין עמך מעשה בעושה
קיימא, בני ובתו בנו אף קיימא, בני ואביו אמו מה - ולאביו
הרוגי  כהנים); (תורת קיימא בני שאינם הנפלים יצאו
עליהם, מתאבלים ואין הואיל לדעת, עצמו ומאבד ביתֿדין
שלא  להם, להטמא אין וי"א, ה"ט פ"א, לעיל כמבואר
עליהם, ויתאבל בקרוביו שיתעסק כדי אלא הטומאה נדחית

(כסףֿמשנה). ה"ו לעיל בקבר 38)כמבואר המת שיתנו
ובביאורנו. ה"ב, פ"א לעיל ראה עפר, הקבר וימלאו

יהוצדק 39) בן שמעון שמת "מעשה הי"א: פ"ד, שמחות
להטמא  הגולל שנסתם אחר הגליל מן אחיו יוחנן ובא בלוד,
יפתחו  אלא יטמא, אל ואמרו: לחכמים, ושאלו ובאו לו,
לט, סימן פ"ג, מו"ק הרא"ש כנוסח ויראה" הקבר חצר

ג. אות ז סימן להרא"ש טומאה להל' יו"ט מעדני וראה

.Ë‰ÏeÒt‰ BzL‡40dÏ ‡nhÓ BÈ‡ -41ÈÓ ,CÎÈÙÏ . ƒ¿«¿»≈ƒ«≈»¿ƒ»ƒ
- dÏÚa ‡·e ,˙‡OÂ dÏÚa ˙nL ‰ÚeÓL ‰ÚÓML∆»¿»¿»∆≈«¿»¿ƒ≈»«¿»
‰ÏeÒt ‡È‰ È¯‰L ,dÏ ÔÈ‡nhÓ ÔÈ‡ Ô‰ÈL¿≈∆≈««¿ƒ»∆¬≈ƒ¿»
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`laקנו zekld - mihtey xtq - fenz 'h iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
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Ô‰ÈLÏ42‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ Bn‡Ï ‡e‰ ‡nhÓ Ï·‡ . ƒ¿≈∆¬»ƒ«≈¿ƒ««ƒ∆ƒ
‰ÏÏÁ43B˙BÁ‡ÏÂ ÂÈÁ‡Ïe Bz·Ïe B·Ï ‡nhÓ ÔÎÂ . ¬»»¿≈ƒ«≈ƒ¿¿ƒ¿»ƒ¿«¬

ÔÈÏeÒt Ô‰L Èt ÏÚ Û‡44- ÌÈ¯ÊÓÓ eÈ‰ elÙ‡ . ««ƒ∆≈¿ƒ¬ƒ»«¿≈ƒ
Ô‰Ï ‡nhÓ45. ƒ«≈»∆

לו.40) אשתו 41)שאסורה ואינה להוציאה, עליו שהרי
ב). כב, בעמיו 42)(יבמות בעל יטמא "לא ב צ, שם

שאינו  בעל ויש שמיטמא, בעל יש - להחלו
לאשתו  מיטמא ואינו כשרה, לאשתו הוא מיטמא...מיטמא

שלאחר 43)פסולה. ומדובר, היא. אמו שמכלֿמקום
ונתחללה. אחר, לכהן ונשאת אמו נתגרשה זה, בן שנולד
חלל, כהן הבן הרי חללה, לאמו זה כהן נולד אם אבל
קרוביו, שאינם אפילו המתים לכל להיטמא לו ומותר
ס"ק  שעג סי' ליו"ד בש"ך וראה הי"א. פ"ג, לקמן כמבואר
נתחללה". אפילו לאמו, "ומיטמא שם: השו"ע ולשון ו.
נאמר: למה - ולאביו" "לאמו דרשו: כהנים" וב"תורת
זה  אין אבל חזקה, (רק חזקה שהוא אביו מה והלא לאמו,
שיטמא  דין אינו ודאי, אמו לו, מיטמא אביו שהוא ודאי
אמו  אף מתחלל, שאינו אביו אומר הייתי כן, אילו לה?
תלמודֿלומר: מנין? שנתחללה אמו מתחללת, שאינה

לכהן.44)לאמו. מגרושה שנולדו יבמות 45)חללים,
נחלות  הל' והשווה דבר", לכל הוא "בנו שהממזר ב, כב,

ה"ז. פ"א,

.È‰‡eOp‰ B˙BÁ‡46Èt ÏÚ Û‡ ,dÏ ‡nhÓ BÈ‡ - ¬«¿»≈ƒ«≈»««ƒ
‰·B¯w‰ ‰Ïe˙a‰ :¯Ó‡pL .Ô‰ÎÏ ‰‡eO ‡È‰L∆ƒ¿»¿…≈∆∆¡««¿»«¿»
‰Òe‡Ï Ë¯t - ‰Ïe˙a‰ .LÈ‡Ï ‰˙È‰ ‡Ï ¯L‡ ÂÈÏ‡≈»¬∆…»¿»¿ƒ«¿»¿»«¬»

˙¯‚Ba‰ ˙‡ ‡ÈˆBÓ È‡L ÏBÎÈ .‰zÙÓe47˙kÓe ¿À»»∆¬ƒƒ∆«∆∆À«
?ıÚ48ÈÓ - LÈ‡Ï ‰˙È‰ ‡Ï ¯L‡ :¯ÓBÏ „eÓÏz ≈«¿«¬∆…»¿»¿ƒƒ

LÈ‡ È„Èa d˙ÈÂ‰L49Ë¯t - LÈ‡Ï ‰˙È‰ ‡Ï ¯L‡ . ∆¬»»»ƒ≈ƒ¬∆…»¿»¿ƒ¿»
dÏ ‡nhÓ BÈ‡L ,‰Òe¯‡Ï50‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ , «¬»∆≈ƒ«≈»««ƒ∆ƒ

.Ô‰ÎÏ ‰Òe¯‡¬»¿…≈

כשנתגרשה 46) ואפילו נבעלה ולא לחופה כשנכנסה אפילו
איסורי 47)(רדב"ז). הל' והשווה בתוליה, שנתמעטו

הי"ג. פי"ז, ונשרו 48)ביאה מקום, באותו בעץ שהוכתה
ע"י 49)בתוליה. בתוליהן) (הפסד הוייתן שאין אלו, יצאו

א). ס, (יבמות לשון 50)איש ש"הויה" לאיש. שנתקדשה
וברש"י). (שם הוא קידושין

.‡È.dÏ ‡nhÓ - ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ B˙BÁ‡ ‰L¯b˙ƒ¿»¿»¬ƒ»≈ƒƒ«≈»
ÔÓ ˙L¯‚Ó‰ ˙‡ ‡È·‰Ï - ÂÈÏ‡ ‰·B¯w‰ :¯Ó‡pL∆∆¡««¿»≈»¿»ƒ∆«¿…∆∆ƒ

ÔÈÒe¯‡‰51. »≈ƒ

נתגרשה 51) כשלא אבל (שם), אליו ונתקרבה שנתרחקה
אליו  הקרובה עוזיאל: בן יונתן מתרגם וכן ממנו, נתרחקה
מוסיף: ד, סעיף שעג סי' וביו"ד מארסא. ולא ליה דקריבא -ַָ
כיון  להתייבם, לפניו שנפלה יבמה יבם. לשומרת ומיטמא
"יורשי  א) פא, (כתובות שנינו וכבר כתובתה, שיורש
כמבואר  מצוה, כמת היא והרי בקבורתה" חייבים כתובתה

יא). ס"ק שם, הגר"א (ביאור ה"ז לעיל

.·È.Ô‰Ï ‡nhÓ BÈ‡ - Bn‡Ó B˙BÁ‡Â ÂÈÁ‡»ƒ«¬≈ƒ≈ƒ«≈»∆

Ba ‰Ó .B˙Á‡ÏÂ ÂÈÁ‡Ïe Bz·Ïe B·ÏÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ¿¿ƒ¿»ƒ¿«¬…«¿
ÌÈÈe‡¯‰ B˙BÁ‡Â ÂÈÁ‡ Û‡ ,B˙M¯ÈÏ Èe‡¯‰»»ƒÀ»«»ƒ«¬»¿ƒ

B˙M¯ÈÏ52. ƒÀ»

שם).52) כהנים' ('תורת יורשו אינו האם מן ואחיו

.‚È‡nhÈ dÏ :¯Ó‡pL .Ô‰Ï ‡nhÓ BÈ‡ - ˙B˜Ùq‰«¿≈≈ƒ«≈»∆∆∆¡«»ƒ«»
˜Ùq‰ ÏÚ ‡nhÓ BÈ‡Â ,È‡ce‰ ÏÚ ‡e‰ ‡nhÓ -53. ƒ«»««««¿≈ƒ«»««»≈

e·¯Ú˙pL ˙B„Ïe‰ ,CÎÈÙÏ54Ôa ˜ÙÒ ‡e‰L Ôa‰Â , ¿ƒ»«¿»∆ƒ¿»¿¿«≈∆¿≈∆
ÔBL‡¯Ï ‰ÚLz Ôa B‡ ÔB¯Á‡Ï ‰Ú·L55Ïk ÔÎÂ , ƒ¿»»«¬∆ƒ¿»»ƒ¿≈…
˜ÙqÓ Ô‰Ï ‡nhÓ BÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBik56Ïk ÔÎÂ . «≈»∆≈ƒ«≈»∆ƒ»≈¿≈»

ÔÈLe¯b ˜ÙÒ ˙L¯b˙n‰57ÏeÒt Ë‚a B‡58BÈ‡ - «ƒ¿»∆∆¿≈≈ƒ¿≈»≈
dÏ ‡nhÓ59. ƒ«≈»

והותרה 53) הואיל לומר, יכול שהייתי שם: כהנים' 'תורת
הספקות, אצל גם תותר קרובים, אצל מכללה כהנים טומאת
הוא  "לה" הכינוי כי (רדב"ז). לאסור הכתוב משמיענו
בלשון, מוזר והוא ולאחותו, נאמר: שכבר אחרי מיותר,

שם). (מלבי"ם דוקא - לה לדרשו: עלינו ואין 54)לפיכך
זה  מי יודעים אינם האבות וכן אביו, מי יודע מהם אחד

שלשה 55)בנם. בעלה מות אחר אמו שהתה שלא כגון
הוא  חדשים תשעה בן אם יודע ואינו וילדה, ונשאת חדשים,
היתה  שלא השני, לבעל שבעה בן או הראשון, לבעל

מהראשון. לו 56)מעוברת ואסור הוא, אביו אינו שמא
לבעל  נישאה אמו אם שאלו: ושם ב). ק, (יבמות לו להטמא
שאינו  לומר אפשר איך הראשון, בעלה מות אחרי השני
שהתה  שלא ותירצו, מזמן. קיים אינו והלא לראשון, מיטמא
לבעל  ונשאת קיים הוא ועדיין בזנות, הראשון בועלה אחר
ונשאה  הראשון מבעלה שנתגרשה לומר אין אבל אחר.
אם  עלֿכלֿפנים. לראשון להטמא לבן מותר כן שאם לשני,
חלל, הוא הרי הוא, השני בן ואם לו. מותר הרי הוא, בנו
אפילו  למתים להטמא לו מותר חלל וכהן מגרושה, שנולד

הי"א. פ"ג, לקמן כמבואר קרוביו, זרק 57)שאינם כגון
קרוב  ספק מגורשת, ואינה - לו קרוב ספק גט, בעלה לה
שלא  ודינה, הי"ג. פ"ה, גירושין הל' ראה ומגורשת, - לה

ה"ג. פ"י, שם תצא, נשאת ואם שיש 58)תינשא, כגון
לא  ודינה הכ"ה, פ"א שם ראה תאריך, בו ואין עדים עליו
ה"ב. פ"י, שם תצא, לא נשאת ואם לכתחילה, להנשא

להטמא 59) לו ואסור הוא, כשר גט התורה מן שהרי
שמא  מגורשת, בספק וכן אשתו, עוד שאינה לגרושתו,

לספק. מיטמאים ואין היא גרושה

.„ÈÂÈ·‡Ó ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡Ï ‡nhÓ Ô‰k‰ ÔÈ‡60‡ÏÂ , ≈«…≈ƒ«≈¿∆∆ƒ««≈»ƒ¿…
ÂÈ·‡ ˙BÓˆÚÓ ÌˆÚÏ61ÂÈ·‡ ˙BÓˆÚ ËwÏÓ‰ ÔÎÂ .62 ¿∆∆≈«¿»ƒ¿≈«¿«≈«¿»ƒ

‰¯„M‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰Ï ‡nhÓ BÈ‡ -63˙Ói˜64. ≈ƒ«≈»∆««ƒ∆«ƒ¿»«∆∆

כמבואר 60) ובאהל, ובמשא במגע מטמא החי מן שאבר
לו  מלהטמא מוזהר והכהן ה"א, פ"ג מת טומאת בהל'
על  מטמא אינו - יטמא "לה שנאמר: לקרוביו, אפילו
('תורת  מאביו" החי מן אבר על מטמא אדם שאין אבריה,

ב). מג, בנזיר וכן מעצמות 61)כהנים', עצם מצא שאם
לאביו  אלא מיטמא שאינו לה, מיטמא אינו - המת אביו

הט"ו. להלן כמבואר שלם, שהוא בהן 62)בזמן נוגע אינו
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רובע  בהן שיהיה עד באהל מטמאות אינן אבל נושאן, ואינו
ה"ט. פ"ב, מת טומאת הל' ראה חוליות 63)הקב, מערכת

הגב. להן,64)לאורך להטמא לו להתיר מספיק זה אין
חסרון. כל ללא שלם, אביו לגוף אלא מיטמא שאינו

.ÂË.BÏ ‡nhÓ BÈ‡ - ÂÈ·‡ ÏL BL‡¯ ÚË˜ƒ¿«…∆»ƒ≈ƒ«≈
ÔÓÊa ‡ÏÂ ,ÌÏL ‡e‰L ÔÓÊa - ÂÈ·‡Ï :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»ƒƒ¿«∆»≈¿…ƒ¿«

¯ÒÁ ‡e‰L65ÌÈ·B¯w‰ ¯‡L ÔÎÂ .66‰‡Óh‰ . ∆»≈¿≈¿»«¿ƒ«À¿»
‡È‰ ‰ÈeÁc - ÌÈ·B¯wÏ67ÏkÏ ‰¯z‰ ‡ÏÂ ,68CÎÈÙÏ . «¿ƒ¿»ƒ¿…À¿»«…¿ƒ»

˙ÓÏ ‡nh‰Ï Ô‰ÎÏ ¯eÒ‡69‡nhnL ˙Úa elÙ‡ »¿…≈¿ƒ«≈¿≈¬ƒ¿≈∆ƒ«≈
ÌÈ¯Á‡Ï ‡nhÓ BÈ‡ - ‡nhÈ dÏ :¯Ó‡pL .ÂÈ·B¯˜Ïƒ¿»∆∆¡«»ƒ«»≈ƒ«≈«¬≈ƒ
ËwÏ‡ ,È·‡ ÏÚ È˙‡ÓËÂ ÏÈ‡B‰ :¯Ó‡È ‡lL .dnÚƒ»∆……«ƒ¿ƒ¿≈ƒ«»ƒ¬«≈

ÈBÏt ¯·˜a Úb‡ B‡ ÈBÏt ˙BÓˆÚ70Ô‰k ,CÎÈÙÏ . «¿¿ƒ∆«¿∆∆¿ƒ¿ƒ»…≈
˙Èa ÛBÒa B¯·˜Ïe ¯‰f‰Ï CÈ¯ˆ - ˙Ó BÏ ˙nL∆≈≈»ƒ¿ƒ»≈¿»¿¿≈

˙B¯·w‰71‡nhÈ ‡ÏÂ ˙B¯·w‰ ˙È·Ï ÒkÈ ‡lL È„k , «¿»¿≈∆…ƒ»≈¿≈«¿»¿…ƒ«≈
B˙Ó ¯a˜iLk ÌÈ¯Á‡ ˙B¯·˜a72. ¿ƒ¿¬≈ƒ¿∆ƒ¿…≈

הגוף,65) בצד שהראש אע"פ רש"י: ומפרש ב. מג, נזיר
שיהא  מקפידה התורה כי מטמא, אינו נקטע וכבר הואיל
אפילו  הרדב"ז: וכתב מזה, זה איבריו נתפרדו שלא שלם,
ושם  לו. מיטמא ואינו חיבור, זה אין הגוף עם הראש תפר
ובאו  בגינזק, יצחק רבי של אביו שמת "מעשה אמרו: א מד,
בן  יהושע רבי את ושאל ובא שנים, שלש לאחר והודיעוהו
אבותיו). לקברי (=להביאו שעמו זקנים וארבעה אלישע
חסר", שהוא בזמן ולא שלם, שהוא בזמן - לאביו ואמרו:
(רש"י). חסר שאינו לו איֿאפשר שנים, שלש שלאחר
לו, מיטמא ואינו שלם, זה אין - אצבעו רק נקטעה ואפילו
שקטיעת  אע"פ גדול, יותר חידוש משמיענו רבינו אלא
ראשו  נקטע כאילו זה הרי כאחת, לו באו ומיתתו ראשו
הראש, לקטיעת מיתה קדמה שלא שאיֿאפשר מיתה, לאחר

ואח" בחיים מאביו אבר נקטע אם זה אבל הרי - מת כ
שלימות  באותה מיתה לאחר שהוא כיון לו, ומיטמא כשלם
ורמב"ן  (רדב"ז, "לאביו" בו: קורא הריני בחיים, בה שהיה

שעג). סי' ליו"ד יוסף' ב'בית להם 66)הובא מיטמא אינו
שהוא. כל חסרים בגלל 67)כשהם מפניהם נידחת

לכה 68)קרבתם. קיים טומאה איסור שאין ביום לומר, נים
להטמא  לו שמותר זר כישראל הם והרי לקרוביהם, שנטמאו
לא  "שהטומאה הט"ו: פ"ד, מקדש ביאת הל' והשווה לכל,
עתה  היא ודחויה עומדת, באיסורה אלא בציבור, הותרה

הדחק". קברו.69)מפני על להאהיל או בו לנגוע
בעת 70) "אפילו רבינו: לשון מסגנון שם. כהנים' 'תורת

אפשר  - עמה" לאחרים מיטמא אינו לקרוביו... שמתטמא
לו  אסור במתו, ונוגע עוסק שהוא בשעה שאפילו להבין,
שנינו: הט"ו, פ"ד שמחות במס' אולם לאחרים, להטמא
הקבר, בתוך עומד שהוא עד מתו, את וקובר עומד "היה
הרי  בו ונוגע במתו עוסק שהוא (כיון וקובר מאחרים מקבל
שאינו  מי - יחלל" "לא אמרה: והתורה אחת, כטומאה זו
ועומד, מחולל שהוא זה יצא נטמא, לא שעדיין מחולל,
פירש, ב), מב, נזיר ראשונה, מטומאה נסתלק לא שעדיין
מתו  עם במגע שהוא עוד שכל משמע יטמא". לא זה הרי
רבינו  דברי גם לפרש ואפשר לאחרים. להטמא לו מותר -

שכתב: ומה כשפירש, אלא אסור שאינו זה, בכיוון
טומאתה  עם אלא ממש, עמה לא - עמה" "לאחרים

אחרים.71)(רדב"ז). מקברים ואחרי 72)רחוק ויחזור,
ומדובר  לאחרים, להטמא לו אסור הטומאה מן שפירש
אפשר  אם אבל הקברים, על אלא להכנס דרך שם שאין
לזה, חוששים אין הקברים על להאהיל ולא שם לעבור
יו"ד  ל'טור' הב"ח ולדעת הי"ג. פ"ג, לקמן ברדב"ז וראה
להוסיף  לו אסור הקברות, לבית בהליכתו אפילו שעג, סי'
בסוף  מתו את לקבור לו שאפשר כיון טומאתו, על טומאה
במתו, ועסוק תפוס כשהוא אפילו ולדעתו הקברות, בית
זה, על לוקה שאינו אלא לאחרים, להטמא לו אסור
חייב? יהא "יכול ב: מב, בנזיר התלמוד לשון כמשמעות
יש  איסור אבל כאן, אין חיוב וכו', יחלל" ולא תלמודֿלומר
דברי  בהבנת כב ס"ק שם הגולה" "באר דעת וכן בזה,
לו  אסור קרוביו, לטומאת מחובר בעודו שאפילו רבינו,

לאחרים. להיטמא

ה'תש"פ  תמוז י' חמישי יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
בשגגה.1) הקברות לבית או המת לאוהל שנכנס כהן דין

ארבע  תופש שהמת מצוה. ולמת לנשיא מיטמא שהכהן
לצאת  לכהן מותר מצוה דבר לאיזה לטומאה. שלו אמות
מדבריהם. טומאה איסור דוחה הבריות שכבוד לארץ. לחוץ

.‡ÌÈ˙Ó ‰MMÓ ıeÁ ,˙ÓÏ ‡ÓËpL Ô‰k Ïk»…≈∆ƒ¿»¿≈ƒƒ»≈ƒ
‰¯Bza ÌÈL¯ÙÓ‰2BzL‡ B‡3- ‰‡¯˙‰Â ÌÈ„Úa , «¿…»ƒ«»ƒ¿¿≈ƒ¿«¿»»

.ÂÈnÚa ‡nhÈ ‡Ï LÙÏ :¯Ó‡pL .‰˜BÏ ‰Ê È¯‰¬≈∆∆∆∆¡«¿∆∆…ƒ«»¿«»
ÏÈ‰‡n‰ B‡ ˙Óa Ú‚Bp‰ „Á‡Â4„Á‡Â .‡OBp‰ B‡ ¿∆»«≈«¿≈««¬ƒ«≈¿∆»

˙n‰ ÔÓ ˙BL¯Bt‰ ˙B‡Óh‰ ¯‡L „Á‡Â ˙n‰5. «≈¿∆»¿»«À¿«¿ƒ«≈
ÂÈnÚa ‡nhÈ ‡Ï LÙÏ :¯Ó‡pL6eL¯t ¯·Îe . ∆∆¡«¿∆∆…ƒ«»¿«»¿»≈«¿

˙Ó ˙‡ÓË ˙BÎÏ‰a7˙n‰ ÔÓ ÔÈ‡nËÓ‰ ÌÈ¯·c Ïk ¿ƒ¿À¿«≈»¿»ƒ«¿«¿ƒƒ«≈
Ì‰È¯·cÓ B‡ ‰¯Bz‰ ÔÓ8. ƒ«»ƒƒ¿≈∆

להם.2) להיטמא שמצווה אֿג, כא, שמצווה 3)ויקרא
ז. הלכה ב, פרק לעיל ראה סופרים, מדברי לה להיטמא

השמים,4) כיפת תחת בחוץ שהמת כגון המת, על גופו את
בו. נגע שלא פי על אף עליו, בגופו סוכך כגון,5)והוא

שלם, כמת המטמא המת מן כזית או המת, מן דם רביעית
רובע  כדי בהן שיש המת עצמות או ממנו הפורש אבר וכן

תלמוד 6)הקב. הדם את לרבות "מניין כהנים: תורת
את  לרבות מניין הנפש, הוא הדם כי ואומר: לנפש, לומר
אליהם  ואמרת לומר: תלמוד המת, מן הפורשות הטומאות

ממנו". הפורשות הטומאות את לרבות ב.7)- פרק
כמה 8) ידוע שאינו דם, רביעית (=תערובת תבוסה דם כגון

י"ג. הלכה שם מיתה), אחר יצא וכמה מחיים, הגוף מן יצא
סופרים  מדברי אלא מטמא שאינו לדבר נטמא שאם ומובן,
"זה  שנינו: י הלכה ג פרק מכות ובתוספתא  לוקה. אינו
שאין  וכל... עליה... מגלח שהנזיר המת מן טומאה כל הכלל
ד, פרק בשמחות וראה עליה" לוקין אין עליה מגלח הנזיר

כ"א. הלכה

.·¯·˜a Ô‰k‰ Ú‚ Ì‡ ÔÎÂ9‡e‰ Ú‚B Ï·‡ .‰˜BÏ - ¿≈ƒ»««…≈¿∆∆∆¬»≈«
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˙‡ÓË Ô‰a ‡nhnL Èt ÏÚ Û‡ ,˙Óa eÚ‚pL ÌÈ„‚·aƒ¿»ƒ∆»¿¿≈««ƒ∆ƒ«≈»∆À¿«
‰Ú·L10. ƒ¿»

במגע 9) מטמא שהקבר עליו, האהיל אם הדין והוא
ט"ו, הלכה ב, פרק מת טומאת בהלכות כמבואר ובאוהל,
שם  ובשמחות בקבר". או אדם בעצם או במת "או שנאמר:
לוקה". זה הרי הקברות לבית שנכנס "או שנינו: כ"ב הלכה

בכל 10) - י"ג הלכה ה, פרק מת טומאת בהלכות כמבואר
נזירות  הלכות ראה עליהם, מגלח הנזיר ואין הואיל זאת,
לעיל  כמבואר עליהם, מוזהר הכהן אין ח, הלכה ז, פרק
ובאוהל  במשא כי בבגדים" הוא "נוגע רבינו: ונקט א. הלכה
ה, פרק מת טומאת בהלכות כמבואר כלל, מטמאים אינם

י"ג. הלכה

.‚- ‰‡Óh‰ BÏ ‰ÒÎpL ‡ÓË Ï‰‡Ï ÒÎ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒƒ¿«¿…∆»≈∆ƒ¿¿»«À¿»
¯Á‡ ˙È·a ‰‡ÓË ÏL dÓˆÚL Èt ÏÚ Û‡ ,‰˜BÏ11. ∆««ƒ∆«¿»∆À¿»¿«ƒ«≈

e¯‡a ¯·Îe12‰‡Óh‰ Ô‰Ï ÒkzL ÌÈÏ‰‡‰ Ïk13B‡ ¿»≈«¿»»…»ƒ∆ƒ»≈»∆«À¿»
Ô‰Ó ‡ˆzL14˙BÚ¯t‰Â ˙BÎÎq‰ ÔÈ„Â ,15ÏÎÂ , ∆≈≈≈∆¿ƒ«¿»¿«¿»¿»

‰‡Óh‰ ˙‡ ÔÈ‡È·n‰ ÌÈ¯·c‰16ÈÙa ÔÈˆˆBÁ‰Â «¿»ƒ«¿ƒƒ∆«À¿»¿«¿ƒƒ¿≈
‰‡Óh‰17Ô‰Ó ‰Ê È‡Â ‰¯Bz ÔÈc Ô‰Ó ‰Ê È‡Â , «À¿»¿≈∆≈∆ƒ»¿≈∆≈∆
Ô‰È¯·cÓ18˙Ó ˙‡ÓË ˙BÎÏ‰a Ïk‰ -19,e¯‡a ÌLÂ . ƒƒ¿≈∆«…¿ƒ¿À¿«≈¿»≈«¿

Ï‰‡a ÔÈ‡nËÓ ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÔÈ‡L20CÎÈÙÏe , ∆≈¿≈»ƒ¿«¿ƒ¿…∆¿ƒ»
ÌÈ¯B‰Ë Ì‰È˙B¯·˜21C¯„ÏÂ ÌLÏ ÒkÏ Ô‰ÎÏ ¯zÓe , ƒ¿≈∆¿ƒÀ»¿…≈ƒ»≈¿»¿ƒ¿…

Ì‰È˙B¯·˜ ÏÚ22B‡ ‰‡Óha ÚbiL ‡l‡ ¯eÒ‡ BÈ‡Â . «ƒ¿≈∆¿≈»∆»∆ƒ««À¿»
ÌL e¯‡aL BÓk ,‰p‡OiL23. ∆ƒ»∆»¿∆≈«¿»

שהרי 11) אחר, למקום זה מאוהל הטומאה יצאה שכבר
ככתוב  הפרה, מאפר עליו שיזו עד נטהר ולא האוהל נטמא
אמרה  והתורה וכו'. האוהל" על "והיזה יח) יט, (במדבר

יטמא". האוהל... אל הבא "כל יד) בהלכות 12)(שם,
י"ב. הלכה ה, פרק מת שיצאה 13)טומאת פי על שאף

הנעשים  אוהלים והם: עליו, שיזו עד האוהל נטמא ממנו
והכתוב  מעץ, הנעשה (=פשתן עץ כלי או שק או מבגד,

עור. או העץ") "בפשתי ו) ב, (יהושע שאין 14)קוראו
ומשיצאה  לתוכו, שנכנסה הטומאה מחמת טמא האוהל
אוהל  והם: אליו, הבא את מטמא האוהל אין ממנו הטומאה
כל  בניין, שהוא או ממתכות, או עץ של מנסרים הנעשה

האדם את מטמאים אינם שהטומאה אלה בשעה אלא
וכשיצאה  כלל, נטמא לא עצמו והאוהל בהם, נמצאת
הכנסת  לפני כשהיה טהור, הוא הרי ממנו הטומאה

על 15)הטומאה. הסוככים האילנות שריגי - סככות
על  הסוככות הגדר מן היוצאות אבנים - פרעות הארץ;
הטומאה, מביאות הן הרי ועומדות, בריאות הן אם הארץ,
מעזיבה  לקבל ראויות אינן ואם הטומאה; מפני וחוצצות
אלא  מועט) טיט עליהם ושופכים מקנים, (שעושים בינונית
חוצצות  ואינן מדבריהם, מביאות אלו הרי - נופלות הן

ב). הלכה י"ג, פרק מת טומאת האהילו 16)(הלכות שאם
על  אף הכלים או האדם נטמא כלים, או ואדם הטומאה על

בטומאה. נגעו שלא ואדם 17)פי תחתיהם, הטומאה אם
לפי  מלהיטמא, עליהם מצילים הם הרי גביהם, על כלים או
גבם  על הטומאה אם וכן הטומאה. בפני חוצצים שהם
(שם, מלהיטמא שתחתיהם הכלים על הם מצילים מבחוץ,

ג). הטומאה,18)הלכה בפני חוצץ אינו רעוע אוהל כגון,
שמתחתיו, הטומאה על מאהילים גביו שעל והכלים
ב  הלכה (שם סופרים מדברי הטומאה את ומביא ונטמאו:

א). הלכה י"ב, י"ג.19)ופרק הלכה א, אלא 20)פרק
מדין  במלחמת אומר הוא "הרי בלבד, ובמשא במגע
שם  הזכיר ולא תתחטאו" בחלל נוגע "וכל יט) לא, (במדבר

מאהיל 21)אוהל". שהוא מפני אלא מטמא הקבר שאין
המת. א)22)על סא, (יבמות נטמא לא באהלם שהנוגע

עומד  שהיה הנביא, אליהו עשה וכן יוחאי, בן שמעון כרבי
לשואליו, וענה הוא, שכהן למרות נכרים, של הקברות בבית
ב). קיד, מציעא (בבא מטמאים אינם גויים של קבריהם

קבלה 23) זה "ודבר י"ב, הלכה א, פרק מת טומאת הלכות
י"ג). הלכה (שם הוא"

.„˙B¯·w‰ ˙È·Ï B‡ ˙n‰ Ï‰‡Ï ÒÎpL Ô‰k…≈∆ƒ¿«¿…∆«≈¿≈«¿»
- ‡ˆÈÂ ıÙ˜ Ì‡ :Ba e¯˙‰ Ú„iL ¯Á‡Â ,‰‚‚Laƒ¿»»¿««∆»«ƒ¿ƒ»«¿»»

‰ÈÂÁzL‰ È„k ÌL ·LÈ Ì‡Â ;¯eËt24e¯‡aL BÓk , »¿ƒ»«»¿≈ƒ¿«¬»»¿∆≈«¿
Lc˜Ó ˙‡ÓË ÔÈÚa25,‡ˆÈÂ ÒÎ .‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ¿ƒ¿«À¿«ƒ¿»¬≈∆∆ƒ¿«¿»»

- ÌÚÙÂ ÌÚt Ïk ÏÚ Ba e¯˙‰ Ì‡ ,‡ˆÈÂ ÒÎÂ ¯ÊÁÂ¿»«¿ƒ¿«¿»»ƒƒ¿«»««»««
e¯˙‰Â ˙Óa Ú‚ Ì‡ ÔÎÂ .‰ÒÈÎe ‰ÒÈk Ïk ÏÚ ‰˜BÏ∆«»¿ƒ»¿ƒ»¿≈ƒ»«¿≈¿ƒ¿

Ba e¯˙‰Â Ú‚Â ¯ÊÁÂ L¯Ùe ,Ba26ÌÈÓÚt ‰‡Ó elÙ‡ , »«¿»«¿»«¿ƒ¿¬ƒ≈»¿»ƒ
˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ ‰˜BÏ -27,L¯t ‡ÏÂ Ú‚B ‰È‰ . ∆«»««¿««»»≈«¿…»«

,ÌÈ¯Á‡ ÌÈ˙Óa Ú‚Â ˙B¯·w‰ ˙È·a „ÓBÚ ‰È‰L B‡∆»»≈¿≈«¿»¿»«¿≈ƒ¬≈ƒ
‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡ - ÌÈÓÚt ‰nk Ba e¯˙‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆ƒ¿«»¿»ƒ≈∆∆»

L¯t ‡lL ÔÓÊ Ïk „ÓBÚÂ ÏlÁÓ È¯‰L ;˙Á‡28. ««∆¬≈¿À»¿≈»¿«∆…≈«

וישתחוו,24) הרצפה על ארצה אפיים "ויכרעו לקרוא: כדי
ג). ז, הימיםֿב (דברי חסדו" לעולם כי טוב כי לה' והודות

הלכות 25) והשווה כ"ג הלכה ג, פרק המקדש ביאת הלכות
לאו  על לוקין שאין פי על ואף י"ט. הלכה ה, פרק נזירות
י"ח, פרק סנהדרין הלכות לעיל כמבואר מעשה, בו שאין
ואינו  מהטומאה לפרוש שבידו כיוון זאת, בכל ב, הלכה
הריטב"א  פי (על בידיים עצמו כמטמא זה הרי פורש,
י, פרק כלאיים הלכות משנה בכסף הובא ב כא, למכות
אחר  יישוב ה פרק נזירות להלכות בביאורנו וראה ל), הלכה
א. יז, בנזיר וכן א יז, בשבועות זו הלכה ומקור לזה.

לנגיעתו.26) א.27)סמוך מב, ב.28)נזיר עמוד שם
מחולל  שהוא זה יצא מחולל, שאינו במי יחלל, "ולא
נחשב  הראשונה, בטומאה נוגע שהוא זמן שכל ועומד",
ונטמא, וחזר מהטומאה כשפירש אבל אחת, לטומאה הכול
וחלה  חוזרת והשנייה הקודמת, הטומאה נסתלקה הרי
המת  מן שפירש בשעה הסבירו: שם והתוספות שם). (רש"י
שהוא  שעה שבאותה טומאה, תוספת כאן יש ונגע, וחזר
אבל  ימים, שבעת יטמא בו שיגע אדם כל למת, מחובר
טומאת  אלא טמא אינו אחר, אדם בו ויגע המת מן כשפירש
כאן  אין בו והתרו במת נוגע שהוא בשעה נמצא בלבד, ערב

אחת. אלא לוקה ואינו תוספת שום

.‰È¯‰ - ÔÈ„ÈÊÓ Ì‰ÈL eÈ‰ Ì‡ :Ô‰k‰ ˙‡ ‡nËÓ‰«¿«≈∆«…≈ƒ»¿≈∆¿ƒƒ¬≈
‡Ï ¯eÚ ÈÙÏÂ ÏÚ ¯·BÚ B‡nhL ‰ÊÂ ,‰˜BÏ Ô‰k‰«…≈∆¿∆∆ƒ¿≈«¿ƒ¿≈ƒ≈…

ÏLÎÓ Ôz˙29- „ÈÊÓ B‡nhL ‰ÊÂ ,‚‚BL Ô‰k‰ ‰È‰ ; ƒ≈ƒ¿…»»«…≈≈¿∆∆ƒ¿≈ƒ
‰˜BÏ B‡nhL ‰Ê È¯‰30. ¬≈∆∆ƒ¿∆
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ואין 29) הרבה, דברים כולל זה שלאו לוקה, אינו אבל
לא  שטימאו, זה שלולא ומדובר, שבכללות. לאו על לוקים
הטומאה  אם אבל כלל, לטומאה להגיע יכול הכהן היה
חבירו  אין שם, להגיע יכול בעצמו שהכהן במקום מונחת
ומסייע  מסייע, אלא הוא אין כי וגו', עיוור" "ולפני על עובר

(רדב"ז). ממש בו ואפשר 30)אין יטמא, לא ִַָשנאמר:
שאין  בזמן חבירו, את למטמא מכוון שזה יטמא לא ְֵַלקרוא:
לא  בו קרא שוגג, הכהן שהיה כגון יטמא, לא קורא ִַָאתה
שהיה  יטמא, לא בו קורא שאתה ובזמן אחרים, את ְִֵַַָיטמא
הוא  עובר אלא יטמא, לא בו קורא אתה אין מזיד, ְֵַהכהן
בתוספתא  הדברים ומקור (רדב"ז). וגו' עיוור" "ולפני על

וכו'. הכהן את המטמא ז: הלכה ג, פרק מכות

.ÂÂÈ·‡Ï :¯Ó‡pL ;ÌÈ·B¯wÏ ‡nhÓ BÈ‡ ÏB„b Ô‰k…≈»≈ƒ«≈«¿ƒ∆∆¡«¿»ƒ
Ï‰‡a ˙n‰ ÌÚ ÒÎ BÈ‡ ÔÎÂ .‡nhÈ ‡Ï Bn‡Ïe31, ¿ƒ…ƒ«»¿≈≈ƒ¿»ƒ«≈¿…∆
‡·È ‡Ï ˙Ó ˙LÙ Ïk ÏÚÂ :¯Ó‡pL ;ÂÈ·B¯˜ elÙ‡32. ¬ƒ¿»∆∆¡«¿«»«¿…≈…»…
‡nhÈ ‡Ïa ·iÁÂ ‡·È ‡Ïa ·iÁ ‡e‰L ,z„ÓÏ ‡‰33. »»«¿»∆«»¿…»…¿«»¿…ƒ«»

·LÈÂ Ï‰‡Ï ÒÎ .˙Á‡ ‰˜BÏ - ‡O B‡ Ú‚ ?„ˆÈk≈«»«»»∆««ƒ¿«¿…∆¿»«
‰cLÏ ÒÎpL B‡ ;˙n‰ ÂÈÏÚ ˙nL „Ú ÌL34‰·z »«∆≈»»«≈∆ƒ¿«¿ƒ»≈»

Ïc‚Óe35Ú¯Ùe B¯·Á ‡·e ,36È¯‰L ,‰cM‰ ‚b ÂÈÏÚ ƒ¿»»¬≈»«»»««ƒ»∆¬≈
:ÌÈzL ‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - „Á‡k ÔÈ‡a ‰‡È·e ‰‡ÓËÀ¿»ƒ»»ƒ¿∆»¬≈∆∆¿«ƒ

‡nhÈ ‡Ï ÌeMÓe ‡·È ‡Ï ÌeMÓ37. ƒ…»…ƒ…ƒ«»

באוהל.31) הוזהר,32)כשהמת שלא הדיוט לכהן בניגוד
בלבד. יטמא" "לא על יטמא".33)אלא "לא משום

ח)34) ב, (קהלת ושדות" "שדה ארון. כעין עשוייה מרכבה
צב". עגלות נוי, "מרכבות רש"י: הסגורים 35)מפרש

הטומאה. ובין בינו ומפסיקים וגילה.36)מסביב, ַָסתר
שלא 37) בו והתרו הגג, להסיר הוא אף שסייע ומדובר,

(נזיר  מעשה עשה לא שהרי לוקה, אינו כן לא אם כי יסיר,
ובהלכות  שנכנס). כגון המתחיל דיבור שם ובתוספות א מג,
נכנס  אם "אבל רבינו: מסיים י"ח הלכה ה, פרק נזירות
חוטמו  שנכנס זמן שמאותו לביאתו, קודמת טומאתו כדרכו,
טומאה  מלא כאילו המת (=שאוהל נטמא רגליו אצבעות או
ביאה  משום חייב ואינו בטומאה), חוטמו נגע וכאילו הוא,
"לא  משום ועומד מחולל שהוא נמצא כולו", שיבוא עד
גדול, בכהן זה וכל עליו. חל יבוא" "לא איסור ואין יטמא"
לאוהל  שנכנס הדיוט כהן אבל יבוא", "לא על שהוזהר
מוזהר  שאינו אחת, אלא חייב אינו הגג, עליו ופרעו בשידה

בלבד. ייטמא" "לא על אלא

.ÊÌ„wÓ ‡ÓË38e¯˙‰ Ì‡ ,Ï‰‡Ï ÒÎ Ck ¯Á‡Â ƒ¿»ƒ…∆¿««»ƒ¿«¿…∆ƒƒ¿
Ba39‰‡Èa‰ ÏÚ Û‡ ‰˜BÏ -40. ∆«««ƒ»

נשאו.38) או במת יבוא".39)שנגע "לא משום
על 40) גם לוקה הקודמת מהטומאה שפירש שמאחר

אלא, הדיוט, כהן לגבי ד, הלכה לעיל כמבואר השנייה,
אם  כי יטמא", "לא משום בו להתרות צריך הדיוט שבכהן
עליו, מוזהר הוא שאין ילקה, לא יבוא" "לא משום בו התרו
לו  הראוי בלאו אותו יזהירו לא אם מועילה, התראה ואין
המתחיל  דיבור ב ב, קטן, מועד בתוספות וראה  (רדב"ז),

מתרינן. מאי משום

.Á‡nhÓ ‰Ê È¯‰ - C¯ca ‰ÂˆÓ ˙Óa Ú‚tL Ô‰k…≈∆»«¿≈ƒ¿»«∆∆¬≈∆ƒ«≈

B¯·˜Ïe BÏ ‡nh‰Ï ·iÁ ÏB„b Ô‰k elÙ‡ .BÏ41È‡Â . ¬ƒ…≈»«»¿ƒ«»¿»¿¿≈
C¯ca CÏLÓ ‰È‰L Ï‡¯OiÓ „Á‡ ?‰ÂˆÓ ˙Ó e‰Ê∆≈ƒ¿»∆»ƒƒ¿»≈∆»»À¿»«∆∆

¯·c .ÔÈ¯·B˜ BÏ ÔÈ‡Â42‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰ÎÏ‰ ‰Ê43‰na . ¿≈¿ƒ»»∆¬»»ƒƒ««»»«∆
,¯Á‡ BnÚ ÔÈ‡Â Bc·Ï Ô‰k‰ ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«…≈¿«¿≈ƒ«≈
Ì‡ Ï·‡ ;‰BÚ BÏ ÔÈ‡Â C¯ca ÌL ‡¯˜ elÙ‡Â«¬ƒ»»»«∆∆¿≈∆¬»ƒ
,‰ÂˆÓ ˙Ó ‰Ê ÔÈ‡ - B˙B‡ ÌÈBÚ ÌÈ¯Á‡ ‡¯˜iLk¿∆ƒ¿»¬≈ƒƒ≈∆≈ƒ¿»

Ba e˜ÒÚÈÂ e‡B·ÈÂ ÌÈ¯Á‡Ï ‡¯˜È ‡l‡44. ∆»ƒ¿»«¬≈ƒ¿»¿««¿

א.41) מז, בנזיר ודבר.42)משנה תימן: יד בכתב
"לנפש 43) דרשו: כהנים" וב"תורת מסיני. למשה שנתקבל

(=יש  שם שעמיו בזמן - א) כא, (ויקרא בעמיו ייטמא לא
שם  ובנזיר מצוה", למת הוא מיטמא מיטמא, אינו אנשים)
- יא) (שם, יבוא לא מת נפשות כל "ועל דרשו: ב עמוד
כהן  ומה הוא, וחומר קל ברחוקים, אי מדבר? הכתוב במה
מיטמא  שאינו גדול כהן לרחוקים, מיטמא אינו הדיוט...
ולאביו  מדבר, הכתוב בקרובים אלא דין... אינו לקרובים
מצוה". למת הוא מיטמא הא מיטמא, דאינו הוא

מת 44) זה אין אותו עונים ואחרים "קורא ב פט, יבמות
מצוה".

.Ë‚Ùe C¯ca ÔÈÎl‰Ó ¯ÈÊÂ Ô‰k eÈ‰‰ÂˆÓ ˙Óa eÚ »…≈¿»ƒ¿«¿ƒ«∆∆»¿¿≈ƒ¿»
˙M„˜ B˙M„˜ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,¯ÈÊp‰ Ba ˜qÚ˙È -ƒ¿«≈«»ƒ¿ƒ∆≈¿À»¿À«

ÌÏBÚ45Ô‰k ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰k‰ Ba ‡nhÈ Ï‡Â , »¿«ƒ«»«…≈««ƒ∆…≈
‡nhÈ - ËBÈ„‰ Ô‰ÎÂ ÏB„b Ô‰k ‰È‰ .ËBÈ„‰∆¿»»…≈»¿…≈∆¿ƒ«»

ËBÈ„‰‰46¯Á‡˙Ó - ‰ÏÚÓa B¯·Á ˙‡ Ì„Bw‰ ÏÎÂ . «∆¿¿»«≈∆¬≈¿«¬»ƒ¿«≈
‰‡ÓËa47Ô‚Òe .48‰ÓÁÏÓ ÁeLÓ ÌÚ49˙Óa eÚ‚tL ¿À¿»¿»ƒ¿«ƒ¿»»∆»¿¿≈

Ô‚q‰ ‡nhÈ Ï‡Â ,‰ÓÁÏÓ ÁeLÓ ‡nhÈ - ‰ÂˆÓ50. ƒ¿»ƒ«»¿«ƒ¿»»¿«ƒ«»«¿»

נזיר 45) היה ואפילו יום, שלושים אלא אינה נזירות שסתם
אין  - שמשון כנזירות - עולם נזירות ונזירותו הבטן מן
הדיוט, לכהן בניגוד אביו, הזרת ידי על אלא ַַָקדושתו
ז, פרק נזיר ובירושלמי (רדב"ז), מאליו לו באה שקדושתו
תורה  זו מרחם? אביו שהקדישו עצמך, "הגע אמרו א הלכה
נזיר  והדרת בתורה, מפורשת כהן קדושת - תורה" אינו וזו
הלכות  וראה הקבלה. מפי הלכה אלא אינה אביו, ידי על

י"גֿי"ד. הלכה ב, פרק והשווה 46)נזירות א, מז, נזיר
י"ג. הלכה ז, פרק נזירות כלי 47)הלכות ובהלכות

מעלות  שמונה רבינו מונה י"ט הלכה ד, פרק המקדש
ומרובה  בגדים, למרובה קודם המשוח גדול כהן בכהנים:
קרי  מחמת והעובר קרי, מחמת שעבר למשוח קודם בגדים
מלחמה, משוח לכהן קודם וזה מום, מחמת לעובר קודם
גם  רבינו כתב [=כן לקתיקון קודם וסגן לסגן קודם וזה
אינו  זה אבל ב). משנה ה פרק (בשקלים המשניות בפירוש
בירושלמי  שאמרו ממה גם רבינו ולמדו שם בהוריות
וקתליקון  לקתליקון נותן שאמרכל ב, הלכה ה פרק שקלים
בין  והוא לאמרכל. קודם שקתליקון הרי גדול, לכהן נותן
לראש  - וזה לגזבר, - וזה לאמרכל, - וזה לאמרכל.], הסגן
משאר  הדיוט לכהן קודם וזה אב, בית לראש - וזה משמר,

כמו 48)הכהנים. הגדול, הכהן תחת אותו שממנים
לימין  ועומד ממונה, וגם סגן הנקרא והוא למלך, המשנה

ט"ז). הלכה (שם תמיד הגדול אותו 49)הכהן שמושחים
בשעת  העם אל לדבר אותו וממנים המשחה, בשמן
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ז, פרק מלכים הלכות ולקמן בֿד, כ, דברים ראה המלחמה,
א. שאם 50)הלכה הכיפורים, יום לעבודת ראוי שהסגן

ואילו  תחתיו, ומשמש הסגן נכנס הגדול בכהן פסול יארע
ב  מז, (נזיר למלחמה אלא אינו מינויו עיקר מלחמה משוח

מלחמה). משוח המתחיל דיבור שם ובתוספות

.È‡ÈO51.ÌÈ‰k elÙ‡ ,BÏ ÔÈ‡nhÓ Ïk‰ - ˙nL »ƒ∆≈«…ƒ«¿ƒ¬ƒ…¬ƒ
ÔÈ·iÁ Ïk‰L ÈtÓ ,ÏkÏ ‰ÂˆÓ ˙Ók e‰e‡OÚ¬»¿≈ƒ¿»«…ƒ¿≈∆«…«»ƒ

B„B·Îa52ÂÈÏÚ ÔÈB‡ Ïk‰ ÔÎÂ .53. ƒ¿¿≈«…¿ƒ»»

א,51) פרק סנהדרין בהלכות רבינו וכדברי הסנהדרין, ראש
החכמים  אותו שקוראים והוא הישיבה ראש "הוא ג: הלכה

מקום". בכל ומפרש 52)נשיא נשיא" "דמית ב ע, פסחים
פרק  נזיר ובירושלמי בו. להתעסק ישראל לכל ומצוה רש"י:
רבי  הכריז הנשיא, יהודה רבי כשנפטר אמרו: א הלכה ז,
נשיא  של אחותו על ואפילו היום". כהונה "אין ינאי:
לפי  מצוה", כמת אותם עשו "במיתתם שם: אמרו שנפטרה
אדם, בכל אלא בלבד, וקרובים ביורשים הנשיא כבוד שאין
שנינו: ב קג, ובכתובות משנה). (כסף כקרוביו שכולם
כהן  חיים רבי ומפרש קדושה" בטלה רבי שמת היום "אותו
אומר: והיה כהונה, לקדושת שהכוונה שם, בתוספות
לו". מיטמא הייתי תם רבינו כשנפטר הייתי "אלמלי

שותים 53) ולא בשר אוכלים אין לקבורתו עד מיתתו שביום
ובירושלמי  ו. הלכה ד, פרק לקמן המבואר האונן כדין יין,
בשר  ואכלו לרבם, שנטמאו כהנים לתלמידים בקשר שם,
למה  אתם אבלים "אם ואמר: חמא רבי התפלא יין, ושתו
ב, פרק חגיגה בירושלמי ואמרו יין"! ושתיתם בשר אכלתם
והקריבו  אוננים ישראל כל והיו בעצרת מת "דוד ג: הלכה

למחר".

.‡È:¯Ó‡pL .˙Ó ˙‡ÓË ÏÚ e¯‰Ê‰ ‡Ï Ô¯‰‡ ˙Ba¿«¬……À¿¬«À¿«≈∆∆¡«
Ô¯‰‡ ˙Ba ‡ÏÂ - Ô¯‰‡ Èa ÌÈ‰k‰ Ï‡ ¯Ó‡54ÔÎÂ . ¡…∆«…¬ƒ¿≈«¬…¿…¿«¬…¿≈

ÌÈÏÏÁ‰55„Ú - Ô¯‰‡ Èa :¯Ó‡pL .‡nh‰Ï ÔÈ¯zÓ «¬»ƒÀ»ƒ¿ƒ«»∆∆¡«¿≈«¬…«
Ìe‰Îa eÈ‰iL56. ∆ƒ¿¿ƒ»

ב.54) לה, לכהן.55)קידושין מגרושה שנולדו
"אבל 56) י: הלכה י"ט, פרק ביאה איסורי הלכות השווה

אל  אמור שנאמר: למתים, ומיטמא כזר... הוא הרי חלל...
שיהיו  עד אהרן, בני שהם פי על אף - אהרן בני הכהנים
יכול  אהרן, "בני שם: כהנים" ב"תורת ומקורו בכיהונם",
לרבות  ומניין חללים, יצאו הכהנים, לומר: תלמוד חללים?
בכיהונם  הם שהרי אהרן", בני לומר תלמוד מומים, בעלי
לחלל  בניגוד כב, כא, בויקרא ככתוב קדשים, אכילת לעניין
(הלכות  דבר" לכל "כזר הוא שהרי קדשים, באכילת שאסור
שם). ביאה איסורי בהלכות וכן ז, הלכה ו, פרק תרומות

ח. הלכה י"א, פרק הקרבנות מעשה הלכות וראה

.·È‡lL ÌÈ¯‰ÊÓ ÌÈÏB„b‰ È¯‰ - ÔË˜ Ô‰k…≈»»¬≈«¿ƒÀ¿»ƒ∆…
e‰e‡nËÈ57ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ - BÓˆÚÓ ‡nh‰Ï ‡a Ì‡Â . ¿«¿¿ƒ»¿ƒ«»≈«¿≈≈ƒ

BLÈ¯Ù‰Ï ÂÈÏÚ ÔÈeˆÓ58BÎpÁÏ CÈ¯ˆ ÂÈ·‡ Ï·‡ . ¿Àƒ»»¿«¿ƒ¬»»ƒ»ƒ¿«¿
‰M„˜a59. ƒ¿À»

להזהיר 57) - אליהם" "ואמרת שנאמר: א קיד, יבמות
שם. כמבואר בידיים, יטמאוהו שלא הקטנים, על גדולים

מצווה 58) דין בית אין נבילות אוכל קטן הוא: כלל
י"ז, פרק אסורות מאכלות הלכות והשווה (שם). להפרישו

כ"ז. המצוות,59)הלכה כל בקדושת וכן כהונה בקדושת
דרכו, פי על לנער חנוך ו): כב, (משלי שנאמר משום

כ"ח. הלכה שם רבינו וכדברי

.‚È‰‡ÓËÏ BlL ˙Bn‡ Úa¯‡ OÙBz ˙Ó60Ô‰k ÏÎÂ . ≈≈«¿««∆¿À¿»¿»…≈
.˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ˙Bn‡ Úa¯‡ CB˙Ï ÒÎpL∆ƒ¿«¿«¿«««ƒ«««¿

Ò¯t‰ ˙È·Ï ÒÎ Ì‡ ÔÎÂ61ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ‡ˆÈ B‡ ,62, ¿≈ƒƒ¿«¿≈«¿»»»»»»∆
‰Òe·z Ì„a ‡ÓËpL B‡63˜ÙB„·e ÏÏB‚a B‡ ,64 ∆ƒ¿»¿«¿»¿≈¿≈

Ô‰L ÈtÓ ,˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆«ƒ«««¿ƒ¿≈∆≈
˙‡ÓË ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,Ì‰È¯·c ÏL ˙B·‡»∆ƒ¿≈∆¿∆≈«¿¿ƒ¿À¿«

˙Ó65ÔÓ ‰˜BÏ - ˙B¯·w‰ ˙È·Ï ÒÎ Ì‡ Ï·‡ . ≈¬»ƒƒ¿«¿≈«¿»∆ƒ
‰¯Bz‰66. «»

לו,60) להתקרב טהרות אוכלי יתרגלו שלא כדי מדבריהם.
ויאהילו  יד יפשטו שמא לחוש ויש האהילו, שלא ויסברו
קריאת  הלכות והשווה וברש"י), א מד, (סוטה ירגישו ולא
אמות, ארבע שתופס לקבר הדין והוא ב. הלכה ג, פרק שמע
שם  בסוטה כמבואר להיכר, סביבותיו מחיצות עשו לא אם
המתחיל  דיבור א יב, בתרא לבבא ברש"י וראה (רדב"ז).

בעפרה,61)פרץ. עצמות ואבדו קבר בה שנחרש שדה
התגלגלה  שמא רוח, לכל מהקבר אמות מאה מטמאה והיא
א). משנה י"ז, פרק (אהלות החרישה ידי על כשעורה עצם

ב 62) טו, (שבת אווירה ועל גושה על טומאה שגזרו
י"א). הלכה י"א, פרק מת טומאת לשון 63)והלכות

מחיים  רביעית מקצת מיתה בשעת מהגוף דם שזב תערובת.
ב, פרק (אהלות מיתה לאחר והשאר מטמאה) (=שאינה

ב). הקבר 64)משנה פי בה שסותמים גדולה, אבן - גולל
שהגולל  ומזה, מזה גדולות אבנים שתי - דופק מלמעלה;
המת  ודופקות דוחקות שהן על כך, ונקראו עליהן, נשען
ד). משנה ב, פרק (אהלות אחד" יום "ודפקום מלשון סביב,

י"גֿט"ז.65) הלכה ב, על 66)פרק מאהיל הוא שהרי
"או  טז) יט, (במדבר ככתוב באוהל, מטמא והקבר הקבר,
הלכה  ב, פרק מת טומאת הלכות וראה בקבר" או במת...
אלא  להיכנס דרך שם כשאין אלא זה אין הרדב"ז: וכתב טו.
ולא  הקברות לבית להיכנס דרך יש אם אבל הקברות, על
בתוך  עבר ואם תורה, דין לוקה אינו ממש, הקבר על יאהיל
לא  אמותיו לארבע ומחוץ מדבריהם, לוקה אמותיו ארבע

כלל. נטמא

.„È‰ˆeÁa B‡ Ò¯t‰ ˙È·a ‡nh‰Ï Ô‰ÎÏ ¯zÓÀ»¿…≈¿ƒ«≈¿≈«¿»¿»
.‡È‰ ‡l‡ C¯c ÌL ÔÈ‡L ÔÓÊa ,‰ÂˆÓ ¯·„Ï ı¯‡Ï»»∆ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿«∆≈»∆∆∆»ƒ

‰¯Bz „ÓÏÏ B‡ ‰M‡ ‡OÏ CÏ‰L ÔB‚k67Èt ÏÚ Û‡ . ¿∆»«ƒ»ƒ»ƒ¿…»««ƒ
Ïk‰ ÔÓ ‡Ï - Ï‡¯OÈ ı¯‡a ep„nÏiL ÈÓ ÌL LiL∆≈»ƒ∆¿«¿∆¿∆∆ƒ¿»≈…ƒ«…
Ì‰È¯·cÓ ‰‡ÓËa ‡nhÓ ÔÎÂ .„ÓÏÏ ‰ÎBÊ Ì„‡»»∆ƒ¿…¿≈ƒ«≈¿À¿»ƒƒ¿≈∆

˙Bi¯a‰ „B·ÎÏ68- Ò¯t‰ ˙È·a CÏ‰L Ï·‡ ?„ˆÈk . ƒ¿«¿ƒ≈«»≈∆»«¿≈«¿»
ÔÈ‚l„Ó ÔÎÂ .BÓÁÏ ÌL ÂÈ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ Ïk‰69ÏÚ «…¿ƒ«¬»»¿«¬¿≈¿«¿ƒ«

Ï‡¯OÈ ÈÎÏÓ ˙‡¯˜Ï ÌÈ˙Ó ÏL ˙BB¯‡ Èab70elÙ‡Â . «≈¬∆≈ƒƒ¿««¿≈ƒ¿»≈«¬ƒ
ÈÎÏÓ ÔÈ·Ï ÌÈa ÔÈÁ·‰Ï È„k ,ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÈÎÏÓ«¿≈¿≈»ƒ¿≈¿«¿ƒ≈»¿≈«¿≈

ÔÓB˜ÓÏ Ô„B·k ¯ÊÁiLk Ï‡¯OÈ71‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ¿»≈¿∆«¬…¿»ƒ¿»¿≈…«≈
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ÌÚ Ôe„Ï Ì‰È¯·c ÏL ‰‡ÓËa ‡nhÓ ÔÎÂ .‰Êa»∆¿≈ƒ«≈¿À¿»∆ƒ¿≈∆»ƒ
¯Ú¯ÚÏe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰72ÏÈvÓ ‡e‰L ÈtÓ ,Ô‰nÚ »¿≈»ƒ¿«¿≈ƒ»∆ƒ¿≈∆«ƒ

Ì„iÓ73‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .74. ƒ»»¿≈…«≈»∆

לצידן 67) שהלך הכהן ביוסף "מעשה א יג, זרה עבודה
ללמוד  המתחיל דיבור שם התוספות וכתבו תורה", ללמוד
לחזור  כשדעתו אלא לחוץֿלארץ, לצאת מותר שאינו תורה,
(כתובות  אמרו הרי לחזור דעתו אין אם אבל לארץֿישראל,
(שהלך  ומת גויה נשא (היבם) זה של אחיו "אם א): קיא,
המקום  ברוך גוייה), נשא וכאילו לחו"ל, ישראל מארץ
הלכה  ה, פרק מלכים בהלכות וכן אחריו"? ירד והוא שהרגו

לא68ֿ)ט. ודוחה הבריות כבוד שגדול ב יט, ברכות
דבריהם. של שם 69)תעשה ורש"י ודורכים, קופצים

לארון. מארון מדלגים ולראות 70)מפרש: פניהם לקבל
יבחין"71)בכבודם. יזכה "שאם שם: הגמרא כלשון

לראות  הבא, לעולם יזכה "שאם ב) ט, (שם רש"י ומפרש
על  יותר גדולתם הרבה כמה יבחין ישראל, של גדולתם
דבר  כי מדבריהם, אלא אינה ארון וטומאת עכשיו". האומות
ושאין  הטומאה, בפני חוצץ טפח חלל בו שיש אוהל תורה
ובוקעת  רצוצה" "טומאה שנקראת חוצץ, אינו טפח חלל בו
בהם  שיש על וגזרו טפח, חלל בהם יש ארונות ורוב ועולה.
(שם  חכמים גזרו לא מלכים כבוד ומשום בהם, שאין משום

ב). נכסים 72)יט, על משפטם בבית ערעור להגיש
שלו. והם הגוי בם שגזלו 73)שמחזיק שלו, את מציל

וכן  א יג, זרה (עבודה בתחילה סחורה לעשות ולא ממנו,
א). מז, כ"ה:74)בעירובין הלכה ד, פרק שמחות ראה

את  ולעבר החודש, את לקדש נפשות, ולדיני ממונות "לדיני
השנה".

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הרי 1) שהגוסס ובקבורה. במתים ישראל מנהג בו מתבאר

לא  ועדיין לפניו מוטל שמתו מי דין דבר. לכל כחי הוא
לאבלו. הראשון ביום בהם אסור שהאבל דברים נקבר,

.‡:‡e‰ Ck ‰¯e·˜·e ÌÈ˙Óa Ï‡¯OÈ ‚‰Óƒ¿«ƒ¿»≈¿≈ƒƒ¿»»
ÔÈˆn‡Ó2˙Ó ÏL ÂÈÈÚ3ÔÈ¯LB˜ - ÂÈt ÁzÙ Ì‡Â . ¿«¿ƒ≈»∆≈¿ƒƒ¿«ƒ¿ƒ

ÔÈ˜˜BÙe .ÂÈÈÁÏ ˙‡4ÂÈ·˜ ˙‡5ÔÈÁÈ„nL ¯Á‡ ∆¿»»¿ƒ∆¿»»««∆¿ƒƒ
B˙B‡6ÌÈÓOa ÈÈÓa B˙B‡ ÔÈÎÒÂ .7.B¯ÚO ÔÈÊÊB‚Â . ¿»ƒ¿ƒ≈¿»ƒ¿¿ƒ¿»

ËeÁa ÔÈ¯eÙz ÔÈÎÈ¯Îz B˙B‡ ÔÈLÈaÏÓe8t ÏLÔzL «¿ƒƒ«¿ƒƒ¿ƒ¿∆ƒ¿»
ÌÈ·Ï9ÌÈÓÎÁ e‚‰Â .ÌÈ¯˜È Ô‰ÈÓ„ eÈ‰È ‡ÏÂ . ¿»ƒ¿…ƒ¿¿≈∆¿»ƒ¿»¬¬»ƒ

BÏ ÔÈ‡L ÈÓ ˙‡ Li·Ï ‡lL ,ÊeÊ ‰ÂL ¯„eÒa10. ¿»»∆∆…¿«≈∆ƒ∆≈
Ì‰ÈtL ÌÈiÚ‰ ˙‡ Li·Ï ‡lL ,˙n‰ Èt ÔÈqÎÓe¿«ƒ¿≈«≈∆…¿«≈∆»¬ƒƒ∆¿≈∆

·Ú¯a ÔÈ¯ÁLÓ11. À¿»ƒ¿»»

מעמצין,2) מ"ה) פכ"ג, (שבת המשנה ולשון סוגרים.
טו). לג, (ישעיה עיניו" "ועוצם שנאמר 3)מלשון כענין

עיניך". על ידו ישית "ויוסף ד) מו, סותמים.4)(בראשית
סי'5) יו"ד ל'טור' ('פרישה' ויתפח הרוח בהם יכנס שלא

העם 6)שנב). יקוץ שלא כדי זוהמתו, ממנו להעביר
שם). יוסף' ('בית בטהרה 7)בטלטולו שיבוא כדי

הכנסת  לבית שבת בכל לילך רגיל שהיה כדרך למנוחה,
הזה  המנהג כל רבינו קיבל הרדב"ז ולדעת שם). ('פרישה'

בתשובותיהם. זו 8)מהגאונים תיבה תימן, ובכתבֿיד
של 9)איננה. בצוואתו ג, הלכה ט פרק כלאים ירושלמי

יאשיה. גמליאל 10)רבי רבן שבא "עד ב: כז, קטן מועד
אחריו  העם ונהגו פשתן, בכלי ויצא בעצמו ראש קלות ונהג
בתכריכין  נהגו עכשיו הרדב"ז: וכתב פשתן". בכלי לצאת
קיא, (כתובות שאמרו מה על וסמכו זוז), (=מאה מנה של
חוששים  ואין במלבושיהם", שיעמדו צדיקים "עתידים ב):
על  מוטל הוא הרי משגת ידו שאין שמי העניים, לתקנת
שם, למו"ק יוסף' וב'נמוקי כבודו. לפי אותו ויקברו הציבור
מכירים  וחשובים, למת נאים תכריכין העושה כל מדגיש:
ברכה. עליו ותבוא המתים, בתחיית מודה שהוא בו

יתביישו 11) שלא חיים לעניים והכוונה הבצורת, מחמת
א). כז, קטן (מועד

.·ÔÈ·‰Ên‰ ÌÈ„‚·e ÈLÓ ÏL ÔÈÎÈ¯Î˙a ¯a˜Ï ¯eÒ‡Â¿»ƒ¿…¿«¿ƒƒ∆∆ƒ¿»ƒ«À¿»ƒ
e‰fL ;Ï‡¯OÈaL ‡ÈOÏ elÙ‡ ,ÔÈÓe˜¯‰12˙eq‚ »¿ƒ¬ƒ¿»ƒ∆¿ƒ¿»≈∆∆«

‰˙ÁL‰Â ,Áe¯‰13.ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ‰OÚÓe , »«¿«¿»»«¬≈¿≈»ƒ
ÔÈÏ·BÒÂ14˙n‰ ˙‡15Û˙k‰ ÏÚ16.˙B¯·w‰ ˙Èa „Ú ¿¿ƒ∆«≈««»≈«≈«¿»

שזו.12) תימן: המשבר 13)בכת"י שכל כלים, השחתת
לקמן  כמבואר תשחית", ב"לא עובר בגדים, וקורע כלים
"מוטב  הכ"ה: פי"ד, לקמן רבינו ולשון ה"י. פ"ז מלכים הל'
וכו'. ותולעה" לרימה ישליכם ואל לעניים לתתם

מיטתו.15)נושאים.14) על סוסים,16)מוטל על ולא
הרמב"ן, בשם ויחי פ' שועיב, אבן ר"י בדרשות נמצא כן כי
נ, (בראשית ככתוב כתף, על כיֿאם בבהמות לישא שלא
על  לשאתו הצורך כי כנען", ארצה בניו אותו "וישאו יג):
על  אותו "וישאו כ) יד, (מלכיםֿב ככתוב עונש, הוא סוסים
סר  אשר "ומעת כזֿכח) כה, (ב הימים בדברי וכן הסוסים",

מהר"ן). (ציוני הסוסים" על וישאוהו אמציהו...

.‚‡nL ,Ïcq‰ ˙ÏÈÚa ÔÈ¯eÒ‡ ‰hn‰ È‡OBÂ¿¿≈«ƒ»¬ƒƒ¿ƒ«««¿»∆»
·kÚ˙Ó ‡ˆÓÂ ,Ô‰Ó „Á‡ ÏL BÏcqÓ ‰Úeˆ¯ ˜Òtzƒ»≈¿»ƒ«¿»∆∆»≈∆¿ƒ¿»ƒ¿«≈

‰Âˆn‰ ÔÓ17. ƒ«ƒ¿»

להם 17) שהיו בזמנם דוקא וזה ה"א. פ"ג, ברכות ירושלמי
שהכל  בזמננו, אבל המיטה. לשאת מיוחדים כתפים
וכן  (כסףֿמשנה), סנדל בנעילת איסור אין לישא, מסייעים

ג. סעיף שנח סי' ביו"ד

.„˙B¯ÚÓ ¯ÙÚa ÔÈ¯ÙBÁÂ18Cek ÔÈOBÚÂ ,19„ˆa ¿¿ƒ∆»»¿»¿ƒ¿«
‰ÏÚÓÏ ÂÈÙe Ba B˙B‡ ÔÈ¯·B˜Â ,‰¯Ún‰20ÔÈ¯ÈÊÁÓe , «¿»»¿¿ƒ»»¿«¿»«¬ƒƒ

Ô‰Ï LÈÂ .ÂÈÏÚ ÌÈ·‡‰Â ¯ÙÚ‰21ÏL ÔB¯‡a ¯a˜Ï ∆»»¿»¬»ƒ»»¿≈»∆ƒ¿…¿»∆
ÌBÏLa CÏ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡ B˙B‡ ÔÈeÏÓ‰Â .ıÚ22. ≈¿«¿«ƒ¿ƒ≈¿»

:¯Ó‡pLÔÈiˆÓe .ÌBÏLa EÈ˙·‡ Ï‡ ‡B·z ‰z‡Â ∆∆¡«¿«»»∆¬…∆¿»¿«¿ƒ
˙B¯·w‰ ˙Èa Ïk ˙‡23LÙ ÔÈB·e ,24.¯·w‰ ÏÚ ∆»≈«¿»ƒ∆∆««∆∆

,Ì‰È˙B¯·˜ ÏÚ LÙ Ì‰Ï ÌÈBa ÔÈ‡ ÌÈ˜Ècv‰Â¿««ƒƒ≈ƒ»∆∆∆«ƒ¿≈∆
ÌB¯ÎÊ Ì‰ Ì‰È¯·cL25¯w·Ï Ì„‡ ‰ÙÈ ‡ÏÂ . ∆ƒ¿≈∆≈ƒ¿»¿…ƒ¿∆»»¿«≈

˙B¯·w‰26. «¿»

אותו 18) קוברים היו "בראשונה ה"ה: פ"א, מו"ק ירושלמי
מהר. הבשר שיתאכל כדי מארך 19)במהמורות", חלל

וב"תפארת  מ"ו, פ"א (מו"ק ארגז כמין המערה, בכותל וצר
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ב. ק, בבאֿבתרא וראה שם). א 20)ישראל" עד, שם
מושכב  איזהו ה"ג: פ"ט נזיר ובירושלמי אפרקיד". "וגנו

לבו. על וידיו מופשטות רגליו להם,21)כדרכו? מותר
פ"ט  כלאים ובירושלמי בארון, לקברו אין לכתחילה אבל
תכריכין, עלי תרבו אל ציוה: הקדוש שרבינו מצינו ה"ג,
בעפר  המובחר מן שמצוה למדנו בארץ, נקוב ארוני ויהא
אל  שב והכל העפר, מן היה "הכל לזה: רמז (רדב"ז). ממש
האדם" ב"תורת הרמב"ן וכפירוש כ) ג, (קהלת העפר"
הגר"א  (ביאור לארץ בחוץ ואפילו מצוה, בקרקע שהקבורה
יש  מעיר: א, סעיף שסג סי' וביו"ד ג). ס"ק שסב סי' ליו"ד
ככתוב: מכפר, א"י שעפר בקבר, א"י מעפר לתת נוהגים
ג. אות ויחי פ' תנחומא מדרש וראה עמו. אדמתו וכפר

א.22) כט, קטן וכן 23)מועד שי"א, וניציאה בדפוס
כדי  בסיד, הקברות את סדים הקברות. את תימן: בכת"י
טו) לט, (יחזקאל לדבר רמז תרומה, אוכלי שם יגשו שלא
א). ה, (מו"ק ציון" אצלו ובנה אדם עצם "וראה

מ"ה.24) פ"ב שקלים לזכרון, שם,25)מצבה ירושלמי
מה  לעולם, שמניחים דבריהם משה": ה"פני ומפרש

זכרונם. הם - תורה בדברי את 26)שחידשו בזה לפקוד
ומעשיהם  דבריהם ע"י נזכרים הם בזה. צורך אין כי זכרם,

בכסףֿמשנה). הובא (ריב"ש הטובים

.‰ÒÒBb‰27¯·c ÏÎÏ ÈÁk ‡e‰ È¯‰ -28ÔÈ¯LB˜ ÔÈ‡ . «≈¬≈¿«¿»»»≈¿ƒ
˙BÎzÓ ÈÏk ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡Â ,ÂÈ·˜ ÔÈ˜˜Bt ÔÈ‡Â ,ÂÈÈÁÏ¿»»¿≈¿ƒ¿»»¿≈«ƒƒ¿ƒ«»
,B˙B‡ ÔÈÎÒ ‡ÏÂ ,Át˙È ‡lL B¯eaË ÏÚ ¯˜Ó ÈÏÎe¿ƒ≈«««∆…ƒ¿«¿…»ƒ

ÏÁ‰ ÏÚ B˙B‡ ÔÈÏÈhÓ ‡ÏÂ ,B˙B‡ ÔÈÁÈ„Ó ‡ÏÂ29‡ÏÂ ¿…¿ƒƒ¿…«ƒƒ««…¿…
‰Ê È¯‰ - Ba Ú‚Bp‰Â .˙eÓiL ‰ÚL „Ú ,ÁÏn‰ ÏÚ««∆««»»∆»¿«≈«¬≈∆

ÌÈÓc CÙBL30ÔÂÈk ,ÛËÙËnL ¯Ï ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ . ≈»ƒ¿»∆∆¿≈∆¿«¿≈≈»
˙‡ÈˆÈ ÌÚ ÂÈÈÚ ın‡Ó‰ ÏÎÂ .‰aÎÈ Ì„‡ Ba ÚbiL∆ƒ«»»ƒ¿∆¿»«¿«≈≈»ƒ¿ƒ«

ÌÈÓc CÙBL ‰Ê È¯‰ - LÙ31,ËÚÓ ‡‰LÈ ‡l‡ ; ∆∆¬≈∆≈»ƒ∆»ƒ¿∆¿«
ÛlÚ˙ ‡nL32ÔÈˆÏBÁ ‡ÏÂ ,ÂÈÏÚ ÔÈÚ¯B˜ ÔÈ‡ ÔÎÂ . ∆»ƒ¿«≈¿≈≈¿ƒ»»¿…¿ƒ

Û˙k33ÔB¯‡ BnÚ ÔÈÒÈÎÓ ‡ÏÂ ,ÔÈ„ÈtÒÓ ‡ÏÂ , »≈¿…«¿ƒƒ¿…«¿ƒƒƒ»
˙Èaa ÔÈÎÈ¯Î˙Â34.˙eÓiL „Ú ¿«¿ƒƒ««ƒ«∆»

למות.27) הנוטה והרי"ף 28)חולה ה"א. פ"א, שמחות
שם: יוסף' ה'נמוקי ומפרש זו, ברייתא מביא פ"ג למו"ק
לביתו, להכנס רשאי וכהן ולמתנה, גט, ליתן - דבר לכל

למיתה. גוססים שרוב יסריח.29)אע"פ שלא
מיתתו.30) את מקרב ב.31)שהוא קנא, שבת
הוא.32) חי מן 33)ועדיין זרועיו ומוציא כתפו "חולץ

(רי"ף  מגולין" כתפו עם זרועו ונמצא חלוק, של הקרע
ג. הלכה פ"ח, לקמן וראה כב), לדף פ"ג, למו"ק

ה"ה).34) שם (שמחות מיתתו ותתקרב להבעיתו שלא

.Â¯Á‡ ˙È·a ÏÎB‡ - ÂÈÙÏ ÏhÓ B˙nL ÈÓ35ÔÈ‡ . ƒ∆≈À»¿»»≈¿«ƒ«≈≈
¯·„ BÏ ÔÈ‡ .ÏÎB‡Â ‰ˆÈÁÓ ‰OBÚ - ¯Á‡ ˙Èa BÏ«ƒ«≈∆¿ƒ»¿≈≈»»
ÔÈ·e Ck ÔÈ·e .ÏÎB‡Â ÂÈt ¯ÈÊÁÓ - ‰vÈÁÓ ˙BOÚÏ«¬¿ƒ»«¬ƒ»»¿≈≈«≈

·ÒÓ BÈ‡ Ck36‰˙BL ‡ÏÂ ¯Oa ÏÎB‡ ‡ÏÂ ,ÏÎB‡Â «≈≈≈¿≈¿…≈»»¿…∆
ÔÈÈ37C¯·Ó BÈ‡Â .38ÔnÊÓ BÈ‡Â39ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡Â , «ƒ¿≈¿»≈¿≈¿«≈¿≈¿»¿ƒ

ÂÈÏÚ40ÂÈÏÚ ÔÈnÊÓ ÔÈ‡Â41ÚÓL ˙‡È¯wÓ ¯eËÙe . »»¿≈¿«¿ƒ»»»ƒ¿ƒ«¿«
ÔÈlÙzÓe ‰lÙz‰ ÔÓe42˙B¯eÓ‡‰ ˙BˆÓ ÏkÓe ƒ«¿ƒ»ƒ¿ƒƒƒ»ƒ¿»¬

‰¯Bza43˙aLa .44,ÔÈÈ ‰˙BLÂ ¯Oa ÏÎB‡Â ,·ÒÓ - «»¿«»≈≈¿≈»»¿∆«ƒ
·iÁÂ .ÂÈÏÚ ÔÈnÊÓe ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Óe ,ÔnÊÓe C¯·Óe¿»≈¿«≈¿»¿ƒ»»¿«¿ƒ»»¿«»
LÈÓLzÓ ıeÁ ,‰¯Bza ˙B¯eÓ‡‰ ˙BˆÓ ÏÎa¿»ƒ¿»¬«»ƒ«¿ƒ

‰hn‰45¯Oa ÏÎ‡Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ˙n‰ ¯a˜ . «ƒ»ƒ¿««≈¬≈∆À»∆¡…»»
ÈÎ‡ ˙B¯LÏ È„k ,ËÚÓ ÔÈÈ ˙BzLÏÂÏ·‡ ,ÂÈÚÓaL ‰Ï ¿ƒ¿«ƒ¿«¿≈ƒ¿¬ƒ»∆¿≈»¬»

˙BÂ¯Ï ‡Ï46. …ƒ¿

וברש"י).35) ב יז, (ברכות לרש" כ"לועג נראה יהא שלא
מיטה 36) ועל השמאלי צדו על בחשיבות, המסובים כדרך

שם). ולא 37)(רש"י וקבורתו, המת בצרכי לעסוק שעליו
ד"ה  ב כג, למו"ק (תוספות יתירה ושתיה באכילה להמשך

אוכל). המוציא.38)ואינו המזון.39)ברכת ברכת
המזון.40) ברכת אחרים לו שיברכו צריך אינו 41)אין

לברכות  (רש"י בזימון המזון ברכת לברך שלשה על מצטרף
א). מלכות 42)יח, עול קבלת בהן יש אלו שמצוות אע"פ

והעוסק  מתו, בקבורת וטרוד הואיל מהן, פטור - שמים
המצוה. מן פטור פ"ג 43)במצוה שם ובירושלמי שם.

לו, שומעים אין עצמו על להחמיר רצה "אם שנינו: ה"א,
שישא  מי לו שאין משום או מת, של כבודו מפני למה?
שמראה  מת: של כבודו מפני משה" ה"פני ומפרש משאו".
אפילו  זה, ולפי עליו. להתאבל בעיניו חשוב שאינו עצמו
עצמו. על להחמיר לו אסור בקבורתו, שיעסוק מי יש
באו"ח  וראה זה. טעם רק הזכירו ה"א, פ"י שמחות ובמסכת
בצרכי  בשבילו שישתדל מי לו יש "ואם א: סעיף עא סי'
זה  ועל בידו". מוחים אין עצמו... על להחמיר ורצה קבורה
במקום  ומתפללים, הכנסת לבית שהולכים האוננים, סומכים

שם). (ט"ז המת ומשמרים מתעסקים שאינו 44)שיש
וגם  בשבת, לקברו אסור שהרי המת, קבורת בצרכי בה טרוד
ה"ה) פ"ג, מו"ק (ירושלמי שאמרו כמו בה, מתאבלים אין
עצב  יוסיף ולא שבת; ברכת זו - תעשיר היא ה' "ברכת

אבילות". זו - בהם 45)עמה נוהגת שבצנעה שדברים
אסור  האונן ואפילו ה"א, פ"י לקמן כמבואר בשבת, אבלות
וחוצפה" יתירה "שמחה משום בזה שיש בתשמיש,
אבילות  דיני כל אוכל). ואינו ד"ה ב כג, למו"ק (תוספות
פרטי  ושאר אנינות. דיני נקראים: לקבורה עד המיתה מיום
ה"הֿז. פ"ג, שני מעשר בהל' רבינו כתבם האנינות, דיני

דעתו 46) ויסיח ישתכר שמא לרויה, הרבה לשתות
ומשתכרים  שותים היו "התחילו ב) ח, (כתובות מהאבילות
אלא  ישתו שלא הרמב"ן, ומפרש ליושנו". הדבר החזירו -

משכר. שאינו הסעודה, בתוך

.Ê˙n‰ ˙‡ ÔÈ‰LÓ ÔÈ‡47ÔÈÁ„Ó ‡l‡ ,48.„iÓ B˙hÓ ≈«¿ƒ∆«≈∆»«¿ƒƒ»ƒ»
ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ - B˙hÓ ‰Á„n‰ ÏÎÂ49ÂÈ·‡ ÏÚÂ . ¿»««¿∆ƒ»¬≈∆¿À»¿«»ƒ
‰p‚Ó ‰Ê È¯‰ - Bn‡ ÏÚÂ50. ¿«ƒ¬≈∆¿À∆

להוציאו.48)מלקוברו.47) א.49)ממהרים כב, מו"ק
דרך 50) שאין לפי סק"א, שנז סי' יו"ד הש"ך וכתב שם.

כבוד  יותר לפיכך קרוביו, שאר על הרבה ולהתאבל להספיד
יספדום, ולא הרבה משישתהו במהרה, שיקברו להם הוא
הרבה, עליהם ולקונן להספידם שחייב ואמו אביו על אבל

מגונה. הוא להוציאם הממהר

.ÁeÈ‰L B‡ ,·BË ÌBÈ ·¯Ú B‡ ˙aL ·¯Ú ‰È‰»»∆∆«»∆∆∆»
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‡l‡ ¯‰Ó ‡lL ;¯zÓ - ‰hn‰ ÏÚ ÔÈÙlÊÓ ÌÈÓL‚¿»ƒ¿«¿ƒ««ƒ»À»∆…ƒ≈∆»
Bn‡Â ÂÈ·‡ „B·ÎÏ51¯·BÚ - B˙Ó ˙‡ ÔÈÏn‰ ÏÎÂ . ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»«≈ƒ∆≈≈

‰OÚ˙ ‡Ïa52ÌÈÏL‰Ïe B„B·ÎÏ BÈÏ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ , ¿…«¬∆∆»ƒ≈¡ƒƒ¿¿«¿ƒ
ÂÈÎ¯ˆ53. ¿»»

פ"ט.51) ובשמחות על 52)שם, נבלתו תלין "לא של
- תקברנו קבור כי שם: ונאמר כג), כא, (דברים העץ"
מו, (סנהדרין ביתֿדין הרוגי אינם אפילו המתים, כל לרבות

שיא,53)ב). סימן בתשובותיו הרדב"ז וכתב א. עמ' שם
אבל  בלאו, עובר הבוקר עד הלילה כל אותו הלין אם דוקא
משובח, להיות כדי אלא איסור, אפילו בו אין הלילה מקצת
מבואר  ב פח, דף אמור פ' ובזוהר להוציאו. למהר יש

ולילה. יום כשיעור שעות כ"ד הוא - תלין" "לא דשיעור

.Ë„·Ïa ÔBL‡¯ ÌBÈa Ï·‡‰54ÔÈlÙz ÁÈp‰Ï ¯eÒ‡ - »»≈¿ƒƒ¿«»¿«ƒ«¿ƒƒ
‰ÈeÙk ‰hÓ ÏÚ ·LÈÏ ·iÁÂ ,BlMÓ ÏÎ‡ÏÂ55¯‡L·e . ¿∆¡…ƒ∆¿«»≈≈«ƒ»¿»ƒ¿»

ab ÏÚ ·LÈÏÂ ,BlMÓ ÏÎ‡Ï BÏ ¯zÓ - Ï·‡‰ ÈÓÈÈ ¿≈»≈∆À»∆¡…ƒ∆¿≈≈««≈
ıtÓ56Ú˜¯˜ B‡57¯eÒ‡ ‡e‰L ÔÈpÓe .ÔÈlÙz ÁÈpÓe , «»«¿««ƒ«¿ƒƒƒ«ƒ∆»

:Ï‡˜ÊÁÈÏ ¯Ó‡ È¯‰L ?ÔÈlÙz ÁÈp‰Ï ÔBL‡¯ ÌBÈa¿ƒ¿«ƒ«¿ƒƒ∆¬≈∆¡«ƒ∆¿≈
E¯‡t58ÔÈ¯eÒ‡ ÌÚ‰ ÏkL ÏÏkÓ .EÈÏÚ LB·Á59. ¿≈¿¬»∆ƒ¿»∆»»»¬ƒ

ÏkL ÏÏkÓ .ÏÎ‡˙ ‡Ï ÌÈL‡ ÌÁÏÂ :BÏ ¯Ó‡Â¿∆¡«¿∆∆¬»ƒ……≈ƒ¿»∆»
ÔÈ¯eÒ‡Â ,ÔBL‡¯ ÌBÈa ÌÈ¯Á‡ ÏMÓ ÔÈÏÎB‡ ÌÚ‰»»¿ƒƒ∆¬≈ƒ¿ƒ«¬ƒ

ÔÓˆÚ ÏMÓ ÏÎ‡Ï60. ∆¡…ƒ∆«¿»

"ושמתיה 54) י) ח, (עמוס ככתוב האבילות, עיקר שזהו
א). כא, (מו"ק מר" כיום ואחריתה יחיד הופך 55)כאבל

וב'טור' ובר"ן). טו, (שם למעלה ורגליה למטה פניה אותה,
מיטה  על לישון וחייב רבינו: בדברי גורס שפז סי' יו"ד

קנים.56)כפויה. של מחצלת כעין גס, ואינו 57)מצע
ה"ה, פ"ג שם ובירושלמי כפויה, מיטה על לישב חייב
כתיב  אין הארץ על - יג) ב, (איוב לארץ אתו "וישבו אמרו:
ישנים  שהיו מכאן לארץ, סמוך שהוא דבר לארץ: אלא כאן,
את  כופה איני "אמר שם: אמרו ושוב כפויות". מיטות על
וראה  לו". שומעים אין הספסל, ע"ג ישן אני הרי המיטה,
המיטה. לכפיית נוספים מקורות הי"ח, פ"ה לקמן בביאורנו

יהוין 58) טוטפתך שם: יונתן ובתרגום התפילין, אלו - פאר
הרבה 59)עלך. שם מונה הכתוב שכן א. טו, מו"ק

והוא  אבלים, לשאר בניגוד בהם, לנהוג שעליו דברים,
לא  אבל מתים תבכה... ולא תספוד "ולא מזהירו:
אבל  פטרו ב ו, ובכתובות ברגלך". תשים תעשה...ונעליך
מעולל  "ואבל רש"י: ומפרש פאר, בהן: שנאמר מתפילין,
לסוכה  ורש"י לתפילין". פאר זה ואין וראשו, קרנו בעפר
אבל". שאינו בעצמו מראה "וכשמתפאר, מוסיף: א כה,

היום 60) אותו של הסעודות שכל רבינו, וסובר ב. כז, מו"ק
ראשון. יום ד"ה שם ה'תוספות' דעת וכן משלו, אינן
דואג  האבל כי מטעים: שעח סי' יו"ד ל'טור' וב'פרישה'
שמת  כמו למות רצונו כי לאכול, חושש ואינו מתו על ונאנח
משלהם. שיאכילוהו שכיניו על ציוו כן על קרובו,
(קללה) מאירה "תבוא אמרו: ה"ה, פ"ג מו"ק ובירושלמי
(לפי  מלאכה" ולעשות משלו לאכול שהצריכוהו לשכנים
האיסור  אין פט, אות שם הרא"ש ולדעת הרא"ש). נוסח
יום  שבאותו הארוחות שאר אבל ראשונה, בסעודה אלא

שעח, סימן יו"ד השו"ע פסק וכן משלו. לאכלן לו מותר
היה  נתנאל שרבינו הביאו, מיימוניות" וב"הגהות א. סעיף
ובלילה  הדם, על תאכלו לא לדבריו: וסמך בתענית, יושב

משלו. סועד היה

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
התורה;1) מן הראשון ביום בהם אסור שהאבל הדברים

ימים  שלושת בין ההבדל מדבריהם. הימים ובשאר
מלאכה. עשיית לעניין - השבעה ימי לשאר הראשונים
חנותם  דין מה - מהם לאחד אבל שאירע אחים או שותפים
עד  אבלו, ימי מהתחלת לאבל שלום שאילת המשותפת.

ואמו. אביו לאבל חודש י"ב תום

.‡ÔÓ ÔBL‡¯ ÌBÈa Ô‰a ¯eÒ‡ Ï·‡‰L ÌÈ¯·„ el‡≈¿»ƒ∆»»≈»»∆¿ƒƒ
Ì‰È¯·cÓ ÌÈÓÈ ¯‡L·e ,‰¯Bz‰2,¯tÒÏ ¯eÒ‡ : «»ƒ¿»»ƒƒƒ¿≈∆»¿«≈

CeÒÏÂ ,ıÁ¯ÏÂ ,ÒaÎÏe3˙‡ ÏÚÏÂ ,B˙hÓ LnLÏe , ¿«≈¿ƒ¿…¿»¿«≈ƒ»¿ƒ¿…∆
,‰¯Bz È¯·„a ˙B¯˜ÏÂ ,‰Î‡ÏÓ ˙BOÚÏÂ ,Ïcq‰««¿»¿«¬¿»»¿ƒ¿¿ƒ¿≈»

‰hn‰ ˙‡ Û˜ÊÏÂ4BL‡¯ ˙‡ Ú¯ÙÏÂ ,5Ï‡LÏÂ , ¿ƒ¿…∆«ƒ»¿ƒ¿…«∆…¿ƒ¿…
¯·c ¯OÚ „Á‡ Ïk‰ .ÌBÏL6. »«…««»»»»

ביום 2) אלא התורה מן אבילות שאין לשיטתו, רבינו
פ"א  לעיל כדבריו הקבורה, ויום המיתה יום שהוא ראשון,

כמבואר 3)ה"א. הרחיצה, אחר בו שסכים מבושם, בשמן
ה"ג. חייב 4)להלן ביתו, בתוך לו שיש המיטות שכל

הי"ח. להלן ראה למעלה, ורגליהן למטה, ראשן להפכן
הי"ט.5) כלהלן הראש, בעטיפת שחייב וכולם 6)לגלות,

זה. בפרק והולכים מתבארים

.·Èa ¯È‰Ê‰ È¯‰L ?˙¯tÒ˙a ¯eÒ‡ Ï·‡‰L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆»»≈»¿ƒ¿…∆∆¬≈ƒ¿ƒ¿≈
eÚ¯Ùz Ï‡ ÌÎÈL‡¯ :Ô¯‰‡7Ïa‡˙n‰ ÏkL ÏÏkÓ . «¬…»≈∆«ƒ¿»ƒ¿»∆»«ƒ¿«≈

‡Ú¯t Ïc‚Ó ‡l‡ ,B¯ÚO ¯tÒÏ ¯eÒ8¯eÒ‡L ÌLÎe . »¿«≈¿»∆»¿«≈∆«¿≈∆»
ÏÎÂ B˜Ê ¯ÚO Ál‚Ï ¯eÒ‡ Ck ,BL‡¯ ¯ÚO Ál‚Ï¿«≈«¿«…»»¿«≈«¿«¿»¿»

Ba LiL ¯ÚO9Ál‚Ó‰ „Á‡ .10Álb˙n‰ „Á‡Â11. ≈»∆≈∆»«¿«≈«¿∆»«ƒ¿«≈«
˙ÁÏ‚z ÌÈÏLÓ - ÂÈ·‡ ˙nL ÚÓLÂ Ál‚Ó ‰È‰»»¿«≈«¿»«∆≈»ƒ«¿ƒƒ¿««

Álb˙n‰ „Á‡Â Ál‚Ó‰ „Á‡ .B¯ÚO12¯eÒ‡ ÔÎÂ . ¿»∆»«¿«≈«¿∆»«ƒ¿«≈«¿≈»
ÈÏÎa ÂÈ¯tˆ ÏhÏÂ ,‰ÙO Ál‚Ï13B‡ ,ÂÈpLa Ï·‡ ; ¿«≈«»»¿ƒ…ƒ»¿»ƒ¿ƒ¬»¿ƒ»

¯zÓ - Ô¯tˆa Ô¯tˆ ÏËBpL14. ∆≈ƒ…∆¿ƒ…∆À»

ואביהוא.7) נדב אחיהם כשמתו שיער, תגדלו אל
לשאר 8) אהרן בני בין ההבדל וטעם ב. יד, קטן מועד

כבוד  זה ואין וצער, לניוול נחשב שיער שגידול האבלים,
משחת  ו"שמן הואיל העם, לפני מנוולים שיראו אהרן לבני
ה' מפי נצטווה שמשה וכנראה ז. שם ככתוב עליהם, ה'"
כהן  שהוא לאביהם בזה ישתוו אהרן שבני שעה", כ"הוראת
שם  (ראה אבל דיני נוהג ואינו לקרוביו, מיטמא שאינו גדול,
המילואים  בימי מקום של שמחתו לערבב שלא והכל י), כא,

ה"ב. פ"ו, לקמן וראה שם), וכן 9)(רמב"ן פ"ז. שמחות
שמותר. במקום ד"ה א מג, ליבמות אם 10)ב'תוספות'

אחרים. לגלח יכול אינו אבל, לא 11)הוא אבל, הוא אם
עבירה  עוברי בידי לסייע שאסור שיגלחו, המגלח את יניח

הי"א. פ"ה, נזירות הל' והשווה פ"ה 12)(רדב"ז). שמחות
כשהמגלח  אפילו מותר, ולפיכך הבריות. כבוד משום ה"ח,
היה  אם ולפיכך ה"ב, פ"א שבת בירושלמי וכן אבל. הוא
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(יו"ד  האבל ולא השני יגמור אבל, שאינו אחר סּפר בעיר
ב). סעיף שץ, אסור".13)סי' "ובגנוסטרא א. יח, מו"ק

מספרים, - גנוסטרא ב): דרבנן (עשין הסמ"ג ומפרש
ממנו  "ביקשו אמרו: שם שבמו"ק ואע"פ בתער. והואֿהדין
זה  אין לגלח, = להם" והתיר האכילה) את (המעכבת שפה
וראה  פנים, בכל אסור באבילות אבל המועד, בחול אלא

ה"כ. פ"ז, יו"ט שם.14)הל' קטן, מועד

.‚BÙeb ıÁ¯ÏÂ ÂÈ„‚a ÒaÎÏ ¯eÒ‡ Ï·‡‰L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆»»≈»¿«≈¿»»¿ƒ¿…
Ï·‡ È„‚· ÈL·ÏÂ ‡ ÈÏa‡˙‰ :¯Ó‡pL ?CeÒÏÂ15 ¿»∆∆¡«ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ¿ƒƒ¿≈≈∆

‰ÎÈÒ ÏÏÎa ‰ˆÈÁ¯e .ÔÓL ÈÎeÒz Ï‡Â16‰ˆÈÁ¯‰L , ¿«»ƒ∆∆¿ƒ»ƒ¿«ƒ»∆»¿ƒ»
zÎÒÂ zˆÁ¯Â :¯Ó‡pL ,‰ÎÈÒÏ ˙Ó„B˜17ÌLÎe . ∆∆¿ƒ»∆∆¡«¿»«¿¿»«¿¿¿≈

ÌÈÏk LaÏÏ ¯eÒ‡ Ck ,ÌÈ„‚a ÒeaÎa ¯eÒ‡ Ï·‡L∆»≈»¿ƒ¿»ƒ»»ƒ¿≈ƒ
ÔÈˆ‰‚Óe ÌÈL„Á ÌÈ·Ï18. ¿»ƒ¬»ƒ¿…»ƒ

א).15) טו, (שם מכובסים ורש"י 16)בלתי ב. עמ' שם
בקרבו  כמים ותבוא יח) קט, (תהלים "שנאמר מפרש:
ונבלע  מבחוץ בו סכים שהשמן כשם בעצמותיו". וכשמן
שהיא  רחיצה, דרך בו נבלעים - בקרבו" "מים אף בעצמות,

שם). וברש"י ב עו, (יומא נמצא 17)מבחוץ אינו זה דרש
מצינו  "שלא מדגיש: שפא, סימן יוסף' וב'בית שם. בגמרא

ברחיצה". ומותר בסיכה צבועים,18)אסור בגדים אבל
וראה  א), כג, (מו"ק הרבה בהם ניכר וחידושם גיהוצם אין
שאסור  האחרונים, רוב דעת הרדב"ז: וכתב ה"ד. פ"ו, לקמן
שמח  שאדם שכמו מגוהצים, סדינים תחתיו להציע אפילו
תחתיו, כשמציעים שמח הוא כן נאים, בגדים כשלובש
א. סעיף שפט, סי' ביו"ד וכן רבינו. דעת היא שכך ואפשר

.„BÙeb ÏÎk BÙeb ˙ˆ˜Ó CeÒÏ ¯eÒ‡19¯È·Ú‰Ï Ì‡Â . »»ƒ¿»¿»¿ƒ¿«¬ƒ
¯zÓ - ‡Ó‰f‰ ˙‡20BÙeb ˙ˆ˜Ó ˙ˆÈÁ¯a ¯eÒ‡ ÔÎÂ . ∆«À¬»À»¿≈»ƒ¿ƒ«ƒ¿»

Ï·‡ ,ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È ÂÈt ıÁB¯ - ÔBˆa Ï·‡ ;ÔÈnÁa¿«ƒ¬»¿≈≈»»»»¿«¿»¬»
BÙeb Ïk ‡Ï21. …»

ב.19) יג, (יומא 20)תענית ובירושלמי לתענוג. זו שאין
סיכה... ציבור, ובתענית באב "בתשעה שנינו: ה"א) פ"ח,
דין  להשוות שיש רבינו וסובר מותר", תענוג של שאינה
חורבן  על אבילות משום הוא שגם באב, לתשעה אבל
ה"י. פ"ה, תעניות הל' וראה א. יג, בתענית כמבואר הבית,

היה 21) "ואם א: סעיף שפא, סי ' וביו"ד ב. עמ' שם
חושש". ואינו כדרכו רוחץ ובצואה, בטיט מלוכלך

.‰:¯Ó‡pL ?‰hn‰ LÈÓL˙a ¯eÒ‡L Ï·‡Ï ÔÈpÓƒ«ƒ¿»≈∆»¿«¿ƒ«ƒ»∆∆¡«
·kLiÂ ‰ÈÏ‡ ‡·iÂ BzL‡ Ú·L ˙a ˙‡ „Âc ÌÁÈÂ«¿«≈»ƒ≈«∆«ƒ¿«»…≈∆»«ƒ¿«

dnÚ22Ì„wÓ ¯eÒ‡ ‰È‰L ÏÏkÓ .23‡OÈ ‡Ï ÔÎÂ . ƒ»ƒ¿»∆»»»ƒ…∆¿≈…ƒ»
‰M‡ Ï·‡‰24ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰M‡ ‡Op˙ ‡ÏÂ , »»≈ƒ»¿…ƒ»≈ƒ»««ƒ∆≈

Ô˙hÓ ÔÈLnLÓ25ÏÚ Û‡Â ,BzL‡ ÌÚ „ÁÈ˙‰Ï ¯zÓe . ¿«¿ƒƒ»»À»¿ƒ¿«≈ƒƒ¿¿««
‰hn‰ LÈÓL˙a ¯eÒ‡ ‡e‰L Èt26. ƒ∆»¿«¿ƒ«ƒ»

ילדם.22) על האבילות כד,23)לאחר ושם ב. טו, מו"ק
ושמטו  אבלו, בימי מיטתו ששימש באחד "מעשה אמרו: א

גוויתו". את לחופה.24)חזירים כל 25)לכנסה ואפילו
(שם  ה"ה פ"ו, לקמן כמבואר לישא, לו אסור יום שלשים

א). ד,26)כג, (כתובות עליה יבוא שמא חוששים ואין

ונכנס  חתן של אביו מת אם אבל אבילות, בשאר זה וכל ב).
ישמש  שלא "כדי אשתו עם להתייחד לו אסור לחופה,
והשווה  שם. ובביאורנו ה"ה, פי"א לקמן כמבואר מיטתו",

הי"א. פכ"ב, ביאה איסורי הל'

.Â¯Ó‡ È¯‰L ?Ïcq‰ ˙ÏÈÚa ¯eÒ‡ Ï·‡‰L ÔÈpÓƒ«ƒ∆»»≈»ƒ¿ƒ«««¿»∆¬≈∆¡«
Ï‡˜ÊÁÈÏ27Úe :EÈÏ‚¯a ÌÈOz EÈÏ28ÏkL ÏÏkÓ . ƒ∆¿≈¿»∆»ƒ¿«¿∆ƒ¿»∆»

ÔÈ¯eÒ‡ ÌÚ‰29C¯ca ‡a ‰È‰ .30;CÏB‰Â ÏÚB - »»¬ƒ»»»«∆∆≈¿≈
‰È„na ÒkiLÎe31ÂÈÏÚÓ ıÏBÁ -32. ¿∆ƒ»≈«¿ƒ»≈ƒ¿»»

אשתו.27) עליו כי 28)כשמתה אבלים, לשאר בניגוד
ישראל, על החורבן ימי שבבוא למופת, בזה שימש יחזקאל
שם  כמפורש ותדהמה, בהלה מרוב יבכו, ולא יתאבלו לא

בשל 29)כד. אבל עור, של בסנדל זה וכל ב. טו, מו"ק
סי' (יו"ד עור של אלא מנעל שאין מותר, לבד של או עץ
ה"ז. פ"ג, עשור שביתת הל' והשווה א) סעיף שפב,

יחף.30) ללכת לו ב.32)לעיר.31)שקשה טו, מו"ק
ה"ד. פ"ג, תעניות הל' והשווה ה"י. פ"ה, ובשמחות

.Ê:¯Ó‡pL ‰Ê ,‰Î‡ÏÓ ˙iOÚa ¯eÒ‡L Ï·‡Ï ÊÓ∆̄∆¿»≈∆»«¬ƒ«¿»»∆∆∆¡«
,‰Î‡ÏÓ ˙iOÚa ¯eÒ‡ ‚Á ‰Ó .Ï·‡Ï ÌÎÈbÁ ÈzÎÙ‰Â¿»«¿ƒ«≈∆¿≈∆««»«¬ƒ«¿»»

‰Î‡ÏÓ ˙iOÚa ¯eÒ‡ Ï·‡ Û‡33¯eÒ‡ ‡e‰L ÌLÎe . «≈∆»«¬ƒ«¿»»¿≈∆»
ÔzÏÂ ‡OÏ ¯eÒ‡ ‡e‰ Ck ,‰Î‡ÏÓ ˙iOÚa34 «¬ƒ«¿»»»»ƒ»¿ƒ≈

‰¯BÁÒa ‰È„ÓÏ ‰È„nÓ CÏÈÏÂ ,‰¯BÁÒa35. ƒ¿»¿≈≈ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»ƒ¿»

כל 33) לא שהרי גמורה, ראיה זו שאין ומתוך שם, מו"ק
בחול  שמותר מה כל ולא באבל, אסור בחג שאסור מה

(רדב"ז). לדבר" "רמז רבינו: נקט באבל, לקנות 34)מותר
אות  ה"ט, לקמן בביאורנו מובא בירושלמי, ומקורו ולמכור,

פ"ו,35)לח. לקמן ראה יום, שלשים כל אסור זה ודבר
אחרים  האבד, דבר מסחרו היה אם הרדב"ז: וכתב ה"ח.
שביתת  בהל' שכתב מה על רבינו וסמך סחורתו, לו מוכרים
(=חול  במועד סחורה עושים "אין הכ"ב: פ"ז, יו"ט
שאינו  אבד, דבר היה ואם לקנות, בין למכור בין המועד),
שהם  או שבאו, ספינות... כגון המועד, לאחר תמיד מצוי
מותר  זה הרי ביוקר, לקחו או בזול, ומכרו לצאת מבקשים

ו. סעיף שפ, סי' דעה' ב'יורה וכן למכור". או לקנות

.Á˙iOÚa ¯eÒ‡ ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÈ ‰LÏL Ïk»¿»»ƒ»ƒƒ»«¬ƒ«
Ô‡kÓ .‰˜„v‰ ÔÓ Ò¯t˙n‰ ÈÚ ‰È‰ elÙ‡ ‰Î‡ÏÓ¿»»¬ƒ»»»ƒ«ƒ¿«¿≈ƒ«¿»»ƒ»
,B˙Èa CB˙a ‰Úˆa ‰OBÚ - ÈÚ ‰È‰ Ì‡ ,CÏÈ‡Â¿≈»ƒ»»»ƒ∆¿ƒ¿»¿≈

CÏÙa ‰ÂË ‰M‡‰Â36d˙Èa CB˙a37. ¿»ƒ»…»¿∆∆¿≈»

הנטווים.36) החוטים נכרכים שעליו קנה כישור,
בה:37) מסיים ה"ה, פ"ג שם ובירושלמי ב. כא, מו"ק

שהצריכוהו  לשכיניו, (=קללה) מאירה תבוא אמרו, "אבל
של  תוקפו "שאין שם, מבואר ימים, לשלשת והטעם לכך".
הראשונים  ימים שלשה כל כי ימים", שלשה עד אלא אבל
כיון  אליו, תחזור שעוד סוברת הגוף, על מרחפת הנפש
לה. והולכת מניחתו היא הפנים, זיו שנשתנה רואה שהיא
לבכי  הם הראשונים ימים ושלשה הואיל כותב: והראב"ד
נמצא  במלאכה, בהם יתעסק אם הי"א), פי"ג לקמן (ראה
טווה  אשה הרדב"ז, ולדעת (כסףֿמשננה). בבכי מתעצל
עשירה, היא ואפילו הראשונים ימים בשלשה אפילו בפלך,

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



קסה la` zekld - mihtey xtq - fenz 'i iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

את  עושה עניה, היא ואם זימה. לידי מביאה שהבטלה
שהיא. אומנות בכל כאיש, ימים שלשה אחר מלאכתה

.ËÔÈÙzL ÈL B‡ ÌÈÁ‡ ÈL38,˙Á‡ ˙eÁa eÈ‰L ¿≈«ƒ¿≈À»ƒ∆»«¬««
Ïk ˙eÁ‰ ˙‡ ÔÈÏÚB - Ô‰Ó „Á‡Ï Ï·‡ Ú¯‡Â¿≈«≈∆¿∆»≈∆¬ƒ∆«¬»

‰Ú·L39. ƒ¿»

שהן.38) תימן: ה"ה,39)בכת"י פ"ג מו"ק ירושלמי
שליחו  הוא וכאילו שניהם, במלאכת עוסק השותף שהרי
אות  פ"ב, למו"ק ברא"ש הובא הראב"ד, ולדעת האבל. של
בצנעה  בביתו אבל בפרהסיא, בחנות עוסק השותף אין ה,
לשניהם, מתחלק והשכר השותפות, בעסק השותף מתעסק
הרי  מקודם... מושכרים או ב"מוחכרים הי"א לקמן כמבואר
של  היא זו שבהמה מפורסם זה שאין משום יעשו", אלו
וכן  (כסףֿמשנה). לזה מסכים שרבינו וכנראה האבל, פלוני
בתוך  בצנעה לעשות יכול "אבל כא: סעיף שם, ביו"ד פסק
חשוב  אדם הוא האבל ואם השותפות, בעסק אפילו ביתו
בתוך  אפילו לעשות לשני שמו...אסור על נקראת והשותפות
מר  ושותפו מריֹון של בעובדה ב, יא, במו"ק ומקורו ַביתו".

אחא. דרב בריה

.È„ÚBÓ ÏL BlÁa Ô˙BOÚÏ ¯znL ÌÈ¯·„ elÙ‡40- ¬ƒ¿»ƒ∆À»«¬»¿À∆≈
BÏ·‡ ÈÓÈa B„Èa Ô˙BOÚÏ Ï·‡Ï ¯eÒ‡41ÌÈ¯Á‡ Ï·‡ ; »¿»≈«¬»¿»ƒ≈∆¿¬»¬≈ƒ
CÙ‰Ï ÂÈ˙ÈÊ eÈ‰ ?„ˆÈk .BÏ ÌÈOBÚ42Ûe‚Ï ÂÈcÎÂ ,43, ƒ≈«»≈»«¬…¿«»»

‰¯Ln‰ ÔÓ ˙BÏÚÏ BzLÙe44‰¯Bi‰ ÔÓ B¯ÓˆÂ ,45- ƒ¿»«¬ƒ«ƒ¿»¿«¿ƒ«»
e„·‡È ‡lL È„k BÏ ˙BOÚÏ ÌÈ¯Á‡ ¯ÎBO46. ≈¬≈ƒ«¬¿≈∆……¿

ÔÈˆa¯Óe47ÌÈn‰ ˙BÚ ÚÈbzMÓ e‰„O BÏ48. ¿«¿ƒ»≈ƒ∆«ƒ««««ƒ

יו"ט 40) בהל' וכמבואר רב, הפסד לו יהיה ייעשו, לא שאם
ה"בֿג. (ר"ן 41)פ"ז, אבלו ישכח שלא כדי שם, מו"ק

"מעטן"42)שם). הנקרא בכלי להפכם שעתם שהגיעה
גורס  ורבינו הבד. בבית לדרכם ויוכשרו היטב, שיתרככו כדי
להפוך" זיתיו לאבל, העושים דברים "אלו שם: במו"ק

ה"ג). שם יו"ט, להל' במגופה,43)(מגידֿמשנה לסתום
שבכדים. החדש השמן יתקלקל יוגפו לא דרך 44)שאם

ואח"כ  שיתרככו, כדי מים במשרת פשתן גבעולי לשום
מהראוי  יותר במים וכשישהו וסורקם, בתנור מייבשם

שביורה.45)ירקבו. צבע ממי צבע לקלוט שם שנתנו
בעצמו 46) אלו מלאכות כל שעושה המועד, לחול בניגוד

שם). מועטת.47)(מו"ק השקייה עונת 48)משקים
נזרעת  אינה שוב הזריעה, קודם ישקוה לא ואם ההשקייה,
שלו", המים "עונת הגירסא: שם ובמו"ק (רמב"ן). זו בשנה
חלוקים  שהמים השדה, להשקות זמנו יגיע רש"י: ומפרש
לא  ואם שלו, שבוע או יומו, אחד לכל שבבקעה, לשדות

רב. והפסדו תורו יאבד עתה לו ישקו

.‡ÈÔÈÒÈ¯‡‰49ÔÈÏaw‰Â BlL ÔÈ¯ÈÎÁ‰Â50el‡ È¯‰ - »¬ƒƒ¿«¬ƒƒ∆¿««¿»ƒ¬≈≈
Ôk¯„k eOÚÈ51ÌÈ¯nÁ‰ Ï·‡ .52˙BÓ‰·a ÌÈÏnb‰Â «¬¿«¿»¬»««»ƒ¿««»ƒƒ¿≈

BlL53‰ÈÙÒa ÌÈtq‰Â54‡Ï el‡ È¯‰ - BlL ∆¿««»ƒƒ¿ƒ»∆¬≈≈…
eOÚÈ55ÌÈ¯kÁÓ eÈ‰ Ì‡Â .56ÔÓÊÏ Ì„wÓ ÌÈ¯kOÓ B‡ «¬¿ƒ»À¿»ƒÀ¿»ƒƒ…∆ƒ¿«

·eˆ˜57eOÚÈ el‡ È¯‰ -58. »¬≈≈«¬

שליש 49) הקרקע לבעל ויתן לעבדה, מחבירו שדה שמקבל
פ"ח  שכירות (הל' ביניהם שיתנו כפי מהן, רביע או התבואות

למשכיר 50)ה"ב). ויתן לזרעה, שדה מחבירו שכר - חוכר
מעט  תעשה אם בין לשנה, כור עשרים כגון קצובים פירות
לשנה  קבוע כסף בסכום השדה ששכר - קבלן הרבה; או
בין  "מה שנינו: ה"ב, פ"ו דמאי ובתוספתא ה"א). (שם,
בפירות". - והחוכר במעות; - השוכר לחוכר? שוכר

בשדה,51) לעשות להם מותר אבל, הוא השדה שבעל אע"פ
(מו"ק  עוסקים הם בשלהם וכאילו לעצמם, עושים הם שהרי
"הרי  שלפנינו: הש"ס כגירסת ולא יעשו". אלו "הרי ב) יא,
ג). אות שם (רא"ש בשבילם" אחרים יעשו אלו

הגמלים.52) וכן חמורים, ע"ג משאות של 53)מוליכים
בהמותיו. ממנו ששוכרים משא 54)האבל. מעבירים

האבל. אצל ששוכרים את 55)בספינה לשכור להם אסור
הזמן  וכלה אבלו לפני שכרום ואפילו אבלו, בימי אלו כל
כיון  בשכירותם, להמשיך להם אסור האבל, מקרה לפני
בשכירות  אלא ב"אריסות", השוכרים אצל אינן אלו שבהמות
שביתת  על מצווה ואבל אבל", "מלאכת זו הרי רגילה,
לאריסות, כלל בדרך עומדת שהיא בשדה, אבל בהמתו.
האריס  את לסלק המנהג אין האריסות, זמן נשלם ואפילו
נגמר  אפילו לפיכך כמקודם, באריסותו ממשיך הוא אלא
זו  ואין בעבודתו האריס ממשיך המשכיר, אבילות לפני הזמן
(שם, לעצמו בה שעושה האריס מלאכת אלא האבל, מלאכת
פ"ג, שם הירושלמי ולשון שם). ברא"ש הראב"ד וכפירוש
איכריו  עושים; אלו הרי - וקבליו וחכיריו "אריסיו ה"ה:

עושים". אינם - וגמליו הספינה 56)וספניו או הבהמות
בהמתו  נותן זה ההובלה, שכר של ברווח לחלוק האבל, של
ראה  ביניהם. שהתנו כפי והשכר בעבודה, עוסק והחוכר

מוחכרת. ד"ה ב קכג, לבבאֿבתרא ובינתיים 57)רשב"ם
למחכיר. אבל יפסידו 58)אירע יעשו לא שאם ב יא, מו"ק

כלה  אם אבל עושים. הם בשלהם - וכשעושים שכרם, כל
החוכר  אין למחכיר, האבילות שאירעה לפני החכירה זמן
לזה, מזה חכירתו להחליף המחכיר שדרך מאליו, ממשיך
לחכור  רוצה כאילו זה והרי קודם. - בשכרו המרבה וכל
שום  כאן שאין להחכיר, אסור אבלו ובימי בתחילה, ממנו

בכסףֿמשנה). הובא (ראב"ד, לחוכר הפסד

.·ÈÌBÈ ¯ÈÎO59˙¯Á‡ ¯ÈÚa elÙ‡ ,60‰OÚÈ ‡Ï - ¿ƒ¬ƒ¿ƒ«∆∆…«¬∆
BÏ61.

קרקע.59) בעבודת יום לעבודת לאבל שנשכר פועל
למעביד.60) אבל שאירע שם ידוע עבודת 61)שלא שכל ֵ

האבל  מלאכת לעשות לו ואסור פרהסיא, זו הרי קרקע
שם). (מו"ק האבל בשביל

.‚ÈÌÈ¯Á‡ ˙Î‡ÏÓ ‰˙È‰L Ï·‡‰62ÔÈa ,B„Èa »»≈∆»¿»¿∆∆¬≈ƒ¿»≈
˙eÏa˜a63˙eÏa˜a dÈ‡L ÔÈa64‰OÚÈ ‡Ï -65. ¿«¿»≈∆≈»¿«¿»…«¬∆

ÌÈ¯Á‡ „Èa BzÎ‡ÏÓ ‰˙È‰66eOÚÈ ‡Ï - B˙È·a :67, »¿»¿«¿¿«¬≈ƒ¿≈…«¬
ÔÈOBÚ - ¯Á‡ ˙È·a68. ¿«ƒ«≈ƒ

לתפור.62) בגד כגון תלוש, דבר בסכום 63)מלאכת
וברשותו  הימים, לפי שכר ולא העבודה, עבור מסוים

זמן. לאחר התפירה,64)לגמרה עבור קצוב בשכר שאינה
שלו. אינה זו מלאכה נמצאת העבודה, שעות לפי אלא

לעשות 65) לו אסור - עבודתו ימי מפסיד הוא שאפילו שם,
אבלו. שאירע 66)בימי לפני בגד, לו לתפור לחייט שמסר
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האבל. מסייע 67)לו בעצמו שהוא יחשדוהו שלא
זה. פועל לו שכר - אבלו שבימי יאמרו או במלאכה,

שמלאכת 68) ידעו לא בצנעה, ונעשה תלוש דבר וזה הואיל
קרקע  בעבודת מדובר הקודמת בהלכה אבל (שם). היא אבל
גלוי  שזה וכדומה, בית בנין כגון לקרקע במחובר או

לו. לעשות לאחרים אסור ולפיכך ומפורסם,

.„È˙Ú·L Ïk BÚ·Bz BÈ‡ - Ì„‡ ÌÚ ÔÈ„ BÏ ‰È‰»»ƒƒ»»≈¿»ƒ¿«
˙eÏ·‡‰ ÈÓÈ69„·‡ ¯·„ ‰È‰ Ì‡Â .70‰OBÚ - ¿≈»¬≈¿ƒ»»»»»≈∆

ÁÈÏL71.ÌÈB‡b‰ e¯B‰ ‰Êk . »ƒ«»∆«¿ƒ

בהילותו 69) מתוך כי היא, מלאכה עשיית בכלל זו שגם
אבלו. את ישכח ממונו עומד 70)אחרי שבעלֿדינו כגון

ימותו, שמא וחושש חולים, שעדיו או לארץ, לחוץ לילך
עדותם. האבד 71)ויפסיד שבדבר ה"י, לעיל האמור כדין

לו. לעשות אחרים שוכר

.ÂË¯Ó‡ È¯‰L ?‰¯Bz È¯·„a ¯eÒ‡ Ï·‡‰L ÔÈpÓƒ«ƒ∆»»≈»¿ƒ¿≈»∆¬≈∆¡«
Ìc ˜‡‰ :Ï‡˜ÊÁÈÏ72. ƒ∆¿≈≈»≈…

א).72) טו, (מו"ק תורה תלמוד ולא דום,

.ÊË,ÌÈ·e˙k·e ÌÈ‡È·pa ‰¯Bza ˙B¯˜Ï ¯eÒ‡»ƒ¿«»«¿ƒƒ«¿ƒ
L¯„n·e ‰Lna ˙BLÏÂ73˙BÎÏ‰·e74eÈ‰ Ì‡Â . ¿ƒ¿«ƒ¿»«ƒ¿»«¬»¿ƒ»

BÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÈa¯75„ÈÓÚÈ ‡lL „·Ï·e .¯zÓ - «ƒ¿ƒƒÀ»ƒ¿«∆…«¬ƒ
ÔÓb¯z76¯ÓB‡ BcˆaL ‰ÊÂ ,Bcˆa ¯Á‡Ï LÁÏÈ ‡l‡ ; À¿¿»∆»ƒ¿«¿«≈¿ƒ¿∆∆¿ƒ≈

ÌÈa¯Ï ÚÈÓLÓ ÔÓb¯z‰Â ,ÔÓb¯zÏ77. «À¿¿»¿«À¿¿»«¿ƒ«»«ƒ

הפסוקים 73) מדרשי שהם וספרי, ספרא כגון תנאים, מדרש
ב). לו, לנדרים הרא"ש מסיני 74)(פירוש למשה הלכה

זו, להלכה המקור שהיא א כא, במו"ק ובברייתא (שם).
תימן, בכת"י ואמנם ובאגדות". ובש"ס "ובהלכות מנו:
הוא  שהאיסור וכנראה ובהגדות. ובהלכות כאן: הנוסח
"פקודי  ט) יט, (תהלים נאמר תורה שבדברי שמחה, משום
הי"א, פ"ה תעניות הל' והשווה לב". משמחי ישרים ה'
אמרו: ה"ה, פ"ג מו"ק ובירושלמי באב. תשעה אבל לענין
עוד  שמחה. זו שאין רגיל", שאינו במקום הוא שונה "אבל
ולדעת  מותר". התורה אחר להוט היה "אם שם: אמרו
אבילות, בהלכות לעסוק לאבל מותר מיימוניות" "הגהות
ביו"ד  וכן שבירמיהו, הרעים ובדברים באיוב הוא קורא וכן
לא  זו קריאה שע"י הרדב"ז: וכנימוק ד, סעיף שפד סי'
ובטל. יושב יהיה ולא שמח, יהיה ולא אבלו, את ישכח

שם. תעניות הל' באיסו 75)והשווה ואין להורות והיתר, ר
(ר"ן). ברבים ודורש נשיא שהוא או אחר, שם

רגיל 76) שהוא כדרך לעם, בקול דרשתו ומשמיע המתרגם
אבלו. בימי א.77)שלא כא, מו"ק

.ÊÈ?‰hn‰ ÏÚ ·LBÈ Ï·‡‰ ÔÈ‡L ÔÈpÓe78:¯Ó‡pL ƒ«ƒ∆≈»»≈≈««ƒ»∆∆¡«
‰ˆ¯‡ ·kLiÂ ÂÈ„‚a ˙‡ Ú¯˜iÂ CÏn‰ Ì˜iÂ79. «»»«∆∆«ƒ¿«∆¿»»«ƒ¿«»¿»

פ"ד,78) לעיל ראה עליה, ויושב כופה אלא זקופה, כשהיא
שם 79)ה"ט. (מו"ק עליה וישב מיטתו כפה לארץ, סמוך

וברש"י).

.ÁÈ‰hn‰ ˙BtÎÏ ·iÁÂ80‰Ú·L Ïk81B˙hÓ ‡ÏÂ . ¿«»ƒ¿«ƒ»»ƒ¿»¿…ƒ»

CB˙a BÏ LiL ˙Bhn‰ Ïk ‡l‡ ,‰ÙBk ‡e‰ „·Ïaƒ¿«∆∆»»«ƒ∆≈¿
ÌÈza ‰¯OÚa ˙BhÓ ¯OÚ elÙ‡ .‰ÙBk ‡e‰ B˙Èa≈∆¬ƒ∆∆ƒ«¬»»»ƒ
‰MÓÁ elÙ‡Â .Ôlk ˙‡ ˙BtÎÏ ·iÁ - ˙B¯ÈÚ ¯OÚ·e¿∆∆¬»«»ƒ¿∆À»«¬ƒ¬ƒ»

Ô‰È˙BhÓ ˙‡ ÔÈÙBk Ôlk - Ô‰Ó „Á‡ ˙Óe ,ÌÈÁ‡82. «ƒ≈∆»≈∆À»ƒ∆ƒ≈∆
˙BÚÓÏ B‡ ÌÈÏÎÏ ˙„ÁÈÓ‰ ‰hn‰83CÈ¯ˆ BÈ‡ - «ƒ»«¿À∆∆¿≈ƒ¿»≈»ƒ

d˙BtÎÏ84Lb¯c .85¯ÈzÓ ‡l‡ ,B˙BtÎÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - ƒ¿»«¿»≈»ƒƒ¿∆»«ƒ
˙‡ÂÈËÈa¯˜86‡e‰Â87‰hÓ .ÂÈÏ‡Ó ÏÙB ∆«¿ƒ»¿≈≈≈»ƒ»

‰ÈËÈÏ˜pL88dÎÙ‰Ï ¯LÙ‡ È‡ È¯‰L ,‰pnÓ ÔÈ‡ˆBÈ ∆«¿ƒ∆»¿ƒƒ∆»∆¬≈ƒ∆¿»¿»¿»
dÙ˜BÊ -89Bi„Â90ÔLÈ ‡e‰ ‰È‰Â ,ÂÈ˙BhÓ Ïk CÙ‰ . ¿»¿«»«»ƒ»¿»»»≈

ÌÈ¯Á‡ ˙BhÓ Èab ÏÚ91Èab ÏÚ B‡ ,‡qk Èab ÏÚ B‡ , ««≈ƒ¬≈ƒ««≈ƒ≈««≈
‡l‡ ,B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï - Ú˜¯˜ Èab ÏÚ B‡ ,ÔB¯‡»««≈«¿«…»»¿≈»∆»

‰ÈeÙk‰ ‰hn‰ Èab ÏÚ ÔLÈ92. »≈««≈«ƒ»«¿»

למעלה.80) ורגליה למטה ראשה כלומר,81)להפכה
ראשון  ביום אלא אינה כפויה מיטה על לישב החובה
חייבות  המיטות אבל ה"ט, פ"ד לעיל כמבואר לאבלו,
א  טו, ובמו"ק (כסףֿמשנה). שבעה כל כפויות להשאר
ובעוונותיכם  בכם, נתתי (=צורתי) דיוקני "דמות שנינו:
כלומר, עליה". מיטותיכם כפו הרי"ף), נוסח (לפי הפכתיה
למיתה, מחיים צורתי את להפוך בעוונותיכם גרמתם אתם
הראויים  כל יהפכו לפיכך - אלקים בצלם נברא האדם כי -
ברכות  ובירושלמי אבידתם. על מיטותיהם את - להתאבל
הוא  כפויה, מיטה על ישן שהוא "מתוך אמרו: ה"א, פ"ג

אבל". שהוא ונזכר בלילה (=ניעור) כז,82)נוער מו"ק
שבת 83)א. וראה אינן. למעות, או תיבות: שם, בגמרא

למעות". שייחדה "מיטה ב כפיית 84)מד, טעם עיקר כי
אדם, של ומנוחה מושב מקום שהיא שם על הוא, המטה
וכבוד  שררה דרך המיטות על יושבים היו שבימיהם

א). אות שפז סי' יו"ד ל'טור' שאינה 85)('פרישה' מיטה
ברצועות  אותו וקושרים עור, מתוחה אלא בחבלים, סרוגה

המיטה. העור.87)רצועותיו.86)לארוכות מצע
עליהם 88) למתוח כדי למיטה, מעל היוצאים זקופים מוטות

הכילה. צידה.89)את שם.90)על ת מיטו 91)מו"ק
אחרים. אנשים של פ"ד 92)זקופות לעיל נתפרש כבר

שאפילו  ה"ה, פ"ג שם בירושלמי רבינו דברי מקור ה"ט,
כפיית  חובת ידי יצא לא הקרקע, על וישן מיטתו כפה
בשאר  אבל ראשון, ביום זה וכל עליה. שיישן עד המיטה,
קרקע, או מפץ גבי על לישון או לשבת הוא יכול הימים
שאפילו  ה"ג, פי"ג לקמן וראה כפויה, תהא שמיטתו ובלבד
ב"הגהות  וכתוב קרקע. ע"ג אלא יושבים אינם המנחמים
כי  המיטה, בכפיית נוהגים אנו אין עכשיו מיימוניות":
בפונדק  "הדר האומר: (שם) הירושלמי על אנו סומכים
חרש  עליו יאמרו שלא לכפות, אותו מחייבים אין (אכסניא)
עבדים  בינינו ויש הנכרים, בין אנו כן וכמו הוא", (=מכשף)
וכן  דברים, אלו ד"ה א כא, למו"ק 'תוספות' וראה ושפחות.
ואין  הואיל לפטור, עוד שהוסיפו ב, סעיף שפז סי' ביו"ד
נקליטים  שהרי שלהם, כמיטות עשויות שלנו המיטות

בהן. ניכרת הכפיה ואין ממנה, יוצאים

.ËÈ?L‡¯‰ ˙ÚÈ¯Ùa ¯eÒ‡L Ï·‡Ï ÔÈpÓ93È¯‰L ƒ«ƒ¿»≈∆»ƒ¿ƒ«»…∆¬≈
¯‡ML ÏÏkÓ .ÌÙO ÏÚ ‰ËÚ˙ ‡Ï :Ï‡˜ÊÁÈÏ ¯Ó‡∆¡«ƒ∆¿≈…«¿∆«»»ƒ¿»∆¿»
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L‡¯‰ ˙ÙÈËÚa ÔÈ·iÁ ÌÈÏ·‡‰94‰qÎnL ¯„eq‰Â . »¬≈ƒ«»ƒ«¬ƒ«»…¿«»∆¿«∆
ÂÈt ÏÚ ËÚÓ B˙ˆ˜Ó ‰ËBÚ BL‡¯ Ba95ÏÚÂ :¯Ó‡pL . …∆ƒ¿»¿««ƒ∆∆¡«¿«

.ÛhÚ˙È ‡Ï·‡k :Ìb¯z ÒBÏ˜‡Â ,‰ËÚÈ ÌÙO»»«¿∆¿À¿¿ƒ¿≈«¬≈»ƒ¿«»

ראש.93) א.94)בגילוי טו, א 95)מו"ק כד, ושם
כעטיפת  שאינה בסודר) הראש (עטיפת עטיפה "כל אמרו:
א  כא, שם ה'תוספות' וכתבו עטיפה", אינה - הישמעאלים
מביא  היה וזה הואיל הראש, בעטיפת כיום נוהגים אנו שאין
א, ס"ק שפו סי' ליו"ד ובש"ך הגוים. בין גדול שחוק לידי
למטה  הכובע למשוך שהיא קצת, בעטיפה לנהוג שיש מעיר

מהעינים.

.Î:¯Ó‡pL ?ÌBÏL ˙Ï‡La ¯eÒ‡ Ï·‡‰L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆»»≈»ƒ¿≈«»∆∆¡«
Ìc ˜‡‰96ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÈ ‰LÏL Ïk .97Ô˙pL ÈÓ , ≈»≈…»¿»»ƒ»ƒƒƒ∆»«

;Ï·‡ ‡e‰L BÚÈ„BÓ ‡l‡ ,BÏ ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡ - ÌBÏL BÏ»≈«¬ƒ∆»ƒ∆»≈
¯ÈÊÁÓ - BÓBÏLa Ï‡ML ÈÓ ,‰Ú·L „ÚÂ ‰LÏMÓeƒ¿»¿«ƒ¿»ƒ∆»«ƒ¿«¬ƒ
ÌBÏLa Ï‡BL - ÌÈLÏL „ÚÂ ‰Ú·MÓe ;ÌBÏL BÏ»ƒƒ¿»¿«¿ƒ≈ƒ¿

ÌÈ¯Á‡98BÓBÏLa ÔÈÏ‡BL ÔÈ‡ ÌÈ¯Á‡ Ï·‡ ,99„Ú ¬≈ƒ¬»¬≈ƒ≈¬ƒƒ¿«
ÔÈÏ‡BL ÔÈ‡ - Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡ ÏÚÂ .ÌÈLÏL ¯Á‡Ï¿««¿ƒ¿«»ƒ¿«ƒ≈¬ƒ

L„Á ¯OÚ ÌÈL ¯Á‡Ï „Ú BÓBÏLa100˙Ï‡La Ì‡ . ƒ¿«¿««¿≈»»…∆ƒƒ¿≈«
˙Ba¯‰Ï ¯eÒ‡ ‡e‰L ¯ÓÁÂ Ï˜ ,Ï·‡‰ ¯Ò‡ ÌBÏL»∆¡«»»≈«»…∆∆»¿«¿
,B„Èa ˜BÈz ÊÁ‡È ‡ÏÂ .Ìc :¯Ó‡pL ;˜ÁOÏÂ ÌÈ¯·c¿»ƒ¿ƒ¿…∆∆¡«…¿…∆¡…ƒ¿»

˜BÁO È„ÈÏ ep‡È·È ‡lL101ÌB˜ÓÏ ÒkÈ ‡ÏÂ . ∆…¿ƒ∆ƒ≈¿¿…ƒ»≈ƒ¿
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙B‡zLn‰ Èza ÔB‚k ,‰ÁÓO102. ƒ¿»¿»≈«ƒ¿»¿«≈»∆

וברש"י).96) א טו, (מו"ק שלום תשאל ואל דום,
שם.97) ובביאורנו ה"ח לעיל כמבואר האבל, עיקר שהם
בשלום.98) שרויים הם שרוי 99)שהרי אינו שהוא

ב). כא, (שם דין 100)בשלום הי"א, פ"י לקמן וראה שם.
השבעה. שבתוך בשבת שלום ב.101)שאילת כו, שם

הבריות". על מתגנה "ונמצא שם: מסיימת והברייתא
כמבואר 102) יום, שלשים כל אסור זה ודבר ב. כב, שם

יכנס  לא ואמו אביו שעל ה"ז, שם וראה ה"ב, פ"ו לקמן
חודש. עשר שנים עד מרעות לשמחת

ה'תש"פ  תמוז י"א שישי יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
מדברי 1) - יום שלושים כל בהם אסור שהאבל הדברים

מי  נישואין. לעניין דינו מה שמתה, אשתו על אבל סופרים.
העיר. באותה לשכון לו המותר בעיר, צלובים שהוריו
לגזירת  בין שבעה, לגזירת בין ככולו, היום שמקצת

שלושים.

.‡È¯·c ˙ˆ˜Óa ‚‰B Ï·‡‰ ‰È‰iL ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ∆ƒ¿∆»»≈≈¿ƒ¿»ƒ¿≈
ÌÈÓÎÁ eÎÓÒ ÔÈpÓe .ÌBÈ ÌÈLÏL Ïk ˙eÏ·‡¬≈»¿ƒƒ«ƒ»¿¬»ƒ

BÈ ÌÈLÏLÏdn‡ ˙‡Â ‰È·‡ ˙‡ ‰˙Î·e :¯Ó‡pL ?Ì ƒ¿ƒ∆∆¡«»¿»∆»ƒ»¿∆ƒ»
ÌÈÓÈ Á¯È2ÌBÈ ÌÈLÏL Ïk ¯ÚËˆÓ Ï·‡‰L ÏÏkÓ .3. ∆«»ƒƒ¿»∆»»≈ƒ¿«≈»¿ƒ

יום".2) שלושים - "ירח אמרו: ב מ, לדעת 3)וביבמות
האחרונים  גדולי אולם בירושלמי, זה דרש מקור הרדב"ז
(ראה  שלפנינו בירושלמי כזה דרש מצאו שלא מעירים,

פרק  קטן מועד ובירושלמי ועוד) זה, לפסוק תמימה תורה
שבעה; - ימי משה, אבל בכי ימי "ויתמו דרשו: ה הלכה ג,
ב  יט, קטן מועד ובבבלי שלושים". - אבל שנים; - בכי
למד  יום? שלושים כל שאסורה לתספורת מניין אמרו:
אל  ראשיכם באבל: נאמר מנזיר, פרע פרע שווה גזירה
להלן  מה ראשו, שער פרע גדל בנזיר: ונאמר תפרעו,

שלושים. כאן אף שלושים,

.·:ÌBÈ ÌÈLÏL Ïk Ô‰a ¯eÒ‡ Ï·‡‰L ÌÈ¯·„ el‡Â¿≈¿»ƒ∆»»≈»»∆»¿ƒ
˙ÁÓO·e ,ÔÈ‡eO·e ,ıe‰‚·e ,˙¯tÒ˙a ¯eÒ‡»¿ƒ¿…∆¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿«

˙eÚ¯Ó4‰È„ÓÏ ‰È„nÓ ‰¯BÁÒa CÏÈÏÂ ,5Ïk‰ . ≈≈¿≈≈ƒ¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»«…
ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ6. ¬ƒ»¿»ƒ

כב,4) קטן (מועד לזה זה עושים ואהובים שרעים סעודה
ב. הלכה ה, פרק לעיל ראה לעיר.5)ב), וכולם 6)מעיר

זה. בפרק והולכים מתבארים

.‚¯ÚO Ïk ¯tÒÏ ¯eÒ‡L ÌLk ?„ˆÈk ˙¯tÒ˙a¿ƒ¿…∆≈«¿≈∆»¿«≈»¿«
Ïk ÈÏÎa ÂÈ¯tˆ ı˜Ï B‡ BÓÙO Ál‚Ï B‡ BÙeb¿«≈«¿»»…ƒ»¿»ƒ¿ƒ»

‰Ú·L7ÌBÈ ÌÈLÏL Ïk ¯eÒ‡ Ck ,8ÌÈ¯·c ‰na . ƒ¿»»»»¿ƒ«∆¿»ƒ
¯ÚO ˙ÏÈËa ˙¯zÓ - ‰M‡a Ï·‡ ;LÈ‡a ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿ƒ¬»¿ƒ»À∆∆ƒ¿ƒ«≈»
ÂÈ·‡ ÏÚÂ .ÌBÈ ÌÈLÏL „Ú - LÈ‡‰Â .‰Ú·L ¯Á‡Ï¿««ƒ¿»¿»ƒ«¿ƒ¿«»ƒ

Ú¯t ÁlLiL „Ú B¯ÚO Ïc‚Ï ·iÁ - Bn‡ ÏÚÂ9B‡ , ¿«ƒ«»¿«≈¿»«∆¿««∆«
ÂÈ¯·Á Ba e¯Ú‚iL „Ú10. «∆ƒ¿¬¬≈»

ב.7) הלכה ה, פרק לעיל שם.8)ראה קטן מועד
מאוד.9) הרבה שיער יותר 10)גידול פרע גידל שכבר

ואמו  אביו "על הנוסח: ששם אלא ב), כב, קטן (מועד  מדאי
ח  הלכה ג, פרק שם ובירושלמי חבריו" בו שיגערו עד
רבינו  בדברי טעות יש הרדב"ז ולדעת רבינו. כדברי הנוסח
חביריו" בו ויגערו פרע שישלח "עד הוא: הנכון והנוסח
הכסף  וכתב הנ"ל. בירושלמי גם הנוסח הוא כן ולדעתו
יום, שלושים לאחר אלא מועילה אינה חביריו גערת משנה:

כלום. אינה שלושים, בתוך בו גערו אם אבל

.„ÔÈˆ‰‚Óe ÌÈL„Á ÌÈ·Ï ÌÈÏk LaÏÏ ¯eÒ‡ ÔÎÂ11 ¿≈»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¬»ƒ¿…»ƒ
ÌBÈ ÌÈLÏL Ïk12eÈ‰ .‰M‡‰ „Á‡Â LÈ‡‰ „Á‡ . »¿ƒ∆»»ƒ¿∆»»ƒ»»

ÔÈ¯zÓ - ÔÈˆ‰‚Óe ÔÈÚe·ˆ13,ÌÈL„Á eÈ‰ ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ . ¿ƒ¿…»ƒÀ»ƒ¿≈ƒ…»¬»ƒ
¯zÓ - ÔÈˆ‰‚Óe ÌÈ·Ï Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ÔÈ14ÈÏÎe . ««ƒ∆≈¿»ƒ¿…»ƒÀ»ƒ¿≈

ıe‰b ÌeMÓ Ô‰a ÔÈ‡ - ÔzLt15ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ïe . ƒ¿»≈»∆ƒƒ¿««¿ƒ
Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡ ÏÚ elÙ‡ ıe‰‚a ¯zÓ -16. À»¿ƒ¬ƒ«»ƒ¿«ƒ

ב,11) כט, לתענית בר"ן ראה במגהץ, יפה מוחלקים
האבן  על אלא הבגד, לליבון מכוון אינו שהגיהוץ
מחזירו  הוא כן ידי שעל אותו, כשמכבסים עליו, שמעבירים

א.12)לחידושו. כג, קטן הגיהוץ 13)מועד שאין  שם ,
כך. כל בהם כי 14)ניכר מרובה, זמן עומד גיהוצם שאין

מתמעך. הוא קצר זמן כט,15)לאחר (תענית שאמרו כמו
בהם  אין פשתן "כלי באב: תשעה בו שחל שבוע לעניין ב)
מיד, שמתקלקלים משום הרדב"ז, ומפרש גיהוץ" משום
בהם  מקפידים שאין לפי מפרש: לב אות ד פרק שם והרא"ש
מיד  ומתלכלכים לבשר קרובים והם הואיל יפה, גיהוץ על

הזיעה. שיחלקו 16)מפני בבלי, בתלמוד מצינו ולא הואיל
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בהם  שמחלקים כדרך ואמו, לאביו קרובים, שאר בין בזה
ב  ועמוד א כב, קטן מועד ראה דברים, לשאר ביחס
שונים. אבילות לדברי ביניהם רבים חילוקים שם שהדגישו
"על  אמרו: ח הלכה ג, פרק שם שבירושלמי להעיר וראוי
ואמו  אביו על שלושים; עד בגיהוץ אסור הוא  המתים כל
זה  על חולק שהבבלי סובר ורבינו חודש" עשר שנים עד
כותב  ג סעיף שפט סימן וביורהֿדעה כמותו. לפסוק ועלינו
כל  ואמו אביו על חדש בגד ללבוש איסור שנהגו הרמ"א
ללבוש  לא שנוהגים הרמ"א כותב א בסעיף ושם חודש, י"ב
אחר  אדם לובשו כן אם אלא יום, שלושים בתוך מכובס בגד
מותר  במגוהץ ואפילו האבל, לובשו כן ואחרי תחילה,
מועד  בתוספות ומקורו ג), קטן סעיף שם (ש"ך זה באופן
חדש, לבגד ובנוגע אבלים. ברכת המתחיל דיבור ב כד, קטן
שאם  ה"כלבו" בשם שם יוסף" ה"בית הביא שלושים, לאחר
לאבל  מותר ימים שלושה או שניים ללבשו אחר לאדם נותנו

ואמו. אביו על מתאבל כשהוא אפילו ללבשו,

.‰‰M‡ ‡OÏ ¯eÒ‡ ?„ˆÈk ÔÈ‡eOa17ÌÈLÏL Ïk ¿ƒƒ≈«»ƒ»ƒ»»¿ƒ
ÌBÈ18dO¯‡Ï ¯zÓe .19‰˙Èn‰ ÌBÈa elÙ‡20ÈÓe . À»¿»¿»¬ƒ¿«ƒ»ƒ

‰i·¯e ‰i¯t ˙ÂˆÓ Ìi˜ ¯·k Ì‡ :BzL‡ ‰˙nL21, ∆≈»ƒ¿ƒ¿»ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»
È¯‰ - ÌÈpË˜ ÌÈa BÏ ÔÈ‡Â ,epLnLiL ÈÓ BÏ LÈÂ¿≈ƒ∆¿«¿∆¿≈»ƒ¿«ƒ¬≈
‰LÏL ÂÈÏÚ e¯·ÚiL „Ú ˙¯Á‡ ‰M‡ ‡OÏ ¯eÒ‡ ‰Ê∆»ƒ»ƒ»«∆∆«∆««¿»»¿»

ÌÈÏ‚¯22B‡ ,‰i·¯e ‰i¯t ˙ÂˆÓ Ìi˜ ‡lL ÈÓ Ï·‡ ; ¿»ƒ¬»ƒ∆…ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»
ÌÈpË˜ ÌÈa BÏ LÈÂ ÌiwL23ÈÓ BÏ ÔÈ‡L B‡ , ∆ƒ≈¿≈»ƒ¿«ƒ∆≈ƒ

epLnLiL24,„iÓ ÒÎÏÂ dO¯‡Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ∆¿«¿∆¬≈∆À»¿»¿»¿ƒ¿…ƒ»
ÌBÈ ÌÈLÏL „Ú ‰ÈÏÚ ‡B·Ï BÏ ¯eÒ‡Â25‰M‡‰ ÔÎÂ . ¿»»»∆»«¿ƒ¿≈»ƒ»

‰Ï·‡ ‰˙È‰L26ÌBÈ ÌÈLÏL „Ú ÏÚa˙ ‡Ï -27. ∆»¿»¬≈»…ƒ»≈«¿ƒ

לביתו.17) א.18)לכנסה כג, קטן לו,19)מועד לקדשה
לנישואין. עד לביתו כונסה אינו יקדמנה 20)ועדיין שמא

א, פרק (כתובות בירושלמי שאמרו וכמו ברחמים. אחר
אחר  יקדמנו שלא באב, בתשעה לארס מותר א): הלכה
ומדובר  י"ד. הלכה י, פרק אישות הלכות והשווה בתפילה.
בתוך  אסור סעודה, עם אבל סעודה, בלא באירוסין כאן,
דעה  ביורה וכן משנה (כסף יתירה שמחה שזוהי שלושים,

א). סעיף שצב אישות 21)סימן (הלכות ובת בן לו שיש
ד). הלכה ט"ו, ה"נמוקי 22)פרק וכפירוש שם. קטן מועד

כשיהיה  אותה יזכור ולא ממנו שתשתכח כדי שם: יוסף"
קטן  סעיף שצב סימן דעה ליורה הט"ז והוסיף השנייה. עם
ומקורו  הראשונה. שוכח הוא הרגלים שמחת ידי שעל ב,
דיבור  שם בתוספות וראה מח. אות ג פרק שם ברא"ש
מן  זכור יהא ואל אחרת, שיישא "כדי שיעברו: עד המתחיל

וכו'. במטה" דיעות שתי יהיו שלא לו 23)הראשונה, ואין
בהם. שיטפל י"א.24)מי הלכה ד, פרק יבמות ירושלמי

הכהן 25) יוסף של אשתו שמתה "מעשה שם: קטן מועד
אחותך. בני את ופרנסי לכי הקברות בבית לאחותה ואמר
(=לאחר  מרובה" לזמן אלא עליה בא לא כן פי על ואף
שלושים  בתוך לבעול לו שאסור פי על ואף יום). שלושים
ורבייה, פרייה מצוות קיים שלא למי התירו זאת בכל -
זו, תלך שמא לו, תתיר לא אם כי שלושים, בתוך לכנסה
אחרת  אשה ימצא ולא שוב, יתעכב שלושים שיעברו ואחרי

מבעלה.26)(רדב"ז). חוץ קרוביה משאר אחד על
שלושים 27) בתוך להינשא לה אסור כלל בדרך כלומר,

לו  שיש או בנים, לו שאין האיש, צורך מפני אלא לאבלה,
בתוך  להינשא לה התירו בהם, שיטפל מי ואין קטנים, בנים
כי  שלושים, לאחר עד תיבעל שלא ובלבד לאבלה, שלושים
מות  על אבלה היא אם אבל יתירה, שמחה היא הבעילה
להבחין  כדי יום, תשעים עד להתארס אפילו לה אסור בעלה
גירושין  בהלכות כמבואר השני, לזרע הראשון בעלה זרע בין
האשה  אין אבל משנה"). "לחם פי (על י"ח הלכה י"א, פרק
כי  כאיש, רגלים שלוש בעלה מות אחרי להמתין צריכה
הראשון  בעלה אהבת ושוכחת לה, נוח שהוא" ב"כל האשה
סימן  ליורהֿדעה בש"ך הובא (מרדכי, יום שלושים לאחר

ב). קטן סעיף שצב

.Â„iÓ d˙B‡ Ú¯ÙÏ ·iÁ ‰È‰L ˙eÚ¯Ó ˙ÁÓO28- ƒ¿«≈≈∆»»«»ƒ¿…«»ƒ»
‰Ú·L ¯Á‡Ï „iÓ d˙BOÚÏ ¯zÓ29BÈ‡ Ì‡ Ï·‡ . À»«¬»ƒ»¿««ƒ¿»¬»ƒ≈

dÚ¯ÙÏ ·iÁ30ÌBÈ ÌÈLÏL „Ú dÏ Òk‰Ï ¯eÒ‡ -31. «»¿»¿»»¿ƒ»≈»«¿ƒ

שהאכילוהו 28) מה כנגד סעודה, לחבריו לשלם שחייב
אבל. שנעשה לפרוע 29)קודם שלא לו, אפשר שאי

וברש"י). ב כב, קטן אותו 30)(מועד מזמין חבירו אלא
כמותו. סעודה הוא אף יערוך שבעתיד כדי אצלו, לסעודה

שם.31)

.ÊÏÚ Ï·‡ ;ÌÈ˙Ó Ïk ¯‡La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»»≈ƒ¬»«
Ck ÔÈ·e Ck ÔÈa ,Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡32˙ÁÓOÏ ÒkÈ ‡Ï - »ƒ¿«ƒ≈«≈«…ƒ»≈¿ƒ¿«

L„Á ¯OÚ ÌÈL „Ú ˙eÚ¯Ó33. ≈≈«¿≈»»…∆

מיד.32) אותה לפרוע כשחייב ובירושלמי 33)אפילו שם.
או  מצוה חבורת הייתה "אם שנינו: ח הלכה ג, פרק שם
לו  מותר מצוה לסעודת כלומר מותר", החודש קידוש
ולפיכך  ואמו. אביו על אפילו שלושים, לאחר להיכנס
משיא  שאם ב, סעיף שצא סימן ביורהֿדעה ההלכה נפסקה
יתבטל  שם יאכל לא ואם שמים, לשם ויתומה יתום האבל
שלושים  תוך אבל שלושים, לאחר להיכנס לו מותר המעשה,
דיבור  שם בתוספות וראה שבעולם. מצוה סעודת בכל אסור
- אכילה בלא למשתה שהכניסה מריעות, ולשמחת המתחיל

ושתייה. אכילה בלא שמחה שאין מותרת,

.Á¯Á‡Ï ‰¯BÁÒa CÏÈÏ ¯zÓ - Ôlk ÌÈ˙n‰ Ïk ÏÚ«»«≈ƒÀ»À»≈≈ƒ¿»¿««
ÌÈLÏL34ÂÈ¯·Á Ba e¯Ú‚iL „Ú - Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡ ÏÚ ; ¿ƒ«»ƒ¿«ƒ«∆ƒ¿¬¬≈»

enÚ CÏ :BÏ e¯Ó‡ÈÂ35. ¿…¿≈ƒ»

שהולך 34) ומדובר ח, הלכה ג, פרק קטן מועד ירושלמי
גדול  פרסום בה שיש גדולה, ובשיירה רחוק, למקום לסחור
שבעה  לאחר בו מותר רגיל ומתן במשא כי לשמחה, ודומה
מלאכה  כעשיית שדינה ז, הלכה ה, פרק לעיל כמבואר ימים.

משנה). שם.35)(כסף ירושלמי

.ËB˜ÒÚa ËÚÓÓ ‰ˆ¯ - Ôlk ÌÈ˙n‰ Ïk ÏÚ36‰ˆ¯ , «»«≈ƒÀ»»»¿«≈¿ƒ¿»»
ËÚÓÓ BÈ‡37B˜ÒÚa ËÚÓÓ - Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡ ÏÚ ;38. ≈¿«≈«»ƒ¿«ƒ¿«≈¿ƒ¿

עצירת 36) על ציבור בתעניות שאמרו כדרך ומתנו, במשאו
ראה  ומתן" במשא ממעטים נענו ולא אלו "עברו גשמים:

ח. הלכה ג, פרק תעניות ידובר 37)הלכות שבעה ולאחר
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בסחורה. שמותר קטן 38)כאן, (מועד יום שלושים כל
א). כב,

.ÈÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ CÏB‰‰39ËÚÓÏ ÏBÎÈ Ì‡ : «≈ƒ»¿»ƒ»¿«≈
B˜ÒÚa40ËÚÓÈ -41Â‡Ï Ì‡Â ;42C¯c‰ ÈÎ¯ˆ ‰˜È -43 ¿ƒ¿¿«≈¿ƒ»ƒ¿∆»¿≈«∆∆

.LÙ ÈiÁ Ô‰a LiL ÌÈ¯·„e¿»ƒ∆≈»∆«≈∆∆

ואמו.39) אביו על אבל והוא שבעה לקנות 40)לאחר לא
דברים. על 41)הרבה באבל הקודמת בהלכה כמבואר

ואמו. יקנה 42)אביו לא ואם עבורו, שיקנה מי לו שאין
לדרך. צידה לו תחסר לו 43)שם שתספיק גדולה, בכמות

אלא  לקנות לו התירו לא שבביתו פי על אף הדרך, לכל
עימהן" "יגלגל א): כז, קטן (מועד בלבד מעטות כמויות

שם. חננאל רבינו וכפירוש

.‡È·eÏˆ dÏÚa ‰È‰L ÈÓ44,¯ÈÚa,‰·eÏˆ BzL‡ B‡ ƒ∆»»«¿»»»ƒƒ¿¿»
„Ú ¯ÈÚ‰ d˙B‡a ÔkLÏ BÏ ¯eÒ‡ - Bn‡Â ÂÈ·‡ B‡»ƒ¿ƒ»ƒ¿…¿»»ƒ«

¯Oa‰ ‰ÏÎiL45‡ÈÎeË‡k ‰ÏB„b ¯ÈÚ ‰˙È‰ Ì‡Â .46 ∆ƒ¿∆«»»¿ƒ»¿»ƒ¿»¿«¿¿»
Ba ÔÈ·eÏˆ ÔÈ‡L ¯Á‡‰ „va ÔkLÏ BÏ LÈ -47. ≈ƒ¿…««»«≈∆≈»¿ƒ

מתרגם 44) כב) כא, (דברים עץ" על אותו "ותלית תלוי.
בידי  שנתלה ומדובר, צליבא. על יתיה ותצלוב אונקלוס:
דעה  יורה לטור (פרישה לקברו בידינו ואין האומות מלכות

שמו). הצורה 45)סימן "שאין י"ג. הלכה ב, פרק שמחות
הרי  שיאמרו המת, לבזות שגורם כלומר, בעצמות", ניכרת
משכלה  אבל אבילות עליו נוהג ואינו צלוב, זה של אביו
למועד  הר"ן ולשון (רדב"ז). להתאבל עוד מקום אין הבשר
כיוון  - לגמרי, מעוכל הבשר שיהיה "עד ג: פרק סוף קטן

עוד". לרעה יזכרוהו לא קיימת הצורה עיר 46)שאין
רבה  בראשית במדרש סוריה. בצפון ממלכה קריית עתיקה,

אנטיוכוס". שם על "אנטוכיא כג שאין 47)פרשה ומתוך
לבזותו, יבוא לא ההוא, הצד באנשי מכירים זה צד אנשי
שם). (שמחות זה של אביו הוא פלוני שצלוב ידעו, שלא

.·ÈBlÎk B˙ˆ˜Ó - ÈÚÈ·L ÌBÈ48Ô‡ÎÏ ‰ÏBÚ ‡e‰Â , ¿ƒƒƒ¿»¿À¿∆¿»
Ô‡ÎÏe49¯‡L ˙BOÚÏÂ ıÁ¯ÏÂ ÒaÎÏ ¯zÓ CÎÈÙÏe . ¿»¿ƒ»À»¿«≈¿ƒ¿…¿«¬¿»

ÈÚÈ·L ÌBÈa ÌÈ¯·c‰50B˙ˆ˜Ó - ÌÈLÏL ÌBÈ ÔÎÂ . «¿»ƒ¿¿ƒƒ¿≈¿ƒƒ¿»
ÌÈLÏL ÌBÈa ı‰‚Ïe ¯tÒÏ ¯zÓe ,BlÎk51. ¿ÀÀ»¿«≈¿«≈¿¿ƒ

להתרחץ 48) לו ומותר האבלות נגמרה החמה הנץ שאחרי
היום  ככל אינו שביעי ליל מקצת אבל וכו'. מלאכה ולעשות
המתחיל  דיבור ב כא, קטן מועד בתוספות וכן (רדב"ז

השלושים,49)אפילו). מניין ולהתחלת השבעה ימי לגמר
כאילו  זה הרי הרגל, קודם ימים שבעה מתו את קבר שאם
שלושים, גזירת ממנו ובטלה שלושים, אבלות התחיל
ב). יט, קטן (מועד ה הלכה י, פרק  לקמן כמבואר

היום 50) אבל הדין, מצד זה וכל שבעה. גזירת נגמרה שכבר
כי  המנהג, לשנות ואין יום... ל' כל רחיצה לאסור "נהגו
דעה  ליורה (רמ"א ותיקין" פי על ונתייסד הוא קדום מנהג
הלכות  מיימוניות" ב"הגהות ומקורו א, סעיף שפא סימן

ו). אות י פרק שם.51)אבל קטן מועד

.‚ÈÂÈÏ·‡ e‰eÙÎzL ÈÓ52B¯ÚO „ÈaÎ‰Â53Ï˜Ó - ƒ∆¿»¬»»¿ƒ¿ƒ¿»≈≈
ÌÈ¯tÒÓa ‡Ï ,¯Ú˙a54Ï·‡ ,ÌÈÓa B˙eÒk ÒaÎÓe . ¿««…¿ƒ¿»«ƒ¿«≈¿¿«ƒ¬»

¯˙a ‡Ï55ÏBÁa ‡ÏÂ56Ï·‡ ,ÔBˆa BÙeb Ïk ıÁB¯Â . …¿∆∆¿…¿¿≈»¿≈¬»
ÔÈnÁa ‡Ï57˙È„nÓ ‡·e ÂÈÏ·‡ e‰eÙÎzL ÈÓ ÔÎÂ . …¿«ƒ¿≈ƒ∆¿»¬»»»ƒ¿ƒ«

Ìi‰58‰È·M‰ ˙ÈaÓe59,ÌÈ¯eÒ‡‰ ˙ÈaÓ ‡ˆiL B‡ , «»ƒ≈«ƒ¿»∆»»ƒ≈»¬ƒ
‰cÓ ‰È‰L B‡60ÏÚ Ï‡LÂ ¯cÓ ‰È‰L B‡ ,¯z‰Â ∆»»¿À∆¿À«∆»»À»¿ƒ¿««

¯z‰Â B¯„61‰¯‰ËÏ ‰‡ÓhÓ ‡ˆBi‰ ÏÎÂ ,62È¯‰ - ƒ¿¿À«¿»«≈ƒÀ¿»¿»√»¬≈
Èa ÔÈÁl‚Ó el‡ÌÏ·‡ ÈÓ63¯Á‡ Ï·‡ ÌÙÎ˙e ÏÈ‡B‰ ; ≈¿«¿ƒƒ≈∆¿»ƒ¿»»≈∆««

È‡t e‡ˆÓ ‡ÏÂ Ï·‡64. ≈∆¿…»¿¿«

מאבלו 52) שקם וטרם זה, אחר זה ברציפות, עליו באו
שני. אבל לו אירע להסתפר 53)הראשון, היה יכול שלא

השני. האבל תכפו שכבר הראשון, לאבלו השלושים בגמר
ידוע,54) והדבר קצת. ממנו ומספר ראשו משער מוריד

אפשר  ואי בתער, דרכו אין קצתו, השיער מן שהמספר
בשם  משנה (כסף מספריים של בזוג אלא כהוגן לגלחו

קדם,55)הרמב"ן). בימי הידוע הנתרן, ממלחי אחד
תכבסי  "אם כב) ב, (ירמיה ככתוב ומטהר, מנקה כחומר

בורית". לך ותרבי הנוסח:56)בנתר ושם ב יז, קטן מועד
ולא  גורס: ג פרק שם הרי"ף אולם באהל". ולא בנתר "ולא
ולא  בחול ולא בנתר "ולא ב יג, בתענית הגירסה וכן בחול,

שם.57)באהל". קטן למועד שם 58)רי"ף טרוד שהיה
ותכפו  לביתו, חזר אשר עד להתגלח הספיק ולא בסחורה

אבל. אחר אבל האוייב.59)כאן והמנודה 60)ממחנה
ז, פרק תורה תלמוד בהלכות כמבואר בתספורת, אסור

ד. לו 61)הלכה והתיר לחכם ושאל להסתפר שלא נדר
נדרו. מי 62)את אין נידה, בועל או מת טמא כגון,

בהם  הנוגע כל הם מטמאים שהרי טומאתם, בימי שיגלחם
וראה  א). משנה ג, פרק קטן למועד נוסחאות (שינויי
י"ט: הלכה ז, פרק טוב יום להלכות משנה " ב"מגיד
להעיר  וראוי הרגל". קודם להתקשט לו אין "שהטמא
שלא  אלה כל את מונה א סעיף שפט סימן דעה שביורה
מונה  אינו לטהרה" מטומאה "יוצא ואילו להתגלח, יכלו

במספריים.63)עימהם. בין בתער בין לפני 64)כדרכם,
והוא  ב). יז, קטן (מועד היו טרודים או שאנוסים אבלם,
או  בנתר אבלם בימי כסותם את לכבס להם שמותר הדין
שם  וראה א. סעיף שפט סימן דעה ביורה כמבואר בחול,
כשם  שבעה בתוך אפילו שמסתפרים ג סעיף שצ סימן

לאבלם. שבעה בתוך לכבס להם שמותר

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מיתת 1) על רחוקה או קרובה שמועה לו שבאה מי דין

שבעת  את ימנה איך שבא, עד ידע ולא קרוב לו מת קרובו.
הם  מי קרוביהם. על באבלם ומלך גדול כהן דיני אבלו. ימי

באבלו. המלך מנחמי

.‡·B¯˜ BÏ ˙nL ‰ÚeÓL BÏ ‰‡aL ÈÓ2CB˙a Ì‡ : ƒ∆»»¿»∆≈»ƒ¿
ÌÈLÏL ÌBÈ elÙ‡ ,‰ÚeÓM‰ ‰ÚÈb‰ ÌBÈ ÌÈLÏL¿ƒƒƒ»«¿»¬ƒ¿ƒ

‰·B¯˜ ‰ÚeÓL BÊ È¯‰ - BÓˆÚ3‰Ú·L ‚‰Ï ·iÁÂ , «¿¬≈¿»¿»¿«»ƒ¿…ƒ¿»
‰BÓe .Ú¯B˜Â ,‰ÚeÓM‰ ‰ÚÈb‰L ÌBiÓ ˙eÏ·‡ ÈÓÈ¿≈¬≈ƒ∆ƒƒ»«¿»¿≈«∆

ÌÈ¯·c‰ ¯‡L ÌÚ ˙¯tÒz‰ ¯eq‡Ï ÌÈLÏL4BÏÏk . ¿ƒ¿ƒ«ƒ¿…∆ƒ¿»«¿»ƒ¿»
‰¯e·w‰ ÌBÈk - ‰·B¯w‰ B˙ÚeÓL ÌBÈ :¯·c ÏL5. ∆»»¿»«¿»¿«¿»

- ÌBÈ ÌÈLÏM‰ ¯Á‡ ‰ÚeÓM‰ BÏ ‰ÚÈb‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒƒ»«¿»«««¿ƒ
,„Á‡ ÌBÈ ‡l‡ ˙‚‰B dÈ‡Â ,‰˜BÁ¯ ‰ÚeÓL BÊ È¯‰¬≈¿»¿»¿≈»∆∆∆»∆»
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Ú¯B˜ BÈ‡Â6ÈÚÈ·L ÌBÈ ‡e‰ ‰ÚeÓM‰ ÌBÈ el‡Îe . ¿≈≈«¿ƒ«¿»¿ƒƒ
ÌÈLÏL ÌBÈÂ7BlÎk ÌBi‰ ˙ˆ˜Óe ,8. ¿¿ƒƒ¿»«¿À

עליו.2) להתאבל ב 3)שחייב כ, למו"ק הרי"ף כדעת
לדבריו. ראיה נביא טו, אות ה"ג ולהלן הלכות, בעל בשם

שלשים.4) כל בהם אסור שהאבל ה"ב, פ"ו לעיל המנויים
אסור 5) שהאבל הבראה, סעודת אותו מברין וכן א. כ, מו"ק

ה"ט  פ"ד לעיל כמבואר משלו, ראשון ביום לאכול לו
שם). וכן 6)(רא"ש קורע, אינו ואמו אביו על ואפילו

אינו  שלשים שלאחר ה"ו, פ"ח לקמן רבינו מדברי נראה
נראה  שם, הרי"ף מדברי אולם ואמו. אביו על אפילו קורע
מו"ק  בירושלמי ומקורו לעולם, קורע ואמו אביו שעל -
חייב  כמה, למחר אפילו ואמו אביו על "שכן ה"ה: פ"ג,
ד. סעיף תב סי' ביו"ד השו"ע פסק וכן לקרוע".

לו 7) עולה ומקצתו לשבעה, לו עולה מקצתו כלומר,
(רדב"ז). הדברים 8)לשלשים בכל הוא מותר וממילא

עמ' שם (מו"ק לאבלו יום שלשים בכל בהם, אסור שהאבל
ב).

.·‰ÚL ˙eÏ·‡ ‚‰pL ÔÂÈk ?BlÎk ÌBi‰ ˙ˆ˜Ó „ˆÈk≈«ƒ¿»«¿À≈»∆»«¬≈»»
˙Á‡9ıÁ¯ÏÂ ÏÚÏ ¯zÓe .Blk ÌBi‰ Ïk ‚‰ el‡k - ««¿ƒ»«»«ÀÀ»ƒ¿…¿ƒ¿…

ÌBi‰ ¯‡La Ál‚Ïe CeÒÏÂ10ÏÎa ¯zÓ ‡e‰ ÔÎÂ , ¿»¿«≈«ƒ¿»«¿≈À»¿»
ÌÈ¯·c‰11. «¿»ƒ

עטף 9) או מיטתו, כפה או אבל, לאות מנעלו שחלץ כגון
(רמב"ן). כולם את שיעשה צורך ואין ראשו, את

לעיל 10) ראה יום. שלשים כל אסורה שהתספורת אע"פ
ה"ג. ואמו 11)פ"ו, אביו על הרמב"ן ולדעת שם. מו"ק

ואינו  רחוקה, בשמועה אפילו שלשים גזירת נוהג הוא
אין  וכן ה"ג), פ"ו לעיל (ראה חבריו בו שיגערו עד מסתפר
לבית  נכנס ואינו ה"כ) פ"ה לעיל (ראה בשלומו שואלים
מיום  ולא המיתה מיום ומונה חודש. י"ב עד המשתה
אינו  חודש, י"ב לאחר השמועה לו באה אם אבל השמועה,
סעיף  תב סי' ביו"ד וכן הדברים, לכל אחד יום אלא נוהג

א.

.‚Ï‚¯‰ CB˙a ‰·B¯˜ ‰ÚeÓL BÏ ‰‡aL ÈÓ12B‡ ƒ∆»»¿»¿»¿»∆∆
˙aL ÌBÈa13˙ÈOÚ Ï‚¯‰ ¯Á‡ B‡ ˙aL ¯Á‡Ïe , ¿«»¿«««»««»∆∆«¬≈

‰˜BÁ¯14BÏ ‰ÏBÚ -15B‡ Ï‚¯‰ ¯Á‡Ï ‚‰B BÈ‡Â , ¿»∆¿≈≈¿««»∆∆
„·Ïa „Á‡ ÌBÈ ‡l‡ ˙aM‰ ¯Á‡Ï16ÌBi‰ ˙ˆ˜Óe , ¿««««»∆»∆»ƒ¿«ƒ¿»«
e¯‡aL BÓk ,BlÎk17. ¿À¿∆≈«¿

ה"ג.12) פ"י, לקמן ראה דבר, בשום בו נוהגת אבלות שאין
ה"א.13) שם שבגלוי, בדברים אבילות בו שאין
המיתה 14) מיום יום שלשים עברו כבר שבת, שלמוצאי

השמועה" "יום שלענין ה, ס"ק תב סי' ליו"ד בש"ך (ראה
הקבורה). מיום ולא מיתה משעת או 15)מונים השבת

שמע  לא כאילו זה והרי השלושים, למנין לו עולים הרגל
אבילות  ולנהוג לקרוע יכול שאינו כיון הרגל, לאחר אלא

אלה. שיום 16)בימים למד, אתה ומכאן ב. כ, מו"ק
כדברי  קרובה", "שמועה לענין שלשים כתוך דינו שלשים
קרובה  שמועה "שמע שם: אמרו שהרי ה"א, לעיל רבינו
שהשבת  הרי - רחוקה" נעשית שבת ולמוצאי בשבת,
שמועה  אותה שמע ואילו רחוקה, שמועה שתיעשה גורמת,

שלשים  שביום למרות קרובה, שמועה זו הרי חול, ביום
דינו  שלשים שיום מכאן, לדקדק ועלֿכרחך שמע, עצמו
למי  אלא ככולו היום מקצת אומרים: ואין שלשים, כבתוך
כלל  אבילות נהג לא שעדיין למי ולא אבילות, דיני שנהג

שם). יוסף' ו'נמוקי שמותר 17)(רא"ש הקודמת. בהלכה
והשומע  השלושים, בימי בהם אסור שאבל הדברים, בכל
שבצנעה, דברים אפילו בה נוהג אינו בשבת, רחוקה שמועה
שמועה  השומע וכן ודיו: אחת שעה נוהג שבת ולמוצאי
קורע, ולמחר אחד, ליום לו עולה השבת בשבת, קרובה
סי' (יו"ד לאבלות שביעי לו הוא הרי בשבת ששי יום נמצא

וֿז). סעיפים תב

.„‡aL „Ú Ú„È ‡ÏÂ ·B¯˜ BÏ ˙nL ÈÓ18‰È‰ Ì‡ : ƒ∆≈»¿…»««∆»ƒ»»
˙B‡Ò¯t ‰¯OÚ CÏ‰Ó ‡e‰L ,·B¯˜ ÌB˜Óa19, ¿»»∆«¬«¬»»«¿»

„Á‡ ÌBÈa ‡B·iL ¯LÙ‡L20ÌBia ‡a elÙ‡ , ∆∆¿»∆»¿∆»¬ƒ»«
ÏÚ Û‡ ,˙Èa‰ ÏB„b Ïˆ‡ ÌÈÓÁÓ ‡ˆÓ Ì‡ ,ÈÚÈ·M‰«¿ƒƒƒ»»¿«¬ƒ≈∆¿««ƒ««

e¯ÚpL Èt21ÌÈÓÁÓ ‡ˆÓe ÏÈ‡B‰ ,„ÓÚÏ22‰ÏBÚ - ƒ∆ƒ¿¬«¬…ƒ»»¿«¬ƒ∆
BÏ23ÌBÈ ÌÈLÏL ÌeÏLz Ô‰nÚ ‰BÓe ,24‡Ï Ì‡Â ; ∆ƒ»∆«¿¿ƒ¿ƒ…

BÓˆÚÏ ‰BÓ - ÌÈÓÁÓ ‡ˆÓ25ÌB˜Óa ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . »»¿«¬ƒ∆¿«¿¿≈ƒ»»¿»
‰Ú·L BÓˆÚÏ ‰BÓ - ÈL ÌBÈa ‡a elÙ‡ ,˜BÁ»̄¬ƒ»¿≈ƒ∆¿«¿ƒ¿»

‡aL ÌBiÓ ÌÈLÏLe26. ¿ƒƒ∆»

וקרוביו 18) שם, שנקבר או המת שם שמת למקום
עליו. שם אמה,19)מתאבלים אלפים שמונת היא ופרסה

אמה. אלפיים הוא ומיל מילים, ארבעה היא שהפרסה
כמבואר 20) פרסאות, עשר ביום בינוני אדם שמהלך

אליהם, יום באותו בא היה יודע, היה ואילו ב. צג, בפסחים
הגאונים, וכפירוש ב כא, (מו"ק עמהם ישב כאילו הוא והרי

לח). אות פ"ג שם ברא"ש ורוצים 21)הובא מתנענעים
שהמנחמים  ה"ג, פי"ג לקמן ראה ישיבתם, ממקום לעמוד

קרקע. ע"ג נמשך.22)יושבים האבל כאילו 23)עדיין
לעצמו. שבעה למנות צריך ואינו עמהם, מו"ק 24)מנה

א. אם 25)כב, אבל (שם). לו ונודע שבא מיום שבעה,
בגלל  אבילותו יקצר לא להתאבל, והתחיל במקומו לו נודע

ח). סעיף שעה, סי' (יו"ד אליהם שבא ולא 26)זה הואיל
יכול  אינו - האבילות בתחילת אליהם לבוא יכול היה
הבית  גדול הלך ואם וברש"י). ב כא, (שם עמהם להצטרף
והנשארים  המת, את לקבור הקברות בית שם שיש לעיר
עליהם  חל מללוותו, פניהם את משהחזירו - לביתם חזרו
ראה  הגולל, משיסתם אלא מתאבל אינו הבית וגדול האבל,
ואפילו  אבילותו, הוא מונה ומשם וה"ה, ה"ב פ"א, לעיל
לעצמו, - והוא לעצמם, מונים הם הבית בני אצל אח"כ חזר
הוא  שאחריו הבית, גדול עם מונה - קרוב ממקום והבא

ורדב"ז). (כסףֿמשנה הבית בני שאר אחר ולא נמשך,

.‰elÙ‡ CÏB‰ BÈ‡ - ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÈ ‰LÏLa Ï·‡»≈ƒ¿»»ƒ»ƒƒ≈≈¬ƒ
¯Á‡ Ï·‡ ˙È·Ï27·LBÈ BÈ‡Â .CÏB‰ - CÏÈ‡Â Ô‡kÓ ; ¿≈≈∆«≈ƒ»¿≈»≈¿≈≈

ÔÈÓÁ˙n‰ ÌB˜Óa ‡l‡ ,ÔÈÓÁÓ‰ ÌB˜Óa28‡ÏÂ . ƒ¿«¿«¬ƒ∆»ƒ¿«ƒ¿«¬ƒ¿…
‰BL‡¯‰ ˙aL Ïk B˙Èa Á˙tÓ ¯Á‡ ÌB˜ÓÏ ‡ˆÈ29. ≈≈¿»«≈ƒ∆«≈»«»»ƒ»

·LBÈ - ˙ÈLÈÏL .BÓB˜Óa ·LBÈ BÈ‡Â ,‡ˆBÈ - ‰iL¿ƒ»≈¿≈≈ƒ¿¿ƒƒ≈
Bk¯„k ¯a„Ó BÈ‡Â ,BÓB˜Óa30‡e‰ È¯‰ - ˙ÈÚÈ·¯ . ƒ¿¿≈¿«≈¿«¿¿ƒƒ¬≈

ÎkÌ„‡ Ï31. ¿»»»
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הולך 27) שאינו וכלֿשכן אבילותו, מענין שהוא אע"פ
(רדב"ז). אבילות מענין שאינן מצוות, בשאר להשתתף
הראשון  ביום - העיר באותה "מת שנינו: פ"ו, ובשמחות
שם  אין אם אבל (=ללוותו)... עמהם יוצא אינו השני וביום
ביום  אפילו עמהם יוצא וקובריה, המיטה נושאי כדי
ביו"ד  וכן שבתורה, המצוות בכל חייב הוא שהרי ראשון",

א. סעיף שצג ב.28)סי' כא, הראשון.29)מו"ק שבוע
שם:30) לרי"ף רש"י ומפרש מדבר", "ואינו א כג, שם

ובשו"ע  כמנהגו". ברבים מדבר ואינו ודומם יושב "אלא
יושבים  שאין נוהגים "ועכשיו מעיר: ב, סעיף שצג סי' יו"ד
ולענין  חודש". י"ב כל ואמו אביו ועל שלשים, כל במקומם
שאינו  ג, סעיף שם בשו"ע כתוב לביתֿהכנסת, האבל הליכת
מו, אות שם למו"ק ברא"ש ומקורו בשבת, אלא שם הולך
התפילה  ואחר בשבת, לביתֿהכנסת הולך "האבל האומר:
שעה  שם ויושבים עמו, הולכים הקהל וכל יוצא, האבל
(פי"ז): אליעזר דרבי בפרקי אגדה דברי על וסומכים אחת.
ביתֿ וכשבנה גדולה... גמילותֿחסדים שמידת שלמה ראה
לאבלים  ואחד לחתנים אחד שערים, שני בנה המקדש
שני  בין ויושבים בשבתות הולכים ישראל והיו ולמנודים,
שהוא  יודעים היו החתנים בשער והנכנס הללו, שערים
יודעים  היו מכוסה, שפמו והיה אבלים בשער והנכנס חתן...
ינחמך... הזה בבית השוכן לו: אומרים והיו אבל, שהוא
הולכים  ואבלים חתנים שיהיו התקינו ביתֿהמקדש משחרב
הארץ, על עמו ויושבים האבל את ורואים כנסיות... לבתי
וכו'. חסדים" בגמילות חובתם ידי ישראל כל שיצאו כדי

כגון 31) שבועות, שלשה שלמו לא ואפילו א. כג, מו"ק
ושנים  שבוע, אותו כשכלה מיד השבוע, באמצע שמת
סעיף  שצג סי' (יו"ד רביעי הבא השבוע נחשב - שאחריו

ב).

.ÂBÏ ¯eÒ‡L ‡l‡ ,˙eÏ·‡ È¯·c ÏÎa ·iÁ ÏB„b Ô‰k…≈»«»¿»ƒ¿≈¬≈∆»∆»
‰ÏÚÓÏ ÂÈ„‚a Ú¯˜Ï32Ú¯t Ïc‚Ïe ,33¯Á‡ ˙‡ˆÏÂ , ƒ¿…«¿»»¿«¿»¿«≈∆«¿»≈««

‰hn‰34ÔÈ¯·nLÎe .B˙È·Ï BÓÁÏ ÔÈ‡a ÌÚ‰ ÏÎÂ . «ƒ»¿»»»»ƒ¿«¬¿≈¿∆«¿ƒ
B˙B‡35ÏÚ ·ÒÓ ‡e‰Â ,ı¯‡‰ ÏÚ ÔÈaÒÓ ÌÚ‰ Ïk -»»»¿Àƒ«»»∆¿≈≈«

ÏÒÙq‰36e‡ :B˙B‡ ÔÈÓÁnLk BÏ ÔÈ¯ÓB‡Â . ««¿»¿¿ƒ¿∆¿«¬ƒ»
E˙¯tk37.ÌÈÓM‰ ÔÓ eÎ¯a˙z :Ì‰Ï ¯ÓB‡ ‡e‰Â . «»»¿¿≈»∆ƒ¿»¿ƒ«»«ƒ

ÌÈ¯Á‡ ÌÁÏ ‰ˆ¯ Ì‡Â38‰pÓÓ‰ -39CB˙a BÚvÓÓ ¿ƒ»»¿«≈¬≈ƒ«¿À∆¿«¿¿
ÌÚ‰40eÓÁz :Ì‰Ï ¯ÓB‡Â ,41. »»¿≈»∆¿À»

פורם 32) אינו - יפרום" לא "ובגדיו י) כא, (ויקרא שנאמר
מלמטה  הוא אלא פורמים, אדם שבני כדרך (=קורע)
והשווה  ב). יב, (הוריות מלמעלה וההדיוט בגדו) (בשפת

ה"ו. פ"ה, המקדש כלי "את 33)הל' שם) (שם, שנאמר
מסתפר  אלא לעולם, פרע מרבה אינו - יפרע" לא ראשו
מתחדשות" ומשמרות "הואיל שבת, לערב שבת מערב
מתחלפות  כהנים משמרות רש"י: ומפרש ב). כב, (סנהדרין
להסתפר  וצריך נכנסת, וזו יוצאת זו בשבת, ומתחדשות

ביפיו. שתראנו הנכנסת, חדשה משמרת ככתוב 34)מפני
המקדש  כלי ובהל' יצא", לא המקדש "ומן יא) כא, (ויקרא
ואינו  אחריו יוצא אינו מת, לו "מת רבינו: כותב - ה"ה שם,
א. יח, סנהדרין וראה המקדש". מן או ביתו מפתח יוצא

ה"ט.35) פ"ד, לעיל הנזכרת הבראה סנהדרין 36)סעודת

לבוא 37)שם. הראוי לכל תחתיך ואנחנו תתכפר, בנו
וברש"י). (שם מבית 38)עליך אבלים שחזרו אחרי

אישֿאיש  עובר העם וכל במקומו האבל עומד הקברות,
ה"ב. פי"ג, לקמן כמבואר הכהנים.39)לנחמו, סגן

ראה  הכהנים, כל על ממונה והוא הכהן, לימין תמיד העומד
הט"ז. פ"ד, המקדש כלי וכל 40)הל' בימינו, שהממונה

האבלים  וגם באמצע, הגדול והכהן בשמאלו, העם
עומדים  "אבלים ה"ב: פי"ג לקמן כמבואר בשמאלו,
פ"ה, המקדש כלי בהל' רבינו ולשון המנחמים". לשמאל

העם". לבין בינו ממצעו "והסגן יט,41)ה"ד: סנהדרין
א.

.ÊBÈ‡L ‡l‡ ,˙eÏ·‡ È¯·c ÏÎa ·iÁ CÏn‰ ÔÎÂ¿≈«∆∆«»¿»ƒ¿≈¬≈∆»∆≈
ÔÈ¯ËÏt Á˙tÓ ‡ˆBÈ42B˙Ó ¯Á‡ BlL43CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ; ≈ƒ∆««¿≈ƒ∆««≈¿≈»ƒ

ÌÈÏ·‡ ÌÁÓ BÈ‡Â .ÌÈ¯Á‡ ÌÈ˙Ó ¯Á‡ ¯ÓBÏ44‡ÏÂ . «««≈ƒ¬≈ƒ¿≈¿«≈¬≈ƒ¿…
¯·‡ ¯Á‡ „Â„ ‡ˆÈ45‚¯‰ ‡lL ÌÚÏ ÚÈ„B‰Ï ‡l‡ , »»»ƒ«««¿≈∆»¿ƒ«»»∆…∆¡«

BBˆ¯a46. ƒ¿

עגום 43)ארמונו.42) להראות למלך הוא שגנאי א כ, שם
ביפיו  "מלך יז) לג, (ישעיה אומר והכתוב העם, לפני ועצב

עיניך". ה"ב.44)תחזינה פ"ד, סנהדרין תוספתא,
אחרי 45) הולך דוד "והמלך לא ג, שמואלֿב - ראה

כל 46)המיטה". "וידעו מעיד: הכתוב וכן א. כ, סנהדרין
(שם  נר" בן אבנר את להמית מהמלך, היתה לא כי העם...

לז).

.ÁBÓÁÏ CÏnÏ ÒÎ Ì„‡ ÔÈ‡47ÈÓe ÂÈ„·Ú ‡l‡ , ≈»»ƒ¿»«∆∆¿«¬∆»¬»»ƒ
Ï ÔÈ‡Â .Òk‰Ï ˙eL¯ BÏ Ô˙pLBÏ ¯a„Ï ˙eL¯ Ô‰ ∆»«¿¿ƒ»≈¿≈»∆¿¿«≈

.Ì˙B‡ ‰L¯iM ‰Ó ÈÙk ‡l‡ ,ÔÈÓeÁz È¯·„ƒ¿≈«¿ƒ∆»¿ƒ«∆«¿∆»
‡e‰Â ,ı¯‡‰ ÏÚ ÔÈaÒÓ ÌÚ‰ Ïk - B˙B‡ ÔÈ¯·nLÎe¿∆«¿ƒ»»»¿Àƒ«»»∆¿

Lb¯c‰ ÏÚ ·ÒÓ48. ≈≈«««¿»

בשורה 47) עומד אינו ישראל מלך שם: סנהדרין תוספתא,
המיטה 48)להתנחם. לארוכות וקשור עור, שמצעה מיטה

(סנהדרין  מספסל יותר מכובדת והיא ספה, כמו ברצועות
ה"ד. פ"ב, מלכים הל' לקמן והשווה שם).

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
הקריעה 1) שיעור בתורה. ומקורה מתו על הקריעה חיוב

על  הקריעה סדר שאול. חלוק לקרוע המותר קורע. ומהיכן
חולה  על הקורע אמו. או אביו ובכללם הרבה מתים

מת. כך ואחר שמת, וסבור שנתעלף

.‡‡Ï ÌÎÈ„‚·e :¯Ó‡pL .B˙Ó ÏÚ Ú¯˜Ï ·iÁ Ï·‡»≈«»ƒ¿…««≈∆∆¡«ƒ¿≈∆…
Ì¯ÙÏ ·iÁ - ¯Á‡ ‡‰ .e˙Ó˙ ‡ÏÂ eÓ¯Ù˙2ÔÈ‡Â . ƒ¿…¿…»À»«≈«»ƒ¿…¿≈

˙‡ Ú¯˜iÂ CÏn‰ Ì˜iÂ :¯Ó‡pL .„ÓÚÓ ‡l‡ ‰ÚÈ¯¿̃ƒ»∆»≈…∆∆∆¡««»»«∆∆«ƒ¿«∆
ÂÈ„‚a3ÂÈÙlÓ ?Ú¯B˜ ÔÎÈ‰Óe .4B‡ ÂÈ¯Á‡Ó Ú¯Bw‰Â . ¿»»≈≈»≈«ƒ¿»»¿«≈«≈«¬»

.‰ÚÈ¯˜ ˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï - ‰hÓlÓ B‡ ÔÈ„„v‰ ÔÓƒ«¿»ƒƒ¿«»…»»¿≈«¿ƒ»
‰hÓlÓ Ì¯Bt ‡e‰L ,ÏB„b Ô‰k ‡l‡5. ∆»…≈»∆≈ƒ¿«»

בכסףֿמשנה,2) הובאה הרמב"ן ולדעת א. כד , קטן מועד
אינה  הנ"ל מהפסוק וההוכחה מדרבנן, אלא הקריעה אין
את  להבין אפשר שהרי בלבד, אסמכתא אלא משמשת
רשאים  אחרים אבלים ואילו תפרומו, לא אתם הכתוב:
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רבינו  דעת גם שזוהי וכנראה חייבים. אינם אבל לפרום
ורדב"ז). רבינו,3)(כסףֿמשנה מדברי ומשמע א. כא, שם

זה  הרי מיושב, וקרע שכח אם שאפילו מעכבת, שהעמידה
נפסקה  וכך ב) כ, (שם אמימר עשה וכן מעומד, וקורע חוזר

א. סעיף שמ סי' ביו"ד הצואר.4)ההלכה לבית מתחת
תשובה"5) וב"פתחי ה"ו. פ"ז, לעיל והשווה ב. כו, מו"ק

לרוחב  קרע שאם הרדב"ז, בשם מביא ב ס"ק שם ליו"ד
מעצמו. נקרע כאילו נראה שזה יצא, לא הבגד

.·ÁÙË ?Ú¯w‰ ¯eÚL ‰nk6ÏÈc·‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . «»ƒ«∆«∆«¿≈»ƒ¿«¿ƒ
„‚a‰ ˙ÙO7ÈÏÎa Ú¯˜Ï BÏ ¯zÓe .8BÏ LÈÂ .9Ú¯˜Ï ¿««∆∆À»ƒ¿…«ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿…«

ÌÈÙa10B„È ÒÈÎ‰Ï BÏ LÈ CÎÈÙÏ .Ì„‡ ÈÙa ‡lL , ƒ¿ƒ∆…ƒ¿≈»»¿ƒ»≈¿«¿ƒ»
Ú¯B˜Â ÌÈÙa11„‚a ‡l‡ Ú¯˜Ï ·iÁ BÈ‡Â .‰Úˆa ƒ¿ƒ¿≈«¿ƒ¿»¿≈«»ƒ¿…«∆»∆∆

„·Ïa ÔBÈÏÚ‰12. »∆¿ƒ¿«

(6- ויקרעם" בבגדיו דוד "ויחזק יא) א, (שמואלֿב שנאמר
ב). כב, (מו"ק מטפח פחות אחיזה מניחה 7)אין אלא

שלמעלה  ואע"פ ולמטה, הצואר בית משפת וקורע שלימה,
(שם). לשנים קרועה ואינה שלימה, שלא 8)היא בסכין,

וברש"י). (שם הבגד  לו.9)יפסיד מתחת 10)מותר
העליון. המעיל הוא - העליון.11)למקטורן הבגד את

שם.12)

.‚˙Ú·L Ïk13ÌÈÙÏ Ú¯w‰ ˙eÏ·‡ ÈÓÈ14‡a Ì‡Â . »ƒ¿«¿≈¬≈«∆«¿»ƒ¿ƒ»
ÛÈÏÁ‰Ï15ÏkL ;¯Á‡ Ú¯˜ Ú¯B˜ BÈ‡Â ,ÛÈÏÁÓ - ¿«¬ƒ«¬ƒ¿≈≈«∆««≈∆»

ÌenÁ ˙ÚLa BÈ‡L Ú¯˜16Ú¯˜ BÈ‡ -17‰na . ∆«∆≈ƒ¿«ƒ≈∆««∆
;Bn‡Â ÂÈ·‡Ó ıeÁ ÌÈ˙n‰ ¯‡La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒƒ¿»«≈ƒ≈»ƒ¿ƒ
˙‡ ‰l‚nL „Ú Ú¯B˜ - Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡ ÏÚ Ï·‡¬»«»ƒ¿«ƒ≈««∆¿«∆∆

BaÏ18„‚a‰ ˙ÙO ÏÈc·Óe .19‡l‡ ,ÈÏÎa Ú¯B˜ BÈ‡Â . ƒ«¿ƒ¿««∆∆¿≈≈«ƒ¿ƒ∆»
ÌÈ„‚a‰ Ïk Ú¯B˜Â .ÌÚ‰ Ïk ÈÙa ,ıeÁaÓ .B„Èa¿»ƒ«ƒ¿≈»»»¿≈«»«¿»ƒ

·kÚÓ BÈ‡ - B¯O·Ï ˜e·c‰ ‰Úf‰ „‚·e .ÂÈÏÚL20. ∆»»∆∆«≈»«»ƒ¿»≈¿«≈
‰Ú·L Ïk Ú¯˜Ï ·iÁ - ¯Á‡ „‚a ÛÈÏÁ‰ Ì‡Â21ÔÎÂ . ¿ƒ∆¡ƒ∆∆«≈«»ƒ¿…«»ƒ¿»¿≈

k ıÏBÁ - Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡ ÏÚÔÓ BÚB¯Ê ‡ÈˆBÓe BÙ˙ «»ƒ¿«ƒ≈¿≈ƒ¿ƒ
BÚB¯Êe BÙ˙k ‰lb˙iL „Ú ˜eÏÁ‰22ÈÙÏ Ck CÏB‰Â , ∆»«∆ƒ¿«∆¿≈¿¿≈»ƒ¿≈

·iÁ BÈ‡ - Bn‡Â ÂÈ·‡ ¯·wiL ¯Á‡Â .‰hn‰«ƒ»¿««∆ƒ»≈»ƒ¿ƒ≈«»
ıÏÁÏ23. «¬…

נמשך 13) והכל ההלכה, התחלת כאן אין תימן, בכת"י
אמורים. דברים במה לתיבות: עד הקודמת, להלכה

לקמן 14) ראה בשבת, כמו לאחוריו, מחזירו שאינו לפניו,
ה"א. אחר.15)פ"י, שהיא 16)בגד מיתה, בשעת 

הצער. וברש"י.17)התחלת א  כד, ארוך 18)מו"ק קרע
שם  ובירושלמי ב). כב, (שם ללבו שמגיע עד מטפח, יותר
- כיבוד" מצוות ממנו שבטלה "מפני אמרו: ה"ח, פ"ג

לבו. את יגלה לפיכך בלב, צוארו,19)התלוי בית את
לשנים. ומובדל קרוע הבגד ב 20)שיראה כב, שם

הזיעה. בגד רבינו: ומפרש מעכבת". אינה "ואפיקרסותו
ראשו. שעל הסודר מפרש: שם שאינה 21)ורש"י ואע"פ

מתאחים  אינם אלה קרעים וגם א), כד, (שם חימום שעת
ה"א. פ"ט, לקמן רבינו דברי מסתימת כנראה לעולם,

שם,22) וברי"ף ב. כב, שם המוזכר חולץ, של הפירוש זהו
חלוקו, של הקרע מן זרועו ומוציא כתיפו "חולץ מפרש:

מגולין". כתיפו עם זרועו (בבא23ֿ)ונמצא מצינו שכן
יהודה  מלך חזקיה זה - במותו לו עשו "וכבוד א) יז, קמא
רבינו  וסובר כתף". חלוצי אלף וששה שלשים לפניו שיצאו
ולא  בלבד, המיטה לפני - "לפניו" אלא אינה כתף שחליצת
לחלוץ  נהגו לא הזה "ובזמן (כסףֿמשנה). הקבורה לאחר

יז). סעיף שמ סי' (יו"ד כלל" כתף

.„ÔË˜Ï ÔÈÚ¯B˜24LÙ ˙Ó‚Ú ÈtÓ ,25˙nL ‰ÏBÁÂ . ¿ƒ¿»»ƒ¿≈»¿«∆∆¿∆∆≈
‡lL ,BÏ ÔÈÚÈ„BÓ ‡ÏÂ ,BÏ ÔÈÚ¯˜Ó ÔÈ‡ - ˙Ó BÏ≈≈¿»¿ƒ¿…ƒƒ∆…

Û¯hz26ÂÈtÓ ÌÈLp‰ ˙‡ ÔÈ˜zLÓe .BzÚc ÂÈÏÚ27. ƒ»≈»»«¿¿«¿ƒ∆«»ƒƒ»»

בגדיו.24) ולא 25)את המת, בכבוד וידבר הרואים שיבכו
לא  שעדיין ואפילו וברש"י). ב יד, (מו"ק אבל שהוא מפני

(רדב"ז). לחינוך על 27)תתבלבל.26)הגיע יבכו שלא
"ואין  א: סעיף שלז סי' וביו"ד ב). כו, (מו"ק בפניו המת
המנחמים  את ומשתיקים לבו, ישבר שלא בפניו, מספידים
שאינו  מת על אפילו ב, ס"ק שם הש"ך ומפרש מפניו".
בראותו  לבו, ישבר שלא מספידים, אין - חולה של קרובו

הוא. גם ימות שמא הוא מפחד מת, זה פלוני

.‰„B·k ÈtÓ ,B˙BÓÁ ÏÚÂ ÂÈÓÁ ÏÚ Ì„‡ Ú¯B˜Â¿≈«»»«»ƒ¿«¬ƒ¿≈¿
BzL‡28,d˙BÓÁ ÏÚÂ ‰ÈÓÁ ÏÚ ˙Ú¯B˜ ‰M‡‰ ÔÎÂ . ƒ¿¿≈»ƒ»«««»ƒ»¿«¬»

dÏÚa „B·k ÈtÓ29. ƒ¿≈¿«¿»

מתים,28) שאר על כקריעה אלא אינה זו וקריעה ב. כו, שם
אביה  על שהיא אשתו, כקריעת ולא ה"ג, לעיל המבוארת
סי' וביו"ד ה"ה, פ"ב לעיל בביאורנו וראה (רדב"ז), ואמה
חמיו  על לקרוע כן, עכשיו נוהגים שאין ד, סעיף שמ

מפני 29)וחמותו. לקרוע, חייב אשתו כבוד מפני אם
כ, (מו"ק אמרו וכן (כסףֿמשנה). כלֿשכן לא בעלה כבוד
אבילות". עמו נוהגת חמותה... או חמיה שמת היא "וכן ב)

.ÂÚ¯˜Ï ˜eÏÁ BÏ ÔÈ‡L ÈÓ30CB˙a ˜eÏÁ BÏ ÔncÊÂ , ƒ∆≈»ƒ¿…«¿ƒ¿«≈»¿
Ú¯B˜ BÈ‡ - ‰Ú·L ¯Á‡Ï ;Ú¯B˜ - ‰Ú·L31ÏÚÂ . ƒ¿»≈«¿««ƒ¿»≈≈«¿«

L ¯Á‡Ï elÙ‡ ,Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡Ïk Ú¯B˜ - ‰Ú· »ƒ¿«ƒ¬ƒ¿««ƒ¿»≈«»
ÌBÈ ÌÈLÏL32Úe¯˜ „‚·a ‡ˆBi‰ ÏÎÂ .33,ÌÈ˙Ó ÈÙÏ ¿ƒ¿»«≈¿∆∆»«ƒ¿≈≈ƒ

¯ÓBÏk34˙Úc ·B‚ ‰Ê È¯‰ - Ô‰ÈÏÚ ‰zÚ Ú¯˜ ‡e‰L ¿«∆»««»¬≈∆¬≈∆≈««
˙Bi¯a‰35ÌÈ˙n‰Â ÌÈiÁ‰ „B·Îa ÏÊÏÊÂ ,36. «¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿««ƒ¿«≈ƒ

(רמב"ן).30) שאולים בגדים לובש שהיה שכבר 31)כגון
קטן, (מועד אבילות בלא קריעה ואין האבילות, ימי שלמו

"על 32)שם). שם: שאמרו ואע"פ (שם). כבודם משום
אינו  שלשים שלאחר רבינו סובר והולך", קורע ואמו אביו
אליו  כשהגיעה ואמו אביו על קרע לא חייא רבי שכן קורע,
ד"ה  שם ב'תוספות' וכמבואר שלשים, לאחר השמועה
ואמו  אביו על פסקו: יח, סעיף שמ סי' ביו"ד אבל קורע.
"יש  ה"ה: פ"ג, מו"ק בירושלמי ומקורו לעולם, קורע
כמה  לאחר אפילו ואמו אביו על שכן איבול, בלא קריעה

מ). ס"ק הגר"א (ביאור לקרוע" לכן.33)חייב קודם
אומר.34) הוא מראה 35)כאילו אותן, מרמה הוא שהרי

קרע. ולא שקרע ב.36)עצמו כו, מו"ק

.ÊÈ·‡ ˙‡ ¯w·‡Â E˜eÏÁ ÈÏÈ‡L‰ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈«¿ƒ≈ƒ¬¿«¬«≈∆»ƒ
Ú¯B˜ - ˙nL B‡ˆÓe CÏ‰Â ,‰ÏBÁ ‡e‰L37‰Á‡Óe38, ∆∆¿»«¿»∆≈≈«¿«∆
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B˜eÏÁ ˙‡ BÏ ¯ÈÊÁÓe39BÚ¯˜ ÈÓ„ BÏ Ô˙BÂ ,40‡Ï Ì‡Â . «¬ƒ∆¬¿≈¿≈ƒ¿¿ƒ…
BÏ ¯w·Ó ‡e‰L BÚÈ„B‰41Ba ÚbÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ‰ÏBÁ42. ƒ∆¿«≈∆¬≈∆…ƒ«

(37- והשאילו חולה, שאביו למשאיל, והודיע הואיל
שם. יתבייש שלא כדי שיקרע, מראש תופר 38)הסכים

ומתוקנת. ישרה שאדם 39)תפירה שהקרעים ואע"פ שם.
פ"ט, לקמן ראה לעולם, מתאחים אינם - אביו על קורע
אלא  הבגד, לו הקנה שלא מתאחים, שאול בבגד ה"א.
שם). יוסף' ('נמוקי יתבייש שלא כדי לקרוע הרשהו

(שם).40) הקרע בגלל מערכו הבגד שנגרע מה
בו.41) תימן: ידי 42)בכת"י יצא לא קרע ואם שם. מו"ק

גזלן, ונקרא מדעת. שלא שואל זה שהרי קריעה, חובת
שם  ביו"ד כמבואר קריעה, ידי יצא לא גזול, בחלוק והקורע

נ). ס"ק שם (ש"ך כט סעיף

.Á¯e·ÒÂ ,ÛlÚ˙Â B˙Èa CB˙a ‰ÏBÁ BÏ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»∆¿≈¿ƒ¿«≈¿»
¯ea„ È„k CB˙a Ì‡ :˙Ó Ck ¯Á‡Â ,Ú¯˜Â ˙nL43- ∆≈¿»«¿««»≈ƒ¿¿≈ƒ

Ú¯B˜Â ¯ÊBÁ BÈ‡44¯ÊBÁ - ˙Ó ¯ea„ È„k ¯Á‡Ï Ì‡Â ; ≈≈¿≈«¿ƒ¿««¿≈ƒ≈≈
¯Á‡ Ú¯˜ Ú¯B˜Â45,ÂÈ·‡ ˙Ó BÏ e¯Ó‡L ÈÓ ÔÎÂ . ¿≈«∆««≈¿≈ƒ∆»¿≈»ƒ

BÏ ˙Ó BÏ e¯Ó‡ ;Ba ˙nL ‡ˆÓ Ck ¯Á‡Â ,Ú¯˜Â¿»«¿««»ƒ¿»∆≈¿»¿≈
Ì‡ :Ba ‡ˆÓ Ck ¯Á‡Â ,Ú¯˜Â ÂÈ·‡L ¯e·ÒÎe ,˙Ó≈¿»∆»ƒ¿»«¿««»ƒ¿»¿ƒ
È„È ‡ˆÈ - ¯·c‰ ˙zÓ‡ BÏ Ú„B ¯ea„ È„k CBz¿≈ƒ«¬ƒ««»»»»¿≈
Ú¯˜Ï ·iÁÂ ,‡ˆÈ ‡Ï - ¯ea„ È„k ¯Á‡Ï Ì‡Â ;‰ÚÈ¯¿̃ƒ»¿ƒ¿««¿≈ƒ…»»¿«»ƒ¿…«

¯Á‡ Ú¯˜46. ∆««≈

רבי,43) עליך שלום לרב: תלמיד של שלום שאילת כדי
הי"ז. פ"ב, שבועות הל' שמת 44)ראה כיון א. פז, נדרים

(ר"ן  עכשיו קרע כאילו זה הרי לקריעתו, דיבור כדי תוך
אינה 45)שם). וקריעתו מת, לא עדיין שקרע בשעה שהרי

(שם). הוא 46)כלום ורק מת, מי לו פירשו שלא אע"פ
קרע  לקרוע חייב זאת בכל אביו, שזהו וסבר טעה בעצמו
וראוי  דיבור. בכדי תלוי שהכל אשי), רב ע"פ (שם, אחר
מת... לו מת לו "אמרו המשפט: כל תימן, שבכת"י לציין,
מת  לו מת לו: כשאמרו עוסק אינו ורבינו איננו, בנו" נמצא
אמרו  אם זה, ולפי וכו'. אביו מת לו: כשפירשו אלא סתם,
כדי  לאחר הדבר אמיתת לו נודעה אפילו סתם, מת על לו

התירו  ע"פ וזה יצא, אשי דיבור ורב שם, שבגמרא הראשון ץ
לחדש  מוסיף אלא הראשון, התירוץ על לחלוק בא לא
אינו  דיבור כדי בתוך שמת כל מת, מי לו כשפירשו שאפילו

כד. סעיף שמ, סי' ביו"ד וכן אחר, קרע לקרוע חייב

.ËÚ¯˜ Ú¯B˜ - „Á‡k ‰a¯‰ ÌÈ˙Ó BÏ e˙nL ÈÓƒ∆≈≈ƒ«¿≈¿∆»≈«∆«
ÏÚ Ú¯B˜ - Bn‡ B‡ ÂÈ·‡ ÔÏÏÎa ‰È‰ .ÌlÎÏ „Á‡∆»¿À»»»ƒ¿»»»ƒƒ≈««

¯Á‡ Ú¯˜ Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡ ÏÚÂ ,„Á‡ Ú¯˜ Ôlk47. À»∆«∆»¿«»ƒ¿«ƒ∆««≈

מדברי 47) ונראה בתירה. בן יהודה רבי וכדעת ב כו, מו"ק
על  אחד קרע קורע כאחד, שמתו ואמו אביו שעל רבינו,

כג. סעיף שם ביו"ד וכן (רדב"ז), שניהם

.È˙Ó BÏ ˙Ó Ck ¯Á‡Â ,ÂÈÏÚ Ú¯˜Â ˙Ó BÏ ˙nL ÈÓƒ∆≈≈¿»«»»¿««»≈≈
¯Á‡ Ú¯˜ Ú¯B˜ - ‰Ú·L CB˙a Ì‡ :¯Á‡48Ì‡Â ; «≈ƒ¿ƒ¿»≈«∆««≈¿ƒ

‰Ú·L ¯Á‡Ï49Ïk ÔBL‡¯‰ Ú¯w‰ ÏÚ ÛÈÒBÓ - ¿««ƒ¿»ƒ««∆«»ƒ»
‡e‰L50- ÈL ÏL ‰Ú·L ¯Á‡ ÈLÈÏL ˙Ó BÏ ˙Ó . ∆≈≈¿ƒƒ««ƒ¿»∆≈ƒ

ÚÈb‰ .B¯eaË „Ú CÏB‰Â ÛÈÒBÓ ÔÎÂ .‡e‰L Ïk ÛÈÒBÓƒ»∆¿≈ƒ¿≈««ƒƒ«
B¯eaËÏ51˙BÚaˆ‡ LÏL ˜ÈÁ¯Ó -52Ú¯B˜Â53‡lÓ˙ . ¿««¿ƒ»∆¿»¿≈«ƒ¿«≈

- ‰ÏÚÓÏÓ ‡lÓ˙ .ÂÈ¯BÁ‡Ï B¯ÈÊÁÓ - ÂÈÙlÓƒ¿»»«¬ƒ«¬»ƒ¿«≈ƒ¿«¿»
‰hÓÏ BÎÙB‰54¯Á‡Â ,Ú¯˜Â ,ÂÈ·‡ ˙Ó BÏ e¯Ó‡ . ¿¿«»»¿≈»ƒ¿»«¿««

ÔBzÁz‰ ‰Á‡˙Ó - ÛÈÒB‰Â Ba ˙Ó ‰Ú·L55‡ÏÂ ƒ¿»≈¿¿ƒƒ¿«∆««¿¿…
¯‡a˙iL BÓk ,ÔBÈÏÚ‰56,Ú¯˜Â ,Ba ˙Ó BÏ e¯Ó‡ . »∆¿¿∆ƒ¿»≈»¿≈¿¿»«

ÛÈÒBÓ BÈ‡ - ÂÈ·‡ ˙Ó ‰Ú·L ¯Á‡Â57Ú¯B˜ ‡l‡ , ¿««ƒ¿»≈»ƒ≈ƒ∆»≈«
˙ÙÒB˙a Bn‡Â ÂÈ·‡ ÔÈ‡L ;¯Á‡ Ú¯˜58. ∆««≈∆≈»ƒ¿ƒ¿∆∆

שלש 48) מרחיק או טפח, עוד וקורע מוסיף קרע שבאותו
ה'טור'). בשם (כסףֿמשנה טפח וקורע הקרע, מצד אצבעות

ה"א.49) פ"ט, להלן כמבואר שללו, קורע 50)שכבר
אחר  מת שעל וניכר שהוא, כל ומוסיף השלילות כל תחילה

וברש"י). ב כו, (מו"ק -51)קרע טבור אחר. מת לו ומת
הבטן. בעור השקוע המקום הקודם.52)ׁשרר, הקרע מצד ֶֹ

לפניו.53) וקורע (שם).54)וחוזר מלמעלה וקורע וחוזר
שאינו  חלוק לו שאין כמי "נעשה ומכאן מכאן נתמלא ואם

כא). סעיף שמ, סי' (יו"ד שהקרעים 55)קורע" התוספת,
ומתוקנת. ישרה תפירה = באיחוי מותרים בנו, שעל

מתאחה 56) אינו אביו שעל שהקרע ה"א, פ"ט לקמן
קרע.57)לעולם. חייב 58)באותו אלא קודם, קרע על

בן  יהודה רבי וכדעת ב כו, (מו"ק חדש קרע עליהם לקרוע
עליהם  קרע שאם להוסיף, אפשר עליהם אבל בתירה).
ויצא  כלשהו, עליהם מוסיף זה הרי אחר, מת לו מת ואח"כ

לעיל. כאמור קריעה, ידי

ה'תש"פ  תמוז י"ב ש"ק יום

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
אותם.1) מאחים ואימתי הקרעים, את לשלול מותר מתי

רבו, על על הקריעה הקריעה נשיא. או דין בית אב ועל
טובים. לא מאורעות ושאר וירושלים יהודה ערי חורבן
שאינו  פי על אף נשמתו, יציאת בשעת המת על הקריעה
שווים  שהם למרות זה על זה חכמים תלמידי קריעת קרובו.
שנסתלקו. ונשיא דין] בית [=אב אב"ד על האבל בחכמתם.

.‡- ÂÈ·B¯˜ ¯‡L ÏÚ Ì„‡ Ú¯BwL ÌÈÚ¯w‰ Ïk»«¿»ƒ∆≈«»»«¿»¿»
Ú¯w‰ ÏÏBL2‰Á‡Óe ,‰Ú·L ¯Á‡Ï3.ÌÈLÏL ¯Á‡Ï ≈«∆«¿««ƒ¿»¿«∆¿««¿ƒ

BÈ‡Â ,ÌÈLÏL ¯Á‡Ï ÏÏBL - Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡ ÏÚ«»ƒ¿«ƒ≈¿««¿ƒ¿≈
elÙ‡ ,„iÓ ˙ÏÏBLÂ ˙Ú¯B˜ ‰M‡‰Â .ÌÏBÚÏ ‰Á‡Ó¿«∆¿»¿»ƒ»««¿∆∆ƒ»¬ƒ

˙eÚÈv‰ ÈtÓ ,dn‡ ÏÚÂ ‰È·‡ ÏÚ4. «»ƒ»¿«ƒ»ƒ¿≈«¿ƒ

(2- שלל אומן. מעשה ואינה ישירה, בלתי תפירה תופר
(הערוך  הנה ואחת הנה, אחת גסה, תפירה ערבית, מלה
ו  משנה ג, פרק קטן למועד טוב יום ובתוספות השלם).
ואחת  הנה אחת מפוזר השלל שכן וביזה, שלל לשון מפרש:

וצבור. מונח ואינו ומתוקנת,3)הנה, שווה תפירה תופר
"ועת  אלכסנדרי". ל"איחוי בביאורנו ג הלכה להלן וראה
בזיעה". לאחאה בחיר "ועידן מתרגם: ז) ג, (קהלת לתפור"

כבודה",4) "מפני שם: הגמרא ולשון ב. כב, קטן מועד
שאין  פי על אף לאשה הוא שגנאי יוסף": ה"נמוקי ומפרש

קרועים. בבגדים לעמוד מגולה, ליבה
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`laקעד zekld - mihtey xtq - fenz a"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.··iÁ Ck ,Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡ ÏÚ Ì„‡ Ú¯BwL C¯„k¿∆∆∆≈«»»«»ƒ¿«ƒ»«»
‰¯Bz B„nlL Ba¯ ÏÚ Ú¯˜Ï5‡ÈOp‰ ÏÚÂ ,6·‡ ÏÚÂ , ƒ¿…«««∆ƒ¿»¿««»ƒ¿««

ÔÈc ˙Èa7ÌM‰ ˙k¯a ÏÚÂ ,‚¯‰pL ¯eav‰ ·¯ ÏÚÂ ,8, ≈ƒ¿«…«ƒ∆∆¡«¿«ƒ¿««≈
ÏÚÂ ,‰„e‰È È¯Ú ÏÚÂ ,Û¯OpL ‰¯Bz ¯ÙÒ ÏÚÂ¿«≈∆»∆ƒ¿«¿«»≈¿»¿«

Lc˜n‰ ÏÚÂ ,ÌÈÏLe¯È9. ¿»«ƒ¿««ƒ¿»

לא 5) אם "אבל חכמתו, רוב ממנו שלמד מובהק, רבו על
עליו  וקורע חבר... תלמיד זה הרי חכמתו, רוב ממנו למד
הלכות  רבינו (לשון וכו' המתים" כל על קורע שהוא כשם

ט). הלכה ה, פרק תורה ונקרא 6)תלמוד הסנהדרין ראש
א, פרק סנהדרין הלכות לעיל ראה הישיבה, ראש כן גם
הלכה  י"ד, פרק לקמן ראה - שמת למלך ובנוגע ג. הלכה

סנהדרין,7)כה. שבשבעים הגדול לנשיא, המשנה זהו
שם. סנהדרין בהלכות ראה 8)כמבואר שמים, שם גידוף

ז. הלכה וכל 9)להלן י. הלכה להלן כמבואר שנחרבו,
א. כו, קטן במועד מקורם אלה

.‚BaÏ ˙‡ ‰l‚nL „Ú Ú¯B˜ ÌÈÚ¯w‰ el‡ Ïk10, »≈«¿»ƒ≈««∆¿«∆∆ƒ
ÌÏBÚÏ ‰Á‡Ó BÈ‡Â11- ÔÈÁ‡˙Ó ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â . ¿≈¿«∆¿»¿««ƒ∆≈ƒ¿«ƒ

ÔÏÏLÏ ¯zÓ12ÔË˜ÏÏe ÔÏÏÓÏ ,13ÔÈÓk Ì˙BOÚÏÂ , À»¿»¿»¿»¿»¿»¿»¿«¬»¿ƒ
˙BÓlÒ14„·Ïa È¯cÒkÏ‡ ÈeÁ‡a ‡l‡ e¯Ò‡ ‡ÏÂ ;15. À»¿…»¿∆»¿ƒ¬∆¿«¿¿ƒƒ¿«

‡Ï - Ëe˜l‰ B‡ ÏÏn‰ B‡ ÏÏM‰ CBzÓ Ú¯Bw‰ ÏÎÂ¿»«≈«ƒ«¿»«¿»«»…
ÌeÏk ‰OÚ16È¯cÒkÏ‡‰ ÈeÁ‡‰ CBzÓ Ú¯B˜ Ï·‡ ; »»¿¬»≈«ƒ»ƒ»¬∆¿«¿¿ƒ

„·Ïa17ÈÏk‰ CÙ‰ elÙ‡ .18‰OÚÂ19- ‰hÓÏ B˙ÙO ƒ¿«¬ƒ»««¿ƒ¿«¬»¿»¿«»
‰Á‡È ‡Ï20. …¿«∆

טפח 10) אלא שאינה קרוביו, שאר שעל לקריעה בניגוד
בֿג. הלכה ח, פרק לעיל ראה א,11)בלבד, כו, שם

יב) ב, (מלכיםֿב רבו אליהו על שקרע באלישע שנאמר
שנאמר: ממשמע - קרעים לשניים ויקרעם בבגדיו "ויחזק
ועומדים  שקרועים מלמד אלא, שלשניים, יודע איני ויקרעם,
שיקרע  רבינו למד ומכאן מתאחים. שאינם - לעולם" לשנים
אבל  לשנים, קרוע שהוא היכר יש שאז לבו, את שיגלה עד
(כסף  לשנים קרוע שהבגד היכר אין בלבד טפח בקריעת

רחבה.12)משנה). ראשי 13)תפירה שני אוחז - מלל
ותוחב  ספר, כריכת כעין יחד וכורכם האצבעות בין הקרע
ראשו  הקרע כל אוגד - לקט תפירות; שלוש או שתיים שם
(רש"י  פעמים שלוש או שתיים במחט ותוחב סופו על

שם). תפירות 14)לאלפסי שתי שתופר הסולם, כמעלות
לתפירה  תפירה בין שמניח למטה, ותופר וחוזר ומפסיק,
(שם). לשלב שלב בין הפסק בו שיש הזה כסולם הפסק,

למטה.15) ובולטת למעלה שווה שהיא מתוקנת, תפירה
ובולטת  למעלה שווה - תפירה סתם מפרש: והרמב"ן
כעין  ומלמטה מלמעלה שווה - אלכסנדרי ואיחוי למטה,

ש  סימן דעה יורה (טור פרק אריגה קטן מועד ובירושלמי מ).
ניכר". מקומו שאין כל איחוי? "איזה אמרו: ז הלכה ג,

ועומד.16) כקרוע זה והרי שלם, זה קטן 17)שאין מועד
אינה. "בלבד" תיבת תימן יד ובכתב ב. הבגד.18)כו,

ונעשית.19) תימן: יד שמעון 20)בכתב רבי וכדעת שם,
אלעזר. בן

.„.Á˜Bl‰ Ck ,B˙BÁ‡Ï ¯eÒ‡ ¯ÎBn‰L ÌLÎe¿≈∆«≈»¿«»«≈«

BÈ‡ ‰Ê Ú¯wL Á˜BlÏ ÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆ ¯ÎBn‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»«≈»ƒ¿ƒ««≈«∆∆«∆≈
Á‡˙Ó‰21. ƒ¿«∆

אסור 21) הודיעוהו, ולא סתם, קרוע בגד לו מכרו ואם שם.
וכן  מהמתאחים, הוא זה שקרע שידע, עד לאחותו ללוקח
מסכת  פי על יט סעיף שם דעה (יורה לגוי למכרו אסור

ט). פרק שמחות

.‰?ÂÈ·‡ ÏÚ Ú¯BwL C¯„k Ba¯ ÏÚ Ú¯BwL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆≈«««¿∆∆∆≈««»ƒ
,ÂÈL¯Ùe Ï‡¯OÈ ·Î¯ È·‡ È·‡ ˜ÚˆÓ ‡e‰Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿¿«≈»ƒ»ƒ∆∆ƒ¿»≈»»»
ÌÈLÏ ÌÚ¯˜iÂ ÂÈ„‚·a ˜ÊÁiÂ ,„BÚ e‰‡¯ ‡ÏÂ¿…»»««¬≈ƒ¿»»«ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ

ÌÈÚ¯˜22‰ÙO‰ ÏÈc·‰Ï ·iÁL ,Ô‡kÓ .23. ¿»ƒƒ»∆«»¿«¿ƒ«»»

עוד"22) ראהו "שלא כיוון הוא? חי שאליהו פי על ואף
א). כו, קטן (מועד כמת אצלו הוא פתיחת 23)הרי את

בניגוד  לשניים, הוא קרוע כאילו שייראה צווארו, בית
הבגד, שפת להבדיל צריך שאינו קרוביו שאר שעל לקריעה
פרק  לעיל כמבואר שלימה, השפה ומניח תחתיה קורע אלא

ב. הלכה ח,

.ÂÏÚÂ ÔÈc ˙Èa ·‡ ÏÚÂ ‡ÈOp‰ ÏÚ ÔÈÚ¯BwL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆¿ƒ««»ƒ¿««≈ƒ¿«
˜ÊÁiÂ :¯Ó‡pL ?¯eaˆ ·¯ ‚¯‰pL ‰‡aL ‰ÚeÓL¿»∆»»∆∆¡«…ƒ∆∆¡«««¬≈
.Bz‡ ¯L‡ ÌÈL‡‰ Ïk Ì‚Â ,ÌÚ¯˜iÂ ÂÈ„‚·a „Âc»ƒƒ¿»»«ƒ¿»≈¿«»»¬»ƒ¬∆ƒ
‰Ê - Ïe‡L ÏÚ ,·¯Ú‰ „Ú eÓˆiÂ ek·ÈÂ e„tÒiÂ«ƒ¿¿«ƒ¿«»À«»»∆«»∆
ÈÈ ÌÚ ÏÚÂ ,ÔÈc ˙Èa ·‡ ‰Ê - Ba Ô˙B‰È ÏÚÂ ,‡ÈO»ƒ¿«¿»»¿∆«≈ƒ¿««¿»

‰Ú¯ ‰ÚeÓL BÊ - ·¯Áa eÏÙ Èk Ï‡¯OÈ ˙Èa ÏÚÂ24. ¿«≈ƒ¿»≈ƒ»¿∆»∆¿»»»

כולן,24) הצרות כל על אלא דוד קרע שלא לדחות, ואין
הפסיק  על" - "על שהרי כאחת, עליו ובאו שהתרגשו
קטן  (מועד לקרוע חייבים מהן, צרה כל שעל לומר, העניין,
נהרג  אם אלא לקרוע חייב שאינו נראה רבינו מדברי שם).
אם  שם, יוסף" וה"נמוקי הרמב"ן דעת אולם הציבור, רוב
האוייב  לפני שניגף ונשמע למלחמה, הציבור רוב נקבץ
ביורה  וכן לקרוע. חייבים המיעוט, אלא נהרג לא ואפילו
(יורה  בשבי הלכו אם הדין והוא לו, סעיף שמ סימן דעה

שם). דעה

.Ê‡·iÂ :¯Ó‡pL ?ÌM‰ ˙k¯a ÏÚ ÔÈÚ¯BwL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆¿ƒ«ƒ¿««≈∆∆¡««»…
¯Ùq‰ ‡·LÂ ˙Èa‰ ÏÚ ¯L‡ e‰i˜ÏÁ Ôa ÌÈ˜ÈÏ‡∆¿»ƒ∆ƒ¿ƒ»¬∆«««ƒ¿∆¿»«…≈

ÌÈ„‚· ÈÚe¯˜ e‰i˜ÊÁ Ï‡ ¯ÈkÊn‰ ÛÒ‡ Ôa Á‡BÈÂ25. ¿»∆»»««¿ƒ∆ƒ¿ƒ»¿≈¿»ƒ
ÔÈ·iÁ ÚÓBL ÈtÓ ÚÓBM‰ „Á‡Â ÚÓBM‰ „Á‡∆»«≈«¿∆»«≈«ƒƒ≈««»ƒ

Ú¯˜Ï26. ƒ¿…«

של 25) שליחו רבשקה של והגידוף החירוף דברי על
אשר  הארצות אלהי בכל "מי באמרו: אשור מלך סנחריב
(שם  מידי" ירושלים את ה' יציל כי מידי, ארצם את הצילו

המלך 26)לה). כשמוע "ויהי א) יט, (שם כתוב שכן
את  ויקרע וחביריו) אליקים מפי רבשקה, (דברי חזקיהו
פרק  זרה עבודה הלכות והשווה א), כו, קטן (מועד בגדיו"
מפי  השומע אבל מישראל... שישמענה "והוא י: הלכה ב,
מפני  אלא ושבנא, אליקים קרעו ולא לקרוע; חייב אינו הגוי

א. ס, בסנהדרין ומקורו מומר", ישראל היה שרבשקה
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.ÁÔÈc ˙È·a e„ÈÚiLk Ú¯˜Ï ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ ÌÈ„Ú‰Â27, ¿»≈ƒ≈«»ƒƒ¿…«¿∆»ƒ¿≈ƒ
L ‰ÚLa eÚ¯˜ ¯·kLeÚÓM28. ∆¿»»¿¿»»∆»¿

המגדף.27) ברכת הכתוב מפי28)על וכן (שם). המגדף
קרעו. לא והם קרע, חזקיה - בגדיו" את  "ויקרע אומר:

ח. הלכה ב, פרק זרה עבודה הלכות וראה

.Ë:¯Ó‡pL ?Û¯OpL ‰¯Bz ¯ÙÒ ÏÚ ÔÈÚ¯BwL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆¿ƒ«≈∆»∆ƒ¿«∆∆¡«
„Ú ,¯ÓB‚Â ‰Úa¯‡Â ˙B˙Ïc LÏL È„e‰È ‡B¯˜k È‰ÈÂ«¿ƒƒ¿¿ƒ»¿»¿«¿»»¿≈«

Á‡‰ ÏÚ ¯L‡ L‡‰ ÏÚ ‰l‚n‰ Ïk Ìz29e„ÁÙ ‡ÏÂ , …»«¿ƒ»«»≈¬∆«»»¿…»¬
ÏÏkÓ .ÂÈ„·Ú ÏÎÂ CÏn‰ Ì‰È„‚a ˙‡ eÚ¯˜ ‡ÏÂ¿…»¿∆ƒ¿≈∆«∆∆¿»¬»»ƒ¿»
‰¯Bz ¯ÙÒ ÏÚ ‡l‡ Ú¯˜Ï ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â .Ú¯˜Ï ÔÈ·iÁL∆«»ƒƒ¿…«¿≈«»ƒƒ¿…«∆»«≈∆»

ÚB¯Êa Û¯OpL30‰È‰L ‰OÚnk ,31ÈzL Ú¯˜Ï ·iÁÂ . ∆ƒ¿«ƒ¿«««¬∆∆»»¿«»ƒ¿…«¿≈
ÏÈÂb‰ ÏÚ ˙Á‡ :˙BÚÈ¯˜32:¯Ó‡pL .·˙k‰ ÏÚ ˙Á‡Â ¿ƒ««««¿ƒ¿««««¿»∆∆¡«

ÌÈ¯·c‰ ˙‡Â ‰l‚n‰ ˙‡ CÏn‰ Û¯O È¯Á‡33. «¬≈¿…«∆∆∆«¿ƒ»¿∆«¿»ƒ

בן 29) יהויקים המלך לפני שקראו כיוון א, כו, קטן מועד
צריה  "היו ה) (א, איכה שבמגילת הפסוק את יאשיהו,
אזכרות  כל קדר מיד - פשעיה" רוב על הוגה ה' כי לראש...

באש. ושרפן חילול 30)שבה כאן שיש ובזדון, בכוח
ספר  ונשרף להציל יכול ואינו דליקה פרצה אם פרט השם,

השם. חילול כאן שאין יהויקים.31)תורה, שריפת ידי על
מן  אחת מגילה אפילו או תפילין, הרואה הדין והוא
דעה  (יורה לקרוע חייב שנשרפה, הכתובים, מן או הנביאים,
לקרוע  חייב - בזרוע נמחק או כשנקרע וכן לז). סעיף שם

נו). קטן סעיף הכתב.32)(ש"ך את המקיף הקלף
שם.33) קטן מועד

.ÈÏÚÂ ÌÈÏLe¯È ÏÚÂ ‰„e‰È È¯Ú ÏÚ ÔÈÚ¯BwL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆¿ƒ«»≈¿»¿«¿»«ƒ¿«
ÌÎMÓ ÌÈL‡ e‡·iÂ :¯Ó‡pL ?e·¯ÁL Lc˜n‰«ƒ¿»∆»¿∆∆¡««»…¬»ƒƒ¿∆

Ô˜Ê ÈÁl‚Ó LÈ‡ ÌÈÓL ÔB¯ÓMÓe ‰ÏÈMÓe34ÈÚ¯˜e ƒƒ…ƒ…¿¿…ƒƒ¿À¿≈»»¿À≈
ÌÈ„‚·35. ¿»ƒ

בחורבן 34) ידעו לא מביתם כשיצאו שם: רש"י ומפרש
זקנם. וגילחו בגדיהם וקרעו שמעו ובדרך הבית,

ראה 35) רבינו: כותב ט"ז הלכה ה פרק תענית ובהלכות
(ישעיה  וגו' הייתה מדבר ציון אומר: בחורבנה, ירושלים
ותפארתנו  קדשנו בית אומר: בחורבנו, המקדש בית ט); סד,

שם. קטן במועד ומקורו וקורע", י) (שם, וגו'

.‡È,B˙ÓL ˙‡ÈˆÈ ˙ÚLa ˙n‰ ÌÚ „ÓÚL ÈÓ Ïk»ƒ∆»«ƒ«≈ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿»
Ú¯˜Ï ·iÁ - B·B¯˜ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡36Ì„‡ ÔÎÂ . ««ƒ∆≈¿«»ƒ¿…«¿≈»»

¯Lk37ÂÈÏÚ Ú¯˜Ï ÔÈ·iÁ Ïk‰ - ˙nL38Èt ÏÚ Û‡ , »≈∆≈«…«»ƒƒ¿…«»»««ƒ
ÌÈÏ·‡‰ ¯‡Lk ÁÙË ÔÈÚ¯B˜Â .ÌÎÁ BÈ‡L39Ï·‡ . ∆≈»»¿¿ƒ∆«ƒ¿»»¬≈ƒ¬»

ÌÎÁ40ÂÈ·B¯˜ Ïk‰ - ˙nL41„Ú ÂÈÏÚ ÔÈÚ¯B˜ Ïk‰Â , »»∆≈«…¿»¿«…¿ƒ»»«
ÔÈl‚nLÌaÏ ˙‡42ÔÈÓiÓ ÔÈˆÏBÁÂ ,43BL¯„Ó ˙È·e . ∆¿«ƒ∆ƒ»¿¿ƒƒ»ƒ≈ƒ¿»

‰Ú·L Ïk ÏËa ÌÎÁ B˙B‡ ÏL44È„ÈÓÏz e‚‰ ¯·Îe . ∆»»»≈»ƒ¿»¿»»¬«¿ƒ≈
Èt ÏÚ Û‡ ,ÁÙË ‰Ê ÏÚ ‰Ê Ú¯˜Ï ÌB˜Ó ÏÎa ÌÈÓÎÁ¬»ƒ¿»»ƒ¿…«∆«∆∆«««ƒ

B¯·Á ˙‡ „nÏÓ Ì‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â ÔÈÂL Ô‰L45. ∆≈»ƒ¿≈∆»≈∆¿«≈∆¬≈

שנשרף 36) תורה לספר דומה זה "למה שם. קטן מועד
כי  שנאמר: נר קרוייה התורה רש"י: ומפרש לקרוע" שחייב
נשמת  ה' נר ככתוב: נר, נקראת ונשמה אור, ותורה מצוה נר

ישראל  נשמת "אף רש"י: מפרש ב קה, ובשבת אדם.
בישראל  ריק לך שאין תורה), (=לספר לו דומה  הניטלת
מרוטנברג, מאיר רבי ולדעת ומצוות". תורה בו שאין
רשע, אדם על אפילו לקרוע חייבים משנה, בכסף הובאה
מכל  אחת על עובר או זרה, לעבודה מומר מעל חוץ

כמומר. שנחשב להכעיס, שבתורה שאינו 37)המצוות
ואין  מצוה ביטול שום על ולא עבירה, שום על חשוד
היורה  (לשון בתורה גדול שאינו פי על אף רעה, שמועתו

ו). סעיף שם נשמתו.38)דעה יציאת במעמד שלא אפילו
שם.39) קטן ממנו 40)מועד שמבקשים העיר על ממונה

ב). כב, שם (רש"י כדין 42)כקרוביו.41)הוראה
בניגוד  ג, הלכה ח, פרק לעיל ראה ואמו, אביו על קריעה

טפח. אלא עליו קורעים שאין כשר" חליצת 43)ל"אדם
חולץ  בדין: שם רבינו ביאר ולא שם, לעיל המפורשת כתף
המבואר  דין בית אב כדין משמאל, או מימין, אם לאביו,
רצה  שאם הבן, ברצון תלוי שהכל וכנראה י"ד, הלכה להלן
מכאן  הידיים שתי לחלוץ רצה אם ואפילו משמאל חולץ
(רדב"ז). חולץ - ט"ו הלכה להלן ראה נשיא, כדין ומכאן

מדרשו,44) בבית בתורה עוסקים ואין אותו, שמספידים לפי
תלמידיו  אין ההספד ואחר (רמב"ן). בהספדו יתעצלו שלא
שניים  שניים מתחברים אלא מדרשו, בבית מתקבצים
יח). סעיף שדמ סימן דעה (יורה בבתיהם ולומדים

יושבים 45) שהיו לפי רש"י: ומפרש א לג, מציעא בבא
ומפרקים ומקשים יחד, המדרש למדים בבית וכולם לזה, זה

לעיל  מפורש מובהק, רבו הן: חלוקות ארבע נמצאו מזה. זה
ממנו, חכמתו רוב למד שלא מובהק, שאינו ורבו ב. הלכה
שאינו  ט הלכה ה, פרק תורה תלמוד בהלכות מבואר דינו
חכם  המתים. כל על קורע שהוא כשם טפח, אלא עליו קורע
לפנינו. כמבואר הדין מצד עליו שקורע ממנו, גדול שהוא
אלא  קורעים אינם בתורתם, לזה זה השווים חכמים ותלמידי

(רדב"ז). מנהג מחמת

.·Èe¯ÈÊÁ‰L ÔÂÈk ,˙nL ÌÎÁ‰ ÏÚ ÌÈÚ¯Bw‰ Ïk»«¿ƒ«∆»»∆≈≈»∆∆¡ƒ
ÔÈÏÏBL ‰hn‰ È¯BÁ‡Ó Ô‰Èt46Ú¯Bw‰L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ . ¿≈∆≈¬≈«ƒ»¿ƒ¿≈»∆ƒ∆«≈«

¯ÁÓÏ ‰Á‡Ó - ÌÎÁ‰ ÏÚ47Ba¯ elÙ‡L ;48- ˙nL «∆»»¿«∆¿»»∆¬ƒ«∆≈
‰˙ÈÓ ÌBÈ B‡ ,„·Ïa „Á‡ ÌBÈ ‡l‡ ÂÈÏÚ Ïa‡˙Ó ÔÈ‡≈ƒ¿«≈»»∆»∆»ƒ¿«ƒ»

‰ÚeÓL ÌBÈ B‡49‡ÈOp‰ ÏÚ Ú¯Bw‰L ,ÈÏ ‰‡¯È ÔÎÂ . ¿»¿≈≈»∆ƒ∆«≈«««»ƒ
¯ÁÓÏ ÏÏBL - Ba ‡ˆBiÎÂ50‰Á‡Ó BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¿«≈≈¿»»««ƒ∆≈¿«∆

.ÌÏBÚÏ Ì‰ÈÏÚ¬≈∆¿»

א.46) כה, קטן לו 47)מועד מותר הרמב"ן ולדעת
שם: ואמרו הואיל רבינו, דעת אולם ביום. בו אפילו לאחות
אלא  התירו שלא הרי שוללים" פניהם... שהחזיר כיוון

יום. באותו לאחות ולא מובהק.48)לשלול, רבו
נעל 49) בחליצת עליו מתאבל הרמב"ן ולדעת ב. עמוד שם

מסיים: כה סעיף רמב דעה וביורה אבלות. דיני ושאר
שאינו  רבו ודין השמועה", יום מקצת או המיתה יום "מקצת
שהתלמיד  פי על ואף שמת" כ"חכם שהוא נראה מובהק,
כיוון  ממנו? הקטן על קורע הגדול ואין בחכמה ממנו גדול
בדעת  (רדב"ז למחר ומאחה עליו לקרוע חייב תורה שלימדו

אלא 50)רבינו). שולל שאינו קרוביו, על לקורע בניגוד
וכן א. הלכה לעיל ראה ימים, שבעה בירושלמי לאחר אמרו
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`laקעו zekld - mihtey xtq - fenz a"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

רב  "הורה מובהק: רבו לעניין ז הלכה ג, פרק קטן מועד
למחר". לשלול יסא

.‚ÈÂÈÏÚ ÔÈÚ¯B˜ ÔÈ‡ - ˙nL B˙ÚeÓL ‰‡aL ÌÎÁ»»∆»»¿»∆≈≈¿ƒ»»
B„B·k e‰ÊÂ ,B„tÒ‰ ˙ÚLa ‡l‡51,ÌBia Ba ÏÏBLÂ . ∆»ƒ¿«∆¿≈¿∆¿¿≈«
¯ÁÓÏ ‰Á‡Óe52. ¿«∆¿»»

זה 51) וכל בהספדו". כבודו "חכם א כה, קטן מועד
אין  שלושים לאחר אבל לקבורתו, שלושים בתוך כשהספדו
שמ  סימן דעה ליורה (ש"ך הספדו בשעת אפילו קורעים

יד). קטן הקודמת.52)סעיף בהלכה כמבואר

.„ÈÔÈˆÏBÁÂ ,ÂÈÏÚ ÔÈÚ¯B˜ Ïk‰ - ˙nL ÔÈc ˙Èa ·‡«≈ƒ∆≈«…¿ƒ»»¿¿ƒ
Ï‡ÓOÓ53ÔÈÏËa B¯ÈÚaL ˙BL¯„Ó Èza ÏÎÂ ,54È·e . ƒ¿…¿»»≈ƒ¿»∆¿ƒ¿≈ƒ¿≈

˙‡ ÔÈpLÓe ,˙Òk‰ ˙È·Ï ÔÈÒÎ ˙Òk‰ ˙Èa≈«¿∆∆ƒ¿»ƒ¿≈«¿∆∆¿«ƒ∆
ÌÈ·LBi‰Â ,ÔBÙˆa e·LÈ ÌB¯„a ÔÈ·LBi‰ :ÔÓB˜Ó¿»«¿ƒ¿»≈¿¿»¿«¿ƒ

ÌB¯„a e·LÈ ÔBÙˆa55. ¿»≈¿¿»

לבו 53) את מגלה שהיא מימין, עדיפה שמאל וחליצת
י"א). הלכה לעיל שיהיו 54)(רדב"ז כדי תורה, מלימוד

(רמב"ן). בהספדו להתעסק ב.55)פנויים כב, קטן מועד

.ÂËÈzL ÔÈˆÏBÁÂ ,ÂÈÏÚ ÔÈÚ¯B˜ Ïk‰ - ˙nL ‡ÈO»ƒ∆≈«…¿ƒ»»¿¿ƒ¿≈
Ô‡kÓe Ô‡kÓ ÌÈ„i‰56˙BL¯„Ó Èza ÏÎ·e ,57.ÌÈÏËa «»«ƒƒ»ƒ»¿»»≈ƒ¿»¿≈ƒ

ÔÈ‡¯B˜Â ˙Òk‰ ˙È·Ï ˙aLa ÔÈÒÎ ˙Òk‰ ˙Èa È·e¿≈≈«¿∆∆ƒ¿»ƒ¿«»¿≈«¿∆∆¿¿ƒ
‰Ú·L58˙BÁtLÓ ÔÈ·LBÈ ‡l‡ ,˜eMa eÏiËÈ ‡ÏÂ . ƒ¿»¿…¿«¿«∆»¿ƒƒ¿»

ÌÈÂc ˙BÁtLÓ59ÌBi‰ Ïk60. ƒ¿»»ƒ»«

וכל 57)שם.56) ר"מ: רומי בדפוס וכן תימן יד ובכתב
שדמ  סימן דעה יורה ערוך ובשולחן וכו'. מדרשות בתי

" יח: אותו סעיף שמספידים מקום שבכל מדרשות בתי כל
אלא 58)בטלים". לגמרי שם מתפללים אין אבל בתורה.

בתורה  קוראים וחמישי שני ביום הדין והוא האבל. בבית
אנש  וכל הכנסת, האבל בבית בבית מתפללים עיר אותה י

שם). דעה ביורה וכן משנה ומצטערים.59)(כסף כואבים
וגירסת 60) ודומים". "יושבים הנוסח: ושם א כג, קטן מועד

כתב  שם ובטור ודוים". "יושבים שם: הרי"ף כגירסת רבינו
אותו  מכניסים וגאון ואלוף "חכם גאון: האי רבינו בשם
וסופדים  דורש, שהיה במקום המיטה ומניחים הכנסת לבית
אותו  סופדים המיטה וכשמוציאים ישראל, וקהל התלמידים

וכו'. הקברות" לבית עד

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
האבילות.1) למניין עולה השבת ואם בשבת; אבלות דיני

ביטול  הכיפורים. ויום השנה ובראש ברגלים אבילות דין
ביום  האבילות דין הרגל. קודם מתו את לקובר האבילות

שבעה. למניין עולה ואם גלויות, של שני טוב

.‡˙eÏ·‡ ÔÈÓÏ ‰ÏBÚ ˙aM‰2˙aLa ˙eÏ·‡ ÔÈ‡Â . ««»»¿ƒ¿«¬≈¿≈¬≈¿«»
L‡¯‰ ˙ÙÈËÚ ÔB‚k ,‰ÚˆaL ÌÈ¯·„a ‡l‡3 ∆»ƒ¿»ƒ∆¿ƒ¿»¿¬ƒ«»…

ÔÈnÁa ‰ˆÈÁ¯e ‰hn‰ LÈÓL˙Â4ÌÈ¯·c Ï·‡ ; ¿«¿ƒ«ƒ»¿ƒ»¿«ƒ¬»¿»ƒ
L·BÏ ‡l‡ ,˙eÏ·‡ Ô‰a ‚‰B BÈ‡ - ÈeÏ‚aL∆¿»≈≈»∆¬≈∆»≈

ÂÈÏÚÓ5‰hn‰ ˙‡ Û˜BÊÂ ,6Ì„‡ ÏÎÏ ÌBÏL Ô˙BÂ ,7. ƒ¿»»¿≈∆«ƒ»¿≈»¿»»»
„‚a LaÏÈ ‡ÏÂ ,ÛÈÏÁÓ - „‚a BÏ LÈ Ì‡Â8Úe¯˜ ¿ƒ≈∆∆«¬ƒ¿…ƒ¿«∆∆»«

Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡ ÏÚ elÙ‡ ,˙aLa9BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â . ¿«»¬ƒ«»ƒ¿«ƒ¿ƒ≈
ÂÈ¯Á‡Ï Ú¯w‰ ˙‡ ¯ÈÊÁÓ - ÛÈÏÁ‰Ï10. ¿«¬ƒ«¬ƒ∆«∆«¿«¬»

שבע 2) למנין בה מצטרפת נוהג שהרי א), יט, (מו"ק ה
שאין  לרגל בניגוד כבסמוך. שבצנעה, בדברים אבילות
כמבואר  כלל, לו עולה אינה ולפיכך כלל, בה נוהגת אבילות

ה"ח. כמבואר 3)להלן לפיו, עד ראשו את לכסות שחייב
אפילו  הראש בעטיפת חייב ואינו והואיל הי"ט, פ"ה לעיל
כמו  עצמו, לבין בינו אלא אחרים, בפני - החול בימי
את  מגלה בשורה, לעמוד "בא פ"י: שמחות במס' ששנינו
באו  לביתו. ונכנס ראשו את מכסה לשורה, חוץ יצא ראשו.
שכל  נמצא ופוטרם", ראשו את מגלה זה הרי לנחמו, אחרים
בשבת  גם מכסה ולפיכך בצנעה, אלא אינה הראש עטיפת

בערב 4)(רדב"ז). שהוחמו וכגון ורגלים, ידים רחיצת
שבת  משום בהם לרחוץ אסור בשבת, הוחמו שאם שבת,

שם). יוסף' וב'נמוקי א כד, שם 5)(מו"ק שבגמרא ואע"פ
אין  נועל, אינו שאפילו רשות, בשבת הסנדל נעילת אמרו:
יחף, לילך נוהגים היו התלמוד בימי שמא - כאבל נראה זה
ולפיכך  בלבד, האבל אלא יחפים הלכו לא רבינו בימי אבל
אבילות  בה שנוהג לכל נראה יהא - בשבת יחף ילך אם

לעיל 6)(כסףֿמשנה). ראה האבל, בימי כפויה שהיתה
הי"ח. שנהגו 7)פ"ה "מקום ה"ה: פ"ג, שם ירושלמי

ששואלים  וכיון - שואלים" - בשבת אבלים בשלום לשאול
שוב  שואליהם. לכל שלום משיבים שהם מכאן בשלומם,
ראה  אחד, למקום הלך הגדול, הושעיה רבי שם: אמרו
שלום  אלא מקומכם, מנהג יודע "איני ואמר: בשבת אבלים

מקומנו". כמנהג קרוע.8)עליכם, לעיל 9)שאינו ראה
לקרוע  חייב אחר, בגד החליף אם ואמו אביו שעל ה"ג, פ"ח

שבעה. שיוכל 10)כל כדי מתוקן, היה שלהם צואר שבית
וברש"י  א כד, (מו"ק לאחור שלפנים מה חלוקו  להפוך
נוהגת  אבילות שאין השבת, כבוד מפני זה וכל שם). לרי"ף
ה' "ברכת ה"ה: שם בירושלמי שאמרו כמו בפרהסיא, בה
בה: (=שנאמר שבת ברכת זו - כב) י, (משלי תעשיר היא
זו  - עמה עצב יוסיף ולא השביעי); יום את אלקים ויברך
- בנו" על המלך נעצב ג) יט, (שמואלֿב ככתוב אבילות,
שבצנעה  דברים זאת ובכל בשבת. אבילות שאין מכאן
אין  ברגל אבל שמחה, בה: כתוב שלא מפני בה, נוהגים
בחגך  ושמחת בה: שנאמר כלל, בה נוהגת אבילות

דאמר). מאן ד"ה ב כג, למו"ק ('תוספות'

.·ÔÓ ?˙aL ·¯Úa ˙Bhn‰ ˙‡ ÌÈÙ˜BÊ È˙ÓÈ‡Ó≈≈»«¿ƒ∆«ƒ¿∆∆«»ƒ
„Ú ‰ÈÏÚ ·LÈ ‡Ï ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .‰ÏÚÓÏe ‰Án‰«ƒ¿»¿«¿»¿««ƒ≈…≈≈»∆»«
,„Á‡ ÌBÈ ‡l‡ BÏ ¯izL ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â .CLÁzL∆∆¿«¿««ƒ∆…ƒ¿«≈∆»∆»

˙aL È‡ˆBÓa Ô˙B‡ ‰ÙBÎÂ ¯ÊBÁ11. ≈¿∆»¿»≈«»

לעיל 11) כמבואר ככולו, היום שמקצת בבוקר, למחרת עד
א). כז, (שם הי"ב פ"ו

.‚‰ÔÈ‡ - ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ ‰M‰ L‡¯ ÔÎÂ ,ÌÈÏ‚¯»¿»ƒ¿≈…«»»¿«ƒƒ≈
Ô‰a ‚‰B ˙eÏ·‡ È¯·cÓ ¯·c12B˙Ó ˙‡ ¯·Bw‰ ÏÎÂ . »»ƒƒ¿≈¬≈≈»∆¿»«≈∆≈

‰M‰ L‡¯ Ì„˜ B‡ Ï‚¯‰ Ì„˜ ˙Á‡ ‰ÚL elÙ‡¬ƒ»»««…∆»∆∆…∆…«»»
‰Ú·L ˙¯Ê‚ epnÓ ‰ÏËa - ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ13‡ˆÓ . ¿«ƒƒ»¿»ƒ∆¿≈«ƒ¿»ƒ¿»
ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ ‰M‰ L‡¯ ¯Á‡Ï ‰BÓ14‰LÏL ∆¿««…«»»¿«ƒƒ¿»
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ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ15;ÌBÈ ¯OÚ ‰ML - ÁÒt‰ ¯Á‡Ïe , ¿∆¿ƒ¿«««∆«ƒ»»»
È¯‰ - ‚Á‰ ÈÓÈ ˙Ú·LÂ ,‰Ú·L ˙¯Ê‚ ‰ÏËa È¯‰L∆¬≈»¿»¿≈«ƒ¿»¿ƒ¿«¿≈∆»¬≈

˙¯ˆÚ Ì„˜ ¯·˜ Ì‡ ÔÎÂ .¯OÚ ‰Úa¯‡16‰BÓ - «¿»»»»¿≈ƒ»«…∆¬∆∆∆
„Á‡ ÌBÈ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ;ÌBÈ ¯OÚ ‰ML ‰È¯Á‡«¬∆»ƒ»»»««ƒ∆∆»

ÌÈÓÈ ‰Ú·LÏ ‰ÏBÚÂ Ï‚¯ ‡È‰ È¯‰ -17. ¬≈ƒ∆∆¿»¿ƒ¿»»ƒ

"לא 12) ה"ח: לקמן רבינו וכלשון שבצנעה, דברים ואפילו
א): ד, (כתובות שאמרו ואע"פ כלל". אבילות עליו חלה
צנעא  של דברים אבל במועד, אבלות אין שאמרו "אע"פ
גירסת  וכן במועד, ולא: בשבת, שם: רבינו גירסת - נוהג"
שדברים  פוסק א סעיף שצט סי' וביו"ד שם. המאור' 'בעל
הגמרא  וכגירסת ברגל, אפילו אבילות בהם נוהג שבצנעה
וראה  ה"ה. פ"ג, מו"ק בירושלמי וכן שלפנינו. בכתובות

נוהגין. דלא ד"ה ב יט, למו"ק יט,13)ב'תוספות' מו"ק
ויום  השנה "ראש אומר: גמליאל ורבן מפסיקים", "רגלים א
אחד, יום "אפילו א כ, שם וראה כרגלים". הכיפורים
לשבעה  "אפשר נימקו: שם ובירושלמי אחת". שעה ואפילו
לשבעה  איֿאפשר אבל מפסקת), היא (=ולפיכך רגל בלא
לעולם  תמצא לא רגל, כמו תפסיק השבת ואם שבת". בלא

שבעה. הכיפורים.14)אבילות יום לפני מתו קבר אם
השנה 15) ראש אומרים: ואין שלשים. גזירת להשלים

גזירת  יפסיק שלאחריו ויוהכ"פ שבעה, גזירת הפסיק
גזירת  ממנו ובטלה יוהכ"פ לפני מתו כשקבר או שלשים.
כמבואר  שלשים, גזירת ויבטל הסוכות חג יבוא שבעה,
אחת, באבילות הפסקות שתי עושים אין כי ה"ה? בסמוך
הפסקת  בגלל כדרכה, אבילות ימי שבעה מנה ולא הואיל
שלשים  גזירת כרגיל למנות עליו מעתה הראשון, הרגל
פ"ג  למו"ק ברא"ש הובא הראב"ד, ע"פ (כסףֿמשנה לפחות
אחד  יום שהרי כאן", יש "שיבוש קורא: והראב"ד כח). אות
עצמו  השנה וראש כשבעה, הוא הרי השנה ראש לפני
לגזירת  נשארו ולא יום עשר ארבעה כאן הרי שבעה,
פוסק  ב כד, במו"ק ואמנם יום! עשר ששה אלא שלשים
שדוקא  שם, אושעיא כרבי סובר רבינו אולם פפא, רב כך
כל  תשלומין לה שיש כשבעה, נמנית השבועות) (חג עצרת
מביא  הראשון, ביום חגיגתו קרבנות הביא לא (שאם שבעה
זה  טעם שאין ויוהכ"פ, השנה ראש אבל שבעה), כל והולך
ודי  כשבעה, נמנים אינם כלל, בהם חוגגים שאין בהם, שייך
(לחםֿ כרגלים שלשים או שבעה גזירת שיפסיקו להם

העולה 16)משנה). סוכות של או פסח של כרגל דינה
ימים. המצות 17)לשבעה "בחג טז) טז, (דברים שנאמר

לו  יש המצות חג מה - הסוכות" ובחג השבועות ובחג
החג  קרבנות והביא חג לא (=שאם שבעה כל תשלומין
יש  השבועות חג אף הרגל), כל את חוגג הראשון ביו"ט,
שצט  סי' יו"ד ובשו"ע ב). כד, (מו"ק שבעה כל תשלומין לו
רגלים  כשלש דינם ויוהכ"פ שראשֿהשנה פוסק, ו סעיף
השנה, ראש לפני אחת שעה נהג ואם האבילות. לבטל
שלשים, גזירת מבטל ויוהכ"פ שבעה, גזירת ממנו בטלה
ט, סעיף שם כמבואר כלום, מונה אינו הכיפורים יום ואחרי
ולא  אחת, באבילות אפילו הפסקות שתי שעושים באופן

יד. אות לעיל שהוזכרה הראב"ד, כדעת

.„‚Á‰ ¯Á‡ ‰BÓ - ˙Bkq‰ ‚Á Ì„˜ B˙Ó ˙‡ ¯·»̃«∆≈…∆««À∆««∆»

ÈÙa Ï‚¯ ˙¯ˆÚ ÈÈÓL È¯‰L ;„·Ïa ÌÈÓÈ ‰ÚLzƒ¿»»ƒƒ¿«∆¬≈¿ƒƒ¬∆∆∆∆ƒ¿≈
,‰Ú·L ˜ÈÒÙÓ ÔBL‡¯‰ ·BË ÌBÈ ‡ˆÓÂ ,BÓˆÚ«¿¿ƒ¿»»ƒ«¿ƒƒ¿»
È¯‰ - „Á‡ Ï‚¯ ‚Á ÏL ÈÈÓLe ,‚Á‰ ÈÓÈ ˙Ú·LÂ¿ƒ¿«¿≈∆»¿ƒƒ∆«∆∆∆»¬≈

ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ „Á‡18. ∆»¿∆¿ƒ

שם.18) מו"ק

.‰ÔÓ Ï‚¯ Ì„˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L B˙Ó ˙‡ ¯·Bw‰«≈∆≈ƒ¿«»ƒ…∆∆∆ƒ
‰ÏËa - ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ ‰M‰ L‡¯ Ì„˜ B‡ ÌÈÏ‚¯‰»¿»ƒ…∆…«»»¿«ƒƒ»¿»

ÌÈLÏL ˙¯Ê‚19·BË ÌBÈ ·¯Úa ÒaÎÏe ¯tÒÏ ¯zÓe . ¿≈«¿ƒÀ»¿«≈¿«≈¿∆∆
ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ·¯Úa B‡20BlÎk ÌBi‰ ˙ˆ˜nL ,21, ¿∆∆«ƒƒ∆ƒ¿»«¿À

Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡ ÏÚ Ì‡Â .ÌeÏk Ì‰È¯Á‡Ï ‰BÓ BÈ‡Â¿≈∆¿«¬≈∆¿¿ƒ«»ƒ¿«ƒ
- ÌBÈ ÌÈLÏL Ï‚¯‰ Ì„˜ e˙Ó elÙ‡ ,Ïa‡˙Ó ‡e‰ƒ¿«≈¬ƒ≈…∆»∆∆¿ƒ

Ú¯t ÁlLiL „Ú Ál‚Ó BÈ‡22Ba e¯Ú‚iL „Ú B‡ ≈¿«≈««∆¿««∆««∆ƒ¿¬
‰Ê ¯·c ÔÈ˜ÈÒÙÓ ÌÈÏ‚¯‰ ÔÈ‡Â ,ÂÈ¯·Á23. ¬≈»¿≈»¿»ƒ«¿ƒƒ»»∆

כ.19) יט, החמה 20)שם שקיעת לפני מנחה תפילת אחר
וכשמיני,21)(רדב"ז). כשביעי נחשב ולכאן, לכאן ועולה

(שם  יום אותו בקצת שלשים גזירת נהג כאילו הוא והרי
לעיל 22)וברש"י). ראה מדאי, יותר ארוך שיער יגדל

תלוי 23)פ"ו. שהוא דבר "כל ה"ח: פ"ג, שם ירושלמי
פרע, שישלח עד כאן, ברם מפסיק. הרגל - ושלשים בשבעה
ב  כב, למו"ק ב'תוספות' וראה חבריו". בו שיגערו עד או

שיגערו. עד ד"ה

.Â¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,Ï‚¯‰ ·¯Úa BlL ÈML ÏÁ»ƒƒ∆¿∆∆»∆∆¿≈»ƒ«
epnÓ ‰ÏËa ‡ÏÂ ,Ál‚Ó BÈ‡ - ÈLÈÏL B‡ ÈLÈÓÁ¬ƒƒ¿ƒƒ≈¿«≈«¿…»¿»ƒ∆

„·Ïa ‰Ú·L ˙¯Ê‚ ‡l‡24CeÒÏÂ ıÁ¯Ï ¯zÓ BÈ‡Â . ∆»¿≈«ƒ¿»ƒ¿«¿≈À»ƒ¿…¿»
·BË ÌBÈ ÒkiL „Ú ¯·c ˙BOÚÏÂ25˜ÈÒÙÓ ·BË ÌBÈÂ . ¿«¬»»«∆ƒ»≈¿«¿ƒ

,‰Ú·M‰ ¯‡LÌÈLÏL Ïk ÌÈÏLÓ ·BË ÌBÈ ¯Á‡Ïe ¿»«ƒ¿»¿«««¿ƒ»¿ƒ
ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ ÏÎa Ô‰a ¯eÒ‡Â ,‰˙Èn‰ ÌBiÓ ÌBÈ26. ƒ«ƒ»¿»»∆¿»¬ƒ»¿»ƒ

להסתפר 24) לו שאסור שלשים, אבילות נוהג הוא ועדיין
ה"ג. פ"ו, לעיל כמבואר נוהג 25)בהם, אינו וביו"ט

שלו  שלישי כשחל מודים "הכל ב): יט, (מו"ק כלל אבילות
ומפרש  הערב". עד ברחיצה שאסור הרגל, ערב להיות
מועד  של חולו עד ימתין או בצונן, רוחץ ולערב רש"י:
שלו" שלישי "כשחל שם: שאמרו ואע"פ בחמין, וירחץ
ששי, יום אפילו הדין הוא שם: הרי"ף העיר כבר - וכו'

שלו. אבילות שלמה לא עדיין לעיל 26)שהרי המנויים
ה"ב. פ"ו,

.Ê‡e‰ È¯‰Â ,Ï‚¯‰ ·¯Úa ˙BÈ‰Ï BlL ÈÚÈ·L ÏÁ»¿ƒƒ∆ƒ¿¿∆∆»∆∆«¬≈
˙aL27Ál‚Ï ¯zÓe .ÌÈLÏL ˙¯Ê‚ epnÓ ‰ÏËa - «»»¿»ƒ∆¿≈«¿ƒÀ»¿«≈«

„ÚBn‰ CB˙a28BÏ ¯LÙ‡ È‡Â ,‰È‰ Òe‡ È¯‰L , ¿«≈∆¬≈»»»¿ƒ∆¿»
˙aLa Ál‚Ï29˙¯ˆÚ ¯Á‡ Ál‚Ó ÔÎÂ .30¯Á‡ B‡ ¿«≈«¿«»¿≈¿«≈«««¬∆∆««

˙¯Ê‚ ‰ÏËa È¯‰L ,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ ‰M‰ L‡…̄«»»¿«ƒƒ∆¬≈»¿»¿≈«
‰ˆ¯iL ˙Ú ÏÎa Ál‚Ï BÏ LÈÂ ,ÌÈLÏL31. ¿ƒ¿≈¿«≈«¿»≈∆ƒ¿∆

בה.27) להסתפר לו המועד.28)שאסור בחול
פ"ז 29) יו"ט, בהל' כמבואר במועד, בגילוח מותר ואנוס

ב). יז, (מו"ק ערב 30)הי"זֿיח בשבת, שלו שביעי בשחל
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לגלח 31)עצרת. "מותר ב) יט, (שם האומר שאול, כאבא
הרגל". אחר

.ÁÂÈÏÚ ‰ÏÁ ‡Ï - Ï‚¯‰ CB˙a B˙Ó ˙‡ ¯·Bw‰«≈∆≈¿»∆∆…»»»»
ÏÏk ˙eÏ·‡32¯Á‡Ï ‡l‡ .Ï‚¯a ˙eÏ·‡ ‚‰B BÈ‡Â , ¬≈¿»¿≈≈¬≈»∆∆∆»¿««

È¯·c Ïk Ô‰a ‚‰BÂ ,‰Ú·L ˙BÓÏ ÏÈÁ˙Ó Ï‚¯‰»∆∆«¿ƒƒ¿ƒ¿»¿≈»∆»ƒ¿≈
˙eÏ·‡33‰¯e·w‰ ÌBiÓ ÌÈLÏL ‰BÓe .34‚‰BÂ , ¬≈∆¿ƒƒ«¿»¿≈

.ÌÈLÏL ˙B¯Êb ÏÎa ÌÈLÏM‰ ¯‡Laƒ¿»«¿ƒ¿»¿≈¿ƒ

וכמו 32) יא. אות לעיל כמבואר שבצנעה, בדברים אפילו
שברגל  דאמר: מאן ד"ה ב כג, במו"ק ה'תוספות' שכתבו

כלל. בה להתאבל ואין בחגך" "ושמחת שם 33)נאמר:
וכן  שם. כמבואר אחרים, ע"י נעשית שמלאכתו אלא א, כ,
המת, למיתת שבעה "ולכשיכלו ב: סעיף שצט סי' ביו"ד
נעשית  מלאכתו האבילות, ימי שבעת כלו לא שעדיין אע"פ

בבתיהם". אחרים שם.34)ע"י

.ËÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈL ÔÈOBÚL ˙BÓB˜n‰35‰BÓ - «¿∆ƒ¿≈»ƒƒ∆
ÔB¯Á‡‰ ÈL ·BË ÌBiÓ ‰Ú·M‰36BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , «ƒ¿»ƒ≈ƒ»«¬««ƒ∆≈

˙eÏ·‡ ‚‰B37ÔÓ BÏ ‰ÏBÚ - ‡e‰ Ì‰È¯·cÓe ÏÈ‡B‰ . ≈¬≈ƒƒƒ¿≈∆∆ƒ
ÔÈn‰38‰BÓe .„·Ïa ÌÈÓÈ ‰ML ÂÈ¯Á‡ ‰BÓe , «ƒ¿»∆«¬»ƒ»»ƒƒ¿«∆

e¯Ó‡L BÓk ,‰¯e·w‰ ÌBiÓ ÌBÈ ÌÈLÏL39. ¿ƒƒ«¿»¿∆»«¿

ביתֿדין 35) שלוחי שאין ישראל, מארץ הרחוקים המקומות
לפי  הספק, מפני ימים שני עושים היו אליהם, מגיעים
יום  איזה החודש את ביתֿדין בו שקבעו יום יודעים שאינם
הי"א. פ"ג החודש, קידוש בהל' רבינו מלשון הוא,

אלא 36) קדוש אינו התורה שמן מדרבנן, אלא אינו קדושתו
בקביעת  בקיאים שאנו בזמננו, וביחוד בלבד, הראשון היום

ה"ו. פ"ה שם ראה בימים 37)החודש. המת קברו אם
בסמוך  יתבאר דינו שני, ביוםֿטוב קברוהו אם אבל שלפניו,

רפט.38)ה"י. דף פ"ג למו"ק, ה"ח.39)רי"ף לעיל

.È·BË ÌBÈ ‡e‰L ,ÈL ·BË ÌBÈa B˙Ó ˙‡ ¯·Bw‰«≈∆≈¿≈ƒ∆
ÔB¯Á‡‰40˙¯ˆÚ ÏL ÈL ·BË ÌBÈa B‡ ,41Ba ‚‰B - »«¬¿≈ƒ∆¬∆∆≈

ÌBÈ ˙eÏ·‡Â ,Ì‰È¯·cÓ ÈL ·BË ÌBÈÂ ÏÈ‡B‰ .˙eÏ·‡¬≈ƒ¿≈ƒƒƒ¿≈∆«¬≈
‰¯Bz ÏL ÔBL‡¯42Ì‰È¯·c ÏL ‰OÚ ‰ÁcÈ -43ÈtÓ ƒ∆»ƒ»∆¬≈∆ƒ¿≈∆ƒ¿≈
‰¯Bz ÏL ‰OÚ44ÏL ÈL ·BË ÌBÈa ¯·˜ Ì‡ Ï·‡ . ¬≈∆»¬»ƒ»«¿≈ƒ∆

ÌBÈk Ô‰ÈML ;˙eÏ·‡ Ba ‚‰B BÈ‡ - ‰M‰ L‡…̄«»»≈≈¬≈∆¿≈∆¿
Ô‰ CB¯‡45L„Á‰ Lec˜ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL ÌÚhÓ ,46. »≈ƒ««∆≈«¿¿ƒ¿ƒ«…∆

החג,40) התחלת של שני ליו"ט בניגוד סוכות, או פסח של
ה"ח. כלעיל אבילות, בו נוהג השבועות,41)שאינו חג
לארץ. ובחוץ ימים שני אלא לו פ"א,42)שאין לעיל ראה

שני.43)ה"א. יו"ט של החג האבילות,44)שמחת
בעיני  הייטב היום חטאתי "ואכלתי יט) י, (ויקרא ככתוב
עשה  וידחה (=האבל) דיחיד, עשה "יבוא שם). (רי"ף ה'"
תורה, מדין עליהם שמתאבל מתים בששה זה וכל דרבנן".
אחיו  או אשתו, כגון מדבריהם, עליהם שהוסיפו אלה אבל
ביו"ט  עליהם מתאבלים אין - ה"א) פ"ב, לעיל (ראה מאמו
רבים  של 'עשה' יבוא תורה, של 'עשה' בהם אין שהרי שני,
(כסףֿ מדבריהם יחיד של 'עשה' וידחה מדבריהם, (=רגל)

הרמב"ן). בשם ראשון.45)משנה כיו"ט ודינו

ואפילו 46) ימים, שני אותו עושים והיו "הואיל ה"ח: פ"ה,
ישראל  ארץ בני אפילו - עושים שיהיו התקינו הראיה, בזמן
החשבון". על שקובעים הזה בזמן ימים, שני תמיד אותו -
שלא  לפי הראיה, בזמן אפילו ימים שני אותו שעשו והטעם,
השלוחים  שאין החודש, את ביתֿדין בו שקבעו יום ידעו
בזה  "נולדה ב ד, ביצה וראה ה"ז), (שם ביוםֿטוב יוצאים
פ"א  יו"ט, בהל' וכן הם, ארוך אחד שכיום בזה", אסורה
עולה  השנה ראש של שני יו"ט אין הרדב"ז, ולדעת הכ"ד.
כיו"ט  ודינו הוא, ארוך אחד כיום שהרי שבעה, למנין לו
לא  שנוהגים פסק, יג סעיף שצט סי' יו"ד ובשו"ע ראשון.
אפילו  מת, שום על גלויות של שני יו"ט בשום להתאבל
שום  שאין האומרים כדעת שסוברים וקבורה, מיתה יום הוא

לשנות". ואין פשוט המנהג "וכן התורה, מן אבילות

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
בחנוכה 1) והספד אבילות המועד. בחול אבילות דיני

המת, על אבל לעורר שלא חדשים. ובראשי ובפורים
חתן  לנישואי המשתה ימי שבעת לחג. קודם יום שלושים
ומת  נשואיו, סעודת צרכי כל שהכין חתן כרגל. דינם וכלה

דינו. מה - לחופה שייכנס קודם מת לו

.‡„ÚBna ˙eÏ·‡ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡2B˙Ó ÏÚ Ú¯B˜ , ««ƒ∆≈¬≈«≈≈««≈
BÙ˙k ıÏBÁÂ „ÚBna3ÌÁÏ ÌÈÏ·‡‰ ˙‡ ÔÈ¯·Óe .4 «≈¿≈¿≈«¿ƒ∆»¬≈ƒ∆∆

„ÚBna5,·BË ÌBÈa Ï·‡ ;„ÚBÓ ÏL BlÁa el‡ Ïk . «≈»≈¿À∆≈¬»¿
ÈL ·BË ÌBÈa elÙ‡6‡ÏÂ ÔÈˆÏBÁ ‡ÏÂ ÔÈÚ¯B˜ ÔÈ‡ - ¬ƒ¿≈ƒ≈¿ƒ¿…¿ƒ¿…

.ÔÈ¯·Ó«¿ƒ

של 2) 'עשה' ואין בחגך", "ושמחת יד) טז, (דברים שנאמר
ב), יד, קטן (מועד רבים של 'עשה' דוחה יחיד אבילות

ה"ח. פ"י, לעיל עד 3)וראה החלוק מן זרועו מוציא
ה"ג. פ"ח, לעיל רבינו כלשון וזרועו, כתיפו שיתגלה

ביום 4) לאכול אסור שהאבל אחרים, משל אותם מאכילים
ה"ט. פ"ד, לעיל ראה משלו, לאבלו כד,5)הראשון מו"ק

ה"ט,6)ב. פ"י לעיל ראה מדבריהם, אלא שאינו
מת  לגבי שני יו"ט א): ו, (ביצה שאמרו ואע"פ ובביאורנו.
כגון  עצמו, המת בצרכי אלא זה אין - חכמים עשאוהו כחול
החיים  צרכי היא הקריעה אבל תכריכין, לו לתפור או לקברו
ונקבר  מת ואם ברדב"ז). וכן שם, (ר"ן המתאבלים של
כשיתחיל  יו"ט אחרי עד המועד בחול לקרוע אין ביו"ט,
שעת  ולא חימום, שעת אינו שחולֿהמועד להתאבל,
זמן  עד תידחה ביו"ט, הקריעה שנדחית ומכיון שמועה,
אברהם" ב"מגן וכן (משנהֿלמלך, החג לאחר שהוא האבל,

הכ"ג. פ"ו יו"ט, הל' והשווה ג). ס"ק תקמז סי' או"ח

.·ÌÈ·B¯w‰ ‡l‡ ÔÈˆÏBÁ ‡ÏÂ „ÚBna ÔÈÚ¯B˜ ÔÈ‡≈¿ƒ«≈¿…¿ƒ∆»«¿ƒ
Ï·‡a ÔÈ·iÁL7ÌÎÁ‰ ÏÚ ıÏBÁ‰Â Ú¯Bw‰ B‡ ,8B‡ ∆«»ƒ¿≈∆«≈«¿«≈«∆»»
¯Lk Ì„‡ ÏÚ9˙‡ÈˆÈ ˙ÚLa „ÓBÚ ‰È‰L ÈÓ B‡ , «»»»≈ƒ∆»»≈ƒ¿«¿ƒ«

‰ÓL10Ïk‰ ÔÈ¯·Óe .11CB˙Ï „ÚBna ÌÎÁ‰ ÏÚ ¿»»«¿ƒ«…«∆»»«≈¿
‰·Á¯‰12ÌÈÏ·‡‰ ˙‡ ÔÈ¯·nL C¯„k ,13Ïk‰L ; »¿»»¿∆∆∆«¿ƒ∆»¬≈ƒ∆«…

ÂÈÏÚ ÌÈÏ·‡14. ¬≈ƒ»»

מפני 7) לקרוע ורוצים לקרוע, חייבים שאינם לאלה פרט
ב). כד, (מו"ק שאסורים העיר 8)הכבוד, על הממונה
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ב). כב, שם (רש"י הוראה ממנו חשוד 9)ומבקשים שאינו
שאינו  אע"פ מצוה, ביטול שום על ולא עבירה שום על
ו). סעיף שמ, סי' יו"ד השו"ע (לשון בתורה גדול

לקרוע 10) חייבים אלה כל ועל כשר, אדם אינו ואפילו
פ"ט, לעיל והשווה א. כה, במו"ק כמבואר במועד, וקורעים
קרובה  שמועה "שמע ג סעיף תא סי' ביו"ד וראה הי"א.
לקרוע". חייב - המועד בחול למיתתו) יום שלושים (=תוך

סעודתו 11) ומחליף חבירו את מאכיל אחד וכל הכל. את
שהיו  ב) כז, (מו"ק יוסף ורב ברבה שמצינו כמו עמו,

לזה. זה סעודותיהם העיר.12)מחליפים על 13)ככר
בכתובות  כמבואר ברחבה, אותם מברים שהיו קרובם, מות

שם. וברש"י ב א),14)ח, כה, (מו"ק כקרוביו" "שהכל
הי"א. פ"ט, לעיל והשווה

.‚‡l‡ ÔÈ¯·Ó ÔÈ‡ - „ÚBna ÌÈÏ·‡‰ ˙‡ ÔÈ¯·nLk¿∆«¿ƒ∆»¬≈ƒ«≈≈«¿ƒ∆»
˙BÙe˜Ê ˙BhÓ ÏÚ15ÌÈÏ·‡ ˙k¯a ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â . «ƒ¿¿≈¿ƒƒ¿«¬≈ƒ

„ÚBna16‰¯eMa ÔÈ„ÓBÚ Ï·‡ ,17ÔÈ¯ËBÙe ÔÈÓÁÓe18. «≈¬»¿ƒ«»¿«¬ƒ¿ƒ
‰hn‰ ˙‡ ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡Â19˙‡ ÏÈ‚¯‰Ï ‡lL ,·BÁ¯a ¿≈«ƒƒ∆«ƒ»»¿∆…¿«¿ƒ∆

„tÒ‰‰20˙ÈÚ˙·e „tÒ‰a ¯eÒ‡ „ÚBn‰L ;21ÔÎÂ . «∆¿≈∆«≈»¿∆¿≈¿«¬ƒ¿≈
Bn‡Â ÂÈ·‡ ˙BÓˆÚ ÌÈËwÏÓ ÔÈ‡22Ï·‡L ,„ÚBna ≈¿«¿ƒ«¿»ƒ¿ƒ«≈∆≈∆

BÏ ‡e‰23ÌÈ·B¯˜ ¯‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ;24ÔÈ‡ ÔÎÂ . ¿≈»ƒ«¿»¿ƒ¿≈≈
‰kÁa ˙n‰ ˙‡ ÔÈ„ÈtÒÓ25ÌÈ¯eÙ·e26ÈL‡¯a ‡ÏÂ «¿ƒƒ∆«≈«¬À»¿ƒ¿…¿»≈

ÌÈL„Á27˙eÏ·‡ È¯·c Ïk Ô‰a ÔÈ‚‰B Ï·‡ ,28¯zÓe . √»ƒ¬»¬ƒ»∆»ƒ¿≈¬≈À»
Ô‰È¯Á‡Ïe ÌÈ¯eÙe ‰kÁ ÈÙÏ „tÒÏ29. ƒ¿…ƒ¿≈¬À»ƒ¿«¬≈∆

על 15) אלא אוכלים האבלים שאין החול, לימי בניגוד
הראשון  שביום ה"ט, פ"ד לעיל ראה לארץ, כפויות מיטות
במועד  ואילו כפויה, מיטה על לישב האבל חייב לאבלו
כפיית  שאין ב). כד, (שם זקופה מיטה על האבל אוכל
וראה  שם), יוסף' ('נמוקי כלל במועד נוהגת המיטה
שאין  אומר: היה שרש"י שכבר, ד"ה א כ, שם ב'תוספות'
אבילות. בה ואין הואיל ברגל, הבראה עושים

ואמר 16) אחד ועמד ברחוב, כולם עמדו מהלוויה, כשחזרו
נחמות  "בעל בה: ומסיים לנחמם, לאבלים מיוחדת ברכה
וראה  ב), ח, (כתובות אבלים" מנחם ברוך אתכם, ינחם
א). כז, (מו"ק אבלים אין ד"ה שם וברש"י ב כג, במגילה
אין  ביותר, פומבי במקום ברחבה, היא זו וברכה והואיל

(רדב"ז). המועד בחול המת,17)לאמרה את המלווים
הקברות  בית בצד בשורה עומדים מהקבורה, כשחוזרים

ה"א. פי"ג, לקמן ראה האבלים, המנחמים 18)לנחם את
שם). (מו"ק האבל של לביתו ילכו ולא לביתם,

עליה.19) מוטל מוליכים 20)שהמת "אין זה ומטעם שם,
הקבר  כל שיהיה עד בחולֿהמועד לביתֿהקברות המת

א). סעיף תא, סי' (יו"ד ומזומן" שהמועד 21)מתוקן
ב). יז, (תענית בו לשמוח שחייב להוליכן 22)כיו"ט,

אבותם. בקברות לקברן אחר לו 23)למקום יש צער
א). ח, (מו"ק לקיטתן כ"כ 24)בשעת בהם שמח שאינו

בלקיטתן. צער לו יש ובוודאי אבותם, בקברות לקברם
שאר  שעצמות מפרש: ח, אות תג סי' ליו"ד וב'פרישה'
ובמס' לכבדם. חייב שאינו מפני ללקט אסור ודאי קרוביו
מיתתו, בשעת עליו שקורעים "כל שנינו: פי"ב, שמחות
ה"ח. פי"ב, לקמן וראה עצמות". ליקוט בשעת עליו קורעים

ב.25) כא, ט,26)שבת (אסתר בהם שנאמר ב ה, מגילה
ושמחה". משתה ימי אותם "לעשות ב 27)כב) יז, תענית

הוא". יוםֿטוב גופו כרגלים 28)"ראשֿחודש שאינם
אבילות  שאין כשבת, אינם וגם האבילות, את המפסיקים
ומטפחות  מענות נשים ב): כח, (מו"ק אמרו והרי בה, נוהגת
והרמ"א  ה). ס"ק תרצו סי' לאו"ח הגר"א (ביאור בהם
אלא  בפורים נוהגת אבילות שאין מסכם: שם באו"ח

בלבד. שבצנעה ב)29)בדברים יז, (תענית שאמרו אע"פ
להספיד  (=שלא תענית במגילת הכתובים האלה "הימים

ו  וחנוכה אסורים"בהם, ולאחריהם, לפניהם בכללם), פורים
ואע"פ  תענית", מגילת "בטלה ב) יח, (ר"ה אמרו כבר -
להם  הכוונה - בטלו לא ופורים חנוכה ב): יט, (שם שאמרו
עדיפים  שאינם ולאחריהם, שלפניהם לימים ולא עצמם,

(כסףֿמשנה). שבטלו המגילה ימי משאר

.„˙BÁtËÓ ‡Ï Ï·‡ ˙BpÚÓ - „ÚBna :ÌÈLp‰30; «»ƒ«≈¿«¬»…¿«¿
˙BpÚÓ - ÌÈ¯eÙ·e ‰kÁ·e ÌÈL„Á ÈL‡¯·e31 ¿»≈√»ƒ«¬À»¿ƒ¿«

.‰Êa ‡ÏÂ ‰Êa ‡Ï ˙BB˜Ó ÔÈ‡ Ï·‡ .˙BÁtËÓe¿«¿¬»≈¿¿…»∆¿…»∆
˙BÁtËÓ ‡ÏÂ ˙BpÚÓ ‡Ï - ˙n‰ ¯a˜32. ƒ¿««≈…¿«¿…¿«¿

כף.30) אל כף הבאה.31)מספקות בהלכה בסמוך יתבאר
ב.32) כח, מו"ק

.‰˙Á‡k ˙BBÚ ÔlkL ?ÈepÚ e‰Ê È‡33?‰pÈ˜ . ≈∆ƒ∆À»¿««ƒ»
‰„nÏÂ :¯Ó‡pL .‰È¯Á‡ ˙BBÚ ÔlÎÂ ˙¯ÓB‡ ˙Á‡L∆««∆∆¿À»«¬∆»∆∆¡«¿«≈¿»

‰pÈ˜ d˙eÚ¯ ‰M‡Â ,È‰ ÌÎÈ˙·34ÌÈ¯·c ‰na . ¿…≈∆∆ƒ¿ƒ»¿»ƒ»«∆¿»ƒ
ÌÎÁ „ÈÓÏz Ï·‡ ;e˙nL ÌÚ‰ ¯‡La ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒƒ¿»»»∆≈¬»«¿ƒ»»
¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,„ÚBna B˙B‡ ÌÈ„ÙBÒ - ˙nL∆≈¿ƒ«≈¿≈»ƒ«

ÌÈL„Á ÈL‡¯Â ÌÈ¯eÙ·e ‰kÁa35ÌBÈa ‡Ï Ï·‡ , «¬À»¿ƒ¿»≈√»ƒ¬»…¿
ÈL ·BË36‡l‡ el‡ ÌÈÓÈa B˙B‡ ÔÈ„ÙBÒ ÔÈ‡Â . ≈ƒ¿≈¿ƒ¿»ƒ≈∆»

ÂÈÙa37B˙ÚeÓL ÌBÈÂ .„tÒ‰a ÔÈ¯eÒ‡ - ¯a˜ .38- ¿»»ƒ¿«¬ƒ¿∆¿≈¿¿»
‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,B˙B‡ ÔÈ„ÙBÒÂ ,‡e‰ ÂÈÙ·kƒ¿»»¿¿ƒ««ƒ∆ƒ

‰˜BÁ¯39. ¿»

ונהי.33) קינות בדברי קולן מלמדת 34)מרימות שאחת
תענה  מה חברתה תדע תתחיל, כשהיא קינה, חברתה את

לחול35ֿ)(שם). בניגוד מלאכה, בעשיית מותרים שהם
ב). כז, (שם במלאכה שאסור גלויות,36)המועד של

התורה  מן בו להספיד שאסור ראשון, יו"ט במקום שהוא
לפנינו.37)(כסףֿמשנה). מוטל והוא שנקבר, טרם

הכ"ב. פ"ז יו"ט, הל' השמועה 38)והשווה שהגיעה
מת. פלוני כז,39)שחכם (מו"ק למותו יום שלשים לאחר

וראה  רחוקה". שהיא "אע"פ מודגש: אינו ששם אלא ב),
בזה. אחרת שיטה שם יוסף' ב'נמוקי

.Â‰M‡ ¯¯BÚz ‡Ï40Ì„˜ ÌBÈ ÌÈLÏL dlL ˙Ó ÏÚ …¿≈ƒ»«≈∆»¿ƒ…∆
ÌÈÂc Ì‰Â ‚Á‰ ‡B·È ‡lL È„k ,‚ÁÏ41˙n‰ ÔÈ‡L ; ∆»¿≈∆…»∆»¿≈»ƒ∆≈«≈

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÌBÈ ÌÈLÏL ·l‰ ÔÓ ÁkzLÓƒ¿«≈«ƒ«≈¿ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ
‚ÁÏ CeÓÒ ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a ˙Ó Ì‡ Ï·‡ ;ÔLÈ ˙Óa¿≈»»¬»ƒ≈¿¿ƒ»∆»

˙¯¯BÚÓ -42. ¿∆∆

רבים,40) ימים זה שמת מתה, על לערער ספדן תביא לא
שצועק  הספדן, שחוזר כדרך המת, קרובי אחרי לחזור
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`laקפ zekld - mihtey xtq - fenz a"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

הולך  עליו דוה שלבו ומי לב, מרי כל עמי בכו בואו ואומר:
שם). וברע"ב מ"ה, פ"א (מו"ק קרובו על ומספיד

"כדי 41) הכ"ד: פ"ו יו"ט, בהל' רבינו וכדברי ב. ח, מו"ק
מזכרון  וכואב דואג ולבו נעצב, והוא הרגל יבוא שלא
וכו'" שיעורר לאדם "ואסור לשון רבינו תפס ושם הצער".
לא  לשון: רבינו נקט וכאן קטן, במועד המשנה כלשון
"לא  ה"ה: פ"א שם הירושלמי לשון ע"פ וכו', אשה תעורר
במועד". חיבורה) שהוא בעלה, (=אבל לוייתה אשה תעורר
בכי  מעוררים שהיו מנהגם לפי זה כל הכסףֿמשנה: וכתב
המת  מספידים השנה, שבגמר נוהגים, שאנו מה אבל ויללה.
מן  ישכח שלא "עירור" זה שאין מותר, - נשמתו ומזכירים

דעתו  אדרבה או"ח הלב, בשו"ע וכן אבילותו, עי"ז להפסיק
ה. סעיף תקמז בלבה 42)סי' חרותה המרירות כך, שבין

אמרו: ושם שם). (ירושלמי ההספד בגלל תוספת בה ואין
עושה  שהוא - הספד המתים; בין מזכירתו עירור? "איזה

עצמו". בפני הספד לו

.Ê˙e˙Á‰ ÈÓÈ ˙Ú·L43Ï‚¯k Ô‰ È¯‰ -44˙nL ÈÓe . ƒ¿«¿≈««¿¬≈≈¿∆∆ƒ∆≈
- Bn‡Â ÂÈ·‡ elÙ‡ ,‰zLn‰ ÈÓÈ CB˙a ˙Ó BÏ≈¿¿≈«ƒ¿∆¬ƒ»ƒ¿ƒ
˙Ú·L ‚‰B Ck ¯Á‡Â ,‰ÁÓO‰ ÈÓÈ ˙Ú·L ÌÈÏLÓ«¿ƒƒ¿«¿≈«ƒ¿»¿««»≈ƒ¿«

˙eÏ·‡ ÈÓÈ45‰ÁÓO‰ ÈÓÈ ¯Á‡Ó ÌÈLÏM‰ ‰BÓe .46. ¿≈¬≈∆«¿ƒ≈««¿≈«ƒ¿»

שהנושא 43) לישראל, תיקן רבינו שמשה המשתה, ימי
אישות  בהל' כמבואר ימים, שבעת עמה שמח יהיה בתולה

ה"א. פ"א, ולעיל הי"ב, נוהגת 44)פ"י אבילות שאין
א). ד, (כתובות ברגל,45)בהם מתו את הקובר כדין

ה"ח. פ"י, לעיל לא 46)המבואר למה שואל: והראב"ד
(שם) לעיל ששנינו כמו השלושים, למנין המשתה ימי יעלו
והרמב"ן  הקבורה"? מיום שלשים ש"מונה הרגל לענין
ממילא  נוהג שברגל מתרץ, שמב) סי' יו"ד ב'טור' (הובא
מחמת  בהם שאסור ותספורת גיהוץ לענין שלשים, מצות
ימי  בשבעת אבל שלשים, למנין לו עולה ולפיכך הרגל,
לו. עולים אינם ולפיכך ותספורת, בגיהוץ מותר המשתה
יום  שאבילות ה"א, פ"א לעיל רבינו שיטת לפי קשה, ועדיין
המשתה  ימי שמחת דוחה איך התורה, מן היא ראשון
התורה? מן שהיא אבילות מצות מדבריהם, אלא שאינה
דברי  לבטל החכמים ביד כח יש מתרץ: שם בכתובות והר"ן
שמחתו  בימי לעשות חייב שאינו תעשה", ואל ב"שב תורה
בדברי  בפועל לעסוק לו יהיה אסור זה, ולפי אבילות. מעשה
ב"קום  אבלו את לדחות לו שאסור היום, אותו כל שמחה
ישמש  ולא שבצנעה, בדברים הוא שנוהג ונראה, ועשה".
מתרץ, והרדב"ז הבאה. בהלכה בסמוך כמבואר מיטתו,
אלא  לגמרי, האבילות את מבטלים החכמים אין שכאן
שמחה  בדברי אפילו זה ולפי אחר, ליום אותה  דוחים

יום. באותו לעסוק לו מותר בפועל,

.ÁBÁ·Ë Á·ËÂ Bzt ‰Ù‡Â ‰cÚq‰ ÈÎ¯ˆ Ïk ÔÈÎ‰≈ƒ»»¿≈«¿À»¿»»ƒ¿»«ƒ¿
eÒkiL Ì„˜ ˙Ó BÏ ˙Óe ,‰ÁÓOÏ eÒkiL È„k¿≈∆ƒ»¿«ƒ¿»≈≈…∆∆ƒ»¿

¯Oa Èab ÏÚ ÌÈÓ Ô˙ ‡Ï Ì‡ :‰ÁÓOÏ47¯ÎBÓ - «ƒ¿»ƒ…»««ƒ««≈»»≈

Ck ¯Á‡Â ,˙eÏ·‡ ÈÓÈ ˙Ú·L ‚‰BÂ ,˙t‰Â ¯Oa‰«»»¿««¿≈ƒ¿«¿≈¬≈¿««»
‰zLn‰ ÈÓÈ ˙Ú·L ‚‰B48Èab ÏÚ ÌÈÓ Ô˙ Ì‡Â ; ≈ƒ¿«¿≈«ƒ¿∆¿ƒ»««ƒ««≈

˙n‰ ˙‡ ÔÈÒÈÎÓ - B¯ÎÓÏ ¯LÙ‡ È‡ È¯‰L ,¯Oa»»∆¬≈ƒ∆¿»¿»¿«¿ƒƒ∆«≈
¯„ÁÏ49˙ÏÈÚa ÏÚB·e ,‰tÁÏ ‰lk‰ ˙‡Â Ô˙Á‰ ˙‡Â , ¿∆∆¿∆∆»»¿∆««»«À»≈¿ƒ«
‰ÂˆÓ50L¯BÙe51¯Á‡Â ,‰zLn‰ ÈÓÈ ˙Ú·L ‚‰BÂ , ƒ¿»≈¿≈ƒ¿«¿≈«ƒ¿∆¿««

‚‰B ÌÈÓi‰ Ô˙B‡ ÏÎÂ .˙eÏ·‡ ÈÓÈ ˙Ú·L ‚‰B Ck»≈ƒ¿«¿≈¬≈¿»»«»ƒ≈
˙aLk ‰ÚˆaL ÌÈ¯·„a52ÔÈa ÔLÈ ‡e‰ CÎÈÙÏ . ƒ¿»ƒ∆¿ƒ¿»¿«»¿ƒ»»≈≈

LnLÈ ‡lL È„k ,ÌÈLp‰ ÔÈa ‰LÈ BzL‡Â ,ÌÈL‡‰»¬»ƒ¿ƒ¿¿≈»≈«»ƒ¿≈∆…¿«≈
B˙hÓ53ÌÈLÏL Ïk ‰lk‰ ÔÓ ÔÈËÈLÎz ÔÈÚBÓ ÔÈ‡Â . ƒ»¿≈¿ƒ«¿ƒƒƒ««»»¿ƒ
ÌBÈ54Èt ÏÚ Û‡ ¯Oa‰ ¯kÓÏ ¯LÙ‡L ÌB˜Óa eÈ‰ .»¿»∆∆¿»ƒ¿…«»»««ƒ

eÈ‰ .‰lÁz ˙eÏ·‡ ‚‰BÂ ,¯ÎBÓ - ÌÈÓ ÂÈÏÚ Ô˙pL∆»«»»«ƒ≈¿≈¬≈¿ƒ»»
‡lL Èt ÏÚ Û‡ ¯Oa‰ ¯kÓÏ ¯LÙ‡ È‡L ÌB˜Óa¿»∆ƒ∆¿»ƒ¿…«»»««ƒ∆…
.‰lÁz ‰zLn‰ ÈÓÈ ˙Ú·L ‚‰B - ÌÈÓ ÂÈÏÚ Ô˙»«»»«ƒ≈ƒ¿«¿≈«ƒ¿∆¿ƒ»
dn‡ B‡ Ô˙Á ÏL ÂÈ·‡ ˙nLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈»ƒ∆»»ƒ»
ÈÓ Ì‰Ï ÔÈ‡ - BÊ ‰cÚÒ e„ÈÒÙÈ Ì‡L ;‰lk ÏL∆«»∆ƒ«¿ƒ¿À»≈»∆ƒ
Bn‡ B‡ ‰lk ÏL ‰È·‡ ˙Ó Ì‡ Ï·‡ .Ì‰Ï Á¯ËiL∆ƒ¿«»∆¬»ƒ≈»ƒ»∆«»ƒ
ÈÓÈ ˙Ú·L ÔÈ‚‰B - Ì‰È·B¯˜ ¯‡L B‡ Ô˙Á ÏL∆»»¿»¿≈∆¬ƒƒ¿«¿≈
˙Ú·L e‚‰ÈÂ ‰tÁÏ Òkz Ck ¯Á‡Â ,‰lÁz Ï·‡‰»≈∆¿ƒ»¿««»ƒ»≈«À»¿ƒ¿¬ƒ¿«

‰zLn‰ ÈÓÈ55. ¿≈«ƒ¿∆

למכירה.47) הבשר ראוי למה 48)עדיין שואל: הראב"ד
כמבואר  אבילות, של יום שלשים עליו שיעברו עד יחכה לא
יום. שלשים כל בנישואין אסור שהאבל ה"ה, פ"ו לעיל

אומר, - שמב סי' יו"ד ב'טור' הובא - וכבר והרמב"ן הואיל
לגמר  עד החופה לאחר אין הרבה, בה וטרח לחופה התכונן

אבילות 49)שלשים. עליו תחול שלא כדי יקברוהו, שלא
שתעבור  עד לכנוס יוכל לא ואז הגולל, סתימת לאחר מיד

אשתו 50)האבילות. את בועל שהחתן הראשונה הבעילה
וכמו  כלי, עשאה עי"ז כי מצוה", "בעילת נקראת הבתולה,
למי  אלא ברית כורתת אשה "אין ב) כב, (סנהדרין שאמרו
אומר  הכתוב וכן ורביה, פריה לידי ובאים כלי", שעשאה
ד, לכתובות ('תוספות' עוׂשיך" בועליך "כי ה) נד, (ישעיה

מצוה). בעילת ד"ה אסור 51)א המת, את שקוברים אחרי
כבסמוך. אבלו, מחמת שבצנעה, בדברים ראה 52)הוא

בדברים  אפילו הוא מותר ממש, ברגל אבל ה"א. פ"י, לעיל
ובביאורנו. ה"ג שם כמבואר שם.53)שבצנעה, כתובות

ב"הגהות  וכתוב ה"א. פכ"ב, ביאה איסורי הל' והשווה
שתים. נשים ומיעוט שנים, אנשים מיעוט מיימוניות":
להתייחד  שאסורים הרמ"א, מעיר א, סעיף שמב סי' וביו"ד
שימור  צריכים אינם אחד, בחדר ישנים אינם ואם ביום, גם

בעלה.54)כלל. על  תתגנה שלא כדי שם.55)שם.
- כלה של אמה חתן: של אביו ד"ה ב ג, שם רש"י ולדעת
תכשיטין  המכינה היא אלא לסעודה, גורם משמשת אינה
אינם  והקישוטים שהתמרוקים כגון שם, הר"ן והעיר לכלה.
האבלות  ימי שבעת לאחר תינשא כן, לא שאם מתקיימים.

מקודם. אמה לה שהכינה תמרוקים, באותם
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קפי mikln zekld - mihtey xtq - fenz 'e oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

meil cg` wxt m"anx ixeriyfenz a"iÎ'e -t"yz'd

ה'תש"פ  תמוז ו' ראשון יום

mdizFnglnE mikln zFkld¦§§¨¦¦§£¥¤
‰OÚ ˙BˆÓ ¯OÚ .˙BˆÓ ÌÈ¯OÚÂ LÏL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»¿∆¿ƒƒ¿∆∆ƒ¿¬≈
:ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ ‰¯OÚŒLÏLe¿∆¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»

Ï‰wÓ ‰ÓÈ ‡lL (· .Ï‡¯OÈa CÏÓ ˙BpÓÏ (‡¿«∆∆¿ƒ¿»≈∆…¿«∆ƒ¿«
Bl ‰a¯È ‡lL („ .ÌÈL Bl ‰a¯È ‡lL (‚ .ÌÈ¯b≈ƒ∆…«¿∆»ƒ∆…«¿∆
ÌÈ¯Á‰Ï (Â .·‰ÊÂ ÛÒk Bl ‰a¯È ‡lL (‰ .ÌÈÒeÒƒ∆…«¿∆∆∆¿»»¿«¬ƒ
(Á .‰ÓL Ïk Ô‰Ó ˙BiÁÏ ‡lL (Ê .ÌÈÓÓÚ ‰Ú·Lƒ¿»¬»ƒ∆…¿«≈∆»¿»»
‰OÚM ‰Ó ¯kÊÏ (Ë .˜ÏÓÚ ÏL BÚ¯Ê ˙BÁÓÏƒ¿«¿∆¬»≈ƒ¿…«∆»»
B˙·È¯‡Â ÌÈÚ¯‰ ÂÈOÚÓ ÁkLÏ ‡lL (È .˜ÏÓÚ¬»≈∆…ƒ¿…««¬»»»ƒ«¬ƒ»
ÁÏLÏ (·È .ÌÈ¯ˆÓŒı¯‡a ÔkLÏ ‡lL (‡È .C¯ca«∆∆∆…ƒ¿…¿∆∆ƒ¿»ƒƒ¿…«
,da Ôe„ÏÂ ‰ÈÏÚ ÌÈ¯vLk ¯ÈÚ‰ È·LBÈÏ ÌBÏL»¿¿≈»ƒ¿∆»ƒ»∆»¿»»
‡Ï Ì‡Â" ;"ÌÈÏLz Ì‡Â" :‰¯Bza L¯ÙÓ ¯L‡k«¬∆¿…»«»¿ƒ«¿ƒ¿ƒ…
·‡BÓe ÔBnÚÓ ÌBÏL L¯„Ï ‡lL (‚È ."ÌÈÏL«̇¿ƒ∆…ƒ¿»≈«»
ÈÏÈ‡ ˙ÈÁL‰Ï ‡lL („È .Ì‰ÈÏÚ ÌÈ¯vLk „·Ïaƒ¿«¿∆»ƒ¬≈∆∆…¿«¿ƒƒ»≈
ÈÏÚa B· e‡ˆiL ,„È ÔÈ˜˙‰Ï (ÂË .¯Bˆna ÏÎ‡Ó«¬»«»¿«¿ƒ»∆≈¿«¬≈
(ÊÈ .Ba ¯tÁÏ „˙È ÔÈ˜˙‰Ï (ÊË .Ba ˙Bt‰Ï ‰Án‰««¬∆¿ƒ»¿«¿ƒ»≈«¿»
˙ÚLa ‡·v‰ ÈL‡ ÈÊ‡a ¯a„Ï Ô‰k ÁLÓÏƒ¿…«…≈¿«≈¿»¿≈«¿≈«»»ƒ¿«
ÚËBÂ ,ÔÈa ‰B·e ,Ò¯‡Ó ˙BÈ‰Ï (ÁÈ .‰ÓÁÏn‰«ƒ¿»»ƒ¿¿»≈∆ƒ¿»¿≈«
Ô˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓe ,‰ÓÈÓ˙ ‰L ÌÈ˜a ÌÈÁÓO ,Ì¯k∆∆¿≈ƒ¿ƒ¿»»»»¿ƒ»«¬ƒƒ»
,¯·c ÏÎÏ Ì‰ÈÏÚ ¯·ÚÈ ‡lL (ËÈ .‰ÓÁÏn‰ ÔÓƒ«ƒ¿»»∆…«¬…¬≈∆¿»»»
‰ÓB„Â „e„b‰ ÈÎ¯ˆÏe ¯ÈÚ‰ ÈÎ¯ˆÏ elÙ‡ e‡ˆÈ ‡ÏÂ¿…≈¿¬ƒ¿»¿≈»ƒ¿»¿≈«¿¿∆
˙ÚLa ¯BÁ‡Ï ¯ÊÁÏÂ ı¯ÚÏ ‡lL (Î .Ì‰Ï»∆∆…«¬…¿«¬…¿»ƒ¿«
¯În˙ ‡lL (·Î .¯‡zŒ˙ÙÈ ÔÈc (‡Î .‰ÓÁÏn‰«ƒ¿»»ƒ¿«…«∆…ƒ»≈
¯Á‡ ˙e„·ÚÏ ‰pLaÎÈ ‡lL (‚Î .¯‡zŒ˙ÙÈ¿«…«∆…ƒ¿¿∆»¿«¿««

.‰ÏÚ·pL
miklnzFkld-mihteyxtq

∆ƒ¿¬»
¦§§̈¦

ãycew zegiyn zecewpã

.mihtey xtq meiqa el` zekld excqp recn

למנות  לארץ: כניסתן בשעת ישראל נצטוו מצות "שלוש
הבחירה". בית ולבנות עמלק, של זרעו ולהכרית מלך, להם
ומדוע  קודם, הרבה אלו הלכות לסדר מקום היה ולכאורה

ספרו. לסוף מלכים הלכות עם הרמב"ם חיכה
משיח, הלכות הכוללות מלכים הלכות הוא: והביאור
בתכלית  והעולם ישראל עם יהיה בו במצב מדברים
המשפטים  כל "להחזיר עתיד המשיח המלך כי השלמות.
ויובלות  שמיטין ועושין קרבנות מקריבין מקודם, כשהיו
ועל  המקדש" בית "ויבנה בתורה" האמורה מצוותה ככל
כולל  בשלמות, כולה התורה כל קיום יהיה אלה כל ידי
עמלק  של זרעו להכרית מלך, למנות הנ"ל המצוות שלושת

הבחירה. בית ולבנות
(39 dxrde 276 cenr g"i wlg y"ewl it lr)

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
הם 1) מי לארץ. בכניסתם ישראל שנצטוו מצוות שלוש

זכויות  בין ההבדלים גדול. כהן או מלך להיות הפסולים
והמינויים  השררות שכל ישראל. למלכי דוד בית מלכי

עולם. עד הבן ולבן לבן, בירושה עוברים בישראל

.‡ı¯‡Ï Ô˙ÒÈk ˙ÚLa Ï‡¯OÈ eeËˆ ˙BˆÓ LÏL2: »ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»≈ƒ¿«¿ƒ»»»»∆
EÈÏÚ ÌÈOz ÌBO" :¯Ó‡pL ,CÏÓ Ì‰Ï ˙BpÓÏ¿«»∆∆∆∆∆¡«»ƒ»∆

"CÏÓ3‰ÁÓz" :¯Ó‡pL ,˜ÏÓÚ ÏL BÚ¯Ê ˙È¯Î‰Ïe , ∆∆¿«¿ƒ«¿∆¬»≈∆∆¡«ƒ¿∆
"˜ÏÓÚ ¯ÎÊ ˙‡4‰¯ÈÁa‰Œ˙Èa ˙B·ÏÂ ,5:¯Ó‡pL , ∆≈∆¬»≈¿ƒ¿≈«¿ƒ»∆∆¡«

"‰nM ˙‡·e eL¯„˙ BÎLÏ"6. ¿ƒ¿ƒ¿¿»»»»

ãycew zegiyn zecewpã

."dny z`ae eyxcz epkyl xn`py dxigad zia zepale..."

נלמד  המקדש בית לבנות שהחיוב היא הרמב"ם דעת
שהוא  סבר הסמ"ג אבל מקדש", לי "ועשו מהפסוק
ובאת  תדרשו לשכנו ה' יבחר אשר המקום "והיה מהפסוק
במשכן  מדבר מקדש" לי "ועשו הציווי כי שמה".
לכל  כולל ציווי שהוא משמע ברמב"ם ואילו שבמדבר,
עולמים  לבית ובין וגבעון ונוב לשילה בין למשכן בין מקום

משכן. ולא מקדש" לי "ועשו שנאמר
הרמב"ם  דעת מכאן להוכיח משנה' ה'לחם שרצה ומה
המצוה  מנה המצוות בספר שהרי צריך־עיון, כהסמ"ג
אלא  המצוות במניין מונה אין והלא מקדש" לי מ"ועשו
בית  בהלכות לשונו מפשטות וגם לדורות, שהם חיובים
רבינו, משה שעשה משכן בתורה נתפרש "וכבר הבחירה
שהפסוק  מוכח כו'", באתם לא כי שנאמר שעה לפי והיה

הזמנים. לכל הוא שהביא מקדש" לי "ועשו
(3 dxrd 116 cenr `"i wlg y"ewl it lr)

יב,2) לדברים ב.ספרי כ, בסנהדרין וכן לאחר 3)י וזה
וירישתה  הארץ... אל תבוא "כי שם: ככתוב לארץ, כניסתם

מלך". עליך תשים שום בה... לאחר 4)וישבת היא זו וגם
מכל  לך בהניח... "והיה הפסוק: כלשון לארץ, כניסתם
לרשתה". נחלה לך נותן אלוקיך ה' אשר בארץ אויביך...

ה'5) יבחר אשר "המקום הכתוב: כלשון המקדש, בית
שם". שמו את לשום בית 6)אלוקיכם... ובהלכות

"שנאמר  אחר: פסוק רבינו מביא א הלכה א פרק הבחירה
שעיקר  הדברים, נראים מקדש", לי ועשו ח) כה, (שמות
כדי  אולם הנ"ל, מהפסוק נלמד הבחירה בית בניין מצוות
שבמדבר  למשכן רק מכוון שהפסוק לומר, נטעה שלא
ב, עירובין (ראה כתוב אותו של הפשוטה כמשמעות בלבד,
תדרשו" "לשכנו הכתוב: את כאן רבינו מביא לפיכך ב),
שבירושלים, הבחירה בית הוא שלעתיד, במקדש המדבר
גם  הכול, כולל מקדש" לי "ועשו שהציווי: בזה, לגלות
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שקדושתו  שלעתיד, הבחירה בית וגם שבמדבר, המשכן
האזל). (אבן כ עשה המצוות ספר והשווה עולמים, קדושת

.·È˙‡" :¯Ó‡pL ,˜ÏÓÚ ˙ÓÁÏÓÏ Ì„˜ CÏÓ ÈepÓƒ∆∆…∆¿ƒ¿∆∆¬»≈∆∆¡«…ƒ
˙‡ ‰˙Èk‰Â CÏ ‰zÚ ...CÏÓÏ EÁLÓÏ '‰ ÁÏL»«ƒ¿»¬¿∆∆«»≈¿ƒƒ»∆

"˜ÏÓÚ7,˙Èa‰ ÔÈ·Ï ˙Ó„B˜ ˜ÏÓÚ Ú¯Ê ˙˙¯Î‰Â . ¬»≈¿«¿»«∆«¬»≈∆∆¿ƒ¿««»ƒ
BÏ ÁÈ‰ '‰Â B˙È·a CÏn‰ ·LÈ Èk È‰ÈÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡««¿ƒƒ»««∆∆¿≈«≈ƒ«
,‡È·p‰ Ô˙ Ï‡ CÏn‰ ¯Ó‡iÂ .ÂÈ·È‡ ÏkÓ ·È·qÓƒ»ƒƒ»…¿»«…∆«∆∆∆»»«»ƒ

"'B‚Â ÌÈÊ¯‡ ˙È·a ·LBÈ ÈÎ‡8CÏÓ ˙Ó˜‰L ¯Á‡Ó . »…ƒ≈¿≈¬»ƒ¿≈««∆¬»«∆∆
eÏ‡MLk ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ‰ˆ¯ ‡l ‰nÏ - ‰ÂˆÓƒ¿»»»…»»«»»¿∆»¬

Ï‡eÓMÓ CÏÓ9˙ÓÚ¯˙a eÏ‡ML ÈÙÏ ?10eÏ‡L ‡ÏÂ , ∆∆ƒ¿≈¿ƒ∆»¬¿«¿…∆¿…»¬
,‡È·p‰ Ï‡eÓLa eˆwL ÈtÓ ‡l‡ ,‰Âˆn‰ Ìi˜Ï¿«≈«ƒ¿»∆»ƒ¿≈∆»ƒ¿≈«»ƒ
."'B‚Â eÒ‡Ó È˙‡ Èk ,eÒ‡Ó E˙‡ ‡Ï Èk" :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ……¿»»ƒ…ƒ»¬¿

"כי 7) טז) יז, (שמות שנאמר ממה זה, למדו ב כ, בסנהדרין
מלך  שמינוי מכאן - בעמלק" לה' מלחמה יה כס על יד
כט, הימיםֿא, (דברי ככתוב מלך, אלא "כס" שאין קודם,
נקט  רבינו אולם למלך", ה' כסא על שלמה "וישב כג)
היותר  ראייה להביא דרכו שזוהי יותר, פשוטה דרשה
- הדין לעצם נוגע הדבר אין אם - נוחה, והיותר פשוטה,
משנה), (לחם אחר מפסוק דרשוה שבתלמוד פי על אף
ובהלכות  ט הלכה י"ט, פרק הקרבנות מעשה הלכות והשווה
רבינו  מביא שם שגם ב, הלכה ב, פרק ומוספין תמידין
וכנ"ל. בתלמוד הוזכרו שלא מפסוקים, דרשות

שם.8) ז.9)סנהדרין ח, שמואלֿא סנהדרין 10)ראה
ומפרש  תרעומתן" כנגד אלא זו פרשה נאמרה "לא שם:
אמרו  וכן שם. שבשמואל המלך לפרשת שהכוונה רבינו,
מלך  לנו תנה שנאמר שאלו, כהוגן שבדור "זקנים שם:
כ): (שם שאמרו קלקלו, שבהם הארץ עמי אבל לשפטנו,
לפנינו". ויצא מלכנו, ושפטנו הגויים ככל אנחנו גם והיינו

.‚ÔÈcŒ˙È· ÈtŒÏÚ ‡l‡ ,‰lÁza CÏÓ ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡≈«¬ƒƒ∆∆«¿ƒ»∆»«ƒ≈ƒ
ÌÈ˜Ê ÌÈÚ·L ÏL11‡È· ÈtŒÏÚÂ12e‰pnL ÚLB‰Èk , ∆ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿«ƒ»ƒƒÀ«∆ƒ»

ea¯ ‰LÓ13ÌpnL ,„Â„Â Ïe‡LÎe ,BÈcŒ˙È·e ∆«≈≈ƒ¿»¿»ƒ∆ƒ»
.BÈcŒ˙È·e È˙Ó¯‰ Ï‡eÓL¿≈»»»ƒ≈ƒ

של 11) דין בית פי "על המבורגר: יד כתב נוסחאות בשינויי
א, ה, פרק סנהדרין הלכות לעיל מבואר וכן זקנים". ע"א
רבינו: וכתב ב. משנה ג, פרק סנהדרין בתוספתא ומקורו
כזה, מינוי צריך אינו אחריו, מלך בנו שאם לומר בתחילה,
ז. הלכה בסמוך כמבואר לו, היא ירושה שהמלכות

על 12) ה'... יבחר "אשר קנז אות שופטים פרשת ספרי
העמידו  ובנימין יהודה "שבט ב) כז, (סוכה אמרו וכן נביא".
יהודה  "שבט ב) כז, (סוכה אמרו וכן נביא". פי על מלכים
שאול  רש"י: ומפרש נביאים" פי על מלכים העמידו ובנימין

שמואל. פי על נביא.13)ודוד שהיה

.„‰nk ¯Á‡ elÙ‡ ÌÈ¯b Ï‰wÓ CÏÓ ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡≈«¬ƒƒ∆∆ƒ¿«≈ƒ¬ƒ«««»
‡Ï" :¯Ó‡pL ,Ï‡¯OiÓ Bn‡ ‰È‰zL „Ú ,˙B¯B„«∆ƒ¿∆ƒƒƒ¿»≈∆∆¡«…

"‡e‰ EÈÁ‡ ‡Ï ¯L‡ È¯Î LÈ‡ EÈÏÚ ˙˙Ï ÏÎe˙14. «»≈»∆ƒ»¿ƒ¬∆…»ƒ
:Ï‡¯OÈaL ˙e¯¯O ÏÎÏ ‡l‡ ,„·Ïa ˙eÎÏÓÏ ‡ÏÂ¿…¿«¿ƒ¿»∆»¿»¿»∆¿ƒ¿»≈
elÙ‡ ,‰¯OÚ ¯O B‡ ÌÈMÓÁ ¯O ‡Ï ,‡·ˆŒ¯O ‡Ï…«»»…«¬ƒƒ«¬»»¬ƒ

ÌÈn‰Œ˙n‡ ÏÚ ‰pÓÓ15˙B„OÏ ‰pnÓ ˜lÁnL16; ¿À∆«««««ƒ∆¿«≈ƒ∆»«»

‡l‡ ‡‰È ‡lL ,‡ÈO B‡ Ôic ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ««»»ƒ∆…¿≈∆»
"CÏÓ EÈÏÚ ÌÈOz EÈÁ‡ ·¯wÓ" :¯Ó‡pL ,Ï‡¯OiÓƒƒ¿»≈∆∆¡«ƒ∆∆«∆»ƒ»∆∆∆
·¯wÓ ‡l‡ e‰È ‡Ï ÌÈOÓ ‰z‡L ˙BÓÈOÓ Ïk -»¿ƒ»«»≈ƒ…¿∆»ƒ∆∆

EÈÁ‡17. «∆

אביו 14) אם א קב, שם התוספות ולדעת ב מה, יבמות
וראה  אחיך. מקרב בו: וקוראים כשר, שהוא ודאי מישראל,
יא  הלכה י"א ופרק ט, הלכה ב, פרק סנהדרין הלכות לעיל
הוכשר  - משנה הכסף כותב - זה ומטעם שם. ובביאורנו
נעמה  הייתה שאמו פי על אף למלכות שלמה בן רחבעם
א. עז, יבמות וראה כא. יד, במלכיםֿא כמפורש העמונית
ונעמה  המואבייה רות פתחתם, עלי שהיו מוסרות "שני
מחדש, א סימן משפט חושן ביהודה ובנודע העמונית".
ה"שימה" בתחילת אלא אחיך", "מקרב הכתוב: הזהיר שלא
מלך, בבן אבל אחיך, מקרב אלא יהיה לא מינויו שראשית
חדשה", "שימה צריך אינו בירושה לו באה שהמלכות
כשאין  אפילו בנו את ממנים בהכשר, מלך שאביו ומכיוון

מישרא  ולפ אמו של ל, כשרותה על לפקפק מקום אין יכך
רחבעם. מים.15)מלכות להעברת תעלה

ישקה 16) שלא עליה וממונה רבים, לאנשים המשותפת
וברש"י). ב עו, (קידושין חבירו של ביומו שם.17)איש

עליך  תשים "שום אמרו: ה הלכה ד, פרק שם ובירושלמי
וגבאי  הרבים שוטרי לרבות מניין מלך, אלא לי אין - מלך
מקרב  לומר: תלמוד ברצועה? ומכים דיינים וסופרי צדקה
מן  אלא יהא לא עליך שתמניהו כל מלך, עליך תשים אחיך
במה  רכא, לאֿתעשה בסמ"ג וכתוב שבאחיך". הברורין
שררות, בשאר מכשירתו) מישראל (=שאמו אמורים דברים
אין  ו משנה ד, פרק סנהדרין בתוספתא שנינו במלכות, אבל
משום  והטעם, לכהונה, המשיאים מן אלא מלך מעמידים
ולפיכך  שבאחיך, ממובחרים - אחיך" "מקרב שנאמר
כלייה, "סגיֿנהור"] [=בלשון ישראל של שונאיהם נתחייבו
כמבואר  אתה", "אחינו לו ואמרו המלך לאגריפס כשהחניפו

ב. מא, בסוטה

.‰EÈÏÚ" :¯Ó‡pL ,˙eÎÏna ‰M‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡≈«¬ƒƒƒ»««¿∆∆¡«»∆
‰kÏÓ ‡ÏÂ - "CÏÓ18Ï‡¯OÈaL ˙BÓÈOÓ Ïk ÔÎÂ , ∆∆¿…«¿»¿≈»¿ƒ∆¿ƒ¿»≈

LÈ‡ ‡l‡ Ì‰a ÌÈpÓÓ ÔÈ‡19. ≈¿«ƒ»∆∆»ƒ

אמרו:18) א מט, ובברכות קנז. אות שופטים פרשת ספרי
בעבדים". ולא בנשים לא שאינן לפי ומלכות "תורה

גרים,19) קהל לעניין למלכות, הושוו המשימות שכל כיוון
שוחר  ובמדרש ספר). (קרית אשה פסול לעניין גם הושוו
מנהיגתו. שהאשה הדור חשוך אמרו: ז פסוק כ"ב פרק טוב
ישראל  את שופטת שהייתה הנביאה מדבורה להקשות ואין
הדינים. להם מלמדת אלא דנה, לא שמא כי ד), ד, (שופטים
היה  שזה כלומר שכינה, משום עליהם אותה קיבלו ואולי

א). נ, ונידה א טו, קמא בבא (תוספות הדיבור פי על

.Â·v˜ ‡Ï - ÏB„b Ô‰Î ‡ÏÂ CÏÓ ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡Â20, ¿≈«¬ƒƒ∆∆¿……≈»…«»
ÈÒ¯e· ‡ÏÂ ,Ôl· ‡ÏÂ ,¯tÒ ‡ÏÂ21Ô‰L ÈtÓ ‡Ï - ¿…«»¿…«»¿…¿ƒ…ƒ¿≈∆≈

ÔÈÏÊÏÊÓ ÌÚ‰ ,‰l˜ Ô˙en‡Â ÏÈ‡B‰ ‡l‡ ,ÔÈÏeÒt¿ƒ∆»ƒ¿À»»ƒ¿»»»¿«¿¿ƒ
Ô‰a22„Á‡ ÌBÈ el‡Ó ‰Î‡ÏÓa ‰OÚiMÓe .ÌÏBÚÏ »∆¿»ƒ∆«¬∆ƒ¿»»≈≈∆»

ÏÒÙ -23. ƒ¿»
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לא 20) כתוב: ובמקומה איננה, זו תיבה התימנים יד בכתב
(רש"י  הדם את שמגרע שם על דם, המקיז אומן והוא גרע.

א). פב, עורות.21)לקידושין ברייתא 22)מעבד
כובסים, קצבים: במקום כתוב ושם א, פב, בקידושין
דבי  ובתנא משנה). (כסף קצבים שם: רבינו שגירסת וכנראה
מעמידים  אין והבלן... הגרע נאמר: ט"ז פרק זוטא אליהו
שררה  בו שיש דבר להם מוסרים ואין מלך... לא מהם

מלך). (קרית דרך 23)לרבים באלו כשעסק זה וכל
כדרך  שחוק, דרך בהן עשה אם אבל ומקצוע, אומנות
משנה). (כסף כלום בכך אין זה, את זה שמספרים הבחורים,

.ÊÔÓLa B˙B‡ ÔÈÁLBÓ ,CÏn‰ ÔÈ„ÈÓÚnLk¿∆«¬ƒƒ«∆∆¿ƒ¿∆∆
‰ÁLn‰24ÔÓM‰ Ct ˙‡ Ï‡eÓL ÁwiÂ" :¯Ó‡pL , «ƒ¿»∆∆¡««ƒ«¿≈∆««∆∆

"e‰˜MiÂ BL‡¯ ÏÚ ˜viÂ25ÔÈÁLBnL ¯Á‡Óe . «ƒ…«…«ƒ»≈≈««∆¿ƒ
˙eÎÏn‰L ;ÌÏBÚ „Ú ÂÈ·Ïe BÏ ‰ÎBÊ ‰Ê È¯‰ ,CÏn‰«∆∆¬≈∆∆¿»»«»∆««¿
BzÎÏÓÓ ÏÚ ÌÈÓÈ CÈ¯‡È ÔÚÓÏ" :¯Ó‡pL ,‰M¯È¿À»∆∆¡«¿«««¬ƒ»ƒ««¿«¿
ÔÈ¯nLÓ - ÔË˜ Ôa ÁÈp‰ ."Ï‡¯OÈ ·¯˜a ÂÈ·e ‡e‰»»¿∆∆ƒ¿»≈ƒƒ«≈»»¿«¿ƒ

ÏÈc‚iL „Ú ‰ÎeÏn‰ BÏ26Ú„ÈB‰È ‰OÚL BÓk , «¿»«∆«¿ƒ¿∆»»¿»»
L‡BÈÏ27‰ÏÁa Ì„Bw‰ ÏÎÂ .28˙M¯ÈÏ Ì„B˜ - ¿»¿»«≈¿«¬»≈ƒÀ«

‰ÎeÏn‰29epnÓ ÔËwÏ Ì„B˜ ,ÏB„b‰ Ôa‰Â .30‡ÏÂ . «¿»¿«≈«»≈«»»ƒ∆¿…
ÔÈÈepn‰ ÏÎÂ ˙B¯¯O‰ Ïk ‡l‡ ,„·Ïa ˙eÎÏn‰««¿ƒ¿»∆»»«¿»¿»«ƒƒ

ÌÏBÚ „Ú BaŒÔ·Ïe B·Ï ‰M¯È - Ï‡¯OÈaL31,‡e‰Â ; ∆¿ƒ¿»≈¿À»ƒ¿¿∆¿«»¿
.‰‡¯È·e ‰ÓÎÁa ÂÈ˙B·‡ ÌB˜Ó ‡lÓÓ Ôa‰ ‰È‰iL∆ƒ¿∆«≈¿«≈¿¬»¿»¿»¿ƒ¿»
‰ÓÎÁ· ‡lÓÓ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰‡¯È· ‡lÓÓ ‰È‰»»¿«≈¿ƒ¿»««ƒ∆≈¿«≈¿»¿»

ÂÈ·‡ ÌB˜Óa B˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ -32ÏÎÂ .B˙B‡ ÔÈ„nÏÓe «¬ƒƒƒ¿»ƒ¿«¿ƒ¿»
B˙ÓÎÁL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÈÓLŒ˙‡¯È Ba ÔÈ‡L ÈÓƒ∆≈ƒ¿«»«ƒ««ƒ∆»¿»
ÔÈÈepn‰ ÔÓ ÈepÓÏ B˙B‡ ÔÈpÓÓ ÔÈ‡ - ‰a¯Ó¿À»≈¿«ƒ¿ƒƒ«ƒƒ

Ï‡¯OÈaL33¯˙Îa ‰ÎÊ ,„Âc ÁLÓpL ÔÂÈk . ∆¿ƒ¿»≈≈»∆ƒ¿«»ƒ»»¿∆∆
˙eÎÏÓ34„Ú ÌÈ¯Îf‰ ÂÈ·Ïe BÏ ˙eÎÏn‰ È¯‰Â ; «¿«¬≈««¿¿»»«¿»ƒ«

‡ÏÂ ."ÌÏBÚ „Ú ÔBÎ ‰È‰È E‡Òk" :¯Ó‡pL ,ÌÏBÚ»∆∆¡«ƒ¿¬ƒ¿∆»«»¿…
EÈ· e¯ÓLÈ Ì‡" :¯Ó‡pL ,ÌÈ¯LÎÏ ‡l‡ ‰ÎÊ»»∆»ƒ¿≈ƒ∆∆¡«ƒƒ¿¿»∆

"È˙È¯a35‡Ï - ÌÈ¯LÎÏ ‡l‡ ‰ÎÊ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ . ¿ƒƒ««ƒ∆…»»∆»ƒ¿≈ƒ…
ÌÏBÚÏ „Âc Ú¯fÓ ‰ÎeÏn‰ ˙¯k˙36ŒCe¯aŒLB„w‰ . ƒ»≈«¿»ƒ∆«»ƒ¿»«»»

·ÊÚÈ Ì‡" :¯Ó‡pL ,CÎ· BÁÈË·‰ ‡e‰È˙¯Bz ÂÈ· e ƒ¿ƒ¿»∆∆¡«ƒ««¿»»»ƒ
ÌÚLt Ë·L· Èz„˜Ùe ...ÔeÎÏÈ ‡Ï ÈËtLÓ·e¿ƒ¿»«…≈≈»«¿ƒ¿≈∆ƒ¿»

"BnÚÓ ¯ÈÙ‡ ‡Ï ÈcÒÁÂ .ÌBÚ ÌÈÚ‚·e37. ƒ¿»ƒ¬»¿«¿ƒ…»ƒ≈ƒ

ככתוב 24) משיחה, הצריכים דברים בו למשוח משה שעשה
וסדר  קודש" משחת שמן אותו "ועשית כה) ל, (שמות
בֿג. הלכה א, פרק המקדש כלי בהלכות מבואר עשייתו

במדבר...25) משה שעשה שמן ב): ה, (כריתות אמרו וכן
נזר  כמין אותו ומושחים ומלכים. גדולים כהנים נמשחו בו
ט. הלכה שם המקדש כלי בהלכות כמבואר ראשו, על

שם.26) ה',27)כריתות בבית שנים שש שהחביאהו
יב, ג; יא, במלכיםֿב כמפורש המליכהו, השביעית ובשנה
במלכו, היה שנים שבע ובן יא. כג, הימיםֿב ובדברי א

א. כד, שם קרבתו 28)כמפורש בגלל ליורשו
ט"ו.29)המשפחתית. משנה ב, פרק שקלים תוספתא

קודם  אח ובנו, אח לאח, קודם בן ואח, בן אמרו: ושם
אחיו). "ואת 30)(=לבן ג) כא, הימיםֿב, (דברי ככתוב

הבכור". הוא כי ליהורם (=יהושפט) נתן הממלכה
א 31) שופטים ישראל ספרי פרנסי לכל "מניין קסב: ות

בקרב  ובניו הוא לומר: תלמוד תחתיהם, עומדים שבניהם
תחתיו". עומד בנו ישראל, בקרב שהם כל ישראל,

גמליאל 32) בנו על ציווה הקדוש רבינו ב, קג, כתובות
אבותיו  מקום מילא שלא פי על אף אחריו, נשיא שיהיה
כלי  הלכות והשווה בלבד. חטא ביראת אלא בחכמה,

כ. הלכה ד, פרק שם:33)המקדש שקלים תוספתא
כהנים  בתורת אמרו וכן אבותיו". כמנהג שינהג "ובלבד
מקום  ממלא שאינו פי על אף "יכול ה פרק צו פרשת
ידו  את ימלא ואשר לב): טז, (ויקרא לומר תלמוד אבותיו?
אחר  יבוא אביו, מקום ממלא אינו ...אם אביו, תחת לכהן

תחתיו". "של 34)וישמש ב) עב, (יומא שאמרו כמו
ונטלו". דוד זכה - כה 35)שולחן יח, שמות ובמכילתא

ובית  ישראל, ארץ תנאי, על נתנו דברים שלושה אמרו:
שנאמר: מניין? דוד בית מלכות דוד... בית ומלכות המקדש,

בריתי. בניך ישמרו מזרע 36)אם אלא בא משיח שאין
בכל  וכן ד. הלכה י"א, פרק לקמן רבינו וכדברי דוד, בית
רבינו  וכדברי דוד, בית מלכות פסקה לא ישראל, מלכי ימי
לא  ישראל, מלכי ימי בכל וכן ד. הלכה י"א, פרק לקמן
בימי  פסקה שמלכותו לשאול בניגוד דוד, בית מלכות פסקה
לא  "וחסדי טו): ז, (שמואלֿב, הנביא נתן אמר וכן דוד,
הסירותי  אשר שאול, מעם הסירותי כאשר ממנו יסור

דוד,37)מלפניך". נבחר שלא עד אמרו: שם ובמכילתא
ישראל, יצאו משנבחר, למלכות. ראויים ישראל כל היו
ה'... כי לדעת, לכם "הלא ה): יג, הימיםֿב (דברי שנאמר
מלח". ברית ולבניו לו לעולם ישראל על לדויד ממלכה נתן

.Á‰È‰Â ,Ï‡¯OÈ ÈË·L ¯‡MÓ CÏÓ „ÈÓÚ‰L ‡È·»ƒ∆∆¡ƒ∆∆ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿»»
ÌÁÏÂ ‰Âˆn‰Â ‰¯Bz‰ C¯„a CÏB‰ CÏn‰ B˙B‡«∆∆≈¿∆∆«»¿«ƒ¿»¿ƒ¿»
˙eÎÏn‰ ˙BˆÓ ÏÎÂ ,CÏÓ ‰Ê È¯‰ - '‰ ˙BÓÁÏÓƒ¿¬¬≈∆∆∆¿»ƒ¿««¿

Ba ˙B‚‰B38,„Â„Ï ˙eÎÏn‰ ¯wÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ; ¬««ƒ∆ƒ«««¿¿»ƒ
ÂÈaÓ ‰È‰ÈÂ39„ÈÓÚ‰ ÈÏÈM‰ ‰iÁ‡ È¯‰L .CÏÓ ¿ƒ¿∆ƒ»»∆∆∆¬≈¬ƒ»«ƒ…ƒ∆¡ƒ

¯L‡ Ïk ˙‡ ÚÓLz Ì‡ ‰È‰Â" :BÏ ¯Ó‡Â ÌÚ·¯È»»¿»¿»«¿»»ƒƒ¿«∆»¬∆
„Â„Ï È˙Èa ¯L‡k ÔÓ‡ ˙È· EÏ È˙È·e ...Eeˆ‡¬«∆»ƒƒ¿«ƒ∆¡»«¬∆»ƒƒ¿»ƒ

"'B‚Â40,„Á‡ Ë·L Ôz‡ B·ÏÂ" :‰iÁ‡ BÏ ¯Ó‡Â . ¿¿»«¬ƒ»¿ƒ¿∆≈≈∆∆»
ÈÙÏ ÌÈÓi‰ Ïk Èc·Ú „ÈÂ„Ï ¯È ˙BÈ‰ ÔÚÓÏ¿««¡ƒ¿»ƒ«¿ƒ»«»ƒ¿»«

"ÌÈÏLe¯Èa41. ƒ»«ƒ

ומלך 38) ישראל "מלך ב הלכה ג, פרק הוריות ירושלמי
מזה, גדול זה ולא מזה, גדול זה לא שווים, שניהם יהודה
מלך  ויהושפט ישראל "ומלך י): כב, (מלכיםֿא, שנאמר
כסנהדרין  שווים, שהם כבגורן. - בגורן" יושבים... יהודה
משה, (פני לזה זה שווים וכולם עגול, גורן כחצי היושבים

ו. הלכה ט"ו, פרק שגגות הלכות והשווה של 39)שם).
ישראל. על 40)מלך שציווה הנביא באלישע מצינו וכן

ט, (מלכיםֿב ישראל למלך יהוא את למשוח הנביא תלמידו
תיכרת 41)אֿו). שלא הקדושֿברוךֿהוא, הבטיחו שכבר

ז. הלכה לעיל כאמור לעולם, מזרעו המלכות

.ËÌÏBÚÏ ÌÈ„ÓBÚ‰ Ì‰ „ÂcŒ˙È· ÈÎÏÓ42:¯Ó‡pL , «¿≈≈»ƒ≈»¿ƒ¿»∆∆¡«
CÏÓ „ÓÚÈ Ì‡ Ï·‡ ."ÌÏBÚ „Ú ÔBÎ ‰È‰È E‡Òk"ƒ¿¬ƒ¿∆»«»¬»ƒ«¬…∆∆
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B˙ÈaÓ ˙eÎÏn‰ ˜Òtz - Ï‡¯OÈ ¯‡MÓ43È¯‰L , ƒ¿»ƒ¿»≈ƒ»≈««¿ƒ≈∆¬≈
"ÌÈÓi‰ ÏÎ ‡Ï C‡" :ÌÚ·¯ÈÏ ¯Ó‡44. ∆¡«¿»»¿»«…»«»ƒ

זה.42) אחר זה ימלכו אחריהם יהיו 43)שבניהם ואפילו
למלוך. ימשיכו לא וצדיקים, בן 44)כשרים ביהוא וכן

"מכאן  - לך ישבו רביעים בני ל): י, (מלכיםֿב נאמר נמשי
פרק  הוריות (ירושלמי אותה" נוטלים היו בליסטאות ואילך
כשר  מלך ירבעם היה אילו הראב"ד ולדעת ב). הלכה ג,
הייתה  אבל מזרעו, פוסקת המלכות הייתה לא כשרים, ובניו
וזה  קיסר, (=חצי) ופלג קיסר כגון דוד, בית למלכות שנייה
המינויים  וכל השררות "כל ז: הלכה לעיל לאמור בהתאם
רבינו  וכוונת עולם". עד בנו ולבן לבנו ירושה שבישראל,
מלכי  להעמיד מהקדושֿברוךֿהוא, הבטחה שום שאין היא,
בן  נדב שהרי בלבד, דוד בית למלכי אלא לעולם, ישראל
ככתוב  נשמה, כל ירבעם מבית נותרה ולא נהרג, ירבעם
ה"אבן  ולדעת משנה). הכסף פי (על כט טו, במלכיםֿא
במלכי  הפסק יחול שאם לומר, היא, רבינו כוונת האזל"
אין  למלכות, כשר שהוא מבניהם מי יקום כן ואחרי ישראל,
שאפילו  דוד, בית למלכי בניגוד להמליכו, חובה שום
כשר  שהוא יורש, מבניהם קם כך ואחר מלכותם, נפסקה
נכון  יהיה כסאך לו: הובטח שכך להמליכו, מצוה למלכות,

עולם. עד

.È‰ÁLn‰ ÔÓLa Ï‡¯OÈ ÈÎÏÓ ÔÈÁLBÓ ÔÈ‡45‡l‡ , ≈¿ƒ«¿≈ƒ¿»≈¿∆∆«ƒ¿»∆»
ÔBÓÒ¯Ù‡ ÔÓLa46ÌÈÏLe¯Èa Ô˙B‡ ÔÈpÓÓ ÔÈ‡Â . ¿∆∆¬«¿¿¿≈¿«ƒ»ƒ»«ƒ

„Âc Ú¯fÓ Ï‡¯OÈ CÏÓ ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ47ÔÈ‡Â . ¿»∆»∆∆ƒ¿»≈ƒ∆«»ƒ¿≈
ÔÈÁLBÓ48„Âc Ú¯Ê ‡l‡49. ¿ƒ∆»∆«»ƒ

לעיל.45) וכמבואר במדבר, משה ריחני 46)שעשה שמן
הצרי, שזהו אומרים ויש אפרסמונים. בבשמים המרוקח

(הערוך). הקטף מעצי הנוטף השרף ככתוב:47)והוא
מכאן, - בירושלים" לפני עבדי... לדוד ניר היות "למען
חדש). (פרי בלבד דוד מזרע אלא בירושלים ממליכים שאין

והכוונה 48) בה, מושחים ואין התימנים: יד בכתב
יב)49)לירושלים. טז (שמואלֿא, שנאמר ב, יא, הוריות

(בשמן  משיחה טעון זה - הוא" זה כי משחהו "קום
אפרסמון  בשמן אלא משיחה", טעון אחר ואין המשחה),

בלבד.

.‡ÈÔ˙B‡ ÔÈÁLBÓ ÔÈ‡ ,„ÂcŒ˙È· ÈÎÏÓ ÔÈÁLBnLk¿∆¿ƒ«¿≈≈»ƒ≈¿ƒ»
ÔÈÚn‰ ÏÚ ‡l‡50. ∆»«««¿»

שנאמר 50) א), יב, (שם כמעיין מלכותם שתימשך כדי
שלמה  את והרכבתם המלך... "ויאמר לג) א, (מלכיםֿא,
צדוק  שם אותו ומשח גיחון אל אותו והורדתם בני...
דוד  בית במלכי אלא אמור זה שאין רבינו, וסובר הכהן".
ישראל  במלכי ולא מלכותם, בהמשך מעוניינים שאנו בלבד,

משנה). (כסף

.·ÈCÏÓ Ôa CÏÓ ÔÈÁLBÓ ÔÈ‡Â51‰˙È‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ , ¿≈¿ƒ∆∆∆∆∆∆»ƒ≈»¿»
˙˜ÏÁÓ ÌL52‰ÓÁÏÓ B‡53È„k B˙B‡ ÔÈÁLBÓ , »«¬…∆ƒ¿»»¿ƒ¿≈

ÈtÓ ‰ÓÏL eÁLÓ CÎÈÙÏ .˙˜ÏÁn‰ ˜lÒÏ¿«≈««¬…∆¿ƒ»»¿¿……ƒ¿≈
‰i„‡54‰ÈÏ˙Ú ÈtÓ L‡BÈÂ ,55ÊÁ‡B‰È eÁLÓe ,56 ¬…ƒ»¿»ƒ¿≈¬«¿»»¿¿»»

ÂÈÁ‡ ÌÈ˜ÈB‰È ÈtÓ57. ƒ¿≈¿»ƒ»ƒ

צורך 51) ואין לעולם למלך היא ירושה שהמלכות
ב). ה, (כריתות המחלוקת,52)במשיחתו לסלק כדי

בהלכות  רבינו וכלשון (שם, לבדו מלך שזהו לכל ולהודיע
י"א). הלכה א, פרק המקדש מרננים 53)כלי שהעם

משנה). (לחם ממחלוקת פחותה והיא שרצה 54)אחריו,
לאמור  מתנשא "ואדוניה... ה) א, (מלכיםֿא, ככתוב למלוך,

אמלוך". זרע 55)אני כל את שאיבדה אחזיהו, ֵאם
אחזיהו  בן כשיואש שנים, שש בעצמה ומלכה הממלכה,
שש  ובסוף א). יא, ב, (שם ה' בבית מפניה מוחבא היה
אותו  "וימליכו יב) (שם, כתוב כשהוציאוהו, שנים

המלך". יחי ויאמרו "וימשחו 56)וימשחוהו... ל: כג, שם
אביו". תחת אותו וימליכו ממנו 57)אותו גדול שהיה

לא  יהואחז שאת להעיר, ויש ב). יא, (הוריות שנים שתי
בימי  שכבר אפרסמון, בשמן אלא המשחה בשמן משחו
א. יב, בהוריות וכמבואר המשחה, שמן נגנז אביו יאשיהו

ה'תש"פ  תמוז ז' שני יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
אלא 1) בעזרה ישיבה שאין במלך. שנוהגים הגדול הכבוד

את  מייבם או חולץ המלך שאין בלבד. דוד בית למלכי
שמצוה  המלך. לפני והנביא העם הופעת המת. אחיו אשת
וחכמי  הסנהדרין ובייחוד תורה. לומדי לכבד המלך על

מדאי. יותר בישראל לב גסות לנהוג שלא ישראל.

.‡BÏ ÔÈÓÈOÓe ,CÏna ÔÈ‚‰B ÏB„b „B·k2‰ÓÈ‡ »»¬ƒ«∆∆¿ƒƒ≈»
‡‰zL ,"ÌÈOz ÌBO" :¯Ó‡pL ,Ì„‡ Ïk ·Ïa ‰‡¯ÈÂ¿ƒ¿»¿≈»»»∆∆¡«»ƒ∆¿≈

EÈÏÚ B˙ÓÈ‡3ÏÚ ÔÈ·LBÈ ÔÈ‡Â ,BÒeÒ ÏÚ ÔÈ·ÎB¯ ÔÈ‡ . ≈»»∆≈¿ƒ«¿≈¿ƒ«
BËÈ·¯La ÔÈLnzLÓ ÔÈ‡Â ,B‡Òk4‡ÏÂ B¯˙Î· ‡ÏÂ ƒ¿¿≈ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿…¿ƒ¿¿…

ÂÈLÈÓL˙ ÈÏk ÏkÓ „Á‡·5Ôlk - ˙Ó ‡e‰LÎe .6 ¿∆»ƒ»¿≈«¿ƒ»¿∆≈À»
ÂÈÙÏ ÔÈÙ¯O7ÂÈ˙BÁÙLÂ ÂÈ„·Úa LnzLÈ ‡Ï ÔÎÂ . ƒ¿»ƒ¿»»¿≈…ƒ¿«≈«¬»»¿ƒ¿»

‰˙È‰ ‚LÈ·‡ ,CÎÈÙÏ .¯Á‡ CÏÓ ‡l‡ ,ÂÈLnLÂ¿«»»∆»∆∆«≈¿ƒ»¬ƒ«»¿»
‰ÓÏLÏ ˙¯zÓ8‰i„‡Ï ‰¯eÒ‡Â9. À∆∆ƒ¿……«¬»«¬…ƒ»

שבשעת 3)לכבודו.2) א צה, שם וראה ב. יט, סנהדרין
דוד  של סוסו על צרויה בן אבישי רכב למלך, הסכנה

שהמלך 4)להצילו. מקלֿנוי - שרביט א. כב, שם משנה,
"מאשר  יא): ד, (אסתר ככתוב שלטון, לאות בידו נושא

הזהב". שרביט את המלך לו פ"ד,5)יושיט שם תוספתא
מיטתו.6)מ"ב. וגם כליו נשרפים 7)כל "כולם שם,

"בשלום  ה) לד, (ירמיה שנאמר א. יא, בע"ז וכן עליו".
לך", ישרפו כן המלכים... אבותיך ובמשרפות תמות,
שורפים, אין סוסו אבל הכ"ו. פי"ד, אבל הל' לעיל והשווה
ראוי  אינו ושוב שם, כמבואר פרסותיו, גידי את עוקרים אלא

ולא 8)לרכיבה. המלך, דוד את שרתה והיא מלך, שהיה
ד): א, (מלכיםֿא, ככתוב אישות, תורת בה לו היתה

ידעה". לא הדיוט 9)"והמלך ואין מלך, היה שלא
הוציא  דמכאן א). כב, (סנהדרין מלך של בשרביטו משתמש
שהרי  המלך, במשרתי להשתמש להדיוט שאסור רבינו
(כסףֿ לאדוניהו ונאסרה ממשרתיו, היתה השונמית אבישג
פ"ד, (סנהדרין ובתוספתא כב. ב, מלכיםֿא וראה משנה).

משמשיו". מכל באחד "ולא בפירוש: שנינו מ"ב)
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.·.ÌÏBÚÏ ¯Á‡Ï ˙ÏÚ· dÈ‡ CÏÓ ÏL BzL‡ Ï·‡¬»ƒ¿∆∆∆≈»ƒ¿∆∆¿«≈¿»
B˙ÓÏ‡ ‡OB BÈ‡ ,CÏn‰ elÙ‡10ÏL B˙Le¯‚ B‡ ¬ƒ«∆∆≈≈«¿»»¿»∆

¯Á‡ CÏÓ11. ∆∆«≈

ח)10) יב, (שמואלֿב אומר שהכתוב ואע"פ א. יח, סנהדרין
אדוניך  נשי ואת (=שאול) אדוניך בית את לך "ואתנה
לו  (=המותרות) הראויות לנשים אלא נתכוון לא בחיקך"?
לא  אבל שאול, של בנותיו ומיכל מירב והן המלך, מבית

ב). יט, (שם הכתוב 11)נשיו וכן ה"ג. פ"ב, שם ירושלמי
נשים  עשר את המלך "ויקח ג) כ, (שמואלֿב, אומר
מותן  יום עד צרורות ותהיינה בא, לא ואליהם פילגשים...
לדוד  לו היה מותרת, גרושתו היתה ואילו חיות", אלמנות

שם). הפנים' ('מראה ימיהן כל לעגנן ולא לגרשן,

.‚¯tzÒÓ ‡e‰Lk ‡ÏÂ Ì¯Ú ‡e‰Lk B˙B‡¯Ï ¯eÒ‡Â¿»ƒ¿¿∆»…¿…¿∆ƒ¿«≈
‚tzÒÓ ‡e‰Lk ‡ÏÂ ıÁ¯n‰Œ˙È·a ‡e‰Lk ‡ÏÂ12. ¿…¿∆¿≈«∆¿»¿…¿∆ƒ¿«≈

ıÏBÁ BÈ‡Â13.ÔBÈÊa ‰ÊÂ ,"ÂÈÙa ‰˜¯ÈÂ" :¯Ó‡pL , ¿≈≈∆∆¡«¿»¿»¿»»¿∆ƒ»
BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ‰ˆ¯ elÙ‡Â14ÏÚ ÏÁnL CÏn‰L ; «¬ƒ»»≈¿ƒ∆«∆∆∆»««

- ıÏBÁ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰Â .ÏeÁÓ B„B·k ÔÈ‡ - B„B·k¿≈¿»¿ƒ¿≈≈
ÌaÈÓ BÈ‡15¯LÙ‡ È‡L ÔÂÈk ,‡e‰ ˙Ó Ì‡ ÔÎÂ . ≈¿«≈¿≈ƒ≈≈»∆ƒ∆¿»

BzL‡ ˙‡ ÌaÈÏ16dÏ ÔÈˆÏBÁ ÔÈ‡ Ck ,17·L˙ ‡l‡ , ¿«≈∆ƒ¿»≈¿ƒ»∆»≈≈
d˙˜ÈÊa ÌÏBÚÏ18. ¿»¿ƒ»»

שם 12) ובירושלמי א). כב, (סנהדרין הרחיצה לאחר מתנגב
תחזינה  ביפיו "מלך יז) לג, (ישעיה שנאמר משום ה"ו, פ"ב
גדול  כהן שגם ה"ג, פ"ה המקדש כלי בהל ' וראה עיניך".
עמו, אחרים שירחצו רצה שאם אלא אלה, בכל בו מוזהרים
מחול. כבודו - כבודו על שמחל גדול שכהן בידו, הרשות

בנים.13) בלא שמת אחיו, א.14)לאשת יח, שם
(רע"ב 15) לייבום עולה אינה לחליצה, עולה שאינה שכל

שאינה  "כל אלא: בתלמוד מוצאים אנו אין אמנם שם).
ביבמות  התוספות בעלי רבותינו וכדברי וכו'. לחליצה עולה
ורש"י  זה. חדש מונח כן גם מצאנו שאינו, כל ד"ה: א מד,
לקום  לו הוא שגנאי - מייבם אינו מפרש: ב יט, בסנהדרין
כן  "אם ה"ג: פ"ב, שם מהירושלמי נראה וכן אחיו. שם על
שהיבום  שמח', ה'אור וכתב המלך". כבוד פוגם נמצאת
ובביאורנו  ה"א, פ"א יבום הל' (ראה עדים בפני להיות צריך
עדים, בפני אשה על לבוא למלך הוא וגנאי ח), אות שם
פריצותא. משום ד"ה: ב יב, בקידושין ה'תוספות' וכדברי

מלך.16) של אלמנתו נושאים יחלצו 17)שאין שאפילו
המלך  שאלמנת הדבר, גנאי וגם להנשא, היא אסורה לה

(כסףֿמשנה). נעל מלשון 18)תחלוץ לבעלה, בקשרה
לאבןֿהעזר  (רמ"א בזקים" "אסורים ח) לח, (איוב הכתוב

א). סעיף קנז, סי'

.„ÔÈ¯ËÏt Á˙tÓ ‡ˆBÈ BÈ‡ - ˙Ó BÏ ˙Ó19BlL20. ≈≈≈≈ƒ∆««¿≈ƒ∆
B˙B‡ ÔÈ¯·nLÎe21‡e‰Â ,ı¯‡‰ ÏÚ ÔÈaÒÓ ÌÚ‰ Ïk - ¿∆«¿ƒ»»»¿Àƒ«»»∆¿
Lb¯c‰ ÏÚ ·ÒÓ22‰¯ÊÚÏ ÒÎ Ì‡Â .23Ú¯fÓ ‰È‰Â ≈≈«««¿»¿ƒƒ¿«»¬»»¿»»ƒ∆«

ÈÎÏÓÏ ‡l‡ ‰¯ÊÚa ‰·ÈLÈ ÔÈ‡L ;·LÈ - „Âc»ƒ≈≈∆≈¿ƒ»«¬»»∆»¿«¿≈
·LiÂ „Âc CÏn‰ ‡·iÂ" :¯Ó‡pL ,„·Ïa „ÂcŒ˙È·≈»ƒƒ¿»∆∆¡««»…«∆∆»ƒ«≈∆

"'‰ ÈÙÏ24. ƒ¿≈

יונתן:19) מתרגם טו) יב, (בראשית פרעה" "בית היכל.

דפרעה. בכל 20)לפלטין הוא חייב אבל א. כ, סנהדרין
ה"ז. פ"ז, אבל הל' לעיל כמבואר אבל, כשאר אבילות דברי

לאבלו 21) הראשון ביום אבל לכל שמברים הבראה סעודת
ה"ט). פ"ד, קטנה 22)(שם מיטה - דרגש שם. סנהדרין

הגדולה  למיטה עולים וממנה גדולה, מיטה לפני שנותנים
ה"ח, פ"ז אבל הל' לעיל והשווה מ"ה). פ"ז, לנדרים (רע"ב

שם. ביתֿהמקדש.23)ובביאורנו מ,24)לחצר סוטה
להראות  כבוד, הקב"ה להם שחלק רש"י: ומפרש ב.
שם, לישב אסורים ישראל מלכי אבל שלימה, שמלכותו
שם  להם אין השרת מלאכי ואפילו בכך, שמים כבוד שאין
לו". ממעל עומדים "שרפים ב) ו, (ישעיה ככתוב ישיבה,
והשווה  מסיני. למשה הלכה שזוהי אמרו: ב קא, ובסנהדרין

ה"ו. פ"ז, הבחירה בית הל'

.‰ÌBÈ ÏÎa ¯tzÒÓ CÏn‰25‰‡˙Óe BÓˆÚ Ôw˙Óe , «∆∆ƒ¿«≈¿»¿«≈«¿ƒ¿»∆
ÌÈ¯‡ÙÓe ÌÈ‡ ÔÈLeaÏÓa26BÈÙÈa CÏÓ" :¯Ó‡pL , ¿«¿ƒ»ƒ¿…»ƒ∆∆¡«∆∆¿»¿

ÔÈ¯ËÏÙa B˙eÎÏÓ ‡qk ÏÚ ·LBÈÂ ."EÈÈÚ ‰ÈÊÁz∆¡∆»≈∆¿≈«ƒ≈«¿¿«¿≈ƒ
BL‡¯a ¯˙k ÌÈOÓe ,BlL27ÂÈÏ‡ ÔÈ‡a ÌÚ‰ ÏÎÂ , ∆≈ƒ∆∆¿…¿»»»»ƒ≈»

‰ˆ¯iL ˙Úa28.‰ˆ¯‡ ÔÈÂÁzLÓe ÂÈÙÏ ÔÈ„ÓBÚÂ , »≈∆ƒ¿∆¿¿ƒ¿»»ƒ¿«¬ƒ»¿»
‰ÂÁzLÓ - CÏn‰ ÈÙÏ „ÓBÚ ‡È· elÙ‡29,‰ˆ¯‡ ¬ƒ»ƒ≈ƒ¿≈«∆∆ƒ¿«¬∆»¿»

eÁzLiÂ CÏn‰ ÈÙÏ ‡·iÂ ,‡È·p‰ Ô˙ ‰p‰" :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ≈»»«»ƒ«»…ƒ¿≈«∆∆«ƒ¿«
CÏnÏ30‡l‡ CÏn‰ ÈÙÏ ‡· BÈ‡ ÏB„b Ô‰k Ï·‡ ." «∆∆¬»…≈»≈»ƒ¿≈«∆∆∆»

‰ˆ¯ Ì‡31‡Â .„ÓBÚ CÏn‰ ‡l‡ ,ÂÈÙÏ „ÓBÚ BÈ ƒ»»¿≈≈¿»»∆»«∆∆≈
Ô‰k‰ ¯ÊÚÏ‡ ÈÙÏÂ" :¯Ó‡pL ,ÏB„b Ô‰Î ÈÙÏƒ¿≈…≈»∆∆¡«¿ƒ¿≈∆¿»»«…≈
˙‡ „aÎÏ ÏB„b Ô‰k ÏÚ ‰ÂˆÓ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡ ."„ÓÚÈ«¬…««ƒ≈ƒ¿»«…≈»¿«≈∆

BÏ ‡B·iLk ÂÈtÓ „ÓÚÏÂ B·ÈLB‰Ïe CÏn‰32‡ÏÂ . «∆∆¿ƒ¿«¬…ƒ»»¿∆»¿…
ËtLÓa BÏ Ï‡LiLk ‡l‡ ÂÈÙÏ CÏn‰ „ÓÚÈ«¬…«∆∆¿»»∆»¿∆ƒ¿«¿ƒ¿«

ÌÈ¯e‡‰33.‰¯Bz‰ È„ÓBÏ „aÎÏ CÏn‰ ÏÚ ‰ÂˆÓ ÔÎÂ . »ƒ¿≈ƒ¿»««∆∆¿«≈¿≈«»
„ÓÚÈ ,Ï‡¯OÈ ÈÓÎÁÂ ÔÈ¯„‰Ò ÂÈÙÏ eÒkiLÎe¿∆ƒ»¿¿»»«¿∆¿ƒ¿«¿≈ƒ¿»≈«¬…

ËÙLB‰È ‰È‰ ÔÎÂ ;Bcˆa Ì·ÈLBÈÂ Ì‰ÈÙÏ34CÏÓ ƒ¿≈∆¿ƒ≈¿ƒ¿≈»»¿»»∆∆
ÌÎÁŒ„ÈÓÏ˙Ï elÙ‡ ,‰OBÚ ‰„e‰È35„ÓBÚ ‰È‰ ¿»∆¬ƒ¿«¿ƒ»»»»≈

È¯BÓe Èa¯ :BÏ ‡¯B˜Â B˜MÓe B‡ÒkÓ36‰na ! ƒƒ¿¿«¿¿≈«ƒƒ«∆
Bc·Ï B˙È·a CÏn‰ ‰È‰iL ÔÓÊa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆ƒ¿∆«∆∆¿≈¿«
ÈÙa ,‡ÈÒ‰¯Ùa Ï·‡ ;‰Úˆa ‰Ê ‰OÚÈ ,ÂÈ„·ÚÂ ‡e‰«¬»»«¬∆∆¿ƒ¿»¬»¿«¿∆¿»ƒ¿≈
¯a„È ‡ÏÂ ,Ì„‡ ÈtÓ „ÓÚÈ ‡ÏÂ .‰OÚÈ ‡Ï - ÌÚ‰»»…«¬∆¿…«¬…ƒ¿≈»»¿…¿«≈

˙Bk¯37BÓL· ‡l‡ Ì„‡Ï ‡¯˜È ‡ÏÂ ,38‰È‰zL È„k , «¿…ƒ¿»¿»»∆»ƒ¿¿≈∆ƒ¿∆
Ïk‰ ·Ïa B˙‡¯È39. ƒ¿»¿≈«…

ב.25) כב, ה"ו:26)סנהדרין פ"ב, סנהדרין ירושלמי
בחלוק  לקראתו יצא הנשיא, פני לקבל הלך יוחנן "רבי
מלך  משום: צמר, של חלוקך ולבוש חזור לו, אמר פשתן.

וגו'". ואת 27)ביפיו הנזר את עליו "ויתנו א. מד, ע"ז
שכל  דוד, לבית היא עדות - יב) יא, (מלכיםֿב, העדות
וכל  יפה), בראשו העטרה (יושבת הולמתו - למלכות הראוי
לסנהדרין  רש"י וראה הולמתו". אינה - למלכות ראוי שאינו

להולמו". "שביקש ד"ה ב בכת"י 29)המלך.28)כא,
מופיע  כשהוא כלומר, ארצה. לו ומשתחווה התימנים:
לפניו. לעמוד ואח"כ תחילה, להשתחוות עליו לפניו,

א 30) קב, ובזבחים ארצה", אפיו "על הכתוב: ומסיים
(מלכיםֿא, שנאמר עליך... מלכות אימת תהא לעולם אמרו:
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לפני  וירץ מתניו וישנס אליהו אל היתה ה' "ויד מו) יח,
לפניו. רץ והוא רוכב, אחאב רש"י: ומפרש אחאב",

הגדול.31) לכהן 32)הכהן קודם "מלך א יג, הוריות
הכהן  (=לצדוק להם המלך ויאמר לג) א, (שם שנאמר גדול,
הרי  - אדוניכם" עבדי את עמכם קחו הנביא) ולנתן הגדול

מהם. עדיף הכהן 33)שמלך אלעזר "ולפני שם: ככתוב
כלי  ובהל' ה'". לפני האורים במשפט לו ושאל יעמוד,
ותומים, באורים שואלים כיצד נתבאר הי"א, פ"י המקדש

שואלים. מלך 34)ומה אסא היה התימנים: ובכת"י
ובכת"י 35)יהודה. וזקן. חכם למעלת עדיין הגיע שלא

חכמים. תלמיד ב.36)התימנים : קג, כמו 37)כתובות
ברמים". נשיאותך "נהוג שם: תארי 38)שאמרו ללא

שום 39)כבוד. אמרו: ה"ו, פ"ב סנהדרין ובירושלמי
"תשים", אלא כתוב, אינו 'אשים' – מלך עליך תשים

בעצמך. עליך תשים שאתה

.ÂÏk‰ ·iÁÂ ,ÏB„b‰ „B·k‰ ·e˙k‰ BÏ ˜ÏÁL C¯„k¿∆∆∆»««»«»«»¿ƒ≈«…
ÏÏÁÂ ÏÙL Ba¯˜a BaÏ ˙BÈ‰Ï e‰eˆ Ck ,B„B·Îa40, ƒ¿»ƒ»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»»¿»»

·ÏŒ˙eqb ‚‰È ‡ÏÂ ."Èa¯˜a ÏÏÁ ÈaÏÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒƒ»«¿ƒ¿ƒ¿…ƒ¿««≈
B··Ï Ìe¯ ÈzÏ·Ï" :¯Ó‡pL ,ÈcÓ ¯˙BÈ Ï‡¯OÈa¿ƒ¿»≈≈ƒ«∆∆¡«¿ƒ¿ƒ¿»

"ÂÈÁ‡Ó41ÌÈÏB„‚e ÌÈpË˜Ï ÌÁ¯Óe ÔBÁ ‰È‰ÈÂ .42, ≈∆»¿ƒ¿∆≈¿«≈ƒ¿«ƒ¿ƒ
„B·k ÏÚ ÒeÁÈÂ ,Ì˙·BË·e Ì‰ÈˆÙÁa ‡B·ÈÂ ‡ˆÈÂ¿≈≈¿»¿∆¿≈∆¿»»¿»«¿
ÔBLÏa Ï‰w‰ Ïk Ï‡ ¯a„nLÎe .ÌÈpË˜aL ÔË»̃»∆ƒ¿«ƒ¿∆¿«≈∆»«»»ƒ¿

˙Bk¯ ¯a„È - ÌÈa¯43ÈÁ‡ ÈeÚÓL" :¯Ó‡pL , «ƒ¿«≈«∆∆¡«¿»ƒ««
"ÈnÚÂ44‰f‰ ÌÚÏ „·Ú ‰È‰z ÌBi‰ Ì‡" :¯ÓB‡Â , ¿«ƒ¿≈ƒ«ƒ¿∆∆∆»»«∆
"'B‚Â45ÏB„b eÏ ÔÈ‡ .‰¯˙È ‰ÂÚa ‚‰˙È ÌÏBÚÏ ; ¿¿»ƒ¿«≈«¬»»¿≈»≈»»

eÈÏÚ ‡Ï ‰Ó eÁÂ" :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,ea¯ ‰LnÓƒ∆«≈¿≈¿«¿»…»≈
Ìtˆ˜Â Ì˙BpÏ˙e Ì‡OÓe ÌÁ¯Ë ÏaÒÈÂ ."ÌÎÈ˙pÏ˙46 ¿À…≈∆¿ƒ¿…»¿»«»»¿À»¿ƒ¿»

k˜Bi‰ ˙‡ ÔÓB‡‰ ‡OÈ ¯L‡47:·e˙k‰ B‡¯˜ ‰ÚB¯ . «¬∆ƒ»»≈∆«≈∆¿»«»
L¯ÙÓ ‰ÚB¯ ÏL Bk¯„Â ."BnÚ ·˜ÚÈa ˙BÚ¯Ï"ƒ¿¿«¬…«¿«¿∆∆¿…»

‰Ïawa48ÌÈ‡ÏË ıa˜È BÚ¯Êa ,‰Ú¯È B¯„Ú ‰Ú¯k" : ««»»¿…∆∆¿ƒ¿∆ƒ¿…¿«≈¿»ƒ
."'B‚Â ‡OÈ B˜ÈÁ·e¿≈ƒ»¿

ונקוב.40) אמרו:41)נבוב ה"ד, פ"ב סנהדרין ובירושלמי
שמשחני  בשעה - לבי גבה לא ה' לדוד, המעלות שיר
כגמול  גלית... את שהרגתי בשעה - עיני רמו ולא שמואל;
נפשי  היתה כן אמו, ממעי היורד הזה כתינוק - נפשי עלי

וגדולם.42)עלי. לקטנם התימנים: בניגוד 43)ובכת"י
לעיל  כמבואר רכות, עמו מדבר שאינו יחיד, אל למדבר

א.44)ה"ה. מ, סוטה וראה עמדי. אתם וחברים אחים
אחי  אותם קורא "הוא שנינו: מ"ב, פ"ד סנהדרין ובתוספתא
(מלכיםֿ שנאמר ורבינו, אדונינו אותו: קוראים והם ועמי...
שלמה". את המליך דוד המלך אדונינו "אבל מג) א, א,

אני 45) ששררה אתם "כמדומים א) י, (הוריות אמרו וכן
תהיה  היום אם שנאמר: לכם, נותן אני עבדות לכם, נותן

הזה". לעם יח 46)עבד אות פנחס, פרשת זוטא ספרי
דעתם, כפי הקפדנים עם הולך שיהא - בו רוח אשר "איש

דעתם". כפי המתונים יא,47)ועם (במדבר הכתוב מלשון
נבואה 48)יב). כל הקודש, ברוח שקיבלו נביאים, דברי

א). קלז, לחולין (רש"י והמעשה והדור השעה צורך לפי

ה'תש"פ  תמוז ח' שלישי יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
כשישב 1) לעצמו, תורה ספר לו לכתוב המלך על המצוה

שלא  ופלגשים. נשים לו להרבות האיסור מלכותו. כסא על
לעסוק  המלך על החובה בו. להתנאות וזהב כסף לו ירבה
מלכי  דנים שאין ובלילה. ביום ישראל ובצרכי בתורה
מורד  דיני ותקלה. גזירה משום עליהם, מעידים ולא ישראל
לצורך  בהתאם העולם ולתקן להרוג למלך הרשות במלך.

השעה.

.‡BÏ ·˙Bk ,B˙eÎÏÓ ‡qk ÏÚ CÏn‰ ·LiL ˙Úa¿≈∆≈≈«∆∆«ƒ≈«¿≈
BÏ eÁÈp‰L ¯Ùq‰ ÏÚ ¯˙È BÓˆÚÏ ‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»¿«¿∆∆««≈∆∆ƒƒ

ÂÈ˙B·‡2‰¯ÊÚ‰ ¯ÙqÓ B‰ÈbÓe .3ÏL ÔÈcŒ˙È· ÈtŒÏÚ ¬»«ƒƒ≈∆»¬»»«ƒ≈ƒ∆
„Á‡Â ÌÈÚ·L4„·‡pL B‡ ÂÈ˙B·‡ BÏ eÁÈp‰ BÏ Ì‡ . ƒ¿ƒ¿∆»ƒƒƒ¬»∆∆¡«

,ÂÈÊb ˙È·a BÁÈpÓ „Á‡ :‰¯B˙ŒÈ¯ÙÒ ÈL ·˙Bk -≈¿≈ƒ¿≈»∆»«ƒ¿≈¿»»
Ï‡¯OiÓ „Á‡ ÏÎk Ba ‰eˆÓ ‡e‰L5ÊeÊÈ ‡Ï ÈM‰Â , ∆¿À∆¿»∆»ƒƒ¿»≈¿«≈ƒ…»

Œ˙È·Ï B‡ ‡qk‰Œ˙È·Ï ÒkiL ˙Úa ‡l‡ ,ÂÈÙÏÓƒ¿»»∆»¿≈∆ƒ»≈¿≈«ƒ≈¿≈
‰‡È¯˜Ï Èe‡¯ ÔÈ‡L ÌB˜ÓÏ B‡ ,ıÁ¯n‰6‡ˆBÈ . «∆¿»¿»∆≈»ƒ¿ƒ»≈

·LBÈ ;BnÚ ‡e‰Â - ÒÎ ;BnÚ ‡e‰Â - ‰ÓÁÏnÏ«ƒ¿»»¿ƒƒ¿»¿ƒ≈
·ÒÓ ;BnÚ ‡e‰Â - ÔÈca7:¯Ó‡pL ,Bc‚k ‡e‰Â «ƒ¿ƒ≈≈¿¿∆¿∆∆¡«

"ÂÈiÁ ÈÓÈ Ïk B· ‡¯˜Â BnÚ ‰˙È‰Â"8. ¿»¿»ƒ¿»»»¿≈«»

את 2) לו "וכתב יח): יז, (דברים שנאמר ב. כא, סנהדרין
במשמע. שתים - "משנה" הזאת" התורה חצר 3)משנה

עתיק.המ  ספרֿתורה מונח היה לשכותיה שבאחת קדש,
ה"ב,4) פ"ז תורה ספר הל' והשווה ה"ו. פ"ב, שם ירושלמי

הי"ג. פ"ז, יוםֿטוב כתבו 5)והל' "ועתה בהם: שנאמר
יט). לא, (דברים הזאת" השירה את בבית6ֿ)לכם כגון

ס"ת, בהל' כמבואר קבר, של אמות ארבע בתוך הקברות
פ"ז  (שם מיטתו על ישן כשהוא עמו אינו וכן ה"ו, פ"י
לקרוא  הראוי מקום - בו וקרא עמו והיתה שנאמר: ה"ג),

ב). כא, (סנהדרין שם 8)לסעודה.7)בו וב'ספרי' שם.
הלילות. לרבות - חייו ימי כל הימים; אלו - חייו ימי שנינו:
לציין, וראוי ז. אות ה"ג, פ"ז ס"ת, להל' בביאורנו וראה
להדיוט  רשות "ואין שנינו: מ"ד, פ"ד סנהדרין שבתוספתא
לא  ורבינו אחר". ולא הוא - בו וקרא שנאמר: בה, לקרות
שאין  ה"א) פ"ב, (לעיל כתב שכבר מפני להזכירו, חש

חדש'). ('פרי תשמישו" כלי מכל "באחד משתמשים

.·‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .ÌÈL Bl ‰a¯È ‡Ï9‡e‰L ,e„ÓÏ …«¿∆»ƒƒƒ«¿»»¿∆
ÌÈLp‰ ÔÈa - ÌÈL ‰¯OÚŒ‰BÓL „Ú Á˜BÏ≈««¿∆∆¿≈»ƒ≈«»ƒ

ÌÈL‚ÏÈÙe10‰¯OÚŒ‰BÓL Ïk‰ -11ÛÈÒB‰ Ì‡Â . ƒ«¿ƒ«…¿∆∆¿≈¿ƒƒ
‰˜BÏ - dÏÚ·e ˙Á‡12BÏ LÈÂ .13˙¯Á‡ ‡OÏÂ L¯‚Ï ««¿»»∆¿∆¿»≈¿ƒ»«∆∆

L¯bL BÊ ˙Áz14. ««∆≈≈

מסיני.9) למשה עד איש מפי איש חכמינו שקיבלו
כמבואר 10) קידושין, ובלא כתובה בלא לו, מיוחדות נשים

ה"ד. פ"ד, (שמואלֿב 11)לקמן שנאמר א. כא, סנהדרין
מעט  ואם בחיקך... אדוניך נשי ואת לך... "ואתנה ח) יב,

היו ואו  בחברון שעוד ידוע והדבר וכהנה", כהנה לך סיפה
לדוד  נתן הנביא פונה וכאן ה). ג, (שם נשים שש לדוד
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וכהנה, כהנה לך ואוסיפה לך מעט אם בירושלים: בהיותו
שמונהֿעשרה. ביחד הרי שש, עוד - וכהנה שש; - כהנה
שבע  בת את דוד נשא שבירושלים לומר, עלינו זה ולפי
טו, (שם ככתוב פילגשים, עשר היו והיתר אחת, אשה ועוד
הבית" לשמור פילגשים נשים עשר את המלך "ויעזוב טז)
הי"ח, בכלל אינן שהפילגשים סובר, והראב"ד (רדב"ז).
נשים  י"ח על נוסף פילגשים לו להוסיף למלך ומותר

לו. לוקה,12)הראויות אינו לחוד הקידושין שעל משמע,
ה"ו). להלן (ראה לבבו" יסור ש"לא היא ההקפדה עיקר כי
רבינו  דברי לכך, דוגמא כשבעלה. אלא הלב הסרת ואין
כהן  ובין גדול, כהן שבין ה"ד, פי"ז ביאה איסורי בהל'
וחללה  זונה (גרושה הארבע מן אשה שנשא הדיוט
"ולא  בהן שנאמר משום לוקה, אינו - בעל ולא ואלמנה),
(לחםֿמשנה). בבעילה אלא חילול ואין - יחלל"

הוא.13) כמה 14)רשאי וראה "בוא  א: כב, סנהדרין
(להתייחד  לייחד לו התירו המלך דוד שהרי גירושין, קשים
פנויה, עם יחוד על גזרו שכבר למרות השונמית, אבישג עם
נשיו, משמונהֿעשרה אחת שיגרש לגרש" לו התירו ולא
מותר  וגירש, המלך רצה שאם הרי לאשה, אבישג את ויקח

(כסףֿמשנה). שגירש זו במקום אחרת לישא לו

.‚Bz·k¯Ó È„k ‡l‡ ,ÌÈÒeÒ Bl ‰a¯È ‡ÏÂ15elÙ‡ . ¿…«¿∆ƒ∆»¿≈∆¿«¿¬ƒ
¯‡L ÔÈOBÚL C¯„k ÂÈÙÏ ı¯ ˙BÈ‰Ï Èet „Á‡ ÒeÒ∆»»ƒ¿»¿»»¿∆∆∆ƒ¿»

¯eÒ‡ - ÌÈÎÏn‰16‰˜BÏ - ÛÈÒB‰ Ì‡Â .17. «¿»ƒ»¿ƒƒ∆

באויביו.15) להלחם ופרשיו רכבו כא,16)כדי סנהדרין
סוס  אפילו - סוס" הרבות "למען טז) יז, (דברים שנאמר ב.
זולתי  לו, שיהיה מותר "ואינו ירבה. לא - בטל והוא אחד
לרבינו, המשנה (פירוש העם" כאחד בו לרכוב אחד, סוס

סוס 17)שם). כל על בלאֿתעשה שעובר אמרו: ושם
אבל  זה, אחר זה לו כשלקחם אלא לוקה אינו ובוודאי וסוס,

(רדב"ז). אחת אלא לוקה אינו - ביחד הרבה לקח אם

.„ÂÈÊ‚a ÁÈp‰Ï ·‰ÊÂ ÛÒk Bl ‰a¯È ‡ÏÂ18 ¿…«¿∆∆∆¿»»¿«ƒ«ƒ¿»»
Ba ˙B‡b˙‰Ïe19ÔziL È„k ‡l‡ ,Ba ˙B‡˙‰Ï B‡ ¿ƒ¿»¿ƒ¿»∆»¿≈∆ƒ≈

‰a¯iL ·‰ÊÂ ÛÒk ÏÎÂ .ÂÈLnLÏe ÂÈ„·ÚÏÂ ÂÈ˙BÏÈÁÏ¿≈»¿«¬»»¿«»»¿»∆∆¿»»∆«¿∆
¯eav‰ ÈÎ¯ˆÏ ÔÎeÓ ÌL ˙BÈ‰ÏÂ ,'‰ ˙Èa ¯ˆB‡Ï¿«≈¿ƒ¿»»¿»¿≈«ƒ

B˙Ba¯‰Ï ‰ÂˆÓ ‰Ê È¯‰ - Ì˙BÓÁÏÓÏe20¯eÒ‡ ÔÈ‡Â . ¿ƒ¿¬»¬≈∆ƒ¿»¿«¿¿≈»
˙Ba¯‰Ï ‡l‡BÓˆÚÏ21‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,ÂÈÊb ˙È·a ∆»¿«¿¿«¿¿≈¿»»∆∆¡«¿…

.‰˜BÏ - ‰a¯‰ Ì‡Â ."Bl ‰a¯È«¿∆¿ƒƒ¿»∆

וזהב 19)באוצרותיו.18) "וכסף יג) ח, (דברים ככתוב
לבבך". ורם לך... וזהב 20)ירבה "וכסף ב. כא, סנהדרין

ליתן  כדי הוא מרבה אבל מרבה, אינו לו - לו ירבה לא
שנה  מדי חיילות שכר - אספניא רש"י: ומפרש אספניא",

שנה. כל עמו והיוצאים הנכנסים מצינו 21)בשנה, וכן
ביתֿ לבנין שאצר ד) כט, הימיםֿא (דברי המלך ָבדוד
כסף  ככרי אלפי ושבעת זהב, ככרי אלפים שלשת המקדש

מזוקק.

.‰Ï‡" :¯Ó‡pL ,˙e¯ÎL C¯c ˙BzLÏ ¯eÒ‡ CÏn‰«∆∆»ƒ¿∆∆ƒ¿∆∆¡««
"ÔÈÈ B˙L ÌÈÎÏnÏ22‰¯Bza ˜ÒBÚ ‰È‰È ‡l‡ . «¿»ƒ¿»ƒ∆»ƒ¿∆≈«»

BnÚ ‰˙È‰Â" :¯Ó‡pL ,‰ÏÈl·e ÌBia Ï‡¯OÈ ÈÎ¯ˆ·e¿»¿≈ƒ¿»≈««»¿»∆∆¡«¿»¿»ƒ
"ÂÈiÁ ÈÓÈ Ïk B· ‡¯˜Â23. ¿»»»¿≈«»

ע,22) בסנהדרין דרשו שכר", אי "ולרוזנים הכתוב: ומסיים
ויש  וישתכר? יין ישתה לו, גלויים עולם רזי שכל "מי ב:
יין  ישתה לפתחו, משכימים עולם רוזני שכל מי אומרים:

מלך 23)וישתכר". אם "ומה ה"ה: פ"ד, שם תוספתא
כל  בו וקרא בו נאמר ציבור, בצרכי אלא עסק שלא ישראל,
עלֿאחתֿכמהֿ פנאי) להם (שיש אדם בני שאר חייו, ימי
ועומד  הארץ, בכיבוש שעסק בןֿנון יהושע ומה וכמה...
מפיך, הזה התורה ספר ימוש לא בו: נאמר לישראל, לחלקה
עלֿאחתֿכמהֿוכמה", אדם בני שאר ולילה, יומם בו והגית

בזה. ה'ספרי' דברי ז אות לעיל בביאורנו וראה

.ÂÌÈLa ÛeËL ‰È‰È ‡Ï ÔÎÂ24BÏ ‰˙È‰ ‡Ï elÙ‡ . ¿≈…ƒ¿∆»¿»ƒ¬ƒ…»¿»
¯‡Lk „ÈÓz dÏˆ‡ ÈeˆÓ ‰È‰È ‡Ï - ˙Á‡ ‡l‡∆»««…ƒ¿∆»∆¿»»ƒƒ¿»
ÏÚ ."EÏÈÁ ÌÈLpÏ Ôzz Ï‡" :¯Ó‡pL ,ÌÈLth‰«ƒ¿ƒ∆∆¡««ƒ≈«»ƒ≈∆«

‰¯Bz ‰„Èt˜‰ BaÏ ˙¯Ò‰25¯eÒÈ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL , ¬»«ƒƒ¿ƒ»»∆∆¡«¿…»
Ï‡¯OÈ Ï‰˜ Ïk ·Ï ‡e‰ BalL ,"B··Ï26CÎÈÙÏ ; ¿»∆ƒ≈»¿«ƒ¿»≈¿ƒ»

Ïk" :¯Ó‡pL ,ÌÚ‰ ¯‡MÓ ¯˙È ‰¯Bza ·e˙k‰ B˜acƒ¿«»«»»≈ƒ¿»»»∆∆¡«»
."ÂÈiÁ ÈÓÈ¿≈«»

לבו.24) בכל ונתון "רבי 25)להוט, א: כא, סנהדרין
לא  זה הרי לבו, את ומסירה אחת אפילו אומר: שמעון
אפילו  נשים, לו ירבה לא נאמר למה כן אם ישאנה,
הלב  שבהסרת למד, אתה מכאן צדקנית. שהיתה כאביגיל",

(רדב"ז). תלוי פי"ט,26)הדבר רבה' ב'במדבר אמרו וכן
מלך'). ('קרית הדור" כל - הדור שראש "ללמדך יז: אות
אזיל" גופא הראש) (=אחרי רישא "בתר א: מא, ובעירובין

הגוף. הולך -

.Êe¯‡a ¯·k27Ô˙B‡ ÔÈc ,„Âc ˙È· ÈÎÏnL28 ¿»≈«¿∆«¿≈≈»ƒ»ƒ»
Ï‡¯OÈ ÈÎÏÓ Ï·‡ .Ô‰ÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓe29ÌÈÓÎÁ e¯Êb , ¿ƒƒ¬≈∆¬»«¿≈ƒ¿»≈»¿¬»ƒ

B˙B‡ ÔÈ„ ‡ÏÂ Ôe„È ‡lL30„ÈÚÓ ‡ÏÂ ,31ÔÈ„ÈÚÓ ‡ÏÂ ∆…»¿…»ƒ¿…≈ƒ¿…¿ƒƒ
Ô‰a Òb ÔalL ÈtÓ ,ÂÈÏÚ32‰Ïwz ¯·c‰ ÔÓ ‡B·ÈÂ , »»ƒ¿≈∆ƒ»«»∆¿»ƒ«»»«»»

˙c‰ ÏÚ „ÒÙ‰Â33. ¿∆¿≈««»

ה"ה.27) פ"ב, סנהדרין הל' א:28)לעיל יט, סנהדרין
לבקר  דינו ה', אמר כה דוד "בית יב) כא, (ירמיה שנאמר
והלא  אחרים, לדון יוכלו איך אותם, דנים לא ואם משפט".

אחרים. קשט ואח"כ עצמך, קשט הוא: שאינם 29)כלל
דוד. ב.30)מבית עמ' בית 31)שם מלכי שגם  נראה,

מעיד  שאינו גדול, מכהן גרועים שאינם מעידים, אינם דוד
ה"ג  פ"א, עדות הל' לעיל וכמבואר כבודו, מפני אדם לשום
אין  א: לא, דף שבועות במס' מפורש והדבר (כסףֿמשנה).
מלך. להוציא להעיד, בראויים אלא נוהגת העדות שבועת
תשים  שום שנאמר, להעיד, ראוי אינו המלך רש"י: ומפרש
לעמוד  צריך להעיד והבא עליך, אימתו שתהא - מלך עליך
בהל' הלחםֿמשנה ולדעת לו. הוא בזיון ודרך הדיין, לפני
האיסור", מן בה "להפריש מכוונת העדות אם שם, עדות
ב'תוספות' קדמוהו וכבר כבודו. שזה המלך, גם מעיד

מעיד. ד"ה ב יח, לדברי 32)לסנהדרין נכנעים "ואינם
שם.תו  סנהדרין בהל' רבינו כלשון שאירע 33)רה", כמו

אמרו  שעה ובאותה המלך, ינאי את כשדנו לסנהדרין
את  וראה אותו. דנים ואין דן אינו מלך ב): יט, (סנהדרין

ה"ה. פ"ב, סנהדרין הל' לעיל בביאורנו המעשה פרטי
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.Á˙eL¯ CÏnÏ LÈ ,Ï‡¯OÈ CÏÓa „¯Bn‰ Ïk»«≈¿∆∆ƒ¿»≈≈«∆∆¿
ÌB˜ÓÏ CÏiL ÌÚ‰ ¯‡MÓ „Á‡ ÏÚ ¯Ê‚ elÙ‡ .B‚¯‰Ï¿»¿¬ƒ»««∆»ƒ¿»»»∆≈≈ƒ¿

CÏ‰ ‡ÏÂ ÈBÏt34‡ˆÈÂ B˙ÈaÓ ‡ˆÈ ‡lL B‡ ,35·iÁ - ¿ƒ¿…»«∆…≈≈ƒ≈¿»»«»
LÈ‡ Ïk" :¯Ó‡pL ,‚¯‰È - B‚¯‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡Â .‰˙ÈÓƒ»¿ƒ»»¿»¿≈»≈∆∆¡«»ƒ
B‡ CÏn‰ ˙‡ ‰f·Ó‰ Ïk ÔÎÂ ."EÈt ˙‡ ‰¯ÓÈ ¯L‡¬∆«¿∆∆ƒ¿≈»«¿«∆∆«∆∆

‡¯b Ôa ÈÚÓLk B‚¯‰Ï ˙eL¯ CÏnÏ LÈ ,BÙ¯ÁÓ‰36. «¿»¿≈«∆∆¿¿»¿¿ƒ¿ƒ∆≈»
„·Ïa ÛÈÒa ‡l‡ ‚¯‰Ï ˙eL¯ CÏnÏ ÔÈ‡Â37BÏ LÈÂ . ¿≈«∆∆¿«¬…∆»¿«ƒƒ¿»¿∆

ÔÈËBLa ˙Bk‰Ïe ¯Ò‡Ï38¯È˜ÙÈ ‡Ï Ï·‡ ;B„B·ÎÏ ∆¡…¿«¿ƒƒ¿¬»…«¿ƒ
ÔBÓÓ39ÏÊ‚ ‰Ê È¯‰ - ¯È˜Ù‰ Ì‡Â .40. »¿ƒƒ¿ƒ¬≈∆»≈

איש 34) את להזעיק דוד ששלחו בעמשא, שמצינו כמו
ורצה  ה), כ, (שמואלֿב יעדו" אשר המועד מן "ויוחר יהודה
וכן  א. מט, בסנהדרין כמבואר במלכות, כמורד לדונו יואב
שאמר  משום במלכות, כמורד נחשב החתי שאוריה מצינו
יא, (שם ככתוב מיאן, והוא רגליך, ורחץ לביתך רד דוד: לו
יושבים  ויהודה וישראל האדון דוד, אל אוריה "ויאמר יא)
זה  ועל ולשתות", לאכול ביתי אל אבוא ואני בסוכות...
שם  וב'תוספות' א. מג, בקידושין כמבואר מיתה, נתחייב

במלכות. מורד (מלכים35ֿ)ד"ה: גרא בן שמעי כמעשה
לז). ב, ובירושלמי 36)א ב. טז, ובשמואלֿב ח. שם,

דוד, בית מלכות המקלל "כל אמרו: ה"ג, פ"ב סנהדרין
מיתה". לשון 37)חייב וכך ה"א. פ"ז, שם ירושלמי

אמיתך  אם לאמור בה' לו "ואשבע ח) ב, (מלכיםֿא הכתוב
ה"ו, ופי"ח ה"ב, פי"ד סנהדרין הל' לעיל והשווה בחרב",
ב, קז, משפטים פרשת בזוהר וראה שם. ובביאורנו
ימתינו  שלא לו נשבע שדוד היה, טיפש שמעי וכי שמקשה:
שם  ומתרץ ימיתנו? כן בחצים או שבחנית מכלל בחרב,

הנסתר. דרך אתכם 38)ע"פ יסר "אבי יא) יב, (שם ככתוב
במלך  זה כל הרדב"ז, וכתב שמח'). ('אור בשוטים"
אבל  ישראל, כל עליו שהסכימו או נביא, עלֿפי שהומלך
אליו, לשמוע חייבים אין ובחזקה בזרוע למלוך איש קם אם

במלכות. מורד נקרא אינו פיו את להפקיע 39)והממרה
לעצמו. בו ולזכות ולהפקירו, הממון בעל של שעבודו

להפקירו 40) רצה שאחאב היזרעאלי, נבות כרם כמעשה
ירשת" וגם הרצחת ה', אמר "כה קובל: והנביא לטובתו,
שלקח  "מלך הי"ג: פ"ה, גזילה הל' והשווה יט). כא, (שם
שחקק, בדינים שלא המדינה, מבני אחד של שדה או חצר
בלבד, זה מאיש שיקח כל דבר... של כללו גזלן... זה הרי

גזל". זה הרי זה, את חמס אלא לכל, הידועה כדת שלא

.Ë,˙BˆÓa ˜qÚ˙pL ÏÈ·La CÏn‰ ˙¯Êb Ïh·Ó‰«¿«≈¿≈««∆∆ƒ¿ƒ∆ƒ¿«≈¿ƒ¿
a elÙ‡¯eËt ‰Ê È¯‰ ,‰l˜ ‰ÂˆÓ41·¯‰ È¯·c -42 ¬ƒ¿ƒ¿»«»¬≈∆»ƒ¿≈»«

„·Ú‰ È¯·„Â43ÔÈÓ„B˜ ·¯‰ È¯·c ,44¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ¿ƒ¿≈»∆∆ƒ¿≈»«¿ƒ¿≈»ƒ«
BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡L ,‰ÂˆÓ Ïh·Ï CÏn‰ ¯Êb Ì‡45. ƒ»««∆∆¿«≈ƒ¿»∆≈¿ƒ

אנשי 41) את להזעיק שהלך יתר, בן בעמשא שמצינו כמו
כ, (שמואלֿב המועד" מן "ויוחר דוד המלך במצות יהודה,
עוסקים  ומצאם הלך א): מט, (סנהדרין חכמינו אמרו - ה)
"כל  כתוב אמר: מלימודם. לבטלם רצה ולא מסכת, בלימוד
תורה? לדברי אפילו יכול יומת", פיך... את ימרה אשר איש
מיעוט  - רק רש"י, ומפרש ואמץ". חזק "רק תלמודֿלומר:

לו. שומעין אין - תורה דברי לבטל המלך בא שאם הוא.
עבדו.43)הקב"ה.42) שהוא לשון 44)המלך,

א. כט, שם המקום.45)התלמוד, בכבוד חייב המלך שגם
חייבים  "כולכם הי"ב: פ"ו, ממרים הל' לעיל והשווה

בכבודי".

.È‰¯e¯· ‰È‡¯· ‡lL ˙BLÙ ‚¯B‰‰ Ïk46‡Ï· B‡ »«≈¿»∆…ƒ¿»»¿»¿…
‰‡¯˙‰47„Á‡ „Úa elÙ‡ ,48‚¯‰L ‡BO B‡ , «¿»»¬ƒ¿≈∆»≈∆»«
‰‚‚La49B‚¯‰Ï ˙eL¯ CÏnÏ LÈ -50ÌÏBÚ‰ Ôw˙Ïe ƒ¿»»≈«∆∆¿¿»¿¿«≈»»

„Á‡ ÌBÈa ÌÈa¯ ‚¯B‰Â .‰ÎÈ¯ˆ ‰ÚM‰M ‰Ó ÈÙk51 ¿ƒ«∆«»»¿ƒ»¿≈«ƒ¿∆»
ÌÈÈeÏz ÔÁÈpÓe ,‰ÏB˙Â52ÌÈa¯ ÌÈÓÈ53‰ÓÈ‡ ÏÈh‰Ï , ¿∆«ƒ»¿ƒ»ƒ«ƒ¿«ƒ≈»

.ÌÏBÚ‰ ÈÚL¯ „È ¯aLÏe¿«≈«ƒ¿≈»»

הוכחשו 46) ולא ב"בדיקות" העדים שהוכחשו כגון
היו  שלא או ה"אֿב). פ"ב, עדות הל' לעיל (ראה בחקירות
שאין  השני, אחר אחד אלא כאחת, אותו רואים העדים

ה"א. פ"ד, שם כמבואר פיהם, על נהרג ג"כ 47)הרוצח
ה"א. פי"ב, סנהדרין בהל' כמבואר נהרג, שאינו 48)אינו

ה"א. פ"ה, עדות בהל' כמבואר בביתֿדין, נהרג
וראוי 49) למזיד, קרוב שהוא חזקתו אבל נהרג, שאינו

מפני  ימים שלשה עמו דיבר שלא כל שונא? ואיזהו להענש.
ה"י). פ"ו, רוצח (הל' דוד 50)האיבה שהרג מצינו שהרי

בני  את וכן פיו, בהודאת טו) א, (שמואלֿב העמלקי את
מלכות, מדין ועלֿכרחך פיהם, הודאת ע"פ ט) ד, (שם רמון
בירושלמי  מצינו וכן ה"ו. פי"ח, סנהדרין הל' לעיל כמבואר
שראה  חסיד מאיש פחדו עבריינים ששני ה"ג, פ"ו סנהדרין
דוד  והמלך עליהם, להעיד ילך שמא וחששו בקלקלתם,
מלכות. מדין ועלֿכרחך הוא, אחד שעד ואע"פ וכו'. יהרגם

ה"ד. פ"ב, רוצח הל' שאינו 51)והשווה לביתֿדין בניגוד
ה"י). פי"ד, סנהדרין הל' (לעיל אחד ביום שנים דן

אפילו 52) אותם מלינים שאין ביתֿדין, מיתת לחייבי בניגוד
ומתיר  החמה, לשקיעת סמוך אותם תולה אלא אחד, לילה

ה"ז). פט"ו, (שם מיד בני 53)אותם בשבעת שמצינו כמו
עד  שעורים קציר מתחילת תלויים ונשארו שהומתו שאול,
א: עט, ביבמות ושאלו י), כא, (שמואלֿב הגשמים ימות
מוטב  ותירצו: העץ"? על נבלתו תלין "לא כתוב: והלא
בפרהסיא, שמים שם ויתקדש התורה מן אחת אות שתעקר
ידיהם  פשטו אלה, עשו מה אומרים: ושבים עוברים  שהיו
כזו. בה להדבק שראויה אומה לך אין אמרו, גרורים. בגרים
משפט  להם שאין תורה, דין מצד הומתו לא שאול בני והרי
מדין  אלא הגבעונים, שהמית אביהם, שאול עוון על מות
מהר"ץ  (הגהות גרים להוסיף היה וה"תיקון" הומתו, מלך
או"ח  סופר" וב"חתם כב. כא, לדברים ברמב"ן וראה חיות).

הסימן. בסוף רח, סי'

ה'תש"פ  תמוז ט' רביעי יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שלוקח 1) מלחמה. ולצרכי לצרכיו, מטיל שהמלך המיסים

פילגש  איסור לפניו. לעמוד שמשים הטובים העם מבחורי
לוקח  שרים. להיות בעם המוכשרים את שכופה להדיוט.
המשיח  מלך של חלקו והבהמות. מהתבואות מעשר
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בוזז. שהצבא בביזה המלך מנת ישראל. שכובשים בארצות
האמת. דת להרים המלך מגמת

.‡B‡ ÂÈÎ¯ˆÏ ÌÚ‰ ÏÚ ÒÓ ÔzÏ CÏnÏ LÈ ˙eL¿̄≈«∆∆ƒ≈««»»ƒ¿»»
·ˆB˜Â .˙BÓÁÏn‰ C¯ˆÏ2ÒÎÓ BÏ3ÁÈ¯·‰Ï ¯eÒ‡Â ,4 ¿…∆«ƒ¿»¿≈∆∆¿»¿«¿ƒ«

ÒÎn‰ ·‚iL ÈÓ ÏkL ¯Ê‚Ï BÏ LiL ,ÒÎn‰ ÔÓ5- ƒ«∆∆∆∆ƒ¿…∆»ƒ∆ƒ¿…«∆∆
BÏ eÈ‰z Ìz‡Â" :¯Ó‡pL ,‚¯‰È B‡ BBÓÓ Á˜lÈ6 ƒ»«»≈»≈∆∆¡«¿«∆ƒ¿

ÌÈ„·ÚÏ7ÒÓÏ EÏ eÈ‰È" :¯ÓB‡ ‡e‰ Ôl‰Ïe ," «¬»ƒ¿«»≈ƒ¿¿»«
"Ee„·ÚÂ8ÒÓ Ô˙BpL ,Ô‡kÓ ,9ÒÎÓ ·ˆB˜Â10ÂÈÈ„Â , «¬»ƒ»∆≈«¿≈∆∆¿ƒ»

ÔÈc - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎa11¯eÓ‡‰ ÏkL , ¿»≈«¿»ƒ¿«≈»∆ƒ∆»»»
CÏÓ ˙L¯Ùa12B· ‰ÎBÊ CÏÓ -13. ¿»»«∆∆∆∆∆

וקובע.2) שונות,3)פוסק מסחורות מסויים, בשיעור מס
לערכן. ולהסתיר.4)בהתאם ולא 5)להעלים שיבריח

ממנו. המגיע המכס במשפט 6)ישלם מדבר והפסוק
וזכויותיו. המלך 7)המלך בעבודת לפרשו אפשר ואי

ייקח... בניכם "את יא) (פסוק לעיל נאמר שכבר והצבא,
וגו'. מרכבתו" לפני גם 8)ורצו מתפרשת שהעבדות הרי

מס. גולגולת.9)בנתינת והרכוש 10)מס מהסחורה
לערכם. דמלכותא 11)בהתאם "דינא א, קיג, קמא בבא

י"א. הלכה ה, פרק גזילה הלכות והשווה דינא",
המלך.12) במשפט המדבר ח פרק ומותר 13)בשמואלֿא

האומר: רב, לדברי בניגוד כשמואל. ב), כ, (סנהדרין בו
מותר  ואינו עליהם" לאיים אלא זו פרשה נאמרה "לא

כן. לעשות

.·ÌÚ‰ ÔÓ Á˜BÏÂ Ï‡¯OÈ Ïe·b ÏÎa ÁÏBLÂ¿≈«¿»¿ƒ¿»≈¿≈«ƒ»»
Bz·k¯ÓÏ ÏÈÁ Ô‰Ó ‰OBÚÂ ,ÏÈÁŒÈL‡Â ÌÈ¯Bab‰14 «ƒƒ¿«¿≈«ƒ¿∆≈∆«ƒ¿∆¿«¿

ÂÈL¯Ù·e15ÂÈÙÏ ÌÈ„ÓBÚ Ô‰Ó „ÈÓÚÓe ,16„ÈÓÚÓe , ¿»»»«¬ƒ≈∆¿ƒ¿»»«¬ƒ
ÂÈÙÏ ıe¯Ï ÌÈL‡ Ô‰Ó17BÏ ÌOÂ" :¯Ó‡pL , ≈∆¬»ƒ»¿»»∆∆¡«¿»

ÔÓ Á˜BÏÂ ."Bz·k¯Ó ÈÙÏ eˆ¯Â ÂÈL¯Ù·e Bz·k¯Óa¿∆¿«¿¿»»»¿»ƒ¿≈∆¿«¿¿≈«ƒ
ÂÈÙÏ ÌÈ„ÓBÚÂ ÌÈLnL ˙BÈ‰Ï Ì‰aL ÌÈÙi‰18, «»ƒ∆»∆ƒ¿«»ƒ¿¿ƒ¿»»

‰OÚÂ ,ÁwÈ ...ÌÈ·Bh‰ ÌÎÈ¯eÁa ˙‡Â" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿∆«≈∆«ƒƒ»¿»»
."BzÎ‡ÏÓÏƒ¿«¿

מרכבתו.14) סוסים.15)למוליכי לשמרו,16)רוכבי
כבוד. ההם 17)משמר הימים כמנהג מרכבתו, לפני

קדם. מלכי מלאכתו.18)בחצרות ולעשות לשרתו,

.‚CÈ¯ˆ ‡e‰M ‰Ó Ïk ˙Bin‡‰ ÈÏÚa ÔÓ Á˜BÏ ÔÎÂ¿≈≈«ƒ«¬≈»À»À»«∆»ƒ
Ô¯ÎO Ô˙BÂ ,BzÎ‡ÏÓ BÏ ÔÈOBÚÂ19Ïk Á˜BÏÂ . ¿ƒ¿«¿¿≈¿»»¿≈«»

Ô˙BÂ ,BzÎ‡ÏÓÏ ˙BÁÙM‰Â ÌÈ„·Ú‰Â ˙BÓ‰a‰«¿≈¿»¬»ƒ¿«¿»ƒ¿«¿¿≈
Ô¯ÎO20Ô‰ÈÓ„ B‡21BLÈ¯Á L¯ÁÏÂ" :¯Ó‡pL , ¿»»¿≈∆∆∆¡«¿«¬¬ƒ

BzÓÁÏÓ ÈÏk ˙BOÚÏÂ B¯Èˆ˜ ¯ˆ˜ÏÂ22.BaÎ¯ ÈÏÎe ¿ƒ¿…¿ƒ¿«¬¿≈ƒ¿«¿¿≈ƒ¿
ÌÈ·Bh‰ ÌÎÈ¯eÁa ˙‡Â ÌÎÈ˙BÁÙL ˙‡Â ÌÎÈ„·Ú ˙‡Â¿∆«¿≈∆¿∆ƒ¿≈∆¿∆«≈∆«ƒ

."BzÎ‡ÏÓÏ ‰OÚÂ ,ÁwÈ ÌÎÈ¯BÓÁ ˙‡Â¿∆¬≈∆ƒ»¿»»ƒ¿«¿

שכרם.19) וזהו המלך מבית המתפרנסים לשמשיו בניגוד
מלאכתם.20) לעצמו.21)שכר ומעכבם תמורתם משלם
שם.22) יונתן כתרגום האומנות, בעלי אלו

.„ÌÈL Ï‡¯OÈ Ïe·b ÏkÓ Á˜BÏ ÔÎÂ23:ÌÈL‚ÏÈÙe ¿≈≈«ƒ»¿ƒ¿»≈»ƒƒ«¿ƒ
‰a˙Î ‡Ïa - ÌÈL‚ÏÈÙe ,ÔÈLec˜Â ‰a˙Îa - ÌÈL»ƒƒ¿À»¿ƒƒƒ«¿ƒ¿…¿À»

ÔÈLec˜ ‡Ï·e24„eÁÈa ‡l‡ ,25d˙B‡ ‰B˜ „·Ïa ¿…ƒƒ∆»¿ƒƒ¿«∆»
L‚ÏÈÙa ¯eÒ‡ ËBÈ„‰‰ Ï·‡ .BÏ ˙¯zÓe26‡l‡ , À∆∆¬»«∆¿»¿ƒ∆∆∆»

‰i¯·Ú‰ ‰Ó‡a27„eÚÈ È¯Á‡ „·Ïa28˙eL¯ BÏ LÈÂ . ¿»»»ƒ¿ƒ»ƒ¿««¬≈ƒ¿∆¿
˙BÁaË ,BBÓ¯‡Ï Á˜BlL ÌÈL‚ÏÈt‰ ˙BOÚÏ29 «¬«ƒ«¿ƒ∆≈«¿«¿«»

˙BÁw¯Â ˙BÙB‡Â30ÁwÈ ÌÎÈ˙Ba ˙‡Â" :¯Ó‡pL , ¿¿«»∆∆¡«¿∆¿≈∆ƒ«
."˙BÙ‡Ïe ˙BÁaËÏe ˙BÁw¯Ï¿«»¿«»¿…

מכל 23) נשים לו "ובורר ב, משנה ד, פרק סנהדרין תוספתא
וישראליות". לויות כהנות שירצה כא,24)מקום סנהדרין

לעיני  אביו פלגשי "אל שבא אבשלום, מעשה יובן, ובזה א,
לדוד  מקודשות היו אילו כי כב), טז, (שמואלֿב ישראל" כל
לציין  וראוי (רדב"ז). זו לעבירה מסכים העם היה לא אביו,
בלא  - פלגשים מפרש: ו) כה, (בראשית לתורה שרש"י
וכבר  בקידושין, לו מקודשת שהיא מדבריו, נראה כתובה,
בלא  היא: כא, בסנהדרין שהגירסה שם, הרמב"ן העיר
שהכתובה  בקידושין, תלוי והעיקר קידושין. ובלא כתובה

סופרים. מדברי אלא לו 25)אינה להיות לו שמייחדה
ולאשה. אישות 26)לשפחה (הלכות רבינו פסק שכבר

הל  א, קידושין פרק בלא זנות לשם אשה הבועל "כל ד): כה
י"ז. הלכה ב, פרק נערה הלכות וראה התורה", מן לוקה

קטנה.27) בהיותה אביה לו לו 28)שמכרה שמייחדה
יעדה". לא "אשר ח) כא, (שמות הכתוב מלשון לאשה,
מקודשת  את הרי שניים: בפני לה אומר ייעוד, "ומצוות
שמעות  קידושין) (=כסף כלום לה ליתן צריך ואינו לי...
ניתנו" לקידושין ממנו) כשלקחה לאביה (שנתן הראשונות

ז). הלכה ד, פרק עבדים מבשלות.29)(הלכות
נשים.30) ותמרוקי בשמים מתקנות

.‰‰pÓÓe ,ÌÈ¯O ˙BÈ‰Ï ÔÈÈe‡¯‰ ˙‡ ‰ÙBk ÔÎÂ¿≈∆∆»¿ƒƒ¿»ƒ¿«∆
ÌÈMÓÁ È¯OÂ ÌÈÙÏ‡ È¯O Ì˙B‡31ÌeOÏÂ" :¯Ó‡pL , »»≈¬»ƒ¿»≈¬ƒƒ∆∆¡«¿»

."ÌÈMÓÁ È¯OÂ ÌÈÙÏ‡ È¯O BÏ»≈¬»ƒ¿»≈¬ƒƒ

ולהתנהג 31) הציבור עול במשא רוצים שאינם פי על אף
בשררה.

.ÂÌÈ˙Èf‰Â ˙B„O‰ Á˜BÏÂ32ÂÈ„·ÚÏ ÌÈÓ¯k‰Â ¿≈««»¿«≈ƒ¿«¿»ƒ«¬»»
ÔÈ‡ Ì‡ el‡ ˙BÓB˜Ó ÏÚ eËLÙÈÂ ,‰ÓÁÏnÏ eÎÏiLk¿∆≈¿«ƒ¿»»¿ƒ¿¿«¿≈ƒ≈
:¯Ó‡pL ,Ô‰ÈÓc Ô˙BÂ ,ÌMÓ ‡l‡ eÏÎ‡i ‰Ó Ì‰Ï»∆«…¿∆»ƒ»¿≈¿≈∆∆∆¡«
,ÁwÈ ÌÈ·Bh‰ ÌÎÈ˙ÈÊÂ ÌÎÈÓ¯k ˙‡Â ÌÎÈ˙B„O ˙‡Â"¿∆¿≈∆¿∆«¿≈∆¿≈≈∆«ƒƒ»

"ÂÈ„·ÚÏ Ô˙Â33. ¿»««¬»»

ככתוב 32) המחייה, עיקר שהם וכו' והזיתים השדות
ויצהרך". ותירושך "דגנך יד) יא, ובתוספות 33)(דברים

כן  אם שאלו, מותר) מלך המתחיל דיבור ב כ, (סנהדרין
(מלכיםֿא  היזרעאלי נבות כרם מעשה על אחאב נענש למה
השדות  לקיחת להתיר הכתוב שכוונת ותירצו, יט)? כא,
בשדה  אלא מותר שאינו תירצו, עוד לעצמו. ולא לעבדיו,
ג) (שם ככתוב מאבותיו, שירש אחוזה בשדה ולא מקנה,
תירצו  ובעיקר לך. אבותי נחלת את מתיתי מה' לי חלילה
ישראל  כל על שמלך במלך, אלא נאמרת המלך פרשת שאין
מאת  לא וגם יהודה, על מלך לא ואחאב ה', ומאת ויהודה
להיתר  הכתוב שכוונת מתרץ, שם לשמואל וברד"ק ה',

השדה. לגוף ולא בלבד פירות
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.Ê˙BÏÈ‡‰ ÔÓe ÌÈÚ¯f‰ ÔÓ ¯OÚÓ BÏ LÈÂ34ÔÓe ¿∆«¬≈ƒ«¿»ƒƒ»ƒ»ƒ
.'B‚Â ¯OÚÈ ÌÎÈÓ¯ÎÂ ÌÎÈÚ¯ÊÂ" :¯Ó‡pL ,‰Ó‰a‰«¿≈»∆∆¡«¿«¿≈∆¿«¿≈∆«¿¿

."¯OÚÈ ÌÎ‡…̂¿∆«¿

המעשר 34) הבעלים שיפרישו אחרי לעצמו. והמעשר
שם). (רד"ק כמשפט ללויים

.ÁÔÈL·BkL ˙Bˆ¯‡‰ ÏkÓ ÏËB ÁÈLn‰ CÏn‰«∆∆«»ƒ«≈ƒ»»¬»∆¿ƒ
BÏ ˜Á ‰Ê ¯·„Â ;¯OÚŒ‰LÏMÓ „Á‡ ˜ÏÁ Ï‡¯OÈƒ¿»≈≈∆∆»ƒ¿»»»¿»»∆…

ÌÏBÚ „Ú ÂÈ·Ïe35. ¿»»«»

"והנותר 35) כא): מח, (יחזקאל הכתוב דברי לזה רמז
למדנו, וגו', לנשיא" חלקים לעומת ומזה... מזה לנשיא
המשיח  מלך הוא והנשיא השבטים, כאחד חלק נוטל שהיה
ישראל  ארץ עתידה אמרו: קכב, בתרא ובבבא (רדב"ז).
שהחלק  חסדא רב ואמר שבטים, עשר לשלושה שתתחלק
שנאמר  רשב"ם), המשיח", ("למלך לנשיא הוא הי"ג
מוטל  רבים שעול (הנשיא העיר "והעובד יט): מח, (יחזקאל

ישראל". שבטי מכל יעבדוהו רשב"ם) - עליו

.ËCÏn‰ È‚e¯‰ Ïk36CÏnÏ ÔBÓÓ -37ÏÎÂ . »¬≈«∆∆»»«∆∆¿»
,CÏnÏ ÌÈÎÏn‰ ˙B¯ˆB‡ È¯‰ ,L·BkL ˙BÎÏÓn‰««¿»∆≈¬≈¿«¿»ƒ«∆∆
‡e‰Â ,ÂÈÙÏ ÔÈ˙BÂ ÔÈÊÊBa ,ÔÈÊÊBaL ‰fa‰ ¯‡Le¿»«ƒ»∆¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿»»¿

L‡¯a ‰ˆÁÓ ÏËB38,d˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ ‰fa‰ ˙ÈˆÁÓe , ≈∆¡»»…«¬ƒ«ƒ»¿ƒ»
ÌÈÏk‰ ÏÚ ÔÈ·LBi‰ ÌÚ‰ ÌÚ „ÁÈa ‡·v‰ ÈL‡ Ïk»«¿≈«»»¿««ƒ»»«¿ƒ««≈ƒ
˜ÏÁk Èk" :¯Ó‡pL ,‰ÂLa ÔÈ˜ÏBÁ ,Ô¯ÓLÏ ‰Ána««¬∆¿»¿»¿ƒ¿»∆∆∆¡«ƒ¿≈∆
ÂcÁÈ ÌÈÏk‰ ÏÚ ·Li‰ ˜ÏÁÎe ‰ÓÁÏna „¯i‰«…≈«ƒ¿»»¿≈∆«≈««≈ƒ«¿»

"e˜ÏÁÈ39. «¬…

מיתה.36) ונתחייבו בו ב)37)שמרדו (מח, סנהדרין
לעיל  כמבואר ליורשיהם, שנכסיהם דין בית להרוגי בניגוד
(מלכיםֿא  בכתוב מצינו וכן ט. הלכה א, פרק אבל הלכות

כשה  טז) מיד,כא, ומלך, האלוקים את שברך נבות על עידו
(גמרא  לרישתו" היזרעאלי נבות כרם אל לרדת אחאב "ויקם

הוא 38)שם). שנינו: שם ובמשנה בברייתא. ב כ, שם
ראשון  בורר היפה חלק רש"י: ומפרש בראש, חלק נוטל

מחצה. אבינו,39)ונוטל מאברהם זה? את דוד למד וממי
(=עבדי, הנערים אכלו אשר "רק כד) יד, (בראשית שאמר
ענר  איתי, אשר האנשים וחלק למלחמה), איתי שהלכו
יקחו  הם הכלים) על לשמור (=שנשארו וממרא אשכול
""מהיום  כה) שם, (שמואל הכתוב שאמר הוא חלקם",
נאמר: ולא - לישראל" ולמשפט לחוק וישימה ומעלה ההוא
רבה  (מדרש אברהם בימי החוק ניתן שכבר לפי "והלאה",

ט). אות מ"ג פרשה בראשית

.ÈL·BkL ı¯‡‰ Ïk40ÂÈ„·ÚÏ Ô˙BÂ .BlL ‡È‰ È¯‰ , »»»∆∆≈¬≈ƒ∆¿≈«¬»»
BÓˆÚÏ ÁÈpÓe ,‰ˆ¯iM ‰Ó ÈÙk ‰ÓÁÏn‰ ÈL‡Ïe¿«¿≈«ƒ¿»»¿ƒ«∆ƒ¿∆«ƒ«¿«¿
.ÔÈc BÈc - ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎ·e ;‰ˆ¯iM ‰Ó ÈÙk¿ƒ«∆ƒ¿∆¿»≈«¿»ƒƒƒ

ÈÓL ÌLÏ ÂÈOÚÓ eÈ‰È Ïk·eB˙n‚Ó ‰È‰˙Â ,Ì41 «…ƒ¿«¬»¿≈»«ƒ¿ƒ¿∆¿«»
˜„ˆ ÌÏBÚ‰ ˙‡lÓÏe ˙Ó‡‰ ˙c ÌÈ¯‰Ï Bz·LÁÓe«¬«¿¿»ƒ«»¡∆¿«…»»∆∆

'‰ ˙BÓÁÏÓ ÌÁl‰Ïe ÌÈÚL¯‰ ÚB¯Ê ¯aLÏÂ42ÔÈ‡L . ¿ƒ¿…¿«»¿»ƒ¿ƒ»≈ƒ¿¬∆≈
ËtLÓ ˙BOÚÏ ‡l‡ ‰lÁz CÏÓ ÔÈÎÈÏÓÓ43 «¿ƒƒ∆∆¿ƒ»∆»«¬ƒ¿»

˙BÓÁÏÓe44eÈÙÏ ‡ˆÈÂ ekÏÓ eËÙLe" :¯Ó‡pL , ƒ¿»∆∆¡«¿»»«¿≈¿»»¿»≈
."eÈ˙ÓÁÏÓ ˙‡ ÌÁÏÂ¿ƒ¿«∆ƒ¿¬…≈

דינו 40) המשיח כי המשיח, המלך שאינו ישראל, מלך
ח. הלכה לעיל הכתוב 41)מבואר כלשון שאיפתו,

קדימה". פניהם "מגמת ט) א, לקמן 42)(חבקוק השווה
שם. ובביאורנו ד הלכה י"א, איש 43)פרק בין בישראל,

לב  לעבדך "ונתת ט) ג, (מלכיםֿא שלמה אמר וכן לרעהו,
לרע". טוב בין להבין עמך, את לשפוט באויבי 44)שומע

נתנה  "שהמלכות ח פרק רבתי כלה במסכת וראה ישראל.
טז, (משלי שנאמר ובצדקה, במשפט מעלות... בשלושים

כיסא". יכון בצדקה כי יב):

ה'תש"פ  תמוז י' חמישי יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
מהי 1) מצוה. מלחמת אלא אינה המלך, מלחמת שתחילת

זכר  ולאבד עממים, שבעה להחרים המצוה רשות. מלחמת
הירידה  איסור מצרים. בארץ לשכון לחזור האיסור עמלק,
לארץ  ישראל חכמי חיבת לארץ. לחוץ ישראל מארץ

בתוכה. ולהיקבר בה לחיות הזוכה ומעלת ישראל,

.‡È‡Â .‰ÂˆÓ ˙ÓÁÏÓ ‡l‡ ‰lÁz ÌÁÏ CÏn‰ ÔÈ‡≈«∆∆ƒ¿»¿ƒ»∆»ƒ¿∆∆ƒ¿»¿≈
ÌÈÓÓÚ ‰Ú·L ˙ÓÁÏÓ BÊ ?‰ÂˆÓ ˙ÓÁÏÓ ‡È‰ BÊ2 ƒƒ¿∆∆ƒ¿»ƒ¿∆∆ƒ¿»¬»ƒ

˜ÏÓÚ ˙ÓÁÏÓe3‡aL ¯ˆ „iÓ Ï‡¯OÈ ˙¯ÊÚÂ ƒ¿∆∆¬»≈¿∆¿«ƒ¿»≈ƒ««∆»
Ì‰ÈÏÚ4‡È‰Â ,˙eL¯‰ ˙ÓÁÏÓa ÌÁÏ CkŒ¯Á‡Â ; ¬≈∆¿««»ƒ¿»¿ƒ¿∆∆»¿¿ƒ

·ÈÁ¯‰Ï È„k ÌÈnÚ‰ ¯‡L ÌÚ ÌÁÏpL ‰ÓÁÏn‰«ƒ¿»»∆ƒ¿»ƒ¿»»«ƒ¿≈¿«¿ƒ
BÚÓLÂ B˙l„‚a ˙Ba¯‰Ïe Ï‡¯OÈ Ïe·b5. ¿ƒ¿»≈¿«¿ƒ¿À»¿»¿

והחוי 2) והפריזי, והכנעני, והאמורי, והגרגשי, החתי, והם:
ה"ד. בסמוך וראה א), ז, (דברים את 3)והיבוסי לאבד

ה"ה. בסמוך כמבואר "וכי 4)זרעו, ט) י, (במדבר ככתוב
אתכם". הצורר הצר על בארצכם מלחמה תבואו

אמרו:5) ב מד, ובסוטה בהם. מלהתגרות הגוים שיפחדו
לרווחה  דוד בית מלחמות חובה; - לכבש יהושע מלחמת
רשות. - ישראל) ארץ על להוסיפה צובה בארם (=שנלחם

.·˙eL¯ da ÏhÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ ,‰ÂˆÓ ˙ÓÁÏÓƒ¿∆∆ƒ¿»≈»ƒƒ…»¿
ÌÚ‰ ‰ÙBÎÂ ˙Ú ÏÎa BÓˆÚÓ ‡ˆBÈ ‡l‡ ,ÔÈcŒ˙Èa≈ƒ∆»≈≈«¿¿»≈¿∆»»

˙‡ˆÏ6˙‡ ‡ÈˆBÓ BÈ‡ ,˙eL¯‰ ˙ÓÁÏÓ Ï·‡ .ÌÚ‰ »≈¬»ƒ¿∆∆»¿≈ƒ∆»»
„Á‡Â ÌÈÚ·L ÏL ÔÈcŒ˙È· ÈtŒÏÚ ‡l‡ da7. »∆»«ƒ≈ƒ∆ƒ¿ƒ¿∆»

ה"ד.6) פ"ז, להלן מחופתה, וכלה מחדרו חתן אפילו
"אין 7) שם: שהודגש ומתוך ב. כ, שם וכן א. ב, סנהדרין

משמע, ואחד" שבעים של הרשות... למלחמת מוציאין
(כסףֿמשנה). ביתֿדין רשות צריך אינו מצוה שלמלחמת

.‚ı¯BÙe8C¯„ BÏ ˙BOÚÏ9ÔÈÁÓÓ ÔÈ‡Â10C¯„Â .B„Èa ≈«¬∆∆¿≈¿«ƒ¿»¿∆∆
¯eÚL dÏ ÔÈ‡ CÏn‰11.CÈ¯ˆ ‡e‰M ‰Ó ÈÙk ‡l‡ , «∆∆≈»ƒ∆»¿ƒ«∆»ƒ

ÈtÓ B‡ ‰Ê ÏL BÓ¯k ÈtÓ ÌÈÎ¯c‰ ÌwÚÓ BÈ‡≈¿«≈«¿»ƒƒ¿≈«¿∆∆ƒ¿≈
BzÓÁÏÓ ‰OBÚÂ ‰ÂLa CÏB‰ ‡l‡ ,‰Ê ÏL e‰„O12. »≈∆∆∆»≈¿»∆¿∆ƒ¿«¿

ושדות.8) כרמים של להלחם.9)גדרות בלכתם לחייליו,
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ולאורך.11)מעכבים.10) ב.12)לרוחב כ, סנהדרין
ב. ס, ובבבאֿקמא

.„ÌÈ¯Á‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ13ÔÈÓÓÚ ‰Ú·L14:¯Ó‡pL , ƒ¿«¬≈¿«¬ƒƒ¿»¬»ƒ∆∆¡«
‡ÏÂ Ô‰Ó „Á‡ B„ÈÏ ‡aL ÏÎÂ ."ÌÓÈ¯Áz Ì¯Á‰"«¬≈«¬ƒ≈¿…∆»¿»∆»≈∆¿…
Ïk ‰iÁ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙Œ‡Ïa ¯·BÚ - B‚¯‰¬»≈¿…«¬∆∆∆¡«…¿«∆»

Ì¯ÎÊ „·‡ ¯·Îe ."‰ÓL15. ¿»»¿»»«ƒ¿»

ולהשמיד.13) עבודה14ֿ)לאבד עיקר היו שהם "כיון
('ספר  מכפירתם" נלמד שלא כדי הראשון... ויסודה זרה
ש"אין  ה"א, פ"ו לקמן וראה קפז), עשה לרבינו, המצוות'
לשלום". לו שקוראים עד בעולם, אדם עם מלחמה עושים

האומות"15) כל את ובלבל אשור, מלך סנחריב עלה "כבר
"וכך  רבינו: כותב (שם) המצוות' וב'ספר מ"ד). פ"ד, (ידים
דוד, ע"י השמדתם שנשלמה עד (שהשמדנום), עשינו
ידועה  שאינה עד האומות, בין ונטמעה השארית ונתפזרה

עוד".

.‰˜ÏÓÚ ¯ÎÊ „a‡Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ ÔÎÂ16:¯Ó‡pL , ¿≈ƒ¿«¬≈¿«≈≈∆¬»≈∆∆¡«
„ÈÓz ¯kÊÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓe ."˜ÏÓÚ ¯ÎÊ ˙‡ ‰ÁÓz"ƒ¿∆∆≈∆¬»≈ƒ¿«¬≈ƒ¿…»ƒ

ÌÈÚ¯‰ ÂÈOÚÓ17B˙·È¯‡Â18B˙·È‡ ¯¯BÚÏ È„k19, «¬»»»ƒ«¬ƒ»¿≈¿≈≈»
ÈtÓ ."˜ÏÓÚ EÏ ‰OÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ" :¯Ó‡pL∆∆¡«»≈¬∆»»¿¬»≈ƒƒ

‰ta - "¯BÎÊ" :e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰20- "ÁkL˙ ‡Ï" , «¿»»¿»«∆…ƒ¿»
·la21.B˙‡OÂ B˙·È‡ ÁkLÏ ¯eÒ‡L , «≈∆»ƒ¿…«≈»¿ƒ¿»

הנקבות.16) ובין הזכרים הראשון 17)בין שהיה
ב) כד, (במדבר ככתוב ממצרים, בצאתם בישראל להתגרות
קרביא  "ריש אונקלוס: ומתרגם עמלק", גוים "ראשית

עמלקאה". הוה סתר,18)דישראל במקום ישיבתו
פתאומי. באופן ישראל על אליו.19)להתנפל שנאתנו

בפה.20) קריאה ב'ספרי'21)ע"י וכן א. יח, מגילה
קפט, עשה המצוות' וב'ספר רצו. אות כיֿתצא, פרשת
כשבא  הנביא שמואל עשה איך תראה, "הלא רבינו: מסיים
להרגם, ציוה ואח"כ תחלה, זכר שהוא זו: מצוה לקיים
עמלק  עשה אשר את "פקדתי ב): טו, (שמואלֿא אמרו והוא
לו  שיפתחו טרם מלחמה עושים אין בעמלק וגם לישראל".
(הובאו  הסמ"ג ולדעת ד. ה"א, פ"ו, לקמן כמבואר לשלום,
עד  נוהגת זו מצוה אין כאן) מיימוניות" ב"הגהות דבריו
בהניח  "והיה שנאמר: הארץ, כיבוש לאחר המשיח, ימות
פרשת  אולם עמלק". זכר את תמחה אויביך... מכל לך ה'...
גלויה  סתירה מהווה טו בשמואלֿא, הנזכרת עמלק מחיית

(רדב"ז). זו לדיעה

.ÂÈtŒÏÚ CÏna Ï‡¯OÈ ÔÈL·BkL ˙Bˆ¯‡‰ Ïk»»¬»∆¿ƒƒ¿»≈¿∆∆«ƒ
Œı¯‡k ‡È‰ È¯‰Â ,ÌÈa¯ Leak ‰Ê È¯‰ ,ÔÈcŒ˙È·≈ƒ¬≈∆ƒ«ƒ«¬≈ƒ¿∆∆

¯·c ÏÎÏ ÚLB‰È L·kL Ï‡¯OÈ22eL·kL ,‡e‰Â . ƒ¿»≈∆»«¿À«¿»»»¿∆»¿
‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰ Ï‡¯OÈŒı¯‡ Ïk Leak ¯Á‡23. ««ƒ»∆∆ƒ¿»≈»¬»«»

"כל 22) כד) יא, (דברים שנאמר נא, אות עקב, פרשת 'ספרי'
על  ללמד אם יהיה", לכם בו רגלכם כף תדרוך אשר המקום
והלבנון  "מהמדבר ד) א, (יהושע נאמר כבר הרי א"י, תחומי
מן  חוץ שתכבשו מקום כל אלא - גבולכם" יהיה הזה...
נוהגות  שמצוות ומניין שלכם... הוא הרי האלו, המקומות

"יהיה". להלן ונאמר "יהיה", כאן נאמר דן: אתה הרי שם?
אבל  נוהגות. מצוות כאן אף שם, נוהגות מצוות להלן מה
שהלכו  שבט או משפחה או מישראל, יחיד שכבש ארצות
לאברהם, שניתנה הארץ מן אפילו מקום, לעצמם וכבשו
רבינו  (כלשון המצוות" כל בו שינהגו כדי א"י נקרא "אינו
"כיבוש  א) מז, (גיטין אמרו וכן ה"ב). פ"א, תרומות בהל'

כיבוש". שמו אין - כבש 23)יחיד מה "מפני שם, 'ספרי'
אמרו, שם? נוהגות מצוות ואין צובה, וארם נהרים ארם דוד
לארץ, משתכבשו אמרה: התורה כתורה, שלא עשה דוד
חזר  אלא כן, עשה לא הוא לארץ. חוץ לכבוש רשאים תהיו
לא  לירושלים סמוך שהיה היבוסי, ...ואת נהרים ארם וכבש
שלך  (=היכל) לפלטירים סמוך הקב"ה לו ...אמר הוריש.
וכו'. נהרים" ארם ומכבש חוזר אתה האיך הורשת, לא

ה"ג. פ"א, תרומות הל' והשווה

.ÊÔÓ .ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó ıeÁ ,ÌÏBÚ‰ ÏÎa ÔkLÏ ¯zÓeÀ»ƒ¿…¿»»»≈∆∆ƒ¿»ƒƒ
ÏB„b‰ Ìi‰24·¯Ún‰ „ÚÂ25ÏÚ ‰Ò¯t ˙B‡ÓŒÚa¯‡ , «»«»¿«««¬»«¿«≈«¿»«

Lek ı¯‡ „‚k ,‰Ò¯t ˙B‡ÓŒÚa¯‡26„‚Îe «¿«≈«¿»¿∆∆∆∆¿∆∆
¯a„n‰27‰LÏLa .da ·MÈ˙‰Ï ¯eÒ‡ Ïk‰ - «ƒ¿»«…»¿ƒ¿«≈»ƒ¿»

‰¯È‰Ê‰ ˙BÓB˜ÓÌÈ¯ˆÓÏ ·eLÏ ‡lL ‰¯B˙28. ¿ƒ¿ƒ»»∆…»¿ƒ¿»ƒ
‡Ï" ;"„BÚ ‰f‰ C¯ca ·eLÏ ÔeÙÒ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«……ƒ»«∆∆«∆…
„Ú „BÚ Ì˙‡¯Ï eÙÒ˙ ‡Ï" ;"d˙‡¯Ï „BÚ ÛÈÒ…̇ƒƒ¿…»……ƒƒ¿…»«

¯eq‡‰ ÏÏÎa ‡i¯cÒkÏ‡Â ."ÌÏBÚ29. »¿«∆¿«¿¿ƒ»ƒ¿«»ƒ

התיכון.24) הים הגדול 25)הוא הים תימן: בכת"י
הנזכרת 26)המערבי. וכוש שבאפריקה, אתיופיה היא

אומר  הכתוב וכן מצרים, אצל ערב בדרום היא בתנ"ך
שממה, לחרבות... מצרים ארץ את "ונתתי י) כט, (יחזקאל
טז) כא, הימיםֿב, (בדברי וכן כוש", גבול ועד סונה ממגדל

כושים". ידי על אשר והערבים השטח 27)"הפלשתים כל
נחשב  הכל המדבר, וכנגד כוש, לארץ המקביל הים, מן
ארבע  היא מצרים "ארץ א) י, (תענית אמרו וכן מצרים.
'שמות  במדרש וראה פרסה". מאות ארבע על פרסה מאות
תחומנו, כאן עד אומרים "המצריים ב: אות י פרשה רבה'

וכו'. תחומנו" כאן עד אומרים ירושלמי 28)והכושים
ה"א. פ"ה, של 29)סוכה אלכסנדריא אנשי ב. נא, סוכה

לא  תורה: שאמרה מה על שעברו על ונהרגו, נענשו מצרים
מצרים  בכלל שהיא הרי עוד, הזה בדרך לשוב  תוסיפון

(כסףֿמשנה).

.Á‰¯BÁÒÏ ÌÈ¯ˆÓŒı¯‡Ï ¯ÊÁÏ ¯zÓ30 À»«¬…¿∆∆ƒ¿«ƒƒ¿»
‡ÈËÓ˜¯ÙÏÂ31˙B¯Á‡ ˙Bˆ¯‡ LaÎÏÂ32¯eÒ‡ ÔÈ‡Â , ¿ƒ¿«¿«¿»¿ƒ¿¬»¬≈¿≈»

‰Ê Â‡Ï ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â .ÌL ÚwzL‰Ï ‡l‡33˙ÚaL , ∆»¿ƒ¿«≈«»¿≈ƒ«»∆∆¿≈
‡e‰ ¯zÓ ‰ÒÈk‰34ÚwzL‰Ïe ·LÈÏ ·LÁÈ Ì‡Â . «¿ƒ»À»¿ƒ«¿…≈≈¿ƒ¿«≈«

‰OÚÓ Ba ÔÈ‡ ,ÌL35L·k Ì‡L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ . »≈«¬∆¿≈»∆ƒ∆ƒ»«
‡È‰L ,ÔÈcŒ˙È· ÈtŒÏÚ Ï‡¯OÈ CÏÓ ÌÈ¯ˆÓŒı¯‡∆∆ƒ¿«ƒ∆∆ƒ¿»≈«ƒ≈ƒ∆ƒ
B‡ ,ÌÈ„ÈÁÈ dÏ ·eLÏ ‡l‡ ‰¯È‰Ê‰ ‡ÏÂ ;˙¯zÓÀ∆∆¿…ƒ¿ƒ»∆»»»¿ƒƒ
‰ÈOÚnL ÈtÓ ,Ì"ekÚ „Èa ‡È‰Â da ÔkLÏƒ¿…»¿ƒ¿««ƒ¿≈∆«¬∆»
‰OÚÓk" :¯Ó‡pL ,˙Bˆ¯‡‰ ÏkÓ ¯˙BÈ ÔÈÏ˜Ï˜Ó¿À¿»ƒ≈ƒ»»¬»∆∆¡«¿«¬≈

"ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡36. ∆∆ƒ¿«ƒ

שונות.30) סחורות וממכר מקח בלשון 31)לשם סחורה,
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יונתן: מתרגם טז) כג, (בראשית לסוחר" "עובר יוונית.
פרקמטיא. בכל פ"י,32)מתקבלין סנהדרין ירושלמי

לבסוף.33)ה"ח. נשתקע אם לא 34)אפילו שעדיין
(לעיל 35)נשתקע. מעשה בו שאין לאו על לוקים ואין

רבינו  מדברי שמשמע ואע"פ ה"ב). פי"ח, סנהדרין הל'
נשתקע  זאת בכל עלֿכלֿפנים, איסור ישנו נשתקע שאם
רופא  בהיותו המלכות, פי על היה אנוס כי במצרים, רבינו
ומתנצל: מעיד (הרדב"ז) הוא אף (רדב"ז). ולשרים למלך
וללמדה, תורה ללמוד מרובה זמן שם נתיישבתי אני וגם
וכדאי  לירושלים. באתי ושוב מותר, וזה ישיבה, שם וקבעתי
ופרח" "כפתור בספרו מעיד הפרחי, אשתורי שרבי להעיר,
בה: ומסיים באגרת, שמו חותם היה שרבינו ה, פרק
לשלושת  והכוונה לאוין". שלשה יום בכל העובר "הכותב,
מכאן, למצרים. תשוב לא תורה הזהירה בם הפסוקים

במצרים. ישיבתו לו היתה בעיניו ב'תורת 36)שקשה
היתה  שלא "מנין אמרו: ח', פרשתא אחרי, פרשת  כהנים'
המצריים? מן יותר מעשיהם שהתעיבו באומות אומה

וגו'. מצרים" ארץ כמעשה תלמודֿלומר:

.Ëı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ Ï‡¯OÈŒı¯‡Ó ˙‡ˆÏ ¯eÒ‡»»≈≈∆∆ƒ¿»≈¿»»»∆
ÌÏBÚÏ37‰¯Bz „ÓÏÏ ‡l‡ ,38‰M‡ ‡OÏ B‡ ,39B‡ , ¿»∆»ƒ¿…»ƒ»ƒ»
ÏÈv‰Ï40ı¯‡Ï ¯ÊÁÈÂ ;Ì"ekÚ‰ ÔÓ41‡e‰ ‡ˆBÈ ÔÎÂ . ¿«ƒƒ»«¿«¬…»»∆¿≈≈

‰¯BÁÒÏ42ÔkLÏ Ï·‡ ;43,¯eÒ‡ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ƒ¿»¬»ƒ¿…¿»»»∆»
¯È„ ‰ÂL ‰OÚpL „Ú ·Ú¯‰ ÌL ˜ÊÁ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡∆»ƒ≈»«»»»»«∆«¬»»∆ƒ»

ÔÈ¯È„ ÈLa ÔÈhÁ44?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .45eÈ‰Lk ƒƒƒ¿≈ƒ»ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»
,ÏBÊa ˙B¯t‰ Ì‡ Ï·‡ ,¯˜Èa ˙B¯t‰Â ˙BÈeˆÓ ˙BÚn‰«»¿¿«≈¿…∆¬»ƒ«≈¿
‰Ëe¯Ù ‰„·‡Â ,¯kzOÈ ‰n· ‡ÏÂ ˙BÚÓ ‡ˆÓÈ ‡ÏÂ¿…ƒ¿»»¿…«∆ƒ¿«≈¿»¿»¿»

ÁÂ¯ Ba ‡ˆÓiL ÌB˜Ó ÏÎÏ ‡ˆÈ - ÒÈk‰ ÔÓ46. ƒ«ƒ≈≈¿»»∆ƒ¿»∆«
,˙e„ÈÒÁ ˙cÓ dÈ‡ - ˙‡ˆÏ ¯znL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆À»»≈≈»ƒ«¬ƒ

eÈ‰ ¯Bc‰ ÈÏB„‚ ÈL ,ÔBÈÏÎÂ ÔBÏÁÓ È¯‰L47ÈtÓe , ∆¬≈«¿¿ƒ¿¿≈¿≈«»ƒ¿≈
e‡ˆÈ ‰ÏB„‚ ‰¯ˆ48ÌB˜nÏ ‰ÈÏÎ e·iÁ˙Â ,49. »»¿»»¿¿ƒ¿«¿¿»»«»

צא,37) לבבאֿבתרא (רשב"ם המצוות מן עצמו שמפקיע
שמביא 38)א). התלמוד גדול כי גדולה, מצוה שהיא

תורה). ללמוד ד"ה שם וב'תוספות' א. יג, (ע"ז מעשה לידי
ללמוד  לצאת לו מותר שילמדהו, מי בארץ יש אם ואפילו
שם). (גמרא מכל" ללמוד זוכה אדם שאין "לפי בחו"ל,

הי"ד. פ"ג, אבל הל' לעיל חשיבות 39)והשווה בגלל
לשבת  בראה תהו "לא יח) מה, (ישעיה בה שנאמר המצוה,

שם). ('תוספות' שם).40)יצרה" (גמרא ממונו
אפילו 41) לחזור, דעתו אין אם אבל לחזור. דעתו שתהא

שלא  א קיא, בכתובות כמבואר לצאת, לו אסור אשה לישא
מפני  ובודאי יבמתו, את לישא לחו"ל לצאת ליבם התירו
כמבואר  לו, מותר לחזור בדעתו כי לחזור, דעתו היתה שלא
תורה  ללמוד ד"ה: שם ה'תוספות' הוכיחו וכן א. יג, בע"ז

להרוויח,42)(כסףֿמשנה). שהיוצא א, יד, קטן מועד
רשאי  לאכול, מה לו אין אם ובוודאי למזונות, כיוצא דינו

איתן). (יד בסמוך כמבואר לצאת שלא 43)הוא בקביעות,
לחזור. "אלאֿאםֿכן 44)עלֿמנת א: צא, בבאֿבתרא

ארבעה  הוא הרגיל שהמחיר וידוע בסלע", סאתיים עמדו
המחיר  הוקיר שאם הרי ב), פב, (עירובין בסלע סאין

(כסףֿמשנה). חזק רעב זה הרי - לא 45)בכפליים שאם

לצאת. לו אסור - כפליים המחיר עמ'46)עלה שם ב"ב
סאין  ארבע כשעמדו זוכר, שהוא המעיד יוחנן, כרבי ב.
מחוסר  בטבריא, רעב נפוחי רבים והיו (=בזול) בסלע קמח

לחם. בו לקנות היו.47)איסר הדור שחזק 48)פרנסי
א. א, רות במגילת ככתוב בארץ, בבאֿבתרא 49)הרעב

ע"א. שם

.ÈŒı¯‡ ÈÓeÁz ÏÚ ÔÈ˜MÓ eÈ‰ ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„b¿≈«¬»ƒ»¿«¿ƒ«¿≈∆∆
Ï‡¯OÈ50‰È·‡ ÔÈ˜MÓe ,51d¯ÙÚ ÏÚ ÔÈÏbÏb˙Óe52. ƒ¿»≈¿«¿ƒ¬»∆»ƒ¿«¿¿ƒ«¬»»

˙‡Â ,‰È·‡ ˙‡ EÈ„·Ú eˆ¯ Èk" :¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ¿≈≈ƒ»¬»∆∆¬»∆»¿∆
."eÁÈ d¯ÙÚ¬»»¿…≈

תחומה.50) לתחילת והגיעו א"י אדמת על רגלם כשדרכה
(=סלעים)51) כיפי מנשק היה אבא "רבי א: קיב, כתובות

ב  עו, בגיטין כמבואר א"י, תחומי תחילת והיתה דעכֹו",
לחו"ל, שחזרו מחבריהם, נפרדים בארץ התלמידים כשהיו
אסור  ואילך ומשם שם, עד ליוום כי בעכו, מהם נפטרים היו
לארץ. חוץ - והלאה שמעכו לצאת, א"י לתלמידי היה

שלח,52) פ' תנחומא במדרש וראה ב. עמ' שם כתובות
הגדול  חנינא רבי "כשעלה א: עמ' שם ב'תוספות' הובא
כיון  אבנים... שוקל והיה לא"י, נכנס אם לידע ביקש מבבל,
מנשקן  והיה א"י, אבני אלא אלו אין אמר: כבידות, שמצאן

הז  הפסוק את עליהן אבניה.וקרא את עבדיך רצו כי ה:
ה"ז. פ"ד, שביעית ירושלמי והשווה

.‡ÈÌÈÓÎÁ e¯Ó‡53- Ï‡¯OÈŒı¯‡a ÔÎBM‰ Ïk : »¿¬»ƒ»«≈¿∆∆ƒ¿»≈
,È˙ÈÏÁ ÔÎL ¯Ó‡È Ï·e" :¯Ó‡pL ,ÔÈÏeÁÓ ÂÈ˙BBÚ¬»¿ƒ∆∆¡««…«»≈»ƒƒ

"ÔBÚ ‡O da ·Li‰ ÌÚ‰54Úa¯‡ da CÏ‰ elÙ‡ . »»«≈»¿À»¬ƒ»«»«¿«
da ¯e·w‰ ÔÎÂ .‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ ‰ÎBÊ ,˙Bn‡55- «∆¿«≈»»«»¿≈«»»

‰¯tk ÁaÊÓ ,Ba ‡e‰L ÌB˜n‰ el‡Îe ,BÏ ¯tk˙56, ƒ¿«∆¿ƒ«»∆ƒ¿««»»
˙eÚ¯Ù·e ."BnÚ B˙Ó„‡ ¯tÎÂ" :¯Ó‡pL57‡e‰ ∆∆¡«¿ƒ∆«¿»«¿À¿»

‰‡ÓË ‰Ó„‡ ÏÚ" :¯ÓB‡58‰ÓB„ BÈ‡Â ."˙eÓz ≈«¬»»¿≈»»¿≈∆
ÌÈiÁÓ BzËÏB˜59B˙BÓ ¯Á‡ BzËÏB˜Ï60ŒÏÚŒÛ‡Â ; «¿≈«ƒ¿«¿««¿««

ÌLÏ Ì‰È˙Ó ÌÈÎÈÏBÓ eÈ‰ ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„b ÔÎŒÈt61. ƒ≈¿≈«¬»ƒ»ƒƒ≈≈∆¿»
˜Ècv‰ ÛÒBÈÂ eÈ·‡ ·˜ÚiÓ „ÓÏe ‡ˆ62. ≈¿«ƒ«¬…»ƒ¿≈««ƒ

א.53) קיא, לומר 54)כתובות יתרעם אל רש"י: ומפרש
עוון. נשואי כולם כי לי, ונקבר 55)צר בחוץֿלארץ שמת

כהן 57)שם.56)בארץ. אמציה את הוכיח כשהנביא
קשות. עליו וניבא אל, שהיא 58)בית לחו"ל, הכוונה

טמאה. בה.59)אדמה ונפטר בארץ שמת 60)שחי
מת  שסוףֿסוף בא"י, לקבורה ארונו והעבירו בחוץֿלארץ

(שם). טמאה אדמה א.61)על כה, קטן ובמועד שם,
למרות 62) לקבורה, לא"י עצמותיהם להעביר שביקשו

אמרו: ה"ג) פי"ב, (כתובות ובירושלמי בחוץֿלארץ. שמתו
מתים  עם ארונות ראו ברחוב, מטיילים היו אלעזר ורבי רבה
קורא  אני אלו, הועילו מה רבה: אמר מחוץֿלארץ, באים
בחייכם  - לתועבה שמתם ונחלתי ז): ב, (ירמיה עליהם
את  ותטמאו ותבואו בה); לדור באתם ולא בה (=שמאסתם
שמגיעים  כיון אלעזר, רבי לו אמר במיתתכם. – ארצי
וכתיב: ארונם, על ומניחים עפר גוש נוטלים היו לארץ,
מכאן  - מיימוניות" ב"הגהות והעירו עמו. אדמתו וכפר
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בחוץֿלארץ. המתים על א"י עפר להניח שנהגו למה סמך,
א. סעיף שסג, סי' יו"ד בשו"ע זה מנהג וראה

.·È¯ÈÚa elÙ‡ Ï‡¯OÈŒı¯‡a Ì„‡ ¯e„È ÌÏBÚÏ¿»»»»¿∆∆ƒ¿»≈¬ƒ¿ƒ
¯ÈÚa elÙ‡Â ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ¯e„È Ï‡Â ,Ì"ekÚ da¯L∆À»«¿«»¿»»»∆«¬ƒ¿ƒ
el‡k ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ ‡ˆBi‰ ÏkL ;Ï‡¯OÈ da¯L∆À»ƒ¿»≈∆»«≈¿»»»∆¿ƒ
ÌBi‰ ÈeL¯‚ Èk" :¯Ó‡pL ,‰¯Ê ‰„B·Ú „·BÚ≈¬»»»∆∆¡«ƒ≈¿ƒ«
ÌÈ‰Ï‡ „·Ú CÏ ¯Ó‡Ï '‰ ˙ÏÁa ÁtzÒ‰Ó≈ƒ¿«≈«¿«¬«≈…≈¬…¡…ƒ

"ÌÈ¯Á‡63˙Ó„‡ Ï‡Â" :¯ÓB‡ ‡e‰ ˙BiÚ¯Ù·e . ¬≈ƒ¿À¿»À≈¿∆«¿«
ı¯‡‰Ó ˙‡ˆÏ ¯eÒ‡L ÌLk ."e‡·È ‡Ï Ï‡¯OÈƒ¿»≈…»…¿≈∆»»≈≈»»∆
¯‡LÏ Ï·aÓ ˙‡ˆÏ ¯eÒ‡ Ck ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ¿»»»∆»»»≈ƒ»∆ƒ¿»

"eÈ‰È ‰nLÂ e‡·eÈ ‰Ï·a" :¯Ó‡pL ,˙Bˆ¯‡‰64. »¬»∆∆¡«»∆»»¿»»ƒ¿

לו 63) אמר מי "וכי שם: מסיימת והברייתא ב. קי, כתובות
הדר  כל לך: לומר אלא אחרים? אלהים עבוד לך לדוד,
בהר, פרשת כהנים' ב'תורת וראה ע"ז". עובד כאילו בחו"ל,
ע"ז". עובד כאילו - לחו"ל היוצא "כל ה"ד: ה, פרשתא

כל64) אמרו: ב קי, ושם א. קיא, לא"י שם מבבל העולה
יום  עד יהיו, ושמה יובאו בבלה שנאמר: בעשה, עובר -
רבינו  כוונת הכסףֿמשנה, ולדעת ה'. נאום אותם פקדי
מפרש: א קיא, שם ורש"י לא"י. אפילו - ארצות" ל"שאר
תורה  המרביצות ישיבות שם שיש לפי מבבל, לצאת אסור
זה  פסוק כי יובאו", "בבלה הפסוק: את מזכיר ואינו תמיד,
הגמרא  וכדיחוי באנשים, ולא המקדש בכלי אלא מדבר אינו
מבבל  לעלות משתדל שהיה זירא, רבי של בטעמו שם,
מהפסוק  זו עליה האוסר יהודה רב של לדעתו בניגוד לא"י,
אליה  לעלות מותר בא"י, ישיבות שיש בזמן זה, ולפי הנ"ל.

מבבל. אפילו

ה'תש"פ  תמוז י"א שישי יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
לשלום 1) שיקראו עד בעולם, מלחמה שום עושים שאין

עד  העמים לשבעת יהושע ששלח כתבים שלושה תחילה.
איסור  שלום. בקריאת ומואב עמון דין לארץ. נכנס שלא
דברים  שהוא. ערך דבר כל והשחתת מאכל, אילן קציצת
לצבא, מיוחדות ומצוות צבא, במחנה חכמים שפטרום

קדוש. כמחנה

.‡ÔÈ‡¯BwL „Ú ÌÏBÚa Ì„‡ ÌÚ ‰ÓÁÏÓ ÔÈOBÚ ÔÈ‡≈ƒƒ¿»»ƒ»»»»«∆¿ƒ
˙eL¯‰ ˙ÓÁÏÓ „Á‡ ,ÌBÏL BÏ2˙ÓÁÏÓ „Á‡Â , »∆»ƒ¿∆∆»¿¿∆»ƒ¿∆∆

‰ÂˆÓ3¯ÈÚ Ï‡ ·¯˜˙ Èk" :¯Ó‡pL ,4,‰ÈÏÚ ÌÁl‰Ï ƒ¿»∆∆¡«ƒƒ¿«∆ƒ¿ƒ»≈»∆»
"ÌBÏLÏ ‰ÈÏ‡ ˙‡¯˜Â5Ú·L eÏa˜Â eÓÈÏL‰ Ì‡ . ¿»»»≈∆»¿»ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿∆«

Ô‰ÈÏÚ Á È· eeËˆpL ˙BˆÓ6Ô‰Ó ÔÈ‚¯B‰ ÔÈ‡ - ƒ¿∆ƒ¿«¿≈…«¬≈∆≈¿ƒ≈∆
‰ÓL7ÒÓÏ EÏ eÈ‰È" :¯Ó‡pL ,ÒÓÏ Ô‰ È¯‰Â , ¿»»«¬≈≈»«∆∆¡«ƒ¿¿»«

ÏÚ eÏa˜ ."Ee„·ÚÂB‡ ,˙e„·Ú‰ eÏa˜ ‡ÏÂ Òn‰ Ì‰È «¬»ƒ¿¬≈∆««¿…ƒ¿»«¿
,Ì‰Ï ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - Òn‰ eÏa˜ ‡ÏÂ ˙e„·Ú‰ eÏawL∆ƒ¿»«¿¿…ƒ¿««≈¿ƒ»∆

Ì‰ÈL eÏa˜iL „Ú8eÈ‰iL ,‡e‰ eÏa˜iL ˙e„·Ú‰Â . «∆¿«¿¿≈∆¿»«¿∆¿«¿∆ƒ¿
,Ï‡¯OÈa L‡¯ eÓÈ¯È ‡ÏÂ ,‰hÓÏ ÌÈÏÙLe ÌÈÊ·ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«»¿…»ƒ…¿ƒ¿»≈

Ì„È ˙Áz ÌÈLe·Î eÈ‰È ‡l‡9Ï‡¯OÈ ÏÚ epÓ˙È ‡ÏÂ . ∆»ƒ¿¿ƒ««»»¿…ƒ¿««ƒ¿»≈
ÌÈÎeÓ eÈ‰iL - eÏa˜iL Òn‰Â .ÌÏBÚaL ¯·c ÌeLÏ¿»»∆»»¿««∆¿«¿∆ƒ¿»ƒ

˙BÓBÁ‰ ÔÈa ÔB‚k ,ÌBÓÓe ÌÙe‚a CÏn‰ ˙„B·ÚÏ10 «¬««∆∆¿»»»¿ƒ¿««
,B· ‡ˆBiÎÂ CÏn‰ ÔBÓ¯‡ ÔÈ·e ˙B„eˆn‰ ˜ÊÁÂ¿…∆«¿ƒ¿««¿«∆∆¿«≈
‰ÓÏL CÏn‰ ‰ÏÚ‰ ¯L‡ Òn‰ ¯·„ ‰ÊÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿∆¿«««¬∆∆¡»«∆∆¿……
˙ÓBÁ ˙‡Â ‡Bln‰ ˙‡Â B˙Èa ˙‡Â '‰ ˙Èa ˙‡ ˙B·Ïƒ¿∆≈¿∆≈¿∆«ƒ¿≈«
eÈ‰ ¯L‡ ˙BkÒn‰ È¯Ú Ïk ˙‡Â ...ÌÈÏLe¯È¿»»ƒ¿≈»»≈«ƒ¿¿¬∆»
ÌÏÚiÂ ...È¯Ó‡‰ ÔÓ ¯˙Bp‰ ÌÚ‰ Ïk ...‰ÓÏLÏƒ¿……»»»«»ƒ»¡…ƒ««¬≈
‡Ï Ï‡¯OÈ ÈaÓe .‰f‰ ÌBi‰ „Ú „·Ú ÒÓÏ ‰ÓÏL¿……¿«…≈«««∆ƒ¿≈ƒ¿»≈…
ÂÈ„·ÚÂ ‰ÓÁÏn‰ ÈL‡ Ì‰ Èk ,„·Ú ‰ÓÏL Ô˙»«¿……»∆ƒ≈«¿≈«ƒ¿»»«¬»»

."ÂÈL¯Ùe BaÎ¯ È¯OÂ ÂÈLÈÏLÂ ÂÈ¯OÂ¿»»¿»ƒ»¿»≈ƒ¿»»»

ישראל.2) גבול להרחיב כדי האומות, בשאר שהיא
לעיל 3) כמבואר עמלק, ומלחמת עממים בשבעה שהיא

ה"א. שבעה 4)פ"ה, של עיר אפילו במשמע, עיר וכל
מלך  לסיחון לשלום שקרא רבינו במשה מצינו וכן עממים,
ובוודאי  כו), ב, דברים (ראה העמים משבעת שהוא האמורי,
נשמה  כל תחיה לא - ה'לאֿתעשה' על משה עבר לא
יג: אות פ"ה, דברים רבה' וב'מדרש א). כ, לדברים (רמב"ן
לא  הולכים, שיהו מלחמה כל גזירתך, מקיים שאני "חייך

בשלום". אלא פותחים שם,5)יהו לתורה רש"י אבל
וראה  רשות, במלחמת אלא מדבר אינו הכתוב שכל מפרש

שם. מזרחי אליהו רבי פ"ט,6)בפירוש לקמן מנויות והן
מעכבת 7)ה"א. מצוות שבע קבלת אין הראב"ד, ולדעת

הורגים  אין - המצוות קיבלו לא ואפילו הרשות, במלחמת
הם  רחוקות בערים שהרי עמהם, ומשלימים נשמה, מהם

מה  אותנו. יחטיאו ולא מצוה יושבים, במלחמת ֿשאיןֿכן
בהם, מעכבת מצוות קבלת שבא"י, העמים כלפי המכוונת
וראה  אותנו. יחטיאו שלא אותם, מחרימים יקבלו לא ואם

יב. אות ר.8)בסמוך אות שופטים, ושיוכל 9)'ספרי'
לו  ונותן מימיו, ולשאוב עציו לחטוב מהם ליקח ישראל כל

יא). כ, לדברים (רמב"ן הראוי ירושלים,10)שכרו חומות
הבא. בכתוב כמפורש

.·B‡ ÌBÓÓ ÈˆÁ ÁwiL Ì‰nÚ ˙B˙‰Ï CÏnÏ LÈÂ¿≈«∆∆¿«¿ƒ»∆∆ƒ«¬ƒ»»
ÁÈpÈÂ ÔÈÏËÏhÓ‰ B‡ ,ÔÈÏËÏhÓ‰ Ïk ÁÈpÈÂ ˙BÚ˜¯w‰««¿»¿«ƒ«»«¿«¿¿ƒ«¿«¿¿ƒ¿«ƒ«

˙BÚ˜¯w‰11.‰˙iM ‰Ó ÈÙk , ««¿»¿ƒ«∆«¿∆

ממונם".11) "חצי של הפירוש זהו

.‚eÓÈÏL‰L ¯Á‡ Ì‰Ï ·fÎÏe Ì˙È¯·a ¯wLÏ ¯eÒ‡Â¿»¿«≈ƒ¿ƒ»¿«≈»∆««∆ƒ¿ƒ
˙BˆÓ Ú·L eÏa˜Â12. ¿ƒ¿∆«ƒ¿

ואם 12) יהרגום, שלא והבטיחום לשלום, להם קראו שהרי
סוף  בסמוך (ראה השם חילול בזה יש בהבטחתם, ימעלו
ההורגם  נמצא דמם, לנו התירה לא שהתורה גם ומה ה"ה),

ורוצח. דמים שופך הוא

.„Ú·L eÏa˜ ‡ÏÂ eÓÈÏL‰L B‡ ,eÓÈÏL‰ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…ƒ¿ƒ∆ƒ¿ƒ¿…ƒ¿∆«
ÌÈ¯Îf‰ Ïk ÔÈ‚¯B‰Â ‰ÓÁÏÓ Ì‰nÚ ÔÈOBÚ - ˙BˆÓƒ¿ƒƒ»∆ƒ¿»»¿¿ƒ»«¿»ƒ

ÌÈÏB„b‰13ÔÈ‚¯B‰ ÔÈ‡Â .ÌtËÂ ÌBÓÓ Ïk ÔÈÊÊB·e , «¿ƒ¿ƒ»»»¿«»¿≈¿ƒ
"Ûh‰Â ÌÈLp‰" :¯Ó‡pL ,ÔË˜ ‡ÏÂ ‰M‡14ÛË ‰Ê - ƒ»¿…»»∆∆¡««»ƒ¿««∆«
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÌÈ¯ÎÊ ÏL15˙ÓÁÏÓa ∆¿»ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿∆∆

ÔÈÓÓÚ ‰Ú·L Ï·‡ ,˙Bn‡‰ ¯‡L ÌÚ ‡e‰L ˙eL¯‰»¿∆ƒ¿»»À¬»ƒ¿»¬»ƒ
,‰ÓL Ì‰Ó ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡ - eÓÈÏL‰ ‡lL ˜ÏÓÚÂ«¬»≈∆…ƒ¿ƒ≈«ƒƒ≈∆¿»»
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...ÌÈnÚ‰ È¯ÚÓ ˜¯ .'B‚Â ÏÎÏ ‰OÚz Ôk" :¯Ó‡pL∆∆¡«≈«¬∆¿»¿«≈»≈»«ƒ
Úa ¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ ,"‰ÓL Ïk ‰iÁ˙ ‡Ï:˜ÏÓ …¿«∆»¿»»¿≈≈«¬»≈

"˜ÏÓÚ ¯ÎÊ ˙‡ ‰ÁÓz"16‡l‡ ¯a„Ó BÈ‡L ÔÈpÓe . ƒ¿∆∆≈∆¬»≈ƒ«ƒ∆≈¿«≈∆»
¯L‡ ¯ÈÚ ‰˙È‰ ‡Ï" :¯Ó‡pL ?eÓÈÏL‰ ‡lL el‡a¿≈∆…ƒ¿ƒ∆∆¡«…»¿»ƒ¬∆
,ÔBÚ·‚ È·LÈ ÈeÁ‰ ÈzÏa Ï‡¯OÈ Èa Ï‡ ‰ÓÈÏL‰ƒ¿ƒ»∆¿≈ƒ¿»≈ƒ¿ƒ«ƒƒ¿≈ƒ¿
˜fÁÏ ‰˙È‰ '‰ ˙‡Ó Èk .‰ÓÁÏn· eÁ˜Ï Ïk‰ ˙‡∆«…»¿«ƒ¿»»ƒ≈≈»¿»¿«≈
ÔÚÓÏ Ï‡¯OÈ ˙‡ ‰ÓÁÏn‰ ˙‡¯˜Ï ÌaÏ ˙‡∆ƒ»ƒ¿««ƒ¿»»∆ƒ¿»≈¿««
‡ÏÂ ÌBÏLÏ Ì‰Ï eÁÏML ,ÏÏkÓ ;"ÌÓÈ¯Á‰«¬ƒ»ƒ¿»∆»¿»∆¿»¿…

eÏa˜17. ƒ¿

הערים 13) תושבי האומות, שאר שאפילו רבינו, סובר
בני  מצוות שבע לקבל מוכרחות ישראל, מגבול הרחוקות
ואם  בארצותיהן, ולדור אותן לכבוש באים אנו שהרי נח,
ו  אות לעיל הבאנו וכבר אותנו, יחטיאו בכפירתן ישארו

בזה. הראב"ד וכל 14)דעת ..."והבהמה הכתוב: וסיום
לך". תבוז בעיר... יהיה הנשים 15)אשר שמשאירים

שלא 16)והטף. עמלק", "זכר ב כא, בבבאֿבתרא ופירשו
אומר  והכתוב נהרגות, הנקבות ואפילו זכרון לו ישאר
עד  מאיש והמתה עמלק... את והכית "לך ג) טו, (שמואלֿא
פ' ובמכילתא וגו'. שה" ועד משור יונק, ועד מעולל אשה,
בכסא  המקום נשבע - יֿה כס על יד "כי דרשו: בשלח,
השמים  כל תחת לעמלק, ונכד נין אני מניח אם שלו, כבוד
עמלק". של זו רחל עמלק, של זה גמל אומרים יהו שלא -

אמרו 17) וכן עמהם. משלימים היו - קיבלו שאם ומכאן,
ככל  לעשות אתכם ילמדו לא אשר "למען ב) לה, (סוטה
היו  בתשובה חוזרים היו שאם למדת, הא - תועבותם
אלא  זה שאין מפרש, שם רש"י אולם אותם". מקבלים
בתוך  ביושבות אבל בחוץֿלארץ, היושבות אומות לשבע
דחה  וכבר עושות. הן יראה שמחמת מקבלים, אין - הארץ
בערי  מדבר הכתוב שהרי זו, דיעה י) כ, (דברים הרמב"ן
אשר  למען ומדגיש: נחלה, לך נותן ה' אשר האלה, העמים
נהרגין, אין - תשובה עשו שאם ומכאן אתכם, ילמדו לא

רב. אות שם, ה'ספרי' כדרשת

.‰ÚLB‰È ÁÏL ÌÈ·˙Î ‰LÏL18ÒÎ ‡lL „Ú ¿»¿»ƒ»«¿À««∆…ƒ¿«
,Á¯·Ï ‰ˆB¯L ÈÓ - Ì‰Ï ÁÏL ÔBL‡¯‰ :ı¯‡Ï»»∆»ƒ»«»∆ƒ∆∆ƒ¿…«

¯ÊÁÂ .Á¯·È19.ÌÈÏLÈ ,ÌÈÏL‰Ï ‰ˆB¯L ÈÓ :ÁÏLÂ ƒ¿«¿»«¿»«ƒ∆∆¿«¿ƒ«¿ƒ
.‰OÚÈ ,‰ÓÁÏÓ ˙BOÚÏ ‰ˆB¯L ÈÓ :ÁÏLÂ ¯ÊÁÂ¿»«¿»«ƒ∆∆«¬ƒ¿»»«¬∆

?ÔBÚ·‚ È·LBÈ eÓÈ¯Ú‰ ‰Ó ÈtÓ ,ÔkŒÌ‡20ÈÙÏ ƒ≈ƒ¿≈»∆¡ƒ¿≈ƒ¿¿ƒ
ÏÏÎa Ì‰Ï ÁÏML21ËtLÓ eÚ„È ‡ÏÂ ,eÏa˜ ‡ÏÂ ∆»«»∆ƒ¿»¿…ƒ¿¿…»¿ƒ¿«

ÌBÏLÏ Ì‰Ï ÔÈÁ˙Bt ÔÈ‡ ·eML en„Â ,Ï‡¯OÈ22. ƒ¿»≈¿ƒ∆≈¿ƒ»∆¿»
Ì˙Bk‰Ï Èe‡¯L e‡¯Â ÌÈ‡ÈOpÏ ¯·c‰ ‰L˜ ‰nÏÂ¿»»»»«»»«¿ƒƒ¿»∆»¿«»

ÈÏeÏ ·¯Á ÈÙÏ23?‰Úe·M‰24Ì‰Ï e˙¯kL ÈtÓ ¿ƒ∆∆≈«¿»ƒ¿≈∆»¿»∆
˙È¯a25?"˙È¯a Ì‰Ï ˙¯Î˙ ‡Ï" :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰Â . ¿ƒ«¬≈≈…ƒ¿…»∆¿ƒ

˙eÚË·e ÏÈ‡B‰Â ,ÌÈ„·Ú ÒÓÏ eÈ‰iL ÌÈ„ ‰È‰ ‡l‡∆»»»ƒ»∆ƒ¿»«¬»ƒ¿ƒ¿»
Ì‰Ï eÚaL26ÈÏeÏ ,ÌeÚË‰L ÏÚ e‚¯‰iL ‰È‰ ÔÈ„a , ƒ¿¿»∆¿ƒ»»∆≈»¿«∆ƒ¿≈

ÌM‰ ÏelÁ27. ƒ«≈

ה"א.18) פ"ו, שביעית במכתב 19)ירושלמי שחיכה לא
אחת  בבת אלא הראשון, למכתבו תשובה שיקבל עד השני,
מלשון  נראה וכן הצעות, שלש בהם כתבים שלשה שלח

לו  והלך פינה גרגשי אמרו: ושם (רדב"ז). שם הירושלמי
עבדיך 20)לאפריקה. באו רחוקה מארץ ולומר: לשקר

רצונם  על להצהיר היו יכולים והלא ט), ט, (יהושע וגו'
וינצלו?. כוללת.21)להשלים בצורה כנען ערי לכל

קבלת 22) עם הראשונה בפעם נענו ולא הואיל שחשבו
מהם  קיבוץ שום אח"כ יקבל לא שוב הכללית, הפניה

לולא.23)(כסףֿמשנה). נשיאי 24)כמו: להם שנשבעו
אסור  להם, נשבעו לא אפילו והלא טו), (שם, ככתוב העדה,

שהשלימו?! מאחר זכויות 25)להכותם שווי שיהיו
חפשיים. מאד,26)כאזרחים רחוקה מארץ שהם שחשבו,

חייבים  ואינם כלל, עליהם לבוא בדעתם שאין העמים מן
יא). כ, לדברים (רמב"ן ומסים עבדות עליהם לקבל

ידעו 27) ולא שבועתם, חללו שהנשיאים הגויים, שיאמרו
מו, (גיטין היתה שבטעות כלל, עליהם חלה לא השבועה כי
ישראל  שעברו טרם השלימו שלא כל סובר, והראב"ד א).
ולפיכך  להם, מועילה ההשלמה אין שוב הירדן, את
אולם, הם. רחוקה שמארץ להערים הגבעונים היו מוכרחים
היה, תושב גר היבוסי ארוונה ב) כד, (ע"ז שאמרו מתוך
שכל  רבינו, כדעת נראה דוד, וקיבלו מצוות, שבע שקיבל
וראה  מלך'). ('קרית אותו מקבלים - שמשלים מי
להעיר  יש ועדיין דאמרו. כיון ד"ה שם, גיטין ב'תוספות'
זרע  להתערבות בקשר יב) ט, (עזרא הסופר עזרא מדברי
ב): שם, (כמפורש וגו' החתי הכנעני, הארצות: בעמי קודש
שלומם  תדרשו ולא לבניהם... תתנו אל בנותיכם "ועתה

לא  כניסתם שעם הרי עולם", עד להשלים וטובתם נאסרו רץ,
שמח'). ('אור עמהם

.Â:¯Ó‡pL ,ÌBÏLÏ Ì‰Ï ÌÈÁÏBL ÔÈ‡ ,·‡BÓe ÔBnÚ«»≈¿ƒ»∆¿»∆∆¡«
e¯Ó‡ ."EÈÓÈ Ïk ,Ì˙·BËÂ ÌÓBÏL L¯„˙ ‡Ï"…ƒ¿¿»¿»»»»∆»¿

ÌÈÓÎÁ28,"ÌBÏLÏ ‰ÈÏ‡ ˙‡¯˜Â" ,¯Ó‡pL ÈÙÏ : ¬»ƒ¿ƒ∆∆¡«¿»»»≈∆»¿»
L¯„˙ ‡Ï" :¯ÓBÏ „eÓÏz ?Ôk ·‡BÓe ÔBnÚ ÏBÎÈ»«»≈«¿«…ƒ¿

"Ì˙·BËÂ ÌÓBÏL29·LÈ EnÚ" :¯Ó‡pL ÈÙÏ . ¿»¿»»¿ƒ∆∆¡«ƒ¿≈≈
·‡BÓe ÔBnÚ ÏBÎÈ ,"epBz ‡Ï ,BÏ ·Bha ...Ea¯˜a¿ƒ¿¿«…∆»«»
ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ."Ì˙·BËÂ" :¯ÓBÏ „eÓÏz ?Ôk≈«¿«¿»»¿««ƒ∆≈
,‰lÁz ÌÓˆÚÓ eÓÈÏL‰ Ì‡ - ÌÓBÏLa ÌÈÏ‡BL¬ƒƒ¿»ƒƒ¿ƒ≈«¿»¿ƒ»

Ô˙B‡ ÔÈÏa˜Ó30. ¿«¿ƒ»

רנא.28) אות כיֿתצא, כבר 29)'ספרי' הרדב"ז: והעיר
יודעים  אנו שאין כלומר, העולם. את ובלבל סנחריב בא
מרוב  הפורש, גוי וכל ומואבים, עמונים הם מי כיום,
הל' והשווה מ"ד. פ"ד, בידים כמבואר פורש, הוא האומות

הכ"ה. פי"ב, ביאה אלא 30)איסורי הכתוב אסר שלא
ב"הגהות  וכתוב לקריאתם. היענותנו ולא לשלומם, דרישתנו
תשלומי  אבל בשלומם, לדרוש אלא אסור אינו מיימוניות":
לשלום, לפקדם מותר חסד, עמך עשו אם כגון מותר, שלום
חנון  וימלוך עמון, בני מלך וימת א) י, (שמואלֿב שנאמר
אביו  עשה כאשר חנון... עם חסד אעשה דוד ויאמר בנו...
העיר, ובכסףֿמשנה לנחמו". דוד וישלח חסד עמדי
למדרש  כוונתו בזה, כהוגן דוד עשה שלא משמע, שבמדרש
עליהם  שבא במי מוצא "אתה ג, אות פינחס פרשת תנחומא
דוד... זה ומלחמות... בזיון לידי בא לסוף רחמים, במדת
לא  כתבתי שאני דברי, על תעבור אתה הקב"ה: לו אמר
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אדם  יהא שלא הרבה, צדיק תהי אל שלומם... תדרוש
את  חנון ויקח בזיון, לידי בא ולבסוף התורה... על מוותר
לידי  ואח"כ ד), י, (שמואלֿב זקנם חצי את ויגלח דוד עבדי
שאם  מתרץ, שמח' וב'אור וכו'. נהרים" ארם עם מלחמה
חסד  עשה ודוד מותר, זה - עצמו מטיבו עם חסד משלם

אסור. וזה בנו, עם

.Êd˙B‡ ÔÈÙÈwÓ ÔÈ‡ ,dOÙ˙Ï ¯ÈÚ ÏÚ ÔÈ¯vLk¿∆»ƒ«ƒ¿»¿»≈«ƒƒ»
ÔÈÁÈpÓe ;‰È˙BÁe¯ LÏMÓ ‡l‡ ,‰È˙BÁe¯ Úa¯‡Ó≈«¿«∆»∆»ƒ»∆»«ƒƒ
,BLÙ ÏÚ ËÏn‰Ï ‰ˆ¯iL ÈÓ ÏÎÏe Á¯BaÏ ÌB˜Ó»«≈«¿»ƒ∆ƒ¿∆¿ƒ»≈««¿
˙‡ '‰ ‰eˆ ¯L‡k ÔÈ„Ó ÏÚ e‡aˆiÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡««ƒ¿¿«ƒ¿»«¬∆ƒ»∆

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ - "‰LÓ31.e‰eˆ CÎaL ∆ƒƒ«¿»»¿∆¿»ƒ»

מסתבר,31) הרדב"ז, וכתב קנז. אות מטות, פרשת 'ספרי'
מדין, דוגמת האומות, ובשאר הרשות, במלחמת רק שזה
נתיבותיה  כל אשר התורה מדרכי זה וכל ממנה. שלומד
ז' שבמלחמת תקכז, מצוה ה'חינוך' דעת גם וכן שלום.
שם  חינוך' ה'מנחת אולם צד. מכל אותה מקיפים עממים
אותה  מקיפים אין מצוה במלחמת שגם רבינו שדעת סובר,
צו  פי על היתה מדין מלחמת שהרי רוחותיה, משלש אלא
(ראה  הטף את בה שהחיו ומה מצוה. כמלחמת זו והרי ה',
הרמב"ן  דעת וראה הכתוב. גזירת אלא אינה יח), שם,
בתור  זה דין שמונה לרבינו, המצוות' 'ספר על בהשגותיו
מצוה  לדעתו, וגם ה), מצוה (שם עצמה בפני מצותֿעשה
בזה  שיש מנמק: והוא הרשות. במלחמת אלא אינה זו

לקראתנו. יתחזקו ולא שיברחו, פתח להם שנפתח תיקון,

.Á‰È„nÏ ıeÁL ÏÎ‡Ó ÈÏÈ‡ ÔÈˆˆB˜ ÔÈ‡32ÔÈ‡Â ≈¿ƒƒ»≈«¬»∆«¿ƒ»¿≈
˙n‡ Ì‰Ó ÔÈÚBÓ33:¯Ó‡pL ,eL·iL È„k ÌÈn‰ ¿ƒ≈∆««««ƒ¿≈∆ƒ¿∆∆¡«

"dˆÚ ˙‡ ˙ÈÁL˙ ‡Ï"34‡ÏÂ .‰˜BÏ - ıˆBw‰ ÏÎÂ ; …«¿ƒ∆≈»¿»«≈∆¿…
ÔÏÈ‡ ıˆBw‰ Ïk ÌB˜Ó ÏÎa ‡l‡ ,„·Ïa ¯BˆÓ·¿»ƒ¿»∆»¿»»»«≈ƒ«

‰˜BÏ - ‰˙ÁL‰ C¯c ÏÎ‡Ó35B˙B‡ ÔÈˆˆB˜ Ï·‡ ; «¬»∆∆«¿»»∆¬»¿ƒ
ÌÈ¯Á‡ ˙BÏÈ‡ ˜ÈfÓ ‰È‰ Ì‡36˜ÈfnL ÈtÓ B‡ , ƒ»»«ƒƒ»¬≈ƒƒ¿≈∆«ƒ

ÌÈ¯Á‡ ‰„Oa37ÌÈ¯˜È ÂÈÓcL ÈtÓ B‡ ,38‰¯Ò‡ ‡Ï . ƒ¿≈¬≈ƒƒ¿≈∆»»¿»ƒ…»¿»
.‰˙ÁL‰ C¯„ ‡l‡ ‰¯Bz»∆»∆∆«¿»»

לאנשיה 32) להציק "כדי עליה, להלחם עיר על כשצרים
נז). ל"ת המצוות' ('ספר לבם" תעלה.33)ולהכאיב

כג).34) אות שופטים, ('ספרי' דבר" כב,35)"בכל מכות
תכרות". לא ואותו תאכל ממנו "כי ואזהרתו: א.

א).36) צב, (ב"ק בשלו (בבא37ֿ)אפילו ששנינו כמו
חבירו, לשדה סמוך אילן אדם יטע "לא א) כו, בתרא
שכשיחרוש  אמות", ארבע ממנו הרחיק אלאֿאםֿכן
ושם  חבירו. של לתוך מחרשתו להכניס יצטרך לא אילנותיו

אמה. כ"ה הבור מן האילן את "מרחיקים שנינו: ב ..כה,
ונותן  קוצץ הבור) מזיקים האילן (ושרשי קדם הבור אם

(בבאֿקמא 38)דמים". פירותיו משבח יותר לבנין, יקרים
וברש"י). ב צא,

.Ë˜¯Ò ÔÏÈ‡ Ïk39B˙B‡ ı˜Ï ¯zÓ ,40BÈ‡ elÙ‡Â , »ƒ«¿»À»»…«¬ƒ≈
‡l‡ ‰OBÚ BÈ‡Â ÔÈ˜Ê‰L ÏÎ‡Ó ÔÏÈ‡ ÔÎÂ .BÏ CÈ¯»̂ƒ¿≈ƒ««¬»∆ƒ¿ƒ¿≈∆∆»
ı˜Ï ¯zÓ - Ba Á¯ËÏ Èe‡¯ BÈ‡L ËÚeÓ ¯·„»»»∆≈»ƒ¿…«À»»…

B˙B‡41Ú·¯ - ?epv˜È ‡ÏÂ ‰OBÚ ˙Èf‰ ‡‰È ‰nÎÂ .¿«»¿≈««ƒ∆¿…¿À∆…«

ÌÈ˙ÈÊ ·w‰42‡Ï ,ÌÈ¯Óz ·˜ ‰OBÚ ‡e‰L Ï˜„Â . «»≈ƒ¿∆∆∆∆«¿»ƒ…
epv˜È43. ¿À∆

מאכל.39) עץ כי 40)שאינו תדע אשר עץ "רק ככתוב:
וכרת". תשחית אותו הוא, מאכל עץ בבאֿקמא 41)לא

רבינו: ומפרש מאכל". אילן זה - תדע אשר עץ "רק ב: צא,
מועט. דבר אלא עושה ואינו שהזקין מאכל עץ זה

(הל'42) קבין ששה והסאה לוגין, ארבעה הוא - הקב
בהם  נחשב חשובים, שהזיתים ומתוך הי"ג), פ"א עירובין

ניכר. לדבר הקב שם.43)רובע ב"ק

.ÈÌÈÏk ¯aLÓ‰ Ïk ‡l‡ ,„·Ïa ˙BÏÈ‡‰ ‡ÏÂ¿…»ƒ»ƒ¿»∆»»«¿«≈≈ƒ
ÌÈ„‚a Ú¯B˜Â44ÔÈÚÓ Ì˙BÒÂ ÔÈa Ò¯B‰Â45„a‡Óe ¿≈«¿»ƒ¿≈ƒ¿»¿≈«¿»¿«≈

‰˙ÁL‰ C¯c ˙BÏÎ‡Ó46,"˙ÈÁL˙ ‡Ï"a ¯·BÚ - «¬»∆∆«¿»»≈¿…«¿ƒ
Ì‰È¯·cÓ ˙e„¯ÓŒ˙kÓ ‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡Â47. ¿≈∆∆»«««¿ƒƒ¿≈∆

בחמתו 44) בגדיו "המקרע ב) קה, (שבת שאמרו כמו
קכט, ושם ע"ז. כעובד בעיניך יהא בחמתו... כליו והמשבר
בעציו  להסיק שולחןֿארז, בשבילו בקעו - יהודה רב א:
תשחית? בל משום עבר והלא ושאלו: הקזתו, ביום ולחממו
יתרגז  אם לראות בנו, לעיני משי בגדי קרע הונא וכשרב
משום  עבר והלא א): לב, (קידושין בגמרא שאלו ויתחצף,

תשחית. שאלו 45)בל ו, אות פינחס פרשת רבה' ב'מדרש
תסתומו", מים מעיני "וכל יט): ג, (מלכיםֿב לכתוב בקשר

או  ואתה תשחית, לא אמרה התורה ותירצו,והלא כן? מר
תדרוש  לא עליהם: מזהיר שהכתוב מותר, מואב שבמלחמת

וטובתם. ב.46)שלומם קמ, שבת שאינה 47)ראה
כל  ודוקא הדיין. עיני ראות כפי אלא מכות, ותשע שלשים
לאו  שאינו רבינו, סובר תשחית, לא משום: שאזהרתם אלה,
דרך  מאכל אילן הקוצץ אבל בדבר, ישנו איסור אלא גמור
מכות  ולוקה תכרות", לא "ואותו משום אזהרתו השחתה,

(רדב"ז). א כב, במכות כמבואר תורה, של

.‡ÈÌ„˜ ÌÈÓÈ ‰LÏL Ì"ekÚ ÏL ˙B¯ÈÚ ÏÚ ÔÈ¯»̂ƒ«¬»∆«¿»»ƒ…∆
˙aM‰48,ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa ‰ÓÁÏÓ Ì‰nÚ ÔÈOBÚÂ , ««»¿ƒƒ»∆ƒ¿»»¿»»

˙aLa elÙ‡Â49elÙ‡Â "dz„¯ „Ú" :¯Ó‡pL , «¬ƒ¿«»∆∆¡««ƒ¿»«¬ƒ
˙aLa50˙eL¯ ˙ÓÁÏÓ ÔÈa ,‰ÂˆÓ ˙ÓÁÏÓ ÔÈa ;51. ¿«»≈ƒ¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿∆∆¿

מתחילים 48) אין השבת, קודם ימים משלשה פחות אבל
שתתיישב  "כדי הי"ג: פ"ל, שבת בהל' רבינו כדברי במצור,
וטרודים  מבוהלים יהיו ולא עליהם, המלחמה אנשי דעת

אין 49)בשבת". השבת, לפני במצור שהתחילו אחרי
בשבת. המלחמה תרפה 50)מפסיקים אל א, יט, שבת

"שלא  הכ"ה: פ"ב, שבת הל' והשווה שתכבשנה. עד ממנה
בשבת". אלא יריחו יהושע במלחמת 51)כבש שאפילו

אות  שופטים ב'ספרי' וכמבואר בשבת, מפסיקים אין רשות
ברור, זה אבל מדבר. הכתוב רשות שבמלחמת רג,
כמבואר  בשבת, אפילו מתחילים מצוה שבמלחמת
שבת  להל' כסףֿמשנה וראה ה"ח. פ"א, שבת בירושלמי

הכ"ה. פ"ב,

.·ÈÔÈBÁLk52ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈBÁ ,53‚¯‰pL ÈÓe . ¿∆ƒƒ¿»»ƒ∆∆¡»
BÓB˜Ó ‰B˜ ;¯·wÈ ÌL ,ÏtiL ÌB˜na - ‰ÓÁÏna«ƒ¿»»«»∆ƒ…»ƒ»≈∆¿

‰ÂˆÓŒ˙Ók54. ¿≈ƒ¿»
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המלחמה.52) לסלקם 53)אנשי הקרקע לבעל רשות ואין
אדמתו. ואין 54)מעל בדרך מושלך שהיה מישראל "אחד

במקום  ונקבר ה"ח), פ"ג אבל הל' (לעיל קוברים" לו
פ"ה, ממון נזקי בהל' כמבואר א). יז, (עירובין בו שימצא
מיתת  במלחמה מתו אפילו מסתבר הרדב"ז, וכתב ה"ג.
- במלחמה טרודים שהם כיון במקומם, נקברים עצמם,

מצוה. כמת עשאום

.‚È‰ÁÓa e¯Ët ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡55ÌÈÏÎB‡ : «¿»»¿»ƒ»¿¿«¬∆¿ƒ
È‡Óc‰56‰lÁza ÌÈ„È ˙ˆÈÁ¯Ó ÌÈ¯eËÙe ,57ÔÈ‡È·Óe , «¿«¿ƒ≈¿ƒ«»«ƒ«¿ƒ»¿ƒƒ
ÌÈˆÚ58ÌÈL·ÈÂ ÌÈLeÏz Ô‡ˆÓ elÙ‡Â .ÌB˜Ó ÏkÓ59 ≈ƒƒ»»«¬ƒ¿»»¿ƒƒ≈ƒ

·¯ÚlÓ ÔÈ¯eËt ÔÎÂ .‰Ána Ck ÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡ -≈«¿ƒƒ«»««¬∆¿≈¿ƒƒ¿»≈
Ï‰‡Ï Ï‰‡Ó ÔÈÏËÏËÓ ‡l‡ ,‰Ána ˙B¯ˆÁ È·e¯Ú60 ≈≈¬≈««¬∆∆»¿«¿¿ƒ≈…∆¿…∆

‰vÈÁÓ ‰Án‰ Ïk eÙÈwiL ,‡e‰Â .‰kÒÏ ‰kqÓeƒÀ»¿À»¿∆«ƒ»««¬∆¿ƒ»
,„ÈÁi‰Œ˙eL¯ ‰È‰zL È„k ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ‰‰B·‚¿»¬»»¿»ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿«»ƒ

˙aL ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙pL BÓk61‰˙eÁt ‰vÈÁÓ ÔÈ‡Â , ¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«»¿≈¿ƒ»¿»
‰¯OÚÓ62Ck ,Ô˙ÎÈÏ‰a el‡ ÏkÓ ÔÈ¯eËtL ÌLÎe . ≈¬»»¿≈∆¿ƒƒ»≈«¬ƒ»»»

Ô˙¯ÊÁa ÔÈ¯eËt63. ¿ƒ«¬»»»

(עירובין 55) הרשות למלחמת ואפילו למלחמה, היוצאת
לרבינו). המשנה ובפירוש מעם 56)שם, שנלקחו פירות

הל' ראה כראוי. מעושרים פירותיהם אם ידוע ואינו הארץ,
הם, מעשרים הארץ עמי שרוב ומתוך ה"א. פ"ט, מעשר
חכמים  הקילו מדבריהם, חומרא אלא אינה הפרשתם נמצאת
בכיבוש  מתעסקים שהם "לפי וברש"י) ב יז, (שם עליהם

שם). לרבינו המשנה (פירוש אויביהם" שלפני 57)ארצות
במים  אבל במלחמה. טרודים שהם משום הסעודה,
מחמת  ונתקנו הואיל חייבים, - הסעודה שלאחר אחרונים,
ברכות  הל' (ראה העינים את המסמא סדום מלח של הסכנה
שם). (עירובין מאיסור סכנה חמורה - ה"ג) פ"ו,

גזל.58) משום בזה ואין אחרים, צרכים לכל או להסקה,
ואע"פ 59) לייבשם, וטרחו לצרכיהם תלשום שבעליהם

נזקי  הל' (ראה גזל משום ללקחם, אסורים אחרים שאנשים
א). יז, (שם בהם מותרים המחנה אנשי - שם) ממון

בחצר 60) הגרים אנשים לשאר בניגוד עירוב, כל בלי
מבית  לטלטל להם אסור עצמו, בפני בית אחד ולכל אחרת,
שגובים  שלמה, בפת שיתערבו עד לחצר, מבית וכן לבית,
(הל' החצר מבתי אחד בבית הכל ומניחים ובית בית מכל

טז).עירוב  ה"אֿו, פ"א, ה"א.61)ין טפחים 62)פט"ז,
פחותה  מחנה ואין תימן: ובכת"י הט"ו), (שם בגובה
עירובין  בירושלמי ומקורו אנשים. עשרה כלומר, מעשרה.
גדול  למחנה "עד כג) יב, הימיםֿא (דברי שנאמר ה"י, פ"א
עשרה. אלהים? מנחה וכמה אלהים", כמחנה

בסכנה,63) הם בחזירתם שגם שם), (ירושלמי מהמלחמה
מהר  ויצּפור ישוב וחרד, ירא "מי ג) ז, (שופטים שנאמר
מפני  - (=בהשכמה)? בצפירה חוזרים הם "ולמה הגלעד".
שם. הפנים" ב"מראה וראה בהם, ירגישו שלא השונאים",

.„È˙Bt‰Ï ¯eÒ‡Â64‰„O‰ Èt ÏÚ B‡ ‰Án‰ CB˙a ¿»¿ƒ»¿««¬∆«¿≈«»∆
˙„ÁÈÓ C¯c ÌL Ôw˙Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ ‡l‡ ,ÌB˜Ó ÏÎa¿»»∆»ƒ¿«¬≈¿«≈»∆∆¿À∆∆

EÏ ‰È‰z „ÈÂ" :¯Ó‡pL ,da ˙Bt‰Ï65ıeÁÓ ¿ƒ»»∆∆¡«¿»ƒ¿∆¿ƒ
."‰ÁnÏ««¬∆

מקום,64) בכל אדם בני יפנו "ולא לגדולים. או לקטנים
המצוות', ('ספר האומות" שעושים כדרך האהלים, ובין

קצב). יד 65)עשה אין רנז) אות (כיֿתצא, ב'ספרי' דרשו
יד". לו מציב "והנה יב) טו, (שמואלֿא שנאמר מקום. אלא

.ÂË„˙È ˙BÈ‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ ÔÎÂ66„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ¿≈ƒ¿«¬≈ƒ¿»≈¿»∆»¿∆»
¯tÁÈÂ C¯c‰ d˙B‡a ‡ˆÈÂ ,BzÓÁÏÓ ÈÏk ÌÚ ‰ÈeÏz¿»ƒ¿≈ƒ¿«¿¿≈≈¿»«∆∆¿«¿»
ÏÚ EÏ ‰È‰z „˙ÈÂ" :¯Ó‡pL ,‰qÎÈÂ ‰pÙÈÂ ,da»ƒ«∆ƒ«∆∆∆¡«¿»≈ƒ¿∆¿«

"'B‚Â EÊ‡67ÔÈ‡L ÔÈ·e ÔB¯‡ Ô‰nÚ LiL ÔÈ·e . ¬≈∆¿≈∆≈ƒ»∆»≈∆≈
ÔB¯‡ Ì‰nÚ68‰È‰Â" :¯Ó‡pL ,„ÈÓz ÌÈOBÚ Ì‰ Ck , ƒ»∆»»≈ƒ»ƒ∆∆¡«¿»»

"LB„˜ EÁÓ69. «¬∆»

בו.66) לחפור אזנך 67)דקר "אין (שם) ב'ספרי' דרשו
אינו  - ולקטנים מלחמתך. כלי כלומר, זיינך", מקום אלא
חייב  אבל א. כה, בברכות כמבואר ולכסות, לחפור צריך
יונתן  ובתרגום שם. כמבואר למחנה, שמחוץ לדרך לצאת
מי  שם ותטיל - דריגלך" מֹוי תמן "ותשוד זה: לפסוק

המחנה.68)רגליך. בעת במחנה עמם ההולך אלקים ארון
המצוה...69) "משרשי תקסו מצוה ה'חינוך' וכתב

וכלֿשכן  לעולם, בשכינה דבקות ישראל של שנפשותיהם
שבידו  מעבירות הירא כל כי הנפש, נקיי שכולם במחנה,
רוח  אשר הטובים ונשארו ביתו, אל ושב לו הלך כבר

בנקיות". לעמוד להם וראוי בתוכם, שוכנת אלקים

ה'תש"פ  תמוז י"ב ש"ק יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
יוצאים 1) שאינם הם, מי העם. על מלחמה משוח קריאת

הרהורי  ולהרהר לחשוב שאסור עיקר, כל המלחמה לעורכי
לו  מובטח פחד... בלא הנלחם כל במלחמה. ובהלה פחד

רעה. תגיעהו שלא

.‡˙eL¯‰ ˙ÓÁÏÓ „Á‡Â ‰ÂˆÓ ˙ÓÁÏÓ „Á‡2, ∆»ƒ¿∆∆ƒ¿»¿∆»ƒ¿∆∆»¿
‰ÓÁÏn‰ ˙ÚLa ÌÚ‰ Ï‡ ¯a„Ï Ô‰k ÔÈpÓÓ3. ¿«ƒ…≈¿«≈∆»»ƒ¿««ƒ¿»»

‰ÁLn‰ ÔÓLa B˙B‡ ÔÈÁLBÓe4‡¯˜p‰ e‰ÊÂ , ¿ƒ¿∆∆«ƒ¿»¿∆«ƒ¿»
"‰ÓÁÏÓŒÁeLÓ"5. ¿«ƒ¿»»

ואיזוהי 2) מצוה מלחמת איזוהי א הלכה ה, פרק לעיל ראה
ב.3)רשות. הלכה בסמוך המפורשים הדברים

הלכות 4) וראה כה, ל, שמות בתורה כמפורש משה, שעשה
ז. הלכה א, פרק המקדש לתפקידו 5)כלי שנמשח

לעבוד  שנמשח גדול לכוהן בניגוד מלחמה, בעת המיוחד
יב, בהוריות וראה בו. אלא כשרות שאינן המקדש, עבודות
למעלת  מלחמה משוח בהם שהושווה דברים, חמישה ב
העם  אל ודיבר הכהן וניגש דרשו: א מב, ובסוטה גדול. כהן
שם. שהוכיחו כמו שירצה, כהן כל ולא מלחמה, משוח זה -

.·:ÌÚ‰ Ï‡ ‰ÓÁÏÓŒÁeLÓ ¯a„Ó ÌÈÓÚÙ ÈzL¿≈¿»ƒ¿«≈¿«ƒ¿»»∆»»
¯Ùqa ˙Á‡6,‰ÓÁÏn‰ eÎ¯ÚiL Ì„˜ ,ÔÈ‡ˆBiL ˙Úa «««¿»¿≈∆¿ƒ…∆∆««¿«ƒ¿»»

BÏlÁ ‡ÏÂ Ì¯k ÚË ¯L‡ LÈ‡‰ ÈÓ" :ÌÚÏ ¯ÓB‡≈»»ƒ»ƒ¬∆»«∆∆¿…ƒ¿
ÂÈ¯·c ÚÓLiLk - "'B‚Â7‰ÓÁÏn‰ ÈÎ¯BÚÓ ¯ÊÁÈ ,8; ¿¿∆ƒ¿«¿»»«¬…≈¿≈«ƒ¿»»

Ï‡Â e‡¯Èz Ï‡" :¯ÓB‡ ‰ÓÁÏn‰ ÈÎ¯BÚa ˙Á‡Â¿««¿¿≈«ƒ¿»»≈«ƒ¿¿«
"eÊtÁz9. «¿¿
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למלחמה.6) יצאו שממנה ארצם, שנית,7)בגבול פעם
שבפעם  ג. חלק בסמוך וכמבואר המערכות, כשעורכים
שישמיע  דבריו, שנית, להקשיב מזמינם אלא אינו הראשונה
שנינו  וכן משנה). (כסף למלחמה יקרבו שהמערכות בעת
ילך  אומר: מהו "בספר י משנה ז, פרק סוטה בתוספתא
המלחמה, מערכות למקום שילך משמעו, כהן" דברי וישמע
(שופטים  ובספרי ויחזור. המשוח הכהן דברי ישמע ושם
וחוזר" המלחמה מערכי כהן דברי וישמע "ילך קצד) אות

שמח). בסדר 8)(אור הצבא מחנה ערוך ששם מהחזית,
"אנשי  לח: יב, הימיםֿא ובדברי ההתקפה, לקראת מסויים,

מערכה". עודרי הרדב"ז 9)מלחמה ולדעת א. מב, סוטה
נוסח  ישנים בספרים מצא והוא שלפנינו, בנוסח טעות יש
קודם  מלחמה... משוח מדבר פעמים "שתי נכון: יותר
הלבב  ורך הירא האיש מי להם: אומר מלחמה, שיערכו
ואחת  המלחמה, מעורכי מיד חוזר הדבר כשישמע וכו',
בעת  תחפזו. ואל תיראו אל אומר: המלחמה בעורכי
במלחמת  עוסקת זו הלכה נמצאת וכו'", המערכות שעורכים
כרם, ונוטע בית בונה על מכריזים היו לא שבה מצוה,
היו  ולא ד), הלכה לקמן (ראה להילחם יצאו שכולם
הבאה  והלכה כנ"ל, הלבב ורך הירא על אלא מכריזים
על  הכהן הכרזת רבינו מזכיר ובה רשות, במלחמת  עוסקת
ד. הלכה סוף לקמן בביאורנו וראה כרם. ונוטע בית בונה

.‚˙BÎ¯Ún‰ ÔÈÎ¯BÚL ˙Ú10,ÌÁl‰Ï ÌÈ·¯˜ Ì‰Â ≈∆¿ƒ««¬»¿≈¿≈ƒ¿ƒ»≈
˙BÎ¯Ún‰ ÏÎÂ d·b ÌB˜Óa „ÓBÚ ‰ÓÁÏÓŒÁeLÓ¿«ƒ¿»»≈¿»»…«¿»««¬»

L„w‰ŒÔBLÏa Ì‰Ï ¯ÓB‡Â ,ÂÈÙÏ11Ï‡¯OÈ ÚÓL" : ¿»»¿≈»∆ƒ¿«…∆¿«ƒ¿»≈
C¯È Ï‡ ,ÌÎÈ·È‡ ÏÚ ‰ÓÁÏnÏ ÌBi‰ ÌÈ·¯˜ Ìz‡«∆¿≈ƒ««ƒ¿»»«…¿≈∆«≈«
.Ì‰ÈtÓ eˆ¯Úz Ï‡Â eÊtÁz Ï‡Â e‡¯Èz Ï‡ ÌÎ··Ï¿«¿∆«ƒ¿¿««¿¿¿«««¿ƒ¿≈∆
ÌÚ ÌÎÏ ÌÁl‰Ï ,ÌÎnÚ CÏ‰‰ ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ Èkƒ¡…≈∆«…≈ƒ»∆¿ƒ»≈»∆ƒ
ŒÁeLÓ ¯ÓB‡ Ô‡k „Ú ."ÌÎ˙‡ ÚÈLB‰Ï ÌÎÈ·È‡…¿≈∆¿ƒ«∆¿∆«»≈¿«
ÌÚ‰ ÏÎÏ B˙B‡ ÚÈÓLÓ ÂÈzÁz ¯Á‡ Ô‰ÎÂ ,‰ÓÁÏÓƒ¿»»¿…≈«≈«¿»«¿ƒ«¿»»»
ÈÓ" :‰ÓÁÏÓŒÁeLÓ ¯a„Ó CkŒ¯Á‡Â .Ì¯ ÏB˜a¿»¿««»¿«≈¿«ƒ¿»»ƒ
¯L‡ LÈ‡‰ ÈÓe .'B‚Â L„Á ˙È· ‰a ¯L‡ LÈ‡‰»ƒ¬∆»»«ƒ»»¿ƒ»ƒ¬∆

"'B‚Â O¯‡ ¯L‡ LÈ‡‰ ÈÓe .'B‚Â Ì¯k ÚË12„Ú . »«∆∆¿ƒ»ƒ¬∆≈«¿«
ÏÎÏ ÚÈÓLÓ ¯ËBM‰Â ,¯a„Ó ‰ÓÁÏÓŒÁeLÓ Ô‡k»¿«ƒ¿»»¿«≈¿«≈«¿ƒ«¿»

‡Â .Ì¯ ÏB˜a ÌÚ‰BÓˆÚÓ ¯ËBM‰ ¯a„Ó CkŒ¯Á »»¿»¿««»¿«≈«≈≈«¿
¯Á‡ ¯ËBLÂ ,"··l‰ C¯Â ‡¯i‰ LÈ‡‰ ÈÓ" :¯ÓB‡Â¿≈ƒ»ƒ«»≈¿««≈»¿≈«≈

ÌÚ‰ ÏÎÏ ÚÈÓLÓ13. «¿ƒ«¿»»»

יז,10) (שמואלֿא ככתוב למלחמה, ערוכות צבא מחנות
מערכה". לקראת "מערכה א.11)כא) מב, סוטה

כולם 12) מצוה במלחמת כי רשות. במלחמת זה וכל
ד. הלכה להלן כמבואר בה, א.13)משתתפים מג, שם

.„,‰ÓÁÏn‰ ÈÎ¯BÚÓ ÔÈ¯ÊBÁ‰ Ïk ÔÈ¯ÊBÁL ¯Á‡Â¿««∆¿ƒ»«¿ƒ≈¿≈«ƒ¿»»
L‡¯a ˙B‡·ˆ È¯O ÌÈ„˜BÙe ˙BÎ¯Ún‰ ˙‡ ÔÈw˙Ó¿«¿ƒ∆««¬»¿ƒ»≈¿»¿…
‰Î¯ÚÓe ‰Î¯ÚÓ Ïk ¯BÁ‡Ó ÔÈ„ÈÓÚÓe ,ÌÚ‰»»«¬ƒƒ≈»»«¬»»«¬»»

ÔÈÏÈMÎÂ ,ÌÈfÚÂ ÌÈ˜ÊÁ ÌÈ¯ËBL14Ì‰È„Èa ÏÊ¯a ÏL ¿ƒ¬»ƒ¿«ƒ¿«ƒƒ∆«¿∆ƒ≈∆
CzÁÏ Ô„Èa ˙eL¯‰ ,‰ÓÁÏn‰ ÔÓ ¯ÊÁÏ ‰ˆB¯‰ -»∆«¬…ƒ«ƒ¿»»»¿¿»»«¿…

‰ÒÈ - ‰ÏÈÙ ˙lÁzL ,B˜BL ˙‡15ÌÈ¯·c ‰na . ∆∆¿ƒ«¿ƒ»ƒ»«∆¿»ƒ
el‡ ÌÈL‡ ÔÈ¯ÈÊÁnL ÌÈ¯eÓ‡16?‰ÓÁÏn‰ ÈÎ¯BÚÓ ¬ƒ∆«¬ƒƒ¬»ƒ≈≈¿≈«ƒ¿»»

Ïk‰ ,‰ÂˆÓ ˙ÓÁÏÓa Ï·‡ ,˙eL¯‰ ˙ÓÁÏÓa¿ƒ¿∆∆»¿¬»¿ƒ¿∆∆ƒ¿»«…
d˙tÁÓ ‰lÎÂ B¯„ÁÓ Ô˙Á elÙ‡Â ,ÔÈ‡ˆBÈ17. ¿ƒ«¬ƒ»»≈«¿¿«»≈À»»

וכילפות 14) "בכשיל ו) עד, (תהילים ככתוב קרדומות,
א)15)יהלומון". לא, (שמואלֿא שנאמר ב, מד, סוטה

חללים". ויפלו ישראל... אנשי בית 16)"וינוסו בוני
וכו'. כרם הכתוב 17)ונוטעי מלשון והוא שם. סוטה

מהחליים  - מחופתה מפרש: שם, והרד"ק טז). ב, (יואל
ולדעת  חתונתה. בימי עליה שחופפים (=קישוטים) והעדיים
ומזון  מים מספקות היו הנשים מצוה במלחמת הרדב"ז,
בקרב, השתתפו לא אבל כיום, הערביות כמנהג לבעליהן,
שבספר  להעיר, וראוי מלחמה. לעשות נשים של דרכן שאין
מלחמה  משיח "נאום רבינו: כותב קצא עשה המצוות
במלחמת  אלא חובה אינה המלחמה, בעורכי וההכרזה
לא  זה מכל דבר שום בה אין מצוה, מלחמת אבל הרשות...
(שם  הליר חיים רבי החליט כן על ואשר הכרזה", ולא נאום
מלחמת  "אחד א: הלכה ראש לעיל שכתוב שמה ח) אות
והוא  זה, לפרק כלל שייך אינו רשות" מלחמת ואחד מצוה
שאין  ...ובין שם: להיות צריך וכך הקודם, ו פרק לסוף שייך
ואחד  מצוה מלחמת אחד קדוש, מחניך ארון... עימהם

סוף  שם רבינו דברי כסיום רשות. ובאור מלחמת י"א. הלכה
מלחמה, משוח ממנים מצוה במלחמת שגם הוכיח, שמח
"וישלח  ו) לא, (במדבר אומר הכתוב מדין במלחמת  שכן,
א) מג, (סוטה חכמינו דרשו - פינחס" ואת משה... אותם

מלחמ  משוח זה - מדין,"פינחס במלחמת שגם הרי ה"
מלחמה. משוח מינו ה', צו פי על מצוה מלחמת שהייתה

.‰Œ˙Èa ‰Ba‰ „Á‡Â ,B˙·ÈLÈÏ ˙Èa ‰Ba‰ „Á‡∆»«∆«ƒƒƒ»¿∆»«∆≈
˙B¯ˆB‡‰Œ˙Èa ,ÌÈˆÚ‰Œ˙Èa ,¯˜a‰18Èe‡¯Â ÏÈ‡B‰ , «»»≈»≈ƒ≈»»ƒ¿»

‰¯È„Ï19ÔzpL „Á‡Â ,Á˜Bl‰ „Á‡Â ,‰Ba‰ „Á‡Â ; ¿ƒ»¿∆»«∆¿∆»«≈«¿∆»∆ƒ«
¯ÊBÁ ‰Ê È¯‰ - L¯Bi‰ B‡ ‰zÓ· BÏ20‰Ba‰ Ï·‡ . ¿«»»«≈¬≈∆≈¬»«∆

Ô·z‰Œ˙Èa21¯ÚL ˙È·e22‰¯„ÒÎ‡23˙Òt¯Óe24B‡ , ≈«∆∆≈«««¿«¿»ƒ¿∆∆
˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ Ba ÔÈ‡L ˙È·25B‡ , «ƒ∆≈«¿««««¿««

˙Èa ÏÊBb‰26.¯ÊBÁ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - «≈«ƒ¬≈∆≈≈

בו.18) דר אדם ואין ותבואה, ושמן יין בו שאוצרים
א.19) מג, בנה 20)סוטה אשר האיש מי שנאמר: שם,

אלו. כל לרבות בא זה הרי "האיש", שם 21)וגו', בגמרא
הגיה  ויפה עליו, שחוזרים הבקר לבית תבן" "בית  מדמים
שער" בית הבונה ...אבל התבן "בית להיות: שצריך הרש"ש

ר"מ. רומי בדפוס וכן לפני 22)וכו'. שעושים קטן בית
שם. מסתופף הפתח ושומר החצר פרוזדור 23)שער

מקורה. ואינו הבית וכל 24)שלפני הבית, שלפני יציע
וברש"י). (שם לדירה ראויים אינם ראוי 25)אלה שאינו

א). ג, (עירובין "ולא 26)לדירה שנאמר: א, מג, סוטה
ולא  - זה מיעוט, זה הרי חנך", "ולא נאמר: ולא חנכו"

לגזול. פרט אחר,

.ÂÈÏÈ‡ ‰MÓÁ ÚËBp‰ „Á‡Â ,Ì¯k ÚËBp‰ „Á‡∆»«≈«∆∆¿∆»«≈«¬ƒ»ƒ»≈
ÏÎ‡Ó ÈÈÓ ˙LÓÁÓ elÙ‡Â ,ÏÎ‡Ó27,ÚËBp‰ „Á‡ . «¬»«¬ƒ≈¬≈∆ƒ≈«¬»∆»«≈«

CÈ¯·n‰ „Á‡Â28·Èk¯n‰ „Á‡Â29‰·k¯‰Â ‰Î¯·‰ ¿∆»««¿ƒ¿∆»««¿ƒ«¿»»¿«¿»»
‰Ï¯Úa ˙·iÁ ‡È‰L30,L¯Bi‰ „Á‡Â ,Á˜Bl‰ „Á‡ . ∆ƒ«∆∆¿»¿»∆»«≈«¿∆»«≈
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ÈÏÈ‡ ‰Úa¯‡ ÚËBp‰ Ï·‡ .‰zÓ· BÏ ÔzpL „Á‡Â¿∆»∆ƒ«¿«»»¬»«≈««¿»»ƒ»≈
BÈ‡ - Ì¯k ÏÊbL B‡ ,˜¯Ò ÈÏÈ‡ ‰MÓÁ B‡ ,ÏÎ‡Ó«¬»¬ƒ»ƒ»≈¿»∆»«∆∆≈
ÔÈ¯ÊBÁ ÔÈ‡ ,ÔÈÙzL ÈL ÏL Ì¯k ÔÎÂ .ÂÈÏÚ ¯ÊBÁ≈»»¿≈∆∆∆¿≈À»ƒ≈¿ƒ

ÂÈÏÚ31. »»

פרק 27) (סוטה התוספתא כלשון מזה, זה מרוחקים אפילו
ולא  עיירות. בחמש אפילו המינים "מחמשת י"א) משנה ז,
שניים  כנגד אילנות שני שיהיו א), מג, (שם הסובר כרש"י

זנב. יוצא בעפר,28)ואחד ומכסהו אילן של ענף שכופף
חדשים. ענפים ויצמיח שורשים שיכה אילן 29)כדי

ותוחב  האילן שבענפי הרך מן ונוטל האילן, שנוקב בחבירו,
אילן  אותו ממין ונושא הנקב, בתוך ענף ועושה לתוכו,

ב). עמוד שם (רש"י ממנו כנטיעה 30)שנוטל דינה שאז
חייבת  אינה אם אבל מהמלחמה, עליה שחוזרים גמורה
עברו  (=שכבר בזקנה ילדה נטיעה המרכיב כגון בערלה,
אינה  בזקנה, ילדה שבטלה ונתחללה), שנים ארבע עליה
ובהלכות  ב). עמוד (שם עליה חוזרים ואין נטיעה, נחשבת
ובדפוס  בערלה. חייבת נטיעה איזו נתבאר י פרק שני מעשר
(=בזקנה) בחברתה זקנה המרכיב "ואחד הנוסח: וינציאה

בערלה". חייבת המיוחד 31)שהיא כרמו זה שאין שם.
ולדעת  (רש"י). בה חלק לשניהם שאין גפן, בו שאין לו,
יש  שבוודאי עליו, חוזרים שותפים של בית משנה, הכסף
ביתו. ונקרא בו, להשתמש מיוחד מקום מהם אחד לכל
מבואר, ו הלכה ח, פרק שם שבירושלמי משנה, בלחם וראה

עליו. חוזרים אין שותפים של בית שגם

.Ê˙‡ Ò¯‡Ó‰ „Á‡Â ,‰Ïe˙a‰ ˙‡ Ò¯‡Ó‰ „Á‡∆»«¿»≈∆«¿»¿∆»«¿»≈∆
‰ÓÏ‡‰32‰Ó·È BÏ ‰ÏÙ Ì‡ ÔÎÂ ;33‰MÓÁ elÙ‡ , »«¿»»¿≈ƒ»¿»¿»»¬ƒ¬ƒ»

ÔÈ¯ÊBÁ Ôlk - Ì‰Ó „Á‡ ˙Óe ÌÈÁ‡34‰M‡ Lc˜ . «ƒ≈««≈∆À»¿ƒƒ≈ƒ»
L„Á ¯OÚŒÌÈL ¯Á‡Ïe ÂLÎÚÓ35ÔÓf‰ ÌÏLÂ , ≈«¿»¿««¿≈»»…∆¿»««¿«

BÏ ‡·e ¯ÊBÁ - ‰ÓÁÏna36. «ƒ¿»»≈»

כי 32) שנינו: רעא אות תצא פרשת ובספרי א. מג, סוטה
לרבות  מניין בתולה, אלא לי אין - חדשה אשה איש יקח
מכל  - אשתו את ושימח לומר: תלמוד וגרושה? אלמנה
פרט  לו, שחדשה מי חדשה? נאמר למה כן, אם מקום,

גרושתו. אלא 33)למחזיר הוא, קידשה שלא פי על אף
וברש"י). א מד, (סוטה לו באה המת אחיו שם,34)מכוח

לו, תתייבם ושמא מהם, אחד לכל ראוייה היא שהרי
חוזר  במלחמה אחיו שמת שמע ואפילו ב. מג, שם כמבואר

א). מג, (שם לו הזמן 35)ובא במשך בו יחזור לא אם
למפרע. לו מקודשת שנתקדשה 36)תהיה נתברר שהרי

מעכשיו, לה: אמר לא אם אבל המלחמה, התחלת לפני לו
בתוך  והוא הזמן והגיע חודש, י"ב לאחר קידשה אלא
לתחולת  המלחמה קדמה שהרי חוזר, אינו המלחמה
המלחמה  בתוך אשה לארס יכול אדם ואין קידושיו,
ח, פרק סוטה (ירושלמי לחימתו מחובת עצמו ולהפקיע
עשה  שלא במלחמה, אחיו למת דומה זה ואין ו). הלכה
(כסף  לו הקנוה השמים מן אלא עצמו, לפטור מעשה שום
שכל  י"ז, הלכה ו, פרק אישות בהלכות נתבאר וכבר משנה).
יחול  מעכשיו שכוונתו מעכשיו, כאומר מנת" "על האומר:

(רדב"ז). התנאי שיתקיים מנת על המעשה

.ÁB˙Le¯b ˙‡ ¯ÈÊÁn‰37‰¯eÒ‡‰ ‰M‡ Ò¯‡Ó‰Â , ««¬ƒ∆¿»¿«¿»≈ƒ»»¬»
‰ˆeÏÁÂ ‰Le¯b ,ÏB„b Ô‰ÎÏ ‰ÓÏ‡ ÔB‚k ,ÂÈÏÚ38 »»¿«¿»»¿…≈»¿»«¬»

‰È˙e ˙¯ÊÓÓ ,ËBÈ„‰ Ô‰ÎÏ39OÈÏÏ‡¯OÈ ˙a ,Ï‡¯ ¿…≈∆¿«¿∆∆¿ƒ»¿ƒ¿»≈«ƒ¿»≈
¯ÊBÁ BÈ‡ - ÔÈ˙Ïe ¯ÊÓÓÏ40. ¿«¿≈¿»ƒ≈≈

לו.37) חדשה סופרים,38)שאינה מדברי לכוהן אסורה
ז). הלכה י"ז, פרק ביאה איסורי (הלכות כגרושה שהיא

ושואבי 39) עצים חוטבי להיות נתנם ויהושע הגבעונים, מן
שלא  עליהם, גזר ודוד כז), ט, (יהושע ולמזבח לעדה מים
כ"בֿכ"ג). הלכה י"ב, פרק (שם לעולם בקהל יבואו

לקחה"40) ולא אשה ארש "אשר שנאמר: א, מד, סוטה
שהם  עבירה, לנישואי פרט אחרת, ולא לזו משמע - לקחה

י"ד. הלכה בסוף בביאורנו לקמן וראה איסור. לקיחת

.ËÔÈÚÓBMLk ‰ÓÁÏn‰ ÈÎ¯BÚÓ ÔÈ¯ÊBÁL el‡ Ïk»≈∆¿ƒ≈¿≈«ƒ¿»»¿∆¿ƒ
Ì‰ÈÁ‡Ï ÔBÊÓe ÌÈÓ ÔÈ˜tÒÓe ÔÈ¯ÊBÁ ,Ô‰k‰ È¯·c ˙‡∆ƒ¿≈«…≈¿ƒ¿«¿ƒ«ƒ»«¬≈∆

ÌÈÎ¯c‰ ˙‡ ÔÈw˙Óe ,‡·vaL41. ∆«»»¿«¿ƒ∆«¿»ƒ

א.41) מג, שם

.È,¯wÚ Ïk ‰ÓÁÏn‰ ÈÎ¯BÚÏ ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡L el‡Â¿≈∆≈¿ƒ¿¿≈«ƒ¿»»»ƒ»
˙Èa ‰Ba‰ :ÌÏBÚa ¯·c ÌeLÏ Ì˙B‡ ÔÈÁÈ¯ËÓ ÔÈ‡Â¿≈«¿ƒƒ»¿»»»»«∆«ƒ

BÎÁÂ42ÏlÁL ÈÓe ,ÌaiL B‡ B˙Òe¯‡ ‡OBp‰Â , «¬»¿«≈¬»∆ƒ≈ƒ∆ƒ≈
BÓ¯k43È˜" :¯Ó‡pL ,‰L Ìz „Ú ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡ - «¿≈¿ƒ«…»»∆∆¡«»ƒ

."Á˜Ï ¯L‡ BzL‡ ˙‡ ÁnOÂ ˙Á‡ ‰L B˙È·Ï ‰È‰Èƒ¿∆¿≈»»∆»¿ƒ«∆ƒ¿¬∆»»
‰Ïaw‰ ÈtÓ44˙È·Ï ÔÈa ,‰L È˜ ‰È‰iL ,e„ÓÏ ƒƒ««»»»¿∆ƒ¿∆»ƒ»»≈¿«ƒ

ÏÎ‡Ï ÏÈÁ˙‰L Ì¯ÎÏ ÔÈa ,‡OpL ‰M‡Ï ÔÈa ,‰wL∆»»≈¿ƒ»∆»»≈¿∆∆∆ƒ¿ƒ∆¡…
BÈ¯t45. ƒ¿

ולא 42) ביתו לחינוך תאוותו וכל לבו כי בו. לגור שנכנס
עזרא  בן אברהם (רבי אחרים ויניס ינוס כן על למלחמה,

ה). כ, -43)לדברים שהפירות לנטיעתו, הרביעית בשנה
בדמים, (=לפדותם) לחללם או בירושלים, לאכלם צריכים

ירושלימה. דמיהם את החכמים 44)ולהעלות שקיבלו
מסיני. למשה עד איש מפי עברה 45)איש לא ועדיין

א). מג, (סוטה הרביעית שנתו

.‡ÈÔw˙Ó ‡ÏÂ ,ÔBÊÓe ÌÈÓ ˜tÒÓ ÔÈ‡ ‰M‰ Ïk»«»»≈¿«≈«ƒ»¿…¿«≈
¯ÈÚ‰ ÈqÙÏ Ô˙B ‡ÏÂ ,‰ÓBÁa ¯ÓBL ‡ÏÂ ,C¯c46, ∆∆¿…≈«»¿…≈¿«≈»ƒ

ÌÏBÚa ¯·c ÌeL ÂÈÏÚ ¯·ÚÈ ‡ÏÂ47‡Ï" :¯Ó‡pL , ¿…«¬…»»»»»»∆∆¡«…
"¯·c ÏÎÏ ÂÈÏÚ ¯·ÚÈ ‡ÏÂ ‡·va ‡ˆÈ48¯·ÚÏ - ≈≈«»»¿…«¬…»»¿»»»«¬…

.„e„b‰ ÈÎ¯ˆÏ ‡ÏÂ ¯ÈÚ‰ ÈÎ¯ˆÏ ‡Ï ,ÔÈÂ‡Ï ÈLaƒ¿≈»ƒ…¿»¿≈»ƒ¿…¿»¿≈«¿

וראה 46) א), פס ערך (הערוך, העיר שערי לחזק עץ קרשי
ט"ו). הלכה ז, פרק (תוספתא א ח, בתרא סוטה 47)בבא

א. שם,48)מד, לתורה והרמב"ן ציבורי. צורך שהוא
שלא  יאמר, הנזכר, הצבא על - עליו יעבור לא מפרש:
אנשי  על פקיד להיות לא הצבא: על הזה האיש יעבור
ישגיח  לא מים, סיפוק כגון להם, הצריך לכל ...או הצבא

בשמחתו. אלא עליהם,

.·ÈB¯ÎO BÏ ÌÈc˜‰Â ÌÈ¯Á‡Ï B¯ÈkO‰Â ˙Èa ‰a49 »»«ƒ¿ƒ¿ƒ«¬≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»
BÎÁL ÈÓk ‰Ê È¯‰ -50¯Á‡Ï B¯ÎO BÏ Ô˙ . ¬≈∆¿ƒ∆¬»»«¿»¿««
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„Ú BÎÁ ‡lL ÈÓk ‡e‰ È¯‰ - L„Á ¯OÚŒÌÈL¿≈»»…∆¬≈¿ƒ∆…¬»«
‰zÚ51. »»

מראש.49) השכירות דמי השוכר קבלת 50)שנתן משעת
מעת 51)השכירות. אלא החינוך" "ימי מחשבים ואין

אמרו: ושם ד). הלכה ח, פרק סוטה (ירושלמי השכר קבלת
לא  ורבינו חוזר, שאינו ובנאו, ביתו לנפל פרט - בנה אשר
המבואר  גרושתו מחזיר מדין נלמד כי זה, להזכיר חשש

(רדב"ז). חוזר שאינו ח, הלכה לעיל

.‚È‰È‰ Ì‡ :Ì‰ÈÏÚ ÏÚÂ ÂÈˆÙÁ Ba Ô˙Â ˙Èa ‰a»»«ƒ¿»«¬»»¿»«¬≈∆ƒ»»
Ïh·Ï CÈ¯ˆ52Ô˙¯ÈÓL ÏÚ53BÎÁL ÈÓk ‰Ê È¯‰ , »ƒ¿«≈«¿ƒ»»¬≈∆¿ƒ∆¬»

Ba ·LÈÏ ÏÈÁ˙‰Â54·LÈÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ Ì‡Â ; ¿ƒ¿ƒ≈≈¿ƒ≈»¿ƒƒ≈≈
Ô¯ÓBLÏe55BÎÁ ‡lL ÈÓk ‰Ê È¯‰ ,56. ¿¿»¬≈∆¿ƒ∆…¬»

הבית.53)מזמנו.52) בתוך נתנם לא נתינתם 54)אילו
ישיבתו. זוהי וכבדים,55)בבית גדולים חפצים שהם

בחוץ. ומתקלקלים נגנבים הועיל 56)שאינם לא שביתו
שם). (ירושלמי כלום להם

.„È- ı¯‡Ï ‰ˆeÁa Ì¯k ÚËB B‡ ˙Èa ‰Ba‰ ÏÎÂ¿»«∆«ƒ≈«∆∆¿»»»∆
Ô‰ÈÏÚ ¯ÊBÁ BÈ‡57. ≈≈¬≈∆

שאינו 57) זה יצא לחנכו, שמצווה את - חנכו "ולא שם,
ומכאן, מצוה. אינה לארץ בחוץ שהדירה לחנכו", מצווה
אינן  חדש, בית לחנוכת לארץ בחוץ שעושים שהמסיבות
ובמגן  שבע). בבאר וכן שם קרבן (שיירי מצוה סעודות
בשם  הביא ה קטן סעיף תקסח, חיים לאורח אברהם
עשה  אלא בבית, ראש קלות לנהוג נתן לא שאם המהרש"ל,
מעין  ולדרוש תורה, דברי בה לומר תחילה לחנכו סעודה
ו  הלכה שם ובירושלמי מצוה. סעודת זו הרי המאורע,

ש  (אשה האיילונית את הנושא ללדת)הוסיפו: ראויה אינה
חוזר. אינו עימה, לישב מצוה ואין הואיל

.ÂËÔÈ‡L ,BÚÓLÓk - "··l‰ C¯Â ‡¯i‰ LÈ‡‰ ÈÓ"ƒ»ƒ«»≈¿««≈»¿«¿»∆≈
‰ÓÁÏn‰ È¯L˜a „ÓÚÏ Ák BaÏa58ÒkiL ¯Á‡Óe . ¿ƒ…««¬…¿ƒ¿≈«ƒ¿»»≈««∆ƒ»≈

BÚÈLBÓe Ï‡¯OÈ ‰Â˜Ó ÏÚ ÔÚMÈ ,‰ÓÁÏn‰ È¯L˜a¿ƒ¿≈«ƒ¿»»ƒ»≈«ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ
‰¯ˆ ˙Úa59‰OBÚ ‡e‰ ÌM‰ „eÁÈ ÏÚL Ú„ÈÂ , ¿≈»»¿≈«∆«ƒ«≈∆

‰ÓÁÏÓ60BtÎa BLÙ ÌÈOÈÂ ,61,„ÁÙÈ ‡ÏÂ ‡¯ÈÈ ‡ÏÂ ƒ¿»»¿»ƒ«¿¿«¿…ƒ»¿…ƒ¿«
‰ÁÓÈ ‡l‡ ,ÂÈ·a ‡ÏÂ BzL‡· ‡Ï ·LÁÈ ‡ÏÂ¿…«¿……¿ƒ¿¿…¿»»∆»ƒ¿∆
ÏÎÂ .‰ÓÁÏnÏ ¯·c ÏkÓ ‰ÙÈÂ BalÓ ÌB¯ÎÊƒ¿»ƒƒ¿ƒ¿∆ƒ»»»«ƒ¿»»¿»
- BÓˆÚ ÏÈ‰·Óe ‰ÓÁÏna ¯‰¯‰Ïe ·LÁÏ ÏÈÁ˙n‰««¿ƒ«¿…¿«¿≈«ƒ¿»»«¿ƒ«¿

ÚÏ‡ ÌÎ··Ï C¯È Ï‡" :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙Œ‡Ïa ¯·B≈¿…«¬∆∆∆¡««≈«¿«¿∆«
"Ì‰ÈtÓ eˆ¯Úz Ï‡Â eÊtÁz Ï‡Â e‡¯Èz62,„BÚ ‡ÏÂ . ƒ¿¿««¿¿¿«««¿ƒ¿≈∆¿…

Ï‡¯OÈ ÈÓc ÏkL ‡l‡63‡Ï Ì‡Â .B¯‡eˆa ÔÈÈeÏz ∆»∆»¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿«»¿ƒ…
È¯‰ ,BLÙ ÏÎ·e BaÏ ÏÎa ‰ÓÁÏÓ ‰OÚ ‡ÏÂ Ávƒ«¿…»»ƒ¿»»¿»ƒ¿»«¿¬≈

Ïk‰ ÈÓc CÙML ÈÓk ‰Ê64˙‡ ÒnÈ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL , ∆¿ƒ∆»«¿≈«…∆∆¡«¿…ƒ«∆
‰Ïawa L¯ÙÓ È¯‰Â ."B··Ïk ÂÈÁ‡ ··Ï65¯e¯‡" : ¿«∆»ƒ¿»«¬≈¿…»««»»»

."ÌcÓ Ba¯Á ÚÓ ¯e¯‡Â ,‰iÓ¯ '‰ ˙Î‡ÏÓ ‰˘Ú…∆¿∆∆¿ƒ»¿»…≈««¿ƒ»
Lc˜Ï B˙eÎ ‰È‰˙Â ,„ÁÙ ‡Ïa BaÏ ÏÎa ÌÁÏp‰ ÏÎÂ¿»«ƒ¿»¿»ƒ¿…««¿ƒ¿∆«»»¿«≈

„·Ïa ÌM‰ ˙‡66‡ÏÂ ˜Ê ‡ˆÓÈ ‡lL BÏ ÁË·Ó - ∆«≈ƒ¿»À¿»∆…ƒ¿»∆∆¿…
BÏ ‰kÊÈÂ ,Ï‡¯OÈa ÔBÎ ˙ia BÏ ‰·ÈÂ ,‰Ú¯ e‰ÚÈb«̇ƒ≈»»¿ƒ¿∆«ƒ»¿ƒ¿»≈¿ƒ¿∆
:¯Ó‡pL ,‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ ‰kÊÈÂ ,ÌÏBÚ „Ú ÂÈ·Ïe¿»»«»¿ƒ¿∆¿«≈»»«»∆∆¡«
˙BÓÁÏÓ Èk ,ÔÓ‡ ˙Èa È„‡Ï '‰ ‰OÚÈ ‰OÚ Èk"ƒ»«¬∆«…ƒ«ƒ∆¡»ƒƒ¿¬
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אויבים 58) יפרידום שלא צפופים, לעמוד כשמתקשרים
לרבי  בניגוד שם, עקיבא רבי וכדעת וברש"י), א מד, (סוטה
העבירות  מן המתיירא זה - הירא האומר: שם, הגלילי יוסי
אומר: הגלילי יוסי רבי קצז אות שופטים ובספרי  שבידו.
(הגהות  כוחו שתש שנה, ארבעים בן זה - הלבב ורך הירא
עקיבא  רבי י"ד: משנה ז, פרק סוטה ובתוספתא מיימוניות).
לך, לומר הלבב" "ורך עוד לומר תלמוד מה הירא, אומר,
חוזר, רחמן והיה שבחזקים, וחזק שבגיבורים גיבור שאפילו

כלבבו. אחיו לבב את ימס ולא כלשון 59)שנאמר:
ח. יד, ירמיה ה'60)הכתוב "כי ד) כ, (דברים ככתוב

בנצחונו  באים הם = לכם" להילחם עימכם ההולך אלוקיכם
מב, (סוטה מקום של בנצחונו באים ואתם ודם, בשר של

ג).61)א). יב, (שופטים הכתוב כלשון עצמו, יסכן
(62- לבבכם ירך "אל שם): בסוטה (משנה חכמינו פירשו

הגפת  מפני - תיראו אל חרבות; וציחצוח סוסים צהלת מפני
ל  בזה, זה המגינים (=צלצול ולאיים)תריסים קול השמיע

- תערצו אל קרנות; מקול - תחפזו אל הקלגסים; ושפעת
צווחות. קול פחדנותו 63)מפני בגלל בקרב, הנשפכים

פרשה 64)ועריקתו. רבה ויקרא ובמדרש לכך. גרם שהוא
לבו  מכוון ואינו לדרך, שיוצא מי "כל ב אות כ"ה,

במלחמה". נופל שהוא סוף בדברי 65)למלחמה,
וכמבואר ו.הנביאים, הלכה ב, פרק לעיל בביאורנו

להושיענו.66) אויבינו עם הנלחם המכוונת 67)שהוא
ה'. עם מלחמות שם: תרגם ויונתן שמו. וקידוש ה' ַלייחוד

צרור 68) ...נקראו: מוות עימהם שאין לפי - אלו "חיים
ג), הלכה ח, פרק תשובה בהלכות רבינו (לשון החיים"

יפרדו. ולא לעד צרורים הנצחיים החיים שם: ובביאורנו
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ה'תש"פ  תמוז ו' ראשון יום

קפ. עשה מצות
― ּוׁשמנים מאה הּמׁשלימה הּצּוּויהּמצוה ְְְִִִִֵַַַַָָָֹ

ׁשּזממּו ּכמֹו ׁשקר ׁשהעידּו אתֿהעדים לענֹוׁש ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָׁשּנצטּוינּו

ּכאׁשר לֹו "ועׂשיתם יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבעדּותם, ְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָלעׂשֹות
לאחיו" לעׂשֹות hi)זמם ,hi mixac)עדים ּדין וזהּו ְְֲִִִֵֶַַָָ

ּכמֹוהּו; מהם נֹוציא ― ממֹון להֹוציא העידּו אם ְְִִִִִֵֵֶָָזֹוממין:
ּבאֹותּה נמיתם ― מיתה ּׁשמחּיב מה על העידּו ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָואם
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נלקה ― מלקּות מהּֿׁשמחּיב על העידּו ואם ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָהּמיתה;
ׁשּנתחּדׁשּו והּׁשאלֹות זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָאֹותם.
ּבדין אֹותם ונדּון זֹוממין יהיּו ׁשהעדים יתקּים וכיצד ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָּבּה

מּכֹות. ּבמּסכת ְֶֶֶַַזה,

ה'תש"פ  תמוז ז' שני יום

קעד. עשה מצות
שיד. שיג. שיב. תעשה לא מצות

― הקע"ד ׁשּנהּמצוה ּדיןהּצּוּוי לבית לׁשמע צטּוינּו ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָֹ
אּסּור ּבעניני יצּוּו אׁשר ּבכל ּפיהם על ולנהג ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָֹֹהּגדֹול

ּבקּבלה ׁשּקּבלּוהּו ּדבר ּבין ּבזה חּלּוק ואין (`yiּומּתר. ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֻ
(epiax dyn cr yi` itnּבאחת ׁשּלמדּוהּו ּדבר ּובין ,ְְֵֶַַָָָ

עליו ׁשהסּכימּו ּדבר אֹו ּבהן, נדרׁשת ׁשהּתֹורה ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָהּמּדֹות
ּפרצה לגדֹור dxezl)ּכדי biq mdy epinkg zexfb)אֹו , ְְְִִֵָ

ׁשהּוא מּצב לאיזה xecd)ּבהתאם ly miipgexd eikxv itl), ְְְֵֵֶֶֶַָ
ּכלֿזה ― לּתֹורה חּזּוק ּבֹו וׁשּיׁש נכֹון להם ּׁשּנראה ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָמּמה
ּבל ּדבריהם, ּפי על ולנהג ולעׂשֹותֹו לקּימֹו אנּו ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָֹחּיבים
אׁשר הּתֹורה "עלּֿפי יתעּלה: אמרֹו והּוא עליהם, ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָנעבֹור

וגֹו'" יֹורּו(`i ,fi mixac)ספרי ּולׁשֹון .(mihtey zyxt): ְְְִֵ
מצות זֹו ― ּתעׂשה ל אׁשרֿיאמרּו הּמׁשּפט ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַָֹ"ועל

סנהדרין ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .(ft.)עׂשה". ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָ

― השי"ב עלהּמצוה מּלחלֹוק ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶַַַַַַָָָָֻ
הּׁשלֹום עליהם הּקּבלה milawnּבעלי ep` mdny minkg) ֲֲֵֵֶַַַַָָָ

(dt lray dxezהּתֹורה ּבמעׂשי מּכלֿמהּֿׁשּיצּוּו ְְֲִִֵֶַַַַָָָּומּלסּור
"ל אׁשרֿיּגידּו מןֿהּדבר תסּור "לא אמרֹו: (my)והּוא ְְְֲִִֶַַָָָָֹ

ספרי my)ּולׁשֹון mihtey zyxt)זֹו ― וגֹו' תסּור "לא : ְְְִֵָֹ
זקן והּוא ― זה לאו על והעֹובר לאֿתעׂשה". ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹמצות

(mkg)ממרא(ezrck dxene oixcdpqd it),חנק חּיב ― ְֵֶֶַַָ
סנהדרין ּבסֹוף המבארים המקּבלים וׁשם(et:)ּבּתנאים , ְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָֹֻ

זֹו. מצוה ּדיני ְְֲִִִֵָָנתּבארּו

― השי"ג ׁשההּמצוה מּלהֹוסיףהאזהרה זהרנּו ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשּבעלּֿפה, ולא ׁשּבכתב לא ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹּבּתֹורה

עליו" `)"לאֿתסף ,bi my)ּבכּמה אמרּו ּובפרּוׁש . ְְְֵֵַָָָָֹֹ
cere)מקֹומֹות :gk dpyd y`x),"ּבלֿתֹוסיף על "עֹובר : ְִֵַַ

ּבלּֿתֹוסיף". על ְִַַַָָ"עברּת

― השי"ד מּלגרֹועהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
אמרֹו: והּוא ׁשּבעלּֿפה, ולא ׁשּבכתב לא ְְְְְִִֶֶֶַַָָָֹֹמןֿהּתֹורה,

מּמּנּו" תגרע אֹומרים:(my)"ולא מקֹומֹות ּובכּמה . ְְְְְִִִֶַַָֹ
ּבלּֿתגרע". על עברּת "והרי ּבלּֿתגרע", על עֹובר ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַַָָָ"נמצא

ה'תש"פ  תמוז ח' שלישי יום

שיט. שיח. תעשה לא מצות
ריא. רי. עשה מצות
יום שניֿ שלישי ז ֿ'ח 'תמוז 

― השי"ח מּמּנּוהּמצוה ּכלֿאדם ׁשהזהר האזהרה ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָֻ

אמרֹו: והּוא ּבּתֹורה, מפרׁש הענׁש והּנה ואם, אב ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹמּלקּלל
יּומת" מֹות ואּמֹו אביו fi)"ּומקּלל ,`k zeny)מּכלל והּוא ְְְְִִִֵַַָָ

ּבמזיד מֹותֹו לאחר ּבׁשם מהם אחד קּלל ואפּלּו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָהּנסקלין
ׁשּלא ּבפרּוׁש, ּבּכתּוב נתּבארה לא האזהרה אבל נסקל. ―ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָָָֹֹ
האזהרה ׁשּבאה קדם ּכבר אּלא ;אבי תקּלל לא ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹאמר:
וזּולתֹו. אתֿהאב ּכֹולל וזה ― מּיׂשראל ּכלֿאדם ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָמּלקּלל

fi)ּובּמכלּתא ,`k zeny mihtyn zyxt)מקּלל" אמרּו: ְְְְִֵַַָָ
ּתלמּוד מּנין? אזהרה ׁשמענּו, ענׁש יּומת", מֹות ואּמֹו ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֹאביו
הּוא הרי ― אבי הּוא ּדּין אם תקּלל", ּלא "אלהים ְֱֲִִִֵֵַַַָָֹֹלֹומר
נׂשיא; ּבכלל הּוא הרי ― הּוא נׂשיא ואם אלהים; ְְְֱֲִִִִִִֵַַָָֹּבכלל

ּבּור heyt)ואם mc`)הּוא(llka `ed ixd)תקּלל "לא . ְְִֵַֹ
אב ּבנין ּדן אּתה הרי dxezdyחרׁש". zecndn zg`) ְֲִֵֵֵַַָָָ

ceqie "a`"k `ed miieqn weqta `aend hxty Ð oda zyxcp

(oipr eze`ay mitqep zenewnl ewizrdlעד וגֹו' ְְְִַָָמׁשלׁשּתן
ק על מזהר ואּתה 'ּבעּמ' ׁשהם ׁשּבהם הּׁשוה ללתם,הּצד ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻ
ּובספרא קללתֹו". על מזהר אּתה ׁשּבעּמ אבי (zyxtאף ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ

(miyecw"ואתֿאּמֹו אתֿאביו יקּלל אׁשר איׁש "ּכיֿאיׁש :ְְֲִִִִִֵֶֶֶַָ
h)וגֹו' ,k `xwie)ּתלמּוד ׁשמענּו! לא אזהרה ׁשמענּו, ענׁש ְְְְְֶַַַַָָָָֹֹ

ּוכבר הּמכלּתא. ללׁשֹון ׁשוה תקּלל", לא "אלהים ְְְְְֱִִִֵֶַַַָָָֹֹלֹומר:
מּסנהדרין ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(bp.)נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָ

― השי"ט אבהּמצוה מּלהּכֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
למעׂשה מיחדת אזהרה ּבּכתּוב נתּבארה לא ּכן וגם ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻואם.
מֹות ואּמֹו אביו "ּומּכה ואמר: אתֿהענׁש הזּכיר אבל ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹזה;

fh)יּומת" ,`k zeny)על אביו למּכה האזהרה ולמדנּו , ְְְְִֵַַַַָָָָָָ
ּבּמצוה ּבארנּו ׁשּכבר והּוא אביו, למקּלל ׁשּלמדנּו ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּדר
ּכלֿאדם על מזהרים: ׁשאנּו מאֹות ׁשלׁש ְְְִִֵֶַַַָָָָָָֹֻהּמׁשלימה
הּמכלּתא ּולׁשֹון ּבכלל. ואביו להּכֹותֹו, ׁשּלא ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹמּיׂשראל

(my mihtyn zyxt),ׁשמענּו ענׁש וגֹו' ואּמֹו" אביו "מּכה :ְְְִִֵֶַַָָֹ
יסיף" לא יּכּנּו ארּבעים לֹומר: ּתלמּוד ׁשמענּו! לא ְְְְִִֶַַַַַַָָָָֹֹֹאזהרה

(b ,dk mixac)ׁשּמצוה מי אם וחמר: קל ּדברים והרי .ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹ
ׁשּלא ׁשּמצוה מי להּכֹותֹו, ׁשּלא מזהר הּוא הרי ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹֹֻלהּכֹותֹו
והעֹובר להּכֹותֹו". ׁשּלא מזהר ׁשּיהא הּוא ּדין ― ְְְְְִֵֵֶֶַַָָֹֻלהּכֹותֹו
מהם ויֹוצא ּבמזיד ואּמֹו אביו הּמּכה ּכלֹומר: זה, לאו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָעל
ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר חנק. חּיב ― ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָּדם

.(dt:)סנהדרין ְְִֶַ

― ועׂשר מאתים הּמׁשלימה הּצּוּויהּמצוה ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָ
"ּכּבד יתעּלה: אמרֹו והּוא ואם אב לכּבד ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשּנצטּוינּו

"ואתֿאּמ אתֿאבי(fh ,c mixac ;ai ,k zeny)ּוכבר ְְִִֶֶֶָָ
רּבם ּבּתלמּוד, מקֹומֹות ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָֻנתּבארּו

ּול(l`:)ּבקּדּוׁשין ספרא. miyecw)ׁשֹון zyxt yix)איזהּו" : ְְְִִִֵֶָ
ּומֹוציא". מכניס ּומכּסה, מלּביׁש ּומׁשקה, מאכיל ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָּכבֹוד?

― הרי"א ואם.הּמצוה מאב לירא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ
,הּמל ּכמֹו ׁשּיעניׁש, מּמּנּו ׁשיראים מי ּכמעלת ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַוׁשּנחׁשבם
מּמּנּו, ׁשּיראים מי עם ׁשּנתנהג ּכמֹו עּמהם ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָונתנהג
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רי fenz 'iÎ'h iyingÎiriax mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

אמרֹו והּוא רצּוי, ּבלּתי ּדבר להם יעׂשה ּפן ְְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָוחֹוׁשׁשים
ּתיראּו" ואביו אּמֹו "איׁש b)יתעּלה: ,hi `xwie)ּולׁשֹון ְְְִִִִִֶַָָ

my)ספרא miyecw zyxt)יּׁשב לא מֹורא? "איזהּו : ְִֵֵֵֶָָֹ
el)ּבמקֹומֹו cgeind)יסּתֹור ולא ּבמקֹומֹו מּדּבר ולא ְְְְְְִִִֵַֹֹ

ּבקּדּוׁשין זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָאתּֿדבריו".
(:dl).

ה'תש"פ  תמוז ט' רביעי יום

קצה. תעשה לא מצות
לז. עשה מצות

― הקצ"ה זֹוללהּמצוה מּלהיֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻ
hedle)וסֹובא rewy)הּנערּות ּבימי ּומׁשּתה ּבמאכל ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָ

סֹורר ּבבן האמּורים ekxcn)ּבתנאים xq)ּומֹורהit dxnn) ְְֲִִִֵֵֶָָ
(eia`"עלֿהּדם תאכלּו "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ,`xwie) ְְְְִֶַַַָָֹֹ

(ek ,hiמחּיבי מּכלל ּומֹורה סֹורר ׁשּבן זה ענין ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָֻּובאּור
ּבּתֹורה ּומפרׁש ּדין ּבית k`)מיתת ,`k mixac)ׁשהּוא ְִִֵֶַַָָֹ

מאמר ּבהקּדמת ּבארנּו ּוכבר (seqזה(xtq)ּבסקילה. ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָ
(c"id llkdּבית מיתת אֹו ּכרת הּכתּוב ּבֹו ִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּכלֿמהּֿׁשחּיב

והּמילה, מןֿהּפסח חּוץ לאֿתעׂשה, מצות הּוא הרי ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָֹּדין
ׁשּבארנּו c"id)ּכמֹו llkd xg`ly dncwda)וכיו את. ׁשּדן ן ְְְֵֵֶֶֶַָָ

ׁשּזה ידענּו ּבסקילה האמּורים ּבתנאים והּסֹובא הּזֹולל ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָזה
הענׁש, נתּבאר והרי ּבהחלט, עליו ׁשּמזהרים ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻמעׂשה
ענׁש לא ׁשּלנּו: הּכלל לפי האזהרה על לחקֹור לנּו ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָָָֹונׁשאר

סנהדרין ּגמרא ּולׁשֹון הזהיר. אּלאֿאםּֿכן :(bq.)הּכתּוב ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ
תאכלּו לא לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ּומֹורה סֹורר לבן ְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹֹ"אזהרה
ּדם, לׁשּפֹו הּגֹורמת אכילה תאכל לא ּכלֹומר: ְְֲִִֶֶַַַַַָָָֹֹעלֿהּדם",
אכל ואם מיתה. ּבֹו ׁשחּיב וסֹובא הּזֹולל זה אכילת ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָוהיא
― טֹובים הּבלּתי הּדרכים ּבאֹותם הרעה האכילה ְְְֲִִִִִַַָָָָָָָָאֹותּה
ׁשּבכללּות, לאו ׁשּזה ואףֿעלּֿפי לאו, על עֹובר ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָהריהּו
ׁשּכיון ּכלּום. ּבכ אין הּתׁשיעי, ּבּכלל ׁשּבארנּו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָּכמֹו

נחׁש לא מפרׁש, היא(wtwtp)ׁשהענׁש אם לאזהרה ְְִִֶֶַָָָָָָֹֹֹֹ
ּכּמה אתֿזה ּבארנּו ּוכבר ׁשּבכללּות. לאו מן אֹו ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָמןֿהּדין
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּדגמאֹות. מּמּנּו וקדמּו ְְְְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָָֻּפעמים

מּסנהדרין. ח' ְְְִִֶֶֶַּבפרק

― הל"ז הּכהניםהּמצוה ׁשּיתטּמאּו ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַָֹ
ּבּתֹורה הּנזּכרים bÎa)לּקרֹובים ,`k my)מאחר ׁשּכן . ְְִִִֵֵֶַַַַַָָ

ּבלבד למת מּלהתטּמא הּכתּוב x`ylׁשּמנעם `le) ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ
(ze`nehd,לּקרֹובים להתטּמא להם והּתיר לכּבדם, ּכדי ,ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָ

ּבלבד: רׁשּות וׁשּזֹו ּברצֹונם ּתלּוי ׁשּזה לחׁשב אפׁשר ְְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָֹהיה
ּגזר לפיכ יתטּמא, אל ― רֹוצה אינֹו יתטּמא; ― ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָרֹוצה
"לּה יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבחיּוב, וחּיבם ּגזרה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָעליהם

ספרא(my)יּטּמא" ּולׁשֹון לאחֹותֹו. `xenּכלֹומר zyxt) ְְְֲִִַַַָָ
(myמטּמאין להּטּמא, רצה לא מצוה. ― יּטּמא "לּה :ְְְְִִִִֵַַַָָָָָֹ

ּבערב אׁשּתֹו ׁשּמתה הּכהן ּביֹוסף ּומעׂשה ּכרחֹו. על ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹאֹותֹו

וטּמאּוהּו חכמים ּודחפּוהּו לּה, להּטּמא רצה ולא ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹהּפסח
ׁשּכלֿאדם ּכלֹומר: אבל, מצות היא עצמּה וזֹו ּכרחֹו". ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָעל
ׁשּׁשה לֹומר רצֹוני קרֹוביו, על להתאּבל חּיב ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָמּיׂשראל

מצוה zeg`e)מתי ,g` ,za ,oa ,m` ,a`)חּיּוב חמר ּומחמת . ְֲִִֵֵֵֶַָֹ
ׁשּיתטּמא הּטמאה, על מזהר ׁשהּוא ּבּכהן, ּפרׁש ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻֻזה
ּבדיני יקּלּו ׁשּלא ּכדי יׂשראל, ּכׁשאר ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹעלּֿכלּֿפנים

נתּבאר ּוכבר w.)האבלּות. migaf)ראׁשֹון יֹום ׁשאבלּות ְְֲֲִִֵֵֵֶָָָ
קטן ּבמֹועד אמרּו ּובפרּוׁש אינֹו(ci:)ּדאֹוריתא. "אבל : ְְְְְֵֵֵֵַָָָָָ
ּדמעּקרא אבלּות אי ּברגל, אבלּות inנֹוהג lr ,okÎiptln) ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶָָָ

(lbxd mcew znyאתי ― "zgnyeעׂשה(a`)הוא ly) ֲֲֵֵָָ
("jbgaּדרּבים(l`xyi llk lr lhend)"ּדיחיד עׂשה ודחי ְְְֲִִֵֵַָָ

(cala la`d lr zlhend Ð zela`d)נתּבאר הּנה .jkn) ְִִֵֵָ
("dyr" `xwpyמצות וׁשהיא ּדאֹוריתא האבלּות ׁשחּיּוב ,ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָ

הּׁשבעה ׁשאר אבל ּבלבד: ראׁשֹון ּביֹום ּדוקא א ְְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָעׂשה,
ראׁשֹון ּביֹום אבלּות ינהג הּכהן וׁשאפּלּו מּדרּבנן, ―ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָֹ
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר זה. והבן לקרֹוביו; ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָויתטּמא

(d`nehe zela`)מׁשקין jli`e)ּבמּסכת hi ohw cren) ְְִֶֶַַ
ּבברכֹות מקֹומֹות (ak:ּוביבמֹות(d:)ּוכתּבֹות(gi.)ּובכּמה ְְְְִִַָָָֻ

(cereזרה אל(bi.)ועבֹודה "אמר ּבפרׁשת ּובספרא ְְְֱֲִֶַַָָָָָָֹ
להּטּמא אתֿהּכהן מחּיבים ׁשאנּו זה וחּיּוב ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹהּכהנים".
ׁשּלא ׁשהזהר ׁשּמי לפי ― לּנׁשים חֹובה אינֹו ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֻלּקרֹובים
לּקרֹובים; להּטּמא ׁשּנצטּוה הּוא הּקרֹובים, לזּולת ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָיטּמא
ּכמֹו מת, טמאת על הזהרה ׁשּלא ּכיון הּכהנת ְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻֻאבל

ּבמקֹומֹו eqw)ׁשאבאר dyrz `l)ולא צּוּוי עליה אין ּכ , ְְֲִִֵֵֶֶָָָָֹ
אמנ להּטּמא. הּטמאהחּיּוב אבל ּבאבלּות, היא חּיבת ם ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻ

זה. והבן ּברצֹונּה. ְְְִֵֶָָָּתלּויה

ה'תש"פ  תמוז י' חמישי יום

קסח. תעשה לא מצות
יום רביעיֿ חמישי ט ֿ'י 'תמוז 

― הקס"ח ּגדֹולהּמצוה ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶַַַַָָָָָֹֻ
הּטּמאה, ׁשּתהיה אֹופן ּבאיזה הּמתים מן למת ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻמּלהּטּמא

ּבמּׂשא ּבין ּבנגיעה ilaּבין eilr gpen zndy utg mixd) ְְִִֵֵַָָ
(zna zrbl"יּטּמא לא ּולאּמֹו "לאביו אמרֹו: והּוא ,ְְְְִִִַָָָֹ

(`i ,`k `xwie)והּקֹודם ׁשּזה ּתחׁשֹוב ואּולי .dyrz `l) ְְְֵֶֶַַַ
(fqwלא ּולאּמֹו "לאביו ׁשאמר וׁשּזה הּוא, אחד ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָֹענין

לאוין: ׁשני הם אּלא ּכן, הּדבר אין ― הּוא ּבאּור ְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָיּטּמא"
ספרא ּולׁשֹון יּטּמא. ולא יבֹוא my)לא xen` zyxt): ְְְִִַָָָֹֹ

הדיֹוט ּבכהן חּיבּו וכן יּטּמא" ּבלא וחּיב יבֹוא ּבלא ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹֹֹ"חּיב
עליו ׁשּנאסרה ּגדֹול ׁשכהן "ּכׁשם אמרּו: ׁשוה, ּגזרה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹּבדין
ּגם ּכ יּטּמא, ולא יבֹוא לא לאוין: ּבׁשני חּיב מת ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹנפׁש
חּיב מת ּבנפׁש להּטּמא עליו ׁשּנאסר ּכיון הדיֹוט, ְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּכהן

אֹותֹו מנינּו לא אבל יבֹוא". odkaּבלא mb zeevn izyk) ְֲִָָָֹֹ
(heicdהּׁשני ּבּכלל ׁשּבארנּו a`מהּטעם epi`y oeik :`ede) ְְִֵֵֵֶַַַַַַָ

(yxetnaאּלּו לאוין ׁשני מנינּו אּלא ,(lecb odka)מּכיון ְִִִֵֵֵֶָָָָ
"לא וענין יּטּמא; ולא יבֹוא לא ּפסּוקים: ׁשני ְְְְְִִִֵֵֶַָָָֹֹֹׁשהם
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fenzרב a"iÎ`"i ycew zayÎiyiy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

מק ׁשּבארּו ּכמֹו יּטּמא", "לא ענין אינֹו הּפרּוׁשיבֹוא" ּבלי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹ
(l"fg).יּטּמא ּבלא וחּיב יבֹוא ּבלא חּיב ְְְְְִַַַָָָָָֹֹואמרּו:

ה'תש"פ  תמוז י"א שישי יום

קסז. תעשה לא מצות
― הקס"ז ּגדֹולהּמצוה ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶַַַַָָָָָֹֻ

מצוה, מתי ואפּלּו אחת ּתקרה ּתחת מת עם ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָמּלהּמצא
לא מת ּכלֿנפׁשת "ועל אמרֹו: והּוא קרֹוביו, ְְְְְְֵַַַָָָֹֹּכלֹומר:

i`)יבא" ,`k `xwie)― ּולאּמֹו לאביו ואפּלּו נטמא, ואם ְְְְֲִִִִִַָָָֹ
ֶלֹוקה.

ה'תש"פ  תמוז י"ב ש"ק יום

קסו. תעשה לא מצות
יום שישיֿ שבת קודש י "אֿ י "ב תמוז 

― הקס"ו הדיֹוטהּמצוה ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹֻ
המפרׁשים מןֿהּקרֹובים חּוץ מתים לׁשאר ְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָֹמּלהּטּמא
ּבעּמיו" לאֿיּטּמא "לנפׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָֹּבּכתּוב,

(` ,`k `xwie)חמּׁשה לזּולת ונטמא זה לאו על והעֹובר .ְְְְֲִִֵֶַַָָָָ
על חל אינֹו זה ולאו מלקּות. חּיב ― מצוה מתי ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָ[ׁשּׁשה]

ּבקּבלה ּבא `xen)הּנׁשים; zyxt yix `xtq)אהרן "ּבני : ְְֲִֵַַַָָָָֹ
אהרן". ּבנֹות ולא ―ְְֲַֹֹ
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hiw sc zay(iyiy meil)

,mcenlzn ,max lv` dxez micnldøîàpL(`i e dinxi)zng z`e' ¤¤¡©§¥£©
likd izi`lp iz`ln 'däî ,'åâå 'õeça ììBò ìò CBôLdíòh ¨¥¦¦§¥¦¨¦§©¨©©©©

yCBôL,milyexi z` aixgdl l`xyi lr dnwpa [qrkd-] dnigd §
õeça ììBòc íeMîmilhae max zial uegn mi`vnp zewepizdy - ¦§¨©

.ea mceniln
:milyexi oaxegl ztqep daiqàlà íéìLeøé äáøç àì ,àleò øîà̈©¨Ÿ¨§¨§¨©¦¤¨

íäì äéä àlL éðtîxecd eze`ay l`xyil -,äfî äæ íéðt úLBa ¦§¥¤Ÿ¨¨¨¤¤¨¦¤¦¤
,zexiar lr xearln d`xi mdl dzid `l `linneøîàpL(eh e my) ¤¤¡©

'åâå eLBáé àì LBa íb eNò äáòBú ék eLéáBä','miltPa ElRi okl ¦¦¥¨¨©Ÿ¥¨¥¦§©Ÿ§¦
`linne d`xi mdl dzid `l okle mdixagn eyiiazp `l xnelk
eyiiazp `ly meyn milyexi oaxega eltpy x`eane ,darez eyr

.dfn df
:milyexi oaxegl ztqep daiqíéìLeøé äáøç àì ,÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨Ÿ¨§¨§¨©¦

eåLeäL ìéáLa àlàda,ìBãâå ïè÷dipy z` eaiygdydze`a m ¤¨¦§¦¤§¨¨§¨
,dfl df mitipgn eidy dtepg jezn dlrnøîàpL(a ck diryi)äéäå' ¤¤¡©§¨¨

,'ïäkk íòëeeyed lecbde ohwd mdy odkde mrdy xnelk ¨¨©Ÿ¥
,zg` dlrnldéøúa áéúëe`ad weqta okn xg`l -(b ck my) §¦©§¥

,'õøàä ÷Baz ÷Baä'daxgpy x`eane ,ux`d owexzz xnelk ¦¦¨¨¤
.lecbe ohw da eeyedy oera milyexi

:milyexi oaxegl ztqep daiqdéøa íøîò áø øîà[epa-]éaøc ¨©©©§¨§¥§©¦
äáøç àì ,àðéðç éaø øîà ,àaà øa ïBòîL éaø øîà ,àaà øa ïBòîL¦§©©¨¨©©¦¦§©©¨¨©©¦£¦¨Ÿ¨§¨

eçéëBä àlL ìéáLa àlà íéìLeøéxecd eze`ay l`xyi,äæ úà äæ §¨©¦¤¨¦§¦¤Ÿ¦¤¤¤
øîàpL(e ` dki`)äî ,'äòøî eàöî àì íéìiàk äéøN eéä'myk - ¤¤¡©¨¨¤¨§©¨¦Ÿ¨§¦§¤¨

yìL BLàø ,äæ ìiàli`ìL Báðæ ãöa äæli`,äædf mikled oky ©¨¤Ÿ¤¤§©§¨¤¤
,df xg`eçéëBä àìå ,ò÷øwa íäéðt eLák øBcä BúBàaL ìàøNé óà©¦§¨¥¤§©¨§§¥¤©©§©§Ÿ¦

.äæ úà äæ¤¤¤
:milyexi oaxegl ztqep daiqáø øîàíéìLeøé äáøç àì ,äãeäé ¨©©§¨Ÿ¨§¨§¨©¦

øîàpL ,íéîëç éãéîìz da eféaL ìéáLa àlà(fh el 'a minid ixac) ¤¨¦§¦¤¦¨©§¦¥£¨¦¤¤¡©
åéàéáða íéòzòzîe åéøác íéæBáe íéäìàä éëàìîa íéáéòìî eéäiå'©¦§©§¦¦§©§£¥¨¡Ÿ¦¦§¨¨¦©§§¦¦§¦¨

,'àtøî ïéà[ì] ãò Bnòa 'ä úîç úBìò ãò'd zng dzlry epiide ©££©§©©§¥©§¥
minkg icinlza miairln eidy meyn ,milyexi daxge enra

.'midl` ik`ln' mi`xwpd
:`xnbd zxxan .df oipra weqtd seqn dyxcdéàîdpeekd dn - ©

weqtd seqa df oipra xn`py dna.'àtøî ïéàì ãò'daiyn ©§¥©§¥
:`xnbdBì ïéà ,íéîëç éãéîìz äfáîä ìk ,áø øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©¨©§©¤©§¦¥£¨¦¥

Búkîì äàeôø.jk lr el d`ad §¨§©¨
:ax mya dcedi ax ly sqep xn`néàî ,áø øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©©

áéúëcaezkd xe`ia dn -(ak fh '` minid ixac)éçéLîa eòbz ìà' ¦§¦©¦§¦§¦¨
ïaø úéa ìL úB÷Bðéz elà 'éçéLîa eòbz ìà' ,'eòøz ìà éàéáðáe- ¦§¦©©¨¥©¦§¦§¦¨¥¦¤¥©¨

jxcdy iptn 'igiyn' e`xwpe ,max lv` dxez micneld micli
dne .drxl mda rbil `ly exdfede ,onya zewepizd z` geynl

jynda xn`py,íéîëç éãéîìz elà 'eòøz ìà éàéáðáe'xn`py ¦§¦©©¨¥¥©§¦¥£¨¦
(ai v mildz)mi`xwp minkg icinlzy x`eane ,'dnkg aal `ape'§¨¦§©¨§¨

.drx mdl zeyrl `ly exdfede ,mi`iap
:oax zia ly zewepiza dxn`py ztqep dlrnLé÷ì Léø øîà̈©¥¨¦

äàéNð äãeäé éaø íeMî,[`iypd-]ìéáLa àlà íéi÷úî íìBòä ïéà ¦©¦§¨§¦¨¥¨¨¦§©¥¤¨¦§¦
ìáäly mditïaø úéa ìL úB÷Bðéz.dxez mcnelaáø déì øîà ¤¤¦¤¥©¨¨©¥©

éàî Cãéãå éãéc ,ééaàì àttxnelk ,jlye ily dtd lad mr dn - ¨¨§©©¥¦¦§¦¨©
`le ,micneld zewepizd it lad lr `weec mlerd miiwzn recn

.micnel ep`yk epit lad lrdéì øîà,iia`ìáä äîBc Bðéàepit ¨©¥¥¤¤¤
ìáäì ,àèç Ba LiLoax zia ly zewepiz ly mdit,àèç Ba ïéàL ¤¤¥§§¤¤¤¥¥§

xn`p eilre ,xzei dlern `edy(i hi mildz).'dxFdh 'd z`xi'¦§©§¨
:oax zia ly zewepiz ly mcenil zlrna mitqep mixn`nøîàå§¨©

ïéìháî ïéà ,äàéNð äãeäé éaø íeMî Lé÷ì Léød z`ìL úB÷Bðéz ¥¨¦¦©¦§¨§¦¨¥§©§¦¦¤
ïaø úéa,mcenlznì eléôàjxev,Lc÷nä úéa ïéðameyn ¥©¨£¦§¦§©¥©¦§¨

dyecw ly oipa milhan oi`e ,dyecw ly oipak aygp mcenily
f.dyecw ly xg` oipa iptn d

éøîàå ,éúBáàî éðìae÷î Ck ,äàéNð äãeäé éaøì Lé÷ì Léø øîàå§¨©¥¨¦§©¦§¨§¦¨¨§§©¦¥£©§¨§¦
dìiplaewn jk ,el xn`y mixne` yie -éúBáàîïéàL øéò ìk ,E ¨¥£¤¨¦¤¥

,ïaø úéa ìL úB÷Bðéz dalv` micnl day zewepizd oi`y xnelk ¨¦¤¥©¨
y dteq ,max,dúBà ïéáéøçîe .hrn wx dpnn x`ype,øîà àðéáø ©£¦¦¨©¦¨¨©

y dteqdúBà ïéîéøçî.melk dpnn x`yp `le ©£¦¦¨
daiq d`iane ,milyexi oaxegl enxby zeaiql zxfeg `xnbd

:jkl ztqepe÷ñtL ìéáLa àlà íéìLeøé äáøç àì ,àáø øîàå§¨©¨¨Ÿ¨§¨§¨©¦¤¨¦§¦¤¨§
äðîà éLðà äpnî,zn` ixaec mipn`p miyp` -øîàpL(` d dinxi) ¦¤¨©§¥£¨¨¤¤¡©

íà äéúBáBçøá eL÷áe eòãe] àð eàøe íéìLeøé úBöeça eèèBL'§§§¨©¦§¨§©§¦§¤¨¦
,'dì çìñàå äðeîà Lwáî ètLî äNBò (Léà Lé íà) [Léà eàöîz¦§§¦¦¥¦¤¦§¨§©¥¡¨§¤§©¨
gken ,dl gleq 'd did milyexia dpen` ywan did m`y jkne

.dpn` iyp` da eid `l milyexi oaxegay
:`xnbd dywnéðéà,`ed jk ike -øîàäåxn` ixde -,àðéè÷ áø ¥¦§¨¨©©§¦¨

,íéìLeøé ìL dðBìLk úòLa eléôàmi`hga dipa elykpyk £¦¦§©¦§¨¤§¨©¦
mewn lkn ,daxgeðîà éLðà äpnî e÷ñt àìøîàpL ,ä(e b diryi) Ÿ¨§¦¤¨©§¥£¨¨¤¤¡©

,'eðl äéäz ïéö÷ äëì äìîN (øîàì) åéáà úéa åéçàa Léà Ntúé ék'¦¦§Ÿ¦§¨¦¥¨¦¥Ÿ¦§¨§¨¨¦¦§¤¨
aiydl mircei eidi `ly milyexi iyp`a xaecny ,yxce

,el xn`ie eig`a yi` qetziy ,dkld mil`eylíéøácixac - §¨¦
dxez,äìîOk ïäa ïéqkúî íãà éðaLmze` mil`eyy xnelk ¤§¥¨¨¦§©¦¨¤©¦§¨

eli`k xnelk ,mixacd z` minilrnk mnvr z` miyere mdinrh
mze` ,aiydl mircei mpi` zn`ay iptn ,aiydl mircei mpi`

mixacéãéa ïðLé,E,'epl didz oivw' okle ,mda iwa dz` xnelk ¤§¨§¨¤
weqt eze` seqa xn`pe ,dnkg epcnlzy xnelkúàfä äìLënäå'§©©§¥¨©Ÿ

,'Eãé úçz©©¨¤
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המשך ביקור למס' שבת ליום שישי עמ' ב

gl wxt dinxi - mi`iap

çì-÷øô äéîøé`iÎ`

àLt-ïa eäéìãâe ïzî-ïá äéèôL òîLiåøLà íéøácä-úà äikìî-ïa øeçLôe eäéîìL-ïa ìëeéå øeç ©¦§©º§©§¨´¤©À̈§©§Æ̈Æ¤©§½§©Æ¤¤´¤§½̈©§−¤©§¦¨®¤̧©§¨¦½£¤¯
:øîàì íòä-ìk-ìà øaãî eäéîøéáàöiäå øácáe áòøa áøça úeîé úàfä øéòa áLiä ýåýé øîà äk ¦§§¨²§©¥¬¤¨¨−̈¥«ŸŸ»¨©´§¨¼©Ÿ¥Æ¨¦´©½Ÿ¨¾©¤−¤¨¨¨´©¨®¤§©Ÿ¥³

ì BLôð Bl-äúéäå äéçå (äéçé) íécNkä-ìà:éçå ììLâãéa úàfä øéòä ïúpz ïúpä ýåýé øîà äk ¤©©§¦Æ§¨½̈§¨§¨¬©§²§¨−̈¨¨«−Ÿ¨©´§¨®¦¨¸Ÿ¦¨¥¹¨¦´©ÀŸ§©²
:dãëìe ìáa-Cìî ìéçãàtøî-àeä ïk-ìò-ék äfä Léàä-úà àð úîeé Cìnä-ìà íéøOä eøîàiå ¥¬¤«¤¨¤−§¨¨«©Ÿ§¸©¨¦¹¤©¤À¤´©¨»¤¨¦´©¤¼¦«©¥¿«§©¥¿

| ék älàä íéøáck íäéìà øaãì íòä-ìë éãé úàå úàfä øéòa | íéøàLpä äîçìnä éLðà éãé-úà¤§¥Á©§¥̧©¦§¨¹̈©«¦§¨¦´¨¦´©ÀŸ§¥Æ§¥´¨¨½̈§©¥´£¥¤½©§¨¦−¨¥®¤¦´
ì Løã epðéà äfä Léàä:äòøì-íà ék äfä íòì íBìLäïéà-ék íëãéa àeä-äpä eäi÷ãö Cìnä øîàiå ¨¦´©¤À¥¤̧Ÿ¥¯§¨²¨¨¬©¤−¦¬¦§¨¨«©ŸÆ¤Æ©¤´¤¦§¦½̈¦¥−§¤§¤®¦«¥´

:øác íëúà ìëeé Cìnäåøöça øLà Cìnä-ïá eäikìî | øBaä-ìà Búà eëìLiå eäéîøé-úà eç÷iå ©¤½¤©¬¤§¤−¨¨«©¦§´¤«¦§§À̈©©§¦̧Ÿ¹¤©´©§¦¨´¤©¤À¤£¤Æ©£©´
:èéha eäéîøé òaèiå èéè-íà ék íéî-ïéà øBaáe íéìáça eäéîøé-úà eçlLéå äøhnäæòîLiå ©©¨½̈©§©§¬¤«¦§§−̈©£¨¦®©³¥«©Æ¦Æ¦´¦¦½©¦§©¬¦§§−̈©¦«©¦§©¿

:ïîéða øòLa áLBé Cìnäå øBaä-ìà eäéîøé-úà eðúð-ék Cìnä úéáa àeäå ñéøñ Léà éLekä Cìî-ãáò¤«¤¤̧¤©¦¹¦´¨¦À§Æ§¥´©¤½¤¦«¨§¬¤«¦§§−̈¤©®§©¤¬¤¥−§©¬©¦§¨¦«
ç:øîàì Cìnä-ìà øaãéå Cìnä úéaî Cìî-ãáò àöiåèúà älàä íéLðàä eòøä Cìnä éðãà ©¥¥¬¤«¤¤−¤¦¥´©¤®¤©§©¥¬¤©¤−¤¥«Ÿ£Ÿ¦´©¤À¤¥¥¹¨£¨¦³¨¥Æ¤Æ¥´

ãBò íçlä ïéà ék áòøä éðtî åézçz úîiå øBaä-ìà eëéìLä-øLà úà àéápä eäéîøéì eNò øLà-ìk̈£¤³¨Æ§¦§§¨´©¨¦½¥¬£¤¦§¦−¤©®©¨³¨©§¨Æ¦§¥´¨«¨½̈¦´¥¬©¤²¤−
:øéòaéìL äfî Eãéa ç÷ øîàì éLekä Cìî-ãáò úà Cìnä äeöéåeäéîøé-úà úéìòäå íéLðà íéL ¨¦«©§©¤´©¤½¤¥²¤«¤¤¬¤©¦−¥®Ÿ©´§¨§³¦¤Æ§Ÿ¦´£¨¦½§©£¦¹¨¤«¦§§¨¯

:úeîé íøèa øBaä-ïî àéápäàéøöBàä úçz-ìà Cìnä-úéá àáiå Bãéa íéLðàä-úà Cìî-ãáò | çwiå ©¨¦²¦©−§¤¬¤¨«©¦©´¤«¤¤̧¤¤¨£¨¦¹§¨À©¨³Ÿ¥©¤Æ¤Æ¤©´©¨½̈
:íéìáça øBaä-ìà eäéîøé-ìà íçlLéå íéçìî éBìáe úBáçñ (úåáçñä) éBìa íMî çwiå©¦©³¦¨Æ§¥´§¨½§¥−§¨¦®©§©§¥¯¤«¦§§¨²¤©−©£¨¦«

i"yx
(·).ììùì åùôð åì äúéäå כאילו הצלה חייו לו והיו

זה  ישתכר כך ומשתכר שלל השולל כאדם נפשו שלל
àôøî.(„)נפשו: àåä ïë ìò לשון בלע"ז אלאקנ"ץ
את ìëåé.(‰)רפיון: מרפא הוא אשר על יכול כמו

åäéëìî.(Â)וגו': øåáä:מלכיהו êìî.(Ê)של ãáò
נריה: בן משו éùåëä.ברוך כושי מה בעורו צדקיהו. נה

דורש  מדרש ויש דורו מכל בצדקו משונה צדקיהו אף
ברוך: על ñéøñ.הכושי ùéà:רב åéúçú(Ë)גבר úîéå

.'åâå ברעב מאליו מת היה במקומו אותו הניחו אילו
מיתתו: לקרב הריעו íéùðà.(È)והם íéùìù מתוך

כולן: נצרכו ברעב תש úåáçñ.(È‡)שכוחן ééåìá בלואי
הנסחבים: בגדים

cec zcevn
(‡).¯·„Ó ‰ÈÓ¯È כן‡˘¯ מדבר היה המטרה בחצר  בהיותו

שמה: הבאים העם ‰ÌÈ„˘Î.(·)אל  Ï‡:בידם עצמו למסור 
.‰ÈÁÂ:חי לעצמו:ÏÏ˘Ï.ישאר להחזיקה נפשו שלל כאילו

(„).‡ ˙ÓÂÈהקשה המאסר מן להוציאו צוה שצדקיהו לפי
בכך : ומה  יומת עתה  לו אמרו  לזה ימות , לא ÔÎלמען ÏÚ ÈÎ

.'ÂÎÂומחליש מרפה הוא  אשר על  למיתה הוא ראוי כי ר "ל 
המה כי הלב  באומץ  ילחמו לבל  המלחמה אנשי ידי

הנצחון: מן ‰ÌÚ.מתייאשים ÏÎ:המלחמה מאנשי שאינם 
.¯·„Ï:האלה כדברים אליהם שמדבר  „Â¯˘במה  ÂÈ‡

.ÌÂÏ˘Ïלהיות מבקש  כי ֿאם  שלום  להם להיות  מבקש  איננו 
הכשדים: ביד  ויפלו  ידיהם ירפו למען האלה כדברים  ידבר ולזה  רע  „·¯.(‰)להם ÌÎ˙‡ ÏÎÂÈ ÍÏÓ‰ ÔÈ‡ ÈÎאתם כאומר 

בידכם : למחות מה  יכולת עמכם לו ואין  במלך Â‰ÈÎÏÓ.(Â)ממרים  ¯Â·‰ Ï‡:המטרה בחצר  היה אשר  מלכיהו של  הבור  אל
.ÂÁÏ˘ÈÂ:חבלים ידי על  הורידהו לזה  עמוק, הבור  שהיה ולח :Ú·ËÈÂ.לפי רך היה  כי  בטיט נטבע גופו ÍÏÓ.(Ê)מקצת „·Ú

העצמי: שמו  בעורו:‰È˘ÂÎ.כן ככושי ÒÈ¯Ò.שהיה  ˘È‡: שר ‰ÍÏÓאיש  ˙È·· ‡Â‰Â:המלך בבית  היה כששמע  ..Â˙ ÈÎ
וישמע : על  בנימין :ÍÏÓ‰Â.מוסב  שער הנקרא בשער יושב המלך  היה  המלך:ÈÂˆ‡.(Á)ואז אל  בנימין לשער  ‰¯ÂÚ.(Ë)לבוא 

הבור: אל  השליכוהו אשר את  כי ואף  רע  עשו ירמיהו את שעשו מה כל ˙ÂÈ˙Á.ר"ל  ˙ÓÈÂיתנבא ולא שימות כוונתם  ואם  ר"ל 
בעיר : לחם  עוד  אין  כי הרעב מפני במקומו  ימות מעצמו והוא לו יניחו עכ"ז המלחמה אנשי  ידי את מרפא להיות ˜Á(È)עוד 

.‰ÊÓ Í„È· כח תשושי שהיו (ולפי ימות לא עד  הבור  מן  ירמיה את  תוציא ידם  ועל  אנשים שלשים  עמך  קח  הזה המקום  מן
שלשים): הוצרכו הרעבון וברשותו:·Â„È.(È‡)מעקת  עמו ‰‡Âˆ¯.ר "ל  ˙Á˙ Ï‡:ובלוים שחקים  בגדים  שם ימצא ·ÈÂÏמקום

.˙Â·ÁÒלהשלי לגררם הראוים בלוים  החוץ:בגדים אל  ÌÈÁÏÓ.כם  ÈÂÏ·Â:הנשחתים בלוים ירמיהÌÁÏ˘ÈÂ.בגדים  אל  הורידם 
המה: גם בטיט  יטבעו לא למען  למטה זרקם  ולא חבלים ידי  על

oeiv zcevn
(·).ÏÏ˘Ï:ביזה וחלישות:Ù¯Ó‡.(„)ענין רפיון מלשון

.¯·„Ïלכסא ישבת  וכן בי"ת במקום  הלמ"ד  ט)בדבר (תהלים

בכסא: יכולת:ÏÎÂÈ.(‰)ומשפטו עניןÂÁÏ˘ÈÂ.(Â)מלשון 
ים עד  קציריה  תשלח  וכן  מלשון‰¯ÂÚ.(Ë):(שם)הושטה 

מצותך ·Í„È.(È)במקומו:˙ÂÈ˙Á.רע: לעשות  ברשותך עמך 
בידינו  אשר המלחמה אנשי לא)וכן מלשון·ÈÂÏ.(È‡):(במדבר

ורקבון: סחובÂ·ÁÒ˙.בליה כמו בארץ והמשכה גרירה ענין 
כב)והשלך  כעשןÌÈÁÏÓ.:(לעיל שמים  כי כמו השחתה ענין

נא)נמלחו הושטה:ÌÁÏ˘ÈÂ.:(ישעיה ענין



רג gl wxt dinxi - mi`iap

çì-÷øô äéîøé`iÎ`

àLt-ïa eäéìãâe ïzî-ïá äéèôL òîLiåøLà íéøácä-úà äikìî-ïa øeçLôe eäéîìL-ïa ìëeéå øeç ©¦§©º§©§¨´¤©À̈§©§Æ̈Æ¤©§½§©Æ¤¤´¤§½̈©§−¤©§¦¨®¤̧©§¨¦½£¤¯
:øîàì íòä-ìk-ìà øaãî eäéîøéáàöiäå øácáe áòøa áøça úeîé úàfä øéòa áLiä ýåýé øîà äk ¦§§¨²§©¥¬¤¨¨−̈¥«ŸŸ»¨©´§¨¼©Ÿ¥Æ¨¦´©½Ÿ¨¾©¤−¤¨¨¨´©¨®¤§©Ÿ¥³

ì BLôð Bl-äúéäå äéçå (äéçé) íécNkä-ìà:éçå ììLâãéa úàfä øéòä ïúpz ïúpä ýåýé øîà äk ¤©©§¦Æ§¨½̈§¨§¨¬©§²§¨−̈¨¨«−Ÿ¨©´§¨®¦¨¸Ÿ¦¨¥¹¨¦´©ÀŸ§©²
:dãëìe ìáa-Cìî ìéçãàtøî-àeä ïk-ìò-ék äfä Léàä-úà àð úîeé Cìnä-ìà íéøOä eøîàiå ¥¬¤«¤¨¤−§¨¨«©Ÿ§¸©¨¦¹¤©¤À¤´©¨»¤¨¦´©¤¼¦«©¥¿«§©¥¿

| ék älàä íéøáck íäéìà øaãì íòä-ìë éãé úàå úàfä øéòa | íéøàLpä äîçìnä éLðà éãé-úà¤§¥Á©§¥̧©¦§¨¹̈©«¦§¨¦´¨¦´©ÀŸ§¥Æ§¥´¨¨½̈§©¥´£¥¤½©§¨¦−¨¥®¤¦´
ì Løã epðéà äfä Léàä:äòøì-íà ék äfä íòì íBìLäïéà-ék íëãéa àeä-äpä eäi÷ãö Cìnä øîàiå ¨¦´©¤À¥¤̧Ÿ¥¯§¨²¨¨¬©¤−¦¬¦§¨¨«©ŸÆ¤Æ©¤´¤¦§¦½̈¦¥−§¤§¤®¦«¥´

:øác íëúà ìëeé Cìnäåøöça øLà Cìnä-ïá eäikìî | øBaä-ìà Búà eëìLiå eäéîøé-úà eç÷iå ©¤½¤©¬¤§¤−¨¨«©¦§´¤«¦§§À̈©©§¦̧Ÿ¹¤©´©§¦¨´¤©¤À¤£¤Æ©£©´
:èéha eäéîøé òaèiå èéè-íà ék íéî-ïéà øBaáe íéìáça eäéîøé-úà eçlLéå äøhnäæòîLiå ©©¨½̈©§©§¬¤«¦§§−̈©£¨¦®©³¥«©Æ¦Æ¦´¦¦½©¦§©¬¦§§−̈©¦«©¦§©¿

:ïîéða øòLa áLBé Cìnäå øBaä-ìà eäéîøé-úà eðúð-ék Cìnä úéáa àeäå ñéøñ Léà éLekä Cìî-ãáò¤«¤¤̧¤©¦¹¦´¨¦À§Æ§¥´©¤½¤¦«¨§¬¤«¦§§−̈¤©®§©¤¬¤¥−§©¬©¦§¨¦«
ç:øîàì Cìnä-ìà øaãéå Cìnä úéaî Cìî-ãáò àöiåèúà älàä íéLðàä eòøä Cìnä éðãà ©¥¥¬¤«¤¤−¤¦¥´©¤®¤©§©¥¬¤©¤−¤¥«Ÿ£Ÿ¦´©¤À¤¥¥¹¨£¨¦³¨¥Æ¤Æ¥´

ãBò íçlä ïéà ék áòøä éðtî åézçz úîiå øBaä-ìà eëéìLä-øLà úà àéápä eäéîøéì eNò øLà-ìk̈£¤³¨Æ§¦§§¨´©¨¦½¥¬£¤¦§¦−¤©®©¨³¨©§¨Æ¦§¥´¨«¨½̈¦´¥¬©¤²¤−
:øéòaéìL äfî Eãéa ç÷ øîàì éLekä Cìî-ãáò úà Cìnä äeöéåeäéîøé-úà úéìòäå íéLðà íéL ¨¦«©§©¤´©¤½¤¥²¤«¤¤¬¤©¦−¥®Ÿ©´§¨§³¦¤Æ§Ÿ¦´£¨¦½§©£¦¹¨¤«¦§§¨¯

:úeîé íøèa øBaä-ïî àéápäàéøöBàä úçz-ìà Cìnä-úéá àáiå Bãéa íéLðàä-úà Cìî-ãáò | çwiå ©¨¦²¦©−§¤¬¤¨«©¦©´¤«¤¤̧¤¤¨£¨¦¹§¨À©¨³Ÿ¥©¤Æ¤Æ¤©´©¨½̈
:íéìáça øBaä-ìà eäéîøé-ìà íçlLéå íéçìî éBìáe úBáçñ (úåáçñä) éBìa íMî çwiå©¦©³¦¨Æ§¥´§¨½§¥−§¨¦®©§©§¥¯¤«¦§§¨²¤©−©£¨¦«

i"yx
(·).ììùì åùôð åì äúéäå כאילו הצלה חייו לו והיו

זה  ישתכר כך ומשתכר שלל השולל כאדם נפשו שלל
àôøî.(„)נפשו: àåä ïë ìò לשון בלע"ז אלאקנ"ץ
את ìëåé.(‰)רפיון: מרפא הוא אשר על יכול כמו

åäéëìî.(Â)וגו': øåáä:מלכיהו êìî.(Ê)של ãáò
נריה: בן משו éùåëä.ברוך כושי מה בעורו צדקיהו. נה

דורש  מדרש ויש דורו מכל בצדקו משונה צדקיהו אף
ברוך: על ñéøñ.הכושי ùéà:רב åéúçú(Ë)גבר úîéå

.'åâå ברעב מאליו מת היה במקומו אותו הניחו אילו
מיתתו: לקרב הריעו íéùðà.(È)והם íéùìù מתוך

כולן: נצרכו ברעב תש úåáçñ.(È‡)שכוחן ééåìá בלואי
הנסחבים: בגדים

cec zcevn
(‡).¯·„Ó ‰ÈÓ¯È כן‡˘¯ מדבר היה המטרה בחצר  בהיותו

שמה: הבאים העם ‰ÌÈ„˘Î.(·)אל  Ï‡:בידם עצמו למסור 
.‰ÈÁÂ:חי לעצמו:ÏÏ˘Ï.ישאר להחזיקה נפשו שלל כאילו

(„).‡ ˙ÓÂÈהקשה המאסר מן להוציאו צוה שצדקיהו לפי
בכך : ומה  יומת עתה  לו אמרו  לזה ימות , לא ÔÎלמען ÏÚ ÈÎ

.'ÂÎÂומחליש מרפה הוא  אשר על  למיתה הוא ראוי כי ר "ל 
המה כי הלב  באומץ  ילחמו לבל  המלחמה אנשי ידי

הנצחון: מן ‰ÌÚ.מתייאשים ÏÎ:המלחמה מאנשי שאינם 
.¯·„Ï:האלה כדברים אליהם שמדבר  „Â¯˘במה  ÂÈ‡

.ÌÂÏ˘Ïלהיות מבקש  כי ֿאם  שלום  להם להיות  מבקש  איננו 
הכשדים: ביד  ויפלו  ידיהם ירפו למען האלה כדברים  ידבר ולזה  רע  „·¯.(‰)להם ÌÎ˙‡ ÏÎÂÈ ÍÏÓ‰ ÔÈ‡ ÈÎאתם כאומר 

בידכם : למחות מה  יכולת עמכם לו ואין  במלך Â‰ÈÎÏÓ.(Â)ממרים  ¯Â·‰ Ï‡:המטרה בחצר  היה אשר  מלכיהו של  הבור  אל
.ÂÁÏ˘ÈÂ:חבלים ידי על  הורידהו לזה  עמוק, הבור  שהיה ולח :Ú·ËÈÂ.לפי רך היה  כי  בטיט נטבע גופו ÍÏÓ.(Ê)מקצת „·Ú

העצמי: שמו  בעורו:‰È˘ÂÎ.כן ככושי ÒÈ¯Ò.שהיה  ˘È‡: שר ‰ÍÏÓאיש  ˙È·· ‡Â‰Â:המלך בבית  היה כששמע  ..Â˙ ÈÎ
וישמע : על  בנימין :ÍÏÓ‰Â.מוסב  שער הנקרא בשער יושב המלך  היה  המלך:ÈÂˆ‡.(Á)ואז אל  בנימין לשער  ‰¯ÂÚ.(Ë)לבוא 

הבור: אל  השליכוהו אשר את  כי ואף  רע  עשו ירמיהו את שעשו מה כל ˙ÂÈ˙Á.ר"ל  ˙ÓÈÂיתנבא ולא שימות כוונתם  ואם  ר"ל 
בעיר : לחם  עוד  אין  כי הרעב מפני במקומו  ימות מעצמו והוא לו יניחו עכ"ז המלחמה אנשי  ידי את מרפא להיות ˜Á(È)עוד 

.‰ÊÓ Í„È· כח תשושי שהיו (ולפי ימות לא עד  הבור  מן  ירמיה את  תוציא ידם  ועל  אנשים שלשים  עמך  קח  הזה המקום  מן
שלשים): הוצרכו הרעבון וברשותו:·Â„È.(È‡)מעקת  עמו ‰‡Âˆ¯.ר "ל  ˙Á˙ Ï‡:ובלוים שחקים  בגדים  שם ימצא ·ÈÂÏמקום

.˙Â·ÁÒלהשלי לגררם הראוים בלוים  החוץ:בגדים אל  ÌÈÁÏÓ.כם  ÈÂÏ·Â:הנשחתים בלוים ירמיהÌÁÏ˘ÈÂ.בגדים  אל  הורידם 
המה: גם בטיט  יטבעו לא למען  למטה זרקם  ולא חבלים ידי  על

oeiv zcevn
(·).ÏÏ˘Ï:ביזה וחלישות:Ù¯Ó‡.(„)ענין רפיון מלשון

.¯·„Ïלכסא ישבת  וכן בי"ת במקום  הלמ"ד  ט)בדבר (תהלים

בכסא: יכולת:ÏÎÂÈ.(‰)ומשפטו עניןÂÁÏ˘ÈÂ.(Â)מלשון 
ים עד  קציריה  תשלח  וכן  מלשון‰¯ÂÚ.(Ë):(שם)הושטה 

מצותך ·Í„È.(È)במקומו:˙ÂÈ˙Á.רע: לעשות  ברשותך עמך 
בידינו  אשר המלחמה אנשי לא)וכן מלשון·ÈÂÏ.(È‡):(במדבר

ורקבון: סחובÂ·ÁÒ˙.בליה כמו בארץ והמשכה גרירה ענין 
כב)והשלך  כעשןÌÈÁÏÓ.:(לעיל שמים  כי כמו השחתה ענין

נא)נמלחו הושטה:ÌÁÏ˘ÈÂ.:(ישעיה ענין



cרד wxt l`ipc - miaezk

ã-÷øô ìàéðãhkÎak

áëCì àiîL ìhîe ïeîòèé Cì | ïéøBúë àaNòå Cøãî äåäì àøa úåéç-íòå àLðà-ïî ïéãøè Cìå§¨´¨«§¦´¦£¨¿̈§¦¥©´¨¨Á¤¡¥̧§Ÿ̈¹§¦§¨¬§¦´¨´§©«£À¦©³§©¨Æ¨´
àLðà úeëìîa äàlò (àéìò) èélL-éc òcðú-éc ãò Cìò (êéìò) ïeôìçé ïéðcò äòáLå ïéòaöî§©§¦½§¦§¨¬¦¨¦−©§§´£¨®©´¦«¦§©À¦«©¦³¦¨¨Æ§©§´£¨½̈

:dpðzé àaöé éc-ïîìeâëòcðú éc-ïî äîi÷ Cì Cúeëìî àðìéà éc éäBLøL øwò ÷aLîì eøîà éãå §©¦¬¦§¥−¦§¦©«§¦´£©À§¦§©º¦©³¨§Æ¦Æ¦´¦«¨½̈©§−̈¨´©¨¨®¦¦´¦§©½
:àiîL ïèlL écãëïçîa Cúéåòå ÷øô ä÷ãöa Càèçå (êéèçå) Cìò (êéìò) øtLé ékìî àkìî ïäì ¦¬©¦¦−§©¨«¨¥´©§À̈¦§¦Æ¦§©´£½̈©£¨¨Æ§¦§¨´§ª½©£¨¨−̈§¦©´

ì äëøà àåäz ïä ïéðò:CúåìLäë(ô) :àkìî øvðãëeáð-ìò àèn àlkåëøNò-éøz ïéçøé úö÷ì £¨®¦¥²¤¡¥¬©§−̈¦§¥§¨«´Ÿ¨§½̈©§©§¤©−©§¨«¦§¨¬©§¦−§¥«£©®
:äåä Cläî ìáá éc àúeëìî ìëéä-ìòæëdúéðá äðà-éc àúaø ìáa àéä-àã àìä øîàå àkìî äðò ©¥©¯©§¨²¦¬¨¤−§©¥¬£¨«¨¥³©§¨Æ§¨©½£¨¬¨¦−¨¤´©§¨®¦«£¨³¡©§©Æ
:éøãä ø÷éìå éðñç ó÷úa eëìî úéáìçëïéøîà Cì ìôð àiîL-ïî ì÷ àkìî íôa àúlî ãBò §¥´©§½¦§©¬¦§¦−§¦¨¬©§¦«À¦§¨Æ§ª´©§½̈−̈¦§©¨´§©®¨³¨«§¦Æ

pî úãò äúeëìî àkìî øvðãëeáð:CèëïéøBúë àaNò Cøãî àøa úåéç-íòå ïéãøè Cì àLðà-ïîe §©§¤©´©§½̈©§−̈£¨¬¦¨«¦£¨¨Á¨̧¨«§¦¹§«¦¥©¯¨¨´§Ÿ̈À¦§¨³§¦Æ
àLðà úeëìîa äàlò (àéìò) èélL-éc òcðú-éc ãò Cìò (êéìò) ïeôìçé ïéðcò äòáLå ïeîòèé Cì́̈§©£½§¦§¨¬¦¨¦−©§§´£¨®©´¦«¦§©À¦«©¦³¦¨¨Æ§©§´£¨½̈

:dpðzé àaöé éc-ïîìe§©¦¬¦§¥−¦§¦©«

i"yx
(·Î).àùðà ïî ïéãøè êìå:אדם מבני יטרדו ואותך

.ïéòáöî êì:יטבלו êìò.אותך ïåôìçé ïéðãò äòáùå
בשבע  שנבנתה שהחריב המקדש בית גמול לומר יש

åâå'.(Î‚)שנים: åøîà éãå שרשוהי להניח אמרו אשר
הפתרון: והוא אילן ÷úîéé.של êì àúåëìî המלכות

מלכותך: לך שתשוב סופך לך éãעומדת òãðú éã ïî
.àéîù ïéèéìù מושלים שהעליונים שתדע מאחר

àëìî.(Î„)בעולם: ïäì שמע מלך אתה באמת
אמלכינך:éëìî.לעצתי: איעצך כמו êìò.עצתי øôùé

מילי: לשמוע בעיניך תיטב åøô÷.עצתי ä÷ãöá êàèçå
צוארך: מעל פרוק בצדקה ïéðò.וחטאתך ïçîá êúéåòå

עניים: בחנינת פרוק àëøàועונותיך äåäú ïä
.êúåìùì תמ שלא לשלומך שהות תהא הרעה אולי הר

לנבוכדנצר  טובה עצה להשיא דניאל ראה ומה לבוא,

הפתחים  על מחזירין גולה שפלי עניים ישראל ראה
שהגליתם  אלו עניים לו אמר לחננם עצה והשיאו
והיה  אוצרותיו פתח עשה וכן פרנסם הם רעבים

חודש: י''ב כל àèî.(Î‰)מפרנסם àìë הפתרון כל
נבוכדנצר: על äåä.(ÂÎ)הגיע êìäî:היה הולך

(ÊÎ).àéä àã àìä הפתח על באים עניים שמע
לו  אמרו באזני. הזה ההמון קול מה אמר וצועקים
אמר  פרנסתם. עת להם שקבעת העניים אלו עבדיו,
ביזבזתי  ואלמלא וגו', רבתא בבל היא דא הלא
כל  בונה הייתי מהיכן עניים לפרנסת אוצרותי
רבי  דרש כך מפרנסם. איני מעתה הללו, הפלטרין

éøãä.תנחומא: ø÷éìå:תפארתי ãåò(ÁÎ)ולכבוד
.êðî úãò .àëìî íåôá àúìî:מנך ïéãøè.(ËÎ)סרה

גירושין: לשון

cec zcevn
(·Î).ÍÏÂיהיה השדה  חית ועם  אנשים מן  יגרשון ואותך 

יכבסו השמים  ובטל הבקרים כמו  עשב אותך ויאכילו מושבך 
אשר תדע אשר עד  זו בגזירה עליך יעברו שנים ושבעה  אותך 

אותה: יתן יחפוץ אשר ולמי אנשים במלכות מושל  הזהÈ„Â.(Î‚)העליון  הדבר האילן של  שרשיו  עיקר להניח נאמר ואשר 
בשמים: היושב מושל  אשר ותדע  תכיר אשר  העת מן למלוך  ותשוב לך  יתקיים שהמלכות וירמז איןÔ‰Ï.(Î„)יורה  כאומר

והוא עניים בחנינת ועוונך  בצדקה חטאך  פדה זאת ועשה  עליך  ויפה  נאה תהיה  עצתי המלך אתה  רק ההיא הגזירה  מן  מנוס  לך 
במ "ש : ענין הימים:‰Ô.כפל באחרית הדבר  ויקוים בה אתה אשר  להשלוה זמן אריכת  תהיה  בזה זהÏÎ‡.(Î‰)הנה גם 

עצמו שנ"נ (ואף והולך  שמספר  וכמו המלך נ"נ על הגיע  הזה  הפתרון כל  הנה באגרתו  ואמר הענין  סוף  עד  האגרת מדברי
היה שמואל  כי  עם י"ב ) (ש "א שמואל  ואת וכו' וישלח כמ"ש  המקרא דרך  וכן המדבר כאחר  כ "א  בעדו כמדבר אמר לא כתבו

ואותי): אמר לא  ומטייל:Ï˜ˆ˙.(ÂÎ)המדבר  הולך  נ"נ  היה בבבל אשר  המלך  היכל  על  חודש  עשר שנים Ú‰.(ÊÎ)לסוף
מש והיה  קולו את המלך  ביתהרים בה  להיות אותה בניתי אני  אשר הגדולה בבל  היא זאת  הלא  ואמר ומתייהר בעצמו תבח 

בה·˙˜Û.מלכות: להשגב מה לצורך  לא אותה בניתי תפארתי לכבוד  רק ואף זולתי בעזר לא  כחי  בחוזק אותה  בניתי והנה
לי: משלה ידי כי האויב ÏÓ˙‡.(ÁÎ)מפני „ÂÚואמר השמים  מן  קול ירד  אז דבריו עדיין  גמר ולא  המלך  בפי  הדבר היה  עוד 

ממך : וסרה  עברה המלוכה  אשר  דע המלך  נ"נ אתה נאמר  ‡˘‡.(ËÎ)לך  ÔÓÂיהיה השדה חית ועם אותך  יגרשו אנשים מן
אנשים במלכות מושל העליון  אשר תדע  אשר עד  זו בגזירה עליך יעברו שנים  ושבעה הבקרים  כמו עשב אותך ויאכילו מושבך 

אותה: יתן יחפוץ אשר ולמי

oeiv zcevn
(·Î).ÔÂÓÚËÈ:ואכילה טעימה  כמוÈÎÏÓ.(Î„)מלשון עצתי

ה): (נחמיה  עלי  לבי וימלך

d dpyn iyy wxt dlirn zkqn

‚äèeøt Bì ïúð,Bì øîà:úBìéút déöçáe úBøð déöça éì àáä,úBøð dlëa Bì àéáäå Cìäå,úBìéút dlëa Bà; ¨©§¨¨©¨¥¦§¤§¨¥§¤§¨§¦§¨©§¥¦§ª¨¥§ª¨§¦
Bì øîàL Bà:úBøð dlëa éì àáä,Bà:úBìéút dlëa,úBìéút déöçáe úBøð déöça Bì àéáäå Cìä–íäéðL ¤¨©¨¥¦§ª¨¥§ª¨§¦¨©§¥¦§¤§¨¥§¤§¨§¦§¥¤

eìòî àG.Bì øîà íà ìáà:úBøð déöça éì àáäîéðBìt íB÷n,éðBìt íB÷nî úBìéút déöçáe,àéáäå Cìäå ¨££¨¦¨©¨¥¦§¤§¨¥¦¨§¦§¤§¨§¦¦¨§¦§¨©§¥¦
úBìéút úéaî úBøð Bì,úBøð úéaî úBìéúôe–ìòî çéìMä. ¥¦¥§¦§¦¦¥¥©¨¦©¨©

„úBèeøô ézL Bì ïúð,Bì øîà:âBøúà éì àáä,ïBnø äèeøôáe âBøúà äèeøôa Bì àéáäå Cìäå–eìòî íäéðL. ¨©§¥§¨©¨¥¦¤§§¨©§¥¦¦§¨¤§¦§¨¦§¥¤¨£
äãeäé éaøøîBà:ìòî àG úéaä ìòa,Bì øîBà àeäL:Lwáî éúééä ìBãb âBøúà,òøå ïè÷ éì úàáäå.Bì ïúð ©¦§¨¥©©©©¦¨©¤¥¤§¨¨¦¦§©¥§¥¥¨¦¨¨¨©¨©
áäæ øðéc,Bì øîà:÷eìç éì àáä,GLa Bì àéáäå CìäåGLa ÷eìç Lúélè L–eìòî íäéðL.äãeäé éaøøîBà: ¦©¨¨¨©¨¥¦¨§¨©§¥¦§¨¨§¨©¦§¥¤¨£©¦§¨¥

ìòî àG úéaä ìòa,Bì øîBà àeäL:Lwáî éúééä ìBãb ÷eìç,òøå ïè÷ éì úàáäå. ©©©©¦¨©¤¥¨¨¨¦¦§©¥§¥¥¨¦¨¨¨©
‰éðçìMä ìöà úBòî ãé÷ônä,ïéøeøö íà–íäa LnzLé àG;àéöBä íà Cëéôì–ìòî.íéøzî íà–LnzLé ©©§¦¨¥¤©ª§¨¦¦§¦¦§©¥¨¤§¦¨¦¦¨©¦ª¨¦¦§©¥

b.elrn `l mdipyàëéì äèåøôî úåçôáå ,äèåøôá á"äòá ìù åúåçéìù ø÷ò àìù ìòî àì çéìùäå ,äèåøôá åúåçéìù úéùòð àì éøäù ìòî àì á"äòá
:äìéòî áåéç.lrn gilyd:äèåøô ïäéðùá ùéå úåøðá ïéá úåìéúôá ïéá á"äòá ìù åúåçéìù ø÷òù

c.elrn mdipyåéë ìòî á"äòá .á"äòá åì ïúðù åîë úåèåøô éðù äåù âåøúàä åúåà àäéù àåäåéøä ,åì ïúðù åîë äåùå øîàù åîë çéìùä åì äð÷ù ï
:á"äòá úåçéìùá àìù åúòãî äèåøôá ïåîø äð÷ éøäù ,ìòî çéìùäå .åúåçéìù úéùòð.lrn `l a"dra xne` dcedi 'xúééä åìéà çéìùì äéì øîàã

úåèåøô éúù äåù âåøúà éì úàáä äèåøô àìà úúð àìù åéùëò ,úåèåøô òáøà äåù ìåãâ âåøúà éì àéáî úééä êì éúúðù åîë úåèåøô éúùá âåøúà äðå÷
:äãåäé 'øë äëìä ïéàå .éúåçéìù úéùò àìù àöîðå ,òøå ïè÷ àåäù

d.oixexv m`:ïéîåúçå íéøù÷ øàùë íéøåù÷ åà ,íúåç åéìò ïéàù ô"òà äðåùî øù÷ íéøåù÷.oda ynzyi `lùîúùéù äéì àçéð àìã äéúòã éìâã
:íúåç åéìò ìéèä åà äðåùî øù÷ ïøù÷å ìéàåä ,ã÷ôðä ïäá.oixzen:íúåç åéìò ïéàå íéøù÷ øàùë øåù÷ àìà äðåùî øù÷ íéøåù÷ ïéàù ïîæ ìë éø÷

`xephxa yexit
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Bì ïúð,לשליח הבית בעל –äèeøt, הקדש של –:Bì øîà ÈÇÀÈÈÇ
déöça éì àáä,הפרוטה בחצי –úBøð בהם שנותנים חרס של  – ÈÅÄÀÆÀÈÅ
להדלקה, úBìéútפתילות déöçáeלי הבא הפרוטה ובחצי  – ÀÆÀÈÀÄ

השליח,Cìäåפתילות, –dlëa Bà ,úBøð dlëa Bì àéáäå ÀÈÇÀÅÄÀËÈÅÀËÈ
úBìéút;פתילות או נרות כולה בפרוטה שקנה –Bì øîàL Bà ÀÄÆÈÇ

לשליח: הבית בעל  –ëa éì àáä,úBìéút dlëa :Bà ,úBøð dl ÈÅÄÀËÈÅÀËÈÀÄ
àG íäéðL ,úBìéút déöçáe úBøð déöça Bì àéáäå CìäÈÇÀÅÄÀÆÀÈÅÀÆÀÈÀÄÀÅÆ

eìòîבחצי אלא שליחותו נעשתה שלא מעל , לא הבית בעל – ÈÂ
אלא  הבית בעל של שליחותו עקר  שלא מעל, לא והשליח פרוטה,

מעילה. חיוב אין מפרוטה ובפחות פרוטה, Bìבחצי øîà íà ìáàÂÈÄÈÇ
לשליח: הבית בעל –,éðBìt íB÷nî úBøð déöça éì àáäÈÅÄÀÆÀÈÅÄÈÀÄ

úéaî úBøð Bì àéáäå Cìäå ,éðBìt íB÷nî úBìéút déöçáeÀÆÀÈÀÄÄÈÀÄÀÈÇÀÅÄÅÄÅ
úBìéút,הפתילות ממקום –úBøð úéaî úBìéúôe ממקום – ÀÄÀÄÄÅÅ

ìòîהנרות, çéìMä בין בפתילות בין בשניהם, שינה שהרי – ÇÈÄÇÈÇ
כולה. בפרוטה הבית בעל  של שליחותו  שעקר  ונמצא בנרות,

ד ה נ ש מ ר ו א ב

Bì ïúð,לשליח הבית בעל  –úBèeøô ézL,הקדש של  –øîà ÈÇÀÅÀÈÇ
âBøúà éì àáä :Bì, הללו הפרוטות בשתי –Cìäå,השליח – ÈÅÄÆÀÀÈÇ

eìòî íäéðL ,ïBnø äèeøôáe âBøúà äèeøôa Bì àéáäå– ÀÅÄÄÀÈÆÀÄÀÈÄÀÅÆÈÂ
ששינה  מעל, והשליח בפרוטה, שליחותו  שנעשתה מעל , הבית בעל 

בפרוטה àG(רש "י).שליחותו úéaä ìòa :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÇÇÇÇÄ
Bì øîBà àeäL ,ìòî:לשליח –Lwáî éúééä ìBãb âBøúà ÈÇÆÅÆÀÈÈÄÄÀÇÅ

ויפה, גדול  אתרוג לי  שתקנה רציתי –éì úàáäåòøå ïè÷ שלא – ÀÅÅÈÄÈÈÈÇ
הגמרא לפי שליחותי. עשית שלא נמצא בו; tiqd`רציתי  yexita)

,(epzpyn ly שהאתרוג בכגון כאן שמדובר המשנה, מפרשי  מבארים

חכמים, סוברים ולכן פרוטות, שתי שווה בפרוטה השליח שהביא
וקנה  שליחותו עשה השליח שהרי מעל, הבית בעל מעלו : ששניהם

בפרוטה  רימון  שקנה לפי  מעל, והשליח פרוטות, שתי  ששוויו אתרוג לו 
בכגון  שאף סובר , יהודה רבי אבל  הבית. בעל  בשליחות שלא מדעתו ,

אתרוג  קונה היית אילו לשליח: אומר שהוא מעל . לא הבית בעל זה

ששוויו  גדול אתרוג לי  מביא היית לך, שאמרתי  כמו הפרוטות בשתי
שווה  אתרוג לי הבאת בפרוטה, אלא קנית שלא עכשיו  פרוטות, ארבע
אם  ברם, שליחותי . עשית שלא ונמצא ורע, קטן  שהוא פרוטות, שתי

מודים, חכמים אף פרוטות, שתי  שווה היה לא השליח שקנה האתרוג
וכיון  פרוטות, בשתי  אתרוג לקנות ששלחו  לפי  מעל, לא הבית שבעל

שליחותו עקר פרוטות משתי  בפחות לו ברטנורא).שקנה ïúðÈÇ(רמב "ם;
Bì,לשליח הבית בעל  –áäæ øðécדינרי וחמישה עשרים הוא – ÄÇÈÈ

סלע; הם כסף דינרי  וארבעה eìç÷כסף, éì àáä :Bì øîà– ÈÇÈÅÄÈ
זה, GLaבדינר  Bì àéáäå CìäåGLa ÷eìç Lúélè L– ÀÈÇÀÅÄÀÈÈÀÈÇÄ

דייקה  לא משנתנו טלית; סלעים ובשלוש חלוק סלעים בשלוש
להיות: וצריך mirlqבחשבון , yelyae ,welg xpic ivge mirlq yelya

zilh xpic ivge;(א צט , כתובות  תוספות עיין שלמה"; ויש("מלאכת
דינר  עודף לו שהביא ישראל");מפרשים, eìòî("תפארת íäéðL– ÀÅÆÈÂ

האתרוג, בענין ברישא הטעם שבארנו ìòaכמו :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÇÇ
Bì øîBà àeäL ,ìòî àG úéaä,לשליח –éúééä ìBãb ÷eìç ÇÇÄÈÇÆÅÈÈÈÄÄ

òøå ïè÷ éì úàáäå ,Lwáî בגמרא שליחותי. עשית שלא נמצא – ÀÇÅÀÅÅÈÄÈÈÈÇ
yixa`),מבואר epxkfd xaky itk) שהביא שהחלוק בכגון כאן שמדובר 

חכמים: סוברים ולכן  זהב, דינר  שווה סלעים בשלוש  mdipyהשליח
elrn לו והביא שליחותו  עשה והשליח הואיל מעל , הבית בעל  –

אבל מדעתו. טלית שקנה לפי  מעל, והשליח לו; שאמר  כמו  חלוק
הוא  שיכול  מעל, לא הבית בעל זה בכגון שאף סובר, יהודה רבי

היית  שבקשתיך , כמו  שלם, זהב בדינר חלוק קנית אילו לשליח: לומר 
שלא  עכשיו זהב, דינרי  שני  ששוויו ומשובח, גדול  חלוק לי מביא
שהוא  זהב, דינר שווה חלוק לי  הבאת זהב, דינר בחצי אלא קנית

שליחותי . עשית שלא והרי  ורע, minkgkקטן  dklde תפארת" (עיין

באתרוג  גם  הלכה  אותה המשנה  נקטה  מה  משום שם, שמבואר ישראל",

בחלוק). וגם 
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úBòî ãé÷ônä, הקדש של –éðçìMä ìöà ופורט המחליף – ÇÇÀÄÈÅÆÇËÀÈÄ
תדיר, למעות וזקוק ïéøeøöמטבעות, íà,צרורות הן  המעות אם – ÄÀÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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ã-÷øô ìàéðãhkÎak

áëCì àiîL ìhîe ïeîòèé Cì | ïéøBúë àaNòå Cøãî äåäì àøa úåéç-íòå àLðà-ïî ïéãøè Cìå§¨´¨«§¦´¦£¨¿̈§¦¥©´¨¨Á¤¡¥̧§Ÿ̈¹§¦§¨¬§¦´¨´§©«£À¦©³§©¨Æ¨´
àLðà úeëìîa äàlò (àéìò) èélL-éc òcðú-éc ãò Cìò (êéìò) ïeôìçé ïéðcò äòáLå ïéòaöî§©§¦½§¦§¨¬¦¨¦−©§§´£¨®©´¦«¦§©À¦«©¦³¦¨¨Æ§©§´£¨½̈

:dpðzé àaöé éc-ïîìeâëòcðú éc-ïî äîi÷ Cì Cúeëìî àðìéà éc éäBLøL øwò ÷aLîì eøîà éãå §©¦¬¦§¥−¦§¦©«§¦´£©À§¦§©º¦©³¨§Æ¦Æ¦´¦«¨½̈©§−̈¨´©¨¨®¦¦´¦§©½
:àiîL ïèlL écãëïçîa Cúéåòå ÷øô ä÷ãöa Càèçå (êéèçå) Cìò (êéìò) øtLé ékìî àkìî ïäì ¦¬©¦¦−§©¨«¨¥´©§À̈¦§¦Æ¦§©´£½̈©£¨¨Æ§¦§¨´§ª½©£¨¨−̈§¦©´

ì äëøà àåäz ïä ïéðò:CúåìLäë(ô) :àkìî øvðãëeáð-ìò àèn àlkåëøNò-éøz ïéçøé úö÷ì £¨®¦¥²¤¡¥¬©§−̈¦§¥§¨«´Ÿ¨§½̈©§©§¤©−©§¨«¦§¨¬©§¦−§¥«£©®
:äåä Cläî ìáá éc àúeëìî ìëéä-ìòæëdúéðá äðà-éc àúaø ìáa àéä-àã àìä øîàå àkìî äðò ©¥©¯©§¨²¦¬¨¤−§©¥¬£¨«¨¥³©§¨Æ§¨©½£¨¬¨¦−¨¤´©§¨®¦«£¨³¡©§©Æ
:éøãä ø÷éìå éðñç ó÷úa eëìî úéáìçëïéøîà Cì ìôð àiîL-ïî ì÷ àkìî íôa àúlî ãBò §¥´©§½¦§©¬¦§¦−§¦¨¬©§¦«À¦§¨Æ§ª´©§½̈−̈¦§©¨´§©®¨³¨«§¦Æ

pî úãò äúeëìî àkìî øvðãëeáð:CèëïéøBúë àaNò Cøãî àøa úåéç-íòå ïéãøè Cì àLðà-ïîe §©§¤©´©§½̈©§−̈£¨¬¦¨«¦£¨¨Á¨̧¨«§¦¹§«¦¥©¯¨¨´§Ÿ̈À¦§¨³§¦Æ
àLðà úeëìîa äàlò (àéìò) èélL-éc òcðú-éc ãò Cìò (êéìò) ïeôìçé ïéðcò äòáLå ïeîòèé Cì́̈§©£½§¦§¨¬¦¨¦−©§§´£¨®©´¦«¦§©À¦«©¦³¦¨¨Æ§©§´£¨½̈

:dpðzé àaöé éc-ïîìe§©¦¬¦§¥−¦§¦©«

i"yx
(·Î).àùðà ïî ïéãøè êìå:אדם מבני יטרדו ואותך

.ïéòáöî êì:יטבלו êìò.אותך ïåôìçé ïéðãò äòáùå
בשבע  שנבנתה שהחריב המקדש בית גמול לומר יש

åâå'.(Î‚)שנים: åøîà éãå שרשוהי להניח אמרו אשר
הפתרון: והוא אילן ÷úîéé.של êì àúåëìî המלכות

מלכותך: לך שתשוב סופך לך éãעומדת òãðú éã ïî
.àéîù ïéèéìù מושלים שהעליונים שתדע מאחר

àëìî.(Î„)בעולם: ïäì שמע מלך אתה באמת
אמלכינך:éëìî.לעצתי: איעצך כמו êìò.עצתי øôùé

מילי: לשמוע בעיניך תיטב åøô÷.עצתי ä÷ãöá êàèçå
צוארך: מעל פרוק בצדקה ïéðò.וחטאתך ïçîá êúéåòå

עניים: בחנינת פרוק àëøàועונותיך äåäú ïä
.êúåìùì תמ שלא לשלומך שהות תהא הרעה אולי הר

לנבוכדנצר  טובה עצה להשיא דניאל ראה ומה לבוא,

הפתחים  על מחזירין גולה שפלי עניים ישראל ראה
שהגליתם  אלו עניים לו אמר לחננם עצה והשיאו
והיה  אוצרותיו פתח עשה וכן פרנסם הם רעבים

חודש: י''ב כל àèî.(Î‰)מפרנסם àìë הפתרון כל
נבוכדנצר: על äåä.(ÂÎ)הגיע êìäî:היה הולך

(ÊÎ).àéä àã àìä הפתח על באים עניים שמע
לו  אמרו באזני. הזה ההמון קול מה אמר וצועקים
אמר  פרנסתם. עת להם שקבעת העניים אלו עבדיו,
ביזבזתי  ואלמלא וגו', רבתא בבל היא דא הלא
כל  בונה הייתי מהיכן עניים לפרנסת אוצרותי
רבי  דרש כך מפרנסם. איני מעתה הללו, הפלטרין

éøãä.תנחומא: ø÷éìå:תפארתי ãåò(ÁÎ)ולכבוד
.êðî úãò .àëìî íåôá àúìî:מנך ïéãøè.(ËÎ)סרה

גירושין: לשון

cec zcevn
(·Î).ÍÏÂיהיה השדה  חית ועם  אנשים מן  יגרשון ואותך 

יכבסו השמים  ובטל הבקרים כמו  עשב אותך ויאכילו מושבך 
אשר תדע אשר עד  זו בגזירה עליך יעברו שנים ושבעה  אותך 

אותה: יתן יחפוץ אשר ולמי אנשים במלכות מושל  הזהÈ„Â.(Î‚)העליון  הדבר האילן של  שרשיו  עיקר להניח נאמר ואשר 
בשמים: היושב מושל  אשר ותדע  תכיר אשר  העת מן למלוך  ותשוב לך  יתקיים שהמלכות וירמז איןÔ‰Ï.(Î„)יורה  כאומר

והוא עניים בחנינת ועוונך  בצדקה חטאך  פדה זאת ועשה  עליך  ויפה  נאה תהיה  עצתי המלך אתה  רק ההיא הגזירה  מן  מנוס  לך 
במ "ש : ענין הימים:‰Ô.כפל באחרית הדבר  ויקוים בה אתה אשר  להשלוה זמן אריכת  תהיה  בזה זהÏÎ‡.(Î‰)הנה גם 

עצמו שנ"נ (ואף והולך  שמספר  וכמו המלך נ"נ על הגיע  הזה  הפתרון כל  הנה באגרתו  ואמר הענין  סוף  עד  האגרת מדברי
היה שמואל  כי  עם י"ב ) (ש "א שמואל  ואת וכו' וישלח כמ"ש  המקרא דרך  וכן המדבר כאחר  כ "א  בעדו כמדבר אמר לא כתבו

ואותי): אמר לא  ומטייל:Ï˜ˆ˙.(ÂÎ)המדבר  הולך  נ"נ  היה בבבל אשר  המלך  היכל  על  חודש  עשר שנים Ú‰.(ÊÎ)לסוף
מש והיה  קולו את המלך  ביתהרים בה  להיות אותה בניתי אני  אשר הגדולה בבל  היא זאת  הלא  ואמר ומתייהר בעצמו תבח 

בה·˙˜Û.מלכות: להשגב מה לצורך  לא אותה בניתי תפארתי לכבוד  רק ואף זולתי בעזר לא  כחי  בחוזק אותה  בניתי והנה
לי: משלה ידי כי האויב ÏÓ˙‡.(ÁÎ)מפני „ÂÚואמר השמים  מן  קול ירד  אז דבריו עדיין  גמר ולא  המלך  בפי  הדבר היה  עוד 

ממך : וסרה  עברה המלוכה  אשר  דע המלך  נ"נ אתה נאמר  ‡˘‡.(ËÎ)לך  ÔÓÂיהיה השדה חית ועם אותך  יגרשו אנשים מן
אנשים במלכות מושל העליון  אשר תדע  אשר עד  זו בגזירה עליך יעברו שנים  ושבעה הבקרים  כמו עשב אותך ויאכילו מושבך 

אותה: יתן יחפוץ אשר ולמי

oeiv zcevn
(·Î).ÔÂÓÚËÈ:ואכילה טעימה  כמוÈÎÏÓ.(Î„)מלשון עצתי

ה): (נחמיה  עלי  לבי וימלך

d dpyn iyy wxt dlirn zkqn

‚äèeøt Bì ïúð,Bì øîà:úBìéút déöçáe úBøð déöça éì àáä,úBøð dlëa Bì àéáäå Cìäå,úBìéút dlëa Bà; ¨©§¨¨©¨¥¦§¤§¨¥§¤§¨§¦§¨©§¥¦§ª¨¥§ª¨§¦
Bì øîàL Bà:úBøð dlëa éì àáä,Bà:úBìéút dlëa,úBìéút déöçáe úBøð déöça Bì àéáäå Cìä–íäéðL ¤¨©¨¥¦§ª¨¥§ª¨§¦¨©§¥¦§¤§¨¥§¤§¨§¦§¥¤

eìòî àG.Bì øîà íà ìáà:úBøð déöça éì àáäîéðBìt íB÷n,éðBìt íB÷nî úBìéút déöçáe,àéáäå Cìäå ¨££¨¦¨©¨¥¦§¤§¨¥¦¨§¦§¤§¨§¦¦¨§¦§¨©§¥¦
úBìéút úéaî úBøð Bì,úBøð úéaî úBìéúôe–ìòî çéìMä. ¥¦¥§¦§¦¦¥¥©¨¦©¨©

„úBèeøô ézL Bì ïúð,Bì øîà:âBøúà éì àáä,ïBnø äèeøôáe âBøúà äèeøôa Bì àéáäå Cìäå–eìòî íäéðL. ¨©§¥§¨©¨¥¦¤§§¨©§¥¦¦§¨¤§¦§¨¦§¥¤¨£
äãeäé éaøøîBà:ìòî àG úéaä ìòa,Bì øîBà àeäL:Lwáî éúééä ìBãb âBøúà,òøå ïè÷ éì úàáäå.Bì ïúð ©¦§¨¥©©©©¦¨©¤¥¤§¨¨¦¦§©¥§¥¥¨¦¨¨¨©¨©
áäæ øðéc,Bì øîà:÷eìç éì àáä,GLa Bì àéáäå CìäåGLa ÷eìç Lúélè L–eìòî íäéðL.äãeäé éaøøîBà: ¦©¨¨¨©¨¥¦¨§¨©§¥¦§¨¨§¨©¦§¥¤¨£©¦§¨¥

ìòî àG úéaä ìòa,Bì øîBà àeäL:Lwáî éúééä ìBãb ÷eìç,òøå ïè÷ éì úàáäå. ©©©©¦¨©¤¥¨¨¨¦¦§©¥§¥¥¨¦¨¨¨©
‰éðçìMä ìöà úBòî ãé÷ônä,ïéøeøö íà–íäa LnzLé àG;àéöBä íà Cëéôì–ìòî.íéøzî íà–LnzLé ©©§¦¨¥¤©ª§¨¦¦§¦¦§©¥¨¤§¦¨¦¦¨©¦ª¨¦¦§©¥

b.elrn `l mdipyàëéì äèåøôî úåçôáå ,äèåøôá á"äòá ìù åúåçéìù ø÷ò àìù ìòî àì çéìùäå ,äèåøôá åúåçéìù úéùòð àì éøäù ìòî àì á"äòá
:äìéòî áåéç.lrn gilyd:äèåøô ïäéðùá ùéå úåøðá ïéá úåìéúôá ïéá á"äòá ìù åúåçéìù ø÷òù

c.elrn mdipyåéë ìòî á"äòá .á"äòá åì ïúðù åîë úåèåøô éðù äåù âåøúàä åúåà àäéù àåäåéøä ,åì ïúðù åîë äåùå øîàù åîë çéìùä åì äð÷ù ï
:á"äòá úåçéìùá àìù åúòãî äèåøôá ïåîø äð÷ éøäù ,ìòî çéìùäå .åúåçéìù úéùòð.lrn `l a"dra xne` dcedi 'xúééä åìéà çéìùì äéì øîàã

úåèåøô éúù äåù âåøúà éì úàáä äèåøô àìà úúð àìù åéùëò ,úåèåøô òáøà äåù ìåãâ âåøúà éì àéáî úééä êì éúúðù åîë úåèåøô éúùá âåøúà äðå÷
:äãåäé 'øë äëìä ïéàå .éúåçéìù úéùò àìù àöîðå ,òøå ïè÷ àåäù

d.oixexv m`:ïéîåúçå íéøù÷ øàùë íéøåù÷ åà ,íúåç åéìò ïéàù ô"òà äðåùî øù÷ íéøåù÷.oda ynzyi `lùîúùéù äéì àçéð àìã äéúòã éìâã
:íúåç åéìò ìéèä åà äðåùî øù÷ ïøù÷å ìéàåä ,ã÷ôðä ïäá.oixzen:íúåç åéìò ïéàå íéøù÷ øàùë øåù÷ àìà äðåùî øù÷ íéøåù÷ ïéàù ïîæ ìë éø÷

`xephxa yexit
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Bì ïúð,לשליח הבית בעל –äèeøt, הקדש של –:Bì øîà ÈÇÀÈÈÇ
déöça éì àáä,הפרוטה בחצי –úBøð בהם שנותנים חרס של  – ÈÅÄÀÆÀÈÅ
להדלקה, úBìéútפתילות déöçáeלי הבא הפרוטה ובחצי  – ÀÆÀÈÀÄ

השליח,Cìäåפתילות, –dlëa Bà ,úBøð dlëa Bì àéáäå ÀÈÇÀÅÄÀËÈÅÀËÈ
úBìéút;פתילות או נרות כולה בפרוטה שקנה –Bì øîàL Bà ÀÄÆÈÇ

לשליח: הבית בעל  –ëa éì àáä,úBìéút dlëa :Bà ,úBøð dl ÈÅÄÀËÈÅÀËÈÀÄ
àG íäéðL ,úBìéút déöçáe úBøð déöça Bì àéáäå CìäÈÇÀÅÄÀÆÀÈÅÀÆÀÈÀÄÀÅÆ

eìòîבחצי אלא שליחותו נעשתה שלא מעל , לא הבית בעל – ÈÂ
אלא  הבית בעל של שליחותו עקר  שלא מעל, לא והשליח פרוטה,

מעילה. חיוב אין מפרוטה ובפחות פרוטה, Bìבחצי øîà íà ìáàÂÈÄÈÇ
לשליח: הבית בעל –,éðBìt íB÷nî úBøð déöça éì àáäÈÅÄÀÆÀÈÅÄÈÀÄ

úéaî úBøð Bì àéáäå Cìäå ,éðBìt íB÷nî úBìéút déöçáeÀÆÀÈÀÄÄÈÀÄÀÈÇÀÅÄÅÄÅ
úBìéút,הפתילות ממקום –úBøð úéaî úBìéúôe ממקום – ÀÄÀÄÄÅÅ

ìòîהנרות, çéìMä בין בפתילות בין בשניהם, שינה שהרי – ÇÈÄÇÈÇ
כולה. בפרוטה הבית בעל  של שליחותו  שעקר  ונמצא בנרות,

ד ה נ ש מ ר ו א ב

Bì ïúð,לשליח הבית בעל  –úBèeøô ézL,הקדש של  –øîà ÈÇÀÅÀÈÇ
âBøúà éì àáä :Bì, הללו הפרוטות בשתי –Cìäå,השליח – ÈÅÄÆÀÀÈÇ

eìòî íäéðL ,ïBnø äèeøôáe âBøúà äèeøôa Bì àéáäå– ÀÅÄÄÀÈÆÀÄÀÈÄÀÅÆÈÂ
ששינה  מעל, והשליח בפרוטה, שליחותו  שנעשתה מעל , הבית בעל 

בפרוטה àG(רש "י).שליחותו úéaä ìòa :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÇÇÇÇÄ
Bì øîBà àeäL ,ìòî:לשליח –Lwáî éúééä ìBãb âBøúà ÈÇÆÅÆÀÈÈÄÄÀÇÅ

ויפה, גדול  אתרוג לי  שתקנה רציתי –éì úàáäåòøå ïè÷ שלא – ÀÅÅÈÄÈÈÈÇ
הגמרא לפי שליחותי. עשית שלא נמצא בו; tiqd`רציתי  yexita)

,(epzpyn ly שהאתרוג בכגון כאן שמדובר המשנה, מפרשי  מבארים

חכמים, סוברים ולכן פרוטות, שתי שווה בפרוטה השליח שהביא
וקנה  שליחותו עשה השליח שהרי מעל, הבית בעל מעלו : ששניהם

בפרוטה  רימון  שקנה לפי  מעל, והשליח פרוטות, שתי  ששוויו אתרוג לו 
בכגון  שאף סובר , יהודה רבי אבל  הבית. בעל  בשליחות שלא מדעתו ,

אתרוג  קונה היית אילו לשליח: אומר שהוא מעל . לא הבית בעל זה

ששוויו  גדול אתרוג לי  מביא היית לך, שאמרתי  כמו הפרוטות בשתי
שווה  אתרוג לי הבאת בפרוטה, אלא קנית שלא עכשיו  פרוטות, ארבע
אם  ברם, שליחותי . עשית שלא ונמצא ורע, קטן  שהוא פרוטות, שתי

מודים, חכמים אף פרוטות, שתי  שווה היה לא השליח שקנה האתרוג
וכיון  פרוטות, בשתי  אתרוג לקנות ששלחו  לפי  מעל, לא הבית שבעל

שליחותו עקר פרוטות משתי  בפחות לו ברטנורא).שקנה ïúðÈÇ(רמב "ם;
Bì,לשליח הבית בעל  –áäæ øðécדינרי וחמישה עשרים הוא – ÄÇÈÈ

סלע; הם כסף דינרי  וארבעה eìç÷כסף, éì àáä :Bì øîà– ÈÇÈÅÄÈ
זה, GLaבדינר  Bì àéáäå CìäåGLa ÷eìç Lúélè L– ÀÈÇÀÅÄÀÈÈÀÈÇÄ

דייקה  לא משנתנו טלית; סלעים ובשלוש חלוק סלעים בשלוש
להיות: וצריך mirlqבחשבון , yelyae ,welg xpic ivge mirlq yelya

zilh xpic ivge;(א צט , כתובות  תוספות עיין שלמה"; ויש("מלאכת
דינר  עודף לו שהביא ישראל");מפרשים, eìòî("תפארת íäéðL– ÀÅÆÈÂ

האתרוג, בענין ברישא הטעם שבארנו ìòaכמו :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÇÇ
Bì øîBà àeäL ,ìòî àG úéaä,לשליח –éúééä ìBãb ÷eìç ÇÇÄÈÇÆÅÈÈÈÄÄ

òøå ïè÷ éì úàáäå ,Lwáî בגמרא שליחותי. עשית שלא נמצא – ÀÇÅÀÅÅÈÄÈÈÈÇ
yixa`),מבואר epxkfd xaky itk) שהביא שהחלוק בכגון כאן שמדובר 

חכמים: סוברים ולכן  זהב, דינר  שווה סלעים בשלוש  mdipyהשליח
elrn לו והביא שליחותו  עשה והשליח הואיל מעל , הבית בעל  –

אבל מדעתו. טלית שקנה לפי  מעל, והשליח לו; שאמר  כמו  חלוק
הוא  שיכול  מעל, לא הבית בעל זה בכגון שאף סובר, יהודה רבי

היית  שבקשתיך , כמו  שלם, זהב בדינר חלוק קנית אילו לשליח: לומר 
שלא  עכשיו זהב, דינרי  שני  ששוויו ומשובח, גדול  חלוק לי מביא
שהוא  זהב, דינר שווה חלוק לי  הבאת זהב, דינר בחצי אלא קנית

שליחותי . עשית שלא והרי  ורע, minkgkקטן  dklde תפארת" (עיין

באתרוג  גם  הלכה  אותה המשנה  נקטה  מה  משום שם, שמבואר ישראל",

בחלוק). וגם 
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úBòî ãé÷ônä, הקדש של –éðçìMä ìöà ופורט המחליף – ÇÇÀÄÈÅÆÇËÀÈÄ
תדיר, למעות וזקוק ïéøeøöמטבעות, íà,צרורות הן  המעות אם – ÄÀÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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ïäa;àéöBä íà Cëéôì–ìòî àG.úéaä ìòa ìöà,Ck ïéáe Ck ïéa–íäa LnzLé àG;àéöBä íà Cëéôì– ¨¤§¦¨¦¦¨©¥¤©©©©¦¥¨¥¨¦§©¥¨¤§¦¨¦¦
ìòî.úéaä ìòák éðåðçä;éøácøéàî éaø.äãeäé éaøøîBà:éðçìMk. ¨©©¤§¨¦§©©©©¦¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥©ª§¨¦
Âñékä CBúì äìôpL Lc÷ä ìL äèeøt,øîàL Bà:Lc÷ä äæ ñéëa äèeøt,äðBLàøä úà àéöBäL ïåék §¨¤¤§¥¤¨§¨§©¦¤¨©§¨§¦¤¤§¥¥¨¤¦¤¨¦¨

–îìò;éøácàáé÷ò éaø.íéîëçåíéøîBà:ñékä ìk úà àéöBiL ãò.äãBîàáé÷ò éaø,øîBàa:ïî äèeøt ¨©¦§¥©¦£¦¨©£¨¦§¦©¤¦¤¨©¦¤©¦£¦¨§¥§¨¦
Lc÷ä äæ ñékä,CìBäå àéöBî àeäL,ñékä ìk úà àéöBiL ãò. ©¦¤¤§¥¤¦§¥©¤¦¤¨©¦

‰ Ï È Ú Ó ˙ Î Ò Ó ˜ È Ï Ò

c i n z z k q n
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‡GLaLc÷nä úéáa íéøîBL íéðäkä úBîB÷î äL:ñðéèáà úéáa,õBöépä úéáa,ã÷Bnä úéááe.ñðéèáà úéa ¦§¨§©Ÿ£¦§¦§¥©¦§¨§¥©§¦¨§¥©¦§¥©¥¥©§¦¨

.lrn `l `ived m` jkitløîà àì àäã ìòî àì éîð ãé÷ôîäå ,äùò åúåçéìù éøäå ,ïéøåøö åéä àìù ïåéë ,ïäá ùîúùéù ãé÷ôîä åì øîà åìéàë éåäã
:ïäá ùîúùéù ùåøéôá åì.ipepgd:úåðçá íéîùá åà úåøéô øëåîù.ziad lrak,ïäá ùîúùé àì ,íéøåøö ïðéàù éô ìò óà ,úåòî åìöà åãé÷ôä íàå

:ìòî ïäá ùîúùðå ùã÷ä ìù úåòî åéä íà êëìä.ipglyk:äãåäé 'øë äëìäå .ìòî àì êëìä ,íéøåøö ïðéàùë åìöà åãé÷ôäù úåòîá ùîúùäì øúåîå
e.dpey`xd z` `ivedy oeik:ìòî åùéîùú êøåöì.mixne` minkge:íéîëçë äëìäå .ïéìåç êøåöì ñéëáù úåòîä ìë àéöåéù ãò ìòî àìdhext

.df qikd on:ùã÷ä äá àäéù ãò äæ ñéëî äèåøô äìëú àì øîåìë

„ÈÓ˙ ˙ÎÒÓ

``.ycwnd ziaa mixney mipdkd zenewn dylyaáéúëãî ïðéôìé úåîå÷î äùìùå .íéøîåù àìá àäé àìù úéáì àéä äìåãâå ,ãåáëä éðôîøáãîá)
('âåéðá éðùå ïøäà íéðäëä åéäù ïëùîá åðéöî äîå ,úåîå÷î äùìùá úåøîùî ùìùì æîø ,úøîùîì úøîùî éøîåù 'åâå äîã÷ ïëùîä éðôì íéðåçäå

:ïë ùã÷î óà ,úåîå÷î äùìùá åá íéøîåù.zeilr eid uevipd ziae qpiha` zia:äøæòä éøòù ãöá úåéåðá.oiaexdeùåøéô .àéáø ,ãìé íåâøú .íéãìé

`xephxa yexit

íäa LnzLé àG צרורות כשהן  דווקא מבואר , בגמרא השולחני; – ÄÀÇÅÈÆ
שהן  או  משונהוחתומות, קשר  libx),קשורות izla) גילה שבזה

הללו; במעות ישתמש  שהשולחני  רוצה שאינו דעתו, את המפקיד

àéöBä íà Cëéôì,המעות את השולחני –ìòîשהרי השולחני, – ÀÄÈÄÄÈÇ
להוציאן. הורשה íéøzîלא íàכלומר מותרות, הן המעות אם – ÄËÈÄ

שאינן  או חתומות שאינן  אלא צרורות כשהן  הדין  והוא צרורות; שאינן 
רגיל קשר  אם כי  משונה קשר ïäa(גמרא ),קשורות LnzLéרשאי – ÄÀÇÅÈÆ

בהן; להשתמש  àéöBäהשולחני  íà Cëéôì,המעות את השולחני – ÀÄÈÄÄ
ìòî àGשהשולחני המפקיד, שיודע מעל , המפקיד אבל השולחני ; – ÈÇ

כאילו  זה הרי צרורות, כשאינן  המעות את לו שנתן וכיון למעות, זקוק

להוציאן רשות לו גרשום ;נתן רבנו רש "י; א ; מג, מציעא בבא (גמרא 

הרמב"ן); בשם  מקובצת מעל,שיטה  לא המפקיד  שאף סוברים, ויש 

בהן  שישתמש בפירוש, לו אמר לא הרב שהרי י; ז , מעילה  הל' (רמב "ם

קורקוס). הר"י  בשם  משנה כסף  ועיין úéaäמברטנורא ; ìòa ìöà– ÅÆÇÇÇÇÄ
שולחני, שאינו הבית, בעל  אצל מעות Ckהמפקיד ïéáe Ck ïéa– ÅÈÅÈ

מותרין , ובין צרורין íäaבין LnzLé àGלהשתמש רשאי אינו  – ÄÀÇÅÈÆ
àéöBäבהן ; íà Cëéôì,המעות את הבית בעל –ìòîבעל – ÀÄÈÄÄÈÇ

ברשות. שלא והוציאן הואיל אצלéðåðçäהבית, מעות המפקיד – ÇÆÀÈÄ
úéaäהחנווני , ìòákהבי בעל  כדין החנווני  של  דינו  שאפילו – ת, ÀÇÇÇÇÄ

מעל ; הוציא אם לפיכך בהן; ישתמש  לא øéàîמותרין  éaø éøácÄÀÅÇÄÅÄ
ולא  מעות, בחילופי רגיל אינו הבית כבעל החנווני אף שלדעתו –

בהן. ישתמש  שלא כן דעת על  אלא המעות את המפקיד  לו  éaøÇÄנתן 
éðçìMk :øîBà äãeäé שאף השולחני, כדין החנווני  של  דינו – ÀÈÅÇËÀÈÄ

בהן; להשתמש  הוא רשאי  מותרין , הן  ואם תדיר, למעות זקוק החנווני 

מעל לא הוציא אם יא).לפיכך  ג, מציעא בבא  dcedi.(עיין iaxk dklde

ו ה נ ש מ ר ו א ב

מעותיו, בתוך  הקדש של  פרוטה לאדם נתערבה שאם ב), (משנה לעיל הזכרנו כבר 
זה, על  מחוללת שהיא מקום בכל הקדש  של פרוטה ויאמר : כלי או פרוטה יטול 
לתוך שנפלה הקדש של בפרוטה דנה משנתנו מעותיו . בכל  ישתמש כך  ואחר 

הפרוטה. את חילל ולא לצרכיו  ממעותיו והוציא כיסו,

ñékä CBúì äìôpL Lc÷ä ìL äèeøtשל מעות בו שהיו  – ÀÈÆÆÀÅÆÈÀÈÀÇÄ

Lc÷äחולין, äæ ñéëa äèeøt :øîàL Bà פרוטה שהקדיש – ÆÈÇÀÈÀÄÆÆÀÅ
שבכיסו, מעותיו  äðBLàøäמתוך úà àéöBäL ïåék הפרוטה את – ÅÈÆÄÆÈÄÈ

הנאתו , לצורך וכן ìòîהראשונה הקדש . של  הפרוטה היא שמא – ÈÇ
מספק  בה מעל וכשהוציאה הקדש , ספק היא ופרוטה פרוטה כל

ישראל"); àáé÷ò("תפארת  éaø éøácלשיטתו הוא שהולך (כריתות – ÄÀÅÇÄÂÄÈ
ג), תלוי .ה, אשם להביא חייבים מעילה ספק íéøîBà:שעל  íéîëçåÇÂÈÄÀÄ

ñékä ìk úà àéöBiL ãòשיוצי עד  מעל  לא המעות – כל א ÇÆÄÆÈÇÄ
להביא  וחייב הקדש, של הפרוטה גם הוציא ודאי שאז  לצרכיו, שבכיס
אין  הם, שסוברים  לפי  עקיבא, רבי על  חולקים חכמים מעילות. אשם

הספק. מן ñékäמעילה ïî äèeøt :øîBàa ,àáé÷ò éaø äãBîÆÇÄÂÄÈÀÅÀÈÄÇÄ
Lc÷ä äæ:באומר היא המשנה שכוונת מבואר , בגמרא –xehti `l ÆÆÀÅ

,ycwdd on df qik שיהא עד הזה הכיס מן  פרוטה תכלה לא כלומר

ההקדש  שלמה"),בו  "מלאכת CìBäå(ברטנורא; àéöBî àeäL– ÆÄÀÅ
לצרכיו, המעות ñékäאת ìk úà àéöBiL ãò זה לשון שכן – ÇÆÄÆÈÇÄ

הקדש, שתהא בכיסו  שתישאר האחרונה לפרוטה היא שכוונתו משמע,
בלבד. האחרונה בפרוטה אלא מעל לא עקיבא רבי  לדעת אף ולפיכך 
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המסכת: שם ומכאן שחר ; של התמיד  קרבן  הקרבת בתיאור עוסקת cinz.מסכתנו
השחר  מעלות בה הכהנים והנהגת במקדש הבוקר  עבודת כל  כולל הביאור ברם,

וכהלכתו. כדינו  התמיד , הקרבת סוף עד 
והניח  "תמיד". מסכת "מעילה" אחר "והביא כותב: למשנה בהקדמתו  הרמב"ם

החכמה דרך  על  לא דיבור  בה שאין בשביל באחרונה, dxezdאותה zxiwga)
(dzyixceמקריבין היו  היאך  אומר , שהוא הסיפור , אלא והיתר , איסור על ולא

תמיד" כן לעשות כדי  `on).התמיד , epinia dxdna ycwnd zia dpaiiyk)
שכבר  כמו  המזבח, גבי מעל הדשן  הרמת היתה הבוקר, של  הראשונה העבודה
סמוך או הגבר  בקריאת המזבח את תורמין יום "בכל  ח): (א, יומא במסכת שנינו 
בענין א) (במשנה הפותח מסכתנו, של הראשון בפרק בא זו  עבודה תיאור  לו";

בלילה במקדש שהיתה meia)השמירה s` micg` miyxtn zrcle).

GLaúéáa :Lc÷nä úéáa íéøîBL íéðäkä úBîB÷î äL ÄÀÈÀÇÙÂÄÀÄÀÅÇÄÀÈÀÅ
ñðéèáà ונקראת הקטורת; את בה עושים שהיו הלשכה היינו  – ÇÀÄÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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úBiìò eéä õBöépä úéáe,íL íéøîBL íéáBøäå.ã÷Bnä úéa–ätk,äéä ìBãb úéáe,ïáà ìL íéãáBø ówî;éð÷æå ¥©¦¨£¦§¨¦§¦¨¥©¥¦¨©¦¨¨¨ª¨§¦¤¤¤§¦§¥
íL íéðLé áà úéa,íãéa äøæòä úBçzôîe.äpäë éçøôe,õøàa Bzñk Léà.Lã÷ éãâáa íéðLé eéä àG,àlà ¥¨§¥¦¨©§§¨£¨¨§¨¨¦§¥§ª¨¦¦§¨¨¤¨§¥¦§¦§¥Ÿ¤¤¨

ïéèLBt,ïéìt÷îe,ïäéLàø úçz ïúBà íéçépîe,ïîöò úeñëa ïéqkúîe.ïäî ãçàì éø÷ òøà,Bì CìBäå àöBé §¦§©§¦©¦¦¨©©¨¥¤¦§©¦¦§©§¨¥©¤¦§¤¨¥¤¥§¥
äøéaä úçz úëìBää äañna,ïàkîe ïàkî ïé÷ìBc úBøpäå,äìéáhä úéáì òébî àeäL ãò.íL äúéä äøeãîe, ©§¦¨©¤¤©©©¦¨§©¥§¦¦¨¦¨©¤©¦©§¥©§¦¨§¨¨§¨¨

:úù÷ äáåø ïåùìî ,úù÷á íéöç íéøåîä ,ïéáåøä ,øçà.dtk cwend ziaeäéåùò ,æ"òìá å"èìåå÷øà ,äôéë àìà äéìò äúéä àì ã÷åîä úéá ìù ïéðá
:õøàá.oa` ly micaex swen dideïäéáâ ìòå ,ò÷ø÷ä ãöì ã÷åîä úéá êåúì ìúåëä ïî úåàöåéå ìúåëá úåò÷åùî åéä ,úéæâ éðáà ìù ,áéáñ úåàáèöà

:åæ ìò åæ úåìòî ïéòë åéäå ,ìúåëä ïî éîð úåàöåéù ïäî úåøö÷ úåøçà íéðáà.a` zia ipwfòåáùä éîé ïéðîë úåáà éúá äòáùì ÷ìçúî äéä øîùîä
:ïéãáåø ïúåà ìò íù íéðùé åéä íåé åúåà ìù áà úéá éð÷æå ,åîåé ãáåò ãçà ìë.dpedk igxte:íéøîåùä åéä ïäå ,çåøôì íð÷æ øòù ìéçúîù íéøåçá

.ezqk:úåúñëå íéøë ïåùì.ux`a ezqk yi`:íéëìîä úåøöç éøîåù êøãë õøàá àìà úåèî éáâ ìò íù áëùì íéìåëé åéä àìùzgz oze` migipne
.odiy`x:äãåáò úòùá àìà ïäá ùîúùäì øúåî ïéàå ,èðáà ïåâë íéàìë ïäá ùéù äðåäë éãâáá ùéù éôì ,ùîî ïäéùàø úçú àìå ïäéùàø ãâðë

.onvr zeqka miqkzne:ìåç éãâáá.daiqnaáéúëãë äøéá éåø÷ ùã÷îä ìëå .ùã÷îä úçú äúéä äìéçîù .äøéáä úçú úëìäîä äìéçîáíéîéä éøáã)
(è"ë à:åùã÷úð àì úåìéçî ïì àîéé÷ã ,úåìéçîä êøã àìà äøæòä êøã êìäî äéä àì ,éø÷ ìòá äéäù éðôîå .éúåðéëä øùà äøéáä ìàeid zexpde
.miwlec:ïàëîå ïàëî äìéçîá.my dzid dxecne:ìáèù øçàì äá íîçúî ïäëäù.eceak did dfe:íù åøáç äéäù ïîæ ìë íìåòî íãà åá ñðëð àìù
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הקטורת  במעשה בקיאים שהיו  כהנים משפחת שם על אבטינס" "בית

למשנתנו); הרא"ש  פירוש ה ; א , יומא א ; ה , שקלים  הירושלמי(עיין לפי 

ה) הלכה א פרק גבי(יומא על  העזרה בדרום אבטינס בית לשכת היתה

המים lyשער  zigelv zekeqd bga ekxc miqipkn eidy xryd `ed)
.gafnd iab lr mkqpl ,geliyd oiirnn ea`ypy ,min, ו שקלים עיין –

ט; ד , סוכה משנתנוג; על ישראל" "תפארת מובא ).ועיין בבבלי  ברם,

י א ),(יומא  בצפון ט , היתה אבטינס בית לשכת אם בידם, ספק שהיה
העזרה; בדרום או õBöépäהעזרה úéáa;העזרה בצפון  שהיה – ÀÅÇÄ

הניצוץ" "בית `micg),ונקרא miyxtn zrcl) בו עושים שהיו שם על
בעזרה האש קיום לשם קטנה שבע");מדורה "באר  ישראל "; ("תפארת

אחרים טעמים מביאים הראב"ד);ויש  ופירוש הרא"ש  פירוש úéááeÀÅ(עיין
ã÷Bnä ונקרא הניצוץ; מבית למזרח העזרה, בצפון  הוא אף שהיה – ÇÅ

כדי גדולה, אש  מדורת תמיד בו שהיתה שם על המוקד", "בית
העזרה  של הרצפה על יחפים מתהלכים שהיו הכהנים, בה שיתחממו

אחת בכתונת מלובשים כשהם שיש, של  כדי(הרא"ש );שהיתה או
המוקד בית דרך מטבילתם העולים הכהנים בה (רמב"ם שיתחממו

יא). א, שבת  עיין מידות ; למסכת  ששמירת בפירושו מבואר , במפרשים –
שנאמר  כמו  עשה, מצוות שהיא ד):המקדש, יח , את (במדבר  "ושמרו

או  משודדים או  מאויבים פחד  מחמת איננה מועד", אוהל  משמרת
בארמון  כנהוג למקדש, וגדולה כבוד  משום אלא גניבה, חשש משום

בלילה  ובין  ביום בין תמיד, היתה שהשמירה סוברים, יש מלך . של

הרא"ש), הראב"ד; בגמרא ; משמע,(המפרש  הרמב"ם מדברי אבל 

כותב הוא שכן בלבד , בלילה היתה ח ,שהשמירה הבחירה  בית (הל'

הלילה"ב): כל  מצוותה זו ועיין "ושמירה ישראל"; "תפארת (עיין

א). א , מידות  שהכהנים ברטנורא  לעיל, שנימנו  המקומות שלשת מלבד –
מקומות  ואחד  עשרים א) (א, מידות במסכת נימנו שם, שומרים היו 
ממה  וסדרה השמירה ענין  למדים ובגמרא שם. שומרים היו  שהלוויים

לח):שנאמר  ג, מועד(במדבר אוהל  לפני  קדמה המשכן  לפני  "והחונים
ewdמזרחה zxnyn mixney eipae oxd`e dynl`xyi ipa zxnynl yc,"

לאהרן נאמר וכן כהנים; ובניו  ואהרן  לוי , היה ב-ה ):ומשה יח, (במדבר

ואתה  וישרתוך , עליך וילוו  אתך  הקרב לוי... מטה אחיך את "וגם

אוהל משמרת את ושמרו עליך  ונלוו העדות... אהל לפני אתך ובניך
הם  והלויים שהכהנים מכאן הקודש "; משמרת את ושמרתם מועד...

ובניו "ואהרן לעיל : שהבאנו  בפסוק שנאמר  ולפי mixneyהשומרים;
zxnynהקודשzxnynl שמירות לשלוש רמז בו  מצאו ישראל ", בני 

במשנתנו: ששנינו  וזהו הכהנים, mixneyשל mipdkd zenewn dyelya
.cwend ziaae uevipd ziaae qpiha` ziaa ; ycwnd ziaañðéèáà úéaÅÇÀÄÈ

úBiìò eéä õBöépä úéáe,לעיל בארנו כבר  אבטינס בית בענין – ÅÇÄÈÂÄ
בית  ובענין  העזרה, שבדרום המים לשער ממעל היה הירושלמי שלפי 

היה  העזרה, שבצפון  הניצוץ, ששער מידות, במסכת מבואר  הניצוץ

שהכהנים  עלייה, בנויה היתה האכסדרה גבי  ועל אכסדרה, כמין
מפרשים, יש הניצוץ". "בית הנקראת היא זו ועלייה מלמעלן; שומרים

העזרה שערי  בצד בנויות היו אלו ברטנורא );שעליות íéáBøäåÀÈÄ(רמב"ם ;
עבודה, לכלל הגיעו לא שעדיין הכהנים ילדי  –íL íéøîBL– ÀÄÈ

הילד" "ויגדל  אלו. י)בעליות ב, ומכאן (שמות  רביא, ורבא תרגומו:
לילדים: המשנה מפרשים:miaex.קוראת בקשת,miaexdויש  המורים –
קשת " "רובה למשנתנו;מלשון בפירושו הרמב "ם כ; כא, (בראשית 

ätk.המאירי) ,ã÷Bnä úéa עלייה היה לא כלומר כיפה, היה – ÅÇÅÄÈ
עגולה, כיפה בצורת עשויה שתקרתו  בית äéä,אלא ìBãb úéáeÇÄÈÈÈ

ïáà ìL íéãáBø ówî יוצאות רחבות גזית אבני של  אצטבאות – ËÈÀÄÆÆÆ
מדרגות, כעין מזו, צרה וזו מזו, למעלה זו  המוקד בית לתוך הכותל  מן

íL íéðLé áà úéa éð÷æå הזכרנו כבר –,(`nei zkqna) שהכהנים ÀÄÀÅÅÈÀÅÄÈ
אחר משמר  היה שבוע וכל משמרות, וארבעה לעשרים מחולקים היו 

ששת  לפי  אבות בתי לששה שוב נחלק משמר  כל  במקדש ; עובד
היה  בשבת ואילו  אחר, אב בית עובד  היה יום ובכל  השבוע, ימות

לשבעה  מחולק היה שהמשמר כותבים, ויש  ביחד ; המשמר כל  עובד
אבות ישראל");בתי "תפארת  ברטנורא; שזקני(עיין משנתנו, ומספרת

ישנים  היו הבא, ביום שעובד האב בית על  הממונים היינו האב, בית
המוקד, שבבית הרובדים אותם íãéaעל  äøæòä úBçzôîe– ÇÀÀÈÂÈÈÀÈÈ

ליטלם  רשאי אדם היה ולא עליהם, ממונים שהיו  ברשותם, כלומר
רשותם ישראל"),בלי  "תפארת  הגר"א ; äpäë(באור éçøôe הכהנים – ÄÀÅÀËÈ

לכלל הגיעו ולא עבודה לכלל  הגיעו שכבר  אותם היינו הצעירים,
õøàa(גמרא ),זקנה Bzñk Léà כסת על  שם שוכב מהם אחד  כל – ÄÄÀÈÈÆ

ישנים  הכהונה פרחי  היו  בגמרא המפרש לפי  הקרקע. גבי על המונחת
כותבים, ויש עבודתם; ביום לעבודה למחר  מזומנים שיהיו  כדי  שם,
הארץ  על  ישנים והיו  המוקד, בבית השומרים היו אלה כהונה שפרחי 

המיטות על  יישנו  שלא המלכים חצרות שומרי  כל  (רמב"ם ;כדרך

íéðLéברטנורא ). eéä àG,הכהנים –Lã÷ éãâáa,הכהונה בבגדי – ÈÀÅÄÀÄÀÅÙÆ
ïéèLBt àlà,הבגדים את –ïéìt÷îe,אותם –ïúBà íéçépîe ÆÈÀÄÀÇÀÄÇÄÄÈ
ïäéLàø úçzשהרי ממש , ראשיהם תחת לא מבואר: בגמרא – ÇÇÈÅÆ

מהם ליהנות ישראל"),אסור ו"תפארת ברטנורא  כנגד(עיין אלא
ïîöòראשיהם, úeñëa ïéqkúîe.חול בבגדי –éø÷ òøà– ÄÀÇÄÄÀÇÀÈÅÇÆÄ

לילה, ïäîמקרה ãçàì,הכהנים מן –äañna Bì CìBäå àöBé ÀÆÈÅÆÅÀÅÇÀÄÈ
ומורדות, מעלות סיבובים, בה שהיו בדרך  –äøéaä úçz úëìBääÇÆÆÇÇÇÄÈ

ו"בירה" הבית בהר היה שמקום אומרים, ויש המקדש ; תחת היינו –
א );שמו  ב , יומא  גמרא  העזרה,(עיין דרך  לילך קרי לבעל שאסור ולפי 

נתקדשו , לא שהמחילות שמתחתיה, המחילות דרך úBøpäåÀÇÅהלך
ïàkîe ïàkî ïé÷ìBc,הללו במחילות הצדדים, משני  –àeäL ãò ÀÄÄÈÄÈÇÆ

izdw - zex`ean zeipyn
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``.ycwnd ziaa mixney mipdkd zenewn dylyaáéúëãî ïðéôìé úåîå÷î äùìùå .íéøîåù àìá àäé àìù úéáì àéä äìåãâå ,ãåáëä éðôîøáãîá)
('âåéðá éðùå ïøäà íéðäëä åéäù ïëùîá åðéöî äîå ,úåîå÷î äùìùá úåøîùî ùìùì æîø ,úøîùîì úøîùî éøîåù 'åâå äîã÷ ïëùîä éðôì íéðåçäå
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`xephxa yexit

íäa LnzLé àG צרורות כשהן  דווקא מבואר , בגמרא השולחני; – ÄÀÇÅÈÆ
שהן  או  משונהוחתומות, קשר  libx),קשורות izla) גילה שבזה

הללו; במעות ישתמש  שהשולחני  רוצה שאינו דעתו, את המפקיד

àéöBä íà Cëéôì,המעות את השולחני –ìòîשהרי השולחני, – ÀÄÈÄÄÈÇ
להוציאן. הורשה íéøzîלא íàכלומר מותרות, הן המעות אם – ÄËÈÄ

שאינן  או חתומות שאינן  אלא צרורות כשהן  הדין  והוא צרורות; שאינן 
רגיל קשר  אם כי  משונה קשר ïäa(גמרא ),קשורות LnzLéרשאי – ÄÀÇÅÈÆ

בהן; להשתמש  àéöBäהשולחני  íà Cëéôì,המעות את השולחני – ÀÄÈÄÄ
ìòî àGשהשולחני המפקיד, שיודע מעל , המפקיד אבל השולחני ; – ÈÇ

כאילו  זה הרי צרורות, כשאינן  המעות את לו שנתן וכיון למעות, זקוק

להוציאן רשות לו גרשום ;נתן רבנו רש "י; א ; מג, מציעא בבא (גמרא 

הרמב"ן); בשם  מקובצת מעל,שיטה  לא המפקיד  שאף סוברים, ויש 

בהן  שישתמש בפירוש, לו אמר לא הרב שהרי י; ז , מעילה  הל' (רמב "ם

קורקוס). הר"י  בשם  משנה כסף  ועיין úéaäמברטנורא ; ìòa ìöà– ÅÆÇÇÇÇÄ
שולחני, שאינו הבית, בעל  אצל מעות Ckהמפקיד ïéáe Ck ïéa– ÅÈÅÈ

מותרין , ובין צרורין íäaבין LnzLé àGלהשתמש רשאי אינו  – ÄÀÇÅÈÆ
àéöBäבהן ; íà Cëéôì,המעות את הבית בעל –ìòîבעל – ÀÄÈÄÄÈÇ

ברשות. שלא והוציאן הואיל אצלéðåðçäהבית, מעות המפקיד – ÇÆÀÈÄ
úéaäהחנווני , ìòákהבי בעל  כדין החנווני  של  דינו  שאפילו – ת, ÀÇÇÇÇÄ

מעל ; הוציא אם לפיכך בהן; ישתמש  לא øéàîמותרין  éaø éøácÄÀÅÇÄÅÄ
ולא  מעות, בחילופי רגיל אינו הבית כבעל החנווני אף שלדעתו –

בהן. ישתמש  שלא כן דעת על  אלא המעות את המפקיד  לו  éaøÇÄנתן 
éðçìMk :øîBà äãeäé שאף השולחני, כדין החנווני  של  דינו – ÀÈÅÇËÀÈÄ

בהן; להשתמש  הוא רשאי  מותרין , הן  ואם תדיר, למעות זקוק החנווני 

מעל לא הוציא אם יא).לפיכך  ג, מציעא בבא  dcedi.(עיין iaxk dklde
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מעותיו, בתוך  הקדש של  פרוטה לאדם נתערבה שאם ב), (משנה לעיל הזכרנו כבר 
זה, על  מחוללת שהיא מקום בכל הקדש  של פרוטה ויאמר : כלי או פרוטה יטול 
לתוך שנפלה הקדש של בפרוטה דנה משנתנו מעותיו . בכל  ישתמש כך  ואחר 

הפרוטה. את חילל ולא לצרכיו  ממעותיו והוציא כיסו,

ñékä CBúì äìôpL Lc÷ä ìL äèeøtשל מעות בו שהיו  – ÀÈÆÆÀÅÆÈÀÈÀÇÄ

Lc÷äחולין, äæ ñéëa äèeøt :øîàL Bà פרוטה שהקדיש – ÆÈÇÀÈÀÄÆÆÀÅ
שבכיסו, מעותיו  äðBLàøäמתוך úà àéöBäL ïåék הפרוטה את – ÅÈÆÄÆÈÄÈ

הנאתו , לצורך וכן ìòîהראשונה הקדש . של  הפרוטה היא שמא – ÈÇ
מספק  בה מעל וכשהוציאה הקדש , ספק היא ופרוטה פרוטה כל

ישראל"); àáé÷ò("תפארת  éaø éøácלשיטתו הוא שהולך (כריתות – ÄÀÅÇÄÂÄÈ
ג), תלוי .ה, אשם להביא חייבים מעילה ספק íéøîBà:שעל  íéîëçåÇÂÈÄÀÄ

ñékä ìk úà àéöBiL ãòשיוצי עד  מעל  לא המעות – כל א ÇÆÄÆÈÇÄ
להביא  וחייב הקדש, של הפרוטה גם הוציא ודאי שאז  לצרכיו, שבכיס
אין  הם, שסוברים  לפי  עקיבא, רבי על  חולקים חכמים מעילות. אשם

הספק. מן ñékäמעילה ïî äèeøt :øîBàa ,àáé÷ò éaø äãBîÆÇÄÂÄÈÀÅÀÈÄÇÄ
Lc÷ä äæ:באומר היא המשנה שכוונת מבואר , בגמרא –xehti `l ÆÆÀÅ

,ycwdd on df qik שיהא עד הזה הכיס מן  פרוטה תכלה לא כלומר

ההקדש  שלמה"),בו  "מלאכת CìBäå(ברטנורא; àéöBî àeäL– ÆÄÀÅ
לצרכיו, המעות ñékäאת ìk úà àéöBiL ãò זה לשון שכן – ÇÆÄÆÈÇÄ

הקדש, שתהא בכיסו  שתישאר האחרונה לפרוטה היא שכוונתו משמע,
בלבד. האחרונה בפרוטה אלא מעל לא עקיבא רבי  לדעת אף ולפיכך 
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המסכת: שם ומכאן שחר ; של התמיד  קרבן  הקרבת בתיאור עוסקת cinz.מסכתנו
השחר  מעלות בה הכהנים והנהגת במקדש הבוקר  עבודת כל  כולל הביאור ברם,

וכהלכתו. כדינו  התמיד , הקרבת סוף עד 
והניח  "תמיד". מסכת "מעילה" אחר "והביא כותב: למשנה בהקדמתו  הרמב"ם

החכמה דרך  על  לא דיבור  בה שאין בשביל באחרונה, dxezdאותה zxiwga)
(dzyixceמקריבין היו  היאך  אומר , שהוא הסיפור , אלא והיתר , איסור על ולא

תמיד" כן לעשות כדי  `on).התמיד , epinia dxdna ycwnd zia dpaiiyk)
שכבר  כמו  המזבח, גבי מעל הדשן  הרמת היתה הבוקר, של  הראשונה העבודה
סמוך או הגבר  בקריאת המזבח את תורמין יום "בכל  ח): (א, יומא במסכת שנינו 
בענין א) (במשנה הפותח מסכתנו, של הראשון בפרק בא זו  עבודה תיאור  לו";

בלילה במקדש שהיתה meia)השמירה s` micg` miyxtn zrcle).

GLaúéáa :Lc÷nä úéáa íéøîBL íéðäkä úBîB÷î äL ÄÀÈÀÇÙÂÄÀÄÀÅÇÄÀÈÀÅ
ñðéèáà ונקראת הקטורת; את בה עושים שהיו הלשכה היינו  – ÇÀÄÈ

izdw - zex`ean zeipyn

` dpyn oey`x wxt cinz zkqn

úBiìò eéä õBöépä úéáe,íL íéøîBL íéáBøäå.ã÷Bnä úéa–ätk,äéä ìBãb úéáe,ïáà ìL íéãáBø ówî;éð÷æå ¥©¦¨£¦§¨¦§¦¨¥©¥¦¨©¦¨¨¨ª¨§¦¤¤¤§¦§¥
íL íéðLé áà úéa,íãéa äøæòä úBçzôîe.äpäë éçøôe,õøàa Bzñk Léà.Lã÷ éãâáa íéðLé eéä àG,àlà ¥¨§¥¦¨©§§¨£¨¨§¨¨¦§¥§ª¨¦¦§¨¨¤¨§¥¦§¦§¥Ÿ¤¤¨

ïéèLBt,ïéìt÷îe,ïäéLàø úçz ïúBà íéçépîe,ïîöò úeñëa ïéqkúîe.ïäî ãçàì éø÷ òøà,Bì CìBäå àöBé §¦§©§¦©¦¦¨©©¨¥¤¦§©¦¦§©§¨¥©¤¦§¤¨¥¤¥§¥
äøéaä úçz úëìBää äañna,ïàkîe ïàkî ïé÷ìBc úBøpäå,äìéáhä úéáì òébî àeäL ãò.íL äúéä äøeãîe, ©§¦¨©¤¤©©©¦¨§©¥§¦¦¨¦¨©¤©¦©§¥©§¦¨§¨¨§¨¨

:úù÷ äáåø ïåùìî ,úù÷á íéöç íéøåîä ,ïéáåøä ,øçà.dtk cwend ziaeäéåùò ,æ"òìá å"èìåå÷øà ,äôéë àìà äéìò äúéä àì ã÷åîä úéá ìù ïéðá
:õøàá.oa` ly micaex swen dideïäéáâ ìòå ,ò÷ø÷ä ãöì ã÷åîä úéá êåúì ìúåëä ïî úåàöåéå ìúåëá úåò÷åùî åéä ,úéæâ éðáà ìù ,áéáñ úåàáèöà

:åæ ìò åæ úåìòî ïéòë åéäå ,ìúåëä ïî éîð úåàöåéù ïäî úåøö÷ úåøçà íéðáà.a` zia ipwfòåáùä éîé ïéðîë úåáà éúá äòáùì ÷ìçúî äéä øîùîä
:ïéãáåø ïúåà ìò íù íéðùé åéä íåé åúåà ìù áà úéá éð÷æå ,åîåé ãáåò ãçà ìë.dpedk igxte:íéøîåùä åéä ïäå ,çåøôì íð÷æ øòù ìéçúîù íéøåçá

.ezqk:úåúñëå íéøë ïåùì.ux`a ezqk yi`:íéëìîä úåøöç éøîåù êøãë õøàá àìà úåèî éáâ ìò íù áëùì íéìåëé åéä àìùzgz oze` migipne
.odiy`x:äãåáò úòùá àìà ïäá ùîúùäì øúåî ïéàå ,èðáà ïåâë íéàìë ïäá ùéù äðåäë éãâáá ùéù éôì ,ùîî ïäéùàø úçú àìå ïäéùàø ãâðë

.onvr zeqka miqkzne:ìåç éãâáá.daiqnaáéúëãë äøéá éåø÷ ùã÷îä ìëå .ùã÷îä úçú äúéä äìéçîù .äøéáä úçú úëìäîä äìéçîáíéîéä éøáã)
(è"ë à:åùã÷úð àì úåìéçî ïì àîéé÷ã ,úåìéçîä êøã àìà äøæòä êøã êìäî äéä àì ,éø÷ ìòá äéäù éðôîå .éúåðéëä øùà äøéáä ìàeid zexpde
.miwlec:ïàëîå ïàëî äìéçîá.my dzid dxecne:ìáèù øçàì äá íîçúî ïäëäù.eceak did dfe:íù åøáç äéäù ïîæ ìë íìåòî íãà åá ñðëð àìù

`xephxa yexit

הקטורת  במעשה בקיאים שהיו  כהנים משפחת שם על אבטינס" "בית

למשנתנו); הרא"ש  פירוש ה ; א , יומא א ; ה , שקלים  הירושלמי(עיין לפי 

ה) הלכה א פרק גבי(יומא על  העזרה בדרום אבטינס בית לשכת היתה

המים lyשער  zigelv zekeqd bga ekxc miqipkn eidy xryd `ed)
.gafnd iab lr mkqpl ,geliyd oiirnn ea`ypy ,min, ו שקלים עיין –

ט; ד , סוכה משנתנוג; על ישראל" "תפארת מובא ).ועיין בבבלי  ברם,

י א ),(יומא  בצפון ט , היתה אבטינס בית לשכת אם בידם, ספק שהיה
העזרה; בדרום או õBöépäהעזרה úéáa;העזרה בצפון  שהיה – ÀÅÇÄ

הניצוץ" "בית `micg),ונקרא miyxtn zrcl) בו עושים שהיו שם על
בעזרה האש קיום לשם קטנה שבע");מדורה "באר  ישראל "; ("תפארת

אחרים טעמים מביאים הראב"ד);ויש  ופירוש הרא"ש  פירוש úéááeÀÅ(עיין
ã÷Bnä ונקרא הניצוץ; מבית למזרח העזרה, בצפון  הוא אף שהיה – ÇÅ

כדי גדולה, אש  מדורת תמיד בו שהיתה שם על המוקד", "בית
העזרה  של הרצפה על יחפים מתהלכים שהיו הכהנים, בה שיתחממו

אחת בכתונת מלובשים כשהם שיש, של  כדי(הרא"ש );שהיתה או
המוקד בית דרך מטבילתם העולים הכהנים בה (רמב"ם שיתחממו

יא). א, שבת  עיין מידות ; למסכת  ששמירת בפירושו מבואר , במפרשים –
שנאמר  כמו  עשה, מצוות שהיא ד):המקדש, יח , את (במדבר  "ושמרו

או  משודדים או  מאויבים פחד  מחמת איננה מועד", אוהל  משמרת
בארמון  כנהוג למקדש, וגדולה כבוד  משום אלא גניבה, חשש משום

בלילה  ובין  ביום בין תמיד, היתה שהשמירה סוברים, יש מלך . של

הרא"ש), הראב"ד; בגמרא ; משמע,(המפרש  הרמב"ם מדברי אבל 

כותב הוא שכן בלבד , בלילה היתה ח ,שהשמירה הבחירה  בית (הל'

הלילה"ב): כל  מצוותה זו ועיין "ושמירה ישראל"; "תפארת (עיין

א). א , מידות  שהכהנים ברטנורא  לעיל, שנימנו  המקומות שלשת מלבד –
מקומות  ואחד  עשרים א) (א, מידות במסכת נימנו שם, שומרים היו 
ממה  וסדרה השמירה ענין  למדים ובגמרא שם. שומרים היו  שהלוויים

לח):שנאמר  ג, מועד(במדבר אוהל  לפני  קדמה המשכן  לפני  "והחונים
ewdמזרחה zxnyn mixney eipae oxd`e dynl`xyi ipa zxnynl yc,"

לאהרן נאמר וכן כהנים; ובניו  ואהרן  לוי , היה ב-ה ):ומשה יח, (במדבר

ואתה  וישרתוך , עליך וילוו  אתך  הקרב לוי... מטה אחיך את "וגם

אוהל משמרת את ושמרו עליך  ונלוו העדות... אהל לפני אתך ובניך
הם  והלויים שהכהנים מכאן הקודש "; משמרת את ושמרתם מועד...

ובניו "ואהרן לעיל : שהבאנו  בפסוק שנאמר  ולפי mixneyהשומרים;
zxnynהקודשzxnynl שמירות לשלוש רמז בו  מצאו ישראל ", בני 

במשנתנו: ששנינו  וזהו הכהנים, mixneyשל mipdkd zenewn dyelya
.cwend ziaae uevipd ziaae qpiha` ziaa ; ycwnd ziaañðéèáà úéaÅÇÀÄÈ

úBiìò eéä õBöépä úéáe,לעיל בארנו כבר  אבטינס בית בענין – ÅÇÄÈÂÄ
בית  ובענין  העזרה, שבדרום המים לשער ממעל היה הירושלמי שלפי 

היה  העזרה, שבצפון  הניצוץ, ששער מידות, במסכת מבואר  הניצוץ

שהכהנים  עלייה, בנויה היתה האכסדרה גבי  ועל אכסדרה, כמין
מפרשים, יש הניצוץ". "בית הנקראת היא זו ועלייה מלמעלן; שומרים

העזרה שערי  בצד בנויות היו אלו ברטנורא );שעליות íéáBøäåÀÈÄ(רמב"ם ;
עבודה, לכלל הגיעו לא שעדיין הכהנים ילדי  –íL íéøîBL– ÀÄÈ

הילד" "ויגדל  אלו. י)בעליות ב, ומכאן (שמות  רביא, ורבא תרגומו:
לילדים: המשנה מפרשים:miaex.קוראת בקשת,miaexdויש  המורים –
קשת " "רובה למשנתנו;מלשון בפירושו הרמב "ם כ; כא, (בראשית 

ätk.המאירי) ,ã÷Bnä úéa עלייה היה לא כלומר כיפה, היה – ÅÇÅÄÈ
עגולה, כיפה בצורת עשויה שתקרתו  בית äéä,אלא ìBãb úéáeÇÄÈÈÈ

ïáà ìL íéãáBø ówî יוצאות רחבות גזית אבני של  אצטבאות – ËÈÀÄÆÆÆ
מדרגות, כעין מזו, צרה וזו מזו, למעלה זו  המוקד בית לתוך הכותל  מן

íL íéðLé áà úéa éð÷æå הזכרנו כבר –,(`nei zkqna) שהכהנים ÀÄÀÅÅÈÀÅÄÈ
אחר משמר  היה שבוע וכל משמרות, וארבעה לעשרים מחולקים היו 

ששת  לפי  אבות בתי לששה שוב נחלק משמר  כל  במקדש ; עובד
היה  בשבת ואילו  אחר, אב בית עובד  היה יום ובכל  השבוע, ימות

לשבעה  מחולק היה שהמשמר כותבים, ויש  ביחד ; המשמר כל  עובד
אבות ישראל");בתי "תפארת  ברטנורא; שזקני(עיין משנתנו, ומספרת

ישנים  היו הבא, ביום שעובד האב בית על  הממונים היינו האב, בית
המוקד, שבבית הרובדים אותם íãéaעל  äøæòä úBçzôîe– ÇÀÀÈÂÈÈÀÈÈ

ליטלם  רשאי אדם היה ולא עליהם, ממונים שהיו  ברשותם, כלומר
רשותם ישראל"),בלי  "תפארת  הגר"א ; äpäë(באור éçøôe הכהנים – ÄÀÅÀËÈ

לכלל הגיעו ולא עבודה לכלל  הגיעו שכבר  אותם היינו הצעירים,
õøàa(גמרא ),זקנה Bzñk Léà כסת על  שם שוכב מהם אחד  כל – ÄÄÀÈÈÆ

ישנים  הכהונה פרחי  היו  בגמרא המפרש לפי  הקרקע. גבי על המונחת
כותבים, ויש עבודתם; ביום לעבודה למחר  מזומנים שיהיו  כדי  שם,
הארץ  על  ישנים והיו  המוקד, בבית השומרים היו אלה כהונה שפרחי 

המיטות על  יישנו  שלא המלכים חצרות שומרי  כל  (רמב"ם ;כדרך

íéðLéברטנורא ). eéä àG,הכהנים –Lã÷ éãâáa,הכהונה בבגדי – ÈÀÅÄÀÄÀÅÙÆ
ïéèLBt àlà,הבגדים את –ïéìt÷îe,אותם –ïúBà íéçépîe ÆÈÀÄÀÇÀÄÇÄÄÈ
ïäéLàø úçzשהרי ממש , ראשיהם תחת לא מבואר: בגמרא – ÇÇÈÅÆ

מהם ליהנות ישראל"),אסור ו"תפארת ברטנורא  כנגד(עיין אלא
ïîöòראשיהם, úeñëa ïéqkúîe.חול בבגדי –éø÷ òøà– ÄÀÇÄÄÀÇÀÈÅÇÆÄ

לילה, ïäîמקרה ãçàì,הכהנים מן –äañna Bì CìBäå àöBé ÀÆÈÅÆÅÀÅÇÀÄÈ
ומורדות, מעלות סיבובים, בה שהיו בדרך  –äøéaä úçz úëìBääÇÆÆÇÇÇÄÈ

ו"בירה" הבית בהר היה שמקום אומרים, ויש המקדש ; תחת היינו –
א );שמו  ב , יומא  גמרא  העזרה,(עיין דרך  לילך קרי לבעל שאסור ולפי 

נתקדשו , לא שהמחילות שמתחתיה, המחילות דרך úBøpäåÀÇÅהלך
ïàkîe ïàkî ïé÷ìBc,הללו במחילות הצדדים, משני  –àeäL ãò ÀÄÄÈÄÈÇÆ

izdw - zex`ean zeipyn



bרח dpyn oey`x wxt cinz zkqn

ãBák ìL àqk úéáe.BãBák äéä äæå:ìeòð Bàöî,íãà íL LiL òãBé;çeút,íãà íL ïéàL òãBé.ìáèå ãøé, ¥¦¥¤¨§¤¨¨§§¨¨¥©¤¤¨¨¨¨©¥©¤¥¨¨¨¨©§¨©
äìòâtzñðå,äøeãnä ãâðk ínçúðå.áLéå àaíéðäkä åéçà ìöà Bì,íéçzôð íéøòMäL ãò,CìBäå àöBé ¨¨§¦§©©§¦§©©§¤¤©§¨¨§¨©¥¤¤¨©Ÿ£¦©¤©§¨¦¦§¨¦¥§¥
Bì.
·çaænä úà íBøúì äöBø àeäL éî,íékLî,äpîîä àáé àHL ãò ìáBèå.àa äpîîä äòL Bæéàa éëå?àG ¦¤¤¦§¤©¦§¥©©§¦§¥©¤¨Ÿ©§ª¤§¦§¥¨¨©§ª¤¨

ä ìkúBåL íézò,øábä úàéøwî àa àeäL íéîòt,åéøçàlî Bà åéðôlî Bì Ceîñ Bà.íäéìò ÷ôBãå àa äpîîä, ¨¨¦¦¨§¨¦¤¨¦§¦©©¤¤¨¦§¨¨¦§©£¨©§ª¤¨§¥£¥¤
Bì eçút íäå.ïäì øîà:ñéôéå àáé ìáhL éî.eñéôä,äëfL éî äëæ. §¥¨§¨©¨¤¦¤¨©¨Ÿ§¨¦¥¦¨¨¦¤¨¨

‚LtLtä úà çúôe çzônä úà ìèð,äøæòì ã÷Bnä úéaî ñðëðå,åéøçà eñðëðå,íãéa øBà ìL úB÷eáà ézLe. ¨©¤©©§¥©¨©¤©¦§¥§¦§©¦¥©¥¨£¨¨§¦§§©£¨§¥£¤§¨¨
ì e÷ìçðåúBzë ézL:çøænä Cøc àøãñëàa íéëìBä elà,áøònä Cøc àøãñëàa íéëìBä elàå.ïé÷ãBa eéä §¤§§¦§¥¦¥§¦¨©§©§¨¤¤©¦§¨§¥§¦¨©§©§¨¤¤©©£¨¨§¦

.lerp e`vn:ñðëð äéä àìå íù íãà ùéù åðîéñ äæ.btzqp:åøùá ìòù íéîä çðé÷.el ayie `a:ã÷åîä úéáá.migztp mixrydy cràöåé äéä
:éø÷ ìòá úåáøì áæ ìëå íéøáã åìàá ïðéøîàãë ,äøæòì õåç çìúùî íåé ìåáèù éôì .õåçì åì êìåäå

a.gafnd z` mexzl:ïùãä úîåøú.laehe mikyn:ìáåè àåäù ãò ,øåäè åìéôà äãåáò ãåáòì äøæòì ñðëð íãà äéä àìùdpennd dry efi`a ike
.`aíéúòä ìë àìù åúàéáì òåá÷ ïîæ äéä àì éàãå àìà ,äðåîîä úàéá íãå÷ ìáåèå íéëùî äéäù úøîàã ,äðåîîä úàéáì òåá÷ ïîæ àëéà éî øîåìë

ø÷î äðåîîä àá äéä íéîòôù úååù åéäíäéìò ÷ôåãå äðåîîä àá äéä ë"çàå ,ìåëé äéäù äî ìë íéëùî äéä íåøúì äöåø äéäù éî êëìäå ,'åë øáâä úå
:åì ïéçúåô åéä íäå ,ã÷åîä úéááù íúåàì.xabd z`ixwnúåìòì êåîñ íåé ìëá úåø÷ì ìéâø äéäù ïäë éùøôîã úéàå .ìåâðøúä úàéø÷ éùøôîã úéà

:øçùä.qitie `eai lahy inàáù éîå ,ìøåâä àåä ,ïäéðéá ñééô ïéìéèî åéä ë"çàå ,äðåîîä àåáéù íãå÷ íéìáåè åéä ,íåøúì ïáì íéðúåð åéäù ïúåà ìë
:àîåéã 'á ÷øô ùøåôî ,åäùòîå ìøåâä øãñå .íøåúå êìåä ìøåâä åì

b.ytyt:äøæòì ã÷åîä úéáî ïéñðëð åéä åáå ,ìåãâ çúô ìù åôåâ êåúáù ïè÷ çúô.el`úåàøãñëà åéäù .çøæîä êøã äøæòáù àøãñëàá ïéëìåä åéä
íéãåîòä ïîå ,æ"òìá ï"÷éèøåô ïééåø÷ ïäå ïäéáâ ìò êëñ äéä äøæòä éìúåë ãòå íéãåîòä ïîå ,äøæòä éìúåëì õåç íéàöåé íéãåîò ,íéðôáî äøæòì áéáñ
.íåìùá ïîå÷îá ïìåë åéäéù úøù éìë ìë íéàåøå íé÷ãåá åéäéù éãë ,úåúë éúùì íé÷ìçúî åéäå .êëñä íå÷îá àìù äéä çáæîäå ,êëñ àìá äéä õåçìå
íå÷îá äæá äæ íéòâåôù ãò ,áøòî ãö ìù äéöçá äá íéëìäî åìàå çøæî ìù äéöçá äá íéëìäî åìà ,úéðåôö çåøì úåéåùòä úåàøãñëàá íéëìåä åéäå
,íåìù äæì äæ íéøîåà åéä íùå ,øåð÷éð øòùì êåîñ äúéä àéäå ,áøòá äúéöçîå ø÷åáá äúéöçî íåé ìëá àéáî äéäù ,ìåãâ ïäë ìù ïéúéáç úçðî íéùåòù

:éìë íäî ã÷ôð àìå íåìùá íéìëä ìë åðàöî øîåìë ,íåìù ìëä

`xephxa yexit

äìéáhä úéáì òébî.שם שהיה במקוה לטבול כדי –äøeãîe ÇÄÇÀÅÇÀÄÈÀÈ
íL äúéä.שטבלו לאחר הכהנים בה שיתחממו  –ìL àqk úéáe ÈÀÈÈÅÄÅÆ

ãBák הט מבארים יש  הטבילה; לבית סמוך שם היה שטמא – כדי עם, È
מים, הטיל  ולא טבל  שאם לפי הטבילה, לפני  מים יטיל קרי בעל 

טמא כך אחר מים רא"ש );כשיטיל  BãBák(ראב"ד , äéä äæå וזהו – ÀÆÈÈÀ
כבוד ": של כסא "בית שנקרא íLהטעם LiL òãBé ,ìeòð BàöîÀÈÈÅÇÆÆÈ

íãà;לשם נכנס ואינו  –çeút,פתוח מצאו –íL ïéàL òãBé ÈÈÈÇÅÇÆÅÈ
íãà.להיכנס הוא ויכול  –âtzñðå äìò ,ìáèå ãøé את וניגב – ÈÈÈÇÀÈÇÈÈÀÄÀÇÇ
íéðäkäגופו, åéçà ìöà Bì áLéå àa .äøeãnä ãâðk ínçúðåÀÄÀÇÇÀÆÆÇÀÈÈÀÈÇÅÆÆÈÇÙÂÄ

המוקד , שבבית –íéçzôð íéøòMäL ãò דלתות שנפתחו עד – ÇÆÇÀÈÄÄÀÈÄ
היה ואז Bìהעזרה, CìBäå àöBé,הוא יום טבול שהרי  לחוץ, – ÅÀÅ

שמשו שיעריב עד טהור  crואינו  cwend ziaa zayl edexizdy dne)
.(`xnbd lr miyxtna e` "l`xyi zx`tz"a mrhd oiir ,mixryd egztpy
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הזכרנו  `),כבר dpynl epzncwda) היתה במקדש יום בכל הראשונה העבודה כי 
תאכל אשר הדשן  את "והרים ג): ו , (ויקרא שכתוב כמו המזבח, מעל הדשן  הרמת
"תרומת  הנקראת זו, עבודה המזבח". אצל ושמו המזבח על  העולה את האש 

להלן  מבוארת epwxta).הדשן" c dpyn) תרומת שעבודת יומא, במסכת שנינו  וכבר 
עבודות  כל  שכן  גורל. פי  על  בה שזכה הכהנים, אחד ידי על  נעשית היתה הדשן 

בפיס מתחלקות היו של(lxeba)המקדש והפייס יום, אותו  של  האב בית כהני  בין 
מספרת, משנתנו א-ב). ב, ח; א, יומא (עיין הראשון  הפייס היה הדשן תרומת

הדשן. תרומת לעבודת בהגרלה להשתתף הכהנים של ההכנה היתה כיצד 

çaænä úà íBøúì äöBø àeäL éî להשתתף הרוצה כהן כל  – ÄÆÆÄÀÆÇÄÀÅÇ
הדשן, תרומת לעבודת ìáBèåבהגרלה ,íékLî נכנס אדם שאין  – ÇÀÄÀÅ
שיטבול  עד  טהור, אפילו  ג),לעזרה ג, äpîîä(יומא  àáé àHL ãòÇÆÈÙÇÀËÆ

ההגרלה על הממונה שבא קודם –.("zeqiitd lr")äòL Bæéàa éëåÀÄÀÅÈÈ
àa äpîîä להשכים צריך המזבח את לתרום הרוצה שכל עד  – ÇÀËÆÈ

úàéøwîולטבול ? àa àeäL íéîòt ,úBåL íézòä ìk àGÈÈÄÄÈÀÈÄÆÈÄÀÄÇ
øábäמפרשים ויש התרנגול; קריאת בזמן שקורא (בגמרא ):– בשעה ÇÆÆ

לעבודתכם" כהנים "עמדו  במקדש א );הכרֹוז  ה , שקלים היה (עיין וזה

השחר, לעלות Bìסמוך  Ceîñ Bà קריאת לזמן סמוך בא שהוא או  – È
åéøçàlîהגבר, Bà åéðôlî. לאחריו או  הגבר קריאת זמן לפני – ÄÀÈÈÄÀÇÂÈ

שיהא  כדי  וטובל, משכים המזבח את לתרום רוצא שהוא מי  הלכך 

למקדש . הממונה בבוא לפייס íäéìòמוכן  ÷ôBãå àa äpîîä– ÇÀËÆÈÀÅÂÅÆ
הכהנים, של השער  על  Bìמקיש eçút íäå שבבית והכהנים – ÀÅÈÀ

לו . פתחו  ìהמוקד  øîàïä:לכהנים הממונה –àáé ìáhL éî ÈÇÈÆÄÆÈÇÈÙ
ñéôéå!הדשן תרומת בעבודת לזכות כדי  בהגרלה, וישתתף –eñéôä ÀÈÄÅÄ

יומא במסכת שמבואר כפי  הגרילו , –,(` ,a my epxe`a oiir)éî äëæÈÈÄ
äëfL. הדשן בתרומת – ÆÈÈ

i r i a x m e i
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ìèð,הממונה –çzônä úà אב בית זקני של  ברשותם שהיה – ÈÇÆÇÇÀÅÇ
,(` dpyna epipyy enk)LtLtä úà çúôeשבתוך הקטן  הפתח – ÈÇÆÇÄÀÅ

המוקד, בית äøæòìשער  ã÷Bnä úéaî ñðëðå,פשפש אותו  דרך – ÀÄÀÇÄÅÇÅÈÂÈÈ
åéøçà eñðëðå,הכהנים –íãéa øBà ìL úB÷eáà ézLe חוץ – ÀÄÀÀÇÂÈÀÅÂÆÀÈÈ

שבת מערב שם דלוקים נרות אלא אור, בידם שאין  שבת (רמב"ם מלילי

ישראל"), ו"תפארת טוב " יום  "תוספות  ועיין הבחירה ; בית הל' סוף 

,çøænä Cøc àøãñëàa íéëìBä elà :úBzë ézLì e÷ìçðåÀÆÀÀÄÀÅÄÅÀÄÈÇÀÇÀÈÆÆÇÄÀÈ
áøònä Cøc àøãñëàa íéëìBä elàå,לעזרה מסביב שכן – ÀÅÀÄÈÇÀÇÀÈÆÆÇÇÂÈ

בתקרה, המקורה עמודים בניין אכסדרא, היתה מבפנים, הכתלים בצד 
נתחלקו  האכסדרא, אל העזרה שבצפון המוקד  מבית הכהנים וכשנכנסו

במקומם: נמצאים השרת כלי כל אם ולבדוק, ללכת כדי כתות, לשתי 
צפון , שבצד האכסדרא מן חלק ועברה מזרחה, בכיוּון הלכה אחת כת

שעברה  היינו מערבה, בכיוּון הלכה השנייה והכת מזרח, שבצד  וחלק
וק  הדרום, וכל  המערב וכל בצפון , האכסדרא מן  מזרח קצת בצד צת

ישראל"). ïéëìBäå("תפארת  ïé÷ãBa eéä כמו במקומו , הכל אם – ÈÀÄÀÀÄ
לעיל , íézáçשבארנו éNBò úéa íB÷îì ïéòébnL ãò הוא – ÇÆÇÄÄÄÀÅÅÂÄÄ

נקנור, לשער מדרום העזרה, במזרח שהיתה חביתין " עושי  "לשכת
שהיה  הגדול, הכהן של  החביתים מנחת את ואופים לשים היו  ובה

izdw - zex`ean zeipyn

` dpyn ipy wxt cinz zkqn

ïéëìBäå,íézáç éNBò úéa íB÷îì ïéòébnL ãò.elàå elà eòébä,eøîà:íBìL,íézáç éNBò eãéîòä !íBìL ìkä §§¦©¤©¦¦¦§¥¥£¦¦¦¦¥¨¥¨§¨©Ÿ¨¤¡¦¥£¦¦
íézáç úBNòì. ©££¦¦

„çaænä úà íBøúì äëfL éî,çaænä úà íøúé àeä,Bì íéøîBà íäå:Lc÷zL ãò éìka òbz ànL !øäfä ¦¤¨¨¦§¤©¦§¥©¦§Ÿ¤©¦§¥©§¥§¦¦¨¥¤¨¦©©§¦©¤§©¥
éãééìâøå Eïî EøBikä;òBö÷na äðeúð äzçnä éøäå,ïéaçaænì Lákä,Lák ìL Báøòîa.ñðëð íãà ïéà ¨¤§©§¤¦©¦©£¥©©§¨§¨©¦§©¥©¤¤©¦§¥©§©£¨¤¤¤¥¨¨¦§¨
Bnò,Bãéa øð àGå,äëøònä øBàì Cläî àlà.BúBà ïéàBø eéä àG,BìB÷ úà ïéòîBL àGå,ìB÷ ïéòîBML ãò ¦§¥§¨¤¨§©¥§©©£¨¨¨¦§§¦¤©¤§¦
õòä,øBikì éðëeî ïéè÷ ïa äNòL,íéøîBà ïäå:åéìâøå åéãé Lc÷ !úò òébäøBikä ïî,äìòå óñkä úzçî ìèð ¨¥¤¨¨¤¨¦§¦©¦§¥§¦¦¦©¥¦¥¨¨§©§¨¦©¦¨©©§©©¤¤§¨¨

Làøìçaænä,Cìéäå Cìéä íéìçbä úà äpôe,úBiîéðtä úBìkàîä ïî äúç,ãøéå.ätöøì òébä,åéðt Côä §Ÿ©¦§¥©¦¨¤©¤¨¦¥¨§¥¨¨¨¦©§ª¨©§¦¦§¨©¦¦©¨¦§¨¨©¨¨
ïBôvì,úBnà øNòk Lák ìL Bçøæîì Clä,øáöätöøä éab ìò íéìçbä úà,GL Lákä ïî ÷Bçøíéçôè äL ©¨¦¥§¦§¨¤¤¤§¤¤©¨©¤©¤¨¦©©¥¨¦§¨¨¦©¤¤§¨§¨¦

–óBòä úBàøî ïéðúBpL íB÷î,äøBðnäå éîéðtä çaæî ïeMãå. §¤§¦ª§¨§¦¦§¥©©§¦¦§©§¨
È  ˘ ˜ ¯ Ù

‡ãøiL åéçà eäeàø,eàáe eöø íäå.øBikä ïî ïäéìâøå ïäéãé eLc÷å eøäî,úBøBpvä úàå úBôøânä úà eìèð ¨¤¨¤¨©§¥¨¨¦£§¦§§¥¤§©§¥¤¦©¦¨§¤©©§¥§¤©¦

c.ilka rbz `ly xdfd:åéìâøå åéãé ùã÷éù ãò äãåáò íåùì àìå çáæîä ìà áø÷ì éàùø íãà ïéàù .úøù éìë àéäù äúçîá.revwna:úéåæ ïø÷áoa
.oihwéìëá ùã÷úðù øáã ìëù éôì ,äðéìá íéìñôð åéîéî åéäé àìù øåáá øåéëä íéò÷ùî åãé ìòù ááåñä ìâìâ .øåéëì éðëåî äùòù ìåãâ ïäë ìù åîù êë

íùå ,úøù éìëá ùã÷úð àìù ,øåéëì áéáñ éìë àåä éðëåîäù ,øîåà í"áîøå .ïéìñôð åéîéî åéä àì øåáá øåéëä ò÷åùî äéäùëå ,äìéì úðéìá ìñôð úøù
:äðéìá åìñôéå åùã÷úé àìù éãë äìéìá íéîä íéçéðî åéä.zeiniptd zelke`nd:ïùã úåéäì íéáåø÷ ïäå áèéä åìëàúðù ùàä òöîàáù íéìçâäxav

.dtvxd iab lr milgbd z`ïðéùøãå ,åîùå áéúëã íåùî[à"ò ã"ì óã äøåîú]:øæôé àìù åîùå ,åìåë åîùå
a`.eig` ede`x:çáæîä úà íøúù åúåàì.cxiy:åçøæîá íéìçâä úà ïúðå çáæîä ïî.mdilbxe mdici eycwe 'eke evx mde:äãåáò ãåáòì éãë

`xephxa yexit

בערב ומחציתה בבוקר מחציתה יום, בכל  יג-יד ;מביא ו, ויקרא  (עיין

ה ). ד , לאותה מנחות תחילה הגיעה המזרח דרך שהלכה הכת ואמנם
יותר ושהתה המערב, דרך שהלכה האחרת לכת שם והמתינה לשכה,

שבארנו  כמו  ארוכה, יותר  דרך לעבור צריכה היתה שהיא מאחר  זמן 
ישראל ").לעיל  elàå("תפארת  elà eòébä הכתות שתי  משהגיעו  – ÄÄÅÈÅ

חביתים, עושי  לזו :eøîàללשכת זו –!íBìL ìkä ,íBìL– ÈÀÈÇÙÈ
דבר. חסר  ולא במקומו  הכל  מצאנו  íézáçכלומר  éNBò eãéîòäÆÁÄÅÂÄÄ

íézáç úBNòì להכנת מים לחמם אנשים שם העמידו  כלומר  – ÇÂÂÄÄ
החביתין  (גמרא ).מנחת
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çaænä úà íBøúì äëfL éî, הדשן תרומת של בפייס שזכה – ÄÆÈÈÄÀÆÇÄÀÅÇ
ב, במשנה ששנינו  çaænäכמו úà íøúé àeä לקיים עתה הולך  – ÄÀÙÆÇÄÀÅÇ

המזבח, מעל הדשן  הרמת מצוות חב íäåאת ויש– הכהנים; ריו ÀÅ
אב בית ראשי  ישראל")―מפרשים: øäfä!("תפארת  :Bì íéøîBàÀÄÄÈÅ

éìka òbz ànL בעבודת תתחיל  שלא היזהר כלומר במחתה, – ÆÈÄÇÇÀÄ
הדשן , Lc÷zLתרומת ãò,שקידשת קודם –ïî Eéìâøå Eéãé ÇÆÀÇÅÈÆÀÇÀÆÄ

øBikä אלא במקדש  עבודה לשום ולא המזבח אל  קרבים שאין – ÇÄ
שנאמר כמו  ורגלים, ידים קידוש  כ-כא ):לאחר ל, אל(שמות "בבואם

לשרת... המזבח אל  בגשתם או ימותו, ולא מים ירחצו מועד אוהל
ורגליהם" ידיהם הראב"ד ).ורחצו פירוש המאירי; פי(רמב"ם ; על  ואף

הולך שהוא מאחר  להזכירו, צריך מקום מכל  בדבר, יודע שהכהן
נזהר  הוא אותו , שמזהירים ומאחר  ישכח, ושמא יחידי , (המפרש למזבח

äzçnäלתלמוד ); éøäå: לו אמרו  זה אף –idixd dzgndäðeúð ÇÂÅÇÇÀÈÀÈ
òBö÷na,זוית בקרן מונחת –çaænì Lákä ïéa היה הכבש  – ÇÄÀÇÅÇÆÆÇÄÀÅÇ

המזבח של b),לדרומו ,d migaf dpynl epxe`a oiir)ìL BáøòîaÀÇÂÈÆ
Lákהדרומי הצד לבין  הכבש  של המערבי  הצד  שבין בזוית כלומר – ÆÆ

המזבח. Bnòשל  ñðëð íãà ïéà שבין הדשן , את התורם עם – ÅÈÈÄÀÈÄ
הדין  והוא עבודה, בשעת אלא להיכנס רשאי אדם אין  ולמזבח האולם

המזבח כדין הכבש שדין  המזבח, של  לכבש  האולם עיין בין (המפרש ;

ישראל "); Bãéa"תפארת øð àGå,המזבח את התורם של –àlà ÀÅÀÈÆÈ
äëøònä øBàì Cläî.המזבח על  הבוערים העצים של –àG ÀÇÅÀÇÇÂÈÈ

BúBà ïéàBø eéä והתורם והמזבח, העזרה במזרח היו שכולם לפי  – ÈÄ
והמזבח  הכבש  גובה נמצא המזבח; של  במערבו ורגליו ידיו  קידש 

ביניהם ישראל"),מפסיק "תפארת  ÷BìB(המפרש ; úà ïéòîBL àGåÀÀÄÆ
לכיור, שהולך בשעה –ïa äNòL ,õòä ìB÷ ïéòîBML ãòÇÆÀÄÈÅÆÈÈÆ

øBikì éðëeî ïéè÷ בלילה הכיור  את ידו על לשקע עץ של  גלגל  – ÈÄÀÄÇÄ
בלינה  נפסלים הכיור של מימיו  יהיו שלא כדי מים, של  בור  לתוך 

,(i ,b `nei oiir), הגלגל קול נשמע היה הכיור את מעלים ïäåÀÅוכשהיו 
íéøîBà:העץ קול  את כששומעים –!úò òébä שעת הגיעה – ÀÄÄÄÇÅ

גורסים: ויש "zr")הקידוש ; zaiz `la) ribd את התורם כלומר  –

לעבודה עצמם מכינים הם גם והיו לכיור , הגיע (ראב"ד ;המזבח

שלמה"). "מלאכת ועיין –÷Lcהמאירי; התורם –ïî åéìâøå åéãé ÄÅÈÈÀÇÀÈÄ
óñkä úzçî ìèð ,øBikäהכבש בין בזוית מונחת שהיתה – ÇÄÈÇÇÀÇÇÆÆ

לעיל , ששנינו כמו  úàלמזבח, äpôe ,çaænä Làøì äìòåÀÈÈÀÙÇÄÀÅÇÄÈÆ
Cìéäå Cìéä íéìçbä,ולכאן לכאן  –äúç,גחלים במחתה נטל – ÇÆÈÄÅÈÀÅÈÈÈ

úBiîéðtä úBìkàîä ïîהגחל מן  שנתאכלו – האש שבפנים ים ÄÇÀËÈÇÀÄÄ
המזבח.ãøéåהיטב, מן  –ätöøì òébä,העזרה של  –åéðt Côä ÀÈÇÄÄÇÈÄÀÈÈÇÈÈ
ïBôvì,העזרה לצפון –Lák ìL Bçøæîì Clä בעזרה הלך  – ÇÈÄÅÀÄÀÈÆÆÆ

המזבח, של  הדרומי  הכותל כלפי  הכבש של  מזרחו úBnàלצד øNòkÀÆÆÇ
המזבח; מן אמה כעשרים עד  היינו הכבש, מתחילת –úà øáöÈÇÆ

ätöøä éab ìò íéìçbäגבי על ממחתתו הגחלים את הניח – ÇÆÈÄÇÇÅÈÄÀÈ
שנאמר משום ציבור , אותן ועשה ג ):הרצפה ו , אצל(ויקרא "ושמו

ודרשו : כולו,"enye"המזבח", –"enye". יפזר שלא –ïî ÷BçøÈÄ
GL LákäóBòä úBàøî ïéðúBpL íB÷î ,íéçôè äL כמו – ÇÆÆÀÈÀÈÄÀÆÀÄËÀÈ

העוף בעולת טז ):שנאמר א , ez`xEn(ויקרא  z` xiqde"(הזפק (היינו 

"oycd mewn l` dncw gafnd lv` dze` jilyde ,dzvepa זבחים (עיין
ה), äøBðnäåו , éîéðtä çaæî ïeMãå;(ט (ג, להלן  כמבואר  – ÀÄÄÀÅÇÇÀÄÄÀÇÀÈ

טפחים, שלושה ממנו רחוק הכבש , של  למזרחו  שהוא זה, מקום
"מקום  נקרא אמה, כעשרים המזבח של  הדרומי  הכותל  מן  ורחוק

המזבח, מדשן  שחתה הגחלים את שם צבר  המזבח את והתורם הדשן",
בכל הראשונה העבודה שהיא הדשן , תרומת עבודת את סיים ובזה

במקדש. יום

i y i n g m e i

א ה נ ש מ ר ו א ב

åéçà eäeàø, ראוהו המזבח את התורם של  חבריו הכהנים –ãøiL ÈÆÈÆÈÇ

izdw - zex`ean zeipyn
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ãBák ìL àqk úéáe.BãBák äéä äæå:ìeòð Bàöî,íãà íL LiL òãBé;çeút,íãà íL ïéàL òãBé.ìáèå ãøé, ¥¦¥¤¨§¤¨¨§§¨¨¥©¤¤¨¨¨¨©¥©¤¥¨¨¨¨©§¨©
äìòâtzñðå,äøeãnä ãâðk ínçúðå.áLéå àaíéðäkä åéçà ìöà Bì,íéçzôð íéøòMäL ãò,CìBäå àöBé ¨¨§¦§©©§¦§©©§¤¤©§¨¨§¨©¥¤¤¨©Ÿ£¦©¤©§¨¦¦§¨¦¥§¥
Bì.
·çaænä úà íBøúì äöBø àeäL éî,íékLî,äpîîä àáé àHL ãò ìáBèå.àa äpîîä äòL Bæéàa éëå?àG ¦¤¤¦§¤©¦§¥©©§¦§¥©¤¨Ÿ©§ª¤§¦§¥¨¨©§ª¤¨

ä ìkúBåL íézò,øábä úàéøwî àa àeäL íéîòt,åéøçàlî Bà åéðôlî Bì Ceîñ Bà.íäéìò ÷ôBãå àa äpîîä, ¨¨¦¦¨§¨¦¤¨¦§¦©©¤¤¨¦§¨¨¦§©£¨©§ª¤¨§¥£¥¤
Bì eçút íäå.ïäì øîà:ñéôéå àáé ìáhL éî.eñéôä,äëfL éî äëæ. §¥¨§¨©¨¤¦¤¨©¨Ÿ§¨¦¥¦¨¨¦¤¨¨

‚LtLtä úà çúôe çzônä úà ìèð,äøæòì ã÷Bnä úéaî ñðëðå,åéøçà eñðëðå,íãéa øBà ìL úB÷eáà ézLe. ¨©¤©©§¥©¨©¤©¦§¥§¦§©¦¥©¥¨£¨¨§¦§§©£¨§¥£¤§¨¨
ì e÷ìçðåúBzë ézL:çøænä Cøc àøãñëàa íéëìBä elà,áøònä Cøc àøãñëàa íéëìBä elàå.ïé÷ãBa eéä §¤§§¦§¥¦¥§¦¨©§©§¨¤¤©¦§¨§¥§¦¨©§©§¨¤¤©©£¨¨§¦

.lerp e`vn:ñðëð äéä àìå íù íãà ùéù åðîéñ äæ.btzqp:åøùá ìòù íéîä çðé÷.el ayie `a:ã÷åîä úéáá.migztp mixrydy cràöåé äéä
:éø÷ ìòá úåáøì áæ ìëå íéøáã åìàá ïðéøîàãë ,äøæòì õåç çìúùî íåé ìåáèù éôì .õåçì åì êìåäå

a.gafnd z` mexzl:ïùãä úîåøú.laehe mikyn:ìáåè àåäù ãò ,øåäè åìéôà äãåáò ãåáòì äøæòì ñðëð íãà äéä àìùdpennd dry efi`a ike
.`aíéúòä ìë àìù åúàéáì òåá÷ ïîæ äéä àì éàãå àìà ,äðåîîä úàéá íãå÷ ìáåèå íéëùî äéäù úøîàã ,äðåîîä úàéáì òåá÷ ïîæ àëéà éî øîåìë

ø÷î äðåîîä àá äéä íéîòôù úååù åéäíäéìò ÷ôåãå äðåîîä àá äéä ë"çàå ,ìåëé äéäù äî ìë íéëùî äéä íåøúì äöåø äéäù éî êëìäå ,'åë øáâä úå
:åì ïéçúåô åéä íäå ,ã÷åîä úéááù íúåàì.xabd z`ixwnúåìòì êåîñ íåé ìëá úåø÷ì ìéâø äéäù ïäë éùøôîã úéàå .ìåâðøúä úàéø÷ éùøôîã úéà

:øçùä.qitie `eai lahy inàáù éîå ,ìøåâä àåä ,ïäéðéá ñééô ïéìéèî åéä ë"çàå ,äðåîîä àåáéù íãå÷ íéìáåè åéä ,íåøúì ïáì íéðúåð åéäù ïúåà ìë
:àîåéã 'á ÷øô ùøåôî ,åäùòîå ìøåâä øãñå .íøåúå êìåä ìøåâä åì

b.ytyt:äøæòì ã÷åîä úéáî ïéñðëð åéä åáå ,ìåãâ çúô ìù åôåâ êåúáù ïè÷ çúô.el`úåàøãñëà åéäù .çøæîä êøã äøæòáù àøãñëàá ïéëìåä åéä
íéãåîòä ïîå ,æ"òìá ï"÷éèøåô ïééåø÷ ïäå ïäéáâ ìò êëñ äéä äøæòä éìúåë ãòå íéãåîòä ïîå ,äøæòä éìúåëì õåç íéàöåé íéãåîò ,íéðôáî äøæòì áéáñ
.íåìùá ïîå÷îá ïìåë åéäéù úøù éìë ìë íéàåøå íé÷ãåá åéäéù éãë ,úåúë éúùì íé÷ìçúî åéäå .êëñä íå÷îá àìù äéä çáæîäå ,êëñ àìá äéä õåçìå
íå÷îá äæá äæ íéòâåôù ãò ,áøòî ãö ìù äéöçá äá íéëìäî åìàå çøæî ìù äéöçá äá íéëìäî åìà ,úéðåôö çåøì úåéåùòä úåàøãñëàá íéëìåä åéäå
,íåìù äæì äæ íéøîåà åéä íùå ,øåð÷éð øòùì êåîñ äúéä àéäå ,áøòá äúéöçîå ø÷åáá äúéöçî íåé ìëá àéáî äéäù ,ìåãâ ïäë ìù ïéúéáç úçðî íéùåòù

:éìë íäî ã÷ôð àìå íåìùá íéìëä ìë åðàöî øîåìë ,íåìù ìëä

`xephxa yexit

äìéáhä úéáì òébî.שם שהיה במקוה לטבול כדי –äøeãîe ÇÄÇÀÅÇÀÄÈÀÈ
íL äúéä.שטבלו לאחר הכהנים בה שיתחממו  –ìL àqk úéáe ÈÀÈÈÅÄÅÆ

ãBák הט מבארים יש  הטבילה; לבית סמוך שם היה שטמא – כדי עם, È
מים, הטיל  ולא טבל  שאם לפי הטבילה, לפני  מים יטיל קרי בעל 

טמא כך אחר מים רא"ש );כשיטיל  BãBák(ראב"ד , äéä äæå וזהו – ÀÆÈÈÀ
כבוד ": של כסא "בית שנקרא íLהטעם LiL òãBé ,ìeòð BàöîÀÈÈÅÇÆÆÈ

íãà;לשם נכנס ואינו  –çeút,פתוח מצאו –íL ïéàL òãBé ÈÈÈÇÅÇÆÅÈ
íãà.להיכנס הוא ויכול  –âtzñðå äìò ,ìáèå ãøé את וניגב – ÈÈÈÇÀÈÇÈÈÀÄÀÇÇ
íéðäkäגופו, åéçà ìöà Bì áLéå àa .äøeãnä ãâðk ínçúðåÀÄÀÇÇÀÆÆÇÀÈÈÀÈÇÅÆÆÈÇÙÂÄ

המוקד , שבבית –íéçzôð íéøòMäL ãò דלתות שנפתחו עד – ÇÆÇÀÈÄÄÀÈÄ
היה ואז Bìהעזרה, CìBäå àöBé,הוא יום טבול שהרי  לחוץ, – ÅÀÅ

שמשו שיעריב עד טהור  crואינו  cwend ziaa zayl edexizdy dne)
.(`xnbd lr miyxtna e` "l`xyi zx`tz"a mrhd oiir ,mixryd egztpy

ב ה נ ש מ ר ו א ב

הזכרנו  `),כבר dpynl epzncwda) היתה במקדש יום בכל הראשונה העבודה כי 
תאכל אשר הדשן  את "והרים ג): ו , (ויקרא שכתוב כמו המזבח, מעל הדשן  הרמת
"תרומת  הנקראת זו, עבודה המזבח". אצל ושמו המזבח על  העולה את האש 

להלן  מבוארת epwxta).הדשן" c dpyn) תרומת שעבודת יומא, במסכת שנינו  וכבר 
עבודות  כל  שכן  גורל. פי  על  בה שזכה הכהנים, אחד ידי על  נעשית היתה הדשן 

בפיס מתחלקות היו של(lxeba)המקדש והפייס יום, אותו  של  האב בית כהני  בין 
מספרת, משנתנו א-ב). ב, ח; א, יומא (עיין הראשון  הפייס היה הדשן תרומת

הדשן. תרומת לעבודת בהגרלה להשתתף הכהנים של ההכנה היתה כיצד 

çaænä úà íBøúì äöBø àeäL éî להשתתף הרוצה כהן כל  – ÄÆÆÄÀÆÇÄÀÅÇ
הדשן, תרומת לעבודת ìáBèåבהגרלה ,íékLî נכנס אדם שאין  – ÇÀÄÀÅ
שיטבול  עד  טהור, אפילו  ג),לעזרה ג, äpîîä(יומא  àáé àHL ãòÇÆÈÙÇÀËÆ

ההגרלה על הממונה שבא קודם –.("zeqiitd lr")äòL Bæéàa éëåÀÄÀÅÈÈ
àa äpîîä להשכים צריך המזבח את לתרום הרוצה שכל עד  – ÇÀËÆÈ

úàéøwîולטבול ? àa àeäL íéîòt ,úBåL íézòä ìk àGÈÈÄÄÈÀÈÄÆÈÄÀÄÇ
øábäמפרשים ויש התרנגול; קריאת בזמן שקורא (בגמרא ):– בשעה ÇÆÆ

לעבודתכם" כהנים "עמדו  במקדש א );הכרֹוז  ה , שקלים היה (עיין וזה

השחר, לעלות Bìסמוך  Ceîñ Bà קריאת לזמן סמוך בא שהוא או  – È
åéøçàlîהגבר, Bà åéðôlî. לאחריו או  הגבר קריאת זמן לפני – ÄÀÈÈÄÀÇÂÈ

שיהא  כדי  וטובל, משכים המזבח את לתרום רוצא שהוא מי  הלכך 

למקדש . הממונה בבוא לפייס íäéìòמוכן  ÷ôBãå àa äpîîä– ÇÀËÆÈÀÅÂÅÆ
הכהנים, של השער  על  Bìמקיש eçút íäå שבבית והכהנים – ÀÅÈÀ

לו . פתחו  ìהמוקד  øîàïä:לכהנים הממונה –àáé ìáhL éî ÈÇÈÆÄÆÈÇÈÙ
ñéôéå!הדשן תרומת בעבודת לזכות כדי  בהגרלה, וישתתף –eñéôä ÀÈÄÅÄ

יומא במסכת שמבואר כפי  הגרילו , –,(` ,a my epxe`a oiir)éî äëæÈÈÄ
äëfL. הדשן בתרומת – ÆÈÈ

i r i a x m e i
ג ה נ ש מ ר ו א ב

ìèð,הממונה –çzônä úà אב בית זקני של  ברשותם שהיה – ÈÇÆÇÇÀÅÇ
,(` dpyna epipyy enk)LtLtä úà çúôeשבתוך הקטן  הפתח – ÈÇÆÇÄÀÅ

המוקד, בית äøæòìשער  ã÷Bnä úéaî ñðëðå,פשפש אותו  דרך – ÀÄÀÇÄÅÇÅÈÂÈÈ
åéøçà eñðëðå,הכהנים –íãéa øBà ìL úB÷eáà ézLe חוץ – ÀÄÀÀÇÂÈÀÅÂÆÀÈÈ

שבת מערב שם דלוקים נרות אלא אור, בידם שאין  שבת (רמב"ם מלילי

ישראל"), ו"תפארת טוב " יום  "תוספות  ועיין הבחירה ; בית הל' סוף 

,çøænä Cøc àøãñëàa íéëìBä elà :úBzë ézLì e÷ìçðåÀÆÀÀÄÀÅÄÅÀÄÈÇÀÇÀÈÆÆÇÄÀÈ
áøònä Cøc àøãñëàa íéëìBä elàå,לעזרה מסביב שכן – ÀÅÀÄÈÇÀÇÀÈÆÆÇÇÂÈ

בתקרה, המקורה עמודים בניין אכסדרא, היתה מבפנים, הכתלים בצד 
נתחלקו  האכסדרא, אל העזרה שבצפון המוקד  מבית הכהנים וכשנכנסו

במקומם: נמצאים השרת כלי כל אם ולבדוק, ללכת כדי כתות, לשתי 
צפון , שבצד האכסדרא מן חלק ועברה מזרחה, בכיוּון הלכה אחת כת

שעברה  היינו מערבה, בכיוּון הלכה השנייה והכת מזרח, שבצד  וחלק
וק  הדרום, וכל  המערב וכל בצפון , האכסדרא מן  מזרח קצת בצד צת

ישראל"). ïéëìBäå("תפארת  ïé÷ãBa eéä כמו במקומו , הכל אם – ÈÀÄÀÀÄ
לעיל , íézáçשבארנו éNBò úéa íB÷îì ïéòébnL ãò הוא – ÇÆÇÄÄÄÀÅÅÂÄÄ

נקנור, לשער מדרום העזרה, במזרח שהיתה חביתין " עושי  "לשכת
שהיה  הגדול, הכהן של  החביתים מנחת את ואופים לשים היו  ובה

izdw - zex`ean zeipyn
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ïéëìBäå,íézáç éNBò úéa íB÷îì ïéòébnL ãò.elàå elà eòébä,eøîà:íBìL,íézáç éNBò eãéîòä !íBìL ìkä §§¦©¤©¦¦¦§¥¥£¦¦¦¦¥¨¥¨§¨©Ÿ¨¤¡¦¥£¦¦
íézáç úBNòì. ©££¦¦

„çaænä úà íBøúì äëfL éî,çaænä úà íøúé àeä,Bì íéøîBà íäå:Lc÷zL ãò éìka òbz ànL !øäfä ¦¤¨¨¦§¤©¦§¥©¦§Ÿ¤©¦§¥©§¥§¦¦¨¥¤¨¦©©§¦©¤§©¥
éãééìâøå Eïî EøBikä;òBö÷na äðeúð äzçnä éøäå,ïéaçaænì Lákä,Lák ìL Báøòîa.ñðëð íãà ïéà ¨¤§©§¤¦©¦©£¥©©§¨§¨©¦§©¥©¤¤©¦§¥©§©£¨¤¤¤¥¨¨¦§¨
Bnò,Bãéa øð àGå,äëøònä øBàì Cläî àlà.BúBà ïéàBø eéä àG,BìB÷ úà ïéòîBL àGå,ìB÷ ïéòîBML ãò ¦§¥§¨¤¨§©¥§©©£¨¨¨¦§§¦¤©¤§¦
õòä,øBikì éðëeî ïéè÷ ïa äNòL,íéøîBà ïäå:åéìâøå åéãé Lc÷ !úò òébäøBikä ïî,äìòå óñkä úzçî ìèð ¨¥¤¨¨¤¨¦§¦©¦§¥§¦¦¦©¥¦¥¨¨§©§¨¦©¦¨©©§©©¤¤§¨¨

Làøìçaænä,Cìéäå Cìéä íéìçbä úà äpôe,úBiîéðtä úBìkàîä ïî äúç,ãøéå.ätöøì òébä,åéðt Côä §Ÿ©¦§¥©¦¨¤©¤¨¦¥¨§¥¨¨¨¦©§ª¨©§¦¦§¨©¦¦©¨¦§¨¨©¨¨
ïBôvì,úBnà øNòk Lák ìL Bçøæîì Clä,øáöätöøä éab ìò íéìçbä úà,GL Lákä ïî ÷Bçøíéçôè äL ©¨¦¥§¦§¨¤¤¤§¤¤©¨©¤©¤¨¦©©¥¨¦§¨¨¦©¤¤§¨§¨¦

–óBòä úBàøî ïéðúBpL íB÷î,äøBðnäå éîéðtä çaæî ïeMãå. §¤§¦ª§¨§¦¦§¥©©§¦¦§©§¨
È  ˘ ˜ ¯ Ù

‡ãøiL åéçà eäeàø,eàáe eöø íäå.øBikä ïî ïäéìâøå ïäéãé eLc÷å eøäî,úBøBpvä úàå úBôøânä úà eìèð ¨¤¨¤¨©§¥¨¨¦£§¦§§¥¤§©§¥¤¦©¦¨§¤©©§¥§¤©¦

c.ilka rbz `ly xdfd:åéìâøå åéãé ùã÷éù ãò äãåáò íåùì àìå çáæîä ìà áø÷ì éàùø íãà ïéàù .úøù éìë àéäù äúçîá.revwna:úéåæ ïø÷áoa
.oihwéìëá ùã÷úðù øáã ìëù éôì ,äðéìá íéìñôð åéîéî åéäé àìù øåáá øåéëä íéò÷ùî åãé ìòù ááåñä ìâìâ .øåéëì éðëåî äùòù ìåãâ ïäë ìù åîù êë

íùå ,úøù éìëá ùã÷úð àìù ,øåéëì áéáñ éìë àåä éðëåîäù ,øîåà í"áîøå .ïéìñôð åéîéî åéä àì øåáá øåéëä ò÷åùî äéäùëå ,äìéì úðéìá ìñôð úøù
:äðéìá åìñôéå åùã÷úé àìù éãë äìéìá íéîä íéçéðî åéä.zeiniptd zelke`nd:ïùã úåéäì íéáåø÷ ïäå áèéä åìëàúðù ùàä òöîàáù íéìçâäxav

.dtvxd iab lr milgbd z`ïðéùøãå ,åîùå áéúëã íåùî[à"ò ã"ì óã äøåîú]:øæôé àìù åîùå ,åìåë åîùå
a`.eig` ede`x:çáæîä úà íøúù åúåàì.cxiy:åçøæîá íéìçâä úà ïúðå çáæîä ïî.mdilbxe mdici eycwe 'eke evx mde:äãåáò ãåáòì éãë

`xephxa yexit

בערב ומחציתה בבוקר מחציתה יום, בכל  יג-יד ;מביא ו, ויקרא  (עיין

ה ). ד , לאותה מנחות תחילה הגיעה המזרח דרך שהלכה הכת ואמנם
יותר ושהתה המערב, דרך שהלכה האחרת לכת שם והמתינה לשכה,

שבארנו  כמו  ארוכה, יותר  דרך לעבור צריכה היתה שהיא מאחר  זמן 
ישראל ").לעיל  elàå("תפארת  elà eòébä הכתות שתי  משהגיעו  – ÄÄÅÈÅ

חביתים, עושי  לזו :eøîàללשכת זו –!íBìL ìkä ,íBìL– ÈÀÈÇÙÈ
דבר. חסר  ולא במקומו  הכל  מצאנו  íézáçכלומר  éNBò eãéîòäÆÁÄÅÂÄÄ

íézáç úBNòì להכנת מים לחמם אנשים שם העמידו  כלומר  – ÇÂÂÄÄ
החביתין  (גמרא ).מנחת

ד ה נ ש מ ר ו א ב

çaænä úà íBøúì äëfL éî, הדשן תרומת של בפייס שזכה – ÄÆÈÈÄÀÆÇÄÀÅÇ
ב, במשנה ששנינו  çaænäכמו úà íøúé àeä לקיים עתה הולך  – ÄÀÙÆÇÄÀÅÇ

המזבח, מעל הדשן  הרמת מצוות חב íäåאת ויש– הכהנים; ריו ÀÅ
אב בית ראשי  ישראל")―מפרשים: øäfä!("תפארת  :Bì íéøîBàÀÄÄÈÅ

éìka òbz ànL בעבודת תתחיל  שלא היזהר כלומר במחתה, – ÆÈÄÇÇÀÄ
הדשן , Lc÷zLתרומת ãò,שקידשת קודם –ïî Eéìâøå Eéãé ÇÆÀÇÅÈÆÀÇÀÆÄ

øBikä אלא במקדש  עבודה לשום ולא המזבח אל  קרבים שאין – ÇÄ
שנאמר כמו  ורגלים, ידים קידוש  כ-כא ):לאחר ל, אל(שמות "בבואם

לשרת... המזבח אל  בגשתם או ימותו, ולא מים ירחצו מועד אוהל
ורגליהם" ידיהם הראב"ד ).ורחצו פירוש המאירי; פי(רמב"ם ; על  ואף

הולך שהוא מאחר  להזכירו, צריך מקום מכל  בדבר, יודע שהכהן
נזהר  הוא אותו , שמזהירים ומאחר  ישכח, ושמא יחידי , (המפרש למזבח

äzçnäלתלמוד ); éøäå: לו אמרו  זה אף –idixd dzgndäðeúð ÇÂÅÇÇÀÈÀÈ
òBö÷na,זוית בקרן מונחת –çaænì Lákä ïéa היה הכבש  – ÇÄÀÇÅÇÆÆÇÄÀÅÇ

המזבח של b),לדרומו ,d migaf dpynl epxe`a oiir)ìL BáøòîaÀÇÂÈÆ
Lákהדרומי הצד לבין  הכבש  של המערבי  הצד  שבין בזוית כלומר – ÆÆ

המזבח. Bnòשל  ñðëð íãà ïéà שבין הדשן , את התורם עם – ÅÈÈÄÀÈÄ
הדין  והוא עבודה, בשעת אלא להיכנס רשאי אדם אין  ולמזבח האולם

המזבח כדין הכבש שדין  המזבח, של  לכבש  האולם עיין בין (המפרש ;

ישראל "); Bãéa"תפארת øð àGå,המזבח את התורם של –àlà ÀÅÀÈÆÈ
äëøònä øBàì Cläî.המזבח על  הבוערים העצים של –àG ÀÇÅÀÇÇÂÈÈ

BúBà ïéàBø eéä והתורם והמזבח, העזרה במזרח היו שכולם לפי  – ÈÄ
והמזבח  הכבש  גובה נמצא המזבח; של  במערבו ורגליו ידיו  קידש 

ביניהם ישראל"),מפסיק "תפארת  ÷BìB(המפרש ; úà ïéòîBL àGåÀÀÄÆ
לכיור, שהולך בשעה –ïa äNòL ,õòä ìB÷ ïéòîBML ãòÇÆÀÄÈÅÆÈÈÆ

øBikì éðëeî ïéè÷ בלילה הכיור  את ידו על לשקע עץ של  גלגל  – ÈÄÀÄÇÄ
בלינה  נפסלים הכיור של מימיו  יהיו שלא כדי מים, של  בור  לתוך 

,(i ,b `nei oiir), הגלגל קול נשמע היה הכיור את מעלים ïäåÀÅוכשהיו 
íéøîBà:העץ קול  את כששומעים –!úò òébä שעת הגיעה – ÀÄÄÄÇÅ

גורסים: ויש "zr")הקידוש ; zaiz `la) ribd את התורם כלומר  –

לעבודה עצמם מכינים הם גם והיו לכיור , הגיע (ראב"ד ;המזבח

שלמה"). "מלאכת ועיין –÷Lcהמאירי; התורם –ïî åéìâøå åéãé ÄÅÈÈÀÇÀÈÄ
óñkä úzçî ìèð ,øBikäהכבש בין בזוית מונחת שהיתה – ÇÄÈÇÇÀÇÇÆÆ

לעיל , ששנינו כמו  úàלמזבח, äpôe ,çaænä Làøì äìòåÀÈÈÀÙÇÄÀÅÇÄÈÆ
Cìéäå Cìéä íéìçbä,ולכאן לכאן  –äúç,גחלים במחתה נטל – ÇÆÈÄÅÈÀÅÈÈÈ

úBiîéðtä úBìkàîä ïîהגחל מן  שנתאכלו – האש שבפנים ים ÄÇÀËÈÇÀÄÄ
המזבח.ãøéåהיטב, מן  –ätöøì òébä,העזרה של  –åéðt Côä ÀÈÇÄÄÇÈÄÀÈÈÇÈÈ
ïBôvì,העזרה לצפון –Lák ìL Bçøæîì Clä בעזרה הלך  – ÇÈÄÅÀÄÀÈÆÆÆ

המזבח, של  הדרומי  הכותל כלפי  הכבש של  מזרחו úBnàלצד øNòkÀÆÆÇ
המזבח; מן אמה כעשרים עד  היינו הכבש, מתחילת –úà øáöÈÇÆ

ätöøä éab ìò íéìçbäגבי על ממחתתו הגחלים את הניח – ÇÆÈÄÇÇÅÈÄÀÈ
שנאמר משום ציבור , אותן ועשה ג ):הרצפה ו , אצל(ויקרא "ושמו

ודרשו : כולו,"enye"המזבח", –"enye". יפזר שלא –ïî ÷BçøÈÄ
GL LákäóBòä úBàøî ïéðúBpL íB÷î ,íéçôè äL כמו – ÇÆÆÀÈÀÈÄÀÆÀÄËÀÈ

העוף בעולת טז ):שנאמר א , ez`xEn(ויקרא  z` xiqde"(הזפק (היינו 

"oycd mewn l` dncw gafnd lv` dze` jilyde ,dzvepa זבחים (עיין
ה), äøBðnäåו , éîéðtä çaæî ïeMãå;(ט (ג, להלן  כמבואר  – ÀÄÄÀÅÇÇÀÄÄÀÇÀÈ

טפחים, שלושה ממנו רחוק הכבש , של  למזרחו  שהוא זה, מקום
"מקום  נקרא אמה, כעשרים המזבח של  הדרומי  הכותל  מן  ורחוק

המזבח, מדשן  שחתה הגחלים את שם צבר  המזבח את והתורם הדשן",
בכל הראשונה העבודה שהיא הדשן , תרומת עבודת את סיים ובזה

במקדש. יום
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åéçà eäeàø, ראוהו המזבח את התורם של  חבריו הכהנים –ãøiL ÈÆÈÆÈÇ

izdw - zex`ean zeipyn
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çaænä Làøì eìòå.áøòaî eìkàúð àHL ïéøãtäå ïéøáàä,çaænä éããöì íúBà ïé÷ðBñ.ïé÷éæçî ïéããvä ïéà íà §¨§Ÿ©¦§¥©¨¥¨¦§©§¨¦¤¦§©§¦¨¤¤§¦¨§¦§¥©¦§¥©¦¥©§¨¦©£¦¦
–ááBqa íúBà ïéøãBñ,Lákä ìò. §¦¨©¥©©¤¤
·çetzä éab ìò øôàa ïéìòî elçä.çetúåçaænä òöîàa äéä,GLk åéìò íéîòtøBk úBàî L.íéìâøáe ¥¥©£¦¨¥¤©©¥©©©§©©¨¨§¤§©©¦§¥©§¨¦¨¨¦§¥¨§¨¦

BúBà ïéðMãî eéä àG,çaænì éBð àeäL éðtî.ïLcä úà àéöBälî ïäkä ìvòúð àG åéîiî. ¨§©§¦¦§¥¤©¦§¥©¦¨¨¦§©©©Ÿ¥¦§¦¤©¤¤
‚ïéøæâa ïéìòî elçä,äëøònä Là øcñì.äëøònì íéøLk íéöòä ìk éëå?ìk !ïéääëøònì ïéøLk íéöòä, ¥¥©£¦§¦§¦§©¥¥©©£¨¨§¦¨¨¥¦§¥¦©©£¨¨¥¨¨¥¦§¥¦©©£¨¨

ïôb ìLå úéæ ìMî õeç.ïéìéâø elàa ìáà:äðàz ìL úBiaøîa,æBâà ìLå,ïîL õò ìLå. ¦¤©¦§¤¤¤£¨§¥§¦¦§ª§¦¤§¥¨§¤¡§¤¥¤¤

.miwpeqï÷ðñî éãâë ïëå .ãåðãðå òåðòð ïåùì .ïúåà íé÷ìñî[á"ò 'â óã íéçñô]éò àåäù éãâ ,íéòðòðî íé÷ðåñ ïàë óà .äæá äæ ïéçâðîù úåçéâðå òåðòð éãé ìò ó
:çáæîä éããöì úåøåðöá ïúåà ïéëôäîå.yakd lr aaeqa:ááåñä ãâðëù ùáëä ìò øîåìë

a.xt`a oilrn elgdïéîë ,çåôúì åúåà ïéìòîå íãéáù úåôøâîá øôàä úà ïéëùåî åéä ,åìëàúð àìù íéøãôå íéøáà ááåñì åà íéããöì å÷ìñù øçàì
:çåôúë éåùòå øåáö çáæîä òöîàá äéäù øôà ìù ìåãâ éøë.xek ze`n ylyk eilr minrtúåàî ùìù åéìò úåéäì åçéðä àì íìåòîã ,éðú÷ àîæåâ

:øåë.eze` mipycn eid `l milbxae:çáæîä ìò äáø àåäù ô"òà õåçì ïùãä úà ïéàéöåî åéä àì.gafnl iep `edy iptnúåðáø÷ù äàøð äéäéù
:çáæîä éáâ ìò åéä äáøä.lvrzp `l eininéáâ ìò åáø÷ äáøä úåðáø÷ù úåàøäì éåðì àìà ,íéðäëä úåìöò úîçî àì ,êë ìë ïùã äéäù äî øîåìë

:çáæîä
b.oixifba oilrnáéúëã ,äëøòîä êøåà êåúì íéðúåð åéä ïéôåùîå íéëåøà íéöò éðù('å àø÷éå)éðù äðåòèù ãîìî ,ø÷åáá ø÷åáá íéöò ïäëä äéìò øòéáå

:íéöò.dkxrnl mixyk mivrd lk ikeíéøùë ìëä øîåìë ,ïéä ,éðùîå .íéøæéâä åéä íéöò ìù ïéî äæéàî ùøôî à÷ àìå íúñ ïéøæâá ïéìòî åìçä éðú÷ã
:ãéî ïùã íéùòð ïäù éôì ,àîòè éøîàã úéàå .úåøéô íéðòåè ïäù éôì ,ìàøùé õøà áåùé íåùî ïéøåñàã ïôâ ìùå úéæ ìùî õåç.zeiaxenìù íéôðò

:éøéô éãáò àìã .úåòø íéðàú à÷åãå .äðàú.ony ur lye.ø"åáåðéö éáøòáå ,å"ðéô æ"òìá åì íéøå÷ù ïìéàä àåäù ,éúòîù éðàå .ïåîñøôà ïîù äùåòä

`xephxa yexit

המזבח, מן הגחלים מחתת עם –eàáe eöø íäå,הכיור אל – ÀÅÈÈ
øBikä ïî ïäéìâøå ïäéãé eLc÷å eøäî,בעבודתם להתחיל כדי  – ÄÂÀÄÀÀÅÆÀÇÀÅÆÄÇÄ

úBôøânä úà eìèð,הדשן את בהן  לגרוף –úBøBpvä úàå– ÈÀÆÇÇÀÅÀÆÇÄ
ולסלקם, נתאכלו, שלא האיברים את בהם לתחוב eìòåÀÈהמזלגות,

çaænä Làøì. הללו הכלים עם –ïéøáàä,העולות של –ïéøãtäå ÀÙÇÄÀÅÇÈÅÈÄÀÇÀÈÄ
הקרבנות, של והחלבים –áøòaî eìkàúð àHL נשרפו שלא – ÆÄÀÇÀÄÈÆÆ

דשן, נעשו ולא הלילה, çaænäבמשך éããöì íúBà ïé÷ðBñ– ÀÄÈÀÄÀÅÇÄÀÅÇ
המזבח. לצידי  הצינורות בעזרת אותם ïéããväמסלקים ïéà íàÄÅÇÀÈÄ

ïé÷éæçî,האיברים לכל מקום שם שאין  –,ááBqa íúBà ïéøãBñ ÇÂÄÄÀÄÈÇÅ
Lákä ìòשל הסובב שכנגד  הכבש  על  אותם מסדרים כלומר  – ÇÇÆÆ

ברטנורא );המזבח המאירי ; בסובב (רמב"ם ; אותם מסדרים מפרשים: ויש 

המ  האמצעי של  החלק בליטת על היינו  epzncwdaזבח, xeivd d`x)
,(b ,d migaflהכבש על לתלמוד,או המפרש ב; מה , יומא  בגמרא (ברייתא 

הראב"ד). במקומות ופירוש  דווקא אותם שמסדרים הטעם מקום מכל
אבל המזבח; גבי  על נשארו  כאילו  שם הם שנחשבים לפי אלו ,

אסור. המזבח מעל להורידם

ב ה נ ש מ ר ו א ב

øôàa ïéìòî elçä את המזבח לצדדי שסילקו  לאחר  כלומר  – ÅÅÇÂÄÈÅÆ
במגריפות  האפר את גורפים התחילו  נתאכלו , שלא והפדרים האברים

אותו ומעלים çetzäשבידיהם éab ìò,שם שהיה אפר  של גל  – ÇÇÅÇÇÇ
והולכת: מפרשת שהמשנה çaænäכמו òöîàa äéä çetúå– ÀÇÇÈÈÀÆÀÇÇÄÀÅÇ

המזבח, באמצע היה תפוח כעין  עשוי  אפר  של גדול  íéîòtÀÈÄציבור
GLk åéìòøBk úBàî L ערימה המזבח על  מצטברת שהיתה – ÈÈÄÀÅ
מאד xhil);גדולה 390Îk d`q 30 xekd) נקטה שמשנתנו אמרו, בגמרא

שרבה  ובזמן גדולה. כה ערימה המזבח על  הניחו לא שמעולם גוזמה,
הדשן". "שפך אל  לעיר חוץ והוציאוהו  המזבח, מעל  הורידוהו  הדשן

BúBà ïéðMãî eéä àG íéìâøáe הדשן את מורידים היו  לא – ÈÀÈÄÈÀÇÀÄ
ביותר, גדול תפוח עליו  מניחים אלא המזבח, גבי  àeäLמעל  éðtîÄÀÅÆ

çaænì éBð.הרבה קרבנות עליו שהקריבו  שנראה –àG åéîiî ÇÄÀÅÇÄÈÈ
ïLcä úà àéöBälî ïäkä ìvòúð, הדישון בשעת לעיר חוץ – ÄÀÇÇÇÙÅÄÀÄÆÇÆÆ

פייס, עליה ואין העבודות, בכלל הדשן  הוצאת שאין פי  על  שאף
יש מעולם. כהן בה נתעצל  לא מקום מכל  בה, זוכה הרוצה כל  אלא
מדשנים  היו שלא שהטעם בסיפא, להשמיענו  באה שמשנתנו מפרשים,

עצלות  מחמת ולא למזבח, נוי שהוא מפני הוא ברגלים המזבח את
נתעצל לא מימיו שכן  הדשן .הכהנים, את מלהוציא הכהן

יום  בכל  המזבח את מדשנים היו  שלא המפרשים, רוב לפי  משנתנו בארנו 
היו לא ברגלים ואילו  אפר . של גדול  ציבור עליו  כשהיה הצורך, בשעת אלא
למזבח. נוי שהוא מפני גבוהה, ערימה עליו  כשנצטברה אף אותו, מדשנים
תרומת  לאחר  המזבח את מדשנים היו  יום שבכל משמע, הרמב"ם מדברי  אבל 
את  גורפין  כך  "ואחר  יג ): ב, ומוסיפין  תמידין (הל' כותב הוא שכן הדשן,
התפוח, גבי על ערימה אותו  ומעלין  המזבח, צדדי  מכל במגריפות הדשן
.dhnl eze` oicixene ,jzl wifgdy lecb ilk `ede ,xzkqta dnixrd dze` oitxebe
המזבח  באמצע גבוהה הערימה מניחין  אלא אותו, מורידין היו לא וברגלים

למזבח נוי  שהוא jlnl"מפני  dpyn" oiire ;f dkld my oiir ;c"a`xd zrc mb oke)
.(c"a`xde m"anxd lr dywny dn ,my
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ïéøæâa ïéìòî elçä התחילו לתפוח, האפר  את שפינו לאחר – ÅÅÇÂÄÀÄÀÄ
המזבח, על עצים גזרי  äëøònäלהעלות Là øcñì שנינו וכבר  – ÀÇÅÅÇÇÂÈÈ

המזבח על  יום בכל  עושים היו מערכות ששלוש  ו ), ד , (zrcl(יומא
:(ezenk dkldy ,iqei iaxdp ey`x,dlecb dkxrn את מקריבים שעליה

הקרבנות; שאר  ואימורי diהתמיד i py,zxehwd zkxrn נוטלים , שממנה

קטורת; עליו  להקטיר  שבהיכל , למזבח אש  ziyily,y`dגחלי meiwl ,
שכתוב ה):כמו  ו, תכבה".(ויקרא לא בו תוקד  המזבח על  "והאש 

גזר הכהנים העלו  האפר צבירת שלאחר  לספר , באה עצים משנתנו י
בברייתא ומובא הגדולה. המערכה א).לסידור כב, יומא שהכהן (במסכת 

גזרי שני  ומעלה המערכה את מסדר  גם היה הדשן  בתרומת שזכה

על עצים גזרי  שני התמיד  קרבן עם להוסיף מצוה שכן  למזבח, עצים
שנאמר  המערכה, ה):עצי  ו, בבוקר(ויקרא  עצים הכהן  עליה "וביער

עצים. שני המערכה שטעונה מלמד  íéøLkבבוקר", íéöòä ìk éëåÀÄÈÈÅÄÀÅÄ
äëøònìסתם נוקטת שמשנתנו –,"oixfba oilrn elgd" מפרשת ואינה ÇÇÂÈÈ

הגיזרים? היו עצים של  מין ïéøLkמאיזה íéöòä ìk !ïéäÅÈÈÅÄÀÅÄ
äëøònì,למערכה כשרים עצים מיני  כל –ìLå úéæ ìMî õeç ÇÇÂÈÈÄÆÇÄÀÆ

ïôb ומעלים יפה דולקים הם שאין לפי הטעם, מבארים בגמרא – ÆÆ
פירות  טוענים שהם לפי ישראל, ארץ ישוב משום אומרים: ויש עשן .

elàaחשובים. ìáà,לקמן המנויים בעצים –ïéìéâø את לסדר – ÂÈÀÅÀÄÄ
äðàzהמערכה: ìL úBiaøîaומבואר התאנה; עץ של  בענפים – ÀËÀÄÆÀÅÈ

ארץ  ישוב משום ובזית בגפן  שאסרו  האומרים, שלדעת במפרשים,
או  זקנה, תאנה כגון פירות, עושה שאינו  תאנה לעץ הכוונה ישראל,

לאכילה; ראויים פירותיה שאין מדברית, æBâàתאנה ìLå ובענפים – ÀÆÁ

izdw - zex`ean zeipyn
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„äçøæî äìBãb äëøònä øcñ,äçøæî dúéæçå,çetza íéòâBð eéä íéiîéðtä ïéøæbä éLàøå.íéøæbä ïéa äéä çåøå, ¦¥©©£¨¨§¨¦§¨¨©£¦¨¦§¨¨§¨¥©¦§¦©§¦¦¦¨§¦©©©§¤©¨¨¥©¦§¦
íMî àúéìàä úà ïéúévî eéäL. ¤¨©¦¦¤¨£¦¨¦¨

‰ïéôé äðàú éöò íMî eøøa,úøèwì äiðL äëøònä øcñì,úéîBøc úéáøòî ïø÷ ãâðkî,étìk ïøwä ïî CeLî ¥§¦¨£¥§¥¨¨¦§©¥©©£¨¨§¦¨©§Ÿ¤¦§¤¤¤¤©£¨¦§¦¨¦©¤¤§©¥
úBnà òaøà ïBôö;íéìçb íéàñ Lîç ãîòa,íéìçb ïéàñ úðBîL ãîòa úaMáe,äðBáì ékæa éðL ïéðúBð eéä íML ¨©§©©§Ÿ¤¨¥§¦¤¨¦©©¨§Ÿ¤§©§¦¤¨¦¤¨¨§¦§¥¨¦¥§¨
íéðtä íçì ìL.áøòaî eìkàúð àHL íéøãtäå íéøáàä,äëøònì ïúBà ïéøéæçî.Làa úBëøònä ézL eúévä, ¤¤¤©¨¦¨¥¨¦§©§¨¦¤¦§©§¦¨¤¤©£¦¦¨©©£¨¨¦¦§¥©©£¨¨¥

ìì íäì eàáe eãøéåúéæbä úkL. §¨§¨¨¤§¦§©©¨¦

:úéæäå ïôâä åøñàù êøãë ìàøùé õøà ìù äáåùé íåùî åäåøñà àì êëìä ,úéæå ïôâá åîë êøåö åá ïéà àåä ìëàî õòã â"òàå
c.dlecb dkxrn,ãéîúä äéìò íéôøåùù äìåãâ äëøòî úçà ,íåé ìëá íù åéä úåëøòî ùìùù .äìåãâ äëøòî êäì éø÷ ,úøçà äëøòî ãåò ùéù éôì

ðîî íéìèåðù ,úøåè÷ ìù äëøòî äéåø÷ àéäå äðîî äúåçô äëøòî úéðùäåäðéà úéùéìùäå ,íéáøòä ïéáå ø÷åáá íéøéè÷îù úøåè÷ì äúçîá íéìçâ ä
áéúëã ,ùàä íåé÷ì àìà íåìë úùîùî('å àø÷éå):ùàä íåé÷ ìù úéùéìù äëøòî åæ ,åá ã÷åú çáæîä ìò ùàäå.dgxfn dzifgeåðééäã äéðô úéàøî

:çáæî ìù çøæî ãöì ,äëøòî ìù ïåìçäå çúôä.oixfib iy`xe:çåôúá íéòâåð åéäù ãò íéëåøà åéä íéîéðôä.`zil`d z`ïéáçåú ïé÷ã ïéîñ÷å úåéøç
:íéãåàä úåáðæ íù ìò ,äéìà ïåùì àúéìàå .ùàä úéöäì íéìåãâä ïéá

d.myn exxa:íéöòä íå÷î ïéáî.mi`q yng cnera:úøåè÷ä êøåöì äúåç äéä íäîù íéìçâ íéàñ ùîç åîë úøåè÷ ìù äëøòî äúåàá äéä.cnera
:ãîåàá åîë.mi`q dpeny cnera zayae:úáùì úáùî íéøéè÷î åéäù íéðôä íçì ìù äðåáì éëéæá éðùì íéìçâ ãåò êéøöù éôìoze` mixifgn
.dkxrnl:äìåãâä äëøòîä éãöá íù íéôøùðå.zifbd zkyll mdl e`ae:úåñééô úåùòì

`xephxa yexit

אגוז , עץ ïîLשל  õò ìLå ממנו שעושים שמן , המוציא העץ מן  – ÀÆÅÆÆ
בנ "ך(רד "ק),זפת אחדות פעמים נזכר  ישעיה והוא כג; ו, א (מלכים 

טו): ח , נחמיה יט ; היו מא, נוהגים ולכן  יפה, בוערים הללו  העצים כל 

של המערכה בסידור ביותר בהם המזבח.להשתמש 

במשנתנו : ששנינו והתשובה השאלה oid",בענין ?dkxrnl mixyk mivrd lk ike"
לרב, תלמיד  כך  שאל אחת שפעם הדברים, שפירוש הגר "א, בביאורי מובא
את  במשנה רבי נקט לפיכך רבו, בלשון לומר  אדם שחייב וכיון  לו ; והשיב

שנאמרו. בלשון והתשובה השאלה

ד ה נ ש מ ר ו א ב

äìBãb äëøònä øcñעל סידר  הדשן בתרומת שזכה הכהן  – ÄÅÇÇÂÈÈÀÈ
הקודמת, במשנה הזכרנו שכבר כמו  הגדולה, המערכה את המזבח

äçøæî,המזבח של  המזרחי  בצד –dúéæçå,המערכה של – ÄÀÈÈÇÂÄÈ
äçøæîלצד חלון כעין  במערכה שעושה כלומר  מזרח, כלפי – ÄÀÈÈ

גרשום);מזרח רבנו הרא "ש; שתהא (המפרש; בגמרא, הטעם ומבואר

להצית  כדי  אחרים, ולדעת המדורה; את ומלהיבה בה מנשבת הרוח
מפרשים: ויש הדקים. העצים את dgxfnמשם dzifge שעושה –

המזרח  שמצד  הרואה, לכל אות שיהא המערכה במזרח סימן איזה
המערכה את לסדר  הל'מתחילים ובחיבורו למשנתנו, בפירושו (רמב"ם 

שם ). הראב"ד השגת  ועיין ז ; ב, ומוספין ïéøæbäתמידין éLàøåÀÈÅÇÄÀÄ
çetza íéòâBð eéä íéiîéðtä היה המזבח שבאמצע שהתפוח – ÇÀÄÄÄÈÀÄÇÇÇ

שהיו  עד  ארוכים היו  הפנימיים והגזרים המערכה, של  מערב לצד

בתפוח ברטנורא);נוגעים הפנימיים (המפרש; שהראשים מפרשים ויש 
ממזרח  מונחים הגזרים שהיו כלומר בתפוח, נוגעים היו  הגזרים של

כדי האפשר , ככל לתפוח קרובים הפנימיים ראשיהם והיו למערב,
ולא  המערכה של  מזרח לצד שנשארה באמה ללכת הכהנים שיוכלו 

בגדיהם ישראל ").ישרפו "תפארת ששנינו (הראב"ד ; מה גם מכאן
dgxfn"לעיל: dzifge"הראב"ד),מתפרש החיצוניים (לדעת  שראשיהם

מזרח. כלפי מכוונים הגזרים eéäLשל ,íéøæbä ïéa äéä çåøåÀÆÇÈÈÅÇÄÀÄÆÈ
àúéìàä úà ïéúévî,הדקים הקיסמים –íMî,הריווח מן – ÇÄÄÆÈÂÄÈÄÈ

המערכה, באש  אותם ומציתים הגזרים בין  דקים קיסמים תוחבים שהיו
הגדולים. הגזרים הודלקו ומהם

y c e w z a y
ה ה נ ש מ ר ו א ב

íMî eøøa,העצים מבין –ïéôé äðàú éöòושל אגוז  של וכן – ÅÀÄÈÂÅÀÅÈÈÄ
מהם  אחד  נקטה שמשנתנו  אלא ג, במשנה ששנינו כמו  שמן, עץ

טוב"); יום  על("תוספות  תאנה, עצי ליטול היו שנוהגים מפרשים, ויש

שנאמר  כמו הראשון, לאדם תקנה בתאנה שהיתה ז ):שם ג, (בראשית

"dp`z dlr extzie"zexebg mdl eyrie,(א נח, זבחים  øcñìÀÇÅ(רש "י
úøèwì äiðL äëøònäהפנימי למזבח אש  גחלי  נוטלים שממנה – ÇÇÂÈÈÀÄÈÇÀÙÆ

ג), (משנה לעיל הבאנו שכבר כמו  קטורת, עליו  להקטיר שבהיכל,

úéîBøc úéáøòî ïø÷ ãâðkî המערכה את שסדרו כלומר  – ÄÀÆÆÆÆÇÂÈÄÀÄ
שהיא  שלו, דרומית מערבית קרן  כנגד החיצון המזבח על  השנייה

לכבש, úBnàסמוך òaøà ïBôö étìk ïøwä ïî CeLî והטעם – ÈÄÇÆÆÀÇÅÈÇÀÇÇ
בגמ  ב),ראמבואר  נח , הכיפורים (זבחים  יום של בקטורת שנאמר  לפי

יב ): טז , d'",(ויקרא  iptln gafnd lrn y` ilgb dzgnd `ln gwle"
היינו  ה'", "לפני  סמוך  שהוא החיצון המזבח שעל  ממקום כלומר
מקטורת  קטורת כל ולמדים מועד", אוהל  "פתח כנגד שהוא ממקום

כנגד מכוון שהוא ממקום הגחלים את ליקח שצריך הכיפורים, יום של
כנגד הקטורת מערכת את שסדרו  כאן , ששנינו  וזהו  מועד ; אוהל  פתח

שמקום  לפי  אמות, ארבע צפון  כלפי ממנה משוך  דרומית מערבית קרן 
מועד  אוהל  פתח כנגד מכוון  "תוספות זה ו"תפארת (עיין טוב" יום

כמוãîòaישראל "); –,cne`aíéìçb íéàñ Lîç שנתנו כלומר  – ÀÙÆÈÅÀÄÆÈÄ
סאים  חמש האומד  לפי  מהם נעשות שיהו כשיעור עצים זו  למערכה

xhil),גחלים 65Îk)íéìçb ïéàñ úðBîL ãîòa úaMáe שכן – ÇÇÈÀÙÆÀÇÀÄÆÈÄ
מפני גחלים, סאים שלוש  עוד צריכים היו הגחלים íMLבשבת על – ÆÈ

השנייה, המערכה íçìשל ìL äðBáì ékæa éðL ïéðúBð eéäÈÀÄÀÅÈÄÅÀÈÆÆÆ
íéðtäשבת בכל מקטירים שהיו  ז ).– יא , מנחות  íéøáàä(עיין ÇÈÄÈÅÈÄ

áøòaî eìkàúð àHL íéøãtäå שסילקו א), (משנה לעיל  ששנינו  – ÀÇÀÈÄÆÄÀÇÀÄÈÆÆ
את  סידרו  בצדדים, לכולם מקום היה לא ואם המזבח; לצדדי  אותם

שם, שבארנו  כמו  הכבש , על  בסובב äëøònìהשאר  ïúBà ïéøéæçîÇÂÄÄÈÇÇÂÈÈ
הגדולה, המערכה בצידי  אותם נותנים שם.– ézLשיישרפו eúéväÄÄÀÅ

Làa úBëøònä קודם ברם, הקטורת; ומערכת הגדולה המערכה – ÇÇÂÈÈÅ
המערכה  על  עצים גיזרי  שני  מעלה הכהן היה המערכות, את שהציתו
לעיל, הבאנו כן  ג). משנה (בבאור לעיל הזכרנו שכבר  כמו הגדולה,

כדי אלא כלום, משמשת היתה שלא שלישית, מערכה עוד שהיתה
היו  זו מערכה תכבה"; לא בו  תוקד  המזבח על "והאש מצוות לקיים

היו  שרשאים כותבים, ויש המזבח. על  שירצו מקום בכל אותה עושים
התמיד הקרבת אחר  ישראל").להציתה משנתנו ("תפארת מקום מכל

ששנינו: וזהו העיקריות, המערכות בשתי אלא עוסקת izyאינה ezivd
,y`a zekxrndeãøéå,המזבח מן –úéæbä úkLìì íäì eàáe– ÀÈÀÈÈÆÀÄÀÇÇÈÄ

הבאות. העבודות על  שם להגריל 

izdw - zex`ean zeipyn
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çaænä Làøì eìòå.áøòaî eìkàúð àHL ïéøãtäå ïéøáàä,çaænä éããöì íúBà ïé÷ðBñ.ïé÷éæçî ïéããvä ïéà íà §¨§Ÿ©¦§¥©¨¥¨¦§©§¨¦¤¦§©§¦¨¤¤§¦¨§¦§¥©¦§¥©¦¥©§¨¦©£¦¦
–ááBqa íúBà ïéøãBñ,Lákä ìò. §¦¨©¥©©¤¤
·çetzä éab ìò øôàa ïéìòî elçä.çetúåçaænä òöîàa äéä,GLk åéìò íéîòtøBk úBàî L.íéìâøáe ¥¥©£¦¨¥¤©©¥©©©§©©¨¨§¤§©©¦§¥©§¨¦¨¨¦§¥¨§¨¦

BúBà ïéðMãî eéä àG,çaænì éBð àeäL éðtî.ïLcä úà àéöBälî ïäkä ìvòúð àG åéîiî. ¨§©§¦¦§¥¤©¦§¥©¦¨¨¦§©©©Ÿ¥¦§¦¤©¤¤
‚ïéøæâa ïéìòî elçä,äëøònä Là øcñì.äëøònì íéøLk íéöòä ìk éëå?ìk !ïéääëøònì ïéøLk íéöòä, ¥¥©£¦§¦§¦§©¥¥©©£¨¨§¦¨¨¥¦§¥¦©©£¨¨¥¨¨¥¦§¥¦©©£¨¨

ïôb ìLå úéæ ìMî õeç.ïéìéâø elàa ìáà:äðàz ìL úBiaøîa,æBâà ìLå,ïîL õò ìLå. ¦¤©¦§¤¤¤£¨§¥§¦¦§ª§¦¤§¥¨§¤¡§¤¥¤¤

.miwpeqï÷ðñî éãâë ïëå .ãåðãðå òåðòð ïåùì .ïúåà íé÷ìñî[á"ò 'â óã íéçñô]éò àåäù éãâ ,íéòðòðî íé÷ðåñ ïàë óà .äæá äæ ïéçâðîù úåçéâðå òåðòð éãé ìò ó
:çáæîä éããöì úåøåðöá ïúåà ïéëôäîå.yakd lr aaeqa:ááåñä ãâðëù ùáëä ìò øîåìë

a.xt`a oilrn elgdïéîë ,çåôúì åúåà ïéìòîå íãéáù úåôøâîá øôàä úà ïéëùåî åéä ,åìëàúð àìù íéøãôå íéøáà ááåñì åà íéããöì å÷ìñù øçàì
:çåôúë éåùòå øåáö çáæîä òöîàá äéäù øôà ìù ìåãâ éøë.xek ze`n ylyk eilr minrtúåàî ùìù åéìò úåéäì åçéðä àì íìåòîã ,éðú÷ àîæåâ

:øåë.eze` mipycn eid `l milbxae:çáæîä ìò äáø àåäù ô"òà õåçì ïùãä úà ïéàéöåî åéä àì.gafnl iep `edy iptnúåðáø÷ù äàøð äéäéù
:çáæîä éáâ ìò åéä äáøä.lvrzp `l eininéáâ ìò åáø÷ äáøä úåðáø÷ù úåàøäì éåðì àìà ,íéðäëä úåìöò úîçî àì ,êë ìë ïùã äéäù äî øîåìë

:çáæîä
b.oixifba oilrnáéúëã ,äëøòîä êøåà êåúì íéðúåð åéä ïéôåùîå íéëåøà íéöò éðù('å àø÷éå)éðù äðåòèù ãîìî ,ø÷åáá ø÷åáá íéöò ïäëä äéìò øòéáå

:íéöò.dkxrnl mixyk mivrd lk ikeíéøùë ìëä øîåìë ,ïéä ,éðùîå .íéøæéâä åéä íéöò ìù ïéî äæéàî ùøôî à÷ àìå íúñ ïéøæâá ïéìòî åìçä éðú÷ã
:ãéî ïùã íéùòð ïäù éôì ,àîòè éøîàã úéàå .úåøéô íéðòåè ïäù éôì ,ìàøùé õøà áåùé íåùî ïéøåñàã ïôâ ìùå úéæ ìùî õåç.zeiaxenìù íéôðò

:éøéô éãáò àìã .úåòø íéðàú à÷åãå .äðàú.ony ur lye.ø"åáåðéö éáøòáå ,å"ðéô æ"òìá åì íéøå÷ù ïìéàä àåäù ,éúòîù éðàå .ïåîñøôà ïîù äùåòä

`xephxa yexit

המזבח, מן הגחלים מחתת עם –eàáe eöø íäå,הכיור אל – ÀÅÈÈ
øBikä ïî ïäéìâøå ïäéãé eLc÷å eøäî,בעבודתם להתחיל כדי  – ÄÂÀÄÀÀÅÆÀÇÀÅÆÄÇÄ

úBôøânä úà eìèð,הדשן את בהן  לגרוף –úBøBpvä úàå– ÈÀÆÇÇÀÅÀÆÇÄ
ולסלקם, נתאכלו, שלא האיברים את בהם לתחוב eìòåÀÈהמזלגות,

çaænä Làøì. הללו הכלים עם –ïéøáàä,העולות של –ïéøãtäå ÀÙÇÄÀÅÇÈÅÈÄÀÇÀÈÄ
הקרבנות, של והחלבים –áøòaî eìkàúð àHL נשרפו שלא – ÆÄÀÇÀÄÈÆÆ

דשן, נעשו ולא הלילה, çaænäבמשך éããöì íúBà ïé÷ðBñ– ÀÄÈÀÄÀÅÇÄÀÅÇ
המזבח. לצידי  הצינורות בעזרת אותם ïéããväמסלקים ïéà íàÄÅÇÀÈÄ

ïé÷éæçî,האיברים לכל מקום שם שאין  –,ááBqa íúBà ïéøãBñ ÇÂÄÄÀÄÈÇÅ
Lákä ìòשל הסובב שכנגד  הכבש  על  אותם מסדרים כלומר  – ÇÇÆÆ

ברטנורא );המזבח המאירי ; בסובב (רמב"ם ; אותם מסדרים מפרשים: ויש 

המ  האמצעי של  החלק בליטת על היינו  epzncwdaזבח, xeivd d`x)
,(b ,d migaflהכבש על לתלמוד,או המפרש ב; מה , יומא  בגמרא (ברייתא 

הראב"ד). במקומות ופירוש  דווקא אותם שמסדרים הטעם מקום מכל
אבל המזבח; גבי  על נשארו  כאילו  שם הם שנחשבים לפי אלו ,

אסור. המזבח מעל להורידם
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øôàa ïéìòî elçä את המזבח לצדדי שסילקו  לאחר  כלומר  – ÅÅÇÂÄÈÅÆ
במגריפות  האפר את גורפים התחילו  נתאכלו , שלא והפדרים האברים

אותו ומעלים çetzäשבידיהם éab ìò,שם שהיה אפר  של גל  – ÇÇÅÇÇÇ
והולכת: מפרשת שהמשנה çaænäכמו òöîàa äéä çetúå– ÀÇÇÈÈÀÆÀÇÇÄÀÅÇ

המזבח, באמצע היה תפוח כעין  עשוי  אפר  של גדול  íéîòtÀÈÄציבור
GLk åéìòøBk úBàî L ערימה המזבח על  מצטברת שהיתה – ÈÈÄÀÅ
מאד xhil);גדולה 390Îk d`q 30 xekd) נקטה שמשנתנו אמרו, בגמרא

שרבה  ובזמן גדולה. כה ערימה המזבח על  הניחו לא שמעולם גוזמה,
הדשן". "שפך אל  לעיר חוץ והוציאוהו  המזבח, מעל  הורידוהו  הדשן

BúBà ïéðMãî eéä àG íéìâøáe הדשן את מורידים היו  לא – ÈÀÈÄÈÀÇÀÄ
ביותר, גדול תפוח עליו  מניחים אלא המזבח, גבי  àeäLמעל  éðtîÄÀÅÆ

çaænì éBð.הרבה קרבנות עליו שהקריבו  שנראה –àG åéîiî ÇÄÀÅÇÄÈÈ
ïLcä úà àéöBälî ïäkä ìvòúð, הדישון בשעת לעיר חוץ – ÄÀÇÇÇÙÅÄÀÄÆÇÆÆ

פייס, עליה ואין העבודות, בכלל הדשן  הוצאת שאין פי  על  שאף
יש מעולם. כהן בה נתעצל  לא מקום מכל  בה, זוכה הרוצה כל  אלא
מדשנים  היו שלא שהטעם בסיפא, להשמיענו  באה שמשנתנו מפרשים,

עצלות  מחמת ולא למזבח, נוי שהוא מפני הוא ברגלים המזבח את
נתעצל לא מימיו שכן  הדשן .הכהנים, את מלהוציא הכהן

יום  בכל  המזבח את מדשנים היו  שלא המפרשים, רוב לפי  משנתנו בארנו 
היו לא ברגלים ואילו  אפר . של גדול  ציבור עליו  כשהיה הצורך, בשעת אלא
למזבח. נוי שהוא מפני גבוהה, ערימה עליו  כשנצטברה אף אותו, מדשנים
תרומת  לאחר  המזבח את מדשנים היו  יום שבכל משמע, הרמב"ם מדברי  אבל 
את  גורפין  כך  "ואחר  יג ): ב, ומוסיפין  תמידין (הל' כותב הוא שכן הדשן,
התפוח, גבי על ערימה אותו  ומעלין  המזבח, צדדי  מכל במגריפות הדשן
.dhnl eze` oicixene ,jzl wifgdy lecb ilk `ede ,xzkqta dnixrd dze` oitxebe
המזבח  באמצע גבוהה הערימה מניחין  אלא אותו, מורידין היו לא וברגלים

למזבח נוי  שהוא jlnl"מפני  dpyn" oiire ;f dkld my oiir ;c"a`xd zrc mb oke)
.(c"a`xde m"anxd lr dywny dn ,my

i y y m e i
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ïéøæâa ïéìòî elçä התחילו לתפוח, האפר  את שפינו לאחר – ÅÅÇÂÄÀÄÀÄ
המזבח, על עצים גזרי  äëøònäלהעלות Là øcñì שנינו וכבר  – ÀÇÅÅÇÇÂÈÈ

המזבח על  יום בכל  עושים היו מערכות ששלוש  ו ), ד , (zrcl(יומא
:(ezenk dkldy ,iqei iaxdp ey`x,dlecb dkxrn את מקריבים שעליה

הקרבנות; שאר  ואימורי diהתמיד i py,zxehwd zkxrn נוטלים , שממנה

קטורת; עליו  להקטיר  שבהיכל , למזבח אש  ziyily,y`dגחלי meiwl ,
שכתוב ה):כמו  ו, תכבה".(ויקרא לא בו תוקד  המזבח על  "והאש 

גזר הכהנים העלו  האפר צבירת שלאחר  לספר , באה עצים משנתנו י
בברייתא ומובא הגדולה. המערכה א).לסידור כב, יומא שהכהן (במסכת 

גזרי שני  ומעלה המערכה את מסדר  גם היה הדשן  בתרומת שזכה

על עצים גזרי  שני התמיד  קרבן עם להוסיף מצוה שכן  למזבח, עצים
שנאמר  המערכה, ה):עצי  ו, בבוקר(ויקרא  עצים הכהן  עליה "וביער

עצים. שני המערכה שטעונה מלמד  íéøLkבבוקר", íéöòä ìk éëåÀÄÈÈÅÄÀÅÄ
äëøònìסתם נוקטת שמשנתנו –,"oixfba oilrn elgd" מפרשת ואינה ÇÇÂÈÈ

הגיזרים? היו עצים של  מין ïéøLkמאיזה íéöòä ìk !ïéäÅÈÈÅÄÀÅÄ
äëøònì,למערכה כשרים עצים מיני  כל –ìLå úéæ ìMî õeç ÇÇÂÈÈÄÆÇÄÀÆ

ïôb ומעלים יפה דולקים הם שאין לפי הטעם, מבארים בגמרא – ÆÆ
פירות  טוענים שהם לפי ישראל, ארץ ישוב משום אומרים: ויש עשן .

elàaחשובים. ìáà,לקמן המנויים בעצים –ïéìéâø את לסדר – ÂÈÀÅÀÄÄ
äðàzהמערכה: ìL úBiaøîaומבואר התאנה; עץ של  בענפים – ÀËÀÄÆÀÅÈ

ארץ  ישוב משום ובזית בגפן  שאסרו  האומרים, שלדעת במפרשים,
או  זקנה, תאנה כגון פירות, עושה שאינו  תאנה לעץ הכוונה ישראל,

לאכילה; ראויים פירותיה שאין מדברית, æBâàתאנה ìLå ובענפים – ÀÆÁ

izdw - zex`ean zeipyn

d dpyn ipy wxt cinz zkqn

„äçøæî äìBãb äëøònä øcñ,äçøæî dúéæçå,çetza íéòâBð eéä íéiîéðtä ïéøæbä éLàøå.íéøæbä ïéa äéä çåøå, ¦¥©©£¨¨§¨¦§¨¨©£¦¨¦§¨¨§¨¥©¦§¦©§¦¦¦¨§¦©©©§¤©¨¨¥©¦§¦
íMî àúéìàä úà ïéúévî eéäL. ¤¨©¦¦¤¨£¦¨¦¨

‰ïéôé äðàú éöò íMî eøøa,úøèwì äiðL äëøònä øcñì,úéîBøc úéáøòî ïø÷ ãâðkî,étìk ïøwä ïî CeLî ¥§¦¨£¥§¥¨¨¦§©¥©©£¨¨§¦¨©§Ÿ¤¦§¤¤¤¤©£¨¦§¦¨¦©¤¤§©¥
úBnà òaøà ïBôö;íéìçb íéàñ Lîç ãîòa,íéìçb ïéàñ úðBîL ãîòa úaMáe,äðBáì ékæa éðL ïéðúBð eéä íML ¨©§©©§Ÿ¤¨¥§¦¤¨¦©©¨§Ÿ¤§©§¦¤¨¦¤¨¨§¦§¥¨¦¥§¨
íéðtä íçì ìL.áøòaî eìkàúð àHL íéøãtäå íéøáàä,äëøònì ïúBà ïéøéæçî.Làa úBëøònä ézL eúévä, ¤¤¤©¨¦¨¥¨¦§©§¨¦¤¦§©§¦¨¤¤©£¦¦¨©©£¨¨¦¦§¥©©£¨¨¥

ìì íäì eàáe eãøéåúéæbä úkL. §¨§¨¨¤§¦§©©¨¦

:úéæäå ïôâä åøñàù êøãë ìàøùé õøà ìù äáåùé íåùî åäåøñà àì êëìä ,úéæå ïôâá åîë êøåö åá ïéà àåä ìëàî õòã â"òàå
c.dlecb dkxrn,ãéîúä äéìò íéôøåùù äìåãâ äëøòî úçà ,íåé ìëá íù åéä úåëøòî ùìùù .äìåãâ äëøòî êäì éø÷ ,úøçà äëøòî ãåò ùéù éôì

ðîî íéìèåðù ,úøåè÷ ìù äëøòî äéåø÷ àéäå äðîî äúåçô äëøòî úéðùäåäðéà úéùéìùäå ,íéáøòä ïéáå ø÷åáá íéøéè÷îù úøåè÷ì äúçîá íéìçâ ä
áéúëã ,ùàä íåé÷ì àìà íåìë úùîùî('å àø÷éå):ùàä íåé÷ ìù úéùéìù äëøòî åæ ,åá ã÷åú çáæîä ìò ùàäå.dgxfn dzifgeåðééäã äéðô úéàøî

:çáæî ìù çøæî ãöì ,äëøòî ìù ïåìçäå çúôä.oixfib iy`xe:çåôúá íéòâåð åéäù ãò íéëåøà åéä íéîéðôä.`zil`d z`ïéáçåú ïé÷ã ïéîñ÷å úåéøç
:íéãåàä úåáðæ íù ìò ,äéìà ïåùì àúéìàå .ùàä úéöäì íéìåãâä ïéá

d.myn exxa:íéöòä íå÷î ïéáî.mi`q yng cnera:úøåè÷ä êøåöì äúåç äéä íäîù íéìçâ íéàñ ùîç åîë úøåè÷ ìù äëøòî äúåàá äéä.cnera
:ãîåàá åîë.mi`q dpeny cnera zayae:úáùì úáùî íéøéè÷î åéäù íéðôä íçì ìù äðåáì éëéæá éðùì íéìçâ ãåò êéøöù éôìoze` mixifgn
.dkxrnl:äìåãâä äëøòîä éãöá íù íéôøùðå.zifbd zkyll mdl e`ae:úåñééô úåùòì

`xephxa yexit

אגוז , עץ ïîLשל  õò ìLå ממנו שעושים שמן , המוציא העץ מן  – ÀÆÅÆÆ
בנ "ך(רד "ק),זפת אחדות פעמים נזכר  ישעיה והוא כג; ו, א (מלכים 

טו): ח , נחמיה יט ; היו מא, נוהגים ולכן  יפה, בוערים הללו  העצים כל 

של המערכה בסידור ביותר בהם המזבח.להשתמש 

במשנתנו : ששנינו והתשובה השאלה oid",בענין ?dkxrnl mixyk mivrd lk ike"
לרב, תלמיד  כך  שאל אחת שפעם הדברים, שפירוש הגר "א, בביאורי מובא
את  במשנה רבי נקט לפיכך רבו, בלשון לומר  אדם שחייב וכיון  לו ; והשיב

שנאמרו. בלשון והתשובה השאלה
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äìBãb äëøònä øcñעל סידר  הדשן בתרומת שזכה הכהן  – ÄÅÇÇÂÈÈÀÈ
הקודמת, במשנה הזכרנו שכבר כמו  הגדולה, המערכה את המזבח

äçøæî,המזבח של  המזרחי  בצד –dúéæçå,המערכה של – ÄÀÈÈÇÂÄÈ
äçøæîלצד חלון כעין  במערכה שעושה כלומר  מזרח, כלפי – ÄÀÈÈ

גרשום);מזרח רבנו הרא "ש; שתהא (המפרש; בגמרא, הטעם ומבואר

להצית  כדי  אחרים, ולדעת המדורה; את ומלהיבה בה מנשבת הרוח
מפרשים: ויש הדקים. העצים את dgxfnמשם dzifge שעושה –

המזרח  שמצד  הרואה, לכל אות שיהא המערכה במזרח סימן איזה
המערכה את לסדר  הל'מתחילים ובחיבורו למשנתנו, בפירושו (רמב"ם 

שם ). הראב"ד השגת  ועיין ז ; ב, ומוספין ïéøæbäתמידין éLàøåÀÈÅÇÄÀÄ
çetza íéòâBð eéä íéiîéðtä היה המזבח שבאמצע שהתפוח – ÇÀÄÄÄÈÀÄÇÇÇ

שהיו  עד  ארוכים היו  הפנימיים והגזרים המערכה, של  מערב לצד

בתפוח ברטנורא);נוגעים הפנימיים (המפרש; שהראשים מפרשים ויש 
ממזרח  מונחים הגזרים שהיו כלומר בתפוח, נוגעים היו  הגזרים של

כדי האפשר , ככל לתפוח קרובים הפנימיים ראשיהם והיו למערב,
ולא  המערכה של  מזרח לצד שנשארה באמה ללכת הכהנים שיוכלו 

בגדיהם ישראל ").ישרפו "תפארת ששנינו (הראב"ד ; מה גם מכאן
dgxfn"לעיל: dzifge"הראב"ד),מתפרש החיצוניים (לדעת  שראשיהם

מזרח. כלפי מכוונים הגזרים eéäLשל ,íéøæbä ïéa äéä çåøåÀÆÇÈÈÅÇÄÀÄÆÈ
àúéìàä úà ïéúévî,הדקים הקיסמים –íMî,הריווח מן – ÇÄÄÆÈÂÄÈÄÈ

המערכה, באש  אותם ומציתים הגזרים בין  דקים קיסמים תוחבים שהיו
הגדולים. הגזרים הודלקו ומהם

y c e w z a y
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íMî eøøa,העצים מבין –ïéôé äðàú éöòושל אגוז  של וכן – ÅÀÄÈÂÅÀÅÈÈÄ
מהם  אחד  נקטה שמשנתנו  אלא ג, במשנה ששנינו כמו  שמן, עץ

טוב"); יום  על("תוספות  תאנה, עצי ליטול היו שנוהגים מפרשים, ויש

שנאמר  כמו הראשון, לאדם תקנה בתאנה שהיתה ז ):שם ג, (בראשית

"dp`z dlr extzie"zexebg mdl eyrie,(א נח, זבחים  øcñìÀÇÅ(רש "י
úøèwì äiðL äëøònäהפנימי למזבח אש  גחלי  נוטלים שממנה – ÇÇÂÈÈÀÄÈÇÀÙÆ

ג), (משנה לעיל הבאנו שכבר כמו  קטורת, עליו  להקטיר שבהיכל,

úéîBøc úéáøòî ïø÷ ãâðkî המערכה את שסדרו כלומר  – ÄÀÆÆÆÆÇÂÈÄÀÄ
שהיא  שלו, דרומית מערבית קרן  כנגד החיצון המזבח על  השנייה

לכבש, úBnàסמוך òaøà ïBôö étìk ïøwä ïî CeLî והטעם – ÈÄÇÆÆÀÇÅÈÇÀÇÇ
בגמ  ב),ראמבואר  נח , הכיפורים (זבחים  יום של בקטורת שנאמר  לפי

יב ): טז , d'",(ויקרא  iptln gafnd lrn y` ilgb dzgnd `ln gwle"
היינו  ה'", "לפני  סמוך  שהוא החיצון המזבח שעל  ממקום כלומר
מקטורת  קטורת כל ולמדים מועד", אוהל  "פתח כנגד שהוא ממקום

כנגד מכוון שהוא ממקום הגחלים את ליקח שצריך הכיפורים, יום של
כנגד הקטורת מערכת את שסדרו  כאן , ששנינו  וזהו  מועד ; אוהל  פתח

שמקום  לפי  אמות, ארבע צפון  כלפי ממנה משוך  דרומית מערבית קרן 
מועד  אוהל  פתח כנגד מכוון  "תוספות זה ו"תפארת (עיין טוב" יום

כמוãîòaישראל "); –,cne`aíéìçb íéàñ Lîç שנתנו כלומר  – ÀÙÆÈÅÀÄÆÈÄ
סאים  חמש האומד  לפי  מהם נעשות שיהו כשיעור עצים זו  למערכה

xhil),גחלים 65Îk)íéìçb ïéàñ úðBîL ãîòa úaMáe שכן – ÇÇÈÀÙÆÀÇÀÄÆÈÄ
מפני גחלים, סאים שלוש  עוד צריכים היו הגחלים íMLבשבת על – ÆÈ

השנייה, המערכה íçìשל ìL äðBáì ékæa éðL ïéðúBð eéäÈÀÄÀÅÈÄÅÀÈÆÆÆ
íéðtäשבת בכל מקטירים שהיו  ז ).– יא , מנחות  íéøáàä(עיין ÇÈÄÈÅÈÄ

áøòaî eìkàúð àHL íéøãtäå שסילקו א), (משנה לעיל  ששנינו  – ÀÇÀÈÄÆÄÀÇÀÄÈÆÆ
את  סידרו  בצדדים, לכולם מקום היה לא ואם המזבח; לצדדי  אותם

שם, שבארנו  כמו  הכבש , על  בסובב äëøònìהשאר  ïúBà ïéøéæçîÇÂÄÄÈÇÇÂÈÈ
הגדולה, המערכה בצידי  אותם נותנים שם.– ézLשיישרפו eúéväÄÄÀÅ

Làa úBëøònä קודם ברם, הקטורת; ומערכת הגדולה המערכה – ÇÇÂÈÈÅ
המערכה  על  עצים גיזרי  שני  מעלה הכהן היה המערכות, את שהציתו
לעיל, הבאנו כן  ג). משנה (בבאור לעיל הזכרנו שכבר  כמו הגדולה,

כדי אלא כלום, משמשת היתה שלא שלישית, מערכה עוד שהיתה
היו  זו מערכה תכבה"; לא בו  תוקד  המזבח על "והאש מצוות לקיים

היו  שרשאים כותבים, ויש המזבח. על  שירצו מקום בכל אותה עושים
התמיד הקרבת אחר  ישראל").להציתה משנתנו ("תפארת מקום מכל

ששנינו: וזהו העיקריות, המערכות בשתי אלא עוסקת izyאינה ezivd
,y`a zekxrndeãøéå,המזבח מן –úéæbä úkLìì íäì eàáe– ÀÈÀÈÈÆÀÄÀÇÇÈÄ

הבאות. העבודות על  שם להגריל 

izdw - zex`ean zeipyn



`ריב dpyn iyily wxt cinz zkqn

È ˘ È Ï ˘ ˜ ¯ Ù
‡äpîîä íäì øîà:eñéôäå eàBa:èçBL éî,÷øBæ éî,éîéðtä çaæî ïMãî éî,äøBðnä úà ïMãî éî,äìòî éî ¨©¨¤©§ª¤§¨¦¦¥¦¥¦§©¥¦§¥©©§¦¦¦§©¥¤©§¨¦©£¤

Lákì íéøáà:ìâøäå Làøä,íéãiä ézLe,ìâøäå õ÷òä,úBðôcä ézLe äøbäå äæçä,íéáøwä,úìqäå,íézáçäå, ¥¨¦©¤¤¨Ÿ§¨¤¤§¥©¨©¦¨Ÿ¤§¨¤¤¤¨¤§©¥¨§¥©§¨©§¨©¦§©Ÿ¤§©£¦¦
ïéiäå.eñéôä,äëfL éî äëæ. §©©¦¥¦¨¨¦¤¨¨

b`.eqitde e`ea dpennd mdl xn`:àîåéã 'á ÷øô ùøåôîä ìøåâä àåä .ñééô åìéèä.hgey inúìéçúã ,ñééô äá åð÷ú ,øæá äøùë äèéçùã â"òà
:äðëñ éãéì äá åúàå äìò ééåöðéàì åúà ñééô åìéèé àì éà ,åäì äáéáçå àéä ãéîúä úãåáò.wxef inàéåä ïáø÷ä ø÷éòã íåùîå ,÷øåæä àåä íãä ìá÷î

:äì è÷ð éëäì ä÷éøæin.iniptd gafn oycnäøåðîä ïåùéã ïëå .äì è÷ð ,àéä úøåè÷ ìù äãåáò úìéçú ïåùéãã íåùîå .úøåè÷ øéè÷îä àåä ïùãîäå
:éôè äãåáò ø÷éò íäù íåùî ,àùéøá ÷øåæå èçåù ñééôä øãñá øëãîã àäå .äéä ãéîúä úèéçù íãå÷ ,äøåðîäå éîéðôä çáæî ïåùéãå .ä÷ìãää úìéçú

.uwerd:äéìàä.dfgd:ò÷ø÷ä úà äàåøä [ïîåùä] ìë.dxbde:áìäå ãáëä íò äàéøä äð÷ íéøáåçî åáå ,øàåöä àåä ,äøâ äìòî àåäù íå÷îin dkf
.dkfy,äèéçùä ïî äìåãâ ä÷éøæä úãåáòù éðôî î"î ,íãä úìá÷ì úîãå÷ äèéçùäù ô"òàå .èçåù åì êåîñäå ,íãä úà ÷øåæ ñééôä åì äìòù éî

øéè÷îå éîéðôä çáæî ïùãî éùéìùäå ,äèéçùá åì êåîñä éðùäå ,ä÷éøæá ñééôä åì òéâäù ïåùàøä äëæ êëéôì ,ä÷éøæá ë"àùî øæá äøùë äèéçùäù
,ìâøäå äéìàä åðééäã õ÷åòä éòéáùäå ,íéãéä éúù éùùäå ,ùáëì ìâøäå ùàøä äìòî éùéîçäå ,úåøðä úà ÷éìãîå äøåðîä úà ïùãî éòéáøäå ,úøåè÷ä
ïäë éúéáç øùò íéðùäå .ãéîúä íò äáéø÷ àéäù íéëñð úçðî ìù úìåñä øùò ãçàäå ,íéáø÷ä éøéùòäå ,úåðôã éúù éòéùúäå ,äøâäå äæçä éðéîùäå

:àîåéã 'á ÷øô ùøåôîë ãçà ñééôá íéàöåé íéðäë øùò äùìù åìà ìë .íéëñð ìù ïéé øùò äùìùäå ,ìåãâ

`xephxa yexit

א ה נ ש מ ר ו א ב

שנינו : ב) (ב, יומא my"במסכת eid zeqiit rax`"שכל כלומר  יום, בכל  במקדש 

היו ביום פעמים וארבע (גורל), פייס ידי  על  נעשות היו  שבמקדש העבודות

שנינו שכבר כמו  הדשן , תרומת עבודת של  היה הראשון הפייס להגרלה. מתכנסים
הגזית  בלשכת שנעשה השני  בפייס איפוא, עוסקת, משנתנו  ב). א, (לעיל במסכתנו 

ששנינו מה להקדים יש המשנה ולהבנת המזבח. על האש  מערכות סידור לאחר 
יומא במסכת לכהנים (my)ובארנו אומר הפייסות על הממונה ההגרלה: סדר  בענין

ונוטל אחת; אצבע יוציא אחד כל כלומר הצביעו ! בעיגול: סביבו העומדים
את  למנות מתחיל  הוא שממנו  לסימן  מהם, אחד של מראשו מצנפת הממונה

מאה, כגון הכהנים, ממנין בהרבה הגדול  מסויים במספר נוקב והוא האצבעות,
והולך וסובב מראשו , מצנפתו שנטל כהן  מאותו  האצבעות את למנות ומתחיל 

שהמספר  כהן ואותו  בו, שנקב למספר שמגיע עד  חלילה וחוזר האצבעות את ומונה
בשלוש כהנים עשר שלושה השני הפייס זיכה משנתנו לפי – הזוכה. הוא בו  כלה

כל במשנה, המפורטות העבודות ההגרלה עשרה של  המספר בו  שכלה שהכהן ומר
לפי זכו  לימינו  העומדים הראשונים הכהנים עשר ושנים ראשונה, בעבודה זכה

העבודות. בשאר  הסדר 

äpîîä íäì øîà ללשכת הכהנים שבאו  לאחר  הפייסות, על – ÈÇÈÆÇÀËÆ
eñéôäåהגזית: eàBa,והגרילו –èçBL éî; התמיד קרבן  את – ÀÈÄÄÅ

לפי פייס, בה תיקנו  מקום מכל בזר, כשרה ששחיטה פי  על ואף

הכהנים על היתה וחביבה התמיד  בקרבן היא עבודה (גמרא שתחילת

ברטנורא); ב; כז , øBæ÷יומא  éîשהמקבל מבואר, בגמרא דמו; את – ÄÅ
לפיכך הזריקה, היא הקרבן ועיקר הואיל  אלא הזורקו , הוא הדם את

זורק"; "מי éîéðtäנקט: çaæî ïMãî éîהאפר את מוריד  – ÄÀÇÅÄÀÅÇÇÀÄÄ
שבהיכל; הקטורת מזבח äøBðnäמעל úà ïMãî éî מוציא – ÄÀÇÅÆÇÀÈ

להלן  כמבואר להדלקה, ומתקנו והפסולת, האפר את המנורה מנרות

ט); íéøáà(משנה äìòî éî,התמיד קרבן  של  –Lákì שכן – ÄÇÂÆÅÈÄÇÆÆ

ח ),שנינו  ח, בכבש(שקלים  התמיד אברי את מניחים היו  שהכהנים
שמע, את לקרות הגזית ללשכת ויורדים ולמטה, מחציו המזבח של

שמעלים  האברים ואלו  למזבח; האברים את מעלים היו  מכן  ולאחר 
פייס: אותו של הסדר לפי  ìâøäåאותם Làøäהרגל היינו – ÈÙÀÈÆÆ

ימין; של íéãiäהאחורית ézLe הקדמיות הרגלים היינו –;õ÷òä ÀÅÇÈÇÄÈÙÆ
האליה, עם האחורי  החלק –ìâøäå; שמאל של האחורית –äæçä ÀÈÆÆÆÈÆ

החזה, שומן  –äøbäåהצואר היינו גרה, מעלה שהבהמה מקום – ÀÇÅÈ
והריאה והלב הקנה בו ותלויים הצלעות, b);עם ,c oldl x`eank)

úBðôcä ézLe; והכבד והטחול השדרה עם –íéáøwä הנתונים – ÀÅÇÀÈÇÀÈÇÄ
גביהם על וכרעיים my);בבזך  x`eank)úìqäå,התמיד למנחת – ÀÇÙÆ

íézáçäå עשירית יום בכל מקריב שהיה הגדול, הכהן  מנחת – ÀÇÂÄÄ
בשמן מחבת על  בערב ומחציתה בבוקר מחציתה סולת, (ויקרא האיפה

יג); התמיד .ïéiäåו, לנסכי  –eñéôä,הגרילו –äëfL éî äëæ ÀÇÇÄÅÄÈÈÄÆÈÈ
ההגרלה  של  המספר בו  שכלה דהיינו  הפייס, לו  שעלה מי כלומר –

התמיד, את השוחט הוא למשנה) בהקדמה בארנו שכבר ipyde(כמו 
דמו  את זורק לימינו  hgey,העומד  ipyde wxef oey`xd :`xephxa itle)

zceare li`ed mewn lkn ,mcd zlawl zncew dhigydy it lr s`y
oey`xd dkf jkitl ,xfa dxyk dhigyd ixdy ,dhigyd on dlecb dwixfd

iyilyd ;(dhigya ipyde dwixfa,הפנימי המזבח את iriaxdמדשן
המנורה; את לכבש;iyingdמדשן והרגל  הראש את –iyydמעלה

הידים; והרגל;iriaydשתי  העוקץ –ipinyd;והגרה החזה –iriyzd
הדפנות; שתי  –ixiyrd;הקרביים –xyr cg`d;הסולת את מעלה

xyr mipyd;החביתים את xyrמעלה dyelydeהרי היין . את מעלה

פייס. באותו בעבודות זכו  כהנים עשר ששלושה

izdw - zex`ean zeipyn

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ehw sc zay(ipy meil)

.dnily daizl zetxhvn opi`e
:reqpa idie zyxt oipra `ziixa d`ian `xnbdïðaø eðz̈©¨¨

dxeza xn`p ,`ziixaa(dl i xacna),'äLî øîàiå ïBøàä òBñða éäéå'©§¦¦§©¨¨©Ÿ¤Ÿ¤

,ähîìe äìòîìî úBiðîéñ àeä Ceøa LBãwä dì äNò Bæ äLøẗ¨¨¨¨¨©¨¨¦¨¦¦§©§¨§©¨
,dl zekenqd on dlicadl ick ,dteqae dzligza epiidcøîBì©
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Lákì íéøáà:ìâøäå Làøä,íéãiä ézLe,ìâøäå õ÷òä,úBðôcä ézLe äøbäå äæçä,íéáøwä,úìqäå,íézáçäå, ¥¨¦©¤¤¨Ÿ§¨¤¤§¥©¨©¦¨Ÿ¤§¨¤¤¤¨¤§©¥¨§¥©§¨©§¨©¦§©Ÿ¤§©£¦¦
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b`.eqitde e`ea dpennd mdl xn`:àîåéã 'á ÷øô ùøåôîä ìøåâä àåä .ñééô åìéèä.hgey inúìéçúã ,ñééô äá åð÷ú ,øæá äøùë äèéçùã â"òà
:äðëñ éãéì äá åúàå äìò ééåöðéàì åúà ñééô åìéèé àì éà ,åäì äáéáçå àéä ãéîúä úãåáò.wxef inàéåä ïáø÷ä ø÷éòã íåùîå ,÷øåæä àåä íãä ìá÷î

:äì è÷ð éëäì ä÷éøæin.iniptd gafn oycnäøåðîä ïåùéã ïëå .äì è÷ð ,àéä úøåè÷ ìù äãåáò úìéçú ïåùéãã íåùîå .úøåè÷ øéè÷îä àåä ïùãîäå
:éôè äãåáò ø÷éò íäù íåùî ,àùéøá ÷øåæå èçåù ñééôä øãñá øëãîã àäå .äéä ãéîúä úèéçù íãå÷ ,äøåðîäå éîéðôä çáæî ïåùéãå .ä÷ìãää úìéçú

.uwerd:äéìàä.dfgd:ò÷ø÷ä úà äàåøä [ïîåùä] ìë.dxbde:áìäå ãáëä íò äàéøä äð÷ íéøáåçî åáå ,øàåöä àåä ,äøâ äìòî àåäù íå÷îin dkf
.dkfy,äèéçùä ïî äìåãâ ä÷éøæä úãåáòù éðôî î"î ,íãä úìá÷ì úîãå÷ äèéçùäù ô"òàå .èçåù åì êåîñäå ,íãä úà ÷øåæ ñééôä åì äìòù éî

øéè÷îå éîéðôä çáæî ïùãî éùéìùäå ,äèéçùá åì êåîñä éðùäå ,ä÷éøæá ñééôä åì òéâäù ïåùàøä äëæ êëéôì ,ä÷éøæá ë"àùî øæá äøùë äèéçùäù
,ìâøäå äéìàä åðééäã õ÷åòä éòéáùäå ,íéãéä éúù éùùäå ,ùáëì ìâøäå ùàøä äìòî éùéîçäå ,úåøðä úà ÷éìãîå äøåðîä úà ïùãî éòéáøäå ,úøåè÷ä
ïäë éúéáç øùò íéðùäå .ãéîúä íò äáéø÷ àéäù íéëñð úçðî ìù úìåñä øùò ãçàäå ,íéáø÷ä éøéùòäå ,úåðôã éúù éòéùúäå ,äøâäå äæçä éðéîùäå

:àîåéã 'á ÷øô ùøåôîë ãçà ñééôá íéàöåé íéðäë øùò äùìù åìà ìë .íéëñð ìù ïéé øùò äùìùäå ,ìåãâ

`xephxa yexit

א ה נ ש מ ר ו א ב

שנינו : ב) (ב, יומא my"במסכת eid zeqiit rax`"שכל כלומר  יום, בכל  במקדש 

היו ביום פעמים וארבע (גורל), פייס ידי  על  נעשות היו  שבמקדש העבודות

שנינו שכבר כמו  הדשן , תרומת עבודת של  היה הראשון הפייס להגרלה. מתכנסים
הגזית  בלשכת שנעשה השני  בפייס איפוא, עוסקת, משנתנו  ב). א, (לעיל במסכתנו 

ששנינו מה להקדים יש המשנה ולהבנת המזבח. על האש  מערכות סידור לאחר 
יומא במסכת לכהנים (my)ובארנו אומר הפייסות על הממונה ההגרלה: סדר  בענין

ונוטל אחת; אצבע יוציא אחד כל כלומר הצביעו ! בעיגול: סביבו העומדים
את  למנות מתחיל  הוא שממנו  לסימן  מהם, אחד של מראשו מצנפת הממונה

מאה, כגון הכהנים, ממנין בהרבה הגדול  מסויים במספר נוקב והוא האצבעות,
והולך וסובב מראשו , מצנפתו שנטל כהן  מאותו  האצבעות את למנות ומתחיל 

שהמספר  כהן ואותו  בו, שנקב למספר שמגיע עד  חלילה וחוזר האצבעות את ומונה
בשלוש כהנים עשר שלושה השני הפייס זיכה משנתנו לפי – הזוכה. הוא בו  כלה

כל במשנה, המפורטות העבודות ההגרלה עשרה של  המספר בו  שכלה שהכהן ומר
לפי זכו  לימינו  העומדים הראשונים הכהנים עשר ושנים ראשונה, בעבודה זכה

העבודות. בשאר  הסדר 

äpîîä íäì øîà ללשכת הכהנים שבאו  לאחר  הפייסות, על – ÈÇÈÆÇÀËÆ
eñéôäåהגזית: eàBa,והגרילו –èçBL éî; התמיד קרבן  את – ÀÈÄÄÅ

לפי פייס, בה תיקנו  מקום מכל בזר, כשרה ששחיטה פי  על ואף

הכהנים על היתה וחביבה התמיד  בקרבן היא עבודה (גמרא שתחילת

ברטנורא); ב; כז , øBæ÷יומא  éîשהמקבל מבואר, בגמרא דמו; את – ÄÅ
לפיכך הזריקה, היא הקרבן ועיקר הואיל  אלא הזורקו , הוא הדם את

זורק"; "מי éîéðtäנקט: çaæî ïMãî éîהאפר את מוריד  – ÄÀÇÅÄÀÅÇÇÀÄÄ
שבהיכל; הקטורת מזבח äøBðnäמעל úà ïMãî éî מוציא – ÄÀÇÅÆÇÀÈ

להלן  כמבואר להדלקה, ומתקנו והפסולת, האפר את המנורה מנרות

ט); íéøáà(משנה äìòî éî,התמיד קרבן  של  –Lákì שכן – ÄÇÂÆÅÈÄÇÆÆ

ח ),שנינו  ח, בכבש(שקלים  התמיד אברי את מניחים היו  שהכהנים
שמע, את לקרות הגזית ללשכת ויורדים ולמטה, מחציו המזבח של

שמעלים  האברים ואלו  למזבח; האברים את מעלים היו  מכן  ולאחר 
פייס: אותו של הסדר לפי  ìâøäåאותם Làøäהרגל היינו – ÈÙÀÈÆÆ

ימין; של íéãiäהאחורית ézLe הקדמיות הרגלים היינו –;õ÷òä ÀÅÇÈÇÄÈÙÆ
האליה, עם האחורי  החלק –ìâøäå; שמאל של האחורית –äæçä ÀÈÆÆÆÈÆ

החזה, שומן  –äøbäåהצואר היינו גרה, מעלה שהבהמה מקום – ÀÇÅÈ
והריאה והלב הקנה בו ותלויים הצלעות, b);עם ,c oldl x`eank)

úBðôcä ézLe; והכבד והטחול השדרה עם –íéáøwä הנתונים – ÀÅÇÀÈÇÀÈÇÄ
גביהם על וכרעיים my);בבזך  x`eank)úìqäå,התמיד למנחת – ÀÇÙÆ

íézáçäå עשירית יום בכל מקריב שהיה הגדול, הכהן  מנחת – ÀÇÂÄÄ
בשמן מחבת על  בערב ומחציתה בבוקר מחציתה סולת, (ויקרא האיפה

יג); התמיד .ïéiäåו, לנסכי  –eñéôä,הגרילו –äëfL éî äëæ ÀÇÇÄÅÄÈÈÄÆÈÈ
ההגרלה  של  המספר בו  שכלה דהיינו  הפייס, לו  שעלה מי כלומר –

התמיד, את השוחט הוא למשנה) בהקדמה בארנו שכבר ipyde(כמו 
דמו  את זורק לימינו  hgey,העומד  ipyde wxef oey`xd :`xephxa itle)

zceare li`ed mewn lkn ,mcd zlawl zncew dhigydy it lr s`y
oey`xd dkf jkitl ,xfa dxyk dhigyd ixdy ,dhigyd on dlecb dwixfd

iyilyd ;(dhigya ipyde dwixfa,הפנימי המזבח את iriaxdמדשן
המנורה; את לכבש;iyingdמדשן והרגל  הראש את –iyydמעלה

הידים; והרגל;iriaydשתי  העוקץ –ipinyd;והגרה החזה –iriyzd
הדפנות; שתי  –ixiyrd;הקרביים –xyr cg`d;הסולת את מעלה

xyr mipyd;החביתים את xyrמעלה dyelydeהרי היין . את מעלה

פייס. באותו בעבודות זכו  כהנים עשר ששלושה

izdw - zex`ean zeipyn

dlibn zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ע"ב: כח בלבד:דף משניות השונה בענין לקיש ריש מדברי íúäעוד ïðz פ"א (אבות §©¨¨

àâúa,מי"ג) LnzLàãe,תורה בכתר -óìç.העולם מן יחלוף -Lé÷ì Léø éðz §¦§©¥§¨¨¨¨¨¥¥¨¦
המשנה, úBëìäלבאר äðBML éîa LnzLnä äæמשניות -äøBz ìL døúk, ¤©¦§©¥§¦¤¤£¨¦§¨¤¨

חכמים  תלמידי שימש שלא בלומד:.אף השתמשות בענין נוסף àìeò,מאמר øîàå§¨©¨
ìéðúc ïàîa Léðéà LnzLלעצמוäòaøà משנה ì,סדרי àìåïàîa LnzL ¦§©¥¦¦§©§¨¥©§¨¨§Ÿ¦§©¥§©

éðúîc לאחריםäòaøàהם לקיש ריש ודברי משנה. àäסדרי ék,המעשה כפי - §©§¥©§¨¨¦¨
àçøBàa ìéæà äåä Lé÷ì Léøc ו àiîcל àèî[-בדרך], àî÷øeò,[מים [-שלולית §¥¨¦£¨¨¦§§¨§¨§§¨§©¨

déákøà ,àøáb àeää àúàלקיש déìלריש øáòî à÷å déôúkà.המים את ¨¨©©§¨©§§¥©¦§¥§¨©£¥¥
déì øîàהאם לקיש, déìבתורה.÷úéøריש øîàאכן גברא, אמר ÷àðéø.ההוא ¨©¥¨¦¨©¥§¦¨

גם אתה האם לקיש, ריש אכןמשניו úéðzלו לו, אמר éøãéñת. äòaøà àðéðz ¨¦§¦¨©§¨¨¦§¥
äðLîéøeè äòaøà Cì zìñt ,déì øîà ארבעת . שהם הרים, ארבעה לך חצבת - ¦§¨¨©¥§©§§¨©§¨¨¥

Lé÷ìהסדרים, øa zðòèå[אותי להשתמש Ctúkà[כלומר רוצה אינני [בתמיה], §©©§§©¨¦©¦§¥
אלא אתéãLבך, déì[-השלך] øîà .àiîa àLé÷ì øa כן פי על אף אדם, אותו §¥©¨¦¨§©¨¨©¥

ïðéòîLàc éì àçéðשאשמש -.øîì,לקיש ריש לו àäאמר épéî øBîb ,éëä éà ¦¨¦§©§§¦¨§©¦¨¦§¦¦¨
àúlî זה הלכה דבר ממני למד -,ø øîàceøéîçä ïä ìàøNé úBða ,àøéæ éa ¦§¨§¨©©¦¥¨§¦§¨¥¥¤§¦

íéi÷ð äòáL åéìò úBáLBé ,ìcøçk íc útéè úBàBø eléôàL ,ïîöò ìò©©§¨¤£¦¦©¨§©§¨§¨¨¦§¨§¦¦
רצופים. ימים שלשה שראתה גדולה' 'זבה טומאת כדין

הלכות: השונה במעלת ברייתא הגמרא מביאה הלכות, השונה חכם בהספד שעסקו אגב

eäiìà éác àðz הנביא,,úBëìä äðBMä ìk למשה והלכה וברייתא משנה שהם ¨¨§¥¥¦¨¨©¤£¨
øîàpL,מסיני  ,àaä íìBò ïa àeäL Bì çèáeî(ו ג Bì',(חבקוק íìBò úBëéìä' §¨¤¤¨©¨¤¤¡©£¦¨

,'úBëìä' àlà 'úBëéìä' éø÷z ìà בן שהוא לו", "עולם הלכות שהשונה כלומר ©¦§¥£¦¤¨£¨
הבא. עולם

ïðaø eðzúnä úàöBäì äøBz ãeîìz ïéìháî לקבורה,älkä úñðëäìe מבית ¨©¨¨§©§¦©§¨§¨©©¥§©§¨©©©¨
לחופתה. ãeîìzאביה ìháî äéäL ,éàòìéà éaøa äãeäé éaø ìò åéìò eøîà̈§¨¨©©¦§¨§©¦¦§©¤¨¨§©¥©§

,älkä úñðëäìe únä úàöBäì äøBz לו היה ולא אומנותו תורתו שהיתה ואף ¨§¨©©¥§©§¨©©©¨
אחר  .עסק

המת: בהוצאת זה דין מגבילה íLהברייתא ïéàLa ,íéøeîà íéøác äna אנשים ©¤§¨¦£¦§¤¥¨
כדי המת ìáàללוות ,BkøBö ìkאםänëå .ïéìháî ïéà ,BkøBö ìk íL Lé ¨§£¨¥¨¨§¥§©§¦§©¨

הם éôìàאנשים øñéøz ,áøc déîMî àéðéà øa ìàeîL áø øîà ,BkøBö ìk̈§¨©©§¥©¦§¨¦§¥§©§¥¨©§¥
éøáb,ללוותו שיבואו איש אלף עשר שנים -åעודéøetéL éôìà àzéL ששת - ©§¥§¦¨©§¥¦¥

לכבדו. שיבואו שמכריזים אנשים eäéépéîeאלפים ,éøáb éôìà øñéøz ,dì éøîàå§¨§¥¨§¥¨©§¥©§¥¦©§
ומתוכם -,éøetéL éôìà àzéL אלפים ששת ועוד שילווהו, אלפים ששת כלומר ¦¨©§¥¦¥

שיכריזו.

צורכו: כל הוא כמה נוספות ïBâkשיטות ,øîà àìeòעד אנשים הרבה שם éøábשיהיו éöééçc אנשים מחיצת שתהיה - ¨¨©§§¨§¥©§¥
àìeaàî[העיר àøëéñ[-שער ãò.לו סופדים ששם הקברות], dúðéúðk[-בית ,øîà úLL áø,בסיני תורה ðשל Ckdúìéè ¥©¨©¦§¨©¥¤¨©¦§¦¨¨¨§¦¨¨

בטל  תלמודו שבכך חכם תלמיד פטירת והיינו העולם, dúðéúp,מן äîהיתה,àBaéø íéMLa dúìéèð óà ,àBaéø íéMLa ©§¦¨¨§¦¦¦©§¦¨¨§¦¦¦
ו  ללוותו. תורה לבטל צריך זה מנין שיש éø÷cועד ïàîì éléî éðäמקראéðúå לעצמו éðúîc,משניות ïàîì ìáà לאחרים, ¨¥¦¥§©§¨¥§¨¥£¨§©§©§¥
àøeòéL déì úéì.מבטלים אופן בכל אלא ללוותו, תורה לבטל יש כמה עד ¥¥¦¨

i"yx

àâúáÐ.dxez xzkóìçÐxar
.mlerd onàéîã àî÷øåò=

.oiqpekn min ly zilely
äéðéòîùàãÐ.ipec`l yny`y

ïîöò ìò åøéîçäùÐ
dray dkixv oi` `ziixe`cnc
mini dyely d`exd `l` miiwp
oiay mei xyr cg` jeza mitevx
Ð dzcp zlgza la` ,dcpl dcp
dwqte dray lk dz`x elit`

axrlÐode .dlila zlaeh
lkd oi`y itl ,onvr lr exingd
od izni` dzcp gzta mi`iwa
oiay mini xyr cg`a zecner
exingi `l :xn`z m`e .dcpl dcp
aizkck ,oitevx dylya `l`
"dzcp zr `la miax mini"

(eh `xwie)Ðmc zii`xy minrt
on miiwp drayl dzwiwfn dcp
xetql dligzd ?cvik .dxezd
daf dzidy xg`l miiwp dray
,miiwp dray dxtqe ,dxenb

lcxgk elit` dz`x iriayaeÐ
xetqle xefgl dkixve ,lkd dxzq
dz`x `ny :inp i` .miiwp dray
dz`x meide ,drci `le mini ipy
mini dyly edl eedc ,drcie
lre ,miiwp dray dkixve ,oitevx

.exingd okäìë úñðëäìÐ
.dzteg zial dia` zian dzeell
àøëéñì àìåáàî éøáâ éöééçã ïåâë

Ðcr xird xryn miyp` zvign
eze` oicteqy mewn ,zexawd zia

.myäúðéúðëÐ.dxez ly

הרי יושב הוא בעיר הקודש ירושלים ת"ו אשר מעלה נוספת בקדושתה, ומזה תוצאה מובנת, שגם בקדושת האדם צריכה להיות 
הוספה.

ממכתב א דראש חודש תמוז, תשי"ח



xcde"ריד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ciw sc zay(oey`x meil)

ì ïéépîäøBzä ïî íéãâa éepLztlgday aezkd on epcnl oipn ± ¦©¦§¦§¨¦¦©¨
,d"awd iptl ceak jxc yi micbaøîàpL(c e `xwie)odkd iabl ¤¤¡©

ztixyn x`ypd xt`d `edy ,oycd z` gafnd lrn `ivend
,zepaxwdíéøçà íéãâa Láìå åéãâa úà èLôe'oWCd z` `ivFde ¨©¤§¨¨§¨©§¨¦£¥¦§¦¤©¤¤

`idy ,oycd z`ved iptly ,'xFdh mFwn l` dpgOl uEgn l ¤̀¦©©£¤¤¨¨
yealle eicba z` silgdl odkd jixv ,daeyg dcear dpi`
zeceard z` caer `ed mday micbadn mizegt micba
`yepy xt`dn miaeygd micbad eklklzi `ly ick ,zeaeygd

.dpgnl uegn l`ìàòîLé éaø éác àðúådf weqt zyxca epipye ± §¨¨§¥©¦¦§¨¥
df oicay ,l`rnyi iax ly eyxcn ziaaEãnéìjze` dcnil ± ¦¤§

d,õøà Cøc äøBz,eax itlk car bdepy jxck odkd bdpiy ¨¤¤¤¤
mze`yL íéãâacardñBk ïäa âBæîé ìà ,Baøì äøéã÷ ïäa ìMéa §¨¦¤¦¥¨¤§¥¨§©©¦§¨¤

,Baøìbefniy ceak jxc df oi`e ,leyiadn miklkeln md ixdy §©
oycd z` `ivend odkd jk ,el` micbaa yeal `edyk eaxl qek
dyri `le ,mizegt micba yalie okl mcew eicba z` silgi
jeqipe zepaxw ly dxhwd oebk ,dizye dlik`l zenecd zecear

a ,oiid.oycd z` mda `ivedy micba
:mkg cinlz ly eicba oipra `xnin d`ian `xnbdàéiç éaø øîà̈©©¦¦¨

íéìòðîa àöiL íëç ãéîìúì àeä éàðb ,ïðçBé éaø øîà àaà øa©©¨¨©©¦¨¨§©§©§¦¨¨¤¥¥§¦§¨¦
÷eMì íéàleèîäici lr epweze erxwpy miilrpa aegxl `viy ± ©§¨¦©

.i`lh
:`xnbd dywnàäå[ixde-]÷éôð àðéðç øa àçà éaø`vei did ± §¨©¦£¨©£¦¨¨¦

:`xnbd zvxzn .i`lha mze` epwzy miilrpa aegxléaø øîà̈©©¦
,ïîçð áøc déøa àçàcinlzl `ed i`pby `iig iax xn`y dn £¨§¥§©©§¨

zpweznd lrpa wx df ixd ,mkg,éàìè áb ìò éàìèadrxwpy ¦§©©©§©
,oey`xd i`lhd iab lr sqep i`lha dze` epwze zg` mrtn xzei
,cg` i`lh wx oda yiy miilrpa `vi `pipg xa `g` iax eli`e

.i`pb oi` dfae
:df oipra ztqep `xninìk ,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîàå§¨©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨¨

ááø àöîpL íëç ãéîìzalg e` oney ly mzk -áéiç ,Bãâa ìò ©§¦¨¨¤¦§¨§¨©¦§©¨
,äúéî.ezxez ceakl oebde aeyg zeidl jixv mkg cinlzy oeikn ¦¨

dnn z`f cnleøîàpL(el g ilyn),dxezd i`pey lréàðNî ìk' ¤¤¡©¨§©§©
,'úåî eáäà,eyxce,'éàéðNî' àlà 'éàðNî' éø÷z ìàxnelk ¨£¨¤©¦§¥§©§©¤¨©§¦©

z` `ipyny ina `l` ,mnvr dxezd i`peya wqer epi` weqtdy
`ed ixd ecba lr aax `vnpy mkg cinlze ,mixg` lr dxezd
,dxezd z` odilr `ipyne zeixad ipira envr z` qi`nn
miqe`n mdy dxezd icnell mdl ie` ,zexne` zeixady

.dzin aiigzn `ede ,mipebne
,øîà àðéáø`l` ,ecba lr 'aax' opgei iax ly `xnina xn`p `l ©¦¨¨©

,øîzéà 'ãáø'zaky d`vnpy mkg cinlzy ,rxf zaky epiidc ¤¤¦§©
.dzin aiig ecbaa rxféâéìt àìå,`piaxe `iig iax ewlgp `le ± §Ÿ§¦¦

`l`àîéìâa àäelit` `vniy xeq`y `iig iax xn`y dn ± ¨¦§¦¨
eli`e ,oeilrd cbaa xaecn ,aaxàLeáìa àä`piax xn`y dn ± ¨¦§¨

oezgzd cbaay ,oezgzd cbaa xaecn ,'cax' ea `vniy xeq`y
epi` aax wx ea `vnp m` la` ,dzin aiig rxf zaky `vnp m`

.dzin aiig
opgei iax mya `iig iax xn`y ztqep `xnin d`ian `xnbd

:dfl dnecaáéúëc éàî ,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîàå- §¨©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨©¦§¦
aezkd xe`ia dn(b b diryi)'d xn`Ie'eäéòLé écáò Cìä øLàk ©Ÿ¤©£¤¨©©§¦§©§¨

óçéå íBøòlrn wyd gztl ediryi z` deiv 'dy ,'mipW WlW ¨§¨¥¨Ÿ¨¦
ztenle ze`l ,sgie mexr zklle eilbx lrn eilrp uelgle eipzn
zelb z`e mixvn iay z` bdpi xey` jlny ,yek lre mixvn lr

yekzrcd lr dlri ike ,dywe ,mitgie minexr mipwfe mixrp
.mipy yly jyn ynn sgie mexr ediryi jldy

,milk ly dxdhe d`neh ipica zwqerd dpyn d`ian `xnbd
minkg icinlzy ,lirl xkfedy oecpd oirn epipy dteqae

:mdicba lr micitwníúä ïðzze`eewn zkqna(e"n-d"n h"t)iabl §©¨¨
,exdhl ick ilk ly dliahòcønä ìò ááøly mzk `vnp m` - §¨©©©§¥©

lr migipny xk oink `idy ,xeng ly zrcxn lr alg e` oney

df ixd ,enngl ick xengdõöBçdzid m`y ,dliah oiprl ¥
dl dzlr `l ,dxdhl ick dewna deliahde d`nh zrcxnd
citwdl jxcdy meyn ,c`n ohw `ed aaxd eze` elit`e ,dliah

.dliaha uveg eilr micitwny xac lke ,dfk aax lrïBòîL ïaø©¨¦§
,øîBà ìàéìîb ïa,dliaha uvg epi` rcxnd lr aaxãòdidiy ¤©§¦¥¥©
lecb aaxd eze`k`xwpd rahn,é÷ìèéàä øqéàdrax`k eagxy §¦¨¨¦©§¦

citwdl jxcd oi` df xeriyn ohw `edy aax la` ,dxery ixbxb
.uveg epi`e eilråaax `vnp m`,íéãâaä ìòmzkd eze` m` §©©§¨¦

wx d`xpãçà ãvî,cbad ly,õöBç Bðéàjxcd oi`y meyn ¦©¤¨¥¥
cbaa rlapy cr ax jelkld did m` la` ,dfk mzk lr citwdl

d`xp mzkdeéðMîdïéããö,cbad ly,õöBçlr micitwny iptn ¦§¥§¨¦¥
.dfk mzkóà ,ìàòîLé éaø íeMî øîBà äãeäé éaø`edy mzkãvî ©¦§¨¥¦©¦¦§¨¥©¦©

ãçà,cala,õöBç.dfk mzk lr s` citwdl jxcdy ¤¨¥
:`xnbd zwtzqn,àðéðç éaøî Lé÷ì ïa ïBòîL éaø dépéî àòa§¨¦¥©¦¦§¤¨¦¥©¦£¦¨

elit` uveg cbaa aaxy l`rnyi iax mya dcedi iax zrcl
d lr aaxy epipyy dn ok m` ,cg` cvnúòcøî`ed m`d ,uveg ©§©©

`edyk elit` uvegãçà ãvî,cba iabl enkBàcr uveg epi`y ¦©¤¨
didiy,ïéããö éðMîjk lk citwdl jxcd oi` zrcxnay meyn ¦§¥§¨¦

.cbaa enk
:`xnbd daiyndéì øîàjzl`yl daeyz ,`pipg iaxàì Bæ ¨©¥Ÿ

,ézòîLla`da àöBikdfl dnecd xac ±,ézòîLheytl lkeze ¨©§¦©¥¨¨©§¦
.jzl`yl mb o`knïðúc,dpynd dze` jyndaéñBé éaølr wleg ¦§©©¦¥

`ede ,l`rnyi iax mya dcedi iax xn`y dnøîBàiax mya ¥
cbaa `l` ,dey mpic micbad lk `l ,l`rnyiïéàpa ìL± ¤©¨¦

aax elit` ,minkg icinlzãçà ãvîicinlzy oeikn ,uveg ¦©¤¨
,dfk mzka s` mdicba lr micitwn minkgåcbaa eli`øea ìL §¤

aax wx ,ux`d mr -ïéããö éðMîjk lk citwn epi`y oeik ,uveg ¦§¥§¨¦
cbaa ixdy ,zrcxn iabl wtqd z` heytl yi df itle .eyeal lr

,miccv ipyn aax wx uveg ux`d mr lyúòcøî àäz àìå§Ÿ§¥©§©©
,õøàä íò ìL Bãâaî äáeLçaax wx uveg zrcxna mb ok m`e £¨¦¦§¤©¨¨¤

.miccv ipyn
:dpyna iqei iax ixac z` x`al zxfeg `xnbdéàîxe`ia dn ± ©

oeyld'ïéàpa'.iqei iax xn`y,íéîëç éãéîìz elà ,ïðçBé éaø øîà ©¨¦¨©©¦¨¨¥©§¦¥£¨¦
a ïé÷ñBòL`idy dxez.ïäéîé ìk íìBò ìL Bðéðá ¤§¦§¦§¨¤¨¨§¥¤

oipra opgei iax xn`y zetqep zexnin dnk d`ian `xnbd
:minkg icinlzBì ïéøéæçnL íëç ãéîìz eäæéà ,ïðçBé éaø øîàå§¨©©¦¨¨¥¤©§¦¨¨¤©£¦¦

,ïéòä úeòéáèa äãéáàdxikn ip` ef dcia`' xne` m`y xnelk £¥¨¦§¦¨©¦
,oniq da ozep epi`y s` dze` el mixifgn ,'`id ilyeãét÷nä äæ¤©©§¦

,BëôBäì B÷eìç ìòeze` jted `ed ixd ,jetd eze` yal m`y ©£§§
itlk welgd ixn`e zepebnd zexitzd e`xi `ly ick ,dxfga

.ueg
ñðøt BúBà ïépînL íëç ãéîìz eäæéà ,ïðçBé éaø øîàå[bidpn-]ìò §¨©©¦¨¨¥¤©§¦¨¨¤§©¦©§¨©

äæ ,øeaéväiníB÷î ìëa äëìä øác BúBà ïéìàBML,q"yay oipre ©¦¤¤£¦§©£¨¨§¨¨
øîBàå,dkldd z`eléôàådkld xac eze` mil`ey m`úëqîa §¥©£¦§©¤¤
,älk,aiydl rcei ,dcnell libx xeaivd oi`y `ziixa `idy ©¨
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z` jlede dpen my `pzde ,'ycwna zeriwz zg`e mixyrn
my epipye .meid zcear xcq lr mei lka mirwez eidy zeriwzd

,zeriwz yy cer mdilr etiqed zay axrayìLLick zeriwz ¨Ÿ
äëàìnî íòä úà ìéèáäìewiqtiy mrd z` xidfdl ± §©§¦¤¨¨¦§¨¨

e ,mzk`lnnìLLick zeriwzìBçì LãB÷ ïéa ìécáäìricedl ± ¨Ÿ§©§¦¥¤§
mrhy gxken ,ycwna eid el` zeriwz mby jkne .meid ycwy
mpi`y myn gken ixde ,mipdkl xkid `diy ick did zeriwzd

.mifixf
:iy` ax uxznééaà øîàãk`neia iia` uxizy epivny itk ±(:fl) ¦§¨©©©¥

dpyna xen`d z`(`"r my)zyxap dzyr dklnd iplidy
zia ly lkidd gzt lr deab mewna dzgipde adf ly [dxepn-]
on xe` ivevip mi`vei eid dngd zgixf zryae ,ycwnd
.zixgy ly rny z`ixw onf ribdy erci jk jezne ,zyxapd
mi`xew mpi` ycwna micaerd mipdkd ixdy my `xnba eywde
mcew dzexwl minicwn `l` ,dngd zgixf onfa rny z`ixw
uxiz jk lre .yi`l zyxapd dlired `l ok m`e ,meid zlgzd

dlired zyxapdy ,iia`ìíéìLeøéác ànò øàLmrd x`y xear ± ¦§¨©¨§¦¨©¦
,ycwnd icaern mpi`e lltzdl dxfrl mi`ad milyexiay

.rny z`ixw onf ribdy mricedlì ,énð àëäànò øàL ¨¨©¦¦§¨©¨
íéìLeøéácycwnd ziaa zay axra erwzy zeriwzd ,ok enke ± §¦¨©¦

mipdkd ixdy ,daixw zaydy mipdkd z` xidfdl ick eid `l
.milyexiay mrd x`y z` xidfdl `l` ,md mifixf

xeq`y dn lky `ed llkdy it lr s`y x`eai `ibeqd jynda
meia mb ezeyrl xeq` ,opaxcn oiae dxezd on oia zaya ezeyrl
dgpnd zryn xetik meia minkg exizd mewn lkn ,xetik

zewxid ly milrd z` cixtdl xnelk ,'wxi zaipw' dlrnle
lr s` ,cin axra mixzen eidiy ick mdly glwd on miyelzd
.opaxcn xeq`d xac `ede legl xetik mein jka oikn `edy it
`id m` oia ,lirl d`aedy `ziixad lr `xnbd dywn ,jk jezn
dywn .`aiwr iax zhiyk e` l`rnyi iax zhiyk diepy

:`xnbdò÷úéìå,zay axra lgd mixetikd meia erwziy ±ék §¦§©¦
c éòcéìc éëéääìòîìe äçðnä ïî ÷øé úáéð÷a éøLerciy ick - ¥¦§¦§¦§¨¦¦§¦©¨¨¦©¦§¨§©§¨

,dlrnle dgpnd zryny oiprl zayn `ed lw mixetikd meiy
miglwd on milrd z` cixtdle miyelz zewxi ea jezgl xzen
s` ok zeyrl exizde] mevd i`vena mlyal mipken eidiy ick
,'ytp znbr' meyn ,legl mixetikd mein oikn `edy it lr
`ed ixd ,lke` epi`e lke`a wqrzne d`ex `edyky itl ,xnelk
exizd `l zaya eli`e .[mixetikd meia iepir envr lr siqen

.leg mei jxevl zewxi oikdl
:`xnbd zvxzn,óñBé áø øîàjk meyn mirwez oi`ïéàL éôì ¨©©¥§¦¤¥

ïéçBcmeyn dxeq`d xtey zriwz mixizn -øézäì ,úeáLm` - ¦§§©¦
,mixetikd meia wxi zaipw xzid ricedl wx `id driwzd zpeek
ick `l j` ,xeqi` iptn xidfdl ick `l` ef zeay exizd `ly

.xzid ricedl
:sqep uexiz zvxzn `xnbdúeáL ,øîà éãéà áøc déøa àLéL áøå§©¦¨§¥§©¦¦¨©§

eøézä äáBø÷xeqi` driwza yiy it lr s` rewzl exizdy dn - §¨¦¦
la` ,daexw zlrez jka yi m` wx `ed zeayàì ä÷Bçø úeáL§§¨Ÿ

eøézäm` zeay xeqi` lr xearle rewzl exizd `l j` - ¦¦
ly zeayd z` zegcl ozip ok` ,xnelk .dwegx jka zlrezd
xzida zlrez yiy ote`a wx la` ,xzid ricedl ick s` driwz
zeay exizd `l ,zay axra lgy mixetik meia la` .aexw onfl
da dxzed `l ef dpya oky ,aexw onfl zlrez da oi`y itl ,ef

`e ,mlyal elkei `le zaya `ed mevd i`ven ixdy ,wxi zaipwoi
legiyk zexg` mipya wxi zaipw xzid ricedl `l` zlrez da

.lega xetik mei i`ven
:`yiy ax lr dywn `xnbdeøézä äáBø÷ úeáLemixizn ike ± §§¨¦¦

,xzid ricedl ick wx `ed m` s` aexw jxev liaya zeayïðúäå§¨§©
oilega(:ek),ïéò÷Bz úaL áøò úBéäì ìçL áBè íBélihadl ick ea ¤¨¦§¤¤©¨§¦

oebk ,zaya zexeq`e aeh meia zexzend zek`lnd on mrd z`
oial dlwd aeh mei zyecw oia licadl icke ,ytp lke` zk`ln

.dxengd zay zyecwïéìécáî àìå`edy df aeh mei i`venae ± §Ÿ©§¦¦
x`ya enk qekd lr `le dlitza `l dlcad ea miyer oi` ,zay
ycewnd mei z`ivia `l` dlcad epwiz `ly itl ,aeh mei i`ven
mei zqipke dlw ezyecwy mei z`ivia `le ,qpkpd meidn xzei
lg m`e .zay dqpkpe aeh mei `viy o`k oebk ,dxeng ezyecwy

a aeh meiïéìécáî ,úaL éàöBîoiae ziaxr zlitza oia mixne` ± ¨¥©¨©§¦¦
ezyecwy mei `vi ixdy ,'ycewl ycew oia licand' qekd lr

,dlw ezyecwy mei qpkpe dxengïéò÷Bz àìåaxr `idy ef zaya §Ÿ§¦
eyr `le ,qpkpd aeh mein dxeng z`veid zaydy itl ,aeh mei
`yiy ax ixack m`e .aeh meia dxeq`d dk`ln mey zaya
onfl jxvpd xac ricedl ick rewzl exizdy ici` axc dixa

,dyw ,xzid ricedl d`a ef driwz m` s` aexwò÷úéì ,éànàå± §©©¦§©
,zay i`vena lgd aeh meia ,dkiygyn erwziyéòcéìc éëéä ék¦¥¦§¦§¦

øzìàì äèéçLa éøLcerciy ick ±qpkpyk cin hegyl xzeny §¨¦¦§¦¨§©§©
dwiqn .dnvr ef zay i`ven liaya aexw jxev edfy ,aeh mei

:`xnbdóñBé áøãk àzøåeçî àlà`ed oekpd uexizd i`ce `l` ± ¤¨§©©§¨¦§©¥
,xzid ricedl liaya aeh meia mirwez oi`y ,sqei ax ly evexiz

.aexw `ed m` elit`
meia wxi zaipw xzid ricedl driwz lr oecip lirl `aedy ab`
mixetikd meia mb daipwd dxzed m` `xnbd dpc ,mixetikd

:zaya lgydì éøîàå ,àðeä áø øîà àøéæ éaø øîàmixne` yie ± ¨©©¦¥¨¨©©¨§¨§¦¨
yøîàz`f,àðeä áø øîà àaà éaølgd mixetik meiay s` lr ¨©©¦©¨¨©©¨
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ריז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ciw sc zay(oey`x meil)

ìááa àðéåä ékux`l izilry iptl ,laaa dxez cnel iziidyk ± ¦£¦¨§¨¤
,l`xyiéøîà äåä,xne` iziid -àä[dn-]àéðúc,`ziixaaíBé £¨¨§¦¨§©§¨

úBéäì ìçL íéøetékäaïéò÷Bz eéä àì úaL áøòzeriwz yy ea ©¦¦¤¨¦§¤¤©¨Ÿ¨§¦
,mrhde .zayd zqipkl jenq zay axr lk mirwez eidy enk
,mzk`lnn ewqtiy mrd z` xidfdl md zeriwzdy iptn
ezyecw dey mixetikd mei eli`e ,ycwl leg oia licadle

.zayk dk`ln lka `ed xeq` oky zayd zyecwlúaL éàöBîáe§¨¥©¨
ïéìécáî eéä àìi`vena zeidl mixetikd mei lg m` df mrhne ± Ÿ¨©§¦¦

enk mixetikd mei lil ly ziaxr zlitza milican oi` ,zay
xne` iziide .zay i`vena lgd aeh mei x`ya milicany

ef `ziiixay,àéä ìkä éøácxnel izrc lr dzlr `l ,xnelk ¦§¥©Ÿ¦
.epzpyna `aiwr iaxe l`rnyi iax ly zwelgna dielz `idy

j`íúäì àð÷éìñ ék,l`xyi ux`l izilr xy`k -déúéçkLà ¦§¦§¨§¨¨©§©¦¥
[iz`vn-]øîà÷å áéúéc éæt ïa ïBòîL éaøc déøa äãeäéìayiy - ¦¨§¥§©¦¦§¤¨¦§¨¦§¨¨©

zhiya `ziixady xn`eàáé÷ò éaøcalaàéäxaeqd ,diepy ©¦£¦¨¦
oi`y `vnpe ,mixetikd meia miaixw oi` zay ialgy epzpyna
mirwez oi`e ,mzyecwa md miey `l` zayn lw mixetikd mei

.epnn xengd meil lw mei oia `l`ìàòîLé éaø éàc,`idïåék §¦©¦¦§¨¥¥¨
øîàcy,íéøetékä íBéa ïéáéø÷ úaL éáìçdxeng zaydy `vnpe §¨©¤§¥©¨§¥¦§©¦¦

,mixetikd meinò÷úéìxidfdl zay axra lgd mixetikd meia ¦§©
,mixetikd mei ialg z` daexwd zaya eaixwi `ly mipdkd z`

íéøetékä íBéa ïéáéø÷ úaL éáìçc éòãé éåäéìc éëéä ékici lre ± ¦¥¦§¤¡¦¨§¦§¤§¥©¨§¥¦§©¦¦
.zayn lw xzei `ed mixetikd meiy mipdkd erci ef driwz
`le zay i`vena mixetikd mei legiyk zxg` dpya jk jezne
meiy epiai ,mixetikd mei zqipkl jenqa zaya f` erwzi

.zayd ialg z` ea aixwdl xzene lw xzei `ed mixetikd
:wlege `xif iax miiqnàðà déì àðéîàåel izxn` ip` j` ± ©£¦¨¥£¨

z` cinrdl xyt`y [ift oa oerny iaxc dixa dcedil-]
y itl ,l`rnyi iaxk mb `ziixadïä ïéæéøæ íéðäkmd mi`iwa ± Ÿ£¦§¦¦¥

xeq`d lr mxidfdl driwz mikixv mpi`e ,zekldd ihxt lka
.xg` meia xzene cg` meia
:`xif iax lr dywn `xnbdàcñç áøc déøa àLéL÷ øî déì øîà̈©¥©§¦¨§¥§©¦§¨

ïðéøîà éî ,éMà áøìy ok mixne` ike ±ïä ïéæéøæ íéðäkjixv oi`e §©©¦¦¨§¦©Ÿ£¦§¦¦¥
,mxidfdl rewzlïðúäådkeq zkqna dpyna(:bp)oizget oi`' , §¨§©

z` jlede dpen my `pzde ,'ycwna zeriwz zg`e mixyrn
my epipye .meid zcear xcq lr mei lka mirwez eidy zeriwzd

,zeriwz yy cer mdilr etiqed zay axrayìLLick zeriwz ¨Ÿ
äëàìnî íòä úà ìéèáäìewiqtiy mrd z` xidfdl ± §©§¦¤¨¨¦§¨¨

e ,mzk`lnnìLLick zeriwzìBçì LãB÷ ïéa ìécáäìricedl ± ¨Ÿ§©§¦¥¤§
mrhy gxken ,ycwna eid el` zeriwz mby jkne .meid ycwy
mpi`y myn gken ixde ,mipdkl xkid `diy ick did zeriwzd

.mifixf
:iy` ax uxznééaà øîàãk`neia iia` uxizy epivny itk ±(:fl) ¦§¨©©©¥

dpyna xen`d z`(`"r my)zyxap dzyr dklnd iplidy
zia ly lkidd gzt lr deab mewna dzgipde adf ly [dxepn-]
on xe` ivevip mi`vei eid dngd zgixf zryae ,ycwnd
.zixgy ly rny z`ixw onf ribdy erci jk jezne ,zyxapd
mi`xew mpi` ycwna micaerd mipdkd ixdy my `xnba eywde
mcew dzexwl minicwn `l` ,dngd zgixf onfa rny z`ixw
uxiz jk lre .yi`l zyxapd dlired `l ok m`e ,meid zlgzd

dlired zyxapdy ,iia`ìíéìLeøéác ànò øàLmrd x`y xear ± ¦§¨©¨§¦¨©¦
,ycwnd icaern mpi`e lltzdl dxfrl mi`ad milyexiay

.rny z`ixw onf ribdy mricedlì ,énð àëäànò øàL ¨¨©¦¦§¨©¨
íéìLeøéácycwnd ziaa zay axra erwzy zeriwzd ,ok enke ± §¦¨©¦

mipdkd ixdy ,daixw zaydy mipdkd z` xidfdl ick eid `l
.milyexiay mrd x`y z` xidfdl `l` ,md mifixf

xeq`y dn lky `ed llkdy it lr s`y x`eai `ibeqd jynda
meia mb ezeyrl xeq` ,opaxcn oiae dxezd on oia zaya ezeyrl
dgpnd zryn xetik meia minkg exizd mewn lkn ,xetik

zewxid ly milrd z` cixtdl xnelk ,'wxi zaipw' dlrnle
lr s` ,cin axra mixzen eidiy ick mdly glwd on miyelzd
.opaxcn xeq`d xac `ede legl xetik mein jka oikn `edy it
`id m` oia ,lirl d`aedy `ziixad lr `xnbd dywn ,jk jezn
dywn .`aiwr iax zhiyk e` l`rnyi iax zhiyk diepy

:`xnbdò÷úéìå,zay axra lgd mixetikd meia erwziy ±ék §¦§©¦
c éòcéìc éëéääìòîìe äçðnä ïî ÷øé úáéð÷a éøLerciy ick - ¥¦§¦§¦§¨¦¦§¦©¨¨¦©¦§¨§©§¨

,dlrnle dgpnd zryny oiprl zayn `ed lw mixetikd meiy
miglwd on milrd z` cixtdle miyelz zewxi ea jezgl xzen
s` ok zeyrl exizde] mevd i`vena mlyal mipken eidiy ick
,'ytp znbr' meyn ,legl mixetikd mein oikn `edy it lr
`ed ixd ,lke` epi`e lke`a wqrzne d`ex `edyky itl ,xnelk
exizd `l zaya eli`e .[mixetikd meia iepir envr lr siqen

.leg mei jxevl zewxi oikdl
:`xnbd zvxzn,óñBé áø øîàjk meyn mirwez oi`ïéàL éôì ¨©©¥§¦¤¥

ïéçBcmeyn dxeq`d xtey zriwz mixizn -øézäì ,úeáLm` - ¦§§©¦
,mixetikd meia wxi zaipw xzid ricedl wx `id driwzd zpeek
ick `l j` ,xeqi` iptn xidfdl ick `l` ef zeay exizd `ly

.xzid ricedl
:sqep uexiz zvxzn `xnbdúeáL ,øîà éãéà áøc déøa àLéL áøå§©¦¨§¥§©¦¦¨©§

eøézä äáBø÷xeqi` driwza yiy it lr s` rewzl exizdy dn - §¨¦¦
la` ,daexw zlrez jka yi m` wx `ed zeayàì ä÷Bçø úeáL§§¨Ÿ

eøézäm` zeay xeqi` lr xearle rewzl exizd `l j` - ¦¦
ly zeayd z` zegcl ozip ok` ,xnelk .dwegx jka zlrezd
xzida zlrez yiy ote`a wx la` ,xzid ricedl ick s` driwz
zeay exizd `l ,zay axra lgy mixetik meia la` .aexw onfl
da dxzed `l ef dpya oky ,aexw onfl zlrez da oi`y itl ,ef

`e ,mlyal elkei `le zaya `ed mevd i`ven ixdy ,wxi zaipwoi
legiyk zexg` mipya wxi zaipw xzid ricedl `l` zlrez da

.lega xetik mei i`ven
:`yiy ax lr dywn `xnbdeøézä äáBø÷ úeáLemixizn ike ± §§¨¦¦

,xzid ricedl ick wx `ed m` s` aexw jxev liaya zeayïðúäå§¨§©
oilega(:ek),ïéò÷Bz úaL áøò úBéäì ìçL áBè íBélihadl ick ea ¤¨¦§¤¤©¨§¦

oebk ,zaya zexeq`e aeh meia zexzend zek`lnd on mrd z`
oial dlwd aeh mei zyecw oia licadl icke ,ytp lke` zk`ln

.dxengd zay zyecwïéìécáî àìå`edy df aeh mei i`venae ± §Ÿ©§¦¦
x`ya enk qekd lr `le dlitza `l dlcad ea miyer oi` ,zay
ycewnd mei z`ivia `l` dlcad epwiz `ly itl ,aeh mei i`ven
mei zqipke dlw ezyecwy mei z`ivia `le ,qpkpd meidn xzei
lg m`e .zay dqpkpe aeh mei `viy o`k oebk ,dxeng ezyecwy

a aeh meiïéìécáî ,úaL éàöBîoiae ziaxr zlitza oia mixne` ± ¨¥©¨©§¦¦
ezyecwy mei `vi ixdy ,'ycewl ycew oia licand' qekd lr

,dlw ezyecwy mei qpkpe dxengïéò÷Bz àìåaxr `idy ef zaya §Ÿ§¦
eyr `le ,qpkpd aeh mein dxeng z`veid zaydy itl ,aeh mei
`yiy ax ixack m`e .aeh meia dxeq`d dk`ln mey zaya
onfl jxvpd xac ricedl ick rewzl exizdy ici` axc dixa

,dyw ,xzid ricedl d`a ef driwz m` s` aexwò÷úéì ,éànàå± §©©¦§©
,zay i`vena lgd aeh meia ,dkiygyn erwziyéòcéìc éëéä ék¦¥¦§¦§¦

øzìàì äèéçLa éøLcerciy ick ±qpkpyk cin hegyl xzeny §¨¦¦§¦¨§©§©
dwiqn .dnvr ef zay i`ven liaya aexw jxev edfy ,aeh mei

:`xnbdóñBé áøãk àzøåeçî àlà`ed oekpd uexizd i`ce `l` ± ¤¨§©©§¨¦§©¥
,xzid ricedl liaya aeh meia mirwez oi`y ,sqei ax ly evexiz

.aexw `ed m` elit`
meia wxi zaipw xzid ricedl driwz lr oecip lirl `aedy ab`
mixetikd meia mb daipwd dxzed m` `xnbd dpc ,mixetikd

:zaya lgydì éøîàå ,àðeä áø øîà àøéæ éaø øîàmixne` yie ± ¨©©¦¥¨¨©©¨§¨§¦¨
yøîàz`f,àðeä áø øîà àaà éaølgd mixetik meiay s` lr ¨©©¦©¨¨©©¨

xyt` i`y drya wxia weqirdy iptn wxi zaipw exizd lega
mewn lkn ,meid zevn efe `ed iepir elke`lìçL íéøetkä íBé©¦¦¤¨
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xcde"ריח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ehw sc zay(ipy meil)

íBé ïðçBé éaø øîà àaà øa àééç éaø øîàå) .÷øé úáéð÷a øzeî¨¦§¦©¨¨§¨©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨
íéæBâàa ïéòvôî .(ìBça úBéäì ìçL íéøetékxeayl xzen ± ¦¦¤¨¦§©§©§¦¤¡¦

,dlik`l mpikdl ick mifeb` zetilwíéðBnéøa ïéñkøôîexzene ± §©§§¦§¦¦
,dlik`l mipenixd z` owzläìòîìe äçðnä ïîdgpn onfn - ¦©¦§¨§©§¨

,jli`e mixetikd mei ly dphwLôð úîâò éðtîoky ,jka el yiy ¦§¥¨§©¤¤
wqrznyke ,dlik`l dtvne s`ey mc` jli`e dgpnd onfn
`ziixaa epipy ixde .iepir df ixd epnn lke` epi`e lke`d oewiza
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ì ìëa íéázëð,úéøeMà äáeúk àäzL ãò äléâîe ,ïBL ¦§¨¦§¨¨§¦¨©¤§¥§¨©¦

áøî áeìç øa àðeä áø dépéî àòa .Bécáe øôqä ìò©©¥¤©§§¨¦¥©¨©£¥©
,úBiúBà Lîçå íéðBîL èwìì Ba ïéàL ú"ñ :ïîçð©§¨¤¥§©¥§¦§¨¥¦
éðtî dúBà ïéìévî "ïBøàä òBñða éäéå" úLøt ïBâk§¨¨©©§¦¦§©¨¨©¦¦¨¦§¥
éäéå" úLøt Cì éòaéúå :ì"à ?ïéìévî ïéà Bà ,ä÷éìcä©§¥¨¥©¦¦§¦¨¥¨¨¨©©§¦
"òBñða éäéå" úLøt øñçc àëéä !dôeb "ïBøàä òBñða¦§©¨¨¨¥¨§¨¥¨¨©©§¦¦§©

Yåéëc ,éì àéòaéî÷ àìâ"òà ,úBøkæä déa úéàc ï ¨¨¦¨£¨¦§¥¨§¦¥©§¨
úBiúBà Lîçå íéðBîL déa úéìcYà÷ ék .ïéìévî §¥¥§¦§¨¥¦©¦¦¦¨

éì àéòaéîYïéà :ì"à ?éàî ,èwìì Ba ïéàL ú"ñ ¦¨£¨¦¤¥§©¥©¥
BáúkL àø÷îe ,àø÷î BáúkL íebøz :déáéúéà .ïéìévî©¦¦¥¦¥©§¤§¨¦§¨¦§¨¤§¨

úéøáò áúëe ,íebøzY.äøBzaLå ìàéðãaLå àøæòaL íebøz ì"öàå ;ä÷éìcä éðtî ïéìévî ©§§¨¦§¦©¦¦¦§¥©§¥¨§©§¤§¤§¨§¤§¨¦¥§¤©¨
eäéð éàî äøBzaL íebøzY"àúeãäN øâé"Y,úBiúBà Lîçå íéðBîL da úéìc áb ìò óàå ©§¤©¨©¦§©¨£¨§©©©§¥¨§¦§¨¥¦

àéää àéðz ékY?úBøfeôî Bà úBñpeëî ,úBiúBà Lîçå íéðBîL éðä :eäì àéòaéà .íéìLäì ¦©§¨©¦§©§¦¦©£¨§¨¥§¦§¨¥¦§¨§¨
Lé íà ,äìaL ú"ñ :éáéúéî .úBøfeôî eléôà :øîà àcñç áø .úBñpeëî :øîà àðeä áø©¨¨©§¨©¦§¨¨©£¦§¨¥¦¦¤¨¨¦¥

"ïBøàä òBñða éäéå" úLøt ïBâk ,úBiúBà Lîçå íéðBîL èwìì Ba-åàì íàå ,ïéìévîYïéà §©¥§¦§¨¥¦§¨¨©©§¦¦§©¨¨©¦¦§¦¨¥
àðeä áøc àaélà àcñç áø dîbøz !àðeä áøc àzáeéz .ïéìévîYéäéå" :ø"ú .úBáéúa ©¦¦§§¨§©¨¦§§¨©¦§¨©¦¨§©¨§¥©§¦

øîBì ,ähîìe äìòîìî úBiðîéñ ä"á÷ä dì äNò Bæ äLøt "äLî øîàiå ïBøàä òBñða¦§©¨¨©Ÿ¤¤¨¨¨¨¨¨¦¨¦¦§©§¨§©¨©
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שבת. פרק ששה עשר - כל כתבי דף קטו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ehw sc zay(ipy meil)

àîéìéàaxe `ped ax zwelgna ewlgpy mi`pzdy ,xn`p m` ± ¦¥¨
md ,`cqgéñBé éaøc àn÷ àpziazky xaeq `nw `pzy ,iqei iaxe ©¨©¨§©¦¥

cewdaxk ,dwilcd iptn mze` oilivn oeyl lka miaezkd y
,`ped ax xaeqy itk ,mze` oilivn oi`y xaeq iqei iaxe ,`cqg

éâìôéî÷ àäa àîìéãåzwelgna ewlgp iqei iaxe `nw `pz ile`e ± §¦§¨§¨¨¦§§¦
y ,zxg`øî`nw `pz ±,øáñoeyl lka miaezkd ycewd iazky ©¨©

,ïäa úBø÷ì eðzéð,mze` oilivn jkitleøîeiqei iaxe ±àì ,øáñ ¦§¦§¨¤©¨©Ÿ
ïäa úBø÷ì eðzéð`nw `pz ok m`e .mze` oilivn oi` jkitle ¦§¦§¨¤

meyn `ed ,oilivn oeyl lka miaezkd ycewd iazky xne`y
s` milivny xaeq `cqg ax eli`e ,mda zexwl epzipy xaeqy
`cqg ax zrck xaeqy `pz oi` ok m`e ,mda zexwl epzip `l m`

.mze` milivn z`f lka mda zexwl epzip `l m` s`y
axe `ped ax zwelgna ewlgpy mi`pzd md in zx`an `xnbd

:`cqgàlàmd ,`cqg axe `ped ax zwelgna ewlgpy mi`pzd ¤¨
éñBé éaø,mze` oilivn oi` oeyl lka miaezk eid m`y xaeqy ©¦¥

,`ped ax zhiykúéèôéâc àpúålirl `ziixad ly `pzde ±(`"r) §©¨§¦§¦
oda zexwl epzip `ly it lr s` zihtib oiaezk eid ,dpeyy

.`cqg ax zhiyk `ed ,dwilcd iptn oze` oilivn
:dwilcd iptn milivn oi`y mixac yiy `ziixa d`ian `xnbd

ïðaø eðz`ziixaa(b"d c"it `ztqez),úBëøaäoebk ,minkg epwzy ¨©¨¨©§¨
,zekxa x`ye dxyr dpeny zlitzïéòéîwäåmiazeky azk ± §©§¦¦

,d`etxläaøä úBðééðòîe ,íL ìL úBiúBà ïäa LiL ét ìò óà©©¦¤¥¨¤¦¤¥¥¦§¨©§¥
äøBzaLoirinwa miazek eidy dxezd zeiyxtn miweqte ± ¤©¨

,ygllàlà ,ä÷éìcä éðtî ïúBà ïéìévî ïéàdwilc dltp m` ¥©¦¦¨¦§¥©§¥¨¤¨
zayaúBëøa éáúBk ,eøîà ïàkî ,[ïäéúBøkæàå ïä] ïîB÷îa íéôøNð¦§¨¦¦§¨¥§©§¨¥¤¦¨¨§§¥§¨

,äøBz éôøBNk.etxyiiy jkl mxebe ,zaya mlivi `l ixdy §§¥¨
áúBk äéäL ãçàa äNòîzekxaéaø úà eòéãBäå eàa ,ïãéöa ©£¤§¤¨¤¨¨¥§¦Ÿ¨§¦¤©¦

B÷ãBáì ìàòîLé éaø Cìäå ,ìàòîLéazeky xacd zn` m` ¦§¨¥§¨©©¦¦§¨¥§§
,zekxaäéäLkl`rnyi iaxBa Lébøä ,íleqa äìBò,mc` eze` §¤¨¨¤©¨¦§¦

ñeîBè ìèð[miqxhpew zeveaw-]íéî ìL ìôña ïòwLå úBëøa ìL ¨©¤§¨§¦§¨§¥¤¤©¦
,zekxa azky l`rnyi iax d`xi `le ewgniy ickláeäfä ïBL ©¨©¤

ïBøçàä LðBò ìBãb ,ìàòîLé éaø Bì øîà,micia ecai`y jk lrïî ¨©©¦¦§¨¥¨¤¨©£¦
yperdïBLàøäiy mxeby s`y ,zekxa azky lrletiz m` etxyi ¨¦

.etxyiiy i`ce epi` ,zaya dwilc
miaezk mpi`y ycewd iazk livdl xzen m`d zxxan `xnbd

:xg` rava `l` eicadépéî àòa[l`y±]áø øa äaøî àúeìb Léø §¨¦¥¥¨¨¥©¨©©
,àðeä`l` ,eica miaezk eid `ly ycewd iazkíña ïéáeúk eéä ¨¨§¦§©

,aedv rava -àø÷éñáe,mec` rava ±ñeîB÷a,oli` sxya ± §¦§¨§
íBzð÷ð÷áemiaezk eide ,mixegy milrpn ea miraevy mqa ± §©§©§

ìa.ïéìévî ïéà Bà ä÷éìcä éðtî ïúBà ïéìévî ,Lãwä ïBL ¦§©Ÿ¤©¦¦¨¦§¥©§¥¨¥©¦¦
:wtqd z` x`an `zelb yixdéòaézdfa wtzqdl yi ±ïàîì ¦¨¥§©

øîàcoeyl lka miaezkd ycewd iazky xaeqy `cqg axl ± §¨©
øîàc ïàîì éòaéz ,ïéìévîxaeqy `ped axl dfa wtzqdl yie ± ©¦¦¦¨¥§©§¨©

oeyl lka miaezkd ycewd iazkyøîàc ïàîì éòaéz .ïéìévî ïéà¥©¦¦¦¨¥§©§¨©
éléî éðä ,ïéìévî ïéàwx xn`p ,milivn oi`y df oic ±éáéúëc àëéä ¥©¦¦¨¥¦¥¥¨¦§¦¦

miaezky dxwna -ì ìëáe íebøzàëä ìáà ,ïBL[o`k-]éáéúëc ©§§¨¨£¨¨¨¦§¦¦
ìa,Lãwä ïBLeica aezk df oi`y s`àîìéc Bà ,ïéìévîxyt`e ± ¦§©Ÿ¤©¦¦¦§¨

,jtidl xneløîàc ïàîì eléôàlka miaezkd ycewd iazky £¦§©§¨©
oeylBéãa éáéúëc àëéä éléî éðä ,ïéìévîxn`p milivny df oic - ©¦¦¨¥¦¥¥¨¦§¦¦¦§

,eica miaezk mdy ote`a wxíééwéîcjkitl ,ax onfl miiwzny ± §¦©©
,milivnàëä ìáà,`xwiqae mqa aezkyíééwéî àìc ïåékoi`y ± £¨¨¨¥¨§Ÿ¦©©

,eick miiwzn dfàì.milivndéì øîà,`ped ax xa daxïéà Ÿ¨©¥¥
.ïéìévî©¦¦

:`ped ax xa dax lr dywn `zelb yixdàðz àðeðîä áø àäå± §¨©©§¨¨¨
y `ziixa dpyïéìévî.eica `ly miaezkd ycewd iazk z`øîà ©¦¦¨©

déì,`ped ax xa daxàéðz éà,`ziixaa yexita jk aezk m` ± ¥¦©§¨
àéðz.ia ip` xfege `ziixad ixg` jlp ± ©§¨

:`xnbd zl`eyàéðz éàîdaiyn .oilivny `ziixad `id okid ± ©©§¨
:`xnbdàéðúãk ,éMà áø øîà,`ziixaa epipyy itk ±ïéàwelig ¨©©©¦¦§©§¨¥

äléâîì íéøôñ ïéa,[xzq` zlibn-]ìëa íéázëð íéøôqäL àlà ¥§¨¦¦§¦¨¤¨¤©§¨¦¦§¨¦§¨
ìúéøeMà äáeúk àäzL ãò äléâîe ,ïBL[ycewd oeyl-]øôqä ìò ¨§¦¨©¤§¥§¨©¦©©¥¤

[slw-].Béãáedlibnl mixtq oia weligdy dpey `ziixady jkn ¦§
mqa s` miazkp mixtqy rnyn ,eica wx zazkp dlibny `ed
epzip jk aezkl xzen m` oky ,oilivny i`ce ok m`e ,`xwiqae

.mda zexwl s`
:wgnpy dxez xtq livdl xzen m`d zxxan `xnbddépéî àòa§¨¦¥

áelç øa àðeä áø[mc` my-]äøBz øôñ ,ïîçð áøîe` wgnpy ©¨©¦¥©©§¨¥¤¨
,dlaèwìì Ba ïéàLdxez xtqd lknïBâk ,úBiúBà Lîçå íéðBîL ¤¥§©¥§¦§¨¥¦§

ïBøàä òBñða éäéå úLøt(el±dl i xacna)ynge mipeny da yiy , ¨¨©©§¦¦§©¨¨
zeidl dla e` wgnpy dxez xtql xeriy edf ok lre ,zeize`

,envrl dxez xtq `ed 'reqpa idie'y ,ezyecwa cnerïéìévî©¦¦
.ïéìévî ïéà Bà ä÷éìcä éðtî dúBà¨¦§¥©§¥¨¥©¦¦

m` wtzqn `ed recn ,aelg xa `ped ax z` l`ey ongp ax
reqpa idie' zyxt lr `le ,wgnpy dxez xtq lr `weec milivn

:zg` ze` da dxqgy dnvr 'oex`ddéì øîà,ongp axCì éòaéúå ¨©¥§¦¨¥¨
iabl wtzqze -dôeb ïBøàä òBñða éäéå úLøtm` ,[dnvr-] ¨¨©©§¦¦§©¨¨¨

el aiyd .dlivdl xzen m`d zg` ze` da dxqge dcal dazkp
:`ped axøñçc àëéäa xqgy dxwna ±àì ,òBñða éäéå úLøt ¥¨§¨¥¨¨©©§¦¦§©Ÿ

éì àéòaéî÷,dlivdl xzeny wtq il oi` ±déa úéàc ïåéëcyiy±] ¨¦©§¨¦§¥¨§¦¥
[dadéa úéìc áb ìò óà ,úBøkæä[da oi`y±]úBiúBà Lîçå íéðBîL ©§¨©©©§¥¥§¦§¨¥¦

éì àéòaéî à÷ ék .ïéìévî,`ed ily wtqd ±Ba ïéàL äøBz øôñ ©¦¦¦¨¦©§¨¦¥¤¨¤¥
èwìì,zexkfd mb ea oi`e zeize` ynge mipenyéàîxzen m`d - §©¥©

.`l e` elivdldéì øîà,ongp ax.ïéìévî ïéà ¨©¥¥©¦¦
:ongp ax lr dywn aelg xa `ped axdéáéúéàaelg xa `ped ax ¥¦¥

,`ziixaa epipy ,ongp axlàø÷î BáúkL íebøzzeaezkd zeaiz ± ©§¤§¨¦§¨
,ycewd oeyla oazky inx` oeyla mi`iapae dxezaàø÷îe¦§¨

íebøz BáúkLoeyla oazky ycewd oeyla zeaezkd zeaiz - ¤§¨©§
,inx`úéøáò áúëezelecb zeize` ea yiy xdpd xar ly azk ± §¨¦§¦

,zixey` azkl dnec epi`eéøö ïéàå ,ä÷éìcä éðtî ïéìévîøîBì C ©¦¦¦§¥©§¥¨§¥¨¦©
milivny,äøBzaLå ìàiðãaLå àøæòaL íebøzmebxz eazky ©§¤§¤§¨§¤§¨¦¥§¤©¨

:dziiyew z` `xnbd zx`an .ezkldkeäéð éàî äøBzaL íebøz©§¤©¨©¦
dxeza aezky dn `ed ixd ,`ed dn ±(fn `l ziy`xa)'àúeãäN øâé'§©¨£¨

milivny `ziixaa x`eane .mebxz oeyla dxeza aezk `edy
,'`zEcdU xbi' wx ea aezky s` dxez xtqda úéìc áb ìò óàå §©¨£¨§©©©§¥¨

,úBiúBà Lîçå íéðBîLmilivn oi`y xne`y ongp ax lr dywe §¦§¨¥¦
.zeize` ynge mipeny ea oi`y dxez xtq

:`xnbd zvxznàéää àéðz ékmilivny `ziixad dpeyy dn ± ¦©§¨©¦
epiid ,dxez ly mebxzíéìLäìmipeny ea yiy ,zeize`d oipnl §©§¦

.milydl sxhvn mebxzde ,mebxzd mr cgi zeize` ynge
zeize` ynge mipenyd xy`k wx milivn m`d zwtzqn `xnbd

:zexfetn md m` s` e` cgi zeaezkéðä ,eäì àéòaéà[el`-] ¦©§¨§¨¥
úBiúBà Lîçå íéðBîL`weec m`d ,dwilcd on olivdl xzeny §¦§¨¥¦

od xy`kúBñpeëî,livdl xzen cg` mewnaBàelit` milivny §¨
od m`,øîà àðeä áø .úBøfeôîod m` wx oilivnáø .úBñpeëî §¨©¨¨©§¨©

,øîà àcñçoilivnfeôî eléôà.úBø ¦§¨¨©£¦§¨
:`ped ax lr dywn `xnbd,éáéúéî,`ziixaa epipyäøBz øôñ ¥¦¥¥¤¨

èwìì Ba Lé íà äìaLdxez xtqd lka,úBiúBà Lîçå íéðBîL ¤¨¨¦¤§©¥§¦§¨¥¦
.ïéìévî ïéà åàì íàå ,ïéìévî ,ïBøàä òBñða éäéå úLøt ïBâkjkne §¨¨©©§¦¦§©¨¨©¦¦§¦¨¥©¦¦

zexfetn od m` s`y rnyn ,'hwll' ea yi m` ,dpey `ziixady
efe ,milivn ohwll mikixveàðeä áøc àúáeézax lr `kxit ± §§¨§©¨

.zeqpekna `weec milivny xn`y `ped
:`ped ax lr `iyewd z` uxzn `cqg axdîbøzx`iae cinrd - ©§§¨

àcñç áø`ziixad z`àðeä áøc àaélà,ezhiyae `ped ax itl ± ©¦§¨©¦¨§©¨
`id dpeekd ,zexfetn od m` s` milivny zxne` `ziixady dn

úBáéúadnily `id daizd la` ,my daize o`k daiz ,zexfetn §¥
zeize` ynge mipenyd oipnl mitxvne ,zeize`d lk z` da yiy
,dnily daizl zetxhvn opi`y zeize` `le ,zenily zeaiz wx
,zexfetn zeize`d xy`k `weec milivn oi`y xn` `ped axe
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רכי ripvnda cenr ehw sc ± ixiyr wxtzay
÷"ú àîéìéà.`pEd axM iqFi 'xe ,`Cqg axM:àîìéc.C `nrh"zwxaqwC mEXn ¦¥¨§©¦§¨§¥§©¨¦§¨©§¨§¦§¨¨©

.cg `le i`w `l `Cqg axM Edin ,`pEd axM i`w iqFi 'xC idpE .odA zFxwl EpYip¦§¦§¨¤§¦§¥¨¥§©¨¦§©¦§¨¨¨¥§¨©
oiliSn xn`w ,EpYip `l c"nl ENit` `Cqg ax `dC:úBëøaä.zFkxA rAhn §¨©¦§¨£¦§Ÿ¦§¨¨©©¦¦©§¨©§¥©§¨

zFkxA x`WE g"i oFbM ,minkg EraHW:eúBðééðòîäaøä.,zFIWxRnoiazFM EidW ¤¨§£¨¦§§¨§¨¥¦§¨©§¥¦¨¨¦¤¨§¦
AmiwEqR oirinw,WglllM" oFbM,"dlgOd ¦§¥¦§¦§©©§¨©©£¨

"dlil cgRn `xiz `l" oFbkE:ïéôøNð §Ÿ¦¨¦©©©§¨¦§¨¦
ïîB÷îa.zAWA dwilC dltp m`:BNkéôø ¦§¨¦¨§¨§¥¨§©¨§§¥

äøBú.`l ixdWzAWA mliSi:B÷ãBáì.m` ¨¤£¥Ÿ©¦¥§©¨§§¦
xaCd did zn`:ñBîBè.zFvEawqxhpFwmi: ¡¤¨¨©¨¨§§§¥¦

ïéáeúk eéä.miaEzkE mi`iap dxFY:éòaéz ¨§¦¨§¦¦§¦¦¨¥
ã"îì.miaYkpAirAiY ,oiliSn oFWl lkA §§¦§¨¦§¨¨©¦¦¦¨¥

oiliSn oi` c"nl:íéi÷éî àìc.miIwzn oi` §¥©¦¦§¨¦©©¥¦§©¥
FicM:àðz àðeðîä áø àä.oiliSn:éàî ¦§¨©©§¨§¨©¦¦©
àéðz.`ipY `kid:Béca äléâî øîà÷cî. ©§¨¥¨©§¨¦§¨¨©§¦¨©§

mixtq oiAW mixaCd on `EdC ipzwe§¨¨¥§¦©§¨¦¤¥§¨¦
,dNibnln"ymixtq x`WmqA miaYkp ¦§¦¨§¨§¨¦¦§¨¦§©
`xwiqaE:øaáeìç.mc` mW:úBiúBà ä"ô. §¦§¨©£¥¨¨¦

wgnPW dxFY xtql xEriW Edf,dlA F` ¤¦§¥¤¨¤¦§©¨¨
FzXEcwA cnFr zFidl:éäéå úLøt ïBâk ¦§¥¦§¨§¨¨©©§¦

ïBøàä òBñða.,oOwlcM ,Fnvrl xtq `EdW ¦§©¨¨¤¥¤§©§§¦§©¨
zFIzF` d"t DA Wie:èwìì.o`M zx`WPW §¥¨¦§©¥¤¦§¤¤¨

daiY xg` mFwnaE ,daiY:eäî.oliSdl: ¥¨§¨©¥¥¨©§©¦¨
éòaéúådôeb ïBøàä òBñða éäéå úLøôì Cì. §¦¨¥¨§¨¨©©§¦¦§©¨¨¨

,DCal daYkPWdxqgeDliSdl Edn ,zF`: ¤¦§§¨§©¨©£¥¨©§©¦¨
èB÷ìì éãk Ba ïéàL.Fnvr hETil FzF`aE ¤¥§¥¦§§¦©§

zFxMf` `Mil:äøBzaL íebøz."xbi ¥¨©§¨©§¤©¨§©
,"`zEcdUmi`iaPAWeoExniY `pcM" oFbM ¨£¨§¤©§¦¦§¦§¨¥§

"mFdl)i edinxi(,[p"`] .`xwn FazMW §¤§¨¦§¨
mEBxYd`xfrAW`xwn FazM:úéøáò áúk. ©©§¤§¤§¨§¨¦§¨§¨¦§¦

zFnFC oi`e ,od zFlFcB zFIzF`azkl ¦§¥§¥¦§¨
,WcTd oFWlA oiaEzMW t"r s` .zixEX ©̀¦©¤§¦¦§©Ÿ¤

zFIzF`d azMW `N`zFPEWn:éøö ïéàåC ¤¨¤¨©¨¦§§¥¨¦
íebøz øîBìàøæòaLìàiðãaLåäøBzaLå. ©©§¤§¤§¨§¤§¨¦¥§¤©¨

FzkldM mEBxY FazMW:íéìLäì.FA did m` ¤§¨©§§¦§¨§©§¦¦¨¨
sxhvn ,FnilWn Ff mEBxze ,hTll icM§¥§©¥§©§©§¦¦§¨¥

oiliSnEFliaWA:àðeä áøc àzáeéz. ©¦¦¦§¦§§¨§©¨
ipzwCnCzFxGEtnC llMn - hTllEdpip: §¦§¨¨¥§©¥¦§¨¦§¨¦§

aúBáéú.zFxGEtn rnWnC ,hTll ipzwC `d §¥¨§¨¨¥§©¥§©§©§¨
daiY hTll `N` ,cal zF`e zF` hTll `l -Ÿ§©¥§§¨¤¨§©¥¥¨
d"t cr ,o`M daize o`M daiY ,dnilW§¥¨¥¨¨§¥¨¨©

zFIzF`A - oipiBlR ike .zFIzF`dzFxGEtn: ¦§¦©§¦¦§¦©§¨
dì äNòúBiðîéñähîlîe äìòîìî. ¨¨¨¦¨¦¦§©§¨¦§©¨

Dl zFkEnQd on 'liCadl:ähîìe äìòîì. §©§¦¨¦©§¨§©§¨§©¨
"oFx`d rFqpA idie" sFqaE dNgzA: ¦§¦¨§©§¦¦§©¨¨
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åéä'ek `xwiqae mqa miaezk.oda oixew i`c ,oda oixew oi`y dil `hiytc rnyn

±dil `hiytc rnyn jenqac :`"ayxl dywe .lirl xn`ck ,oilivnc `hiyt

,iziinc `ziixa `edd epiide .oilivn `ipzde :xn`wc ,oda oixewc diteb `zelb yixl

la` ,eicae xtqd lr zixey` daezk `dzy cr dlibne ,oeyl lka miazkp mixtqdy

dn itle .eica `ly oiazkp mixtq x`y

oiprl ixii` `ziixa jdc ,jenqa yxt`y

dlvd±oda oixew oi` mlerle ,xity iz`:

ìáà`l miiwn `lc oeik `kd.b"r`

oihibc a"tac).hi sc(xac edl ixw

eicae mqa ,oiazek lka :opzc ,miiwzny

xac lkae ,mezpwpwae qenewae `xwqae

miiwzn dil ixw mzdc :i"x xne` .miiwzny

`tiqa mzd ipzwc ,zexit ine oiwynn ith

.eic enk oiniiwzn oi` la` .oda oiazek oi`c

dheqc a"ta opzc :i"xl dyw la`):fi sc(iab

`le qenewa `l oiazek oi` :dheq zlibn

pwpwa,wegnl lekiy azk "dgne" xn`py ,mez

!eicn xzei oiniiwzn mezpwpwe qenew `nl`

oi`e ,eic enk oiniiwzn oi` mlerlc :i"x xne`e

slwa oirlapy itl ,eic enk zegnl leki:

äìéâîlr zixey` daezk `dzy cr

eicae xtqd.xtq ira `l mixtq x`yc rnyn

"oii `ivend" 'tac :dywe ,eice):hr sc lirl(

xiipd lr 'ipzc ,xtq ira dxez xtqc rnyn

zilhnd lre±lr d"de z"qa dl iwene dleqt

leqt oiprl dil aiyg `lc b"r` `xzticd±

lr :ipzwc .zexyk oiprl dil aiyg `l p"d

qehqeqkecd lre slwd±ipzw `le .dxiyk

mixteq zkqna opz ,cere .`xztic)`"t:(oi`

.wegn xiip b"r `le `xztic b"r `l oiazek

a"t opzck ,`xztic` dleqt dlibnc :cere

dlibnc).fi sc(dleqt dheq zlibn oke

dheqc a"ta xn`ck ,`xztic`):fi sc(meyn

minrt dnk z`xwpc ,z"q y"ke .xtq `irac

"dpead" wxta xn`ck ,jixv inp eice .xtq

):bw lirl:(azky e` ,eica `ly dazk

adfa zexkf`d±axd uxize !efpbi el` ixd

ixii` `kde .eice xtq ira i`ce z"qc :sqei

oia oi` ipzw `lc `de ,mixtq x`ya `weec

dlibne z"ql mixtq±miazkp z"qc meyn

dyw izk`e .dl aixr `l ikdl ,oeyl lka

dlibnc w"ta opzc ,i"xl):g sc:(mixtq oia oi`

lka oiazkp mixtqdy `l` zefefne oilitzl

lka oiazkp mixtqe :`xnba jixte .'ek oeyl

mebxze mebxz eazky `xwn :edpinxe ?oeyl

micid z` `nhn epi` ixar azke `xwn eazky

!eicae xtqd lr zixey` azka epazkiy cr

iy` axe .dlibna o`k ,mixtqa o`k :ipyne

`idd `ipz ik :ipyn±iaxe ,mixtq x`ya

iax ira inp mixtq x`ya :`nl` .`id dcedi

ogky` `lc .opaxl oicd `ede ,eice xtq dcedi

la` ,zixey` azka `l` dilr opax ibiltc

eice xtqa±,dyw cere .ibiltc ogky` `l

dl iwenc `nw `iepiy mzd iy` ax wiayc

ipzwc ,`kdc `ziixa dil riiqne ,dlibna

mixtqdy `l` dlibnl mixtq oia oi`c ,`ziixa jd `ipzin dlvd oiprl `wecc :i"xl d`xpe .`kd dl iziin diteb iy` axe ,eice xtqe zixey` daezk `dzy ira dlibnc `icda

` eda yic meyn ,d`ixwl efg `lc b"r` ,dwilcd iptn eze` oilivnc oiprl eaiyg eice xtq `la 'it`e ,oeyl lka oiazkp,d`ixwl die`x k"` `l` oilivn oi` dlibna la` .zexkf

lirl wiqn `dc :l"ie !oilivn oi` oda zexwl epzip `lc `kid lk lirl xn`c ,`kdc `ziixan dywz k"` :z"`e ,dxkfd da oi`y itl ,eicae xtqd lr zixey` daezk `dzy

`id i`pz:éáéúéî'ek hwll ick da yi m` dlay z"q.'it` e` zeqpekn `xwirn ira `w i`n` k"` :dnize .zexfetn 'it` rnync ,jixt `w hwll oeylnc rnyn `zyd

hwll ea yi `d :rnyn ,hwll ea oi`y z"q `ped ax `racn ,zexfetn 'it`c `hiyt ?zexfetn±zexfetn ody t"r` ,oilivn:
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éñBé éaøc àn÷ àpz àîéìéàYéâìtéî÷ àäa àîìéãåó ¦¥¨©¨©¨§©¦¥§¦§¨§¨¨¦©§¦
úBø÷ì eðzéð àì :øáñ øîe ,ïäa úBø÷ì eðzéð :øáñ øî̈¨©¦§¦§¨¤¨¨©Ÿ¦§¦§

:ø"ú .úéèôéâc àpúå éñBé éaø :àlà .ïäaúBëøaä ¨¤¤¨©¦¥§©¨§¦§¦®©§¨
L úBiúBà ïäa LiL ô"òà "ïéòéîwäåúBðééðòîe ,íL ì §©§¥¦¤¥¨¤¦¤¥¥¦§¨

äøBzaL äaøäY,ä÷éìcä éðtî ïúBà ïéìévî ïéà ©§¥¤©¨¥©¦¦¨¦§¥©§¥¨
:eøîà ïàkî .[ïäéúBøkæàå ïä] ïîB÷îa íéôøNð àlà¤¨¦§¨¦¦§¨¥§©§¨¥¤¦¨¨§
äéäL ãçàa äNòî .äøBz éôøBNk úBëøa éáúBk§¥§¨§§¥¨©£¤§¤¨¤¨¨
Cìäå ,ìàòîLé éaø úà eòéãBäå eàa ,ïcéöa áúBk¥§©§¨¨§¦¤©¦¦§¨¥§¨©
,Ba Lébøä íleqa äìBò äéäLk .B÷ãBáì ìàòîLé éaø©¦¦§¨¥§§§¤¨¨¤©¨¦§¦

láe .íéî ìL ìôña ïòwLå úBëøa ìL ñBîBè ìèðïBL ¨©¤§¨§¦§¨§¥¤¤©¦©¨
ïî ïBøçàä LðBò ìBãb :ìàòîLé éaø Bì øîà äfä©¤¨©©¦¦§¨¥¨¤¨©£¦
:àðeä áø øa äaøî àúeìb Léø dépéî àòa .ïBLàøä̈¦§¨¦¥¥¨¨¥©¨©©¨

ìa íBzð÷ðwáe ñBîBwa àø÷éqáe íqa ïéáeúk eéäïBL ¨§¦©©©¦§¨©©©§©§¦§
?ïéìévî ïéà Bà ä÷éìcä éðtî ïúBà ïéìévî ,Lãwä©Ÿ¤©¦¦¨¦§¥©§¥¨¥©¦¦
."ïéìévî ïéà" ã"îì éòaéz ,"ïéìévî" ã"îì éòaéz¦¨¥©¦¦¦¨¥¥©¦¦

éléî éðä ;"ïéìévî ïéà" ã"îì éòaézYéáéúëc àëéä ¦¨¥¥©¦¦¨¥¦¥¥¨¦§¦¦
ì ìëáe íebøzìa éáéúëc àëä ìáà ,ïBLLãwä ïBL ©§§¨¨£¨¨¨¦§¦¦¦§©Ÿ¤

Y"ïéìévî" ã"îì 'éôà :àîìéc Bà .ïéìévîYî"ä ©¦¦¦§¨£¦©¦¦
Yàìc ïåék ,àëä ìáà .íéi÷éîc ,Béca éáéúëc àëéä¥¨¦§¦¦©§§¦©©£¨¨¨¥¨§¨

íéi÷éîYàðz àðeðîä áø àäå .ïéìévî ïéà :ì"à ?àì ¦©©¨¥©¦¦§¨©©§¨§¨
àéðz éà :ì"à !"ïéìévî"Yáø øîà ?àéðz éàî .àéðz ©¦¦¦©§¨©§¨©©§¨¨©©

íéøôqäL àlà äléâîì íéøôñ ïéa ïéà :àéðúãk ,éLà©¦¦§©§¨¥¥§¨¦¦§¦¨¤¨¤©§¨¦
ì ìëa íéázëð,úéøeMà äáeúk àäzL ãò äléâîe ,ïBL ¦§¨¦§¨¨§¦¨©¤§¥§¨©¦

áøî áeìç øa àðeä áø dépéî àòa .Bécáe øôqä ìò©©¥¤©§§¨¦¥©¨©£¥©
,úBiúBà Lîçå íéðBîL èwìì Ba ïéàL ú"ñ :ïîçð©§¨¤¥§©¥§¦§¨¥¦
éðtî dúBà ïéìévî "ïBøàä òBñða éäéå" úLøt ïBâk§¨¨©©§¦¦§©¨¨©¦¦¨¦§¥
éäéå" úLøt Cì éòaéúå :ì"à ?ïéìévî ïéà Bà ,ä÷éìcä©§¥¨¥©¦¦§¦¨¥¨¨¨©©§¦
"òBñða éäéå" úLøt øñçc àëéä !dôeb "ïBøàä òBñða¦§©¨¨¨¥¨§¨¥¨¨©©§¦¦§©

Yåéëc ,éì àéòaéî÷ àìâ"òà ,úBøkæä déa úéàc ï ¨¨¦¨£¨¦§¥¨§¦¥©§¨
úBiúBà Lîçå íéðBîL déa úéìcYà÷ ék .ïéìévî §¥¥§¦§¨¥¦©¦¦¦¨

éì àéòaéîYïéà :ì"à ?éàî ,èwìì Ba ïéàL ú"ñ ¦¨£¨¦¤¥§©¥©¥
BáúkL àø÷îe ,àø÷î BáúkL íebøz :déáéúéà .ïéìévî©¦¦¥¦¥©§¤§¨¦§¨¦§¨¤§¨

úéøáò áúëe ,íebøzY.äøBzaLå ìàéðãaLå àøæòaL íebøz ì"öàå ;ä÷éìcä éðtî ïéìévî ©§§¨¦§¦©¦¦¦§¥©§¥¨§©§¤§¤§¨§¤§¨¦¥§¤©¨
eäéð éàî äøBzaL íebøzY"àúeãäN øâé"Y,úBiúBà Lîçå íéðBîL da úéìc áb ìò óàå ©§¤©¨©¦§©¨£¨§©©©§¥¨§¦§¨¥¦

àéää àéðz ékY?úBøfeôî Bà úBñpeëî ,úBiúBà Lîçå íéðBîL éðä :eäì àéòaéà .íéìLäì ¦©§¨©¦§©§¦¦©£¨§¨¥§¦§¨¥¦§¨§¨
Lé íà ,äìaL ú"ñ :éáéúéî .úBøfeôî eléôà :øîà àcñç áø .úBñpeëî :øîà àðeä áø©¨¨©§¨©¦§¨¨©£¦§¨¥¦¦¤¨¨¦¥

"ïBøàä òBñða éäéå" úLøt ïBâk ,úBiúBà Lîçå íéðBîL èwìì Ba-åàì íàå ,ïéìévîYïéà §©¥§¦§¨¥¦§¨¨©©§¦¦§©¨¨©¦¦§¦¨¥
àðeä áøc àaélà àcñç áø dîbøz !àðeä áøc àzáeéz .ïéìévîYéäéå" :ø"ú .úBáéúa ©¦¦§§¨§©¨¦§§¨©¦§¨©¦¨§©¨§¥©§¦

øîBì ,ähîìe äìòîìî úBiðîéñ ä"á÷ä dì äNò Bæ äLøt "äLî øîàiå ïBøàä òBñða¦§©¨¨©Ÿ¤¤¨¨¨¨¨¨¦¨¦¦§©§¨§©¨©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ehw sc zay(ipy meil)

àîéìéàaxe `ped ax zwelgna ewlgpy mi`pzdy ,xn`p m` ± ¦¥¨
md ,`cqgéñBé éaøc àn÷ àpziazky xaeq `nw `pzy ,iqei iaxe ©¨©¨§©¦¥

cewdaxk ,dwilcd iptn mze` oilivn oeyl lka miaezkd y
,`ped ax xaeqy itk ,mze` oilivn oi`y xaeq iqei iaxe ,`cqg

éâìôéî÷ àäa àîìéãåzwelgna ewlgp iqei iaxe `nw `pz ile`e ± §¦§¨§¨¨¦§§¦
y ,zxg`øî`nw `pz ±,øáñoeyl lka miaezkd ycewd iazky ©¨©

,ïäa úBø÷ì eðzéð,mze` oilivn jkitleøîeiqei iaxe ±àì ,øáñ ¦§¦§¨¤©¨©Ÿ
ïäa úBø÷ì eðzéð`nw `pz ok m`e .mze` oilivn oi` jkitle ¦§¦§¨¤

meyn `ed ,oilivn oeyl lka miaezkd ycewd iazky xne`y
s` milivny xaeq `cqg ax eli`e ,mda zexwl epzipy xaeqy
`cqg ax zrck xaeqy `pz oi` ok m`e ,mda zexwl epzip `l m`

.mze` milivn z`f lka mda zexwl epzip `l m` s`y
axe `ped ax zwelgna ewlgpy mi`pzd md in zx`an `xnbd

:`cqgàlàmd ,`cqg axe `ped ax zwelgna ewlgpy mi`pzd ¤¨
éñBé éaø,mze` oilivn oi` oeyl lka miaezk eid m`y xaeqy ©¦¥

,`ped ax zhiykúéèôéâc àpúålirl `ziixad ly `pzde ±(`"r) §©¨§¦§¦
oda zexwl epzip `ly it lr s` zihtib oiaezk eid ,dpeyy

.`cqg ax zhiyk `ed ,dwilcd iptn oze` oilivn
:dwilcd iptn milivn oi`y mixac yiy `ziixa d`ian `xnbd

ïðaø eðz`ziixaa(b"d c"it `ztqez),úBëøaäoebk ,minkg epwzy ¨©¨¨©§¨
,zekxa x`ye dxyr dpeny zlitzïéòéîwäåmiazeky azk ± §©§¦¦

,d`etxläaøä úBðééðòîe ,íL ìL úBiúBà ïäa LiL ét ìò óà©©¦¤¥¨¤¦¤¥¥¦§¨©§¥
äøBzaLoirinwa miazek eidy dxezd zeiyxtn miweqte ± ¤©¨

,ygllàlà ,ä÷éìcä éðtî ïúBà ïéìévî ïéàdwilc dltp m` ¥©¦¦¨¦§¥©§¥¨¤¨
zayaúBëøa éáúBk ,eøîà ïàkî ,[ïäéúBøkæàå ïä] ïîB÷îa íéôøNð¦§¨¦¦§¨¥§©§¨¥¤¦¨¨§§¥§¨

,äøBz éôøBNk.etxyiiy jkl mxebe ,zaya mlivi `l ixdy §§¥¨
áúBk äéäL ãçàa äNòîzekxaéaø úà eòéãBäå eàa ,ïãéöa ©£¤§¤¨¤¨¨¥§¦Ÿ¨§¦¤©¦

B÷ãBáì ìàòîLé éaø Cìäå ,ìàòîLéazeky xacd zn` m` ¦§¨¥§¨©©¦¦§¨¥§§
,zekxaäéäLkl`rnyi iaxBa Lébøä ,íleqa äìBò,mc` eze` §¤¨¨¤©¨¦§¦

ñeîBè ìèð[miqxhpew zeveaw-]íéî ìL ìôña ïòwLå úBëøa ìL ¨©¤§¨§¦§¨§¥¤¤©¦
,zekxa azky l`rnyi iax d`xi `le ewgniy ickláeäfä ïBL ©¨©¤

ïBøçàä LðBò ìBãb ,ìàòîLé éaø Bì øîà,micia ecai`y jk lrïî ¨©©¦¦§¨¥¨¤¨©£¦
yperdïBLàøäiy mxeby s`y ,zekxa azky lrletiz m` etxyi ¨¦

.etxyiiy i`ce epi` ,zaya dwilc
miaezk mpi`y ycewd iazk livdl xzen m`d zxxan `xnbd

:xg` rava `l` eicadépéî àòa[l`y±]áø øa äaøî àúeìb Léø §¨¦¥¥¨¨¥©¨©©
,àðeä`l` ,eica miaezk eid `ly ycewd iazkíña ïéáeúk eéä ¨¨§¦§©

,aedv rava -àø÷éñáe,mec` rava ±ñeîB÷a,oli` sxya ± §¦§¨§
íBzð÷ð÷áemiaezk eide ,mixegy milrpn ea miraevy mqa ± §©§©§

ìa.ïéìévî ïéà Bà ä÷éìcä éðtî ïúBà ïéìévî ,Lãwä ïBL ¦§©Ÿ¤©¦¦¨¦§¥©§¥¨¥©¦¦
:wtqd z` x`an `zelb yixdéòaézdfa wtzqdl yi ±ïàîì ¦¨¥§©

øîàcoeyl lka miaezkd ycewd iazky xaeqy `cqg axl ± §¨©
øîàc ïàîì éòaéz ,ïéìévîxaeqy `ped axl dfa wtzqdl yie ± ©¦¦¦¨¥§©§¨©

oeyl lka miaezkd ycewd iazkyøîàc ïàîì éòaéz .ïéìévî ïéà¥©¦¦¦¨¥§©§¨©
éléî éðä ,ïéìévî ïéàwx xn`p ,milivn oi`y df oic ±éáéúëc àëéä ¥©¦¦¨¥¦¥¥¨¦§¦¦

miaezky dxwna -ì ìëáe íebøzàëä ìáà ,ïBL[o`k-]éáéúëc ©§§¨¨£¨¨¨¦§¦¦
ìa,Lãwä ïBLeica aezk df oi`y s`àîìéc Bà ,ïéìévîxyt`e ± ¦§©Ÿ¤©¦¦¦§¨

,jtidl xneløîàc ïàîì eléôàlka miaezkd ycewd iazky £¦§©§¨©
oeylBéãa éáéúëc àëéä éléî éðä ,ïéìévîxn`p milivny df oic - ©¦¦¨¥¦¥¥¨¦§¦¦¦§

,eica miaezk mdy ote`a wxíééwéîcjkitl ,ax onfl miiwzny ± §¦©©
,milivnàëä ìáà,`xwiqae mqa aezkyíééwéî àìc ïåékoi`y ± £¨¨¨¥¨§Ÿ¦©©

,eick miiwzn dfàì.milivndéì øîà,`ped ax xa daxïéà Ÿ¨©¥¥
.ïéìévî©¦¦

:`ped ax xa dax lr dywn `zelb yixdàðz àðeðîä áø àäå± §¨©©§¨¨¨
y `ziixa dpyïéìévî.eica `ly miaezkd ycewd iazk z`øîà ©¦¦¨©

déì,`ped ax xa daxàéðz éà,`ziixaa yexita jk aezk m` ± ¥¦©§¨
àéðz.ia ip` xfege `ziixad ixg` jlp ± ©§¨

:`xnbd zl`eyàéðz éàîdaiyn .oilivny `ziixad `id okid ± ©©§¨
:`xnbdàéðúãk ,éMà áø øîà,`ziixaa epipyy itk ±ïéàwelig ¨©©©¦¦§©§¨¥

äléâîì íéøôñ ïéa,[xzq` zlibn-]ìëa íéázëð íéøôqäL àlà ¥§¨¦¦§¦¨¤¨¤©§¨¦¦§¨¦§¨
ìúéøeMà äáeúk àäzL ãò äléâîe ,ïBL[ycewd oeyl-]øôqä ìò ¨§¦¨©¤§¥§¨©¦©©¥¤

[slw-].Béãáedlibnl mixtq oia weligdy dpey `ziixady jkn ¦§
mqa s` miazkp mixtqy rnyn ,eica wx zazkp dlibny `ed
epzip jk aezkl xzen m` oky ,oilivny i`ce ok m`e ,`xwiqae

.mda zexwl s`
:wgnpy dxez xtq livdl xzen m`d zxxan `xnbddépéî àòa§¨¦¥

áelç øa àðeä áø[mc` my-]äøBz øôñ ,ïîçð áøîe` wgnpy ©¨©¦¥©©§¨¥¤¨
,dlaèwìì Ba ïéàLdxez xtqd lknïBâk ,úBiúBà Lîçå íéðBîL ¤¥§©¥§¦§¨¥¦§

ïBøàä òBñða éäéå úLøt(el±dl i xacna)ynge mipeny da yiy , ¨¨©©§¦¦§©¨¨
zeidl dla e` wgnpy dxez xtql xeriy edf ok lre ,zeize`

,envrl dxez xtq `ed 'reqpa idie'y ,ezyecwa cnerïéìévî©¦¦
.ïéìévî ïéà Bà ä÷éìcä éðtî dúBà¨¦§¥©§¥¨¥©¦¦

m` wtzqn `ed recn ,aelg xa `ped ax z` l`ey ongp ax
reqpa idie' zyxt lr `le ,wgnpy dxez xtq lr `weec milivn

:zg` ze` da dxqgy dnvr 'oex`ddéì øîà,ongp axCì éòaéúå ¨©¥§¦¨¥¨
iabl wtzqze -dôeb ïBøàä òBñða éäéå úLøtm` ,[dnvr-] ¨¨©©§¦¦§©¨¨¨

el aiyd .dlivdl xzen m`d zg` ze` da dxqge dcal dazkp
:`ped axøñçc àëéäa xqgy dxwna ±àì ,òBñða éäéå úLøt ¥¨§¨¥¨¨©©§¦¦§©Ÿ

éì àéòaéî÷,dlivdl xzeny wtq il oi` ±déa úéàc ïåéëcyiy±] ¨¦©§¨¦§¥¨§¦¥
[dadéa úéìc áb ìò óà ,úBøkæä[da oi`y±]úBiúBà Lîçå íéðBîL ©§¨©©©§¥¥§¦§¨¥¦

éì àéòaéî à÷ ék .ïéìévî,`ed ily wtqd ±Ba ïéàL äøBz øôñ ©¦¦¦¨¦©§¨¦¥¤¨¤¥
èwìì,zexkfd mb ea oi`e zeize` ynge mipenyéàîxzen m`d - §©¥©

.`l e` elivdldéì øîà,ongp ax.ïéìévî ïéà ¨©¥¥©¦¦
:ongp ax lr dywn aelg xa `ped axdéáéúéàaelg xa `ped ax ¥¦¥

,`ziixaa epipy ,ongp axlàø÷î BáúkL íebøzzeaezkd zeaiz ± ©§¤§¨¦§¨
,ycewd oeyla oazky inx` oeyla mi`iapae dxezaàø÷îe¦§¨

íebøz BáúkLoeyla oazky ycewd oeyla zeaezkd zeaiz - ¤§¨©§
,inx`úéøáò áúëezelecb zeize` ea yiy xdpd xar ly azk ± §¨¦§¦

,zixey` azkl dnec epi`eéøö ïéàå ,ä÷éìcä éðtî ïéìévîøîBì C ©¦¦¦§¥©§¥¨§¥¨¦©
milivny,äøBzaLå ìàiðãaLå àøæòaL íebøzmebxz eazky ©§¤§¤§¨§¤§¨¦¥§¤©¨

:dziiyew z` `xnbd zx`an .ezkldkeäéð éàî äøBzaL íebøz©§¤©¨©¦
dxeza aezky dn `ed ixd ,`ed dn ±(fn `l ziy`xa)'àúeãäN øâé'§©¨£¨

milivny `ziixaa x`eane .mebxz oeyla dxeza aezk `edy
,'`zEcdU xbi' wx ea aezky s` dxez xtqda úéìc áb ìò óàå §©¨£¨§©©©§¥¨

,úBiúBà Lîçå íéðBîLmilivn oi`y xne`y ongp ax lr dywe §¦§¨¥¦
.zeize` ynge mipeny ea oi`y dxez xtq

:`xnbd zvxznàéää àéðz ékmilivny `ziixad dpeyy dn ± ¦©§¨©¦
epiid ,dxez ly mebxzíéìLäìmipeny ea yiy ,zeize`d oipnl §©§¦

.milydl sxhvn mebxzde ,mebxzd mr cgi zeize` ynge
zeize` ynge mipenyd xy`k wx milivn m`d zwtzqn `xnbd

:zexfetn md m` s` e` cgi zeaezkéðä ,eäì àéòaéà[el`-] ¦©§¨§¨¥
úBiúBà Lîçå íéðBîL`weec m`d ,dwilcd on olivdl xzeny §¦§¨¥¦

od xy`kúBñpeëî,livdl xzen cg` mewnaBàelit` milivny §¨
od m`,øîà àðeä áø .úBøfeôîod m` wx oilivnáø .úBñpeëî §¨©¨¨©§¨©

,øîà àcñçoilivnfeôî eléôà.úBø ¦§¨¨©£¦§¨
:`ped ax lr dywn `xnbd,éáéúéî,`ziixaa epipyäøBz øôñ ¥¦¥¥¤¨

èwìì Ba Lé íà äìaLdxez xtqd lka,úBiúBà Lîçå íéðBîL ¤¨¨¦¤§©¥§¦§¨¥¦
.ïéìévî ïéà åàì íàå ,ïéìévî ,ïBøàä òBñða éäéå úLøt ïBâkjkne §¨¨©©§¦¦§©¨¨©¦¦§¦¨¥©¦¦

zexfetn od m` s`y rnyn ,'hwll' ea yi m` ,dpey `ziixady
efe ,milivn ohwll mikixveàðeä áøc àúáeézax lr `kxit ± §§¨§©¨

.zeqpekna `weec milivny xn`y `ped
:`ped ax lr `iyewd z` uxzn `cqg axdîbøzx`iae cinrd - ©§§¨

àcñç áø`ziixad z`àðeä áøc àaélà,ezhiyae `ped ax itl ± ©¦§¨©¦¨§©¨
`id dpeekd ,zexfetn od m` s` milivny zxne` `ziixady dn

úBáéúadnily `id daizd la` ,my daize o`k daiz ,zexfetn §¥
zeize` ynge mipenyd oipnl mitxvne ,zeize`d lk z` da yiy
,dnily daizl zetxhvn opi`y zeize` `le ,zenily zeaiz wx
,zexfetn zeize`d xy`k `weec milivn oi`y xn` `ped axe
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xcde"רכב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fhw sc zay(iyily meil)

dîB÷î äæ ïéàL.xg` mewna `l` ,o`k azkidlïî àì ,øîBà éaø ¤¥¤§¨©¦¥Ÿ¦
äæ àeä íMä,zeipniqd ly mrhd df oi` -L éðtî àlàidie zyxt ©¥¤¤¨¦§¥¤

reqpa,Bîöò éðôa àeä áeLç øôqdlrnl zeipniq dl yi jkle ¥¤¨¦§¥©§
.dhnle

:`xnbd zxxanàìæà ïàîk[`xnind zkled in zhiyk±]àä §©¨§¨¨
,ïúðBé éaø øîà ïîçð øa ìàeîL éaø øîàcaezkd lr(` h ilyn) §¨©©¦§¥©©§¨¨©©¦¨¨

Dzia dzpA zFnkg',äøBz éøôñ äòáL elà ,'äòáL äéãenò äáöç ¨§¨§¨¥¨¨§¨©¤¨¦§¨¥¦§¨¦§¥¨
z` avg `ede ,dnkga mlerd z` dpa `ed jexa yecwdy

,dxezd ixtq zray mdy eicenrïàîk,`ed in zhiyk ±,éaøk §©§©¦
xacna xtq ,eixacle ,envr ipta xtq `ed reqpa idie zyxty
xg`l cg`e ,reqpa idie zyxt mcew cg` ,mixtq dylyl wlgp

.dxez ixtq dray yi ok m`e ,dnvr reqpa idie zyxte ,okn
:iax lr wlegd `pzd edin zxxan `xnbddéìò âéìôc àpz ïàî©©¨§¨¦£¥

éaøc:`xnbd daiyn .iax lr wlegd `pzd edin -L ïaøïa ïBòî §©¦©¨¦§¤
àéðúc ,àeä ìàéìîb,`ziixaa epipyy ±ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ©§¦¥§©§¨©¨¦§¤©§¦¥

,øîBà`eal cizrlBæ äLøt äãéúò[reqpa idie zyxt-]ø÷òézL ¥£¦¨¨¨¨¤¥¨¥
ïàk dáúk änìå ,dîB÷îa áúkúå ïàkî,dnewna `lyéãk ¦¨§¦¨¥¦§¨§¨¨§¨¨¨§¥

äðBLàø úeðòøet ïéa ÷éñôäì,reqpa idie mcew daezkyúeðòøeôì §©§¦¥§¨¦¨§§¨
äéiðLrxd xvi xy`k `eal cizrl ok lre .okn xg`l daezky §¦¨

azkiz ,zeprxetdn eb`ci `le ,zelha zeieprxete lha didi
.dnewna

:`xnbd zl`ey .el` zeieprxet md dn zx`an `xnbdúeðòøet§¨
.àéä éàî äéiðLreqpa idie zyxt xg`l xn`py :`xnbd daiyn §¦¨©¦

(` `i xacna)íéððBàúîk íòä éäéå'l`xyi ipay ,''d ipf`A rx ©§¦¨¨§¦§§¦©§¨§¥
epgp `ly ,mini dyly efd jxca eptiir dnk epl ie` ,eppelzd
:dpey`xd zeprxetd z` zx`ane `xnbd dkiynn .jxcd iepirn

äðBLàø úeðòøetxn`py dn `id(bl i my)øîàå ,''ä øäî eòñiå' §¨¦¨©¦§¥©§¨©
,àðéðç éaøa àîç éaø`ed yexitdy,''ä éøçàî eøqL',epiide ©¦¨¨§©¦£¦¨¤¨¥©£¥

de`z seqtq`d ee`zd mrqn zligzl mini dyly jezay
.'da cexnl ick ,xya mdl oi`y lr enrxzde

:`xnbd zl`eydîB÷î ïëéäåa idie zyxt lydaiyn .reqp §¥¨§¨
:`xnbdíéìâca ,éMà áø øîà.xacna zyxta exn`py ¨©©©¦©§¨¦

xtqd ly wlgd slwd z` dwilcdn milivn m`d dpc `xnbd
:aezk epi`y dxezïéðBéìbä ,eäì àéòaéàepi`y] wlgd mewn ± ¦©§¨§©¦§¦

slwa [aezkïéà Bà ä÷éìcä éðtî ïúBà ïéìévî ,äøBz øôñ ìL¤¥¤¨©¦¦¨¦§¥©§¥¨¥
.ä÷éìcä éðtî ïúBà ïéìévî©¦¦¨¦§¥©§¥¨

:`ziixan wtqd z` heytl dqpn `xnbd,òîL àzepipy ¨§©
,`ziixaaúBiúBà Lîçå íéðBîL èwìì Ba Lé íà ,äìaL äøBz øôñ¥¤¨¤¨¨¦¤§©¥§¦§¨¥¦

dla e` wgnpy dxez xtql xeriy `edy ,dxez xtqd lkn
,ezyecwa cner zeidlïBøàä òBñða éäéå úLøt ïBâkda yiy §¨¨©©§¦¦§©¨¨

,envrl xtq `ede ,zeize` ynge mipenyïéà åàì íàå ,ïéìévî©¦¦§¦¨¥
.ïéìévîå,le`yl yiéànàzeize` ynge mipeny ea oi`yk recn ± ©¦¦§©©

,milivn oi`déì ÷etézynge mipeny ea miaezky `la mb `ld ± ¦¥
livdl ozip `diy ,zeize`déãéc ïBéìéb íeMîslwd zngn ± ¦¦§¦¥

xtqd ly oeilbd z` milivn oi`y gikedl yi i`ce `l` ,envr
.dxez

:`xnbd dgecéðàL äìaxg`ny ,dpey epic dlay dxez xtq ± ¨¨¨¦
oeilbde wgnp azkd xy`k wxe ,dlha ezyecw s` dla oeilbde

.oeilbd z` milivn m` wtzqdl yi miiw
:zxg` `ziixan heytl dqpn `xnbdäøBz øôñ ,òîL àz̈§©¥¤¨

éäéå úLøt ïBâk ,úBiúBà Lîçå íéðBîL èwìì Ba Lé íà ,÷çîpL¤¦§©¦¤§©¥§¦§¨¥¦§¨¨©©§¦
.ïéìévî ïéà åàì íàå ,ïéìévî ïBøàä òBñðaå,le`yl yiéànà± ¦§©¨¨©¦¦§¦¨¥©¦¦§©©

,milivn oi` zeize` ynge mipeny ea oi`yk recndéì ÷etéz± ¦¥
ozip `diy ,zeize` ynge mipeny ea miaezky `la mb `ld

livdldéãéc ïBéìéb íeMîgikedl yi i`ce `l` ,slwd zngn ± ¦¦§¦¥
.dxez xtq ly oeilb milivn oi`y

zgzy slwd :`xnbd dgecáúkä íB÷î,wgnpyéì àéòaéî÷ àì §©§¨Ÿ¨¦©§¨¦
meyn ,milivn oi` i`cey ,jka wtq il oi` ±LBã÷ éëcmewn §¦¨

`l` ,wlg oeilb myl yecw epi` ,ezligzn azkdàeä áúk ábà©©§¨

déúMeã÷ dì àìæà áúk ìæà ,LBã÷cdrwt azkd wgnpyke ± §¨¨©§¨¨§¨¨§¨¥
e ,slwd zyecwéì àéòaéî÷ éëslwd lr wx `ed ily wtqde ±ìL ¦¨¦©§¨¦¤
ähî ìLå äìòîe ,azkdn,äLøôì äLøt ïéaLslwd lreóc ïéaL ©§¨§¤©¨¤¥¨¨¨§¨¨¨¤¥©

óãìslwd lr oke ,cenrl cenr oia -øôqä úlçúaLeóBñaL §©¤¦§¦©©¥¤¤§
,øôqäg oeilb myl yecw `ed ezligznywgnp xy`ke ,wl ©¥¤

.ezyecwa x`yp m` wtzqdl yi azkd
:`xnbd aey zl`eyàeää íeMî déì ÷etéúåea oi` m` mb `ld ± §¦¥¦©

dlrn ly slwd meyn livdl ozip `diy zeize` ynge mipeny
ea yi m` wxy ,zxne` `ziixady jkne ,scl sc oiae dhne
oeilbd z` milivn oi`y gken ,milivn zeize` ynge mipeny

dxez xtqa xaecn `ziixaa :`xnbd dgec .wlgdéãLå æééâc± §¨¦§¨¦
.wgnpy azkd mewn `l` ea xiizyp `le aiaqn slwd jzgpy

:dpynn wtqd z` heytl dqpn `xnbd,òîL àzdpyna epipy ¨§©
(c"n b"t mici),ïéðBéìbämiwlgdäLøt ïéaL ,ähî ìLå äìòî ìL ©¦§¦¤©§¨§¤©¨¤¥¨¨¨

,øôqä óBñaL ,øôqä úlçúaL ,óãì óc ïéaL ,äLøôìmda rbp m` §¨¨¨¤¥©§©¤¦§¦©©¥¤¤§©¥¤
,íéãiä úà ïéànèîixd .dze` lqet dnexza jk xg` rbep m`e §©§¦¤©¨©¦

z`neh mdilr exfby ,xtqd zyecw mdl yi mipeilbd mby
:`xnbd dgec .micidéðàL äøBz øôñ ábà àîìécdf o`k `ny ± ¦§¨©©¥¤¨¨¦

yi dxez xtqd ab`e ,wgnp `ly miiw oiicr azkdy iptn dpey
ote`a `ed eply wtqd la` ,dxez xtqk mipeilbl s` dyecw
eyniyy mipeilbd zngn `l` dyecw o`k oi`e ,azkd wgnpy

.miiw ecera xtql
:`ziixan wtqd z` heytl dqpn `xnbd,òîL àzepipy ¨§©

`ziixaa(c"d c"it `ztqez),ïéðBéìébä,miwlgdïéðéî éøôñådxez - ©¦§¦§¦§¥¦¦
zixey` azka dxf dcearl micneyn meazky miaezke mi`iap

,ycewd oeylae,ä÷éìcä éðtî ïúBà ïéìévî ïéàmeazk i`cey ¥©¦¦¨¦§¥©§¥¨
,dxf dcear myl.ïäéúBøkæàå ïä ïîB÷îa ïéôøNð àlàdgiken ¤¨¦§¨¦¦§¨¥§©§¨¥¤

:`xnbdéàî,mipeilbd xnel `ziixad zpeek `id dn ±åàìm`d ± ©¨
l dpeekd oi`äøBz øôñc ïéðBéìb[oin epi`y] xyk mc` eazky ¦§¦§¥¤¨

x`eane ,scl sc oiae dhnle dlrnl mipeilb yie ,azkd wgnpe
:`xnbd dgec .milivn oi`y `ziixaaàì`ziixad zpeek oi` - Ÿ

'mipeilb' `ziixad zxne`y dn `l` ,dxez xtq ly mipeilbl
l dpeekdïéðéî éøôñc ïéðBéìbeazky dxez ixtq ly mipeilbl - ¦§¦§¦§¥¦¦

eazky dxez xtq ly mipeilb la` ,milivn oi` mze`y mipin
.milivn xyk mc`

:mipin ixtq ly mipeilbl dpeekdy uexizd lr dywn `xnbd
àzLäyi ,mipin ixtq ly mipeilbl `ziixad zpeek m` dzrne ± ©§¨

m` ,denzleäééôeb ïéðéî éøôñ[mnvr±],ïéìévî ïéàx`eank ¦§¥¦¦©§¥©¦¦
,`ziixaaïéðBéìbmipin ixtq lyàéòaîoi`y xnel jixv m`d ± ¦§¦¦©§¨

:`xnbd zvxzn .milivnøîà÷ éëä,`ziixad zpeek jk ±éøôñå ¨¦¨¨©§¦§¥
íéðBéìâk ïä éøä ïéðéî,mlern mda azkp `ly miwlg mitlwk ± ¦¦£¥¥§¦§¦

wx mixen` `ziixad ixacy ok m` `vnpe .mze` milivn oi`e
.dxez xtq ipeilb lr wtqd z` heytl ozip `le mipin ixtq iabl

:dzenlya lirl d`aedy `ziixad z` d`ian `xnbd,àôeb¨
,øîBà éñBé éaø .ä÷éìcä éðtî íúBà ïéìévî ïéà ïéðéî éøôñå íéðBéìbä©¦§¦§¦§¥¦¦¥©¦¦¨¦§¥©§¥¨©¦¥¥

ïäaL úBøkæàä úà øãB÷ ,ìBçazenewna slwd z` jzeg ± ©¥¤¨©§¨¤¨¤
,myd my mda xkfeny,ïBôøè éaø øîà .ïôøBN øàMäå ,ïæðBâå§§¨§©§¨§¨¨©©¦©§

çt÷à[xeaw`±],éða úà,ipa iiga ip` rayp ,xnelkeàáé íàL £©©¤¨©¤¦¨Ÿ
éãéì,mipin ixtqeléôàL ,ïäaL úBøkæàä úàå íúBà óBøNà éðàL §¨¦¤£¦¤§¨§¤¨©§¨¤¨¤¤£¦

äøæ äãBáò úéáì ñðëð BLékäì õø Lçðå BâøBäì åéøçà óãBø íãà̈¨¥©£¨§§§¨¨¨§©¦¦§¨§¥£¨¨¨
,lvpidlL ïäézáì ñðëð ïéàåelà ì,mipindeìläLmipindïéøékî §¥¦§¨§¨¥¤¤¥¤©¨©¦¦

`xead z`ïéøôBëå,eaeìläå,dxf dcear micaerd mixkpïéà §§¦§©¨¥
,ïéøôBëå ïéøékîjkle ,mdizea` mecnil jke elcb jk ixdy ©¦¦§§¦

,mixkpdn mirexb xzei mipindïäéìòå[mipind lr-]øîBà áeúkä ©£¥¤©¨¥
(g fp diryi)ðBøëæ zîN äæeænäå úìcä øçà[å]','Cz` mixkef mdy §©©©¤¤§©§¨©§§¦§¥

.zlcd ixg` mpexkf mikilyne ,`xeadì÷ ,ìàòîLé éaø øîà̈©©¦¦§¨¥©
BzLàì Léà ïéa íBìL úBNòì äîe ,øîBçå`ly yi` zy` wecal ¨¤¨©£¨¥¦§¦§

,ezy`l yi` oia mely zeyrl ick dlra zgz dzpfäøBz äøîà̈§¨¨
,íénä ìò äçné äMeã÷a ázëpL éîLzyxt z` azek odkdy §¦¤¦§¨¦§¨¦¨¤©©©¦
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המשך בעמוד מו

ripvnd` cenr fhw sc ± ixiyr wxtzay
dîB÷î äæ ïéàL.zFkildA e`lC ,o`kl diE`x Dpi`W,DPin lirl irYWn zFrQn ¤¥¤§¨¤¥¨§¨§¨§¨©£¦©¨¦§¨¥§¥¦¨

milbcA `N`ipiq xAcnA zWxtA ,azMil diE`x dzid:äæ àeä íMä ïî àì.`l ¤¨¦§¨¦¨§¨§¨¦¨¥§¨¨©§¦§©¦©Ÿ¦©¥¤Ÿ
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gExe .`pzq`C `nFiM `zENiv `zrnW§©£¨¦¨§¨§¨§¨¨§©
"`zEWC `nFi" iOx` oFWlA `id zinFxC: §¦¦¦§£©¦¨§¨

íãB÷úèLôäøBòä.dfgd cr:è"î.xFr ¤©§¨©¨©¤¨¤
oixEni`lciar `w i`n:ïéîéð íeMî.lW ¨¥¦©¨¨¥¦¦¦¤

,xnvoiwAcPdoixEni`A:àéiøáç.ipA ¤¤©¦§¨¦¨¥¦©§©¨§¥
FzwFlgn:ïéìévî íà.zAWA:íò ÷éz ©£§¦©¦¦§©¨¦¦

øôqä.cFaM mEXnE ,zFrn FkFzA WIW t"r`e ©¥¤§¤¥§¨¦§
zlSd DicdA opicar DFaB KxFv `EdW xtQd©¥¤¤¤¨©¨§¦©©£¥©¨©

hFicd KxFv odW zFrn:àìèéLôðúà ¨¤¥¤¤§Ÿ©§¦¤
çñtä.ixW `l DFaB KxFv mEXn .dInzA ©¤©¦§¦¨¦¤¨©¨¨¥

DicdA hFicd KxFv:íúä.zFrnE wiY ¤¤§©£¥¨¨¦¨
iziinwC`Ed `nlrA lEhlh - DiPin di`x: §¨©§¥§¨¨¦¥¦§§¨§¨

àëä.dhWtdC ,dxEnB dk`ln - `YWd DA ixii`C ,gqtC EdiiYbElR iAB`id zFk`ln zFa`n:éâéìt ézøúa.,FlEhlhA ibilR gqR iABlhlhl l`rnWi iAx xq`C ¨¨©¥§§©§§¤©§©§¦¨¨§¨§¨¨§¨§©§¨¨¥£§¨¦§©§¥§¦¦©¥¤©§¦¦§¦§§¨©©¦¦§¨¥§©§¥
'it` eixEni` `ivFdW xg` [gqRd]dOgn`Ed lEhlh xA e`lC ,xFr mEXn ,lvl)`(inC `le .,oiglWl"oipnFh dOa"A oxn`C).hn lirl(xFr mzdC .ozF` oilhlhOW ©¤©©©¤¦¥¨£¦¥©¨§¥¦§¨©¦§§¨¨¥¦§¨¦©£©©§©¤§¦¤§©§§¦¨§¨¨

ifgC ,dQB dndADighWinl`bfinlEDilr:déì éøîà÷ éëäå.lEhlh oiprl daEWY:àììèìèðøNa ábà øBò.Flhlhl xYEnE ,xtqC `inEC xUaC ,minW cFaM inp iedC §¥¨©¨©£¦§¦§§¥§¦§¨£¥§¨¦¨¨§¦¥§¨§¦§©¦§Ÿ§©§¥©©¨¨§¨¥©¦§¨©¦§¨¨§¨§¥¤¨§©§§
xUA aB`e ,lvl dOgnElhlhiFA xAEgnd xFr: ¥©¨§¥§©©¨¨§©§§©§¨
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ìàåîùådingp 'xk xn`c.`nrh yxtnc 'ipznlc dcen xityc ,axc` bilt `le

'xc xnel `a `l` .yxcnd zia onfa `ly oixew yxcnd zia lehia iptn

'ipznc dlr bilt dingp:

ù"ëåzeheicd ixhya.azka zexwl mlerd ebdpc ;dnize .zexbi` :qxhpewa yxit

,mewnl mewnn migelyd zexbi`e

t"r xevl oiie`x `dc ixy i`ce olhlhle

zeheicd ixhy ixw `lc :i"xl d`xpe .zigelv

zexbi` la` ,oda `veike zeaeg ixhy `l`±

rcei 'it`e .ytp gewt oda yiy minrtc ,ixy

ixhy ied `lc ,z"x xizn ytp gewt ea oi`y

zeheicd±itl ,da aezky dnl jixv oi`y oeik

rcei epi` m`e .zexbi`ay dn rceiy±yi `ny

ytp gewt e` ,lecb jxev ea±n"ke .ixye

iazka oixew oi` dn iptn :xn`wc ,inlyexia

ycwd±xne` dz` m`y .zeheicd ixhy iptn

m` jka dn :xne` `ed s` ,xzen `edy el

zeaeg oirk `weec rnyn .izexhya wqrz`

dxifb iab ,onwl i"yx 'it oke .xn`w zexhye

gwn ixhyac .zeheicd ixhya `xwi `ly

,edine .eci azk 'ita dibd oke .xn`w xknne

f"rla oiaezkd zengln oze`±epiaxl d`xp

`ipzc `dn rxb `lc ,oda oiirl xeq`c dcedi

"l`ey" 'ta).hnw onwl:(dxevd zgzy azk

'it`e .zaya oda zexwl xeq` ze`pweicde

mivl ayenk l"edc ,xizd in i"x rci `l lega:

éâéìô'ek lehlha.lk hytpy xg` :'it

lhlhl exy opaxc ,ibilt xerd±

l`rnyi 'xe ,jlklzi `ly xyal jixv oiicry

dfgd cr `l` hyten epi`yk la` .xq`±ixy

'xc b"r`e .jenqa gkenck ,lhlhl r"kl

n"n ,dfgd cr `l` hiytdl ixy `l l`rnyi

i` .hiytde xary oebk ,elek hytena ibilt

inp±ohiytdl xzenc ,mitqene micinza:
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éëBçàì eòa .àãçeL ìa÷î àìc ànL ìé÷L äåäc©£¨¨¥¤¨§¨§©¥£¨¨§©¥
äøîà ,dén÷ì ìefàå ,àáäãc àâøL déì àìééòà ;déa¥©©§¨¥§¨¨§©£¨§©§©¥£©¨
:eäì øîà .éMð éác éñëða éì éâìôéðc àðéòa :déì¥¨¥¨§¦§§¦¦§¦§¥§¥©¥£©§
.úeøéz àì àzøa àøa íB÷îa :ïì áéúk ì"à .eâBìt§§¦¨¦§§¨§©¨¨¥
àúééøBà úéìèðúéà ïBëòøàî ïeúéìâc àîBé ïî :ì"à¦¨¦§¥¥©§£¦§©§¦©§¨
àzøáe àøa :déa áéúëe ,ïBéìb ïBåò záéäéúéà å ,äLîc§Ÿ¤¦§§¦©§¨¦§§¦¥§¨§©¨
.àáeì àøîç eäéà déì ìéiò øãä øçîì .ïeúøé àãçk©£¨¦§§¨¨¨¨©¥¥¦£¨¨¨
àðà :déa áúëå ïBéìb ïBåòc déôéñì úéìéôL :eäì øîà£©§§¥¦§¥¥§¨¦§§¨©¥£¨
éôñBàì [àìå] éúéúà äLîc àúééøBà ïî úçôéîì àì̈§¦§©¦©§¨§Ÿ¤£¦¥§¨§§¥
àøa íB÷îa :déa áéúëe .éúéúà äLîc àúééøBà ìò©©§¨§Ÿ¤£¦¥§¦¥¦§§¨

éøBäð øBäð :déì äøîà .úeøéz àì àzøa!àâøLk C §©¨¨¥£©¨¥§§¦¦§¨¨
ì Lèáe àøîç àúà :ìàéìîb ïaø ì"àéðtîe" .àâøL ©¨©§¦¥£¨£¨¨¨©¦§¨¨¦§¥

úéa ïîæa àlà eðL àì :áø øîà ."'åë ïéøB÷ ïéà äî̈¥¦¨©©Ÿ¨¤¨¦§©¥
ã"îäá ïîæa àlL ìáà ,LøãnäYìàeîLe .ïéøB÷ ©¦§¨£¨¤Ÿ¦§©¦§¥

!?éðéà .ïéøB÷ ïéà Løãnä úéa ïîæa àlL eléôà :øîà̈©£¦¤Ÿ¦§©¥©¦§¨¥¦¦¦
é÷ñt àòcøäðáe ,äåä ìàeîLc déøúà àòcøäð àäå§¨§©§§¨©§¥¦§¥£¨¦§©§§¨¦§¥
øîúéà éà ,àlà !àúaLc àúçðîa íéáeúëa àøãéñ¦§¨¦§¦§¦§£¨§©§¨¤¨¦¦§©
,ã"îäá íB÷îa àlà eðL àì :áø øîà ;øîúéà éëä̈¦¦§©¨©©Ÿ¨¤¨¦§

ã"îäá íB÷îa àlL ìáàY.ïéøB÷ïéa :øîà ìàeîLe £¨¤Ÿ¦§¦§¥¨©¥
ã"îäá ïîæa ,ã"îäá íB÷îa àlL ïéa ã"îäá íB÷îa¦§¥¤Ÿ¦§¦§©

YLøãnä úéa ïîæa àlL ,ïéøB÷ ïéàYàãæàå .ïéøB÷ ¥¦¤Ÿ¦§©¥©¦§¨¦§¨§¨
íéáeúëc àøãéñ é÷ñt àòcøäðác ,déîòèì ìàeîL§¥§©§¥§¦§©§§¨¨§¦¦§¨¦§¦
ïøîàãk íìBòì :øîà éLà áø .àúaLc àúçðîa§¦§£¨§©§¨©©¦¨©§¨§©£©©

ïäa ïéøB÷ ïéà Lãwä éáúk eøîàL ô"òà :àéðúc .äéîçð éaøk ìàeîLe ,àøwéòîYìáà ¥¦¨¨§¥§©¦§¤§¨§©§¨¤¨§¦§¥©Ÿ¤¥¦¨¤£¨
÷eñôì Cøöð ,ïäa ïéLøBãå ïäa ïéðBLY,eøîà äî éðtî :äéîçð ø"à .Ba äàBøå àéáî ¦¨¤§§¦¨¤¦§©§¨¥¦§¤§¤§¨¦§¥¨¨§

ïäa ïéøB÷ ïéà Lãwä éáúkY.úBèBéãä éøèLa ù"ëå ,ïéøB÷ ïéà Lãwä éáúëa :eøîàiL éãk ¦§¥©Ÿ¤¥¦¨¤§¥¤Ÿ§§¦§¥©Ÿ¤¥¦§§¦§¥¤§
'éðúî.úBòî ïëBúa LiL ô"òàå ,ïéléôzä íò ïéléôzä ÷éúå .øôqä íò øôqä ÷éz ïéìévî ©§¦−©¦¦¦©¥¤¦©¥¤§¦©§¦¦¦©§¦¦§¤¥§¨¨

leôî BðéàL éBáîì ?ïúBà ïéìévî ïëéäìeleônì óà :øîBà àøéúa ïa ,L.L'îb:ø"ú §¥¨©¦¦¨§¨¤¥§¨¤§¥¨¥©©§¨§¨
Bða ìàòîLé éaø éøác ,äæçä ãò çñtä úà ïéèéLôî úaMa úBéäì ìçL øNò äòaøà©§¨¨¨¨¤¨¦§©©¨©§¦¦¤©¤©©¤¨¥¦§¥©¦¦§¨¥§
'ø ìL Bða ìàòîLé éaøì àîìLa .Blek úà ïéèéLôî :à"ëçå ,ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø ìL¤©¦¨¨¤§¨§©§¦¦¤¦§¨¨§©¦¦§¨¥§¤©

ä÷Bøa ïa ïðçBéYïðaøì àlà .dBáb CøBö déì ãéáòúéà àäcYøa äaø øîà ?è"î ¨¨¤§¨§¨¦§©¦¥¤¨©¤¨§©¨©¨©©¨©
áø ?àkéà 'eäðònì' éàî ,àëäå ."eäðònì 'ä ìòt ìk" àø÷ øîàc :ïðçBé ø"à äðç øa©¨¨¨¨§¨©§¨Ÿ¨©©©£¥§¨¨©©©£¥¦¨©
?eäééðéa éàî .äìáðk ïéìheî íéîL éLã÷ eäé àlL :øîà àáø .çéøñé àlL :øîà óñBé¥¨©¤Ÿ©§¦©¨¨¨©¤Ÿ§¨§¥¨©¦¨¦¦§¥¨©¥©§

éîð éà ,àáäãc àøBútà çpîc :eäééðéa àkéàYìL Bða ìàòîLé éaøå .àðúñàc àîBé ¦¨¥©§§©©©§¨§©£¨¦©¦¨§¨§¨¨§©¦¦§¨¥§¤
éàä ,ä÷Bøa ïa ïðçBé éaøïéøeîéàä úà àéöBé àlL ?déì ãéáò éàî "eäðònì 'ä ìòt" ©¦¨¨¤§¨©¨©©©£¥©¨¥¥¤Ÿ¦¤¨¥¦

àcñç áø øîà .ïéîéð íeMî :ïúð áøc déøa àðeä áø øîà ?è"î .øBòä úèLôä íãB÷¤©§¨©¨¨©©¨§¥§©¨¨¦¦¦¨©©¦§¨
ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé éaøì àéiøáç déì eøãäà éàî :àá÷eò øî øîàY ¨©¨§¨©£©©¥©§©¨§©¦¦§¨¥§¤©¦¨¨¤§¨

øôqä íò øôqä ÷éz ïéìévî íà :déì éøîà÷ éëäYéî ?BøBòî çñtä úà èéLôð àì ¨¦¨¨§¦¥¦©¦¦¦©¥¤¦©¥¤Ÿ©§¦¤©¤©¥¦
íúä ?éîcYàëä ,ìeèìèYéâéìôe ,ìeèìèa éâéìt ;éâéìt ézøúa :éLà áø øîà !äëàìî ¨¥¨¨¦§¨¨§¨¨¨©©©¦§©§¥§¦¦§¦¦§¦§§¦¦

øôqä íò øôqä ÷éz ïéìévî íà :déì éøîà÷ éëäå .äëàìîaY!?øNa ábà øBò ìèìèð àì ¦§¨¨§¨¦¨¨§¦¥¦©¦¦¦©¥¤¦©¥¤Ÿ§©§¥©©¨¨
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שבת. פרק ששה עשר - כל כתבי דף קטז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fhw sc zay(iyily meil)

àãçBL ìa÷î àìc àîL ìé÷L äåäcmy envr lr `iven didy ± ©£¨¨¦§¨§Ÿ§©¥£¨
lawn dide ,eiptl oecl mi`ad mipic ilran cgey lawn epi`y

,xzqa cgeydéa éëeçàì eòamely `ni` ezeg`e l`ilnb oax - ¨§©¥¥
,el berll evxàáäãc àâøL déì àìéiòàmely `ni` el dqipkd ± ©©§¨¥§¨¨§©£¨

,cgeyl adfn dxepndén÷ì ìeæàåezeg`e l`ilnb oax eklde - §¨§©¥
,eiptl oecldéì äøîà,`teqelitl mely `ni`éì éâìôéðc àðéòa ¨§¨¥¨¦¨§¦§§¦¦

éLð éác éñëðaepia` iqkpa inr welgi l`ilnb oaxy dvex ip` ± §¦§¥§¥¨¥
,xhtpyeäì øîà,`teqelitdeâBìt,miqkpa ewlg -déì øîàoax ¨©§§¨©¥

,`teqelitl l`ilnbúeøéú àì àzøa àøa íB÷îa ïì áéúkaezk ± §¦¨¦§§¨§©¨Ÿ¥
,zyxei zad oi` oa yiy mewna ,dxeza epldéì øîà,`teqelitd ¨©¥

úáéäéúéàå äLîc àúééøBà úélèðúéà ïBëòøàî ïeúéìâc àîBé ïî¦¨¦§¦¥©§£¦§§©¦©§¨§Ÿ¤§¦§§¦©
éúéøçà àøôñdyn zxez mkn gwlp mkvx`n mzilby mein ± ¦§¨©£¦¦

,xg` xtq mkl ozipeïeúøé àãçk àzøáe àøa déa áéúëeaezke - §¦¥§¨§©¨©£¨¥§
.cgi eyxii zae oa ,df xtqaàáeì àøîç eäéà déì ìéiò øãä ,øçîì§¨¨£©©¥¥¦£¨¨¨

`edy] ael ux`n `ad xeng cgeyk l`ilnb oax el qipkd -
,eiptl oecl aey e`ae ,[gaeyne aeh xengúéìéôL ,eäì øîà̈©§§¦¦

àøôñc déôéñì,`edd xtqd seqa izpiir ±déa áúëe,ea aezke - §¥¥§¦§¨§¦¥
éúéúà äLîc àúééøBà ïî úçôéîì àì àðàzegtl iz`a `l ip` ± £¨Ÿ§¦§©¦©§¨§Ÿ¤£¥¦

,dyn zxeznéúéúà äLîc àúééøBà ìò éôñBàì [àìå]`le ± §Ÿ§§¥©©§¨§Ÿ¤£¥¦
,iz`a dyn zxez lr siqedlàì àzøa àøa íB÷îa déa áéúëe§¦¥¦§§¨§©¨Ÿ

úeøéú,zyxei zad oi` oa yiy mewnay ea aezke ±déì äøîà ¥¨§¨¥
,mely `ni`éøBäð øBäðàâøLk Cel dfnxe ,xpk jxe` xi`z ± §§¨¦§¨¨

,cgeya dxepn el dpzpyLèáe àøîç àúà ,ìàéìîb ïaø dì øîà̈©¨©¨©§¦¥£¨£¨¨§©
ìàâøL,xnelk ,ux`l xpd z` sgce iz`ad ip`y xengd `a ± ¦§¨¨

ernyiy ick ok eyre ,xzei dey didy cgeya izgvip ip`
.ezelap my mitq`znd

:dpyna epipy'åë ïéøB÷ ïéà äî éðtîezia lehia iptn ,mda ¦§¥¨¥¦
.yxcnd

:miaezka oixew oi` izn zwelgn d`ian `xnbdeðL àì ,áø øîà̈©©Ÿ¨
,miaezka oixew oi`y df oic dpyp `l ±ïîæa àlàa dyxcdúéa ¤¨¦§©¥

,Løãnä,dlik`d mcew epiidcLøãnä úéa ïîæa àlL ìáà- ©¦§¨£¨¤Ÿ¦§©¥©¦§¨
,zexky meyn miyxec eid `l f`y ,dlik`d xg`lïéøB÷¦

.yxcnd zia lehia meyn oz`ixwa oi`y ,miaezka,øîà ìàeîLe§¥¨©
.ïéøB÷ ïéà Løãnä úéa ïîæa àlL eléôà£¦¤Ÿ¦§©¥©¦§¨¥¦

:l`eny lr dywn `xnbdéðéàs`y ,l`eny xaeq jk m`d ± ¥¦
,oixew oi` yxcnd zia onfa `lyìàeîLc déøúà àòcøäð àäå§¨§©§§¨©§¥¦§¥

äåäi`ceae ,l`eny ly eixebn mewn `id `rcxdp ixde ± £¨
,ezenk ebdp enewnayàúçðîa íéáeúëa àøãéñ é÷ñt àòcøäðáe¦§©§§¨¨§¦¦§¨¦§¦§¦§¨¨

àúaLc,zaya dgpna miaezka dyxt mixew eid `rcxdpae ± §©§¨
zia onfa `ly miaezka `exwl xzeny l`eny zrcy gkene

.yxcnd
:`xnbd zvxznøîzéà éëä øîzéà éà àlàxn`py dn `l` ± ¤¨¦¦§©¨¦¦§©

,xn`p jky jgxk lr ,l`enye ax zwelgnaeðL àì ,áø øîà- ¨©©Ÿ¨
,miaezka oixew oi`y df oic dpyp `lLøãnä úéa íB÷îa àlà¤¨¦§¥©¦§¨

,ea yxec mkgdy mewna epiidcLøãnä úéa íB÷îa àlL ìáà£¨¤Ÿ¦§¥©¦§¨
,ïéøB÷.yxcnd ziaa miyxecy onfa elit`ïéa ,øîà ìàeîLe ¦§¥¨©¥

,Løãnä úéa íB÷îa àlL ïéa Løãnä úéa íB÷îadf m`ïîæa ¦§¥©¦§¨¥¤Ÿ¦§¥©¦§¨¦§©
a dyxcd,ïéøB÷ ïéà Løãnä úéaezlhan miaezka d`ixwdy itl ¥©¦§¨¥¦

la` ,yxecd lv` zklln,ïéøB÷ Løãnä úéa ïîæa àlLziaa s` ¤Ÿ¦§©¥©¦§¨¦
.elhan epi`y ,yxcnddéîòèì ìàeîL àãæàådf xace ± §¨§¨§¥§©§¥

,exn` ezhiyl ,xn` l`enyyíéáeúëc àøãéñ é÷ñt àòcøäðác§¦§©§§¨¨§¦¦§¨¦§¦
àúaLc àúçðîamiaezka dyxt mixew eid `rcxdpa oky ± §¦§¨¨§©§¨

.yxcnd zia onfa `l dfy oeik ,zaya dgpna
:l`eny zrca dxizqd lr xg` uexiz zvxzn `xnbdéMà áø©©¦

àøwéòî ïøîàãk íìBòì ,øîàixaca dligza epxn`y itk ± ¨©§¨§©£¨¨¥¦¨¨
oi`e ,yxcnd zia onfa `ly elit` miaezka oixew oi`y ,l`eny

,eixac z` zepyl jxevìàeîLeeixac z` xn`,äéîçð éaøk §¥§©¦§¤§¨
àéðúc`ziixaa(`"d c"it `ztqez),Lãwä éáúk eøîàL ét ìò óà §©§¨©©¦¤¨§¦§¥©Ÿ¤

[miaezk-]ïäa ïéðBL ìáà ,ïäa ïéøB÷ ïéàmiyxcna zepyl xzen ± ¥¦¨¤£¨¦¨¤

,miaezkd lry,ïäa ïéLøBãådyxcd rvn`a m`e÷eñôì Cøöð §§¦¨¤¦§¨§¨
,ea aezk dn ze`xläî éðtî ,äéîçð éaø øîà .Ba äàBøå àéáî¥¦§¤¨©©¦§¤§¨¦§¥¨

eøîà,minkgeøîàiL éãk ,ïäa ïéøB÷ ïéà Lãwä éáúk,miyp` ¨§¦§¥©Ÿ¤¥¦¨¤§¥¤Ÿ§
ïkL ìëå ,ïéøB÷ ïéà Lãwä éáúëaoixew oi`y,úBèBéãä éøèLa,oebk §¦§¥©Ÿ¤¥¦§¨¤¥§¦§¥¤§

,dingp iax itle .exiagl gley mc`y zexbi` e` ,zepeayg
ixhy meyn `ed miaezka `exwl exq`y mrhdy xaeqd
dne ,yxcnd zia onfa `ly s` mda `exwl xeq` ,zeheicd
,oda oixew oi` yxcnd zia onfa `ly elit`y ,l`eny xn`y
hwepd axl dcen envr l`eny la` ,dingp iax zhiyl `ed
meyn `ed miaezka `exwl exq`y mrhdy mixaeqd minkgk
`exwl xzen yxcnd zia onfa `lye ,yxcnd zia lehia
l`eny bidpd jkle ,yxcnd zia lehia ea oi`y ,miaezka

.zaya dgpna miaezka e`xwiy `rcxdpa

äðùî
ïéìévîzaya dwilcd on÷ézlyøôqädxezøôqä íò,dxez ©¦¦¦©¥¤¦©¥¤

ïëBúa LiL ét ìò óàå ,ïéìéôzä íò ïéìéôzä ÷éúå[miwizd jeza±] §¦©§¦¦¦©§¦¦§©©¦¤¥§¨
,úBòî.wizdn zernd z` xrpl edekixvd `leïéìévî ïëéäìe ¨§¥¨©¦¦

ïúBà,ycewd iazk lk z`eleôî BðéàL éBáîì,øîBà àøéúa ïa .L ¨§¨¤¥§¨¤§¥¨¥
oilivnleôîì óà.L ©©§¨

àøîâ
gqt axr lgyk ,mi`pz da ewlgpy `ziixa d`ian `xnbd
hiytdl xzen m`d ,gqt oaxw meia ea mihgeye ,zaya zeidl
z` `ivedl ick jxvpy wlgd z` wx e` gqtd ly exer lk z`

:mi`pzd cg`k epzpynn di`x `xnbd d`iane ,mialgdïðaø eðz̈©¨¨
,`ziixaaøNò äòaøàgqt axr epiidc ,oqipa,úaMa úBéäì ìçL ©§¨¨¨¨¤¨¦§©©¨

úà ïéèéLôîly exerçñtämilbxdn,äæçä ãòelkeiy ick ©§¦¦¤©¤©©¤¨¤
z` dgec gqtd ialg zxhwdy ,mxihwdle eialg z` `ivedl

zayddeab jxev dfa oi`y meyn zaya xzei ehiyti `l la` ,
,heicd jxev `l`.ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé éaø éøác¦§¥©¦¦§¨¥§¤©¦¨¨¤§¨

.Blek úà ïéèéLôî ,íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦©§¦¦¤
z` hiytdl mixizny minkg ly mnrh edn zxxan `xnbd

:`xnbd zl`ey .zaya elekàîìLaxacd oaen ±ìàòîLé éaøì ¦§¨¨§©¦¦§¨¥
,ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø ìL Bða,dfgd cr wx hiytdl xzenyàäc §¤©¦¨¨¤§¨§¨

déì ãéáòúéàz` `ivedl xyt` dfgd cr dhytday meyn ± ¦§£¦¥
d ick dyrp xake ,mxihwdl mialgdCøBöléàî ïðaøì àlà ,dBáb ¤¨©¤¨§©¨¨©

àîòèjxev jka oi` ixd ,elek z` hiytdl xzeny mrhd dn ± ©£¨
:`xnbd daiyn .deabøîàc ,ïðçBé éaø øîà äpç øa øa äaø øîà̈©©¨©©©¨¨©©¦¨¨§¨©

àø÷(c fh ilyn)'eäðònì 'ä ìòt ìk'ceake ,eceakl 'd dyr lkd - §¨Ÿ¨©©©£¥
.elek z` hiytiy `ed 'dàkéà eäðònì éàî àëäåedn o`ke ± §¨¨©©©£¥¦¨

.elek z` ehiytiy eceakçéøñé àlL ,øîà óñBé áø`l m` xyad ©¥¨©¤Ÿ©§¦©
miny ceak df oi`e ,egixqne enngn xerdy ,xerd z` hiyti

.xyad gixqiy,øîà àáø,elek z` mihiytny minkg ly mnrh ¨¨¨©
ïéìèeî íéîL éLã÷ eäé àlLoeifaaäìáðk. ¤Ÿ§¨§¥¨©¦¨¦¦§¥¨

:`xnbd zl`eyeäééðéa éàî.`axl sqei ax oia lcadd edn ± ©¥©§
:`xnbd daiyneäééðéa àkéàote`a ,mdipia lcad yi ±çpîc ¦¨¥©§§©©
àáäãc àøBútàepi`y adf ly ogley lr gpen gqtd oaxwy ± ©§¨§©£¨

mihiytn sqei axle ,elek z` hiytdl xeq` `axl ,oeifaa lhen
.gixqi `ly elek z`énð éà,mdipia lcad yiy sqep ote` ±àîBé ¦©¦¨

àðzñàcdng dpi` ,dgep gex `idy zipetv gex ea zayepy mei ± §©§¨¨
xeq` sqei axl jkle ,gixqi xyady yyg oi`e ,zppev dpi`e
.oeifaa lhene zeid elek z` mihiytn `axle ,elek z` hiytdl
'd lrR lM' weqtdn l`rnyi iax cnel dn zxxan `xnbdŸ¨©

:`xnbd zl`ey .'EdprOlïa ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé éaøå ©©£¥§©¦¦§¨¥§¤©¦¨¨¤
déì ãéáò éàî 'eäðònì 'ä ìòt' éàä ,ä÷Bøa.epnn cnel `ed dn ± §¨©¨©©©£¥©¨¦¥

weqtdn cnel `ed :`xnbd daiynïéøeîéàä úà àéöBé àlL¤Ÿ¦¤¨¥¦
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רכה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fhw sc zay(iyily meil)

àãçBL ìa÷î àìc àîL ìé÷L äåäcmy envr lr `iven didy ± ©£¨¨¦§¨§Ÿ§©¥£¨
lawn dide ,eiptl oecl mi`ad mipic ilran cgey lawn epi`y

,xzqa cgeydéa éëeçàì eòamely `ni` ezeg`e l`ilnb oax - ¨§©¥¥
,el berll evxàáäãc àâøL déì àìéiòàmely `ni` el dqipkd ± ©©§¨¥§¨¨§©£¨

,cgeyl adfn dxepndén÷ì ìeæàåezeg`e l`ilnb oax eklde - §¨§©¥
,eiptl oecldéì äøîà,`teqelitl mely `ni`éì éâìôéðc àðéòa ¨§¨¥¨¦¨§¦§§¦¦

éLð éác éñëðaepia` iqkpa inr welgi l`ilnb oaxy dvex ip` ± §¦§¥§¥¨¥
,xhtpyeäì øîà,`teqelitdeâBìt,miqkpa ewlg -déì øîàoax ¨©§§¨©¥

,`teqelitl l`ilnbúeøéú àì àzøa àøa íB÷îa ïì áéúkaezk ± §¦¨¦§§¨§©¨Ÿ¥
,zyxei zad oi` oa yiy mewna ,dxeza epldéì øîà,`teqelitd ¨©¥

úáéäéúéàå äLîc àúééøBà úélèðúéà ïBëòøàî ïeúéìâc àîBé ïî¦¨¦§¦¥©§£¦§§©¦©§¨§Ÿ¤§¦§§¦©
éúéøçà àøôñdyn zxez mkn gwlp mkvx`n mzilby mein ± ¦§¨©£¦¦

,xg` xtq mkl ozipeïeúøé àãçk àzøáe àøa déa áéúëeaezke - §¦¥§¨§©¨©£¨¥§
.cgi eyxii zae oa ,df xtqaàáeì àøîç eäéà déì ìéiò øãä ,øçîì§¨¨£©©¥¥¦£¨¨¨

`edy] ael ux`n `ad xeng cgeyk l`ilnb oax el qipkd -
,eiptl oecl aey e`ae ,[gaeyne aeh xengúéìéôL ,eäì øîà̈©§§¦¦

àøôñc déôéñì,`edd xtqd seqa izpiir ±déa áúëe,ea aezke - §¥¥§¦§¨§¦¥
éúéúà äLîc àúééøBà ïî úçôéîì àì àðàzegtl iz`a `l ip` ± £¨Ÿ§¦§©¦©§¨§Ÿ¤£¥¦

,dyn zxeznéúéúà äLîc àúééøBà ìò éôñBàì [àìå]`le ± §Ÿ§§¥©©§¨§Ÿ¤£¥¦
,iz`a dyn zxez lr siqedlàì àzøa àøa íB÷îa déa áéúëe§¦¥¦§§¨§©¨Ÿ

úeøéú,zyxei zad oi` oa yiy mewnay ea aezke ±déì äøîà ¥¨§¨¥
,mely `ni`éøBäð øBäðàâøLk Cel dfnxe ,xpk jxe` xi`z ± §§¨¦§¨¨

,cgeya dxepn el dpzpyLèáe àøîç àúà ,ìàéìîb ïaø dì øîà̈©¨©¨©§¦¥£¨£¨¨§©
ìàâøL,xnelk ,ux`l xpd z` sgce iz`ad ip`y xengd `a ± ¦§¨¨

ernyiy ick ok eyre ,xzei dey didy cgeya izgvip ip`
.ezelap my mitq`znd

:dpyna epipy'åë ïéøB÷ ïéà äî éðtîezia lehia iptn ,mda ¦§¥¨¥¦
.yxcnd

:miaezka oixew oi` izn zwelgn d`ian `xnbdeðL àì ,áø øîà̈©©Ÿ¨
,miaezka oixew oi`y df oic dpyp `l ±ïîæa àlàa dyxcdúéa ¤¨¦§©¥

,Løãnä,dlik`d mcew epiidcLøãnä úéa ïîæa àlL ìáà- ©¦§¨£¨¤Ÿ¦§©¥©¦§¨
,zexky meyn miyxec eid `l f`y ,dlik`d xg`lïéøB÷¦

.yxcnd zia lehia meyn oz`ixwa oi`y ,miaezka,øîà ìàeîLe§¥¨©
.ïéøB÷ ïéà Løãnä úéa ïîæa àlL eléôà£¦¤Ÿ¦§©¥©¦§¨¥¦

:l`eny lr dywn `xnbdéðéàs`y ,l`eny xaeq jk m`d ± ¥¦
,oixew oi` yxcnd zia onfa `lyìàeîLc déøúà àòcøäð àäå§¨§©§§¨©§¥¦§¥

äåäi`ceae ,l`eny ly eixebn mewn `id `rcxdp ixde ± £¨
,ezenk ebdp enewnayàúçðîa íéáeúëa àøãéñ é÷ñt àòcøäðáe¦§©§§¨¨§¦¦§¨¦§¦§¦§¨¨

àúaLc,zaya dgpna miaezka dyxt mixew eid `rcxdpae ± §©§¨
zia onfa `ly miaezka `exwl xzeny l`eny zrcy gkene

.yxcnd
:`xnbd zvxznøîzéà éëä øîzéà éà àlàxn`py dn `l` ± ¤¨¦¦§©¨¦¦§©

,xn`p jky jgxk lr ,l`enye ax zwelgnaeðL àì ,áø øîà- ¨©©Ÿ¨
,miaezka oixew oi`y df oic dpyp `lLøãnä úéa íB÷îa àlà¤¨¦§¥©¦§¨

,ea yxec mkgdy mewna epiidcLøãnä úéa íB÷îa àlL ìáà£¨¤Ÿ¦§¥©¦§¨
,ïéøB÷.yxcnd ziaa miyxecy onfa elit`ïéa ,øîà ìàeîLe ¦§¥¨©¥

,Løãnä úéa íB÷îa àlL ïéa Løãnä úéa íB÷îadf m`ïîæa ¦§¥©¦§¨¥¤Ÿ¦§¥©¦§¨¦§©
a dyxcd,ïéøB÷ ïéà Løãnä úéaezlhan miaezka d`ixwdy itl ¥©¦§¨¥¦

la` ,yxecd lv` zklln,ïéøB÷ Løãnä úéa ïîæa àlLziaa s` ¤Ÿ¦§©¥©¦§¨¦
.elhan epi`y ,yxcnddéîòèì ìàeîL àãæàådf xace ± §¨§¨§¥§©§¥

,exn` ezhiyl ,xn` l`enyyíéáeúëc àøãéñ é÷ñt àòcøäðác§¦§©§§¨¨§¦¦§¨¦§¦
àúaLc àúçðîamiaezka dyxt mixew eid `rcxdpa oky ± §¦§¨¨§©§¨

.yxcnd zia onfa `l dfy oeik ,zaya dgpna
:l`eny zrca dxizqd lr xg` uexiz zvxzn `xnbdéMà áø©©¦

àøwéòî ïøîàãk íìBòì ,øîàixaca dligza epxn`y itk ± ¨©§¨§©£¨¨¥¦¨¨
oi`e ,yxcnd zia onfa `ly elit` miaezka oixew oi`y ,l`eny

,eixac z` zepyl jxevìàeîLeeixac z` xn`,äéîçð éaøk §¥§©¦§¤§¨
àéðúc`ziixaa(`"d c"it `ztqez),Lãwä éáúk eøîàL ét ìò óà §©§¨©©¦¤¨§¦§¥©Ÿ¤

[miaezk-]ïäa ïéðBL ìáà ,ïäa ïéøB÷ ïéàmiyxcna zepyl xzen ± ¥¦¨¤£¨¦¨¤

,miaezkd lry,ïäa ïéLøBãådyxcd rvn`a m`e÷eñôì Cøöð §§¦¨¤¦§¨§¨
,ea aezk dn ze`xläî éðtî ,äéîçð éaø øîà .Ba äàBøå àéáî¥¦§¤¨©©¦§¤§¨¦§¥¨

eøîà,minkgeøîàiL éãk ,ïäa ïéøB÷ ïéà Lãwä éáúk,miyp` ¨§¦§¥©Ÿ¤¥¦¨¤§¥¤Ÿ§
ïkL ìëå ,ïéøB÷ ïéà Lãwä éáúëaoixew oi`y,úBèBéãä éøèLa,oebk §¦§¥©Ÿ¤¥¦§¨¤¥§¦§¥¤§

,dingp iax itle .exiagl gley mc`y zexbi` e` ,zepeayg
ixhy meyn `ed miaezka `exwl exq`y mrhdy xaeqd
dne ,yxcnd zia onfa `ly s` mda `exwl xeq` ,zeheicd
,oda oixew oi` yxcnd zia onfa `ly elit`y ,l`eny xn`y
hwepd axl dcen envr l`eny la` ,dingp iax zhiyl `ed
meyn `ed miaezka `exwl exq`y mrhdy mixaeqd minkgk
`exwl xzen yxcnd zia onfa `lye ,yxcnd zia lehia
l`eny bidpd jkle ,yxcnd zia lehia ea oi`y ,miaezka

.zaya dgpna miaezka e`xwiy `rcxdpa

äðùî
ïéìévîzaya dwilcd on÷ézlyøôqädxezøôqä íò,dxez ©¦¦¦©¥¤¦©¥¤

ïëBúa LiL ét ìò óàå ,ïéìéôzä íò ïéìéôzä ÷éúå[miwizd jeza±] §¦©§¦¦¦©§¦¦§©©¦¤¥§¨
,úBòî.wizdn zernd z` xrpl edekixvd `leïéìévî ïëéäìe ¨§¥¨©¦¦

ïúBà,ycewd iazk lk z`eleôî BðéàL éBáîì,øîBà àøéúa ïa .L ¨§¨¤¥§¨¤§¥¨¥
oilivnleôîì óà.L ©©§¨

àøîâ
gqt axr lgyk ,mi`pz da ewlgpy `ziixa d`ian `xnbd
hiytdl xzen m`d ,gqt oaxw meia ea mihgeye ,zaya zeidl
z` `ivedl ick jxvpy wlgd z` wx e` gqtd ly exer lk z`

:mi`pzd cg`k epzpynn di`x `xnbd d`iane ,mialgdïðaø eðz̈©¨¨
,`ziixaaøNò äòaøàgqt axr epiidc ,oqipa,úaMa úBéäì ìçL ©§¨¨¨¨¤¨¦§©©¨

úà ïéèéLôîly exerçñtämilbxdn,äæçä ãòelkeiy ick ©§¦¦¤©¤©©¤¨¤
z` dgec gqtd ialg zxhwdy ,mxihwdle eialg z` `ivedl

zayddeab jxev dfa oi`y meyn zaya xzei ehiyti `l la` ,
,heicd jxev `l`.ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé éaø éøác¦§¥©¦¦§¨¥§¤©¦¨¨¤§¨

.Blek úà ïéèéLôî ,íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦©§¦¦¤
z` hiytdl mixizny minkg ly mnrh edn zxxan `xnbd

:`xnbd zl`ey .zaya elekàîìLaxacd oaen ±ìàòîLé éaøì ¦§¨¨§©¦¦§¨¥
,ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø ìL Bða,dfgd cr wx hiytdl xzenyàäc §¤©¦¨¨¤§¨§¨

déì ãéáòúéàz` `ivedl xyt` dfgd cr dhytday meyn ± ¦§£¦¥
d ick dyrp xake ,mxihwdl mialgdCøBöléàî ïðaøì àlà ,dBáb ¤¨©¤¨§©¨¨©

àîòèjxev jka oi` ixd ,elek z` hiytdl xzeny mrhd dn ± ©£¨
:`xnbd daiyn .deabøîàc ,ïðçBé éaø øîà äpç øa øa äaø øîà̈©©¨©©©¨¨©©¦¨¨§¨©

àø÷(c fh ilyn)'eäðònì 'ä ìòt ìk'ceake ,eceakl 'd dyr lkd - §¨Ÿ¨©©©£¥
.elek z` hiytiy `ed 'dàkéà eäðònì éàî àëäåedn o`ke ± §¨¨©©©£¥¦¨

.elek z` ehiytiy eceakçéøñé àlL ,øîà óñBé áø`l m` xyad ©¥¨©¤Ÿ©§¦©
miny ceak df oi`e ,egixqne enngn xerdy ,xerd z` hiyti

.xyad gixqiy,øîà àáø,elek z` mihiytny minkg ly mnrh ¨¨¨©
ïéìèeî íéîL éLã÷ eäé àlLoeifaaäìáðk. ¤Ÿ§¨§¥¨©¦¨¦¦§¥¨

:`xnbd zl`eyeäééðéa éàî.`axl sqei ax oia lcadd edn ± ©¥©§
:`xnbd daiyneäééðéa àkéàote`a ,mdipia lcad yi ±çpîc ¦¨¥©§§©©
àáäãc àøBútàepi`y adf ly ogley lr gpen gqtd oaxwy ± ©§¨§©£¨

mihiytn sqei axle ,elek z` hiytdl xeq` `axl ,oeifaa lhen
.gixqi `ly elek z`énð éà,mdipia lcad yiy sqep ote` ±àîBé ¦©¦¨

àðzñàcdng dpi` ,dgep gex `idy zipetv gex ea zayepy mei ± §©§¨¨
xeq` sqei axl jkle ,gixqi xyady yyg oi`e ,zppev dpi`e
.oeifaa lhene zeid elek z` mihiytn `axle ,elek z` hiytdl
'd lrR lM' weqtdn l`rnyi iax cnel dn zxxan `xnbdŸ¨©

:`xnbd zl`ey .'EdprOlïa ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé éaøå ©©£¥§©¦¦§¨¥§¤©¦¨¨¤
déì ãéáò éàî 'eäðònì 'ä ìòt' éàä ,ä÷Bøa.epnn cnel `ed dn ± §¨©¨©©©£¥©¨¦¥

weqtdn cnel `ed :`xnbd daiynïéøeîéàä úà àéöBé àlL¤Ÿ¦¤¨¥¦
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xcde"רכו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fiw sc zay(iriax meil)

:`xnbd dgecéîc éî,dfl df zencl yi ike ±íúämy ± ¦¨¥¨¨
xtqd wiz ,epzpynaáãì ñéña äNòðøzenä ø`la elhlhl ©£¨¨¦§¨¨©¨

ab` exizd jkl ,llk lehlh xeqi` ea oi` xtqd ixdy ,dwilc
la` ,wizd z` mb livdl xtqdàëä,gqtd lehlh iabl o`k ± ¨¨

xerdøeñàä øáãì ñéña äNòðxeq`y xyal epiidc ,elhlhl ©£¨¨¦§¨¨¨¨
gqtdy ,zaya dlik`l ie`x epi`y meyn ,envr cvn elhlhl
did xer mzq m` s` jkl ,ilv `edyke dlila `l` lk`p epi`
`ede zeid elhlhl xeq` gqtd ly exer la` ,lehlha xzen
xerd s`y meyn xerd z` lhlhl oi`y oky lke ,xyal qiqa

.envr cvn dvwen `ed
:xg` ote`a epzpynn minkg ly di`xd z` x`al dqpn `xnbd

déì éøîà÷ éëä àlàly epa l`rnyi iaxl minkg el exn` jk ± ¤¨¨¦¨¨§¦¥
,dwexa oa opgei iaxét ìò óàå øôqä íò øôñ ìL ÷éz ïéìévî íà¦©¦¦¦¤¥¤¦©¥¤§©©¦
,úBòî BëBúa LiLxac mdy zernl mb qiqa `ed wizdy s` ¤¥§¨

,lehlha xeq`døNa ábà øBò ìèìèð àìly miny ceak iptn Ÿ§©§¥©©¨¨
dgec .envr cvn lehlha xeq`d xac `ed xyady s`e ,xyad

:`xnbdéîc éî,dfl df zencl yi ike ±íúäwiz ,epzpyna my ± ¦¨¥¨¨
xtqd,øeñàä øáãì ñéña äNòð,zernl epiidc,øzenä øáãìe ©£¨¨¦§¨¨¨¨§¨¨©¨

,xtql epiidcàëäxerd ,gqtd lehlh iabl o`k ±äNòð Blek ¨¨©£¨
øeñàä øáãì ñéñas` jkl ,lehlha xeq` xyad s` ixdy ,cala ¨¦§¨¨¨¨

qiqa `ede zeid elhlhl xeq` o`k ,lehlha xzen xerd did m`
xeq` xerd s`y meyn xerd z` lhlhl oi`y oky lke ,xyal

hlha.le
:xg` ote`a epzpynn minkg ly di`xd z` x`al dqpn `xnbd

déì éøîà÷ éëä àlà,minkg el exn` jk ±LiL ÷éz ïéàéáî íà ¤¨¨¦¨¨§¦¥¦§¦¦¦¤¥
àîìòî úBòî BëBúawiz ziaa xg` mewnn `iadl xzen m` ± §¨¥¨§¨

ick ,xtq ea yiy `la zern ekezae,äøBz øôñ Ba ìéväìoi`e §©¦¥¤¨
xacl qiqa `ed zernd mr wizdy s` ,zernd jilydl jixv

,cala xeq`d,øNa ábà øBò ìèìèð àìxacl qiqa `edy s` Ÿ§©§¥©©¨¨
.cala xeq`d

:`xnbd zl`eyïìðî dôeb àéäåxzeny ,envr df oic epl oipn ± §¦¨§¨¨
,dxez xtqd z` ea livdl ick xg` mewnn zern mr wiz `iadl

àîéìéàxn`p m` ±eäì éãL àì déa úéàc àëéäcîcjkn ± ¦¥¨§¦§¥¨§¦¥Ÿ¨¥§
epi`e cgi mlivn `ed ixd ,xtqd mr zern wiza yi xy`ky

lirl epzpyna x`eany itk ,zernd z` jilydl jixv(:fhw),
ïðéúééî énð ééeúéàgipdl ick zern ekezae wiz `iadl mb xyt` ± ¦¥©¦©§¦©
.elivdl xtq ea,éîc éîgpen xtqdyk dfl df zencl yi ike ¦¨¥

gipdl ick cala zern mr wiz z`adl ,zernd mr wizd jeza
,xtqd z` eaíúäepi` wizd jeza zernde xtqdy dxwna my ± ¨¨

`ny ,zernd z` jilydl jixvéëäå éëäcàz` jilyiy cera ± ©§¨¦§¨¦
zerndä÷éìc äìôð,xtqd lràëämewnn `iany dxwna o`k ± ¨§¨§¥¨¨¨

,zern ekezae wiz xg`ïðécLéì éëäå éëäcà`ian `edy cera ± ©§¨¦§¨¦¦§¦©
.ez`ia jxc zernd z` jilyi xtqd z` ea qipkdl wizd z`

lirl epx`iay itk epzpynn di`xd z` x`al zxfeg `xnbd
(:fhw)migiken ji` epiywdy `iyewd z` zvxzne ,dhytd oiprl

xeqi` `edy dhytd lr opaxc xeqi` `edy lehlhn minkg
:`ziixe`càøwéòî ïðéøîàãk íìBòì ,éMà áø øa øî øîà àlà± ¤¨¨©©©©©¦§¨¦§©§¦©¥¦¨¨

opgei iax ly epa l`rnyi iaxe minkgy ,dligza epx`iay itk
di`x mi`ian minkge ,dhytd oiprl wx miwleg dwexa oa
yiy it lr s`e xtqd mr xtqd wiz milivn m`y ,epzpynn
ab` zernd zlvd ly heicd jxev exizdy oeik ,zern ekeza
z` hiytdl deab jxev yiy oeik ,dhytda o`k s` ,deab jxev
jxev ab` xzen didiy ,mixeni`d zxhwd jxevl dfgd cr xerd

,xerd lk z` hiytdl deabCì àéL÷ à÷ãe`iyewd lre ± §¨©§¨¨
lirl ziywdy(:fhw)l`rnyi iaxl gikedl mivex minkg ji` ,

ixd ,gqtd zhytd z` xizdl epzpynnàëäepzpyna o`k ± ¨¨
`ed xeqi`d ,zern mr wiz zlvd iablìeèìèwx xeq` `edy ¦§

,heicd jxev s` exizd deab jxev ab` jkle ,opaxcnàëäåo`k - §¨¨
dhytd iabl `ed oecipd ,zaya gqtd zhytda mzwelgn iabl

`idyäëàìîxizdl el egiked ji` ok m`e ,dxezd on dxeq`d §¨¨
xaecny ,ayiil yi ,dxezd on dk`ln `idy dhytdàìc ïBâk§§Ÿ

øBòì déì éòa÷oiekzn epi`e ,hiytny xerd z` jixv epi`y ± ¨¨¥¥¨
dxezd on xeqi` ea oi` jkle ,xerd jxevl hiytdlminkge ,

ea yiy s` xtqd mr wiz livdl xzeny myk ,dpyndn egiked
,opaxc xeqi`a deab jxev ab` heicd jxev exizdy meyn ,zern
`edy xerd z` jixv epi`yk xerd lk z` hiytdl mb xizp

.opaxc xeqi`
:`xnbd dywneäééåøz éøîàc àáøå ééaà àäås` ,[mdipy exn`±] §¨©©¥§¨¨§¨§¦©§©§

,xzen oiekzn oi`y xacy xaeq oerny iaxyïBòîL éaø äãBî¤©¦¦§
úeîé àìå déLéø ÷éñôaipi`e dndad y`x z` jezg` xne`a ± ¦§¦¥¥§Ÿ¨

s` o`k mb jk ,zenzy i`cee zeid ,aiig `edy ,zenzy oiekzn
`ed mewn lkn ,xerd jxevl dndad z` hiytdl oiekzn epi`y
didiy ,dpyndn egiked minkg :`xnbd zvxzn .xeq`e dhiytn

ote`a elek z` hiytdl xzenéæøáa déì ìé÷Lcz` hiytny ± §¨¦¥§©§¥
,jka dhytd jxc oi`y zephw zekizga jli`e dfgdn xerd
wiz milivn m`e ,opaxc xeqi` `l` dxezd on dk`ln ef oi`y
xeqi`a deab jxev ab` heicd jxev exizdy xtqd ab` zern mr
.opaxc xeqi` `edy ifxaa elek z` hiytdl xzen didiy ,opaxc

:dpyna epipy'åëå ïúBà ïéìévî ïëéäìeoa ,yletn epi`y ieanl §¥¨©¦¦¨
.yletnl s` xne` `xiza

.yletn epi`y iean edne yletnd iean edn zx`an `xnbd
:`xnbd zxxanéîc éëéäiean [edn-]leôîLxizn `xiza oay ¥¦¨¥§¨

e ,ycewd iazk z` ekezl livdléîc éëéäieanleôî BðéàL,L ¥¦¨¥¤¥§¨
daiyn .ycewd iazk z` livdl xzen mkezl wx minkg itly

:`xnbd,àcñç áø øîàyi xy`kìLúBvéçî L,ieana zenily ¨©©¦§¨¨Ÿ§¦
ïééçì éðLeiriaxd cva gztd iciv ipyn miverp micenr ipye ± §¥§¨¦

,dvign el oi`yleôî BðéàL éBáî eäæLzeyxl gezt epi`y ± ¤¨¤¥§¨
yi xy`ke ,miaxdìLúBvéçî Lzenilyãçà éçìåcg` dpwe ± ¨Ÿ§¦§¤¦¤¨

,dvign el oi`y gzta uerpleôîä éBáî eäæeäééåøúå ,L,mdipye ± ¤¨©§¨§©§©§
,`xiza oae opax epiidcøæòéìà éaøc àaélàiax zrck mixaeq - ©¦¨§©¦¡¦¤¤

,xfril`ïðúcdpyna(a"n `"t oiaexir),éBáî øLëäezpnfde ezpkd ± ¦§©¤§¥¨
,ekeza lhlhl xzen didiy zevign yly mr iean lyéànL úéa¥©©

,íéøîBàdvign el oi`y gzta siqedl jixväøB÷å éçìigl mb ± §¦¤¦§¨
.dxew mbe,íéøîBà ìlä úéáesiqedl witqnéaø .äøB÷ Bà éçì Bà ¥¦¥§¦¤¦¨©¦

,øîBà øæòéìàjixv.íééçì éðLzrck `xiza oae minkg mixaeqe ¡¦¤¤¥§¥§¨¦
miigl ipya `l` cg` igla xzip iean oi`y xfril` iax,

zrcle ,cg` igl witqny `xiza oa xaeq ycewd iazk zlvdae
.ezkldk miigl ipy jixv minkg

:`cqg ax lr zeiyew izy dywn daxìL ,äaø déì øîàL ¨©¥©¨¨Ÿ
leôî ãçà éçìå úBvéçîdéì úéø÷ Liean lr xnel xyt` m`d ± §¦§¤¦¤¨§¨¨¥¥

zeyxl geztd yletnd iean `edy cg` igle zevign yly mr
ieand oi`e miigl ipy jixvy xfril` iax xaeq mpn`e ,miaxd
el yi ixdy yletnd iean `xwp epi` mewn lkn ,cg` igla xzip

.egzta iglãBòå,`iyewïðaøìwx ycewd iazk z` milivny §§©¨¨
,ie`xk owezny ieanlBëBúì ìévðmb,ïé÷Lîe ïéìëBàz` wx `le ©¦§¨¦©§¦

oldl dpyna x`ean recne ,ycewd iazk(.kw)miwyne milke`y
.mze` milivn oi` ieanly rnyne ,xvgl wx milivn

:yletn epi`e yletn edn xg` yexit yxtn dax,äaø øîà àlà¤¨¨©©¨
yi m`úBvéçî ézL,ieand iciv ipyn,ïééçì éðLegzt lkl igl §¥§¦§¥§¨¦
,gzteleôî BðéàL éBáî eäæ,Lyi m`eeäæ ãçà éçìå úBvéçî ézL ¤¨¤¥§¨§¥§¦§¤¦¤¨¤

leôîä éBáîeäééåøúå ,L[`xiza oae opax-],äãeäé éaøc àaélà ¨©§¨§©§©§©¦¨§©¦§¨
àéðúc,`ziixaaíéza éðL Bì LiL éî ,äãeäé éaø øîà ïk ìò øúé §©§¨¤¤©¥¨©©¦§¨¦¤¤§¥¨¦

,íéaøä úeLø écö éðLa,ef cbpk ef,ïkéî éçìå ïkéî éçì äNBòigl ¦§¥¦¥§¨©¦¤¤¦¦¨§¤¦¦¨
,miaxd zeyxl migztd ipy z` mezql ,gzte gzt lkläøB÷ Bà¨

ïúBðå àNBðå ,ïkéî äøB÷å ïkéî[lhlhne-]Bì eøîà .òöîàa,minkg ¦¨§¨¦¨§¥§¥¨¤§©¨§
,Cëa íéaøä úeLø ïéáøòî ïéà.zevign yly eidiy jixv `l` ¥§¨§¦§¨©¦§¨

izy witqny dcedi iax zrck `xiza oae minkg mixaeqe
iaxy `xiza oa xaeq ycewd iazk zlvdae ,miigl ipye zevign
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המשך בעמוד לו
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àëäxeq`d xacl qiqa dyrp.ie`x epi` ixdy ,lhlhl xeq` xyady :qxhpewa 'it

k"`c ,d`xp epi`e .dlild cr dlik`l±"xya ab` xer lhlhp `l" xn`w ikid

ltz xya ixyc o`nc b"r` .lhlhl xzen xya r"klc ,d`xpe :lhlhl xeq` xyac oeik

mialkl ifg `l `kde ,mialkl ifgc meyn epiid ,lhlhl `nlra±eyn n"noeifa m

xya ab` xer lehlhae .r"kl ixy miny iycw

xacl qiqa iedc `kd xn`wc `de .ibiltc `ed

xeq`d±xacl qiqa did dhgypy mcew epiid

lehlhn `id dvwen dndad lky ,xeq`d:

éîdwilc dltp ikde ikdc` mzd inc.

qiqa dyrp mzd xn`w `l i`n` :z"`e

qiqa dyrp `kd ,xeq`d xacle xzend xacl

,wlgl el d`xp oi`c :l"ie !`cixb xeq`d xacl

,qikd on zern xrpl lekiy xeaq `zydc oeik

dyer `edy lk ixye xrpl v"` ikd elit`e

z"q zlvdl±ea yiy wiz `iadl ixyc d"d

`cixb zern:

éëäãàedpicyl ikde.ivn `l i`c rnyn

`iadl ivn ded zernd icynl

epi`yk ,k"`e .z"q ea `iadl zernd mr wizd

dfgd cr `l` hyten±,lhlhl r"kl xzen

`l` ibilt `le .dil icy ivn `le li`ed

lirl 'itck ,ixnbl hytedyk:

ìé÷ùãifxaa dil.`ki`c :'hpewa yxit

dil dedc :dywe .b"dka zeay

"mixac el`" wxta migqta ipzinl):dq sc(

ipzwc zeay edpd icda zay igcc hytd

elit` `kilc :i"xl d`xpe !zay egcc ,mzd

.cgi xer zeaiyg xeriyk hiytn epi`c ,zeay

`qxen qitnl inc `le±,ciarw gzt mzdc

oiwifn cv oke .el v"`y j`±la` .`ed cv n"n

hytd ciar `w `lc ,`kd±`kil zeay 'it`:

ìé÷ùã)ifxaa dil(seqa 'ipzc :z"`e .

"hgyp cinz")migqt:dq(:`pz

,ok m` .exera egqt lhep cg`e cg` lk ,dkyg

,ixii` zayac rnyne .hyten did ifxaa e`l

lgy xyr drax` :ipzwc ,i`w mzdc 'ipzn`c

:p"` ,zay` i`w `lc :xninl `ki`e !zaya
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,ciqti `le zeni `ly xead jeza eizepefn elàëä ìáào`k ± £¨¨¨
,ziag el dxaypaøLôà àìcoiid z` livdl zexyt` oi`y ± §Ÿ¤§¨

,ciqti `iai `l m`e ,milk daxd `iadl `laàìxfril` iax - Ÿ
lek`l mikixv mpi`y s` migxe` oinfdle mixrdl xzeny xeaqi

.zezyleå`ny okíúä òLBäé éaø øîà÷ àì ïàk ãòmy `weec ± §©¨Ÿ¨¨©©¦§ª©¨¨
,mixrdl xzeny ryedi iax xn` xeal mdipy eltpaíeMî¦

àkéàc[yiy-]íéiç éìòa øòöjkl ,xeaa dndad z` xi`ydl §¦¨©©©£¥©¦
,mdipy z` zelrdle mixrdl xzenàëä ìáàdxaypa o`k ± £¨¨¨

,ziagdàkéìc[oi`y-]àì ,íéiç éìòa øòöxeaqi ryedi iax - §¥¨©©©£¥©¦Ÿ
.minixrn oi`y
d`ian `xnbd:dwilcd iptn milke` zlvd oipra `ziixaeðz̈

ïðaøe zaya dwilc dltp ,`ziixaaäi÷ð út ìévä,zecerq ylyl ©¨¨¦¦©§¦¨
äàøãä út ìévî ïéàdpi`y zt ,epiidc ,dpnn dxcd lhipy zt ± ¥©¦©©§¨¨

ef ixde ,diwp dpi`y zt sicrn ip` xnel leki epi`y meyn ,diwp
livd m` la` ,jxevl `ly dlvd,äàøãä útip` xnel leki ©©§¨¨

e diwp zt sicrnìévîmbíéøetkä íBiî ïéìévîe .äi÷ð útlgy ©¦©§¦¨©¦¦¦©¦¦
iyiy meiaàì ìáà ,úaMìoilivníéøetkä íBéì úaMîmeia lgy ©©¨£¨Ÿ¦©¨§©¦¦

mei i`venae ,lek`l xeq` mixetikd meiae zeid ,oey`x
,oikdle gexhl lkei mixetikdéøö ïéàåøîBì Coilivn oi`yúaMî §¥¨¦©¦©¨

,áBè íBéì,aeh mei jxevl aeh meia oikdl lekiy oeikàìåoilivn §§Ÿ
.äàaä úaMì úaMî¦©¨©©¨©¨¨

:xepza zt gkyy in oipra `ziixa d`ian `xnbdïðaø eðz̈©¨¨
,`ziixaa,íBiä åéìò Lcé÷å øepza út çëLlek`l dn el oi`e ¨©©©©§¦¥¨¨©

,zayaïéìévîxepzdnìL ïBæîeàBa íéøçàì øîBàå ,úBceòñ L ©¦¦§¨Ÿ§§¥©£¥¦
íëì eìéväåzecerq yly oefn,äãBø àeäLëe[xepzdn `iven-] §©¦¨¤§¤¤

äcøîa äcøé àìztd z` ea micexy ilka xepzd on `ivei `l ± Ÿ¦§¤§©§¤
dyer `edy jxck dyri `ly ,xepzd lzekn eze` micixtne

,legaàlàztd z` `ivei.ïékña ¤¨§©¦
:`xnbd dywnéðéà,oicd `ed jk m`d -éaø éác àðz àäå ¥¦§¨¨¨§¥©¦

,ìàòîLédxeza xn`p(i k zeny),'äëàìî ìë äNòú àì'rnyn ¦§¨¥Ÿ©£¤¨§¨¨
,dk`ln `edy xac wx zaya zeyrl xeq`yøôBL úòé÷z àöé̈¨§¦©¨

,äëàìî dðéàå äîëç àéäL útä úéiãøemzeyrl xeqi` oi`y §¦©©©¤¦¨§¨§¥¨§¨¨
yly jxevl dcxna ztd z` zecxl xeq` recn ok m` .zaya

,dcxna zecxl xeqi` oi`y s` :`xnbd zvxzn .zecerqänk©¨
ì øLôàcïðépLî ééepL,lega dyery jxcn zepyl xyt`y dn ± §¤§¨§©¥§©¦©

.zepyl jixv
z` oikdl zay axra mikydl jixvy `xnin d`ian `xnbd

:zayd ikxevíãà íékLé íìBòì ,àcñç áø øîàzay axra ¨©©¦§¨§¨©§¦¨¨
úaL úàöBäìzayd ikxev z` onfle gexhl -,øîàpLzyxta §¨©©¨¤¤¡©

ond(d fh zeny),,'eàéáé øLà úà eðéëäå éMMä íBia äéäå'rnyn §¨¨©©¦¦§¥¦¥£¤¨¦
dzid ond z`ade ,eze` epiki ond z` e`iaiy dryayøzìàì§©§©

xn`py ,xweaa [cin-](`k fh my)ok m` ,'xwAA xwAA Fz` Ehwlie'©¦§§Ÿ©Ÿ¤©Ÿ¤
.xweaa cin dzid zayl dpkdd s`
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xcde"רל fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr giw sc zay(iying meil)

ìL ïBæî ïéìévîéàî .úBceòñ L,dpyna xaecn dna ±åàìm`d - ©¦¦§¨Ÿ§©¨
ote`a xaecn oi`ìëà àìcoefn milivne ,zay lil zcerq oiicr §Ÿ¨©

lek`l mc` aiig zecerq yly wxy zeid ,zecerq ylyl wx
iaxk `le minkgk zxaeq epzpyny gkene ,rax` `le zaya

.zaya zecerq rax` zlik` aiignd `wcig
:`xnbd dgecàì,zay lil zcerq lk` `l oiicry xaecn oi` - Ÿ

xaecn `l`ìëàcwx oefn oilivn okle ,zay lil zcerq xak §¨©
zlik` zaeg `l` eiptl oi` dzr ik ,rax`l `le zecerq ylyl

.`wcig iax zrcke ,meia zecerq yly
a dwilc dltp :epzpyna epipy .epzpynn zxg` dgked,úéøçL©£¦

åàì éàî .úBceòñ ézL ïBæî ïéìévîote`a xaecn oi` m`d -àìc ©¦¦§§¥§©¨§Ÿ
ìëàzeid ,zecerq izyl wx oefn oilivne ,meia dcerq llk oiicr ¨©

zxaeq epzpyny gkene ,zecerq izy wx lek`l aeig yi meiae
lil zcerq `ll] envr meiay xaeqd `wcig iaxk `le minkgk

.zecerq yly lek`l aeig yi [zay
:`xnbd dgecàìxaecn `l` ,meia lk` `l oiicry xaecn oi` - Ÿ

ìëàc,zecerq izyl wx oefn oilivn okle ,meia zg` dcerq xak §¨©
iax zrcke ,zecerq izy zlik` zaeg `l` eiptl oi` dzr ik

.zecerq yly envr meia lek`l aeig yiy `wcig
dwilc dltp :epzpyna epipy .epzpynn zxg` dgked,äçðîa§¦§¨

åàì éàî .úçà äceòñ ïBæî ïéìévîote`a xaecn oi` m`d -àìc ©¦¦§§¨©©©¨§Ÿ
ìëàzeid ,zg` dcerql wx oefn oilivne ,ziyily dcerq oiicr ¨©

,zg` dcerq zlik` zaeg `l` eiptl oi` xak dgpn onfay
,ziyily dcerq lk` `l m` ezrcl ik ,`wcig iaxk `ly gkene

.zecerq izy lek`l eilr
:`xnbd dgecàì`l` ,ziyily dcerq lk` `ly xaecn oi` - Ÿ

xaecnìëàcdcerq zaeg `l` eiptl oi`e ,ziyily dcerq xak §¨©
.zg` dcerql wx oefn oilivn jkle ,ziriax

:`xnbd zxne` .epzpynn zxg` dgkedéðz÷cî àäåjkn ixde ± §¨¦§¨¨¥
a epipyyàôéñ,epzpyn lyíìBòì ,øîBà éñBé éaøm` elit`-] ¥¨©¦¥¥§¨

,[zecerqd on wlg lk` xakìL ïBæî ïéìévîììkî ,úBceòñ L ©¦¦§¨Ÿ§¦§¨
ìL àn÷ àpúcdéì àøéáñ Loi`y xaeq `nw `pz mby gken ± §©¨©¨¨Ÿ§¦¨¥

xexa iqei iax zrca ixdy ,zecerq ylyn xzei lek`l aeig
xzeny zecerqd xtqn oi` ezrcl ixdy ,`wcig iax lr wlegy
ielz `l` ,lek`l eilr oiicry zecerqd xtqna ielz livdl
`l` xizd `ly jkne ,zaya lek`l daegy zecerqd xtqna
wx lek`l daeg yi zayay gken ,zecerq yly oefn zlvd
iax lr wlegy gken `nw `pz zrca mb ok m`e ,zecerq yly
z`y jk lr `l` iqei iax lr `nw `pz wlgp `l ixdy ,`wcig
jka iqei iax lr wleg epi` la` ,livi `l lk` xaky dcerqd
`le yly `ed zaya lek`l mc` aiigy zecerqd xtqny

.rax`
:`xnbd dwiqnïéúéðúî àzøåeçî àlàxacd xexa `l` ± ¤¨§©©§¨©§¦¦

`id epzpyny.à÷ãéç éaøk àìc§Ÿ§©¦¦§¨
zxxan .d`t zkqna dpynd diepy in zrck dpc `xnbd

:`xnbdïðúc àäåd`t zkqna(f"n g"t),ézL ïBæî Bì LiL éî §¨¦§©¦¤¤§§¥
éeçîzä ïî ìBhé àì ,úBceòñlk`n da miaeby dlecb dxrw ± §Ÿ¦¦©©§

ine ,mei lka zecerq izy miiprl dpnn miwlgne miza ilran
.miipr lfeb `di `ly ,dpnn lehi `l zecerq izy oefn el yiy

el yiy ineäøNò òaøà ïBæî,zecerq,ätewä ïî ìBhé àìda yiy §©§©¤§¥Ÿ¦¦©¨
on lke` lehil mdl `ed leflfy miaeh ipa miipr qpxtl zern
dxyr rax`l zern zay axr lka mdl miwlgne ,iegnzd

.reayd ini lkl mdl witqiy zecerqépîdiepy in zrck ± ©¦
rax` `ed reaya zecerqd xtqny da x`eany ef dpyn

,dxyr,à÷ãéç éaø àìå ïðaø àìcéày xn`pïðaøixdy dyw ,`id Ÿ©¨¨§Ÿ©¦¦§¨¦©¨¨
ïééåä éøñîçdxyr yngl jxev reaya mc`l yi mzhiyl ± £¥§¥¨§¨

e ,zayl ylye mei lkl zecerq izy ,zecerqéày xn`péaø ¦©¦
à÷ãéçixdy dyw ,`idïééåä éøñ úéLdxyr yy ezhiyl ± ¦§¨¦§¥¨§¨

.zayl rax`e mei lkl mizy ,reayl mc` jixv zecerq

:`xnbd daiyníìBòìzrck d`ta dpyndïðaø,diepy `id §¨©¨¨
ok it lr s`e ,zecerq yly zaya lek`l mc` aiigy mixaeqd
meyn ,dtewdn lehi `l zecerq dxyr rax`l oefn el yiy in

àúaLa déìëà àúaL é÷etàa ìëéîì úéòác éàî ,déì ïðéøîàc± §¨§¦©¥©§¨¥§¥©§©¥©§¨¦§¥§©§¨
dplk`ze micwz ,zay i`vena lek`l dvex ziidy dcerqd z`
,dcerq cer lk`z `l zay i`venae ,dkygl jenq zayd meia

.reaya zecerq dxyr rax` jl ewitqie
zxxan `id ,minkgk d`ta dpynd z` `xnbd dcinrdy xg`l

:`xnbd zl`ey ,`wcig iaxk dcinrdl ozip `l ok` m`dàîéì¥¨
k ef dpyny xn`p ok` m`d ±àìå àéä ïðaøk,à÷ãéç éaøzrcl ik ©¨¨¦§Ÿ©¦¦§¨

:`xnbd daiyn .reaya zecerq dxyr rax`a ic `l `wcig iax
à÷ãéç éaø àîéz eléôàiaxk d`ta dpyndy xn`z m` elit` - £¦¥¨©¦¦§¨

rax` mc`l icy my x`eany dnn dywz `l ,`id `wcig
meyn ,reaya zecerq dxyrìëéîì úéòác éàî ,déì ïðéøîàc§¨§¦©¥©§¨¥§¥©

àúøBàì déìëà àúaL éìòîalek`l dvex ziidy dcerqd z` ± §©£¥©§¨¦§¥§§¨
dcerqd z` sqepae ,zay lila dplk`ze xg`z ,zay axra
jenq zaya dplk`ze micwz ,zay i`vena lek`l dvex ziidy

.reaya zecerq dxyr rax` jl ewitqie ,dkiygl
:`xnbd dgecåikdéì ïðéáúBî àúéðòúa àúaL éìòîc àîBé éleë §¥¨§©£¥©§¨§©£¦¨§¦©¥

ixdy ,melk lk`i `le ziprza epaiyep zay axr ly meid lk ±
.zay lill dgec ,iyy meia lek`l eilr didy dcerqd z`

iax zrcl mb xg` ote`a d`ta dpynd z` zayiin `xnbd
:`wcigàlà,`wcig iaxk e` minkgk e` zxaeq dpynd mlerl ¤¨

lehi `l zecerq dxyr rax` oefn el yiy in ok it lr s`e
c meyn ,dtewdnépî àä,ef dpyn zipyp in itl ±,àéä àáé÷ò éaø ¨©¦©¦£¦¨¦

,úBiøaì Cøèöz ìàå ìBç EzaL äNò ,øîàcmc` lihi `l ,xnelk §¨©£¥©©§§©¦§¨¥©§¦
izyl oefn el yi m` jkitle ,eizezay ceak z` mixg` lr

.dwcvd on lehi `l lega enk zaya zecerq
ayiizdl dleki d`ta dpynd ly ef `wqity xxazpy xg`l
dleki `id s` m` ,dpynd zligza `xnbd dpc ,lkd ixacl

lkd ixacl ayiizdl:`xnbd zxne` .ïðúc àäådpyna(my),ïéà §¨¦§©¥
éðòì ïéúçBtlek`l dn el oi`yíB÷îì íB÷nî øáBòäol epi`e £¦¤¨¦¨¥¦¨§¨

,eil` ribdy mewnaøkkîdpwpd mglïBécðeôa,[rahn oin-] ¦¦¨§§§
xy`k el mipzep df xeriyeòìña ïéàñ òaøàîoi`q rax` xign ± ¥©§©§¦§¤©

aw raxn ieyrd xkk oeicpeta zepwl xyt` f`y ,rlq `ed mihg
meil zg` dcerq el didiy ick ,zecerq izy xeriy `edy ,mihg

m`e .dlill zg`eïì,dlila mlv`úñðøt Bì ïéðúBð[ikxev-] ¨§¦©§¨©
úáL íàå ,äðéì,zaya mlv`ìL ïBæî Bì ïéðúBðúBceòñ Ljxevl ¦¨§¦¨©§¦§¨Ÿ§

,zecerqd izy oefn lr el mitiqen zay axray xnelk ,zay
.zay xear mb el `diy zecerq ylyl oefn ceràîéìm`d ± ¥¨

k ef dpyny xn`p,àéä ïðaøwx zaya lek`l miaiigy mixaeqy ©¨¨¦
,zecerq ylyàìåk,à÷ãéç éaøel ozil jixv did ezrcl ixdy §Ÿ©¦¦§¨

.zecerq rax` zayl
:`xnbd dgecíìBòìk `id dpyndy xnel xyt`,à÷ãéç éaø §¨©¦¦§¨

edéãäa äceòñ àkéàc ïBâk,enr `iady zg` dcerq iprl yiy ± §§¦¨§¨©£¥
déìëà Cãäa àkéàc àä ,déì ïðéøîàclk`z jz` yiy dcerqd ± §¨§¦©¥¨§¦¨©£¨¦§¥

ipan zlaiwy zecerqd yng oefn jl ewitqi `linne ,zay axra
i`vena lk`z ziyingd z`e ,zaya lk`z mdn rax` ik ,xird

.zay
:`xnbd dywnìéæà ï÷éøa ìéæà éëåz` eafra zayd xg`l ike ± §¦¨¦§¥¨¨¦

zvxzn .zg` dcerq elv` didiy `la mwix ekxcl jli ,xird
:`xnbddéãäa äceòñ déì ïðéåeìîccer oey`x meia el mipzepy ± ¦§©¦©¥§¨©£¥

.jxcl dcerq
d`ta dpyna epipy(my)efi`l `ae ,mewnl mewnn ccepd ipry ,

el mipzep ,lawny zecerq izy oefn calny ,da oell ezrce xir
:'dpil zqpxt' `id dn zxxan `xnbd .'dpil zqpxt'úñðøt éàî©©§¨©

,äðéìel didiy `id mdn zg`e ,zecerq izy oefn laiw xak ixd ¦¨
.dlila dcerq,àtt áø øîà,dlik`l oefn dpi` 'dpil zqpxt' ¨©©¨¨

`id `l`àéøet,dhin ±éãñ éáeàgipdl [bix` oin-] mical ± §¨¥©§¨
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המשך בעמוד אדק

ripvnd` cenr giw sc ± ixiyr wxtzay
â ïBæî ïéìévî íìBòìúBceòñ '.rAx` xn` `lCn-`wcig iAxC Dil zil:ììkî §¨©¦¦§§¦§¨£©©§©¥¥§©¦¦§¨¦§¨

ìL àn÷ àpúcdéì àøéáñ úBceòñ L.`l i`daC,Ebilti`w"zC `N`dn xaq §©¨©¨¨§§¦¨¥¦§©¨¦§¦¤¨§¨©©
liSi iqFi iAxlE ,liSi `l xaM xarX:éeçîz.,`id dlFcB dxrwoiaFbemi`AB DA ¤¨©§¨Ÿ©¦§©¦¥©¦©§§¨¨§¨¦§¦¨©¨¦

mFil mFIn mFil zFCErq 'a miIprl oiwNgnE ,miYa ilrAn lk`n:ìBhé àì.oeiM ©£¨¦©£¥¨¦§©§¦©£¦¦§§¦§Ÿ¦¥¨
Fl WiC-miIprl lfFB `vnp:äte÷.od zFrn §¥¦§¨¥¨£¦¦¨¨¥

`zNin Edl lifC miaFh ipA miIpr qpxtl§©§¥£¦¦§¥¦§¦§¦§¨
,iEgnzCoiwNgznE"rny"rly:ã"é §©§¦§©§¦¥§

ätewä ïî ìBhé àì úBceòñ.lFki ixdW §Ÿ¦¦©¨¤£¥¨
oiYndl"rloFfn Fl WIWM la` .d`Ad y §©§¦§©¨¨£¨§¤¥§

a"i-riBIW cr cFr wlgY `l ixdW ,lFHi¦¤£¥Ÿ¥¨¥©¤©¦©
c"i oikixv zAW ini draWl ixde ,y"r©£¥§¦§¨§¥©¨§¦¦

zFCErq:àúaLa déìëà.dPlk`Y ixdW §©§¥§©§¨¤£¥Ÿ§¤¨
.dliNA lFk`l KxhvY `le ,axrl KEnq̈¨¤¤§Ÿ¦§¨¥¤¡©©§¨
mc` xCqi mlFrl oOwl opixn`C aB lr s`e§©©©§¨§¦©§©¨§¨§©¥¨¨

zAW i`vFnA FpglW-xWt`C o`nl n"d ª§¨§¨¥©¨§©§¤§¨
Dil:déì ïðéáúBî àúéðòúa.dInzA:àlà ¥§©£¦¨§¦©¥¦§¦¨¤¨

ø épî àäàéä àáé÷ò '.zAW zCErq oiprlE ¨©¦£¦¨¦§¦§©§©©¨
o`nA,opAxM xninl `Mi` Dil xWt`C §©§¤§¨¥¦¨§¥©§©¨©

i`d ,EdinE .`wcig iAxM xninl `Mi`e§¦¨§¥©§©¦¦§¨¦©
zFIxAl KixvC-liHi `le ,lFg FzAW dUri §¨¦©§¦©£¤©¨§Ÿ©¦

eizFzAW cFaM mixg` lr:ïéúçBt ïéàéðòì ©£¥¦§©§¨¥£¦¤¨¦
íB÷îì íB÷nî øáBòä.dliNA ol Fpi`W ¨¥¦¨§¨¤¥¨©©§¨

mlv`:økkî.xrXdWM ,oFiCpEtA gEwNdc' ¤§¨¦¦¨©¨©§§§§¤©©©
,rlqA oi`qcg` oFiCpERdea"in,xpiCA §¦§¤©§©§§¤¨¦©¦¨
cg` `EdC"nng,rlQAExriWeminkg Fl §¤¨¦©¤©§¦££¨¦

mFId zFCErq iYWl Ff xMMdliNde:ïì ¦¨¦§¥§©§©©§¨¨
äðéì úñðøt Bì ïéðúBð.i`n Wxtn oOwl §¦©§¨©¦¨§©¨§¨¥©

xMM llkA dlil lW dCErq ixdW ,`id¦¤£¥§¨¤©§¨¦§©¦¨
oiaExirA opixrWn Ff xMke .`id):at sc( ¦§¦¨§¨£¦©§¥¦
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úBøB÷ eàø àì éîiî :éñBé ø"àå .Bèðáà úçz Bãé ñéðëä àlL Y déa äåä éúéøçà àúléî¦§¨©£¦¦£¨¥¤Ÿ¦§¦¨©©©§¥§¥¦¨©Ÿ¨
,ïäk éðéàL éîöòa éðà òãBé .éøáç éøác ìò ézøáò àì éîiî :éñBé ø"àå .é÷eìç éøîéà éúéa¥¦¦§¥£¦§¥¦¨©Ÿ¨©§¦©¦§¥£¥©¥©£¦§©§¦¤¥¦Ÿ¥
ézøæçå øác ézøîà àì éîiî :éñBé ø"àå .äìBò éðà Y "ïëecì äìò" éøéáç éì íéøîBà íà¦§¦¦£¥©£¥©¨£¦¤§¥¦¨©Ÿ¨©§¦¨¨§¨©§¦

déøa àðeä áø øîà .älôz ïeiò úéîéi÷c éì éúéz :äãeäé áø øîà .úaMa úBceòñ 'â úéîéi÷c éì éúéz( :ïîçð áø øîà .éøBçàì©£©¨©©©§¨¥¥¦§©§¦§©©¨¨©©§¨¥¥¦§©§¦¦§¦¨¨©©¨§¥
éì éúéz :ð"ø øîàå .ïéléôz úåöî úéîéi÷c éì éúéz :úLL áø øîà .Làøä éeléâa úBnà 'ã àðéâñ àìc éì éúéz :òLBäé áøc§©§ª©¥¥¦§¨¨¥¨©§¦¨Ÿ¨©©¥¤¥¥¦§©§¦¦§©§¦¦§¨©¥¥¦

áøì óñBé áø déì øîà .úéöéö úåöî úéîéi÷c÷éìñ à÷ äåä ãç àîBé .úéöéöa :déì øîà ?éôè øéäæ éàîa Ceáà :äaøc déøa óñBé §©§¦¦§©¦¦¨©¥©¥§©¥§¥§©¨£§©¨¦§¥¨©¥§¦¦¨©£¨¨¨¥
,àbøãadézëqî íéìLc ïðaøî àáøeö àðéæç éëc ,éì éúéz :ééaà øîàå .déîø àìc änk àúàå úéçð àìå Y àèeç déì ÷éñôéà §©§¨¦§¦¥¨§¨¨¥©£¨©¨§¨©§¥§¨©©©¥¥¥¦§¦¨¥¨§¨¥©¨©§¨¥©¤§¥

àðãéáò

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

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

éáà á÷òé úìçð,'åâå 'E,awrik dlgp lawi zayd z` bprndy ixd ©£©©£Ÿ¨¦
eàìdlgpkl dghaedy itBa áeúkL ,íäøáà(fi bi ziy`xa)íe÷' Ÿ§©§¨¨¤¨

'åâå dkøàì õøàa Cläúäef ux` rnyne ,'DPpY` Ll iM DAgxlE ¦§©¥¨¨¤§¨§¨§¨§¨¦§¤§¤¨
,xzei `leåmbàìdlgpkl dghaedy itBa áeúkL ,÷çöé(b ek my) §Ÿ§¦§¨¤¨

'ìàä úöøàä ìk úà ïzà Eòøæìe Eì ék',xzei `le [el`d-]àlà ¦§§©§£¤¥¤¨©£¨Ÿ¨¥¤¨
Ba áeúkL á÷òék(ci gk my),'äaâðå äðôöå äîã÷å äné zöøôe'ila §©£Ÿ¤¨¨©§¨¨¨¨¥§¨§¨Ÿ¨¨¤§¨

.leab
,øîà ÷çöé øa ïîçð áøzayd z` bprnd lkãeaòMî ìBvéð ©©§¨©¦§¨¨©¦¦¦§

ay zeieklnd,úBiìbc dnn cnlp df xacàëä áéúë(ci-bi gp diryi) ¨ª§¦¨¨
'ebe bpr zAXl z`xwe' ,zayd oipraézákøäå,'õøà éúîa ìò E §¨¨¨©©¨Ÿ¤§¦§©§¦©¨¢¥¨¤

íúä áéúëe(hk bl mixac),ezen iptl l`xyi ipa z` dyn zkxaa §¦¨¨
Kl Liai` EWgMie 'ebe l`xUi LixW`','CBøãú BîéúBîa ìò äzàå ©§¤¦§¨¥§¦¨£Ÿ§¤¨§©¨©¨¥¦§

iaie`y df iabl xn`p ['FnizFnA'-] zena oeyld myy enke¨¥
['iznA'-] o`k xn`pd zena oeyld mb jk ,eizgz ecareyi l`xyi¨¢¥
lvpie l`xyi iaie` eizgz ecareyi zayd z` bprndy ,cnln

.mcearyn
úBìàLî Bì ïéðúBð úaMä úà âpòîä ìk ,áø øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©¨©§©¥¤©©¨§¦¦§£

øîàpL ,Baì(c fl mildz)âðBò ,'Eaì úìàLî Eì ïzéå 'ä ìò âpòúäå' ¦¤¤¡©§¦§©©©§¦¤§¦§£Ÿ¦¤¤
äæweqta aezky ['bprzde'-],eäî òãBé éðéàepivn `l ixdy ¤¥¦¥©©

,zexzend xg` jlile bprzdl xzenyøîBà àeäLk(bi gp diryi) §¤¥
øîBà éåä ,'âðò úaMì úàø÷å'y,úaL âðBò äæweqtd miiqn jk lre §¨¨¨©©¨Ÿ¤¡¥¥¤¤©¨

el mipzep zayd z` bprndy ixd ,'jal zel`yn jl ozie'
.eal zel`yn

:`xnbd zxxanBâpòî äna:`xnbd daiyn .zayd z`äãeäé áø ©¤§©§©§¨
ïéãøz ìL ìéLáúa ,øîà áøc déîMî úìéL øa ìàeîL áøc déøa§¥§©§¥©¦©¦§¥§©¨©§©§¦¤§¨¦

[wlq-],ïéîeL éLàøå íéìBãb íéâãå.miaeyg mixac mdyàéiç áø §¨¦§¦§¨¥¦©¦¨
eléôà ,áø øîà éMà øawx dyer m`èòeî øácdrydy meyn ©©¦¨©©£¦¨¨¨

,el dwegcâðBò äæ éøä ,BàNò úaL ãBáëìåe`yry oeik ,zay §¦§©¨£¨£¥¤¤
.zay ceakl

:`xnbd zl`eyàéä éàîceakl eze` dyery hren xac edn ± ©¦
:`xnbd daiyn .zayàñk ,àtt áø øîààðñøäcmiphw mibc ± ¨©©¨¨¨¨§©§¨¨

.gnwae mdiaxw oneya mipbehn
:zay zxiny zlrna zereny dnk d`ian `xnbdàéiç éaø øîà̈©©¦¦¨
Búëìäk úaL ønLîä ìk ,ïðçBé éaø øîà àaà øa,ellgl `la ©©¨¨©©¦¨¨¨©§©¥©¨§¦§¨

,LBðà [øBãk] äøæ äãBáò ãáBò eléôàdcear cearl eligzd mdy £¦¥£¨¨¨§¡
,dxfBì ïéìçBî,jk lrøîàpL(a ep diryi)úàf äNòé LBðà éøLà' £¦¤¤¡©©§¥¡©£¤Ÿ

'åâåzAW xnWéø÷z ìà ,'Bìlçîweqta `xwz l` ±àlà 'Bìlçî' Ÿ¥©¨¥©§©¦§¥¥©§¤¨
,'Bì ìeçî'dxf dcear caer elit` zay xneyd lky ,xnel ¨
.el oilgen

éìîìà ,áø øîà äãeäé áø øîà[eli`±]äðBLàø úaL ìàøNé eøîL ¨©©§¨¨©©¦§¨¥¨§¦§¨¥©¨¦¨
,zay zxiny lr eehvpy xg`lìå äneà ïäa äèìL àì,ïBL Ÿ¨§¨¨¤¨§¨

øîàpL(fk fh zeny)on hewll z`vl `ly xn` epiax dyny xg`l ¤¤¡©
,zaya,'èB÷ìì íòä ïî eàöé éòéáMä íBia éäéå'z` ellig jkae ©§¦©©§¦¦¨§¦¨¨¦§
,zayddéøúa áéúëe[ef dyxt xg`l ,okn xg`l±](g fi my)å'àái §¦©§¥©¨Ÿ

÷ìîòwx l`xyi mr mgldl `a wlnry ixd ,'l`xUi mr mgNIe £¨¥©¦¨¤¦¦§¨¥
did `l dpey`x zay exny eli` la` ,zayd z` elligy xg`l

.mdnr mgldl `vei
íeMî ïðçBé éaø øîà[mya±]éìîìà ,éçBé ïa ïBòîL éaø[eli`-] ¨©©¦¨¨¦©¦¦§¤©¦§¨¥

øîàpL ,íéìàâð ãiî ïúëìäk úBúaL ézL ìàøNé ïéønLîep diryi) §©§¦¦§¨¥§¥©¨§¦§¨¨¦¨¦§¨¦¤¤¡©
(cíéñéøqì 'ä øîà äk'[ciledl mileki mpi`y in-]eøîLé øLà Ÿ¨©©¨¦¦£¤¦§§

,'éúBúaL úà,zezay izy rnynedéøúa áéúëexg`l xn`pe - ¤©§©§¦©§¥
df weqt(f ep my),,'åâå 'éLã÷ øä ìà íéúBàéáäå'iabl xn`pd ©£¦¦¤©¨§¦
.dle`bd

jk lr d`iane ,zecerq yly zlik` zevnl zxfeg `xnbd
d`ian df ab`e ,'eke 'iwlg `di' xn`y iqei iax mya dreny

:df iehiaa iqei iax mda ynzydy zetqep zereny,éñBé éaø øîà̈©©¦¥
ìL éìëBàî é÷ìç àäé.úaMa úBceòñ L §¥¤§¦¥§¥¨Ÿ§©©¨

.íBé ìëa ìlä éøîBbî é÷ìç àäé ,éñBé éaø øîà:`xnbd dywnéðéà ¨©©¦¥§¥¤§¦¦§¥©¥§¨¥¦
,mei lka lld xenbl xzen ike ,df lr dywc ,oekp epi` df ixde ±

,ócâîe óøçî äæ éøä íBé ìëa ìlä àøBwä ,øî øîàäåmi`iapy §¨¨©©©¥©¥§¨£¥¤§¨¥§©¥
dfe ,dicede gayl micgein mipnfa lld xnel epwiz mipey`xd
.uvelzne xiy xnfnk `l` epi` ,dpnfa `ly cinz d`xewd

:`xnbd zvxznïðéøîà÷ ékiwlg `di' iqei iax xn`y dn ± ¦¨¨§¦©
dzid ezpeek ,'mei lka lld ixnebnàøîæc é÷eñôaixenfn ipya - ¦§¥§¦§¨

'minyd on 'd z` elld' mdy milelid(gnw mildz)l-` elld'e ,
'eycwa(pw my).

,änç éîecîc íò íéìltúnî é÷ìç àäé ,éñBé éaø øîàxnelk ¨©©¦¥§¥¤§¦¦¦§©§¦¦¦§¥©¨
,dngd upd ixg` cin zixgy zlitz epiide ,dnec` dngdyk

.driwyl jenq dgpn zlitze
éîecîc íò ìltúäì äåöî ,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîà̈©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨¦§¨§¦§©¥¦¦§¥

àø÷ éàî ,àøéæ éaø øîà .änç,df xac fnxp ea weqtd edn ± ©¨¨©©¦¥¨©§¨
xn`py(d ar my),'íéøBc øBc çøé éðôìå LîL íò Eeàøéé'je`xii'e ¦¨¦¨¤§¦§¥¨¥©¦

,dngd upd mr zeidl dkixvy zixgy zlitz epiid 'yny mr
mr ,gxid xe` mcew zeidl dkixvy dgpn zlitz ef 'gxi iptle'e

.drwy `l ynyd cera xnelk ,dngd zriwy
,íééòî éìBça éúnî é÷ìç àäé ,éñBé éaø øîàåmixeqia mixqiizny §¨©©¦¥§¥¤§¦¦¥¥§¦¥©¦

mdizeper miwxnzne,éìBça íéúî íé÷écö ìL ïaeø ,øî øîàc§¨©©¨¤©¦¦¥¦§¦
,íééòî.mdizeper wxnl ick ¥©¦

äåöî Cøãa éúnî é÷ìç àäé ,éñBé éaø øîàåzra miznd on - §¨©©¦¥§¥¤§¦¦¥¥§¤¤¦§¨
.devna miwqery

,àéøáèa úaL éñéðënî é÷ìç àäé ,éñBé éaø øîàåzay miqipkny §¨©©¦¥§¥¤§¦¦©§¦¥©¨¦§¤§¨
mixizqn dizeaiaqy mixdde dkenp dixahy iptn ,mei ceran

.mei oiicryk dkygy mixeaqe ynyd xe` z`úaL éàéöBnîe¦¦¥©¨
,éøBtöamy d`xp dngd zrweyy cerae ,xdd y`xa zayeiy §¦¦

`ivedl mixg`ne ,dngd drwy `l oiicry mixeaqe lecb xe`
.zayd z`

,Løãnä úéa éáéLBnî é÷ìç àäé ,éñBé éaø øîàåmipfgd mdy §¨©©¦¥§¥¤§¦¦¦¥¥©¦§¨
zial `eal mei lka micinlzd z` mitq`ny [miynyd-]

,yxcnd,Løãnä úéa éãéîònî àìåribd xnel mipennd mdy §Ÿ¦©£¦¥¥©¦§¨
.lek`le cenrl zrd

ä÷ãö éàabî é÷ìç àäé ,éñBé éaø øîàå,dwcv mitqe`dàìå §¨©©¦¥§¥¤§¦¦©¨¥§¨¨§Ÿ
ä÷ãö é÷lçnîcg`e cg` lk wecal mdilr miwlgndy ,miiprl ¦§©§¥§¨¨

cg` ipr lr mgxl daexw mzrcy minrte ,jixv `ed dnk
zegt el mipzepy minrt oke ,el jixvd on xzei el welgle

.el jixvdn
BúBà ïéãLBçL énî é÷ìç àäé ,éñBé éaø øîàå,dxiaraBa ïéàå §¨©©¦¥§¥¤§¦¦¦¤§¦§¥

.ef dxiaréa äåä àìå ïcLç éãéãì ,àtt áø øîà`le ecyg ize` ± ¨©©¨¨§¦¦©§¨§Ÿ£¨¦
.izcygp eay xacd ia did

å ,ézìòa úBìéòa Lîç ,éñBé éaø øîàjkaíéæøà äMîç ézòèð ¨©©¦¥¨¥§¦¨©§¦§¨©§¦£¦¨£¨¦
,ìàøNéa:`xnbd zxxan .mifx`k miaeyg mipa dyng izcliy §¦§¨¥

ïepéà ïàîe,el` ine ±,éñBé éaøa øæòìà éaøå ,éñBé éaøa ìàòîLé éaø ©¦©¦¦§¨¥§©¦¥§©¦¤§¨¨§©¦¥
éaøa íçðî éaøå ,éñBé éaøa ñìéèáà éaøå ,éñBé éaøa àzôìç éaøå§©¦£©§¨§©¦¥§©¦©§¦¨§©¦¥§©¦§©¥§©¦

.éñBé¥
:`xnbd dywnàkéàäåz` yi ixde -ñîécøåiax ly epa `edy §¨¦¨©§¦¨

:`xnbd zvxzn .dpnp `l recne ,iqeiíçðî eðééä ñîécøå eðééä- ©§©§¦¨©§§©¥
,qnicxe edf mgpndéì éø÷ éànàåeny `xwp dnle ±,ñîécøåiptn §©©¨¥¥©§¦¨
,ãøåì ïéîBc åéðtL.cxek ze`p xnelk ¤¨¨¦§¤¤

:`xnbd dywnàøîéîìxnel ozip m`d ±àì äðBò úåöî éñBé éaøc §¥§¨§©¦¥¦§©¨Ÿ
,íéi÷zelira yng wx lray xn` ixdy:`xnbd zvxzn .àlà ¦¥¤¨
àîéà,xn` iqei iaxy xn`z jk `l` ±ézìòa úBìéòa Lîç ¥¨¨¥§¦¨©§¦

éúéðLå.mixkf mipa il eidiy ick ,dipy mrt cin §¨¦¦
oeyla ynzydy iqei iax ly eizexn`n dnk d`ian `xnbd

:'inin',éñBé éaø øîà,dnkg cenll yi ily oileg zgiyn s` ¨©©¦¥
yìe ,'ézLà' ézLàì éúéø÷ àì éîiî,'éúéa' ézLàì àlà ,'éøBL' éøBL ¦¨©Ÿ¨¦¦§¦§¦¦§¦§¦¦¤¨§¦§¦¥¦

,zia ly xwir `idyìe,'éãN' éøBL.dcy ly xwir `edy §¦¨¦
,élL äìéna ézìkzñð àì éîiî ,éñBé éaø øîàdywn .zeripv aexn ¨©©¦¥¦¨©Ÿ¦§©©§¦©¦¨¤¦

:`xnbdéðéà,df lr dywc ,oekp epi` df ixde ±,éaøì déì eøîàäå ¥¦§¨¨§¥§©¦
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xcde"רלד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hiw sc zay(iyiy meil)

ïðaøì àáè àîBé àðãéáò.micinlzl dcerq dyer ip` ± £¦§¨¨¨¨§©¨¨
éì éúéz ,àáø øîà,ixky mleyi -éàn÷ì ïðaøî àaøeö àúà éëc ¨©¨¨¥¥¦§¦£¨§¨¥©¨¨§©©

àðéãì,oicl mkg cinlz iptl `a xy`ky ±éaà éLéø àðâéfî àì §¦¨Ÿ©¦§¨¥¦©¥
àéãñ,ipirl dpiy ozep ipi` xnelk ,xkd lr iy`x gipn ipi` - ©§¨

déúeëæa àðëétäî àìc änkytytne jtdn ipi`y onf lk - ©¨§Ÿ§©¥§¨¦§¥
.ilr minkg icinlz zaigy meyn ,zekf eixaca `evnl eixaca

àðéãì ïðaøî àaøeöì déì àðìéñt ,éMà áø øa øî øîàip` leqt ± ¨©©©©©¦¨¦§¨¥§§¨¥©¨¨§¦¨
,mkg cinlz oeclnéàôeâk éìò áéáçc ,àîòè éàî`ede zeid - ©©£¨§¨¦¨©§©

,itebk ilr aiagBîöòì äáBç äàBø íãà ïéàåoicd itl m` mb - §¥¨¨¤¨§©§
cvl zaxwzn ezrc oi`y meyn ,z`f d`ex epi` ,aiig `ed

.zn` oic oecl ezpeek m` elit`e ,daegd
:zay elaiw mi`xen`d cvik zxtqn `xnbdóèòéî àðéðç éaø©¦£¦¨¦£©

àúaL éìòîc àéðtà éà÷åzay axra mi`p micbaa shrzn ± §¨¥©©§¨§©£¥©§¨
e ,axr zeptløîà,eicinlzl,äkìnä úaL úàø÷ì àöðå eàBa ¨©§¥¥¦§©©¨©©§¨

.ez`xwl `veiy jln ipt lawnd mc`k
éaøúaL éìòî déðàî Léáì éàpéaxra zay ceakl eicba yal ± ©¦©©¨¦¨¥©£¥©¨

,zay,älë éàBa älë éàBa ,øîàåjezn 'dlk' zayd z` dpik §¨©¦©¨¦©¨
.zeaiag

:zayd z` ecaik mi`xen`d cvik zxtqn `xnbdáø øa äaø©¨©©
éáì òìwéà àðeä[zial oncfd-]ïîçð áø øa äaø,zayadéì eáéø÷ ¨¦§©§¥©¨©©©§¨§¦¥
ééçè éåàñ úìzdwc zt-] miwiwx ly mi`q yly eiptl eyibd ± §¨¨¥§ª¥

,onya e` dil` oneya mze` egxny [dvnkeäì øîàax xa dax ¨©§
,ongp ax xa dax ly ezia ipal `pedàðéúàc ïeúéòãé äåä éî± ¦£¨¨§¦§¨¥¨

,iceakl jk lk mzpkdy mkzial meid `ea`y mzrci ikeeøîà̈§
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xcde"רלח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr kw sc zay(ycew zay meil)
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úaMä øçà ïBaLç Bnò ïéNBòdlvdd dyrn lr xky lehil ¦¦¤§©©©©¨

.milretk
.oefnd z` livdl xzen mewn dfi`l zwelgn d`ian dpynd
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,zecerq d`nl oefnàLéø déì àðz àäådpyna epipy ixde - §¨¨¨¥¥¨
zncewd(:fiw lirl)oefn dwilcd on milivn ,ìL,úBceòñ Lrnyne ¨Ÿ§
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seq`l gxeh o`k mb ixdy ,minrt dnka m`ivene milq daxd
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,[`ax ly epa `g` axl iy`àäaizt ly df oica -zlirpe zg §¨
,dixeg`n xp yiyk zlcdäãBî ïBòîL éaø eléôà,xeq`yàäc £¦©¦¦§¤§¨

[ixdy-]eäééåøz éøîàc àáøå ééaà,[mdipy exn`-]éaø äãBî ©©¥§¨¨§¨§¦©§©§¤©¦
úeîé àìå déLéø ÷éñôa ïBòîLdndad y`x z` jezg` xne`a - ¦§¦§¦¥¥§Ÿ¨

z` jezgl ozip `l ixdy ,aiig `edy ,zenzy oiekzn ipi`e
,dixeg`n xpdy zlc lrepe gzeta mb jke ,zenzy `la dy`x
dyrna znxbpd gexd zngn xpd dakiy `la ok zeyrl ozip `l

.xeq` oerny iaxl s`y ,df
:zaya dxrad znixb oipra zwelgníãà çúBt ,äãeäé áø øîà̈©©§¨¥©¨¨

äøeãî ãâðk úìczlcl daexwd,úaMajxc gex zaypny s`e ¤¤§¤¤§¨©©¨
e .y`d z` dxirane gztdééaà dìò èééìz` lliw iia` - ¨¦£¨©©¥

.ok mixend
:`xnbd zxxanïðé÷ñò éàîaeay df dyrna xaecn dna - §©¨§¦©

,ewlgpàîéìéàxaecny xn`p m` -amy zaypny ote`çeø ¦¥¨§©
øñàc ïàîc déîòè éàî ,äéeöîgeztl xq`y iia` ly enrh dn - §¨©©§¥§©§¨©

e ,y`d z` xiradl dievn gex jxc oi` ixde ,zlcd z`éàm` - ¦
xaecnamy zaypny ote`ïàîc àîòè éàî ,äéeöî dðéàL çeø §©¤¥¨§¨©©£¨§©

éøLcixde ,zlcd z` geztl xizdy dcedi ax ly enrh dn - §¨¥
.ef gex iptn xzei xraz dxecnd

:`xnbd daiyníìBòìxaecnøî ,äéeöî çeøa[iia`-],øáñ §¨§©§¨©¨©
cïðéøæbzaypnyk s` zlcd z` geztl `eai `ny mixfeb ep`y - ¨§¦©

xaq okle ,y`d z` xzei xiraz i`cey dievn dpi`y gex my
,dxecnd cbpk zlcd z` geztl xeq` dievn gexa s`yøîe©

[dcedi ax-],øáñcïðéøæb àìmeyn dievn gex mixfeb ep` oi`y - ¨©Ÿ¨§¦©
.geztl xzen dievn gexay xaq okle ,dievn dpi`y gex

e :dpyna epipy'åë ävéçî ïéNBò,mipwix oia oi`ln oia milkd lka ¦§¦¨
oileki oi`y itl ,min oi`ln miycg qxg ilka xqe` iqei iax

.dwilcd z` oiakne oirwazn ode xe`d z` lawl
dywn .xingn iqei iaxe ,ieaik mxba miliwn minkgy x`ean

:`xnbdàøîéîìxnel ozip m`d -éøáñ ïðaøcy,øzeî éeak íøb §¥§¨§©¨¨¨§¦§©¦¨
øáñ éñBé éaøåy,øeñà éeak íøbiaxe dfa miliwn minkgy xnelk §©¦¥¨©§©¦¨
,xingn iqeieäì ïðéòîL àëtéà àäåepivn `ziixaa ixde - §¨¦§¨¨§¦©§

,jtidl exaqyàéðúc,`ziixaaïéNBòzeyrl xzen -ävéçîipta §©§¨¦§¦¨
,hytzz `ly dwilcdïéð÷éø íéìëa,xazydl okxcy s`e §¥¦¥¨¦

elàå .øazLäì ïkøc ïéàL ïéàìîáemilk mdïkøc ïéàL ïéàìî ¦§¥¦¤¥©§¨§¦§©¥§¥§¥¦¤¥©§¨
úBëzî éìk ,øazLäì.zkznn miieyrd milk -,øîBà éñBé éaø §¦§©¥§¥©¨©¦¥¥

éìk óàly xtrn miieyrd qxgéìëe ïéçéL øôkmiieyrd qxg ©§¥§©¦¦§¥
ly xtrn,äéððç øôke md miwfg,øazLäì ïkøc ïéàxzene §©£©§¨¥©§¨§¦§©¥

ieaik mxb minkgly x`eane .dwilcd ipta dvign mda zeyrl
lwin `ziixaa iqei iax s`e ,xzeny mixaeq md dpynae xeq`
recne ,oigiy xtk ilka s` xizne ,ieaik mxba minkgn xzei

.minkgn xzei xingn `ed dpyna
:ef dxizq uxzl dvex `xnbdïéúéðúî Ceôéà àîéz éëåm`e - §¦¥¨¥©§¦¦

oiyere' da dpype ,dpyna zehiyd z` jetdpy xnel dvxz
minkge ,iqei iax ixac oipwix oia oi`ln oia milkd lka dvign
mxby lwind `ed iqei iaxy `vnpe ,'miycg qxg ilka oixqe`
,xazydl miieyr mdy s` miycg qxg ilka xizne ,xzen ieaik

,mda mixqe`e mixingn minkgeàúééøác éñBé éaøårnyny §©¦¥§¨©§¨
xizd ixdy ,xazydl miieyrd miycg qxg ilka xeq`y dceny

,mixazyn mpi`y dippg xtke oigiy xtk ilka wxíäéøáãì§¦§¥¤
øîà÷zeyrl xzen izhiyl ,xnelk ,minkg zhiyl jk xn` - ¨¨©

ieak mxby meyn ,xazydl miieyrd s`e milkd lka dvign
miieyrd mi`ln milka mixqe` mz`y s` ,mkzhiyl j` ,xzen
mz` mikixv mewn lkn ,ieaik mexbl xeq`y oeik xazydl
oigiy xtk ilka mb `l` ,xzen zekzn ilka wx `ly zecedl

.ieaik mxb s` dfa oi`e ,xazydl mkxc oi`y dippg xtke
:df uexiz dgec `xnbddì úëôà úéöî éîez` jetdl ozip ike - ¦¨¥¨§©¨

,xzen ieaik mxb iqei iaxly xnele dpyna zehiydøîàäå§¨¨©
[xn` ixde-]déîMî àôéìçz øa äaø[enya-]àpz ïàî ,áøcin - ©¨©©£¦¨¦§¥§©©©¨

y xaeqd `pzd `ed,øeñà éeak íøb`ed.éñBé éaø §©¦¨©¦¥
:xg` uexiz zvxzn `xnbdCeôéz àì íìBòì ,àlàjetdl oi` - ¤¨§¨Ÿ¥

,dpyna zehiyd z`àúééøáe`l` zwelgn da oi`dlekixacn ¨©§¨¨
éðz÷ éëäå àøqçî éøeqçå ,àéä éñBé éaø`ziixad z` cenll yi - ©¦¥¦§©¥¦©§¨§¨¦¨¨¥

,da zepyl yi jke ,dxiqg `id eli`kïéNBòzeyrl xzen - ¦
ävéçîdwilcd iptaå ,ïéð÷éø íéìëaokïkøc ïéàL íéàìîa §¦¨§¥¦¥¨¦§¦§¥¦¤¥©§¨

éìëe ,úBëzî éìk ,øazLäì ïkøc ïéàL íéìk ïä elàå ,øazLäì§¦§©¥§¥¥¥¦¤¥©§¨§¦§©¥§¥©¨§¥
énð äéððç øôk éìëe ïéçéL øôkmd mb -øazLäì ïkøc ïéàxzene §©¦¦§¥§©£©§¨©¦¥©§¨§¦§©¥

,dwilcd ipta dvign mda zeyrlLixd,øîBà éñBé éaøyéìk óà ¤©¦¥¥©§¥
.øazLäì ïkøc ïéà äéððç øôk éìëe ïéçéL øôk§©¦¦§¥§©£©§¨¥©§¨§¦§©¥

:dfa zxg` dxizq dywn `xnbdéaøc éîøe ïðaøcà ïðaøc éîøe§¦§©¨¨©§©¨¨§¦§©¦
éñBé éaøcà éñBémxb exizdy epzpyna minkg ixacn dywe - ¥©§©¦¥

ieaik mxb xq`y iqei iax ixacne ,`ziixaa minkg ixac lr ieaik
,`ziixaa iqei iax ixac lràéðúc,`ziixaaéøäote`a -äéäL §©§¨£¥¤¨¨

íLmydõBçøé àì äæ éøä ,BøNa ìò Bì áeúkminaCeñé àìåonya ¥¨©§¨£¥¤Ÿ¦§§Ÿ¨
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המשך בעמוד רמג



רמב

אגרות קודש

 ב"ה,  י' תמוז, תשכ"ג

ברוקלין, נ. י.

כבוד הרב הגאון וו"ח אי"א נו"מ בר אוריין ובר אבהן,

איש חי רב פעלים ומרא דעובדין טבין, מר ניהו רבנא

רפאל ברוך שי' מדברנא דק"ק דעיר מקנאס 

ומצודתו פרושה בכל המדינה

שלום רב וברכה מרובה!

לאחרי ההפסק הכי ארוך הגיעתני יקרת אגרתו ונודעתי ממנה אשר לעת עתה נמצא במדינת 

אנגליא.

ואחרי בקשת סליחתו רבה, מוכרחני להביע צערי על שהעתיק כהדר"ג מצאן מרעיתו בעירו 

מקנאס והמדינה, אשר אף שכפי השמועה, מפני גילו - יאריך השי"ת ימיו ושנותיו בטוב ובנעימים - 

אפשר שאין משרה רשמית על שכמו אבל הרי בודאי ובודאי כמה דרכים הם לחיזוק התורה והמצוה 

גם בלי משרה רשמית. וכפי המצב בעירו ובמדינתו, ומי כמוהו מכיר במצב יותר, הרי השפעת כהדר"ג 

שם נחוצה ביותר וביותר.

נגד מאמר רבותינו ז"ל, אבל כולי האי ואולי  וגם פשוט שאין כוונתי לצעוק על העבר  מובן 

יש אפשריות לחזור לעירו ולמדינתו באופן המתאים וטוב, ולהשפיע גם על שאר הרבנים הספרדים 

במרוקו לעמוד על המשמר לראות בשלום אחיהם ולרעות צאן מרעיתם, עשיריות ועשיריות אלפים, 

כ"י, הדרים במדינות ההן, הצריכים משמרת ומשמרת למשמרת הקדש, לנהלם על מיין נייחין, מים 

חיים דתורת חיים ומצותי' עליהן נאמר וחי בהם.

המשך בעמוד רמג

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

y,élL äìéna ézìkzñð àì éîiîlkzqd `l iqei iax mb m`e ¦¨©Ÿ¦§©©§¦©¦¨¤¦
zvxzn .'yecwd epiax' el mb `exwl mikixv eid ely dlina

:`xnbddéa äåä éúéøçà àúléî éaøa,xg` xac ea did iax lv` ± §©¦¦§¨©£¦¦£¨¥
,'yecwd epiax' `xwp oklyBèðáà úçz Bãé ñéðëä àlLon - ¤Ÿ¦§¦¨©©©§¥

le hpa`d.dhn
é÷eìç éøîéà éúéa úBøB÷ eàø àì éîiî ,éñBé éaø øîàåz` - §¨©©¦¥¦¨©Ÿ¨¥¦¦§¥£¦

eyaely enk ewelg hyet did ik ,miptany iwelgay zexitzd
jetdl ilan ey`x jxc etleye ekyen didy ,xnelk ,ey`x jxc
[ewelg zexitz milbzn eid jkay ,uegl iniptd cvd z`] eze`
dligz envr z` dqkne ezhina ayei did df onfae ,eiley jxc

.zeripv meyn oicqa
,éøáç éøác ìò ézøáò àì éîiî ,éñBé éaø øîàåmixne`y dn `l` §¨©©¦¥¦¨©Ÿ¨©§¦©¦§¥£¥©

y s`e ,dyer ip` zeyrl ilíà ,ïäk éðéàL éîöòa éðà òãBé¥©£¦§©§¦¤¥¦Ÿ¥¦
ïëecì äìò ,éøéáç éì íéøîBà,mitk z`iypläìBò éðà`l ick §¦¦£¥©£¥©¨£¦¤

.ixiag ixac lr xearl
,éøBçàì ézøæçå øác ézøîà àì éîiî ,éñBé éaø øîàåm`y xnelk §¨©©¦¥¦¨©Ÿ¨©§¦¨¨§¨©§¦©£©

ia izxfg `l ,jk eilr izxn` m`d ipl`ye eilr izxaicy in `a
iqei iax xaqe ,zn` izxn` dligzny meyn ,izxn` `l xnel

.rxd oeyl meyn dfa oi` ,df ote`ay
iehiaa eynzydy mi`xen` ly zereny dnk d`ian `xnbd

:'il iziz'éì éúéz ,ïîçð áø øîàixky mleyi ±úéîéi÷c ¨©©©§¨¥¥¦§©¥¦
[izniiwy-]ìL.úaMa úBceòñ L ¨Ÿ§©©¨

,älôz ïeiò úéîéi÷c ,éì éúéz ,äãeäé áø øîàizlltzdy ,xnelk ¨©©§¨¥¥¦§©¥¦¦§¦¨
.ald zpeeka

àðéâñ àìc ,éì éúéz ,òLBäé áøc déøa àðeä áø øîàizkld `ly ± ¨©©¨§¥§©§ª©¥¥¦§Ÿ¨¥¨
.Làøä éeléâa úBnà òaøà©§©©§¦¨Ÿ

ïéléôz úåöî úéîéi÷c ,éì éúéz ,úLL áø øîàizkld `ly - ¨©©¥¤¥¥¦§©¥¦¦§©§¦¦
.oilitz `la zen` rax`úåöî úéîéi÷c ,éì éúéz ,ïîçð áø øîàå§¨©©©§¨¥¥¦§©¥¦¦§©

úéöéö.ziviv `la zen` rax` izkld `ly - ¦¦
éôè øéäæ éàîa Ceáà ,äaøc déøa óñBé áøì óñBé áø déì øîà± ¨©¥©¥§©¥§¥§©¨£§©¨¦§¥

,xzeia xidf jia` did devn dfi`aa ,déì øîàzevnàîBé .úéöéö ¨©¥§¦¦¨
àbøãa ÷éìñ à÷ äåä ãç,zebxcna dler did cg` mei ±÷éñôéà ©£¨¨¨¦§©§¨¦§¦

àèeç déì,zivivay mihegd cg` el rxwp ±änk àúàå úéçð àìå ¥¨§Ÿ§¦©£¨©¨
déîø àìc.dpwiz `ly onf lk zebxcndn `ae cxi `le ± §Ÿ©§¥

dézëqî íélLc ïðaøî àaøeö àðéæç éëc ,éì éúéz ,ééaà øîàå± §¨©©©¥¥¥¦§¦£¦¨§¨¥©¨¨¦©¦©¤§¥
,zkqn miiqy xirv mkg cinlz d`ex ip` xy`ky
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רמג

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

,epwgni `ly ick ,myd mewnay exya z`íB÷îa ãBîòé àìå§Ÿ©£¦§
úôBpéhäm`e ,eilry myd dfazn jkay oeik ,[jelkl-]Bì äðncæð ©¦¤¦§©§¨

äåöî ìL äìéáèiaiig x`ye rxevne af oebk ,leahl aiigy §¦¨¤¦§¨
,zeliahäéìò CøBkmyd mewn lr -éîb`ly ick [`nFB gnv-] ¥¨¤¨¤¦¤

,mind zngn myd wgniãøBé íìBòì ,øîBà éñBé éaø .ìáBèå ãøBéå§¥§¥©¦¥¥§¨¥
Bkøãk ìáBèåwx `edy oeik ,myd mewn lr inb jexkl jixv epi`e §¥§©§

,xzen dfe ,myl dwign mxebóLôLé àlL ãáìáemyd mewna ¦§©¤Ÿ§©§¥
x`eane .micia myd my wegnl dxezd on xeq`y oeik ,eicia

n mxb minkg zrclyrecn dywe ,xzen iqei iaxle xeq` dwig
.xq` iqei iaxe minkg exizd ieaik mxba

:`xnbd zvxzníúä éðàLoiprl `ziixaa my xacd dpey - ¨¦¨¨
meyn ,myd zwignàø÷ øîàcweqta xn`py -(c-b ai mixac) §¨©§¨

,'íëéäìà 'äì ïk ïeNòú àì ,àeää íB÷nä ïî íîL úà ízãaàå'§¦©§¤¤§¨¦©¨©Ÿ©£¥©¡Ÿ¥¤
`weecy rnyn 'oeyrz `l' aezky dnneäéiNòmiciaàeä £¦¨

,øeñàcla`éøL àîøbxizd okle ,xzen myd zwignl mexbl - §¨§¨¨¨¦
.myd zwign mexbl iqei iax

:`xnbd dywnéëä éàmexbl iqei iax xizdy dn ok` m` - ¦¨¦
diiyr wx okle ,'oeyrz `l' dfa xn`py meyn `ed myl dwign

ixd ,dxeq` miciaáéúk énð àëäzay zek`ln iabl o`k mb - ¨¨©¦§¦
xn`p(i k zeny),'äëàìî [ìë] äNòú àì'`weecy rnyneäéiNò Ÿ©£¤¨§¨¨£¦¨
micia,øeñàc àeäla`éøL àîøbdyrizy mexbl xzen - §¨§¨¨¨¦

.ieaik mexbl iqei iax xizd `l recne ,dk`ln
oeik ,ieaik mexbl minkg exq` iqei iax zrcl :`xnbd zvxzn

yééeaëì éúà déì úéøL éà ,BðBîî ìò ìeäa íãàL CBzîm` - ¦¤¨¨¨©¨¦¨¥¥¨¥§©¥
on xeqi` lr xearie micia zeakl `eai ,ieaikl mexbl el xizz

.dxezd
:`xnbd dywnéëä éàdaki `ny ieaik mxba yyg yi ok` m` - ¦¨¦

,miciaïðaøcà ïðaøc àéL÷lr ieaik mxba minkg ixacn dyw - ©§¨§©¨¨©§©¨¨
,myd zwign mxba minkg ixacíúä äîeieaik mxba my m`y - ¨¨¨

,BðBîî ìò ìeäa íãàcmewn lknéøL`le ieaikl mexbl exizd - §¨¨¨©¨¨¦
,micia daki `ny eyygàëäoi`y ,myd zwign iabl o`k - ¨¨

,micia wegniy yygïkL ìk àìrecne ,dwignl mexbl xzeny Ÿ¨¤¥
.devn ly dliaha myd lr inb jexkl minkg ekixvd

mxeby meyn `ed minkg ly mnrhy okzi `ly zvxzn `xnbd
:dwignlàøañúåekixvdy mrhdy xnel dz` xeaq ike - §¦§§¨

ick `ed devn ly dliaha myd mewn lr inb jexkl minkg
,dyw ok m` ixd ,wgni `lyéîc éëéä éîb éàädfi`a df inb - ©¤¦¥¦¨¥

,mind iptn myd lr obdl ekxek ote`÷cäéîc éàxn`p m` - ¦§¦©©
ixd ,myd wgnie mind eqpki `ly ick exyal wcedn inbdyà÷̈

äöéöç éåäe ,minl exya oia dliaha dvivg dyrp inbd -àì éà ¨¥£¦¨¦Ÿ
÷cäéîixd ,exyal wcedn epi` inbdy xn`p m`e -àiî déa éìééò ¦©©¨§¦¥©¨

i`ce `l` .wgni `ly myd lr obn epi`e ,eizgz min miqpkp -

oi`y oeik ,myd wgni `ly ick inb jexkl minkg ekixvd `l
mexbl mdixacl xeqi` oi`y myk myd zwign mexbl xeqi`
ekixvdy mrhde ,wcedn epi`y inba xaecn mlerle ,ieaik

b gipdl minkg.oldl x`azi myd lr in
,wcedn inba xaecny okzi `ly x`azpy dn lr dywn `xnbd

`ed inb ike :uveg `edy meynäöéöçok m` ,dliahadéì ÷etéz £¦¨¦¥
dvivg yi inbd `la mb `ld -íeMîdBéclr myd myxp eay ¦§

uveg eicd ixde ,wcedn epi`y inba leahl leki recne ,exya
.ezliaha

`ziixaa xaecn :`xnbd zvxznaeicäçì,zvveg dpi`yàéðúc ¦©¨§©§¨
,`ziixaa epipyy -,áìçäå Lácä ,Bécäå ícämdyk,ïéLáéixd ©¨§©§©§©§¤¨¨§¥¦

md,ïéööBçmdyke,ïéööBç ïéà ,íéçìwcedn epi` inbdyk okle §¦©¦¥§¦
.eicd zvivgl yyeg epi`e leahl leki ,uveg epi`e

jexkl ekixvd minkgy x`azpy dn lr zeywdl zxfeg `xnbd
:devn ly dliaha myd mewn lr wcedn epi`y inbíB÷î ìkî¦¨¨

,àéL÷obdl ick inb jexkl minkg ekixvdy mrhd oi` ok` m` ©§¨
.ekxkl ekixvd mrh dfi` iptn ,myd zwignn

:`xnbd zvxznïðaøc eäééîòè eðééä ,àìéL áø øa àáø øîà àlà¤¨¨©¨¨©©¦¨©§©§©§§©¨¨
-,myd mewn lr inb jexkl ekixvdy minkg ly mnrh df

éøáñ÷cy mixaeqy -,íBøò íMä éðôa ãBîòì øeñàdqkn okle §¨¨§¦¨©£¦§¥©¥¨
.inba myd z`
:`xnbd dywnììkîdfn rnyn -øáñ éñBé éaøcyãBîòì øzeî ¦§¨§©¦¥¨©¨©£

,íBøò íMä éðôaxn`p ixd ,jk xnel ozip ike(eh bk mixac)`le' ¦§¥©¥¨§Ÿ
zvxzn .ezexr zi`xp mexr `edyke ,'xac zexr La d`xi¦§¤§¤§©¨¨

xaecn :`xnbddéåléò déãé çpîc`edyk myd lr eci gipny - §©©§¥¦¨¥
.mexr eipta cenri `ly ick ,mexr

ok m` :`xnbd dywndéåléò déãé çpîc énð ïðaøìminkgl mb - §©¨¨©¦§©©§¥¦¨¥
.inb jexkl `weec ekixvd recne ,myd lr eci gipiy jka ic `di
yyg yi eci z` gipi wx m`y exaq minkg :`xnbd zvxzn

cdéì ìé÷Lå éìzLîc ïéðîéæeci z` xiqie gkyiy minrt eidiy - ¦§¦§¦§§¥§¨¦¥
jexkl ekixvd okle ,mexr myd ipta cnery `vnpe ,myd lrn

.mexr `edy onf lk my didiy inb
ok m` :`xnbd dywnénð éñBé éaøìc yeygp iqei iaxl mb -ïéðîéæ §©¦¥©¦¦§¦

déì ìé÷Lå éìzLîclrn eci z` xiqie gkyiy minrt eidiy - §¦§§¥§¨¦¥
.mexr eipta cner `vnpe myd

:`xnbd zvxzn oklénð éëä éîb àkéàc éà ,àlà,inb el yi m` - ¤¨¦§¦¨¤¦¨¦©¦
ok`z` gipiy ic `le ,myd lr ekxekl jixvy dcen iqei iax s`

cner `vnpe dze` xiqie gkyi `ny miyyegy meyn ,eilr eci
e ,mexr myd iptaïðé÷ñò éàîa àëä,xaecn dna `ziixaa o`ke - ¨¨§©¨§¦©

éîbà éøecäàìjk ici lre ,eixg` xfgl jixve inb el oi`yk - §©§¥©¤¦
,dpnfa dliah miiwi `le ,xgnl dliahd dgcizéøáñ ïðaø- ©¨¨¨§¦

,exaq minkg
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ובימים אלו ימי הגאולה דיב-יג תמוז בהם נגאל כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל ממאסרו על 

אשר חרף נפשו במערכות ה' וצבאותיו, כידוע לכת"ר פרשת הימים האלה הנזכרים ונעשים, יהי רצון 

אשר כל אחד ואחד מאתנו ינצל כל הכוחות והאפשריות שניתנו מלמעלה להפצת התורה והמסורה ועד 

לחיי היום-יום באופן דמוסיף והולך מוסיף ואור, וזכות הרבים מסייעתו.

בכבוד ובברכה להצלחה מרובה ולבשורות טובות.

המשך מעמוד רמב



רמד

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

,cg` ilka livdl `al dnec `ed ixdåéîc øétLlivdl xzene - §©¦¨¥
.zecerq yly oefnn xzei s`

oii helwl xeq`y xnel zerh efy `ax rci oipn zx`an `xnbd
:zecerq ylyn xzei wifgnd ilka ziagd on shthnddéì øîà̈©¥

àúeòè éàî ,àáøì ÷çöé øa ïîçð áøicia `id zerhy jl oipn - ©©§¨©¦§¨§¨¨©¨¨
.iafiy axdéì øîà,`axéðz÷c`ziixad jynda epipy ixdy - ¨©¥§¨¨¥

(my),mixacd exn`p dilryèBì÷éå øçà éìk àéáé àlL ãáìáeon ¦§©¤Ÿ¨¦§¦©¥§¦§
cer `iai `le ,ziagd on jtypd oiid geliw z` xie`døçà éìk§¦©¥

óøöéåon jtypd oiid aefiy ick jk ecia efg`ie ,bbl jenq eze` ¦¨¥
`weecy rnyne ,ilkl bbd on bbd lr ziagdàìc àeä øçà éìk§¦©¥§Ÿ

daxd xg` xfgiy jezn `ny ,oiid z` ea lawl `iadl xeq`y -
,miaxd zeyx jxc ilk `iaie gkyi ,milkänk àðî àeääa ìáà£¨§©¨¨©¨

ìévî éòácon xzei s`e ,dvxiy oii dnk livdl leki ilk eze`a - §¨¥©¦
.zecerq ylyl ie`xd

:dpyna epipy'åë äìéác ìL ìebéòåelivde e`ea mixg`l xne`e §¦¤§¥¨
.zayd xg` oeayg enr oiyer oigwit eid m`e ,mkl

pian `xnbdzepenn ipica mi`iwa eid m`y ,dpynd zpeeka d
eilray s` ea zekfl mileki ,`ed xwtd df lke`y mirceie
:dpynd oeyl lr `xnbd dywn df itl .qpe` zngn wx edexiwtd

dézãéáò éàî ïBaLç`ld ,oeayg zeyrl o`k jiiy dn -àøé÷ôäî ¤§©£¦§¥¥¤§¥¨
eëæ÷`linne ,elivdy oefna xwtdd on ekf elivdy mixg`d - ¨¨

dzid dpynde ,mkl elivde e`ea mdl xn` ixdy ,mdly `ed
.mnvrl lkd migwele milivn eid migwit eid m`y ,xnel dkixv

:`xnbd zvxznïàk eðL úeãéñç úcî ,àcñç áø øîàexn`yk ¨©©¦§¨¦©£¦¨¨
xnelk ,dlvdd lr xky lehil zayd xg`l oeayg enr miyery
mpi`e ,oicd zxeyn miptl mdly lr mixzeeny miciqg md m`y
mewn lkn ,milral mixifgn `l` elivdy dn mnvrl milhep

.milretk mzcear lr xky eabi md migwit m`
:`cqg ax lr dywn `axéì÷L àúaLc àøâà éãéñç ,àáø øîà- ¨©¨¨£¦¥©§¨§©§¨¨§¦

m` ixd ,zaya eyry dk`ln lr xky milhep miciqg ike
.zaya eyry dn lr xkyd lr s` xzeel mdl yi md miciqg

:xg` ote`a dpynd z` uxzn `axàøéa àëä ,àáø øîà àlà¤¨¨©¨¨¨¨¦¥
ïðé÷ñò íéîLj` ,miny `xi livndyk xaecn epzpyna o`k - ¨©¦¨§¦©

,elyn xzeel ciqg epi`íéøçàî éðäúéìc déì àçéð àìåoeike - §Ÿ¦¨¥§¦§£¥¥£¥¦
,xwtdn dikfa mixg` lyn zepdil dvex epi` miny `xi `edy
z` el xifgn `ed okle ,epevxn ipyd exiwtd `ly rceiy ote`a

,livdy dnçøèéìc déì àçéð àì énð ípçáedvex epi` mb j` - §¦¨©¦Ÿ¦¨¥§¦§©
eid m`y dpyna epipyy dne ,mpiga mixg` xear livdl gexhl
lehil oica migwit eidy dpeekd oi` ,oeayg enr miyer migwit
elivdy dn z` eakriy zxne` dzid ok m`y ,mdl ribnd z`

,mnvrløîà÷ éëäå,xnel dpynd zpeek jk `l` -eéä íàåi`xi §¨¦¨¨©§¦¨
el` minyïéç÷ét,zay zeklda mi`iwa xnelkéàä éëc éòãéc ¦§¦§¨§¦§¦©

àðåeblehil zrc lr elivd `l dligzny df ote`ay mirceiy - ©§¨
,xwtdd on ekf `l` ,mdl mlyiy mnr dpzd `le ,xky epnnåàì̈

àeä úaL øëN,zay xkyk aygp mzk`ln lr xkyd oi` -ïéNBò §©©¨¦
úaMä øçàì ïBaLç Bnò.mxky lehil ¦¤§§©©©©¨

:dpyna epipy'åë ïéìévî ïëéäìexne`e e`ivedy oefnd z` §¥¨©¦¦
.micbad z` inr elivde e`ea mixg`l

:`xnbd zxxanàëä àðL éàî,oefn zlvd oic dpey dna -éðz÷c ©§¨¨¨§¨¨¥
elivde e`ea' wx mixg`l xnel lekiy dpyna epipyy -,'íëì̈¤

,mnvrl eliviy epiidcàëä àðL éàîezlvd oic dpey dnae - ©§¨¨¨
,micbaéðz÷ce`ea' s` mixg`l xnel lekiy dpyna epipyy - §¨¨¥
elivde,'énò.exear eliviy epiidc ¦¦

:`xnbd daiynéøîàl ,daiyid ipa exn` -éabzlvdúBðBæî ¨§¦©¥§
éðz÷elivde e`ea' epipy -eæç à÷ àìc íeMî ,'íëìmpi`y - ¨¨¥¨¤¦§Ÿ¨£

zay dze`l el miie`xàlàly xeriyaìL ïBæî,úBceòñ Lokle ¤¨§¨Ÿ§
eliviy `weec xnel jixve ,xzei exear eliviy ywal leki epi`

,mnvrlìáàléabzlvdéðz÷ íéLeáìelivde e`ea' epipy -,'énò £¨©¥§¦¨¨¥¦¦

àîBé éleëì déì éæç÷c íeMîlkl el miie`x miyeald lky - ¦§¨£¦¥§¥¨
okle ,meid lk `iveie yalie xefgie uega mhytiy ici lr ,meid

.exear micbad z` eliviy mixg`l xnel leki
iqei iaxe xi`n iax zwelgn z` zx`and `ziixa d`ian `xnbd

:dwilcd on micba zlvd ote` iabl dpynaïðaø eðz,`ziixaa ¨©¨¨
,zaya dwilcd on miaxd eicba z` livdl dvexdLáBìwlg ¥

e mdnàéöBî,ueglèLBôe,uega mze`LáBìå øæBçåmitqep micba ¦¥§¥§¥
àéöBîeueglèLBôeminrt cer zeyrl leki oke ,uega mze` ¦¥
,zeax,øîBà éñBé éaø .øéàî éaø éøác ,Blek íBiä ìk eléôàåxzen ©£¦¨©¦§¥©¦¥¦©¦¥¥

dwilcd on livdle yeallíéìk øNò äðîLminieqn micba - §Ÿ¨¨¨¥¦
.calaíä elàådíéìk øNò äðîL.` :elldïøBè÷îoeilr lirn - §¥¥§Ÿ¨¨¨¥¦¦§¤

.a .eicba lk lr ea dqkznyéì÷ðeà.b .agx yeal -àcðeôe- §§¦§¨
.c .eicbal lrn lelg xef`ñBaì÷mikena `ln cba -.ïzLt ìL ©§¤¦§¨

.d÷eìçå.e .exya lry zpezk -úBéìétàåea shrzny oicq - §¨§©¦¨
.f .elekúøBtòîe.h-g .ey`x z` ea shery cba -ïé÷øôñ éðLe- ©§¤§¥¦§¨¦

.`i-i .mihpa` oink.íéìòðî éðLe.bi-aiúBàìétðà éðLemiiaxb - §¥¦§¨¦§¥©§¦¨
.eh-ci .xnv lyt éðLeãbø.jxad cr miribnd mixvw miiqpkn - §¥©§¨

.fh,åéðúîaL øBâçå.fi .elirnl miptan ewelg lr ea xbegyòáBëå ©£¤§¨§¨§©
.BLàøaL.giL øãeñåjexk,Bøàeöaea gpwl eiptl miielz eiy`xe ¤§Ÿ§¨¤§©¨

.eipire eit z`

äðùî
`id dzre ,dwilcd on dlvd ipic x`al dkiynn dpynd

:y`d mda dfg`y milk livdl xzen cvik zx`anïa ïBòîL éaø©¦¦§¤
ïéñøBt ,øîBà ñpðzaya qextl xzen -éãb ìL øBò,gle jx `edy ©¨¥§¦¤§¦

äcéL éab ìòe [dlbra ielzd fbx` oink-]äáéz[ohw oex` oink-] ©©¥¦¨¥¨
ìcâîe[ur oex`-]øeàä úà ïäa æçàL,y` mda dfg`py -éðtî ¦§¨¤¨©¨¤¤¨¦§¥
àeäL[xerd-]Cøçîjk jezne ,sxyp epi`e y`d on ueekzn - ¤§¨¥

ieaikl jka mxeby s`e ,daizd lr oibne y`d ipta cner `ed
.xeqi` jka oi` ,zaya y`d

åokïéNBòzaya zeyrl xzen -ävéçî`ly eicba oial y`d oia §¦§¦¨
,mda feg`zìëaipin,íéìkä,y`d zngn erwaziy milk s`eïéa §¨©¥¦¥

mdyïéàìîe minïéámdy,ä÷éìcä øBáòz àlL ìéáLa ,íéð÷éø §¥¦¥¥¨¦¦§¦¤Ÿ©£©§¥¨
.milkl ribzyk dakz y`dy mxeb jkay s`e

:dfa zwlegd drcøñBà éñBé éaøy`d ipta dvign zeyrléìëa ©¦¥¥¦§¥
øeàä úà ìa÷ì ïéìBëé ïéàL éôì ,íéî ïéàìî íéLãç ñøçcenrl - ¤¤£¨¦§¥¦©¦§¦¤¥§¦§©¥¤¨

,miycg mdy iptn ,y`d ipta,ïéòwaúî ïäåmday minde §¥¦§©§¦
miktyp,ä÷éìcä úà ïéaëîe.zaya y`d ieaikl mexbl xeq`e §©¦¤©§¥¨

àøîâ
:zaya y`d da dfg`y zilha dkldd z` zx`an `xnbdøîà̈©

øeàä da æçàL úélè ,áø øîà äãeäé áøy`d da dfg`y -ãvî ©§¨¨©©©¦¤¨©¨¨¦©
øçà ãvî íéî äéìò ïéðúBð ,ãçà,hytzz `l y`dy ickíàå ¤¨§¦¨¤¨©¦¦©©¥§¦

äúáky`d,äúákieaikl mexbl xzeny meyn ,jkl yyeg epi`e ¨§¨¨§¨
.zaya y`

:`ziixan `iyewéáéúéîepipy ,ax ixac lr daiyid ipa eywd - ¥¦¥
,`ziixaaøeàä da æçàL úélèy`d da dfg`y -,ãçà ãvî ©¦¤¨©¨¨¦©¤¨

da äqkúîe dèLBt,dleka y`d hytzz `ly ickäúák íàå §¨¦§©¤¨§¦¨§¨
dhyty zngn,äúák.df dyrna ieaik xeqi`l yyeg epi`eïëå ¨§¨§¥

øeàä Ba æçàL äøBz øôñ,y`d ea dfg`py -Ba àøB÷å BèLBt ¥¤¨¤¨©¨§§¥
,eleka y`d hytzz `l jk ici lreäák íàåehytyk,äákoi`e §¦¨¨¨¨

zilhd z` heytl wxy rnyne .jka ieaik xeqi`l yyeg
`l` ,daknd xac mey ozep epi`y iptn ,xzen y`d da dfg`py
lr min zzl j` ,xzei hytzz `l y`dy mxebd xac dyer
axl dywe ,xeq` ,mdil` ribzyk y`d z` eaki i`cey ,zilhd
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רמה c"ag i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

àéøëN ìBhì Bì øeñàL ,íBé ãBòaî eäeøëOL ét-ìò-óà áBè-íBé Bà úaLa ìltúäì ïfç øBkNì øeñà̈¦§©¨§¦§©¥§©¨©©¦¤§¨¦§¤¨¦§©
äðMä Làøa ò÷Bzä øëNì ïécä àeäå ,áBè-íBé Bà úaL116. ©¨§©¦¦§©©¥©§Ÿ©¨¨

ïéøézî Léå117äåöî íB÷îaL éðtî ,[fpÎepúeøéëN úøæb íeMî àlà Bøeqà ïéàL ,úaL øëN ìò eøæâ àì §¥©¦¦¦§¥¤¦§¦§¨Ÿ¨§©§©©¨¤¥¦¤¨¦§¥©§¦
áBzëé ànL äøæb íeMî àlà äøeñà dðéà dîöò àéäL ,úaLa122ì÷äì âäðnä ïëå .123[gp. §©¨¤¦©§¨¥¨£¨¤¨¦§¥¨¤¨¦§§¥©¦§¨§¨¥

íìBòì äæ øëOî äëøa ïnñ äàBø Bðéà ìkä éøáãì ,íB÷î-ìkîe126[hpóà ,úaMä øëN àeäå ìéàBä , ¦¨¨§¦§¥©Ÿ¥¤¦©§¨¨¦¨¨¤§¨¦§§©©©¨©
.äåöî Cøöì eäeøézäL¤¦¦§Ÿ¤¦§¨

ì økNî àeä íàåì Bà Lãçì Bà äðLúçà úáa ìçäå úBúaMä ãòa Bì ïéîlLîe ìça íb ìltúiL òeáL §¦ª§¨§¨¨§Ÿ¤§¨©¤¦§©¥©§Ÿ§©§¦§©©©¨§©Ÿ§©©©
ìkä éøáãì øzîe ,äòìáäa úaL øëN äæ éøä ¯[q: £¥¤§©©¨§©§¨¨ª¨§¦§¥©Ÿ

יא  סעיף בשבת לדבר מותר חפצים באיזה שו, סימן ב חלק שבת, הלכות

1

2

3

4

5

6

7

8

dkld ixe`ia
äåöî íå÷îáù [åð כתקיעת ממש מצוה מעשה דוקא -

מצוה  הכשר על שכר ליטול אין אבל תפילה, או שופר
לביקור  לצאת מאפשרת שנוכחותו שמרטף כגון

.118חולים 
äåöî íå÷îáù [æð בצרכי התעסקות על שבת שכר -

מצוה  כדבר נחשב דרשן או גבאות כגון וכן 119הרבים ,
תהלים  אומרים או בתורה לעוסקים שכר ליתן מותר

חולה  עבור במניין 120בשבת להתפלל הבאים או ,
.121מסויים 

ì÷äì âäðîä [çð שנקראים מיילדת או אחות רופא, -
שכר  לדרוש להם מותר בשבת, רפואי טיפול להעניק

בשבת  שהעניקו הרפואית העזרה אסור 124על אבל ,
שכרם  את יקבלו שהם ועדיף בשבת. שכרם על לדבר
השכר  את גם בשכרם שיבליעו דהיינו ב"הבלעה",

שבת  אחרי או לפני שהעניקו בחולה הטיפול .125עבור
íìåòì äæ øëùî [èð כנגד מפסיד בה שמרויח שמה -

אחר  ממקום .127זה
ìëä éøáãì [ñ תפילה על להתחייב שיכול הדין והוא -

zetqede mipeiv
לתקוע 116) שכר ליטול אסור סי"א: תקפה סי' לקמן עד"ז

שהוא  לפי טוב יום מערב שכרוהו אפילו השנה בראש שופר
מאותו  ברכה סימן רואה אינו נטל ואם טוב... יום שכר נוטל

לעולם. שכר
על 117) שכר נטילת לגבי סי"ד תקכו סי' לקמן עד"ז

שבת  שכר ליטול שאסור פי על אף ביוםֿטוב: קבר חפירת
מי  יש מצוה במקום מכלֿמקום מצוה, במקום שלא ויו"ט
בסי' אבל לעצמו. שמיקל מי ביד למחות אין לכן שמתיר
זו  דעה הביא לא לעיל) (הובא בשופר לתקוע גבי תקפה
(וכן  להקל המנהג פשט לא שבזה משום (לכאורה כלל
מצוה), דבר בכל להקל פשט לא שהמנהג תקכו בסי' מוכח
או  שבוע הבלעת של אפשרות ישנה שבחזן שכיון ועוד
שאין  שופר בתקיעת אך ההיתר, לפרטי נכנס חודש,

כלל). ההיתר לפרטי נכנס לא להבלעה אפשרות
מלון 118) בית החזקת כמו מצוה בו שיש דבר על או

לעיל  (ראה אורחים' 'הכנסת גם בזה יש אבל מצוה שאינה
בה  שיש חבירו ממון הצלת או השולחן'), מ'קצות קג הערה
השואל  דברי (ראה ממש מצוה מעשה אינה אבל מצוה
הביאור  ואמנם ערה, סי' חאו"ח שערים בית בשו"ת
לבין  עצמה לשבת הקשורה מצוה בין לחלק בתשובה

בשוע"ר). משמע אינו דחול עובדין
יב.119) סעיף כדלהלן
קל,120) הערה דלהלן ובתנאים באופן בהבלעה ליתנו ויש

על  שכר או השבת, אחרי או לפני המוהל של נוסף וביקור
לדרוש  רגילים אם כהבלעה נחשבים הדרשה הכנת זמן

עבורם. תשלום
רס.121) סי' חי"א הלכות משנה שו"ת
בשבת,122) להשכיר או לשכור אסור ס"ד: לעיל עד"ז

שכר  (המקבל לגזירה כגזירה נחשב ולכן יכתוב. שמא גזירה
שמא  גזירה אסור בשבת ונשכר בשבת, כנשכר נראה שבת
לדבר  ואפילו בשבת לשכור אסור לכו"ע אבל יכתוב),

מלמד. שכירות לגבי יג סעיף וכדלהלן מצוה,
לעצמו 123) שמיקל ביד למחות אין סי"ד: תקכו ובס'

קיז). הערה לעיל (ראה
מה'מנחת 124) הביא קנה בהערה ושם סע"ה, פכ"ח שש"כ

שלא  כדי נפש פיקוח גם בזה שיש יט ס"ק צ סי' שבת'
איבה). משום יש נכרי (וברפואת הבאה בפעם לבוא יתעצלו

ברכה 125) בו אין - הרפואה על שכר ליטול מותר אם גם
את  ליקח שצריך קצד סימן ח"ה חתםֿסופר שו"ת (וראה
ולכך  וכיו"ב), לצדקה ליתנו ואח"כ נכרי רפואת על השכר
לחולה  שיאמר כגון בהבלעה יהיה הרופא ששכר לסדר יש
עשה  לא שהרופא זמן כל ביקורו על לשלם חייב שאינו
וכיו"ב), נוסף ביקור או רישום, (כגון בחול נוספת פעולה
לו  שילם אם גם ואז בהבלעה, באים ושכרו עבודתו שאז
השכר  נחשב השבת, לאחר הנוסף הדבר את שעשה ללא

צז). הערה לעיל עד"ז (וראה כמתנה
קטזֿקיז).126) הערות לעיל (ראה סי"א תקפה בסי' עד"ז
שהוא 127) שמה ס"ג: תסח בסי' ועד"ז ס"א, רנא סי'

אחר. במקום כנגדה הפסד לו יהיה זו במלאכה משתכר



c"agרמו i`iyp epizeax zxezn

dkld ixe`ia
בחול 128חשובה  כללי 129נוספת יהיה שהתשלום ויתנו ,

שייעשה  התפילות כל אינו 130על הכנסת שבית וכן ,
גם  ואז - בלבד היוםֿטוב עבור ולשכרו בו לחזור יכול
כמתנה. התשלום נחשב שהתפלל ללא לו ישלמו אם

zetqede mipeiv
אם 128) אבל וכדו', סליחות אחד יום יתפלל אם דוקא

שאין  ידעי דכו"ע כיון להקל, אין מנחה תפילת יתפלל
קנג). הערה פכ"ח (שש"כ זה בעבור שכר נותנים

בערב 129) יחזרו חולה עבור בשכר תהלים האומרים וכן
(שש"כ  כדלהלן ביניהם ויתנו תהלים פסוקי כמה עוד לומר

(בוטשטאטש)). מהא"א קנב הערה פכ"ח
סתם 130) ולא לשבוע, או לחודש או לשנה כתב בשוע"ר

יכולים  שאין מודגש בזה כי נוספת", לתפילה "לשכור

שלא  בכך נוסף דבר יש ואולי היוםֿטוב, לאחר בהם לחזור
לי  ל"תן דומה הוא שאז השבת ליום שנשכר כלל מזכירים
לתת  שחייבים לתנאי בנוסף ועפי"ז השבת", יום של  שכרי
שיקבל  בהכללה לו לומר יש התפילות, כל את להתפלל לו
שכר  לפרט ולא החשובות, התפילות כל על מסויים סכום
שכירות  בשאר גם לנהוג יש וכך יום, כל שכר או תפילה כל

לשבת. פועלים

•
"inei ax" gel itl zexitd zkxa zekld owfd epax jexr ogley

ואין  בבישול לגמרי שנימוחו פירות שאפילו אומרים ויש
מהותן  שאין עד ביותר שנכתשו או כלל הפרי תואר עליהם
דרך  שאין אע"פ ברכתם נשתנית לא כלל ניכר ותארן

בכך. אכילתם

שהקמח  לפי דק דק נטחן שלא חטים לקמח דומים ואינן
שעל  פריו עיקר וזה פת ממנו שעושין אחר עילוי לו יש
פרי  מכלל ויצא שנשתנה כיון לפיכך אותם זורעים כן דעת
לברך  האדמה פרי ממעלת וירד נגרע פריו לעיקר בא ולא
מהם  עושין שאין בפירות משא"כ בדברו נהיה שהכל עליו
ברכתם. לשנות לגמרי פרי מתורת מוציאם שינויים אין פת

הרי  פת מהם לעשות אדם בני שדרך קטניות  מיני אבל
נשתנו  אפילו הכל לדברי פריים מתורת מוציאם שינויים
שאם  ואצ"ל פת מהם לעשות דרך אין שאז בישולם אחר
שטוחנין  טיטארק"י קטניות מיני כגון חיים בעודן נשתנו
כעין  מקמחן תבשיל ועושין גרופי"ן שקורין קצת אותם

שהכל. עליו מברכין דייסא

האדמה  פרי בורא עליו מברכין הראשונה לסברא (אבל
אינו  מקטניות פת עשיית ואדרבא אכילתו דרך זהו שהרי
כמ"ש  בדברו נהיה שהכל עליו מברכין שהרי אכילתו דרך

ר"ח. בסימן

נהיה  שהכל קטניות פת על שמברכים מה האחרונה ולסברא
שהפת  מפני זהו אחר עילוי לה שאין פי על אף בדברו
פירות  או קמח משינוי יותר לגמרי פרי מתורת ויצא נשתנה

ביותר). והנכתשים הנטחנים או הנימוחים

אבל  בדיעבד להקל ברכה ספק זה בכל הלכה ולענין
הכל: לדברי לצאת בדברו נהיה שהכל יברך לכתחילה

ÁÈ הטיגון קודם במים בישלו אפילו בדבש המטוגן אגוז
בדברו  נהיה שהכל אז וברכתו לגריעותא טעמו ונשתנה
בורא  שהיא לברכתו חוזר הטיגון ע"י ונתקן כשחוזר אעפ"כ
היא  הדבש וברכת הדבש ע"י הוא זה שתיקון ואף העץ פרי
אליו  טפל והדבש עיקר חשוב הוא האגוז מקום מכל שהכל

פירות מיני בכל וכן ולהכשירו פירות לתקנו בין מרוקחים
לאכילה  ראויים שאינן פירות ואפילו הארץ פירות בין האילן
הדבש  אין בהם וכיוצא ורדים כגון בדבש טיגון בלא כלל
הפרי  להכשיר אלא בא אינו שהרי טפל אלא עיקר חשוב
מבושל  אלא חי לאכלו דרכו שאין כפרי זה והרי לאכילה
בהם  שנתבשל המים ברכת ולא ברכתו עליו שמברכין

לאכילה: והכשירוהו

* * *
ËÈ אבל בישולם שנגמר בפירות אמורים דברים במה

כשהם  הדחק ע"י אפילו לאכילה ראויים שאינם פירות
הדבש  דבש ע"י והכשירם בישולם נגמר שלא מפני חיים
שהכל  עליהם מברך דבש בלא מטגנן אם ואפילו עיקר הוא
אגוזים  לפיכך למעלה שנתבאר מטעם בדברו נהיה
עליהם  מברכים ורכים ירוקים בעודם בדבש שמבשלים
לאכילה  ראוים ואינם מרים הם שהרי בדברו נהיה שהכל

דבש: בלא כלל

Î עד מימיהם ומבשלים אותן שסוחטין המתוקים קנים
אותן  המוצץ וכן צוק"ר) (שקורין למלח וידמו שנקפאות
פירות  מי שאר כעל בדברו נהיה שהכל שמברך אומרים יש
הקנים  ואין הואיל פירות מי לשאר דומין שאינן אומרים ויש
זהו  מימיהם בשביל אלא אותם נוטעין ואין לאכילה ראויים
להקל  ברכות וספק העץ פרי בורא עליהם ומברכים פריים

הכל: לדברי לצאת שהכל יברך לכתחילה אבל בדיעבד

‡Î יש לאכילה ראויים שהם רטובים בעודן פלפלין
שהם  כיון העץ פרי בורא עליהם שמברך אומרים
פרי  בורא עליהם שמברכים אומרים ויש באילן גדלים
שיתייבשו  דעת על הוא נטיעתם ועיקר הואיל האדמה
עצמם  בפני נאכלין ואינן [כ]תבלין שחוקים רובם ויאכלו
אבל  בדיעבד להקל ברכות וספק לפעמים מיעוטם אלא

הכל: לדברי לצאת האדמה פרי בורא יברך לכתחלה

·Î שקורין) הצפורן וכן יבש וזנגביל יבשים פלפלין אבל
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רמז c"ag i`iyp epizeax zxezn

dkld ixe`ia
בחול 128חשובה  כללי 129נוספת יהיה שהתשלום ויתנו ,

שייעשה  התפילות כל אינו 130על הכנסת שבית וכן ,
גם  ואז - בלבד היוםֿטוב עבור ולשכרו בו לחזור יכול
כמתנה. התשלום נחשב שהתפלל ללא לו ישלמו אם

zetqede mipeiv
אם 128) אבל וכדו', סליחות אחד יום יתפלל אם דוקא

שאין  ידעי דכו"ע כיון להקל, אין מנחה תפילת יתפלל
קנג). הערה פכ"ח (שש"כ זה בעבור שכר נותנים

בערב 129) יחזרו חולה עבור בשכר תהלים האומרים וכן
(שש"כ  כדלהלן ביניהם ויתנו תהלים פסוקי כמה עוד לומר

(בוטשטאטש)). מהא"א קנב הערה פכ"ח
סתם 130) ולא לשבוע, או לחודש או לשנה כתב בשוע"ר

יכולים  שאין מודגש בזה כי נוספת", לתפילה "לשכור

שלא  בכך נוסף דבר יש ואולי היוםֿטוב, לאחר בהם לחזור
לי  ל"תן דומה הוא שאז השבת ליום שנשכר כלל מזכירים
לתת  שחייבים לתנאי בנוסף ועפי"ז השבת", יום של  שכרי
שיקבל  בהכללה לו לומר יש התפילות, כל את להתפלל לו
שכר  לפרט ולא החשובות, התפילות כל על מסויים סכום
שכירות  בשאר גם לנהוג יש וכך יום, כל שכר או תפילה כל

לשבת. פועלים

•
"inei ax" gel itl zexitd zkxa zekld owfd epax jexr ogley

ואין  בבישול לגמרי שנימוחו פירות שאפילו אומרים ויש
מהותן  שאין עד ביותר שנכתשו או כלל הפרי תואר עליהם
דרך  שאין אע"פ ברכתם נשתנית לא כלל ניכר ותארן

בכך. אכילתם

שהקמח  לפי דק דק נטחן שלא חטים לקמח דומים ואינן
שעל  פריו עיקר וזה פת ממנו שעושין אחר עילוי לו יש
פרי  מכלל ויצא שנשתנה כיון לפיכך אותם זורעים כן דעת
לברך  האדמה פרי ממעלת וירד נגרע פריו לעיקר בא ולא
מהם  עושין שאין בפירות משא"כ בדברו נהיה שהכל עליו
ברכתם. לשנות לגמרי פרי מתורת מוציאם שינויים אין פת

הרי  פת מהם לעשות אדם בני שדרך קטניות  מיני אבל
נשתנו  אפילו הכל לדברי פריים מתורת מוציאם שינויים
שאם  ואצ"ל פת מהם לעשות דרך אין שאז בישולם אחר
שטוחנין  טיטארק"י קטניות מיני כגון חיים בעודן נשתנו
כעין  מקמחן תבשיל ועושין גרופי"ן שקורין קצת אותם

שהכל. עליו מברכין דייסא

האדמה  פרי בורא עליו מברכין הראשונה לסברא (אבל
אינו  מקטניות פת עשיית ואדרבא אכילתו דרך זהו שהרי
כמ"ש  בדברו נהיה שהכל עליו מברכין שהרי אכילתו דרך

ר"ח. בסימן

נהיה  שהכל קטניות פת על שמברכים מה האחרונה ולסברא
שהפת  מפני זהו אחר עילוי לה שאין פי על אף בדברו
פירות  או קמח משינוי יותר לגמרי פרי מתורת ויצא נשתנה

ביותר). והנכתשים הנטחנים או הנימוחים

אבל  בדיעבד להקל ברכה ספק זה בכל הלכה ולענין
הכל: לדברי לצאת בדברו נהיה שהכל יברך לכתחילה

ÁÈ הטיגון קודם במים בישלו אפילו בדבש המטוגן אגוז
בדברו  נהיה שהכל אז וברכתו לגריעותא טעמו ונשתנה
בורא  שהיא לברכתו חוזר הטיגון ע"י ונתקן כשחוזר אעפ"כ
היא  הדבש וברכת הדבש ע"י הוא זה שתיקון ואף העץ פרי
אליו  טפל והדבש עיקר חשוב הוא האגוז מקום מכל שהכל

פירות מיני בכל וכן ולהכשירו פירות לתקנו בין מרוקחים
לאכילה  ראויים שאינן פירות ואפילו הארץ פירות בין האילן
הדבש  אין בהם וכיוצא ורדים כגון בדבש טיגון בלא כלל
הפרי  להכשיר אלא בא אינו שהרי טפל אלא עיקר חשוב
מבושל  אלא חי לאכלו דרכו שאין כפרי זה והרי לאכילה
בהם  שנתבשל המים ברכת ולא ברכתו עליו שמברכין

לאכילה: והכשירוהו

* * *
ËÈ אבל בישולם שנגמר בפירות אמורים דברים במה

כשהם  הדחק ע"י אפילו לאכילה ראויים שאינם פירות
הדבש  דבש ע"י והכשירם בישולם נגמר שלא מפני חיים
שהכל  עליהם מברך דבש בלא מטגנן אם ואפילו עיקר הוא
אגוזים  לפיכך למעלה שנתבאר מטעם בדברו נהיה
עליהם  מברכים ורכים ירוקים בעודם בדבש שמבשלים
לאכילה  ראוים ואינם מרים הם שהרי בדברו נהיה שהכל

דבש: בלא כלל

Î עד מימיהם ומבשלים אותן שסוחטין המתוקים קנים
אותן  המוצץ וכן צוק"ר) (שקורין למלח וידמו שנקפאות
פירות  מי שאר כעל בדברו נהיה שהכל שמברך אומרים יש
הקנים  ואין הואיל פירות מי לשאר דומין שאינן אומרים ויש
זהו  מימיהם בשביל אלא אותם נוטעין ואין לאכילה ראויים
להקל  ברכות וספק העץ פרי בורא עליהם ומברכים פריים

הכל: לדברי לצאת שהכל יברך לכתחילה אבל בדיעבד

‡Î יש לאכילה ראויים שהם רטובים בעודן פלפלין
שהם  כיון העץ פרי בורא עליהם שמברך אומרים
פרי  בורא עליהם שמברכים אומרים ויש באילן גדלים
שיתייבשו  דעת על הוא נטיעתם ועיקר הואיל האדמה
עצמם  בפני נאכלין ואינן [כ]תבלין שחוקים רובם ויאכלו
אבל  בדיעבד להקל ברכות וספק לפעמים מיעוטם אלא

הכל: לדברי לצאת האדמה פרי בורא יברך לכתחלה

·Î שקורין) הצפורן וכן יבש וזנגביל יבשים פלפלין אבל
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ע"י  אלא ביובש נאכלים שאין באלו כיוצא וכל נעגלי"ך)
עצמם  בפני כשאוכלם כלום עליהם מברכין אין תערובת
עץ  אבל הנהנין ברכת עליה לברך הנאה של אכילה זו שאין
ומברכין  ביובש לאוכלו רגילין צמרינ"ד) (שקורין קנמון של

קנים: כמו הארץ על גדל הוא כי האדמה פרי בורא עליו

* * *
‚Î לאכלו ג"כ רגילין נו"ס מושק"ט שקורין אגוז וכן

לו  שיש ומי העץ פרי בורא עליו ומברכין ביובש
אינו  אם שיעצור כדי השכר לתוך המושק"ט ונותן שלשול
טפל  והשכר עיקר המושק"ט לרפואה אלא שותה ואינו צמא
השכר  לשתות תאב או צמא הוא ואם העץ פרי בורא ומברך
לרפואה  המושק"ט לתוכו שנותן אע"פ רפואה בלא גם
(הואיל  המושק"ט את ופוטר שהכל ומברך עיקר השכר
בולעו) היה לא ובלעדיו שכר ע"י הוא המושק"ט ובליעת
בלא  כלל לאכילה ראוי שאינו שמן שאפילו שי"א ואף
נחשב  המשקה אין משקה באיזה עירבו אם ואעפ"כ תערובת
כמ"ש  ברוב בתוכו בטל שהוא מועט השמן א"כ אלא עיקר
אלא  בזה זה נבללים אינן והשכר שהמושק"ט וכאן למעלה
רוב  אחר לילך (ו)אין השכר בתוך בעינו עומד המושק"ט
היה  וא"כ למעלה כמ"ש בו מתבשל היה א"כ אלא שכר
עצמו  בפני השכר ועל עצמו בפני המושק"ט על לברך צריך

להקל: ברכות ספק מקום מכל

„Î פרי או העץ פרי הוא אם בו מסופק שהוא פרי כל
שיתבאר  הסימן פי על לבררו יודע שאינו האדמה
הפרי  עיקר הוא אם בו שמסתפק העץ פרי או ר"ג בסימן
הוא  מה יודע אינו ואם האדמה פרי בורא יברך לאו אם
שיכול  דבר הוא אם מקום ומכל בדברו נהיה שהכל מברך
כלל  ספק אין שאז יותר טוב הוא הסעודה בתוך לפוטרו
למד  שלא מי אבל שלמד אחר לו שנסתפק בספק זה וכל
בדיעבד  אלא הכל פוטרת אינה כי שהכל בברכת יאכל לא
חכם  אצל לילך לו אפשר וזה כשאפשר לכתחלה ולא

ברכות: הלכות שילמדנו

האילן: פירות דיני רב סימן א' חלק

לידע ‡ וסימן האדמה פרי בורא מברכין הארץ פירות על
הפרי  ינטל שאילו כל האדמה פרי ואיזה העץ פרי איזה
פרי  זה הרי הפרי ומוציא הבאה לשנה קיים הענף ונשאר
וצומחים  וחוזרים בחורף לגמרי עציו שכלו כל אבל העץ
עליהם  ומברכין העץ פרי חשובים פירותיו אין משרשיו
בסנה  הגדילים תותים על מברכין לפיכך האדמה פרי בורא

האדמה: פרי בורא

* * *
ופרי · לאכילה טובים שהם בתותים אמורים דברים במה

אבל  לחברתה משנה מתקיים הענף שאין אלא הן גמור
תפוחים  כגון סרק באילני הגדילים גרועים פירות מיני
אע"פ  ההדס ענבי וכן ביער הגדילים קטנים ואגסים קטנים
עליהם  מברכין ואין פרי חשובים אינם לאכילה ראויים שהם
אגוזים  אבל מבושלים בין חיים בין בדברו נהיה שהכל אלא
עליהם  ומברכין הם חשובים פירות ביער הגדילים קטנים

אדום  ופרי ברומבערי"ן שקורין פרי וכן העץ פרי בורא
השחורים  יאגידע"ס שקורין אותם וכן ערפור"ט שקורין

האדמה: פרי בורא וברכתם בעשב גדילים האדומים אבל

(מין)‚ יש (וגם) בתמוז הנמצאים אדומים תותים אותן
בתוך  כנוס לבד שרף אלא בהם ואין בחורף הנמצאים
שהכל  עליהם מברכין אותן וזורקין אותן ומוצצים החרצנים
והגרעין  הקליפה עם בולען אם ואף פירות מי שאר כעל
ראויים  אין והגרעין שהקליפה רואות עינינו מקום מכל

שבתוכה: המשקה על אלא לברך אין א"כ לאכילה

עליו „ מברכים לאכילה ראוי שהוא רטוב בעודו זנגביל
עיקר  שאינו לפי העץ פרי בורא ולא האדמה פרי בורא
שקורין  שרש על וכן הקרקע תחת שרש הוא כי הפרי

בולעו: אם לאקרי"ץ

עליו ‰ מברכים מרקחת ממנו שעשה יבש זנגביל וכן
שנעשו  שאף יבישים פלפלים וכן האדמה פרי בורא
טפל  אלא עיקר חשוב הדבש אין הדבש ע"י לאכילה ראויים
שחוקים  בשמים וכן ולתקנם להכשירם בא הוא שהרי
יבש  זנגביל לכתוש שרגילים כמו צוק"ר עם ומעורבים
שאינן  אף פולווע"ר) מאגי"ן (שקורין צוק"ר עם ולערבו
עיקר  חשוב הצוק"ר אין עצמן בפני כלל לאכילה ראוים

ולתקנם: להכשירם בא שהוא טפל אלא

* * *
Â להאכל שדרכן ותבלין בשמים במיני אמורים דברים במה

אחר  דבר או צוק"ר תערובת ע"י או בדבש טיגון ע"י
וצפורן  ופלפלין זנגביל כגון עיקר חשובים שהם בענין
להאכל  דרכן שאין ותבלין בשמים מיני אבל בהם וכיוצא
ואין  עיקר הוא התבשיל ואז התבשיל בהם כשמתבלין אלא
עומדין  אינן וכאלו כלל התבלין שם על נקראת האכילה
כלל  עליו פרי שם אין בו וכיוצא ציטווא"ר כגון כלל לאכילה
שרגילין  כמו שהוא כמות לאכילה והכשירו תקנו אם ואף
אלא  עליו מברכין אין לרפואה ואוכלין ציטווא"ר שצולין
על  אלא כלל לאכלו דעת על אותו נוטעין שאין כיון שהכל
עם  שעירבו או בדבש טגנו אם ואצ"ל בתבשיל ליתן דעת
פרי  בורא עליו מברכין לרפואה זנגבי"ל כשצולין אבל צוק"ר

זה: ידי על לאכילה ראוי שנעשה כיון האדמה

Ê סופו שהיה אע"פ האדמה פרי בורא עליו מברכין צנון
להקשות:

הארץ: פירות ברכת דין רג סימן א חלק

חיה ‡ בהמה בשר כגון הארץ מן גידולו שאין דבר על
ודבש  מלח מים וביצים וגבינה חלב וחגבים דגים ועוף
אף  ופטריות כמהים וכן בדברו נהיה שהכל מברכים
על  גדילים הם הארץ שמלחלוחית הארץ מן שגידולם
מן  אלא הארץ מן יניקתם שאין כיון הכלים ועל העצים
שהכל  עליהם ומברכין האדמה פרי נקראים אינם האויר

בדברו: נהיה

המיוחדת · ברכתו נשתנה לקילקול שנשתנה דבר כל וכן
נהיה  שהכל שהיא הכל הכוללת ברכה עליו ומברכים לו
צורתו  שנשתנה ותבשיל שעיפשה הפת כגון בדברו
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ראוי  שאינו עד לגמרי נתקלקל אם אבל מעט ונתקלקל
פת  וכן כלל עליו מברכין אין הדחק ידי על אפילו לאכילה

שעיפשה.

מפני  לשתותו נמנעים אדם שבני עד שהחמיץ יין וכן
חומץ  נעשה ואם בדברו נהיה שהכל עליו מברכין חמיצותו
על  אותו שכשמשליכים כך כל חזק שהוא דהיינו גמור
כלל  עליו מברכין אין רתיחות ומעלה מבעבע הוא הארץ
במים  ערבו ואם כלל לשתיה ראוי ואינו מזיקו שהוא מפני

שהכל: עליו מברך לשתות ראוי שהוא עד

* * *
בדרך ‚ לאכלו דעת על אותו נוטעים שאין דבר כל וכן

שדרך  חיים פירות כגון שהכל עליו מברך אוכלו שהוא
מבושלים  לאכלם הוא אותם נוטעים כן דעת שעל אכילתם
כגון  כלל לאכלו דעת על אותו נוטעים שאין דבר ואצ"ל
אכילתם  שעיקר הרכים ושקדים גפנים ולולבי דקל של הקור
כלל  כן דעת על אותן נוטעין ואין החיצונה קליפתם היא
כל  שנתבאר כמו בישולם נגמר שלא פירות בשאר משא"כ

ר"ב: בסי' זה

ואוכלה „ ירק בעודה אותה שגוזזין תבואה של שחת וכן
בדברו. נהיה שהכל עליה מברכין

טעם  ליתן אלא לאכילה עומדים שאינם זרעים מיני וכן
וטובים  מתוקים שהם אע"פ וכסבר וכמון שבת כגון בקדירה

שהכל. עליהם מברכין לאכילה

כגון  משקה מהם ועשה במים שבישלם פירות מיני כל וכן
ואפילו  שהכל עליהם מברכין תמרים ושכר תאינים שכר
מזונות  מיני בורא ולא שהכל עליו מברכין שעורים שכר
מיני  בורא מברכין ואין לשתיה ועומד צלול והוא הואיל
למרק  דומה ואינו ר"ח בסי' כמ"ש מאכל על אלא מזונות
מיני  בורא עליו שמברכין המינין מחמשת תבשיל של
בעינו  עומד שהוא התבשיל גבי על בטל שהמרק לפי מזונות
ועוד  השעורים [מ]ממשות כלום בו שאין בשכר משא"כ
כמ"ש  בשכר משא"כ התבשיל בשול לצורך עיקרו שהמרק

ר"ב: בסי'

מברכים ‰ נזרעים שאינן השדה עשבי שעל אומרים יש
מצד  גרועים שהם בעשבים אמורים דברים במה שהכל,

כגון זריעה בלא הגדילים טובים פירות אבל אותם עצמן
כמו  האדמה פרי בורא מברכין מאלינ"ש יאגידע"ס שקורין
באילני  הגדילים חשובים פירות על העץ פרי בורא שמברכין
פרי  בורא לברך נוהג שהיה מי ויש ר"ג בסי' כמ"ש סרק

הגדילים  על העץ פרי ובורא בארץ הגדילים על האדמה
ודומיהם: כעשבים גרועים מינים הם אפילו באילן

Â ולא עליו יין שם עדיין יין וטעמו חומץ שריחו יין
יין  שריחו אע"פ חומץ טעמו אם אבל ברכתו נשתנית

הטעם: אחר הולך שהכל שהכל עליו מברכין

* * *
Ê אדם כל שאין פי על אף לגריעותא נשתנה לא מבושל יין

וריחו  טעמו מקום מכל חזקו מפני כחי מבושל יין שותה
עליו  ומברכין ברכתו נשתנית לא ולפיכך יותר משובחים הם

הגפן: פרי בורא

Á שנשתנה פי על אף ופלפלין דבש בו שמערבים יין וכן
לגריעותא  נשתנה לא והפלפלין הדבש ידי על היין טעם

הגפן. פרי בורא עליו ומברכים

כל  בו נתערב אם משקין משאר אחד בו שנתערב יין אבל
הגפן  פרי בורא עליו לברך אין היין טעם שנפסד עד כך
שכר  בו נתערב ואם לגריעותא שנשתנה כיון שהכל אלא
אם  הרוב אחר הולכים היין טעם מפסיד אינו שהוא תאינים
מברכים  שכר הרוב ואם הגפן פרי בורא מברכים יין הרוב

שהכל:

Ë בורא עליו מברך הרוב הם המים אפילו במים שמזגו יין
מזיגה  ע"י לשתיה שראוי חזק יין הוא אם הגפן פרי
זו  מזיגה ע"י יין במקום לשתותו אדם בני ודרך כזו גדולה
אחד  הוא היין ואם אדם כל אצל דעתו בטלה שאל"כ
עליו  מברכין אין כמותו פעמים ו' במים שיש במים מששה
אינו  יין טעם בו שיש שאע"פ ענין בכל הגפן פרי בורא

מים: חלקים בששה כלום חשוב

È ויצא מדות ג' מים עליהם שנתן שבמשמרת יין שמרי
הרי  מהשמרים יין אחת מדה לתוכם שנתמצה ד' מהם
התלמוד  חכמי בימי היין מזיגת דרך היה שכן מזוג כיין זה
ולפיכך  מים חלקים בג' למזגו חזקים יינותיהם שהיו
אע"פ  מד' פחות יצא ואם הגפן פרי בורא עליו מברכים
עליו  מברכין ואין הוא בעלמא קיוהא יין טעם בהם שיש

כך  כל חזקים שאינם שלנו ויינות שהכל משערים אלא
מזה  פחות יצא ואם מקום שבאותו היין מזיגת בשיעור
היוצא  (אין מים עליהם נתן שלא שמרים אבל שהכל מברך
ומברכים  הוא גמור יין אלא בעלמא) כקיוהא נחשב מהם
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ראוי  שאינו עד לגמרי נתקלקל אם אבל מעט ונתקלקל
פת  וכן כלל עליו מברכין אין הדחק ידי על אפילו לאכילה

שעיפשה.

מפני  לשתותו נמנעים אדם שבני עד שהחמיץ יין וכן
חומץ  נעשה ואם בדברו נהיה שהכל עליו מברכין חמיצותו
על  אותו שכשמשליכים כך כל חזק שהוא דהיינו גמור
כלל  עליו מברכין אין רתיחות ומעלה מבעבע הוא הארץ
במים  ערבו ואם כלל לשתיה ראוי ואינו מזיקו שהוא מפני

שהכל: עליו מברך לשתות ראוי שהוא עד

* * *
בדרך ‚ לאכלו דעת על אותו נוטעים שאין דבר כל וכן

שדרך  חיים פירות כגון שהכל עליו מברך אוכלו שהוא
מבושלים  לאכלם הוא אותם נוטעים כן דעת שעל אכילתם
כגון  כלל לאכלו דעת על אותו נוטעים שאין דבר ואצ"ל
אכילתם  שעיקר הרכים ושקדים גפנים ולולבי דקל של הקור
כלל  כן דעת על אותן נוטעין ואין החיצונה קליפתם היא
כל  שנתבאר כמו בישולם נגמר שלא פירות בשאר משא"כ

ר"ב: בסי' זה

ואוכלה „ ירק בעודה אותה שגוזזין תבואה של שחת וכן
בדברו. נהיה שהכל עליה מברכין

טעם  ליתן אלא לאכילה עומדים שאינם זרעים מיני וכן
וטובים  מתוקים שהם אע"פ וכסבר וכמון שבת כגון בקדירה

שהכל. עליהם מברכין לאכילה

כגון  משקה מהם ועשה במים שבישלם פירות מיני כל וכן
ואפילו  שהכל עליהם מברכין תמרים ושכר תאינים שכר
מזונות  מיני בורא ולא שהכל עליו מברכין שעורים שכר
מיני  בורא מברכין ואין לשתיה ועומד צלול והוא הואיל
למרק  דומה ואינו ר"ח בסי' כמ"ש מאכל על אלא מזונות
מיני  בורא עליו שמברכין המינין מחמשת תבשיל של
בעינו  עומד שהוא התבשיל גבי על בטל שהמרק לפי מזונות
ועוד  השעורים [מ]ממשות כלום בו שאין בשכר משא"כ
כמ"ש  בשכר משא"כ התבשיל בשול לצורך עיקרו שהמרק

ר"ב: בסי'

מברכים ‰ נזרעים שאינן השדה עשבי שעל אומרים יש
מצד  גרועים שהם בעשבים אמורים דברים במה שהכל,

כגון זריעה בלא הגדילים טובים פירות אבל אותם עצמן
כמו  האדמה פרי בורא מברכין מאלינ"ש יאגידע"ס שקורין
באילני  הגדילים חשובים פירות על העץ פרי בורא שמברכין
פרי  בורא לברך נוהג שהיה מי ויש ר"ג בסי' כמ"ש סרק

הגדילים  על העץ פרי ובורא בארץ הגדילים על האדמה
ודומיהם: כעשבים גרועים מינים הם אפילו באילן

Â ולא עליו יין שם עדיין יין וטעמו חומץ שריחו יין
יין  שריחו אע"פ חומץ טעמו אם אבל ברכתו נשתנית

הטעם: אחר הולך שהכל שהכל עליו מברכין

* * *
Ê אדם כל שאין פי על אף לגריעותא נשתנה לא מבושל יין

וריחו  טעמו מקום מכל חזקו מפני כחי מבושל יין שותה
עליו  ומברכין ברכתו נשתנית לא ולפיכך יותר משובחים הם

הגפן: פרי בורא

Á שנשתנה פי על אף ופלפלין דבש בו שמערבים יין וכן
לגריעותא  נשתנה לא והפלפלין הדבש ידי על היין טעם

הגפן. פרי בורא עליו ומברכים

כל  בו נתערב אם משקין משאר אחד בו שנתערב יין אבל
הגפן  פרי בורא עליו לברך אין היין טעם שנפסד עד כך
שכר  בו נתערב ואם לגריעותא שנשתנה כיון שהכל אלא
אם  הרוב אחר הולכים היין טעם מפסיד אינו שהוא תאינים
מברכים  שכר הרוב ואם הגפן פרי בורא מברכים יין הרוב

שהכל:

Ë בורא עליו מברך הרוב הם המים אפילו במים שמזגו יין
מזיגה  ע"י לשתיה שראוי חזק יין הוא אם הגפן פרי
זו  מזיגה ע"י יין במקום לשתותו אדם בני ודרך כזו גדולה
אחד  הוא היין ואם אדם כל אצל דעתו בטלה שאל"כ
עליו  מברכין אין כמותו פעמים ו' במים שיש במים מששה
אינו  יין טעם בו שיש שאע"פ ענין בכל הגפן פרי בורא

מים: חלקים בששה כלום חשוב

È ויצא מדות ג' מים עליהם שנתן שבמשמרת יין שמרי
הרי  מהשמרים יין אחת מדה לתוכם שנתמצה ד' מהם
התלמוד  חכמי בימי היין מזיגת דרך היה שכן מזוג כיין זה
ולפיכך  מים חלקים בג' למזגו חזקים יינותיהם שהיו
אע"פ  מד' פחות יצא ואם הגפן פרי בורא עליו מברכים
עליו  מברכין ואין הוא בעלמא קיוהא יין טעם בהם שיש

כך  כל חזקים שאינם שלנו ויינות שהכל משערים אלא
מזה  פחות יצא ואם מקום שבאותו היין מזיגת בשיעור
היוצא  (אין מים עליהם נתן שלא שמרים אבל שהכל מברך
ומברכים  הוא גמור יין אלא בעלמא) כקיוהא נחשב מהם

הגפן: פרי בורא עליו
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.1zgPd iR lr `Ed EpiptNW xn`Od .a"qwz fEOY fi ,wlA zWxR zAWA xn`p)¤¡©§©¨¨¨©¨¨©©©£¨¤§¨¥©¦©¨©

cEOr a wlg a"qwz owGd x"Enc` ixn`nA dqRcPW owGd x"Enc` oA dWn iAx©¦Ÿ¤¤©§©¨¥¤¦§§¨§©©§¥©§©¨¥¥¤©

wlA dxFYd xF` ± mitqFp mixE`iaE zFdBd mr xn`Od .zFdBd ztqFzA ,cvz§¤¤©¨©©£¨¦©¨¥¦¨¦©¨¨¨

.dn'` ± al'` cEOr©

zEkix`aE .`lx cEOr ` wlg mW ± irvn`d x"Enc` zgPd ± xg` gqFp©©¥©¨©©§¨¤§¨¦¨¥¤©©£¦

.Kli`e avwz'` cEOr c wlg xAcOA irvn`d x"Enc` ixn`nA§©©§¥©§¨¤§¨¦©¦§¨¥¤©¨¥¨

cEOr ` wlg a"qwz owGd x"Enc` ixn`n ± irvn`d x"Enc` zgPd ± xE`iA¥©¨©©§¨¤§¨¦©©§¥©§©¨¥¥¤©

xn`OA aNEWn xE`iAdn wlg .fvz cEOr a wlg mW ± dWn iAx zgPd .dlx©¨©©¦Ÿ¤¨¥¤©¥¤¥©¥§¨©©£¨

.c sirq a ,cr oOwl EpiptNW¤§¨¥§©¨¨¦

xF` ± `"vwz "xFkA lk il WCw" ligzOd xEAC mb d`x xn`Od zEllkl¦§¨©©£¨§¥©¦©©§¦©¤¦¨§

"WCw" ligzOd xEAC .Kli`e ly cEOr (` KxM zFnW) `A zWxR dxFYd©¨¨¨©Ÿ§¤¤©¨¥¨¦©©§¦©¥

± l"xz "WCw" ligzOd xEAC .fnxz'a cEOr f KxM zFnW ± (xn`Od zNigY)§¦©©©£¨§¤¤©¦©©§¦©¥

xEAC .122 cEOr Wici` mixn`Od xtq .hky cEOr l"xz mixn`Od xtq¥¤©©£¨¦©¥¤©©£¨¦¦¦©¦

.21 cEOr `i wlg zFgiW ihETl .n"cyz .`"nyz "EaH dn" ligzOd©©§¦©Ÿ¦¥¦¥¤©

xie` xdhl) df liaWA cEgiA mirEaw mixn`n Eid miiAxdn cg` lkl"§¨¤¨¥¨©¥¦¨©£¨¦§¦§¦¦§¦¤§©¥£¦

mrR xW` ,(mlFrdcg` . . miAxA mdilr mixfFg Eid mipW WlWA F` miYWA ¨¨£¤©©¦§©¦§¨Ÿ¨¦¨§¦£¥¤¨©¦¤¨

.(fEOY dk mFi mFId ± ."dxFY ihETlAW "EaFH dn" ± wcv gnSd ixn`On¦©£¨¥©¤©¤¤©¤§¦¥¨©©

.2.(` ,bi zFkxA)§¨

.3.(z`)¤

.4dliNd z`xnA l`xUil miwl` xn`Ie' :(a ,en WBIe) aizkC" ,awri F`xwE)§¨©£Ÿ¦§¦©¦©©Ÿ¤¡Ÿ¦§¦§¨¥§©§Ÿ©©§¨

.("'awri awri xn`Ie©Ÿ¤©£Ÿ©£Ÿ

.5] (xdGA]ועּיין א'. עּמּוד קע"ד, ּדף וּיׁשלח, gn,ּבפרׁשה glW lirl d`x ְֵַ©Ÿ©ְְִַַַַָָָ§¥§¥§©

.(c

.6.(` ,fi zFkxA d`x)§¥§¨

.7`xap mc` lke" :fkyz cEOr a wlg dxFYd lr owGd x"Enc` ixn`n d`x)§¥©©§¥©§©¨¥©©¨¥¤©§¨¨¨¦§¨

zFgiW ihETlA `aEn ± ."einIn dxiar mEW xar `l ENit` daEWY lrA zFidl¦§©©§¨£¦Ÿ¨©£¥¨¦¨¨¨§¦¥¦

x`FaOdW 249 cEOr eh wlg zFgiW ihETl d`xE .37 dxrd 32 cEOr fl wlg¥¤©¤¨¨§¥¦¥¦¥¤©¤©§¨

o`M x`FaOde "dIlrd liaWA" `id dHnl dnWPd zcixIW zFnFwn dOkA§©¨§¤§¦©©§¨¨§©¨¦¦§¦¨£¦¨§©§¨¨

ilrA zpigA miUrPW sEBA ozcixiA mdNW oFxzId . . `Ed iYin`d uExiYd"W¤©¥¨£¦¦©¦§¤¨¤¦¦¨¨©¤©£¦§¦©©£¥

dxiC Fl zFidl `Ed KExA WFcTd dE`zp"C d`ixAd zpeEkl KiIW "daEWY§¨©¨§©¨©©§¦¨§¦§©¨©¨¨¦§¦¨

YAzFbxcd cÎb xE`iA Kli`e 86 cEOr k wlg zFgiW ihETl d`xE ."mipFYg ©©§¦§¥¦¥¦¥¤©¨¥¨¥©©§

.(daEWzA¦§¨

.8.(fi ,c zFa`)¨

.9.(a ,cl zFkxA)§¨

אלקים (10. ּברא "אׁשר ּגּבי מסעי", "אּלה הּמתחיל ּבדּבּור מּזה ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹועּיין
) כּו'" b).לעׂשֹות ,`v irqn oOwlׁשּזהּו נא", יגּדל "ועּתה הּמתחיל ּובדּבּור ֲַ§©¨©§¥ְְְְִִִֶֶַַַַָָ

("עֹומדים"ענין c).ּו"מהּלכים" ,gl lirl עפר מנה "מי הּמתחיל ּובדּבּור ְְְְִִִַַ§¥ְְֲִִִַַַָָ
) a).יעקב" wxR b ,fq lirl) כּו'" לחמי קרּבני "את הּמתחיל oOwlּובדּבּור ֲַֹ§¥¤¤ְְְְִִִִֶַַַָָ§©¨

.((Kli`e a ,dr¨¥¨

.11xtq mgpn zxFY ± a sirq `"nyz "l`xUi daEW" ligzOd xEAC d`x)§¥¦©©§¦¨¦§¨¥¨¦©§©¥¥¤

.(aiw cEOr ixWY ` wlg hTEln mixn`Od©©£¨¦§¨¥¤¦§¥©

.12.("aFh dUre rxn xEq" :eh ,cl miNdY)§¦¦¥¨©£¥

.13xdGA dGn oiIre)) ק"ס עּמּוד א', dpFnxw.חלק qEtC ± "lFcB xdf"A §©¥¦¤©Ÿ©ֵֶַ§Ÿ©¨§§¤©

:(:iw cEOr hq oETY xdf ipETzaEdilr oihlWe"'כּוmixB o`nE'כּו." §¦¥Ÿ©¦©§©§¦£¥©¨¦
)DiPn WiPMz` ,'WnXd `aE' oOz `YpikW zil i`e" :(dxFYd xF`A `aEd) mWe§¨¨§©¨§¦¥§¦§¨©¨¨©¤¤¦§©©¦¥

`Ed `cd .'Ek milAgn dOM Dilr oihlWe `kFWgA x`YW`e `Ed KixA `WcEw§¨§¦§¦§¨©©£¨§©§¦£¥©¨§©§¦£¨

oiPEnn zFrx oiN`C ,'dN`d zFrxd ipE`vn iAxwA i''wl` oi` iM lr' :aizkc¦§¦©¦¥¡Ÿ©§¦§¦§¨¦¨¨¨¥¤§¦¥¨§¦

aFI`A ± 'EPpgaY mirbxl mixwal EPcwtYe' xnz` EdiilrC oirbxe oiYr lM lr©¨¦¦§¦§¦©£©§¦§©©¦§§¤¦§¨¦¦§¨¦¦§¨¤§¦
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.14cEOr (` KxM zFnW) `x`e dxFYd xF` .b cEOr sFq ,bp miaSp oOwl d`x)§¥§©¨¦¨¦©©¨¨¥¨§¤¤©

.(gi wxR dNtYd zFvn WxW .bixŸ¤¦§©§¦¨¤¤

.15.(onqp mWe a cEOr Wix ,cl xFn` lirl d`xE .c ,c dAx ziW`xA d`x)§¥§¥¦©¨§¥§¥¡¥©§¨¦§¨

.16.(cFre .a ,enw .` ,ht a wlg xdf d`x)§¥Ÿ©¥¤§

.17ixn`n ± "sFq oi` xF` oipr oiadl" ligzOd xEAC .a ,hn miaSp oOwl)§©¨¦¨¦¦©©§¦§¨¦¦§©¥©©§¥

cEOr mipipr dxFYd xF` ± zFdBd mre ,`iz cEOr ` wlg b"qwz owGd xEnc ©̀§©¨¥¥¤©§¦©¨©¨¦§¨¦©

cEOr c KxM mixaC .1492 cEOr c KxM ziW`xA dxFYd xF` .Kli`e fnw¨¥¨©¨§¥¦¤¤©§¨¦¤¤©

.(cFre .Kli`e glyz'`¨¥¨§

.18").(dxFYd xF` ± ."l`xUi LizFpMWn iAB©¥¦§§¤¦§¨¥©¨

.19) קרח" "וּיּקח הּמתחיל ּבדּבּור ּבאריכּות מּזה ׁשּנתּבאר lirlּוכמֹו ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָֹ§¥

.(c ,ap gxwŸ©

ׁשּנתּבאר 20. ּוכמֹו הּנ"ל. ד' ּפרק ׁשם, הּתׁשּובה" ּב"אּגרת ּׁשּנתּבאר ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָּכמה
) כּו'" ּבלעם אל לׁשמע אלקי הוי"ה אבה "ולא הּמתחיל oOwlּבדּבּור ְְְְְֱֲִִִִֶֶַַַָָָָָֹֹֹ§©¨

.(b ,gl `vY) נסכים" "ּבפרׁשת הּמתחיל ּבדּבּור ּׁשּנתּבאר מה lirlועּיין ¥¥ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ§¥

.(c ,n glW§©

ד'.21. ּפרק סֹוף ב', חלק ּבינֹונים" ׁשל ּב"ספר ׁשּנתּבאר ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָּוכמֹו

x`AzPW FnkE אברהם אל וארא כּו', אלקים "וידּבר הּמתחיל ּבדּבּור §¤¦§¨¥ְְְְֱִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ
) b),כּו'" ,ep xF` dxFYxirA `EdWM ?d"ied lFcB izni`" oiprA ¨§¦§©¥¨©¨£¨¨§¤§¦

Epiwl`'עד:"כּו –) Edfe"(a ,e `x`edWn l` miwl` xAcie : ¡Ÿ¥ַ§¤¨¥¨©§©¥¡Ÿ¦¤Ÿ¤
iENib `Ed miwl` zpigA ici lrW ± "d"ied ip` eil` xn`Ie©Ÿ¤¥¨£¦£¨¨¤©§¥§¦©¡Ÿ¦¦

d"ied mW,'ׁשם.כּו עּיין ¥£¨¨ֵַָ

.22) ב' עּמּוד צ"ו, ּדף א': icicilחלק did mxM" wEqR lr . . Kl zWxR sFq ֵֶַַ¨¨©¤©¨¤¤¨¨¦¦¦

Dil aiqp `Ede ,'Ek oiaxax oEPi` lM DiwlEgnE DiPin iCr`C ± "EdlTqie 'Ek©§©§¥§©§¥¦¥¥¨¥¨¦©§§¦§¨¥¥

mixaC) Epif`d dxFYd xF` ± "FOr 'ied wlg iM" aizkC DiwlEgl mxM i`dl§©¤¤§¨¥¦§¦¦¥¤£¨¨©©¨©£¦§¨¦

.(aqxz'` cEOr (c KxM'ב ±(קס"א, "'Ek dpal lTn awri Fl gTIe" wEqR lr ¤¤©©¨©¦©©£Ÿ©©¦§¤

aizkC Diacrl awril Dil lihp `Ed KixA `WcEwC ,'Ek "D"i Fl xgA awri" iM¦©£Ÿ¨©¨§§¨§¦¨¦¥§©£Ÿ§©§¥¦§¦

DiYpqg` xxiA awri inp ikd ,ifg `Y ."Fzlgp lag awri FOr 'ied wlg iM"¦¥¤£¨¨©©£Ÿ¤¤©£¨¨£¥¨¦¨¥©£Ÿ¥¥©§©§¥

mdW "D"i Fl xgA" df ici lre ,zx`tY ,irvn`d ew Fl xxiA awrIW Epiid ."'Ek©§¤©£Ÿ¥¥©¨¤§¨¦¦§¤¤§©§¥¤¨©¨¤¥

cEOr mW dxFYd xF` ± .'Ek dlFr zx`tY iM ,dpiA dnkg xzM ,zFpFW`x 'b¦¤¤¨§¨¦¨¦¦§¤¤¨©¨¨©

.(bqxz'`.'ב רפ"ו, ּדף א'. צ"ד, ב'. ס"ב, ג': חלק א'. צ"ו, ּדף ב': ֵֵֶֶַַחלק

c"ag i`iyp epizeax zxezn

aFx i`Ce ixde ± r"iaAWÎzEliv` F` ,WOn oFilrdÎzEliv` F`£¦¨¤§©¨£¦¤§¦©©£¥©©
r"iAn md zFnWPd23r"iaAWÎzEliv`n `le WOn24? ©§¨¥¦¦©©¨§Ÿ¥£¦¤§¦©

zEliv`n mNEM oWxW ok iR lr s`W ,xnFl WieWOnwx . §¥©¤©©¦¥¨§¨¨¥£¦©¨©
M Dpi` sEBAW dnWPdW Epiid ,"r"iaC zFnWp" WExiRm` i ¥§¨§¦©©§¤©§¨¨¤©¥¨¦¦

WOn zEliv`n mNEM ± xnFl Wi ,WOn DWxW la` ,r"iAn25. ¦¦©£¨¨§¨©¨¥©¨¥£¦©¨

.d"ied mW zpigAn `id sEBA zWAElnd dnWPd mB s`e§©©©§¨¨©§¤¤©¦¦§¦©¥£¨¨
"miIg ur"A aEzMX dn oiprM'ד ּפרק  מ"ד , ׁשער הּׁשמ ֹות, ׁשער §¦§¨©¤¨§¥©¦ֵֶֶַַַַַ

zFnWPd ixde ± d"ied zFnW md d`ixaC minipRd milM c"EiC§¥¦©§¦¦¦§¦¨¥¥£¨¨©£¥©§¨
.milMd zEInipRn EkWnp¦§§¦§¦¦©¥¦

mXW Epiid ,"Epiwl`" WExiR oipr oaEn dGn ,mipR lM lr©¨¨¦¦¤¨¦§©¥¡Ÿ¥©§¤¥
WOn EpzEige EpgM Epiwl` `Ed WOn d"ied26: . £¨¨©¨¡Ÿ¥Ÿ¥§©¥©¨

.xESiw"ipawrIe" oipr'כּו.rxnÎxEq zFidl '`d .zFaEWY 'b . ¦¦§©©©§§¥¦§¨¦§¥¨
miliCan mkizFpFr" zFidl `NW'כּוzpigA dUrp f`e ." ¤Ÿ¦§£¥¤©§¦¦§¨©£¤§¦©

"Epiwl`" WExiR oipre ."Epiwl` 'd dY` KExA" Edfe ."Epiwl`"¡Ÿ¥§¤¨©¨¡Ÿ¥§¦§©¥¡Ÿ¥
d"ied" WExitE ."FOr d"ied wlg" oipre ."FzpikW mvnv"e§¦§¥§¦¨§¦§©¥¤£¨¨©¥£¨¨

: ."Epiwl ¡̀Ÿ¥

dPde .amiliCan mkizFpFr" WExiR'כּוzxB`"A x`Fan " §¦¥¥£¥¤©§¦¦§¨§¦¤¤
aizM dPdC ± 'd wxR "daEWYd(f ,a ziW`xA)eiR`A gRIe" : ©§¨¤¤§¦¥§¦§¥¦©¦©§©¨

zpigAכּו' `id ,zEIgd zEInipR zpigAn dkWnd `EdW ,"¤©§¨¨¦§¦©§¦¦©©¦§¦©
:`EdÎKExA 'd wlg¥¤¨

,mFwn dfi`l gtFp mc`dWM lWn KxC lrW Fnk"E§¤©¤¤¨¨§¤¨¨¨¥©§¥¤¨
gtFPd lad oi` ,miizpiA wiqtnE uvFg xaC dfi` Wi m ¦̀¥¥¤¨¨¥©§¦¥§©¦¥¤¤©¥©
xaC Wi m` WOn dkM ± mFwn FzF`l llM riBnE dlFr¤©¦©§¨§¨¨¨©¨¦¥¨¨
K` .oFilrd lad zpigal mc`d sEB oiA wiqtnE uvFg¥©§¦¥¨¨¨¦§¦©¤¤¨¤§©

KxAzi eiptl uvFg ipgExe inWB xaC mEW oi` zn`A'כּו, ¤¡¤¥¨¨©§¦§¨¦¥§¨¨¦§¨¥

dirWiA aEzMW FnM `N`(a ,hp)Eid mkizFpFr m` iM' : ¤¨§¤¨¦©§¨¦¦£¥¤¨
miliCan''כּוÎKExA oFilrdÎoFvx cbp mdW itl ,mrHde . ©§¦¦§©©©§¦¤¥¤¤¨¨¤§¨

lMd z` dIgOd `Ed'ׁשם".כּו .27עּיין ©§©¤¤©Ÿֵַָ

dnkg ziW`xaE ּבדּבּור הּפרק , ּבאמצע ו' ּפרק  הענוה, ׁשער  §¥¦¨§¨ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָ

האדם" יז ּכֹור "וכא ׁשר :28הּמתחיל  ְְְֲִִֶַַַָָָ

29oEPi`dSignminXAW mdia`l l`xUi oiA'30כּו, ¦§¦¨¥¦§¨¥©£¦¤¤©¨©¦
`zEWxt` oinxB31`ce ,l`xUie `EdÎKixA `WcEw oiA ¨§¦©§¨¨¥§¨§¦§¦§¨¥§¨

Eid mkizFpFr m` iM' `fx Edi`miliCan32"כ ּוo`M cr . ¦¨¨¦¦£¥¤¨©§¦¦©¨
FpFWl33. §

drRWddWM iM ,oaEn "`zEWxt` oinxB" azMX dnE©¤¨©¨§¦©§¨¨¨¦§¤©©§¨¨
zEwl` iENiB oi` are qB wU WEal ici lr zkWnp¦§¤¤©§¥§©©§¨¥¦¡Ÿ

sEBd lr ixnbl xiYqn df qB WEal iM ,mlFrA34. ¨¨¦§©¤©§¦§©§¥©©

Eid mkizFpFr" oipr EdfemiliCanminxFBd mdW ," §¤¦§©£¥¤¨©§¦¦¤¥©§¦
DbFpC zFxitq xUrA dpikXd zrRWd zEWAlzd'כּו, ¦§©§©§¨©©§¦¨§¤¤§¦§©

zwqtOd dSigO"d Edfe'כּו." §¤©§¦¨©©§¤¤

"Fzlgp lag awri" iM :oiprde(mW Epif`d)ici lre , §¨¦§¨¦©£Ÿ¤¤©£¨©£¦¨§©§¥
zFe`Yd xg` KWOdl Fnvr z` liRWn mc`dW¤¨¨¨©§¦¤©§§¦¨¥©©©©£
mikWnp mdW ,xYidA ENit` F` xEQi`A miInWB©§¦¦§¦£¦§¥¤¤¥¦§¨¦
± ok FnM dlrnl dfA mxFB ,zFRilTd zFlkidn¥¥¨©§¦¥¨¤§©§¨§¥
zFxitq xUrA ± l"Pd d`YY 'd zrRWd zEWAlzd¦§©§©§¨©©¨¨©©§¤¤§¦
,mlFrd iladn FpFvx xwFre daEWY dUFrWkE .DbFpC§©§¤¤§¨§¥§¥¤§¥¨¨

"DxFwnl d`YY 'd aEWY" zpigA dlrnl ok FnM mxFB35 ¥§¥§©§¨§¦©¨©¨¨¦§¨
.כּו'

liCan oi` if`W ,"Epiwl` 'd dY` KExA" oipr Edfe§¤¦§©¨©¨¡Ÿ¥¤£©¥©§¦
Epiwl` oiaE mc`d oiA'36כּו. ¥¨¨¨¥¡Ÿ¥
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.23.(b ,cr mihRWn xF` dxFY d`x)§¥¨¦§¨¦

.24) מׁשּפטים ּפרׁשת ריׁש ּבהרמ"ז מּזה a),ועּיין ,cv מה" הּמתחיל ּדּבּור ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָ
לנׁשמתא". ְְִֶֶָָּתֹוספת

ּפסּוק 25. על ּבּביאּור ׁשּנתּבאר ("ּוכמֹו הּסלע" ּבחגוי xiWיֹונתי oOwl ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ§©¨¦

.(Kli`e ` ,gi mixiXd©¦¦¨¥¨

.26) לה'" יׂשראל "קדׁש הּמתחיל ּבדּבּור מּזה, ּׁשּנתּבאר מה oOwlועּיין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ§©¨

.(b ,hr qgpR¦§¨

ּבענין 27. לחמי" קרּבני "את הּמתחיל ּבדּבּור ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָועּיין
) רז"ל ּכמאמר צֹואים", "ה"ּלבּוׁשים :(` ,d dxf dcFar עּיין כּו'", מלּפפּתֹו ְְֲִִַַַַַ£¨¨¨ְְֵַַַ

) b).ׁשם ,dr qgpR oOwl ָ§©¨¦§¨

.28.(` ,hw cEOr hq oETY xdf ipETYn)¦¦¥Ÿ©¦©

.29.("oiRilw oiN`e")§¦¥§¦¦

.30,'Ek mixvnC `zElbA `YpikWE `Ed KixA `WcEw oiWAlzn oiRilw oiN`A")§¦¥§¦¦¦§©§¦§¨§¦§¦§¨§¨¨§¦§©¦

.("dRilw oEpi`C :[mW xdGA] KM xg` xn`e .''Ek 'xv Fl mzxv lkA' Edi` `ce§¨¦§¨¨¨¨¨§¨©©©¨©Ÿ©¨§¦§¦¨

.31.(dlCad minxFB)§¦©§¨¨

.32.(a ,hp dirWi)§©§¨

.33) ּציץ" "ועׂשית הּמתחיל ּבדּבּור "מחיּצה" ּפירּוׁש מענין dxFYועּיין ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָ¨

.(` ,bt xF`

ב' ּפרׁשה ּבׁשמֹות־רּבה – צרתם" "ּבכל ׁשם ּׁשּכתּוב מה d],ּומענין ּגּבי [, ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָָ
) הּסנה" מּתֹו".(eq cEOr ` KxM zFnW dxFYd xF` d`x חלק ּבּזהר ועּיין ְִֶַ§¥©¨§¤¤©ְֵֵֶַַַֹ

) א') קל"א, ודף ב'. ס"ט, (ּדף zFnWב' dxFYd xF` .` ,q zTg lirl d`x ְַַ§¥§¥ª©©¨§

.(fpxz cEOr ` KxM K"p .fq cEOr ` KxM¤¤©©¤¤©

ּפירּוׁש ּבענין ּבחגוי", "יֹונתי ּפסּוק על ּבּביאּור ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָועּיין
כּו'" קדרּות ׁשמים b)("אלּביׁש ,gi mixiXd xiW oOwl. ְְִִַַַָ§©¨¦©¦¦

.34") מסעי אּלה ּפסּוק על ּבּביאּור ּׁשּנתּבאר מה d`nEhועּיין ExfBW oiprA ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ§¦§©¤¨§§¨

(bÎa ,ht irqn oOwl ± .614 jEA ."'Ek zFlGnE miakFM icaFrd ux` lr ועּיין . ©¤¤¨§¥¨¦©¨§©¨©§¥ְֵַ
ּובּזהר  אּמכם". ׁשּוּלחה "ּובפׁשעיכם ּבענין ו', ּפרק הּתׁשּובה" ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹּב"אּגרת

ב' ע"ד, (ּדף אחרי ּפרׁשת ג', `])).חלק ,dr] ֲֵֵֶַַַָָ

.35.(` ,akw `pnidn `irx ,`Up b wlg xdf d`x)§¥Ÿ©¥¤¨Ÿ©£¨§¥§¨

.36dTpn ± dTpe" oipr EdGW ,'g wxR "daEWYd zxB`"A oiIre§©¥§¦¤¤©§¨¤¤¤¤¦§©§©¥§©¤
mi`FSd miWEaln mWtp zFTplE uFgxl ,miaXl `Ed'כּו," ©¨¦¦§§©©§¨¦§¦©¦

ׁשם. ֵַָעּיין



c"agרנב i`iyp epizeax zxezn

zipXd daEWYde" zpigaA daEWYd `iddUre §©§¨©¥¦¦©§¨¦§¦©©£¥
aFhK` ,zilkzA "rxn xEq" `EdW iR lr s`W ,EpiidC ."§©§¤©©¦¤¥¨§©§¦©

Fnvr z` rBiil ,"aFh dUre" zFvnA hrnn `EdW¤§©¥§¦§©£¥§©¥©¤©§
.zElvr Epiid ,dNtzE dxFzA§¨§¦¨©§©§

) xn`p df lreי"ד b])ּתּלים  ,]" :mB oi` ,aFh dUFr oi` §©¤¤¡©ִִ¥¥¥©
cg`"KlOd wnr"A WxitE קמ"ה,". ּפרק ארּבע, קרית  ׁשער  ¤¨¥¥§¥¤©¤¤ְְִֶֶַַַַַ

zEwNYqd mxFB df ici lrWoFilrd aFh`EdW ¤©§¥¤¥¦§©§¨¤§¤
dcFqi. ©§

:oiprde§¨¦§¨

aEzMW FnM(i ,b dirWi)iM wiCv Exn`" :aFhzCn ." §¤¨§©§¨¦§©¦¦¦©
zpigAn dkWndd zExAgzde zExXwzd `Ed "wiCv"©¦¦§©§§¦§©§©©§¨¨¦§¦©

"aaFq,zEInipR zpigaA xi`nE KWnp zFidl "oinlr lM ¥¨¨§¦¦§¦§¨¥¦¦§¦©§¦¦
" zpigaA`NnnÎKixA `WcEw cEgi" `xwpe ."oinlr lM ¦§¦©§©¥¨¨§¦§¦§¨¦§¨§¦

"DiYpikWE `Ed37; §¦§¥
" oipre WExiR EdfecaFrlW xtq"A x`FaOd "miwl` §¤¥§¦§©¥¡Ÿ¦©§¨§¥¤¤

Kke ."micEar zFxFr" oFWNn `EdW e"h wxR "mipFpiA¥¦¤¤¤¦§£¦§¨
xYqdd oTzn `Ed38,miwl` mWC mEvnSdn KWnPd §©¥©¤§¥©¦§¨¥©¦§§¥¡Ÿ¦

mgNdl "aFh dUre"A Fnvr z` rBiin `EdX dn ici lr©§¥©¤§©¥©¤©§§©£¥§¦¨¥
xvIde raHd mr'כּוcEgi df ici lr KiWnn ok FnMW ± ¦©¤©§©¥¤¤§¥©§¦©§¥¤¦

"miwl` d"ied obnE WnW"C oFilr(ai ,ct miNdY)`NW , ¤§§¤¤¨¥£¨¨¡Ÿ¦§¦¦¤Ÿ
"d"iedA ipc` aENiW" oiprkE .wYxPde obOd xiYqi39'כּו, ©§¦©¨¥§©©§¥§¦§©¦©§©©£¨¨

.cEgId oipr xTir EdGW ,micqgA zFxEaBd miwYnnE§©§¦©§©£¨¦¤¤¦©¦§©©¦
"WM okleoi`aFh dUFrzExABzd mxFB iracM " §¨¥§¤¥¥¦§¨¥¥¦§©§

aEzMW FnM ,oipiCd(xdA xdGA)mW(' ב עּמּוד  ק"י, "dC`(ּדף  : ©¦¦§¤¨©Ÿ©§©¨ַַ§¨
iaFdlWA `nlr ciwF`e wilC `xEp oicM'40"כּוoi`X dn . §¥¨¨¦§¦¨§¨§©§¥©¤¥

`EdW ,micqgd zkWnd `EdW ,oFilr cEgi ici lr oM¥©§¥¦¤§¤©§¨©©£¨¦¤
"oinlr lM aaFQ"d `EdÎKExA sFqÎoi` xF` iENiB¦¥¨©¥¨¨§¦
lM `Nnn"C zFxEaBd mB if` ,"oinlr lM `Nnn"A¦§©¥¨¨§¦£©©©§¦§©¥¨

.miwYnEn "oinlr̈§¦§¨¦
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.dxFYd ici lr `Ed WOn©¨©§¥©¨
Epwlg oze ,LizFvnA EpWCw" oiprn rcFPke§©¨¥¦§©©§¥§¦§¤§¥¤§¥

"LzxFzA90zpigA dUrp zFvOd ici lrW ,oiWECw, §¨¤¤©§¥©¦§©£¤§¦©¦¦
,"oinlr lM aaFq" zpigAn siTnÎxF` zkWnd wx `EdW¤©©§¨©©¦¦§¦©¥¨¨§¦

FnkEzrAhoiWECw'91כּוdkWndd `Ed dxFYd ici lre . §©©©¦¦§©§¥©¨©©§¨¨
"dxFYÎoYn Ff ± FzPEzg mFiA" ,zinipR zpigaA92, ¦§¦©§¦¦§£¨©©¨

d`NirÎdnkg zRh zkWnd'כּו. ©§¨©¦©¨§¨¦¨¨
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.81") ׁשם ּובהרמ"ז ב'). (קס"ה, ּתרּומה ב', חלק ּבּזהר WxtnCעּיין ְְֵֵֶַַַַַַָָֹ¦§¨¥

xF` ldi ± ."minE W` ,dxEabE cqg zElNMzd `Ede ,zFaFxrY oFWl zFaxr£¨§©£§¦§©§¤¤§¨¥©¦¨¥

.(blx .flw cEOr©

ד'.82. ּפרק ארי־אנּפין, ׁשער חּיים", ּב"עץ ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַעּיין

ב')83. עּמּוד רכ"ו, ודף א'. עּמּוד רמ"ז, (ּדף ּפינחס ג', חלק ּבּזהר ְְְִֵֵֶַַַַַַַָֹועּיין
) ּכבר" "נהר cEOrּבענין xF` ldi .`vy cEOr ` KxM K"p dxFYd xF`A `aEn ְְְְִַַָ¨§©¨©¤¤©¨¥©

.(glx

.84) ּבני" ריח "ראה הּמתחיל ּבדּבּור ׁשּנתּבאר: b).ּוכמֹו ,k xF` dxFY ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָ¨

) ּפרעה" "ּבׁשּלח הּמתחיל a).ּובדּבּור ,`q gNWA xF` dxFY ׁשּיצא ענין וזהּו ְְְְִִַַַַַֹ¨§©©ְְִֶֶָָָ
) כּו' dxFYd).ראׁשֹון xF` ± [ixtl] dncw dRilw.היטב ׁשם עּיין ִ§¦¨¨§¨¦§¦©¨ֵֵֵַָ

.85.(` ,k zFnai)§¨

.86) איׁש" "וּיאבק הּמתחיל ּבדּבּור – אחר ּבמקֹום ׁשּנתּבאר dxFYּכמֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ¨

.(a ,ek glWIe xF`©¦§©

.87.(cky cEOr gr oOiq mlXd aFh mW xzM d`x)§¥¤¤¥©¨¥¦¨©

.88.(a cEOr Wix ,k mixcp)§¨¦¥©

.89] תֹורה" ּב"לּקּוטי ׁשּכתּוב (l"fix`dn]ּוכמֹו וּיצא ּפרׁשה mbסֹוף d`x ְְִֵֶָָ¥¨©¦©ֵֵַַָָ§¥©

.(a ,hty a KxM ziW`xA dxFYd xF`©¨§¥¦¤¤

.90,g .b ,h xAcOA .a ,gq lirl d`x .aFh mFie zAWC dcinrd zNtY gqFp)©§¦©¨£¦¨§©¨§§¥§¥©¦§¨

(c.
.91.(c ,cn WBIe xF` dxFY ."cId iAB lr siTnE lFbr `EdW")¤¨©¦©©¥©¨¨©¦©

.92.(a ,ek ziprY)©£¦

c"ag i`iyp epizeax zxezn

zpigA didIW KWnp "rxn xEq" ici lr ,dPde§¦¥©§¥¥¨¦§©¤¦§¤§¦©
mW" iENiB zpigA ± "aFh dUre" ici lre ,"Epiwl`"¡Ÿ¥§©§¥©£¥§¦©¦¥
awrie" Edfe .ldF`e siTn zpigaA ± df iENiB ok` ."d"ied£¨¨¨¥¦¤¦§¦©©¦§¤§¤§©£Ÿ

aWFi mY Wi`mildF`"(fk ,dk zFclFY)mildF` 'a Epiid , ¦¨¥¨¦§©§¨¦
d"ied"C zkWndC l"Pd93Epiwl`'כּו." ©©§©§¨©©£¨¨¡Ÿ¥

" WExitEEaFH dnzpigaA `EdWM ,Epiid :"d"n ¥©©§§¤¦§¦©©
aEzMW FnkE ,Wil d`xp Fpi`e lEHiaE(g ,e dkin)" :rpvde ¦§¥¦§¤§¥§¤¨¦¨§©§¥©

" md if` ± "Liwl` mr zklEaFHaizkcM ;"(c ,` ziW`xA): ¤¤¦¡Ÿ¤£©¥§¦§¦§¥¦

l"fx Exn` ,"aFh iM"94± "aFh iM" :fFpblzpigA Epiid , ¦¨§©©¦¦§©§§¦©
"rpvdezkl'95"כּו. §©§¥©¤¤

"l`xUi LizFpMWn")(mW EpzWxRzpigaAW :WExiR ± ¦§§¤¦§¨¥¨¨¨¥¨¥¤¦§¦©
zpigaA `le WOn zinipR zpigaA okFW `Ed "l`xUi"¦§¨¥¥¦§¦©§¦¦©¨§Ÿ¦§¦©
xn`nkE .dxFYd wqr ici lr Epiide .cal siTnE ldŸ̀¤©¦§©§©§©§¥¥¤©¨§©£©

l"fx96`EdÎKExA WFcTdl oi` WCwOd ziA axgXn" : ©©¦¤¨©¥©¦§¨¥§©¨¨
`id dxFYdW `vnp ."dkld lW zFO` 'c `N` FnlFrA§¨¤¨©¤£¨¨¦§¨¤©¨¦

d`xWd zpigAzinipRiYpkWe" FnMmkFzA",dk dnExY) §¦©©§¨¨§¦¦§§¨©§¦§¨§¨

(g.
oipr EdfeW`x il ± "l`xUi"iENiB `Ed W`xAW : §¤¦§©¦§¨¥¦Ÿ¤¨Ÿ¦

dn ,zinipR zpigaA WtPd zEIg zEllkE oigFOd©¦§¨©©¤¤¦§¦©§¦¦©
daWgOd FnM .siTn zpigaA wx `Ed mixa`d x`WAX¤¦§¨¨¥¨¦©¦§¦©©¦§©©£¨¨
FpFvxA dlFrWM skiYW ,lbxA mB xi`n `idW¤¦¥¦©¨¤¤¤¥¤§¤¤¦§
zEdW Kixv oi`e lbxd rprpzY ,Flbx rprpl FYaWgnE©£©§§©§¥©©§¦§©§¥©¨¤¤§¥¨¦¨
.lbxA mB dxi`n daWgOdW ipRn `N` df oi` ± llM§¨¥¤¤¨¦§¥¤©©£¨¨§¦¨©¨¤¤
oi`W ± siTn zpigaA wx `id Ff dx`d ok iR lr s` la £̀¨©©¦¥¤¨¨¦©¦§¦©©¦¤¥
xi`n gFOaE W`xA la` .daWgOd zEdn biVn lbxd̈¤¤©¦¨©©£¨¨£¨¨Ÿ©©¥¦

ziniptA iENiB zpigaA daWgOd'כּו. ©©£¨¨¦§¦©¦¦§¦¦
`xwp df KxC lreawri±awr c"Eiici lrW , §©¤¤¤¦§¨©£Ÿ¨¥¤©§¥

.siTn zpigaA "oinlr lM aaFQ"d xF` xi`n dUrOd©©£¤¥¦©¥¨¨§¦¦§¦©©¦
la`W`x il ± l`xUixi`n dxFYd wqr ici lr ± £¨¦§¨¥¦Ÿ©§¥¥¤©¨¥¦

WOn zEInipR zpigaA "oinlr lM aaFQ"d xF` dNBznE¦§©¤©¥¨¨§¦¦§¦©§¦¦©¨
.כּו'

cFr `xTi `le" Edfe'כּו"(d ,fi Ll Kl)iM" ,zixUmr §¤§Ÿ¦¨¥¤§¦¨¦¨¦
"miwl`(hk ,al glWIe)`EdW :WExiR ,xxYUnmW lr ¡Ÿ¦©¦§©¥¤¦§¨¥©¥

"miwl`"97mwie xn` xfbze" KxC lr gk),"כּו', ,ak aFI`) ¡Ÿ¦©¤¤§¦§©Ÿ¤§¨¨¦

ב ') עּמּוד ק"י, (ּדף ּבהר  ג ', חלק  ּבּזהר  הענין 98iMּכּנזּכר ,Epiide . ְְְִִֵֶַַַַַַָָָֹ§©§¦
wqrd ici lre .d"ied mWl obn zpigA `Ed miwl` mW¥¡Ÿ¦§¦©¨¥§¥£¨¨§©§¥¨¥¤
lM" iM .liCan KqnE llg didi `NW mxFB dxFYA©¨¥¤Ÿ¦§¤¨¨¨¨©§¦¦¨

"FCbpM dpFWe `xFw `EdÎKExA WFcTd ,dxFYA wqFrd99 ¨¥©¨©¨¨¥§¤§¤§
zixUכּו' iM" zpigaA `Ed oM lre .100"כּו'. §©¥¦§¦©¦¨¦¨

" oiA Wxtdd WExiR xTir K`LildF`"l "LizFpMWn," ©¦©¥©¤§¥¥¨¤§¦§§¤
) aEzMX dn iR lr `Ed(f ,ek dnExYziUre" :miGr zrixi ©¦©¤¨§¨§¨¦¨§¦Ÿ¦¦

oMWOd lr ld`l,zFrixi xUr" :`Ed oMWOd xW` ." §Ÿ¤©©¦§¨£¤©¦§¨¤¤§¦
WWonBx`e zlkz ,xfWn'101"כּו. ¥¨§¨§¥¤§©§¨¨

"WW"xWM KWnp mdOW zFCn dXW oipr `Ed ¥¦§©¦¨¦¤¥¤¦§©¨¥
lEqtE'כּוoipeeBd oipr oM mB Edfe .102.dxFYd oipr Edfe . ¨§¤©¥¦§©©§¨¦§¤¦§©©¨

zrlFze"ipW"(mW)`N` FgM oi`"W ±eitA'103"כּוEdfe . §©©¨¦¨¤¥Ÿ¤¨§¦§¤
."l`xUi LizFpMWn" oipr¦§©¦§§¤¦§¨¥

" oipr K`miGr zFrixi" mi`xwPd mdW "ld`:oiprd ," ©¦§©§¦¦¦¤¥©¦§¨¦Ÿ¤¨¦§¨
ici lr DbFpÎzRilTn mixxAzOW mixExiAdn md iM¦¥¥©¥¦¤¦§¨§¦¦§¦©©©§¥
.zFpFW`xd zFaEWz ipXd mdW ,"aFh dUre rxn xEq"¥¨©£¥¤¥©§¥§¨¦

aizM dPd iM(`i ,fk zFclFY)Wi` ig` eUr"e :xirU± " ¦¦¥§¦§§¥¨¨¦¦¨¦
mipFvigd miwpFi miGrd zFxrU zpigAOW104la` . ¤¦§¦©©£¨¦¦§¦©¦¦£¨

Wi` ikp`e" :aizM awriAwlg"(mW zFclFY)" ±wlgd"ied §©£Ÿ§¦§¨Ÿ¦¦¨¨§¨¥¤£¨¨
"FOr105(h ,al Epif`d).l"PM ©©£¦©©
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.93.('ied :dxFYd xF`A)§©¨£¨¨

.94(` ,ai dbibg d`xE .a cEOr sFq ,dn ziW`xA xdf)Ÿ©§¥¦©§¥£¦¨

.95`Ed miQEknd micqgdW ,xg` mFwnA x`AzPW FnkE)§¤¦§¨¥§¨©¥¤©£¨¦©§¦
`xwp ± zENBzd mXW dHnlE dfgdnE ."miIgd ur" zpigA§¦©¥©©¦¥¤¨¤§©¨¤¨¦§©¦§¨

"zrCd ur") owGdכּו' x"Enc` ixn`n ± "gp zFclFY dN`" ligzOd xEAC ¥©©©¦©©§¦¥¤§Ÿ©©©§¥©§©¨¥

Kli`e bv cEOr ziW`xA irvn`d xEnc` ixn`n ;Kli`e c cEOr ` wlg b"qwz¥¤©¨¥¨©©§¥©§¨¤§¨¦§¥¦©¨¥¨

.(Kli`e a ,fvwz (b KxM ziW`xA) gp dxFYd xF` .Kli`e ` ,en gp miIg zxFY©©¦Ÿ©¨¥¨©¨Ÿ©§¥¦¤¤¨¥¨

) כּו' מּסעֹות מ"ב ּבענין מסעי", ּד"אּלה ּבּביאּור ּׁשּנתּבאר מה  oOwlועּיין ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָ§©¨

(` ,av irqn.( ©§¥

) הּוא" "יבל הּמתחיל ּבדּבּור ּׁשּנתּבאר מה `xFועּיין dxFY .k ,c ziW`xA ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ§¥¦¨

,(c ,f) ּכל" "אבי "ּבענין ,(`k ,mW) כּו'" אהל k).יֹוׁשב ,mW ְְֲִִַָ¨ֵֶֹ¨

.96.(` ,g zFkxA)§¨

.97.(1102 jEA ± .zEkln zpigA `EdW)¤§¦©©§

.98,'Ek 'aFh' i`d DlAwl xrz`c oeike ± ''Ek ux` okW aFh dUre' wEqR lr")©¨©£¥§¨¤¤§¥¨§¦§©§©§¨©

qi ici lr iM .'Ek 'Kl mwie xn` xfbze' oicMsFq oi` xF` rtW KiWnOW cF §¥§¦§©Ÿ¤§¨¨¨¦©§¥§¤©§¦¤©¥

.(eqxz cEOr ` KxM K"p dxFYd xF` ± ."mipiCd miwYnp zEklnA§©§¦§¨¦©¦¦©¨©¤¤©

.99iEPiWA clxzz fnx dki` ipFrnW hEwli .gi wxR Wix EdIl` iac `pY)¨¨§¥¥¦¨¥¤¤©§¦§¦¥¨¤¤§¦

.(oFWl§

.100ded `YrW `iddaC oibA" :'a ,f"tw wlA b wlg xdfA aEzMX dn Edfe")§¤©¤¨©Ÿ©¥¤¨¨§¦¦§©¦©§¨£¨

jEA ± ."'Ek dilr zFEvlE Ff dpigA lr lFWnl :WExiR ."'Ek d`hNWl dl zixï¥¨§©§¨¨¥¦§©§¦¨§©¨¤¨

.(1102

.101.("zlkzE" :mWe .` ,mW)¨§¨§¥¤

.102) א') קל"ט, (ּתרּומה, ב' חלק ּבּזהר מּזה ׁשּכתּוב "zrlFYּוכמֹו oiprA ְְִֵֶֶֶַַָָֹ§¦§©©©

cEOr (d KxM zFnW) dnExY dxFYd xF` d`x ."`cgM oipeeB oixY ± ipẄ¦§¥§¨¦©£¨§¥©¨§¨§¤¤©

.(awz'`

.103dnl ,(ci ,`n dirWi) awri zrlFY i`xiY l`" :h gNWA `nEgpY d`x)§¥©§¨§©©©¦§¦©©©£Ÿ§©§¨¨¨

`N` mifx`d z` dMn Fpi` dGd zrlFY dn ,LN xnFl ?zrlFzl l`xUi ElWnp¦§§¦§¨¥§©©©§©©©©¤¥©¤¤¨£¨¦¤¨

wlg xdf ."dNtY `N` l`xUil mdl oi` KM ,dWTd z` dMnE Kx `Ede eitA§¦§©©¤¤©¨¤¨¥¨¤§¦§¨¥¤¨§¦¨Ÿ©¥¤

`nEtaE ,`nEtA `N` `lige `twEY Dl zilC `c `YrlFzM" :` ,grw glWIe `©¦§©§©§¨¨§¥¨§¨§¥¨¤¨§¨§¨

`EdW" :` ,hp zTg lirl d`xE ."zrlFY l`xUi oExw` `C lre ,`NM xAzn¦§©Ÿ¨§©¨¦§¦§¨¥©©§¥§¥ª©¤

KxM xAcOA) zTg dxFYd xF` d`xE ."dNtYde dxFYd zFIzF`A `weC xEACd©¦©§¨§¦©¨§©§¦¨§¥©¨ª©©¦§¨¤¤

EpiidC zFpigA 'a odW xnFl Wi ,zrlFze rlFY zFpigA 'a oipr" :6qy cEOr (b©¦§©§¦¨§©©¥©¤¥§¦§©§

.(mW oiIr ,"dNtYd zFIzF`e dxFYd zFIzF`¦©¨§¦©§¦¨©¥¨

.104.(onqp mWe .b ,fk dxU iIg xdGd ixE`A d`x)§¥¥¥©Ÿ©©¥¨¨§¨¦§¨

.105:'ied wlg ± wlg Wi`).(eh ,dq dWxR dAx ziW`xA ¦¨¨¥¤£¨¨§¥¦©¨¨¨¨



c"agרנח i`iyp epizeax zxezn

xxan "aFh dUre rxn xEq"A mixExiAd ici lr mpn`̈§¨©§¥©¥¦§¥¨©£¥§¨¥
aEzMW FnM ,"miGrd zFxrU" zpigAn(fh ,fk zFclFY)z`e" : ¦§¦©©£¨¦¦§¤¨§§¥
eici lr dWiAld miGrd iicB zFxFr'כּו,oM mB Epiide ." §¨¥¨¦¦¦§¦¨©¨¨§©§©¥

,oMWOd lr oibnE ld`l zFidl dpbd dUrp mdOW¤¥¤©£¤£¨¨¦§§Ÿ¤¥¥©©¦§¨
eilr obdl ,dxFY zpigA `EdW.ozFgcle mipFvigd on ¤§¦©¨§¨¥¨¨¦©¦¦§¦§¨

zFnaiC a"i wxR ,`xnBA aEzMW FnkEעּמּוד ק "ו, (ּדף §¤¨©§¨¨¤¤¦¨ַַ

wiqrCא') iiA` ,oipW 'n ig ± dxFzA wiqrC dAx" :©¨§¨¦§¨©§¦©©¥§¨¦
df KxC lre ."oipW oiYW ig ± micqgÎzElinbaE dxFzA§¨¦§¦£¨¦©¦¦§¦§©¤¤¤

minkg icinlYd lr mipibn miwqrÎilrAd oM mB106'כּו ©¥©©£¥£¨¦§¦¦©©©§¦¥©¨¦
oci lr miqpxRzOW .107כּו'± ¤¦§©§§¦©¨¨

zFAxA aEzMX dn iR lr ,"LildF`" oiprA xnFl Wi cFre)§¥©§¦§©¨¤©¦©¤¨§©
" :DtFql aFxw a"i dWxR ,`Up xcqawri LildF` EaFH dndf ± ¥¤¨Ÿ¨¨¨¨§¨©¨¤©£Ÿ¤

crFn ldF`la` ,rnWn ."oFrabe ,aFpaE ,dliWAWe ,xAcOAW ¤¥¤©¦§¨§¤§¦Ÿ§§¦§©§¨£¨
"LizFpMWnl`xUi.milWExiAW WCwOdÎziA Epiid " ¦§§¤¦§¨¥©§¥©¦§¨¤¦¨©¦

" `xwp "crFnÎld`"d iM ,oiprdei`xr zxiC"108lW §¨¦§¨¦¨Ÿ¤¥¦§¨¦©£©¤
" did milWExiAW WCwOd la` ,`EdÎKExA WFcTdzxiC ©¨¨£¨©¦§¨¤¦¨©¦¨¨¦©

raw"109iM :"l`xUi" zpigaE "awri" zpigA `Ed Kke . ¤©§¨§¦©©£Ÿ§¦©¦§¨¥¦
miYr miraFw mdWkE ,"awri" mi`xwp miwqrÎilrA©£¥£¨¦¦§¨¦©£Ÿ§¤¥§¦¦¦
minkgÎicinlY la` ."i`xr zxiC" `xwp dxFzl§¨¦§¨¦©£©£¨©§¦¥£¨¦
zxiC" mzxFY `xwp zEriawA dxFYA cinY miwqFrW¤§¦¨¦©¨¦§¦¦§¨¨¨¦©

."raw¤©

mwIe" EdfezEcrawriAedxFzmUl`xUiA"(d ,gr miNdY): §¤©¨¤¥§©£Ÿ§¨¨§¦§¨¥§¦¦

d zpigAWDnvr dxFY`lkid" `xwPd d`NirÎdnkg `idW , ¤§¦©©¨©§¨¤¦¨§¨¦¨¨©¦§¨¥¨¨
"`EdÎjixA `WcEwC d`Nir110dxFW `EdÎKExA sFqÎoi` xF`W , ¦¨¨§§¨§¦¤¥¨¤

zpigaA dNBzn `Ed ,zEcinzA mWl`xUi" zpigA la` .zEcr" ¨¦§¦¦§©¤¦§¦©¦§¨¥£¨§¦©¥

zFlaFp" oiprM ,d`NirÎdnkg zpigAn dx`d wx Fpi ¥̀©¤¨¨¦§¦©¨§¨¦¨¨§¦§©§
"dnkg111zpigaA KWnp `Ed ,,awrizxiC" `xwp okle ¨§¨¦§¨¦§¦©©£Ÿ§¨¥¦§¨¦©
"i`xr112. £©

"devOd z`fe" ligzOd xEAC sFq x`AzPX dn oiIreoOwl) §©¥©¤¦§¨¥¦©©§¦§Ÿ©¦§¨§©¨

(` ,i oPgz`eExn`W FnM ,"ziA" oM mB z`xwp dxFYdW :113l`" : ¨¤§©©¤©¨¦§¥©¥©¦§¤¨§©
`N` KipA ixwYKipFA"miIg ur"A `zi`e ג'". ּפרק  מ"א , ׁשער ¦§¥¨¨¦¤¨¨¦§¦¨§¥©¦ֶֶַַ

,zial WEal oiA rSEnOd `Ed mild`C ,xnFl WIW. ׁשם עּיין  ¤¥©§Ÿ¨¦©§¨¥§§©¦ֵַָ
`EdW ,"ldF`" `xwp dxFYl miYr wx miraFTWM ,df KxC lre§©¤¤¤§¤§¦©¦¦©¨¦§¨¤¤

C siTn" zpigA oiA rSEnnWEalC oFilr siTn" zpigal "zia," §¨¥§¦©©¦¦§¦§¦©©¦¤§§©¦
."KipFA" `xwp zEriawA dxFYA wqFrWM la £̀¨§¤¥©¨¦§¦¦§¨¨¦

) "awri zFpMWn lMn oFIv ixrW 'd adF`" Edfeסימן ּבתּלים  §¤¥©£¥¦¦Ÿ¦§§©£Ÿְִִִָ

a])פ"ז  ,]) l"fx Exn`e א'), עּמּוד  ח ' ּדף ּדברכ ֹות, ק ּמא  "`adFּפרק  : §¨§©©ְִֶֶַַַָָ¥
ÎiYAnE zFIqpMÎiYAn xzFi ,dkldA mipiiEvOd mixrW 'd§¨¦©§¨¦©£¨¨¥¦¨¥§¥¦¦¨¥
l`xUiC "LizFpMWn" zpigA oFxzi KxC lr Epiide ."zFWxcn¦§¨§©§©¤¤¦§§¦©¦§§¤§¦§¨¥

aEzMW FnkE .awriC "LildF`" zpigA lr(hi ,fnw miNdY)ciBn" : ©§¦©¨¤§©£Ÿ§¤¨§¦¦©¦
"zEcr" oiprM `Ede ."l`xUil eihRWnE eiTEg ,awril eixaC§¨¨§©£Ÿ¨¦§¨¨§¦§¨¥§§¦§©¥

"dxFz"e114. §¨

mi`Ad" ligzOd xEAcA x`AzPW KxC lr ,xnFl Wi mB©¥©©¤¤¤¦§¨¥§¦©©§¦©¨¦
,awri WxWil`xUi gxtE uivi"115cizrNW dginSd zpigAW , ©§¥©£Ÿ¨¦¨©¦§¨¥¤§¦©©§¦¨¤¤¨¦

zEInipR zENBzd Kke ,"l`xUi" zpigA Edf`idW ,dxFYd ¤§¦©¦§¨¥§¨¦§©§¦¦©¨¤¦
: .(cizrl didi d`NirÎdnkg zEnvre zinipR§¦¦§©§¨§¨¦¨¨¦§¤§¨¦

xFfgpe .eoiprldaEWY zFpigA dWlW: §©£§¦§©§Ÿ¨§¦§¨
wx mixtQA Epivn `l ixd ,dxF`klCipWzFpigA §¦§¨£¥Ÿ¨¦©§¨¦©§¥§¦

d`NirÎdaEWzE d`YYÎdaEWY Epiid ± daEWY116iM . §¨©§§¨©¨¨§¨¦¨¨¦
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העּזים 107. ּכעדר ׂשער" ּבפירּוׁש אחר, ּבמקֹום ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָועּיין
) כּו'" `).ׁשּגלׁשּו ,al xFn` lirl b ,el mixiyd xiy oOwl מענין ועּיין ְֶָ§©¨§¥¡ְְִֵֵַַ

(ּדף  ּתרּומה, ב': חלק ּבּזהר – הּמׁשּכן" על לאהל עּזים יריעֹות ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ"ועׂשית
ב'). רל"ג, (ּדף ּפקּודי, א'). עּמּוד ְֵַַק"ס,

.108:raw zxiC . . WCwOd . . i`xr zxiC . . crFn ld`)dAx mixiXd xiW d`x Ÿ¤¥¦©£©©¦§¨¦©¤©§¥¦©¦¦©¨

On zlhlHn dpikXd dzid WCwOd ziA dpap `lW cr" :(b) fh ,` dWxRmFw ¨¨¨©¤Ÿ¦§¨¥©¦§¨¨§¨©§¦¨¦©§¤¤¦¨

;"oMWnaE ld`A KNdzn did`e" :(e ,f a l`EnW) aizkc `Ed `cd ,mFwnl§¨£¨¦§¦§¥¨¤§¤¦§©¥§Ÿ¤§¦§¨

a wlg xdf ."cr icr izgEpn z`f" :(ci ,alw miNdY) WCwOd ziA dpaPXn¦¤¦§¨¥©¦§¨§¦¦Ÿ§¨¦£¥©Ÿ©¥¤

zFgiW ihETl .dxFY .b .` dkld ` wxR dxigAd ziA zFkld m"Anx .` ,`nx©§©¦§¥©§¦¨¤¤£¨¨¨¦¥¦

.(onqp mWe .177 cEOr zFtqFd fl wlg¥¤¨©§¨¦§¨

.109) יהּודה" אליו "וּיּגׁש הּמתחיל ּבדּבּור מּזה ׁשּנתּבאר `xFּוכמֹו dxFY ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ¨

.(b ,bn WBIe zyxR Wix¥¨¨©©¦©

) ב') (קס"ד, ּתרּומה ב', חלק זהר ±ועּיין crFn ldF`d ,dxF`kl rnWn ְְֵֵֶַַָֹ©§¨¦§¨¨¤¥

."zEliv`C dpiA ± WCwOd ziaE ,dxivi d`ixaA zWAlzn `idW FnM zEkln©§§¤¦¦§©¤¤¦§¦¨§¦¨¥©¦§¨¦¨©£¦

.(gl'` wlA dxFYd xF` ±) א') רמ"א, (ּדף crFnּפקּודי ldF` oiA wNigW dn ©¨¨¨ְֵַ©¤¦¥¥¤¥

.[` ,`nx iCEwR a wlg xdf] "`giipC `xFIC Edi` WCwOd ziA" ± WCwOd zial§¥©¦§¨¥©¦§¨¦©¨§©§¨Ÿ©¥¤§¥

(mW dxFYd xF` ±) ב' ּפרק הּירח, מיעּוט ׁשער חּיים", ּוב"עץ .xF`A wzrp ©¨¨ְִִֵֵֶֶַַַַַָ¤¡©§

.(mW dxFYd©¨¨

.110.(` ,x 'a wlg xdf d`x)§¥Ÿ©¥¤

.111.(d ,fi dAx ziW`xA)§¥¦©¨

"עדּות 112. מענין וׂשמחי", "רּני הּמתחיל ּדּבּור סֹוף ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָועּיין
l`xUiותֹורה" zpigAnE ,zEcr zpigA KWnp awri zpigAnE" :c ,el xF` dxFY) ְָ¨¦§¦©©£Ÿ¦§©§¦©¥¦§¦©¦§¨¥

.("dxFY zpigA KWnp) צּוה" "ּתֹורה הּמתחיל ּדּבּור cוסֹוף ,cv dkxA oOwl ¦§©§¦©¨ְְִִִַַָָ§©¨§¨¨

.(c sirq̈¦

.113mFlW axe 'd icEOl KipA lke" (bi ,cp dirWi) wEqRd lr zFkxA sFq)§¨©©¨§©§¨§¨¨©¦¦¥§©§

."KipÄ¨¦

ּופרׁשה 114. ט"ו, (ּפרׁשה ּבא סדר ּברּבֹות: כּו'", ּדבריו "מּגיד מענין ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹועּיין
ל'). (ּפרׁשה מׁשּפטים ְִִָָָָי"ט).

.115.(` ,cp ± b ,bp zFnW xF` dxFY)¨§

.116zFpigA 'c WIW dNgYkNn xnFl Fl didC ,oaEn Fpi` df oFpbq dxF`kle")§¦§¨¦§¤¥¨§¨¨©¦§©§¦¨¤¥§¦

'a wx WIW df lr dWwn KM xg`e zFpigA 'b WIW dNigY x`an dOle ,daEWY§¨§¨¨§¨¥§¦¨¤¥§¦§©©¨©§¤©¤¤¥©

.'c WIW x`an KM xg` wxe§©©©¨§¨¥¤¥

cnlPd oiprd mbC .cnlPd oiprd lr fOxn `Ed ixd cEOiNd otF`aC xnFl Wie§¥©¦§¤©¦£¥§ª¨©¨¦§¨©¦§¨§©¨¦§¨©¦§¨

igzOd xEAC ± ."dfM otF`A `EddxFYd xF` d`x .mW oiIr `"nyz "EaFH dn" l §¤¨¤¦©©§¦©©¥¨§¥©¨

.(ely cEOr (` KxM zFnW) `AŸ§¤¤©



רנט c"ag i`iyp epizeax zxezn

xxan "aFh dUre rxn xEq"A mixExiAd ici lr mpn`̈§¨©§¥©¥¦§¥¨©£¥§¨¥
aEzMW FnM ,"miGrd zFxrU" zpigAn(fh ,fk zFclFY)z`e" : ¦§¦©©£¨¦¦§¤¨§§¥
eici lr dWiAld miGrd iicB zFxFr'כּו,oM mB Epiide ." §¨¥¨¦¦¦§¦¨©¨¨§©§©¥

,oMWOd lr oibnE ld`l zFidl dpbd dUrp mdOW¤¥¤©£¤£¨¨¦§§Ÿ¤¥¥©©¦§¨
eilr obdl ,dxFY zpigA `EdW.ozFgcle mipFvigd on ¤§¦©¨§¨¥¨¨¦©¦¦§¦§¨

zFnaiC a"i wxR ,`xnBA aEzMW FnkEעּמּוד ק "ו, (ּדף §¤¨©§¨¨¤¤¦¨ַַ

wiqrCא') iiA` ,oipW 'n ig ± dxFzA wiqrC dAx" :©¨§¨¦§¨©§¦©©¥§¨¦
df KxC lre ."oipW oiYW ig ± micqgÎzElinbaE dxFzA§¨¦§¦£¨¦©¦¦§¦§©¤¤¤

minkg icinlYd lr mipibn miwqrÎilrAd oM mB106'כּו ©¥©©£¥£¨¦§¦¦©©©§¦¥©¨¦
oci lr miqpxRzOW .107כּו'± ¤¦§©§§¦©¨¨

zFAxA aEzMX dn iR lr ,"LildF`" oiprA xnFl Wi cFre)§¥©§¦§©¨¤©¦©¤¨§©
" :DtFql aFxw a"i dWxR ,`Up xcqawri LildF` EaFH dndf ± ¥¤¨Ÿ¨¨¨¨§¨©¨¤©£Ÿ¤

crFn ldF`la` ,rnWn ."oFrabe ,aFpaE ,dliWAWe ,xAcOAW ¤¥¤©¦§¨§¤§¦Ÿ§§¦§©§¨£¨
"LizFpMWnl`xUi.milWExiAW WCwOdÎziA Epiid " ¦§§¤¦§¨¥©§¥©¦§¨¤¦¨©¦

" `xwp "crFnÎld`"d iM ,oiprdei`xr zxiC"108lW §¨¦§¨¦¨Ÿ¤¥¦§¨¦©£©¤
" did milWExiAW WCwOd la` ,`EdÎKExA WFcTdzxiC ©¨¨£¨©¦§¨¤¦¨©¦¨¨¦©

raw"109iM :"l`xUi" zpigaE "awri" zpigA `Ed Kke . ¤©§¨§¦©©£Ÿ§¦©¦§¨¥¦
miYr miraFw mdWkE ,"awri" mi`xwp miwqrÎilrA©£¥£¨¦¦§¨¦©£Ÿ§¤¥§¦¦¦
minkgÎicinlY la` ."i`xr zxiC" `xwp dxFzl§¨¦§¨¦©£©£¨©§¦¥£¨¦
zxiC" mzxFY `xwp zEriawA dxFYA cinY miwqFrW¤§¦¨¦©¨¦§¦¦§¨¨¨¦©

."raw¤©

mwIe" EdfezEcrawriAedxFzmUl`xUiA"(d ,gr miNdY): §¤©¨¤¥§©£Ÿ§¨¨§¦§¨¥§¦¦

d zpigAWDnvr dxFY`lkid" `xwPd d`NirÎdnkg `idW , ¤§¦©©¨©§¨¤¦¨§¨¦¨¨©¦§¨¥¨¨
"`EdÎjixA `WcEwC d`Nir110dxFW `EdÎKExA sFqÎoi` xF`W , ¦¨¨§§¨§¦¤¥¨¤

zpigaA dNBzn `Ed ,zEcinzA mWl`xUi" zpigA la` .zEcr" ¨¦§¦¦§©¤¦§¦©¦§¨¥£¨§¦©¥

zFlaFp" oiprM ,d`NirÎdnkg zpigAn dx`d wx Fpi ¥̀©¤¨¨¦§¦©¨§¨¦¨¨§¦§©§
"dnkg111zpigaA KWnp `Ed ,,awrizxiC" `xwp okle ¨§¨¦§¨¦§¦©©£Ÿ§¨¥¦§¨¦©
"i`xr112. £©

"devOd z`fe" ligzOd xEAC sFq x`AzPX dn oiIreoOwl) §©¥©¤¦§¨¥¦©©§¦§Ÿ©¦§¨§©¨

(` ,i oPgz`eExn`W FnM ,"ziA" oM mB z`xwp dxFYdW :113l`" : ¨¤§©©¤©¨¦§¥©¥©¦§¤¨§©
`N` KipA ixwYKipFA"miIg ur"A `zi`e ג'". ּפרק  מ"א , ׁשער ¦§¥¨¨¦¤¨¨¦§¦¨§¥©¦ֶֶַַ

,zial WEal oiA rSEnOd `Ed mild`C ,xnFl WIW. ׁשם עּיין  ¤¥©§Ÿ¨¦©§¨¥§§©¦ֵַָ
`EdW ,"ldF`" `xwp dxFYl miYr wx miraFTWM ,df KxC lre§©¤¤¤§¤§¦©¦¦©¨¦§¨¤¤

C siTn" zpigA oiA rSEnnWEalC oFilr siTn" zpigal "zia," §¨¥§¦©©¦¦§¦§¦©©¦¤§§©¦
."KipFA" `xwp zEriawA dxFYA wqFrWM la £̀¨§¤¥©¨¦§¦¦§¨¨¦

) "awri zFpMWn lMn oFIv ixrW 'd adF`" Edfeסימן ּבתּלים  §¤¥©£¥¦¦Ÿ¦§§©£Ÿְִִִָ

a])פ"ז  ,]) l"fx Exn`e א'), עּמּוד  ח ' ּדף ּדברכ ֹות, ק ּמא  "`adFּפרק  : §¨§©©ְִֶֶַַַָָ¥
ÎiYAnE zFIqpMÎiYAn xzFi ,dkldA mipiiEvOd mixrW 'd§¨¦©§¨¦©£¨¨¥¦¨¥§¥¦¦¨¥
l`xUiC "LizFpMWn" zpigA oFxzi KxC lr Epiide ."zFWxcn¦§¨§©§©¤¤¦§§¦©¦§§¤§¦§¨¥

aEzMW FnkE .awriC "LildF`" zpigA lr(hi ,fnw miNdY)ciBn" : ©§¦©¨¤§©£Ÿ§¤¨§¦¦©¦
"zEcr" oiprM `Ede ."l`xUil eihRWnE eiTEg ,awril eixaC§¨¨§©£Ÿ¨¦§¨¨§¦§¨¥§§¦§©¥

"dxFz"e114. §¨

mi`Ad" ligzOd xEAcA x`AzPW KxC lr ,xnFl Wi mB©¥©©¤¤¤¦§¨¥§¦©©§¦©¨¦
,awri WxWil`xUi gxtE uivi"115cizrNW dginSd zpigAW , ©§¥©£Ÿ¨¦¨©¦§¨¥¤§¦©©§¦¨¤¤¨¦

zEInipR zENBzd Kke ,"l`xUi" zpigA Edf`idW ,dxFYd ¤§¦©¦§¨¥§¨¦§©§¦¦©¨¤¦
: .(cizrl didi d`NirÎdnkg zEnvre zinipR§¦¦§©§¨§¨¦¨¨¦§¤§¨¦

xFfgpe .eoiprldaEWY zFpigA dWlW: §©£§¦§©§Ÿ¨§¦§¨
wx mixtQA Epivn `l ixd ,dxF`klCipWzFpigA §¦§¨£¥Ÿ¨¦©§¨¦©§¥§¦

d`NirÎdaEWzE d`YYÎdaEWY Epiid ± daEWY116iM . §¨©§§¨©¨¨§¨¦¨¨¦
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העּזים 107. ּכעדר ׂשער" ּבפירּוׁש אחר, ּבמקֹום ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָועּיין
) כּו'" `).ׁשּגלׁשּו ,al xFn` lirl b ,el mixiyd xiy oOwl מענין ועּיין ְֶָ§©¨§¥¡ְְִֵֵַַ

(ּדף  ּתרּומה, ב': חלק ּבּזהר – הּמׁשּכן" על לאהל עּזים יריעֹות ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ"ועׂשית
ב'). רל"ג, (ּדף ּפקּודי, א'). עּמּוד ְֵַַק"ס,

.108:raw zxiC . . WCwOd . . i`xr zxiC . . crFn ld`)dAx mixiXd xiW d`x Ÿ¤¥¦©£©©¦§¨¦©¤©§¥¦©¦¦©¨

On zlhlHn dpikXd dzid WCwOd ziA dpap `lW cr" :(b) fh ,` dWxRmFw ¨¨¨©¤Ÿ¦§¨¥©¦§¨¨§¨©§¦¨¦©§¤¤¦¨

;"oMWnaE ld`A KNdzn did`e" :(e ,f a l`EnW) aizkc `Ed `cd ,mFwnl§¨£¨¦§¦§¥¨¤§¤¦§©¥§Ÿ¤§¦§¨

a wlg xdf ."cr icr izgEpn z`f" :(ci ,alw miNdY) WCwOd ziA dpaPXn¦¤¦§¨¥©¦§¨§¦¦Ÿ§¨¦£¥©Ÿ©¥¤

zFgiW ihETl .dxFY .b .` dkld ` wxR dxigAd ziA zFkld m"Anx .` ,`nx©§©¦§¥©§¦¨¤¤£¨¨¨¦¥¦

.(onqp mWe .177 cEOr zFtqFd fl wlg¥¤¨©§¨¦§¨

.109) יהּודה" אליו "וּיּגׁש הּמתחיל ּבדּבּור מּזה ׁשּנתּבאר `xFּוכמֹו dxFY ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ¨

.(b ,bn WBIe zyxR Wix¥¨¨©©¦©

) ב') (קס"ד, ּתרּומה ב', חלק זהר ±ועּיין crFn ldF`d ,dxF`kl rnWn ְְֵֵֶַַָֹ©§¨¦§¨¨¤¥

."zEliv`C dpiA ± WCwOd ziaE ,dxivi d`ixaA zWAlzn `idW FnM zEkln©§§¤¦¦§©¤¤¦§¦¨§¦¨¥©¦§¨¦¨©£¦

.(gl'` wlA dxFYd xF` ±) א') רמ"א, (ּדף crFnּפקּודי ldF` oiA wNigW dn ©¨¨¨ְֵַ©¤¦¥¥¤¥

.[` ,`nx iCEwR a wlg xdf] "`giipC `xFIC Edi` WCwOd ziA" ± WCwOd zial§¥©¦§¨¥©¦§¨¦©¨§©§¨Ÿ©¥¤§¥

(mW dxFYd xF` ±) ב' ּפרק הּירח, מיעּוט ׁשער חּיים", ּוב"עץ .xF`A wzrp ©¨¨ְִִֵֵֶֶַַַַַָ¤¡©§

.(mW dxFYd©¨¨

.110.(` ,x 'a wlg xdf d`x)§¥Ÿ©¥¤

.111.(d ,fi dAx ziW`xA)§¥¦©¨

"עדּות 112. מענין וׂשמחי", "רּני הּמתחיל ּדּבּור סֹוף ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָועּיין
l`xUiותֹורה" zpigAnE ,zEcr zpigA KWnp awri zpigAnE" :c ,el xF` dxFY) ְָ¨¦§¦©©£Ÿ¦§©§¦©¥¦§¦©¦§¨¥

.("dxFY zpigA KWnp) צּוה" "ּתֹורה הּמתחיל ּדּבּור cוסֹוף ,cv dkxA oOwl ¦§©§¦©¨ְְִִִַַָָ§©¨§¨¨

.(c sirq̈¦

.113mFlW axe 'd icEOl KipA lke" (bi ,cp dirWi) wEqRd lr zFkxA sFq)§¨©©¨§©§¨§¨¨©¦¦¥§©§

."KipÄ¨¦

ּופרׁשה 114. ט"ו, (ּפרׁשה ּבא סדר ּברּבֹות: כּו'", ּדבריו "מּגיד מענין ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹועּיין
ל'). (ּפרׁשה מׁשּפטים ְִִָָָָי"ט).

.115.(` ,cp ± b ,bp zFnW xF` dxFY)¨§

.116zFpigA 'c WIW dNgYkNn xnFl Fl didC ,oaEn Fpi` df oFpbq dxF`kle")§¦§¨¦§¤¥¨§¨¨©¦§©§¦¨¤¥§¦

'a wx WIW df lr dWwn KM xg`e zFpigA 'b WIW dNigY x`an dOle ,daEWY§¨§¨¨§¨¥§¦¨¤¥§¦§©©¨©§¤©¤¤¥©

.'c WIW x`an KM xg` wxe§©©©¨§¨¥¤¥

cnlPd oiprd mbC .cnlPd oiprd lr fOxn `Ed ixd cEOiNd otF`aC xnFl Wie§¥©¦§¤©¦£¥§ª¨©¨¦§¨©¦§¨§©¨¦§¨©¦§¨

igzOd xEAC ± ."dfM otF`A `EddxFYd xF` d`x .mW oiIr `"nyz "EaFH dn" l §¤¨¤¦©©§¦©©¥¨§¥©¨
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.130.(cFre ` ,c b wlg xdf d`x)§¥Ÿ©¥¤§

.131mb ,daEWzAW dpigA lkAW ,ci oniq "daEWYd zxB`l mixE`A" d`x)§¥¥¦§¦¤¤©§¨¦¨¤§¨§¦¨¤¦§¨©

d wlg zFgiW ihETl ± .mW oiIr .zFpigAd 'c lM millkp ,dpFYgY ikd dpigaA¦§¦¨£¦©§¨¦§¨¦¨©§¦©¥¨¦¥¦¥¤

.(38 dxrd 111 cEOr©¤¨¨

.132.(mipFilrd miWcTd lM lW xFkAd ,Wcw `EdW c"Ei Edf)¤¤Ÿ¤©§¤¨©¨¨¦¨¤§¦

.133.(al'` wlA dxFYd xF` .c ,dn miaSp oOwl .` ,hk ixg` lirl d`x)§¥§¥©£¥§©¨¦¨¦©¨¨¨

"לעׂשֹות 134. ּבענין תׁשמע", "ּכי הּמתחיל ּדּבּור סֹוף ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָועּיין
) ה'" ּבעיני c.).הּיׁשר ,bk d`x zWxR oOwl ְֵֵַָָ§©¨¨¨©§¥

.135.(hly .ely cEOr `A dxFYd xF` mb d`x)§¥©©¨Ÿ©

.136zFUrl Dngx z` gzFR `EdW ,c"EIn cxFIW `Edd wCd liaXA :mEBxY)©§©§¦©©©¤¥¦¤¥©¤©§¨©£

.(zFxR¥

.137cEOr (e KxM zFnW) `VY dxFYd xF` mb d`x .b ,`i xF` dxFY)¨§¥©©¨¦¨§¤¤©

(89 cEOr k wlg zFgiW ihETlA x`Azp 'cd oipr .biwzz'`¦§¨©¦§¨¥§¦¥¦¥¤©

.138.(` ,ix WBIe ` wlg xdf d`x .zFxF`d lM zExidnA ENBzp)¦§©¦§¦¨¨§¥Ÿ©¥¤©¦©

.139.(` ,dv xFn` b wlg xdf)Ÿ©¥¤¡

.140.(` ,dl mixiXd xiW oOwl .` ,dp gxw lirl d`x)§¥§¥Ÿ©§©¨¦©¦¦

.141.("izkxA z` iziEve" :`k ,dk xdA ."izkxA gwl dYr" :el ,fk zFclFY)§©¨¨©¦§¨¦§©§¦¦¦¤¦§¨¦

ּבדּבּור 142. :"ידי את "ּפֹותח ּבענין אחר ּבמקֹום ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָועּיין
) ימּוׁשּו" ההרים "ּכי b).הּמתחיל ,n `vY oOwlיחּיינּו" הּמתחיל ּובדּבּור ְִִִֶַַָָ§©¨¥¥ְְְִִֵַַַ

) `).מּיֹומים" ,cq dpXd W`x oOwlּפירּוׁש ּבענין ּׁשּנתּבאר 'מפּתחֹות ּומה ִִָ§©¨Ÿ©¨¨ְְְְְִִֵֵֶַַַָ
(–הּפנימּיֹות' הּנ"ל תׁשמע" "ּכי הּמתחיל cּבדּבּור ,ak d`x zWxR oOwl ְְְְִִִִִִַַַַַַ§©¨¨¨©§¥

.(Kli`ë¥¨
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ב'נשרים  נשרים בכנפי שיש כנ"ל הוא והענין דוקא.
כדרך  השמים בגובה בכנפיים עצמו שמגביה א' הפכים
העליונים  רח"ר בבחי' זאת וכדוגמא כו'. בשמים הנשר
מעלה  מעלה לנש"י לעלות שמתעורר הוא שבעצמות
ממש. אלי אתכם ואביא וכמ"ש ממש עצמותו בחי' עד
אא"ס  ועצמות בחי' עד בתכלית ההעלאה שזהו
מצד  וזהו כו'. יכלכלוך לא השמים ושמי ששמים
כחץ  העולם קטרוג מכל שישמרם הוא דוקא הרח"ר
ברוממות  אברתו על ישאם וע"כ כו'. יומם יעוף

אתכם  ואשא וזהו קטרוג. שום שם יגיע שלא העצמות
והשפלה  ירידה בדרך בהיפוך וכן כו' נשרים כנפי על
שבעצמות  הפשוטי' העליונים רח"ר המשכת שהוא
בצרות  המדריגה בתחתית שם הם באשר מטה למטה
כנפיו  תחת להכניסם ירחף גוזליו על וזהו כו'. נגלות
כו' מלפנינו שטן והסר שלומך סכת עלינו ופרוס וכמו
רע  פגע מכל לכנ"י ששומר תסתירנו כנפיך ובצל

וד"ל: כו' שטן דכל קשות דגבורות
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Í‡ למי א' די"ז ר"ה ממארז"ל דמשמע צ"ל עדיין
כו' לשארית או פשע על שעובר למי עון נושא
ביגמה"ר  שגם כשיריים, עצמו שמשים למי כו' אלי'
על  שעובר למי דוקא לדקדק דקדוק קצת יש עצמן
נמשך  אינו לאו ואם כשיריים עצמו ומשים פשע
בביאור  בלק"ת משנ"ת ע"פ יובן הענין אך כו'. יגמה"ר
והם  פנים אשא לא ואיך גבי פ"ב תברכו  כה ע"פ
פניו  ה' ישא שפי' כו', כזית עד עצמן על מדקדקין
מקו  שלמעלה לבחי' פניו תאיר אדם חכמת בחי' היינו
שיעור  יש ואעפ"כ כו', שבכתר כתר בחי' שהוא המדה
שלמעלה  זו המשכה גם כי כזית, עד ומדה
המדה  קו ע"י ועובר נמשך המדה ומקו מהשתלשלות
המדה, קו בחי' ע"י אלא לקבל לו א"א שהעולם דוקא,
עכ"ל, לקבל יוכלו לא דאל"כ כו' וכלים אורות וצ"ל
רחמים  בחי' הם שיגמה"ר הגם כאן י"ל ועד"ז עיי"ש.
להיות  צריך מ"מ המדה, קו מבחי' שלמעלה פשוטים
דוקא  מדות יגמה"ר נק' ולכן המדה, קו דרך עובר
ועמ"ש  המן. את ויאכילך בד"ה עקב פ' בלק"ת כמ"ש
ע"א  צ"ד דף אמור ובפ' ע"ב דט"ו ויקרא בפ' הרמ"ז

תולדות  פ' מהאריז"ל הלק"ת ב'בשם בדיקנא שיש
והלבשת  הטוב השמן והיינו והפנימיות, השערות בחי'
ולכן  כו', אימא ומציאות אבא מציאות והם השערות,

מעט  דקדוק בחי' הוא אינון קשישין דדיקנא שערות
כו'. פשע על שעובר למי עון נושא למי וזהו כו'.

Ô·ÂÈÂ הרמון ובפלח פ"ז ש"א בפרד"ס מ"ש ע"פ ג"כ
לשמעון  המיוחסת ברייתא בשם פ"ח ש"א
והרי  בי"ע, עולמות וג' דאצי' ע"ס הן שיגמה"ר הצדיק
דאצי' ע"ס ע"י דוקא שנמשך אלא הכתר המשכות הן
ויקוד  משה וימהר נא' במשה כי והיינו בי"ע. ופנימיו'
וכדי  כו', לרשעי' אף ראה אפים ארך כי וישתחו ארצה
משה  בקשת הי' זה ג"כ לחיצוני' יניקה יהי' שלא
והבטיח  כו', שכינה תשרה שלא ביקש ועמך אני ונפלינו
הא  אעשה, דברת אשר הזה הדבר את גם הקב"ה לו
הגם  בבלעם כמו כו', שורה הי' כן לו הבטיח לא אילו
וכחשיכה  יכול כל ית' שהוא לפי כו' מזוהם שהי'
כו' פרעה יניקת גם הי' ומשם כו' חשך גם כו' כאורה
כי  ונמצא פ"ג. תוך זו מצה בד"ה צו פ' בלק"ת כמ"ש
שראשיתם  דוקא ע"ס ע"י יגמה"ר שנמשך מה ע"י
ולכן  הראוי, במקום כ"א יומשך שלא נמשך עי"ז החכ',
ע"פ  שגם מדותיו על להעביר דהיינו פשע על עובר צ"ל
הברייתא  ולפי יגמה"ר. לו שיומשך ראוי זה יהי' החכ'
עולמות  ג' ופנימיות ע"ס נגד הם עצמם דיגמה"ר הנ"ל
למי  שייך עצמן ביגמה"ר שגם י"ל שפיר א"כ בי"ע,

פשע. על שעובר למי עון נושא
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Í‡ למי א' די"ז ר"ה ממארז"ל דמשמע צ"ל עדיין
כו' לשארית או פשע על שעובר למי עון נושא
ביגמה"ר  שגם כשיריים, עצמו שמשים למי כו' אלי'
על  שעובר למי דוקא לדקדק דקדוק קצת יש עצמן
נמשך  אינו לאו ואם כשיריים עצמו ומשים פשע
בביאור  בלק"ת משנ"ת ע"פ יובן הענין אך כו'. יגמה"ר
והם  פנים אשא לא ואיך גבי פ"ב תברכו  כה ע"פ
פניו  ה' ישא שפי' כו', כזית עד עצמן על מדקדקין
מקו  שלמעלה לבחי' פניו תאיר אדם חכמת בחי' היינו
שיעור  יש ואעפ"כ כו', שבכתר כתר בחי' שהוא המדה
שלמעלה  זו המשכה גם כי כזית, עד ומדה
המדה  קו ע"י ועובר נמשך המדה ומקו מהשתלשלות
המדה, קו בחי' ע"י אלא לקבל לו א"א שהעולם דוקא,
עכ"ל, לקבל יוכלו לא דאל"כ כו' וכלים אורות וצ"ל
רחמים  בחי' הם שיגמה"ר הגם כאן י"ל ועד"ז עיי"ש.
להיות  צריך מ"מ המדה, קו מבחי' שלמעלה פשוטים
דוקא  מדות יגמה"ר נק' ולכן המדה, קו דרך עובר
ועמ"ש  המן. את ויאכילך בד"ה עקב פ' בלק"ת כמ"ש
ע"א  צ"ד דף אמור ובפ' ע"ב דט"ו ויקרא בפ' הרמ"ז

תולדות  פ' מהאריז"ל הלק"ת ב'בשם בדיקנא שיש
והלבשת  הטוב השמן והיינו והפנימיות, השערות בחי'
ולכן  כו', אימא ומציאות אבא מציאות והם השערות,

מעט  דקדוק בחי' הוא אינון קשישין דדיקנא שערות
כו'. פשע על שעובר למי עון נושא למי וזהו כו'.

Ô·ÂÈÂ הרמון ובפלח פ"ז ש"א בפרד"ס מ"ש ע"פ ג"כ
לשמעון  המיוחסת ברייתא בשם פ"ח ש"א
והרי  בי"ע, עולמות וג' דאצי' ע"ס הן שיגמה"ר הצדיק
דאצי' ע"ס ע"י דוקא שנמשך אלא הכתר המשכות הן
ויקוד  משה וימהר נא' במשה כי והיינו בי"ע. ופנימיו'
וכדי  כו', לרשעי' אף ראה אפים ארך כי וישתחו ארצה
משה  בקשת הי' זה ג"כ לחיצוני' יניקה יהי' שלא
והבטיח  כו', שכינה תשרה שלא ביקש ועמך אני ונפלינו
הא  אעשה, דברת אשר הזה הדבר את גם הקב"ה לו
הגם  בבלעם כמו כו', שורה הי' כן לו הבטיח לא אילו
וכחשיכה  יכול כל ית' שהוא לפי כו' מזוהם שהי'
כו' פרעה יניקת גם הי' ומשם כו' חשך גם כו' כאורה
כי  ונמצא פ"ג. תוך זו מצה בד"ה צו פ' בלק"ת כמ"ש
שראשיתם  דוקא ע"ס ע"י יגמה"ר שנמשך מה ע"י
ולכן  הראוי, במקום כ"א יומשך שלא נמשך עי"ז החכ',
ע"פ  שגם מדותיו על להעביר דהיינו פשע על עובר צ"ל
הברייתא  ולפי יגמה"ר. לו שיומשך ראוי זה יהי' החכ'
עולמות  ג' ופנימיות ע"ס נגד הם עצמם דיגמה"ר הנ"ל
למי  שייך עצמן ביגמה"ר שגם י"ל שפיר א"כ בי"ע,

פשע. על שעובר למי עון נושא
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שמבטל  בתורה, יגיעה ענין בתורה. ועוסק יושב הקב"ה ראשונות שעות ג' מהו שאלה:
קיום  ע"י – בתורה ירושה לביהמ"ד. משכהו זה, מנוול בך פגע  אם תורה. ולומד רצונותיו
את  מסירים התורה לימוד וע"י דתהו, הכלים בשבירת שנפלו הניצוצות יורשים המצוות

שבעולם  ההסתר

‰p‰Â להקּדים יׁש ּבּתֹורה, אּלּו ענינים ׁשלׁשה להבין ¿ƒ≈ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָֹ
ז"ל רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מה ב)ּתחּלה ג, זרה (עבֹודה ְְֲִֵֶַַַָָָָָ

ועֹוסק  יֹוׁשב הּוא ּברּו הּקדֹוׁש הראׁשֹונֹות ׁשעֹות ְִֵֵַָָָָָֹׁשלׁש
ּדהלא  אּלּו, ׁשעֹות ׁשלׁש ענין מהּו להבין וצרי ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָֹֹּבּתֹורה,
ּברּו הּקדֹוׁש ּבּתֹורה הּקֹורא "ּכל ז"ל רּבֹותינּו ְֵֵַַַַַָָָָָאמרּו
היא  הּתֹורה לּמּוד ּומצות ּכנגּדֹו", וׁשֹונה קֹורא ְְְְִִִֵֶֶַַָהּוא

ׁשּכתּוב ּוכמֹו ח)ּתמידית, א, יֹומם (יהֹוׁשע ּבֹו "והגית ְְְְִִִֶַָָָָֻ
לֹומד ולילה", וזה זֹו ּבׁשעה לֹומד זה הרי העֹולם ּובכל ְְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָָָָ

וׁשֹונה  קֹורא הּוא ּברּו ּדהּקדֹוׁש ּומאחר אחרת, ְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבׁשעה
ואם  ּתמיד, וׁשֹונה קֹורא הּוא הרי ואחד אחד ּכל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָּכנגד
ועֹוסק  יֹוׁשב הראׁשֹונֹות ׁשעֹות ּדׁשלׁש ענין מהּו ְְְִִֵֵֵַַָָָֹּכן
ּבהקּדם  יּובן זה א ּדוקא. יֹוׁשב ענין ּומה ּו ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָּבּתֹורה,
הּוא  הראׁשֹון ּדהענין ׁשּבּתֹורה, ענינים הּׁשלׁשה ְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָָֹּתחּלה
ׁשהעּקר  ,"ל ירּוׁשה ׁשאינּה ּתֹורה ללמד עצמ ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ"התקן

ּכתיב ּדהּנה ׁשּבּתֹורה, ויגיעה העבֹודה יט היא (ּבּמדּבר ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָ

ואמרּויד) כּו', ּבאהל" ימּות ּכי אדם הּתֹורה ְְְְִֶַָָָָָֹֹ"וזאת
ּתֹורה", ׁשל ּבאהלּה עצמֹו הּממית "ּכל ז"ל ְְֳִֵֵֶַַַַָָָָרּבֹותינּו
ׁשּמבּטל  הינּו עצמֹו, ׁשּמסּגף עצמֹו, ממית ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַּופרּוׁש
הּתֹורה. לּמּוד ּבׁשביל והחמרּיים הּגׁשמּיים ְְְְְִִִִִִִַַַַָָָרצֹונֹותיו
קטלא  ּלי ּדמה עצמֹו", "מסּגף עצמֹו" "ממית ענין ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָוזהּו

ּפלּגא  קטלא אֹו "אם יט ּכּלּה ּבּמאמר הּכּונה יבאר ּובזה , ְְְֲִֶַַַַַָָָָָָָָָֹֻ
לפי  מנּול ׁשּנקרא הרע הּיצר ׁשהּוא זה" מנּול ּב ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻֻּפגע

הּבהמית ּדהּנפׁש מהּותֹו, ּבעצם ּגס הּמחין)ׁשהּוא (ׁשהּוא ְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַֹ

הרע, יצר ׁשּכן ּומּכל הּבהמה, נפׁש – עליו מֹוכיח ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשמֹו
ּדהּיצר  הּמדרׁש", לבית מׁשכהּו כּו' ּב ּפגע "אם ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהּנה
הרצֹונֹות  אחר נמׁש להיֹות האדם את ּומּדיח מסית ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָהרע

את  מגרׁש הּוא ּבזה אׁשר זאת ּדמּלבד וגׁשמּיים, ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹזרים
עֹוד  הּנה ּותפּלה, ּבתֹורה ה' ּבנחלת מּלהסּתּפח ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָהאדם
ולזאת  אלקים, ה' ּפני מעל האדם את להּדיח ענינֹו ְְְְֱִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹֹזאת
הּמדרׁש" לבית "מׁשכהּו הּוא לזה היעּוצה העצה ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָהּנה

הּתֹורה למקֹום ּובית – הּתפּלה, מקֹום – הּכנסת (ּדבית ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָ

הּתֹורה) מקֹום – להמׁשיכֹוהּמדרׁש הּוא הּמׁשיכה וענין , ְְְְְְְִִִִַַַַַָָָ
ּדהלא  ּדנפׁשיּה, אּדעּתא ׁשהּוא לֹו ולֹומר ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָֹּבדברים

קעביד  ּדנפׁשיּה אּדעּתא אינׁש קעביד ּכי לתּקן כ מעּקרא ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָ
ּבא  לׁשמּה ׁשּלא מּתֹו הּנה ּכ ואחר הּבהמית, ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹנפׁשֹו
אֹור  להמׁשי הּתֹורה, לׁשם – לׁשמּה ּדפרּוׁש ְְְְְְִִִֵֵַַָָָלׁשמּה,
אּדעּתא  להיֹות צרי מּתחּלה אבל ּבּתֹורה. סֹוף ְְְֲִִִִֵַַַָָָָָאין
המנּול  את להמׁשי צרי ּדבר ּדראׁשית והינּו ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֻּדנפׁשיּה,
אּדעּתא  לֹו לֹומר ּבדברים היא וההמׁשכה הּמדרׁש, ְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָלבית

לגרמיּה ׁשהּוא ׁשּלא כא ּדנפׁשיּה מּתֹו הּנה ּכ ואחר , ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָֹ
זה  ׁשעל ּבּתֹורה, היגיעה ענין וזהּו לׁשמּה. ּבא ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָלׁשמּה
ויגיעה, טרח ּבלא ׁשּתבֹוא "ל ירּוׁשה אינּה "ּכי ְְִִִֵֵֶַָָָָָֹֹאֹומר
ירּוׁשה  היא והּׁשנית ּתאמין". ּומצאתי "יגעּתי ְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָרק
ּדכל  יעקב", קהּלת "מֹורׁשה ּדכתיב והינּו ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָֹׁשּבּתֹורה,
ועם  ּבּתֹורה, ירּוׁשה ותֹורת ּדין ּבהם יׁש יעקב ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹקהּלת
לׁשֹון  הּוא ּדצּוה מׁשה", לנּו צּוה ּד"תֹורה ְְְֱִִֶָָָָֹהיֹות
המקּׁשר  הּוא ּדעת ּבחינת ׁשהּוא ּדמׁשה והינּו ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַֹהתחּברּות,
את  ׁשּיֹורׁשים הּוא הירּוׁשה וענין ּבּתֹורה, יׂשראל ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָנׁשמֹות

ּבׁשבירה  ׁשּנפלּו ּדתהּו מלּכאין ּדׁשבע ,כב הּניצֹוצֹות ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָֹ
לפני  אדֹום ּבארץ מלכּו אׁשר מהּמלכים הם ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּדׁשרׁשם
ׁשרׁשם  מּדֹות ּדהּׁשבע וכּידּוע יׂשראל, לבני מל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמל
אל  ׁשּקדם ּבכלל ּתהּו ׁשּזהּו ס"ג ּדׁשם ּתחּתֹונֹות ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹמּׁשבע
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שמבטל  בתורה, יגיעה ענין בתורה. ועוסק יושב הקב"ה ראשונות שעות ג' מהו שאלה:
קיום  ע"י – בתורה ירושה לביהמ"ד. משכהו זה, מנוול בך פגע  אם תורה. ולומד רצונותיו
את  מסירים התורה לימוד וע"י דתהו, הכלים בשבירת שנפלו הניצוצות יורשים המצוות

שבעולם  ההסתר

‰p‰Â להקּדים יׁש ּבּתֹורה, אּלּו ענינים ׁשלׁשה להבין ¿ƒ≈ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָֹ
ז"ל רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מה ב)ּתחּלה ג, זרה (עבֹודה ְְֲִֵֶַַַָָָָָ

ועֹוסק  יֹוׁשב הּוא ּברּו הּקדֹוׁש הראׁשֹונֹות ׁשעֹות ְִֵֵַָָָָָֹׁשלׁש
ּדהלא  אּלּו, ׁשעֹות ׁשלׁש ענין מהּו להבין וצרי ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָֹֹּבּתֹורה,
ּברּו הּקדֹוׁש ּבּתֹורה הּקֹורא "ּכל ז"ל רּבֹותינּו ְֵֵַַַַַָָָָָאמרּו
היא  הּתֹורה לּמּוד ּומצות ּכנגּדֹו", וׁשֹונה קֹורא ְְְְִִִֵֶֶַַָהּוא

ׁשּכתּוב ּוכמֹו ח)ּתמידית, א, יֹומם (יהֹוׁשע ּבֹו "והגית ְְְְִִִֶַָָָָֻ
לֹומד ולילה", וזה זֹו ּבׁשעה לֹומד זה הרי העֹולם ּובכל ְְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָָָָ

וׁשֹונה  קֹורא הּוא ּברּו ּדהּקדֹוׁש ּומאחר אחרת, ְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבׁשעה
ואם  ּתמיד, וׁשֹונה קֹורא הּוא הרי ואחד אחד ּכל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָּכנגד
ועֹוסק  יֹוׁשב הראׁשֹונֹות ׁשעֹות ּדׁשלׁש ענין מהּו ְְְִִֵֵֵַַָָָֹּכן
ּבהקּדם  יּובן זה א ּדוקא. יֹוׁשב ענין ּומה ּו ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָּבּתֹורה,
הּוא  הראׁשֹון ּדהענין ׁשּבּתֹורה, ענינים הּׁשלׁשה ְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָָֹּתחּלה
ׁשהעּקר  ,"ל ירּוׁשה ׁשאינּה ּתֹורה ללמד עצמ ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ"התקן

ּכתיב ּדהּנה ׁשּבּתֹורה, ויגיעה העבֹודה יט היא (ּבּמדּבר ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָ

ואמרּויד) כּו', ּבאהל" ימּות ּכי אדם הּתֹורה ְְְְִֶַָָָָָֹֹ"וזאת
ּתֹורה", ׁשל ּבאהלּה עצמֹו הּממית "ּכל ז"ל ְְֳִֵֵֶַַַַָָָָרּבֹותינּו
ׁשּמבּטל  הינּו עצמֹו, ׁשּמסּגף עצמֹו, ממית ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַּופרּוׁש
הּתֹורה. לּמּוד ּבׁשביל והחמרּיים הּגׁשמּיים ְְְְְִִִִִִִַַַַָָָרצֹונֹותיו
קטלא  ּלי ּדמה עצמֹו", "מסּגף עצמֹו" "ממית ענין ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָוזהּו

ּפלּגא  קטלא אֹו "אם יט ּכּלּה ּבּמאמר הּכּונה יבאר ּובזה , ְְְֲִֶַַַַַָָָָָָָָָֹֻ
לפי  מנּול ׁשּנקרא הרע הּיצר ׁשהּוא זה" מנּול ּב ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻֻּפגע

הּבהמית ּדהּנפׁש מהּותֹו, ּבעצם ּגס הּמחין)ׁשהּוא (ׁשהּוא ְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַֹ

הרע, יצר ׁשּכן ּומּכל הּבהמה, נפׁש – עליו מֹוכיח ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשמֹו
ּדהּיצר  הּמדרׁש", לבית מׁשכהּו כּו' ּב ּפגע "אם ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהּנה
הרצֹונֹות  אחר נמׁש להיֹות האדם את ּומּדיח מסית ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָהרע

את  מגרׁש הּוא ּבזה אׁשר זאת ּדמּלבד וגׁשמּיים, ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹזרים
עֹוד  הּנה ּותפּלה, ּבתֹורה ה' ּבנחלת מּלהסּתּפח ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָהאדם
ולזאת  אלקים, ה' ּפני מעל האדם את להּדיח ענינֹו ְְְְֱִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹֹזאת
הּמדרׁש" לבית "מׁשכהּו הּוא לזה היעּוצה העצה ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָהּנה

הּתֹורה למקֹום ּובית – הּתפּלה, מקֹום – הּכנסת (ּדבית ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָ

הּתֹורה) מקֹום – להמׁשיכֹוהּמדרׁש הּוא הּמׁשיכה וענין , ְְְְְְְִִִִַַַַַָָָ
ּדהלא  ּדנפׁשיּה, אּדעּתא ׁשהּוא לֹו ולֹומר ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָֹּבדברים

קעביד  ּדנפׁשיּה אּדעּתא אינׁש קעביד ּכי לתּקן כ מעּקרא ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָ
ּבא  לׁשמּה ׁשּלא מּתֹו הּנה ּכ ואחר הּבהמית, ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹנפׁשֹו
אֹור  להמׁשי הּתֹורה, לׁשם – לׁשמּה ּדפרּוׁש ְְְְְְִִִֵֵַַָָָלׁשמּה,
אּדעּתא  להיֹות צרי מּתחּלה אבל ּבּתֹורה. סֹוף ְְְֲִִִִֵַַַָָָָָאין
המנּול  את להמׁשי צרי ּדבר ּדראׁשית והינּו ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֻּדנפׁשיּה,
אּדעּתא  לֹו לֹומר ּבדברים היא וההמׁשכה הּמדרׁש, ְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָלבית

לגרמיּה ׁשהּוא ׁשּלא כא ּדנפׁשיּה מּתֹו הּנה ּכ ואחר , ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָֹ
זה  ׁשעל ּבּתֹורה, היגיעה ענין וזהּו לׁשמּה. ּבא ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָלׁשמּה
ויגיעה, טרח ּבלא ׁשּתבֹוא "ל ירּוׁשה אינּה "ּכי ְְִִִֵֵֶַָָָָָֹֹאֹומר
ירּוׁשה  היא והּׁשנית ּתאמין". ּומצאתי "יגעּתי ְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָרק
ּדכל  יעקב", קהּלת "מֹורׁשה ּדכתיב והינּו ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָֹׁשּבּתֹורה,
ועם  ּבּתֹורה, ירּוׁשה ותֹורת ּדין ּבהם יׁש יעקב ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹקהּלת
לׁשֹון  הּוא ּדצּוה מׁשה", לנּו צּוה ּד"תֹורה ְְְֱִִֶָָָָֹהיֹות
המקּׁשר  הּוא ּדעת ּבחינת ׁשהּוא ּדמׁשה והינּו ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַֹהתחּברּות,
את  ׁשּיֹורׁשים הּוא הירּוׁשה וענין ּבּתֹורה, יׂשראל ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָנׁשמֹות

ּבׁשבירה  ׁשּנפלּו ּדתהּו מלּכאין ּדׁשבע ,כב הּניצֹוצֹות ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָֹ
לפני  אדֹום ּבארץ מלכּו אׁשר מהּמלכים הם ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּדׁשרׁשם
ׁשרׁשם  מּדֹות ּדהּׁשבע וכּידּוע יׂשראל, לבני מל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמל
אל  ׁשּקדם ּבכלל ּתהּו ׁשּזהּו ס"ג ּדׁשם ּתחּתֹונֹות ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹמּׁשבע
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ׁשהּמּדֹות כג הּתּקּון  זה ידי ועל ּבׁשבירה, ׁשּנפל אּלא , ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ּתפּלין  ּגׁשמי, ּבצמר ציצית ּגׁשמּיים, ּבדברים ְְְְְְְִִִִִִִִִִֶֶַַַָנתלּבׁשּו
והּדֹומה, וסּכה ׁשּבלּולב מינים וארּבעה ּגׁשמי, ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָֻּבקלף
ׁשּנפלּו הּניצֹוצֹות את ּומבררים מעלים זה ידי על ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָהּנה
ּבארּבע  הּברּורים עבֹודת ידי על ּובפרט נגּה, ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָֹּבקלּפת
רּוחֹות  ּכארּבע "ּכי ּדכתיב מלכּיֹות ּבׁשעּבּוד ְְְְְְִִִִַַַָֻֻּגלּיֹות
ז"ל  רּבֹותינּו ּדאמרּו והגם אתכם", ּפרׂשּתי ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָהּׁשמים

פז) יׂשראל (ּפסחים עם הּוא ּברּו הּקדֹוׁש עׂשה "צדקה ְְְִִִֵַָָָָָָָָ
האּמֹות" לבין ׁשם)ׁשּפזרן רׁש"י זה (וכדפרׁש ּבכל אבל , ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻ

ׁשאי הרי "ּכׁשם ז"ל רּבֹותינּו ּוכמאמר ּופּזּור, ּגלּות הּוא ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָ

ּבלא  לעֹולם אפׁשר אי ּכ רּוחֹות ּבלא לעֹולם ְְְְִֶֶָָָָָָָֹֹאפׁשר
הּכּונה  רּוחֹות ּבלא לעֹולם אפׁשר ּׁשאי ּדמה ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹיׂשראל",
וזהּו הגּבלה. ּפרּוׁשֹו ורּוחֹות העלם, לׁשֹון הּוא ְְְְְְֵֵֶֶַָָָּדעֹולם
אי  ּכ הּנה הגּבלה, ּבלי להעלם אפׁשר ׁשאי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּדכׁשם
ההעלם, את מעבירים ּדיׂשראל יׂשראל, ּבלא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹאפׁשר
ּתבֹות  ראׁשי הּוא ּדיׂשראל הּתֹורה, לּמּוד ידי ׁשעל ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָוהינּו
הּתֹורה  אֹור ידי ועל לּתֹורה, אֹותּיֹות רּבֹוא ׁשּׁשים ְְִִִִֵֵַַַָָיׁש
הּברּורים, עבֹודת ענין והּוא העֹולם, מחׁשּכי ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָמאירים
הּכלים  ּבׁשבירת ׁשּנפלּו הּניצֹוצֹות את מלּקטים ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָּדבזה

וההסּתר. ההעלם את ְְְְִִֵֵֶֶֶַַּומסירים

ועבודה, תורה הברכה, וע"י מתיקון. שלמעלה בתהו שרשו מפני לאדם, כח נותן המאכל
הניצוצות  העלאת – העמים כל את ואכלת כתוב ולכן לקדושה. הניצוץ את מעלה

דתיקון  מרובים בכלים דתהו מרובים אורות והמשכת

‰Ê·e,"העּמים ּכל את "ואכלּת ּׁשּכתּוב מה יּובן »∆ְְִֶֶַַַַָָָָָ
ּדהלא  זֹו, אכילה ענין מהּו מּובן אינֹו ְְְֲֲִִִֵַַַָָָֹּדלכאֹורה

נינהּו אכילה ּבני האדם כד לאו ּכמֹו הּוא, הענין א . ְְְְֲִִִֵַָָָָָָָ
ּכח, לֹו נּתֹוסף זה ידי על הרי הּמאכל, את ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹׁשאֹוכל
מקּבל  הּוא ואי מדּבר הּוא ּדאדם מּובן אינֹו ְְְְְְִֵֵֵֵַַָָָָּדלכאֹורה
לבּדֹו הּלחם על ׁשּלא אּלא ּדוקא, וחי מּצֹומח ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹחּיּותֹו
האדם, יחיה ה' ּפי מֹוצא ּכל על ּכי האדם, ְְִִִִֶֶַָָָָָָָָיחיה
הּוא  הרי ּדתהּו ניצֹוץ ׁשהּוא ׁשּבּלחם ה' ּפי ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָֹּדהּמֹוצא
נֹותן  הּוא ולכן מהּתּקּון, ׁשהּוא ׁשּבאדם מהּניצֹוץ ְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּגבּה
האדם  וכאׁשר הּתּקּון, על הּתהּו ּבמעלת להאדם ְְְֲֲִֶַַַַַַַָָָָָָֹֹּכח
ּבתֹורה  עֹוסק הּוא האכילה ּובכח וסֹוף, ּתחּלה ְְְְֲִִֵֵַָָָָָָֹמבר
הּניצֹוץ, את ּומעלה מבר הּוא הרי אז הּנה ְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָועבֹודה,
ּבמּׂשא  העבֹודה ימי ּבׁשׁשת הּברּורים ּבעבֹודת כן ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָּוכמֹו
ּובני  ּבניו מפרנס הּוא הרי ּומהרוח ּבאמּונה, ְְְֱֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּומּתן

הּתֹורה  ּפי ׁשעל ּבכל ּביתֹו, צדקה עֹוׂשה הּוא ּבזה הרי ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ּובפרט  הּצדקה, ּומדרגת ּבמעלת ּתמיד ׁשהּוא ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָעת
וכּו', מצוה ּבהּדּור היא ּביתֹו ּובני ּבניו הדרכת ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָּכאׁשר
ּומהם  ערּכֹו, לפי צדקה עֹוׂשה ואחד אחד ּכל הּנה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָוכן
ּבעת  לעני סלע "והּמלוה ּוכמאמר ּכחם, מּכפי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹיתר
ּדעליו  הּמלוה, ׁשל ּדחקֹו ּבעת – הּפרּוׁש ּדידּוע ְְְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָּדחקֹו",

אֹומר ט)הּכתּוב נח, ּתׁשּוע (יׁשעיה יענה, וה' ּתקרא "אז ְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָ
הּמלוה  "ּגדֹול ז"ל רּבֹותינּו ּדאמרּו וכּו', הּנני" ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָֹויאמר
וזה  מּכּלם", יֹותר לּכיס והּמטיל צדקה, הּנֹותן מן ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻיֹותר
ּכל  הרי ּדבאמת הּגלּות, מּפני הּוא ּדחּוק הּוא ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשהּמלוה
היה  ּוכבר ּבגׁשמּיּות, ּגם מרּוחים להיֹות צריכים ְְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָֻיׂשראל
הם  הּגלּות ׁשּבזמן אּלא כּו', ואיׁש ּגפנֹו ּתחת ּדאיׁש ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָּכן
ּדענין  האמּתית הּכּונה יֹודע ּדכאׁשר ולזאת כּו', ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹּדחּוקים

העבֹודה  ידי על ארץ, מחׁשּכי לברר ּבכדי הּוא ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהּגלּות
את  מעלה הּוא אז ּבהּברּורים, ועֹוסק ּותפּלה, ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָּבתֹורה
הּברּורים  ועבֹודת ּבכלל ּבאמּונה ּומּתן ּדמּׂשא ְְֱֲִִִֵֶַַַַַַָָָָהּניצֹוץ,

ז"ל רּבֹותינּו ּוכמאמר ּגבהה, מדרגה היא (ּברכֹות ּבפרט ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָֹ

א) ּדאּלּוח, ׁשמים, מירא יֹותר מיגיעֹו הּנהנה ְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָּדגדֹול
על  ּדיׂשראל וידּוע ּכתיב, לא "ל "וטֹוב ׁשמים ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹּבירא
ּבאמּונה  ּומּתן ּומּׂשא למּטה הּברּורים עבֹודת ְְֱֲִֵֵֶַַַַַָָָָידי
ׁשל  הּברּורים עבֹודת ּבדגמת היׁשנֹות חּדּוׁש ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָֻממׁשיכים
וההמׁשכה  למעלה, ׁשּלהם וזמרה ּבׁשיר ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָהּמלאכים
ּדאּבאֿ חיצֹוני ּביחּוד ׁשרׁשּה הרי היׁשנֹות ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָּדחּדּוׁש

מירא כה ואּמא  יֹותר ּכּפֹו מיגיע הּנהנה "ּגדֹול וזהּו . ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
ּתּתאה  יראה היא ׁשמים יראת ּדאּלּו והגם כו ׁשמים", , ְְְֲִִִִִִַַַַַַָָָָָ

ּבבחינת  ּכן ּגם היא היׁשנֹות ּדחּדּוׁש ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָּדההמׁשכה
מאין כז הּמלכּות  המהּוה ּבכח מלכּות ּבבחינת זה אמנם , ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָֹ

מא  המהּוה ּדכח מלכּות ליׁש, ּכתר ּבחינת הּוא ליׁש ין ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַֹ
את  "ואכלּת וזהּו ּבתחּלתן, וסֹופן ּבסֹופן ּתחּלתן ְְְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָָּדנעּוץ
ׁשּנפלּו הּניצֹוצֹות העלאת ענין ׁשהּוא העּמים", ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָּכל

ּדתהּו קדמאין מלּכאין מּׁשבע הּכלים וענין כח ּבׁשבירת , ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַָָֹ
"וּיירׁשם  ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּבמקֹומם להיֹות היא ְְְְִִִִֶַַָָָָֻהירּוׁשה
הּמֹוריׁש, ּבמקֹום ׁשהּוא הּיֹורׁש ּוכמֹו תחּתם", ְְְְִִֵֵֶַַַַָוּיׁשבּו
האֹורֹות  ממׁשיכים הּברּורים עבֹודת ידי על כן ּכמֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָהּנה
ּדתּקּון, רחבים ּבהּכלים ּומדרגה ּבמעלה ׁשּקדמּו ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹּדתהּו
מּועטים  וכלים מרּבים אֹורֹות הם ּתהּו הּנה ותּקּון ְְְְִִִִִֵֵֵָֹֹֻּדתהּו
הּכלים  ּדמעּוט מּועטים, ואֹורֹות מרּבים ּכלים ְְְְִִִִִִֵֵַָֻותּקּון
הירּוׁשה  וענין ּכּנֹודע, להּׁשבירה וסּבה ּגרם היה ְְְְְְְְִִִַַַַָָָָָָָֹּבתהּו
ּבכלים  אֹותם ּוממׁשיכים ּדתהּו אֹורֹות ׁשּיֹורׁשים ְְְְִִִִֵֶַָֹהּוא

ּדתּקּון. ְְִִָרחבים
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נקרא כג. ולכן המשפיעים, המועטים האורות את לקבל בשביל מספיק גדולים שהכלים נמצאים, אנו בו לעולם הכוונה
(שלמעלה).כה.הם.כד."תיקון". ובינה ביותר.כז.תחתונה.כו.חכמה התחתונה המדרגה מלכים כח.שהיא שבע

התוהו. עולם של כנ"ל) למדות (המכוונים
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יעקב, קהלת מורשה – התורה וע"י התורה, עם נש"י מחבר – משה לנו צוה תורה
לתורה  עתים קביעות עם יחד הבירורים בעבודת דתהו  ניצוצות יורשים

‰Ê·e ּדמׁשה מׁשה", לנּו צּוה "ּתֹורה ּׁשּכתּוב מה יבאר »∆ְְִֶֶֶַָָָָָֹֹֹ
הּתֹורה, עם יׂשראל נׁשמֹות מחּבר ְְְִִִֵֵַַָָהּוא

ּדרא  ּבכל ּדמׁשה את כט ואתּפׁשטּותא מחּבר הּדֹור ּדגדֹול , ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹ
קהּלת  מֹורׁשה הּתֹורה ידי על הּנה ואז ּבּתֹורה, ְְְִִֵֵַַַַָָָָָּדֹורֹו
ׁשהם  עקבים ּבבחינת ׁשּגם עקב, י' הּוא ּדיעקב ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹיעקב,
ּפי  על היא הנהגתם אם קרנֹות, ויֹוׁשבי עסקים ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָּבעלי
ּברּורים, מבררים הם אז ּבאמּונה ּומּתן ּבמּׂשא ְְְֱִִֵֵֶַַַָָָָָָהּתֹורה
ּדכתיב  ּדתהּו, ניצֹוצֹות ׁשּיֹורׁשים ּדירּוׁשה, הענין ְְְְִִִִִִֶֶֶָָָֹׁשּזהּו
עקב  י' ׁשהּוא ּדיעקב אהלים", יׁשב ּתם איׁש ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָֹֹֹֹ"ויעקב
יֹוׁשב  הּוא אם העבֹודה, ימי ּבׁשׁשת הּברּורים ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָּבעבֹודת

אחד  ּופרק ׁשחרית אחד ּבפרק הּתֹורה ּבאהלי ְְֲֳִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹאהלים
ּדסדרי  ּכּנ"ל, הּתהּו ניצֹוצי את הּיֹורׁש הּוא ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַֹערבית,

ּביׂשר  הירּוׁשה ּכסדר אינם העֹולם ּבאּמֹות אל,הירּוׁשה ְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָֻ
אין  "ּובן ּדכתיב ּדר על הּוא ּבכלל אצלם הלא ּכן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹואם
עׂשו  אח "הלא ּוכתיב לאחיו", נחלתֹו את ּונתּתם כּו' ְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָֹלֹו
ׁשהּוא  ּדמי והינּו הּיֹורׁש, הּוא יעקב ולזאת כּו', ְְְְְֲֲִֵֶַַַַָֹֹֹליעקב"
עּתים  ּבקביעּות ּתֹורה ולֹומד הּברּורים ּבעבֹודת ְְֲִִִִִֵֵֵַַַָעֹוסק

לאחרים) ּגם ללּמד ׁשּזֹוכה זה הּטֹוב (ּובפרט ּכל יֹורׁש הּוא , ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
ּבׁשבירה. ׁשּנפלּו ּדתהּו ְְְְִִִֶָָֹּבניצֹוצֹות

ראשונות  שעות ג' ולכן מלמעלה. "מתנה" מדרגת לו נמשכת – ביגיעה בתורה כשעוסק
שעות  שאר שבמשך כדי שבתורה, בחכמה עצמו משפיל – יושב הקב"ה דעתיק, ג"ר –

התורה  אור את ירגיש ושונה, הקורא כל – היום

‰‚¯„n‰Â.הּמּתנה ענין היא ׁשּבּתֹורה הּׁשליׁשית ¿««¿≈»ְְִִִִֶַַַַַָָָ
ונעלה  ּגבּה מּמקֹום הּוא הּמּתנה ְְֲִֶֶַַַַָָָָֹֹּדׁשרׁש

ּדלתּתא  ׁשאתערּותא רק ל ּבמאד, ּכלל, לׁשם מּגעת אין ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָֹ
ּוממׁשי ּכּנ"ל, ויגיעה ועבֹודה ּבּתֹורה עֹוסק הּוא ְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָּכאׁשר
אז  הּנה ויגיעה, ּבעבֹודה להמׁשי לֹו ּׁשאפׁשר מה ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָּכל

ּדלעּלא  אתערּותא ּבחינת לֹו עצמּה,לא נמׁש מּצד ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָ
הּוא, והענין מּתנה. ּבחינת היא זֹו ּומדרגה ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָּדבחינה

ז"ל רּבֹותינּו אמרּו ב)ּדהּנה קיא, "ּכי (ּכתּבֹות ּפסּוק על ְְְִִֵֵַַַָָֻ
ּתֹורה  אֹור ּתֹורה, ּבאֹור הּמׁשּתּמׁש "ּכל ,"טּל אֹורת ְְִֵֶַַַַָָָֹטל
אֹור  והּנה מחּיהּו". ּתֹורה "טל ּגֹורס ּובּילקּוט ְְְְִֵֵֵֵַַַַַָמחּיהּו",

הּימים  ׁשבעת אֹור הּוא "וּירא לב ּתֹורה ׁשּכתּוב ּוכמֹו , ְְְִִֶַַַַָָָ
ּברּו הּקדֹוׁש ּגנזֹו ּכ ואחר טֹוב", ּכי האֹור את ְְֱִִֶַַַָָָָָֹאלקים
ּתֹורה  וטל ּתֹורה, אֹור וזהּו ּבּתֹורה, – ּגנזֹו והיכן ְְְְֵֶַַָָָָָהּוא,

מעּתיקא  ּדנטיף טלא ראׁשֹונֹות לג הּוא מּׁשלׁש ּדׁשרׁשן לד , ְְְִִִֵֵַָָָָָָָֹ
הּימים  ׁשבעת אֹור הּוא ּתֹורה אֹור אבל ,לה ּדעּתיקא, ְְֲִִִַַַָָָָ

הא  יּובן ראׁשֹונים",לו ּובזה לימים נא ׁשאל "ּכי ּדכתיב ְְְִִִִִִֶַַָָָָ
חגיגה ּב[מּסכת] ז"ל רּבֹותינּו ב)ואמרּו "לימים (יא, ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָ

ׁשהם  ימים ׁשּיׁשנם מּזה ּדמּובן ׁשֹואל", אּתה ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָראׁשֹונים
ּכן  ּׁשאין מה הּׁשאלה, ענין ּבהם ׁשּי אינֹו אבל ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָימים
ׁשהם  הּימים ּדבׁשבעת והינּו ׁשאלה, ּבהם ׁשּי אּלּו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָימים

ּתחּתֹונֹות  ּכלֹומר לז ׁשבע הּׁשאלה, ענין ׁשּי ּדׁשם ּדעּתיק ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָ
ּבאֹור  הּמׁשּתּמׁש "ּכל וזהּו העבֹודה, ענין מּגיע ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָׁשּׁשם
מחּיהּו" ּתֹורה "טל ּולהּגרסא מחּיהּו", ּתֹורה אֹור ְְְְִֵֵַַַַָָָָּתֹורה
את  מיּגע ּדכאׁשר ּתֹורה, ּבאֹור הּמׁשּתּמׁש ּדכל ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהּכּונה

מּגיע  אׁשר עד ויגיעה ּבעבֹודה הּתֹורה ּבלּמּוד ְְֲֲִִִִֶַַַַַַָָָעצמֹו
אז  הּנה הּימים, ׁשבעת אֹור ׁשהּוא הּתֹורה אֹור ְְִִִִִֵֶַַַַָָָלבחינת
ּתֹורה  טל ּבחינת ּגּלּוי לֹו ׁשּנמׁש מחּיהּו, ּתֹורה ְְְִִִֵֶַַַַָָָטל
"ׁשלׁש וזהּו ּדעּתיק. ראׁשֹונֹות מּׁשלׁש הּגּלּוי ְְִִִִֶֶַַָָֹֹׁשהּוא
ּבּתֹורה", ועֹוסק יֹוׁשב הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ראׁשֹונֹות ְִֵֵַַָָָָׁשעֹות
יֹוׁשב  הלׁשֹון ּומדּיק ּדעּתיק, ראׁשֹונֹות ׁשלׁש ענין ְְְִִִֵֶַַַָָָֹֻׁשהּוא
ּבאדם  ּוכמֹו הׁשּפלה, ענין הּוא ּדיׁשיבה ּדידּוע ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָועֹוסק,
הּוא  וכאׁשר מגּבּה, ראׁשֹו הרי עֹומד ּדכׁשהּוא ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָֹֻלמּטה
ּבּתֹורה", ועֹוסק "יֹוׁשב וזהּו קֹומתֹו, מׁשּפיל הּוא ְְְִֵֵֵֶַַָָיֹוׁשב
ׁשּבּתֹורה. ּבחכמה הּוא ּברּו סֹוף אין אֹור הׁשּפלת ְְֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּזהּו

מהא  ּכלל יּוקׁשה לא אׁשר יּובן "ּכל לח ּובזה ּדאמרּו ְְְְֲֵֶֶֶַָָָָָֹ
ּכנגּדֹו", וׁשֹונה קֹורא הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּבּתֹורה ְְְֵֵֶֶַַַָָָהּקֹורא
הרי  העֹולם ּדבכל ּתמיד, הּוא הּתֹורה לּמּוד הלא ּכן ְְֲֲִִִִֵֵַָָָָָֹואם
ּברּו והּקדֹוׁש אחר ּבזמן לֹומד וזה זה ּבזמן לֹומד ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָזה
"ּכל  ׁשאמרּו ּדזה הּוא, הענין אּלא כּו'. וׁשֹונה קֹורא ְְְְִֵֶֶֶֶָָָָָהּוא
הּתֹורה, אֹור לֹו ׁשּיאיר הּכּונה ּכנגּדֹו", כּו' ְְִֵֶֶַַַַָָָָהּקֹורא

להרּגיׁש צריכים ּתֹורה לֹומדים מען ּדכאׁשר (ּדארף ְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָ

ּתפעל ּדערהערען) הּתֹורה ּדאֹור והינּו הּתֹורה, אֹור את ְְְְְִֶֶֶֶַַַָָֹ
ה  הרי אֹור ּדתֹורה עניניו, ּבכל להאיר עליו צריכה ּתֹורה ְְְְְֲִִִֵַָָָָָָָָָ

עניניו והּתֹורה ּכל האפלה, מקֹום הּוא הּזה ּדהעֹולם (וכּנ"ל ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָָ

העֹולם) חׁש את הּמאיר הּנר ׁשּבּתֹורה היא ּבהּׂשגה ּוכמֹו , ְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
על  הענין ּומּׂשיג יֹודע הּוא ּבּתֹורה היגיעה ידי על ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָָהרי
הלכה, ּדבר לֹומד ּדכאׁשר מׁשל ּדר על ּוכמ ֹו ְְְְֲֲֵֶֶֶַַַָָָָֻּבריֹו,
יֹודע  אם ּגם הּנה ּכן, אֹומר וזה ּכן, אֹומר זה ְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָואמֹורא
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יעקב, קהלת מורשה – התורה וע"י התורה, עם נש"י מחבר – משה לנו צוה תורה
לתורה  עתים קביעות עם יחד הבירורים בעבודת דתהו  ניצוצות יורשים

‰Ê·e ּדמׁשה מׁשה", לנּו צּוה "ּתֹורה ּׁשּכתּוב מה יבאר »∆ְְִֶֶֶַָָָָָֹֹֹ
הּתֹורה, עם יׂשראל נׁשמֹות מחּבר ְְְִִִֵֵַַָָהּוא

ּדרא  ּבכל ּדמׁשה את כט ואתּפׁשטּותא מחּבר הּדֹור ּדגדֹול , ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹ
קהּלת  מֹורׁשה הּתֹורה ידי על הּנה ואז ּבּתֹורה, ְְְִִֵֵַַַַָָָָָּדֹורֹו
ׁשהם  עקבים ּבבחינת ׁשּגם עקב, י' הּוא ּדיעקב ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹיעקב,
ּפי  על היא הנהגתם אם קרנֹות, ויֹוׁשבי עסקים ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָּבעלי
ּברּורים, מבררים הם אז ּבאמּונה ּומּתן ּבמּׂשא ְְְֱִִֵֵֶַַַָָָָָָהּתֹורה
ּדכתיב  ּדתהּו, ניצֹוצֹות ׁשּיֹורׁשים ּדירּוׁשה, הענין ְְְְִִִִִִֶֶֶָָָֹׁשּזהּו
עקב  י' ׁשהּוא ּדיעקב אהלים", יׁשב ּתם איׁש ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָֹֹֹֹ"ויעקב
יֹוׁשב  הּוא אם העבֹודה, ימי ּבׁשׁשת הּברּורים ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָּבעבֹודת

אחד  ּופרק ׁשחרית אחד ּבפרק הּתֹורה ּבאהלי ְְֲֳִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹאהלים
ּדסדרי  ּכּנ"ל, הּתהּו ניצֹוצי את הּיֹורׁש הּוא ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַֹערבית,

ּביׂשר  הירּוׁשה ּכסדר אינם העֹולם ּבאּמֹות אל,הירּוׁשה ְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָֻ
אין  "ּובן ּדכתיב ּדר על הּוא ּבכלל אצלם הלא ּכן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹואם
עׂשו  אח "הלא ּוכתיב לאחיו", נחלתֹו את ּונתּתם כּו' ְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָֹלֹו
ׁשהּוא  ּדמי והינּו הּיֹורׁש, הּוא יעקב ולזאת כּו', ְְְְְֲֲִֵֶַַַַָֹֹֹליעקב"
עּתים  ּבקביעּות ּתֹורה ולֹומד הּברּורים ּבעבֹודת ְְֲִִִִִֵֵֵַַַָעֹוסק

לאחרים) ּגם ללּמד ׁשּזֹוכה זה הּטֹוב (ּובפרט ּכל יֹורׁש הּוא , ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
ּבׁשבירה. ׁשּנפלּו ּדתהּו ְְְְִִִֶָָֹּבניצֹוצֹות

ראשונות  שעות ג' ולכן מלמעלה. "מתנה" מדרגת לו נמשכת – ביגיעה בתורה כשעוסק
שעות  שאר שבמשך כדי שבתורה, בחכמה עצמו משפיל – יושב הקב"ה דעתיק, ג"ר –

התורה  אור את ירגיש ושונה, הקורא כל – היום

‰‚¯„n‰Â.הּמּתנה ענין היא ׁשּבּתֹורה הּׁשליׁשית ¿««¿≈»ְְִִִִֶַַַַַָָָ
ונעלה  ּגבּה מּמקֹום הּוא הּמּתנה ְְֲִֶֶַַַַָָָָֹֹּדׁשרׁש

ּדלתּתא  ׁשאתערּותא רק ל ּבמאד, ּכלל, לׁשם מּגעת אין ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָֹ
ּוממׁשי ּכּנ"ל, ויגיעה ועבֹודה ּבּתֹורה עֹוסק הּוא ְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָּכאׁשר
אז  הּנה ויגיעה, ּבעבֹודה להמׁשי לֹו ּׁשאפׁשר מה ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָּכל

ּדלעּלא  אתערּותא ּבחינת לֹו עצמּה,לא נמׁש מּצד ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָ
הּוא, והענין מּתנה. ּבחינת היא זֹו ּומדרגה ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָּדבחינה

ז"ל רּבֹותינּו אמרּו ב)ּדהּנה קיא, "ּכי (ּכתּבֹות ּפסּוק על ְְְִִֵֵַַַָָֻ
ּתֹורה  אֹור ּתֹורה, ּבאֹור הּמׁשּתּמׁש "ּכל ,"טּל אֹורת ְְִֵֶַַַַָָָֹטל
אֹור  והּנה מחּיהּו". ּתֹורה "טל ּגֹורס ּובּילקּוט ְְְְִֵֵֵֵַַַַַָמחּיהּו",

הּימים  ׁשבעת אֹור הּוא "וּירא לב ּתֹורה ׁשּכתּוב ּוכמֹו , ְְְִִֶַַַַָָָ
ּברּו הּקדֹוׁש ּגנזֹו ּכ ואחר טֹוב", ּכי האֹור את ְְֱִִֶַַַָָָָָֹאלקים
ּתֹורה  וטל ּתֹורה, אֹור וזהּו ּבּתֹורה, – ּגנזֹו והיכן ְְְְֵֶַַָָָָָהּוא,

מעּתיקא  ּדנטיף טלא ראׁשֹונֹות לג הּוא מּׁשלׁש ּדׁשרׁשן לד , ְְְִִִֵֵַָָָָָָָֹ
הּימים  ׁשבעת אֹור הּוא ּתֹורה אֹור אבל ,לה ּדעּתיקא, ְְֲִִִַַַָָָָ

הא  יּובן ראׁשֹונים",לו ּובזה לימים נא ׁשאל "ּכי ּדכתיב ְְְִִִִִִֶַַָָָָ
חגיגה ּב[מּסכת] ז"ל רּבֹותינּו ב)ואמרּו "לימים (יא, ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָ

ׁשהם  ימים ׁשּיׁשנם מּזה ּדמּובן ׁשֹואל", אּתה ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָראׁשֹונים
ּכן  ּׁשאין מה הּׁשאלה, ענין ּבהם ׁשּי אינֹו אבל ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָימים
ׁשהם  הּימים ּדבׁשבעת והינּו ׁשאלה, ּבהם ׁשּי אּלּו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָימים

ּתחּתֹונֹות  ּכלֹומר לז ׁשבע הּׁשאלה, ענין ׁשּי ּדׁשם ּדעּתיק ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָ
ּבאֹור  הּמׁשּתּמׁש "ּכל וזהּו העבֹודה, ענין מּגיע ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָׁשּׁשם
מחּיהּו" ּתֹורה "טל ּולהּגרסא מחּיהּו", ּתֹורה אֹור ְְְְִֵֵַַַַָָָָּתֹורה
את  מיּגע ּדכאׁשר ּתֹורה, ּבאֹור הּמׁשּתּמׁש ּדכל ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהּכּונה

מּגיע  אׁשר עד ויגיעה ּבעבֹודה הּתֹורה ּבלּמּוד ְְֲֲִִִִֶַַַַַַָָָעצמֹו
אז  הּנה הּימים, ׁשבעת אֹור ׁשהּוא הּתֹורה אֹור ְְִִִִִֵֶַַַַָָָלבחינת
ּתֹורה  טל ּבחינת ּגּלּוי לֹו ׁשּנמׁש מחּיהּו, ּתֹורה ְְְִִִֵֶַַַַָָָטל
"ׁשלׁש וזהּו ּדעּתיק. ראׁשֹונֹות מּׁשלׁש הּגּלּוי ְְִִִִֶֶַַָָֹֹׁשהּוא
ּבּתֹורה", ועֹוסק יֹוׁשב הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ראׁשֹונֹות ְִֵֵַַָָָָׁשעֹות
יֹוׁשב  הלׁשֹון ּומדּיק ּדעּתיק, ראׁשֹונֹות ׁשלׁש ענין ְְְִִִֵֶַַַָָָֹֻׁשהּוא
ּבאדם  ּוכמֹו הׁשּפלה, ענין הּוא ּדיׁשיבה ּדידּוע ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָועֹוסק,
הּוא  וכאׁשר מגּבּה, ראׁשֹו הרי עֹומד ּדכׁשהּוא ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָֹֻלמּטה
ּבּתֹורה", ועֹוסק "יֹוׁשב וזהּו קֹומתֹו, מׁשּפיל הּוא ְְְִֵֵֵֶַַָָיֹוׁשב
ׁשּבּתֹורה. ּבחכמה הּוא ּברּו סֹוף אין אֹור הׁשּפלת ְְֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּזהּו

מהא  ּכלל יּוקׁשה לא אׁשר יּובן "ּכל לח ּובזה ּדאמרּו ְְְְֲֵֶֶֶַָָָָָֹ
ּכנגּדֹו", וׁשֹונה קֹורא הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּבּתֹורה ְְְֵֵֶֶַַַָָָהּקֹורא
הרי  העֹולם ּדבכל ּתמיד, הּוא הּתֹורה לּמּוד הלא ּכן ְְֲֲִִִִֵֵַָָָָָֹואם
ּברּו והּקדֹוׁש אחר ּבזמן לֹומד וזה זה ּבזמן לֹומד ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָזה
"ּכל  ׁשאמרּו ּדזה הּוא, הענין אּלא כּו'. וׁשֹונה קֹורא ְְְְִֵֶֶֶֶָָָָָהּוא
הּתֹורה, אֹור לֹו ׁשּיאיר הּכּונה ּכנגּדֹו", כּו' ְְִֵֶֶַַַַָָָָהּקֹורא

להרּגיׁש צריכים ּתֹורה לֹומדים מען ּדכאׁשר (ּדארף ְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָ

ּתפעל ּדערהערען) הּתֹורה ּדאֹור והינּו הּתֹורה, אֹור את ְְְְְִֶֶֶֶַַַָָֹ
ה  הרי אֹור ּדתֹורה עניניו, ּבכל להאיר עליו צריכה ּתֹורה ְְְְְֲִִִֵַָָָָָָָָָ

עניניו והּתֹורה ּכל האפלה, מקֹום הּוא הּזה ּדהעֹולם (וכּנ"ל ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָָ

העֹולם) חׁש את הּמאיר הּנר ׁשּבּתֹורה היא ּבהּׂשגה ּוכמֹו , ְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
על  הענין ּומּׂשיג יֹודע הּוא ּבּתֹורה היגיעה ידי על ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָָהרי
הלכה, ּדבר לֹומד ּדכאׁשר מׁשל ּדר על ּוכמ ֹו ְְְְֲֲֵֶֶֶַַַָָָָֻּבריֹו,
יֹודע  אם ּגם הּנה ּכן, אֹומר וזה ּכן, אֹומר זה ְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָואמֹורא
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ידיעה  הרי ּכן, אֹומר וזה ּכן אֹומר ׁשּזה ההלכה ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּפסק
אׁשר  היא הידיעה עּקר אם ּכי ּכלל, ידיעה זֹו אין ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָזֹו
עּקר  כן ּכמֹו הּנה אחד, ּכל ׁשל וׁשיטתֹו טעמֹו ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָידע
עניניו, ּבכל יאיר הּתֹורה ׁשאֹור הּוא ׁשּבּתֹורה ְְֲִִֶֶַַָָָָָָָָהעבֹודה
ראׁשֹונֹות  ׁשעֹות "ׁשלׁש ידי על זהּו ּכן ׁשּיהיה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹּובכדי
ּכח  נֹותן וזה ּבּתֹורה", ועֹוסק יֹוׁשב הּוא ּברּו ְְֵֵֵֶַַַָָָֹהּקדֹוׁש
כּו' הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּבּתֹורה הּקֹורא ּד"כל ְְִֵַַַָָָָלהיֹות
חּלּוקי  ּבזה יׁש ולכן הּתֹורה, אֹור לֹו ׁשּיאיר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּכנגּדֹו"
כּו', ׁשנים ּבּתֹורה, ועֹוסק ׁשּיֹוׁשב אחד ּכמֹו ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָמדרגֹות,
עׂשרה  ּבי ואּכל ואגּדה, חבּורה הוי ּדאז ְְֲֲֲֲֵֵַַַָָָָָָָָֹֻועׂשרה,

ׁשריא  ׁשלׁשלט ׁשכינתא יׁש ונמצא מּקיף, אֹור ּבגּלּוי ְְְְְְִִִִֵַָָָָָֹ
ּכּנ"ל, ויגיעה העבֹודה היא הראׁשֹונה ּבּתֹורה, ְֲִִִִֵַַַַָָָָָָמדרגֹות
ניצֹוצֹות  יֹורׁש הּתֹורה אֹור ידי ּׁשעל מה היא ְְִִִֵֵֵֶַַַַָוהּׁשנית
אהלים  יֹוׁשב ׁשהּוא ּתם איׁש יעקב ירּוׁשת והיא ְְְֲִִִֵֶַַָָֹֹֹּדתהּו,
יׂשראל  ּכל ׁשּבזה ערבית אחד ּופרק ׁשחרית אחד ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָּבפרק
האֹור  ענין הּוא והּׁשליׁשית ירּוׁשה, ּדין להם ׁשּיׁש ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָׁשוין,
אתערּותא  ׁשּזהּו היֹות ועם ּבמּתנה. ׁשּנּתנּו ּתֹורה ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָָוטל

נֹותנים מ ּדלעּלא  הּמּתנה הּנה מקֹום ּומּכל עצמּה, מּצד ְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָָ
ראּוי ׁשהּוא למי הּדעת)רק ּבקרּוב ּדתלּוי וזהּו(וכּנ"ל , ְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָ

ההעלם  את ׁשּמרּפאה לעֹולם, רפּואה היא ּׁשהּתֹורה ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמה
רּוחא  אין ותרּגם הּמֹוׁשל", רּוח "אם וזהּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָוההסּתר.

ּב מתל ּביׁשא קאי מא ּדיצרא מֹוׁשל ּופרּוׁש הּיצר מב , על ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
והאפלה החׁש מקֹום הּזה ׁשּבעֹולם ּבכלל,הרע, ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ

על  ועּכּובים מניעֹות ּכּמה ׁשּיׁש הּגלּות ּבזמן ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָּובפרט
ּפגע  אם הּוא זה ּבמקֹום הּנה ׁשּבּלב, ועבֹודה ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּתֹורה

הרע, ּבהּיצר ּפֹוגעים הּזה החׁש ּדבעֹולם זה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻמנּול
קבּועה  עת ׁשּיׁש ּבאדם", האדם ׁשלט אׁשר "עת ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָּדכתיב
זמן  הּוא ּדׁשם ּבּגּוף, למּטה ּבירידתּה והינּו ְְְְְְִִַַַַַָָָָָָלּנׁשמה,

ּבליעל האדם יׁשלט אׁשר להיֹות הּקלּפֹות ׁשּיכֹול (ׁשהם ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

אחרא  ּדקדּׁשה.מג וסטרא ּבהאדם לרע ) ּדזהּו היֹות (ועם ְְְְְְְֱֲִִִֶַַָָָָָָֻ

את  יעקב ויבר" ּבענין וכּנֹודע מתּברר, זה ידי ׁשעל ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹלֹו,

זה  ידי על ּביׂשראל הּׁשעּבּוד ידי ׁשעל ׁשּברכֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹּפרעה",

ּוכתיב  כּו', ּכמצּולה עׂשאּוה כּו', את" "וינּצלּו ּוכתיב ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָיתּברר,

הרי  מקֹום ּומּכל כּו', ניצֹוצֹות (202) ר"ב רב", ערב ְֲִִֵֵֶַַָָ"וגם

ּדקדּׁשה) ּבאדם למׁשל רׁשּות לֹו למּסק יׁש מתּגּבר וגם , ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָֹֻ
מתּגּבר מד על אדם ׁשל ּדיצרֹו ז"ל רּבֹותינּו ּכמאמר , ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָ

לבית  מׁשכהּו היא לזה העצה הּנה יֹום, ּבכל ְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָָָעליו
טב  אתר ּדזהּו מקֹומּהמה הּמדרׁש, ּדזהּו הּתֹורה, (מקֹום ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָ

האלקית) הּנפׁש ּביּהׁשל למיקם נהג הויתא (קדם מו ּדי ְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ

ּתׁשּבק הירידה) רפּואה מז לא היא הּתֹורה ּכי להיֹות , ְְְְִִִִִַַָָָֹֹ
ׁשהרי  ּגדֹולים, חטאים יּניח זה ידי על אׁשר ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָלעֹולם,
ּפי  ׁשעל יֹודע היה ׁשאם ּדברים ּכּמה אׁשר להיֹות ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָיכֹול
מּלעׂשֹותם, עצמֹו את מֹונע היה אסּורים הם ְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָהּתֹורה
ּגדֹולים, מחטאים עצמֹו ימנע הּלּמּוד ידי על ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָולכן
ּומבּדילתֹו לאדם מאירה היא הּתֹורה הּנה ְְְִִִִֵַַָָָָָָָֹולזאת
נּתן  ּדכאׁשר כּו', הּמֹוׁשל" רּוח "אם וזהּו עּמים, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָמּׁשארי
ידי  ועל ּבענוה, יתנהג והנהגה, ממׁשלה איזה ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָלאדם
הּבהמית, הּנפׁש על להתּגּבר יּוכל הּתֹורה ולּמּוד ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָהענוה
העֹולם  את להאיר האדם ּבבריאת הּכּונה יׁשלים ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָּובזה

ּומצוֹות. הּתֹורה אֹור ידי ְְִֵַַָעל
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.‡È"יום שב"היום השיעורים על השומרים אלה
אתמול  הרי התורה: לקבלת אחרת ללכת יכולים

ה"תניא". של הראשון החלק את סיימו
.·È בליובאוויטש תרס"ג כסלו חזק 11בי"ט נדחפו

ניכר  הרה"ק: אאמו"ר כ"ק הוד אז ואמר לשמוע,
מהגעגועים  להרגיש, ולא לשמוע רק שרוצים הדבר

בלהרגיש. או בלשמוע  נמצאים דרגה באיזו ניכר
מאמר  את אז הסביר  הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד

אלא 12הגמרא  תלוש לא אשה יהודה, רב  אמר :

אייתו  למחר בפפוניא, מתנה רב  דרשה שלנו. במים
לן  הב לי' ואמרו לגבי' ואתו חצבייהו, עלמא כולי

אנ  להו אמר בתחילה מיא, כשחשבו דביתו. במים א
כולם, באו  לנו השייכים המים היינו שלנו' ש'מים
שלנו' ל'מים היא שהכוונה להם כשנודע מכן לאחר
בתחילה  תורה. הם 'מים' שיבוא. מי כבר אין הלילה,
כלומר  תנאים, בלי  לנו' השייכים 'מים חשבו כשהם
שיש  הלילה', שלנו 'מים אך רבים. באו בלבד, לשמוע

המים  רדיפות את כלים.13לעצור כבר אין זה על 
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ואילך.11) כא ע' שלום תורת בס' מאז השיחה רשימת ראה
א.12) מב, פסחים

סד"ה 13) ויצא פ' צדק' לה'צמח התורה' 'אור ראה בעבודה, הענין
ועוד. ואילך. פק"ל תרל"ו רבים מים המשך בשלום. ושבתי
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"אין" אומר היה לא הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד 
היה  אלא דעלמא, במילי אפילו ניטא"], איז ["עס

 פאראן"]. ניט איז ["עס בנמצא" לא "זה אומר:
.‚È ניגון כמו: בשמות, לניגונים קוראים היו פעם

'יחידות' של ניגון רעים, אהבת של ניגון תשובה,  ֵשל
ניגון   ולפעמים 'יחידות' של ניגון לו קראו (לפעמים
את  שידע מליאדי, קשיש חסיד הכרתי המחול).

ה'יחידות'. מחול של הניגון ואת תשובה, של הניגון
.„È מתבטאת הכלים ששלימות מדובר  בחסידות

מעלימים  שהם על־ידי האור, את מגלים שהם במה
את  ומגבילים מחלקים שהם על־ידי־זה האור. את
אין  האנושי השכל האור. את מגלים הם האור,
על  שמעלימים שעל־ידי הדבר, כיצד להבין ביכלתו

האור. גילוי יהיה  האור
ותלמיד, רב  על־דרך הוא וכלי אור של הענין
הוא  ומשפיע משפיע, הרי הוא רב  ומקבל, משפיע
המשפיע  עצמּות מדריגות: ארבע בכך ישנן רב . הרי
למקבל  שייך שהוא כפי משפיע המקבל, ועצמּות
בערך  שהוא כפי ומקבל שבמשפיע', 'מקבל שזהו
המשפיע  עצמּות שבמקבל'. 'משפיע שזהו למשפיע
ועצמּות  במשפיע, ביותר העליונה המדריגה זוהי
במקבל. ביותר התחתונה המדריגה זוהי המקבל
שבמשפיע' 'מקבל הדרגות: שתי הם הממוצע

שבמקבל'. ו'משפיע
הארת  את רק "לוקח" שהמקבל מובן, הרי זה
הענין  אמיתת אך המשפיע, עצם את ולא המשפיע
אלא  מזוכך, שהכלי לא הזדככות.  הוא כלי של
תמיד  לעמוד אי־אפשר בגשמיות בהזדככות. העמידה
ואילו  להתבטל, עלולה הכלי מציאות כי בהזדככות,
תמידית  עמידה של הענין להיות יכול ברוחניות

בהזדככות.
הציור. בענין בגשמיות, גם ישנה לכך דוגמא

מהמעבר הצבעים  מתגלה שהמראה הדקים, והקווים
למשנהו. אחד מקו

השגת  לא השלילה, השגת זוהי ההשגה בענין
שלילה  כי־אם החיוב, השגת אחרי הבאה השלילה

עצמית.
איך  כי־אם לקבלה, כלי הוא שהכלי כמו לא

הכלי. של ה"לא" מציאותו, את מאבד שהכלי
השכל  וכלי המוח כלי בענין המדובר .14על־דרך

שזו  למרות מוח, נעשה ששכל כמו הם המוח כלי
כלי  למטה. יורד שהשכל כמו הרי זה אך בשכל, דרגה
החריצים  שהם שכל, נעשה שהמוח כמו הם השכל
בא  זה להבינו, רבה יגיעה לו שיש ענין לכן שבמוח.

בקלות. אחר־כך לו
'דמיון'. בשם במציאות שאינו לדבר קורא העולם
באה  האמיתית שמציאותו בענין רק שייך זה דבר
הוא   בידים במישוש בא שאינו מה הרי במישוש,
ואפילו  במישוש, בא שאינו שכל אך, בלבד. דמיון אכן

בדמיון. זה אין  במציאות איננו
ולהכניס  לדחוק יכלו אילו צחות: בדרך אמר 

 זאת עושה הייתי  בידים השכלה
אומרים  יותר 15חז"ל במיתתן צדיקים גדולים :

מהו  לכאורה הרי 16מבחייהן. במיתתם", "גדולים
היא  המעלה אלא חיים. גם־כן הם במיתתם צדיקים

למשנהו. אחד מקו במעבר
.ÂË שברצוני לאימרה הקדמה הוא האמור כל
לומר:

צריכים  כאן הנוכחים כל שומע. הבעל־שם־טוב
שומע  הוא הבעל־שם־טוב, את כשמזכירים לדעת,
עומד  שהוא שנים ושלש שמונים מאה כבר זה זאת.
ולכן  חיל", אל "מחיל והולך עליות לו יש בהזדככות,
כפי  אותו. כשמזכירים שומע שהבעל־שם־טוב מובן,
מוגבל  שהאדם מה הרי השמיעה, בענין שרואים
טוב  שומע השני שהרי הכלי, מצד הוא בשמיעה
הכלי, מצד אלא הנפש מצד זה שאין מכאן יותר,
שומעים   יותר מזוכך שהכלי שכמה מובן ממילא

יותר. טוב
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ש"ת 14) לך לך תרצ"ד. יטוש לא כי ס"ה. צ"ב שמש כי ד"ה ראה
ס"ד.

ב.15) ז, חולין
מדוע.16) להיות: צריך כנראה

•
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להכיר  כדי ברוך של ואחותו דודתו לליאזנא נסעו השידוכין) (שטר ה"תנאים" שנכתבו לפני
מה  בבירור ידעו עתה השידוך. פרטי כל את ה"מחותנים" עם לסכם וכדי המיועדת, הכלה את

1

2
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"אין" אומר היה לא הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד 
היה  אלא דעלמא, במילי אפילו ניטא"], איז ["עס

 פאראן"]. ניט איז ["עס בנמצא" לא "זה אומר:
.‚È ניגון כמו: בשמות, לניגונים קוראים היו פעם

'יחידות' של ניגון רעים, אהבת של ניגון תשובה,  ֵשל
ניגון   ולפעמים 'יחידות' של ניגון לו קראו (לפעמים
את  שידע מליאדי, קשיש חסיד הכרתי המחול).

ה'יחידות'. מחול של הניגון ואת תשובה, של הניגון
.„È מתבטאת הכלים ששלימות מדובר  בחסידות

מעלימים  שהם על־ידי האור, את מגלים שהם במה
את  ומגבילים מחלקים שהם על־ידי־זה האור. את
אין  האנושי השכל האור. את מגלים הם האור,
על  שמעלימים שעל־ידי הדבר, כיצד להבין ביכלתו

האור. גילוי יהיה  האור
ותלמיד, רב  על־דרך הוא וכלי אור של הענין
הוא  ומשפיע משפיע, הרי הוא רב  ומקבל, משפיע
המשפיע  עצמּות מדריגות: ארבע בכך ישנן רב . הרי
למקבל  שייך שהוא כפי משפיע המקבל, ועצמּות
בערך  שהוא כפי ומקבל שבמשפיע', 'מקבל שזהו
המשפיע  עצמּות שבמקבל'. 'משפיע שזהו למשפיע
ועצמּות  במשפיע, ביותר העליונה המדריגה זוהי
במקבל. ביותר התחתונה המדריגה זוהי המקבל
שבמשפיע' 'מקבל הדרגות: שתי הם הממוצע

שבמקבל'. ו'משפיע
הארת  את רק "לוקח" שהמקבל מובן, הרי זה
הענין  אמיתת אך המשפיע, עצם את ולא המשפיע
אלא  מזוכך, שהכלי לא הזדככות.  הוא כלי של
תמיד  לעמוד אי־אפשר בגשמיות בהזדככות. העמידה
ואילו  להתבטל, עלולה הכלי מציאות כי בהזדככות,
תמידית  עמידה של הענין להיות יכול ברוחניות

בהזדככות.
הציור. בענין בגשמיות, גם ישנה לכך דוגמא

מהמעבר הצבעים  מתגלה שהמראה הדקים, והקווים
למשנהו. אחד מקו

השגת  לא השלילה, השגת זוהי ההשגה בענין
שלילה  כי־אם החיוב, השגת אחרי הבאה השלילה

עצמית.
איך  כי־אם לקבלה, כלי הוא שהכלי כמו לא

הכלי. של ה"לא" מציאותו, את מאבד שהכלי
השכל  וכלי המוח כלי בענין המדובר .14על־דרך

שזו  למרות מוח, נעשה ששכל כמו הם המוח כלי
כלי  למטה. יורד שהשכל כמו הרי זה אך בשכל, דרגה
החריצים  שהם שכל, נעשה שהמוח כמו הם השכל
בא  זה להבינו, רבה יגיעה לו שיש ענין לכן שבמוח.

בקלות. אחר־כך לו
'דמיון'. בשם במציאות שאינו לדבר קורא העולם
באה  האמיתית שמציאותו בענין רק שייך זה דבר
הוא   בידים במישוש בא שאינו מה הרי במישוש,
ואפילו  במישוש, בא שאינו שכל אך, בלבד. דמיון אכן

בדמיון. זה אין  במציאות איננו
ולהכניס  לדחוק יכלו אילו צחות: בדרך אמר 

 זאת עושה הייתי  בידים השכלה
אומרים  יותר 15חז"ל במיתתן צדיקים גדולים :

מהו  לכאורה הרי 16מבחייהן. במיתתם", "גדולים
היא  המעלה אלא חיים. גם־כן הם במיתתם צדיקים

למשנהו. אחד מקו במעבר
.ÂË שברצוני לאימרה הקדמה הוא האמור כל
לומר:

צריכים  כאן הנוכחים כל שומע. הבעל־שם־טוב
שומע  הוא הבעל־שם־טוב, את כשמזכירים לדעת,
עומד  שהוא שנים ושלש שמונים מאה כבר זה זאת.
ולכן  חיל", אל "מחיל והולך עליות לו יש בהזדככות,
כפי  אותו. כשמזכירים שומע שהבעל־שם־טוב מובן,
מוגבל  שהאדם מה הרי השמיעה, בענין שרואים
טוב  שומע השני שהרי הכלי, מצד הוא בשמיעה
הכלי, מצד אלא הנפש מצד זה שאין מכאן יותר,
שומעים   יותר מזוכך שהכלי שכמה מובן ממילא

יותר. טוב
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ש"ת 14) לך לך תרצ"ד. יטוש לא כי ס"ה. צ"ב שמש כי ד"ה ראה
ס"ד.

ב.15) ז, חולין
מדוע.16) להיות: צריך כנראה

•
yhiee`aeiln r"p v"iixden x"enc` w"kn zepexkfd xtq

xqene dxez - `"k wxt

להכיר  כדי ברוך של ואחותו דודתו לליאזנא נסעו השידוכין) (שטר ה"תנאים" שנכתבו לפני
מה  בבירור ידעו עתה השידוך. פרטי כל את ה"מחותנים" עם לסכם וכדי המיועדת, הכלה את

1

2

c"ag i`iyp epizeax zxezn

את  ברוך גילה סוףֿסוף שכן הנישואין, לאחר חייו את להסדיר בדעתו יש וכיצד ברוך של רצונו
ר' של בתו עם להשתדך לרצונו העיקריות  הסיבות שאחת להם הסביר הוא קרוביו. לפני לבו
להתפרנס  המיועד, כחותנו רצה, הוא, גם מגננות. מתפרנס אברהם שר' העובדה הייתה אברהם

עצמו. ממנו שלמד במקצוע ולעסוק כגנן,

מתאימה  אדמה לברוך להקצות גם יתחייב אברהם שר' והאחות הדודה רצו כך משום
הראה  אף בליאזנא הקרובות של בביקורן לכך. הסכים אברהם ור' גינה, עליה לקיים עלֿמנת
המיועד. החתן עבור לגינה, קרקע ולהכשיר בית לבנות התכונן עליו השטח את אברהם ר' להן
שבעות  היו הגברות שתי מליאזנא. ויורסטים מספר של במרחק נמצאה השטח, היה בה השכונה

רצון.

קורת  מלאות לוויטבסק, חזרו והן לעתיד, קרובותיה בעיני חן מאד מצאה רבקה, הכלה,
ה"תנאים" על לחתום לוויטבסק, הוא אף בא קצר זמן כעבור אשר אברהם, לר' המתינו עתה רוח.

טובה. בשעה

בישיבה  וללמוד לנישואין עד שנה משך בוויטבסק להישאר ברוך צריך היה ה"תנאים" לפי
ולהתנהג  יצחק, יוסף ורבי פלטיאל רבי לשיעורי להקשיב ברוך המשיך זו, שנה במשך שם.
במלאכות  עסק ברוך להתפרנס. עלֿמנת למלאכה, ביום מסוימות שעות להקדיש שמכבר, בדרכו
לא  מלאכה שום מטען. עמוסות מריצות הוליך ואף כבדים, משאות נשא הוא ביותר, הקשות
שלמד. את בעלֿפה לעצמו משנן היה במלאכתו שעסק בזמן בו עבורו. בזויה או קשה הייתה

בביתֿהמדרש. לתורה הקדיש הלילה, של הגדול חלקו  את וכן היום מן הזמן מותר את

בחלקם  התפזרו התלמידים הופסקו. בישיבה השיעורים אלול. חודש והגיע הקיץ עבר כך
עצמית  להתקדמות הזמן את ניצל ברוך חשבונם. על ללמוד נשארו ובחלקם מגוריהם, למקומות

להתמסר החל בבד בד בעבר. שלמד מה על ולחזרה גיסו בלימודים אשר חדש, מסוג ללימוד
ברוך  עסק מיוחדת בשקידה ה"מוסר". תורת לימוד זה היה בו. והדריכו לו הורה יצחק יוסף רבי
הלכות  וכן חכמה", "ראשית שבספר התשובה" "שער יונה, לרבנו תשובה" כ"שערי מוסר בספרי

ויומא. ראשֿהשנה מסכתות - וכמובן לרמב"ם, תשובה

שמעולם  אש בלבו והדליקו חדש, עולם לפניו פתחו הם ברוך. את מאד הרשימו המוסר ספרי
ו"קרירה". מחושבת התנהגות כללי, באופן ברוך, של התנהגותו הייתה אז עד אצלו. דלקה לא
הורעדו  לא הלב נימי ומדה. בחשבון אצלו היה והכול הלב, ולא המוח היה בנפשו הפעיל הגורם
הלב. והתרגשות חום נעדרות היו תפילותיו נפשו. מעמקי את מעולם פקדה לא וסערה אצלו,
ויראתֿהשמים  צדקתו כל עם בו, הייתה לא כך ומשום מנוחות, מי על התנהל חייו אורח כל

אמיתי. צדיק כל מטפס שבו הסולם בשלבי להתעלות ומדרבנת מתסיסה שאיפה אותה שלו,

הקודם  חייו אורח על מסתכל היה בהם, ולהתעמק מוסר ספרי ללמוד החל כשברוך עתה,
בדרך  בכלל צעד אם עצמו על תהה הוא מידותיו, בטיב ספקנות של ובתחושה מרירות של ברגש
צריך  אמיתי יהודי שכל רגש ואותו כוונה אותה חדורה שלו עבודתֿהבורא הייתה ואם הנכונה
מצוות  כל את בקפדנות לקיים והשתדל התמדה מתוך תורה למד הוא נכון, בהם. חדור להיות
- הנה הנפש: לחשבון הביאוהו המוסר ספרי הרבה. לו חסר עדיין עתה, שחש כפי אך, התורה,
מום  בעל כל את ולשרת לעזור לדל, מלחמו לחלוק האחרונות, מפרוטותיו צדקה לתת נוהג היה
אלה  כל אך אחרות, צרות או חולים עבור לתפילה במניינים לפעם מפעם ולהשתתף ישע, וחסר
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עד  מעשיו שכל למסקנה הביאוהו המוסר ספרי ונפשו. ליבו את הרעידו ולא אדיש השאירוהו
ורגש. כוונה ובלי הרגל כמתוך ונעשו נשמה ובלי לב בלי היו עתה

שקרירותו  כך לידי הביאה המוסר, ספרי באמצעות ברוך, של בנפשו עתה שהודלקה האש
יותר. ופתוח יותר רך יותר, רגיש נהייה עתה עליו. השמש זריחת בעת כשלג ונמסה פגה הקודמת 

הטובים. במעשיו והן בתפילתו, הן בלימודיו, הן ועמוק, פנימי חדש, טעם לחוש החל הוא

במאורעות  נזכר היה הוא הקודם. למצבו השוואות במחשבותיו עורך היה החדש במצבו
הקרוב. בעברו מסוימים

הרעיד  לפתע ולמד. בביתֿהמדרש אז ישב הוא בינוביטש. בהיותו פעם אירע למשל, כך,
הקודש  ארון אל התנפלו המדרש, לבית בריצה נכנסו ואשה איש מחריד. בכי קול האוויר את

הופיע  אחריהם ממוות. בתם את שיציל הקב"ה לפני להתחנן שהצטרפו והחלו ונשים אנשים עוד ו
צער  אפופים היו כולם תהלים. פרקי לומר החלו הפתוח הקודש ארון לפני ההורים. לתפילות

וכאב.

הכואבים, ההורים של בצערם השתתף הטבע שבדרך מובן הצד. מן המחזה על הסתכל ברוך
אבא  של הטרגדיה  מן מזועזע עצמו את שחש לומר אפשר אי בקרבו. זעו לא ליבו נימי אך
לדידו  לו. נוגע העניין אין כאילו וללמוד הפתוחה הגמרא ליד לשבת המשיך שכן יהודיים, ואמא

לו. מוכרים בלתי באנשים שמדובר גם מה הכול, מן יותר שלו הלימוד חשוב

האם  גוססת. שהחולנית והודיע לביתֿהמדרש התפרץ מישהו כאשר גם שוהֿנפש נותר הוא
שערות  ומרט הקודש בארון ראשו בהטיחו בכיו, את הגביר האב הקרקע. גבי על וצנחה  התעלפה
לשבת  עדיין המשיך ברוך השמים. לב עד עלתה המדרש בבית הנוכחים כל יללת הלבנות. ראשו

בניחותא. וללמוד הגמרא ליד

היו  בתם, עבור להתפלל לביתֿהמדרש שבאו הורים, שאותם לברוך נודע יותר מאוחר
בנים. חשוכי היו רבות שנים הטובות. ובמידותיהם לבם בטוב ידועים היו הם העיר. מחשובי
יחידה. בבת אותם בירך שהקב"ה עד שונות, "סגולות" ועשו ברכתם לקבל לצדיקים נסעו הם

הטובות  למידות וחינכוה ביותר, המוצלח באופן גידלוה הם היחידה. בבתם היו מעייניהם כל
העיר. לתושבי וברכה הוריה לב משוש הייתה כך כשרה. ישראל בת כל להתנהג צריכה בהן

כראוי  נכבדות. בה לדבר השעה והגיעה בתם, בגרה כאשר והאם האב שמחת הייתה גדולה
ומיוחס. בןֿתורה בחור מצאו ואמנם מתאים, שידוך לבתם ההורים חיפשו בישראל נכבד לבית
התנופה, במלוא קויימו לחתונה ההכנות חדשים. לעוד נקבעה והחתונה "תנאים" ְִַָנכתבו
החתונה  על דיברו מסביב והעיירות ינוביטש בני כל נתפרה. כבר הכלה של שמלתֿהחופה

להיערך. העומדת המפוארת

שמצבה  התברר אך תבריא, יוםֿיומיים שתוך חשבו תחילה למשכב. הכלה נפלה ולפתע
שרצו  היו רעשה. ינוביטש כל גסיסתה. לפני שעמדה עד מחלתה החמירה ליום מיום ורע. הולך
הקודש. ארון מול אל והתנפלו המדרש לבית רצו האחרים הקרקע". את "למדוד לביתֿהעלמין

השולחנות, נערכים שבביתֿהמדרש הקבועה, מפינתו הבחין, וברוך מספר, ימים עברו
שנחוגה  השמחה, של במרכזה להתאסף. החל גדול קהל ומגדנות. משקאות עליהם ומעמידים
לברוך  וארץ. שמים הרעישו שלרפואתה החולנית הבת של הורים אותם עמדו בביתֿהמדרש,
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עד  מעשיו שכל למסקנה הביאוהו המוסר ספרי ונפשו. ליבו את הרעידו ולא אדיש השאירוהו
ורגש. כוונה ובלי הרגל כמתוך ונעשו נשמה ובלי לב בלי היו עתה

שקרירותו  כך לידי הביאה המוסר, ספרי באמצעות ברוך, של בנפשו עתה שהודלקה האש
יותר. ופתוח יותר רך יותר, רגיש נהייה עתה עליו. השמש זריחת בעת כשלג ונמסה פגה הקודמת 

הטובים. במעשיו והן בתפילתו, הן בלימודיו, הן ועמוק, פנימי חדש, טעם לחוש החל הוא

במאורעות  נזכר היה הוא הקודם. למצבו השוואות במחשבותיו עורך היה החדש במצבו
הקרוב. בעברו מסוימים

הרעיד  לפתע ולמד. בביתֿהמדרש אז ישב הוא בינוביטש. בהיותו פעם אירע למשל, כך,
הקודש  ארון אל התנפלו המדרש, לבית בריצה נכנסו ואשה איש מחריד. בכי קול האוויר את

הופיע  אחריהם ממוות. בתם את שיציל הקב"ה לפני להתחנן שהצטרפו והחלו ונשים אנשים עוד ו
צער  אפופים היו כולם תהלים. פרקי לומר החלו הפתוח הקודש ארון לפני ההורים. לתפילות

וכאב.

הכואבים, ההורים של בצערם השתתף הטבע שבדרך מובן הצד. מן המחזה על הסתכל ברוך
אבא  של הטרגדיה  מן מזועזע עצמו את שחש לומר אפשר אי בקרבו. זעו לא ליבו נימי אך
לדידו  לו. נוגע העניין אין כאילו וללמוד הפתוחה הגמרא ליד לשבת המשיך שכן יהודיים, ואמא

לו. מוכרים בלתי באנשים שמדובר גם מה הכול, מן יותר שלו הלימוד חשוב

האם  גוססת. שהחולנית והודיע לביתֿהמדרש התפרץ מישהו כאשר גם שוהֿנפש נותר הוא
שערות  ומרט הקודש בארון ראשו בהטיחו בכיו, את הגביר האב הקרקע. גבי על וצנחה  התעלפה
לשבת  עדיין המשיך ברוך השמים. לב עד עלתה המדרש בבית הנוכחים כל יללת הלבנות. ראשו

בניחותא. וללמוד הגמרא ליד

היו  בתם, עבור להתפלל לביתֿהמדרש שבאו הורים, שאותם לברוך נודע יותר מאוחר
בנים. חשוכי היו רבות שנים הטובות. ובמידותיהם לבם בטוב ידועים היו הם העיר. מחשובי
יחידה. בבת אותם בירך שהקב"ה עד שונות, "סגולות" ועשו ברכתם לקבל לצדיקים נסעו הם

הטובות  למידות וחינכוה ביותר, המוצלח באופן גידלוה הם היחידה. בבתם היו מעייניהם כל
העיר. לתושבי וברכה הוריה לב משוש הייתה כך כשרה. ישראל בת כל להתנהג צריכה בהן

כראוי  נכבדות. בה לדבר השעה והגיעה בתם, בגרה כאשר והאם האב שמחת הייתה גדולה
ומיוחס. בןֿתורה בחור מצאו ואמנם מתאים, שידוך לבתם ההורים חיפשו בישראל נכבד לבית
התנופה, במלוא קויימו לחתונה ההכנות חדשים. לעוד נקבעה והחתונה "תנאים" ְִַָנכתבו
החתונה  על דיברו מסביב והעיירות ינוביטש בני כל נתפרה. כבר הכלה של שמלתֿהחופה

להיערך. העומדת המפוארת

שמצבה  התברר אך תבריא, יוםֿיומיים שתוך חשבו תחילה למשכב. הכלה נפלה ולפתע
שרצו  היו רעשה. ינוביטש כל גסיסתה. לפני שעמדה עד מחלתה החמירה ליום מיום ורע. הולך
הקודש. ארון מול אל והתנפלו המדרש לבית רצו האחרים הקרקע". את "למדוד לביתֿהעלמין

השולחנות, נערכים שבביתֿהמדרש הקבועה, מפינתו הבחין, וברוך מספר, ימים עברו
שנחוגה  השמחה, של במרכזה להתאסף. החל גדול קהל ומגדנות. משקאות עליהם ומעמידים
לברוך  וארץ. שמים הרעישו שלרפואתה החולנית הבת של הורים אותם עמדו בביתֿהמדרש,
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לה  נשלחה השמים ומן הועילו התפילות לאיתנה. שבה שהצעירה כך על היא שהשמחה נודע
בתם  את אז יוליכו כשההורים שנקבע, במועד להיערך שוב יכולה החתונה שלימה. רפואה

שמח. בלב לחופה

הנישואין. חגיגת היא - להיות העתידה יותר הגדולה לשמחה כ"הקדמה" שימשה זו  שמחה
בינוביטש  אחד כל כולם. שמחת שהייתה הגדולה, בשמחה השתתפה כקטן, כגדול ינוביטש, כל

בשמחה. חלק יש לו גם כיֿאם בלבד, ההורים שמחת רק זו שאין חש

בשלווה  כלל. לו נוגעים  הדברים שאין כמי למתרחש, זר עצמו שהרגיש היחיד היה ָברוך
בשקידה, ולמד ישב שם צדדי, לחדר נכנס - השמחה שאון גדל המדרש וכשבבית ולמד, ַָישב

המדרש. בבית ששררה העליזה האווירה את במשהו  שיחוש מבלי

מייסר  היה - לחיים חדשה גישה המוסר ספרי באמצעות לעצמו, רכש שברוך לאחר כיום,
ואילו  המוח, אז פעל שאצלו מכך נבע שהדבר ידע הוא אז. של וזרותו אדישותו על עצמו את

"צוננים". נשארו ונשמתו ליבו

בדרך  ללכת החל שעתה הרגיש הוא נשמתו, ובעומק בליבו גם היהדות את ברוך חש עתה
הנכונה.

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ycew zexb`

תרפ"א] תמוז [תחלת

מר  התמים ידיד בן ידיד תלמידינו

שי' זעליג יהושע

וברכה  שלום

בעזרו  יהי' הטוב והאל קבלתי, שי' רי"ל ע"י שילוחו

בגו"ר. להצליחו

ולא  האדם, יחי' בלבד הזה הלחם על לא יקירי אמנם

צור  תזכור לא מדוע אדמות. עלי תעודתינו הוא זה רק

עליך, גם האציל ואורו מהודו אשר ורבך, מורך מחצבתך,

בזה  רק האם נפשי, ועונג נחת רוב בך לראות קיוה

האם  מורך, בית להחזקת שקלים, מאות איזה שתפריש

רק  והאם הפנימיים, התחלאים כל יתרפאו הקל, בממון

יתברך  מלכינו, אבינו ולאדונו, אליו חובתך תמלא בזה

זצוקללה"ה  הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוא, הלא ויתעלה,

כי  ואקוה עיניך, מנגד סר לא בטח זכרו אשר זי"ע, נבג"מ

החסידות  את אם חסידים, אנו במה דורש יסור, לא לעד

של  בריקוד רק והאם נדע, לא התפלה ואת  נלמוד, לא

דורשים  רבותינו אבותינו בעלמא. שם וקריאת שמחה,

ולא  ולקיים, לעשות לשמור ללמוד בפועל, עבודה מאתנו

באשר  אדם כל הזמן. לבלות בעלמא ובדברי' בדמיון רק

ושתים, פעם ללמוד ויום יום בכל הנהו מחוייב הוא

בסיס  על ביתו, וחיי חייו לכלכל איך מחשבות ולחשוב

התורה. עפ"י נכון

חשוב  ושתים, פעם לא אתך דברו אשר את יקירי ִָזכור

ורבך  מורך שם בפועל. בחיים והביאם היטיב הדברים

הזהר  נתונה, ידך על תפארתו ויקר כבודו נקרא, עליך

ועל  עליך יבקש תלך ישרה בדרך כאשר כי לך ודע במו.

הי' בגו"ר. חייכם ימי כל תהיו מאושרים כי רחמים, ביתך

גמרא  דף ביומו, יום מידי ללמוד תורה, בן נלהב, עברי

ולקו"ת, בשו"ע המזג יחסר אל תהלים, ושיעור תניא פרק

נא  זכור להתפלל. העתים מן לעת וגם להוסיף ובש"ק

מקורב  להיות לשרת, זכית אשר הקדשים קודש פני זכור

המסולאים, מדותיו באור התחמם צבאות, ה' מלאך אל

בגו"ר. חיים ארחות ותמצא בזה וחשוב יום בכל וזכור

במו"ר. והדו"ש כאו"נ ברכה והי'

ci jxk v"iixden w"b`
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ÔBn¯Â ÔÙ‚Â ‰‡˙e Ú¯Ê ÌB˜Ó ‡Ï(ה (כ, …¿∆«¿≈»¿∆∆¿ƒ

אבל  ּב"זרע", ּכלּולים ּוׂשעֹורה חּטה ּבׁשלמא לׁשאל, ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹיׁש

לֹומר, ויׁש ּתמרים). (דבׁש ּודבׁש ׁשמן זית הזּכירּו לא ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹמּדּוע

היּו ׁשּלא חדׁשים ּפרֹות להם ׁשהבטחּו היתה ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻׁשּטענתם

ואּלּו הּללּו. ּפרֹות ׁשם ׁשאין למקֹום הביאּום ּובפעל ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָֹּבמצרים,
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ּבּמדּבר: ּגם להם היּו ּודבׁש נרֹות ÔÓLׁשמן הדליקּו הרי - ְְִֶֶֶַַָָָָ∆∆ְֲִִֵֵ

ּתמרים.„·Lהּמנֹורה. ׁשבעים ׁשם מצאּו לאילים ּכׁשּבאּו – ְַָ¿«ְְְְְִִִִֵֶָָָָ
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:ía Lãwiå ýåýé-úà ìàøNé-éðá eáø-øLàñ £¤¨¬§¥«¦§¨¥−¤§Ÿ̈®©¦¨¥−¨«

ãéíBãà Cìî-ìà Lãwî íéëàìî äLî çìLiå©¦§©̧¤¯©§¨¦²¦¨¥−¤¤´¤¡®
éçà øîà äkúà zrãé äzà ìàøNé E ³Ÿ¨©Æ¨¦´¦§¨¥½©¨´¨©½§¨¥¬

:eðúàöî øLà äàìzä-ìkåèøiåeðéúáà eã ¨©§¨−̈£¤¬§¨¨«§©¥«§³£Ÿ¥̧Æ
eðì eòøiå íéaø íéîé íéøöîa áLpå äîéøöî¦§©½§¨©¥¬¤§¦§©−¦¨¦´©¦®©¨¥¬¨²

:eðéúáàìå íéøöîæèòîLiå ýåýé-ìà ÷röpå ¦§©−¦§©«£Ÿ¥«©¦§©³¤§Ÿ̈Æ©¦§©´
äpäå íéøönî eðàöiå Càìî çìLiå eðì÷Ÿ¥½©¦§©´©§½̈©«Ÿ¦¥−¦¦§®̈¦§¦¥Æ

:Eìeáâ äö÷ øér Lã÷á eðçðàæéàp-äøarð £©´§§¨¥½¦−§¥¬§¤«©§§¨¨´
éî äzLð àìå íøëáe äãNa øárð àì Eöøàá§©§¤À³Ÿ©«£ŸÆ§¨¤´§¤½¤§¬Ÿ¦§¤−¥´
ìåàîNe ïéîé ähð àì Cìð Cìnä Cøc øàá§¥®¤¯¤©¤´¤¥¥À³Ÿ¦¤Æ¨¦´§½Ÿ

:Eìáb øárð-øLà ãrçéàì íBãà åéìà øîàiå ©¬£¤©«£−Ÿ§ª¤«©³Ÿ¤¥¨Æ¡½¬Ÿ
:Eúàø÷ì àöà áøça-ït éa øárúèéeøîàiå ©«£−Ÿ¦®¤©¤−¤¥¥¬¦§¨¤«©«Ÿ§¸

éîéî-íàå äìrð älñîa ìàøNé-éða åéìàE ¥¨¬§¥«¦§¨¥»©«§¦¨´©«£¤¼§¦¥¤³
øác-ïéà ÷ø íøëî ézúðå éð÷îe éðà äzLð¦§¤Æ£¦´¦§©½§¨«©¦−¦§¨®©¬¥«¨−̈

:äøárà éìâøaëíBãà àöiå øárú àì øîàiå §©§©¬¤«¡«Ÿ̈©−Ÿ¤´Ÿ©«£®Ÿ©¥¥³¡Æ
:ä÷æç ãéáe ãák íra Búàø÷ìàë| ïàîéå ¦§¨½§©¬¨¥−§¨¬£¨¨«©§¨¥´

ìàøNé èiå Bìáâa øár ìàøNé-úà ïúð íBãà¡À§ŸÆ¤¦§¨¥½£−Ÿ¦§ª®©¥¬¦§¨¥−
:åéìrîô ¥«¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(468 'nr gi zegiy ihewl)

ÌÈÎ‡ÏÓ ‰LÓ ÁÏLiÂ(יד (כ, «ƒ¿«…∆«¿»ƒ
מ'קדׁש' מלאכים ׁשֹולח מּיׂשראל אחד ׁשּבכל ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹה'מׁשה'

מּיׂשראל, אחד CÏÓׁשּבכל Ï‡ את להם מסר ׁשהּקּב"ה אּלה , ְְִִֵֶֶָָָ∆∆∆ֵֶֶֶֶַַָָָָ

- הּגלּות ּבזמן Ï‡¯NÈההנהגה EÈÁ‡ ¯Ó‡ ‰k ,ÌB„‡ אף – ְְִַַַַָָָ¡…»«»ƒƒ¿»≈ַ

הם, ו'אחים' לא-יהּודי, לגּוף ּבחמרּיּותֹו נדמה יהּודי ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָֹׁשּגּוף

הּנה וכּדֹומה, ּוׁשתּיה לאכילה זקּוקים ׁשניהם ‰CÏnּכי C¯c ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָ∆∆«∆∆
ה', ּדר עֹולם, ׁשל מלּכֹו -CÏ לּמּוד לדתנּו, הּקׁשּור ּבכל - ְֶֶֶַָ≈≈ְְִֵַָָָ

יׂשראל. ּומנהגי הּמצֹות קּיּום ְְְֲִִִִֵֵַַָָהּתֹורה

éùéìùáë-ìk ìàøNé-éðá eàáiå Lãwî eòñiå©¦§−¦¨¥®©¨¯Ÿ§¥«¦§¨¥²¨
:øää øä äãräâëäLî-ìà ýåýé øîàiå ¨«¥−̈¬Ÿ¨¨«©Ÿ̄¤§Ÿ̈²¤¤¬

íBãà-õøà ìeáb-ìr øää øäa ïøäà-ìàå§¤©«£−Ÿ§´Ÿ¨¨®©§¬¤«¤¡−
:øîàìãëàáé àì ék åénr-ìà ïøäà óñàé ¥«Ÿ¥«¨¥³©«£ŸÆ¤©½̈¦´³Ÿ¨ŸÆ

-øLà ìr ìàøNé éðáì ézúð øLà õøàä-ìà¤¨½̈¤£¤¬¨©−¦¦§¥´¦§¨¥®©²£¤
:äáéøî éîì ét-úà íúéøîäëïøäà-úà ç÷ §¦¤¬¤¦−§¥¬§¦¨«©µ¤©«£½Ÿ

:øää øä íúà ìräå Bða øærìà-úàå§¤¤§¨−̈§®§©¬©Ÿ−̈¬Ÿ¨¨«
åë-úà ízLaìäå åéãâa-úà ïøäà-úà èLôäå§©§¥³¤©«£ŸÆ¤§¨½̈§¦§©§−̈¤

:íL úîe óñàé ïøäàå Bða øærìàæëäLî Nriå ¤§¨¨´§®§©«£¬Ÿ¥«¨¥−¥¬¨«©©´©¤½
éðérì øää øä-ìà eìriå ýåýé äeö øLàk©«£¤−¦¨´§Ÿ̈®©©«£Æ¤´Ÿ¨½̈§¥¥−

:äãrä-ìkçëåéãâa-úà ïøäà-úà äLî èLôiå ¨¨«¥¨«©©§¥Á¤̧¤©«£¹Ÿ¤§¨À̈
íL ïøäà úîiå Bða øærìà-úà íúà Laìiå©©§¥³Ÿ¨Æ¤¤§¨¨´§½©¨¯¨©«£²Ÿ−̈
:øää-ïî øærìàå äLî ãøiå øää Làøa§´Ÿ¨¨®©¥¯¤¤²§¤§¨−̈¦¨¨«

èë-úà ekáiå ïøäà òåâ ék äãrä-ìk eàøiå©¦§Æ¨¨´¥½̈¦¬¨©−©«£®Ÿ©¦§³¤
ìL ïøäà:ìàøNé úéa ìk íBé íéLñ ©«£ŸÆ§¦´½−Ÿ¥¬¦§¨¥«

àëàék áâpä áLé ãør-Cìî éðrðkä òîLiå©¦§©º©§©«£¦³¤«¤£¨Æ¥´©¤½¤¦µ
ìàøNéa íçliå íéøúàä Cøc ìàøNé àá̈¦§¨¥½¤−¤¨«£¨¦®©¦¨̧¤Æ§¦§¨¥½

:éáL epnî | aLiåáýåýéì øãð ìàøNé øciå ©¦¬§§¦¤−¤«¦©¦©̧¦§¨¥¬¤²¤©«Ÿ̈−
éãéa äfä írä-úà ïzz ïúð-íà øîàiå©Ÿ©®¦¨¸Ÿ¦¥¹¤¨¨³©¤Æ§¨¦½

:íäéør-úà ézîøçäåâìB÷a ýåýé òîLiå §©«£©§¦−¤¨«¥¤«©¦§©̧§Ÿ̈¹§´
-úàå íäúà íøçiå éðrðkä-úà ïziå ìàøNé¦§¨¥À©¦¥Æ¤©§©«£¦½©©«£¥¬¤§¤−§¤

:äîøç íB÷nä-íL àø÷iå íäéørôãeòñiå ¨«¥¤®©¦§¨¬¥«©¨−¨§¨«©¦§º
íBãà õøà-úà ááñì óeñ-íé Cøc øää øäî¥³Ÿ¨¨Æ¤´¤©½¦§−Ÿ¤¤´¤¡®



iriaxעדר - ak - wlaÎzweg zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:Cøca írä-Lôð øö÷zåäíéäìàa írä øaãéå ©¦§©¬¤«¤¨−̈©¨«¤©§©¥´¨À̈¥«Ÿ¦»
øaãna úeîì íéøönî eðúéìrä äîì äLîáe§¤¼¨¨³¤«¡¦ª̧Æ¦¦§©½¦¨−©¦§¨®
íçla äö÷ eðLôðå íéî ïéàå íçì ïéà ék¦´¥¬¤̧¤Æ§¥´©½¦§©§¥´½̈¨©¤−¤

:ì÷ìwäåíéLçpä úà íra ýåýé çlLéå ©§Ÿ¥«©§©©̧§Ÿ̈¹¨À̈¥µ©§¨¦´
áø-ír úîiå írä-úà eëMðéå íéôøOä©§¨¦½©§©§−¤¨¨®©¨¬¨©−̈

:ìàøNiîæeðàèç eøîàiå äLî-ìà írä àáiå ¦¦§¨¥«©¨ŸÁ¨¨̧¤¤¹©«Ÿ§´¨À̈
øñéå ýåýé-ìà ìltúä Cáå ýåýéá eðøaã-ék¦«¦©³§©«Ÿ̈Æ¨½̈¦§©¥Æ¤§Ÿ̈½§¨¥¬
:írä ãra äLî ìltúiå Lçpä-úà eðéìrî¥«¨¥−¤©¨¨®©¦§©¥¬¤−§©¬¨¨«

çíéNå óøN Eì äNr äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À£¥³§Æ¨½̈§¦¬
:éçå Búà äàøå CeLpä-ìk äéäå ñð-ìr BúàŸ−©¥®§¨¨Æ¨©¨½§¨¨¬Ÿ−¨¨«

èäéäå ñpä-ìr eäîNéå úLçð Lçð äLî Nriå©©³©¤Æ§©´§½¤©§¦¥−©©¥®§¨À̈
Lçð-ìà èéaäå Léà-úà Lçpä CLð-íà¦¨©³©¨¨Æ¤¦½§¦¦²¤§©¬

:éçå úLçpäé:úáàa eðçiå ìàøNé éða eòñiå ©§−¤¨¨«©¦§−§¥´¦§¨¥®©©«£−§Ÿ«Ÿ
àéøaãna íéøárä éira eðçiå úáàî eòñiå©¦§−¥«Ÿ®Ÿ©©«£º§¦¥´¨«£¨¦À©¦§¨Æ

:LîMä çøænî áàBî éðt-ìr øLàáéíMî £¤Æ©§¥´½̈¦¦§©−©¨«¤¦−̈
:ãøæ ìçða eðçiå eòñðâéeðçiå eòñð íMîøárî ¨¨®©©«£−§©¬©¨«¤¦¨»¨¼̈¼©©«£º¥¥³¤

ék éøîàä ìábî àöiä øaãna øLà ïBðøà©§Æ£¤´©¦§½̈©Ÿ¥−¦§ª´¨«¡Ÿ¦®¦³
:éøîàä ïéáe áàBî ïéa áàBî ìeáb ïBðøàãé-ìr ©§Æ§´½̈¥¬−̈¥¬¨«¡Ÿ¦«©

äôeña áäå-úà ýåýé úîçìî øôña øîàé ïk¥Æ¥«¨©½§¥−¤¦§£´Ÿ§Ÿ̈®¤¨¥´§½̈
:ïBðøà íéìçpä-úàååèäèð øLà íéìçpä ãLàå §¤©§¨¦−©§«§¤̧¤Æ©§¨¦½£¤¬¨−̈

ì:áàBî ìeáâì ïrLðå ør úáLæèäøàa íMîe §¤´¤¨®§¦§©−¦§¬¨«¦−̈§¥®¨
-úà óñà äLîì ýåýé øîà øLà øàaä àåä¦´©§¥À£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ§¤½¡ŸÆ¤

:íéî íäì äðzàå íräñæéìàøNé øéLé æà ¨½̈§¤§¨¬¨¤−¨«¦¨µ¨¦´¦§¨¥½
:dì-eðr øàá éìr úàfä äøéMä-úàçéøàa ¤©¦−̈©®Ÿ£¦¬§¥−¡¨«§¥º

÷÷çîa írä éáéãð äeøk íéøN äeøôç£¨´¨¨¦À¨¸¨Æ§¦¥´¨½̈¦§Ÿ¥−
:äðzî øaãnîe íúðrLîaèéìàéìçð äðznîe §¦§£Ÿ¨®¦¦§−̈©¨¨«¦©¨−̈©«£¦¥®

:úBîa ìàéìçpîeëäãNa øLà àébä úBîaîe ¦©«£¦¥−¨«¦¨À©©§Æ£¤Æ¦§¥´
:ïîéLéä éðt-ìr äô÷Lðå äbñtä Làø áàBîô ½̈−Ÿ©¦§¨®§¦§−̈¨©§¥¬©§¦«Ÿ

ã ycew zegiyn zecewp ã(75 'nr bi zegiy ihewl)

ÈÁÂ B˙B‡ ‰‡¯Â CeLp‰ Ïk ‰È‰Â(ח (כא, ¿»»»«»¿»»»»
את  ּומׁשעּבדין מעלה ּכלּפי מסּתּכלין יׂשראל ׁשהיּו ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ"ּבזמן

מתרּפאים" היּו . . ÌaÏ.(רש"י)לּבם ˙‡ ÔÈ„aÚLÓeהיינּו - ְְִִִַָָ¿«¿¿ƒ∆ƒ»ְַ

Ïk הּיצר הפיכת ּבּנפׁש, זֹו ואתהּפכא הרע. הּיצר ּכֹולל הּלב, »ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָ

ׁשהמית  עצמֹו, הּנחׁש ּבעֹולם: ּגם אתהּפכא ּפעלה לטֹוב, ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָָהרע

וחּיים. רפּואה הביא רב, ְְִִֵַַַָעם

éòéáøàë-Cìî ïçéñ-ìà íéëàìî ìàøNé çìLiå©¦§©³¦§¨¥Æ©§¨¦½¤¦¬Ÿ¤«¤
:øîàì éøîàäáëähð àì Eöøàá äøarà ¨«¡Ÿ¦−¥«Ÿ¤§§¨´§©§¤À³Ÿ¦¤Æ

Cìnä Cøãa øàá éî äzLð àì íøëáe äãNa§¨¤´§¤½¤¬Ÿ¦§¤−¥´§¥®§¤³¤©¤̧¤Æ
:Eìáb øárð-øLà ãr Cìðâëïçéñ ïúð-àìå ¥¥½©¬£¤©«£−Ÿ§ª¤«§«Ÿ¨©̧¦¬Ÿ

-ìk-úà ïçéñ óñàiå Bìáâa øár ìàøNé-úà¤¦§¨¥»£´Ÿ¦§ª¼©¤«¡¸Ÿ¦¹Ÿ¤¨
äöäé àáiå äøaãnä ìàøNé úàø÷ì àöiå Bnr©À©¥¥º¦§©³¦§¨¥Æ©¦§½̈¨©¨−Ÿ¨®§¨

:ìàøNéa íçliåãëáøç-éôì ìàøNé eäkiå ©¦−̈¤§¦§¨¥«©©¥¬¦§¨¥−§¦®̈¤
ïBnr éða-ãr ÷aé-ãr ïðøàî Böøà-úà Løéiå©¦©¸¤©§¹¥«©§ÀŸ©©ŸÆ©§¥´©½

:ïBnr éða ìeáb ær ékäëúà ìàøNé çwiå ¦´©½§−§¥¬©«©¦©Æ¦§¨¥½¥¬
éør-ìëa ìàøNé áLiå älàä íéørä-ìk̈¤«¨¦−¨¥®¤©¥³¤¦§¨¥Æ§¨¨¥´

:äéúða-ìëáe ïBaLça éøîàäåëøér ïBaLç ék ¨«¡Ÿ¦½§¤§−§¨§Ÿ¤«¨¦´¤§½¦À
Cìîa íçìð àeäå àåä éøîàä Cìî ïçéñ¦²Ÿ¤¬¤¨«¡Ÿ¦−¦®§´¦§©À§¤³¤
-ãr Bãiî Böøà-ìk-úà çwiå ïBLàøä áàBî¨Æ¨«¦½©¦©¯¤¨©§²¦¨−©

:ïðøàæëïBaLç eàa íéìLnä eøîàé ïk-ìr ©§«Ÿ©¥²«Ÿ§¬©«§¦−´Ÿ¤§®
:ïBçéñ øér ïðBkúå äðazçëäàöé Là-ék ¦¨¤¬§¦¥−¦¬¦«¦¥Æ¨«§¨´

áàBî ør äìëà ïçéñ úéøwî äáäì ïBaLçî¥«¤§½¤«¨−̈¦¦§©´¦®Ÿ¨«§¨Æ¨´½̈
:ïðøà úBîa éìraèëzãáà áàBî Eì-éBà ©«£¥−¨¬©§«Ÿ«§´½̈¨©−§¨

úéáMa åéúðáe íèéìt åéða ïúð LBîk-ír©§®¨©̧¨¨³§¥¦Æ§Ÿ¨´©§¦½
:ïBçéñ éøîà Cìîìì-ãr ïBaLç ãáà íøépå §¤¬¤¡Ÿ¦−¦«©¦¨²¨©¬¤§−©

:àáãéî-ãr øLà çôð-ãr íéMpå ïáécàìáLiå ¦®Ÿ©©¦´©½Ÿ©£¤−©¥«§¨«©¥̧¤Æ
:éøîàä õøàa ìàøNéáììbøì äLî çìLiå ¦§¨¥½§¤−¤¨«¡Ÿ¦«©¦§©³¤Æ§©¥´

äéúða eãkìiå øæré-úàáéúëùøééåéø÷LøBiå ¤©§¥½©¦§§−§Ÿ¤®¨©−¤
:íL-øLà éøîàä-úàâìCøc eìriå eðôiå ¤¨«¡Ÿ¦¬£¤¨«©¦§Æ©©«£½¤−¤

àeä íúàø÷ì ïLaä-Cìî âBò àöiå ïLaä©¨®̈©¥¥´Á¤«¤©¨¨̧¦§¨¹̈¯
ìëå:érøãà äîçìnì Bnr-ãì-ìà ýåýé øîàiå §¨©²©¦§¨−̈¤§¤«¦©¸Ÿ¤§Ÿ̈³¤

Búà ézúð Eãéá ék Búà àøéz-ìà äLî¤Æ©¦¨´Ÿ½¦´§¨«§º¨©¯¦Ÿ²
øLàk Bl úéNrå Böøà-úàå Bnr-ìk-úàå§¤¨©−§¤©§®§¨¦´¨½©«£¤´
:ïBaLça áLBé øLà éøîàä Cìî ïçéñì úéNr̈¦À¨§¦ŸÆ¤´¤¨«¡Ÿ¦½£¤¬¥−§¤§«

äìézìa-ãr Bnr-ìk-úàå åéða-úàå Búà ekiå©©¸Ÿ³§¤¨¨Æ§¤¨©½©¦§¦¬
:Böøà-úà eLøéiå ãéøN Bì-øéàLä¦§¦«−¨¦®©¦«§−¤©§«

áëàáàBî úBáøra eðçiå ìàøNé éða eòñiå©¦§−§¥´¦§¨¥®©©«£Æ§©§´½̈
ñññ :Bçøé ïcøéì øárî¥¥−¤§©§¥¬§¥«

.ïîéñ à"áãéîì ,íé÷åñô æ"ô



ערה iying - ak - wlaÎzweg zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

÷ìá úùøô
áëá÷ìa àøiåäNr-øLà-ìk úà øBtö-ïa ©©¬§¨−̈¤¦®¥²¨£¤¨¨¬

:éøîàì ìàøNéâãàî írä éðtî áàBî øâiå ¦§¨¥−¨«¡Ÿ¦«©¨̧¨¹̈¦§¥¬¨¨²§−Ÿ
:ìàøNé éða éðtî áàBî õ÷iå àeä-áø ék¦´©®©¨´̈½̈¦§¥−§¥¬¦§¨¥«

ãìäwä eëçìé äzr ïéãî éð÷æ-ìà áàBî øîàiå©¸Ÿ¤¹̈¤¦§¥´¦§À̈©º̈§©«£³©¨¨Æ
äãOä ÷øé úà øBMä Cçìk eðéúáéáñ-ìk-úà¤¨§¦´Ÿ¥½¦§´Ÿ©½¥−¤¤́©¨¤®
:àåää úra áàBîì Cìî øBtö-ïa ÷ìáe¨¨¯¤¦²¤¬¤§−̈¨¥¬©¦«

ääøBút øBòa-ïa írìa-ìà íéëàìî çìLiå©¦§©̧©§¨¦¹¤¦§¨´¤§ÀÂ§Â¨
øîàì Bì-àø÷ì Bnr-éða õøà øäpä-ìr øLà£¤¯©©¨¨²¤¬¤§¥«©−¦§Ÿ®¥ÀŸ
ïér-úà äqë äpä íéøönî àöé ír äpäÂ¦¥Â©´¨¨³¦¦§©¸¦Æ¦¥³¦¨Æ¤¥´

:éìnî áLé àeäå õøàäåàp-äëì äzrå ¨½̈¤§¬¥−¦ª¦«§©¨Á§¨¨̧
épnî àeä íeör-ék äfä írä-úà él-äøà̈«¨¦¹¤¨¨´©¤À¦«¨¬Æ¦¤½¦
ék õøàä-ïî epLøâàå Ba-äkð ìëeà éìeà©³©Æ©¤½©«£¨«§¤−¦¨¨®¤¦´
øàz øLàå Cøáî Cøáz-øLà úà ézrãé̈©À§¦¥³£¤§¨¥Æ§Ÿ̈½©«£¤¬¨−Ÿ

:øàeéæíéîñ÷e ïéãî éð÷æå áàBî éð÷æ eëìiå ¨«©¥̧§¹¦§¥³¨Æ§¦§¥´¦§½̈§¨¦−
:÷ìá éøác åéìà eøaãéå írìa-ìà eàáiå íãéa§¨¨®©¨¸ŸÆ¤¦§½̈©§©§¬¥−̈¦§¥¬¨¨«

çéúáLäå äìélä äô eðéì íäéìà øîàiå©´Ÿ¤£¥¤À¦³ŸÆ©©½§¨©«£¦«Ÿ¦³
eáLiå éìà ýåýé øaãé øLàk øác íëúà¤§¤Æ¨½̈©«£¤²§©¥¬§Ÿ̈−¥¨®©¥«§¬

:írìa-ír áàBî-éøNè-ìà íéäìà àáiå ¨¥«−̈¦¦§¨«©¨¬Ÿ¡Ÿ¦−¤
:Cnr älàä íéLðàä éî øîàiå írìaéøîàiå ¦§®̈©¾Ÿ¤¦²¨«£¨¦¬¨¥−¤¦¨«©¬Ÿ¤

áàBî Cìî øtö-ïa ÷ìa íéäìàä-ìà írìa¦§−̈¤¨«¡Ÿ¦®¨¨¯¤¦²Ÿ¤¬¤−̈
:éìà çìLàéñëéå íéøönî àöiä írä äpä ¨©¬¥¨«¦¥³¨¨Æ©Ÿ¥´¦¦§©½¦©§©−

éìeà Búà él-äá÷ äëì äzr õøàä ïér-úà¤¥´¨¨®¤©À̈§¨³¨«¨¦ÆŸ½©¬
:åézLøâå Ba íçläì ìëeàáéíéäìà øîàiå ©²§¦¨¬¤−§¥«©§¦«©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ

írä-úà øàú àì íänr Cìú àì írìa-ìà¤¦§½̈¬Ÿ¥¥−¦¨¤®³Ÿ¨ŸÆ¤¨½̈
:àeä Ceøá ék(ìåçá ë"ò) ¦¬¨−«
ã ycew zegiyn zecewp ã(275 'nr gk zegiy ihewl)

ÈpnÓ ‡e‰ ÌeˆÚ Èk(ו (כב, ƒ»ƒ∆ƒ

ׁשל  ׁשהעֹוצמה וידע ּגדֹול חכם היה ׁשּבלק הּׁשל"ה, ְְְֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָּכתב

הּמל (ּדוד מּמּנּו ּתצא ּומׁשיח, ּדוד ּבית מלכּות יׂשראל, ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבני

ּבּתֹורה  ׁשּפרׁשה מה לבאר יׁש זה לפי הּמֹואבּיה). מרּות ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָיצא

מֹורה  "ּבלק" ׁשּכן, ירקב". רׁשעים "וׁשם הפ "ּבלק", ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָנקראת

ׁשּתצא  ּכ מֹואב, מל הפיכת - העּלּוי ּבתכלית אתהּפכא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָעל

ּומׁשיח. ּדוד ּבית מלכּות ְִִִֵֶַַָָמּמּנּו

éùéîçâé÷ìá éøN-ìà øîàiå ø÷aa írìa í÷iå©¨³¨¦§¨Æ©½Ÿ¤©¸Ÿ¤Æ¤¨¥´¨½̈
Cìäì ézúì ýåýé ïàî ék íëöøà-ìà eëì§−¤©§§¤®¦µ¥¥´§Ÿ̈½§¦¦−©«£¬Ÿ

:íënrãé÷ìa-ìà eàáiå áàBî éøN eîe÷iå ¦¨¤«©¨¸Æ¨¥´½̈©¨−Ÿ¤¨¨®
:eðnr Cìä írìa ïàî eøîàiååèãBò óñiå ©Ÿ́§½¥¥¬¦§−̈£¬Ÿ¦¨«©¬Ÿ¤−

:älàî íéãaëðå íéaø íéøN çìL ÷ìä¨®§´Ÿ©¨¦½©¦¬§¦§¨¦−¥¥«¤
æè÷ìa øîà äk Bì eøîàiå írìa-ìà eàáiå©¨−Ÿ¤¦§¨®©Ÿ́§À³Ÿ¨©Æ¨¨´

:éìà Cìäî òðnú àð-ìà øBtö-ïaæéãaë-ék ¤¦½©¨¬¦¨©−¥«£¬Ÿ¥¨«¦«©¥³
äNrà éìà øîàz-øLà ìëå ãàî Eãaëà£©¤§Æ§½Ÿ§²Ÿ£¤Ÿ©¬¥©−¤«¡¤®

:äfä írä úà él-äá÷ àp-äëìeçéírìa ïriå §¨¨Æ¨«¨¦½¥−¨¨¬©¤«©©´©¦§À̈
àìî ÷ìá éì-ïzé-íà ÷ìá éãár-ìà øîàiå©¸Ÿ¤Æ¤©§¥´¨½̈¦¦¤¦¬¨¨²§¬Ÿ
ýåýé ét-úà øárì ìëeà àì áäæå óñk Búéá¥−¤´¤§¨®̈´Ÿ©À©«£ŸÆ¤¦̧§Ÿ̈´

:äìBãâ Bà äpè÷ úBNrì éäìàèéeáL äzrå ¡Ÿ½̈©«£¬§©−̈¬§¨«§©À̈§¸
ýåýé óñi-äî ärãàå äìélä ízà-íb äæá àð̈¬¨¤²©©¤−©¨®§¨§¥´§½̈©Ÿ¥¬§Ÿ̈−

ac:énr øëäìéì írìa-ìà | íéäìà àáiå ©¥¬¦¦«©¨¸Ÿ¡Ÿ¦¬¤¦§¨»©¼§¨¼
Cì íe÷ íéLðàä eàa Eì àø÷ì-íà Bì øîàiå©Ÿ́¤À¦¦§³Ÿ§Æ¨´¨«£¨¦½−¥´

éìà øaãà-øLà øácä-úà Càå ízàBúà E ¦®̈§©À¤©¨¨²£¤£©¥¬¥¤−Ÿ¬
:äNrúàëBðúà-úà Láçiå ø÷aa írìa í÷iå ©«£¤«©¨³¨¦§¨Æ©½Ÿ¤©©«£−¤£Ÿ®

:áàBî éøN-ír Cìiåáë-ék íéäìà óà-øçiå ©¥−¤¦¨¥¬¨«©¦«©©´¡Ÿ¦»¦«
Bì ïèNì Cøca ýåýé Càìî ávéúiå àeä CìBä¥´¼©¦§©¥º©§©¯§Ÿ̈²©¤−¤§¨¨´®

:Bnr åéørð éðLe Bðúà-ìr áëø àeäåâëàøzå §ÆŸ¥´©£Ÿ½§¥¬§¨−̈¦«©¥´¤
Baøçå Cøca ávð ýåýé Càìî-úà ïBúàä̈«¨Á¤©§©̧§Ÿ̈¹¦¨´©¤À¤§©§³
Cìzå Cøcä-ïî ïBúàä èzå Bãéa äôeìL§¨Æ§¨½©¥³¨«¨Æ¦©¤½¤©¥−¤

iå äãOaírìa C:Cøcä dúhäì ïBúàä-úà ©¨¤®©©³¦§¨Æ¤¨´¨½§©Ÿ−̈©¨«¤
ãëøãb íéîøkä ìBòLîa ýåýé Càìî ãîriå©©«£ŸÆ©§©´§Ÿ̈½§¦§−©§¨¦®¨¥¬

:äfî øãâå äfîäëCàìî-úà ïBúàä àøzå ¦¤−§¨¥¬¦¤«©¥̧¤¨«¨¹¤©§©´
írìa ìâø-úà õçìzå øéwä-ìà õçlzå ýåýé§Ÿ̈À©¦¨¥Æ¤©¦½©¦§©²¤¤¬¤¦§−̈

:dúkäì óñiå øéwä-ìàåëýåýé-Càìî óñBiå ¤©¦®©−Ÿ¤§©Ÿ¨«©¬¤©§©§Ÿ̈−
úBèðì Cøc-ïéà øLà øö íB÷îa ãîriå øBár£®©©«£ŸÆ§¨´½̈£¤²¥«¤¬¤¦§−

:ìåàîNe ïéîéæëýåýé Càìî-úà ïBúàä àøzå ¨¦¬§«Ÿ©¥³¤¨«¨Æ¤©§©´§Ÿ̈½
øzåiå írìa óà-øçiå írìa úçz õaC ©¦§©−©´©¦§®̈©¦«©©´¦§½̈©©¬

:ìwna ïBúàä-úàçëét-úà ýåýé çzôiå ¤¨«¨−©©¥«©¦§©¬§Ÿ̈−¤¦´
ék Eì éúéNr-äî írìáì øîàzå ïBúàä̈«¨®©³Ÿ¤§¦§¨Æ¤¨¦´¦§½¦´



iyyרעו - bk - wlaÎzweg zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

ìL äæ éðúékä:íéìâø Lèëírìa øîàiå ¦¦½̈¦¤−¨¬§¨¦«©³Ÿ¤¦§¨Æ
ék éãéa áøç-Lé eì éa zìlrúä ék ïBúàì̈«¨½¦¬¦§©©−§§¦®³¤¤̧¤Æ§¨¦½¦¬

ézâøä äzr:Cìírìa-ìà ïBúàä øîàzå ©−̈£©§¦«©¸Ÿ¤¨«¨¹¤¦§À̈
ðúà éëðà àBìäEãBrî éìr záëø-øLà E £Á¨«Ÿ¦̧£«Ÿ§¹£¤¨©´§¨¨©À¥«§Æ

Eì úBNrì ézðkñä ïkñää äfä íBiä-ãr©©´©¤½©«©§¥´¦§©½§¦©«£¬§−
:àì øîàiå äkàìírìá éðér-úà ýåýé ìâéå ®Ÿ©−Ÿ¤«Ÿ©§©´§Ÿ̈»¤¥¥´¦§¨¼

Baøçå Cøca ávð ýåýé Càìî-úà àøiå©©º§¤©§©³§Ÿ̈Æ¦¨´©¤½¤§©§¬
:åétàì eçzLiå ãwiå Bãéa äôìLáìøîàiå §ª−̈§¨®©¦¬Ÿ©¦§©−§©¨«©³Ÿ¤

ðúà-úà úékä äî-ìr ýåýé Càìî åéìàäæ E ¥¨Æ©§©´§Ÿ̈½©À̈¦¦̧¨Æ¤£´Ÿ§½¤−
èøé-ék ïèNì éúàöé éëðà äpä íéìâø LBìL̈´§¨¦®¦¥³¨«Ÿ¦Æ¨¨´¦§¨½̈¦«¨©¬

:écâðì Cøcäâìäæ éðôì èzå ïBúàä éðàøzå ©¤−¤§¤§¦«©¦§©̧¦Æ¨«¨½©¥´§¨©½¤−
ìLäzr ék éðtî äúèð éìeà íéìâø L ¨´§¨¦®©Æ¨«§¨´¦¨©½¦¬©¨²

:éúééçä dúBàå ézâøä äëúà-íbãìøîàiå ©«Ÿ§¨¬¨©−§¦§¨¬¤«¡¥«¦©¸Ÿ¤
ézrãé àì ék éúàèç ýåýé Càìî-ìà írìa¦§¹̈¤©§©³§Ÿ̈Æ¨½̈¦¦ µ´Ÿ¨©½§¦
òø-íà äzrå Cøca éúàø÷ì ávð äzà ék¦¬©¨²¦¨¬¦§¨¦−©¨®¤§©¨²¦©¬

éðéra:él äáeLà Eäìýåýé Càìî øîàiå §¥¤−¨¬¨¦«©ŸÁ¤Á©§©̧§Ÿ̈¹
øácä-úà ñôàå íéLðàä-ír Cì írìa-ìà¤¦§À̈¥µ¦¨´£¨¦½§¤À¤¤©¨¨²

éìà øaãà-øLàírìa Cìiå øaãú Búà E £¤£©¥¬¥¤−Ÿ´§©¥®©¥¬¤¦§−̈
:÷ìá éøN-íråìk ÷ìa òîLiåírìá àá é ¦¨¥¬¨¨«©¦§©¬¨−̈¦´¨´¦§¨®

ìeáb-ìr øLà áàBî øér-ìà Búàø÷ì àöiå©¥¥̧¦§¨¹¤¦´À̈£¤Æ©§´
:ìeábä äö÷a øLà ïðøàæì÷ìa øîàiå ©§½Ÿ£¤−¦§¥¬©§«©¸Ÿ¤¨¹̈

éìà ézçìL çìL àìä írìa-ìàCì-àø÷ì E ¤¦§À̈£ŸÁ¨¸Ÿ©¨©³§¦¥¤̧Æ¦§Ÿ½̈
:Eãak ìëeà àì íðîàä éìà zëìä-àì änì̈¬¨«Ÿ¨©−§¨¥¨®©«ª§½̈¬Ÿ©−©§¤«

çìéìà éúàá-äpä ÷ìa-ìà írìa øîàiåE ©¸Ÿ¤¦§¹̈¤¨À̈¦«¥¨̧¦Æ¥¤½
øLà øácä äîeàî øac ìëeà ìëéä äzr©¾̈£¨¬Ÿ©−©¥´§®¨©¨À̈£¤̧

:øaãà Búà éôa íéäìà íéNé̈¦¯¡Ÿ¦²§¦−Ÿ¬£©¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(gqx 'nr a ycw zexb`)

ÔB˙‡‰ Èt ˙‡ '‰ ÁzÙiÂ(כח (כב, «ƒ¿«∆ƒ»»

ּדהּנה  לֹומר, ויׁש זה. מֹופת היה ּתֹועלת לאיזֹו ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָוקׁשה,

ועלֿידּה האתֹון, ּבאמצעּות היתה ּבלעם ׁשּידיעת ּבּזהר ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹמבאר

ׁשעל  נס, ּבתֹו נס ּכאן והיה יׂשראל; על קללה להמׁשי ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָרצה

ּוביֹונת  מחׁשבּתֹו. ּבּטּול התחיל ּדוקא האתֹון עם הּוּכּוח ְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָידי

ּדקליּפה, ונּוקבא זעיר-אנּפין הם ואתֹונֹו ׁשּבלעם ּכתב, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאלם

זה, על זה ׁשּיקטרגּו ּכדי . . האתֹון ּפי ּפתיחת טעם ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָ"והּוא

לרׁשעים". ּפּזּור ְְִִָָּבסֹוד

éùùèì:úBöç úéø÷ eàáiå ÷ìa-ír írìa Cìiå©¥¬¤¦§−̈¦¨®̈©¨−Ÿ¦§©¬ª«
îírìáì çlLéå ïàöå ø÷a ÷ìa çaæiå©¦§©¬¨−̈¨¨´¨®Ÿ©§©©´§¦§½̈

:Bzà øLà íéøOìåàî÷ìa çwiå ø÷aá éäéå §©¨¦−£¤¬¦«©§¦´©½Ÿ¤©¦©³¨¨Æ
íMî àøiå ìra úBîa eäìriå írìa-úà¤¦§½̈©©«£¥−¨´¨®©©©¬§¦−̈

:írä äö÷âëà÷ìa-ìà írìa øîàiå §¥¬¨¨«©³Ÿ¤¦§¨Æ¤¨½̈
äæa éì ïëäå úçaæî äráL äæá éì-äða§¥¦¬¨¤−¦§¨´¦§§®Ÿ§¨¥¬¦Æ¨¤½

:íéìéà äráLå íéøô äráLá÷ìa Nriå ¦§¨¬¨¦−§¦§¨¬¥¦«©©´©¨½̈
ìéàå øt írìáe ÷ìa ìriå írìa øac øLàk©«£¤−¦¤´¦§¨®©©̧©¨¨¯¦§¨²¨¬¨©−¦

:çaænaâ-ìr ávéúä ÷ìáì írìa øîàiå ©¦§¥«©©¸Ÿ¤¦§¹̈§¨À̈¦§©¥»©
øáãe éúàø÷ì ýåýé äøwé éìeà äëìàå Eúìr«Ÿ¨¤¼¼§¥«§À̈©º¦¨¤³§Ÿ̈Æ¦§¨¦½§©¬

:éôL Cìiå Cì ézãbäå éðàøi-äîãøwiå ©©§¥−¦§¦©´§¦®̈©¥−¤¤«¦©¦¨¬
úráL-úà åéìà øîàiå írìa-ìà íéäìà¡Ÿ¦−¤¦§¨®©Ÿ́¤¥À̈¤¦§©³
:çaæna ìéàå øt ìràå ézëør úçaænä©¦§§ŸÆ¨©½§¦¨©²©¨¬¨©−¦©¦§¥«©

äáeL øîàiå írìá éôa øác ýåýé íNiå©¨¯¤§Ÿ̈²¨−̈§¦´¦§¨®©²Ÿ¤¬
:øaãú äëå ÷ìa-ìàåávð äpäå åéìà áLiå ¤¨−̈§¬Ÿ§©¥«©¨´¨¥½̈§¦¥¬¦−̈

:áàBî éøN-ìëå àeä Búìr-ìræBìLî àOiå ©«Ÿ¨®−§¨¨¥¬¨«©¦¨¬§¨−
áàBî-Cìî ÷ìá éðçðé íøà-ïî øîàiå-éøøäî ©Ÿ©®¦Â£Â̈©§¥̧¦¨¨³¤«¤¨Æ¥«©§¥

:ìàøNé äîræ äëìe á÷ré él-äøà äëì íã÷¤½¤§¨Æ¨«¨¦´©«£½Ÿ§−̈«Ÿ£¨¬¦§¨¥«
çíræ àì íòæà äîe ìà äa÷ àì áwà äî́̈¤½Ÿ¬Ÿ©−Ÿ¥®¨´¤§½Ÿ¬Ÿ¨©−

:ýåýéèúBòábîe epàøà íéøö Làøî-ék §Ÿ̈«¦«¥³Ÿª¦Æ¤§¤½¦§¨−
:áMçúé àì íéBbáe ïkLé ããáì ír-ïä epøeLà£¤®¤¨Æ§¨¨´¦§½Ÿ©¦−¬Ÿ¦§©¨«

éìàøNé òáø-úà øtñîe á÷ré øôr äðî éî¦³¨¨Æ£©´©«£½Ÿ¦§−̈¤´Ÿ©¦§¨¥®
:eäîk éúéøçà éäúe íéøLé úBî éLôð úîz̈³Ÿ©§¦Æ´§¨¦½§¦¬©«£¦¦−¨«Ÿ

àééáéà á÷ì éì úéNr äî írìa-ìà ÷ìa øîàiå©³Ÿ¤¨¨Æ¤¦§½̈¤¬¨¦−¨¦®¨³Ÿ«Ÿ§©Æ
ézç÷ì:Cøá zëøa äpäå Eáéàìä øîàiå ïriå §©§¦½§¦¥−¥©¬§¨¨¥«©©−©©Ÿ©®£ÀŸ

:øaãì øîLà Búà éôa ýåýé íéNé øLà úà¥Á£¤̧¨¦³§Ÿ̈Æ§¦½Ÿ¬¤§−Ÿ§©¥«
âéøçà íB÷î-ìà ézà àp-Eì ÷ìa åéìà øîàiå©¸Ÿ¤¥¹̈¨À̈§¨̧¦¦¹¤¨³©¥Æ

àì Blëå äàøú eäö÷ ñôà íMî epàøz øLà£¤´¦§¤´¦½̈¤µ¤¨¥´¦§¤½§ª−´Ÿ
:íMî éì-Bðá÷å äàøúãéíéôö äãN eäçwiå ¦§¤®§¨§¦−¦¨«©¦¨¥̧Æ§¥´Ÿ¦½

áL ïáiå äbñtä Làø-ìàøt ìriå úçaæî är ¤−Ÿ©¦§®̈©¦̧¤Æ¦§¨´¦§§½Ÿ©©²©¨¬
:çaæna ìéàååèäk ávéúä ÷ìa-ìà øîàiå ¨©−¦©¦§¥«©©¸Ÿ¤Æ¤¨½̈¦§©¥¬−Ÿ

:äk äøwà éëðàå Eúìr-ìræè-ìà ýåýé øwiå ©«Ÿ¨¤®§¨«Ÿ¦−¦¨¬¤«Ÿ©¦¨³§Ÿ̈Æ¤
äëå ÷ìa-ìà áeL øîàiå åéôa øác íNiå írìa¦§½̈©¨¬¤¨−̈§¦®©²Ÿ¤¬¤¨−̈§¬Ÿ



רעז iyy - bk - wlaÎzweg zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

ìL äæ éðúékä:íéìâø Lèëírìa øîàiå ¦¦½̈¦¤−¨¬§¨¦«©³Ÿ¤¦§¨Æ
ék éãéa áøç-Lé eì éa zìlrúä ék ïBúàì̈«¨½¦¬¦§©©−§§¦®³¤¤̧¤Æ§¨¦½¦¬

ézâøä äzr:Cìírìa-ìà ïBúàä øîàzå ©−̈£©§¦«©¸Ÿ¤¨«¨¹¤¦§À̈
ðúà éëðà àBìäEãBrî éìr záëø-øLà E £Á¨«Ÿ¦̧£«Ÿ§¹£¤¨©´§¨¨©À¥«§Æ

Eì úBNrì ézðkñä ïkñää äfä íBiä-ãr©©´©¤½©«©§¥´¦§©½§¦©«£¬§−
:àì øîàiå äkàìírìá éðér-úà ýåýé ìâéå ®Ÿ©−Ÿ¤«Ÿ©§©´§Ÿ̈»¤¥¥´¦§¨¼

Baøçå Cøca ávð ýåýé Càìî-úà àøiå©©º§¤©§©³§Ÿ̈Æ¦¨´©¤½¤§©§¬
:åétàì eçzLiå ãwiå Bãéa äôìLáìøîàiå §ª−̈§¨®©¦¬Ÿ©¦§©−§©¨«©³Ÿ¤

ðúà-úà úékä äî-ìr ýåýé Càìî åéìàäæ E ¥¨Æ©§©´§Ÿ̈½©À̈¦¦̧¨Æ¤£´Ÿ§½¤−
èøé-ék ïèNì éúàöé éëðà äpä íéìâø LBìL̈´§¨¦®¦¥³¨«Ÿ¦Æ¨¨´¦§¨½̈¦«¨©¬

:écâðì Cøcäâìäæ éðôì èzå ïBúàä éðàøzå ©¤−¤§¤§¦«©¦§©̧¦Æ¨«¨½©¥´§¨©½¤−
ìLäzr ék éðtî äúèð éìeà íéìâø L ¨´§¨¦®©Æ¨«§¨´¦¨©½¦¬©¨²

:éúééçä dúBàå ézâøä äëúà-íbãìøîàiå ©«Ÿ§¨¬¨©−§¦§¨¬¤«¡¥«¦©¸Ÿ¤
ézrãé àì ék éúàèç ýåýé Càìî-ìà írìa¦§¹̈¤©§©³§Ÿ̈Æ¨½̈¦¦ µ´Ÿ¨©½§¦
òø-íà äzrå Cøca éúàø÷ì ávð äzà ék¦¬©¨²¦¨¬¦§¨¦−©¨®¤§©¨²¦©¬

éðéra:él äáeLà Eäìýåýé Càìî øîàiå §¥¤−¨¬¨¦«©ŸÁ¤Á©§©̧§Ÿ̈¹
øácä-úà ñôàå íéLðàä-ír Cì írìa-ìà¤¦§À̈¥µ¦¨´£¨¦½§¤À¤¤©¨¨²

éìà øaãà-øLàírìa Cìiå øaãú Búà E £¤£©¥¬¥¤−Ÿ´§©¥®©¥¬¤¦§−̈
:÷ìá éøN-íråìk ÷ìa òîLiåírìá àá é ¦¨¥¬¨¨«©¦§©¬¨−̈¦´¨´¦§¨®

ìeáb-ìr øLà áàBî øér-ìà Búàø÷ì àöiå©¥¥̧¦§¨¹¤¦´À̈£¤Æ©§´
:ìeábä äö÷a øLà ïðøàæì÷ìa øîàiå ©§½Ÿ£¤−¦§¥¬©§«©¸Ÿ¤¨¹̈

éìà ézçìL çìL àìä írìa-ìàCì-àø÷ì E ¤¦§À̈£ŸÁ¨¸Ÿ©¨©³§¦¥¤̧Æ¦§Ÿ½̈
:Eãak ìëeà àì íðîàä éìà zëìä-àì änì̈¬¨«Ÿ¨©−§¨¥¨®©«ª§½̈¬Ÿ©−©§¤«

çìéìà éúàá-äpä ÷ìa-ìà írìa øîàiåE ©¸Ÿ¤¦§¹̈¤¨À̈¦«¥¨̧¦Æ¥¤½
øLà øácä äîeàî øac ìëeà ìëéä äzr©¾̈£¨¬Ÿ©−©¥´§®¨©¨À̈£¤̧

:øaãà Búà éôa íéäìà íéNé̈¦¯¡Ÿ¦²§¦−Ÿ¬£©¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(gqx 'nr a ycw zexb`)

ÔB˙‡‰ Èt ˙‡ '‰ ÁzÙiÂ(כח (כב, «ƒ¿«∆ƒ»»

ּדהּנה  לֹומר, ויׁש זה. מֹופת היה ּתֹועלת לאיזֹו ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָוקׁשה,

ועלֿידּה האתֹון, ּבאמצעּות היתה ּבלעם ׁשּידיעת ּבּזהר ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹמבאר

ׁשעל  נס, ּבתֹו נס ּכאן והיה יׂשראל; על קללה להמׁשי ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָרצה

ּוביֹונת  מחׁשבּתֹו. ּבּטּול התחיל ּדוקא האתֹון עם הּוּכּוח ְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָידי

ּדקליּפה, ונּוקבא זעיר-אנּפין הם ואתֹונֹו ׁשּבלעם ּכתב, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאלם

זה, על זה ׁשּיקטרגּו ּכדי . . האתֹון ּפי ּפתיחת טעם ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָ"והּוא

לרׁשעים". ּפּזּור ְְִִָָּבסֹוד

éùùèì:úBöç úéø÷ eàáiå ÷ìa-ír írìa Cìiå©¥¬¤¦§−̈¦¨®̈©¨−Ÿ¦§©¬ª«
îírìáì çlLéå ïàöå ø÷a ÷ìa çaæiå©¦§©¬¨−̈¨¨´¨®Ÿ©§©©´§¦§½̈

:Bzà øLà íéøOìåàî÷ìa çwiå ø÷aá éäéå §©¨¦−£¤¬¦«©§¦´©½Ÿ¤©¦©³¨¨Æ
íMî àøiå ìra úBîa eäìriå írìa-úà¤¦§½̈©©«£¥−¨´¨®©©©¬§¦−̈

:írä äö÷âëà÷ìa-ìà írìa øîàiå §¥¬¨¨«©³Ÿ¤¦§¨Æ¤¨½̈
äæa éì ïëäå úçaæî äráL äæá éì-äða§¥¦¬¨¤−¦§¨´¦§§®Ÿ§¨¥¬¦Æ¨¤½

:íéìéà äráLå íéøô äráLá÷ìa Nriå ¦§¨¬¨¦−§¦§¨¬¥¦«©©´©¨½̈
ìéàå øt írìáe ÷ìa ìriå írìa øac øLàk©«£¤−¦¤´¦§¨®©©̧©¨¨¯¦§¨²¨¬¨©−¦

:çaænaâ-ìr ávéúä ÷ìáì írìa øîàiå ©¦§¥«©©¸Ÿ¤¦§¹̈§¨À̈¦§©¥»©
øáãe éúàø÷ì ýåýé äøwé éìeà äëìàå Eúìr«Ÿ¨¤¼¼§¥«§À̈©º¦¨¤³§Ÿ̈Æ¦§¨¦½§©¬

:éôL Cìiå Cì ézãbäå éðàøi-äîãøwiå ©©§¥−¦§¦©´§¦®̈©¥−¤¤«¦©¦¨¬
úráL-úà åéìà øîàiå írìa-ìà íéäìà¡Ÿ¦−¤¦§¨®©Ÿ́¤¥À̈¤¦§©³
:çaæna ìéàå øt ìràå ézëør úçaænä©¦§§ŸÆ¨©½§¦¨©²©¨¬¨©−¦©¦§¥«©

äáeL øîàiå írìá éôa øác ýåýé íNiå©¨¯¤§Ÿ̈²¨−̈§¦´¦§¨®©²Ÿ¤¬
:øaãú äëå ÷ìa-ìàåávð äpäå åéìà áLiå ¤¨−̈§¬Ÿ§©¥«©¨´¨¥½̈§¦¥¬¦−̈

:áàBî éøN-ìëå àeä Búìr-ìræBìLî àOiå ©«Ÿ¨®−§¨¨¥¬¨«©¦¨¬§¨−
áàBî-Cìî ÷ìá éðçðé íøà-ïî øîàiå-éøøäî ©Ÿ©®¦Â£Â̈©§¥̧¦¨¨³¤«¤¨Æ¥«©§¥

:ìàøNé äîræ äëìe á÷ré él-äøà äëì íã÷¤½¤§¨Æ¨«¨¦´©«£½Ÿ§−̈«Ÿ£¨¬¦§¨¥«
çíræ àì íòæà äîe ìà äa÷ àì áwà äî́̈¤½Ÿ¬Ÿ©−Ÿ¥®¨´¤§½Ÿ¬Ÿ¨©−

:ýåýéèúBòábîe epàøà íéøö Làøî-ék §Ÿ̈«¦«¥³Ÿª¦Æ¤§¤½¦§¨−
:áMçúé àì íéBbáe ïkLé ããáì ír-ïä epøeLà£¤®¤¨Æ§¨¨´¦§½Ÿ©¦−¬Ÿ¦§©¨«

éìàøNé òáø-úà øtñîe á÷ré øôr äðî éî¦³¨¨Æ£©´©«£½Ÿ¦§−̈¤´Ÿ©¦§¨¥®
:eäîk éúéøçà éäúe íéøLé úBî éLôð úîz̈³Ÿ©§¦Æ´§¨¦½§¦¬©«£¦¦−¨«Ÿ

àééáéà á÷ì éì úéNr äî írìa-ìà ÷ìa øîàiå©³Ÿ¤¨¨Æ¤¦§½̈¤¬¨¦−¨¦®¨³Ÿ«Ÿ§©Æ
ézç÷ì:Cøá zëøa äpäå Eáéàìä øîàiå ïriå §©§¦½§¦¥−¥©¬§¨¨¥«©©−©©Ÿ©®£ÀŸ

:øaãì øîLà Búà éôa ýåýé íéNé øLà úà¥Á£¤̧¨¦³§Ÿ̈Æ§¦½Ÿ¬¤§−Ÿ§©¥«
âéøçà íB÷î-ìà ézà àp-Eì ÷ìa åéìà øîàiå©¸Ÿ¤¥¹̈¨À̈§¨̧¦¦¹¤¨³©¥Æ

àì Blëå äàøú eäö÷ ñôà íMî epàøz øLà£¤´¦§¤´¦½̈¤µ¤¨¥´¦§¤½§ª−´Ÿ
:íMî éì-Bðá÷å äàøúãéíéôö äãN eäçwiå ¦§¤®§¨§¦−¦¨«©¦¨¥̧Æ§¥´Ÿ¦½

áL ïáiå äbñtä Làø-ìàøt ìriå úçaæî är ¤−Ÿ©¦§®̈©¦̧¤Æ¦§¨´¦§§½Ÿ©©²©¨¬
:çaæna ìéàååèäk ávéúä ÷ìa-ìà øîàiå ¨©−¦©¦§¥«©©¸Ÿ¤Æ¤¨½̈¦§©¥¬−Ÿ

:äk äøwà éëðàå Eúìr-ìræè-ìà ýåýé øwiå ©«Ÿ¨¤®§¨«Ÿ¦−¦¨¬¤«Ÿ©¦¨³§Ÿ̈Æ¤
äëå ÷ìa-ìà áeL øîàiå åéôa øác íNiå írìa¦§½̈©¨¬¤¨−̈§¦®©²Ÿ¤¬¤¨−̈§¬Ÿ

iriay - ck - wlaÎzweg zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:øaãúæééøNå Búìò-ìr ávð Bpäå åéìà àáiå §©¥«©¨´Ÿ¥À̈§¦³¦¨Æ©´Ÿ¨½§¨¥¬
:ýåýé øac-äî ÷ìa Bì øîàiå Bzà áàBî−̈¦®©³Ÿ¤Æ¨½̈©¦¤−§Ÿ̈«

çéäðéæàä òîLe ÷ìa íe÷ øîàiå BìLî àOiå©¦¨¬§¨−©Ÿ©®³¨¨Æ«£½̈©«£¦¬¨
:øtö Bða éãrèéíãà-ïáe áfëéå ìà Léà àì ¨©−§¬¦«Ÿ´Ÿ¦¬¥Æ¦«©¥½¤¨−̈

àìå øaãå äNré àìå øîà àeää íçðúéå§¦§¤¨®©³¨©Æ§´Ÿ©«£¤½§¦¤−§¬Ÿ
:äpîé÷éë:äpáéLà àìå Cøáe ézç÷ì Cøá äpä §¦¤«¨¦¥¬¨¥−¨®̈§¦¥¥−§¬Ÿ£¦¤«¨

àëìàøNéa ìîr äàø-àìå á÷réa ïåà èéaä-àì«Ÿ¦¦¬¨̧¤Æ§©«£½Ÿ§«Ÿ¨¨¬¨−̈§¦§¨¥®
:Ba Cìî úreøúe Bnr åéäìà ýåýéáëìà §Ÿ̈³¡Ÿ¨Æ¦½§©¬¤−¤«¥−

:Bì íàø úôrBúk íéøönî íàéöBîâë-àì ék «¦¨´¦¦§®̈¦§«£¬Ÿ§¥−«¦³Ÿ
øîàé úrk ìàøNéa íñ÷-àìå á÷réa Lçð©̧©Æ§©«£½Ÿ§Ÿ¤−¤§¦§¨¥®¨¥À¥«¨¥³

:ìà ìrt-äî ìàøNéìe á÷réìãëàéáìk ír-ïä §©«£ŸÆ§¦§¨¥½©¨©−¥«¤¨Æ§¨¦´
å íe÷éóøè ìëàé-ãr ákLé àì àOðúé éøàë ¨½§©«£¦−¦§©®̈³Ÿ¦§©Æ©´Ÿ©¤½¤

:äzLé íéììç-íãåäëírìa-ìà ÷ìa øîàiå §©£¨¦−¦§¤«©³Ÿ¤¨¨Æ¤¦§½̈
:epëøáú àì Cøa-íb epáwú àì á÷-íbåëïriå ©−Ÿ´Ÿ¦¢¤®©¨¥−¬Ÿ§¨«£¤«©©´©
éìà ézøac àìä ÷ìa-ìà øîàiå írìaøîàì E ¦§½̈©−Ÿ¤¤¨¨®£ÀŸ¦©³§¦¥¤̧Æ¥½Ÿ

:äNrà Búà ýåýé øaãé-øLà ìk²Ÿ£¤§©¥¬§Ÿ̈−Ÿ¬¤«¡¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(128 'nr ` a"pyz zegiyd xtq)

Ìe˜È ‡È·Ïk ÌÚ Ô‰(כד (כג, ∆»¿»ƒ»
לחטף  . . מתּגּברים הן ׁשחרית מּׁשינתם עֹומדין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹ"ּכׁשהן

הּמצֹות" עלּֿדר(רש"י)את ׁשהּוא הּצחּות, ּבדר לֹומר יׁש . ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַ

ׁש"חטף" ּולהעיר, ואׁשּתי". חטף ואכל "חטף רז"ל ְְְֱֲֲֲֲִִֵֶֶַַַַָֹֹֹֹמאמר

מּׁשינתם", ל"עֹומדים ּגם ׁשּׁשּי 'כאּפן', הּוא ְְְִִִִֵֶַַַָָָָּבאידיׁש

ְְֶַ'אֹויפּגעכאּפט'.

éòéáùæëEçwà àp-äëì írìa-ìà ÷ìa øîàiå©³Ÿ¤¨¨Æ¤¦§½̈§¨¨Æ¤¨´£½
íéäìàä éðéra øLéé éìeà øçà íB÷î-ìà¤¨−©¥®©³¦©Æ§¥¥´¨«¡Ÿ¦½

:íMî éì Búa÷åçëLàø írìa-úà ÷ìa çwiå §©¬Ÿ¦−¦¨«©¦©¬¨−̈¤¦§®̈´Ÿ
:ïîéLéä éðt-ìr ó÷Lpä øBòtäèëírìa øîàiå ©§½©¦§−̈©§¥¬©§¦«Ÿ©³Ÿ¤¦§¨Æ

éì ïëäå úçaæî äráL äæá éì-äða ÷ìa-ìà¤¨½̈§¥¦¬¨¤−¦§¨´¦§§®Ÿ§¨¥¬¦Æ
:íìéà äráLå íéøô äráL äæaì÷ìa Nriå ¨¤½¦§¨¬¨¦−§¦§¨¬¥¦«©©©́¨½̈

:çaæna ìéàå øt ìriå írìa øîà øLàk©«£¤−¨©´¦§¨®©©²©¨¬¨©−¦©¦§¥«©
ãëàCøáì ýåýé éðéra áBè ék írìa àøiå©©´§¦§À̈¦´º§¥¥³§Ÿ̈Æ§¨¥´

úàø÷ì írôa-írôk Cìä-àìå ìàøNé-úà¤¦§¨¥½§«Ÿ¨©¬§©«©§©−©¦§©´
:åéðt øaãnä-ìà úLiå íéLçðáírìá àOiå §¨¦®©¨¬¤¤©¦§−̈¨¨«©¦¨̧¦§¹̈

ì ïëL ìàøNé-úà àøiå åéðér-úàéäzå åéèáL ¤¥À̈©©§Æ¤¦§¨¥½Ÿ¥−¦§¨®̈©§¦¬

:íéäìà çeø åéìrâíàð øîàiå BìLî àOiå ¨−̈¬©¡Ÿ¦«©¦¨¬§¨−©Ÿ©®§ª³
:ïérä íúL øábä íàðe øòá Bða írìaãíàð ¦§¨Æ§´§½Ÿ§ª¬©¤−¤§ª¬¨¨«¦§ª¾

éeìâe ìôð äæçé écL äæçî øLà ìà-éøîà rîLŸ¥−©¦§¥¥®£¤̧©«£¥³©©Æ¤«¡¤½Ÿ¥−§¬
:íéðéräéìäà eáh-äîéúðkLî á÷ré EE ¥¨«¦©¬Ÿ«Ÿ¨¤−©«£®Ÿ¦§§Ÿ¤−

:ìàøNéåíéìäàk øäð éìr úpâk eéhð íéìçðk ¦§¨¥«¦§¨¦´¦½̈§©−Ÿ£¥´¨¨®©«£¨¦Æ
:íéî-éìr íéæøàk ýåýé òèðæåéìcî íéî-ìfé ¨©´§Ÿ̈½©«£¨¦−£¥¨«¦¦©©̧¦Æ¦¨´§½̈

àOpúå Bkìî ââàî íøéå íéaø íéîa Bòøæå§©§−§©´¦©¦®§¨³Ÿ¥«£©Æ©§½§¦©¥−
:BúëìîçBì íàø úôrBúk íéøönî BàéöBî ìà ©§ª«¥µ«¦´¦¦§©½¦§«£¬Ÿ§¥−®

:õçîé åévçå íøâé íäéúîörå åéøö íéBb ìëàéŸ©º¦´¨À̈§©§«Ÿ¥¤²§¨¥−§¦¨¬¦§¨«
èéëøáî epîé÷é éî àéáìëe éøàk áëL òøkE ¨©¸¨©¯©«£¦²§¨¦−¦´§¦¤®§¨«£¤´

éøøàå Ceøá:øeøà Eéírìa-ìà ÷ìa óà-øçiå ¨½§«Ÿ£¤−¨«©¦«©©³¨¨Æ¤¦§½̈
á÷ì írìa-ìà ÷ìa øîàiå åétk-úà ÷tñiå©¦§−Ÿ¤©¨®©¸Ÿ¤¨¹̈¤¦§À̈¨³Ÿ

éúàø÷ éáéàìL äæ Cøá zëøa äpäå EL «Ÿ§©Æ§¨¦½§¦¥Æ¥©´§¨¨¥½¤−¨¬
:íéîrtàéézøîà EîB÷î-ìà Eì-çøa äzrå §¨¦«§©−̈§©§´¤§¤®¨©̧§¦Æ

:ãBákî ýåýé Erðî äpäå Eãaëà ãakáéøîàiå ©¥´£©¤§½§¦¥²§¨«£¬§Ÿ̈−¦¨«©¬Ÿ¤
éëàìî-ìà íb àìä ÷ìa-ìà írìa-øLà E ¦§−̈¤¨¨®£ÀŸ©¯¤©§¨¤²£¤

:øîàì ézøac éìà zçìLâé÷ìá éì-ïzé-íà ¨©¬§¨¥©−¦©¬§¦¥«Ÿ¦¦¤¦̧¨¹̈
ét-úà øárì ìëeà àì áäæå óñk Búéá àìî§´Ÿ¥»¤´¤§¨¨¼´Ÿ©À©«£ŸÆ¤¦´

Bà äáBè úBNrì ýåýéøaãé-øLà éalî ärø §Ÿ̈½©«£¬¨²¬¨−̈¦¦¦®£¤§©¥¬
:øaãà Búà ýåýéãéäëì énrì CìBä éððä äzrå §Ÿ̈−Ÿ¬£©¥«§©¾̈¦«§¦¬¥−§©¦®§¨Æ

úéøçàa Enrì äfä írä äNré øLà Eöréà¦¨´§½£¤̧©«£¤¹¨¨¬©¤²§©§−§©«£¦¬
:íéîiäåèBða írìa íàð øîàiå BìLî àOiå ©¨¦«©¦¨¬§¨−©Ÿ©®§ª³¦§¨Æ§´

:ïérä íúL øábä íàðe øòáæèrîL íàð §½Ÿ§ª¬©¤−¤§ª¬¨¨«¦§ªÀŸ¥̧©Æ
ìôð äæçé écL äæçî ïBéìr úrc rãéå ìà-éøîà¦§¥¥½§Ÿ¥−©©´©¤§®©«£¥³©©Æ¤«¡¤½Ÿ¥−

:íéðér éeìâeæéàìå epøeLà äzr àìå epàøà §¬¥¨«¦¤§¤̧Æ§´Ÿ©½̈£¤−§´Ÿ
ìàøNiî èáL í÷å á÷riî áëBk Cøc áBø÷̈®¨©¸¹̈¦©«£ÀŸ§¨¬¥̧¤Æ¦¦§¨¥½

:úL-éða-ìk ø÷ø÷å áàBî éúàt õçîeçéäéäå ¨©Æ©«£¥´½̈§©§©−¨§¥¥«§¨¨̧
ìàøNéå åéáéà øérN äLøé äéäå äLøé íBãà¡¹§¥À̈§¨¨¯§¥¨²¥¦−«Ÿ§®̈§¦§¨¥−

:ìéç äNòèé:øérî ãéøN ãéáàäå á÷riî cøéå ¬Ÿ¤¨«¦§¥−§§¦©«£®Ÿ§¤«¡¦¬¨¦−¥¦«
ëúéLàø øîàiå BìLî àOiå ÷ìîr-úà àøiå©©§Æ¤£¨¥½©¦¨¬§¨−©Ÿ©®¥¦³

:ãáà éãr Búéøçàå ÷ìîr íéBbàë-úà àøiå ¦Æ£¨¥½§©«£¦−£¥¬Ÿ¥«©©§Æ¤
íéNå EáLBî ïúéà øîàiå BìLî àOiå éðéwä©¥¦½©¦¨¬§¨−©Ÿ©®¥¨Æ«¨¤½§¦¬

p÷ òìqa:Eáëïé÷ øráì äéäé-íà ékäî-ãr ©¤−©¦¤«¦¬¦¦«§¤−§¨´¥«®̈¦©−̈
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להרגֹו) רצּו ׁשמעֹון ׁשבט (ּכי ּגּופֹו את רק לא סּכן ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹּפנחס

את ּגם ּובלבד BLÙאּלא חכמים"), ּברצֹון "ׁשּלא ּפעל (ּכי ֶֶַָ«¿ְְֲִִִִֶַַָָֹ

אדמּו"ר  על הּמסּפר מן להעיר ויׁש מּיׂשראל. ה' חמת ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֻׁשּתּוסר

חסידּות  'ּביכל' ונׂשרף ּבביתֹו ׂשרפה ּפרצה ׁשּפעם ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּזקן,

זה. ּבביכל עּין מיׁשהּו אם הרּבי ׁשאל הּׂשרפה אחר ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאחד.

ּבזה  'חרם עליו ּכתבּת הרי האמצעי: אדמּו"ר ּבנֹו, לֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהׁשיב

?. . חסידּות על מסירתֿנפׁש איפה הרּבי: ענה ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹּובּבא'!
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בירושלים".1הגמרא וסיים במקדש "פתח - מקשה

מכך ואולם במקדש". אחרנייתא תרתי "איכא ומתרצת

בירושלים שאירעו הנסים שני את כוללת בכלֿזאת שהמשנה

בביתֿ לאבותינו ש"נעשו הנסים עשרת רשימת בתוך

נחש הזיק ("לא אלה שני שגם לומר מוכרחים במקדש",

החלו המקום") לי צר לחבירו אדם אמר "ולא ועקרב",

ירושלים: לכל התפשטו ומשם בביתֿהמקדש

שתהיה - היתה הזיקו לא ועקרב שנחש לכך הסיבה

הנס היה צריך זו מסיבה קרבן. המקריב לאדם הנפש מנוחת

בזמן האדם שהה שם שכן ירושלים, רחבי בכל להתרחש

אכילתו. ובעת הקרבן הקרבת

המקום". לי צר לחבירו אדם אמר "שלא בנס גם זה כעין

שהרי בירושלים, לינה מחייבת הקרבן שהקרבת מכיון

בעזרה ללון שכל2איֿאפשר - מיוחד נס להתרחש היה צריך ,

דוחק בלא ללון יוכלו קורבנותיהם את שהקריבו מי

.3בירושלים

בין האלה, הנסים שני בפרטי הבדל היה זאת ובכל

לירושלים: ביתֿהמקדש

יתכן כי אף ועקרב", נחש הזיק ש"לא הנס היה בירושלים

היו לא כלל בביתֿהמקדש ואילו ועקרב"; "נחש שם שהיו

במשנתנו שנאמר ממה הוא קלֿוחומר שהלא ועקרב", "נחש

נרא של"ולא מציאותו אם ומה - המטבחים" בבית זבוב ה

ועקרב נחש של מציאותם ביתֿהמקדש, בקדושת פוגמת זבוב

עלֿאחתֿכמהֿוכמה!

שאלין המקום לי צר אדם אמר ש"לא השני בנס גם

אך לכולם, צר המקום היה שבפועל לומר יתכן - בירושלים"

בענינים עסוקים היותם מסיבת (וזאת מורגש, היה לא הדבר

"לא איש בפועל ולכן זהאמררוחניים) לעומת זאת. "

עצמו המקום יותר: עוד גדול היה הנס עצמו בביתֿהמקדש

רוחים". ומשתחוים צפופים "עומדים - מרווח היה אכן

(1914 עמ' ד, כרך תשמ"ג, התוועדויות' - ('תורתֿמנחם

דוקא, אלה חיים בעלי שני המציינת המשנה דברי בביאור

(עלֿפי לומר יש - הזיקו לא החיות שאר גם שלבטח אף

הענינים): פנימיות

ערכיֿהכנויים [כנרמז4בספר חם ארסו שהנחש כתוב

הכתוב ארסו5בלשון העקרב ואילו השרפים"] "הנחשים -

.6קר

של אופנים שני מייצגים והעקרב הנחש האדם בעבודת

לקדושה: התנגדות

העולם בעניני וההתלהבות החמימות היינו - שרף" "נחש

ההתלהבות את להפוך - תקנה יש לכך ואולם ותאוותיו.

אש. כרשפי ה' אהבת לקדושה,

זו הנהגה ה'. בעבודת קרירות ענינו - קר" ארסו "עקרב

להפך סימן היא הקרירות כי הנחש, משל יותר אף גרועה

החיים.

בגמרא שנאמר מה יובן זה העומד7עלֿפי אדם על

יפסיק; לא עקבו על כרוך "נחש שמונהֿעשרה, בתפילת

בתפילה עומד יהודי כאשר יפסיק". - עקבו על כרוך עקרב

את להפסיק לו אין העולם, לעניני חמימות בו אוחזת ולפתע

הוא יכול שבו, והחמימות החיות עם סוףֿסוף שכן תפילתו

קדושה. לעניני ההתלהבות את להפוך

קרירות, בו אוחזת ולפתע בתפילה הוא עומד כאשר אבל

לא שעדיין כלומר בלבד, ב"עקבו" נאחזת זו אם גם הנה

כי תפילתו. את להפסיק עליו - ולבו מוחו על השפיעה

אות מצבו זהו ואם החיים להפך סימן (כאמור) היא קרירות

עבו סדר שכל ולהתחילהוא לשנותו ועליו כדבעי אינו דתו

הבאה והתלהבות חיות מתוך עבודה אחר; עבודה סדר

דחיי. אילנא - התורה פנימיות מלימוד כתוצאה

היראה" "שלימות בירושלים, שהיה הנס אפוא לא8זהו -

לא וכלֿשכן עולם בעניני לחמימות נתינתֿמקום בה היה

לקרירות.

לקוטיֿשיחות חוקתֿבלק, פרשת - תשל"ו קודש (שיחות

(372 עמ' ב, כרך

א.1) כא, א).2)יומא כה, (יומא בעזרה" ישיבה ש"אין מהדין היא וחומר קל מהנס3)שהרי כתוצאה נפעל זה שנס לומר, ויש

רוחים". ומשתחוים צפופים "עומדים בביתֿהמקדש, נחש.4)שאירע ו.5)מערכת כא, חמה6)חוקת "אלמלא ב נח, ברכות ראה

וכו"'. כסיל ב.7)של ל, י.8)ברכות נו, רבה בראשית
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בירושלים".1הגמרא וסיים במקדש "פתח - מקשה

מכך ואולם במקדש". אחרנייתא תרתי "איכא ומתרצת

בירושלים שאירעו הנסים שני את כוללת בכלֿזאת שהמשנה

בביתֿ לאבותינו ש"נעשו הנסים עשרת רשימת בתוך

נחש הזיק ("לא אלה שני שגם לומר מוכרחים במקדש",

החלו המקום") לי צר לחבירו אדם אמר "ולא ועקרב",

ירושלים: לכל התפשטו ומשם בביתֿהמקדש

שתהיה - היתה הזיקו לא ועקרב שנחש לכך הסיבה

הנס היה צריך זו מסיבה קרבן. המקריב לאדם הנפש מנוחת

בזמן האדם שהה שם שכן ירושלים, רחבי בכל להתרחש

אכילתו. ובעת הקרבן הקרבת

המקום". לי צר לחבירו אדם אמר "שלא בנס גם זה כעין

שהרי בירושלים, לינה מחייבת הקרבן שהקרבת מכיון

בעזרה ללון שכל2איֿאפשר - מיוחד נס להתרחש היה צריך ,

דוחק בלא ללון יוכלו קורבנותיהם את שהקריבו מי

.3בירושלים

בין האלה, הנסים שני בפרטי הבדל היה זאת ובכל

לירושלים: ביתֿהמקדש

יתכן כי אף ועקרב", נחש הזיק ש"לא הנס היה בירושלים

היו לא כלל בביתֿהמקדש ואילו ועקרב"; "נחש שם שהיו

במשנתנו שנאמר ממה הוא קלֿוחומר שהלא ועקרב", "נחש

נרא של"ולא מציאותו אם ומה - המטבחים" בבית זבוב ה

ועקרב נחש של מציאותם ביתֿהמקדש, בקדושת פוגמת זבוב

עלֿאחתֿכמהֿוכמה!

שאלין המקום לי צר אדם אמר ש"לא השני בנס גם

אך לכולם, צר המקום היה שבפועל לומר יתכן - בירושלים"

בענינים עסוקים היותם מסיבת (וזאת מורגש, היה לא הדבר

"לא איש בפועל ולכן זהאמררוחניים) לעומת זאת. "

עצמו המקום יותר: עוד גדול היה הנס עצמו בביתֿהמקדש

רוחים". ומשתחוים צפופים "עומדים - מרווח היה אכן

(1914 עמ' ד, כרך תשמ"ג, התוועדויות' - ('תורתֿמנחם

דוקא, אלה חיים בעלי שני המציינת המשנה דברי בביאור

(עלֿפי לומר יש - הזיקו לא החיות שאר גם שלבטח אף

הענינים): פנימיות

ערכיֿהכנויים [כנרמז4בספר חם ארסו שהנחש כתוב

הכתוב ארסו5בלשון העקרב ואילו השרפים"] "הנחשים -

.6קר

של אופנים שני מייצגים והעקרב הנחש האדם בעבודת

לקדושה: התנגדות

העולם בעניני וההתלהבות החמימות היינו - שרף" "נחש

ההתלהבות את להפוך - תקנה יש לכך ואולם ותאוותיו.

אש. כרשפי ה' אהבת לקדושה,

זו הנהגה ה'. בעבודת קרירות ענינו - קר" ארסו "עקרב

להפך סימן היא הקרירות כי הנחש, משל יותר אף גרועה

החיים.

בגמרא שנאמר מה יובן זה העומד7עלֿפי אדם על

יפסיק; לא עקבו על כרוך "נחש שמונהֿעשרה, בתפילת

בתפילה עומד יהודי כאשר יפסיק". - עקבו על כרוך עקרב

את להפסיק לו אין העולם, לעניני חמימות בו אוחזת ולפתע

הוא יכול שבו, והחמימות החיות עם סוףֿסוף שכן תפילתו

קדושה. לעניני ההתלהבות את להפוך

קרירות, בו אוחזת ולפתע בתפילה הוא עומד כאשר אבל

לא שעדיין כלומר בלבד, ב"עקבו" נאחזת זו אם גם הנה

כי תפילתו. את להפסיק עליו - ולבו מוחו על השפיעה

אות מצבו זהו ואם החיים להפך סימן (כאמור) היא קרירות

עבו סדר שכל ולהתחילהוא לשנותו ועליו כדבעי אינו דתו

הבאה והתלהבות חיות מתוך עבודה אחר; עבודה סדר

דחיי. אילנא - התורה פנימיות מלימוד כתוצאה

היראה" "שלימות בירושלים, שהיה הנס אפוא לא8זהו -

לא וכלֿשכן עולם בעניני לחמימות נתינתֿמקום בה היה

לקרירות.

לקוטיֿשיחות חוקתֿבלק, פרשת - תשל"ו קודש (שיחות

(372 עמ' ב, כרך

א.1) כא, א).2)יומא כה, (יומא בעזרה" ישיבה ש"אין מהדין היא וחומר קל מהנס3)שהרי כתוצאה נפעל זה שנס לומר, ויש

רוחים". ומשתחוים צפופים "עומדים בביתֿהמקדש, נחש.4)שאירע ו.5)מערכת כא, חמה6)חוקת "אלמלא ב נח, ברכות ראה

וכו"'. כסיל ב.7)של ל, י.8)ברכות נו, רבה בראשית
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05:3705:4008:2708:2909:0909:1110:2210:2313:2013:2119:5119:5120:2120:2119:3120:33תל אביב )ק(

04:5705:0007:4007:4508:5508:5810:1710:1913:3813:3920:5920:5721:4321:4120:4022:00אוסטריה, וינה )ק(

07:3707:3609:1809:1909:5809:5810:4810:4812:5312:5517:1217:1417:4217:4416:5617:56אוסטרליה, מלבורן )ח(

05:0705:1007:5507:5909:0209:0410:2310:2413:4013:4120:5420:5321:3621:3420:3521:52אוקראינה, אודסה )ק(

04:3204:3507:1607:2108:3008:3209:5209:5413:1213:1320:3220:3121:1621:1420:1321:33אוקראינה, דונייצק )ק(

04:4104:4407:2407:2808:4008:4210:0210:0413:2313:2420:4520:4421:3021:2820:2621:47אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

04:5705:0107:2707:3509:0109:0410:2510:2713:5013:5121:2021:1822:0822:0521:0022:26אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

04:4904:5307:1507:2508:5308:5610:1710:1913:4213:4321:1321:1122:0221:5920:5422:20אוקראינה, קייב )ק(

05:3705:4108:2708:3009:3009:3210:5010:5214:0614:0721:1921:1721:5621:5521:0022:12איטליה, מילאנו )ק(

06:1406:1508:4308:4409:1409:1510:1610:1712:4812:4918:2118:2218:4518:4618:0418:55אקוואדור, קיטו )ח(

08:0108:0109:4909:5010:2710:2811:1911:1913:2713:2817:5417:5718:2318:2517:3818:37ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

09:1209:1110:4610:4611:2811:2812:1612:1714:1914:2018:2618:2918:5919:0218:1019:14ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

05:4205:4508:3408:3709:2409:2610:4110:4213:4713:4820:3720:3621:1221:1120:1921:25ארה״ב, בולטימור )ק(

05:2705:3008:1908:2209:1109:1310:2910:3013:3713:3820:3120:3021:0621:0520:1221:20ארה״ב, ברוקלין )ק(

05:2805:3108:2008:2209:1209:1410:2910:3113:3713:3820:3220:3121:0721:0620:1321:21ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

05:5806:0108:5008:5309:4509:4711:0311:0514:1414:1521:1321:1221:5021:4920:5422:04ארה״ב, דטרויט )ק(

06:2306:2609:1209:1409:5209:5411:0411:0614:0014:0120:2720:2720:5520:5520:0921:07ארה״ב, האוסטון )ק(

05:4405:4608:3408:3709:1809:1910:3210:3313:3113:3220:0720:0720:3820:3719:4920:50ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

06:3206:3409:1909:2109:5609:5811:0711:0813:5914:0020:1720:1720:4420:4419:5920:55ארה״ב, מיאמי )ק(

05:2105:2408:1308:1609:0609:0810:2410:2513:3313:3420:2920:2821:0521:0420:1021:19ארה״ב, ניו הייבן )ק(

05:5205:5508:4408:4709:3609:3810:5310:5514:0114:0220:5420:5321:3021:2920:3621:43ארה״ב, פיטסבורג )ק(

05:1805:2108:1008:1309:0409:0610:2210:2413:3213:3320:3020:2921:0621:0520:1121:20ארה״ב, שיקגו )ק(

07:0107:0209:1509:1509:4709:4810:4410:4513:0613:0718:1118:1218:3618:3717:5418:47בוליביה, לה-פס )ח(

05:2905:3307:4607:4709:3509:3811:0011:0214:2714:2822:0222:0022:5222:4921:4223:11בלגיה, אנטוורפן )ק(

05:3205:3607:4608:0209:3709:3911:0111:0314:2714:2822:0021:5822:4922:4721:4123:08בלגיה, בריסל )ק(

06:4906:4908:5408:5509:2809:2810:2310:2412:4012:4117:3617:3817:5717:5917:1918:09ברזיל, סאן פאולו )ח(

06:3606:3608:4108:4209:1509:1610:1110:1212:2812:2917:2017:2317:4717:4917:0417:59ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

04:4604:5007:0407:0508:5308:5510:1810:2013:4513:4621:2321:2122:1222:0921:0722:32בריטניה, לונדון )ק(

04:4304:4707:1207:1308:5508:5810:2210:2513:5513:5621:4221:3922:3822:3421:2523:00בריטניה, מנצ'סטר )ק(

04:4604:5107:1007:1108:5608:5910:2210:2413:5213:5321:3521:3322:2722:2321:1522:48גרמניה, ברלין )ק(

05:1805:2207:5007:5809:2109:2410:4510:4714:1014:1121:3921:3722:2722:2421:2022:45גרמניה, פרנקפורט )ק(

06:5606:5608:5708:5709:3109:3210:2610:2612:4112:4217:3317:3517:5317:5517:1718:05דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

06:0406:0608:4608:4809:2109:2210:2910:3013:1513:1619:2019:2019:4619:4619:0219:56הודו, מומבאי )ח(

06:0106:0308:4308:4509:1709:1910:2610:2713:1113:1219:1519:1519:4119:4118:5719:51הודו, פונה )ח(

04:4904:5307:3507:3908:4608:4810:0810:1013:2713:2820:4520:4321:2821:2620:2621:45הונגריה, בודפשט )ק(

04:3104:3407:2307:2508:1508:1709:3309:3412:4112:4219:3719:3620:1220:1119:1820:26טורקיה, איסטנבול )ח(

06:0506:0808:5708:5909:4509:4711:0111:0214:0514:0620:5220:5121:2521:2420:3321:38יוון, אתונה )ק(

05:1205:1607:5908:0309:0809:1010:2910:3113:4813:4921:0421:0221:4621:4420:4522:02מולדובה, קישינב )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת חוקת־בלק בכל העולם )בלק באה"ק( - בערים שונות בעולם



רפז

     

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

            
 

לוח זמנים לשבוע פרשת חוקת־בלק בכל העולם )בלק באה”ק( - בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
06:0006:0208:4308:4509:1809:1910:2610:2813:1213:1419:1819:1819:4419:4419:0019:55מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

08:1108:1009:3409:3410:2010:2011:0511:0613:0313:0416:5516:5817:3117:3416:3917:48ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

05:1105:1307:5808:0008:3708:3809:4809:5012:4212:4319:0319:0319:3219:3218:4519:43נפאל, קטמנדו )ח(

04:4804:5107:4007:4308:3108:3309:4809:4912:5512:5619:4719:4620:2220:2119:2620:35סין, בייג'ין )ח(

07:0207:0309:3209:3310:0310:0411:0611:0713:3813:4019:1419:1519:3819:3918:5719:48סינגפור, סינגפור )ח(

04:1704:2206:3906:4108:2608:2909:5209:5413:2113:2221:0120:5921:5421:5120:4222:15פולין, ורשא )ק(

06:2906:3008:4708:4809:1809:1910:1710:1812:4212:4317:5417:5618:1918:2017:3818:30פרו, לימה )ח(

05:5305:5708:4308:4609:4709:4911:0711:0914:2314:2421:3521:3322:1522:1421:1622:31צרפת, ליאון )ק(

05:5005:5308:3108:3609:5009:5211:1311:1414:3414:3522:0021:5822:4422:4121:4123:01צרפת, פריז )ק(

05:4805:4908:2008:2208:5208:5309:5609:5712:3112:3218:1218:1318:3618:3717:5418:46קולומביה, בוגוטה )ח(

05:3905:4208:3008:3309:2809:3010:4710:4913:5914:0021:0621:0521:4121:4020:4721:56קנדה, טורונטו )ק(

05:0805:1207:5808:0109:0109:0310:2110:2313:3713:3820:4820:4721:2821:2620:2921:43קנדה, מונטריאול )ק(

05:3405:3708:2508:2709:1009:1110:2410:2613:2513:2620:0320:0320:3520:3419:4520:47קפריסין, לרנקה )ק(

04:2104:2607:0007:0108:3808:4110:0710:0913:4313:4421:3821:3522:3922:3521:1823:05רוסיה, ליובאוויטש )ח(

03:4803:5306:3306:3408:0808:1109:3809:4013:1713:1721:2221:1922:2322:1821:0222:52רוסיה, מוסקבה )ח(

04:2804:3107:1407:1808:2408:2609:4509:4713:0413:0520:2120:2021:0421:0220:0221:20רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

05:3205:3508:1808:2209:2809:3110:5010:5214:0914:1021:3221:3022:1022:0821:1322:26שוויץ, ציריך )ק(

05:5405:5508:3308:3409:0609:0710:1210:1412:5412:5518:4918:5019:1419:1518:3219:25תאילנד, בנגקוק )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת חוקת־בלק בכל העולם )בלק באה"ק( - בערים שונות בעולם



תפלת הדרךרפח

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

לבייב
ניתן להשיג שיחות קודש ומאמרי דא"ח אלו

פקס: 9606108 3 )972(

P.O.B 373 Kfar Chabad 60840 Israel - ת.ד. 373 כפר חב"ד 60840 ישראל

E-mail: Israel@DvarMalchus.Org USA@DvarMalchus.Org

להרשמה ומנויים: 9601001 3 )972(

להורדת הקבצים:

Internet: www.DvarMalchus.Org

www.otzar770.com � www.lahak.org � www.Chasidut.TV

� � �

הערות ותיקונים ניתן לשלוח ל:

E-mail: office@chazak.co.il - www.chazak.co.il 
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מחנות היישומים 


	סדר הנחת תפילין
	מזמורי תהלים
	מפתח כללי
	מאמר - ד"ה וידבר ה' אל משה גו' ה'תשכ"ט
	ש"פ חוקת-בלק ה'תשכ"ט
	לקוטי שיחות - כרך יג
	פרשת חוקת
	פרשת בלק

	ילקוט לוי יצחק
	ילקוט גאולה ומשיח
	חומש יומי
	יום ראשון
	יום שני
	יום שלישי
	יום רביעי
	יום חמישי
	יום שישי
	שבת קודש

	תניא יומי
	יום ראשון
	יום שני
	יום שלישי
	יום רביעי
	יום חמישי
	יום שישי
	שבת קודש

	היום יום
	הלכה יומית לעיון ברמב"ם
	רמב"ם - שלושה פרקים ליום
	יום ראשון
	יום שני
	יום שלישי
	יום רביעי
	יום חמישי
	יום שישי
	שבת קודש

	רמב"ם - פרק אחד ליום
	יום ראשון
	יום שני
	יום שלישי
	יום רביעי
	יום חמישי
	יום שישי
	שבת קודש

	רמב"ם - ספר המצוות
	יום ראשון
	יום שני
	יום שלישי
	יום רביעי
	יום חמישי
	יום שישי
	שבת קודש

	נביאים
	כתובים
	משניות
	עין יעקב
	גמרא - מסכת שבת
	יום ראשון
	יום שני
	יום שלישי
	יום רביעי
	יום חמישי
	יום שישי
	שבת קודש

	מתורת רבותינו נשיאי חב"ד
	שולחן ערוך עם הערות וציונים
	שולחן ערוך לפי לוח "רב יומי"
	לקוטי תורה
	תורת חיים
	דרך מצותיך
	תורת שמואל - תרל"ב
	קונטרס העבודה
	ספר המאמרים - קונטרסים
	ספר השיחות - ה'תש"ב-תש"ג בלה"ק
	ספר הזכרונות - פרק כ"א

	חומש לקריאה בציבור
	ביאורים לפרקי אבות
	לוח זמנים
	תפילת הדרך

