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הוספה: כמפורט במפתח כללי עמוד ד'

(10 - 16 July 2022) י"א - י"ז תמוז תשפ"ב
שבוע פרשת בלק - בכל העולם



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

`"hily x"enc` w"k li`edy wxand gqep .d"a
laz iagxn lka 'iy y"p`l gelyl
d"kyz'd ,fenz b"iÎa"i z`xwl

הגאולה. חג ובברכת השנה בכל ולהמשיכן פעילות התוועדויות

שניאורסאהן  מנחם



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

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

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

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

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

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

áøräåéôáe ,eðéôa EúøBú éøác-úà 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

mildz

.àë÷
:ÁÈ‚˘Ó ‰"·˜‰ Í‡È‰Â ÔÂÈÏÚ‰ Ô„Ú Ô‚Ï ‰ÏÂÚ Ì˘ÓÂ ÔÂ˙Á˙‰ Ô„Ú Ô‚· ‰ÏÚÓ ˘È Í‡È‰

àïéàî íéøää-ìà éðéò àOà úBìònì øéL¦À©©«Å£¬¤¨´−¥©¤¤«¨¦®¹¥©À¦
:éøæò àáéá:õøàå íéîL äNò ýåýé íòî éøæò ¨¬Ÿ¤§¦«−¤§¦¥¦´§Ÿ̈®¹Ÿ¥À¨©¬¦¨¨«¤

â:EøîL íeðé-ìà Eìâø èBnì ïzé-ìàãäpä ©¦¥´©´©§¤®©¹̈À«Ÿ§¤«¦¥´
:ìàøNé øîBL ïLéé àìå íeðé-àìäEøîL ýåýé Ÿ−¨§´Ÿ¦¨®¹¥À¦§¨¥«§Ÿ̈¬«Ÿ§¤®

ðéîé ãé-ìò Elö ýåýé:Eå-àì LîMä íîBé §Ÿ̈¬¦¹§À©©¬§¦¤«À̈©¤¬¤Ÿ
:äìéla çøéå äkkéæòø-ìkî EøîLé ýåýé ©¹¤À¨§¨¥¬©©¨«§¨§Ÿ̈À¦§¨§¬¦¨®̈

:ELôð-úà øîLéçáe Eúàö-øîLé ýåýéEàB ¹¦§ÀŸ¤©§¤«§Ÿ̈À¦§¨¥«§¬¤®
:íìBò-ãòå äzòî¹¥«©À̈§©¨«

.áë÷
:ÌÈÏ˘Â¯È· Â˘Ú˘ ÌÈÒÈ‰Â ÌÈÏ˘Â¯È Á·˘Ó ¯¯Â˘Ó‰ ¯ÙÒÓ

àéì íéøîàa ézçîN ãåãì úBìònä øéL¦¬©©«£À§Å̈¦¬−¨©§¦§«Ÿ§¦´¦®
:Cìð ýåýé úéaáéøòLa eðéìâø eéä úBãîòC ¥−§Ÿ̈´¥¥«−«Ÿ§¨´©§¥®¹¦§¨©À¦

ìLeøé:íâdl-äøaçL øéòk äéeðaä íìLeøé §«¨¨«¦§«¨©¬¦©§¨®§¹¦À¤ª§¨¨¬
:åcçéãúeãò dé-éèáL íéèáL eìò íML ©§¨«¤¨̧¨¶§¨¦¿¦§¥−¨¥´

ì úBãäì ìàøNéì:ýåýé íLäeáLé | änL ék §¦§¨¥®§¹ŸÀ§¥´§Ÿ̈«¦³¨̧¨¨«§´

:ãåc úéáì úBàñk ètLîì úBàñëåeìàL ¦§´§¦§¨®¦¹§À§¥´¨¦«−©«£
éáäà eéìLé íìLeøé íBìL:CæCìéça íBìL-éäé §´§«¨¨®¦¦¹§À̈«Ÿ£¨«¦§¦¨¬§¥¥®

éúBðîøàa äåìL:Cç-äøaãà éòøå éçà ïòîì ©¹§À̈§©§§¨«¦−§©©©©´§¥®̈£©§¨
:Ca íBìL àpèeðéäìà ýåýé-úéa ïòîì −̈¨´¨«−§©©¥§Ÿ̈´¡Ÿ¥®

:Cì áBè äL÷áà£©§−̈´¨«

`"hily x"enc` w"k li`edy wxand gqep .d"a
laz iagxn lka 'iy y"p`l gelyl
d"kyz'd ,fenz b"iÎa"i z`xwl

הגאולה. חג ובברכת השנה בכל ולהמשיכן פעילות התוועדויות

שניאורסאהן  מנחם

אגרות קודש

 ב"ה,  כ' תמוז, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

בתו  של  לקשוה"ת  טוב  מזל  בברכת  עיקר  ראשון  וראשון  מכתביו...  קבלתי  ובעתם  בנועם 
יסודי התורה  על  עד  עדי  ולבנין  ומוצלחת  ויתן השי"ת שיהי' בשעה טובה  שי'  ב"ג  עם  מרת... תחי' 

והמצוה כפי שהם מוארים במאור תורת החסידות.

ובתורת החסידות  כ"כ בהדרכת תורת החסידות  מורגל  אינו  וכיון שכנראה ממכתבו החתן 
עצמה, הנה בודאי תומ"י - נגש הוא וכן בתו תחי' למלאות ולהשלים ענין זה אשר כמובן יסוד הוא 
מהנעשה  לי  יכתוב  ובטח  הויז,  פרייליכע  לעבעדיקע  ווארימע  א  צו  באמת,  מאושרים  לחיים  בחיים 
בזה, אף שכנראה מבין שורות מכתבו עדיין לא שם לבו להתעסק בזה כראוי בה בשעה שטרוד ביותר 
בהכנות הגשמיות של החתונה, ואולי דבר אחד מתורץ בחבירו, כי מפני העלם והסתר הגשמיות אינה 
נראה הרוחניות עד שגם שוכחים ע"ז. והגע בעצמך אם טרוד כ"כ בהוצאות החופה ואביזרייהו שאין 
זה אלא ענין של יום אחד ורוב ההוצאות הוא מפני הרצון לנשיאות חן בעיני אדם, הרי עד כמה צריך 

להיות טרוד בהכנות הרוחניות שזה נוגע להזוג הצעיר למשך כל חייהם והאריכות בזה אך למותר...

סוף זמן קידוש לבנה: יום רביעי בערב, י"ד תמוז



ד

דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי
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ÈÓ יׂשראל רבע את ּומסּפר יעקב עפר .1מנה ƒְְֲֲִִֵֶַַַָָָָֹֹ

להבין  לׁשני 2וצרי נחלק זה ּׁשּכתּוב מה ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָ

וענין  יעקב, עם ׁשּקׁשּור האחד ענין ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָֹענינים,

מּדּוע  להבין צרי ּגם יׂשראל. עם ׁשּקׁשּור ְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָהׁשני

ּבּכתּוב  הּפׁשּוט הּפירּוׁש הרי גֹו', ּומסּפר ְֱֲִֵֵֶַַַַָָָנאמר

יכֹול  ּומי יעקב", "עפר את למנֹות יכֹול מי ְֲֲִִִֶַַָָֹהּוא

מנה" "מי (ׁשהּתבֹות יׂשראל" "רבע את ְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹלמנֹות

ׁשּכּונת  והינּו, יׂשראל"), "רבע על ּגם ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָֹקאי

 ֿ הוהֿלּה ּכן ואם מסּפר, ׁשאין להדּגיׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָהּכתּוב

ורבע  יעקב עפר מנה "מי (ּבקיצּור) ְְְֲֲִִֵַַַַָָֹֹלמימר

יׂשראל". רבע את "ּומסּפר נאמר ולּמה ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹיׂשראל",

רּבה' ּב'מדרׁש ּׁשּכתּוב מה להבין צרי ְְְְִִִֶַַַַָָָָוגם

הּפסּוק  על ירדּתי,3ׁשירֿהּׁשירים אגֹוז ּגּנת אל ְֱִִִִִֶַַַַַָָ

אּתה  ,ּביד אגֹוזים מלא הּׂשק - זה אגֹוז ְְֱֱִֵֶַַַָָָָמה

והן  חרּדלים ּכּמה ׂשּומׂשמים ּכּמה לתֹוכֹו ְְְְִִֵֵַַַָָָֻנֹותן

ּביׂשראל, ונתוּספּו ּבאּו ּגרים ּכּמה ּכ ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָמחזיקין,

ּדלכאֹורה  יעקב, עפר מנה מי דּכתיב הּוא ְְְֲֲֲִִִִַַָָָָֹהדא

לפירּוׁש הּגרים, הֹוספת ענין ּׁשּי מה מּובן, ְְִִֵֵֵַַַַַָָָאינֹו

יעקב". עפר מנה "מי ֲֲִַַַָָָֹהּכתּוב

"יעקב"Ô·eÈÂב) ּבין החלּוק ּבאּור ּבהקּדים ¿»ְְֲִִֵֵַַַֹ

ּבעקב" אחזת "וידֹו מּלׁשֹון הּוא ׁש"ּיעקב" ּכּידּוע ,4ל"יׂשראל", ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ

ועם  אלקים עם "ׂשרית ׁשם על הּוא ו"יׂשראל" נמּוכה, מדרגה ׁשּזֹוהי ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹוהינּו

מדרג 5אנׁשים" ׁשּזֹוהי ׁשּבֹו, הּׁשם הּוא ׁש"ּיעקב" ּבּתֹורה מצינּו ולכן נעלית. ה ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

ׁשּמֹורה  הּׁשם הּוא "יׂשראל" מהּֿׁשאיןּֿכן הרגיל, ּדר על יׂשראל ּבני ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָנקראים

ּדכל  הׁשלמה הּקֹומה לכללּות ּבנֹוגע אמּורים ׁשהּדברים ּוכׁשם ׁשלמּות. ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָעל

הּנׁשמה  חלק ׁשּיׁשנֹו נׁשמה, ּבכל מּיׂשראל, אחד ּבכל ּגם הּוא ּכן יׂשראל, ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָּבני

הּנׁשמה  חלק ּגם ויׁשנֹו ׁשּבּנׁשמה, והרגל העקב ׁשּזהּו "יעקב", ּבׁשם ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשּנקרא
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בפסוק  Ó‰"הראשונות ÈÓ"ƒ»»

לספור  יכול מי ≈̃«‡Èשפירושן
"¯·Úמכוונות  ÏÚ Ìb««…«

˙ekL ,eÈ‰Â ,("Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«¿∆«»«
¯tÒÓ ÔÈ‡L LÈb„‰Ï ·e˙k‰«»¿«¿ƒ∆≈ƒ¿»
הם  כי ישראל" ו"רובע יעקב" ל"עפר

מאד, ‰ŒdÏŒ‰Âרבים Ôk Ì‡Â¿ƒ≈¬»≈
¯ÓÈÓÏ לומר – לפסוק – לו היה ¿≈«

¯ÙÚ ‰Ó ÈÓ" (¯eˆÈ˜a)¿ƒƒ»»¬«
‰nÏÂ ,"Ï‡¯NÈ Ú·¯Â ·˜ÚÈ«¬…¿…«ƒ¿»≈¿»»
Ú·¯ ˙‡ ¯tÒÓe" ¯Ó‡∆¡«ƒ¿»∆…«

,"Ï‡¯NÈ מדוע כפולה, והשאלה ƒ¿»≈
לכאורה  והרי "ומספר" המילה נאמרה

מילה  נאמרה ומדוע מיותרת, היא

"מספר" היא משמעותה שבפשטות

מספר? שאין הוא הפסוק שתוכן בעוד

CÈ¯ˆ Ì‚Â·e˙kM ‰Ó ÔÈ·‰Ï ¿«»ƒ¿»ƒ«∆»
ÌÈ¯ÈM‰Œ¯ÈL '‰a¯ L¯„Ó'a¿ƒ¿««»ƒ«ƒƒ

˜eÒt‰ ÏÚ3ÊB‚‡ ˙pb Ï‡ ««»∆ƒ«¡
˜O‰ - ‰Ê ÊB‚‡ ‰Ó ,Èz„¯È»«¿ƒ»¡∆««
Ô˙B ‰z‡ ,E„Èa ÌÈÊB‚‡ ‡ÏÓ»≈¡ƒ¿»¿«»≈
‰nk ÌÈÓNÓeN ‰nk BÎB˙Ï¿«»¿Àƒ«»
Ck ,ÔÈ˜ÈÊÁÓ Ô‰Â ÌÈÏc¯Á«¿»ƒ¿≈«¬ƒƒ»
eÙqÂ˙Â e‡a ÌÈ¯b ‰nk«»≈ƒ»¿ƒ¿«¿
·È˙k„ ‡e‰ ‡„‰ ,Ï‡¯NÈa זהו ¿ƒ¿»≈¬»ƒ¿ƒ

ÚÈ˜·,שכתוב  ¯ÙÚ ‰Ó ÈÓ עד ƒ»»¬««¬…
דברי  ‡BÈהמדרש,כאן ‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»≈

˙ÙÒB‰ ÔÈÚ CiM ‰Ó ,Ô·eÓ»««»ƒ¿«»«
ÌÈ¯b‰,ישראל Le¯ÈÙÏלעם «≈ƒ¿≈

."·˜ÚÈ ¯ÙÚ ‰Ó ÈÓ" ·e˙k‰«»ƒ»»¬««¬…

Ô·eÈÂ זה ·) בפסוק האמורים ולדיוקים לשאלות e‡a¯המענה ÌÈc˜‰a ¿»¿«¿ƒ≈
של  הפנימית Ï‡¯NÈ"Ï",ההבדל ‰eÏÁ˜המשמעות "·˜ÚÈ" ÔÈa «ƒ≈«¬…¿ƒ¿»≈

"·˜Úa ˙ÊÁ‡ B„ÈÂ" ÔBLlÓ ‡e‰ "·˜Úi"L Úe„ik4eÈ‰Â , «»«∆«¬…ƒ¿¿»…∆∆«¬≈¿«¿
‰ÎeÓ ‰‚¯„Ó È‰BfL וכך האדם, בגוף נמוך חלק הוא שהעקב כשם ∆ƒ«¿≈»¿»

נמוכה  לדרגה מתייחס "יעקב" השם

ישראל, ÏÚבעם ‡e‰ "Ï‡¯NÈ"Â¿ƒ¿»≈«
ÌÚÂ ÌÈ˜Ï‡ ÌÚ ˙È¯N" ÌL≈»ƒ»ƒ¡…ƒ¿ƒ

"ÌÈL‡5‰‚¯„Ó È‰BfL , ¬»ƒ∆ƒ«¿≈»
˙ÈÏÚ שררה לשון הוא "שרית" כי «¬≈

ומושל. שר כמו ≈«¿ÔÎÏÂוגדולה,
‡e‰ "·˜Úi"L ‰¯Bza eÈˆÓ»ƒ«»∆«¬…
Èa ÌÈ‡¯˜ BaL ÌM‰«≈∆ƒ¿»ƒ¿≈

ÏÈ‚¯‰ C¯c ÏÚ Ï‡¯NÈ כשהם ƒ¿»≈«∆∆»»ƒ
מיוחד, ולא רגיל ומצב »Œ‰Óבמעמד

‡e‰ "Ï‡¯NÈ" ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈ƒ¿»≈
˙eÓÏL ÏÚ ‰¯BnL ÌM‰«≈∆∆«¿≈

מיוחדת. וגדולה

ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c‰L ÌLÎe¿≈∆«¿»ƒ¬ƒ
‰ÓBw‰ ˙eÏÏÎÏ Ú‚Ba¿≈«ƒ¿»«»
,Ï‡¯NÈ Èa ÏÎc ‰ÓÏL‰«¿≈»¿»¿≈ƒ¿»≈
(הנקראת  כללית אחת כמציאות

היא  ששלמותו אדם כמו 'קומה',

חלק  רק ולא יחד קומתו כל בצירוף

Îaמאבריו) Ìb ‡e‰ Ôk„Á‡ Ï ≈«¿»∆»
Ï‡¯NiÓ כיחיד,בפרטÏÎa ƒƒ¿»≈¿»
‰ÓL יחיד בכל שגם יהודי, כל של ¿»»

היינו  "ישראל", ויש "יעקב" יש

‡¯˜pL ‰ÓLp‰ ˜ÏÁ BLiL∆∆¿≈∆«¿»»∆ƒ¿»
·˜Ú‰ e‰fL ,"·˜ÚÈ" ÌLa¿≈«¬…∆∆∆»≈

Ï‚¯‰Â,הנחות ÓLpaL‰,החלק ¿»∆∆∆«¿»»
הנחות  החלק הם והרגל שהעקב כשם

‰ÓLp‰בגוף, ˜ÏÁ Ìb BLÈÂ¿∆¿«≈∆«¿»»
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 ג ר  ..................................  יאה בציבורחומש לקר  ) לג

 רס  ..................  דשו ק-בתשת חלמהתורה  תאקרי  )לד

 א סר  ..........................  ופרק ביאורים לפרקי אבות   ) לה
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d"kyz'dו ,fenz a"i ,wla zyxt 'a mei

ראׁש" "לי אֹותּיֹות "יׂשראל", ּבׁשם ,6ׁשּנקרא ְְְִִִִֵֵֶָָֹ

ּבכל  חלּוק יׁש ּוכמֹוֿכן ׁשּבּנׁשמה. הראׁש ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשּזהּו

ּכמבאר  הּׁשּבת, לימי החֹול ימי ּבין ְְְִֵֵֵַַַַָָָָֹנׁשמה,

ּבפרׁשתנּו ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ּבפירּוׁש7ּבארּוּכה ְְְֲִֵֵֵַָָָָָ

עמל 8הּכתּוב  ראה ולא ּביעקב און הּביט לא ְְֲִִֶַַָָָָָָֹֹֹ

ימי  על קאי ּביעקב" און הּביט ׁש"ּלא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹּביׂשראל,

ׁשּכתּוב  ּכמֹו הּמלאכה, ענין יׁש ׁשּבהם 9החֹול, ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָ

מלאכֹות  ּבל"ט מלאכה, ּתעׂשה ימים ְְְִֵֵֶֶָָָָָׁשׁשת

עֹולם  העֹולם, ּבעניני ׁשעֹוסקים ּדחֹול, ְְְְְְְִִִֵֶָָָּדעּובדין

הימּנּו, למּטה ּתחּתֹון ׁשאין הּתחּתֹון ְְְֵֵֶֶֶַַַַַָהּזה

עקב  ּבׁשם ׁשּנקראת ּבמדרגה נמצאים ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָּובמילא

ּגּופא  ּובּנׁשמה הּנׁשמה, נמׁשכת ׁשּבֹו אּלא ְְְְִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָורגל,

ׁשּזהּו העקב, עד וחֹודר מּלמעלה, הּיּו"ד ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָנמׁש

עקב  (יּו"ד "יעקב" הּוא 10ענין הרי זה ּובכח ,( ְְֲֲִֵֵֶַַַָֹֹ

אמנם, ּדין. ּבעלמא ׁשליחּותֹו עניני ְְְְְְְִִֵֵֵַָָָָממּלא

אּלא  ויגיעה, עמל ׁשל ּבאֹופן היא זֹו ְֲִִִֶֶֶָָָָָעבֹודה

"לא  וזהּו און, ללא להיֹות צריכה ְְְְְִִֶֶֶַָָָָֹֹׁשהּמלאכה

ּבאֹופן  זה אין עדין (אבל ּביעקב" און ְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַָָֹהּביט

ּדימי  העבֹודה עלֿידי א עמל"). ראה ְֲִֵֵֶַַָָָָָָֹׁש"ּלא

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר הּׁשּבת, ליֹום ּבאים 11החֹול ְְֲִֵַַַַַַַָָ

יֹום  ׁשהּוא ּבׁשּבת, יאכל ׁשּבת ּבערב ׁשּטרח ְְִֶֶֶֶַַַַָָָֹמי

נתינ  ּבֹו אין ולכן ּבמלאכה, ואסּור ת מנּוחה, ְְְְְִִֵֵַָָָָָ

און), ּבֹו ׁשאין רק (לא עמל ׁשל לענין ְְִֵֶֶֶַָָָָָֹמקֹום

ׁשּביֹום  וכיון ּביׂשראל". עמל ראה "ולא ְְְְְְִֵֵֶֶָָָָָָֹוזהּו

אחר  ּבאֹופן ההנהגה להיֹות צריכה ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָהּׁשּבת

הּׁשּבת  ליֹום החֹול מימי הּמעבר לכן ְְְֲִֵֵֵַַַַַַָָָלגמרי,

ׁשּבת  ּבערב הּטבילה עלֿידי ענין 12הּוא ׁשהּוא , ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָ
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סהמ"צ 6) ואילך. ב מח, שלח לקו"ת כח. מז, ויחי להאריז"ל הליקוטים ספר כט. לב, וישלח להאריז"ל הפסוקים שער

הזהר. בשם - ב טו, ואילך.7)להצ"צ ג שם, ב. עב, כא.8)בלק כג, ב.9)פרשתנו לה, (שער 10)ויקהל כג שער פרדס

ובכ"מ. א. כא, ויצא תו"א פ"ב. האצילות) סדר (שער ג שער חיים עץ בערכו. הכינויים) א.11)ערכי ג, פע"ח 12)ע"ז ראה

א'ס). ע' (שם הנ"ל מנה מי בסד"ה הובא פ"ג. השבת שער

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
"L‡¯ ÈÏ" ˙Bi˙B‡ ,"Ï‡¯NÈ" ÌLa ‡¯˜pL6L‡¯‰ e‰fL , ∆ƒ¿»¿≈ƒ¿»≈ƒƒ…∆∆»…

והנעלה העליון והנעלה ÓLpaL‰החלק העליון החלק הוא שהראש כשם ∆«¿»»
בגוף.

ÔÎŒBÓÎe'יעקב' בין בפרט אחד ובכל בכלל ישראל בעם הבדל שיש כשם ¿≈
כך eÏÁ˜ו'ישראל', LÈ מעין הבדל ≈ƒ

ÓL‰זה  ÏÎa,פרטיתÈÓÈ ÔÈa ¿»¿»»≈¿≈
ÏBÁ‰ במצב נמצאת הנשמה שבהם «

יחסית ‰aM˙נחות ÈÓÈÏ שבהם ƒ≈««»
נעלה, במצב נמצאת «…¿»Ók·‡¯הנשמה

'‰¯Bz ÈËewÏ'a ‰ke¯‡a«¬»¿ƒ≈»
הזקן פרשת e˙L¯Ùa7לאדמו"ר ¿»»»≈

‰e˙k·בלק Le¯ÈÙa8 האמור ¿≈«»
בלעם ‰ËÈaבנבואת ‡Ï ֿ הקדוש …ƒƒ

¯‡‰ברוךֿהוא ‡ÏÂ ·˜ÚÈa ÔÂ‡»∆¿«¬…¿…»»
ËÈa‰ ‡l"L ,Ï‡¯NÈa ÏÓÚ»»¿ƒ¿»≈∆…ƒƒ

"·˜ÚÈa ÔÂ‡È‡˜מכווןÈÓÈ ÏÚ »∆¿«¬…»≈«¿≈
ÔÈÚ LÈ Ì‰aL ,ÏBÁ‰«∆»∆≈ƒ¿«

‰Î‡Ïn‰ העולם בענייני והעיסוק «¿»»
הגשמי, e˙kL·הזה BÓk9˙LL ¿∆»≈∆

Ë"Ïa ,‰Î‡ÏÓ ‰NÚz ÌÈÓÈ»ƒ≈»∆¿»»¿
˙BÎ‡ÏÓ מהם במשנה, המנויות ¿»

השבת, ביום לשבות ÔÈ„·eÚc¿¿ƒצריך
,ÏBÁc חול מעשי של מלאכות ¿

,ÌÏBÚ‰ ÈÈÚa ÌÈ˜ÒBÚL∆¿ƒ¿ƒ¿¿≈»»
ÔBzÁz‰ ‰f‰ ÌÏBÚ העולם שהוא »«∆««¿

העולמות  כל מבין ביותר התחתון

ÔÈ‡Lעולם‰hÓÏ ÔBzÁz ∆≈«¿¿«»
‡ÏÈÓ·e ,epÓÈ‰ עוסקים כאשר ≈∆¿≈»

ביותר  והנחות התחתון העולם בענייני

‰‚¯„Óa ÌÈ‡ˆÓ נחותה ƒ¿»ƒ¿«¿≈»
Ï‚¯Â ·˜Ú ÌLa ˙‡¯˜pL∆ƒ¿≈¿≈»≈¿∆∆

"יעקב", BaLבחינת ‡l‡ גוף בתוך ∆»∆
הגשמי  הזה בעולם הנמצא גשמי

‰ÓLp‰ ˙ÎLÓ האלוקית ƒ¿∆∆«¿»»
Ùeb‡הרוחנית, ‰ÓLp·e עצמה «¿»»»
CLÓ ומתגלה ‰ei"„ויורד ƒ¿»«

העליונה  הרוחנית האלוקות

·˜Ú‰ „Ú ¯„BÁÂ ,‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿≈«∆»≈
הנשמה, באור חדור נעשה הוא שאף בגוף ביותר הנחות ÔÈÚהחלק e‰fL∆∆ƒ¿«

·˜Ú „"eÈ) "·˜ÚÈ"10 עקב והגוף, יו"ד, הנשמה, בין ÁÎ·eהחיבור ,( «¬…»≈¿…«

‰Êביהודי מאירה ‰e‡שהנשמה È¯‰ מישראל ואחד אחד lÓÓ‡כל ∆¬≈¿«≈
B˙eÁÈÏL ÈÈÚ בגוף ונתלבשה ירדה היא שבשבילו נשמתו של התפקיד ƒ¿¿≈¿ƒ

ÔÈcגשמי ‡ÓÏÚa.הזה בעולם ¿»¿»≈
Ê ‰„B·Ú ,ÌÓ‡B נשמתו שאור ידי על הזה בעולם ה' את עובד שהאדם »¿»¬»

מציאותו בכל ויחדור בגופו È‰ƒ‡יאיר
‡l‡ ,‰ÚÈ‚ÈÂ ÏÓÚ ÏL ÔÙB‡a¿∆∆»»ƒƒ»∆»
˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰Î‡Ïn‰L∆«¿»»¿ƒ»ƒ¿

ÔÂ‡ ‡ÏÏ,ועוון "Ï‡עוול e‰ÊÂ ¿…»∆¿∆…
"·˜ÚÈa ÔÂ‡ ËÈa‰ היינו ƒƒ»∆¿«¬…

ועושה  שליחותו את ממלא ש"יעקב"

"און" ללא מלאכתו ÔÈ„Úאת Ï·‡)¬»¬«ƒ
‰‡¯ ‡l"L ÔÙB‡a ‰Ê ÔÈ‡≈∆¿∆∆…»»

"ÏÓÚ חייבת הזו העבודה ואדרבה, »»
גדולה  ויגיעה È„ÈŒÏÚעמל C‡ .(««¿≈

ÏBÁ‰ ÈÓÈc ‰„B·Ú‰ שכרוכה »¬»ƒ≈«
ויגיעה  ‰aM˙,בעמל ÌBÈÏ ÌÈ‡a»ƒ¿««»

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók11ÈÓ ¿«¬««≈«ƒ
ÏÎ‡È ˙aL ·¯Úa Á¯hL∆»«¿∆∆«»…«

˙aLa בעבודה שגם מובן ומזה ¿«»
החול  בימי העבודה הנפשית, הרוחנית

השבת, ביום ה' לעבודת הכנה היא

‰ÁeÓ ÌBÈ ‡e‰L מהעיסוקים ∆¿»
הזה, העולם «¿eÒ‡Â¯בענייני

‰Î‡ÏÓa להמנע יש שבשבת כאמור ƒ¿»»
המלאכות, ל"ט מכל ≈«¿ÔÎÏÂולשבות

Ba ÔÈ‡השבת ÌB˜Óביום ˙È˙ ≈¿ƒ«»
ÔÈ‡L ˜¯ ‡Ï) ÏÓÚ ÏL ÔÈÚÏ¿ƒ¿»∆»»…«∆≈

ÔÂ‡ Ba בו אין אלא ועוון חטא שהוא »∆
ויגיעה  עמל "ÏÂ‡אפילו e‰ÊÂ ,(¿∆¿…

"Ï‡¯NÈa ÏÓÚ ונמצא ¯‡‰ »»»»¿ƒ¿»≈
מעין  חלוקה יש זה בפסוק שגם

בחינת  החול, בימי ה' עבודת האמור,

ביעקב") און הביט ("לא "יעקב"

ישראל  בחינת השבת, ביום ה' ועבודת

בישראל"). עמל ראה ("לא

‰ÎÈ¯ˆ ˙aM‰ ÌBÈaL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆¿««»¿ƒ»
¯Á‡ ÔÙB‡a ‰‚‰‰‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿««¿»»¿∆«≈

È¯Ó‚Ï,החול בימות ההנהגה מאשר ¿«¿≈
‰ÏÈ·h‰ È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ˙aM‰ ÌBÈÏ ÏBÁ‰ ÈÓÈÓ ¯·Ún‰ ÔÎÏ»≈««¬»ƒ≈«¿««»«¿≈«¿ƒ»

טהרה  aL˙במקווה ·¯Úa12‡e‰L הטבילה, של הפנימי ÔÈÚהתוכן ¿∆∆«»∆ƒ¿«
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ז awri xtr dpn in

הּבטל  אֹותּיֹות (טבלה הינּו,13הּבטּול ,( ְְִִִִַַַָֻ

החֹול, ּבימי ׁשהּוא ּכפי האדם צּיּור ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשּמתּבּטל

והינּו, הּׁשּבת. ליֹום הּמתאים חדׁש צּיּור ְְְְְֲִִֶַַַַַַָָָונעׂשה

ּבאֹופן  הּוא ּכּולֹו ּבעֹולם הּׁשּבת ׁשענין ְְְִִֵֶֶַַַָָָּדכׁשם

צבאם" וכל והארץ הּׁשמים ּדפירּוׁש14ּד"ויכלּו , ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָֻ

ׁשּמבאר  (ּכפי ּכּליֹון מּלׁשֹון ּגם הּוא ְְְְִִִֵֶַַָָֻ"ויכלּו"

הּתֹורה' ּב'אֹור ּבארּוּכה צדק' הינּו,15ה'צמח ,( ְְֲֶֶֶַַַַַָָ

ּבימי  ׁשהם ּכפי  העֹולמֹות ּדצּיּור  הּכּליֹון ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּנעׂשה

הּׁשּבת, יֹום ּבמדרגת  העֹולמֹות ונעׂשים ְְְֲִֵַַַַַַָָָהחֹול,

ׁשעלֿידי  מּיׂשראל, אחד ּבכל ּגם הּוא ּכן ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהּנה

הענין  את ּפֹועל הּוא הרי החֹול ּבימֹות ְֲֲִִֵֵֶַָָָעבֹודתֹו

והארץ" הּׁשמים העֹולם 16ּד"ויכלּו ׁשּיבא , ְְְִֶֶַַַָָָָָָֹֻ

ׁשל  ּבאֹופן הּוא ׁשאז הּׁשּבת, ּדיֹום ּומּצב ְְְֲֶֶֶַַַַָָָָלמעמד

חסר" העֹולם ׁש"היה ּבאֹופן (ולא ).17ׁשלמּות ְְְֵֵֶֶָָָָָֹ

הקּדמת  להיֹות צרי זה ׁשּבׁשביל לעיל ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָוכּנזּכר

הּבטּול. ְִִַַענין

ּבענין Ô·eÈÂג) ׁשּמצינּו מּמה יֹותר, ּבפרטּיּות ¿»ְְְִִִִִֵֶַַָָ

ׁשּבֹו ּד'גןֿעדן', הענין ׁשּזהּו ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָהּׂשכר,

הּׁשכינה  מּזיו ונהנין יֹוׁשבין ׁשּזהּו18צּדיקים , ְְְֱִִִִִִִֶֶֶַַָ

לענין  ּבנֹוגע ּגם יּובן ּומּזה העבֹודה, ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָׂשכר

ׁשענ  ׁשּכׁשם ּובהקּדים, צריהעבֹודה. העבֹודה ין ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָ

"מאד ּד"בכל ּבאֹופן ׁשּׁשלמּות 19להיֹות והינּו, , ְְְְְְְִִֵֶֶֶַָֹ

ּבאֹופן  הגּבלה, ללא ּבהיֹותּה היא ְְְְֲִִֶַָָָָָֹהעבֹודה

ּבּקדׁש" ּגם 20ּד"מעלין ּכמֹוֿכן הּנה סֹוף, אין עד ְְֲִִֵֵֵֶַַַַֹ

אין  עד עלּיֹות ׁשל ּבאֹופן הּוא ּד'גןֿעדן' ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָהּׂשכר

ּׁשּכתּוב  מה ׁשּזהּו יֹום 21קץ, ּבכל ּוקדֹוׁשים ְְִֵֶֶֶַָָ

ּדקאי  סלה, הּנׁשמֹות 22יהללּו עלּית על ְְְְֲִֵֶַַַַָָָ

ההלּול  עלֿידי ּבגןֿעדן קדֹוׁשים) ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָ(ׁשּנקראֹות

היא  ׁשעלֿידּה הּׁשירה ענין ׁשהּוא ,(יהללּו)ְְְִִִֶֶַַַַָָָ

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

סע"ד.13) קנט, דא"ח עם א.14)סידור ב, ואילך.15)בראשית ב מב, בשו"ע 16)בראשית הובא ע"ב. ריש קיט, שבת ראה

רסח. ר"ס או"ח חצבה).17)אדה"ז (ד"ה א לח, סנהדרין תוס' ויכל). (ד"ה א ט, מגילה פירש"י ב. ב, בראשית פירש"י ראה

א.18) יז, ברכות ה.19)ראה ו, וש"נ.20)ואתחנן א. כח, העמידה.21)ברכות ובכ"מ.22)תפילת ב. מא, בהר לקו"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÏËa‰ ˙Bi˙B‡ ‰Ï·Ë) ÏeËa‰13(,האדם של המציאות גדרי של «ƒ¿ƒ»ƒ«ƒÀ

¯eiˆ Ïha˙nL ,eÈ‰ מציאות של הגדרים היינו והתבנית, הדגם «¿∆ƒ¿«≈ƒ
L„Á ¯eiˆ ‰NÚÂ ,ÏBÁ‰ ÈÓÈa ‡e‰L ÈÙk Ì„‡‰ הופך האדם »»»¿ƒ∆ƒ≈«¿«¬∆ƒ»»

חדשה  ÔÈÚLלמציאות ÌLÎc ,eÈ‰Â .˙aM‰ ÌBÈÏ ÌÈ‡˙n‰««¿ƒ¿««»¿«¿ƒ¿≈∆ƒ¿«
BÏek ÌÏBÚa ˙aM‰ בכללות ««»»»

eÏÎÈÂ"cהבריאה  ÔÙB‡a ‡e‰¿∆¿«¿À
ÏÎÂ ı¯‡‰Â ÌÈÓM‰«»«ƒ¿»»∆¿»

"Ì‡·ˆ14"eÏÎÈÂ" Le¯ÈÙc , ¿»»¿≈«¿À
‡e‰ היינו הפשוט, כפירוש רק לא

בריאתם, מלאכת ונשלמה הסתיימו

ÔBÈlkאלא  ÔBLlÓ Ìb וסוף קץ «ƒ¿ƒ»
נפשי' כלתה וגם 'נכספה ÈÙk)¿ƒכמו

¯‡·nL אדמו"רÁÓˆ'‰ ∆¿»≈«∆«
אדמו"רי ˆ„˜', בשושלת השלישי ∆∆

B‡'a¯חב"ד  ‰ke¯‡a«¬»¿
'‰¯Bz‰15‰NÚpL ,eÈ‰ ,( «»«¿∆«¬∆
ÔBÈlk‰ וביטול סיום של במובן «ƒ»
¯eiˆc וגדרי ‰BÓÏBÚ˙תבנית ¿ƒ»»

,ÏBÁ‰ ÈÓÈa Ì‰L ÈÙk¿ƒ∆≈ƒ≈«
˙BÓÏBÚ‰ ÌÈNÚÂ אחרי ¿«¬ƒ»»

בימות  שלהם מה'ציור' ההתעלות

‰aM˙,החול  ÌBÈ ˙‚¯„Óa¿«¿≈«««»
„Á‡ ÏÎa Ìb ‡e‰ Ôk ‰p‰ƒ≈≈«¿»∆»

Ï‡¯NiÓ בפרטÈ„ÈŒÏÚL , ƒƒ¿»≈∆«¿≈
B˙„B·Ú'ה BÓÈa˙בעבודת ¬»ƒ
ÏBÁ‰ עם במגע בה הוא ענייני ובה «
‡˙העולם, ÏÚBt ‡e‰ È¯‰¬≈≈∆

ÎÈÂ"c ÔÈÚ‰ÌÈÓM‰ eÏ »ƒ¿»¿«¿À«»«ƒ
"ı¯‡‰Â16ÌÏBÚ‰ ‡·iL , ¿»»∆∆»…»»

ÌBÈcויתעלה  ·vÓe „ÓÚÓÏ¿«¬»«»¿
Ê‡L ,˙aM‰ מתעלה העולם כאשר ««»∆»

השבת, ביום ÔÙB‡aלמצבו ‡e‰¿∆
ÔÙB‡a ‡ÏÂ) ˙eÓÏL ÏL∆¿≈¿…¿∆
"¯ÒÁ ÌÏBÚ‰ ‰È‰"L17 ∆»»»»»≈

"ויכולו" הכתוב על רש"י כפירוש

ומה  הבריאה, מלאכת היה שנשלמה

באה  שבת באה מנוחה. חסר, העולם

ÏÈ·LaLמנוחה). ÏÈÚÏ ¯kÊpÎÂ¿«ƒ¿»¿≈∆ƒ¿ƒ
‰Ê'חול' של מעולם המעבר לצורך ∆

(ישראל) 'שבת' של לעולם ‰˜Óc˙("יעקב") ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿«¿»«

ÏeËa‰ ÔÈÚ.לעיל כאמור שבת, בערב הטבילה עניין תוכן שהוא ƒ¿««ƒ
Ô·eÈÂ לעיל ‚) המדובר ו'ישראל' 'יעקב' בין BÈ˙¯,ההבדל ˙eiË¯Ùa ¿»ƒ¿»ƒ≈

¯ÎO‰ ÔÈÚa eÈˆnL ‰nÓ,הזה בעולם ה' עבודת ‰ÔÈÚעל e‰fL ƒ«∆»ƒ¿ƒ¿««»»∆∆»ƒ¿»
'Ô„ÚŒÔ‚'c,הבא ÂÈfÓבעולם ÔÈ‰Â ÔÈ·LBÈ ÌÈ˜Ècˆ BaL ¿«≈∆∆«ƒƒ¿ƒ¿∆¡ƒƒƒ

‰ÈÎM‰18¯ÎN e‰fL , «¿ƒ»∆∆¿«
‰„B·Ú‰'ה את עובד שהאדם »¬»

הזה, על fÓe‰בעולם מהשכר ƒ∆
שונות) דרגות בו (שיש «Ô·eÈהעבודה

‰„B·Ú‰ ÔÈÚÏ Ú‚Ba Ìb«¿≈«¿ƒ¿«»¬»
השונות  והדרגות כפי עצמה שבה,

ומבאר. שממשיך

ÔÈÚL ÌLkL ,ÌÈc˜‰·e¿«¿ƒ∆¿≈∆ƒ¿«
ÔÙB‡a ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰„B·Ú‰»¬»»ƒƒ¿¿∆

"E„‡Ó ÏÎ·"c19 בפרשת ככתוב ƒ¿»¿…∆
אלוקיך  ה' את "ואהבת ישראל', 'שמע

מאודך",בכ  ובכל נפשך בכל לבבך, ל

לאין  גבול, בלי משמעו ו"מאוד"

eÓÏML˙שיעור  ,eÈ‰Â¿«¿∆¿≈
‰„B·Ú‰מושלמת ‰È‡עבודה »¬»ƒ

ÔÙB‡a ,‰Ïa‚‰ ‡ÏÏ d˙BÈ‰aƒ¿»¿…«¿»»¿∆
"L„wa ÔÈÏÚÓ"c20 מושג ¿«¬ƒ«…∆

תורה  שבענייני שמשמעו הלכתי

ועלייה  הוספה להיות צריכה ומצוות

הטלית  לבישת לאחר (למשל, מתמדת

יותר  היא שקדושתן תפילין מניחים

בקודש', 'מעלין כי הטלית מקדושת

מלילה  עולה חנוכה נרות של מספרם

'מעלין  כי והולך', 'מוסיף ללילה,

הרוחנית  ה' עבודת גם וכך בקודש'),

והוספה  בהתעלות להיות צריכה

ŒBÓkמתמדת ‰p‰ ,ÛBÒ ÔÈ‡ „Ú«≈ƒ≈¿
'Ô„ÚŒÔ‚'c ¯ÎO‰ Ìb ÔÎ שבא ≈««»»¿«≈∆

הזה  בעולם ה' לעבודת גמול בתור

ÔÈ‡ „Ú ˙BiÏÚ ÏL ÔÙB‡a ‡e‰¿∆∆¬ƒ«≈
·e˙kM ‰Ó e‰fL ,ı˜21 ≈∆∆«∆»

EeÏÏ‰È ÌBÈ ÏÎa ÌÈLB„˜e¿ƒ¿»¿«¿
È‡˜c ,‰ÏÒ22מכוון˙iÏÚ ÏÚ ∆»¿»≈«¬ƒ«

(ÌÈLB„˜ ˙B‡¯˜pL) ˙BÓLp‰«¿»∆ƒ¿»¿ƒ
Ô„ÚŒÔ‚aלדרגה È„ÈŒÏÚמדרגה ¿«≈∆«¿≈

‡È‰ d„ÈŒÏÚL ‰¯ÈM‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,(EeÏÏ‰È) ÏeÏ‰‰«ƒ¿«¿∆ƒ¿««ƒ»∆«»»ƒ
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d"kyz'dח ,fenz a"i ,wla zyxt 'a mei

יֹוצאים  הּׁשיר ּבעלי "ּכל ּבענין ּכּידּוע ְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָהעלּיה,

כּו' ּכמאמר 23ּבׁשיר" ("סלה", הפסק ּבלי ׁשּזהּו , ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָ

ז"ל  סלה,24רּבֹותינּו "נצח, ׁשּנאמר מקֹום ּכל ֱֵֶֶֶֶַַַָָָ

אּלא  סֹוף. אין עד עֹולמית), הפסק לֹו אין ְִֵֵֵֶֶֶַָָָועד"

ּכללּיים, סּוגים לׁשני נחלקֹות אּלּו ְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָׁשעלּיֹות

והּנה  העליֹון. וגןֿעדן הּתחּתֹון העלּיה 25ּגןֿעדן , ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ּד'גןֿעדן', הּמדרגֹות ּבפרטי למדרגה ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָמּמדרגה

 ֿ לגן הּתחּתֹון מּגןֿעדן העלּיה יֹותר, ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָּובכללּות

וכן  ׁשּביניהם, העּמּוד עלֿידי היא העליֹון, ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָעדן

טֹובלֹות  ׁשּבֹו ּדינּור' ּד'נהר הענין ְְְְִִִֵֶַָָָעלֿידי

לעיל  (ּכּנזּכר מתּבּטלים ועלֿידיֿזה ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָהּנׁשמֹות,

ׁשּלהם, מהּצּיּור הּבטּול) ענין הּוא ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָׁשּטבלה

ּגיהּנם  ׁשּבין ּדינּור' ּב'נהר הּטבילה ְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹּבדּוגמת

עלמא  ּדהאי חיזּו ליׁשּכח  ּכדי הּתחּתֹון ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָלגןֿעדן

ּבּזהר  מבלּבל 26(ּכדאיתא זה הרי כן, לא ּדאם ,( ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָֹֹ

ּד'גןֿעדן' הענינים לקּבל יכֹול ואינֹו ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָאֹותֹו,

הּצּיּור  ּבטּול להיֹות צרי ועלּֿדרֿזה ְְְִִִִֶֶֶַַַַָהּתחּתֹון,

ּולקּבל  להתעּלֹות ׁשּיּוכל ּכדי הּתחּתֹון ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַּד'גןֿעדן'

הּצּיּור העליֹון.את ּגןֿעדן ׁשל ְִֵֶֶֶֶַַָ

ׁשני LÈÂד) ׁשּבין החלּוק ּבאּור ּתחלה להקּדים ¿≈ְְְְִִִֵֵֵֶַַָ

וגןֿעדן  הּתחּתֹון ּגןֿעדן ּגןֿעדן, ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַַסּוגי

ּב'אדרא  דאיתא מה עלּֿפי ויּובן ְְְְְִִִֶַַָָָָהעליֹון.

'מחא 27זּוטא' ּבחינת הּוא עּלאה' ׁש'עדן ְִִֵֶֶַָָָָֹ

ּגם  ּכן נקראת (ּובפרטּיּות סתימאה' ְְְְִִִִֵֵַָָָָָ(חכמה)

חכמה  ּבחינת הּוא ּתּתאה' ו'עדן עּלאה'), ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָ'חכמה

אנּפין' ׁש'עדן'28ּד'זעיר אף ּדהּנה, ּבזה, והענין . ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
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א.23) צח, ברכה לקו"ת וראה ב. נא, א.24)שבת נד, א'נד 25)עירובין ע' (שם הנ"ל מנה מי ד"ה ראה - לקמן בהבא

ב.26)ואילך). ריא, ואילך.27)ח"ב תרמד ס"ע ח"ב להצ"צ ביאוה"ז גם וראה א. דאתפתחא 28)רצ, חכמה שם: באד"ז

דז"א. חכמה שזהו ב), (קכח, ובאד"ר שבילין. לל"ב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÔÈÚa Úe„ik ,‰iÏÚ‰במסכת המשנה בדברי הפנימי "Ïkהביאור »¬ƒ»«»«¿ƒ¿«»

'eÎ "¯ÈLa ÌÈ‡ˆBÈ ¯ÈM‰ ÈÏÚa23, היא המשנה כוונת פשוטו לפי «¬≈«ƒ¿ƒ¿ƒ
להוציא  מותר טבעת) (כמין בשיר שקבועה רצועה בצווארם שיש שהבהמות

זה  אין לצאת דרכם שכך כיוון הרבים, לרשות הזו הרצועה עם בשבת אותן

אותם  למשוך מותר וכן משא נחשב

כך  כי בשיר הנתונה ברצועה בשבת

ועלֿפי  עליהן, לשמור הדרך היא

ומלאכים  לנשמות הכוונה חסידות

אמירת  שעלֿידי הרוחניים בעולמות

הם  לאלוקות והילולים ושבחים שירה

וההגבלות  מהגדרים ו'יוצאים' מתעלים

ה'שיר' שעלֿידי העליות ועל שלהם,

סלה' 'יהללוך ÈÏa,נאמר e‰fL∆∆¿ƒ
˜ÒÙ‰,אליה שמתעלים דרגה ובכל ∆¿≈

עוד נעלית לדרגה ומתעלים ממשיכים 

Ó‡Ók¯יותר  ,"‰ÏÒ")∆»¿«¬«
Ï"Ê eÈ˙Ba¯24ÌB˜Ó Ïk «≈»»

"„ÚÂ ,‰ÏÒ ,Áˆ" ¯Ó‡pL∆∆¡«∆«∆»»∆
,˙ÈÓÏBÚ ˜ÒÙ‰ BÏ ÔÈ‡ ובלשון ≈∆¿≈»ƒ

יעקב: בן אלעזר רבי דבי "תנא הגמרא,

- 'ועד' 'סלה' 'נצח' שנאמר מקום כל

דכתיב  – נצח עולמית. הפסק לו אין

אקצוף', לנצח ולא אריב לעולם לא 'כי

ראינו  כן שמענו 'כאשר דכתיב – סלה

אלוקים  אלוקינו בעיר צבאות ה' בעיר

דכתיב  – ועד סלה', עולם עד יכוננה

ועד"), לעולם ימלוך ‡ÔÈה' „Ú«≈
el‡ ˙BiÏÚL ‡l‡ .ÛBÒ של ∆»∆¬ƒ≈

בגןֿעדן  ÈLÏהנשמות ˙B˜ÏÁ∆¿»ƒ¿≈
Ô„ÚŒÔb ,ÌÈiÏÏk ÌÈ‚eÒƒ¿»ƒƒ«≈∆

ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚Â ÔBzÁz‰ שבכל ««¿¿«≈∆»∆¿
גבול.אחד  ללא עליות יש משניהם

‰p‰Â25‰‚¯„nÓ ‰iÏÚ‰ , ¿ƒ≈»¬ƒ»ƒ«¿≈»
˙B‚¯„n‰ ÈË¯Ùa ‰‚¯„ÓÏ¿«¿≈»ƒ¿»≈««¿≈

'Ô„ÚŒÔ‚'c עלייה פרטית,שהיא ¿«≈∆
‰iÏÚ‰ ,¯˙BÈ ˙eÏÏÎ·e של ƒ¿»≈»¬ƒ»

È„ÈŒÏÚהנשמות  ‡È‰ ,ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚Ï ÔBzÁz‰ Ô„ÚŒÔbÓƒ«≈∆««¿¿«≈∆»∆¿ƒ«¿≈
„enÚ‰ הרוחניÌ‰ÈÈaL המחבר כ'ממוצע' אפשר המשמש ודרכו ביניהם »«∆≈≈∆

התחתון' עדן מ'גן למרות לעלות העליון' עדן ֿ ל'גן וריחוק פער ביניהם שיש

גדול, eÈc¯'ערך ¯‰'c ÔÈÚ‰ È„ÈŒÏÚ ÔÎÂ אש נהר של BaL(רוחני) ¿≈«¿≈»ƒ¿»ƒ¿»ƒ∆
˙BÓLp‰ ˙BÏ·BË,למעלה ÌÈÏha˙Óבעלייתם ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ¿«¿»¿«¿≈∆ƒ¿«¿ƒ

¯eiv‰Ó (ÏeËa‰ ÔÈÚ ‡e‰ ‰Ï·hL ÏÈÚÏ ¯kÊpk) וגדרי הדרגה «ƒ¿»¿≈∆¿ƒ»ƒ¿««ƒ≈«ƒ

הקודמת  ‰ÏÈ·h‰המציאות ˙Ó‚e„a ,Ì‰lL הנשמות 'a‰¯של ∆»∆¿¿««¿ƒ»ƒ¿«
Ìp‰Èb ÔÈaL '¯eÈc הזה מהעולם העלייה לאחר הזיכוך את עברו שם ƒ∆≈≈ƒ…

הרוחני  הבא לעולם eÊÈÁהגשמי ÁkLÈÏ È„k ÔBzÁz‰ Ô„ÚŒÔ‚Ï¿«≈∆««¿¿≈ƒ¿«≈
‡ÓÏÚ È‡‰c חיבור לנשמה יש עוד כל כי הזה, העולם מראה את לשכוח ¿«»¿»

בכוחה  אין הזה העולם לענייני מסוים

מזיו  שם וליהנות לגןֿעדן להתעלות

כמובא (È‡„k˙‡השכינה  ƒ¿ƒ»
¯‰fa26,ÔÎ ‡Ï Ì‡c אם ), «…«¿ƒ…≈

המשכיחה  'טבילה' תעבור לא הנשמה

לגשמיות  והשייכות הקשר את ממנה

הזה  Ê‰העולם È¯‰ שנשאר הקשר ¬≈∆
העולם  ‡B˙B,לגשמיות ÏaÏ·Ó¿«¿≈

Ïa˜Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ולהכיל לקלוט ¿≈»¿«≈
הרוחניים ‰ÌÈÈÚאת  האלוקיים »ƒ¿»ƒ

ŒÏÚÂ ,ÔBzÁz‰ 'Ô„ÚŒÔ‚'c¿«≈∆««¿¿«
ÏeËa ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰ÊŒC¯c∆∆∆»ƒƒ¿ƒ

¯eiv‰ והגדרים'Ô„ÚŒÔ‚'c «ƒ¿«≈∆
˙BlÚ˙‰Ï ÏÎeiL È„k ÔBzÁz‰««¿¿≈∆«¿ƒ¿«
Ô„ÚŒÔb ÏL ¯eiv‰ ˙‡ Ïa˜Ïe¿«≈∆«ƒ∆«≈∆

ÔBÈÏÚ‰ אף ביניהם, ההבדל גם כי »∆¿
'גן  בבחינת הבדל ששניהם הוא עדן'

בערך. שלא ופער גדול

¯e‡a ‰ÏÁz ÌÈc˜‰Ï LÈÂ („¿≈¿«¿ƒ¿ƒ»≈
ŒÔb È‚eÒ ÈL ÔÈaL ˜eÏÁ‰«ƒ∆≈¿≈≈«

„ÚÔ„ÚŒÔ‚Â ÔBzÁz‰ Ô„ÚŒÔb ,Ô ≈∆«≈∆««¿¿«≈∆
ÔBÈÏÚ‰ כדי זה הבדל שמחמת »∆¿

לגןֿעדן  התחתון מגןֿעדן לעלות

וב'טבילה', ב'עמוד' צורך יש העליון,

ומבאר. שממשיך כפי

‡˙È‡„ ‰Ó ÈtŒÏÚ Ô·eÈÂ מובא ¿»«ƒ«¿ƒ»
'‡ËeÊ ‡¯„‡'a27:מילולית) ¿ƒ¿»»

מספר  חלק נקרא כך הקטנה, האסיפה

חכמים) בהתכנסות שנאמר הזוהר

'‰‡lÚ Ô„Ú'L העליון ‰e‡עדן ∆≈∆ƒ»»
(‰ÓÎÁ) ‡ÁÓ' ˙ÈÁa¿ƒ«…»»¿»

'‰‡ÓÈ˙Ò(חכמה) הסתום המוח ¿ƒ»»
מגילוי  שלמעלה היינו Ôkוהנעלם, ˙‡¯˜ ˙eiË¯Ù·e) של זו בחינה ƒ¿»ƒƒ¿≈≈
סתימאה' ו'מוחא העליון' lÚ‡‰''עדן ‰ÓÎÁ' Ìb העליונה ),חכמה «»¿»ƒ»»

'‰‡zz Ô„Ú'Â'התחתון 'עדן ÈÚÊ'c¯בחינת ‰ÓÎÁ ˙ÈÁa ‡e‰ ¿≈∆«»»¿ƒ«»¿»ƒ¿≈
'ÔÈt‡28 העליונות במידות אלא) במוחין, (לא שהיא כפי החכמה בחינת «¿ƒ

מועט  הוא במידות המאיר האור כי זעירות, פנים אנפין', 'זעיר (הנקראות

במוחין). המאיר האור לגבי ומצומצם

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84



ט awri xtr dpn in

התחלת  עקר  הרי ּתענּוג, ענינֹו עדּונים) ְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָ(מּלׁשֹון

ּב'חכמה' הּוא הּתענּוג ודּוגמא 29ּגלּוי וכּמׁשל , ְְְְֲִַַַַָָָָָ

אצלֹו ונתּגּלה נמׁש ׁשּכאׁשר למּטה, ּבאדם ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָלזה

ּגלּוי  התחלת החכמה, ענין (ׁשּזהּו חדׁש ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׂשכל

ּפניו  צהבּו ׁשּלכן ּתענּוג, מתמּלא אזי ְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּׂשכל),

חדּתא  ּתֹוספּתא ּכׁשּמצא אף 30כּו' אמנם, . ְְְְֶֶַַָָָָָָ

נקּודת  ּב'חכמה', הּוא הּתענּוג ּגלּוי ְְְֲִֶַַַַַַָָָׁשהתחלת

ּב'ּבינה' הּוא הּתענּוג התרחבּות הרי ְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָהּׂשכל,

ּבּבינה' הּוא עּתיק ׁש'התּגּלּות (ּכּידּוע ),31ּדוקא ְְִִִֶַַַַַַָָָ

ּבאֹור ּומתּפּׁשט נמׁש הּׂשכל ּכאׁשר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָהינּו,

נקּודה  להיֹותּה ׁשּב'חכמה', אּלא כּו'. ְְְְִֶֶַַָָָָָורֹוחב

ׁשל  עצמית) נקּודה אבל ּבלבד, (נקּודה ְְְְְֲִִִֶַַַָָָעצמית

ׁשל  ּבאֹופן הּוא הּתענּוג ּגלּוי ּגם הּנה ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַהּׂשכל,

ׁשּבּה ּב'ּבינה', מהּֿׁשאיןּֿכן עצמית, ְְִִֵֵֶֶַַַָָָנקּודה

לא  אבל מרחב, ׁשל ּבאֹופן הענינים ּכל ְְְֲִִִֶֶֶָָָָָָֹּבאים

התּגּלּות  נעׂשה אזי ּב'חכמה', ּכמֹו ְְְֲֲִֶֶֶַַַַָָָהעצם

ּדהינּו ּגןֿעדן, ענין וזהּו הּתענּוג. ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַוהתּפּׁשטּות

ּב'ּבינה' ('עדן') ּד'חכמה' הּתענּוג ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָהמׁשכת

ׁשּכתּוב  ּכמֹו (מּקדם 32('ּגן'), ּבעדן ׁשּזהּו"ּגן ,"( ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָ

יֹוׁשבין  צּדיקים ואז 'חכמהּֿובינה', יחּוד ְְְְִִִִִִַַָָָָענין

ּובהרחבה. ּפנימי אֹור ׁשל ּבאֹופן כּו', ְְְְְֱִִִֶֶֶַָָונהנין

וגןֿעדן  העליֹון ּגןֿעדן יׁשנֹו ּגּופא ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּובזה

מ'עדן  ּׁשּנמׁש מה הּוא העליֹון ּגןֿעדן ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּתחּתֹון,

מה  ה ּוא ה ּתחּתֹון וגןֿעדן ּב'ּבינה', ְְִִֵֶַַַַַָָָעּלאה'

ּד'זעיר  חכמה ּבחינת ּתּתאה', מ'עדן ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּׁשּנמׁש

אנּפין'), 'זעיר לגּבי הּתענּוג (ּגלּוי ְְְְֲִִִֵֵַַַַַאנּפין'
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א'מא.29) ע' שם תער"ב המשך גם ב.30)ראה צג, מסעי לקו"ת ה"א. פ"ח שבת ירושלמי ב.31)ראה קעח, זח"ג ראה

סע"ב. יא, לך לך ח.32)תו"א ב, בראשית

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
BÈÚ (ÌÈe„Ú ÔBLlÓ) 'Ô„Ú'L Û‡ ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈«∆≈∆ƒ¿ƒƒƒ¿»

‚eÚz הוא העונג הנפש שבכוחות כשם באלוקות, ביותר נעלית בחינה והיא «¬
ביותר, ופנימי עמוק ‰eÚz‚כוח ÈeÏb ˙ÏÁ˙‰ ¯˜Ú È¯‰ בצורה ¬≈ƒ««¿»«ƒ««¬

ונרגשת  ÓÎÁ'a‰'ניכרת ‡e‰29 ומתגלה ונמשך יורד העונג כאשר «»¿»
ÊÏ‰בשכל, ‡Ó‚e„Â ÏLnÎÂ¿«»»¿¿»»∆

הנפש  hÓÏ‰,בכוחות Ì„‡a»»»¿«»
BÏˆ‡ ‰lb˙Â CLÓ ¯L‡kL∆«¬∆ƒ¿»¿ƒ¿«∆∆¿

ÏÎN שכלי (e‰fLרעיון L„Á ≈∆»»∆∆
‰ÓÎÁ‰ ÔÈÚ בחסידות כמבואר ƒ¿««»¿»

ודעת, בינה לחכמה, מתחלקים שהמוחין

של  הראשון השלב היא והחכמה

חדש, שכלי רעיון והתגלות התפתחות

ÈÊ‡ ,(ÏÎO‰ ÈeÏb ˙ÏÁ˙‰ עם «¿»«ƒ«≈∆¬«
חדש  רעיון של ההתגלות תחילת

‡lÓ˙Ó האדםÔÎlL ,‚eÚz ƒ¿«≈«¬∆»≈
ז"ל  חכמינו eÎ'אמרו ÂÈt e·‰»̂¬»»

אבהו  רבי zÙÒBz‡של ‡ˆnLk¿∆»»∆¿»
‡z„Á30 ידועה היתה שלא חדשה «¿»

שעיקר  מובן זה ומכל לכן, קודם

בחכמה. הוא התענוג התגלות

ÈeÏb ˙ÏÁ˙‰L Û‡ ,ÌÓ‡»¿»«∆«¿»«ƒ
˙„e˜ ,'‰ÓÎÁ'a ‡e‰ ‚eÚz‰««¬«»¿»¿«

ÏÎO‰ הרעיון ראשון בשלב שהרי «≈∆
ללא  בלבד כנקודה מתגלה השכלי

ו'רוחב', 'אורך' וללא ≈¬‰¯Èפרטים
‚eÚz‰ ˙e·Á¯˙‰ ניכר באופן ƒ¿«¬««¬

ובגלוי  היטב Èa'a‰'ונרגש ‡e‰«ƒ»
‡˜Âc של והתרחבות הסתעפות שהיא «¿»

החכמה  elb˙‰'L˙נקודת Úe„ik)«»«∆ƒ¿«
'‰Èaa ‡e‰ ˜ÈzÚ31'עליון 'כתר «ƒ«ƒ»

בתוכו  כולל הספירות מעשר שלמעלה

[פנים  אנפין' 'אריך כלליות בחינות שתי

הרצון  שהוא רב] גילוי היינו ארוכות,

אחד  [לפי יומין' ו'עתיק העליון,

מ'יום' ונעלה ונבדל נעתק הפירושים,

כך  ועל העליון) העונג שהוא וגילוי]

הבינה, בכוח הוא העונג, יומין', 'עתיק בחינת שהתגלות קבלה בספרי מובא

היא  ושם בלבד נקודה היא השכלי, הרעיון של הראשונית ההברקה חכמה, כי

והתגלותו  לפרטים התענוג התרחבות אבל התענוג, גילוי של ההתחלה רק

מסתעף  כבר השכלי הרעיון שבה דווקא בבינה היא בגלוי ונרגש ניכר כרגש

ולרוחב  לאורך ומתפשט CLÓ,)לפרטים ÏÎO‰ ¯L‡k ,eÈ‰«¿«¬∆«≈∆ƒ¿»
‡l‡ .'eÎ ·ÁB¯Â C¯B‡a ËMt˙Óe יתרון זאת בכל יש שני שמצד ƒ¿«≈¿∆¿«∆»

כיוון  התענוג, בחינת 'עדן' התגלות e˜„‰לגבי d˙BÈ‰Ï ,'‰ÓÎÁ'aL∆«»¿»ƒ¿»¿»
„·Ïa ‰„e˜) ˙ÈÓˆÚ והתרחבות התגלות אין בחכמה הגילוי מבחינת «¿ƒ¿»ƒ¿«

פרטים, היא ‡·Ïשל החכמה שני ÈÓˆÚ˙מצד ‰„e˜ בה את ויש ¬»¿»«¿ƒ
והפנימיות  העומק ‰ÏÎO,העצמיות, ÏL 'נקודה ) היא שהחכמה וכיוון ∆«≈∆

‰eÚz‚עצמית', ÈeÏb Ìb ‰p‰ƒ≈«ƒ««¬
‰„e˜ ÏL ÔÙB‡a ‡e‰¿∆∆¿»

,˙ÈÓˆÚ העומק כל שבדבר,עם «¿ƒ
daL ,'‰Èa'a ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈«ƒ»∆»
ÏL ÔÙB‡a ÌÈÈÚ‰ Ïk ÌÈ‡a»ƒ»»ƒ¿»ƒ¿∆∆

·Á¯Ó הגילוי מבחינת ואמנם ∆¿»
ב'בינה' גדול יתרון יש וההתפשטות

'חכמה', בא ‡·Ïלגבי לא ב'בינה' ¬»ֹ

ÓÎÁ'a‰',ומתגלה  BÓk ÌˆÚ‰»∆∆¿«»¿»
יש  שב'בינה' כיוון זאת, ובכל

השכל, של רבה והתפשטות התרחבות

˙elb˙‰ ‰NÚ ÈÊ‡¬««¬∆ƒ¿«
‚eÚz‰ ˙eËMt˙‰Â ניכר באופן ¿ƒ¿«¿««¬

ב'חכמה'. מאשר יותר ונרגש

ÔÈÚ e‰ÊÂ הפנימי ŒÔbשלהתוכן ¿∆ƒ¿««
‚eÚz‰ ˙ÎLÓ‰ eÈ‰c ,Ô„Ú≈∆¿«¿«¿»«««¬

('Ô„Ú') '‰ÓÎÁ'c הגבוהה הדרגה ¿»¿»≈∆
מתגלה  שהוא כפי העונג שהיא בתענוג

שהוא  כפי מהעונג (למעלה בחכמה

המידות) «Èa'a«ƒ‰'בזעירֿאנפין,
·e˙kL BÓk ,('Ôb')32Ôb" «¿∆»«

ÔÈÚ e‰fL ,"(Ì„wÓ) Ô„Úa¿≈∆ƒ∆∆∆∆ƒ¿«
„eÁÈ והמש ואיחוד פנימית חיבור כה ƒ

הבחינות  שתי «È·eŒ‰ÓÎÁ'»¿»ƒ‰'של
(בינה), ו'גן' (חכמה) כאשר Ê‡Â'עדן' ¿»

מאיר  ÌÈ˜Èc«̂ƒƒב'בינה'העונג
ÏL ÔÙB‡a ,'eÎ ÔÈ‰Â ÔÈ·LBÈ¿ƒ¿∆¡ƒ¿∆∆

ÈÓÈt ¯B‡ בתור נשאר לא העונג כי ¿ƒƒ
בפנימיות  ונמשך יורד אלא 'מקיף'

המוחין  רק Á¯‰·e·‰בתוך לא ¿«¿»»
אלא  חכמה של 'נקודה' בתור

בינה. של והתפשטות בהתרחבות

‰Ê·e'עדן 'גן Ô„ÚŒÔ‚Âעצמה Ùeb‡בבחינת ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔb BLÈ »∆»∆¿«≈∆»∆¿¿«≈∆
‡e‰ ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔb ,ÔBzÁz‰ האלוקי והגילוי CLÓpMהאור ‰Ó ««¿«≈∆»∆¿«∆ƒ¿»

'‰‡lÚ Ô„Ú'Ó העליונה החכמה‡e‰ ÔBzÁz‰ Ô„ÚŒÔ‚Â ,'‰Èa'a ≈≈∆ƒ»»«ƒ»¿«≈∆««¿
'ÔÈt‡ ¯ÈÚÊ'c ‰ÓÎÁ ˙ÈÁa ,'‰‡zz Ô„Ú'Ó CLÓpM ‰Ó«∆ƒ¿»≈≈∆«»»¿ƒ«»¿»ƒ¿≈«¿ƒ

במידות  מלובשת שהיא ‰eÚz‚כפי ÈeÏb),החכמה באמצעות העליון, ƒ««¬
'ÔÈt‡ ¯ÈÚÊ' Èa‚Ï המידות,'ÔÈt‡ ¯ÈÚÊ'c ‰Èa) ˙ÈÁ·a ,( ¿«≈¿≈«¿ƒƒ¿ƒ«ƒ»ƒ¿≈«¿ƒ
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d"kyz'dי ,fenz a"i ,wla zyxt 'a mei

לבחינת) ועד אנּפין', ּד'זעיר (ּבינה ְְְְְִִִִִִִֵַַַַָּבבחינת

הּתחּתֹון  ּבגןֿעדן ּגם הּנה לזה, [ונֹוסף ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָהּמלכּות

עּלאה', 'עדן מּבחינת הארה ונתּגּלה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָנמׁש

ׁשׁשּתי  ונמצא, אחר]. ּבמקֹום ּבארּוּכה ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָֹּכמבאר

הן  הּתחּתֹון וגןֿעדן העליֹון ּדגןֿעדן ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָהּבחינֹות

ׁשּבהן  ּו'מלכּות', ּד'ּבינה' הּבחינֹות ׁשּתי ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָּבכללּות

זעירֿאנּפין. ּובחינת החכמה ּבחינת ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָנמׁשכֹות

ויחּוד  י"ה יחּוד ענין הּוא הּקּבלה ְְְִִִִַַַָָּובאֹותּיֹות

יֹותר  עֹוד נתוּסף ּדגןֿעדן הענין ּובכללּות ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָו"ה.

ּכמֹו ּומצֹות, הּתֹורה ּבקּיּום  האדם עבֹודת ְְְְֲִִֵַַַָָָָעלֿידי

ּולׁשמרּה,33ׁשּכתּוב  לעבדּה בגןֿעדן וּיּניחהּו ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָ

מּבחינת  ּב'ּגן' ּׁשּנמׁש מה על ׁשּנֹוסף ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָוהינּו,

החכמה, חיצֹונּיּות רק ׁשּזהּו (חכמה), ְְִִֵֶֶֶַַָָָָ'עדן'

ּפנימּיּות  מּבחינת ההמׁשכה ּגם ּבזה ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָנתוּסף

הּׂשכל, ׁשּנקּודת למּטה, ּבאדם ּוכמֹו ְְְְֵֶֶַַַַָָָָָָהחכמה.

א החכמה, חיצֹונּיּות רק היא חכמה, ְְְִִִִַַַַָָָָּבחינת

ּבהּׂשגה  ּבהרחבה ּובאה ׁשּנמׁשכת ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָלאחרי

עֹוד  ּבׂשכל ּולהתעּמק  להתיּגע ּומֹוסיף ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָּד'ּבינה',

ׁשהּוא  החכמה, לפנימּיּות עד מּגיע אזי ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָיֹותר,

אצלֹו ׁשּנעׂשית הינּו, ּד'חכמה', ראּיה ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָענין

הּדבר. ראית עלֿידי ּכמֹו הּׂשכל ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָהתאּמּתּות

ׁשהּוא  הּתחּתֹון, ֿ עדן לגן ּבּנֹוגע ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַועלּֿדרֿזה

ו"ה, יחּוד הּמלכּות, לספירת  עד ההמׁשכה ְְְְִִִִַַַַַַַָָענין

ׁשּבענין  נעלה הּיֹותר האֹופן ּגם ּבּה ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּנמׁש

ּומתּגּלה  ׁשּנמׁש ּכפי ּד'ּבינה', והּׂשגה ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָההבנה

ּו'מלכּות'. אנּפין' ְְְִִֵַַּב'זעיר
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ב.33) קסה, ח"ב א. כז, ח"א זהר עה"פ. תיב"ע טו. שם,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
במידות  ומתגלים מאירים שמוחין כפי ‰eÎÏn˙,היינו (˙ÈÁ·Ï „ÚÂ¿«ƒ¿ƒ«««¿

גם  אלא למידות רק לא ויורדת בחכמה מתלבשת 'עדן' שבחינת היינו

הספירות מעשר והתחתונה האחרונה הספירה ÊÏ‰,למלכות, ÛÒBÂ] מלבד ¿»¿∆
התחתון, עדן בגן המאירה תתאה' 'עדן של והתגלות לאמיתו ‰p‰ההמשכה ƒ≈

דבר ‰ÔBzÁzשל Ô„ÚŒÔ‚a Ìb«¿«≈∆««¿
‰lb˙Â CLÓ‰¯‡‰ מסויימת ƒ¿»¿ƒ¿«∆∆»»

'‰‡lÚ Ô„Ú' ˙ÈÁaÓ כי אם ƒ¿ƒ«≈∆ƒ»»
היא  התחתון' עדן ב'גן ההתגלות עיקר

תתאה', 'עדן מבחינת «…¿»Ók·‡¯אכן
.[¯Á‡ ÌB˜Óa ‰ke¯‡a«¬»¿»«≈

ŒÔ‚c ˙BÈÁa‰ ÈzLL ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆¿≈«¿ƒ¿«
ÔBzÁz‰ Ô„ÚŒÔ‚Â ÔBÈÏÚ‰ Ô„Ú≈∆»∆¿¿«≈∆««¿

˙eÏÏÎa Ô‰ כללי ÈzLבאופן ≈ƒ¿»¿≈
'‰Èa'c ˙BÈÁa‰ נמשכת שבה «¿ƒ¿ƒ»

העליון' עדן ב'גן ¿»eÎÏÓ'e˙'ההארה
עדן  ב'גן ההארה נמשכת שבה

ÈÁa˙התחתון', ˙BÎLÓ Ô‰aL∆»∆ƒ¿»¿ƒ«
‰ÓÎÁ‰'עילאה ÈÁ·e˙'עדן «»¿»¿ƒ«

ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ.'תתאה 'עדן ¿≈«¿ƒ
˙Bi˙B‡·eשל ‰Ïaw‰בסגנון ¿ƒ««»»
הסוד È"‰תורת „eÁÈ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«ƒ

מאות  פנימית והמשכה ואיחוד חיבור

לאות  החכמה) (בחינת הוי' של יו"ד

בינה), (בחינת הוי' של ראשונה ה"א

העליון עדן גן עניין Â"‰הוא „eÁÈÂ¿ƒ
מאות  פנימית והמשכה ואיחוד חיבור

לאות  המידות) (בחינת הוי' של וא"ו

(בחינת  הוי' שם של אחרונה ה"א

התחתון. גןֿעדן עניין הוא המלכות),

Ô„ÚŒÔ‚c ÔÈÚ‰ ˙eÏÏÎ·eƒ¿»»ƒ¿»¿«≈∆
אור  והתגלות המשכת הוא שתוכנו

העליון) עדן (גן בינה בבחינת אלוקי

התחתון) עדן (גן המלכות ובבחינת

¯˙BÈ „BÚ ÛqÂ˙ תוספת יש ƒ¿«≈≈
וגילוי B·Ú„˙המשכה È„ÈŒÏÚ«¿≈¬«

,˙BˆÓe ‰¯Bz‰ Ìei˜a Ì„‡‰»»»¿ƒ«»ƒ¿
·e˙kL BÓk33 אדם לגבי בתורה ¿∆»

ÏÚהראשון ÛÒBpL ,eÈ‰Â ,d¯ÓLÏe d„·ÚÏ Ô„ÚŒÔ‚· e‰ÁÈpiÂ««ƒ≈¿«≈∆¿»¿»¿»¿»¿«¿∆»«
'Ôb'a CLÓpM ‰Ó(בינה)˜¯ e‰fL ,(‰ÓÎÁ) 'Ô„Ú' ˙ÈÁaÓ «∆ƒ¿»««ƒ¿ƒ«≈∆»¿»∆∆«
,‰ÓÎÁ‰ ˙eiBˆÈÁ ב'סדר וההארות ההמשכות שכל לכלל בהתאם ƒƒ«»¿»

בדרגה  מאירה דרגה כל של החיצוניות שרק כזה באופן הן השתלשלות'

חיצוניות  של המשכה יש לבינה מחכמה והארה ובהמשכה ממנה, שלמטה

ומצוות  בתורה העבודה ידי על אבל בלבד, Êa‰החכמה ÛqÂ˙ בהמשך ƒ¿«≈»∆
לבינה, מחכמה ל'גן' eiÓÈt˙מ'עדן' ˙ÈÁaÓ ‰ÎLÓ‰‰ Ìb«««¿»»ƒ¿ƒ«¿ƒƒ

.‰ÓÎÁ‰«»¿»
,‰hÓÏ Ì„‡a BÓÎe בכוחות ¿»»»¿«»

את  משקפים שכידוע שלו הנפש

מהן, שנשתלשלו העליונות הספירות

ÏÎO‰ ˙„e˜pL הנקודה ∆¿««≈∆
לפני  השכלי, הרעיון של הראשונית

לפרטים, »ÈÁa¿ƒ˙ההתרחבות
˙eiBˆÈÁ ˜¯ ‡È‰ ,‰ÓÎÁ»¿»ƒ«ƒƒ
È¯Á‡Ï C‡ ,‰ÓÎÁ‰«»¿»«¿«¬≈

˙ÎLÓpL הנקודה ויורדת ומתגלה ∆ƒ¿∆∆
Á¯‰a·‰הראשונית ‰‡·e»»¿«¿»»
‰‚O‰a וקליטה Èa'c‰',בהבנה ««»»¿ƒ»

˜nÚ˙‰Ïe ÚbÈ˙‰Ï ÛÈÒBÓeƒ¿ƒ¿«≈«¿ƒ¿«≈
ÚÈbÓ ÈÊ‡ ,¯˙BÈ „BÚ ÏÎNa«≈∆≈¬««ƒ«
‰ÓÎÁ‰ ˙eiÓÈÙÏ „Ú«ƒ¿ƒƒ«»¿»
לא  עדיין החכמה התגלות שבתחילת

ומושגת, ידועה ∆e‰L‡הייתה
החכמה  ¯‡i‰פנימיות ÔÈÚƒ¿«¿ƒ»

˙ÈNÚpL ,eÈ‰ ,'‰ÓÎÁ'c¿»¿»«¿∆«¬≈
ÏÎO‰ ˙ezn‡˙‰ BÏˆ‡ הרעיון ∆¿ƒ¿«¿«≈∆

כך  כל בצורה ונקלט התקבל השכלי

שלו  באמת ספק כל שאין ¿BÓkטובה
¯·c‰ ˙È‡¯ È„ÈŒÏÚ כשם «¿≈¿ƒ««»»

אין  עיניו במו דבר רואה אדם שכאשר

במציאות  מדובר כי ספק כל לו

כזו  אין שבה משמיעה (בשונה אמיתית

התאמתות). של גבוהה רמה

Ô„ÚŒÔ‚Ï Ú‚Bpa ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿≈«¿«≈∆
ÔÈÚ ‡e‰L ,ÔBzÁz‰««¿∆ƒ¿«

‰ÎLÓ‰‰'עדן' בחינת (העונג של ««¿»»
ובינה) בחכמה שמאיר כפי »Ú„העליון

,‰"Â „eÁÈ ,˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒÏƒ¿ƒ«««¿ƒ
שם  של (וא"ו מהמידות המשכה היינו

(ה" למלכות שם הוי') של אחרונה א

לעיל, כמבואר daהוי'), CLÓpL,תחתונה הכי הספירה המלכות, בספירת ∆ƒ¿»»
'‰Èa'c ‰‚O‰Â ‰·‰‰ ÔÈÚaL ‰ÏÚ ¯˙Bi‰ ÔÙB‡‰ Ìb ולא «»∆«≈«¬∆∆¿ƒ¿««¬»»¿«»»¿ƒ»

החיצוניות  'בינה',רק ‡ÔÈt'של ¯ÈÚÊ'a ‰lb˙Óe CLÓpL ÈÙk¿ƒ∆ƒ¿»ƒ¿«∆ƒ¿≈«¿ƒ
.'˙eÎÏÓ'e«¿
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C‡ ענין הּוא ׁשּגןֿעדן ּדכיון להבין, צרי «ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ

אי כּו', ונהנין יֹוׁשבין וההּׂשגה, ְְְְֱִִִֵֶַַַָָָהּידיעה

'עדן', החכמה, ּבחינת ּגלּוי ׁשם ׁשּיהיה ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשּי

 ֿ ּד'גן ׁשההּׂשגה ּבזה, והּבאּור מהּׂשגה. ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּלמעלה

הּׁשלילה, הּׂשגת ׁשל ּבאֹופן היא העליֹון' ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָעדן

ּפקּודי  ּפרׁשת ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ּבארּוּכה 34ּכמבאר ְְְֲִֵֵַַַָָָָָֹ

העדת" מׁשּכן הּמׁשּכן "פקּודי ׁשהּוא 35ּבענין , ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֻ

ּבאֹופן  ׁשהּוא הּמׁשּכן"), ("פקּודי ו"ה יחּוד ְְְְִִִֵֶֶַַָענין

העדת), (מׁשּכן י"ה ויחּוד החּיּוב, הּׂשגת ְְִִִֵֶַַַַָָֻׁשל

הּׂשגת  ּדהּנה, הּׁשלילה. הּׂשגת ׁשל ּבאֹופן ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָׁשהּוא

הּקׁשּורים  ּבענינים ׁשּמתעּסק ּבאֹופן היא ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָהחּיּוב

והּׂשגה  הבנה ּבהם ׁשּׁשּיכת ּומציאּות, יׁש ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָעם

הּידיעה  ּתכלית ולכן הלּבׁשה, ׁשל ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָּבאֹופן

ּבמציאּות  רק היא זֹו הּׂשגה עלֿידי לבא ְְְִִִֵֶַַַָָָָֹׁשּיכֹולה

ּבענין, הּכרה לידי אפילּו לבא ׁשּיכֹול ועד ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָֹהּדבר,

ּבׁשם  ׁשּנקראת עמּוקה הכי להתאּמּתּות לא ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַָָֹאבל

ּבאֹופן  היא הּׁשלילה הּׂשגת מהּֿׁשאיןּֿכן ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָראּיה.

ׁשעד  מהענינים יֹותר נעלים ּבענינים ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּמתעּסק

ּבהם  והתעּסקּותֹו ּבהם, ידיעה לֹו היתה ְְְְְִִֶֶַַָָָָָָעּתה

עלֿידיֿזה  אבל כּו', מהם ׁשּׁשֹולל ּבאֹופן ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָהיא

(עלֿידי  החכמה לפנימּיּות עד לּבסֹוף לבא ְְְְִִִֵַַַַָָָָֹיכֹול

ּכּנזּכר  ּולׁשמרּה, לעבדּה ּומצֹות, ּבּתֹורה ְְְְְְֲִִַַָָָָָָָָהעבֹודה

ּכללּות  וזהּו ּד'חכמה '. ראּיה ענין ׁשּזהּו ְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָלעיל),

העליֹון, לגןֿעדן הּתחּתֹון ּגןֿעדן ׁשּבין ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָהחלּוק

החּיּוב, הּׂשגת ענין הּוא הּתחּתֹון ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָׁשּבגןֿעדן 

הּׁשלילה. הּׂשגת ענין הּוא העליֹון ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָּובגןֿעדן

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
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÚÈ„i‰ ÔÈÚ ‡e‰ Ô„ÚŒÔbL ÔÂÈÎc ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ C‡«»ƒ¿»ƒ¿≈»∆«≈∆ƒ¿««¿ƒ»

,'eÎ ÔÈ‰Â ÔÈ·LBÈ ,‰‚O‰‰Â דווקא הם והתענוג שההנאה וכאמור ¿««»»¿ƒ¿∆¡ƒ
והשגה, הבנה יש CiLכאשר CÈ‡ יתכן˙ÈÁa ÈeÏb ÌL ‰È‰iL ≈«»∆ƒ¿∆»ƒ¿ƒ«

‰‚O‰Ó ‰ÏÚÓlL ,'Ô„Ú' ,‰ÓÎÁ‰ הענין נקודת היא החכמה והרי «»¿»≈∆∆¿«¿»≈«»»
לפרטים  הסתעפות ללא בלבד,

ומובן.? ברור רעיון שיוצרים

,‰Êa ¯e‡a‰Â גילוי יתכן איך ¿«≈»∆
תענוג  שהוא עדן בגן שלמעלה החכמה

Ô„ÚŒÔ‚'cההשגה  ‰‚O‰‰L∆««»»¿«≈∆
ÏL ÔÙB‡a ‡È‰ 'ÔBÈÏÚ‰»∆¿ƒ¿∆∆

,‰ÏÈÏM‰ ˙‚O‰ משיגים כאשר «»««¿ƒ»
להבין  קושי שיש ביותר נעלה עניין

בדרך  היא ההשגה מהותו, את ולהשיג

הדבר  ממה מבינים כלומר השלילה,

מתייחסת  לא הגדרה ואיזו מושלל

בדבר  והשגה מהבנה בשונה אליו,

שהיא  ולהבין לקלוט מסוגל שהשכל

מהשתיים  אחת ובכל החיוב, השגת

יש  החיוב' ו'השגת השלילה' 'השגת

שיתבאר  כפי השנייה, לעומת יתרון

ke¯‡a‰להלן, ¯‡·Ók«¿…»«¬»
'‰¯Bz ÈËewÏ'a הזקן לאדמו"ר ¿ƒ≈»
È„e˜t ˙L¯t34È„e˜Ù" ÔÈÚa »»«¿≈¿ƒ¿«¿≈

"˙„Ú‰ ÔkLÓ ÔkLn‰35, «ƒ¿»ƒ¿«»≈À
‡e‰L על כאן האמורים הדברים שני ∆
Â"‰המשכן  „eÁÈ ÔÈÚ,האיחוד ƒ¿«ƒ

הוא"ו  בין הפנימית וההמשכה החיבור

בספירות  המידות עניין הוי', שם של

שם  של האחרונה והה"א העליונות

המלכות  ספירת עניין העליונה הוי',

של ( הפנימי התוכן היא זו ובחינה

‡e‰L ,("ÔkLn‰ È„e˜Ù"¿≈«ƒ¿»∆
‰O‚˙זה 'יחוד' ÏL ÔÙB‡a¿∆∆«»«

‰"È „eÁÈÂ ,·eiÁ‰ שם של היו"ד «ƒ¿ƒ
הה"א  עם החכמה, בחינת הוי',

הבינה  בחינת הוי', שם של הראשונה

והמלכות  מהמידות בהרבה נעלות מדריגות התוכן (שהן היא זו ובחינה

של  ‰O‚˙הפנימי ÏL ÔÙB‡a ‡e‰L ,("˙„Ú‰ ÔkLÓ"ƒ¿«»≈À∆¿∆∆«»«
‰ÏÈÏM‰ יכולה לא זו נעלית שממשיך ובדרגה כפי החיוב', 'השגת להיות «¿ƒ»

ומבאר.

˜qÚ˙nL ÔÙB‡a ‡È‰ ·eiÁ‰ ˙‚O‰ ,‰p‰c ולהשיג להבין ¿ƒ≈«»««ƒƒ¿∆∆ƒ¿«≈
˙e‡ÈˆÓe LÈ ÌÚ ÌÈ¯eLw‰ ÌÈÈÚa מציאות להם שיש דברים ¿ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ≈¿ƒ

ומוחשיים, ברורים בגדרים O‰Â‚‰מוגדרת ‰·‰ Ì‰a ˙ÎiML∆«∆∆»∆¬»»¿«»»
‰LaÏ‰ ÏL ÔÙB‡a מלובשים'כשהאדם' הדברים בהם ומעיין מתבונן ¿∆∆«¿»»

הללו, והדברים השכל בין קרוב יחס יש כי בהם, 'מתלבש' והשכל בשכלו

ÔÎÏÂ והשגה בהבנה שמדובר מוגדרת כיוון ‰ÚÈ„i‰מוחשית ˙ÈÏÎz ¿»≈«¿ƒ«¿ƒ»
‰‚O‰ È„ÈŒÏÚ ‡·Ï ‰ÏBÎiL∆¿»»…«¿≈«»»

‡È‰ BÊ היותר לכל˙e‡ÈˆÓa ˜¯ ƒ«ƒ¿ƒ
‡·Ï ÏBÎiL „ÚÂ ,¯·c‰«»»¿«∆»»…

ÔÈÚa ‰¯k‰ È„ÈÏ eÏÈÙ‡ שזו ¬ƒƒ≈«»»»ƒ¿»
והשגה, בהבנה גבוהה «¬‡·Ïדרגה

החיוב' להגיע Ï‡ב'השגת ניתן …
‰˜eÓÚ ÈÎ‰ ˙ezn‡˙‰Ï¿ƒ¿«¿¬ƒ¬»

‰i‡¯ ÌLa ˙‡¯˜pL בסופו כי ∆ƒ¿≈¿≈¿ƒ»
השכל  דבר ממש של לא אבל 'מבין'

ממש. בעין בראייה כמו »Œ‰Óרואה
‡È‰ ‰ÏÈÏM‰ ˙‚O‰ ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈«»««¿ƒ»ƒ

˜qÚ˙nL ÔÙB‡a ולהבין לדעת ¿∆∆ƒ¿«≈
¯˙BÈ ÌÈÏÚ ÌÈÈÚa¿ƒ¿»ƒ«¬ƒ≈
‰˙È‰ ‰zÚ „ÚL ÌÈÈÚ‰Ó≈»ƒ¿»ƒ∆««»»¿»
B˙e˜qÚ˙‰Â ,Ì‰a ‰ÚÈ„È BÏ¿ƒ»»∆¿ƒ¿«¿
ÏÏBML ÔÙB‡a ‡È‰ Ì‰a»∆ƒ¿∆∆≈

Ì‰Óבהם שייכים שלא eÎ',דברים ≈∆
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ Ï·‡ שזו למרות ¬»«¿≈∆

מופשטת  היא וממילא השלילה' 'השגת

שהיא  החיוב' 'השגת לעומת

Ï·‡בהתלבשות, ÏBÎÈ להגיע »»…
השגה  Ú„ולקבל ÛBÒaÏ¿««

) ‰ÓÎÁ‰ ˙eiÓÈÙÏ וההכרה ƒ¿ƒƒ«»¿»
היא  זו נעלית  במדריגה »ŒÏÚוהידיעה

,˙BˆÓe ‰¯Bza ‰„B·Ú‰ È„È¿≈»¬»«»ƒ¿
¯kÊpk ,d¯ÓLÏe d„·ÚÏ¿»¿»¿»¿»«ƒ¿»
‰i‡¯ ÔÈÚ e‰fL ,(ÏÈÚÏ¿≈∆∆ƒ¿«¿ƒ»

'‰ÓÎÁ'c נעלית הראייה וכאמור ¿»¿»
והיא  השכלית ההשגה מאשר יותר

מעלת  עלֿדרך יותר, בהתאמתות

שמיעה. על הראייה

˜eÏÁ‰ ˙eÏÏk e‰ÊÂ ההבדל ¿∆¿»«ƒ
Ô„ÚŒÔ‚aLהכללי  ,ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚Ï ÔBzÁz‰ Ô„ÚŒÔb ÔÈaL∆≈«≈∆««¿¿«≈∆»∆¿∆¿«≈∆

ÔBzÁz‰ באלוקות יותר נמוכות דרגות משיגים ‰O‚˙שבו ÔÈÚ ‡e‰ ««¿ƒ¿««»«
·eiÁ‰ ויותר ומוגדרת ברורה יותר אמנם שהיא אבל באלוקות ב'התלבשות' «ƒ

המציאות, ידיעת אלא ‰O‚˙אינה ÔÈÚ ‡e‰ ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚·e¿«≈∆»∆¿ƒ¿««»«
‰ÏÈÏM‰ להגיע אפשר באמצעותה אבל מופשטת יותר והשגה ידיעה שהיא «¿ƒ»

ראיה. בבחינת שהיא להשגה
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C‡ ענין הּוא ׁשּגןֿעדן ּדכיון להבין, צרי «ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ

אי כּו', ונהנין יֹוׁשבין וההּׂשגה, ְְְְֱִִִֵֶַַַָָָהּידיעה

'עדן', החכמה, ּבחינת ּגלּוי ׁשם ׁשּיהיה ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשּי

 ֿ ּד'גן ׁשההּׂשגה ּבזה, והּבאּור מהּׂשגה. ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּלמעלה

הּׁשלילה, הּׂשגת ׁשל ּבאֹופן היא העליֹון' ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָעדן

ּפקּודי  ּפרׁשת ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ּבארּוּכה 34ּכמבאר ְְְֲִֵֵַַַָָָָָֹ

העדת" מׁשּכן הּמׁשּכן "פקּודי ׁשהּוא 35ּבענין , ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֻ

ּבאֹופן  ׁשהּוא הּמׁשּכן"), ("פקּודי ו"ה יחּוד ְְְְִִִֵֶֶַַָענין

העדת), (מׁשּכן י"ה ויחּוד החּיּוב, הּׂשגת ְְִִִֵֶַַַַָָֻׁשל

הּׂשגת  ּדהּנה, הּׁשלילה. הּׂשגת ׁשל ּבאֹופן ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָׁשהּוא

הּקׁשּורים  ּבענינים ׁשּמתעּסק ּבאֹופן היא ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָהחּיּוב

והּׂשגה  הבנה ּבהם ׁשּׁשּיכת ּומציאּות, יׁש ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָעם

הּידיעה  ּתכלית ולכן הלּבׁשה, ׁשל ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָּבאֹופן

ּבמציאּות  רק היא זֹו הּׂשגה עלֿידי לבא ְְְִִִֵֶַַַָָָָֹׁשּיכֹולה

ּבענין, הּכרה לידי אפילּו לבא ׁשּיכֹול ועד ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָֹהּדבר,

ּבׁשם  ׁשּנקראת עמּוקה הכי להתאּמּתּות לא ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַָָֹאבל

ּבאֹופן  היא הּׁשלילה הּׂשגת מהּֿׁשאיןּֿכן ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָראּיה.

ׁשעד  מהענינים יֹותר נעלים ּבענינים ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּמתעּסק

ּבהם  והתעּסקּותֹו ּבהם, ידיעה לֹו היתה ְְְְְִִֶֶַַָָָָָָעּתה

עלֿידיֿזה  אבל כּו', מהם ׁשּׁשֹולל ּבאֹופן ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָהיא

(עלֿידי  החכמה לפנימּיּות עד לּבסֹוף לבא ְְְְִִִֵַַַַָָָָֹיכֹול

ּכּנזּכר  ּולׁשמרּה, לעבדּה ּומצֹות, ּבּתֹורה ְְְְְְֲִִַַָָָָָָָָהעבֹודה

ּכללּות  וזהּו ּד'חכמה '. ראּיה ענין ׁשּזהּו ְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָלעיל),

העליֹון, לגןֿעדן הּתחּתֹון ּגןֿעדן ׁשּבין ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָהחלּוק

החּיּוב, הּׂשגת ענין הּוא הּתחּתֹון ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָׁשּבגןֿעדן 

הּׁשלילה. הּׂשגת ענין הּוא העליֹון ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָּובגןֿעדן
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ואילך.34) ג ו, ואילך. ד כא.פקוד 35)ג, לח, י

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÚÈ„i‰ ÔÈÚ ‡e‰ Ô„ÚŒÔbL ÔÂÈÎc ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ C‡«»ƒ¿»ƒ¿≈»∆«≈∆ƒ¿««¿ƒ»

,'eÎ ÔÈ‰Â ÔÈ·LBÈ ,‰‚O‰‰Â דווקא הם והתענוג שההנאה וכאמור ¿««»»¿ƒ¿∆¡ƒ
והשגה, הבנה יש CiLכאשר CÈ‡ יתכן˙ÈÁa ÈeÏb ÌL ‰È‰iL ≈«»∆ƒ¿∆»ƒ¿ƒ«

‰‚O‰Ó ‰ÏÚÓlL ,'Ô„Ú' ,‰ÓÎÁ‰ הענין נקודת היא החכמה והרי «»¿»≈∆∆¿«¿»≈«»»
לפרטים  הסתעפות ללא בלבד,

ומובן.? ברור רעיון שיוצרים

,‰Êa ¯e‡a‰Â גילוי יתכן איך ¿«≈»∆
תענוג  שהוא עדן בגן שלמעלה החכמה

Ô„ÚŒÔ‚'cההשגה  ‰‚O‰‰L∆««»»¿«≈∆
ÏL ÔÙB‡a ‡È‰ 'ÔBÈÏÚ‰»∆¿ƒ¿∆∆

,‰ÏÈÏM‰ ˙‚O‰ משיגים כאשר «»««¿ƒ»
להבין  קושי שיש ביותר נעלה עניין

בדרך  היא ההשגה מהותו, את ולהשיג

הדבר  ממה מבינים כלומר השלילה,

מתייחסת  לא הגדרה ואיזו מושלל

בדבר  והשגה מהבנה בשונה אליו,

שהיא  ולהבין לקלוט מסוגל שהשכל

מהשתיים  אחת ובכל החיוב, השגת

יש  החיוב' ו'השגת השלילה' 'השגת

שיתבאר  כפי השנייה, לעומת יתרון

ke¯‡a‰להלן, ¯‡·Ók«¿…»«¬»
'‰¯Bz ÈËewÏ'a הזקן לאדמו"ר ¿ƒ≈»
È„e˜t ˙L¯t34È„e˜Ù" ÔÈÚa »»«¿≈¿ƒ¿«¿≈

"˙„Ú‰ ÔkLÓ ÔkLn‰35, «ƒ¿»ƒ¿«»≈À
‡e‰L על כאן האמורים הדברים שני ∆
Â"‰המשכן  „eÁÈ ÔÈÚ,האיחוד ƒ¿«ƒ

הוא"ו  בין הפנימית וההמשכה החיבור

בספירות  המידות עניין הוי', שם של

שם  של האחרונה והה"א העליונות

המלכות  ספירת עניין העליונה הוי',

של ( הפנימי התוכן היא זו ובחינה

‡e‰L ,("ÔkLn‰ È„e˜Ù"¿≈«ƒ¿»∆
‰O‚˙זה 'יחוד' ÏL ÔÙB‡a¿∆∆«»«

‰"È „eÁÈÂ ,·eiÁ‰ שם של היו"ד «ƒ¿ƒ
הה"א  עם החכמה, בחינת הוי',

הבינה  בחינת הוי', שם של הראשונה

והמלכות  מהמידות בהרבה נעלות מדריגות התוכן (שהן היא זו ובחינה

של  ‰O‚˙הפנימי ÏL ÔÙB‡a ‡e‰L ,("˙„Ú‰ ÔkLÓ"ƒ¿«»≈À∆¿∆∆«»«
‰ÏÈÏM‰ יכולה לא זו נעלית שממשיך ובדרגה כפי החיוב', 'השגת להיות «¿ƒ»

ומבאר.

˜qÚ˙nL ÔÙB‡a ‡È‰ ·eiÁ‰ ˙‚O‰ ,‰p‰c ולהשיג להבין ¿ƒ≈«»««ƒƒ¿∆∆ƒ¿«≈
˙e‡ÈˆÓe LÈ ÌÚ ÌÈ¯eLw‰ ÌÈÈÚa מציאות להם שיש דברים ¿ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ≈¿ƒ

ומוחשיים, ברורים בגדרים O‰Â‚‰מוגדרת ‰·‰ Ì‰a ˙ÎiML∆«∆∆»∆¬»»¿«»»
‰LaÏ‰ ÏL ÔÙB‡a מלובשים'כשהאדם' הדברים בהם ומעיין מתבונן ¿∆∆«¿»»

הללו, והדברים השכל בין קרוב יחס יש כי בהם, 'מתלבש' והשכל בשכלו

ÔÎÏÂ והשגה בהבנה שמדובר מוגדרת כיוון ‰ÚÈ„i‰מוחשית ˙ÈÏÎz ¿»≈«¿ƒ«¿ƒ»
‰‚O‰ È„ÈŒÏÚ ‡·Ï ‰ÏBÎiL∆¿»»…«¿≈«»»

‡È‰ BÊ היותר לכל˙e‡ÈˆÓa ˜¯ ƒ«ƒ¿ƒ
‡·Ï ÏBÎiL „ÚÂ ,¯·c‰«»»¿«∆»»…

ÔÈÚa ‰¯k‰ È„ÈÏ eÏÈÙ‡ שזו ¬ƒƒ≈«»»»ƒ¿»
והשגה, בהבנה גבוהה «¬‡·Ïדרגה

החיוב' להגיע Ï‡ב'השגת ניתן …
‰˜eÓÚ ÈÎ‰ ˙ezn‡˙‰Ï¿ƒ¿«¿¬ƒ¬»

‰i‡¯ ÌLa ˙‡¯˜pL בסופו כי ∆ƒ¿≈¿≈¿ƒ»
השכל  דבר ממש של לא אבל 'מבין'

ממש. בעין בראייה כמו »Œ‰Óרואה
‡È‰ ‰ÏÈÏM‰ ˙‚O‰ ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈«»««¿ƒ»ƒ

˜qÚ˙nL ÔÙB‡a ולהבין לדעת ¿∆∆ƒ¿«≈
¯˙BÈ ÌÈÏÚ ÌÈÈÚa¿ƒ¿»ƒ«¬ƒ≈
‰˙È‰ ‰zÚ „ÚL ÌÈÈÚ‰Ó≈»ƒ¿»ƒ∆««»»¿»
B˙e˜qÚ˙‰Â ,Ì‰a ‰ÚÈ„È BÏ¿ƒ»»∆¿ƒ¿«¿
ÏÏBML ÔÙB‡a ‡È‰ Ì‰a»∆ƒ¿∆∆≈

Ì‰Óבהם שייכים שלא eÎ',דברים ≈∆
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ Ï·‡ שזו למרות ¬»«¿≈∆

מופשטת  היא וממילא השלילה' 'השגת

שהיא  החיוב' 'השגת לעומת

Ï·‡בהתלבשות, ÏBÎÈ להגיע »»…
השגה  Ú„ולקבל ÛBÒaÏ¿««

) ‰ÓÎÁ‰ ˙eiÓÈÙÏ וההכרה ƒ¿ƒƒ«»¿»
היא  זו נעלית  במדריגה »ŒÏÚוהידיעה

,˙BˆÓe ‰¯Bza ‰„B·Ú‰ È„È¿≈»¬»«»ƒ¿
¯kÊpk ,d¯ÓLÏe d„·ÚÏ¿»¿»¿»¿»«ƒ¿»
‰i‡¯ ÔÈÚ e‰fL ,(ÏÈÚÏ¿≈∆∆ƒ¿«¿ƒ»

'‰ÓÎÁ'c נעלית הראייה וכאמור ¿»¿»
והיא  השכלית ההשגה מאשר יותר

מעלת  עלֿדרך יותר, בהתאמתות

שמיעה. על הראייה

˜eÏÁ‰ ˙eÏÏk e‰ÊÂ ההבדל ¿∆¿»«ƒ
Ô„ÚŒÔ‚aLהכללי  ,ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚Ï ÔBzÁz‰ Ô„ÚŒÔb ÔÈaL∆≈«≈∆««¿¿«≈∆»∆¿∆¿«≈∆

ÔBzÁz‰ באלוקות יותר נמוכות דרגות משיגים ‰O‚˙שבו ÔÈÚ ‡e‰ ««¿ƒ¿««»«
·eiÁ‰ ויותר ומוגדרת ברורה יותר אמנם שהיא אבל באלוקות ב'התלבשות' «ƒ

המציאות, ידיעת אלא ‰O‚˙אינה ÔÈÚ ‡e‰ ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚·e¿«≈∆»∆¿ƒ¿««»«
‰ÏÈÏM‰ להגיע אפשר באמצעותה אבל מופשטת יותר והשגה ידיעה שהיא «¿ƒ»

ראיה. בבחינת שהיא להשגה
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‰ÊŒÈtŒÏÚÂ ההּׂשגה לאֹופן לבא ׁשּכדי מּובן, ¿«ƒ∆ְְֵֶֶַַָָָָֹ

ּבדר ׁשהיא העליֹון ְְְִֵֶֶֶֶֶַָּדגןֿעדן

אֹופן  ּבטּול להיֹות צרי הּׁשלילה, ְְִִִִֶַַַָָָהּׂשגת

ּדגןֿעדן  הּׂשגת ההּׂשגה ּבדר ׁשהיא הּתחּתֹון ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

ּדהאי  'חיזּו לבּטל ׁשּצרי עלּֿדר ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָהחּיּוב,

ּדגןֿעדן  והּׂשגה להבנה לבא ּכדי ְְְְֲֵֵֶַַַָָָָָָָֹעלמא'

ּדהאי  'חיזּו ּבטּול ּכמֹו זה ׁשאין אּלא ְְְִֵֵֶֶֶַַַָהּתחּתֹון.

מּמׁש, וגׁשמיּות חֹומר ׁשל ענין ׁשּזהּו ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָעלמא'

רק  ויׁש, למציאּות ׁשּנחׁשב ענין לבּטל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָּכיֿאם

אליו. להּגיע ׁשּצרי נעלה הּיֹותר הענין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבער

ּכתיב Ô·eÈÂה) ּדהּנה ּבעבֹודה, ּומלּתם 36הענין ¿»ְְְְֲִִִֵֶַָָָָ

ּוכתיב  לבבכם, ערלת הוי'37את ּומל ְְְְֲִֵֶַַָָָָ

'ערלה'. הּלׁשֹון נזּכר לא וכאן ,לבב את ְְְְְֱִֶֶַָָָָָָֹֹאלקי

הּמעּכב  ּדבר הּוא הּלב ערלת ּדהּנה ּבזה, ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָוהענין

ׁשאףֿעלּֿפי  והינּו, הּלב, את ּומכּסה ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַׁשאֹוטם

יׁשנה' 'אני ּכאׁשר מּכלֿמקֹום 39ּבגלּותא 38ׁשּגם ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָ

ער' לתֹורתֹו38'לּבי ֿ הּוא להּקדֹוׁשּֿברּו , ְְִִֵַָָָ

ּבמכּתבֹו40ּולמצֹותיו  הּגאּולה' 'ּבעל וכלׁשֹון ,41, ְְְְְְְִִִַַַָָָ

יׂשראל  ּבׁשם אׁשר ּגם מּיׂשראל, איׁש ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָׁשּכל

יכֹול 42יכנה  הרי ותֹורתֹו, ה' עם ּתמים לבבֹו , ְְְֲִִֵֶָָָָֻ

לזה  והּסּבה ּבערלה. מכּוסה יהיה ׁשהּלב ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָלהיֹות

חסֿוׁשלֹום, איסּור ּדבר מּצד רק לא ְְִִִַַַַָֹהיא

אֹו ה'ּלעּומתֿזה', ּבידי וקׁשּור אסּור ְְֲִֵֶֶֶַַַָָׁשּנעׂשה

ׁשּיֹורד  ּתאוה, לׁשם נעׂשה אבל הּתר ּדבר ְְֲֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָאפילּו

קליּפֹות  ׁשּבׁשלׁש ּגמּור ּברע ׁשעה לפי ְְְְְְִִִֶָָָָָָֹונכלל

ּב'ּתניא' (ּכמבאר ּכאׁשר 43הּטמאֹות ּגם אּלא ,( ְְְֲֵֶֶַַַַַַָָָֹ
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ׁשּכּונתֹו רק ּגּופֹו, לקּיּום ּכיֿאם ּתאוה, ּבזה ְֲִִִֵֶֶַַַָָָָאין

ׁשם  (ּכמבאר ׁשמים לׁשם מ 44אינּה הּנה ּצד ), ְְִִִֵֵֵַַַָָָָֹ

הּלב, את מגּׁשם זה ּגם הרי ּגׁשמי, ּדבר ְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַַָָהיֹותֹו

 ֿ להּקדֹוׁשּֿברּו "ער" להיֹות צרי ְְְִִִֵֶַַַָָָׁשּמּצדֿעצמֹו

עליו, ּומסּתיר ּומעלים ּולמצֹותיו, לתֹורתֹו ְְְְְִִִַַָָָָהּוא

"ּומלּתם  נאמר זה ועל הּלב. ערלת ענין ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָׁשּזהּו

ּבעצמכם  הינּו,45(אּתם לבבכם", ערלת את ( ְְְְְְְֵֶֶֶַַַַַָ

ּובכל  עת ׁשּבכל ואחד, אחד לכל נּתן זה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָׁשענין

ּתאֹות  אסּור, מּדבר להּזהר רק לא ּביכלּתֹו ְְְֲִִִִֵַַַָָָָֹׁשעה

סתם, אכילה אצלֹו ּתהיה ׁשּלא ואפילּו ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָֹהּתר,

ׁשמים" לׁשם יהיּו מעׂשי ּד"כל ּבאֹופן 46אּלא ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָ

ּדעהּו" ּדרכי ה'ּׁשלחן 47ּו"בכל (ּכפסקּֿדין ְְְְִִֵֶַַָָָָֻ

'עלֿידי 48ערּו ּגם להיֹות יכֹול זה וענין .( ְְְְִִֵֶַַָָָ

לבב ּבכל אלקי הוי' את ּד"ואהבּת ְְְְְֱֲֲִֵֶַָָָָָָָָֹהעבֹודה

"נפׁש "ּבכל 19ּובכל היא ׁשעבֹודתֹו ּדכיון , ְְְְְֲִֵֶַָָָָ

ׁשּלא  ּבעצמֹו לפעל יכֹול ,"נפׁש ּובכל ְְְְְְְְִֶַַָָָֹֹלבב

הּתר, לתאֹות לא ואפילּו אסּור, לדבר ׁשּי ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָֹיהיה

א כּו'. ׁשמים" לׁשם יהיּו מעׂשי ׁש"ּכל ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָּכיֿאם

"ּומל  ּׁשּנאמר מה ׁשּזהּו יֹותר, נעלה ענין ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָיׁשנֹו

ׁשאףֿעלּֿפי  והינּו, ,"לבב את אלקי ְְְְֱֲִֶֶֶַַַָָָֹהוי'

הּלב), (ערלת הּלב את המגּׁשם ּדבר אצלֹו ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָׁשאין

ּבכל  גֹו' ּד"ואהבּת ּומּצב ּבמעמד נמצא ְְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָׁשהרי

לב  הּוא עצמֹו ׁשהּלב ּכיון מּכלֿמקֹום, ,"ְְְִֵֵֵֶַַָָָָלבב

ּבׁשם  הּנקרא ענין ּבֹו להיֹות צרי לכן ְְְְִִִִֵֵַָָָָָָָהאדם,

את  אלקי הוי' "ּומל נאמר זה ועל ְֱֱֲִֶֶֶֶַַָָָָֹמילה.

ּבעבֹודת  נכלל זה הרי ּומּכלֿמקֹום ,"ְְְֲֲִִֵֶַַָָָָלבב

ׁשּנעׂשה  ּכפי "הוי'" מּצד ׁשּזהּו אּלא ְֲֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָהאדם,

"וחּיּות ּכח" ,"ענין 49"אלקי הּוא ּובכללּות . ְְְֱֲִִֶֶַַָֹֹ

"מאד ּד"בכל למעלה 19העבֹודה ׁשהיא , ְְְְֲִִֶֶַָָָָֹ

ּכח  ׁשל והגּבלה נפׁשֹומּמדידה "ּבכל 50ֹות הן , ְְְְְִִֵֶַַָָָָֹ
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סע"א).44) (שם, ב).45)רפ"ז (קה, ס"ד אגה"ק מי"ב.46)תניא פ"ב ו.47)אבות ג, אדה"ז 48)משלי שו"ע סרל"א. או"ח

ס"ב. סקנ"ו ג.49)או"ח עג, פרשתנו לקו"ת ד.50)ראה לט, מקץ תו"א ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Êa‰באכילה  ÔÈ‡ ¯L‡k Ìb ‡l‡ זו ), היתר Â‡z‰,באכילת ∆»««¬∆≈»∆«¬»
Ì‡ŒÈk אוכל אלא ¯˜האדם ,BÙeb Ìei˜Ï אלאdÈ‡ B˙ekL ƒƒ¿ƒ«∆«»»≈»

ÌL ¯‡·Ók) ÌÈÓL ÌLÏ44 בתניאB˙BÈ‰ „vÓ ‰p‰ המזון ), ¿≈»«ƒ«¿…»»ƒ≈ƒ«¡
‰Ê Ìb È¯‰ ,ÈÓLb ¯·c ללא הגוף, קיום לצורך אכילה כזו, אכילה גם »»«¿ƒ¬≈«∆

‰l·,תאווה, ˙‡ ÌM‚Ó¿«≈∆«≈
BÓˆÚŒ„vnL יהודי לבCÈ¯ˆ ∆ƒ««¿»ƒ

ŒCe¯aŒLB„w‰Ï "¯Ú" ˙BÈ‰Ïƒ¿≈¿«»»
,ÂÈ˙BˆÓÏe B˙¯B˙Ï ‡e‰¿»¿ƒ¿»
e‰fL ,ÂÈÏÚ ¯ÈzÒÓe ÌÈÏÚÓe«¿ƒ«¿ƒ»»∆∆

·l‰ ˙Ï¯Ú ÔÈÚ.הלב על המכסה ƒ¿«»¿««≈
‰Ê ÏÚÂ הסרת הזו על הלב' 'ערלת ¿«∆

Ìz‡) ÌzÏÓe" ¯Ó‡∆¡««¿∆«∆
ÌÎÓˆÚa45˙Ï¯Ú ˙‡ ( ¿«¿¿∆≈»¿«

‰Ê ÔÈÚL ,eÈ‰ ,"ÌÎ··Ï של ¿«¿∆«¿∆ƒ¿»∆
מהלב  האמור וההסתר העלם הסרת

ÏÎaL ,„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ Ôzƒ»¿»∆»¿∆»∆¿»
BzÏÎÈa ‰ÚL ÏÎ·e ˙Ú כל של ≈¿»»»ƒ»¿

ואחד  cÓ·¯אחד ¯‰f‰Ï ˜¯ ‡Ï…«¿ƒ»≈ƒ¿«
,¯eÒ‡ ממילוי B‡z˙ולהיזהר ƒ«¬

eÏÈÙ‡Â ,¯z‰ להיזהר‡lL ≈∆«¬ƒ∆…
Ì˙Ò ‰ÏÈÎ‡ BÏˆ‡ ‰È‰z ללא ƒ¿∆∆¿¬ƒ»¿»

ה', עבודת של שאכילתו ‡l‡כוונה ∆»
העניינים  עוסק (ושאר שהוא הגשמיים

יהיו  EÈNÚÓבהם) ÏÎ"c ÔÙB‡a¿∆¿»«¬∆
חולין  דברי בענייני אפילו והעיסוק

ÌÈÓL"העולם  ÌLÏ eÈ‰È46 ƒ¿¿≈»«ƒ
EÈÎ¯c ÏÎ·"e הדרכים אפילו ¿»¿»∆

האדם  של שלך, והעיסוקים

"e‰Úc47'ה את (Œ˜ÒÙkיידע »≈ƒ¿«
'Ce¯Ú ÔÁÏM'‰ ÔÈc48.( ƒ«À¿»»

‰Ê ÔÈÚÂ הרב ערלת והסרת 'מילת' ¿ƒ¿»∆
גם  ה' את לעבוד מהאדם המונעת

המותרים  Ìbבדברים ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ»ƒ¿«
z·‰‡Â"c ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈»¬»ƒ¿»«¿»
E··Ï ÏÎa EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ˙‡≈¬»»¡…∆¿»¿»¿

"ELÙ ÏÎ·e19,'ה אהבת כלומר, ¿»«¿¿
מכל  נדרשת שבעצם הרגילה ברמה

מקום  ובכל זמן בכל «≈¿ÔÂÈÎcיהודי
E··Ï ÏÎa" ‡È‰ B˙„B·ÚL∆¬»ƒ¿»¿»¿

,"ELÙ ÏÎ·e'ה את עובד והוא ¿»«¿¿
נפשו, ובכל ליבו ÏÚÙÏבכל ÏBÎÈ»ƒ¿…

¯eÒ‡ ¯·„Ï CiL ‰È‰È ‡lL BÓˆÚa קשור להיות לאדם שגורם ¿«¿∆…ƒ¿∆«»ƒ¿«ƒ

ה'קליפות', בידי Ï‡ואסור eÏÈÙ‡Â שייך ‰z¯יהיה ˙B‡˙Ï שכאמור «¬ƒ…¿«¬≈∆
גורם  זה היהודי,גם הלב על והסתר ŒÈkEÈNÚÓ‡להעלם Ïk"L Ì ƒƒ∆»«¬∆

¯˙BÈ ‰ÏÚ ÔÈÚ BLÈ C‡ .'eÎ "ÌÈÓL ÌLÏ eÈ‰È זו בעבודה ƒ¿¿≈»«ƒ«∆¿ƒ¿»«¬∆≈
הלב', 'ערלת והסרת 'מילת' ‰ÈÂ'של ÏÓe" ¯Ó‡pM ‰Ó e‰fL∆∆«∆∆¡«»¬»»

,eÈ‰Â ,"E··Ï ˙‡ EÈ˜Ï‡¡…∆∆¿»¿¿«¿
BÏˆ‡ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡L אצל ∆««ƒ∆≈∆¿
ליבו  בכל ה' את העובד ««c·¯האדם

·l‰ ˙‡ ÌM‚Ó‰ ומסתיר ומעלים «¿«≈∆«≈
'ער' עצמו מצד שהלב כך »¿«(Ï¯Ú˙על

„ÓÚÓa ‡ˆÓ È¯‰L ,(·l‰«≈∆¬≈ƒ¿»¿«¬»
ÏÎa 'B‚ z·‰‡Â"c ·vÓe«»ƒ¿»«¿»¿»

"E··Ï'ה אהבת מלא שליבו ומי ¿»¿
של  ב'ערלה' מכוסה אינו ליבו בוודאי

והסתר, ÔÂÈkהעלם ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈»
,Ì„‡‰ ·Ï ‡e‰ BÓˆÚ ·l‰L∆«≈«¿≈»»»
הוא  והלב גשמית מציאות הוא והאדם

גשמי  היותו ÔÎÏלב ה'עם את אוהב »≈
ÔÈÚעדיין  Ba ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿ƒ¿»

‰Ê ÏÚÂ .‰ÏÈÓ ÌLa ‡¯˜p‰«ƒ¿»¿≈ƒ»¿«∆
˙‡ EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ÏÓe" ¯Ó‡∆¡«»¬»»¡…∆∆

ÌB˜ÓŒÏkÓe ,"E··Ï למרות ¿»¿ƒ»»
ה' "ומל מלמעלה, נעשית זו שמילה

לבבך", את ÏÏÎאלוקיך ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ¿»
e‰fL ‡l‡ ,Ì„‡‰ ˙„B·Úa«¬«»»»∆»∆∆
‰NÚpL ÈÙk "'ÈÂ‰" „vÓƒ«¬»»¿ƒ∆«¬∆
"E˙eiÁÂ EÁk" ,"EÈ˜Ï‡"49 ¡…∆…¬¿«∆

(ככתוב  כוח לשון גם הוא 'אלוקים' כי

כפי  היינו לקח'), הארץ אילי 'ואת

להיות  ונמשך יורד הנעלה הוי' ששם

שהוא  כפי היהודי של והחיות הכוח

הזה. בעולם בגוף «¿eÏÏÎ·eƒ˙נשמה
עניין  הפועלת ה' עבודת כללי, באופן

הערלה' 'הסרת מאשר בלב יותר נעלה

והיא  הראשון בפסוק מדובר עליה

נאמר  שעליה הלב של ה'מילה' פעולת

לבבך' את אלוקיך ה' ÔÈÚ'ומל ‡e‰ƒ¿«
‰„B·Ú‰ לא ה' אהבת "בכל של רק »¬»

אהבה  אלא נפשך" ובכל לבבך

"E„‡Ó ÏÎ·"c19,"ו"מאוד ƒ¿»¿…∆
גבול  בלי ה'È‰L‡משמעו אהבת ∆ƒ

‰Ïa‚‰Â ‰„È„nÓ ‰ÏÚÓÏ מעל ¿«¿»ƒ¿ƒ»¿«¿»»
וההגבלות  לגדרים BLÙומעבר ˙BÁk ÏL50Ô‰ וההגבלות הגדרים , ∆…«¿≈
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d"kyz'dיד ,fenz a"i ,wla zyxt 'a mei

ּבתנּועה  ׁשעֹומד ּכיון ,"נפׁש "ּבכל והן "ְְְְְְְִֵֵֵֶַָָָָלבב

היֹותֹו ׁשעם והינּו, והגּבלה. מּמדידה ְְְְְְְֱִִִֶֶַַַָָָָׁשּלמעלה

הרי  והגּבלה, ּבמדידה הּוא נברא ּכל והרי ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָָנברא,

מּמׁש מּמעל אלקה חלק ּבֹו ׁשּיׁש הּנה 51ּכיון , ִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

ׁשּבֹו, אלקה' ה'חלק מּצד היא העבֹודה ֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹּכאׁשר

ּכח" נעׂשה ׁש"הוי'" ,"אלקי "הוי' ענין ְֱֲֲֲֲִֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּזהּו

ׁשּמתּבּטל  ,"לבב את גֹו' "ּומל אזי ,"ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָוחּיּות

לּדרּגה  ׁשּבער (ׁשּבּלב) הּגׁשמּיּות ענין ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָּגם

ּד"בכל  העבֹודה עלֿידי אליה להּגיע ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּצרי

."ְֶֹמאד

ÔÈÚ‰Â ּבאלקּות ההתּבֹוננּות ּבכללּות ּבזה ¿»ƒ¿»ְְְֱִִֶַָָָֹ

העבֹודה), אֹופּני לכל ההקּדמה ְְֲִֵֶַַַָָָָָ(ׁשּזֹוהי

התּבֹוננּות  יׁש ּדהּנה, אֹופּנים. ׁשני ּבזה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָׁשּיׁש

טֹוב" לי אלקים ּד"קרבת הּוא 52ּבענין ׁשאלקּות , ְְְֱֱִִִִֶַָָֹֹ

ּׁשּכתּוב  מה ועלּֿדר לֹו, ה'53טֹוב את "לאהבה ְְֲֶֶֶֶַַַָָ

אמת  הן ולכן, גֹו', "חּיי הּוא ּכי גֹו' ְֱֱִֵֵֶֶֶַָֹאלקי

והתלהבּות, חּיּות מּתֹו ּבאלקּות מּונח ְְֲִִֶֶַַָֹׁשהּוא

ּובגלל  ועלּוי, טֹוב ּבזה ׁשּמרּגיׁש מּפני זהּו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָאבל

טֹוב", "לי ועלּוי, טֹוב ׁשל ּבענין ערבּות לֹו ְְֲִִִֵֵֶֶָָׁשּיׁש

זֹו הרי ּובכללּות אלקים". ּב"קרבת רצֹונֹו ְְְְֱֲִִִֵֵַָָֹלכן

ּבדבר  הּתלּויה ׁשּלא 54אהבה היֹות עם אׁשר , ְְֱֲֲִֶֶַַָָָָֹ

ׁשּיהיה  לֹומר ׁשּי ׁשּלא ּכיון ׁשּתתּבּטל, ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּי

זֹו הרי מּכלֿמקֹום חסֿוׁשלֹום, ּדבר' ְֲִֵֵַָָָָָָ'ּבטל

הבנתֹו ער לפי והגּבלה, ׁשּבמדידה ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָָאהבה

ּד"בכל  ּבאֹופן זה ואין טֹוב", "לי ּבענין ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָוהּׂשגתֹו

על  עבֹודה ׁשהיא הּנ"ל, עבֹודה אמנם, ."ְְֲֲִֶֶַַַָָָָֹמאד

יּתן  ּומי אמּתית, עבֹודה היֹותּה עם הרגיל, ֱֲֲִִִִִִֵֶֶָָָָּדר

זֹו אהבה ּבבחינת ּתמיד לּבֹו אבל 55והיה , ְְֲֲִִִִַַָָָָָ

צ  ֿ כן ּבאֹופן אףֿעלּֿפי עבֹודה  ּגם  להיֹות ריכה ְְְֲִִִֵֶַַַָָ

ּד"קרבת  ּבּטֹוב ההתּבֹוננּות עלֿידי יֹותר, ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַנעלה
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רפ"ב.51) כח.52)תניא עג, כ.53)תהלים ל, מט"ז.54)נצבים פ"ה אבות - חז"ל (המשך 55)לשון המאמר לשון כ"ה

כו. ה, ואתחנן הכתוב לשון ע"פ - א'נז) ע' שם תער"ב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ô‰Âשל  "E··Ï ÏÎa" של וההגבלות ÔÂÈkהגדרים ,"ELÙ ÏÎa" ¿»¿»¿¿≈¿»«¿¿≈»

„ÓBÚL נמצא‰Úe˙a הנהגה ודרך È„nÓ„‰'קו' ‰ÏÚÓlL ∆≈ƒ¿»∆¿«¿»ƒ¿ƒ»
‡¯· Ïk È¯‰Â ,‡¯· B˙BÈ‰ ÌÚL ,eÈ‰Â .‰Ïa‚‰Â מעצם ¿«¿»»¿«¿∆ƒ¡ƒ¿»«¬≈»ƒ¿»

מסוימים  מציאות גדרי עם כ'נברא' Ïa‚‰Â‰,מהותו ‰„È„Óa ‡e‰ אבל ƒ¿ƒ»¿«¿»»
שני  Baמצד LiL ÔÂÈk È¯‰¬≈≈»∆≈

יהודי בנשמתו  כל ‡Ï˜‰של ˜ÏÁ≈∆∆…«
LnÓ ÏÚnÓ51¯L‡k ‰p‰ , ƒ«««»ƒ≈«¬∆

˜ÏÁ'‰ „vÓ ‡È‰ ‰„B·Ú‰»¬»ƒƒ««≈∆
BaL '‰˜Ï‡ ופועל ונרגש שניכר ∆…«∆

‡EÈ˜Ï",בו, 'ÈÂ‰" ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿«¬»»¡…∆
"'ÈÂ‰"L שבנפשו אלוקה החלק ∆¬»»

"E˙eiÁÂ EÁk" ‰NÚ בו פועל «¬∆…¬¿«∆
בו  ‚B'בגלוי,ומשפיע ÏÓe" ÈÊ‡¬«»

Ìb Ïha˙nL ,"E··Ï ˙‡∆¿»¿∆ƒ¿«≈«
(laL·)אפילו  ˙eiÓLb‰ ÔÈÚƒ¿«««¿ƒ∆«≈

ÚÈb‰Ï CÈ¯vL ‰b¯cÏ C¯ÚaL∆¿∆∆««¿»∆»ƒ¿«ƒ«
‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ ‰ÈÏ‡≈∆»«¿≈»¬»

"E„‡Ó ÏÎ·"c אין ולגשמיות ƒ¿»¿…∆
שבלב. העבודה על השפעה שום

‰Êa ÔÈÚ‰Â לידי בא שהוא כפי ¿»ƒ¿»»∆
‰‰˙eBa˙ענין eÏÏÎa˙ביטוי  ƒ¿»«ƒ¿¿

È‰BfL) ˙e˜Ï‡a ההתבוננות »¡…∆ƒ
אלוקות  ÏÎÏבענייני ‰Óc˜‰‰««¿»»¿»

‰„B·Ú‰ ÈpÙB‡ באופן העבודה הן «≈»¬»
והן  נפשך" ובכל לבבך "בכל של

מאודך" "בכל של באופן ),העבודה
‰Êa LiL באלוקות בהתבוננות ∆≈»∆
ÌÈpÙB‡ ÈL שממשיך כפי שונים, ¿≈«ƒ

ומפרט.

˙eBa˙‰ LÈ ,‰p‰c האדם בה ¿ƒ≈≈ƒ¿¿
לחשוב  ומעמיק «¿ÔÈÚa»ƒמתבונן

"·BË ÈÏ ÌÈ˜Ï‡ ˙·¯˜"c52, ¿ƒ¿«¡…ƒƒ
˙e˜Ï‡L לאלוקות קרוב ולהיות ∆¡…

BÏ ·BË ‡e‰,עצמו »¿ŒÏÚÂלאדם
·e˙kM ‰Ó C¯c53 על בתורה ∆∆«∆»

אהבה  של ודרגה סוג שישנו ה' אהבת

של  ‰'באופן ˙‡ ‰·‰‡Ï"¿«¬»∆
,'B‚ "EÈiÁ ‡e‰ Èk 'B‚ EÈ˜Ï‡¡…∆ƒ«∆

‡e‰L ˙Ó‡ Ô‰ ,ÔÎÏÂ למרות ¿»≈≈¡∆∆
זו  בדרגה ה' את האוהב שהאדם

ÁeÓ ושקועCBzÓ ˙e˜Ï‡a »∆…ƒ
˙e·‰Ï˙‰Â ˙eiÁ הממלאת יחסית נעלית בדרגה ה' אהבת זו כן את ואם «¿ƒ¿«¬

ישותו, ÈeÏÚÂכל ·BË ‰Êa LÈb¯nL ÈtÓ e‰Ê Ï·‡,לעצמו ¬»∆ƒ¿≈∆«¿ƒ»∆¿ƒ

˙e·¯Ú BÏ LiL ÏÏ‚·e'ו'געשמאק ÈeÏÚÂ,טעם ·BË ÏL ÔÈÚa ƒ¿«∆≈¬≈»ƒ¿»∆¿ƒ
"·BË ÈÏ",לעצמו ועניין ותועלת a"˜¯·˙טובה BBˆ¯ ÔÎÏ ƒ»≈¿¿ƒ¿«

˙eÏÏÎ·e ."ÌÈ˜Ï‡ כללי ‡‰·‰באופן BÊ È¯‰ לאלוקות האדם של ¡…ƒƒ¿»¬≈«¬»
¯·„a ‰ÈeÏz‰54 ולא עצם נוסף מצד באלוקות לדבוק לגמרי טהור רצון «¿»¿»»

lL‡העניין, ˙BÈ‰ ÌÚ ¯L‡¬∆ƒ¡∆…
,Ïha˙zL CiL פי על ואף «»∆ƒ¿«≈

תפסיק  זו שאהבה ייתכן לא שלמעשה

ז"ל  חכמינו שאמרו (כמו להתקיים

אנשים  שני בין שאהבה אבות בפרקי

כי  להתקיים עתידה לא בדבר התלוייה

תלוייה  שבו הדבר יתבטל כאשר

אין  כאן אבל האהבה, תתבטל האהבה

להתבטל) עתידה לה' האדם אהבת

‰È‰iL ¯ÓBÏ CiL ‡lL ÔÂÈk≈»∆…«»«∆ƒ¿∆
ÌBÏLÂŒÒÁ '¯·c ÏËa' וכיוון »≈»»«¿»

האהבה, את הגורם שהדבר ייתכן שלא

יש  לאלוקות האדם שבקרבת העובדה

שהאהבה  ייתכן לא ויתרון, מעלה

BÊתתבטל, È¯‰ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¬≈
לאלוקות ‡‰·‰ האדם של «¬»

,‰Ïa‚‰Â ‰„È„ÓaL אהבה ∆ƒ¿ƒ»¿«¿»»
C¯Úמוגבלת ÈÙÏ מידת לפי ¿ƒ∆∆

ÈÏ" ÔÈÚa B˙‚O‰Â B˙·‰¬»»¿«»»¿ƒ¿«ƒ
"·BË של וההשגה להבנה מעבר ולא

הרי  נעלית בדרגה היא שגם האדם

היא  הרי מוגבל, בנברא שמדובר כיוון

ÏÎ·"cמוגבלת, ÔÙB‡a ‰Ê ÔÈ‡Â¿≈∆¿∆ƒ¿»
"E„‡Ó,גבול בלי אהבה שהיא ¿…∆

"מאד". הביטוי כמשמעות

Ï"p‰ ‰„B·Ú ,ÌÓ‡ אהבת של »¿»¬»««
טוב", לי אלוקים ש"קרבת משום ה'

לעיל, ÏÚכמבואר ‰„B·Ú ‡È‰L∆ƒ¬»«
ÏÈ‚¯‰ C¯c הגדרים בתוך ∆∆»»ƒ

האדם, מציאות של ÌÚƒוההגבלות
,˙ÈzÓ‡ ‰„B·Ú d˙BÈ‰ למרות ¡»¬»¬ƒƒ

ה' עבודת היא זו בדרגה ה ' אהבת שגם

ÔzÈבאמת ÈÓeהלוואיBaÏ ‰È‰Â ƒƒ≈¿»»ƒ
האדם ‡‰·‰של ˙ÈÁ·a „ÈÓz»ƒƒ¿ƒ««¬»

BÊ55 חיות מתוך כאמור שהיא

ועריבות  נועם ומתוך והתלהבות

‡ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛבאלוקות, Ï·‡ עם ¬»««ƒ≈
נפשך", ובכל לבבך "בכל שהיא זו אהבה של מעלתה BÈ‰Ï˙כל ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿

·Bha ˙eBa˙‰‰ È„ÈŒÏÚ ,¯˙BÈ ‰ÏÚ ÔÙB‡a ‰„B·Ú Ìb«¬»¿∆«¬∆≈«¿≈«ƒ¿¿«
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לי  אלקים "קרבת מּצד (לא עצמֹו מּצד ְְֱֱִִִִִִַַַַֹֹֹאלקים"

וענין  ."מאד "ּבכל היא עבֹודתֹו ׁשאז ְְְְֲִִֶֶָָָָֹטֹוב"),

מהמציאּות  ׁשּמתּבּטל עלֿידיֿזה נעׂשה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַזה

הינּו, טֹוב", "לי ענין ׁשהּוא ׁשּלֹו, ְְְִִִֶֶַַַוה'ּצּיּור'

יׁש זֹו ּומציאּות ("לי"), ׁשּלֹו הּמציאּות ְְְִִִֵֶֶֶַָׁשּיׁשנּה

עדין  ׁשּיׁש זמן וכל טֹוב"), ("לי הּטֹוב הרּגׁש ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָלּה

יכֹול  אינֹו ("לי"), מציאּות ׁשל לענין ְְְֲִִִִֵֶָָָאחיזה

נאמר  זה ועל עצמֹו. אלקּות מּצד לעבֹודה ְְֱֱֲִֶֶַַַַַָָֹֹלבא

הּלב, ערלת ולא ,"לבב את אלקי הוי' ְְְְֱֲֵֶֶַַָָָָָֹֹ"ּומל

הסירּה ׁשּכבר הּלב, ערלת אצלֹו ׁשּי ׁשּלא ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּכיון

הרּגׁש את רק להסיר וצרי לכן, ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָמּקֹודם

טֹוב". "לי ְִִַהּמציאּות,

˙eÏÏÎe,הּנ"ל עבֹודה אֹופּני ׁשני ּבין החלּוק ¿»ְֲִֵֵֵַַַַָ

ׁשּמּצד  העבֹודה ׁשּבין החלּוק ֲִִֵֶֶַַָָהּוא

ׁשּבּנׁשמה, 'רגל' ּבּגּוף, המלּוּבׁשת הּנׁשמה ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָחלק

העבֹודה  ׁשאז 'יעקב', ּבׁשם ּבכללּות ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָֹׁשּנקראת

לעבֹודה  ,"נפׁש ּובכל לבב ּד"בכל ּבאֹופן ְְְְְְְֲִִֶַָָָָָהיא

ּבׁשם  ׁשּנקראת ׁשּבּנׁשמה, ה'ראׁש' ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּמּצד

ּד"בכל  ּבאֹופן היא העבֹודה ׁשאז ְְְֲִִִֵֶֶָָָָָ'יׂשראל',

הוי' ּד"ּומל הענין ּגם ׁשּנעׂשה ּכיון ,"ְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֹמאד

."לבב את ְְֱֶֶָֹאלקי

ּדימֹות e‰ÊÂו) העבֹודה ּבין החלּוק ּכללּות ּגם ¿∆ְֲִִֵַַָָָ

(וכּנזּכר  הּׁשּבת ּדיֹום לעבֹודה ְְְֲִַַַַַָָָהחֹול

הּנׁשמה  נקראת החֹול ׁשּבימֹות ב) (סעיף ְְְְִִִֵֵֶַַָָלעיל

ּבׁשם  נקראת הּׁשּבת ּוביֹום 'יעקב', ְְְְֲִֵֵֵַַַָֹּבׁשם

המלאכה  ענין יׁש החֹול  ּבימֹות ּדהּנה, ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָ'יׂשראל').

"ּבֹורר  הרי ּבׁשּבת מהּֿׁשאיןּֿכן ְְֲֵֵֵֵֵֶַַַָוהּברּור,

וידּועה 56אסּור" ּבזה 57. ּכן,58הּקּוׁשיא ּדאם , ְְִִֵֶַָָָָ
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ד"ה 56) ואילך). ריט ע' תשכ"א (סה"מ תשכ"א הביט לא ד"ה ואילך. א'מה ס"ע שם תער"ב המשך וראה א. עג, שבת

ואילך. פ"ד תשכ"ו מנה ב'קלו 57)מי ע' ויקהל אוה"ת - וכו' הגהות ועם ואילך. עח ע' תקס"ד הזקן אדמו"ר מאמרי ראה

א'נ.58)ואילך. ע' שם תער"ב המשך ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÈÏ ÌÈ˜Ï‡ ˙·¯˜" „vÓ ‡Ï) BÓˆÚ „vÓ "ÌÈ˜Ï‡ ˙·¯˜"c¿ƒ¿«¡…ƒƒ««¿…ƒ«ƒ¿«¡…ƒƒ

עצמו Ê‡Lלאדם ,("·BË טוב הוא שאלוקות בכך היא ההתבוננות כאשר ∆»
Ê‰בעצם ÔÈÚÂ ."E„‡Ó ÏÎa" ‡È‰ B˙„B·Ú באהבה ה' עבודת של ¬»ƒ¿»¿…∆¿ƒ¿»∆

מאודך" ומתעוררNÚ‰"בכל Ïha˙nLנפעל ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ «¬∆«¿≈∆∆ƒ¿«≈
˙e‡ÈˆÓ‰Ó והמוגבלת המוגדרת ≈«¿ƒ
'¯eiv'‰Â'וה'תבנית ה'דמות' ¿«ƒ

"ÈÏהמוגדרת ÔÈÚ ‡e‰L ,BlL∆∆ƒ¿«ƒ
"·BË לאדם שיש ומחשבה כוונה

של  הגדרים בתוך נמצא כשהוא

שלו, dLiLהמציאות ,eÈ‰«¿∆∆¿»
("ÈÏ") BlL ˙e‡Èˆn‰ עם «¿ƒ∆ƒ

שלה, וההגבלות e‡ÈˆÓe¿ƒ˙הגדרים
ÈÏ") ·Bh‰ Lb¯‰ dÏ LÈ BÊ≈»∆¿≈«ƒ

("·BË,לעצמה ÔÓÊלה, ÏÎÂ¿»¿«
‰ÊÈÁ‡ ÔÈ„Ú LiL תפיסה ∆≈¬«ƒ¬ƒ»

e‡ÈˆÓ˙מסויימת  ÏL ÔÈÚÏ¿ƒ¿»∆¿ƒ
("ÈÏ"),אישית‡·Ï ÏBÎÈ BÈ‡ ƒ≈»»…

BÓˆÚ ˙e˜Ï‡ „vÓ ‰„B·ÚÏ כי «¬»ƒ«¡…«¿
המציאות  גדרי בתוך 'שבוי' הוא

שלו. האישית

Â‰Ê ÏÚ וההתעלות היציאה על ¿«∆
שלו המציאות "ÏÓeמגדרי ¯Ó‡∆¡«»

‡ÏÂ ,"E··Ï ˙‡ EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰¬»»¡…∆∆¿»¿¿…
זה בעניין ‰l·נזכר ˙Ï¯Ú בשונה »¿««≈

נמוכה  יותר במדריגה המדבר מהפסוק

לבבכם", ערלת את "ומלתם נאמר בו

באריכות, לעיל lL‡כמבואר ÔÂÈk≈»∆…
BÏˆ‡ CiL'ה את שעובד מי אצל «»∆¿
מאודך" kL·¯"בכל ,·l‰ ˙Ï¯Ú»¿««≈∆¿»

CÈ¯ˆÂ ,ÔÎÏ Ì„BwÓ d¯ÈÒ‰¡ƒ»ƒ∆»≈¿»ƒ
Lb¯‰ ˙‡ ˜¯ ¯ÈÒ‰Ï¿»ƒ«∆∆¿≈

"·BË ÈÏ" ,˙e‡Èˆn‰ ולצאת «¿ƒƒ
שלו  האישית המציאות מגדרי לגמרי

("לי").

˜eÏÁ‰ ˙eÏÏÎe באופן ההבדל ¿»«ƒ
B·Ú„‰כללי ÈpÙB‡ ÈL ÔÈa≈¿≈«≈¬»
Ï"p‰'ה באהבת ביטוי לידי הבאים ««

ה' ובאהבת נפשך" ובכל לבבך "בכל

מאודך", ‰eÏÁ˜"בכל ‡e‰ ההבדל «ƒ
‰„B·Ú‰ ÔÈaL'ה את עובד ‰ÓLp‰שהיהודי ˜ÏÁ „vnL ∆≈»¬»∆ƒ«≈∆«¿»»

'Ï‚¯' ,Ûeba ˙LaeÏÓ‰התחתון pL˜¯‡˙החלק ,‰ÓLpaL «¿∆∆«∆∆∆«¿»»∆ƒ¿≈
,'·˜ÚÈ' ÌLa ˙eÏÏÎa בתחילת לעיל (כמבואר שברגל עקב מלשון ƒ¿»¿≈«¬…

ÏÎ·eהמאמר) E··Ï ÏÎ·"c ÔÙB‡a ‡È‰ ‰„B·Ú‰ Ê‡L∆»»¬»ƒ¿∆ƒ¿»¿»¿¿»
"ELÙ,האדם של המציאות גדרי בתוך vnL„היינו ‰„B·ÚÏ «¿¿»¬»∆ƒ«
'L‡¯'‰והנעלה העליון מתלבש ÓLpaL‰החלק ואינו למעלה שנשאר »…∆«¿»»

'Ï‡¯NÈ'בגוף, ÌLa ˙‡¯˜pL,"ראש "לי האדם Ê‡Lמלשון כאשר ∆ƒ¿≈¿≈ƒ¿»≈∆»
הנשמה  חלק שגם כך לידי בא

בו  ופועל מאיר "ראש" שבבחינת

ÔÙB‡aבגלוי  ‡È‰ ‰„B·Ú‰»¬»ƒ¿∆
"E„‡Ó ÏÎ·"c מוחלטת ביציאה ƒ¿»¿…∆

המציאות, NÚpL‰מגדרי ÔÂÈk≈»∆«¬∆
הלב  ערלת הסרת עניין רק לא נפעל

‰Úאלא  Ìb'ÈÂ‰ ÏÓe"c ÔÈ «»ƒ¿»¿»¬»»
,"E··Ï ˙‡ EÈ˜Ï‡ כמבואר ¡…∆∆¿»¿

שני  בין ההבדל באריכות לעיל

העניינים.

˜eÏÁ‰ ˙eÏÏk Ìb e‰ÊÂ (Â¿∆«¿»«ƒ
כללי באופן ‰B·Ú„‰ההבדל ÔÈa≈»¬»

ה' את עובד ‰ÏBÁשהיהודי ˙BÓÈcƒ«
‰„B·ÚÏ'ה את עובד שהיהודי «¬»

ÏÈÚÏ ¯kÊpÎÂ) ˙aM‰ ÌBÈc¿««»¿«ƒ¿»¿≈
ÏBÁ‰ ˙BÓÈaL (· ÛÈÚÒ)¿ƒ∆ƒ«
,'·˜ÚÈ' ÌLa ‰ÓLp‰ ˙‡¯˜ƒ¿≈«¿»»¿≈«¬…
והנחות  הנמוך החלק 'עקב' מלשון

˜¯‡˙שבגוף, ˙aM‰ ÌBÈ·e¿««»ƒ¿≈
'Ï‡¯NÈ' ÌLa החלק ראש, מלשון ¿≈ƒ¿»≈

שממשיך  כפי שבגוף), והנעלה העליון

ומבאר.

ÔÈÚ LÈ ÏBÁ‰ ˙BÓÈa ,‰p‰c¿ƒ≈ƒ«≈ƒ¿«
‰Î‡ÏÓ‰ ובענייני הגשמיים בדברים «¿»»
הזה של e¯a‰Â¯העולם העבודה ¿«≈

שירדו  הקדושה (ניצוצות הטוב הפרדת

מהרע  גשמיים) בדברים ונתלבשו

בקדושה, למקורו »Œ‰Óוהעלאתו
¯¯Ba" È¯‰ ˙aLa ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈¿«»¬≈≈

"¯eÒ‡56 ובגמרא במשנה כמבואר »
היא  בשבת האסורות המלאכות שאחת

עוסקת  שבמקור 'בורר' מלאכת

התבואה, מגרגירי וכד' עפר בהוצאת

רצוי  לא דבר כל בהוצאת ולמעשה

מתוך  ('פסולת' רצוי דבר מתוך

האכילה  החול שבימות הכוונה הדבר, של הפנימית המשמעות ולפי 'אוכל'),

שבה  בשבת ואילו הבירורים' ל'עבודת שייכת העולם) בענייני העיסוק (וכללות

אחרת. כוונה לאכילה יש אסור', Úe„ÈÂ57‰Êa‰'בורר ‡ÈLew‰58, ƒ»«¿»»∆
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טו awri xtr dpn in

לי  אלקים "קרבת מּצד (לא עצמֹו מּצד ְְֱֱִִִִִִַַַַֹֹֹאלקים"

וענין  ."מאד "ּבכל היא עבֹודתֹו ׁשאז ְְְְֲִִֶֶָָָָֹטֹוב"),

מהמציאּות  ׁשּמתּבּטל עלֿידיֿזה נעׂשה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַזה

הינּו, טֹוב", "לי ענין ׁשהּוא ׁשּלֹו, ְְְִִִֶֶַַַוה'ּצּיּור'

יׁש זֹו ּומציאּות ("לי"), ׁשּלֹו הּמציאּות ְְְִִִֵֶֶֶַָׁשּיׁשנּה

עדין  ׁשּיׁש זמן וכל טֹוב"), ("לי הּטֹוב הרּגׁש ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָלּה

יכֹול  אינֹו ("לי"), מציאּות ׁשל לענין ְְְֲִִִִֵֶָָָאחיזה

נאמר  זה ועל עצמֹו. אלקּות מּצד לעבֹודה ְְֱֱֲִֶֶַַַַַָָֹֹלבא

הּלב, ערלת ולא ,"לבב את אלקי הוי' ְְְְֱֲֵֶֶַַָָָָָֹֹ"ּומל

הסירּה ׁשּכבר הּלב, ערלת אצלֹו ׁשּי ׁשּלא ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּכיון

הרּגׁש את רק להסיר וצרי לכן, ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָמּקֹודם

טֹוב". "לי ְִִַהּמציאּות,

˙eÏÏÎe,הּנ"ל עבֹודה אֹופּני ׁשני ּבין החלּוק ¿»ְֲִֵֵֵַַַַָ

ׁשּמּצד  העבֹודה ׁשּבין החלּוק ֲִִֵֶֶַַָָהּוא

ׁשּבּנׁשמה, 'רגל' ּבּגּוף, המלּוּבׁשת הּנׁשמה ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָחלק

העבֹודה  ׁשאז 'יעקב', ּבׁשם ּבכללּות ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָֹׁשּנקראת

לעבֹודה  ,"נפׁש ּובכל לבב ּד"בכל ּבאֹופן ְְְְְְְֲִִֶַָָָָָהיא

ּבׁשם  ׁשּנקראת ׁשּבּנׁשמה, ה'ראׁש' ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּמּצד

ּד"בכל  ּבאֹופן היא העבֹודה ׁשאז ְְְֲִִִֵֶֶָָָָָ'יׂשראל',

הוי' ּד"ּומל הענין ּגם ׁשּנעׂשה ּכיון ,"ְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֹמאד

."לבב את ְְֱֶֶָֹאלקי

ּדימֹות e‰ÊÂו) העבֹודה ּבין החלּוק ּכללּות ּגם ¿∆ְֲִִֵַַָָָ

(וכּנזּכר  הּׁשּבת ּדיֹום לעבֹודה ְְְֲִַַַַַָָָהחֹול

הּנׁשמה  נקראת החֹול ׁשּבימֹות ב) (סעיף ְְְְִִִֵֵֶַַָָלעיל

ּבׁשם  נקראת הּׁשּבת ּוביֹום 'יעקב', ְְְְֲִֵֵֵַַַָֹּבׁשם

המלאכה  ענין יׁש החֹול  ּבימֹות ּדהּנה, ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָ'יׂשראל').

"ּבֹורר  הרי ּבׁשּבת מהּֿׁשאיןּֿכן ְְֲֵֵֵֵֵֶַַַָוהּברּור,

וידּועה 56אסּור" ּבזה 57. ּכן,58הּקּוׁשיא ּדאם , ְְִִֵֶַָָָָ
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א'נ.58)ואילך. ע' שם תער"ב המשך ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÈÏ ÌÈ˜Ï‡ ˙·¯˜" „vÓ ‡Ï) BÓˆÚ „vÓ "ÌÈ˜Ï‡ ˙·¯˜"c¿ƒ¿«¡…ƒƒ««¿…ƒ«ƒ¿«¡…ƒƒ

עצמו Ê‡Lלאדם ,("·BË טוב הוא שאלוקות בכך היא ההתבוננות כאשר ∆»
Ê‰בעצם ÔÈÚÂ ."E„‡Ó ÏÎa" ‡È‰ B˙„B·Ú באהבה ה' עבודת של ¬»ƒ¿»¿…∆¿ƒ¿»∆

מאודך" ומתעוררNÚ‰"בכל Ïha˙nLנפעל ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ «¬∆«¿≈∆∆ƒ¿«≈
˙e‡ÈˆÓ‰Ó והמוגבלת המוגדרת ≈«¿ƒ
'¯eiv'‰Â'וה'תבנית ה'דמות' ¿«ƒ

"ÈÏהמוגדרת ÔÈÚ ‡e‰L ,BlL∆∆ƒ¿«ƒ
"·BË לאדם שיש ומחשבה כוונה

של  הגדרים בתוך נמצא כשהוא

שלו, dLiLהמציאות ,eÈ‰«¿∆∆¿»
("ÈÏ") BlL ˙e‡Èˆn‰ עם «¿ƒ∆ƒ

שלה, וההגבלות e‡ÈˆÓe¿ƒ˙הגדרים
ÈÏ") ·Bh‰ Lb¯‰ dÏ LÈ BÊ≈»∆¿≈«ƒ

("·BË,לעצמה ÔÓÊלה, ÏÎÂ¿»¿«
‰ÊÈÁ‡ ÔÈ„Ú LiL תפיסה ∆≈¬«ƒ¬ƒ»

e‡ÈˆÓ˙מסויימת  ÏL ÔÈÚÏ¿ƒ¿»∆¿ƒ
("ÈÏ"),אישית‡·Ï ÏBÎÈ BÈ‡ ƒ≈»»…

BÓˆÚ ˙e˜Ï‡ „vÓ ‰„B·ÚÏ כי «¬»ƒ«¡…«¿
המציאות  גדרי בתוך 'שבוי' הוא

שלו. האישית

Â‰Ê ÏÚ וההתעלות היציאה על ¿«∆
שלו המציאות "ÏÓeמגדרי ¯Ó‡∆¡«»

‡ÏÂ ,"E··Ï ˙‡ EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰¬»»¡…∆∆¿»¿¿…
זה בעניין ‰l·נזכר ˙Ï¯Ú בשונה »¿««≈

נמוכה  יותר במדריגה המדבר מהפסוק

לבבכם", ערלת את "ומלתם נאמר בו

באריכות, לעיל lL‡כמבואר ÔÂÈk≈»∆…
BÏˆ‡ CiL'ה את שעובד מי אצל «»∆¿
מאודך" kL·¯"בכל ,·l‰ ˙Ï¯Ú»¿««≈∆¿»

CÈ¯ˆÂ ,ÔÎÏ Ì„BwÓ d¯ÈÒ‰¡ƒ»ƒ∆»≈¿»ƒ
Lb¯‰ ˙‡ ˜¯ ¯ÈÒ‰Ï¿»ƒ«∆∆¿≈

"·BË ÈÏ" ,˙e‡Èˆn‰ ולצאת «¿ƒƒ
שלו  האישית המציאות מגדרי לגמרי

("לי").

˜eÏÁ‰ ˙eÏÏÎe באופן ההבדל ¿»«ƒ
B·Ú„‰כללי ÈpÙB‡ ÈL ÔÈa≈¿≈«≈¬»
Ï"p‰'ה באהבת ביטוי לידי הבאים ««

ה' ובאהבת נפשך" ובכל לבבך "בכל

מאודך", ‰eÏÁ˜"בכל ‡e‰ ההבדל «ƒ
‰„B·Ú‰ ÔÈaL'ה את עובד ‰ÓLp‰שהיהודי ˜ÏÁ „vnL ∆≈»¬»∆ƒ«≈∆«¿»»

'Ï‚¯' ,Ûeba ˙LaeÏÓ‰התחתון pL˜¯‡˙החלק ,‰ÓLpaL «¿∆∆«∆∆∆«¿»»∆ƒ¿≈
,'·˜ÚÈ' ÌLa ˙eÏÏÎa בתחילת לעיל (כמבואר שברגל עקב מלשון ƒ¿»¿≈«¬…

ÏÎ·eהמאמר) E··Ï ÏÎ·"c ÔÙB‡a ‡È‰ ‰„B·Ú‰ Ê‡L∆»»¬»ƒ¿∆ƒ¿»¿»¿¿»
"ELÙ,האדם של המציאות גדרי בתוך vnL„היינו ‰„B·ÚÏ «¿¿»¬»∆ƒ«
'L‡¯'‰והנעלה העליון מתלבש ÓLpaL‰החלק ואינו למעלה שנשאר »…∆«¿»»

'Ï‡¯NÈ'בגוף, ÌLa ˙‡¯˜pL,"ראש "לי האדם Ê‡Lמלשון כאשר ∆ƒ¿≈¿≈ƒ¿»≈∆»
הנשמה  חלק שגם כך לידי בא

בו  ופועל מאיר "ראש" שבבחינת

ÔÙB‡aבגלוי  ‡È‰ ‰„B·Ú‰»¬»ƒ¿∆
"E„‡Ó ÏÎ·"c מוחלטת ביציאה ƒ¿»¿…∆

המציאות, NÚpL‰מגדרי ÔÂÈk≈»∆«¬∆
הלב  ערלת הסרת עניין רק לא נפעל

‰Úאלא  Ìb'ÈÂ‰ ÏÓe"c ÔÈ «»ƒ¿»¿»¬»»
,"E··Ï ˙‡ EÈ˜Ï‡ כמבואר ¡…∆∆¿»¿

שני  בין ההבדל באריכות לעיל

העניינים.

˜eÏÁ‰ ˙eÏÏk Ìb e‰ÊÂ (Â¿∆«¿»«ƒ
כללי באופן ‰B·Ú„‰ההבדל ÔÈa≈»¬»

ה' את עובד ‰ÏBÁשהיהודי ˙BÓÈcƒ«
‰„B·ÚÏ'ה את עובד שהיהודי «¬»

ÏÈÚÏ ¯kÊpÎÂ) ˙aM‰ ÌBÈc¿««»¿«ƒ¿»¿≈
ÏBÁ‰ ˙BÓÈaL (· ÛÈÚÒ)¿ƒ∆ƒ«
,'·˜ÚÈ' ÌLa ‰ÓLp‰ ˙‡¯˜ƒ¿≈«¿»»¿≈«¬…
והנחות  הנמוך החלק 'עקב' מלשון

˜¯‡˙שבגוף, ˙aM‰ ÌBÈ·e¿««»ƒ¿≈
'Ï‡¯NÈ' ÌLa החלק ראש, מלשון ¿≈ƒ¿»≈

שממשיך  כפי שבגוף), והנעלה העליון

ומבאר.

ÔÈÚ LÈ ÏBÁ‰ ˙BÓÈa ,‰p‰c¿ƒ≈ƒ«≈ƒ¿«
‰Î‡ÏÓ‰ ובענייני הגשמיים בדברים «¿»»
הזה של e¯a‰Â¯העולם העבודה ¿«≈

שירדו  הקדושה (ניצוצות הטוב הפרדת

מהרע  גשמיים) בדברים ונתלבשו

בקדושה, למקורו »Œ‰Óוהעלאתו
¯¯Ba" È¯‰ ˙aLa ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈¿«»¬≈≈

"¯eÒ‡56 ובגמרא במשנה כמבואר »
היא  בשבת האסורות המלאכות שאחת

עוסקת  שבמקור 'בורר' מלאכת

התבואה, מגרגירי וכד' עפר בהוצאת

רצוי  לא דבר כל בהוצאת ולמעשה

מתוך  ('פסולת' רצוי דבר מתוך

האכילה  החול שבימות הכוונה הדבר, של הפנימית המשמעות ולפי 'אוכל'),

שבה  בשבת ואילו הבירורים' ל'עבודת שייכת העולם) בענייני העיסוק (וכללות

אחרת. כוונה לאכילה יש אסור', Úe„ÈÂ57‰Êa‰'בורר ‡ÈLew‰58, ƒ»«¿»»∆
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d"kyz'dטז ,fenz a"i ,wla zyxt 'a mei

האכילה  ּפעּולת הרי ּבׁשּבת, האכילה ענין ְְְֲֲֲִִִֵַַַַָָָָָמהּו

ּובׂשר  ּדם להיֹות ונהּפ מתּברר ׁשהּמאכל ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָהיא

היה  ׁשּביתֿהּמקּדׁש ׁשּבזמן זאת, ועֹוד ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹּכבׂשרֹו.

ׁשהקריבּו קרּבנֹות ּגם ּבביתֿהּמקּדׁש היּו ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָקּים

הּוא  הּקרּבן ענין ּגם והרי ּדוקא, הּׁשּבת ְְְְֲִֵַַַַַַַָָָָּביֹום

מה  (ועלּֿדרֿזה הּבהמה את ׁשּמבררים ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּברּור,

עלֿידי  והּדֹומם) הּצֹומח מּמין ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַּׁשּמקריבים

"ריח  נעׂשה ׁשּמּזה עד הּמזּבח, ּגּבי על ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָהעלאה

לה'" (ּכמבאר 59נחח ּבזה הּבאּור ּוכללּות . ְְִֵֶַַַַָָָֹֹ

אחר  ּבמקֹום ּגּופא 60ּבארּוּכה הּברּור ׁשּבענין ,( ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָ

ׁשני  ּבזה ויׁש ּפסֹולת, עם ׁשּקׁשּורים ּברּורים ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָיׁש

מּלמעלה  ּפסֹולת, מּתֹו אֹוכל ּברּור ְְְִִִֵֶֶַַָאֹופּנים,

מּלמּטה  אֹוכל, מּתֹו ּפסֹולת ּברּור אֹו ְְְִִֵֶֶַַָָלמּטה,

החֹול, ּבימֹות הם אּלּו אֹופּנים ׁשׁשני ְְְִִֵֵֵֶַַַָלמעלה,

אּלא  הּׁשּבת, ּדיֹום הּברּור ּגם יׁשנֹו ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָּולאחריֿזה

ּכיֿאם  חסֿוׁשלֹום, ּפסֹולת ׁשל ענין אין ְְְִִִֵֶֶֶַָָָׁשאז

אֹוכל, מּתֹו אֹוכל ּברּור ענין והּוא ּבלבד, ְְְִִִֵֶֶֶַַאֹוכל

למעלה  ּברּור נעׂשה ּגּופא ׁשּבאֹוכל ְְְְֲֵֶֶֶַַַָָָוהינּו,

ִֵמּברּור.

לעתידֿלבא 61הענין e‡·e¯ז) ּדהּנה, , ≈ְְִִִֵֶָָָָֹ

הּׁשּבת  יֹום הּוא ,62(ׁשּדּוגמתֹו ְֶַַָָ

ׁשּבת  ׁשּכּולֹו ליֹום וההליכה ההכנה הּוא ְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָׁשענינֹו

העֹולמים  לחּיי ּכתיב 63ּומנּוחה אכֹול 64) ואכלּתם ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָ

היה  ׁשּכבר ׁשּדבר ּבזה, ׁשהּפירּוׁש ְְֵֶֶֶֶַַָָָָָָָוׂשבֹוע,

לעתידֿלבא  הּנה ונתּברר, ונאכל מאכל, ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּבבחינת

עֹוד  ויתּברר ׁשּיחזֹור אכֹול", "ואכלּתם ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָיהיה

ׁשּכן  ועד יֹותר. ּגדֹול ּבעלּוי ׁשּיתעּלה ּכדי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָּפעם

ׁשּנתּבאר  ּדכׁשם עצמן, הּנׁשמֹות ּבענין ּגם ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָהּוא

לעלֹו צריכים ׁשּכאׁשר ג) (סעיף  מּגןֿעדן לעיל ת ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַ

ּבטּול  להיֹות צרי העליֹון, לגןֿעדן ְְְְִִִֵֶֶַַַָָהּתחּתֹון

הּוא  ּכן הּנה נֹוסף, ּברּור ׁשל ענין ׁשּזהּו ְִִֵֵֵֶֶֶָָָנֹוסף,
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ועוד.59) ט. א, בֿג.60)ויקרא טו, שרה חיי תו"א ואילך.61)ראה א'נח ע' שם תער"ב המשך המלות 62)ראה פירוש ראה

ועוד. ד. פב, האמצעי בסופה.63)לאדמו"ר כו.64)תמיד ב, יואל

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
החסידות, Ôk,בתורת Ì‡c האכילה אם של בשבת 'בירור' פועלת לא ¿ƒ≈

‰È‡המאכל, ‰ÏÈÎ‡‰ ˙ÏeÚt È¯‰ ,˙aLa ‰ÏÈÎ‡‰ ÔÈÚ e‰Ó«ƒ¿«»¬ƒ»¿«»¬≈¿«»¬ƒ»ƒ
B¯N·k ¯N·e Ìc ˙BÈ‰Ï Ct‰Â ¯¯a˙Ó ÏÎ‡n‰L חלק ∆««¬»ƒ¿»≈¿∆¿»ƒ¿«»»ƒ¿»

ומתעלה. מתברר המאכל ה', את העובד יהודי הוא וכשהאוכל מהאדם,

Œ˙ÈaL ÔÓÊaL ,˙‡Ê „BÚÂ¿…∆ƒ¿«∆≈
Œ˙È·a eÈ‰ Ìi˜ ‰È‰ Lc˜n‰«ƒ¿»»»«»»¿≈
e·È¯˜‰L ˙Ba¯˜ Ìb Lc˜n‰«ƒ¿»«»¿»∆ƒ¿ƒ
Ìb È¯‰Â ,‡˜Âc ˙aM‰ ÌBÈa¿««»«¿»«¬≈«

Ôa¯w‰ ÔÈÚ האכילה לעניין בדומה ƒ¿««»¿»
¯e¯a ‡e‰,הגשמי הקרבן של ≈

‰Ó‰a‰ ˙‡ ÌÈ¯¯·nL ומעלים ∆¿»¿ƒ∆«¿≈»
∆∆∆»¿(ÊŒC¯cŒÏÚÂ‰לקדושה אותה 

את  מבררים הבהמה מן שבקרבן כשם

החי  ÔÈnÓמין ÌÈ·È¯˜nM ‰Ó«∆«¿ƒƒƒƒ
ÁÓBv‰ ויין ושמן סולת כמו «≈«
ÌÓBc‰Â מלח È„ÈŒÏÚכמו ( ¿«≈«¿≈
‰‡ÏÚ‰ והחי והצומח הדומם של «¬»»

Ú„הגשמי  ,ÁaÊn‰ Èab ÏÚ««≈«ƒ¿≈««
ÁÁ ÁÈ¯" ‰NÚ ‰fnL∆ƒ∆«¬∆≈«ƒ…«

"'‰Ï59. «
‰Êa ¯e‡a‰ ˙eÏÏÎe בעניין ¿»«≈»∆

הקרבנות, בעניין זה דרך ועל האכילה,

השבת  ke¯‡a‰ביום ¯‡·Ók)«¿…»«¬»
¯Á‡ ÌB˜Óa60 החסידות ),בתורת ¿»«≈

¯e¯a‰ ÔÈÚaL הדברים של ∆¿ƒ¿««≈
ÌÈ¯e¯aעצמו Ùeb‡הגשמיים  LÈ »≈≈ƒ

˙ÏBÒt ÌÚ ÌÈ¯eLwL והמלאכה ∆¿ƒƒ¿∆
(הדבר  האוכל בין ולהפריד לברר היא

רצוי  הלא (הדבר והפסולת ),הרצוי)
‰Êa LÈÂ האוכל בין בהפרדה ¿≈»∆

e¯a¯והפסולת  ,ÌÈpÙB‡ ÈL של ¿≈«ƒ≈
והפרדת  CBzÓהוצאת ÏÎB‡∆ƒ

,˙ÏBÒt בפעולה‰ÏÚÓlÓ ¿∆ƒ¿«¿»
‰hÓÏ,והחסידות הקבלה (בלשון ¿«»

ישר'), 'אור e¯a¯בדרך B‡ הוצאת ≈
‡ÏÎB,והפרדת  CBzÓ ˙ÏBÒt¿∆ƒ∆
ÏÚÓÏ‰בפעולה  ‰hÓlÓ בלשון) ƒ¿«»¿«¿»

חוזר'), 'אור בדרך והחסידות, הקבלה

el‡ ÌÈpÙB‡ ÈLL הבירור הן ∆¿≈«ƒ≈
מלמטה  הבירור והן למטה מלמעלה

‰ÏBÁ,למעלה  ˙BÓÈa Ì‰≈ƒ«
‰ÊŒÈ¯Á‡Ïe של הבירור לאחר ¿«¬≈∆

האמורים)הפסולת  האופנים ‰aM˙,(בשני ÌBÈc ¯e¯a‰ Ìb BLÈ∆¿««≈¿««»
Ê‡L ‡l‡ בשבתÌ‡ŒÈk ,ÌBÏLÂŒÒÁ ˙ÏBÒt ÏL ÔÈÚ ÔÈ‡ ∆»∆»≈ƒ¿»∆¿∆«¿»ƒƒ

,eÈ‰Â ,ÏÎB‡ CBzÓ ÏÎB‡ ¯e¯a ÔÈÚ ‡e‰Â ,„·Ïa ÏÎB‡∆ƒ¿«¿ƒ¿«≈∆ƒ∆¿«¿
‡Ùeb ÏÎB‡aL עצמו,¯e¯aÓ ‰ÏÚÓÏ ¯e¯a ‰NÚ והכוונה ∆»∆»«¬∆≈¿«¿»ƒ≈

כפי  עצמה, בקדושה עילוי לתוספת

ומבאר. שממשיך

ÔÈÚ‰ ¯e‡·e (Ê61,‰p‰c , ≈»ƒ¿»¿ƒ≈
B˙Ó‚ecL) ‡·ÏŒ„È˙ÚÏ הדוגמא ∆»ƒ»…∆¿»

העולם  לא למצב כאשר לבוא, לעתיד

'פסולת' של מציאות ÌBÈתהיה ‡e‰
˙aM‰62BÈÚL השבת , יום של ««»∆ƒ¿»

ÌBÈÏ ‰ÎÈÏ‰‰Â ‰Î‰‰ ‡e‰«¬»»¿«¬ƒ»¿
ÈiÁÏ ‰ÁeÓe ˙aL BÏekL∆«»¿»¿«≈

ÌÈÓÏBÚ‰63, התקופה היינו »»ƒ
לבוא  È˙k·שלעתיד התקופה 64) על ¿ƒ

לעתיד  המשיח של ימות לבוא,

,ÚB·NÂ ÏBÎ‡ ÌzÏÎ‡Â«¬«¿∆»¿»«
¯·kL ¯·cL ,‰Êa Le¯Èt‰L∆«≈»∆∆»»∆¿»
ÏÎ‡Â ,ÏÎ‡Ó ˙ÈÁ·a ‰È‰»»ƒ¿ƒ««¬»¿∆¡«

¯¯a˙Â הפרדת של הרגיל בבירור ¿ƒ¿»≈
מהפסולת, Œ„È˙ÚÏהאוכל ‰p‰ƒ≈∆»ƒ

,"ÏBÎ‡ ÌzÏÎ‡Â" ‰È‰È ‡·Ï»…ƒ¿∆«¬«¿∆»
ÌÚt „BÚ ¯¯a˙ÈÂ ¯BÊÁiL∆«¬¿ƒ¿»≈««

נוסף  lÚ˙iL‰בבירור È„k¿≈∆ƒ¿«∆
„ÚÂ .¯˙BÈ ÏB„b ÈeÏÚa כך כדי ¿ƒ»≈¿«

והמעלה  הבירור שלימות עניין חשוב

לעתיד  שיהיה כפי עצמה, בקדושה

ÔÈÚaלבוא, Ìb ‡e‰ ÔkL∆≈«¿ƒ¿«
ÔÓˆÚ ˙BÓLp‰ שלהם והעלייה «¿»«¿»

בדוגמת  שהיא למדרגה ממדרגה

בקדושה  שהיא כפי הבירורים' 'עבודת

ÏÈÚÏעצמה, ¯‡a˙pL ÌLÎcƒ¿≈∆ƒ¿»≈¿≈
ÌÈÎÈ¯ˆ ¯L‡kL (‚ ÛÈÚÒ)¿ƒ∆«¬∆¿ƒƒ
ÔBzÁz‰ Ô„ÚŒÔbÓ ˙BÏÚÏ«¬ƒ«≈∆««¿

,ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚Ï שהיא כיוון הרי ¿«≈∆»∆¿
בין  ההבדל כי ביותר גדולה עלייה

עדן  ב'גן האלוקות התחתון'גילוי

הוא  העליון' עדן ב'גן האלוקות לגילוי

שיעור, לאין ערוך, CÈ¯»̂ƒבאין
ÛÒB ÏeËa ˙BÈ‰Ï גדרי של ƒ¿ƒ»

בביטול  די ולא האישית, המציאות

התחתון',שהיה  עדן ל'גן העלייה לפני
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יז awri xtr dpn in

 ֿ ּדלעתיד לּזמן הּזה מּזמן העלּיה ּבכללּות ְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָּגם

ונתּבררּו נתקנּו ׁשּכבר ּדעּתה ׁשהּנׁשמֹות ְְְְְְְְִִֶֶַַָָָָָֹלבא,

עלֿידי  ּולהתּברר לחזֹור יצטרכּו ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָּבתכלית,

ּכמבאר  לעתידֿלבא, ׁשּיתּגּלּו החדׁשֹות ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָֹֹהּנׁשמֹות

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי .65ּבארּוּכה ְֲִֵַָָ

C‡ אחת נׁשמה ּברּור ענין מהּו להבין, צרי «ְְְִִִֵַַַַָָָָ

ענין  ּדלכאֹורה, אחרת, נׁשמה ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָעלֿידי

האכילה  ּבענין ּכמֹו לבהמה, ּבנֹוגע הּוא ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָהּברּור

ענין  ׁשהּוא מזּבח, אכילת עלֿידי אֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַּכפׁשּוטֹו,

והעלּיה  הּברּור  נעׂשה ֿ זה ׁשעלֿידי ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּקרּבנֹות,

ׁשֹור" "ּפני הּמרּכבה, ּבחּיֹות ּומקֹורם ְְְְְְֵֶַַָָָָָלׁשרׁשם

"ּפני 66וגֹו' ּבבחינת ונכללים ׁשעֹולים ועד , ְְְְְְִִִִִֵֶַַָ

ּבמקֹום  ּכמבאר מּזה, ויתרה ׁשּבּמרּכבה. ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹאדם"

ׁשּבּמרּכבה 67אחר  אדם" "ּפני ּבבחינת ׁשּגם ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

"אדם  ּבחינת עלֿידי ּברּור ׁשל ענין להיֹות ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָצרי

"ּפני  נחׁשבים ׁשּלגּביו הּכּסא", ׁשעל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהעליֹון

"ּפני  הּמרּכבה, חּיֹות ׁשאר ּכמֹו ׁשּבּמרּכבה ְְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָָאדם"

ּברּור  ענין מהּו אבל נׁשר". ּופני ׁשֹור ּופני ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָאריה

הענין  א אחרת. נׁשמה עלֿידי אחת ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָנׁשמה

ּכתיב  ּדהּנה זרע 68הּוא, יׂשראל ּבית את וזרעּתי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

אֹור' ּב'תֹורה ּבארּוּכה ּומבאר ּבהמה, וזרע ְְְְֲֵֶַַָָָָָָֹאדם

מׁשּפטים  ּבׁשם 69ּפרׁשת ׁשּנקראֹות נׁשמֹות ׁשּיׁש , ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָ

"זרע  ּבׁשם ׁשּנקראֹות נׁשמֹות ויׁש אדם", ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָ"זרע

 ֿ ּדבריאה ׁשּנׁשמֹות ּבזה, הענין ּוכללּות ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָָּבהמה".

הּיׁשּות  ענין מתחיל ׁשּׁשם ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָיצירהֿעׂשּיה,

ה)ּומצ  (סעיף לעיל  האמּור ועלּֿדר] יאּות ְְְְִִֵֶֶַָָ

ּבתכלית  ׁשּגם טֹוב", לי אלקים "קרבת ְְְְְֱִִִִִֶַַַַֹּבענין

זה  הרי כּו', נקראים העלּיה טֹוב"], ּד"לי ּבאֹופן ְְְֲֲִִִִֵֶֶָָָ

נקראים  ּדאצילּות ּונׁשמֹות ּבהמה", "זרע ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָּבׁשם

"וזרעּתי", נאמר ׁשניהם [ועל אדם" "זרע ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבׁשם
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ואילך).65) א ז, - צו (ר"פ אכול ואכלתם קרבנות).66)ד"ה מצות (ד"ה ויקרא פ' המצות טעמי מאמרי 67)ראה ראה

ואילך. תרמ ע' ח"ב חתונה דרושי האמצעי ב.68)אדמו"ר ח, שם לקו"ת וראה כו. לא, -69)ירמי' א. עו, ואילך. ג עד,

הקודמת. שבהערה בלקו"ת הובא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
e‰fL הנוסף ÛÒBהביטול ¯e¯a ÏL ÔÈÚ,נוספת לעלייה שמביא ∆∆ƒ¿»∆≈»

‰iÏÚ‰ ˙eÏÏÎa Ìb ‡e‰ Ôk ‰p‰והמעבר‰f‰ ÔÓfÓ הגלות זמן ƒ≈≈«ƒ¿»»¬ƒ»ƒ¿««∆
‡·ÏŒ„È˙ÚÏc ÔÓfÏ,המשיח zÚc‰ימות ˙BÓLp‰L פי על אף «¿«ƒ¿»ƒ»…∆«¿»¿«»

˙ÈÏÎ˙a e¯¯a˙Â e˜˙ ¯·kL להיות שיכול העילוי לתכלית והגיעו ∆¿»ƒ¿¿¿ƒ¿»¿¿«¿ƒ
הגלות, בזמן BÊÁÏ¯כעת, eÎ¯ËˆÈƒ¿»¿«¬

¯¯a˙‰Ïe נוסף È„ÈŒÏÚבבירור ¿ƒ¿»≈«¿≈
elb˙iL ˙BL„Á‰ ˙BÓLp‰«¿»«¬»∆ƒ¿«

,‡·ÏŒ„È˙ÚÏ מהמצב המעבר כי ∆»ƒ»…
שינוי  הוא המשיח בימות למצב עתה

נוסף  ביטול המצריך שבאיןֿערוך

נוסף  ke¯‡a‰ובירור ¯‡·Ók«¿…»«¬»
'‰¯Bz ÈËewÏ'a65, וכפי ¿ƒ≈»

להלן. ומבאר שממשיך

ÔÈÚ e‰Ó ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ C‡«»ƒ¿»ƒ«ƒ¿«
˙Á‡ ‰ÓL ¯e¯a הנשמות ≈¿»»««

הזה ‡Á¯˙שבזמן ‰ÓL È„ÈŒÏÚ«¿≈¿»»«∆∆
לעתיד  שיתגלו החדשות הנשמות

‰e¯a¯לבוא, ÔÈÚ ,‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»ƒ¿««≈
מהרע  הטוב הפרדת של במובן

לקדושה Ú‚Baוהעלאתו ‡e‰¿≈«
‰Ó‰·Ï,גשמיתÔÈÚa BÓk ƒ¿≈»¿¿ƒ¿«

BËeLÙk ‰ÏÈÎ‡‰ האדם כאשר »¬ƒ»ƒ¿
מותר  הבשר (אם בהמה בשר אוכל

כמבואר  ראוייה, היא האכילה וכוונת

‡ÏÈÎ˙לעיל), È„ÈŒÏÚ B‡«¿≈¬ƒ«
˙Ba¯w‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,ÁaÊÓƒ¿≈«∆ƒ¿««»¿»
המזבח, באש ו'נאכלין' הנשרפין

¯e¯a‰ ‰NÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆«¬∆«≈
‰iÏÚ‰Â הגשמיות הבהמות של ¿»¬ƒ»

˙BiÁa Ì¯B˜Óe ÌL¯LÏ הקודש ¿»¿»¿»¿«
"Ètהעליונה,‰k¯n·‰של «∆¿»»¿≈

'B‚Â "¯BL66ÌÈÏBÚL „ÚÂ , ¿¿«∆ƒ
ÌÈÏÏÎÂ החיות הקדושה, ניצוצות ¿ƒ¿»ƒ

לשורשם  עולים שבבהמות האלוקית

ונכללים  "Ètהעליון ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿≈
‰·k¯naL "Ì„‡,כמובן שזו, »»∆«∆¿»»

החיות  מאשר יותר גבוהה דרגה

שור'. "פני שבמרכבה,

ÌB˜Óa ¯‡·Ók ,‰fÓ ‰¯˙ÈÂƒ≈»ƒ∆«¿…»¿»
¯Á‡67החסידות ÌbLבתורת «≈∆«

"Ì„‡ Èt" ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿≈»»
‰·k¯naL,ביותר גבוהה e¯a¯דרגה ÏL ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ∆«∆¿»»»ƒƒ¿ƒ¿»∆≈

ÂÈa‚lLוהעלאה ,"‡qk‰ ÏÚL ÔBÈÏÚ‰ Ì„‡" ˙ÈÁa È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ«»»»∆¿∆««ƒ≈∆¿«»
העליון" "אדם L‡¯לגבי BÓk ‰·k¯naL "Ì„‡ Èt" ÌÈ·LÁ∆¿»ƒ¿≈»»∆«∆¿»»¿¿»

"¯L ÈÙe ¯BL ÈÙe ‰È¯‡ Èt" ,‰·k¯n‰ ˙BiÁ וכשם ««∆¿»»¿≈«¿≈¿≈¿≈∆∆
הבירורים  ענין הוא זה (וכל בירור צריך אדם" "פני כך בירור צריכות שהחיות

בירור  שהוא גופא, בקדושה וההעלאה

הבירור  מעניין יותר ונעלה שונה

בירור  והוא כאמור, פסולת, עם שקשור

עצמה). בקדושה והעלאה

Ï·‡ביאור צריך ÔÈÚעדיין e‰Ó ¬»«ƒ¿«
È„ÈŒÏÚ ˙Á‡ ‰ÓL ¯e¯a≈¿»»«««¿≈

?˙¯Á‡ ‰ÓL¿»»«∆∆
·È˙k ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡68 «»ƒ¿»¿ƒ≈¿ƒ

ירמיה Èa˙בנבואת ˙‡ ÈzÚ¯ÊÂ¿»«¿ƒ∆≈
Ú¯ÊÂ Ì„‡ Ú¯Ê Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆«»»¿∆«
‰ke¯‡a ¯‡·Óe ,‰Ó‰a¿≈»¿…»«¬»

'¯B‡ ‰¯B˙'a הזקן לאדמו"ר ¿»
ÌÈËtLÓ ˙L¯t69LiL , »»«ƒ¿»ƒ∆≈

Ú¯Ê" ÌLa ˙B‡¯˜pL ˙BÓL¿»∆ƒ¿»¿≈∆«
˙B‡¯˜pL ˙BÓL LÈÂ ,"Ì„‡»»¿≈¿»∆ƒ¿»

,"‰Ó‰a Ú¯Ê" ÌLa כפי ¿≈∆«¿≈»
ומפרט. שממשיך

˙BÓLpL ,‰Êa ÔÈÚ‰ ˙eÏÏÎe¿»»ƒ¿»»∆∆¿»
,‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·c נשמות ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

משלושת  הוא שלהם והמקור שהשורש

מעולם  שלמטה העליונים העולמות

הם  הללו העולמות (וארבעת האצילות

הכלליים), הרוחניים «∆ÌMLהעולמות
בריאהֿיצירהֿעשיה  בעולמות

˙e‡ÈˆÓe ˙eLi‰ ÔÈÚ ÏÈÁ˙Ó«¿ƒƒ¿««≈¿ƒ
האצילות  עולם שעל בעוד המוגדרת,

מה  וכל ממש' 'אלוקות שהוא נאמר

ואינו  בתכלית לאלוקות בטל בו שיש

‰‡eÓ¯'מציאות' C¯cŒÏÚÂ]¿«∆∆»»
˙·¯˜" ÔÈÚa (‰ ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ¿≈¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¿«

,"·BË ÈÏ ÌÈ˜Ï‡ כזו דרגה שהיא ¡…ƒƒ
ה' ‰iÏÚ‰באהבת ˙ÈÏÎ˙a ÌbL∆«¿«¿ƒ»¬ƒ»

ÈÏ"c ÔÙB‡a ‰Ê È¯‰ ,'eÎ¬≈∆¿∆¿ƒ
"·BË האישית המציאות ועדיין

"Ú¯Êנרגשת  ÌLa ÌÈ‡¯˜ ,[ƒ¿»ƒ¿≈∆«
˙eÏÈˆ‡c ˙BÓLe ,"‰Ó‰a¿≈»¿»«¬ƒ
ביותר, נעלה שלהם ומקור שהשורש

האצילות, בעולם Ì‰ÈLוהוא ÏÚÂ] "Ì„‡ Ú¯Ê" ÌLa ÌÈ‡¯˜ƒ¿»ƒ¿≈∆«»»¿«¿≈∆
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d"kyz'dיח ,fenz a"i ,wla zyxt 'a mei

ׁשּגם  הינּו, הּכּסא", ׁשעל העליֹון "אדם על ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּדקאי

מּבחינת  נמׁשכֹות ֿ עׂשּיה ּדבריאהֿיצירה ְְְְְֲִִִִִִִַָָָָָנׁשמֹות

"זרע  ׁשּנקראֹות ּדאצילּות נׁשמֹות ּכמֹו ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָ"וזרעּתי",

ּבנׁשמֹות  ּגם הּנה יֹותר, ּובפרטּיּות ְְִִִִֵֵַָָָָאדם"].

ּבין  החלּוק יׁשנֹו ּגּופא ְְְֲִִִִִֵֶַָָָָּדבריאהֿיצירהֿעׂשּיה

ועלּֿדרֿזה  ּבהמה", ו"זרע אדם" ְְְֵֶֶֶֶֶַַַָָָ"זרע

ּבין  הער חלּוק יׁש ּגּופא ּדאצילּות ְֲִִִֵֵֶֶַָָָּבנׁשמֹות

ּבדּוגמת  ׁשהּוא הער לחלּוק ועד לנׁשמה, ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָנׁשמה

 ֿ ועל אדם". ל"זרע ּבהמה" "זרע ׁשּבין ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָהחלּוק

ער לפי ּכי אכֹול", "ואכלּתם ענין מּובן ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָּפיֿזה

נׁשמֹות  ּגם הּנה ּדלעתידֿלבא, העלּיה ְְֲִִִִֵֶַָָָָָֹּגֹודל

לבחינת  נחׁשבֹות יהיּו אדם" "זרע ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָׁשּבבחינת

ּולהתּברר  לחזור יצטרכּו ולכן ּבהמה", ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹ"זרע

ּגם  לפעֹול ׁשּצרי הּבטּול ענין עלֿידי והינּו ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָכּו',

ׁשּנתּבאר  מה ועלּֿדר נעלית, הּיֹותר ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָּבּמדרגה

את  ּד"ּומלּתם ּבאֹופן (לא הּמילה ּבענין ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָֹלעיל

הוי' ּד"ּומל ּבאֹופן ּכיֿאם) לבבכם", ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָערלת

."לבב את ְְֱֶֶָֹאלקי

e‰ÊÂ וׂשבֹוע אכֹול "ואכלּתם ּׁשּכתּוב מה ּגם ¿∆ְְֲֶֶַַַַַָָָ

עׂשה  אׁשר אלקיכם ה' ׁשם את ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַָָֹוהּללּתם

ׁשהענין  ּדיקא, "להפליא" להפליא", ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָעּמכם

ּבאֹופן  העלּיה ּגֹודל מּצד הּוא אכֹול" ְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָּד"אכלּתם

וגם  "ּפלא", ּבׁשם נקרא ׁשּלכן ,ּבער ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹׁשּלא

ּכיון  ּד"להפליא", ּבאֹופן הּוא העלּיֹות ְְְְֲִִִִֵֶַַָָמסּפר

לעיל  האמּור ועלּֿדר קץ. אין עד הם ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשהעלּיֹות

סּוגים, ׁשני רק ׁשּנזּכרּו ׁשאף ּגןֿעדן, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַּבענין

סּוגים  ׁשני הרי העליֹון, וגןֿעדן הּתחּתֹון ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָּגןֿעדן

נאמר  ולכן קץ, אין עד עלּיֹות רּבּוי ּכֹוללים ְְֱֲִִִֵֵֵֵֶַַָאּלּו

סלה". יהללּו יֹום ּבכל ְְְְִֶַָָ"ּוקדֹוׁשים

הּצּדיק,e‰ÊÂח) ּבנׁשמת ׁשּיׁש העלּיה ענין ּגם ¿∆ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָ

ׁשנה  מדי ׁשּלֹו ההּולדת ּביֹום ְְִִֵֶֶֶַָָָּובפרט

הּׂשמחה  ּבעל ׁשל ּבׂשיחֹות (ּכמבאר ְְְִִֶַַַַַָָָָֹּבׁשנה

ׁשעלּיה 70והּגאּולה  להיכל, מהיכל עֹולה ׁשאז ,( ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
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ואילך.70) 89 ע' תש"ג השיחות ספר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בהמה" ו"זרע אדם" "זרע הנשמות, סוגי שני "ÈzÚ¯ÊÂ",על ¯Ó‡∆¡«¿»«¿ƒ

È‡˜c והכוונה"‡qk‰ ÏÚL ÔBÈÏÚ‰ Ì„‡" ÏÚ כל שורש שהוא ¿»≈«»»»∆¿∆««ƒ≈
BÎLÓ˙הנשמות, ‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·c ˙BÓL ÌbL ,eÈ‰«¿∆«¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»ƒ¿»

"ÈzÚ¯ÊÂ" ˙ÈÁaÓ ֿ והקדוש באלוקות, נעלה ומקור שורש להם ויש ƒ¿ƒ«¿»«¿ƒ
הנשמות  את ה'זורע' הוא ברוךֿהוא

בהמה', 'זרע שהוא BÓkהנקראות ¿
eÏÈˆ‡c˙זורע  ˙BÓL¿»«¬ƒ

.["Ì„‡ Ú¯Ê" ˙B‡¯˜pL∆ƒ¿»∆«»»
Ìb ‰p‰ ,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·eƒ¿»ƒ≈ƒ≈«
Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·c ˙BÓLaƒ¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ»

‡Ùeb ‰iNÚ כללי שבאופן עצמן ¬ƒ»»
בהמה' 'זרע ‰eÏÁ˜נקראות BLÈ∆¿«ƒ

Ú¯Ê"Âההבדל  "Ì„‡ Ú¯Ê" ÔÈa≈∆«»»¿∆«
‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ ,"‰Ó‰a¿≈»¿«∆∆∆

‡Ùeb ˙eÏÈˆ‡c ˙BÓLa עצמן ƒ¿»«¬ƒ»
C¯Ú‰ ˜eÏÁ LÈ דרגות הבדלי ≈ƒ»∆∆

ÓLÏ‰,מהותיים  ‰ÓL ÔÈa≈¿»»ƒ¿»»
C¯Ú‰ ˜eÏÁÏ „ÚÂ הבדל ¿«¿ƒ»∆∆

כך  כדי עד ∆e‰L‡משמעותי
Ú¯Ê" ÔÈaL ˜eÏÁ‰ ˙Ó‚e„a¿¿««ƒ∆≈∆«

"Ì„‡ Ú¯Ê"Ï "‰Ó‰a דומה (ב ¿≈»¿∆«»»
הדרגות  הבדלי אודות לעיל לאמור

הבדל  יש שאמנם העליונה במרכבה

אדם", ו"פני הקודש" "חיות בין מהותי

"פני  גם העליון" "אדם לגבי אבל

"חיות") כמו הוא .אדם"
ÔÈÚ Ô·eÓ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»ƒ¿«
C¯Ú ÈÙÏ Èk ,"ÏBÎ‡ ÌzÏÎ‡Â"«¬«¿∆»ƒ¿ƒ∆∆

אל  ‰iÏÚ‰ביחס Ï„Bb כללות של ∆»¬ƒ»
והנבראים …«ÏŒ„È˙ÚÏcƒ¿»ƒ·‡,העולמות

˙ÈÁ·aL ˙BÓL Ìb ‰p‰ƒ≈«¿»∆ƒ¿ƒ«
"Ì„‡ Ú¯Ê" כעת˙B·LÁ eÈ‰È ∆«»»ƒ¿∆¿»

"‰Ó‰a Ú¯Ê" ˙ÈÁ·Ï מול אל כי ƒ¿ƒ«∆«¿≈»
לעתיד  שיאיר הנעלה האלוקי האור

נקראות  שכיום אלו נשמות גם לבוא,

'זרע  כמו נחשבות יהיו אדם' 'זרע

eÎ¯ËˆÈבהמה' ÔÎÏÂ אלו , נשמות ¿»≈ƒ¿»¿
נקראות  וכיום האצילות מעולם שנמשכו

אדם' eÎ''זרע ¯¯a˙‰Ïe ¯ÂÊÁÏ«¬…¿ƒ¿»≈
נוסף  בירור È„ÈŒÏÚולעבור eÈ‰Â ,¿«¿«¿≈

ÏBÚÙÏ CÈ¯vL ÏeËa‰ ÔÈÚƒ¿««ƒ∆»ƒƒ¿
אלו  ‰Bi˙¯בנשמות ‰‚¯„na Ìb«««¿≈»«≈
˙ÈÏÚ המשיח בימות יהיו ,שבה «¬≈

ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL ‰Ó C¯cŒÏÚÂ¿«∆∆«∆ƒ¿»≈¿≈

"ÌÎ··Ï ˙Ï¯Ú ˙‡ ÌzÏÓe"c ÔÙB‡a ‡Ï) ‰ÏÈn‰ ÔÈÚa¿ƒ¿««ƒ»…¿∆¿«¿∆≈»¿«¿«¿∆
הראשון  והביטול הבירור הוא ‰ÈÂ'שעניינה ÏÓe"c ÔÙB‡a (Ì‡ŒÈk ,ƒƒ¿∆¿»¬»»
"E··Ï ˙‡ EÈ˜Ï‡.הנוסף השני, והביטול הבירור ¡…∆∆¿»¿

Ìb e‰ÊÂ של הפנימי ÚB·NÂהתוכן ÏBÎ‡ ÌzÏÎ‡Â" ·e˙kM ‰Ó ¿∆««∆»«¬«¿∆»¿»«
ÌÎÈ˜Ï‡ '‰ ÌL ˙‡ ÌzÏl‰Â¿ƒ«¿∆∆≈¡…≈∆
,"‡ÈÏÙ‰Ï ÌÎnÚ ‰NÚ ¯L‡¬∆»»ƒ»∆¿«¿ƒ

‡˜Èc "‡ÈÏÙ‰Ï" מדייק הכתוב ¿«¿ƒ«¿»
בשבח  שמדובר היינו 'להפליא' ואומר

דברים  על לקדושֿברוךֿהוא והילול

כלומר פלא, בדרך «¿ÔÈÚ‰L∆»ƒשעשה
"ÏBÎ‡ ÌzÏÎ‡"c הבירור «¬«¿∆»

של  התוכן שהוא השני והביטול

שבת, (אכילת הנוספת ה'אכילה'

לבוא) לעתיד מזה ‰e‡ולמעלה
ÔÙB‡a ‰iÏÚ‰ Ï„Bb „vÓƒ«∆»¬ƒ»¿∆
‡¯˜ ÔÎlL ,C¯Úa ‡lL∆…¿∆∆∆»≈ƒ¿»

"‡Ït" ÌLa באופן בא אינו כי ¿≈∆∆
הקודמת  מהעבודה כתוצאה טבעי

ללא  שיעור, לאין בעלייה מדובר שהרי

הקודמת, לדרגה והשוואה יחס כל

‡e‰ ˙BiÏÚ‰ ¯tÒÓ Ì‚Â¿«ƒ¿«»¬ƒ
ÔÂÈk ,"‡ÈÏÙ‰Ï"c ÔÙB‡a¿∆ƒ¿«¿ƒ≈»

ı˜ ÔÈ‡ „Ú Ì‰ ˙BiÏÚ‰L ללא ∆»¬ƒ≈«≈≈
ה'פלא' ביטוי לידי בא בזה וגם גבול,

אלו  ‰‡eÓ¯שבעליות C¯cŒÏÚÂ .¿«∆∆»»
Û‡L ,Ô„ÚŒÔb ÔÈÚa ÏÈÚÏ¿≈¿ƒ¿««≈∆∆«

ÌÈ‚eÒ ÈL ˜¯ e¯kÊpL כלליים, ∆ƒ¿¿«¿≈ƒ
Ô„ÚŒÔ‚Â ÔBzÁz‰ Ô„ÚŒÔb«≈∆««¿¿«≈∆

ÔBÈÏÚ‰ הדרגות את לפרט מבלי »∆¿
מהם  אחד  בכל  הקיימות ‰¯Èהרבות ,¬≈

ÌÈ‚eÒ ÈLכללייםel‡ עדן 'גן ¿≈ƒ≈
התחתון' עדן ו'גן ÌÈÏÏBk¿ƒהעליון'

,ı˜ ÔÈ‡ „Ú ˙BiÏÚ Èea¯ עליות ƒ¬ƒ«≈≈
גבול  ללא Ó‡¯רבות ÔÎÏÂ ,¿»≈∆¡«
ÌÈLB„˜e" הנשמות ÌBÈהן ÏÎa ¿ƒ¿»

"‰ÏÒ EeÏÏ‰È,הפסק ללא תמיד, ¿«¿∆»
הפסק. ללא הן העליות כי

LiL ‰iÏÚ‰ ÔÈÚ Ìb e‰ÊÂ (Á¿∆«ƒ¿«»¬ƒ»∆≈
˜Ècv‰ ˙ÓLa הפסק ללא ,תמיד, ¿ƒ¿«««ƒ

BlL ˙„Ïe‰‰ ÌBÈa Ë¯Ù·eƒ¿»¿«∆∆∆
¯‡·Ók) ‰La ‰L È„Óƒ≈»»¿»»«¿…»

ÏL ˙BÁÈNa הריי"צ ÏÚaהרבי «ƒ∆««
‰Ïe‡b‰Â ‰ÁÓO‰70 שנגאל «ƒ¿»¿«¿»

בשנת  תמוז, י"ב ביום ממאסר

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88



יט awri xtr dpn in

ועד  לגמרי, אחר ּבצּיּור ׁשּנעׂשה ּבאֹופן היא ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַזֹו

אצלֹו ׁשּנעׂשה לּצּיּור ּבער אינֹו הּקֹודם ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַׁשהּצּיּור 

נעׂשת  ׁשּלכן נעלית, הּיֹותר לּמדרגה ְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָּבעלּיתֹו

ׁשעלֿידֹו (הּמחּבר), העּמּוד עלֿידי 71העלּיה ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָ

ּבער ׁשאינם הּקֹודמים הענינים ּכל ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָמתּבּטלים

'ּגןֿעדן  ּבׁשם ׁשּנקרא ועד העלּיה, ּגֹודל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָלגּבי

הכי  ּבאֹופן ההּׂשגֹות ּכל לגּבי אפילּו ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָהעליֹון'

וׁשנים  ּבימים ּבעבֹודתֹו אצלֹו ׁשהיּו ְְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָנעלה

ּבאֹופן  ,ּבער ׁשּלא עלּיה ׁשּזֹוהי ּכיון ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָֹׁשּלפניֿזה,

ּד"להפליא" ׁשהענין זאת, ועֹוד ְְְְְְִִִִִֶַַָָֹּד"להפליא".

ׁשהעלּיה  והינּו, למּטה, להמׁשכה ּבנֹוגע ּגם ְְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָהּוא

נמׁש ׁשּמּׁשם ּבאֹופן היא נעלית הּיֹותר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָלמדרגה 

ּב'לּקּוטי  המבאר ועלּֿדר למּטה. ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹּומתּגּלה

ּבפרׁשתנּו אף 72ּתֹורה' יצרּתיו "ּבראתיו ּבענין ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָ

הרביעית 73עׂשיתיו" הּבחינה את מרּבה ׁש"אף" , ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָ

ּדוקא, ל"עׂשיתיו" נסמ זה ורּבּוי נעלה, ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָהּיֹותר

ּגם  וזהּו ּדוקא. עׂשּיה ּבבחינת למּטה ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָׁשּנמׁש

צּדיקים  עלֿידי אלקּות התּגּלּות ענין ְְְְֱִִִִֵַַַַָֹּכללּות

הּיחּוד  ּב'ׁשער ּכמבאר כּו', ּומֹופתים ְְְְִִַַַַָֹואֹותֹות

ז"ל 74והאמּונה' רּבֹותינּו אמרּו זה 75ׁשעל ְְֱֵֶֶַַָָָ

העֹולם  את לברֹוא ּבמחׁשבה עלה ְְֲִִִֶַַָָָָָָָ"ּבּתחּלה

ׁשּתף  - מתקים העֹולם ׁשאין ראה הּדין, ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָּבמּדת

ּומֹופתים ע  אֹותֹות ּובפרט רחמים", מּדת ּמֹו ְְֲִִִִִַַָ

ּבבחינת  הארץ, (עּמי) לכל ּגלּוי ּבאֹופן ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשהם

ּתּמּוז). ּדי"ב הּגאּולה (ּכמֹו ְְְֲִִַַָ"עׂשיתיו"

ּׁשּכתּוב LÈÂט) מה עם הּנ"ל ּכל לקּׁשר ¿≈ְִֵֶַַַַָָ

פ"ו  סימן לבבי 76ּבתהּלים "יחד , ְְִִִִִֵַָָ

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ּבארּוּכה ּכמבאר ,"ׁשמ ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָֹליראה

חיצֹונּיּות 77ּבפרׁשתנּו ּבּלב, ּבחינֹות ׁשּתי ׁשּיׁש , ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָ

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

סע"ב.71) ק, אסתר מגילת תו"א א. ריא, זח"ב סע"ג.72)ראה סט, ד. סז, ז.73)בלק מג, פירש"י 75)פ"ה.74)ישעי'

אלקים). ברא (ד"ה א א, השמחה 76)בראשית בעל מהוריי"צ אדמו"ר של שנותיו למספר המתאים הקאּפיטל - יא. ַפסוק

ח"א  ניסן י"א סה "מ (ראה פ"ו קא ּפיטל לומר מתחילים ובו הפ"ה, הולדתו יום הוא (תשכ"ה) השתא תמוז שי"ב ַוהגאולה,

המו"ל. - וש"נ). ואילך. 1 ואילך.77)ע' סע"ג סז, בלק

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ê‡Lתרפ"ז  הולדתו ), iÏÚL‰ומתעלה ÏBÚ‰ביום ,ÏÎÈ‰Ï ÏÎÈ‰Ó ∆»∆≈≈»¿≈»∆¬ƒ»

¯eiˆa ‰NÚpL ÔÙB‡a ‡È‰ BÊ במצבÈ¯Ó‚Ï ¯Á‡ גדרי עם ƒ¿∆∆«¬∆¿ƒ«≈¿«¿≈
לחלוט  שונים eivÏ¯ין מציאות C¯Úa BÈ‡ Ì„Bw‰ ¯eiv‰L „ÚÂ ,¿«∆«ƒ«≈≈¿∆∆«ƒ

˙ÈÏÚ ¯˙Bi‰ ‰‚¯„nÏ B˙iÏÚa BÏˆ‡ ‰NÚpL היא העלייה כי ∆«¬∆∆¿«¬ƒ»««¿≈»«≈«¬≈
והשוואה  יחס כל ללא שיעור, לאין

הקודם  NÚ˙למצב ÔÎlL ,∆»≈«¬≈
„enÚ‰ È„ÈŒÏÚ ‰iÏÚ‰»¬ƒ»«¿≈»«

¯aÁn‰) שמחבר כ'ממוצע' ומשמש «¿«≈
 ֿ באין מזו זו רחוקות דרגות שתי

B„ÈŒÏÚLערוך  ,(71ÌÈÏha˙Ó ∆«»ƒ¿«¿ƒ
ÌÈ‡L ÌÈÓ„Bw‰ ÌÈÈÚ‰ Ïk»»ƒ¿»ƒ«¿ƒ∆≈»

C¯Úa יחס להם Ï„Bbשאין Èa‚Ï ¿∆∆¿«≈∆
‰iÏÚ‰ הנוכחית‡¯˜pL „ÚÂ , »¬ƒ»¿«∆ƒ¿»

ועלתה  הגיעה אליו החדש המצב

כעת  הצדיק 'Ô„ÚŒÔbנשמת ÌLa¿≈«≈∆
Ïk Èa‚Ï eÏÈÙ‡ 'ÔBÈÏÚ‰»∆¿¬ƒ¿«≈»
‰ÏÚ ÈÎ‰ ÔÙB‡a ˙B‚O‰‰««»¿∆¬ƒ«¬∆
ÌÈÓÈa B˙„B·Úa BÏˆ‡ eÈ‰L∆»∆¿«¬»¿»ƒ
È‰BfL ÔÂÈk ,‰ÊŒÈÙlL ÌÈLÂ¿»ƒ∆ƒ¿≈∆≈»∆ƒ
ÔÙB‡a ,C¯Úa ‡lL ‰iÏÚ¬ƒ»∆…¿∆∆¿∆

,"‡ÈÏÙ‰Ï"c לפני גם אם ואפילו ƒ¿«¿ƒ
גבוהות  למדריגות הגיע זו עלייה

שיעור  לאין בעלייה מדובר כעת ביותר,

נקרא  שתהיה, איזו מדריגה, כל שלגבי

לעיל  כמבואר 'עליון' החדש המצב

באריכות.

ÔÈÚ‰L ,˙‡Ê „BÚÂ¿…∆»ƒ¿»
Ú‚Ba Ìb ‡e‰ "‡ÈÏÙ‰Ï"cƒ¿«¿ƒ«¿≈«

‰hÓÏ ‰ÎLÓ‰Ï שפועלת ««¿»»¿«»
למעלה, בעלייתה ¿»¿eÈ‰Â,הנשמה

¯˙Bi‰ ‰‚¯„ÓÏ ‰iÏÚ‰L∆»¬ƒ»¿«¿≈»«≈
ÌMnL ÔÙB‡a ‡È‰ ˙ÈÏÚ«¬≈ƒ¿∆∆ƒ»

‰lb˙Óe CLÓ ושפע אור ƒ¿»ƒ¿«∆
¯‡·Ó‰ C¯cŒÏÚÂ .‰hÓÏ¿«»¿«∆∆«¿…»
e˙L¯Ùa '‰¯Bz ÈËewÏ'a72 ¿ƒ≈»¿»»»≈

בלק "ÂÈ˙‡¯aפרשת ÔÈÚa¿ƒ¿«¿»ƒ
"ÂÈ˙ÈNÚ Û‡ ÂÈz¯ˆÈ73, ¿«¿ƒ«¬ƒƒ

‰ÈÁa‰ ˙‡ ‰a¯Ó "Û‡"L∆««¿∆∆«¿ƒ»
,‰ÏÚ ¯˙Bi‰ ˙ÈÚÈ·¯‰ עולם »¿ƒƒ«≈«¬»

 ֿ בריאה מעולמות שלמעלה האצילות

ועשיתיו' 'יצרתיו' ב"בראתיו', הנרמזים Ê‰יצירהֿעשיה Èea¯Â'ב'אף הנרמז ¿ƒ∆

CÓÒ זה בכת Âc˜‡,וב "ÂÈ˙ÈNÚ"Ï להורות עשיתיו' 'אף ונאמר ƒ¿»«¬ƒƒ«¿»
‡˜Âc ‰iNÚ ˙ÈÁ·a ‰hÓÏ CLÓpL לעולם עליון אור והמשכת ∆ƒ¿»¿«»ƒ¿ƒ«¬ƒ»«¿»

'פלא' של ענין היא ביניהם הערך ריחוק למרות eÏÏk˙תחתון Ìb e‰ÊÂ .¿∆«¿»
˙e˜Ï‡ ˙elb˙‰ ÔÈÚ המעלים מוגבל כעולם שנברא למרות בעולם, ƒ¿«ƒ¿«¡…

שבו  האלוקי האור על ŒÏÚומסתיר ,«
ÌÈ˙ÙBÓe ˙B˙B‡Â ÌÈ˜Ècˆ È„È¿≈«ƒƒ¿¿ƒ
„eÁi‰ ¯ÚL'a ¯‡·Ók ,'eÎ«¿…»¿«««ƒ

'‰eÓ‡‰Â74 התניא שבספר ¿»¡»
הזקן Ê‰לאדמו"ר ÏÚL גילוי על ∆«∆

המוגבל  בעולם מוגבל הלא ,אלוקות
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡75 »¿«≈

‰lÁza" בריאת תהליך בתחילת ƒ¿ƒ»
איןֿסוף  אור עלֿידי המוגבל העולם

מוגבל  LÁÓa·‰הבלתי ‰ÏÚ»»««¬»»
‰ÌÏBÚהעליונה  ˙‡ ‡B¯·Ïƒ¿∆»»

ÔÈc‰ ˙cÓa גבול הוא שתוכנה ¿ƒ««ƒ
¯‡‰וצמצום  הקדושֿברוךֿהוא , »»

ÌÈ˜˙Ó ÌÏBÚ‰ ÔÈ‡L ייברא אם ∆≈»»ƒ¿«≈
הדין  cÓ˙במידת BnÚ ÛzL -ƒ≈ƒƒ«
ÌÈÓÁ¯ ולהאיר לרחם שעניינה «¬ƒ
‡B˙B˙ולהשפיע  Ë¯Ù·e ,"ƒ¿»
ÌÈ˙ÙBÓe אלוקות גילוי המביאים ¿ƒ

ÏÎÏבעולם  ÈeÏb ÔÙB‡a Ì‰L∆≈¿∆»¿»
ı¯‡‰ (ÈnÚ) העולם אומות לכל «≈»»∆

ישראל  לבני רק ÈÁ·a˙ולא ,ƒ¿ƒ«
"ÂÈ˙ÈNÚ" ונמשך יורד שהגילוי ¬ƒƒ

העשייה  לעולם עד ¿(BÓkומאיר
‰Ïe‡b‰הריי"צ הרבי Èc"·של «¿»¿
Êenz אות שהייתה ברוסיה ממאסרו «

העולם  אומות לעיני גלוי ).ומופת
ÈÂ (ËÌÚ Ï"p‰ Ïk ¯M˜Ï L ¿≈¿«≈»««ƒ

ÔÓÈÒ ÌÈl‰˙a ·e˙kM ‰Ó«∆»ƒ¿ƒƒƒ»
Â"Ù76, למספר המתאים הפרק

הגאולה  בעל הריי"צ הרבי של שנותיו

תשכ"ה  זו, בשנה תר"מ) בשנת (שנולד

,"EÓL ‰‡¯ÈÏ È··Ï „ÁÈ"«≈¿»ƒ¿ƒ¿»¿∆
ÈËewÏ'a ‰ke¯‡a ¯‡·Ók«¿…»«¬»¿ƒ≈

e˙L¯Ùa '‰¯Bz77, אודות »¿»»»≈
זו  בקשה של הפנימית ,המשמעות
,·la ˙BÈÁa ÈzL LiL∆≈¿≈¿ƒ«≈

·l‰ ˙eiÓÈÙe ,·l‰ ˙eiBˆÈÁ הן הבחינות, ששתי היא והבקשה ƒƒ«≈¿ƒƒ«≈

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82



d"kyz'dכ ,fenz a"i ,wla zyxt 'a mei

ּבכללּות  ּגם נמׁש ּומּזה הּלב. ּופנימּיּות ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָהּלב,

לכל  ּפליג "לּבא (ׁשהרי האדם ְֲֲִִֵֶַָָָָָָעבֹודת

נמׁשכת 78ׁשיפין" הּלב חיצֹונּיּות ׁשּמּצד ,( ְְִִִִִֵֶֶֶַַַ

ׁשּפֹועלת  ,"נפׁש ּובכל לבב ּד"בכל ְְְְְְֲִֶֶֶַָָָָָהעבֹודה

"ּבראתיו  ׁשּכנגד ּומעׂשה, ּדּבּור מחׁשבה ְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָעל

עלֿידי  והינּו ּכדבעי, ׁשּיהיּו עׂשיתיו", ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָיצרּתיו

ּומּצד  לבבכם". ערלת את ּד"ּומלּתם ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָהעבֹודה

,"מאד ּד"בכל העבֹודה נמׁשכת הּלב ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָֹּפנימּיּות

(רצֹון  ּדלּבא' 'רעּותא ׁשּמּצד העבֹודה ְְְֲִִִֶֶַָָָָׁשּזֹוהי

עלֿידי  והינּו ודעת), מּטעם ׁשּלמעלה ְְְְְִֵֵֶַַַַַַַַָָהּלב

זה  ועל ."לבב את אלקי הוי' ּד"ּומל ְְְְֱֲֲֶֶֶַָָָָָָֹהעבֹודה

ּבחינת  נכללת ׁשּתהיה  לבבי", "יחד ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָנאמר

והינּו, הּלב, ּפנימּיּות ּבבחינת הּלב ְְְְִִִִִִֵֵַַַַחיצֹונּיּות

("ּבראתיו  ּומעׂשה ּדּבּור ּבמחׁשבה העבֹודה ְְֲֲֲִִֶֶַַַָָָָָׁשּגם

ּתהיה  הּלב, חיצֹונּיּות ׁשּמּצד עׂשיתיו") ְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַיצרּתיו

הּלב. ּפנימּיּות ׁשּמּצד ּדלּבא' ּב'רעּותא ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָחדּורה

עֹוד  מרּבה ׁש"אף" עׂשיתיו", "אף ְְֲִִֶֶֶֶַַַַועלּֿדר

ׁשּלמעלה  העליֹון רצֹון ּבחינת והּוא אחת, ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָּבחינה

זה  ורּבּוי ּומעׂשה. ּדּבּור  מחׁשבה מּבחינת ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָמעלה

העליֹון  רצֹון ּגלּוי ׁשעקר לפי ל"עׂשיתיו", ְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָנסמ

ּדהינּו ּדוקא, ּגׁשמית עׂשּיה ּבבחינת ְְְְְֲִִִִַַַַָָהּוא

ּגׁשמי  ּבצמר ציצית ּכמֹו הּמצֹות, ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַּבמעׂשה

עניני  ּבכל ועלּֿדרֿזה ּגׁשמי, ּבקלף ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָּותפילין

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו ּדוקא, למּטה ׁשהם ּומצֹות 79ּתֹורה ְְְְִֵֶֶַַָָָָ

ּומתּגּלה  נמׁשכת ּדוקא וׁשם היא", ּבּׁשמים ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹ"לא

ענין  ׁשהּוא הרביעית, מדרגה "אף", ְְְְִִִִֵֶַַַַָָּבחינת

ּדלּבא'. ְְִָָ'רעּותא
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סל"א.78) אגה"ק תניא (ברע"מ). א רלב, (ברע"מ). ב רכא, ב. קסא, ח"ג א. קנג, ח"ב זהר וראה 79)ראה יב. ל, נצבים

ב. נט, ב"מ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
יש  ..." שם, (וכמבואר שמך' את 'ליראה יתאחדו החיצוניות, והן הפנימיות

וחיצוניות  פנימיות בחינות ב' בזה ויש הלב רצון שהוא דליבא רעותא בחינת

והדעת... מהטעם שלמעלה רבה אהבה בחינת היא הלב נקודת פנימית

לפום  חד כל ה' בגדולת והתבוננות הדעת מן הנלקח הוא הלב וחיצוניות

והשגתו  שכלו ולפי דיליה. שיעורא

את  מעורר כך הוא ברוך סוף אין באור

את  כי זאת מודעת והנה בלב. האהבה

שיש  שכמו אלוקים עשה זה לעומת זה

ולאהבה  ה' את לדעת בקדושה דעת

וסטרא  הקליפה מצד דעת יש כך אותו.

דברים  ולאהוב הרע דעת והוא אחרא

מחמת  נפרד יבקש ולתאווה זרים

הזה  עולם מתיקות לחכו שערב

הלב  שבפנימית האהבה אך ותענוגיו...

בחינת  אין ודעת... מהטעם שלמעלה

פנימיות  שבחינת כנגדה זה לעומת זה

לה  שאין יחידה בחינת היא הלב נקודת

והיא  שבשמים לאביה אחד רצון אלא

ולא  דוגמתה שאין והמדרגה המעלה

לה' רק כלל בגשמיות נמצא בערכה

קרובו... עם ישראל בבני נמצא לבדו

הוא  בקל זו רבה אהבה ובהתעוררות

הרע  על הטוב ולהגביר לנצח יכול

אחיזה  בה לחיצונים שאין מפני לגמרי

לבבנו  ויחד וכו' לבבי יחד וזהו כלל

חיצוניות  בחינת נכלל שיהיה כו'.

הרצון...). פנימית בבחינת הרצון

‰fÓe יחד" של האמורה מהעבודה ƒ∆
גם  הלב פנימיות הארת לבבי",

הלב  Ìbבחיצוניות CLÓ ,ƒ¿»«
È¯‰L) Ì„‡‰ ˙„B·Ú ˙eÏÏÎaƒ¿»¬«»»»∆¬≈

" הזוהר ÏÎÏכלשון ‚ÈÏt ‡aÏƒ»»ƒ¿»
"ÔÈÙÈL78 ומשפי מחלק חיות הלב ע «¿ƒ

אברי  vnL„הגוף לכל ,(∆ƒ«
˙ÎLÓ ·l‰ ˙eiBˆÈÁ ובאה ƒƒ«≈ƒ¿∆∆

גילוי  ÏÎ·"cלידי ‰„B·Ú‰»¬»ƒ¿»
˙ÏÚBtL ,"ELÙ ÏÎ·e E··Ï¿»¿¿»«¿¿∆∆∆

והשפעה  פעולה לה »ÏÚיש
‰NÚÓe ¯eac ‰·LÁÓ האדם "ÂÈ˙‡¯aשל „‚kL עולם , «¬»»ƒ«¬∆∆¿∆∆¿»ƒ

מחשבה. דיבור ÂÈz¯ˆÈהבריאה, היצירה, העשייה,ÂÈ˙ÈNÚעולם עולם ¿«¿ƒ¬ƒƒ
ÈÚ·„kמעשה", eÈ‰iL העליון הרצון פי È„ÈŒÏÚעל eÈ‰Â , ∆ƒ¿ƒ¿»≈¿«¿«¿≈

"ÌÎ··Ï ˙Ï¯Ú ˙‡ ÌzÏÓe"c ‰„B·Ú‰ ערלת הסרת של העבודה »¬»¿«¿∆≈»¿«¿«¿∆
‰l·הלב  ˙eiÓÈt „vÓe בנשמה . ועמוקה פנימית דרגה שהיא ƒ«¿ƒƒ«≈

"E„‡Ó ÏÎ·"c ‰„B·Ú‰ ˙ÎLÓ מציאות גדרי כל של ביטול מתוך ƒ¿∆∆»¬»ƒ¿»¿…∆
לעיל  כמבואר aÏc‡'האדם, ‡˙eÚ¯' „vnL ‰„B·Ú‰ È‰BfL ,∆ƒ»¬»∆ƒ«¿»¿ƒ»

ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL ·l‰ ÔBˆ¯)¿«≈∆¿«¿»ƒ««
‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ eÈ‰Â ,(˙Ú„Â»««¿«¿«¿≈»¬»
˙‡ EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ÏÓe"c¿»¬»»¡…∆∆

¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ ."E··Ï הבקשה ¿»¿¿«∆∆¡«
˙ÏÏÎ ‰È‰zL ,"È··Ï „ÁÈ"«≈¿»ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿∆∆

·l‰ ˙eiBˆÈÁ ˙ÈÁa להתעלות ¿ƒ«ƒƒ«≈
,eÈ‰Â ,·l‰ ˙eiÓÈt ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿ƒƒ«≈¿«¿
¯eac ‰·LÁÓa ‰„B·Ú‰ ÌbL∆«»¬»¿«¬»»ƒ
ÂÈz¯ˆÈ ÂÈ˙‡¯a") ‰NÚÓe«¬∆¿»ƒ¿«¿ƒ
˙eiBˆÈÁ „vnL ("ÂÈ˙ÈNÚ¬ƒƒ∆ƒ«ƒƒ
‡˙eÚ¯'a ‰¯e„Á ‰È‰z ,·l‰«≈ƒ¿∆¬»ƒ¿»
·l‰ ˙eiÓÈt „vnL '‡aÏc¿ƒ»∆ƒ«¿ƒƒ«≈
יורדת  הלב שפנימיות מזה כתוצאה

של  בעניינים אפילו למטה ונמשכת

הוא  המעשה שכוח אף בפועל, מעשה

דליבא' 'רעותא לגבי נחות חיצוני .ענין
,"ÂÈ˙ÈNÚ Û‡" C¯cŒÏÚÂ¿«∆∆«¬ƒƒ
‰ÈÁa „BÚ ‰a¯Ó "Û‡"L∆««¿∆¿ƒ»

˙Á‡ מ"ב מעלה ראתיו",שלמעלה ««
ו"עשיתיו" e‰Â‡""יצרתיו" ,¿

‰ÏÚÓlL ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯ ˙ÈÁa¿ƒ«¿»∆¿∆¿«¿»
¯eac ‰·LÁÓ ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓ«¿»ƒ¿ƒ««¬»»ƒ

‰Ê Èea¯Â .‰NÚÓe המתייחס «¬∆¿ƒ∆
העליון ÂÈ˙ÈNÚ"Ï"לרצון CÓÒƒ¿»«¬ƒƒ

ו"יצרתיו", ל"בראתיו" ולא דווקא

ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯ ÈeÏb ¯˜ÚL ÈÙÏ¿ƒ∆ƒ«ƒ¿»∆¿
˙ÈÓLb ‰iNÚ ˙ÈÁ·a ‡e‰ƒ¿ƒ«¬ƒ»«¿ƒ
‰NÚÓa eÈ‰c ,‡˜Âc«¿»¿«¿¿«¬≈
¯Óˆa ˙ÈˆÈˆ BÓk ,˙Bˆn‰«ƒ¿¿ƒƒ¿∆∆
,ÈÓLb ÛÏ˜a ÔÈÏÈÙ˙e ÈÓLb«¿ƒ¿ƒƒƒ¿»«¿ƒ
‰¯Bz ÈÈÚ ÏÎa ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿»ƒ¿¿≈»

‰hÓÏ Ì‰L ˙BˆÓe בעולם ƒ¿∆≈¿«»
הגשמי  הזה עולם Âc˜‡,העשייה, ,«¿»

·e˙kL BÓÎe79ÌÈÓMa ‡Ï" ¿∆»…«»«ƒ
‡˜Âc ÌLÂ ,"‡È‰ בפועל המצוות קיום הוא שבו העשייה בעולם ƒ¿»«¿»

גשמיים  Ó„¯‚‰בדברים ,"Û‡" ˙ÈÁa ‰lb˙Óe ˙ÎLÓƒ¿∆∆ƒ¿«»¿ƒ«««¿≈»
.'‡aÏc ‡˙eÚ¯' ÔÈÚ ‡e‰L ,˙ÈÚÈ·¯‰»¿ƒƒ∆ƒ¿«¿»¿ƒ»
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ּדהּנה e‰ÊÂי) יעקב", עפר מנה ּבחינת 80"מי , ¿∆ְְֲֲִִִֵַַַָָֹ

החֹול  ּדימי העבֹודה ענין הּוא ְֲֲִִֵַַַָָֹ"יעקב"

 ֿ ה'ּלעּומת מן הּניצֹוצֹות ּבברּור ּדחֹול, ְְְְְִִִֵַַַּבעּובדין

זֹו ּובבחינה נגּה. מּקליּפת עלּֿכלּֿפנים אֹו ְְִִִִִֶַַַָָָֹזה'

ּתחּתֹון, הכי יסֹוד ׁשהּוא העפר, ענין ְְְְֲִִֶֶֶַַָָיׁשנֹו

והינּו, וגׁשמּיּות, חמרּיּות עפרּורית, על ְְְְְְִִִֶֶַַַַָׁשּמֹורה

ׁשּי נעלית, ּבמדרגה היא העבֹודה ּכאׁשר ְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּגם

העבֹודה  ּבאֹופן ּוכמֹו העפרּורית, ענין עדין ְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָּבּה

ׁשּכיון  ה), סעיף (ּכּנ"ל טֹוב" לי אלקים ְְְֱִִִִֵֶַַַָֹּד"קרבת

נֹותן  זה הרי טֹוב", "לי עצמֹו, הרּגׁש ּבזה ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָׁשּיׁש

יצטר ׁשאז הּלב, ערלת ּגם להיֹות ׁשּיּוכל ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָמקֹום

לבבכם". ערלת את ּד"ּומלּתם הענין ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָלהיֹות

ּבמדרגת  נמצאים ּכאׁשר ּגם הּנה ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָּומּכלֿמקֹום,

כּו' הּניצֹוצֹות ּברּור נעׂשה יעקב", והינּו81"עפר , ְְֲֲֲִֵֶַַַַַֹ

יעקב", עפר מנה "מי "מי", ּבחינת ְְֲֲִִִֵַַַַָָֹעלֿידי

ּׁשּכתּוב  מה עלּֿדר לבבם 82ׁשּזהּו והיה יּתן מי ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ

על  ּדקאי ּדיקא, "מי" אֹותי, ליראה להם ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָזה

ׁשאינֹו עלמין' ּכל ה'ּסֹובב  ּברּוֿהּוא ְִֵֵֵֶַָָָאיןֿסֹוף

ליראה  לבבי "יחד להיֹות נמׁש ׁשּמּׁשם ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָמּוׂשג,

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ּכמבאר ,"לֹומר 83ׁשמ [ויׁש ְְְְִֵֵֶַַָָֹ

ט) (סעיף לעיל ּׁשּנתּבאר מה עלּֿדר ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָׁשּזהּו

והמׁשכת  יחּוד ענין ׁשהּוא לבבי", "יחד ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָּבענין

ׁשּגם  הּלב, ּבחיצֹונּיּות הּלב ּפנימּיּות ְְְִִִִִֵֵֶַַַַּבחינת

חדּורה  ּתהיה ּומעׂשה, ּדּבּור ּבמחׁשבה ְְֲֲֲֲִִֶֶַַָָָָָהעבֹודה

ּבאים  ואחרּֿכ ּדלּבא']. 'רעּותא ְְְְִִִִַַַַָָָּבבחינת

"ּומסּפר  ּׁשּכתּוב מה ׁשּזהּו יֹותר, נעלית ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָלמדרגה 

נעׂשה  ׁשּכבר ּכיון ּכלל, עפר ׁשל ענין ׁשּי לא זֹו ׁשּבבחינה יׂשראל", רבע ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹאת

וענין  ּובהירּות'. 'סּפירּות מּלׁשֹון ׁשהּוא "מסּפר", ענין וזהּו כּו', וזּכּו ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָהּברּור

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ּכמבאר יׂשראל", ּב"רבע הּוא ּובהירּות') ('סּפירּות 84הּמסּפר ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָֹֹ

הרביעית. ּבחינה ׁשּזֹוהי רביעי, חלק האחד, ּפירּוׁשים. ׁשני יׁש "רבע" ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּבתבת

ּדלּבא', 'רעּותא מּצד היא העבֹודה ׁשעקר והינּו, ארּבעה, מּלׁשֹון ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָוהׁשני,
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א'ס).80) ע' (שם הנ"ל מנה מי סד"ה המובא 81)ראה בישראל, שניתוספו הגרים ענין גם שזהו הנ"ל, מנה מי סד"ה ראה

(המו"ל). יעקב עפר מנה מי הכתוב בפירוש כו.82)במד"ר ה, סח,83)ואתחנן פרשתנו לקו"ת גם וראה א. טו, במדבר

ב.84)סע"ב. ע, א. סז, פרשתנו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰p‰c ,"·˜ÚÈ ¯ÙÚ ‰Ó ÈÓ" e‰ÊÂ (È80"·˜ÚÈ" ˙ÈÁa , ¿∆ƒ»»¬««¬…¿ƒ≈¿ƒ««¬…

ÔÈ„·eÚa ÏBÁ‰ ÈÓÈc ‰„B·Ú‰ ÔÈÚ ‡e‰ במעשים,ÏBÁc ƒ¿«»¬»ƒ≈«¿¿ƒ¿
˙BˆBˆÈp‰ ¯e¯·a האלוקות ‰'ÊŒ˙ÓeÚl‰'של ÔÓ הקדושה היפך ¿≈«ƒƒ«¿«∆
ÌÈtŒÏkŒÏÚ B‡לפחותd‚ ˙tÈÏwÓ טוב גם בה מעורב שאמנם «»»ƒƒ¿ƒ«…«

על  המסתירה קליפה היא גם אבל ואור

הניצוצות  את לברר ויש האלוקי האור

בה  BÊהטמונים ‰ÈÁ··e בחינת . ƒ¿ƒ»
‰ÙÚ¯,"יעקב" ÔÈÚ BLÈ∆¿ƒ¿«∆»»

ÔBzÁz ÈÎ‰ „BÒÈ ‡e‰L∆¿¬ƒ«¿
מורכבים  מהם היסודות מארבעת

מים, רוח, (אש, הגשמיים הדברים

È¯e¯ÙÚ˙,עפר) ÏÚ ‰¯BnL ,∆∆««¿ƒ
,eÈ‰Â ,˙eiÓL‚Â ˙ei¯ÓÁ»¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿

¯L‡k ÌbL‡È‰ ‰„B·Ú‰ ∆««¬∆»¬»ƒ
˙ÈÏÚ ‰‚¯„Óa'ה אהבת של ¿«¿≈»«¬≈

נפשך" ובכל לבבך da"בכל CiL ,«»»
BÓÎe ,˙È¯e¯ÙÚ‰ ÔÈÚ ÔÈ„Ú¬«ƒƒ¿«»«¿ƒ¿
˙·¯˜"c ‰„B·Ú‰ ÔÙB‡a¿∆»¬»¿ƒ¿«
ÛÈÚÒ Ï"pk) "·BË ÈÏ ÌÈ˜Ï‡¡…ƒƒ««¿ƒ
Lb¯‰ ‰Êa LiL ÔÂÈkL ,(‰∆≈»∆≈»∆∆¿≈

BÓˆÚ עדיין האישית והמציאות «¿
וחשיבות  מקום BË·",תופסת ÈÏ" ,ƒ

ÏÎeiL ÌB˜Ó Ô˙B ‰Ê È¯‰¬≈∆≈»∆«
Ê‡L ,·l‰ ˙Ï¯Ú Ìb ˙BÈ‰Ïƒ¿«»¿««≈∆»
ÔÈÚ‰ ˙BÈ‰Ï C¯ËˆÈƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¿»
˙Ï¯Ú ˙‡ ÌzÏÓe"c¿«¿∆≈»¿«

."ÌÎ··Ï¿«¿∆
‰p‰ ,ÌB˜ÓŒÏkÓe למעשהÌb ƒ»»ƒ≈«

˙‚¯„Óa ÌÈ‡ˆÓ ¯L‡k«¬∆ƒ¿»ƒ¿«¿≈«
‰NÚ ,"·˜ÚÈ ¯ÙÚ" נפעל ¬««¬…«¬∆

'eÎ ˙BˆBˆÈp‰ ¯e¯a81 והעלאתם ≈«ƒ
ה'קליפה' È„ÈŒÏÚמתוך eÈ‰Â ,¿«¿«¿≈

¯ÙÚ ‰Ó ÈÓ" ,"ÈÓ" ˙ÈÁa¿ƒ«ƒƒ»»¬«
‰Ó C¯cŒÏÚ e‰fL ,"·˜ÚÈ«¬…∆∆«∆∆«

·e˙kM82Ì··Ï ‰È‰Â ÔzÈ ÈÓ ∆»ƒƒ≈¿»»¿»»
"ÈÓ" ,È˙B‡ ‰‡¯ÈÏ Ì‰Ï ‰Ê∆»∆¿ƒ¿»ƒƒ

‡˜Èc שהכוח ואומר מדייק הכתוב «¿»
מבחינת  בא ה' ליראת הלב להתעוררות

È‡˜c"מי" ‡ÛBÒŒÔÈהמכוון , ÏÚ ¿»≈«≈
'ÔÈÓÏÚ Ïk ··Bq'‰ ‡e‰ŒCe¯a»«≈»»¿ƒ
העולמות  על המאיר הבליֿגבול האור

האלוקי  האור והוא בפנימיות בהם להתלבש מבלי ו'מקיף' 'סובב' בדרך

‚NeÓ BÈ‡L מוגבלים ונבראים ÌMnLבעולמות ה'סובב', מאור ∆≈»∆ƒ»
ÈËewÏ'a ¯‡·Ók ,"EÓL ‰‡¯ÈÏ È··Ï „ÁÈ" ˙BÈ‰Ï CLÓƒ¿»ƒ¿«≈¿»ƒ¿ƒ¿»¿∆«¿…»¿ƒ≈

'‰¯Bz83ÏÈÚÏ ¯‡a˙pM ‰Ó C¯cŒÏÚ e‰fL ¯ÓBÏ LÈÂ] »¿≈«∆∆«∆∆«∆ƒ¿»≈¿≈
„ÁÈ" ÔÈÚa (Ë ÛÈÚÒ)¿ƒ¿ƒ¿««≈
„eÁÈ ÔÈÚ ‡e‰L ,"È··Ï¿»ƒ∆ƒ¿«ƒ
·l‰ ˙eiÓÈt ˙ÈÁa ˙ÎLÓ‰Â¿«¿»«¿ƒ«¿ƒƒ«≈
ÌbL ,·l‰ ˙eiBˆÈÁa¿ƒƒ«≈∆«
ac ‰·LÁÓa ‰„B·Ú‰¯e »¬»¿«¬»»ƒ

‰NÚÓe הלב מחיצוניות ,הנובעת «¬∆
‡˙eÚ¯' ˙ÈÁ·a ‰¯e„Á ‰È‰zƒ¿∆¬»ƒ¿ƒ«¿»

'‡aÏc וזו הלב, לפנימיות הקשורה ¿ƒ»
"מי" בחינת של הפעולה ].גם

CkŒ¯Á‡Â שבהתחלת לאחר ¿«««
מנה  "מי של במדריגה היו העבודה

יעקב" ÓÏ„¯‚‰עפר ÌÈ‡a»ƒ¿«¿≈»
‰Ó e‰fL ,¯˙BÈ ˙ÈÏÚ«¬≈≈∆∆«
Ú·¯ ˙‡ ¯tÒÓe" ·e˙kM∆»ƒ¿»∆…«
‡Ï BÊ ‰ÈÁ·aL ,"Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆ƒ¿ƒ»…

¯ÙÚ ÏL ÔÈÚ CiL גשמיות «»ƒ¿»∆»»
kL·¯וחומריות  ÔÂÈk ,ÏÏk¿»≈»∆¿»

CekÊÂ ¯e¯a‰ ‰NÚ הדברים של «¬∆«≈¿ƒ
רצויים  ÔÈÚהלא e‰ÊÂ ,'eÎ¿∆ƒ¿«

ÔBLlÓ ‡e‰L ,"¯tÒÓ"ƒ¿»∆ƒ¿
'˙e¯È‰·e ˙e¯ÈtÒ' אור .לשון «ƒ¿ƒ

˙e¯ÈtÒ') ¯tÒn‰ ÔÈÚÂ¿ƒ¿««ƒ¿»«ƒ
Ú·¯"a ‡e‰ ('˙e¯È‰·e¿ƒ¿…«
ÈËewÏ'a ¯‡·Ók ,"Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¿…»¿ƒ≈

'‰¯Bz84˙·˙aL במילה »∆¿≈«
.ÌÈLe¯Èt ÈL LÈ "Ú·¯"…«≈¿≈≈ƒ

,ÈÚÈ·¯ ˜ÏÁ ,„Á‡‰,כלומר »∆»≈∆¿ƒƒ
מארבעה אחד ÈÁa‰רבע, È‰BfL∆ƒ¿ƒ»

ÔBLlÓ ,ÈL‰Â .˙ÈÚÈ·¯‰»¿ƒƒ¿«≈ƒƒ¿
¯˜ÚL ,eÈ‰Â ,‰Úa¯‡«¿»»¿«¿∆ƒ«
‡˙eÚ¯' „vÓ ‡È‰ ‰„B·Ú‰»¬»ƒƒ«¿»
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d"kyz'dכב ,fenz a"i ,wla zyxt 'a mei

וחֹודרת  נמׁשכת זֹו ּבחינה אבל הרביעית, ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶָָָָּבחינה

"עׂשיתיו", לבחינת עד הּמדרגֹות, ארּבע ְְְְֲִִִִֵַַַַַַָּבכל

הרביעית  ּבחינה וחֹודרת נמׁשכת ּבּה ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָׁשּגם

וכן  עׂשיתיו"). ("אף ּד"אף" ּברּבּוי ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָׁשּמרּומזת

היא  העבֹודה ׁשּׁשם "עׂשיתיו", ׁשעלֿידי ,ְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָלאיד

מּלׁשֹון  ּכפּיה, מּלׁשֹון עׂשּיה, ׁשל מעּׂשין 85ּבאֹופן ְְְְְֲִִִִִֶֶַָָ

הּצדקה  "מה 86על הּנה עצמֹו, את ׁשּכֹופה הינּו, , ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָ

ּפלּגא" קטלא לי מה ּכּולּה, קטלא ׁשּזהּו87לי , ְְְִִֶֶַַָָָָָָ

נמׁשכת  ׁשעלֿידּה נפׁש, מסירּות ׁשל ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָָענין

ּוכמֹוֿכן  עׂשיתיו". "אף הרביעית, ְְְֲִִִִִֵַַָָהּבחינה

ּד"מי  הענין ּכללּות "עׂשיתיו" ּבבחינת ְְְְְֲִִִִִִִַָָָָנמׁש

יׂשראל", רבע את ּומסּפר יעקב עפר ְְֲֲִִֵֶַַַָָָָֹֹמנה

מידי  יֹוצא מקרא אין ׁשהרי הּכתּוב, ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָּכפׁשטּות

ּבני 88ּפׁשּוטֹו מסּפר "והיה הּיעּוד ׁשּיקּוים , ְְְְְִִֵֶַַַָָ

יּספר" ולא יּמד לא אׁשר גֹו' ו"לא 89יׂשראל , ְְְֲִִִֵֵֶַָָֹֹֹ

מרֹוב" .90יּספר ִֵֵָ
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אדם).85) כל (ד"ה סרמ"ח יו"ד לטור יוסף 86.191)בית ע' תרצ"ט קצב. ע' ואילך. קכד ע' קכא. ע' תרע"ח סה"מ ראה

ד.87)ובכ"מ. מו, נצבים לקו"ת וראה א. סה, וש"נ.88)ב"ק א. סג, סע"ד 89)שבת סז, פרשתנו לקו"ת וראה א. ב, הושע

יג.90)ואילך. לב, וישלח

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙ÈÚÈ·¯‰ ‰ÈÁa ,'‡aÏc,מחשבה של הבחינות שלוש לאחר שבאה ¿ƒ»¿ƒ»»¿ƒƒ

ומעשה, ביותר ‡·Ïדיבור נעלית בחינה היותה ÎLÓ˙עם BÊ ‰ÈÁa ¬»¿ƒ»ƒ¿∆∆
ÌbL ,"ÂÈ˙ÈNÚ" ˙ÈÁ·Ï „Ú ,˙B‚¯„n‰ Úa¯‡ ÏÎa ˙¯„BÁÂ¿∆∆¿»«¿«««¿≈«ƒ¿ƒ«¬ƒƒ∆«
Èea¯a ˙ÊÓe¯nL ˙ÈÚÈ·¯‰ ‰ÈÁa ˙¯„BÁÂ ˙ÎLÓ da»ƒ¿∆∆¿∆∆¿ƒ»»¿ƒƒ∆¿∆∆»ƒ

ÔÎÂ .("ÂÈ˙ÈNÚ Û‡") "Û‡"c¿««¬ƒƒ¿≈
C„È‡Ï של שהעבודה כשם שני, מצד ¿ƒ»

כך  העשייה, עד נמשכת דליבא' 'רעותא

עד  ומגעת עולה 'עשייה' של העבודה

דליבא' 'רעותא È„ÈŒÏÚLבחינת ,∆«¿≈
‰„B·Ú‰ ÌML ,"ÂÈ˙ÈNÚ"¬ƒƒ∆»»¬»
,‰iNÚ ÏL ÔÙB‡a ‡È‰ƒ¿∆∆¬ƒ»

lÓ ,‰iÙk ÔBLlÓÔBL85 ƒ¿¿ƒ»ƒ¿
‰˜„v‰ ÏÚ ÔÈOÚÓ86 את כופים ¿«ƒ««¿»»

לתת  רוצה שלא ÙBkL‰מי ,eÈ‰ ,«¿∆∆
BÓˆÚ האדם ‡˙ כאשר ובענייננו, ∆«¿

המציאות  את עצמו, את ומכניע כופה

העליון  הרצון אל "Ó‰שלו ‰p‰ ,ƒ≈«
‡ÏË˜ ÈÏ ‰Ó ,dÏek ‡ÏË˜ ÈÏƒ»¿»»«ƒ»¿»

"‡bÏt87, שהגונב בגמרא נאמר «¿»
השמינה, ואחרֿכך כחושה בהמה

וכן  הגנב כדין כפל תשלומי משלם

או  טבח אם וחמישה ארבעה תשלומי

להורג  חצי הורג בין הבדל שאין מאחר כי הגניבה בעת הבהמה שווי לפי מכר

הדברים  פנימיות ולפי הגניבה, משעת כבר התחילה הטביחה למעשה הכול,

של  והמציאות היישות של חלקית והכנעה, כפיה היינו ש'הריגה', היא הכוונה

מלאה  והכנעה כפייה כמו חשובה LÙהאדם ˙e¯ÈÒÓ ÏL ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿»∆¿ƒ∆∆
והקרבה  נפש מסירות כמו נחשב והדבר

האישית  המציאות כל ŒÏÚLשל ,∆«
‰ÈÁa‰ ˙ÎLÓ d„È»»ƒ¿∆∆«¿ƒ»
,"ÂÈ˙ÈNÚ Û‡" ,˙ÈÚÈ·¯‰»¿ƒƒ«¬ƒƒ
דיבור  ממחשבה, שלמעלה הבחינה

באריכות  לעיל כמבואר .ומעשה,
˙ÈÁ·a CLÓ ÔÎŒBÓÎe¿≈ƒ¿»ƒ¿ƒ«

"ÂÈ˙ÈNÚ" ומתגלה שנמשך היינו ¬ƒƒ
בפועל  ‰ÔÈÚלמטה ˙eÏÏk¿»»ƒ¿»

¯tÒÓe ·˜ÚÈ ¯ÙÚ ‰Ó ÈÓ"c¿ƒ»»¬««¬…ƒ¿»
˙eËLÙk ,"Ï‡¯NÈ Ú·¯ ˙‡∆…«ƒ¿»≈¿«¿
‡¯˜Ó ÔÈ‡ È¯‰L ,·e˙k‰«»∆¬≈≈ƒ¿»

BËeLt È„ÈÓ ‡ˆBÈ88ÌÈe˜iL , ≈ƒ≈¿∆¿«
ובפשטות  מספרם ‰eÚi„בפועל על «ƒ

ישראל  בני של ««¿"È‰Â‰העצום
¯L‡ 'B‚ Ï‡¯NÈ Èa ¯tÒÓƒ¿«¿≈ƒ¿»≈¬∆

"¯ÙqÈ ‡ÏÂ „nÈ ‡Ï89‡Ï"Â , …ƒ«¿…ƒ»≈¿…
"·B¯Ó ¯ÙqÈ90. ƒ»≈≈
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr g sc zeaezk(iying meil)

zeqek,äìéëà øçàì,oefnd zkxa xcq lrãâðk ãçàzkxaïfä §©©£¦¨¤¨§¤¤©¨
,dpey`x dkxa `idyõøàä úkøa ãâðk ãçàådkxad `idy §¤¨§¤¤¦§©¨¨¤

,dipydãâðk ãçàåzkxa,íéìLeøé äðBa,ziyily dkxa `idy §¤¨§¤¤¥§¨©¦
ãâðk ãçàåzkxaáéènäå áBhä.ziriax dkxa `idy §¤¨§¤¤©§©¥¦

ceríäéìò eôéñBäcer ,zeqek dxyr oze` lr -äòaøàzeqek ¦£¥¤©§¨¨
,mixg`,øéòä éðfç ãâðk ãçàitl ,mdilr zcgein dkxa epwizy ¤¨§¤¤©¨¥¨¦

kxva ewqry.oii qek lr mekxae ,znd zxeawae xeaiv iãçàå§¤¨
,øéòä éñðøt ãâðk.miipr zxeawl oenn mi`ivene mixiyr eidy §¤¤©§¨¥¨¦

,Lc÷nä úéa ãâðk ãçàåepngpiy ,minegip zkxa eilr epwizy §¤¨§¤¤¥©¦§¨
.zn lrk eilr mila`zn ep`y epla`n epiipaa mewndãâðk ãçàå§¤¨§¤¤

ìàéìîb ïaøminkg e`x mpn` .oldl `xnbd zx`any itk ©¨©§¦¥
yeìéçúäjk jezne ,oii ly zeqek xyr drax` zezylïéúBL eéä ¦§¦¨¦

zeqek cer,ïéøkzLîeokleeøéæçäz` minkg,dðLBéì øácäoi`y ¦§©§¦¤¡¦©¨¨§§¨
.zeqek dxyr `l` mizey

:`xnbd zxxanéàîcbpk ezyy qekd ly dpipr dn -ïaø ©©¨
.ìàéìîb:`xnbd zx`anäL÷ únä úàöBä äúéä äðBLàøa ,àéðúc ©§¦¥§©§¨¨¦¨¨§¨¨©©¥¨¨

,Búúénî øúBé åéáBø÷ì,mixwi mikixkza ekxkl mibdep eidy oeik ¦§¨¥¦¦¨
eéäL ãòmzepwl zbyn mci oi`y miiprdpîBúBà íéçéznd z` - ©¤¨©¦¦

Bîöòa úel÷ âäðå ,ìàéìîb ïaø àaL ãò .ïéçøBáeezen mcew deiv - §¦©¤¨©¨©§¦¥§¨©©§©§
,mixwi oikixkza edekxki `lyåezena ok`éìëa eäeàéöBä §¦¦§¥

[icba-]ïzLt,milef.ïzLt éìëa àéöBäì åéøçà íòä ìk eâäðåoeike ¦§¨§¨£¨¨¨©£¨§¦¦§¥¦§¨
oax cbpk la`d ziaa sqep qek epwiz ,ef dpwz dpwzp eci lry

.l`ilnb
àðãéàäå ,àtt áø øîà,dfd onfa -øa àcøöá eléôà àîìò âeäð ¨©©¨¨§¨¦§¨¨¨§¨£¦§©§¨©

àæeæepi`y qeapw cbaa elit` ,znd z` xeawl mlerd mibdep - ¨
.cala cg` fef `l` dey

* * *
dpyna epipy(.a)el didz m`y ick ,iriaxd meia z`yp dlezay

zepn`pa dzr dpc `xnbd .oic zial mikydl lkei mileza zprh
:mileza ezy`l `vn `ly orehd lrad,øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨
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.d"kyz'd ,fenz a"i ,wla 't 'a mei zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

המעשה ‡. סיפור י"ב 1ידוע וחמי אודות מורי קדושת כבוד שכאשר תרפ"ז, בשנת הראשון, תמוז
הסדר  שהיה (כפי הממשלתי  במשרד ורישום להתייצבות לבוא הוצרך והגאולה, השמחה בעל אדמו"ר,
(יום  זה שביום נתברר, אלטהויז, חיים אליהו ר' החסיד בלווית לשם בבואו הנה מקלטו), בעיר ַבשבתו
בשביל  אחד איש רק שם והיה סגור, המשרד ולכן "חגא", איזה יש תמוז) י"ב חל שבו בשבוע, שלישי

"דעזשורני" ברוסית: שנקרא (כפי מוכרחים הכי הדברים שהוא 2לסדר ממוסקבא פקודה שהגיעה וסיפר, ,(
יצטרך  סגור, המשרד זה שביום כיון אבל (פטרבורג), בלנינגרד מושבו למקום לחזור ויכול בןֿחורין

הרשמיים. הניירות את לקבל כדי תמוז, י"ג למחרת, לבוא

יתבלבל - שלא חיים אליהו ר' של רוחו את להרגיע צריך היה נשיאנו שרבינו פעם ספרתי כבר
מהבשורה  -...3לגמרי

קאסטראמא  של השוחט בדירת תחנתו, למקום מהמשרד חזר אדמו"ר וחמי מורי קדושת כבוד ַַַכאשר
מגודל  הנה שם, שהיה דווארקין מיכאל ר' והחסיד השחרור, דבר על הבשורה לשם הגיעה כבר -ָ
לקח  והגבלה...), במדידה היה תמיד לא שבכלל גם (ומה הכנה ללא הפתאומית מהבשורה ההתפעלות
אחז  אלא ושלום, חס שתה לא אבל גדולה, ממדה ממאה אחד חלק שמכיל משקה בקבוק - ָ"סאטקע"

בידו  חסידי 4ה"סאטקע" ניגון וניגן והגאולה, השמחה בעל של האכסניא היתה שבו הבית סביב ורקד , ָ
מלבדו" עוד ד"אין הענין הוא שתוכנו הרוסית ,5בשפה

בביטויים - להשתמש רגיל והיה אינםֿיהודים, עם ביער דווארקין מיכאל ר' עבד שנים כמה ָבמשך
"ניעטו  הרוסית: בשפה תיבות עם - מלבדו" עוד "אין שתוכנו הניגון גם ניגן ולכן המדינה, בשפת ותיבות
דין  הפסק עלֿפי כי, אדנאווא", - הקדושֿברוךֿהוא של שמו לבוא צריך וכאן - קראמי ניקאווא, ַַַָָָניעטו

ערוך  בשולחן הזקן אדמו"ר גם שהביאו של6בפוסקים, שמו להזכיר שאסור רק הקדושֿברוךֿהוא , (לא
של שמו את לבטא אפשר אי אחרת, בלשון גם אלא) הקודש, הרוסית,הקדושֿברוךֿהוא בלשון בשפה

הדברים  כוונת למי מבינים ובמילא (מלבדו), ממנו חוץ שפירושו: יעווא", "קראמי אומרים -ולכן ָָ

לדירה. מסביב ארוך, זמן משך בידו הבקבוק עם רקד וכך

הקהל.- שאר מהם ילמדו ובודאי הניגון, את שיודעים כאלו כאן נמצאים -מסתמא

ושנה" שנה בכל ונעשים (ועלֿידיֿזה) נזכרים האלה ש"הימים תמוז, בי"ב בעמדנו אשר, הנכון, ,7ומן
אלא  קדושה, בעניני שמבינים אלו ועבור הקודש, בלשון רק לא מלבדו" עוד ד"אין הגילוי את ימשיכו

בארץ" לעשות והגדיל ה' ש"הפלה - אז שראו כפי - יראו הם שגם הארץ, עמי בלשון כן 8גם ויומשך ,
והפרט  הכלל גאולת והשלימה, האמיתית גאולה - השם גאולת שיראו טפחים, מעשרה למטה עתה, גם

צדקנו. משיח עלֿידי יחד, גם

זה  ניגון שיודעים הם מי למצוא צריכים עכשיו שליט"א:) אדמו"ר קדושת כבוד .9(וסיים

***
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חי"ב 1) מנחם (תורת בתחלתה תשי"ד תמוז י"ב שיחת ראה
וש"נ. .(74 ע'

תורן.=2) בתפקיד
ס"ב.3) לקמן גם ראה
וש"נ.4) .352 ע' חל"ו מנחם תורת גם ראה
לה.5) ד, ואתחנן
וש"נ.6) ס"ג. ספ"ה או"ח
ונת'7) הובא שובבים. תיקון בס' רמ"ז וראה כח. ט, אסתר

פכ"ט. (להחיד"א) דוד לב בס'
ח"א 8) שלו אג"ק - שחרורו אודות במכתבו אדה"ז לשון

וש"נ. צז. ס"ע
אותם 9) ושאל מהמסובים, לכמה פנה שליט"א אדמו"ר כ"ק

הי' אילו היום; לנגן יכול שאינו באמרו, הניגון, יודעים הם אם
בקול  הניגון לפזם (והתחיל הניגון מלמד  הייתי שמח"ת, זה
זה?! ניגון שמכיר רוסיא מיהודי א' אף אין ושאל: וחזר חרישי).

עםֿהארצות"!... מאדנע "א -ַָ
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הבשורה:·. את מהם אחד כל קיבל אופן באיזה - אז שהיו אנשים שלשה אודות יודעים בכלל

אדום,ר' - וחצי לבן, - חצי פניו: מראה נשתנה הבשורה, את שבשמעו פעם, כמסופר - חיים אליהו
בזה, וכיוצא כתפו על  טפיחה עלֿידי הרגיעו, ומיד מאומה, לו יקרה שלא התיירא נשיאנו שרבינו כך,

בהתיישבות. הענין שיבוא כדי

הבשורה . את  קיבל  אופן באיזה לעיל  כמסופר - דווארקין מיכאל ָר '

אינני  - קטן. ילד גם היה השמחה, בעל התאכסן ששם מקאסטראמא, השוחט של בביתו לכך: ַַַונוסף
ובראותו  גדול... הבנה בעל היה לא אופן, בכל אבל שנים, עשר או תשע שמונה, בן כמה, בן בדיוק יודע
את  להראות רצה הנוכחים, אצל וההתפעלות ("טומל") הרעש ("איבעראשונג"), ההפתעה גודל ַאת
והרגלים  למטה הראש עם ונעמד "זאבאר"), ברוסית: שנקרא (כפי הגדר על וטיפס שלו, ַָההתפעלות

פעמים!... כמה הגדר על הסתובב וכך למעלה,

- כן. לעשות יכול הוא שגם מישהו כאן יש אולי בבתֿשחוק: אמר שליט"א אדמו"ר קדושת [כבוד
להמשיך 10ליסון  - ולבריאות... לתועלת לו ושיהיה חב"ד, בכפר עתה כן עושה ומסתמא זאת, עושה היה

גדולה]. שמחה בשעת המובן דבר שזהו למעלה, ורגלים למטה דראש הענין

הדבר. וחדר פעל אצלו גם הנה - אחרת באוירה והתחנך שגדל שבעֿשמונה בן ילד אפילו כלומר:
הסיפור  דרך כך 11על הענינים, כל את פעל ועלֿידיֿזה בחליל, שחילל הנער אודות הבעלֿשםֿטוב בזמן

למטה  כשראשו סביבו והלך הגדר על וטיפס שקפץ עלֿידיֿזה שלו ההתפעלות את הראה הנ"ל הילד גם
למעלה. ורגליו

הנ"ל:‚. הסיפור של התכלית שזוהי - אלינו ובנוגע

ועד  בשנים, מבוגר נעשה כך ואחר קטן, ילד שהוא תקופה ישנה החיים במשך הנה בחייו, אחד בכל
במעמד  נמצא שבהם זמנים ישנם - שנה בכל ועלֿאחתֿכמהֿוכמה - יום בכל ועלֿדרךֿזה זקן. שנעשה

כמו המוחין, קטנות של וישנם ומצב המוחין, שלימות של ומצב במעמד נמצא שבהם זמנים וישנם ילד,
עליהם" מתיישבת ש"דעתם זקנה, של ומצב במעמד הם המוחין שבהם .12זמנים

שיהיה ולפעול הגאולה ענין לחדור צריך אלו אופנים ג' בכל milkdובכן, on dlrnl לפי אחד כל ,
"מאד  אמנם זה הרי שאז, מאדj"13ענינו, ,jly14"לוקח" זה הרי "מאד", של ענין זהו שאצלו כיון אבל, ,

ה"מאד" למטה.dlrnlyאת וממשיכו האמיתי, מאד ,

הראשונה  תמוז י"ב להתוועדות במכתבו השמחה בעל שכותב כפי אז, שהיה הגאולה ענין כללות וזהו
תרפ"ח  תמוז בי"ב גאל15בהרחבה, בלבד אותי "לא מחבבי .הקדושֿברוךֿהוא : כל את גם אם כי .

ומובן, יהודי'), לאם נולד רק (אם יכונה" ישראל בשם אשר את וגם מצוה, שומרי הקדושה, תורתנו
יציאה  של באופן - פרטיה בכל אמיתית גאולה זו הרי "גאולה", של ענין אודות כותב הנשיא שכאשר

בהמכתב. כמבואר כו', המצוות וקיום התורה להרבצת בנוגע והגבלה, ממדידה

חיים  "שפעת במכתב) (כהלשון לו שיומשך - דלעילא אתערותא שממשיכה דלתתא אתערותא וזוהי
בשר". ועד "מנפש לו, המצטרך בכל מרובה", וברכה

***

הצדיק:„. יוסף הוא "נזיר" בשם בכתוב שנזכר הראשון
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זוהי  שליט"א: אדמו"ר כ"ק ואמר לנגן, התחיל המסובים א'
די  זיין זאל אויס; ניט ("מאכט משנה... לא אבל, שונה, ַָגירסא
ורק  בשוה, הוא התוכן וגם בשוה, היא ההתחלה - גירסא")

שונה!... ה"טון"
לא  אם כי, הניגון, שינגנו מוטב (בבתֿשחוק): אמר ואח"כ

ה"הדרן"... באמירת אתחיל - ינגנו
ליסון.10) אברהם ר'

יח.11) אות תר"ס) (ווארשא צדיקים" "אמונת בס' מובא
גם  וראה שיז. אות תרצ"ז) (נ.י. הדרוש" מספרות "פנינים ובס'

וש"נ. .241 ע' חכ"ח מנחם תורת
בסופה.12) קנים
ה.13) ו, ואתחנן
ובכ"מ.14) רע"ד. לט, מקץ תו"א ראה
וש"נ.15) ואילך. פ ע' ח"ב שלו אג"ק
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הארץ" עם לכל (בר) "המשביר היה בזמנו הצדיק כו',16יוסף לעזר זקוקים היו שאז הרעב, שבשני ,
בני mleklיוסףעזר  שאינם לאלו ישראל בני בין בהלכה חילוק היה לא תורה, מתן קודם זמן, באותו - .

של  והעזר אותם. מקיימים שאינם לאלו נח בני מצוות  שבע שמקיימים אלו בין חילוק היה אבל ישראל,
רז"ל  ואמרו לכולם. ניתן ו"יברך"18שמ"ש 17יוסף "יבורך" הפירושים: ובשתי יבורך", הוא עין 19"טוב

בשעתו  יוסף זה היה -20.

שכתוב  כמו - "נזיר" בשם שנקרא הראשון הוא שמצינו 21ויוסף וכפי אחיו", נזיר 22"(ולקדקוד)

רש"י  בפירוש גם שנים.23(והובא כמה במשך נזירות נהג שיוסף (

ובחרתי  מסכת, סיום עם להתחיל צריך הנני - פרטי מצב מצד שליט"א:) אדמו"ר קדושת כבוד (וסיים
נזיר. מסכת על סיום לערוך

ונדפס ‰. שליט"א, אדמו"ר קדושת כבוד עלֿיד שהוגה - נזיר מסכת על שיחות 24בסיום בלקוטי
(שלדעת  ושמשון עולם) נזיר (שהיה שמואל נזירות ענין כללות נתבאר - ואילך 63 עמוד י"ח חלק

קדו 25הרמב"ם  אצלו היתה אבל גמור", נזיר היה רש"י "לא ולדעת נזירות, אם 26שת כי הוא", נזיר "לאו
dbdpd"בנזיר בנה את מדרת האשה ואין בנזיר בנו את מדיר "האיש שרק אף ופרישות) נזירות -27של

בהנהגה והמשיכו מיחו לא שבגדלותם נדר דכיון מצד - (בשמואל נזירות מצד 28של - ובשמשון חנה,
המלאך), מיחה);ציווי ולא שהגדיל קטן גר (כמו למפרע הנזירות עליהם חלה אזי 

נזיר  היה שמואל אם במשנה נהוראי לר' יוסי ר' בין רק 29הפלוגתא יכולה הסכמה - יוסי ר' לדעת :
להיות  יכול היה שמשון רק ולכן המוסכם, בדבר חדש דבר לפעול לא אבל הדבר, התחלת בתוקף להוסיף
ההסכמה  לאחרי וגם נזירות, בהנהגות מוזהר היה ההסכמה קודם שגם כיון מחאתו, העדר עלֿידי נזיר
ולכן  חדש, גדר גם לפעול יכולה הסכמה - נהוראי ר' ולדעת שמואל. מהֿשאיןֿכן גמור, נזיר היה לא
נזירות, הנהגת חיוב עליו היה לא ההסכמה שקודם ואף מחאתו, העדר עלֿידי נזיר שמואל גם נעשה

גמור; נזיר נעשה מכלֿמקום,

אמן  העונה "גדול רק - ר"י לדעת המברך: על הסכמה - אמן לעניית בנוגע בגמרא פלוגתתם גם וזוהי
(הדגשת  הוא כך (בשבועה) "השמים - ר"נ ולדעת חדשים; ואיכות גדר זה אין אבל המברך", מן יותר

וגיבורים במלחמה מתגרים גוליירים שהרי תדע באיכות), שינוי חדש.oigvepהתוקף, מצב שזהו ,"

בעלי  לחכמים, זקוקים שהתלמידים שאף - בעולם" שלום מרבים חכמים "תלמידי להסיום, והקשר
פועלים  מכלֿמקום, המלאך), לציווי דשמשון ונזירות חנה לנדר זקוקה דשמואל שנזירות (כשם משנה

המלאך,xzeiהתלמידים וציווי חנה מנדר יותר פועלת ושמשון שמואל שהסכמת (כשם החכמים מאשר
"מבלי  הם משנתן" מתוך הלכה "שמורין החכמים שהרי המברך), מן יותר פועל אמן שהעונה וכשם

בעולם"30ולם"ע  שלום "מרבים - התלמידים ואילו ,31.
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ו.16) מב, מקץ
א.17) קל, זח"ג
ט.18) כב, משלי
ב.19) לח, סוטה
סוסל"א.20) לקמן גם ראה
כו.21) מט, ויחי
כ.22) פצ"ח, ב"ר מהרש"א). (ובחדא"ג א קלט, שבת ראה
לד.23) מג, מקץ
זו.24) שנה מנ"א ה' שיחת בשילוב
הי"ג.25) פ"ג נזירות הל'
ב.26) ד, נזיר
ב.27) כח, שם
בהלכה,28) הן חילוקים, כו"כ יש לנזירות נדר שבין אף

הענינים. בפנימיות ועאכו"כ
"והלא 29) שאלתו (על לר"י השיב שר"נ לאחרי גם שהרי

איך  שמואל ויאמר נאמר כבר "והלא בו"ד") של אלא מורה אין
נשאר  בו"ד", של מורה עליו הי' שכבר והרגני, שאול ושמע אלך
הרמב"ם  שמסיים כפי נהוראי", כרבי ש"הלכה אלא בדעתו, ר"י

פלוגתא). בזה שיש משמע גופא (שמזה המשניות בפירוש
תלמוד 30) בהלכות הזקן רבינו שמאריך וכפי - א כב, סוטה

עתה  זה מחדש (שנדפס וציונים *תורה מראהֿמקומות בתוספת
בשיטות  (רפ"ב) אחרון בקונטרס ואילך) סכ"א לקמן ראה -
אף  הלכות, מפסקי לפסוק מותר אופן באיזה - זה בענין הפוסקים

עולם. מבלי הם משנתם מתוך הלכה שהמורין
בניך 31) תקרי "אל הסיום הובא לא כי ולכן - בוניך" אלא

המקומות  בשאר (שנתבאר מהפסוק הלימוד אופן נוגע לא כאן
כי זה), מארז"ל נזכר במשנה שבהם שנתבאר לענין ההמשך אם,

ע"ד גםההלכה ובגמרא דוגמתו שמצינו דרכיך בעולם , ("בכל
הרשות). בעניני גם דעהו",

*(d"kyz oqip 'e - xac gztd jix`z.
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.Â קשור בהיותו - ושלימותו עיקרו אבל גדרים, כמה בו יש ה) (סעיף לעיל המדובר הנזירות ענין
ענין עם שלdyecwdגם באופן שמתנהג בלבד זו שלא והיינו, ,zeyixt,יין משתיית עצמו את שמפריש ,

יהיה" ד"קדוש הענין שמקדים הכתוב כלשון אלא מת, ומטומאת השער של 32מגילוח ענין גם שזהו ,
קדושה.

גמור", נזיר היה לא ש"שמשון כותב שהרמב"ם - לרמב"ם רש"י בין הפלוגתא שזוהי לעיל [וכאמור
עליו שהיתה משמע לאו zyecwשמזה ש"שמשון רש"י מדברי אבל גמור, נזיר היה שלא אלא נזירות,

רש"י  (כפירוש פרישות של באופן הנהגה אלא זו ואין כלל, נזיר היה שלא משמע, הוא", "אין 33נזיר
. מוסר נזירה בספרי כמובא - ועד טעמים, כמה מצד להיות שיכולה פרישה"), אלא זהירים 34. שהיו

אם  כי קדושה, של ענין זה שאין האיסור, מן אחד בשער להיכשל שלא כדי ההיתר מן שערים צ"ט
ומצוותיה]. התורה רצון היפך שהוא דבר  יעשה שלא להבטיח שנועדה פעולה

בזה: והענין

רבינו  שסיפר הסיפור בעבודת 35ידוע החילוק שכל מהר"ש, אדמו"ר זקנו דברי אודות הגאולה, בעל ,
דאס  און יא ּפאסט ("דאס מתאים" "אינו זה וענין "מתאים" זה שענין באמירה להתבטא יכול ַָָָהאדם
גבול, שיסיג מתאים לא הרע, לשון שידבר מתאים לא - ויעקב יצחק אברהם בן להיותו ניט"): ַּפאסט
שיינע  ("אזוינע כלֿכך נעלים וזקנים הורים לו שהיו כיון בזה; וכיוצא גאוה, בעל שיהיה מתאים ַולא
מאומה  ללמוד יכול היה שלא פשוט  איש כמו שיתנהג יתכן איך - זיידעס") שיינע אזוינע ַעלטערן,

ויעקב!... יצחק אברהם עד זקניו וזקני מזקניו

ויעקב  יצחק אברהם מזרע שלהיותו אם, כי "פרוש", להיות שרצונו בגלל אינה כזו הנהגה ובכן:
לכך! זכו שלא אלו מכל שונה שהוא מרגיש

נוסף: סדר גם יש אבל

לתורה" סייג "עשו - היא העצה אזי שיהיה, ענין מאיזה להיזהר רוצה אדם "משמרת 36כאשר ,
מכשול.37למשמרתי" לידי יבוא שלא כדי ,

הם  מאחרים; נמוכה בדרגא שנמצא סבור הוא הפכית: תנועה מצד לבוא יכולה כזו שהנהגה ומובן,
מענינים  גם להיזהר זקוק ולכן ניכר, הדבר אין אצלו ואילו כו', תכונותיהם את שירשו ויצחק אברהם בני

בגמרא  שמצינו דרך ועל מפניהם. מתייראים אינם שאחרים "מפני 38כאלו נוספת לזהירות זקוק שגר
שהיו  כו' וההנהגות וההרגלים מהטבעיות עדיין אצלו נשאר יהודי, נעשה עתה שזה דכיון רע", שסורו

בעבר. אצלו

בגלל  לא לבוא יכולה הפרישות וההבדלה; הקדושה ענין עם קשורה שאינה פרישות שישנה ונמצא,
כו'. נמוכה בדרגא היותו בגלל - אדרבה אלא ומובדל, קדוש היותו

יותר, והנעימה הקלה הדרך את לו שנותנים באופן זה הרי - מיהודי דורשת שהתורה מה אמנם,
ד" ומצב במעמד להיות שצריך לכך שהסיבה - האמיתית הדרך אשר epiltpeוהעיקר , העם מכל ועמך אני

האדמה" פני שרה 39על ויעקב יצחק אברהם מזרע להיותם התורה, את קיבלו ישראל שבני מפני זה הרי ,
שכתוב  כמו ולאה, רחל יתכן 40רבקה לא ולכן נוקרתם", בור מקבת ואל חוצבתם צור אל "הביטו

כזו. עשירה ירושה קיבלו שלא אלו של הנהגתם כמו אופן באותו תהיה שהנהגתם
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ה.32) ו, נשא
שם.33) ויחי פרש"י גם וראה ב. שם,
הובא 34) שערים). (ע' פ"ה התשובה שער הלבבות חובת

ע"ב, ריש עד, ובשל"ה ורפט"ו, בתחלתו, הקדושה שער בר"ח
כו, פינחס אוה"ח שערים). (ק' א יג, לזח"ג החמה אור א. ושעג,
זך. א, מע' פאלאג'י) (לר"ח חי כל נפש וראה שערים). (נ' כג
מנחם  (תורת סכ"ה תשט"ו תמוז י"ב שיחת גם וראה כט. ח, ומע'

וש"נ. .380 ע' חל"ט שם .(203 ע' חי"ד
(35.140 ע' ה'ש"ת קיץ סה"ש
מ"א.36) פ"א אבות
וש"נ.37) סע"א. ה, מו"ק
סע"ב.38) נט, ב"מ
ואילך.39) 72 ס"ע תש"ה סה"ש וראה טז. לג, תשא
א.40) נא, ישעי'
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.Ê באופן להתנהג מהם שדורשים מה על הברית) בארצות (ובפרט השואלים לאלו המענה גם וזהו
העולם, מנהגי עולם", ל"הליכות וזקוקים אחרים, אנשים בין בעולם חיים הרי אינםֿיהודים: מאשר אחר
התגרין" "מנהג עם מסחר בעניני להתחשב יש משפט חושן ערוך בשולחן התורה דיני עלֿפי שגם ועד
השגת  אבק הרע, לשון מאבק אפילו נזהר להיות ממנו לדרוש יכולים כיצד כן, ואם הסוחרים), (מנהגי

וגזילה?! גניבה ואבק גבול,

ה"תמונה" על אותו ולשאול זה, בענין וטריא השקלא את לרגע לעזוב יש זה, על לענות כדי ובכן:
ואז  - הנכרית)? הפאה בעלת האשה (עם והארוך הלבן הזקן בעל האיש מיהו ביתו: קיר על שתלויה
ברבים, תורה ולימד ומלמד, שוחט רב, שהיה זיידע"), ("עלטער זקנו אבי שזהו לספר ויתחיל מיד, יתלהב
ובשעה  העולם; לעניני שייכות לו היתה לא ושוב במקוה, לטבול הולך היה חצות לאחר ששי וביום
מתי  לזכור יכול אינו - השבוע פרשת של הסיפור את ממנו ושומע ברכיו על יושב שהיה איך שנזכר

והלאה!... מאז מינוט") פופצן אדער פינףֿצען געשמאקע ("אזוינע כך כל ערבים רגעים לו ַַָהיו

ימי  ב' בשנה: ימיםֿטובים לשלשה אפילו שייכים שאינם יהודים אצל גם מוצאים כאלו "תמונות"
משכבו  בחדר שתולה זקנו אבי של תמונתו אודות לו מזכירים כאשר אבל ויוםֿהכיפורים!... ראשֿהשנה
רגש  לבו מתמלא עתה, בזה וכשנזכר המשפחה... של והיופי הפאר שזהו בכך מתגאה אזי בזה, וכיוצא

הארצן"). אויפן ווארעמער אים ווערט ("עס חמימות ַַשל

ובך ומובדל, קדוש שהנך לך שידוע כיון בטענה: אליו באים כל ואז, את זקנך אבי השקיע
שכתוב  כמו שלו, להשתוות 41ה"עשירות" אתה יכול כיצד - ונינים) (נכדים בנים" בני זקנים "עטרת

"עשירות"?!... מהי כלל מושג לו שאין ומהריון, ומלידה מבטן עני שהוא לאדם

קשר  כל וללא באמריקא, שנה ארבעים לאחרי שגם כזו, עשירות אלא הנייר, על עשירות זו ואין
או  יעקב" מ"עין סיפור הסבתא או מהסבא כששמע חמש, מגיל הזכרון הנה העבר, כל עם לכאורה

לבו! את מחמם זה הרי השבוע, מפרשת

ובכל  הבריות?!... את וליסטם דרכים פרשת על ישב זקנו שאבי אדם עם להשתוות אתה יכול וכי
ארבע  שלש, מגיל אתה ספגת שאותם הענינים מכל ידע לא - טוב היותר מהסוג היה אם גם - אופן

שנים! וחמש

אצל  אבל דרכים, בשתי להיות יכולה העולם מן ומובדל פרוש להיות שההנהגה לו, שאומרים וזהו
יהיה": ד"קדוש באופן הוא הסדר יהודי

וויתור  תמורת העולם של היופי אחר ירדוף ושלא שיכור, יהיה שלא הטומאה, מן לפרישות הסיבה
אין  למטה; יתדרדר אזי נזירות של באופן יתנהג לא שאם החשש בגלל לא - היא מחצבתו, צור גזע על

ישראל ש"כל בגלל - אדרבה אלא כזה, ממצב miklnלהתיירא ipa"סבו 42הם אודות אותו ישאלו כאשר ;
סבו  היה בשולחןֿהשבת שבישבו יספר ומצבו, מעמדו על הבט מבלי הנה לסבתו), בנוגע (ועלֿדרךֿזה

!jlnכמו

יוסי  ר' כדברי ודם, בשר ואימת מרות עליו שאין - מלכות של באופן היא שלו הנזירות שגם ולהעיר,
בשמואל  שכתוב שמה היינו, ודם", בשר של אלא מורה אין "והלא נזיר: בסוף לה'43במשנה "ונתתיו

. "משמעותו ראשו", על יעלה לא ומורה חייו ימי מורה כל עול ולא עליו, יהיה שמים מלכות שעול .
ודם" שא 44בשר ושמע אלך איך שמואל ויאמר נאמר כבר "והלא יוסי לר' שאמר נהוראי ר' לדעת וגם ול .

חיים" אלקים דברי ואלו "אלו הרי - ודם" בשר מורה עליו היה שכבר שהמורא 45והרגני, הוא, והתיווך ,
ה'" "משיח היותו בגלל היה שאול זה 46מפני אין דבר של שלאמיתו כך, כו', המשחה  בשמן שנמשח ,

ודם". בשר "מורה בגדר
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מ"ח.41) פ"ו אבות וראה ו. יז, משלי
וש"נ.42) א. סז, שבת
יא.43) א, שמואלֿא

התויו"ט.44) פי'
וש"נ.45) ב. יג, עירובין
ועוד.46) זֿיא. כד, שם
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עומדים  שמאחוריו בשעה בה ודם, מבשר להתיירא לו יש מה מישראל: אחד לכל בנוגע ועלֿדרךֿזה
עתה! גם זאת מרגיש בעצמו שהוא וכפי בענינו, מלך היה מהם ואחד אחד שכל יהודים של דורות שלושים

הקיר... על תלויה העשירות כל את משאיר הוא ואילו העשירות, כל את לו מעניקים כאשר ולכן,
הרי  - זו לעשירות כלל שייכות להם שאין אלו כל עם להתערב רוצה לרחוב וכשיוצא אליו, שייכות ללא

גדול! הכי פלא זה

עליו  לפעול רק צריכים וטריא; השקלא אריכות כל את חוסכים אזי כזה, באופן היא הגישה וכאשר
זקניו!... הורי כלפי בעצמו הוא מתייחס הערצה באיזו לעצמו להזכיר ספורים ורגעים סבלנות לו שתהיה

.Á או בנזיר", בנו את מדיר ש"האב כפי - דרכים בשני להיות שיכול החינוך, לענין גם נוגע זה וכל
ה): סעיף לעיל (כנזכר האם והנהגת פעולת מצד שהיתה ושמשון שמואל של הנזירות כמו

ש" דרך להתנהג a`dיש עליך לו: ולומר לילד לבוא והיינו, ותוקף, חוזק מתוך - בנו" את מדיר
רמינהו, או קושיא שתשאל מקום שאין כך, מסיני", למשה "הלכה ההלכה, היא שכך מפני כזה באופן

והסברה; טעם לך ליתן צריך ואינני 

שלם, סיפור לשמואל שסיפרה חנה כמו סיפור, לספר - האם שנוהגת כפי - נוספת דרך גם יש אבל
וגו'" כעס גם צרתה "וכעסתה ילדים, לה היו שלא שנים כמה .47שהיו "אם לה' שהבטיחה עד נתתה , .

חייו" ימי כל לה' ונתתיו אנשים זרע פועלת 43לאמתך היא הרי זו ובדרך בעולם. הוא נמצא זה בגלל ורק ,
תהיה שמואל של הרצויה הנהגתו envrשהמשך zrcn.ההלכה מצד "גזירה" של באופן ולא ,

אביך" "מוסר של באופן - החינוך דרכי שני בין החילוק כללות אמך"48וזהו "תורת של באופן או ,48

הנהגת  אמך"): "תורת צריכים ולפעמים אביך", "מוסר צריכים לפעמים זמנים; חילוקי בזה יש (ובאמת
באופן  היא "אמך" הנהגת ואילו בתוקף; ההלכה היא שכך בתוקף לומר "מוסר", של באופן היא "אביך"

העמים" לעיני ובינתכם חכמתכם ש"היא - אמך") ("תורת "תורה" יכול 49של אינוֿיהודי שאפילו כך ,
העם  מכל ועמך אני ש"נפלינו באופן ההנהגה שתהיה ופעלו לעם, נעשו ישראל שבני שמאז זאת, להבין
"כי  - הדבר וטעם יהיה", ד"קדוש באופן ופרישות נזירות מתוך הנהגתם היתה האדמה", פני על אשר

אני" אלקיכם"50קדוש ה' ו"אני ,50.

.Ë:ושמואל שמשון של מהנזירות ללמוד שיש נוסף וענין

כתיב  פלשתים".51בשמשון מיד ישראל את להושיע יחל והוא גו' הנער יהיה אלקים נזיר "כי
ישראל, את להושיע ונתון מסור היה ימיו שכל - עולם נזיר שהיה לשמואל, בנוגע מצינו ועלֿדרךֿזה

. ש"וישפוט גו'"עלֿידיֿזה ישראל את .52.

הענינים: קשר בביאור לומר ויש

שלהם  המסורת את ממשיך והוא כלֿכך, נעלים וסבתא סבא לו שהיו שכיון לחשוב, מישהו יכול
גם  אלא גו'"), ועמך אני  ("ונפלינו מאינםֿיהודים רק לא ומובדל קדוש הוא הרי - לילדיו בנוגע בביתו

עצמם. ישראל בני בין לו ישוה ומי לו ידמה ומי ישראל, מבני

מהי  פלשתים": מיד ישראל את להושיע  יחל והוא גו' הנער יהיה אלקים נזיר "כי נאמר זה ועל
טאן"), עּפעס אליין זיך וויל ("ער עצמו רצון מצד לא היא שנזירותו - אלקים" "נזיר שהוא ָההוכחה

גבורתו את לנצל שמתחיל רואים כאשר - הקדושֿברוךֿהוא ציווי מפני l`xyiאלא ipa z` livdl מיד
פלשתים!

נשא  פרשת בזהר בפרטיות מהמבואר כמובן - נזיר ממצות ההוראה כללות חסידות 53וזוהי ובדרושי ,
תורה  (בלקוטי זה ענין סדר 54המבארים מכל למעלה הוא יהיה" ד"קדוש שהענין - מקומות) ובכמה
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ו.47) א, שם
ח.48) א, משלי
ו.49) ד, ואתחנן
מד.50) יא, שמיני

ה.51) יג, שופטים ס'
טו.52) ז, שמואלֿא
ואילך.53) ב קכז, ח"ג
ד.54) לו, שה"ש ואילך. ד לא, אמור
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ובאופן  מטה, למטה עד נמשך ומשם צמצום), עלֿידי אלא להמשיך אפשר אי (שמשם ההשתלשלות
מעמד  היה לכן שמקודם העובדה על הבט שמבלי והיינו, צריהם, מכל לישראל תשועה באה שעלֿידי ֿזה

שופטים  בספר שכתוב (כמו פלשתים" ביד ה' ש"ויתנם "ותחל 55ומצב שמשון, נולד זה לאחרי מיד הנה ,(
גו'" לפעמו ה' אמיתית 56רוח חירות לידי ובאים פלשתים, של משעבודם ישראל בני את מושיע והוא ,

עבדים" מבית מצרים מארץ הוצאתיך "אשר תורה במתן שכתוב כמו עבדים 57- "ולא לה', עבדים להיות ,
תורה"58לעבדים" בתלמוד שעוסק מי אלא חורין בן לך "אין ,59.

***

.È הסיפור ישנו המאסר, בעת ההנהגה אודות והגאולה, השמחה בעל רבינו, שסיפר הסיפורים בין
חיים  סכנת שבדבר, הסכנה אודות שידע שאףֿעלֿפי המאסר, אל אותו כשהוליכו המאסר, התחלת אודות
שבדרך  המדינה, שבאותה והיהדות התורה מוסדות כל עבור גם סכנה אלא פרטית, סכנה רק ולא ממש,
לא  הסכנה גודל אודות שהידיעה גמורה, החלטה לידי בא אףֿעלֿפיֿכן, בו, תלוי הנהלתם היתה הטבע
הפקידים  רק לא לכולם, ביחס בהנהגתו ובתוקף בחוזק יעמוד שם בהיותו וגם הנהגתו, על מאומה תשפיע
יכול  הכתיבה בעת רוחם ומצב כתבם  עלֿפי אשר, והדרישה, החקירה את שניהלו אלו גם אלא הקטנים,
בלקוטי  נדפס וגם בארוכה שנרשם כפי כזה, באופן התנהג ואכן ותוצאותיו, דין הפסק תלוי להיות

בעצמו.60דיבורים  והגאולה השמחה בעל של מהכתב שנעתקו

להשפיע  יכולים שתוצאותיה הנהגה אודות מדובר כאשר ובפרט ישראל, נשיאי של ההנהגות וככל
שזוהי  בו, התלויה הכללית העסקנות על וגם כללי איש של חיים על גם אלא פרטיים, חיים על רק לא

לנפשותיכם" מאד "ונשמרתם הציווי מאשר יותר גדולה מיוסד 61אחריות בודאי זה הרי - היחיד שעל
התורה. ועניני בהנהגת בפירוש) או (ברמז ולימוד הוראה על

ביום  שקראנו בתורה הפרשה בסיום להמסופר בשייכות הוא לזה שהיסוד אפשר, בדרך לומר ויש
יומין" כולהו מתברכין ש"מיניה שעבר, קודש גם 62השבת ובמילא בגשמיות, ברכה השבוע, ימי כל ,

התורה. עלֿידי נמשכת לישראל הברכה והרי ברוחניות, ברכה

.‡È. לקראתם הבשן מלך עוג ("ויצא עוג למלחמת בנוגע הפרשה, למלחמה"בסוף נאמר 63. (64:
וגו'"." עמו כל ואת אותו נתתי בידך כי אותו תירא אל משה אל ה' ויאמר

נדה  במסכת הגמרא שואלת זה .65ועל הוו אחי ועוג סיחון "מכדי, מאי : הוו, שמחזאי בר אחי' בני .
אמר  ולא ישראל, לקראת שיצא בסיחון ("דאילו קמסתפי" דלא מסיחון שנא ומאי דקמסתפי, מעוג שנא

. עוג גבי ואלו אותו, תירא אל השם אותו"לו תירא אל לומר הוצרך ש"מתשובתו 66. מבארת, והגמרא ,(
שנאמר  אבינו, אברהם של זכות לו תעמוד שמא אמר, בלבו, היה מה יודע אתה צדיק אותו ויבא 67של

. העברי לאברם ויגד רש"י הפליט בפירוש ועלֿדרךֿזה המבול". מדור שפלט עוג זה משה 64. "שהיה ,
שנתבאר  (כמו כו'" עוג הוא הפליט, ויבוא שנאמר אברהם, של זכותו לו תעמוד שמא להלחם ירא

קודש  השבת ביום ).68בארוכה
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א.55) שם,
כה.56) שם,
ו.57) ה, ואתחנן ב. כ, יתרו
וש"נ.58) ב. כב, קידושין
מ"ב.59) פ"ו אבות
גם 60) וראה .194 ע' תרפ"ז בסה"ש ולאח"ז א. תרכו, ח"ד

וש"נ. .(200 ס"ע ח"מ מנחם (תורת ס"ו דאשתקד תמוז י"ב שיחת
מהרש"א 61) ובחדא"ג סע"ב לב, ברכות וראה טו. ד, ואתחנן

שם.

א.62) פח, ב. סג, זח"ב
לג.63) כא, חוקת
לד.64) שם,
סע"א.65) סא,
כאן.66) הרא"ם פי'
יג.67) יד, לך לך
(6855 ע' חמ"ד מנחם (תורת בסופה חוקת ש"פ שיחת

וש"נ. ואילך).
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ואילו  בגבורה, גם אחים, היו וסיחון עוג (שהרי עוג של הגשמית מגבורתו התיירא לא משה כלומר:
אברהם  של זכות לו תעמוד "שמא שלו, הרוחנית מהזכות ירא היה אלא קשיים), ללא כבשו סיחון את

כמו חשובה המלכים מארבעת ביתו ובני לוט את שהציל  עוג שפעולת והיינו, `mdxaאבינו", zlvd*,כי ,
ופעל  לאברהם שהגיד מה דקראי פשוטם שזהו כעצמו, אברהם שמחשיבו וקרובו משפחתו הוא לוט

וגו'" אחיו נשבה כי אברם "וישמע - את69בהגדתו אברהם שסיכן ,envr.זה על

.·Èלא שלכאורה תיבה הוספת - בגמרא דיוק יש זה בתורה ובענין תיבה שכל אלא, לענין, נוגעת
הוראה  מלשון מהתורה, חלק ולימוד:70היא הוראה יש בזה שגם כך, ,

היה מה יודע אתה צדיק אותו של "מתשובתו הוא: הגמרא היה ealaלשון שמשה כיון ולכאורה: ."
היה  - עוג עם להלחם ישראל בני של היציאה לכללות שנוגע עיקרי ענין שזהו - עוג של מהזכות ירא
היה  ואיך כו ', עמו להלחם אפשר אי ואולי סיחון, כמו אינו שעוג להם ולומר ישראל לבני זאת לספר לו

בלבו?! זאת לנצור יכול

הוא: הענין אך

שכתוב  (וכמו בישראל נשיא להיות נשלח שמשה מאמרי 71כיון כמה שלדעת מלך", בישורון "ויהי
(אפילו 72חז"ל  מורא של ענין עליו ניכר יהיה שאם ידע, - בישראל) הראשון המלך שהיה משה על קאי

וליתן  בעניניהם, ישראל בני כל את ושלום חס להחליש עלול זה הרי בלבד), בפניו אלא בדיבורו, לא
המנגד. לצד תוקף

נזהר  - (ושרה) אברהם לוט, הצלת של זכות לעוג שיש דקדושה, שכל בשכלו, מקום שהיה אף ולכן,
יוכל  גופא שמזה ישראל, את להחליש שלא כדי והלאה, מלבו ניכר יהיה שלא ובלבד בלבו, זאת לנצור
שאז  בדיבור, באמירה ועלֿאחתֿכמהֿוכמה בפניו, יראה של ענין ניכר יהיה אם - עוג של נצחונו לבוא
את  כשיראה עוג, של המלחמה הנהלת ואופן ישראל, בני של המלחמה הנהלת אופן על הדבר ישפיע

הלבב" ורך הירא הד 73"האיש שניכר במסכת (כפי הגמרא כדברי ברכיו", על שותתין ש"מים בכך בר
).74סוטה 

היה "מה הגמרא הדגשת של ealaוזוהי זכותו לו תעמוד שמא להלחם ירא היה כאשר שאפילו - "
ורק  בבירור, ידע לא הרי גיסא, לאידך שכן, בלבו, רק זה היה בתורה), מקום לה שיש (יראה אברהם

כו'.ny`חשש בלבו שרק הספק), על (ואף בעצמו לשלוט יכול היה ולכן אברהם, של זכותו לו תעמוד

ללבב" יראה וה' לעינים יראה ש"האדם בלבו",75וכיון היה "מה ראה הקדושֿברוךֿהוא רק הנה -
וגו'". אותו תירא "אל לו אמר ולכן

.‚È:בימיו נשיא לכל הוראה וזוהי

הועידה  שאותו בידעו הנה בהם, יעמדו כיצד מבין אינו ובעצמו קשיים, שישנם שרואה בשעה אפילו
זאת נוצר הוא הרי ומנהיג, נשיא להיות העליונה זו ealaההשגחה ולא מלבו, חוץ יצא שלא באופן ,

ניכר  להיות צריך לא בפניו אפילו אלא בדיבור, או במעשה בהנהגתו השפעה לזה שתהיה שאסור בלבד
דבר.

שרק )* כו'", לאברהם ששימש זכות לו תעמוד שלא משה היה "מתיירא ב: ג, דברים רש"י בפירוש מהשינוי ולהעיר

ודו"ק.שימש  .
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יד.69) שם,
נג,70) זח"ג בראשית. ר"פ גו"א ח. יט, לתהלים רד"ק ראה

ב.
ה.71) לג, ברכה
ע'72) חי"ח בלקו "ש בהנסמן (וראה עה"פ ברמב"ן הובאו

.(8 הערה 35
ח.73) כ, שופטים פ'
ב.74) מד,
ז.75) טז, שמואלֿא
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והגאולה: השמחה בעל הנשיא, הנהגת היתה כזה ובאופן

בפולין, הרוסי השגריר את אז שהרגו בגלל ביותר, חירום שעת היתה שבו לילה באותו היה המאסר
במדינתו  שנמצאים מאלו וכמה כמה להרוג  שצריך החליטו .76ולכן

לאחרי  רק (לא בהרחבה תהיה שהנהגתו החלטה מתוך למאסר הראשונה כניסתו היתה ואףֿעלֿפיֿכן,
בעו  המצב בלבו בידעו מהמאסר...), לו שיצא משחקת כשהשעה ברשע להתגרות ושאין כיון 77לם, -

במכתבו  (כלשונו עמו ישראל 15שהולכים בשם אשר את וגם מצוה, שומרי הקדושה, תורתנו מחבבי "כל (
ל  ער (שלבו במעשה 78ולתורתו הקדושֿברוךֿהוא יכונה" רק לא מורא, של ענין ניכר שיהיה אסור ולכן, ,(

פניו. במראה אפילו אלא בדיבור, או

הם  שגם עמנו, לעשות ה' הפלה כי הארץ עמי כל שראו כך לידי והביאה הצליחה, זו הנהגה ואכן
חירות. של במצב למקומו ולחזור לנסוע שיוכל אותו ולשחרר כו', להודות הוצרכו

.„È פעמים כמה כמדובר - מישראל אחד לכל הוראה מהוה זה בישראל 79וענין נשיא של שסיפור
ומנהיג  נשיא בתור שעושה ענין זהו אלא בלבד, במחשבה שנשאר למחשבה חומר יפה, סיפור סתם אינו

מישראל: אחד לכל להורות כדי ישראל ,

הוא  הרי - לראש ולכל בעסקיו, או לילדיו, ביחס בביתו, - בענינו "נשיא" הוא מישראל אחד כל
הרע. היצר משכן הוא שבו שבלב השמאלי חלל גם כולל גידיו, ושס"ה אבריו רמ"ח על נשיא

תורה  לא זכיות, לא מאומה, קיבץ לא אתמול מיום אשר, ומצבו, במעמדו להתבונן מתחיל וכאשר
בענינים  להכשל שלא כדי העולם עם היום לנהל שצריך למלחמה בערך אינו לו, שיש מה וכל מצוות, ולא

אליהם, אותו מושך שהעולם

דקים)- (חבלים השוא" "חבלי בבחינת שהוא מענין אמנם היא תאוה 80ההתחלה וקטן, קל דבר ,
חטאה" העגלה ד"כעבות ומצב למעמד כך אחר ובא נמשך מזה אבל, היתר, בעניני עבים 80קלה חבלים ,

צריכים  חטאה", העגלה ל"כעבות ליפול שלא וכדי ושמאל. ימין לזוז יוכל שלא באופן אותו שקושרים
השערה. כחוט אפילו מלכתחילה לסטות שלא השוא", מ"חבלי להזהר

פעמים  כמה בעומק81וכמדובר תועה אדם מוצאים שכאשר - לדבר הגיע משל לא בודאי הרי היער,
מדרך  נוטים כאשר אלא, להיות; יכולה לא כזו מציאות המלך; מדרך או מביתו ישירה בקפיצה לכאן
דבר  של בסופו הנה ההפכי, לכיוון השערה חוט עוד מוסיפים כך ואחר השערה, כחוט ("הייוויי") המלך

רעות... חיות בין עבות, ביער עצמו את האדם -מוצא

ולמלא  בדרכו, שנערמים הקשיים נגד המלחמה את לנהל היום יוכל כיצד ומתיירא: חושש הוא הרי
טוב  ורוחניות, בקדושה העולם את ולהאיר התורה, כרצון להתנהג הקדושֿברוךֿהוא של השליחות את

וצדק.

שיתגלו אסור - לו שיש החשבונות כל eallובכן: uegn ניכר להיות צריך לא - בלבו שיש מה !
לחשוב, וגם לדבר, צריך כזה ובאופן לטובתו, הם הענינים שכל כמו להתנהג עליו ודיבוריו; במעשיו
טוב, דבר לעשות שרצונו ורואים פניו על מביטים כאשר כי, פניו, על כשמביטים הדבר ניכר שיהיה עד
השמאל, צד של הנצחון את מיקל גופא זה הרי לאו, אם זאת לבצע יוכל אם וחושש רועד הוא אבל

הקדושה. צד של הנצחון על ומקשה

"עמך  - ישראל בני כל ללמוד צריכים מלבו, חוץ לצאת צריכים אינם כו' החשבונות שכל זו, והוראה
צדיקים" צדיק":82כולם "אותו של מהנהגתו -
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(76.194 ע' ריש ח"ג מוהריי"צ אדמו"ר התולדות ספר ראה
וש"נ.77) ב. ז, ברכות ראה
(א).78) ב פ"ה, שהש"ר ראה
וש"נ.79) .243 ע' חמ"ג מנחם תורת גם ראה

(ובמצו"ד).80) יח ה, ישעי'
וש"נ.81) .144 ע' חל"ב מנחם תורת ראה
חלק.82) ר"פ סנהדרין וראה כא. ס, ישעי'
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ובדרך  משם, לצאת שיוכל הטבע בדרך נתינתֿמקום רואה ואינו ב"שּפאלערקע", אסור היותו ַלמרות
כל של רוחם במצב קיומו תלוי בידעו הטבע הרי - והשלטון הכח הוא שבידם שמסביבו מהאנשים אחד

נשיאנו שאינו רבינו אז שאמר [כפי הקדושֿברוךֿהוא עם ביחד אלא לבדו, שם למקום 83נמצא בנוגע
ומלואה" הארץ ש"לה' מקום שזהו נמצא, כל84שבו כבודו"ו"מלא מתוך 85הארץ היא הנהגתו אזי ,[

נמסו" "כדונג - ידה על אדרבה: אלא המלחמה, על מכבידה שאינה בלבד זו לא זו, והנהגה כו', .86תוקף

רק  זה שהיה כיון הנה בלבו, ירא היה אם שגם - בעצמו עליו גם משפיעה זו שהנהגה זאת, ועוד
הקדושֿברוךֿהוא  לו מבטיח אזי כמנצח, היה הפנים ובצורת ובמחשבה בדיבור במעשה, ואילו בלבו,

אותו". תירא "אל - מלבו גם היראה שתסור

.ÂË של שליחותו למלא יוצאים שכאשר פעמים, כמה השמחה בעל דיבר שאודותה הנקודה גם וזוהי
דרחמנא"הקדושֿברוךֿהוא  "שלוחי שהם ישראל, ימי חיי כל תוכן שזהו - ומצות תורה של ,87בענין

של ברגע הקדושֿברוךֿהוא שליח מאשר יותר ומקודש ומזוכך נעלה ויפה טוב לעשותו כדי בעולם
ועלֿאחתֿכמהֿוכמה  ושלום, חס יצליחו לא שמא המחשבה את הדעת על להעלות אין - זה שלפני

השליחות. למילוי ההליכה אופן על תפעל  כזו שמחשבה להניח שאסור

יוצאים  צבא אנשי שכאשר העולם בהנהגת שרואים זה, לענין נשיאנו רבינו שהביא הדוגמא וכידוע
מנגנים  המלחמה, שהתחילה קודם הקרב, התחלת קודם עוד החזית, אל הליכתם בעת כבר הנה לחזית,

נצחון  של לכת) (שיר "מארש" .88כבר ַ

זיין, בכלי צורך יש הנצחון שבשביל כשם המלחמה: בתכסיסי נכללת זו שהנהגה לפי - הדבר וטעם
ללא  ודאי נצחון של רוח ומצב בהחלטה צורך יש כן כמו בזה, וכיוצא קאנאן") ("רייפל, תותח ַַָרובה,

יותר. ובקלות במהירות הנצחון נעשה שעלֿידיֿזה ספק, כל

לימוד  בתור נשיאנו, רבינו הנהגת באופן פועל לידי שבאה הפרשה, מסיום שלמדים ההוראה וזוהי
כמו  מתנהגים רק שאם - יכונה") ישראל בשם אשר "כל במכתבו: (כלשונו ואחד אחד לכל והוראה
התוקף  בכל ומדברים הקדושֿברוךֿהוא, של שליחותו את שימלאו אחוז, במאה בוודאות, שיודעים

ב  ניצח שכבר זה כאן שהולך ניכר פניו במראה שגם ועד של והוודאות, ברכתו ישנה אזי מלחמה,
לבב  ובטוב בשמחה וילך היראה, תיעלם הלב פנימיות מתוך שגם אותו", תירא "אל הקדושֿברוךֿהוא:

וחסד. צדקה לעשות הקדושֿברוךֿהוא, של שליחותו את למלא

***

.ÊË בפסוק שמתחיל תרפ"ז, תמוז בי"ב והשמחה הגאולה בעל שאמר המאמר לי 89ישנו "הוי'
ש  - ישראל כל בשם - ביקש שדוד (שפירושו, לו),הקדושֿברוךֿהוא בעוזרי" שעוזרים אלו בין יהיה

ונדפס  נכתב שכבר (כפי במאמר לכאורה":90ומתחיל כלל הבנה לו אין הפסוק ש"לשון ,(

גם  יהיה העוזרים כל שבין היא דוד ובקשת רבים, עוזרים "עוזרי", שישנם הפירוש מהו
הקדושֿברוךֿהוא?!

רועי" "ה' כמו תהלים, במזמורי דוד של דבריו אריכות כל לאחרי עצמך: הלל,91והגע למזמורי עד ,
אירא" לא לי "ה' אומר בהם שגם 92שגם היא ובקשתו לו, שעוזרים וכמה כמה שישנם דוד אומר -

לו?!הקדושֿברוךֿהוא  שעוזרים אלו בין יהיה
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חכ"ג 83) מנחם (תורת סמ"ד תשח"י תמוז י"ב שיחת ראה
וש"נ. .(171 ע'

א.84) כד, תהלים
ג.85) ו, ישעי'
סע"א).86) (כה, פי"ט תניא וראה ה. צז, תהלים
וש"נ.87) סע"א. יט, יומא

וש"נ.88) ואילך. 323 ס"ע תש"ט סה"ש ראה
ז.89) קיח, תהלים
בסה"מ 90) ולאח"ז ואילך. א קעט, ח"א קונטרסים סה"מ

ואילך. רא ע' תרפ"ז
א.91) כג, שם
ו.92) קיח, שם
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.ÊÈ שהאדם טובים המעשים על קאי ש"עוזרי" - היא הדברים ונקודת זה, ענין בארוכה במאמר ומבאר
בבוקר, היום שעשה הטובים שהמעשים - ובפשטות המתבררים, הניצוצות הקבלה: ובלשון עושה,
ללכת, יהודי צריך שבה בדרך לילך להמשיך שיוכל לו עוזרים עצמם הם הנה זה, שלפני וביום אתמול

בקודש" ד"מעלין באופן ודוקא אלו, דברים לעשות יותר.93ולהמשיך ונעלית עמוקה גדולה במדה ,

ועלֿאחתֿכמהֿוכמה  שתהיה, איזו מסויימת בהנהגה מתרגל האדם שכאשר בפועל, שרואים וכפי
הנה  בבוקר, שבקומו או עליו, שהתייגע מהממון לצדקה ליתן ולדוגמא: - טובה הנהגה אודות כשמדובר
ואחר  תהלים, קאּפיטל יאמר התפלה ולאחרי להתפלל, יעמוד אותם, להנהיג לעסקיו מיד לרוץ ַבמקום

ערוך  בשולחן דין (כהפסק הלכה ילמד גם אודות 94כך ישכח ובינתיים המדרש"), לבית הכנסת "מבית :
היה  בתחילה אם גם הרי - ערוך בשולחן שכתוב מה לקיים אלא בעולמו אין כאילו ובעיותיו, העסק
ומחרתיים, למחרת בנוגע לו עוזר כזה, באופן שמתנהג יום כל הנה זו, הנהגה עצמו על לפעול לו קשה
אצלו  נקבעת זו הנהגה כאשר ובפרט זה. שלפני בימים כמו כלֿכך קשה מלחמה לו תהיה לא שבהם

זו. בהנהגה לגמרי אחר תוקף נעשה שאז "חזקה", של הלכתי גדר זה על שחל באופן

עבור  אסיפה שיש הזדמנות שבכל כזו, להנהגה זמן במשך מתרגל אדם כאשר פשוטות: ובאותיות
ענין  ליישם כדי "מתנדב" צריכים וכאשר בזה, להשתתף מהראשונים הוא הנה דת, של ענין טוב, ענין
מתיירא  שאינו בלבד זו שלא והיינו, הראשונה, בשורה שעומדים מאלו הוא הנה יהדות, של ענין צדק, של
יותר  קל לו נעשה אזי - השליחות ולפעול בראש לעמוד שבוחרים מאלו הוא אלא מתבייש, ואינו
משך  כבר שזה שכיון ממנו, ותובעת אותו דוחפת הסביבה שאפילו אלא עוד ולא זו; בהנהגה להמשיך

פשוט דבר בודאי זה הרי כזה, באופן שמתנהג ומחרתיים,זמן מחר היום, כן להמשיך שצריך וצודק
לאחרים. דוגמא ולהראות

ד"עוזרי": הענין וזהו

שישנם  ידע הוא אבל לעשות, שצריך טובים במעשים חובתו ידי יצא שלא סבור אמנם היה המלך דוד
שעשה, טוב מעשה שכל היינו, "עוזרי", הם אלו טובים שמעשים אמר זה ועל שעשה; הטובים המעשים
להתנהג  להמשיך שיוכל אותו ומחזק לו עוזר זה הרי - אותו והעלה בירר קדושה, ניצוץ הציל ועלֿידיֿזה

זו. בדרך

.ÁÈ"ש באופן זה שיהיה - היתה בקשתו בעוזרי":d'אבל לי

בז  הנה - טובים מעשים עושה אדם שכן,כאשר הרע, היצר זיך") ("אריינכאּפן להתגנב יכול גופא ַַה
הגמרא  (כלשון "אומן" ולא 95להיותו ליהודי לקלקל - עניניו את ליישם כיצד ויודע מנוסה הוא הרי ,(

יהודי, שעושה הטובים במעשים ד"עוזרי", בהענין הרע היצר מתגנב ולכן שצריך, מה לעשות לו להניח
לאלקות  שייך שאינו ענין בזה שמערב והיינו, לשמה, שלא פניה - שמים לשם שאינו ענין בהם ומערב

")'d אשראי לקבל כדי לחץ, של ענין כבוד, של ענין ולדוגמא: אדם, בני של ענין אלא בעוזרי"), לי
בזה. וכיוצא בבנק, ("קרעדיט")

" שיהיה הבקשה ("d'וזוהי טובים המעשים של שבפנימיות היינו, בעוזרי", אלקות aלי יהיה עוזרי")
של רצונו שזהו בגלל היא טובים המעשים לעשיית שהסיבה היינו, .הקדושֿברוךֿהוא ("ה'"),

מאי, אלא הקדושֿברוךֿהוא. של רצונו שזהו בגלל היא - הצדקה זה נתינת בשביל כבוד מקבל הוא
תסכים שאשתו כדי היא הכבוד קבלת הנה נהנית - שמהכבוד כיון יותר, גדול סכום לצדקה יתן שמחר

היא... גם

להגדיל  למחרת אותו ימריץ בעסקים שלו שהשותף בכדי שזהו - בבנק אשראי כשמקבל ועלֿדרךֿזה
מהבנק  לקבל יוכל שעלֿידיֿזה כיון בתחילתו...), לא (בסופו, "0" מספר הוספת עלֿידי הסכום את

המסחר!... לתועלת שזהו כך, יותר, גדול "אשראי"
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וש"נ.93) א. כח, ברכות
וש"נ.94) רסקנ"ה. או"ח אדה"ז

ב.95) קה, שבת
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בקרבך", אשר זר ה"אֿל על לפעול כשצריך או אינוֿיהודי, שהוא לשותף בנוגע אלא אינו זה כל אבל,
הרע  היצר לשמה;95זה דשלא ענין בזה מתערב שאז  ,

של  רצונו את לקיים כדי בטהרתו, לשמה זה הרי אצלו הנה - לעצמו בנוגע עושה שהוא מה אבל
ממש" ממעל אלקה "חלק נשמה, הקב"ה לו נתן שלכן כדי 96הקב"ה, באמריקא, כאן לגוף, והורידה ,

כאן  שנה"97לעשות אחרית ועד השנה מרשית בה  אלקיך ה' עיני גו' אשר .98"ארץ

ש" ובאופן ("עוזרי"), עוזרים הרבה לו שיש כיון - שליחותו את למלא יכול כזה בעוזרי",d'ובאופן לי
הקב"ה. של רצונו שזהו בגלל היא עשייתו הרי בדיבור, או במעשה טוב, דבר שכל

.ËÈ הכתוב המשך גם יקויים בשונאי":89ואז אראה "ואני -

להתנהג. צריך שיהודי כפי להתנהג הניחוהו שלא אלו כל הם - "שונאי"

יהודי של והנקמה בנקמתם, שיראה - בשונאי" אראה "ואני נאמר זה שונא,ועל שהיה שפלוני - היא
חז"ל  ובלשון אותו, שיהודי 99יברך כפי להתנהג טוב דבר עשה שאכן ויודה, כרחו", בעל אמן "עונה :

נקרא  ה' שם כי הארץ עמי כל ש"ראו באופן - אדרבה אלא להתבייש, לא רק לא - להתנהג צריך
אותו.100עליך" ויכבדו ממך") ("ויראו ממנו יראו שעלֿידיֿזה ,

בתחילה  דבר; חצי רק זה הרי - השונא את מבטלים כאשר גדולה: הכי והנקמה גדול הכי הנצחון וזהו
שבתחילה  שלמרות היינו, לאוהב, השונא את מהפכים כאשר אבל מציאותו. בטלה ועכשיו שונא, היה
בהשונא. גדולה הכי הנקמה זו הרי - כו' ומסייע אוהב להיות שהתחיל ורואים עתה מסתכלים שונא, היה

הגאולה  לבעל בנוגע בפועל שראו ועד 101וכפי במאסר, הושיבוהו אותו, שאסרו אנשים שאותם -
וכלי  כסף "כלי עמו ויקח לחירות, שיסע וציוו אותו, שחררו עצמם הם הנה מות, דין גזר עליו שגזרו

ושמלות" במאסר!102זהב תחילה הושיבוהו שבו תוקף באותו זאת ועשו אליו, השייכים הענינים כל ,

ונפש  הגוף של ב"מאסר" שנמצאת לנשמתו בנוגע מישראל ואחד אחד כל של במלחמתו  ועלֿדרךֿזה
הבהמית:

בקהלת  שכתוב כמו זה הרי - ויגיעה עבודה ללא - הבהמית ונפש הגוף הבהמה 103מצד ש"רוח
תחתונים. לענינים שנמשך היינו, למטה", היא היורדת

הבעלֿשםֿטוב  תורת הפסוק 104וכידוע הגוף 105על בחומר תעיין שכאשר שונאך", חמור תראה "כי
דוקא. למטה להיות רצונו אלא השמימה, נמשך להיות ששונא "שונאך", שהוא תראה ("חמור"),

עמו" תעזוב "עזוב כאשר - היא ממנו להינקם שיכולים גדולה הכי יחד 105והנקמה ה' את שעובדים ,
יצריך" בשני לבבך "בכל התורה 106עמו, בדרך הולכים הנכסים) כל עם (יחד הגוף והן הנשמה שהן היינו, ,

של שליחותו את וממלאים "אין הקדושֿברוךֿהוא והמצוה בדיבור, צורך ללא - מכריזים שכולם ועד ,
דברים" ואין מלבדו"107אומר עוד ש"אין רואים שבו, ההנהגה ואופן הבית על מסתכלים כאשר ורק 5; אך ,

ובהרחבה. לבב ובטוב בשמחה טפחים, מעשרה למטה התחתון הזה בעולם למטה שנמשך כפי אלקות,

***

.Îוא צוה גו'לנגן יעקב עפר מנה מי המתחיל דיבור מאמר .108מר
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רפ"ב.96) תניא
תפה.97) ע' ח"א מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה
יב.98) יא, עקב
ב.99) קיט, שבת

יו"ד.100) כח, תבוא
וש"נ.101) .306 ע' חי"ח לקו"ש גם ראה
לה.102) יב, בא כב. ג, שמות - הכתוב לשון
כא.103) ג,
סכ"א.104) בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב שם כתר ראה

שבט). כח יום" ב"היום (נעתק וש"נ
ה.105) כג, משפטים
עה"פ.106) ופרש"י ובספרי ה ו, ואתחנן
ד.)107 יט, תהלים

ע"ג 108) כוסו את יאלעס רא"א הרה"ג הניח הניגון, ָבעת
לו  והעיר משקה. לו ימזוג שליט"א אדמו"ר שכ"ק כדי השולחן
(וכן  קרקע" גבי "מעל ליטול לו אין שכהן, שליט"א, אדמו"ר כ"ק
קרקע  ע"ג יניחנו שלא כדי למזרק, שוליים היו שלא מצינו

א)). סד, (פסחים
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.‡Î לעיל הזקן.109נזכר לרבינו תורה תלמוד הלכות מחדש נדפסו עתה שזה

שנדפסו  לפני עוד היתה עצמן, בפני הזקן רבינו של תורה תלמוד הלכות שנדפסו הראשונה הפעם
וכפי  המחבר, שם בעילום זה שהיה אלא תקנ"ד, בשנת - בחסידות והן בנגלה הן מספריו, ענינים שאר

בארוכה  נשיאנו רבינו ההתנגדות 110שמספר את למעט הדבר סייע וכיצד לווילנא, זה חיבור הגיע כיצד
לר' נודע כאשר - ההתנגדות של מבצר עיר שהיתה שקלאוו, בעיר ובפרט החסידים, כלפי אז ָשהיתה

מליאזנא. המגיד הוא תורה תלמוד הלכות של שהמחבר רייזעס, פנחס ר' של אביו העניך,

את  להדפיס כשהתחילו תקע"ד, שבשנת ועד פעמים, כמה תורה תלמוד הלכות ונדפסו חזרו כך ואחר
ובמשך פסח, מהלכות החל הזקן, רבינו של ערוך שנדפס השולחן החלק גם (כולל החלקים שאר גם הזמן

תמוז  ערוך.111בי"בֿי"ג השולחן כל עם יחד תורה תלמוד הלכות גם נדפסו והלאה מאז הנה ,(

הראשונה. כבפעם עצמה, בפני בחוברת תורה תלמוד הלכות ונדפסו חזרו ועכשיו

.·Î הפירושים ב' בהם שיש תורה, תלמוד שבהלכות המיוחדת המעלה מצד - בזה הפשוט והטעם
בגמרא  ובקומך":113בפסוק 112שמצינו ובשכבך בדרך ובלכתך בביתך "בשבתך שהמשכו - בם" "ודברת

כו'. נפש המסירת ענין שהוא שמע, קריאת על קאי זה שפסוק (ב) מדבר, הכתוב תורה שבדברי (א)

בשולחן וב  שהם כפי תורה תלמוד מהלכות חלוקות הזקן לרבינו תורה תלמוד שהלכות - הקדמה
ענינים  בו יש מקומות (שבכמה ברמב"ם שהם כפי תורה תלמוד מהלכות ואפילו הביתֿיוסף, של ערוך

בגלוי  כמעט שבתורה, הסוד לחלק הזקן 114ששייכים רבינו של מהסגנון אפילו שונה שסגנונם ועד ,(
בנוגע  הן - שלאחריו) סימן בהתחלת (וכן קנ"ה סימן חיים אורח שבחלק תורה תלמוד בהלכות עצמו

וסוד. דרוש רמז פשט התורה: חלקי  ד' בכל להביאור בנוגע והן הביאור, ועומק לטיב

ב"ודברת  כהפירוש - התורה לימוד אודות לראש לכל מדובר תורה תלמוד בהלכות לעניננו: ובנוגע
קריאת  גם (כולל התפלה עבודת אודות גם שם מדובר לזה, ונוסף מדבר; הכתוב תורה שבדברי בם",
התפלה, מעבודת יותר נעלה הוא התורה לימוד אופן ובאיזה מתורה, יותר נעלית היא אופן באיזה - שמע)

תורה  תלמוד בהלכות הזקן רבינו של בלשונו בארוכה .115כמבואר

גם  ולקחתן ליטלן נקל שיהיה כדי - עצמה בפני בחוברת תורה תלמוד הלכות בהדפסת המעלה וזוהי
כולו. ערוך השולחן את להביא שקשה שנראה כזה במקום

שהתחילה  החסידות, לתורת בנוגע דוקא (לאו הזקן רבינו של המעיינות הפצת שהתחלת ובפרט
פטרבורג  לאחרי 116לאחרי מיד ל"חוצה" שהגיעו תורה, תלמוד הלכות עלֿידי היתה כפשוטה אלא) ,

הזקן. רבינו של ה"מעיינות" הם שאלו ידעו לא שעדיין אף פעולתם, ופעלו שנדפסו,

ובפרט  חדש, דבר נדפס שכאשר העולם, [כדרך הספר בקניית יסתפקו שלא חזקה התקוה ולכן,
יש  זה בשביל ללמדו; שצריכים דוקא לאו אבל אותו, קונים אזי בזה, וכיוצא מראהֿמקומות בתוספת
שבקרוב  עד כך כל בריבוי בו שילמדו - היא התכלית אלא ברשותו], כבר נמצא שהספר ובלבד זמן, עוד
להדפיס  צורך יש ולכן לימוד, מרוב בלתה הראשונה שההוצאה כיון שניה, הוצאה להדפיס יצטרכו

חדשות.חוברות
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שלפי  הערתו על שליט"א אדמו"ר כ"ק השיב זמן, ולאחר
וזלה"ק: קרקע, שע"ג מכלי קומצין א) ז, (מנחות הש"ס מסקנת
דבר  (וקדושה) בקדשים דגם מוכח ושם) א (ז, "ממנחות

האוחזבתוך הנמצא שהאדם ע"י משתנה ע"ג הכלי הכלי מניחו
שבת  ועיין - מעכב) שאי"ז בקדושה ענינים שיש (אלא קרקע
לאדם  אדם שבין וכיו"ב ו)ברכה (קדושה בעניני ובמילא - ב ה,
- ונתן שיהי' רוצה שאם פשיטא וקידוש), בקמיצה (משא"כ

. ב"טלי (ח,אינו לקידושין והחילוק א). עח, (גטין קרקע" מע"ג .
מובן". ב)

חכ"ג 109) (אג"ק זו שנה תמוז ח' מכתב גם וראה .29 הערה

תכ). ע'
וש"נ.110) .298 ע' חל"ג מנחם תורת גם ראה
"מבוא"111) וראה בסופה. אדה"ז לשו"ע אדהאמ"צ הקדמת

התוועדויות  גם וראה ד. אות נאה) (להרא"ח השלחן קונטרס לס'
.1840 ע' ריש ח"ג תשד"מ

ב.112) יט, יומא ב. יג, ברכות
ז.113) ו, ואתחנן
וש"נ.114) .225 ע' חל"ט מנחם תורת גם ראה
ה"הֿו.115) פ"ד ראה
ואילך.116) 112 ס"ע שלום תורת סה"ש ראה
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.‚Î ובאופן תורה, תלמוד הלכות בהתחלת מסויים ענין על עתה נתעכב - חדש ענין בכל וכרגיל
הנהגה  שגם חוצה", מעינותיך ד"יפוצו הפירוש גם שזהו נגלה, עלֿפי דוקא - עתה שרגילים ההנהגה

המעיינות. עם קשורה תהיה ל"חוצה", שייכת עצמה שמצד

תלמוד  בהלכות בעצמו הזקן רבינו של מהסגנון אפילו שונה בסגנון היא תורה תלמוד הלכות התחלת
כמו  לא וגם הביתֿיוסף, ערוך בשולחן כמו זה שאין ועלֿאחתֿכמהֿוכמה חיים, אורח שבחלק תורה

לשונו  וזה :117ברמב"ם,

מדברי  אלא התורה, מן במצוות לחנכו חייב אינו אביו וגם המצוות, מכל פטור שהקטן פי על "אף
שהקטן  אףֿעלֿפי תורה, הקטן בנו את ללמד האב על התורה מן עשה מצות תורה, תלמוד אבל סופרים,
ראשון  ופסוק וגו', משה לנו צוה תורה מלמדו לדבר משיתחיל ללמדו, חייב אביו ומאימתי כו'. חייב אינו

וכו'". ישראל שמע מפרשת

לסדר  בהתאם אלא) תורה, ללמוד עשה מצות שיש (לא היא תורה תלמוד הלכות התחלת כלומר:
בנוגע - קטן בתחילה הוא הרי שנולד שלאחרי האדם, aiigבהנהגת epi`y ohwl!?תורה בתלמוד

להתחיל יכול הזקן רבינו היה - גופא לקטן בנוגע גם ועוד: "מצות aeigdaזאת תורה: תלמוד של
"אףֿעלֿפי  - השלילי הצד את לכתוב כך אחר ורק תורה", הקטן בנו את ללמד האב על התורה מן עשה

-"קטן השלילי בצד הזקן רבינו מתחיל ואףֿעלֿפיֿכן כו'"; חייב אינו (כולל xehtשהקטן המצוות" מכל
ש"אביו לחינוך, בנוגע גם וממשיך הדברים), בהמשך שמסיים כפי תורה, תלמוד מצות aiigגם epi`

הקטן  בנו את ללמד האב על התורה מן עשה ש"מצות כותב זה לאחרי ורק התורה", מן במצוות לחנכו
. אודותתורה כלל מדובר לא הראשונות שבשורות כך , וכו'", לדבר משיתחיל .aeigd התורה,דלי מוד

אודות התורה?!dlilydאלא מלימוד

שטורעםֿקשיא": "א - נוספת ַוקושיא

במדרש  את 118איתא פותח הזקן רבינו ואילו רצוי. בלתי ענין שזהו היינו, כו'", באף פתחו "שלשה
" - "אף" בתיבת שלו תורה תלמוד כו'"?!`sהלכות פטור שהקטן פי על

"קטן  - שונה בסגנון לכתוב יכול היה קטן, של בפטור להתחיל רוצה הזקן רבינו אם גם כלומר:
להתחיל  יצטרך שבו בסגנון לכתוב ולא וכו'", האב על התורה מן עשה מצות אבל כו' המצוות מכל פטור

רצוי. בלתי ענין שזהו כו'", באף פתחו "שלשה במאמרם חז"ל הוראת היפך "אף", בתיבת

נגלה. עלֿפי מובן שאינו מה - זה וכל

התורה: פנימיות עלֿפי - מזה ויתירה

שניכר  מכמו יותר תורה" של "יינה בגלוי מעורב הזקן רבינו של תורה תלמוד שבהלכות - ובהקדמה
שלו  ערוך בשולחן ההלכות בשאר שבסגנונם 119הדבר משפט, חושן בחלק הצריכות ההלכות גם כולל ,

חיים. אורח בחלק ההלכות לסגנון מאשר  יותר תורה תלמוד הלכות של לסגנון משתווים

השבוע  דפרשת בלקוטיֿתורה לעניננו: פעמים 120ובנוגע כמה בשם 121[וכאמור אשר ש"כל שבודאי
עשיתיו" אף יצרתיו ד"בראתיו הענין נתבאר השבועי] תורה הלקוטי לימוד את יסיים יכונה" ,122ישראל

דלבא) רעותא ענין הוא (ובעבודה נעלית היותר בחינה שהיא רביעית, בחינה מרבה ומבאר 123ש"אף" ,
תיבת 124שם  "אך עשיתיו", אף יצרתיו "בראתיו עם יחד באה "אף" כשתיבת - אמורים דברים שבמה ,

כו'". באף פתחו ג' אחרא, סטרא בחינת שהוא טוב, לא הוא בעצמו אף
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ואילך.117) 38 ע' חי"ט .236 ע' ריש חי"ד לקו"ש גם ראה
ואילך. 795 ע' ח"ב תשמ"ג התוועדויות ואילך. 280 ע' חכ"א

ג.118) א, בראשית טוב לקח ומדרש (באבער) אגדה מדרש
ועוד.

(119.177 ע' ח"א מנחם תורת גם ראה

בלק.120) ר"פ
וש"נ.121) ואילך. 306 ס"ע חמ"ב מנחם תורת ראה
ז.122) מג, ישעי'
(123.(67 ע' חמ"ד מנחם (תורת פ"ט במאמר גם ראה
ד.124) סט,
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"אף". בתיבת תורה תלמוד הלכות הזקן רבינו מתחיל למה הקושיא יותר מתחזקת ועלֿפיֿזה

.„Î בפירוש מבואר - ב"אף" הזקן רבינו פתח מדוע הקושיא על ובעיקר, אלו, ענינים כל על והתירוץ
הנ"ל): תורה בלקוטי (שהובא להרמב"ם המשניות

אבות  במסכת המשנה מאמר לפום125בפירוש אומר הא הא "בן "לפי , הרמב"ם: כותב אגרא", צערא
ואמרו שכרך, יהיה בתורה שתצטער מן מה ויראה עמל בטורח שתלמד מה אלא החכמה מן יתקיים שלא

ואמרו  בה, תועלת ולא לה קיום אין והמנוחה התענוג קריאת אבל מאמרו 126המלמד, אף 127בפירוש
לי". עמדה באף שלמדתי חכמה לי, עמדה חכמתי

הענין  תחילה ישנו כאשר דוקא זה הרי וקיום, תועלת של באופן יהיה התורה שלימוד כדי כלומר:
לי". עמדה באף שלמדתי "חכמה - ד"אף"

ברכות  בסוף איתא דכתיב 128[ועלֿדרךֿזה "מאי ומיץ129: חמאה יוציא חלב מיץ .`sכי דם .יוציא
וכו'"]. רבו עליו שכועס תלמיד כל

ה"אף" ענין או התורה לימוד תחילה, לבוא צריך ענין איזה ברור ויהי' לטעות, מקום יהיה שלא וכדי
ואמרו  התלמידים, על אימה להטיל צוה זה "ומפני להלכה: התוצאה את ומבאר הרמב"ם ממשיך -130

בתלמידים", מורא זרוק

"זרוק היא בגמרא שהגירסא תלמוד dxn[ולהעיר, בהלכות הרמב"ם שמביא הגירסא היא וכן ,"
"131תורה  הרמב"ם כותב המשניות בפירוש אבל ,`xen,["

להיות צריך זה להרמב"ם mcewוענין תורה תלמוד בהלכות שכתוב ממה כמובן ורבינו 131הלימוד,
לפני 132הזקן  ראש קלות לנהוג לרב ראוי אין לפיכך בתלמידים, מרה זרוק חכמים אמרו זה "וכענין :

ממנו  וילמדו עליהן אימתו שתהא כדי עמהם, ולשתות לאכול ולא בפניהם, לשחוק ולא התלמידים,
לזמן בנוגע היא זו שאזהרה ומובן, באופן mcewyבמהרה", כך אחר הלימוד יהיה שעלֿידיֿזה הלימוד,

המתאים.

שבת  במסכת הגמרא מדברי גם נוטפות 133וכמובן שפתותיו ואין רבו לפני שיושב חכם תלמיד "כל :
במעמד  תחילה להיות צריך עמו, לומד שהרב ההלכה את לקבל יוכל שהתלמיד שכדי היינו, כו'", מר

מר". נוטפות ש"שפתותיו ומצב

אמורים  דברים במה הנה כו'"), באף פתחו ("שלשה באף שבפתיחה השלילי הענין שלמרות ונמצא,
עמדה  חכמתי "אף אדרבה: הרי - לתורה בנוגע אבל לתורה, שמחוץ הענינים שאר כל אודות כשמדובר -
מדברי  כנ"ל מזה, ויתירה כדבעי, הלימוד יהיה כזה באופן שדוקא לי", עמדה באף שלמדתי "חכמה לי",

בהלימוד! תועלת אין זאת שלולי - שבדבר השלילה אודות הרמב"ם

בתיבת  תורה תלמוד הלכות מתחיל הזקן שרבינו התמיהה לתרץ אפשר בדרך לומר יש ועלֿפיֿזה
"חכמה  לי", עמדה חכמתי "אף ד"אף", בהענין ההתחלה להיות שצריכה לרמז בזה שכוונתו - "אף"

לי" עמדה באף .134שלמדתי

בתחלתן" וסופן בסופן תחלתן "נעוץ מהכלל גם הוא 135ולהעיר תורה תלמוד הלכות של הסיום והרי ,
ד"זרוק .dxnבענין גם בתלמידים הנה לכך ובהתאם במהרה", ממנו וילמדו עליהם אימתו שתהא כדי .

" בתיבת היא לי".`sההתחלה עמדה באף שלמדתי "חכמה לי", עמדה חכמתי ד"אף הענין על שרומז ,"
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ספ"ה.125)
עה"פ.126) קה"ר
ט.127) ב, קהלת
ב.128) סג,
לג.129) ל, משלי
סע"ב.130) קג, כתובות

ה"ה.131) פ"ד
בסופן.132)
וש"נ.133) ב. ל,
ואילך.134) סל"ד לקמן גם ראה - הענין לשלימות
מ"ז.135) פ"א יצירה ספר
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.‰Î:הדברים וביאור

אילו  "תלמידים"; של בדרגא היותם בגלל - היא בתלמידים" מרה "זרוק להיות שצריך לכך הסיבה
היו  לא אזי - המוחין גדלות כדבעי, והשגה הבנה אצלם והיתה "תלמידים", מדרגת כבר יוצאים היו
לומדים  היו ומעצמם התורה, יוקר את מכירים כבר שהיו כיון כו', עליהם לצעוק מרה, בהם לזרוק צריכים

כדבעי.

הנה כבודxg`lואכן, ש"יהי באופן ההנהגה להיות צריכה כדברי הלימוד כשלך", עליך חביב תלמידך
הרמב"ם 136המשנה  ההסברה.באריכות137שמביא

המוחין  קטנות להם יש אלא המוחין, לגדלות הגיעו לא שעדיין תלמידים, של בדרגא בהיותם ורק
בתלמידים". מרה ד"זרוק באופן ההנהגה להיות צריך אזי בלבד,

" תורה: תלמוד הלכות בהתחלת הרמז גם פי`sוזהו לפתוח ohwdyעל שצריך לכך שהסיבה - כו'"
"מורא") (או מרה ד"זרוק באופן ההתחלה להיות צריכה שלכן "קטן", אודות שמדובר בגלל היא, ב"אף",

בתלמידים".

.ÂÎשהקטן "אףֿעלֿפי הלשון בדיוק להוסיף כו'":xehtויש המצוות מכל

המצוות, מן פטור (א ) תוארים ֿסגנונים : שני בגמרא  מצינו כלל  שמצינו בדרך כפי כו', שאינו כל (ב)
לפסוק  אינו 138בנוגע בקשירה שאינו וכל בכתיבה ישנו בקשירה שישנו "כל וכתבתם", גו' "וקשרתם

.139בכתיבה"

ביניהם: והחילוק

שמשמעותו, בקשירה", שאינו "כל וכמו זה, לענין כלל שייכות לו שאין מורה כו'" שאינו "כל הלשון
אליו. שייכת אינה וקשירה לקשירה, שייך לא הוא - ולקשירה?! לו מה לקשירה; כלל שייכות לו שאין

היותו גם נכלל עצמה "פטור" בתיבת הרי - המצוות" מן "פטור הלשון aeigמהֿשאיןֿכן xcba בענין
לומר  שייך לא שהרי מזה , פטור שהוא לומר וצריך בזה, חייב שהוא לומר קאֿסלקאֿדעתך יש שלכן זה,

שהוא אינוֿיהודי על לומר שייך שלא וכמו כלל. אליו ושייכות קשר לו שאין לענין בנוגע xeht"פטור "
אם כי המצוות, במצוות.epi`yמן

לעניננו: ובנוגע

- כו'" "שאינו בביטוי גם אלא "פטור" בביטוי רק לא לפעמים להשתמש יכולים שבכללות למרות
ש"הקטן וכותב תורה תלמוד הלכות בריש בלשונו הזקן רבינו שהקטן xehtמדייק ולא המצוות", מכל

המצוות. בכל אינו

שקטן הלשון מצינו המוחין, לענין eaבנוגע oi` כשמדובר 140דעה אבל המוחין; קטנות לא אפילו ,
למצוות! שייכות לו שאין לומר ושלום חס - המצוות ענין אודות

רז"ל  שאמרו עלֿידי 141וכפי והמצוות התורה את קיבלו ישראל שבני והיינו, בעדינו", ערבים "בנינו
שכתוב  וכמו דוקא, עוז".142הקטנים יסדת ויונקים עוללים "מפי

בביתֿהכנסת  בפומבי, תרפ"ז, קטן בפורים תצוה, בפרשת השמחה בעל רבינו שאמר המאמר וכידוע
ויספרו 143במוסקבא  ילכו זה שלאחרי שידעו כאלו נכחו מעשה ובשעת המנגדים, של המרכז היה ששם -

האט  ("עס הרעש את שפעלה ההתחלה היה זה שמאורע קאֿסלקאֿדעתך ויש שראו, ומה ששמעו ָמה
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מי"ב.136) פ"ד אבות
הי"ב.137) פ"ה ת"ת הל'
חֿט.138) ו, ואתחנן
וש"נ.139) ב. מה, גיטין

וש"נ.140) ב. ב, חגיגה א. מג, יומא ראה
(א).141) ד פ"א, שהש"ר ב. ויגש תנחומא
ג.142) ח, תהלים
ואילך.143) קי ע' תרפ"ז סה"מ
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המאסר  לידי שהביא ויונקים 144אויפגעשטורעם'ט") עוללים "מפי שכתוב מה אודות בגלוי דיבר שבו -
היא  ומתנקם" אויב "להשבית והעצה ומתנקמים, אויבים שישנם ומתנקם", אויב להשבית עוז יסדת

ויונקים". "עוללים עם תורה שלומדים עלֿידיֿזה

שקטן לומר ושלום חס רק`epiולכן, הוא עלxehtבמצוות; מורה גופא והפטור המצוות, ezekiiyמן
המצוה. לענין

שייך  אינו ולעתֿעתה והשגה, בהבנה הלימוד שיהיה אמנם היא התכלית הנה - תורה לתלמוד בנוגע
יולד" אדם פרא "עיר שהרי כך 145לזה, ואחר אביך" "מוסר תחילה להיות צריך ולכן אמך", ,146"תורת

"תורת - כך ואחר אביך", מ"מוסר להיות צריכה שההתחלה הולד, להתהוות בנוגע הסדר הוא וכן
בפה  שתובעת באופן ולא ומצוות,147אמך", לתורה שייכות אמנם לו שיש הקטן, של מציאותו נעשית ואז ,

הקטן  בנו את ללמד האב על התורה מן עשה מצות תורה, תלמוד אבל המצוות, מכל פטור שהוא אלא
-תורה 

בחסידות  כמובא - לדבר משמתחיל התחיל 148החל שכבר מורה הדיבור שהתחלת הרפואה מספרי
רב  זמן אצלו היו הפה מוצאות (שהרי הפה מוצאות מצד זה שאין והיינו, במוחין, ההגדלה ענין אצלו
קהלת  מורשה משה לנו צוה "תורה אביו מלמדו שאז - המוחין בענין ההוספה מפני אלא זה), לפני
עמו  מתחילים כך ואחר יורש, כבר שהוא יומו בן לתינוק גם ששייכת ירושה של ענין שזהו יעקב",
כו'". פסוקים מעט ו"מעט ישראל", שמע מפרשת ראשון "מפסוק החל והשגה, הבנה הסברה, של ענינים

.ÊÎ.קאתינא לדרשא - כאן עד

ליתן  כדי ולא שנדפסו, החוברות כל את שיחטפו - לעיל כאמור - הוא לפועל שנוגע מה והעיקר
בהם, ללמוד כדי אלא למדפיסים... ריוח

התורה, דלימוד הענין התחלת שזהו - בפועל לעשיה שיביא לעשות, מנת על יהיה שהלימוד ובאופן
תורה  תלמוד הלכות בהמשך הזקן רבינו שמבאר ,149כפי

ויאדיר" תורה ד"יגדיל לענין שיגיעו לאופן ועד הרחבה, מתוך יהיה ,150והלימוד

הזק  רבינו של דין פסק לקיום תורה ועד תלמוד בהלכות תורה 151ן תלמוד בהלכות נתפרש שלא -
(היינו  האמת חכמי "אמרו - בלבד ברמז אלא להרמב"ם, תורה תלמוד בהלכות לא וגם הביתֿיוסף של

. בפרד"ס לעסוק לתיקונה צריכה נפש שכל תורה) של אמיתתה שאפשר שזהו מה כל וידע שישיג עד .
אחד  שכל והיינו, וסודות", ודרשות ברמזים הן ההלכות בפשטי הן התורה מידיעת להשיג לנשמתו
לכלֿהפחות  דתורה, שבנגלה הענינים כל ועלֿאחתֿכמהֿוכמה התורה, חלקי כל את ללמוד צריך מישראל

אחת. פעם

התורה, ברכת שמברך בכך גם וכמודגש לבב, וטוב שמחה מתוך להיות צריך התורה לימוד והרי
תחילה" בתורה הש"ס 152"ברכו במפרשי כמבואר בעיניהם.153, חביבה התורה שהיתה מורה שזה

במאמר  שנזכר (כפי ותענוג עונג מתוך התורה חכמת לימוד שיהיה רצון עד 154ויהי יומשך ואז ,(
יתברך  לו דירה תהיה התחתון הזה בעולם למטה שכאן היינו, אורייתא 155ל"עשיתיו", אשר, ולתורתו, לו ,

חד  כולא .156וקודשאֿבריךֿהוא

***
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ואילך.144) רפח ע' שם ראה
יב.145) יא, איוב
ס"ח.146) לעיל גם ראה
א.147) סה, כתובות ראה
ועוד.148) רפד. ע' ח"א תער"ב המשך ראה
ואילך.149) ה"ב פ"ד
וש"נ.150) ב. סו, חולין וראה כא. מב, ישעי'
ה"ד.151) פ"א

וש"נ.152) א. פא, נדרים
יונה).153) רבינו (בשם שם ר"ן ראה
ואילך).154) 60 ע' חמ"ד מנחם (תורת פ"ד
במדב"ר 155) ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה

ובכ"מ. רפל"ו. תניא ו. פי"ג,
א.156) כד, ח"א זהר וראה רפכ"ג. פ"ד, בתניא הובא זהר

ועוד. א). (סד, תכ"ב ב). (כא, ת"ו תקו"ז א. ס, ח"ב
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.ÁÎ לע רבינו דובר שהדפיס הראשון הספר היה שזה תורה, תלמוד הלכות אודות כ"א) (סעיף יל
התניא. ספר את הדפיס כן לאחרי ורק הזקן,

ידוע  כן -157וכמו כמותו לנהוג להם הורה נפשות, לרכוש תלמידיו את שלח הזקן רבינו שכאשר
שזהו  שגילה באופן (אם התורה מפנימיות ענינים גם מסר כן ולאחרי  דתורה, בנגלה מענין מתחיל שהיה

לאו). אם התורה, פנימיות

כול  בכלל, נשיאנו רבינו של בשליחות שנוסעים אלו אצל להיות שצריך הסדר גם ובמיוחד וזהו ל
הקיץ  בימות שנוסעים הישיבה ותורה 158תלמידי מצוה "נר עלֿידי בעולם אור להוסיף הוא שענינם ,

שנתגלתה 159אור" התורה בפנימיות ענין כן ולאחרי דתורה, בנגלה ענין מהם ישמעו בואם מקום שבכל -
החסידות. בתורת בדורנו

לנו  סללו אשר הדרך שזוהי יאמרו, - הא לא הא אי דממהֿנפשך, הדבר, לפשר אותם ישאלו ואם
חז"ל  ובלשון התניא, ספר ואת תורה תלמוד הלכות את שכתב הזקן, מרבינו החל נשיאינו, :160רבותינו

ההולכים  לכל - יחדיו שהולכים - שניהם את ונתן כו'", נתנן אחד אֿל אחד מרועה נתנו "כולם
במכתבו  נשיאנו רבינו כלשון - ועד עמוד 15בעקבותיו, יהיה שזה יכונה", ישראל בשם אשר ל"כל -

דרכם. את שיאירו האור ועמוד האש עמוד הענן,

ובפרטי  למקומו, שנוסע אחד כל של השליחות ובפרטיות, דין, בעלמא הנשמה של השליחות וזוהי
תלמוד  מהלכות ענינים עמהם לקחת שצריכים לעיל, כאמור - הישיבה תלמידי של השליחות פרטיות,

החסידות. תורת שבתורה, הפנימי ובחלק שבתורה הנגלה בחלק שמתבארים כפי התניא, ומספר תורה

לעיל. להאמור בנוגע - כאן עד

.ËÎ:אודותיו להעיר שצריך נוסף ענין - ועתה

פעמים  כמה בהמדובר כנראה חולשה נעשית ההנהגה, מאופן רואה שהנני מאמר 161כפי אודות
ואפילו 162רז"ל  חסידית, התוועדות בהתוועדות, אפילו הנה שלכן, כו'", מעלי מיכלא שנין ארבעין "עד

הגאו  שזוהי אדמו"ר, וחמי מורי קדושת כבוד הנשיא, גאולת עם הקשורה אחד התוועדות כל של לה
משלש  יותר לשתות שלא הגבלה להיות צריכה - יכונה ישראל בשם אשר כל ישראל, כלל בתוככי מאתנו,

מרביעית. פחות יהיו יחד שכולם ובאופן כוסות,

הנה  טוב, יום או שבת של קידוש עם הקשורה התוועדות אודות כשמדובר - הכלל מן יוצא ובתור
הכוסות. ג' למנין עולה ואינו עצמו, בפני ענין הוא קידוש של הכוס

דוקא  אלא) "פשטים", ללמוד אחר במקום יוכלו שאז השבת, ביום (לא בפירוש זה על מדבר הנני
שיוכלו  כך החקיקה"... "אותיות מיד שנעשים באופן הדברים את שקולטים מכשירים כאלו כשישנם עתה,
מלכתחילה, שדובר כפי - התוקף בכל בפירוש מדגיש  והנני לשומעם, שירצו מקום לכל להגיע הדברים
תמצי  ואם כוסות, שלש עם חובה ידי לצאת יכולים שנה ארבעים שעד - שיבואו ימים על וכן עתה, וכן

משלש. פחות אפילו - לומר

" לקרותו שצריכים ידע שלא - דווארקין מיכאל אודות א) (סעיף לעיל -xוכמסופר מיכאל"... ' ָ
שאחז  למרות הנה הכנה, כל וללא הראשונה, בפעם הגאולה אודות גדולה הכי הבשורה את שבשמעו
רבינו  של לדירה מסביב ורקד הבקבוק, את אחז הוא פיו... אל אותה קירב לא ה"סאטקע", את ָבידו

שתה! לא - לשתות אבל נשיאנו,
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וש"נ.157) .457 ע' חכ"ז מנחם תורת גם ראה
מנחם 158) (תורת סל"ג דאשתקד תמוז י"ב שיחת גם ראה

וש"נ. .(224 ע' ח"מ
כג.159) ו, משלי

ב.160) ג, חגיגה
וש"נ.161) ואילך. 349 ס"ע חל"ו מנחם תורת ראה
א.162) קנב, שבת
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ושלא  בזה, ורמזים דרשות "ּפשט'לאך", ללא הענין, כפשטות היא שהכוונה פעמים כמה וכאמור
ולא  זה, על לדבר צריך אני אם יודע אינני - להיפך... לעשות צריך והשומע כך, לומר צריך שאני יאמרו
צריך  והנני בזה, שיעסוק מי אין - גדול דבר או קטן דבר לכל בנוגע זאת; יאמר אחר שמישהו מספיק

פותח" והוא נועל "הוא בבחינת ולהלקות...163להיות לנזוף מוסר, לומר ,

הוא" שם וגדול "קטן בבחינת להיות אצטרך גדול, יותר או קטן יותר אין אם אופן, ולחזור 164ובכל ,
ולכל  טפחים, מעשרה למטה ממש, לפועל בנוגע היא שהכוונה ולהדגיש שנים, כמה לפני המדובר על
בשאר  בזה וכיוצא ופורים, תורה שמחת כסלו, י"ט תמוז, בי"ב הן טוב, ויום בשבת הן ואחד, אחד
ולהבדלה, לקידוש דיין החיוב או הסדר, בליל כוסות דד' החיוב שמלבד - היתר להורות שיכולים הענינים
רביעית  היותר לכל - יחד וכולם היותר, לכל כוסות ג' של ההגבלה ישנה להתוועדות, הקשור בכל הנה

בלבד.

תע  לשלול שרוצים ענין זה -ואין נשיאנו רבינו דברי את ולהדגיש לחזור אם, כי יהודי, אצל נוג
הדברים  נדפסו שכבר (כפי חריפות ביתר אלא 161שנאמרו מאוס, דבר הוא עצמו מצד ש"משקה" - (

שלא  הלואי - כוסות מג' יותר יוסיפו כאשר אבל, ה"סירכא", להסיר כדי - בזה צורך יש שלפעמים
בלבבו  מתברך כאשר ובפרט הסירכות, להסרת תועיל לא הרביעית שהכוס ובודאי חדשה... סירכא תיתוסף

"סאם  הוא הנה משלש, יותר ליקח שאין ברבים שאמרו שאףֿעלֿפי וביכלתו 165לאמר סאּפאזשניק"... ַַָ
מתחת  שוכב כבר הוא כי לספור, חדל אשר עד ושמונה, שבע שש, חמש, ארבע, שלוקח "קונץ", להראות

לשולחן...

***

.Ï תמוז בי "בֿי"ג פעמים כמה שהונהג הענין גם אודות 166ישנו להזכיר  בנוגע - נשיאנו רבינו תקנת
החודש, לימי שנחלק כפי תהלים לאמירת

פרטי - כבר שנדפסו (כפי והגאולה המאסר ימי עם בעצמו נשיאנו רבינו קישר זו שתקנה ולהעיר,
-)167הדברים 

זה, ליום השייך בחלק השבוע, בפרשת יום בכל חומש שיעור ללימוד בנוגע גם גילה כן, ולאחרי

השנה. לימות נשיאנו רבינו שחילק כפי תניא, לשיעור בנוגע וכן

הפסוק  את זה על המליץ תיבות 168וגם ראשי ש"חת"ת" - גו'" הערים על אלקים חתת ויהי "ויסעו
gומשzהליםz 169ניא.

ישן, דבר כמו אבל זאת, לומדים היו הכי בלאו גם שאם מחדש, לעורר - להעדפה אלא נצרכה ולא
מחודשת. חיות מתוך חדש, דבר כמו זאת ילמדו אזי תשכ"ה, בשנת הפעם עוד זה על שומעים כאשר הנה

.‡Ï:נוסף וענין

השמחה  בעל שם על שנקראים המוסדות עבור מגבית עורכים תמוז שבי"ב נהוג האחרונות בשנים
.170והגאולה 

לבו, נדבת כפי אחד כל נותן - אלו במגביות וכנהוג

כפי - קדושה, גם תהיה ובמילא ורחבה, פתוחה מלאה ביד הנדבה שתהיה פעמים כמה וכמדובר
התחתון  באדם -ששייך
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כא.163) כא, (בלק) פרשתנו פרש"י ע"פ
ע"ב.164) ריש פה, ב"מ וראה יח. ג, איוב
וש"נ.165) .126 ע' חמ"ג מנחם תורת ראה
(תורת 166) 165 הערה תשכ"א תמוז י"ב שיחת גם ראה

וש"נ. .(127 ע' חל"א מנחם
סה"מ 167) - תש"ח תמוז י"בֿיג הגאולה חג קונטרס

.264 ע' תש"ח
ה.168) לה, וישלח
רסח.169) ע' ח"ד מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה
מנחם 170) (תורת סמ"ח דאשתקד תמוז י"ב שיחת גם ראה

וש"נ. ואילך). 236 ס"ע ח"מ
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על להזכירם כדי האם, שם בצירוף שמם גם יציינו - הרוצים והגאולה,וכל השמחה בעל של הציון
ידועים  שאינם הצרכים עבור - יותר ועוד להם, שידועים הצרכים הן להם, המצטרך כל עבור רצון, בעת

להם,

לדל" מלחמו נתן כי יבורך הוא עין ש"טוב  באופן - זה דורנו 18וכל נשיא רבינו על דקאי בעל 171, ,
הארץ" עם לכל (בר) "המשביר והגאולה, יכונה.16השמחה ישראל בשם אשר לכל ,

ה"בינוני"]. ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר קדושת [כבוד

***

.·Ï אודות להזכיר יש - ה"קאנטרי" של הזמן זה הרי הדעות" ש"לכל תמוז, י"ב לאחרי ָבעמדנו
הצניעות  נאמר 172ענין שבה השבוע, פרשת עם הקשור ענין שזהו ובפרט יעקב 173, אהליך טובו "מה

זה" מול זה מכוונין שאינן פתחיהם שראה "על ישראל", .174משכנותיך

פעם  זה על דובר שכבר למזורזין 175ואף אלא מזרזין ואין הפעם, ועוד הפעם עוד זאת להזכיר יש -176,

שאין  במקום נמצא שבו זמן שזהו כך על הבט ומבלי הקיץ, זמן שזהו כך על הבט מבלי אשר,
אותו  השטים"177מכירים מ"נחל מבולבל להיות יכול שלפעמים כך על הבט ומבלי רש"י 178, כפירוש ,

חז"ל  דברי יסוד אודות 179(על מדובר שכאן לדעת צריך - רצוי בלתי באופן שהתנהגו אלו עם שקשור (
ישראל": ו"משכנותיך יעקב" "אהליך

ד" י' אות בו יש - צעיר או זקן אשה, או איש ישראל, בן ו"iכל המשכת iעקב" על שמורה שראל",
בחסידות  כמבואר הוי', לה"עקב"180שם עד נמשכת י' והאות י', האות הוא הוי' שם ועיקר שהתחלת

" ר"ת ד"ישראל", י' האות גם והיא .181תורה"lותיות`יבואxשיםyשiדיעקב,

בהתחלת שכתוב וכמו הקדושֿברוךֿהוא, עמו הולך הולך, שיהודי היכן (ונעתק ולכן, ערוך השולחן
הזקן  רבינו של ערוך בשולחן .182גם האדם ישיבת ש"אין - הדבר טעם בצירוף בביתו,) לבדו והוא .

. .כישיבתו גדול מלך לפני המלכים . מלכי מלך הגדול שהמלך לבו אל האדם כשישים כלֿשכן .
וכו'".הקדושֿברוךֿהוא  עליו עומד

ואפילו  ב"קאנטרי", אפילו בקיץ, שאפילו כך, השנה, זמני מצד ושלום חס שינוי אין זה בענין ָוהרי
כרצון  הוא מתנהג - הפכי באופן מתנהגים השכנים שכל ואפילו אותו, מכירים שאין במקום

מלבדו" עוד "אין אשר מיניה"5הקדושֿברוךֿהוא, פנוי אתר ו"לית לזמן.183, בנוגע ועלֿדרךֿזה ,

.‚Ï:נוסף וענין

שכתוב  מה ישראל 184עלֿפי בני אחינו את להזכיר יש - שמחתי" ראש על ירושלים את "אעלה
ומצב  במעמד היו מהם וכמה כמה אשר, חב"ד, בכפר שנמצאים אלו ובפרט ישראל, בארץ הנמצאים

בצרה" אנכי המאורע 185ד"עמו כללות את געלעבט") ("מיט ו"חיו" מקום, ובאותו זמן באותו בהיותם ,
הגאולה  את גם כך ואחר המאסר, .186של
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ס"ד.171) לעיל גם ראה
וש"נ.172) .293 ע' חמ"ג מנחם תורת גם ראה
ה.173) כד, בלק
עה"פ.174) פרש"י
(175217 ע' (שם ואילך סכ"ד הנ"ל תמוז י"ב שיחת ראה

וש"נ. ואילך).
בתחלתו.176) נשא ספרי  א. כג, מכות ו.ראה פ"ז, במדב"ר
א.177) טז, חגיגה ראה
יח.178) ד, יואל
יל"ש 179) כב. פ"כ, שם במדב"ר יז. (בלק) פרשתנו תנחומא

תקלח). (רמז עה"פ יואל תשעא. רמז שם
ובכ"מ.180) ויצא. ר"פ ותו"ח תו"א ראה
קפו.181) אופן מג"ע
ס"ב.182) - ובמהדו"ק ס"ה, - במהדו"ב
בתניא 183) הובא ב). (קכב, ת"ע סע"ב). (צא, תנ"ז תקו"ז

פ"ז. שעהיוה"א
ו.184) קלז, תהלים
טו.185) צא, שם
וש"נ.186) .409 ע' חמ"ג מנחם תורת גם ראה
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(כשם המקום הפסק את לבטל יהודי של בכחו ברוחניות, משנת והרי הזמן הפסק את לבטל שביכלתו
כאחד" "כולנו שיהיה - אבינו",187תרפ"ז) ד"ברכנו הענין יומשך שיומשך 718ועלֿידיֿזה ובאופן ,

בסופה  תמוז ג' בשיחת הרבי שאמר וכפי למטה, עד שלמעלה אור 188מה"אחד" יהיה ישראל בני ש"לכל
ובגשמיות", ברוחניות

ובאופן טוב", כל יגמלך הוא טוב שגמלך "מי הברכה אצלם (כמו ותקויים הפסק לו שאין ד"סלה",
ועד") סלה נצח שנאמר מקום ,189"כל

בני  לכל כללות, בכללי התפוצות ובכל בכלל, ישראל ובארץ חב"ד בכפר שנמצאים אלו - ובפרט
יחד. ולכולם ואחת אחד לכל ישראל,

- הד' (בבא הבבות ד' בן הזקן אדמו"ר ניגון הכנה, ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר קדושת [כבוד
כלאּפצי"]. זשוריצי "ניע והניגון פעמים), ָג'

***

.„Ï(כ"ג (סעיף לעיל אףֿעלֿפי דובר - "אף" בתיבת הזקן לרבינו תורה תלמוד הלכות התחלת אודות
. טוב לא הוא בעצמו אף המשניות ש"תיבת בפירוש הרמב"ם דברי יסוד על - כו'" באף פתחו ג' .

לי". עמדה באף שלמדתי "חכמה בענין זו) בפרשה תורה בלקוטי (שהובאו

בזה: להוסיף ויש

"אף"122בפסוק  תיבת נאמרה עשיתיו", אף יצרתיו -ixg`l"בראתיו בתורה ורק יצרתיו"; "בראתיו
להיות יכולה - מהעולם לי".dgiztdשלמעלה עמדה באף שלמדתי "חכמה דוקא ואדרבה, ב"אף",

" התורה בהתחלת שכתוב (כמו ב' באות היתה העולם שבריאת מצינו זה ראשי aובדוגמת ראשית"),
הברכה  היפך שהיא תיבה של תיבות ראשי שהיא א', באות ולא ברכה, התחלת 190תיבות ואףֿעלֿפיֿכן, ,

רק כי, - "אנכי" דוקא, בא' היא הדברות אבלmlerdעשרת ב', באות להתחיל מתחילה dxezdצריך
.191בא'

הדברים: וביאור

הוספה. של ענין על מורה - "אף" דתיבת הפשוט הפירוש

אינו  לו שיש מה שכל הדברים, שמשמעות ב"אף", לפתוח מקום אין העולם, לעניני בנוגע ולכן,
- נוסף דבר רוצה אלא עבורו "שמח מספיק להיות צריך העולם לעניני שבנוגע הסדר היפך זה שהרי

.192בחלקו"

בחלקו" "שמח להיות צריך לא ברוחניות שהרי - ומצוותיה תורה לעניני בנוגע (שכבר 219מהֿשאיןֿכן
כמה  אדרבה: אלא מצוה), עוד לקיים לו ולמה מצוות, מספיק לו יש עוד; ללמוד לו ולמה מספיק, למד

שכתוב  וכמו יותר, עוד לרצות צריך לו, ריבוי 193שיש לו שיש שככל כך, כסף", ישבע לא כסף "אוהב
- ב"אף" הפתיחה ענין תוכן שזהו כו', ואהבה ורצון חשק וביתר ככה, פעמים כמה רוצה ומצות, תורה

הוספה. של ענין

להורות, - הוספה של לשון "אף", בתיבת הזקן רבינו פותח תורה תלמוד בהלכות שדוקא הטעם וזהו
יותר. ועוד יותר ללמוד רוצים שלומדים, שכמה
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וראה 187) העמידה. תפלת בסוף שלום" "שים ברכת נוסח
פל"ב. תניא

(188.170 ע' תרפ"ז סה"ש
א.189) נד, עירובין
תנחומא 190) לסופה). (קרוב ה"א פ"ב חגיגה ירושלמי ראה

תדב  יו"ד. פ"א, ב"ר ה. זהר בראשית לסופו). (קרוב פל"א א"ר
ועוד. ויגש. ר"פ

אמור 191) אוה"ת ב. יט, ראה בלקו"ת נתבאר שם. ב"ר ראה
ועוד. ואילך. 103 ע' חכ"ב מנחם תורת ואילך. תתנז ס"ע ג) (כרך

קכא 192) ע' ח"ד מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק וראה רפ"ד. אבות
סיון). ל יום" ב"היום (נעתק

(תורת 193) סי"ט הנ"ל תמוז י"ב שיחת גם וראה ט. ה, קהלת
וש"נ. .(213 ע' שם מנחם
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.‰Ï דנזיר הענין עם זה לקשר :194ויש

לאסור  שמוסיף "אף"), (כמו הוספה של ענין הוא - הנדרים ענין כללות כמו - הנזירות ענין כללות
רז"ל  וכמאמר המותר, דבר עצמו כו'".195על התורה לך שאסרה מה דייך "לא שאלה): של (בסגנון

בתיבת  שמצינו כפי רצוי, בלתי באופן זה היה הבריאה בהתחלת הנה - ההוספה ענין לכללות ובנוגע
גו'" תאכלו לא אלקים אמר כי "אף שבתורה: הראשונה בנוגע 196"אף" גם הציווי על הוסיפה שחוה ,

בו" תגעו ("ולא גרעון"197לנגיעה לידי באה "לפיכך ,(198.

המאורות  על שהוסיפה מצינו לשרה בנוגע הנה גיסא, בהתחלת 199ולאידך היתה ששרה לפי והיינו ,
תורה" אלפים דמתןֿתורה 200"שני היחוד התחיל שאז התחלת 201, כמו (ולא "אנכי" - א' באות שהתחלתו ,

ל"ד). סעיף כנ"ל ב', באות הבריאה

.ÂÏ:החסידות דרך על הענין וביאור

שלמעלה 202מבואר  האור על מורה אל"ף כי אל"ף, אות ידי על היתה לא העולם שבריאת בטעם
כאורה" "כחשיכה דשם ולפיכך 203מהשתלשלות הקדושה; כמו משם לקבל יכולה אחרא הסטרא וגם

הראוי, במקום רק הנמשך ההשתלשלות סדר של האור שהוא ברכה, תיבות ראשי בי"ת, באות נברא
דוקא. דקדושה בסטרא

שלכן  ההשתלשלות, סדר בתוך מהשתלשלות שלמעלה האור גם להמשיך הכח ניתן התורה ידי על אך
שכתוב  וכמו מהשתלשלות), שלמעלה האור (שהוא אל"ף באות היא הדברות עשרת ה'57התחלת "אנכי

להיות מהשתלשלות, שלמעלה "אנכי", נמשך התורה ידי שעל `jiwl"אלקיך", 'ied"* לסטרא רק  (שנמשך 
דוקא") אלקיך  "שנקרא  עד  ";204דקדושה , תיבות שהענין 205הבית"iתביתkפשיpנא`וכראשי והיינו, ,

למטה. עד ונתינה כתיבה של באופן נמשך מהשתלשלות שלמעלה ד"אנכי"

המברך" מן יותר אמן העונה "גדול בענין ה) (סעיף לעיל האמור עם זה לקשר רכה a:206ויש
" ואילו בב', מתחילה - וללא `("המברך") הברכה, לאחרי רק באה אמן עניית אבל, בא'. מתחיל - מן"

מתגרין  "גוליירים בדוגמת שזהו הברכה, ענין שישנו לאחרי ורק אמן; לעניית מקום נתינת אין ברכה,
נוצחין". "גיבורים בדוגמת שהוא אמן, דעניית לעילוי מקום יש אזי במלחמה",

שלמעלה  ומצות התורה עלֿידי הנה כן, ולאחרי ב', באות מתחיל ההשתלשלות שסדר - בזה והענין
הענין  גם וזהו עולם, של לאלופו שרומזת א', האות השתלשלות בסדר וממשיכים מוסיפים מהשתלשלות

המברך". מן יותר אמן העונה ש"גדול א'), באות (המתחיל ד"אמן"

.ÊÏ הפתיחה להיות אפשר בתורה ורק טוב", לא הוא עצמו מצד אף ש"תיבת הפנימי הביאור גם וזהו
ב"אל"ף":

ולפיכך dtqeddענין כאורה" "כחשיכה דשם השתלשלות, מסדר שלמעלה האור על מורה ("אף")
טוב"; לא הוא עצמו "מצד

*(- אנכי אלקיך": הוי' "אנכי בפירוש ג) מא, (ובז"ח ב כה, זח"ב -כלל וראה אלקיך הוי' עלֿפי פרט , יל"פ (ובזה

בתחלתה  אלקות האמנת מצות צדק להצמח המצות ספר ראה - המצוות במנין שיהיה קאֿסלקאֿדעתך דיש הא חסידות

ב)). מד, מצותיך (דרך
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ואילך.194) ס"ד לעיל ראה
ה"א.195) פ"ט נדרים ירושלמי
א.196) ג, בראשית
ג.197) שם,
עה"פ.198) פרש"י
ח.199) פנ"ג, ב"ר
וש"נ.200) סע"א. צז, סנהדרין

א.201) קכו, שרה חיי אוה"ת ראה
(202.191 שבהערה ואוה"ת לקו"ת
יב.203) קלט, תהלים
שם.204) אוה"ת
הע"י).205) (לגירסת א קה, שבת
מנחם 206) (תורת פ"ד תשכ"ב אמן העונה גדול ד"ה גם ראה

.(278 ע' חל"ג
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ההשתלשלות; סדר בתוך ד"אף") (ה"הוספה" מהשתלשלות שלמעלה האור נמשך התורה ידי על אך
באות מרומז התורה שענין מה הוי'e"`eשזהו ההמשכה 207דשם ענין על מורה ו' דאות ענין 208, זהו כי ,

יניקה  שום שאין באופן ההשתלשלות סדר תוך מהשתלשלות שלמעלה האור נמשך ידה שעל התורה,
כו'. אחרא לסטרא

אל"ף. באות הדברות עשרת התחלת דרך על ב"אף", הפתיחה להיות אפשר בתורה ולפיכך

שם  פרשתנו תורה בלקוטי מהמובא להעיר התורה 124ויש קיום ידי שעל שם להמבואר בהמשך -
. "ועיין - "אף" בחינת את מבררים .והמצוות בחוקותי ובמק"מ פסוק . על .209s`e."זאת גם

הוא זאת" גם "ואף פסוק הרי מובן, אינו שלzgiztדלכאורה וענין חדש, יתכן dngpענין וכיצד ,
ב"ואף"? שמתחיל

עה"פ  רז"ל כדרשת - תורה בתלמוד דוקא הוא זה גם כי "אלולא210אלא :dxez xtq."'כו

" נאמר שכאן להעיר, המשכה,eויש על המורה וא"ו, בתוספת - לעיל.אף" כנזכר

הנזירות: שבענין להוספה בנוגע גם מובן ומזה

תורה  בלקוטי לו 54מבואר יש אבל, מהשתלשלות, למעלה שהוא אנפין, אריך בחינת הוא שנזיר
ראשו" שער פרע ("גדל דנזיר השערות ענין שזהו שם, וכמבואר להשתלשלות. הנזיר 32שייכות כי ,(

ווי"ן". כמו שהם שערות, "דרך דאריך השפע ממשיך

התורה  ענין מעין זה מהשתלשלות *והרי שלמעלה האור נמשך ידה שעל הוי', דשם הוא"ו שהוא
השתלשלות. סדר בתוך

.ÁÏ:הוספה של ענין להיות שצריך - הנזירות מענין שלמדים ההנהגה כללות  וזוהי

נשיאנו  רבינו וכדברי רבות, פעלו שכבר העובדה על הבט חסרונות 211מבלי לידע שצריך שכשם
אלא  אתמול, שפעל במה בחלקו", "שמח להיות צריך לא - עצמו מעלות גם לידע צריך כך עצמו,

מאתיים  רוצה מנה לו שיש שמי כשם ד'212אדרבה: רוצה הוא הרי מאתיים לו יש שכאשר מובן, הרי ,
ועוד. ועוד מאות,

יהי' אלקים ש"נזיר שכיון ט) (סעיף לעיל כאמור - ישראל לכלל ישועה פועלים זו הנהגה ועלֿידי
הגלות, מן אותם להוציא - ישראל" את להושיע יחל "הוא הנה הנער"

הארץ, מעמי הסכמה פלוני, בן מפלוני הסכמה לבקש - השתלשלות סדר עם הקשור באופן ולא
מהט  שלמעלה באופן דוקא אלא וכו', וכו' הטבע בדרך וה'הליכה לפניהם ש"מלכם באופן ודוקא בע,

רמה"213בראשם" ביד יוצאים ישראל ש"בני באופן ודוקא גלי"214, "בריש אויבך 215, ש"כל לאחרי ,
.216יכרתו"

שוכני  ורננו ו"הקיצו לארצנו, קוממיות שיוליכנו - דידן ובעגלא טפחים, מעשרה למטה יומשך וכך
מצרים"217עפר" מארץ "הוצאתיך כאשר שהיה כפי ד"אנכי", ובאופן והשלימה, האמיתית בגאולה ,57,

דעכשיו. ממצרים בהיציאה גם יהיה וכך

(פע"ח )* אנפין" דאריך "דיקנא - ב) כ, יתרו ופרש"י מכילתא ג. טו, בשלח (מכילתא כזקן להם נגלה תורה במתן והרי

שערות. בחינת פ"א), שכ"ב
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ובכ"מ.207) ספ"ד. אגה"ת תניא ראה
ב).208) (צד, שם אגה"ת
מד.209) כו, בחוקותי
ויל"ש.210) תו"כ
ע'211) תש"ה .7 ע' ריש תרפ"ח .114 ע' תרפ"ז סה"ש ראה

(נעתק  נא ע' ח"ה מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק .386 ע' ה'שי"ת .42
חשון). כו יום" ב"היום

חיי 212) ס"פ ובחיי רמב"ן יו"ד. פ"ג, יג. פ"א, קה"ר ראה
ועוד. שרה.

יג.213) ב, מיכה
ח.214) יד, בשלח
עה"פ.215) ת"א
ח.216) ה, מיכה
יט.217) כו, ישעי'
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ולשמחה" לששון אלו ימים ש"יהפכו ,218ובאופן

פעמים  כמה הקביעות 219וכמדובר אז שהיתה והגאולה, השמחה בעל של והברית ההולדת שנת אודות
הברכה  היתה ואז נדחה, בתמוז עשר לגמרי,220דשבעה יבטל - ואידחי שהואיל ,

הימים  וגם לגמרי, יבטל השבת יום לפני עוד אלא הדיחוי, בענין צורך יהיה שלא יתברך ה' ויעזור
בגלוי. ושמחה ששון של באופן יהיו השבת שלפני

.ËÏ עד יום בכל שיערכו ההתוועדויות עבור זו מהתוועדות והמזונות היין את יקחו - לכך ובהתאם
שבת. במוצאי מלכה מלוה גם כולל בכלל, השבת ויום השבת, ליום

השמחה  בעל שמעיד כפי - שלבו יכונה, ישראל בשם אשר כל לבב משאלות ימלא יתברך וה'
ולמצוותיו  לתורתו להקדושֿברוךֿהוא הוא ער - לטובה,78והגאולה לבו משאלות למלא צורך רק ויש ,

והרחבה" הקדושה הפתוחה המלאה "מידו .221שיתמלאו

פרשתנו  סוף בזהר שכתוב מה וישיצי 222ויקויים בפועל) יבוא זה (ולאחרי דמשיחא רוחא יתער "כדין :
כתיב  כדין בנורא, יוקיד דשעיר ארעא ועל חייבא הה"ד 223לאדום חיל, עושה אדום 223וישראל והיה

עושה  ה' ש"ימין עלֿידיֿזה חיל", עושה וישראל דישראל, אויביו אויביו, שעיר ירשה והיה ירשה
ואמן"224חיל" אמן לעולם ה' "ברוך ומסיים: ,225.

יכריזו  כן, ולפני כנ"ל. והיין, המזונות את יקח המסדר" ש"ועד הורה שליט"א אדמו"ר קדושת [כבוד
העולם" עד וגו' עמך את "הושיעה - ישראל" את להושיע יחל "והוא אודות שאין 226שמדובר באופן ,

הפסק. לו

עמך". את "הושיעה הניגון וניגנו

ניקאווא"]. ניעטו "ניעטו לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק צוה כך ַָאחר
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תעניות 218) הל' רמב"ם יט. ח, זכרי' יב. לא, ירמי' ראה
בסופן.

ע'219) שם מנחם (תורת בסופה הנ"ל תמוז י"ב שיחת ראה
וש"נ. .(249

ס"ע 220) ה'ש"ת קיץ (סה"ש ס"ז ה'ש"ת תמוז י"ב שיחת
.(157

המזון.221) דברכת הג' ברכה נוסח

ב.222) ריב, ח"ג
יח.223) כד, (בלק) פרשתנו
טוֿז.224) קיח, תהלים
סי"ג 225) תשכ"ג תמוז י"ב שיחת גם וראה נג. פט, שם

.(131 ע' חל"ז מנחם (תורת
ט.226) כח, שם

d"kyz'd ,fenz a"i ,wla 't 'a mei zgiy

ולשמחה" לששון אלו ימים ש"יהפכו ,218ובאופן

פעמים  כמה הקביעות 219וכמדובר אז שהיתה והגאולה, השמחה בעל של והברית ההולדת שנת אודות
הברכה  היתה ואז נדחה, בתמוז עשר לגמרי,220דשבעה יבטל - ואידחי שהואיל ,

הימים  וגם לגמרי, יבטל השבת יום לפני עוד אלא הדיחוי, בענין צורך יהיה שלא יתברך ה' ויעזור
בגלוי. ושמחה ששון של באופן יהיו השבת שלפני

.ËÏ עד יום בכל שיערכו ההתוועדויות עבור זו מהתוועדות והמזונות היין את יקחו - לכך ובהתאם
שבת. במוצאי מלכה מלוה גם כולל בכלל, השבת ויום השבת, ליום

השמחה  בעל שמעיד כפי - שלבו יכונה, ישראל בשם אשר כל לבב משאלות ימלא יתברך וה'
ולמצוותיו  לתורתו להקדושֿברוךֿהוא הוא ער - לטובה,78והגאולה לבו משאלות למלא צורך רק ויש ,

והרחבה" הקדושה הפתוחה המלאה "מידו .221שיתמלאו

פרשתנו  סוף בזהר שכתוב מה וישיצי 222ויקויים בפועל) יבוא זה (ולאחרי דמשיחא רוחא יתער "כדין :
כתיב  כדין בנורא, יוקיד דשעיר ארעא ועל חייבא הה"ד 223לאדום חיל, עושה אדום 223וישראל והיה

עושה  ה' ש"ימין עלֿידיֿזה חיל", עושה וישראל דישראל, אויביו אויביו, שעיר ירשה והיה ירשה
ואמן"224חיל" אמן לעולם ה' "ברוך ומסיים: ,225.

יכריזו  כן, ולפני כנ"ל. והיין, המזונות את יקח המסדר" ש"ועד הורה שליט"א אדמו"ר קדושת [כבוד
העולם" עד וגו' עמך את "הושיעה - ישראל" את להושיע יחל "והוא אודות שאין 226שמדובר באופן ,

הפסק. לו

עמך". את "הושיעה הניגון וניגנו

ניקאווא"]. ניעטו "ניעטו לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק צוה כך ַָאחר
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תעניות 218) הל' רמב"ם יט. ח, זכרי' יב. לא, ירמי' ראה
בסופן.

ע'219) שם מנחם (תורת בסופה הנ"ל תמוז י"ב שיחת ראה
וש"נ. .(249

ס"ע 220) ה'ש"ת קיץ (סה"ש ס"ז ה'ש"ת תמוז י"ב שיחת
.(157

המזון.221) דברכת הג' ברכה נוסח

ב.222) ריב, ח"ג
יח.223) כד, (בלק) פרשתנו
טוֿז.224) קיח, תהלים
סי"ג 225) תשכ"ג תמוז י"ב שיחת גם וראה נג. פט, שם

.(131 ע' חל"ז מנחם (תורת
ט.226) כח, שם
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המשך ביאור למס' כתובות ליום שבת קודש עמ' א



מז

.c"qa.d"kyz'd ,(dgcp) fenz f"i ,wla t"y zgiy
מוגה  בלתי

"אמר,‡. לאמורי", ישראל עשה אשר כל את צפור בן בלק "וירא פרשתנו, ריש רש"י בפירוש הביאור
מואב" ויגר לפיכך עלֿאחתֿכמהֿוכמה, אנו בפניהם, עמדו לא עליהם בטוחים שהיינו מלכים שני אלו

. לכן) מקודם (עוד מואב "ויגר ענינים: ב' שהם לפרש יש רש"י פירוש שלולי ונוסף - הוא", רב כי .
גו' בלק "וירא רש"י: מחדש ולכן לאמורי"; ישראל עשה אשר את בלק "וירא מואב".jkitlלזה, ויגר

"וירא שכתוב "ויראwlaומה ולא "a`en ועוג לסיחון מס מעלין היו כנען מלכי שכל העובדה כי ,"
ורק העם, לכל מפורסם הי' שלא סודי ענין היתה גייסות, עליהם יעברו שלא במפלת wlaלשמרם ראה

עם  גם ישראל בני ילחמו שעתה סבור היה ולכן לבטוח, מי על לו אין ששוב העובדה את ועוג סיחון
להלחם  רצו לא ישראל שבני חשב עתה עד כי מואב, ארץ את ישראל בני סבבו שבתחילה אף מואב,
עליהם  בטוחים שהיינו מלכים ש"שני לאחרי עתה, מהֿשאיןֿכן ועוג, מסיחון שחששו בגלל מואב עם

מואב". ויגר "לפיכך לעמו, זאת שגילה וכיון עלֿאחתֿכמהֿוכמה". "אנו הרי בפניהם", עמדו לא

תעמוד  שמא עוג עם להלחם ירא היה כאשר שגם להבדיל, רבינו, למשה בלק בין חילוק רואים וכאן
כבוד  הנהגת היתה כזה ובאופן כלל. עליו ניכר היה ולא ישראל, לבני סיפר לא אברהם, של זכותו לו

מהוריי" אדמו"ר ב'לקוטי ֿקדושת ונדפס שליט"א, אדמו"ר כבודֿקדושת עלֿידי הוגה - המאסר  בעת צ
ואילך. 141 עמוד ח חלק שיחות'

***

גו'.·. קודש ידיכם שאו דיבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר

שליט"א:) אדמו"ר כבודֿקדושת אמר המאמר, (לאחרי

- הבדלה עד עלֿכלֿפנים שיסיימו או השבוע, דפרשת תורה' ה'לקוטי לימוד את שסיימו אלו כל
"לחיים" יחדיו .1יאמרו

ההולדת  בשנת שנאמר הפתגם יקויים - בתמוז עשר דשבעה התענית נדחה זו שנה שבקביעות וכיון
זו: כבשנה הקביעות היתה אז שגם תמוז), די"ב השמחה (בעל אדמו"ר מוריֿוחמי כבודֿקדושת של

באמת" נדחה שיהיה ,2"הלואי

למעליותא) (שלא ה"אף" מענין רושם שום ישאר שלא אלא בלבד, דחיה של באופן רק ויתהפך 3ולא ,
לטוב. לגמרי

***

והקיבה ‚. והלחיים "כמו ומפרש: קבתה", "אל התיבות את רש"י מעתיק הפרשה כיוון 4בסיום ,
כדאיתא  וכו', לו נעשו נסים והרבה הרגם. לחנם שלא כולם וראו שלה, ונקבות זמרי של זכרות בתוך

הנשרפין" הן (ב"אלו ).5התם"

להבין: וצריך

"אלא) מפרש הפשט) דרך על התורה ממפרשי הוא (שגם עזרא' שם",ה'אבן שהיתה "בקובה  קבתה ",
הקובה" "אל כמו הוא  קבתה " ש"אל  הכרחו היינו, ומהו האוהל", "אל רש"י מפרש זה שעל זה, שלפני

כו'"? בתוך כיוון והקיבה, והלחיים "כמו קבתה" "אל לפרש רש"י של
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וש"נ.1) .45 ע' חמ"ד מנחם תורת גם ראה
חמ"ד 2) מנחם תורת גם וראה .157 ס"ע ה'ש"ת קיץ סה"ש

וש"נ. .107 ע'
בחי'3) דקדושה, "אף" לבחי' מכללות בניגוד שלמעלה

כמשנת"ל כו', ע'ההשתלשלות חמ"ד מנחם (תורת פ"ד במאמר
.(113
ג.4) יח, שופטים פ'
ב.5) פב, סנהדרין

d"kyz'd ,fenz a"i ,wla 't 'a mei zgiy

ולשמחה" לששון אלו ימים ש"יהפכו ,218ובאופן

פעמים  כמה הקביעות 219וכמדובר אז שהיתה והגאולה, השמחה בעל של והברית ההולדת שנת אודות
הברכה  היתה ואז נדחה, בתמוז עשר לגמרי,220דשבעה יבטל - ואידחי שהואיל ,

הימים  וגם לגמרי, יבטל השבת יום לפני עוד אלא הדיחוי, בענין צורך יהיה שלא יתברך ה' ויעזור
בגלוי. ושמחה ששון של באופן יהיו השבת שלפני

.ËÏ עד יום בכל שיערכו ההתוועדויות עבור זו מהתוועדות והמזונות היין את יקחו - לכך ובהתאם
שבת. במוצאי מלכה מלוה גם כולל בכלל, השבת ויום השבת, ליום

השמחה  בעל שמעיד כפי - שלבו יכונה, ישראל בשם אשר כל לבב משאלות ימלא יתברך וה'
ולמצוותיו  לתורתו להקדושֿברוךֿהוא הוא ער - לטובה,78והגאולה לבו משאלות למלא צורך רק ויש ,

והרחבה" הקדושה הפתוחה המלאה "מידו .221שיתמלאו

פרשתנו  סוף בזהר שכתוב מה וישיצי 222ויקויים בפועל) יבוא זה (ולאחרי דמשיחא רוחא יתער "כדין :
כתיב  כדין בנורא, יוקיד דשעיר ארעא ועל חייבא הה"ד 223לאדום חיל, עושה אדום 223וישראל והיה

עושה  ה' ש"ימין עלֿידיֿזה חיל", עושה וישראל דישראל, אויביו אויביו, שעיר ירשה והיה ירשה
ואמן"224חיל" אמן לעולם ה' "ברוך ומסיים: ,225.

יכריזו  כן, ולפני כנ"ל. והיין, המזונות את יקח המסדר" ש"ועד הורה שליט"א אדמו"ר קדושת [כבוד
העולם" עד וגו' עמך את "הושיעה - ישראל" את להושיע יחל "והוא אודות שאין 226שמדובר באופן ,

הפסק. לו

עמך". את "הושיעה הניגון וניגנו

ניקאווא"]. ניעטו "ניעטו לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק צוה כך ַָאחר
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תעניות 218) הל' רמב"ם יט. ח, זכרי' יב. לא, ירמי' ראה
בסופן.

ע'219) שם מנחם (תורת בסופה הנ"ל תמוז י"ב שיחת ראה
וש"נ. .(249

ס"ע 220) ה'ש"ת קיץ (סה"ש ס"ז ה'ש"ת תמוז י"ב שיחת
.(157

המזון.221) דברכת הג' ברכה נוסח

ב.222) ריב, ח"ג
יח.223) כד, (בלק) פרשתנו
טוֿז.224) קיח, תהלים
סי"ג 225) תשכ"ג תמוז י"ב שיחת גם וראה נג. פט, שם

.(131 ע' חל"ז מנחם (תורת
ט.226) כח, שם



d"kyz'dמח ,(dgcp) fenz f"i ,wla t"y zgiy

מוכרח ב) מקרא של בפשוטו הרי - לו" נעשו נסים ש"הרבה הגמרא דברי את רש"י מביא מה לשם
כו'" בתוך  ש"כיוון הנס מהו רק אבל תנוחה), באותה נשאר לא להרגו, שרוצים האדם טבע , עלֿפי (כי

ש" לו"?daxdההכרח נעשו נסים

מפרשים  יכול 6יש פינחס היה איך הקושיא לתרץ כדי לו", נעשו נסים ש"הרבה להוסיף צריך שרש"י ,
נעשו  נסים  ש"הרבה רש"י מביא ולכן למתים? ליטמא לכהן ואסור כהן, היה פינחס הרי זמרי, את להרוג

חז"ל  במדרשי כמסופר נטמא, שלא הנס גם היה שביניהם .7לו",

כי: כן, לומר אפשר אי באמת אבל

יכול א) פינחס היה איך הקושיא את מתרצת אינה נטמא, ולא נס אירע דבר של שבסופו העובדה
הנס" על סומכין "אין שהרי שיטמא , לחשוש מבלי זמרי את .8להרוג 

מפרש ב) לזמרי".9רש"י שהרגו עד פינחס נתכהן ש"לא

גדול  חידוש שזהו (אף לדבר עבודה,10וההכרח עלֿידי כהונה שניתנה מקום בשום מצינו לא שהרי ,
ממה  (א) הכתובים: מפשטות משמע כך כי אחריהם), ולתולדותיהם ולבניו לאהרן שניתן ענין זהו אלא

גמור,9שנאמר  הכרח זה אין עדיין אבל גו'". קנא אשר תחת עולם כהונת ברית אחריו ולזרעו לו "והיתה
מקודם  גם לו היתה כשלעצמה כהונה אבל עולם", ל"כהונת בנוגע  הוא כאן שהחידוש לומר אפשר שהרי

גו'" החטאת את אכלתם לא "מדוע טען רבינו משה כאשר (ב) לאכלה 11לכן. לכם ש"היה באמרו ,
אוננים" שאתם דורות"12אףֿעלֿפי בקדשי להקל לך אין שעה, בקדשי שמעת "אם אהרן: לו השיב ,13.

נתכהן  לא שעדיין לומר, צריך כן ועל  אונן? שאינו פינחס , עלֿידי להאכל יכולה החטאת היתה ולכאורה,
פינחס.

ליתא, מעיקרא - שיטמא לחשוש מבלי זמרי את להרוג יכול פינחס היה איך הקושיא ועלֿפיֿזה,
פינחס. נתכהן לא שעדיין כיון

זה „. לפני רש"י שכתב במה הביאור בהקדים הלכה,14ויובן ונזכר מעשה "ראה פינחס", "וירא ,
בפשטות  זה על  ההכרח מהו דלכאורה, - בו" פוגעין קנאין ארמית הבועל ממך, מקובלני למשה לו אמר

הכתובים?

מובן: אינו דלכאורה - זמרי את להרוג לפינחס מותר היה מדוע לבאר רש"י שכוונת בזה, והביאור

שכתוב  מה על 15בשלמא מיתה חיוב שיש בגלל זה הרי - פעור" לבעל הנצמדים אנשיו איש "הרגו
עבודהֿזרה  גו'"16חטא המדינית את אחיו אל ויקרב בא ישראל מבני ש"איש מה אבל מצינו 17; היכן -

מיתה? חיוב זה על

. הלכה "נזכר שפינחס רש"י מפרש בו".ולכן פוגעין קנאין ארמית הבועל .

מוכרח  - בו" פוגעין קנאין ארמית ש"הבועל ההלכה מצד היתה זמרי שהריגת מפרש שרש"י וכיון
כי: כו'", בתוך כיוון והקיבה, והלחיים "כמו קבתה" "אל לפרש רש"י

"אחר  בא פינחס שכאשר נמצא, עזרא'), ה'אבן (כפירוש שם" שהיתה "בקובה קבתה", "אל נפרש אם
האשה היתה האוהל", "אל הקובה", אל ישראל dlyאיש daewa כזה באופן והרי ביחד. היו שלא והיינו, ,

ולא  מעשה, בשעת רק  היא בו" פוגעין קנאין ארמית ד"הבועל שההלכה כיון להורגם, לפינחס אסור היה
עליו") נהרג פינחס והרגו, זמרי פירש "אם (ואדרבה: להורגו אסור שאז שפירש, .18לאחר
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כאן.6) הזכרון וספר רא"ם שפ"ח, גם ראה
פרשתנו.7) סוף ותנחומא ספרי עה"פ. תיב"ע
ב.8) קיב, ע"ב. ריש קיא, זח"א ב. סד, פסחים ראה
ב.9) קא, זבחים וראה יג. כה, פינחס

וש"נ.10) .167 ס"ע חל"ג לקו"ש גם ראה
יז.11) יו"ד, שמיני
יח.12) שם, פרש"י

יט.13) שם, פרש"י
ז.14) כה, פרשתנו
ה.15) שם,
ובפרש"י.16) יט כב, משפטים
ו.17) שם, פרשתנו
א.18) שם, סנהדרין
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היו  כו'", בתוך ש"כיוון לנס שנוסף - התם" כדאיתא וכו', לו נעשו נסים "והרבה רש"י מוסיף ולכן
ו"הרבה" משנים, פחות לא היינו רבים" "לשון כלל בדרך (כי נסים שני עוד ולכלֿהפחות נסים, עוד

משלש  פחות לא פירש.19היינו ולא להורגו) ניתן אין ושוב האשה, (מן לפרוש לזמרי לו שהיה "אחד, :(
אסור  היה פורש, זמרי היה אילו כי וכו'", דיבר ולא לסייעו) שבטו לאנשי (לזעוק לדבר לו שהיה ואחד,

להורגו. לפינחס

מוכרח ‰. כו'", בתוך כיוון והקיבה, והלחיים "כמו הוא קבתה" ש"אל רש"י שפירוש להוסיף, ויש
שלאחר  כיון בו", פוגעין ד"קנאין להלכה מתאים אינו שם" שהיתה "בקובה שהפירוש בגלל רק (לא

עצמו: מהכתוב גם אלא) להורגו, אסור  שפירש

קבתה"? אל גו' "וידקור התורה מספרת מה לשם מובן: אינו לכאורה

וגו'" בשטים ישראל "וישב הסיפור כללות להריגת20בשלמא בשביל עד זה הרי פינחס, עלֿידי זמרי
פינחס זכה כיצד להודיע (א) טעמים: המדינים כמה את "צרור הציווי טעם את להודיע (ב) לכהונה,

פוגעין 21גו'" קנאין ארמית ש "הבועל מסיני' למשה ל'הלכה שבכתב בתורה המקור הוא זה סיפור (ג) ,
קבתה"?22בו" אל גו' ד"וידקור באופן זה שהיה לספר התורה צריכה מה  לשם אבל ;

קנאין  ארמית ד"הבועל הדין כלל נודע היה לא קבתה", אל גו' "וידקור הפסוק שלולי - בזה והביאור
אחר: מטעם היתה זמרי שהריגת לומר מקום שהיה כיון בו", פוגעין

ביתֿדין  כ"שרואים אלא מיתה, מחוייב היה לא עצמו שזמרי לפרש מקום שהיה הביאור, המשך
("ויחל  בדבר העם גו'"20שפרצו לזנות להם"23העם שיראה מה כפי הדבר ולחזק לגדור להן יש ורק 24) ,
. כו' בתוך "כיוון שלאכאשר כולם ראו .mpgl"לתורה סייג "לעשות שנתחייבו 24הרגם", מפני אלא ,

עמוד  ח חלק שיחות' ב'לקוטי ונדפס שליט"א, אדמו"ר כבודֿקדושת עלֿידי הוגה - דין עלֿפי מיתה
ואילך. 152

קנאין  ארמית ש"הבועל הדין את ללמדנו הוא קבתה" אל גו' "וידקור הכתוב של עיקרו שכל וכיון
נצטרך  ועלֿפיֿזה שם", שהיתה "בקובה [לא הוא קבתה" ד"אל שהפירוש לומר, צריך כן על בו", פוגעין
היפך  שזהו - שפירש לאחרי גם בו פוגעין שקנאין ללמדנו בא שהכתוב (א) האופנים: משני באחד לומר
הרי  כן, ואם מזה, ללמוד אפשר אי שאז - שעה הוראת היתה שפירש לאחרי זמרי שהריגת (ב) ההלכה,

כו'". בתוך כיוון והקיבה, והלחיים "כמו אלא] מיותר, זה

.Â גם כולל ישראל, בני שמכל היתכן - ישראל) בני כל על קטרוג (ויסור הקושיא תתורץ עלֿפיֿזה
לא  - אנשיו" איש "הרגו שנצטוו שבט ), כל של והדיינים קטנה, סנהדרין גדולה, (סנהדרין ישראל דייני

פינחס?! מלבד ה' קנאת שיקנא מי היה

לעיל: האמור עלֿפי ויובן

בודאי היו השם,, חילול של ענין אודות מדובר היה l`xyinאילו miax הריגת אבל ה'; קנאת מקנאים
ש"הבא  וכיון בו", פוגעין קנאין ארמית ד"הבועל ההלכה מצד אלא) השם, חילול מצד (לא היתה זמרי

לו" מורין אין בלבד,5לימלך לאחדים כיֿאם ישראל, בני לכל ידועה היתה ולא ברבים, משה לימדה לא ,
פינחס. מלבד בו"), "פוגעין הם (שרק "קנאים" היו שלא יתכן וביניהם,
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ובמפרשים.19) כה  טו, מצורע פרש"י ראה
א.20) שם, פרשתנו
יז.21) שם, פינחס
בדרך22) שזהו בשיחה סיפור והטעם נכלל - דין ולא ,

אדמו"ר כ"ק ע"י 150שהוגהה ע' ח"ח בלקו"ש ונדפסה שליט"א,
ואילך.

שהדין ללמדנו באה שהתורה לומר אין בו ולכן פוגעין דקנאין
כי, - שפירש קודם רק תדייק הוא  שהתורה לומר מקום אין

בפירוש  נאמר לא זו הלכה עיקר שכל בשעה בה דינים, בפרטי

בלבד. סיפור בדרך אלא דין, בתור
השם עלנוסף 23) משה חילול כלפי להתריס ההעזה שבעצם

"זו  ולומר - בנ"י" עדת כל "לעיני - ובפרהסיא בפומבי רבינו
. מותרת או ו אסורה שם, (פרשתנו לך" התירה מי יתרו בת .

ובפרש"י).
- בפרהסיא בנ"י, כל במעמד מיד, פינחס הרגו שלא ומה
התחכם  ולכן שמעון, משבט שנתיירא לפי שזהו בפשטות, י"ל

כו'. הקובה אל אחריו ונכנס
ה"ד.24) פכ"ד סנהדרין הל' רמב"ם
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בגמרא  המבואר עלֿפי ועוד: רש"י 25זאת בפירוש לומד 26(והובא היה משה המשנה, סדר "כיצד (
. פרקו משה לו שנה אהרן, נכנס הגבורה, .מפי פרקם משה להם שנה ואיתמר), (אלעזר בניו נכנסו ..

. פרקם משה להם שנה זקנים מעשה נכנסו שבעת לומר, יש - פרקם" משה להם שנה העם כל נכנסו .
ידעו  לא ישראל בני שכל ונמצא, בלבד, אהרן בני עם אלא זו הלכה ללמוד משה הספיק לא עדיין זמרי

אביו). מאלעזר (ששמע פינחס מלבד זו, הלכה עדיין

נוספת: שאלה תתורץ ועלֿפיֿזה

בנוגע רש"י dynlבשלמא מפרש -17. הלכה ממנו הראוי ש"נתעלמה את ויטול פינחס שיבוא כדי .
הלכה נתעלמה מדוע מובן: אינו עדיין אבל l`xyiלו"; ipa lkn אחר מישהו כהן להיות יזכה לא למה -

מאומה), אצלם יתווסף לא כהנים, היו שכבר שכיון (ומשה), ואיתמר אלעזר (מלבד ישראל מבני
זו?! הלכה שיזכור עלֿידיֿזה

זו. הלכה שידע ישראל מבני אחד אף היה לא ו)פינחס, אהרן (בני שמלבד - האמור עלֿפי ויובן

.Ê מובן אינו עדיין :27אך

דוקא? פינחס כיֿאם זמרי, את הרג  לא (ואיתמר) אלעזר למה - זו הלכה ידעו אהרן שבני כיון

להטמא  לו שאסור כיון זמרי, את להרוג יכול היה לא כהן, היה שאלעזר שכיון - בפשטות - לומר ויש
הרגצ'ובי  וכדברי רק 28למתים, ולכן, קנאי, בכהן שייך אינו בו" פוגעין קנאין ארמית ד"הבועל שהדין

זמרי. את להרוג יכול היה - עדיין נתכהן שלא - פינחס

.Á:עצמו רבינו למשה בנוגע להבין צריך ועדיין

הלכה, ונזכר מעשה "ראה שפינחס לאחרי הרי הלכה", ממנו "נתעלמה שבתחלה dynlאף el xn`
איהו  דאיגרתא "קריינא לפינחס לומר במקום כן, ואם בו". פוגעין קנאין ארמית הבועל ממך, מקובלני
בעצמו  משה יכול היה - לו") מורין "אין והרי  הוראה, בדוגמת לכאורה היא זו (שאמירה פרוונקא" ליהוי

"מצוה  ואדרבה, זמרי, את מבשלוחו"?!29להרוג יותר בו

כהן  היה רבינו שמשה הדעה לפי זמרי.30אך את להרוג יכול היה לא הוא שגם מובן, הרי ,

את  זכר שמשה יתכן הרי - הלכה" ממנו ש"נתעלמה לרש"י מנאֿליה מובן: אינו עלֿפיֿזה אבל
לומר  לא וגם כהן, להיותו בעצמו, להרגו לא מאומה, לעשות יכול היה לא ואףֿעלֿפיֿכן, ההלכה,

לו"?! מורין ש"אין כיון שיהרגוהו, לאחרים

שכתוב  ממה הוא לזה שההכרח - בזה ש"קנאין 17והביאור ההלכה את ידע משה אם בוכים": "והמה
כיון הרי - לו" מורין ו"אין בו" oicפוגעין itÎlry עלֿידי ולא בעצמו, (לא מאומה לעשות יכול אינו

ש"נתעלמה  לומר, צריך כן על בוכים", "והמה שנאמר וכיון לבכות. מה לו אין לעיל), כנזכר אחרים,
בבכיה". כולם "געו ולכן הלכה", ממנו

. הלכה ממנו ש"נתעלמה לומר צריך מדוע מובן: אינו עדיין qgpit.אך `eaiy ick אם גם הרי - כו'"
כהן? שהיה לפי זמרי, את להרוג יכול היה לא ההלכה, את זוכר היה

בזה  הביאור לומר :31ויש

בש"ס  דאמר' כה'מאן לפרש יש - כהן היה שמשה דאמר' כהן,32ל'מאן פינחס היה מקודם שגם
בזה 33פשטות וב  דגם פלוגתא מפשינן (ולא ארמית הבועל את הורג קנאי דכהן דסביראֿליה לומר צריך
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ב.25) נד, עירובין
לב.26) לד, תשא
(2713 ס"ע נ חוברת "רשימות" גם ראה - לקמן בהבא
ואילך.
שו"ת 28) ה"ד. פי"ב איסו"ב הל' הרמב"ם על צפע"נ ראה

סרל"ה. ח"א צפע"נ
א.29) מא, קידושין

יד 30) ד, שמות פרש"י וראה ואילך. ב קא, זבחים ראה
ועוד. כח. ח, צו הדעות). ב' (שהביא

שליט"א 31) אדמו"ר כ"ק ממענה - הסעיף סוף עד מכאן
) ).המו"ל בכתי"ק

שם.32) זבחים
הרגצ'ובי.33) דעת לתרץ משא"כ
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ולכן  זמרי, את להרוג יכול משה היה כן, ואם לזמרי), שהרגו עד פינחס נתכהן דלא דאמר' א'מאן פליג 
. הלכה ממנו "נתעלמה לומר כו'".צריך פינחס שיבוא כדי .

לא  שלכן הלכה", ממנו "נתעלמה לומר שצריך בפשטות מובן - כהן היה לא שמשה דאמר' ול'מאן
משה. הרגו

משה  לו אמר בו", פוגעין קנאין ארמית הבועל ממך מקובלני למשה לו "אמר שפינחס ולאחרי
שכח  לא שלכן האמיתי, קנאי (פינחס) שהוא ראיה מזה כי, - פרוונקא" ליהוי איהו דאיגרתא "קריינא
דהא  - בענוותנותו - משה פירש לעצמו, בנוגע מהֿשאיןֿכן 'עצמי'); ענין על לשכוח (דאיֿאפשר

קנאי. שאינו מפני אלא) כו', פינחס שיבוא כדי (לא הוא הלכה ממנו שנתעלמה

.Ë:הקנאות לענין בנוגע הוראה גם יש  לעיל מהאמור

ישראל  בני שאר שכל מזה - כו' מעלה בה ואין טוב דבר אינה שקנאות להוכיח שרוצים כאלו יש
בירושלמי  שכתוב ממה ראיה להביא ומוסיפים כו'. לקנא לנכון מצאו לא פינחס) לפינחס,34(מלבד בנוגע

לנדותו". ש"ביקשו

ההלכה  את עדיין ידעו לא ישראל בני כל שהרי כלל, ראיה מזה אין - לעיל האמור עלֿפי אבל
מישראל  רבים בודאי היו - השם חילול אודות מדובר היה ואילו  בו"; פוגעין קנאין ארמית ש"הבועל

ה'. קנאת מקנאים

(כדלקמן). היהדות נקודת התגלות עם שקשורה הקנאות, בענין גדולה מעלה יש  - ואדרבה

אליהו  זה (פינחס הנביא שאליהו שמצינו מה גם מילה 35וזהו ברית לכל בא קנאי, בן קנאי שהיה ,(36

דמיא" דמהילא כמאן ש"אשה (וכיון מישראל אחד כל והיינו,37של ישראל), לבנות גם שייך זה הרי ,
מישראל. ואחד אחד לכל הקנאות כח את שנותן

.È"קנאתי את "בקנאו שכתוב במה הביאור - השיחה ("בשביל 38המשך לאלקיו" קנא "אשר ,
.39אלקיו") כמותו העריות בכל שאין הפסד בו ש"יש ארמית" ד"בועל החומר מצד שזהו מן , (ש)הבן .

. בנו אינו ה'"הכותית אחרי מלהיות אותו מסיר עבור 40. ההולדה שבענין האיןֿסוף בכח שמשתמש ,
מעשה  בשעת רק זה הרי (ולכן מאלקות שפירש);41ההיפך קודם כי , בו", פוגעים "קנאין שדוקא הטעם

מצד היא רע מטוב לעשות העונש הבחירה נמסר ולכן מהתורה, שלמעלה יתברך, בעצמותו הנשמות שרש
להמשך  והשייכות לו"; מורין "אין תורה שעלֿפי בענין אפילו ה' קנאת על נפשם שמוסרים ל"קנאין"
שמורה  הגורל (עלֿפי הארץ חלוקת שוים), ישראל כל שלכן העצם, (מצד ישראל בני מנין בענין הסדרה

אתך" לזרים ואין לבדך לך ("יהיו עצרת בשמיני שסיומה הקרבנות ופרשת הנשמה) עצם הוגה 42על - (
ואילך. 153 עמוד ח חלק שיחות בלקוטי ונדפס שליט"א, אדמו"ר כבודֿקדושת עלֿידי
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ספ"ט.34) סנהדרין
סע"א.35) קצ, ח"ב זהר פמ"ז. פרדר"א יח. ו, וארא תיב"ע

קיד, ב"מ פרש"י פינחס. ר"פ יל"ש א. רטו, פינחס) (רע"מ ח"ג
א. יז, מלכיםֿא רלב"ג כהן). מר לאו (ד"ה ב

שם.36) זח"ב וראה ספכ"ט. פרדר"א
א.37) כז, ע"ז
יא.38) כה, פינחס
(ובפרש"י).39) יג שם,

ה"ז.40) פי"ב איסו"ב הל' רמב"ם
הא"ס,41) כח אודות שמדובר כיון קצת: אחר ובסגנון

האופנים: מב' בא' זה הרי - והגבלה ממדידה שלמעלה שזהו"ע
שתהי' שייך שלא וכיון נקודה. או גבול, בלי התפשטות
- נקודה של באופן נשאר זה הרי בלעו"ז, בל"ג התפשטות

דוקא. מעשה בשעת
וש"נ.42) פב. ע' תשרי סה"מ מנחם תורת וראה יז. ה, משלי
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הקודש  ללשון מתורגם
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פרשתנו  שבסוף לסיפור מבני 1בקשר איש "והנה
משה..." לעיני המדינית את אחיו אל ויקרב בא ישראל

חז"ל  ה"מדינית",2מספרים את הביא סלוא בן שזמרי ,
או  אסורה "זו וטען: רבינו משה לפני צור, בת כזבי
– לך? התירה מי יתרו בת אסורה, תאמר ואם מותרת,
"ראה  פינחס אשר עד הלכה", (ממשה) ממנו "נתעלמה

כותית  את הבועל הלכה... ונזכר פוגעין 3מעשה קנאין
בו".

רבינו? למשה מותרת יתרו" "בת היתה אכן מדוע
רש"י  מסביר כך נשא,4על תורה מתן קודם "משה :

מצוות, לכלל ונכנסו היו נח בני כולן תורה וכשניתנה
כיוון  צפורה, את נשא משה כלומר, עמהם...". והיא
ישראל, בני גם כולם, היו תורה, מתן לפני שאז,

התגיירה  תורה, במתן כך, ואחר נח, צפורה 5כבני גם
מותרת  אז גם היתה ולפיכך ישראל, עם כל עם

למשה.

אב  בית "נשיא היה הלוא זמרי להבין: וצריך
תאמר 6לשמעוני" "ואם טענתו איפוא היתה ומה ,

את  ידע לא כלום – לך" התירה מי יתרו בת אסורה,
תורה  מתן לפני נישואין שבין ביותר הפשוט ההבדל

תורה?! מתן שאחר נישואין לבין

(ולפחות  הסבר איזשהו יימצא אם גם שני: מצד
הזה  שההבדל לכך הדעת) על להעלותה שניתן כסברא
למשה, יתרו" "בת את להתיר כדי מספקת סיבה איננו
או  שמשה, בגמרא, מוצאים אין מדוע קשה: עדיין הרי

ענה אחר, efמישהו dprhl משה כלפי זמרי של
ש"הבועל 7ו רבינ  ההלכה את רק אמר (פינחס ?

בקשר זמרי)?dyrnlארמית..."

מפרשים  לפני 8יש בין הזה שההבדל שאומרים,
ממשה. ש"נתעלמה" ההלכה זוהי ולאחריו, תורה מתן

רש"י  (א) הלכה,9אך ממנו "ונתעלמה בפירוש: מציין
בסיני לו zizekשנאמר lread זו הלכה כלומר וכו'",

"נתעלמה  כותית) לבועל המגיע העונש (מהו בלבד
פשוט  שהבדל לומר הוא גדול דוחק (ב) וכן ממנו".

ממשה  נתעלם כיצד 10כלֿכך מובן: אינו לכך בנוסף .
לסמוך  היה יכול הוא האם כזאת? שאלה זמרי שאל
"יתעלם" ולאחריו תורה מתן לפני בין שההבדל כך על

רבינו? ממשה

.·
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להבין: צריך גם

הוא  איסור11הדין וזהו לכהן, אסורה onשגיורת
dxezd שהגמרא למרות מפסוק 12. זאת לומדת

ואסמכה 13ביחזקאל  יחזקאל ש"אתא רק זה הרי –
זהו 14אקראי" אך למקרא), והסמיך יחזקאל (=בא
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ו.1) כה,
כדֿכה.2) פ"כ, במדב"ר כֿכא. פרשתנו תנחומא א. פב, סנהדרין

עה"פ. ופרש"י תיב"ע
(3– ארמית הל' שם) (סנה' במשנה מדינית, ע"ד מדובר בפרשתנו

איס"ב  הל' רמב"ם וראה המלכות. מבקר ע"י שינויים כאן יש ואולי
כוכבים. עובד בת ארמית ב: פא, סנה' ובפרש"י גירסות. ב' רפי"ב

יתרו.4) בת ד"ה א פב, סנהדרין
אסרה  ולא הלכה ונתחדשה תורה "ניתנה שם: סנהדרין רמ"ה ביד
נאסרה  לא מ"ת קודם ועומד נשוי שהי' מי אבל ואילך מכאן אלא תורה

כו' תורה כשנתנה כז): יא, (בהעלותך בעה"ת ברבותינו אבל eyxtעליו".
בדבריו. שקו"ט שם סנהדרין ענגל) (להר"י הש"ס גליוני וראה כו'. כולם

הבאה. הערה וראה קע. אות כא ב, לשמות תו"ש
תורה 5) ד"ניתנה גיור בלי גם דמותרת דס"ל משמע שם רמ"ה ביד

ניתנה  לו "ויאמר פינחס: ר"פ ראובני ילקוט ג"כ: וראה הלכה". ונתחדשה
הלכה ונתחדשה "ולא cereתורה שם: סנהדרין יעב"ץ גיירתי". אני יאמר

" רש"י מלשון  גם  תורה". שנתנה אלא כלל גירות  zevnשייכא llkl eqpkp
הגירות  ענין שאי"ז קצת משמע רב" ערב של רבים וגרים עמהם והיא
לקושיא  מקום אין ועפ"ז .(20 הערה דלקמן צפע"נ (וראה רב כבערב

ב'. סעיף בפנים דלקמן

יבמות  (עיין שנתגיירו מפורש ישראל לבני בנוגע  שגם ע"ז נוסף אבל
מבני  (ולא יתרו" "בת שהיא מכיון הרי – רע"א) ט, כריתות ואילך. א מו,
תחלת  היתה ששם במצרים הייתה לא – ועיקר ועוד כו'), יצחק אברהם
בנוגע  ועד"ז גירות. אצלה צ"ל הי' בודאי שם) וכריתות (יבמות הגירות
משא"כ  אברהם, שנצטווה מצוה בתור אך הייתה שמילתם – לבני'
שם. וכריתות יבמות עיין – הגירות התחלת גם שהי' שי"ל במצרים
כו'. דנתגיירה פשיטא דהא צע"ג (דהרמ"ה) ודבריו שם: הש"ס ובגליוני

(ודלא 6) ו כה, עה "ת בפרש"י  (ועד"ז שם ובסנהדרין יד. כה, פינחס
שזהו  ב) שם, (סנה' מדרז"ל ולהעיר הוא. שבט נשיא בפנחס)): כבפרש"י

צורישדי. בן שלומיאל
שם.7) ראובני ילקוט גם ראה
א.8) שם, סנהדרין לע"י יעקב עיון ראה
הנ"ל.9) ויעב"ץ ראובני ילקוט וראה שם. רמ"ה יד שם. סנהדרין

במדב"ר 10) (תנחומא, לו הראוי את ויטול פינחס שיבוא כדי ואם
מספיקה. פוגעין דקנאין ההלכה העלמת – (2 שבהערה ופרש"י

גיורת,11) ע' תלמודית אנציקלופדי' ראה לקמן .p"yeבהבא
סע"א.12) עח, קידושין
כב.13) מד,
א.14) סא, יבמות אין תוד"ה
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"אשה  שנאמר ממה התורה, מן לא 15dpefאיסור ...
בזימה"16יקחו  השטופים העכו"ם מן שבאה "לפי –14.

בגמרא  דעה 17יש לפי רבינו: משה לגבי מחלוקת
גדול" כהן רבינו "משה פסקה 18אחת ש"לא (כיוון

אלא משה"erxfnכהונה סוברת 17של אחרת ודעה ,(
בלבד" המלואים ימי שבעת אלא משה נתכהן .19ש"לא

יתרו" "בת היתה כיצד והרי 20וקשה: – לו מותרת
גיורת? 21היתה

ימי  שבעת אלא משה נתכהן ש"לא הדעה לפי
לענות  היה ניתן בלבד", בדוחק)22המלואים כי (אם

לו  מותר והיה גמור, כהן משה היה לא אז שגם
המלואים  ימי שבשבעת מפני הקרבנות, את אז להקריב

ה"תוספות" כהסבר במה 23– של דין המשכן על חל –
בחלוק  המלואים ימי שבעת משה "שימש (ולכן

כהונה 24לבן" בגדי "אין כי כהונה, בבגדי ולא ,
היתה  לא (גיורת) יתרו" "בת גם ולפיכך – בבמה")

עליו. אסורה

"לא הגמרא מלשון שהרי קשה, עדיין odkzpאך
היה  הוא המלואים ימי שבשבעת משתמע, משה..."

גמור  שמשה 25כהן הדעה לפי הקושי נשאר עדיין וכן ?
היה"26"כל  כהן .27ימיו

.‚
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לעיל  שהובאו שהשאלות לומר, היה ניתן לכאורה
זו: את זו מתרצות

התירה מי יתרו "בת התכוון jlבטענה לא אכן "

לאיסור  אלא לאשה, "ארמית" לקיחת לאיסור זמרי
לכהן  איסור28גיורת בין והקשר ,df של האיסור לבין

) תאמר ("אם אסורה,ef"מדינית" (exzi za,הוא ("...
לעיל, שצויין כפי היא, לכהן גיורת לאיסור שהטעם

בזימה". השטופים (ארמית) העכו"ם מן שבאה "לפי

" שהיא מפני אסורה ה"מדינית" אם –`zinxכלומר, "
העכו"ם  מן "באה היא שאף יתרו", "בת מותרת מדוע

)zinx`?(כהן) למשה "...(

בסעיף  (כדלעיל שני מצד קשה נשאר זה לפי אך

לא  מדוע (ב) זו? לטענה התשובה אמנם מהי (א) ב'):

לזמרי? זאת תשובה 29ענו

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

ז.15) כא, אמור
תוספות 16) שם). מ"מ (ראה ה"ג פי"ח ביאה איסורי הל' רמב"ם

שם). באנציקלופדי' (נסמנו ועוד שם.
משום  אלא זונה משום ד"אינה שם) איסו"ב (הל' להראב"ד וגם

איסור הוא דיחזקאל), (הקרא כו'" dxezdדכתיב on שם) להדיא כמ"ש –
ב. ט, יבמות הרשב"א חידושי וראה ה"ב). פט"ז

במדרז"ל.17) בכ"מ והובאו א. קב, זבחים
ב.18) קא, שם – רב
וא 19) כו' עכשיו כו' כהן אתה אמרתי "אני למ"ד –ielתהוגם "

לי' כהונה odkc"פסיקא לו ונפסקה ימה"מ.. בשבעת עבודה מדעבד הי'
שם). (חדא"ג אף" בחרון ממנו שניטלה אלא

אם20) ישראל l`אבל כל נתגיירו שבמ"ת אף – יתרו" "בת היתה
אסורה  אינה זו שגירות עכצ"ל – (5 והערה השיחה בתחילת (כדלעיל
אברהם  בבני כי מובן והטעם יוכיחו. בניו ואיתמר ואלעזר ואהרן לכהן,

בזימה". השטופים העכו"ם מן "שבאה הטעם שייך לא כו'
יהודים  נעשו מ"ת ד"לאחר שם לסנהדרין בצפע"נ עפמ"ש י"ל גם

rxtnl מזרע ג"כ דהם כיון "דמדין שם בצפע"נ המבואר וע"פ עיי"ש. ,"
למפרע, ישראל הוה יתגיירו אם אז נתגיירה ואמם המילה, לאחר אברהם

.29 הערה לקמן וראה שבפנים. הקושיא מתורצת – כו'" צפורה וזה
שלשיטת  (29 הערה 165 (ע' ח"ח בלקו"ש עפמשנ"ת ולהוסיף:
דגם  היינו – דפינחס (ממש) אמו" "אבי יתרו הי' עה"ת בפירושו רש"י
גם  היא השיחה שבפנים השקו"ט – יתרו" "בת היתה הכהן אלעזר אשת

הכהן. לאלעזר בנוגע
(21" כי פסולה דגיורת סע"א) (סא, יבמות כו'z`iaבפרש"י עכו"ם

בנכריותה  ("דנבעלה גיורת אלא ד"ה (ע"ב) שם מפרש ועד"ז פסלה",
סק"כ. ס"ו אה"ע לשו"ע בב"ש והובא כו'").

שם. ב"ש (ראה נבעלה כשלא גם דאסורה הפוסקים דעת אבל –
רש"י, דעת על שתמה רסו) (מצוה מנ"ח וראה וש"נ). שם, אנציקלופדי'
גם  אסורה לרש"י דגם מאריך שם) אה"ע (לשו"ע שלמה ובחכמת עיי"ש.

עיי"ש. נבעלה, לא אם
זונה 22) ("אשה אמור דפ' הציווי(ים) כי – זה) (למ"ד לתרץ יש גם

נאמר(ו) יקחו") לא "ח'ixg`lגו' סע"א): (ס, ובגיטין המילואים. ימי ז'
אל  ("אמור כהנים פרשת כו' המשכן בו שהוקם ביום נאמרו פרשיות

לש  מתו"כ ולהעיר כו'". שם) פרש"י – כו'" "מיכן הכהנים ד) (י, מיני
כו'". למתים מטמאין אין אמרו

במה.23) ד"ה א לד, ע"ז
וש"נ.24) שם. ע"ז
הב'25) שוה"ג 184 ע' ח"ו [המתורגם] (לקו"ש ממשנ"ת להעיר

רק היתה משה שכהונת שי"ל ,(28 הענין x`ezdלהערה ולא דכהונה,
– לי" לכהנו לבן),zexiyד"לקדשו בחלוק ששימש (מכיון דכהונה

שהרי  גו'", זונה "אשה משום גיורת עליו לאסור די ג"ז אבל – עיי"ש.
בו שאין בע"מ לכהן גם אסורה כו' דכהונה.zexiyגרושה

אומרים.26) ויש ד"ה א קב, זבחים רש"י לשון
הוא 27) זר דמשה שם) (זבחים הש"ס תי' ע"ד לתרץ אפשר לכאורה

והרי  בפרשה", כתובין ובניו דאהרן נגעים מראות "שאני כי נגעים לענין
הכהנים  אל "אמור נאמר גו'") זונה "אשה הציווי (אצל אמור בר"פ גם

oxd` ipa."
הוא  בפרשה" כתובין ובניו "אהרן הש"ס דיוק כי לחלק. יש – אבל

ב) יג, (תזריע שהכתוב ורקmicwnמשום הכהן" "או `k"g"אהרן כתיב
) "הכהנים שנאמר בנדו"ד משא"כ הכהנים". מבניו אחד בני k"g`eאל (

דוקא. אהרן" "בני שצ"ל ולא הכהונה לענין שהכוונה י"ל אהרן",
פינחס.28) פ' (להחיד"א) דוד ראש גם ראה
מדין 29) שגם בצפע"נ המבואר ע"פ שי"ל מה 20 הערה לעיל ראה

(לענין  כן ס"ל לא שזמרי י"ל ועפ"ז למפרע". ישראל הוה נתגיירו "אם
לכהן. גיורת איסור מצד לך" התירה מי יתרו "בת טען ולכן מדינית)
מעשה, בשעת נאמן דלא ו') (סעיף בפנים לקמן כמבואר השיב, לא ומשה

עיי"ש.
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לתרץ  היה ניתן בעזרת 30לכאורה הקושיות את

חז"ל  מדעתו 31דברי משה עשה דברים ש"ג' האומרים

"פירש  שמשה הוא מהם ואחד עמו", הקב"ה והסכים
התירה  מי יתרו "בת הטענה קיימת אין כך האשה", מן

משה שהרי לכהן), גיורת איסור (מצד yxtלך"
מאשתו.

את  להסיר כדי בלבד בפרישה די אין אמנם ואם

על  בפירושו אומר רש"י הרי לכהן, גיורת איסור
בהעלותך  פרשת (בסוף הפסוק על "ותדבר 32התורה, (

– לקח" כושית אשה כי האשה... אודות על מרים...

אודות על האשה, אודות כושית diyexib"על אשה כי ,
ועתה רק dyxibלקח, שלא סובר רש"י כלומר, ."

שם yxitש" מצטט שהוא (כפי האשה" פרישה 33מן ,(
אלה34בלבד  שהיו אלא ,oiyexib35.

מי  יתרו "בת שאל כאשר לזמרי ענו לא זאת, עם
כמוסבר  כך, על ידע לא אחד שאף מפני לך", התירה

חז"ל  כאשר 36בדברי רק כך על נודע לא למרים וגם ,

במחנה" מתנבאים ומידד "אוי 37"אלדד אמרה וצפורה
אלו..." של .38לנשותיהן

ובהיותו  "מדעתו", זאת עשה שמשה מפני וזאת
מאד" הוא 39"עניו זו ומסיבה כך, על שידעו רצה 40לא

האשה". מן ש"פירש לזמרי לענות רצה לא

מתקבל  איננו זה הסבר כי 29אך ,

שרש"י  לכך ספרי 41[בנוסף (לפי שמשה 40אומר (
ש" מפני אלא) "מדעתו", (לא האשה מן `izxnפירש
עמדי" עמוד פה ואתה האשה... מן לפרוש ואין 42לו ,

את שקיים לספר הענווה היפך d'זה ly eieeiv43[הרי –

נביא, היותו היא האשה מן משה לפרישת הסיבה
רש"י  שמביא "אוי 31(מספרי 31כפי אמרה שצפורה (

odizeyplנזקקים הם אם אלו פורשין d`eaplשל שיהיו
לעיל,44מנשותיהן" שהובא ההסבר לפי אשר בעוד –

גיו  איסור מצד לגרשה היה מוכרח משה רת הרי
.45לכהן 
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הוא: לכך ההסבר

במשנה  האלמנה 46נאמר את הדיוט) (כהן "אירס
זאת  לומדת והגמרא יכנוס". גדול כהן להיות ונתמנה

הפסוק  "יקח 47מן של הפעולה שאם אשה", "יקח
מלכתחילה  מותר בהיתר, נעשתה האירוסין, אשה",

האלמנה. את ולשאת הלקיחה את להמשיך

אלא  האירוסין, רק לא כאשר בעניננו, קלֿוחומר
בהיתר  היו הנישואין לאחר 48גם שגם הוא ודאי ,

למרות  לו, מותרת יתרו" "בת היתה כהן, משה שנעשה
גיורת. היותה

משה  נישואי כך: על לשאול אפשר לכאורה
היו בהיתר על iptlלצפורה אז שחל וכיוון תורה, מתן
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שם.ראה 30) סנהדרין לנר ערוך גם
רע"א.31) סב, יבמות א. פז, שבת
א.32) יב,
ואהרן.33) מרים ותדבר ד"ה
שפירש 34) "הפרשתה היינו ד"גרושי'" שם. הרא"ם כמ"ש דלא

ממנה". בעלה
ובמכילתא 35) גט". לה נתן "או שם: יבמות דכתיב תוד"ה גם ראה

ריב"א  וראה בגט". ממנו "שנפטרה – שלוחי'" "אחר ב) יח, (יתרו עה"פ
טו. יט, יתרו עה"ת

ד"ה 36) שם שבת שם. יבמות בתוס' (הובא שם* בהעלותך ספרי
יג. צו תנחומא שם. פרש"י "מדרש")). (בשם ואתה

"אותה (2 (שבהערה התנחומא אז jizgzyומלשון שעד מוכח "
" רק שגירשה ישראל כל ידעו לא הארבעים) ממנה.yxit(שנת "

כז.37) יא, בהעלותך
הדיבור 38) ע"פ שפירש סבורין היו אבל ידעו "דודאי כ' שבת בתוס'

כתבו  שם ביבמות אבל כו'". פירש שמדעתו צפורה להם שאמרה עד
כו'". בסיפרי כדתניא שעה באותה אלא להם נתגלה "שלא

ג.39) יב, בהעלותך

על 40) נענשו  שהרי שגירשה, סיפרו לא ואהרן שמרים ומכ"ש
עליו. שדיברו

משה 41) עשה שיפה ד: שם, רש"י מלשון ולהעיר ח. שם, בהעלותך
כו'.

ג"כ 42) הובאו – הציווי ע"פ או מדעתו פירש אם – הדיעות ב'
ג. פ"ב, באדר"נ

שפירש43) סבורין "היו ומרים שאהרן שם, שבת לתוס' t"rועד"ז
xeaicd?הדיבור ע"פ צפורה את משה שגירש יעלימו דלמה – "

שפירש  לזמרי השיב לא למה קשה: מדעתו משה פירש אם גם אבל
העניוות)? היפך (שאי"ז לכהן גיורת איסור על שעבר יאמרו שלא האשה מן

שכינה 44) ושעה שעה שכל אני שם: יבמות) (ועד"ז שבת וראה
כו'. עמי מדברת

היינו,45) – עמדי" עמוד פה "ואתה הציווי מצד רק פירש אם ובפרט
זה ציווי האשה.l`שלולי מן פורש הי'

א.46) סא, יבמות
יד.47) כא, אמור
ב:48) כ, יבמות אטו תוד"ה משמעd`ypראה שנתמנה lc`קודם

`xw jixv.בהיתר דנשאה משום לקיימה שיכול

.'ek yxity rceezp f` wx df mrhl mb la` ."'ek zhywzn dpi`y dxetv z` dz`xy" mrhd wx `aed ixtq iqetc dnka (*
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זה ולפי נח, בני של דין ישראל אז l`בני היתה
תורה  מתן לאחר להיות צריכה שהיא כפי ,49ה"לקיחה"

היו  צריכים תורה מתן שלאחר לומר, הוא הכרח הרי
בהתאם  נשותיהם קידושי את לחדש ישראל בני

מותר 50לתורה  כיצד למקומה: הקושיה אפוא שבה ,
תורה  מתן לאחר צפורה את לקדש למשה ?51היה

לכך  [נוסף כי קושי, שום כאן אין דבר, של לאמתו
מיד  בודאי היתה היא הרי חדשה, לקיחה היתה לו שגם

זה והיה תורה, מתן לכהן iptlלאחר משה שנעשה
לפי  גם הרי המשכן), הקמת לאחר או המלואים (בימי
מיד  כהונתו התחילה היה" כהן ימיו "כל שמשה הדעה

תורה  מתן כי]:52לאחר קושי, שום אין אז גם ,

הפסוק  בת 53על את ויקח לוי מבית איש "וילך
הגמרא  דורשת ליקוחין".:54לוי" מעשה לה "שעשה

של  בליקוחין קידשה שעמרם הוא, דבר של שפירושו
xg`l.תורה מתן

המפרשים  מסבירים הרמב"ם 55[בכך דברי 56את

יתירות", במצוות עמרם נצטוה "ובמצרים האומר:
מובנים  אינם ש"נצטוה 57שלכאורה אנו מוצאין היכן :

של  המצווה שזוהי אלא – יתירות"? במצוות עמרם
במצרים  כבר שקויימה ].58קידושין,

אצל  אשה קידושי היו תורה מתן לפני שגם וכיוון
לא  תורה, מתן שלאחר לקיחה של בדרך ישראל בני
– תורה מתן לאחר חדשים קידושין לערוך צריכים היו

מתן  לאחר גם בתקפם נותרו הקודמים הקידושין
.59תורה 

היתה  משה של אשה" "יקח שפעולת מובן זה לפי
מתן  ולאחר תורה, מתן לפני שהיתה מפני בהיתר,

בשנית.l`תורה צפורה את לקדש משה צריך היה

.Â
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טענת  של משמעותה את (א) להסביר: ניתן בכך
לכך  הסיבה את (ב) לך", התירה מי יתרו "בת זמרי

כדלהלן: לטענתו. דבר ענה לא שמשה

תורה  של והמסקנה, הלימוד עם הסכים לא זמרי
dtÎlray ולשיטתו לעיל, שהובאו אשה", "יקח על ,

יתרו". "בת את לגרש צריך משה היה

"יקח  של בלימוד לו להשיב היה יכול לא משה
מפני 60אשה" היא 61, חכם 62שההלכה שתלמיד ,

לומר  מוסמך אינו בדבר" "נוגע והוא הלכה" ש"מורה
בדבר  נוגע היה הלא ומשה קבלתי", "כך מעשה בשעת

התירה מי יתרו "בת –jl"63.

עם  שיחד קורח, במחלוקת רואים לכך [בדומה
בא  הוא אהרן כהונת על הבל,64טענותיו בטענות גם

מהו  ספרים מלא שהוא "בית – מזוזה על ובשאלות
שכולה  "טלית – תכלת ועל – במזוזה" חייב  שיהא
מוצאים  ואין – בציצית" חייבת שתהא מהו תכלת
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אשה 49) פוגע אדם הי' מ"ת קודם אישות: הל' ריש רמב"ם ראה
יקנה  כו' ישראל נצטוו תורה שנתנה כיון כו' ביתו לתוך מכניסה כו' בשוק

כו'. תחלה אותה
(וראה  נשיהם וקידשו ניתנה שלא עד כה"ת שקיימו מבנ"י אלה וגם

שלא מכיון מ"מ, – ועוד) ט. מח, ויחי תוקף eehvpפרש"י להם אין ע"ז,
ואילך. 238 ע' ח"ל לקו"ש וראה מ"ת. לאחר כמו

דגול 50) – וקידושין חופה שצריכים עמו ואשתו שנתגייר גר כדין
הערה  (דלעיל הש"ס גליוני וראה בסופן. גרים הל' יו"ד לשו"ע מרבבה

מחדש. קידושין והוצרכה במ"ת דנתגיירה פשיטא :(4
להדיעות51) אח"כ ly`כי שגם משמע ממנה, "פירש" רק גירשה

משה`ezyהיתה שפירש שם: בהעלותך הספרי מלשון ixtn'[ולהעיר
'iaxe שנאמר אף – מ"ת לאחר קידשה וא"כ כו'] מתקשטת שאינה כו'

מתורץ  בפנים לקמן המבואר וע"פ ודוחק. עמדי". עמוד פה "ואתה לו
בפשטות.

בפנים), (כנ"ל מזה ידע לא זמרי הרי – ש"גירשה" רש"י לדעת וגם
ו'. סעיף בפנים כדלקמן לך", התירה מי יתרו "בת טען ולכן

שם.52) 28 והערה 184 ע' ח"ו [המתורגם] לקו"ש ראה
א.53) ב. שמות
א.54) קכ, ב"ב א. יב, סוטה
שם.55) סוטה חיות מהר"ץ שם. שמות עה"ת צפע"נ
סה"א.56) פ"ט מלכים הל'
שם.57) ורדב"ז הכס"מ כקושיית

"כיון58) (49 הערה לעיל (נעתק הרמב"ם לשון dxezועפ"ז dpzpy
דוקא. לאו – כו'" ישראל נצטוו

כז)59) ה , (ואתחנן מש"נ מתורץ xg`lובזה skiz לכם "שובו מ"ת
mkild`l אהלי" שנק' דמזה ,"mk היו שלא מוכח, גו'", "שובו קודם גם "

.4 הערה דלעיל תו"ש וראה מ"ת. לאחרי מחדש קידושין צריכים
כן,60) לו השיב לא למה – ש"גירשה" רש"י לדעת שצע"ק אלא

מכיון  מ"מ, – זה מטעם לגרשה הוצרך שלא אף [כי 43 והערה ס"ד כנ"ל
כו'"]? יתרו "בת להטענה מעיקרא מקום אין שגירשה

שם.61) ובהערות 97 ע' חי"ג לקו"ש גם ראה
שם.62) אם תוד"ה (וש"נ). א עז, יבמות רמב. סו"ס יו"ד רמ"א

שם. נמוק"י
אשה",63) ד"יקח הלימוד לזמרי מבנ"י א' אף השיב שלא ומה

– שם) (רמ"א לו שומעין מעשה קודם ממנו שמעו דאם הלכה וכפסק
שעדיין י"ל (דתושבע"פ)l`אולי הלימוד ישראל* לכל משה אמר 

ה"ה – ובניו ואהרן להם), נוגע הי' שלא (מכיון אשה" miaexwמ"יקח
(משא"כ  זו הלכה גם מהם שנתעלמה י"ל או נאמנים. ואין משה של

ממנו שנתעלמה בפנים wxמשה, כנ"ל כו', ארמית דהבועל ההלכה
לו לכבוד יהי' שלא יח): (א, דברים מרמב"ן ולהעיר ס"א). xikfiyהשיחה

dfd xecl.לקח כושית אשה כי
ג.64) פי"ח, במדב"ר ב. קרח תנחומא ה"א. פ"י סנהדרין ירושלמי

כו'"). "טלית (רק קרח ר"פ פרש"י

."'ek ipzcnl jk `l" ("'ek zinx` lread" dkldd oiprl) qgpit oeyln xirdl (*
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של הלימוד בדרך השאלות על ענה dxezשמשה
dtÎlray65"...'ה יברא בריאה "ואם רק אמר הוא –66.

בדבר  נוגע היה משה כדלעיל: הוא לכך ,67וההסבר
לכך]. מוסמך היה לא בלאוֿהכי ולפיכך

.Ê

Û˜Â˙· ÏÂÚÙÏ ‡Ï‡ ,ÁÎÂÂ˙‰Ï ÔÈ‡ ÌÈÓÚÙÏ

היא: הנ"ל הענין מן ללמוד שיש ההוראה

לפעמים  שאלותיו: על לזולת לענות יש תמיד לא
כוונת  כאשר מדיינית! להתיר בשאלתו הוא מתכוון
(אפילו) "ענה לקיים צריך שמיים, לשם היא השואל

כאיולתו" תורה 68כסיל דברי על שואל כאשר אך .
צריך  אז – התורה שאסרה מה את להתיר בכוונה

" של בדרך כאולתו"`lלנקוט כסיל הדרך 69תען :
באמצעות  איננה הזה הסוג מן לתורה מתנגד לנצח

ודעת. מטעם שלמעלה בתוקף אלא שקלאֿוטריא,

וכסיל" זקן ה"מלך כאשר עצמו: לגבי גם –70וכך
בדיןֿ עמו להכנס אין לבלבל, כדי בא – הרע היצר

מיד חייבים אלא "משכהו lertlודברים, – בתוקף
המדרש..." .71לבית

" – פינחס של התנהגותו גם היתה את e`pwaוכזאת
לשקלא72ֿקנאתי" להימשך לעצמו אפשר לא הוא :

הלכה  אדרבה: שהרי לימלך73וטריא, ש"הבא `oiהיא
("קנא  ה' קנאת את קנא הוא אלא – לו" ")izמורין

זמרי  את להרוג כדי נפשו את .74ומסר

.Á

‚"ÈŒ·"È ‰ÏÂ‡‚‰ ‚Á ÔÈ·Ï ‰Ê ÔÈÚ ÔÈ· ¯˘˜‰
ÊÂÓ˙

בשבוע  השנים ברוב חל תמוז י"בֿי"ג הגאולה חג
הגאולה. לחג קשר יש הנ"ל ולענין בלק. פרשת של

היתה  והשמחה, הגאולה בעל הרבי, של הנהגתו
התחשבות  ללא קנאתי": את "בקנאו של באופן

את  למסור חובה שאין מסויימים, אנשים של בטענות

הדרך  אצלו היתה וכדומה, ושעל צעד כל על הנפש
קנא  את "בקנאו הקדושizֿשל של ענינו שזהו כיוון :"

("קנא  בפועל,izברוךֿהוא נפשו את מסר הוא, הרי ,("

והיהדות. התורה הרבצת על בתמידיות,

ומהם: דרכים, במספר להתקיים יכולה נפש מסירת

הדור  נשיא – הדור נשיא עלֿידי לא – בפרשתנו א.

משה  גבורה 75היה של באופן שפינחס 76. רואים (ולכן .

אליהו  הוא אלקי 77– לה' קנאתי "קנא אמר –
ישראל 78צבאות..." על זכות מצא ולא ,79.(

והשמחה: הגאולה בעל אצל שהיה באופן ב.
בעצמו, הדור נשיא עלֿידי – קנאתי" את "בקנאו

באה פינחס אצל שגם לומר, אפשר gkd[אכן zpizp
ממשה  קנאתי" את שעלֿידי 80ל"קנאו הדור, נשיא ,

פרוונקא" ליהוי איהו דאיגרתא "קריינא 81אמירתו

לקנא  כח לפינחס נתן יפתרנה) הוא האיגרת (=קורא
ה']: קנאת את

של פעמים micqgובאופן סופר שכבר כפי –

הרבי 82רבות  מאביו, ביקש והשמחה הגאולה שבעל ,
של  ענין שגם וברחמים, בחסד תהיה שנשיאותו נ"ע,

הוא  עין "טוב של באופן ייעשה קנאתי" את "קנאו
וברחמים 83יבורך" בחסד –84.

(h"kyz ,n"ehn t"ye ,fenz b"i zegiyn)
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(65" אמר aizkcורק zaiig על וכתבתם וגו'.. לך תעשה גדילים
שם). (ירוש' גו'" ביתך מזוזות

ל.66) טז, קרח
משה 67) על גם היתה קרח שמחלוקת ובפרט אהרן. אחי הי' שהרי

וש"נ. שם, ובהערות 107 ע' ח"ח [המתורגם] לקו"ש בארוכה ראה –
על הי' קרח מחלוקת ופנימיות שהעיקר (110 (ע' .dynועיי"ש

ב.68) ל, שבת וראה ה. כו, משלי
ד.69) שם, משלי
וישב.70) ר"פ זהר שם. קה"ר יג. ד, קהלת
ב.71) ל, קידושין ע"ב. ריש נב, סוכה
יא.72) כה, פינחס
סט"ז.73) אה"ע טור ה"ה. פי"ב איסו"ב הל' רמב"ם א. פב, סנהדרין

ס"ד. סתכ"ה חו"מ רמ"א
דפינחס 74) דמסנ"פ ,(53 (ע' ח"ד [המתורגם] לקו"ש בארוכה ראה

יחידה. מבחי' והגבלה, מדידה מכל שלמעלה המסנ"פ, ענין אמיתית היא
ואילך. 346 ע' לקמן וראה

כו'.75) הדור שנשיא כא: כא, חוקת פרש"י ראה

גבורות.76) ליצחק, דפינחס שייכות – ואילך ב רלו, זח"ג ראה
[המתורגם]77) ח"ח .8 הערה 52 ע' ח"ד [המתורגם] בלקו"ש נסמן

.59 הערה 174 ע'
יד.78) שם, י. יט, מ"א
שם.79) זהר בנצוצי הנסמן וראה א. צג, זח"א
למדתני 80) כך "לא משה אצל קודם ששאל הענין, פשטות על נוסף

כו'".
שם.81) סנהדרין
ע'82) תש"ג השיחות ספר וראה .200 ע' ח"ב [המתורגם] לקו"ש

ועוד. .12
א)83) (לח, ובנדרים ט. כב, ובזח"ג cereמשלי משה. על דקאי –

על דורשו א) והשמחה sqei(קל, הגאולה בעל של (הראשון) שמו –
ועוד). .61 ע' תש"ה סה"ש (וראה

(84(169 ע' ח"ח [המתורגם] (לקו"ש בארוכה ממשנ"ת להעיר
אחר  ויחסו הכתוב "בא (שלכן והאהבה החסד מצד היתה דפינחס דקנאות

oxd` שזה וי"ל ואילך. סע"ב רלז, זח"ג גם וראה פינחס). ר"פ פרש"י – "
בפנים. כנ"ל הדור, נשיא ממשה, כח הנתינת ע"י הי'
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡
‰˙¯ËÙ‰ ˙È˘‡¯ ÔÈ·Ï ˜Ï· ˙˘¯Ù ÔÈ· ¯˘˜ ˘È

להיות 1ההלכה  צריכה פרשה של שהפטרה היא
"מעין" מכך: יותר ואף הפרשה", meiq"מענין

.2הפרשה 

בלק  פרשה שבין הקשר לכאורה, ברור, גם וכך
בהפטרה  הפטרתה: הקדוש3ֿלבין דברי על מסופר

מלך  בלק יעץ מה נא זכר "עמי, לישראל: ברוךֿהוא
השטים...", מן בעור בן בלעם אותו ענה ומה מואב,

בלק. פרשת תוכן שזהו

הידוע  לפי במיוחד – מובן שמלכתחילה 4אבל ,
ויום  בשבת בתורה הקריאה כל במקום ההפטרה באה
אחד  בפסוק איננו לפרשה ההפטרה בין שהקשר – טוב

הידוע  ולפי הכללי. בתוכן אלא של 5בלבד, שתוכנו ,
נרמז ענין התחלת eziy`xaכל בין קשר שיש מובן, ,

רבים...6ההפטרה  עמים בקרב יעקב שארית "והיה –
(סוף) לבין אדם" לבני ייחל ולא לאיש יקוה לא אשר

בלק. פרשת

.·
Ï˘ ˙ÂÙÂ˜˙ ÏÚ ¯·Â„Ó ‰˘¯Ù·Â ‰¯ËÙ‰·

‰ÏÂ‡‚ ˙ÏÁ˙‰
על מדובר על zligzבהפטרה לא כלומר, הגאולה.

המלחמות, כל סיום לאחר ודאי", "משיח של התקופה
ש"אהפוך  לעבדו 7ולאחר עמים... אחד"8אל –9שכם

העולם  אומות עם מלחמות על מסופר בהפטרה שהרי
יער... בבהמות כאריה בגויים... יעקב שארית "והיה –

וטרף..." .10ורמס

יהיה  בהפטרה המתוארת בתקופה יתרֿעלֿכן:
גם  אלא העולם, מאומות – מבחוץ רק לא רע עדיין

כנאמר  עצמם, ישראל אצל – "והכרתי 11מבפנים

אשיריך...". ונתשתי פסיליך... והכרתי מידך... כשפים
צורך  יש אשר עד כלֿכך, חזקה בעוצמה הוא והרע
שמדייקת  כפי עליו, להתגבר כדי מלמעלה בסיוע

"ונתשתי", "והכחדתי", התורה:

התחלת  של התקופה על מדובר בהפטרה כי
השלמה. לגאולה האחרונות ההכנות בעת הגאולה,

דומה, תקופה על מדובר בלק, פרשת בפרשה, גם
בני  הראשונה: בפעם ישראל לארץ הכניסה לפני
לירדן  מעבר מואב "בערבות אז היו כבר ישראל

בגאולה 12ירחו" ישראל לארץ לכניסה מוכנים ,
הידוע  לפי ובמיוחד החטא,13העתידה, שאילולא ,

הכניסה  בעת מתגשמת השלמה הגאולה היתה
ישראל. לארץ הראשונה

.‚
'‰ ÏÚ ˙ÂÎÓ˙Ò‰ :‰ÏÂ‡‚Ï ‰Î‰‰

ההפטרה, בתחילת כנאמר היא, לגאולה ההכנה
אמנם, אדם": לבני ייחל ולא לאיש יקוה לא "אשר

עדיין אין iptlנמצאים זאת בכל אך השלמה, הגאולה
ליהודים, ואף אדם, לבני ולהזדקק לסמוך צורך

ו"אתם 14כנאמר  באדם", יבטח אשר הגבר "ארור
אדם" הקדושֿברוך15ֿקרויין על לגמרי יסמכו אלא ,
כנאמר  בה'".16הוא, יבטח אשר הגבר "ברוך

הגאולה, תחילת תקופת על מדובר זה בפסוק
הכוונה  אין לאיש..." יקוה "לא שבמילים ומובן,

התנהגות רק לתורה,`dxeqלשלול מנוגדת שהיא ,
" נאמר גם `xexשעליה אלא באדם", יבטח אשר הגבר

בתורה,התנהג  בסיס לה שיש לאיש" "יקוה של ות
אז. תהיה לא היא גם ואשר

בכל17נאמר  אלקיך ה' dyrz"וברכך xy`,"
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(ס"ח).1) סתכ"ח שם ורמ"א טור רפד. ר"ס או"ח (ודאדה"ז) טושו"ע
(2– כיון (מתוד"ה סרפ"ג אדה"ז) בשו"ע (ועד"ז לטואו"ח ב"י ראה

הנ"ל  וברמ"א מיני'. בדסליק למפטיר צריך יהא א"כ א): כג, מגילה
שתי  וכשקורין סי"ג): שם אדה"ז שו"ע ס"ז. סרפ"ד שם בשו"ע (ועד"ז

באחרונה. מפטירין פרשיות
ה.3) ו, מיכה
רפה.4) ר"ס אדה"ז ושו"ע ט"ז, ב"ח, לבוש, אבודרהם.
ועוד.5) .12 הערה 59 ע' ח"ה [המתורגם] לקו"ש ראה
ו.6) ה, מיכה
ט.7) ג, צפני'
וראה 8) "ולעבדו". הבאה): (שבהערה ברמב"ם אבל בכתוב. כ"ה

די"ג  המכתב שבסוף בהערה – ובארוכה בהערה. 420 ע' ח"ה לקו"ש
.(414 ע' חי"ד (לקו"ש תשל"ו תשרי

ספי"א.9) מלכים הל' רמב"ם בכ"ז רעה
זֿח.10) שם, מיכה
יאֿיג.11) שם,
חוקת.12) ס"פ
ובכ"מ.13) רפל"ב. שמו"ר וראה ב. כב, נדרים
ה.14) יז, ירמי'
רע"א.15) סא, יבמות
ז.16) שם, ירמי'
יח.17) טו, ראה
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ב"ספרי" יושב 18ומוסבר יהא "יכול תלמוד 19: ובטל,
לפי כלומר, תעשה". אשר בכל צריך dxezdלומר:

הטבע  לדרך כלי הנס"20להכין על סומכין ו"אין ,21,
ללאֿ ואפילו ל"איש", נזקקים הטבע שבדרך וכיון
"יקוה  להתנהגות בסיס בתורה שיש הרי יהודים,

לאיש".

אשר  הגבר "ארור לבין האמור בין סתירה אין
בוטחים  אין טבעי, כלי מכינים כאשר כי באדם", יבטח

הטבע envrעל cvn בוטחים אלא לאיש") ("יקוה
`edÎjexaÎyecwa,`edyיעזורzervn`a שהוכן הכלי

הטבע  .22בדרך

" יהיה אז הגאולה: שבתקופת החידוש lhkזהו
'd z`n יבקשו ולא אדם ידי על לעולם בא "שאין – "...

כיֿאם  איש, לעזרת ישראל יקוה לא כך עליו, אדם בני
.23לה'"

]jkl dneca החסידות בתורת 25הפסוק 24מוסבר

" הלשון שמן – באדם" מבטוח בה' לחסות aeh"טוב
באדם" "בטוח שגם מובן, באדם" מבטוח בה' לחסות
– בה'" "לחסות יותר טוב אבל מותרת, התנהגות היא

לאדם  היא הכוונה באדם" "בטוח שבמילים
אדם  כל צריך שבה עלמין, כל ממלא לדרגת העליון,

ה' ברכת להשראת טבעי כלי ולהכין לפיכך 26להשתדל .
לחסות דרגה da'"טוב שמצד עלמין, כל סובב דרגת ,"

ef" אלא טבעית, בהשתדלות צורך ,27יכלכלך"ede`אין
הכלי  את גם מכין ].26הקדושֿברוךֿהוא

.„
"˙Â˜Ï‡" ÌÚ "Ú·Ë"‰ „ÂÁÈ‡ Y ‰¯ËÓ‰

איננה בכך להיפך,lehiaהמטרה אלא, הטבע,
והעלאתו  הטבע כל,28בירור לעין גלוי יהיה אשר עד ,

הקדושֿברוךֿהוא. עם מאוחד הטבע שגם

הכוונה  אין לאיש" יקוה שב"לא בעניננו, מובן מזה

יהיה  עצמו שהטבע אלא ה"איש", עזרת לביטול
בכך  יראו לא אשר עד הקדושֿברוךֿהוא, עם מאוחד

אלא איש, ה':wxעזרת עזרת

אופנים: שני אפשריים תעשה" "אשר של בענין

אלא  עצמאית, מציאות איננו שהטבע יודע האדם א)
בו" החוצב ביד אצלו 22"כגרזן תופס זאת למרות אך ,

שיהיה  ציוה שהקדושֿברוךֿהוא כיון מקום, הטבע
ציווי  ובגלל טבעי, כלי להכין שצריך – "תעשה"

לטבע יש האדם zeaiygהקדושֿברוךֿהוא .29בעיני

הקדושֿ ציווי מפני רק בטבע מתעסק האדם ב)
אלא  חשיבות, שום בו רואה הוא אין אך ברוךֿהוא,

wx הבורא רצון לביצוע .30אמצעי

ההסבר  חז"ל 31זהו הפסוק 32לדברי "והיה 33על
"שמאמין  – זרעים" סדר זה ש"אמונת, עתך...", אמונת

וזורע": העולמים בחי

הזרע, צומח – זורעים שכאשר הוא טבעי אמנם
לאו, אם יהודי הוא אם – הזורע הוא מי חשוב ולא

הרי מעצמו, באדמה נקלט זרע כאשר אפילו rahאו
להצמיח, האדמה

באופן  באדמה נקבעה זו תכונה יתרֿעלֿכן:
בתורה  וקציר...34המתואר ezeayi"זרע `l– "

יהודי, אצל חשיבות שום לטבע אין זאת, בכל אך
שלפי  משום זאת עושה הוא אין זורע הוא וכאשר

אלא לצמיחה, הזריעה תגרום שהוא wxהטבע מפני
"minlerd iga oin`n."וזורע" ולכן ,"

.‰
‰˘ÚÓ· ‡Ë·˙Ó Ï"‰ ÌÈÙÂ‡‰ È˘ ÔÈ· Ï„·‰‰

רק איננו הנ"ל האופנים שני בין zybxdaההבדל
בפועל  בהתנהגות הבדל מזה נובע אלא הבטחון, מידת

ובמעשה: בדיבור במחשבה,
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עה"פ.18)
(עה"פ):19) וביל"ש בטל. יכול שלפנינו: ובספרי בכ"מ. הובא כן

כו'. ובטל כשעומד יכול
תגלחת 20) מצות להצ"צ סהמ"צ בהקדמה. חיים דרך בארוכה ראה

ואילך. יז מאמר ומעין קונטרס ואילך. פ"ב מצורע
ב:21) לה, ברכות וראה ב. קיב, ב. קיא, זח"א ב. סד, פסחים ראה

בידן. עלתה ולא כרשב"י כו' עשו הרבה
תרנ"ז.22) וידעת ד"ה – ובארוכה .20 בהערה שצויינו במקומות ראה
ו.23) ה, מיכה פרש"י
עה"פ.24) לתהלים – להצ"צ – אור יהל ב. צא, ד. צ, שמע"צ לקו"ת

תרפ"ח. זכר ולא סד"ה
ח.25) קיח, תהלים
(26– אור יהל פי"ג. יוסף פורת בן ד"ה ויחי תו"ח – בכ"ז ראה

הנ"ל. זכר ולא ד"ה ה. מ, לתהלים – להצ"צ

כג.27) נה, תהלים – הכתוב ל'
(28.81 ע' ח"ה [המתורגם] לקו"ש ואילך. ב תשנב, ח"ד לקו"ד ראה

ועוד.
המרגלים 29) בטענת (25 (ע' ח"ד [המתורגם] בלקו"ש משנ"ת ע"ד

העולם  שהנהגת דאף – כליו" להוציא יכול אינו בעה"ב אפילו "כביכול
" מ"מ,eilkהיא העולם, הנהגת על ה"בעה"ב" ית' שהוא הקב"ה, של "
כליו".epevxyמכיון להוציא יכול "אינו – העולם בהנהגת ית'

כו'30) לקח אלא ח"ו דגן זרע יצחק "וכי רפל"ג: מפדר"א להעיר
ע  ח"ה [המתורגם] בלקו"ש בארוכה נתבאר כו'". צדקה 75.וזרע '

(31.227 ע' .203 ע' ח"א [המתורגם] לקו"ש גם ראה
הירושלמי).32) (בשם שם אמונת תוד"ה סע"א. לא, שבת
ו.33) לג, ישעי'
כב.34) ח, נח
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מציאות  האדם לגבי הוא תעשה" "אשר כאשר
וקיום  ה"תעשה" הרי ממשי, דבר הוא והטבע עצמאית,

ענינים שני הם והמצוות וכאשר mipeyהתורה אצלו.
בתפילה  יאריך הוא אם לדוגמא: – ביניהם סתירה יש
אולי  צדקה במתן יהדר אם בעסקיו, להפסיד עלול הוא
אצלו  יש אז הרי – וכדו' בעסק להשקיע ממון לו יחסר

יאמץ" מלאום "ולאום של כאשר35מצב אפילו הוא :
ש"ברכת  ביודעו הטבע, בדרכי ההתעסקות על מוותר

תעשיר" היא ל"ברכת 36ה' כלי רק הן הטבע ושדרכי ,
זה  שכל הרי והמצוות, התורה את מקיים והוא ה'",
הנפש  על והתגברות מלחמה של בדרך אצלו נעשה
"ולאום  של ההפוכה האפשרות קיימת ותמיד הבהמית.

יגבר. השלילי שהצד ח"ו, יאמץ", מלאום

אצלו  תופס איננו ה"תעשה" כאשר זאת, לעומת
הבורא, רצון את לקיים כדי רק זאת עושה והוא מקום,
"וכל  לגביו ה': עבודת של ענין עצמו שזה הרי

דרכיך"37מעשיך" מ"לשם 38ו"בכל נפרד ענין אינם
כענין 38ו"דעהו"37שמים" בזה זה מאוחדים הם אלא ,

אחד.

רצון  מלבד אחרת מציאות לגביו קיימת שלא וכיון
סותרת  איננה אחת שמצוה מובן, הקדושֿברוךֿהוא,

מצוה" גוררת "מצוה להיפך: אלא אחרת, .39למצוה

.Â
˙ÂÏË·˙‰ È„È ÏÚ Y ¯ˆÈ‰ ÏÚ ˙Â¯·‚˙‰‰

'‰ ÔÂˆ¯Ï ˙ËÏÁÂÓ
איננו  הללו ההתנהגות דרכי שתי בין ההבדל
יעבור  שהיהודי הרע היצר בפיתוי מלכתחילה מתחיל
"חוט  של בענין אלא הקדושֿברוךֿהוא, רצון על ח"ו
הרע, היצר מסכים בתחילה, "היום", השערה":
לקיום  תסתור לא הטבע בדרכי שההתעסקות כביכול,
מייחסת  שהתורה מדגיש רק הוא והמצוות. התורה
הוא  דבר, של בסופו "למחר", אבל לטבע. חשיבות

לעיקר. הטבע דרכי את הופך

אדמו"ר  מו"ח כ "ק פירש חז"ל 40וכך מאמר 41את

עשה לו אומר היום הרע, יצר של אומנתו ":jk"כך
את  לעשות היהודי את לפתות מיד מתחיל איננו הוא

האמיתי  מרצונו רצון 42ההיפך על ח"ו, ולעבור, ,

"עשה לו אומר הוא להיפך, ":jkהקדושֿברוךֿהוא.
לכך mikqnהוא שיש ומסביר והמצוות, התורה לקיום

הבהמית. הנפש של ההגיון לפי שהוא בסיס ידי על
והוא  והמצוות, התורה בקיום מציאותו את מערב
הוא  היצר, בהסכמת צורך שיש לכך היהודי את מרגיל
עד  אומר... "ולמחר במטרתו דבר של בסופו מצליח

עבודהֿזרה". עבוד לו שאומר

היצר  תחבולות על כראוי להתגבר הדרך לפיכך,
כי  – ודעת טעם שלפי עבודה ידי על איננה הרע,
– הטבעית למציאות חשיבות מייחסת כזאת עבודה
הקדושֿברוךֿהוא, רצון כלפי התבטלות ידי על אלא
מקום  כלל שאין כך ודעת, מטעם למעלה נפש, מסירות

הקדושֿברוךֿהוא. רצון מלבד אחרת למציאות

לבין dneca[וזאת בה'", "לחסות שבין להבדל
ג'): בסעיף (כדלעיל באדם" "לבטוח

צריכה  עלמין, כל ממלא באדם", "בטוח דרגת מצד
דרגה לגבי כי הטבע, בדרכי השתדלות תופס efלהיות

מקום. הטבע

"לחסות מצד אין ieda'ואילו עלמין, כל סובב ,"
"והוא  – הוא העבודה וסדר הטבע, לדרכי מקום
באים  הם אבל "כלים", ישנם אמנם, יכלכלך":

האדם dnecaמלמעלה, כאשר שגם שהוסבר, למה
עצמאית, מציאות לגביו הם אין טבעיות, בדרכים עוסק
דרכי  כי איש", "עזרת שיש לומר יתכן לא אשר עד

הקדושֿברוךֿהוא]. עם מאוחדות הטבע

אז  לאיש...": יקוה "לא היא לגאולה ההכנה לכן
בעיני  ויראו הטבע, של וההסתר ההעלם לגמרי יסור
"כטל  אז יהיה ולפיכך אלקות. הוא עצמו שהטבע בשר
כמו  אדם", לבני ייחל ולא לאיש יקוה לא ה'... מאת

יכלכלך". "והוא

.Ê
ÏÚ· ‡ËÁ ÔÈ·Ï ‰¯ËÙ‰‰ ÔÈ· ¯˘˜Ï ¯·Ò‰‰

ÂÂ˜È˙Â ¯ÂÚÙ
ההפטרה  שבין הקשר יובן לעיל, האמור כל לפי
פעור, בעל חטא על מסופר ששם בלק, פרשת סוף לבין

ידי על החטא תיקון ytpdועל zexiqn43,פנחס של
ישראל":44נאמר כ  בני על "ויכפר
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כו'.35) זאת גם ואף פי"ג: תניא וראה כג. כה, תולדות – הכתוב ל'
כב.36) י, משלי
מי"ב.37) פ"ב אבות
ו.38) ג, משלי
מ"ב.39) פ"ד אבות
וראה 40) א). לז, ח"א קונט' (סה"מ פ"ז תרפ"ט אושעיא א"ר ד"ה

.154 ע' ח"ג [המתורגם] לקו"ש

ב.41) קה, שבת
ספ"ב.42) גירושין הל' רמב"ם ראה
ועוד 43) כו', שנתקבצו אף שמעון שבט נשיא להרוג עצמו שסיכן

שהוזקק ועד –k"ekl'סנה בלק, ס"פ ותנחומא ספרי תיב"ע, (ראה נסים
ב). פב,
יג.44) כה, פינחס
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החסידות  בעל 45בתורת חטא של שהשורש מוסבר,
עבודתו" היא וזו רעי ומוציאין "שפוערין... – 46פעור

הפסולת  שהוא גשמי, לתענוג חשיבות במתן הוא –
שלמעלה. תענוג של

לעיקר? גשמי, תענוג הפסולת, את הופכים כיצד
האדם, בעיני נחשבות הטבע שדרכי מכך נובע זה דבר

גשמיים. בענינים לשקוע ר"ל עלול הוא וכך

חז"ל  מאמר גם מובן חטא 47כך על הכפרה לגבי
עד  ומכפר עומד אלא זז לא עכשיו ש"עד פעור, בעל
זה  חטא של המושלמת הכפרה כי – המתים" שיחיו
לחלוטין, יזדכך הטבע כאשר לבוא, לעתיד רק היא
תהיה  לא ואז אלקות, עם הטבע איחוד בבירור ויראה

לעיקר. הגשמיים הענינים להפיכת אפשרות

פנחס, של הנפש מסירות ידי על הכפרה היתה לכן
" עצמה התורה אומרת שעליה נפש מורין `oiמסירות

כן,48לו" לפני כאמור קדושה. של לשכל מעל ואפילו ,
אפשר  ודעת לטעם שמעל התבטלות ידי על שרק
למרות  אלקות, לבין טבע בין ההבחנה מן כראוי להימנע
תעשה". אשר בכל אלקיך ה' "וברכך אומרת שהתורה

.Á
Ï‡¯˘È ı¯‡Ï ‰ÒÈÎÏ ‰Ê ÔÈÚ Ï˘ ¯˘˜‰

הכניסה  לבין דלעיל הענין שבין הקשר מובן כך
של  המאורעות התרחשו אליה שבסמוך ישראל, לארץ

כאמור: בלק, פרשת

אפשר  אי שבה נסית, הנהגה – המן היה במדבר
משהו, יוצר אדם בני שמעשה ולחשוב לטעות

החסיר",49כנאמר  לא והממעיט המרבה העדיף "ולא
בה' גמור בטחון ונדרש יום, לאותו רק ניתן והמן

ביומו  יום דבר .50יתברך,

התחיל  ישראל לארץ בכניסה זאת, סדר 51לעומת
"ארץ של להזהיר zayep"52עבודה היה צריך ולכן .

שצריך  שלמרות פעור", "בעל של הענין על תחילה
צריך  לאיש...": יקוה "לא זאת בכל הטבע, לפי לחיות

נדרש  שם וגם עצמאית, מציאות איננו שהטבע לדעת

eze`.במדבר שהיה כפי יתברך, בה' בטחון

.Ë
˙ÂÏ‚‰ ÛÂÒÏ ‰‡¯Â‰‰

האחרונים  הימים לגבי מכך הנלמדת ההוראה וזוהי

על  ישראל לארץ לכניסה מתכוננים כאשר הגלות, של

צדקנו: משיח ידי

בחושך  במוחש, שרואים כפי עדיין, שרויים אמנם,

והמכופל  תקופת53הכפול jtidlשל ,zelbd מאתחלתא
שלעתיד54ֿדגאולה  הענינים שכל כיון זאת, בכל אך ,

משך  זמן כל ועבודתנו במעשינו "תלוי הם לבוא

55הגלות"

לגאולה  האחרונות בהכנות זה, בדורנו ובמיוחד –

אדמו"ר  מו"ח כ"ק כמאמר צדקנו, משיח ידי ,56על
כתלנו" אחר "עומד "כותלי"57שמשיח מכך: ויותר ,

בוערים  כבר –58הגלות

יקוה  "לא של הסוג מן עבודה להיות שצריכה הרי

לייחס  שלא ואחד, אחד כל של בעבודתו לאיש..."

בקדושֿברוךֿהוא. רק ולבטוח הטבע, לדרכי חשיבות

והענינים  הדאגות מן אחד כל "נגאל" כך ידי ועל

"בכל  של בענין עוסקים כאשר כי אותו, המטרידים
הקדושֿברוךֿ רצון את לבצע כדי רק תעשה" אשר

כי  כך, ידי על מוטרדים ואין בכך שקועים אין הוא,

בלבד. ה' רצון בביצוע היא החשיבות

הפרטית  הכנה 59והגאולה היא ואחד אחד כל של

ל"יום  עד צדקנו, משיח ידי על הכללית לגאולה ו"כלי"
העולמים" לחיי ומנוחה שבת .60שכולו

(b"kyz wla t"y zgiyn)
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אתהלךֿליאזנא 45) סה"מ – בגיא ונשב ד"ה ג. יא, ואתחנן לקו"ת
לקו"ש  ס"זֿח) לקמן (בהבא וראה ואילך. פח ע' תקס"ב סה"מ בסופו.

ואילך. 309 ע' ח"ד [המתורגם]
א.46) סד, סנהדרין גם וראה ג. כה, פרשתנו פרש"י
כו'.47) זו כפרה וראוי' ב: פב, סנהדרין וראה שם. פינחס ספרי

א. יד, סוטה – מפני תוד"ה ועייג"כ
סט"ז.48) אה"ע טור ה"ה. פי"ב איסו"ב הל' רמב"ם א. שם, סנהדרין

ס"ד. סתכ"ה חו"מ רמ"א
יח.49) טז, בשלח
א.50) עו, יומא ועד"ז רנח. רמז בשלח יל"ש
בשלח 51) מפרש"י להעיר אבל ועוג. סיחון ארץ כבשו שכבר ובפרט

.193 ע' ח"ח [המתורגם] לקו"ש לה. שם,
שם.52) בשלח
ר"ל,53) טועים, שישנם גופא זה כי – ומכופל" "כפול הלשון

דגאולה, אתחלתא שהוא גלות של מצב על לומר לאור" חושך ש"שמים
(הובא  הבעש"ט פי' וע"פ עצמו. הגלות ב"חושך" והסתר "חושך" ה"ז
ביום  פני אסתיר הסתר "ואנכי יח) לא, (וילך עה"פ בראשית) ר"פ בתוי"י
ושמים  – אותו מרגישים שאין בהסתר, הוא עצמו ההסתר כי ההוא",

דגאולה! לאתחלתא אסתיר" "ההסתר
בהערה.54) 150 ע' ח"ה [המתורגם] לקו"ש בארוכה ראה
רפל"ז.55) תניא
(אגרות 56) תש"א סיון והקדושה" ב"הקריאה שנדפס קורא" בה"קול

ואילך). שסא ע' נ"ע מהוריי"צ אדמו"ר קודש
ט.57) ב, שה"ש – הכתוב ל'
(ע'58) בתחילתו יום בהיום נדפס – אדמו"ר מו"ח כ"ק מכתב ראה

ועוד. .794 ס"ע ח"ג לקו"ד גם וראה .(12
ס"ד.59) אגה"ק ראה
בסופה.60) תמיד



סי

שמות ו, ג – וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב 
באל שדי ושמי ה' לא נודעתי להם

מב

ביאור מ"ש בזוהר דכתיב )שמות ו, ג( "וארא אל אברהם 
אל יצחק ואל יעקב" בתוס' ואו, ד"יעקב" בחי' "תפארת" 

הכולל חסד )דאברהם( וגבורה )דיצחק(

ַתח... ָוֵאָרא ֶאל ַאְבָרָהם ֶאל ִיְצָחק ְוֶאל  י1 ְיהּוָדה ּפָ ַרּבִ

ֲאָבָהן, ּכָמה  ּדַ ִלימּו  ִאיהּו ׁשְ ּדְ ַיֲעקֹב ּתוֶֹסֶפת ָוא"ו  ּבְ ַיֲעקֹב, 

ַיֲעקֹב,  ואלה"י  ִיְצָחק  אלה"י  ַאְבָרָהם  אלה"י  ָאַמר  ַאּתְ  ּדְ

ַיֲעקֹב ּתוֶֹסֶפת ָוא"ו. ּבְ

יג(  כח,  )ויצא  ְכִתיב  ָהא  ָהִכי  ִאי  יוֵֹסי,  י  ַרּבִ ָאַמר2 

רבי יהודה פתח... וארא אל אברהם אל יצחק  1( ]תרגום ללה"ק[ 

ואל יעקב )ומפרש למה( ביעקב )כתיב( תוספת וא"ו )ואמר( דאיהו 

לזה(,  ראי'  ומביא  שבאבות,  השלם  הי'  שהוא  )לפי  דאבהן  שלימו 

)לכן  יעקב  ו'אלה"י  יצחק  כמה דאת אמר, אלה"י אברהם אלה"י 

כתיב( ביעקב תוספת וא"ו )להורות ששתי המדות חו"ג נקשרות עם 

התפארת(. ראה לעיל סי' מא.

2( ]תרגום ללה"ק[ אמר רבי יוסי )לרבי יהודה(, אי הכי )אם כן הוא 

כמו שאמרת שמה שכתוב ו' ביעקב בא לדרוש(, הא כתיב )שאמר 

הקב"ה ליעקב( אני יהו"ה אלה"י אברהם אביך ואלה"י יצחק, הא 

ביצחק תוספת וא"ו )אלא ודאי שאין ו' החיבור באה לדרוש אלא כן 

הוא דרך הכתוב(, אמר לי' )רבי יהודה לרבי יוסי( שפיר הוה )יפה 

הוא מה שאמר הקב"ה ליעקב בתוספת ו' אצל יצחק(, בגין דיעקב 

הוה קיים )לפי שיעקב הי' אז חי ולא הי' ראוי להזכיר עליו שם יהו"ה 

במיוחד(, ואכליל לי' ליעקב ביצחק )וכלל הכתוב את יעקב ביצחק 

שהוא הי' כבר ראוי אז להזכיר עליו שם ה'(, דאתחשכו עינוי והוה 

כמת )לפי שכבר נחשכו עיניו והי' חשוב כמת, ומפרש טעם הדבר(, 

עלוי שמא  אדכר  לא  בהאי עלמא  קיים  איהו  נש  דבר  בעוד  דהא 

ָהא  ִיְצָחק,  ואלה"י  ָאִביָך  ַאְבָרָהם  אלה"י  יהו"ה  ֲאִני 

ַיֲעקֹב  ִגין ּדְ יר ֲהָוה, ּבְ ּפִ ִיְצָחק ּתוֶֹסֶפת ָוא"ו, ָאַמר ֵליּה ׁשַ ּבְ

ִמית(  ֲהָוה  )ּדַ ִיְצָחק,  ּבְ ְלַיֲעקֹב  ֵליּה  ְוַאְכִליל  ים,  ַקּיָ ֲהָוה 

ִאיהּו  ָנׁש  ַבר  ּדְ עוֹד  ּבְ ָהא  ּדְ ֵמת,  ּכַ ַוֲהָוה  ֵעינוֹי  כּו  ְ ִאְתַחּשׁ ּדְ

ְוַעל  א,  יׁשָ ַקּדִ ָמא  ׁשְ ֲעלוֹי  ר  ִאְדּכַ ָלא  ָעְלָמא,  ַהאי  ּבְ ים  ַקּיָ

ה  ִמּלָ ָאָתא  ַיֲעקֹב  ִמית  ּדְ א  ּתָ ַהׁשְ ִיְצָחק,  ּבְ ֵליּה  ַאְכִליל  א  ּדָ

ִיְצָחק  ֶאל  ַאְבָרָהם  ֶאל  ָוֵאָרא  ְכִתיב  ּדִ ָהָדא הּוא  ַאְתֵריּה,  ּבְ

תוֶֹסֶפת ו'3. ְוֶאל ַיֲעקֹב ּבְ
 ספר הזהר חלק ב דף כו, א
ראה ביאור הזהר בילקוט לוי יצחק עה"ת חלק ב' סימן ה'

קדישא )כי בעוד שאדם חי בזה העולם אין ראוי להזכיר עליו השם 

הקדוש, כי אין לו שלימות מצד עצמו כי עדיין לא השלים עבודתו 

בעולם, אמנם מצד אביו יש לו שלימות כי הוא הורישו נשמתו, לכן 

לא הי' ראוי להזכיר על יעקב שם ה' כי עדיין לא השלים מדתו(, ועל 

דא אכליל לי' ביצחק )ועל כן כלל הכתוב את יעקב ביצחק כי מצדו 

התפארת,  אל  מרכבה  להיות  נשמתו  הורישו  לו שלימות שהוא  הי' 

ועל כן כתוב תוספת ו' במלת ו'אלה"י יצחק המורה על יעקב, אבל( 

)עתה שיעקב כבר מת וזכה  השתא דמית יעקב אתא מלה באתרי' 

להיות מרכבה אל התפארת שהוא בקו אמצעי הקושר ב' הקוים שהם 

סוד ב' אבות בא הדבר למקומו(, הדא הוא דכתיב וארא אל אברהם 

אל יצחק ואל יעקב בתוספת ו' )שהוא מוסיף על הראשונים(. עיי"ש.

3( בסימן זה מבאר הזהר, דיש כמה שאלות, והם:

א( למה דוקא "ר' יהודה" דורש למעלת "יעקב"?

ב( למה "ר' יוסי" דוקא דרש במעלת "יצחק"?

ליצחק "דהוה  ליעקב  לי'  ואכליל  יצחק  ר'  ב', מה שענה  ג( בסעיף 

מית דאתחשכו ענוי והוה כמת", והרי בפסוק )תולדות כו, יח( כתוב 

"שמות" ביצחק בתוספות אות ו', ואז לא כהו עיניו עדיין?
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להיפנות. כדי לאחור ארכו כל את הלכו
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המשך מעמוד רר

ילקוט לוי יצחק על התורה



מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת בלקסב

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.
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ß fenz `"i oey`x mei ß

áë(á)äNò-øLà-ìk úà øBtö-ïa ÷ìa àøiå©©¬§¨−̈¤¦®¥²¨£¤¨¨¬
:éøîàì ìàøNé¦§¨¥−¨«¡Ÿ¦«

i"yx£‰NÚŒ¯L‡ŒÏk ˙‡ ¯BtˆŒÔa ˜Ïa ‡¯iÂ««¿»»∆ƒ≈»¬∆»»
È¯Ó‡Ï Ï‡¯NÈ∑אּלּו ׁשהיינּואמר: מלכים ׁשני ƒ¿»≈»¡…ƒְְִִֵֵֶַָָָ

עלֿאחתֿ אנּו ּבפניהם, עמדּו לא - עליהם ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹּבטּוחים
מֹואב"ּכּמה  "וּיגר :לפיכ .ֿוכּמה! ְְִַַַָָָָָָ

(â)õ÷iå àeä-áø ék ãàî íòä éðtî áàBî øâiå©¨̧¨¹̈¦§¥¬¨¨²§−Ÿ¦´©®©¨´̈
:ìàøNé éða éðtî áàBî½̈¦§¥−§¥¬¦§¨¥«

i"yx£¯‚iÂ∑ּכמֹו מֹורא, יט)לׁשֹון לכם"(איוב "ּגּורּו :.·‡BÓ ı˜iÂ∑והּוא קצּו ּבחּיי", "קצּתי (ּכמֹו ּבחּייהם «»»ְְֶָָ«»»»ְְְְְִֵֶַַַַָ
קצר) .מקרא ְִָָָ

(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 ּבׂשדה : אתֿמדין ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָ
אּלא  למלחמה? מֹואב על מדין ׁשּבאּו ְְְִִֶֶַָָָָָָָמֹואב",

ראה  ּומה ּביניהם. ׁשלֹום עׂשּו יׂשראל ׁשל ְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָמּיראתן
מּמדין מֹואב  עצה יׂשראל לּטל את ׁשראּו ּכיון ? ְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹ

אּלּו ׁשל מנהיגם אמרּו: העֹולם, ּכמנהג ׁשּלא ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹנֹוצחים

Ï‡¯NÈב  „·Ú Èc Ïk ˙È ¯Btˆ ¯a ˜Ïa ‡ÊÁÂ«¬»»»«ƒ»»ƒ¬«ƒ¿»≈
:È‡¯BÓ‡Ï∆¡»≈

‡¯Èג  ‡„ÁÏ ‡nÚ Ì„˜ ÔÓ ‰‡·‡BÓ ÏÁ„e¿≈¬»»ƒ√»«»«¬»¬≈
Èa Ì„˜ ÔÓ ‰‡·‡BÓÏ ˙˜ÚÂ ‡e‰ ÈbÒ«ƒ«¬«¿¬»»ƒ√»¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

˜‰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

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(b)mrh.íòä éðtî áàBî øâiåxEarA ©©©¨¨¨¦§¥¨¨©£
,`Ed ax iM,miFBA ohw a`Fn didW ¦©¤¨¨¨¨¨©¦

iprpMd FnM oFncw mr EPpi` iM¦¥¤©©§§©§©£¦
c`n ExEbIe ,gp ipAn mzlEfe ixn`de§¨¡Ÿ¦§¨¨¦§¥Ÿ©©¨§Ÿ
iM mdn c`n miAx EidW mrd ipRn¦§¥¨¨¤¨©¦§Ÿ¥¤¦
cFr uwIe ,mdn EnvrIe EvxWIe Exẗ©¦§§©©©§¥¤©¨¨
zFQOd ErnXW ,l`xUi ipA ipRn¦§¥§¥¦§¨¥¤¨§©©

:mdizFa`le mdl zFUrPd zFlFcBd©§©©£¨¤§©£¥¤
äpäåEcMli `l l`xUi iM a`Fn Erci §¦¥¨§¨¦¦§¨¥Ÿ¦§§

mdl EglW iM ,mdn mvx` z ¤̀©§¨¥¤¦¨§¨¤
oFgiql EglW xW`M(hk a mixac)cr ©£¤¨§§¦©

xW` ux`d l` oCxId z` xar` xW £̀¤¤¡Ÿ¤©©§¥¤¨¨¤£¤
oM mB ErnXW F` ,Epl ozFp Epidl` 'd¡Ÿ¥¥¨¤¨§©¥

mdl xn`W mXd zripn(h my my)l` §¦©©¥¤¨©¨¤©
,oicn ipwfl Exn` okle .a`Fn z` xvŸ©¤¨§¨¥¨§§¦§¥¦§¨
Ekgli ,Epvx` z` EcMli `NW ENt £̀¦¤Ÿ¦§§¤©§¥§©£

M EpizFaiaq lM z` mAxAxFXd Kgl §ª¨¤¨§¦¥¦§Ÿ©
lM z` mdl EcMlie ,dcVd wxi z ¥̀¤¤©¨¤§¦§§¨¤¤¨
ikln ipWl EUr xW`M EpizFaiaq§¦¥©£¤¨¦§¥©§¥

:caFr qnl EpzF` EpYie ixn`dc dxez ¨¡Ÿ¦§¦§¨§©¥
(c).ïéãî éð÷æEidW okYi iM `"x xn` ¦§¥¦§¨¨©¦¦¨¥¤¨

oM m`e .mipwf mikln dXngd©£¦¨§¨¦§¥¦§¦¥

oicn ipwfe a`Fn ipwf EklIe(f weqta) ©¥§¦§¥¨§¦§¥¦§¨
iM ,dNgY mixMfPd mipwGd mpi ¥̀¨©§¥¦©¦§¨¦§¦¨¦
,mixU wx eiptl Ekld `l miklOd©§¨¦Ÿ¨§§¨¨©¨¦

aEzMM(g weqt)EpizFAx zrC lre .x"acna) ©¨§©©©©¥
(c koicnA EN` lW mbidpn Exn`W¤¨§©§¦¨¤¥§¦§¨

,oicn ipwf l` glWl mdl iE`x ,lCBzp¦§©¥¨¨¤¦§Ÿ©¤¦§¥¦§¨
md mipwGd iM ,mrl `le miklnl `lŸ¦§¨¦§Ÿ¨¨¦©§¥¦¥

:Fpipr mircFId©§¦¦§¨
äàøpäåoicnA dNgYn Eid iM ,ipirA §©¦§¤§¥©¦¨¦§¦¨§¦§¨

ixn`d Kln oFgiqe ,mikln§¨¦§¦¤¤¨¡Ÿ¦
z` gTIe oFW`xd a`Fn KlnA mglp¦§©§¤¤¨¨¦©¦©¤
ipaA mglpe ,oFpx` cr FcIn Fvx` lM̈©§¦¨©©§§¦§©¦§¥
Kln xn`W FnM mvx`n gwle oFOr©§¨©¥©§¨§¤¨©¤¤

gYtil oFOr(bi `i mihtey)l`xUi gwl iM ©§¦§¨¦¨©¦§¨¥
gYtie ,mixvOn FzFlrA ivx` z ¤̀©§¦©£¦¦§©¦§¦§¨

Dgwl oFgiQn iM Fl aiWd(`k weqt my), ¥¦¦¦¦§¨¨
rWFdiA aEzke(dk bi)lEaBd mdl idie §¨¦ª©©§¦¨¤©§

ipA ux` ivge crlBd ixr lke xfri©§¥§¨¨¥©¦§¨©£¦¤¤§¥
mr cFr oFgiq mglpe ,xrFxr cr oFOr©©£¥§¦§©¦¦
Fl mzF` mUe mvx` Wake oicn ikln©§¥¦§¨§¨©©§¨§¨¨
zxhr xiqde ,dgpn i`UFp micarl©£¨¦§¥¦§¨§¥¦£¤¤
,zEkln xcd mdl ozp `le mW`xŸ¨§Ÿ¨©¨¤£©©§

,FxEarA oicn ux`A mihtFW mxi`Wde§¦§¦¨§¦§¤¤¦§¨©£
E`xTi okle,"oicn ipwf"dxrXd KxcM §¨¥¦¨§¦§¥¦§¨§¤¤©©§¨
mipwGd l`(f dk mixac),dfA di`xde . ¤©§¥¦§¨§¨¨¨¤

rWFdiA aEzMW(`k bi)zEklnn lke ¤¨¦ª©§¨©§§
oFAWgA Kln xW` ixn`d Kln oFgiq¦¤¤¨¡Ÿ¦£¤¨©§¤§
oicn i`iUp z`e Fz` dWn dMd xW £̀¤¦¨¤Ÿ§¤§¦¥¦§¨
xEg z`e xEv z`e mwx z`e ie` z ¤̀¡¦§¤¤¤§¤§¤

Fgiq ikiqp rax z`eiM ,ux`d iaWi o §¤¤©§¦¥¦§¥¨¨¤¦
:FYlWnn zgY dzid̈§¨©©¤§©§

íòèå"oicn ikln z`e"(g `l oldl)xW` , §©©§¤©§¥¦§¨£¤
xn`W FnM ,dNgY mikln Eid̈§¨¦§¦¨§¤¨©
xn`p oke ,"oFgiq ikiqp oicn i`iUp"§¦¥¦§¨§¦¥¦§¥¤¡©

(eh dk oldl)oicnA a` ziA zFO` W`xŸª¥¨§¦§¨
mrh didi F` .Kln `l ,`Edikln" Ÿ¤¤¦§¤©©©§¥

,"oicn:`idd zrA mzEklnl ExfgW ¦§¨¤¨§§©§¨¨¥©¦
àìåaEzMd xn`W dOl mrh iYrci §Ÿ¨©§¦©©¨¨¤¨©©¨

zrA a`Fnl Kln xFRv oA wlaE¨¨¤¦¤¤§¨¨¥
,`idd,dNgY xn`IW `Ed iE`xd iM ©¦¦¨¨¤Ÿ©§¦¨

lM z` a`Fn Kln xFRv oA wlA `xIe©©§¨¨¤¦¤¤¨¥¨
did ilE`e .ixn`l l`xUi dUr xW £̀¤¨¨¦§¨¥¨¡Ÿ¦§©¨¨
FRwz dUrnA c`n rcFp lig xFAB wlÄ¨¦©¦©§Ÿ§©£¥¨§
iR lr s` iM aEzMd xiMfde ,FzxEabE§¨§¦§¦©¨¦©©¦



wlaסד zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz `"i oey`x meil inei xeriy
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 ּׁשהּׁשֹור סימן ‰‰Â‡.ּבֹו ˙Úa∑ ְְִֵֵֶַַַָָ»≈«ƒ
מּנסיכי  למלכּות; ראּוי היה וכיון לא 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∑ מעֹות,ּכּׁשלחני לֹו מריצין ׁשהּכל הּזה ¿»ְְִִִֶֶַַַָָֹֻ

אּגרֹותיהם  לֹו מריצין הּמלכים ּכל ּפׁשּוטֹו.ּכ ּולפי ְְְְְִִִִִֵֶַָָָ
ׁשם  ּכ מקרא, BnÚŒÈa.(שם)הּמקֹוםׁשל ı¯‡∑ ְִֵֶַָָָ∆∆¿≈«

מתנּבא (שם) היה וזה היה, מּׁשם ּבלק. לֹו:ׁשל ואֹומר ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָ
הׁשרה  מה מּפני ּתאמר: ואם .למל אּתה ְְְְִִִִִֵַַַָָָֹֹעתיד

רׁשע  עֹובדּֿכֹוכבים על ׁשכינתֹו ?הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְִִֵַַָָָָָָ
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 לֹוהּקריאה ּפֹוסק ׁשהיה , ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָ
הרּבה  ÌÈ¯ˆnÓ.ממֹון ‡ˆÈ ÌÚ∑ מה ּתאמר: ואם ְֵַָ«»»ƒƒ¿«ƒְִַַֹ

?מּזיק.ı¯‡‰ ÔÈÚŒ˙‡ ‰qÎ ‰p‰∑,ועֹוג סיחֹון ְִַƒ≈ƒ»∆≈»»∆ְִ
והרגּום  עליהם עמדּו אֹותנּו, ׁשֹומרים e‰Â‡.ׁשהיּו ְְֲֲִֵֶֶַָָָָ¿

ÈÏnÓ ·LÈ∑ ּכתיב ּכמֹוחסר להכריתני, הם קרֹובים , …≈ƒÀƒְְְְְִִִִֵֵֵַָ
קיח) 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 אני אחר: ּדבר ּבהם. נּכה «∆ְְֲִִֵֶֶַַַָָָ
הּוא ב)מׁשנה קה לחּסר (ב"מ הּדמים, מן לֹו מנּכה מהם , ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָ

B‚Â'.מעט  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 עּמנּוזה יבא אם אמרּו: מדין; זקני ְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָֹ
ּבֹו אין - ידחנּו ואם מּמׁש, ּבֹו יׁש הּזאת, ְְִִֵֵֵַַַַַָֹּבּפעם

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

‡¯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¿»≈»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

siTY Kln `idd zrA a`Fnl didW¤¨¨§¨¨¥©¦¤¤©¦
c`n uwe `xi did ,mixFABA FAl uiO`e§©¦¦©¦¦¨¨¨¥§¨§Ÿ
gYti xn` KklE ,l`xUi ipA ipRn¦§¥§¥¦§¨¥§¨¨©¦§¨

(dk `i mihtey)oA wlAn dY` aFh aFHd©©¨¦¨¨¤
z` cigti `l iM ,a`Fn Kln xFRv¦¤¤¨¦Ÿ©§¦¤

:c`n `xFp KlnA wx KlOd©¤¤©§¤¤¨§Ÿ
ïëzéå,Kln mdilr did `l a`Fn iM §¦¨¥¦¨Ÿ¨¨£¥¤¤¤

ipA ipRn c`n `xi mrd dide§¨¨¨¨¨¥§Ÿ¦§¥§¥
l` EglW ,mixac ipW EUre ,l`xUi¦§¨¥§¨§¥§¨¦¨§¤

xn`l oicn ipwf,ldTd Ekgli dYr ¦§¥¦§¨¥Ÿ©¨§©£©¨¨
,oicn zvrA dGd KlOd mdilr Eniwde§¥¦£¥¤©¤¤©¤©£©¦§¨
zevnA mrlA l` mNk EglW ok ixg`e§©£¥¥¨§ª¨¤¦§¨§¦§©

mrh dfe ,KlOd,"`idd zrA" ©¤¤§¤©©¨¥©¦
mglWe ,l`xUi oiprA mvrizdA§¦§©£¨§¦§©¦§¨¥§¨§¨
didW ,"wlA `xIe" mrh didie .mrlal§¦§¨§¦§¤©©©©§¨¨¤¨¨
xxFrzpe ,lig xFAbe a`Fn ixVn cg ¤̀¨¦¨¥¨§¦©¦§¦§¥
dnMgzp dad ,a`Fnl xn`e dGd oiprÄ¦§©©¤§¨©§¨¨¨¦§©§¨

Enw mde ,mrl:oicn zvrA EdEkilnde ¨¨§¥¨§¦§¦©£©¦§¨
LøãîáedAx ipiq xAcnA(c k),izi`x §¦§©§¦§©¦©©¨¨¦¦

a`Fnl Kln xFRv oA wlaE¨¨¤¦¤¤§¨
,`idd zrAdid Kiqp dNgYn `lde ¨¥©¦©£Ÿ¦§¦¨¨¦¨¨

xEv z`e mwx z`e ie` z` xn`PW¤¤¡©¤¡¦§¤¤¤§¤
bxdPXn `N` ,rax z`e xEg z`e§¤§¤¤©¤¨¦¤¤¡©
,`idd zrA ,mdilr EdEkilnd oFgiq¦¦§¦£¥¤¨¥©¦

:drXd Fl dnxBWd dxez ¤¨§¨©¨¨
(d).Bnò éða õøàmXn .wlA lW ¤¤§¥©¤¨¨¦¨

Fl xnF`e `Apzn did dfe ,did̈¨§¤¨¨¦§©¥§¥
ixaCn i"Wx oFWl ,Klnl dY` cizr̈¦©¨¦§Ÿ¨©¦¦¦§¥

dcB`(f k x"acna),FhEWtE .FOr ipA ux` ©¨¨§¤¤§¥©
.FqEgi mWe clFp mW iM ,mrlA lW¤¦§¨¦¨©§¨¦
mqFw didW ipRn ,oM xiMfdl mrHde§©©©§©§¦¥¦§¥¤¨¨¥
oiprM ,minqFw dOr lMW ux`d on¦¨¨¤¤¨©¨§¦§¦§©

aEzMW(e a diryi)mippre mcTn E`ln iM ¤¨¦¨§¦¤¤§Ÿ§¦
:miYWlRMe dxez ©§¦§¦

(e)mrhe.Ba äkðoicnE ip` §©©©¤£¦¦§¨
:ixfFrf dxez §¦



סה wla zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz `"i oey`x meil inei xeriy
הּלילה", פה "לינּו להם ּכׁשאמר ,לפיכ ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָֹּתֹועלת.
ׁשּנאמר: להם, והלכּו הּניחּוהּו ּתקוה! ּבֹו אין ְְְְֱִִִֵֶֶֶַָָָָאמרּו:

הלכּו מדין זקני אבל עםּֿבלעם", ׂשריֿמֹואב ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָָ"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 ללכת ׁשּמא עּמכם, אל ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָ

מּכם  ּגדֹולים ׂשרים עם אּלא להל לתּתי .ּכבֹודֹו ְְְֲִִִִִִֶֶַָָֹ
e·LiÂ∑ עּכבה .לׁשֹון «≈¿ְַָָ

(è)íéLðàä éî øîàiå íòìa-ìà íéäìà àáiå©¨¬Ÿ¡Ÿ¦−¤¦§¨®©¾Ÿ¤¦²¨«£¨¦¬
:Cnò älàä̈¥−¤¦¨«

i"yx£CnÚ ‰l‡‰ ÌÈL‡‰ ÈÓ∑ר"ל להטעֹותֹו) ּבא; ƒ»¬»ƒ»≈∆ƒ»ְְַָ
יּכׁשלּו ּופֹוׁשעים בם ילכּו צּדיקים ה', ּדרכי ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָיׁשרים
היתה  האנׁשים" "מי ׁשאמר ,יתּבר ה ' ּכּונת ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָבם.
ּ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 אףֿעלּֿפי ּ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 זֹו »»ƒִֵֶָָָָ

העֹולם (שם)∑ÂÈzL¯‚Â.ּומפרׁשנֹוקב  לא מן ּובלק . ְֵֵָ¿≈«¿ƒִָָָָֹ
אּלא  מבּקׁש איני מןֿהארץ". "ואגרׁשּנּו אּלא ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאמר

מּבלק  יֹותר ׂשֹונאם היה ּובלעם מעלי ; .להּסיעם ְְְִִִֵֵַַָָָָָָָָ

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",

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¿»

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≈
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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
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:ּבמקֹומי  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 a"i ipy 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 ּברׁשּותֹואּלא ׁ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¥¥«¤

˙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≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(bi).÷ìá éøN ìài"Wx zrC lrweqt) ¤¨¥¨¨©©©©¦
(fxW`M mdl Ekld oicn ipwf iM ,¦¦§¥¦§¨¨§¨¤©£¤

,df okYie .dliNd dt Epil mdl xn`̈©¨¤¦Ÿ©©§¨§¦¨¥¤
mdl xiMfd xW`M iM'd xAci xW`M ¦©£¤¦§¦¨¤©£¤§©¥

il`(g weqt)iM ,Fl oiYndl Evx `l ¥¨Ÿ¨§©§¦¦
l`xUi lW mzxfrA dGd mXd Exn`̈§©¥©¤§¤§¨¨¤¦§¨¥
m`ivFd xW` `Ed ,mlFrn `Ed¥¨£¤¦¨
,miztFnE zFzF` mdl dUre mixvOn¦¦§©¦§¨¨¨¤§¦
ixaC lM Ercie Eid minkg oicn ipwf iM¦¦§¥¦§¨£¨¦¨§¨§¨¦§¥
la` ,mvx` lFcB Fxzi mr dWn¤¦¦§§©§¨£¨

:df xiMfd `l aEzMd©¨Ÿ¦§¦¤
à"øåiM xEarA mxiMfd `l iM xn` §¨©¦Ÿ¦§¦¨©£¦

lrA `Ede xTrd `Ed wlÄ¨¨¦¨§©©
oke ,zEgilXda`Fn ixU EaWIe(my), ©§¦§¥©¥§¨¥¨

:did mdipFc`n zEgilXd xTr iM¦¦©©§¦¥£¥¤¨¨
ïBëpäåmiklOd md ilE`e ,oicn ipwf iM §©¨¦¦§¥¦§¨§©¥©§¨¦

l` mvx`n E`A ,mipFW`xd̈¦¦¨¥©§¨¤
Egwle ,l`xUi oiprA urizdl wlÄ¨§¦§¨¥§¦§©¦§¨¥§¨§

glW dPde .mrlal glWl dvr mNkª¨¥¨¦§Ÿ©§¦§¨§¦¥¨©
einkge eihtFWe FNW mixVd wlÄ¨©¨¦¤§§¨©£¨¨
iM ,oicn ux`l oicn ipwf mr Eklde§¨§¦¦§¥¦§¨§¤¤¦§¨¦
,mrlA xir l` mMxC did mXn¦¨¨¨©§¨¤¦¦§¨
ixU Eklde mxirA oicn ipwf Ex`Wpe§¦§£¦§¥¦§¨§¦¨§¨§¨¥
.mx` cr mCal migElXd mdW wlä¨¤¥©§¦§©¨©£¨
,oicn ipwfe a`Fn ipwf EklIe mrh dfe§¤©©©¥§¦§¥¨§¦§¥¦§¨
,oicn cr mNM wlA iptNn Ekld iM¦¨§¦¦§¥¨¨ª¨©¦§¨
aW mrlA l` E`aIe .mciA minqwE§¨¦§¨¨©¨Ÿ¤¦§¨¨
glWIe xn` mdAW ,a`Fn ipwfl§¦§¥¨¤¨¤¨©©¦§©

mik`ln(d weqt):oicn ipwfl `l ©§¨¦Ÿ§¦§¥¦§¨
.íënò Cìäì ézúìmixU mr `N` §¦¦©£Ÿ¦¨¤¤¨¦¨¦

.dQB FgExW Epcnl ,milFcB§¦¨©§¤©¨
lW FzEWxA `EdW xnFl dvx `le§Ÿ¨¨©¤¦§¤
sqIe KkitlE ,zEQB oFWNA `N` mFwn̈¤¨¦§©§¦¨©Ÿ¤
Fpi`e .i"Wx oFWl ,mixU glW wlA cFr¨¨§Ÿ©¨¦¨©¦§¥
lCBzie x`RzIW FcFaM lM iM ,oFkp̈¦¨§¤¦§¨¥§¦§©¥
aWFg did `l `EdW ,cFre .mXd xacA¦§©©¥§¤Ÿ¨¨¥

mixg` mixU mr zkll zEWx Fl oYIW¤¦¥§¨¤¤¦¨¦£¥¦
:micAkp¦§¨¦

ìáàKlIW utg mXd oi`W ,Fnrh £¨©£¤¥©¥¨¥¤¥¥
iM FzF` cWg wlA dPde .llM§¨§¦¥¨¨¨©¦
Fl xn` KklE ,oM xn` FxkU zFAxdl§©§§¨¨©¥§¨¨©

(fl weqt)`l mpn`d il` Ykld `l dOl̈¨Ÿ¨©§¨¥¨©ª§¨Ÿ
mixU gFlW siqFd oM lre ,LcAM lkE`©©§¤§©¥¦§©¨¦
utg `Ed iM Fl zF`xdl micAkpe miAx©¦§¦§¨¦§©§¦¨¥
lkM xWre oFd Fl zzl xcpe ,c`n FA§Ÿ§¨©¨¥¨¤§¨
aiWd mrlaE .eilr xfbie dEvi xW £̀¤§©¤§¦§Ÿ¨¨¦§¨¥¦

mdl(gi weqt)`l 'ebe wla il oYi m` , ¨¤¦¦¤¦¨¨Ÿ
iM ,'d iR z` xarl lkE`,idl` `Ed ©©£Ÿ¤¦¦¡Ÿ¨

m` dlFcb F` dPhw zFUrl lkE` `le§Ÿ©©£§©¨§¨¦
F` .dUFr ip` FnWa iM ,eiR z` xar ¤̀¡Ÿ¤¦¦¦§£¦¤
xacA eiR z` xarl lkE` `l ,xn`iŸ©Ÿ©©£Ÿ¤¦§¨¨
ip`e idl` `Ed iM ,lFcb F` ohẅ¨¨¦¡Ÿ¨©£¦

:FCarci dxez ©§



סז wla zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz a"i ipy meil inei xeriy

(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‡ „aÎŒÈk∑(רבה נֹותן (במדבר אני סיחֹון) ּבמלחמת (ר"ל לׁשעבר נֹוטל ּׁשהיית מּמה יֹותר ƒ«≈¬«∆¿¿…ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
ל. ְ

(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 למדנּו, ¿…≈∆∆¿»»ְְְֶַַָָָ

ּ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 ּכאן, ׁ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 ּבפחי יׁשּנה לא ְִִֵֶֶַָ«…≈ְְֶַָָֹ

ּ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 עלּֿכרחC‡Â∑.לּטל ִִֵֶָָָָָֹ¿«ְֲַָ
ואףֿעלֿ ּתעׂשה, אֹותֹו אלי אדּבר אׁשר הּדבר ְֲֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָָאת

ויתרּצה  אפּתּנּו ׁשּמא אמר: ּבלעם", וּיל" .ּפיֿכן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

‡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»«»»≈

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»≈«¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(k).íéLðàä eàa Eì àø÷ì íàm` ¦¦§Ÿ§¨¨£¨¦¦
lHl dY` xEaqe LlW d`ixTd©§¦¨¤§§¨©¨¦Ÿ
LgxM lre ,mY` Kl mEw ,xkU dilr̈¤¨¨¨¥¦¨§©¨§£
.dUrz Fz` Lil` xAc` xW` xaCd©¨¨£¤£©¥¥¤Ÿ©£¤
`OW xn` ,mrlA KlIe ok iR lr s`e§©©¦¥©¥¤¦§¨¨©¤¨

.i"Wx oFWl ,dSxzie EPYt`s` xgIe £©¤§¦§©¤¨©¦©¦©©
`Ed KlFd iM midl`,(ak weqt)d`x ¡Ÿ¦¦¥¨¨

dE`zpe mFwOd ipirA aFh xaCd oi`W¤¥©¨¨§¥¥©¨§¦§©¤
:axd oFWl df mB ,Klil¥¥©¤¨¨©

à"øåorFh orhi m` oF`Bd xn` azM §¨©¨©©¨¦¦§Ÿ¥
Klz `l Fl xn`W xg` xn`ie§Ÿ©©©¤¨©Ÿ¥¥

mdOr(ai weqt)Fl xn` Ki`Kl mEw ¦¨¤¥¨©¥

,mY`dvx `l mXd iM aiWdl Wi ¦¨¥§¨¦¦©¥Ÿ¨¨
mixU E`aIW cr mipFW`xd mr KlIW¤¥¥¦¨¦¦©¤¨Ÿ¨¦

:mdn micAkp¦§¨¦¥¤
éôìeFnM Fnrh iM ,Kxv oi` iYrc §¦©§¦¥Ÿ¤¦©£§

miWp` Ll glW(a bi lirl)iM , §©§£¨¦¦
Wx dlr l`xUil xn` mXd` mixac) ©¥¨©§¦§¨¥£¥¥

(`kExn` wx Epin`d `l mdeweqt my) §¥Ÿ¤¡¦©¨§
(akz` dWn l`W f` ,miWp` dglWp¦§§¨£¨¦¨¨©¤¤

xnFl Fl did KxS dn iM ,df oke .mXd©¥§¥¤¦©Ÿ¤¨¨©
(hi weqt),iOr xAC 'd sqFI dn drc`e§¥§¨©¥©¥¦¦

mXde ,drx daWgn FAlA aWg wx©¨©§¦©£¨¨¨¨§©¥
xAcz `NW xnXd wx mY` Kl Fl xn`̈©¥¦¨©¦¨¤¤Ÿ§©¥

iWExR lr crde ,Ll xnF`X dn wx©©¤©§§¨¥©¥¦
EN` ,`Ed KlFd iM midl` s` xgIe©¦©©¡Ÿ¦¦¥¥

:eixac§¨¨
ìëåxn`X dn iM .il deW EPpi` df §¨¤¥¤Ÿ¤¦¦©¤¨©

xn` mXd iM ,oM EPpi` ,oF`Bd©¨¥¤¥¦©¥¨©
Fl(ai weqt)l mdOr Klz `lxF`z ` Ÿ¥¥¦¨¤Ÿ¨

`NW xEarA ,`Ed KExa iM mrd z ¤̀¨¨¦¨©£¤Ÿ
xYn didi Ki`e Eprpni mrd z` lNwi§©¥¤¨¨¦§¨¤§¥¦§¤ª¨
Frpn `le ,mixg` mixU mr zkll Fl¨¤¤¦¨¦£¥¦§Ÿ§¨

:mixVd zlrn oFxqg xEarA zkNn¦¤¤©£¤§©£©©¨¦
äîemgPIW oFkp EPpi` ,`"x xn`X ©¤¨©¥¤¨¤¦¨¥

xFg` FxaC aiWie midl`d̈¡Ÿ¦§¨¦§¨¨



wlaסח zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz b"i iyily meil inei xeriy

ß fenz b"i iyily mei ß

(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  הּקדֹוׁשּֿברּוֿאת אמר ּבעצמֹו. הּוא ׁשחבׁש , ְְֶֶַַַַַָָָָָ

ׁשּנאמר אביהם, אברהם קדמ ּכבר רׁשע, (בראשית הּוא: ְְְְֱֲִֶֶֶַַָָָָָָ

אתֿחמרֹו"כב) 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
לקּים  רצֹונֹו מּצד זאת עׂשה אבינּו אברהם ּולעּמתֹו ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָֹֻיׂשראל,
אברהם  קּדמ "ּכבר ּביניהם, ׁשּמׁשוה ּומהּו ה', צּוּוי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָאת

ֲִֶ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"),

ÏÊ‡Âכא  dz‡ ˙È Ê¯ÊÂ ‡¯Ùˆa ÌÚÏa Ì˜Â¿»ƒ¿»¿«¿»¿»≈»«»≈«¬«
:·‡BÓ È·¯·¯ ÌÚƒ«¿¿≈»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

Ll glW oipre ,l`FXd zEWTr xEarA©£¦§©¥§¦§©§©§
Fnrh iYWxR xakE ,did ok `l miWp £̀¨¦Ÿ¥¨¨§¨¥©§¦©£

(a bi lirl)xacA midl`d Wipri `le ,§Ÿ©£¦¨¡Ÿ¦§¨¨
WxcOaE .dlilge ,FA zEWx oYi xW £̀¤¦¥§§¨¦¨©¦§¨

(ai k x"acna)cnl dY` o`Mn Exn`̈§¦¨©¨¨¥
oikilFn DA Klil dvFx mc`W KxcAW¤§¤¤¤¨¨¤¥¥¨¦¦

:FzF`
ïBëpäådNgYn iM ,dGd oiprA ipirA §©¨§¥©¨¦§¨©¤¦¦§¦¨

z` lNwi `NW mXd Frpn̈§©¥¤Ÿ§©¥¤
mdOr Kli dOle ,`Ed KExa iM mrd̈¨¦¨§¨¨¥¥¦¨¤
Fa EvRgi `l mde mlNwi `NW ixg ©̀£¥¤Ÿ§©§¥§¥Ÿ©§§
mdOr Klz `l xn` oM lr ,xg` xacl§¨¨©¥©¥¨©Ÿ¥¥¦¨¤
,`Ed KExa iM mrd z` xF`z `NW¤Ÿ¨¤¨¨¦¨
ixaC z` mricFd mrlA iM rEciaE§¨©¦¦§¨¦¨¤¦§¥
zipW mrR eil` glW wlaE .midl`d̈¡Ÿ¦¨¨¨©¥¨©©¥¦
mixUA cFaM Fl siqFde ,oin`d `l iM¦Ÿ¤¡¦§¦¨§¨¦
xcpe mipFW`xd on micAkpe miAx©¦§¦§¨¦¦¨¦¦§¨©
dpr mrlaE .FcFakE FxkU zFAxdl§©§§¨§¦§¨¨¨
`le oFnnA iElY xaCd oi`W ,mzF`¨¤¥©¨¨¨§¨§Ÿ
EPOn l`Wie mXd ciA lMd wx ,FpFvxA¦§©©Ÿ§©©¥§¦§©¦¤
,obFdM df dUre ,FzF` dEvI dn cFr©§©¤§¨¨¤§¤
'd zvre oFilr zrcA `Ed rcI dn iM¦©¨©§©©¤§©£©

,KxCA mi`Hg dxFi `Ede daFh mlFrl§¨¨§¤©¨¦©¤¤
ciBi F` iFb ik`ln dprI dn EPricFie§¦¤©©£¤©§£¥©¦

:cizrA mdl dxwI dn Fl©¦§¤¨¤¤¨¦
äpäåiM LiYrcFd xaM ,Fl xn` mXd §¦¥©¥¨©§¨©§¦¦

lkEz `le `Ed KExA mrd̈¨¨§Ÿ©
,Liptl Exfg dYre ,mlNwl`xwl m`e §©§¨§©¨¨§§¨¤§¦¦§Ÿ

LlzIW xnFlM E`A calALYklA ESx §¦§©¨§©¤¦§©§¤§§
mrd z` lNwY `NW zpn lr mdOr¦¨¤©§¨¤Ÿ§©¥¤¨¨

,dNgYn LiYrcFd xW`M,mY` Kl mEw ©£¤©§¦¦§¦¨¥¦¨
FzF` Lil` xAc` xW` xaCd z` K`e§©¤©¨¨£¤£©¥¥¤

,dUrzKxal LzF` dEv` m` ENt`W ©£¤¤£¦¦£©¤§§¨¥
mrh dfe ,wlAn `xiz `l[e] mkxaYW¤§¨§¥§Ÿ¦¨¦¨¨§¤©©

."`xwl m`"mXl utgd did oke ¦¦§Ÿ§¥¨¨©¥¤©¥
ixg` ,mdOr KlIW dNgYn cAkPd©¦§¨¦§¦¨¤¥¥¦¨¤©£¥
bdpzIWe mlNwi `NW mzF` FricFd¦¨¤Ÿ§©§¥§¤¦§©¥
eiptl oFvxd iM ,dEvi xW`M mpiprA§¦§¨¨©£¤§©¤¦¨¨§¨¨
`iap iRn l`xUi z` KxaiW KxAzi¦§¨©¤§¨¥¤¦§¨¥¦¦¨¦

:miFBd©¦
äpäåixUl oM ciBdl mrlA lr did §¦¥¨¨©¦§¨§©¦¥§¨¥

mXd dWxd dPd ,xn`le wlä¨§¥Ÿ¦¥¦§¨©¥
la` ,calA mkl `Exw zFidl izF`¦¦§¨¨¤¦§¨£¨
zpn lre mrd z` lNwl `NW zpn lr©§¨¤Ÿ§©¥¤¨¨§©§¨

m`e ,mkxa`W Kxal izF` dEvi m`W¤¦§©¤¦§¨¥¤£¨§¥§¦
iM ,FzF` migiPn Eidi KkA ESxzi `lŸ¦§©§¨¦§©¦¦¦

wlA xn` zipXd z`Gd mrRA mBweqt) ©©©©©Ÿ©¥¦¨©¨¨
(fi`l ,dGd mrd z` il daw `P dklE§¨¨¨¨¦¥¨¨©¤Ÿ

xacl `le zFcizr FricFdl FA uRgi©§Ÿ§¦£¦§Ÿ§¨¨
mrlA dPde .mrd z` aFwl izlEf xg ©̀¥¨¦¨¤¨¨§¦¥¦§¨
`le df mricFd `l zkll Fvtg axn¥Ÿ¤§¨¤¤Ÿ¦¨¤§Ÿ

:mElM mdl xn`̈©¨¤§
í÷iåKlIe FpFz` z` WagIe xwAA ©¨¨©Ÿ¤©©£¤£©¥¥

,mvtg milXdl dvFxM mdOr¦¨¤§¤§©§¦¤§¨
EN`W `Ed KlFd iM 'd s` dxg oM lr©¥¨¨©¦¥¤¦
dfA didW cFre .KlFd did `l mricFd¦¨Ÿ¨¨¥§¤¨¨¨¤
`Ede mzq mdOr FYklA iM ,'d lENg¦¦§¤§¦¨¤§¨§
zEWx Fl ozPW EaWg mXd zEWxA¦§©¥¨§¤¨©§
dOn FA xfg dPde ,mrd z` mdl lNwl§©¥¨¤¤¨¨§¦¥¨©¦©
iM mrd z` xF`z `l" dNgY xn`X¤¨©§¦¨Ÿ¨¤¨¨¦
,mdl ciBdX dn itM "`Ed KExä§¦©¤¦¦¨¤
Exn`i ,mlNwi `NW cFr E`xi xW`ke§©£¤¦§¤Ÿ§©§¥Ÿ§
mdA lYdi F` cFr Klnp ok ixg` iM¦©£¥¥¦§©§©¥¨¤
zFUrn 'dl dlilg ,WFp`A lzdM§¨¥¤¡¨¦¨©¥£
`l l`xUi gvp iM dGd xaCM©¨¨©¤¦¤©¦§¨¥Ÿ

:mgPi`k dxez ¦¨¥



סט wla zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz b"i iyily meil inei xeriy
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 ראה ƒ≈ְֵֵֶַַַָָָָָ

ליל BÏ.ונתאּוה ÔËNÏ∑(שם) רחמים ׁשל מלא ְְִֵֵַָ¿»»ְֲִֶַַָ
ויאבד  יחטא ׁשּלא מּלחטא, למנעֹו רֹוצה והיה .היה, ְְְְֱֲִֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹ

BnÚ ÂÈ¯Ú ÈLe∑,לּדר הּיֹוצא חׁשּוב לאדם מּכאן ¿≈¿»»ƒְִֵֶֶַַָָָָ
ׁשני  עּמֹו וחֹוזרים יֹולי לׁשּמׁשֹו, ּומׁשּמׁשים אנׁשים ְְְְְְְֲִִִִִֵַַָ

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−̈©¨«¤
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 אמר: ¿«¿¿»¿»ְִִֵֶַַָָָ

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 סתם .אבנים ְֲִֵֶָָָ

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‡«»»¿«¿¿«¿»¿»

‡˙¯‡כד  ‡iÓ¯k ÏÈ·La ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ Ì˜Â¿»«¿»»«¿»ƒ¿ƒ«¿«»«¿»
:‡kÓ ‡¯„‚Â ‡kÓ ‡¯„‚c¿»≈»ƒ»¿»≈»ƒ»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(bk).'ä Càìî úà ïBúàä àøzå©¥¤¨¨¤©§©
milcaPd milkVd mXd ik`ln©§£¥©¥©¦§¦©¦§¨¦
sEB mpi` iM ,mipird WEgl E`xi `lŸ¥¨§¨¥©¦¦¥¨
mi`iapl E`xi xW`ke ,d`xnA URzp¦§©§©§¤§©£¤¥¨¦§¦¦

p`l F`EbiVi l`IpcM WcTd gExd iW §©§¥¨©©Ÿ¤§¨¦¥©¦
xW`M zlMUOd WtPd zF`xnA mzF`¨§©§©¤¤©©§¤¤©£¤
dbxcOl F` d`EaPd zlrnl riBY©¦©§©£©©§¨©©§¥¨
dndAd ipirl EbUEIW la` ,diYgYW¤©§¤¨£¨¤§§¥¥©§¥¨

Wxtl lkEY oM lr .xWt` i``xYe" ¦¤§¨©¥©§¨¥©¥¤
,"oFz`dcigtn xacA dWiBxd iM ¨¨¦¦§¦¨§¨¨©§¦

`vi xW` K`lOd `Ede xarNn DzF`¨¦©£Ÿ§©©§¨£¤¨¨
dnkg dAxd d`x iAle oiprM ,ohUl§¨¨§¦§©§¦¦¨¨©§¥¨§¨

zrce(fh ` zldw)dbVdd lr xn`IW , ¨©©¤Ÿ©©©©¨¨
:zE`xd lr `lŸ©¨§

øLàëå`xFAd Dl mUe qPd DA rx` §©£¤¥©¨©¥§¨¨©¥
mrlal dxn` ,xEACd(l weqt) ©¦¨§¨§¦§¨

la` ,dM Ll zFUrl iYpMqd oMqdd©©§¥¦§©§¦©£§Ÿ£¨
iM ,oM dYr DzUr dnl drci `lŸ¨§¨¨¨¨§¨©¨¥¦
`l KkitlE ,KM Da dUrp dqpF`l§§¨©£¨¨¨§¦¨Ÿ
cnFr mXd K`ln dPd" Fl dxn`̈§¨¦¥©§©©¥¥
`l iM "FciA dtElW FAxge iCbpl§¤§¦§©§§¨§¨¦Ÿ

:llM df zrcl DzbVd dzlr̈§¨©¨¨¨¨©©¤§¨
Baøçå 'ä Càìî úà àøzå øîàå§¨©©¥¤¤©§©§©§

,Bãéa äôeìLaxg d`xYW `l §¨§¨Ÿ¤¦§¤¤¤
iM aEzMd fnxi la` ,K`ln iM s ©̀¦©§¨£¨¦§Ÿ©¨¦
odA zFMdl oFkp K`lOd zFid ipRn¦§¥¡©©§¨¨§©¨¤
EN`M Dl dncp dlFcb dcxg dCxg̈§¨£¨¨§¨¦§¤¨§¦
iM xn`p m`e .DzF` hgWl mi`Ä¦¦§Ÿ¨§¦Ÿ©¦
,miWp` zEncA mi`xPd mik`lOd©©§¨¦©¦§¦¦§£¨¦

`xIe zWxtA iYxMfd xW`Mgi ziy`xa) ©£¤¦§©§¦§¨¨©©¥¨
(aoM m` ,zFndAd ipirl s` EbUEi ,§©§¥¥©§¥¦¥

dMd `le ,mrlA EP`xi `l Ki ¥̀Ÿ¦§¤¦§¨§Ÿª¨

zbVdA siqFdW ,okYi la` .mixepQA©©§¥¦£¨¦¨¥¤¦§©¨©
dz`xe xEACd DA siqFdW in dipir¥¤¨¦¤¦¨©¦§¨£¨
lbie" aEzMd DA xiMfd `le ,mc`M§¨¨§Ÿ¦§¦¨©¨©§©
xiMfd xW`M "oFz`d ipir mXd©¥¥¥¨¨©£¤¦§¦

dipFc`A(`l weqt)oFz`A FNM oiprd iM , ©£¤¨¦¨¦§¨ª¨¨
aPA dWcg d`ixaM lFcB qpoiA mi`x ¥¨¦§¦¨£¨¨©¦§¨¦¥

:calA mipir iENB `xwp Fpi`e zFWnXd©§¨§¥¦§¨¦¥©¦¦§¨
ìáàEpizFAx(e"n d"t zea`)ExiMfi `l £¨©¥Ÿ©§¦

qPd mrhe .diR zgizR wx miQPA©¦¦©§¦©¦¨§©©©¥
mc`l dR mU in mrlal zF`xdl ,dGd©¤§©§§¦§¨¦¨¤¨¨¨
gzFR mXd iM FricFdl ,mN` mEUi in F`¦¨¦¥§¦¦©¥¥©
FpFvxA ml`IW oMW lke ,minl`pd iR¦©¤¡¨¦§¨¤¥¤¥¨¥¦§
mixaC mditA miUi mB ,mixAcnd iR¦©§©§¦©¨¦§¦¤§¨¦
FxidfdlE ,FciA lMd iM FpFvxM xAcl§©¥¦§¦©Ÿ§¨§©§¦
mlNwie mqwe Wgp xg` Kli `NW¤Ÿ¥¥©©©©§¤¤¦©§¥

:did mqFwe Wgpn iM ,mdAck dxez ¨¤¦§©¥§¥¨¨



wlaע zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz b"i iyily meil inei xeriy

(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 להל,לעבר «∆«¿«¬ְְֲֵַַָָֹ
ּכמֹו אחר, ּבמקֹום לפניו לג)להיֹות עבר (בראשית "והּוא : ְְְְְִֵַַָָָָ

לעמד  ראה מה ּבתנחּומא: יׁש אּגדה ּומדרׁש ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹלפניהם".
סימני  מקֹומֹות? הראהּוּבׁשלׁשה .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 רמז .רגלים ∆»…¿»ƒְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ

(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 הּׂשרים  - ּ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 ּברטיבא  ּ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§©¨«

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

‡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

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(`l).íòìá éðéò úà 'ä ìâéådGn ©§©¤¥¥¦§¨¦¤
did `l mrlA iM cnlp aEzMd©¨¦§©¦¦§¨Ÿ¨¨
iENbl Kxhvi Ki` `iap did EN` ,`iap̈¦¦¨¨¨¦¥¦§¨¥§¦
xn`i xW`M K`lOd zI`xA mipird̈¥©¦¦§¦©©©§¨©£¤Ÿ©
xrpM d`Eapl riBd `NW inA aEzMd©¨§¦¤Ÿ¦¦©¦§¨§©©

rWil`(fi e a"n)zixvOd xbdeziy`xa) ¡¦¨§¨¨©¦§¦
(hi `kF`xw Kke ,mi`iaPA oM xn`i `le ,§ŸŸ©¥©§¦¦§¨¨§

aEzMd(ak bi ryedi)xFrA oA mrlA ©¨¦§¨¤§
:mqFTd©¥

äîe`Ed xn`X(g weqt)xAci xW`M ©¤¨©©£¤§©¥

einqwA zFcizrd Fzrici `xwi ,il` 'd¥¨¦§¨§¦¨¨£¦¦§¨¨
eil` `A l`xUi cFakl la` ."'d xaC"§©£¨¦§¦§¨¥¨¥¨
dkf ok ixg`e ,`Edd dliNA mXd©¥©©§¨©§©£¥¥¨¨
,FOr xAce K`lOd zI`xA mipir iENbl§¦¥©¦¦§¦©©©§¨§¦¤¦

iCW dfgn zlrnl dlr sFQaEck oldl) ©¨¨§©£©©£¥©©



עי wla zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz b"i iyily meil inei xeriy

(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: ּבׁשביל ּדרׁשּוהּו נטתה, ראתה, , ְְְְֲִִִָָָָָָָָ
ּכלֹומר  לנגּדי, ּולפי ׁשהּדר ּולהקניטני. לקנאתי : ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָ

"רטט" לׁשֹון - לנגּדי הּדר חרד ּכי ּכי מׁשמעֹו: - ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָ
הּדר ּומהר ׁשחרד הּדר ּבעל לכעסי ראיתי ׁשהּוא , ְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָ

ּכמֹו הּוא, קצר ּומקרא יג)ּולהמרֹותי, ּדוד"(ש"ב "וּתכל :. ְְְְְִִִַַַָָָָ
לׁשֹון  "ירט" אחרינא: וכןליׁשנא טז)רצֹון, "ועלֿ(איוב ְְְְֲִִֵַַַָָָָ

עלֿידי  אֹותֹו ּומנחם מפּיס - ירטני" רׁשעים ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָידי
מקניטים  אּלא ׁשאינן .רׁשעים, ְְִִִֵֶֶַָָָ

(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"ּכמֹו ּפעמים , «»¿»ְְִֵֶַָ

"לּולא" ּבלׁשֹון ‰¯‚Èz.מׁשּמׁש ‰Î˙‡ŒÌb∑ זה הרי ְְִֵֵַ«…¿»»«¿ƒֲֵֶ
מסרס  ּכלֹומר,מקרא ,"אֹות הרגּתי "ּגם ּכמֹו: והּוא , ְְְְְְִִַַַָָָָֹ

ּבלבד  העּכבה ההריגה לא ּגם ּכי עלֿידי, קראת. ְְְֲִִִִַַַַַָָָָָָֹ
È˙ÈÈÁ‰ d˙B‡Â∑(במ"ר)והֹוכיחת ׁשּדּברה מּפני ועּתה ¿»∆¡≈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 :. ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָ

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

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

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(fh c.mcFakle l`xUi xEarA lMde ,§©Ÿ©£¦§¨¥§¦§¨
ok iM ,mqFw did Fvx`l aXW ixg`e§©£¥¤¨§©§¨¨¥¦¥

FzzinA aEzMd EP`xwi(ak bi ryedi)z`e ¦§¨¤©¨§¦¨§¤
,axgA Ebxd mqFTd xFrA oA mrlA¦§¨¤§©¥¨§©¤¤

:mXd `iapA ci EglWIW dlilge§¨¦¨¤¦§§©¦§¦©¥
CëådAx ipiq xAcnA WxcOA Exn` §¨¨§©¦§¨§¦§©¦©©¨

(hi k),WcTd gExl wwfp mrlA ,¦§¨¦§©§©©Ÿ¤
gEx EPOn dwNYqp wlal beECfPWkE§¤¦§©¥§¨¨¦§©§¨¦¤©
,dNgYaM mqFw zFidl xfge WcTd©Ÿ¤§¨©¦§¥§©§¦¨

ziid mx gev KkitliPcixFde i §¦¨¨©¨¨¦¦§¦©¦
:wlAal dxez ¨¨
(al).écâðì Cøcä èøé ékKlFdd iM ¦¨©©¤¤§¤§¦¦©¥

,ipir cbpl DzF` zEre FMxC hxï©©§§¦¥¨§¤¤¥©
F` .cre rcFId ikp` iM,"iCbpl"hxIW ¦¨Ÿ¦©¥©¨¥§¤§¦¤¨©

ixacM ipFvx cbpM zFUrl KxCd©¤¤©£§¤¤§¦§¦§¥
mipFAd cbpl Eqirkd iM FnM ,qElwpE`§§§¦¦§¦§¤¤©¦

(fl b dingp)."hxi"lre oke ,zEEr oFWl ¨©¨¦§¥§©
iphxi mirWx ici(`i fh aei`).izF` zEri , §¥§¨¦¦§¥¦§©¥¦

iYWxR xW`M oiprde(k weqta)iM , §¨¦§¨©£¤¥©§¦¦
,cAkPd 'd z`n zEWx Da did dkildd©£¦¨¨¨¨§¥¥©¦§¨
mdOr FYklA DzF` zEr mrlA la £̀¨¦§¨¦¥¨§¤§¦¨¤

:mrd z` lNwIW mYrC lrbl dxez ©©§¨¤§©¥¤¨¨
(bl).éðôì èzål` hYe ,Fa EWxR ©¥§¨©¥§©¥¤

oi`e .iptl dzid xW`M dcVd©¨¤©£¤¨§¨§¨©§¥
WOWY ok iM ,ipRn FnM Fnrh wx ,KxvŸ¤©©£§¦¨©¦¥§©¥
xird zFpal ElCgIe FnM ,c"nNd©¨¤§©©§§¦§¨¦

(g `i ziy`xa)aihidl liMUdl lcg ,¨©§©§¦§¥¦
(c el mildz)a`Fi `vIe EdFnke ,miAx oke ,§¥©¦§¨©¥¥¨

mrd z` cwtl KlOd iptl ligd ixUe§¨¥©©¦¦§¥©¤¤¦§Ÿ¤¨¨
l`xUi z`(c ck a"y): ¤¦§¨¥

.éðtî äúèð éìeà íòèåzrC lr §©©©¨§¨¦¨©©©©
dzhPW `lEl FnM ,miWxtnd©§¨§¦§¥¤¨§¨
KxcM `NW dGd mFwOA WOWi ,ipRn¦¨©§©¥©¨©¤¤Ÿ§¤¤
,FrnWnM `Ed iYrC lre .mNM eixag£¥¨ª¨§©©§¦§©§¨
dz`x F` K`lOA dWiBxd oFz`d iM¦¨¨¦§¦¨©©§¨¨£¨
dzhp la` ,oiprd dn drci `le Fa§Ÿ¨§¨¤¨¦§¨£¨¨§¨
lr ,zFndAd bdpnM dtElW axg ipRn¦§¥¤¤§¨§¦§©©§¥©
oFz`d ip`xYe mrlal K`lOd xn` oM¥¨©©©§¨§¦§¨©¦§¥¦¨¨
iM ,ipRn dzhp `OWaE ,ipRn dzhpe§¨§¨¦¨©§¤¨¨§¨¦¨©¦
DzF` la` ,iz`A LzF` bxdl ip £̀¦©£Ÿ§¨¦£¨¨

M ,iziigd:oFz`A `le LA `hgd i ¤¡¥¦¦©¥§§§Ÿ¨¨
.ézâøä äëúà íbzNn `"x xn` ©Ÿ§¨¨©§¦¨©¦©

"mB"ixg` oFz`d dzOW crl ©§¥¤¥¨¨¨©£¥
mrhe .dxACW,iziigdmc` oA iM ¤¦§¨§©©¤¡¥¦¦¤¨¨

lvPYe crde ,zEni K`lOd z` FzF`xA¦§¤©©§¨¨§¨¥©¦¨¥
iWtp(`l al ziy`xa)oi`W dndAd iM s` , ©§¦©¦©§¥¨¤¥

:mc` oaM K`lOd mr zEtYEW mEW Dl̈§¦©©§¨§¤¨¨
ïéàåzNn"mB"iM ,xn` xW`M Wxcp §¥¦©©¦§©©£¤¨©¦

dYr iM ,EzEni `l mdipW§¥¤Ÿ¨¦©¨
mrlA z` digde oFz`d dzn dzhPW¤¨§¨¥¨¨¨§¤¡¨¤¦§¨
mrlA z` bxFd did dzhp `l m`e§¦Ÿ¨§¨¨¨¥¤¦§¨

zNn la` .oFz`d dIgnE"mB"ixacM §©¤¨¨£¨¦©©§¦§¥

:LzF` iYbxd mB qxqnM `EdW ,i"Wx©¦¤¦§Ÿ¨©¨©§¦§
,éúééçä dúBàå íòèå`hgd iM xnFl §©©§¨¤¡¥¦©¦©¥§

la` ,FA LzF` iYbxde Lilr FNMª¨¤§¨©§¦§£¨
dPde ,FA zEnYW `hg dilr oi` `id¦¥¨¤¨¥§¤¨§¦¥
`l LzaFhl ipRn dzhPW dIhpd©§¦¨¤¨§¨¦¨©§¨§Ÿ
Ylnbe mPg DzF` ziMde ,llM Dkxvl§¨§¨§¨§¦¦¨¨¦¨§¨©§¨

:daFh zgY drx Dl̈¨¨©©¨
àìåwla ixU Eid m` aEzMd ciBd §Ÿ¦¦©¨¦¨¨¥¨¨

F` ,dN`d miUrOA mrlA mr¦¦§¨©©£¦¨¥¤
mdipiA did wFgxe eiptl miakFx EidW¤¨§¦§¨¨§¨¨¨¥¥¤
EcxRzi `l FOr EidW aFxTde .FpiaE¥§©¨¤¨¦Ÿ¦§¨§
mrlA zFMde oFz`d zFhpA E`xe ,EPOn¦¤§¨¦§¨¨§©¦§¨
bdpnM didW Eid mixEaqM ,DzF`¨¦§¦¨¤¨¨§¦§©
s` ,DxEAC ErnW `le drxd dndAd©§¥¨¨¨¨§Ÿ¨§¦¨©
:mrlA ipir iENB `EdW K`lOd xaC iM¦§©©©§¨¤¦¥¥¦§¨

eðéúBaøåExn`(ci k x"acna)ixU EidW §©¥¨§¤¨¨¥
`NW qp E`xW midnY a`Fn¨§¥¦¤¨¥¤Ÿ

Exn`e .mlFrA FzFnM did(my)oeiMW ¨¨§¨¨§¨§¤¥¨
zFO`d Edi `NW ,dzn dxACW¤¦§¨¥¨¤Ÿ§¨ª
DzF` oiUFre dxACW `id Ff mixnF`§¦¦¤¦§¨§¦¨

e ,d`xi`Ed KExA WFcTd qgW cFr ¦§¨§¤¨©¨¨
mixnF` Edi `NW rWx lW FcFaM lr©§¤¨¨¤Ÿ§§¦
df lke .mrlA z` dwlQW `id Ff¦¤¦§¨¤¦§¨§¨¤
xACW `l ,dlATd KxCn xWt ¤̀§¨¦¤¤©©¨¨Ÿ¤¦¥
xW`M ,llM DzzinA aEzMd©¨§¦¨¨§¨©£¤

:iYWxRcl dxez ¥©§¦



wlaעב zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye fenz b"i iyily meil inei xeriy

(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

ּבעצמֹו הּוא לֹו: אמר זֹו. ּתׁשּובה היא הּמקֹום, ְְְִֶֶַַַָָָנגד

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) רֹוצה ׁשאדם ּבדר ≈ƒ»¬»ƒֶֶֶֶַָָ

מֹוליכין  ּבּה ,אֹותֹוליל.ÒÙ‡Â∑ את עלּֿכרח ִִֵֵָ¿∆∆ְֲֶַָ
וגֹו'הּדבר  אדּבר ÌÈL‡‰ŒÌÚ.אׁשר CÏ∑חלק ּכי ְֲֲֵֶַַָָ≈ƒ»¬»ƒְְִֶ

העֹולם עּמהם  מן להאבד וסֹופ.˜Ï· È¯NŒÌÚ∑ ְְְִִֵֵֶָָָָƒ»≈»»
ּכמֹותם  לקּללם .ׂשמח ְְְֵַַָָָ

(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 אל 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 נתנּבא, 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¬£©¥«

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«¿¿≈»»

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»≈¬«≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(dl).'åâå ñôàå íéLðàä íò Cì¥¦¨£¨¦§¤¤
xn`IW okYimiWp`d mr Kl ¦¨¥¤Ÿ©¥¦¨£¨¦

FzF` Lil` xAc` xW` xaCd z` qt`e§¤¤¤©¨¨£¤£©¥¥¤
xAcziM ,Fnrh F` .df mzF` ricFze §©¥§¦©¨¤©£¦

LipirA rx m` dCezd xW` ixg ©̀£¥£¤¦§©¨¦©§¥¤
il daEW`(cl weqt)mdOr Kl Fl xn` , ¨¨¦¨©¥¦¨¤

xMfYW calaE ,Lz`Hg lr iYlgn iM¦¨©§¦©©¨§¦§©¤¦§Ÿ
:LiYxdfd xW` izxdf ©̀§¨¨¦£¤¦§©§¦

Cøöäåxn`IW aWgi `NW ,oM Fl xnFl §ª§©©¥¤Ÿ©§Ÿ¤Ÿ©
dn zFUrl mdOr Kl Fl¥¦¨¤©£©
utg didW ,okYi mB .LOn EWTAX¤¦§¦§©¦¨¥¤¨¨¥¤
Fvtg did `le ,mrd z` lNwl KlFdd©¥§©¥¤¨¨§Ÿ¨¨¤§
EPxidfi okle ,mipR mEWA mkxal§¨§¨§¨¦§¨¥©§¦¤
ipRnE .FOr xAciW zr lkA midl`d̈¡Ÿ¦§¨¥¤§©¥¦¦§¥
FxAC zNgzA wlal mrlA ricFd df¤¦©¦§¨§¨¨¦§¦©©§

FOr(gl weqt),Lil` iz`a dPdd`iaA iM ¦¦¥¨¦¥¤¦§¦¨
,mrd oiprA la` ,iziWxEd calAlkid ¦§©§¥¦£¨§¦§©¨¨£¨Ÿ

dnE`n xAC lkE`,LpFvxMxW` xaCd ©©¥§¨¦§§©¨¨£¤
,xAc` FzF` itA midl` miUioiA ¨¦¡Ÿ¦§¦£©¥¥

uRgY m` d`x ,dkxA oiA dllw§¨¨¥§¨¨§¥¦©§Ÿ
KkA uRgY `l m`e ,mpiprA xAc`W¤£©¥§¦§¨¨§¦Ÿ©§Ÿ§¨

:dYrn il daEW`el dxez ¨¨¦¥©¨



עג wla zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz c"i iriax meil inei xeriy

ß fenz c"i iriax 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 ּדבר אחד וצאן אחד ּבקר ,. »»»…ְְִֶֶַָָָָָָָֹֻ

(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®©¥−¤¤«¦

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≈

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

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(`n)íMî àøiå ìòa úBîa eäìòiå©©£¥¨¨©©©§¦¨
.íòä äö÷FzF` dlrn did §¥¨¨¨¨©£¤

eil` oEMzIW icM ,EP`xIW mFwnA§¨¤¦§¤§¥¤¦§©¥¥¨
dN` iM ,mdn FWtp cxRz `le FzllwA§¦§¨§Ÿ¦¨¤©§¥¤¦¥¤
,dI`xd zrA dwaC zFidl WtPd zFgMn¦Ÿ©¤¤¦§§¥¨§¥¨§¦¨

minkgd oiprn rEcIM(.fiw w"a)il ElC ©¨©¥¦§©©£¨¦§¦
adi ,Dil ElC ,Difgnl `piraC i`piab§¦¨¦¦§¦¨§¤¡¥¨¥¨©
iM aEzMd ciBde .DiWtp gpe Dipir DiA¥¥¥§¨©§¥§¦¦©¨¦
mipFg Eid iM ,dpgOd lM d`x `lŸ¨¨¨©©£¤¦¨¦
:minXd zFgEx rAx`l milbC drAx ©̀§¨¨§¨¦§©§©©¨©¦

íòtáewla Fl xn` zipXd(bi bk oldl) ©©©©¥¦¨©¨¨
`l FNke d`xz Edvw qt ¤̀¤¨¥¦§¤§ªŸ
`l z`Gd mrRA mB xnFl ,d`xz¦§¤©©©©©©ŸŸ
LOn rpFOd xaCd `Ed m` FNM Ed`xz¦§¥ª¦©¨¨©¥©¦§
lkEY m` mXn il Fpaw la` ,FzlNw¦§¨£¨¨§¦¦¨¦©
,mXn FNM FzF`xdl mFwn il oi` iM¦¥¦¨§©§ª¦¨
lbC zFevTd zg`A Wi ilE` wlA aWg̈©¨¨©¥§©©©§¨¤¤

mXd oi` xW` miaFhe miwiCv miWp £̀¨¦©¦¦§¦£¤¥©¥
:F`MC utg̈¥©§

ïëzéåoFW`xd mrRA iM ,cFr Wxtl §¦¨¥§¨¥¦©©©¨¦
mFwn lrA zFnA iM ,FNM Ed`ẍ¨ª¦¨¨©¨
EpaE mrd dvw mXn mdipW E`xe DFaB̈©§¨§¥¤¦¨§¥¨¨¨
W`x l` mrlA Klde ,zFgAfOd mẄ©¦§§§¨©¦§¨¤Ÿ
,FNM Ed`xe `Edd xdA xW` draBd©¦§¨£¤¨¨©§¨¨ª

"itW KlIe" mrh dfe(b bk oldl)KldW §¤©©©¥¤¤¦¤¨©
:`"x ixacM ,FAW itW l`` dxez ¤¤¦¤§¦§¥

âë(aÎ`).úBçaæî äòáLdfA fnx ¦§¨¦§§¨©¨¤
mrlA dPde .wFnr cFq `"x¨§¦¥¦§¨
'd z`n oFvxd eil` dwacl dvẍ¨§¨§¨¥¨¨¨¥¥
zFlFr dlrd okle ,dN`d zFpAxTA©¨§¨¨¥¤§¨¥¤¡¨
Fnvr wlA wQrzIW dvxe .mNM xRqn¦§©ª¨§¨¨¤¦§©¥¨¨©§

xn` KklE ,mdAxR mrlaE wlA lrIe ¨¤§¨¨©©©©¨¨¦§¨¨
,gAfOA li`e:wxFf dfe hgFW df ¨©¦©¦§¥©¤¥§¤¥

íòèåzraW z` eil` xn`Ie §©©©Ÿ¤¥¨¤¦§©

iYkxr zFgAfOd(c weqt),dNtY KxC , ©¦§§¨©§¦¤¤§¦¨
mlW gAfn Liptl iYkxr xnF`M§¥¨©§¦§¨¤¦§¥©¨¥
,LgAfn oFvx lr Elri mlW oAxwA§¨§¨¨¥©£©§¦§©£

aEzMd xn`IW oiprM(c k mildz)xMfi §¦§©¤Ÿ©©¨¦§Ÿ
,dlq dpXci LzlFre Lizgpn lM̈¦§Ÿ¤§¨§§©§¤¤¨

xn`ie(eh eq my)KN dlr` mign zFlr §Ÿ©Ÿ¥¦©£¤¨
mr xwa dUr` mili` zxhw mr¦§Ÿ¤¥¦¤¡¤¨¨¦

e ,dlq micEYr.miAx zFnFwnA ok ©¦¤¨§¥¦§©¦
:`"x dxkf xaM ,dricid mrhe§©©©§¦¨§¨¨§¨

äpäåzkll dvx `l xW`M sFQA §¦¥©©£¤Ÿ¨¨¨¤¤
mrlA dvx `l ,miWgp z`xwl¦§©§¨¦Ÿ¨¨¦§¨
`NW eizFpAxwA dlrn wla didIW¤¦§¤¨¨©£¤§¨§§¨¤Ÿ
aEzMd xn` KklE ,FYaWgnA lBti§©¥§©£©§§¨¨©©¨

(l weqt)fnxie ,gAfOA li`e xR lrIe©©©¨¨©¦©¦§¥©§¦§Ÿ
dlrd wlAW okYie .xMfPd mrlal§¦§¨©¦§¨§¦¨¥¤¨¨¤¡¨
`Ede ok dUr FYrC qItl iM ,mzF`¨¦§©¥©§¨¨¥§

:mdA utg cFr did `lb dxez Ÿ¨¨¨¥¨¤



wlaעד zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz c"i iriax meil inei xeriy
i"yx£È˙‡¯˜Ï '‰ ‰¯wÈ ÈÏe‡∑ לדּבר רגיל ּבּיֹום אינֹו ÈÙL.עּמי CÏiÂ∑לׁשֹון יחידי, וׁשקט,ּכתרּגּומֹו: ׁשפי «ƒ»∆ƒ¿»ƒְִִִֵֵַַָ«≈∆∆ƒְְְְִִִֶֶַָֹ

עּמֹו ׁשתיקה ׁשאין .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 קרי, 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∑ העלה ואברהם לא »««»»«ƒ«ƒ¿≈«ְְֱֶַָָָֹ

אחד  איל .אּלא ִֶֶַָָ

(ä)÷ìa-ìà áeL øîàiå íòìá éôa øác ýåýé íNiå©¨¯¤§Ÿ̈²¨−̈§¦´¦§¨®©²Ÿ¤¬¤¨−̈
:øaãú äëå§¬Ÿ§©¥«

(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 ּבׁשני אחד ׁשּמא - »»ƒ«¬…¿»…¬»ƒ¿»≈ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

מבהק  .אינֹו ְֵָֻ

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¿»»»¿≈¿«≈

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¿»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(c).íòìa ìà íéäìà øwiåxEarA ©¦¨¡Ÿ¦¤¦§¨©£
zlrnl riBn dGd Wi`d did `NW¤Ÿ¨¨¨¦©¤©¦©§©£©
,dGd oFWNM FA xn`i oM lr d`EaPd©§¨©¥Ÿ©©¨©¤
dxwn KxC mXd xEAC eil` `A dYr iM¦©¨¨¥¨¦©¥¤¤¦§¤

FA xn` KklE ,l`xUi cFaklak lirl) ¦§¦§¨¥§¨¨©
(koFWNd iM ,mrlA l` midl` `aIe©¨Ÿ¡Ÿ¦¤¦§¨¦©¨

`NW inA wx ,mi`iaPA xn`i `l dGd©¤ŸŸ©©§¦¦©§¦¤Ÿ
midl` `aIe oke ,`idd dbxcOA `Ä©©§¥¨©¦§¥©¨Ÿ¡Ÿ¦

Klnia` l`(b k ziy`xa)midl` `aIe , ¤£¦¤¤©¨Ÿ¡Ÿ¦
oal l`(ck `l my)FWExRW xWt`e . ¤¨¨§¤§¨¤¥

l` oFilrd on xEACA oFvxd z`iA¦©¨¨©¦¦¨¤§¤
mrlA mB iM ,Enilgi xW` milkVd©¦§¦£¤©§¦¦©¦§¨
iElbE eilr dltp dnCxze ltFp mFIA©¥§©§¥¨¨§¨¨¨§

:mipir¥¨¦

.åéìà øîàiå 'åâå íéäìà øwiå íòèå§©©©¦¨¡Ÿ¦©Ÿ¤¥¨
mixwOM mrlal dxw xW`M iM¦©£¤¨¨§¦§¨©¦§¦
WcTd gEx iWp`l ExTi xW £̀¤¦§§©§¥©©Ÿ¤
xnQY eipR lr gEx slgW ,mccFAzdA§¦§§¨¤¨©©©¨¨¦¨¥
axe dcrxE Edz`xw cgR FxUA zxrU©£©§¨©©§¨©§§¨¨§Ÿ
eilr KRdp FcFde cigtd eizFnvr©§¨¦§¦§¤§©¨¨
,dvx` eipR lr ltFp `Ede zigWnl§©§¦§¥©¨¨©§¨

xn` f`,iYkxr zFgAfOd zraW z` ¨¨©¤¦§©©¦§§¨©§¦
iYWxR xW`M dNtY KxC `Edeweqt) §¤¤§¦¨©£¤¥©§¦

(`,FzpEM lr eil` rnW `l mXde .§©¥Ÿ¨©¥¨©©¨¨
Fl xn`e:xAcz dMd dxez §¨©Ÿ§©¥

(d)Wi .mrlA itA xaC 'd mUIe mrhe§©©©¨¤¨¨§¦¦§¨¥
mrlA rci `l iM miWxtn§¨§¦¦Ÿ¨©¦§¨
mixaC FzF` `Nn mXd K` ,mixaCA©§¨¦©©¥¦¥§¨¦

iM ,xAcz dke wlA l` aEW Fl xn`e§¨©¤¨¨§Ÿ§©¥¦
zrC oM ilE`e .LiRn mixaCd E`vi¥§©§¨¦¦¦§©¥©©

Exn`W EpizFAx(ai wla `negpz)z` mTr ©¥¤¨§¦¥¤
,gElA xnqn raFTW mc`M FnwtE eiR¦¦§§¨¨¤¥©©§¥§©
,xAcn did K`ln xnF` xfril` iAx©¦¡¦¤¤¥©§¨¨¨§©¥

:'eke xnF` rWFdi iAx©¦§ª©¥§
BðéàåFxn` xEarA ,ipirA oFkpck oldl) §¥¨§¥©©£¨§

(cdfgn xW` l` ixn` rnWŸ¥©¦§¥¥£¤©£¥
mrh la` ,dfgi iCW"mUIe",cEONd ©©¤¡¤£¨©©©¨¤©¦

eitA mzF` qxbIW mixaCd FcONW¤¦§©§¨¦¤¦§Ÿ¨§¦
mrhM ,xaC mdn liRi `le gMWi `le§Ÿ¦§©§Ÿ©¦¥¤¨¨§©©
mditA DniU l`xUi ipA z` DcOle§©§¨¤§¥¦§¨¥¦¨§¦¤

(hi `l mixac)mFlWa` iR lr iM oke ,§¥¦©¦©§¨
dnEU dzid(al bi a"y):e dxez ¨§¨¨



עה wla zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz c"i iriax meil inei xeriy

(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:להתקּלל 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 ׁשּנאמרּכל 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 ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָֻמיּסדים

ÔkLÈ.ואּמהֹות  „„·Ï ÌÚŒÔ‰∑לֹו זּכּו אׁשר הּוא ְִָ∆»¿»»ƒ¿…ֲִֶ
ּכתרּגּומֹואבֹותיו  ּבדד, לׁשּכן -.·MÁ˙È ‡Ï ÌÈBb·e∑ ְְְֲִַָָָֹ«ƒ…ƒ¿«»

האּמֹות  ׁשאר עם ּכלה נעׂשין יהיּו לא ְְְְֲִִִַַָָָָֹֻּכתרּגּומֹו:

ׁשּנאמר ּגילּולים, ל)עֹובדי ּבכל (ירמיה כלה אעׂשה "ּכי : ְְֱֱִִִֵֶֶֶֶַָָָ
אחר: ּדבר הּׁשאר. עם נמנין אינן - וגֹו'" ְְְִִִִֵֵַַַָָָָהּגֹוים

ׂשמחין  ׁשּנאמרּכׁשהן עּמהם, ׂשמחה אּמה (דברים אין ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֻ
ּגילּולים לב) עֹובדי ּוכׁשהאּמֹות ינחּנּו". ּבדד "ה' :ְְְִִֵֶֶַָָָֻ

עֹולה  ואין ואחד אחד ּכל עם אֹוכלין הם ְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָּבטֹובה,
יתחּׁשב" לא "ּובּגֹוים וזהּו החׁשּבֹון, מן .להם ְְְִִִֶֶֶַַַָָֹ

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.דבית ארּבעה , ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָֹ

ׁשהם  ּבּמצֹות חׁשּבֹון אין - יעקב" "עפר אחר: ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּדבר
ּ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¯LÈ∑ ׁשּבהם. ¿»ƒֶֶָ

‡˙¯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»

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¿»¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(h).epàøà íéøö Làøî ék,mrHd ¦¥Ÿª¦¤§¤©©©
lrA zFnA EdlrdW xEarA©£¤¤¡¨¨¨©
onE mixEv W`xn xn` ,FzF`xl¦§¨©¥Ÿ¦¦
oMWi iM FzF` d`Fxe hiAn ip` zFraBd©§¨£¦©¦§¤¦¦§Ÿ
`Ed aWgIW xg` iFB FOr oi`e ,FCal§©§¥¦©¥¤¥¨¥
zFO`e miAx miOr EvAwzIW FnM eil ¥̀¨§¤¦§©§©¦©¦§ª
EN` la` ,zg` dpgn zFidl zFpFW¦§©£¤©©£¨¥
iFbe mdl cg` hRWnE zg` dxFY mNMª¨¨©©¦§¨¤¨¨¤§
awri mWA ccA oMWie ,md cg ¤̀¨¥§¦§Ÿ¨¨§¥©£Ÿ

:l`xUie§¦§¨¥

ìòåxiMfd oM(f weqt)awri iN dx` §©¥¦§¦¨¨¦©£Ÿ
,l`xUi dnrfemdl xiMfd iM §Ÿ£¨¦§¨¥¦¦§¦¨¤

xn`l ,mzFa` zFnWE cAkPd mnW§¨©¦§¨§£¨¥Ÿ
mdl zF`p zFnWe ccal mr mdW¤¥©§¨¨§¥¨¨¤
Fl xiMfn did `l wlA iM .mzFa`n¥£¨¦¨¨Ÿ¨¨©§¦

xn` wx ,l`xUi mW(d ak lirl)`vi mr ¥¦§¨¥©¨©©¨¨
W mdA xMpznM ,mixvOnrci `N ¦¦§©¦§¦§©¥¨¤¤Ÿ¨©

:mdia` zaFh iEtM didW ,mzF`¨¤¨¨§©£¦¤
äðekäåd`Fx ip` xW`M iM ,xnFl §©©¨¨©¦©£¤£¦¤

oM ,FCal okFW dYr FzF`©¨¥§©¥

,awri oir ccA ghA minlFrl oMWi¦§Ÿ§¨¦¤©¨¨¥©£Ÿ
dO` oi`e mlFrl W`xl didi `Ede§¦§¤§Ÿ§¨§¥ª¨
`Ed ltHIW `le ,eilr xABzYW¤¦§©¥¨¨§Ÿ¤¦¨¥

:mdil`i dxez £¥¤
(i).á÷òé øôò äðî éîip` .xn`i ¦¨¨£©©£ŸŸ©£¦

mipkFW mixd W`xn mzF` d`Fx¤¨¥Ÿ¨¦§¦
md iM ,mzF` zFpnl lkE` `le ,ccal§¨¨§Ÿ©¦§¨¦¥
Wi` lkEi `l xW` ux`d xtrM mCal§©¨©£©¨¨¤£¤Ÿ©¦
raFx mbe ,ux`d xtr z` zFpnl¦§¤£©¨¨¤§©©
`l drAx`d milbCd zFpgnl l`xUi¦§¨¥§©£©§¨¦¨©§¨¨Ÿ



wlaעו zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz e"h iying meil inei xeriy
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§©¥«

ß fenz e"h iying mei ß

(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©¨¬¨©−¦©¦§¥«©

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§©¥«

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«¿¿»

‡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¿«≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

EAxIW mdilr `Apzi .zFpnl lkE`©¦§¦§©¥£¥¤¤¦§
rxf mCal md cinY Eidie ,Ehrni `le§Ÿ¦§£§¦§¨¦¥§©¨¤©
`le cOi `l xW` mId lFgM awri©£Ÿ§©¨£¤Ÿ¦©§Ÿ
.l`xUi raxA qElwpE` zrC dfe .xtQi¦¨¥§¤©©§§§Ÿ©¦§¨¥
iraxe igx` FnM didIW ,`Ed oFkp mB©¨¤¦§¤§¨§¦§¦§¦

zixf(b hlw mildz)mi`lM riAxz `l on , ¥¦¨¦Ÿ©§¦©¦§©¦
(hi hi `xwie)E`vi dcEdi iOnE oFWlM ,¦§¦¥§¨¨¨
(` gn diryi):

éäúe íéøLé úBî éLôð úîz øîàå§¨©¨Ÿ©§¦§¨¦§¦
.eäîk éúéøçàodW xnFl ©£¦¦¨Ÿ©¤¥

,zeOd mc`d zixg` iM .ocr oB ilgFp£¥©¥¤¦©£¦¨¨¨©¨¤
md ,mixWi zFn zEnIW WTai oM lr©¥§©¥¤¨§¨¦¥
mdini ElaIW oExEWi mi`xwPd l`xUi¦§¨¥©¦§¨¦§¤¦§§¥¤

,aFhA,EdnM izixg` idzEl`xUiM §§¦©£¦¦¨Ÿ§¦§¨¥
mPdiB ipA mpi`e miIgA mwlg xW £̀¤¤§¨©©¦§¥¨§¥¥¦Ÿ
,mrRd dfA Fz`Eap llM dPde .oFCa`e©£©§¦¥§©§¨¨¤©©©

Epgp` ike ,EpzlNwA utg mXd oi`W¤¥©¥¨¥§¦§¨¥§¦£©§
miFBA axrzp `l FOre Fwlg ccal mr©§¨¨¤§§©Ÿ¦§¨¥©¦
daFh Epzixg`e ,mdOr aWgp `le§Ÿ¥¨¥¦¨¤§©£¦¥¨

:xWi KxcA`i dxez §¤¤¨¨
(fh).íòìa ìà 'ä øwiåcFakl dYr ©¦¨¤¦§¨©¨¦§

`Apzdl dfd Wi`d dlr l`xUi¦§¨¥¨¨¨¦©¤§¦§©¥
dlbp xW` lFcBd mXA mingx zCnA§¦©©£¦©¥©¨£¤¦§¨
xTIe FA xn`p dYr cr iM ,dWnl§¤¦©©¨¤¡©©¦¨



עז wla zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz e"h iying meil inei xeriy
i"yx£ÂÈÙa ¯·c ÌNiÂ∑ הּזאת הּׂשימה היא ?ּומה «»∆»»¿ƒִִַַַָֹ

וכה  אלּֿבלק "ׁשּוב ּבאמרֹו: הּמקרא חסר ְְְְִֵֶֶַָָָָָֹּומה
ּכׁשה  אּלא לקּלל,תדּבר"? נרׁשה ׁשאינֹו ׁשֹומע יה ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

לצערֹו? ּבלק אצל חֹוזר אני מה ק"ה)אמר: ונתן (סנהדרין ְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָ

הּפֹוקס  ּכאדם ּבפיו, וחּכה רסן הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְְִֵֶֶַַַָָָָָלֹו
לֹו: אמר ירצה, אׁשר אל להֹוליכּה ּבחּכה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָּבהמה

ּבלק עלּֿכרח 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 ּברׁשּותלׁשֹון 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§¦¤«¨

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:ּבלׁשֹון , ְִַָ«»«¿ְְְִֵַַ
חֹוזרים  - ּומתמּלכין" ּבהם "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 ּכמֹו'"? "ּבר" (ס"א: אֹותם. לבר ְְְִִִֵֵֶַָָָ

("לבר".‰p·ÈL‡ ‡ÏÂ C¯·e∑,אֹותם ּבר הּוא ְֵָ≈≈¿…¬ƒ∆»ֵֵָ
אׁשיב  לא ּברּכתֹוואני 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§©¬¤−¤«

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¿«»

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≈≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

midl`(c weqt)midl` `aIe ,(h ak lirl). ¡Ÿ¦©¨Ÿ¡Ÿ¦
mEWA mlNwl lkEi `l iM rci dYre§©¨¨©¦Ÿ©§©§¨§
opFgi mingx zCnA iM xEarA ,oipr¦§¨©£¦§¦©©£¦§¥
rnFW didWM dYr cr iM ,mdilr£¥¤¦©©¨§¤¨¨¥©
mdl `vnl aWFg did oiCd zCnA§¦©©¦¨¨¥¦§Ÿ¨¤
KtdIe oiprM ,E`hg xWr oFrA dNr¦¨§¨£¤¨§§¦§©©¥¨¥

mA mglp `Ed aiF`l mdl(i bq diryi), ¨¤§¥¦§©¨
`l 'd z`n drx mdilr `aYW F`¤¨Ÿ£¥¤¨¨¥¥Ÿ
`xIe mrh dfe .oiCd zCnA dPOn ElvPi¦¨§¦¤¨§¦©©¦§¤©©©©§
z` Kxal 'd ipirA aFh iM mrlA¦§¨¦§¥¥§¨¥¤

l`xUi(` ck oldl)aFHd oYi 'd mB iM , ¦§¨¥¦©¦¥©
:oiai liMUOde ,dkxAAfi dxez ©§¨¨§©©§¦¨¦

(`k).á÷òéa ïåà èéaä àìl` xfgi Ÿ¦¦¨¤§©£Ÿ©£Ÿ¤
xMfPd l`d(hi weqt)`NW xn`i , ¨¥©¦§¨Ÿ©¤Ÿ

d`x `le awriA xwWe oe` mXd hiAd¦¦©¥¨¤§¤¤§©£Ÿ§Ÿ¨¨
oM lre ,eiptl EUrIW qrke lnr mdÄ¤¨¨¨©©¤©£§¨¨§©¥
iM mdA FzEkln zrExzE ,mOr `Ed¦¨§©©§¨¤¦
,xABzi mdiaiF` lr gixvi s` rixï¦©©©§¦©©§¥¤¦§©¨



wlaעח zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz e"h iying meil inei xeriy
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
ּדתֹוּבאונּיֹות  על עֹוברים ׁשהן ּובעמלן, ∑ÏÓÚ.ׁשּלהם ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָ»»

ּכמֹו עברה, ז)לׁשֹון עמל",(שם "הרה י): אּתה (שם "ּכי : ְְֲִֵַָָָָָָ

ו  לפני עמל עמל היא ׁשהעברה לפי ּתּביט", כעס ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ
BnÚ.הּמקֹום  ÂÈ‰Ï‡ ּוממרים ∑‰' מכעיסין אפּלּו ַָ¡…»ƒְְֲִִִִַַ

מּתֹוכן  זז אינֹו Ba.לפניו, CÏÓ ˙Úe¯˙e∑ חּבה לׁשֹון ְִֵָָָָ¿«∆∆ְִָ
ּכמֹו טו)ורעּות, ב ּדוד,(שמואל אֹוהב ּדוד" "רעה (שופטים : ְְִִֵֵֵֵָָ

ּוׁשכינת טו) אֹונקלּוס: ּתרּגם וכן למרעהּו". "וּיּתנּה :ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָ
ּביניהֹון  .מלּכהֹון ְְֵֵַ

(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.ּכתקף 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˙ ְְְֵֶֶַַַָֹֹ¬…

Ì‡¯∑ ּתקף ראם". "ּתֹועפת אחר: ּדבר ּגבּה. עפיפת ¿≈ְֲֲִֵֵֶַַַָָֹֹֹ
רּבֹותינּו: ואמרּו סח)ראמים. .הּׁשדים אּלּו(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 ,עֹוד אׁשר ¿ְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹ
לעין  ּתֹורה חּבתן 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 אּלאאינן 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 ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

Óe¯Â‡כב  ‡t˜z ÌÈ¯ˆnÓ Ôep˜t‡c dÏ‡¡»¿«≈ƒƒƒ¿»ƒ»¿»¿»
:dÏÈcƒ≈

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‡¡»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

:`Ed oFkpe `"x zrC df¤©©§¨
ïëzéåmFwOA "oe`" iM ,Wxtl cFr §¦¨¥§¨¥¦¨¤©¨

ild` izi`x oe` zgY FnM dGd©¤§©©¨¤¨¦¦¨¢¥
oWEk(f b wewag)zgY oke ,EdFnM lnre , ¨§¨¨¨§¥©©

oe`e lnr FpFWl(f i mildz),xwWe afM , §¨¨¨¨¤¨¨¨¤¤
xwW iM `ai `le didi `NW xaCd iM¦©¨¨¤Ÿ¦§¤§Ÿ¨Ÿ¦¤¤
riBi `NW xEarA ,lnre oe` `xTi `Ed¦¨¥¨¤§¨¨©£¤Ÿ©¦©

:lnrd wx EPOn mc`l̈¨¨¦¤©¤¨¨
øîàé`le KxaE iYgwl Kxa dPd Ÿ©¦¥¨¥¨¨§¦¥¥§Ÿ

mc` hiAd `l iM ,dPaiW £̀¦¤¨¦Ÿ¦¦¨¨
oe` l`xUiA Wi` d`x `le awriA§©£Ÿ§Ÿ¨¨¦§¦§¨¥¨¤
oi`e xwW mpFghA oi` ,afM xacE§©¨¨¥¦§¨¤¤§¥
mdizFkxA lM la` ,zafkp mYlgFY©§¨¦§¤¤£¨¨¦§¥¤
dPd oFWlM .mlFrl EnIwzi mpFghaE¦§¨¦§©§§¨¦§¦¥

hAn dkEp(e k diryi)WEMn EWae EYge , Ÿ©¨¥§©¨¦

mhAn(d weqt my)l` mYhAd `le oke , ©¨¨§¥§Ÿ¦©§¤¤
mzi`x `l wFgxn Dxvie diUrak my) Ÿ¤¨§Ÿ§¨¥¨Ÿ§¦¤

(`i:dewze oFgHA oipr ,¦§©¦¨§¦§¨
øîàåxW` ,FOr eidl` 'd iM ,mrHd §¨©©©©¦¡Ÿ¨¦£¤

zrExzE ,mgPi `le aGki `lŸ§©¥§Ÿ¦¨¥§©
iM ,mlFrl gSpi `NW ,FA xFAB Kln¤¤¦¤Ÿ§ª©§¨¦
swFY Fl dPd mixvOn mzF` F`ivFdA§¦¨¦¦§©¦¦¥¤
.dndA lM lr m`x zFtrFzM lFcB̈§£§¥©¨§¥¨
oi`e mdizFkxA lM EnIwzi `l Ki`e§¥Ÿ¦§©§¨¦§¥¤§¥

:mqwe Wgp mdAak dxez ¨¤©©¨¤¤
(bk).á÷òéa Lçð àì ékmikixv mpi` ¦Ÿ©©§©£Ÿ¥¨§¦¦

awril xn`IW mqwe Wgpl§©©§¤¤¤¥¨¥§©£Ÿ
eizFxfB dnE l` lrR dn l`xUie§¦§¨¥©¨©¥©§¥¨
`N` minqFwe miWgpn mpi` ,mFxOA©¨¥¨§©£¦§§¦¤¨
zxfB dn mi`iap iR lr mdl xn`p¤¡©¨¤©¦§¦¦©§¥©

,mdl miciBn minEze mixE` F` ,mFwOd©¨¦§¦©¦¦¨¤
:i"Wx oFWl̈©¦

ïBëpäå,mqFw FzFid xEarA iM ,ipirA §©¨§¥©¦©£¡¥
Fl glW wlaE(e ak lirl)iM ¨¨¨©¦

Kxan LinqwA KxaY xW` z` iYrcï©§¦¥£¤§¨¥¦§¨¤§Ÿ¨
Fl glWe ,x`Ei mdA x`Y xW`e©£¤¨Ÿ¨¤¨§¨©
awriA Wgp oi` ,Fl xn` oM lr ,minqw§¨¦©¥¨©¥©©§©£Ÿ
mqw `le ,mdl aihdl F` rxdl§¨©§¥¦¨¤§Ÿ¤¤
zr lkA iM ,lirFn F` wiGn l`xUiA§¦§¨¥©¦¦¦§¨¥
l` lrR dn l`xUilE awril xn`i¥¨¥§©£Ÿ§¦§¨¥©¨©¥
zFrxd mdl `vY oFilr iRn iM ,mdÄ¤¦¦¦¤§¥¥¨¤¨¨
mpi` FOr 'd wlg iM xnFl .aFHde§©©¦¥¤©¥¨
minXd iakFke mixU zlWnnA§¤§¤¤¨¦§§¥©¨©¦
Wgpe mqwA mc` mdl wiGIW mdiliqkE§¦¥¤¤©¦¨¤¨¨§¤¤§©©

dWn xn` xW`M dfe .miFBMhi c mixac) ©¦§¤©£¤¨©¤



עט wla zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"h iyiy meil inei xeriy

(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 ּבּלילה …ƒ¿«ְְִֵֵֶַַַַַָָ
מּטתֹו על ׁשמע את קֹורא ּכיצד? לטרפֹו. הּבא מּזיק ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָּכל
- להּזיקם וגיס מחנה ּבא הּמקֹום. ּביד רּוחֹו ְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָּומפקיד

מלחמֹותיהם  ונלחם ׁשֹומרם ְְְְֲִִֵֶַָָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא
וגֹו',ּומּפילם  יקּום ּכלביא הןֿעם אחר: ּדבר חללים. ְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָ

zLÈ‰.ּכתרּגּומֹו ÌÈÏÏÁŒÌ„Â∑(במ"ר) ׁשאין נתנּבא ְְַ¿«¬»ƒƒ¿∆ְִֵֵֶַ
מדין  מלכי ׁשּיּפיל עד מת הּוא מׁשה 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, וכן"ּגם" ראׁשֹון. "ּגם" ג)על :(מ"א ְְִִִֵֵֵַַַַַ

וכן יהיה", לא ּגםֿל לב)"ּגםֿלי ּבחּור (דברים "ּגם : ְְִִֵֶַַַָָֹ
ּבתּולה" .ּגם ְַָ

(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 f"h iyiy mei 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,אין 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 רֹואים ּכל מה יֹודעים ואין רֹואים -. ְְִִִִִֵַַָָָ

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

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¿»≈»»»
:ÔÓÈLÈ ˙È· Èt‡ ÏÚ ‡ÈkzÒÓc¿ƒ¿«¿»««≈≈¿ƒ…

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(klkl mzF` Lidl` 'd wlg xW £̀¤¨©¡Ÿ¤¨§Ÿ
rdgwl mkz`e minXd lM zgY miO ¨©¦©©¨©¨©¦§¤§¤¨©

iYWxR xW`M ,dlgp mrl Fl zFidl 'd¦§§©©£¨©£¤¥©§¦
zFn ixg` xcqA(dk gi `xwie):ck dxez §¥¤©£¥

(ck),íe÷é àéáìk ék íäéìò àaðúðå§¦§©¥£¥¤¦§¨¦¨
àOðúé ïë éøçàå ,øebä àeäL¤©§©£¥¥¦§©¨
ìëàé ãò Böøàa ïkLé àìå ,äéøàk̈©§¥§Ÿ¦§Ÿ§©§©Ÿ©
éøáãk ,ïòðë éëìî íc äzLéå óøè¤¤§¦§¤©©§¥§©©§¦§¥

:ñeì÷ðeà§§
äpäåz`Gd d`EaPA dYr siqFd §¦¥¦©¨©§¨©Ÿ

mWaM wlal ciBdl ,zipXd©¥¦§©¦§¨¨¨§¨

dPde .mixiC` mikln mBxde ux`d̈¨¤§¨§¨§¨¦©¦¦§¦¥
z` Elgpi `l l`xUi iM rcFi wlä¨¥©¦¦§¨¥Ÿ¦§£¤
mdl ciBdW iR lr s` KkitlE ,Fvx ©̀§§¦¨©©¦¤¦¦¨¤
dvxi ,orpk ikln gSpl mtFQW dYr©¨¤¨§©¥©©§¥§©©¦§¤
`Ed lkEIW cr FgESpA mlNwIW cFr¤§©§¥§¦©¤©
FA mgNdl lkEi ilE` mdilr xABzdl§¦§©¥£¥¤©©§¦¨¥

cFr xn` oM lr ,mdn zFMdlE(fk weqt) §©¥¤©¥¨©
ipirA xWii ilE` xg` mFwn l` LgT`e§¤¨£¤¨©¥©¦©§¥¥
xifgIW `l .mXn il FzAwe midl`d̈¡Ÿ¦§©Ÿ¦¦¨Ÿ¤©£¦

FricFd xaMW ,FzkxA xFg`(hi weqt) ¨¦§¨¤§¨¦
,mgpzie mc` oaE aGkie l` Wi` `lŸ¦¥¦©¥¤¨¨§¦§¤¨

ux` WAkl micizr md dPd aWg la £̀¨¨©¦¥¥£¦¦¦§¤¤
,mdikln bxdle mzlgp `idW orpM§©©¤¦©£¨¨§©£Ÿ©§¥¤
dM`e mdilr ip` xABz`W xWt` la £̀¨¤§¨¤¤§©¥£¦£¥¤§©¤
aWFId iprpMde iwlnrd EUr xW`M Fa©£¤¨¨£¨¥¦§©§©£¦©¥

dnxgd cr mEMdW `Edd xdAci lirl) ¨¨©¤¦©©¨§¨
(dnxW`M mdn FcgRn FzpEM z`fe ,§Ÿ©¨¨¦©§¥¤©£¤

oicn ipwfl xiMfd(c ak lirl)did F` . ¦§¦§¦§¥¦§¨¨¨
dn lM eil` aiWdl lkEIW ,Fpipr¦§¨¤©§¨¦¥¨¨©
FnM ,a`Fnl xW`n oFgiq cIn EqtYX¤¨§¦©¦¥£¤§¨§
xakE ,gYti ixacA WxtOW¤§Ÿ¨§¦§¥¦§¨§¨

:eiYxMfddk dxez ¦§©§¦



wlaפ zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"h iyiy meil inei xeriy

(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

רֹוצה  אמר: אזּכיר ּכרצֹונֹו. לקּללם. רֹוצה ולא ְְְְְִִֶֶַַַָָֹ
ּתחּול עוֹונֹותיהם  עֹונֹותיהם הזּכרת על והּקללה ,. ְְְֲֲֵֵֶֶַַַַָָָָ

ÂÈt ¯a„n‰ŒÏ‡ ˙LiÂ∑ּ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 עין 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 עלה .ׁ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,

Ú·L‡כט  ‡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

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

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„√̃»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(aÎ`)úàø÷ì íòôa íòôk Cìä àìå§Ÿ¨©§©©§©©¦§©
.íéLçðmipFW`xd minrRA iM §¨¦¦©§¨¦¨¦¦

,WgpA mzF` lNwl dvFxe Wgpn did̈¨§©¥§¤§©¥¨§©©
`l ,dxwn KxcA eil` `A mXd dide§¨¨©¥¨¥¨§¤¤¦§¤Ÿ
riBdW FzlrOn `le d`Eapl FzpEkA§©¨¨¦§¨§Ÿ¦©£¨¤¦¦©
`l iM Fl xn`p xW`M dYre .dil ¥̀¤¨§©¨©£¤¤¡©¦Ÿ
rxdl l`xUiA mqw `le awriA Wgp©©§©£Ÿ§Ÿ¤¤§¦§¨¥§¨©
`le miWgPd gipd ,mdl aihdl F`§¥¦¨¤¥¦©©§¨¦§Ÿ
mU la` ,mz`xwl mrtA mrtM Kld̈©§©©§©©¦§¨¨£¨¨

Od l`,mW l`xUi xW` eipR xAc ¤©¦§¨¨¨£¤¦§¨¥¨
lEgIW FWtp mdl oikie mzF` d`xIW¤¦§¤¨§¨¦¨¤©§¤¨
dUr xW`M mXd z`n xEACd eilr̈¨©¦¥¥©¥©£¤¨¨
xn` oM lr .Fl did oke ,minrR FOr¦©£©¦§¥¨¨©¥¨©
dzid dYr iM ,midl` gEx eilr idYe©§¦¨¨©¡Ÿ¦¦©¨¨§¨
FnM ,mi`iaPl `id xW`M 'd ci eilr̈¨©©£¤¦©§¦¦§

xn`W(hk `i lirl)'d mr lM oYi inE ¤¨©¦¦¥¨©

,mdilr FgEx z` 'd oYi iM mi`iap§¦¦¦¦¥¤£¥¤
xnF`e(` `q diryi),ilr midl` 'd gEx §¥©¡Ÿ¦¨¨

dYr Fnvr `xw oM lre(c weqt)rnFW" §©¥¨¨©§©¨¥©
:`Ed `iap iM ,"l` ixn ¦̀§¥¥¦¨¦

é"LøåazM,eipR xAcOd l` zWIe §©¦¨©©¨¤¤©¦§¨¨¨
mBxzn axd did iM .FnEBxzM§©§¦¨¨¨©§©§¥
ipA DiA EcarC `xAcnl iEWe FA§©¦§©§§¨©£¨¥§¥
zF`gqEpA oi`e ,idFRp` `lbr l`xUi¦§¨¥¤§¨©§¦§¥§§¨
,oM qElwpE` lW FnEBxYn zFwCwEcn§§¨¦©§¤§§¥
on odA dbEdW ozvwA aEzM `Ed la £̀¨¨¦§¨¨¤¨¨¤¦
dn xTrde ,inlWExId mEBxYd©©§©§©§¦§¨¦¨©

:EpWxRX¤¥©§
(íù) øîàå,dfgi iCW dfgn xW` §¨©£¤©£¥©©¤¡¤

`ixlwRq`A dYr d`x iM¦¨¨©¨§©§©§©§¨
xn`PW mipFW`xd mi`iaPM ,dxi`nd©§¦¨©§¦¦¨¦¦¤¤¡©

mdA(b e zeny)l` mdxa` l` `x`e ¨¤¨¥¨¤©§¨¨¤

dbxcnA F` ,iCW l`A awri l`e wgvi¦§¨§¤©£Ÿ§¥©¨§©§¥¨
,iCW EPpi` iCW dfgn iM ,mdn dHnl§©¨¥¤¦©£¥©©¥¤©©
dfgi `Ede iCW l`A E`xi md dPde§¦¥¥¦§§¥©©§¤¡¤
zFbxcn iYW Eid dPde ,iCW lW dfgnA§©£¤¤©©§¦¥¨§¥©§¥

Fnvr `xw oM lre ,mdn dHnliElB" §©¨¥¤§©¥¨¨©§§
"mipir,mi`iaPd ipA zbxcn `idW ¥¨¦¤¦©§¥©§¥©§¦¦

xn`PW FnM(k e a"n)ipir z` gwR 'd §¤¤¡©§©¤¥¥
Fnvr mrlaA oM xn`p xakE .'ebe§¨¤¡©¥§¦§¨©§

K`lOd zI`xA(`l ak lirl)z` 'd lbie , ¦§¦©©©§¨©§©¤
:mrla ipir¥¥¦§¨

àìåEpWxRX dn zlEf dfA aWgz §Ÿ©£Ÿ¨¤©©¤¥©§
Exn`W EpizFAx xn`n ipRn¦§¥©£©©¥¤¨§

ixtqA(hl dkxa)cFr `iap mw `le , §¦§¦§Ÿ¨¨¦
la` mw `l l`xUiA ,dWnM l`xUiA§¦§¨¥§¤§¦§¨¥Ÿ¨£¨
.mrlA df dfi`e ,mw mlFrd zFO`A§ª¨¨¨§¥¤¤¦§¨
dWn z`Eap oiA Wi Wxtd `N ¤̀¨¤§¥¥¥§©¤



פי wla zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"h iyiy meil inei xeriy

(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;ׁשניהם (סנהדרין ּגדֹולים היּו ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָ

ּובלעם  ּבמלכּות, הּוא ּבנֹו - אביו צּפֹור", ּבנֹו ְְְְְִִִַָָָָ"ּבלק
ּבן  מנה - ּבנביאּות מאביו היה ּגדֹול Ì˙L.ּפרס ְְִִִֵֶֶָָָָָָ¿À

ÔÈÚ‰∑ נראה ׁשּלּה וחֹור לחּוץ ּומּוצאת נקּורה עינֹו »»ƒְְְִֵֵֶַָָָ
ׁשּיׁשּתם  ּכדי הּוא, מׁשנה ּולׁשֹון ויּגב.ּפתּוח, 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 . ְְְְְְִִִֵַָָָָֻ
העין"העין  "ׁשתם ׁשאמר ועל אֹונקלּוס, ׁשּתרּגם ּכמֹו , ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֻ

ּבאחת  ׁשּסּומא למדנּו העינים", "ׁשתם אמר ְְְְִֵֶַַַַַָָָָֹֻולא
היה  .מעיניו ֵֵָָָ

BÚa¯ג  d¯a ÌÚÏa ¯Ó‡ ¯Ó‡Â dÏ˙Ó ÏËe¿««¿≈«¬«≈«ƒ¿»¿≈¿
:ÈÊÁ ¯ÈtLc ‡¯·b ¯Ó‡Â¿≈««¿»¿«ƒ»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

dn rcFi did `l dWn ,mrlA z`Eapl¦§©¦§¨¤Ÿ¨¨¥©©
xAcO dn rcFi did mrlaE ,FOr xAcO§©¥¦¦§¨¨¨¥©©§©¥

xn`PW ,FOr,l` ixn` rnW m`p ¦¤¤¡©§ªŸ¥©¦§¥¥
FOr xAcn izn rcFi did `l dWn¤Ÿ¨¨¥©¨©§©¥¦

xn`PW(ht f lirl)mrlaE ,eil` xACn ¤¤¡©¦©¥¥¨¦§¨
rcFie xn`PW FOr xAcn izn rcFi did̈¨¥©¨©§©¥¦¤¤¡©§¥©
FOr xACn did dWn .oFilr zrC©©¤§¤¨¨§©¥¦

xn`PW cOrn(gk d mixac)dR dY`e §ª¨¤¤¡©§©¨Ÿ
FOr xAcn did mrlaE ,icOr cnr£Ÿ¦¨¦¦§¨¨¨§©¥¦

xn`PW ltFp `EdW.mipir iElbE ltFp ¤¥¤¤¡©¥§¥¨¦
dOM rcFi Kln lW FgAhl lWn̈¨§©¨¤¤¤¥©©¨

:FpglW lr KlOl zF`vFi zF`vFd¨§©¤¤©ª§¨
øeàáexn`W ipRn ,FGd `zixAd oipr ¥¦§©©¨©§¨©¦§¥¤¨©

aEzMd(i cl my)`iap mw `l ©¨Ÿ¨¨¦
mipR 'd Frci xW` dWnM l`xUiA cFr§¦§¨¥§¤£¤§¨¨¦
`A Fpi`W EpizFAx EWxce ,mipR l ¤̀¨¦§¨§©¥¤¥¨
lr dWn z`Eapl xW` dlrOA xRql§©¥©©£¨£¤¦§©¤©
ricFd xaMW ,mi`iaPd x`W z`Eap§©§¨©§¦¦¤§¨¦©
,zFnFwn ipWA mdilr Fzlrn EpzF`¨©£¨£¥¤¦§¥§
wgvi l` mdxa` l` `x`e wEqRA©¨¨¥¨¤©§¨¨¤¦§¨
`l 'd inWE iCW l`A awri l`e§¤©£Ÿ§¥©¨§¦Ÿ

mdl iYrcFp(b e zeny)didi m` wEqRaE , ©§¦¨¤©¨¦¦§¤
'ebe mk`iap(e ai lirl)`l dYr la` . §¦£¤£¨©¨Ÿ

mXd z` `Ed rcIW dWn lr xAC¦¥©¤¤¨©¤©¥
xn`PW oiprM(bi bl zeny)`p ipricFd §¦§©¤¤¡©¦¥¦¨

aEzMd xn` `NW ,Lrc`e LkxC z ¤̀§¨¤§¥¨£¤Ÿ¨©©¨
,"mipR l` mipR mXd z` rci xW`"£¤¨©¤©¥¨¦¤¨¦
lr xAci iM "Frci xW`" xn` la £̀¨¨©£¤§¨¦§©¥©
EpiAx dWnl iM xn`i .d`EaPd xE`A¥©§¨Ÿ©¦§¤©¥
mipR Fxag l` xAcnM zx`an `aŸŸ§Ÿ¤¤¦§©¥¤£¥¨¦

FricFOW ,mipR l`cr FzpEke ,eixaC ¤¨¦¤¦§¨¨§©¨¨©
FzpEke eixaC oiadW eiptA xiMIW¤©¦§¨¨¤¥¦§¨¨§©¨¨
Exn`e ,eiptA FpFvx zxMdaE dxin`A©£¦¨§©¨©§§¨¨§¨§
cFakl `APW zrA df did mrlal iM¦§¦§¨¨¨¤§¥¤¦¨¦§
FpFvx lre 'd ixaC lr cnrW l`xUi¦§¨¥¤¨©©¦§¥§©§

`al cizrd oiprd lkA Fvtge§¤§§¨¨¦§¨¤¨¦¨Ÿ
oiA Wxtd Wi ok iR lr s`e .l`xUil§¦§¨¥§©©¦¥¥¤§¥¥
did `l dWn iM .mrlal dWn z`Eap§©¤§¦§¨¦¤Ÿ¨¨
dfi`A oipr dfi`A ,FOr xAcO dn rcFi¥©©§©¥¦§¥¤¦§¨§¥¤
lkA okEn `Ed did la` ,EPEvi devn¦§¨§©¤£¨¨¨¨§¨
`Ed KExA WFcTd dide ,xEAcl zr¥§¦§¨¨©¨¨
la` .eiptl oFvxd itM FzF` dEvn§©¤§¦¨¨§¨¨£¨
`Edd xaCA aXgnE oEkn did mrlA¦§¨¨¨§©¥§©¥©¨¨©
oiknE ccFAznE KlFde FA utg `EdW¤¨¥§¥¦§¥¥¦
'd dxTi ilE` gExd eilr zFidl FWtp©§¦§¨¨¨©©¦¨¤
,o`kA Wxtn `Ed xW`M Fz`xwl¦§¨©£¤§Ÿ¨§¨
`Edd oiprA ,eilr lFgi m`W rcFie§¥©¤¦¨¨¨¨¦§¨©
.xg` oiprA `l FOr xAci aWg xW £̀¤¨©§©¥¦Ÿ§¦§¨©¥
,FOr xAci izn rcFi did `l dWnE¤Ÿ¨¨¥©¨©§©¥¦
la` ,xEAcl rEaw zr eil` did `l iM¦Ÿ¨¨¥¨¥¨©§¦£¨
xEAcl FAl oEkie dWn uRgIW zr lkA§¨¥¤©§Ÿ¤¦©¥¦§¦

xn`W FnM FOr xAcn did(g h lirl) ¨¨§©¥¦§¤¨©
lkA oke ,'d dEvI dn drnW`e Ecnr¦§§¤§§¨©§©¤§¥§¨
zFidl oFvxd dNrzi eiptl didIW zr¥¤¦§¤§¨¨¦§©¤¨¨¦§
z` rnWIe crFn ld`n FzF` dEvn§©¤¥Ÿ¤¥©¦§©¤
oEkn did mrlA la` ,eil` xACn lFTd©¦©¥¥¨£¨¦§¨¨¨§©¥
gEpz `le ,xEACd Fl didIW drXd z ¤̀©¨¨¤¦§¤©¦§Ÿ¨©
ilE` .drXd DzF`A `N` gExd eilr̈¨¨©¤¨§¨©¨¨©
zkQnA EpizFAx ExiMfi drXd `id¦©¨¨©§¦©¥§©¤¤

zFkxA(.f)oixcdpq zkQnaE(:dw)didW §¨§©¤¤©§¤§¦¤¨¨
`l gExd eilr lg did DaE ,DA lNwn§©¥¨¨¨¨¨¨¨¨©Ÿ

:mlFrl zxg` zrA§¥©¤¤§¨
ïëå,dWnl dlrn dcinrd oipr §¥¦§©¨£¦¨©£¨§¤

`NW zEzigR mrlaA dlitPde§©§¦¨§¦§¨§¦¤Ÿ
xn`PW oiprM ,d`Eap lAqiak d mixac) ¦§Ÿ§¨§¦§©¤¤¡©

(cklFw z` rnWl Epgp` mitqFi m ¦̀§¦£©§¦§Ÿ©¤
dY` axw ,'ebe Epzne cFr Epidl` 'd¡Ÿ¥¨¨§§©©¨
,Kln lW FgAhl lWn Exn`e .rnWE£¨§¨§¨¨§©¨¤¤¤
xnFl mzpEke ,dpFW`xd dCOd lr©©¦¨¨¦¨§©¨¨¨©
lW FpglW z`vFdA rcFi gAHdW¤©©¨¥©§¨©ª§¨¤

FziA lkA on`p `EdW FNW xVde ,Kln¤¤§©©¤¤¤¡¨§¨¥
:oglXd z`vFdA rci `l FcFqA cnFre§¥§Ÿ¥©§¨©©ª§¨

ìLnäåminkgd zrCW dxFi dGd §©¨¨©¤¤¤©©©£¨¦
rcFi mrlA didW xnFl©¤¨¨¦§¨¥©
Fl xn`i mXdW FzpEM ixg` Fnvrn¥©§©£¥©¨¨¤©¥Ÿ©

l` dAw `l aT` dn(g bk lirl)lke ¨¤ŸŸ©Ÿ¥§¨
zFNOA xEACd rnWi oM xg`e ,oiprd̈¦§¨§©©¥¦§©©¦©¦
dn dfe .FAlA aWg xW` mdd̈¥£¤¨©§¦§¤©
dp`Faze mqFw did iM ,iYxMfdX¤¦§©§¦¦¨¨¥§¨¨
l`xUi liaWA dYre ,FAlA zFcizrd̈£¦§¦§©¨¦§¦¦§¨¥
did KkitlE ,xEACd mB mdA rnWi¦§©¨¤©©¦§¦¨¨¨

xnFl dYr FnvrA x`RznrnFW m`p ¦§¨¥§©§©¨©§ª¥©
.l` ixn`iEpXd dGd oiprd izi`xe ¦§¥¥§¨¦¦¨¦§¨©¤©¨

dcBdA xg` oFpbqA Exn`W ,ixtqA§¦§¦¤¨§§¦§©¥¨©¨¨
dAx ipiq xAcnA lW(` k)il oi`e , ¤§¦§©¦©©¨§¥¦

:Kix`dl§©£¦
ììkäåmrlA z`EaPW xnFl mzpEM iM §©§©¦©¨¨¨©¤§©¦§¨

,Fl zFx`an zFNnA eil` `aŸŸ¥¨§¦§Ÿ¨
dR oFgzR `di `NW Exn`W mrHd on¦©©©¤¨§¤Ÿ§¥¦§¤
`iap Epl did EN` xnFl mlFrd zFO`l§ª¨¨©¦¨¨¨¨¦
,`Ed KExA WFcTl micaFr Epiid dWnM§¤¨¦§¦©¨¨
x`Xn dHnl Fz`Eap zbxcn la £̀¨©§¥©§¨§©¨¦§¨
FnM ,iCW dfgnA `idW mi`iaPd©§¦¦¤¦§©£¥©©§

:Epx`AW¤¥©§
ïëådAx `xwIeA Exn`(bi `)oi` , §¥¨§§©¦§¨©¨¥

i`iap lr dlbp `Ed KExA WFcTd©¨¨¦§¨©§¦¥
Kid ,xEAc ivgA `N` mlFrd zFO ª̀¨¨¤¨©£¦¦¥
.mrlA l` midl` xTIe xnizc dnM§¨§¥©©¦¨¤Ÿ¦¤¦§¨
mlW xEAcA l`xUi i`iapl la £̀¨¦§¦¥¦§¨¥§¦¨¥
xEACd ivge ,dWn l` `xwIe xn`PW¤¤¡©©¦§¨¤¤©£¦©¦

:Epx`AX dOn Fpipr oiaYb dxez ¨¦¦§¨¦©¤¥©§
(b).ïéòä íúLdNOl `vFn E`vn `l §ª¨¨¦Ÿ¨§¨©¦¨

xn` qElwpE`e .`xwOd on z`Gd©Ÿ¦©¦§¨§§§¨©
oFWl ,oird gEzR FnM ,ifg xiRWC§©¦¨¥§¨©¨¨¦§

minkg(.hq f"r)e mYWIW icM,mYqi £¨¦§¥¤¦§Ÿ§¦§Ÿ



wlaפב zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"h iyiy meil inei xeriy

(ã)ìôð äæçé écL äæçî øLà ìà-éøîà òîL íàð§ª¾Ÿ¥−©¦§¥¥®£¤̧©«£¥³©©Æ¤«¡¤½Ÿ¥−
:íéðéò éeìâe§¬¥¨«¦

i"yx£ÌÈÈÚ ÈeÏ‚e ÏÙ∑ ׁשאין ּכתרּגּומֹו, ּפׁשּוטֹו …≈¿≈»ƒְְְֵֶַ
ּומדרׁשֹו: ׁשֹוכב. ּכׁשהּוא ּבּלילה אּלא עליו ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָנראה

נגלה  רגליו,ּכׁשהיה 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 ראׁשֹון מל אגג את Op˙Â‡.יכּבׁש ְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַָָֹ¿ƒ«≈
B˙ÎÏÓ∑ ּדוד אחריו ׁשּיבא ויֹותר, יֹותר יעקב ׁשל «¿Àְֲֲִֵֵֶֶַַָָָֹֹ

.ּוׁשלמה  ְֹֹ

ÔÓד  eÊÁÂ Ï‡ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ ÚÓLc ¯Ó‡≈«ƒ¿«≈«ƒ√»≈¿≈ƒ
:dÏ ÈÏb˙Óe ·ÈÎL ÈÊÁ ÈcL Ì„√̃»««»≈¿ƒƒ¿¿≈≈

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¿¿««¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

dNn `id ilE`e .awPd gYtIW xnFlM§©¤¦§©©¤¤§©¦¦¨
dN` izFzF` iziW on zaMxni zeny) ª§¤¤¦¦¦©¥¤

(`dn lkl biUIW xaBd ,dn iEzW ,¨©©¤¤¤©¦§¨©
:Fpir ziWIXc dxez ¤¨¦¥

(f).Bkìî ââàî íøéåoFW`xd Kln §¨Ÿ¥£©©§¤¤¨¦
.wlnr Kln bb` z` WAki mdNW¤¨¤¦§¤£©¤¤£¨¥
Fl dnFC ,FcilFd mxh FnW `xwp¦§¨§¤¤¦¤

Fpinia iYwfgd xW` WxFkldn diryi) §¤£¤¤§©§¦¦¦
(`FnW EdIW`i ceC zial clFp oa dPd ,¦¥¥¨§¥¨¦Ÿ¦¨§

(a bi `"n)wgvie ,(hi fi ziy`xa)l`rnWie §¦§¨§¦§¨¥
(`i fh my)dnlWE(h ak `"idc)`VPze . §ŸŸ§¦©¥

`aIW ,xzFie xzFi awri lW ,FzEkln©§¤©£Ÿ¥§¥¤¨Ÿ
,i"Wx oFWl ,eixg` FpA dnlWE ceC̈¦§ŸŸ§©£¨¨©¦

:WxR dtie§¨¤¥¥

ïëzéå`xwp wlnr mrA Kln lM didW §¦¨¥¤¨¨¨¤¤§©£¨¥¦§¨
xW` oFW`xd KlOd iM ,bb £̀¨¦©¤¤¨¦£¤
eipa E`xwpe ,ok FnW did mdilr EnÜ£¥¤¨¨§¥§¦§§¨¨
ax KxcM ,FnWA F`qM lr miaWFId©§¦©¦§¦§§¤¤Ÿ
mWA mi`xwPW mFId mB miklnd©§¨¦©©¤¦§¨¦§¥

ibb`d ond oke ,zEklOd iqtFYxzq`) §¥©©§§¥¨¨¨£¨¦
(b giM .`idd dkElnd rxGn did iM ,¦¨¨¦¤©©§¨©¦¦

rWxd mW `iaPd `xwIW `Ed wFgẍ¤¦§¨©¨¦¥¨¨¨
"bFB" oke .ohAA xvFp mxhAhl l`wfgi) §¤¤©©¤¤§¥

(`:ok `xTi bFbOd `iUp lM ,¨§¦©¨¦¨¥¥
äpäå,ziWilXd z`Gd mrRA siqFd §¦¥¦©©©©Ÿ©§¦¦

awri ild` iM wlal ricFdl§¦©§¨¨¦¨¢¥©£Ÿ
ipkFW mzFid zrn fnx ,miaFh Eid̈¦¨©¥¥¡¨§¥
,ux`d z` ElgpIW cr mild`̈¢¦©¤¦§£¤¨¨¤

miaFh Eidi oM mB l`xUi zFpMWnE¦§§¦§¨¥©¥¦§¦
Da EpMWIW ,wENge WEAM ixg ©̀£¥¦§¦¤¦§§¨
Fvx` didY oke .mighan zFpMWnA§¦§§¦§¨¦§¥¦§¤©§
min `vFnkE dex obM aEh lM d`ln§¥¨¨§©¨¤§¨©¦

.einin EaGki `l xW`z` gSpi ike £¤Ÿ§©§¥¨§¦§©¥©¤
.Fxkf cA`ie ,FA mglPW xEarA wlnr£¨¥©£¤¦§©¦©¥¦§
,l`xUi lW zEklOd cFr `UPze§¦¨¥©©§¤¦§¨¥
mixiC` mikln ok ixg` Da EidIW¤¦§¨©£¥¥§¨¦©¦¦

:c`n E`UPi¦¨§§Ÿ
øîàåFl,eixv lM lk`IW §¨©¤Ÿ©¨¨¨

"mxbi mdizFnvre"fnx §©§¥¤§¨¥¨©
EpMWIW xn`e .mdl xW` lke mpFdl§¨§¨£¤¨¤§¨©¤¦§§
ix`M ,mr lMn E`xii `l ghal Dä¨¤©Ÿ¦§¦¨¨¨£¦
dYre .zFIg uixR `xii `NW `ialkE§¨¦¤Ÿ¦¨§¦©§©¨



פג wla zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"h iyiy meil inei xeriy

(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".
על  העצם ּומעמיד ׁשּבפנים, והּמח מּסביב ְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹּבׁשּניו

ıÁÓÈ.ערמימּותֹו ÂÈvÁÂ∑ חּציו ּתרּגם: אֹונקלּוס ְִַ¿ƒ»ƒ¿»ְְְִִֵָ

מרי  חּצים", "ּבעלי ּכמֹו ׁשּלהם חלּקה צרים, ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻׁשל
לׁשֹון ּפלּוגּתא  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  ְְִַ

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¿«¿«¿«¿¿

ÈÏ˙ט  ‡˙ÈÏÎe ‡È¯‡k ÛB˜˙· È¯LÈ ÁeÈ¿«ƒ¿≈ƒ¿¿«¿»¿≈»≈
ÔB‰È CÈËÈÏÂ ÔÈÎÈ¯a ÔB‰È CÈÎÈ¯a dÓÈ˜Ècƒƒƒ≈»ƒƒ¿¿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¿»»≈¬«≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ca`i FA mgNi m`W ,EPOn wlA W`Fp¨¨¨¦¤¤¦¦¨¥Ÿ©
lk`i xW`M lk`i eixv lk iM ,zn`A¤¡¤¦¨¨¨Ÿ©©£¤Ÿ©
xn` oM lr ,FA mglPW xEarA wlnr£¨¥©£¤¦§©©¥¨©

utg Fl oi` FnFwn l` gxaIW dYr Fl©¨¤¦§©¤§¥¥¤
:FAg dxez

(ai)éëàìî ìà íb àìä.ElSpzi £Ÿ©¤©§¨¤¦§©¥

eik`lnl xn`W dOA ,dYr mrlA¦§¨©¨©¤¤¨©§©§¨¨
'd sqFI dn rcIW mxh eil` maEWA§¨¥¨¤¤¤¨©©¥
`aIW d`xd ok ixg` la` .FOr xAC©¥¦£¨©£¥¥¤§¨¤¨Ÿ



wlaפד zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"i ycew zayl inei xeriy

ß fenz f"i ycew zay ß

(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 ׁשּנסּתּלק מעּתה , ≈¿«ƒְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָ
מעלי  ‡EˆÚÈ.הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ‰ÎÏ∑ּל מה ֵַַָָָ¿»ƒ»¿ְַ

ׂשֹונא לעׂשֹות  אּלּו ׁשל אלהיהם העצה? היא ּומה . ֱֲִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ
ּב"חלק" ּכדאיתא כּו', הּוא קה)זּמה ּתדע (סנהדרין . ְְִִִֵֵֶַָָ

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 ּבּהלכּון (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§©§©−¨§¥¥«

‡CÈkÏÓיד  ‡˙È‡ ÈnÚÏ ÏÊ‡ ‡‡ ‡‰ ÔÚÎe¿«»¬»»≈¿«ƒƒ»¬«¿ƒ»
ÔÈ„‰ ‡nÚ „aÚÈ„ ‡Ó CÏ ÈeÁ‡Â „aÚ˙„ ‡Ó»¿«¿≈«¬«≈»»¿«¿≈«»»≈

:‡iÓBÈ ÛBÒa CnÚÏ¿«»¿«»

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¿≈¡»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

,KxCA K`lOd Fa dxzdW cr ,lNwie¦©¥©¤¦§¨©©§¨©¤¤
iYWxR xW`M(k ak lirl):bi dxez ©£¤¥©§¦

(ci).Eöòéà äëìxnFl dvxW itl §¨¦¨§§¦¤¨¨©
aizkcM ,FzO` zEprxR(fi weqt) ª§¨ª¨§¦§¦

Fl xn` Kkl ,a`Fn iz`R ugnE¨©©£¥¨§¨¨©
cg` cvl Ll xnF` xnFlM ,"Lvri`"¦¨§§©©§§©¤¨

.mixg` ErnWi `NW dvr KxCdkl ¤¤¥¨¤Ÿ¦§§£¥¦§¨
Lvri`,dvrd `id dnE ,zFUrl LN dn ¦¨§©§©£©¦¨¥¨

,'eke `Ed dOf `pFU EN` lW mdidl ¡̀Ÿ¥¤¤¥¥¦¨
wlg wxtA `zi`cM(.ew oixcdpq)rcY . ¦§¦¨§¤¤¥¤¥©

xn`PW ,dOfA Ff dvr m`iXd mrlAW¤¦§¨¦¦¨¥¨§¦¨¤¤¡©
(fh `l oldl)l`xUi ipal Eid dPd od¥¥¨¨¦§¥¦§¨¥

dGd mrd dUri xW` .mrlA xacA¦§©¦§¨£¤©£¤¨¨©¤
Lvri` ,`Ed xvw `xwn ,Lnrl§©§¦§¨¨¨¦¨§
rxdl oicizr dn Ll xnF`e ,mliWkdl§©§¦¨§©§¨£¦¦§¨©

:i"Wx oFWl ,minId zixg`A a`Fnl§¨§©£¦©¨¦¨©¦
ïBëpäåLl ciB` Fl xn`IW ,ipirA §©¨§¥©¤Ÿ©©¦§

midl`d uri xW` dvrd̈¥¨£¤¨©¨¡Ÿ¦
UrIWzixg`A Lnrl dGd mrd d ¤©£¤¨¨©¤§©§§©£¦

lr dvErid dvrd z`f oFWNn ,minId©¨¦¦§Ÿ¨¥¨©§¨©
ux`d lM(ek ci diryi)'d zvr ErnW , ¨¨¨¤¦§£©

mFc` lr uri xW`(k hn dinxi)xn`e . £¤¨©©¡§¨©
,"Lvri`":urFp `xTi dvr rnFXd iM ¦¨§¦©¥©¥¨¦¨¥¨
äàeápäå,`id giWOd zFnil z`Gd §©§¨©Ÿ¦©¨¦©¦

zFtiqFn eizF`Eap lk iM¦¨§¨¦
'd wlg mdW xn` dNgYn ,zFcizrÄ£¦¦§¦¨¨©¤¥¥¤
ux`d mWaM siqFd zipXaE ,Fzlgpe§©£¨©¥¦¦¨§¨¨¨¤
mYaW d`x ziWilXaE ,dikln mbxde§¨§¨§¨¤¨©§¦¦¨¨¦§¨
mcinrde ux`d lr Eaxe ExtE ux`Ä¨¤¨§¨©¨¨¤§©£¦¨
cFr `UPze ,bb` z` gSpi Kln¤¤§©¥©¤£¨§¦¨¥
,dlrnl `Vpzn ceC d`xW zEklOd©©§¤¨¨¨¦¦§©¥§©§¨

xn`PW FnkE(ai d a"y)iM ceC rcIe §¤¤¡©©¥©¨¦¦
xEarA FzEkln `Vp ike Klnl 'd Fpikd¡¦§¤¤§¦¦¥©§¦©£
xW` xEarA xnFlM ,l`xUi FOr©¦§¨¥§©©££¤
dYre .mzEkln `UPYW mgihad¦§¦¨¤¦¨¥©§¨§©¨
zF`xl sqFi ziriaxd z`Gd d`EaPA©§¨©Ÿ¨§¦¦¥¦§
c`n oiprd wigxd KklE ,giWOd oipr¦§©©¨¦©§¨¦§¦¨¦§¨§Ÿ
`le EPxEW` dYr `le EP`x` xn`e§¨©¤§¤§Ÿ©¨£¤§Ÿ

aFxw(fi weqt)zF`EaPA oM xn` `NX dn ¨©¤Ÿ¨©¥©§
urIW 'd zvr z`GW xn`e ,zFpFW`xd̈¦§¨©¤Ÿ£©¤¨©

:minId zixg`A zFidleh dxez ¦§§©£¦©¨¦
(fhÎeh)äzò Bîöòàø÷åixn` rnFW" §¨¨©§©¨¥©¦§¥

"l`xW`M ,"dfgi iCW dfgn"E ¥©£¥©©¤¡¤©£¤
`xwl siqFde ,ziWilXd d`EaPA dUr̈¨©§¨©§¦¦§¦¦§Ÿ

Fnvr."oFilr zrC rcFi"KM xnF`de ©§¥©©©¤§§¨¥¨
xnFl dvxi ,"ipFlR zrC ip` rcFi"¥©£¦©©§¦¦§¤©
mixaCd FAlA dn EPOn xiMn `EdW¤©¦¦¤©§¦©§¨¦
`EdW xnFl oEki df oke ,eitA ciBi `NW¤Ÿ©¦§¦§¥¤§©¥©¤
lW FYrcA WIX dn dYr xn`ie rcFi¥©§Ÿ©©¨©¤¥§©§¤
lM sFqA FnlFrA zFUrl oFil` l ¥̀¤§©£§¨§¨

xn`PW oiprM dfe ,minId(c bq diryi)iM ©¨¦§¤§¦§©¤¤¡©¦
`e ,iAlA mwp mFiExn(i ai dax zldw)`Al ¨¨§¦¦§¨§¦¨

:ilB `l `nEtl§¨Ÿ¨¥
äpäåo`kA aEzMd xn`FlWn `VIe §¦¥¨©©¨§¨©¦¨§¨

,xn`Iedf didW xiMfd `le ©Ÿ©§Ÿ¦§¦¤¨¨¤
,minrR dWlWA xiMfd xW`M d`EapA¦§¨©£¤¦§¦¦§¨§¨¦

xn`W oeiM iMl` ixn` rnFW m`p ¦¥¨¤¨©§ª¥©¦§¥¥



פה wla zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"i ycew zayl inei xeriy
i"yx£ep‡¯‡∑ּוגדּלתֹו יעקב ׁשל ׁשבחֹו אני ,רֹואה ∆¿∆ְְֲֲִִֶֶַָֹֻ

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 ּכמֹולׁשֹון , ְְְֲִִֵָָ¿«¿«ְְֶ
יט) קרּתי",(מ"ב נא)"אני נּקרּתם",(ישעיה ּבֹור "ּומּקבת ְְֲִִֶֶֶַַַֻ

ל) ּבלע"ז (משלי פוריי"ר נחל". עֹורבי "יּקרּוה :. ְְְִֵַַַַָ
˙LŒÈaŒÏk∑ּבנֹו ׁשת, מן יצאּו ׁשּכּלם האּמֹות , ּכל »¿≈≈ְְִֵֶָָָָֻֻ

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∑ יׂשראל לאֹויביו. ¿»»¿≈»≈ƒ…¿»ְְְִֵָָ

(èé):øéòî ãéøN ãéáàäå á÷òiî cøéå§¥−§§¦©«£®Ÿ§¤«¡¦¬¨¦−¥¦«

i"yx£·˜ÚiÓ c¯ÈÂ∑ אחר מֹוׁשל יהיה .מּיעקב ועֹוד ¿≈¿¿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 ְִֵֵָָ

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∑ עמלק נסּתּכל ׁשל .ּבפרענּותֹו ««¿∆¬»≈ְְְֲִֵֵֶַָָֻ
˜ÏÓÚ ÌÈBb ˙ÈL‡¯∑ ּכּלם את קּדם להּלחם הּוא ≈ƒƒ¬»≈ְִִֵֵֶָָֻ

ּבידם  להאבד ואחריתֹו אֹונקלּוס. ּתרּגם וכן ,ּביׂשראל, ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַָָָָ
כה)ׁשּנאמר עמלק"(דברים אתֿזכר "ּתמחה :. ְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַָ

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¿««¿«»

¯LÈכ  ¯Ó‡Â dÏ˙Ó ÏËe ‰‡˜ÏÓÚ ˙È ‡ÊÁÂ«¬»»¬«¿»»¿««¿≈«¬«≈
dÙBÒÂ ‰‡˜ÏÓÚ ‰Â‰ Ï‡¯NÈ„ ‡i·¯¿̃»«»¿ƒ¿»≈¬»¬«¿»»¿≈

:„·ÈÈ ‡ÓÏÚÏ¿»¿»≈»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

,dfgi iCW dfgnEeilr dzid iM rEciA ©£¥©©¤¡¤§¨©¦¨§¨¨¨
xn`W ziWilXd mrRA xW`M ,'d ci©©£¤©©©©§¦¦¤¨©

(a weqt)`xwe ,midl` gEx eilr idYe©§¦¨¨©¡Ÿ¦§¨¨
:oM Fnvrfi dxez ©§¥

(fi).á÷òiî áëBk CøciM xEarA ¨©¨¦©£Ÿ©£¦
dvwn l`xUi igcp uAwi giWOd©¨¦©§©¥¦§¥¦§¨¥¦§¥
riwxA KxFCd akFkl EPliWni ,ux`d̈¨¤©§¦¤§¨©¥¨§¦©

FA xn`PW FnM ,minXd dvwnf l`ipc) ¦§¥©¨©¦§¤¤¡©
(bidz` Wp` xaM `InW ippr mr Ex`e©£¦£¨¥§©¨§©¡¨¨¥

,wFgx onfl d`Fx `EdW xn`e .'ebe§¨©¤¤¦§©¨
EPOn mEwie minXd dvwn akFM KxcIW¤¦§Ÿ¨¦§¥©¨©¦§¨¦¤
xwxwe a`Fn iz`R ugnE ,lWFn haW¥¤¥¨©©£¥¨§©§©
lM ia` `EdW mc` oA zW ipA lM̈§¥¥¤¨¨¤£¦¨

:zFO`d̈ª
øékæäåwlal ricFdl ,"a`Fn iz`R" §¦§¦©£¥¨§¦©§¨¨

la` ,dYr l`xUi ciA lRi `l FOr iM¦©Ÿ¦Ÿ§©¦§¨¥©¨£¨
cIn a`Fn lvPi `l minId zixg`A§©£¦©¨¦Ÿ¦¨¥¨¦©
,a`Fn iz`R mrhe .FA lWFOd haXd©¥¤©¥§©©©£¥¨
,zW ipA lM xwxwi haXd df iM xnFl©¦¤©¥¤§©§©¨§¥¥
mdW iR lr s` FcIn a`Fn lvPi `le§Ÿ¦¨¥¨¦¨©©¦¤¥
`le zFO`A mW mdl oi`e d`R ivEvw§¥¥¨§¥¨¤¥¨ª§Ÿ

:l`xUiA EngNigi dxez ¦¨£§¦§¨¥
(gi)äLøé äéäå äLøé íBãà äéäå§¨¨¡§¥¨§¨¨§¥¨

.øéòNgiWOd ciA mFc` zlRn ¥¦©¤¤¡§©©¨¦©
dnFx ciA mFId EpzElB iM ,didY¦§¤¦¨¥©§©¨
KpFr mY xn`PW FnkE ,aWgY mFc`l¤¡¥¨¥§¤¤¡©©£¥
KpFr cwR ,KzFlbdl siqFi `l oFIv zA©¦Ÿ¦§©§¥¨©£¥
`l iM ,Kiz`Hg lr dNB mFc` zA©¡¦¨©©Ÿ¨¦¦Ÿ
zFpFr mY cr mFc` lr mXd cwti¦§Ÿ©¥©¡©Ÿ£
oM lr ,mzFlbdl siqFi `NW zrA oFIv¦§¥¤Ÿ¦§©§¨©¥

mrlA xiMfdmFc`lr wlFgd `Ed iM ¦§¦¦§¨¡¦©¥©
mF`Nn mF`lE xn`p FaE ,EpzEkln©§¥¤¡©§¦§
ixnbl mFc` lRY `l iM `Apzi ,un`i¤¡¨¦§©¥¦Ÿ¦Ÿ¡§©§¥

.KxFCd akFMd ciA uw zr cr©¥¥§©©¨©¥
mrhe.åéáéà øéòN äLøé äéäådidIW §©©§¨¨§¥¨¥¦Ÿ§¨¤¦§¤

F` .eiaiF`l dXxi xirU¥¦§ª¨§§¨
mixMfPd xirUe mFc` md "eiaiF`"§¨¥¡§¥¦©¦§¨¦

:dWxi Eidie ,awri iaiF` mdWhi dxez ¤¥§¥©£Ÿ§¦§§¥¨
(hi)mrhe.øéòî ãéøN ãéáàäålMn §©©§¤¡¦¨¦¥¦¦¨

xir lMn cixU x`Xi `NW ,xir¦¤Ÿ¦¨¥¨¦¦¨¦
xn` dNgYn iM ,mlFrAW(fi weqt)xwxwe ¤¨¨¦¦§¦¨¨©§©§©

,zW ipA lMxi`Wi `NW xn`i dYre ¨§¥¥§©¨Ÿ©¤Ÿ©§¦
dvrd dnlWp dPde .hiltE cixÜ¦¨¦§¦¥¦§§¨¨¥¨

:wlal ricFdWk dxez ¤¦©§¨¨
(k).÷ìîò úà àøiåFzEprxtA lMYqp ©©§¤£¨¥¦§©¥§ª§¨



wlaפו zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"i ycew zayl inei xeriy

(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 ׁשמעתים (דה"א "ּתרעתים : ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַָָָ

E·LBÓ.ׂשּוכתים" Ô˙È‡∑ זכית מהיכן אני ּתמּה ִָ≈»»∆ֲִִֵֵֵָָָָ
ּבעצת היית עּמי אּתה הלא ?א)לכ "הבה (שמות : ְֲֲִִִַַַָָָָָָֹ

ׁשל  ּומעֹוז ּבאיתן נתיּׁשבּת ועּתה לֹו", ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָנתחּכמה
.יׂשראל  ְִֵָ

(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 וחבֹור  טלטּול אּלא העֹולם מן טרּוד זה אין ? ְְִִִֵֵֶֶָָָָָ

הּגלּיֹות  ׁשאר עם ותׁשּוב .למקֹום, ְְְִַָָָָֻ

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»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

,wlnr miFB ziW`x xn`e wlnr lW¤£¨¥§¨©¥¦¦£¨¥
,l`xUiA mgNdl mNM z` mcw `Ed¨©¤ª¨§¦¨¥§¦§¨¥
ca`il Fzixg`e ,qElwpE` mBxY Kke§¨¦§¥§§§©£¦¦¨¥

wlnr xkf z` dgnY ,mciAdk mixac) §¨¨¦§¤¤¥¤£¨¥
(hi:i"Wx oFWl ,¨©¦

ïëzéåiM"`xIe"W`xA didW ,FhEWtM §¦¨¥¦©©§¦§¤¨¨§Ÿ
oFniWid ipR lr sTWPd xFrRd©§©¦§©©§¥©§¦
xdA aWFId wlnr ux` cbpM hiAde§¦¦§¤¤¤¤£¨¥©¥¨¨
,miFB ziW`x dYr `Ed iM xn`e .`Edd©§¨©¦©¨¥¦¦
Eid mixFAb iM ,aWgi miOrd W`xA iM¦§Ÿ¨©¦¥¨¥¦¦¦¨
dlr `l ok ilEle ,dnglnl lig iWp`e§©§¥©¦§¦§¨¨§¥¥Ÿ¨¨
`le ,l`xUiA mgNdl `al FAlA§¦¨Ÿ§¦¨¥§¦§¨¥§Ÿ
dNtzle miWp` xgal dWn Kxvdª§©¤¦§Ÿ£¨¦§¦§¦¨
gAfn dpaE ,FzWlgl eiRM zE`iUple§¦§¦©¨§ª§¨¨¨¦§¥©

iQp 'd FnW `xwe(eh fi zeny)DaWg iM §¨¨§¦¦¦£¨¨
M ,df xn` KklE .lFcB qpl`Ed i §¥¨§¨¨©¤¦

xzFi ca`i Fzixg`e miOrd ziW`x¥¦¨©¦§©£¦Ÿ©¥
xn`W FnM ,mNMn(ci weqt my)dgn iM ¦ª¨§¤¨©¦¨Ÿ

.minXd zgYn wlnr xkf z` dgn ¤̀§¤¤¥¤£¨¥¦©©©¨¨¦
mipnW ziW`xe oke(e e qenr)gAWnd , §¥§¥¦§¨¦©§ª¨

oke ,dpFW`x dpnp `EdW mdAW¤¨¤¤¦§¨¦¨§¥
mxgd ziW`x(`k eh `"y)oivwlE W`xl , ¥¦©¥¤§Ÿ§¨¦

(`i `i mihtey)W`x minUA ,l zeny) §¨¦Ÿ
(bk:`k dxez

(akÎ`k)mrhe.éðéwä úà àøiåmB §©©©©§¤©¥¦©
mr iM ,mvx` z` d`xW oM¥¤¨¨¤©§¨¦¦

aWFi did wlnr(e eh `"y).FlWn `VIe £¨¥¨¨¥©¦¨§¨
xn`Ie,dvr KxcA mdlLaWFn ozi` ©Ÿ©¨¤§¤¤¥¨¥¨¨¤

,LPw rlQA miUeLaWFn miU xnFlM §¦©¤©¦¤§©¦¨¤
cxze xEqYW LPw rlQaE ozi` mFwnA§¨¥¨©¤©¦¤¤¨§¥¥
miUze ,FOr dtQY oR wlnr KFYn¦£¨¥¤¦¨¤¦§¨¦

FnM l`xUi mr LaWFn ozi` rlQA©¤©¥¨¨¤¦¦§¨¥§
xn`PW(fh ` mihtey)dWn ozFg ipiw ipaE ¤¤¡©§¥¥¦¥¤

.'ebe dcEdi ipA z` mixnYd xirn Elr̈¥¦©§¨¦¤§¥§¨
xn`e,oiw xral didi m` iMxnFlM §¨©¦¦¦§¤§¨¥¨¦§©

m` iM ,l`xUiA L`FaA cgtY l`e§©§©¥§£§¦§¨¥¦¦
z` Elbi xW`M iM mdOr xral didY¦§¤§¨¥¦¨¤¦©£¤©§¤

:aWFIn ux`d z` Exrai l`xUi¦§¨¥§©£¤¨¨¤¦¥
,jaLz øeMà äî ãòLzF` dAWi `l ©¨©¦§¤¨Ÿ¦§¤§

,l`xUi mr FcIn l`Bz iM mlFrl§¨¦¦¨¥¦¨¦¦§¨¥
icr Lzixg` idY wlnr mr didY m`e§¦¦§¤¦£¨¥§¦©£¦§£¥
gvpl sp`Y 'd dn cr oke .mdOr caF`¥¦¨¤§¥©¨¤¡©¨¤©

(d hr mildz)dOlkl icFak dn cr ,my) ©¤§¦¦§¦¨
(b c,xaC lcbl E`aIW F` .izn cr FnM ,§©¨©¤¨Ÿ§Ÿ¤¨¨

KzAl dln` dn oFbM(l fh l`wfgi)dn , §¨£ª¨¦¨¥¨
`Ial LO`(a hi my)dn cr xnFlM , ¦§§¦¨§©©¨

AWY xEX` xW` iaXd lCbie dlri,J ©£¤§¦§©©¤¦£¤©¦§¤¨
ca`z `l iM ,mElM Ll aWgp EPpi ¥̀¤¤§©§§¦ŸŸ©
`Up okle .wlnrA caF` ziid xW`M©£¤¨¦¨¥©£¨¥§¨¥¨¨
mB Fvx` zr `aIW xEX` lr FlWn§¨©©¤¨Ÿ¥©§©
lFcBd 'd mFIn lvPIW in oi`e ,`Ed§¥¦¤¦¨¥¦©¨
miv E`FaIW ,miOrd lM lr `xFPde§©¨©¨¨©¦¤¨¦

,miInFxd mde miYM cInEPrez`xEX` ¦©¦¦§¥¨¦¦§¦¤©
,xMfPdxar EPrexnFl ,l`xUi mdW ©¦§¨§¦¥¤¤¥¦§¨¥©

,milFBde milbOd EPrIW`Ed mbemr ¤§©©©§¦§©¦§©©
miYMcaF` icr:sFQA ¦¦£¥¥©
,äpäåiM ,miYM oCa`A eixaC milXd §¦¥¦§¦§¨¨§¨§©¦¦¦

ciA zxMYW ziriaxd dIgd md¥©©¨¨§¦¦¤¦¨¥§©
DnWB caEde xn`W FnM ,giWOd©¨¦©§¤¨©§©¦§©

`X` zcwil zaidie(`i ,f l`ipc)icr , ¦¦©¦¥©¤¨£¥
xaC dfe .ixnbl mxkf zxMd iM ,caF`¥¦¦¨¥¦§¨§©§¥§¤¨¨
dIgd iM ,EpizFAx ixaCn mqxtn§ª§¨¦¦§¥©¥¦©©¨

xW` inFx `id l`IpC d`xW ziriaxd̈§¦¦¤¨¨¨¦¥¦¦£¤
:giWOd ciA ca`Y xW` `ide Epzlbd¦§§¨§¦£¤Ÿ©§©©¨¦©

ìàåzEklOdW ipRn ,dfA mnFYWY §©¦§¥¨¤¦§¥¤©©§
WxtnW FnM ,oei `Ed ziWilXd©§¦¦¨¨§¤§Ÿ¨

l`IpcA mW(g weqta cere ,my)`Ed miYke , ¨§¨¦¥§¦¦
dWil` oei ipaE :xn`PW ,oei rxGn¦¤©¨¨¤¤¡©§¥¨¨¡¦¨

mipcce miYM WiWxze(c ,i ziy`xa)iM , §©§¦¦¦§Ÿ¨¦¦
,FA micFn l"f EpizFAxe ,`Ed zn` df¤¡¤§©¥¦

Exn`W FnM(a ,e dlibn)oei lW `ilhi` , §¤¨§¦©§¨¤¨¨
iM rEci `Ede ,inFxAW lFcB KxM df¤§©¨¤§¦§¨©¦
`xTY DllMn inFx xW` ux`d mW¥¨¨¤£¤¦¦§¨¨¦¨¥

:`ilhi` mpFWNaE mdixtqA§¦§¥¤¦§¨¦©§¨
ìáàA FnM `Ed oiprdiqEaid iM ,orpk £¨¨¦§¨§¦§©©¦©§¦

eipaE md iEgde iWBxbe ixn`de§¨¡Ÿ¦§¦§¨¦§©¦¦¥¨¨
cg`e cg` lM EaWgi mdia`e mde§¥©£¦¤¥¨§¨¤¨§¤¨
iYgd :xn`PW FnM ,Fnvr iptA iFbl§¦§¥©§§¤¤¡©©¦¦
iGxRde iprpMde ixn`de iWBxBde§©¦§¨¦§¨¡Ÿ¦§©§©£¦§©§¦¦
miAx miFB draW iqEaide iEgde§©¦¦§©§¦¦§¨¦©¦

minEvre(` ,f mixac)xEarA iM ,ok dide , ©£¦§¨¨¥¦©£
,mEvr iFbl did mipAd dN`n cg` lM̈¤¨¥¥¤©¨¦¨¨§¨
x`WE ,mdia` mWA mdd miFBd E`xwpe§¦§§©¦¨¥§¥£¦¤§¨
mdig`M ExaB `l xW` orpM ipA§¥§©©£¤Ÿ¨§©£¥¤
qgizY orpM ux` oke ,eil` Eqgizp¦§©£¥¨§¥¤¤§©©¦§©¥
miOrl eipA mixFYtke miYWltE ,a`l̈¨§¦§¦§©§¦¨¨§©¦
zFxMfPd zFgRWOA oke .mixg £̀¥¦§¥©¦§¨©¦§¨
zgRWn xiknl ,qgpR zWxtA§¨¨©¦§¨§¨¦¦§©©
,crlB z` cilFd xiknE ,ixikOd©¨¦¦¨¦¦¤¦§¨

icrlBd zgRWn icrlbl(hk ,ek oldl), §¦§¨¦¦§©©©¦§¨¦
dWil` oei ipA o`M s` .miAx oke§¥©¦©¨§¥¨¨¡¦¨
zEkln mde oeil Eqgizi WiWxze§©§¦¦§©£§¨¨§¥©§
aWgie mEvr iFbl did miYke ,ziWilW§¦¦§¦¦¨¨§¨¦¨¥



פז wla zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"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 להחיֹות יׂשים ׁשּלא , ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

ּכל  את ויבלּבל סנחריב ׁשּיעמד אּלה; את ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹהּגֹוזר
ּכּתּיים  ויעברּו - ּכּתים מּיד צים יבֹואּו ועֹוד ְְְִִִִִִִַַַָָֻהאּמֹות,

אּׁשּור  על ּגדֹולֹות ּבבירנּיֹות 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‚Â„·B‡.הּנהר  È„Ú∑ּפירׁש ז)וכן "עד (דניאל : ַָָ¿«¬≈≈ְִֵֵַ

ּגׁשמּה" והּובד חיותא קטילת ספינֹות ∑ÌÈˆÂ.ּדי ְְְְִִִֵַַַָ¿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∑ׁשמּהּכ.·‡BÓ ˙BaŒÏ‡ ˙BÊÏ∑ ּכדאיתא ּבלעם, עצת .ּב"חלק"עלֿידי «ƒƒְָָƒ¿∆¿»ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָ

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»«¿«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

KWnYW `ide ,ziriax zEkln©§§¦¦§¦¤¦¨¥
:FciA ca`ze giWOd cr DzEkln©§¨©©¨¦©§Ÿ©§¨

éaøådfA qipkde dfA WAYWp mdxa` §©¦©§¨¨¦§©¥¨¤§¦§¦¨¤
mCgR ltp iM ,l`rnWi zEkln©§¦§¨¥¦¨©©§¨
zEkln dpOz `l Ki` orhe ,eilr̈¨§¨©¥Ÿ¦¨¤©§
dprHd z`fe .dFnM dnEvre dlFcB§¨©£¨¨¨§Ÿ©©£¨
zFIkln rAx`d iM ,zrC oFxqgn¥¤§©©¦¨©§©©§ª
xg` FfA zFcnFr oNM l`IpC d`xW¤¨¨¨¦¥ª¨§¨©©
zqtFze zncFTd lr zxaFB zg` lM ,Ff¨©©¤¤©©¤¤§¤¤
zkWnn zg` lke ,dPOn zEklOd©©§¦¤¨§¨©©©§¤¤
,DzEkln iniA zElbe cEArW l`xUiA§¦§¨¥¦§§¨¦¥©§¨
iM FnFlgA l`IpC d`xd KklE§¨¤§¨¨¦¥©£¦
mdixg`e miCUMd eipA EcArYWi¦§©§§¨¨©©§¦§©£¥¤
EcArYWie zEklOd miIqxRd EqRzi¦§§©©§¦¦©©§§¦§©§§
xg`e ,mipeid mnFwnA mdixg`e EpÄ§©£¥¤¦§¨©§¨¦§©©
zEklOd EqRzie miInFxd ExAbi KM̈¦§§¨¦¦§¦§§©©§
wqRz `l iM ,uw zr cr EpA EcArYWie§¦§©§§¨©¥¥¦Ÿ¦¨¥

:l`FBd ciA wx mzEkln©§¨©§©©¥
äpäåla` ,zFIkln rAx` iniM EpzElB §¦¥¨¥¦¥©§©©§ª£¨

zFxg` zFIkln mlFrA Eidi m ¦̀¦§¨¨©§ª£¥
`le aEzMd mpni `l dN` rAx` iniA¦¥©§©¥¤Ÿ¦§¥©¨§Ÿ
mzI`xA llM Kxv Fl oi`e ,l`IpC m`ẍ¨¨¦¥§¥Ÿ¤§¨¦§¦¨¨

:dN`Bd zricil¦¦©©§ª¨

äpäåWi mFId mbe oeie qxR iniA §¦¥¦¥¨©§¨¨§©©¥
caNn zFlFcB zFIkln mlFrÄ¨©§ª§¦§©
WEke EcFd iWp`M ,l`rnWie inFx¦§¦§¨¥§©§¥§
aWgi oM m`e ,mzlEfe xYxYde `pnFxe§©¨§©©§©§¨¨§¦¥©§Ÿ
Epzlbd inFx iM rEcie ,zFAx zFIkln©§ª©§¨©¦¦¦§§¨
`l qEhihe qEpiqRq` iniA¦¥©§©§¨§¦Ÿ
mB ,Ep`W mFwn lkA KklE ,mil`rnWi¦§§¥¦§¨§¨¨¤¨©
zElbA ,WEM cre EcFdn mB l`rnWiA§¦§¨¥©¥§©§¨
l`Bpe Dxkf ca`YW cr Epgp` inFx¦£©§©¤Ÿ©¦§¨§¦¨¥
cFr ca`Y ilE`e rcFi inE .DPOn¦¤¨¦¥©§©Ÿ©
la` ,giWOd mcw l`rnWi zEkln©§¦§¨¥Ÿ¤©¨¦©£¨
FnM ,Epzlbd xW` `id ziriaxd dIgd©©¨¨§¦¦¦£¤¦§§¨§
mr axw `car oMC `pxwe DA xn`W¤¨©¨§©§¨¦¥¨§¨§¨¦

odl dlkie oiWiCw(`k ,f l`ipc)KWnze , ©¦¦§¨§¨§Ÿ§¦§Ÿ
iC cr aizkC ,giWOd cr DzElB EpÄ¨¨©©¨¦©¦§¦©¦
iWiCwl adi `pice `InFi wiYr dz £̀¨©¦©¨§¦¨§¦§©¦¥
Epqgd `zEklnE dhn `pnfe oipFilr¤§¦§¦§¨§¨©§¨¤¡¦

oiWiCw(ak my): ©¦¦
ìëåWExR `vni l`IpC zF`xnA oian §¨¥¦§©§¨¦¥¦§¨¥

zipXd d`xnA iM ,mW Wxtn df¤§Ÿ¨¨¦©©§¨©¥¦
gBpnd li`d d`x(c ,g my)Fl WxRzpe , ¨¨¨©¦©§©¥©§¦§¨¥

xirVd xitSde ,qxR zEkln `Ed iM¦©§¨©§©¨¦©¨¦
oei Kln `Ed(g my)`Ed dlFcBd oxTde , ¤¤¨¨§©¤¤©§¨

lr xaFBd xCpqMl` oFW`xd KlOd©¤¤¨¦£¤§©§¤©¥©
FzEkln xAYWp FnvrkE .qxR̈©§¨§¦§©¥©§
drAx` md ,diYgY rAx` dpcnrYe©©£Ÿ§¨©§©©§¤¨¥©§¨¨
,FzFnA eiYgY miklFOd eiWilẄ¦¨©§¦©§¨§
`vi mdn zg`d onE aEzMd xiMfde§¦§¦©¨¦¨©©¥¤¨¨
abPd l` xzi lCbYe dxirSn zg` oxw¤¤©©¦§¦¨©¦§©¤¤¤©¤¤

iaSd l`e gxfOd l`e(h my)DA xn`e , §¤©¦§¨§¤©§¦§¨©¨
mxEd EPOnE liCbd `aSd xU cre§©©©¨¨¦§¦¦¤©

cinYd(`i my)xExA xaC df dPde , ©¨¦§¦¥¤¨¨¨
cg` `EdW oeIn `SFId inFx zEklnl§©§¦©¥¦¨¨¤¤¨

nYd xiqOd `Ede eipAnE`xwp okle ,ci ¦¨¨§©¥¦©¨¦§¨¥¦§§
xitSd `Ede ,zg` dndA mdipW Fl§¥¤§¥¨©©§©¨¦
dlcB eizFpxTn zg`W xirVd©¨¦¤©©¦©§¨¨§¨
,dfM zFi`x cFr mWe ,cinYd dxiqde§¥¦¨©¨¦§¨§¨¨¤
dpi`e ,`id zn` l"f EpizFAx zlAwe§©¨©©¥¡¤¦§¥¨

:[wEGg dkixvbk dxez §¦¨¦
(`).áàBî úBða ìà úBðæìici lr ¦§¤§¨©§¥

wlgA `zi`cM ,mrlA zvr£©¦§¨¦§¦¨§¥¤
(.ew oixcdpq)zEpGdW zn`aE .i"Wx oFWl ,¨©¦¤¡¤¤©§

zvrA iM ,miWPd zOfn dzid `l dGd©¤Ÿ¨§¨§¦©©¨¦¦©£©
oicn ipwGnE ,dUrp mdilFcbE mdiWp ©̀§¥¤§¥¤©£¨¦¦§¥¦§¨

mipicOA xn`PW ,mdl didweqt oldl) ¨¨¨¤¤¤¡©©¦§¨¦
(gixW` mdilkpA mkl md mixxFv iM¦§¦¥¨¤§¦§¥¤£¤



wlaפח zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"i ycew zayl inei xeriy

(á)íòä ìëàiå ïäéäìà éçáæì íòì ïàø÷zå©¦§¤´¨¨½̈§¦§¥−¡«Ÿ¥¤®©Ÿ́©¨½̈
:ïäéäìàì eåçzLiå©¦§©«£−¥«Ÿ¥¤«

i"yx£Ô‰È‰Ï‡Ï eÂÁzLiÂ∑ עליו יצרֹו מחיקּהּכׁשּתקף ּ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§¦§¨¥«

i"yx£¯BÚt∑ ׁשּפֹוערין ׁשם עבֹודתֹועל היא וזֹו רעי, ּומֹוציאין הּטּבעת ּפי Ï‡¯NÈa.לפניו '‰ Û‡Œ¯ÁiÂ∑ ¿ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָ«ƒ««¿ƒ¿»≈
ּבהם  .מּגפה ׁשלח ֵֶַַָָָ

(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 לׁשּפט (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).עבֹודת מה הּנסקלים (סנהדרין וכל ְְְֱֲִִִִִִַַָָָ
‰LÓM.נתלין  „‚∑ ּכל הּׁשמׁשלעין אּגדה: ּומדרׁש . ְִִ∆∆«»∆ְְִֵֶֶַַַָָֹ

הענן  החֹוטאים: את מּכנגּדֹומֹודיע והחּמה נקּפל ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָ
עליו  .זֹורחת ַַָָ

(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)

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¿»≈

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¿«»¿«¬»¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

mdl ElMp iM ,xFrR xaC lr mkl ElMp¦§¨¤©§©§¦¦§¨¤
okle .xFrR lrA xg` mgicdl dOfA§¦¨©£¦¨©©©©§§¨¥
lFcB `EdW ,dvrA mrlA didW okYi¦¨¥¤¨¨¦§¨¨¥¨¤§
dUre l`xUil rxdl FYrce ,mzvr£¨¨§©§§¨©§¦§¨¥§¨¨

xn`PW FnM ,FYlki lM dfa(e bk mixac) ¨¤¨§¨§§¤¤¡©
,mrlA l` rnWl Lidl` 'd da` `le§Ÿ¨¨¡Ÿ¤¦§Ÿ©¤¦§¨

:axgA EdEbxd oM lre§©¥¨§¤¨¤
ìáàaEzMd xiMfd `l ,hWRd KxC lr £¨©¤¤©§¨Ÿ¦§¦©¨

xn`W dOA wx ,o`kA dvrd̈¥¨§¨©©¤¤¨©
ok ixg`(fh `l oldl)ipal Eid dPd od ©£¥¥¥¥¨¨¦§¥

xiMfd `l xW`M ,mrlA xacA l`xUi¦§¨¥¦§©¦§¨©£¤Ÿ¦§¦
iM xn`W dOA wx ,oicn ipwf zvr£©¦§¥¦§¨©©¤¤¨©¦
zrA dUrOd ixg` mkl md mixxFv§¦¥¨¤©£¥©©£¤§¥
,drxd mdl d`vi oi`n xiMfi dnwPd©§¨¨©§¦¥©¦¨§¨¨¤¨¨¨
dOGd xviA dUrOd did `l iM xn`ie§Ÿ©¦Ÿ¨¨©©£¤§¥¤©¦¨
mdixErpn miWpaE miWp`A `Ed xW £̀¤©£¨¦§¨¦¦§¥¤
KkitlE ,mgicdl drx dvr wx mrahA§¦§¨©¥¨¨¨©£¦¨§¦¨

dkl" WExR iM .dlFcb dnwpl iE`ẍ¦§¨¨§¨¦¥§¨
LOrl dGd mrd dUri xW` Lvri ¦̀¨§£¤©£¤¨¨©¤§©§
xW`M zn`A `Ed "minId zixg`a§©£¦©¨¦¤¡¤©£¤

iYWxR(ci ck lirl): ¥©§¦
ïëzéåwlA iM ,hWRd KxC lr cFr §¦¨¥©¤¤©§©¦¨¨

mlNwl utg did dNgYA¦§¦¨¨¨¨¥§©§¨
`al mzF` oYi `le mdA mgNdlE§¦¨¥¨¤§Ÿ¦¥¨¨Ÿ
mrlA Fl xn` xW`ke ,llM FlEabA¦§§¨§©£¤¨©¦§¨
Eaixgi `NW FricFde ,mdl lkEi `l iM¦Ÿ©¨¤§¦¤Ÿ©£¦
f` ,minId zixg`A wx FOre Fvx ©̀§§©©§©£¦©¨¦¨

Fn zFaxrA oiie mgl `ivFddYtE a` ¦¤¤§©¦§©§¨¦¨
"mrlA xacA" Edfe ,mdl adF`M mzF`¨§¥¨¤§¤¦§©¦§¨
ipRn la` .ok EUr eixaC xEarA iM¦©£§¨¨¨¥£¨¦§¥
KkA wlal xMUpe ,mllwl Fvtg didW¤¨¨¤§§©§¨§¦§©§¨¨§¨
dllTd z` Ktd xW` 'd zFwcv ilEl¥¦§£¤¨©¤©§¨¨
iM ,axgA EdEbxd oM lr ,dkxal¦§¨¨©¥¨§¤¨¤¦
FnM ,EWprp mdipW xikVde xkFVd©¥§©¨¦§¥¤¤¤§§

xn`W(d bk mixac)z` Lilr xkU xW`e ¤¨©©£¤¨©¨¤¤
:'ebe xFrA oA mrlAa dxez ¦§¨¤§

(d).åéLðà Léà eâøäcg`e cg` lM ¦§¦£¨¨¨¤¨§¤¨
,mipW bxFd did l`xUi ipICn¦©¨¥¦§¨¥¨¨¥§©¦
zpFnWE `FAx draW l`xUi ipIce§©¨¥¦§¨¥¦§¨¦§©

oixcdpqA `zi`cM ,mitl`(.gi)oFWl , £¨¦¦§¦¨§©§¤§¦¨
micnvPd EidIW ,df izFpiad `le .i"Wx©¦§Ÿ£¦¦¤¤¦§©¦§¨¦
raFx ,`FAx e"hn miAx FpFCPW¤¦©¦¦¦©
oIcA zFWtp ipiC oi`e .dlilge ,l`xUi¦§¨¥§¨¦¨§¥¦¥§¨§©¨
mixUr lW oixcdpqA `N` cg ¤̀¨¤¨§©§¤§¦¤¤§¦
oFxqgd oi`e oiAxn Eidi oicre ,dWlWE§¨©£©¦¦§§ª¦§¥©¤§

micEwRd WOgA(`p ek xacna),KM lM §ª¨©§¦¨¨
aizkC ,Ezn micnvPd lke(b c mixac)iM §¨©¦§¨¦¥¦§¦¦

xFrR lra ixg` Kld xW` Wi`d lk̈¨¦£¤¨©©£¥©©§
:LAxTn Lidl` 'd FcinWd¦§¦¡Ÿ¤¦¦§¤

ìáàWExR,"eiWp` Wi`"EbxdIW £¨¥¦£¨¨¤©©§
ziA lM ,micnvPd lM mihtFXd©§¦¨©¦§¨¦¨¥



פט wla zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"i ycew zayl inei xeriy

(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 נתקּבצּו ¿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 הּתירּה מי יתרֹו ּבת אסּורה, ּתאמר: וכּו',אם ? ְְְֲִִִִִַַָָֹ

התם  ·ÌÈÎ.ּכדאיתא ‰n‰Â∑מּמּנּו הלכה נתעּלמה ְִִָָָ¿≈»…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)

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 ה  מּזרעֹו אּלא ּכהּונה ּפסקה ׁש"לא היא אֹומרים" "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 ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָ

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¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

,FtN` z`e FhaW z` oEci oiC ziaE oiC¦¥¦¨¤¦§§¤©¦
aizkcM(eh ` my)iW`x z` gT`e §¦§¦¨¤©¤¨¥

mkilr miW`x mzF` oY`e mkihaW¦§¥¤¨¤¥¨¨¦£¥¤
mixhFWe zF`n ixUe mitl` ixÜ¥£¨¦§¨¥¥§§¦

:mkihaWl§¦§¥¤
øçàzinlWExi `xnbA iz`vn KM ©©¨¨¨¦¦§¨¨§©§¦

wlg wxtA(a"d i"t oixcdpq),KM §¤¤¥¤¨
ke`FAx raW ,l`xUi ihtFW md dO §©¨¥§¥¦§¨¥¤©¦

odl xn` ,zF`n WWe mitl` zpFnWE§©£¨¦§¥¥¨©¨¤
E`vnp ,oixY oElhwi oFkPn cg lM̈©¦§¦§§§¥¦§§
zraWe `FAx dxUr Wng mibExdd©£¦£¥¤§¥¦§¦§©
mYrcl xn`p oM m` .miz`nE mitl £̀¨¦¨¨¦¦¥Ÿ©§©§¨
dAxd oipnl oipn oiA l`xUi EAxzPW¤¦§©¦§¨¥¥¦§¨§¦§¨©§¥

:c`n§Ÿ
ïBëpäåiM ,dWxRd oiprA ipirA §©¨§¥©§¦§©©¨¨¨¦

xn`p dNgYn(b weqta)cnSIe ¦§¦¨¤¡©©¦¨¤

'd s` xgIe xFrR xral l`xUi¦§¨¥§©©§©¦©©
,l`xUiAlgd 'd iptNn svTd `vi iM §¦§¨¥¦¨¨©¤¤¦¦§¥¥¥

,dWnl xn` eingxA mXde .sbPd©¤¤§©¥§©£¨¨©§¤
micnvPd Elzie mihtFXd EhRWIW¤¦§§©§¦§¦§©¦§¨¦
dWnE ,rWx mr wiCv s`d dRqi `le§Ÿ¦§¤©©©¦¦¨¨¤
lM Etq`p xW`ke .mihtFXl oM dEv¦¨¥©§¦§©£¤¤¤§¨
xacM zFUrl crFn ld` gzR dcrd̈¥¨¤©Ÿ¤¥©£¦§©
frd dPde ,mdA ded sbPd cFre dWn¤§©¤¤Ÿ¤¨¤§¦¥¥¥
z` eig` l` axwIe dGd ipFrnXd©¦§¦©¤©©§¥¤¤¨¤
mihtFXaE dWnA cxnl zipicOd©¦§¨¦¦§Ÿ§¤©§¦
lFcbe `iUp iM ,`iqdxtA oM zFUrle§©£¥§¤§¤§¨¦¨¦§¨
Exn`W FnM F` ,Fl mixfFr miAxe did̈¨§©¦§¦§¤¨§

EpizFAx(.at oixcdpq)FhaW Fl Exn`W ©¥¤¨§¦§
dPde .wzFW dY`e dzin oipFCp Ep`̈¦¦¦¨§©¨¥§¦¥
cnrIe ,zFMal mihtFXde dWn ENgzd¦§¦¤§©§¦¦§©©£Ÿ
oFCp `le .dtBOd xvrYe lNtie qgpR¦§¨©§©¥©¥¨©©©¥¨§Ÿ¦

mXd iM ,mihtFXd ciA mrd lMn cg ¤̀¨¦¨¨¨§©©§¦¦©¥
xn`(c weqt)oFxg aWie 'ebe mzF` rwFde ¨©§©¨§¨Ÿ£

,l`xUIn 'd s`KklE ,FR` aW xakE ©¦¦§¨¥§¨¨©§¨
ihtFW ok EUrIe" aEzMd xiMfd `lŸ¦§¦©¨©©£¥§¥

:"l`xUi¦§¨¥
ïëzéå,zxMfPd dcB`d zpEM didYW §¦¨¥¤¦§¤©¨©¨©¨¨©¦§¤¤

itl mibExdd EidIW xnFl©¤¦§©£¦§¦
xnFl ,`FAx dxUr Wngn xzFi dEvnd©§ª¤¥¥£¥¤§¥¦©
Kqg la` ,miAx mi`hFgd EidW¤¨©§¦©¦£¨¨©
on Ex`Wp dPde .qgpR oipr mdilr£¥¤¦§©¦§¨§¦¥¦§£¦
mcinWd `Ed KExA WFcTde micnvPd©¦§¨¦§©¨¨¦§¦¨
Edf ,oCxId z` mxar mxh oM xg ©̀©¥¤¤¨§¨¤©©§¥¤

aEzMW(c b c mixac)xW` Wi`d lk iM ¤¨¦¨¨¦£¤
'd FcinWd xFrR lra ixg` Kld̈©©£¥©©§¦§¦
'dA miwaCd mY`e ,LAxTn Lidl ¡̀Ÿ¤¦¦§¤§©¤©§¥¦©

:mFId mklM miIg mkidl`e dxez ¡Ÿ¥¤©¦ª§¤©



wlaצ zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"i ycew zayl inei xeriy
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 .ראה ««¿ƒ¿»ְְֲֲִֶַָָָָָ
קּנאין  ארּמית הּבֹועל :מּמ מקּבלני למׁשה: לֹו ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹֻאמר

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,

התםנעׂשּו ּכדאיתא כּו', שם):לֹו (סנהדרין ְֲִִַָָָ

(è):óìà íéøNòå äòaøà äôbna íéúnä eéäiå©¦«§¾©¥¦−©©¥¨®©§¨¨¬§¤§¦−¨«¤

סימן. מנו"ח פסוקים, בלק ק"ד פרשת חסלת

‰k‡ז  Ô¯‰‡ ¯a ¯ÊÚÏ‡ ¯a ÒÁÈt ‡ÊÁÂ«¬»ƒ¿»«∆¿»»««¬…«¬»
:d„Èa ‡ÁÓ¯ ·ÈÒe ‡zLÎ BbÓ Ì˜Â¿»ƒ¿ƒ¿»¿≈»¿»ƒ≈

ÚÊ·eח  ‡˙a˜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¿»≈

Úa¯‡Â‡ט  ÔÈ¯NÚ ‡˙BÓ· e˙ÈÓ„ BÂ‰Â«¬¿ƒ¿»»«¿ƒ¿«¿¿»
Ù Ù Ù :ÔÈÙÏ‡«¿ƒ

èðø ¯ æðø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì äøèôä

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr d sc zeaezk(ipy meil)

zvxzn .eici izya d`xapy 'ixw'd enk epiide ,miax oeyla
:`xnbd,÷çöé øa ïîçð áø øîàepiid 'exvi'åéúBòaöà eøöéciay ¨©©©§¨©¦§¨¨§¤§§¨

,zg`áéúëãk(c g mildz)éîL äàøà ék'éúòaöà äNòî Eçøé E §¦§¦¦¤§¤¨¤©£¥¤§§Ÿ¤¨¥©
,'zððBk øLà íéáëBëå,zerav`l minyd zxivi zqgiizny ixd §¨¦£¤¨§¨

.mici izyl `le
:`xtw xa ixac lr `xnbd dywn,éáéúéîweqta xn`phi mildz) ¥¦¥

(a,'òé÷øä ãébî åéãé äNòîe ìà ãBák íéøtñî íéîMä',xnelk ©¨©¦§©§¦§¥©£¥¨¨©¦¨¨¦©
riwxdy ixd ,e`xa `edy 'd ly eici iyrn lr cirn riwxd

:`xnbd zvxzn .'eici' izya `xapøîà÷ éëäyexit `ed jk - ¨¦¨¨©
,weqtd,íé÷écö ìL íäéãé äNòî,'d ly 'eici dyrn' mipekn mdy ©£¥§¥¤¤©¦¦

ãébî éî,miaehd mdiyrn lr zeixal cirn in -eäéð éàîe ,òé÷øä ¦©¦¨¨¦©©¦
zcxed ,ezecr `id dn -,øèîlr milltzn miwicvdy ici lry ¨¨

.mzwcv lr `id zecr ,mzlitza md miprpe minybd

* * *
ceráéúëc éàî ,àøt÷ øa Løcweqtd yxcp cvik -(ci bk mixac) ¨©©©¨¨©¦§¦

ðæà ìò Eì äéäz ãúéå'ðæà' éø÷z ìà ,'E'E,oif ilk oeylnìò' àlà §¨¥¦§¤§©£¥¤©¦§¥£¥¤¤¨©
ðæBàïeâä BðéàL øác íãà òîLé íàL ,'Eoeylk ,mixeq` mixeaic - §¤¤¦¦§©¨¨¨¨¤¥¨

,zelikxe rxd

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

המשך ביאור למס' כתובות ליום שני עמ' א



צי

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr d sc zeaezk(ipy meil)

zvxzn .eici izya d`xapy 'ixw'd enk epiide ,miax oeyla
:`xnbd,÷çöé øa ïîçð áø øîàepiid 'exvi'åéúBòaöà eøöéciay ¨©©©§¨©¦§¨¨§¤§§¨

,zg`áéúëãk(c g mildz)éîL äàøà ék'éúòaöà äNòî Eçøé E §¦§¦¦¤§¤¨¤©£¥¤§§Ÿ¤¨¥©
,'zððBk øLà íéáëBëå,zerav`l minyd zxivi zqgiizny ixd §¨¦£¤¨§¨

.mici izyl `le
:`xtw xa ixac lr `xnbd dywn,éáéúéîweqta xn`phi mildz) ¥¦¥

(a,'òé÷øä ãébî åéãé äNòîe ìà ãBák íéøtñî íéîMä',xnelk ©¨©¦§©§¦§¥©£¥¨¨©¦¨¨¦©
riwxdy ixd ,e`xa `edy 'd ly eici iyrn lr cirn riwxd

:`xnbd zvxzn .'eici' izya `xapøîà÷ éëäyexit `ed jk - ¨¦¨¨©
,weqtd,íé÷écö ìL íäéãé äNòî,'d ly 'eici dyrn' mipekn mdy ©£¥§¥¤¤©¦¦

ãébî éî,miaehd mdiyrn lr zeixal cirn in -eäéð éàîe ,òé÷øä ¦©¦¨¨¦©©¦
zcxed ,ezecr `id dn -,øèîlr milltzn miwicvdy ici lry ¨¨

.mzwcv lr `id zecr ,mzlitza md miprpe minybd

* * *
ceráéúëc éàî ,àøt÷ øa Løcweqtd yxcp cvik -(ci bk mixac) ¨©©©¨¨©¦§¦

ðæà ìò Eì äéäz ãúéå'ðæà' éø÷z ìà ,'E'E,oif ilk oeylnìò' àlà §¨¥¦§¤§©£¥¤©¦§¥£¥¤¤¨©
ðæBàïeâä BðéàL øác íãà òîLé íàL ,'Eoeylk ,mixeq` mixeaic - §¤¤¦¦§©¨¨¨¨¤¥¨

,zelikxe rxd

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

יום ראשון - י"א תמוז
מפרק ס

עד סוף פרק סה

יום רביעי - י"ד תמוז
מפרק עב

עד סוף פרק עו

יום שני - י"ב תמוז
פרק כ, מפרק סו
עד סוף פרק סח

יום חמישי - ט"ו תמוז
מפרק עז

עד סוף פרק עח

יום שלישי - י"ג תמוז
פרק כ, מפרק סט
עד סוף פרק עא

יום שישי - ט"ז תמוז
מפרק עט

עד סוף פרק פב

שבת קודש - י"ז תמוז
פרק כ

מפרק פג עד סוף פרק פז

שיעורי תהלים לשבוע פרשת מטות

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 



fenzצב `"i oey`x mei Ð ` wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  י"א ראשון יום
פרק א  ,180 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äáåùúä úøâà,`v 'nr cr:àúééøáä ì"ëò

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

dlbpa wqet - "jexrÎogleyd

.dxezc

eizegiya dxni` dpyi

mcewd iaxd ly zeyecwd

zegiyd xtq) ocrÎeznyp

,(jli`e 142 cenr `"yz'd

md "`ipz"d iwlg drax`y

ogley"d iwlg drax` cbpk

."jexr

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`lir daeyze d`zz daeyz ,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 d`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

."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 dfÎiptl didiy ilan 'ied zcear oipr didiy

dgley" - `hg iciÎlr : cere z`fmkn`dgley mkrytae" : aezkk) "

iciÎlre ,"ezian dglye" ,oiyexibd oipr - "dgley" ,("mkn`daeyz,

oipr ,zezixkd xtqy ,"mkn` zezixk xtq dfi` 'd xn` dk" ixd

di`x `xnbdn mb :ynn dlbpae .lhazn - df iptl didy ,oiyexibd

itk ,oiyexib ixg`y oiyeciwl daeyzd oipr zekiiy lr zyxetn

Î`l dgec daeyzy ,xne` opgei iaxy zxne` (a ,et `nei) `xnbdy

z` yi` glyi od xn`l" (` ,b dinxi) weqtdn `iane ,dxezay dyrz

miax mirx zipf z`e ,cer dil` aeyid xg` yi`l ez`n dklde ezy`

dgec daeyzd oipry ,xnelk .`edÎjexaÎyecwd xne` - "il` iaeye

,`xnbdn xexa ixd ."dzgwl aeyl oey`xd dlra lkei `l" ly oiprd

.oiyexib ixg`y oiyeciwd oipr `ed daeyzd oipry,`eti` ,dxexa

" - ,"`ipz"d xtq ly iyilyd wlgd zekiiy o`kndaeyzd zxb`,"

" - "jexr ogley"d ly iyilyd wlglxfrd oa`ly mipiprd - "

."miyp"

øtàéðz .à ÷epcnl ± ¤¤©§¨
,`ziixaaóBñazkqn ± §

àîBé1ìL :é÷elç äL ¨§Ÿ¨¦¥
,íä äøtkote`a - ©¨¨¥

lr mc`l zpzipd dxtkd
yly opyi ,`hgy `hg
xar m` :zepey mikxc
miiw ,miieqn beqn dxiar
ote` mb ,xg` beqn `id dxiard m`e ,dxtk ly miieqn ote`

,xg` `ed dxtkd:ãçà ìk íò äáeLúeipte` zylya - §¨¦¨¤¨
:daeyzd oipr yxcp ,dxtk ly ote` lk mr cgi .dxtkdøáò̈©

äNò-úåöî ìò,dniiwl aiiegn didy dyrÎzevn miiw `l ± ©¦§©£¥
áLådaeyza xfge ±;Bì ïéìçBnL ãò íMî ææ Bðéà,xnelk - §¨¥¨¦¨©¤£¦

,cin el milgenäNòú-àì úåöî ìò øáòxac dyr ± ¨©©¦§©Ÿ©£¤
,ezeyrl `ly deevn dxezdyíBéå ,äìBz äáeLz ¯ áLå§¨§¨¨§

øtëî íéøetkädcnl qgia dwitqn dpi` dnvr daeyzd ± ©¦¦§©¥
daeyzd ,dxiar dze` iabl zyxcpd dxtk ly daexnd
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
xetik meil 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
dxtkd ote`e ,dyrzÎ`l zegcl dilr cvik dyrÎzevn
:`ed dxvwa uexizd okez .dyrzÎ`l zxiar lr zyxcpd
d"awd ieeiv miiwn `edy jk lr sqep ixd ,dyrÎzevn meiwa
zenlera rtye xe` dfÎiciÎlr jynp mb ,xacd z` zeyrl

) xa` enk `id devn lk ik ,eytpae mipeilrdw"k zxrd

:`"hily x"enc`l"fx 'lke"3,("r"n g"nx cbpk oixai` g"nx
lk jk ,ytpdn zeig jiynne ilk `ed xa`y myk ,xnelk
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תמוז  י"א ראשון יום
פרק א  ,180 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äáåùúä úøâà,`v 'nr cr:àúééøáä ì"ëò

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

dlbpa wqet - "jexrÎogleyd

.dxezc

eizegiya dxni` dpyi

mcewd iaxd ly zeyecwd

zegiyd xtq) ocrÎeznyp

,(jli`e 142 cenr `"yz'd

md "`ipz"d iwlg drax`y

ogley"d iwlg drax` cbpk

."jexr

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`lir daeyze d`zz daeyz ,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 d`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

."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 dfÎiptl didiy ilan 'ied zcear oipr didiy

dgley" - `hg iciÎlr : cere z`fmkn`dgley mkrytae" : aezkk) "

iciÎlre ,"ezian dglye" ,oiyexibd oipr - "dgley" ,("mkn`daeyz,

oipr ,zezixkd xtqy ,"mkn` zezixk xtq dfi` 'd xn` dk" ixd

di`x `xnbdn mb :ynn dlbpae .lhazn - df iptl didy ,oiyexibd

itk ,oiyexib ixg`y oiyeciwl daeyzd oipr zekiiy lr zyxetn

Î`l dgec daeyzy ,xne` opgei iaxy zxne` (a ,et `nei) `xnbdy

z` yi` glyi od xn`l" (` ,b dinxi) weqtdn `iane ,dxezay dyrz

miax mirx zipf z`e ,cer dil` aeyid xg` yi`l ez`n dklde ezy`

dgec daeyzd oipry ,xnelk .`edÎjexaÎyecwd xne` - "il` iaeye

,`xnbdn xexa ixd ."dzgwl aeyl oey`xd dlra lkei `l" ly oiprd

.oiyexib ixg`y oiyeciwd oipr `ed daeyzd oipry,`eti` ,dxexa

" - ,"`ipz"d xtq ly iyilyd wlgd zekiiy o`kndaeyzd zxb`,"

" - "jexr ogley"d ly iyilyd wlglxfrd oa`ly mipiprd - "

."miyp"

øtàéðz .à ÷epcnl ± ¤¤©§¨
,`ziixaaóBñazkqn ± §

àîBé1ìL :é÷elç äL ¨§Ÿ¨¦¥
,íä äøtkote`a - ©¨¨¥

lr mc`l zpzipd dxtkd
yly opyi ,`hgy `hg
xar m` :zepey mikxc
miiw ,miieqn beqn dxiar
ote` mb ,xg` beqn `id dxiard m`e ,dxtk ly miieqn ote`

,xg` `ed dxtkd:ãçà ìk íò äáeLúeipte` zylya - §¨¦¨¤¨
:daeyzd oipr yxcp ,dxtk ly ote` lk mr cgi .dxtkdøáò̈©

äNò-úåöî ìò,dniiwl aiiegn didy dyrÎzevn miiw `l ± ©¦§©£¥
áLådaeyza xfge ±;Bì ïéìçBnL ãò íMî ææ Bðéà,xnelk - §¨¥¨¦¨©¤£¦

,cin el milgenäNòú-àì úåöî ìò øáòxac dyr ± ¨©©¦§©Ÿ©£¤
,ezeyrl `ly deevn dxezdyíBéå ,äìBz äáeLz ¯ áLå§¨§¨¨§

øtëî íéøetkädcnl qgia dwitqn dpi` dnvr daeyzd ± ©¦¦§©¥
daeyzd ,dxiar dze` iabl zyxcpd dxtk ly daexnd
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
xetik meil 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
dxtkd ote`e ,dyrzÎ`l zegcl dilr cvik dyrÎzevn
:`ed dxvwa uexizd okez .dyrzÎ`l zxiar lr zyxcpd
d"awd ieeiv miiwn `edy jk lr sqep ixd ,dyrÎzevn meiwa
zenlera rtye xe` dfÎiciÎlr jynp mb ,xacd z` zeyrl

) xa` enk `id devn lk ik ,eytpae mipeilrdw"k zxrd

:`"hily x"enc`l"fx 'lke"3,("r"n g"nx cbpk oixai` g"nx
lk jk ,ytpdn zeig jiynne ilk `ed xa`y myk ,xnelk
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fenz `"i oey`x mei Ð ` wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

Îjexa seqÎoi` xe`n zeig rty dkiynne ilk `id dyrÎzevn
zyalzn jk - ytpdn zeigd zyalzn xa`ay enke ,`ed
Îzevn meiw iciÎlr zkynpd zeigd (zeinipta zkynp ,xnelk)
dryay zexnl ixd dyrzÎ`la eli`e ;zenlera - dyr

- dyrzÎ`l miiwn `edy
dilr xaer epi`y iciÎlr
ieeiv meiw oipray -
miiwn o`k mb `ed d"awd
,zeyrl `ly ieeivd

l"f epinkg xn`nk4ayi" :
el mipzep dxiar xar `le

) xkyx"enc` w"k zxrd

:`"hily(wx la`eli`k

oi`y zeid ,"devn dyr
,diyre dlert jxc df
Îzevna xacdy enk
iciÎlr `l` ,dyr
Îi` iciÎlr - dlily

jiyndl ick ixd od zeevne dxeze ,'d ieeiv miiwn `ed - diyr
"d`nehd gex" z` xiardle ,dyrÎzeevn g"nx iciÎlr xe`
oey`xd wlga xn`y itk) dyrzÎ`l zeevn d"qy iciÎlr
'dyr' cgi miybtpyk ,eppipra o`ke ,(` ,gn sc ,f"l wxt
jiiy `ly ixd ,zegcl odn efi` dl`y zxxerzne ,dyrzÎ`le
,"d`nehd gex" x`yiz xacd z` dyriy iciÎlry xnel o`k
eilr devn dxezdy ,dxezd ieeivl m`zda dyer `ed ixdy
eilr deevz dxezd m` mb eli`e .dyrzÎ`ld zevn z` zegcl

o`k oi` seq seq ixd - dyrÎzevn zegcldyrnz` jiyniy
:dyrzÎ`ld z` 'dyr'd dgec okl .f` xqgi ixd xe`de ,xe`d

epyiy oexqgd,o`k oi` - dyrzÎ`l miniiwnyk libx ote`a
.epyi - xe`d zkynd - dyrÎzevn ziiyr ly geeixde
Îzevn lr dxiarl rbepa mby ,dxe`kl ixd ,jkl m`zda
- eytpae zenlera rtyde xe`d zkynd dxqg f`y ,dyr
lr dxiara xacdy itk ,xzei dlecb zyxcpd dxtkd didz
- jtidl ixd ,xen`k ,"`nei"a `xnbd ixac itle ,dyrzÎ`l
,`l` - ?xzei dlecb dxtk zyxcp ,dyrzÎ`l lr dxiar lry
zkynda ,dyrÎzevn meiwa dpyiy zepeilrdy `ed xaqdd
ik ,dxtkd iciÎlr oewizl zpzip `l - ziwl`d ytpa xe`
wx d`a dxtkd .dnilyn dxtkd oi` ,jiyndl xiqgdy xe`d
lre - devnd z` miiw `le 'd ieeiv lr xary lr xtkl ick
d`a ,dyrzÎ`l lr dxiara ,eli`e .cala daeyz dwitqn jk

z` owzl ick dxtkdlkiciÎlry oeeike ,dlwlw dxiardy dn
mbe eytpa mbt mxbp ,dyrzÎ`ld lr - dlerta - dxiard
on `l` ,xacd z` owzl cala daeyza ic oi` okl ,dlrnl
owzl egeka `ed `wecy ,xetik mei ly dxtkl wwcfdl gxkdd
epax xne` z`fe .dlrnle eytpa mxbpy mbtd z` xiqdle

:owfdeðéäly oipra okl ±meiwÎ`ln dyrÎzevn dlecb ± ©§

,dyrzÎ`ld z` dgec `ide ,dyrzíei÷ éãé-ìòL íeMî¦¤©§¥¦
éLîî äNò-úåöîúøàäî íéðBéìò úBîìBòa òôLå øBà C ¦§©£¥©§¦§¤©§¨¤§¦¥¤¨©

øäfa áeúkL Bîk) àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà5ç"îøc , ¥¨§¤¨©Ÿ©¦§¨
ïéãewt,'dyr'd zeevn 248 ±àkìîc ïéøáà ç"îø ïepàod ± ¦¦¦§¨¥¨¦§©§¨

± ("`kln" ixa` 248
zeliv`d mler ly zecn
,"`kln" ze`xwpd
`ed xa`y myk ,xnelk
jiynne ytpd gekl ilk
eil` ytpdn gekd ekeza
lk jk ,ilk ynyn `ed
ilke xa` `id devn
zcgein dkyndl
,dlrnly zecndn
meiw iciÎlr zkynpd
Îlry ,ixd .devn dze`
mikiynn ,devn meiw ici
zenlera rtye xe`

,mipeilrd,úé÷ìàä BLôð ìò íâårtye xe` jiynn `ed - §©©©§¨¡Ÿ¦
,devnd meiw iciÎlr ± `edÎjexa seqÎoi` zx`dnBîk§

:íéøîBàLmeiw lr mikxan ep`y dkxaa mixne` ep`y enk - ¤§¦
:devn;"åéúBöîa eðLc÷ øLà"zkynp ,zeevn iciÎlry - £¤¦§¨§¦§¨

jynp dyrÎzevn iciÎlry ,df mrh iptne .ytpd lr dyecw
,dyrzÎ`l iabl dyrÎzevn ly zepeilrd dpyi - ,rtye xe`

,"dyrz `l" dgec "dyr"e,äáeLz ïéðòì ìáàoipr iabl - £¨§¦§©§¨
,dyrÎzevn lr xaryk owzl ick ,daeyzdóà±zexnl ©

jk lr dwitqn dnvr daeyzdyìò Lðòä Bì ïéìçBnL¤£¦¨Ÿ¤©
,Cìnä øîàî äNò àìå Cøaúé Búeëìîa ãønL.d"awd - ¤¨©§©§¦§¨¥§Ÿ¨¨©£©©¤¤

zpwzn `id oi` ,z`f lka ,j` ,cala daeyz zpwzn z`f z`
ixdy ,dyrÎzevn lr dxiard z` lilkøBàä íB÷î-ìkî± ¦¨¨¨

,dyrdÎzevn meiw iciÎlr jiynn didyøcòðixg` mb ± ¤§¨
,daeyza xfgyäëøáì-íðBøëæ eðéúBaø øîàîëe ,'eëå6ìò §§©£©©¥¦§¨¦§¨¨©

÷eñt7òîL-úàéø÷ ìhaL äæ" ¯ "ï÷úì ìëeé àì úeòî" : ¨§ª¨Ÿ©¦§Ÿ¤¤¦¥§¦©§©
,"'eëå Bà úéáøò ìLmiyeryk mb ,z`f owzl ozip `l - ¤©§¦§

,daeyzúéáøò ìL òîL-úàéø÷ úBø÷ì äzòî øäæpL óàc§©¤¦§¨¥©¨¦§§¦©§©¤©§¦
íìBòì úéøçLåxiqgdy dn lr daeyza xfeg `edy ,epiid ± §©£¦§¨

,rny z`ixw `exwl mcewnäî ïwúì úìòBî BúáeLz ïéà¥§¨¤¤§©¥©
;úçà íòt ìhaMxe`d zkynd ,oky .rnyÎz`ixw - ¤¦¥©©©©

iciÎlr jiynn didy rtydedze`.dxqg ± rnyÎz`ixw
dn ixd ,miptÎlkÎlrxyt`ydaeyza owzn `ed ± owzl el

sqep xac oi`e ,ezxtk myl cala daeyz dwitqn okle ,cala
.dxtkd z` miiql ickéãé-ìò ,äNòú-àì úåöî ìò øáBòäå§¨¥©¦§©Ÿ©£¤©§¥

a òøä ÷aãpLBLôðdyrn iciÎlr rx ly dlert dyeryk ± ¤¦§©¨©§©§
,df iciÎlr dpd ,daygn iciÎlr e` xeaic iciÎlr e`äNBò¤
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ÂˆÓ‰בתוכן ‡ËÁ‰ ˙·ÈÊÚ„(בתחלתה ותשובה וידוי מצות להצ"צ סהמ"צ (וראה כאן קאי אליבי' שהרי והסמ"ג להרמב"ם וגם מה"ת
היד ובס' שם). עה"פ בלקו"ת הובא יא. ל, (נצבים להרמב"ן רק ולא -ÈÙÏ:(הם להרמב"ם אלו "הקדמות" גם (שכנראה תשובה, הל'

שצוונו  היא ע"ג 'מצוה : להרמב"ם ובסהמ"צ שם. הצ"צ דברי מקור ג"ז ואולי ויתודה. ה' לפני מחטאו החוטא שישוב והוא א' מ"ע
אותם ולומר כו ' ‰˙˘Â·‰'להתוודות ÌÚ.ואילך 1118 עמוד להלן במפורט ראה ב.14.". ואילך.15.כה, כט Î"˜16.סעיף ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ מנ"ח (וראה וחו"מ לסנה' דקדמו ובפרט קדושין לענין סל"א סל"ח אה"ע ושו"ע ב) (מט, מקדושין הביא "לא
החטא". עזיבת מספיקה הרוב ע"ד רק שלא ז.א. רובא, בתר אזלינן דלא ממונות מדיני הוכחה לי' דעדיפא וי"ל - שס"ד) מצוה
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החטא". עזיבת מספיקה הרוב ע"ד רק שלא ז.א. רובא, בתר אזלינן דלא ממונות מדיני הוכחה לי' דעדיפא וי"ל - שס"ד) מצוה
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.17‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰דגם מובן מהל' אבל וכמשל"ק. התענית דלא - כאן הכוונה "עיקר :‡Ï· היא תשובה - דברים וידוי
)ÁÎÂÓ„ÎÂ התשובה חלק הם - כשעושים - מחילה ובקשת שוידוי אלא דברים), וידוי שם הוזכרו שלא מחו"מ משו"ע מהראיות גם

ענין הוא התענית, משא"כ כו' הרמב"ם הזכירום ולכן - בתשובה הזכירו ·Ú"Ù,ומוסיפים לא "ולכן - ורפ"ב הפרק בסוף וכמשנ"ת
תעניות שום והסמ"ג שסד".ÏÏÎהרמב"ם מצוה חינוך מנחת ותשובה. וידוי מצות להצ"צ סמה"צ א. קכב, זח"ג ועיין .".18˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Îענין צ"ל תשובה דבכל זה, ענין לבד התשובה, עשיית להקל - הדברים המשך למרוד ÈÏÏÎ"כל ישוב "דלא
בדוגמא [והוא בפוסקים ע"ז המקור וצ"ע גדול. חידוש הוא ולכאורה ית'". בתחלה ˘·˜ÌÂÈבמל' הכללי ענין הקדמת צ"ל ג"כ המצות

עליו Î"Á‡Âיקבל ˘"ÓÂÚדרכו - יחיד (ל' דרכו רשע יעזוב לראי': שמביא בהכתובים גם וכ"ה - רפ"ב] ברכות - מצות ,·ÏÏÎעול
בקולו (בכלל), ושבת פרטיות); ועברות ענינים רבים, (ל' מחשבותיו ואח"כ) רשע וכן Â‚Â'שהוא המצות). פרטי - (ציוויו ("פרט") ֶַ

במל"ת". הן במ"ע "הן החלטות ב' ˘ËÈÏ"‡19.שצ"ל ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."עליו מקבל ובכ"ז - ועשה קום צ"ל "שבזה :.20˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î- מל"ת על משא"כÎÈ¯˙"שבעבירה מ"ע".·‰Ú„¯המרידה, ז.21.עשיית נה, ‡„ÂÓ"¯22.ישעיה ˜"Î ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘מפרש"‰¯„Ò‰וכהתחלתה דברים, סיפור רק הוא דשם - ל ד, ואתחנן לשלול "בתורה" כדלקמן ·ÌÎולא È˙Â„ÈÚ‰ ועוד גו'.
מסיפור גם לכאורה (כי לבבך'".È˘ועיקר 'בכל דצ"ל מפרט אינו שם כי - התשובה) ענין מהו ב.23.ללמוד ל, הטעם 24.נצבים

מפני  שזה לומר" ש"יש שליט"א, הרבי כותב התורה, מן פסוק מכן ולאחר (ישעיה) מנביא פסוק בתחילה הזקן רבנו מביא מדוע
ה"ב". פ"ב תשובה הל' הרמב"ם "וראה מוסיף: שליט"א והרבי החטא. עזיבת היא שהתשובה מפורש ‡„ÂÓ"¯25.שבנביא ˜"Î ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘ דתרווייהו (שם) רמב"ן עיין - ה"ה) פ"ז תשובה (הל' היא הבטחה זה פ' ולדידי' להרמב"ם, (גם) קאי כאן דכנ"ל "ואף
פרשה  להרס"ג לסהמ"צ הרי"פ בפי' (הובא אלקיך ה' עד ושבת עשה העשין, במנין מנה שלו בסהמ"צ אלוף חפץ ומר בי'. איתנהו

בקולו". ושמעת ה"א עד ושבת דכתיב "לשוב נג במצוה בסמ"ק וכ"ה ב.26.מ"ב) יד, כב.27.הושע ה, ‡„ÂÓ"¯28.איכה ˜"Î ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘הפסוקים ד' כל (ÂÈ„Â˜"הכרח (דחלק ‰˜„ÌÈסדרם ב"ה הוי' שם השפעת מוריד החטא דע"י רפ"ג לקמן וכו'): לתורה נביא

'ÈÂ‰העלאת צ"ל (התשובה) שהתיקון מובן שמזה - כו') החבל כמשל - גו' חבל גו' -Ï"‰Îעמו הוי' שם פרטי מבוארים ובפ"ד .
יעזוב ועז"נ - מעשה (אחרונה) „¯ÂÎה' Ú˘¯) מדות וששה קול - ו' גו'. וישוב גו'˘·Ï·גו' ושבת ועז"נ - כו' (ÂÏÂ˜·'גוÍ··Ï.'גו

) התבוננות (ראשונה) שובה¯˜ה' ועז"נ - חסרונו) כו'Ï‡¯˘Èבזה שבכחו הנעלם שכל - י' המעלה). שבה ˘¯˘(שם חכ' ועיקר
ועז"נ - כו'). הכחות בכל פונה - לשם כשנוגע אשר ושם, פי"ט (ח"א ה' ‰'מלובש Â·È˘‰:שנאמר והסדר, הענין ג"כ וזהו ÂÒ¯גו'.

Ú˘¯ ·ÂÊÚÈ) Ú¯Ó(מל"ת -‰˘ÚÂ'גו (ושמעת Í··Ïטוב ÏÎ·) שלום בקש מ"ע) רמ"ח איברין, לרמ"ח דפליג -È¯Á‡Ï- וע"ט סומ"ר
נק' -Ï‡¯˘Èשלכן כו' ושלימות שלום להיות ויכול -‰ÏÁ˙Ó וכמובן ה') השיבנו ישראל, שובה - מלמעלמ"ט ואח"כ מלמטלמ"ע,

Ê"Î'בבי טובו מה ד"ה בלק ס"פ כאו"א„'מלקו"ת מבארם ששם אלא - תשו"ת)·Ú"Ùתשובות (אפילו מהן שכאו"א כמו - וכאן -
מפרש דשם [ולהעיר כא הקדמה הגלגולים ש' ראה - הקבלה ע"ד וק"ל. מכולן. ורא „'כלולה ה', חלול הד' וכפרה - כפרה ה חלקי

א)]". (פו , יומא ˘ËÈÏ"‡:29.חדא"ג ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰דבכ"ז – בי' בזה תלוי'ÏÎ"מוסיף כריתות על גם  התשובה .·‡„Ìמצות
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למלאותה כו'Ó‚ÏÂ¯‰ויכול  מאהבה כששב יט.30.כו'".ÂÚÓ¯¯כי כז, ז.31.משלי ה, ˘ËÈÏ"‡:32.נשא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ לכאורה"
דגם מובן מהל' אבל וכמשל"ק. התענית דלא – כאן הכוונה עיקר אלא – מה"ת תשובה מהו – הבי' בתחילת זה צ"ל וידוי ·Ï‡הי'

) היא תשובה – מחו"מÁÎÂÓ„ÎÂדברים משו"ע מהראיות דברים),˘Ï‡גם וידוי שם כשעושים ‡Ï‡הוזכרו – מחילה ובקשת שוידוי
ענין הוא התענית, משא"כ כו' הרמב"ם הזכירום ולכן - בתשובה ומוסיפים התשובה חלק הם –Ú"Ù· ורפ"ב הפרק בסוף וכמשנ"ת ,

"ולכן -‡Ï מצוה חינוך מנחת ותשובה. וידוי מצות להצ"צ סהמ"צ א. קכב, זח"ג ועיין כלל". תעניות שום והסמ"ג הרמב"ם הזכירו
.17 הערה לעיל ראה - יב.33.שסד". טז.34.ב, ˘ËÈÏ"‡35.ד, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰"מ הקושיא תגדל "וביותר :ÌÈÙÂ‚ÈÒ דלבטל "

ועכצ  כו'. ואסתר ביואל כנ"ל תענית, רק מצינו לא אחרת.גזירה הכוונה שכאן זֿו.36."ל לח, וישב



צז fenz a"i ipy mei Ð ` wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

éæà ,äáäàî BLôðå Baì ìëa 'ä ìà BáeLa ,Cøaúé¦§¨¥§¤§¨¦§©§¥©£¨£©
àúeøòúà ¯ "'eëå íéðtä íénë"å àzúìc àúeøòúàa§¦§¨¨¦§©¨§©©¦©¨¦§¦§¨¨
íéøeqéa BðBò ÷øîì 'ä ãñçå äáäàä øøBòì ,àìéòìc¦§¥¨§¥¨©£¨§¤¤§¨¥£§¦¦

,äfä íìBòaitk ,"miptd mink"e ,dhnln zexxerzd iciÎlr - ¨¨©¤
epevx z` `han mc`dy
cvn 'd l` aeyl frd
df xac ± 'd l` ezad`
dliawn zexxerzd lret
eil` mby ,dlrnl
,cqge dad`a eqgiizi
lilk eze` wxnl
mixeqi iciÎlr eizepeern

,dfd mleraBîëe§
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

oi` ,j` .mixeqi iciÎlr `ed ozxtk xnby zexiara ,ytpd zxtk
.envr lr lawn mc`y mixeqie zeiprzl dpeekdàì ïëìå§¨¥Ÿ

â"îqäå í"aîøä eøékæä,fh r"n ±úåöîa ììk úéðòz íeL ¦§¦¨©§©§©§©©£¦§¨§¦§©
óà ,äáeLzä,`l ±,ïéc-úéa úBúéîe úBúéøëamb - ©§¨©¦§¦¦¥¦

xnby ,oic zia zzin e` zxk `ed oypery zexiar lr daeyza
zxne` `xnbdy itk ± mixeqid oipr ixd `ed el` zexiar zxtk
el` zexiara mb mixikfn b"nqde m"anxd oi` ,ok it lr s` ±
mipeekn mpi` mixen`d mixeqidy iptn ± ziprzd oipr z`

,zeiprzléeceä ÷ømi`hgd z` xeaica mihxtne miceezny ± ©©¦
,e`hgy,äìéçî úLwáe,zexiard lr -áeúkL Bîk ©¨©§¦¨§¤¨
äøBza31"'Bâå íúàhç úà ecåúäå" :32.zywae iecied z` ± ©¨§¦§©¤©¨¨§

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
ly "dnyp"d z` mbe "seb"d z` mb lhal ixd eilr ,daeyz
milhan - de`zde oevxd z` - "dnyp"d z` dpd .dxiard
dyry lr xrhvn `ede el dxegy ,xard lr dhxgd iciÎlr
dxiard lr xrvde ,beprzn jtidd ixd `ed xrv .dxiard z`
dze`a de`zde oevxd ea eid ezaiqay beprzd z` lhan

,dxiard ly "seb"d z` mb lhal mikixv ixd la` .dxiar
dyrn o`k oi` ixde - ef dxiar zeyrln `adl rpnidl jkae
iecied dpd .dxiard "seb" `edy ,dxiard dyrn z` lhaiy
z` lhan df - "dyrn ied eizty zniwr"e ,eita `iven `edy
lk lr .dxiard "seb"
iecied oipr edf ,mipt
.daeyzdn wlg `edy
wlg opi` zeiprz eli`e

.daeyzdnáeúkM äîe©¤¨
ìàBéa33éãò eáeL" : §¥¨©

íBöa íëááì ìëa§¨§©§¤§
,"'Bâ éëááeixd aezk - ¦§¦

wlgk ziprzd oipr o`k
,"il` eaey"neðéäixd ± ©§

ick dfìháì±w"k zxrd §©¥
`"hily x"enc`ly oipr :

cizrzaifr ± daeyze)
xard,(äøæâpL äøæbä± ©§¥¨¤¦§§¨

,f`-ìò øBcä ïBò ÷øîì§¨¥£©©
.äaøàa íéøeqé éãé± §¥¦¦§©§¤

,dxifbd z` lhal icky
.daeyzn wlg ziprzd oi` j` .ziprzd oipr yxcpíòhä eäæå§¤©©©

,øeavä ìò àáz àlL äøö ìk ìò ïépòúnL úBiðòz ìëa§¨©£¦¤¦§©¦©¨¨¨¤Ÿ¨Ÿ©©¦
fbd zxv z` lhal ick d`a ziprzdy -.dxiáeúkL Bîëe§¤¨

øzñà úlâîa34lhal ick ziprz lihdl dywia xzq`y ± ¦§¦©¤§¥
.ond zxifbøôñ' íLàøáe ,øñenä éøôña áeúkM äîe©¤¨§¦§¥©¨§Ÿ¨¥¤

ìò øáBòì íéôebñå úBiðòz äaøä ,'íéãéñç øôñ'å 'ç÷Bøä̈¥©§¥¤£¦¦©§¥©£¦§¦¦¨¥©
ïéc-úéa úBúéîe úBúéøk35ïëå ,,zeiprz daxd mi`ian md ± §¦¦¥¦§¥

áeúkL Bîk ,íéîL éãéa äúéî áiçL ,äìháì òøæ àéöBîì§¦¤©§©¨¨¤©¨¦¨¦¥¨©¦§¤¨
äøBza36,ïðBàå øò éab`hg did mda -df`iad xy` dfe , ©¨©¥¥§¨

,miny icia dzin ly yperd z`Bðéãårxf `ivend ly ± §¦
,dlhaläæ ïéðòì úBúéøk éáiçkxqend ixtq mi`ian okle ± §©¨¥§¦§¦§¨¤

,dxe`kl ixd .df `hg lr xary inl zeiprz daxd mixen`d
zezixk iaiigay ,dxtkd xnbl mixeqi xeza ze`a zeiprzdy
mixeqidy xn`p ixd lirl eli`e ,`wec mixeqid oipr yxcp
mi`iany mixeqid `wec md ,zezixk iaiig ly mzxtk mixnebd
xeza envr lr lawn `edy zeiprzd `le ,dlrnln mc`d lr

:owfd epax xiaqn ± ?mixeqiìL íéøeqé Lðòî ìöpì éãk ,eðéä©§§¥¦¨¥¥Ÿ¤¦¦¤
;íBìLå-ñç äìòî) -:`"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
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äáåùúä úøâà
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
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
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למלאותה כו'Ó‚ÏÂ¯‰ויכול  מאהבה כששב יט.30.כו'".ÂÚÓ¯¯כי כז, ז.31.משלי ה, ˘ËÈÏ"‡:32.נשא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ לכאורה"
דגם מובן מהל' אבל וכמשל"ק. התענית דלא – כאן הכוונה עיקר אלא – מה"ת תשובה מהו – הבי' בתחילת זה צ"ל וידוי ·Ï‡הי'

) היא תשובה – מחו"מÁÎÂÓ„ÎÂדברים משו"ע מהראיות דברים),˘Ï‡גם וידוי שם כשעושים ‡Ï‡הוזכרו – מחילה ובקשת שוידוי
ענין הוא התענית, משא"כ כו' הרמב"ם הזכירום ולכן - בתשובה ומוסיפים התשובה חלק הם –Ú"Ù· ורפ"ב הפרק בסוף וכמשנ"ת ,

"ולכן -‡Ï מצוה חינוך מנחת ותשובה. וידוי מצות להצ"צ סהמ"צ א. קכב, זח"ג ועיין כלל". תעניות שום והסמ"ג הרמב"ם הזכירו
.17 הערה לעיל ראה - יב.33.שסד". טז.34.ב, ˘ËÈÏ"‡35.ד, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰"מ הקושיא תגדל "וביותר :ÌÈÙÂ‚ÈÒ דלבטל "

ועכצ  כו'. ואסתר ביואל כנ"ל תענית, רק מצינו לא אחרת.גזירה הכוונה שכאן זֿו.36."ל לח, וישב

fenz b"i iyily mei Ð a wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  י"ג שלישי יום
יום שי ֿשלישי ה 'ֿו 'תמוז  ,182 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ìë êà .á ÷øô,av 'nr cr:ïåöø íåé

,zeiprzd;BLôð úøtk øîb øäîìe æøæì éãk íâådfay - §©§¥§¨¥§©¥§©©¨©©§
,xefrl zeiprzd gka yiBaì ìëa 'ä ìà áL Bðéà éìeà íâå§©©¥¨¤§¨¦

íà-ék ,äáäàî BLôðå§©§¥©£¨¦¦
:äàøiîoi` f`y - ¦¦§¨

"miptd mink"d,dlrnly
iciÎlr ezxtk xenbl xfer
lawn `ed okle ,mixeqi

zeiprzd oipra mixeqi envr lr37mixeqid oipr ,mvra j` .
oi` (oicÎzia zezine zezixk iaiiga) dxtkd z` mixnebd
,zeiprz ixeqil dpeekd
mi`iany mixeqil `l`
olvilÎ`pngx mc`d lr
z` xenbl ick ,dlrnln

.ezxtk

.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¤§¨¦§¨¨

BúãBáòî BðB÷ì çeø úçð úBéäì ,àèçä íã÷k Cøaúé± ¦§¨¥§Ÿ¤©¥§¦§©©©§¥£¨
,jk myléøö äéääNò-úåöî ìò elôà äìBò ïaø÷ àéáäì C ¨¨¨¦§¨¦¨§¨¨£¦©¦§©£¥

,ïéc-úéa úúéîe úøk da ïéàL äl÷lr xar edyinyk mb - ©¨¤¥¨¨¥¦©¥¦
leki eidyk ± dler oaxw `iadl eilr did ,efk dyrÎzevnmi

,ezaeyzl sqepa ± zepaxw aixwdleðéúBaø eLøcL Bîk§¤¨§©¥
÷eñt ìò 'íéðäk úøBú'a äëøáì-íðBøëæ1;"Bì äöøðå"- ¦§¨¦§¨¨§©Ÿ£¦©¨§¦§¨

,dyrÎzevn lr xary in lr dvxn dlerdyàúéàãëå§¦§¦¨

,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 -ïë-ét-ìò-óà©©¦¥
çìBL,jlna gxqy df ± ¥©

åéðôì äçðîe ïBøBc± ¦§¨§¨¨
ick ,jlnd iptlävøúiL¤¦§©¤

Cìnä éðt úBàøì Bì± ¦§§¥©¤¤
oaxw ly epiipr mb jk
dyry ixg`y ,dler
lr el elgne daeyz
oaxwd deedn ± e`hg
dvexn didiy ick dpzn
enk d"awd iptl aiage

.`hgy iptl didyìe)ïBL §
lr zxne`y `xnbd ±
`idy "dler"d
äî ïëå ,"úøtëî"§©¤¤§¥©
äöøðå" äøBza áeúkM¤¨©¨§¦§¨
Bæ ïéà ¯ "åéìò øtëì Bì§©¥¨¨¥

,BLôð úøtkoi` - ©¨©©§
eytp zxtkl dpeekd
,daeyzd iciÎlr d`ad

àlà:`id dpeekd ±,BðB÷ì çeø úçð úBéäì 'ä éðôì øtëì ¤¨§©¥¦§¥¦§©©©§
didi `hegde ,`hgd awr drtyd lk d"awd iptl dgnizy -

,`hgy iptl enk d"awd lr aed` aey,àøîba íL àúéàãk¦§¦¨¨©§¨¨
d`a ,dxtkd xak dzidy ixg`y ,my zxne` `xnbdy itk -

,oexec xeza "dler"dáeúkL Bîëe3.("ïBöøì äéäé íéîz" : §¤¨¨¦¦§¤§¨
k ±xak dxtkd oky ,zevxl `ed "dler"d oaxw ly epipr l

,zepaxw aixwdl mileki eidyk did df lk .df iptl dzid
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äáåùúä úøâà

äáåùúä úøâà

åðéà éìåà íâå .åùôð úøôë øîâ øäîìå æøæì éãë íâå
:äàøéî à"ë äáäàî åùôðå åáì ìëá 'ä ìà áù

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
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.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 ד.1.פכ"ט א, ב.2.ויקרא אמור 3.ד,

כא. כב,
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כו'". ג.9.ס"א א, ה.10.ויקרא נח,
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א.4. יז, ה"ח.5.ברכות פ"ב ביצה ב.6.ירושלמי כב, א.7.חגיגה כה, קטן ˘ËÈÏ"‡:8.מועד ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ להוכיח "אין
ח"א  רבי (בית הידוע אדה"ז ובמכ' ג). (ע, בלק לקו"ת רפל"ח, תניא סק"ו, דאדה"ז שו"ע [ראה מדרבנן דתפלה ס"ל דאדה"ז מכאן

א) כי·ÂËÈ˘Ù˙כ, וביאור], שקו"ט יואל משנת וראה מה"ת להתענות Ú"ÎÏדתפלה האריז"ל ציווה זה וכשביטל דרבנן הם התפלה זמני
כו'". ג.9.ס"א א, ה.10.ויקרא נח,

fenz e"h iying mei Ð b wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  ט"ו חמישי יום
פרק ג  ,184 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äæ ìë ïëà,184 'nr cr:úéðòú úåëìä

,mdizericaLéc :úBaø íéîòt ãçà àèç àèçL éîa§¦¤¨¨¥§¤¨§¨¦©§¥
éøvL ,íéøîBààèç BúBàì úBîBvä øtñî úBpòúäì C §¦¤¨¦§¦§©¦§©©§¥§

òøæ àéöBnä ïBâk ;àèç øLà øtñnä éôk úBaø íéîòt§¨¦©§¦©¦§¨£¤¨¨§©¦¤©
Løôîä úBîBvä øtñnL ,äìháì,df `hg lr ±éðewúa §©¨¨¤¦§©©©§Ÿ̈§¦¥

ïä ì"æ é"øàäî äáeLz§¨¥¨£¦©¥
ã"ô,rax`e mipeny ±

äæa àèç íàå ,úBiðòz©£¦§¦¨¨¨¤
íéîòt íéøNò Bà øNò¤¤¤§¦§¨¦
éøö ,ìLî-Cøc-ìòC ©¤¤¨¨¨¦

Bà øNò úBðòúäì§¦§©¤¤
ïëå ,ã"ô íéîòt íéøNò¤§¦§¨¦§¥

,íìBòìxtqn cinzy - §¨
`ed ,`hg lkl zeiprzd
xary minrtd xtqn itl

,`hg eze` lràéîec± §¨
,enkúàhç ïaø÷c± §¨§©©¨

x"enc` w"k zxrd
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תמוז  ט"ז שישי יום
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déLôð éøeòöìoi`y in ± §¦¥©§¥

,eytp z` xrvl egeka
àø÷ð ¯ äpòúîe¦§©¤¦§¨
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,daeyzÎziprz ly mei lk xear'íäøáà ïân'ä áúkL Bîk§¤¨©©¨¥©§¨¨

úéðòz úBëìä9: ¦§©£¦

,íB÷î-ìkîemc`l gek oi`y ,epizexecay epxn`y zexnl - ¦¨¨
,dwcv ozna daeyzd zeiprz z` xindl yi ,envr z` xrvl

z`f lkaBLôð ïwúì ,'ä úáø÷ õôçä Lôð ìòa ìk10 ¨©©¤¤¤¨¥¦§©§©¥©§
dáéLäì,ytpd z` ±¯ øçánä ïî älòî äáeLúa 'ä ìà ©£¦¨¤¦§¨§ª¨¦©ª§¨

Bîöò ìò øéîçé©£¦©©§
íéðt-ìk-ìò íéìLäì§©§¦©¨¨¦
åéiç éîé ìk úçà íòt©©©©¨§¥©¨
ïBò ìëì úBîBvä øtñî¦§©©§¨¨
íéøeîçä úBðBòî ïBòå§¨¥£©£¦
äúéî íäéìò ïéáiçL¤©¨¦£¥¤¦¨

,íéðt-ìk-ìòÎlkÎlr - ©¨¨¦
zepeerd lr ,mipt
± dzin mdilr miaiigy
zenevd xtqn z` milyi
,oeer eze` lr miyxcpd

eìôàådzind aeig m` ± ©£¦
`ed ,oeer eze` lréãéa¦¥

,ãáìa íéîLzepeer mze` lr milyi ± mc` icia dzin `le - ¨©¦¦§©

.oeer eze` lr miyxcpd zenevd xtqn z` ± mipt lk lr ±ïBâk§
äìháì òøæ úàöBäì,milyi ±ã"ôdrax`e mipeny ± §¨©¤©§©¨¨

ïúBçãì ìBëéå .åéiç éîéa úçà íòt úBîBö,zenevd z` ©©©©¦¥©¨§¨¦§¨
-Cøc-ìò úBiðòz øNòk äpòúéå ,óøça íéøöwä íéîiì©¨¦©§¨¦©Ÿ¤§¦§©¤§¤¤©£¦©¤¤
Bà ,ãçà óøça ìLî̈¨§Ÿ¤¤¨

,úBçtdxyrn - ¨
,zeiprzøtñî øîâéå§¦§Ÿ¦§©

,íéðL 'èa úBîBö ã"ôä©§¨¦
Bçk éôk øúBé Bàm` ± ¥§¦Ÿ

`ed ,gek xzei el yileki
dtewza z`f zeyrl
egek m`e ,xzei dxvw
dkex` dtewza ± yelg

,xzeiìBëàì ìBëé íâå)§©¨¤¡
õð éðôì úBòL 'âk èòî§©§¨¦§¥¥
ïë-ét-ìò-óàå ,änçä©©¨§©©¦¥
íà úéðòúì áLçð¤§¨§©£¦¦

.(ïk äðúäaygp ,dngd up iptl zery yely lk`y zexnl ± ¦§¨¥
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äáåùúä úøâà

äáåùúä úøâà

.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
úåùéìç úîçî éë íééìôëá ùðòðå àèåçù äøåú
'éúð÷ú éàî àìà .éåàøë äá ÷åñòì ìëåé àì úéðòúä
ïúéì íé÷ñåôä ù"îëå .÷åøô ä÷ãöá êàèçå áéúëãë
'åëå ô"â é"ç êøò äáåùú ìù úéðòú íåé ìë ãòá

éñåé øéùòäå:úéðòú úåëìä à"îä ù"îë 'åëå åøùò éôì ó

î"îååùôð ï÷úì 'ä úáø÷ õôçä ùôð ìòá ìë
.øçáåîä ïî äìåòî äáåùúá 'ä ìà äáéùäì
åééç éîé ìë 'à íòô ô"ëò íéìùäì åîöò ìò øéîçé
ïéáééçù íéøåîçä úåðåòî ïåòå ïåò ìëì úåîåöä øôñî
ïåâë ãáìá íéîù éãéá 'éôàå ô"ëò äúéî íäéìò
ïúåçãì ìåëéå .åééç éîéá à"ô úåîåö ã"ô ì"æ úåàöåäì
î"ãò úåéðòú øùòë äðòúéå óøåçá íéøö÷ä íéîéì
'èá úåîåö ã"ôä øôñî øåîâéå úåçô åà 'à óøåçá
'âë èòî ìåëàì ìåëé íâå) åçë éôë øúåé åà íéðù
äðúä íà úéðòúì áùçð ë"ôòàå ä"ð éðôì úåòù
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fenz f"i ycew zay mei Ð b wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  י"ז קודש שבת יום
,bv 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...øôñî ïëà,186 'nr cr:(åðîú àì éë

ely mevd didi jky dpzdy itk ,mly ziprzl mei eze` el11.
íeìLúìe,milydl icke ±á"ðømipye miyng miz`n ± §©§

ìéòì-økæpk ,úBîBöitk ,rax`e mipeny minrt yly mdy ± ©¦§¨§¥
zg` mrt mevl icy mixeaqd dl` oia zlaewnd drxkdd

lk lr zenevd xtqn
eze` `hg m` mb ,`hg
oial ,minrt daxd `hg
lk lry mixeaqd dl`
mevl yi ,`hgy mrt
- zenev xtqn eze`
íéîòt 'ã ãBò äpòúé¦§©¤§¨¦
úBöç øçà ãò ã"ô©©©£

éîìLeøéa úéðòz ïk-íb áLçéîc ,ãáìa íBiä12,cenlza - ©¦§©§¦§©©¥©£¦©§©§¦
,ziprzl ,meid zevg xg` cr ly mev aygp inlyexi'áe±

ipye.äæ ïéðòì ãçà íBéì Bì íéáLçð íBé éàöçxtqn ly ± £¨¥¤§¨¦§¤¨§¦§¨¤
,e`hg oewizl mevl eilry minidì ïëåàöBik úBðBò øàL §¥¦§¨£©¥

,ïäaicia dzin mdilr miaiigy zepeer zece` xaic lirl - ¨¤
z` milydl envr lr mda xingiy ,(miptÎlkÎlr) miny
zepeer mby ,owfd epax xne` zrke .mixen`d zenevd xtqn
zepeer ly "xneg"d mda yiy `l` ,dzin aeig mdilr oi`y
dzin mdilr miaiigy
,"oda `veik" md jka)
yiy zepeerl minec
itk ,(dzin aeig mdilr
oldl lynl xikfn `edy
mdy mixacd 'f wxta

ynn,dxf dcear enk
zkitye zeixr ielib
mb ,dnecke qrk ,rxd oeyl ,dwcvd on oir znlrd mde ,minc
xtqn z` zg` mrt miptÎlkÎlr mevl envr lr xingi mdilr

,`hg eze` lr yxcpd zenevdúøî òãBé áì" ìk øLà£¤¨¥¥©¨©
:d÷cväa õôçå ,"BLôð.zwcev didze owezzy - ©§§¨¥§¦¨§¨

á"ðø ìò íéôãBòä úBîBvä øtñî ,ïëàly `hgd iabl ± ¨¥¦§©©¨§¦©
,dlhal rxf z`ved,àðåb éàäëelrny zenevd xtqn - §©©§¨

,mixg` mi`hg iabl zenevd xtqn ly minrt yelyläéäL¤¨¨
éøö,úBpòúäì CickúBpòúäì íéøéîçnä úòãì Leçì ¨¦§¦§©¨§©©©©§¦¦§¦§©

ìk ìòL úBîBvä øtñî¦§©©¤©¨
øtñî éôk àèçå àèç¥§§¥§§¦¦§©
økæpk ,àèçL íéîòtä©§¨¦¤¨¨©¦§¨

ìéòìzenev zxzi ,dpd ± §¥
,dl`ä÷ãöa ïlk äcôé¦§¤ª¨¦§¨¨

é"ç Cøò,xyr dpeny ± ¤¤
ìk ãòa LéìBt-íéìBãb§¦¦§©¨

.íBé,mevl eilr didy ±
úBiðòz ìk øàL ïëå§¥§¨¨©£¦

éøvLìò úBpòúäì C ¤¨¦§¦§©©
,äúéî ïäa ïéàL úBøáò£¥¤¥¨¤¦¨
-úåöî ìeha ìò elôàå©£¦©¦¦§©
,ïðaøãe àúéøBàc äNò£¥§©§¨§©¨¨
dxezd on dyrÎzevn -
,opaxcny dyrÎzevn e`
ãâðk äøBz ãeîìúå§©§¨§¤¤

,ílkÎzevn lehia lre - ª¨
dxez cenlz ly dyr

,mevl eilry zenevd xtqn ,zeevnd x`y lk cbpk dlewyd
- `edì"æ é"øàäî äáeLzä éðewúa Løôîä øtñnä éôk§¦©¦§¨©§Ÿ̈§¦¥©§¨¥¨£¦©

ìkä ¯ ('äáeLzä úëqî'a 'íéãéñç úðLî'a íéøkæð íaøå)§ª¨¦§¨¦§¦§©£¦¦§©¤¤©§¨©Ÿ
,ìéòì-økæpk ä÷ãöa äcôé ìkì øLàkdpeny ly jxra - ©£¤©Ÿ¦§¤¦§¨¨©¦§¨§¥

,mev ly mei lk zxenz "yilet milecb" xyréöî àì éà¦¨¨¦
déLôð éøeòöìz` dcti ± eytp z` xrvl el dyw m` ± §¦¥©§¥
,dwcva zenevd.ìéòì økæpk,dl`d miyelgd epizexecay ± ©¦§¨§¥

` i`zeiprz zectl eilre ,envr z` xrvl mc`l xytel`

.dwcvaäìòiL óàå± §©¤©£¤
,mevd ini ziictCñì§©

íiñî,milecb minekql ± §ª¨
íeMî Leçì ïéàel l` ± ¥¨¦

exn`y dnl yeygl
l"f epizeax14:æaæáé ìà"©§©§¥

,"Lîçî øúBéeli`e - ¥¥Ÿ¤
ribdl mekqd leki o`k
ÎlrÎs` ,ynegn xzeil
- iptn ,yeygi `l okÎit
éàäëa æeaæa éø÷î àìc§¨¦§¥¦§¦§©

,àðåbfeafa `xwp df oi` - ©§¨
ozep `edyk ,df dxwna
zenevd oeictk sqkd z`

,mevl eilr didyøçàî¥©©
BLôð úBcôì äNBòL¤¤¦§©§
àìå ,íéôebñå úBiðòzî¦©£¦§¦¦§¨

àòøb,rexb df oi`e ± ¨§¨
.åéëøö øàLe óebä úàeôøîynegn xzei mc`d fafan oda ± ¥§©©§¨§¨¨

.eyekx lyäáeLz éðewúa íéøkænä úBîBvä øtñnL éôìe§¦¤¦§©©©ª§¨¦§¦¥§¨
,l"fix`d ly ±eâäð ïëì ,ãàî ãàîa eaø ìéòì-íéøkæpä©¦§¨¦§¥©¦§Ÿ§Ÿ¨¥¨£

,ä÷ãöa ãàî ãàî úBaøäì ,'ä øáãì íéãøçä ìk åLëò©§¨¨©£¥¦¦§©§©§§Ÿ§Ÿ¦§¨¨
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äáåùúä úøâà

äáåùúä úøâà

íéîòô 'ã ãåò äðòúé ì"ðë úåîåö á"ðø íåìùúìå (ïë
úéðòú ë"â áùçéîã ãáìá íåéä úåöç øçà ãò ã"ô
ïéðòì 'à íåéì åì íéáùçð íåé éàöç 'áå .éîìùåøéá
òãåé áì ìë øùà ïäá àöåéë úåðåò øàùì ïëå .äæ

:ä÷ãöäá õôçå åùôð úøî

ïëàäéäù â"äëå á"ðø ìò 'éôãåòä úåîåöä øôñî
úåðòúäì 'éøéîçîä úòãì ùåçì úåðòúäì êéøö
íéîòôä øôñî éôë àèçå àèç ìë ìòù úåîåöä øôñî
ãòá ô"â é"ç êøò ä÷ãöá ïìåë äãôé .ì"ðë àèçù
ìò úåðòúäì êéøöù úåéðòú ìë øàù ïëå .íåé ìë
'ééøåàã ò"î ìåèéá ìò 'éôàå äúéî ïäá ïéàù úåøéáò
éðå÷éúá ùøåôîä øôñîä éôë íìåë ãâðë ú"úå ïðáøãå
íéãéñç úðùîá íéøëæð íáåøå) ì"æ é"øàäî äáåùúä
ì"ðë ä÷ãöá äãôé ìëì øùàë ìëä (äáåùúä 'ñîá
êñì äìòéù óàå .ì"ðë 'éùôð éøåòöì éöî àì éà
.ùîåçî øúåé æáæáé ìà íåùî ùåçì ïéà íééåñî
åùôð úåãôì äùåòù øçàî â"äëá æåáæá éø÷î àìã
øàùå óåâä úàåôøî àòøâ àìå .íéôåâéñå úåéðòúî
äáåùú éðå÷úá 'éøëæåîä úåîåöä øôñîù éôìå .åéëøö
íéãøçä ìë åéùëò åâäð ïëì ãàî ãàîá åáø ì"ðä
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fenzקב f"i ycew zay mei Ð b wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,mevl mdilr lheny miayeg mdy zenevd z` zectl ick -
- z`feúeLéìç úîçî©£©£¦

éøeòöì eöî àìc ,øBcä©§¨¨§¦¥
éàä élk íLôðmpi`y ± ©§¨ª¥©

mytp z` xrvl mileki
md okl ± mevle jk lk
dxenzk dwcva miaxn

,zenevd ieaixlBîëe)§
÷eñt ìò øçà íB÷îa øàaúpL15àì ék 'ä éãñç" : ¤¦§¨¥§¨©¥©¨©§¥¦Ÿ

:("eðîú`l"y iptn ,'i oniq "ycwd zxb`"a oldl yxtn - ¨§
ep` oi`y iptn ,"epnz
epl yi `l` ,minly
,owzl zepeere mi`hg

`l wwcfdl epilrmzql

cqge dwcvmilaben,
dwcvl ,"'d cqg"l `l`
,milaben izla cqge

.milaben mpi`y d"awd ly dwcvde cqgd zcnk
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äáåùúä úøâà
úåùéìç úîçî .ä÷ãöá ãàî ãàî úåáøäì 'ä øáãì
à"îá ù"îëå) éàä éìåë íùôð éøåòöì åöî àìã øåãä

:(åðîú àì éë 'ä éãñç ô"ò

1
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כב.15. ג, איכה

fenz f"i ycew zay mei Ð b wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,mevl mdilr lheny miayeg mdy zenevd z` zectl ick -
- z`feúeLéìç úîçî©£©£¦

éøeòöì eöî àìc ,øBcä©§¨¨§¦¥
éàä élk íLôðmpi`y ± ©§¨ª¥©

mytp z` xrvl mileki
md okl ± mevle jk lk
dxenzk dwcva miaxn

,zenevd ieaixlBîëe)§
÷eñt ìò øçà íB÷îa øàaúpL15àì ék 'ä éãñç" : ¤¦§¨¥§¨©¥©¨©§¥¦Ÿ

:("eðîú`l"y iptn ,'i oniq "ycwd zxb`"a oldl yxtn - ¨§
ep` oi`y iptn ,"epnz
epl yi `l` ,minly
,owzl zepeere mi`hg

`l wwcfdl epilrmzql

cqge dwcvmilaben,
dwcvl ,"'d cqg"l `l`
,milaben izla cqge

.milaben mpi`y d"awd ly dwcvde cqgd zcnk
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äáåùúä úøâà
úåùéìç úîçî .ä÷ãöá ãàî ãàî úåáøäì 'ä øáãì
à"îá ù"îëå) éàä éìåë íùôð éøåòöì åöî àìã øåãä

:(åðîú àì éë 'ä éãñç ô"ò

1

2

3

כב.15. ג, איכה

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

,zexita iteie dpcréLîîeC.ux`d on zexitd z` `iven -øîà ©§¦¨©
àø÷ éàî ,àéîìL øa øîéé áø àîéúéàå ,ìàòîLé éaø øa àáø- ¨¨©©¦¦§¨¥§¦¥¨©¥©©¤¤§¨©§¨

xn`py ,xhnay el` zelrn weqta efnxp okid(`i dq mildz)

'äeø äéîìz',mina dexe rayd l`xyi ux`a dyixgnd zexey - §¨¤¨©¥
'äéãeãb úçð'micecbd l` dyixgnd zexeyn mind ecxiy - ©¥§¤¨

,minlzd z` eexi myne minlzd oiay mivixgdeíéáéáøa'¦§¦¦
'äpââîzux`d jk ici lre dznc` dexze dwyz minyb ithpa - §Ÿ§¤¨

,zlacfn'Cøáz dçîö'epiide ,mignvd ekxazi xhnd ici lre - ¦§¨§¨¥
.ux`d on e`vie ekynzie epcrzi zexitdy

* * *
dyxc `xnbd d`ian ,xhnd zelrn da exkfedy ef dyxc ab`
:'gafn' zeize`d oewixhepn zyxcp ef dyxce ,gafnd zelrn lr

çaæî ,øæòìà éaø øîà`edy ,zelrn dnk ea yiçéfîxiqn - ¨©©¦¤§¨¨¦§¥©¥¦©
,[zepeerd z` xiqn `edy `xnbd dpiade]ïéæîe,mlerd z` ¥¦

,mlerl dkxa d`a oefndn mi`ay zepaxwd zekfayáaçîz` §©¥
e ,minyay mdia`l l`xyiøtëî:`xnbd dywn .mdizepeer lr §©¥
,'çéfî' eðééä 'øtëî' eðééämdl zg` zernyn mdipy `ld ©§§©¥©§¥¦©

gifny dpeekd oi` :`xnbd zx`an .zepeerd lr xtkn gafndy
`l` ,zepeerd z`çéfî[xiqn-]úBøéæb,l`xyi mr lrn zerx ¥¦©§¥

øtëîextkny epiid.úBðBò §©¥£

* * *
jxca d`zcba `pg ax ly enyn ztqep `xnin `xnbd d`ian

:eféøîz ,äàúãâa àðç áø øîàå,zelrn dnk oda yi ,mixnz - §¨©©¨¨©§¨¨¨©§¥
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קג היום יום . . . 

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

ּ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

ה'תש"גיג תמוז, חג הגאולהיום שישי
ֲחנּון. ֵאין אֹוְמִרים ּתַ

חומש: בלק, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: פרק ב. אך כל . . . יום רצון.

ָמתֹו־ֵעֶדן[ ְלֵחרּות. ִליָט"א ]ַאְדמֹו"ר ְמהֹוַרַיי"צ ִנְשׁ ת ַאְדמֹו"ר ׁשְ ַ בֹוד ְקֻדּשׁ יֹום ּבֹו ָיָצא ּכְ

ב  ִהְתַעּכֵ ִסיָון תרפ"ז.  ּבְ ר  ָעׂשָ ה  ָ ֲחִמּשׁ ְרִביִעי  ְליֹום  ית אֹור  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ ָעה  ׁשָ ַעל  ֶרַבע  ֻהְתַחל  ֲאָסר  ַהּמַ
ַתּמּוז  ּבְ ר  ָעׂשָ ה  לֹשָׁ ׁשְ ָהְרִביִעי  יֹום  ַהּיֹום,  ֲחצֹות  ַאַחר  ָעה  ׁשָ ֲחִצי  ַעד   – קַאְסְטרַאמַא  ִעיר  ּבָ  – לּות  ּגָ ּבַ

תרפ"ז.

ה: ִהְנִני ׁשֹוֵלַח ַמֲאָמר...  ֻאּלָ ָמתֹו־ֵעֶדן[ ְלַחג ַהּגְ ִליָט"א ]ָהַרַיי"צ ִנׁשְ ת ַאְדמֹו"ר ׁשְ ַ בֹוד ְקֻדּשׁ ב ּכְ ְכּתַ ִמּמִ
ֶכם  ִעּמָ ֶכם  ִאּתְ ְוִלְהיֹות  ְלַהְצָלָחה,  בֹוֵתיֶכם  מֹוׁשְ ְמקֹום  ָכל  ּבְ ְחיּו  ּיִ ׁשֶ ַאַנ"ׁש  ְיִדיֵדנּו  ִעם  פּוִתי  ּתְ ּתַ ִהׁשְ
ִדְבֵרי  ]=ֲחִסידּות,  ִלּמּוֵדי דַא"ח  י  ְזַמּנֵ ִמיַרת  ּוׁשְ ְקִביעּות  ּבִ ַהֲחִסידּות  ְרֵכי  ּדַ ִחּזּוק  ְדַבר  ּבִ ִהְתַוֲעדּוְתֶכם  ּבְ
ַאַנ"ׁש,  ָללּות  ּכְ ֶאת  ְיָבֵרְך  ֲאבֹוֵתינּו  ֵואלֵֹקי  ֱאלֵֹקינּו  ּמּוד...  ַהּלִ ִעְנְיֵני  ִקּיּום  ּבְ ּוְלִהְתעֹוֵרר  ַחִיים[  ֱאלֹוִקים 

ֶפׁש  ֵמיָטב, ִמּנֶ י ּדְ ָכל ִמּלֵ ָרֵאל, ה' ֲעֵליֶהם ִיְחיּו, ּבְ ֵני ִיׂשְ ָלל ַאֵחינּו ּבְ תֹוְך ּכְ יָתם ַזְרָעם ְוֶזַרע ַזְרָעם ּבְ ֵהם ּבֵ
ר. ׂשָ ְוַעד ּבָ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



היום יום . . . קד

ה'תש"גיד תמוזשבת

חומש: בלק, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: פרק ג'. והנה . . . 184 ג"פ כו'.

ג'  יֹום  ְלָבָניו  ִאְמרֹוָתיו  ּבְ ֵקן[  ַהּזָ ]ַאְדמֹו"ר  ַז"ל  נּו  ַרּבֵ יו:  רּוׁשָ ִמּדְ ֶאָחד  ּבְ ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ ְלׁשֹון  ֶזה 
ּדּוִרית  ּכַ ִהיא  ָהָאֶרץ  ׁשֶ ֵמַאַחר  ַהּתֹוְכִנים,  ַית  ֻקׁשְ ְלָהִבין  ָבָריו:  ּדְ ְוֶזה  ָאַמר,  ַנת תקס"ב  ׁשְ ָלק  ּבָ ת  ָרׁשַ ּפָ
ְוֵתרּוָצם  ַאמֶעִריָקא...  ּבְ ה  ַמּטָ ִמּלְ נּו  ֶנְגּדֵ ּכְ ִרים  ַהּדָ ֵני ָאָדם  ּבְ ה ֵאיָנם נֹוְפִלים אֹוָתם  ָלּמָ ַתּפּוַח,  ּכְ ה  ַוֲעֻגּלָ
ִלים  ים ְמַקּבְ ּלִ ְלּגַ ָעה ּגַ ׁשְ ַהּתִ ים' ׁשֶ 'ֵעץ ַחּיִ ה ְמֹבָאר ּבְ ִהּנֵ רּוץ הּוא, ּדְ י ַהּתֵ נּו ַז"ל ָאַמר, ּכִ ֵאינֹו ֱאֶמת... ְוַרּבֵ
ֵהם  ֵני ָאָדם ׁשֶ ה אֹוָתם ּבְ ה זֹו[ ִהּנֵ ּבָ ה, ּוֵמַהאי ַטֲעָמא ]ִמּסִ ִחיַנת ִעּגּוִלים, ּוְבָהִעּגּול ֵאין ּבֹו ַמְעָלה ּוַמּטָ ִמּבְ
ם  ׁשָ ָעֵלינּו, ְוָהָאֶרץ ּדְ ָוָאה ַאַחת ִעם ָהָרִקיַע ׁשֶ ַהׁשְ ֲעֵליֶהם הּוא ְלַמְעָלה ּבְ ה, ֲהֵרי ָהָרִקיַע ׁשֶ נּו ְלַמּטָ ֶנְגּדֵ ּכְ

ָעֶליָה. י ָהָרִקיַע ׁשֶ ה ְלַגּבֵ ִהיא ַמּטָ

ה'תש"גטו תמוזיום ראשון

חומש: פנחס, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: אכן כל . . . 184 תענית.

ִלְהיֹות  ָיכֹול  ֱאלֹקּות  ַעל  י  ַנְפׁשִ ַתֲענּוג  ּבְ ֲאָמָריו:  ִמּמַ ֶאָחד  ּבְ ּכֹוֵתב  "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני 
ְיֵהא  "ָאֵמן  ת  ֵמֲעִנּיַ גּופֹו  ּבְ ֵמן  ׁשָ ָהָיה  ׁשֶ יל,  ְרנָאּבִ ׁשֶ ִמּטְ ָנחּום  ָהַרב  ַעל  אֹוְמִרים  ּגּוף.  ּבַ ְמנּוִנית  ׁשַ ה  ִמּזֶ

א". ֵמיּה ַרּבָ ׁשְ

ה'תש"גטז תמוזיום שני

חומש: פנחס, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: ומ"מ . . . צג בהצדקה.

ֵער. ם־טֹוב – ֵאין ְלׁשַ ַעל־ׁשֵ ל ַהּבַ ָרֵאל ׁשֶ ַאֲהַבת ִיׂשְ

ֶאת  ק  ֵ ְמַנּשׁ מֹוִרי  ָהָיה  ׁשֶ ָהַאֲהָבה  אֹוָתּה  ּבְ ֶפר־ּתֹוָרה  ַהּסֵ ִקים  נֹוׁשְ ָהיּו  ַהְלַואי  ָאַמר:  יד  ּגִ ַהּמַ ָהַרב 
ד("[. ָהָיה "ּבַאהֶעְלפֶער" ]="עֹוֵזר )ַלְמַלּמֵ ׁשֶ הֹוִליכֹו אֹוָתם ֶאל ַה"ֵחֶדר" ּכְ ַהְיָלִדים ּבְ

ה'תש"גיז תמוזיום שלישי
נּו. ֲעִנית. ְסִליחֹות. ָאִבינּו ַמְלּכֵ ּתַ

חומש: פנחס, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: אכן מספר . . . לא תמנו.

ין[ לּוחֹות ָהִראׁשֹונֹות ְולּוחֹות ָהַאֲחרֹונֹות: ּבֵ ל ׁשֶ ִחּלּוק ]=ַהֶהְבּדֵ

חֹות,  ַהּלֻ ַעל  ָחרּות   – ב  ַהִמְכּתָ ְלָך.  ָסל  ּפְ ִנּיֹות  ְ ַהּשׁ ֱאלִֹקים,  ה  ַמֲעׂשֵ ָהִראׁשֹונֹות   – ַעְצָמן  ֻלחֹות  ּבַ
חֹות  ּלֻ ּבַ  – ָרֵאל  ִיׁשְ ֵני  ּבְ ַמֲעַלת  ּבְ ָהִראׁשֹונֹות.  חֹות  ּלֻ ּבַ ַרק  הּוא  א(  )נד,  ֵעירּוִבין  ַרַז"ל  ת  ְדָרׁשַ ּכִ ׁשֶ
ה –  ַמֲעַלת ֹמשֶׁ ּבְ ׁשּוָבה.  ּתְ ֲעֵלי  ּבַ ִנּיֹות  ְ ּשׁ ּבַ ֻזֲהָמָתן,  ְסָקה  ּפָ ִסיַני  ָעְמדּו ַעל ַהר  ׁשֶ ּכְ יִקים,  ַצּדִ ָהִראׁשֹונֹות 
ִנּיֹות  ׁשְ לּוחֹות  ּבְ ּנּו ְולֹא ָחְזרּו  ִמּמֶ לּו  ִנּטְ ּוְבֵחְטא ָהֵעֶגל  ָנה,  ַמּתָ ּבְ ה ֶאֶלף אֹורֹות  ן ְלֹמשֶׁ ִנּתָ ן ּתֹוָרה  ַמּתַ ּבְ
ן  ם ּכֵ ן ּגַ ּתָ ּנִ ִנּיֹות ׁשֶ ְ ים'(. ַמֲעַלת לּוחֹות ַהּשׁ 'ְפִרי ֵעץ ַחּיִ תּוב[ ּבִ ּכָ מֹו ׁשֶ ְדִאיָתא ]ּכְ ת נֹוְתִנים לֹו, ּכִ ּבָ ׁשַ )ַרק ּבְ
ה  מֹות ַרּבָ ִמְדָרׁש ׁשְ שמ"ר מ"ו ]ּבְ ִנְמָצא[ ּבִ מֹו ׁשֶ ְדִאיָתא ]ּכְ ה ּכִ ּיָ ְפַלִים ְלתּוׁשִ דֹות כּו', ּכִ ֲהָלכֹות ִמְדָרׁש ַאּגָ

ה. ֵני ֹמשֶׁ ה מו[, ְוִקירּון עֹור ּפְ ָרׁשָ ת ּפָ ִחּלַ ּתְ

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש
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á"ôùú'ä æåîú à"é ïåùàø íåé במועד  נישואין איסור

:ÊË ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ·ÂË ÌÂÈ ˙˙È·˘ ˙ÂÎÏ‰ïéàNBð ïéàå§¥§¦
âçä úçîN çkzLz àlL éãk ,ãòBna ïéîaéî àìå íéLð̈¦§Ÿ§©§¦©¥§¥¤Ÿ¦§©©¦§©©©

.ïéàeOpä úçîNa§¦§©©¦¦
אישות  בהלכות  גם  זו הלכה כתב  הי"ד)הרמב"ם  :(פ"י

מערבין שאין  לפי  נשים  נושאין  אין מועד של בחולו "ואפילו

את גם  לך וניתנה  זאת  שבוע  מלא  שנאמר בשמחה , שמחה

זאת".

ומדוע פעמיים , זו  הלכה  הרמב "ם  הביא  מדוע  להבין : ויש 

בשמחת החג שמחת  תשתכח "שלא  הוא  הנימוק  כאן

"מלא מהפסוק זאת  למד אישות  בהלכות ואילו הנשואין"

זאת "? שבוע 

מלמדנו מקומות בשני ההלכה בהבאת  כי  לבאר ויש 

שונים : ענינים  שני כוללת  היא כי הרמב "ם 

משום טוב, יום  שמחת מצות מבטל בחג , אשה  הנושא  א.

החג. שמחת תחושת  את  להקהות  גורמת  הנישואין  ששמחת

טוב . יום  שמחת  בדיני כאן הרמב "ם  הביא זה ודין 

אשתו עם  לשמוח  החיוב את  מבטל בחג  אשה  הנושא ב.

כלפי לגמרי  מופנית  אינה השמחה  כי המשתה, ימי בשבעת 

ונשא עבר אם  ולכן, הרגל. שמחת  בה  מעורבת  אלא  האשה

לאחר ימים  שבעה עמה  ולשמוח לחזור  עליו במועד , אשה 

כראוי  היתה  שלא  הנישואין  שמחת  את  להשלים  כדי  (וכך מכן

ס"ו) פ"א כתובות הרא"ש מדברי .משמע

זאת שבוע  "מלא  הפסוק  את מזכיר  הרמב"ם  אין כאן  ולכן 

זה מפסוק  כי אישות , בהלכות כמו זאת" את  גם לך וניתנה

שמחה בה לערב שאין  נישואין  לשמחת  הנוגע הדין  נלמד

של אחרת  המשתה ימי שבעת את זאת", שבוע "מלא ליעקב לבן אמר (ולכן

בשנייה) אחת נישואין שמחת לערב שלא כדי רחל, את לך אתן מכן ולאחר ,לאה,

מחייבת המועד  ששמחת  – אחר  דין  נאמר  זו  בהלכה  ואילו 

אחרת . שמחה  בו לערוך לא 

(dn 'iq g"e` uari zpyn)

á"ôùú'ä æåîú á"é éðù íåé הגוי  בבית חמץ הפקדת

:‡ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ‰ˆÓÂ ıÓÁ ˙ÂÎÏ‰:äøBza áeúk̈©¨
ãéa BúBà ãé÷ôä Bà ,BúBà ïîè íà ìBëé ."õîç Eì äàøé àì"Ÿ¥¨¤§¨¥¨¦¨©¦§¦§©
,"íëézáa àöné àì øàN" :øîBì ãeîìz ?øáBò äéäé àì ,íéBb¦Ÿ¦§¤¥©§©§ŸŸ¦¨¥§¨¥¤

.Bðéîèä Bà Bãé÷ôä elôà£¦¦§¦¦§¦
ביד  החמץ  את  להפקיד  האיסור משנה ': ה 'כסף  וביאר 

ימצא  לא  'שאור  מהפסוק  נלמד המקוםmkizaaגוים , כי ,'

כביתו. הוא  הרי הגוי ביד חמצו  בו  שמניח

נקרא הגוי  של שביתו יתכן  איך רוקח': ה'מעשה  ותמה

הישראל של ייחד ('בתיכם')בית  שהגוי  באופן  מדובר  וביאר: ?

ישראל'. של 'ביתו הוא  והרי  ביתו בתוך  חדר למפקיד

בשולחנו הזקן  ס"א ואדמו "ר  תמ סי' פ"א ע"פ (או"ח פסחים הרא"ש

ד) אינוסי' זה וחמץ  בבתיכם ', ימצא 'לא  שנאמר  "אע "פ  ביאר :

ונותן מדעתו הפקדון קיבל שהנפקד  כיון מכל ֿמקום  בביתו,

שהחמץ המקום את  השאיל  הרי  ביתו , בתוך  להניחו  רשות  לו

הוא עובר  לפיכך להמפקיד , קנוי  זה  מקום  והרי  עליו  מונח

אמרה שהרי  בביתו ... מונח היה  כאילו שם המונח החמץ  על 

שהוא מקום  כל  – גבולך' בכל  שאור לך יראה  'לא תורה 

בו". דר  שהוא ביתו שאינו אע "פ  גבולו 

מזו שם)ויתירה הרא"ש גוי(לדעת ביד בין  חמצו  המפקיד :

"אפילו ימצא' ובל יראה  ב 'בל  עליו עובר  ישראל, ביד  בין 

ממנו, יאבד או יגנב  שאם  אחריות , עליו  קיבל הנפקד אם 

חמצו". דמי לו לשלם  יתחייב

אדה "ז סק"א)והוסיף ובקו"א וה 'כסף(שם הרא "ש  לדברי :

היות  יראה  בבל עובר  המפקיד  ciwtnlמשנה ', li`yd cwtpde
mewnd z`ונמצא בביתו , כמונח  זה  והרי  בו מונח שהחמץ 

הנפקד  בחצר  חמצו את  הטמין  li`ydשאם `le ezrcn `ly
mewn el מונח שאינו "כיון התורה  מן  עליו  עובר  אינו בחצרו,

החמץ בעל של ברשותו  ולא  בביתו חייב לא  סופרים שמדברי ("אלא

שלו") הוא החמץ שגוף כיון .לבערו...

הרמב "ן  לדעת  הגאונים')אך מן 'יש בשם הובא וברא"ש ב, ה, ,(פסחים

קיבל  והנפקד חברו ישראל ביד או נכרי ביד חמצו המפקיד 

אע "פ יראה ' ב 'בל עליו עובר המפקיד  אין  – אחריות  עליו

ברשותו  שאינו כיון שלו, שלפי שהוא  הוסיף פג סי' אריה (ובשאגת

ברשות  הוא אלא ברשותו כנמצא נחשב אינו אחריות עליו קיבל לא הנפקד אם זה,

יראה') ב'בל עליו ועובר וב 'שולחןהמפקיד בטור  נפסק  ולהלכה .

ביד (שם)ערוך' חמצו הפקיד  שאם  והרא "ש  הרמב"ם  כדעת 

יראה '. ב 'בל עובר  המפקיד – גוי  ביד או  ישראל

á"ôùú'ä æåîú â"é éùéìù íåé בפסח  עשירה' 'מצה

:· ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ‰ˆÓÂ ıÓÁ ˙ÂÎÏ‰ïâã éðéî úLîç£¥¤¦¥¨¨
ì íà Y elàíðéà Y íìBòa íéî íL àìa ,ãáìa úBøô éîa ïL ¥¦¨¨§¥¥¦§©§Ÿ¥©¦¨¨¥¨

áøòúé àlL ,àeäå ...ïéöéîçî úBøô éî ïéàL ...õenç éãéì ïéàä¦¦¥¦¤¥¥¥©§¦¦§¤Ÿ¦§¨¥
elà éøä ,àeäL ìk íéî ïäa áøòúð íàå ;íìBòa íéî íL ïää¤¥©¦¨¨§¦¦§¨¥¨¤©¦¨¤£¥¥

.ïéöéîçî©§¦¦

ב)בגמרא  לה, ומה(פסחים מחמיצין . אין  פירות שמי  אמרו

בברייתא  א)ששנו  לו, רש "י(שם פירש  – פירות  במי לשין  שאין

לשין) אין ד"ה פירות(שם 'מי  שאמרו מה  כי סתירה , כאן  שאין

אבל  גמור, חמץ נעשית העיסה שאין היינו מחמיצין ' אין 

נוקשה  חמץ  אכילתו)נעשית  על כרת חייבים שאין גרוע אין(חמץ ולכן 
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לשומרם וקשה להחמיץ  ממהרים  הם  כי  פירות  במי לשין 

תישרף)מחימוץ פירות במי שנילושה עיסה גמליאל רבי דעת(ולדעת וכן .

אסורה . פירות , במי  שנילושה שעיסה הראב "ד

התוספות לדעת  פירות)אך ומי ד"ה ב לה, אינם(שם פירות  מי 

פירות ', במי  העיסה  את  לשין  'אין שאמרו ומה כלל, מחמיצים 

ממהרת כזו ועיסה  מים  בהם  שנתערבו  פירות מי  היינו ,

אין "לעולם  בלבד פירות  שמי הרמב"ם  דעת וכן להחמיץ.

הרי – שהוא  כל  מים בהן  נתערב "אם  אך חימוץ ", לידי באין

מחמיצין". אלו 

ערוך' ב 'שלחן נפסק  ס"ב)וכך  תסב סי' פירות(או"ח שמי

לבדם , ממים  יותר להחמיץ  ממהרים  מים  בהם  שנתערב

אלא בהם  שנילושה  העיסה  את  מחמיצין אין לבדם  "שהמים

במי שנילושה  עיסה  אבל  עסק , בלא מיל שיעור  שהתה  כן אם 

מיל  שיעור  שהתה  לא אם  אף  להחמיץ  ממהרת  מים עם פירות 

לפסח  עיסה בהם ללוש  חכמים  אסרו לפיכך  עסק . בלא 

לאפותה צריך  בהם  ולש  עבר  ואם מחימוץ... לשמרה שקשה 

ס"ג)מיד" שם, אדה"ז .(שו"ע

ערוך' ב 'שלחן נפסק מים , בלא  פירות במי  ס"א)אך  (שם

בפסח  לאכול  ומותר  כלל  מחמיצין ש "אין הרמב "ם , כדעת 

חובתו ידי  בה  יוצא  אינו אבל פירות ... במי  שנילושה מצה

עשירה". מצה  שהיא  מפני 

ס"ד)והרמ"א  ללוש(שם נוהגין  אין  אלו "במדינות  כתב :

כי פירות " שהוא .במי כל  מים בהם  נתערב  שמא  "חוששין 

בפסח  אותה  אוכלין  אין  מיד אפאה  אפילו ולש , עבר  ואם 

יאפה לא  אחרת  פעם  שמא  לאכלה , לו נתיר  אם  שחוששין

שאומר מי "יש  הרי  ועוד: הנ"ל)מיד". והראב"ד שמעיקר(רש"י

גמור חמץ  חימוצן  שאין אלא  מחמיצין  הן פירות מי  הדין

סופרים " מדברי ואיסורו  נוקשה  חמץ ס"ז)אלא  שם אדה"ז .(שו"ע

á"ôùú'ä æåîú ã"é éòéáø íåé מצה'? 'לאכול או מצה' אכילת 'על

:Á ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ‰ˆÓÂ ıÓÁ ˙ÂÎÏ‰CøánL øçà©©¤§¨¥
ìò' Cøáîe øæBçå ...'ävî úìéëà ìò' Cøáîe øæBç ,'àéöBnä'©¦¥§¨¥©£¦©©¨§¥§¨¥©

.'øBøî úìéëà£¦©¨
הגמרא  ב)מסוגיית  ז, של (פסחים הברכה שנוסח עולה

' הוא  חמץ  הראשונים lrבדיקת  והקשו חמץ'. (רמב"ן ביעור

הרי"ף) בדפי ב ג, ר"ן בלשוןשם, שמברכים  ברכות  יש  כן אם  מדוע  ,

וכדומה)'ל' תפילין' בעצמו('להניח לקיימה  שצריך מצוה  ותירצו: ?

'ל', בלשון עליה מברכים  שליח ידי על  לעשותה אפשר ואי 

'להניח  מברכים  ולכן  עליו, מוטלת  שהמצוה מורה  זה  לשון  כי

על  להיעשות  שיכולה  ומצוה  וכדומה , בסוכה ' 'לישב  תפילין ',

'על' בלשון  מברכים  שליח השחיטה').ידי  'על המילה', ('על

נזר' ה 'אבני  שפא)והקשה  סי' 'על (או"ח מברך כן אם  מדוע  ,

אפשר שאי  מצוות אלו  והרי מרור ' אכילת  ו'על  מצה ' אכילת

שליח  ידי על מצה'לקיימן 'לאכול מברכים אכן הנ"ל ראשונים (ולדעת

מרור') ?ו'לאכול

ומבאר :

אמוראים  נחלקו  חמץ  א)בביעור ז, 'ל'(פסחים מברכים  האם 

חמץ) 'על'(לבער חמץ)או ביעור שאפשר(על מודים  שהכל ואמרו .

ההלכה נפסקה  ומדוע 'להבא', משמעותו כי ב 'ל' (לעיל לברך

ה"ו) מצוותפ"ג של תכליתה כי  חמץ '? ביעור  'על  שמברכים 

תחילת עם  אלא  הביעור  בו  שנעשה  בזמן לא היא  חמץ  ביעור 

וכיון יראה'), 'בל  על  לעבור לא  (כדי  הפסח חג  חלות 

'על  לברך יותר  ראוי – מבוער כבר  החמץ  הפסח  שבהגיע

שמשמעו 'לבער' מאשר  לשעבר , גם  שמשמעו חמץ ', ביעור 

להבא . רק 

מצה ': אכילת  'על  בנוסח הביאור  גם  וזה 

חצות  עד הוא מצה  אכילת  ב)זמן  קכ, מגזירה(פסחים ונלמד

שכמו הזה ", בלילה  מצרים  בארץ "ועברתי מהפסוק שווה 

חצות . עד מצה  אכילת  אף  בחצות , היתה  בכורות  שמכת

היתה בכורות  מכת  מובן: אינו ואיך zevgaולכאורה הלילה 

היא מצה שאכילת  ממנה zevgלומדים  crשאי כיון אלא  ?

והאכילה עין  כהרף  שהיא  ממש  הלילה  בחצות  לאכול אפשר

המצה תהא שבחצות  היא  שהכוונה  בהכרח זמן, דורשת 

כי מצה', אכילת  'על  לברך יותר  מתאים  ולכן  כבר , נאכלת

שמשמעו מצה ' 'לאכול  ולא  לשעבר גם  משתמע זה  מלשון

להבא . רק 

á"ôùú'ä æåîú å"è éùéîç íåé התקיעות  בין דיבור

:‡È ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ¯ÙÂ˘ ˙ÂÎÏ‰ïéa øaãî Bðéàå§¥§©¥¥
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ברי"ף גם הובאה  זו א).דעה  יא, השנה הרי"ף והר"ן(ראש (על

הברכהשם) בין  רק  הפסקה  איסור  מצינו הרי כך : על תמה 

מותר במצוה , כבר  שהתחיל  לאחר אך המצוה, לתחילת 

הברכה בין  רק  לדבר  אסור  הנהנין  שבברכת  כשם  לדבר ,
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התקיעות  סיום לאחר  ס"ג).עד  תקצב סי' או"ח הדבר(שו"ע ובטעם 

לו אסור  מוסף , של  בתקיעות  גם  וחייב מאחר הט"ז: מבאר 

ואין עליהן , גם  תחול  שהברכה  כדי בדיבור, לפניהן להפסיק 

מעט, שאכל לאחר לדבר איסור שאין הנהנין לברכת  דומה  זה

סוכה במצות  וכן ולאכול, להמשיך  חיוב עליו שאין משום 

מעט, ואכל  בסוכה ' 'לישב בירך שכבר  לאחר  לדבר איסור  אין 

בסוכה . לשבת להמשיך חייב שאינו  משום

בתקיעות דווקא  הוא  המצוה עיקר  בתקיעות , מכך : ויתירה 

הברכות  סדר  על  הנעשות  ושופרות)שבמוסף , זכרונות (מלכיות

שלא כדי השטן  את  לבלבל  רק  הן  הראשונות  התקיעות ואילו 

שלא להקפיד יש  לכתחילה  ולכן שבתפילה . בתקיעות  יקטרג
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לשומרם וקשה להחמיץ  ממהרים  הם  כי  פירות  במי לשין 

תישרף)מחימוץ פירות במי שנילושה עיסה גמליאל רבי דעת(ולדעת וכן .

אסורה . פירות , במי  שנילושה שעיסה הראב "ד

התוספות לדעת  פירות)אך ומי ד"ה ב לה, אינם(שם פירות  מי 

פירות ', במי  העיסה  את  לשין  'אין שאמרו ומה כלל, מחמיצים 

ממהרת כזו ועיסה  מים  בהם  שנתערבו  פירות מי  היינו ,

אין "לעולם  בלבד פירות  שמי הרמב"ם  דעת וכן להחמיץ.

הרי – שהוא  כל  מים בהן  נתערב "אם  אך חימוץ ", לידי באין

מחמיצין". אלו 

ערוך' ב 'שלחן נפסק  ס"ב)וכך  תסב סי' פירות(או"ח שמי

לבדם , ממים  יותר להחמיץ  ממהרים  מים  בהם  שנתערב

אלא בהם  שנילושה  העיסה  את  מחמיצין אין לבדם  "שהמים

במי שנילושה  עיסה  אבל  עסק , בלא מיל שיעור  שהתה  כן אם 

מיל  שיעור  שהתה  לא אם  אף  להחמיץ  ממהרת  מים עם פירות 

לפסח  עיסה בהם ללוש  חכמים  אסרו לפיכך  עסק . בלא 

לאפותה צריך  בהם  ולש  עבר  ואם מחימוץ... לשמרה שקשה 

ס"ג)מיד" שם, אדה"ז .(שו"ע

ערוך' ב 'שלחן נפסק מים , בלא  פירות במי  ס"א)אך  (שם

בפסח  לאכול  ומותר  כלל  מחמיצין ש "אין הרמב "ם , כדעת 

חובתו ידי  בה  יוצא  אינו אבל פירות ... במי  שנילושה מצה

עשירה". מצה  שהיא  מפני 

ס"ד)והרמ"א  ללוש(שם נוהגין  אין  אלו "במדינות  כתב :

כי פירות " שהוא .במי כל  מים בהם  נתערב  שמא  "חוששין 

בפסח  אותה  אוכלין  אין  מיד אפאה  אפילו ולש , עבר  ואם 

יאפה לא  אחרת  פעם  שמא  לאכלה , לו נתיר  אם  שחוששין

שאומר מי "יש  הרי  ועוד: הנ"ל)מיד". והראב"ד שמעיקר(רש"י

גמור חמץ  חימוצן  שאין אלא  מחמיצין  הן פירות מי  הדין

סופרים " מדברי ואיסורו  נוקשה  חמץ ס"ז)אלא  שם אדה"ז .(שו"ע

á"ôùú'ä æåîú ã"é éòéáø íåé מצה'? 'לאכול או מצה' אכילת 'על

:Á ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ‰ˆÓÂ ıÓÁ ˙ÂÎÏ‰CøánL øçà©©¤§¨¥
ìò' Cøáîe øæBçå ...'ävî úìéëà ìò' Cøáîe øæBç ,'àéöBnä'©¦¥§¨¥©£¦©©¨§¥§¨¥©

.'øBøî úìéëà£¦©¨
הגמרא  ב)מסוגיית  ז, של (פסחים הברכה שנוסח עולה

' הוא  חמץ  הראשונים lrבדיקת  והקשו חמץ'. (רמב"ן ביעור

הרי"ף) בדפי ב ג, ר"ן בלשוןשם, שמברכים  ברכות  יש  כן אם  מדוע  ,

וכדומה)'ל' תפילין' בעצמו('להניח לקיימה  שצריך מצוה  ותירצו: ?

'ל', בלשון עליה מברכים  שליח ידי על  לעשותה אפשר ואי 

'להניח  מברכים  ולכן  עליו, מוטלת  שהמצוה מורה  זה  לשון  כי

על  להיעשות  שיכולה  ומצוה  וכדומה , בסוכה ' 'לישב  תפילין ',

'על' בלשון  מברכים  שליח השחיטה').ידי  'על המילה', ('על

נזר' ה 'אבני  שפא)והקשה  סי' 'על (או"ח מברך כן אם  מדוע  ,

אפשר שאי  מצוות אלו  והרי מרור ' אכילת  ו'על  מצה ' אכילת

שליח  ידי על מצה'לקיימן 'לאכול מברכים אכן הנ"ל ראשונים (ולדעת

מרור') ?ו'לאכול

ומבאר :

אמוראים  נחלקו  חמץ  א)בביעור ז, 'ל'(פסחים מברכים  האם 

חמץ) 'על'(לבער חמץ)או ביעור שאפשר(על מודים  שהכל ואמרו .

ההלכה נפסקה  ומדוע 'להבא', משמעותו כי ב 'ל' (לעיל לברך

ה"ו) מצוותפ"ג של תכליתה כי  חמץ '? ביעור  'על  שמברכים 

תחילת עם  אלא  הביעור  בו  שנעשה  בזמן לא היא  חמץ  ביעור 

וכיון יראה'), 'בל  על  לעבור לא  (כדי  הפסח חג  חלות 

'על  לברך יותר  ראוי – מבוער כבר  החמץ  הפסח  שבהגיע

שמשמעו 'לבער' מאשר  לשעבר , גם  שמשמעו חמץ ', ביעור 

להבא . רק 

מצה ': אכילת  'על  בנוסח הביאור  גם  וזה 

חצות  עד הוא מצה  אכילת  ב)זמן  קכ, מגזירה(פסחים ונלמד

שכמו הזה ", בלילה  מצרים  בארץ "ועברתי מהפסוק שווה 

חצות . עד מצה  אכילת  אף  בחצות , היתה  בכורות  שמכת

היתה בכורות  מכת  מובן: אינו ואיך zevgaולכאורה הלילה 

היא מצה שאכילת  ממנה zevgלומדים  crשאי כיון אלא  ?

והאכילה עין  כהרף  שהיא  ממש  הלילה  בחצות  לאכול אפשר

המצה תהא שבחצות  היא  שהכוונה  בהכרח זמן, דורשת 

כי מצה', אכילת  'על  לברך יותר  מתאים  ולכן  כבר , נאכלת

שמשמעו מצה ' 'לאכול  ולא  לשעבר גם  משתמע זה  מלשון
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מותר במצוה , כבר  שהתחיל  לאחר אך המצוה, לתחילת 

הברכה בין  רק  לדבר  אסור  הנהנין  שבברכת  כשם  לדבר ,

הסעודה . גמר  עד  לדבר  איסור  אין אך  האכילה , לתחילת 

לדבר שאין  והרמב "ם  הרי"ף כשיטת  נפסק  להלכה  אמנם

התקיעות  סיום לאחר  ס"ג).עד  תקצב סי' או"ח הדבר(שו"ע ובטעם 

לו אסור  מוסף , של  בתקיעות  גם  וחייב מאחר הט"ז: מבאר 

ואין עליהן , גם  תחול  שהברכה  כדי בדיבור, לפניהן להפסיק 

מעט, שאכל לאחר לדבר איסור שאין הנהנין לברכת  דומה  זה

סוכה במצות  וכן ולאכול, להמשיך  חיוב עליו שאין משום 

מעט, ואכל  בסוכה ' 'לישב בירך שכבר  לאחר  לדבר איסור  אין 

בסוכה . לשבת להמשיך חייב שאינו  משום

בתקיעות דווקא  הוא  המצוה עיקר  בתקיעות , מכך : ויתירה 

הברכות  סדר  על  הנעשות  ושופרות)שבמוסף , זכרונות (מלכיות

שלא כדי השטן  את  לבלבל  רק  הן  הראשונות  התקיעות ואילו 

שלא להקפיד יש  לכתחילה  ולכן שבתפילה . בתקיעות  יקטרג
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כדי מוסף  שבתפילת  העיקריות התקיעות  אחרי עד  לדבר 

עליהן. גם  תחול שהברכה 

אחר באופן  מבאר הזקן  ס"ז)ואדמו "ר תקצב :(סי'

לאחר לדבר איסור אין אחת , מצוה  על הנעשית בברכה 

הברכה כאשר  אך חלה , כבר והברכה  מאחר  במצוה שהתחיל 

zecxtpפוטרת zeevn izyבפני מהן אחת  כל  על לחול עליה 

את קוטע שהדיבור  משום  ביניהן , לדבר  אין ולכן עצמה 

בין לדבר  אסור זה  ומטעם  השניה . למצוה  הברכה שייכות 

עליו דיבר , ואם  נפרדות  מצוות  שהן  ראש  ושל יד של תפילין 

ולברך. לחזור 

והתקיעות מיושב  שהתקיעות  אף על  תקיעות , ולגבי

מצוות " כשתי  "נראין הן מכלֿמקום  אחת, מצוה  הן  מעומד

ומכל  מצוות . שתי  בין  כמו ביניהן לדבר  אסור לכתחילה  ולכן

שבעצם משום  ולברך, לשוב  צריך אינו ודיבר  עבר אם מקום ,

אחת . מצוה הן

á"ôùú'ä æåîú æ"è éùéù íåé מוקצה? הוא לולב האם

:‰Î ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ·ÏÂÏ ˙ÂÎÏ‰áìelä äMà úìa÷î§©¤¤¦¨©¨
ïéìèBð eéäL ïîæa ,úaLa íénì ezøéæçîe ,dìòa Bà dða ãiî¦©§¨©£¨©£¦©©©¦§©¨¦§©¤¨§¦

.úaLa áìeì¨§©¨
את לטלטל שההיתר מבואר  זו  בהלכה  הרמב "ם  מדברי 

היתה לולב  נטילת  שמצות  בזמן רק  נאמר בשבת  הלולב

בשבת  ראה נוהגת  – בשבת חל ראשון טוב יום כאשר המקדש, בזמן (היינו

הט"ז) לולבלעיל נוטלים  שאין  חכמים  שתיקנו  לאחר  אולם  ,

הוא הרי לכלום , ראוי  ואינו מאחר  כי  לטלטלו  אסור בשבת,

מוקצה  שהם עצים  משנה)כשאר  כסף משנה, .(מגיד

טוב  ביום כן אם  בשבת)ומדוע  כשחל גם המקדש מותר(ובזמן

מוקצה ? איסור  בו  ואין הלולב  את  ליטול 

לשימוש עומד  והוא  מאחר  א . אופנים : בשני לבאר  ויש 

מוקצה ואינו  לשימוש  העומדים  כלים  כשאר  דינו  מצוה , של

לן) משמע קא ד"ה א מב, סוכה רש"י נחשב(ראה הלולב  אמנם ב. .

עץ , כסתם אלא  ככלי  נחשב  אינו עצמו ומצד מאחר  מוקצה 

מוקצה  איסור את  דוחה  לולב  נטילת  שמצות  תוספות אלא  (ראה

בעלמא) טלטול ד"ה ב מב, .סוכה

אלא מוקצה  הוא  הלולב  ובעצם מאחר  השני , האופן ולפי 

לאחר הרי אותו, לטלטל  האיסור את  דוחה  המצוה שקיום

בזה נחלקו ולהלכה לטלטלו . היתר  אין  המצוה, קיום

הלולב מטלטול נמנעים  שאין הוא  הרווח  והמנהג  הפוסקים ,

שראוי שכתבו  יש  אולם  המצוה , קיום  לאחר גם  טוב  ביום

מכך  ולהימנע  המחמירים לדעת  סי'לחשוש  תשובות פסקי (ראה

ס"ד) .תרנב,

הלולב אשה  "מקבלת  הלשון דיוק את  זה  לפי שביארו  ויש 

cin או הוא cinבנה שההיתר  והיינו lehilבעלה", `weec
ecin בהיתר הלולב את  ונטל מאחר  כי  המצוה),, קיום לא(לצורך

גם ולכן  המצוה  בסיום גם  בידו בעודו  מוקצה איסור  עליו חל

היתר אין  שוב שהניחו לאחר  אבל  מידו, ליטול מותר לאשה 

א)לטלטלו מב, סוכה שדה .(מרומי

á"ôùú'ä æåîú æ"é ùãå÷ úáù כיצד? הלשכה' 'תרומת

:„ ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ÌÈÏ˜˘ ˙ÂÎÏ‰ìkî ïéàlîîe§©§¦¦¨
ìL ,íL eöa÷úiL íéì÷MäCBúaL äæå ...úBìBãb úBt÷ L ©§¨¦¤¦§©§¨¨Ÿª§§¤¤§

lä úîeøz' àø÷pä àeä ,úBtwäìò øúé íL øàMiL äæå ;'äkL ©ª©¦§¨§©©¦§¨§¤¤¦¨¥¨¨¥©
lä éøéL' àø÷pä àeä ,úBtwa LiM äî.'äkL ©¤¥©ª©¦§¨§¨¥©¦§¨

הרמב "ם בהמשך)לדעת  קופות :(כמבואר סוגי  שני היו

המטבעות , את  בהן  שמילאו  גדולות  קופות  שלש  היו בלשכה 

בשנה  פעמים  ושלש  סאין . תשעה  קופה  חמשה בכל ניסן, (ר"ח

תשרי) ור"ח שבועות לפני יום הגדולותעשר הקופות  את  ממלאים  היו 

מקופה סאין שלש  קטנות ; קופות  לשלוש  מהן  ומעבירים 

הקופות משתי גם  וכך אחת , קטנה  לקופה  אחת  גדולה 

את ומוציאים  הקטנות, הקופות  לשתי האחרות הגדולות

של  ציבור  קורבנות  קונים  היו ומהן  מהלשכה  הקטנות  הקופות 

השנה  ה"א)כל פ"ד לאחר(להלן בלשכה  שנשארו  והמטבעות  .

הקופות  את  הלשכה')שמילאו המקדש('שיירי צרכי לשאר  שימשו

ה"ח)והעיר .(שם

הרמב "ם  ו)וכותב בפעם(בהל' שמילאו  שהשקלים 

תשרי)השלישית ניסן,(ר"ח ר "ח עד ציבור קורבנות  בהם  קנו 

וכלו הגדולות  קופות שבשלש  השקלים להן  הספיקו  "לא ואם 

הלשכה". משירי ותורמין  חוזרין ניסן , הגיע  שלא עד

העתיד ' השלחן ה 'ערוך ס"ז)והעיר פד סי' מלשון(שקלים :

משמע `zexytהרמב"ם  yiyלא הקופות  שבשלש  שהשקלים 

בתשרי שנתרמו שהקופות  בפועל  היה כך באמת  אך  הספיקו ,

לתקופת שהרי ניסן, עד ציבור קרבנות  לקניית  הספיקו  לא 

קופות  שש  תרמו תשרי  עד מניסן  בעצרת)הזמן ושלש בניסן (שלש

קופות שלש  רק  תרמו ניסן  עד  מתשרי הזמן לתקופת ואילו 

הקודמת . מהתקופה  הכמות  חצי –

והביאור :

ה"ג)בירושלמי פ"ב להיות(שקלים שצריכות  מהפסוק  למדים 

וכאשר בשנה , פרקים  בשלושה  הלשכה  מן תרומות שלש 

בתקופה אפילו  התקופה , באמצע  התרוקנו הקטנות  הקופות 

מהקופות שוב אותן  ממלאים  היו השניה, או  הראשונה 

ו"לא הקופות  כל  את  רוקנו  זה  כל לאחר ואם  הגדולות,

היו – הגדולות " קופות  שבשלוש  השקלים להן הספיקו 

הלשכה". משירי ותורמין  "חוזרין
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ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
נשלמו.1) ולא מועד של חולו דיני בו נתבארו

.‡BlÁ2Ba ¯Ó‡ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,„ÚBÓ ÏL À∆≈««ƒ∆…∆¡«
'ÔB˙aL'3ÏÈ‡B‰ -4'L„˜ ‡¯˜Ó' ‡¯˜Â5‡e‰ È¯‰Â «»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»…∆«¬≈

Lc˜na ‰‚È‚Á ÔÓÊ6‰Î‡ÏÓ ˙iNÚa ¯eÒ‡ ,7È„k , ¿«¬ƒ»«ƒ¿»»«¬ƒ«¿»»¿≈
.ÏÏk ‰M„˜ Ô‰a ÔÈ‡L ,ÏÁ‰ ÈÓÈ ¯‡Lk ‰È‰È ‡lL∆…ƒ¿∆ƒ¿»¿≈«…∆≈»∆¿À»¿»
˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ‰¯eÒ‡‰ ‰Î‡ÏÓ Ba ‰NBÚ‰Â¿»∆¿»»»¬»«ƒ««

˙ec¯Ó8ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ B¯eq‡L ÈtÓ ,9Ïk ‡ÏÂ . «¿ƒ¿≈∆ƒƒƒ¿≈¿ƒ¿…»
·BË ÌBÈk Ba ‰¯eÒ‡ ‰„B·Ú ˙Î‡ÏÓ10ÔÈÚ‰ ÛBqL , ¿∆∆¬»¬»¿∆»ƒ¿»

ÏÁ ÌBÈk ‰È‰È ‡lL È„k - Ba e¯Ò‡pL ÌÈ¯·ca11 «¿»ƒ∆∆∆¿¿≈∆…ƒ¿∆¿…
LÈÂ Ba ˙B¯eÒ‡ ˙BÎ‡ÏÓ LÈ CÎÈÙÏ ,¯·c ÏÎÏ¿»»»¿ƒ»≈¿»¬¿≈

.Ba ˙B¯zÓ ˙BÎ‡ÏÓ¿»À»

והיום 2) בגלויות) (והשני הראשון היום שבין החג ימי הם
והיום  בגלויות) (והשני הראשון היום ושבין בפסח, השביעי

בסוכות. ממלאכה.3)השמיני לשבות בכ"י 4)המורה
ונקרא". הואיל הוא טוב "יום חגיגה 5)הגירסא: (מסכת

בו  לנהוג (רש"י), מלאכה בעשיית קדשהו שמשמעו יח).
מלאכה. לעשות שלא טוב.6)קדושה יום של חגיגה קרבן

יום 7) כי מבואר א') הלכה ד' פרק פסחים (מסכת בירושלמי
בעשיית  אסור הוא המקדש בבית קרבן מקריב שאדם
שיהא  בדין "אינו הכתוב: מתוך זה את ומוכיח מלאכה,
עמוד  י"ח דף ובחגיגה במלאכה". עסוק ואתה קרב קרבנך
אסור  מועד של שחולו הכתוב מן מקורות. כמה הובאו א'
חג  "את י"ד): פסוק כ"ג פרק (שמות מלאכה בעשיית
מועד  של חולו על "לימד ימים", שבעת תשמור המצות
ד'): פסוק כ"ג פרק (ויקרא ועוד מלאכה". בעשיית שאסור
במועדם", אותם תקראו אשר קדש מקראי ה' מועדי "אלה
הרי  הראשון ביום אם מדבר, הכתוב "במה עקיבא: רבי אמר
נאמר: כבר הרי בשביעי ואם "שבתון", נאמר: כבר
מועד, של בחולו אלא מדבר הכתוב אין הא "שבתון",
ראה  (פרשת בספרי ועיין מלאכה". בעשיית שאסור ללמדך
שאינם  (הסוכות) וחג פסח אומר, שמעון "רבי ט"ז): פרק
ימים, שמונה וזה שבעה זה עשה תורה אמרה מלאכה, עונת
יום  אלא אינה (קצירה), מלאכה עונת שהיא (שבועות) עצרת
הרי  ישראל". של ממונם על חסה שהתורה מלמד אחד,

מלאכה. בעשיית אסור המועד על 8)שחול אותו מלקין
חכמים. דברי נגד "כתוב 9)שמרד שם: חגיגה במסכת

וביום  מצות תאכל ימים "ששת ח'): פסוק ט"ז פרק (דברים
שביעי  מה מלאכה", תעשה לא אלקיך לה' עצרת השביעי
עצור  שביעי מה אי עצורין, ימים ששת אף (ממלאכה) עצור
תלמוד  מלאכה? בכל עצורים ימים ששת אף מלאכה, בכל
מלאכה  בכל עצור השביעי עצרת", השביעי "וביום לומר:

הכתוב  מסרן לא הא מלאכה, בכל עצורין ימים ששת ואין
מותר, יום ואיזה אסור יום איזה לך לומר לחכמים, אלא
מן  ויש מותרת". מלאכה ואיזו אסורה מלאכה איזו
מן  הוא המועד בחול מלאכה שאיסור שסוברים הראשונים

תק"ל. סימן הלכה בביאור ראה סוגי 10)התורה. וחמשה
יעשנו  לא (אם האבד דבר א. המועד. בחול מותרים מלאכה
פועל  ג. נפש. לאוכל מועד צרכי ב. הדבר). יפסד במועד
(שאינו  הדיוט מעשה ה. רבים. צרכי ד. יאכל. מה לו שאין

תק"ל). סימן ברורה משנה – אומן ירושלמי 11)מעשה
בר  אבא רבי "אמר ג'): הלכה ב' פרק קטן מועד (מסכת

התר  אתי שימנה מי היה "אילו עושין ממל: שיהיו תי
אלא  מלאכה לעשות אסור כלום המועד, בחול מלאכה
ועכשיו  בתורה? ויגיעין ושמחין ושותין אוכלין שיהיו

ופוחזין". ושותין אוכלין

.·d˙B‡ ‰NÚÈ ‡Ï Ì‡L ,‰Î‡ÏÓ Ïk :Ô‰ el‡Â¿≈≈»¿»»∆ƒ…«¬∆»
,d˙B‡ ÔÈNBÚ - ‰a¯‰ „ÒÙ‰ ÌL ‰È‰È „ÚBna«≈ƒ¿∆»∆¿≈«¿≈ƒ»
ÔÈ˜LÓ ?„ˆÈk .‰a¯‰ Á¯Ë da ‰È‰È ‡lL „·Ï·e12 ƒ¿«∆…ƒ¿∆»…««¿≈≈««¿ƒ

ÔÈÁÏM‰ ˙Èa13‰˜Ln‰ ˙È· ‡Ï Ï·‡ ,„ÚBna14; ≈«¿»ƒ«≈¬»…≈««¿∆
‰‡Óv‰ ı¯‡‰ ‡È‰Â ,ÔÈÁÏM‰ ˙Èa ‰˜LÈ ‡Ï Ì‡L∆ƒ…«¿∆≈«¿»ƒ¿ƒ»»∆«¿≈»
- d˙B‡ ‰˜LÓ ‡e‰LÎe .daL ˙BÏÈ‡‰ Ba e„ÒÙÈ -ƒ¿¿»ƒ»∆»¿∆«¿∆»

‰Î¯a‰ ÔÓ ‰˜LÈÂ ‰Ï„È ‡Ï15,ÌÈÓLb‰ ÈnÓ B‡ …ƒ¿∆¿«¿∆ƒ«¿≈»ƒ≈«¿»ƒ
ÔÓ ‡e‰ ‰˜LÓ Ï·‡ ;ÏB„b Á¯Ë ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆…«»¬»«¿∆ƒ

ÔÈÚn‰16‰lÁzÎÏ ‡ˆiL ÔÈa ‰È‰L ÔÈa ,17BÎÈLÓÓ - ««¿»≈∆»»≈∆»»¿«¿ƒ»«¿ƒ
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ba ‰˜LÓe«¿∆¿≈…«≈»∆

א').12) עמוד ב' דף קטן מועד במסכת אדמה 13)(משנה
להשקאה. תעלות בה ויש למים, שדה 14)שצמאה

גשמים. ממי המסתפקת בבור 15)צמחים מכונסין מים
המים. משם ולשאוב לדלות גדולה טירחא ויש עמוק,

לשם.16) המים את מחדש.17)ממשיך עכשיו

.‚CÙB‰18ÂÈ˙ÈÊ ˙‡ Ì„‡19C¯B„Â Ô˙B‡ ÔÁBËÂ ,„ÚBna ≈»»∆≈»«≈¿≈»¿≈
Û‚Â ˙Bi·Á‰ ‡lÓÓe ,Ô˙B‡20‰NBÚ ‡e‰L C¯„k ,Ô˙B‡ »¿«≈∆»ƒ¿»»¿∆∆∆∆

e‰NBÚ - ‰NÚ ‡Ï Ì‡ „ÒÙ‰ Ba LÈL Ïk .ÏÁa¿……∆≈∆¿≈ƒ…«¬∆≈
ÔÎÂ .ÈepL CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,Bk¯„k21ÂÈ˙B¯t Ì„‡ ÒÈÎÓ ¿«¿¿≈»ƒƒ¿≈«¿ƒ»»≈»

„·Ï·e ,ÌÈ·pb‰ ÈtÓ22‰Úˆa ÌÒÈÎiL23‰ÏBLÂ ;24 ƒ¿≈««»ƒƒ¿«∆«¿ƒ≈¿ƒ¿»¿∆
Ì¯k ÔÎÂ .„·‡z ‡lL ÏÈ·La ‰¯Ln‰ ÔÓ BzLtƒ¿»ƒ«ƒ¿»ƒ¿ƒ∆……≈¿≈∆∆

B˙B‡ ÔÈ¯ˆBa - „ÚBna ¯ˆa‰Ï BpÓÊ ÚÈb‰L25. ∆ƒƒ«¿«¿ƒ»≈«≈¿ƒ

שכשנותנים 18) ב'). עמוד י"א דף קטן מועד במסכת (משנה
כדי  מניחם שם, וצוברן לקיטה לאחר במעטן הזיתים
והופכן  הבד, בבית ונותנן מאליהן, ויתבשלו שיתחממו

נפסדים. עכשיו כן עשה לא ואם במשנה 19)וטוחנן.
לא  אותם להפוך אבל הפוכים", זיתיו היו "אם כתוב: (שם)
אבלות  לענין שם בברייתא אבל הראב"ד). (השגות הותר
ה' פרק ברמב"ם הנוסחא (כן להפוך" "זיתיו מפורש
משנה  מגיד ראה מקורות, כמה ובעוד י' הלכה אבל מהלכות
מפריש  יחיאל רבינו תלמיד ידידיה רבינו ושיטת עוז ומגדל
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ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
נשלמו.1) ולא מועד של חולו דיני בו נתבארו

.‡BlÁ2Ba ¯Ó‡ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,„ÚBÓ ÏL À∆≈««ƒ∆…∆¡«
'ÔB˙aL'3ÏÈ‡B‰ -4'L„˜ ‡¯˜Ó' ‡¯˜Â5‡e‰ È¯‰Â «»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»…∆«¬≈

Lc˜na ‰‚È‚Á ÔÓÊ6‰Î‡ÏÓ ˙iNÚa ¯eÒ‡ ,7È„k , ¿«¬ƒ»«ƒ¿»»«¬ƒ«¿»»¿≈
.ÏÏk ‰M„˜ Ô‰a ÔÈ‡L ,ÏÁ‰ ÈÓÈ ¯‡Lk ‰È‰È ‡lL∆…ƒ¿∆ƒ¿»¿≈«…∆≈»∆¿À»¿»
˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ‰¯eÒ‡‰ ‰Î‡ÏÓ Ba ‰NBÚ‰Â¿»∆¿»»»¬»«ƒ««

˙ec¯Ó8ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ B¯eq‡L ÈtÓ ,9Ïk ‡ÏÂ . «¿ƒ¿≈∆ƒƒƒ¿≈¿ƒ¿…»
·BË ÌBÈk Ba ‰¯eÒ‡ ‰„B·Ú ˙Î‡ÏÓ10ÔÈÚ‰ ÛBqL , ¿∆∆¬»¬»¿∆»ƒ¿»

ÏÁ ÌBÈk ‰È‰È ‡lL È„k - Ba e¯Ò‡pL ÌÈ¯·ca11 «¿»ƒ∆∆∆¿¿≈∆…ƒ¿∆¿…
LÈÂ Ba ˙B¯eÒ‡ ˙BÎ‡ÏÓ LÈ CÎÈÙÏ ,¯·c ÏÎÏ¿»»»¿ƒ»≈¿»¬¿≈

.Ba ˙B¯zÓ ˙BÎ‡ÏÓ¿»À»

והיום 2) בגלויות) (והשני הראשון היום שבין החג ימי הם
והיום  בגלויות) (והשני הראשון היום ושבין בפסח, השביעי

בסוכות. ממלאכה.3)השמיני לשבות בכ"י 4)המורה
ונקרא". הואיל הוא טוב "יום חגיגה 5)הגירסא: (מסכת

בו  לנהוג (רש"י), מלאכה בעשיית קדשהו שמשמעו יח).
מלאכה. לעשות שלא טוב.6)קדושה יום של חגיגה קרבן

יום 7) כי מבואר א') הלכה ד' פרק פסחים (מסכת בירושלמי
בעשיית  אסור הוא המקדש בבית קרבן מקריב שאדם
שיהא  בדין "אינו הכתוב: מתוך זה את ומוכיח מלאכה,
עמוד  י"ח דף ובחגיגה במלאכה". עסוק ואתה קרב קרבנך
אסור  מועד של שחולו הכתוב מן מקורות. כמה הובאו א'
חג  "את י"ד): פסוק כ"ג פרק (שמות מלאכה בעשיית
מועד  של חולו על "לימד ימים", שבעת תשמור המצות
ד'): פסוק כ"ג פרק (ויקרא ועוד מלאכה". בעשיית שאסור
במועדם", אותם תקראו אשר קדש מקראי ה' מועדי "אלה
הרי  הראשון ביום אם מדבר, הכתוב "במה עקיבא: רבי אמר
נאמר: כבר הרי בשביעי ואם "שבתון", נאמר: כבר
מועד, של בחולו אלא מדבר הכתוב אין הא "שבתון",
ראה  (פרשת בספרי ועיין מלאכה". בעשיית שאסור ללמדך
שאינם  (הסוכות) וחג פסח אומר, שמעון "רבי ט"ז): פרק
ימים, שמונה וזה שבעה זה עשה תורה אמרה מלאכה, עונת
יום  אלא אינה (קצירה), מלאכה עונת שהיא (שבועות) עצרת
הרי  ישראל". של ממונם על חסה שהתורה מלמד אחד,

מלאכה. בעשיית אסור המועד על 8)שחול אותו מלקין
חכמים. דברי נגד "כתוב 9)שמרד שם: חגיגה במסכת

וביום  מצות תאכל ימים "ששת ח'): פסוק ט"ז פרק (דברים
שביעי  מה מלאכה", תעשה לא אלקיך לה' עצרת השביעי
עצור  שביעי מה אי עצורין, ימים ששת אף (ממלאכה) עצור
תלמוד  מלאכה? בכל עצורים ימים ששת אף מלאכה, בכל
מלאכה  בכל עצור השביעי עצרת", השביעי "וביום לומר:

הכתוב  מסרן לא הא מלאכה, בכל עצורין ימים ששת ואין
מותר, יום ואיזה אסור יום איזה לך לומר לחכמים, אלא
מן  ויש מותרת". מלאכה ואיזו אסורה מלאכה איזו
מן  הוא המועד בחול מלאכה שאיסור שסוברים הראשונים

תק"ל. סימן הלכה בביאור ראה סוגי 10)התורה. וחמשה
יעשנו  לא (אם האבד דבר א. המועד. בחול מותרים מלאכה
פועל  ג. נפש. לאוכל מועד צרכי ב. הדבר). יפסד במועד
(שאינו  הדיוט מעשה ה. רבים. צרכי ד. יאכל. מה לו שאין

תק"ל). סימן ברורה משנה – אומן ירושלמי 11)מעשה
בר  אבא רבי "אמר ג'): הלכה ב' פרק קטן מועד (מסכת

התר  אתי שימנה מי היה "אילו עושין ממל: שיהיו תי
אלא  מלאכה לעשות אסור כלום המועד, בחול מלאכה
ועכשיו  בתורה? ויגיעין ושמחין ושותין אוכלין שיהיו

ופוחזין". ושותין אוכלין

.·d˙B‡ ‰NÚÈ ‡Ï Ì‡L ,‰Î‡ÏÓ Ïk :Ô‰ el‡Â¿≈≈»¿»»∆ƒ…«¬∆»
,d˙B‡ ÔÈNBÚ - ‰a¯‰ „ÒÙ‰ ÌL ‰È‰È „ÚBna«≈ƒ¿∆»∆¿≈«¿≈ƒ»
ÔÈ˜LÓ ?„ˆÈk .‰a¯‰ Á¯Ë da ‰È‰È ‡lL „·Ï·e12 ƒ¿«∆…ƒ¿∆»…««¿≈≈««¿ƒ

ÔÈÁÏM‰ ˙Èa13‰˜Ln‰ ˙È· ‡Ï Ï·‡ ,„ÚBna14; ≈«¿»ƒ«≈¬»…≈««¿∆
‰‡Óv‰ ı¯‡‰ ‡È‰Â ,ÔÈÁÏM‰ ˙Èa ‰˜LÈ ‡Ï Ì‡L∆ƒ…«¿∆≈«¿»ƒ¿ƒ»»∆«¿≈»
- d˙B‡ ‰˜LÓ ‡e‰LÎe .daL ˙BÏÈ‡‰ Ba e„ÒÙÈ -ƒ¿¿»ƒ»∆»¿∆«¿∆»

‰Î¯a‰ ÔÓ ‰˜LÈÂ ‰Ï„È ‡Ï15,ÌÈÓLb‰ ÈnÓ B‡ …ƒ¿∆¿«¿∆ƒ«¿≈»ƒ≈«¿»ƒ
ÔÓ ‡e‰ ‰˜LÓ Ï·‡ ;ÏB„b Á¯Ë ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆…«»¬»«¿∆ƒ

ÔÈÚn‰16‰lÁzÎÏ ‡ˆiL ÔÈa ‰È‰L ÔÈa ,17BÎÈLÓÓ - ««¿»≈∆»»≈∆»»¿«¿ƒ»«¿ƒ
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ba ‰˜LÓe«¿∆¿≈…«≈»∆

א').12) עמוד ב' דף קטן מועד במסכת אדמה 13)(משנה
להשקאה. תעלות בה ויש למים, שדה 14)שצמאה

גשמים. ממי המסתפקת בבור 15)צמחים מכונסין מים
המים. משם ולשאוב לדלות גדולה טירחא ויש עמוק,

לשם.16) המים את מחדש.17)ממשיך עכשיו

.‚CÙB‰18ÂÈ˙ÈÊ ˙‡ Ì„‡19C¯B„Â Ô˙B‡ ÔÁBËÂ ,„ÚBna ≈»»∆≈»«≈¿≈»¿≈
Û‚Â ˙Bi·Á‰ ‡lÓÓe ,Ô˙B‡20‰NBÚ ‡e‰L C¯„k ,Ô˙B‡ »¿«≈∆»ƒ¿»»¿∆∆∆∆

e‰NBÚ - ‰NÚ ‡Ï Ì‡ „ÒÙ‰ Ba LÈL Ïk .ÏÁa¿……∆≈∆¿≈ƒ…«¬∆≈
ÔÎÂ .ÈepL CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,Bk¯„k21ÂÈ˙B¯t Ì„‡ ÒÈÎÓ ¿«¿¿≈»ƒƒ¿≈«¿ƒ»»≈»

„·Ï·e ,ÌÈ·pb‰ ÈtÓ22‰Úˆa ÌÒÈÎiL23‰ÏBLÂ ;24 ƒ¿≈««»ƒƒ¿«∆«¿ƒ≈¿ƒ¿»¿∆
Ì¯k ÔÎÂ .„·‡z ‡lL ÏÈ·La ‰¯Ln‰ ÔÓ BzLtƒ¿»ƒ«ƒ¿»ƒ¿ƒ∆……≈¿≈∆∆

B˙B‡ ÔÈ¯ˆBa - „ÚBna ¯ˆa‰Ï BpÓÊ ÚÈb‰L25. ∆ƒƒ«¿«¿ƒ»≈«≈¿ƒ

שכשנותנים 18) ב'). עמוד י"א דף קטן מועד במסכת (משנה
כדי  מניחם שם, וצוברן לקיטה לאחר במעטן הזיתים
והופכן  הבד, בבית ונותנן מאליהן, ויתבשלו שיתחממו

נפסדים. עכשיו כן עשה לא ואם במשנה 19)וטוחנן.
לא  אותם להפוך אבל הפוכים", זיתיו היו "אם כתוב: (שם)
אבלות  לענין שם בברייתא אבל הראב"ד). (השגות הותר
ה' פרק ברמב"ם הנוסחא (כן להפוך" "זיתיו מפורש
משנה  מגיד ראה מקורות, כמה ובעוד י' הלכה אבל מהלכות
מפריש  יחיאל רבינו תלמיד ידידיה רבינו ושיטת עוז ומגדל
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המועד  לחול הדין והוא שם) הר"ן וחידושי קטן מועד על
משנה). קטן 20)(מגיד מועד במסכת במשנה והוא וסותם.

ב'. עמוד י"ב י"ב 21)דף דף קטן מועד במסכת משנה
ב'. אלא 22)עמוד לעשותו אפשר שאי דבר הוא ואם

תקל"ח). סימן (רמ"א האבד בדבר מותר הכל בפרהסיא,
ברור,23) ההפסד שאין מפני בצנעא לעשות כאן החמירו

רמב"ן). בשם משנה (מגיד גנבים שיבואו ודאי זה שאין
ומוציא.24) אפילו 25)מעלה לעשות מותר האבד שבדבר

משנה). (מגיד לקרקע במחובר

.„¯eÒ‡Â26el‡ ˙BÎ‡ÏÓ ¯Á‡ÈÂ Ôek˙iL Ì„‡Ï ¿»¿»»∆ƒ¿«≈ƒ«≈¿»≈
ÌÁÈpÈÂ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ27ÈtÓ „ÚBna Ô˙BNÚÏ È„k ¿«≈»∆¿«ƒ≈¿≈«¬»«≈ƒ¿≈

,„ÚBnÏ dÁÈp‰Â BzÎ‡ÏÓ ÔeÎÓ‰ ÏÎÂ .Èet ‡e‰L∆»¿»«¿«≈¿«¿¿ƒƒ»«≈
ÔÈ„a‡Ó ÔÈc ˙Èa - „ÚBna d‡NÚÂ28ÔÈ¯È˜ÙÓe d˙B‡ «¬»»«≈≈ƒ¿«¿ƒ»«¿ƒƒ

Ï d˙B‡Ì‡Â .Ïk29ÔÈÒB˜ ÔÈ‡ - ˙ÓÂ BzÎ‡ÏÓ Ôek »«…¿ƒƒ≈¿«¿»≈≈¿ƒ
epnÓ d˙B‡ ÔÈ„a‡Ó ÔÈ‡Â ,ÂÈ¯Á‡ Ba30ÔÈÚBÓ ÔÈ‡Â ; ¿«¬»¿≈¿«¿ƒ»ƒ∆¿≈¿ƒ

‡lL È„k „ÚBna ‰Î‡ÏÓ d˙B‡ ˙BNÚlÓ Ôa‰«≈ƒ«¬»¿»»«≈¿≈∆…
.„·‡z…≈

ב').26) עמוד י"ב דף קטן מועד במסכת (משנה
השנה,27) ימות בשאר המלאכה את לעשות לו שאפשר

למועד. אותה מצמצם והוא לאחריו, או המועד לפני
וסובר 28) (שם). יאבדו" במועד מלאכתן כוונו אם "וכולן

המלאכה  מלעשות אותו שמונעין הוא שהפירוש הרמ"ך
יאבדּו, היא: זו מלה וקריאת להיפסד. הדבר את ְֹומניחין
מאבדין  דין שהבית פירושו "יאבדו" כי סובר רבינו אבל
וראיה  יאּבדּו. זו מילה וקריאת הדבר, את ומפקירין ְְַאותו
ההוא  ליה הוה ינאי "רבי (שם): מהגמרא רבינו לדברי
דמועדא, בחולא הפירות) (לקטוף זימניה דמטי פרדיסא
לפרדיסייהו  עלמא כולי שהיוה (אחרת) לשנה קטפיה.
שתא", ההוא לפרדיסא ינאי רבי אפקריה דמועדא, לחולא
במועד  מלאכתו שמכוון למי מפקירין דין שבית הרי

טוב). יום עמוד 29)(תוספות י"ג דף קטן מועד (מסכת
ממונו".30)א'). את מאבדין "ואין הגירסא: בכ"י

.‰ÈÓ31ÌB˜Ó BÏ ˙B·Ï B‡ „‚a BÏ ¯t˙Ï CÈ¯vL ƒ∆»ƒƒ¿…∆∆ƒ¿»
„ÚBna32d˙B‡a ¯È‰Ó BÈ‡Â ËBÈ„‰ ‰È‰ Ì‡ : «≈ƒ»»∆¿¿≈»ƒ¿»
‰Î‡ÏÓ33‰È‰ Ì‡Â ;Bk¯„k d˙B‡ ‰NBÚ ‰Ê È¯‰ - ¿»»¬≈∆∆»¿«¿¿ƒ»»

.ËBÈ„‰ ‰NÚÓ d˙B‡ ‰NBÚ ‰Ê È¯‰ - ¯È‰Ó Ôn‡À»»ƒ¬≈∆∆»«¬≈∆¿
·ÈÏÎÓ - ‰¯ÈÙ˙a ?„ˆÈk34ÔÈ··e ,35ÌÈ·‡ ÁÈpÓ - ≈«ƒ¿ƒ»«¿ƒ¿ƒ¿»«ƒ«¬»ƒ

ÛLÂ ,Ô‰ÈÏÚ ËÈËa ÁË BÈ‡Â36Ú˜¯w‰ È˜„Ò37 ¿≈»¿ƒ¬≈∆¿»ƒ¿≈««¿«
Ï‚¯·e „ia dÏÈbÚÓe38ÌÈˆÏÁÓa ÌÈÏÈbÚnL ÔÈÚk ,39. «¿ƒ»«»»∆∆¿≈∆«¿ƒƒ¿«¬»«ƒ

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

ב').31) עמוד ח' דף קטן מועד במסכת לצורך 32)(משנה
אומן 33)המועד. שאינו סימן במלאכה מהיר שאינו מי

הכלב.34)(הגר"א). שיני כמו מזו, זו התפירות מרחיק
א').35) עמוד י"א דף קטן מועד במסכת (משנה
וסותם.36) הגג.37)מחליק ברגל 38)של שיעשה

יעשנו  לא אבל בכלי, לעשות שרגילים כדרך הטיח, החלקת
(מהריט"ץ). בגגות.39)בכלי הטיט בו שמחליקים כלי

.ÂÈÓ40BÏ ÔÈ‡Â ,Ú˜¯wÏ ˙¯aÁÓ ‰‡e·z BÏ ‰˙È‰L ƒ∆»¿»¿»¿À∆∆««¿«¿≈

ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ‰pnÓ ‡l‡ „ÚBna ÏÎ‡iM ‰Ó«∆…««≈∆»ƒ∆»««ƒ∆≈
„ÒÙ‰ Ô‡k41ÏÎ‡iM ‰Ó ˙B˜Ï B˙B‡ ÔÈÎÈ¯ˆÓ ÔÈ‡ , »∆¿≈≈«¿ƒƒƒ¿«∆…«

¯ˆB˜ ‡l‡ ,„ÚBn‰ ¯Á‡ ¯ˆ˜iL „Ú ˜eM‰ ÔÓƒ««∆ƒ¿…«««≈∆»≈
,CÈ¯ˆ ‡e‰M ‰Ó ÔÁBËÂ ¯¯B·e ‰¯BÊÂ L„Â ¯nÚÓe¿«≈¿»¿∆≈¿≈«∆»ƒ
Ba ÔÈ‡L ¯·c ÏkL ;˙B¯Ùa Le„È ‡lL „·Ï·eƒ¿«∆…»¿»∆»»»∆≈

„ÒÙ‰42.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .˙BpLÏ CÈ¯ˆ - ∆¿≈»ƒ¿«¿≈…«≈»∆

ב').40) עמוד י"ב דף קטן מועד מועד 41)(מסכת (מסכת
בחולא  קציר) לו קצרו =) חצדא ליה חצדו "רב שם): קטן
שאינה  חיטה (שדה פסיד הוה דלא – דחיטי – דמועדא
(לא  הוה יאכל מה לו ואין עכשיו) יקצרוה לא אם נפסדת

לאכול)". מה לו מביא 42)היה אינו השינוי ידי שעל
דבר  כל שהרי שינוי צריך אינו הפסד מביא אם אבל הפסד
וכל  ג') הלכה למעלה שכתב (כמו שינוי צריך אינוי האבד

משנה. כסף ועיין במעשיו, הפסד גורם אם שכן

.ÊÌÈL·k43,ÔL·Bk - „ÚBna Ô‰Ó ÏÎ‡Ï ÏBÎiL ¿»ƒ∆»∆¡…≈∆«≈¿»
.ÔL·ÎÏ ¯eÒ‡ - „ÚBn‰ ¯Á‡Ï ‡l‡ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡LÂ¿∆≈»¿ƒ∆»¿«««≈»¿»¿»

„eˆÏ ÏBÎiL Ïk ÌÈ‚c Ì„‡ „ˆÂ44ÁÏBÓe ,45Ïk‰ ¿»»»»ƒ…∆»»≈««…
ËÁÒÈ Ì‡ ,„ÚBna Ô‰Ó ÏÎ‡iL ¯LÙ‡ È¯‰L ;„ÚBna«≈∆¬≈∆¿»∆…«≈∆«≈ƒƒ¿…

.eÎk¯˙iL „Ú ˙Ba¯ ÌÈÓÚt B„Èa Ô˙B‡»¿»¿»ƒ««∆ƒ¿«¿

פירות,43) והם א') עמוד י"א דף קטן מועד במסכת (משנה
ובחומץ. במים לכבשם שדרך ודגים, ואפילו 44)ירקות

שאין  מכיון מותר, במועד, הצורך מכדי יותר צד הוא אם
אולי  לומר יש צידה כל ועל להשני, אחד בטעמו שוה דג כל
או"ח  אברהם (מגן המועד לכבוד יותר משובחים ימצא

לפי 45)תקל"ג). א') עמוד י"א דף קטן מועד (מסכת
שם. השנית הלשון

.ÁÔÈÏÈËÓ46‡lLÂ ;„ÚBn‰ C¯ˆÏ „ÚBna ¯ÎL ¿ƒƒ≈»«≈¿…∆«≈¿∆…
¯ÎL „Á‡Â ÌÈ¯Óz ¯ÎL „Á‡ .¯eÒ‡ - „ÚBn‰ C¯ˆÏ¿…∆«≈»∆»≈«¿»ƒ¿∆»≈«

ÌÈ¯BÚN47ÌÈ¯ÚÓ ,ÔLÈ BÏ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ .48‰˙BLÂ ¿ƒ««ƒ∆≈»»«¬ƒ¿∆
Ïk ÔÎÂ .‰‡B¯Ï ˙¯k BÊ ‰Ó¯Ú‰ ÔÈ‡L ,L„Á‰ ÔÓƒ∆»»∆≈«¬»»ƒ∆∆»∆¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

ב').46) עמוד י"ב דף קטן מועד שם 47)(מסכת שיש
מרובה. ואף 48)טירחא יותר. לו טוב שהחדש לומר

ואמרו: יהודה בר יוסי רבי על חכמים חלקו שם שבגמרא
פסק  הרמב"ם – ? בהשגות) (הראב"ד בכך" מערימין "אין
שאין  שכיון ב' עמוד קל"ט דף שבת במסכת דגמרא כסתמא
תקל"ג). סימן שם אברהם (מגן מותר ניכרת, זאת הערמה

.ËÏk49ÔÈNBÚLk ,„ÚBn‰ C¯ˆÏ Ô‰L ˙BÎ‡ÏÓ »¿»∆≈¿…∆«≈¿∆ƒ
Ô‰Èn‡ Ô˙B‡50ÌÈ„iv‰ ?„ˆÈk .‰Úˆa ÔÈNBÚ - »À»≈∆ƒ¿ƒ¿»≈«««»ƒ

ÔÈNBÚ el‡ È¯‰ - ˜eMa ¯kÓÏ ÔÈ¯ˆBa‰Â ÔÈÁBh‰Â¿«¬ƒ¿«¿ƒƒ¿…«¬≈≈ƒ
„ÚBn‰ C¯ˆÏ ‰NÚ Ì‡Â .„ÚBn‰ C¯ˆÏ ‰Úˆa¿ƒ¿»¿…∆«≈¿ƒ»»¿…∆«≈

.¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¯È˙B‰Â¿ƒ¬≈∆À»

ב').49) עמוד י"ג דף קטן מועד במסכת (משנה
עליהם 50) ולכן ביחד, הרבה לעשות רגילים האומנים

לצורך  שעושה יכיר לא הרואה כי בצנעא, מלאכתם לעשות
אינו  המועד לצורך עושה כשהוא ההדיוט אבל המועד,
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בפרהסיא  אף לעשות לו מותר לכן מרובה, בשיעור עושה
(פוסקים).

.È„ÚBna ÌÈa¯‰ ÈÎ¯ˆ Ïk ÔÈNBÚ51ÌÈw˙Ó ?„ˆÈk . ƒ»»¿≈»«ƒ«≈≈«¿«¿ƒ
˙‡ ÔÈw˙Óe ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯aL ÌÈn‰ ÈÏe˜Ïƒ̃¿≈««ƒ∆ƒ¿»«ƒ¿«¿ƒ∆
˙B¯Ba ÌÈa¯Ï ÌÈ¯ÙBÁÂ .˙B·BÁ¯‰ ˙‡Â ÌÈÎ¯c‰«¿»ƒ¿∆»¿¿¿ƒ»«ƒ

ÔÈ¯BÎÂ ,˙B¯ÚÓe ÔÈÁÈL52ezLiL È„k ˙B¯‰ Ô‰Ï ƒƒ¿»¿ƒ»∆¿»¿≈∆ƒ¿
,ÌÈa¯ ÏL ˙B¯ÚÓe ˙B¯B·Ï ÌÈÓ ÌÈÒBÎÂ .Ô‰ÈÓÈÓ≈≈∆¿¿ƒ«ƒ¿¿»∆«ƒ

Ô‰È˜„Ò ˙‡ ÔÈw˙Óe53ÔÓ ÔÈˆBw‰ ˙‡ ÔÈ¯ÈÒÓe . ¿«¿ƒ∆ƒ¿≈∆¿ƒƒ∆«ƒƒ
˙B‡Â˜n‰ ˙‡ ÔÈ„„BÓe ,ÌÈÎ¯c‰54‰Â˜Ó ÏÎÂ , «¿»ƒ¿ƒ∆«ƒ¿»¿»ƒ¿∆

ÔÈÏÈb¯Ó - ¯ÒÁ ‡ˆÓpL55BÏ ÔÈÓÈÏLÓe ÌÈÓ BÏ ∆ƒ¿»»≈«¿ƒƒ«ƒ«¿ƒƒ
.B¯eÚLƒ

משום 51) א'). עמוד ב' דף קטן מועד במסכת (משנה
כולם  בטלים שהם בשעה אלא נגמרים אינם רבים שצרכי
דבי  "קדירא הדבר יתבטל עכשיו יעשו לא ואם ממלאכה
אינה  שותפים של (קדירה קרירא" ולא חמימא לא שותפי
שאם  אומרים יש זה ולפי הרא"ש). – קרה ולא חמה לא
לכוון  לו אסור לבדו, לעשות בידו שהרשות אחד מנהיג יש
השנה  ימות בשאר המלאכה יעשו אלא במועד, מלאכתו

תקמ"ד). סימן אברהם "ומנין 53)חופרין.52)(מגן
והמכשולות) הקוצין (להסיר אלה כל ועשו יצאו לא שאם
הם  כאלו הכתוב עליהם מעלה שם ששפכו דמים שכל
עליך  והיה י'): פסוק י"ט פרק (דברים לומר תלמוד שפכום,

ב'). עמוד ה' דף קטן מועד (מסכת אם 54)דמים" לראות
סאה. ארבעים = טהרה שיעור בהם ממשיכין.55)יש

.‡ÈÔÈ‡ˆBÈÂ56˙‡ ¯È˜Ù‰Ï ÔÈc ˙Èa ÈÁeÏL ¿¿ƒ¿≈≈ƒ¿«¿ƒ∆
ÌÈ‡Ïk‰57ÔÈ„BÙe .58‰ ˙‡˙‡Â ÔÈÎ¯Ú‰ ˙‡Â ÌÈÈe·M «ƒ¿«ƒƒ∆«¿ƒ¿∆»¬»ƒ¿∆

,˙BËBq‰ ˙‡ ÔÈ˜LÓe ,˙BLc˜‰‰ ˙‡Â ÌÈÓ¯Á‰«¬»ƒ¿∆«∆¿≈«¿ƒ∆«
ÔÈÚˆB¯Â ,‰Ï‚Ú‰ ˙‡ ÔÈÙ¯BÚÂ ,‰¯t‰ ˙‡ ÔÈÙ¯BNÂ¿¿ƒ∆«»»¿¿ƒ∆»∆¿»¿¿ƒ
ÏÚ ÔÈiˆÓe ,Ú¯ˆn‰ ˙‡ ÔÈ¯‰ËÓe ,È¯·Ú „·Ú∆∆ƒ¿ƒ¿«¬ƒ∆«¿…»¿«¿ƒ«
Ô‰Ó eL¯ÙiL È„k ,Ôeiˆ ˙‡ ÌÈÓL‚ eÁnL ˙B¯·w‰«¿»∆ƒ¿»ƒ∆ƒ»¿≈∆ƒ¿¿≈∆

Ô‰ ÌÈa¯ ÈÎ¯ˆ el‡ ÏkL ;ÌÈ‰k‰59. «…¬ƒ∆»≈»¿≈«ƒ≈

א').56) עמוד ב' דף קטן מועד במסכת לעקור 57)(משנה
שאז  משום המועד בחול זה התירו מהשדות. הכלאים את
וממעות  בזול, נשכרים והם ממלאכה, הפועלים בטלים
מה  וכל (גמרא) להם שילמו ההקדש של הלשכה תרומת

(רש"י). עושים להקדש כסף לחסוך מקור 58)שאפשר
ב'. הלכה א' פרק קטן מועד מסכת בירושלמי זו הלכה

הוא"59) רבים צורך לעשותו, נזקק דין שבית ["שכל
כל  ועושין ד"ה א' עמוד ב' דף קטן מועד מסכת (מאירי
בי"ד  שצריכין והקדשות חרמין ערכין זה ובכלל רבים) צרכי
(פרק  סוטה השקאת וכן ב') הלכה ערכין מהלכות ח' (פרק
מהלכות  ט' (פרק עגלה ועריפת א') הלכה סוטה מהלכות ג'
הלכה  עבדים מהלכות ג' (פרק עבד ורציעת א') הלכה רוצח
וטהרת  ממש רבים צורך הוא שבויים פדיון ואילו ט').
מישראל, טומאה למעט רבים לצורך היא אף המצורע
מסכת  בתחלת ריטב"א ועיין ישראל. את לטהר פרה ושריפת

קטן]. מועד

.·ÈÌÈ„Â60˙BBÓÓ ÈÈc61˙BLÙ ÈÈ„Â ˙BkÓ ÈÈ„Â ¿»ƒƒ≈»¿ƒ≈«¿ƒ≈¿»
B˙B‡ ÔÈ˙ÓLÓ - ÔÈc‰ ÂÈÏÚ Ïa˜ ‡lL ÈÓe .„ÚBna«≈ƒ∆…ƒ≈»»«ƒ¿«¿ƒ
˙Èa ‰NÚÓ ÔÈ·˙Bk Ck ,„ÚBna ÔÈcL ÌLÎe .„ÚBna«≈¿≈∆»ƒ«≈»¿ƒ«¬≈≈

BÏ ‰ÓBc‰ ÏÎÂ ÔÈc62˙B¯b‡ ÔÈic‰ ÔÈ·˙Bk ?„ˆÈk . ƒ¿»«∆≈«¿ƒ««»ƒƒ¿
ÔBÊÓÏ Ô‰a e¯ÎnL ˙B¯b‡Â ,·BÁ ÏÚ·Ï eÓML ÌeL∆»¿««¿ƒ¿∆»¿»∆ƒ¿
‰ÓBc‰ ÏÎÂ ,ÔÈe‡Óe ‰ˆÈÏÁ È¯ËLe ,˙Ba‰Â ‰M‡‰»ƒ»¿«»¿»≈¬ƒ»≈ƒ¿»«∆
,Ìe¯kÊiL È„k Ì·˙ÎÏ ÔÈic‰ ÌÈÎÈ¯vL ÌÈ¯·cÓ Ô‰Ï»∆ƒ¿»ƒ∆¿ƒƒ««»ƒ¿»¿»¿≈∆ƒ¿¿
,Ô‰ÈÏÚ eÏawL ÌÈ¯·„ B‡ ÔÈÈ„ ÈÏÚa ˙BÚË ÔB‚k¿«¬«¬≈ƒƒ¿»ƒ∆ƒ¿¬≈∆

kÈÓ .ÈÏ Ôe„È ÈBÏt LÈ‡ ,ÈÏÚ ÔÓ‡ ÈBÏt LÈ‡ :ÔB‚¿ƒ¿ƒ∆¡»»«ƒ¿ƒ»ƒƒ
‰tŒÏÚa ‰ÂÏn‰ BÈÓ‡‰ ‡ÏÂ ,„ÚBna ˙BÂÏÏ CÈ¯vL∆»ƒƒ¿«≈¿…∆¡ƒ««¿∆¿«∆
ÈLec˜Â ÔÈhb ÔÈ·˙Bk ÔÎÂ .·BÁ ¯ËL ·˙Bk ‰Ê È¯‰ -¬≈∆≈¿«¿≈¿ƒƒƒ¿ƒ≈

Ô‰ ÌÈa¯ ÈÎ¯ˆk el‡ ÏkL ;˙BzÓe ÔÈ¯·BLÂ ÌÈL63. »ƒ¿»ƒ«»∆»≈¿»¿≈«ƒ≈

הטעם 60) כאן ואף ב'). עמוד י"ד דף קטן מועד (מסכת
(עיין  הם רבים וכצורך דין בית מעשי אלה שכל מפני הוא

משנה). במועד,61)מגיד להתדיין רוצים הצדדים שני אם
ולא  ניסן בימי לא זמן קובע דין הבית אין כן לולא אבל
הלכות  (רמב"ם במועדות" טרודים שהעם "מפני תשרי בימי

ט'). הלכה כ"ה פרק מועד 62)סנהדרין במסכת (משנה
ב'). עמוד י"ח דף בכל 63)קטן שההיתר אומרים ויש

ועוד). (ראב"ד האבוד כדבר שהם מפני הוא אלה

.‚È¯eÒ‡Â64ÔÈlÙz ÌÈ¯ÙÒ elÙ‡ „ÚBna ·zÎÏ ¿»ƒ¿…«≈¬ƒ¿»ƒ¿ƒƒ
ÔÈ‰ÈbÓ ÔÈ‡Â .˙BÊeÊÓe65¯ÙÒa ˙Á‡ ˙B‡ elÙ‡ ¿¿≈«ƒƒ¬ƒ««¿≈∆

‰¯ÊÚ‰66„ÚBn‰ C¯ˆÏ dÈ‡L ‰Î‡ÏÓ BfL ÈtÓ ,67. »¬»»ƒ¿≈∆¿»»∆≈»¿…∆«≈
BÓˆÚÏ ‰ÊeÊÓe ÔÈlÙz Ì„‡ ·˙Bk Ï·‡68‰ÂBËÂ , ¬»≈»»¿ƒƒ¿»¿«¿¿∆

¯ÎBÓe ·˙Bk - ÏÎ‡i ‰Ó BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â .B„‚·Ï ˙ÏÎz¿≈∆¿ƒ¿¿ƒ≈«…«≈≈
.B˙Ò¯t È„k ÌÈ¯Á‡Ï«¬≈ƒ¿≈«¿»»

שם).64) שבספר.65)(משנה טעות שממנו 66)לתקן
ספר  מהלכות ז' פרק (למעלה המלך של תורה ספר מגיהים
א'). הלכה מלכים מהלכות ג' פרק ולהלן ב' הלכה תורה

טוב.67) יום בו לקרוא אחר תורה ספר לציבור שיש מכיון
כדי  ולהגיה, לכתוב מותר אחר, ספר להם אין אם אבל

משנה). (כסף לקרוא במה לציבור להם 68)שיהיה שצריך
מיד. המועד לאחר לתפילין

.„È¯zÓe69ÌBÏL ˙Ï‡L ÏL ˙B¯b‡ ·zÎÏ70,„ÚBna À»ƒ¿…ƒ¿∆¿≈«»«≈
el‡ ˙B·È˙kL ;ÂÈ˙B‡ÈˆÈ ·MÁÓe ÂÈ˙BBaLÁ ·˙BÎÂ¿≈∆¿»¿«≈¿ƒ»∆¿ƒ≈

„‡Ó Ôew˙a ¯‰Ê Ì„‡ ÔÈ‡71‰NÚÓk e‡ˆÓÂ , ≈»»ƒ¿»¿ƒ»¿…¿ƒ¿¿¿«¬≈
˙BÎ‡Ïna ËBÈ„‰72. ∆¿«¿»

שם).69) שבמשנה 70)(משנה רשות" של "אגרות הן
איננה.71)שם. הזאת התיבה הראב"ד 72)בכ"י ולדעת

ימצא  לא שאולי האבד דבר שהוא מטעם הוא באלה ההיתר
המכתב. את שיוליך מי כך אחר

.ÂËÔÈNBÚ73˙n‰ ÈÎ¯ˆ Ïk74,B¯ÚN ÔÈÊÊBb .„ÚBna ƒ»»¿≈«≈«≈¿ƒ¿»
Ì‰Ï eÈ‰ ‡Ï Ì‡Â .ÔB¯‡ BÏ ÔÈNBÚÂ ,B˙eÒk ÔÈÒaÎÓe¿«¿ƒ¿¿ƒ»¿ƒ…»»∆
‰Úˆa ÌÈ¯Ò Ô‰Ó ÔÈ¯ÒBÂ ˙B¯B˜ ÔÈ‡È·Ó - ÌÈ¯Ò¿»ƒ¿ƒƒ¿¿ƒ≈∆¿»ƒ¿ƒ¿»

˙Èa‰ CB˙a75‰È‰ Ì‡Â .76ÔÈNBÚ - ÌÒ¯ÙÓ Ì„‡ ¿««ƒ¿ƒ»»»»¿À¿»ƒ
˜eMa elÙ‡77¯ÒÏ ¯Úi‰ ÔÓ ıÚ ÔÈ˙¯Bk ÔÈ‡ Ï·‡ . ¬ƒ«¬»≈¿ƒ≈ƒ«««ƒ¿…
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בפרהסיא  אף לעשות לו מותר לכן מרובה, בשיעור עושה
(פוסקים).

.È„ÚBna ÌÈa¯‰ ÈÎ¯ˆ Ïk ÔÈNBÚ51ÌÈw˙Ó ?„ˆÈk . ƒ»»¿≈»«ƒ«≈≈«¿«¿ƒ
˙‡ ÔÈw˙Óe ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯aL ÌÈn‰ ÈÏe˜Ïƒ̃¿≈««ƒ∆ƒ¿»«ƒ¿«¿ƒ∆
˙B¯Ba ÌÈa¯Ï ÌÈ¯ÙBÁÂ .˙B·BÁ¯‰ ˙‡Â ÌÈÎ¯c‰«¿»ƒ¿∆»¿¿¿ƒ»«ƒ

ÔÈ¯BÎÂ ,˙B¯ÚÓe ÔÈÁÈL52ezLiL È„k ˙B¯‰ Ô‰Ï ƒƒ¿»¿ƒ»∆¿»¿≈∆ƒ¿
,ÌÈa¯ ÏL ˙B¯ÚÓe ˙B¯B·Ï ÌÈÓ ÌÈÒBÎÂ .Ô‰ÈÓÈÓ≈≈∆¿¿ƒ«ƒ¿¿»∆«ƒ

Ô‰È˜„Ò ˙‡ ÔÈw˙Óe53ÔÓ ÔÈˆBw‰ ˙‡ ÔÈ¯ÈÒÓe . ¿«¿ƒ∆ƒ¿≈∆¿ƒƒ∆«ƒƒ
˙B‡Â˜n‰ ˙‡ ÔÈ„„BÓe ,ÌÈÎ¯c‰54‰Â˜Ó ÏÎÂ , «¿»ƒ¿ƒ∆«ƒ¿»¿»ƒ¿∆

ÔÈÏÈb¯Ó - ¯ÒÁ ‡ˆÓpL55BÏ ÔÈÓÈÏLÓe ÌÈÓ BÏ ∆ƒ¿»»≈«¿ƒƒ«ƒ«¿ƒƒ
.B¯eÚLƒ

משום 51) א'). עמוד ב' דף קטן מועד במסכת (משנה
כולם  בטלים שהם בשעה אלא נגמרים אינם רבים שצרכי
דבי  "קדירא הדבר יתבטל עכשיו יעשו לא ואם ממלאכה
אינה  שותפים של (קדירה קרירא" ולא חמימא לא שותפי
שאם  אומרים יש זה ולפי הרא"ש). – קרה ולא חמה לא
לכוון  לו אסור לבדו, לעשות בידו שהרשות אחד מנהיג יש
השנה  ימות בשאר המלאכה יעשו אלא במועד, מלאכתו

תקמ"ד). סימן אברהם "ומנין 53)חופרין.52)(מגן
והמכשולות) הקוצין (להסיר אלה כל ועשו יצאו לא שאם
הם  כאלו הכתוב עליהם מעלה שם ששפכו דמים שכל
עליך  והיה י'): פסוק י"ט פרק (דברים לומר תלמוד שפכום,

ב'). עמוד ה' דף קטן מועד (מסכת אם 54)דמים" לראות
סאה. ארבעים = טהרה שיעור בהם ממשיכין.55)יש

.‡ÈÔÈ‡ˆBÈÂ56˙‡ ¯È˜Ù‰Ï ÔÈc ˙Èa ÈÁeÏL ¿¿ƒ¿≈≈ƒ¿«¿ƒ∆
ÌÈ‡Ïk‰57ÔÈ„BÙe .58‰ ˙‡˙‡Â ÔÈÎ¯Ú‰ ˙‡Â ÌÈÈe·M «ƒ¿«ƒƒ∆«¿ƒ¿∆»¬»ƒ¿∆

,˙BËBq‰ ˙‡ ÔÈ˜LÓe ,˙BLc˜‰‰ ˙‡Â ÌÈÓ¯Á‰«¬»ƒ¿∆«∆¿≈«¿ƒ∆«
ÔÈÚˆB¯Â ,‰Ï‚Ú‰ ˙‡ ÔÈÙ¯BÚÂ ,‰¯t‰ ˙‡ ÔÈÙ¯BNÂ¿¿ƒ∆«»»¿¿ƒ∆»∆¿»¿¿ƒ
ÏÚ ÔÈiˆÓe ,Ú¯ˆn‰ ˙‡ ÔÈ¯‰ËÓe ,È¯·Ú „·Ú∆∆ƒ¿ƒ¿«¬ƒ∆«¿…»¿«¿ƒ«
Ô‰Ó eL¯ÙiL È„k ,Ôeiˆ ˙‡ ÌÈÓL‚ eÁnL ˙B¯·w‰«¿»∆ƒ¿»ƒ∆ƒ»¿≈∆ƒ¿¿≈∆

Ô‰ ÌÈa¯ ÈÎ¯ˆ el‡ ÏkL ;ÌÈ‰k‰59. «…¬ƒ∆»≈»¿≈«ƒ≈

א').56) עמוד ב' דף קטן מועד במסכת לעקור 57)(משנה
שאז  משום המועד בחול זה התירו מהשדות. הכלאים את
וממעות  בזול, נשכרים והם ממלאכה, הפועלים בטלים
מה  וכל (גמרא) להם שילמו ההקדש של הלשכה תרומת

(רש"י). עושים להקדש כסף לחסוך מקור 58)שאפשר
ב'. הלכה א' פרק קטן מועד מסכת בירושלמי זו הלכה

הוא"59) רבים צורך לעשותו, נזקק דין שבית ["שכל
כל  ועושין ד"ה א' עמוד ב' דף קטן מועד מסכת (מאירי
בי"ד  שצריכין והקדשות חרמין ערכין זה ובכלל רבים) צרכי
(פרק  סוטה השקאת וכן ב') הלכה ערכין מהלכות ח' (פרק
מהלכות  ט' (פרק עגלה ועריפת א') הלכה סוטה מהלכות ג'
הלכה  עבדים מהלכות ג' (פרק עבד ורציעת א') הלכה רוצח
וטהרת  ממש רבים צורך הוא שבויים פדיון ואילו ט').
מישראל, טומאה למעט רבים לצורך היא אף המצורע
מסכת  בתחלת ריטב"א ועיין ישראל. את לטהר פרה ושריפת

קטן]. מועד

.·ÈÌÈ„Â60˙BBÓÓ ÈÈc61˙BLÙ ÈÈ„Â ˙BkÓ ÈÈ„Â ¿»ƒƒ≈»¿ƒ≈«¿ƒ≈¿»
B˙B‡ ÔÈ˙ÓLÓ - ÔÈc‰ ÂÈÏÚ Ïa˜ ‡lL ÈÓe .„ÚBna«≈ƒ∆…ƒ≈»»«ƒ¿«¿ƒ
˙Èa ‰NÚÓ ÔÈ·˙Bk Ck ,„ÚBna ÔÈcL ÌLÎe .„ÚBna«≈¿≈∆»ƒ«≈»¿ƒ«¬≈≈

BÏ ‰ÓBc‰ ÏÎÂ ÔÈc62˙B¯b‡ ÔÈic‰ ÔÈ·˙Bk ?„ˆÈk . ƒ¿»«∆≈«¿ƒ««»ƒƒ¿
ÔBÊÓÏ Ô‰a e¯ÎnL ˙B¯b‡Â ,·BÁ ÏÚ·Ï eÓML ÌeL∆»¿««¿ƒ¿∆»¿»∆ƒ¿
‰ÓBc‰ ÏÎÂ ,ÔÈe‡Óe ‰ˆÈÏÁ È¯ËLe ,˙Ba‰Â ‰M‡‰»ƒ»¿«»¿»≈¬ƒ»≈ƒ¿»«∆
,Ìe¯kÊiL È„k Ì·˙ÎÏ ÔÈic‰ ÌÈÎÈ¯vL ÌÈ¯·cÓ Ô‰Ï»∆ƒ¿»ƒ∆¿ƒƒ««»ƒ¿»¿»¿≈∆ƒ¿¿
,Ô‰ÈÏÚ eÏawL ÌÈ¯·„ B‡ ÔÈÈ„ ÈÏÚa ˙BÚË ÔB‚k¿«¬«¬≈ƒƒ¿»ƒ∆ƒ¿¬≈∆

kÈÓ .ÈÏ Ôe„È ÈBÏt LÈ‡ ,ÈÏÚ ÔÓ‡ ÈBÏt LÈ‡ :ÔB‚¿ƒ¿ƒ∆¡»»«ƒ¿ƒ»ƒƒ
‰tŒÏÚa ‰ÂÏn‰ BÈÓ‡‰ ‡ÏÂ ,„ÚBna ˙BÂÏÏ CÈ¯vL∆»ƒƒ¿«≈¿…∆¡ƒ««¿∆¿«∆
ÈLec˜Â ÔÈhb ÔÈ·˙Bk ÔÎÂ .·BÁ ¯ËL ·˙Bk ‰Ê È¯‰ -¬≈∆≈¿«¿≈¿ƒƒƒ¿ƒ≈

Ô‰ ÌÈa¯ ÈÎ¯ˆk el‡ ÏkL ;˙BzÓe ÔÈ¯·BLÂ ÌÈL63. »ƒ¿»ƒ«»∆»≈¿»¿≈«ƒ≈

הטעם 60) כאן ואף ב'). עמוד י"ד דף קטן מועד (מסכת
(עיין  הם רבים וכצורך דין בית מעשי אלה שכל מפני הוא

משנה). במועד,61)מגיד להתדיין רוצים הצדדים שני אם
ולא  ניסן בימי לא זמן קובע דין הבית אין כן לולא אבל
הלכות  (רמב"ם במועדות" טרודים שהעם "מפני תשרי בימי

ט'). הלכה כ"ה פרק מועד 62)סנהדרין במסכת (משנה
ב'). עמוד י"ח דף בכל 63)קטן שההיתר אומרים ויש

ועוד). (ראב"ד האבוד כדבר שהם מפני הוא אלה

.‚È¯eÒ‡Â64ÔÈlÙz ÌÈ¯ÙÒ elÙ‡ „ÚBna ·zÎÏ ¿»ƒ¿…«≈¬ƒ¿»ƒ¿ƒƒ
ÔÈ‰ÈbÓ ÔÈ‡Â .˙BÊeÊÓe65¯ÙÒa ˙Á‡ ˙B‡ elÙ‡ ¿¿≈«ƒƒ¬ƒ««¿≈∆

‰¯ÊÚ‰66„ÚBn‰ C¯ˆÏ dÈ‡L ‰Î‡ÏÓ BfL ÈtÓ ,67. »¬»»ƒ¿≈∆¿»»∆≈»¿…∆«≈
BÓˆÚÏ ‰ÊeÊÓe ÔÈlÙz Ì„‡ ·˙Bk Ï·‡68‰ÂBËÂ , ¬»≈»»¿ƒƒ¿»¿«¿¿∆

¯ÎBÓe ·˙Bk - ÏÎ‡i ‰Ó BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â .B„‚·Ï ˙ÏÎz¿≈∆¿ƒ¿¿ƒ≈«…«≈≈
.B˙Ò¯t È„k ÌÈ¯Á‡Ï«¬≈ƒ¿≈«¿»»

שם).64) שבספר.65)(משנה טעות שממנו 66)לתקן
ספר  מהלכות ז' פרק (למעלה המלך של תורה ספר מגיהים
א'). הלכה מלכים מהלכות ג' פרק ולהלן ב' הלכה תורה

טוב.67) יום בו לקרוא אחר תורה ספר לציבור שיש מכיון
כדי  ולהגיה, לכתוב מותר אחר, ספר להם אין אם אבל

משנה). (כסף לקרוא במה לציבור להם 68)שיהיה שצריך
מיד. המועד לאחר לתפילין

.„È¯zÓe69ÌBÏL ˙Ï‡L ÏL ˙B¯b‡ ·zÎÏ70,„ÚBna À»ƒ¿…ƒ¿∆¿≈«»«≈
el‡ ˙B·È˙kL ;ÂÈ˙B‡ÈˆÈ ·MÁÓe ÂÈ˙BBaLÁ ·˙BÎÂ¿≈∆¿»¿«≈¿ƒ»∆¿ƒ≈

„‡Ó Ôew˙a ¯‰Ê Ì„‡ ÔÈ‡71‰NÚÓk e‡ˆÓÂ , ≈»»ƒ¿»¿ƒ»¿…¿ƒ¿¿¿«¬≈
˙BÎ‡Ïna ËBÈ„‰72. ∆¿«¿»

שם).69) שבמשנה 70)(משנה רשות" של "אגרות הן
איננה.71)שם. הזאת התיבה הראב"ד 72)בכ"י ולדעת

ימצא  לא שאולי האבד דבר שהוא מטעם הוא באלה ההיתר
המכתב. את שיוליך מי כך אחר

.ÂËÔÈNBÚ73˙n‰ ÈÎ¯ˆ Ïk74,B¯ÚN ÔÈÊÊBb .„ÚBna ƒ»»¿≈«≈«≈¿ƒ¿»
Ì‰Ï eÈ‰ ‡Ï Ì‡Â .ÔB¯‡ BÏ ÔÈNBÚÂ ,B˙eÒk ÔÈÒaÎÓe¿«¿ƒ¿¿ƒ»¿ƒ…»»∆
‰Úˆa ÌÈ¯Ò Ô‰Ó ÔÈ¯ÒBÂ ˙B¯B˜ ÔÈ‡È·Ó - ÌÈ¯Ò¿»ƒ¿ƒƒ¿¿ƒ≈∆¿»ƒ¿ƒ¿»

˙Èa‰ CB˙a75‰È‰ Ì‡Â .76ÔÈNBÚ - ÌÒ¯ÙÓ Ì„‡ ¿««ƒ¿ƒ»»»»¿À¿»ƒ
˜eMa elÙ‡77¯ÒÏ ¯Úi‰ ÔÓ ıÚ ÔÈ˙¯Bk ÔÈ‡ Ï·‡ . ¬ƒ«¬»≈¿ƒ≈ƒ«««ƒ¿…
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Ô‰a ˙B·Ï ÌÈ·‡ ÔÈ·ˆBÁ ÔÈ‡Â ,ÔB¯‡Ï ˙BÁeÏ epnÓƒ∆¿»¿≈¿ƒ¬»ƒƒ¿»∆
.¯·∆̃∆

ב').73) עמוד ח' דף קטן מועד לתפור 74)(מסכת כמו
מגדים). (פרי אומן מעשה הוא אם ואפילו תכריכין

המת.75) לצורך שנעשה שיודעים שם, נמצא שהמת
ו').76) הלכה א' פרק קטן מועד מסכת (ירושלמי
הזה 77) שבזמן "ומה נעשה. המת שבשביל יודעים שהכל

שהמת  פי על אף הכנסת בית בחצר הארון לתקן רגילין
וכשיש  ביחד, מישראל עתה רב עם שאין מפני אחרת, בחצר
מפורסם  כמת חשובים כולם והמתים יודעים, כולם בעיר מת

מיימוניות). (הגהות חשדא" וליכא

.ÊËÔÈ‡78‡ˆnÈ ‡nL ,„ÚBna ÌÈÚ‚p‰ ˙‡ ÔÈ‡B¯ ≈ƒ∆«¿»ƒ«≈∆»ƒ»≈
Ï·‡Ï Ct‰ BbÁ ‡ˆÓÂ ‡ÓË79ÔÈ‡NB ÔÈ‡Â .80ÌÈL »≈¿ƒ¿»«∆¿«¿≈∆¿≈¿ƒ»ƒ

‚Á‰ ˙ÁÓN ÁkzLz ‡lL È„k ,„ÚBna ÔÈÓaÈÓ ‡ÏÂ¿…¿«¿ƒ«≈¿≈∆…ƒ¿««ƒ¿«««
È‡eNp‰ ˙ÁÓNaB˙Le¯b ˙‡ ¯ÈÊÁÓ Ï·‡ .Ô81, ¿ƒ¿««ƒƒ¬»«¬ƒ∆¿»

ÔÈÒ¯‡Óe82˙cÚÒ ‰NÚÈ ‡lL „·Ï·e ,„ÚBna ÌÈL ¿»¿ƒ»ƒ«≈ƒ¿«∆…«¬∆¿À«
ÔÈ‡eN ˙cÚÒ ‡ÏÂ ÔÈÒe¯‡83·¯ÚÈ ‡lL ;84‰ÁÓN ≈ƒ¿…¿À«ƒƒ∆…¿»≈ƒ¿»

.‚Á‰ ˙ÁÓNa ˙¯Á‡«∆∆¿ƒ¿«∆»

א').78) עמוד ז' דף קטן מועד במסכת שהרי 79)(משנה
צרעת  טומאת מהלכות י' (פרק אבלות דיני כמה בו נוהגים

ו'). ב').80)הלכה עמוד ח' דף קטן מועד במסכת (משנה
(רש"י).81) כך כל עמה שמח להתקשר 82)שאינה ומותר

ממש  אירוסין שאינו סעודה לעשות וגם לשידוך בתנאים
וקציעה). החג 83)(מור שמחת תשתכח אלו ידי שעל

הזאת. ההלכה בראש כמבואר מלא 84)ממנו "שנאמר
אישות  מהלכות י' (פרק זאת" את גם לך וניתנה זאת שבוע

בירושלמי). הוא וכן י"ד הלכה

.ÊÈÔÈ‡85‡nL ‰¯Êb ,„ÚBna ÔÈÒaÎÓ ÔÈ‡Â ÔÈÁl‚Ó ≈¿«¿ƒ¿≈¿«¿ƒ«≈¿≈»∆»
·BË ÌBÈ ‡B·ÈÂ ,„ÚBn‰ CB˙Ï BÓˆÚ Ì„‡ ‰‰LÈ«¿∆»»«¿¿«≈¿»

ÔBL‡¯‰86BÏ ¯LÙ‡ È‡L ÈÓ Ïk ,CÎÈÙÏ .ÏeÓ ‡e‰Â »ƒ¿¿À»¿ƒ»»ƒ∆ƒ∆¿»
ÒaÎÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ·BË ÌBÈ ·¯Úa ÒaÎÏe Ál‚Ï¿«≈«¿«≈¿∆∆¬≈∆À»¿«≈

.„ÚBna Ál‚Ïe¿«≈««≈

ב').85) עמוד י"ג דף קטן מועד במסכת עיקר 86)(משנה
המשנה  בפירוש כתב וכן הראשון טוב ביום הוא הקפידא
כמבואר  אותו ולענג לכבד התורה מן שהוא משום והיינו

רוקח). (מעשה הקודם בפרק

.ÁÈ?„ˆÈk87ÌBÈa ˙BÈ‰Ï BlL ÈÚÈ·L ÏÁL Ï·‡ ≈«»≈∆»¿ƒƒ∆ƒ¿¿
·BË88‡e‰ È¯‰Â ·BË ÌBÈ ·¯Úa ˙BÈ‰Ï ÏÁL B‡ ,∆»ƒ¿¿∆∆«¬≈
˙aL89Ìi‰ ˙È„nÓ ‡a‰Â ;Ál‚Ï ¯LÙ‡ È‡L90- «»∆ƒ∆¿»¿«≈«¿«»ƒ¿ƒ««»

;da ‡ˆBiÎÂ ‰¯BÁÒÏ ‡l‡ ,Ïih‰Ï ‡ˆÈ ‡lL ,‡e‰Â¿∆…»»¿ƒ«≈∆»ƒ¿»¿«≈»
‰È‰L ÈÓe ;ÌÈ¯eÒ‡‰ ˙ÈaÓe ‰È·M‰ ˙ÈaÓ ‡ˆBi‰Â¿«≈ƒ≈«¿ƒ»ƒ≈»¬ƒƒ∆»»

‰cÓ91ÚaLpL ÈÓe ;„ÚBna ‡l‡ e‰e¯Èz‰ ‡ÏÂ ,92 ¿À∆¿…ƒƒ∆»«≈ƒ∆ƒ¿«
¯Èz‰Ï ÌÎÁÏ Ï‡L ‡ÏÂ ,ÒaÎÏ ‡lLÂ Ál‚Ï ‡lL∆…¿«≈«¿∆…¿«≈¿…ƒ¿«¿»»¿«ƒ
ÔÈÒaÎÓe ÔÈÁl‚Ó el‡ È¯‰ - „ÚBna ‡l‡ B¯„ƒ¿∆»«≈¬≈≈¿«¿ƒ¿«¿ƒ

.„ÚBna«≈

(87.( ב' עמוד י"ג דף קטן מועד במסכת לא 88)(משנה

מבטל  הרגל אין זה באופן שהרי כאן, מדובר גילוח לענין
אלא  אסור שאינו כיבוס לענין אלא שלשים, גזירת ממנו
מותר  טוב יום בערב לכבס אסור שהיה שכיון שבעה, בתוך
מעשה  בהקדמת [ועיין משנה). (כסף המועד בחול לכבס לו
תלמיד  דוד בר' חיים להר' משקין חידושי בשם רוקח
עוד  ועיין בזה הרמב"ם רבינו בשם שכתב מה הרשב"א
יד" על ("קובץ הרמב"ם של נכדו הנגיד יהושע ר' בשו"ת

כ]. שאלה ת"ש) ג' כלו 89)ספר טוב יום שבערב וכיון
שלשים, אבילות ממנו נתבטלה טוב יום ובכניסת שבעה, לו
יכול  ולא אנוס שהיה מאחר המועד, בחול להסתפר לו מותר

משנה). (כסף שבת שהיה החג לפני במועד,90)להסתפר
שהות  לו היה שלא לחשיכה סמוך טוב יום בערב או

החג. לפני שהוא 91)להתגלח זמן כל להתגלח שאסור
נדר.92)בנידוי. או

.ËÈÔlÎÂ93‡ÏÂ Ï‚¯‰ Ì„˜ Ál‚Ï È‡t Ô‰Ï ‰È‰L ¿À»∆»»»∆¿«¿«≈«…∆»∆∆¿…
ÔÓÊ ÚÈb‰L Ú¯ˆn‰Â ¯ÈÊp‰ Ï·‡ .ÔÈ¯eÒ‡ - eÁl‚ƒ¿¬ƒ¬»«»ƒ¿«¿…»∆ƒƒ«¿«
- Ï‚¯‰ Ì„˜ ÔÈa ,„ÚBn‰ CB˙a ÔÈa - ÔzÁÏ‚zƒ¿«¿»≈¿«≈≈…∆»∆∆
,„ÚBna Ál‚Ï ÔÈ¯zÓ ,È‡t Ì‰Ï ‰È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»»»∆¿«À»ƒ¿«≈««≈

Ô‰È˙Ba¯˜ e‰LÈ ‡lL94‡ˆBi‰ ÏÎÂ .95B˙‡ÓhÓ ∆…«¿»¿¿≈∆¿»«≈ƒÀ¿»
B˙¯‰ËÏ96ÔË˜Â .„ÚBna Ál‚Ï ¯zÓ -97ÔÈa - „ÏBpL ¿»√»À»¿«≈««≈¿»»∆«≈

„ÚBn‰ ÈÙÏ ÔÈa ,„ÚBna98„ÚBna BÁl‚Ï ¯zÓ -99. «≈≈ƒ¿≈«≈À»¿«¿«≈
ÈL‡Â100- „ÚBn‰ CB˙a Ôz¯ÓLÓ ‰ÓÏML ¯ÓLÓ ¿«¿≈ƒ¿»∆»¿»ƒ¿«¿»¿«≈

Ál‚Ï ÔÈ¯eÒ‡ ¯ÓLÓ ÈL‡L ÈtÓ ,Ál‚Ï ÔÈ¯zÓÀ»ƒ¿«≈«ƒ¿≈∆«¿≈ƒ¿»¬ƒ¿«≈«
Ô‰lL ˙aMa101. ««»∆»∆

ב').93) עמוד י"ז דף קטן מועד מביאים 94)(מסכת שאין
(רש"י). התגלחת אחרי אלא במשנה 95)קרבנותיהם

והמצורע  "והנזיר ב': עמוד י"ג דף קטן מועד (מסכת
הביא: המשנה בפירוש הרמב"ם אבל לטהרתו". מטומאתו
נוסחאות  בכמה הוא וכן לטהרתו" מטומאתו "והעולה

ואינו 96)(בדק"ס). טומאתו ימי כל מתקשט אינו והטמא
קיב): (עשין המצוות בספר הוא [וכן משנה). (מגיד מתגלח
עצמו  על שיכריז צריך טמא שכל – יקרא טמא "וטמא
טמא". שהוא בה יוודע הכרה לעצמו שישים וזה הטומאה,
לבני  שיוכר עניין בגופו "שיעשה קסט): (מצוה ובחינוך
הגאון  ובתשובת ממנו", ויסורו טמא שהוא בו אדם
:(38 עמ' גינצבורג הוצאת הגניזה מן הגאונים (תשובות
במראהו". מנוול יהא אלא עצמו את יקשט ואל כו' "הזב
להגר"ש  12 עמ' פישל הרי מכון כתבי בהקדמת וראה

א').97)ליברמן]. עמוד י"ד דף קטן מועד (מסכת
לגלחו 98) מותר שנה י"ג בן שאינו זמן שכל אומרים יש

מגדים). (פרי לא 99)במועד במצוות חייב שאינו שכיון
מנוול. כשהוא לרגל יכנס שלא עליו לגזור שייך

ב').100) עמוד י"ז דף קטן מועד מבואר 101)(מסכת
"ואנשי  י"ב: הלכה מקדש ביאת מהלכות א' פרק ברמב"ם
כדי  שלהם) בשבוע =) בשבתן ולכבס לספר אסורין משמר

מנוולין". כשהן למשמרתן יעלו שלא

.Î¯zÓ102ÌÈ¯tˆ ÏhÏÂ ,„ÚBÓ ÏL BlÁa ‰ÙN ÏhÏ À»ƒ…»»¿À∆≈¿ƒ…ƒ»¿«ƒ
ÈÁM‰ ˙ÈaÓ ¯ÚN ‰M‡‰ ˙¯·ÚÓe .ÈÏÎa elÙ‡Â«¬ƒƒ¿ƒ«¬∆∆»ƒ»≈»ƒ≈«∆ƒ

‰NBÚÂ ;ÈÏÎa ÔÈa „ia ÔÈa ,‰Â¯Ú‰ ˙ÈaÓe103Ïk ƒ≈»∆¿»≈«»≈ƒ¿ƒ¿»»
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˙ÏÁBk :„ÚBna ‰ÈËÈLÎz104˙Ò˜BÙe105˙¯·ÚÓe , «¿ƒ∆»«≈∆∆∆∆«¬∆∆
„ÈÒa dÓˆÚ ˙ÏÙBËÂ ,‰Èt ÏÚ ˜¯Ò106;Ba ‡ˆBiÎÂ , »»«»∆»¿∆∆«¿»¿ƒ¿«≈

BÏt˜Ï ÏÎezL ,‡e‰Â107„ÚBna108. ¿∆«¿«¿«≈

א').102) עמוד י"ח דף קטן מועד (משנה 103)(מסכת
ב'). עמוד ח' דף קטן מועד כחול 104)במסכת צבע לשים

העיניים. הלחיים.105)על על אדום צבע לשים
(106– עכשיו מתנוולת שהיא פי על ואף שערות. להעביר

הבשר. בעידון כך אחר הגירסא:107)תשמח בכ"י
בכל 108)"לקלפו". מנוולת היא שהרי אסור, כן לא שאם

המועד. לאחר אלא מעודנת תהא ולא המועד ימי

.‡ÎÌÈ·f‰109ÌÈÏBÚ‰ ÏÎÂ ˙B„ÏBi‰Â ˙Bcp‰Â ˙B·f‰Â «»ƒ¿«»¿«ƒ¿«¿¿»»ƒ
‰¯‰ËÏ ‰‡ÓhÓ110ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - „ÚBn‰ CB˙a ƒÀ¿»¿»√»¿«≈¬≈≈À»ƒ

„Á‡ ˜eÏÁ ‡l‡ BÏ ÔÈ‡L ÈÓe .ÒaÎÏ111‰Ê È¯‰ - ¿«≈ƒ∆≈∆»»∆»¬≈∆
ÌÈ„i‰ ˙BÁtËÓ .„ÚBna BÒaÎÓ112˙BÁtËÓe ¿«¿«≈ƒ¿¿«»«ƒƒ¿¿

ÌÈ¯tq‰113‚Ùq‰ ˙BÁtËÓe114ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - ««»ƒƒ¿¿«¿»¬≈≈À»ƒ
ÔÎÂ .„ÚBna ÒaÎÏ115ÔÒaÎÏ ¯zÓ - ÔzLt ÈÏk ¿«≈«≈¿≈¿≈ƒ¿»À»¿«¿»

eÒak˙ elÙ‡ ,„ÈÓz Òeak ÔÈÎÈ¯vL ÈtÓ ,„ÚBna«≈ƒ¿≈∆¿ƒƒƒ»ƒ¬ƒƒ¿«¿
.·BË ÌBÈ ·¯Ú∆∆

א').109) עמוד י"ד דף קטן מועד במסכת (משנה
שנטמאו.110) בגדיהם להחליף שכיבס 111)וצריכים

המועד.או  לפני ידים.112)תו בו שמנגבים
"הספרים"113) קוראים ויש קודש. ספרי בהם שכורכין

(מגיד  למעלה כמבואר בהיתר המסתפרים שכל והיינו
מהמרחץ.114)משנה). בצאתם בו שמתנגבים

א').115) עמוד י"ח דף קטן מועד (מסכת

.·ÎÔÈ‡116‰¯BÁÒ ÔÈNBÚ117ÔÈa ¯kÓÏ ÔÈa ,„ÚBna ≈ƒ¿»«≈≈ƒ¿…≈
„ÈÓz ÈeˆÓ BÈ‡L ,„·‡‰ ¯·c ‰È‰ Ì‡Â .˙B˜Ïƒ¿¿ƒ»»»»»»≈∆≈»»ƒ

˙B¯iL B‡ ˙BÈÙÒ ÔB‚k ,„ÚBn‰ ¯Á‡Ï118B‡ ,e‡aL ¿«««≈¿¿ƒ«»∆»
ÏBÊa e¯ÎÓe ˙‡ˆÏ ÌÈL˜·Ó Ì‰L119¯˜Èa eÁ˜Ï B‡ ∆≈¿«¿ƒ»≈»¿¿»¿¿…∆

ÔÈ‡Â .¯kÓÏ B‡ ˙B˜Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ -120ÔÈÁ˜BÏ ¬≈∆À»ƒ¿ƒ¿…¿≈¿ƒ
ÌÈza121„ÚBn‰ C¯ˆÏ ‡l‡ ‰Ó‰·e ÌÈ„·ÚÂ122. »ƒ«¬»ƒ¿≈»∆»¿…∆«≈

א').116) עמוד י' דף קטן מועד הטורח 117)(מסכת מפני
אברהם). ב'118)(מגן פרק קטן מועד מסכת (ירושלמי

ג'). זה 119)הלכה ואף מריוח יימנע מהם יקנה לא ואם
כיון  האבוד דבר זה שאין סוברים ויש האבוד. כדבר הוא

משנה). (מגיד הקרן מן מפסיד (משנה 120)שאינו
א'). עמוד י"ג דף קטן מועד הגירסא:121)במסכת בכ"י

ועבדים". אבנים ואע"פ 122)"בתים אסור להרויח אבל
להם  יש אלו – להרויח לקנות שמותר בסמוך רבינו שכתב
משנה). (מגיד המועד זלזול בזה ויש בקנייתם גדול פרסום

.‚ÎÈ¯ÎBÓ123‰Úˆa ÔÈ¯ÎBÓ - ÌÈÏÎÂ ˙eÒk ,˙B¯t124 ¿≈≈¿¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»
‰Áe˙t ˙eÁ‰ ‰˙È‰ Ì‡ ?„ˆÈk .„ÚBn‰ C¯ˆÏ¿…∆«≈≈«ƒ»¿»«¬¿»

ÊÏÈB·ÓÏ B‡ ˙ÈÂ125‰˙È‰ Ì‡Â ,Bk¯„k Á˙Bt - ¿»ƒ¿»≈«¿«¿¿ƒ»¿»
˙Á‡ ÏÚBÂ ˙Á‡ Á˙Bt - ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ‰Áe˙t126. ¿»ƒ¿»«ƒ≈«««¿≈««

˙Bkq‰ ‚Á ÏL ÔB¯Á‡‰ ·BË ÌBÈ ·¯ÚÂ127‡ÈˆBÓ ¿∆∆»«¬∆««Àƒ
.·BË ÌBÈ „B·k ÏÈ·La ,˙B¯Ùa ˜eM‰ ˙‡ ¯hÚÓe¿«≈∆«¿≈ƒ¿ƒ¿

ÔÈÏ·z È¯ÎBÓ128‡ÈÒ‰¯Ùa Ôk¯„k ÔÈ¯ÎBÓ -129. ¿≈¿»ƒ¿ƒ¿«¿»¿«¿∆¿»

ב').123) עמוד י"ג דף קטן מועד במסכת (משנה
לצורך 124) שהוא היכר ואין המתקיימים דברים שהם לפי

הרבים.125)המועד. לרשות מפולש פותח 126)שאינו
(רש"י). המועד כבוד משום אחת, דלת ונועל אחת דלת

להרבות 127) רגילים והיו עצמו בפני רגל הוא עצרת שמיני
שם). קטן מועד על שיטה ועיין משנה, (מגיד בסעודות בו

תקל"ט).128) סימן ברורה (משנה שאינם 129)ובשמים
יום. אותו לצורך אותם שקונים יודעים והכל מתקיימים

.„ÎÏk130¯ÓB‡ BÈ‡ - „ÚBna B˙BNÚÏ ¯eÒ‡L …∆»«¬«≈≈≈
Ì‡ ,„ÚBna B˙BNÚÏ ¯eÒ‡L ÏÎÂ ;B˙BNÚÏ È¯ÎÏ¿»¿ƒ«¬¿…∆»«¬«≈ƒ
ÔÎÂ .B˙Ò¯t È„k ‰NBÚ ‰Ê È¯‰ - ÏÎ‡i ‰Ó BÏ ÔÈ‡≈«…«¬≈∆∆¿≈«¿»»¿≈
¯kNÏ ¯ÈLÚÏ ¯zÓe .B˙Ò¯t È„k ‰¯BÁÒ ‰NBÚ∆¿»¿≈«¿»»À»¿»ƒƒ¿…
‡È‰L ‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ ,ÏÎ‡i ‰Ó BÏ ÔÈ‡L ÈÚ ÏÚBt≈»ƒ∆≈«…««¬¿»»∆ƒ

B¯ÎN ÏhiL È„k ,„ÚBna ‰¯eÒ‡ÔÎÂ .Ba Ò¯t˙‰Ï ¬»«≈¿≈∆ƒ…¿»¿ƒ¿«¿≈¿≈
C¯ˆ ÈtÓ „ÚBn‰ C¯ˆÏ ÌÈ‡L ÌÈ¯·c ÔÈÁ˜BÏ¿ƒ¿»ƒ∆≈»¿…∆«≈ƒ¿≈…∆

ÏÎ‡iM ‰Ó BÏ ÔÈ‡L ¯ÎBn‰131. «≈∆≈«∆…«

א').130) עמוד י"ב דף קטן מועד אם 131)(מסכת "אף
לו  יש אם אבל לעבוד, לו מותר למכור, בית כלי לו יש
יוסף  (בית לאכול" מה לו אין נקרא לא למכור, סחורות

תקמ"ג). סימן או"ח

.‰ÎÔÈ¯ÎBN132„ÚBna ‰Î‡Ïn‰ ÏÚ ¯ÈÎN‰ ¿ƒ«»ƒ««¿»»«≈
„ÚBn‰ ¯Á‡Ï d˙BNÚÏ133‡lLÂ Ï˜LÈ ‡lL „·Ï·e , «¬»¿«««≈ƒ¿«∆…ƒ¿…¿∆…

È¯Î .ÏÁa ‰NBÚ ‡e‰L C¯„k ‰ÓÈ ‡ÏÂ „cÓÈƒ¿…¿…ƒ¿∆¿∆∆∆∆¿…»¿ƒ
˙Ïa˜ ÏawL134ÌeÁzÏ ıeÁ ‰È‰ elÙ‡ ,Ï‡¯NiÓ135 ∆ƒ≈ƒ…∆ƒƒ¿»≈¬ƒ»»«¿

ÔÈÚ„BÈ Ïk‰L ;„ÚBna B˙BNÚÏ BÁÈpÓ BÈ‡ -≈«ƒ«¬«≈∆«…¿ƒ
¯ÎN ‡e‰L B˙B‡ e„LÁÈÂ ,Ï‡¯NÈ ÏL BÊ ‰Î‡ÏnL∆¿»»∆ƒ¿»≈¿«¿¿∆»«
ÔÈÚ„BÈ Ïk‰ ÔÈ‡L ,„ÚBna BÏ ˙BNÚÏ È¯Îp‰ ˙‡∆«»¿ƒ«¬«≈∆≈«…¿ƒ

¯ÈÎN‰ ÔÈa LiL L¯Ù‰‰136ÔÏaw‰ ÔÈ·e137CÎÈÙÏe , «∆¿≈∆≈≈«»ƒ≈««¿»¿ƒ»
.¯eÒ‡»

א').132) עמוד י"ב דף קטן מועד שמתנה 133)(מסכת
המועד. אחרי המלאכה שיעשה בפירוש עמו

ישראל.134) של ביתו לבנות שהרי 135)בקבלנות,
עובד  שהנכרי ויראו לתחום מחוץ ללכת מותר במועד
לתחום  חוץ לצאת שאסור לשבת בניגוד ישראל, בשביל
חוץ  מלאכה לעשות הגוי לקבלן להניח מותר ולפיכך

י"ד). הלכה שבת מהלכות ו' (פרק יום 136)לתחום שכיר
ישראל. של שלוחו שהוא מפני הדין פי על שאסור

ישראל.137) של כשלוחו ולא עצמו דעת על שעושה
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הפסח  ערב דיני ובפרט במלאכה. הן מה טובים, ימים ערבי
השאר. מן חלוק שדינו
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˙ÏÁBk :„ÚBna ‰ÈËÈLÎz104˙Ò˜BÙe105˙¯·ÚÓe , «¿ƒ∆»«≈∆∆∆∆«¬∆∆
„ÈÒa dÓˆÚ ˙ÏÙBËÂ ,‰Èt ÏÚ ˜¯Ò106;Ba ‡ˆBiÎÂ , »»«»∆»¿∆∆«¿»¿ƒ¿«≈

BÏt˜Ï ÏÎezL ,‡e‰Â107„ÚBna108. ¿∆«¿«¿«≈

א').102) עמוד י"ח דף קטן מועד (משנה 103)(מסכת
ב'). עמוד ח' דף קטן מועד כחול 104)במסכת צבע לשים

העיניים. הלחיים.105)על על אדום צבע לשים
(106– עכשיו מתנוולת שהיא פי על ואף שערות. להעביר

הבשר. בעידון כך אחר הגירסא:107)תשמח בכ"י
בכל 108)"לקלפו". מנוולת היא שהרי אסור, כן לא שאם

המועד. לאחר אלא מעודנת תהא ולא המועד ימי

.‡ÎÌÈ·f‰109ÌÈÏBÚ‰ ÏÎÂ ˙B„ÏBi‰Â ˙Bcp‰Â ˙B·f‰Â «»ƒ¿«»¿«ƒ¿«¿¿»»ƒ
‰¯‰ËÏ ‰‡ÓhÓ110ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - „ÚBn‰ CB˙a ƒÀ¿»¿»√»¿«≈¬≈≈À»ƒ

„Á‡ ˜eÏÁ ‡l‡ BÏ ÔÈ‡L ÈÓe .ÒaÎÏ111‰Ê È¯‰ - ¿«≈ƒ∆≈∆»»∆»¬≈∆
ÌÈ„i‰ ˙BÁtËÓ .„ÚBna BÒaÎÓ112˙BÁtËÓe ¿«¿«≈ƒ¿¿«»«ƒƒ¿¿

ÌÈ¯tq‰113‚Ùq‰ ˙BÁtËÓe114ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - ««»ƒƒ¿¿«¿»¬≈≈À»ƒ
ÔÎÂ .„ÚBna ÒaÎÏ115ÔÒaÎÏ ¯zÓ - ÔzLt ÈÏk ¿«≈«≈¿≈¿≈ƒ¿»À»¿«¿»

eÒak˙ elÙ‡ ,„ÈÓz Òeak ÔÈÎÈ¯vL ÈtÓ ,„ÚBna«≈ƒ¿≈∆¿ƒƒƒ»ƒ¬ƒƒ¿«¿
.·BË ÌBÈ ·¯Ú∆∆

א').109) עמוד י"ד דף קטן מועד במסכת (משנה
שנטמאו.110) בגדיהם להחליף שכיבס 111)וצריכים

המועד.או  לפני ידים.112)תו בו שמנגבים
"הספרים"113) קוראים ויש קודש. ספרי בהם שכורכין

(מגיד  למעלה כמבואר בהיתר המסתפרים שכל והיינו
מהמרחץ.114)משנה). בצאתם בו שמתנגבים

א').115) עמוד י"ח דף קטן מועד (מסכת

.·ÎÔÈ‡116‰¯BÁÒ ÔÈNBÚ117ÔÈa ¯kÓÏ ÔÈa ,„ÚBna ≈ƒ¿»«≈≈ƒ¿…≈
„ÈÓz ÈeˆÓ BÈ‡L ,„·‡‰ ¯·c ‰È‰ Ì‡Â .˙B˜Ïƒ¿¿ƒ»»»»»»≈∆≈»»ƒ

˙B¯iL B‡ ˙BÈÙÒ ÔB‚k ,„ÚBn‰ ¯Á‡Ï118B‡ ,e‡aL ¿«««≈¿¿ƒ«»∆»
ÏBÊa e¯ÎÓe ˙‡ˆÏ ÌÈL˜·Ó Ì‰L119¯˜Èa eÁ˜Ï B‡ ∆≈¿«¿ƒ»≈»¿¿»¿¿…∆

ÔÈ‡Â .¯kÓÏ B‡ ˙B˜Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ -120ÔÈÁ˜BÏ ¬≈∆À»ƒ¿ƒ¿…¿≈¿ƒ
ÌÈza121„ÚBn‰ C¯ˆÏ ‡l‡ ‰Ó‰·e ÌÈ„·ÚÂ122. »ƒ«¬»ƒ¿≈»∆»¿…∆«≈

א').116) עמוד י' דף קטן מועד הטורח 117)(מסכת מפני
אברהם). ב'118)(מגן פרק קטן מועד מסכת (ירושלמי

ג'). זה 119)הלכה ואף מריוח יימנע מהם יקנה לא ואם
כיון  האבוד דבר זה שאין סוברים ויש האבוד. כדבר הוא

משנה). (מגיד הקרן מן מפסיד (משנה 120)שאינו
א'). עמוד י"ג דף קטן מועד הגירסא:121)במסכת בכ"י

ועבדים". אבנים ואע"פ 122)"בתים אסור להרויח אבל
להם  יש אלו – להרויח לקנות שמותר בסמוך רבינו שכתב
משנה). (מגיד המועד זלזול בזה ויש בקנייתם גדול פרסום

.‚ÎÈ¯ÎBÓ123‰Úˆa ÔÈ¯ÎBÓ - ÌÈÏÎÂ ˙eÒk ,˙B¯t124 ¿≈≈¿¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»
‰Áe˙t ˙eÁ‰ ‰˙È‰ Ì‡ ?„ˆÈk .„ÚBn‰ C¯ˆÏ¿…∆«≈≈«ƒ»¿»«¬¿»

ÊÏÈB·ÓÏ B‡ ˙ÈÂ125‰˙È‰ Ì‡Â ,Bk¯„k Á˙Bt - ¿»ƒ¿»≈«¿«¿¿ƒ»¿»
˙Á‡ ÏÚBÂ ˙Á‡ Á˙Bt - ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ‰Áe˙t126. ¿»ƒ¿»«ƒ≈«««¿≈««

˙Bkq‰ ‚Á ÏL ÔB¯Á‡‰ ·BË ÌBÈ ·¯ÚÂ127‡ÈˆBÓ ¿∆∆»«¬∆««Àƒ
.·BË ÌBÈ „B·k ÏÈ·La ,˙B¯Ùa ˜eM‰ ˙‡ ¯hÚÓe¿«≈∆«¿≈ƒ¿ƒ¿

ÔÈÏ·z È¯ÎBÓ128‡ÈÒ‰¯Ùa Ôk¯„k ÔÈ¯ÎBÓ -129. ¿≈¿»ƒ¿ƒ¿«¿»¿«¿∆¿»

ב').123) עמוד י"ג דף קטן מועד במסכת (משנה
לצורך 124) שהוא היכר ואין המתקיימים דברים שהם לפי

הרבים.125)המועד. לרשות מפולש פותח 126)שאינו
(רש"י). המועד כבוד משום אחת, דלת ונועל אחת דלת

להרבות 127) רגילים והיו עצמו בפני רגל הוא עצרת שמיני
שם). קטן מועד על שיטה ועיין משנה, (מגיד בסעודות בו

תקל"ט).128) סימן ברורה (משנה שאינם 129)ובשמים
יום. אותו לצורך אותם שקונים יודעים והכל מתקיימים

.„ÎÏk130¯ÓB‡ BÈ‡ - „ÚBna B˙BNÚÏ ¯eÒ‡L …∆»«¬«≈≈≈
Ì‡ ,„ÚBna B˙BNÚÏ ¯eÒ‡L ÏÎÂ ;B˙BNÚÏ È¯ÎÏ¿»¿ƒ«¬¿…∆»«¬«≈ƒ
ÔÎÂ .B˙Ò¯t È„k ‰NBÚ ‰Ê È¯‰ - ÏÎ‡i ‰Ó BÏ ÔÈ‡≈«…«¬≈∆∆¿≈«¿»»¿≈
¯kNÏ ¯ÈLÚÏ ¯zÓe .B˙Ò¯t È„k ‰¯BÁÒ ‰NBÚ∆¿»¿≈«¿»»À»¿»ƒƒ¿…
‡È‰L ‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ ,ÏÎ‡i ‰Ó BÏ ÔÈ‡L ÈÚ ÏÚBt≈»ƒ∆≈«…««¬¿»»∆ƒ

B¯ÎN ÏhiL È„k ,„ÚBna ‰¯eÒ‡ÔÎÂ .Ba Ò¯t˙‰Ï ¬»«≈¿≈∆ƒ…¿»¿ƒ¿«¿≈¿≈
C¯ˆ ÈtÓ „ÚBn‰ C¯ˆÏ ÌÈ‡L ÌÈ¯·c ÔÈÁ˜BÏ¿ƒ¿»ƒ∆≈»¿…∆«≈ƒ¿≈…∆

ÏÎ‡iM ‰Ó BÏ ÔÈ‡L ¯ÎBn‰131. «≈∆≈«∆…«

א').130) עמוד י"ב דף קטן מועד אם 131)(מסכת "אף
לו  יש אם אבל לעבוד, לו מותר למכור, בית כלי לו יש
יוסף  (בית לאכול" מה לו אין נקרא לא למכור, סחורות

תקמ"ג). סימן או"ח

.‰ÎÔÈ¯ÎBN132„ÚBna ‰Î‡Ïn‰ ÏÚ ¯ÈÎN‰ ¿ƒ«»ƒ««¿»»«≈
„ÚBn‰ ¯Á‡Ï d˙BNÚÏ133‡lLÂ Ï˜LÈ ‡lL „·Ï·e , «¬»¿«««≈ƒ¿«∆…ƒ¿…¿∆…

È¯Î .ÏÁa ‰NBÚ ‡e‰L C¯„k ‰ÓÈ ‡ÏÂ „cÓÈƒ¿…¿…ƒ¿∆¿∆∆∆∆¿…»¿ƒ
˙Ïa˜ ÏawL134ÌeÁzÏ ıeÁ ‰È‰ elÙ‡ ,Ï‡¯NiÓ135 ∆ƒ≈ƒ…∆ƒƒ¿»≈¬ƒ»»«¿

ÔÈÚ„BÈ Ïk‰L ;„ÚBna B˙BNÚÏ BÁÈpÓ BÈ‡ -≈«ƒ«¬«≈∆«…¿ƒ
¯ÎN ‡e‰L B˙B‡ e„LÁÈÂ ,Ï‡¯NÈ ÏL BÊ ‰Î‡ÏnL∆¿»»∆ƒ¿»≈¿«¿¿∆»«
ÔÈÚ„BÈ Ïk‰ ÔÈ‡L ,„ÚBna BÏ ˙BNÚÏ È¯Îp‰ ˙‡∆«»¿ƒ«¬«≈∆≈«…¿ƒ

¯ÈÎN‰ ÔÈa LiL L¯Ù‰‰136ÔÏaw‰ ÔÈ·e137CÎÈÙÏe , «∆¿≈∆≈≈«»ƒ≈««¿»¿ƒ»
.¯eÒ‡»

א').132) עמוד י"ב דף קטן מועד שמתנה 133)(מסכת
המועד. אחרי המלאכה שיעשה בפירוש עמו

ישראל.134) של ביתו לבנות שהרי 135)בקבלנות,
עובד  שהנכרי ויראו לתחום מחוץ ללכת מותר במועד
לתחום  חוץ לצאת שאסור לשבת בניגוד ישראל, בשביל
חוץ  מלאכה לעשות הגוי לקבלן להניח מותר ולפיכך

י"ד). הלכה שבת מהלכות ו' (פרק יום 136)לתחום שכיר
ישראל. של שלוחו שהוא מפני הדין פי על שאסור

ישראל.137) של כשלוחו ולא עצמו דעת על שעושה
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בביאור 1) הפרק ונסתיים מועד. של חולו דיני בו נתבארו

הפסח  ערב דיני ובפרט במלאכה. הן מה טובים, ימים ערבי
השאר. מן חלוק שדינו
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‰˜Ln‰ ÔÈÚn‰ ˜Òt ‡lL ,‡e‰Â ;˙¯Á‡ ÔÈÁÏM‰«¿»ƒ«∆∆¿∆…»«««¿»««¿∆
‰BÈÏÚ‰ ÔÈÁÏM‰ ˙Èa6. ≈«¿»ƒ»∆¿»

א.2) ד, קטן מכונסים.3)מועד מים שאינם 4)נחלי
ואין  האגם, מן תמיד מושכים אלא פעם בשום פוסקים
טירחה  שזוהי ולהשקות, בכד למלא יצטרכו שמא לחשוש

-5)יתירה. ידן על עוברת המים אמת שאין בריכות אבל
המים, כל שיוצאו אחר כי השדות, מהן להשקות אסור
יתירה  טירחה והיא אחר, ממקום בדלי מים להביא יצטרך

שאסורה. - המועד יש 6)בחול המעיין, פסק אם אבל
ואסור  אחר, ממעיין בדלי מים להביא שיצטרך לחשוש

יתירה. טירחה שהוא המועד בחול

.·‰‚e¯Ú7dB·b dÈˆÁÂ CeÓ dÈˆÁL8‰Ï„È ‡Ï - ¬»∆∆¿»»¿∆¿»»«…ƒ¿∆
‡e‰L ÈtÓ ,dB·b ÌB˜Ó ˙B˜L‰Ï CeÓ ÌB˜nÓƒ»»¿«¿»»«ƒ¿≈∆
È„k ˙B˜¯È‰ ˙B˜L‰Ï ÌÈÓ ˙BÏ„Ï ¯zÓe .ÏB„b Á¯Ë…«»À»ƒ¿«ƒ¿«¿«¿»¿≈

ÔÏÎ‡Ï9¯eÒ‡ - Ô˙BtÈÏ ÏÈ·La Ì‡Â ;„ÚBna10. ¿»¿»«≈¿ƒƒ¿ƒ¿«»»

א.7) ד, קטן ואחת 8)מועד ערוגות שתי כשהן וכלֿשכן
העליונה  להשקות מהתחתונה דולין אין מחבירתה, גבוהה

תקלז). סי' ברורה' לאכילה 9)('משנה ראויין שיהיו
(ריטב"א). במועד אכילה לצורך לימכר ועומדין

טורח 10) גם חכמים התירו מכשיריו, או נפש אוכל שלגבי
טירחה  לעשות אסור להשביחן כדי אבל המועד, בחול גדול

(רמב"ן). המועד צורך זה שאין יתירה

.‚ÔÈ‡11˙Bi‚eÚ ÔÈNBÚ12È„k ÌÈÙb‰ È¯wÚa ≈ƒƒ¿ƒ»≈«¿»ƒ¿≈
eÏ˜Ï˜˙Â ˙BÈeNÚ eÈ‰ Ì‡Â .ÌÈÓ e‡lÓ˙iL13È¯‰ - ∆ƒ¿«¿«ƒ¿ƒ»¬¿ƒ¿«¿¿¬≈

Ìw˙Ó ‰Ê14ÌÈn‰ ˙n‡ ÔÎÂ .„ÚBna15‰Ï˜Ï˜˙pL ∆¿«¿»«≈¿≈««««ƒ∆ƒ¿«¿¿»
ÁÙË ‰wÓÚ ‰˙È‰ ?„ˆÈk .„ÚBna d˙B‡ ÔÈw˙Ó -16 ¿«¿ƒ»«≈≈«»¿»¬À»∆«

‰ML „Ú da ¯ÙBÁ -17ÌÈÁÙË ‰wÓÚ ‰˙È‰ ;18- ≈»«ƒ»»¿»¬À»ƒ¿«ƒ
‰Ú·L „Ú d˜ÈÓÚÓ19ÔÈÎLBÓe .20ÌÈn‰ ˙‡21ÔÏÈ‡Ó «¬ƒ»«ƒ¿»¿ƒ∆««ƒ≈ƒ»

ÔÏÈ‡Ï22‰„N‰ Ïk ˙‡ ‰˜LÈ ‡lL „·Ï·e ,23Ì‡Â . ¿ƒ»ƒ¿«∆…«¿∆∆»«»∆¿ƒ
dlk ˙‡ ˙B˜L‰Ï ¯zÓ - ‰ÁÏ ‰„N ‰˙È‰24. »¿»»∆«»À»¿«¿∆À»

ÔÈˆÈa¯Óe25„ÚBna ‰„N‰ ˙‡26el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏkL . «¿ƒƒ∆«»∆«≈∆»«¿»ƒ»≈
.¯˙BÈ Á¯Ë Ô‰a ÔÈ‡≈»∆…«≈

א.11) ב, קטן מועד לא 13)חפירות.12)משנה, אבל
לגמרי. משהיו 14)נסתמו יותר להעמיקן אסור אבל

ס"ו, תקלז סי' הגר"א ביאורי ועיין (מגידֿמשנה, בתחילה
סק"ה). מגדים' 'פרי לבעל אברהם' תעלה 15)וב'אשל

מפני  המים אמת ונקראת למקום, ממקום בשדה מים להוליך
טפחים. ששה = אמה היו ועומקה 1610)שרוחבה

הקלקול. לאחר אמה 17)סנטימטר שיעור שהוא טפחים,
יוצא  (ריטב"א). יותר להעמיקה ואסור מקודם, שהיתה כמו

טפחים. חמישה בחפירה הקלקול,18)שמעמיק לאחר
טפחים. שבעה עמוקה היתה לכן קודם שהוא 19)ואילו

טפחים. חמישה כדברי 20)מעמיק ב. ו, קטן מועד משנה,
יעקב. בן אליעזר האילן 21)רבי סביב חפירה עושין

מים. כבית 22)למלאות השקייה צריכים שהאילנות
ה"ב). פ"ז (למעלה ("בית 23)השלחין הבעל בשדה

אמורים, הדברים ה"ב) פ"ז למעלה רבינו כלשון המשקה"
השדה  כל על ההשקייה מניעת עלֿידי ייפסדו לא והאילנות

יוסף'). טורח 24)('נמוקי אין מקודם, לחה שהיתה שכיון
(מגידֿמשנה). להשקותה השדה 25)רב את לזלף

הירקות. בשביל מועטת רבי 26)בהשקייה שלדברי ואף
שלא  "ובלבד כמותו: הרמב"ם שפסק יעקב, בן אליעזר
השדה? את להרביץ גם איסור יש השדה", כל את ישקה
- מים יזלף לא שאם השלחין, בבית מדובר שכאן לומר יש

(מגידֿמשנה). ומותר האבד דבר והוא הזריעה יפסיד

.„ÌÈÚ¯Ê27‡Ï - „ÚBn‰ ÈÙlÓ e˙L ‡lLÌ˜LÈ ¿»ƒ∆…»ƒƒ¿≈«≈…«¿≈
È„ÈÏ ‡·ÈÂ ,ÌÈa¯ ÌÈÓ ÔÈÎÈ¯ˆ Ô‰L ÈtÓ ,„ÚBna«≈ƒ¿≈∆≈¿ƒƒ«ƒ«ƒ¿»…ƒ≈

¯˙BÈ Á¯Ë28¯zÓe .29ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ¯‰p‰ ˙‡ ·Ò‰Ï …«≈À»¿»≈∆«»»ƒ»¿»
ÏL ˙B¯ÚÓe ÔÈÁÈL ˙B¯Ba .ÌzÒpL ¯‰ ÁzÙÏÂ¿ƒ¿…«»»∆ƒ¿«ƒƒ¿»∆

Ì‰Ï CÈ¯ˆ ‰È‰ Ì‡ ,„ÈÁÈ30ÔÈËËBÁ -31,Ô˙B‡ »ƒƒ»»»ƒ»∆¿ƒ»
ÔÈÙLÂ32Ô˙B‡ ÔÈ¯ÙBÁ ÔÈ‡ Ï·‡ ;Ì‰È˜„Ò ˙‡ ¿»ƒ∆ƒ¿≈∆¬»≈¿ƒ»

BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÈÓ ÌÎB˙Ï ÌÈÒBÎÂ .‰lÁzÎÏ¿«¿ƒ»¿¿ƒ¿»«ƒ««ƒ∆≈
ÔÈNBÚÂ .Ô‰Ï CÈ¯ˆ33˙Î¯·34.„ÚBna »ƒ»∆¿ƒƒ¿∆∆«≈

ב.27) ה, קטן מועד אף 28)משנה, אסורה יתירה וטירחה
(כסףֿמשנה). הפסד ב.29)במקום ד, קטן מועד

(משנה 33)וסותמין.32)מנקין.31)לשתייה.30)
ח:). קטן פירש 34)במועד וכן לכביסה. מים בריכת

הלכה  פ"ז (למעלה לכבס חכמים שהיתרום ולאלה רש"י.
משנה). (מגיד המועד לצורך והוא כא)

.‰ÌÈ¯aÎÚ35ÔÈ„ˆ - ˙BÏÈ‡‰ ˙‡ ÔÈ„ÈÒÙÓ Ô‰L «¿»ƒ∆≈«¿ƒƒ∆»ƒ»»ƒ
?„ˆÈk .Bk¯„k „ˆ - ÔÏÈ‡‰ ‰„Na .„ÚBna Ô˙B‡»«≈ƒ¿≈»ƒ»»¿«¿≈«

Ì‡Â .‰„eˆn‰ ‰ÏB˙Â ¯ÙBÁ36Ô·Ï ‰„N ‰È‰37CeÓÒ ≈¿∆«¿»¿ƒ»»¿≈»»»
È„k ,ÈepLa Ô·l‰ ‰„Na Ô˙B‡ ÔÈ„ˆ - ÔÏÈ‡‰ ‰„NÏƒ¿≈»ƒ»»ƒ»ƒ¿≈«»»¿ƒ¿≈
„ˆ „ˆÈÎÂ .‰e·È¯ÁÈÂ ÔÏÈ‡‰ ‰„NÏ eÒkÈ ‡lL∆…ƒ»¿ƒ¿≈»ƒ»¿«¿ƒ»¿≈«»
Ck ¯Á‡Â ,Ìc¯˜a ‰kÓe ,ı¯‡a „etL ıÚB ?ÈepLa¿ƒ≈«»»∆«∆¿À¿…¿««»

.‡nb BÓB˜Ó ‡ˆÓÂ ,B˜zÓ¿«¿¿ƒ¿»¿À»

האישות 35) את "צדין כתוב: ושם ב. ו, קטן מועד משנה,
שמקלקלת  קטנה חיה חפרפרת, היא אישות העכברים", ואת

בשדות. חפירותיה ידי על האילנות חכמים 36)את כדעת
ודוקא  כדרכו, שלא אלא הותר לא לבן שבשדה שם, במשנה
נוסחת  לפי ז.) (שם בברייתא הוא שכן אילן, לשדה הסמוכה
בברייתא  נוסחתנו לפי אבל מגידֿמשנה). (עיין שם רבינו
פסקו  ולפי"ז לעיר. הסמוכה לבן בשדה המשנה מדברת שם,
מותר  אילן, לשדה הסמוכה לבן שבשדה והרא"ש הרי"ף
צדין  - אילן לשדה סמוכה אינה ואם כדרכן, אותן לצוד

שינוי. ידי על צל 37)אותן שם שאין תבואה שדה
לבן. שדה נקראת אילנות,

.ÂÏÙpL ‰pb Ï˙k38ËBÈ„‰ ‰NÚÓ e‰Ba -39B‡ , …∆ƒ»∆»«≈«¬≈∆¿
‰NÚ Ì‡ ÔÎÂ .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‡Ó‚Â ÌÈ˜a B˙B‡ ¯„B‚≈¿»ƒ¿…∆¿«≈»∆¿≈ƒ»»

ËBÈ„‰ ‰NÚÓ B˙B‡ ‰Ba - ‚‚Ï ‰˜ÚÓ40Ï˙k Ï·‡ . «¬∆¿«∆«¬≈∆¿¬»…∆
¯ˆÁ41‰‰Bb ‰È‰ Ì‡Â .Bk¯„k e‰Ba - ÏÙpL42- »≈∆»«≈¿«¿¿ƒ»»∆

.Bk¯„k e‰B·e ,‰kq‰ ÈtÓ B¯˙BÒ¿ƒ¿≈««»»≈¿«¿

אם 38) גדול הפסד של חשש כאן שאין ב. ו, קטן מועד
(רש"י). אדם בני בה גבי 39)יכנסו על זו אבנים שמניח

בגמרא). הוא וכן המשניות, (פירוש בטיט טח ואינו זו,

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



aehקיד mei zziay zekld - mipnf xtq - fenz `"i oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

מצוות 40) כאן ויש בו, להשתמש שרגילים גג הוא ואם
('ביאור  כדרכו המעקה לעשות מותר לגגך", מעקה "ועשית

הריטב"א). בשם תקמ סי' של 41)הלכה' חשש שיש
ה"ג, פ"ז (למעלה שינוי צריך אינו האבד ודבר גנבים,

ה"ז). ליפול.42)ולהלן נוטה

.Ê‰Ba43‡aËˆ‡ Ì„‡44¯Èv‰ .‰ÈÏÚ ÔLÈÏ B‡ ·LÈÏ ∆»»ƒ¿«»≈≈ƒ«»∆»«ƒ
¯Bpv‰Â45‰¯Bw‰Â46- e¯aLpL ÁzÙn‰Â ÏeÚn‰Â ¿«ƒ¿«»¿««¿¿««¿≈«∆ƒ¿¿

;ıÚ ÏLa ÔÈa ÏÊ¯a ÏLa ÔÈa ,Bk¯„k „ÚBna Ôw˙Ó¿«¿»«≈¿«¿≈¿∆«¿∆≈¿∆≈
Áe˙t Á˙t‰ ÁÈpÈ Ì‡L ,‡e‰ ÏB„b „ÒÙ‰ ‰fL∆∆∆¿≈»∆ƒ«ƒ««∆«»«
.˙ÈaaM ‰Ó Ïk „a‡Ó ‡ˆÓ - ˙B¯e·L ˙B˙Ï„e¿»¿ƒ¿»¿«≈»«∆««ƒ

e¯‡a ¯·Îe47CÈ¯ˆ BÈ‡ - „ÒÙ‰ Ba LiL Ïk : ¿»≈«¿…∆≈∆¿≈≈»ƒ
ÈepL48. ƒ

ב.43) י, קטן התירו 44)מועד שלא אומרים ויש ספסל.
וכ"ה  רמב"ן, (מגידֿמשנה, במעקה כמו הדיוט במעשה אלא

סובבת 45)במאירי). שהדלת התחתונה שבאסקופה חור
ה"ג.47)המשקוף.46)בו. פ"ז ואפילו 48)למעלה

האפשרות  לו היתה לא אם יוםֿטוב, מלפני נשברו אם
אסור  - במועד מלאכתו כיוון אם אבל יוםֿטוב. לפני לתקנם

תקמ). סי' (או"ח

.ÁÔÈ‡49˙eÓiL ˙ÓÏ ÔÎeÓ ˙BÈ‰Ï ¯·˜ ÔÈ¯ÙBÁ50, ≈¿ƒ∆∆ƒ¿»¿≈∆»
‰Ê È¯‰ - ÈeNÚ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;B˙B‡ ÔÈBa ÔÈ‡Â¿≈ƒ¬»ƒ»»»¬≈∆
¯v˜Ó B‡ B˙cÓa ÛÈÒBÓ ?„ˆÈk .„ÚBna Bw˙Ó¿«¿«≈≈«ƒ¿ƒ»¿«≈

.Ba ¯·wiL ˙ÚÏ ÔBÎ ‰È‰iL È„k ,B˙cnÓƒƒ»¿≈∆ƒ¿∆»¿≈∆ƒ»≈

וקברות 49) כוכין חופרין "אין ב: ח, קטן מועד משנה,
ולכן  בבנין". וקברות בחפירה "כוכין שם: ובגמרא במועד".

"אין רבינו: ואיןÔÈ¯ÙÂÁכתב -ÔÈÂ· משנה רבינו ומפרש ."
בפירוש  הוא (וכן שימותו למתים קבר במכין שהמדובר זו
אם  "אבל מסיפא: זה, על שואל הראב"ד אבל המשניות).
התירו? למה שמת, לפני ואם במועד", מתקנו - עשוי הי'

צרכו.50) כל לו עושים מת, כבר אם אבל

.ËÔÈ‡51¯·wÓ ˙BÓˆÚ‰ ˙‡ ‡ÏÂ ˙n‰ ˙‡ ÔÈpÙÓ ≈¿«ƒ∆«≈¿…∆»¬»ƒ∆∆
¯eÒ‡Â .„aÎÓÏ ÈeÊaÓ ‡ÏÂ ÈeÊ·Ï „aÎnÓ ‡ÏÂ ,¯·˜Ï¿∆∆¿…ƒ¿À»¿»¿…ƒ»ƒ¿À»¿»

ÌÈÓi‰ ¯‡La ÌÏBÚÏ Ôk ˙BNÚÏ52‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ , «¬≈¿»ƒ¿»«»ƒ∆»ƒ≈»»
BlL CB˙a e‰pÙÓ53elÙ‡ ÌÈÓi‰ ¯‡La e‰pÙÓ - ¿«≈¿∆¿«≈ƒ¿»«»ƒ¬ƒ

.ÈeÊ·Ï „aÎnÓƒ¿À»¿»

יוסי.51) כרבי א . ח, קטן מועד 'ירושלמי'52)משנה,
שהבלבול  לפי הטעם שכתב מי "יש פ"ב). סוף קטן, מועד
(איוב  לדבר וזכר הדין, מיום שמתייראין מפני למתים, קשה
הרגזתני  "למה אמר: ושמואל לי", ינוח אז "ישנתי יג): ג,
לפנות  אפילו הטעם, הוא זה שאם אומר ואני לעלות?"
המת" בזיון משום הטעם עיקר אלא אסור, היה שלו לתוך

הט"ו). אבל מהלכות בפי"ד לו 53)(הרדב"ז "שערב
הרמב"ן  וכתב ('ירושלמי'), אבותיו" אצל נח שיהיה לאדם
אם  וכן מותר, - ישראל לארץ שלהעלותו שהואֿהדין

מותר. - לפנותו דעתם היה מתחילה

.ÈÔÈÚÈÏ˙Ó ÔÈ‡54ÔÈÓÈ‰ÊÓ ‡ÏÂ ,˙BÏÈ‡‰ ˙‡55˙‡ ≈«¿ƒƒ∆»ƒ»¿…«¿ƒƒ∆
ÔÈÓf‚Ó ‡ÏÂ ,˙BÚÈËp‰56˙BÏÈ‡‰ ˙‡ ÔÈÎÒ Ï·‡ ; «¿ƒ¿…¿«¿ƒ¬»»ƒ∆»ƒ»

˙B¯t‰ ˙‡Â57ÔÈ¯˜BÚÂ ,ÔÓLa Ô‰aL58,‰zLt‰ ˙‡ ¿∆«≈∆»∆¿∆∆¿¿ƒ∆«ƒ¿»
ÛtÁÏ ‰Èe‡¯ ‡È‰L ÈtÓ59˙‡ ÔÈ¯ˆB˜Â ,„ÚBna da ƒ¿≈∆ƒ¿»«¿…»«≈¿¿ƒ∆

˙eLk‰60¯ÎMÏ dÏÈË‰Ï ‰Èe‡¯ ‡È‰L ÈtÓ , «¿ƒ¿≈∆ƒ¿»«¬ƒ»«≈»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .„ÚBna«≈¿≈…«≈»∆

משום 54) - האילנות מן התולעים ליטול ב. נ, זרה עבודה
אברהם'). ('מגן יתירה טירחה זבל 55)שהוא להדביק

טירחה  ישנה כאן ואף הקליפה, שנקלף במקום באילנות,
יתירה.56)יתירה. טירחה זו וגם האילנות, מענפי לקצץ

שאינו 57) אסור, - זה בלא אבל במועד. לאכלם שנוכל כדי
לחםֿ ועיין רוקח', ('מעשה הפירות להשביח אלא נעשה

ב.58)משנה). יב, קטן פירות 59)מועד בו לכסות
לייבש. משתמשים 60)השטוחים שבפרחיו צמח מין

(=הבירה). השכר לבישול

.‡ÈÔÈ‡61¯ÈcÏ Ô‡v‰ ˙‡ ÔÈÒpÎÓ62˙‡ eÏaÊiL È„k ≈¿«¿ƒ∆«…«ƒ¿≈∆¿«¿∆
e‡a Ì‡Â ;„ÚBna e‰„N ¯i„Ó ‡e‰ È¯‰L ,Ú˜¯w‰««¿«∆¬≈¿«≈»≈«≈¿ƒ»
ÔÈ¯ÒBÓ ÔÈ‡Â ,Ô˙B‡ ÔÈÚiÒÓ ÔÈ‡Â .¯zÓ - Ô‰ÈÏ‡Ó≈¬≈∆À»¿≈¿«¿ƒ»¿≈¿ƒ

¯ÓBL Ô‰Ï63¯ÚÏ64˙aL ¯ÈÎN ‰È‰ .Ô‡v‰ ˙‡65, »∆≈¿«≈∆«…»»¿ƒ«»
Úe·L ¯ÈÎN ,‰L ¯ÈÎN ,L„Á ¯ÈÎN66ÔÈÚiÒÓ - ¿ƒ…∆¿ƒ»»¿ƒ»«¿«¿ƒ

Ô˙B‡67ÌB˜nÓ Ì‡ˆ ˙‡ ¯ÚÏ ¯ÓBL ÔÈ¯ÎBNÂ , »¿¿ƒ≈¿«≈∆…»ƒ»
Ï·f‰ .‰„N‰ Ïk eÏaÊiL È„k ÌB˜ÓÏ68- ¯ˆÁaL ¿»¿≈∆¿«¿»«»∆«∆∆∆¿»≈

ÔÈ„„ˆÏ B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ69˙Ù¯k ¯ˆÁ ‰NÚ Ì‡Â ; ¿«¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ«¬»»≈¿∆∆
¯˜a70.‰tL‡Ï B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - »»ƒƒ»«¿»

א.61) יב, קטן לשדה 62)מועד בהמות שמכניסין
עד  למקום ממקום מטיילות הלילה וכל שם, ושוכבות

השדה. כל ממקום 64)גוי.63)שמזדבל מוליכין
מזדבל. והשדה מהן מתנערים הגללים כך מתוך למקום,

בלבד.65) היום לאותו ולא השבוע, לכל שבע 66)נשכר
בהבלעה.67)שנים. שהוא ב.68)מכיון נה, פסחים

אותו.69) מוציאין בחצר.70)ואין הזבל שנתרבה

.·È‰ÂLn‰71,ÌB˜Ó Ôw˙Ï Ôek˙Ó Ì‡ :Ú˜¯w‰ Èt ««¿∆¿≈««¿«ƒƒ¿«≈¿«≈»
‰‡e·z ÏL È¯k Ba „ÈÓÚiL72Ba Le„iL B‡73- ∆«¬ƒ¿ƒ∆¿»∆»

ÔÎÂ .¯eÒ‡ - ı¯‡‰ ˙„B·ÚÏ Ôek˙ Ì‡Â ;¯zÓÀ»¿ƒƒ¿«≈«¬«»»∆»¿≈
ÌÈˆÚ C¯ˆÏ Ì‡ :e‰„N CBzÓ ÌÈˆÚ ËwÏÓ‰74- «¿«≈≈ƒƒ»≈ƒ¿…∆≈ƒ

ÔÎÂ .¯eÒ‡ - Ú˜¯w‰ Ôw˙Ï Ì‡Â ;¯zÓ˜˙Bt‰75ÌÈÓ À»¿ƒ¿«≈««¿«»¿≈«≈«ƒ
ÌÈ‚c‰ eÒkiL Ôek˙ Ì‡ ,‰p‚Ï76Ì‡Â ;¯zÓ - ¿ƒ»ƒƒ¿«≈∆ƒ»¿«»ƒÀ»¿ƒ

ÔÓ ˙Bi¯Á ıˆBw‰ ÔÎÂ .¯eÒ‡ - ı¯‡‰ ˙B˜L‰Ï¿«¿»»∆»¿≈«≈¬ƒƒ
‰Ó‰·Ï ÏÈÎ‡‰Ï Ôek˙ Ì‡ :Ï˜c‰77Ì‡Â ;¯zÓ - «∆∆ƒƒ¿«≈¿«¬ƒ«¿≈»À»¿ƒ

‰Ê È‡Ï ¯kÈ ÂÈNÚnÓe .¯eÒ‡ - ÔÏÈ‡‰ ˙„B·ÚÏ Ôek˙ƒ¿«≈«¬«»ƒ»»ƒ«¬»À«¿≈∆
.Ôek˙Ó ‡e‰ ¯·„»»ƒ¿«≈

ב.71) י, קטן השדה 72)מועד כל את שמשווה כגון
תקלז). סי' שמותר 73)(או"ח ה"ו, פ"ז למעלה ראה

פני  להשוות מותר כן וכמו המועד. לצורך במועד לדוש
המועד. לצורך תבואה בו שידוש שנוטל 74)הקרקע כגון

שם). (או"ח הקטנים ומניח פותח.75)הגדולים
מקום 76) ולמטה המים, שיכנסו מקום למעלה שפותח כגון

שם). (או"ח המים אחד 77)שיצאו מצד כולן שקוצץ כגון
"לבהמתו". הגירסא: ובכת"י שם). (או"ח
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מצוות 40) כאן ויש בו, להשתמש שרגילים גג הוא ואם
('ביאור  כדרכו המעקה לעשות מותר לגגך", מעקה "ועשית

הריטב"א). בשם תקמ סי' של 41)הלכה' חשש שיש
ה"ג, פ"ז (למעלה שינוי צריך אינו האבד ודבר גנבים,

ה"ז). ליפול.42)ולהלן נוטה

.Ê‰Ba43‡aËˆ‡ Ì„‡44¯Èv‰ .‰ÈÏÚ ÔLÈÏ B‡ ·LÈÏ ∆»»ƒ¿«»≈≈ƒ«»∆»«ƒ
¯Bpv‰Â45‰¯Bw‰Â46- e¯aLpL ÁzÙn‰Â ÏeÚn‰Â ¿«ƒ¿«»¿««¿¿««¿≈«∆ƒ¿¿

;ıÚ ÏLa ÔÈa ÏÊ¯a ÏLa ÔÈa ,Bk¯„k „ÚBna Ôw˙Ó¿«¿»«≈¿«¿≈¿∆«¿∆≈¿∆≈
Áe˙t Á˙t‰ ÁÈpÈ Ì‡L ,‡e‰ ÏB„b „ÒÙ‰ ‰fL∆∆∆¿≈»∆ƒ«ƒ««∆«»«
.˙ÈaaM ‰Ó Ïk „a‡Ó ‡ˆÓ - ˙B¯e·L ˙B˙Ï„e¿»¿ƒ¿»¿«≈»«∆««ƒ

e¯‡a ¯·Îe47CÈ¯ˆ BÈ‡ - „ÒÙ‰ Ba LiL Ïk : ¿»≈«¿…∆≈∆¿≈≈»ƒ
ÈepL48. ƒ

ב.43) י, קטן התירו 44)מועד שלא אומרים ויש ספסל.
וכ"ה  רמב"ן, (מגידֿמשנה, במעקה כמו הדיוט במעשה אלא

סובבת 45)במאירי). שהדלת התחתונה שבאסקופה חור
ה"ג.47)המשקוף.46)בו. פ"ז ואפילו 48)למעלה

האפשרות  לו היתה לא אם יוםֿטוב, מלפני נשברו אם
אסור  - במועד מלאכתו כיוון אם אבל יוםֿטוב. לפני לתקנם

תקמ). סי' (או"ח

.ÁÔÈ‡49˙eÓiL ˙ÓÏ ÔÎeÓ ˙BÈ‰Ï ¯·˜ ÔÈ¯ÙBÁ50, ≈¿ƒ∆∆ƒ¿»¿≈∆»
‰Ê È¯‰ - ÈeNÚ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;B˙B‡ ÔÈBa ÔÈ‡Â¿≈ƒ¬»ƒ»»»¬≈∆
¯v˜Ó B‡ B˙cÓa ÛÈÒBÓ ?„ˆÈk .„ÚBna Bw˙Ó¿«¿«≈≈«ƒ¿ƒ»¿«≈

.Ba ¯·wiL ˙ÚÏ ÔBÎ ‰È‰iL È„k ,B˙cnÓƒƒ»¿≈∆ƒ¿∆»¿≈∆ƒ»≈

וקברות 49) כוכין חופרין "אין ב: ח, קטן מועד משנה,
ולכן  בבנין". וקברות בחפירה "כוכין שם: ובגמרא במועד".

"אין רבינו: ואיןÔÈ¯ÙÂÁכתב -ÔÈÂ· משנה רבינו ומפרש ."
בפירוש  הוא (וכן שימותו למתים קבר במכין שהמדובר זו
אם  "אבל מסיפא: זה, על שואל הראב"ד אבל המשניות).
התירו? למה שמת, לפני ואם במועד", מתקנו - עשוי הי'

צרכו.50) כל לו עושים מת, כבר אם אבל

.ËÔÈ‡51¯·wÓ ˙BÓˆÚ‰ ˙‡ ‡ÏÂ ˙n‰ ˙‡ ÔÈpÙÓ ≈¿«ƒ∆«≈¿…∆»¬»ƒ∆∆
¯eÒ‡Â .„aÎÓÏ ÈeÊaÓ ‡ÏÂ ÈeÊ·Ï „aÎnÓ ‡ÏÂ ,¯·˜Ï¿∆∆¿…ƒ¿À»¿»¿…ƒ»ƒ¿À»¿»

ÌÈÓi‰ ¯‡La ÌÏBÚÏ Ôk ˙BNÚÏ52‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ , «¬≈¿»ƒ¿»«»ƒ∆»ƒ≈»»
BlL CB˙a e‰pÙÓ53elÙ‡ ÌÈÓi‰ ¯‡La e‰pÙÓ - ¿«≈¿∆¿«≈ƒ¿»«»ƒ¬ƒ

.ÈeÊ·Ï „aÎnÓƒ¿À»¿»

יוסי.51) כרבי א . ח, קטן מועד 'ירושלמי'52)משנה,
שהבלבול  לפי הטעם שכתב מי "יש פ"ב). סוף קטן, מועד
(איוב  לדבר וזכר הדין, מיום שמתייראין מפני למתים, קשה
הרגזתני  "למה אמר: ושמואל לי", ינוח אז "ישנתי יג): ג,
לפנות  אפילו הטעם, הוא זה שאם אומר ואני לעלות?"
המת" בזיון משום הטעם עיקר אלא אסור, היה שלו לתוך

הט"ו). אבל מהלכות בפי"ד לו 53)(הרדב"ז "שערב
הרמב"ן  וכתב ('ירושלמי'), אבותיו" אצל נח שיהיה לאדם
אם  וכן מותר, - ישראל לארץ שלהעלותו שהואֿהדין

מותר. - לפנותו דעתם היה מתחילה

.ÈÔÈÚÈÏ˙Ó ÔÈ‡54ÔÈÓÈ‰ÊÓ ‡ÏÂ ,˙BÏÈ‡‰ ˙‡55˙‡ ≈«¿ƒƒ∆»ƒ»¿…«¿ƒƒ∆
ÔÈÓf‚Ó ‡ÏÂ ,˙BÚÈËp‰56˙BÏÈ‡‰ ˙‡ ÔÈÎÒ Ï·‡ ; «¿ƒ¿…¿«¿ƒ¬»»ƒ∆»ƒ»

˙B¯t‰ ˙‡Â57ÔÈ¯˜BÚÂ ,ÔÓLa Ô‰aL58,‰zLt‰ ˙‡ ¿∆«≈∆»∆¿∆∆¿¿ƒ∆«ƒ¿»
ÛtÁÏ ‰Èe‡¯ ‡È‰L ÈtÓ59˙‡ ÔÈ¯ˆB˜Â ,„ÚBna da ƒ¿≈∆ƒ¿»«¿…»«≈¿¿ƒ∆

˙eLk‰60¯ÎMÏ dÏÈË‰Ï ‰Èe‡¯ ‡È‰L ÈtÓ , «¿ƒ¿≈∆ƒ¿»«¬ƒ»«≈»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .„ÚBna«≈¿≈…«≈»∆

משום 54) - האילנות מן התולעים ליטול ב. נ, זרה עבודה
אברהם'). ('מגן יתירה טירחה זבל 55)שהוא להדביק

טירחה  ישנה כאן ואף הקליפה, שנקלף במקום באילנות,
יתירה.56)יתירה. טירחה זו וגם האילנות, מענפי לקצץ

שאינו 57) אסור, - זה בלא אבל במועד. לאכלם שנוכל כדי
לחםֿ ועיין רוקח', ('מעשה הפירות להשביח אלא נעשה

ב.58)משנה). יב, קטן פירות 59)מועד בו לכסות
לייבש. משתמשים 60)השטוחים שבפרחיו צמח מין

(=הבירה). השכר לבישול

.‡ÈÔÈ‡61¯ÈcÏ Ô‡v‰ ˙‡ ÔÈÒpÎÓ62˙‡ eÏaÊiL È„k ≈¿«¿ƒ∆«…«ƒ¿≈∆¿«¿∆
e‡a Ì‡Â ;„ÚBna e‰„N ¯i„Ó ‡e‰ È¯‰L ,Ú˜¯w‰««¿«∆¬≈¿«≈»≈«≈¿ƒ»
ÔÈ¯ÒBÓ ÔÈ‡Â ,Ô˙B‡ ÔÈÚiÒÓ ÔÈ‡Â .¯zÓ - Ô‰ÈÏ‡Ó≈¬≈∆À»¿≈¿«¿ƒ»¿≈¿ƒ

¯ÓBL Ô‰Ï63¯ÚÏ64˙aL ¯ÈÎN ‰È‰ .Ô‡v‰ ˙‡65, »∆≈¿«≈∆«…»»¿ƒ«»
Úe·L ¯ÈÎN ,‰L ¯ÈÎN ,L„Á ¯ÈÎN66ÔÈÚiÒÓ - ¿ƒ…∆¿ƒ»»¿ƒ»«¿«¿ƒ

Ô˙B‡67ÌB˜nÓ Ì‡ˆ ˙‡ ¯ÚÏ ¯ÓBL ÔÈ¯ÎBNÂ , »¿¿ƒ≈¿«≈∆…»ƒ»
Ï·f‰ .‰„N‰ Ïk eÏaÊiL È„k ÌB˜ÓÏ68- ¯ˆÁaL ¿»¿≈∆¿«¿»«»∆«∆∆∆¿»≈

ÔÈ„„ˆÏ B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ69˙Ù¯k ¯ˆÁ ‰NÚ Ì‡Â ; ¿«¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ«¬»»≈¿∆∆
¯˜a70.‰tL‡Ï B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - »»ƒƒ»«¿»

א.61) יב, קטן לשדה 62)מועד בהמות שמכניסין
עד  למקום ממקום מטיילות הלילה וכל שם, ושוכבות

השדה. כל ממקום 64)גוי.63)שמזדבל מוליכין
מזדבל. והשדה מהן מתנערים הגללים כך מתוך למקום,

בלבד.65) היום לאותו ולא השבוע, לכל שבע 66)נשכר
בהבלעה.67)שנים. שהוא ב.68)מכיון נה, פסחים

אותו.69) מוציאין בחצר.70)ואין הזבל שנתרבה

.·È‰ÂLn‰71,ÌB˜Ó Ôw˙Ï Ôek˙Ó Ì‡ :Ú˜¯w‰ Èt ««¿∆¿≈««¿«ƒƒ¿«≈¿«≈»
‰‡e·z ÏL È¯k Ba „ÈÓÚiL72Ba Le„iL B‡73- ∆«¬ƒ¿ƒ∆¿»∆»

ÔÎÂ .¯eÒ‡ - ı¯‡‰ ˙„B·ÚÏ Ôek˙ Ì‡Â ;¯zÓÀ»¿ƒƒ¿«≈«¬«»»∆»¿≈
ÌÈˆÚ C¯ˆÏ Ì‡ :e‰„N CBzÓ ÌÈˆÚ ËwÏÓ‰74- «¿«≈≈ƒƒ»≈ƒ¿…∆≈ƒ

ÔÎÂ .¯eÒ‡ - Ú˜¯w‰ Ôw˙Ï Ì‡Â ;¯zÓ˜˙Bt‰75ÌÈÓ À»¿ƒ¿«≈««¿«»¿≈«≈«ƒ
ÌÈ‚c‰ eÒkiL Ôek˙ Ì‡ ,‰p‚Ï76Ì‡Â ;¯zÓ - ¿ƒ»ƒƒ¿«≈∆ƒ»¿«»ƒÀ»¿ƒ

ÔÓ ˙Bi¯Á ıˆBw‰ ÔÎÂ .¯eÒ‡ - ı¯‡‰ ˙B˜L‰Ï¿«¿»»∆»¿≈«≈¬ƒƒ
‰Ó‰·Ï ÏÈÎ‡‰Ï Ôek˙ Ì‡ :Ï˜c‰77Ì‡Â ;¯zÓ - «∆∆ƒƒ¿«≈¿«¬ƒ«¿≈»À»¿ƒ

‰Ê È‡Ï ¯kÈ ÂÈNÚnÓe .¯eÒ‡ - ÔÏÈ‡‰ ˙„B·ÚÏ Ôek˙ƒ¿«≈«¬«»ƒ»»ƒ«¬»À«¿≈∆
.Ôek˙Ó ‡e‰ ¯·„»»ƒ¿«≈

ב.71) י, קטן השדה 72)מועד כל את שמשווה כגון
תקלז). סי' שמותר 73)(או"ח ה"ו, פ"ז למעלה ראה

פני  להשוות מותר כן וכמו המועד. לצורך במועד לדוש
המועד. לצורך תבואה בו שידוש שנוטל 74)הקרקע כגון

שם). (או"ח הקטנים ומניח פותח.75)הגדולים
מקום 76) ולמטה המים, שיכנסו מקום למעלה שפותח כגון

שם). (או"ח המים אחד 77)שיצאו מצד כולן שקוצץ כגון
"לבהמתו". הגירסא: ובכת"י שם). (או"ח
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.‚È¯epz78Ô‰a ‰Ù‡ÈÂ eL·ÈiL ¯LÙ‡L ,ÌÈ¯ÈÎÂ «¿ƒ«ƒ∆∆¿»∆ƒ¿¿…∆»∆
Ô˙B‡ ÔÈNBÚ ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ;ÔÈNBÚ - „ÚBna79ÔÈ·e . «≈ƒ¿ƒ«≈ƒ»≈

Ck ÔÈ·e Ck80ÔÈBa -81ÏÚÂ ¯epz ÏL N¯Á ÏÚ »≈»ƒ«∆∆∆«¿«
ÔÈ‚¯ÒÓe .Ô‰lL ‰ÏÙh‰ ‰¯Èk‰82,˙Bhn‰ ˙‡ «ƒ»«¿≈»∆»∆¿»¿ƒ∆«ƒ

ÔÈ¯˜BÂ83ÔÈÚ Ô‰Ï ÔÈÁ˙BÙe ,ÌÈÁ¯‰ ˙‡84, ¿¿ƒ∆»≈«ƒ¿ƒ»∆«ƒ
ÔÈ„ÈÓÚÓe85ÌÈn‰ ˙n‡ ÔÈB·e ,Ô˙B‡86ÌÈÁ¯ ÏL87. «¬ƒƒ»ƒ««««ƒ∆≈«ƒ

א.78) יא, קטן מפני 79)מועד לחמם לתנור צריך ואם
החלון  נשבר אם וכן צינה. אצל חולים שהכל מותר, - הקור
סי' ברורה' ('משנה אותו לתקן מותר - הקור מחמת וסובל

לפי 80)תקמ). יתייבשו, לא אם ובין יתייבשו אם בין
הטפילה  נתייבשה לא אם אף עליהם לאפות שאפשר

ברורה'). הטיח 81)('משנה את מתקנים כלומר הטפילה,
התנור. כתנא82ֿ)שעל ח:) קטן מועד (משנה, אורגים

המועד  לצורך שהוא מפני אומרים יש ההיתר, ובטעם קמא.
מעשה  הוא ומסרגין קטן) מועד על ב'שיטה' ידידיה (רבינו
האבד  דבר שהוא מפני אומרים ויש ירוחם). (רבינו הדיוט

שינוי. צריך ואין י:).83)(רא"ש) קטן (מועד מנקין
עמדם.85)חור.84) על אותם שמגלגלים 86)מתקנים

הריחיים. לצורך 87)את הם הללו הדברים ארבעת כל
(מגידֿמשנה). שינוי בלי כדרכם נעשים ולכן נפש, אוכל

.„ÈÔÈ˙ÙBÊ88ÔÈi‰ „ÒtÈ ‡lL È„k ,˙È·Á‰ ˙‡89. ¿ƒ∆∆»ƒ¿≈∆…ƒ»≈««ƒ
Á¯Ë Ba ÔÈ‡L ÈtÓ ,˜ea˜a‰ ˙‡ ÔÈ˙ÙBÊÂ90ÔÈÓ˙BÒÂ . ¿¿ƒ∆««¿ƒ¿≈∆≈…«¿¿ƒ

ÔÈtÁÓe .„Òtz ‡lL È„k ,¯ÎL ÏL ˙È·Á‰ Èt91˙‡ ƒ∆»ƒ∆≈»¿≈∆…ƒ»≈¿«ƒ∆
˙BÚÈˆw‰92ÔÈÎk¯Óe .e„·‡È ‡lL È„k ,L˜a93˙‡ «¿ƒ¿«¿≈∆……¿¿«¿ƒ∆

ÔÈ‡ Ï·‡ .ËBÈ„‰ ‰NÚÓ ‡e‰L ÈtÓ ,ÌÈ„ia ÌÈ„‚a‰«¿»ƒ«»«ƒƒ¿≈∆«¬≈∆¿¬»≈
È¯L˜ ÔÈNBÚ94.Ôn‡ ‰NÚÓ ‡e‰L ÈtÓ ,ÌÈ„i‰ ˙Èa ƒƒ¿≈≈«»«ƒƒ¿≈∆«¬≈À»

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

א.88) יב, קטן טורח.89)מועד בו שיש אףֿעלֿפי
רב.90) הפסד בו שאין קטן 91)אףֿעלֿפי (מועד מכסין

לייבש.92)יג:). השטוחים א.93)פירות י, קטן מועד
הקמטים.94) את לתקן

.ÂËÔÈˆˆB˜95È¯tˆ96ÌÈÁ¯ ÏL ¯BÓÁ97ÔÈB·e , ¿ƒƒ»¿≈¬∆≈«ƒƒ
ÏhÏ ¯zÓ - ÂÈÏÚ ·k¯iL ÒeÒÂ .‰Ó‰·Ï Òe·‡≈ƒ¿≈»¿∆ƒ¿«»»À»ƒ…

B˙BtÈÏ È„k B˜¯ÒÏe ÂÈ¯tˆ98ÔÈÚÈa¯Ó ÔÈ‡Â .99‰Ó‰a ƒ»¿»¿»¿¿≈¿«¿≈«¿ƒƒ¿≈»
Ï·‡ ,„ÚBna100‰pnÓ ÔÈÚBÓ ÔÈ‡Â ,Ìc dÏ ÔÈÊÈwÓ «≈¬»«ƒƒ»»¿≈¿ƒƒ∆»

ÌÈ‡È¯a ÏÎ‡Ó ÔÈ‡L ÌÈ˜LÓe ˙BÏÎ‡Ó ÏÎÂ .‰‡eÙ¿̄»¿»«¬»«¿ƒ∆≈»«¬«¿ƒƒ
Ô˙BzLÏÂ ÔÏÎ‡Ï Ì„‡Ï ¯zÓ - ‰‡eÙ¯Ï ‡l‡∆»ƒ¿»À»¿»»¿»¿»¿ƒ¿»

„ÚBna101. «≈

שם.95) קטן, הפרסות 96)מועד על ברזלים לשים וכן
מעכבות 97)('תוספות'). הצפרנים כי המועד, לצורך והוא

הדיוט  מעשה לעשות שצריך אומרים ויש החמור. הליכת
הרמב"ן). בשם רכיבה.98)(מגידֿמשנה צרכי שהוא

המועד.99) אחר לעשותו שאפשר מפני א. יב, קטן מועד
שם.100) קטן, התוספתא 101)מועד בשם אלפסי רבינו

שמא  אסור ויוםֿטוב שבשבת ואףֿעלֿפי קטן. דמועד פ"ב
ויש  ה"כ). שבת מהל' (פכ"א סממנים שחיקת לידי יבוא

שהרי  הסממנים לשחוק אפילו מותר המועד שבחול אומרים
י:). מו"ק 'תוספות' ועיין מגדים', ('פרי המועד לצורך הוא

.ÊËÔÈ‡102ÔÈpÙÓ103¯ˆÁÏ ¯ˆÁÓ104‡ÏÂ ,„ÚBna ≈¿«ƒ≈»≈¿»≈«≈¿…
‰¯eÚÎÏ ‰‡pÓ ‡ÏÂ ‰‡Ï ‰¯eÚkÓ105‰pÙÓ Ï·‡ ; ƒ¿»¿»»¿…ƒ»»ƒ¿»¬»¿«∆

Ô‰L ÌÈÏk ÔÈ‡È·Óe .¯ˆÁ d˙B‡a ˙È·Ï ˙ÈaÓ ‡e‰ƒ«ƒ¿«ƒ¿»»≈¿ƒƒ≈ƒ∆≈
˙B˙ÒÎe ÌÈ¯k ÔB‚k ,Ôn‡‰ ˙ÈaÓ „ÚBn‰ C¯ˆÏ¿…∆«≈ƒ≈»À»¿»ƒ¿»

ÚBn‰ C¯ˆÏ ÔÈ‡L ÌÈÏk Ï·‡ ;˙BiÁBÏˆeÔB‚k ,„ ¿ƒ¬»≈ƒ∆≈»¿…∆«≈¿
ÔÈ‡ - Úav‰ ˙ÈaÓ ¯Óˆ B‡ LËBl‰ ÔÓ ‰L¯ÁÓ«¬≈»ƒ«≈∆∆ƒ≈««»≈

ÔÈ‡È·Ó106B¯ÎN BÏ Ô˙B - ÏÎ‡i ‰Ó Ôn‡Ï ÔÈ‡ Ì‡Â . ¿ƒƒ¿ƒ≈»À»«…«≈¿»
˙Èaa ÔÁÈpÓ - BÈÓ‡Ó BÈ‡ Ì‡Â .BÏˆ‡ ÔÁÈpÓe«ƒ»∆¿¿ƒ≈«¬ƒ«ƒ»««ƒ
ÔpÙÓ - e·bÈ ‡nL Ì‰Ï LLBÁ Ì‡Â .BÏ CeÓq‰«»¿ƒ≈»∆∆»ƒ»¿¿«»

‰Úˆa ‡l‡ ,B˙È·Ï ‡È·È ‡Ï Ï·‡ .˙¯Á‡ ¯ˆÁÏ107. ¿»≈«∆∆¬»…»ƒ¿≈∆»¿ƒ¿»

א.102) יג, קטן מועד דרך 104)כלים.103)משנה,
הרבים. לפנות 105)רשות מתיר פ"ב) (סוף ב'ירושלמי'

היא  ששמחה לכעורה, מנאה אפילו שלו לחצר אחרים משל
מגידֿמשנה). ועיין (הראב"ד, שלו בתוך שדר לאדם

לצור 106) שלא טירחא אברהם'משום וה'מגן (רש"י). ך
במועד. שתיקנו אותו שיחשדו משום ושואל 107)מפרש

יביאם  לא למה יאכל, מה לאומן אין אם אברהם': ה'מגן
ובכת"י  לעשות? מלאכה לו לתת מותר שהרי בפרהסיא,

בצנעא". "אלא הללו תיבות שתי חסרות

.ÊÈ¯eÒ‡108ÔÓ ÌÈ·BË ÌÈÓÈ È·¯Úa ‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ »«¬¿»»¿«¿≈»ƒƒƒ
‰ÏÚÓÏe ‰Án‰109‰NBÚ‰ ÏÎÂ .˙B˙aL È·¯Ú BÓk , «ƒ¿»¿«¿»¿«¿≈«»¿»»∆

.ÌÏBÚÏ ‰Î¯a ÔÓÈÒ ‰‡B¯ BÈ‡ - Ô‰a ‰Î‡ÏÓ¿»»»∆≈∆ƒ«¿»»¿»
ÔÈkÓ ÔÈ‡ Ï·‡ ,BÁ¯k ÏÚa B˙B‡ ÔÈÏh·Óe Ba ÔÈ¯ÚB‚Â¿¬ƒ¿«¿ƒ¿«»¿¬»≈«ƒ
ÔÈcÓ ÔÈ‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡«««¿¿≈»ƒ«∆≈¿«ƒ

B˙B‡110Ba ‰NBÚ‰L ,˙BˆÁ ¯Á‡ ÁÒt‰ ·¯ÚÓ ıeÁ .≈∆∆«∆«««¬∆»∆
¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,B˙B‡ ÔÈcÓ - ˙BˆÁ ¯Á‡ ‰Î‡ÏÓ¿»»««¬¿«ƒ¿≈»ƒ«
ÌBiL ÈÙÏ .e‰ec ‡Ï Ì‡ ,˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈknL∆«ƒ«««¿ƒ…ƒ¿ƒ∆
,ÌÈ·BË ÌÈÓÈ È·¯Ú ¯‡Lk BÈ‡ ÔÒÈa ¯NÚ ‰Úa¯‡«¿»»»»¿ƒ»≈ƒ¿»«¿≈»ƒƒ

Ôa¯˜ ˙ËÈÁLe ‰‚È‚Á Ba LiL ÈtÓ111. ƒ¿≈∆≈¬ƒ»¿ƒ«»¿»

ב.108) ג, וחצי 109)פסחים שעתיים שהיא קטנה, מנחה
היום. סוף מרדות 110)לפני ממכת חמור נידוי שהרי

הכ"ב). פ"א ולמעלה נב. בדין 111)(פסחים ש"אינו
פ"ד  פסחים ('ירושלמי' קרב" וקרבנך במלאכה עסוק שתהא
לעולם  אסור - המקדש בזמן אז, שנאסר וכיון ה"א).

מקום). ד"ה נ. פסחים ('תוספות'

.ÁÈCÎÈÙÏ112˙iNÚa ¯eÒ‡ ÔÒÈa ¯NÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈ ¿ƒ»«¿»»»»¿ƒ»»«¬ƒ«
„ÚBÓ ÏL BlÁ BÓk ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‰Î‡ÏÓ113‡e‰Â . ¿»»ƒƒ¿≈¿ƒ¿À∆≈¿

„ÚBÓ ÏL BlÁÓ Ï˜114ÌBi‰ ÈˆÁÓ ‡l‡ ¯eÒ‡ BÈ‡Â , «≈À∆≈¿≈»∆»≈¬ƒ«
‰nÁ‰ ı‰Ó Ï·‡ ;‰ËÈÁM‰ ÔÓÊ ‡e‰L ,‰ÏÚÓÏe115 ¿«¿»∆¿««¿ƒ»¬»≈»≈««»

˙BNÚÏ e‚‰pL ÌB˜Ó :‚‰na ÈeÏz - ÌBi‰ ÈˆÁ „Ú«¬ƒ«»«ƒ¿»»∆»¬«¬
ÔÈNBÚ ÔÈ‡ - ˙BNÚÏ ‡lL e‚‰pL ÌB˜Ó ,ÔÈNBÚ -116. ƒ»∆»¬∆…«¬≈ƒ

א.112) נ, א.113)פסחים יג, קטן ראה 114)מועד
הכ"א. במלאכה 115)להלן מותר החמה הנץ לפני אבל

הלל  וכבית ב:) (פסחים יהודה כרבי מנהג, שום בזה ואין
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נה.). לפני 116)(פסחים ממלאכה מניעה של זה [במנהג
קרב  אינו שהרי פסח, קרבן משום הטעם אין היום, חצות
מקום). ד"ה נ. פסחים 'תוספות' (ועיין חצות לאחר אלא
"משום  הוא: "המנהג שטעם יג.) קטן (מועד בבבלי ומצאנו
בצרכי  שיתעסק או יוםֿטוב צרכי להכין כדי יוםֿטוב" צורך
ומרור  מצה בצרכי הזה בזמן או המקדש בית בזמן פסחו
פירש"י  וכן שם). (ריטב"א חמץ" וביעור כליו והכשר
רש"י  בין מחלוקת שום אין זה, ולפי במשנה). נ. (פסחים
לאחר  ה'ירושלמי' של טעמו כתב שהרמב"ם והרמב"ם,
חצות  לקודם ה'בבלי' של טעמו כתב ורש"י היום, חצות

צ"ע]. ודבריו כחלוקים, עשאם משנה' וה'מגיד היום,

.ËÈÏÈÁ˙È ‡Ï - ˙BNÚÏ e‚‰pL ÌB˜Óa elÙ‡Â117 «¬ƒ¿»∆»¬«¬…«¿ƒ
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,¯NÚ ‰Úa¯‡a ‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ ‰lÁza«¿ƒ»«¬¿»»¿«¿»»»»««ƒ

LÏL ‡l‡ ;˙BˆÁ Ì„˜ d¯Ó‚Ï ÏBÎÈ ‡e‰L118 ∆»¿»¿»…∆¬∆»»
„·Ïa ˙Bin‡e‚‰pL ÌB˜Óa Ì‰a ÔÈÏÈÁ˙nL ,Ô‰ À»Àƒ¿«≈∆«¿ƒƒ»∆ƒ¿∆»¬

˙BNÚÏ119ÔÈËiÁ‰ :Ô‰ el‡Â ,˙BˆÁ „Ú ÔÈNBÚÂ , «¬¿ƒ«¬¿≈≈««»ƒ
ÏÈÁ˙‰ Ì‡ - ˙Bin‡ ¯‡L Ï·‡ .ÔÈÒ·Bk‰Â ÔÈ¯tq‰Â¿««»ƒ¿«¿ƒ¬»¿»À»Àƒƒ¿ƒ
ÔÈ‡L ;˙BˆÁ „Ú ¯Ó‚iL ‡e‰ ,¯NÚ ‰Úa¯‡ Ì„˜ Ô‰a»∆…∆«¿»»»»∆ƒ¿…«¬∆≈

.‰a¯‰ C¯ˆ ˙Bin‡ ¯‡LÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÚ‰»»¿ƒƒƒ¿»À»À…∆«¿≈

א.117) נה, פסחים להם 118)משנה, צריכים שהעם מפני
"שלש 119)הרבה. של הנ"ל המשנה מפרש והראב"ד

'מגיד  ועיין מלאכה. לעשות שלא שנהגו במקום אומניות",
משנה'.

.ÎCÏB‰‰120- ÔÈNBÚ ÔÈ‡L ÌB˜ÓÏ ÔÈNBÚL ÌB˜nÓ «≈ƒ»∆ƒ¿»∆≈ƒ
·eMia ‰NÚÈ ‡Ï121‡e‰ ‰NBÚ Ï·‡ ;˙˜ÏÁn‰ ÈtÓ , …«¬∆«ƒƒ¿≈««¬…∆¬»∆

ÌB˜ÓÏ ÔÈNBÚ ÔÈ‡L ÌB˜nÓ CÏB‰‰Â .¯a„na«ƒ¿»¿«≈ƒ»∆≈ƒ¿»
‡ˆiL ÌB˜Ó È¯ÓÁ ÂÈÏÚ ÔÈ˙B .‰NÚÈ ‡Ï - ÔÈNBÚL∆ƒ…«¬∆¿ƒ»»À¿≈»∆»»
‡Ï ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â .ÌLÏ CÏ‰L ÌB˜Ó È¯ÓÁÂ ,ÌMÓƒ»¿À¿≈»∆»«¿»¿««ƒ≈…

¯eq‡‰ ÈtÓ ÏËa ‡e‰L Ì‰ÈÙa ‰‡¯˙È122ÌÏBÚÏ . ƒ¿»∆ƒ¿≈∆∆»≈ƒ¿≈»ƒ¿»
Ì„‡ ‰pLÈ Ï‡123ÔÎÂ .˙˜ÏÁn‰ ÈtÓ ,124BzÚcL ÈÓ «¿«∆»»ƒ¿≈««¬…∆¿≈ƒ∆«¿

ÔÈa Ï˜‰Ï ÔÈa ,BÓB˜Ó ÈL‡k ‚‰B - BÓB˜ÓÏ ¯ÊÁÏ«¬…ƒ¿≈¿«¿≈¿≈¿»≈≈
ÌB˜n‰ ÈL‡ ÈÙa ‰‡¯˙È ‡lL ,‡e‰Â .¯ÈÓÁ‰Ï¿«¿ƒ¿∆…ƒ¿»∆ƒ¿≈«¿≈«»

.˙˜ÏÁn‰ ÈtÓ ,Ba ‡e‰L∆ƒ¿≈««¬…∆

א.120) נ, פסחים אותו 121)משנה, של התחום בתוך או
אברהם'). ('מגן שיאמרו 122)הישוב - מחלוקת אין ואז

(גמרא). לעשות מלאכה לו המקום.123)שאין ממנהג
זה 124) בענין דוקא שלאו כלומר מי", כל "וכן לומר צריך

('משנה  כן הדין ומנהג מנהג בכל אלא פסח, ערב של
כב). ס"ק תסח סי' ברורה'

.‡ÎÔÈÎÈÏBÓ125‰Úa¯‡a Ôn‡‰ ˙ÈaÓ ÌÈÏk ÔÈ‡È·Óe ƒƒ¿ƒƒ≈ƒƒ≈»À»¿«¿»»
.„ÚBn‰ C¯ˆÏ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙BˆÁ ¯Á‡ ¯NÚ»»««¬««ƒ∆≈»¿…∆«≈

ÔÈÙ¯B‚Â126B˙B‡ ÌÈ‡ÈˆBÓe ,‰Ó‰a ÈÏ‚¯ ˙ÁzÓ Ï·Ê ¿¿ƒ∆∆ƒ«««¿≈¿≈»ƒƒ
ÔÈ·ÈLBÓe .‰tL‡Ï127˙Ï‚¯z .ÌÈÏB‚¯˙Ï ÔÈÎ·BL »«¿»ƒƒ»ƒ¿«¿¿ƒ«¿¿…∆

ÌÈÓÈ ‰LÏL ÌÈˆÈa‰ ÏÚ ‰·LiL128‰˙ÓÂ ,¯˙È B‡ ∆»¿»««≈ƒ¿»»ƒ»≈»≈»
‡lL È„k ,¯NÚ ‰Úa¯‡a ‰ÈzÁz ˙¯Á‡ ÔÈ·ÈLBÓ -ƒƒ«∆∆«¿∆»¿«¿»»»»¿≈∆…

„ÚBn·e .ÌÈˆÈa‰ e„ÒtÈ129ÔÈ·ÈLBÓ ÔÈ‡130Ì‡ Ï·‡ . ƒ»¿«≈ƒ«≈≈ƒƒ¬»ƒ

d˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ - ÌÈˆÈa‰ ÏÚÓ „ÚBna ‰Á¯a»¿»«≈≈««≈ƒ«¬ƒƒ»
.dÓB˜ÓÏƒ¿»

ב.125) נה, פסחים במגריפה.126)משנה, אותו מוציאים
אבל 127) והתרנגולות, התרנגולים שיעמדו מקום לתקן

(מגידֿמשנה). כרש"י ולא אסור - תחתן ביצים לתת
אלא 128) ראויות ואינן מאכילה הביצים נפסדו וכבר

אחרת 130)בחולֿהמועד.129)לדגירה. תרנגולת
הוחמו  שכבר ביצים על תשב אם הוא שספק מפני תחתיה,
כחולֿהמועד  חמור שאינו פסח ובערב אחרת, תרנגולת תחת

(מגידֿמשנה). זה בספק הקילו -

·BË ÌBÈ ˙˙È·L ˙BÎÏ‰ e‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ«

-mipnfxtq
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LÓÁÂ ,‰NÚ ˙BˆÓ LÏL .˙BˆÓ ‰BÓL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿∆ƒ¿»ƒ¿¬≈¿»≈
ÏÎ‡Ï ‡lL (‡ :ÔË¯t e‰ÊÂ .‰NÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ1 ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»∆…∆¡…

ıÓÁ2(· .‰ÏÚÓÏe ÌBi‰ ˙BˆÁÓ ¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÌBÈa »≈¿«¿»»»»≈¬«¿»¿»
ÏÎ‡Ï ‡lL (‚ .¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÌBÈa ¯B‡N ˙ÈaL‰Ï¿«¿ƒ¿¿«¿»»»»∆…∆¡…
Ïk ıÓÁ ˙·¯Úz ÏÎ‡Ï ‡lL („ .‰Ú·L Ïk ıÓÁ»≈»ƒ¿»∆…∆¡…«¬…∆»≈»
‡lL (Â .‰Ú·L Ïk ıÓÁ ‰‡¯È ‡lL (‰ .‰Ú·Lƒ¿»∆…≈»∆»≈»ƒ¿»∆…

ˆnÈ‰Ú·L Ïk ıÓÁ ‡3ÈÏÈÏa ‰vÓ ÏÎ‡Ï (Ê . ƒ»≈»≈»ƒ¿»∆¡…«»¿≈≈
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ולולב. סוכה שופר הלכות ואח"כ
יו"ט  שביתת הלכות שבין הכללי הקשר מלבד אבל
בפרטי  קשר גם שמצינו להוסיף יש ומצה, חמץ והלכות
השייכים  דברים מבאר יו"ט שביתת הלכות בסוף ההלכות:
ימים  בערבי מלאכה לעשות "אסור - טובים ימים לערבי
המיוחד  החומר לבאר וממשיך ולמעלה" המנחה מן טובים
כיון  חצות אחר מלאכה בו לעשות שאסור פסח בערב
ושחיטת  חגיגה בו שיש "מפני טובים ימים כשאר שאינו
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נה.). לפני 116)(פסחים ממלאכה מניעה של זה [במנהג
קרב  אינו שהרי פסח, קרבן משום הטעם אין היום, חצות
מקום). ד"ה נ. פסחים 'תוספות' (ועיין חצות לאחר אלא
"משום  הוא: "המנהג שטעם יג.) קטן (מועד בבבלי ומצאנו
בצרכי  שיתעסק או יוםֿטוב צרכי להכין כדי יוםֿטוב" צורך
ומרור  מצה בצרכי הזה בזמן או המקדש בית בזמן פסחו
פירש"י  וכן שם). (ריטב"א חמץ" וביעור כליו והכשר
רש"י  בין מחלוקת שום אין זה, ולפי במשנה). נ. (פסחים
לאחר  ה'ירושלמי' של טעמו כתב שהרמב"ם והרמב"ם,
חצות  לקודם ה'בבלי' של טעמו כתב ורש"י היום, חצות

צ"ע]. ודבריו כחלוקים, עשאם משנה' וה'מגיד היום,

.ËÈÏÈÁ˙È ‡Ï - ˙BNÚÏ e‚‰pL ÌB˜Óa elÙ‡Â117 «¬ƒ¿»∆»¬«¬…«¿ƒ
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,¯NÚ ‰Úa¯‡a ‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ ‰lÁza«¿ƒ»«¬¿»»¿«¿»»»»««ƒ

LÏL ‡l‡ ;˙BˆÁ Ì„˜ d¯Ó‚Ï ÏBÎÈ ‡e‰L118 ∆»¿»¿»…∆¬∆»»
„·Ïa ˙Bin‡e‚‰pL ÌB˜Óa Ì‰a ÔÈÏÈÁ˙nL ,Ô‰ À»Àƒ¿«≈∆«¿ƒƒ»∆ƒ¿∆»¬

˙BNÚÏ119ÔÈËiÁ‰ :Ô‰ el‡Â ,˙BˆÁ „Ú ÔÈNBÚÂ , «¬¿ƒ«¬¿≈≈««»ƒ
ÏÈÁ˙‰ Ì‡ - ˙Bin‡ ¯‡L Ï·‡ .ÔÈÒ·Bk‰Â ÔÈ¯tq‰Â¿««»ƒ¿«¿ƒ¬»¿»À»Àƒƒ¿ƒ
ÔÈ‡L ;˙BˆÁ „Ú ¯Ó‚iL ‡e‰ ,¯NÚ ‰Úa¯‡ Ì„˜ Ô‰a»∆…∆«¿»»»»∆ƒ¿…«¬∆≈

.‰a¯‰ C¯ˆ ˙Bin‡ ¯‡LÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÚ‰»»¿ƒƒƒ¿»À»À…∆«¿≈

א.117) נה, פסחים להם 118)משנה, צריכים שהעם מפני
"שלש 119)הרבה. של הנ"ל המשנה מפרש והראב"ד

'מגיד  ועיין מלאכה. לעשות שלא שנהגו במקום אומניות",
משנה'.

.ÎCÏB‰‰120- ÔÈNBÚ ÔÈ‡L ÌB˜ÓÏ ÔÈNBÚL ÌB˜nÓ «≈ƒ»∆ƒ¿»∆≈ƒ
·eMia ‰NÚÈ ‡Ï121‡e‰ ‰NBÚ Ï·‡ ;˙˜ÏÁn‰ ÈtÓ , …«¬∆«ƒƒ¿≈««¬…∆¬»∆

ÌB˜ÓÏ ÔÈNBÚ ÔÈ‡L ÌB˜nÓ CÏB‰‰Â .¯a„na«ƒ¿»¿«≈ƒ»∆≈ƒ¿»
‡ˆiL ÌB˜Ó È¯ÓÁ ÂÈÏÚ ÔÈ˙B .‰NÚÈ ‡Ï - ÔÈNBÚL∆ƒ…«¬∆¿ƒ»»À¿≈»∆»»
‡Ï ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â .ÌLÏ CÏ‰L ÌB˜Ó È¯ÓÁÂ ,ÌMÓƒ»¿À¿≈»∆»«¿»¿««ƒ≈…

¯eq‡‰ ÈtÓ ÏËa ‡e‰L Ì‰ÈÙa ‰‡¯˙È122ÌÏBÚÏ . ƒ¿»∆ƒ¿≈∆∆»≈ƒ¿≈»ƒ¿»
Ì„‡ ‰pLÈ Ï‡123ÔÎÂ .˙˜ÏÁn‰ ÈtÓ ,124BzÚcL ÈÓ «¿«∆»»ƒ¿≈««¬…∆¿≈ƒ∆«¿

ÔÈa Ï˜‰Ï ÔÈa ,BÓB˜Ó ÈL‡k ‚‰B - BÓB˜ÓÏ ¯ÊÁÏ«¬…ƒ¿≈¿«¿≈¿≈¿»≈≈
ÌB˜n‰ ÈL‡ ÈÙa ‰‡¯˙È ‡lL ,‡e‰Â .¯ÈÓÁ‰Ï¿«¿ƒ¿∆…ƒ¿»∆ƒ¿≈«¿≈«»

.˙˜ÏÁn‰ ÈtÓ ,Ba ‡e‰L∆ƒ¿≈««¬…∆

א.120) נ, פסחים אותו 121)משנה, של התחום בתוך או
אברהם'). ('מגן שיאמרו 122)הישוב - מחלוקת אין ואז

(גמרא). לעשות מלאכה לו המקום.123)שאין ממנהג
זה 124) בענין דוקא שלאו כלומר מי", כל "וכן לומר צריך

('משנה  כן הדין ומנהג מנהג בכל אלא פסח, ערב של
כב). ס"ק תסח סי' ברורה'

.‡ÎÔÈÎÈÏBÓ125‰Úa¯‡a Ôn‡‰ ˙ÈaÓ ÌÈÏk ÔÈ‡È·Óe ƒƒ¿ƒƒ≈ƒƒ≈»À»¿«¿»»
.„ÚBn‰ C¯ˆÏ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙BˆÁ ¯Á‡ ¯NÚ»»««¬««ƒ∆≈»¿…∆«≈

ÔÈÙ¯B‚Â126B˙B‡ ÌÈ‡ÈˆBÓe ,‰Ó‰a ÈÏ‚¯ ˙ÁzÓ Ï·Ê ¿¿ƒ∆∆ƒ«««¿≈¿≈»ƒƒ
ÔÈ·ÈLBÓe .‰tL‡Ï127˙Ï‚¯z .ÌÈÏB‚¯˙Ï ÔÈÎ·BL »«¿»ƒƒ»ƒ¿«¿¿ƒ«¿¿…∆

ÌÈÓÈ ‰LÏL ÌÈˆÈa‰ ÏÚ ‰·LiL128‰˙ÓÂ ,¯˙È B‡ ∆»¿»««≈ƒ¿»»ƒ»≈»≈»
‡lL È„k ,¯NÚ ‰Úa¯‡a ‰ÈzÁz ˙¯Á‡ ÔÈ·ÈLBÓ -ƒƒ«∆∆«¿∆»¿«¿»»»»¿≈∆…

„ÚBn·e .ÌÈˆÈa‰ e„ÒtÈ129ÔÈ·ÈLBÓ ÔÈ‡130Ì‡ Ï·‡ . ƒ»¿«≈ƒ«≈≈ƒƒ¬»ƒ

d˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ - ÌÈˆÈa‰ ÏÚÓ „ÚBna ‰Á¯a»¿»«≈≈««≈ƒ«¬ƒƒ»
.dÓB˜ÓÏƒ¿»

ב.125) נה, פסחים במגריפה.126)משנה, אותו מוציאים
אבל 127) והתרנגולות, התרנגולים שיעמדו מקום לתקן

(מגידֿמשנה). כרש"י ולא אסור - תחתן ביצים לתת
אלא 128) ראויות ואינן מאכילה הביצים נפסדו וכבר

אחרת 130)בחולֿהמועד.129)לדגירה. תרנגולת
הוחמו  שכבר ביצים על תשב אם הוא שספק מפני תחתיה,
כחולֿהמועד  חמור שאינו פסח ובערב אחרת, תרנגולת תחת

(מגידֿמשנה). זה בספק הקילו -

·BË ÌBÈ ˙˙È·L ˙BÎÏ‰ e‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ«
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LÓÁÂ ,‰NÚ ˙BˆÓ LÏL .˙BˆÓ ‰BÓL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿∆ƒ¿»ƒ¿¬≈¿»≈
ÏÎ‡Ï ‡lL (‡ :ÔË¯t e‰ÊÂ .‰NÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ1 ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»∆…∆¡…

ıÓÁ2(· .‰ÏÚÓÏe ÌBi‰ ˙BˆÁÓ ¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÌBÈa »≈¿«¿»»»»≈¬«¿»¿»
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כיון  חצות אחר מלאכה בו לעשות שאסור פסח בערב
ושחיטת  חגיגה בו שיש "מפני טובים ימים כשאר שאינו
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ומצה) חמץ ואח"כ יו"ט (שביתת ההלכות סדר בנוסף,
הגאווה  בשלילת האדם לעבודת הוראה מלמדנו
פרטי  לכמה בנוגע הדין הובא יו"ט בהלכות והמחלוקת.
ישראל: בקהילות מנהגים חילוקי עם הקשורים דינים
אין  לעשות שלא שנהגו מקום עושין לעשות שנהגו "מקום
פוסק  אחר למקום אחד ממקום ההולך יהודי ובענין עושין"
כלומר: המחלוקת". "מפני לשנות שלא שיזהר הרמב"ם
כאשר  שגם מחלוקת מעניני להתרחק צריך כך כדי שעד
להזהר  צריך מסויים באופן להתנהג לו יש תורה פי על
שאת  ואע"פ בפניהם" יתראה "שלא בצינעה זאת ולעשות
בזה  להזהר יש ובתוקף ב"גאון" לעשות יש התורה עניני כל

המחלוקת. מפני
ודעתו  יו"ט לקראת לא"י שבא לארץ חוצה בן ולדוגמא:
כמנהג  טובים ימים שני לחגוג לו יש לארץ לחוץ לחזור
א"י  שבן הזמן באותו כי גאווה לידי לבא יכול לארץ חוצה
לימי  ונכנס לחול" קודש בין "המבדיל אומר הבדלה, עושה
ולכן  יו"ט של קידוש לעשות התורה עליו מצווה החולין,
שמחה  מתוך קידוש לעשות צריך היה הדין שמעיקר אף
ארץ  בני בפני יתראה" "שלא בצינעא לקדש עליו גדולה

ישראל.
מודגשת  בהם שגם ומצה חמץ הלכות לזה ובהמשך
של  האיסור בחומרת מדבר שבתחלתן הגאווה שלילת
עליו  עובר אכלו, שלא אע"פ בפסח, ברשותו חמץ "המניח
"שאור  ונאמר כו" שאור לך יראה "לא שנאמר לאוין בשני
כך  כל חמור חמץ שאיסור והיינו, בביתכם" ימצא לא
אם  ואפילו ימצא בבל גם אלא יראה בבל רק לא שאיסורו
החמץ  היות עצם על עובר מ"מ כו' והחביאו החמץ סגרו
גודל  שמפני היא החומרה שסיבת בר"ן ומבואר ברשותו
הזהירה  ולכן ביותר גדולה זהירות דרושה בחמץ הרגילות

לאוין. בשני התורה
יהודי  ומצוות תורה שבעניני אף הנה האדם: ובעבודת
ביודעו  ובגאון בתוקף יום היום בחיי להתנהג מורגל
כלל  מתפעל אינו ולכן העמים" מכל בחרתנו ש"אתה
התורה  הוראות פי על ומתנהג העולם אומות מהנהגת
רק  לא מתבטא זה וענין אבותיו, ואבות מאבותיו שקיבל
אלא  החולין, מעניני כשמתעלה וביו"ט שבשבת בהנהגה
ומתן  כמשא חולין בעניני שעוסק ובשעה החול בימי גם
לעקרונותיו  נאמן ונשאר מהעולם מתפעל אינו  אז שגם
היום  בחיי להתנהג שמתרגל וכיון והיושר. הצדק עניני בכל
בזהירות  צורך יש לכן ורוממות עליונות הרגשת מתוך יום
ולא  מינה "לא גאווה הרגש לידי בזה יבוא שלא יתרה

מקצתה".
.ak oniq mipnf xtq zekln oii
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חג  אותו קורין ואנו המצות חג התורה, בכל החג של שמו
התמהמהו  שלא ישראל של שבחן מספר השי"ת כי הפסח
השי"ת  של שבחו מספרים ואנו למדבר, נצא היאך ואמרו
בא). פר' לוי, (קדושת במצרים ישראל בתי על פסח אשר
זקנים), (עטר למקדש זכר הפסח חג שם שהנהיגו וי"ל
שם  ובת"א - הפסח חג זבח כה): (לד, שמות ראה אבל
קדימא  "יו"ט כתב: יונתן ובתרגום פיסחא" נכסת "תרבי
הלכות  בשם אלו הלכות הרמב"ם שקרא ומה דפסחא".
בחיובי  המדברת הכללית שיטתו מטעם הוא ומצה חמץ
זמנים  ספר ריש בזה הביאור ועיין שבמועדים הגברא
לעולם  עדותך "נחלתי - הספר שבריש הפסוק לפירוש

כו'".
.zevnd bg d"c dxrd 160 cenr a"i wlg zegiy ihewl

כמבואר 1) אכילה, בכלל היא שאף הנאה, איסור גם כולל
ב). (הלכה ושעורה,2)להלן חיטה שהם: דגן מיני חמשת

באים  במים כשמתערבים ושיפון, שועל שיבולת כוסמין,
ה"א). פ"ה (להלן חימוץ אחר 3)לידי פסח בערב אבל

הערה  להלן (ראה ימצא ובל יראה בל על עובר אינו חצות,
ובמגידֿמשנה). ה"ח, ופ"ג יח,

ראׁשֹון 4ּפרק ¤¤¦
וקיומו,4) אכילתו, וענין מהותו החמץ, איסור רבינו בו כלל

בלאו, שהוא ומה בכרת, ממנו שהוא ומה ותערובתו, וזמניו,
מדבריהם. שהוא ומה

.‡ÏÎB‡‰ Ïk5˙Èfk6ÏÈÏ ˙lÁzÓ ÁÒta ıÓÁ »»≈««ƒ»≈«∆«ƒ¿ƒ«≈
¯NÚŒ‰MÓÁ7ÔÒÈa ÌÈ¯NÚÂ „Á‡ ÌBÈ ÛBÒ „Ú ¬ƒ»»»«∆»¿∆¿ƒ¿ƒ»

„ÈÊÓa8˙¯k ·iÁ -9ıÓÁ ÏÎ‡ŒÏk Èk" :¯Ó‡pL , ¿≈ƒ«»»≈∆∆¡«ƒ»…≈»≈
‰˙¯ÎÂ10‰Úe·˜ ˙‡hÁ Ôa¯˜ ·iÁ - ‚‚BLa ;"11. ¿ƒ¿¿»¿≈«»»¿««»¿»

„Á‡12‰ÁÓÓ‰ „Á‡Â ÏÎB‡‰13‰˙BLÂ14. ∆»»≈¿∆»«¿«∆¿∆

שהיא 5) - גרמא שהזמן ממצותֿעשה הפטורות הנשים גם
מצוות  בכל כי בזו, חייבות - תדירה ואינה לזמן מזמן
חייבים  נשים ואחד אנשים אחד שבתורה, לאֿתעשה

כט.). קידושין גראם.6)(משנה, איסור 7)30 על ואילו
אין  ולמעלה, היום מחצות עשר ארבעה ביום חמץ אכילת

ח). הלכה להלן (ראה מלקות אלא כרת שידע 8)עונש
בפ"ב  (ראה כרת עליו ושחייבים בפסח חמץ לאכול שאסור

ה"ב). שגגות א.9)מהל' ב, כריתות ומסיים 10)משנה,
מיום  כלומר השביעי", יום עד הראשון "מיום הפסוק: שם

בו. כ"א יום עד בניסן שחייבה 11)ט"ו למקרים בניגוד
אם  אלא קבוע, שאינו קרבן הוא ויורד, עולה קרבן התורה
ואם  עוף, מביא עני היה ואם בהמה, חטאת מביא עשיר היה
היא  קבועה חטאת ואילו האיפה. עשירית מביא דל היה
ה"ד). פ"א שגגות הל' (רמב"ם בלבד הבהמה מן הבאה

ה"י.12) פ"א פסחים ידי 13)תוספתא על אותו ממיס
נוזל. ועושהו כתיבא 14)היתוך "אכילה א: קכ, חולין

1

2

3

4

5
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קרא  אמר לקיש: ריש אמר הוא? אכילה לאו והאי ביה,
כל  משמע נפש השותה", לרבות - "נפש" טו): יב (שמות

בכלל. שותה גם וממילא אדם, של דעתו המיישב דבר

.·ıÓÁ‰15ÁÒta16‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰È‰a ¯eÒ‡ ∆»≈«∆«»«¬»»∆∆¡«…
ÏÎ‡È17ÁÈpn‰Â .‰ÏÈÎ‡ ¯z‰ Ba ‡‰È ‡Ï - "ıÓÁ18 ≈»≈»≈…¿≈∆≈¬ƒ»¿««ƒ«

ÁÒta B˙eL¯a ıÓÁ19BÏÎ‡ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,20¯·BÚ , »≈ƒ¿«∆«««ƒ∆…¬»≈
ÔÈÂ‡Ï ÈLa21ÏÎa ¯‡N EÏ ‰‡¯È ‡Ï" :¯Ó‡pL , ƒ¿≈»ƒ∆∆¡«…≈»∆¿¿…¿»

¯eq‡Â ."ÌÎÈz·a ‡ˆnÈ ‡Ï ¯‡˘" :¯Ó‡Â ,"EÏ·b22 ¿À∆¿∆¡«¿……ƒ»≈¿»≈∆¿ƒ
‡e‰ „Á‡ ÔÈˆÈÓÁÓ BaL ¯B‡N‰ ¯eq‡Â ıÓÁ‰23. ∆»≈¿ƒ«¿∆«¬ƒƒ∆»

א.15) כא, פסחים מחצות 16)משנה, פסח בערב וכן
(להלן  חמץ" עליו תאכל "לא בו שכתוב ולמעלה, היום
בכלל  הנאה איסור גם - "אכילה" שנאמר מקום וכל ה"ח),
כסףֿמשנה). ועיין הט"ו, אסורות מאכלות מהל' (פ"ח

היתר 17) בו יהא לא משמע (בצירי), יאכל ֵ"מדקרינא
הן  אכילה לידי הנאות וסתם אכילה, שום לידי המביא
בפ"ח  וראה (רש"י). מאכל" דבר בדמים שלוקח באות,
"לא  נאמר אם שאפילו הט"ו, אסורות מאכלות מהל'

הנאה  איסורי - אבל 19)משאיר.18)בכלל.תאכלו"
עובר  אינו הפסח, כניסת עד ומעלה היום מחצות פסח בערב
עליו  מוטלת אלא ימצא", ובל יראה "בל של הלאו על
ולהלן  ג, הערה למעלה (וראה החמץ השבתת של המצוה

ובמגידֿמשנה). ה"ח, ב.20)פ"ג ה, ולמה 21)פסחים
ז): יג, (שמות גם כתוב שהרי לאוין, שלשה על יעבור לא
הרמב"ם  כתב כבר - (כסףֿמשנה) חמץ"? לך יראה "ולא
בא  שלא "לאו" כל כי התשיעי) (שורש המצוות' ב'ספר
נחשב  אינו זה, בדבר נוסף דבר איזה ולחדש ענין לתוספת
ולא  בעצמו הלאו אותו לחזק אלא בא שלא יתירא, ל"לאו"

(הגרי"ב). נוסף "לאו" עליו ב,22)להוסיף ביצה משנה,
הם 23)א. שוים שיעוריהם שלענין שאע"פ הראב"ד כתב

אינו  - כלב מאכילת שנפסל חמץ שהרי ביניהם, הבדל יש -
לבער, חייב - כלב מאכילת שנפסל ושאור לבערו, זקוק
המחמץ  שאור? "איזהו פ"א): (ביצה בתוספתא שנינו שכך
קרוי  מאימתי אחרים, מידי שנתחמץ חמץ? אחרים. את
וכסףֿ במגידֿמשנה (ועיין לכלב" מלאכול משיפסל שאור?

משנה).

.‚BÈ‡24‰˜BÏ25'‡ˆnÈ ‡Ï'Â '‰‡¯È ‡Ï' ÌeMÓ ≈∆ƒ…≈»∆¿…ƒ»≈
ÁÒta ıÓÁ ‰˜ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡26È„k ,BˆnÁ B‡ ∆»ƒ≈»»»≈«∆«ƒ¿¿≈

Ì„˜ ıÓÁ BÏ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .‰NÚÓ Ba ‰NÚiL∆«¬∆«¬∆¬»ƒ»»»≈…∆
BÁÈp‰ ‡l‡ ,B¯Ú· ‡ÏÂ ÁÒt‰ ‡·e ,ÁÒt‰27B˙eL¯a «∆«»«∆«¿…ƒ¬∆»ƒƒƒ¿

ÔÓ ‰˜BÏ BÈ‡ ,ÔÈÂ‡Ï ÈL ÏÚ ¯·ÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ -««ƒ∆»««¿≈»ƒ≈∆ƒ
‰NÚÓ B· ‰NÚ ‡lL ÈtÓ ,‰¯Bz‰28B˙B‡ ÔÈkÓe , «»ƒ¿≈∆…»»«¬∆«ƒ

˙e„¯Ó ˙kÓ29. «««¿

ה"ה.24) פ"ד מכות ארבעים.25)תוספתא, מלקות
וכל 26) בהנאה, אסור בפסח שהחמץ ואףֿעלֿפי הגוי. מן

גוי  ביד שהוא זמן כל - קנין בר  אינו בהנאה שאסור דבר
של  חמץ כדין הפסח אחר בהנאה מותר להיות ראוי הוא
דע"ז). בפ"ג (ר"ן המכירה עליו חלה ולכן גוי,

חייבים 28)השאירו.27) שאין מקומות, בכמה הוא וכלל
של  "עשה" כאן שיש ואף מעשה. בו שאין לאו על מלקות

ואין  לעשה, הניתק לאו הוא והרי מבתיכם, שאור תשביתו
לומר, יש (משנהֿלמלך)? מעשה בשעה גם עליו לוקין
והלאו  פסח, בערב היא תשביתו של שמצוותֿעשה שכיון
"לאו  הוא הרי הפסח, בתוך הוא ימצא ובל יראה בל של
עליו  ולוקים לעשה, הניתק לאו בגדר שאינו עשה", שקדמו

המשנה'). על 29)('סדר שעבר מרדו על מדרבנן עונש
תורה. איסור

.„ıÓÁ30ÌÏBÚÏ ‰È‰a ¯eÒ‡ ,ÁÒt‰ ÂÈÏÚ ¯·ÚL31. »≈∆»«»»«∆«»«¬»»¿»
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡e‰ Ò˜ ‰Ê ¯·„Â32ÏÚ ¯·ÚL ÈtÓ , ¿»»∆¿»ƒƒ¿≈¿ƒƒ¿≈∆»««

‰‚‚La BÁÈp‰ elÙ‡ e‰e¯Ò‡ ,'‡ˆnÈ Ï·'e '‰‡¯È Ïa'«≈»∆«ƒ»≈¬»¬ƒƒƒƒ¿»»
Ò‡· B‡33ÁÒta B˙eL¯a ıÓÁ Ì„‡ ÁÈpÈ ‡lL È„k , ¿…∆¿≈∆…«ƒ«»»»≈ƒ¿«∆«

.ÁÒt‰ ¯Á‡ B· ‰‰iL È„k¿≈∆≈»∆«««∆«

א.30) כח, פסחים אם 31)משנה, שגם בפסח, חמץ [כמו
שעבר  בחמץ קנסו כן הי"א), פ"ג (להלן אסור אפרו - שרפו
שריפתו]. לאחר גם בהנאה אסור שיהיה הפסח עליו

התורה.32) מן איסורו - יהודה לרבי אבל שם. שמעון כרבי
אינו 33) שהרי לבטלו לא וגם לבערו, יכול ולא אנוס שהיה

(בבאֿקמא  שאמרו ממה הוא רבינו לדברי והמקור ברשותו.
שלך  הרי לו: אומר הפסח, עליו ועבר חמץ "גזל צו:):
הפסח  עליו שעבר ואףֿעלֿפי בהנאה שאסור הרי לפניך",

מגידֿמשנה). ועיין לא: לפסחים הרמב"ן (חידושי באונס

.‰ÁÒt‰ CBz ¯Á‡ ¯·„a ·¯Ú˙pL ıÓÁ34ÔÈa - »≈∆ƒ¿»≈¿»»«≈«∆«≈
‡e‰LŒÏÎa ¯ÒB‡ ‰Ê È¯‰ - BÈÓa ‡lL ÔÈa ,BÈÓa35. ¿ƒ≈∆…¿ƒ¬≈∆≈¿»∆

ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÁÒt‰ ÂÈÏÚ ¯·ÚL Ï‡¯NÈ ÏL ıÓÁÂ¿»≈∆ƒ¿»≈∆»«»»«∆«««ƒ
·¯Ú˙ Ì‡ ,‰È‰a ¯eÒ‡ ‡e‰L36ÔÈa ,BÈÓa ÔÈa - ∆»«¬»»ƒƒ¿»≈≈¿ƒ≈

ÁÒt‰ ¯Á‡ BÏÎ‡Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - BÈÓa ‡lL37. ∆…¿ƒ¬≈∆À»¿»¿«««∆«
BÓˆÚ ıÓÁa ‡l‡ e¯Ò‡Â eÒ˜ ‡lL38˙·¯Úz‰ Ï·‡ , ∆…»¿¿»¿∆»∆»≈«¿¬»««¬…∆

.ÁÒt‰ ¯Á‡Ï ‰ÏÈÎ‡a ¯zÓÀ»«¬ƒ»¿«««∆«

(34- היום חצות אחר פסח בערב אבל הפסח, תוך דוקא
הבאה. הערה כדלהלן בלבד, במינו אלא אוסר אינו

לו 35) שיש "דבר שהוא מפני בזה והטעם במשהו.
הפסח  לאחר שהרי לעולם, אסורה התערובת שאין מתירין",
בין  שהוא בכל אוסר לפיכך מותרת, התערובת כל תהיה
מתירין  לו שיש דבר שכל ואףֿעלֿפי במינו. שלא בין במינו
בו  שאמרה חמץ - בששים בטל מינו, בשאינו שנתערב
פט"ו  (רמב"ם בו החמירו תאכלו" לא מחמצת "כל התורה
שאז  הפסח, תוך ודוקא ה"טֿיב). אסורות מאכלות מהל'
במינו  בין אוסר - תאכלו" לא מחמצת "כל זה פסוק נאמר
אינו  - היום חצות אחרי הפסח בערב אבל במינו, שלא  ובין

(כסףֿמשנה). בלבד במינו אלא בתוך 36)אוסר אפילו
רוקח'). ('מעשה לבער 37)הפסח חייב הפסח בתוך אבל

רוקח'). ('מעשה בתוכו שנתערב החמץ מפני הכל, את
הפסח.38) לאחר שנשאר

.ÂÔÈ‡39,ıÓÁ ÏL BÓˆÚ ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ‡l‡ ˙¯k ÔÈ·iÁ ≈«»ƒ»≈∆»«¬ƒ««¿∆»≈
ÏÎÂ È„n‰ ¯ÎLÂ ÈÏ·a‰ Á˙ek ÔB‚k ,ıÓÁ ·e¯Ú Ï·‡¬»≈»≈¿»««¿ƒ¿≈»«»ƒ¿»
ÔÏÎ‡ Ì‡ - Ô‰a ·¯ÚÓ ıÓÁ‰L ÌÈ¯·cÓ Ô‰Ï ‰ÓBc‰«∆»∆ƒ¿»ƒ∆∆»≈¿…»»∆ƒ¬»»

˙¯k Ba ÔÈ‡Â ‰˜BÏ ,ÁÒta40˙ˆÓÁÓ Ïk" :¯Ó‡pL , «∆«∆¿≈»≈∆∆¡«»«¿∆∆
˙Èfk ÏÎ‡La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na ."eÏÎ‡˙ ‡Ï……≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«««ƒ
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קרא  אמר לקיש: ריש אמר הוא? אכילה לאו והאי ביה,
כל  משמע נפש השותה", לרבות - "נפש" טו): יב (שמות

בכלל. שותה גם וממילא אדם, של דעתו המיישב דבר

.·ıÓÁ‰15ÁÒta16‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰È‰a ¯eÒ‡ ∆»≈«∆«»«¬»»∆∆¡«…
ÏÎ‡È17ÁÈpn‰Â .‰ÏÈÎ‡ ¯z‰ Ba ‡‰È ‡Ï - "ıÓÁ18 ≈»≈»≈…¿≈∆≈¬ƒ»¿««ƒ«

ÁÒta B˙eL¯a ıÓÁ19BÏÎ‡ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,20¯·BÚ , »≈ƒ¿«∆«««ƒ∆…¬»≈
ÔÈÂ‡Ï ÈLa21ÏÎa ¯‡N EÏ ‰‡¯È ‡Ï" :¯Ó‡pL , ƒ¿≈»ƒ∆∆¡«…≈»∆¿¿…¿»

¯eq‡Â ."ÌÎÈz·a ‡ˆnÈ ‡Ï ¯‡˘" :¯Ó‡Â ,"EÏ·b22 ¿À∆¿∆¡«¿……ƒ»≈¿»≈∆¿ƒ
‡e‰ „Á‡ ÔÈˆÈÓÁÓ BaL ¯B‡N‰ ¯eq‡Â ıÓÁ‰23. ∆»≈¿ƒ«¿∆«¬ƒƒ∆»

א.15) כא, פסחים מחצות 16)משנה, פסח בערב וכן
(להלן  חמץ" עליו תאכל "לא בו שכתוב ולמעלה, היום
בכלל  הנאה איסור גם - "אכילה" שנאמר מקום וכל ה"ח),
כסףֿמשנה). ועיין הט"ו, אסורות מאכלות מהל' (פ"ח

היתר 17) בו יהא לא משמע (בצירי), יאכל ֵ"מדקרינא
הן  אכילה לידי הנאות וסתם אכילה, שום לידי המביא
בפ"ח  וראה (רש"י). מאכל" דבר בדמים שלוקח באות,
"לא  נאמר אם שאפילו הט"ו, אסורות מאכלות מהל'

הנאה  איסורי - אבל 19)משאיר.18)בכלל.תאכלו"
עובר  אינו הפסח, כניסת עד ומעלה היום מחצות פסח בערב
עליו  מוטלת אלא ימצא", ובל יראה "בל של הלאו על
ולהלן  ג, הערה למעלה (וראה החמץ השבתת של המצוה

ובמגידֿמשנה). ה"ח, ב.20)פ"ג ה, ולמה 21)פסחים
ז): יג, (שמות גם כתוב שהרי לאוין, שלשה על יעבור לא
הרמב"ם  כתב כבר - (כסףֿמשנה) חמץ"? לך יראה "ולא
בא  שלא "לאו" כל כי התשיעי) (שורש המצוות' ב'ספר
נחשב  אינו זה, בדבר נוסף דבר איזה ולחדש ענין לתוספת
ולא  בעצמו הלאו אותו לחזק אלא בא שלא יתירא, ל"לאו"

(הגרי"ב). נוסף "לאו" עליו ב,22)להוסיף ביצה משנה,
הם 23)א. שוים שיעוריהם שלענין שאע"פ הראב"ד כתב

אינו  - כלב מאכילת שנפסל חמץ שהרי ביניהם, הבדל יש -
לבער, חייב - כלב מאכילת שנפסל ושאור לבערו, זקוק
המחמץ  שאור? "איזהו פ"א): (ביצה בתוספתא שנינו שכך
קרוי  מאימתי אחרים, מידי שנתחמץ חמץ? אחרים. את
וכסףֿ במגידֿמשנה (ועיין לכלב" מלאכול משיפסל שאור?

משנה).

.‚BÈ‡24‰˜BÏ25'‡ˆnÈ ‡Ï'Â '‰‡¯È ‡Ï' ÌeMÓ ≈∆ƒ…≈»∆¿…ƒ»≈
ÁÒta ıÓÁ ‰˜ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡26È„k ,BˆnÁ B‡ ∆»ƒ≈»»»≈«∆«ƒ¿¿≈

Ì„˜ ıÓÁ BÏ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .‰NÚÓ Ba ‰NÚiL∆«¬∆«¬∆¬»ƒ»»»≈…∆
BÁÈp‰ ‡l‡ ,B¯Ú· ‡ÏÂ ÁÒt‰ ‡·e ,ÁÒt‰27B˙eL¯a «∆«»«∆«¿…ƒ¬∆»ƒƒƒ¿

ÔÓ ‰˜BÏ BÈ‡ ,ÔÈÂ‡Ï ÈL ÏÚ ¯·ÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ -««ƒ∆»««¿≈»ƒ≈∆ƒ
‰NÚÓ B· ‰NÚ ‡lL ÈtÓ ,‰¯Bz‰28B˙B‡ ÔÈkÓe , «»ƒ¿≈∆…»»«¬∆«ƒ

˙e„¯Ó ˙kÓ29. «««¿

ה"ה.24) פ"ד מכות ארבעים.25)תוספתא, מלקות
וכל 26) בהנאה, אסור בפסח שהחמץ ואףֿעלֿפי הגוי. מן

גוי  ביד שהוא זמן כל - קנין בר  אינו בהנאה שאסור דבר
של  חמץ כדין הפסח אחר בהנאה מותר להיות ראוי הוא
דע"ז). בפ"ג (ר"ן המכירה עליו חלה ולכן גוי,

חייבים 28)השאירו.27) שאין מקומות, בכמה הוא וכלל
של  "עשה" כאן שיש ואף מעשה. בו שאין לאו על מלקות

ואין  לעשה, הניתק לאו הוא והרי מבתיכם, שאור תשביתו
לומר, יש (משנהֿלמלך)? מעשה בשעה גם עליו לוקין
והלאו  פסח, בערב היא תשביתו של שמצוותֿעשה שכיון
"לאו  הוא הרי הפסח, בתוך הוא ימצא ובל יראה בל של
עליו  ולוקים לעשה, הניתק לאו בגדר שאינו עשה", שקדמו

המשנה'). על 29)('סדר שעבר מרדו על מדרבנן עונש
תורה. איסור

.„ıÓÁ30ÌÏBÚÏ ‰È‰a ¯eÒ‡ ,ÁÒt‰ ÂÈÏÚ ¯·ÚL31. »≈∆»«»»«∆«»«¬»»¿»
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡e‰ Ò˜ ‰Ê ¯·„Â32ÏÚ ¯·ÚL ÈtÓ , ¿»»∆¿»ƒƒ¿≈¿ƒƒ¿≈∆»««

‰‚‚La BÁÈp‰ elÙ‡ e‰e¯Ò‡ ,'‡ˆnÈ Ï·'e '‰‡¯È Ïa'«≈»∆«ƒ»≈¬»¬ƒƒƒƒ¿»»
Ò‡· B‡33ÁÒta B˙eL¯a ıÓÁ Ì„‡ ÁÈpÈ ‡lL È„k , ¿…∆¿≈∆…«ƒ«»»»≈ƒ¿«∆«

.ÁÒt‰ ¯Á‡ B· ‰‰iL È„k¿≈∆≈»∆«««∆«

א.30) כח, פסחים אם 31)משנה, שגם בפסח, חמץ [כמו
שעבר  בחמץ קנסו כן הי"א), פ"ג (להלן אסור אפרו - שרפו
שריפתו]. לאחר גם בהנאה אסור שיהיה הפסח עליו

התורה.32) מן איסורו - יהודה לרבי אבל שם. שמעון כרבי
אינו 33) שהרי לבטלו לא וגם לבערו, יכול ולא אנוס שהיה

(בבאֿקמא  שאמרו ממה הוא רבינו לדברי והמקור ברשותו.
שלך  הרי לו: אומר הפסח, עליו ועבר חמץ "גזל צו:):
הפסח  עליו שעבר ואףֿעלֿפי בהנאה שאסור הרי לפניך",

מגידֿמשנה). ועיין לא: לפסחים הרמב"ן (חידושי באונס

.‰ÁÒt‰ CBz ¯Á‡ ¯·„a ·¯Ú˙pL ıÓÁ34ÔÈa - »≈∆ƒ¿»≈¿»»«≈«∆«≈
‡e‰LŒÏÎa ¯ÒB‡ ‰Ê È¯‰ - BÈÓa ‡lL ÔÈa ,BÈÓa35. ¿ƒ≈∆…¿ƒ¬≈∆≈¿»∆

ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÁÒt‰ ÂÈÏÚ ¯·ÚL Ï‡¯NÈ ÏL ıÓÁÂ¿»≈∆ƒ¿»≈∆»«»»«∆«««ƒ
·¯Ú˙ Ì‡ ,‰È‰a ¯eÒ‡ ‡e‰L36ÔÈa ,BÈÓa ÔÈa - ∆»«¬»»ƒƒ¿»≈≈¿ƒ≈

ÁÒt‰ ¯Á‡ BÏÎ‡Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - BÈÓa ‡lL37. ∆…¿ƒ¬≈∆À»¿»¿«««∆«
BÓˆÚ ıÓÁa ‡l‡ e¯Ò‡Â eÒ˜ ‡lL38˙·¯Úz‰ Ï·‡ , ∆…»¿¿»¿∆»∆»≈«¿¬»««¬…∆

.ÁÒt‰ ¯Á‡Ï ‰ÏÈÎ‡a ¯zÓÀ»«¬ƒ»¿«««∆«

(34- היום חצות אחר פסח בערב אבל הפסח, תוך דוקא
הבאה. הערה כדלהלן בלבד, במינו אלא אוסר אינו

לו 35) שיש "דבר שהוא מפני בזה והטעם במשהו.
הפסח  לאחר שהרי לעולם, אסורה התערובת שאין מתירין",
בין  שהוא בכל אוסר לפיכך מותרת, התערובת כל תהיה
מתירין  לו שיש דבר שכל ואףֿעלֿפי במינו. שלא בין במינו
בו  שאמרה חמץ - בששים בטל מינו, בשאינו שנתערב
פט"ו  (רמב"ם בו החמירו תאכלו" לא מחמצת "כל התורה
שאז  הפסח, תוך ודוקא ה"טֿיב). אסורות מאכלות מהל'
במינו  בין אוסר - תאכלו" לא מחמצת "כל זה פסוק נאמר
אינו  - היום חצות אחרי הפסח בערב אבל במינו, שלא  ובין

(כסףֿמשנה). בלבד במינו אלא בתוך 36)אוסר אפילו
רוקח'). ('מעשה לבער 37)הפסח חייב הפסח בתוך אבל

רוקח'). ('מעשה בתוכו שנתערב החמץ מפני הכל, את
הפסח.38) לאחר שנשאר

.ÂÔÈ‡39,ıÓÁ ÏL BÓˆÚ ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ‡l‡ ˙¯k ÔÈ·iÁ ≈«»ƒ»≈∆»«¬ƒ««¿∆»≈
ÏÎÂ È„n‰ ¯ÎLÂ ÈÏ·a‰ Á˙ek ÔB‚k ,ıÓÁ ·e¯Ú Ï·‡¬»≈»≈¿»««¿ƒ¿≈»«»ƒ¿»
ÔÏÎ‡ Ì‡ - Ô‰a ·¯ÚÓ ıÓÁ‰L ÌÈ¯·cÓ Ô‰Ï ‰ÓBc‰«∆»∆ƒ¿»ƒ∆∆»≈¿…»»∆ƒ¬»»

˙¯k Ba ÔÈ‡Â ‰˜BÏ ,ÁÒta40˙ˆÓÁÓ Ïk" :¯Ó‡pL , «∆«∆¿≈»≈∆∆¡«»«¿∆∆
˙Èfk ÏÎ‡La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na ."eÏÎ‡˙ ‡Ï……≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«««ƒ
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ÌÈˆÈa LÏL ˙ÏÈÎ‡ È„Îa ˙·¯Úz‰ CB˙a ıÓÁ41, »≈¿««¬…∆ƒ¿≈¬ƒ«»≈ƒ
˙Èfk ˙·¯Úza ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ;‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BlL ‡e‰∆∆ƒ«»¬»ƒ≈««¬…∆««ƒ

¯eÒ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ÌÈˆÈa LÏL ˙ÏÈÎ‡ È„Îa42BÏ ƒ¿≈¬ƒ«»≈ƒ««ƒ∆»
‰˜BÏ BÈ‡ ÏÎ‡ Ì‡ ,ÏÎ‡Ï43˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ ‡l‡ , ∆¡…ƒ»«≈∆∆»«ƒ««
˙e„¯Ó44. «¿

א.39) מב, פסחים ענוש 40)משנה, - גמור דגן חמץ "על
אומרים  וחכמים אליעזר. רבי דברי בלאו, - עירובו על כרת,
יצחק  רבינו וכתב מג.). (פסחים כלום" בלא עירובו, על -
כלום, בלא עירובו רבנן דאמרו "אףֿעלֿגב שם: אלפסי
כאן, אין (מלקות איכא איסורא אבל לקי, דלא הוא מילקא
כזית  דליכא היכא מילי והני כאן) יש דרבנן איסור אבל
- ביצים) שלש (=אכילת פרס אכילת בכדי כזית) (שאין
- פרס אכילת בכדי כזית) (שיש כזית דאיכא היכא אבל
בכזית  שיש שבתערובת הדברים ומקור לוקה". לרבנן אפילו
הוא  בלבד, מלקות אלא כרת חייב אינו פרס אכילת בכדי
רבינו  בדברי והובאה כ) יב, (שמות דרשב"י במכילתא
תאכלו, לא מחמצת "כל קצח): (לאֿתעשה המצוות' ב'ספר
וזיתום  האדומי וחומץ המדי ושכר הבבלי כותח לרבות
חמץ, תלמודֿלומר (כרת), עליהן חייבין יהא יכול המצרי.
יצאו  - תערובת) (=בלי גמור מין שהוא מיוחד חמץ מה
לאֿתעשה  עליהן ליתן באו? למה גמור. מין שאינן אלו
ובספרו  וכסףֿמשנה במגידֿמשנה (וראה עליו)". (=ללקות
נד). עמ' דרשב"י" ומכילתא "הרמב"ם כשר הגר"מ של

ובפוסקים 41) בגמרא הנקרא וזהו ב. יב, כריתות משנה,
אכילת  בכדי שיעורו רש"י ולדעת פרס". אכילת "בכדי

ביצים. בטל.42)ארבע אינו בפסח חמץ כי 43)שהרי
מצטרף. אינו פרס, אכילת מכדי ככל 44)יותר מדרבנן.
ז). הלכה (להלן מכשיעור פחות אוכל

.ÊBÓˆÚ ıÓÁ‰ ÔÓ ÏÎB‡‰45È¯‰ ,‡e‰LŒÏk ÁÒta »≈ƒ∆»≈«¿«∆«»∆¬≈
ÏÎ‡È ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÒ‡ ‰Ê46ŒÛ‡Â ." ∆»ƒ«»∆∆¡«…≈»≈¿«

¯eÚLk ÏÚ ‡l‡ ,Ôa¯˜ B‡ ˙¯k ·iÁ BÈ‡ ÔÎŒÈtŒÏÚ«ƒ≈≈«»»≈»¿»∆»«¿ƒ
ÔÈkÓ ,„ÈÊÓa ˙ÈfkÓ ˙BÁt ÏÎB‡‰Â .˙Èfk ‡e‰L∆««ƒ¿»≈»ƒ««ƒ¿≈ƒ«ƒ

.˙e„¯Ó ˙kÓ B˙B‡«««¿

ו'.45) בהלכה למעלה מבואר - בהיתר נתערב שאם
כן 46) אם בהנאה, אסור שחמץ ה"ב) (למעלה למדנו ומזה

איסור  על ועבר האיסור, מן נהנה הרי שהוא כל כשאכל
פענח'). ('צפנת תורה

.Á¯eÒ‡47˙BˆÁÓ ¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÌBÈa ıÓÁ ÏÎ‡Ï »∆¡…»≈¿«¿»»»»≈¬
.ÌBia ˙ÈÚÈ·L ‰ÚL ˙lÁzÓ ‡e‰L ,‰ÏÚÓÏe ÌBi‰«¿«¿»∆ƒ¿ƒ«»»¿ƒƒ«

ÏÎB‡‰ ÏÎÂ48‰f‰ ÔÓfa49‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ ,50, ¿»»≈«¿««∆∆ƒ«»
Ôa¯˜ ÏÚ ,¯ÓBÏk - "ıÓÁ ÂÈÏÚ ÏÎ‡˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«……«»»»≈¿««»¿«

e„ÓÏ Ck .ÁÒt‰51‰ÚeÓM‰ ÈtÓ52:‰Ê ¯·c Le¯Ùa «∆«»»¿ƒƒ«¿»¿≈»»∆
Ï,ÁÒt‰ ˙ËÈÁLÏ ‰Èe‡¯L ‰ÚMÓ ıÓÁ ÏÎ‡˙ ‡……«»≈ƒ»»∆¿»ƒ¿ƒ««∆«

ÌBi‰ ÈˆÁ ‡e‰Â ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ‡e‰L53. ∆≈»«¿«ƒ¿¬ƒ«

שעות 47) משש חמץ מיהא, עלמא "דכולי ב: ד, פסחים
זקני  לפני שנקראו מדוייקות ובנוסחאות אסור". - ולמעלה
שעות  משש חמץ מיהא עלמא "דכולי כתוב: התלמוד,

קצט). לאֿתעשה מצות המצוות' ('ספר דאורייתא" ולעלמא
(משנהֿלמלך 48) לוקה אינו לגוי, שמכר כגון הנהנה, אבל

ה"ח). התורה יסודי מהל' "אחר 49)פ"ה הגירסא: בכת"י

משנה'. ב'לחם וכ"ה זה", "ומנין 50)זמן ב: כח, פסחים
בלאֿתעשה? עובר שהוא ולמעלה שעות משש חמץ לאוכל
ולא  יהודה". רבי דברי חמץ", עליו תאכל "לא שנאמר:
עליו  עובר אינו הפסח שבערב שאמר שם שמעון כרבי
רבינו  פסק הפסח אחר שבענין ד' הלכה למעלה וראה בלאו.
ומגידֿמשנה). ראב"ד (ועיין יהודה כרבי ולא שמעון כרבי

א.51) ה, הפסח 53)הקבלה.52)פסחים שקודם ואף
לפני  ששחטו ותמיד התמיד, קרבן את להקריב צריכים
לא  הוא הפסח שחיטת זמן כרחו בעל כן אם פסול, חצות
התמיד? שחיטת אחרי חצות אחרי שעה אלא בחצות
לתמיד  קודם הפסח שחט אם שבדיעבד כיון מכלֿמקום
הפסח  שחיטת זמן נחשב ואילך היום מחצות כן אם כשר,

תשחט). לא ד"ה שם ('תוספות'

.Ëe¯Ò‡Â54‰ÚL ˙lÁzÓ ıÓÁ ÏÎ‡Ï ÌÈÓÎÁ ¿»¿¬»ƒ∆¡…»≈ƒ¿ƒ«»»
‰¯Bz ¯eq‡a ÚbÈ ‡lL È„k ,˙ÈML55‰ÚL ˙lÁzÓe . ƒƒ¿≈∆…ƒ«¿ƒ»ƒ¿ƒ«»»

‰ÚL Ïk ‰È‰·e ‰ÏÈÎ‡a ¯eÒ‡ ıÓÁ‰ ‰È‰È ˙ÈMLƒƒƒ¿∆∆»≈»«¬ƒ»«¬»»»»»
˙ÈÚÈ·MÓ ,ÌBi‰ ¯‡Le ;ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ˙ÈMLƒƒƒƒ¿≈¿ƒ¿»«ƒ¿ƒƒ
da ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡ ˙ÈLÈÓÁ ‰ÚL .‰¯Bz‰ ÔÓ - ‰ÏÚÓÏe¿«¿»ƒ«»»»¬ƒƒ≈¿ƒ»

‰¯Êb ,ıÓÁ56ÔpÚÓ‰ ÌBÈ ÌeMÓ57ÔÈa ‰ÚËÈ ‡nL , »≈¿≈»ƒ«¿À»∆»ƒ¿∆≈
˙ÈMLÏ ˙ÈLÈÓÁ58‰ÚLa ‰È‰a ¯eÒ‡ BÈ‡Â . ¬ƒƒ¿ƒƒ¿≈»«¬»»¿»»

ÔÈÏBz CÎÈÙÏ .˙ÈLÈÓÁ59‰„BzŒÌÁÏÂ ‰Óe¯z da60 ¬ƒƒ¿ƒ»ƒ»¿»¿∆∆»
ÔÈÏÎB‡ ‡Ï - L„˜ ‡e‰L ıÓÁÓ Ô‰· ‡ˆBiÎÂ61‡ÏÂ ¿«≈»∆≈»≈∆…∆…¿ƒ¿…

ÔÈÙ¯BN62Ïk‰ ÔÈÙ¯BNÂ ,˙ÈML ‰ÚL ÚÈbzL „Ú63. ¿ƒ«∆«ƒ«»»ƒƒ¿¿ƒ«…

ב.54) יא, פסחים ויבוא 55)משנה, בשעות, יטעה שלא
התורה. מן שאסור בזמן ב.56)לאכול יב, פסחים

בחמה 57) לבדוק אפשר ואי זורחת, חמה אין ערפל, שיש
יותר. לטעות ויש שביום 58)(רש"י), כתוב שם בגמרא

את  ושאלו לשביעית, חמישית בין לטעות יכול המעונן
לששית"? חמישית "בין כאן: כותב הוא למה הרמב"ם
הוא  לשביעית חמישית בין בהלכות שנזכר "מה והשיב:
וזכרתי  שם, שהקשה מה כפי התלמוד מאמר והוא האמת,
בשעה  שעה חילוף והוא לרוב הנופל יותר, המצוי דבר אני
הדינין  להקריב הזה החיבור בכל שכוונתי בהיות אחריה,
ועיין  עו, סי' פריימן (הוצ' הרוב" דרך אל או השכל אל

המצב 59)בכסףֿמשנה). על וקדשים תרומה לגבי ביטוי
שאינו  התלוי, כדבר אותם, שורפים ולא אוכלים לא שבו

ישראל'). ('תפארת בארץ ולא בשמים שישארו,60)לא
לאוכלן. אפשר מדרבנן.61)ואי חמץ לאכול שאסור

לשרוף 62) ואסור לאכילה, ראויים עוד התורה מן שהרי
באכילה. שמותרים זמן כל ותרומה חולין 63)קדשים גם

חמץ. שהם וקדשים תרומה וגם

.È¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÌBÈa ıÓÁ ÏÎ‡Ï ¯znL ,z„ÓÏ ‡‰»»«¿»∆À»∆¡…»≈¿«¿»»»»
˙ÈÚÈ·¯ ‰ÚL ÛBÒ „Ú64‰ÚLa ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡Â ; «»»¿ƒƒ¿≈¿ƒ¿»»
Ba ÔÈ‰ Ï·‡ ,˙ÈLÈÓÁ65ÏÎB‡‰Â ;66˙ÈML ‰ÚLa67, ¬ƒƒ¬»∆¡ƒ¿»≈¿»»ƒƒ

˙e„¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ68‰ÚL ˙lÁzÓ ÏÎB‡‰Â ; «ƒ«««¿¿»≈ƒ¿ƒ«»»
.‰˜BÏ ,˙ÈÚÈ·L¿ƒƒ∆
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היום.64) שליש ועופות 65)שהוא בהמות לפני לתת
לנכרי. עוד 66)ולמכור ועיין (לחםֿמשנה). נהנה או

וראיתי  (ד"ה ה"ח התורה יסודי מהל' פ"ה במשנהֿלמלך
אותו 67)לה"ה). מכים אין חמישית, בשעה האוכל אבל

בהנאה  ולא באכילה אלא אז נאסר שלא שכיון מרדות, מכת
(לחםֿמשנה). מרדות מכת לענין גם בו החמירו לא -

דרבנן.68) איסור על ועובר חכמים נגד המורד כדין

á"ôùú'ä æåîú á"é éðù íåé

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
ומה 1) התורה, מן שהוא מה השבתתו, מצות בו נתבאר

בדיקה, הצריכין המקומות ואיכות סופרים. מדברי שהוא
לכל, חיובה מזמן הבדיקה בענין הבאין והספיקות

בשיירא. והיוצא [בים] המפרש כמו וליחידים,

.‡˙ÂˆÓ2˙ÈaL‰Ï ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰NÚ3Ì„˜ ıÓÁ‰4 ƒ¿«¬≈ƒ«»¿«¿ƒ∆»≈…∆
e˙ÈaLz ÔBL‡¯‰ ÌBia" :¯Ó‡pL ,B˙ÏÈÎ‡ ¯eq‡ ÔÓÊ¿«ƒ¬ƒ»∆∆¡««»ƒ«¿ƒ

‰ÚeÓM‰ ÈtÓe ."ÌÎÈzaÓ ¯‡N5ÔBL‡¯‰L ,e„ÓÏ ¿…ƒ»≈∆ƒƒ«¿»»¿∆»ƒ
¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÌBÈ ‡e‰ ‰Ê6‰Ó - ‰Ê ¯·„Ï ‰È‡¯ . ∆«¿»»»»¿»»¿»»∆«

- "ÈÁ·Ê Ìc ıÓÁ ÏÚ ËÁL˙ ‡Ï" :‰¯Bza ·e˙kM∆»«»…ƒ¿««»≈«ƒ¿ƒ
.Ìi˜ ıÓÁ‰ ÔÈ„ÚÂ ÁÒt‰ ËÁL˙ ‡Ï ,¯ÓBÏk¿«…ƒ¿««∆««¬«ƒ∆»≈«»
˙BˆÁ ¯Á‡ ¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÌBÈ ‡e‰ ÁÒt‰ ˙ËÈÁLe7. ¿ƒ««∆««¿»»»»««¬

א').2) עמוד ה' דף פסחים שיתבאר 3)(מסכת כדרך
ב'. חמץ,4)בהלכה אכילת איסור זמן חלות שברגע כדי

רוקח). (מעשה ברשותו מושבת החמץ יהיה היום, בחצות
מסיני.5) למשה הלכה חכמים, הזה 6)קבלת שהראשון

שמצינו  וכמו משמע", דמעיקרא "ראשון קודם. משמעותו:
ופירוש  תולד", אדם "הראשון ז'): פסוק ט"ו פרק (איוב
הראשון  ביום אך תאכלו, מצות ימים "שבעת הוא: הכתוב

מבתיכם. שאור תשביתו הימים) לשבעת ראה 7)(הקודם
ח'. הלכה א' בפרק

.·‰Óe8,‡È‰ ?‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰ BÊ ‰˙aL‰ ‡È‰ «ƒ«¿»»»¬»«»ƒ
BÏh·iL9BaÏa10BaÏa ÌÈNÈÂ ,¯ÙÚk B˙B‡ ·LÁÈÂ ∆¿«¿¿ƒ¿«¿…∆»»¿»ƒ¿ƒ

È¯‰ B˙eL¯aL ıÓÁ ÏkLÂ ,ÏÏk ıÓÁ B˙eL¯a ÔÈ‡L∆≈ƒ¿»≈¿»¿∆»»≈∆ƒ¿¬≈
.ÏÏk C¯ˆ Ba ÔÈ‡L ¯·„Îe ¯ÙÚk ‡e‰∆»»¿»»∆≈…∆¿»

בביטול 8) "מדאורייתא ב'): עמוד ד' דף פסחים (מסכת
"תבערו", כתיב ולא "תשביתו" דכתיב סגי", בעלמא

(רש"י). השבתה היא בלב (ר"מ)9)והשבתה רומי בדפוס
ידוע  ושאינו מרשותו, לו הידוע החמץ "שיסיר הגירסא:
הביטול  אין זה ולפי משנה. הכסף הביא וכן בלבו" יבטלו
אינו  לו הידוע לחמץ אבל לו, ידוע שאינו לחמץ רק מועיל
זה  לדין ומקור העולם. מן לבערו צריך אלא ביטול, מועיל
לו  "אמרו ב'): עמוד כ"ז דף פסחים (מסכת הגמרא מדברי
שריפה): אלא חמץ ביעור אין הסובר יהודה לרבי (חכמים
דין, אינו להקל וסופו להחמיר תחילתו דן שאתה דין כל
אמרה: והתורה ובטל? יושב יהא לשרפו עצים מצא לא
יכול  שאתה דבר בכל מבתיכם", שאור "תשביתו

וב  יושב יהא הגמרא: של הקושיא ומה טל,להשביתו",
ודאי  אלא לשרפו, עצים לו אין אם לבטלו יכול הלא

ובזה  (כלבו). ביטול לו מועיל לא לפנינו ומונח ידוע שחמץ
החיוב  בפסחים ראשונה במשנה נזכר שלא הדבר מובן
ביטול  מועיל לא ידוע שלחמץ כיון – החמץ את לבטל
התקינו  התלמוד וחכמי אותו. ולשרוף לבער צריכים אלא
הבדיקה  אחר שיבטל ב'), עמוד ו' דף (פסחים כך אחר
ודעתו  חמץ, של יפה גלוסקא הפסח) (בתוך ימצא שמא
את  ביטל לא אם יראה בל על למפרע עובר ונמצא עליה,
לדחות  האריכו הרמב"ם מפרשי אבל משנה). (כסף החמץ
ז' דף (פסחים ובגמרא במשנה מקומות מכמה זו, גירסא
על  בפירוש שם שמבואר ועוד) א' עמוד מ"ט א', עמוד
שביטול  הרי בלבו", "מבטלו לפנינו ומונח הידוע חמץ
זו  גירסא לפי גם כי הרש"ל, ותירץ ידוע? לחמץ מועיל
יראה  בבל עובר אינו ידוע, חמץ ביטל אם הרמב"ם, של
אמרה: והתורה ברשותו, אינו שביטלו, שמכיון ימצא, ובל
של  רואה אתה אבל רואה אתה אי "שלך לך", יראה "לא
כדי  מביתו, אותו לבער שחייב אלא גבוה", ושל אחרים

"תשביתו". מצוות דף 10)לקיים פסחים במסכת (משנה
בטל  שאור, לך יראה "לא דרשו: ובספרי א'). עמוד מ"ט
"כל  לאמר: שנהגו אלא בפה. לבטל צריך זה ולפי בלבך".
הלכה  ג' פרק להלן רבינו בדברי וראה (טור). וכו'" חמירא

שם. רוקח ובמעשה ט' והלכה ז'

.‚È¯·cÓe11ÌÈ¯ÙBÒ12NtÁÏ -13ıÓÁ‰ ¯Á‡ ƒƒ¿≈¿ƒ¿«≈««∆»≈
B‡ÈˆB‰Ïe ˜c·ÏÂ ÌÈ¯BÁ·e ˙B‡B·ÁÓa14ÏkÓ ¿«¬¿ƒ¿ƒ¿…¿ƒƒ»

BÏe·b15ÔÈ˙ÈaLÓe ÔÈ˜„BaL - ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ÔÎÂ .16 ¿¿≈ƒƒ¿≈¿ƒ∆¿ƒ«¿ƒƒ
˙lÁzÓ ,‰ÏÈla ıÓÁ‰17¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÏÈÏ18¯B‡Ï , ∆»≈««¿»ƒ¿ƒ«≈«¿»»»»¿

¯p‰19ÈtÓ ,20¯B‡Â ,ÌÈzaa ÔÈÈeˆÓ ÌÚ‰ Ïk ‰ÏÈlaL «≈ƒ¿≈∆««¿»»»»¿ƒ«»ƒ¿
‰˜È„·Ï ‰ÙÈ ¯p‰21ÔÈ‡Â .22L¯„Ó ÔÈÚ·B˜23ÛBÒa «≈»∆ƒ¿ƒ»¿≈¿ƒƒ¿»¿
¯NÚŒ‰LÏL ÌBÈ24˙B¯˜Ï ÏÈÁ˙È ‡Ï ÌÎÁ‰ ÔÎÂ .25 ¿»»»¿≈∆»»…«¿ƒƒ¿

˙lÁ˙a ıÓÁ ˙˜È„aÓ ÚnÈÂ CLnÈ ‡nL ,BÊ ˙Úa¿≈∆»ƒ»≈¿ƒ»«ƒ¿ƒ«»≈ƒ¿ƒ«
.dpÓÊ¿«»

א').11) עמוד ב' דף פסחים במסכת אחרי 12)(משנה
(ר"ן). מדרבנן אלא בדיקה חיוב אין החמץ, את שביטל

"בדיקתֿחמץ".13) חכמים: בלשון ונקרא 14)ונקרא
"ביעורֿחמץ". חכמים: והחמירו 15)בלשון רשותו.

לאכלו  יבוא שמא השנה, כל בו רגיל שאדם בחמץ, חכמים
אור). ד"ה א' עמוד ב' דף פסחים מסכת (תוספות בפסח

דף 16) פסחים (מסכת אמרו וכן החמץ את שיבטל היינו
שיבטל". צריך "הבודק ב'): עמוד פסחים 17)ו' (מסכת

לשון  ותפס עשר", לארבעה "אור במשנה): ב' עמוד ב' דף
שיש  הלילה מתחילת הוא הבדיקה חיוב כי להורות "אור"

הרי"ף). בהשגת (הראב"ד אור קצת בניסן.18)עוד
א').19) עמוד ד' דף פסחים (מסכת חכמים למדו
א')20) עמוד ד' דף פסחים מחשיך 21).(מסכת ביום כי

(רש"י). הנר לבדוק 22)אור וישכח בלימודו יטרד שלא
א'). עמוד ד' דף פסחים ללמוד 23)(מסכת שיעור

אורח 24)בציבור. אברהם (מגן הלילה לפני שעה חצי
תל"א). סימן לעצמו.25)חיים ללמוד

.„ÔÈ‡26¯B‡Ï ‡ÏÂ ‰·l‰ ¯B‡Ï ‡Ï ,ÔÈ˜„Ba ≈¿ƒ…¿«¿»»¿…¿
‰nÁ‰27‰˜e·‡‰ ¯B‡Ï ‡ÏÂ28‰na .¯p‰ ¯B‡Ï ‡l‡ , ««»¿…¿»¬»∆»¿«≈«∆
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היום.64) שליש ועופות 65)שהוא בהמות לפני לתת
לנכרי. עוד 66)ולמכור ועיין (לחםֿמשנה). נהנה או

וראיתי  (ד"ה ה"ח התורה יסודי מהל' פ"ה במשנהֿלמלך
אותו 67)לה"ה). מכים אין חמישית, בשעה האוכל אבל

בהנאה  ולא באכילה אלא אז נאסר שלא שכיון מרדות, מכת
(לחםֿמשנה). מרדות מכת לענין גם בו החמירו לא -

דרבנן.68) איסור על ועובר חכמים נגד המורד כדין

á"ôùú'ä æåîú á"é éðù íåé

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
ומה 1) התורה, מן שהוא מה השבתתו, מצות בו נתבאר

בדיקה, הצריכין המקומות ואיכות סופרים. מדברי שהוא
לכל, חיובה מזמן הבדיקה בענין הבאין והספיקות

בשיירא. והיוצא [בים] המפרש כמו וליחידים,

.‡˙ÂˆÓ2˙ÈaL‰Ï ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰NÚ3Ì„˜ ıÓÁ‰4 ƒ¿«¬≈ƒ«»¿«¿ƒ∆»≈…∆
e˙ÈaLz ÔBL‡¯‰ ÌBia" :¯Ó‡pL ,B˙ÏÈÎ‡ ¯eq‡ ÔÓÊ¿«ƒ¬ƒ»∆∆¡««»ƒ«¿ƒ

‰ÚeÓM‰ ÈtÓe ."ÌÎÈzaÓ ¯‡N5ÔBL‡¯‰L ,e„ÓÏ ¿…ƒ»≈∆ƒƒ«¿»»¿∆»ƒ
¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÌBÈ ‡e‰ ‰Ê6‰Ó - ‰Ê ¯·„Ï ‰È‡¯ . ∆«¿»»»»¿»»¿»»∆«

- "ÈÁ·Ê Ìc ıÓÁ ÏÚ ËÁL˙ ‡Ï" :‰¯Bza ·e˙kM∆»«»…ƒ¿««»≈«ƒ¿ƒ
.Ìi˜ ıÓÁ‰ ÔÈ„ÚÂ ÁÒt‰ ËÁL˙ ‡Ï ,¯ÓBÏk¿«…ƒ¿««∆««¬«ƒ∆»≈«»
˙BˆÁ ¯Á‡ ¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÌBÈ ‡e‰ ÁÒt‰ ˙ËÈÁLe7. ¿ƒ««∆««¿»»»»««¬

א').2) עמוד ה' דף פסחים שיתבאר 3)(מסכת כדרך
ב'. חמץ,4)בהלכה אכילת איסור זמן חלות שברגע כדי

רוקח). (מעשה ברשותו מושבת החמץ יהיה היום, בחצות
מסיני.5) למשה הלכה חכמים, הזה 6)קבלת שהראשון

שמצינו  וכמו משמע", דמעיקרא "ראשון קודם. משמעותו:
ופירוש  תולד", אדם "הראשון ז'): פסוק ט"ו פרק (איוב
הראשון  ביום אך תאכלו, מצות ימים "שבעת הוא: הכתוב

מבתיכם. שאור תשביתו הימים) לשבעת ראה 7)(הקודם
ח'. הלכה א' בפרק

.·‰Óe8,‡È‰ ?‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰ BÊ ‰˙aL‰ ‡È‰ «ƒ«¿»»»¬»«»ƒ
BÏh·iL9BaÏa10BaÏa ÌÈNÈÂ ,¯ÙÚk B˙B‡ ·LÁÈÂ ∆¿«¿¿ƒ¿«¿…∆»»¿»ƒ¿ƒ

È¯‰ B˙eL¯aL ıÓÁ ÏkLÂ ,ÏÏk ıÓÁ B˙eL¯a ÔÈ‡L∆≈ƒ¿»≈¿»¿∆»»≈∆ƒ¿¬≈
.ÏÏk C¯ˆ Ba ÔÈ‡L ¯·„Îe ¯ÙÚk ‡e‰∆»»¿»»∆≈…∆¿»

בביטול 8) "מדאורייתא ב'): עמוד ד' דף פסחים (מסכת
"תבערו", כתיב ולא "תשביתו" דכתיב סגי", בעלמא

(רש"י). השבתה היא בלב (ר"מ)9)והשבתה רומי בדפוס
ידוע  ושאינו מרשותו, לו הידוע החמץ "שיסיר הגירסא:
הביטול  אין זה ולפי משנה. הכסף הביא וכן בלבו" יבטלו
אינו  לו הידוע לחמץ אבל לו, ידוע שאינו לחמץ רק מועיל
זה  לדין ומקור העולם. מן לבערו צריך אלא ביטול, מועיל
לו  "אמרו ב'): עמוד כ"ז דף פסחים (מסכת הגמרא מדברי
שריפה): אלא חמץ ביעור אין הסובר יהודה לרבי (חכמים
דין, אינו להקל וסופו להחמיר תחילתו דן שאתה דין כל
אמרה: והתורה ובטל? יושב יהא לשרפו עצים מצא לא
יכול  שאתה דבר בכל מבתיכם", שאור "תשביתו

וב  יושב יהא הגמרא: של הקושיא ומה טל,להשביתו",
ודאי  אלא לשרפו, עצים לו אין אם לבטלו יכול הלא

ובזה  (כלבו). ביטול לו מועיל לא לפנינו ומונח ידוע שחמץ
החיוב  בפסחים ראשונה במשנה נזכר שלא הדבר מובן
ביטול  מועיל לא ידוע שלחמץ כיון – החמץ את לבטל
התקינו  התלמוד וחכמי אותו. ולשרוף לבער צריכים אלא
הבדיקה  אחר שיבטל ב'), עמוד ו' דף (פסחים כך אחר
ודעתו  חמץ, של יפה גלוסקא הפסח) (בתוך ימצא שמא
את  ביטל לא אם יראה בל על למפרע עובר ונמצא עליה,
לדחות  האריכו הרמב"ם מפרשי אבל משנה). (כסף החמץ
ז' דף (פסחים ובגמרא במשנה מקומות מכמה זו, גירסא
על  בפירוש שם שמבואר ועוד) א' עמוד מ"ט א', עמוד
שביטול  הרי בלבו", "מבטלו לפנינו ומונח הידוע חמץ
זו  גירסא לפי גם כי הרש"ל, ותירץ ידוע? לחמץ מועיל
יראה  בבל עובר אינו ידוע, חמץ ביטל אם הרמב"ם, של
אמרה: והתורה ברשותו, אינו שביטלו, שמכיון ימצא, ובל
של  רואה אתה אבל רואה אתה אי "שלך לך", יראה "לא
כדי  מביתו, אותו לבער שחייב אלא גבוה", ושל אחרים

"תשביתו". מצוות דף 10)לקיים פסחים במסכת (משנה
בטל  שאור, לך יראה "לא דרשו: ובספרי א'). עמוד מ"ט
"כל  לאמר: שנהגו אלא בפה. לבטל צריך זה ולפי בלבך".
הלכה  ג' פרק להלן רבינו בדברי וראה (טור). וכו'" חמירא

שם. רוקח ובמעשה ט' והלכה ז'

.‚È¯·cÓe11ÌÈ¯ÙBÒ12NtÁÏ -13ıÓÁ‰ ¯Á‡ ƒƒ¿≈¿ƒ¿«≈««∆»≈
B‡ÈˆB‰Ïe ˜c·ÏÂ ÌÈ¯BÁ·e ˙B‡B·ÁÓa14ÏkÓ ¿«¬¿ƒ¿ƒ¿…¿ƒƒ»

BÏe·b15ÔÈ˙ÈaLÓe ÔÈ˜„BaL - ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ÔÎÂ .16 ¿¿≈ƒƒ¿≈¿ƒ∆¿ƒ«¿ƒƒ
˙lÁzÓ ,‰ÏÈla ıÓÁ‰17¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÏÈÏ18¯B‡Ï , ∆»≈««¿»ƒ¿ƒ«≈«¿»»»»¿

¯p‰19ÈtÓ ,20¯B‡Â ,ÌÈzaa ÔÈÈeˆÓ ÌÚ‰ Ïk ‰ÏÈlaL «≈ƒ¿≈∆««¿»»»»¿ƒ«»ƒ¿
‰˜È„·Ï ‰ÙÈ ¯p‰21ÔÈ‡Â .22L¯„Ó ÔÈÚ·B˜23ÛBÒa «≈»∆ƒ¿ƒ»¿≈¿ƒƒ¿»¿
¯NÚŒ‰LÏL ÌBÈ24˙B¯˜Ï ÏÈÁ˙È ‡Ï ÌÎÁ‰ ÔÎÂ .25 ¿»»»¿≈∆»»…«¿ƒƒ¿

˙lÁ˙a ıÓÁ ˙˜È„aÓ ÚnÈÂ CLnÈ ‡nL ,BÊ ˙Úa¿≈∆»ƒ»≈¿ƒ»«ƒ¿ƒ«»≈ƒ¿ƒ«
.dpÓÊ¿«»

א').11) עמוד ב' דף פסחים במסכת אחרי 12)(משנה
(ר"ן). מדרבנן אלא בדיקה חיוב אין החמץ, את שביטל

"בדיקתֿחמץ".13) חכמים: בלשון ונקרא 14)ונקרא
"ביעורֿחמץ". חכמים: והחמירו 15)בלשון רשותו.

לאכלו  יבוא שמא השנה, כל בו רגיל שאדם בחמץ, חכמים
אור). ד"ה א' עמוד ב' דף פסחים מסכת (תוספות בפסח

דף 16) פסחים (מסכת אמרו וכן החמץ את שיבטל היינו
שיבטל". צריך "הבודק ב'): עמוד פסחים 17)ו' (מסכת

לשון  ותפס עשר", לארבעה "אור במשנה): ב' עמוד ב' דף
שיש  הלילה מתחילת הוא הבדיקה חיוב כי להורות "אור"

הרי"ף). בהשגת (הראב"ד אור קצת בניסן.18)עוד
א').19) עמוד ד' דף פסחים (מסכת חכמים למדו
א')20) עמוד ד' דף פסחים מחשיך 21).(מסכת ביום כי

(רש"י). הנר לבדוק 22)אור וישכח בלימודו יטרד שלא
א'). עמוד ד' דף פסחים ללמוד 23)(מסכת שיעור

אורח 24)בציבור. אברהם (מגן הלילה לפני שעה חצי
תל"א). סימן לעצמו.25)חיים ללמוד

.„ÔÈ‡26¯B‡Ï ‡ÏÂ ‰·l‰ ¯B‡Ï ‡Ï ,ÔÈ˜„Ba ≈¿ƒ…¿«¿»»¿…¿
‰nÁ‰27‰˜e·‡‰ ¯B‡Ï ‡ÏÂ28‰na .¯p‰ ¯B‡Ï ‡l‡ , ««»¿…¿»¬»∆»¿«≈«∆
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Ï·‡ .˙B‡B·ÁÓ·e ÌÈ¯BÁa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿«¬¬»
‰¯„ÒÎ‡29,‰nÁ‰ ¯B‡Ï d˜„a Ì‡ ,·¯ d¯B‡L «¿«¿»∆»«ƒ¿»»¿««»

Bic30ÈtÓ ,‰˜È„a CÈ¯ˆ BÈ‡ ¯ˆÁ‰ ÚˆÓ‡Â . «¿∆¿«∆»≈≈»ƒ¿ƒ»ƒ¿≈
ÏtiL ıÓÁ Ïk ÔÈÏÎB‡ Ô‰Â ÌL ÌÈÈeˆÓ ˙BÙBÚ‰L∆»¿ƒ»¿≈¿ƒ»»≈∆ƒ…

ÌL31. »

ב').26) עמוד ז' דף פסחים אפילו 27)(מסכת השמש.
עשר  ארבעה בליל לבדוק ששכח כגון היום, בודק אם
הלכה  ג' בפרק להלן כמבואר עשר, ארבעה ביום ובודק

בזה 28)ה'. והטעם יחד, דולקים נרות או עצים חבילת
להכניסה  יכול שאינו א') עמוד ח' דף פסחים (מסכת

שם. לבדוק ובסדקין קירות 29)בחורין שלשה לה שיש
פרוץ. הרביעי בודקין 30)והקיר לכתחילה אבל בדיעבד,

משנה). (כסף הנר לאור בלילה גם מה 31)בה אבל
לשם  מגיעים העופות אין החצר, שבצדדי בחורין שנמצא

תל"ג). סימן חיים אורח (הב"ח, בדיקה וצריכים

.‰¯BÁ32˙Èa‰ ÚˆÓ‡aL33ÔÈaL ,34- B¯·ÁÏ Ì„‡ ∆¿∆¿«««ƒ∆≈»»«¬≈
ÌB˜Ó „Ú ˜„Ba ‰ÊÂ ,˙ÚbÓ B„iL ÌB˜Ó „Ú ˜„Ba ‰Ê∆≈«»∆»«««¿∆≈«»

BaÏa BÏh·Ó ¯‡M‰Â ,˙ÚbÓ B„iL35Ï·‡ .36¯BÁ ∆»«««¿«¿»¿«¿¿ƒ¬»
ÏÏk ˜„B· BÈ‡ ,Ì"ekÚÏ Ï‡¯NÈ ÔÈaL37‡nL , ∆≈ƒ¿»≈¿«≈≈¿»∆»

ÈÏ ‰NBÚ ‡e‰ ÌÈÙLk :Ì"ekÚ‰ ¯Ó‡È38BÏh·Ó ‡l‡ …«»«¿»ƒ∆ƒ∆»¿«¿
ÌB˜Ó ÏÎÂ .Bi„Â BaÏa39BÈ‡ ıÓÁ Ba ÔÈÒÈÎÓ ÔÈ‡L ¿ƒ¿«¿»»∆≈«¿ƒƒ»≈≈

.‰˜È„a CÈ¯»̂ƒ¿ƒ»

א').32) עמוד ח' דף פסחים שבאמצע 33)(מסכת דוקא
האדם  יד שאין ביותר, גבוהים שהם החורים אלה אבל הבית
בדיקה, צריכים אין טפחים, משלשה והנמוכים שם, מגעת

חמץ. שם להשתמש דרך אין ביתו 34)כי שבין בקיר
חבירו. חמץ.35)לבית לשם נתגלגל כל 36)שמא

לא  ודיו" בלבו לגוי... ישראל שבין חור "אבל הזה הקטע
וגם  רוקח). (מעשה קס"א ה' משנת יד כתב ברמב"ם נמצא

משנה. כסף ועיין היה, לא משנה מגיד נראה 37)בספר
בנר  לבדוק צריך ביום גם שהרי בודק אינו ביום שגם
כתב  מנוח רבינו אבל רוקח. מעשה – ד') הלכה (למעלה
יבוא  ולא תמיד בו משתמש שהוא כדרך היום לאור שבודק
משנה. כסף ועיין כשפים, לו עושה שהוא לחשדו

יעליל 38) זה ידי ועל בנר, ובסדקים בחורים בלילה שמחפש
סכנה. לידי ויבוא ב'39)עליו דף פסחים במסכת (משנה

א'). עמוד

.Â¯BÁ˙Èa‰ È40ÌÈBzÁz‰41ÌÈBÈÏÚ‰Â42‚‚Â , ≈««ƒ««¿ƒ¿»∆¿ƒ¿«
ÚÈˆi‰43˙B¯ˆB‡Â ,Ôa˙Óe ,ÔÈÏeÏÂ ,¯˜a ˙Ù¯Â ,44ÔÈÈ45 «»ƒ«¿∆∆»»¿ƒ«¿≈¿¿«ƒ

ÌÈ‚c ˙È·e ,Ô‰Ó ˜tzÒÓ BÈ‡L ÔÓL ˙B¯ˆB‡Â¿¿∆∆∆≈ƒ¿«≈≈∆≈»ƒ
ÌÈÏB„b46ÒÈÎ‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ,‰˜È„a ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ¿ƒ≈»¿ƒƒ¿ƒ»∆»ƒ≈ƒ¿ƒ

˜tzÒnL ÔÈÈ ˙B¯ˆB‡Â ,¯ÎL ˙B¯ˆB‡ Ï·‡ .ıÓÁ Ô‰Ï»∆»≈¬»¿≈»¿¿«ƒ∆ƒ¿«≈
epnÓ47ÌÈpË˜ ÌÈ‚c ˙È·e ,48˙È·e ,ÌÈˆÚ‰ ˙È·e , ƒ∆≈»ƒ¿«ƒ≈»≈ƒ≈

ÌÈÚˆÓ‡‰ ˙Èa‰ È¯BÁÂ ,ÒÈ¯en‰49- el‡· ‡ˆBiÎÂ «¿»¿≈««ƒ»∆¿»ƒ¿«≈»≈
ıÓÁ Ô‰Ï ÔÈÒÈÎnL ÔÓ˙qL ,‰˜È„a ÔÈÎÈ¯ˆ50Ì‡Â . ¿ƒƒ¿ƒ»∆¿»»∆«¿ƒƒ»∆»≈¿ƒ

.‰˜È„a CÈ¯ˆ BÈ‡ ,ıÓÁ ÌL ÒÈÎ‰ ‡lL È‡cÂa Ú„È»«¿««∆…ƒ¿ƒ»»≈≈»ƒ¿ƒ»
˜„BaLÎe51˙B¯eL ÈzL epnÓ ˜„Ba ,Ûz¯n‰ ¿∆≈««¿≈≈ƒ∆¿≈

.‰pnÓ ‰hÓlLÂ ‰BÈÏÚ‰ Ô‰L ,˙BBˆÈÁ‰«ƒ∆≈»∆¿»¿∆¿«»ƒ∆»

א').40) עמוד ח' דף פסחים משלשה 41)(מסכת למטה
תינוקות  שאין ובמקום שם, להשתמש דרך שאין טפחים,

משנה). (כסף לשם 42)מצויים מגעת אדם יד שאין
להשתמש 43)(קובץ). אפשר ואי משופע שגגו קטן חדר

בדיקה. צריך אינו ולכן היה 44)עליו מגידֿמשנה בגירסת
מהן", מסתפק שאינו יין ואוצרות שמן "ואוצרות כתוב:
מוסב  מהן", מסתפק "שאינו שכתוב: ומה ליין. שמן הקדים
אין  מהן מסתפק אם גם שמן באוצרות אבל יין על רק
מה  אחת בפעם שנוטל קבע, להם שיש בדיקה, צריכין
הסעודה  באמצע לשם ליכנס רגילים ואין לסעודתו, שצריך
א'). עמוד ח' דף (פסחים בגמרא הוא וכן בידו. פתו עם
השיג  לפנינו שהיא כמו הנוסחא לפניו שהייתה והראב"ד
לפי  צריך אינו שמסתפק שאע"פ בשמן "טעה וכתב עליו

לסיפוקו". קבע ששמן 45)שיש מפני הזכיר לא ושמן
למעלה. שנזכר כמו בדיקה צריך אינו שמסתפק אע"פ

קבוע 46) שהדבר הסעודה באמצע שם להכנס דרך אין
צריכים. כמה "ובית 47)מקודם כאן: גורס רוקח במעשה

השעוה". ובית בהם 48)המלח משתמשים כמה קבוע לא
בידו. ופתו הסעודה באמצע שם נכנס יש 49)ולפעמים

זה  דין נזכר שכבר מכיון זה, קטע בהם כתוב שלא ספרים
ה'. נכנס 50)בהלכה בידו כשפתו סעודתו, באמצע שמא

מהן. להביא עמוד 51)לשם ב' דף פסחים במסכת (משנה
ב'). עמוד ח' דף (שם דרב אליבא הלל, כבית א')

.ÊÔÈLLBÁ ÔÈ‡52ÌB˜ÓÏ ıÓÁ ‰cÏÁ ‰¯¯b ‡nL53 ≈¿ƒ∆»≈¿»À¿»»≈¿»
,˙È·Ï ˙ÈaÓ LeÁ Ì‡L .ıÓÁ Ba ÔÈÒÈÎÓ ÔÈ‡L∆≈«¿ƒƒ»≈∆ƒ»ƒ«ƒ¿«ƒ

ÛBÒ ¯·cÏ ÔÈ‡Â ,¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ LeÁ54ÏÈÏ ˜„a . »≈ƒ¿ƒ¿≈«»»»«≈
È¯‰ - ÚLz ‡ˆÓe ˙BlÁ ¯NÚ ÁÈp‰Â ,¯NÚŒ‰Úa¯‡«¿»»»»¿ƒƒ«∆∆«»»≈«¬≈
‰¯¯b È¯‰L ,‰iL ÌÚt ˜c·Ï CÈ¯ˆÂ ,LLBÁ ‰Ê∆≈¿»ƒƒ¿…««¿ƒ»∆¬≈≈¿»

È‡cÂa ¯aÎÚ B‡ ‰cÏÁ55. À¿»«¿»¿««

א').52) עמוד ט' דף פסחים במסכת בספרים 53)(משנה
שאין  למקום חמץ בו שמכניסין "ממקום הגירסא: אחרים

חמץ". בו יבדקו 54)מכניסין ישראל שכל אפשר שאי
לא  עוד השני שמא לחוש יש פעם וכל בבתֿאחת, חמצם
בדוק  שאינו ממקום חמצו חולדה והעבירה חמץ בדק

סוף. לדבר ואין הבדוק, ט'55)למקום דף פסחים (מסכת
ב'). עמוד

.ÁÔÎÂ56ÂÈÙa ıÓÁÂ ˙È·Ï ÒÎpL ¯aÎÚ ‰‡¯ Ì‡ ¿≈ƒ»»«¿»∆ƒ¿«¿«ƒ¿»≈¿ƒ
ÈtŒÏÚŒÛ‡ .‰iL ÌÚt ˜c·Ï CÈ¯ˆ - ‰˜È„a ¯Á‡««¿ƒ»»ƒƒ¿…««¿ƒ»««ƒ
ÏÎ‡ ¯·k ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ ,˙Èa‰ ÚˆÓ‡a ÔÈ¯e¯t ‡ˆnL∆»»≈ƒ¿∆¿«««ƒ≈¿ƒ¿»»«
ÔÈLLBÁ ‡l‡ ;ÔÈ¯e¯t‰ È¯‰Â ,‰Ê ÌB˜Óa ˙t‰ d˙B‡»««¿»∆«¬≈«≈ƒ∆»¿ƒ

ÔBlÁ· B‡ ¯BÁa dÁÈp‰ ‡nL57ÌL ÔÈ¯e¯t‰ el‡Â , ∆»ƒƒ»¿¿«¿≈«≈ƒ»
eÈ‰58È¯‰ - ÌeÏÎ ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡ .˜„B·e ¯ÊBÁ CÎÈÙÏe , »¿ƒ»≈≈ƒ…»»¿¬≈

˙t‰ d˙B‡ ‡ˆÓ Ì‡Â .˙Èa‰ Ïk ˜„Ba ‰Ê59dÏËpL ∆≈»«»ƒ¿ƒ»»»««∆¿»»
.‰˜È„a CÈ¯ˆ ÔÈ‡ ,ÒÎÂ ¯aÎÚ‰»«¿»¿ƒ¿«≈»ƒ¿ƒ»

ב').56) עמוד י' דף פסחים צריך 57)(מסכת אין אבל
ובסדקים. בחורים הפעם עוד שאין 58)לבדוק מקודם.

רבינו). בדברי ט' הלכה ולהלן (גמרא לפרר עכבר של דרכו
רוקח).59) (מעשה שהיה כמו שלם שאינו אף
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.Ë‰‡¯60,¯kk B„È·e ˜e„a ˙È·Ï ÒÎpL ˜BÈz »»ƒ∆ƒ¿«¿«ƒ»¿»ƒ»
ÔÈ¯e¯t ‡ˆÓe ÂÈ¯Á‡ ÒÎÂ61,‰˜È„a CÈ¯ˆ BÈ‡ - ¿ƒ¿««¬»»»≈ƒ≈»ƒ¿ƒ»

˙ÚLa epnÓ ‰ÏÙpL ÔÈ¯e¯t‰ el‡Â ,BÏÎ‡L B˙˜ÊÁL∆∆¿»∆¬»¿≈«≈ƒ∆»¿»ƒ∆ƒ¿«
¯ÙÏ ˜BÈz‰ C¯cL ,‰ÏÈÎ‡C¯c ÔÈ‡Â ,B˙ÏÈÎ‡ ˙Úa ¯ ¬ƒ»∆∆∆«ƒ¿»≈¿≈¬ƒ»¿≈∆∆

CÈ¯ˆ - ÏÏk ÔÈ¯e¯t ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â .¯¯ÙÏ ¯aÎÚ«¿»¿»≈¿ƒ…»»≈ƒ¿»»ƒ
.˜c·Ïƒ¿…

ב').60) עמוד י' דף פסחים פירורין 61)(מסכת שאין אף
משנה). (מגיד הככר אותו כדי

.ÈÁÈp‰62,ıÓÁ ÏL „Á‡Â ‰vÓ ÏL ÔÈ¯eaˆ ‰ÚLz ƒƒ«ƒ¿»ƒƒ∆«»¿∆»∆»≈
ÏËÂ ¯aÎÚ ‡·e63‰vÓ Ì‡ ıÓÁ Ì‡ eÚ„È ‡ÏÂ , »«¿»¿»«¿…»«¿ƒ»≈ƒ«»

ÏkL ;˜c·Ï CÈ¯ˆ - ˜e„a ˙È·Ï ÒÎÂ ,ÏË»«¿ƒ¿«¿«ƒ»»ƒƒ¿…∆»
Úe·w‰64‰ˆÁÓ ÏÚ ‰ˆÁÓk ,65. «»«¿∆¡»«∆¡»

ב').62) עמוד ט' דף פסחים הגירסא:63)(מסכת בכ"י
מהם". אחד קבוע 64)"ונטל אחד כל והמיעוט הרוב אם

על  כמחצה הוא הרי אלא הרוב, אחר הולכים אין במקומו,
הלכה  אסורות מאכלות מהלכות ח' בפרק (וראה מחצה

חמץ 65)י"א). בבדיקת מדובר שכאן והגם לספק. ונחשב
שכיון  הרא"ה ביאר לקולא? דרבנן וספק מדרבנן, שהיא
ספק  בשביל ונתקנה הספק, על באה חמץ בדיקת שעיקר
(מגיד  ספק של בנידון לבדוק חכמים חייבוהו לכן חמץ,
כזו  סברא יג הלכה מעשר מהלכות י"א בפרק [ועיין משנה).

שם]. ברדב"ז

.‡ÈÔÈ¯eaˆ ÈL66,‰vÓ ÏL „Á‡Â ıÓÁ ÏL „Á‡ , ¿≈ƒƒ∆»∆»≈¿∆»∆«»
ÈL e‡·e ,˜e„· BÈ‡L „Á‡Â ˜e„a „Á‡ ,ÌÈz· ÈLe¿≈»ƒ∆»»¿∆»∆≈»»¿≈
Úe„È ÔÈ‡Â ,‰vÓ ÏË ‰ÊÂ ıÓÁ ÏË ‰Ê ,ÌÈ¯aÎÚ«¿»ƒ∆»«»≈¿∆»««»¿≈»«

ıÓÁ‰ ÏËpL ‰Ê ÒÎ ˙È· ‰ÊÈ‡Ï67ÔÎÂ ;68ÈL ¿≈∆«ƒƒ¿«∆∆»«∆»≈¿≈¿≈
ÌÈz·69¯aÎÚ ‡·e ,ıÓÁ ÏL „Á‡ ¯eaˆÂ ÔÈ˜e„a »ƒ¿ƒ¿ƒ∆»∆»≈»«¿»

ÒÎ ˙È· ‰ÊÈ‡Ï Úe„È ÔÈ‡Â ,ÏËÂ70ÒÎpL Ú„iL B‡ , ¿»«¿≈»«¿≈∆«ƒƒ¿«∆»«∆ƒ¿«
B‡ ,ÌeÏk ‡ˆÓ ‡ÏÂ ˜„·e ÂÈ¯Á‡ ÒÎÂ ,Ô‰Ó „Á‡Ï¿∆»≈∆¿ƒ¿««¬»»«¿…»»¿

eÈ‰L B‡ ;¯kÎ ‡ˆÓe ˜„aL71ÏL ÔÈ¯eaˆ ‰ÚLz ∆»«»»ƒ»∆»ƒ¿»ƒƒ∆
Úe„È ÔÈ‡Â ,Ô‰Ó ¯kk L¯Ùe ,ıÓÁ ÏL „Á‡Â ‰vÓ«»¿∆»∆»≈≈«ƒ»≈∆¿≈»«
L¯tL ¯kk‰ ÏËÂ ¯aÎÚ ‡·e ,‰vÓ B‡ ıÓÁ Ì‡ƒ»≈«»»«¿»¿»««ƒ»∆≈«
ÌÚt ˜c·Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ el‡ ÏÎa - ˜e„a ˙È·Ï ÒÎÂ¿ƒ¿«¿«ƒ»¿»≈≈»ƒƒ¿…««

.Úe·˜ Ô‡k ÔÈ‡L ,‰iL¿ƒ»∆≈»»«

ב').66) עמוד ט' דף פסחים תולים 67)(מסכת אנו
הבדוק, לבית והמצה בדוק שאינו לבית הובא שהחמץ

לקולא. – מדרבנן עמוד 68)שספק י' דף פסחים (מסכת
אנשים 69)א'). שני של בתים "שני הגירסא: בכ"י

לשם,70)בדוקין". העכבר נכנס שלא תולין בית כל על
בדיקה. צריך ה'71)ואין ומשנת קי"א ה' משנת בכ"י

בדוק". לבית ציבורין... תשעה שהיו "או הקטע חסר קס"א

.·ÈÁÈp‰72¯Á‡ ˙ÈÂÊa B‡ˆÓe BÊ ˙ÈÂÊa ıÓÁ‰73B‡ , ƒƒ«∆»≈¿»ƒ¿»¿»ƒ«≈
¯NÚ ‡ˆÓe ˙BlÁ ÚLz ÁÈp‰L74¯aÎÚ ‡aL B‡ ; ∆ƒƒ«≈««»»∆∆∆»«¿»

- ÒÎ ‡Ï B‡ ‰Ê ˙È·Ï ÒÎ ˜ÙÒÂ ,ıÓÁ‰ ÏËÂ¿»«∆»≈¿»≈ƒ¿«¿«ƒ∆…ƒ¿«
˜c·Ï CÈ¯ˆ el‡ ÏÎa75. ¿»≈»ƒƒ¿…

ב').72) עמוד י' דף פסחים חוששים 73)(מסכת אנו

אחרת  בזוית והנמצא בבית נאבד זו בזוית שהניח שהחמץ
אחר. חמץ ומעשהֿרוקח 74)הוא משנה המגיד בנוסחת

ופירש  מצה ואחד חמץ צבורין תשעה שהיו "או כאן: כתוב
ונטל  עכבר ובא מצה אם חמץ אם יודע ואינו מהם ככר
ויניציאה  בדפוס אבל הבדוק". לבית ונכנס שפירש הככר

הזה. הקטע אין שלנו ובדפוסים מספק.75)ואמסטרדם

.‚ÈÒÎ76ÌMÓ ¯aÎÚ ‡ˆÈÂ ,ÂÈÙa ¯kÎÂ ˙È·Ï ¯aÎÚ ƒ¿««¿»¿«ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»»«¿»ƒ»
‡e‰ - ÒÎpL ÔBL‡¯‰ ‡e‰ :ÌÈ¯ÓB‡ - ÂÈÙa ¯kÎÂ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ»ƒ∆ƒ¿«
ÔBL‡¯‰ ‰È‰ .˜c·Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,‡ˆiL ÔB¯Á‡‰»«¬∆»»¿≈»ƒƒ¿…»»»ƒ

˜c·Ï CÈ¯ˆ - Ô·Ï ‡ˆiL ‰ÊÂ ,¯ÁL ÒÎpL77ÒÎ . ∆ƒ¿«»…¿∆∆»»»»»ƒƒ¿…ƒ¿«
‰ÈÙa ¯kÎÂ ‰cÏÁ ÌMÓ ‰˙‡ˆÈÂ ,ÂÈÙa ¯kÎÂ ¯aÎÚ«¿»¿ƒ»¿ƒ¿»¿»ƒ»À¿»¿ƒ»¿ƒ»

˜c·Ï CÈ¯ˆ -78¯kÎÂ ¯aÎÚÂ ‰cÏÁ ÌMÓ ˙‡ˆÈ . »ƒƒ¿…»»ƒ»À¿»¿«¿»¿ƒ»
ÈÙa ‰È‰L ‡e‰ ¯kk‰ ‰fL ,˜c·Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - ‰ÈÙa¿ƒ»≈»ƒƒ¿…∆∆«ƒ»∆»»¿ƒ

¯aÎÚ‰79·iÁ ÔÈ‡ - ÂÈÙa ˙Ùe ¯BÁÏ ÒÎpL LÁ . »«¿»»»∆ƒ¿«¿«¿ƒ≈«»
‡È·‰Ï80¯·Á81B‡ÈˆB‰Ï82. ¿»ƒ»≈¿ƒ

ב').76) עמוד י' דף פסחים שקלי 77)(מסכת לא "עכברי
שנכנס. הככר אותו זה אין ובודאי שם), (גמרא מהדדי"

ככר 78) לקחה החולדה אומרים אין "בפיה, הגירסא: בכ"י
העכבר  מן שאם לבדוק", צריך אלא והוציאה העכבר מן
שם). (גמרא בפיה עצמו העכבר את גם לה היה לקחה

בפיה.79) העכבר גם ולהוציא 80)שהרי בממון לשכור
ארסיים.81)הוצאות. נחשים על השולט קוסם

בלבו.82) מבטלו אלא

.„È˙Èfk83‡È·‰Ï B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ - ‰¯B˜ ÈÓLa ıÓÁ ««ƒ»≈ƒ¿≈»¿«¿ƒ¿»ƒ
B„È¯B‰Ï ÌlÒ84‰¯B˜ ÈÓMÓ ÏtÈ ÌÈÓÚtL ,85‰È‰ . À»¿ƒ∆¿»ƒƒ…ƒ¿≈»»»

¯B·a ıÓÁ86B˙BÏÚ‰Ï B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ -87‡l‡ , »≈¿≈¿«¿ƒ¿«¬∆»
Bi„Â BaÏa BÏh·Ó. ¿«¿¿ƒ¿«

ב').83) עמוד י' דף פסחים שכבר 84)(מסכת פי על אף
שברשותו. החמץ את בפסח.85)ביטל לאכלו יבוא ושמא

לומר" תמצא "אם ידי על ונפשטה בגמרא שם היא ובעיא
פשיטות  היא לומר" תמצא ש"אם מקום בכל רבינו כשיטת

ג').86)לאיבעיא. הלכה ג' פרק פסחים מסכת (תוספתא
בכוונה,87) שם הטמינו אם אבל מתכוון, בלא שם נפל אם

משנה). (מגיד עובר

.ÂË˙tk88‰Èt ÁË Ì‡ - ‰·ÈLÈÏ d„ÁiL ¯B‡N ƒ«¿∆ƒ¬»ƒƒ»ƒ»»∆»
‰ÏË· BÊ È¯‰ ,ËÈËa89˜ˆa .dÓi˜Ï ¯zÓe90È˜„ÒaL ¿ƒ¬≈¿≈»À»¿«¿»»≈∆¿ƒ¿≈

Ì‡Â ;¯Ú·Ï ·iÁ ,„Á‡ ÌB˜Óa ˙Èfk LÈ Ì‡ - ‰·¯Ú‰»¬≈»ƒ≈««ƒ¿»∆»«»¿«≈¿ƒ
B‡ ‰·¯Ú‰ È¯·L Ba ˜fÁÏ ÈeNÚ ‰È‰ Ì‡ - Â‡Ï»ƒ»»»¿«≈ƒ¿≈»¬≈»

BËeÚÓa ÏËa ,·˜ Ba ÌzÒÏ91·iÁ ,Â‡Ï Ì‡Â ; ƒ¿…∆∆»≈¿ƒ¿ƒ»«»
ËeÁÂ ,˙BÓB˜Ó ÈLa ÌÈ˙ÈÊ È‡ˆÁ ÈL B· eÈ‰ .¯Ú·Ï¿«≈»¿≈¬»≈≈ƒƒ¿≈¿¿
ËeÁ‰ ÏËpÈ el‡L Ïk ÔÈ‡B¯ - Ì‰ÈÈa ˜ˆa ÏL∆»≈≈≈∆ƒ…∆ƒƒ»≈«
.¯Ú·Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ ,Â‡Ï Ì‡Â ;¯Ú·Ï ·iÁ ,BnÚ ÔÈÏhƒ»ƒƒ«»¿«≈¿ƒ»≈»ƒ¿«≈

שאור 88) חתיכת והיא ב') עמוד מ"ה דף פסחים (מסכת
ויבשה. חמץ.89)קשה  במסכת 90)מדין (משנה

א'). עמוד מ"ה דף כתב 91)פסחים מפאריש יחיאל "רבי
מה  על לסמוך אין השנה כל בהם שלשין עריבות כי
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.Ë‰‡¯60,¯kk B„È·e ˜e„a ˙È·Ï ÒÎpL ˜BÈz »»ƒ∆ƒ¿«¿«ƒ»¿»ƒ»
ÔÈ¯e¯t ‡ˆÓe ÂÈ¯Á‡ ÒÎÂ61,‰˜È„a CÈ¯ˆ BÈ‡ - ¿ƒ¿««¬»»»≈ƒ≈»ƒ¿ƒ»

˙ÚLa epnÓ ‰ÏÙpL ÔÈ¯e¯t‰ el‡Â ,BÏÎ‡L B˙˜ÊÁL∆∆¿»∆¬»¿≈«≈ƒ∆»¿»ƒ∆ƒ¿«
¯ÙÏ ˜BÈz‰ C¯cL ,‰ÏÈÎ‡C¯c ÔÈ‡Â ,B˙ÏÈÎ‡ ˙Úa ¯ ¬ƒ»∆∆∆«ƒ¿»≈¿≈¬ƒ»¿≈∆∆

CÈ¯ˆ - ÏÏk ÔÈ¯e¯t ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â .¯¯ÙÏ ¯aÎÚ«¿»¿»≈¿ƒ…»»≈ƒ¿»»ƒ
.˜c·Ïƒ¿…

ב').60) עמוד י' דף פסחים פירורין 61)(מסכת שאין אף
משנה). (מגיד הככר אותו כדי

.ÈÁÈp‰62,ıÓÁ ÏL „Á‡Â ‰vÓ ÏL ÔÈ¯eaˆ ‰ÚLz ƒƒ«ƒ¿»ƒƒ∆«»¿∆»∆»≈
ÏËÂ ¯aÎÚ ‡·e63‰vÓ Ì‡ ıÓÁ Ì‡ eÚ„È ‡ÏÂ , »«¿»¿»«¿…»«¿ƒ»≈ƒ«»

ÏkL ;˜c·Ï CÈ¯ˆ - ˜e„a ˙È·Ï ÒÎÂ ,ÏË»«¿ƒ¿«¿«ƒ»»ƒƒ¿…∆»
Úe·w‰64‰ˆÁÓ ÏÚ ‰ˆÁÓk ,65. «»«¿∆¡»«∆¡»

ב').62) עמוד ט' דף פסחים הגירסא:63)(מסכת בכ"י
מהם". אחד קבוע 64)"ונטל אחד כל והמיעוט הרוב אם

על  כמחצה הוא הרי אלא הרוב, אחר הולכים אין במקומו,
הלכה  אסורות מאכלות מהלכות ח' בפרק (וראה מחצה

חמץ 65)י"א). בבדיקת מדובר שכאן והגם לספק. ונחשב
שכיון  הרא"ה ביאר לקולא? דרבנן וספק מדרבנן, שהיא
ספק  בשביל ונתקנה הספק, על באה חמץ בדיקת שעיקר
(מגיד  ספק של בנידון לבדוק חכמים חייבוהו לכן חמץ,
כזו  סברא יג הלכה מעשר מהלכות י"א בפרק [ועיין משנה).

שם]. ברדב"ז

.‡ÈÔÈ¯eaˆ ÈL66,‰vÓ ÏL „Á‡Â ıÓÁ ÏL „Á‡ , ¿≈ƒƒ∆»∆»≈¿∆»∆«»
ÈL e‡·e ,˜e„· BÈ‡L „Á‡Â ˜e„a „Á‡ ,ÌÈz· ÈLe¿≈»ƒ∆»»¿∆»∆≈»»¿≈
Úe„È ÔÈ‡Â ,‰vÓ ÏË ‰ÊÂ ıÓÁ ÏË ‰Ê ,ÌÈ¯aÎÚ«¿»ƒ∆»«»≈¿∆»««»¿≈»«

ıÓÁ‰ ÏËpL ‰Ê ÒÎ ˙È· ‰ÊÈ‡Ï67ÔÎÂ ;68ÈL ¿≈∆«ƒƒ¿«∆∆»«∆»≈¿≈¿≈
ÌÈz·69¯aÎÚ ‡·e ,ıÓÁ ÏL „Á‡ ¯eaˆÂ ÔÈ˜e„a »ƒ¿ƒ¿ƒ∆»∆»≈»«¿»

ÒÎ ˙È· ‰ÊÈ‡Ï Úe„È ÔÈ‡Â ,ÏËÂ70ÒÎpL Ú„iL B‡ , ¿»«¿≈»«¿≈∆«ƒƒ¿«∆»«∆ƒ¿«
B‡ ,ÌeÏk ‡ˆÓ ‡ÏÂ ˜„·e ÂÈ¯Á‡ ÒÎÂ ,Ô‰Ó „Á‡Ï¿∆»≈∆¿ƒ¿««¬»»«¿…»»¿

eÈ‰L B‡ ;¯kÎ ‡ˆÓe ˜„aL71ÏL ÔÈ¯eaˆ ‰ÚLz ∆»«»»ƒ»∆»ƒ¿»ƒƒ∆
Úe„È ÔÈ‡Â ,Ô‰Ó ¯kk L¯Ùe ,ıÓÁ ÏL „Á‡Â ‰vÓ«»¿∆»∆»≈≈«ƒ»≈∆¿≈»«
L¯tL ¯kk‰ ÏËÂ ¯aÎÚ ‡·e ,‰vÓ B‡ ıÓÁ Ì‡ƒ»≈«»»«¿»¿»««ƒ»∆≈«
ÌÚt ˜c·Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ el‡ ÏÎa - ˜e„a ˙È·Ï ÒÎÂ¿ƒ¿«¿«ƒ»¿»≈≈»ƒƒ¿…««

.Úe·˜ Ô‡k ÔÈ‡L ,‰iL¿ƒ»∆≈»»«

ב').66) עמוד ט' דף פסחים תולים 67)(מסכת אנו
הבדוק, לבית והמצה בדוק שאינו לבית הובא שהחמץ

לקולא. – מדרבנן עמוד 68)שספק י' דף פסחים (מסכת
אנשים 69)א'). שני של בתים "שני הגירסא: בכ"י

לשם,70)בדוקין". העכבר נכנס שלא תולין בית כל על
בדיקה. צריך ה'71)ואין ומשנת קי"א ה' משנת בכ"י

בדוק". לבית ציבורין... תשעה שהיו "או הקטע חסר קס"א

.·ÈÁÈp‰72¯Á‡ ˙ÈÂÊa B‡ˆÓe BÊ ˙ÈÂÊa ıÓÁ‰73B‡ , ƒƒ«∆»≈¿»ƒ¿»¿»ƒ«≈
¯NÚ ‡ˆÓe ˙BlÁ ÚLz ÁÈp‰L74¯aÎÚ ‡aL B‡ ; ∆ƒƒ«≈««»»∆∆∆»«¿»

- ÒÎ ‡Ï B‡ ‰Ê ˙È·Ï ÒÎ ˜ÙÒÂ ,ıÓÁ‰ ÏËÂ¿»«∆»≈¿»≈ƒ¿«¿«ƒ∆…ƒ¿«
˜c·Ï CÈ¯ˆ el‡ ÏÎa75. ¿»≈»ƒƒ¿…

ב').72) עמוד י' דף פסחים חוששים 73)(מסכת אנו

אחרת  בזוית והנמצא בבית נאבד זו בזוית שהניח שהחמץ
אחר. חמץ ומעשהֿרוקח 74)הוא משנה המגיד בנוסחת

ופירש  מצה ואחד חמץ צבורין תשעה שהיו "או כאן: כתוב
ונטל  עכבר ובא מצה אם חמץ אם יודע ואינו מהם ככר
ויניציאה  בדפוס אבל הבדוק". לבית ונכנס שפירש הככר

הזה. הקטע אין שלנו ובדפוסים מספק.75)ואמסטרדם

.‚ÈÒÎ76ÌMÓ ¯aÎÚ ‡ˆÈÂ ,ÂÈÙa ¯kÎÂ ˙È·Ï ¯aÎÚ ƒ¿««¿»¿«ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»»«¿»ƒ»
‡e‰ - ÒÎpL ÔBL‡¯‰ ‡e‰ :ÌÈ¯ÓB‡ - ÂÈÙa ¯kÎÂ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ»ƒ∆ƒ¿«
ÔBL‡¯‰ ‰È‰ .˜c·Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,‡ˆiL ÔB¯Á‡‰»«¬∆»»¿≈»ƒƒ¿…»»»ƒ

˜c·Ï CÈ¯ˆ - Ô·Ï ‡ˆiL ‰ÊÂ ,¯ÁL ÒÎpL77ÒÎ . ∆ƒ¿«»…¿∆∆»»»»»ƒƒ¿…ƒ¿«
‰ÈÙa ¯kÎÂ ‰cÏÁ ÌMÓ ‰˙‡ˆÈÂ ,ÂÈÙa ¯kÎÂ ¯aÎÚ«¿»¿ƒ»¿ƒ¿»¿»ƒ»À¿»¿ƒ»¿ƒ»

˜c·Ï CÈ¯ˆ -78¯kÎÂ ¯aÎÚÂ ‰cÏÁ ÌMÓ ˙‡ˆÈ . »ƒƒ¿…»»ƒ»À¿»¿«¿»¿ƒ»
ÈÙa ‰È‰L ‡e‰ ¯kk‰ ‰fL ,˜c·Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - ‰ÈÙa¿ƒ»≈»ƒƒ¿…∆∆«ƒ»∆»»¿ƒ

¯aÎÚ‰79·iÁ ÔÈ‡ - ÂÈÙa ˙Ùe ¯BÁÏ ÒÎpL LÁ . »«¿»»»∆ƒ¿«¿«¿ƒ≈«»
‡È·‰Ï80¯·Á81B‡ÈˆB‰Ï82. ¿»ƒ»≈¿ƒ

ב').76) עמוד י' דף פסחים שקלי 77)(מסכת לא "עכברי
שנכנס. הככר אותו זה אין ובודאי שם), (גמרא מהדדי"

ככר 78) לקחה החולדה אומרים אין "בפיה, הגירסא: בכ"י
העכבר  מן שאם לבדוק", צריך אלא והוציאה העכבר מן
שם). (גמרא בפיה עצמו העכבר את גם לה היה לקחה

בפיה.79) העכבר גם ולהוציא 80)שהרי בממון לשכור
ארסיים.81)הוצאות. נחשים על השולט קוסם

בלבו.82) מבטלו אלא

.„È˙Èfk83‡È·‰Ï B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ - ‰¯B˜ ÈÓLa ıÓÁ ««ƒ»≈ƒ¿≈»¿«¿ƒ¿»ƒ
B„È¯B‰Ï ÌlÒ84‰¯B˜ ÈÓMÓ ÏtÈ ÌÈÓÚtL ,85‰È‰ . À»¿ƒ∆¿»ƒƒ…ƒ¿≈»»»

¯B·a ıÓÁ86B˙BÏÚ‰Ï B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ -87‡l‡ , »≈¿≈¿«¿ƒ¿«¬∆»
Bi„Â BaÏa BÏh·Ó. ¿«¿¿ƒ¿«

ב').83) עמוד י' דף פסחים שכבר 84)(מסכת פי על אף
שברשותו. החמץ את בפסח.85)ביטל לאכלו יבוא ושמא

לומר" תמצא "אם ידי על ונפשטה בגמרא שם היא ובעיא
פשיטות  היא לומר" תמצא ש"אם מקום בכל רבינו כשיטת

ג').86)לאיבעיא. הלכה ג' פרק פסחים מסכת (תוספתא
בכוונה,87) שם הטמינו אם אבל מתכוון, בלא שם נפל אם

משנה). (מגיד עובר

.ÂË˙tk88‰Èt ÁË Ì‡ - ‰·ÈLÈÏ d„ÁiL ¯B‡N ƒ«¿∆ƒ¬»ƒƒ»ƒ»»∆»
‰ÏË· BÊ È¯‰ ,ËÈËa89˜ˆa .dÓi˜Ï ¯zÓe90È˜„ÒaL ¿ƒ¬≈¿≈»À»¿«¿»»≈∆¿ƒ¿≈

Ì‡Â ;¯Ú·Ï ·iÁ ,„Á‡ ÌB˜Óa ˙Èfk LÈ Ì‡ - ‰·¯Ú‰»¬≈»ƒ≈««ƒ¿»∆»«»¿«≈¿ƒ
B‡ ‰·¯Ú‰ È¯·L Ba ˜fÁÏ ÈeNÚ ‰È‰ Ì‡ - Â‡Ï»ƒ»»»¿«≈ƒ¿≈»¬≈»

BËeÚÓa ÏËa ,·˜ Ba ÌzÒÏ91·iÁ ,Â‡Ï Ì‡Â ; ƒ¿…∆∆»≈¿ƒ¿ƒ»«»
ËeÁÂ ,˙BÓB˜Ó ÈLa ÌÈ˙ÈÊ È‡ˆÁ ÈL B· eÈ‰ .¯Ú·Ï¿«≈»¿≈¬»≈≈ƒƒ¿≈¿¿
ËeÁ‰ ÏËpÈ el‡L Ïk ÔÈ‡B¯ - Ì‰ÈÈa ˜ˆa ÏL∆»≈≈≈∆ƒ…∆ƒƒ»≈«
.¯Ú·Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ ,Â‡Ï Ì‡Â ;¯Ú·Ï ·iÁ ,BnÚ ÔÈÏhƒ»ƒƒ«»¿«≈¿ƒ»≈»ƒ¿«≈

שאור 88) חתיכת והיא ב') עמוד מ"ה דף פסחים (מסכת
ויבשה. חמץ.89)קשה  במסכת 90)מדין (משנה

א'). עמוד מ"ה דף כתב 91)פסחים מפאריש יחיאל "רבי
מה  על לסמוך אין השנה כל בהם שלשין עריבות כי
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אפשר  אי כי מהן. החמץ ומנקרין בחמין אותן שרוחצין
מימוניות). (הגהות כזית" הכל בין ישאר שלא לנקרן

.ÊË‰na92?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c93- ˙È·a Ï·‡ ;‰·¯Úa «∆¿»ƒ¬ƒ«¬≈»¬»¿«ƒ
·iÁ ,BnÚ ÔÈÏh ÔÈ‡ ËeÁ‰ ÏËpÈ Ì‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆ƒƒ»≈«≈ƒ»ƒƒ«»

Ô˙B‡ ıa˜Ó ÌÈÓÚtL ÈtÓ ,¯Ú·Ï94˙ÈÊ ÈˆÁ ‰È‰ . ¿«≈ƒ¿≈∆¿»ƒ¿«≈»»»¬ƒ«ƒ
‰iÏÚa ˙ÈÊ ÈˆÁÂ ˙Èaa95˙ÈÊ ÈˆÁÂ ˙Èaa ˙ÈÊ ÈˆÁ ; ««ƒ«¬ƒ«ƒ»¬ƒ»¬ƒ«ƒ««ƒ«¬ƒ«ƒ

˙Èaa ˙ÈÊ ÈˆÁÂ ‰Ê ˙È·a ˙ÈÊ ÈˆÁ ;‰¯„ÒÎ‡a»«¿«¿»¬ƒ«ƒ¿«ƒ∆«¬ƒ«ƒ««ƒ
ÔÈ˜e·c ÌÈ˙ÈÊ È‡ˆÁ‰ el‡Â ÏÈ‡B‰ - epnÓ ÌÈÙlL96 ∆ƒ¿ƒƒ∆ƒ¿≈«¬»≈≈ƒ¿ƒ

,¯Ú·Ï ·iÁ BÈ‡ ,˙BÚ˜¯˜· B‡ ˙B¯B˜· B‡ ÌÈÏ˙Îaƒ¿»ƒ¿¿«¿»≈«»¿«≈
.Bi„Â BaÏa Ïh·Ó ‡l‡∆»¿«≈¿ƒ¿«

ב').92) עמוד מ"ה דף פסחים חצאי 93)(מסכת ששני
לבער. חייב אינו מקומות בשני חמץ ידי 94)זיתים על

(רש"י). החצאים שני יחד מזדמנים הבית את שמטאטאים
(רש"י).95) אחד במקום יחד יזדמנו שהזיתים שכיח אינו
למעלה 96) שכתב למה דומה שהוא דבוקים היו אם דוקא

לחזק  היה שאם העריבה, שבסדקי בצק בענין ט"ו בהלכה
חייב  הרצפה על מונח אם אבל לבער, צריך אינו לסתום או
בבצק  למעלה שכתב כמו מכזית בפחות אפילו לבער
לבער  חייב לסתום או לחזק אינו שאם העריבה, שבסדקי

משנה). (כסף זית חצי אפילו

.ÊÈ¯ÈkNn‰97Ì˙Ò ˙Èa98¯NÚŒ‰Úa¯‡a99‰Ê È¯‰ - ««¿ƒ«ƒ¿»¿«¿»»»»¬≈∆
˜c·Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â ˜e„a ˙˜ÊÁa100‰Ê ˜ÊÁ‰ Ì‡Â . ¿∆¿«»¿≈»ƒƒ¿…¿ƒÀ¿«∆

e‡ ÔË˜ B‡ ‰M‡ e¯Ó‡Â ,˜„· ‡lL ¯ÈkNn‰««¿ƒ∆…»«¿»¿ƒ»»»»
ÔÈÓ‡ el‡ È¯‰ - e‰e˜„·101ÏÚ ÌÈÓ‡ Ïk‰L , ¿«¿¬≈≈∆¡»ƒ∆«…∆¡»ƒ«

ÌÈL elÙ‡Â ,‰˜È„·Ï ÔÈ¯Lk Ïk‰Â ,ıÓÁ ¯eÚaƒ»≈¿«…¿≈ƒƒ¿ƒ»«¬ƒ»ƒ
B· ‰È‰iL ÔË˜ ‰È‰iL ,‡e‰Â ;ÌÈpË˜e ÌÈ„·ÚÂ«¬»ƒ¿«ƒ¿∆ƒ¿∆»»∆ƒ¿∆

˙Ú„102.˜c·Ï ««ƒ¿…

ב).97) עמוד ד' דף פסחים יודעים 98)(מסכת אנו שאין
מחמץ. הבית את בדקו כדי 99)אם לפנינו, המשכיר ואין

לא  או בדוק הבית אם אצלו ולברר לשאלו יוכל שהשוכר
תל"ז). סימן יוסף ולא 100)(בית שם בגמרא היא בעיא

שהרי  מדרבנן, אלא אינה חמץ שבדיקת ומכיון נפשטה.
רא"ש  (ועיין להקל דרבנן שספק לבדוק, חייב אינו – ביטלו

פסחים). מסכת שהגיע 102)להעיד.101)תחלת
ברורה). (משנה לחינוך

.ÁÈ¯ÈkNn‰103B¯·ÁÏ ˙Èa104¯ÒÓ ‡lL „Ú Ì‡ : ««¿ƒ«ƒ«¬≈ƒ«∆…»«
¯ÈkNn‰ ÏÚ - ¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÏÁ ÁzÙn‰ BÏ««¿≈«»«¿»»»»«««¿ƒ

˜c·Ï105- ¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÏÁ ÁzÙn‰ ¯ÒnMÓ Ì‡Â ; ƒ¿…¿ƒƒ∆»«««¿≈«»«¿»»»»
˜c·Ï ¯ÎBN‰ ÏÚ106‡e‰L ˙˜ÊÁa ˙Èa ¯ÈkNn‰ . ««≈ƒ¿…««¿ƒ«ƒ¿∆¿«∆

BÈ‡Â ,˜c·Ï ¯ÎBN‰ ÏÚ - ˜e„· BÈ‡L ‡ˆÓÂ ˜e„·»¿ƒ¿»∆≈»««≈ƒ¿…¿≈
˙eÚË ÁwÓ107,¯ÎNa ÌÈ˜„BaL ÌB˜Óa elÙ‡Â , ƒ«»«¬ƒ¿»∆¿ƒ¿»»

‰NBÚ ‡e‰ ‰ÂˆÓ È¯‰L108. ∆¬≈ƒ¿»∆

ב').103) עמוד ד' דף פסחים באחת 104)(מסכת וקנאו
משנה). (מגיד בה נקנית קרקע ששכירות מהדרכים

בו 105) ליכנס יכול הוא אין מפתח, להשוכר שאין מכיון
(הר"ן). חמץ בדיקת לעצמו 106)לעשות קנאו כבר אם

ורק  לעצמו, קנאו לא אם אבל הקנינים. מדרכי באחת

בעל  אלא לבדוק, אותו מחייב זה אין אצלו, נמצא המפתח
משנה). (כסף לבדוק חייב לאדם 107)הבית לו נוח כי

בגופו. מצוה מצוה 108)לקיים לקיים לאדם לו נוח
אלא  זו אין – עכשיו תובעו שהוא ומה (גמרא). בממונו
שאין  פי על שאף אומרים ויש מהשכירות. בו לחזור אמתלא
השוכר  יכול זאת בכל טעות מקח ואינה קיימת השכירות
את  שכר שהרי הבדיקה, על שהוציא ההוצאות את לתבוע

רמב"ן). בשם משנה (מגיד בדוק בחזקת הבית

.ËÈN¯ÙÓ‰109‡¯iL· ‡ˆBi‰Â Ìia110ÌÈLÏL CBz - «¿»≈«»¿«≈¿«»»¿ƒ
˜c·Ï ˜e˜Ê ,ÌBÈ111CÈ¯ˆ BÈ‡ ,ÌBÈ ÌÈLÏL Ì„˜ ; »ƒ¿……∆¿ƒ≈»ƒ

˜c·Ï112ÁÒt‰ Ì„˜ ¯ÊÁÏ BzÚc Ì‡Â .113CÈ¯ˆ , ƒ¿…¿ƒ«¿«¬……∆«∆«»ƒ
ÁÒt‰ ·¯Ú ¯ÊÁÈ ‡nL ;‡ˆÈ CkŒ¯Á‡Â ,˜c·Ïƒ¿…¿««»≈≈∆»«¬…∆∆«∆«

·Ï È‡Ù BÏ ‰È‰È ‡ÏÂ ˙BLÓM‰ŒÔÈaÔÈ‡ Ì‡Â .¯Ú ≈«¿»¿…ƒ¿∆¿«¿«≈¿ƒ≈
˜c·Ï CÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ¯ÊÁÏ BzÚc114B˙È· ‰NBÚ‰ ÔÎÂ . «¿«¬…≈»ƒƒ¿…¿≈»∆≈

¯ˆB‡115CkŒ¯Á‡Â ,˜c·Ï ˜e˜Ê ,ÌBÈ ÌÈLÏL CBz - »¿ƒ»ƒ¿…¿««»
BzÚc Ì‡ - ÌBÈ ÌÈLÏL Ì„˜ ;BÎB˙Ï B¯ˆB‡ ÒBk≈»¿…∆¿ƒƒ«¿
e‰NBÚ CkŒ¯Á‡Â ˜c·Ï CÈ¯ˆ ,ÁÒt‰ Ì„˜ B˙BpÙÏ¿«…∆«∆«»ƒƒ¿…¿««»≈
BÈ‡ ,ÁÒt‰ Ì„˜ B˙BpÙÏ BzÚc ÔÈ‡ Ì‡Â ;¯ˆB‡»¿ƒ≈«¿¿«…∆«∆«≈

˜c·Ï CÈ¯ˆ116. »ƒƒ¿…

למדינת 109) ונוסע פורש א'). עמוד ו' דף פסחים (מסכת
ארוך.110)הים. לזמן נסיעה שאמרו 111)שהיא כיון

לפסח  קודם הפסח בהלכות ודורשים שואלים חכמים
חמץ  בדיקת חובת עליו חלה הזמן יום,ֿמאותו שלשים

בפסח.112)(גמרא). בביתו להיות דעתו שאין כיון
שחייב 113) הפסח ימי בתוך לחזור דעתו אם שכן ומכל

נקי  ביתו את ימצא שבחזירתו כדי לדרך, צאתו לפני לבדוק
(רש"י). שנמצא 114)מחמץ במקום בלבו מבטלו אלא

מימוניות). והגהות (טור, הביטול לתוכו 115)בזמן אוסף
ופירות. התבואות,116)תבואה תחת שנמצא החמץ כי

(רש"י). כמבוער הוא הרי

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
כגון 1) הבדיקה אחר שהוא במה הבדיקה, דיני בו נתבארו

י"ד  שחל כגון בזמנה, נעשית הבדיקה כשאין וכן הביטול,
השריפה, וענין בזמנו, בדק שלא מי וכן בשבת. להיות
בביטול, לו ודי הבדיקה מן פטור שהוא ומי והביעור,

בו. וכיוצא

.‡˜„BaLk2NtÁÓe Ì„‡3ÈÏÈÏa4¯NÚŒ‰Úa¯‡5- ¿∆≈»»¿«≈¿≈≈«¿»»»»
ÌÈ¯BÁ‰ ÔÓ ıÓÁ‰ ˙‡ ‡ÈˆBÓ6ÔÓe ˙B‡B·Án‰ ÔÓe ƒ∆∆»≈ƒ«ƒƒ««¬ƒ

BÁÈpÓe ,Ïk‰ ıa˜Óe ,˙BiÂf‰7„Ú „Á‡ ÌB˜Óa «»ƒ¿«≈«…«ƒ¿»∆»«
B¯Ú·Óe ,ÌBia ˙ÈML ‰ÚL ˙lÁz8B¯Ú·Ï ‰ˆ¯ Ì‡Â . ¿ƒ«»»ƒƒ«¿«¬¿ƒ»»¿«¬

B¯Ú·Ó ,¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÈÏÈÏa9. ¿≈≈«¿»»»»¿«¬

א.2) ב, פסחים ב.3)משנה, ז, לילות 4)פסחים
ושנה. שנה כל ליל כלומר, פסחים 6)בניסן.5)דעלמא.

א. ב.7)ח, י, פסחים ב:8)משנה, יא, פסחים משנה,
שש". בתחילת בכל 9)"ושורפין הוא חמץ ביעור שהרי

כרבי  ולא יא), הלכה (להלן העולם מן לבערו שיכול דבר
זאת  ולמד שריפה", אלא חמץ ביעור "אין שאמר: יהודה
ולדבריו  כח.) (פסחים בשריפה שהוא בקדשים נותר מדין
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אין  כך בלילה, נותר שורפין שאין שכשם לומר מקום יש
ס"א. תמה בסי' רמ"א ועיין בלילה. חמץ שורפין

.·ıÓÁ‰10ÁÈpnL11È„k ¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÈÏÈÏa ∆»≈∆«ƒ«¿≈≈«¿»»»»¿≈
BÁÈpÓ BÈ‡ ,˙BÚL Úa¯‡ „Ú ¯ÁÓÏ epnÓ ÏÎ‡iL∆…«ƒ∆¿»»««¿«»≈«ƒ

ÈÏÎa BÚÈˆÓ ‡l‡ ,ÌB˜Ó ÏÎa „¯ÙÓe ¯fÙÓ12B‡13 ¿À»¿…»¿»»∆»«¿ƒƒ¿ƒ
¯ÒÁ B‡ˆÓe Ba ¯‰Ê ‡Ï Ì‡L ;Ba ¯‰fÈÂ Úe„È ˙ÈÂÊa¿»ƒ»«¿ƒ»≈∆ƒ…ƒ¿«¿»»≈
‡nL ,˙¯Á‡ ÌÚt ˜c·ÏÂ ÂÈ¯Á‡ NtÁÏ CÈ¯ˆ -»ƒ¿«≈«¬»¿ƒ¿…«««∆∆∆»

ÌÈ¯aÎÚ‰ e‰e¯¯b14. ¿»»«¿»ƒ

ב.10) י, פסחים בבדיקתו.11)משנה, שמוצא מה וכן
כלי".12) עליו כופה עושה? הוא "כיצד ב'ירושלמי': כ"ה
"או".13) המלה נשמטה ב.14)בכת"י ט, פסחים

.‚ÏÁ15˙‡ ÔÈ˜„Ba - ˙aLa ˙BÈ‰Ï ¯NÚŒ‰Úa¯‡ »«¿»»»»ƒ¿¿«»¿ƒ∆
¯NÚŒ‰LÏL ÏÈÏ ‡e‰L ,˙aLŒ·¯Ú ÈÏÈÏa ıÓÁ‰16, ∆»≈¿≈≈∆∆«»∆≈¿»»»

˙BÚL Úa¯‡ „Ú epnÓ ÏÎ‡Ï È„k ,ıÓÁ‰ ÔÓ ÁÈpÓe«ƒ«ƒ∆»≈¿≈∆¡…ƒ∆««¿«»
B¯Ú·Ó ¯‡M‰Â ,ÚˆÓ ÌB˜Óa BÁÈpÓe ,˙aM‰ ÌBÈa¿««»«ƒ¿»À¿»¿«¿»¿«¬
˙aM‰ ÌBÈa ıÓÁ‰ ÔÓ ¯‡L Ì‡Â .˙aM‰ ÈÙlÓƒƒ¿≈««»¿ƒƒ¿«ƒ∆»≈¿««»

‡Úa¯‡ ¯Á17BÏh·Ó - ˙BÚL18‰ÙBÎÂ19„Ú ÈÏk ÂÈÏÚ «««¿«»¿«¿¿∆»»∆ƒ«
.B¯Ú·Óe ,ÔBL‡¯‰ ·BËŒÌBÈ È‡ˆBÓ»≈»ƒ¿«¬

את 15) "מבערין שאמר: וכתנאֿקמא א. מט, פסחים משנה,
ראב"ד. ועיין השבת", מלפני איֿאפשר 16)הכל שהרי

(לעיל  החמה לאור בודקין אין כי עשר, שלשה ביום לבדוק
בטיהרא  "שרגא כי הנר, אור מועיל לא וביום ה"ד), פ"ב
מועיל?). הוא מה השמש, בפני (=נר מהניא" מאי

(לעיל 17) פסח בערב חמץ לאכול אסור רביעית שמשעה
- בהנאה? מותר חמץ חמישית, שעה שכל ואף ה"ט), פ"א
כלי  עליו כופה ולכן - מוקצה הוא באכילה, שאסור כיון
חמש". "אחר מגיה והב"ח הריב"ש). בשם יוסף' ('בית

א.18) ז, א.19)פסחים ו, פסחים

.„dÙ¯NÏ CÈ¯ˆÂ ,‰Óe¯z ÏL ˙Ba¯ ˙B¯kk BÏ eÈ‰»ƒ»«∆¿»¿»ƒ¿»¿»
˙aLŒ·¯Ú20·¯ÚÈ ‡Ï -21‰‡Óh‰ ÌÚ ‰¯B‰h‰ ∆∆«»…¿»≈«¿»ƒ«¿≈»

Û¯NÈÂ22‰¯B‰Ëe ,dÓˆÚÏ ‰‡ÓË Û¯BN ‡l‡ , ¿ƒ¿…∆»≈¿≈»¿«¿»¿»
‰ÈeÏ˙e ,dÓˆÚÏ23È„k ‰¯B‰h‰ ÔÓ ÁÈpÓe ,dÓˆÚÏ ¿«¿»¿»¿«¿»«ƒ«ƒ«¿»¿≈

„·Ïa ˙aM‰ ÌBÈa ˙BÚL Úa¯‡ „Ú ÏÎ‡Ï24. ∆¡…««¿«»¿««»ƒ¿»

שבמשנה 20) ואףֿעלֿפי יוסי, וכרבי במשנה) א. יד, פסחים
בדף  הברייתא באה - בשבת להיות שחל בי"ד מפורש לא
שחל  בי"ד שהמדובר שבמשנה, הסתום את ומפרשת כ:
(ועיין  המשנה בפירוש רבינו כתב וכן בשבת. להיות

מנוח'). ו'רבינו א.21)כסףֿמשנה יד, פסחים משנה,
על 22) לשמור הזהירה שהתורה הטהורה, את יטמא שלא

הנה  "ואני ח): יח, (במדבר שנאמר תטמא, שלא התרומה
כה.). (שבת תרומותי" משמרת את לך ספק 23)נתתי

טמאה. ספק ב.24)טהורה, יא, פסחים משנה,

.‰ÈÓ25Œ‰Úa¯‡ ÏÈÏa ˜„· ‡ÏÂ „ÈÊ‰ B‡ ÁÎML ƒ∆»«≈ƒ¿…»«¿≈«¿»»
˜„Ba - ¯NÚ26˜„· ‡Ï .˙È¯ÁLa ¯NÚŒ‰Úa¯‡ »»≈«¿»»»»¿«¬ƒ…»«

¯eÚa‰ ˙ÚLa ˜„Ba - ˙È¯ÁLa27˙ÚLa ˜„· ‡Ï . ¿«¬ƒ≈ƒ¿««ƒ…»«ƒ¿«
‚Á‰ CB˙a ˜„Ba - ¯eÚa‰28- ˜„· ‡ÏÂ Ï‚¯‰ ¯·Ú . «ƒ≈¿∆»»«»∆∆¿…»«

Ï‚¯‰ ¯Á‡ ˜„BaıÓÁÓ ‡ˆniM ‰Ó ¯Ú·iL È„k , ≈««»∆∆¿≈∆¿«≈«∆ƒ»≈≈»≈
‰È‰a ¯eÒ‡ ‡e‰L ÈtÓ ,ÁÒt‰ ÂÈÏÚ ¯·ÚL29. ∆»«»»«∆«ƒ¿≈∆»«¬»»

ב.25) י, פסחים ובסדקין 26)משנה, בחורין הנר לאור
ה"ד. פ"ב למעלה וראה תלה). סי' (או"ח כדינו

החמץ.27) שריפת זמן ששית, בחול28ֿ)בשעה היינו
פוסקים  ושאר אברהם' ה'מגן אבל מנוח'), ('רבינו המועד
כופה  - שמוצא החמץ ועל ביוםֿטוב, גם שבודק סוברים

כלי. ה"ד.29)עליו בפ"א לעיל כמבואר

.ÂÌBÈa B‡ ¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÈÏÈÏa ıÓÁ‰ ˜„BaLk¿∆≈∆»≈¿≈≈«¿»»»»¿
C¯·Ó - Ï‚¯‰ CB˙a B‡ ¯NÚŒ‰Úa¯‡30Ì„˜31 «¿»»»»¿»∆∆¿»≈…∆

CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a" :˜c·Ï ÏÈÁ˙iL∆«¿ƒƒ¿…»«»¡…≈∆∆
eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰32¯eÚa ÏÚ33 »»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«ƒ

ÔÈÒÈÎnL ˙BÓB˜n‰ ÏÎa NtÁÓe ˜„B·e ;"ıÓÁ»≈≈¿«≈¿»«¿∆«¿ƒƒ
ıÓÁ Ì‰Ï34- Ï‚¯‰ ¯Á‡Ï ˜„a Ì‡Â .e¯‡aL BÓk , »∆»≈¿∆≈«¿¿ƒ»«¿««»∆∆

C¯·Ó BÈ‡35. ≈¿»≈

א.30) ז, לפני 31)פסחים עליהן מברך המצוות כל כי
ז:). (פסחים בביטול 32)עשייתן די התורה מן כי והגם

שייך  ואיך מדרבנן, היא חמץ ובדיקת ה"ב) פ"ב (לעיל
פי"א  ברכות (בהל' הרמב"ם הסביר כבר "וצונו"? לברך
הכל  על מברך סופרים... מדברי שהן המצוות כל "וכן ה"ג):
לעשות". וצונו במצותיו קדשנו "אשר לעשייתן: קודם
"אשר  יא): יז, (דברים בה שכתוב בתורה, צונו? והיכן
הוא: כך והציען הדברים ענין נמצא תעשה". לך יאמרו
שצוונו...". מאלו לשמוע בהן שצוה במצותיו, קדשנו אשר

המטרה 33) אבל הביעור, התחלת אלא אינה הבדיקה
על  ולא הביעור על מברכים ולכן הביעור, היא הסופית

א.34)הבדיקה. ב, פסחים לבער 35)משנה, חייב אינו
הפסח  עליו שעבר שחמץ אלא מדרבנן, אפילו החמץ את
החמץ  את ולמצוא לבדוק צריכים ולכן בהנאה, אסור
מצוה  כאן שאין וכיון במאכל. יתערב שלא במקום ולהשימו
(כסףֿ הרגל שאחר הבדיקה על מברכין אין לכן לבערו,

משנה).

.Ê¯ÓBbLÎe36¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÏÈÏa ˜„a Ì‡ :˜c·Ï ¿∆≈ƒ¿…ƒ»«¿≈«¿»»»»
Ïh·Ï CÈ¯ˆ - ˙BÚL LL Ì„˜ ¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÌBÈa B‡¿«¿»»»»…∆≈»»ƒ¿«≈

e‰‡B¯ BÈ‡Â B˙eL¯a ¯‡LpL ıÓÁ Ïk37¯Ó‡ÈÂ ,38: »»≈∆ƒ¿«ƒ¿¿≈≈¿…«
ÏË· ‡e‰ È¯‰ ,ÂÈ˙È‡¯ ‡lL È˙eL¯a LiL ıÓÁ Ïk"»»≈∆≈ƒ¿ƒ∆…¿ƒƒ¬≈»≈

¯ÙÚk ‡e‰ È¯‰Â39Ï·‡ ."40‰ÚL ˙lÁzÓ ˜„a Ì‡ «¬≈∆»»¬»ƒ»«ƒ¿ƒ«»»
ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰ÏÚÓÏe ˙ÈML41BÈ‡ È¯‰L ,Ïh·Ï ƒƒ¿«¿»≈»¿«≈∆¬≈≈

B˙eL¯·42.‰È‰a ¯Ò‡ ¯·kL , ƒ¿∆¿»∆¡««¬»»

לבדיקה 36) סמוך (בלבו שיבטל צריך "הבודק ב: ו, פסחים
רש"י)". עיין 37)מיד, ולשרוף, לבער חייב שרואה מה כי

שני. פרק בתחילת ה"ב:38)לעיל פ"ב פסחים 'ירושלמי'
ואיני  ביתי בתוך לי שיש חמץ כל לומר: צריך אמר, "רב

ה"ב. פ"ב למעלה וראה יבטל", - בו "ראבי"ה 39)יודע
כעפרא, הפקר וליהוי ליבטיל לומר: שיש הלוי, מר"י קיבל
מיימוניות'). ('הגהות הפקר" מטעם הוא ביטול כי

ב.40) ו, "אינו 41)פסחים הגירסא נוסחאות, בכמה
דברים 42)צריך". שני אלעזר: רבי "אמר ב: ו, פסחים
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אין  כך בלילה, נותר שורפין שאין שכשם לומר מקום יש
ס"א. תמה בסי' רמ"א ועיין בלילה. חמץ שורפין

.·ıÓÁ‰10ÁÈpnL11È„k ¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÈÏÈÏa ∆»≈∆«ƒ«¿≈≈«¿»»»»¿≈
BÁÈpÓ BÈ‡ ,˙BÚL Úa¯‡ „Ú ¯ÁÓÏ epnÓ ÏÎ‡iL∆…«ƒ∆¿»»««¿«»≈«ƒ

ÈÏÎa BÚÈˆÓ ‡l‡ ,ÌB˜Ó ÏÎa „¯ÙÓe ¯fÙÓ12B‡13 ¿À»¿…»¿»»∆»«¿ƒƒ¿ƒ
¯ÒÁ B‡ˆÓe Ba ¯‰Ê ‡Ï Ì‡L ;Ba ¯‰fÈÂ Úe„È ˙ÈÂÊa¿»ƒ»«¿ƒ»≈∆ƒ…ƒ¿«¿»»≈
‡nL ,˙¯Á‡ ÌÚt ˜c·ÏÂ ÂÈ¯Á‡ NtÁÏ CÈ¯ˆ -»ƒ¿«≈«¬»¿ƒ¿…«««∆∆∆»

ÌÈ¯aÎÚ‰ e‰e¯¯b14. ¿»»«¿»ƒ

ב.10) י, פסחים בבדיקתו.11)משנה, שמוצא מה וכן
כלי".12) עליו כופה עושה? הוא "כיצד ב'ירושלמי': כ"ה
"או".13) המלה נשמטה ב.14)בכת"י ט, פסחים

.‚ÏÁ15˙‡ ÔÈ˜„Ba - ˙aLa ˙BÈ‰Ï ¯NÚŒ‰Úa¯‡ »«¿»»»»ƒ¿¿«»¿ƒ∆
¯NÚŒ‰LÏL ÏÈÏ ‡e‰L ,˙aLŒ·¯Ú ÈÏÈÏa ıÓÁ‰16, ∆»≈¿≈≈∆∆«»∆≈¿»»»

˙BÚL Úa¯‡ „Ú epnÓ ÏÎ‡Ï È„k ,ıÓÁ‰ ÔÓ ÁÈpÓe«ƒ«ƒ∆»≈¿≈∆¡…ƒ∆««¿«»
B¯Ú·Ó ¯‡M‰Â ,ÚˆÓ ÌB˜Óa BÁÈpÓe ,˙aM‰ ÌBÈa¿««»«ƒ¿»À¿»¿«¿»¿«¬
˙aM‰ ÌBÈa ıÓÁ‰ ÔÓ ¯‡L Ì‡Â .˙aM‰ ÈÙlÓƒƒ¿≈««»¿ƒƒ¿«ƒ∆»≈¿««»

‡Úa¯‡ ¯Á17BÏh·Ó - ˙BÚL18‰ÙBÎÂ19„Ú ÈÏk ÂÈÏÚ «««¿«»¿«¿¿∆»»∆ƒ«
.B¯Ú·Óe ,ÔBL‡¯‰ ·BËŒÌBÈ È‡ˆBÓ»≈»ƒ¿«¬

את 15) "מבערין שאמר: וכתנאֿקמא א. מט, פסחים משנה,
ראב"ד. ועיין השבת", מלפני איֿאפשר 16)הכל שהרי

(לעיל  החמה לאור בודקין אין כי עשר, שלשה ביום לבדוק
בטיהרא  "שרגא כי הנר, אור מועיל לא וביום ה"ד), פ"ב
מועיל?). הוא מה השמש, בפני (=נר מהניא" מאי

(לעיל 17) פסח בערב חמץ לאכול אסור רביעית שמשעה
- בהנאה? מותר חמץ חמישית, שעה שכל ואף ה"ט), פ"א
כלי  עליו כופה ולכן - מוקצה הוא באכילה, שאסור כיון
חמש". "אחר מגיה והב"ח הריב"ש). בשם יוסף' ('בית

א.18) ז, א.19)פסחים ו, פסחים

.„dÙ¯NÏ CÈ¯ˆÂ ,‰Óe¯z ÏL ˙Ba¯ ˙B¯kk BÏ eÈ‰»ƒ»«∆¿»¿»ƒ¿»¿»
˙aLŒ·¯Ú20·¯ÚÈ ‡Ï -21‰‡Óh‰ ÌÚ ‰¯B‰h‰ ∆∆«»…¿»≈«¿»ƒ«¿≈»

Û¯NÈÂ22‰¯B‰Ëe ,dÓˆÚÏ ‰‡ÓË Û¯BN ‡l‡ , ¿ƒ¿…∆»≈¿≈»¿«¿»¿»
‰ÈeÏ˙e ,dÓˆÚÏ23È„k ‰¯B‰h‰ ÔÓ ÁÈpÓe ,dÓˆÚÏ ¿«¿»¿»¿«¿»«ƒ«ƒ«¿»¿≈

„·Ïa ˙aM‰ ÌBÈa ˙BÚL Úa¯‡ „Ú ÏÎ‡Ï24. ∆¡…««¿«»¿««»ƒ¿»

שבמשנה 20) ואףֿעלֿפי יוסי, וכרבי במשנה) א. יד, פסחים
בדף  הברייתא באה - בשבת להיות שחל בי"ד מפורש לא
שחל  בי"ד שהמדובר שבמשנה, הסתום את ומפרשת כ:
(ועיין  המשנה בפירוש רבינו כתב וכן בשבת. להיות

מנוח'). ו'רבינו א.21)כסףֿמשנה יד, פסחים משנה,
על 22) לשמור הזהירה שהתורה הטהורה, את יטמא שלא

הנה  "ואני ח): יח, (במדבר שנאמר תטמא, שלא התרומה
כה.). (שבת תרומותי" משמרת את לך ספק 23)נתתי

טמאה. ספק ב.24)טהורה, יא, פסחים משנה,

.‰ÈÓ25Œ‰Úa¯‡ ÏÈÏa ˜„· ‡ÏÂ „ÈÊ‰ B‡ ÁÎML ƒ∆»«≈ƒ¿…»«¿≈«¿»»
˜„Ba - ¯NÚ26˜„· ‡Ï .˙È¯ÁLa ¯NÚŒ‰Úa¯‡ »»≈«¿»»»»¿«¬ƒ…»«

¯eÚa‰ ˙ÚLa ˜„Ba - ˙È¯ÁLa27˙ÚLa ˜„· ‡Ï . ¿«¬ƒ≈ƒ¿««ƒ…»«ƒ¿«
‚Á‰ CB˙a ˜„Ba - ¯eÚa‰28- ˜„· ‡ÏÂ Ï‚¯‰ ¯·Ú . «ƒ≈¿∆»»«»∆∆¿…»«

Ï‚¯‰ ¯Á‡ ˜„BaıÓÁÓ ‡ˆniM ‰Ó ¯Ú·iL È„k , ≈««»∆∆¿≈∆¿«≈«∆ƒ»≈≈»≈
‰È‰a ¯eÒ‡ ‡e‰L ÈtÓ ,ÁÒt‰ ÂÈÏÚ ¯·ÚL29. ∆»«»»«∆«ƒ¿≈∆»«¬»»

ב.25) י, פסחים ובסדקין 26)משנה, בחורין הנר לאור
ה"ד. פ"ב למעלה וראה תלה). סי' (או"ח כדינו

החמץ.27) שריפת זמן ששית, בחול28ֿ)בשעה היינו
פוסקים  ושאר אברהם' ה'מגן אבל מנוח'), ('רבינו המועד
כופה  - שמוצא החמץ ועל ביוםֿטוב, גם שבודק סוברים

כלי. ה"ד.29)עליו בפ"א לעיל כמבואר

.ÂÌBÈa B‡ ¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÈÏÈÏa ıÓÁ‰ ˜„BaLk¿∆≈∆»≈¿≈≈«¿»»»»¿
C¯·Ó - Ï‚¯‰ CB˙a B‡ ¯NÚŒ‰Úa¯‡30Ì„˜31 «¿»»»»¿»∆∆¿»≈…∆

CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a" :˜c·Ï ÏÈÁ˙iL∆«¿ƒƒ¿…»«»¡…≈∆∆
eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰32¯eÚa ÏÚ33 »»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«ƒ

ÔÈÒÈÎnL ˙BÓB˜n‰ ÏÎa NtÁÓe ˜„B·e ;"ıÓÁ»≈≈¿«≈¿»«¿∆«¿ƒƒ
ıÓÁ Ì‰Ï34- Ï‚¯‰ ¯Á‡Ï ˜„a Ì‡Â .e¯‡aL BÓk , »∆»≈¿∆≈«¿¿ƒ»«¿««»∆∆

C¯·Ó BÈ‡35. ≈¿»≈

א.30) ז, לפני 31)פסחים עליהן מברך המצוות כל כי
ז:). (פסחים בביטול 32)עשייתן די התורה מן כי והגם

שייך  ואיך מדרבנן, היא חמץ ובדיקת ה"ב) פ"ב (לעיל
פי"א  ברכות (בהל' הרמב"ם הסביר כבר "וצונו"? לברך
הכל  על מברך סופרים... מדברי שהן המצוות כל "וכן ה"ג):
לעשות". וצונו במצותיו קדשנו "אשר לעשייתן: קודם
"אשר  יא): יז, (דברים בה שכתוב בתורה, צונו? והיכן
הוא: כך והציען הדברים ענין נמצא תעשה". לך יאמרו
שצוונו...". מאלו לשמוע בהן שצוה במצותיו, קדשנו אשר

המטרה 33) אבל הביעור, התחלת אלא אינה הבדיקה
על  ולא הביעור על מברכים ולכן הביעור, היא הסופית

א.34)הבדיקה. ב, פסחים לבער 35)משנה, חייב אינו
הפסח  עליו שעבר שחמץ אלא מדרבנן, אפילו החמץ את
החמץ  את ולמצוא לבדוק צריכים ולכן בהנאה, אסור
מצוה  כאן שאין וכיון במאכל. יתערב שלא במקום ולהשימו
(כסףֿ הרגל שאחר הבדיקה על מברכין אין לכן לבערו,

משנה).

.Ê¯ÓBbLÎe36¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÏÈÏa ˜„a Ì‡ :˜c·Ï ¿∆≈ƒ¿…ƒ»«¿≈«¿»»»»
Ïh·Ï CÈ¯ˆ - ˙BÚL LL Ì„˜ ¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÌBÈa B‡¿«¿»»»»…∆≈»»ƒ¿«≈

e‰‡B¯ BÈ‡Â B˙eL¯a ¯‡LpL ıÓÁ Ïk37¯Ó‡ÈÂ ,38: »»≈∆ƒ¿«ƒ¿¿≈≈¿…«
ÏË· ‡e‰ È¯‰ ,ÂÈ˙È‡¯ ‡lL È˙eL¯a LiL ıÓÁ Ïk"»»≈∆≈ƒ¿ƒ∆…¿ƒƒ¬≈»≈

¯ÙÚk ‡e‰ È¯‰Â39Ï·‡ ."40‰ÚL ˙lÁzÓ ˜„a Ì‡ «¬≈∆»»¬»ƒ»«ƒ¿ƒ«»»
ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰ÏÚÓÏe ˙ÈML41BÈ‡ È¯‰L ,Ïh·Ï ƒƒ¿«¿»≈»¿«≈∆¬≈≈

B˙eL¯·42.‰È‰a ¯Ò‡ ¯·kL , ƒ¿∆¿»∆¡««¬»»

לבדיקה 36) סמוך (בלבו שיבטל צריך "הבודק ב: ו, פסחים
רש"י)". עיין 37)מיד, ולשרוף, לבער חייב שרואה מה כי

שני. פרק בתחילת ה"ב:38)לעיל פ"ב פסחים 'ירושלמי'
ואיני  ביתי בתוך לי שיש חמץ כל לומר: צריך אמר, "רב

ה"ב. פ"ב למעלה וראה יבטל", - בו "ראבי"ה 39)יודע
כעפרא, הפקר וליהוי ליבטיל לומר: שיש הלוי, מר"י קיבל
מיימוניות'). ('הגהות הפקר" מטעם הוא ביטול כי

ב.40) ו, "אינו 41)פסחים הגירסא נוסחאות, בכמה
דברים 42)צריך". שני אלעזר: רבי "אמר ב: ו, פסחים
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ברשותו  הן כאילו הכתוב ועשאן אדם, של ברשותו אינן
וחמץ  הרבים, ברשות בור הן: ואלו רש"י) עליהן, (להתחייב

ולמעלה". שעות משש

.Á˙BÚL LMÓe ,LL Ì„˜ Ïh· ‡Ï Ì‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ…ƒ≈…∆≈ƒ≈»
‡ˆÓ ‰ÏÚÓÏeÂÈÏÚ BzÚ„ ‰È‰L ıÓÁ43,BaÏ· ‰È‰Â ¿«¿»»»»≈∆»»«¿»»¿»»¿ƒ

ÏÚ ¯·Ú ‰Ê È¯‰ - B¯Ú· ‡ÏÂ ¯eÚa‰ ˙ÚLa BÁÎLe¿»ƒ¿««ƒ¿…ƒ¬¬≈∆»««
‡ˆnÈ ‡Ï'Â '‰‡¯È ‡Ï'44.Ïh· ‡ÏÂ ¯Ú· ‡Ï È¯‰L ,' …≈»∆¿…ƒ»≈∆¬≈…ƒ≈¿…ƒ≈

BÈ‡L ÈÙÏ ,ÌeÏÎ BÏ ÏÈÚBÓ ‰zÚ Ïeha‰ ÔÈ‡Â¿≈«ƒ«»ƒ¿¿ƒ∆≈
B·iÁÏ ,B˙eL¯· ‡e‰ el‡k e‰NÚ ·e˙k‰Â ,B˙eL¯·ƒ¿¿«»»»¿ƒƒ¿¿«¿

‡ˆnÈ ‡Ï'Â '‰‡¯È ‡Ï' ÌeMÓ45ÏÎa B¯Ú·Ï ·iÁÂ ,' ƒ…≈»∆¿…ƒ»≈¿«»¿«¬¿»
ÂÈÏÚ ‰ÙBk - ·BËŒÌBÈa B‡ˆÓ Ì‡Â .ep‡ˆÓiL ˙Ú≈∆ƒ¿»∆¿ƒ¿»¿∆»»

ÈÏk46B¯Ú·Óe ·¯ÚÏ „Ú47- ‡e‰ Lc˜‰ ÏL Ì‡Â . ¿ƒ«»∆∆¿«¬¿ƒ∆∆¿≈
epnÓ ÔÈL¯Bt Ïk‰L ,ÈÏk ÂÈÏÚ ˙BtÎÏ CÈ¯ˆ BÈ‡48. ≈»ƒƒ¿»»∆ƒ∆«…¿ƒƒ∆

כמבואר 43) עליו, עובר אינו ממנו, יודע אינו אם אבל
ואי. ד"ה שם וב'תוספות' כא. 'ירושלמי'44)בפסחים

יראה  בבל עובר ולמעלה שעות משש כי ה"ד. פ"ה פסחים
באכילה  אסור זמנו לפני חמץ כי דסובר למאן ימצא, ובל
מפרש  משנה' ה'מגיד אבל פענח'). ('צפנת התורה מן
ולא  הרגל, בתוך יראה בל על שעובר הרמב"ם שכוונת

שעו  משש פסח רבינו בערב מדברי נראה וכן הערב. עד ת
עיי"ש. חמץ, הלכות שבפתיחת המצוות' ב'מנין

ב.45) ו, וישכח 46)פסחים יראהו שלא כדי א. ו, פסחים
ממנו. לאכול ויבוא פסח אסור 47)שהיום ביוםֿטוב אבל

נפש, אוכל לצורך שהותרה "מתוך שאמרו: ואף לבערו.
- פ"א) ריש יוםֿטוב בהל' (עיין לצורך"? שלא גם הותרה
מוקצה  הוא הרי ובהנאה, באכילה אסור שהוא כיון חמץ
(כסףֿ ביוםֿטוב לשרפו אפשר אי לכן לטלטלו, ואסור
שכתב  למה סמוך זו הלכה רבינו שהביא ומתוך משנה).
מדובר  כאן שגם נראה ביטל", לא אם "לפיכך בתחילה
(מגידֿ לשרפו לו התירו לא ואףֿעלֿפיֿכן ביטל, כשלא

שם).48)משנה). (גמרא, קדושתו מחמת

.ËÈÓ49B˙ÈaÓ ‡ˆiL50˙BNÚÏ ¯eÚa‰ ˙ÚL Ì„˜ ƒ∆»»ƒ≈…∆¿««ƒ«¬
‰ÂˆÓ51˙ceÚÒ ÔB‚k ,‰ÂˆÓ ÏL ‰„eÚÒ ÏÎ‡Ï B‡ , ƒ¿»∆¡…¿»∆ƒ¿»¿¿«

ÔÈÒe¯‡52.B˙Èa CB˙a ıÓÁ BÏ LiL ¯kÊÂ ,ÔÈ‡eNÂ ≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿«∆≈»≈¿≈
¯ÊÁÈ - B˙ÂˆÓÏ ¯ÊÁÏÂ ¯Ú·Ïe ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ Ì‡53Ì‡Â ; ƒ»«¬…¿«≈¿«¬…¿ƒ¿»«¬…¿ƒ

Â‡Ï54BaÏa Ïh·È -55ÒÈb‰ „iÓ ÏÈv‰Ï ‡ˆÈ .56ÔÓ , »¿«≈¿ƒ»»¿«ƒƒ«««ƒƒ
¯‰p‰57˙Ïtn‰ ÔÓe ‰˜Ïc‰ ÔÓ ,58BaÏa Ïh·È - «»»ƒ«¿≈»ƒ««…∆¿«≈¿ƒ
Bi„Â59CB˙a ıÓÁ BÏ LiL ¯kÊÂ BÓˆÚ C¯ˆÏ ‡ˆÈ . ¿«»»¿…∆«¿¿ƒ¿«∆∆»≈¿

‰ˆÈak „Ú ?¯ÊBÁ ‡e‰ ‰nk „ÚÂ .„iÓ ¯ÊÁÈ - B˙Èa60. ≈«¬…ƒ»¿««»≈««≈»
‰ˆÈakÓ ˙BÁt ‰È‰61.Bi„Â BaÏa BÏh·Ó - »»»ƒ«≈»¿«¿¿ƒ¿«

א.49) מט, פסחים פסח.50)משנה, במשנה 51)ערב
רבינו  וסובר בנו". את למול או פסחו את "לשחוט כתוב:

אחרת. למצוה "בבית 52)שהואֿהדין כתוב: במשנה
הרמב"ם  מדברי אבל עצמו, בחתן שהמדובר משמע חמיו",
כסעודה  דינה כזאת, בשמחה המשתתף זר לאדם שגם מוכח

מצוה. ביעור 53)של מצות שתיהן, לקיים שאפשר שכיון
היום. מצוותה שזו כיון מצוות, לשאר קודמת חמץ

לעשות 54) ביום זמן לו ישאר לא חמץ, בביעור יעסוק שאם

האחרת. ה"ב.55)המצוה פ"ב למעלה חיל 56)ראה
ורוצחים. אדם.57)שודדים בני ישוב מקום השוטף

בסכנה.58) אדם בני שוכבים ותחתיו מתמוטט, קיר
מהצלת 59) יתבטל שלא כדי חמץ, בביעור יטפל ולא

(כסףֿמשנה). גראם.60)נפשות חשוב 61)60 לא
בביטול. ודיו אוכל,

.ÈÈÓ62ÁÈp‰L63˙ÏbÏ‚Ó ‰qÚ64,‡ˆÈÂ B˙Èa CB˙a ƒ∆ƒƒ«ƒ»¿À¿∆∆¿≈¿»»
Ba¯ ÈÙÏ ·LBÈ ‡e‰Â ,‡ˆiL ¯Á‡ ¯kÊÂ65‡¯È ‰È‰Â , ¿ƒ¿«««∆»»¿≈ƒ¿≈«¿»»»≈

BaÏa BÏh·Ó ‰Ê È¯‰ - ‡B·iL Ì„˜ ıÈÓÁz ‡nL66 ∆»«¿ƒ…∆∆»¬≈∆¿«¿¿ƒ
Ïeha‰ ÔÈ‡ - ‰ˆÈÓÁ‰ Ì‡ Ï·‡ .ıÈÓÁzL Ì„…̃∆∆«¬ƒ¬»ƒ∆¡ƒ»≈«ƒ

ÌeÏk ÏÈÚBÓ67‡Ï'Â '‰‡¯È ‡Ï' ÏÚ ¯·Ú ¯·k ‡l‡ , ƒ¿∆»¿»»««…≈»∆¿…
‡ˆnÈ68B˙È·Ï ¯ÊÁiLk „iÓ ¯Ú·Ï ·iÁÂ ,'69. ƒ»≈¿«»¿»≈ƒ»¿∆«¬…¿≈

א.62) ז, במים.64)בחולֿהמועד.63)פסחים נילושה
ולאפותה 65) ולילך לקום יכול אינו רבו, כבוד אימת ומפני

בתוך 66)(רש"י). ילמד אדם כל 'הרוקח', כתב "מכאן
בו  שלשין הכלי מן שיפול כל הבצק, כשלשין לומר ביתו
מיימוניות'). ('הגהות והפקר" בטל יהא - הארץ על

ברשותו 67) אינו שהחמץ מדובר, הענין בחולֿהמועד שהרי
פסח 68)לבטלו. בערב אבל עובר, בפסח חמץ שהמשהה

(למעלה  ימצא" ובל יראה "בל על עובר אינו - חצות אחר
ביוםֿטוב 69)ה"ח). אבל לשרפו, מותר שבחולֿהמועד

ה"ח). (למעלה ביטלו לא אם אפילו אסור

.‡È„ˆÈk70BÙ¯BN ?ıÓÁ ¯eÚa71¯¯BÙ B‡ ,72‰¯BÊÂ ≈«ƒ»≈¿≈¿∆
ÌiÏ B˜¯BÊ B‡ ,Áe¯Ï73Ì‡Â .74‰L˜ ıÓÁ‰ ‰È‰75 »«¿«»¿ƒ»»∆»≈»∆

‰Ê È¯‰ - ‰¯‰Óa BÎzÁÓ Ìi‰ ÔÈ‡ÂCkŒ¯Á‡Â B¯¯ÙÓ ¿≈«»¿«¿ƒ¿≈»¬≈∆¿»¿¿««»
ıÓÁ .ÌiÏ B˜¯BÊ76˙ÏtÓ ÂÈÏÚ ‰ÏÙpL77‡ˆÓÂ , ¿«»»≈∆»¿»»»«…∆¿ƒ¿»

ÌÈÁÙË ‰LÏL ¯ÙÚ ÂÈÏÚ78‡e‰ È¯‰ - ¯˙BÈ B‡ »»»»¿»¿»ƒ≈¬≈
BaÏa Ïh·Ï CÈ¯ˆÂ ;¯Ú·Ók79‰ÒÎ ‡Ï ÔÈ„Ú Ì‡ ƒ¿…»¿»ƒ¿«≈¿ƒƒ¬«ƒ…ƒ¿¿»

B˙ .˙ÈML ‰ÚL80- ˙ÈML ‰ÚL Ì„˜ Ì"ekÚÏ »»ƒƒ¿»¿«…∆»»ƒƒ
Ì‡Â .¯Ú·Ï CÈ¯ˆ BÈ‡81- ˙ÈML ‰ÚL Ì„˜ BÙ¯N ≈»ƒ¿«≈¿ƒ¿»…∆»»ƒƒ

.ÁÒt‰ CB˙a BlL ÔÈÓÁta ˙B‰Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆À»≈»«∆»ƒ∆¿«»«
Ï·‡82ÏÈ‡B‰ - ‰ÏÚÓÏe ˙ÈML ‰ÚMÓ BÙ¯N Ì‡ ¬»ƒ¿»ƒ»»ƒƒ¿«¿»ƒ

,ÌÈ¯ÈÎÂ ¯epz Ba ˜ÈqÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ ,‰È‰a ¯eÒ‡ ‡e‰Â¿»«¬»»¬≈∆…«ƒ«¿ƒ«ƒ
Ì‡Â .ÏM·È ‡ÏÂ B· ‰Ù‡È ‡ÏÂ83- ‰Ù‡ B‡ ÏMa ¿……∆¿…¿«≈¿ƒƒ≈»»

ÔÎÂ ,‰È‰a ¯eÒ‡ ÏÈL·z‰ B˙B‡Â ˙t‰ d˙B‡»««¿««¿ƒ»«¬»»¿≈
‰È‰a ÔÈ¯eÒ‡ BlL ÔÈÓÁt‰84¯Á‡ BÙ¯BNÂ ÏÈ‡B‰ , «∆»ƒ∆¬ƒ«¬»»ƒ¿¿««

.‰È‰a ¯Ò‡pL∆∆¡««¬»»

א.70) כא, פסחים (שו"ע 71)משנה, פחמים שנעשה עד
תמה). סי' מי 72)הרב ימצאנו שלא דקים לפירורים

(פסחים  יהודה רבי על החולקים וכחכמים ממנו, שיהנה
לנהר.73)כא.). א.74)או כח, יבש 75)פסחים לחם

יבשות. חיטים ב.76)או לא, פסחים של 77)משנה, גל
ס"מ.78)אבנים. 10 הוא טפח הגל 79)כל יפקח שמא

(רש"י). לפניו החמץ ונמצא במועד, משם) האבנים (יסירו
א.80) כא, פסחים ב.81)משנה, כא, פסחים
א.82) כא, פסחים ב.83)משנה, כו, כדין 84)פסחים

לג:). (תמורה אסור שאפרם הנקברים, כל
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רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
או 1) שלו אם בקיומו, עובר אדם חמץ זה אי על בו נתבאר

בו  נתבאר וכן אחרים. ברשות או ברשותו, ואם אחרים. של
ממ  שמותר ומה חמץ, תערובת בקיום נו.האיסור

.‡·e˙k2Ì‡ ÏBÎÈ ."ıÓÁ EÏ ‰‡¯È ‡Ï" :‰¯Bza »«»…≈»∆¿»≈»ƒ
B˙B‡ ÔÓË3Ì"ekÚ „Èa B˙B‡ „È˜Ù‰ B‡4‰È‰È ‡Ï , »«ƒ¿ƒ¿««…ƒ¿∆

- "ÌÎÈz·a ‡ˆnÈ ‡Ï ¯‡N" :¯ÓBÏ „eÓÏz ?¯·BÚ≈«¿«¿……ƒ»≈¿»≈∆
B„È˜Ù‰ elÙ‡5BÈÓË‰ B‡6¯·BÚ ‰È‰È ‡Ï ÏBÎÈ . ¬ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ»…ƒ¿∆≈

B˙È·a ıÓÁ‰ ‰È‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡7˜BÁ¯ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ , ∆»ƒ≈»»∆»≈¿≈¬»ƒ»»»
?¯·BÚ ‰È‰È ‡Ï ,˙¯Á‡ ¯ÈÚa B‡ ‰„Na ,B˙ÈaÓ8 ƒ≈«»∆¿ƒ«∆∆…ƒ¿∆≈
ÏBÎÈ .E˙eL¯ ÏÎa - "EÏ·b ÏÎa" :¯ÓBÏ „eÓÏz9 «¿«¿»¿À∆¿»¿∆»

Ì"ekÚ ÏL ıÓÁ B˙eL¯Ó ¯Ú·Ï ·iÁ ‡‰È10ÏL B‡ ¿≈«»¿«≈≈¿»≈∆«∆
È‡ ElL - "EÏ ‰‡¯È ‡Ï" :¯ÓBÏ „eÓÏz ?Lc˜‰∆¿≈«¿«…≈»∆¿∆¿ƒ

ÌÈ¯Á‡ ÏL ‰‡B¯ ‰z‡ Ï·‡ ,‰‡B¯ ‰z‡11ÏL B‡ «»∆¬»«»∆∆¬≈ƒ∆
d·b12. »…«

יט):2) יב, (שמות דרשב"י במכילתא רבינו דברי מקור
או  טמון היה אם יכול לך", יראה "ולא שנאמר: "מכלל
שאור  תלמודֿלומר: חייב? יהא לא - אחרת בעיר מופקד

גוי  ביד היינו כאן, שאמרו שמופקד וברור ימצא". אבל לא .
רבינו. לדברי מתאים אינו אחרת" "בעיר שם שכתוב מה
המכילתא. בדברי אחרת נוסחא לרבינו לו היתה ואולי

"לא3) בכלל (כסףֿמשנה).È¯‡‰שאינו רואהו אינו שהרי ,"
יראה4) "לא בכלל שאינו לומר מקום אינו ÍÏשיש שהרי ,"

(כסףֿמשנה). בבתיכם",5)בידך "ימצא בכלל שהוא
והוא  לו שאול הגוי, ביד חמצו בו שמניח המקום שהרי
פרשת  המכילתא כדברי שלא וזהו (כסףֿמשנה). בביתו
ברשותך, גבולך אף ברשותכם, בתיכם "מה י) (פרשה שמות
שיכול  אףֿעלֿפי נכרי ברשות שהוא ישראל של חמצו יצא
דרשב"י  המכילתא כדברי אלא ברשותו", אינו אבל לבערו,

מגידֿמשנה). (ועיין לו 6)הנ"ל יש שהרי ב. ה, פסחים
" בכלל והוא אותו, למצוא ÓÈˆ‡האפשרות ‡Ï."(7 שהרי

בבתיכם". ימצא "לא גוי"8)כתוב ביד אותו ו"הפקיד
(לחםֿ לביתו וקרוב שכנו כשהגוי הוא בסמוך, שלמעלה

ב.9)משנה). ה, אחריות.10)פסחים עליו קיבל שלא
הקדש.12)גוים.11)

.·BÁÈp‰ Ì‡ ,Ï‡¯NÈ ÏL ıÓÁ‰L ,z„ÓÏ ‡‰»»«¿»∆∆»≈∆ƒ¿»≈ƒƒƒ
elÙ‡Â ÔeÓË elÙ‡ ,B˙eL¯·13elÙ‡Â ˙¯Á‡ ¯ÈÚa ƒ¿¬ƒ»«¬ƒ¿ƒ«∆∆«¬ƒ

'‰‡¯È ‡Ï' ÌeMÓ ¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - Ì"ekÚ „Èa „˜ÙÓÀ¿»¿««¬≈∆≈ƒ…≈»∆
‰È‰L Ì"ekÚ ÏL B‡ Lc˜‰ ÏL ıÓÁ .'‡ˆnÈ ‡Ï'Â¿…ƒ»≈»≈∆∆¿≈∆«∆»»
,¯zÓ ‰Ê È¯‰ ,˙Èaa BnÚ ‰È‰ elÙ‡ - Ï‡¯NÈ Ïˆ‡≈∆ƒ¿»≈¬ƒ»»ƒ««ƒ¬≈∆À»
„iL ·LBz ¯b ÏL ‰È‰ elÙ‡Â .BlL BÈ‡L ÈtÓƒ¿≈∆≈∆«¬ƒ»»∆≈»∆«
‡ÈˆB‰Ï B˙B‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡ - ÂÈÏÚ ˙ËÏBL Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆∆»»≈ƒ¿ƒ

Òta B˙eL¯Ó ıÓÁ‰Á14‰vÁÓ ˙BNÚÏ CÈ¯ˆ Ï·‡ . ∆»≈≈¿«»«¬»»ƒ«¬¿ƒ»
Ì"ekÚ ÏL BˆÓÁ ÈÙa ÌÈÁÙË ‰¯NÚ ‰‰B·‚15, ¿»¬»»¿»ƒƒ¿≈¬≈∆«

epnÓ ˜tzÒ‰Ï ‡B·È ‡nL16BÈ‡ ,Lc˜‰ ÏL Ï·‡ ; ∆»»¿ƒ¿«≈ƒ∆¬»∆∆¿≈≈
‡lL È„k Lc˜‰‰ ÔÓ ÔÈL¯Bt Ïk‰L ÈtÓ ,CÈ¯»̂ƒƒ¿≈∆«…¿ƒƒ«∆¿≈¿≈∆…

‰ÏÈÚÓ È„ÈÏ e‡B·È17. »ƒ≈¿ƒ»

ב.13) ה, של 14)פסחים החמץ אין סוף שסוף לפי
א.15)הישראל. ו, מספיק 16)פסחים לא וכאן ליהנות.

(למעלה  ביוםֿטוב בביתו חמץ מוצא כדין כלי, עליו לכפות
שאז  יוםֿטוב מוצאי עד קצר, זמן הוא ששם לפי ה"ח) פ"ג
חוששים  - הפסח ימי כל בביתו שהחמץ כאן אבל ישרפנו,
ויבואו  החמץ ויתגלה צורך לאיזה הכלי ינטל שמא אנו

(כסףֿמשנה). הנהגה 17)לאכלו כל כדין מעילה קרבן
ההקדש. מן בשוגג

.‚Ì"ekÚ18Ïa˜ Ì‡ ,Ï‡¯NÈ Ïˆ‡ BˆÓÁ „È˜Ù‰L «∆ƒ¿ƒ¬≈≈∆ƒ¿»≈ƒƒ≈
BÏ ÌlLÈ ·‚ B‡ „·‡ Ì‡L ,˙eÈ¯Á‡ Ï‡¯NÈ ÂÈÏÚ»»ƒ¿»≈«¬»∆ƒ»«ƒ¿«¿«≈

B¯Ú·Ï ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÂÈÓ„19ÂÈÏÚ Ïa˜Â ÏÈ‡B‰ , »»¬≈∆«»¿«¬ƒ¿ƒ≈»»
BlLk ‰NÚ - ˙eÈ¯Á‡20˙eÈ¯Á‡ ÂÈÏÚ Ïa˜ ‡Ï Ì‡Â . «¬»«¬»¿∆¿ƒ…ƒ≈»»«¬»
BÏˆ‡ BÓi˜Ï ¯zÓ -21¯Á‡ epnÓ ÏÎ‡Ï ¯zÓe , À»¿«¿∆¿À»∆¡…ƒ∆««

.‡e‰ Ì"ekÚ‰ ˙eL¯aL ,ÁÒt‰«∆«∆ƒ¿»«

ה:).18) (עירו 19)(פסחים מחוזא לבני רבא להו "אמר
המלך, (צבא חילא דבני (חמץ) חמירא בעירו רבא): של
דאילו  כיון מבתייכו, העיירות) על מזונותיהן טורח ומטילין
ובעיתו  קאי ברשותייכו (נאבד), מיתביד ואילו (נגנב) מגניב
הוא) (כשלכם דמי" כדילכון לשלם), (תצטרכו לשלומי

ה:). ממנו 20)(פסחים לאכול אסור ביערו, לא ואם
פ"ב). פסחים לו 21)('ירושלמי' ועושה א: ו, פסחים

זו. שלפני בהלכה כמבואר טפחים, עשרה גבוהה מחיצה

.„Òp‡ Ì"ekÚ22Ì‡ ,Ï‡¯NÈ Ïˆ‡ BˆÓÁ „È˜Ù‰L ««»∆ƒ¿ƒ¬≈≈∆ƒ¿»≈ƒ
,BÓlLÏ B·iÁÓ ·‚ B‡ „·‡ Ì‡L Ï‡¯Ni‰ Ú„BÈ≈««ƒ¿»≈∆ƒ»«ƒ¿«¿«¿¿«¿
Ïa˜ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ÌlLÏ BÒB‡Â e‰ÙBÎÂ¿≈¿¿¿«≈««ƒ∆…ƒ≈

B¯Ú·Ï ·iÁ ‰Ê È¯‰ ,˙eÈ¯Á‡23el‡k ·LÁ È¯‰L ; «¬»¬≈∆«»¿«¬∆¬≈∆¿»¿ƒ
.B˙eÈ¯Á‡a Òp‡‰ B·iÁnL ÈtÓ ,BlL ‡e‰∆ƒ¿≈∆¿«¿»«»¿«¬»

ותקיף.22) קשה חמירא 23)אדם "בעירו ב: ה, פסחים
ר"ח: ופירש זו), שלפני בהלכה לעיל (מובא חילא" דבני
ישראל  בבתי שלהם החמץ את מפקידים היו החיילות "בני
אלא  משגיחים אין באונס, הלחם אותו אבד אם ואפילו כו'
המלכות, חוק בזה היה שלא רבינו וסובר אותם". עונשים
ב'אוצר  וראה עליו. ועובר הישראל כשל זה הרי ואעפ"כ

ובראב"ד. יא סי' תשובות הגאונים'

.‰Ï‡¯NÈ24ÔÈ‰¯‰L25Ì"ekÚ‰ Ïˆ‡ BˆÓÁ26Ì‡ : ƒ¿»≈∆ƒ¿ƒ¬≈≈∆»«ƒ
ÌBÈ „ÚÂ Ô‡kÓ ˙BÚÓ EÏ È˙‡·‰ ‡Ï Ì‡ :BÏ ¯Ó‡»«ƒ…≈≈ƒ¿»ƒ»¿«
˙eL¯a ‰Ê È¯‰ - ÂLÎÚÓ ‰Ê ıÓÁ ‰˜ ,ÈBÏt¿ƒ¿≈»≈∆≈«¿»¬≈∆ƒ¿

Ì"ekÚ‰27ÁÒt‰ ¯Á‡Ï ¯zÓ ıÓÁ‰ B˙B‡Â ,28; »«¿∆»≈À»¿«««»«
Ì‡Â .ÁÒt‰ Ì„˜ BÏ Ú·wL ÔÓÊ B˙B‡ ‰È‰iL ,‡e‰Â¿∆ƒ¿∆¿«∆»«…∆«»«¿ƒ
el‡k ıÓÁ‰ B˙B‡ ‡ˆÓ - ÂLÎÚÓ ‰˜ BÏ ¯Ó‡ ‡Ï…»«¿≈≈«¿»ƒ¿»∆»≈¿ƒ

Ì"ekÚ‰ Ïˆ‡ ÔB„wt ‡e‰29¯eÒ‡Â ,30¯Á‡Ï ‰È‰a ƒ»≈∆»«¿»«¬»»¿««
.ÁÒt‰«»«

לא:).24) (שם בגמרא שאמרו מה לפי ב. ל, פסחים משנה,
('ערוך').25) משכון = בערבית רהן לפני 26)שמשכן.

שלו.27)פסח. הוא הרי בתוספתא 28)כלומר, הוא כן
חמצו, על ישראל את שהלוה "נכרי ה"ה): פ"ב (פסחים
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רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
או 1) שלו אם בקיומו, עובר אדם חמץ זה אי על בו נתבאר

בו  נתבאר וכן אחרים. ברשות או ברשותו, ואם אחרים. של
ממ  שמותר ומה חמץ, תערובת בקיום נו.האיסור

.‡·e˙k2Ì‡ ÏBÎÈ ."ıÓÁ EÏ ‰‡¯È ‡Ï" :‰¯Bza »«»…≈»∆¿»≈»ƒ
B˙B‡ ÔÓË3Ì"ekÚ „Èa B˙B‡ „È˜Ù‰ B‡4‰È‰È ‡Ï , »«ƒ¿ƒ¿««…ƒ¿∆

- "ÌÎÈz·a ‡ˆnÈ ‡Ï ¯‡N" :¯ÓBÏ „eÓÏz ?¯·BÚ≈«¿«¿……ƒ»≈¿»≈∆
B„È˜Ù‰ elÙ‡5BÈÓË‰ B‡6¯·BÚ ‰È‰È ‡Ï ÏBÎÈ . ¬ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ»…ƒ¿∆≈

B˙È·a ıÓÁ‰ ‰È‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡7˜BÁ¯ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ , ∆»ƒ≈»»∆»≈¿≈¬»ƒ»»»
?¯·BÚ ‰È‰È ‡Ï ,˙¯Á‡ ¯ÈÚa B‡ ‰„Na ,B˙ÈaÓ8 ƒ≈«»∆¿ƒ«∆∆…ƒ¿∆≈
ÏBÎÈ .E˙eL¯ ÏÎa - "EÏ·b ÏÎa" :¯ÓBÏ „eÓÏz9 «¿«¿»¿À∆¿»¿∆»

Ì"ekÚ ÏL ıÓÁ B˙eL¯Ó ¯Ú·Ï ·iÁ ‡‰È10ÏL B‡ ¿≈«»¿«≈≈¿»≈∆«∆
È‡ ElL - "EÏ ‰‡¯È ‡Ï" :¯ÓBÏ „eÓÏz ?Lc˜‰∆¿≈«¿«…≈»∆¿∆¿ƒ

ÌÈ¯Á‡ ÏL ‰‡B¯ ‰z‡ Ï·‡ ,‰‡B¯ ‰z‡11ÏL B‡ «»∆¬»«»∆∆¬≈ƒ∆
d·b12. »…«

יט):2) יב, (שמות דרשב"י במכילתא רבינו דברי מקור
או  טמון היה אם יכול לך", יראה "ולא שנאמר: "מכלל
שאור  תלמודֿלומר: חייב? יהא לא - אחרת בעיר מופקד

גוי  ביד היינו כאן, שאמרו שמופקד וברור ימצא". אבל לא .
רבינו. לדברי מתאים אינו אחרת" "בעיר שם שכתוב מה
המכילתא. בדברי אחרת נוסחא לרבינו לו היתה ואולי

"לא3) בכלל (כסףֿמשנה).È¯‡‰שאינו רואהו אינו שהרי ,"
יראה4) "לא בכלל שאינו לומר מקום אינו ÍÏשיש שהרי ,"

(כסףֿמשנה). בבתיכם",5)בידך "ימצא בכלל שהוא
והוא  לו שאול הגוי, ביד חמצו בו שמניח המקום שהרי
פרשת  המכילתא כדברי שלא וזהו (כסףֿמשנה). בביתו
ברשותך, גבולך אף ברשותכם, בתיכם "מה י) (פרשה שמות
שיכול  אףֿעלֿפי נכרי ברשות שהוא ישראל של חמצו יצא
דרשב"י  המכילתא כדברי אלא ברשותו", אינו אבל לבערו,

מגידֿמשנה). (ועיין לו 6)הנ"ל יש שהרי ב. ה, פסחים
" בכלל והוא אותו, למצוא ÓÈˆ‡האפשרות ‡Ï."(7 שהרי

בבתיכם". ימצא "לא גוי"8)כתוב ביד אותו ו"הפקיד
(לחםֿ לביתו וקרוב שכנו כשהגוי הוא בסמוך, שלמעלה

ב.9)משנה). ה, אחריות.10)פסחים עליו קיבל שלא
הקדש.12)גוים.11)

.·BÁÈp‰ Ì‡ ,Ï‡¯NÈ ÏL ıÓÁ‰L ,z„ÓÏ ‡‰»»«¿»∆∆»≈∆ƒ¿»≈ƒƒƒ
elÙ‡Â ÔeÓË elÙ‡ ,B˙eL¯·13elÙ‡Â ˙¯Á‡ ¯ÈÚa ƒ¿¬ƒ»«¬ƒ¿ƒ«∆∆«¬ƒ

'‰‡¯È ‡Ï' ÌeMÓ ¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - Ì"ekÚ „Èa „˜ÙÓÀ¿»¿««¬≈∆≈ƒ…≈»∆
‰È‰L Ì"ekÚ ÏL B‡ Lc˜‰ ÏL ıÓÁ .'‡ˆnÈ ‡Ï'Â¿…ƒ»≈»≈∆∆¿≈∆«∆»»
,¯zÓ ‰Ê È¯‰ ,˙Èaa BnÚ ‰È‰ elÙ‡ - Ï‡¯NÈ Ïˆ‡≈∆ƒ¿»≈¬ƒ»»ƒ««ƒ¬≈∆À»
„iL ·LBz ¯b ÏL ‰È‰ elÙ‡Â .BlL BÈ‡L ÈtÓƒ¿≈∆≈∆«¬ƒ»»∆≈»∆«
‡ÈˆB‰Ï B˙B‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡ - ÂÈÏÚ ˙ËÏBL Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆∆»»≈ƒ¿ƒ

Òta B˙eL¯Ó ıÓÁ‰Á14‰vÁÓ ˙BNÚÏ CÈ¯ˆ Ï·‡ . ∆»≈≈¿«»«¬»»ƒ«¬¿ƒ»
Ì"ekÚ ÏL BˆÓÁ ÈÙa ÌÈÁÙË ‰¯NÚ ‰‰B·‚15, ¿»¬»»¿»ƒƒ¿≈¬≈∆«

epnÓ ˜tzÒ‰Ï ‡B·È ‡nL16BÈ‡ ,Lc˜‰ ÏL Ï·‡ ; ∆»»¿ƒ¿«≈ƒ∆¬»∆∆¿≈≈
‡lL È„k Lc˜‰‰ ÔÓ ÔÈL¯Bt Ïk‰L ÈtÓ ,CÈ¯»̂ƒƒ¿≈∆«…¿ƒƒ«∆¿≈¿≈∆…

‰ÏÈÚÓ È„ÈÏ e‡B·È17. »ƒ≈¿ƒ»

ב.13) ה, של 14)פסחים החמץ אין סוף שסוף לפי
א.15)הישראל. ו, מספיק 16)פסחים לא וכאן ליהנות.

(למעלה  ביוםֿטוב בביתו חמץ מוצא כדין כלי, עליו לכפות
שאז  יוםֿטוב מוצאי עד קצר, זמן הוא ששם לפי ה"ח) פ"ג
חוששים  - הפסח ימי כל בביתו שהחמץ כאן אבל ישרפנו,
ויבואו  החמץ ויתגלה צורך לאיזה הכלי ינטל שמא אנו

(כסףֿמשנה). הנהגה 17)לאכלו כל כדין מעילה קרבן
ההקדש. מן בשוגג

.‚Ì"ekÚ18Ïa˜ Ì‡ ,Ï‡¯NÈ Ïˆ‡ BˆÓÁ „È˜Ù‰L «∆ƒ¿ƒ¬≈≈∆ƒ¿»≈ƒƒ≈
BÏ ÌlLÈ ·‚ B‡ „·‡ Ì‡L ,˙eÈ¯Á‡ Ï‡¯NÈ ÂÈÏÚ»»ƒ¿»≈«¬»∆ƒ»«ƒ¿«¿«≈

B¯Ú·Ï ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÂÈÓ„19ÂÈÏÚ Ïa˜Â ÏÈ‡B‰ , »»¬≈∆«»¿«¬ƒ¿ƒ≈»»
BlLk ‰NÚ - ˙eÈ¯Á‡20˙eÈ¯Á‡ ÂÈÏÚ Ïa˜ ‡Ï Ì‡Â . «¬»«¬»¿∆¿ƒ…ƒ≈»»«¬»
BÏˆ‡ BÓi˜Ï ¯zÓ -21¯Á‡ epnÓ ÏÎ‡Ï ¯zÓe , À»¿«¿∆¿À»∆¡…ƒ∆««

.‡e‰ Ì"ekÚ‰ ˙eL¯aL ,ÁÒt‰«∆«∆ƒ¿»«

ה:).18) (עירו 19)(פסחים מחוזא לבני רבא להו "אמר
המלך, (צבא חילא דבני (חמץ) חמירא בעירו רבא): של
דאילו  כיון מבתייכו, העיירות) על מזונותיהן טורח ומטילין
ובעיתו  קאי ברשותייכו (נאבד), מיתביד ואילו (נגנב) מגניב
הוא) (כשלכם דמי" כדילכון לשלם), (תצטרכו לשלומי

ה:). ממנו 20)(פסחים לאכול אסור ביערו, לא ואם
פ"ב). פסחים לו 21)('ירושלמי' ועושה א: ו, פסחים

זו. שלפני בהלכה כמבואר טפחים, עשרה גבוהה מחיצה

.„Òp‡ Ì"ekÚ22Ì‡ ,Ï‡¯NÈ Ïˆ‡ BˆÓÁ „È˜Ù‰L ««»∆ƒ¿ƒ¬≈≈∆ƒ¿»≈ƒ
,BÓlLÏ B·iÁÓ ·‚ B‡ „·‡ Ì‡L Ï‡¯Ni‰ Ú„BÈ≈««ƒ¿»≈∆ƒ»«ƒ¿«¿«¿¿«¿
Ïa˜ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ÌlLÏ BÒB‡Â e‰ÙBÎÂ¿≈¿¿¿«≈««ƒ∆…ƒ≈

B¯Ú·Ï ·iÁ ‰Ê È¯‰ ,˙eÈ¯Á‡23el‡k ·LÁ È¯‰L ; «¬»¬≈∆«»¿«¬∆¬≈∆¿»¿ƒ
.B˙eÈ¯Á‡a Òp‡‰ B·iÁnL ÈtÓ ,BlL ‡e‰∆ƒ¿≈∆¿«¿»«»¿«¬»

ותקיף.22) קשה חמירא 23)אדם "בעירו ב: ה, פסחים
ר"ח: ופירש זו), שלפני בהלכה לעיל (מובא חילא" דבני
ישראל  בבתי שלהם החמץ את מפקידים היו החיילות "בני
אלא  משגיחים אין באונס, הלחם אותו אבד אם ואפילו כו'
המלכות, חוק בזה היה שלא רבינו וסובר אותם". עונשים
ב'אוצר  וראה עליו. ועובר הישראל כשל זה הרי ואעפ"כ

ובראב"ד. יא סי' תשובות הגאונים'

.‰Ï‡¯NÈ24ÔÈ‰¯‰L25Ì"ekÚ‰ Ïˆ‡ BˆÓÁ26Ì‡ : ƒ¿»≈∆ƒ¿ƒ¬≈≈∆»«ƒ
ÌBÈ „ÚÂ Ô‡kÓ ˙BÚÓ EÏ È˙‡·‰ ‡Ï Ì‡ :BÏ ¯Ó‡»«ƒ…≈≈ƒ¿»ƒ»¿«
˙eL¯a ‰Ê È¯‰ - ÂLÎÚÓ ‰Ê ıÓÁ ‰˜ ,ÈBÏt¿ƒ¿≈»≈∆≈«¿»¬≈∆ƒ¿

Ì"ekÚ‰27ÁÒt‰ ¯Á‡Ï ¯zÓ ıÓÁ‰ B˙B‡Â ,28; »«¿∆»≈À»¿«««»«
Ì‡Â .ÁÒt‰ Ì„˜ BÏ Ú·wL ÔÓÊ B˙B‡ ‰È‰iL ,‡e‰Â¿∆ƒ¿∆¿«∆»«…∆«»«¿ƒ
el‡k ıÓÁ‰ B˙B‡ ‡ˆÓ - ÂLÎÚÓ ‰˜ BÏ ¯Ó‡ ‡Ï…»«¿≈≈«¿»ƒ¿»∆»≈¿ƒ

Ì"ekÚ‰ Ïˆ‡ ÔB„wt ‡e‰29¯eÒ‡Â ,30¯Á‡Ï ‰È‰a ƒ»≈∆»«¿»«¬»»¿««
.ÁÒt‰«»«

לא:).24) (שם בגמרא שאמרו מה לפי ב. ל, פסחים משנה,
('ערוך').25) משכון = בערבית רהן לפני 26)שמשכן.

שלו.27)פסח. הוא הרי בתוספתא 28)כלומר, הוא כן
חמצו, על ישראל את שהלוה "נכרי ה"ה): פ"ב (פסחים
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לא  שאם בהנאה". לומר צריך ואין באכילה, מותר הפסח
הישראל  יכול הפסח שבתוך כיון הפסח, לפני הזמן קבע
ברשותו. הוא הרי - המשכון ולפדות החוב לשלם

ברשותו 29) הוא משכון, המקבל שישראל שאףֿעלֿפי
ה"א) שכירות מהל' (פ"י ואבידה גניבה של באחריות וחייב
(פסחים  כלל ברשותו אינו מישראל, משכון המקבל גוי -

ישראל 30)לא:). של שחמץ א, בהלכה לעיל כמבואר
הישראל. עליו עובר נכרי, ביד המופקד

.ÂÏ‡¯NÈ31ıÓÁ ‰È‰Â ,‰ÈÙÒa ÔÈ‡· eÈ‰L Ì"ekÚÂ ƒ¿»≈¿«∆»»ƒƒ¿ƒ»¿»»»≈
˙ÈLÈÓÁ ‰ÚL ‰ÚÈb‰Â Ï‡¯NÈ „Èa32B¯ÎBÓ ‰Ê È¯‰ - ¿«ƒ¿»≈¿ƒƒ»»»¬ƒƒ¬≈∆¿

epnÓ BÁ˜BÏÂ ¯ÊBÁÂ ,‰zÓa BÏ B˙B B‡ Ì"ekÚÏ»«¿¿«»»¿≈¿¿ƒ∆
‰¯eÓ‚ ‰zÓ BÏ epziL „·Ï·e ;ÁÒt‰ ¯Á‡33. «««»«ƒ¿«∆ƒ¿∆«»»¿»

ה"ו.31) פ"ב פסחים י"ד 32)תוספתא "של נוסף: בכת"י
על 33)בניסן". במתנה לו נותנו אם כי תנאי, שום ללא

בטלה  והמתנה התנאי, את יקיים שלא לחשוש יש תנאי, ידי
ימצא". ובל יראה "בל על ועובר למפרע,

.Ê¯ÓB‡34Ì"ekÚÏ Ï‡¯NÈ35Á˜BÏ ‰z‡L „Ú :36 ≈ƒ¿»≈¿««»«»≈«
ÌÈ˙‡Óa Á˜Â ‡Ba ,‰Óa37Á˜BÏ ‰z‡L „Ú ; ¿»∆¿«¿»»ƒ«»«»≈«

Áw‡Â C¯Ëˆ‡ ‡nL ,Ï‡¯NiÓ Á˜Â ‡Ba ,Ì"ekÚÓ≈«¿«ƒƒ¿»≈∆»∆¿»≈¿∆«
ÁÒt‰ ¯Á‡ EnÓ38¯kÓÈ ‡Ï Ï·‡ .39ÏÚ BÏ ÔzÈ ‡ÏÂ ƒ¿«««»«¬»…ƒ¿…¿…ƒ∆«

È‡z40'‰‡¯È Ïa' ÏÚ ¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - ÔÎ ‰NÚ Ì‡Â . ¿«¿ƒ»»≈¬≈∆≈««≈»∆
.'‡ˆnÈ Ï·'e«ƒ»≈

ה"ו.34) פ"ב פסחים שעה 35)תוספתא לפני פסח בערב
לעצמך.36)חמישית. חמץ חמץ 37)קונה שיקנה

במנה, רק לעצמו לקנות רוצה שאינו אףֿעלֿפי הרבה,
על  לו ויתן הפסח לאחר העודף את ממנו שיקנה לו ומרמז

רווח. שיקנה 38)זה בוודאות לו מבטיח הוא שאין באופן
- הערמה קצת כאן שיש ואף זה. על לו מרמז רק ממנו,
אלא  אסור אינו הפסח עליו שעבר שחמץ כיון מותר,
(שבת  מותרת בדרבנן והערמה ה"ד), בפ"א (ראה מדרבנן

פסח.39)קיט:). תעשה 40)לפני "אם לנכרי: שאומר
לך  נתון החמץ - הפסח לאחר או הפסח בתוך פלוני דבר
אין  עדיין - התנאי נתקיים שלא זמן שכל לך", מכור או

נתון. או מכור החמץ

.Á˙·¯Úz41ıÓÁ42Ïa' ÌeMÓ ‰ÈÏÚ ÔÈ¯·BÚ - «¬…∆»≈¿ƒ»∆»ƒ«
ÒÈ¯en‰ ÔB‚k ;'‡ˆnÈ Ï·'e '‰‡¯È43Á˙eÎÂ ,44,ÈÏ·a‰ ≈»∆«ƒ»≈¿«¿»¿»««¿ƒ

‡ˆBik ÏÎÂ ,ÁÓw‰ ÔÓ B˙B‡ ÔÈNBÚL ,È„n‰ ¯ÎLÂ¿≈»«»ƒ∆ƒƒ«∆«¿»«≈
Ï·‡ .ÌÈÏÎ‡p‰ ÌÈ¯·cÓ el‡·45˙·¯Úz Ba LiL ¯·c »≈ƒ¿»ƒ«∆¡»ƒ¬»»»∆∆«¬…∆

‰ÏÈÎ‡Ï Èe‡¯ BÈ‡Â ıÓÁ46BÓi˜Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - »≈¿≈»«¬ƒ»¬≈∆À»¿«¿
.ÁÒta«»«

הבבלי 41) כותח בפסח, עוברין "אלו א: מב, פסחים משנה,
יראה  בל על "עוברין המשניות בפירוש רבינו ופירש כו'"

פירש"י. וכן ימצא" שאין 42)ובל אף חמץ, בו שנתערב
אכילתו, על לוקה ואין פרס, אכילת בכדי חמץ כזית בו
ובל  יראה ב"בל עליו עובר זאת בכל ה"ו, בפ"א כמבואר
(מגידֿמשנה  בתערובת חמץ כזית יש סוף סוף שהרי ימצא"

הכהן). משה ר' בשם כבושים 43)וכסףֿמשנה דגים ציר

קמח. לתוכו ושמים ולחם.44)במלח, חמוץ מחלב עשוי
ב.45) מה, נוקשה".46)פסחים "חמץ חז"ל בפי נקרא

.Ë˙·¯Ú ?„ˆÈk47ÔÈ„·Ú‰48ÁÓ˜ ÔÎB˙Ï Ô˙pL ≈«¬≈«»«¿»ƒ∆»«¿»∆«
È¯‰ ,¯eÚa‰ Ì„˜ ˙Á‡ ‰ÚL B˙ elÙ‡ - ˙B¯BÚÂ¿¬ƒ¿»»»««…∆«ƒ¬≈

BÓi˜Ï ¯zÓ ‰Ê49Ô˙Â ,˙B¯BÚ‰ Ô˙ ‡Ï Ì‡Â . ∆À»¿«¿¿ƒ…»«»¿»«
ÁÓw‰50¯zÓ - ¯eÚa‰ ˙ÚLÏ ÌÈÓÈ ‰LÏL Ì„˜ «∆«…∆¿»»ƒƒ¿««ƒÀ»

- ÌÈÓÈ ‰LÏL CBz ;LÈ‡·‰Â „ÒÙ È¯‰L ,BÓi˜Ï¿«¿∆¬≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»»ƒ
¯Ú·Ï ·iÁ51. «»¿«≈

ב.47) מה, קמח 48)פסחים שם ונותנים עורות. מעבדי
מיד 49)(רש"י). הקמח מסריח העורות, שעלֿידי

הוא 51)לבד.50)ומתקלקל. לאכילה ראוי שעדיין
אף  אחת, שעה בביעור שנתחייב וכיון הפסח, זמן כשמגיע

לבער. חייב - הפסח בימי אחרֿכך שנתקלקל

.È¯BÏÈw‰ ÔÎÂ52‰iË¯‰Â53˙ÈÏtÒ‡‰Â54 ¿≈«ƒ¿»¿ƒ»¿»ƒ¿¿»ƒ
˜"‡È¯z‰Â55,ÁÒta ÔÓi˜Ï ¯zÓ - ıÓÁ ÔÎB˙Ï Ô˙pL ¿«ƒ¿»∆»«¿»»≈À»¿«¿»«∆«

ıÓÁ‰ ˙¯eˆ ‰„ÒÙ È¯‰L56. ∆¬≈ƒ¿¿»«∆»≈

לעין.52) משחה והוא ה"ב, פ"ג פסחים תוספתא
לרככה.53) מכה על ששמים סממנים משוחה תחבושת
תחבושת.55)תחבושת.54) ראויה 56)מין ואינה

לאכילה.

.‡È˙t‰57dÓˆÚ58ÏÎ‡lÓ ‰ÏÒÙÂ ‰LtÚL «««¿»∆ƒ¿»¿ƒ¿¿»ƒ∆¡…
·Ïk‰59‡Ó‚ÏÓe ,60‰Á¯ÒpL61¯Ú·Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ -62. «∆∆¿À¿»∆ƒ¿¿»≈»ƒ¿«≈
ÌÈ„‚a63‰hÁ ·ÏÁa Ô˙B‡ eÒakL64˙B¯È ÔÎÂ , ¿»ƒ∆ƒ¿»«¬≈ƒ»¿≈¿»

ÔÓi˜Ï ¯zÓ - ‰Ê· ‡ˆBik ÏÎÂ ,ıÓÁa Ô˙B‡ e˜acL∆ƒ¿»¿»≈¿…«≈»∆À»¿«¿»
nÈ ‡Ï'Â '‰‡¯È ‡Ï' ÌeMÓ Ô‰a ÔÈ‡Â ,ÁÒta,'‡ˆ «∆«¿≈»∆ƒ…≈»∆¿…ƒ»≈

˙„ÓBÚ ıÓÁ‰ ˙¯eˆ ÔÈ‡L65. ∆≈«∆»≈∆∆

ב.57) מה, שום 58)פסחים בלי בעין, היא שהפת
יתבאר 59)תערובת. לאדם, מלאכול רק נפסלה ואם

שאחריה. והיא 60)בהלכה ה"ב. פ"ג פסחים תוספתא
לועס  שאדם בהם וכיוצא ותאנים מקמח עשויה תחבושת

המכה. על כלב.61)ונותן לאכילת ראויה שאינה עד
נתחמצה 62) בין הבדל אין הפסח, לפני שנסרחה מאחר

אבל  נתחמצה. ולבסוף נסרחה או נסרחה ולבסוף
נסרחה  אלאֿאםֿכן לקיימה מותר אינו בפסח כשנתחמצה
פירוש  לפי ה'ירושלמי' בשם (הראב"ד נתחמצה ולבסוף

ב.63)המגידֿמשנה). מה, והיינו 64)פסחים עמילן. =
לפסח. סמוך (הראב"ד).65)אפילו כלב מאכילת ונפסל

.·È¯·c66ıÓÁ Ba ·¯Ú˙pL67Ì„‡Ï ÏÎ‡Ó BÈ‡Â , »»∆ƒ¿»≈»≈¿≈«¬»¿»»
ÏÏk68Ì„‡ Ïk ÏÎ‡Ó BÈ‡L B‡ ;69˜"‡È¯z‰ ÔB‚k , ¿»∆≈«¬«»»»¿«ƒ¿»

¯eÒ‡ ,BÓi˜Ï ¯znL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - B· ‡ˆBiÎÂ¿«≈««ƒ∆À»¿«¿»
BÏÎ‡Ï70ÔÓ Ba ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ;ÁÒt‰ ¯Á‡ „Ú ¿»¿««««»«¿««ƒ∆≈ƒ

BÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ ,‡e‰LŒÏk ‡l‡ ıÓÁ‰71. ∆»≈∆»»∆¬≈∆»¿»¿

א.66) ל, ה"ה.67)פסחים בפ"א כמבואר בטל, אינו
אלא 68) לאכילה), טוב =) מעליא חמץ בו שנתערב היינו

בתוכו  נתערב אם אבל לאכילה, ראוי אינו הביטול שעלֿידי
תמב). סי' (או"ח מותר - לאכילה ראוי שאינו נוקשה, חמץ
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לחולים.69) מותר.70)רק בהנאה כמבואר 71)אבל
ה"ה. בפ"א לעיל

á"ôùú'ä æåîú â"é éùéìù íåé

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ושאין 1) מחמיצין שהן המינין החמץ, דיני בו נתבארו

לעשותו, שאסור ומה המחמיצין. והמשקין מחמיצין.
פסח, פת ללוש ראוי וכיצד ממנו. שמותר ומה חמץ, מחשש
שנשתמשו  הכלים, הכשר דיני נתבארו ובסופו בזה. וכיוצא

בזה. וכיוצא חמץ, בהן

.‡ÈÈÓ ˙LÓÁ ‡l‡ ,ÁÒta ıÓÁ ÌeMÓ ¯eÒ‡ ÔÈ‡≈»ƒ»≈«∆«∆»¬≈∆ƒ≈
Ô‚„„·Ïa2‰hÁ‰ Ô‰L ,ÌÈhÁ ÈÈÓ ÈL Ì‰Â , »»ƒ¿»¿≈¿≈ƒ≈ƒƒ∆≈«ƒ»

‰¯BÚN‰ Ô‰L ,ÌÈ¯BÚN‰ ÈÈÓ ‰LÏLe ,˙Óqk‰Â¿«À∆∆¿»ƒ≈«¿ƒ∆≈«¿»
Ê¯‡ ÔB‚k ,˙BiËw‰ Ï·‡ .ÔBtM‰Â ÏÚeLŒ˙ÏaLÂ¿ƒ…∆»¿«ƒ¬»«ƒ¿ƒ¿…∆
ÌeMÓ Ô‰a ÔÈ‡ - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÌÈL„ÚÂ ÌÈÏBÙe ÔÁ„Â¿…«ƒ«¬»ƒ¿«≈»∆≈»∆ƒ
B· ‡ˆBiÎÂ Ê¯‡ ÁÓ˜ LÏ elÙ‡ ‡l‡ ;ıÓÁ»≈∆»¬ƒ»∆«…∆¿«≈

ÔÈÁ˙B¯a3˜ˆa BÓk Át˙pL „Ú ÌÈ„‚·a e‰qÎÂ , ¿¿ƒ¿ƒ»ƒ¿»ƒ«∆ƒ¿«¿»≈
‰ÏÈÎ‡a ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ıÈÓÁ‰L4ıenÁ ‰Ê ÔÈ‡L , ∆∆¿ƒ¬≈∆À»«¬ƒ»∆≈∆ƒ
.ÔBÁ¯Ò ‡l‡∆»ƒ¿

א').2) עמוד ל"ה דף פסחים את 3)(מסכת שממהרים
רתחו  שאם יפה, המים רתחו שלא ובאופן החימוץ, תהליך
י"ז). והלכה ג' הלכה להלן (ראה כלל מחמיצים אינם יפה

נתערבו 4) שמא חומרא, בזה נוהגים יש אבל הדין. מן
טוחנים  שלפעמים ועוד הקטניות. בתוך הדגן מיני מחמשת
המינים  חמשת בקמח זה קמח להחליף ויבואו לקמח אותם

תנ"ג). סימן (הרמ"א

.·˙LÓÁ5˙B¯Ù ÈÓa ÔLÏ Ì‡ ,el‡ Ô‚„ ÈÈÓ ¬≈∆ƒ≈»»≈ƒ»»¿≈≈
È„ÈÏ ÔÈ‡a ÔÈ‡ ÌÏBÚÏ - ÌÈÓ ÌeL ‡Ïa „·Ïaƒ¿«¿…«ƒ¿»≈»ƒƒ≈
Át˙pL „Ú ÌBi‰ Ïk ÔÁÈp‰ elÙ‡ ‡l‡ .ıenÁƒ∆»¬ƒƒƒ»»««∆ƒ¿«

‰ÏÈÎ‡a ¯zÓ - ˜ˆa‰6‡L ,ÔÈˆÈÓÁÓ ˙B¯Ù ÈÓ ÔÈ «»≈À»«¬ƒ»∆≈≈≈«¿ƒƒ
·ÏÁÂ ,ÔÈÈ ÔB‚k :Ô‰ ˙B¯Ù ÈÓe .ÔÈÁÈ¯ÒÓ ‡l‡7 ∆»«¿ƒƒ≈≈≈¿«ƒ¿»»

L·„e8ÏÎÂ ÌÈBn¯ŒÈÓe ÌÈÁet˙ŒÈÓe ˙ÈÊŒÔÓLÂ ¿«¿∆∆«ƒ≈«ƒ≈ƒƒ¿»
,‡e‰Â .ÔÈ˜LÓe ÌÈÓLe ˙BÈÈ ¯‡MÓ Ô‰· ‡ˆBik«≈»∆ƒ¿»≈¿»ƒ«¿ƒ¿
·¯Ú˙ Ì‡Â .ÌÏBÚa ÌÈÓ ÌeL Ô‰a ·¯Ú˙È ‡lL∆…ƒ¿»≈»∆«ƒ»»¿ƒƒ¿»≈

ÔÈˆÈÓÁÓ el‡ È¯‰ ,‡e‰LŒÏk ÌÈÓ Ô‰a9. »∆«ƒ»∆¬≈≈«¿ƒƒ

אֿב).5) עמודים ל"ה דף פסחים הרמב"ם 6)(מסכת
רוקח  (מעשה כרת" עליו חייבין "אין ידו בכתב תיקן עצמו
וויניציאה  רומא בדפוסי הוא וכן הרמב"ם) בן הר"א בשם
שאין  פי על אף זה ולפי מוגה. בספר הרמ"ך מצא וכן
ולפני  רוקח). (מעשה איסור בו יש כרת עליו חייבים
וכתב  עליו השיג ולפיכך שלפנינו הנוסחא היתה הראב"ד
ואסור  נוקשה חמץ הוא הרי גמור חמץ שאינו שאע"פ

א'). עמוד נ"ד דף במנחות במצות 7)(וראה סימן כשעשה
יבוא  שמא באכילה אסורות כן לא שאם חלב. של שהן
הלכה  אסורות מאכלות מהלכות ט' (פרק בבשר לאכלם

(הגמי"י).8)כ"ב). דבורים דבש ובין תמרים דבש בין

וראה 9) א' עמוד ל"ו דף פסחים (מסכת בברייתא הוא כן
כ'). הלכה להלן

.‚ÌÈÓa ÌÈhÁ ÔÈÏM·Ó ÔÈ‡10‡ÏÂ ,˙BÙÈ¯ ÔB‚k , ≈¿«¿ƒƒƒ¿«ƒ¿ƒ¿…
;¯eÓb ıÓÁ ‰Ê È¯‰ - ÏMa Ì‡Â .˙B·È·Ï ÔB‚k ,ÁÓ∆̃«¿¿ƒ¿ƒƒ≈¬≈∆»≈»

eÚwa˙iL ,‡e‰Â11ÔÈÏB˜ ÔÈ‡ .ÏÈL·za12˜ˆa‰ ˙‡13 ¿∆ƒ¿«¿««¿ƒ≈ƒ∆«»≈
˙t‰ ˙‡ ÔÈÏM·Ó Ï·‡ ;˙·Án‰ ÏÚ ÔÓLa14˙‡Â ¿∆∆«««¬«¬»¿«¿ƒ∆««¿∆

ÈeÏw‰ ÁÓw‰15CkŒ¯Á‡Â ,‰a¯‰ ÌÈn‰ ÁÈz¯‰ Ì‡Â . «∆««»¿ƒƒ¿ƒ«««ƒ«¿≈¿««»
‡e‰L ÈtÓ ,¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÁÓw‰ ÔÎB˙Ï CÈÏL‰ƒ¿ƒ¿»«∆«¬≈∆À»ƒ¿≈∆

ıÈÓÁiL Ì„˜ „iÓ ÏMa˙Ó16e‚‰ ¯·Îe .17¯ÚLa ƒ¿«≈ƒ»…∆∆«¿ƒ¿»»¬¿ƒ¿»
‡Ï ‡nL ‰¯Êb ,‰Ê ¯·c ¯Ò‡Ï ·¯Ún‰ ÏÎ·e „¯ÙÒ·eƒ¿»«¿»««¬»∆¡…»»∆¿≈»∆»…

‰ÙÈ ‰ÙÈ ÌÈn‰ ÁÈz¯È18. «¿ƒ«««ƒ»∆»∆

(להלן 10) להחמיץ נותנים אינם רותחים שמים פי על שאף
מסכת  (רש"י מחמיץ הוא פושרין שהמים בעוד – בסמוך)

ב'). עמוד ל"ט דף עמוד 11)פסחים מ' דף פסחים (מסכת
כשמואל. שלא 12)א') בצק לקלות וכרמל. קלי מלשון

מחבת. על בשמן יחמיץ 13)נחמץ ועכשיו במים. שנילוש
מים  עם פירות שמי בשמן, אותו שקולים פי על אף

למעלה. שכתב כמו –14)מחמיצים, שנאפה שאחרי
ל"ט  דף פסחים (מסכת מחמיץ אינו במים שורהו אפילו

ב'). לאכילה.15)עמוד כבר וראוי האש על שקלוהו
ובגמרא)16) במשנה ב' עמוד ל"ט דף פסחים (מסכת

חימוץ. לידי מביאה אינה ברותחים) נתינה =) שחליטה
המתיבתא.17) בשם ברי"ף הוא כן 18)כן עשה [ואם

– לכתחילה אלא אסרו שלא שמותר, אומרים יש בדיעבד
כ"א]. עמוד מלונדריש לר"א זרעים פסקי

.„¯zÓ19˜ˆa ÔÎÂ .˙B¯Ù ÈÓa ÁÓw‰ B‡ Ô‚c‰ ÏM·Ï À»¿«≈«»»«∆«¿≈≈¿≈»≈
e‰Ï˜ B‡ ˙B¯Ù ÈÓa BÏMa Ì‡ - ˙B¯Ù ÈÓa BLlL∆»¿≈≈ƒƒ¿¿≈≈»»
ÔÈ‡ ˙B¯Ù ÈnL ,¯zÓ ‰Ê È¯‰ ,ÔÓMa ˙·Án‰ ÏÚ«««¬««∆∆¬≈∆À»∆≈≈≈»

.ÔÈˆÈÓÁÓ«¿ƒƒ

שילא:19) ר' דבי "אמרי ב'): עמוד ל"א דף פסחים (מסכת
העשוי  קמח (מאכל שרי" ומילחא במישחא דעביה ותיקא
ואף  (רי"ף). מחמיצים אינם פירות שמי מותר) ומלח בשמן
יש  כרת חיוב שאין שאע"פ ב' בהלכה למעלה הנוסחא לפי
גזרה  אסרו, לא ברותחים חליטה גם שיש כאן – איסור בזה
חיוב  כאן שאין כיון ג') הלכה (למעלה יפה ירתיח לא שמא

כרת.

.‰ÏÓ¯k20- B˙B‡ ÔÈÁBËÂ ¯e‡a B˙B‡ ÔÈ·‰·‰nL «¿∆∆¿«¿¬ƒ»¿¬ƒ
Ó ÔÈ‡‰Ï˜ ‡Ï ‡nL ,ÌÈÓa BlL ÁÓw‰ ˙‡ ÔÈÏM· ≈¿«¿ƒ∆«∆«∆¿«ƒ∆»…ƒ¿»

ÔÎÂ .B˙B‡ ÔÈÏM·nLk ıÈÓÁÓ ‡ˆÓÂ ,‰ÙÈ ¯e‡a»»∆¿ƒ¿»«¿ƒ¿∆¿«¿ƒ¿≈
ÔÈÏÏBnLk21Ô‰a ÔÈÏM·Ó ÔÈ‡ ,˙BL„Á‰ ˙B¯„w‰ ¿∆¿ƒ«¿≈«¬»≈¿«¿ƒ»∆

‰ÈeÙ‡ ‰vÓ ‡l‡22ÁÓ˜ Ï·‡ ,d˙B‡ eÁËÂ e¯ÊÁL ∆»«»¬»∆»¿¿»¬»¬»∆«
.ıenÁ È„ÈÏ ‡B·ÈÂ ‰ÙÈ e‰Ï˜ ‡Ï ‡nL ,¯eÒ‡ - ÈÏ»̃ƒ»∆»…»»»∆¿»ƒ≈ƒ

כך 20) כל קלויים אינם אבל באש, אותן שמעבירין שבלים
מנוח. רבינו בפירוש ועיין שם). פסחים היו 21)(מסכת

כדי  חדשות בקדירות אותם ומבשלים ומים קמח נותנים
דף  פסחים מסכת – משנה לחם ועיין מנוח, (רבינו לחזקן

ב'). עמוד שרי 22)מ' פפא "רב שם): פסחים (מסכת
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לחולים.69) מותר.70)רק בהנאה כמבואר 71)אבל
ה"ה. בפ"א לעיל

á"ôùú'ä æåîú â"é éùéìù íåé

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ושאין 1) מחמיצין שהן המינין החמץ, דיני בו נתבארו

לעשותו, שאסור ומה המחמיצין. והמשקין מחמיצין.
פסח, פת ללוש ראוי וכיצד ממנו. שמותר ומה חמץ, מחשש
שנשתמשו  הכלים, הכשר דיני נתבארו ובסופו בזה. וכיוצא

בזה. וכיוצא חמץ, בהן

.‡ÈÈÓ ˙LÓÁ ‡l‡ ,ÁÒta ıÓÁ ÌeMÓ ¯eÒ‡ ÔÈ‡≈»ƒ»≈«∆«∆»¬≈∆ƒ≈
Ô‚„„·Ïa2‰hÁ‰ Ô‰L ,ÌÈhÁ ÈÈÓ ÈL Ì‰Â , »»ƒ¿»¿≈¿≈ƒ≈ƒƒ∆≈«ƒ»

‰¯BÚN‰ Ô‰L ,ÌÈ¯BÚN‰ ÈÈÓ ‰LÏLe ,˙Óqk‰Â¿«À∆∆¿»ƒ≈«¿ƒ∆≈«¿»
Ê¯‡ ÔB‚k ,˙BiËw‰ Ï·‡ .ÔBtM‰Â ÏÚeLŒ˙ÏaLÂ¿ƒ…∆»¿«ƒ¬»«ƒ¿ƒ¿…∆
ÌeMÓ Ô‰a ÔÈ‡ - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÌÈL„ÚÂ ÌÈÏBÙe ÔÁ„Â¿…«ƒ«¬»ƒ¿«≈»∆≈»∆ƒ
B· ‡ˆBiÎÂ Ê¯‡ ÁÓ˜ LÏ elÙ‡ ‡l‡ ;ıÓÁ»≈∆»¬ƒ»∆«…∆¿«≈

ÔÈÁ˙B¯a3˜ˆa BÓk Át˙pL „Ú ÌÈ„‚·a e‰qÎÂ , ¿¿ƒ¿ƒ»ƒ¿»ƒ«∆ƒ¿«¿»≈
‰ÏÈÎ‡a ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ıÈÓÁ‰L4ıenÁ ‰Ê ÔÈ‡L , ∆∆¿ƒ¬≈∆À»«¬ƒ»∆≈∆ƒ
.ÔBÁ¯Ò ‡l‡∆»ƒ¿

א').2) עמוד ל"ה דף פסחים את 3)(מסכת שממהרים
רתחו  שאם יפה, המים רתחו שלא ובאופן החימוץ, תהליך
י"ז). והלכה ג' הלכה להלן (ראה כלל מחמיצים אינם יפה

נתערבו 4) שמא חומרא, בזה נוהגים יש אבל הדין. מן
טוחנים  שלפעמים ועוד הקטניות. בתוך הדגן מיני מחמשת
המינים  חמשת בקמח זה קמח להחליף ויבואו לקמח אותם

תנ"ג). סימן (הרמ"א

.·˙LÓÁ5˙B¯Ù ÈÓa ÔLÏ Ì‡ ,el‡ Ô‚„ ÈÈÓ ¬≈∆ƒ≈»»≈ƒ»»¿≈≈
È„ÈÏ ÔÈ‡a ÔÈ‡ ÌÏBÚÏ - ÌÈÓ ÌeL ‡Ïa „·Ïaƒ¿«¿…«ƒ¿»≈»ƒƒ≈
Át˙pL „Ú ÌBi‰ Ïk ÔÁÈp‰ elÙ‡ ‡l‡ .ıenÁƒ∆»¬ƒƒƒ»»««∆ƒ¿«

‰ÏÈÎ‡a ¯zÓ - ˜ˆa‰6‡L ,ÔÈˆÈÓÁÓ ˙B¯Ù ÈÓ ÔÈ «»≈À»«¬ƒ»∆≈≈≈«¿ƒƒ
·ÏÁÂ ,ÔÈÈ ÔB‚k :Ô‰ ˙B¯Ù ÈÓe .ÔÈÁÈ¯ÒÓ ‡l‡7 ∆»«¿ƒƒ≈≈≈¿«ƒ¿»»

L·„e8ÏÎÂ ÌÈBn¯ŒÈÓe ÌÈÁet˙ŒÈÓe ˙ÈÊŒÔÓLÂ ¿«¿∆∆«ƒ≈«ƒ≈ƒƒ¿»
,‡e‰Â .ÔÈ˜LÓe ÌÈÓLe ˙BÈÈ ¯‡MÓ Ô‰· ‡ˆBik«≈»∆ƒ¿»≈¿»ƒ«¿ƒ¿
·¯Ú˙ Ì‡Â .ÌÏBÚa ÌÈÓ ÌeL Ô‰a ·¯Ú˙È ‡lL∆…ƒ¿»≈»∆«ƒ»»¿ƒƒ¿»≈

ÔÈˆÈÓÁÓ el‡ È¯‰ ,‡e‰LŒÏk ÌÈÓ Ô‰a9. »∆«ƒ»∆¬≈≈«¿ƒƒ

אֿב).5) עמודים ל"ה דף פסחים הרמב"ם 6)(מסכת
רוקח  (מעשה כרת" עליו חייבין "אין ידו בכתב תיקן עצמו
וויניציאה  רומא בדפוסי הוא וכן הרמב"ם) בן הר"א בשם
שאין  פי על אף זה ולפי מוגה. בספר הרמ"ך מצא וכן
ולפני  רוקח). (מעשה איסור בו יש כרת עליו חייבים
וכתב  עליו השיג ולפיכך שלפנינו הנוסחא היתה הראב"ד
ואסור  נוקשה חמץ הוא הרי גמור חמץ שאינו שאע"פ

א'). עמוד נ"ד דף במנחות במצות 7)(וראה סימן כשעשה
יבוא  שמא באכילה אסורות כן לא שאם חלב. של שהן
הלכה  אסורות מאכלות מהלכות ט' (פרק בבשר לאכלם

(הגמי"י).8)כ"ב). דבורים דבש ובין תמרים דבש בין

וראה 9) א' עמוד ל"ו דף פסחים (מסכת בברייתא הוא כן
כ'). הלכה להלן

.‚ÌÈÓa ÌÈhÁ ÔÈÏM·Ó ÔÈ‡10‡ÏÂ ,˙BÙÈ¯ ÔB‚k , ≈¿«¿ƒƒƒ¿«ƒ¿ƒ¿…
;¯eÓb ıÓÁ ‰Ê È¯‰ - ÏMa Ì‡Â .˙B·È·Ï ÔB‚k ,ÁÓ∆̃«¿¿ƒ¿ƒƒ≈¬≈∆»≈»

eÚwa˙iL ,‡e‰Â11ÔÈÏB˜ ÔÈ‡ .ÏÈL·za12˜ˆa‰ ˙‡13 ¿∆ƒ¿«¿««¿ƒ≈ƒ∆«»≈
˙t‰ ˙‡ ÔÈÏM·Ó Ï·‡ ;˙·Án‰ ÏÚ ÔÓLa14˙‡Â ¿∆∆«««¬«¬»¿«¿ƒ∆««¿∆

ÈeÏw‰ ÁÓw‰15CkŒ¯Á‡Â ,‰a¯‰ ÌÈn‰ ÁÈz¯‰ Ì‡Â . «∆««»¿ƒƒ¿ƒ«««ƒ«¿≈¿««»
‡e‰L ÈtÓ ,¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÁÓw‰ ÔÎB˙Ï CÈÏL‰ƒ¿ƒ¿»«∆«¬≈∆À»ƒ¿≈∆

ıÈÓÁiL Ì„˜ „iÓ ÏMa˙Ó16e‚‰ ¯·Îe .17¯ÚLa ƒ¿«≈ƒ»…∆∆«¿ƒ¿»»¬¿ƒ¿»
‡Ï ‡nL ‰¯Êb ,‰Ê ¯·c ¯Ò‡Ï ·¯Ún‰ ÏÎ·e „¯ÙÒ·eƒ¿»«¿»««¬»∆¡…»»∆¿≈»∆»…

‰ÙÈ ‰ÙÈ ÌÈn‰ ÁÈz¯È18. «¿ƒ«««ƒ»∆»∆

(להלן 10) להחמיץ נותנים אינם רותחים שמים פי על שאף
מסכת  (רש"י מחמיץ הוא פושרין שהמים בעוד – בסמוך)

ב'). עמוד ל"ט דף עמוד 11)פסחים מ' דף פסחים (מסכת
כשמואל. שלא 12)א') בצק לקלות וכרמל. קלי מלשון

מחבת. על בשמן יחמיץ 13)נחמץ ועכשיו במים. שנילוש
מים  עם פירות שמי בשמן, אותו שקולים פי על אף

למעלה. שכתב כמו –14)מחמיצים, שנאפה שאחרי
ל"ט  דף פסחים (מסכת מחמיץ אינו במים שורהו אפילו

ב'). לאכילה.15)עמוד כבר וראוי האש על שקלוהו
ובגמרא)16) במשנה ב' עמוד ל"ט דף פסחים (מסכת

חימוץ. לידי מביאה אינה ברותחים) נתינה =) שחליטה
המתיבתא.17) בשם ברי"ף הוא כן 18)כן עשה [ואם

– לכתחילה אלא אסרו שלא שמותר, אומרים יש בדיעבד
כ"א]. עמוד מלונדריש לר"א זרעים פסקי

.„¯zÓ19˜ˆa ÔÎÂ .˙B¯Ù ÈÓa ÁÓw‰ B‡ Ô‚c‰ ÏM·Ï À»¿«≈«»»«∆«¿≈≈¿≈»≈
e‰Ï˜ B‡ ˙B¯Ù ÈÓa BÏMa Ì‡ - ˙B¯Ù ÈÓa BLlL∆»¿≈≈ƒƒ¿¿≈≈»»
ÔÈ‡ ˙B¯Ù ÈnL ,¯zÓ ‰Ê È¯‰ ,ÔÓMa ˙·Án‰ ÏÚ«««¬««∆∆¬≈∆À»∆≈≈≈»

.ÔÈˆÈÓÁÓ«¿ƒƒ

שילא:19) ר' דבי "אמרי ב'): עמוד ל"א דף פסחים (מסכת
העשוי  קמח (מאכל שרי" ומילחא במישחא דעביה ותיקא
ואף  (רי"ף). מחמיצים אינם פירות שמי מותר) ומלח בשמן
יש  כרת חיוב שאין שאע"פ ב' בהלכה למעלה הנוסחא לפי
גזרה  אסרו, לא ברותחים חליטה גם שיש כאן – איסור בזה
חיוב  כאן שאין כיון ג') הלכה (למעלה יפה ירתיח לא שמא

כרת.

.‰ÏÓ¯k20- B˙B‡ ÔÈÁBËÂ ¯e‡a B˙B‡ ÔÈ·‰·‰nL «¿∆∆¿«¿¬ƒ»¿¬ƒ
Ó ÔÈ‡‰Ï˜ ‡Ï ‡nL ,ÌÈÓa BlL ÁÓw‰ ˙‡ ÔÈÏM· ≈¿«¿ƒ∆«∆«∆¿«ƒ∆»…ƒ¿»

ÔÎÂ .B˙B‡ ÔÈÏM·nLk ıÈÓÁÓ ‡ˆÓÂ ,‰ÙÈ ¯e‡a»»∆¿ƒ¿»«¿ƒ¿∆¿«¿ƒ¿≈
ÔÈÏÏBnLk21Ô‰a ÔÈÏM·Ó ÔÈ‡ ,˙BL„Á‰ ˙B¯„w‰ ¿∆¿ƒ«¿≈«¬»≈¿«¿ƒ»∆

‰ÈeÙ‡ ‰vÓ ‡l‡22ÁÓ˜ Ï·‡ ,d˙B‡ eÁËÂ e¯ÊÁL ∆»«»¬»∆»¿¿»¬»¬»∆«
.ıenÁ È„ÈÏ ‡B·ÈÂ ‰ÙÈ e‰Ï˜ ‡Ï ‡nL ,¯eÒ‡ - ÈÏ»̃ƒ»∆»…»»»∆¿»ƒ≈ƒ

כך 20) כל קלויים אינם אבל באש, אותן שמעבירין שבלים
מנוח. רבינו בפירוש ועיין שם). פסחים היו 21)(מסכת

כדי  חדשות בקדירות אותם ומבשלים ומים קמח נותנים
דף  פסחים מסכת – משנה לחם ועיין מנוח, (רבינו לחזקן

ב'). עמוד שרי 22)מ' פפא "רב שם): פסחים (מסכת
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התיר  פפא שרב רבינו ומפרשה בתסיסי" קדירה לממחה
כנ"ל. אסור, בקמח אבל אפויה, במצה קדירה למלול

.ÂÔÈÏÏBa ÔÈ‡23ÈtÓ ,ÁÒta ÌÈÓa ÔÈ¯BÚN‰ ˙‡ ≈¿ƒ∆«¿ƒ¿«ƒ«∆«ƒ¿≈
ÏÏa Ì‡Â .‰¯‰Óa ÔÈˆÈÓÁÓe ÔÈÙ¯ Ô‰L24eÙ¯ Ì‡ - ∆≈»ƒ«¿ƒƒƒ¿≈»¿ƒ»«ƒ»

·Èa‰ ÈtŒÏÚ ÔÁÈp‰ Ì‡L È„k25ÂÈÏÚ ÔÈÙB‡L ¿≈∆ƒƒƒ»«ƒ«ƒ∆ƒ»»
eÚÈb‰ ‡Ï Ì‡Â ;ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ - eÚwa˙È ,˙BlÁ‰««ƒ¿«¿¬≈≈¬ƒ¿ƒ…ƒƒ

.ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - ‰Ê ÔBÈÙ¯Ï¿ƒ¿∆¬≈≈À»ƒ

א').23) עמוד מ' דף פסחים חסדא 24)(מסכת כרב (שם)
עוקבא. מר שם.25)בשם חננאל רבינו בפירוש הוא כן

שם). (תוספות מנוקב כלי והוא

.ÊÌÈhÁ‰26,ÔaÒ ¯ÈÒ‰Ï È„k ÌÈÓa Ô˙B‡ ÏÏ·Ï ¯zÓ «ƒƒÀ»ƒ¿…»¿«ƒ¿≈¿»ƒÀ»
¯·Îe .˙Ïq‰ ÔÈÁBhL C¯„k „iÓ Ì˙B‡ ÔÈÁBËÂ¿¬ƒ»ƒ»¿∆∆∆¬ƒ«…∆¿»
È¯Ú·e „¯ÙÒ·e È·v‰ ı¯‡·e ¯ÚLa Ï‡¯NÈ Ïk e‚‰»¬»ƒ¿»≈¿ƒ¿»¿∆∆«¿ƒƒ¿»«¿»≈
‡nL ‰¯Êb ,ÌÈÓa ÌÈhÁ‰ eÏÏ·È ‡lL ,·¯Ún‰««¬»∆…ƒ¿¿«ƒƒ¿«ƒ¿≈»∆»

eˆÈÓÁÈÂ e‰LÈ27. ƒ¿¿«¿ƒ

שעורים 26) כמו להחמיץ ממהרים ואינם קשים יותר שהם
שם). פסחים שאין 27)(מסכת מפני היא הגאונים תקנת

שם  בגמרא וגם יחמיץ. שלא באופן ללתות בקיאים אנו
דשרירי  חיטים אפילו שמים) וירא (חסיד נפש "בעל אמרו:

במים). יבלול (לא ילתות" לא קשים) (שהם

.Á:ÌÈhÁ B‡ ÌÈ¯BÚN B· e‡ˆÓÂ ÏMa˙pL ÏÈL·z«¿ƒ∆ƒ¿«≈¿ƒ¿¿¿ƒƒƒ
eÚwa˙ Ì‡28È¯‰L ,¯eÒ‡ ÏÈL·z‰ Ïk È¯‰ - ƒƒ¿«¿¬≈»««¿ƒ»∆¬≈

Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - eÚwa˙ ‡Ï Ì‡Â ;ıÓÁ‰ Ba ·¯Ú˙ƒ¿»≈∆»≈¿ƒ…ƒ¿«¿ƒƒ»
Ù¯BNÂÔ29Ô‚c‰ ÔÈ‡L ,ÏÈL·z‰ ¯‡L ÔÈÏÎB‡Â , ¿¿»¿¿ƒ¿»««¿ƒ∆≈«»»

‡l‡ BÈ‡Â ,‰¯Bz ÏL ¯eÓb ıÓÁ Úwa˙ ‡ÏÂ ÏÏ·pL∆ƒ¿«¿…ƒ¿««»≈»∆»¿≈∆»
.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ

מניחין 28) היו שאם עד נשרו שאם ו' בהלכה שכתבנו שזה
אסורים, ממש, נתבקעו לא אפילו מתבקעין היו הביב פי על
כיון  בתבשיל, אבל בעינם, חטים אותם לאכול אלא אינו זה
אסרו  לא מדרבנן, אלא אינו במשהו חמץ תערובת שאיסור

משנה). (מגיד ממש בנתבקעו ממש.29)אלא חמץ כמו

.ËÌeMÓ30,"˙Bvn‰ ˙‡ Ìz¯ÓLe" :¯Ó‡pL ƒ∆∆¡«¿«¿∆∆««
ıenÁ „ˆ ÏkÓ d˙B‡ e¯ÓLÂ ‰vna e¯‰f‰ - ¯ÓBÏk¿«ƒ»¬««»¿ƒ¿»ƒ»«ƒ
Ô‚ca ¯‰fÏ Ì„‡ CÈ¯ˆ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ CÎÈÙÏ -¿ƒ»»¿¬»ƒ»ƒ»»ƒ»≈«»»
¯Á‡ ÌÈÓ ÂÈÏÚ ‡B·È ‡lL ,ÁÒta epnÓ ÏÎB‡L∆≈ƒ∆«∆«∆…»»»«ƒ««

¯ˆ˜pL31Ô‚c .ıenÁ ÌeL Ba ‰È‰È ‡lL „Ú ,32 ∆ƒ¿««∆…ƒ¿∆ƒ»»
¯eÒ‡L ÌLk - ÌÈÓ ÂÈÏÚ ÏÙpL B‡ ¯‰pa ÚaËpL∆ƒ¿««»»∆»«»»«ƒ¿≈∆»

BÓi˜Ï ¯eÒ‡ Ck ,BÏÎ‡Ï33Ï‡¯NÈÏ B¯ÎBÓ ‡l‡ ; ¿»¿»»¿«¿∆»¿¿ƒ¿»≈
BÚÈ„BÓe34B¯ÎBÓ Ì‡Â .ÁÒt‰ Ì„˜ epÏÎ‡iL È„k , ƒ¿≈∆…¿∆…∆«»«¿ƒ¿

ËÚÓ ¯ÎBÓ - ÁÒt‰ Ì„˜ È¯ÎÏ35,„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ¿»¿ƒ…∆«∆«≈¿«¿»∆»¿∆»
ep¯kÓÈÂ È¯Îp‰ ¯ÊÁÈ ‡nL ,ÁÒt‰ Ì„˜ ‰ÏÎiL È„k¿≈∆ƒ¿∆…∆«∆«∆»«¬…«»¿ƒ¿ƒ¿¿∆

.Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈

מכאן 30) שהרי ט' הלכה מתחילה שכאן להיות צריך כן
חדש). פרי בשם וקובץ רוקח (מעשה חדש ענין מתחיל
"לפיכך  לפני להלן ט' הלכה מתחילה אחרים ובדפוסים

להם 31)אמרו". "אמר א'): עמוד מ' דף פסחים (מסכת
מהרטבתם  להזהר בגורן העמרים המהפכים לאלה רבא
מצה  לו אין שאם י"ג, הלכה ח' פרק להלן וראה במים.
שאינה  ממצה סעודתו כל אוכל כזית, אלא משומרת
לפני  אבל לבסוף. המשומרת מן כזית ואוכל משומרת

להזהר. צריך אין עמוד 32)הקצירה מ' דף פסחים (מסכת
חימוץ.33)ב'). לידי מביאתן בלי 34)שהרטיבות אבל

עדיין  שהחטים לפסח, יקיימנו שמא מחשש אסור, הודעה
שמא  הוא ספק וכאן לקיימן, מותר ובלתיתה נבקעו לא

ברורה). (משנה בגמרא:35)נתבקעו שם לפנינו
מעט  מעט (ימכרם לישראל" קבא קבא "ליזבנינהו
(מגיד  "לישראל" גרס לא שהרמב"ם ונראה לישראל).

משנה).

.ÈÛÏc ÂÈÏÚ ÏÙpL Ô‚c36‰tË „¯BË ‡e‰L ÔÓÊ Ïk - »»∆»«»»∆∆»¿«∆≈ƒ»
È„ÈÏ ‡· BÈ‡ - Blk ÌBi‰ Ïk elÙ‡ ,‰tË ¯Á‡««ƒ»¬ƒ»«À≈»ƒ≈

ıenÁ37¯eÚMk ‰‰zL Ì‡ - ˜ÒtiLk Ï·‡ .38È¯‰ , ƒ¬»¿∆ƒ»≈ƒƒ¿«»«ƒ¬≈
.¯eÒ‡ ‰Ê∆»

על 36) זה דין נאמר ושם ב') עמוד ל"ט דף פסחים (מסכת
וברציפות 37)קמח. מתמיד באופן הנופל הדלף שטרוד

י"ג). הלכה להלן (ראה להחמיץ לו נותן היינו 38)אינו
י"ג). הלכה (להלן מיל שיעור

.‡È‰ÏB„‚ ‰qÚ ÁÒta ÔÈLÏ ÔÈ‡39,ıÈÓÁz ‡nL , ≈»ƒ«∆«ƒ»¿»∆»«¿ƒ
‰lÁ ¯eÚLk ‡l‡40ÔÈLÏ ÔÈ‡Â .„·Ïa41ÔÈnÁ· ‡Ï , ∆»¿ƒ«»ƒ¿»¿≈»ƒ…¿«ƒ
‰nÁ ÈnÁa ‡ÏÂ42,ÌBi· Ba e·‡LpL ÌÈÓa ‡ÏÂ , ¿…¿«≈«»¿…¿«ƒ∆ƒ¿¬«
elL ÌÈÓa ‡l‡43el‡ ÏkÓ „Á‡a LÏÂ ¯·Ú Ì‡Â . ∆»¿«ƒ∆»¿ƒ»«¿»¿∆»ƒ»≈

‰¯eÒ‡ ˙t‰ È¯‰ -44. ¬≈««¬»

"בפסח"39) שכתוב וממה א') עמוד מ"ח דף פסחים (מסכת
ויש  קאמר, חמץ איסור בזמן דוקא משמע לפסח כתב ולא
שאם  העובדים, במספר תלוי שהכל ואומרים בזה מקילים

גדולה. בעיסה אפילו מותר עובדים הרבה (ראה 40)יש
ט"ו). הלכה ביכורים מהלכות ו' ובפרק י"ב הלכה להלן

לא 41) אשה רבא: "דרש א'): עמוד מ"ב דף פסחים (מסכת
בחמין  ולא י"ב) הלכה להלן בשמש, =) בחמה לא תלוש
חמה". בחמי ולא ובר"ח) במ"מ ברא"ש הנוסחא (כן

מהשמש.42) שנתחממו שם).43)מים פסחים (מסכת
בלילה  אותן והלינו השקיעה בזמן אותם ששאבו מים והם
הרקיע  של בשיפולו מהלכת השמש ניסן שבימי לפי בבית.
מן  לשאבם צריך לפיכך שבקרקע המים את מחממת והיא
מפרשים  ויש שם). (רש"י שיצטננו בכדי ולהלינם הארץ
מפני  הקרקע בתוך בלילה המים יהיו שלא הוא שהעיקר
המים  את ומחממת לקרקע מתחת השמש מהלכת שבלילה

(ראבי"ה). "עברה 44)שבתוכה שם): פסחים (מסכת
ולדעת  בחמין" ולשה "עברה ופירש"י: אסור" – ולשה

לנו. שלא מים על גם מוסב זה רבינו

.·È‰M‡ ·L˙ ‡Ï45LÓM‰ ˙Áz46‡ÏÂ ,LeÏ˙Â …≈≈ƒ»«««∆∆¿»¿…
ÌÈ·Ú‰ ÌBÈa ÚÈ˜¯‰ ˙Áz47ÔÈ‡L ÌB˜Óa elÙ‡ , ««»»ƒ«¿∆»ƒ¬ƒ¿»∆≈

˜qÚ˙˙Â ‰qÚ‰ ˙‡ ÁÈp˙ ‡ÏÂ .Ba ˙Á¯BÊ LÓM‰«∆∆««¿…«ƒ«∆»ƒ»¿ƒ¿«≈
¯Á‡ ¯·„a48‰˙È‰ Ì‡Â .49‰ÙB‡Â ‰LÏ50‰ÎÈ¯ˆ - ¿»»«≈¿ƒ»¿»»»¿»¿ƒ»
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˙Ùh˜nL ,„Á‡ :ÌÈÓ ÏL ÌÈÏÎ ÈL51,„Á‡Â ,Ba ¿≈≈ƒ∆»ƒ∆»∆¿«∆∆¿∆»
,LÓM‰ ˙Áz ‰LÏÂ ‰¯·Ú Ì‡Â .‰È„È Ba ˙pˆnL∆¿«∆∆»∆»¿ƒ»¿»¿»»«««∆∆
¯eÚMÓ ¯˙È ‰qÚ ‰˙NÚL B‡ ,‰È„È ‰pˆ ‡lL B‡∆…ƒ¿»»∆»∆»¿»ƒ»»≈ƒƒ

˙¯zÓ ˙t‰ - ‰lÁ52‰LÏL BÓk ?‰lÁ ¯eÚL ‰nÎÂ . «»««À∆∆¿«»ƒ«»¿¿»
‰ˆÈa‰ Ûe‚k ,‰ˆÈa LÓÁÂ ÌÈˆÈa ÌÈÚa¯‡Â¿«¿»ƒ≈ƒ¿…∆≈»¿«≈»

˙ÈBÈa‰53dÏ˜LÓÎ ‡Ï ,54. «≈ƒ…¿ƒ¿»»

המצות 45) את אופות הנשים היו ואז שם). פסחים (מסכת
"שלש  ב'): עמוד מ"ח דף פסחים מסכת במשנה הוא (וכן

בתנור". ואופות כאחת לשות השמש 46)נשים שחום לפי
להחמיץ. וקרובה העיסה את דף 47)מחמם יומא (מסכת

מקום  בכל חומה להגביר אז השמש שמטבע ב') עמוד כ"ח
לעננים. א'):48)מבעד עמוד מ"ב דף פסחים (מסכת

בבצק  עוסקת שתהא כלומר התנור", מן ידה תגביה "ולא
יחמיץ. שלא הזמן שם).49)כל פסחים (מסכת

(לדעת 50) מהתנור מתחממות שידיה אופה היתה אם דוקא
מעצמן). מתחממות שידיה אופה אינה אם אפילו רש"י

לתנור.51) ונותנתה במים החררה פני את שטחה
שאם 52) אומרים ויש לכתחלה. חששות אלא אינן אלו שכל

משנה). (מגיד בדיעבד אפילו אסור בשמש לשה
כמדתה.53) שוין.54)כלומר ומשקלה מדתה שאין

.‚ÈÔÓÊ Ïk55˜ˆaa ˜ÒBÚ Ì„‡L56ÌBi‰ Ïk elÙ‡ , »¿«∆»»≈«»≈¬ƒ»«
,BÁÈp‰Â B„È dÈa‚‰ Ì‡Â .ıenÁ È„ÈÏ ‡· BÈ‡ - BlkÀ≈»ƒ≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ«»¿ƒƒ

ÏBw‰ ÚÈÓL‰Ï ÚÈb‰L „Ú ˜ˆa‰ ‰‰LÂ57ÊaÔÓ ¿»»«»≈«∆ƒƒ«¿«¿ƒ««ƒ¿«
.„iÓ Û¯NÈÂ ,ıÈÓÁ‰ ¯·k - ÂÈÏÚ B„È· ‰kÓ Ì„‡L∆»»«∆¿»»»¿»∆¿ƒ¿ƒ»≈ƒ»
Ì„‡ Cl‰iL È„k ‰‰L Ì‡ - ÚÓL BÏB˜ ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈ƒ¿»ƒ»»¿≈∆¿«≈»»

ÏÈÓ58eÙÈÒÎ‰ Ì‡ ÔÎÂ .„iÓ Û¯NÈÂ ,ıÈÓÁ‰ ¯·k , ƒ¿»∆¿ƒ¿ƒ»≈ƒ»¿≈ƒƒ¿ƒ
ÂÈ˙B¯ÚN e„ÓÚL Ì„‡k ÂÈÙ59¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - »»¿»»∆»¿«¬»¬≈∆»

.˙¯k ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â ,BÏÎ‡Ï¿»¿¿≈«»ƒ»»»≈

הלכה 55) למעלה וראה ב' עמוד מ"ח דף פסחים (מסכת
(אחרונים).56)י'). בעץ מגלגלה או אותה שלש
וזהו 57) גמור חמץ וזהו קול משמעת החמוצה שהעיסה

דף  פסחים (מסכת במשנה הנאמר חגבים" "כקרני שיעור
ב'). עמוד שני 58)מ"ח שיעור והוא בינונית, הלכה

פסחים  מסכת המשניות (פירוש דקות 24 = שעה חומשי
הלכה  שבת מהלכות ה' פרק למעלה ועיין א'. עמוד מ"ה דף

י"ט). הערה מראיתן 59)ד' שנשתנה (שם). "שיאור" וזהו
(ערוך). ללובן

.„È˙BLBl ,Ô‰Ó „i‰ e‰Èa‚‰L ,˙BqÚ ÈzL eÈ‰»¿≈ƒ∆ƒ¿ƒ«»≈∆ƒ
˙¯Á‡Â ÏB˜ dÏ LÈ Ô‰Ó ˙Á‡‰ ,e‰zLÂ ˙Á‡ ˙Úa¿≈««¿ƒ¿»»««≈∆∆»¿«∆∆

ÏB˜ dÏ ÔÈ‡60eÙ¯NÈ Ô‰ÈzL -61ıÓÁ Ô‰ È¯‰Â , ≈»¿≈∆ƒ»¿«¬≈≈»≈
.¯eÓb»

מ"ו 60) דף פסחים (מסכת שבמשנה החרש" "בצק וזהו
המשניות  (פירוש הזה כחרש קול משמיע שאינו א') עמוד

כיוצא 61)שם). יש אם החרש "בצק שם: במשנה הוא כן
אסור". זה הרי שהחמיץ בו

.ÂËÔÈ˜È¯Ò ÔÈNBÚ ÔÈ‡62ÈtÓ ,ÁÒta ÔÈ¯iˆÓ‰ ≈ƒ¿ƒƒ«¿À»ƒ«∆«ƒ¿≈
Ô‰ÈÏÚ ‰‰BL ‰M‡‰L63.Ô˙iNÚ ˙Úa ÔÈˆnÁ˙Óe , ∆»ƒ»»¬≈∆ƒ¿«¿ƒ¿≈¬ƒ»»

Ô‰L ÈtÓ ,Ì˙BNÚÏ ÔÈ¯zÓ ÔÈÓBzÁp‰ CÎÈÙÏ¿ƒ»««¿ƒÀ»ƒ«¬»ƒ¿≈∆≈
ŒÈÏÚa Ï·‡ .Ì˙BNÚÏ ÌÈ¯‰ÓÓe Ô˙en‡a ÔÈ‡È˜a¿ƒƒ¿À»»¿«¬ƒ«¬»¬»«¬≈

ÒeÙ„a Ô˙B‡ e¯ˆ elÙ‡Â ,ÌÈ¯eÒ‡ ÌÈz·64‡nL - »ƒ¬ƒ«¬ƒ»»ƒ¿∆»
ÒeÙ„· ‡lL Ô˙BNÚÏ ÌÈ¯Á‡ e‡B·È65Ô˙iNÚa e‰LÈÂ »¬≈ƒ«¬»∆…ƒ¿¿ƒ¿«¬ƒ»»

.eˆÈÓÁÈÂ¿«¿ƒ

מין 62) בפת שמציירין פי' א') עמוד ל"ז דף פסחים (מסכת
ועוף. כלום.64)לציירן.63)חיה שוהה שאינו

דפוס.65) ע"י שנעשו יודע אינו שהרואה

.ÊËÌÈÓ66¯Á‡ ‰·¯Ú‰Â ÌÈ„i‰ Ô‰a ÔÈˆÁB¯L «ƒ∆¬ƒ»∆«»«ƒ¿»¬≈»««
- ‰LÈÏ ˙ÚLa Ô‰a ÔÈLnzLnL ÌÈÓ ÔÎÂ ,ÔÈLlL∆»ƒ¿≈«ƒ∆ƒ¿«¿ƒ»∆ƒ¿«ƒ»

ÔB¯„Ó ÌB˜Óa Ô˙B‡ CtLÈ ‰Ê È¯‰67‡lL È„k , ¬≈∆ƒ¿…»ƒ¿ƒ¿¿≈∆…
.ıÈÓÁÈÂ „Á‡ ÌB˜Óa eˆa˜˙Èƒ¿«¿¿»∆»¿«¿ƒ

ב').66) עמוד מ' דף פסחים במסכת זה 67)(משנה כל
י"ח. הלכה להלן נראה וכן (ב"י). חמץ איסור זמן לאחר

.ÊÈÔÒ¯en‰ ˙‡ ÔÈ¯BL ÔÈ‡68ÈÙÏ ÔÈÁÈpÓe ≈ƒ∆«¿»«ƒƒƒ¿≈
ÔÈËÏBÁ Ï·‡ .ıÈÓÁÈ ‡nL ,ÔÈÏB‚¯z‰69Ô‰Ï ««¿¿ƒ∆»«¿ƒ¬»¿ƒ»∆

·¯ e‚‰ ¯·Îe .Ô‰ÈÙÏ ÔÈÁÈpÓe ÔÈÁ˙B¯a ÔÒ¯en‰«¿»¿¿ƒ«ƒƒƒ¿≈∆¿»»¬…
ÌÈn‰ ÁÈz¯È ‡Ï ‡nL ‰¯Êb ,ËÏÁÏ ‡lL ÌÏBÚ‰»»∆…«¬…¿≈»∆»…«¿ƒ«««ƒ

.‰ÙÈ»∆

דקה 68) קליפה ב') עמוד ל"ט דף פסחים במסכת (משנה
ומיועדת  מורסן קרויה הקמח יציאת אחר בנפה הנשארת

עופות. אינו 69)לאכילת שאז רותחים במים לשים
ג'. הלכה למעלה וראה מחמיץ.

.ÁÈÔÏÈÎ‡Óe ÁÓ˜ B‡ ÔÒ¯eÓ ÔÈÏB‚¯zÏ LeÏÏ ¯zÓeÀ»»««¿¿ƒ¿»∆««¬ƒ»
„iÓ70‡lL „Ú Ô‰ÈÏÚ „ÓBÚ ‡e‰Â ,Ô‰ÈÙÏ Ô˙B B‡ , ƒ»≈ƒ¿≈∆¿≈¬≈∆«∆…

ÔÈ¯wÓ Ô‰L ÔÓÊ ÏÎÂ .ÏÈÓ Cel‰ È„k Ô‰ÈÙÏ ‰‰LÈƒ¿∆ƒ¿≈∆¿≈ƒƒ¿»¿«∆≈¿«¿ƒ
ıÈÓÁÓ BÈ‡ - B„Èa Ct‰Ó ‡e‰L B‡ Ba71. ∆¿«≈¿»≈«¿ƒ

CtLÈÂ ÌÈÓa ÈÏk‰ ÛËLÈ ,ÏÎ‡lÓ e˜ÒÙiLÎe¿∆ƒ¿¿ƒ∆¡…ƒ¿…«¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿…
.ÔB¯„Ó ÌB˜Óaƒ¿ƒ¿

(ב"י).70) כן לעשות שאסור פוסקים שכתב 71)ואנו כמו
לידי  בא אינו בבצק עוסק שאדם זמן שכל י"ג הלכה למעלה

י'. בהלכה עוד ועיין חימוץ,

.ËÈ‰¯L˙ ‡Ï72d„Èa CÈÏBzL ÔÒ¯eÓ ‰M‡ …«¿∆ƒ»¿»∆ƒ¿»»
L·È d¯Na ÏÚ ‰ÙL Ï·‡ ,ıÁ¯nÏ73ÒÚÏÈ ‡ÏÂ .74 «∆¿»¬»»»«¿»»»≈¿…ƒ¿«

B˙kÓ ÏÚ ÔzÈÂ ÔÈhÁ Ì„‡75.˙BˆÈÓÁÓ Ô‰L ÈtÓ , »»ƒƒ¿ƒ≈««»ƒ¿≈∆≈«¿ƒ
˙Ò¯Á‰ CB˙Ï ÁÓw‰ ˙‡ ÔÈ˙B ÔÈ‡76- Ô˙ Ì‡Â . ≈¿ƒ∆«∆«¿«¬…∆¿ƒ»«

„iÓ CÙMÈ77ÔÈ‡Â .ıÈÓÁ‰Ï ¯‰ÓÓ ‡e‰L ÈtÓ , ƒ»≈ƒ»ƒ¿≈∆¿«≈¿«¿ƒ¿≈
Ïc¯Á‰ CB˙Ï ÁÓw‰ ˙‡ ÔÈ˙B78ÏÎ‡È - Ô˙ Ì‡Â ; ¿ƒ∆«∆«¿««¿»¿ƒ»«…«

.„iÓƒ»

קליפתֿהחטים 72) ב') עמוד ל"ט דף פסחים במסכת (משנה
הדקה. היא וסובין המשניות) (פירוש הי'73)העבה דרכם

קפידא  אין ובזה ולהזיע, במורסן הגוף ולשוף למרחץ ליכנס
זיעה  רק מים, אין הגוף ועל במים נשרה לא שהמורסן כיון
משנה). (כסף מחמצת אינה אדם וזיעת המרחץ, מחום

במשנה).74) מיני 76)לרפואה.75)(שם של תערובת
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˙Ùh˜nL ,„Á‡ :ÌÈÓ ÏL ÌÈÏÎ ÈL51,„Á‡Â ,Ba ¿≈≈ƒ∆»ƒ∆»∆¿«∆∆¿∆»
,LÓM‰ ˙Áz ‰LÏÂ ‰¯·Ú Ì‡Â .‰È„È Ba ˙pˆnL∆¿«∆∆»∆»¿ƒ»¿»¿»»«««∆∆
¯eÚMÓ ¯˙È ‰qÚ ‰˙NÚL B‡ ,‰È„È ‰pˆ ‡lL B‡∆…ƒ¿»»∆»∆»¿»ƒ»»≈ƒƒ

˙¯zÓ ˙t‰ - ‰lÁ52‰LÏL BÓk ?‰lÁ ¯eÚL ‰nÎÂ . «»««À∆∆¿«»ƒ«»¿¿»
‰ˆÈa‰ Ûe‚k ,‰ˆÈa LÓÁÂ ÌÈˆÈa ÌÈÚa¯‡Â¿«¿»ƒ≈ƒ¿…∆≈»¿«≈»

˙ÈBÈa‰53dÏ˜LÓÎ ‡Ï ,54. «≈ƒ…¿ƒ¿»»

המצות 45) את אופות הנשים היו ואז שם). פסחים (מסכת
"שלש  ב'): עמוד מ"ח דף פסחים מסכת במשנה הוא (וכן

בתנור". ואופות כאחת לשות השמש 46)נשים שחום לפי
להחמיץ. וקרובה העיסה את דף 47)מחמם יומא (מסכת

מקום  בכל חומה להגביר אז השמש שמטבע ב') עמוד כ"ח
לעננים. א'):48)מבעד עמוד מ"ב דף פסחים (מסכת

בבצק  עוסקת שתהא כלומר התנור", מן ידה תגביה "ולא
יחמיץ. שלא הזמן שם).49)כל פסחים (מסכת

(לדעת 50) מהתנור מתחממות שידיה אופה היתה אם דוקא
מעצמן). מתחממות שידיה אופה אינה אם אפילו רש"י

לתנור.51) ונותנתה במים החררה פני את שטחה
שאם 52) אומרים ויש לכתחלה. חששות אלא אינן אלו שכל

משנה). (מגיד בדיעבד אפילו אסור בשמש לשה
כמדתה.53) שוין.54)כלומר ומשקלה מדתה שאין

.‚ÈÔÓÊ Ïk55˜ˆaa ˜ÒBÚ Ì„‡L56ÌBi‰ Ïk elÙ‡ , »¿«∆»»≈«»≈¬ƒ»«
,BÁÈp‰Â B„È dÈa‚‰ Ì‡Â .ıenÁ È„ÈÏ ‡· BÈ‡ - BlkÀ≈»ƒ≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ«»¿ƒƒ

ÏBw‰ ÚÈÓL‰Ï ÚÈb‰L „Ú ˜ˆa‰ ‰‰LÂ57ÊaÔÓ ¿»»«»≈«∆ƒƒ«¿«¿ƒ««ƒ¿«
.„iÓ Û¯NÈÂ ,ıÈÓÁ‰ ¯·k - ÂÈÏÚ B„È· ‰kÓ Ì„‡L∆»»«∆¿»»»¿»∆¿ƒ¿ƒ»≈ƒ»
Ì„‡ Cl‰iL È„k ‰‰L Ì‡ - ÚÓL BÏB˜ ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈ƒ¿»ƒ»»¿≈∆¿«≈»»

ÏÈÓ58eÙÈÒÎ‰ Ì‡ ÔÎÂ .„iÓ Û¯NÈÂ ,ıÈÓÁ‰ ¯·k , ƒ¿»∆¿ƒ¿ƒ»≈ƒ»¿≈ƒƒ¿ƒ
ÂÈ˙B¯ÚN e„ÓÚL Ì„‡k ÂÈÙ59¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - »»¿»»∆»¿«¬»¬≈∆»

.˙¯k ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â ,BÏÎ‡Ï¿»¿¿≈«»ƒ»»»≈

הלכה 55) למעלה וראה ב' עמוד מ"ח דף פסחים (מסכת
(אחרונים).56)י'). בעץ מגלגלה או אותה שלש
וזהו 57) גמור חמץ וזהו קול משמעת החמוצה שהעיסה

דף  פסחים (מסכת במשנה הנאמר חגבים" "כקרני שיעור
ב'). עמוד שני 58)מ"ח שיעור והוא בינונית, הלכה

פסחים  מסכת המשניות (פירוש דקות 24 = שעה חומשי
הלכה  שבת מהלכות ה' פרק למעלה ועיין א'. עמוד מ"ה דף

י"ט). הערה מראיתן 59)ד' שנשתנה (שם). "שיאור" וזהו
(ערוך). ללובן

.„È˙BLBl ,Ô‰Ó „i‰ e‰Èa‚‰L ,˙BqÚ ÈzL eÈ‰»¿≈ƒ∆ƒ¿ƒ«»≈∆ƒ
˙¯Á‡Â ÏB˜ dÏ LÈ Ô‰Ó ˙Á‡‰ ,e‰zLÂ ˙Á‡ ˙Úa¿≈««¿ƒ¿»»««≈∆∆»¿«∆∆

ÏB˜ dÏ ÔÈ‡60eÙ¯NÈ Ô‰ÈzL -61ıÓÁ Ô‰ È¯‰Â , ≈»¿≈∆ƒ»¿«¬≈≈»≈
.¯eÓb»

מ"ו 60) דף פסחים (מסכת שבמשנה החרש" "בצק וזהו
המשניות  (פירוש הזה כחרש קול משמיע שאינו א') עמוד

כיוצא 61)שם). יש אם החרש "בצק שם: במשנה הוא כן
אסור". זה הרי שהחמיץ בו

.ÂËÔÈ˜È¯Ò ÔÈNBÚ ÔÈ‡62ÈtÓ ,ÁÒta ÔÈ¯iˆÓ‰ ≈ƒ¿ƒƒ«¿À»ƒ«∆«ƒ¿≈
Ô‰ÈÏÚ ‰‰BL ‰M‡‰L63.Ô˙iNÚ ˙Úa ÔÈˆnÁ˙Óe , ∆»ƒ»»¬≈∆ƒ¿«¿ƒ¿≈¬ƒ»»

Ô‰L ÈtÓ ,Ì˙BNÚÏ ÔÈ¯zÓ ÔÈÓBzÁp‰ CÎÈÙÏ¿ƒ»««¿ƒÀ»ƒ«¬»ƒ¿≈∆≈
ŒÈÏÚa Ï·‡ .Ì˙BNÚÏ ÌÈ¯‰ÓÓe Ô˙en‡a ÔÈ‡È˜a¿ƒƒ¿À»»¿«¬ƒ«¬»¬»«¬≈

ÒeÙ„a Ô˙B‡ e¯ˆ elÙ‡Â ,ÌÈ¯eÒ‡ ÌÈz·64‡nL - »ƒ¬ƒ«¬ƒ»»ƒ¿∆»
ÒeÙ„· ‡lL Ô˙BNÚÏ ÌÈ¯Á‡ e‡B·È65Ô˙iNÚa e‰LÈÂ »¬≈ƒ«¬»∆…ƒ¿¿ƒ¿«¬ƒ»»

.eˆÈÓÁÈÂ¿«¿ƒ

מין 62) בפת שמציירין פי' א') עמוד ל"ז דף פסחים (מסכת
ועוף. כלום.64)לציירן.63)חיה שוהה שאינו

דפוס.65) ע"י שנעשו יודע אינו שהרואה

.ÊËÌÈÓ66¯Á‡ ‰·¯Ú‰Â ÌÈ„i‰ Ô‰a ÔÈˆÁB¯L «ƒ∆¬ƒ»∆«»«ƒ¿»¬≈»««
- ‰LÈÏ ˙ÚLa Ô‰a ÔÈLnzLnL ÌÈÓ ÔÎÂ ,ÔÈLlL∆»ƒ¿≈«ƒ∆ƒ¿«¿ƒ»∆ƒ¿«ƒ»

ÔB¯„Ó ÌB˜Óa Ô˙B‡ CtLÈ ‰Ê È¯‰67‡lL È„k , ¬≈∆ƒ¿…»ƒ¿ƒ¿¿≈∆…
.ıÈÓÁÈÂ „Á‡ ÌB˜Óa eˆa˜˙Èƒ¿«¿¿»∆»¿«¿ƒ

ב').66) עמוד מ' דף פסחים במסכת זה 67)(משנה כל
י"ח. הלכה להלן נראה וכן (ב"י). חמץ איסור זמן לאחר

.ÊÈÔÒ¯en‰ ˙‡ ÔÈ¯BL ÔÈ‡68ÈÙÏ ÔÈÁÈpÓe ≈ƒ∆«¿»«ƒƒƒ¿≈
ÔÈËÏBÁ Ï·‡ .ıÈÓÁÈ ‡nL ,ÔÈÏB‚¯z‰69Ô‰Ï ««¿¿ƒ∆»«¿ƒ¬»¿ƒ»∆

·¯ e‚‰ ¯·Îe .Ô‰ÈÙÏ ÔÈÁÈpÓe ÔÈÁ˙B¯a ÔÒ¯en‰«¿»¿¿ƒ«ƒƒƒ¿≈∆¿»»¬…
ÌÈn‰ ÁÈz¯È ‡Ï ‡nL ‰¯Êb ,ËÏÁÏ ‡lL ÌÏBÚ‰»»∆…«¬…¿≈»∆»…«¿ƒ«««ƒ

.‰ÙÈ»∆

דקה 68) קליפה ב') עמוד ל"ט דף פסחים במסכת (משנה
ומיועדת  מורסן קרויה הקמח יציאת אחר בנפה הנשארת

עופות. אינו 69)לאכילת שאז רותחים במים לשים
ג'. הלכה למעלה וראה מחמיץ.

.ÁÈÔÏÈÎ‡Óe ÁÓ˜ B‡ ÔÒ¯eÓ ÔÈÏB‚¯zÏ LeÏÏ ¯zÓeÀ»»««¿¿ƒ¿»∆««¬ƒ»
„iÓ70‡lL „Ú Ô‰ÈÏÚ „ÓBÚ ‡e‰Â ,Ô‰ÈÙÏ Ô˙B B‡ , ƒ»≈ƒ¿≈∆¿≈¬≈∆«∆…

ÔÈ¯wÓ Ô‰L ÔÓÊ ÏÎÂ .ÏÈÓ Cel‰ È„k Ô‰ÈÙÏ ‰‰LÈƒ¿∆ƒ¿≈∆¿≈ƒƒ¿»¿«∆≈¿«¿ƒ
ıÈÓÁÓ BÈ‡ - B„Èa Ct‰Ó ‡e‰L B‡ Ba71. ∆¿«≈¿»≈«¿ƒ

CtLÈÂ ÌÈÓa ÈÏk‰ ÛËLÈ ,ÏÎ‡lÓ e˜ÒÙiLÎe¿∆ƒ¿¿ƒ∆¡…ƒ¿…«¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿…
.ÔB¯„Ó ÌB˜Óaƒ¿ƒ¿

(ב"י).70) כן לעשות שאסור פוסקים שכתב 71)ואנו כמו
לידי  בא אינו בבצק עוסק שאדם זמן שכל י"ג הלכה למעלה

י'. בהלכה עוד ועיין חימוץ,

.ËÈ‰¯L˙ ‡Ï72d„Èa CÈÏBzL ÔÒ¯eÓ ‰M‡ …«¿∆ƒ»¿»∆ƒ¿»»
L·È d¯Na ÏÚ ‰ÙL Ï·‡ ,ıÁ¯nÏ73ÒÚÏÈ ‡ÏÂ .74 «∆¿»¬»»»«¿»»»≈¿…ƒ¿«

B˙kÓ ÏÚ ÔzÈÂ ÔÈhÁ Ì„‡75.˙BˆÈÓÁÓ Ô‰L ÈtÓ , »»ƒƒ¿ƒ≈««»ƒ¿≈∆≈«¿ƒ
˙Ò¯Á‰ CB˙Ï ÁÓw‰ ˙‡ ÔÈ˙B ÔÈ‡76- Ô˙ Ì‡Â . ≈¿ƒ∆«∆«¿«¬…∆¿ƒ»«

„iÓ CÙMÈ77ÔÈ‡Â .ıÈÓÁ‰Ï ¯‰ÓÓ ‡e‰L ÈtÓ , ƒ»≈ƒ»ƒ¿≈∆¿«≈¿«¿ƒ¿≈
Ïc¯Á‰ CB˙Ï ÁÓw‰ ˙‡ ÔÈ˙B78ÏÎ‡È - Ô˙ Ì‡Â ; ¿ƒ∆«∆«¿««¿»¿ƒ»«…«

.„iÓƒ»

קליפתֿהחטים 72) ב') עמוד ל"ט דף פסחים במסכת (משנה
הדקה. היא וסובין המשניות) (פירוש הי'73)העבה דרכם

קפידא  אין ובזה ולהזיע, במורסן הגוף ולשוף למרחץ ליכנס
זיעה  רק מים, אין הגוף ועל במים נשרה לא שהמורסן כיון
משנה). (כסף מחמצת אינה אדם וזיעת המרחץ, מחום

במשנה).74) מיני 76)לרפואה.75)(שם של תערובת
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מים. בהן ויש מיל,77)פירות הילוך של זמן לפני אפילו

להחמיץ. אינו 78)שממהרים וחריפותו חוזקו שמפני
מהר. כך כל מחמיץ

.Î¯zÓ79ÔÈÏ·z‰ ÔzÏ80Áˆw‰Â ÔÈÓLÓM‰Â81 À»ƒ≈««¿ƒ¿«À¿¿ƒ¿«∆«
¯zÓ ÔÎÂ .˜ˆa‰ CB˙Ï Ô‰· ‡ˆBiÎÂ82‰qÚ‰ LeÏÏ ¿«≈»∆¿«»≈¿≈À»»»ƒ»

ÌÈÓa83·ÏÁÂ L·„ B‡ ÔÓLÂ84Ûh˜Ï B‡ ,85.Ô‰a ¿«ƒ¿∆∆¿«¿»»¿«≈»∆
ÔBL‡¯‰ ÌBi·e86ÌÈÓa ‡l‡ ,Ûh˜Ïe LeÏÏ ¯eÒ‡ «»ƒ»»¿«≈∆»¿«ƒ

ÌÁÏ ‰È‰iL È„k ‡l‡ ,ıÓÁ ÌeMÓ ‡Ï - „·Ïaƒ¿»…ƒ»≈∆»¿≈∆ƒ¿∆∆∆
ÈÚ87˙BÈ‰Ï CÈ¯vL ‡e‰ „·Ïa ÔBL‡¯‰ ÌBi·e , …ƒ«»ƒƒ¿«∆»ƒƒ¿

.ÈÚ ÌÁÏ ÔB¯ÎÊƒ¿∆∆…ƒ

במצה 79) "יוצאין פסחים): דמסכת ב' פרק (תוספתא
בתבלין). (מעורבת שנותנים 80)המתובלת" בשמים מיני

עמוד 82)קימעל.81)במאכל. ל"ו דף פסחים (מסכת
טוב  ביום היתה (שביתתי היתה שבתי עקיבא: ר' "אמר א'):
ביין  עיסה להם ולשתי יהושע ור' אליעזר ר' אצל פסח) של
ד"ה  ב' עמוד ל"ה דף שם תוס' – במים (מעורב ודבש ושמן

ראב"ד). (ועיין דבר" לי אמרו ולא המגידֿמשנה 83)ומי)
המלה  חסרה תס"ב סימן או"ח בב"י (וגם "ביין" העתיק
שהמדובר  מפרש המגידֿמשנה גם זאת בכל אבל "במים")

אלו. כל עם מים ב').84)בתערובת הלכה למעלה (ראה
העיסה.85) את ובכזית 86)למרוח הראשון בלילה כלומר

דף  פסחים (מסכת הדברים ומקור משנה), (מגיד הראשון
"ביום  לבניו: לוי בן יהושע ר' להם שאמר א') עמוד ל"ו

בחלב". המצות לי תלושו לא פסח של כר'87)הראשון
שם). פסחים (במסכת עקיבא

.‡ÎÒ¯ÁŒÈÏk Ïk88- ÔBˆa ıÓÁ Ô‰a LnzLpL »¿≈∆∆∆ƒ¿«≈»∆»≈¿≈
ÔBˆa ‰vÓ Ô‰a LnzL‰Ï ¯zÓ89ÈÏkÓ ıeÁ ; À»¿ƒ¿«≈»∆«»¿≈ƒ¿ƒ

,˙Ò¯Á Ba ÔÈÁÈpnL ÈÏÎe ,¯B‡N‰ ˙‡ Ba ÔÈÁÈpnL∆«ƒƒ∆«¿¿ƒ∆«ƒƒ¬…∆
‰L˜ BˆenÁL ÈtÓ90Ô‰a ÔÈLlL ˙B·¯Ú ÔÎÂ . ƒ¿≈∆ƒ»∆¿≈¬≈∆»ƒ»∆

Ô‰ È¯‰ - ıÈÓÁiL „Ú ÌL B˙B‡ ÔÈÁÈpÓe ,ıÓÁ‰∆»≈«ƒƒ»«∆«¿ƒ¬≈≈
ÁÒta Ô‰a ÔÈLnzLÓ ÔÈ‡Â ,¯B‡N ˙È·k91. ¿≈¿¿≈ƒ¿«¿ƒ»∆«»«

כל 88) שמואל: "אמר ב'): עמוד ל' דף פסחים (מסכת
מצה" בהן משתמש בצונן חמץ בהן שנשתמש הכלים
וראה  חרס, בכלי הרי"ף ופירשה ברי"ף] הוא כן – [בצונן

אם 89)להלן. אבל בצונן בחמץ בהם נשתמש אם דוקא
במצה  בהם להשתמש אסור בחמין בחמץ בהם נשתמש
שהם  מכיון בחמין בהם ישתמש שמא גזירה בצונן אפילו
שאפשר  מתכת כלי אבל להגעילם. אפשר ואי חרס כלי
יבוא  שמא גזרו ולא בצונן בהם להשתמש מותר להגעילם
כאן  ותפס להגעילם. הוא יכול שהרי בחמין בהם להשתמש
כלים  לגבי זה חידוש להשמיענו בצונן", "מצה הלשון
בחמץ  בהם נשתמשו לא אם אבל בחמין, בהם שנשתמשו
לא  שהרי בחמין גם במצה בהם להשתמש מותר בצונן אלא

משנה). (מגיד כלום שם).90)בלעו פסחים (מסכת
בצונן.91) אפילו

.·ÎÒ¯Á ÏL ·Èa92Ïk ıÓÁ ˙BlÁ ÂÈÏÚ ÔÈÙB‡L ƒ∆∆∆∆ƒ»»«»≈»
ÁÒta ‰vÓ ÂÈÏÚ ÔÈÙB‡ ÔÈ‡ - dlk ‰M‰93Ì‡Â . «»»À»≈ƒ»»«»«»«¿ƒ

ÏM·Ó ‰È‰L ÌB˜Ó ˜Èq‰Â ÌÈÏÁb B‡ÏÓ94ıÓÁ‰ Ba ƒ¿∆»ƒ¿ƒƒ»∆»»¿«≈∆»≈
ÏM·Ï ¯zÓ -95‰vÓ ÂÈÏÚ96. À»¿«≈»»«»

שם).92) פסחים במסכת טעם 93)(הרי"ף שפולט מפני
באש  מסיקו שהוא פי על ואף במצה. ומבליע שבלע החמץ
בפנים  היא הבליעה שהרי בכך מתכשר אינו האפיה לפני

שם). (רי"ף מבחוץ אלא אינו "אופה".94)וההיסק בנ"א:
"לאפות".95) פולטו.96)בנ"א: כך כבולעו

.‚ÎÌÈ·‡ ÈÏÎe ˙BÎzÓ ÈÏk97ıÓÁ Ô‰a LnzLpL ¿≈«»¿≈¬»ƒ∆ƒ¿«≈»∆»≈
ÔBL‡¯ ÈÏÎa ÔÈÁ˙B¯a98Ô˙B - ÔÈÒtÏ‡Â ˙B¯„˜ ÔB‚k , ¿¿ƒƒ¿ƒƒ¿¿≈¿ƒ¿»ƒ≈

ÌÈÓ Ô‰ÈÏÚ ‡lÓÓe ÌÈÓ ÏL ÏB„‚ ÈÏk CB˙Ï Ô˙B‡»¿¿ƒ»∆«ƒ¿«≈¬≈∆«ƒ
eËÏÙiL „Ú BÎB˙a ÔÁÈz¯Óe99ÛËBL CkŒ¯Á‡Â , «¿ƒ»¿«∆ƒ¿¿¿««»≈

ÔBˆa Ô˙B‡100ÔÈÈkq‰ ÔÎÂ .‰vÓa Ô‰a LnzLÓe ,101 »¿≈ƒ¿«≈»∆¿«»¿≈««ƒƒ
ÔBL‡¯ ÈÏÎa ·vp‰ ˙‡Â ·‰l‰ ˙‡ ÁÈz¯Ó -102, «¿ƒ«∆«««¿∆«ƒ»ƒ¿ƒƒ

.‰vÓa Ô‰a LnzLÓ CkŒ¯Á‡Â¿««»ƒ¿«≈»∆¿«»

סימן 97) או"ח בטור (הובא גאון האי רב מדעת להוציא
תוספתא  (ועיין הגעלה מועילה לא אבנים שבכלי תכ"א)

.(495/14 עמ' צוק"מ הוצ' י' פרק האש.98)זבחים על
הכלי 99) שישהה שצריך שם בפסחים הרי"ף גם כתב כן

מי  כי כן נהגו לא אבל שבו, האיסור כל שיפלוט עד במים
תנ"ב). סימן או"ח (טור הכל יפלוט מתי לשער יודע

שמא 100) חשש יש כן יעשה לא שאם הכלים את לצנן כדי
(טור  שעליו החמים מהמים האיסור את ויבלע הכלי יחזור
ד"ה  ב' עמוד צ"ו דף זבחים תוספות ועיין רש"י. בשם שם

לא).
שתשמישם 101) פי על ואף ב') עמוד ל' דף פסחים (מסכת

כמו  באור אותם ללבן צריך מהגוי לקחם ואם האור ידי על
ג' הלכה אסורות מאכלות מהלכות י"ז בפרק רבינו שכתב
בחמץ  כאן – האש ידי על פולטו כך האש ידי על שכבולעו
(מגיד  בהגעלה להתיר הקילו היתר, החמץ היה שכשבלעו

ויש 102)משנה). רותחים. ומימיו האש על שעמד
להגעיל  אפשר האש מן אותו הסירו אם שאפילו אומרים

תנ"א). סימן (טור רתיחות מעלים שמימיו זמן כל בתוכו

.„ÎÔ‰a LnzLpL ÌÈˆÚ ÈÏÎe ÌÈ·‡Â ˙BÎzÓ ÈÏk¿≈«»«¬»ƒ¿≈≈ƒ∆ƒ¿«≈»∆
ÈL ÈÏÎa ıÓÁ103Ô˙B‡ Ô˙B - ˙BÒBÎÂ ˙B¯Ú˜ ÔB‚k , »≈ƒ¿ƒ≈ƒ¿¿»¿≈»

ÔÈÁ˙B¯ ÌÈÓ Ô‰ÈÏÚ Ô˙BÂ ,ÏB„‚ ÈÏk CB˙Ï104ÔÁÈpÓe , ¿¿ƒ»¿≈¬≈∆«ƒ¿ƒ«ƒ»
ÔÙËBL CkŒ¯Á‡Â ,eËÏÙiL „Ú BÎB˙a105LnzLÓe ¿«∆ƒ¿…¿««»¿»ƒ¿«≈

.‰vÓa Ô‰a»∆¿«»

ראשון.103) מכלי החמץ בהם ראשון,104)ששפכו מכלי
.100 בהערה לעיל שכתבנו מה וראה פולטו כך כבולעו

כ"ג).105) בהלכה למעלה שנזכר (כמו צוננים במים

.‰ÎÔÈa - ÔÈnÁa ıÓÁ Ô‰a LnzLpL N¯ÁŒÈÏk Ïk»¿≈∆∆∆ƒ¿«≈»∆»≈¿«ƒ≈
ÔB‚k ,ÈL ÈÏk ÔÈa ;˙B¯„˜ ÔB‚k ,ÔBL‡¯ ÈÏk¿ƒƒ¿¿≈≈¿ƒ≈ƒ¿

˙B¯Ú˜106ÔÈNBÚL ,¯·‡a ÔÈÚeLÂ ÔÈÁeLÓ eÈ‰L ÔÈa ; ¿»≈∆»¿ƒ¿ƒ¿»»∆ƒ
˙ÈÎeÎÊ ÔÈÚk Ô˙B‡107- Ô‰L ‰Ók Ò¯Á eÈ‰L ÔÈa ; »¿≈¿ƒ≈∆»∆∆¿»∆≈

‰vÓa Ô‰a ÔÈLnzLÓ ÔÈ‡108¯Á‡Ï ÔÁÈpÓ ‡l‡ , ≈ƒ¿«¿ƒ»∆¿«»∆»«ƒ»¿««
ÁÒt‰109.Ô‰a ÏM·Óe «∆«¿«≈»∆
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ראשון.106) מכלי בהם פסחים 107)ששופכים (מסכת
ב'). עמוד ל' חרס 108)דף שכלי העידה שהתורה לפי

פסחים  (מסכת לעולם אותו פולטים אינם איסור שבלעו
כ"ב. הלכה למעלה ראה באש, ליבון ולענין שם).

כרב 109) ולא א') עמוד ל' דף פסחים (מסכת כשמואל
(שם). שישברו שאמר

.ÂÎÈÏk ‡ˆÓ ‡ÏÂ ,BÁÈz¯‰Ï ‰ˆ¯L ÔBL‡¯ ÈÏk¿ƒƒ∆»»¿«¿ƒ¿…»»¿ƒ
BÏ ÛÈwÓ ‰Ê È¯‰ - BÎB˙a BÁÈz¯‰Ï È„k epnÓ ÏB„‚»ƒ∆¿≈¿«¿ƒ¿¬≈∆«ƒ
„Ú ÌÈÓ e‰‡ÏÓÓe ,ıeÁaÓ B˙ÙN ÏÚ ËÈË ÏL ‰ÙN»»∆ƒ«¿»ƒ«¿«¿≈«ƒ«
,BÎB˙a ÌÈn‰ ÁÈz¯Óe ,B˙ÙN ÏÚ ÌÈn‰ e¯a‚iL∆ƒ¿¿««ƒ«¿»«¿ƒ«««ƒ¿

Bi„Â110B˙B‡ ÛËBL CkŒ¯Á‡Â ,111Ba LnzLÓe ¿«¿««»≈ƒ¿«≈
.‰vÓa¿«»

כך 110) כבולעו א'). עמוד ע"ו דף זרה עבודה (מסכת
כן  שפתו על ניצוצות התזת ידי על שבלע  כשם פולטו,

(שם). כ"ג).111)פולטו הלכה (כנ"ל בצונן

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
ואיכות 1) התורה, מן המצה אכילת חיוב דיני בו נתבארו

והמחויי  לישתה, ואיכות היא, דבר זה ומאי בין האכילה,
לאכול  לומר רוצה בשבילה, חכמים שאסרו ומה באכילתה.

אחריה. לאכול שאסרו מה וכן הפסח, בערב

.‡ÏÈÏa ‰vÓ ÏÎ‡Ï ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈ƒ«»∆¡…«»¿≈
ÏÎa ;"˙vÓ eÏÎ‡z ·¯Úa" :¯Ó‡pL ,¯NÚŒ‰MÓÁ¬ƒ»»»∆∆¡«»∆∆…¿«…¿»

ÌB˜Ó2ÔÓÊ ÏÎ·e3Ôa¯˜a BÊ ‰ÏÈÎ‡ ‰Ï˙ ‡ÏÂ . »¿»¿«¿…»»¬ƒ»¿»¿«
ÁÒt‰4Ïk d˙ÂˆÓe ,dÓˆÚ ÈÙa ‰ÂˆÓ BÊ ‡l‡ , «∆«∆»ƒ¿»ƒ¿≈«¿»ƒ¿»»»
‰ÏÈl‰5:˙eL¯ ‰vÓ ˙ÏÈÎ‡ - Ï‚¯‰ ¯‡La Ï·‡ . ««¿»¬»ƒ¿»»∆∆¬ƒ««»¿

˙BÈÏ˜ B‡ ÔÁ„ B‡ Ê¯‡ ÏÎB‡ ,‰ˆ¯ ;‰vÓ ÏÎB‡ ,‰ˆ»̄»≈«»»»≈…∆…«¿»
.‰·BÁ - „·Ïa ¯NÚŒ‰MÓÁ ÏÈÏa Ï·‡ .˙B¯Ù B‡≈¬»¿≈¬ƒ»»»ƒ¿«»

.B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ,˙ÈÊk ÏÎ‡MÓeƒ∆»«««ƒ»»¿≈»

נוהגת 2) הגוף, חובת שהיא מצוה שכל בחו"ל. והן בא"י הן
לז:). (קידושין לארץ בחוצה ובין בא"י בזמן 3)בין בין

קיים. המקדש בית שאין בזמן ובין קיים, המקדש שבית
כלומר 4) יאכלוהו", ומרורים מצות "על שכתוב: אע"פ

הכתוב  ריבה - בזה זה תלויים שהם הרי הפסח, את יאכלו
שאףֿעלֿפי  לך לומר מצות", תאכלו "בערב מיוחד: פסוק
קכ.). (פסחים מצה לאכול מצוה - פסח קרבן שאין

עד 5) אלא לאכול שלא גזרו שחכמים כאן כתב שלא מכיון
אכילת  לגבי פסח, קרבן מהל' פ"ח בסוף שכתב (כמו חצות
עלות  אחר יאכלנו שמא בפסח אלא גזרו שלא נראה הפסח)
גזרו  לא - כרת בה שאין במצה אבל בכרת, ויתחייב השחר
שמים, מלכות בה שיש קריאתֿשמע ובמצות מנוח'). ('רבינו

מא). עמוד 'זמנים' ספר (ועיין יותר בה גזרו

.·‡ˆÈ - ‰vÓ ÚÏa6‡ˆÈ ‡Ï - ¯B¯Ó ÚÏa ;7ÚÏa . »««»»»»«»…»»»«
‡Ï ¯B¯Ó È„È ,‡ˆÈ ‰vÓ È„È - „Á‡k ¯B¯Óe ‰vÓ«»»¿∆»¿≈«»»»¿≈»…

‰vnÏ ‰ÏÙËk ¯B¯n‰L ,‡ˆÈ8·ÈÒa ÔÎ¯k .9‡ˆBiÎÂ »»∆«»ƒ¿≈»««»¿»»¿ƒ¿«≈
‡ˆÈ ‡Ï ‰vÓ È„È Û‡ - ÔÚÏ·e B·10. ¿»»«¿≈«»…»»

אכילה.6) היא הרי בפיו, שנגעה שאנו 7)מפני מפני
את  ל"וימררו זכר שהוא בפיו מרור טעם שיטעום צריכין

קטו:). (פסחים מרירות טעם טועם אינו ובבליעה חייהם",
שונצינו  רומא, (דפוסי יצא" - מרור "בלע אחר: ובנוסח
מנוח') וב'רבינו בלחםֿמשנה וכ"ה תימן, וכת"י וויניציאה
שלא  "שאיֿאפשר בזה: ופירש שם, בפסחים רש"י וכגירסת

מרור". טעם בו מצה 8)טעם בין מפסיק אינו ולפיכך
ראב"ד). ועיין (מגידֿמשנה, מצה ידי ויצא מיני 9)לפיו,

באילן. שצומחים מין 10)חוטים אינו שהסיב שכיון
אבות  מהל' בפ"ג רבינו כתב וכן חוצץ. הוא הרי מאכל,
הטהור  העוף נבלת מבשר כזית "הכורך ה"ה: הטומאות
זה  הרי בגרונו, נגע שלא אע"פ ובלעו בה וכיוצא בחזרת
בכסףֿ שם ועיין טהור" זה הרי ובלעו, בסיב כרכו טמא.

רוקח'). ('מעשה משנה

.‚‰vÓ ÏÎ‡11B‡ Ì"ekÚ e‰eÒ‡L ÔB‚k ,‰eÎ ‡Ïa »««»¿…«»»¿∆¬»«
B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ - ÏÎ‡Ï ÔÈËÒÏ12,‰vÓ ˙Èfk ÏÎ‡ ; ƒ¿ƒ∆¡…»»¿≈»»«««ƒ«»

B˙eËL ˙Úa ‰tÎ ‡e‰Â13·iÁ - ‡t¯˙ CkŒ¯Á‡Â , ¿ƒ¿∆¿≈¿¿««»ƒ¿«≈«»
‰˙È‰ ‰ÏÈÎ‡ d˙B‡L ÈÙÏ ;‡t¯˙pL ¯Á‡ ÏÎ‡Ï∆¡…««∆ƒ¿«≈¿ƒ∆»¬ƒ»»¿»

.˙Bˆn‰ ÏkÓ ¯eËt ‰È‰L ‰ÚLa¿»»∆»»»ƒ»«ƒ¿

א.11) כט, השנה כוונה 12)ראש צריכות אין שמצוות
משנה' ה'מגיד וכתב ה"ד). שופר מהל' בפ"ב (וראה
שאין  חשב אם אבל פסח, והיום מצה שזוהי כשידע שדווקא

יצא. לא - פסח היום שאין או כלל מצה חולה 13)זו
נופל. שהוא בעת הנפילה, במחלת

.„Ì„‡ ÔÈ‡14Œ‡l‡ ,‰vÓ ˙ÏÈÎ‡ ˙·BÁ È„È ‡ˆBÈ ≈»»≈¿≈«¬ƒ««»∆»
ÔÈÈn‰ ˙LÓÁÓ „Á‡Ó dÏÎ‡ ÔkŒÌ‡15:¯Ó‡pL ; ƒ≈¬»»≈∆»≈¬≈∆«ƒƒ∆∆¡«

ÂÈÏÚ ÏÎ‡z ÌÈÓÈ ˙Ú·L ,ıÓÁ ÂÈÏÚ ÏÎ‡˙ ‡Ï"……«»»»≈ƒ¿«»ƒ…«»»
,‰vÓ ÔÏÎ‡ Ì‡ ,ıenÁ È„ÈÏ ÌÈ‡a‰ ÌÈ¯·c - "˙BvÓ«¿»ƒ«»ƒƒ≈ƒƒ¬»»«»
Ê¯‡ ÔB‚k ,ÌÈ¯·c ¯‡L Ï·‡ ;B˙·BÁ È„È Ô‰· ‡ˆÈ»»»∆¿≈»¬»¿»¿»ƒ¿…∆
ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰vÓ È„È Ô‰· ‡ˆBÈ ÔÈ‡ - ˙BiË˜Â ÔÁ„Â¿…«¿ƒ¿ƒ≈≈»∆¿≈«»¿ƒ∆≈

ıÓÁ Ì‰a16. »∆»≈

א.14) לה, פסחים וגמרא, ושעורה,15)משנה חיטה
ושיפון. שועל שיבולת באות 16)כוסמין, וכשמתנפחות

חימוץ. לידי ולא וקלקול סרחון לידי

.‰‰NBÚ‰17LÈ Ì‡ - Ê¯‡‰ ÔÓe ÌÈhÁ‰ ÔÓ ‰qÚ »∆ƒ»ƒ«ƒƒƒ»…∆ƒ∆
Ô‚c ÌÚË da18ÌÈ·Ïk‰ ˙qÚ .B˙·BÁ È„È d· ‡ˆBÈ ,19 »««»»≈»¿≈»ƒ««¿»ƒ

‰pnÓ ÔÈÏÎB‡ ÌÈÚB¯‰L ÔÓÊa -20È„È d· ‡ˆBÈ , ƒ¿«∆»ƒ¿ƒƒ∆»≈»¿≈
B˙·BÁ21‰pnÓ ÔÈÏÎB‡ ÌÈÚB¯‰ ÔÈ‡ ;22‡ˆBÈ BÈ‡ , »≈»ƒ¿ƒƒ∆»≈≈

ÌLÏ ˙¯nLÓ BÊ ÔÈ‡L ,d·dLlL ‰vÓ .‰vÓ »∆≈¿À∆∆¿≈«»«»∆»»
˙B¯ÙŒÈÓa23ÁÒta B˙·BÁ È„È d· ‡ˆBÈ -24ÔÈ‡ Ï·‡ . ¿≈≈≈»¿≈»«»«¬»≈

B‡ ÔÓL· B‡ ÔÈÈa d˙B‡ ÔÈLÏ25·ÏÁ26ÌÁÏ" ÌeMÓ , »ƒ»¿«ƒ¿∆∆»»ƒ∆∆
e¯‡aL BÓk ,"ÈÚ27È„È ‡ˆÈ ‡Ï - ÏÎ‡Â LÏ Ì‡Â . …ƒ¿∆≈«¿¿ƒ»¿»«…»»¿≈

ÔÒ¯eÓ ˙Ùa ‡Ï ,ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡ .B˙·BÁ28˙Ùa ‡ÏÂ »≈¿ƒ…¿«¿»¿…¿«
BlL ÔÈaÒa ÁÓw‰ ˙‡ ‡e‰ LÏ Ï·‡ ;ÔÈaÒÀƒ¬»»∆«∆«¿Àƒ∆

B˙·BÁ È„È d· ‡ˆBÈÂ ,˙Ù e‰NBÚÂ ,BÒ¯eÓ·e29ÔÎÂ . ¿¿»¿≈«¿≈»¿≈»¿≈
È„È d· ‡ˆBÈÂ ˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ¯˙BÈa ‰i˜ ˙ÏÒŒ˙t«…∆¿ƒ»¿≈¬≈À∆∆¿≈»¿≈
."ÈÚ ÌÁÏ" ‰Ê ÔÈ‡ da ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,ÁÒta B˙·BÁ»«∆«¿≈¿ƒ»≈∆∆∆…ƒ

מ"ז.17) פ"ג חיטים 18)חלה שיעור בעיסה אין ואפילו
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ראשון.106) מכלי בהם פסחים 107)ששופכים (מסכת
ב'). עמוד ל' חרס 108)דף שכלי העידה שהתורה לפי

פסחים  (מסכת לעולם אותו פולטים אינם איסור שבלעו
כ"ב. הלכה למעלה ראה באש, ליבון ולענין שם).

כרב 109) ולא א') עמוד ל' דף פסחים (מסכת כשמואל
(שם). שישברו שאמר

.ÂÎÈÏk ‡ˆÓ ‡ÏÂ ,BÁÈz¯‰Ï ‰ˆ¯L ÔBL‡¯ ÈÏk¿ƒƒ∆»»¿«¿ƒ¿…»»¿ƒ
BÏ ÛÈwÓ ‰Ê È¯‰ - BÎB˙a BÁÈz¯‰Ï È„k epnÓ ÏB„‚»ƒ∆¿≈¿«¿ƒ¿¬≈∆«ƒ
„Ú ÌÈÓ e‰‡ÏÓÓe ,ıeÁaÓ B˙ÙN ÏÚ ËÈË ÏL ‰ÙN»»∆ƒ«¿»ƒ«¿«¿≈«ƒ«
,BÎB˙a ÌÈn‰ ÁÈz¯Óe ,B˙ÙN ÏÚ ÌÈn‰ e¯a‚iL∆ƒ¿¿««ƒ«¿»«¿ƒ«««ƒ¿

Bi„Â110B˙B‡ ÛËBL CkŒ¯Á‡Â ,111Ba LnzLÓe ¿«¿««»≈ƒ¿«≈
.‰vÓa¿«»

כך 110) כבולעו א'). עמוד ע"ו דף זרה עבודה (מסכת
כן  שפתו על ניצוצות התזת ידי על שבלע  כשם פולטו,

(שם). כ"ג).111)פולטו הלכה (כנ"ל בצונן

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
ואיכות 1) התורה, מן המצה אכילת חיוב דיני בו נתבארו

והמחויי  לישתה, ואיכות היא, דבר זה ומאי בין האכילה,
לאכול  לומר רוצה בשבילה, חכמים שאסרו ומה באכילתה.

אחריה. לאכול שאסרו מה וכן הפסח, בערב

.‡ÏÈÏa ‰vÓ ÏÎ‡Ï ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈ƒ«»∆¡…«»¿≈
ÏÎa ;"˙vÓ eÏÎ‡z ·¯Úa" :¯Ó‡pL ,¯NÚŒ‰MÓÁ¬ƒ»»»∆∆¡«»∆∆…¿«…¿»

ÌB˜Ó2ÔÓÊ ÏÎ·e3Ôa¯˜a BÊ ‰ÏÈÎ‡ ‰Ï˙ ‡ÏÂ . »¿»¿«¿…»»¬ƒ»¿»¿«
ÁÒt‰4Ïk d˙ÂˆÓe ,dÓˆÚ ÈÙa ‰ÂˆÓ BÊ ‡l‡ , «∆«∆»ƒ¿»ƒ¿≈«¿»ƒ¿»»»
‰ÏÈl‰5:˙eL¯ ‰vÓ ˙ÏÈÎ‡ - Ï‚¯‰ ¯‡La Ï·‡ . ««¿»¬»ƒ¿»»∆∆¬ƒ««»¿

˙BÈÏ˜ B‡ ÔÁ„ B‡ Ê¯‡ ÏÎB‡ ,‰ˆ¯ ;‰vÓ ÏÎB‡ ,‰ˆ»̄»≈«»»»≈…∆…«¿»
.‰·BÁ - „·Ïa ¯NÚŒ‰MÓÁ ÏÈÏa Ï·‡ .˙B¯Ù B‡≈¬»¿≈¬ƒ»»»ƒ¿«»

.B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ,˙ÈÊk ÏÎ‡MÓeƒ∆»«««ƒ»»¿≈»

נוהגת 2) הגוף, חובת שהיא מצוה שכל בחו"ל. והן בא"י הן
לז:). (קידושין לארץ בחוצה ובין בא"י בזמן 3)בין בין

קיים. המקדש בית שאין בזמן ובין קיים, המקדש שבית
כלומר 4) יאכלוהו", ומרורים מצות "על שכתוב: אע"פ

הכתוב  ריבה - בזה זה תלויים שהם הרי הפסח, את יאכלו
שאףֿעלֿפי  לך לומר מצות", תאכלו "בערב מיוחד: פסוק
קכ.). (פסחים מצה לאכול מצוה - פסח קרבן שאין

עד 5) אלא לאכול שלא גזרו שחכמים כאן כתב שלא מכיון
אכילת  לגבי פסח, קרבן מהל' פ"ח בסוף שכתב (כמו חצות
עלות  אחר יאכלנו שמא בפסח אלא גזרו שלא נראה הפסח)
גזרו  לא - כרת בה שאין במצה אבל בכרת, ויתחייב השחר
שמים, מלכות בה שיש קריאתֿשמע ובמצות מנוח'). ('רבינו

מא). עמוד 'זמנים' ספר (ועיין יותר בה גזרו

.·‡ˆÈ - ‰vÓ ÚÏa6‡ˆÈ ‡Ï - ¯B¯Ó ÚÏa ;7ÚÏa . »««»»»»«»…»»»«
‡Ï ¯B¯Ó È„È ,‡ˆÈ ‰vÓ È„È - „Á‡k ¯B¯Óe ‰vÓ«»»¿∆»¿≈«»»»¿≈»…

‰vnÏ ‰ÏÙËk ¯B¯n‰L ,‡ˆÈ8·ÈÒa ÔÎ¯k .9‡ˆBiÎÂ »»∆«»ƒ¿≈»««»¿»»¿ƒ¿«≈
‡ˆÈ ‡Ï ‰vÓ È„È Û‡ - ÔÚÏ·e B·10. ¿»»«¿≈«»…»»

אכילה.6) היא הרי בפיו, שנגעה שאנו 7)מפני מפני
את  ל"וימררו זכר שהוא בפיו מרור טעם שיטעום צריכין

קטו:). (פסחים מרירות טעם טועם אינו ובבליעה חייהם",
שונצינו  רומא, (דפוסי יצא" - מרור "בלע אחר: ובנוסח
מנוח') וב'רבינו בלחםֿמשנה וכ"ה תימן, וכת"י וויניציאה
שלא  "שאיֿאפשר בזה: ופירש שם, בפסחים רש"י וכגירסת

מרור". טעם בו מצה 8)טעם בין מפסיק אינו ולפיכך
ראב"ד). ועיין (מגידֿמשנה, מצה ידי ויצא מיני 9)לפיו,

באילן. שצומחים מין 10)חוטים אינו שהסיב שכיון
אבות  מהל' בפ"ג רבינו כתב וכן חוצץ. הוא הרי מאכל,
הטהור  העוף נבלת מבשר כזית "הכורך ה"ה: הטומאות
זה  הרי בגרונו, נגע שלא אע"פ ובלעו בה וכיוצא בחזרת
בכסףֿ שם ועיין טהור" זה הרי ובלעו, בסיב כרכו טמא.

רוקח'). ('מעשה משנה

.‚‰vÓ ÏÎ‡11B‡ Ì"ekÚ e‰eÒ‡L ÔB‚k ,‰eÎ ‡Ïa »««»¿…«»»¿∆¬»«
B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ - ÏÎ‡Ï ÔÈËÒÏ12,‰vÓ ˙Èfk ÏÎ‡ ; ƒ¿ƒ∆¡…»»¿≈»»«««ƒ«»

B˙eËL ˙Úa ‰tÎ ‡e‰Â13·iÁ - ‡t¯˙ CkŒ¯Á‡Â , ¿ƒ¿∆¿≈¿¿««»ƒ¿«≈«»
‰˙È‰ ‰ÏÈÎ‡ d˙B‡L ÈÙÏ ;‡t¯˙pL ¯Á‡ ÏÎ‡Ï∆¡…««∆ƒ¿«≈¿ƒ∆»¬ƒ»»¿»

.˙Bˆn‰ ÏkÓ ¯eËt ‰È‰L ‰ÚLa¿»»∆»»»ƒ»«ƒ¿

א.11) כט, השנה כוונה 12)ראש צריכות אין שמצוות
משנה' ה'מגיד וכתב ה"ד). שופר מהל' בפ"ב (וראה
שאין  חשב אם אבל פסח, והיום מצה שזוהי כשידע שדווקא

יצא. לא - פסח היום שאין או כלל מצה חולה 13)זו
נופל. שהוא בעת הנפילה, במחלת

.„Ì„‡ ÔÈ‡14Œ‡l‡ ,‰vÓ ˙ÏÈÎ‡ ˙·BÁ È„È ‡ˆBÈ ≈»»≈¿≈«¬ƒ««»∆»
ÔÈÈn‰ ˙LÓÁÓ „Á‡Ó dÏÎ‡ ÔkŒÌ‡15:¯Ó‡pL ; ƒ≈¬»»≈∆»≈¬≈∆«ƒƒ∆∆¡«

ÂÈÏÚ ÏÎ‡z ÌÈÓÈ ˙Ú·L ,ıÓÁ ÂÈÏÚ ÏÎ‡˙ ‡Ï"……«»»»≈ƒ¿«»ƒ…«»»
,‰vÓ ÔÏÎ‡ Ì‡ ,ıenÁ È„ÈÏ ÌÈ‡a‰ ÌÈ¯·c - "˙BvÓ«¿»ƒ«»ƒƒ≈ƒƒ¬»»«»
Ê¯‡ ÔB‚k ,ÌÈ¯·c ¯‡L Ï·‡ ;B˙·BÁ È„È Ô‰· ‡ˆÈ»»»∆¿≈»¬»¿»¿»ƒ¿…∆
ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰vÓ È„È Ô‰· ‡ˆBÈ ÔÈ‡ - ˙BiË˜Â ÔÁ„Â¿…«¿ƒ¿ƒ≈≈»∆¿≈«»¿ƒ∆≈

ıÓÁ Ì‰a16. »∆»≈

א.14) לה, פסחים וגמרא, ושעורה,15)משנה חיטה
ושיפון. שועל שיבולת באות 16)כוסמין, וכשמתנפחות

חימוץ. לידי ולא וקלקול סרחון לידי

.‰‰NBÚ‰17LÈ Ì‡ - Ê¯‡‰ ÔÓe ÌÈhÁ‰ ÔÓ ‰qÚ »∆ƒ»ƒ«ƒƒƒ»…∆ƒ∆
Ô‚c ÌÚË da18ÌÈ·Ïk‰ ˙qÚ .B˙·BÁ È„È d· ‡ˆBÈ ,19 »««»»≈»¿≈»ƒ««¿»ƒ

‰pnÓ ÔÈÏÎB‡ ÌÈÚB¯‰L ÔÓÊa -20È„È d· ‡ˆBÈ , ƒ¿«∆»ƒ¿ƒƒ∆»≈»¿≈
B˙·BÁ21‰pnÓ ÔÈÏÎB‡ ÌÈÚB¯‰ ÔÈ‡ ;22‡ˆBÈ BÈ‡ , »≈»ƒ¿ƒƒ∆»≈≈

ÌLÏ ˙¯nLÓ BÊ ÔÈ‡L ,d·dLlL ‰vÓ .‰vÓ »∆≈¿À∆∆¿≈«»«»∆»»
˙B¯ÙŒÈÓa23ÁÒta B˙·BÁ È„È d· ‡ˆBÈ -24ÔÈ‡ Ï·‡ . ¿≈≈≈»¿≈»«»«¬»≈

B‡ ÔÓL· B‡ ÔÈÈa d˙B‡ ÔÈLÏ25·ÏÁ26ÌÁÏ" ÌeMÓ , »ƒ»¿«ƒ¿∆∆»»ƒ∆∆
e¯‡aL BÓk ,"ÈÚ27È„È ‡ˆÈ ‡Ï - ÏÎ‡Â LÏ Ì‡Â . …ƒ¿∆≈«¿¿ƒ»¿»«…»»¿≈

ÔÒ¯eÓ ˙Ùa ‡Ï ,ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡ .B˙·BÁ28˙Ùa ‡ÏÂ »≈¿ƒ…¿«¿»¿…¿«
BlL ÔÈaÒa ÁÓw‰ ˙‡ ‡e‰ LÏ Ï·‡ ;ÔÈaÒÀƒ¬»»∆«∆«¿Àƒ∆

B˙·BÁ È„È d· ‡ˆBÈÂ ,˙Ù e‰NBÚÂ ,BÒ¯eÓ·e29ÔÎÂ . ¿¿»¿≈«¿≈»¿≈»¿≈
È„È d· ‡ˆBÈÂ ˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ¯˙BÈa ‰i˜ ˙ÏÒŒ˙t«…∆¿ƒ»¿≈¬≈À∆∆¿≈»¿≈
."ÈÚ ÌÁÏ" ‰Ê ÔÈ‡ da ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,ÁÒta B˙·BÁ»«∆«¿≈¿ƒ»≈∆∆∆…ƒ

מ"ז.17) פ"ג חיטים 18)חלה שיעור בעיסה אין ואפילו
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מן  כזית כשאוכל בה יוצא פרס, אכילת בכדי כזית שיהא
נגרר  להיות טבעו החיטים, עם מחובר שהאורז כיון העיסה,
האורז  גם מתחמץ החיטים וכשמתחמצים החיטים, אחר
ודוחן  חיטים אבל ואורז, בחיטים ודוקא והרא"ש). (הרמב"ן
ידי  בה יוצא אינו אורז, עם דגן מיני שאר או בו וכיוצא
ודעת  פרס. אכילת בכדי כזית בדגן יש אלאֿאםֿכן חובתו
אכילת  בכדי כזית כשיש דוקא ואורז בחיטים שגם הראב"ד

בשביל 19)פרס. עיסה שעשה והיינו מ"ח. פ"א חלה
הכלבים. לרועים 20)אכילת גם ממנה להאכיל שכיוון

מצה.21)הישראליים. לשם נשתמרה אפילו 22)שהרי
נקיה. פת פ"ה 23)היתה (למעלה משנה' ב'כסף ראה

חובתו  ידי יוצא אינו שלפיה כאן, ישנה נוסחא שישנה ה"א)
פירות. במי לשה אם וכתב 24)גם הוא. עוני שלחם

אינו  כן לא שאם מים, קצת שיוסיף שצריך משנה' ה'מגיד
אינו  - חימוץ לידי באה שאינה מצה וכל חימוץ, לידי בא

בה. רומי.25)יוצא בדפוס בפ"ט 26)כ"ה ראה
ואם  בחלב, העיסה לשין "שאין הכ"ב אסורות ממאכלות
שינה  ואם בשר. בה יאכל שמא אסורה, הפת כל - לש
הרי  בשר, בה יאכל שלא עדי ניכרת שתהיה עד הפת בצורת
לא  שאם המצות, בצורת ששינה מדובר כאן וגם מותר". זה
ה"ב. פ"ה למעלה וראה הנ"ל. מטעם באכילה אסורה כן

ה"כ.27) פ"ה שסובין 28)למעלה מ"ו, פ"ב בחלה כ"ה
מצה. לענין והואֿהדין בחלה, חיוב בכלל אינם ומורסן

וחזר 29) ממנה הפרישן אם אבל הפרישן, לא אם ודוקא
כזית  לשיעור מצטרפין אין ביחד, ולשן הקמח לתוך ועירבן

שם). (חלה,

.ÂÒtÏ‡· B‡ ¯ep˙a ˙ÈÙ‡pL ‰vÓ „Á‡30ÔÈa - ∆»«»∆∆¡≈¿«¿ƒ¿»≈
ÔÈa ,ÁÈ˙¯‰ CkŒ¯Á‡Â ÒtÏ‡a ˜ˆa‰ ˜Èa„‰L∆ƒ¿ƒ«»≈»ƒ¿»¿««»ƒ¿ƒ«≈

Ú˜¯wa d‡Ù‡ elÙ‡ ,˜Èa„‰ CkŒ¯Á‡Â ÁÈz¯‰L31- ∆ƒ¿ƒ«¿««»ƒ¿ƒ¬ƒ¬»»««¿«
˙ÈÙ‡ ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ .B˙·BÁ È„È d· ‡ˆBÈ ‰Ê È¯‰¬≈∆≈»¿≈»¿≈ƒ…∆¡≈
ÔÈËeÁ eÈ‰È ‡lL ,‡e‰Â ;da ÔÈ‡ˆBÈ ,‰¯eÓ‚ ‰iÙ‡¬ƒ»¿»¿ƒ»¿∆…ƒ¿ƒ

dÒ¯BtL ˙Úa ‰pnÓ ÔÈÎLÓ ˜ˆa ÏL32ÔÈ‡ˆBÈÂ . ∆»≈ƒ¿»ƒƒ∆»¿≈∆¿»¿¿ƒ
Èe¯M‰ ˜È˜¯a33‰vÓ Ï·‡ .ÁBn ‡lL ,‡e‰Â ; ¿»ƒ«»¿∆…ƒ«¬»«»

È¯‰L ,d˙ÏÈÎ‡a B˙·BÁ È„È d· ‡ˆBÈ BÈ‡ - dÏMaL∆ƒ¿»≈≈»¿≈»«¬ƒ»»∆¬≈
˙t ÌÚË da ÔÈ‡34. ≈»«««

בתוכה.30) המצה ונותנים מתחתיה, שמסיקין קערה
ואופין 31) וקמח מים ושמים הכירה, בתוך גומא שעושין
יש 33)ששוברה.32)בה. שעדיין שרויה, מצה היינו

מא.). (פסחים מצה טעם רבי 34)בה לגבי יוסי כרבי
(שם). מאיר

.ÊÌ„‡ ÔÈ‡35‡È‰L ‰vÓ ˙ÏÈÎ‡a B˙·BÁ È„È ‡ˆBÈ ≈»»≈¿≈»«¬ƒ««»∆ƒ
Ï·Ë ÏÎ‡L ÔB‚k ,BÏ ‰¯eÒ‡36ÔBL‡¯ ¯NÚÓ B‡37 ¬»¿∆»«∆∆«¬≈ƒ

dÏÊbL B‡ ,B˙Óe¯z ‰Ïh ‡lL38Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê . ∆…ƒ¿»¿»∆¿»»∆«¿»…
;B˙·BÁ È„È B· ‡ˆBÈ - ÔBÊn‰ ˙k¯a ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·nL∆¿»¿ƒ»»ƒ¿««»≈¿≈»

ÔBÊn‰ ˙k¯a ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡L ÏÎÂ39‡ˆBÈ ÔÈ‡ - ¿…∆≈¿»¿ƒ»»ƒ¿««»≈≈
.B˙·BÁ È„È B·¿≈»

א.35) לה, פסחים הורמו 36)משנה, שלא הארץ תבואת
ומעשרות. תרומות מעשרה 37)ממנה אחד חלק שנותנים

עד  ללויים גם לאכול אסורה ועדיין ללויים, מהתבואה

לכהנים. הזה המעשר מן מעשר הלויים שיפרישו
בבלי 38) תלמוד עלֿפי הוא וכן ה"ג. פי"ג שבת 'ירושלמי'

זה  ודבר שלו, שהיא במצה אלא יוצא שאינו לח.) (פסחים
בה: שכתוב מחלה, לחם" - "לחם בגזירהֿשוה נלמד
- ואכל שגזל בידינו שכלל ואע"פ שלכם. - "עריסותיכם"
קנייה", "לעסיה ל:): (כתובות שאמרו כמו ב"שינוי", קנאו
('מעשה  הבליעה בבית מישהו לו שתחב שהמדובר אפשר
"זמנים" בספר וראה הרשב"א. תלמיד בשם בהקדמה רוקח'

מא). נראה 39)עמוד וכן הי"א. ברכות מהל' פ"א למעלה
בזה. זה תלויים מצה ודין הברכה שדין שם) ב'ירושלמי'

.ÁÌÈ‰k‰40‰lÁa ÔÈ‡ˆBÈ41ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰Óe¯z·e «…¬ƒ¿ƒ««»«¿»««ƒ
Ì„‡ ÏÎÏ ‰Èe‡¯ dÈ‡L ‰vÓ ‡È‰L42ÔÎÂ .43ÔÈ‡ˆBÈ ∆ƒ«»∆≈»¿»¿»»»¿≈¿ƒ

ÈL ¯NÚÓ ÏL ‰vÓa44Ï·‡ ;ÌÈÏLe¯Èa45ÔÈ‡ ¿«»∆«¬≈≈ƒƒ»«ƒ¬»≈
ÈtÓ ,ÌÈÏLe¯Èa elÙ‡ ,ÌÈ¯eka ÏL ‰vÓa ÔÈ‡ˆBÈ¿ƒ¿«»∆ƒƒ¬ƒƒ»«ƒƒ¿≈
¯NÚÓe ,˙B·LBn‰ ÏÎa ¯z‰ Ì‰Ï ÔÈ‡ ÌÈ¯eka‰L∆«ƒƒ≈»∆∆≈¿»«»«¬≈

ÌB˜Ó ÏÎa ÏÎ‡ÈÂ ‰„tiL ¯LÙ‡ ÈL46:·e˙ÎÂ ; ≈ƒ∆¿»∆ƒ»∆¿≈»≈¿»»¿»
‰Èe‡¯‰ ‰vÓ - "˙BvÓ eÏÎ‡z ÌÎÈ˙B·LBÓ ÏÎa"¿…¿≈∆…¿««»»¿»
.‰·BÁ È„È da ÔÈ‡ˆBiL ‡e‰ ,˙B·LBn‰ ÏÎa ÏÎ‡‰Ï¿≈»≈¿»«»∆¿ƒ»¿≈»

א.40) לה, פסחים מן 41)משנה, לכהנים שמפרישין חלק
כתרומה. לכהנים ונאכלת האוכלה 42)הבצק, זר שהרי

שמים. בידי מיתה א.43)חייב לו, אףֿעל44ֿ)פסחים
בירושלים. אלא לאכלו שאסור ב.45)פי לו, שם

שם.46) גמרא,

.Ë‰„Bz ˙BlÁ47,ÔÓˆÚÏ Ô˙B‡ eNÚL ¯ÈÊ È˜È˜¯e «»¿ƒ≈»ƒ∆»»¿«¿»
- "˙Bvn‰ ˙‡ Ìz¯ÓLe" :¯Ó‡pL ,Ô‰a ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡≈¿ƒ»∆∆∆¡«¿«¿∆∆««

ÚÏ ˙¯nzLn‰ ‰vÓÔÈ‡ˆBiL ‡e‰ ,„·Ïa ‰vÓ ÔÈ «»«ƒ¿«∆∆¿ƒ¿««»ƒ¿«∆¿ƒ
Á·Ê‰ ÔÈÚÏ ˙¯nzLÓ BÊ Ï·‡ ;da48Ì‡Â .49Ô‡NÚ »¬»ƒ¿«∆∆¿ƒ¿««∆«¿ƒ¬»»

,B˙·BÁ È„È d· ‡ˆBÈ ‰Ê È¯‰ - ˜eMa ¯kÓÏƒ¿…«¬≈∆≈»¿≈»
ÏÎ‡È e¯ÎnÈ ‡Ï Ì‡L ,BzÚc ,˜eMa ¯kÓÏ ‰NBÚ‰L∆»∆ƒ¿…««¿∆ƒ…ƒ»¿…«
.‰vÓ ÌLÏ Ô¯ÓL Ô˙iNÚ ˙ÚLa ,‡ˆÓÂ ,Ô˙B‡»¿ƒ¿»ƒ¿«¬ƒ»»¿»»¿≈«»

שם.47) כוותיה.48)משנה, ותניא כרבא ב. לח, שם
שם.49) משנה,

.ÈÌÈL elÙ‡ ,‰vÓ ˙ÏÈÎ‡a ÔÈ·iÁ Ïk‰50 «…«»ƒ«¬ƒ««»¬ƒ»ƒ
ÌÈ„·ÚÂ51ÔË˜ .52B˙B‡ ÔÈÎpÁÓ - ˙t ÏÎ‡Ï ÏBÎiL53 «¬»ƒ»»∆»∆¡…«¿«¿ƒ

Ô˜Ê B‡ ‰ÏBÁ .‰vÓ ˙Èfk B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Óe ˙BˆÓa¿ƒ¿«¬ƒƒ««ƒ«»∆»≈
ÔÈÏÈÎ‡Óe ÌÈÓa ˜È˜¯ BÏ ÔÈ¯BL - ÏÎ‡Ï ÏBÎÈ BÈ‡L∆≈»∆¡…ƒ»ƒ¿«ƒ«¬ƒƒ

ÁBn ‡lL ,‡e‰Â ;B˙B‡54. ¿∆…ƒ«

נשים 50) ידוע, בזמן שתלויה מצוה שכל ואף ב. מג, פסחים
על  גם נצטוו חמץ, באיסור שמוזהרות כיון - ממנה פטורות

שם). (פסחים, מצה אכילת של שנימולו 51)'עשה' גויים
כנשים. במצוות חייבים עבדות, לשם נלמד 52)וטבלו

במצוות. הקטן חינוך בענין מב:) (סוכה שאמרו ממה
שכתב 53) כמו שלמעלה, חייבין" "הכל בכלל אינו אבל

אביו  על ורק חיובים, הטילו לא עצמו הקטן שעל הרמב"ן
(כסףֿמשנה). ה"ו.54)לחנכו למעלה ראה

.‡ÈÓÔÈ¯ÈËÙÓ ÔÈ‡L ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·c55‰vÓ ¯Á‡56 ƒƒ¿≈¿ƒ∆≈«¿ƒƒ«««»

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



dvneקלד ung zekld - mipnf xtq - fenz b"i iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‡l‡ ;Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÌÈÊB‚‡Â ˙BÈÏ˜ elÙ‡Â ,ÌeÏk¿«¬ƒ¿»∆¡ƒ¿«≈»∆∆»
˙BÏÎ‡Ó ‰È¯Á‡ ÏÎ‡Â ,‰vÓ ÏÎ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»««»¿»««¬∆»«¬»
‰vÓ ˙Èfk ÏÎB‡Â ¯ÊBÁ - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ˙B¯Ùe ˙B¯Á‡¬≈≈¿«≈»∆≈¿≈««ƒ«»

.˜ÒBÙe ‰B¯Á‡a»«¬»≈

טעם 55) שישאר כדי אחר, בדבר הסעודה את מסיימין אין
בפיו. מצה 56)מצה שהשווה שמואל, אמר יהודה כרב

קיט:). (פסחים כלום אחריו מפטירין שאין לפסח

.·ÈÈ„k ,ÁÒt‰ ·¯Úa ‰vÓ ÏÎ‡Ï ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡»¿¬»ƒ∆¡…«»¿∆∆«∆«¿≈
·¯Úa ‰vÓ ÏÎ‡L ÈÓe .·¯Úa d˙ÏÈÎ‡Ï ¯k‰ ‰È‰iL∆ƒ¿∆∆≈«¬ƒ»»»»∆ƒ∆»««»¿∆∆

BLÙ ‡ˆzL „Ú ˙e„¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ ,ÁÒt‰57. «∆««ƒ«««¿«∆≈≈«¿
ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ ÔÎÂ58‰Án‰ Ì„wÓ ÁÒt‰ ·¯Ú59 ¿≈»∆¡…∆∆«∆«ƒ…∆«ƒ¿»

ÏÎB‡ Ï·‡ .‰Â‡˙a ‰vÓ ˙ÏÈÎ‡Ï ÒkiL È„k ,ËÚÓkƒ¿«¿≈∆ƒ»≈«¬ƒ««»¿«¬»¬»≈
˙B˜¯È B‡ ˙B¯t ËÚÓ ‡e‰60Ô‰Ó BÒ¯Î ‡lÓÈ ‡ÏÂ ,61. ¿«≈¿»¿…¿«≈¿≈≈∆

ÌÈÓÎÁÂ62·¯Ú ÔÓˆÚ ÔÈ·ÈÚ¯Ó eÈ‰ ÌÈBL‡¯‰ «¬»ƒ»ƒƒ»«¿ƒƒ«¿»∆∆
˙B·È·Á ˙BˆÓ eÈ‰ÈÂ ,‰Â‡˙a ‰vÓ ÏÎ‡Ï È„k ,ÁÒt‰«∆«¿≈∆¡…«»¿«¬»¿ƒ¿ƒ¿¬ƒ
ÌÈÓÈ È·¯Ú B‡ ˙B˙aL È·¯Ú ¯‡La Ï·‡ .ÂÈÏÚ»»¬»ƒ¿»«¿≈«»«¿≈»ƒ

CLÁzL „Ú CÏB‰Â ÏÎB‡ - ÌÈ·BË63. ƒ≈¿≈«∆∆¡«

שומע 57) אינו והוא יאכל, שלא אותו שמזהירים היינו
זמן  כל אותו מכים וכו' ואוכל וחוזר אותו ומכים ואוכל,
תצא  הזמן במשך אם אפילו ואוכל, חכמים דברי על שעובר
שתצא  "עד הללו המלים אין אחרות, ובנוסחאות נפשו.

מנוח'). ו'רבינו רוקח' ('מעשה רבינו 58)נפשו" לשון זה
פ"י): (פסחים פסחים ערבי פרק בתחילת המשנה, בפירוש
לחם  לאכול ברשותו אין כי לבדו [חמץ] לחם אכילת "אינו
ארבעה  יום מצה לאכול לנו ואסור שעה, באותה [חמץ]
הרבה  לאכול מנעוהו אבל המצוה, בשעת שיאכלנה עד עשר

מצה  והיינו המאכלים". ידי משאר בה יוצא שאינו עשירה
מצה  או יאכל) לא ד"ה צט: פסחים ('תוספות' חובתו
ולא  ה"ו) (למעלה חובה ידי יוצא אינו בה שאף מבושלת,

וירקות. פירות אלא לאכול (מגיד59ֿ)הותר קטנה מנחה
דפסחים). בפ"י המשנה בפירוש רבינו כתב וכן משנה,

(60- (=פירות תרגימא במיני הוא "מטביל ב: קז, פסחים
בירק". מטביל יצחק רבי (ברכות 61)רש"י), [בגמרא

(ועיי"ש  הלב סועד שהוא אסור יין שמעט מפורש לה:)
שסובר  נראה רבינו, זאת הזכיר שלא ומכיון ב'תוספות').
ה'טור' שכתב כמו לשתות, מותר הרבה ובין מעט שבין
ברכות  בגמרא לרבינו היתה אחרת וגירסא תעא). סי' (או"ח

לג]. עמוד "זמנים" בספרי וראה א.62)שם. קח, פסחים
ב.63) צט, שם

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מן 1) לאבותינו, שנעשו הנסים סיפור חיוב בו נתבאר

מדבריהם, החרוסת וחיוב כוסות, הארבעה וחיוב התורה,
סופרים. מדברי הזה בזמן שהוא המרור, אכילת וחיוב

.‡¯tÒÏ ‰¯Bz ÏL ‰NÚ ˙ÂˆÓ2˙B‡ÏÙÂ ÌÈqa ƒ¿«¬≈∆»¿«≈¿ƒƒ¿ƒ¿»
,ÔÒÈa ¯NÚŒ‰MÓÁ ÏÈÏa ÌÈ¯ˆÓa eÈ˙B·‡Ï eNÚpL∆«¬«¬≈¿ƒ¿«ƒ¿≈¬ƒ»»»¿ƒ»
Ì˙‡ˆÈ ¯L‡ ‰f‰ ÌBi‰ ˙‡ ¯BÎÊ" :¯Ó‡pL∆∆¡«»∆««∆¬∆¿»∆
"˙aM‰ ÌBÈ ˙‡ ¯BÎÊ" :¯Ó‡pL BÓk ,"ÌÈ¯ˆnÓ3. ƒƒ¿«ƒ¿∆∆¡«»∆««»

z„b‰Â" :¯ÓBÏ „eÓÏz ?¯NÚŒ‰MÓÁ ÏÈÏaL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆¿≈¬ƒ»»»«¿«¿ƒ«¿»
LÈL ‰ÚLa - "‰Ê ¯e·Úa ¯Ó‡Ï ‡e‰‰ ÌBia E·Ï¿ƒ¿««≈…«¬∆¿»»∆≈
,Ô· BÏ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .EÈÙÏ ÌÈÁpÓ ¯B¯Óe ‰vÓ«»»À»ƒ¿»∆¿««ƒ∆≈≈
˙‡ÈˆÈa ¯tÒÏ ÌÈ·iÁ - ÌÈÏB„b ÌÈÓÎÁ elÙ‡¬ƒ¬»ƒ¿ƒ«»ƒ¿«≈ƒƒ«
È¯‰ - eÈ‰LÂ eÚ¯‡L ÌÈ¯·ca CÈ¯‡n‰ ÏÎÂ .ÌÈ¯ˆÓƒ¿»ƒ¿»««¬ƒ«¿»ƒ∆≈¿¿∆»¬≈

ÁaLÓ ‰Ê4. ∆¿À»

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"EUrPW zF`ltpe miQpA xRql dxFY lW dUr zevn¦§©£¥¤¨§©¥§¦¦§¦§¨¤©£
mixvnA EpizFa`l. .FnM ,"dGd mFId z` xFkf" :xn`PW ©£¥§¦§©¦¤¤¡©¨¤©©¤§

zAXd mFi z` xFkf :xn`PW." ¤¤¡©¨¤©©¨

השבת  יום את "זכור הפסוק הביא מה לשם להבין צריך
גו'" הזה היום את "זכור מהפסוק בלימוד חסר ומה גו'"

השבת". יום את "זכור לפסוק גם צריך ומדוע
שצריכה  להשמיע הרמב"ם שכוונת כתב כאן שמח" ב"אור
ביין  גם אלא בדברים) (לקדשו בפה רק לא הזכירה להיות
רק  לא שחיובה מצרים יציאת בזכירת הוא וכן (קידוש),

כוסות. ד' - ביין גם אלא בפה
כיון  הרמב"ם בדברי זה תירוץ להעמיס אפשר שאי אלא
"לקדשו" תיבת להוסיף היה צריך שלפי"ז כך על שנוסף
שבהם  בדפוסים גם הרי לקידוש, הלימוד ממנה שהרי
שהרי  הרמב"ם כוונת כן לפרש אין "לקדשו" תיבת נוספה
מדרבנן  הם הסדר בליל כוסות וד' בשבת היין על קידוש

תורה. בחיוב הרמב"ם מדבר כאן ואילו
"שנאמר  הלימוד שהוסיף במה הרמב"ם כוונת לומר ויש
הזה  היום את "זכור שחיוב להוכיח השבת" יום את זכור
בניסים  "לספר היינו בדברים זכירה פירושו יצאתם" אשר
יום  את זכור "שנאמר ראיה מביא ולכן כו'" ונפלאות

בדברים. זכירה שפירושו השבת"
"זכור  לפסוק בהמשך כי הכתובים, פשט שזהו לכך והטעם
שבעת  . . חמץ לך יראה "ולא החיוב בא גו'" הזה היום את
הזכירה  שקיום היינו החיבור בוא"ו וגו" מצות תאכל ימים
זה  שזכרון הכרח אין ובמילא הפסח מצוות בקיום הוא
שנעשו  ונפלאות בניסים "לספר - בדיבור להיות צריך

במצרים" לאבותינו
היא  הזכירה לקדשו" השבת יום את "זכור בפסוק משא"כ
"ששת  הכתובים המשך שהרי בדברים זכירה - עצמה בפני
תעשה  לא אלקיך לה' שבת השביעי ויום גו' תעבוד ימים
בוא"ו  הוזכרו לא שכן נוספים חיובים הם וגו' מלאכה כל
הרי  בדברים, היא השבת שזכירת שלמד ולאחר המוסיף,
ואפשר  בדברים הוא וגו'" הזה היום את "זכור הפסוק שגם
שנעשו  ונפלאות בניסים "לספר החיוב ממנו ללמוד

במצרים. לאבותינו
.d"nyz 'd zereayd bg ly 'a mei zgiyn (c"n oniq oyid) zekln oii

מצוה2) ולילה יום מהל'ÈÎÊ‰Ï¯שבכל (פ"א מצרים יציאת
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‰vÓ ˙Èfk ÏÎB‡Â ¯ÊBÁ - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ˙B¯Ùe ˙B¯Á‡¬≈≈¿«≈»∆≈¿≈««ƒ«»

.˜ÒBÙe ‰B¯Á‡a»«¬»≈

טעם 55) שישאר כדי אחר, בדבר הסעודה את מסיימין אין
בפיו. מצה 56)מצה שהשווה שמואל, אמר יהודה כרב

קיט:). (פסחים כלום אחריו מפטירין שאין לפסח

.·ÈÈ„k ,ÁÒt‰ ·¯Úa ‰vÓ ÏÎ‡Ï ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡»¿¬»ƒ∆¡…«»¿∆∆«∆«¿≈
·¯Úa ‰vÓ ÏÎ‡L ÈÓe .·¯Úa d˙ÏÈÎ‡Ï ¯k‰ ‰È‰iL∆ƒ¿∆∆≈«¬ƒ»»»»∆ƒ∆»««»¿∆∆

BLÙ ‡ˆzL „Ú ˙e„¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ ,ÁÒt‰57. «∆««ƒ«««¿«∆≈≈«¿
ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ ÔÎÂ58‰Án‰ Ì„wÓ ÁÒt‰ ·¯Ú59 ¿≈»∆¡…∆∆«∆«ƒ…∆«ƒ¿»

ÏÎB‡ Ï·‡ .‰Â‡˙a ‰vÓ ˙ÏÈÎ‡Ï ÒkiL È„k ,ËÚÓkƒ¿«¿≈∆ƒ»≈«¬ƒ««»¿«¬»¬»≈
˙B˜¯È B‡ ˙B¯t ËÚÓ ‡e‰60Ô‰Ó BÒ¯Î ‡lÓÈ ‡ÏÂ ,61. ¿«≈¿»¿…¿«≈¿≈≈∆

ÌÈÓÎÁÂ62·¯Ú ÔÓˆÚ ÔÈ·ÈÚ¯Ó eÈ‰ ÌÈBL‡¯‰ «¬»ƒ»ƒƒ»«¿ƒƒ«¿»∆∆
˙B·È·Á ˙BˆÓ eÈ‰ÈÂ ,‰Â‡˙a ‰vÓ ÏÎ‡Ï È„k ,ÁÒt‰«∆«¿≈∆¡…«»¿«¬»¿ƒ¿ƒ¿¬ƒ
ÌÈÓÈ È·¯Ú B‡ ˙B˙aL È·¯Ú ¯‡La Ï·‡ .ÂÈÏÚ»»¬»ƒ¿»«¿≈«»«¿≈»ƒ

CLÁzL „Ú CÏB‰Â ÏÎB‡ - ÌÈ·BË63. ƒ≈¿≈«∆∆¡«

שומע 57) אינו והוא יאכל, שלא אותו שמזהירים היינו
זמן  כל אותו מכים וכו' ואוכל וחוזר אותו ומכים ואוכל,
תצא  הזמן במשך אם אפילו ואוכל, חכמים דברי על שעובר
שתצא  "עד הללו המלים אין אחרות, ובנוסחאות נפשו.

מנוח'). ו'רבינו רוקח' ('מעשה רבינו 58)נפשו" לשון זה
פ"י): (פסחים פסחים ערבי פרק בתחילת המשנה, בפירוש
לחם  לאכול ברשותו אין כי לבדו [חמץ] לחם אכילת "אינו
ארבעה  יום מצה לאכול לנו ואסור שעה, באותה [חמץ]
הרבה  לאכול מנעוהו אבל המצוה, בשעת שיאכלנה עד עשר

מצה  והיינו המאכלים". ידי משאר בה יוצא שאינו עשירה
מצה  או יאכל) לא ד"ה צט: פסחים ('תוספות' חובתו
ולא  ה"ו) (למעלה חובה ידי יוצא אינו בה שאף מבושלת,

וירקות. פירות אלא לאכול (מגיד59ֿ)הותר קטנה מנחה
דפסחים). בפ"י המשנה בפירוש רבינו כתב וכן משנה,

(60- (=פירות תרגימא במיני הוא "מטביל ב: קז, פסחים
בירק". מטביל יצחק רבי (ברכות 61)רש"י), [בגמרא

(ועיי"ש  הלב סועד שהוא אסור יין שמעט מפורש לה:)
שסובר  נראה רבינו, זאת הזכיר שלא ומכיון ב'תוספות').
ה'טור' שכתב כמו לשתות, מותר הרבה ובין מעט שבין
ברכות  בגמרא לרבינו היתה אחרת וגירסא תעא). סי' (או"ח

לג]. עמוד "זמנים" בספרי וראה א.62)שם. קח, פסחים
ב.63) צט, שם

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מן 1) לאבותינו, שנעשו הנסים סיפור חיוב בו נתבאר

מדבריהם, החרוסת וחיוב כוסות, הארבעה וחיוב התורה,
סופרים. מדברי הזה בזמן שהוא המרור, אכילת וחיוב

.‡¯tÒÏ ‰¯Bz ÏL ‰NÚ ˙ÂˆÓ2˙B‡ÏÙÂ ÌÈqa ƒ¿«¬≈∆»¿«≈¿ƒƒ¿ƒ¿»
,ÔÒÈa ¯NÚŒ‰MÓÁ ÏÈÏa ÌÈ¯ˆÓa eÈ˙B·‡Ï eNÚpL∆«¬«¬≈¿ƒ¿«ƒ¿≈¬ƒ»»»¿ƒ»
Ì˙‡ˆÈ ¯L‡ ‰f‰ ÌBi‰ ˙‡ ¯BÎÊ" :¯Ó‡pL∆∆¡«»∆««∆¬∆¿»∆
"˙aM‰ ÌBÈ ˙‡ ¯BÎÊ" :¯Ó‡pL BÓk ,"ÌÈ¯ˆnÓ3. ƒƒ¿«ƒ¿∆∆¡«»∆««»

z„b‰Â" :¯ÓBÏ „eÓÏz ?¯NÚŒ‰MÓÁ ÏÈÏaL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆¿≈¬ƒ»»»«¿«¿ƒ«¿»
LÈL ‰ÚLa - "‰Ê ¯e·Úa ¯Ó‡Ï ‡e‰‰ ÌBia E·Ï¿ƒ¿««≈…«¬∆¿»»∆≈
,Ô· BÏ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .EÈÙÏ ÌÈÁpÓ ¯B¯Óe ‰vÓ«»»À»ƒ¿»∆¿««ƒ∆≈≈
˙‡ÈˆÈa ¯tÒÏ ÌÈ·iÁ - ÌÈÏB„b ÌÈÓÎÁ elÙ‡¬ƒ¬»ƒ¿ƒ«»ƒ¿«≈ƒƒ«
È¯‰ - eÈ‰LÂ eÚ¯‡L ÌÈ¯·ca CÈ¯‡n‰ ÏÎÂ .ÌÈ¯ˆÓƒ¿»ƒ¿»««¬ƒ«¿»ƒ∆≈¿¿∆»¬≈

ÁaLÓ ‰Ê4. ∆¿À»

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"EUrPW zF`ltpe miQpA xRql dxFY lW dUr zevn¦§©£¥¤¨§©¥§¦¦§¦§¨¤©£
mixvnA EpizFa`l. .FnM ,"dGd mFId z` xFkf" :xn`PW ©£¥§¦§©¦¤¤¡©¨¤©©¤§

zAXd mFi z` xFkf :xn`PW." ¤¤¡©¨¤©©¨

השבת  יום את "זכור הפסוק הביא מה לשם להבין צריך
גו'" הזה היום את "זכור מהפסוק בלימוד חסר ומה גו'"

השבת". יום את "זכור לפסוק גם צריך ומדוע
שצריכה  להשמיע הרמב"ם שכוונת כתב כאן שמח" ב"אור
ביין  גם אלא בדברים) (לקדשו בפה רק לא הזכירה להיות
רק  לא שחיובה מצרים יציאת בזכירת הוא וכן (קידוש),

כוסות. ד' - ביין גם אלא בפה
כיון  הרמב"ם בדברי זה תירוץ להעמיס אפשר שאי אלא
"לקדשו" תיבת להוסיף היה צריך שלפי"ז כך על שנוסף
שבהם  בדפוסים גם הרי לקידוש, הלימוד ממנה שהרי
שהרי  הרמב"ם כוונת כן לפרש אין "לקדשו" תיבת נוספה
מדרבנן  הם הסדר בליל כוסות וד' בשבת היין על קידוש

תורה. בחיוב הרמב"ם מדבר כאן ואילו
"שנאמר  הלימוד שהוסיף במה הרמב"ם כוונת לומר ויש
הזה  היום את "זכור שחיוב להוכיח השבת" יום את זכור
בניסים  "לספר היינו בדברים זכירה פירושו יצאתם" אשר
יום  את זכור "שנאמר ראיה מביא ולכן כו'" ונפלאות

בדברים. זכירה שפירושו השבת"
"זכור  לפסוק בהמשך כי הכתובים, פשט שזהו לכך והטעם
שבעת  . . חמץ לך יראה "ולא החיוב בא גו'" הזה היום את
הזכירה  שקיום היינו החיבור בוא"ו וגו" מצות תאכל ימים
זה  שזכרון הכרח אין ובמילא הפסח מצוות בקיום הוא
שנעשו  ונפלאות בניסים "לספר - בדיבור להיות צריך

במצרים" לאבותינו
היא  הזכירה לקדשו" השבת יום את "זכור בפסוק משא"כ
"ששת  הכתובים המשך שהרי בדברים זכירה - עצמה בפני
תעשה  לא אלקיך לה' שבת השביעי ויום גו' תעבוד ימים
בוא"ו  הוזכרו לא שכן נוספים חיובים הם וגו' מלאכה כל
הרי  בדברים, היא השבת שזכירת שלמד ולאחר המוסיף,
ואפשר  בדברים הוא וגו'" הזה היום את "זכור הפסוק שגם
שנעשו  ונפלאות בניסים "לספר החיוב ממנו ללמוד

במצרים. לאבותינו
.d"nyz 'd zereayd bg ly 'a mei zgiyn (c"n oniq oyid) zekln oii

מצוה2) ולילה יום מהל'ÈÎÊ‰Ï¯שבכל (פ"א מצרים יציאת
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המצוה פסח בליל ואילו ה"ג) שמע ·ÂË¯Ù˙קריאת  ¯ÙÒÏ
לאבותינו. אז שנעשו והנפלאות כשם 3)הנסים [כלומר

שנאמר  אףֿעלֿפי ציווי, הוא שבת בענין הנאמר ש"זכור"
את  "זכור שם: נאמר שהרי קמוצה), (=בזי"ן מקור בלשון
הוא  בפסח כאן הנאמר זכור כן כמו לקדשו", השבת יום
על  ברש"י וראה מקור. בלשון שנכתב אףֿעלֿפי ציווי,
(עשה  המצוות' ב'ספר רבינו כתב וכן ח). כ, (שמות התורה

שהוא לומר רוצה הזה, היום את "זכור לזכרו,ˆÂ‰קנז):
- עוז' ב'מגדל וראה השבת". יום את זכור שנאמר: כמו

לז]. עמוד המצוות'4)"זמנים" ב'ספר רבינו כתב וכן
הדברים  ויאריך במאמר שיוסיף מה "וכל וז"ל: (שם)
מעול  המצרים לנו שעשו ומה השם, לנו שעשה מה בהגדלת
מה  על לו ובהודות מהם נקמתנו השם לקח ואיך וחמס,
פסחים, סוף ובתוספתא טוב". יותר יהי' - מחסדיו שגמלנו
אפילו  הלילה כל פסח בהלכות לעסוק אדם "חייב אמרו:
תלמידו. לבין בינו אפילו עצמו, לבין אפילו בנו , לבין בינו
בן  ביתוס אצל מסובין שהיו וזקנים גמליאל ברבן מעשה
קרות  עד הלילה כל פסח בהלכות עוסקין והיו בלוד, זונין
אליעזר  "רבי בא: פרשת סוף במכילתא הוא וכן הגבר".
או  חכמים של חבורה היתה שאם אומר אתה מנין אומר,
לכך  חצות, עד פסח בהלכות לעסוק שצריכים תלמידים של
וכן  פסח. בהלכות לעסוק שהחיוב הרי העדות", מה נאמר
שיודעין  חכמים תלמידי שני "ואפילו קטז: בפסחים הוא

ÁÒÙ‰ ˙ÂÎÏ‰·."לזה זה שואלין

.·:¯Ó‡pL ,eÏ‡L ‡Ï elÙ‡Â ,ÌÈaÏ ÚÈ„B‰Ï ‰ÂˆÓƒ¿»¿ƒ««»ƒ«¬ƒ…»¬∆∆¡«
"E·Ï z„b‰Â"5.B„nÏÓ ÂÈ·‡ Ôa ÏL BzÚ„ ÈÙÏ - ¿ƒ«¿»¿ƒ¿¿ƒ«¿∆≈»ƒ¿«¿

LtË B‡ ÔË˜ ‰È‰ Ì‡ ?„ˆÈk6elk ,Èa :BÏ ¯ÓB‡ - ≈«ƒ»»»»ƒ≈≈¿ƒÀ»
,‰Ê „·Ú BÓk B‡ BÊ ‰ÁÙL BÓk ,ÌÈ„·Ú eÈÈ‰»ƒ¬»ƒ¿ƒ¿»¿∆∆∆
ŒCe¯aŒLB„w‰ e˙B‡ ‰„t ‰f‰ ‰ÏÈl·e ,ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿«ƒ««¿»«∆»»»«»»
- ÌÎÁÂ ÏB„b Ôa‰ ‰È‰ Ì‡Â .˙e¯ÁÏ e‡ÈˆBiÂ ‡e‰«ƒ≈«≈¿ƒ»»«≈»¿»»
eÏ eNÚpL ÌÈqÂ ,ÌÈ¯ˆÓa eÏ Ú¯‡M ‰Ó BÚÈ„BÓƒ«∆≈«»¿ƒ¿«ƒ¿ƒƒ∆«¬»

Ôa ÏL BzÚ„ ÈÙÏ Ïk‰ - ea¯ ‰LÓ È„ÈŒÏÚ7. «¿≈∆«≈«…¿ƒ«¿∆≈

דרשב"י 5) מכילתא בשם שם המצוות' ב'ספר הוא כן
יכול  בנך, ישאלך כי שנאמר "מכלל עוז'): ב'מגדל (והובא
לו? מגיד אתה אין לאו ואם לו, מגיד אתה ישאלך אם
הגדה  שלשון שאלך" שלא אע"פ לבנך, והגדת תלמודֿלומר

מעצמו. מגיד והוא שאלוהו שלא כנוסחת 6)מורה
שלנו: ההגדה בנוסח אבל ה"ד) דפסחים (פ"י ה'ירושלמי'

א.7)"תם". קטז, פסחים משנה,

.‚e‡¯iL È„k ,‰f‰ ‰ÏÈla ÈepL ˙BNÚÏ CÈ¯ˆÂ¿»ƒ«¬ƒ««¿»«∆¿≈∆ƒ¿
‰f‰ ‰ÏÈl‰ ‰pzLp ‰Ó" :e¯Ó‡ÈÂ eÏ‡LÈÂ ÌÈa‰«»ƒ¿ƒ¿¬¿…¿«ƒ¿«»««¿»«∆
Ck :Ì‰Ï ¯Ó‡ÈÂ ,Ì‰Ï ·ÈLiL „Ú "?˙BÏÈl‰ ÏkÓƒ»«≈«∆»ƒ»∆¿…«»∆»

˜lÁÓ ?‰pLÓ „ˆÈÎÂ .‰È‰ CÎÂ Ck ,Ú¯‡ CÎÂ8Ì‰Ï »»≈«»»»»»¿≈«¿«∆¿«≈»∆
˙BÈÏ˜9ÌÈÊB‚‡Â10Ì‰ÈÙlÓ ÔÁÏM‰ ÌÈ¯˜BÚÂ ,11Ì„˜ ¿»∆¡ƒ¿¿ƒ«À¿»ƒƒ¿≈∆…∆

‰Ê „iÓ ‰Ê ‰vÓ ÔÈÙËBÁÂ ,eÏÎ‡iL12‡ˆBiÎÂ , ∆…¿¿¿ƒ«»∆ƒ«∆¿«≈
Ô· BÏ ÔÈ‡ .el‡‰ ÌÈ¯·„·13ÔÈ‡ .BzÏ‡BL BzL‡ - ƒ¿»ƒ»≈≈≈ƒ¿«¿≈

‰ÏÈl‰ ‰pzLp ‰Ó" :‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈÏ‡BL - ‰M‡ BÏƒ»¬ƒ∆∆∆«ƒ¿«»««¿»
Ï‡BL - Bc·Ï ‰È‰ .ÌÈÓÎÁ Ôlk eÈ‰ elÙ‡Â ,"‰f‰«∆«¬ƒ»À»¬»ƒ»»¿«≈

."‰f‰ ‰ÏÈl‰ ‰pzLp ‰Ó" :BÓˆÚÏ¿«¿«ƒ¿«»««¿»«∆

א.8) קט, קלויים.9)פסחים חטים וזהו 10)שבלי
הסעודה. לאחרי כן להם מחלקים שתמיד השינוי,

קטו:).11) (פסחים מהמקום השולחן את מסירין
והראב"ד 12) פסחים". בלילי מצה "חוטפין א: קט, פסחים

לאכול. שממהרין א.13)פירש קטז, פסחים

.„CÈ¯ˆÂ14?„ˆÈk .Á·La ÌiÒÏe ˙e‚a ÏÈÁ˙‰Ï ¿»ƒ¿«¿ƒƒ¿¿«≈¿∆«≈«
‰lÁzaL ,¯tÒÓe ÏÈÁ˙Ó15eÈ˙B·‡ eÈ‰16ÈÓÈa , «¿ƒ¿«≈∆«¿ƒ»»¬≈ƒ≈

ÔÈÙ„B¯Â Ï·‰‰ ¯Á‡ ÔÈÚBËÂ ÌÈ¯ÙBk ,ÂÈÙÏÓe Á¯∆̇«ƒ¿»»¿ƒ¿ƒ«««∆∆¿¿ƒ
e·¯wL ,˙Ó‡‰ ˙„a ÌiÒÓe ;ÌÈÏÈÏ‡ ˙„B·Ú ¯Á‡««¬«¡ƒƒ¿«≈¿«»¡∆∆≈¿»
ÔÎÂ .B„eÁÈÏ e·¯˜Â ,˙Bn‡‰Ó eÏÈc·‰Â ,BÏ ÌB˜n‰«»¿ƒ¿ƒ»≈»À¿≈¿»¿ƒ¿≈

ÏÈÁ˙Ó17ÌÈ¯ˆÓa ‰Ú¯ÙÏ eÈÈ‰ ÌÈ„·ÚL ,ÚÈ„BÓe «¿ƒƒ«∆¬»ƒ»ƒ¿«¿…¿ƒ¿«ƒ
eNÚpL ˙B‡ÏÙ·Â ÌÈqa ÌiÒÓe ,eÏÓbL ‰Ú¯‰ ÏÎÂ¿»»»»∆¿»»¿«≈¿ƒƒ¿«ƒ¿»∆«¬
"È·‡ „·‡ Èn¯‡"Ó L¯„iL - ‡e‰Â .e˙e¯Á·e eÏ18 »¿≈≈¿∆ƒ¿≈¬«ƒ…≈»ƒ

‰L¯t‰ Ïk ¯Ó‚iL „Ú19CÈ¯‡Óe ÛÈÒBn‰ ÏÎÂ . «∆ƒ¿…»«»»»¿»«ƒ«¬ƒ
.ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ - BÊ ‰L¯t L¯„aƒ¿«»»»¬≈∆¿À»

במשנה).14) א קטז, שם).15)פסחים (פסחים כרב
מאברהם 16) למעלה גם נמשך היחס הי' מתןֿתורה לפני

אבות  קורין "אין מתןֿתורה לאחרי אבל "אבות", ונקראו
טז:). (ברכות לשלשה" כתב 17)אלא וכן שם. כשמואל

אנו  (ועכשיו כתרווייהו" עבדינן "והאידנא חננאל: רבינו
וכשמואל). כרב = כשניהם שם.18)עושים פסחים,

כיֿתבוא.19) פרשת ב'ספרי' ראה

.‰ÏÈÏa el‡ ÌÈ¯·„ ‰LÏL ¯Ó‡ ‡lL ÈÓ Ïk»ƒ∆…»«¿»¿»ƒ≈¿≈
- ¯NÚŒ‰MÓÁB˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï20,ÁÒt :Ô‰ el‡Â , ¬ƒ»»»…»»¿≈»¿≈≈∆«

¯B¯Óe ‰vÓ21ÏÚ ÌB˜n‰ ÁÒtL ÌeL ÏÚ - ÁÒt . «»»∆««∆»««»«
ÁÒt Á·Ê Ìz¯Ó‡Â" :¯Ó‡pL ,ÌÈ¯ˆÓa eÈ˙B·‡ Èza»≈¬≈¿ƒ¿»ƒ∆∆¡««¬«¿∆∆«∆«

¯B¯Ó ."'B‚Â '‰Ï ‡e‰22ÌÈi¯ˆn‰ e¯¯nL ÌeL ÏÚ - «¿»«∆≈¿«ƒ¿ƒƒ
.eÏ‡‚pL ÌeL ÏÚ - ‰vÓ .ÌÈ¯ˆÓa eÈ˙B·‡ ÈiÁ ˙‡∆«≈¬≈¿ƒ¿«ƒ«»«∆ƒ¿¬

‰„b‰ ÔÈ‡¯˜ Ôlk el‡‰ ÌÈ¯·„e23. ¿»ƒ»≈À»ƒ¿»ƒ«»»

מצרים.20) יציאת סיפור מצות נאמר 21)חובת שהרי
לומר  היא שהמצוה - פסח" זבח "ואמרתם כז): יב, (שמות
ומרור  מצה והושוו קטז:) (פסחים הפסח ענין על ולספר

ואמרתם). ד"ה קטז. שם ('תוספות' מסדר 22)לפסח שינה
ה"ד, (פ"ח להלן כתב וכן ומצה. מרור פסח וכתב: המשנה,

שם). "והגדת".23)עיין הכתוב: שם על

.Â¯B„Â ¯Bc ÏÎa24BÓˆÚ ˙‡ ˙B‡¯‰Ï Ì„‡ ·iÁ ¿»»«»»»¿«¿∆«¿
,ÌÈ¯ˆÓ „eaÚMÓ ‰zÚ ‡ˆÈ BÓˆÚ· ‡e‰ el‡k¿ƒ¿«¿»»«»ƒƒ¿ƒ¿«ƒ

'B‚Â ÌMÓ ‡ÈˆB‰ e˙B‡Â" :¯Ó‡pL25‰Ê ¯·c ÏÚÂ ." ∆∆¡«¿»ƒƒ»¿¿«»»∆
„·Ú Èk z¯ÎÊÂ" :‰¯Bza ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ‰eƒ̂»«»»«»¿»«¿»ƒ∆∆
„·Ú ˙ÈÈ‰ EÓˆÚ· ‰z‡ el‡k - ¯ÓBÏk ,"˙ÈÈ‰»ƒ»¿«¿ƒ«»¿«¿¿»ƒ»∆∆

.˙ÈcÙÂ ˙e¯ÁÏ ˙‡ˆÈÂ¿»»»«≈¿ƒ¿≈»

ב.24) קטז, פסחים שם:25)משנה, בגמרא הוא כן
למדו  שם ובמשנה משם". הוציא ואותנו שיאמר: "וצריך
בנוסח  הוא וכן לי". ה' עשה זה "בעבור מהפסוק: כאן

שלנו. ההגדות

.ÊCÎÈÙÏ26„ÚBqLk27ÏÎ‡Ï CÈ¯ˆ ,‰f‰ ‰ÏÈla Ì„‡ ¿ƒ»¿∆≈»»««¿»«∆»ƒ∆¡…
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- „Á‡Â „Á‡ ÏÎÂ .˙e¯Á C¯c ·ÒÓ ‡e‰Â ˙BzLÏÂ¿ƒ¿¿≈≈∆∆≈¿»∆»¿∆»
ÌÈL ÔÈa ,ÌÈL‡ ÔÈa28‰f‰ ‰ÏÈla ˙BzLÏ ·iÁ - ≈¬»ƒ≈»ƒ«»ƒ¿««¿»«∆

ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡ ,ÔÈÈ ÏL ˙BÒBÎ ‰Úa¯‡29BÏ30.Ì‰Ó «¿»»∆»ƒ≈¬ƒ≈∆
BÏ e˙ÁÙÈ ‡Ï - ‰˜„v‰ ÔÓ Ò¯t˙n‰ ÈÚ elÙ‡Â31 «¬ƒ»ƒ«ƒ¿«¿≈ƒ«¿»»…ƒ¿¬
.˙ÈÚÈ·¯ - Ô‰Ó ÒBk Ïk ¯eÚL .˙BÒBÎ ‰Úa¯‡Ó≈«¿»»ƒ»≈∆¿ƒƒ

יסעד 26) כן על ומשוחרר, כנגאל עצמו את שרואה מכיון
חורין. בני כדרך רבינו:27)בהסיבה כתב ה"ח להלן

ארבעה  ובשתיית מצה כזית אכילת בשעת הסיבה "שצריכים
זה  הרי היסב אם - ושתייתו אכילתו ושאר כוסות...

שהזמן 28)משובח". מצוותֿעשה מכל שפטורות אע"פ
הנס  באותו היו הן שאף כוסות, בארבעה חייבות - גרמא

) מצרים יציאת חכמים של אותם וסמכו קח:). פסחים
גאולה  של לשונות ארבע על סח) פרשה רבה (בראשית
וגאלתי, והצלתי, "והוצאתי, וארא: בפרשת שנאמרו

להוסיף 29)ולקחתי". אבל אסור, לפחות שרק נראה
של  פסוקים עשרה בענין הגאונים שכתבו כמו מותר,
או"ח  ועיין לב. חה"ת לר"ה (אוצה"ג השנה בראש מלכיות
שמותר  ה"י) ספ"ח להלן כתב וכן בהגהה). ס"ז תעב סי'

חמישי. כוס ליתא.30)לשתות רומי, בדפוס
הגבאים.31)

.ÁÏ‡¯NÈaL ÈÚ elÙ‡32‰M‡ .·ÒiL „Ú ÏÎ‡È ‡Ï ¬ƒ»ƒ∆¿ƒ¿»≈……««∆»≈ƒ»
‰aÒ‰ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡33- ‡È‰ ‰·eLÁ ‰M‡ Ì‡Â . ≈»¿ƒ»¬ƒ»¿ƒƒ»¬»ƒ

ÂÈ·‡ Ïˆ‡ Ô·e .‰aÒ‰ ‰ÎÈ¯ˆ34- Ba¯ ÈÙa LnM‰Â , ¿ƒ»¬ƒ»≈≈∆»ƒ¿««»ƒ¿≈«
·ÒÓ BÈ‡ ,Ba¯ ÈÙa „ÈÓÏz Ï·‡ .‰aÒ‰ ÔÈÎÈ¯ˆ35, ¿ƒƒ¬ƒ»¬»«¿ƒƒ¿≈«≈≈≈

dÈ‡ ÔÈÓÈ ˙aÒ‰Â .˙eL¯ Ba¯ BÏ Ô˙ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡∆»ƒ≈»««¿«¬ƒ«»ƒ≈»
‰aÒ‰36·Òn‰ ÔÎÂ ,37ÂÈt ÏÚ B‡ Bt¯Ú ÏÚ38ÔÈ‡ - ¬ƒ»¿≈«≈≈«»¿«»»≈

˙ÏÈÎ‡ ˙ÚLa ?‰aÒ‰ ÔÈÎÈ¯ˆ È˙ÓÈ‡Â .‰aÒ‰ BÊ¬ƒ»¿≈»«¿ƒƒ¬ƒ»ƒ¿«¬ƒ«
el‡‰ ˙BÒBÎ ‰Úa¯‡ ˙i˙L·e ‰vÓ ˙Èfk39¯‡Le ; ««ƒ«»ƒ¿ƒ««¿»»»≈¿»

Ì‡ - B˙i˙Le B˙ÏÈÎ‡Ì‡Â ;ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ ,·Ò‰ ¬ƒ»¿ƒ»ƒ≈≈¬≈∆¿À»¿ƒ
.CÈ¯ˆ BÈ‡ ,Â‡Ï»≈»ƒ

ב.32) צט, להסב 33)פסחים דרכה אין אשה, שסתם
פעם. בכבודו 34)בשום חייב שהבן ואף א. קח, פסחים

על  מוחל אב שמסתמא הסיבה, צריך זאת בכל ומוראו,
לבנו. ובהסיבה 35)כבודו מורא, דרך בפניו לישב שצריך

מורא. דרך זו בימינו 36)אין שהרי חירות, דרך זה שאין
שם). (רשב"ם לאכול צריך שם.37)הוא פסחים,

ופירש 38) הסיבה" שמו לא "פרקדן אמרו: שם בפסחים
(ועיי"ש  ערפו" או פניו על שוכב היינו ש"פרקדן, רבינו:

פרקדן). ד"ה שאמרו 39)ב'תוספות' מה רבינו הזכיר [לא
רבינו  שסובר מפני הסיבה, צריך אינו שמרור שם, בפסחים
המפרשים  שכתבו (כמו דוקא למרור מיוחד זה דין שאין
שאר  כל שבכלל אלא לעבדות) זכר הוא שמרור מפני
במרור  גם זה, לפי כן ואם הסיבה. צריך שאינו הוא אכילתו

מב]. עמוד "זמנים" - משובח זה הרי הסיב אם

.Ë‚ÊÓÏ CÈ¯ˆ ,el‡‰ ˙BÒBÎ ‰Úa¯‡40È„k Ô˙B‡ «¿»»»≈»ƒƒ¿…»¿≈
˙Úc ÈÙÏe ÔÈi‰ ÈÙÏ Ïk‰ ,‰·¯Ú ‰i˙L ‰È‰zL∆ƒ¿∆¿ƒ»¬≈»«…¿ƒ««ƒ¿ƒ««

ÈÁ ÔÈÈ ˙ÈÚÈ·¯Ó ÔzÚa¯‡a ˙ÁÙÈ ‡ÏÂ .‰˙BM‰41. «∆¿…ƒ¿…¿«¿«¿»≈¿ƒƒ«ƒ»
‰Úa¯‡ ‰˙LÈ„È ‡ˆÈ - ‚eÊÓ BÈ‡L ÔÈiÓ el‡ ˙BÒBÎ »»«¿»»≈ƒ«ƒ∆≈»»»¿≈

˙e¯Á È„È ‡ˆÈ ‡ÏÂ ,˙BÒBÎ ‰Úa¯‡42‰Úa¯‡ ‰˙L . «¿»»¿…»»¿≈≈»»«¿»»
˙Á‡ ˙·a ÔÈ‚eÊÓ ˙BÒBÎ43È„È ,‡ˆÈ ˙e¯Á È„È - ¿ƒ¿«∆»¿≈≈»»¿≈

Ô‰Ó ÒBk ÏkÓ ‰˙L Ì‡Â .‡ˆÈ ‡Ï ˙BÒBÎ ‰Úa¯‡«¿»»…»»¿ƒ»»ƒ»≈∆
‡ˆÈ - Ba¯44. À»»

לשתייה.40) וקשה מדי, חריף היה באופן 41)שיינם
עד  מים בו ומוסיף יין, רביעית רוב יהיה וכוס כוס שבכל

שלימה 42)רביעית. מצוה זו אין כלומר, ב. קח, פסחים
ביניהן 43)(רש"י). הגדה אמר שלא והיינו שם. פסחים,

הגדה. דרך על דוקא שתיקנו כוסות, ד' ידי יצא לא -
הכוס.44) כל לשתות צריך ולכתחילה שם. פסחים,

.ÈÂÈÏÚ C¯·Ó ,eÏl‰ ˙BÒBÎ ‰Úa¯‡Ó ÒBÎÂ ÒBk Ïk»»≈«¿»»«»¿»≈»»
dÓˆÚ ÈÙa ‰Î¯a45Lec˜ ÂÈÏÚ ¯ÓB‡ ,ÔBL‡¯ ÒBÎÂ . ¿»»ƒ¿≈«¿»¿ƒ≈»»ƒ

‰„b‰‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ‡¯B˜ ,ÈL ÒBk .ÌBi‰46ÒBk . «≈ƒ≈»»∆««»»
¯ÓBb ,ÈÚÈ·¯ ÒBk .ÔBÊn‰ ˙k¯a ÂÈÏÚ C¯·Ó ,ÈLÈÏL¿ƒƒ¿»≈»»ƒ¿««»¿ƒƒ≈

¯ÈM‰ ˙k¯a ÂÈÏÚ C¯·Óe Ïl‰‰ ˙‡ ÂÈÏÚ47ÔÈ·e . »»∆««≈¿»≈»»ƒ¿««ƒ≈
˙BÒBk‰48ÈLÈÏL ÔÈa .‰˙BL ˙BzLÏ ‰ˆ¯ Ì‡ ,el‡‰ «»≈ƒ»»ƒ¿∆≈¿ƒƒ

‰˙BL BÈ‡ ,ÈÚÈ·¯Ï49. ƒ¿ƒƒ≈∆

הד'45) "אלו הרמב"ם: של בנו אברהם רבינו לשון זה
מצוה  מהן אחד וכל סופרים, מדברי חובה שתייתן כוסות
שתייתו  קודם מהם אחד כל על יברך ולזה עצמו, בפני
שתאו  אם שתייתו ואחר הגפן", פרי "בורא לעצמו: ברכה
היא  וזו הגפן", פרי ועל הגפן "על ממנו: רביעית או כולו
בין  בהלכות הרב שחלק והחילוק ז"ל, מארי אבא סברת
סברא  היא הגפן", "על ברכת לבין הגפן" פרי "בורא ברכת
מעורר  ז"ל מארי אבא שהיה כמו ההיקש, אותה יאמת לא
ספר  בשם רוקח' ('מעשה לפניו" הלימוד בעת זה על אותנו

קדמון). חלמיש 46)כת"י עד ההלל "ומקצת נוסף: בכת"י
רוקח'). ('מעשה מים" (להלן 47)למעינו "יהללוך" היא

קיח.). (פסחים יהודה כרב ה"י) פסחים 48)פ"ח משנה,
ב. אבל 49)קיז, ההלל, את יגמור ולא ויישן ישתכר שמא

('הגהות  משתכר אינו הסעודה שבתוך הראשונים מן
'ירושלמי'). בשם מיימוניות'

.‡È‰ÂˆÓ ˙Ò¯Á‰50,ËÈhÏ ¯ÎÊ ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ «¬…∆ƒ¿»ƒƒ¿≈¿ƒ≈∆«ƒ
ÌÈ¯ˆÓa Ba ÔÈ„·BÚ eÈ‰L51?d˙B‡ ÔÈNBÚ „ˆÈÎÂ . ∆»¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¿≈«ƒ»

Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÔÈ˜enˆ B‡ ˙B¯‚B¯‚ B‡ ÌÈ¯Óz ÔÈÁ˜BÏ¿ƒ¿»ƒ¿»ƒƒ¿«≈»∆
ıÓÁ ÔÎB˙Ï ÔÈ˙BÂ ,Ô˙B‡ ÔÈÒ¯B„Â52Ô˙B‡ ÔÈÏa˙Óe ¿¿ƒ»¿¿ƒ¿»…∆¿«¿ƒ»

ÔÁÏM‰ ÏÚ d˙B‡ ÔÈ‡È·Óe ,Ô·˙a ËÈË BÓk ,ÔÈÏ·˙a¿«¿ƒ¿ƒ¿∆∆¿ƒƒ»««À¿»
.ÁÒt‰ ÈÏÈÏa¿≈≈«»«

ואףֿעל50ֿ) קיד.) (פסחים במשנה צדוק ברבי אלעזר כרבי
מפני  וכו'" במצותיו קדשנו "אשר עליה מברכים אין פיֿכן
מנוח' ו'רבינו תעה, סי' או"ח ('טור' למרור טפלה שהיא
צדוק  ברבי אלעזר שלרבי כתב המשנה בפירוש ורבינו כאן).

כ  הלכה שאין אלא וכו' קדשנו אשר עליה לברך דבריו.צריך
ועיין  שם, (ב"ח שם שכתב ממה רבינו בו חזר וכאן

כאן). יוחנן 51)לחםֿמשנה כרבי ובלבנים. בחומר
שהיו  לתפוח זכר שאמר: לוי כרבי ולא קטז.) (פסחים
עוררתיך. התפוח תחת שנאמר התפוח, תחת בניהן יולדות

(52=) לקהוייה צריך הילכך אביי: "אמר שם: בגמרא
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- „Á‡Â „Á‡ ÏÎÂ .˙e¯Á C¯c ·ÒÓ ‡e‰Â ˙BzLÏÂ¿ƒ¿¿≈≈∆∆≈¿»∆»¿∆»
ÌÈL ÔÈa ,ÌÈL‡ ÔÈa28‰f‰ ‰ÏÈla ˙BzLÏ ·iÁ - ≈¬»ƒ≈»ƒ«»ƒ¿««¿»«∆

ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡ ,ÔÈÈ ÏL ˙BÒBÎ ‰Úa¯‡29BÏ30.Ì‰Ó «¿»»∆»ƒ≈¬ƒ≈∆
BÏ e˙ÁÙÈ ‡Ï - ‰˜„v‰ ÔÓ Ò¯t˙n‰ ÈÚ elÙ‡Â31 «¬ƒ»ƒ«ƒ¿«¿≈ƒ«¿»»…ƒ¿¬
.˙ÈÚÈ·¯ - Ô‰Ó ÒBk Ïk ¯eÚL .˙BÒBÎ ‰Úa¯‡Ó≈«¿»»ƒ»≈∆¿ƒƒ

יסעד 26) כן על ומשוחרר, כנגאל עצמו את שרואה מכיון
חורין. בני כדרך רבינו:27)בהסיבה כתב ה"ח להלן

ארבעה  ובשתיית מצה כזית אכילת בשעת הסיבה "שצריכים
זה  הרי היסב אם - ושתייתו אכילתו ושאר כוסות...

שהזמן 28)משובח". מצוותֿעשה מכל שפטורות אע"פ
הנס  באותו היו הן שאף כוסות, בארבעה חייבות - גרמא

) מצרים יציאת חכמים של אותם וסמכו קח:). פסחים
גאולה  של לשונות ארבע על סח) פרשה רבה (בראשית
וגאלתי, והצלתי, "והוצאתי, וארא: בפרשת שנאמרו

להוסיף 29)ולקחתי". אבל אסור, לפחות שרק נראה
של  פסוקים עשרה בענין הגאונים שכתבו כמו מותר,
או"ח  ועיין לב. חה"ת לר"ה (אוצה"ג השנה בראש מלכיות
שמותר  ה"י) ספ"ח להלן כתב וכן בהגהה). ס"ז תעב סי'

חמישי. כוס ליתא.30)לשתות רומי, בדפוס
הגבאים.31)

.ÁÏ‡¯NÈaL ÈÚ elÙ‡32‰M‡ .·ÒiL „Ú ÏÎ‡È ‡Ï ¬ƒ»ƒ∆¿ƒ¿»≈……««∆»≈ƒ»
‰aÒ‰ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡33- ‡È‰ ‰·eLÁ ‰M‡ Ì‡Â . ≈»¿ƒ»¬ƒ»¿ƒƒ»¬»ƒ

ÂÈ·‡ Ïˆ‡ Ô·e .‰aÒ‰ ‰ÎÈ¯ˆ34- Ba¯ ÈÙa LnM‰Â , ¿ƒ»¬ƒ»≈≈∆»ƒ¿««»ƒ¿≈«
·ÒÓ BÈ‡ ,Ba¯ ÈÙa „ÈÓÏz Ï·‡ .‰aÒ‰ ÔÈÎÈ¯ˆ35, ¿ƒƒ¬ƒ»¬»«¿ƒƒ¿≈«≈≈≈

dÈ‡ ÔÈÓÈ ˙aÒ‰Â .˙eL¯ Ba¯ BÏ Ô˙ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡∆»ƒ≈»««¿«¬ƒ«»ƒ≈»
‰aÒ‰36·Òn‰ ÔÎÂ ,37ÂÈt ÏÚ B‡ Bt¯Ú ÏÚ38ÔÈ‡ - ¬ƒ»¿≈«≈≈«»¿«»»≈

˙ÏÈÎ‡ ˙ÚLa ?‰aÒ‰ ÔÈÎÈ¯ˆ È˙ÓÈ‡Â .‰aÒ‰ BÊ¬ƒ»¿≈»«¿ƒƒ¬ƒ»ƒ¿«¬ƒ«
el‡‰ ˙BÒBÎ ‰Úa¯‡ ˙i˙L·e ‰vÓ ˙Èfk39¯‡Le ; ««ƒ«»ƒ¿ƒ««¿»»»≈¿»

Ì‡ - B˙i˙Le B˙ÏÈÎ‡Ì‡Â ;ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ ,·Ò‰ ¬ƒ»¿ƒ»ƒ≈≈¬≈∆¿À»¿ƒ
.CÈ¯ˆ BÈ‡ ,Â‡Ï»≈»ƒ

ב.32) צט, להסב 33)פסחים דרכה אין אשה, שסתם
פעם. בכבודו 34)בשום חייב שהבן ואף א. קח, פסחים

על  מוחל אב שמסתמא הסיבה, צריך זאת בכל ומוראו,
לבנו. ובהסיבה 35)כבודו מורא, דרך בפניו לישב שצריך

מורא. דרך זו בימינו 36)אין שהרי חירות, דרך זה שאין
שם). (רשב"ם לאכול צריך שם.37)הוא פסחים,

ופירש 38) הסיבה" שמו לא "פרקדן אמרו: שם בפסחים
(ועיי"ש  ערפו" או פניו על שוכב היינו ש"פרקדן, רבינו:

פרקדן). ד"ה שאמרו 39)ב'תוספות' מה רבינו הזכיר [לא
רבינו  שסובר מפני הסיבה, צריך אינו שמרור שם, בפסחים
המפרשים  שכתבו (כמו דוקא למרור מיוחד זה דין שאין
שאר  כל שבכלל אלא לעבדות) זכר הוא שמרור מפני
במרור  גם זה, לפי כן ואם הסיבה. צריך שאינו הוא אכילתו

מב]. עמוד "זמנים" - משובח זה הרי הסיב אם

.Ë‚ÊÓÏ CÈ¯ˆ ,el‡‰ ˙BÒBÎ ‰Úa¯‡40È„k Ô˙B‡ «¿»»»≈»ƒƒ¿…»¿≈
˙Úc ÈÙÏe ÔÈi‰ ÈÙÏ Ïk‰ ,‰·¯Ú ‰i˙L ‰È‰zL∆ƒ¿∆¿ƒ»¬≈»«…¿ƒ««ƒ¿ƒ««

ÈÁ ÔÈÈ ˙ÈÚÈ·¯Ó ÔzÚa¯‡a ˙ÁÙÈ ‡ÏÂ .‰˙BM‰41. «∆¿…ƒ¿…¿«¿«¿»≈¿ƒƒ«ƒ»
‰Úa¯‡ ‰˙LÈ„È ‡ˆÈ - ‚eÊÓ BÈ‡L ÔÈiÓ el‡ ˙BÒBÎ »»«¿»»≈ƒ«ƒ∆≈»»»¿≈

˙e¯Á È„È ‡ˆÈ ‡ÏÂ ,˙BÒBÎ ‰Úa¯‡42‰Úa¯‡ ‰˙L . «¿»»¿…»»¿≈≈»»«¿»»
˙Á‡ ˙·a ÔÈ‚eÊÓ ˙BÒBÎ43È„È ,‡ˆÈ ˙e¯Á È„È - ¿ƒ¿«∆»¿≈≈»»¿≈

Ô‰Ó ÒBk ÏkÓ ‰˙L Ì‡Â .‡ˆÈ ‡Ï ˙BÒBÎ ‰Úa¯‡«¿»»…»»¿ƒ»»ƒ»≈∆
‡ˆÈ - Ba¯44. À»»

לשתייה.40) וקשה מדי, חריף היה באופן 41)שיינם
עד  מים בו ומוסיף יין, רביעית רוב יהיה וכוס כוס שבכל

שלימה 42)רביעית. מצוה זו אין כלומר, ב. קח, פסחים
ביניהן 43)(רש"י). הגדה אמר שלא והיינו שם. פסחים,

הגדה. דרך על דוקא שתיקנו כוסות, ד' ידי יצא לא -
הכוס.44) כל לשתות צריך ולכתחילה שם. פסחים,

.ÈÂÈÏÚ C¯·Ó ,eÏl‰ ˙BÒBÎ ‰Úa¯‡Ó ÒBÎÂ ÒBk Ïk»»≈«¿»»«»¿»≈»»
dÓˆÚ ÈÙa ‰Î¯a45Lec˜ ÂÈÏÚ ¯ÓB‡ ,ÔBL‡¯ ÒBÎÂ . ¿»»ƒ¿≈«¿»¿ƒ≈»»ƒ

‰„b‰‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ‡¯B˜ ,ÈL ÒBk .ÌBi‰46ÒBk . «≈ƒ≈»»∆««»»
¯ÓBb ,ÈÚÈ·¯ ÒBk .ÔBÊn‰ ˙k¯a ÂÈÏÚ C¯·Ó ,ÈLÈÏL¿ƒƒ¿»≈»»ƒ¿««»¿ƒƒ≈

¯ÈM‰ ˙k¯a ÂÈÏÚ C¯·Óe Ïl‰‰ ˙‡ ÂÈÏÚ47ÔÈ·e . »»∆««≈¿»≈»»ƒ¿««ƒ≈
˙BÒBk‰48ÈLÈÏL ÔÈa .‰˙BL ˙BzLÏ ‰ˆ¯ Ì‡ ,el‡‰ «»≈ƒ»»ƒ¿∆≈¿ƒƒ

‰˙BL BÈ‡ ,ÈÚÈ·¯Ï49. ƒ¿ƒƒ≈∆

הד'45) "אלו הרמב"ם: של בנו אברהם רבינו לשון זה
מצוה  מהן אחד וכל סופרים, מדברי חובה שתייתן כוסות
שתייתו  קודם מהם אחד כל על יברך ולזה עצמו, בפני
שתאו  אם שתייתו ואחר הגפן", פרי "בורא לעצמו: ברכה
היא  וזו הגפן", פרי ועל הגפן "על ממנו: רביעית או כולו
בין  בהלכות הרב שחלק והחילוק ז"ל, מארי אבא סברת
סברא  היא הגפן", "על ברכת לבין הגפן" פרי "בורא ברכת
מעורר  ז"ל מארי אבא שהיה כמו ההיקש, אותה יאמת לא
ספר  בשם רוקח' ('מעשה לפניו" הלימוד בעת זה על אותנו

קדמון). חלמיש 46)כת"י עד ההלל "ומקצת נוסף: בכת"י
רוקח'). ('מעשה מים" (להלן 47)למעינו "יהללוך" היא

קיח.). (פסחים יהודה כרב ה"י) פסחים 48)פ"ח משנה,
ב. אבל 49)קיז, ההלל, את יגמור ולא ויישן ישתכר שמא

('הגהות  משתכר אינו הסעודה שבתוך הראשונים מן
'ירושלמי'). בשם מיימוניות'

.‡È‰ÂˆÓ ˙Ò¯Á‰50,ËÈhÏ ¯ÎÊ ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ «¬…∆ƒ¿»ƒƒ¿≈¿ƒ≈∆«ƒ
ÌÈ¯ˆÓa Ba ÔÈ„·BÚ eÈ‰L51?d˙B‡ ÔÈNBÚ „ˆÈÎÂ . ∆»¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¿≈«ƒ»

Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÔÈ˜enˆ B‡ ˙B¯‚B¯‚ B‡ ÌÈ¯Óz ÔÈÁ˜BÏ¿ƒ¿»ƒ¿»ƒƒ¿«≈»∆
ıÓÁ ÔÎB˙Ï ÔÈ˙BÂ ,Ô˙B‡ ÔÈÒ¯B„Â52Ô˙B‡ ÔÈÏa˙Óe ¿¿ƒ»¿¿ƒ¿»…∆¿«¿ƒ»

ÔÁÏM‰ ÏÚ d˙B‡ ÔÈ‡È·Óe ,Ô·˙a ËÈË BÓk ,ÔÈÏ·˙a¿«¿ƒ¿ƒ¿∆∆¿ƒƒ»««À¿»
.ÁÒt‰ ÈÏÈÏa¿≈≈«»«

ואףֿעל50ֿ) קיד.) (פסחים במשנה צדוק ברבי אלעזר כרבי
מפני  וכו'" במצותיו קדשנו "אשר עליה מברכים אין פיֿכן
מנוח' ו'רבינו תעה, סי' או"ח ('טור' למרור טפלה שהיא
צדוק  ברבי אלעזר שלרבי כתב המשנה בפירוש ורבינו כאן).

כ  הלכה שאין אלא וכו' קדשנו אשר עליה לברך דבריו.צריך
ועיין  שם, (ב"ח שם שכתב ממה רבינו בו חזר וכאן

כאן). יוחנן 51)לחםֿמשנה כרבי ובלבנים. בחומר
שהיו  לתפוח זכר שאמר: לוי כרבי ולא קטז.) (פסחים
עוררתיך. התפוח תחת שנאמר התפוח, תחת בניהן יולדות

(52=) לקהוייה צריך הילכך אביי: "אמר שם: בגמרא
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עב) לעשותו =) לסמוכיה וצריך לתפוח, זכר חריף) לעשותו
הביא  - לטיט" "זכר שכתב: אףֿעלֿפי ורבינו, לטיט". זכר
זכר  משום חריף) לעשותה =) חומץ לתוכה שנותנים
"צריך  הרי"ף: כגירסת וגרס תעב). סי' או"ח ('טור' למרירות

שם). (ב"ח לתפוח" "זכר גרס: ולא לקהוייה"

.·È,dÓˆÚ ÈÙa ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰ÂˆÓ dÈ‡ ¯B¯Ó ˙ÏÈÎ‡¬ƒ«»≈»ƒ¿»ƒ«»ƒ¿≈«¿»
˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆnL ,ÁÒt‰ ˙ÏÈÎ‡a ‡È‰ ‰ÈeÏz ‡l‡∆»¿»ƒ«¬ƒ««∆«∆ƒ¿«¬≈««

ÌÈ¯B¯Óe ‰vÓ ÏÚ ÁÒt‰ ¯Na ÏÎ‡Ï53È¯·cÓe ; ∆¡…¿««∆«««»¿ƒƒƒ¿≈
ÔÈ‡ elÙ‡ ,‰Ê ÏÈÏa Bc·Ï ¯B¯n‰ ÏÎ‡Ï - ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ∆¡…«»¿«¿≈∆¬ƒ≈

.ÁÒt Ôa¯˜ ÌL»»¿«»«

יאכלוהו",53) ומרורים מצות "על יא): ט, (במדבר שנאמר
מרור  אין פסח שאין ובזמן מרור, יש פסח שיש בזמן

קכ.). (פסחים

.‚ÈÌÈ¯B¯Ó54˙¯ÊÁ‰ Ô‰ ‰¯Bza ÌÈ¯eÓ‡‰55 ¿ƒ»¬ƒ«»≈«¬∆∆
„Á‡ Ïk - ¯B¯n‰Â ‡È·Á¯Á‰Â ‡ÎÓz‰Â ÔÈLÏÚ‰Â¿»√»ƒ¿««¿»¿««¿¬ƒ»¿«»»∆»
„Á‡Ó ÏÎ‡ Ì‡Â .¯B¯Ó ‡¯˜ el‡ ˜¯È ÈÈÓ ˙LÓÁÓ≈¬≈∆ƒ≈»»≈ƒ¿»»¿ƒ»«≈∆»

‡ˆÈ - ˙Èfk ÔzLÓÁÓ B‡ Ô‰Ó56ÔÈÁÏ e‰iL ‡e‰Â ,57. ≈∆≈¬ƒ¿»««ƒ»»¿∆¿«ƒ
L·È elÙ‡ ,Ô‰lL ÁÏwa ÔÈ‡ˆBÈÂ58Ô˜ÏL Ì‡Â .59B‡ ¿¿ƒ«∆«∆»∆¬ƒ»≈¿ƒ¿»»

ÔL·Î60Ô‰a ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡ - ÔÏM· B‡61. ¿»»ƒ¿»≈¿ƒ»∆

א.54) לט, פסחים שחס 55)משנה, שם על חסא,
שם  ובגמרא שם). (פסחים וגאלנו עלינו הקדושֿברוךֿהוא
המינים. לשאר קודמת שהיא כלומר בחזרת, שמצוה אמרו
- בחזרת" "מצוה שמפרש משום זה, דין השמיט והרמב"ם
- בה יוצאים מתוקה, שהיא שאףֿעלֿפי בחזרת גם מצוה

תעג). סי' יוסף' ('בית מר שסופה שם.56)כיון משנה,
ב.57) לט, הרבה.59)שם.58)שם, בישלם
לעת.60) מעת במים שראן או טעם 61)בחומץ שבטל

(שם). שלהם המרירות

á"ôùú'ä æåîú ã"é éòéáø íåé

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
הברכות,1) ועניין קדם, שכבר מה עשיית סידור בו נתבאר

שאין  ומי הזה. לזמן קרבן, לנו שהיה הזמן בין שיש ומה
יעשה. כיצד – אלו דברים לעשות שראוי מה לו

.‡:‡e‰ Ck ¯NÚŒ‰MÓÁ ÏÈÏa el‡ ˙BˆÓ ˙iNÚ ¯„Ò≈∆¬ƒ«ƒ¿≈¿≈¬ƒ»»»»
‡¯Ba" C¯·Óe ,„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ÒBk ÔÈ‚ÊBÓ ‰lÁza«¿ƒ»¿ƒ¿»∆»¿∆»¿»≈≈

ÌBi‰ Lec˜ ÂÈÏÚ ¯ÓB‡Â ,"ÔÙb‰ È¯t2ÔÓÊe3‰˙BLÂ4. ¿ƒ«»∆¿≈»»ƒ«¿«¿∆
"ÌÈ„È ˙ÏÈË ÏÚ" C¯·Ó CkŒ¯Á‡Â5ÂÈ„È ÏËBÂ6. ¿««»¿»≈«¿ƒ«»»¿≈»»

¯Á‡ ˜¯ÈÂ ¯B¯Ó ÂÈÏÚÂ ,Ce¯Ú ÔÁÏL ÔÈ‡È·Óe7‰vÓe , ¿ƒƒÀ¿»»¿»»»¿»»«≈«»
‰‚È‚Á ¯N·e ,ÁÒt‰ N·k ÏL BÙe‚Â ,˙Ò¯ÁÂ8ÌBÈ ÏL «¬…∆¿∆∆∆«∆«¿«¬ƒ»∆

ÈL ÔÁÏM‰ ÏÚ ÔÈ‡È·Ó ‰f‰ ÔÓf·e .¯NÚŒ‰Úa¯‡«¿»»»»«¿««∆¿ƒƒ««À¿»¿≈
¯N· ÈÈÓ9.‰‚È‚ÁÏ ¯ÎÊ „Á‡Â ,ÁÒtÏ ¯ÎÊ „Á‡ : ƒ≈»»∆»≈∆«∆«¿∆»≈∆«¬ƒ»

והזמנים".2) ישראל מקדש כו' במצותיו קדשנו "אשר
שטיבולו 5)בהסיבה.4)"שהחיינו".3) דבר שכל

והרי  א'). עמוד קט"ו דף (פסחים ידים נטילת צריך במשקה
להלן  רבינו שכתב (כמו בחרוסת הירק את מטביל הוא

ב'). שכל 6)הלכה ידיו נוטל כך ואחר תחילה מברך
פסחים  (מסכת לעשייתן (לפני) עובר עליהן מברך המצוות

על). ד"ה בתוס' שם ועיין ב' עמוד ז' (מסכת 7)דף
ב'). עמוד קי"ד דף לפני 8)פסחים אותה אוכלים היו

השובע. על הפסח קרבן אכילת שתהיה כדי הפסח קרבן
ב').9) עמוד קי"ד דף פסחים (מסכת יוסף כרב

.·˜¯È Á˜BÏÂ ,"‰Ó„‡‰ È¯t ‡¯Ba" C¯·Óe ÏÈÁ˙Ó«¿ƒ¿»≈≈¿ƒ»¬»»¿≈«»»
ÏaËÓe10B˙B‡˙Ò¯Áa11˙Èfk ÏÎB‡Â12ÏÎÂ ‡e‰ , ¿«≈«¬…∆¿≈««ƒ¿»

˙BÁt ÏÎB‡ ÔÈ‡ „Á‡Â „Á‡ Ïk ,BnÚ ÔÈaÒÓ‰«¿Àƒƒ»∆»¿∆»≈≈»
ÔÁÏM‰ ÔÈ¯˜BÚ CkŒ¯Á‡Â .˙ÈfkÓ13‡¯B˜ ÈÙlÓ ƒ««ƒ¿««»¿ƒ«À¿»ƒƒ¿≈≈

‰„b‰‰14Bc·Ï15Ôa‰ Ô‡ÎÂ ,ÈM‰ ÒBk‰ ÔÈ‚ÊBÓe , ««»»¿«¿ƒ««≈ƒ¿»«≈
‡¯Bw‰ ¯ÓB‡Â .Ï‡BL16‰f‰ ‰ÏÈl‰ ‰pzLp ‰Ó" : ≈¿≈«≈«ƒ¿«»««¿»«∆

ÔÈÏÈaËÓ e‡ ÔÈ‡ ˙BÏÈl‰ ÏÎaL - ˙BÏÈl‰ ÏkÓ17 ƒ»«≈∆¿»«≈≈»«¿ƒƒ
ÌÈÓÚÙ ÈzL ‰f‰ ‰ÏÈl‰Â ,˙Á‡ ÌÚt elÙ‡18ÏÎaL . ¬ƒ««∆»¿««¿»«∆¿≈¿»ƒ∆¿»

Blk ‰f‰ ‰ÏÈl‰Â ,‰vÓe ıÓÁ ÔÈÏÎB‡ e‡ ˙BÏÈl‰«≈»¿ƒ»≈«»¿««¿»«∆À
˜eÏL ,ÈÏˆ ¯Na ÔÈÏÎB‡ e‡ ˙BÏÈl‰ ÏÎaL .‰vÓ«»∆¿»«≈»¿ƒ¿«»ƒ»

ÈÏˆ Blk ‰f‰ ‰ÏÈl‰Â ,ÏM·Óe19e‡ ˙BÏÈl‰ ÏÎaL . ¿À»¿««¿»«∆À»ƒ∆¿»«≈»
ÏÎaL .ÌÈ¯B¯Ó ‰f‰ ‰ÏÈl‰Â ,˙B˜¯È ¯‡L ÔÈÏÎB‡¿ƒ¿»¿»¿««¿»«∆¿ƒ∆¿»
‰ÏÈl‰Â ,ÔÈaÒÓ ÔÈa ÔÈ·LBÈ ÔÈa ÔÈÏÎB‡ e‡ ˙BÏÈl‰«≈»¿ƒ≈¿ƒ≈¿Àƒ¿««¿»

"ÔÈaÒÓ elk ‰f‰20. «∆À»¿Àƒ

"מה 10) לשאול שיתעוררו כדי לתינוקות שינוי לעשות
א'). עמוד קט"ז דף פסחים (מסכת כדעת 11)נשתנה"

שכ"ז  סימן ח"א הגאונים (אוצר בתשובותיהם הגאונים
לבטל  כדי בחרוסת היא ירק טבילת שגם פ"ז) סימן וח"ב
רבינו  שלדעת ח' בהלכה להלן וראה שבירקות. הארס את
לטיט, זכר לעשות ודאי וזהו בחרוסת מצה גם לטבול צריך

י"א). הלכה ז' (פרק למעלה שכתב גם 12)כמו כתבו כן
שכל  כיון תמוה, הדבר אבל פ"ז) סימן ח"ב (שם הגאונים
צריך  למה לתינוקות שינוי לעשות אלא אינה זו אכילה
משנה). במגיד ועיין מיימוניות (הגהות כזית דוקא

לשאול 13) ויעוררם התינוקות את ויתמיה שינוי שיהיה כדי
ב'). עמוד קט"ו דף פסחים המסובים 14)(מסכת כל שלא

וכן  שמעו. וכולם בלבד מהם אחד אלא ההגדה את קראו
(תרביץ  ההגדה על בפירושו מלונדריש אליהו רבינו כתב

א'). ספר כ"ב מהמסובים 15)שנה אחד לכל היה בימיהם
לפניו. ושלחנו בראש מסיב והקורא לבדו קטן שלחן

הגאונים 16) (אוצר גאון כתב וכן ההגדה. קורא אותו
נשתנה". מה שמקדש אותו "ואומר :(154 עמוד פסחים

לפני 17) היא והטבילה הדברים סדר לפי הן השאלות
שבירושלמי. במשנה הנוסחא וכן מצה הירק 18)אכילת

בחרוסת. צלי.19)והמרור אלא נאכל אינו פסח שקרבן
אבל 20) (212 עמוד (השלם גאון עמרם רב בסדר הוא כן

הוזכרה  לא א') עמוד קט"ז דף פסחים (מסכת במשנה
כל  בזה רגילין היו המשנה שבזמן מפני ההסיבה שאלת

שינוי. משום בזה היה ולא השנה

.‚,"ÈÏˆ Blk ‰f‰ ‰ÏÈl‰Â" :¯ÓB‡ BÈ‡ ‰f‰ ÔÓfa«¿««∆≈≈¿««¿»«∆À»ƒ
˙e‚a ÏÈÁ˙Óe .Ôa¯˜ eÏ ÔÈ‡L21¯ÓBbL „Ú ,‡¯B˜Â ∆≈»»¿»«¿ƒƒ¿¿≈«∆≈

.dlk "È·‡ „·‡ Èn¯‡" ˙L¯t L¯c¿«»»«¬«ƒ…≈»ƒÀ»

כ').21) הלכה ז' פרק (למעלה
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.„‰Ê ÁÒt" :¯ÓB‡Â ÂÈÙÏ ÔÁÏM‰ ¯ÈÊÁÓe22e‡L «¬ƒ«À¿»¿»»¿≈∆«∆∆»
eÈ˙B·‡ Èza ÏÚ ÌB˜n‰ ÁÒtL ÌL ÏÚ ,ÔÈÏÎB‡¿ƒ«≈∆»««»«»≈¬≈
."'‰Ï ‡e‰ ÁÒt Á·Ê Ìz¯Ó‡Â :¯Ó‡pL ,ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿«ƒ∆∆¡««¬«¿∆∆«∆««

¯B¯n‰ dÈa‚Óe23e‡L ‰Ê ¯B¯Ó" :¯ÓB‡Â B„Èa «¿ƒ««»¿»¿≈»∆∆»
eÈ˙B·‡ ÈiÁ ˙‡ ÌÈi¯ˆn‰ e¯¯nL ÌL ÏÚ ,ÔÈÏÎB‡¿ƒ«≈∆≈¿«ƒ¿ƒƒ∆«≈¬≈

˙‡ e¯¯ÓÈÂ :¯Ó‡pL ,ÌÈ¯ˆÓadÈa‚Óe ."Ì‰ÈiÁ ¿ƒ¿»ƒ∆∆¡««¿»¬∆«≈∆«¿ƒ«
ÌL ÏÚ ,ÔÈÏÎB‡ e‡L BÊ ‰vÓ" :¯ÓB‡Â B„Èa ‰vn‰««»¿»¿≈«»∆»¿ƒ«≈
‰Ï‚pL „Ú ıÈÓÁ‰Ï eÈ˙B·‡ ÏL Ì˜ˆa ˜ÈtÒ‰ ‡lL∆…ƒ¿ƒ¿≈»∆¬≈¿«¿ƒ«∆ƒ¿»
:¯Ó‡pL ,„iÓ ÌÏ‡‚e ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ Ì‰ÈÏÚ¬≈∆«»»¿»»ƒ»∆∆¡«
ÔÓf·e ."'eÎÂ ÌÈ¯ˆnÓ e‡ÈˆB‰ ¯L‡ ˜ˆa‰ ˙‡ eÙ‡iÂ«…∆«»≈¬∆ƒƒƒ¿«ƒ¿«¿«
˙ÈaL ÔÓÊa ÔÈÏÎB‡ eÈ˙B·‡ eÈ‰L ÁÒt" :¯ÓB‡ ‰f‰«∆≈∆«∆»¬≈¿ƒƒ¿«∆≈
ÏÚ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÁÒtL ÌL ÏÚ ,Ìi˜ Lc˜n‰«ƒ¿»«»«≈∆»««»»«

."'eÎÂ eÈ˙B·‡ Èza»≈¬≈¿

ופסח 22) בסמוך שכתב כמו להגביה צריך ומרור [במצה
קט"ז  (דף פסחים במסכת אמרו שכן להגביה צריך אינו
שנראה  אלא עוד ולא להגביה צריך אין "בשר ב'): עמוד
צריך  אין שבשר רבינו ומפרש בחוץ" קדשים כאוכל
והוסיפו  קיים היה המקדש שבית בזמן אפילו להגביה
שנראה  נוסף טעם יש הזה שבזמן כלומר עוד" "ולא ואמרו:
הוא  בשר להגביה צריך שאינו והטעם בחוץ. קדשים כאוכל
כן  ואם מקודם שעקרו השלחן את החזירו עתה שזה מפני
העמיד  כשכבר כך אחר אבל הגבהה, בלי אף הדבר ניכר
המצה  ועל המרור על אומר ושוב בדברים והפסיק השלחן

למסובים]. ולהראותם להגביהם מרור 23)צריך [הקדים
המשנה  כנוסחת ה') הלכה ז' (פרק למעלה כתב וכן למצה
אופסלה  כ"י ההגדה בפירוש וכ"ה מנוח, רבינו כתב (כן
שלפנינו  במשנה אבל ,95 עמ' ב' ספר כ "ג שנה תרביץ
והקדים  שינה ההגדה בנוסח ואילו למרור) מצה הקדימו
האמירה  עיקר שכל משום הוא בזה והטעם למרור. מצה
לומדים  שאנו אלא פסח" זבח "ואמרתם בפסח: נכתבה
דף  פסחים (תוס' אמירה צריך בהם שגם מפסח ומרור מצה
יותר  קשור שמרור ומכיון ואמרתם) ד"ה א' עמוד קט"ז
פסח  שיש בזמן אלא התורה מן נוהג אינו שהרי בפסח,
למצה, מרור כאן הקדים לכן י"ב), הלכה ז' פרק (למעלה
שאין  הגלות", בזמן ישראל בה "שנהגו ההגדה בנוסח אבל
אלא  שאינו למרור, התורה, מן שהיא מצה, הקדים פסח, שם
ההגדה  בפירוש נראה וכן ל"ח. עמוד "זמנים" – מדרבנן

המשנה]. במרכבת ועיין שם, אופסלה כ"י

.‰¯ÓB‡Â24Ïl‰Ï ˙B„B‰Ï ÔÈ·iÁ e‡ CÎÈÙÏ" : ¿≈¿ƒ»»«»ƒ¿¿«≈
‰NÚL ÈÓÏ ÁvÏe Ïc‚Ï ÌÓB¯Ï ¯c‰Ï ¯‡ÙÏ ÁaLÏ¿«≈«¿»≈¿«≈¿≈¿«≈¿«≈«¿ƒ∆»»
e‡ÈˆB‰Â ,el‡‰ ÌÈqp‰ Ïk ˙‡ eÏÂ eÈ˙B·‡Ï«¬≈¿»∆»«ƒƒ»≈¿ƒ»
¯B‡Ï ‰ÏÙ‡Óe ‰ÁÓNÏ ÔB‚iÓ ,˙e¯ÁÏ ˙e„·ÚÓ≈«¿¿≈ƒ»¿ƒ¿»≈¬≈»¿
È„·Ú eÏÏ‰ dÈeÏÏ‰" ."dÈeÏÏ‰ ÂÈÙÏ ¯Ó‡Â ,ÏB„b»¿…«¿»»«¿»«¿»«¿«¿≈

'‰25:Ì˙BÁÂ ,"ÌÈÓ BÈÚÓÏ LÈÓlÁ" „Ú "'B‚Â¿««»ƒ¿«¿¿»ƒ¿≈
eÏ‡b ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a"»«»¡…≈∆∆»»¬∆¿»»
‰f‰ ‰ÏÈlÏ eÚÈb‰Â ,ÌÈ¯ˆnÓ eÈ˙B·‡ ˙‡ Ï‡‚Â¿»«∆¬≈ƒƒ¿«ƒ¿ƒƒ»««¿»«∆
Ôk" :ÛÈÒBÓ ‰f‰ ÔÓf·e ."ÌÈ¯B¯Óe ‰vÓ BaŒÏÎ‡Ï∆¡…«»¿ƒ«¿««∆ƒ≈
ÌÈÏ‚¯ÏÂ ÌÈ„ÚBÓÏ eÚÈbÈ eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ '‰¡…≈≈…≈¬≈«ƒ≈¿¬ƒ¿ƒ¿»ƒ

ÔÈ·a ÌÈÁÓN ,ÌBÏLÏ e˙‡¯˜Ï ÌÈ‡a‰ ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ«»ƒƒ¿»≈¿»¿≈ƒ¿ƒ¿«
E˙„B·Úa ÌÈNNÂ E¯ÈÚ26ÌÈÁ·f‰ ÔÓ ÌL ÏÎ‡Â , ƒ∆¿»ƒ«¬»∆¿…«»ƒ«¿»ƒ

ÌÈÁÒt‰ ÔÓe27,ÔBˆ¯Ï EÁaÊÓ ¯È˜ ÏÚ ÌÓc ÚÈbiL ƒ«¿»ƒ∆«ƒ«»»«ƒƒ¿«¬¿»
.eLÙ ˙e„t ÏÚÂ e˙l‡b ÏÚ L„Á ¯ÈL EÏ ‰„BÂ¿∆¿ƒ»»«¿À»≈¿«¿«¿≈

C¯·Óe ."Ï‡¯NÈ Ï‡b '‰ ‰z‡ Ce¯a28È¯t ‡¯Ba" »«»»«ƒ¿»≈¿»≈≈¿ƒ
.ÈM‰ ÒBk‰ ‰˙BLÂ "ÔÙb‰«»∆¿∆««≈ƒ

ב').24) עמוד קט"ז דף פסחים במסכת (משנה
פרעה".25) עבדי ולא ה' "עבדי – חורין בני שאנו להדגיש
הגמר,26) על היא וששון ההתחלה על  נופל שמחה לשון

(הגר"א). בעבודה וששים בבנין ואחר 27)שמחים זבחים
הפסח  מן כך ואחר החגיגה מן אוכל שתחלה פסחים כך
ח' (פרק השובע על הפסח שיאכל כדי ז') הלכה (להלן

ג'). הלכה פסחים ז'28)מהלכות פרק למעלה (ראה
י'). הלכה

.ÂÂÈ„È ÏËBÂ "ÌÈ„È ˙ÏÈË ÏÚ" C¯·Ó CkŒ¯Á‡Â¿««»¿»≈«¿ƒ«»»ƒ¿≈»»
BzÚc ÁÈq‰ È¯‰L ,˙ÈL29.‰„b‰‰ ˙‡È¯˜ ˙ÚLa ≈ƒ∆¬≈ƒƒ««¿ƒ¿«¿ƒ«««»»

Òe¯t ÁÈpÓe ,Ô‰Ó „Á‡ ˜ÏBÁÂ ,ÔÈ˜È˜¯ ÈL Á˜BÏÂ30 ¿≈«¿≈¿ƒƒ¿≈∆»≈∆«ƒ«»
C¯·Óe ,ÌÏL CB˙Ï31."ı¯‡‰ ÔÓ ÌÁÏ ‡ÈˆBn‰" ¿»≈¿»≈«ƒ∆∆ƒ»»∆

ÌÈÓÈ ¯‡Lk ˙B¯kÎ ÈzL ÏÚ C¯·Ó BÈ‡ ‰ÓŒÈtÓeƒ¿≈»≈¿»≈«¿≈ƒ»ƒ¿»»ƒ
ÏL Bk¯c ‰Ó - "ÈÚ ÌÁÏ" :¯Ó‡pL ÌeMÓ ?ÌÈ·BËƒƒ∆∆¡«∆∆…ƒ««¿∆
C¯Bk CkŒ¯Á‡Â .‰Òe¯Ùa Ô‡k Û‡ ,‰Òe¯Ùa ÈÚ32 »ƒƒ¿»«»ƒ¿»¿««»≈

˙Ò¯Áa ÏaËÓe ,˙Á‡k ¯B¯Óe ‰vÓ33Ce¯a" :C¯·Óe «»»¿∆»¿«≈«¬…∆¿»≈»
ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡«»¡…≈∆∆»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»
ÏÎ‡ Ì‡Â .ÔÏÎB‡Â ,"ÌÈ¯B¯Óe ˙BvÓ ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ eeˆÂ¿ƒ»«¬ƒ««¿ƒ¿¿»¿ƒ»«

BÓˆÚ ÈÙa ¯B¯Óe dÓˆÚ ÈÙa ‰vÓ34‰Ê ÏÚ C¯·Ó , «»ƒ¿≈«¿»»ƒ¿≈«¿¿»≈«∆
.BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ÏÚÂ BÓˆÚ ÈÙaƒ¿≈«¿¿«∆ƒ¿≈«¿

א').29) עמוד קט"ו דף פסחים (מסכת המטונף במקום ונגע
ב').30) עמוד ל"ט דף ברכות המצה 31)(מסכת על

עמוד 32)הפרוסה. קט"ו דף פסחים (מסכת הלל כשיטת
יאכלוהו". ומרורים מצות "על שנאמר: משם זכר 33)א')

ב'). הלכה למעלה (ראה על 34)לטיט החולקים כחכמים
קט"ו  דף פסחים (מסכת כמי ההלכה הוכרעה לא שהרי הלל

א'). עמוד

.ÊCÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a" :C¯·Ó CkŒ¯Á‡Â¿««»¿»≈»«»¡…≈∆∆
˙ÏÈÎ‡ ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«¬ƒ«
.‰lÁz ¯NÚŒ‰Úa¯‡ ˙‚È‚Á ¯NaÓ ÏÎB‡Â ,"Á·f‰«»«¿≈ƒ¿«¬ƒ««¿»»»»¿ƒ»
¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a" :C¯·Óe¿»≈»«»¡…≈∆∆»»¬∆
ÏÎB‡Â ,"ÁÒt‰ ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLcƒ̃¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«¬ƒ««»«¿≈
,Á·Ê ÏL ˙¯ËBt ÁÒt‰ ˙k¯a ‡ÏÂ .ÁÒt ÏL BÙebÓƒ∆»«¿…ƒ¿««∆«∆∆∆∆«

ÁÒt ÏL ˙¯ËBt Á·Ê ÏL ‡ÏÂ35. ¿…∆∆«∆∆∆»«

מסכת 35) (משנה עקיבא כרבי הן, מצוות שתי ופסח שזבח
א'). עמוד קכ"א דף פסחים

.ÁC¯·nL ¯Á‡ - Ôa¯˜ ÌL ÔÈ‡L ,‰f‰ ÔÓfa«¿««∆∆≈»»¿»««∆¿»≈
,"‰vÓ ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ" C¯·Óe ¯ÊBÁ "ÌÁÏ ‡ÈˆBn‰"«ƒ∆∆≈¿»≈«¬ƒ««»

˙Ò¯Áa ‰vÓ ÏaËÓe36ÏÎB‡Â37ÏÚ" C¯·Óe ¯ÊBÁÂ , ¿«≈«»«¬…∆¿≈¿≈¿»≈«
ÏaËÓe ,"¯B¯Ó ˙ÏÈÎ‡‡ÏÂ .ÏÎB‡Â ˙Ò¯Áa ¯B¯Ó ¬ƒ«»¿«≈»«¬…∆¿≈¿…
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קלט dvne ung zekld - mipnf xtq - fenz c"i iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.„‰Ê ÁÒt" :¯ÓB‡Â ÂÈÙÏ ÔÁÏM‰ ¯ÈÊÁÓe22e‡L «¬ƒ«À¿»¿»»¿≈∆«∆∆»
eÈ˙B·‡ Èza ÏÚ ÌB˜n‰ ÁÒtL ÌL ÏÚ ,ÔÈÏÎB‡¿ƒ«≈∆»««»«»≈¬≈
."'‰Ï ‡e‰ ÁÒt Á·Ê Ìz¯Ó‡Â :¯Ó‡pL ,ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿«ƒ∆∆¡««¬«¿∆∆«∆««

¯B¯n‰ dÈa‚Óe23e‡L ‰Ê ¯B¯Ó" :¯ÓB‡Â B„Èa «¿ƒ««»¿»¿≈»∆∆»
eÈ˙B·‡ ÈiÁ ˙‡ ÌÈi¯ˆn‰ e¯¯nL ÌL ÏÚ ,ÔÈÏÎB‡¿ƒ«≈∆≈¿«ƒ¿ƒƒ∆«≈¬≈

˙‡ e¯¯ÓÈÂ :¯Ó‡pL ,ÌÈ¯ˆÓadÈa‚Óe ."Ì‰ÈiÁ ¿ƒ¿»ƒ∆∆¡««¿»¬∆«≈∆«¿ƒ«
ÌL ÏÚ ,ÔÈÏÎB‡ e‡L BÊ ‰vÓ" :¯ÓB‡Â B„Èa ‰vn‰««»¿»¿≈«»∆»¿ƒ«≈
‰Ï‚pL „Ú ıÈÓÁ‰Ï eÈ˙B·‡ ÏL Ì˜ˆa ˜ÈtÒ‰ ‡lL∆…ƒ¿ƒ¿≈»∆¬≈¿«¿ƒ«∆ƒ¿»
:¯Ó‡pL ,„iÓ ÌÏ‡‚e ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ Ì‰ÈÏÚ¬≈∆«»»¿»»ƒ»∆∆¡«
ÔÓf·e ."'eÎÂ ÌÈ¯ˆnÓ e‡ÈˆB‰ ¯L‡ ˜ˆa‰ ˙‡ eÙ‡iÂ«…∆«»≈¬∆ƒƒƒ¿«ƒ¿«¿«
˙ÈaL ÔÓÊa ÔÈÏÎB‡ eÈ˙B·‡ eÈ‰L ÁÒt" :¯ÓB‡ ‰f‰«∆≈∆«∆»¬≈¿ƒƒ¿«∆≈
ÏÚ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÁÒtL ÌL ÏÚ ,Ìi˜ Lc˜n‰«ƒ¿»«»«≈∆»««»»«

."'eÎÂ eÈ˙B·‡ Èza»≈¬≈¿

ופסח 22) בסמוך שכתב כמו להגביה צריך ומרור [במצה
קט"ז  (דף פסחים במסכת אמרו שכן להגביה צריך אינו
שנראה  אלא עוד ולא להגביה צריך אין "בשר ב'): עמוד
צריך  אין שבשר רבינו ומפרש בחוץ" קדשים כאוכל
והוסיפו  קיים היה המקדש שבית בזמן אפילו להגביה
שנראה  נוסף טעם יש הזה שבזמן כלומר עוד" "ולא ואמרו:
הוא  בשר להגביה צריך שאינו והטעם בחוץ. קדשים כאוכל
כן  ואם מקודם שעקרו השלחן את החזירו עתה שזה מפני
העמיד  כשכבר כך אחר אבל הגבהה, בלי אף הדבר ניכר
המצה  ועל המרור על אומר ושוב בדברים והפסיק השלחן

למסובים]. ולהראותם להגביהם מרור 23)צריך [הקדים
המשנה  כנוסחת ה') הלכה ז' (פרק למעלה כתב וכן למצה
אופסלה  כ"י ההגדה בפירוש וכ"ה מנוח, רבינו כתב (כן
שלפנינו  במשנה אבל ,95 עמ' ב' ספר כ "ג שנה תרביץ
והקדים  שינה ההגדה בנוסח ואילו למרור) מצה הקדימו
האמירה  עיקר שכל משום הוא בזה והטעם למרור. מצה
לומדים  שאנו אלא פסח" זבח "ואמרתם בפסח: נכתבה
דף  פסחים (תוס' אמירה צריך בהם שגם מפסח ומרור מצה
יותר  קשור שמרור ומכיון ואמרתם) ד"ה א' עמוד קט"ז
פסח  שיש בזמן אלא התורה מן נוהג אינו שהרי בפסח,
למצה, מרור כאן הקדים לכן י"ב), הלכה ז' פרק (למעלה
שאין  הגלות", בזמן ישראל בה "שנהגו ההגדה בנוסח אבל
אלא  שאינו למרור, התורה, מן שהיא מצה, הקדים פסח, שם
ההגדה  בפירוש נראה וכן ל"ח. עמוד "זמנים" – מדרבנן

המשנה]. במרכבת ועיין שם, אופסלה כ"י

.‰¯ÓB‡Â24Ïl‰Ï ˙B„B‰Ï ÔÈ·iÁ e‡ CÎÈÙÏ" : ¿≈¿ƒ»»«»ƒ¿¿«≈
‰NÚL ÈÓÏ ÁvÏe Ïc‚Ï ÌÓB¯Ï ¯c‰Ï ¯‡ÙÏ ÁaLÏ¿«≈«¿»≈¿«≈¿≈¿«≈¿«≈«¿ƒ∆»»
e‡ÈˆB‰Â ,el‡‰ ÌÈqp‰ Ïk ˙‡ eÏÂ eÈ˙B·‡Ï«¬≈¿»∆»«ƒƒ»≈¿ƒ»
¯B‡Ï ‰ÏÙ‡Óe ‰ÁÓNÏ ÔB‚iÓ ,˙e¯ÁÏ ˙e„·ÚÓ≈«¿¿≈ƒ»¿ƒ¿»≈¬≈»¿
È„·Ú eÏÏ‰ dÈeÏÏ‰" ."dÈeÏÏ‰ ÂÈÙÏ ¯Ó‡Â ,ÏB„b»¿…«¿»»«¿»«¿»«¿«¿≈

'‰25:Ì˙BÁÂ ,"ÌÈÓ BÈÚÓÏ LÈÓlÁ" „Ú "'B‚Â¿««»ƒ¿«¿¿»ƒ¿≈
eÏ‡b ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a"»«»¡…≈∆∆»»¬∆¿»»
‰f‰ ‰ÏÈlÏ eÚÈb‰Â ,ÌÈ¯ˆnÓ eÈ˙B·‡ ˙‡ Ï‡‚Â¿»«∆¬≈ƒƒ¿«ƒ¿ƒƒ»««¿»«∆
Ôk" :ÛÈÒBÓ ‰f‰ ÔÓf·e ."ÌÈ¯B¯Óe ‰vÓ BaŒÏÎ‡Ï∆¡…«»¿ƒ«¿««∆ƒ≈
ÌÈÏ‚¯ÏÂ ÌÈ„ÚBÓÏ eÚÈbÈ eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ '‰¡…≈≈…≈¬≈«ƒ≈¿¬ƒ¿ƒ¿»ƒ

ÔÈ·a ÌÈÁÓN ,ÌBÏLÏ e˙‡¯˜Ï ÌÈ‡a‰ ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ«»ƒƒ¿»≈¿»¿≈ƒ¿ƒ¿«
E˙„B·Úa ÌÈNNÂ E¯ÈÚ26ÌÈÁ·f‰ ÔÓ ÌL ÏÎ‡Â , ƒ∆¿»ƒ«¬»∆¿…«»ƒ«¿»ƒ

ÌÈÁÒt‰ ÔÓe27,ÔBˆ¯Ï EÁaÊÓ ¯È˜ ÏÚ ÌÓc ÚÈbiL ƒ«¿»ƒ∆«ƒ«»»«ƒƒ¿«¬¿»
.eLÙ ˙e„t ÏÚÂ e˙l‡b ÏÚ L„Á ¯ÈL EÏ ‰„BÂ¿∆¿ƒ»»«¿À»≈¿«¿«¿≈

C¯·Óe ."Ï‡¯NÈ Ï‡b '‰ ‰z‡ Ce¯a28È¯t ‡¯Ba" »«»»«ƒ¿»≈¿»≈≈¿ƒ
.ÈM‰ ÒBk‰ ‰˙BLÂ "ÔÙb‰«»∆¿∆««≈ƒ

ב').24) עמוד קט"ז דף פסחים במסכת (משנה
פרעה".25) עבדי ולא ה' "עבדי – חורין בני שאנו להדגיש
הגמר,26) על היא וששון ההתחלה על  נופל שמחה לשון

(הגר"א). בעבודה וששים בבנין ואחר 27)שמחים זבחים
הפסח  מן כך ואחר החגיגה מן אוכל שתחלה פסחים כך
ח' (פרק השובע על הפסח שיאכל כדי ז') הלכה (להלן

ג'). הלכה פסחים ז'28)מהלכות פרק למעלה (ראה
י'). הלכה

.ÂÂÈ„È ÏËBÂ "ÌÈ„È ˙ÏÈË ÏÚ" C¯·Ó CkŒ¯Á‡Â¿««»¿»≈«¿ƒ«»»ƒ¿≈»»
BzÚc ÁÈq‰ È¯‰L ,˙ÈL29.‰„b‰‰ ˙‡È¯˜ ˙ÚLa ≈ƒ∆¬≈ƒƒ««¿ƒ¿«¿ƒ«««»»

Òe¯t ÁÈpÓe ,Ô‰Ó „Á‡ ˜ÏBÁÂ ,ÔÈ˜È˜¯ ÈL Á˜BÏÂ30 ¿≈«¿≈¿ƒƒ¿≈∆»≈∆«ƒ«»
C¯·Óe ,ÌÏL CB˙Ï31."ı¯‡‰ ÔÓ ÌÁÏ ‡ÈˆBn‰" ¿»≈¿»≈«ƒ∆∆ƒ»»∆

ÌÈÓÈ ¯‡Lk ˙B¯kÎ ÈzL ÏÚ C¯·Ó BÈ‡ ‰ÓŒÈtÓeƒ¿≈»≈¿»≈«¿≈ƒ»ƒ¿»»ƒ
ÏL Bk¯c ‰Ó - "ÈÚ ÌÁÏ" :¯Ó‡pL ÌeMÓ ?ÌÈ·BËƒƒ∆∆¡«∆∆…ƒ««¿∆
C¯Bk CkŒ¯Á‡Â .‰Òe¯Ùa Ô‡k Û‡ ,‰Òe¯Ùa ÈÚ32 »ƒƒ¿»«»ƒ¿»¿««»≈

˙Ò¯Áa ÏaËÓe ,˙Á‡k ¯B¯Óe ‰vÓ33Ce¯a" :C¯·Óe «»»¿∆»¿«≈«¬…∆¿»≈»
ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡«»¡…≈∆∆»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»
ÏÎ‡ Ì‡Â .ÔÏÎB‡Â ,"ÌÈ¯B¯Óe ˙BvÓ ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ eeˆÂ¿ƒ»«¬ƒ««¿ƒ¿¿»¿ƒ»«

BÓˆÚ ÈÙa ¯B¯Óe dÓˆÚ ÈÙa ‰vÓ34‰Ê ÏÚ C¯·Ó , «»ƒ¿≈«¿»»ƒ¿≈«¿¿»≈«∆
.BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ÏÚÂ BÓˆÚ ÈÙaƒ¿≈«¿¿«∆ƒ¿≈«¿

א').29) עמוד קט"ו דף פסחים (מסכת המטונף במקום ונגע
ב').30) עמוד ל"ט דף ברכות המצה 31)(מסכת על

עמוד 32)הפרוסה. קט"ו דף פסחים (מסכת הלל כשיטת
יאכלוהו". ומרורים מצות "על שנאמר: משם זכר 33)א')

ב'). הלכה למעלה (ראה על 34)לטיט החולקים כחכמים
קט"ו  דף פסחים (מסכת כמי ההלכה הוכרעה לא שהרי הלל

א'). עמוד

.ÊCÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a" :C¯·Ó CkŒ¯Á‡Â¿««»¿»≈»«»¡…≈∆∆
˙ÏÈÎ‡ ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«¬ƒ«
.‰lÁz ¯NÚŒ‰Úa¯‡ ˙‚È‚Á ¯NaÓ ÏÎB‡Â ,"Á·f‰«»«¿≈ƒ¿«¬ƒ««¿»»»»¿ƒ»
¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a" :C¯·Óe¿»≈»«»¡…≈∆∆»»¬∆
ÏÎB‡Â ,"ÁÒt‰ ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLcƒ̃¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«¬ƒ««»«¿≈
,Á·Ê ÏL ˙¯ËBt ÁÒt‰ ˙k¯a ‡ÏÂ .ÁÒt ÏL BÙebÓƒ∆»«¿…ƒ¿««∆«∆∆∆∆«

ÁÒt ÏL ˙¯ËBt Á·Ê ÏL ‡ÏÂ35. ¿…∆∆«∆∆∆»«

מסכת 35) (משנה עקיבא כרבי הן, מצוות שתי ופסח שזבח
א'). עמוד קכ"א דף פסחים

.ÁC¯·nL ¯Á‡ - Ôa¯˜ ÌL ÔÈ‡L ,‰f‰ ÔÓfa«¿««∆∆≈»»¿»««∆¿»≈
,"‰vÓ ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ" C¯·Óe ¯ÊBÁ "ÌÁÏ ‡ÈˆBn‰"«ƒ∆∆≈¿»≈«¬ƒ««»

˙Ò¯Áa ‰vÓ ÏaËÓe36ÏÎB‡Â37ÏÚ" C¯·Óe ¯ÊBÁÂ , ¿«≈«»«¬…∆¿≈¿≈¿»≈«
ÏaËÓe ,"¯B¯Ó ˙ÏÈÎ‡‡ÏÂ .ÏÎB‡Â ˙Ò¯Áa ¯B¯Ó ¬ƒ«»¿«≈»«¬…∆¿≈¿…
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‰‰LÈ38‰ÂˆÓ BÊÂ .BÓÚË ÏËaÈ ‡nL ,˙Ò¯Áa B˙B‡ «¿∆«¬…∆∆»ƒ»≈«¿¿ƒ¿»
ÏaËÓe ,¯B¯Óe ‰vÓ C¯BÎÂ ¯ÊBÁÂ .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ¿≈¿≈«»»¿«≈

.Lc˜nÏ ¯ÎÊ ‰Î¯· ‡Ïa ÔÏÎB‡Â ,˙Ò¯Áa«¬…∆¿¿»¿…¿»»≈∆«ƒ¿»

ו').36) (הלכה למעלה שנכתב כמו לטיט ומרור 37)זכר
מדרבנן  אלא אינו המרור הזה שבזמן לפי כך. אחר אוכל
התורה  מן שהיא המצה וכלפי י"ב) הלכה ז' פרק (למעלה
של  כדבר הוא א') הלכה ו' פרק (למעלה  הזה בזמן גם
המצוה  טעם מבטל רשות של דבר כי בידינו וכלל רשות
ו') (הלכה למעלה וראה א') עמוד קט"ו דף פסחים (מסכת
לכרוך  אפשר התורה, מן המרור שגם המקדש, שבזמן

ביחד. ולא 38)שניהם ב') עמוד קט"ו דף פסחים (מסכת
המצה  עם ביחד שאוכלו שכיון ו') (הלכה למעלה כן כתב

להשהותו. רגיל ואינו מרירותו מרגיש אינו

.Ë‡e‰M ‰Ó Ïk ÏÎB‡Â ,‰„eÚqa CLÓ CkŒ¯Á‡Â¿««»ƒ¿»«¿»¿≈»«∆
,˙BzLÏ ‰ˆB¯ ‡e‰M ‰Ó Ïk ‰˙BLÂ ,ÏÎ‡Ï ‰ˆB¯∆∆¡…¿∆»«∆∆ƒ¿
BÈ‡Â ,˙Èfk elÙ‡ ÁÒt‰ ¯NaÓ ÏÎB‡ ‰B¯Á‡·e»«¬»≈ƒ¿««∆«¬ƒ««ƒ¿≈

ÏÏk ÂÈ¯Á‡ ÌÚBË39,‰vÓ ˙Èfk ÏÎB‡ ‰f‰ ÔÓf·e . ≈«¬»¿»«¿««∆≈««ƒ«»
ÌeÏk ‰È¯Á‡ ÌÚBË BÈ‡Â40˜ÒÙ‰ ‰È‰iL È„k , ¿≈≈«¬∆»¿¿≈∆ƒ¿∆∆¿≈

,ÂÈÙa ‰vn‰ B‡ ÁÒt‰ ¯Na ÌÚËÂ B˙„eÚÒ¿»¿««¿««∆«««»¿ƒ
.‰Âˆn‰ ‡È‰ Ô˙ÏÈÎ‡L∆¬ƒ»»ƒ«ƒ¿»

דף 39) פסחים (מסכת אפיקומן הפסח אחר מפטירין שאין
מיני  הפסח אחר יאכלו שלא כלומר במשנה), ב' עמוד קי"ט
שמה  לאכול, תמיד רגילים שהיו כמו סעודה בקינוח מתיקה
"אפיקומן" היוונית בשפה קורין הסעודה אחרי שאוכלים

תשבי). בשם רע"א שמואל 40)(תוס' אמר יהודה כרב
אפיקומן". מצה אחר מפטירין ש"אין

.ÈÂÈ„È ÏËB CkŒ¯Á‡Â41ÒBk ÏÚ ÔBÊn‰ ˙k¯a C¯·Óe ¿««»≈»»¿»≈ƒ¿««»«
¯ÓB‚Â ÈÚÈ·¯ ÒBk ‚ÊBÓ CkŒ¯Á‡Â .e‰˙BLÂ ÈLÈÏL¿ƒƒ¿≈¿««»≈¿ƒƒ¿≈

Ïl‰‰ ˙‡ ÂÈÏÚ42‡È‰Â ,¯ÈM‰ ˙k¯a ÂÈÏÚ ¯ÓB‡Â , »»∆««≈¿≈»»ƒ¿««ƒ¿ƒ
"'eÎÂ EÈNÚÓ Ïk '‰ EeÏÏ‰È"43È¯t ‡¯Ba" C¯·Óe , ¿«¿»«¬∆¿¿»≈≈¿ƒ

ıeÁ ,‰ÏÈl‰ Ïk ÌeÏk CkŒ¯Á‡ ÌÚBË BÈ‡Â ."ÔÙb‰«»∆¿≈≈««»¿»««¿»
ÈLÈÓÁ ÒBk ‚ÊÓÏ BÏ LÈÂ .ÌÈn‰ ÔÓ44ÂÈÏÚ ¯ÓBÏÂ ƒ«»ƒ¿∆ƒ¿…¬ƒƒ¿«»»

˙B¯‰ ÏÚ" „Ú "·BË Èk '‰Ï e„B‰"Ó ,ÏB„b‰ Ïl‰«≈«»≈«ƒ«««¬
LÈÂ .˙BÒBÎ ‰Úa¯‡ BÓk ‰·BÁ BÈ‡ ‰Ê ÒBÎÂ ."Ï·a»∆¿∆≈»¿«¿»»¿∆
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰ˆ¯iL ÌB˜Ó ÏÎa Ïl‰‰ ˙‡ ¯Ó‚Ï BÏƒ¿…∆««≈¿»»∆ƒ¿∆««ƒ

.‰„eÚÒ ÌB˜Ó BÈ‡L∆≈¿¿»

אחרונים.41) "למעינו 42)למים עד רק קרא עכשיו שעד
ה'). הלכה (למעלה פסחים 43)מים" (מסכת יהודה כרב

א'). עמוד קי"ח דף 44)דף פסחים (מסכת ר"ח גרס כן
ר' דברי הגדול הלל עליו אומר "חמישי א '): עמוד קי"ח
הרמב"ם: בן הר"א בשם מביא רוקח מעשה ובספר טרפון"
היה  ולא כוסות ד' רק לשתות נוהג הרמב"ם "שאביו

מוסיף".

.‡ÈÌB˜Ó45,ÌÈÁÒÙ ÈÏÈÏa ÈÏˆ ÏÎ‡Ï e‚‰pL »∆»¬∆¡…»ƒ¿≈≈¿»ƒ
,ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡ ,ÏÎ‡Ï ‡lL e‚‰pL ÌB˜Ó .ÌÈÏÎB‡¿ƒ»∆»¬∆…∆¡…≈¿ƒ

‡e‰ ÁÒt ¯Na e¯Ó‡È ‡nL ‰¯Êb46ÌB˜Ó ÏÎ·e .47 ¿≈»∆»…¿¿«∆«¿»»

„Á‡k Blk ÈeÏˆ ‰N ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡48ÈtÓ ,‰Ê ÏÈÏa »∆¡…∆»À¿∆»¿≈∆ƒ¿≈
Ì‡Â .ıeÁa ÌÈL„˜ ÏÎB‡k ‰‡¯pL49B‡ ,CzÁÓ ‰È‰ ∆ƒ¿∆¿≈»»ƒ«¿ƒ»»¿À»

¯·‡ epnÓ ¯qÁL50¯aÁÓ ‡e‰Â ¯·‡ Ba ˜ÏL B‡51 ∆ƒ≈ƒ∆≈∆»«≈∆¿¿À»
e‚‰pL ÌB˜Óa ¯zÓ ‰Ê È¯‰ -52. ¬≈∆À»¿»∆»»

א').45) עמוד נ"ג דף פסחים במסכת והרי 46)(משנה
בחוץ. קדשים אוכל לאכול 47)הוא שנהגו במקום אפילו

כחכמים.48)צלי. ב') עמוד כ"ב דף ביצה במסכת (משנה
א').49) עמוד ע"ד דף פסחים שהוא 50)(מסכת שכיון

לפסח. דומה אינו שזה 51)חסר יטעו שלא מחובר. אפילו
בשליקה. דרכו שאין פסח, אחד.52)קרבן כוס אפילו

.·ÈÈÓ53ÔÈÈ BÏ ÔÈ‡L54ÏÚ Lc˜Ó - ÁÒt‰ ÈÏÈÏa ƒ∆≈«ƒ¿≈≈«∆«¿«≈«
ÏÚ ÌÈ¯·c‰ Ïk ‰NBÚÂ ,˙aLa ‰NBÚL C¯„k ,˙t‰««¿∆∆∆∆¿«»¿∆»«¿»ƒ«

˜¯È BÏ ÔÈ‡L ÈÓ .‰f‰ ¯„q‰55- „·Ïa ¯B¯Ó ‡l‡ «≈∆«∆ƒ∆≈»»∆»»ƒ¿«
È¯t ‡¯Ba" :˙BÎ¯· ÈzL ¯B¯n‰ ÏÚ C¯·Ó ‰lÁza«¿ƒ»¿»≈««»¿≈¿»≈¿ƒ
¯Ó‚iLÎe ,ÏÎB‡Â "¯B¯Ó ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ"Â "‰Ó„‡‰»¬»»¿«¬ƒ«»¿≈¿∆ƒ¿…
ÔÓ ÏÎB‡Â ¯ÊBÁÂ ,ÏÎB‡Â ‰vn‰ ÏÚ C¯·Ó ‰„b‰‰««»»¿»≈«««»¿≈¿≈¿≈ƒ

.‰Î¯· ‡Ïa ¯B¯n‰«»¿…¿»»

אחד.54)(רי"ף).53) כוס דף 55)אפילו פסחים (מסכת
א'). עמוד קט"ו דף (שם חסדא כרב ב'). עמוד קי"ד

.‚ÈÈÓ56˙¯nLÓ ‰vÓ BÏ ÔÈ‡L57- ˙Èfk ‡l‡ ƒ∆≈«»¿À∆∆∆»««ƒ
ÏÚ" C¯·Ó ,˙¯nLÓ dÈ‡L ‰vnÓ B˙„eÚÒ ¯ÓBbLk¿∆≈¿»ƒ«»∆≈»¿À∆∆¿»≈«

"‰vÓ ˙ÏÈÎ‡58ÌÚBË BÈ‡Â ,˙Èfk B˙B‡ ÏÎB‡Â ¬ƒ««»¿≈««ƒ¿≈≈
ÌeÏk ÂÈ¯Á‡59. «¬»¿

הלכה 57)(רי"ף).56) ו' פרק למעלה (ראה מצה לשם
השובע.58)ט'). על אכלו שהרי אפיקומן מצות גם ויוצא
הלכה 59) ו' פרק (למעלה כלום המצה אחר מפטירין שאין

י"א).

.„È¯ÊBÁ BÈ‡ - ıÈ˜‰Â ‰„eÚq‰ CB˙a ÔLiL ÈÓƒ∆»≈¿«¿»¿≈ƒ≈≈
ÏÎB‡Â60‰„eÚq‰ CB˙a Ô˙ˆ˜Ó eLiL ‰¯e·Á Èa . ¿≈¿≈¬»∆»¿ƒ¿»»¿«¿»

ÔÈÏÎB‡Â ÔÈ¯ÊBÁ -61.eÏÎ‡È ‡Ï - e¯BÚÂ Ôlk eÓc¯ . ¿ƒ¿¿ƒƒ¿¿À»¿≈……≈
eÏÎ‡È - Ôlk eÓÓ˙62. ƒ¿«¿¿À»…≈

פסח 60) לענין א') עמוד ק"כ דף פסחים במסכת (משנה
חשובה  ששינה מפני הוא והטעם מצה לענין הדין והוא
את  לאכול ואסור מקומות בשני כאוכל הוא והרי כהפסק
יאכל" אחד "בבית שנאמר: משום מקומות בשני הפסח
למצה. הדין והוא א') עמוד פ"ו דף פסחים (מסכת

הפסק 61) זה אין נעורים היו החבורה בני שיתר מכיון
הישנים. לגבי דף 62)אפילו פסחים (מסכת יוסי כרבי ֵ

למה  מוסבים יוסי ר' שדברי רבינו וסובר ב') עמוד ק"כ
ר' אמר זה ועל יאכלו" לא – כולן "ישנו קמא: תנא שאמר
לישן  שיתחילו והוא נתנמנמו, אבל בנרדמו דוקא שזהו יוסי
קראם  ואם אליהם כשידברו ושומעין בשינה נשתקעו ולא
(ורשב"ם  יאכלו לרבינו) המשנה (פירוש מיד עונים אדם
"ישנו  קמא תנא שאמר הרישא על חולק יוסי שר' מפרש

יאכלו"). מקצתן
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dcBdd gqpŸ©©©¨¨
˙eÏb‰ ÔÓÊa Ï‡¯NÈ da e‚‰pL ‰„b‰‰ ÁÒ1Ck …«««»»∆»¬»ƒ¿»≈ƒ¿««»»

eÏÈ‰·a :¯ÓB‡Â ÈL ÒBk ÏÚ ÏÈÁ˙Ó :‡È‰2e‡ˆÈ ƒ«¿ƒ«≈ƒ¿≈ƒ¿ƒ»»
ÌÈ¯ˆnÓ
dcBddgqep-mipnfxtq
. ƒƒ¿»ƒ
Ÿ©©©̈̈ ד').1) הלכה ח' פרק למעלה וכן 2)(ראה וחפזון בבהלה

ג'): פסוק ט"ז פרק (דברים הפסוק על אונקלוס בתרגום
מארעא  נפקת "בבהילו – מצרים" מארץ יצאת "בחפזון
וחציו  ("בבהילו") ארמית חציו שאמר ומה דמצרים".
בשפה  אז שולטים היו שלא מפני ממצרים") ("יצאנו עברית

קל"ג). עמוד שלמה" ב"הגדה ההגדה (פירוש העברית

.ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ‡˙‰·‡ eÏÎ‡ Èc ‡ÈÚ ‡ÓÁÏ ‡‰»«¿»«¿»ƒ¬««¿»«»¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

.ÁÒÙÈÂ È˙ÈÈ ÁÒÙÏ CÈ¯ˆc Ïk ,ÏeÎÈÈÂ È˙ÈÈ ÔÈÙÎc Ïk»ƒ¿ƒ≈≈¿≈»ƒ¿ƒ¿∆«≈≈¿ƒ¿«
L‰‡zL‰ .Ï‡¯NÈ„ ‡Ú¯‡a ‡È˙‡„ ‡zLÏ ,‡Î‰ ‡z »«»»»¿«»¿«¿»¿«¿»¿ƒ¿»≈»«»

:È¯Á Èa ‡È˙‡„ ‡zLÏ ,È„·Ú ‡Î‰»»«¿≈¿«»¿«¿»¿≈»≈
ÏÎaL ?˙BÏÈl‰ ÏkÓ ‰f‰ ‰ÏÈl‰ ‰pzLp ‰Ó«ƒ¿«»««¿»«∆ƒ»«≈∆¿»
‰ÏÈl‰Â ,˙Á‡ ÌÚt elÙ‡ ÔÈÏÈaËÓ e‡ ÔÈ‡ ˙BÏÈl‰«≈≈»«¿ƒƒ¬ƒ««∆»¿««¿»
ıÓÁ ÌÈÏÎB‡ e‡ ˙BÏÈl‰ ÏÎaL .ÌÈÓÚÙ ÈzL ‰f‰«∆¿≈¿»ƒ∆¿»«≈»¿ƒ»≈

ÏÎaL .‰vÓ Blk ‰f‰ ‰ÏÈl‰Â ,‰vÓe3e‡ ˙BÏÈl‰ «»¿««¿»«∆À«»∆¿»«≈»
ÏÎaL .¯B¯Ó ‰f‰ ‰ÏÈl‰Â ,˙B˜¯È ¯‡L ÌÈÏÎB‡¿ƒ¿»¿»¿««¿»«∆»∆¿»
‰ÏÈl‰Â ,ÔÈaÒÓ ÔÈa ÔÈ·LBÈ ÔÈa ÔÈÏÎB‡ e‡ ˙BÏÈl‰«≈»¿ƒ≈¿ƒ≈¿Àƒ¿««¿»

:ÔÈaÒÓ elk ‰f‰«∆À»¿Àƒ
אוכלים 3) אנו הלילות "שבכל עכשיו: אמר הבית ובזמן

ב'). הלכה ח' (פרק כו'" צלי בשר

eÈ‰Ï‡ ÈÈ e‡ÈˆBiÂ ,ÌÈ¯ˆÓa ‰Ú¯ÙÏ eÈÈ‰ ÌÈ„·Ú¬»ƒ»ƒ¿«¿…¿ƒ¿»ƒ«ƒ≈¿»¡…≈
‡ÈˆB‰ ‡Ï el‡Â .‰ÈeË ÚB¯Ê·e ‰˜ÊÁ „Èa ÌMÓƒ»¿»¬»»ƒ¿«¿»¿ƒ…ƒ
ÔÈ„Ú - ÌÈ¯ˆnÓ eÈ˙B·‡ ˙‡ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰«»»∆¬≈ƒƒ¿«ƒ¬«ƒ
‰Ú¯ÙÏ eÈÈ‰ ÌÈ„aÚLÓ eÈ· È·e eÈa ,e‡»»≈¿≈»≈¿À¿»ƒ»ƒ¿«¿…
elk ,ÌÈB· elk ,ÌÈÓÎÁ elk elÙ‡Â .ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿»ƒ«¬ƒÀ»¬»ƒÀ»¿ƒÀ»
¯tÒÏ eÈÏÚ ‰ÂˆÓ ,‰¯Bz‰ ˙‡ ÌÈÚ„BÈ elk ,ÌÈ˜Ê¿≈ƒÀ»¿ƒ∆«»ƒ¿»»≈¿«≈
˙‡ÈˆÈa ¯tÒÏ CÈ¯‡n‰ ÏkL .ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈaƒƒ«ƒ¿»ƒ∆»««¬ƒ¿«≈ƒƒ«

.ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ¬≈∆¿À»
Ôa ¯ÊÚÏ‡ Èa¯Â ÚLB‰È Èa¯Â ¯ÊÚÈÏ‡ Èa¯a ‰NÚÓ«¬∆¿«ƒ¡ƒ∆∆¿«ƒ¿À«¿«ƒ∆¿»»∆
ÔÈaÒÓ eÈ‰L ÔBÙ¯Ë Èa¯Â ‡·È˜Ú Èa¯Â ‰È¯ÊÚ¬«¿»¿«ƒ¬ƒ»¿«ƒ«¿∆»¿Àƒ
B˙B‡ Ïk ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa ÔÈ¯tÒÓ eÈ‰Â ,˜¯·ŒÈ·aƒ¿≈¿«¿»¿«¿ƒƒƒ«ƒ¿«ƒ»
eÈ˙Ba¯ :Ì‰Ï e¯Ó‡Â Ì‰È„ÈÓÏ˙ e‡aL „Ú .‰ÏÈl‰«»¿»«∆»«¿ƒ≈∆¿»¿»∆«≈

.˙È¯ÁL ÏL ÚÓL ˙‡È¯˜ ÔÓÊ ÚÈb‰ƒƒ«¿«¿ƒ«¿«∆«¬ƒ
Ô·k È‡ È¯‰ :‰È¯ÊÚ Ôa ¯ÊÚÏ‡ Èa¯ Ì‰Ï ¯Ó‡»«»∆«ƒ∆¿»»∆¬«¿»¬≈¬ƒ¿∆
ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ ¯Ó‡zL È˙ÈÎÊ ‡ÏÂ ,‰L ÌÈÚ·Lƒ¿ƒ»»¿…»ƒƒ∆≈»≈¿ƒ«ƒ¿«ƒ
ÔÚÓÏ" :¯Ó‡pL ,‡ÓBÊ Ôa dL¯cL „Ú ,˙BÏÈla«≈«∆¿»»∆»∆∆∆«¿««
."EÈiÁ ÈÓÈ Ïk ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó E˙‡ˆ ÌBÈ ˙‡ ¯kÊzƒ¿…∆≈¿≈∆∆ƒ¿«ƒ…¿≈«∆

ÈÓÈ Ïk" .ÌÈÓi‰ - "EÈiÁ ÈÓÈ".˙BÏÈl‰ - "EÈiÁ ¿≈«∆«»ƒ…¿≈«∆«≈
Ïk" .‰f‰ ÌÏBÚ‰ - "EÈiÁ ÈÓÈ" :ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈÓÎÁÂ«¬»ƒ¿ƒ¿≈«∆»»«∆…

.ÁÈLn‰ ˙BÓÈÏ ‡È·‰Ï - "EÈiÁ ÈÓÈ¿≈«∆¿»ƒƒ«»ƒ«
.‡e‰ Ce¯a ,Ï‡¯NÈÏ ‰¯Bz Ô˙pL ÌB˜n‰ Ce¯a»«»∆»«»¿ƒ¿»≈»
„Á‡Â .ÌÎÁ „Á‡ .‰¯B˙ ‰¯ac ÌÈ· ‰Úa¯‡ „‚k¿∆∆«¿»»»ƒƒ¿»»∆»»»¿∆»

:Ï‡LÏ Ú„BÈ BÈ‡L „Á‡Â .Ìz „Á‡Â .ÚL»̄»¿∆»»¿∆»∆≈≈«ƒ¿…

ÌÎÁÌÈwÁ‰Â ˙B„Ú‰ ‰Ó" ?¯ÓB‡ ‡e‰ ‰Ó »»«≈»»≈¿«Àƒ
ÌÎ˙‡ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰eˆ ¯L‡ ÌÈËtLn‰Â4‰z‡ Û‡ ." ¿«ƒ¿»ƒ¬∆ƒ»¿»¡…≈∆¿∆««»

ÁÒt‰ ¯Á‡ ÔÈ¯ÈËÙÓ ÔÈ‡" :ÁÒt‰ ˙BÎÏ‰k BÏ ¯BÓ‡¡¿ƒ¿«∆«≈«¿ƒƒ«««∆«
."ÔÓB˜ÈÙ‡¬ƒ»

הנוסחא:4) וויניציאה שונצינו רומא בדפוסי התימנים, בכ"י
ד') הלכה י' פרק (פסחים בירושלמי וכ"ה "אותנו"
שואל  החכם שבאמת מפני בא. פרשת סוף ובמכילתא
ולא  בציווי, עצמו את כולל הוא שגם "אותנו" בלשון
אלא  (להלן), הכלל מן עצמו ומוציא "לכם" שאומר כהרשע
אלא  החכם של השאלה לשון את העתיקה לא שהתורה
להגר"מ  שלמה) הגדה (וראה אתכם ישאל החכם כי סיפרה

כ"ב). פרק מבוא כשר

."ÌÎÏ ˙‡f‰ ‰„B·Ú‰ ‰Ó" ?¯ÓB‡ ‡e‰ ‰Ó ÚL»̄»«≈»»¬»«…»∆
ÏÏk‰ ÔÓ BÓˆÚ ˙‡ ‡ÈˆB‰L ÈÙÏe .BÏ ‡ÏÂ ÌÎÏ»∆¿…¿ƒ∆ƒ∆«¿ƒ«¿»
:BÏ ¯BÓ‡Â ÂÈpL ˙‡ ‰‰˜‰ ‰z‡ Û‡ .¯wÚa ¯Ùk»«»ƒ»««»«¿≈∆ƒ»∆¡
‡ÏÂ ÈÏ ."ÌÈ¯ˆnÓ È˙‡ˆa ÈÏ ÈÈ ‰NÚ ‰Ê ¯e·Úa"«¬∆»»¿»ƒ¿≈ƒƒƒ¿»ƒƒ¿…

.Ï‡‚ ‰È‰ ‡Ï ÌL ‰È‰ el‡Â .BÏ¿ƒ»»»…»»ƒ¿»
:ÂÈÏ‡ z¯Ó‡Â" ."˙‡f ‰Ó" ?¯ÓB‡ ‡e‰ ‰Ó Ìz»«≈«…¿»«¿»≈»

."ÌÈ„·Ú ˙ÈaÓ ÌÈ¯ˆnÓ ÈÈ e‡ÈˆB‰ „È ˜ÊÁa¿…∆»ƒ»¿»ƒƒ¿«ƒƒ≈¬»ƒ
z„b‰Â" :¯Ó‡pL ,BÏ Á˙t z‡ Ï‡LÏ Ú„BÈ BÈ‡LÂ¿∆≈≈«ƒ¿…«¿¿«∆∆¡«¿ƒ«¿»
ÈÏ ÈÈ ‰NÚ ‰Ê ¯e·Úa :¯Ó‡Ï ‡e‰‰ ÌBia E·Ï¿ƒ¿««≈…«¬∆»»¿»ƒ
L‡¯Ó ÏBÎÈ - "E·Ï z„b‰Â" ."ÌÈ¯ˆnÓ È˙‡ˆa¿≈ƒƒƒ¿»ƒ¿ƒ«¿»¿ƒ¿»≈…
ÌBia" È‡ ."‡e‰‰ ÌBia" :¯ÓBÏ „eÓÏz ?L„Á…∆«¿«««ƒ«
¯e·Úa" :¯ÓBÏ „eÓÏz ?ÌBÈ „BÚaÓ ÏBÎÈ ,"‡e‰‰«»ƒ¿«¿««¬
ÌÈÁpÓ ¯B¯Óe ‰vnL ‰ÚL· ‡l‡ Èz¯Ó‡ ‡Ï ."‰Ê∆…»«¿ƒ∆»¿»»∆«»»À»ƒ

.EÈÙÏ¿»∆
ÂLÎÚÂ ,eÈ˙B·‡ eÈ‰ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰Ï‡ È„·BÚ ‰lÁzÓƒ¿ƒ»¿≈¡…ƒ¬≈ƒ»¬≈¿«¿»
ÚLB‰È ¯Ó‡iÂ" :¯Ó‡pL .B˙„B·ÚÏ ÌB˜n‰ e·¯≈̃¿»«»«¬»∆∆¡««…∆¿À«
¯‰p‰ ¯·Úa ,Ï‡¯NÈ È‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡ ‰k :ÌÚ‰ Ïk Ï‡∆»»»…»«¿»¡…≈ƒ¿»≈¿≈∆«»»
È·‡Â Ì‰¯·‡ È·‡ Á¯z ,ÌÏBÚÓ ÌÎÈ˙B·‡ e·LÈ»¿¬≈∆≈»∆«¬ƒ«¿»»«¬ƒ
˙‡ ÌÎÈ·‡ ˙‡ Áw‡Â .ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰Ï‡ e„·ÚiÂ ,¯BÁ»«««¿¡…ƒ¬≈ƒ»∆«∆¬ƒ∆∆
,ÔÚk ı¯‡ ÏÎa B˙B‡ CÏB‡Â ,¯‰p‰ ¯·ÚÓ Ì‰¯·‡«¿»»≈≈∆«»»»≈¿»∆∆¿»«
˜ÁˆÈÏ Ôz‡Â .˜ÁˆÈ ˙‡ BÏ Ôz‡Â ,BÚ¯Ê ˙‡ ‰a¯‡Â»«¿∆∆«¿»∆∆∆ƒ¿»»∆≈¿ƒ¿»
¯ÈÚN ¯‰ ˙‡ ÂNÚÏ Ôz‡Â ,ÂNÚ ˙‡Â ·˜ÚÈ ˙‡∆«¬…¿∆≈»»∆≈¿≈»∆«≈ƒ

."ÌÈ¯ˆÓ e„¯È ÂÈ·e ·˜ÚÈÂ ,B˙B‡ ˙L¯Ï»∆∆¿«¬…»»»¿ƒ¿»ƒ
.‡e‰ Ce¯a ,BnÚ Ï‡¯NÈÏ B˙ÁË·‰ ¯ÓBL Ce¯a»≈«¿»»¿ƒ¿»≈«»
BÓk ˙BNÚÏ ,ıw‰ ˙‡ ·MÁ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰L∆«»»ƒ«∆«≈«¬¿
:¯Ó‡pL .ÌÈ¯˙a‰ ÔÈa eÈ·‡ Ì‰¯·‡Ï ¯Ó‡L∆»«¿«¿»»»ƒ≈«¿»ƒ∆∆¡«
ı¯‡a EÚ¯Ê ‰È‰È ¯‚ Èk Ú„z ÚB„È Ì¯·‡Ï ¯Ó‡iÂ"«…∆¿«¿»»«≈«ƒ≈ƒ¿∆«¿¬¿∆∆
,‰L ˙B‡Ó Úa¯‡ Ì˙B‡ epÚÂ Ìe„·ÚÂ ,Ì‰Ï ‡Ï…»∆«¬»¿ƒ»«¿«≈»»
e‡ˆÈ ÔÎ È¯Á‡Â ,ÈÎ‡ Ôc e„·ÚÈ ¯L‡ ÈBb‰ ˙‡ Ì‚Â¿«∆«¬∆«¬…»»…ƒ¿«¬≈≈≈¿

."ÏB„b LÎ¯aƒ¿À»
„·Ïa „Á‡ ‡lL .eÏÂ eÈ˙B·‡Ï ‰„ÓÚL ‡È‰Â¿ƒ∆»¿»«¬≈¿»∆…∆»ƒ¿«
eÈÏÚ ÌÈ„ÓBÚ ¯B„Â ¯Bc ÏÎa ‡l‡ ,eÈÏÚ „ÓÚ»«»≈∆»¿»»¿ƒ»≈

.Ì„iÓ eÏÈvÓ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰Â ,e˙BlÎÏ¿«≈¿«»»«ƒ≈ƒ»»
·˜ÚÈÏ ˙BNÚÏ Èn¯‡‰ Ô·Ï Lwa ‰Ó „ÓÏe ‡≈̂¿««ƒ≈»»»¬«ƒ«¬¿«¬…
Lwa Ô·ÏÂ ,ÌÈ¯Îf‰ ÏÚ ‡l‡ ¯Ê‚ ‡Ï ‰Ú¯tL .eÈ·‡»ƒ∆«¿……»«∆»««¿»ƒ¿»»ƒ≈
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קמי dcbdd gqep - mipnf xtq - fenz c"i iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

dcBdd gqpŸ©©©¨¨
˙eÏb‰ ÔÓÊa Ï‡¯NÈ da e‚‰pL ‰„b‰‰ ÁÒ1Ck …«««»»∆»¬»ƒ¿»≈ƒ¿««»»

eÏÈ‰·a :¯ÓB‡Â ÈL ÒBk ÏÚ ÏÈÁ˙Ó :‡È‰2e‡ˆÈ ƒ«¿ƒ«≈ƒ¿≈ƒ¿ƒ»»
ÌÈ¯ˆnÓ
dcBddgqep-mipnfxtq
. ƒƒ¿»ƒ
Ÿ©©©̈̈ ד').1) הלכה ח' פרק למעלה וכן 2)(ראה וחפזון בבהלה

ג'): פסוק ט"ז פרק (דברים הפסוק על אונקלוס בתרגום
מארעא  נפקת "בבהילו – מצרים" מארץ יצאת "בחפזון
וחציו  ("בבהילו") ארמית חציו שאמר ומה דמצרים".
בשפה  אז שולטים היו שלא מפני ממצרים") ("יצאנו עברית

קל"ג). עמוד שלמה" ב"הגדה ההגדה (פירוש העברית

.ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ‡˙‰·‡ eÏÎ‡ Èc ‡ÈÚ ‡ÓÁÏ ‡‰»«¿»«¿»ƒ¬««¿»«»¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

.ÁÒÙÈÂ È˙ÈÈ ÁÒÙÏ CÈ¯ˆc Ïk ,ÏeÎÈÈÂ È˙ÈÈ ÔÈÙÎc Ïk»ƒ¿ƒ≈≈¿≈»ƒ¿ƒ¿∆«≈≈¿ƒ¿«
L‰‡zL‰ .Ï‡¯NÈ„ ‡Ú¯‡a ‡È˙‡„ ‡zLÏ ,‡Î‰ ‡z »«»»»¿«»¿«¿»¿«¿»¿ƒ¿»≈»«»

:È¯Á Èa ‡È˙‡„ ‡zLÏ ,È„·Ú ‡Î‰»»«¿≈¿«»¿«¿»¿≈»≈
ÏÎaL ?˙BÏÈl‰ ÏkÓ ‰f‰ ‰ÏÈl‰ ‰pzLp ‰Ó«ƒ¿«»««¿»«∆ƒ»«≈∆¿»
‰ÏÈl‰Â ,˙Á‡ ÌÚt elÙ‡ ÔÈÏÈaËÓ e‡ ÔÈ‡ ˙BÏÈl‰«≈≈»«¿ƒƒ¬ƒ««∆»¿««¿»
ıÓÁ ÌÈÏÎB‡ e‡ ˙BÏÈl‰ ÏÎaL .ÌÈÓÚÙ ÈzL ‰f‰«∆¿≈¿»ƒ∆¿»«≈»¿ƒ»≈

ÏÎaL .‰vÓ Blk ‰f‰ ‰ÏÈl‰Â ,‰vÓe3e‡ ˙BÏÈl‰ «»¿««¿»«∆À«»∆¿»«≈»
ÏÎaL .¯B¯Ó ‰f‰ ‰ÏÈl‰Â ,˙B˜¯È ¯‡L ÌÈÏÎB‡¿ƒ¿»¿»¿««¿»«∆»∆¿»
‰ÏÈl‰Â ,ÔÈaÒÓ ÔÈa ÔÈ·LBÈ ÔÈa ÔÈÏÎB‡ e‡ ˙BÏÈl‰«≈»¿ƒ≈¿ƒ≈¿Àƒ¿««¿»

:ÔÈaÒÓ elk ‰f‰«∆À»¿Àƒ
אוכלים 3) אנו הלילות "שבכל עכשיו: אמר הבית ובזמן

ב'). הלכה ח' (פרק כו'" צלי בשר

eÈ‰Ï‡ ÈÈ e‡ÈˆBiÂ ,ÌÈ¯ˆÓa ‰Ú¯ÙÏ eÈÈ‰ ÌÈ„·Ú¬»ƒ»ƒ¿«¿…¿ƒ¿»ƒ«ƒ≈¿»¡…≈
‡ÈˆB‰ ‡Ï el‡Â .‰ÈeË ÚB¯Ê·e ‰˜ÊÁ „Èa ÌMÓƒ»¿»¬»»ƒ¿«¿»¿ƒ…ƒ
ÔÈ„Ú - ÌÈ¯ˆnÓ eÈ˙B·‡ ˙‡ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰«»»∆¬≈ƒƒ¿«ƒ¬«ƒ
‰Ú¯ÙÏ eÈÈ‰ ÌÈ„aÚLÓ eÈ· È·e eÈa ,e‡»»≈¿≈»≈¿À¿»ƒ»ƒ¿«¿…
elk ,ÌÈB· elk ,ÌÈÓÎÁ elk elÙ‡Â .ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿»ƒ«¬ƒÀ»¬»ƒÀ»¿ƒÀ»
¯tÒÏ eÈÏÚ ‰ÂˆÓ ,‰¯Bz‰ ˙‡ ÌÈÚ„BÈ elk ,ÌÈ˜Ê¿≈ƒÀ»¿ƒ∆«»ƒ¿»»≈¿«≈
˙‡ÈˆÈa ¯tÒÏ CÈ¯‡n‰ ÏkL .ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈaƒƒ«ƒ¿»ƒ∆»««¬ƒ¿«≈ƒƒ«

.ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ¬≈∆¿À»
Ôa ¯ÊÚÏ‡ Èa¯Â ÚLB‰È Èa¯Â ¯ÊÚÈÏ‡ Èa¯a ‰NÚÓ«¬∆¿«ƒ¡ƒ∆∆¿«ƒ¿À«¿«ƒ∆¿»»∆
ÔÈaÒÓ eÈ‰L ÔBÙ¯Ë Èa¯Â ‡·È˜Ú Èa¯Â ‰È¯ÊÚ¬«¿»¿«ƒ¬ƒ»¿«ƒ«¿∆»¿Àƒ
B˙B‡ Ïk ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa ÔÈ¯tÒÓ eÈ‰Â ,˜¯·ŒÈ·aƒ¿≈¿«¿»¿«¿ƒƒƒ«ƒ¿«ƒ»
eÈ˙Ba¯ :Ì‰Ï e¯Ó‡Â Ì‰È„ÈÓÏ˙ e‡aL „Ú .‰ÏÈl‰«»¿»«∆»«¿ƒ≈∆¿»¿»∆«≈

.˙È¯ÁL ÏL ÚÓL ˙‡È¯˜ ÔÓÊ ÚÈb‰ƒƒ«¿«¿ƒ«¿«∆«¬ƒ
Ô·k È‡ È¯‰ :‰È¯ÊÚ Ôa ¯ÊÚÏ‡ Èa¯ Ì‰Ï ¯Ó‡»«»∆«ƒ∆¿»»∆¬«¿»¬≈¬ƒ¿∆
ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ ¯Ó‡zL È˙ÈÎÊ ‡ÏÂ ,‰L ÌÈÚ·Lƒ¿ƒ»»¿…»ƒƒ∆≈»≈¿ƒ«ƒ¿«ƒ
ÔÚÓÏ" :¯Ó‡pL ,‡ÓBÊ Ôa dL¯cL „Ú ,˙BÏÈla«≈«∆¿»»∆»∆∆∆«¿««
."EÈiÁ ÈÓÈ Ïk ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó E˙‡ˆ ÌBÈ ˙‡ ¯kÊzƒ¿…∆≈¿≈∆∆ƒ¿«ƒ…¿≈«∆

ÈÓÈ Ïk" .ÌÈÓi‰ - "EÈiÁ ÈÓÈ".˙BÏÈl‰ - "EÈiÁ ¿≈«∆«»ƒ…¿≈«∆«≈
Ïk" .‰f‰ ÌÏBÚ‰ - "EÈiÁ ÈÓÈ" :ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈÓÎÁÂ«¬»ƒ¿ƒ¿≈«∆»»«∆…

.ÁÈLn‰ ˙BÓÈÏ ‡È·‰Ï - "EÈiÁ ÈÓÈ¿≈«∆¿»ƒƒ«»ƒ«
.‡e‰ Ce¯a ,Ï‡¯NÈÏ ‰¯Bz Ô˙pL ÌB˜n‰ Ce¯a»«»∆»«»¿ƒ¿»≈»
„Á‡Â .ÌÎÁ „Á‡ .‰¯B˙ ‰¯ac ÌÈ· ‰Úa¯‡ „‚k¿∆∆«¿»»»ƒƒ¿»»∆»»»¿∆»

:Ï‡LÏ Ú„BÈ BÈ‡L „Á‡Â .Ìz „Á‡Â .ÚL»̄»¿∆»»¿∆»∆≈≈«ƒ¿…

ÌÎÁÌÈwÁ‰Â ˙B„Ú‰ ‰Ó" ?¯ÓB‡ ‡e‰ ‰Ó »»«≈»»≈¿«Àƒ
ÌÎ˙‡ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰eˆ ¯L‡ ÌÈËtLn‰Â4‰z‡ Û‡ ." ¿«ƒ¿»ƒ¬∆ƒ»¿»¡…≈∆¿∆««»

ÁÒt‰ ¯Á‡ ÔÈ¯ÈËÙÓ ÔÈ‡" :ÁÒt‰ ˙BÎÏ‰k BÏ ¯BÓ‡¡¿ƒ¿«∆«≈«¿ƒƒ«««∆«
."ÔÓB˜ÈÙ‡¬ƒ»

הנוסחא:4) וויניציאה שונצינו רומא בדפוסי התימנים, בכ"י
ד') הלכה י' פרק (פסחים בירושלמי וכ"ה "אותנו"
שואל  החכם שבאמת מפני בא. פרשת סוף ובמכילתא
ולא  בציווי, עצמו את כולל הוא שגם "אותנו" בלשון
אלא  (להלן), הכלל מן עצמו ומוציא "לכם" שאומר כהרשע
אלא  החכם של השאלה לשון את העתיקה לא שהתורה
להגר"מ  שלמה) הגדה (וראה אתכם ישאל החכם כי סיפרה

כ"ב). פרק מבוא כשר

."ÌÎÏ ˙‡f‰ ‰„B·Ú‰ ‰Ó" ?¯ÓB‡ ‡e‰ ‰Ó ÚL»̄»«≈»»¬»«…»∆
ÏÏk‰ ÔÓ BÓˆÚ ˙‡ ‡ÈˆB‰L ÈÙÏe .BÏ ‡ÏÂ ÌÎÏ»∆¿…¿ƒ∆ƒ∆«¿ƒ«¿»
:BÏ ¯BÓ‡Â ÂÈpL ˙‡ ‰‰˜‰ ‰z‡ Û‡ .¯wÚa ¯Ùk»«»ƒ»««»«¿≈∆ƒ»∆¡
‡ÏÂ ÈÏ ."ÌÈ¯ˆnÓ È˙‡ˆa ÈÏ ÈÈ ‰NÚ ‰Ê ¯e·Úa"«¬∆»»¿»ƒ¿≈ƒƒƒ¿»ƒƒ¿…

.Ï‡‚ ‰È‰ ‡Ï ÌL ‰È‰ el‡Â .BÏ¿ƒ»»»…»»ƒ¿»
:ÂÈÏ‡ z¯Ó‡Â" ."˙‡f ‰Ó" ?¯ÓB‡ ‡e‰ ‰Ó Ìz»«≈«…¿»«¿»≈»

."ÌÈ„·Ú ˙ÈaÓ ÌÈ¯ˆnÓ ÈÈ e‡ÈˆB‰ „È ˜ÊÁa¿…∆»ƒ»¿»ƒƒ¿«ƒƒ≈¬»ƒ
z„b‰Â" :¯Ó‡pL ,BÏ Á˙t z‡ Ï‡LÏ Ú„BÈ BÈ‡LÂ¿∆≈≈«ƒ¿…«¿¿«∆∆¡«¿ƒ«¿»
ÈÏ ÈÈ ‰NÚ ‰Ê ¯e·Úa :¯Ó‡Ï ‡e‰‰ ÌBia E·Ï¿ƒ¿««≈…«¬∆»»¿»ƒ
L‡¯Ó ÏBÎÈ - "E·Ï z„b‰Â" ."ÌÈ¯ˆnÓ È˙‡ˆa¿≈ƒƒƒ¿»ƒ¿ƒ«¿»¿ƒ¿»≈…
ÌBia" È‡ ."‡e‰‰ ÌBia" :¯ÓBÏ „eÓÏz ?L„Á…∆«¿«««ƒ«
¯e·Úa" :¯ÓBÏ „eÓÏz ?ÌBÈ „BÚaÓ ÏBÎÈ ,"‡e‰‰«»ƒ¿«¿««¬
ÌÈÁpÓ ¯B¯Óe ‰vnL ‰ÚL· ‡l‡ Èz¯Ó‡ ‡Ï ."‰Ê∆…»«¿ƒ∆»¿»»∆«»»À»ƒ

.EÈÙÏ¿»∆
ÂLÎÚÂ ,eÈ˙B·‡ eÈ‰ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰Ï‡ È„·BÚ ‰lÁzÓƒ¿ƒ»¿≈¡…ƒ¬≈ƒ»¬≈¿«¿»
ÚLB‰È ¯Ó‡iÂ" :¯Ó‡pL .B˙„B·ÚÏ ÌB˜n‰ e·¯≈̃¿»«»«¬»∆∆¡««…∆¿À«
¯‰p‰ ¯·Úa ,Ï‡¯NÈ È‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡ ‰k :ÌÚ‰ Ïk Ï‡∆»»»…»«¿»¡…≈ƒ¿»≈¿≈∆«»»
È·‡Â Ì‰¯·‡ È·‡ Á¯z ,ÌÏBÚÓ ÌÎÈ˙B·‡ e·LÈ»¿¬≈∆≈»∆«¬ƒ«¿»»«¬ƒ
˙‡ ÌÎÈ·‡ ˙‡ Áw‡Â .ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰Ï‡ e„·ÚiÂ ,¯BÁ»«««¿¡…ƒ¬≈ƒ»∆«∆¬ƒ∆∆
,ÔÚk ı¯‡ ÏÎa B˙B‡ CÏB‡Â ,¯‰p‰ ¯·ÚÓ Ì‰¯·‡«¿»»≈≈∆«»»»≈¿»∆∆¿»«
˜ÁˆÈÏ Ôz‡Â .˜ÁˆÈ ˙‡ BÏ Ôz‡Â ,BÚ¯Ê ˙‡ ‰a¯‡Â»«¿∆∆«¿»∆∆∆ƒ¿»»∆≈¿ƒ¿»
¯ÈÚN ¯‰ ˙‡ ÂNÚÏ Ôz‡Â ,ÂNÚ ˙‡Â ·˜ÚÈ ˙‡∆«¬…¿∆≈»»∆≈¿≈»∆«≈ƒ

."ÌÈ¯ˆÓ e„¯È ÂÈ·e ·˜ÚÈÂ ,B˙B‡ ˙L¯Ï»∆∆¿«¬…»»»¿ƒ¿»ƒ
.‡e‰ Ce¯a ,BnÚ Ï‡¯NÈÏ B˙ÁË·‰ ¯ÓBL Ce¯a»≈«¿»»¿ƒ¿»≈«»
BÓk ˙BNÚÏ ,ıw‰ ˙‡ ·MÁ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰L∆«»»ƒ«∆«≈«¬¿
:¯Ó‡pL .ÌÈ¯˙a‰ ÔÈa eÈ·‡ Ì‰¯·‡Ï ¯Ó‡L∆»«¿«¿»»»ƒ≈«¿»ƒ∆∆¡«
ı¯‡a EÚ¯Ê ‰È‰È ¯‚ Èk Ú„z ÚB„È Ì¯·‡Ï ¯Ó‡iÂ"«…∆¿«¿»»«≈«ƒ≈ƒ¿∆«¿¬¿∆∆
,‰L ˙B‡Ó Úa¯‡ Ì˙B‡ epÚÂ Ìe„·ÚÂ ,Ì‰Ï ‡Ï…»∆«¬»¿ƒ»«¿«≈»»
e‡ˆÈ ÔÎ È¯Á‡Â ,ÈÎ‡ Ôc e„·ÚÈ ¯L‡ ÈBb‰ ˙‡ Ì‚Â¿«∆«¬∆«¬…»»…ƒ¿«¬≈≈≈¿

."ÏB„b LÎ¯aƒ¿À»
„·Ïa „Á‡ ‡lL .eÏÂ eÈ˙B·‡Ï ‰„ÓÚL ‡È‰Â¿ƒ∆»¿»«¬≈¿»∆…∆»ƒ¿«
eÈÏÚ ÌÈ„ÓBÚ ¯B„Â ¯Bc ÏÎa ‡l‡ ,eÈÏÚ „ÓÚ»«»≈∆»¿»»¿ƒ»≈

.Ì„iÓ eÏÈvÓ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰Â ,e˙BlÎÏ¿«≈¿«»»«ƒ≈ƒ»»
·˜ÚÈÏ ˙BNÚÏ Èn¯‡‰ Ô·Ï Lwa ‰Ó „ÓÏe ‡≈̂¿««ƒ≈»»»¬«ƒ«¬¿«¬…
Lwa Ô·ÏÂ ,ÌÈ¯Îf‰ ÏÚ ‡l‡ ¯Ê‚ ‡Ï ‰Ú¯tL .eÈ·‡»ƒ∆«¿……»«∆»««¿»ƒ¿»»ƒ≈
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„¯iÂ ,È·‡ „·‡ Èn¯‡" :¯Ó‡pL ,Ïk‰ ˙‡ ¯˜ÚÏ«¬…∆«…∆∆¡«¬«ƒ…≈»ƒ«≈∆
"ÌL ¯‚iÂ ,‰ÓÈ¯ˆÓ5ÚwzL‰Ï „¯È ‡lL „nÏÓ - ƒ¿«¿»«»»»¿«≈∆…»«¿ƒ¿«≈«

¯e‚Ï :‰Ú¯t Ï‡ e¯Ó‡iÂ" :¯Ó‡pL ,ÌL ¯e‚Ï ‡l‡∆»»»∆∆¡««…¿∆«¿…»
Èk ,EÈ„·ÚÏ ¯L‡ Ô‡vÏ ‰Ú¯Ó ÔÈ‡ Èk ,e‡a ı¯‡a»»∆»ƒ≈ƒ¿∆«…¬∆«¬»∆ƒ
ı¯‡a EÈ„·Ú ‡ e·LÈ ‰zÚÂ .ÔÚk ı¯‡a ·Ú¯‰ „·Î»≈»»»¿∆∆¿»«¿«»≈¿»¬»∆¿∆∆

."ÔL‚∆
הדבור"5) פי על אנוס מצרימה "וירד נוסף: שלנו בהגדות

עובדיה. רב בנוסחת וכ"ה

e„¯È LÙ ÌÈÚ·La" :¯Ó‡pL BÓk - "ËÚÓ È˙Óa"ƒ¿≈¿»¿∆∆¡«¿ƒ¿ƒ∆∆»¿
È·ÎBÎk EÈ‰Ï‡ ÈÈ EÓN ‰zÚÂ ,‰ÓÈ¯ˆÓ EÈ˙B·‡¬∆ƒ¿»¿»¿«»»¿¿»¡…∆¿¿≈

."·¯Ï ÌÈÓM‰«»«ƒ»…
ÌL ÌÈiˆÓ Ï‡¯NÈ eÈ‰L „nÏÓ - "ÈB‚Ï ÌL È‰ÈÂ"«¿ƒ»¿¿«≈∆»ƒ¿»≈¿À»ƒ»

.ÈB‚Ï¿
e¯t Ï‡¯NÈ È·e" :¯Ó‡pL BÓk - "ÌeˆÚÂ ÏB„b"»¿»¿∆∆¡«¿≈ƒ¿»≈»
ı¯‡‰ ‡ÏnzÂ ,„‡Ó „‡Óa eÓˆÚiÂ ea¯iÂ eˆ¯LiÂ«ƒ¿¿«ƒ¿«««¿ƒ¿…¿…«ƒ»≈»»∆

."Ì˙B‡»
‰„N‰ ÁÓˆk ‰··¯" :¯Ó‡pL BÓk - "·¯Â"»»¿∆∆¡«¿»»¿∆««»∆
ÌÈ„L ,ÌÈÈ„Ú È„Úa È‡·zÂ ÈÏc‚zÂ Èa¯zÂ ,CÈz˙¿«ƒ«ƒ¿ƒ«ƒ¿¿ƒ«»…ƒ«¬ƒ¬»ƒ»«ƒ

"‰È¯ÚÂ Ì¯Ú z‡Â ,Ánˆ C¯ÚNe ,eÎ6. »…¿»≈ƒ≈«¿«¿≈…¿∆¿»

כו'6) ואראך עליך "ואעבור כאן: נוסף שלנו בהגדות
חיי". בדמייך

‰·‰" :¯Ó‡pL BÓk - "ÌÈ¯ˆn‰ e˙‡ eÚ¯iÂ"«»≈…»«ƒ¿ƒ¿∆∆¡«»»
‰ÓÁÏÓ ‰‡¯˜˙ Èk ‰È‰Â ,‰a¯È Ôt ,BÏ ‰ÓkÁ˙pƒ¿«¿»∆ƒ¿∆¿»»ƒƒ¿∆»ƒ¿»»
ÔÓ ‰ÏÚÂ ea ÌÁÏÂ ,eÈ‡N ÏÚ ‡e‰ Ìb ÛÒBÂ¿«««¿≈¿ƒ¿«»¿»»ƒ

."ı¯‡‰»»∆
ÌÈqÓ È¯N ÂÈÏÚ eÓÈNiÂ" :¯Ó‡pL BÓk - "eepÚÈÂ"«¿«¿∆∆¡««»ƒ»»»≈ƒƒ
˙‡ ,‰Ú¯ÙÏ ˙BkÒÓ È¯Ú Ô·iÂ ,Ì˙Ï·Òa B˙pÚ ÔÚÓÏ¿«««…¿ƒ¿…»«ƒ∆»≈ƒ¿¿¿«¿…∆

."ÒÒÓÚ¯ ˙‡Â Ì˙tƒ…¿∆««¿≈
:¯Ó‡pL BÓk - "‰L˜ ‰„B·Ú eÈÏÚ eziÂ"«ƒ¿»≈¬»»»¿∆∆¡«

."C¯Ùa Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ÌÈ¯ˆÓ e„·ÚiÂ"««¬ƒƒ¿«ƒ∆¿≈ƒ¿»≈¿»∆
È‰ÈÂ" :¯Ó‡pL BÓk - "eÈ˙·‡ È‰Ï‡ ÈÈ Ï‡ ˜ÚˆpÂ"«ƒ¿«∆¿»¡…≈¬…≈¿∆∆¡««¿ƒ
È· eÁ‡iÂ ,ÌÈ¯ˆÓ CÏÓ ˙ÓiÂ ,Ì‰‰ ÌÈa¯‰ ÌÈÓi·«»ƒ»«ƒ»≈«»»∆∆ƒ¿«ƒ«≈»¿¿≈
Ï‡ Ì˙ÚÂL ÏÚzÂ ,e˜ÚÊiÂ ‰„·Ú‰ ÔÓ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ»¬…»«ƒ¿»««««¿»»∆

."‰„·Ú‰ ÔÓ ÌÈ‰Ï‡‰»¡…ƒƒ»¬…»
ÚÓLiÂ" :¯Ó‡pL BÓk - "eÏ˜ ˙‡ ÈÈ ÚÓLiÂ"«ƒ¿«¿»∆…≈¿∆∆¡««ƒ¿«
˙‡ B˙È¯a ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ¯kÊiÂ ,Ì˙˜‡ ˙‡ ÌÈ‰Ï‡¡…ƒ∆«¬»»«ƒ¿…¡…ƒ∆¿ƒ∆

."·˜ÚÈ ˙‡Â ˜ÁˆÈ ˙‡ Ì‰¯·‡«¿»»∆ƒ¿»¿∆«¬…
BÓk ,ı¯‡ C¯c ˙eLÈ¯t BÊ - "eÈÚ ˙‡ ‡¯iÂ"««¿∆»¿≈¿ƒ∆∆∆∆¿
Ú„iÂ Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ‡¯iÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«««¿¡…ƒ∆¿≈ƒ¿»≈«≈«

."ÌÈ‰Ï‡¡…ƒ
Ïk" :¯Ó‡pL BÓk ,ÌÈa‰ el‡ - "eÏÓÚ ˙‡Â"¿∆¬»≈≈«»ƒ¿∆∆¡«»
."ÔeiÁz ˙a‰ ÏÎÂ e‰ÎÈÏLz ‰¯B‡È‰ „Bli‰ Ôa‰«≈«ƒ«¿»«¿ƒÀ¿»««¿«
Ì‚Â" :¯Ó‡pL BÓk ,˜Ác‰ ‰Ê - "eˆÁÏ ˙‡Â"¿∆«¬≈∆«…«¿∆∆¡«¿«

."Ì˙‡ ÌÈˆÁÏ ÌÈ¯ˆÓ ¯L‡ ıÁl‰ ˙‡ È˙È‡»̄ƒƒ∆«««¬∆ƒ¿«ƒ…¬ƒ…»
ÏÚ ‡ÏÂ ,C‡ÏÓ È„È ÏÚ ‡Ï - "ÌÈ¯ˆnÓ ÈÈ e‡ˆBiÂ"«ƒ≈¿»ƒƒ¿«ƒ…«¿≈«¿»¿…«
‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ‡l‡ ,ÁÈÏL È„È ÏÚ ‡ÏÂ ,Û¯N È„È¿≈»»¿…«¿≈»ƒ«∆»«»»

‰ÏÈla ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡a Èz¯·ÚÂ" :¯Ó‡pL .B„B·Îaƒ¿∆∆¡«¿»«¿ƒ¿∆∆ƒ¿«ƒ««¿»
„ÚÂ Ì„‡Ó ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡a ¯BÎa ÏÎ È˙Èk‰Â ,‰f‰«∆¿ƒ≈ƒ»¿¿∆∆ƒ¿«ƒ≈»»¿«
"ÈÈ È‡ ,ÌÈËÙL ‰NÚ‡ ÌÈ¯ˆÓ È‰Ï‡ ÏÎ·e ,‰Ó‰a7. ¿≈»¿»¡…≈ƒ¿«ƒ∆¡∆¿»ƒ¬ƒ¿»

ולא 7) כו' מצרים בארץ "ועברתי נוסף: שלנו בהגדות
אחר". ולא כו' שרף ולא כו' מלאך

„È ‰p‰" :¯Ó‡pL BÓk ,¯·c‰ ‰Ê - "‰˜ÊÁ „Èa"¿»¬»»∆«∆∆¿∆∆¡«ƒ≈«
ÌÈ¯BÓÁa ÌÈÒeqa ,‰„Na ¯L‡ E˜Óa ‰ÈB‰ ÈÈ¿»»¿ƒ¿¿¬∆«»∆«ƒ«¬ƒ

."„‡Ó „·k ¯·c ,Ô‡v·e ¯˜aa ÌÈlÓba«¿«ƒ«»»«…∆∆»≈¿…
Ba¯ÁÂ" :¯Ó‡pL BÓk ,·¯Á‰ BÊ - "‰ÈeË Ú¯Ê·e"ƒ¿…«¿»«∆∆¿∆∆¡«¿«¿

."ÌÈÏLe¯È ÏÚ ‰ÈeË B„Èa ‰ÙeÏL¿»¿»¿»«¿»»ƒ
B‡" :¯Ó‡pL ,‰ÈÎL Èelb BÊ - "Ï„‚ ‡¯Ó·e"¿…»»…ƒ¿ƒ»∆∆¡«
˙BqÓa ,ÈBb ·¯wÓ ÈB‚ BÏ ˙Á˜Ï ‡·Ï ÌÈ‰Ï‡ ‰q‰¬ƒ»¡…ƒ»…»««ƒ∆∆¿«
ÚB¯Ê·e ‰˜ÊÁ „È·e ‰ÓÁÏÓ·e ÌÈ˙ÙBÓ·e ˙˙‡a¿……¿¿ƒ¿ƒ¿»»¿»¬»»ƒ¿«
ÈÈ ÌÎÏ ‰NÚ ¯L‡ ÏÎk ,ÌÈÏ„b ÌÈ‡¯BÓ·e ‰ÈeË¿»¿»ƒ¿…ƒ¿…¬∆»»»∆¿»

."EÈÈÚÏ ÌÈ¯ˆÓa ÌÎÈ‰Ï‡¡…≈∆¿ƒ¿«ƒ¿≈∆
‰f‰ ‰hn‰ ˙‡Â" :¯Ó‡pL ,‰hn‰ ‰Ê - "˙B˙‡·e"¿…∆««∆∆∆¡«¿∆««∆«∆

."˙B˙‡‰ ˙‡ Ba ‰NÚz ¯L‡ E„Èa Áwzƒ«¿»∆¬∆«¬∆∆»…
Èz˙Â" :¯Ó‡pL BÓk ,Ìc‰ ‰Ê - "ÌÈ˙ÙÓ·e"¿…¿ƒ∆«»¿∆∆¡«¿»«ƒ
."ÔLÚ ˙B¯Ó˙Â L‡Â Ìc ,ı¯‡·e ÌÈÓMa ÌÈ˙ÙBÓ¿ƒ«»«ƒ»»∆»»≈¿ƒ¿»»
"‰ÈeË Ú¯Ê·e" .ÌÈzL - "‰˜ÊÁ „Èa" :¯Á‡ ¯·c»»«≈¿»¬»»¿«ƒƒ¿…«¿»
- "˙B˙B‡·e" .ÌÈzL - "ÏB„‚ ‡¯BÓ·e" .ÌÈzL -¿«ƒ¿»»¿«ƒ¿
˙BkÓ ¯NÚ el‡ .ÌÈzL - "ÌÈ˙ÙBÓ·e" .ÌÈzL¿«ƒ¿¿ƒ¿«ƒ≈∆∆«
,ÌÈ¯ˆÓa ÌÈi¯ˆn‰ ÏÚ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ‡È·‰L∆≈ƒ«»»««ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿«ƒ

:Ô‰ el‡Â¿≈≈
.‰a¯‡ .„¯a .ÔÈÁL .¯·c .·B¯Ú .ÌÈpk .Úc¯Ùˆ .Ìc»¿«¿≈«ƒƒ»∆∆¿ƒ»»«¿∆
Ì‰a Ô˙B ‰È‰ ‰„e‰È Èa¯ .˙B¯BÎa ˙kÓ .CLÁ∆««¿«ƒ¿»»»≈»∆

·"Á‡a L"„Ú C"ˆc :ÔÓÈÒ8. ƒ»¿«¬«¿««
הגלילי 8) יוסי "רבי דברים: כמה כאן נוספו שלנו בהגדות

כו' טובות מעלות כמה כו' עקיבא רבי כו' אליעזר רבי כו'
עוונותינו". כל על לכפר

el‡ ÌÈ¯·„ ‰LÏL ¯Ó‡ ‡lL Ïk :¯ÓB‡ Ï‡ÈÏÓb Ôa«̄»«¿ƒ≈≈…∆…»«¿»¿»ƒ≈
.ÌÈ¯B¯Óe .‰vÓ .ÁÒt :B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï ,ÁÒta«∆«…»»¿≈»∆««»¿ƒ
Lc˜n‰ ˙ÈaL ÔÓÊa ÔÈÏÎB‡ eÈ˙B·‡ eÈ‰L ÁÒt∆«∆»¬≈¿ƒƒ¿«∆≈«ƒ¿»
Èza ÏÚ ÌB˜n‰ ÁÒtL ÌeL ÏÚ ?‰Ó ÌeL ÏÚ ,Ìi«̃»«»«∆»««»«»≈
ÁÒt Á·Ê Ìz¯Ó‡Â" :¯Ó‡pL .ÌÈ¯ˆÓa eÈ˙B·‡¬≈¿ƒ¿«ƒ∆∆¡««¬«¿∆∆«∆«
ÌÈ¯ˆÓa Ï‡¯NÈ È· Èza ÏÚ ÁÒt ¯L‡ ÈÈÏ ‡e‰«»¬∆»««»≈¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿«ƒ
ÌÚ‰ „wiÂ ,ÏÈv‰ eÈza ˙‡Â ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ Bt‚a¿»¿∆ƒ¿«ƒ¿∆»≈ƒƒ«ƒ…»»

."eÂÁzLiÂ«ƒ¿«¬
‡lL ÌeL ÏÚ ?‰Ó ÌeL ÏÚ ,ÔÈÏÎB‡ e‡L BÊ ‰vÓ«»∆»¿ƒ«»«∆…
‰Ï‚pL „Ú ıÈÓÁ‰Ï eÈ˙B·‡ ÏL Ì˜ˆa ˜ÈtÒ‰ƒ¿ƒ¿≈»∆¬≈¿«¿ƒ«∆ƒ¿»
ÌÏ‡‚e ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÌÈÎÏn‰ ÈÎÏÓ CÏÓ Ì‰ÈÏÚ¬≈∆∆∆«¿≈«¿»ƒ«»»¿»»
e‡ÈˆB‰ ¯L‡ ˜ˆa‰ ˙‡ eÙ‡iÂ" :¯Ó‡pL .„iÓƒ»∆∆¡««…∆«»≈¬∆ƒ
ÌÈ¯ˆnÓ eL¯‚ Èk ,ıÓÁ ‡Ï Èk ˙BvÓ ˙‚Ú ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿«ƒÀ…«ƒ…»≈ƒ…¿ƒƒ¿«ƒ

."Ì‰Ï eNÚ ‡Ï ‰„ˆ Ì‚Â dÓ‰Ó˙‰Ï eÏÎÈ ‡ÏÂ¿…»¿¿ƒ¿«¿≈«¿«≈»…»»∆
ÌeL ÏÚ ?‰Ó ÌeL ÏÚ ,ÌÈÏÎB‡ e‡L el‡ ÌÈ¯B¯Ó¿ƒ≈∆»¿ƒ«»«
.ÌÈ¯ˆÓa eÈ˙B·‡ ÈiÁ ˙‡ ÌÈi¯ˆn‰ e¯¯nL∆≈¿«ƒ¿ƒƒ∆«≈¬≈¿ƒ¿»ƒ
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¯ÓÁa ,‰L˜ ‰„·Úa Ì‰ÈiÁ ˙‡ e¯¯ÓÈÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡««¿»¬∆«≈∆«¬…»»»¿…∆
¯L‡ Ì˙„·Ú Ïk ˙‡ ,‰„Na ‰„·Ú ÏÎ·e ,ÌÈ·Ï·eƒ¿≈ƒ¿»¬…»«»∆≈»¬…»»¬∆

."C¯Ùa Ì‰· e„·Ú»¿»∆¿»∆
‡e‰ el‡k BÓˆÚ ˙B‡¯Ï Ì„‡ ·iÁ ¯B„Â ¯Bc ÏÎ·e¿»»«»»»ƒ¿«¿¿ƒ

ÌÈ¯ˆnÓ ‡ˆÈ9‡l‡ ,Ï‡b „·Ïa eÈ˙B·‡ ˙‡ ‡lL . »»ƒƒ¿»ƒ∆…∆¬≈ƒ¿«»«∆»
,ÌMÓ ‡ÈˆB‰ e˙B‡Â" :¯Ó‡pL .Ï‡b e˙B‡ Û‡«»»«∆∆¡«¿»ƒƒ»
ÚaL ¯L‡ ı¯‡‰ ˙‡ eÏ ˙˙Ï e˙‡ ‡È·‰ ÔÚÓÏ¿««»ƒ…»»∆»∆»»∆¬∆ƒ¿«

."eÈ˙·‡Ï«¬…≈
"שנאמ 9) כאן: נוסף שלפנינו ביום בהגדות לבנך והגדת ר

וכ"ה  ממצרים" בצאתי לי ה' עשה זה בעבור לאמר ההוא
ב'). עמוד קט"ז דף פסחים (מסכת במשנה

¯‡ÙÏ ÁaLÏ Ïl‰Ï ˙B„B‰Ï ÌÈ·iÁ e‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»»«»ƒ¿¿«≈¿«≈«¿»≈
eÏ ‰NÚL ÈÓÏ ÁvÏe ¯c‰Ïe Ïc‚Ï ÌÓB¯Ï¿≈¿«≈¿«≈¿«≈«¿ƒ∆»»»
˙e„·ÚÓ e‡ÈˆB‰Â .el‡‰ ÌÈqp‰ Ïk ˙‡ eÈ˙B·‡ÏÂ¿«¬≈∆»«ƒƒ»≈¿ƒ»≈«¿
Ï·‡Óe ,‰ÁÓNÏ ÔB‚iÓe ,‰l‡‚Ï „eaÚMÓe ,˙e¯ÁÏ¿≈ƒƒ¿ƒ¿À»ƒ»¿ƒ¿»≈≈∆
ÂÈÙÏ ¯Ó‡Â ,ÏB„b ¯B‡Ï ‰ÏÙ‡Óe ,·BË ÌBÈÏ¿≈¬≈»¿»¿…«¿»»

.dÈeÏÏ‰«¿»
ÈÈ ÌL È‰È .ÈÈ ÌL ˙‡ eÏÏ‰ ÈÈ È„·Ú eÏÏ‰ dÈeÏÏ‰«¿»«¿«¿≈¿»«¿∆≈¿»¿ƒ≈¿»

."ÌÈÓ BÈÚÓÏ LÈÓlÁ" „Ú ,'eÎÂ C¯·Ó¿…»¿««»ƒ¿«¿¿»ƒ
eÏ‡b ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a»«»¿»¡…≈∆∆»»¬∆¿»»
‰f‰ ‰ÏÈl‰ eÚÈb‰Â ,ÌÈ¯ˆnÓ eÈ˙B·‡ ˙‡ Ï‡‚Â¿»«∆¬≈ƒƒ¿«ƒ¿ƒƒ»««¿»«∆
eÚÈbÈ eÈ‰Ï‡ ÈÈ Ôk .ÌÈ¯B¯Óe ‰vÓ Ba ÏÎ‡Ï∆¡»«»¿ƒ≈¿»¡…≈«ƒ≈
e˙‡¯˜Ï ÌÈ‡a‰ ÌÈ¯Á‡ ÌÈÏ‚¯ÏÂ ÌÈ„ÚBÓÏ¿¬ƒ¿ƒ¿»ƒ¬≈ƒ«»ƒƒ¿»≈
.E˙„B·Úa ÌÈNNÂ E¯ÈÚ ÔÈ·a ÌÈÁÓN ,ÌBÏLÏ¿»¿≈ƒ¿ƒ¿«ƒ∆¿»ƒ«¬»∆
ÌÓc ÚÈbiL ÌÈÁÒt‰ ÔÓe ÌÈÁ·f‰ ÔÓ ÌL ÏÎ‡Â¿…«»ƒ«¿»ƒƒ«¿»ƒ∆«ƒ«»»
ÏÚ L„Á ¯ÈL El ‰„BÂ ,ÔBˆ¯Ï EÁaÊÓ ¯È˜ ÏÚ«ƒƒ¿«¬¿»¿∆¿ƒ»»«
Ï‡b ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .eLÙ ˙e„t ÏÚÂ e˙l‡b¿À»≈¿«¿«¿≈»«»¿»»«

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈
·BË ÌBÈ ÏÈÏa ‰„b‰‰ ÌÈ‡¯B˜Â ÔÈÎ¯·nL ¯„Òk¿≈∆∆¿»¿ƒ¿¿ƒ««»»¿≈
ÈM‰ ÏÈÏa ÌÈ‡¯B˜Â ÌÈÎ¯·Ó Ck ,ÁÒt ÏL ÔBL‡ƒ̄∆∆«»¿»¿ƒ¿¿ƒ¿≈«≈ƒ
˙BÒBÎ ‰Úa¯‡a ÈM‰ ÏÈÏa ÔÈ·iÁ ÔÎÂ .˙BiÏb ÏL∆»À¿≈«»ƒ¿≈«≈ƒ¿«¿»»

.ÔBL‡¯‰ ‰ÏÈla eNÚpL ÌÈ¯·c‰ ¯‡L·eƒ¿»«¿»ƒ∆«¬««¿»»ƒ
.‰„b‰‰ ÁÒ ˜ÈÏÒ¿ƒ…«««»»

‰vÓe ıÓÁ ÔÈ„Â ÁÒt‰ ¯„Ò ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿≈∆«∆«¿ƒ»≈«»
.‡iÓL„ ‡zÚiÒa¿ƒ«¿»ƒ¿«»

-mipnfxtq
alEle dMqe xtFW zFkld¦§¨§ª¨§¨

ÚÓLÏ (‡ :ÔË¯t e‰ÊÂ .‰NÚ ˙BˆÓ LÏL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»ƒ¿¬≈¿∆¿»»ƒ¿…«
Ïk ‰kÒa ·LÈÏ (· .È¯L˙a „Á‡a ¯ÙBL ÏB˜»¿∆»¿ƒ¿≈≈≈«À»»
˙Ú·L Ïk Lc˜na ·ÏeÏ ÏhÏ (‚ .‚Á‰ ÈÓÈ ˙Ú·Lƒ¿«¿≈∆»ƒ…»«ƒ¿»»ƒ¿«

.‚Á‰ ÈÓÈ
alEledMeqextFWzFkld-mipnfxtq

¿≈∆»
¦§̈§ª̈§̈:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
ואי 1) הוא, מין זה מאי והשופר, התקיעה מצות רבינו ביאר

י"ט, עליו מחללין ואם פסול. שופר זה ואי כשר, שופר זה
התקיעה. ומקום ושיעורו השופר הכשר דיני וכל

.‡ÚÓLÏ ‰¯Bz ÏL ‰NÚ ˙ÂˆÓ2¯ÙBM‰ ˙Úe¯z3 ƒ¿«¬≈∆»ƒ¿…«¿««»
."ÌÎÏ ‰È‰È ‰Úe¯z ÌBÈ" :¯Ó‡pL ,‰M‰ŒL‡¯a¿…«»»∆∆¡«¿»ƒ¿∆»∆
Ï·Bia ÔÈa ,‰M‰ŒL‡¯a ÔÈa - Ba ÔÈÚ˜BzL ¯ÙBLÂ4 ¿»∆¿ƒ≈¿…«»»≈«≈

ÛeÙk‰ ÌÈN·k‰ Ô¯˜ ‡e‰ -5˙B¯ÙBM‰ ÏÎÂ . ∆∆«¿»ƒ«»¿»«»
ÔÈÏeÒt6N·k‰ Ô¯wÓ ıeÁ ,7‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â . ¿ƒƒ∆∆«∆∆¿««ƒ∆…

‰M‰ŒL‡¯a ¯ÙBLa ‰Úe¯z ‰¯Bza L¯t˙8È¯‰ - ƒ¿»≈«»¿»¿»¿…«»»¬≈
e¯È·Úz" ,"'eÎÂ ¯ÙBL z¯·Ú‰Â" :Ï·Bia ¯ÓB‡ ‡e‰≈«≈¿«¬«¿»«¿«¬ƒ

‰ÚeÓM‰ ÈtÓe ."¯ÙBL9Ï·BÈ ˙Úe¯z ‰Ó :e„ÓÏ »ƒƒ«¿»»¿«¿«≈
¯ÙBMa ‰M‰ŒL‡¯ ˙Úe¯z Û‡ ,¯ÙBMa10. «»«¿«…«»»«»

מברכין 2) ולכן התקיעה, ולא השמיעה היא המצוה עיקר
שמע  ולא תקע ואם בשופר, לתקוע ולא שופר קול לשמוע
ב'תשובות  וראה ח). הלכה (להלן יצא לא - השופר קול

הספר. בסוף א):3)רבינו' כט, (במדבר הכתוב כלשון
ה"י) (פ"י ויובל שמיטה ובהל' לכם". יהיה תרועה "יום

שמצוה רבינו כתב היובל, כסףÚÂ˜˙Ïֿבתקיעת (ועיין
החמישים.4)משנה). שנת היא יובל, של הכיפורים ביום

מארצנו, שגלינו שאחר ה"ח) (פ"י ויובל שמיטה בהל' וראה
הגליות. שיתקבצו עד היובל דין כו,5)בטל השנה ראש

רבי  ואמר יוסף'), ('בית כפוף הוא כבשים של  קרן סתם א.
אמר  איל? של בשופר תוקעין "למה טז.): (ר"ה אבהו
עקידתו  לכם שאזכור כדי איל של בשופר לפני תקעו הקב"ה
לפני". עצמכם עקדתם כאילו עליכם אני ומעלה יצחק, של

של 6) מצוה כו:) (שם לוי רבי שאמר שמה רבינו, סובר
כפופים, כבשים או אילים של כלומר בכפופין, השנה ראש
ושאר  הראב"ד ודעת פסולים. אחרים ששופרות הכוונה

ב  אבל המובחר, מן למצוה אלא זה שאין דיעבד הראשונים,
אחרים. ממינים אפילו למעלה 7)כשר שכתב כמו הכפוף.

יוסף'). אבל 8)('בית שם), (במדבר תרועה" "יום שכתוב
דברים. בשאר או בשופר אם יתקע במה שמענו לא עדיין

מסיני.9) למשה ב.10)הלכה לג, השנה ראש

.·,„Á‡ ¯ÙBLa ‰M‰ŒL‡¯a ÔÈÚ˜B˙ eÈ‰ Lc˜na«ƒ¿»»¿ƒ¿…«»»¿»∆»
ÔÈ„„v‰ ÔÓ ˙B¯ˆBˆÁ ÈzLe11CÈ¯‡Ó ¯ÙBM‰ .12, ¿≈¬¿ƒ«¿»ƒ«»«¬ƒ

¯ÙBMa ÌBi‰ ˙ÂˆnL ,˙B¯v˜Ó ˙B¯ˆBˆÁ‰Â13‰nÏÂ . ¿«¬¿¿«¿∆ƒ¿«««»¿»»
˙B¯ˆˆÁa" :¯Ó‡pL ÌeMÓ ?˙B¯ˆBˆÁa BnÚ ÔÈÚ˜B˙¿ƒƒ«¬¿ƒ∆∆¡««¬…¿
¯‡La Ï·‡ ."'‰ CÏn‰ ÈÙÏ eÚÈ¯‰ ¯ÙBL ÏB˜Â¿»»ƒƒ¿≈«∆∆¬»ƒ¿»
¯ÙBMa ‡l‡ ,‰M‰ŒL‡¯a ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡ ˙BÓB˜Ó¿≈¿ƒ¿…«»»∆»«»

„·Ïa14. ƒ¿»

בחצוצרות 11) תוקעין היו אנשים שני ב. כו, שם משנה,
בשופר. התקיעה לתקוע 12)בשעת שגמרו אחרי

לתקוע. השופר עוד ממשיך מסיימין 13)בחצוצרות, ולכך
היום. "בחצוצרות 14)במצות כתוב: א. כז, השנה ראש

אימתי  - ו) צח, (תהלים ה' המלך לפני הריעו שופר וקול
משמע  ו"לפני" ה', לפני - ביחד וחצוצרות בשופר יריעו
"ודוד  כמו כביכול, לפניה ומריעים שם שרויה שהשכינה
אתם. מהלך הארון שהיה יד) ו, (שמואלֿב ה'" לפני מכרכר

.‚Ì"ekÚ ÏL ¯ÙBL15‰lÁzÎÏ Ba ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡ ,16. »∆«≈¿ƒ¿«¿ƒ»
‡ˆÈ - Ú˜z Ì‡Â17˙Ácp‰ ¯ÈÚ ÏLÂ .18,Ba Ú˜z Ì‡ - ¿ƒ»«»»¿∆ƒ«ƒ««ƒ»«

‡ˆÈ ‡Ï19,‡ˆÈ - Ba Ú˜zL ÏeÊb‰ ¯ÙBL .ÔÈ‡L …»»»«»∆»«»»∆≈
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¯ÓÁa ,‰L˜ ‰„·Úa Ì‰ÈiÁ ˙‡ e¯¯ÓÈÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡««¿»¬∆«≈∆«¬…»»»¿…∆
¯L‡ Ì˙„·Ú Ïk ˙‡ ,‰„Na ‰„·Ú ÏÎ·e ,ÌÈ·Ï·eƒ¿≈ƒ¿»¬…»«»∆≈»¬…»»¬∆

."C¯Ùa Ì‰· e„·Ú»¿»∆¿»∆
‡e‰ el‡k BÓˆÚ ˙B‡¯Ï Ì„‡ ·iÁ ¯B„Â ¯Bc ÏÎ·e¿»»«»»»ƒ¿«¿¿ƒ

ÌÈ¯ˆnÓ ‡ˆÈ9‡l‡ ,Ï‡b „·Ïa eÈ˙B·‡ ˙‡ ‡lL . »»ƒƒ¿»ƒ∆…∆¬≈ƒ¿«»«∆»
,ÌMÓ ‡ÈˆB‰ e˙B‡Â" :¯Ó‡pL .Ï‡b e˙B‡ Û‡«»»«∆∆¡«¿»ƒƒ»
ÚaL ¯L‡ ı¯‡‰ ˙‡ eÏ ˙˙Ï e˙‡ ‡È·‰ ÔÚÓÏ¿««»ƒ…»»∆»∆»»∆¬∆ƒ¿«

."eÈ˙·‡Ï«¬…≈
"שנאמ 9) כאן: נוסף שלפנינו ביום בהגדות לבנך והגדת ר

וכ"ה  ממצרים" בצאתי לי ה' עשה זה בעבור לאמר ההוא
ב'). עמוד קט"ז דף פסחים (מסכת במשנה

¯‡ÙÏ ÁaLÏ Ïl‰Ï ˙B„B‰Ï ÌÈ·iÁ e‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»»«»ƒ¿¿«≈¿«≈«¿»≈
eÏ ‰NÚL ÈÓÏ ÁvÏe ¯c‰Ïe Ïc‚Ï ÌÓB¯Ï¿≈¿«≈¿«≈¿«≈«¿ƒ∆»»»
˙e„·ÚÓ e‡ÈˆB‰Â .el‡‰ ÌÈqp‰ Ïk ˙‡ eÈ˙B·‡ÏÂ¿«¬≈∆»«ƒƒ»≈¿ƒ»≈«¿
Ï·‡Óe ,‰ÁÓNÏ ÔB‚iÓe ,‰l‡‚Ï „eaÚMÓe ,˙e¯ÁÏ¿≈ƒƒ¿ƒ¿À»ƒ»¿ƒ¿»≈≈∆
ÂÈÙÏ ¯Ó‡Â ,ÏB„b ¯B‡Ï ‰ÏÙ‡Óe ,·BË ÌBÈÏ¿≈¬≈»¿»¿…«¿»»

.dÈeÏÏ‰«¿»
ÈÈ ÌL È‰È .ÈÈ ÌL ˙‡ eÏÏ‰ ÈÈ È„·Ú eÏÏ‰ dÈeÏÏ‰«¿»«¿«¿≈¿»«¿∆≈¿»¿ƒ≈¿»

."ÌÈÓ BÈÚÓÏ LÈÓlÁ" „Ú ,'eÎÂ C¯·Ó¿…»¿««»ƒ¿«¿¿»ƒ
eÏ‡b ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a»«»¿»¡…≈∆∆»»¬∆¿»»
‰f‰ ‰ÏÈl‰ eÚÈb‰Â ,ÌÈ¯ˆnÓ eÈ˙B·‡ ˙‡ Ï‡‚Â¿»«∆¬≈ƒƒ¿«ƒ¿ƒƒ»««¿»«∆
eÚÈbÈ eÈ‰Ï‡ ÈÈ Ôk .ÌÈ¯B¯Óe ‰vÓ Ba ÏÎ‡Ï∆¡»«»¿ƒ≈¿»¡…≈«ƒ≈
e˙‡¯˜Ï ÌÈ‡a‰ ÌÈ¯Á‡ ÌÈÏ‚¯ÏÂ ÌÈ„ÚBÓÏ¿¬ƒ¿ƒ¿»ƒ¬≈ƒ«»ƒƒ¿»≈
.E˙„B·Úa ÌÈNNÂ E¯ÈÚ ÔÈ·a ÌÈÁÓN ,ÌBÏLÏ¿»¿≈ƒ¿ƒ¿«ƒ∆¿»ƒ«¬»∆
ÌÓc ÚÈbiL ÌÈÁÒt‰ ÔÓe ÌÈÁ·f‰ ÔÓ ÌL ÏÎ‡Â¿…«»ƒ«¿»ƒƒ«¿»ƒ∆«ƒ«»»
ÏÚ L„Á ¯ÈL El ‰„BÂ ,ÔBˆ¯Ï EÁaÊÓ ¯È˜ ÏÚ«ƒƒ¿«¬¿»¿∆¿ƒ»»«
Ï‡b ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .eLÙ ˙e„t ÏÚÂ e˙l‡b¿À»≈¿«¿«¿≈»«»¿»»«

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈
·BË ÌBÈ ÏÈÏa ‰„b‰‰ ÌÈ‡¯B˜Â ÔÈÎ¯·nL ¯„Òk¿≈∆∆¿»¿ƒ¿¿ƒ««»»¿≈
ÈM‰ ÏÈÏa ÌÈ‡¯B˜Â ÌÈÎ¯·Ó Ck ,ÁÒt ÏL ÔBL‡ƒ̄∆∆«»¿»¿ƒ¿¿ƒ¿≈«≈ƒ
˙BÒBÎ ‰Úa¯‡a ÈM‰ ÏÈÏa ÔÈ·iÁ ÔÎÂ .˙BiÏb ÏL∆»À¿≈«»ƒ¿≈«≈ƒ¿«¿»»

.ÔBL‡¯‰ ‰ÏÈla eNÚpL ÌÈ¯·c‰ ¯‡L·eƒ¿»«¿»ƒ∆«¬««¿»»ƒ
.‰„b‰‰ ÁÒ ˜ÈÏÒ¿ƒ…«««»»

‰vÓe ıÓÁ ÔÈ„Â ÁÒt‰ ¯„Ò ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿≈∆«∆«¿ƒ»≈«»
.‡iÓL„ ‡zÚiÒa¿ƒ«¿»ƒ¿«»

-mipnfxtq
alEle dMqe xtFW zFkld¦§¨§ª¨§¨

ÚÓLÏ (‡ :ÔË¯t e‰ÊÂ .‰NÚ ˙BˆÓ LÏL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»ƒ¿¬≈¿∆¿»»ƒ¿…«
Ïk ‰kÒa ·LÈÏ (· .È¯L˙a „Á‡a ¯ÙBL ÏB˜»¿∆»¿ƒ¿≈≈≈«À»»
˙Ú·L Ïk Lc˜na ·ÏeÏ ÏhÏ (‚ .‚Á‰ ÈÓÈ ˙Ú·Lƒ¿«¿≈∆»ƒ…»«ƒ¿»»ƒ¿«

.‚Á‰ ÈÓÈ
alEledMeqextFWzFkld-mipnfxtq

¿≈∆»
¦§̈§ª̈§̈:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
ואי 1) הוא, מין זה מאי והשופר, התקיעה מצות רבינו ביאר

י"ט, עליו מחללין ואם פסול. שופר זה ואי כשר, שופר זה
התקיעה. ומקום ושיעורו השופר הכשר דיני וכל

.‡ÚÓLÏ ‰¯Bz ÏL ‰NÚ ˙ÂˆÓ2¯ÙBM‰ ˙Úe¯z3 ƒ¿«¬≈∆»ƒ¿…«¿««»
."ÌÎÏ ‰È‰È ‰Úe¯z ÌBÈ" :¯Ó‡pL ,‰M‰ŒL‡¯a¿…«»»∆∆¡«¿»ƒ¿∆»∆
Ï·Bia ÔÈa ,‰M‰ŒL‡¯a ÔÈa - Ba ÔÈÚ˜BzL ¯ÙBLÂ4 ¿»∆¿ƒ≈¿…«»»≈«≈

ÛeÙk‰ ÌÈN·k‰ Ô¯˜ ‡e‰ -5˙B¯ÙBM‰ ÏÎÂ . ∆∆«¿»ƒ«»¿»«»
ÔÈÏeÒt6N·k‰ Ô¯wÓ ıeÁ ,7‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â . ¿ƒƒ∆∆«∆∆¿««ƒ∆…

‰M‰ŒL‡¯a ¯ÙBLa ‰Úe¯z ‰¯Bza L¯t˙8È¯‰ - ƒ¿»≈«»¿»¿»¿…«»»¬≈
e¯È·Úz" ,"'eÎÂ ¯ÙBL z¯·Ú‰Â" :Ï·Bia ¯ÓB‡ ‡e‰≈«≈¿«¬«¿»«¿«¬ƒ

‰ÚeÓM‰ ÈtÓe ."¯ÙBL9Ï·BÈ ˙Úe¯z ‰Ó :e„ÓÏ »ƒƒ«¿»»¿«¿«≈
¯ÙBMa ‰M‰ŒL‡¯ ˙Úe¯z Û‡ ,¯ÙBMa10. «»«¿«…«»»«»

מברכין 2) ולכן התקיעה, ולא השמיעה היא המצוה עיקר
שמע  ולא תקע ואם בשופר, לתקוע ולא שופר קול לשמוע
ב'תשובות  וראה ח). הלכה (להלן יצא לא - השופר קול

הספר. בסוף א):3)רבינו' כט, (במדבר הכתוב כלשון
ה"י) (פ"י ויובל שמיטה ובהל' לכם". יהיה תרועה "יום

שמצוה רבינו כתב היובל, כסףÚÂ˜˙Ïֿבתקיעת (ועיין
החמישים.4)משנה). שנת היא יובל, של הכיפורים ביום

מארצנו, שגלינו שאחר ה"ח) (פ"י ויובל שמיטה בהל' וראה
הגליות. שיתקבצו עד היובל דין כו,5)בטל השנה ראש

רבי  ואמר יוסף'), ('בית כפוף הוא כבשים של  קרן סתם א.
אמר  איל? של בשופר תוקעין "למה טז.): (ר"ה אבהו
עקידתו  לכם שאזכור כדי איל של בשופר לפני תקעו הקב"ה
לפני". עצמכם עקדתם כאילו עליכם אני ומעלה יצחק, של

של 6) מצוה כו:) (שם לוי רבי שאמר שמה רבינו, סובר
כפופים, כבשים או אילים של כלומר בכפופין, השנה ראש
ושאר  הראב"ד ודעת פסולים. אחרים ששופרות הכוונה

ב  אבל המובחר, מן למצוה אלא זה שאין דיעבד הראשונים,
אחרים. ממינים אפילו למעלה 7)כשר שכתב כמו הכפוף.

יוסף'). אבל 8)('בית שם), (במדבר תרועה" "יום שכתוב
דברים. בשאר או בשופר אם יתקע במה שמענו לא עדיין

מסיני.9) למשה ב.10)הלכה לג, השנה ראש

.·,„Á‡ ¯ÙBLa ‰M‰ŒL‡¯a ÔÈÚ˜B˙ eÈ‰ Lc˜na«ƒ¿»»¿ƒ¿…«»»¿»∆»
ÔÈ„„v‰ ÔÓ ˙B¯ˆBˆÁ ÈzLe11CÈ¯‡Ó ¯ÙBM‰ .12, ¿≈¬¿ƒ«¿»ƒ«»«¬ƒ

¯ÙBMa ÌBi‰ ˙ÂˆnL ,˙B¯v˜Ó ˙B¯ˆBˆÁ‰Â13‰nÏÂ . ¿«¬¿¿«¿∆ƒ¿«««»¿»»
˙B¯ˆˆÁa" :¯Ó‡pL ÌeMÓ ?˙B¯ˆBˆÁa BnÚ ÔÈÚ˜B˙¿ƒƒ«¬¿ƒ∆∆¡««¬…¿
¯‡La Ï·‡ ."'‰ CÏn‰ ÈÙÏ eÚÈ¯‰ ¯ÙBL ÏB˜Â¿»»ƒƒ¿≈«∆∆¬»ƒ¿»
¯ÙBMa ‡l‡ ,‰M‰ŒL‡¯a ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡ ˙BÓB˜Ó¿≈¿ƒ¿…«»»∆»«»

„·Ïa14. ƒ¿»

בחצוצרות 11) תוקעין היו אנשים שני ב. כו, שם משנה,
בשופר. התקיעה לתקוע 12)בשעת שגמרו אחרי

לתקוע. השופר עוד ממשיך מסיימין 13)בחצוצרות, ולכך
היום. "בחצוצרות 14)במצות כתוב: א. כז, השנה ראש

אימתי  - ו) צח, (תהלים ה' המלך לפני הריעו שופר וקול
משמע  ו"לפני" ה', לפני - ביחד וחצוצרות בשופר יריעו
"ודוד  כמו כביכול, לפניה ומריעים שם שרויה שהשכינה
אתם. מהלך הארון שהיה יד) ו, (שמואלֿב ה'" לפני מכרכר

.‚Ì"ekÚ ÏL ¯ÙBL15‰lÁzÎÏ Ba ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡ ,16. »∆«≈¿ƒ¿«¿ƒ»
‡ˆÈ - Ú˜z Ì‡Â17˙Ácp‰ ¯ÈÚ ÏLÂ .18,Ba Ú˜z Ì‡ - ¿ƒ»«»»¿∆ƒ«ƒ««ƒ»«

‡ˆÈ ‡Ï19,‡ˆÈ - Ba Ú˜zL ÏeÊb‰ ¯ÙBL .ÔÈ‡L …»»»«»∆»«»»∆≈
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ÏBw‰ ˙ÚÈÓLa ‡l‡ ‰Âˆn‰20Ú‚ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ , «ƒ¿»∆»ƒ¿ƒ««««ƒ∆…»«
Ba21ÚÓBM‰ B‰Èa‚‰ ‡ÏÂ22ÔÈc ÏB˜a ÔÈ‡Â ,‡ˆÈ - ¿…ƒ¿ƒ«≈«»»¿≈¿ƒ
ÏÊb23‰ÏBÚ ÏL ¯ÙBL ÔÎÂ .24Ba Ú˜˙È ‡Ï ,25Ì‡Â ; »≈¿≈»∆»…ƒ¿«¿ƒ

‰ÏÈÚÓ ÔÈc ÏB˜a ÔÈ‡L ,‡ˆÈ - Ú˜z26:¯Ó‡z Ì‡Â . »«»»∆≈¿ƒ¿ƒ»¿ƒ…«
?ÏBw‰ ˙ÚÈÓLa ‰‰ ‡BÏ‰Â27˙B‰Ï Â‡Ï ˙BˆÓ «¬∆¡∆ƒ¿ƒ««ƒ¿»≈»

ez28¯ÙBMÓ ‰È‰ ¯cn‰ CÎÈÙÏ .29Ú˜˙Ï ¯zÓ , ƒ»¿ƒ»«À»¬»»ƒ»À»ƒ¿…«
Ba30.‰ÂˆÓ ÏL ‰ÚÈ˜z¿ƒ»∆ƒ¿»

אליל 15) ועשהו לשופר הגוי שהשתחוה א. כח, השנה ראש
(ראה  לבטלם אפשר אלו שכל לעבודהֿזרה, בו שתקע או
שהקריבוה  בהמה של מקרן שופר אבל טז). הערה להלן

(מגידֿמשנה). ביטול לו אין שהתוקע 16)לעבודהֿזרה,
הערה  להלן וראה התקיעות, מן הגוף הנאת לו יש בשופר

שההנאה 17)כט. ניתנו", ליהנות לאו ש"מצוות מפני
להלן  וראה כח.). (ר"ה הנאה זו אין - המצוה שקיים ממה
שאפשר  גוי של בעבודהֿזרה דוקא זה וכל כז. הערה
ישראל  של עבודהֿזרה אבל ה"ח), פ"ח ע"ז (הלכות לבטלה
היא  הרי להשרף, ועומדת ה"ט) (שם לבטלה אפשרות שאין
שיעורו  שאין אחתֿכמהֿוכמה ועל נשרפה. כבר כאילו
ולפיכך  בעולם, אינו כאילו הוא שהרי שלם, ה) הלכה (להלן

מגידֿמשנה). (עי' יצא לא בו תקע דינה 18)אם שנתבאר
זה  והרי עומד, לשריפה שממונה ה"ו) (פ"ה ע"ז בהלכות

ואיננו. בשם 19)כשרוף ס"ט) דר"ה (פ"ג הרא"ש
ה"א). פ"ג (סוכה א.20)ה'ירושלמי' הלכה למעלה ראה

יצא,21) - בו ותקע מפיו השופר את הרחיק אם זה, [ולפי
ו]. הלכה להלן המגידֿמשנה שהביא הרמב"ן כדעת ושלא

(22- יוצא שהשומע מכיון הגביהו, שהתוקע ואףֿעלֿפי
(מגידֿמשנה). התוקע גם ממש 23)יצא בו אין שהקול

ב'ירושלמי' הדברים ומקור מנוח'). 'רבינו בשם (כסףֿמשנה
בראב"ד. וראה עולה 24)שם. קרבן א. כח, השנה ראש

שלמים. של לשופר והואֿהדין המזבח. על כליל שכולו
ליהנות 25) לאו שמצוות ואע"פ נהנה. הוא שהרי לכתחילה,

הערה  להלן וראה מהתקיעות, שנהנים אנשים יש - ניתנו
מקדשי 26)כט. הנהנה כל להביא שחייב מעילות אשם

מעילה. קרבן בו אין ממש בו שאין וקול  טו), ה, (ויקרא ה'
וריח  ומראה "קול הט"ז: מעילה מהל' בפ"ה רבינו כתב וכן

מועלין". ולא נהנין לא הקדש, שאין 27)של שאףֿעלֿפי
רבינו  שכתב כמו יש, הנאה איסור הרי - מעילה קרבן בזה

בלחםֿמשנה). (וראה הט"ז מעילה מהל' לא 28)בפ"ה
על  לעול אלא הנאה להם קיומם להיות לישראל ניתנו
גמורה. הנאה זו ואין שם), בר"ה (רש"י ניתנו צואריהם

עלי.29) אסורה השופר הנאת שאמר: בנוסח 30)כגון
כח. ר"ה בגמרא וכ"ה רוקח'). ('מעשה לו" "לתקוע אחר:
תוקע  אחר דוקא זה, ולפי ברי"ף. וכ"ה בדק"ס ב כת"י לפי
להם  יש אדם בני שהרבה יתקע, לא עצמו הוא אבל לו
תקפו  סי' או"ח שו"ע (עיין שתוקעים בשעה הגוף הנאת
עבודהֿזרה  של בשופר לתקוע רבינו אסר ולפיכך ס"ה),
כתוב: (רמ) רומי דפוס [וברמב"ם עולה. של ובשופר
מצוה". של תקיעה לו לתקוע מותר מחבירו, הנייה "המודר
"המודר  צ"ל: רוקח', 'מעשה שהביא שבנוסחא יתכן ולפי"ז
וכן  מצוה. של תקיעה [בו לתקוע מותר משופר, הנייה

מצוה", של תקיעה לו לתקוע] מותר מחבירו הנייה המודר
על  שהעיר כסףֿמשנה (ועיין כח. בר"ה שמפורש וכמו
ונשמט  שפיר). אתי הנ"ל ולפי אחת. בבא הרמב"ם השמטת
זה, ולפי לתקוע". "מותר - לתקוע" "מותר הדומות בטעות
להנאת  חוששים ואין בשופר, לתקוע עצמו למודר גם מותר
בחיבור  'המאירי' שכתב כמו לומר וצריך התקיעות. מן הגוף
"שאין  והקדש: לע"ז נדר בין לחלק 332 עמוד התשובה
שאע"פ  והקדש, בע"ז מחמירין שאנו כמו בנדר מחמירין
אין  ניתנו, ליהנות לאו מצוות מטעם התרה דנין שאנו
היא  וע"ז הקדש שחומרת לכתחילה, אותו מתירין
אף  מותר - הנאה הדרת בענין אבל לכך, שהביאתנו

הגוף"]. הנאת בתקיעתנו שאין - לכתחילה

.„˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈÏlÁÓ ÔÈ‡ ,‰M‰ŒL‡¯ ÏL ¯ÙBL»∆…«»»≈¿«¿ƒ»»∆
,·BËŒÌBÈ˙e·L ÌeMÓ ‡e‰L ¯·„a elÙ‡Â31?„ˆÈk . «¬ƒ¿»»∆ƒ¿≈«

BÏ ÔÈ‡Â ,¯‰p‰ ¯·ÚÓ B‡ ÔÏÈ‡‰ L‡¯a ¯ÙBM‰ ‰È‰»»«»¿…»ƒ»≈≈∆«»»¿≈
ÔÏÈ‡a ‰ÏBÚ BÈ‡ - ‡e‰ ‡l‡ ¯ÙBL32ËL BÈ‡Â »∆»≈∆»ƒ»¿≈»

ÌÈn‰ ÈtŒÏÚ33ÔÈ‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,B‡È·‰Ï È„k «¿≈««ƒ¿≈«¬ƒ¿≈»ƒ«∆≈
˙ÚÈ˜zL ÈtÓ ,‰Î‡ÏÓ Ba ÔÈNBÚ B‡ B˙B‡ ÔÈÎ˙BÁ¿ƒƒ¿»»ƒ¿≈∆¿ƒ«

‰NÚ˙Œ‡ÏÂ ‰NÚ - ·BËŒÌBÈÂ ,‰NÚ ˙ÂˆÓ ¯ÙBL34, »ƒ¿«¬≈¿¬≈¿…«¬∆
BÎB˙a ÔzÏ ¯zÓ .‰NÚÂ ‰NÚ˙Œ‡Ï ‰ÁBc ‰NÚ ÔÈ‡Â¿≈¬≈∆…«¬∆«¬≈À»ƒ≈¿

BÁˆÁˆÏ È„k ,·BËŒÌBÈa ıÓÁ B‡ ÔÈÈ B‡ ÌÈÓ35‡ÏÂ . «ƒ«ƒ…∆¿¿≈¿«¿¿¿…
ÌÏBÚÏ ÌÈÏ‚¯ŒÈÓ BÎB˙Ï ÔzÈ36‡lL ,„B·k‰ ÈtÓ , ƒ≈¿≈«¿«ƒ¿»ƒ¿≈«»∆…

.ÂÈÏÚ ˙BÈeÊa ˙BˆÓ eÈ‰Èƒ¿ƒ¿¿»»

מהל'31) פכ"א ראה ונופש. שבת לשון ב. לב, השנה ראש
ה"א. ה"ו).32)שבת שם, שבת (הל' ענף יקצוץ שמא

ה"ה).33) פכ"ג (שם שיט כלי יתקן "שבתון"34)שמא
תעשו" לא מלאכה ו"כל מצותֿעשה, הוא ביוםֿטוב שנאמר

ה"ב). יו"ט מהלכות פ"א (למעלה לאֿתעשה ואין 35)זהו
יו"ט  מהלש פ"ד (למעלה שאסור ביוםֿטוב כלי כמתקן זה

המצוה,36)ה"ה). זמן לאחר מצוה, שתשמישי אףֿעלֿפי
(אדר"ת). אסור מגונה תשמיש - כו:) (מגילה נזרקין

.‰epÊÁ‡iL È„k - ¯ÙBM‰ ¯eÚL37‰‡¯ÈÂ ,B„Èa ƒ«»¿≈∆…¬∆¿»¿≈»∆
Bk¯‡Ï ˜cÒ .Ô‡ÎÏe Ô‡ÎÏ38Ì‡ - BaÁ¯Ï ;ÏeÒt - ¿»¿»ƒ¿«¿»¿»¿»¿ƒ

¯eÚMk Ba ¯izL39.˜„q‰ ÌB˜Ó ˙¯Î el‡Îe ,¯Lk , ƒ¿«≈«ƒ»≈¿ƒƒ¿«¿«∆∆
BÓ˙Ò Ì‡ - ·w40BÈÓ· ‡lL41ÏeÒt ,42BÓ˙Ò . ƒ«ƒ¿»∆…¿ƒ»¿»

ÌÏL Ba¯ ¯izL Ì‡ - BÈÓa43ÌÈ·˜p‰ e·kÚ ‡ÏÂ , ¿ƒƒƒ¿«≈À»≈¿…ƒ¿«¿»ƒ
eÓzÒpL44BÁ„˜ .¯Lk ‰Ê È¯‰ ,‰ÚÈ˜z‰ ˙‡45 ∆ƒ¿¿∆«¿ƒ»¬≈∆»≈¿»
B˙e¯ÎÊa46ıˆBÁ BÈ‡ BÈÓa ÔÈnL ,¯Lk -47˜ac . ¿«¿»≈∆ƒ¿ƒ≈≈ƒ≈

„Á‡Ï BÓÈÏL‰L „Ú ˙B¯ÙBL È¯·L48.ÏeÒt - ƒ¿≈»«∆ƒ¿ƒ¿∆»»

כו.).37) (נדה טפח ושיעורו בינוני, השנה 38)אדם ראש
מעבר  נסדק אם ודוקא (מגידֿמשנה). רובו או כולו ב. כז,

ברורה'). ('משנה הפה 39)לעבר לצד תקיעה כשיעור
הוספה  כמו לחשבו אין העודף ואותו (כסףֿמשנה).
('כל  מעולם ממנו נפרד שלא מכיון - ה"ו) (להלן שפוסלת

וריטב"א). לדעת 40)בו' כשר כלל, סתמו לא ואם
בעלי 41)ה'ירושלמי'. של מקרן עשוי שאינו דבק במין

אחר.42)חיים. ודבר שופר קול אלא שופר קול שאינו
שהשופר 43) בין ניקב, שלא השופר אורך רוב שנשתייר
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א  דבק גדול כאילו הוא הרי רובו, נשתייר שלא שכל קטן, ו
ואפילו  שבור, כאילו השופר מחשב שהנקב שופרות, שברי
רובו  רובו, נשתייר אם אבל פסול. הנקב, מן שופר שיעור יש
שופר  שיעור נשתייר לא אפילו ואז נקב, לא וכאילו - ככולו

(ב"ח). כשר - הפה הנחת שלאחרי 44)עד כלומר,
נשתנה  הסתימה שלפני אףֿעלֿפי קולו, נשתנה לא הסתימה
קולו  שנשתנה באופן שגם מפרשים, ויש (כסףֿמשנה). קולו
ו'רבינו  מיימוניות' ('הגהות פסול הוא - הסתימה לפני
שאין  רבינו, מדברי היוצא מגידֿמשנה). ועיין מנוח',
שתהי' א' תנאים: שלשה בהצטרף אלא כשר השופר
ג' ניקב. שלא השופר רוב שישתייר ב' הקרן. ממין הסתימה
לפני  גם אחרים (ולדעת הסתימה אחר הקול ישתנה שלא

קודם. שהיה מכפי חור.45)הסתימה) עשה
ונכנס 46) הראש מן עצם בולט בבהמה מחובר כשהקרן

את  ניקב אלא הוציאו לא וזה מתוכו, אותו ומוציאין לתוכו,
כז:). בר"ה (רש"י כנתן 47)הזכרות זה ואין בגמרא. שם,

בתוכו  שהוא כיון ז) הלכה (להלן שופר בתוך שופר
ברורה'). ('משנה ברייתו שאין 48)מתחילת אףֿעלֿפי

ולומר  לטעות מקום והיה שופר, שיעור מהשברים אחד בכל
שנים  ולא רחמנא, אמר אחד "שופר משום כאן שאין
(ריטב"א, פסול זה שגם קאֿמשמעֿלן – שופרות" ושלשה

כסףֿמשנה). ועיין
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ס"ד).49) שם ורא"ש כז: (ר"ה שופרות כשני שהם
מהשופר.50) ולא מהזהב יוצא השופר שיש 51)שקול

ותקע  מפיו השופר הרחיק אם [אולם לשופר פה בין הפסק
כאן]. מגידֿמשנה ועיין כ, הערה למעלה ראה כשר. - בו

וכתב 52) שופר. קול זה ואין בקול, גורם הוא הציפוי שגם
הם  יפה לא לנאותו, צורות שמציירים אלו לפיכך הרמב"ם:
ואע"פ  ציורים, אותם מחמת קולו נשתנה שהרי עושים,
משתנה  קולו לפעמים הציורים, במיני מצופה כולו שאין
- צורות חקיקת סתם אבל צבע, עם בציורים ודוקא בהם.

(ב"י). משני 53)מותר החיצון על עודף שהפנימי כגון
לא  אם ודוקא כשר. - בו ותקע בפיו הפנימי ונתן צדדיו,
- נשתנה שאם החיצון, בתיק נתון שהוא במה קולו נשתנה

(ב"י). שופרות שני מכח בא שהקול כגון 54)נמצא
בפיו, נוגע הפנימי ואין לפנימי, מחוץ משוך החיצון שראש
והחיצון, הפנימי בין כן גם ונכנס בפנימי נכנס שהקול לפי
ולא  רחמנא, אמר אחד ו"שופר שופרות. בשני תוקע ונמצא

(כסףֿמשנה). שופרות" במים 55)שני השופר את שׂשם
הצר  המקום את הרחיב רכותו ומתוך רך, ונעשה רותחין
ששינהו  ומכיון צר, עשהו הרחב המקום ואת רחב, ועשהו
- תרועה" שופר "והעברת ט): כה, (ויקרא שנאמר פסול,

כדרך  שיהיה וצריך מחיים, בראשו מעבירו שהאיל כדרך
כז:). (ר"ה האדם פני מול הצר שהצד גדילתו,
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שמכיון 56) נאמר שלא בזה השמיענו ב. כז, השנה ראש
שהמדובר  או שם). ('תוספות' העברתו דרך אינו שקצרו
הוא  שעלֿידיֿזה וקצרו, שנסדק כגון פסול בו שהיה באופן

וכסףֿמשנה). מנוח' ('רבינו לכשרותו שעשהו 57)חוזר
הגרידה. ע"י דקות,58)דק משכבות מורכב השופר

ואפילו  כשר זאת ובכל אחת, דקה שכבה רק בו והשאירו
דבר  מחמת בו השינוי שאין כיון שהיה, מכמות קולו נשתנה
כשרים  הקולות שכל - שופר של עצמו מצד אלא אחר

(ריטב"א). השופרות 59)בשופר דרך כי יבש.
צלול  קולו ואין התקיעה מחמת ומתייבשים שמתחממים

(כסףֿמשנה). במים ללחלחו וצריך

.Á¯Ba‰ CB˙a Ú˜Bz‰60Ô˙B‡ - ‰¯Ún‰ CB˙a B‡ «≈«¿«¿«¿»»»
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ז"ל,60) גאון האי רבינו וכתב ב. כז, השנה ראש משנה,
שהיו  השמד, בימי להם צריכים היו הללו שהדברים

בגלוי. לתקוע מהגוים לא 61)מתייראים הבור שבתוך
גרידא. שופר קול אלא בתֿקול קול 62)נשמע שעם

פסול  קול שהרי יצאו, לא - הברה קול בסוף שמעו השופר
(רש"י). השופר קול עם "בתוך 63)מעורב כתב למעלה

שאין  בחבית כאן אבל הבור. בתוך שעומד כלומר, הבור",
שעומד  כלומר חבית", "לתוך כתב בתוכה, להכנס דרך

(כסףֿמשנה). תוכה אל ותוקע לה מחוצה

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
ומי 1) שופר, קול לשמוע המחוייבים הם מי רבינו בו ביאר

בשבת  תוקעים ואם התוקע. כוונת צריך ואם הפטורים. הם
בארוכה. אלו דברים ופרטי כן. גם
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א.2) כט, השנה לפי 3)ראש ולויים, בכהנים הוא חידוש
מיובל, למידים אנו השנה בראש תקיעות של עצמן שכל
שנינו  שהרי שבקרקעות, יובל בדיני אינם ולויים וכהנים
לאחר  בין היובל לפני בין וגואלים מוכרים ולויים "כהנים
תקיעות  במצות גם שאינם לטעות מקום והיה היובל",

שם). (גמרא, שהזמן 4)דראשֿהשנה ש"מצוותֿעשה
מהן, פטורות נשים ידוע) בזמן התלויות (=מצוות גרמן"
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א  דבק גדול כאילו הוא הרי רובו, נשתייר שלא שכל קטן, ו
ואפילו  שבור, כאילו השופר מחשב שהנקב שופרות, שברי
רובו  רובו, נשתייר אם אבל פסול. הנקב, מן שופר שיעור יש
שופר  שיעור נשתייר לא אפילו ואז נקב, לא וכאילו - ככולו

(ב"ח). כשר - הפה הנחת שלאחרי 44)עד כלומר,
נשתנה  הסתימה שלפני אףֿעלֿפי קולו, נשתנה לא הסתימה
קולו  שנשתנה באופן שגם מפרשים, ויש (כסףֿמשנה). קולו
ו'רבינו  מיימוניות' ('הגהות פסול הוא - הסתימה לפני
שאין  רבינו, מדברי היוצא מגידֿמשנה). ועיין מנוח',
שתהי' א' תנאים: שלשה בהצטרף אלא כשר השופר
ג' ניקב. שלא השופר רוב שישתייר ב' הקרן. ממין הסתימה
לפני  גם אחרים (ולדעת הסתימה אחר הקול ישתנה שלא

קודם. שהיה מכפי חור.45)הסתימה) עשה
ונכנס 46) הראש מן עצם בולט בבהמה מחובר כשהקרן

את  ניקב אלא הוציאו לא וזה מתוכו, אותו ומוציאין לתוכו,
כז:). בר"ה (רש"י כנתן 47)הזכרות זה ואין בגמרא. שם,

בתוכו  שהוא כיון ז) הלכה (להלן שופר בתוך שופר
ברורה'). ('משנה ברייתו שאין 48)מתחילת אףֿעלֿפי

ולומר  לטעות מקום והיה שופר, שיעור מהשברים אחד בכל
שנים  ולא רחמנא, אמר אחד "שופר משום כאן שאין
(ריטב"א, פסול זה שגם קאֿמשמעֿלן – שופרות" ושלשה

כסףֿמשנה). ועיין
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ס"ד).49) שם ורא"ש כז: (ר"ה שופרות כשני שהם
מהשופר.50) ולא מהזהב יוצא השופר שיש 51)שקול

ותקע  מפיו השופר הרחיק אם [אולם לשופר פה בין הפסק
כאן]. מגידֿמשנה ועיין כ, הערה למעלה ראה כשר. - בו

וכתב 52) שופר. קול זה ואין בקול, גורם הוא הציפוי שגם
הם  יפה לא לנאותו, צורות שמציירים אלו לפיכך הרמב"ם:
ואע"פ  ציורים, אותם מחמת קולו נשתנה שהרי עושים,
משתנה  קולו לפעמים הציורים, במיני מצופה כולו שאין
- צורות חקיקת סתם אבל צבע, עם בציורים ודוקא בהם.

(ב"י). משני 53)מותר החיצון על עודף שהפנימי כגון
לא  אם ודוקא כשר. - בו ותקע בפיו הפנימי ונתן צדדיו,
- נשתנה שאם החיצון, בתיק נתון שהוא במה קולו נשתנה

(ב"י). שופרות שני מכח בא שהקול כגון 54)נמצא
בפיו, נוגע הפנימי ואין לפנימי, מחוץ משוך החיצון שראש
והחיצון, הפנימי בין כן גם ונכנס בפנימי נכנס שהקול לפי
ולא  רחמנא, אמר אחד ו"שופר שופרות. בשני תוקע ונמצא

(כסףֿמשנה). שופרות" במים 55)שני השופר את שׂשם
הצר  המקום את הרחיב רכותו ומתוך רך, ונעשה רותחין
ששינהו  ומכיון צר, עשהו הרחב המקום ואת רחב, ועשהו
- תרועה" שופר "והעברת ט): כה, (ויקרא שנאמר פסול,

כדרך  שיהיה וצריך מחיים, בראשו מעבירו שהאיל כדרך
כז:). (ר"ה האדם פני מול הצר שהצד גדילתו,
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שמכיון 56) נאמר שלא בזה השמיענו ב. כז, השנה ראש
שהמדובר  או שם). ('תוספות' העברתו דרך אינו שקצרו
הוא  שעלֿידיֿזה וקצרו, שנסדק כגון פסול בו שהיה באופן

וכסףֿמשנה). מנוח' ('רבינו לכשרותו שעשהו 57)חוזר
הגרידה. ע"י דקות,58)דק משכבות מורכב השופר

ואפילו  כשר זאת ובכל אחת, דקה שכבה רק בו והשאירו
דבר  מחמת בו השינוי שאין כיון שהיה, מכמות קולו נשתנה
כשרים  הקולות שכל - שופר של עצמו מצד אלא אחר

(ריטב"א). השופרות 59)בשופר דרך כי יבש.
צלול  קולו ואין התקיעה מחמת ומתייבשים שמתחממים

(כסףֿמשנה). במים ללחלחו וצריך

.Á¯Ba‰ CB˙a Ú˜Bz‰60Ô˙B‡ - ‰¯Ún‰ CB˙a B‡ «≈«¿«¿«¿»»»
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ז"ל,60) גאון האי רבינו וכתב ב. כז, השנה ראש משנה,
שהיו  השמד, בימי להם צריכים היו הללו שהדברים

בגלוי. לתקוע מהגוים לא 61)מתייראים הבור שבתוך
גרידא. שופר קול אלא בתֿקול קול 62)נשמע שעם

פסול  קול שהרי יצאו, לא - הברה קול בסוף שמעו השופר
(רש"י). השופר קול עם "בתוך 63)מעורב כתב למעלה

שאין  בחבית כאן אבל הבור. בתוך שעומד כלומר, הבור",
שעומד  כלומר חבית", "לתוך כתב בתוכה, להכנס דרך

(כסףֿמשנה). תוכה אל ותוקע לה מחוצה

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
ומי 1) שופר, קול לשמוע המחוייבים הם מי רבינו בו ביאר

בשבת  תוקעים ואם התוקע. כוונת צריך ואם הפטורים. הם
בארוכה. אלו דברים ופרטי כן. גם
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ÌÈ„·ÚÂ5BÈˆÁÂ „·Ú BÈˆÁL ÈÓ .ÔÈ¯eËt - ÌÈpË˜e «¬»ƒ¿«ƒ¿ƒƒ∆∆¿∆∆¿∆¿
ÌeËÓËÂ ,ÔÈ¯BÁŒÔa6ÒBÈ‚B¯c‡Â7ÔÈ·iÁ -8. ∆ƒ¿À¿¿«¿¿ƒ«»ƒ

א.2) כט, השנה לפי 3)ראש ולויים, בכהנים הוא חידוש
מיובל, למידים אנו השנה בראש תקיעות של עצמן שכל
שנינו  שהרי שבקרקעות, יובל בדיני אינם ולויים וכהנים
לאחר  בין היובל לפני בין וגואלים מוכרים ולויים "כהנים
תקיעות  במצות גם שאינם לטעות מקום והיה היובל",

שם). (גמרא, שהזמן 4)דראשֿהשנה ש"מצוותֿעשה
מהן, פטורות נשים ידוע) בזמן התלויות (=מצוות גרמן"
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כנשים. אלא במצוות חייבים אינם כנעני 5)ועבדים עבד
שחרר, לא והשני חלקו, את אחד ששחרר שותפין שני של
וחייב  כישראל חורין בן הוא המשוחרר שחלקו ונמצא

פטור. השני והחלק שופר, מכסה 6)במצות שעור אדם
נקבה. או זכר הוא אם ידוע ואין שלו, המין אבר זה 7)את

נקבה. של וגם זכר של גם המין, אברי שני לו שיש
עבד 8) וחצי איש, ספק מחמת והאנדרוגינוס הטומטום

שבו. חירות צד מחמת

.··iÁ‰ ˙‡ ‡ÈˆBÓ BÈ‡ ,¯·ca ·iÁ BÈ‡L ÈÓ Ïk»ƒ∆≈«»«»»≈ƒ∆««»
B˙·BÁ È„È9- ¯ÙBM· eÚ˜zL ÔË˜ B‡ ‰M‡ CÎÈÙÏ . ¿≈»¿ƒ»ƒ»»»∆»¿«»

ÒBÈ‚B¯c‡ .‡ˆÈ ‡Ï Ô‰Ó ÚÓBM‰10,BÈÓ ˙‡ ‡ÈˆBÓ «≈«≈∆…»»«¿¿ƒƒ∆ƒ
BÈÓ BÈ‡L ˙‡ ‡ÈˆBÓ BÈ‡Â11,‡ÈˆBÓ BÈ‡ ÌeËÓË . ¿≈ƒ∆∆≈ƒÀ¿≈ƒ

BÈÓ ˙‡ ‡Ï12BÈÓ BÈ‡L ‡ÏÂ13ÌeËÓh‰L ; …∆ƒ¿…∆≈ƒ∆«À¿
.‰·˜ ‡ˆniL ¯LÙ‡Â ¯ÎÊ ‡ˆniL ¯LÙ‡ ,Ú¯˜pL∆ƒ¿»∆¿»∆ƒ»≈»»¿∆¿»∆ƒ»≈¿≈»

אלא 9) מחוייב הוא אם אבל א. כט, השנה ראש משנה,
לברך  ואפילו חבירו, להוציא יכול המצוה, חובת ידי שיצא
שלא  זמן וכל לזה, זה ערבים ישראל שכל מפני בשבילו,

מנוח'). ('רבינו הוא יצא לא כאילו - חבירו שכל 10)יצא
זו  ואם זכר, זה גם זכר זה אם הוא, אחד האנדרוגינוס מין

כמוהו. זו גם נקבה 11)נקבה בכלל הוא שמא זכר.
פטרה. נקבה 12)שהתורה הוא שמא כמוהו, טומטום

זכר. זכר.13)והשני

.‚‡ÈˆBÓ BÈ‡ - ÔÈ¯BÁŒÔ· BÈˆÁÂ „·Ú BÈˆÁL ÈÓ ÔÎÂ¿≈ƒ∆∆¿∆∆¿∆¿∆ƒ≈ƒ
˙e¯Á „ˆ ‡ÈˆBÓ BaL ˙e„·Ú „ˆ ÔÈ‡L ,BÓˆÚ elÙ‡¬ƒ«¿∆≈««¿∆ƒ«≈

BaL14ŒÔaÓ ÚÓLiL ?B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ „ˆÈk ‡l‡ . ∆∆»≈«≈≈¿≈»∆ƒ¿«ƒ∆
.BÏ Ú˜˙iL ÔÈ¯BÁƒ∆ƒ¿«

בה 14) מחוייב שאינו חלק תקיעת ע"י גם יוצאת שהתקיעה
כט.). (ר"ה

.„È„È ‡ˆÈ ‡Ï - „nÏ˙‰Ï ¯ÙBL ˙ÚÈ˜˙a ˜qÚ˙n‰«ƒ¿«≈ƒ¿ƒ«»¿ƒ¿«≈…»»¿≈
B˙·BÁ15Ôek˙ .‡ˆÈ ‡Ï ,˜qÚ˙n‰ ÔÓ ÚÓBM‰ ÔÎÂ . »¿≈«≈«ƒ«ƒ¿«≈…»»ƒ¿«≈

Ú˜Bz‰ Ôek˙ ‡ÏÂ ,B˙·BÁ È„È ˙‡ˆÏ ÚÓBL≈«»≈¿≈»¿…ƒ¿«≈«≈«
Ôek˙ ‡ÏÂ ,B‡ÈˆB‰Ï Ú˜Bz‰ Ôek˙pL B‡ ;B‡ÈˆB‰Ï¿ƒ∆ƒ¿«≈«≈«¿ƒ¿…ƒ¿«≈
Ôek˙iL „Ú ,B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï - ˙‡ˆÏ ÚÓBM‰«≈«»≈…»»¿≈»«∆ƒ¿«≈

ÚÈÓLÓe ÚÓBL16. ≈««¿ƒ«

חובת 15) ידי לצאת כוונה, צריכות שמצוות ב. לב, שם
מצה  אכל שאם פסק, ה"ג) (פ"ו ומצה חמץ ובהל' המצוה.

ועיי"ש. חובתו. ידי יצא - כוונה כח,16)בלא השנה ראש
ב.

.‰Ú˜zL ÈÓ17,B˙ÚÈ˜z ÚÓBM‰ Ïk ‡ÈˆB‰Ï Ôek˙Â , ƒ∆»«¿ƒ¿«≈¿ƒ»«≈«¿ƒ»
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,B˙·BÁ È„È ˙‡ˆÏ Ôek˙Â ÚÓBM‰ ÚÓLÂ¿»««≈«¿ƒ¿«≈»≈¿≈»««ƒ
,B˙ÚÈ˜z ÚÓML ÈBÏÙ ‰ÊÏ Ôek˙Ó Ú˜Bz‰ ÔÈ‡L∆≈«≈«ƒ¿«≈¿∆¿ƒ∆»«¿ƒ»
.epÚÓLiL ÈÓ ÏÎÏ Ôek˙ È¯‰L ,‡ˆÈ - BÚ„BÈ BÈ‡Â¿≈¿»»∆¬≈ƒ¿«≈¿»ƒ∆ƒ¿»∆
,B˙Èa CB˙a ·LBÈ B‡ C¯ca Cl‰Ó ‰È‰L ÈÓ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ∆»»¿«≈«∆∆≈¿≈
Ôek˙ Ì‡ ,‡ˆÈ - ¯eaˆŒÁÈÏMÓ ˙BÚÈ˜z‰ ÚÓLÂ¿»««¿ƒƒ¿ƒ«ƒ»»ƒƒ¿«≈
ÌÈa¯‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï Ôek˙Ó ¯eaˆŒÁÈÏL È¯‰L ;˙‡ˆÏ»≈∆¬≈¿ƒ«ƒƒ¿«≈¿ƒ∆»«ƒ

.Ô˙·BÁ È„È¿≈»»

משום 17) פירשו (כט.) בגמרא ושם ב. כז, שם, משנה,
שהם. מקום בכל שומעיו כל להוציא מכוין ציבור ששליח

.Â·BËŒÌBÈ18- ˙aMa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ‰M‰ŒL‡¯ ÏL∆…«»»∆»ƒ¿¿«»
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ;ÌB˜Ó ÏÎa ¯ÙBMa ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡≈¿ƒ«»¿»»««ƒ

˙e·L ÌeMÓ ‰ÚÈ˜z‰L19ÔÈÚ˜BzL ‰È‰ ÔÈc‰ ÔÓe , ∆«¿ƒ»ƒ¿ƒ«ƒ»»∆¿ƒ
.Ì‰È¯·c ÏL ˙e·L ‰Á„ÈÂ ‰¯Bz ÏL ‰NÚ ‡B·È -»¬≈∆»¿ƒ¿∆¿∆ƒ¿≈∆
epÎÈÏBÈÂ B„È· epÏhÈ ‡nL ‰¯Êb ?ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡ ‰nÏÂ¿»»≈¿ƒ¿≈»∆»ƒ¿∆¿»¿ƒ∆
˙eL¯a ˙Bn‡ Úa¯‡ ep¯È·ÚÈÂ ,BÏ Ú˜˙iL ÈÓÏ¿ƒ∆ƒ¿«¿«¬ƒ∆«¿««ƒ¿

ÌÈa¯‰20˙eL¯Ï ˙eL¯Ó B‡ÈˆBÈ B‡ ,21È„ÈÏ ‡B·ÈÂ , »«ƒƒ≈¿ƒ¿¿»ƒ≈
Ïk‰ ÔÈ‡Â ,‰ÚÈ˜˙a ÌÈ·iÁ Ïk‰L ;‰ÏÈ˜Ò ¯eq‡ƒ¿ƒ»∆«…«»ƒƒ¿ƒ»¿≈«…

.Ú˜˙Ï ÔÈ‡È˜a¿ƒƒƒ¿…«

ב.18) כט, שם (פכ"ג 19)משנה, שיר כלי יתקן שמא
ה"ד). שבת מותר 20)מהל' היה זה, חשש ואלמלא

חייב  בזה שאף שיר, כלי יתקן שמא גזרו ולא לתקוע,
הלכות  (רמב"ם בפטיש" "מכה בכלל הוא שהרי סקילה
גם  שהרי ביוםֿטוב, גם נוהג זה ששבות מפני - שם) שבת
בראש  תקיעה מצות שבטלה ונמצא כלי, לתקן אסור בו

(לחםֿמשנה). הרבים,21)השנה לרשות היחיד מרשות
אמות  ארבע יעבירנו שמא אלא נזכר לא (שם) בגמרא
גם  הזכירו לא למה העירו, שם וב'תוספות' הרבים, ברשות
וביום  עיי"ש. הרבים, לרשות היחיד מרשות יוציאנו שמא
ביום  שגם אףֿעלֿפי בזה, חכמים גזרו לא יובל של כיפור
משביתת  בפ"א (ראה בשבת כמו הוצאה איסור ישנו כיפור
השנה  בראש אבל זו, מצוה תבטל כן שאם - ה"ב) עשור

אבן'). ('טורי חול ביום שחל ביוםֿטוב המצוה תתקיים

.Ê˙B˜BÈz‰22CepÁÏ eÚÈb‰ ‡lL23ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡ , «ƒ∆…ƒƒ¿ƒ≈¿«¿ƒ
ŒL‡¯ ÏL ·BËŒÌBÈ dÈ‡L ˙aLa Ú˜˙lÓ Ô˙B‡»ƒƒ¿…«¿«»∆≈»∆…

‰M‰24˜qÚ˙iL ÏB„‚Ï ¯zÓe .e„ÓÏiL È„k , «»»¿≈∆ƒ¿¿À»¿»∆ƒ¿«≈
Ô‰nÚ25·BËŒÌBÈa Ô„nÏÏ È„k26ÚÈb‰L ÔË˜ ÔÈa - ƒ»∆¿≈¿«¿»¿≈»»∆ƒƒ«

dÈ‡ ‰ÚÈ˜z‰L ;CepÁÏ ÚÈb‰ ‡lL ÔË˜ ÔÈa ,CepÁÏ¿ƒ≈»»∆…ƒƒ«¿ƒ∆«¿ƒ»≈»
.˙e·L ÌeMÓ ‡l‡ ‰¯eÒ‡¬»∆»ƒ¿

ב.22) לב, שם שיודע 23)משנה, ושבע, שש בן תינוק
ולפני  לחינוך". שהגיע "קטן הוא - שופר תקיעת היא מה
הגיע  שלא "קטן בכלל הוא יודע, אינו שוודאי הזה, הגיל
רבינו  ודעת מנוח'. 'רבינו בפירוש ועיין לחינוך",
בשבת, מלתקוע אותם מעכבים לחינוך שהגיעו שהתינוקות
בלחםֿמשנה  וראה לג. שם בגמרא והגאונים הרי"ף וכגירסת

שם. הגר"א ובהגהות כתבֿיד, גמרא בשם לפי 24)כאן
אותן, מעכבין ודאי בשבת להיות שחל ר"ה של שביו"ט
(מגידֿ בשבת להיות שחל בר"ה שתוקעין יאמרו שלא

(מגיד25ֿ)משנה). אותם ומלמדים תקעו להם שאומרים

לחינוך 26)משנה). הגיע אם שבשבת אע"פ כלומר,
- עמהם מתעסקין שאין וכלֿשכן מלתקוע, אותם מעכבין
עד  ולפי"ז עמהם. מתעסקין לחינוך, הגיע אפילו ביו"ט
למטה  נמשך "ביו"ט" והמילה הענין, הפסיק "ללמדם"

"וביוםֿטוב". צ"ל ואולי (מגידֿמשנה).

.ÁÌB˜Óa ‡l‡ e¯Ê‚ ‡Ï ,˙aLa Ú˜˙Ï ‡lL e¯ÊbLk¿∆»¿∆…ƒ¿…«¿«»…»¿∆»¿»
Lc˜n‰Œ˙Èa ‰È‰L ÔÓÊa Ï·‡ ;ÔÈcŒ˙È· Ba ÔÈ‡L∆≈≈ƒ¬»ƒ¿«∆»»≈«ƒ¿»
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Ïk‰ eÈ‰ - ÌÈÏLe¯Èa ÏB„b‰ ÔÈcŒ˙È· ‰È‰Â ,Ìi«̃»¿»»≈ƒ«»ƒ»«ƒ»«…
ÌÈÏLe¯Èa ÔÈÚ˜Bz27ÔÈcŒ˙ÈaL ÔÓÊŒÏk ,˙aLa ¿ƒƒ»«ƒ¿«»»¿«∆≈ƒ

ÔÈ·LBÈ28¯ÈÚ Ïk ‡l‡ ,„·Ïa ÌÈÏLe¯È ÈL‡ ‡ÏÂ . ¿ƒ¿…«¿≈¿»«ƒƒ¿»∆»»ƒ
ÌÈÏLe¯È ‰‡B¯ ‰˙È‰Â ,ÌÈÏLe¯È ÌeÁz CB˙a ‰˙È‰L∆»¿»¿¿¿»«ƒ¿»¿»»¿»«ƒ

ÏÁp‰ CB˙a ‰È‰zL ‡Ï -29ÏB˜ ˙ÚÓBL ‰˙È‰Â , …∆ƒ¿∆¿«««¿»¿»««
¯‰‰ L‡¯a ‰È‰zL ‡Ï - ÌÈÏLe¯È ˙ÚÈ˜z30‰˙È‰Â , ¿ƒ«¿»«ƒ…∆ƒ¿∆¿…»»¿»¿»

˜ÈÒÙÓ ¯‰ ‰È‰iL ‡Ï - ÌÈÏLe¯Èa ‡B·Ï ‰ÏBÎÈ¿»»ƒ»«ƒ…∆ƒ¿∆»»«¿ƒ
˙aLa ÌÈÚ˜B˙ eÈ‰ ¯ÈÚ‰ d˙B‡ ÈL‡ ;Ì‰ÈÈa≈≈∆«¿≈»»ƒ»¿ƒ¿«»
.ÔÈÚ˜B˙ eÈ‰ ‡Ï Ï‡¯NÈ È¯Ú ¯‡La Ï·‡ .ÌÈÏLe¯Èkƒ»»ƒ¬»ƒ¿»»≈ƒ¿»≈…»¿ƒ

תוקעין",27) היו "במקדש כט: שם במשנה מפרש רבינו
היו  "בירושלים התנא אמר ולא מקדש. בכלל ירושלים שגם
אמות  ד' יעבירנו "שמא שהגזירה להשמיענו - תוקעין"
בנוב  המשכן היות מימי עוד שהיתה, ישנה גזירה ברה"ר",

ישראל'). ('תפארת סנהדרין 28)וגבעון מהל' בפ"ג ראה
ובימיםֿטובים  בשבתות יושבים היו הגדול שביתֿדין ה"א,
התקיעה  את אז שהתירו והטעם הבית, שבהר המדרש בבית
שם, יושבין סנהדרין וגם בעיר מקדש שיש שכיון - בשבת
להוציא  יבואו ולא עליהן, ב"ד ואימת עליהן מקדש אימת

ישראל'). ('תפארת הרבים ששומעת 29)לרשות שאע"פ
ירושלים. את רואה אינה - התקיעות שאע"פ 30)קול

התקיעות. שומעת אינה - לראות שיכולה

.ËÌB˜Ó Ïk - Lc˜n‰Œ˙Èa ·¯ÁL ,‰f‰ ÔÓf·e«¿««∆∆»«≈«ƒ¿»»»
Úe·˜ ÔÈcŒ˙È· Ba LiL31CeÓÒ ‰È‰iL ‡e‰Â ,32 ∆≈≈ƒ»«¿∆ƒ¿∆»

ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡Â .˙aLa Ba ÔÈÚ˜Bz - Ï‡¯NÈŒı¯‡a¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«»¿≈¿ƒ
Ï·‡ ;L„Á‰ ˙‡ eLcwL ÔÈcŒ˙È·a ‡l‡ ,˙aLa¿«»∆»¿≈ƒ∆ƒ¿∆«…∆¬»
Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ô‰a ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡ ,ÔÈÈ„ŒÈza ¯‡L¿»»≈ƒƒ≈¿ƒ»∆««ƒ∆≈
ÏB„b ÔÈcŒ˙È· ÈÙa ‡l‡ ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡Â .ÔÈÎeÓÒ33 ¿ƒ¿≈¿ƒ∆»ƒ¿≈≈ƒ»
„ÓÚÏ e¯Ú elÙ‡Â ;ÔÈ·LBÈ Ô‰L ÔÓÊ Ïk ,„·Ïa34 ƒ¿»»¿«∆≈¿ƒ«¬ƒƒ¿¬«¬…

ÔÈcŒ˙È·Ï ıeÁ Ï·‡ .Ì‰ÈÙa ÔÈÚ˜Bz - e„ÓÚ ‡ÏÂ¿…»¿¿ƒƒ¿≈∆¬»¿≈ƒ
ÈtÓ ?ÔÈcŒ˙È· ÈÙa ÔÈÚ˜B˙ ‰nÏÂ .ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡≈¿ƒ¿»»¿ƒƒ¿≈≈ƒƒ¿≈
¯È·Ú‰Ï ÔÈÚ˜Bz‰ e‡B·È ‡ÏÂ ,Ô‰ ÔÈÊÈ¯Ê ÔÈcŒ˙ÈaL∆≈ƒ¿ƒƒ≈¿…»«¿ƒ¿«¬ƒ
ÔÈ¯È‰ÊÓ ÔÈcŒ˙ÈaL ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a Ì‰ÈÙa ¯ÙBM‰«»ƒ¿≈∆ƒ¿»«ƒ∆≈ƒ«¿ƒƒ

.Ô˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓe ÌÚ‰ ˙‡∆»»ƒƒ»

כט:).31) (ר"ה במקרה שם שנזדמנו ולא קבועים, דיינים
נמשך 32) וזה לדון, וכוח רשות נתינת היא סמיכה ענין

סמכו  והם והזקנים, יהושע את סמך שהוא רבינו ממשה
אולם  ה"א). סנהדרין מהל' בפ"ד (ראה אחריהם הבאים
אלא  סמוך, ביתֿדין צריכים אנו שאין סובר, אלפסי רבינו
תוקעין  שהיו למעשה הלכה נהג וכן ומובהק, קבוע ביתֿדין

בשבת. שחל בר"ה וקבוע 33)לפניו סמוך ביתֿדין
נפשטה 34)(כסףֿמשנה). שלא בעיא לעמוד. התכוננו

אינו  זה ענין שכל לפי לקולא, רבינו ופסק ל.) ר"ה (בגמרא
(מגידֿמשנה). מדרבנן אלא

.È˙eÏba ÌÈÓÈ ÈL ÔÈNBÚ e‡L ,‰f‰ ÔÓfa35- «¿««∆∆»ƒ¿≈»ƒ«»
ÌBÈ ÏÁ Ì‡Â .ÈMa ÔÈÚ˜Bz ,ÔBL‡¯a ÔÈÚ˜BzL C¯„k¿∆∆∆¿ƒ»ƒ¿ƒ«≈ƒ¿ƒ»

˙aLa ˙BÈ‰Ï ÔBL‡¯36ÔÈcŒ˙Èa ÌB˜na ‰È‰ ‡ÏÂ , ƒƒ¿¿«»¿…»»«»≈ƒ
.„·Ï· ÈMa ÔÈÚ˜Bz - Ú˜˙Ï ÔÈÈe‡¯‰»¿ƒƒ¿…«¿ƒ«≈ƒƒ¿»

אלא 35) הספק מן להסתלק שני יוםֿטוב "ואין החשבון לפי
שהיום  וברור וידוע הי"ד) יו"ט מהל' (פ"ו בלבד" מנהג
בלבד, מנהג אלא אינו והשני יוםֿטוב, הוא הראשון
(כסףֿמשנה). כבראשון בשני בתקיעות חייבים ואעפ"כ

שאיֿאפשר 36) לפי בשבת, להיות שני יום חל אם כתב ולא
שכתב  כמו שבת, בערב להיות השנה ראש של ראשון ליום

ה"א. החודש קידוש מהל' בפ"ז להלן רבינו

á"ôùú'ä æåîú å"è éùéîç íåé

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
סדרה,1) הוא וכיצד וכמותה, התקיעה שיעור בו נתבאר

מזה  שיש ומה ושופרות. זכרונות מלכיות, הברכות: וענין
סופרים. מדברי שהוא ומה התורה, מן

.‡?‰M‰ŒL‡¯a ÚÓLÏ Ì„‡ ·iÁ ˙BÚÈ˜z ‰nk«»¿ƒ«»»»ƒ¿…«¿…«»»
ŒL‡¯·e Ï·BÈa '‰Úe¯z' ¯Ó‡pL ÈÙÏ .˙BÚÈ˜z ÚLz≈«¿ƒ¿ƒ∆∆¡«¿»¿≈¿…

ÌÈÓÚt LÏL ‰M‰2‰ÈÙÏ ‰ËeLt - ‰Úe¯z ÏÎÂ ;3 «»»»¿»ƒ¿»¿»¿»¿»∆»
‰È¯Á‡Ï ‰ËeLÙe4ÏkL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓe . ¿»¿«¬∆»ƒƒ«¿»»¿∆»

ÔÈa - Ô‰ „Á‡ ÈÚÈ·M‰ L„Á ÏL ˙BÚe¯z¿∆…∆«¿ƒƒ∆»≈≈
ÚLz - Ï·BÈ ÏL ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈa ÔÈa ,‰M‰ŒL‡¯a¿…«»»≈¿«ƒƒ∆≈≈«
‰Úe¯˙e ‰ÚÈ˜z :Ô‰ÈMÓ „Á‡ ÏÎa ÔÈÚ˜Bz ˙BÚÈ˜z¿ƒ¿ƒ¿»∆»ƒ¿≈∆¿ƒ»¿»
‰Úe¯˙e ‰ÚÈ˜z ,‰ÚÈ˜˙e ‰Úe¯˙e ‰ÚÈ˜z ,‰ÚÈ˜˙e¿ƒ»¿ƒ»¿»¿ƒ»¿ƒ»¿»

.‰ÚÈ˜˙e¿ƒ»

בראש 2) פעמים. שלש התרועה נזכרת יחד העניינים בשני
תרועה" "יום כד), כג, (ויקרא תרועה" "זכרון השנה:
(ויקרא  תרועה" "שופר כיפור: ביום וביובל א) כט, (במדבר

ט). התרועה.3)כה, לפני בהעברה פשוטה תקיעה
התרועה.4) לאחר פשוטה תקיעה

.·d· eÏ ˜tzÒ ,‰¯Bz· ‰¯eÓ‡‰ BÊ ‰Úe¯z¿»»¬»«»ƒ¿«≈»»
ÔÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡Â ,˙eÏb‰ ·¯Â ÌÈM‰ C¯‡ ÈÙÏ ,˜ÙÒ»≈¿ƒ…∆«»ƒ¿…«»¿≈»¿ƒ
ÌÈLp‰ ÔÈÏÏÈnL ‰ÏÏÈ‰ ‡È‰ Ì‡ :‡È‰ C‡È‰≈«ƒƒƒ«¿»»∆¿«¿ƒ«»ƒ

ÔÈ·aÈnL ˙Úa Ô‰ÈÈa5Á‡iL C¯„k ,‰Á‡‰ B‡ , ≈≈∆¿≈∆¿«¿ƒ»¬»»¿∆∆∆≈»«
ÏB„b ¯·cÓ BaÏ ‚‡„iLk ,ÌÚt ¯Á‡ ÌÚt Ì„‡‰6, »»»««««««¿∆ƒ¿«ƒƒ»»»

‡B·Ï dk¯cL ‰ÏÏÈ‰Â ,‰Á‡‰ :„Á‡k Ì‰ÈL B‡¿≈∆¿∆»»¬»»¿«¿»»∆«¿»»
- ‚‡Bc‰ C¯c CkL ;‰Úe¯z ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰ ,‰È¯Á‡«¬∆»≈«ƒ¿»ƒ¿»∆»∆∆«≈
ÔÈOBÚ e‡ CÎÏ .ÏlÈÓ CkŒ¯Á‡Â ,‰lÁz Áp‡˙Óƒ¿«≈«¿ƒ»¿««»¿«≈¿»»ƒ

Ïk‰7. «…

מה 5) והוא לזה זה ותכופים קצרים קולות שמשמיעות
תרועה. קוראים ומאריך 6)שאנו קול אחר קול שמשמיע

שאנו  מה וזה בכייתו בתחילת הבוכה כדרך קצת בהם
שברים. ספק.7)קוראים ידי לצאת

.‚BÊ ‰Á‡‰Â ;‰Úe¯z ÔÈ‡¯B˜ e‡L ‡È‰ ‰ÏÏÈ‰«¿»»ƒ∆»¿ƒ¿»¿»¬»»
.ÌÈ¯·L ‰LÏL d˙B‡ ÔÈ‡¯B˜ e‡L ‡È‰ ,BÊ ¯Á‡««ƒ∆»¿ƒ»¿»¿»ƒ
,‰ÚÈ˜z Ú˜B˙Â C¯·Ó :‡e‰ Ck ˙BÚÈ˜z‰ ¯„Ò ‡ˆÓƒ¿»≈∆«¿ƒ»¿»≈¿≈«¿ƒ»
‰È¯Á‡Â ,‰Úe¯z ‰È¯Á‡Â ,ÌÈ¯·L ‰LÏL ‰È¯Á‡Â¿«¬∆»¿»¿»ƒ¿«¬∆»¿»¿«¬∆»

ÌÈÓÚt LÏL ‰Ê ¯„Òk ¯ÊBÁÂ ;‰ÚÈ˜z8Ú˜B˙Â . ¿ƒ»¿≈¿≈∆∆»¿»ƒ¿≈«
ÌÈ¯·L ‰LÏL ‰È¯Á‡Â ,‰ÚÈ˜z9;‰ÚÈ˜z ‰È¯Á‡Â , ¿ƒ»¿«¬∆»¿»¿»ƒ¿«¬∆»¿ƒ»
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Ïk‰ eÈ‰ - ÌÈÏLe¯Èa ÏB„b‰ ÔÈcŒ˙È· ‰È‰Â ,Ìi«̃»¿»»≈ƒ«»ƒ»«ƒ»«…
ÌÈÏLe¯Èa ÔÈÚ˜Bz27ÔÈcŒ˙ÈaL ÔÓÊŒÏk ,˙aLa ¿ƒƒ»«ƒ¿«»»¿«∆≈ƒ

ÔÈ·LBÈ28¯ÈÚ Ïk ‡l‡ ,„·Ïa ÌÈÏLe¯È ÈL‡ ‡ÏÂ . ¿ƒ¿…«¿≈¿»«ƒƒ¿»∆»»ƒ
ÌÈÏLe¯È ‰‡B¯ ‰˙È‰Â ,ÌÈÏLe¯È ÌeÁz CB˙a ‰˙È‰L∆»¿»¿¿¿»«ƒ¿»¿»»¿»«ƒ

ÏÁp‰ CB˙a ‰È‰zL ‡Ï -29ÏB˜ ˙ÚÓBL ‰˙È‰Â , …∆ƒ¿∆¿«««¿»¿»««
¯‰‰ L‡¯a ‰È‰zL ‡Ï - ÌÈÏLe¯È ˙ÚÈ˜z30‰˙È‰Â , ¿ƒ«¿»«ƒ…∆ƒ¿∆¿…»»¿»¿»

˜ÈÒÙÓ ¯‰ ‰È‰iL ‡Ï - ÌÈÏLe¯Èa ‡B·Ï ‰ÏBÎÈ¿»»ƒ»«ƒ…∆ƒ¿∆»»«¿ƒ
˙aLa ÌÈÚ˜B˙ eÈ‰ ¯ÈÚ‰ d˙B‡ ÈL‡ ;Ì‰ÈÈa≈≈∆«¿≈»»ƒ»¿ƒ¿«»
.ÔÈÚ˜B˙ eÈ‰ ‡Ï Ï‡¯NÈ È¯Ú ¯‡La Ï·‡ .ÌÈÏLe¯Èkƒ»»ƒ¬»ƒ¿»»≈ƒ¿»≈…»¿ƒ

תוקעין",27) היו "במקדש כט: שם במשנה מפרש רבינו
היו  "בירושלים התנא אמר ולא מקדש. בכלל ירושלים שגם
אמות  ד' יעבירנו "שמא שהגזירה להשמיענו - תוקעין"
בנוב  המשכן היות מימי עוד שהיתה, ישנה גזירה ברה"ר",

ישראל'). ('תפארת סנהדרין 28)וגבעון מהל' בפ"ג ראה
ובימיםֿטובים  בשבתות יושבים היו הגדול שביתֿדין ה"א,
התקיעה  את אז שהתירו והטעם הבית, שבהר המדרש בבית
שם, יושבין סנהדרין וגם בעיר מקדש שיש שכיון - בשבת
להוציא  יבואו ולא עליהן, ב"ד ואימת עליהן מקדש אימת

ישראל'). ('תפארת הרבים ששומעת 29)לרשות שאע"פ
ירושלים. את רואה אינה - התקיעות שאע"פ 30)קול

התקיעות. שומעת אינה - לראות שיכולה

.ËÌB˜Ó Ïk - Lc˜n‰Œ˙Èa ·¯ÁL ,‰f‰ ÔÓf·e«¿««∆∆»«≈«ƒ¿»»»
Úe·˜ ÔÈcŒ˙È· Ba LiL31CeÓÒ ‰È‰iL ‡e‰Â ,32 ∆≈≈ƒ»«¿∆ƒ¿∆»

ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡Â .˙aLa Ba ÔÈÚ˜Bz - Ï‡¯NÈŒı¯‡a¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«»¿≈¿ƒ
Ï·‡ ;L„Á‰ ˙‡ eLcwL ÔÈcŒ˙È·a ‡l‡ ,˙aLa¿«»∆»¿≈ƒ∆ƒ¿∆«…∆¬»
Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ô‰a ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡ ,ÔÈÈ„ŒÈza ¯‡L¿»»≈ƒƒ≈¿ƒ»∆««ƒ∆≈
ÏB„b ÔÈcŒ˙È· ÈÙa ‡l‡ ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡Â .ÔÈÎeÓÒ33 ¿ƒ¿≈¿ƒ∆»ƒ¿≈≈ƒ»
„ÓÚÏ e¯Ú elÙ‡Â ;ÔÈ·LBÈ Ô‰L ÔÓÊ Ïk ,„·Ïa34 ƒ¿»»¿«∆≈¿ƒ«¬ƒƒ¿¬«¬…

ÔÈcŒ˙È·Ï ıeÁ Ï·‡ .Ì‰ÈÙa ÔÈÚ˜Bz - e„ÓÚ ‡ÏÂ¿…»¿¿ƒƒ¿≈∆¬»¿≈ƒ
ÈtÓ ?ÔÈcŒ˙È· ÈÙa ÔÈÚ˜B˙ ‰nÏÂ .ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡≈¿ƒ¿»»¿ƒƒ¿≈≈ƒƒ¿≈
¯È·Ú‰Ï ÔÈÚ˜Bz‰ e‡B·È ‡ÏÂ ,Ô‰ ÔÈÊÈ¯Ê ÔÈcŒ˙ÈaL∆≈ƒ¿ƒƒ≈¿…»«¿ƒ¿«¬ƒ
ÔÈ¯È‰ÊÓ ÔÈcŒ˙ÈaL ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a Ì‰ÈÙa ¯ÙBM‰«»ƒ¿≈∆ƒ¿»«ƒ∆≈ƒ«¿ƒƒ

.Ô˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓe ÌÚ‰ ˙‡∆»»ƒƒ»

כט:).31) (ר"ה במקרה שם שנזדמנו ולא קבועים, דיינים
נמשך 32) וזה לדון, וכוח רשות נתינת היא סמיכה ענין

סמכו  והם והזקנים, יהושע את סמך שהוא רבינו ממשה
אולם  ה"א). סנהדרין מהל' בפ"ד (ראה אחריהם הבאים
אלא  סמוך, ביתֿדין צריכים אנו שאין סובר, אלפסי רבינו
תוקעין  שהיו למעשה הלכה נהג וכן ומובהק, קבוע ביתֿדין

בשבת. שחל בר"ה וקבוע 33)לפניו סמוך ביתֿדין
נפשטה 34)(כסףֿמשנה). שלא בעיא לעמוד. התכוננו

אינו  זה ענין שכל לפי לקולא, רבינו ופסק ל.) ר"ה (בגמרא
(מגידֿמשנה). מדרבנן אלא

.È˙eÏba ÌÈÓÈ ÈL ÔÈNBÚ e‡L ,‰f‰ ÔÓfa35- «¿««∆∆»ƒ¿≈»ƒ«»
ÌBÈ ÏÁ Ì‡Â .ÈMa ÔÈÚ˜Bz ,ÔBL‡¯a ÔÈÚ˜BzL C¯„k¿∆∆∆¿ƒ»ƒ¿ƒ«≈ƒ¿ƒ»

˙aLa ˙BÈ‰Ï ÔBL‡¯36ÔÈcŒ˙Èa ÌB˜na ‰È‰ ‡ÏÂ , ƒƒ¿¿«»¿…»»«»≈ƒ
.„·Ï· ÈMa ÔÈÚ˜Bz - Ú˜˙Ï ÔÈÈe‡¯‰»¿ƒƒ¿…«¿ƒ«≈ƒƒ¿»

אלא 35) הספק מן להסתלק שני יוםֿטוב "ואין החשבון לפי
שהיום  וברור וידוע הי"ד) יו"ט מהל' (פ"ו בלבד" מנהג
בלבד, מנהג אלא אינו והשני יוםֿטוב, הוא הראשון
(כסףֿמשנה). כבראשון בשני בתקיעות חייבים ואעפ"כ

שאיֿאפשר 36) לפי בשבת, להיות שני יום חל אם כתב ולא
שכתב  כמו שבת, בערב להיות השנה ראש של ראשון ליום

ה"א. החודש קידוש מהל' בפ"ז להלן רבינו

á"ôùú'ä æåîú å"è éùéîç íåé

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
סדרה,1) הוא וכיצד וכמותה, התקיעה שיעור בו נתבאר

מזה  שיש ומה ושופרות. זכרונות מלכיות, הברכות: וענין
סופרים. מדברי שהוא ומה התורה, מן

.‡?‰M‰ŒL‡¯a ÚÓLÏ Ì„‡ ·iÁ ˙BÚÈ˜z ‰nk«»¿ƒ«»»»ƒ¿…«¿…«»»
ŒL‡¯·e Ï·BÈa '‰Úe¯z' ¯Ó‡pL ÈÙÏ .˙BÚÈ˜z ÚLz≈«¿ƒ¿ƒ∆∆¡«¿»¿≈¿…

ÌÈÓÚt LÏL ‰M‰2‰ÈÙÏ ‰ËeLt - ‰Úe¯z ÏÎÂ ;3 «»»»¿»ƒ¿»¿»¿»¿»∆»
‰È¯Á‡Ï ‰ËeLÙe4ÏkL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓe . ¿»¿«¬∆»ƒƒ«¿»»¿∆»

ÔÈa - Ô‰ „Á‡ ÈÚÈ·M‰ L„Á ÏL ˙BÚe¯z¿∆…∆«¿ƒƒ∆»≈≈
ÚLz - Ï·BÈ ÏL ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈa ÔÈa ,‰M‰ŒL‡¯a¿…«»»≈¿«ƒƒ∆≈≈«
‰Úe¯˙e ‰ÚÈ˜z :Ô‰ÈMÓ „Á‡ ÏÎa ÔÈÚ˜Bz ˙BÚÈ˜z¿ƒ¿ƒ¿»∆»ƒ¿≈∆¿ƒ»¿»
‰Úe¯˙e ‰ÚÈ˜z ,‰ÚÈ˜˙e ‰Úe¯˙e ‰ÚÈ˜z ,‰ÚÈ˜˙e¿ƒ»¿ƒ»¿»¿ƒ»¿ƒ»¿»

.‰ÚÈ˜˙e¿ƒ»

בראש 2) פעמים. שלש התרועה נזכרת יחד העניינים בשני
תרועה" "יום כד), כג, (ויקרא תרועה" "זכרון השנה:
(ויקרא  תרועה" "שופר כיפור: ביום וביובל א) כט, (במדבר

ט). התרועה.3)כה, לפני בהעברה פשוטה תקיעה
התרועה.4) לאחר פשוטה תקיעה

.·d· eÏ ˜tzÒ ,‰¯Bz· ‰¯eÓ‡‰ BÊ ‰Úe¯z¿»»¬»«»ƒ¿«≈»»
ÔÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡Â ,˙eÏb‰ ·¯Â ÌÈM‰ C¯‡ ÈÙÏ ,˜ÙÒ»≈¿ƒ…∆«»ƒ¿…«»¿≈»¿ƒ
ÌÈLp‰ ÔÈÏÏÈnL ‰ÏÏÈ‰ ‡È‰ Ì‡ :‡È‰ C‡È‰≈«ƒƒƒ«¿»»∆¿«¿ƒ«»ƒ

ÔÈ·aÈnL ˙Úa Ô‰ÈÈa5Á‡iL C¯„k ,‰Á‡‰ B‡ , ≈≈∆¿≈∆¿«¿ƒ»¬»»¿∆∆∆≈»«
ÏB„b ¯·cÓ BaÏ ‚‡„iLk ,ÌÚt ¯Á‡ ÌÚt Ì„‡‰6, »»»««««««¿∆ƒ¿«ƒƒ»»»

‡B·Ï dk¯cL ‰ÏÏÈ‰Â ,‰Á‡‰ :„Á‡k Ì‰ÈL B‡¿≈∆¿∆»»¬»»¿«¿»»∆«¿»»
- ‚‡Bc‰ C¯c CkL ;‰Úe¯z ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰ ,‰È¯Á‡«¬∆»≈«ƒ¿»ƒ¿»∆»∆∆«≈
ÔÈOBÚ e‡ CÎÏ .ÏlÈÓ CkŒ¯Á‡Â ,‰lÁz Áp‡˙Óƒ¿«≈«¿ƒ»¿««»¿«≈¿»»ƒ

Ïk‰7. «…

מה 5) והוא לזה זה ותכופים קצרים קולות שמשמיעות
תרועה. קוראים ומאריך 6)שאנו קול אחר קול שמשמיע

שאנו  מה וזה בכייתו בתחילת הבוכה כדרך קצת בהם
שברים. ספק.7)קוראים ידי לצאת

.‚BÊ ‰Á‡‰Â ;‰Úe¯z ÔÈ‡¯B˜ e‡L ‡È‰ ‰ÏÏÈ‰«¿»»ƒ∆»¿ƒ¿»¿»¬»»
.ÌÈ¯·L ‰LÏL d˙B‡ ÔÈ‡¯B˜ e‡L ‡È‰ ,BÊ ¯Á‡««ƒ∆»¿ƒ»¿»¿»ƒ
,‰ÚÈ˜z Ú˜B˙Â C¯·Ó :‡e‰ Ck ˙BÚÈ˜z‰ ¯„Ò ‡ˆÓƒ¿»≈∆«¿ƒ»¿»≈¿≈«¿ƒ»
‰È¯Á‡Â ,‰Úe¯z ‰È¯Á‡Â ,ÌÈ¯·L ‰LÏL ‰È¯Á‡Â¿«¬∆»¿»¿»ƒ¿«¬∆»¿»¿«¬∆»

ÌÈÓÚt LÏL ‰Ê ¯„Òk ¯ÊBÁÂ ;‰ÚÈ˜z8Ú˜B˙Â . ¿ƒ»¿≈¿≈∆∆»¿»ƒ¿≈«
ÌÈ¯·L ‰LÏL ‰È¯Á‡Â ,‰ÚÈ˜z9;‰ÚÈ˜z ‰È¯Á‡Â , ¿ƒ»¿«¬∆»¿»¿»ƒ¿«¬∆»¿ƒ»
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,‰ÚÈ˜z Ú˜B˙Â .ÌÈÓÚt LÏL ‰Ê ¯„Òk ¯ÊBÁÂ¿≈¿≈∆∆»¿»ƒ¿≈«¿ƒ»
‰f‰ ¯„qk ¯ÊBÁÂ ;‰ÚÈ˜z ‰È¯Á‡Â ,‰Úe¯z ‰È¯Á‡Â¿«¬∆»¿»¿«¬∆»¿ƒ»¿≈«≈∆«∆
È„k ,ÌÈLÏL ˙BÚÈ˜z‰ ÔÈÓ ‡ˆÓ .ÌÈÓÚt LÏL»¿»ƒƒ¿»ƒ¿««¿ƒ¿ƒ¿≈

.˜Ùq‰ ÔÓ ˜lzÒ‰Ï¿ƒ¿«≈ƒ«»≈

קולות.8) תשע לשמוע הם 9)שצריך שברים שמא מספק
התרועה.

.„‰LÏL ¯eÚL .˙BÚÈ˜˙ ÈzLk - ‰Úe¯z ¯eÚLƒ¿»ƒ¿≈¿ƒƒ¿»
‰ÚÈ˜z Ú˜˙Â ,ÚÈ¯‰Â Ú˜zL È¯‰ .‰Úe¯˙k - ÌÈ¯·L¿»ƒƒ¿»¬≈∆»«¿≈ƒ«¿»«¿ƒ»
,ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - ‰BL‡¯a ÌÈzLk da CLÓe ‰k¯‡¬À»»«»ƒ¿«ƒ»ƒ»≈¿ƒ
;Ú˜˙ÈÂ ¯ÊÁÈÂ ‰È¯Á‡ ÚÈ¯ÈÂ ,˙BÚÈ˜˙ ÈzLk ·LÁz≈»≈ƒ¿≈¿ƒ¿»ƒ««¬∆»¿«¬…¿ƒ¿«
‰ÚÈ˜z ‡l‡ dÈ‡ ,ÌBi‰ Ïk da CLÓ elÙ‡ ‡l‡∆»¬ƒ»«»»«≈»∆»¿ƒ»
.ÌÈÓÚt LÏL Ú˜B˙Â ÚÈ¯Óe Ú˜B˙Â ¯ÊBÁÂ ;˙Á‡∆»¿≈¿≈«≈ƒ«¿≈«»¿»ƒ

.‰‰ÚLa ‰iLe ,˙Á‡ ‰ÚLa ˙Á‡ ‰ÚÈ˜z ÚÓL»«¿ƒ»««¿»»««¿ƒ»¿»»
el‡ È¯‰ - Blk ÌBi‰ Ïk ‰‰L elÙ‡ ;‰iL¿ƒ»¬ƒ»»»«À¬≈≈
‡·a Ïk ÚÓLiL ,‡e‰Â .B˙·BÁ È„È ‡ˆÈÂ ,ÔÈÙ¯ËˆÓƒ¿»¿ƒ¿»»¿≈»¿∆ƒ¿«»»»
ÈzL ‰È¯Á‡Â ‰Úe¯z ÚÓLiL ‡Ï ;d¯„Ò ÏÚ Ô‰Ó≈∆«ƒ¿»…∆ƒ¿«¿»¿«¬∆»¿≈

‰Úe¯z Ô‰È¯Á‡Â ˙BÚÈ˜˙ ÈzL B‡ ,˙BÚÈ˜˙10‡ˆBiÎÂ ¿ƒ¿≈¿ƒ¿«¬≈∆¿»¿«≈
.‰Ê·»∆

ופשוטה 10) התרועה לפני (=תקיעה) פשוטה שתהא שצריך
לאחריה.

.Â‡Ï - „Á‡k Ì„‡ŒÈ· ‰ÚLzÓ ˙BÚÈ˜z ÚLz ÚÓL»«≈«¿ƒƒƒ¿»¿≈»»¿∆»…
‡ˆÈ11˙Á‡ È„È elÙ‡12,‰fÓ ‰Úe¯˙e ,‰fÓ ‰ÚÈ˜z . »»¬ƒ¿≈∆»¿ƒ»ƒ∆¿»ƒ∆

elÙ‡Â ,‡ˆÈ - ‰Ê ¯Á‡ ‰Êa ,ÈLÈÏMÓ ‰ÚÈ˜˙e¿ƒ»ƒ¿ƒƒ»∆««∆»»«¬ƒ
B˙·BÁ È„È ‡ˆBÈ BÈ‡Â .Blk ÌBi‰ Ïk elÙ‡Â ,ÔÈ‚e¯Òa¿≈ƒ«¬ƒ»«À¿≈≈¿≈»
˙Á‡ ‰ÂˆÓ ÔlkL ,˙BÚÈ˜z ÚLz‰ Ïk ÚÓLiL „Ú«∆ƒ¿«»«≈«¿ƒ∆À»ƒ¿»««

.BÊ ˙‡ BÊ ˙B·kÚÓ CÎÈÙÏ ,Ô‰≈¿ƒ»¿«¿∆

והשלישי 11) תרועה והשני תקיעה עשה שאחד והיינו
בבת  שכולם שכיון יצא לא כולם, וכן אחת) (=בבת תקיעה

ולאחריה. לפניה פשוטה כאן אין שצריך 12)אחת מפני
התקיעות  שומע וכאן התרועה, לפני התקיעה שתהא

אחת. בבת והתרועות

.Ê.˙BÎ¯a‰ ¯„Ò ÏÚ ˙BÚÈ˜z‰ ÚÓLÏ ÔÈ·iÁ ¯eav‰«ƒ«»ƒƒ¿…««¿ƒ«≈∆«¿»
'˙B·‡' ¯eaˆŒÁÈÏL ¯ÓB‡ ?„ˆÈk13'˙B¯e·‚'e14 ≈«≈¿ƒ«ƒ»¿

ÌM‰ ˙M„˜e15'˙BiÎÏÓ'e16¯ÓB‡Â ;LÏL Ú˜B˙Â , ¿À««≈«¿À¿≈«»¿≈
'˙BB¯ÎÊ'17'˙B¯ÙBL' ¯ÓB‡Â ;LÏL Ú˜B˙Â ,18, ƒ¿¿≈«»¿≈»

'‰„B·Ú' ¯ÓB‡Â ;LÏL Ú˜B˙Â19'‰È„B‰'Â20˙k¯·e ¿≈«»¿≈¬»¿»»ƒ¿«
ÌÈ‰k21. …¬ƒ

"מגן 13) ומסיים אברהם" "אלקי בה שמוזכר ראשונה ברכה
המתים".14)אברהם". "מחיה עד גבור" "אתה ברכת

קדוש".15) "אתה בה 16)ברכת שאומר רביעית ברכה
כל  על "מלך ומסיים שמים. מלכות בהם שמוזכר פסוקים

ואומ  היום קדושת בה וכולל ויום הארץ" ישראל "מקדש ר
ב"זוכר 17)הזכרון". ומסיימת זוכר" ב"אתה מתחלת
ב"שומע 18)הברית". ומסיימת נגלית" ב"אתה מתחלת

שופרות. בהם שנזכרו פסוקים ובה ברכת 19)תרועה".
"מודים".20)"רצה". שלום".21)ברכת "שים ברכת

.Á‰M‰ŒL‡¯ ÏL el‡ ˙BiÚˆÓ‡ ˙BÎ¯a LÏL»¿»∆¿»ƒ≈∆…«»»
Ï·BÈ ÏL ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈÂ22˙BB¯ÎÊÂ ˙BiÎÏÓ Ô‰L , ¿«ƒƒ∆≈∆≈«¿À¿ƒ¿

BÊ ˙‡ BÊ ˙B·kÚÓ ,˙B¯ÙBLÂ23ÏÎa ¯ÓBÏ CÈ¯ˆÂ . ¿»¿«¿∆¿»ƒ«¿»
‰Î¯a‰ ÔÈÚÓ ÌÈ˜eÒÙ ‰¯OÚ Ô‰Ó ‰Î¯a24‰LÏL : ¿»»≈∆¬»»¿ƒ≈≈«¿»»¿»

‰LÏLe ,ÌÈl‰z ¯ÙqÓ ‰LÏLe ,‰¯Bz‰ ÔÓ ÌÈ˜eÒÙ¿ƒƒ«»¿»ƒ≈∆¿ƒƒ¿»
Ba ÌÈÏLÓ - ‰¯Bz‰ ÔÓ „Á‡Â ,ÌÈ‡È·p‰ ÔÓ25Ì‡Â ; ƒ«¿ƒƒ¿∆»ƒ«»«¿ƒ¿ƒ

ÔÓ „Á‡ ˜eÒt ¯Ó‡ Ì‡Â .‡ˆÈ - ‡È·pa ÌÈÏL‰ƒ¿ƒ«»ƒ»»¿ƒ»«»∆»ƒ
.‡ˆÈ - ÌÈ‡È·p‰ ÔÓ „Á‡Â ÌÈ·e˙k‰ ÔÓ „Á‡Â ‰¯Bz‰«»¿∆»ƒ«¿ƒ¿∆»ƒ«¿ƒƒ»»
,'¯Ó‡Ï ·e˙k eÈ‰Ï‡ '‰ E˙¯B˙·e' :¯Ó‡ elÙ‡Â«¬ƒ»«¿»¿¡…≈»≈…
CÈ¯ˆ BÈ‡ ·eL - ˜ÈÒÙ‰Â ‰¯Bz ÏL ˜eÒt ¯Ó‡Â¿»«»∆»¿ƒ¿ƒ≈»ƒ

.ÌeÏk¿

ושופרות,22) זכרונות מלכיות - ביובל - בו אומרים שהיו
השנה. בראש אומר 23)כמו לא כולם את יודע אינו שאם

כלום. אומר ולא שיודע מה את עשרה 24)גם כנגד והוא
שופר", "בתקע בהם שנאמר בקדשו אֿל הללו של פסוקים
בראשֿ שהרי העולם, נברא שבהם מאמרות עשרה וכנגד
בהם  שהוזכר הדברות עשרת וכנגד העולם נברא השנה

לעשרה.25)שופר.

.ËÎÊ ÔÈ¯ÈkÊÓ ÔÈ‡ÏL ˙B¯ÙBLÂ ˙BiÎÏÓ ,˙BB¯ ≈«¿ƒƒƒ¿«¿À¿»∆
‰n‰ ¯O· Èk ¯kÊiÂ" ÔB‚k - ˙BB¯ÎÊ .˙eÚ¯tÀ¿»ƒ¿¿«ƒ¿…ƒ»»≈»
CBÏÓ‡ ‰ÎeÙL ‰ÓÁa" ÔB‚k - ˙BiÎÏÓ ;"'eÎÂ¿«¿À¿¿≈»¿»∆¿
‰Ú·ba ¯ÙBL eÚ˜z" ÔB‚k - ˙B¯ÙBL ;"ÌÎÈÏÚ¬≈∆»¿ƒ¿»«ƒ¿»
È¯ÎÊ" ÔB‚k ,‰·BËÏ elÙ‡ ,„ÈÁÈ ÔB¯ÎÊ ‡ÏÂ ."'eÎÂ¿¿…ƒ¿»ƒ¬ƒ¿»¿»¿≈ƒ
."‰·BËÏ È‰Ï‡ ÈÏ ‰¯ÎÊ" ;"EnÚ ÔBˆ¯a '‰ƒ¿«∆»¿»ƒ¡…«¿»
Èz„˜t „˜t" ÔB‚k ,˙BB¯ÎÊk ÔÈ‡ ˙BB„˜Ùeƒ¿≈»¿ƒ¿¿»…»«¿ƒ
,Ì"ekÚ ˙Bn‡ ÏL ˙eÚ¯t ¯ÈkÊ‰Ï BÏ LÈÂ ."ÌÎ˙‡∆¿∆¿∆¿«¿ƒÀ¿»∆À«
ÌB„‡ È·Ï '‰ ¯ÎÊ" ;"ÌÈnÚ eÊb¯È CÏÓ '‰" ÔB‚k¿»»ƒ¿¿«ƒ¿…ƒ¿≈¡
CÏ‰Â Ú˜˙È ¯ÙBMa ÌÈ‰Ï‡ '‰Â" ;"ÌÈÏLe¯È ÌBÈ ˙‡≈¿»»ƒ«¡…ƒ«»ƒ¿»¿»«
'‰ eÈ‰Ï‡ '‰ Ï‡¯OÈ ÚÓL" ."ÔÓÈz ˙B¯ÚÒa¿«¬≈»¿«ƒ¿»≈¡…≈
ÌBi‰ zÚ„ÈÂ" ;"'eÎÂ ˙Ú„Ï ˙‡¯‰ ‰z‡" ;"„Á‡∆»«»»¿≈»»««¿¿»«¿»«
˙eÎÏÓ ,el‡Ó ˜eÒt Ïk - "'eÎÂ E··Ï Ï‡ ˙·L‰Â«¬≈…»∆¿»∆¿»»≈≈«¿
È¯‰Â ;˙eÎÏÓ ¯ÎÊ Ba ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,BÈÚ ‡e‰ƒ¿»««ƒ∆≈≈∆«¿«¬≈
Ôe¯LÈ· È‰ÈÂ" ;"„ÚÂ ÌÏBÚÏ CÏÓÈ '‰" BÓk ‡e‰¿ƒ¿…¿»»∆«¿ƒƒÀ

."'eÎÂ CÏÓ∆∆¿

.È‰M‰ŒL‡¯ ÏL ˙BÚÈ˜z‰ ¯„Òa ËeLt‰ ‚‰n‰«ƒ¿»«»¿≈∆«¿ƒ∆…«»»
ÔÈ¯ÈÊÁÓe ‰¯Bza ÔÈ‡¯BwL ¯Á‡ :‡e‰ Ck ¯eaˆa¿ƒ»««∆¿ƒ«»«¬ƒƒ

BÓB˜ÓÏ ¯Ùq‰26ÌÚ‰ Ïk ÔÈ·LBÈ ,27„ÓBÚ „Á‡Â .28 «≈∆ƒ¿¿ƒ»»»¿∆»≈
¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a' :C¯·Óe¿»≈»«»¡…≈∆∆»»¬∆
ÌÚ‰ ÏÎÂ ,'¯ÙBL ÏB˜ ÚÓLÏ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLcƒ̃¿»¿ƒ¿»¿ƒ»ƒ¿…«»¿»»»
ÌÚ‰ ÏÎÂ ,'eÈÁ‰L' C¯·Óe ¯ÊBÁÂ .'ÔÓ‡' ÔÈBÚƒ»≈¿≈¿»≈∆∆¡»¿»»»
e¯Ó‡L ˙BÚÈ˜z ÌÈLÏL Ú˜B˙Â .'ÔÓ‡' ÂÈ¯Á‡ ÔÈBÚƒ«¬»»≈¿≈«¿ƒ¿ƒ∆»«¿
ÔÈ„ÓBÚÂ ,LÈc˜ ÌÈ¯ÓB‡Â ,¯„q‰ ÏÚ ˜Ùq‰ ÈtÓƒ¿≈«»≈««≈∆¿¿ƒ«ƒ¿¿ƒ
¯eaˆŒÁÈÏL ¯ÓBbL ¯Á‡Â .ÛÒeÓ ˙lÙz ÔÈÏÏt˙Óeƒ¿«¿ƒ¿ƒ«»¿««∆≈¿ƒ«ƒ
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,‰ÚÈ˜z Ú˜Bz ,'˙BiÎÏÓ' ‡È‰L ,˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯a¿»»¿ƒƒ∆ƒ«¿À≈«¿ƒ»
C¯·Óe .˙Á‡ ÌÚt ,‰ÚÈ˜z ,‰Úe¯z ,ÌÈ¯·L ‰LÏL¿»¿»ƒ¿»¿ƒ»««∆»¿»≈
d¯ÓBbL ¯Á‡Â ,'˙BB¯ÎÊ' ‡e‰L ,˙ÈLÈÓÁ ‰Î¯a¿»»¬ƒƒ∆ƒ¿¿««∆¿»
‰Î¯a C¯·Óe .‰ÚÈ˜˙e ÌÈ¯·L ‰LÏL ,‰ÚÈ˜z Ú˜Bz≈«¿ƒ»¿»¿»ƒ¿ƒ»¿»≈¿»»
Ú˜Bz d¯ÓBbL ¯Á‡Â ,'˙B¯ÙBL' ‡È‰L ,˙ÈMLƒƒ∆ƒ»¿««∆¿»≈«

z‰ ¯ÓB‚Â ,˙Á‡ ÌÚt ‰ÚÈ˜˙e ‰Úe¯z ,‰ÚÈ˜z.‰lÙ ¿ƒ»¿»¿ƒ»««««¿≈«¿ƒ»

לשונו:26) וזו זה, בעניין כתב רבינו של בנו אברהם רבנו
מנהגם  ז"ל המערב מחכמי לו שקדמו ומי ז"ל מורי "ואבא

התקיעות". קודם למקומו ספרֿתורה על 27)להחזיר אף
בזה. הציבור את הטריחו לא - לעמוד צריך שהתוקע פי

עומר 28) מה "לכם", כתוב ובעומר "לכם", כתוב בשופר
אלא  בקמה תקרי אל "בקמה" שם נאמר שהרי מעומד

מעומד. שופר אף מעומד, כלומר "בקומה"

.‡È¯„Ò ÏÚ Ú˜BzL ‡e‰ ,ÔÈ·LBÈ Ô‰Lk Ú˜BzL ‰Ê∆∆≈«¿∆≈¿ƒ∆≈««≈∆
ÌÈ„ÓBÚ Ô‰Lk ˙BÎ¯a‰29¯a„Ó BÈ‡Â .30˙BÚÈ˜z ÔÈa «¿»¿∆≈¿ƒ¿≈¿«≈≈¿ƒ

„ÓÚnL ˙BÚÈ˜˙Ï ·LinL31- Ô‰ÈÈa ÁÒ Ì‡Â . ∆ƒ…∆ƒ¿ƒ∆≈…∆¿ƒ»≈≈∆
.C¯·Óe ¯ÊBÁ BÈ‡ ,¯·ÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»«≈≈¿»≈

גמור.29) לו אומרים במצוה שהתחיל התוקע.30)שכיוון
השומעים  שגם סוברים ויש לדבר. מותרים השומעים אבל

לדבר. הן 31)אסורים התקיעות לפני שבירך שהברכות
שמעומד. תקיעות על גם

.·ÈÔ‰Ó ‡·a Ïk ,‰Î¯a Ïk ÏÚ eÚ˜˙iL ,‰È‰ ÔÈ„a32 ¿ƒ»»∆ƒ¿¿«»¿»»»»»≈∆
‡l‡ .ÔÈ·LBÈ Ô‰Lk eÚ˜zL C¯„k ,ÌÈÓÚt LÏL»¿»ƒ¿∆∆∆»¿¿∆≈¿ƒ∆»
ÔÈ‡ ,·LinL ˙BÚÈ˜za ˜ÙÒ È„ÈÓ e‡ˆiL ÔÂÈk≈»∆»¿ƒ≈»≈«¿ƒ∆ƒ…∆≈
;˙BÎ¯a ¯„Ò ÏÚ Ôlk Ô‰a ¯ÊÁÏ ¯eav‰ ÏÚ ÔÈÁÈ¯ËÓ«¿ƒƒ««ƒ«¬…»∆À»«≈∆¿»
eÚÓLiL È„k ,‰Î¯a Ïk ÏÚ ˙Á‡ ‡·a Ô‰Ï Èc ‡l‡∆»«»∆»»«««»¿»»¿≈∆ƒ¿¿
- el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ .˙BÎ¯a ¯„Ò ÏÚ ˙BÚÈ˜z¿ƒ«≈∆¿»¿»«¿»ƒ»≈

˙BÎ¯a ¯„Ò ÏÚ ÚÓML ÔÈa - „ÈÁi‰ Ï·‡ ;¯eaˆa33, ¿ƒ¬»«»ƒ≈∆»««≈∆¿»
- ·LiÓ ÔÈa „ÓÚÓ ÔÈa ;¯„q‰ ÏÚ ÚÓL ‡lL ÔÈa≈∆…»«««≈∆≈≈…∆≈ƒ…∆

.‚‰Ó ‰Êa ÔÈ‡Â ,‡ˆÈ»»¿≈»∆ƒ¿»

הנזכרות 32) הבבות כל למלכיות שיתקעו לומר רוצה
לשופרות. וכן לזכרונות וכן ותר"ת. תש"ת תשר"ת, למעלה:

להפסיק 33) מותר ביחיד שאפילו רבנו משמיע גדול חידוש
לו  שאסור סוברים ויש התקיעות, לשמוע התפילה באמצע

להפסיק.

.‚È˙BÎ¯a‰ ˙‡ ˙B·kÚÓ ÔÈ‡ ˙BÚÈ˜z‰34˙BÎ¯a‰Â , «¿ƒ≈»¿«¿∆«¿»¿«¿»
˙BÚÈ˜z‰ ˙‡ ˙B·kÚÓ ÔÈ‡35˙Á‡a :˙B¯ÈÚ ÈzL . ≈»¿«¿∆«¿ƒ¿≈¬»¿««

,˙BÎ¯a ÚLz Ô‰Ï C¯·iL ÈÓ ÌL LiL È‡cÂa Ú„BÈ≈«¿««∆≈»ƒ∆¿»≈»∆≈«¿»
˜ÙÒ ,Ú˜Bz ÌL LÈ ˜ÙÒ ,‰iM·e ;Ú˜Bz ÌL ÔÈ‡Â¿≈»≈««¿ƒ»»≈≈»≈«»≈

‰iMÏ CÏB‰ - Ú˜Bz ÌL ÔÈ‡36È¯·cÓ ‰ÚÈ˜z‰L ; ≈»≈«≈«¿ƒ»∆«¿ƒ»ƒƒ¿≈
.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ˙BÎ¯a‰Â ,‰¯B˙»¿«¿»ƒƒ¿≈¿ƒ

הברכות 34) יברך כן פי על אף לתקוע יכול אין שאם
מוסף. מלכיות 35)שבתפילת לברך יודע אינו שאם

לתקוע. יכול כן פי על אף ושופרות שספק 36)זכרונות
דרבנן. מוודאי עדיף דאורייתא

zFklddMq
-mipnfxtqzFklddMeq

¦§ª¨
¦§ª̈

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ושיעור 1) וגבהה, רחבה הסוכה: שיעורי בו נתבארו

דפנותיה, והכשר הסוכה, ותכונת וענינן. ואיכותן דפנותיה,
לזה. הנמשך וכל כשרין הן וממה שיהיו צריכין וכמה

.‡ÌÈÁÙË ‰¯OÚÓ ˙BÁt ÔÈ‡ d‰·b - ‰kq‰ ¯eÚL2, ƒ«À»»¿»≈»≈¬»»¿»ƒ
‰n‡ ÌÈ¯OÚ ÏÚ ¯˙È ‡ÏÂ3˙BÁt ÔÈ‡ - daÁ¯Â . ¿…»≈«∆¿ƒ«»¿»¿»≈»

ÌÈÁÙË ‰Ú·L ÏÚ ÌÈÁÙË ‰Ú·MÓ4ÛÈÒB‰Ï BÏ LÈÂ . ƒƒ¿»¿»ƒ«ƒ¿»¿»ƒ¿≈¿ƒ
ÔÈÏÈÓ ‰nk elÙ‡ daÁ¯a5B‡ ‰¯OÚÓ ‰˙eÁÙ ‰˙È‰ . ¿»¿»¬ƒ«»ƒƒ»¿»¿»≈¬»»

‰n‡ ÌÈ¯OÚÓ ‰‰B·‚ B‡ ,‰Ú·L ÏÚ ‰Ú·MÓƒƒ¿»«ƒ¿»¿»≈∆¿ƒ«»
.‰ÏeÒÙ BÊ È¯‰ - ‡e‰LŒÏk»∆¬≈¿»

הקרקע 2) מן שלה החלל לומר, ורוצה א. ב, סוכה משנה,
ג:). (עירובין הסכך מב):3)עד כג, (ויקרא שכתוב מפני

פסוק  בפירוש חכמים ואמרו ימים", שבעת תשבו "בסוכות
ושב  קבע מדירת צא הימים שבעת כל תורה "אמרה זה:
דירת  דירתו עושה אדם אמה, עשרים "עד - עראי" בדירת
דירת  דירתו עושה אדם אין אמה מעשרים למעלה עראי,
והלכה  רבא, דברי לפי ב. (סוכה קבע" דירת אלא עראי

מגידֿמשנה). ועיין לגופו,4)כמותו, צריך טפחים ששה
כולו  כאילו שנחשב ורובו, ראשו לסוכה להכניס שיוכל
(מגידֿמשנה). לשולחנו אחד טפח ועוד בסוכה. יושב

האזרח 5) "כל שם): (ויקרא שכתוב מה על אמרו שהרי
לישב  ראויין ישראל שכל "מלמד - בסוכות" ישבו בישראל

כז:). (סוכה אחת" בסוכה

.·‰ÏeÒt - ˙BÙc LÏL dÏ ÔÈ‡L ‰kÒ6dÏ eÈ‰ . À»∆≈»»¿»¿»»»
˙B¯eÓb ˙BÙ„ ÈzL7Ì"b ÔÈÓk ,BÊ „ˆa BÊ8‰OBÚ - ¿≈¿»¿¿«¿ƒ«∆

˙BÁÙa B„ÈÓÚÓe ,ÁÙË ÏÚ ¯˙È BaÁ¯a LiL ÔÙc…∆∆≈¿»¿»≈«∆««¬ƒ¿»
‰LÏMÓ9Bi„Â ,˙BÙc‰ ÈzLÓ „Á‡Ï CeÓÒ10CÈ¯ˆÂ . ƒ¿»»¿««ƒ¿≈«¿»¿«¿»ƒ

Á˙t ˙¯eˆ dÏ ˙BOÚÏ11LÏL dÏ ÔÈ‡L ÈtÓ , «¬»«∆«ƒ¿≈∆≈»»
˙B¯eÓb ˙BÙc12˙aL ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·Îe .13, ¿»¿¿»≈«¿¿ƒ¿«»

Ô‡kÓ ‰˜ elÙ‡ ,ÌB˜Ó ÏÎa ¯eÓ‡‰ Á˙t ˙¯evL∆«∆«»»¿»»¬ƒ»∆ƒ»
ÚÈbÓ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ô‰Èab ÏÚ ‰˜Â Ô‡kÓ ‰˜Â¿»∆ƒ»¿»∆««≈∆««ƒ∆≈«ƒ«

Ô‰Ï14. »∆

המקראות,6) מן ו:) (שם חכמים ולמדו א. ב, סוכה משנה,
וראה  בשלוש. ודי בסוכה, דפנות ארבע לעשות צריך שאין

ההלכה. שחידשה במה עוד ג"ם 8)שלמות.7)להלן
כזה. שכל 9)יוונית, לדופן, (=מחובר) לבוד שיהיה

בן  דופן לנו יש כאילו והרי הוא. כלבוד משלשה פחות
לסוכה  הראוי הדופן של רובו שהוא טפחים ארבעה

טפחים). סמוכות 10)(=שבעה (כשהן דפנות בשתי די
כנ"ל. ומשהו טפח אפילו והשלישית יוונית), גאם כמין

הדופן 11) מול הזה הקטוע הדופן בסוף קנה שמעמיד
שיש  הדופן חלק גבי ועל גביו על קנה ומעמיד שכנגד,

כזה: טפח  על יותר שם.12)ברחבו פט"ז 13)סוכה ,
כזה:14)הי"ט.
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,‰ÚÈ˜z Ú˜Bz ,'˙BiÎÏÓ' ‡È‰L ,˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯a¿»»¿ƒƒ∆ƒ«¿À≈«¿ƒ»
C¯·Óe .˙Á‡ ÌÚt ,‰ÚÈ˜z ,‰Úe¯z ,ÌÈ¯·L ‰LÏL¿»¿»ƒ¿»¿ƒ»««∆»¿»≈
d¯ÓBbL ¯Á‡Â ,'˙BB¯ÎÊ' ‡e‰L ,˙ÈLÈÓÁ ‰Î¯a¿»»¬ƒƒ∆ƒ¿¿««∆¿»
‰Î¯a C¯·Óe .‰ÚÈ˜˙e ÌÈ¯·L ‰LÏL ,‰ÚÈ˜z Ú˜Bz≈«¿ƒ»¿»¿»ƒ¿ƒ»¿»≈¿»»
Ú˜Bz d¯ÓBbL ¯Á‡Â ,'˙B¯ÙBL' ‡È‰L ,˙ÈMLƒƒ∆ƒ»¿««∆¿»≈«

z‰ ¯ÓB‚Â ,˙Á‡ ÌÚt ‰ÚÈ˜˙e ‰Úe¯z ,‰ÚÈ˜z.‰lÙ ¿ƒ»¿»¿ƒ»««««¿≈«¿ƒ»

לשונו:26) וזו זה, בעניין כתב רבינו של בנו אברהם רבנו
מנהגם  ז"ל המערב מחכמי לו שקדמו ומי ז"ל מורי "ואבא

התקיעות". קודם למקומו ספרֿתורה על 27)להחזיר אף
בזה. הציבור את הטריחו לא - לעמוד צריך שהתוקע פי

עומר 28) מה "לכם", כתוב ובעומר "לכם", כתוב בשופר
אלא  בקמה תקרי אל "בקמה" שם נאמר שהרי מעומד

מעומד. שופר אף מעומד, כלומר "בקומה"

.‡È¯„Ò ÏÚ Ú˜BzL ‡e‰ ,ÔÈ·LBÈ Ô‰Lk Ú˜BzL ‰Ê∆∆≈«¿∆≈¿ƒ∆≈««≈∆
ÌÈ„ÓBÚ Ô‰Lk ˙BÎ¯a‰29¯a„Ó BÈ‡Â .30˙BÚÈ˜z ÔÈa «¿»¿∆≈¿ƒ¿≈¿«≈≈¿ƒ

„ÓÚnL ˙BÚÈ˜˙Ï ·LinL31- Ô‰ÈÈa ÁÒ Ì‡Â . ∆ƒ…∆ƒ¿ƒ∆≈…∆¿ƒ»≈≈∆
.C¯·Óe ¯ÊBÁ BÈ‡ ,¯·ÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»«≈≈¿»≈

גמור.29) לו אומרים במצוה שהתחיל התוקע.30)שכיוון
השומעים  שגם סוברים ויש לדבר. מותרים השומעים אבל

לדבר. הן 31)אסורים התקיעות לפני שבירך שהברכות
שמעומד. תקיעות על גם

.·ÈÔ‰Ó ‡·a Ïk ,‰Î¯a Ïk ÏÚ eÚ˜˙iL ,‰È‰ ÔÈ„a32 ¿ƒ»»∆ƒ¿¿«»¿»»»»»≈∆
‡l‡ .ÔÈ·LBÈ Ô‰Lk eÚ˜zL C¯„k ,ÌÈÓÚt LÏL»¿»ƒ¿∆∆∆»¿¿∆≈¿ƒ∆»
ÔÈ‡ ,·LinL ˙BÚÈ˜za ˜ÙÒ È„ÈÓ e‡ˆiL ÔÂÈk≈»∆»¿ƒ≈»≈«¿ƒ∆ƒ…∆≈
;˙BÎ¯a ¯„Ò ÏÚ Ôlk Ô‰a ¯ÊÁÏ ¯eav‰ ÏÚ ÔÈÁÈ¯ËÓ«¿ƒƒ««ƒ«¬…»∆À»«≈∆¿»
eÚÓLiL È„k ,‰Î¯a Ïk ÏÚ ˙Á‡ ‡·a Ô‰Ï Èc ‡l‡∆»«»∆»»«««»¿»»¿≈∆ƒ¿¿
- el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ .˙BÎ¯a ¯„Ò ÏÚ ˙BÚÈ˜z¿ƒ«≈∆¿»¿»«¿»ƒ»≈

˙BÎ¯a ¯„Ò ÏÚ ÚÓML ÔÈa - „ÈÁi‰ Ï·‡ ;¯eaˆa33, ¿ƒ¬»«»ƒ≈∆»««≈∆¿»
- ·LiÓ ÔÈa „ÓÚÓ ÔÈa ;¯„q‰ ÏÚ ÚÓL ‡lL ÔÈa≈∆…»«««≈∆≈≈…∆≈ƒ…∆

.‚‰Ó ‰Êa ÔÈ‡Â ,‡ˆÈ»»¿≈»∆ƒ¿»

הנזכרות 32) הבבות כל למלכיות שיתקעו לומר רוצה
לשופרות. וכן לזכרונות וכן ותר"ת. תש"ת תשר"ת, למעלה:

להפסיק 33) מותר ביחיד שאפילו רבנו משמיע גדול חידוש
לו  שאסור סוברים ויש התקיעות, לשמוע התפילה באמצע

להפסיק.

.‚È˙BÎ¯a‰ ˙‡ ˙B·kÚÓ ÔÈ‡ ˙BÚÈ˜z‰34˙BÎ¯a‰Â , «¿ƒ≈»¿«¿∆«¿»¿«¿»
˙BÚÈ˜z‰ ˙‡ ˙B·kÚÓ ÔÈ‡35˙Á‡a :˙B¯ÈÚ ÈzL . ≈»¿«¿∆«¿ƒ¿≈¬»¿««

,˙BÎ¯a ÚLz Ô‰Ï C¯·iL ÈÓ ÌL LiL È‡cÂa Ú„BÈ≈«¿««∆≈»ƒ∆¿»≈»∆≈«¿»
˜ÙÒ ,Ú˜Bz ÌL LÈ ˜ÙÒ ,‰iM·e ;Ú˜Bz ÌL ÔÈ‡Â¿≈»≈««¿ƒ»»≈≈»≈«»≈

‰iMÏ CÏB‰ - Ú˜Bz ÌL ÔÈ‡36È¯·cÓ ‰ÚÈ˜z‰L ; ≈»≈«≈«¿ƒ»∆«¿ƒ»ƒƒ¿≈
.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ˙BÎ¯a‰Â ,‰¯B˙»¿«¿»ƒƒ¿≈¿ƒ

הברכות 34) יברך כן פי על אף לתקוע יכול אין שאם
מוסף. מלכיות 35)שבתפילת לברך יודע אינו שאם

לתקוע. יכול כן פי על אף ושופרות שספק 36)זכרונות
דרבנן. מוודאי עדיף דאורייתא

zFklddMq
-mipnfxtqzFklddMeq

¦§ª¨
¦§ª̈

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ושיעור 1) וגבהה, רחבה הסוכה: שיעורי בו נתבארו

דפנותיה, והכשר הסוכה, ותכונת וענינן. ואיכותן דפנותיה,
לזה. הנמשך וכל כשרין הן וממה שיהיו צריכין וכמה

.‡ÌÈÁÙË ‰¯OÚÓ ˙BÁt ÔÈ‡ d‰·b - ‰kq‰ ¯eÚL2, ƒ«À»»¿»≈»≈¬»»¿»ƒ
‰n‡ ÌÈ¯OÚ ÏÚ ¯˙È ‡ÏÂ3˙BÁt ÔÈ‡ - daÁ¯Â . ¿…»≈«∆¿ƒ«»¿»¿»≈»

ÌÈÁÙË ‰Ú·L ÏÚ ÌÈÁÙË ‰Ú·MÓ4ÛÈÒB‰Ï BÏ LÈÂ . ƒƒ¿»¿»ƒ«ƒ¿»¿»ƒ¿≈¿ƒ
ÔÈÏÈÓ ‰nk elÙ‡ daÁ¯a5B‡ ‰¯OÚÓ ‰˙eÁÙ ‰˙È‰ . ¿»¿»¬ƒ«»ƒƒ»¿»¿»≈¬»»

‰n‡ ÌÈ¯OÚÓ ‰‰B·‚ B‡ ,‰Ú·L ÏÚ ‰Ú·MÓƒƒ¿»«ƒ¿»¿»≈∆¿ƒ«»
.‰ÏeÒÙ BÊ È¯‰ - ‡e‰LŒÏk»∆¬≈¿»

הקרקע 2) מן שלה החלל לומר, ורוצה א. ב, סוכה משנה,
ג:). (עירובין הסכך מב):3)עד כג, (ויקרא שכתוב מפני

פסוק  בפירוש חכמים ואמרו ימים", שבעת תשבו "בסוכות
ושב  קבע מדירת צא הימים שבעת כל תורה "אמרה זה:
דירת  דירתו עושה אדם אמה, עשרים "עד - עראי" בדירת
דירת  דירתו עושה אדם אין אמה מעשרים למעלה עראי,
והלכה  רבא, דברי לפי ב. (סוכה קבע" דירת אלא עראי

מגידֿמשנה). ועיין לגופו,4)כמותו, צריך טפחים ששה
כולו  כאילו שנחשב ורובו, ראשו לסוכה להכניס שיוכל
(מגידֿמשנה). לשולחנו אחד טפח ועוד בסוכה. יושב

האזרח 5) "כל שם): (ויקרא שכתוב מה על אמרו שהרי
לישב  ראויין ישראל שכל "מלמד - בסוכות" ישבו בישראל

כז:). (סוכה אחת" בסוכה

.·‰ÏeÒt - ˙BÙc LÏL dÏ ÔÈ‡L ‰kÒ6dÏ eÈ‰ . À»∆≈»»¿»¿»»»
˙B¯eÓb ˙BÙ„ ÈzL7Ì"b ÔÈÓk ,BÊ „ˆa BÊ8‰OBÚ - ¿≈¿»¿¿«¿ƒ«∆

˙BÁÙa B„ÈÓÚÓe ,ÁÙË ÏÚ ¯˙È BaÁ¯a LiL ÔÙc…∆∆≈¿»¿»≈«∆««¬ƒ¿»
‰LÏMÓ9Bi„Â ,˙BÙc‰ ÈzLÓ „Á‡Ï CeÓÒ10CÈ¯ˆÂ . ƒ¿»»¿««ƒ¿≈«¿»¿«¿»ƒ

Á˙t ˙¯eˆ dÏ ˙BOÚÏ11LÏL dÏ ÔÈ‡L ÈtÓ , «¬»«∆«ƒ¿≈∆≈»»
˙B¯eÓb ˙BÙc12˙aL ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·Îe .13, ¿»¿¿»≈«¿¿ƒ¿«»

Ô‡kÓ ‰˜ elÙ‡ ,ÌB˜Ó ÏÎa ¯eÓ‡‰ Á˙t ˙¯evL∆«∆«»»¿»»¬ƒ»∆ƒ»
ÚÈbÓ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ô‰Èab ÏÚ ‰˜Â Ô‡kÓ ‰˜Â¿»∆ƒ»¿»∆««≈∆««ƒ∆≈«ƒ«

Ô‰Ï14. »∆

המקראות,6) מן ו:) (שם חכמים ולמדו א. ב, סוכה משנה,
וראה  בשלוש. ודי בסוכה, דפנות ארבע לעשות צריך שאין

ההלכה. שחידשה במה עוד ג"ם 8)שלמות.7)להלן
כזה. שכל 9)יוונית, לדופן, (=מחובר) לבוד שיהיה

בן  דופן לנו יש כאילו והרי הוא. כלבוד משלשה פחות
לסוכה  הראוי הדופן של רובו שהוא טפחים ארבעה

טפחים). סמוכות 10)(=שבעה (כשהן דפנות בשתי די
כנ"ל. ומשהו טפח אפילו והשלישית יוונית), גאם כמין

הדופן 11) מול הזה הקטוע הדופן בסוף קנה שמעמיד
שיש  הדופן חלק גבי ועל גביו על קנה ומעמיד שכנגד,

כזה: טפח  על יותר שם.12)ברחבו פט"ז 13)סוכה ,
כזה:14)הי"ט.
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e‰MÓe ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ BaÁ¯a LiL ÔÙc ‰OBÚ -16, ∆…∆∆≈¿»¿«¿»»¿»ƒ«∆
ÈzLÓ ˙Á‡Ï CeÓÒ ‰LÏMÓ ˙BÁÙa B„ÈÓÚÓe«¬ƒ¿»ƒ¿»»¿««ƒ¿≈

˙BÙc‰17Á˙t ˙¯eˆ dÏ ˙BOÚÏ CÈ¯ˆÂ ;‰¯LÎe18. «¿»¿≈»¿»ƒ«¬»«∆«
˙Á‡ ÔÙ„Â ,‰kq‰ ÈÙÏ ‰kq‰ CÎqÓ ÌÈ‡ˆBi‰ ÌÈ»̃ƒ«¿ƒƒ¿««À»ƒ¿≈«À»¿…∆««

Ô‰nÚ ˙ÎLÓ19‰kqk Ô‰ È¯‰ -20. ƒ¿∆∆ƒ»∆¬≈≈«À»

אינן 16)כזה:15) הדפנות ששתי כיון א. ז, סוכה
ב. כבהלכה ומשהו בטפח מספיק לא - לזו זו מחוברות

טפחים.17) שבעה לרוחב יצטרף החלל עם שביחד
ומשהו 18) טפחים ארבעה בו שיש הדופן חלק גבי על קנה

כזה: שכנגד. הדופן שסוככים 19)ועל מקלות
לצד  לחוץ ויצא הסוכה, קירות מאורך יותר ונמשכים בהם
מחבירו, יותר ארוך היה אחד וכותל הפרוץ, הרביעי קיר

דופן 20)כזה: אלא לו אין הזה שההמשך ואףֿעלֿפי
יט.). (סוכה השלימה מהסוכה כחלק כולו את רואים - אחד

.„˙BÚÈbÓ eÈ‰ ‡ÏÂ ‰kq‰ ‚‚a ˙B˜e·„ eÈ‰L ˙BÙc¿»∆»¿¿««À»¿…»«ƒ
ı¯‡Ï21ÌÈÁÙË ‰LÏL ı¯‡‰ ÔÓ ˙B‰B·‚ eÈ‰ Ì‡ : »»∆ƒ»¿ƒ»»∆¿»¿»ƒ

‰¯Lk - ÔkÓ ˙BÁt ;‰ÏeÒt -22˙BÙc‰ eÈ‰ . ¿»»ƒ≈¿≈»»«¿»
˙B‰B·b Ì‡ - CÎqÏ ˙BÚÈbÓ eÈ‰ ‡ÏÂ ,ı¯‡Ï ˙B˜e·c¿»»∆¿…»«ƒ«¿»ƒ¿

Û‡ ,ÌÈÁÙË ‰¯OÚ‰nk ‚b‰ ÔÓ ÔÈ˜BÁ¯ Ô‰L ÈtŒÏÚŒ ¬»»¿»ƒ««ƒ∆≈¿ƒƒ«»«»
‰¯Lk ,˙Bn‡23˙Áz ˙BeÎÓ ˙BÙc‰ eÈ‰iL „·Ï·e ; «¿≈»ƒ¿«∆ƒ¿«¿»¿À»««

‚b‰ ˙ÙO24‚b‰ ˙‡ ˜ÈÁ¯‰ .25‰LÏL ÔÙc‰ ÔÓ ¿««»ƒ¿ƒ∆«»ƒ«…∆¿»
‰vÁÓ ‰Ïz .‰¯Lk - ÔkÓ ˙BÁt ;‰ÏeÒt - ÌÈÁÙË¿»ƒ¿»»ƒ≈¿≈»»»¿ƒ»
‰LÏMÓ ˙BÁÙa ,ÚˆÓ‡a e‰MÓe ‰Úa¯‡ ‰‰B·bL∆¿»«¿»»«∆¿∆¿«¿»ƒ¿»
BÊ È¯‰ - ‚bÏ CeÓÒ ‰LÏMÓ ˙BÁÙ·e ,ı¯‡Ï CeÓÒ»»»∆¿»ƒ¿»»«»¬≈

‰¯LÎ26. ¿≈»

א.21) טז, סוכה כמחובר 22)משנה, משלשה, פחות שכל
"לבוד". דין וזהו הוא, הארץ מסיני 23)עם למשה הלכה

אסיק  "גוד - לסכך מגיעות הדפנות כאילו רואין שאנו היא,
המחיצה). את והעלה (=משוך אינן 24)מחיצתא" שאם

רבינו  וסובר ו"לבוד". אסיק" ל"גוד אנו צריכים מכוונות,
(ועיין  נאמרו לא - אחד במקום מסיני למשה הלכות ששתי

סק"א). תרלב סי' או"ח א.25)ט"ז יז, סוכה משנה,
זקוקין 26) שאנו שאף בזה, ומשמיענו ב. טז, סוכה

המחיצה  מן פעם "לבוד", של זו בהלכה פעמיים להשתמש
כשרה. זאת בכל - לגג המחיצה מן ופעם לקרקע,

.‰˙BÙc ˙BÏÈ‡‰Â ,˙BÏÈ‡‰ ÔÈa B˙kÒ ‰OBÚ‰»∆À»≈»ƒ»¿»ƒ»¿»
dÏ27,Ì˙B‡ ˜fÁÂ Ì˙B‡ ¯LwL B‡ ,ÌÈ˜ÊÁ eÈ‰ Ì‡ - »ƒ»¬»ƒ∆»«»¿ƒ≈»

Ì˙B‡ ‰„ÈÓ ‰Èeˆn‰ Áe¯‰ ‰È‰˙ ‡lL „Ú28,„ÈÓz «∆…ƒ¿∆»««¿»¿ƒ»»»ƒ
ÌÈ¯ÈÓ‡‰ ÔÈa ‡lÓe29„È˙ ‡lL È„k L˜·e Ô·˙a ƒ≈≈»¬ƒƒ¿∆∆¿«¿≈∆…»ƒ

ÏkL ;‰¯Lk BÊ È¯‰ - Ì˙B‡ ¯L˜Â ,Áe¯‰ Ì˙B‡»»«¿»«»¬≈¿≈»∆»
ÏL ‰ÈeˆÓ Áe¯a „ÓÚÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡L ‰vÁÓ¿ƒ»∆≈»¿»«¬…¿«¿»∆

‰LaÈ30.‰vÁÓ dÈ‡ , «»»≈»¿ƒ»

ב.27) כד, סוכה בכוחה 28)משנה, שאין אףֿעלֿפי
שם, (סוכה מחיצה אינם אותם, שמנידה כיון - להפילם

"האוירין".29)בגמרא). אחרת: נוסחא הענפים,
ים 30) של מצויה ברוח לעמוד יכולה שאינה אףֿעלֿפי

(סוכה  היא עראית דירה שסוכה כיון - יותר חזקה שהיא
ה"ו. להלן וראה עקיבא). כרבי כג.

.Â‰Ï‚Ú‰ L‡¯a B˙kÒ ‰OBÚ‰31L‡¯a B‡ »∆À»¿…»¬»»¿…
‰ÈÙq‰32‰¯Lk -33L‡¯a .·BËŒÌBÈa dÏ ÔÈÏBÚÂ , «¿ƒ»¿≈»¿ƒ»¿¿…
ÔÏÈ‡‰34‰¯Lk - ÏÓb‰ Èab ÏÚ B‡35dÏ ÔÈÏBÚ ÔÈ‡Â , »ƒ»««≈«»»¿≈»¿≈ƒ»

B‡ ÔÏÈ‡a ·BËŒÌBÈa ˙BÏÚÏ ¯eÒ‡L ÈÙÏ ;·BËŒÌBÈa¿¿ƒ∆»«¬¿¿ƒ»
‰Ó‰· Èab ÏÚ36È„Èa ˙BÈeOÚ ˙BÙc‰ ˙ˆ˜Ó eÈ‰ . ««≈¿≈»»ƒ¿»«¿»¬ƒ≈

eÏh el‡L Ïk ,ÔÈ‡B¯ - ˙BÏÈ‡ Ô˙ˆ˜Óe Ì„‡»»ƒ¿»»ƒ»ƒ…∆ƒƒ¿
,Ì„‡ È„ÈaL ˙BÙca „ÓÚÏ ‰ÏBÎÈ ‡È‰ ,˙BÏÈ‡‰»ƒ»ƒ¿»«¬…«¿»∆ƒ≈»»

·BËŒÌBÈa dÏ ÔÈÏBÚ37. ƒ»¿

או 31) שהעגלה אף העגלה, מושב בתוך סוכה לו שהתקין
אחד. במקום קבועה אינה הגבוה 32)הספינה במקום

בחזקה. שם שולטות שהרוחות בספינה, ביותר
כמו 33) יבשה, של מצויה ברוח לעמוד יכולה כשהיא

למעלה. רבינו עצמו,34)שכתב האילן הוא הסוכה בסיס
וסכך. קירות לו איסור 35)ועשה שאין לחולֿהמועד,

אליה. ה"ו 36)לעלות שבת מהל' ופכ"א ב. לו, ביצה
א.37)וה"ט). וכג, ב. כב, סוכה

.Ê‰ÏeÒt - ‚b dÏ ÔÈ‡L ‰kÒ38eÈ‰L ÔB‚k ?„ˆÈk . À»∆≈»»¿»≈«¿∆»
ÛÈ¯ˆ ÔÈÓk BÊ· BÊ ˙B˜e·c ˙BÙc‰ ÈL‡¯39B‡ ; »≈«¿»¿¿¿ƒ¿ƒ

Ï˙kÏ ‰kÒ ÏL ÔÙc‰ L‡¯ CÓqL40dÏ ‰È‰ Ì‡ - ∆»«…«…∆∆À»«…∆ƒ»»»
ÁÙË elÙ‡ ‚b41ÔÓ Ï˙kÏ CeÓq‰ ÔÙc‰ dÈa‚‰L B‡ , »¬ƒ∆«∆ƒ¿ƒ««…∆«»«…∆ƒ

‰¯Lk BÊ È¯‰ ,ÁÙË Ú˜¯w‰42LÈ Ì‡ - ‰l‚Ú ‰kÒ . ««¿«∆«¬≈¿≈»À»¬À»ƒ≈
‰Ùw‰a‰Ú·L ÏÚ ÌÈÁÙË ‰Ú·L da Úa¯Ï È„k ¿∆≈»¿≈¿«≈«»ƒ¿»¿»ƒ«ƒ¿»
ÌÈÁÙË43.‰¯Lk BÊ È¯‰ ,˙BiÂÊ dÏ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¿»ƒ««ƒ∆≈»»ƒ¬≈¿≈»

כותל.38) ומהו גג מהו ניכר שלא כיון אוהל, זה שאין
כזה:39) ב. יט, ממש 41)כזה:40)שם סמך שלא

ואנו  טפח, שיעור לסוכה הכותל בין רווח והשאיר הקיר אל
שם). (סוכה, גג וחשוב כסתום הטפח את רואים

אוהל.42) הוא הרי - ישר טפח שיש כלומר,43)שכיון
של  שטח שיחזיק העיגול בתוך ריבוע לעשות אפשר אם

ז:). (סוכה טפחים שבעה על טפחים שבעה

.Á‰¯„ÒÎ‡ ÈabŒÏÚ CkÒ44ÔÈÓÈˆt dÏ LiL45ÔÈa - ƒ≈««≈«¿«¿»∆∆»¿ƒƒ≈
ÌÈÙaÓ ÔÈ‡¯ eÈ‰L46ıeÁaÓ ÔÈ‡¯ ÔÈ‡Â47ÔÈa , ∆»ƒ¿ƒƒƒ¿ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ«≈

‰¯Lk - ÌÈÙaÓ ÔÈ‡¯ ÔÈ‡Â ıeÁaÓ ÔÈ‡¯ eÈ‰L48. ∆»ƒ¿ƒƒ«¿≈ƒ¿ƒƒƒ¿ƒ¿≈»

(מגידֿמשנה,44) כזה: זה, כנגד זה כתלים שני לה שיש
ה"ט). להלן בולטים 46)עמודים.45)וראה שהעמודים
כזה: פנים, חלק.מצד נראה בחוץ, ולמסתכל

חלק.47) נראה ומבפנים עמודים 48)כזה: שיש כיון
תקרה  שהיא האכסדרה, של התקרה את רואים אנו בולטים,
ליד  השלישי הצד את וסותמת יורדת כאילו קבועה,
לה), הלכה שבת מהל' בפי"ז רבינו שכתב (וכמו העמודים
תקרה  שאין ובמקום יח.). (סוכה דפנות שלש כאן יש והרי
ברחבו  שיש דופן עשה אלאֿאםֿכן כשרה הסוכה אין

ג). הלכה (למעלה שלישית ברוח ומשהו טפחים ארבעה

.Ë‰kÒ ‡È‰L ÈtÓ ,‰ÏeÒt - ÔÈÓÈˆt dÏ eÈ‰ ‡Ï…»»¿ƒƒ¿»ƒ¿≈∆ƒÀ»
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Ècˆ ÈL ‡l‡ dÏ ÔÈ‡ È¯‰L ,ÈB·Ók ‰ÈeOÚ‰»¬»¿»∆¬≈≈»∆»¿≈ƒ≈
Bc‚kLÂ ,Ï˙k Ba ÔÈ‡ ‰¯„ÒÎ‡‰ ÚˆÓ‡Â ,‰¯„ÒÎ‡‰»«¿«¿»¿∆¿«»«¿«¿»≈…∆¿∆¿∆¿

.ÔÈÓÈˆt Ba ÔÈ‡≈¿ƒƒ

.ÈÈÁÏ BÏ LiL ÈB·Ó ÈabŒÏÚ CkÒ49¯‡· ÈabŒÏÚ B‡ ƒ≈««≈»∆∆∆ƒ««≈¿≈
ÔÈqt dÏ LiL50˙aL d˙B‡Ï ‰¯LÎ ‰kÒ BÊ È¯‰ - ∆∆»«ƒ¬≈À»¿≈»¿»«»

„·Ïa ‚Á‰ CB˙aL51el‡ ÔÈqÙe ‰Ê ÈÁlL CBzÓ ; ∆¿∆»ƒ¿»ƒ∆∆ƒ∆«ƒ≈
ÔÈÚÏ ˙BvÁÓk Ô˙B‡ ·LÁ - ˙aL ÔÈÚÏ ˙BvÁÓ¿ƒ¿ƒ¿««»«¿…»ƒ¿ƒ¿ƒ¿«

‰kÒ52. À»

שתי 49) כלומר, - דפנות שתי אלא לו שאין מפולש מבוי
צורת  לו ועשה לדרום, ואחת לצפון אחת בתים, של שורות
סוכה  שלענין שאע"פ מערב, מצד ולחי מזרח מצד הפתח
כדופן  להחשב מזרח שמצד הפתח צורת מועילה לא
(פי"ז  היחיד רשות זו הרי שבת שלענין כיון - שלישית
סוכות. של בשבת כשרה סוכה היא ה"ג) שבת מהל'

כאן 50) כזו בצורה הבאר, סביב עושין שהם קרשים הם
מים  לשאוב שיוכלו רגלים לעולי להתיר בכדי ציור מופיע
ברשות  עומדים והם היחיד רשות שתוכו הבור מן לבהמתם
אחת  ואמה לכאן אחת אמה בני הם אלו וקרשים הרבים,
רשות  הבאר סביבות נעשו הפסים ידי ועל שכנגד, לצד
והוא  הכ"ז) שבת מהל' בפי"ז רבינו שכתב (כמו היחיד

האלו. הפסים על האחרים.51)סיכך לימים ולא
ב.52) ועמוד א ז, סוכה

.‡ÈÔÈÒc˜ ‰Úa¯‡ ıÚ53‚b‰ ˙BiÂÊ Úa¯‡ ÏÚ54 »««¿»»À¿»ƒ««¿«»ƒ«»
,‚b‰ ˙ÙO ÏÚ Cekq‰Â ÏÈ‡B‰ - Ôab ÏÚ CkÒÂ¿ƒ≈««»ƒ¿«ƒ«¿««»

¯Lk55Ô‰ el‡k ˙BBzÁz‰ ˙BvÁn‰ ˙‡ ÔÈ‡B¯Â ; »≈¿ƒ∆«¿ƒ««¿¿ƒ≈
.Cekq‰ ˙ÙO ÏÚ ‰ÏÚÓÏ ˙BÏBÚ¿«¿»«¿««ƒ

הגג.54)עמודים.53) ד:55)בשפת בסוכה נחמן כרב
נעץ  אם אלא אינה וחכמים יעקב רבי שפלוגתת שאמר
בשפת  אבל חכמים, פוסלים ובזה הגג, באמצע הקונדיסים
מחיצתא" אסיק "גוד אומרים שאנו כשר, הכל לדברי הגג
גאון  שרירא רב גירסת לפי זה וכל כב). הערה למעלה (ראה
ועיין  ב"תיקו", הדבר נשאר - נוסחתנו לפי אבל שם, בסוכה

ראב"ד.

.·È‰ÈÏ˙Îa LÈÂ ,ÌÈa¯ ÌÈÁ˙t dÏ LiL ‰kÒÀ»∆∆»¿»ƒ«ƒ¿≈ƒ¿»∆»
‰¯Lk BÊ È¯‰ - ‰a¯‰ ˙BBlÁ56ıe¯tL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ; ««¿≈¬≈¿≈»¿««ƒ∆»

¯˙È Á˙t ÌL ‰È‰È ‡lL „·Ï·e .„ÓBÚ‰ ÏÚ ‰a¯Ó¿À∆«»≈ƒ¿«∆…ƒ¿∆»∆«»≈
¯OÚ ÏÚ57- ¯OÚ ÏÚ ¯˙È Á˙t ÌL ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . «∆∆¬»ƒ»»»∆«»≈«∆∆

Á˙t ˙¯eˆ dÏ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡58‰È‰È ‡lL CÈ¯ˆ , ««ƒ∆∆»«∆«»ƒ∆…ƒ¿∆
.„ÓBÚ‰ ÏÚ ‰a¯Ó ıe¯t‰«»¿À∆«»≈

השלישי 56) ובדופן גמורות, דפנות שתי כשהיו לומר, רוצה
במשך  טפחים משלשה יותר מזה זה שמרוחקים קנים עשה
כמו  השלישית בדופן היא קולא ז.). (סוכה המחיצה כל
(מגידֿמשנה). ה"ב למעלה טפח במחיצת שהקילו

של 57) אחד כלומר, במקום לחבירו קנה בין פרוץ יהיה א
אמות. מעשר אמות 58)יותר מעשר יותר שהוא שפתח

מה  וראה כזה. רחב פתח לעשות רגילים שלא פתח, אינו
הט"ז. שבת מהל' בפט"ז רבינו שכתב

.‚Èd¯ÈÂ‡L ‰kÒ59dËÚÓe ,‰n‡ ÌÈ¯OÚÓ dB·b À»∆¬ƒ»»«≈∆¿ƒ«»ƒ¬»
˙B˙ÒÎe ÌÈ¯Îa60ËeÚÓ BÈ‡ -61ÌÏha elÙ‡Â ,62. ¿»ƒ¿»≈ƒ«¬ƒƒ¿»

Ô·˙a dËÚÓCÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ;ËeÚÓ ‰Ê È¯‰ - BÏh·e ƒ¬»¿∆∆ƒ¿¬≈∆ƒ¿≈»ƒ
ËeÚÓ BÈ‡ ,Ì˙Ò ¯ÙÚa Ï·‡ .BÏh·e ¯ÙÚ ¯ÓBÏ63. «»»ƒ¿¬»¿»»¿»≈ƒ

ÔÈˆe‰Â ,‰n‡ ÌÈ¯OÚÓ ‰‰B·‚ ‰˙È‰64CB˙Ï ÔÈ„¯BÈ »¿»¿»≈∆¿ƒ«»¿ƒ¿ƒ¿
Ô˙nÁÓ ‰a¯Ó Ô˙lˆ ‰˙È‰ Ì‡ - ÌÈ¯OÚ65e·LÁÈ , ∆¿ƒƒ»¿»ƒ»»¿À»≈«»»≈»¿

‰·Ú ‚‚k66.‰¯LÎe ¿»»∆¿≈»

הסכך.59) עד הסוכה חללה=מקרקעית שנתן 60)כלומר,
חללה. נתמעט כך ומתוך וכסתות, כרים הסוכה קרקעית על

משיעורה.61) נמעטת להניחם 62)אינה בדעתו שחשב
נוהגים  לא הרוב שעלֿפי כיון - (מגידֿמשנה) לעולם שם
כל  אצל דעתו בטלה - ביטל שהוא ואף אלה. דברים לבטל

ד.). (סוכה החג 63)אדם ימי כל משם ינטלו שלא אע"פ
(מגידֿמשנה). החג לאחר לפנותו עתיד שהוא כיון -

שלהם.64) העלים עם קטנים אם 65)ענפים כלומר,
מחמת  מהשמש, מרובה הצל יהיה - העליון הסכך את תסלק

אמה 66)ההוצים. מעשרים פחות הוא הסוכה של וחללה
ד.). (סוכה

.„È‰aËˆÈ‡ ‰a67˙ÈÚˆÓ‡‰ ÔÙc „‚k da68 »»ƒ¿«»»¿∆∆…∆»∆¿»ƒ
dlÎ ÈtŒÏÚ69·Á¯ ¯eÚL ‰aËˆÈ‡a LÈ Ì‡ - «¿≈À»ƒ≈»ƒ¿«»ƒ…«
‰¯Lk ,‰kq‰70˙ÈÚˆÓ‡‰ ÔÙc „‚k ‰aËˆÈ‡ ‰a . «À»¿≈»»»ƒ¿«»¿∆∆…∆»∆¿»ƒ

„v‰ ÔÓ71Úa¯‡ Ï˙kÏÂ ‰aËˆÈ‡ ˙ÙOÓ LÈ Ì‡ - ƒ««ƒ≈ƒ¿«ƒ¿«»¿«…∆«¿«
‰¯Lk ,˙Bn‡ Úa¯‡Ó ˙BÁt ;‰ÏeÒt ,˙Bn‡72‰a . «¿»»¿«¿««¿≈»»»

˙kÏÂ ‰aËˆÈ‡ ˙ÙOÓ LÈ Ì‡ - dÚˆÓ‡a ‰aËˆÈ‡Ï ƒ¿«»¿∆¿»»ƒ≈ƒ¿«ƒ¿«»¿«…∆
,˙Bn‡ Úa¯‡Ó ˙BÁt ;‰ÏeÒt ,Áe¯ ÏÎÏ ˙Bn‡ Úa¯‡«¿««¿»«¿»»≈«¿««

‰¯Lk73È¯‰Â ,‰aËˆÈ‡a ˙BÚ‚B ˙BvÁn‰ el‡Îe ; ¿≈»¿ƒ«¿ƒ¿»ƒ¿«»«¬≈
‰a .‰n‡ ÌÈ¯OÚÓ ˙BÁt Cekq‰ „ÚÂ ‰aËˆÈ‡‰ ÔÓƒ»ƒ¿«»¿««ƒ»≈∆¿ƒ«»»»

„enÚ d·74‰kÒ ¯LÎ‰ Ba LÈÂ ,75ÔÈ‡L ;‰ÏeÒt - »«¿∆∆¿≈À»¿»∆≈
˙B¯kp‰ ˙BvÁÓ el‡76CÎÒ „enÚ‰ ·bŒÏÚ ‡ˆÓÂ , ≈¿ƒ«ƒ»¿ƒ¿»««»«¿»

.˙BÙ„ ‡Ïa ¯Lk»≈¿…¿»

מהארץ.67) מוגבה מאבנים, או מעצים ספסל כעין
אמצעית,68) ונקראת לפתח, שמנגד ממש לדופן סמוך

פתח  כולה היא והרביעית דפנות, שלש בת היא סוכה שסתם
שם). סוכה ומזה,69)(רש"י מזה הדפנות בשתי שנוגעת

גובה 70)כזה: אין הסכך ועד האיצטבה מקרקעית שהרי
כשרה  זה, במקום כשרה שהיא שמכיון וי"א אמה. עשרים
הסוכה  מן היוצא פסל כדין והלאה, מהאיצטבה אפילו היא

שם). סוכה (רש"י ה"ג והגיעה 71)למעלה אחד קיר בצד
כזה: האמצעי, הדופן שעד 72)עד ההלכה, היא שכן

מהקיר  חלק הוא כאילו הסכך את אנו רואים אמות ארבע
ראה  עקומה", "דופן היא: וזו מקרקעיתה. ונשתפע שנתעקם

ד. בסוכה הדברים ומקור הי"ד. פ"ה שם.73)להלן סוכה,
הרוחות. בכל עקומה" "דופן שאומרים בזה, והשמיענו

ד:).74) (סוכה טפחים עשרה על 75)גבוה טפחים שבעה
לאו  הא מהדופן, אמות ארבע רחוק והיה טפחים . שבעה

(מגידֿמשנה). באיצטבה כמו כשר - י שאףֿעלֿפ 76)הכי
(ראה  מחיצתא" אסיק "גוד אמרו עשרה, גבוה שבעמוד
על  שהרי כשרה, סוכה כאן יש הרי כן ואם הי"א), למעלה
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Ècˆ ÈL ‡l‡ dÏ ÔÈ‡ È¯‰L ,ÈB·Ók ‰ÈeOÚ‰»¬»¿»∆¬≈≈»∆»¿≈ƒ≈
Bc‚kLÂ ,Ï˙k Ba ÔÈ‡ ‰¯„ÒÎ‡‰ ÚˆÓ‡Â ,‰¯„ÒÎ‡‰»«¿«¿»¿∆¿«»«¿«¿»≈…∆¿∆¿∆¿

.ÔÈÓÈˆt Ba ÔÈ‡≈¿ƒƒ

.ÈÈÁÏ BÏ LiL ÈB·Ó ÈabŒÏÚ CkÒ49¯‡· ÈabŒÏÚ B‡ ƒ≈««≈»∆∆∆ƒ««≈¿≈
ÔÈqt dÏ LiL50˙aL d˙B‡Ï ‰¯LÎ ‰kÒ BÊ È¯‰ - ∆∆»«ƒ¬≈À»¿≈»¿»«»

„·Ïa ‚Á‰ CB˙aL51el‡ ÔÈqÙe ‰Ê ÈÁlL CBzÓ ; ∆¿∆»ƒ¿»ƒ∆∆ƒ∆«ƒ≈
ÔÈÚÏ ˙BvÁÓk Ô˙B‡ ·LÁ - ˙aL ÔÈÚÏ ˙BvÁÓ¿ƒ¿ƒ¿««»«¿…»ƒ¿ƒ¿ƒ¿«

‰kÒ52. À»

שתי 49) כלומר, - דפנות שתי אלא לו שאין מפולש מבוי
צורת  לו ועשה לדרום, ואחת לצפון אחת בתים, של שורות
סוכה  שלענין שאע"פ מערב, מצד ולחי מזרח מצד הפתח
כדופן  להחשב מזרח שמצד הפתח צורת מועילה לא
(פי"ז  היחיד רשות זו הרי שבת שלענין כיון - שלישית
סוכות. של בשבת כשרה סוכה היא ה"ג) שבת מהל'

כאן 50) כזו בצורה הבאר, סביב עושין שהם קרשים הם
מים  לשאוב שיוכלו רגלים לעולי להתיר בכדי ציור מופיע
ברשות  עומדים והם היחיד רשות שתוכו הבור מן לבהמתם
אחת  ואמה לכאן אחת אמה בני הם אלו וקרשים הרבים,
רשות  הבאר סביבות נעשו הפסים ידי ועל שכנגד, לצד
והוא  הכ"ז) שבת מהל' בפי"ז רבינו שכתב (כמו היחיד

האלו. הפסים על האחרים.51)סיכך לימים ולא
ב.52) ועמוד א ז, סוכה

.‡ÈÔÈÒc˜ ‰Úa¯‡ ıÚ53‚b‰ ˙BiÂÊ Úa¯‡ ÏÚ54 »««¿»»À¿»ƒ««¿«»ƒ«»
,‚b‰ ˙ÙO ÏÚ Cekq‰Â ÏÈ‡B‰ - Ôab ÏÚ CkÒÂ¿ƒ≈««»ƒ¿«ƒ«¿««»

¯Lk55Ô‰ el‡k ˙BBzÁz‰ ˙BvÁn‰ ˙‡ ÔÈ‡B¯Â ; »≈¿ƒ∆«¿ƒ««¿¿ƒ≈
.Cekq‰ ˙ÙO ÏÚ ‰ÏÚÓÏ ˙BÏBÚ¿«¿»«¿««ƒ

הגג.54)עמודים.53) ד:55)בשפת בסוכה נחמן כרב
נעץ  אם אלא אינה וחכמים יעקב רבי שפלוגתת שאמר
בשפת  אבל חכמים, פוסלים ובזה הגג, באמצע הקונדיסים
מחיצתא" אסיק "גוד אומרים שאנו כשר, הכל לדברי הגג
גאון  שרירא רב גירסת לפי זה וכל כב). הערה למעלה (ראה
ועיין  ב"תיקו", הדבר נשאר - נוסחתנו לפי אבל שם, בסוכה

ראב"ד.

.·È‰ÈÏ˙Îa LÈÂ ,ÌÈa¯ ÌÈÁ˙t dÏ LiL ‰kÒÀ»∆∆»¿»ƒ«ƒ¿≈ƒ¿»∆»
‰¯Lk BÊ È¯‰ - ‰a¯‰ ˙BBlÁ56ıe¯tL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ; ««¿≈¬≈¿≈»¿««ƒ∆»

¯˙È Á˙t ÌL ‰È‰È ‡lL „·Ï·e .„ÓBÚ‰ ÏÚ ‰a¯Ó¿À∆«»≈ƒ¿«∆…ƒ¿∆»∆«»≈
¯OÚ ÏÚ57- ¯OÚ ÏÚ ¯˙È Á˙t ÌL ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . «∆∆¬»ƒ»»»∆«»≈«∆∆

Á˙t ˙¯eˆ dÏ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡58‰È‰È ‡lL CÈ¯ˆ , ««ƒ∆∆»«∆«»ƒ∆…ƒ¿∆
.„ÓBÚ‰ ÏÚ ‰a¯Ó ıe¯t‰«»¿À∆«»≈

השלישי 56) ובדופן גמורות, דפנות שתי כשהיו לומר, רוצה
במשך  טפחים משלשה יותר מזה זה שמרוחקים קנים עשה
כמו  השלישית בדופן היא קולא ז.). (סוכה המחיצה כל
(מגידֿמשנה). ה"ב למעלה טפח במחיצת שהקילו

של 57) אחד כלומר, במקום לחבירו קנה בין פרוץ יהיה א
אמות. מעשר אמות 58)יותר מעשר יותר שהוא שפתח

מה  וראה כזה. רחב פתח לעשות רגילים שלא פתח, אינו
הט"ז. שבת מהל' בפט"ז רבינו שכתב

.‚Èd¯ÈÂ‡L ‰kÒ59dËÚÓe ,‰n‡ ÌÈ¯OÚÓ dB·b À»∆¬ƒ»»«≈∆¿ƒ«»ƒ¬»
˙B˙ÒÎe ÌÈ¯Îa60ËeÚÓ BÈ‡ -61ÌÏha elÙ‡Â ,62. ¿»ƒ¿»≈ƒ«¬ƒƒ¿»

Ô·˙a dËÚÓCÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ;ËeÚÓ ‰Ê È¯‰ - BÏh·e ƒ¬»¿∆∆ƒ¿¬≈∆ƒ¿≈»ƒ
ËeÚÓ BÈ‡ ,Ì˙Ò ¯ÙÚa Ï·‡ .BÏh·e ¯ÙÚ ¯ÓBÏ63. «»»ƒ¿¬»¿»»¿»≈ƒ

ÔÈˆe‰Â ,‰n‡ ÌÈ¯OÚÓ ‰‰B·‚ ‰˙È‰64CB˙Ï ÔÈ„¯BÈ »¿»¿»≈∆¿ƒ«»¿ƒ¿ƒ¿
Ô˙nÁÓ ‰a¯Ó Ô˙lˆ ‰˙È‰ Ì‡ - ÌÈ¯OÚ65e·LÁÈ , ∆¿ƒƒ»¿»ƒ»»¿À»≈«»»≈»¿

‰·Ú ‚‚k66.‰¯LÎe ¿»»∆¿≈»

הסכך.59) עד הסוכה חללה=מקרקעית שנתן 60)כלומר,
חללה. נתמעט כך ומתוך וכסתות, כרים הסוכה קרקעית על

משיעורה.61) נמעטת להניחם 62)אינה בדעתו שחשב
נוהגים  לא הרוב שעלֿפי כיון - (מגידֿמשנה) לעולם שם
כל  אצל דעתו בטלה - ביטל שהוא ואף אלה. דברים לבטל

ד.). (סוכה החג 63)אדם ימי כל משם ינטלו שלא אע"פ
(מגידֿמשנה). החג לאחר לפנותו עתיד שהוא כיון -

שלהם.64) העלים עם קטנים אם 65)ענפים כלומר,
מחמת  מהשמש, מרובה הצל יהיה - העליון הסכך את תסלק

אמה 66)ההוצים. מעשרים פחות הוא הסוכה של וחללה
ד.). (סוכה

.„È‰aËˆÈ‡ ‰a67˙ÈÚˆÓ‡‰ ÔÙc „‚k da68 »»ƒ¿«»»¿∆∆…∆»∆¿»ƒ
dlÎ ÈtŒÏÚ69·Á¯ ¯eÚL ‰aËˆÈ‡a LÈ Ì‡ - «¿≈À»ƒ≈»ƒ¿«»ƒ…«
‰¯Lk ,‰kq‰70˙ÈÚˆÓ‡‰ ÔÙc „‚k ‰aËˆÈ‡ ‰a . «À»¿≈»»»ƒ¿«»¿∆∆…∆»∆¿»ƒ

„v‰ ÔÓ71Úa¯‡ Ï˙kÏÂ ‰aËˆÈ‡ ˙ÙOÓ LÈ Ì‡ - ƒ««ƒ≈ƒ¿«ƒ¿«»¿«…∆«¿«
‰¯Lk ,˙Bn‡ Úa¯‡Ó ˙BÁt ;‰ÏeÒt ,˙Bn‡72‰a . «¿»»¿«¿««¿≈»»»

˙kÏÂ ‰aËˆÈ‡ ˙ÙOÓ LÈ Ì‡ - dÚˆÓ‡a ‰aËˆÈ‡Ï ƒ¿«»¿∆¿»»ƒ≈ƒ¿«ƒ¿«»¿«…∆
,˙Bn‡ Úa¯‡Ó ˙BÁt ;‰ÏeÒt ,Áe¯ ÏÎÏ ˙Bn‡ Úa¯‡«¿««¿»«¿»»≈«¿««

‰¯Lk73È¯‰Â ,‰aËˆÈ‡a ˙BÚ‚B ˙BvÁn‰ el‡Îe ; ¿≈»¿ƒ«¿ƒ¿»ƒ¿«»«¬≈
‰a .‰n‡ ÌÈ¯OÚÓ ˙BÁt Cekq‰ „ÚÂ ‰aËˆÈ‡‰ ÔÓƒ»ƒ¿«»¿««ƒ»≈∆¿ƒ«»»»

„enÚ d·74‰kÒ ¯LÎ‰ Ba LÈÂ ,75ÔÈ‡L ;‰ÏeÒt - »«¿∆∆¿≈À»¿»∆≈
˙B¯kp‰ ˙BvÁÓ el‡76CÎÒ „enÚ‰ ·bŒÏÚ ‡ˆÓÂ , ≈¿ƒ«ƒ»¿ƒ¿»««»«¿»

.˙BÙ„ ‡Ïa ¯Lk»≈¿…¿»

מהארץ.67) מוגבה מאבנים, או מעצים ספסל כעין
אמצעית,68) ונקראת לפתח, שמנגד ממש לדופן סמוך

פתח  כולה היא והרביעית דפנות, שלש בת היא סוכה שסתם
שם). סוכה ומזה,69)(רש"י מזה הדפנות בשתי שנוגעת

גובה 70)כזה: אין הסכך ועד האיצטבה מקרקעית שהרי
כשרה  זה, במקום כשרה שהיא שמכיון וי"א אמה. עשרים
הסוכה  מן היוצא פסל כדין והלאה, מהאיצטבה אפילו היא

שם). סוכה (רש"י ה"ג והגיעה 71)למעלה אחד קיר בצד
כזה: האמצעי, הדופן שעד 72)עד ההלכה, היא שכן

מהקיר  חלק הוא כאילו הסכך את אנו רואים אמות ארבע
ראה  עקומה", "דופן היא: וזו מקרקעיתה. ונשתפע שנתעקם

ד. בסוכה הדברים ומקור הי"ד. פ"ה שם.73)להלן סוכה,
הרוחות. בכל עקומה" "דופן שאומרים בזה, והשמיענו

ד:).74) (סוכה טפחים עשרה על 75)גבוה טפחים שבעה
לאו  הא מהדופן, אמות ארבע רחוק והיה טפחים . שבעה

(מגידֿמשנה). באיצטבה כמו כשר - י שאףֿעלֿפ 76)הכי
(ראה  מחיצתא" אסיק "גוד אמרו עשרה, גבוה שבעמוד
על  שהרי כשרה, סוכה כאן יש הרי כן ואם הי"א), למעלה
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אףֿעלֿפיֿ – אמה מעשרים גבוהה הסוכה אין העמוד גבי
ממש, מחיצות כאן אין שסוףֿכלֿסוף כשרה, הסוכה אין כן

רבא). לדעת שם, (סוכה לעין הניכרות

.ÂË‰¯OÚÓ ‰˙eÁÙ ‰˙È‰77da ˜˜ÁÂ ,78dÓÈÏL‰Ï »¿»¿»≈¬»»¿»«»¿«¿ƒ»
‰LÏL Ï˙kÏÂ ˜˜Á ˙ÙOÓ LÈ Ì‡ - ‰¯OÚÏ«¬»»ƒ≈ƒ¿«¬»¿«…∆¿»
˙BÁt ÏkL ;‰¯Lk ,ÔkÓ ˙BÁt ;‰ÏeÒt ,ÌÈÁÙË¿»ƒ¿»»ƒ≈¿≈»∆»»

˜e·„k ‡e‰ È¯‰ ,‰LÏMÓ79˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , ƒ¿»¬≈¿»¿∆≈«¿¿ƒ¿
˙aL80. «»

בגובה.77) טפחים שיעור 78)מעשרה האדמה בתוך חפר
בעומק. סוכה מגיעים 79)של הכתלים כאילו רואים ואנו

ארבע  עד להכשיר עקומה", "דופן של וההלכה החקק. אל
ולא  וכהלכה, כדין דפנות שישנם במקום אלא אינה אמות,
וכלל  כלל דפנות ואינם מעשרה למטה הם כשהדפנות

ד:). ה"ז.80)(סוכה פי"ד

.ÊËÏk‰ ÔÓ ÔÈ¯Lk ‰kÒ ÈÙc81ÔÈÎÈ¯ˆ e‡ ÔÈ‡L , »¿≈À»¿≈ƒƒ«…∆≈»¿ƒƒ
ÌÈiÁŒÈÏÚaÓ elÙ‡Â ,ÌB˜Ó ÏkÓ ‰vÁÓ ‡l‡82. ∆»¿ƒ»ƒ»»«¬ƒƒ«¬≈«ƒ

ÏÎ‡iL È„k ,·BËŒÌBÈa ÔÙc B¯·Á ˙‡ Ì„‡ ‰OBÚÂ¿∆»»∆¬≈…∆¿¿≈∆…«
,‡e‰Â .dÏ ÔÙc B¯·ÁL ,‰¯LÎ ‰kÒa ÔLÈÈÂ ‰zLÈÂ¿ƒ¿∆¿ƒ«¿À»¿≈»∆¬≈…∆»¿

ÔÙc ‰OÚpL ‰Ê ˙Ú„Ï ‡lL B˙B‡ ‰OÚiL83Ï·‡ ; ∆«¬∆∆…¿««∆∆«¬∆…∆¬»
ÈÓÈ ¯‡La ¯zÓe ,·BËŒÌBÈa ¯eÒ‡ - ˙Ú„Ï e‰OÚ Ì‡ƒ»»¿««»¿À»ƒ¿»¿≈

a ˙ÈÚÈ·¯ ÔÙc ÌÈÏÎa ‰OBÚ ÔÎÂ .‚Á‰Ï·‡ ;·BËŒÌBÈ ∆»¿≈∆¿≈ƒ…∆¿ƒƒ¿¬»
,·BËŒÌBÈa ÌÈÏÎa d˙B‡ ‰OÚÈ ‡Ï ,˙ÈLÈÏL ÔÙc…∆¿ƒƒ…«¬∆»¿≈ƒ¿
È‡¯Ú Ï‰‡ ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â ,‰kq‰ ¯ÈLÎÓ ‡e‰L ÈÙÏ¿ƒ∆«¿ƒ«À»¿≈ƒ…∆¬«

·BËŒÌBÈa84. ¿

לסכך)81) הפסולים (=כל "וכולן א: יב, סוכה משנה,
בכלל  ואינם סוכה, נקראים לא שהדפנות לדפנות". כשרים
באספך  לך תעשה הסוכות חג יב.): (סוכה שאמרו מה
יותר  ולא ויקב גורן פסולת אלא לך אין - ומיקבך מגרנך

ה"א). פ"ה להלן כג.).82)(ראה (סוכה יהודה כרבי
שבשביל 83) שם שהועמד אותו ידע שלא לומר, רוצה

ומחיצה  קביעות, דרך זו הרי ידע, שאם שם. הועמד מחיצה
רבינו  בדברי וראה (לבוש). ביו"ט לעשותה אסור קבועה
אלא  אינו זה שכל אומרים ויש הכ"ג. שבת מהל' בפט"ז
רביעי, בדופן אבל הסוכה, מעיקר שהוא השלישי בדופן
(הראב"ד). לדעתו אפילו מותר בלעדו, כשרה שהסוכה

א.84) מד, עירובין

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
דבר 1) זה ומאי שיהיה, שראוי ממה הסכך דיני בו נתבארו

דינו. מה פסול ומקצתו כשר הסכך מקצת ואם פסולים, הם
וכיוצא  סוכה, בתוך וסוכה כן, גם לשמה עשיה צריך ואם

אלו. בדברים

.‡CÎq‰2ÔÈ‡ .¯·c ÏkÓ ¯LÎ BÈ‡ ‰kÒ ÏL «¿»∆À»≈»≈ƒ»»»≈
ı¯‡‰ ÔÓ BÏecbL ¯·„a ‡l‡ ÔÈÎkÒÓ3ÔÓ ¯˜ÚpL , ¿«¿ƒ∆»¿»»∆ƒƒ»»∆∆∆¡«ƒ

ı¯‡‰4‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡Â ,5Ú¯ BÁÈ¯ ÔÈ‡Â ,6BÈ‡Â , »»∆¿≈¿«≈À¿»¿≈≈«¿≈
„ÈÓz Ï·B BÈ‡Â ¯LB7. ≈¿≈≈»ƒ

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

xacA `N` oikMqn oi` .xaC lMn xWM Fpi` ,dMq lW KkQd"©§¨¤ª¨¥¨¥¦¨¨¨¥§©§¦¤¨§¨¨
."'Ek ux`d on eilECBW¤¦¨¦¨¨¤

שכתב  בהקדמתו כמובא הרמב"ם של דיוקו גודל ידוע
מקדים  מדוע להבין וצריך קצרה", ודרך ברורה "בלשון
היה  יכול הרי דבר" מכל כשר אינו סוכה של "הסכך

כו'". בדבר אלא מסככין "אין מיד להתחיל
קצרה", "בלשון לכתוב שדרכו שאף בפשטות, הביאור וי"ל
אף  מילים כמה להוסיף מכריח הכללי הניסוח לפעמים
ובענינינו, עצמה. בהלכה חידוש שום בזה מתווסף שלא
הכל  מן כשרים הסוכה "דפני כתב הקודם הפרק בסיום
מבעלי  ואפילו מקום מכל מחיצה אלא צריכים אנו שאין
אותו  שיעשה והוא ביו"ט דופן חברו את אדם ועושה חיים,

כו'". דופן שנעשה זה לדעת שלא
הכל" מן כשרים הסוכה "דפני שכתב למה ובהמשך
דבר" מכל כשר אינו הסוכה של ש"הסכך לכתוב מתאים
שיש  הסוכה דפני של מדינם שונה הסכך של שדינו כלומר

כו'". אלא מסככים "אין מיוחדים ותנאים הגבלות בו
.`l oniq mipnf xtq zekln oii

הסוכה.2) שעל שנאמר 3)הכיסוי הארץ, מן שצומח
מגרנך  באספך וכו' לך תעשה הסוכות "חג יג): טז, (דברים
לסכך  שצריך יב.), (סוכה חכמים למדו ומכאן ומיקבך",

ויקב. גורן כמו הארץ, מן שגידולו ויקב 4)בדבר כגורן
הארץ. מן תלושים מגרנך 5)שהם "באספך שנאמר ממה

ויקב  גורן בפסולת שהמדובר (שם), חכמים למדו ומיקבך"
היקב. ומן הגורן מן אותה ומוציאים אותה שאוספים
(ראה  טומאה מקבלת אינה אדם, אוכל שאינה זו, ופסולת

ה"א). אוכלין טומאת מהל' אסור 6)בפ"א רע ריחו אבל
כדלהלן. הסוכה, מן יצא שמא א.7)מדרבנן, יג, סוכה

.·ÂÈÏecb ÔÈ‡L ¯·„a CkÒ¯aÁÓ· B‡ ,ı¯‡‰ ÔÓ ƒ≈¿»»∆≈ƒ»ƒ»»∆ƒ¿À»
Ì‡ Ï·‡ .‰ÏeÒt - ‰‡ÓË Ïa˜nL ¯·„· B‡ ,ı¯‡Ï»»∆¿»»∆¿«≈À¿»¿»¬»ƒ
Ú¯ BÁÈ¯L ¯·„· B‡ ,¯LBÂ Ï·Bp‰ ¯·„a CkÒÂ ¯·Ú»«¿ƒ≈¿»»«≈¿≈¿»»∆≈«
È„k ‡l‡ ,el‡a ÔÈÎkÒÓ ÔÈ‡ ,e¯Ó‡ ‡lL ;‰¯Lk -¿≈»∆…»¿≈¿«¿ƒ»≈∆»¿≈

‡ˆÈÂ ‰kq‰ ÁÈpÈ ‡lL8eÈ‰È ‡lL ¯‰f‰Ï CÈ¯ˆÂ . ∆…«ƒ««À»¿≈≈¿»ƒ¿ƒ»≈∆…ƒ¿
ÌÈÁÙË ‰¯OÚ CB˙Ï ÔÈ„¯BÈ CÎÒ ÏL ÔÈÏÚÂ ÔÈˆe‰9, ƒ¿»ƒ∆¿»¿ƒ¿¬»»¿»ƒ
˙BÎzÓ ÈÈÓa dÎkÒ .B˙·ÈLÈa BÏ ¯ˆÈ ‡lL È„k10, ¿≈∆…≈«ƒƒ»ƒ¿»¿ƒ≈«»

˙B¯BÚÂ ˙BÓˆÚ· B‡11ÈÏecb ÔÈ‡L ÈtÓ ,‰ÏeÒt - «¬»¿¿»ƒ¿≈∆≈»ƒ≈
‰Ï„‰ .Ú˜¯˜12ÌÈÙb ‰ÈÏÚ13„Ú ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ «¿«ƒ¿»»∆»¿»ƒ¿«≈»∆«

e¯˜Ú ‡Ï È¯‰L ,‰ÏeÒt - ‰kÒ eOÚpL14dÎkÒ . ∆«¬À»¿»∆¬≈…∆¡»ƒ¿»
ÈÏÎa15˙BÏˆÁÓ·e ıÚ16‡ˆBiÎÂ ‰·ÈÎLÏ ˙BÈeOÚ‰ ƒ¿≈≈¿«¿»»¬ƒ¿ƒ»¿«≈

Ì‡ ÔÎÂ .‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó Ô‰L ÈtÓ ,‰ÏeÒt - Ô‰·»∆¿»ƒ¿≈∆≈¿«¿ƒÀ¿»¿≈ƒ
Ô‰È˙BÈÏ·e ÌÈÏÎŒÈ¯·La dÎkÒ17ÏÈ‡B‰ ;‰ÏeÒt , ƒ¿»¿ƒ¿≈≈ƒ¿»≈∆¿»ƒ

ÔÈ„ÚL ÌÈ¯·La CkÒÈ ‡nL - ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó eÈ‰Â¿»¿«¿ƒÀ¿»∆»¿«≈ƒ¿»ƒ∆¬«ƒ
e¯‰Ë ‡Ï18. …»¬

כה.8) הערה להלן וראה שם. דר 9)סוכה, אדם שאין
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(סוכה  ראשו על נסרחים והעלים שההוצים סרוחה, בדירה
אלא  כאן שאין רבינו מדברי ונראה דרבא). אליבא ד.
רוקח' ('מעשה בדיעבד פסולה אינה אבל לכתחילה, זהירות

הרמב"ם). על גליון בשם מתכות 10)בהקדמה במטילי
ואף  טומאה. מקבלים ואינם כלי, שום מהם נעשו שטרם
מהארץ. צומח שיהיה שצריך פסולה, - מהארץ שיסודם

טומאה.11) מקבלים ואינם נעבדו הגביהה 12)שלא
יא.). סוכה (משנה, הסוכה על לסכך שכן 13)ועשאה

מתפשטים. שענפיהן גפנים של פסול 14)דרכן ומחובר
א.15)לסכך. טו, (משנה,16)סוכה וגמי וקש קנים של

יט:). טו:).17)סוכה (שם ונקרעו שלא 18)שבלו
מהם. הטומאה תבטל שהשבירה עד כך, כל נשברו

.‚ÔÈÏÎ‡a dÎkÒ19ÔÈÏa˜Ó Ô‰L ÈtÓ ,‰ÏeÒt - ƒ¿»»√»ƒ¿»ƒ¿≈∆≈¿«¿ƒ
ÌÈ‡˙ ÈÎBÒ .‰‡ÓË20ÌÈ·Ú ÈÏÈk¯t ;ÌÈ‡z Ô‰·e21 À¿»≈¿≈ƒ»∆¿≈ƒ«¿ƒ≈¬»ƒ

˙B„aÎÓ ;ÌÈ·Ú Ô‰·e22‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,ÌÈ¯Óz Ô‰·e »∆¬»ƒ«¿»»∆¿»ƒ¿≈…«≈
˙ÏÒt Ì‡ ÔÈ‡B¯ :Ô‰·23ÔÈÎkÒÓ - ÔÈÏÎ‡‰ ÏÚ ‰a¯Ó »∆ƒƒ¿…∆¿À»«»√»ƒ¿«¿ƒ

Ô‰a24˙B˜¯Èa CkÒ .Ô‰a ÔÈÎkÒÓ ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ;25, »∆¿ƒ»≈¿«¿ƒ»∆ƒ≈ƒ»
Ó Ô‰a ¯‡MÈ ‡ÏÂ eÏBaÈ eL·ÈÈ Ì‡LÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ln ∆ƒƒ¿ƒ¿…ƒ»≈»∆«»««ƒ

‡e‰ el‡k ·LÁ ÔÓB˜Ó È¯‰ - ÌÈÁÏ ‰zÚ Ô‰L∆≈«»«ƒ¬≈¿»∆¿»¿ƒ
¯ÈÂ‡26ÌÈ‡ el‡Îe27. ¬ƒ¿ƒ≈»

טומאה 19) מקבל אינו בהמה מאכל שאילו אדם. מאכל
שם). אוכלין טומאת תאנים.20)(הל' זמורות 21)ענפי

הדקל.22)הגפנים. ואינה 23)ענפי אוכל שאינה
לסכך. וכשרה טומאה את 24)מקבלת מבטלת שהפסולת

יג:). (סוכה כשר הסכך כל וכאילו שאינם 25)האוכל,
אדם. למאכל מיוחדים שאינם כגון טומאה, מקבלים

ה"כ)26) (להלן כאויר טפחים שלשה ברוחב פוסלים והם
שם. סוכה, ותהיה 27)– שיפלו כזה באופן המדובר

צילתה  תשאר אם אבל מצילתה, מרובה חמתה הסוכה
לכתחילה  אסורה אלא בדיעבד פסולה אינה מחמתה, מרובה
(כסףֿ ה"ב לעיל רבינו שכתב כמו ויצא, יניחנה שמא

משנה).

.„ıÚ‰ ÈzLÙa dÎkÒ28B‡ ˜„ ‡lL ,Ô˙29‡ÏÂ ƒ¿»¿ƒ¿≈»≈∆…»»¿…
Ôˆt30Ô˙B‡ ıtÂ ˜c Ì‡Â .‡e‰ ıÚ ÔÈ„ÚL ,‰¯Lk - ƒ¿»¿≈»∆¬«ƒ≈¿ƒ»¿ƒ≈»

Ba ÔÈÎkÒÓ ÔÈ‡ -31el‡Îe ,B˙¯eˆ ˙ÈpzLpL ÈtÓ , ≈¿«¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿«≈»¿ƒ
·ÈÒ ÏL ÌÈÏ·Áa ÔÈÎkÒÓ .Ú˜¯˜ ÈÏecbÓ ÔÈ‡32ÏLÂ ≈»ƒƒ≈«¿«¿«¿ƒ«¬»ƒ∆ƒ¿∆

ÛÏÁ33ÔÈ‡Â „ÓBÚ Ô˙¯eˆ È¯‰L ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ≈∆¿«≈»∆∆¬≈»»≈¿≈
ÌÈÏk ÌÈÏ·Á‰34. «¬»ƒ≈ƒ

בפשתי 28) "ותטמנם ו: ב, ביהושע שנאמר מה עלֿפי
במכתשת.29)העץ". כתתם סרקם 30)שלא  שלא

טומאה 31)במסרק. מקבל שאינו אףֿעלֿפי ב. יב, סוכה
באניצי). ד"ה ב'תוספות' (עיי"ש טוייתו הצומח 32)לפני

לעץ. עשב.33)מסביב טומאה 34)מין מקבלים ואינם
במגידֿמשנה). הובא ('ירושלמי',

.‰ÌÈ¯ÎÊa :ÌÈvÁa dÎkÒ35˙B·˜a ;‰¯Lk -36- ƒ¿»¿ƒƒƒ¿»ƒ¿≈»ƒ¿≈
,ÏÊ¯·a ˙‡lÓ˙‰Ï ÈeOÚ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ;‰ÏeÒt¿»««ƒ∆»¿ƒ¿«…¿«¿∆

Ïea˜ŒÈÏk ÏÎk ‰‡ÓË Ïa˜Óe ,‡e‰ Ïea˜ ˙Èa37. ≈ƒ¿«≈À¿»¿»¿ƒƒ

בתוך 35) אותם ונותנים שמחודדים שם על זכרים נקראים

יב:). שם (רש"י עץ כלי פשוטי והם חקוקים 36)הברזל
שם). (רש"י הברזל נותנים חקק ובאותו בראשם,

שמחזיקים 37) אלא לעולם, שם להשאר עשוי שאינו [כיון
זה  והרי האויבים, כלפי הברזל את בכח וזורקים בעץ
שמקבלת  צורפים של סדן בה ששמים עץ של כבקעה
ועיין  ה"ג, כלים מהל' בפ"ב רבינו שכתב כמו טומאה,

תרכט]. סי' או"ח תשובה' 'שערי

.Â- ‰pË˜ :ÛÏÁ B‡ ÈÓb ˙ÏˆÁÓ B‡ ÌÈ˜ ˙ÏˆÁÓ«¿∆∆»ƒ«¿∆∆∆ƒ≈∆¿«»
‰·ÈÎLÏ dÓ˙Ò38Œ‡l‡ ,da ÔÈÎkÒÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ ; ¿»»ƒ¿ƒ»¿ƒ»≈¿«¿ƒ»∆»

CekÒÏ d˙B‡ ‰OÚ ÔkŒÌ‡39,CekÒÏ dÓ˙Ò - ‰ÏB„b ; ƒ≈»»»¿ƒ¿»¿»»¿ƒ
d˙B‡ ‰OÚ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ;da ÔÈÎkÒÓ CÎÈÙÏ¿ƒ»¿«¿ƒ»∆»ƒ≈»»»

‰·ÈÎLÏ40¯È˜ dÏ LÈ Ì‡Â .41ÔÈ‡ ,‰ÏB„‚ elÙ‡ - ƒ¿ƒ»¿ƒ∆»ƒ¬ƒ¿»≈
da ÔÈÎkÒÓ42Ïh elÙ‡Â ;Ïea˜ŒÈÏÎk ‡È‰ È¯‰L , ¿«¿ƒ»∆¬≈ƒƒ¿ƒƒ«¬ƒƒ«

ŒÈ¯·Lk ‡È‰L ÈtÓ ,da ÔÈÎkÒÓ ÔÈ‡ ,dlL ¯Èw‰«ƒ∆»≈¿«¿ƒ»ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ¿≈
ÌÈÏÎ43. ≈ƒ

היא 38) עליה שוכב הזב שאם וכתנאֿקמא, ב. יט, סוכה
טומאה. לשכיבה 39)מקבלת מיוחדת שאינה שכיון

מקבלת  אינה - מלאכתנו ונעשה עמוד לזב: לו ואומרים
נט.). (שבת שם 40)טומאה (סוכה, מועלת ומחשבתו

מסביב.41)במשנה). גבוהה ב.42)שפה כ, שם
שם).43) בסוכה (רי"ף ה"ב למעלה

.ÊÌÈ¯Ò44ÔÈÎkÒÓ ,ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ÔaÁ¯a ÔÈ‡L ¿»ƒ∆≈¿»¿»«¿»»¿»ƒ¿«¿ƒ
ÔÈtLÓ Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ô‰a45ÔaÁ¯a LÈ Ì‡Â . »∆««ƒ∆≈¿Àƒ¿ƒ≈¿»¿»
Ô‰a ÔÈÎkÒÓ ÔÈ‡ - ‰Úa¯‡46ÌÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â , «¿»»≈¿«¿ƒ»∆¿««ƒ∆≈»

‡È‰L ‰n„ÈÂ ‰¯˜z‰ ˙Áz ·LÈ ‡nL ‰¯Êb ;ÔÈtLÓ¿Àƒ¿≈»∆»≈≈«««ƒ¿»ƒ«∆∆ƒ
‰kÒÎ47‰Úa¯‡ BaÁ¯a LiL „Á‡ ¯Ò ‰ÈÏÚ Ô˙ . ¿À»»«»∆»∆∆∆»∆≈¿»¿«¿»»

‰¯Lk - ÌÈÁÙË48ÂÈzÁz ÔÈLÈ ÔÈ‡Â ,49ÔLi‰Â . ¿»ƒ¿≈»¿≈¿≈ƒ«¿»¿«»≈
ÔaÁ¯a LiL ÔÈ¯Ò eÈ‰ .B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï - ÂÈzÁz«¿»…»»¿≈»»¿»ƒ∆≈¿»¿»
ÔÈ‡L Ô‰Ècˆa ÔÎÙ‰Â ,‰Úa¯‡ ÔÈ·Úa ÔÈ‡Â ‰Úa¯‡«¿»»¿≈¿»¿»«¿»»«¬»»¿ƒ≈∆∆≈
¯Òp‰ È¯‰L ;‰ÏeÒt BÊ È¯‰ - Ô‰a CkÒÂ ‰Úa¯‡ Ô‰a»∆«¿»»¿ƒ≈»∆¬≈¿»∆¬≈«∆∆

BÈ·Úa CkqL ÔÈa BaÁ¯a CkqL ÔÈa ,ÏeÒt50. »≈∆ƒ≈¿»¿≈∆ƒ≈¿»¿

לכלים.45)קרשים.44) דומים סוכה 46)שהם משנה,
א. במצות 47)יד, חובתו ידי שיצא ויחשוב בביתו שישב

פסול  ודאי וביתו בנסרים, מקורה ביתו גם שהרי סוכה,
השנה  ימות כל של ביתו ולא תורה אמרה "סוכה" - לסוכה

ה"ח. להלן וראה שם). סוכה וכשנתן 48)(רש"י הסוכה.
דפנות, שלש הכשר לסכך שנשארו באופן הצד, מן הנסר את

(מגידֿמשנה). פסול באמצע פסול 49)אבל סכך שהוא
שם). יד:).50)(סוכה, (שם מתכת של כשפוד ודינו

.Á‰·ÈÊÚÓ ‰ÈÏÚ ÔÈ‡L ‰¯˜z51ËÈh‰ ‡È‰L , ƒ¿»∆≈»∆»«¬ƒ»∆ƒ«ƒ
BÊ È¯‰ - „·Ïa ÔÈÚe˜z ÔÈ¯Ò ‡l‡ ,ÌÈ·‡‰Â¿»¬»ƒ∆»¿»ƒ¿ƒƒ¿»¬≈
.˙Èa ÌLÏ ‡l‡ ,‰kÒ ÌLÏ eOÚ ‡Ï È¯‰L ;‰ÏeÒt¿»∆¬≈…«¬¿≈À»∆»¿≈»ƒ

ÌÈ¯ÓÒn‰ „È‰Â ÌÈ¯Òp‰ ˜t˜t Ì‡ CÎÈÙÏ52ÌLÏ ¿ƒ»ƒƒ¿≈«¿»ƒ¿≈ƒ««¿¿ƒ¿≈
¯Ò ÏÎa ‰È‰È ‡lL „·Ï·e ,‰¯Lk BÊ È¯‰ - ‰kÒÀ»¬≈¿≈»ƒ¿«∆…ƒ¿∆¿»∆∆

ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ¯ÒÂ53ÌÈ˙ÈaÓ „Á‡ ÏË Ì‡ ÔÎÂ . »∆∆«¿»»¿»ƒ¿≈ƒ»«∆»ƒ≈¿«ƒ
BÊ È¯‰ - ‰kÒ ÌLÏ ¯Lk CÎÒ BÓB˜Óa ÁÈp‰Â¿ƒƒ«ƒ¿¿»»≈¿≈À»¬≈

‰¯Lk54. ¿≈»
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(סוכה  ראשו על נסרחים והעלים שההוצים סרוחה, בדירה
אלא  כאן שאין רבינו מדברי ונראה דרבא). אליבא ד.
רוקח' ('מעשה בדיעבד פסולה אינה אבל לכתחילה, זהירות

הרמב"ם). על גליון בשם מתכות 10)בהקדמה במטילי
ואף  טומאה. מקבלים ואינם כלי, שום מהם נעשו שטרם
מהארץ. צומח שיהיה שצריך פסולה, - מהארץ שיסודם

טומאה.11) מקבלים ואינם נעבדו הגביהה 12)שלא
יא.). סוכה (משנה, הסוכה על לסכך שכן 13)ועשאה

מתפשטים. שענפיהן גפנים של פסול 14)דרכן ומחובר
א.15)לסכך. טו, (משנה,16)סוכה וגמי וקש קנים של

יט:). טו:).17)סוכה (שם ונקרעו שלא 18)שבלו
מהם. הטומאה תבטל שהשבירה עד כך, כל נשברו

.‚ÔÈÏÎ‡a dÎkÒ19ÔÈÏa˜Ó Ô‰L ÈtÓ ,‰ÏeÒt - ƒ¿»»√»ƒ¿»ƒ¿≈∆≈¿«¿ƒ
ÌÈ‡˙ ÈÎBÒ .‰‡ÓË20ÌÈ·Ú ÈÏÈk¯t ;ÌÈ‡z Ô‰·e21 À¿»≈¿≈ƒ»∆¿≈ƒ«¿ƒ≈¬»ƒ

˙B„aÎÓ ;ÌÈ·Ú Ô‰·e22‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,ÌÈ¯Óz Ô‰·e »∆¬»ƒ«¿»»∆¿»ƒ¿≈…«≈
˙ÏÒt Ì‡ ÔÈ‡B¯ :Ô‰·23ÔÈÎkÒÓ - ÔÈÏÎ‡‰ ÏÚ ‰a¯Ó »∆ƒƒ¿…∆¿À»«»√»ƒ¿«¿ƒ

Ô‰a24˙B˜¯Èa CkÒ .Ô‰a ÔÈÎkÒÓ ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ;25, »∆¿ƒ»≈¿«¿ƒ»∆ƒ≈ƒ»
Ó Ô‰a ¯‡MÈ ‡ÏÂ eÏBaÈ eL·ÈÈ Ì‡LÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ln ∆ƒƒ¿ƒ¿…ƒ»≈»∆«»««ƒ

‡e‰ el‡k ·LÁ ÔÓB˜Ó È¯‰ - ÌÈÁÏ ‰zÚ Ô‰L∆≈«»«ƒ¬≈¿»∆¿»¿ƒ
¯ÈÂ‡26ÌÈ‡ el‡Îe27. ¬ƒ¿ƒ≈»

טומאה 19) מקבל אינו בהמה מאכל שאילו אדם. מאכל
שם). אוכלין טומאת תאנים.20)(הל' זמורות 21)ענפי

הדקל.22)הגפנים. ואינה 23)ענפי אוכל שאינה
לסכך. וכשרה טומאה את 24)מקבלת מבטלת שהפסולת

יג:). (סוכה כשר הסכך כל וכאילו שאינם 25)האוכל,
אדם. למאכל מיוחדים שאינם כגון טומאה, מקבלים

ה"כ)26) (להלן כאויר טפחים שלשה ברוחב פוסלים והם
שם. סוכה, ותהיה 27)– שיפלו כזה באופן המדובר

צילתה  תשאר אם אבל מצילתה, מרובה חמתה הסוכה
לכתחילה  אסורה אלא בדיעבד פסולה אינה מחמתה, מרובה
(כסףֿ ה"ב לעיל רבינו שכתב כמו ויצא, יניחנה שמא

משנה).

.„ıÚ‰ ÈzLÙa dÎkÒ28B‡ ˜„ ‡lL ,Ô˙29‡ÏÂ ƒ¿»¿ƒ¿≈»≈∆…»»¿…
Ôˆt30Ô˙B‡ ıtÂ ˜c Ì‡Â .‡e‰ ıÚ ÔÈ„ÚL ,‰¯Lk - ƒ¿»¿≈»∆¬«ƒ≈¿ƒ»¿ƒ≈»

Ba ÔÈÎkÒÓ ÔÈ‡ -31el‡Îe ,B˙¯eˆ ˙ÈpzLpL ÈtÓ , ≈¿«¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿«≈»¿ƒ
·ÈÒ ÏL ÌÈÏ·Áa ÔÈÎkÒÓ .Ú˜¯˜ ÈÏecbÓ ÔÈ‡32ÏLÂ ≈»ƒƒ≈«¿«¿«¿ƒ«¬»ƒ∆ƒ¿∆

ÛÏÁ33ÔÈ‡Â „ÓBÚ Ô˙¯eˆ È¯‰L ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ≈∆¿«≈»∆∆¬≈»»≈¿≈
ÌÈÏk ÌÈÏ·Á‰34. «¬»ƒ≈ƒ

בפשתי 28) "ותטמנם ו: ב, ביהושע שנאמר מה עלֿפי
במכתשת.29)העץ". כתתם סרקם 30)שלא  שלא

טומאה 31)במסרק. מקבל שאינו אףֿעלֿפי ב. יב, סוכה
באניצי). ד"ה ב'תוספות' (עיי"ש טוייתו הצומח 32)לפני

לעץ. עשב.33)מסביב טומאה 34)מין מקבלים ואינם
במגידֿמשנה). הובא ('ירושלמי',

.‰ÌÈ¯ÎÊa :ÌÈvÁa dÎkÒ35˙B·˜a ;‰¯Lk -36- ƒ¿»¿ƒƒƒ¿»ƒ¿≈»ƒ¿≈
,ÏÊ¯·a ˙‡lÓ˙‰Ï ÈeOÚ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ;‰ÏeÒt¿»««ƒ∆»¿ƒ¿«…¿«¿∆

Ïea˜ŒÈÏk ÏÎk ‰‡ÓË Ïa˜Óe ,‡e‰ Ïea˜ ˙Èa37. ≈ƒ¿«≈À¿»¿»¿ƒƒ

בתוך 35) אותם ונותנים שמחודדים שם על זכרים נקראים

יב:). שם (רש"י עץ כלי פשוטי והם חקוקים 36)הברזל
שם). (רש"י הברזל נותנים חקק ובאותו בראשם,

שמחזיקים 37) אלא לעולם, שם להשאר עשוי שאינו [כיון
זה  והרי האויבים, כלפי הברזל את בכח וזורקים בעץ
שמקבלת  צורפים של סדן בה ששמים עץ של כבקעה
ועיין  ה"ג, כלים מהל' בפ"ב רבינו שכתב כמו טומאה,

תרכט]. סי' או"ח תשובה' 'שערי

.Â- ‰pË˜ :ÛÏÁ B‡ ÈÓb ˙ÏˆÁÓ B‡ ÌÈ˜ ˙ÏˆÁÓ«¿∆∆»ƒ«¿∆∆∆ƒ≈∆¿«»
‰·ÈÎLÏ dÓ˙Ò38Œ‡l‡ ,da ÔÈÎkÒÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ ; ¿»»ƒ¿ƒ»¿ƒ»≈¿«¿ƒ»∆»

CekÒÏ d˙B‡ ‰OÚ ÔkŒÌ‡39,CekÒÏ dÓ˙Ò - ‰ÏB„b ; ƒ≈»»»¿ƒ¿»¿»»¿ƒ
d˙B‡ ‰OÚ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ;da ÔÈÎkÒÓ CÎÈÙÏ¿ƒ»¿«¿ƒ»∆»ƒ≈»»»

‰·ÈÎLÏ40¯È˜ dÏ LÈ Ì‡Â .41ÔÈ‡ ,‰ÏB„‚ elÙ‡ - ƒ¿ƒ»¿ƒ∆»ƒ¬ƒ¿»≈
da ÔÈÎkÒÓ42Ïh elÙ‡Â ;Ïea˜ŒÈÏÎk ‡È‰ È¯‰L , ¿«¿ƒ»∆¬≈ƒƒ¿ƒƒ«¬ƒƒ«

ŒÈ¯·Lk ‡È‰L ÈtÓ ,da ÔÈÎkÒÓ ÔÈ‡ ,dlL ¯Èw‰«ƒ∆»≈¿«¿ƒ»ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ¿≈
ÌÈÏÎ43. ≈ƒ

היא 38) עליה שוכב הזב שאם וכתנאֿקמא, ב. יט, סוכה
טומאה. לשכיבה 39)מקבלת מיוחדת שאינה שכיון

מקבלת  אינה - מלאכתנו ונעשה עמוד לזב: לו ואומרים
נט.). (שבת שם 40)טומאה (סוכה, מועלת ומחשבתו

מסביב.41)במשנה). גבוהה ב.42)שפה כ, שם
שם).43) בסוכה (רי"ף ה"ב למעלה

.ÊÌÈ¯Ò44ÔÈÎkÒÓ ,ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ÔaÁ¯a ÔÈ‡L ¿»ƒ∆≈¿»¿»«¿»»¿»ƒ¿«¿ƒ
ÔÈtLÓ Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ô‰a45ÔaÁ¯a LÈ Ì‡Â . »∆««ƒ∆≈¿Àƒ¿ƒ≈¿»¿»
Ô‰a ÔÈÎkÒÓ ÔÈ‡ - ‰Úa¯‡46ÌÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â , «¿»»≈¿«¿ƒ»∆¿««ƒ∆≈»

‡È‰L ‰n„ÈÂ ‰¯˜z‰ ˙Áz ·LÈ ‡nL ‰¯Êb ;ÔÈtLÓ¿Àƒ¿≈»∆»≈≈«««ƒ¿»ƒ«∆∆ƒ
‰kÒÎ47‰Úa¯‡ BaÁ¯a LiL „Á‡ ¯Ò ‰ÈÏÚ Ô˙ . ¿À»»«»∆»∆∆∆»∆≈¿»¿«¿»»

‰¯Lk - ÌÈÁÙË48ÂÈzÁz ÔÈLÈ ÔÈ‡Â ,49ÔLi‰Â . ¿»ƒ¿≈»¿≈¿≈ƒ«¿»¿«»≈
ÔaÁ¯a LiL ÔÈ¯Ò eÈ‰ .B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï - ÂÈzÁz«¿»…»»¿≈»»¿»ƒ∆≈¿»¿»
ÔÈ‡L Ô‰Ècˆa ÔÎÙ‰Â ,‰Úa¯‡ ÔÈ·Úa ÔÈ‡Â ‰Úa¯‡«¿»»¿≈¿»¿»«¿»»«¬»»¿ƒ≈∆∆≈
¯Òp‰ È¯‰L ;‰ÏeÒt BÊ È¯‰ - Ô‰a CkÒÂ ‰Úa¯‡ Ô‰a»∆«¿»»¿ƒ≈»∆¬≈¿»∆¬≈«∆∆

BÈ·Úa CkqL ÔÈa BaÁ¯a CkqL ÔÈa ,ÏeÒt50. »≈∆ƒ≈¿»¿≈∆ƒ≈¿»¿

לכלים.45)קרשים.44) דומים סוכה 46)שהם משנה,
א. במצות 47)יד, חובתו ידי שיצא ויחשוב בביתו שישב

פסול  ודאי וביתו בנסרים, מקורה ביתו גם שהרי סוכה,
השנה  ימות כל של ביתו ולא תורה אמרה "סוכה" - לסוכה

ה"ח. להלן וראה שם). סוכה וכשנתן 48)(רש"י הסוכה.
דפנות, שלש הכשר לסכך שנשארו באופן הצד, מן הנסר את

(מגידֿמשנה). פסול באמצע פסול 49)אבל סכך שהוא
שם). יד:).50)(סוכה, (שם מתכת של כשפוד ודינו

.Á‰·ÈÊÚÓ ‰ÈÏÚ ÔÈ‡L ‰¯˜z51ËÈh‰ ‡È‰L , ƒ¿»∆≈»∆»«¬ƒ»∆ƒ«ƒ
BÊ È¯‰ - „·Ïa ÔÈÚe˜z ÔÈ¯Ò ‡l‡ ,ÌÈ·‡‰Â¿»¬»ƒ∆»¿»ƒ¿ƒƒ¿»¬≈
.˙Èa ÌLÏ ‡l‡ ,‰kÒ ÌLÏ eOÚ ‡Ï È¯‰L ;‰ÏeÒt¿»∆¬≈…«¬¿≈À»∆»¿≈»ƒ

ÌÈ¯ÓÒn‰ „È‰Â ÌÈ¯Òp‰ ˜t˜t Ì‡ CÎÈÙÏ52ÌLÏ ¿ƒ»ƒƒ¿≈«¿»ƒ¿≈ƒ««¿¿ƒ¿≈
¯Ò ÏÎa ‰È‰È ‡lL „·Ï·e ,‰¯Lk BÊ È¯‰ - ‰kÒÀ»¬≈¿≈»ƒ¿«∆…ƒ¿∆¿»∆∆

ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ¯ÒÂ53ÌÈ˙ÈaÓ „Á‡ ÏË Ì‡ ÔÎÂ . »∆∆«¿»»¿»ƒ¿≈ƒ»«∆»ƒ≈¿«ƒ
BÊ È¯‰ - ‰kÒ ÌLÏ ¯Lk CÎÒ BÓB˜Óa ÁÈp‰Â¿ƒƒ«ƒ¿¿»»≈¿≈À»¬≈

‰¯Lk54. ¿≈»
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ג,51) (נחמיה החומה" עד ירושלים "ויעזבו הפסוק מלשון
טו.)52)ח). (לסוכה המשנה בפירוש רבינו כתב כן

המסמרים  ומן ממקומם אותם שיעקור פירוש "ומפקפק,
הזזת  גם דברים: שני כאן צריכים ולפי"ז בהם". התקועים
מפירש"י  נראה וכן המסמרים. להוציא וגם ממקומם הנסרים
כט) (סי' הרא"ש אבל ומנענע". סותר "מפקפק, שכתב: שם
המסמרים". את "שמסיר כתבו: תרלא) סי' (או"ח וה'טור'

א). (או"ק שם נתנאל' ו'קרבן שם, ב"ח כמו 53)ועיין
זה. על תמה כט בסי' והרא"ש בה"ז. למעלה שנכתב

רבינו 54) לשון [ומסתימת הלל. לבית א טו, סוכה משנה,
- ואעפ"כ הפסול, הסכך כמידת הכשר הסכך שמידת נראה

צה]. והערה הט"ז להלן וראה כשרה,

.ËÌB˜Ó ÏkÓ d˙ÎÏ‰k ˙ÈOÚpL ‰kÒ55‰¯Lk -56, À»∆«¬≈¿ƒ¿»»ƒ»»¿≈»
‰È‰zL ,‡e‰Â .‰ÂˆÓ ÌLÏ ˙ÈOÚ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆…«¬≈¿≈ƒ¿»¿∆ƒ¿∆

ÏˆÏ ‰ÈeOÚ57Ì"ekÚ ˙kÒ ÔB‚k ;58‰Ó‰a ˙kÒÂ59 ¬»¿≈¿À««¿À«¿≈»
Ô‰· ‡ˆBik ÏÎÂ60‰ÈÏ‡Ó ˙ÈOÚpL ‰kÒ Ï·‡ .61- ¿…«≈»∆¬»À»∆«¬≈≈≈∆»

LÈ„‚a ËËBÁ‰ ÔÎÂ .ÏˆÏ ˙ÈOÚ ‡lL ÈÙÏ ,‰ÏeÒt62 ¿»¿ƒ∆…«¬≈¿≈¿≈«≈¿»ƒ
‰kÒ e‰OÚÂ63‰Ê LÈ„b ¯nÚ ‡Ï È¯‰L ,‰kÒ dÈ‡ - ¿»»À»≈»À»∆¬≈…ƒ≈»ƒ∆

ÁÙË ÏÏÁ ‰lÁ˙a ‰OÚ Ì‡ CÎÈÙÏ .ÏˆÏ64CLÓa ¿≈¿ƒ»ƒ»»ƒ¿ƒ»¬«∆«¿∆∆
dÓÈÏL‰Â ÔÎ È¯Á‡ da ËËÁÂ ,‰kÒ ÌLÏ ‰Ú·Lƒ¿»¿≈À»¿»«»«¬≈≈¿ƒ¿ƒ»
.ÏˆÏ dlL CÎÒ ‰OÚ È¯‰L ,‰¯Lk - ‰¯OÚÏ«¬»»¿≈»∆¬≈«¬»¿»∆»¿≈

שהוא.55) צורך ב.56)לאיזה ח, להתגונן 57)סוכה
ורש"י). שם (סוכה סוכה נקראת כך שם ועל בצילה,

הקיץ.58) לימי גוים בשביל 59)שעשאוה שעשאוה
סוכה),60)בהמות. ממצות (שפטורות נשים סוכת כמו

(שם). לצל כשנעשו שם) (סוכה שומרים וסוכת רועים סוכת
ונשארו 61) הגדיש, מן התחתונים העמודים שנפלו

מאליה. הסוכה ונעשתה העמרים 62)העליונים, הוציא
מאליה. הסוכה ונעשתה העליונים, ונשארו התחתונים
- החלל וביצירת העמרים בהוצאת מעשה שעשה ואע"פ

לצל. סככה עשה שלא לפי סוכה, סוכה 63)אינה משנה,
א. מקום,64)טו, בכל "אהל" נקרא טפח שחלל

בשם  הסכך נקרא - צל לשם זה על העמרים וכשהגדיש
טז.). (סוכה טפח חלל תחתיו שיש כיון סכך,

.ÈÔÈ„¯Ê ÈÏÈ·ÁÂ ÌÈˆÚ ÈÏÈ·ÁÂ L˜ ÈÏÈ·Á65ÔÈ‡ , ¬ƒ≈««¬ƒ≈≈ƒ«¬ƒ≈¿»ƒ≈
ÏÚ ˙BÏÈ·Á Ô˙B‡ ‰OÚÈ ‡nL ‰¯Êb - Ô‰a ÔÈÎkÒÓ¿«¿ƒ»∆¿≈»∆»«¬∆»¬ƒ«

ÔLaÈÏ È„k Bbb66,‰kÒ ÌLÏ Ô‰ÈzÁz ·LÈÂ CÏnÈÂ , «¿≈¿«¿»¿ƒ»≈¿≈≈«¿≈∆¿≈À»
‰kÒk ˙‡ˆÓÂ ,ÏˆÏ ‰Ê CÎÒ ‰OÚ ‡Ï ‰lÁzÓ ‡e‰Â¿ƒ¿ƒ»…»»¿»∆¿≈¿ƒ¿≈¿À»

Ì¯Èz‰ Ì‡Â .‰ÈÏ‡Ó ˙ÈOÚpL67˙B¯Lk -68ÔÈ‡Â . ∆«¬≈≈≈∆»¿ƒƒƒ»¿≈¿≈
ÌÈc· ‰MÓÁÂŒÌÈ¯OÚÓ ‰˙eÁt ‰ÏÈ·Á69. ¬ƒ»¿»≈∆¿ƒ«¬ƒ»«ƒ

סכך.66)קנים.65) לשם הקשר.67)ולא את התיר
א.68) יב, סוכה במשנה זה הי'69)כל וכן 'ירושלמי'.

ראב"ד. ועיין לאגוד. דרכם

.‡È·ÁÔÈÓÏ Ô˙B‡ e„‚‡L ˙BpË˜ ˙BÏÈ70ÔÈÎkÒÓ , ¬ƒ¿«∆»¿»¿ƒ¿»¿«¿ƒ
Ô‰a71˙Bi¯Á‰Â Ï˜c‰ L‡¯ C˙BÁ‰ ÔÎÂ .72Ba ˙B„e‚‡ »∆¿≈«≈…«∆∆¿«¬À¬

ÌÈÓL È„Èa „‚‡L ,Ba ÔÈÎkÒÓ -73‰ÏÈ·Ák BÈ‡74. ¿«¿ƒ∆∆∆ƒ≈»«ƒ≈«¬ƒ»
,„Á‡‰ „vÓ Ôlk ˙Bi¯Á‰ ÈL‡¯ ¯L˜ elÙ‡Â«¬ƒ»«»≈«¬ÀÀ»ƒ«»∆»

È„Èa ÌÈL‡¯ ÈMÓ „Á‡ ,˙Á‡ ‰ÏÈ·Áa e‡ˆÓpL∆ƒ¿¿«¬ƒ»««∆»ƒ¿≈»ƒƒ≈
ıÚ „‚B‡‰L ;da ÔÈÎkÒÓ - Ì„‡ È„Èa „Á‡Â ÌÈÓL»«ƒ¿∆»ƒ≈»»¿«¿ƒ»∆»≈≈
‰„e‚‡ È¯‰L ,‡È‰ „Á‡ ıÚk BÊÂ ;‰ÏÈ·Á BÈ‡ ,„Á‡∆»≈¬ƒ»¿¿≈∆»ƒ∆¬≈¬»

ÌÈÓL È„Èa75BÏËÏËÏ ÈeOÚ BÈ‡L „‚‡ Ïk ÔÎÂ .76, ƒ≈»»ƒ¿≈»∆∆∆≈»¿«¿¿
„‚‡ BÈ‡77. ≈∆∆

אותם.70) יתיר הקונה, כשיקנם ומיד במנין. למוכרם
חבילות 71) אותן יעשה "שמא גזירה בהן שאין ב. יג, סוכה

באגדן  להצניען דרך אין שהרי י) הלכה (כנ"ל גגו" על
שם). בגזע 73)הענפים.72)(רש"י אגודים שכולם

יג.). (שם בריאתם מתחילת להתיר 74)הדקל צריך ואינו
שם.75)אותה. ממקום 76)סוכה, מטלטלו שאם

מתפרדת. והחבילה הקשר ניתק ב.77)למקום, יג, שם

.·ÈÔÏÈ‡‰ ˙Áz B˙kÒ ‰OBÚ‰78CB˙a d‡OÚ el‡k - »∆À»««»ƒ»¿ƒ¬»»¿
˙Èa‰79.Ô‰Èc·e ˙BÏÈ‡‰ ÈÏÚ ‰ÈÏÚ ‰Ï„‰80CkÒÂ , «»ƒƒ¿»»∆»¬≈»ƒ»«≈∆¿ƒ≈

Ôab ÏÚ81Cekq‰ ‰È‰ Ì‡ :Ôˆv˜ CkŒ¯Á‡Â82‰a¯‰ ««»¿««»ƒ¿»ƒ»»«ƒ«¿≈
Ô‰Ó83B˙lÁzÓ ‰È‰L Cekq‰ ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â ;‰¯Lk - ≈∆¿≈»¿ƒ…»»«ƒ∆»»ƒ¿ƒ»

ÚÚÏ CÈ¯ˆ - Ô‰Ó ‰a¯‰ ¯Lk84,Ô˙ˆÈˆ˜ ¯Á‡ Ô˙B‡ »≈«¿≈≈∆»ƒ¿«¬≈«»««¿ƒ»»
‰kÒ ÌLÏ ‰ÈeOÚ ‰È‰zL È„k85. ¿≈∆ƒ¿∆¬»¿≈À»

עליה.78) סוככים האילן ב.79)שענפי ט, סוכה משנה,
תשבו", וא"ו) (בלי "בסכת מב): כג, (ויקרא שנאמר משום
ולא  - תשבו "בסוכות בגמרא): (שם חכמים דרשו ומכאן
סוכות) שתי ולא אמרתי, אחת (=סוכה האילן שתחת בסוכה

הבית". שתחת בסוכה האילנות 80)ולא עלי עליה הגביה
(למעלה  לסיכוך ופסולים לקרקע מחוברים שהם וענפיהם,

המחוברים.81)ה"ב). הענפים על כשר סכך שנתן
הקשר.82) סיכוך 83)הסכך די היה לא האילן ובענפי

שם). (סוכה, מחמתה" מרובה "צילתה - הסוכה לעשות
א.84) יא, מן 85)שם ולא "תעשה בכלל תהא שלא

ט. הלכה למעלה ראה העשוי",

.‚ÈBa ÔÈÎkÒnL ¯·c ·¯Ú86ÔÈÎkÒÓ ÔÈ‡L ¯·„a ≈«»»∆¿«¿ƒ¿»»∆≈¿«¿ƒ
Ba87ÏÚ ¯˙È ¯Lk‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - Ì‰ÈLa CkÒÂ¿ƒ≈ƒ¿≈∆««ƒ∆«»≈»≈«

‰ÏeÒt ,ÏeÒt‰88‰Ê ,BÓˆÚÏ ‰Ê·e BÓˆÚÏ ‰Êa CkÒ . «»¿»ƒ≈»∆¿«¿»∆¿«¿∆
‰Ê „ˆa89ÌÈÁÙË ‰LÏL ÏeÒt CÎÒa LÈ Ì‡ : ¿«∆ƒ≈ƒ¿»»¿»¿»ƒ

BÊ È¯‰ - „v‰ ÔÓ ÔÈa ,ÚˆÓ‡a ÔÈa ,„Á‡ ÌB˜Óa¿»∆»≈¿∆¿«≈ƒ««¬≈
‰ÏeÒt90. ¿»

בו.86) לסכך בו.87)שכשר לסכך שאין 88)שפסול
הם, נפרדים אלאֿאםֿכן הכשר ברוב בטל הפסול הסכך
בסוגיית  רבינו מפרש וכן בטל. אינו - הם מעורבים אם אבל

(כסףֿמשנה). ט: בסוכה מעורבים.89)הגמרא שאינם
א.90) יח, סוכה

.„È‰kÒa Ï·‡ ;‰pË˜ ‰kÒa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿À»¿«»¬»¿À»
‰Úa¯‡a ‰ÏÒBt ,ÚˆÓ‡a ÏeÒt CÎÒ - ‰ÏB„‚¿»¿»»¿∆¿«¿»¿«¿»»

ÌÈÁÙË91„v‰ ÔÓe .‰¯Lk - ÔkÓ ˙BÁt ;92ÏÒBt - ¿»ƒ»ƒ≈¿≈»ƒ««≈
˙Èa ?„ˆÈk .‰¯Lk - ÔkÓ ˙BÁÙe ;˙Bn‡ Úa¯‡a¿«¿««»ƒ≈¿≈»≈««ƒ

BÚˆÓ‡a ˙ÁÙpL93¯ˆÁ ÔÎÂ ;˙Át‰ ÌB˜Ó ÏÚ CkÒÂ , ∆ƒ¿«¿∆¿»¿ƒ≈«¿«¿»¿≈»≈
;‰ÈÏÚ CkqL ,‰¯„ÒÎ‡ ˙Ùwn‰‰ÏB„‚ ‰kÒ ÔÎÂ «À∆∆«¿«¿»∆ƒ≈»∆»¿≈À»¿»
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˙BÙc‰ „ˆa Ba ÔÈÎkÒÓ ÔÈ‡L ¯·„a ‰eÙÈw‰L∆ƒƒ»¿»»∆≈¿«¿ƒ¿««¿»
Úa¯‡ Ï˙kÏÂ ¯Lk‰ CÎq‰ ˙ÙOÓ LÈ Ì‡ :‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»ƒ≈ƒ¿««¿»«»≈¿«…∆«¿«
Ï˙k‰ el‡k ÔÈ‡B¯ - ÔkÓ ˙BÁt ;‰ÏeÒt - ˙Bn‡«¿»»ƒ≈ƒ¿ƒ«…∆
.‰¯LÎe Ï˙k‰ ÛebÓ ÏeÒt‰ CÎq‰ ‰Ê ·LÁÈÂ ,Ì˜Ú∆¡«¿≈»≈∆«¿»«»ƒ«…∆¿≈»

ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯·„Â94. ¿»»∆¬»»¿∆ƒƒ»

הסוכה.91) אורך לכל הדפנות.92)כשהוא ליד
הבית.93) מאמצע התקרה את סוכה 94)שהוריד משנה,

ד.). (סוכה עקומה" "דופן חכמים בלשון ונקרא א. יז,

.ÂË‡l‡ da ÔÈ‡L Ïk ?‰pË˜ ‰kÒ ‡È‰ BÊŒÈ‡Â¿≈ƒÀ»¿«»…∆≈»∆»
Ïk - ‰ÏB„‚e ;ÌÈÁÙË ‰Ú·L ÏÚ ÌÈÁÙË ‰Ú·Lƒ¿»¿»ƒ«ƒ¿»¿»ƒ¿»…
ÏÚ ÌÈÁÙË ‰Ú·L ÏeÒt‰ CÎÒ ÏÚ ¯˙È da ¯‡MiL∆ƒ»≈»»≈«¿»«»ƒ¿»¿»ƒ«

.¯Lk CÎÒ ÌÈÁÙË ‰Ú·Lƒ¿»¿»ƒ¿»»≈

.ÊËÔÈ‡Â ,‰Ê „ˆa ‰Ê ,¯Lk ¯·„Â ÏeÒt ¯·„a CkÒƒ≈¿»»»¿»»»≈∆¿«∆¿≈
ÌÈÁÙË ‰LÏL ·Á¯ ÏeÒt‰ CÎqÓ „Á‡ ÌB˜Óa95, ¿»∆»ƒ¿»«»…«¿»¿»ƒ

Ïk ÏÚ ¯˙BÈ ¯Lk‰ CÎq‰ Ïk ‰È‰ Ì‡ :˙BÁt ‡l‡∆»»ƒ»»»«¿»«»≈≈«»
,ÌeˆÓˆa ‰Ê BÓk ‰Ê ‰È‰ Ì‡Â ;¯Lk - ÏeÒt‰ CÎq‰«¿»«»»≈¿ƒ»»∆¿∆¿ƒ¿
BÊ È¯‰ - ‰LÏL „Á‡ ÌB˜Óa ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆≈¿»∆»¿»¬≈

·LÁ ‡e‰ ıe¯Ùk ÏeÒt CÎqL ÈtÓ ;‰ÏeÒt96. ¿»ƒ¿≈∆¿»»¿»∆¿»

סכך 95) טפחים בשלשה הנפסלת קטנה בסוכה [המדובר
סככה  ד"ה תרלא סי' ובב"ח הי"גֿיד, למעלה ראה פסול,

טפחים 96)בשפודין]. בשלשה פסול שסכך קטנה [בסוכה
הוא  אם ובאויר אויר. הוא כאילו אותו רואים אויר, כמו
תהיה  שחמתה מפני פסולה זו הרי הסכך, של המידה באותה
בסוכה  אבל מגידֿמשנה. – הי"ט) (להלן מצילתה מרובה
אין  טפחים, בארבעה אלא פוסל אינו פסול שסכך גדולה,
סוכה  זו הרי הכשר, הסכך כמדת מדתו ואם כאויר, דינו

נג]. והערה ה"ח למעלה ראה כשרה.

.ÊÈ‰ÏÚÓÏÓ „‚a ‰ÈÏÚ O¯t97‰ÈzÁz O¯tL B‡ , ≈«»∆»∆∆ƒ¿«¿»∆≈««¿∆»
¯Lp‰ ÈtÓ98‰ÏeÒt -99d˙B‡Ï È„k BO¯t .100- ƒ¿≈«¿»¿»≈¿¿≈¿»»

‰¯Lk101ÈÈÓa d¯hÚÂ ,d˙ÎÏ‰k dÎkÒ Ì‡ ÔÎÂ . ¿≈»¿≈ƒƒ¿»¿ƒ¿»»¿ƒ¿»¿ƒ≈
‰ÈÏ˙Îa ÔÈa ,ÔÈÈeÏzL ,ÌÈÏÎÂ ÌÈ„‚Ó ÈÈÓ·e ˙B¯Ù≈¿ƒ≈¿»ƒ¿≈ƒ∆¿ƒ≈ƒ¿»∆»

.‰¯Lk - d˙B‡Ï È„k ,CÎqa ÔÈa≈«¿»¿≈¿»»¿≈»

השמש.97) הנופלים.98)מפני משנה,99)העלים
טומאה, מקבל שהוא בבגד, מסוככת שהרי א. י, סוכה

ה"ב). (למעלה לסכך שם,101)לייפותה.100)ופסול
שם). (רש"י עליו סכך שם שאין בגמרא.

.ÁÈd‰·‚a ÔÈËÚÓÓ ÔÈ‡ ,‰kÒ ÈÈB102ÔÈËÚÓÓ Ï·‡ , ≈À»≈¿«¬ƒ¿»¿»¬»¿«¬ƒ
‰aÁ¯a103ÔÈ‚ÏÙÓ ‰kÒ‰ ÈÈB eÈ‰ .104‰Úa¯‡ dbbÓ ¿»¿»»≈«À»À¿»ƒƒ«»«¿»»

‰ÏeÒt - ¯˙È B‡ ÌÈÁÙË105,ÌL ·LBi‰L ‡ˆÓpL ; ¿»ƒ»≈¿»∆ƒ¿»∆«≈»
Ô‰L ,ÌÈÈBp‰ ˙Áz ‡l‡ ,CÎq‰ ˙Áz BÈ‡ el‡k¿ƒ≈«««¿»∆»«««ƒ∆≈

.Ô‰a ÔÈÎkÒÓ ÔÈ‡L ÌÈÏÎÂ ÔÈÏÎ‡√»ƒ¿≈ƒ∆≈¿«¿ƒ»∆

ה"א)102) פ"ד (למעלה ופסולה מעשרים גבוהה כשהיתה
שנמצא  סוכה, נוי בה שתלה ידי על להנמיכה ורצה
ממועטת  אינה - מעשרים פחות הנוי, עד הסוכה מקרקעית
י: (סוכה טומאה מקבל והוא סכך, אינו שהנוי לפי בזה,

טפחים, עשרה גבוהה הסוכה היתה אם וכן שם). רש"י ועיין
שם). (סוכה, כשרה והיא מעשרה אותה ממעט הנוי אין

טפחים 103) שבעה על טפחים שבעה סוכה ששיעור
ורובו  ראשו לה להכנס שיוכל כדי ה"א), פ"ד (למעלה
מרחבה  ממעטים הקירות, ליד שתלה סוכה ונויי ושולחנו.
אליה. להכנס מקום לו אין שהרי מארכה, או

מהסכך 105)מרוחקים.104) רחוק שהנוי שכל ב. י, סוכה
עצמו, בפני כסכך והוא הסכך אל בטל אינו טפחים, ארבעה

פסול. סכך הוא והרי

.ËÈ˙BBlÁ ˙BBlÁ B· eÈ‰L CÎÒ106¯ÈÂ‡‰L‰‡¯ ¿»∆»««∆»¬ƒƒ¿∆
CkÒÓ‰ ÌB˜Ó ÏÎk ¯ÈÂ‡‰ ÏÎa LÈ Ì‡ :Ô‰Ó107- ≈∆ƒ≈¿»»¬ƒ¿»»«¿À»

‰a¯Ó ‰È‰z d˙nÁL ÈtÓ ,‰ÏeÒt BÊ È¯‰¬≈¿»ƒ¿≈∆«»»ƒ¿∆¿À»
d˙lvÓ108;CÎÒ BÈ‡ ,Ïv‰ ÏÚ ‰a¯Ó ‰nÁ‰L ÏÎÂ ; ƒƒ»»¿…∆««»¿À»««≈≈¿»

.‰¯Lk - ¯ÈÂ‡‰ ÏÚ ·¯ CÎq‰ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»«¿»««»¬ƒ¿≈»

בסכך.106) נקבים אויר 107)נקבים מקום שיעור שיש
המסוכך. מקום פפא,108)כשיעור רב "אמר ב: כב, סוכה

מלתחת" כאיסתרא מלעיל כזוזא אינשי, דאמרי היינו
רחבה  חמתה - קטן) (=מטבע זוז כשיעור רחב כשהנקב
יצחק  רבינו פירשו וכן גדול). (=מטבע סלע כשיעור למטה

שם. ורש"י אלפסי

.Î?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na109„Á‡ ÌB˜Óa ‰È‰ ‡lLa «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…»»¿»∆»
ÌÈÁÙË ‰LÏL ¯ÈÂ‡110‰LÏL ¯ÈÂ‡ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . ¬ƒ¿»¿»ƒ¬»ƒ»»¬ƒ¿»

BÊ È¯‰ - „v‰ ÔÓ ÔÈa ,ÚˆÓ‡a ÔÈa ,ÌÈÁÙË¿»ƒ≈»∆¿«≈ƒ««¬≈
‰ÏeÒt111‰LÏMÓ epËÚÓiL „Ú ,112¯·„a BËÚÓ . ¿»«∆¿«¬∆ƒ¿»ƒ¬¿»»

- ‡È‰ ‰ÏB„‚ ‰kÒ Ì‡ :˙B˙ÒÎe ÌÈ¯k ÔB‚k ,ÏeÒt‰«»¿»ƒ¿»ƒÀ»¿»ƒ
‰¯Lk113‰ÏeÒt - ‰pË˜ ‰kÒa Ì‡Â ;114„Ú , ¿≈»¿ƒ¿À»¿«»¿»«

B˙lˆ Cekq‰ ·¯ ‰È‰ .Ba ÔÈÎkÒnL ¯·„a epËÚÓiL∆¿«¬∆¿»»∆¿«¿ƒ»»…«ƒƒ»
ÏÈ‡B‰ - B˙lvÓ ‰a¯Ó B˙nÁ BËeÚÓe ,B˙nÁÓ ‰a¯Ó¿À»≈«»ƒ«»¿À»ƒƒ»ƒ

‰¯Lk ,Ïk‰ ˙nÁÓ ‰a¯Ó Ïk‰ ˙lˆÂ115. ¿ƒ««…¿À»≈«««…¿≈»

מהצל.109) השמש ריבוי חשבון לפי מחשבים שאנו
שיעור 110) נשאר ולא כולה, פני על ומהלך אחד במקום

אחד. במקום דפנות עם סוכה כאן 111)הכשר שייך שלא
כאן  אין שהרי הי"ד), (למעלה עקומה" "דופן של ההלכה
המפסיק  אויר אלא הסכך, אל נתעקם כאילו שנאמר דופן

יז.). בסוכה שלשה.112)(רש"י אויר יהיה שלא יכסה
וגם 113) משלשה. פחות הוא שהרי כאן, אין אויר שפסול

מארבעה  פחות הוא שהרי לפסול, יכול אינו הפסול הסכך
יח.). (סוכה מצטרפים האלו הפסולים שני ואין טפחים.

ראוי 114) שאינו טפחים שלשה שיעור כאן שיש שכיון
הנשארים, הטפחים לארבעת להצטרף יכול זה אין לסוכה,

שם). (סוכה, הסוכה את מכיון 115)להכשיר כלומר,
איכפת  לא - השמש על רב הצל בכללותה הסוכה שבכל

יט.). (שם הצל על השמש רבה אחד במקום אם לנו

.‡ÎepnÓ e‡¯iL È„k ,Ï˜ ˙BÈ‰Ï Cekq‰ C¯c∆∆«ƒƒ¿«¿≈∆≈»ƒ∆
ÌÈÏB„b‰ ÌÈ·ÎBk‰116‰aÚÓ ‰˙È‰ .117- ˙Èa ÔÈÓk «»ƒ«¿ƒ»¿»¿À»¿ƒ«ƒ

‰¯Lk ,dÎBzÓ ÔÈ‡¯ ÌÈ·ÎBk‰ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡118. ««ƒ∆≈«»ƒƒ¿ƒƒ»¿≈»
B˙ˆ˜Ó ‰È‰iL Cekq‰ ‡e‰Â ,ÏÏ·„Ó Cekq‰ ‰È‰»»«ƒ¿À¿»¿«ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿»

¯Lk - ‰hÓÏ B˙ˆ˜Óe ‰ÏÚÓÏ119‰È‰È ‡lL „·Ï·e ; ¿«¿»ƒ¿»¿«»»≈ƒ¿«∆…ƒ¿∆
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˙BÙc‰ „ˆa Ba ÔÈÎkÒÓ ÔÈ‡L ¯·„a ‰eÙÈw‰L∆ƒƒ»¿»»∆≈¿«¿ƒ¿««¿»
Úa¯‡ Ï˙kÏÂ ¯Lk‰ CÎq‰ ˙ÙOÓ LÈ Ì‡ :‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»ƒ≈ƒ¿««¿»«»≈¿«…∆«¿«
Ï˙k‰ el‡k ÔÈ‡B¯ - ÔkÓ ˙BÁt ;‰ÏeÒt - ˙Bn‡«¿»»ƒ≈ƒ¿ƒ«…∆
.‰¯LÎe Ï˙k‰ ÛebÓ ÏeÒt‰ CÎq‰ ‰Ê ·LÁÈÂ ,Ì˜Ú∆¡«¿≈»≈∆«¿»«»ƒ«…∆¿≈»

ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯·„Â94. ¿»»∆¬»»¿∆ƒƒ»

הסוכה.91) אורך לכל הדפנות.92)כשהוא ליד
הבית.93) מאמצע התקרה את סוכה 94)שהוריד משנה,

ד.). (סוכה עקומה" "דופן חכמים בלשון ונקרא א. יז,

.ÂË‡l‡ da ÔÈ‡L Ïk ?‰pË˜ ‰kÒ ‡È‰ BÊŒÈ‡Â¿≈ƒÀ»¿«»…∆≈»∆»
Ïk - ‰ÏB„‚e ;ÌÈÁÙË ‰Ú·L ÏÚ ÌÈÁÙË ‰Ú·Lƒ¿»¿»ƒ«ƒ¿»¿»ƒ¿»…
ÏÚ ÌÈÁÙË ‰Ú·L ÏeÒt‰ CÎÒ ÏÚ ¯˙È da ¯‡MiL∆ƒ»≈»»≈«¿»«»ƒ¿»¿»ƒ«

.¯Lk CÎÒ ÌÈÁÙË ‰Ú·Lƒ¿»¿»ƒ¿»»≈

.ÊËÔÈ‡Â ,‰Ê „ˆa ‰Ê ,¯Lk ¯·„Â ÏeÒt ¯·„a CkÒƒ≈¿»»»¿»»»≈∆¿«∆¿≈
ÌÈÁÙË ‰LÏL ·Á¯ ÏeÒt‰ CÎqÓ „Á‡ ÌB˜Óa95, ¿»∆»ƒ¿»«»…«¿»¿»ƒ

Ïk ÏÚ ¯˙BÈ ¯Lk‰ CÎq‰ Ïk ‰È‰ Ì‡ :˙BÁt ‡l‡∆»»ƒ»»»«¿»«»≈≈«»
,ÌeˆÓˆa ‰Ê BÓk ‰Ê ‰È‰ Ì‡Â ;¯Lk - ÏeÒt‰ CÎq‰«¿»«»»≈¿ƒ»»∆¿∆¿ƒ¿
BÊ È¯‰ - ‰LÏL „Á‡ ÌB˜Óa ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆≈¿»∆»¿»¬≈

·LÁ ‡e‰ ıe¯Ùk ÏeÒt CÎqL ÈtÓ ;‰ÏeÒt96. ¿»ƒ¿≈∆¿»»¿»∆¿»

סכך 95) טפחים בשלשה הנפסלת קטנה בסוכה [המדובר
סככה  ד"ה תרלא סי' ובב"ח הי"גֿיד, למעלה ראה פסול,

טפחים 96)בשפודין]. בשלשה פסול שסכך קטנה [בסוכה
הוא  אם ובאויר אויר. הוא כאילו אותו רואים אויר, כמו
תהיה  שחמתה מפני פסולה זו הרי הסכך, של המידה באותה
בסוכה  אבל מגידֿמשנה. – הי"ט) (להלן מצילתה מרובה
אין  טפחים, בארבעה אלא פוסל אינו פסול שסכך גדולה,
סוכה  זו הרי הכשר, הסכך כמדת מדתו ואם כאויר, דינו

נג]. והערה ה"ח למעלה ראה כשרה.

.ÊÈ‰ÏÚÓÏÓ „‚a ‰ÈÏÚ O¯t97‰ÈzÁz O¯tL B‡ , ≈«»∆»∆∆ƒ¿«¿»∆≈««¿∆»
¯Lp‰ ÈtÓ98‰ÏeÒt -99d˙B‡Ï È„k BO¯t .100- ƒ¿≈«¿»¿»≈¿¿≈¿»»

‰¯Lk101ÈÈÓa d¯hÚÂ ,d˙ÎÏ‰k dÎkÒ Ì‡ ÔÎÂ . ¿≈»¿≈ƒƒ¿»¿ƒ¿»»¿ƒ¿»¿ƒ≈
‰ÈÏ˙Îa ÔÈa ,ÔÈÈeÏzL ,ÌÈÏÎÂ ÌÈ„‚Ó ÈÈÓ·e ˙B¯Ù≈¿ƒ≈¿»ƒ¿≈ƒ∆¿ƒ≈ƒ¿»∆»

.‰¯Lk - d˙B‡Ï È„k ,CÎqa ÔÈa≈«¿»¿≈¿»»¿≈»

השמש.97) הנופלים.98)מפני משנה,99)העלים
טומאה, מקבל שהוא בבגד, מסוככת שהרי א. י, סוכה

ה"ב). (למעלה לסכך שם,101)לייפותה.100)ופסול
שם). (רש"י עליו סכך שם שאין בגמרא.

.ÁÈd‰·‚a ÔÈËÚÓÓ ÔÈ‡ ,‰kÒ ÈÈB102ÔÈËÚÓÓ Ï·‡ , ≈À»≈¿«¬ƒ¿»¿»¬»¿«¬ƒ
‰aÁ¯a103ÔÈ‚ÏÙÓ ‰kÒ‰ ÈÈB eÈ‰ .104‰Úa¯‡ dbbÓ ¿»¿»»≈«À»À¿»ƒƒ«»«¿»»

‰ÏeÒt - ¯˙È B‡ ÌÈÁÙË105,ÌL ·LBi‰L ‡ˆÓpL ; ¿»ƒ»≈¿»∆ƒ¿»∆«≈»
Ô‰L ,ÌÈÈBp‰ ˙Áz ‡l‡ ,CÎq‰ ˙Áz BÈ‡ el‡k¿ƒ≈«««¿»∆»«««ƒ∆≈

.Ô‰a ÔÈÎkÒÓ ÔÈ‡L ÌÈÏÎÂ ÔÈÏÎ‡√»ƒ¿≈ƒ∆≈¿«¿ƒ»∆

ה"א)102) פ"ד (למעלה ופסולה מעשרים גבוהה כשהיתה
שנמצא  סוכה, נוי בה שתלה ידי על להנמיכה ורצה
ממועטת  אינה - מעשרים פחות הנוי, עד הסוכה מקרקעית
י: (סוכה טומאה מקבל והוא סכך, אינו שהנוי לפי בזה,

טפחים, עשרה גבוהה הסוכה היתה אם וכן שם). רש"י ועיין
שם). (סוכה, כשרה והיא מעשרה אותה ממעט הנוי אין

טפחים 103) שבעה על טפחים שבעה סוכה ששיעור
ורובו  ראשו לה להכנס שיוכל כדי ה"א), פ"ד (למעלה
מרחבה  ממעטים הקירות, ליד שתלה סוכה ונויי ושולחנו.
אליה. להכנס מקום לו אין שהרי מארכה, או

מהסכך 105)מרוחקים.104) רחוק שהנוי שכל ב. י, סוכה
עצמו, בפני כסכך והוא הסכך אל בטל אינו טפחים, ארבעה

פסול. סכך הוא והרי

.ËÈ˙BBlÁ ˙BBlÁ B· eÈ‰L CÎÒ106¯ÈÂ‡‰L‰‡¯ ¿»∆»««∆»¬ƒƒ¿∆
CkÒÓ‰ ÌB˜Ó ÏÎk ¯ÈÂ‡‰ ÏÎa LÈ Ì‡ :Ô‰Ó107- ≈∆ƒ≈¿»»¬ƒ¿»»«¿À»

‰a¯Ó ‰È‰z d˙nÁL ÈtÓ ,‰ÏeÒt BÊ È¯‰¬≈¿»ƒ¿≈∆«»»ƒ¿∆¿À»
d˙lvÓ108;CÎÒ BÈ‡ ,Ïv‰ ÏÚ ‰a¯Ó ‰nÁ‰L ÏÎÂ ; ƒƒ»»¿…∆««»¿À»««≈≈¿»

.‰¯Lk - ¯ÈÂ‡‰ ÏÚ ·¯ CÎq‰ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»«¿»««»¬ƒ¿≈»

בסכך.106) נקבים אויר 107)נקבים מקום שיעור שיש
המסוכך. מקום פפא,108)כשיעור רב "אמר ב: כב, סוכה

מלתחת" כאיסתרא מלעיל כזוזא אינשי, דאמרי היינו
רחבה  חמתה - קטן) (=מטבע זוז כשיעור רחב כשהנקב
יצחק  רבינו פירשו וכן גדול). (=מטבע סלע כשיעור למטה

שם. ורש"י אלפסי

.Î?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na109„Á‡ ÌB˜Óa ‰È‰ ‡lLa «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…»»¿»∆»
ÌÈÁÙË ‰LÏL ¯ÈÂ‡110‰LÏL ¯ÈÂ‡ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . ¬ƒ¿»¿»ƒ¬»ƒ»»¬ƒ¿»

BÊ È¯‰ - „v‰ ÔÓ ÔÈa ,ÚˆÓ‡a ÔÈa ,ÌÈÁÙË¿»ƒ≈»∆¿«≈ƒ««¬≈
‰ÏeÒt111‰LÏMÓ epËÚÓiL „Ú ,112¯·„a BËÚÓ . ¿»«∆¿«¬∆ƒ¿»ƒ¬¿»»

- ‡È‰ ‰ÏB„‚ ‰kÒ Ì‡ :˙B˙ÒÎe ÌÈ¯k ÔB‚k ,ÏeÒt‰«»¿»ƒ¿»ƒÀ»¿»ƒ
‰¯Lk113‰ÏeÒt - ‰pË˜ ‰kÒa Ì‡Â ;114„Ú , ¿≈»¿ƒ¿À»¿«»¿»«

B˙lˆ Cekq‰ ·¯ ‰È‰ .Ba ÔÈÎkÒnL ¯·„a epËÚÓiL∆¿«¬∆¿»»∆¿«¿ƒ»»…«ƒƒ»
ÏÈ‡B‰ - B˙lvÓ ‰a¯Ó B˙nÁ BËeÚÓe ,B˙nÁÓ ‰a¯Ó¿À»≈«»ƒ«»¿À»ƒƒ»ƒ

‰¯Lk ,Ïk‰ ˙nÁÓ ‰a¯Ó Ïk‰ ˙lˆÂ115. ¿ƒ««…¿À»≈«««…¿≈»

מהצל.109) השמש ריבוי חשבון לפי מחשבים שאנו
שיעור 110) נשאר ולא כולה, פני על ומהלך אחד במקום

אחד. במקום דפנות עם סוכה כאן 111)הכשר שייך שלא
כאן  אין שהרי הי"ד), (למעלה עקומה" "דופן של ההלכה
המפסיק  אויר אלא הסכך, אל נתעקם כאילו שנאמר דופן

יז.). בסוכה שלשה.112)(רש"י אויר יהיה שלא יכסה
וגם 113) משלשה. פחות הוא שהרי כאן, אין אויר שפסול

מארבעה  פחות הוא שהרי לפסול, יכול אינו הפסול הסכך
יח.). (סוכה מצטרפים האלו הפסולים שני ואין טפחים.

ראוי 114) שאינו טפחים שלשה שיעור כאן שיש שכיון
הנשארים, הטפחים לארבעת להצטרף יכול זה אין לסוכה,

שם). (סוכה, הסוכה את מכיון 115)להכשיר כלומר,
איכפת  לא - השמש על רב הצל בכללותה הסוכה שבכל

יט.). (שם הצל על השמש רבה אחד במקום אם לנו

.‡ÎepnÓ e‡¯iL È„k ,Ï˜ ˙BÈ‰Ï Cekq‰ C¯c∆∆«ƒƒ¿«¿≈∆≈»ƒ∆
ÌÈÏB„b‰ ÌÈ·ÎBk‰116‰aÚÓ ‰˙È‰ .117- ˙Èa ÔÈÓk «»ƒ«¿ƒ»¿»¿À»¿ƒ«ƒ

‰¯Lk ,dÎBzÓ ÔÈ‡¯ ÌÈ·ÎBk‰ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡118. ««ƒ∆≈«»ƒƒ¿ƒƒ»¿≈»
B˙ˆ˜Ó ‰È‰iL Cekq‰ ‡e‰Â ,ÏÏ·„Ó Cekq‰ ‰È‰»»«ƒ¿À¿»¿«ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿»

¯Lk - ‰hÓÏ B˙ˆ˜Óe ‰ÏÚÓÏ119‰È‰È ‡lL „·Ï·e ; ¿«¿»ƒ¿»¿«»»≈ƒ¿«∆…ƒ¿∆
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ÌÈÁÙË ‰LÏL „¯Bi‰Â ‰ÏBÚ‰ ÔÈa120‰È‰ Ì‡Â . ≈»∆¿«≈¿»¿»ƒ¿ƒ»»
‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,¯˙È B‡ ÁÙË ‰ÏBÚ‰ ‰Ê ·Á¯a¿…«∆»∆∆«»≈««ƒ∆
„¯È el‡k B˙B‡ ÔÈ‡B¯ - ÌÈÁÙË ‰LÏMÓ ¯˙È dB·‚»«»≈ƒ¿»¿»ƒƒ¿ƒ»«

„¯Bi‰ ‰Ê ˙ÙOa Ú‚Â ‰hÓÏ121ÔeÎÓ ‰È‰iL ,‡e‰Â . ¿«»¿»«ƒ¿«∆«≈¿∆ƒ¿∆¿À»
„¯Bi‰ ˙ÙO „‚k122. ¿∆∆¿««≈

'ירושלמי').116) בשם (כסףֿמשנה ביום הנראים
עב.117) א.118)סככה כב, סוכה משנה,119)משנה,
"שכל 120)שם. השני ליד אחד מונחים כאילו הם שהרי

הוא". כלבוד משלשה, הרי 121)פחות טפח רוחב שכל
אותה  זרוק כלומר: רמי", "חבוט בזה: ואמרו אוהל, הוא
וזוהי  הקנים, כל עם ביחד מונחת כאילו שנראה למטה,

מסיני. למשה נשכב 122)הלכה הוא למטה, שכשתפילו
האחרים. ליד

.·Î,‰ÏeÒt ‰BzÁz‰ - ‰kÒ ÈabŒÏÚ ‰kÒ ‰OBÚ‰»∆À»««≈À»««¿»¿»
˙Èa‰ CB˙a ‰kÒ ‰OÚL ÈÓk123- ‰BÈÏÚ‰Â ; ¿ƒ∆»»À»¿««ƒ¿»∆¿»

?‰ÏeÒÙ ‰BzÁz‰L ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰¯Lk¿≈»«∆¿»ƒ¬ƒ∆««¿»¿»
ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ‰BÈÏÚ‰ ÏÏÁ d·b ‰È‰La124B‡ ¿∆»»…«¬«»∆¿»¬»»¿»ƒ

˙B˙ÒÎe ÌÈ¯k Ïa˜Ï ÏBÎÈ ‰BzÁz‰ ‚b ‰È‰Â ,¯˙È»≈¿»»«««¿»»¿«≈»ƒ¿»
˜Ác‰ È„ÈŒÏÚ elÙ‡ ,‰BÈÏÚ ÏL125ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ . ∆∆¿»¬ƒ«¿≈«¿»¬»ƒ≈

˙È‰ ‡lL B‡ ,‰¯OÚ ‰BÈÏÚ ÏL d‰·b‰BzÁz‰ ‰ »¿»∆∆¿»¬»»∆…»¿»««¿»
elÙ‡ ‰BÈÏÚ ÏL ˙B˙ÒÎe ÌÈ¯k Ïa˜Ï ‰ÏBÎÈ¿»¿«≈»ƒ¿»∆∆¿»¬ƒ

(Û‡) - ˜Ác‰ È„ÈŒÏÚ126,‡e‰Â .‰¯Lk ‰BzÁz‰ «¿≈«¿»«««¿»¿≈»¿
;‰n‡ ÌÈ¯OÚ ÏÚ ¯˙È Ô‰ÈzL d·b ‰È‰È ‡lL∆…ƒ¿∆…«¿≈∆»≈«∆¿ƒ«»

˙¯z ‡È‰ ‰BÈÏÚ‰ CÎÒa ,‰BzÁz‰L127. ∆««¿»ƒ¿«»∆¿»ƒƒ∆∆

וא"ו)123) (בלי "בסכת מב): כג, (ויקרא אמרה שהתורה
בסוכה  ולא סוכה, שתחת בסוכה ולא אחת בסוכה - תשבו"

ט:). (סוכה הבית כשיעור 124)שתחת גובה בה שיש
כרים 125)סוכה. שם להניח יכול שאדם חזקה, שהיא

דין  לה יש אז - סעודתו ואוכל שם ויושב עליהם, לישן כדי
י: (סוכה סוכה תחת סוכה שהיא התחתונה ונפסלה סוכה,

יהודה). דרבי כרבנן מוחק 126)במשנה, משנה' ה'כסף
וזה  כשרה, העליונה שאף יוצא זה לפי שהרי זו, תיבה
ידי  על אפילו בה להשתמש יכול אינו שהרי איֿאפשר
קל  שאדם שאפשר זו נוסחה יישב משנה' וה'לחם הדחק.
הנוסחא  שם, בסוכה פיזרו דפוס במשניות [וגם שם. יעלה

שם]. ברא"ש וכ"ה כשרה", התחתונה כלומר,127)"אף
בהצטרף  ורק מצילתה, מרובה חמתה התחתונה שהסוכה
אם  אבל מחמתה. מרובה צילתה נעשה העליונה סכך אליה
נזקקת  ואינה מחמתה, מרובה צילתה התחתונה הסוכה
יותר  גבוהה העליונה אפילו כשרה, - העליונה לסכך

(כסףֿמשנה). מצילתה מרובה חמתה אם מעשרים,

.‚Î‰¯OÚ ‰‰B·b Ì‡ - ‰kq‰ CB˙aL ‰hÓƒ»∆¿«À»ƒ¿»¬»»
ÌÈÁÙË128z ·LBi‰ ,ÈtÓ ,B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï ‰ÈzÁ ¿»ƒ«≈«¿∆»…»»¿≈»ƒ¿≈

‰kÒ CB˙a ‰kÒk ‡È‰L129‰ÏÈk ÔÎÂ .130‚b dÏ LiL ∆ƒ¿À»¿À»¿≈ƒ»∆∆»»
ÁÙË elÙ‡131ÔÈLÈ ÔÈ‡ ,ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ‰‰B·b Ì‡ - ¬ƒ∆«ƒ¿»¬»»¿»ƒ≈¿≈ƒ

ÔÈ„Ò O¯Ùe ÌÈ„enÚ ‰Úa¯‡ „ÈÓÚn‰ ÔÎÂ .‰kqa da»«À»¿≈««¬ƒ«¿»»«ƒ≈«»ƒ
CB˙a ‰kÒk ‰Ê È¯‰ ,‰¯OÚ ÔÈ‰B·b Ì‡ - Ô‰ÈÏÚ¬≈∆ƒ¿ƒ¬»»¬≈∆¿À»¿

‰kÒ132. À»

מימרא 128) כ: (סוכה עצמה בפני כאוהל היא והרי
שם.129)דשמואל). סוכה הפרוש 130)משנה, וילון

למיטה. מסביב עמודים עד 131)על נמשך אינו ששיפועו
יא.). (סוכה טפח רוחב יש למעלה אלא הגובה,

א.132) י, סוכה משנה,

.„ÎÔÎÂ ;ÔÈ„Ò Ô‰ÈÏÚ O¯tL ÌÈ„enÚ ÈL Ï·‡¬»¿≈«ƒ∆≈«¬≈∆»ƒ¿≈
Ô‰LŒÏk ÔÈ‰B·b elÙ‡ - ÁÙË db‚a ÔÈ‡L ‰ÏÈk133, ƒ»∆≈¿«»∆«¬ƒ¿ƒ»∆≈

,‰kÒ CB˙a ‰kÒk ÔÈ‡L ;‰kqa Ì‰ÈzÁz ÔLÈÏ ¯zÓÀ»ƒ…«¿≈∆«À»∆≈»¿À»¿À»
.‚b dÏ ÔÈ‡L ÈtÓƒ¿≈∆≈»»

טפחים.133) מעשרה יותר אפילו כלומר,

.‰Î‰¯Lk - ‰Ïe‡L ‰kÒ134¯Lk - ‰ÏeÊb‰ ÔÎÂ ;.‰ À»¿»¿≈»¿≈«¿»¿≈»
dÏÊ‚e ,B˙kqÓ B‡ÈˆB‰Â B¯·Á ÏÚ Û˜z Ì‡ ?„ˆÈk≈«ƒ»««¬≈¿ƒƒÀ»¿»»

˙ÏÊ‚ Ú˜¯w‰ ÔÈ‡L ,‡ˆÈ - da ·LÈÂ135ÏÊb Ì‡Â . ¿»«»»»∆≈««¿«ƒ¿∆∆¿ƒ»«
‰kÒ Ô‰Ó ‰OÚÂ ÌÈˆÚ136‡ˆÈ -137ÌÈÓÎÁ ˙wzL ; ≈ƒ¿»»≈∆À»»»∆«»«¬»ƒ

„·Ïa ÌÈˆÚ ÈÓc ‡l‡ ÌÈˆÚ‰ ÏÚ·Ï ÔÈ‡L ,‡È‰138. ƒ∆≈¿««»≈ƒ∆»¿≈≈ƒƒ¿»
Ô‰· ‰pL ‡ÏÂ Ô¯aÁ ‡ÏÂ ÔÁÈp‰Â ,ÌÈ¯Ò ÏÊb elÙ‡Â«¬ƒ»«¿»ƒ¿ƒƒ»¿…ƒ¿»¿…ƒ»»∆
BÊ È¯‰ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯a B˙kÒ ‰OBÚ‰ .‡ˆÈ - ÌeÏk¿»»»∆À»ƒ¿»«ƒ¬≈

‰¯Lk139. ¿≈»

ממה 134) כן ולמדו כז:). (סוכה אליעזר דרבי כרבנן
ישבו  בישראל האזרח "כל מב): כג, (ויקרא שכתוב
אחת. בסוכה לישב ראויין ישראל שכל מלמד - בסוכות"
פרוטה, שוה שהוא חלק בה אחד לכל שיהא ואיֿאפשר
אלא  שותפות, זו אין פרוטה שוה אחד לכל שאין ומכיון

שם). (רש"י שאולה בסוכה שיוצאים כרחנו והיא 135)על
הסוכה  וכן הי"ד). גזילה מהל' (פ"ח בעליה ברשות עומדת
כשאולה  היא והרי נגזלת אינה - לקרקע מחוברת שהיא כיון

כרבנן). לא. גזל 136)(סוכה שהרי גזילה, דין כאן ויש
(כסףֿמשנה). חובתו ידי יצא לא התורה ומן מטלטלין,

א.137) לא, דף בסוכה ומקורו שמבאר. כמו מדרבנן,
שלא 138) בתשובה לשוב הרוצים על להקל כדי כן תיקנו

ואמנם  ה"ה). גזילה מהל' בפ"א (ראה ביתם לקעקע יצטרכו
חייב  העגלה, בראש או בספינה העשויה סוכה גזל אם
גזולה  היא שהרי בה יוצא ואינו עצמה הסוכה להחזיר

נגזלת,139)(כסףֿמשנה). אינה שקרקע שביאר, כמו
וכשרה. שאולה כסוכה היא והרי

á"ôùú'ä æåîú æ"è éùéù íåé

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
ומן 1) התורה, מן בסוכה המחוייבים הן מי בו נתבארו

היא  וכיצד בחלק. אם בכל, אם - הפטורים הם ומי דבריהם,
וענין  מחיובה. נפטר אדם סיבות ובאלו בסוכה. ישיבה מצות
הפרק  ונסתיים ישיבתה. על לברך חייב שאדם הברכה,

החג. לימי - ונוייה סוכה עצי איסור בביאור

.‡‰kq‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt ÌÈpË˜e ÌÈ„·ÚÂ ÌÈL2. »ƒ«¬»ƒ¿«ƒ¿ƒƒ«À»
BÈˆÁL ÈÓ ÔÎÂ .˜ÙqÓ ÌÈ·iÁ ,ÒBÈ‚B¯c‡Â ÌeËÓËÀ¿¿«¿¿ƒ«»ƒƒ»≈¿≈ƒ∆∆¿
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dkeqקנו zekld - mipnf xtq - fenz f"h iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

,Bn‡Ï CÈ¯ˆ BÈ‡L ÔË˜ .·iÁ - ÔÈ¯BÁŒÔ· BÈˆÁÂ „·Ú∆∆¿∆¿∆ƒ«»»»∆≈»ƒ¿ƒ
LL Ô·k [LÓÁ Ô·k] ‡e‰L3È¯·cÓ ‰kqa ·iÁ - ∆¿∆»≈¿∆≈«»«À»ƒƒ¿≈

.˙BˆÓa BÎpÁÏ È„k ,ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ¿≈¿«¿¿ƒ¿

לעשותם 2) [=שצריכים שהזמן עשה מצוות שהיא מפני
פטורות, ונשים גרמא וקבועים] מסויימים בזמנים דווקא

כנשים. דינם חמש 3)ועבדים לו שגמרו - חמש כבן
תלוי  והכל שנים, שש לו שגמרו - שש וכבן שנים,

הילד. של בהתפתחותו

.·‰kq‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt Ô‰ÈLnLÓe ÌÈÏBÁ4‡ÏÂ . ƒ¿«¿≈∆¿ƒƒ«À»¿…
elÙ‡Â ,BL‡¯a LÁ elÙ‡ ‡l‡ ,‰kÒ Ba LiL ‰ÏBÁ∆∆≈«»»∆»¬ƒ»¿…«¬ƒ

‰kq‰ ÔÓ ¯eËt - ¯ÚËˆÓ .ÂÈÈÚa LÁ5‡ÏÂ ‡e‰ ; »¿≈»ƒ¿«≈»ƒ«À»¿…
ÂÈLnLÓ6ÔLÈÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ‰Ê ?¯ÚËˆÓ e‰ÊÈ‡Â . ¿«¿»¿≈∆ƒ¿«≈∆∆≈»ƒ…

ÌÈLBÚ¯t‰Â ÌÈ·e·f‰ ÈtÓ B‡ Áe¯‰ ÈtÓ ‰kqa«À»ƒ¿≈»«ƒ¿≈«¿ƒ¿««¿ƒ
.ÁÈ¯‰ ÈtÓ B‡ ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆ƒ¿≈»≈«

"תשבו 4) חכמים: ודרשו תשבו" "בסוכות שנאמר: משום
השנה  כל חולה היה שאם נאמר זה לעניין ואף תדורו". כעין
שנקל  למקום הולך היה אלא דווקא בביתו יושב היה לא
במצוה. עוסקים שהם משום פטורים ומשמשיהם לחליו. לו

במקום 5) דר אדם אין בדירה שגם תדורו", כעין "תשבו
אין 6)שמצטער. כי בסוכה חייבים המצטער של משמשיו

החולה. כמו למשמשים כך כל זקוק (=המצטער) הוא

.‚Èa ÏÎÂ ÔÈÈ·LBM‰ ÏÎÂ ,Ô˙ÁÂ .‰kqa ·iÁ Ï·‡‰»»≈«»«À»¿»»¿»«¿ƒƒ¿»¿≈
‰zLn‰ ÈÓÈ ˙Ú·L Ïk ‰kq‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt ,‰tÁ7. À»¿ƒƒ«À»»ƒ¿«¿≈«ƒ¿∆

חתן 7) לישיבת המוכן מקום היא בחופה, אלא שמחה שאין
לה  אין סוכה שסתם כלתו, לשמח החתן בוש ובסוכה וכלה,

דפנות. שלוש אלא

.„‰ÂˆÓ ÈÁeÏL8‰kq‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt9ÔÈ·e ÌBia ÔÈa , ¿≈ƒ¿»¿ƒƒ«À»≈«≈
‰ÏÈla10‰kq‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt - ÌBia ÌÈÎ¯„ ÈÎÏB‰ . «»¿»¿≈¿»ƒ«¿ƒƒ«À»
ÌBia11- ‰ÏÈla ÌÈÎ¯„ ÈÎÏB‰ .‰ÏÈla ÔÈ·iÁÂ , «¿«»ƒ«»¿»¿≈¿»ƒ««¿»

È¯ÓBL .ÌBia ÌÈ·iÁÂ ,‰ÏÈla ‰kq‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt¿ƒƒ«À»««¿»¿«»ƒ«¿≈
.‰ÏÈla ÌÈ·iÁÂ ÌBia ‰kq‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt - ÌBia ¯ÈÚ‰»ƒ«¿ƒƒ«À»«¿«»ƒ«»¿»

Èla ‰kq‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt - ‰ÏÈla ¯ÈÚ‰ È¯ÓBL‰Ï ¿≈»ƒ««¿»¿ƒƒ«À»««¿»
ÔÈa ,ÔÈ¯eËt ,ÔÈÒc¯Ùe ˙Bp‚ È¯ÓBL .ÌBia ÌÈ·iÁÂ¿«»ƒ«¿≈««¿≈ƒ¿ƒ≈
Ú„È ,‰kÒ ¯ÓBM‰ ‰OÚÈ Ì‡L ;‰ÏÈla ÔÈ·e ÌBia«≈««¿»∆ƒ«¬∆«≈À»≈«
ÔÓ ·‚ÈÂ ‡B·ÈÂ ,Úe·˜ ÌB˜Ó ¯ÓBMÏ LiL ·pb‰««»∆≈«≈»»«¿»¿ƒ¿…ƒ

¯Á‡ ÌB˜Ó12. »«≈

שבויים.8) לפדיון או תורה ללמוד בשעת 9)כגון אפילו
שעוסק  משום בנוייה. סוכה לפניהם שיש פי על ואף חנייתן

המצוה. מן פטור הולכים 10)במצוה שאינם פי על אף
במחשבת  שטרודים מפני בלילה גם פטורים ביום. אלא

שאינו 11)המצוה. ממש, מדירה הסוכה עדיפה שלא
ביתו. את ומניח עניין לאיזה מלנסוע היה 12)נמנע ואם

לעשות  חייב כולו לשמור שיכול באופן מצומצם דבר שומר
סוכה.

.‰ÏÎB‡ ‰È‰iL ?‰kqa ‰·ÈLÈ‰ ˙ÂˆÓ ‡È‰ „ˆÈk≈«ƒƒ¿««¿ƒ»«À»∆ƒ¿∆≈

ÔÈ·e ÌBia ÔÈa ,ÌÈÓi‰ ˙Ú·L Ïk ‰kqa ¯„Â ‰˙BLÂ¿∆¿»«À»»ƒ¿««»ƒ≈«≈
‰ÏÈla13.‰M‰ ˙BÓÈ ¯‡La B˙È·a ¯„ ‡e‰L C¯„k , ««¿»¿∆∆∆»¿≈ƒ¿»¿«»»

˙‡Â È‡¯Ú B˙Èa ˙‡ Ì„‡ ‰OBÚ ÌÈÓi‰ ˙Ú·L ÏÎÂ¿»ƒ¿««»ƒ∆»»∆≈¬«¿∆
."ÌÈÓÈ ˙Ú·L e·Lz ˙kqa" :¯Ó‡pL ,Ú·˜ B˙kÒÀ»∆«∆∆¡««À…≈¿ƒ¿«»ƒ
ÈÏÎe ;‰kqa - ˙B‡p‰ ˙BÚvÓe ÌÈ‡p‰ ÌÈÏk ?„ˆÈk≈«≈ƒ«»ƒ«»«»«À»¿≈
ÈÏk Ï·‡ .‰kqa - ˙BÒBÎÂ ˙BLÈL‡ ÔB‚k ,‰i˙L¿ƒ»¿¬ƒ¿«À»¬»¿≈

‰ÏÈÎ‡14‰¯Bn‰ .‰kqÏ ıeÁ - ˙B¯Ú˜e ˙B¯„˜ ÔB‚k , ¬ƒ»¿¿≈¿»«À»«¿»
‰kqa -15ıeÁ dÁÈpÓ - ‰pË˜ ‰kÒ ‰˙È‰ Ì‡Â . «À»¿ƒ»¿»À»¿«»«ƒ»

‰kqÏ16. «À»

במלואים:13) ונאמר ימים" שבעת "תשבו בסוכה; נאמר
ביום  הוא במלואים הנאמר תשבו מה ולילה". יומם "תשבו
ובלילה. ביום הוא בסוכה הנאמר תשבו אף ובלילה,

בדירתו 14) אז להחזיקם דרך שאין שכיוון הסעודה, לאחר
בסוכה. להחזיקם לו אין החיצון בבית אפילו 15)רק

דולקת. כשדולקת 16)כשאינה אבל דולקת. כשאינה
לסוכה. מכניסה

.ÂÌBia ÔÈa ,‰Ú·L Ïk ‰kqa ÌÈLÈÂ ÔÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡¿ƒ¿ƒƒ≈ƒ«À»»ƒ¿»≈«
Ïk ‰kqÏ ıeÁ ‰„eÚÒ ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡Â .‰ÏÈla ÔÈ·e≈«»¿»¿»∆¡…¿»«À»»
B‡ ,‰ˆÈak ,È‡¯Ú ˙ÏÈÎ‡ ÏÎ‡ Ì‡ ‡l‡ ;‰Ú·Lƒ¿»∆»ƒ»«¬ƒ«¬««≈»
elÙ‡ ,‰kqÏ ıeÁ ÌÈLÈ ÔÈ‡Â .ËÚÓ ¯˙È B‡ ˙BÁÙ»»≈¿«¿≈¿≈ƒ«À»¬ƒ

È‡¯Ú ˙L17ÌÈÓ ˙BzLÏ ¯zÓe .18ıeÁ ˙B¯t ÏÎ‡ÏÂ ¿«¬«À»ƒ¿«ƒ¿∆¡…≈
‰kqÏ ıeÁ ‰zLÈ ‡ÏÂ BÓˆÚ ÏÚ ¯ÈÓÁiL ÈÓe .‰kqÏ«À»ƒ∆«¿ƒ««¿¿…ƒ¿∆«À»

.ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÓ elÙ‡¬ƒ«ƒ¬≈∆¿À»

מספיקה 17) לפעמים לומר, רצונו לשינה, קבע שאין לפי
בשבילו. קבע וזהו לאדם קלה שרק 18)שנה אומרים ויש ֵָ

אסור. - חשוב שהוא יין אבל לשתות מותר מים

.Ê‰·BÁ - ‰kqa ÔBL‡¯‰ ·BËŒÌBÈ ÈÏÈÏa ‰ÏÈÎ‡19. ¬ƒ»¿≈≈»ƒ«À»»
B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ,˙t ˙Èfk ÏÎ‡ elÙ‡20CÏÈ‡Â Ô‡kÓ . ¬ƒ»«««ƒ«»»¿≈»ƒ»¿≈»

BÈ‡ ‰ˆ¯ ;‰kqa „ÚBÒ - ‰„eÚÒ ÏÎ‡Ï ‰ˆ¯ :˙eL¿̄»»∆¡…¿»≈«À»»»≈
- ‰kqÏ ıeÁ ˙BÈÏ˜ B‡ ˙B¯t ‡l‡ ‰Ú·L Ïk ÏÎB‡≈»ƒ¿»∆»≈¿»«À»

.ÁÒta ‰vÓ ˙ÏÈÎ‡ ÔÈ„k ,ÏÎB‡≈¿ƒ¬ƒ««»«»«

בחג 19) ונאמר עשר" "בחמשה הסוכות: בחג נאמר
הלילה  המצות בחג להלן מה - עשר" "ובחמשה המצות:
חובה. הראשון הלילה הסוכות בחג אף חובה הראשון

בכזית.20) הוא החיוב במצה גם כי

.ÁB˙Èa CB˙a BÁÏLÂ ,‰kqa Ba¯Â BL‡¯ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»…¿À«À»¿À¿»¿≈
‡Ï el‡Îe ,¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÏÎB‡Â ,‰kqÏ ıeÁ B‡«À»¿≈¬≈∆»¿ƒ…
‰¯Êb ;‰kq‰ CB˙a BÁÏL ‰È‰iL „Ú ,‰kqa ÏÎ‡»««À»«∆ƒ¿∆À¿»¿«À»¿≈»
.‰ÏB„‚ ‰kÒa elÙ‡Â ;BÁÏL ¯Á‡ CLnÈ ‡nL∆»ƒ»≈««À¿»«¬ƒ¿À»¿»

.ËÔÈ·nLÎe .‰kq‰ CB˙a ‡¯B˜ ÌÈÓi‰ ˙Ú·L Ïk»ƒ¿««»ƒ≈¿«À»¿∆≈ƒ
‰kqÏ ıeÁ ÔÈ·È - ‡¯˜iL ‰na ˜c˜„Óe21È„k , ¿«¿≈«∆∆ƒ¿»»ƒ«À»¿≈

,‰ˆ¯ - Ïlt˙n‰ .ÂÈÏÚ ˙·MÈÓ BzÚ„ ‰È‰zL∆ƒ¿∆«¿¿À∆∆»»«ƒ¿«≈»»
‰kqÏ ıeÁ B‡ ,‰kqa Ïlt˙Ó22. ƒ¿«≈«À»«À»

חוץ 21) ללמוד לו מותר - בעיון ללמוד רצה אם כלומר
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קנז dkeq zekld - mipnf xtq - fenz f"h iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

,Bn‡Ï CÈ¯ˆ BÈ‡L ÔË˜ .·iÁ - ÔÈ¯BÁŒÔ· BÈˆÁÂ „·Ú∆∆¿∆¿∆ƒ«»»»∆≈»ƒ¿ƒ
LL Ô·k [LÓÁ Ô·k] ‡e‰L3È¯·cÓ ‰kqa ·iÁ - ∆¿∆»≈¿∆≈«»«À»ƒƒ¿≈

.˙BˆÓa BÎpÁÏ È„k ,ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ¿≈¿«¿¿ƒ¿

לעשותם 2) [=שצריכים שהזמן עשה מצוות שהיא מפני
פטורות, ונשים גרמא וקבועים] מסויימים בזמנים דווקא

כנשים. דינם חמש 3)ועבדים לו שגמרו - חמש כבן
תלוי  והכל שנים, שש לו שגמרו - שש וכבן שנים,

הילד. של בהתפתחותו

.·‰kq‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt Ô‰ÈLnLÓe ÌÈÏBÁ4‡ÏÂ . ƒ¿«¿≈∆¿ƒƒ«À»¿…
elÙ‡Â ,BL‡¯a LÁ elÙ‡ ‡l‡ ,‰kÒ Ba LiL ‰ÏBÁ∆∆≈«»»∆»¬ƒ»¿…«¬ƒ

‰kq‰ ÔÓ ¯eËt - ¯ÚËˆÓ .ÂÈÈÚa LÁ5‡ÏÂ ‡e‰ ; »¿≈»ƒ¿«≈»ƒ«À»¿…
ÂÈLnLÓ6ÔLÈÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ‰Ê ?¯ÚËˆÓ e‰ÊÈ‡Â . ¿«¿»¿≈∆ƒ¿«≈∆∆≈»ƒ…

ÌÈLBÚ¯t‰Â ÌÈ·e·f‰ ÈtÓ B‡ Áe¯‰ ÈtÓ ‰kqa«À»ƒ¿≈»«ƒ¿≈«¿ƒ¿««¿ƒ
.ÁÈ¯‰ ÈtÓ B‡ ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆ƒ¿≈»≈«

"תשבו 4) חכמים: ודרשו תשבו" "בסוכות שנאמר: משום
השנה  כל חולה היה שאם נאמר זה לעניין ואף תדורו". כעין
שנקל  למקום הולך היה אלא דווקא בביתו יושב היה לא
במצוה. עוסקים שהם משום פטורים ומשמשיהם לחליו. לו

במקום 5) דר אדם אין בדירה שגם תדורו", כעין "תשבו
אין 6)שמצטער. כי בסוכה חייבים המצטער של משמשיו

החולה. כמו למשמשים כך כל זקוק (=המצטער) הוא

.‚Èa ÏÎÂ ÔÈÈ·LBM‰ ÏÎÂ ,Ô˙ÁÂ .‰kqa ·iÁ Ï·‡‰»»≈«»«À»¿»»¿»«¿ƒƒ¿»¿≈
‰zLn‰ ÈÓÈ ˙Ú·L Ïk ‰kq‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt ,‰tÁ7. À»¿ƒƒ«À»»ƒ¿«¿≈«ƒ¿∆

חתן 7) לישיבת המוכן מקום היא בחופה, אלא שמחה שאין
לה  אין סוכה שסתם כלתו, לשמח החתן בוש ובסוכה וכלה,

דפנות. שלוש אלא

.„‰ÂˆÓ ÈÁeÏL8‰kq‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt9ÔÈ·e ÌBia ÔÈa , ¿≈ƒ¿»¿ƒƒ«À»≈«≈
‰ÏÈla10‰kq‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt - ÌBia ÌÈÎ¯„ ÈÎÏB‰ . «»¿»¿≈¿»ƒ«¿ƒƒ«À»
ÌBia11- ‰ÏÈla ÌÈÎ¯„ ÈÎÏB‰ .‰ÏÈla ÔÈ·iÁÂ , «¿«»ƒ«»¿»¿≈¿»ƒ««¿»

È¯ÓBL .ÌBia ÌÈ·iÁÂ ,‰ÏÈla ‰kq‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt¿ƒƒ«À»««¿»¿«»ƒ«¿≈
.‰ÏÈla ÌÈ·iÁÂ ÌBia ‰kq‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt - ÌBia ¯ÈÚ‰»ƒ«¿ƒƒ«À»«¿«»ƒ«»¿»

Èla ‰kq‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt - ‰ÏÈla ¯ÈÚ‰ È¯ÓBL‰Ï ¿≈»ƒ««¿»¿ƒƒ«À»««¿»
ÔÈa ,ÔÈ¯eËt ,ÔÈÒc¯Ùe ˙Bp‚ È¯ÓBL .ÌBia ÌÈ·iÁÂ¿«»ƒ«¿≈««¿≈ƒ¿ƒ≈
Ú„È ,‰kÒ ¯ÓBM‰ ‰OÚÈ Ì‡L ;‰ÏÈla ÔÈ·e ÌBia«≈««¿»∆ƒ«¬∆«≈À»≈«
ÔÓ ·‚ÈÂ ‡B·ÈÂ ,Úe·˜ ÌB˜Ó ¯ÓBMÏ LiL ·pb‰««»∆≈«≈»»«¿»¿ƒ¿…ƒ

¯Á‡ ÌB˜Ó12. »«≈

שבויים.8) לפדיון או תורה ללמוד בשעת 9)כגון אפילו
שעוסק  משום בנוייה. סוכה לפניהם שיש פי על ואף חנייתן

המצוה. מן פטור הולכים 10)במצוה שאינם פי על אף
במחשבת  שטרודים מפני בלילה גם פטורים ביום. אלא

שאינו 11)המצוה. ממש, מדירה הסוכה עדיפה שלא
ביתו. את ומניח עניין לאיזה מלנסוע היה 12)נמנע ואם

לעשות  חייב כולו לשמור שיכול באופן מצומצם דבר שומר
סוכה.

.‰ÏÎB‡ ‰È‰iL ?‰kqa ‰·ÈLÈ‰ ˙ÂˆÓ ‡È‰ „ˆÈk≈«ƒƒ¿««¿ƒ»«À»∆ƒ¿∆≈

ÔÈ·e ÌBia ÔÈa ,ÌÈÓi‰ ˙Ú·L Ïk ‰kqa ¯„Â ‰˙BLÂ¿∆¿»«À»»ƒ¿««»ƒ≈«≈
‰ÏÈla13.‰M‰ ˙BÓÈ ¯‡La B˙È·a ¯„ ‡e‰L C¯„k , ««¿»¿∆∆∆»¿≈ƒ¿»¿«»»

˙‡Â È‡¯Ú B˙Èa ˙‡ Ì„‡ ‰OBÚ ÌÈÓi‰ ˙Ú·L ÏÎÂ¿»ƒ¿««»ƒ∆»»∆≈¬«¿∆
."ÌÈÓÈ ˙Ú·L e·Lz ˙kqa" :¯Ó‡pL ,Ú·˜ B˙kÒÀ»∆«∆∆¡««À…≈¿ƒ¿«»ƒ
ÈÏÎe ;‰kqa - ˙B‡p‰ ˙BÚvÓe ÌÈ‡p‰ ÌÈÏk ?„ˆÈk≈«≈ƒ«»ƒ«»«»«À»¿≈
ÈÏk Ï·‡ .‰kqa - ˙BÒBÎÂ ˙BLÈL‡ ÔB‚k ,‰i˙L¿ƒ»¿¬ƒ¿«À»¬»¿≈

‰ÏÈÎ‡14‰¯Bn‰ .‰kqÏ ıeÁ - ˙B¯Ú˜e ˙B¯„˜ ÔB‚k , ¬ƒ»¿¿≈¿»«À»«¿»
‰kqa -15ıeÁ dÁÈpÓ - ‰pË˜ ‰kÒ ‰˙È‰ Ì‡Â . «À»¿ƒ»¿»À»¿«»«ƒ»

‰kqÏ16. «À»

במלואים:13) ונאמר ימים" שבעת "תשבו בסוכה; נאמר
ביום  הוא במלואים הנאמר תשבו מה ולילה". יומם "תשבו
ובלילה. ביום הוא בסוכה הנאמר תשבו אף ובלילה,

בדירתו 14) אז להחזיקם דרך שאין שכיוון הסעודה, לאחר
בסוכה. להחזיקם לו אין החיצון בבית אפילו 15)רק

דולקת. כשדולקת 16)כשאינה אבל דולקת. כשאינה
לסוכה. מכניסה

.ÂÌBia ÔÈa ,‰Ú·L Ïk ‰kqa ÌÈLÈÂ ÔÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡¿ƒ¿ƒƒ≈ƒ«À»»ƒ¿»≈«
Ïk ‰kqÏ ıeÁ ‰„eÚÒ ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡Â .‰ÏÈla ÔÈ·e≈«»¿»¿»∆¡…¿»«À»»
B‡ ,‰ˆÈak ,È‡¯Ú ˙ÏÈÎ‡ ÏÎ‡ Ì‡ ‡l‡ ;‰Ú·Lƒ¿»∆»ƒ»«¬ƒ«¬««≈»
elÙ‡ ,‰kqÏ ıeÁ ÌÈLÈ ÔÈ‡Â .ËÚÓ ¯˙È B‡ ˙BÁÙ»»≈¿«¿≈¿≈ƒ«À»¬ƒ

È‡¯Ú ˙L17ÌÈÓ ˙BzLÏ ¯zÓe .18ıeÁ ˙B¯t ÏÎ‡ÏÂ ¿«¬«À»ƒ¿«ƒ¿∆¡…≈
‰kqÏ ıeÁ ‰zLÈ ‡ÏÂ BÓˆÚ ÏÚ ¯ÈÓÁiL ÈÓe .‰kqÏ«À»ƒ∆«¿ƒ««¿¿…ƒ¿∆«À»

.ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÓ elÙ‡¬ƒ«ƒ¬≈∆¿À»

מספיקה 17) לפעמים לומר, רצונו לשינה, קבע שאין לפי
בשבילו. קבע וזהו לאדם קלה שרק 18)שנה אומרים ויש ֵָ

אסור. - חשוב שהוא יין אבל לשתות מותר מים

.Ê‰·BÁ - ‰kqa ÔBL‡¯‰ ·BËŒÌBÈ ÈÏÈÏa ‰ÏÈÎ‡19. ¬ƒ»¿≈≈»ƒ«À»»
B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ,˙t ˙Èfk ÏÎ‡ elÙ‡20CÏÈ‡Â Ô‡kÓ . ¬ƒ»«««ƒ«»»¿≈»ƒ»¿≈»

BÈ‡ ‰ˆ¯ ;‰kqa „ÚBÒ - ‰„eÚÒ ÏÎ‡Ï ‰ˆ¯ :˙eL¿̄»»∆¡…¿»≈«À»»»≈
- ‰kqÏ ıeÁ ˙BÈÏ˜ B‡ ˙B¯t ‡l‡ ‰Ú·L Ïk ÏÎB‡≈»ƒ¿»∆»≈¿»«À»

.ÁÒta ‰vÓ ˙ÏÈÎ‡ ÔÈ„k ,ÏÎB‡≈¿ƒ¬ƒ««»«»«

בחג 19) ונאמר עשר" "בחמשה הסוכות: בחג נאמר
הלילה  המצות בחג להלן מה - עשר" "ובחמשה המצות:
חובה. הראשון הלילה הסוכות בחג אף חובה הראשון

בכזית.20) הוא החיוב במצה גם כי

.ÁB˙Èa CB˙a BÁÏLÂ ,‰kqa Ba¯Â BL‡¯ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»…¿À«À»¿À¿»¿≈
‡Ï el‡Îe ,¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÏÎB‡Â ,‰kqÏ ıeÁ B‡«À»¿≈¬≈∆»¿ƒ…
‰¯Êb ;‰kq‰ CB˙a BÁÏL ‰È‰iL „Ú ,‰kqa ÏÎ‡»««À»«∆ƒ¿∆À¿»¿«À»¿≈»
.‰ÏB„‚ ‰kÒa elÙ‡Â ;BÁÏL ¯Á‡ CLnÈ ‡nL∆»ƒ»≈««À¿»«¬ƒ¿À»¿»

.ËÔÈ·nLÎe .‰kq‰ CB˙a ‡¯B˜ ÌÈÓi‰ ˙Ú·L Ïk»ƒ¿««»ƒ≈¿«À»¿∆≈ƒ
‰kqÏ ıeÁ ÔÈ·È - ‡¯˜iL ‰na ˜c˜„Óe21È„k , ¿«¿≈«∆∆ƒ¿»»ƒ«À»¿≈

,‰ˆ¯ - Ïlt˙n‰ .ÂÈÏÚ ˙·MÈÓ BzÚ„ ‰È‰zL∆ƒ¿∆«¿¿À∆∆»»«ƒ¿«≈»»
‰kqÏ ıeÁ B‡ ,‰kqa Ïlt˙Ó22. ƒ¿«≈«À»«À»

חוץ 21) ללמוד לו מותר - בעיון ללמוד רצה אם כלומר
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בכוונה 22)לסוכה. להתפלל לו שנוח מקום באיזה כלומר
יתפלל. שם -

.ÈÈ˙ÓÈ‡Ó .˙Èa‰ CB˙Ï ÒÎ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÓL‚ e„¯È»¿¿»ƒ¬≈∆ƒ¿»¿«»ƒ≈≈»«
eÏtÈ Ì‡L ,˙BtË ‰kq‰ CB˙Ï e„¯iMÓ ?˙BpÙÏ ¯zÓÀ»¿«ƒ∆≈¿¿«À»ƒ∆ƒƒ¿

ÏBt ÏL ÏÈL·z elÙ‡ ,ÏÒtÈ ÏÈL·z‰ CB˙Ï23‰È‰ . ¿««¿ƒƒ»≈¬ƒ«¿ƒ∆»»
Ùe B˙È·Ï ÒÎÂ ,ÌÈÓL‚ e„¯ÈÂ ‰kqa ÏÎB‡e˜Ò ≈«À»¿»¿¿»ƒ¿ƒ¿«¿≈»¿

B˙B‡ Ïk) ‰kqÏ ¯ÊÁÏ B˙B‡ ÌÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - ÌÈÓLb‰«¿»ƒ≈¿«¿ƒ«¬…«À»»
ÌÈÓL‚ e„¯ÈÂ ÔLÈ ‰È‰ .B˙„eÚÒ ¯Ó‚iL „Ú ,(‰ÏÈl‰««¿»«∆ƒ¿…¿»»»»≈¿»¿¿»ƒ
ÔÈ‡ - ÌÈÓLb‰ e˜ÒÙe ˙Èa‰ CB˙Ï ÒÎÂ ,‰ÏÈla««¿»¿ƒ¿«¿««ƒ»¿«¿»ƒ≈
‡l‡ ,‰ÏÈl‰ B˙B‡ Ïk ‰kqÏ ¯ÊÁÏ B˙B‡ ÔÈÁÈ¯ËÓ«¿ƒƒ«¬…«À»»««¿»∆»

.¯ÁM‰ „enÚ ‰ÏÚiL „Ú B˙È·a ÔLÈ»≈¿≈«∆«¬∆««»«

(23- זה בשיעור בקי שאינו ומי במהרה. מתקלקל שהוא
לדירתו  זו במידה יורדים היו שאם עד כך כל ירדו אם

הסוכה. מן פטור ויוצא, עוזבה היה הקבועה

.‡È¯ÈzÈ ‡Ï - ˙È¯ÁLa ÈÚÈ·M‰ ÌBia ÏÎ‡lÓ ¯Ób»«ƒ∆¡…««¿ƒƒ¿«¬ƒ…«ƒ
B˙kÒ24ÔÓ ,Ô˙B‡ ‰pÙÓe ÂÈÏk ˙‡ ‡e‰ „È¯BÓ Ï·‡ ; À»¬»ƒ∆≈»¿«∆»ƒ

˙BpÙÏ ÌB˜Ó BÏ ÔÈ‡ .‰ÏÚÓÏe ‰Án‰25da ˙ÁBt - «ƒ¿»¿»¿»≈»¿«≈»
‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡26ÌBi‰ ¯‡La „ÚÒÏ C¯ˆ‰ Ì‡Â . «¿»»««¿»»¿ƒÀ¿«ƒ¿…ƒ¿»«

.‰Ú·L Ïk d˙ÂˆnL ,‰kqa ÏÎ‡Ï CÈ¯ˆ -»ƒ∆¡…«À»∆ƒ¿»»»ƒ¿»

היום 24) כל שהרי סוכתו, יסתור לא רבא, הושענא ביום
שם. לישב לאכול 25)חובתו אחר מקום לו אין כלומר

הסוכה. למקום פרט השמיני בשיעור 26)ביום סכך מוריד
השמיני. ביום סוכה מצוות שאין היכר, לעשות כדי זה

.·ÈC¯·Ó ,‰Ú·L Ïk ‰kqa ·LÈÏ ÒkiL ÔÓÊ Ïk27 »¿«∆ƒ»≈≈≈«À»»ƒ¿»¿»≈
·LiL Ì„˜28·LÈÏ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡' : …∆∆≈≈¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»≈≈

‰kq‰ ÏÚ C¯·Ó ,ÔBL‡¯‰ ·BËŒÌBÈ ÈÏÈÏ·e .'‰kqa29 «À»¿≈≈»ƒ¿»≈««À»
ÔÓf‰ ÏÚ CkŒ¯Á‡Â30ÏÚ ˙BÎ¯a‰ Ïk ¯cÒÓe , ¿««»««¿«¿«≈»«¿»«

ÒBk‰31„ÓÚÓ Lc˜Ó ‡ˆÓ .32'‰kqa ·LÈÏ' C¯·Óe , «ƒ¿»¿«≈≈…∆¿»≈≈≈«À»
·LBÈÂ33‚‰Ó ‰È‰ ‰ÊÎÂ .ÔÓf‰ ÏÚ C¯·Ó CkŒ¯Á‡Â , ¿≈¿««»¿»≈««¿»¿»∆»»ƒ¿«

Ïa „ÓÚÓ Lc˜Ï ,„¯ÙÒ Èa¯Â È˙Ba¯ÏL ÔBL‡¯ ÏÈ ««¿«»≈¿»«¿«≈≈…∆¿≈ƒ∆
.e¯‡aL BÓk ,˙Bkq‰ ‚Á««À¿∆≈«¿

אבל 27) לאלתר. לחזור שלא גמורה יציאה יצא אם ודווקא
לסוכה  דבר להביא או חבירו עם לדבר אלא יצא לא אם
עכשיו, כשנכנס לברך צריך ואין הסוכה מן יציאה זו אין

מקודם. בירך כבר היא 28)שהרי שהישיבה רבינו, דעת
מברך  המצוות ש"כל שישב, קודם מברך ולכן המצוה,
שעיקר  כאן כתב והראב"ד לעשייתן". (=לפני) עובר עליהן

בסוכה. האכילה היא לישב 29)המצוה ברכת כלומר
הזה.30)בסוכה. לזמן וכו' שהחיינו שמחזיק 31)ברכת

בידו. מלא המצוה.32)כוס התחלת שאז שיושב, לפני
יפסיק 33) ולא מיד, לישב צריך בסוכה לישב שמשבירך

שהחיינו. בברכת

.‚ÈÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈL ÔÈOBÚ e‡L ,‰f‰ ÔÓfa34- «¿««∆∆»ƒ¿≈»ƒƒ
‡e‰L ,ÈÈÓM‰ ÌBi·e .ÌÈÓÈ ‰BÓL ‰kqa ÔÈ·LBÈ¿ƒ«À»¿»»ƒ««¿ƒƒ∆
ÔÈ‡Â da ÔÈ·LBÈ ,˙¯ˆÚŒÈÈÓL ÏL ÔBL‡¯ ·BËŒÌBÈƒ∆¿ƒƒ¬∆∆¿ƒ»¿≈

'‰kqa ·LÈÏ' ÔÈÎ¯·Ó35,ÒBÈ‚B¯c‡Â ÌeËÓË ÔÎÂ . ¿»¿ƒ≈≈«À»¿≈À¿¿«¿¿ƒ

ÔÈ·iÁ Ô‰L ÈtÓ ,'‰kqa ·LÈÏ' ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ ÌÏBÚÏ¿»≈¿»¿ƒ≈≈«À»ƒ¿≈∆≈«»ƒ
˜ÙqÓ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡Â ,˜ÙqÓ36. ƒ»≈¿≈¿»¿ƒƒ»≈

שני 34) לנהוג ומחמירים החודש בקביעות מסופקים שאנו
טובים. הספק.35)ימים על מברכים אין לעולם כי

על 36) לברך יכולה אינה שאשה רבינו, מדברי משמע
מברכות  שנשים הראב"ד ודעת מצּווה. שאינה כיוון הסוכה

מצּוות. שאינן פי על אף

.„È‰pÙÓe ÂÈÏk „È¯BÓ - ÈÈÓM‰ ÌBia ÏÎ‡lÓ ¯Ób»«ƒ∆¡…««¿ƒƒƒ≈»¿«∆
ÂÈÏk ˙‡ „È¯B‰Ï ÌB˜Ó BÏ ÔÈ‡ .d˙B‡37‰˙È‰ Ì‡ : »≈»¿ƒ∆≈»ƒ»¿»

‰¯BÓ da ÒÈÎÓ - ‰pË˜38ÒÈÎÓ - ‰ÏB„‚ ‰˙È‰ Ì‡Â ; ¿«»«¿ƒ»¿»¿ƒ»¿»¿»«¿ƒ
Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ˙B¯Ú˜e ˙B¯„˜ da39‡È‰L ¯ÈkÊ‰Ï È„k , »¿≈¿»¿«≈»∆¿≈¿«¿ƒ∆ƒ

,·BËŒÌBÈ ‡e‰L ÈtÓe ;d˙ÂˆÓ ‰¯Ó‚ ¯·kLÂ ‰ÏeÒÙ¿»¿∆¿»ƒ¿¿»ƒ¿»»ƒ¿≈∆
.dÏÒÙÏe da ˙BÁÙÏ ÏBÎÈ BÈ‡≈»ƒ¿»¿»¿»

אינו 37) מהתקרה ולפחות בתשיעי, גם בה לאכול ורוצה
טוב. יום שהוא כיוון - שידליקה.38)יכול מבלי

היכר.39) ויש החג, בזמן כן עושה היה שלא

.ÂË- „ÈÊÓa ÔÈa ,‚‚BLa ÔÈa ,‰kÒ ‰OÚ ‡lL ÈÓƒ∆…»»À»≈¿≈≈¿≈ƒ
ÈÚÈ·L ÌBÈ ÛBÒa elÙ‡ ;„ÚBÓ ÏL BlÁa ‰kÒ ‰OBÚ∆À»¿À∆≈¬ƒ¿¿ƒƒ
ÔÈ¯eÒ‡ ‰kÒ ÈˆÚ .‰Ú·L Ïk d˙ÂˆnL ,‰kÒ ‰OBÚ∆À»∆ƒ¿»»»ƒ¿»¬≈À»¬ƒ
.CÎÒ ÈˆÚ ÔÈa ,˙BÙ„ ÈˆÚ ÔÈa - ‚Á‰ ÈÓÈ ˙ÓL Ïk»¿…«¿≈∆»≈¬≈¿»≈¬≈¿»
ÈtÓ ,ÌÈÓi‰ ˙BÓL Ïk ¯Á‡ ¯·„Ï Ô‰Ó ÔÈ˙B‡ ÔÈ‡≈≈ƒ≈∆¿»»«≈»¿««»ƒƒ¿≈
ŒÔÈa „Ú ‰ˆ˜Ó ‰kq‰ Blk ÈÚÈ·M‰ ÌBiL∆«¿ƒƒÀ«À»À¿»«≈

˙BLÓM‰40ÏL ˙BLÓM‰ŒÔÈ·Ï ˙ˆ˜‰Â ÏÈ‡B‰Â ; «¿»¿ƒ¿À¿»¿≈«¿»∆
.ÌBi‰ ÏÎÏ ˙ˆ˜‰ ,ÈÈÓL¿ƒƒÀ¿»¿»«

זקוק 40) אינו בשחרית בו שיצא כיוון באתרוג, כן שאין מה
יותר. לו

.ÊË,d˙B‡Ï È„k ‰kqa ÔÈÏBzL ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ÔÎÂ¿≈√»ƒ«¿ƒ∆ƒ«À»¿≈¿»»
Ô‰ÈÏÚ ‰˙‰ Ì‡Â .‰BÓL Ïk Ô‰Ó ˜tzÒ‰Ï ¯eÒ‡»¿ƒ¿«≈≈∆»¿»¿ƒƒ¿»¬≈∆
ŒÔÈa Ïk Ô‰Ó Ï„B· ÈÈ‡ :¯Ó‡Â Ô‡ÏzL ‰ÚLa¿»»∆¿»»¿»«≈ƒ≈≈∆»≈

!˙BLÓM‰41˙Ú ÏÎa Ô‰Ó ˜tzÒÓ ‰Ê È¯‰ - «¿»¬≈∆ƒ¿«≈≈∆¿»≈
Ì‰ÈÏÚ ‰ÏÁ ‡ÏÂ ,Ì˙B‡ ‰ˆ˜‰ ‡Ï È¯‰L ;‰ˆ¯iL∆ƒ¿∆∆¬≈…ƒ¿»»¿…»»¬≈∆

.d˙BÓk e·LÁ ‡ÏÂ ,‰kq‰ ˙M„¿̃À««À»¿…∆¿¿¿»

עליהם 41) חלה שלא שכיוון סוכות, של ראשון טוב יום של
כך. אחר עליהם חלה אינה שוב יוםֿטוב, מתחילת קדושה

-mipnfxtq
zFkldalEl ¦§¨

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
וביאור 1) הן. מה מכשיריו, וכל לולב עניני בו נתבארו

ועניין  להם. הדומין אחרים למינין מקצתן שבין ההבדל
מן  ניטלים זמן זה ובאי ושיעורן, ומדתן ומניינן נטילתן
התורה  מן נטילתן מקום הגבלת וכן ומדבריהם. התורה
הפרק  ונסתיים וענינה. שביעי ביום ערבה ודין ומדבריהם.
שהוקצו  מפני אלו ממינין ליהנות שאסור מה בביאור

החג. ימי שבעת כל למצוותם

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



alelקנח zekld - mipnf xtq - fenz f"h iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.‡‰¯Bza ˙B¯eÓ‡‰ ÌÈ¯Óz ˙BÙk2˙Bi¯Á Ô‰3ÏL «¿»ƒ»¬«»≈¬À∆
Ô‡ÎÏ Ô‰lL ÔÈÏÚ‰ e„¯t˙iL Ì„˜ ,eÁÓˆiLk ,Ï˜c∆∆¿∆ƒ¿¿…∆∆ƒ¿»¿∆»ƒ∆»∆¿»

Ô‡ÎÏe4‡¯˜p‰ ‡e‰Â ;ËÈ·¯L BÓk ‰È‰iLk ‡l‡ , ¿»∆»¿∆ƒ¿∆¿«¿ƒ¿«ƒ¿»
·ÏeÏ5. »

מ.2) כג, לו 4)ענפים.3)ויקרא "אמר א: לב, סוכה
לענף  הכוונה, (אולי הרותא? אימא - אשי לרב רבינא
בעינא  - רש"י) עיין לכאן, וזה לכאן זה פנו ועליו שנתקשה,
אפשרות  שתהיה ּכפּות, כמו ּכּפות (דרשו וליכא" ַָכפות
ולהכפת). להאגד יכול אינו וזה ולאגדו, אותו לכפות

(5- תמרים" כפות הדר, עץ "פרי שם: אונקלוס תרגם כן
ולולבין". "אתרוגין

.·‰¯Bza ¯eÓ‡‰ ¯„‰ ıÚ È¯t6‚B¯˙‡ ‡e‰7ÛÚÂ . ¿ƒ≈»»»»«»∆¿«¬«
‰¯Bza ¯eÓ‡‰ ˙·Ú ıÚ8ÔÈÙBÁ ÂÈÏÚL ,Ò„‰‰ ‡e‰ ≈»…»»«»«¬«∆»»ƒ

BˆÚ ˙‡9Ôk ÏÚ ¯˙È B‡ ÔÈÏÚ ‰LÏL eÈ‰iL ÔB‚k ; ∆≈¿∆ƒ¿¿»»ƒ»≈«≈
ÏBÚ·‚a10‰Ê ,‰ÂLa ÔÈÏÚ‰ ÈL eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ .„Á‡ ¿ƒ¿∆»¬»ƒ»¿≈∆»ƒ¿»∆∆

‰Ê ÔÈ‡ - Ô‰Ó ‰ÏÚÓÏ ÈLÈÏM‰ ‰ÏÚ‰Â ,‰Ê „‚k¿∆∆∆¿∆»∆«¿ƒƒ¿«¿»≈∆≈∆
‰ËBL Ò„‰ ‡¯˜ Ï·‡ ,˙·Ú11. »…¬»ƒ¿»¬«∆

שם.6) קיבלו 7)ויקרא, וכך הנ"ל, אונקלוס כתרגום
- הדר" עץ "פרי שם: שנאמר ממה זאת ולמדו חז"ל.
וכן  לה.). (סוכה האתרוג והוא לעץ, בטעמו שוה שהפרי

עתה עד נון] [בן מיהושע ספק בלא היו ˘‰‡˙¯Â‚"ראינו
לפירוש  בהקדמתו (רבינו שנה" בכל הלולב עם לוקחים

ה"ד). להלן וראה זרעים. סדר והיינו 9)שם.8)המשנה,
(רש"י  זה על זה מורכבים שהם שרשרת מעשה - עבות

ההדס.10)שם). בדי משלושת ובד בד בכל לומר, רוצה
סי' (באו"ח וה'טור' כד) כלל (בתשובות, הרא"ש נקטו וכן
לד. והערה ה"ה פ"ח להלן ועיין הרמב"ם. בדעת תרמו)
רובו" או ההדס שיעור כל כן להיות ש"צריך הראב"ד ודעת

וכסףֿמשנה). במגידֿמשנה ב.11)(וראה לב, סוכה
משובשים  אלא כסדר, עליו שאין מפני שוטה הדס ונקרא
(=שוט  דאסא שוטתא מלשון שהוא אומרים, ויש כשוטה.
וזה  התפשטות, בלא ביושר עומד כשר שהדס הדס), של
הענפים  ריבוי שם ועל עצים, כעין בענפים מרובה נעשה

שם). ('מאירי' שוטה קוראו

.‚‰¯Bza ˙B¯eÓ‡‰ ÏÁ È·¯Ú12Ï„b‰ ¯·c Ïk ÔÈ‡ , «¿≈««»¬«»≈»»»»«»≈
ÏÁ È·¯Ú ‡¯˜p‰ ‡e‰ Úe„È ÔÈÓ ‡l‡ ,ÏÁp‰ ÏÚ13: ««««∆»ƒ»««ƒ¿»«¿≈««

ÏÁpk CeLÓ BlL ‰ÏÚ14˜ÏÁ ÂÈÙe ,15BlL ‰˜Â , »∆∆»«««ƒ»»¿»∆∆
‰·¯Ú ‡¯˜p‰ ‡e‰ e‰ÊÂ ,Ì„‡16ÏÚ Ï„b ‰Ê ÔÈÓ ·¯Â . »…¿∆«ƒ¿»¬»»¿…ƒ∆»≈«

'ÏÁ È·¯Ú' ¯Ó‡ CÎÏ ,ÌÈÏÁp‰17Ï„‚ ‰È‰ elÙ‡Â . «¿»ƒ¿»∆¡««¿≈»««¬ƒ»»»≈
.¯Lk ,ÌÈ¯‰· B‡ ¯a„na«ƒ¿»∆»ƒ»≈

שם.12) בברייתא.13)ויקרא, ב לג, ולא 14)סוכה
(שם). פגימות 15)עגול עשוי אינו חודו לומר, רוצה

א.16)פגימות. לד, בסוכה 17)שם שלישית ברייתא
ת"ל  מנין? הרים ושל בעל של נחל, ערבי אלא לי "אין שם:
(פ"ג  והרא"ש רש"י). - רבים (=מלשון מכלֿמקום" ערבי,
נחל". ערבי נקרא "לכך רבינו בלשון הביא יג) סי' דסוכה
ערבי  "ת"ר שם: בסוכה הראשונה לברייתא הכוונה ולפי"ז
ואין  הנחל. על הגדל ממין כלומר, הנחל", על הגדילין נחל,

השלישית  הברייתא כדעת הלשון מריבוי זאת להוציא צורך
בכסףֿמשנה). (וראה

.„BlL ‰ÏÚL ‡l‡ ,‰·¯ÚÏ ‰ÓBc ¯Á‡ ÔÈÓ LÈÂ¿≈ƒ«≈∆«¬»»∆»∆»∆∆
¯qÓÏ ‰ÓBc ÂÈÙe ,Ï‚Ú18e‰ÊÂ ;Ì„‡ BÈ‡ BlL ‰˜Â , »…ƒ∆¿«»¿»∆∆≈»…¿∆

‰ÏeÒt ‡È‰Â ,‰ÙˆÙˆ ‡¯˜p‰19,‰·¯Ú ÔÈÓ ÌL LÈÂ . «ƒ¿»«¿»»¿ƒ¿»¿≈≈ƒ¬»»
LÈ ‡l‡ ,¯qÓk BÈ‡Â ,˜ÏÁ dlL ‰ÏÚ‰ Èt ÔÈ‡L∆≈ƒ∆»∆∆»»»¿≈¿«»∆»∆
‰ÊÂ ,ÔË˜ ÏbÓ Èt BÓk ,„‡Ó „Ú ÌÈpË˜ ÌÈÓÏz Ba¿»ƒ¿«ƒ«¿…¿ƒ«»»»¿∆

¯Lk20‰LnÓ ,‰ÚeÓM‰ ÈtÓ el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ . »≈¿»«¿»ƒ«≈ƒƒ«¿»ƒ∆
eL¯t˙ ,ea¯21. «≈ƒ¿»¿

גדולות.18) א.19)שפגימותיה לד, סוכה
(שם).20) גילא" "חילפי נקרא והיה קטנות, שפגימותיו
ו.21) הערה למעלה ראה

.‰‰Ê ÔÈ·kÚÓe ,Ô‰ ˙Á‡ ‰ÂˆÓ el‡ ÔÈÈÓ ‰Úa¯‡«¿»»ƒƒ≈ƒ¿»««≈¿«¿ƒ∆
‰Ê ˙‡22·ÏeÏ ˙ÂˆÓ ÌÈ‡¯˜ ÔlÎÂ ,23ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡Â . ∆∆¿À»ƒ¿»ƒƒ¿«»¿≈¬ƒ

Ô‰ÈÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ ÔÈ‡Â ,Ô‰Ó24„Á‡ ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â . ≈∆¿≈ƒƒ¬≈∆¿ƒ…ƒ¿»∆»
Ô‰ÓBÏ ‰ÓBc‰ ¯Á‡ ÔÈÓ ÂÈzÁz ÌÈ‡È·Ó ÔÈ‡ -25. ≈∆≈¿ƒƒ«¿»ƒ«≈«∆

ב.22) לד, סוכה וברייתא א. כז, מנחות הואיל 23)משנה,
להלן  וראה לז:). (סוכה שמו על נקראו מכולם, גבוה והוא

כח. והערה ו המינים 24)הלכה על נוסף אחר מין
א). לא, דף בסוכה (ברייתא ב:25)שהוזכרו שם, סוכה

דבר  ולא רימון ולא פריש לא יביא לא אתרוג, מצא "לא
אחר".

.Â‰·¯ÚÂ Ò„‰Â ·ÏeÏ „‚‡Ï ¯Á·n‰ ÔÓ ‰ÂˆÓƒ¿»ƒ«À¿»∆¡…»«¬««¬»»
˙Á‡ ‰c‚‡ ÔzLÏL ˙BOÚÏÂ26ÌÏËB ‡e‰LÎe . ¿«¬¿»¿»¬À»∆»¿∆¿»

‰lÁz C¯·Ó ,Ô‰a ˙‡ˆÏ27'·ÏeÏ ˙ÏÈË ÏÚ'28, »≈»∆¿»≈¿ƒ»«¿ƒ«»
BÏ ÔÈÎeÓÒ ÔlÎÂ ÏÈ‡B‰29‰c‚‡‰ ÏËB CkŒ¯Á‡Â . ƒ¿À»¿ƒ¿««»≈»¬À»

BÈÓÈa ˙‡f‰30C¯c ÔÏËBÂ .BÏ‡ÓOa ‚B¯˙‡Â , «…ƒƒ¿∆¿ƒ¿…¿¿»∆∆
Ô‰ÈL‡¯Â ,ı¯‡Ï ‰hÓÏ Ô‰È¯wÚ eÈ‰iL ,Ô˙ÏÈ„b¿ƒ»»∆ƒ¿ƒ»≈∆¿«»»»∆¿»≈∆

¯ÈÂ‡Ï ‰ÏÚÓÏ31- „Á‡ „Á‡ ÔÏËe ,Ô„‚‡ ‡Ï Ì‡Â . ¿«¿»»¬ƒ¿ƒ…¬»»¿»»∆»∆»
‡ˆÈ32·‡ .BÏˆ‡ ÔÈÈeˆÓ ÔzÚa¯‡ eÈ‰iL ‡e‰Â ;Ì‡ Ï »»¿∆ƒ¿«¿«¿»¿ƒ∆¿¬»ƒ

- „Á‡ ÔÈÓ ¯ÒÁL B‡ ,„Á‡ ÔÈÓ ‡l‡ BÏ ‰È‰ ‡Ï…»»∆»ƒ∆»∆»≈ƒ∆»
¯‡M‰ ‡ˆÓiL „Ú ÏhÈ ‡Ï33. …ƒ…«∆ƒ¿»«¿»

מצוה 26) "לולב שאמרו: יא:), (סוכה יהודה דרבי כרבנן
- ואנוהו" אלי "זה ב) טו, (שמות שנאמר משום לאגדו,
זו. במצוה הוא נוי זה, ואגד במצוות. לפניו התנאה

לעשייתן 27) עובר עליהן מברך המצוות שכל שנוטלן. לפני
רבינו). בדעת תרנא סי' או"ח ה'טור' פירש ולא 28)(כן

כאן רבינו כוונת ואין המינים, יתר נטילת על ÁÒÂÏמברך
שאם  הט"ו ברכות מהל' בפי"א כתב כבר שהרי הברכה,
אחר  מברך ואם לולב". "ליטול אומר: שיטול, קודם מברך
שמברך  המדובר וכאן לולב". נטילת "על אומר: הנטילה,
(כסףֿ לולב" "ליטול לומר: צריך כן ואם שנוטל, לפני

גבוה 29)משנה). שהוא לפי לו טפלים כולם כלומר,
אינם  שאם אומרים ויש מנוח'. 'רבינו – לז:) (סוכה מכולן
אחר  בזה בהם שיצא אלא הלולב את אגד "שלא לו סמוכים
שם). ('מאירי' עצמו" בפני ואחד אחד כל על מברך זה,
שרק  מט), הערה שם (ראה ה"ח להלן רבינו מדברי [ונראה
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.‡‰¯Bza ˙B¯eÓ‡‰ ÌÈ¯Óz ˙BÙk2˙Bi¯Á Ô‰3ÏL «¿»ƒ»¬«»≈¬À∆
Ô‡ÎÏ Ô‰lL ÔÈÏÚ‰ e„¯t˙iL Ì„˜ ,eÁÓˆiLk ,Ï˜c∆∆¿∆ƒ¿¿…∆∆ƒ¿»¿∆»ƒ∆»∆¿»

Ô‡ÎÏe4‡¯˜p‰ ‡e‰Â ;ËÈ·¯L BÓk ‰È‰iLk ‡l‡ , ¿»∆»¿∆ƒ¿∆¿«¿ƒ¿«ƒ¿»
·ÏeÏ5. »

מ.2) כג, לו 4)ענפים.3)ויקרא "אמר א: לב, סוכה
לענף  הכוונה, (אולי הרותא? אימא - אשי לרב רבינא
בעינא  - רש"י) עיין לכאן, וזה לכאן זה פנו ועליו שנתקשה,
אפשרות  שתהיה ּכפּות, כמו ּכּפות (דרשו וליכא" ַָכפות
ולהכפת). להאגד יכול אינו וזה ולאגדו, אותו לכפות

(5- תמרים" כפות הדר, עץ "פרי שם: אונקלוס תרגם כן
ולולבין". "אתרוגין

.·‰¯Bza ¯eÓ‡‰ ¯„‰ ıÚ È¯t6‚B¯˙‡ ‡e‰7ÛÚÂ . ¿ƒ≈»»»»«»∆¿«¬«
‰¯Bza ¯eÓ‡‰ ˙·Ú ıÚ8ÔÈÙBÁ ÂÈÏÚL ,Ò„‰‰ ‡e‰ ≈»…»»«»«¬«∆»»ƒ

BˆÚ ˙‡9Ôk ÏÚ ¯˙È B‡ ÔÈÏÚ ‰LÏL eÈ‰iL ÔB‚k ; ∆≈¿∆ƒ¿¿»»ƒ»≈«≈
ÏBÚ·‚a10‰Ê ,‰ÂLa ÔÈÏÚ‰ ÈL eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ .„Á‡ ¿ƒ¿∆»¬»ƒ»¿≈∆»ƒ¿»∆∆

‰Ê ÔÈ‡ - Ô‰Ó ‰ÏÚÓÏ ÈLÈÏM‰ ‰ÏÚ‰Â ,‰Ê „‚k¿∆∆∆¿∆»∆«¿ƒƒ¿«¿»≈∆≈∆
‰ËBL Ò„‰ ‡¯˜ Ï·‡ ,˙·Ú11. »…¬»ƒ¿»¬«∆

שם.6) קיבלו 7)ויקרא, וכך הנ"ל, אונקלוס כתרגום
- הדר" עץ "פרי שם: שנאמר ממה זאת ולמדו חז"ל.
וכן  לה.). (סוכה האתרוג והוא לעץ, בטעמו שוה שהפרי

עתה עד נון] [בן מיהושע ספק בלא היו ˘‰‡˙¯Â‚"ראינו
לפירוש  בהקדמתו (רבינו שנה" בכל הלולב עם לוקחים

ה"ד). להלן וראה זרעים. סדר והיינו 9)שם.8)המשנה,
(רש"י  זה על זה מורכבים שהם שרשרת מעשה - עבות

ההדס.10)שם). בדי משלושת ובד בד בכל לומר, רוצה
סי' (באו"ח וה'טור' כד) כלל (בתשובות, הרא"ש נקטו וכן
לד. והערה ה"ה פ"ח להלן ועיין הרמב"ם. בדעת תרמו)
רובו" או ההדס שיעור כל כן להיות ש"צריך הראב"ד ודעת

וכסףֿמשנה). במגידֿמשנה ב.11)(וראה לב, סוכה
משובשים  אלא כסדר, עליו שאין מפני שוטה הדס ונקרא
(=שוט  דאסא שוטתא מלשון שהוא אומרים, ויש כשוטה.
וזה  התפשטות, בלא ביושר עומד כשר שהדס הדס), של
הענפים  ריבוי שם ועל עצים, כעין בענפים מרובה נעשה

שם). ('מאירי' שוטה קוראו

.‚‰¯Bza ˙B¯eÓ‡‰ ÏÁ È·¯Ú12Ï„b‰ ¯·c Ïk ÔÈ‡ , «¿≈««»¬«»≈»»»»«»≈
ÏÁ È·¯Ú ‡¯˜p‰ ‡e‰ Úe„È ÔÈÓ ‡l‡ ,ÏÁp‰ ÏÚ13: ««««∆»ƒ»««ƒ¿»«¿≈««

ÏÁpk CeLÓ BlL ‰ÏÚ14˜ÏÁ ÂÈÙe ,15BlL ‰˜Â , »∆∆»«««ƒ»»¿»∆∆
‰·¯Ú ‡¯˜p‰ ‡e‰ e‰ÊÂ ,Ì„‡16ÏÚ Ï„b ‰Ê ÔÈÓ ·¯Â . »…¿∆«ƒ¿»¬»»¿…ƒ∆»≈«

'ÏÁ È·¯Ú' ¯Ó‡ CÎÏ ,ÌÈÏÁp‰17Ï„‚ ‰È‰ elÙ‡Â . «¿»ƒ¿»∆¡««¿≈»««¬ƒ»»»≈
.¯Lk ,ÌÈ¯‰· B‡ ¯a„na«ƒ¿»∆»ƒ»≈

שם.12) בברייתא.13)ויקרא, ב לג, ולא 14)סוכה
(שם). פגימות 15)עגול עשוי אינו חודו לומר, רוצה

א.16)פגימות. לד, בסוכה 17)שם שלישית ברייתא
ת"ל  מנין? הרים ושל בעל של נחל, ערבי אלא לי "אין שם:
(פ"ג  והרא"ש רש"י). - רבים (=מלשון מכלֿמקום" ערבי,
נחל". ערבי נקרא "לכך רבינו בלשון הביא יג) סי' דסוכה
ערבי  "ת"ר שם: בסוכה הראשונה לברייתא הכוונה ולפי"ז
ואין  הנחל. על הגדל ממין כלומר, הנחל", על הגדילין נחל,

השלישית  הברייתא כדעת הלשון מריבוי זאת להוציא צורך
בכסףֿמשנה). (וראה

.„BlL ‰ÏÚL ‡l‡ ,‰·¯ÚÏ ‰ÓBc ¯Á‡ ÔÈÓ LÈÂ¿≈ƒ«≈∆«¬»»∆»∆»∆∆
¯qÓÏ ‰ÓBc ÂÈÙe ,Ï‚Ú18e‰ÊÂ ;Ì„‡ BÈ‡ BlL ‰˜Â , »…ƒ∆¿«»¿»∆∆≈»…¿∆

‰ÏeÒt ‡È‰Â ,‰ÙˆÙˆ ‡¯˜p‰19,‰·¯Ú ÔÈÓ ÌL LÈÂ . «ƒ¿»«¿»»¿ƒ¿»¿≈≈ƒ¬»»
LÈ ‡l‡ ,¯qÓk BÈ‡Â ,˜ÏÁ dlL ‰ÏÚ‰ Èt ÔÈ‡L∆≈ƒ∆»∆∆»»»¿≈¿«»∆»∆
‰ÊÂ ,ÔË˜ ÏbÓ Èt BÓk ,„‡Ó „Ú ÌÈpË˜ ÌÈÓÏz Ba¿»ƒ¿«ƒ«¿…¿ƒ«»»»¿∆

¯Lk20‰LnÓ ,‰ÚeÓM‰ ÈtÓ el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ . »≈¿»«¿»ƒ«≈ƒƒ«¿»ƒ∆
eL¯t˙ ,ea¯21. «≈ƒ¿»¿

גדולות.18) א.19)שפגימותיה לד, סוכה
(שם).20) גילא" "חילפי נקרא והיה קטנות, שפגימותיו
ו.21) הערה למעלה ראה

.‰‰Ê ÔÈ·kÚÓe ,Ô‰ ˙Á‡ ‰ÂˆÓ el‡ ÔÈÈÓ ‰Úa¯‡«¿»»ƒƒ≈ƒ¿»««≈¿«¿ƒ∆
‰Ê ˙‡22·ÏeÏ ˙ÂˆÓ ÌÈ‡¯˜ ÔlÎÂ ,23ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡Â . ∆∆¿À»ƒ¿»ƒƒ¿«»¿≈¬ƒ

Ô‰ÈÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ ÔÈ‡Â ,Ô‰Ó24„Á‡ ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â . ≈∆¿≈ƒƒ¬≈∆¿ƒ…ƒ¿»∆»
Ô‰ÓBÏ ‰ÓBc‰ ¯Á‡ ÔÈÓ ÂÈzÁz ÌÈ‡È·Ó ÔÈ‡ -25. ≈∆≈¿ƒƒ«¿»ƒ«≈«∆

ב.22) לד, סוכה וברייתא א. כז, מנחות הואיל 23)משנה,
להלן  וראה לז:). (סוכה שמו על נקראו מכולם, גבוה והוא

כח. והערה ו המינים 24)הלכה על נוסף אחר מין
א). לא, דף בסוכה (ברייתא ב:25)שהוזכרו שם, סוכה

דבר  ולא רימון ולא פריש לא יביא לא אתרוג, מצא "לא
אחר".

.Â‰·¯ÚÂ Ò„‰Â ·ÏeÏ „‚‡Ï ¯Á·n‰ ÔÓ ‰ÂˆÓƒ¿»ƒ«À¿»∆¡…»«¬««¬»»
˙Á‡ ‰c‚‡ ÔzLÏL ˙BOÚÏÂ26ÌÏËB ‡e‰LÎe . ¿«¬¿»¿»¬À»∆»¿∆¿»

‰lÁz C¯·Ó ,Ô‰a ˙‡ˆÏ27'·ÏeÏ ˙ÏÈË ÏÚ'28, »≈»∆¿»≈¿ƒ»«¿ƒ«»
BÏ ÔÈÎeÓÒ ÔlÎÂ ÏÈ‡B‰29‰c‚‡‰ ÏËB CkŒ¯Á‡Â . ƒ¿À»¿ƒ¿««»≈»¬À»

BÈÓÈa ˙‡f‰30C¯c ÔÏËBÂ .BÏ‡ÓOa ‚B¯˙‡Â , «…ƒƒ¿∆¿ƒ¿…¿¿»∆∆
Ô‰ÈL‡¯Â ,ı¯‡Ï ‰hÓÏ Ô‰È¯wÚ eÈ‰iL ,Ô˙ÏÈ„b¿ƒ»»∆ƒ¿ƒ»≈∆¿«»»»∆¿»≈∆

¯ÈÂ‡Ï ‰ÏÚÓÏ31- „Á‡ „Á‡ ÔÏËe ,Ô„‚‡ ‡Ï Ì‡Â . ¿«¿»»¬ƒ¿ƒ…¬»»¿»»∆»∆»
‡ˆÈ32·‡ .BÏˆ‡ ÔÈÈeˆÓ ÔzÚa¯‡ eÈ‰iL ‡e‰Â ;Ì‡ Ï »»¿∆ƒ¿«¿«¿»¿ƒ∆¿¬»ƒ

- „Á‡ ÔÈÓ ¯ÒÁL B‡ ,„Á‡ ÔÈÓ ‡l‡ BÏ ‰È‰ ‡Ï…»»∆»ƒ∆»∆»≈ƒ∆»
¯‡M‰ ‡ˆÓiL „Ú ÏhÈ ‡Ï33. …ƒ…«∆ƒ¿»«¿»

מצוה 26) "לולב שאמרו: יא:), (סוכה יהודה דרבי כרבנן
- ואנוהו" אלי "זה ב) טו, (שמות שנאמר משום לאגדו,
זו. במצוה הוא נוי זה, ואגד במצוות. לפניו התנאה

לעשייתן 27) עובר עליהן מברך המצוות שכל שנוטלן. לפני
רבינו). בדעת תרנא סי' או"ח ה'טור' פירש ולא 28)(כן

כאן רבינו כוונת ואין המינים, יתר נטילת על ÁÒÂÏמברך
שאם  הט"ו ברכות מהל' בפי"א כתב כבר שהרי הברכה,
אחר  מברך ואם לולב". "ליטול אומר: שיטול, קודם מברך
שמברך  המדובר וכאן לולב". נטילת "על אומר: הנטילה,
(כסףֿ לולב" "ליטול לומר: צריך כן ואם שנוטל, לפני

גבוה 29)משנה). שהוא לפי לו טפלים כולם כלומר,
אינם  שאם אומרים ויש מנוח'. 'רבינו – לז:) (סוכה מכולן
אחר  בזה בהם שיצא אלא הלולב את אגד "שלא לו סמוכים
שם). ('מאירי' עצמו" בפני ואחד אחד כל על מברך זה,
שרק  מט), הערה שם (ראה ה"ח להלן רבינו מדברי [ונראה
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אבל  טפח. מהם יוצא לולב של שדרו שיהיה צריך אגדן אם
הלולב]. מן גבוה אחר מין להיות יכול אגדן, לא אם

החשובה 30) ימין ביד נוטלה - מצוות שלש בה שיש לפי
לז:). ירמיה 31)(סוכה א"ר חזקיה "אמר ב: מה, בסוכה

אלא  בהן יוצא אדם אין כולן המצוות כל  רשב"י, משום
דרך  שעומדים - עומדים" שטים "עצי שנאמר גדילתן, דרך

יא:):32)גדילתם". (סוכה שאמרו יהודה, דרבי כרבנן
כשר". - אגדו לא ואם לאגדו, מצוה במנחות 33)"לולב

מעכבים  מינים "ארבעה במשנה שם ששנו מה על א. כז,
לו, שאין אלא שנו לא רבא, בר חנן רב "אמר - זה" את זה
רש"י). - כאחד אגדן לא (אפילו מעכבין" אין - לו יש אבל
וחד  חד כל דנטל "ואע"ג דסוכה): (פ"ג הרי"ף כתב וכן
אגד" צריך אין לולב דקיימאֿלן חובתו, ידי נפיק  לחודיה,
מפני  חובתו, ידי יצא לבדו, ואחד אחד כל שלקח (=אע"פ

אגד"). צריך אינו "לולב היא: שהלכה

.Ê?Ô‰Ó ÏËB ‰nk34„Á‡ ·ÏeÏ35„Á‡ ‚B¯˙‡Â ,36, «»≈≈∆»∆»¿∆¿∆»
‰·¯Ú Èca ÈLe37Ò„‰ Èca ‰LÏLe ,38‰ˆ¯ Ì‡Â . ¿≈«≈¬»»¿»«≈¬«¿ƒ»»

Ò„‰a ÛÈÒB‰Ï39,ÛÈÒBÓ - ‰ÏB„‚ ‰c‚‡ ‰È‰zL È„k ¿ƒ«¬«¿≈∆ƒ¿∆¬À»¿»ƒ
‡e‰ ‰ÂˆÓ ÈÈBÂ40ÔÈÙÈÒBÓ ÔÈ‡ ,ÔÈÈn‰ ¯‡L Ï·‡ . ¿≈ƒ¿»¬»¿»«ƒƒ≈ƒƒ

Ô‰Ó ÔÈÚ¯Bb ÔÈ‡Â ÌÈÓ ÏÚ41- Ú¯‚ B‡ ÛÈÒB‰ Ì‡Â . «ƒ¿»»¿≈¿ƒ≈∆¿ƒƒ»«
(ÏÒt ‡Ï :Ï"ˆ) ÏeÒt42. »…»«

ב.34) לד, סוכה תמרים"35)משנה, "כפת שכתוב מפני
(שם  אחד שלולב מכאן - "כפות" כתוב ולא וא"ו), (בלי

ולא 36)וברש"י). אחד משמע - הדר" עץ "פרי שכתוב
וברש"י). (שם לשון 37)שנים - נחל" "ערבי שכתוב

יד). סי' שם (רא"ש שנים - רבים ומיעוט רבים,
תיבות"38) בשלש עבות עץ ענף - הטעם: בגמרא "פירשו

ברש"י). והוא ליתא, בגמרא ולפנינו שם, ('מאירי'
הביא 39) וכן "ובערבה". נוסף קושטא, ודפוס רומי בדפוס

בפרק  הר"ן הביא וכן רבינו, בספרי כן שהגיהו מנוח' 'רבינו
רבינו  בשם בכסףֿמשנה (וראה רבינו בלשון הגזול לולב
כתב  וכן כלפנינו. הנוסחא כתביֿיד בכמה אבל ירוחם).
בגמרא  שמצאנו בהדס, אלא הותר שלא בתשובה, רבינו
אחד, בבד שדי כר"ע, הלכה "שהרי בו להוסיף שהתירו
שאומר  טרפון כרבי להו לידרוש לד:) (סוכה אמר והוא
להלן. עוד וראה כסףֿמשנה). ועיין שם, ('מאירי' בשלשה"

(להלן 40) חציצה משום לא בו אין לנוי, שבא דבר שכל
תקלה). ח"א רשב"א (שו"ת תוסיף בל משום ולא הי"א)
שום  אין - וערבה ואתרוג לולב בתוספת אבל בהדס, זה וכל

שם). (רשב"א שלפנינו 41)נוי כנוסחא מוכח [מכאן
גם  המדובר וכאן בערבה, ולא בהדס" "להוסיף למעלה
למעלה, קושטא ודפוס רומי בדפוס הנוסחא לפי בערבה.
באתרוג  אלא המדובר אין וכאן בערבה, גם שם מדובר
אלא  אינם הלא גורעים" "אין בהם שייך מה כן אם ובלולב,

קיג)42)אחד]. סי' אברהם רבי (תשובת אברהם רבינו
או  הוסיף "ואם כך: בידו הספר ותיקן חזר שרבינו הביא
אם  אלא לפסול שאין הראב"ד דעת וכן פסל". לא גרע,

אחר. ממין הוסיף

.Á˙BÁt ÔÈ‡ - ·ÏeÏ ?Ì‰Ó ÔÈÓ Ïk C¯‡ ¯eÚL ‰nk«»ƒ…∆»ƒ≈∆»≈»
ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡Ó43‡e‰LŒÏk C¯‡ ‰È‰ Ì‡Â ;44- ≈«¿»»¿»ƒ¿ƒ»»»…»∆

¯Lk45B˙¯„MÓ - B˙„È„Óe .46L‡¯Ó ‡Ï ,„·Ïa »≈¿ƒ»ƒƒ¿»ƒ¿»…≈…
‰LÏMÓ ˙BÁt ÔÈ‡ - ‰·¯ÚÂ Ò„‰Â .ÌÈÏÚ‰∆»ƒ«¬««¬»»≈»ƒ¿»

ÌÈÁÙË47Ô‰LŒÏk ÔÈk¯‡ eÈ‰ Ì‡Â ;48.ÌÈ¯Lk - ¿»ƒ¿ƒ»¬Àƒ»∆≈¿≈ƒ
- ÔÈÁÏ ÔÈÏÚ ‰LÏL ‡l‡ „·e „a ÏÎa ÔÈ‡ elÙ‡Â«¬ƒ≈¿»««∆»¿»»ƒ«ƒ

„a‰ L‡¯a eÈ‰iL ‡e‰Â ;ÌÈ¯Lk49·Ïel‰ „‚‡ Ì‡Â . ¿≈ƒ¿∆ƒ¿¿…«»¿ƒ»««»
Ò„‰‰ ÔÓ ‡ˆBÈ ·ÏeÏ ÏL B¯„L ‰È‰iL CÈ¯ˆ -»ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿∆»≈ƒ«¬«

¯˙BÈ B‡ ÁÙË ‰·¯ÚÂ50Â .˙BÁt ÔÈ‡ - ‚B¯˙‡ ¯eÚL «¬»»∆«≈¿ƒ∆¿≈»
‰ˆÈakÓ51‡e‰LŒÏk ÏB„‚ ‰È‰ Ì‡Â .52.¯Lk - ƒ«≈»¿ƒ»»»»∆»≈

ב.43) לב, טפחים.44)סוכה מארבעה למעלה
שיעור 45) לו ואין למטה שיעור לו יש לולב א. מב, מנחות

שם).46)למעלה. (סוכה, הענפים מתפרדים שממנו הקנה
שם.47) נלמד 48)סוכה, וזה המפורש. מהשיעור למעלה

שיעור  לו שאין מד) הערה (למעלה בלולב שנאמר ממה
מנוח'). ו'רבינו צו עמ' ח"א גיאת בן יצחק (רבינו למעלה

בו 49) ונשארו ההדס) (של עליו רוב "יבשו א: לג, סוכה
ורש"י) ר"ח ועיין הרמב"ם. לפי (כצ"ל לחיין עלין שלשה
רבינו  וסובר ואחד". אחד כל ובראש חסדא, רב אמר כשר.
רק  שלא להורות כאן רבינו זאת [והביא לערבה. שהואֿהדין
כשרים, הם - לחים עלים ומלאים ארוכים שהם באופן
אלא  שאינו, כמי למעלה המיותר את רואים לומר שאפשר
שאינו  כמי העליון שאם כן, לומר שאיֿאפשר באופן אפילו
כשרים, הם אףֿעלֿפיֿכן – לחים עלין שלשה כאן אין
שם]. ובכסףֿמשנה לד, והערה ה"ה פ"ח להלן וראה

של 50) שדרו שיהיה צריך אין - אגדו לא שאם [נראה,
בגמרא  נראה וכן כח). הערה למעלה (וראה כו' יוצא לולב
(ונגביה  ולבריך" לאתרוג "ולגבהיה שהקשו: לז:) (סוכה
ולא  אתרוג)? מצות על ונברך הלולב, מן יותר האתרוג את
אגודים  שהם מפני - אותם שיגביהו וערבה, מהדס הקשו

אתו]. אגוד שאינו - מהאתרוג אלא לד,51)אתו, סוכה
יהודה. כרבי שבא 52)ב. עקיבא כרבי מביצה, למעלה

לו:). (סוכה כתפו על ואתרוגו הכנסת לבית

.ËdÈa‚iMÓ53Ô‰Èa‚‰L ÔÈa - el‡ ÔÈÈÓ ‰Úa¯‡ ƒ∆«¿ƒ««¿»»ƒƒ≈≈∆ƒ¿ƒ»
‰Ê ¯Á‡ ‰Êa ÔÈa ,˙Á‡k54Ï‡ÓOa ÔÈa ,ÔÈÓÈa ÔÈa , ¿««≈»∆««∆≈¿»ƒ≈ƒ¿…

‡ˆÈ -55Ô˙ÏÈ„b C¯c Ô‰Èa‚iL ,‡e‰Â .56‡lL Ï·‡ ; »»¿∆«¿ƒ≈∆∆¿ƒ»»¬»∆…
dÈa‚iL - d˙ÎÏ‰k ‰ÂˆÓe .‡ˆÈ ‡Ï - Ô˙ÏÈ„b C¯c∆∆¿ƒ»»…»»ƒ¿»¿ƒ¿»»∆«¿ƒ«
,Ï‡ÓOa ‚B¯˙‡Â ,ÔÈÓÈa ÔÈÈÓ ‰LÏL ÏL ‰c‚‡¬À»∆¿»ƒƒ¿»ƒ¿∆¿ƒ¿…

„È¯BÈÂ ‰ÏÚÈÂ ‡È·ÈÂ CÈÏBÈÂ57LÏL ·Ïel‰ ÚÚÈÂ ¿ƒ¿»ƒ¿«¬∆¿ƒƒ«¬≈««»»
Áe¯Â Áe¯ ÏÎa ÌÈÓÚt58. ¿»ƒ¿»«»«

א.53) מב, ו.54)שם הלכה שאמרו:55)למעלה ומה
אלא  זה אין לא:) (שם בשמאל ואתרוג בימין לולב
לא  הפכו שאמרו: שמה מב.) (שם ר"ח דעת אבל לכתחילה.
בימין. ואתרוג בשמאל לולב נטל אם היינו יצא,

ו.56) הלכה למעלה ב.57)נתבאר לז, מקור 58)סוכה
ה"י. פ"ג סוכה ב'ירושלמי' הדברים

.È,ÌÈÓÚt LÏL ·Ïel‰ L‡¯ ÚÚÓe CÈÏBÓ ?„ˆÈk≈«ƒ¿«¬≈«…«»»¿»ƒ
ÔÎÂ ,ÌÈÓÚt LÏL ·Ïel‰ L‡¯ ÚÚÓe ‡È·Óe≈ƒ¿«¬≈«…«»»¿»ƒ¿≈
˙‡È¯˜ ˙ÚLa ?‡È·Óe CÈÏBÓ ÔÎÈ‰Â .‰„È¯ÈÂ ‰iÏÚa«¬ƒ»ƒƒ»¿≈»ƒ≈ƒƒ¿«¿ƒ«

lÁz '·BË Èk '‰Ï e„B‰'a - Ïl‰‰‡p‡'·e ,ÛBÒÂ ‰ ««≈¿«ƒ¿ƒ»»¿»»
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'‡p ‰ÚÈLB‰ '‰59,·ÏeÏ ˙ÏÈËÏ ¯Lk ÌBi‰ ÏÎÂ . ƒ»»¿»«»≈ƒ¿ƒ«»
‰ÏÈla ÏËB BÈ‡Â60. ¿≈≈«»¿»

טז,59) הימיםֿא (דברי שנאמר משום ב. לז, סוכה משנה,
לה' "הודו לו וסמוך וגו'", יער עצי כל ירננו "אז לגֿלה):
בהודו). ד"ה שם ('תוספות' הושיענו" ואמרו וגו' טוב כי

הראשון",60) ביום לכם "ולקחתם שנאמר: ב. כ, מגילה
בלילה. ולא ביום

.‡ÈÔBÓÈb BÊ ‰c‚‡Ï ‰OÚ61·‰Ê ÏLÂ ÛÒk ÏL62, »»«¬À»ƒ∆∆∆¿∆»»
È„ÈŒÏÚ ‰ÁÈ˜Ï .‡ˆÈ - dÏËe ÔÈ„Ò ‰ÈÏÚ C¯kL B‡∆»«»∆»»ƒ¿»»»»¿ƒ»«¿≈

‰ÁÈ˜Ï dÓL ,¯Á‡ ¯·c63„B·k C¯c ‰È‰iL ‡e‰Â . »»«≈¿»¿ƒ»¿∆ƒ¿∆∆∆»
Ï·‡ .ıˆBÁ BÈ‡ B˙B‡Ï ‡e‰L ÏkL ,¯ec‰ C¯„Â¿∆∆ƒ∆»∆¿»≈≈¬»
dÏËe ‰¯„˜· B‡ ıÈˆÚa el‡‰ ÔÈÈn‰ ˙‡ Ô˙ Ì‡ƒ»«∆«ƒƒ»≈¿»ƒƒ¿≈»¿»»

B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï -64. …»»¿≈»

גמן).61) ערך ('ערוך' חוס כלומר גמי, כאנשי 62)מלשון
זהב  של בגימוניות לולביהם את אוגדים שהיו ירושלים
להלן  עוד וראה מאיר), דרבי אליבא במשנה, לו: (סוכה

סה. והערה יב כרבא.63)הלכה א. לז, מב,64)שם שם
א.

.·ÈÔÈa ÏÈc·‰Â ,‰·¯Ú‰Â Ò„‰‰ ÌÚ ·Ïel‰ ˙‡ „‚‡»«∆«»ƒ«¬«¿»¬»»¿ƒ¿ƒ≈
‰Ê È¯‰ - d· ‡ˆBiÎÂ ˙ÈÏËÓa Ò„‰‰ ÔÈ·e ·Ïel‰«»≈«¬«¿«¿ƒ¿«≈»¬≈∆
ÔÈnL ,ıˆBÁ BÈ‡ - Ò„‰ ÈÏÚa Ô‰ÈÈa ÏÈc·‰ .ıˆBÁ≈ƒ¿ƒ≈≈∆«¬≈¬«≈≈∆ƒ

ıˆBÁ BÈ‡ BÈÓa65ËeÁa ·Ïel‰ ˙‡ „‚‡Ï BÏ LÈÂ . ¿ƒ≈≈¿∆∆¡…∆«»¿
B˙„È‚‡ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,‰ˆ¯iL ÔÈÓ ÏÎ·e ,‰ÁÈLÓ· B‡ƒ¿ƒ»¿»ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿≈¬ƒ»

·kÚÓ66. ¿«≈

ב.65) לז, במשנה,66)שם לו: בסוכה מאיר כרבי
לפי  תוסיף", "בל כאן ואין במינו, שלא הלולב את שאוגדים
אנשי  של טעמם וזהו בגמרא). (שם מעכב אינו שהאגד
וכיון  זהב. של בגימוניות לולביהם אוגדים שהיו ירושלים
שכל  חוצץ, זה אין יא:) (סוכה לנוי הוא האגד ענין שכל

חוצץ. אינו - לנאותו שהוא

.‚È,„·Ïa ‚Á ÏL ÔBL‡¯ ÌBÈa ÏËp‰Ï ·ÏeÏ ˙ÂˆÓƒ¿«»¿ƒ»≈¿ƒ∆«ƒ¿»
ÌB˜Ó ÏÎa67ÓÊ ÏÎ·eÔ68˙aLa elÙ‡Â ,69:¯Ó‡pL ; ¿»»¿»¿««¬ƒ¿«»∆∆¡«

Bc·Ï Lc˜n·e .'ÔBL‡¯‰ ÌBia ÌÎÏ ÌzÁ˜Ïe'¿«¿∆»∆«»ƒ«ƒ¿»¿«
,‚Á‰ ÈÓÈ ˙Ú·MÓ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa B˙B‡ ÔÈÏËB¿ƒ¿»»ƒƒ¿«¿≈∆»
ÌBÈ ÏÁ .'B‚Â ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ ÈÙÏ ÌzÁÓOe' :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«¿∆ƒ¿≈¡…≈∆¿»

˙aLa Ïh BÈ‡ - ‚Á‰ ÈÓÈ CB˙a ˙BÈ‰Ï ˙aM‰70, ««»ƒ¿¿¿≈∆»≈ƒ»¿«»
,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙Bn‡ Úa¯‡ B„Èa epÎÈÏBÈ ‡nL ‰¯Êb¿≈»∆»ƒ∆¿»«¿««ƒ¿»«ƒ

¯ÙBLa e¯ÊbL BÓk71. ¿∆»¿¿»

המקדש.67) לבית חוץ שבית 68)אפילו בזמן בין
קיים. המקדש בית שאין בזמן ובין קיים, המקדש

יד.69) הלכה להלן המקדש 70)יבואר בבית אפילו
ה"ו.71)(מגידֿמשנה). שופר מהל' פ"ב

.„È?ÔBL‡¯‰ ·BËŒÌBÈa BÊ ‰¯Ê‚ e¯Ê‚ ‡Ï ‰nÏÂ¿»»…»¿¿≈»¿»ƒ
.ÔÈÏe·‚a elÙ‡Â ,‰¯Bz‰ ÔÓ ‰ÂˆÓ ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆ƒ¿»ƒ«»«¬ƒƒ¿ƒ
¯‡LaL ;‰ÂL ÌÈÓi‰ ¯‡L ÔÈ„Â BÈc ÔÈ‡L ,‡ˆÓƒ¿»∆≈ƒ¿ƒ¿»«»ƒ»∆∆ƒ¿»

Lc˜na ‡l‡ ,·ÏeÏ ÏhÏ ·iÁ Ì„‡ ÔÈ‡ ‚Á‰ ÈÓÈ72. ¿≈∆»≈»»«»ƒ…»∆»«ƒ¿»

מן 72) מצוותו הוא שגם השנה, בראש ושופר א. מג, סוכה
עליו  גזרו זאת ובכל בגבולין, ובין במקדש בין התורה
התקיעות  בשעת עוד ידעו לא הרוב שעלֿפי מפני - בשבת

שם). סוכה ור"ן ('תוספות' החודש נתקדש אם

.ÂËÏh ·ÏeÏ ‰È‰iL ,eÈ˜˙‰ Lc˜n‰Œ˙Èa ·¯ÁMÓƒ∆»«≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ∆ƒ¿∆»ƒ»
Lc˜nÏ ¯ÎÊ ,‚Á‰ ÈÓÈ ˙Ú·L Ïk ÌB˜Ó ÏÎa73ÏÎÂ . ¿»»»ƒ¿«¿≈∆»≈∆«ƒ¿»¿»

eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡' ÂÈÏÚ C¯·Ó ÌBÈÂ ÌBÈ»¿»≈»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»
È¯·cÓ ‰ÂˆÓ ‡È‰L ÈtÓ ,'·ÏeÏ ˙ÏÈË ÏÚ«¿ƒ«»ƒ¿≈∆ƒƒ¿»ƒƒ¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ74Ôa¯ ÔÈ˜˙‰L ˙Bwz‰ Ïk ÌÚ ,BÊ ‰w˙Â . ¿ƒ¿«»»ƒ»««»∆ƒ¿ƒ«»
‰aiLk - Lc˜n‰Œ˙Èa ·¯ÁMÓ È‡kÊ Ôa ÔÁBÈ»»∆««ƒ∆»«≈«ƒ¿»¿∆ƒ»∆

.ÔLÈÏ ÌÈ¯·c‰ e¯ÊÁÈ ,Lc˜n‰Œ˙Èa≈«ƒ¿»««¿«¿»ƒ¿»¿»

שכתוב 73) למקרא זאת והסמיכו א. מא, סוכה משנה,
נאום  ארפאך וממכותיך לך ארוכה אעלה "כי יז) ל, (ירמיה
אין  דורש - לה" אין דורש היא, ציון לך קראו נדחה כי ה',
שם  (סוכה זכר לה שיעשו דרישה, צריכה שהיא מכלל לה,

אשר 74)בגמרא) הדבר מן תסור "לא - ציונו? והיכן
כג.) (שבת – יא) יז, (דברים ושמאל" ימין לך יגידו

.ÊËÌBia Ïh ·ÏeÏ ‰È‰ ,Ìi˜ Lc˜n‰Œ˙ÈaL ÔÓÊaƒ¿«∆≈«ƒ¿»«»»»»ƒ»«
,˙BÓB˜n‰ ¯‡La ÔÎÂ ,˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ÔBL‡¯‰»ƒ∆»ƒ¿¿«»¿≈ƒ¿»«¿
.Ï‡¯OÈŒı¯‡a ‚Á‰ ÌBÈ ‡e‰ ‰Ê ÌBiL È‡cÂa eÚ„iL∆»¿¿««∆∆∆»¿∆∆ƒ¿»≈
˙eÚÈ·˜a ÌÈÚ„BÈ eÈ‰ ‡lL ,ÌÈ˜BÁ¯‰ ˙BÓB˜n‰ Ï·‡¬»«¿»¿ƒ∆…»¿ƒƒ¿ƒ

.˜ÙqÓ ·Ïel‰ ÔÈÏËB eÈ‰ ‡Ï ,L„ÁŒL‡…̄…∆…»¿ƒ«»ƒ»≈

.ÊÈ‡ Lc˜n‰Œ˙Èa ·¯ÁMÓe˙‡ ÏhÏ ÌÈÓÎÁ e¯Ò ƒ∆»«≈«ƒ¿»»¿¬»ƒƒ…∆
Ï‡¯OÈŒı¯‡ Èa elÙ‡Â ,ÔBL‡¯‰ ÌBia ˙aLa ·Ïel‰«»¿«»«»ƒ«¬ƒ¿≈∆∆ƒ¿»≈
,ÌÈ˜BÁ¯‰ ÔÈÏe·b‰ Èa ÈtÓ ,L„Á‰ ˙‡ eLcwL∆ƒ¿∆«…∆ƒ¿≈¿≈«¿ƒ»¿ƒ
ÔÈÂL Ïk‰ eÈ‰iL È„k ,L„Á‰ ˙ÚÈ·˜a ÔÈÚ„BÈ ÔÈ‡L∆≈»¿ƒƒ¿ƒ««…∆¿≈∆ƒ¿«…»ƒ
ÔÈ‡ el‡Â ˙aLa ÔÈÏËB el‡ eÈ‰È ‡ÏÂ ,‰Ê ¯·„a¿»»∆¿…ƒ¿≈¿ƒ¿«»¿≈≈
„Á‡ ,ÌB˜Ó ÏÎa ÔBL‡¯ ÌBÈ ·eiÁÂ ÏÈ‡B‰ ;ÔÈÏËB¿ƒƒ¿ƒƒ¿»»∆»

Ba ˙BÏz‰Ï Lc˜Ó ÌL ÔÈ‡Â ,‡e‰75. ¿≈»ƒ¿»¿ƒ»

הלולב 75) נוטלים הקרובים היו קיים, המקדש שבית שבזמן
לא  ואףֿעלֿפיֿכן נוטלים, אינם והרחוקים במקדש, כמו
נראה  קיים המקדש בית כשאין אבל תורות, כשתי נראה היה

(לחםֿמשנה). תורות כשתי הדבר

.ÁÈÔBaLÁ‰ ÈtŒÏÚ ÔÈOBÚ Ïk‰L ,‰f‰ ÔÓf·e76, «¿««∆∆«…ƒ«ƒ«∆¿
˙aLa ·ÏeÏ ÏËpÈ ‡lL ,‰È‰L ˙BÓk ¯·c‰ ¯‡Lƒ¿»«»»¿∆»»∆…ƒ»≈»¿«»
ÌBÈa elÙ‡Â ,Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‡ÏÂ ÔÈÏe·‚· ‡Ï ,ÏÏk¿»…ƒ¿ƒ¿…¿∆∆ƒ¿»≈«¬ƒ¿
.L„Á‰ ˙ÚÈ·˜a ÌÈÚ„BÈ Ïk‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÔBL‡ƒ̄¿««ƒ∆«…¿ƒƒ¿ƒ««…∆

e¯‡a ¯·Îe77- ˙aLa ·Ïel‰ ˙ÏÈËa ¯eq‡‰ ¯wÚL , ¿»≈«¿∆ƒ«»ƒƒ¿ƒ««»¿«»
.ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙Bn‡ Úa¯‡ ep¯È·ÚÈ ‡nL ‰¯Êb¿≈»∆»«¬ƒ∆«¿««ƒ¿»«ƒ

שני 76) עושים ואףֿעלֿפיֿכן העדים. עדות פי על ולא
מנהג  לבטל שלא ז"ל רבותינו שהזהירונו מפני ימים,

ד:). (ביצה הי"ג.77)אבותינו למעלה

.ËÈ;·Ïel‰ ˙ÏÈËa ·iÁ ,‰kq·e ¯ÙBLa ·iÁL Ïk…∆«»¿»¿À»«»ƒ¿ƒ««»
·ÏeÏ ˙ÏÈËpÓ ¯eËt ,‰kÒÂ ¯ÙBMÓ ¯eËt‰ ÏÎÂ78. ¿»«»ƒ»¿À»»ƒ¿ƒ«»
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קסי alel zekld - mipnf xtq - fenz f"h iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

'‡p ‰ÚÈLB‰ '‰59,·ÏeÏ ˙ÏÈËÏ ¯Lk ÌBi‰ ÏÎÂ . ƒ»»¿»«»≈ƒ¿ƒ«»
‰ÏÈla ÏËB BÈ‡Â60. ¿≈≈«»¿»

טז,59) הימיםֿא (דברי שנאמר משום ב. לז, סוכה משנה,
לה' "הודו לו וסמוך וגו'", יער עצי כל ירננו "אז לגֿלה):
בהודו). ד"ה שם ('תוספות' הושיענו" ואמרו וגו' טוב כי

הראשון",60) ביום לכם "ולקחתם שנאמר: ב. כ, מגילה
בלילה. ולא ביום

.‡ÈÔBÓÈb BÊ ‰c‚‡Ï ‰OÚ61·‰Ê ÏLÂ ÛÒk ÏL62, »»«¬À»ƒ∆∆∆¿∆»»
È„ÈŒÏÚ ‰ÁÈ˜Ï .‡ˆÈ - dÏËe ÔÈ„Ò ‰ÈÏÚ C¯kL B‡∆»«»∆»»ƒ¿»»»»¿ƒ»«¿≈

‰ÁÈ˜Ï dÓL ,¯Á‡ ¯·c63„B·k C¯c ‰È‰iL ‡e‰Â . »»«≈¿»¿ƒ»¿∆ƒ¿∆∆∆»
Ï·‡ .ıˆBÁ BÈ‡ B˙B‡Ï ‡e‰L ÏkL ,¯ec‰ C¯„Â¿∆∆ƒ∆»∆¿»≈≈¬»
dÏËe ‰¯„˜· B‡ ıÈˆÚa el‡‰ ÔÈÈn‰ ˙‡ Ô˙ Ì‡ƒ»«∆«ƒƒ»≈¿»ƒƒ¿≈»¿»»

B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï -64. …»»¿≈»

גמן).61) ערך ('ערוך' חוס כלומר גמי, כאנשי 62)מלשון
זהב  של בגימוניות לולביהם את אוגדים שהיו ירושלים
להלן  עוד וראה מאיר), דרבי אליבא במשנה, לו: (סוכה

סה. והערה יב כרבא.63)הלכה א. לז, מב,64)שם שם
א.

.·ÈÔÈa ÏÈc·‰Â ,‰·¯Ú‰Â Ò„‰‰ ÌÚ ·Ïel‰ ˙‡ „‚‡»«∆«»ƒ«¬«¿»¬»»¿ƒ¿ƒ≈
‰Ê È¯‰ - d· ‡ˆBiÎÂ ˙ÈÏËÓa Ò„‰‰ ÔÈ·e ·Ïel‰«»≈«¬«¿«¿ƒ¿«≈»¬≈∆
ÔÈnL ,ıˆBÁ BÈ‡ - Ò„‰ ÈÏÚa Ô‰ÈÈa ÏÈc·‰ .ıˆBÁ≈ƒ¿ƒ≈≈∆«¬≈¬«≈≈∆ƒ

ıˆBÁ BÈ‡ BÈÓa65ËeÁa ·Ïel‰ ˙‡ „‚‡Ï BÏ LÈÂ . ¿ƒ≈≈¿∆∆¡…∆«»¿
B˙„È‚‡ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,‰ˆ¯iL ÔÈÓ ÏÎ·e ,‰ÁÈLÓ· B‡ƒ¿ƒ»¿»ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿≈¬ƒ»

·kÚÓ66. ¿«≈

ב.65) לז, במשנה,66)שם לו: בסוכה מאיר כרבי
לפי  תוסיף", "בל כאן ואין במינו, שלא הלולב את שאוגדים
אנשי  של טעמם וזהו בגמרא). (שם מעכב אינו שהאגד
וכיון  זהב. של בגימוניות לולביהם אוגדים שהיו ירושלים
שכל  חוצץ, זה אין יא:) (סוכה לנוי הוא האגד ענין שכל

חוצץ. אינו - לנאותו שהוא

.‚È,„·Ïa ‚Á ÏL ÔBL‡¯ ÌBÈa ÏËp‰Ï ·ÏeÏ ˙ÂˆÓƒ¿«»¿ƒ»≈¿ƒ∆«ƒ¿»
ÌB˜Ó ÏÎa67ÓÊ ÏÎ·eÔ68˙aLa elÙ‡Â ,69:¯Ó‡pL ; ¿»»¿»¿««¬ƒ¿«»∆∆¡«

Bc·Ï Lc˜n·e .'ÔBL‡¯‰ ÌBia ÌÎÏ ÌzÁ˜Ïe'¿«¿∆»∆«»ƒ«ƒ¿»¿«
,‚Á‰ ÈÓÈ ˙Ú·MÓ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa B˙B‡ ÔÈÏËB¿ƒ¿»»ƒƒ¿«¿≈∆»
ÌBÈ ÏÁ .'B‚Â ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ ÈÙÏ ÌzÁÓOe' :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«¿∆ƒ¿≈¡…≈∆¿»

˙aLa Ïh BÈ‡ - ‚Á‰ ÈÓÈ CB˙a ˙BÈ‰Ï ˙aM‰70, ««»ƒ¿¿¿≈∆»≈ƒ»¿«»
,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙Bn‡ Úa¯‡ B„Èa epÎÈÏBÈ ‡nL ‰¯Êb¿≈»∆»ƒ∆¿»«¿««ƒ¿»«ƒ

¯ÙBLa e¯ÊbL BÓk71. ¿∆»¿¿»

המקדש.67) לבית חוץ שבית 68)אפילו בזמן בין
קיים. המקדש בית שאין בזמן ובין קיים, המקדש

יד.69) הלכה להלן המקדש 70)יבואר בבית אפילו
ה"ו.71)(מגידֿמשנה). שופר מהל' פ"ב

.„È?ÔBL‡¯‰ ·BËŒÌBÈa BÊ ‰¯Ê‚ e¯Ê‚ ‡Ï ‰nÏÂ¿»»…»¿¿≈»¿»ƒ
.ÔÈÏe·‚a elÙ‡Â ,‰¯Bz‰ ÔÓ ‰ÂˆÓ ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆ƒ¿»ƒ«»«¬ƒƒ¿ƒ
¯‡LaL ;‰ÂL ÌÈÓi‰ ¯‡L ÔÈ„Â BÈc ÔÈ‡L ,‡ˆÓƒ¿»∆≈ƒ¿ƒ¿»«»ƒ»∆∆ƒ¿»

Lc˜na ‡l‡ ,·ÏeÏ ÏhÏ ·iÁ Ì„‡ ÔÈ‡ ‚Á‰ ÈÓÈ72. ¿≈∆»≈»»«»ƒ…»∆»«ƒ¿»

מן 72) מצוותו הוא שגם השנה, בראש ושופר א. מג, סוכה
עליו  גזרו זאת ובכל בגבולין, ובין במקדש בין התורה
התקיעות  בשעת עוד ידעו לא הרוב שעלֿפי מפני - בשבת

שם). סוכה ור"ן ('תוספות' החודש נתקדש אם

.ÂËÏh ·ÏeÏ ‰È‰iL ,eÈ˜˙‰ Lc˜n‰Œ˙Èa ·¯ÁMÓƒ∆»«≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ∆ƒ¿∆»ƒ»
Lc˜nÏ ¯ÎÊ ,‚Á‰ ÈÓÈ ˙Ú·L Ïk ÌB˜Ó ÏÎa73ÏÎÂ . ¿»»»ƒ¿«¿≈∆»≈∆«ƒ¿»¿»

eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡' ÂÈÏÚ C¯·Ó ÌBÈÂ ÌBÈ»¿»≈»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»
È¯·cÓ ‰ÂˆÓ ‡È‰L ÈtÓ ,'·ÏeÏ ˙ÏÈË ÏÚ«¿ƒ«»ƒ¿≈∆ƒƒ¿»ƒƒ¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ74Ôa¯ ÔÈ˜˙‰L ˙Bwz‰ Ïk ÌÚ ,BÊ ‰w˙Â . ¿ƒ¿«»»ƒ»««»∆ƒ¿ƒ«»
‰aiLk - Lc˜n‰Œ˙Èa ·¯ÁMÓ È‡kÊ Ôa ÔÁBÈ»»∆««ƒ∆»«≈«ƒ¿»¿∆ƒ»∆

.ÔLÈÏ ÌÈ¯·c‰ e¯ÊÁÈ ,Lc˜n‰Œ˙Èa≈«ƒ¿»««¿«¿»ƒ¿»¿»

שכתוב 73) למקרא זאת והסמיכו א. מא, סוכה משנה,
נאום  ארפאך וממכותיך לך ארוכה אעלה "כי יז) ל, (ירמיה
אין  דורש - לה" אין דורש היא, ציון לך קראו נדחה כי ה',
שם  (סוכה זכר לה שיעשו דרישה, צריכה שהיא מכלל לה,

אשר 74)בגמרא) הדבר מן תסור "לא - ציונו? והיכן
כג.) (שבת – יא) יז, (דברים ושמאל" ימין לך יגידו

.ÊËÌBia Ïh ·ÏeÏ ‰È‰ ,Ìi˜ Lc˜n‰Œ˙ÈaL ÔÓÊaƒ¿«∆≈«ƒ¿»«»»»»ƒ»«
,˙BÓB˜n‰ ¯‡La ÔÎÂ ,˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ÔBL‡¯‰»ƒ∆»ƒ¿¿«»¿≈ƒ¿»«¿
.Ï‡¯OÈŒı¯‡a ‚Á‰ ÌBÈ ‡e‰ ‰Ê ÌBiL È‡cÂa eÚ„iL∆»¿¿««∆∆∆»¿∆∆ƒ¿»≈
˙eÚÈ·˜a ÌÈÚ„BÈ eÈ‰ ‡lL ,ÌÈ˜BÁ¯‰ ˙BÓB˜n‰ Ï·‡¬»«¿»¿ƒ∆…»¿ƒƒ¿ƒ

.˜ÙqÓ ·Ïel‰ ÔÈÏËB eÈ‰ ‡Ï ,L„ÁŒL‡…̄…∆…»¿ƒ«»ƒ»≈

.ÊÈ‡ Lc˜n‰Œ˙Èa ·¯ÁMÓe˙‡ ÏhÏ ÌÈÓÎÁ e¯Ò ƒ∆»«≈«ƒ¿»»¿¬»ƒƒ…∆
Ï‡¯OÈŒı¯‡ Èa elÙ‡Â ,ÔBL‡¯‰ ÌBia ˙aLa ·Ïel‰«»¿«»«»ƒ«¬ƒ¿≈∆∆ƒ¿»≈
,ÌÈ˜BÁ¯‰ ÔÈÏe·b‰ Èa ÈtÓ ,L„Á‰ ˙‡ eLcwL∆ƒ¿∆«…∆ƒ¿≈¿≈«¿ƒ»¿ƒ
ÔÈÂL Ïk‰ eÈ‰iL È„k ,L„Á‰ ˙ÚÈ·˜a ÔÈÚ„BÈ ÔÈ‡L∆≈»¿ƒƒ¿ƒ««…∆¿≈∆ƒ¿«…»ƒ
ÔÈ‡ el‡Â ˙aLa ÔÈÏËB el‡ eÈ‰È ‡ÏÂ ,‰Ê ¯·„a¿»»∆¿…ƒ¿≈¿ƒ¿«»¿≈≈
„Á‡ ,ÌB˜Ó ÏÎa ÔBL‡¯ ÌBÈ ·eiÁÂ ÏÈ‡B‰ ;ÔÈÏËB¿ƒƒ¿ƒƒ¿»»∆»

Ba ˙BÏz‰Ï Lc˜Ó ÌL ÔÈ‡Â ,‡e‰75. ¿≈»ƒ¿»¿ƒ»

הלולב 75) נוטלים הקרובים היו קיים, המקדש שבית שבזמן
לא  ואףֿעלֿפיֿכן נוטלים, אינם והרחוקים במקדש, כמו
נראה  קיים המקדש בית כשאין אבל תורות, כשתי נראה היה

(לחםֿמשנה). תורות כשתי הדבר

.ÁÈÔBaLÁ‰ ÈtŒÏÚ ÔÈOBÚ Ïk‰L ,‰f‰ ÔÓf·e76, «¿««∆∆«…ƒ«ƒ«∆¿
˙aLa ·ÏeÏ ÏËpÈ ‡lL ,‰È‰L ˙BÓk ¯·c‰ ¯‡Lƒ¿»«»»¿∆»»∆…ƒ»≈»¿«»
ÌBÈa elÙ‡Â ,Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‡ÏÂ ÔÈÏe·‚· ‡Ï ,ÏÏk¿»…ƒ¿ƒ¿…¿∆∆ƒ¿»≈«¬ƒ¿
.L„Á‰ ˙ÚÈ·˜a ÌÈÚ„BÈ Ïk‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÔBL‡ƒ̄¿««ƒ∆«…¿ƒƒ¿ƒ««…∆

e¯‡a ¯·Îe77- ˙aLa ·Ïel‰ ˙ÏÈËa ¯eq‡‰ ¯wÚL , ¿»≈«¿∆ƒ«»ƒƒ¿ƒ««»¿«»
.ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙Bn‡ Úa¯‡ ep¯È·ÚÈ ‡nL ‰¯Êb¿≈»∆»«¬ƒ∆«¿««ƒ¿»«ƒ

שני 76) עושים ואףֿעלֿפיֿכן העדים. עדות פי על ולא
מנהג  לבטל שלא ז"ל רבותינו שהזהירונו מפני ימים,

ד:). (ביצה הי"ג.77)אבותינו למעלה

.ËÈ;·Ïel‰ ˙ÏÈËa ·iÁ ,‰kq·e ¯ÙBLa ·iÁL Ïk…∆«»¿»¿À»«»ƒ¿ƒ««»
·ÏeÏ ˙ÏÈËpÓ ¯eËt ,‰kÒÂ ¯ÙBMÓ ¯eËt‰ ÏÎÂ78. ¿»«»ƒ»¿À»»ƒ¿ƒ«»
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È„k ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ·Ïela ·iÁ - ÚÚÏ Ú„Bi‰ ÔË»̃»«≈«¿«¿≈««»«»ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈
˙BˆÓa BÎpÁÏ79. ¿«¿¿ƒ¿

גרמן".78) שהזמן "מצוותֿעשה הן אלו מצוות ששלשת
א.79) מב, סוכה משנה,

.Î‰·¯Ú Lc˜na ÔÈ‡È·nL ,ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰¬»»¿∆ƒƒ«∆¿ƒƒ«ƒ¿»¬»»
·ÏelaL ‰·¯ÚÓ ıeÁ ˙¯Á‡80È„È ‡ˆBÈ Ì„‡ ÔÈ‡Â . «∆∆≈¬»»∆«»¿≈»»≈¿≈

·ÏelaL ‰·¯Úa B˙·BÁ81‰ÏÚ elÙ‡ - d¯eÚLÂ . »»¬»»∆«»¿ƒ»¬ƒ»∆
„Á‡ „·a „Á‡82. ∆»¿«∆»

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

uEg zxg` daxr WCwOA oi`iaOW ,ipiQn dWnl dkld"£¨¨§Ÿ¤¦¦©¤§¦¦©¦§¨£¨¨©¤¤
."'Ek . . alENAW daxrn¥£¨¨¤©¨

שהיו  שהערבה משמע אחרת" ערבה "מביאין מלשונו
שהיא  בזה שבלולב מהערבה שונה המזבח בצדי זוקפין
כחכמים  ופסק הגברא, חיוב מצד רק ולא אחרת "חפצא"
ולא  מסיני למשה הלכה היא שבמקדש שערבה הלומדים
שבלולב. כערבה נחל" מ"ערבי שנלמדת שאול אבא כדעת
שארבעת  הריי"ץ הרבי דברים ידועים בזה: הפנימי והביאור
בקיום  שווים ישראל שכל מלמדים שבלולב המינים
וגם  תורה גם בו שיש מי את מסמל האתרוג המצוות,
בהם  שיש לולב שבבחינת יהודים גם אבל טובים מעשים
מביא  "תלמוד שהרי טובים מעשים בעלי הם גם תורה רק
וגם  השכל, כח בעיקר בהם שמאיר אלא מעשה" לידי
שיש  בוודאי טובים מעשים בו שיש הדס שבבחינת יהודי
אלא  טובים? מעשים למד מהיכן שהרי תורה גם בו
יהודי  ואפילו שבלב, המידות כח בעיקר בו שמאיר
מצות  ולא תורה לא בו שאין הפשט אין ערבה שבבחינת
ומה  המידות כח ולא השכל כח לא בו מאיר שלא אלא
וידוע  הפשוטה. האמונה כח מצד הוא ולומד שמקיים
היא  הפשוטים האנשים של שהפשיטות הבעש"ט מאמר
בעיקר  מתבטא זה וענין העצמות פשיטות עם אחד דבר
האחדות; ענין ישנו המינים מארבעת אחד בכל בערבה;
כפותין" ש"עליו בלולב קינא" בחד "תלתא שגודל בהדס
גדולה  שבערבה האחדות אבל באילנו" ש"דר ובאתרוג
ואחדותה  הערבות שאר עם ואחדות באחווה שגדלה יותר

המינים. שלושת כבשאר עצמה עם רק אינה
במצות  יותר מתבטא המינים שבארבעת האחדות ענין לכן,
שאינה  באופן הערבה את רק לקחו שאז שבמקדש הערבה
שלה  האחדות בדרגת שאינם המינים שאר עם מעורבת
"חפצא" היא שבמקדש שהערבה הרמב"ם סבר כך ומשום

שבלולב. מהערבה אחרת
החורבן  אחר ואף בשבת גם זו מצוה קיימו זה מטעם
רבה  הושענא עתיד אם החודש את מעברים שיהיו התקנו

שבת. לצאת
.222 cenr h"kg y"ewl

לד.)80) (סוכה שאמר שאול, אבא על החולקים כחכמים
ואחת  ללולב אחת שתים, "ערבי - נחל" "ערבי שנאמר שמה
מן  אסמכתא בלי היא, מסיני למשה הלכה אלא - למקדש"

(שם). א.81)הפסוק מד, כרב 82)סוכה ב. מד, שם
ששת.

.‡Î˙Ú·MÓ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa ?d˙ÂˆÓ ‰˙È‰ „ˆÈk≈«»¿»ƒ¿»»¿»»ƒƒ¿«
˙Bia¯Ó ÔÈ‡È·Ó eÈ‰ ÌÈÓi‰83ÔÈÙ˜BÊÂ ‰·¯Ú ÏL «»ƒ»¿ƒƒÀ¿ƒ∆¬»»¿¿ƒ

Ô˙B‡84ÈabŒÏÚ ÔÈÙeÙk Ô‰ÈL‡¯Â ,ÁaÊn‰ È„„ˆ ÏÚ »«¿»≈«ƒ¿≈«¿»≈∆¿ƒ««≈
,d˙B‡ ÔÈ¯„BÒÂ d˙B‡ ÔÈ‡È·Ó eÈ‰L ˙Ú·e .ÁaÊn‰«ƒ¿≈«»≈∆»¿ƒƒ»¿¿ƒ»

ÔÈÚ˜B˙Â ÔÈÚÈ¯Óe ÔÈÚ˜Bz85˙BÈ‰Ï ˙aL ÌBÈ ÏÁ . ¿ƒ¿ƒƒ¿¿ƒ»«»ƒ¿
‰·¯Ú ÔÈÙ˜BÊ ÔÈ‡ - ‚Á‰ CB˙a86ÏÁ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ; ¿∆»≈¿ƒ¬»»∆»ƒ≈»

È„k ,˙aLa d˙B‡ ÔÈÙ˜BÊ - ˙aLa ˙BÈ‰Ï ÈÚÈ·L ÌBÈ¿ƒƒƒ¿¿«»¿ƒ»¿«»¿≈
‰ÂˆÓ ‡È‰L ,dÓÒ¯ÙÏ87. ¿«¿¿»∆ƒƒ¿»

ביד 84)ענפים.83) אותה נוטלים אותה, שזוקפים ואחרי
פח. והערה כב הלכה כדלהלן נטילה, מצות לקיים כדי

במשנה.85) א מה, ארבע 86)שם יעבירנה שמא גזירה
מג:). (סוכה הרבים ברשות שאינה 87)אמות לפי

מן  שהיא לפרסמה הוצרכו כ) הלכה (כנ"ל בתורה מפורשת
שם). (סוכה שבת ודוחה התורה

.·Î˙aLŒ·¯ÚÓ d˙B‡ ÔÈ‡È·Ó ?ÔÈOBÚ eÈ‰ „ˆÈk≈«»ƒ¿ƒƒ»≈∆∆«»
‡lL È„k ,·‰Ê ÏL ˙Bi‚È‚a d˙B‡ ÔÈÁÈpÓe ,Lc˜nÏ«ƒ¿»«ƒƒ»¿ƒƒ∆»»¿≈∆…

ÔÈÏÚ‰ eLÓÎÈ88ÈabŒÏÚ d˙B‡ ÔÈÙ˜BÊ ¯ÁÓÏe . ƒ¿¿∆»ƒ¿»»¿ƒ»««≈
,d˙B‡ ÔÈÏËBÂ ‰pnÓ ÔÈÁ˜BÏÂ ÌÚ‰ ÔÈ‡·e ,ÁaÊn‰«ƒ¿≈«»ƒ»»¿¿ƒƒ∆»¿¿ƒ»

ÌBÈ ÏÎa ÔÈOBÚL C¯„k89dÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,BÊ ‰·¯ÚÂ . ¿∆∆∆ƒ¿»«¬»»ƒ¿≈»
‰¯Bza Le¯Ùa90ÈÓÈ ˙Ú·L Ïk d˙B‡ ÔÈÏËB ÔÈ‡ , ¿≈«»≈¿ƒ»»ƒ¿«¿≈

‡e‰ „·Ïa ÈÚÈ·M‰ ÌBia ‡l‡ ,Lc˜nÏ ¯ÎÊ ‚Á‰∆»≈∆«ƒ¿»∆»««¿ƒƒƒ¿«
„a Á˜BÏ ?‰OBÚ „ˆÈk .‰f‰ ÔÓfa d˙B‡ ÔÈÏËBpL∆¿ƒ»«¿««∆≈«∆≈««
Ë·BÁÂ ,·ÏelaL ‰·¯ÚÓ ıeÁ ,‰a¯‰ ÔÈc· B‡ „Á‡∆»«ƒ«¿≈≈¬»»∆«»¿≈
‡Ïa LÏL B‡ ÌÈÓÚt ÈÏk‰ ÏÚ B‡ Ú˜¯w‰ ÏÚ da»«««¿«««¿ƒ«¬«ƒ»¿…

‡e‰ ÌÈ‡È· ‚‰Ó ‰Ê ¯·cL ,‰Î¯·91. ¿»»∆»»∆ƒ¿«¿ƒƒ

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

mFIA `N` ,WCwOl xkf bgd ini zraW lM DzF` oilhFp oi`"¥§¦¨¨¦§©§¥¤¨¥¤©¦§¨¤¨©
."dGd onGA DzF` oilhFPW `Ed calA iriaXd©§¦¦¦§©¤§¦¨©§©©¤

אודות  הלכה ובאותה בהמשך זו הלכה שסידר להעיר
הטעם  ולבוש ב"י וראה בשבת. (במקדש) ערבה נטילת
יותר  זה יום הי' במקדש שגם מפני לערבה, ז' יום שקבעו

בשבת. כשחל גם אותה נוטלין שהיו לערבה מיוחד
.6 dxrde 220 cenr h"k wlg y"ewl

אלא 88) אינה הכמישה העדר וסגולת א. מה, סוכה משנה,
זהב, דוקא למה כן שאם מים, בהם שנותנים ולא זהב, בכלי
משום  ולא יכמושו, שלא טעם נתנו הרי - כבוד משום ואם
חכמון). בן ישמעאל ר' בשם רוקח' ('מעשה כבוד

הערבה 89) שמצות ב מג, בסוכה הגמרא מסקנת שכן
שדעתם  זוקפין, ד"ה א מה, שם ב'תוספות' (וראה בנטילה
ד"ה  מג: שם רש"י דעת וכן לזקוף, ואחרֿכך ליטול שצריך
כג  הלכה כדלהלן בערבה מקיפים אין ואעפ"כ והביאום).
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צא. כיון 90)והערה - מסיני למשה הלכה שהיא אע"פ
זכר  שבעה כל שיטלו תיקנו לא בתורה, בפירוש שאינה

במגידֿמשנה). (וראה ב.91)למקדש מד, סוכה

.‚ÎÁaÊn‰ ˙‡ ÔÈÙÈwÓ eÈ‰ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa¿»»»«ƒƒ∆«ƒ¿≈«
Ô‰È·ÏeÏa92'‰ ‡p‡' :ÔÈ¯ÓB‡Â ˙Á‡ ÌÚt Ô‰È„Èa ¿¿≈∆ƒ≈∆««««¿¿ƒ»»

ÈÚÈ·M‰ ÌBi·e .'‡ ‰ÁÈÏˆ‰ '‰ ‡p‡' ,'‡p ‰ÚÈLB‰ƒ»»»»«¿ƒ»»««¿ƒƒ
ÌÈÓÚt Ú·L ÁaÊn‰ ˙‡ ÔÈÙÈwÓ93e‚‰ ¯·Îe . «ƒƒ∆«ƒ¿≈«∆«¿»ƒ¿»»¬

Œ˙Èa ÚˆÓ‡a ‰·z ÁÈp‰Ï ,˙BÓB˜n‰ ÏÎa Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿»«¿¿«ƒ«≈»¿∆¿«≈
ÌBÈ ÏÎa d˙B‡ ÔÈÙÈwÓe ˙Òk‰94eÈ‰L C¯„k , «¿∆∆«ƒƒ»¿»¿∆∆∆»

.Lc˜nÏ ¯ÎÊ ,ÁaÊn‰ ˙‡ ÔÈÙÈwÓ«ƒƒ∆«ƒ¿≈«≈∆«ƒ¿»

ערבה 92) שמצות למעלה שפסק ואע"פ בערבה. ולא
שמואל  רבינו בשם גיאת בן יצחק רבינו כתב וכן בנטילה.

שגם שאין הלוי, לומר מקום יש בנטילה, דאמר למאן
סוכה, הגאונים' 'אוצר (ראה בלולב אלא בערבה מקיפים

.(62 עמוד התשובות א.93)חלק מה, סוכה משנה,
(94.(60 עמוד שם הגאונים' ('אוצר גאון האי רב כתב כן

.„ÎÌÈÏLe¯Èa ‚‰n‰ ‰È‰ Ck95B˙ÈaÓ Ì„‡ ‡ˆBÈ : »»»«ƒ¿»ƒ»«ƒ≈»»ƒ≈
‡e‰Â ,˙Òk‰Œ˙È·Ï ÒÎÂ ,B„Èa B·ÏeÏÂ ˙È¯ÁL«¬ƒ¿»¿»¿ƒ¿«¿≈«¿∆∆¿

B„È· ‡e‰Â ,Ïlt˙Ó ;B„È·96ÌÈÏBÁ ¯w·Ï ‡ˆBÈÂ ; ¿»ƒ¿«≈¿¿»¿≈¿«≈ƒ
B„È· ‡e‰Â ,ÌÈÏ·‡ ÌÁÏe97,L¯„nÏ ÒkiLÎe . ¿«≈¬≈ƒ¿¿»¿∆ƒ»≈«ƒ¿»

.Bc·Ú „Èa B‡ Ba „Èa B˙È·Ï BÁlLÓ¿«¿¿≈¿«¿¿««¿

בברייתא.95) ב מא, לאחוז 96)סוכה שאין ואףֿעלֿפי
בידו  ומעות כלים או בידו ותפילין בזרועו תורה ספר
בידו  ולולבו הוא מתפלל - בהם טרוד שלבו מפני ויתפלל,
אינה  - עליו שחביבה ומתוך היום, מצות שהיא מפני
קריאת  "קורא מפורש: בברייתא [ושם שם). (סוכה מטרידתו
קריאת  "קורא השמיט ורבינו בידו". ולולבו ומתפלל שמע
לאחוז  אסרו שלא כלל, חידוש בזה שאין מפני שמע",
וכלֿשכן  שמע קריאת בעת ביד מעות או כלים או תפילין

מצוותו]. בעת בחג משום 97)לולב זה וכל שם. סוכה,
מצוה. חביבות

.‰Î˙Ïa˜Ó98,dÏÚa „iÓ B‡ da „iÓ ·Ïel‰ ‰M‡ ¿«∆∆ƒ»«»ƒ«¿»ƒ««¿»
˙aLa ÌÈnÏ B˙¯ÈÊÁÓe99·ÏeÏ ÔÈÏËB eÈ‰L ÔÓÊa , «¬ƒ»««ƒ¿«»ƒ¿«∆»¿ƒ»

˙aLa100ÌÈn‰ ÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ - ·BËŒÌBÈ·e .101; ¿«»¿ƒƒ«««ƒ
- „ÚBn·e.ÌÈn‰ ÔÈÙÈÏÁÓ «≈«¬ƒƒ«»ƒ

א.98) מב, סוכה שהאשה 99)משנה, ואף יכמוש. שלא
שראוי  כיון לטלטלו, לה מותר - לולב ממצות פטורה

וברש"י). (שם אנשים וביום100ֿ)לנטילת המקדש, בזמן
למעלה  רבינו שכתב כמו בשבת, להיות שחל ראשון טוב

(כסף101ֿ)הט"ז. טירחא משום מחליפין, לא אבל
משנה).

.ÂÎBÈ‡L ÈtÓ ,Ba ÁÈ¯‰Ï ¯eÒ‡ ,·ÏelaL Ò„‰¬«∆«»»¿»ƒ«ƒ¿≈∆≈
¯eÒ‡ ,‰ÂˆnÏ ‰ˆ˜‰Â ÏÈ‡B‰Â ;ÁÈ¯Ï ‡l‡ Èe‡»̄∆»¿≈«¿ƒ¿À¿»«ƒ¿»»
È¯‰L ,Ba ÁÈ¯‰Ï ¯zÓ ,‚B¯˙‡ Ï·‡ .Ba ÁÈ¯‰Ï¿»ƒ«¬»∆¿À»¿»ƒ«∆¬≈

‰ÏÈÎ‡Ó ‰ÂˆnÏ ‰ˆ˜‰102. À¿»«ƒ¿»≈¬ƒ»

ב.102) לז, סוכה

.ÊÎ‚B¯˙‡ ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡Â103ÈtÓ ,ÈÚÈ·M‰ ÌBÈ Ïk ¿»∆¡…∆¿»«¿ƒƒƒ¿≈
BlÎÏ ‰ˆ˜‰ - ÌBi‰ ˙ˆ˜ÓÏ ‰ˆ˜‰L104ÈÈÓM·e . ∆À¿»¿ƒ¿»«À¿»¿À«¿ƒƒ

‰ÏÈÎ‡a ¯zÓ105ÌÈÓÈ ÈL ÔÈOBÚ e‡L ,‰f‰ ÔÓf·e . À»«¬ƒ»«¿««∆∆»ƒ¿≈»ƒ
ÈÈÓMa ·ÏeÏ ÔÈÏËB ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ -106‚B¯˙‡‰ , ««ƒ∆≈¿ƒ»«¿ƒƒ»∆¿

ÔÓÊa ÈÈÓMa ¯eÒ‡ ‰È‰L C¯„k ,ÈÈÓMa ¯eÒ‡»«¿ƒƒ¿∆∆∆»»»«¿ƒƒƒ¿«
˜ÙÒ ‡e‰L ,˜Ùq‰ ÈtÓ ÌÈÓÈ ÈL ÔÈOBÚ eÈ‰L∆»ƒ¿≈»ƒƒ¿≈«»≈∆»≈

ÈÚÈ·L107- ÌÈÓi‰ ˙Ú·LÏ ÔÈ‚B¯˙‡ ‰Ú·L LÈ¯Ù‰ . ¿ƒƒƒ¿ƒƒ¿»∆¿ƒ¿ƒ¿««»ƒ
¯ÁÓÏ dÏÎB‡Â ,dÓBÈÏ d· ‡ˆBÈ ˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk108. »««¿««≈»¿»¿¿»¿»»

עליו.103) יוחנן.104)שבירך כרבי ב. מו, סוכה
הט"ו.105) סוכה מהל' פ"ו למעלה שאףֿעל106ֿ)ראה

שבעה  כל שהיא הי"ג) פ"ו (למעלה בסוכה בו שיושבים פי
התורה  מן מצוותו שאין לולב בו נוטלים לא - התורה מן
(מגידֿמשנה). בלבד הראשון ביום אלא בגבולין,

כאביי.107) שם, שם.108)סוכה סוכה,

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
הברכות,1) ועניין קדם, שכבר מה עשיית סידור בו נתבאר

שנוטלן  מי של אינן אם וכן בהן. שיש הזמן בין שיש ומה
נוהגת  שהיתה השמחה בביאור הפרק ונסתיים בהן. יוצא אם

החג. ימי בשבעת במקדש

.‡‰·¯ÚÂ Ò„‰Â ·ÏeÏ Ô‰L ,el‡‰ ÔÈÈÓ ˙Úa¯‡«¿««ƒƒ»≈∆≈»«¬««¬»»
L·È Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰L ,‚B¯˙‡Â2ÏeÊ‚ B‡3,·e‚ B‡ ¿∆¿∆»»∆»≈∆»≈»»

Le‡È ¯Á‡Ï elÙ‡4˙„·Úp‰ ‰¯L‡Ó ‰È‰iL B‡ ;5, ¬ƒ¿««≈∆ƒ¿∆≈¬≈»«∆¡∆∆
d„·ÚlÓ ‰¯L‡‰ eÏhaL ÈtŒÏÚŒÛ‡6ÏL ‰È‰L B‡ ; ««ƒ∆ƒ¿»¬≈»ƒ¿»¿»∆»»∆

˙Ácp‰ ¯ÈÚ7ÏL Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰ .ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - ƒ«ƒ««¬≈∆»»»∆»≈∆∆
‡ˆÈ ,ÏË Ì‡Â ;‰lÁzÎÏ ÏhÈ ‡Ï - ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú8. ¬«»ƒ…ƒ…¿«¿ƒ»¿ƒ»«»»

LeÓk ‰È‰9¯Lk - L·ÈÏ ¯Ó‚ ‡ÏÂ ,10˜Ác‰ ˙ÚL·e . »»»¿…»«ƒ«»≈ƒ¿««¿»
¯Lk L·i‰ ·ÏeÏ - ‰kq‰ ˙ÚLa B‡11‡Ï Ï·‡ , ƒ¿«««»»»«»≈»≈¬»…

ÔÈÈn‰ ¯‡L12. ¿»«ƒƒ

וֿלד:2) לג: לב: כט: בסוכה במשניות מפורשים כולם
נאמר  שלא ואףֿעלֿפי הדור. אינו שיבש מפני הפסול וטעם
מאתרוג  כולם למדו - מינים בשאר ולא באתרוג אלא "הדר"
לולב). ד"ה כט: ב'תוספות' ועיי"ש לא. (סוכה

שם.3) קונה 4)במשניות, הגזלן אין לבד שביאוש מפני
ה"א, גזילה מהל' בפ"ב רבינו שפסק כמו הגזילה, את
שלכם  שיהיה "לכם" ולקחתם כתוב הראשון ביום ובסוכות
(כסףֿמשנה). פסול ולכן י) הלכה (להלן אחר של ולא

לעבודהֿזרה.5) היתה נטיעתה מאוסה 6)שעיקר שהיא
(כסףֿמשנה). רואים 7)למצוה לשריפה, שעומדת שכיון

הגמרא  ובלשון שיעור, בה ואין נשרפה כבר כאילו אותה
שיעוריה". מיכתת "כתותי לא:): שם.8)(סוכה סוכה,

מאוסה  אינה לעבודהֿזרה מתחילתה ניטעה שלא שכיון
(כסףֿמשנה). אשרה כמו לחות.9)כלֿכך עדיין בו שיש

א.10) לא, את 11)שם כרכין בני שהורישו "מעשה
בשעת  כשר שיבש ומכאן לא:). (שם בניהם" לבני לולביהן
נטלו  אלא חובה ידי בהם יצאו שלא הראב"ד ודעת הדחק.
לולב. תורת תשתכח שלא כדי בלבד לסמל אותו

לנו 12) ואין מינים. בשאר ולא בלולב היה הנ"ל שהמעשה
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קסג alel zekld - mipnf xtq - fenz f"h iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

צא. כיון 90)והערה - מסיני למשה הלכה שהיא אע"פ
זכר  שבעה כל שיטלו תיקנו לא בתורה, בפירוש שאינה

במגידֿמשנה). (וראה ב.91)למקדש מד, סוכה

.‚ÎÁaÊn‰ ˙‡ ÔÈÙÈwÓ eÈ‰ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa¿»»»«ƒƒ∆«ƒ¿≈«
Ô‰È·ÏeÏa92'‰ ‡p‡' :ÔÈ¯ÓB‡Â ˙Á‡ ÌÚt Ô‰È„Èa ¿¿≈∆ƒ≈∆««««¿¿ƒ»»

ÈÚÈ·M‰ ÌBi·e .'‡ ‰ÁÈÏˆ‰ '‰ ‡p‡' ,'‡p ‰ÚÈLB‰ƒ»»»»«¿ƒ»»««¿ƒƒ
ÌÈÓÚt Ú·L ÁaÊn‰ ˙‡ ÔÈÙÈwÓ93e‚‰ ¯·Îe . «ƒƒ∆«ƒ¿≈«∆«¿»ƒ¿»»¬

Œ˙Èa ÚˆÓ‡a ‰·z ÁÈp‰Ï ,˙BÓB˜n‰ ÏÎa Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿»«¿¿«ƒ«≈»¿∆¿«≈
ÌBÈ ÏÎa d˙B‡ ÔÈÙÈwÓe ˙Òk‰94eÈ‰L C¯„k , «¿∆∆«ƒƒ»¿»¿∆∆∆»

.Lc˜nÏ ¯ÎÊ ,ÁaÊn‰ ˙‡ ÔÈÙÈwÓ«ƒƒ∆«ƒ¿≈«≈∆«ƒ¿»

ערבה 92) שמצות למעלה שפסק ואע"פ בערבה. ולא
שמואל  רבינו בשם גיאת בן יצחק רבינו כתב וכן בנטילה.

שגם שאין הלוי, לומר מקום יש בנטילה, דאמר למאן
סוכה, הגאונים' 'אוצר (ראה בלולב אלא בערבה מקיפים

.(62 עמוד התשובות א.93)חלק מה, סוכה משנה,
(94.(60 עמוד שם הגאונים' ('אוצר גאון האי רב כתב כן

.„ÎÌÈÏLe¯Èa ‚‰n‰ ‰È‰ Ck95B˙ÈaÓ Ì„‡ ‡ˆBÈ : »»»«ƒ¿»ƒ»«ƒ≈»»ƒ≈
‡e‰Â ,˙Òk‰Œ˙È·Ï ÒÎÂ ,B„Èa B·ÏeÏÂ ˙È¯ÁL«¬ƒ¿»¿»¿ƒ¿«¿≈«¿∆∆¿

B„È· ‡e‰Â ,Ïlt˙Ó ;B„È·96ÌÈÏBÁ ¯w·Ï ‡ˆBÈÂ ; ¿»ƒ¿«≈¿¿»¿≈¿«≈ƒ
B„È· ‡e‰Â ,ÌÈÏ·‡ ÌÁÏe97,L¯„nÏ ÒkiLÎe . ¿«≈¬≈ƒ¿¿»¿∆ƒ»≈«ƒ¿»

.Bc·Ú „Èa B‡ Ba „Èa B˙È·Ï BÁlLÓ¿«¿¿≈¿«¿¿««¿

בברייתא.95) ב מא, לאחוז 96)סוכה שאין ואףֿעלֿפי
בידו  ומעות כלים או בידו ותפילין בזרועו תורה ספר
בידו  ולולבו הוא מתפלל - בהם טרוד שלבו מפני ויתפלל,
אינה  - עליו שחביבה ומתוך היום, מצות שהיא מפני
קריאת  "קורא מפורש: בברייתא [ושם שם). (סוכה מטרידתו
קריאת  "קורא השמיט ורבינו בידו". ולולבו ומתפלל שמע
לאחוז  אסרו שלא כלל, חידוש בזה שאין מפני שמע",
וכלֿשכן  שמע קריאת בעת ביד מעות או כלים או תפילין

מצוותו]. בעת בחג משום 97)לולב זה וכל שם. סוכה,
מצוה. חביבות

.‰Î˙Ïa˜Ó98,dÏÚa „iÓ B‡ da „iÓ ·Ïel‰ ‰M‡ ¿«∆∆ƒ»«»ƒ«¿»ƒ««¿»
˙aLa ÌÈnÏ B˙¯ÈÊÁÓe99·ÏeÏ ÔÈÏËB eÈ‰L ÔÓÊa , «¬ƒ»««ƒ¿«»ƒ¿«∆»¿ƒ»

˙aLa100ÌÈn‰ ÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ - ·BËŒÌBÈ·e .101; ¿«»¿ƒƒ«««ƒ
- „ÚBn·e.ÌÈn‰ ÔÈÙÈÏÁÓ «≈«¬ƒƒ«»ƒ

א.98) מב, סוכה שהאשה 99)משנה, ואף יכמוש. שלא
שראוי  כיון לטלטלו, לה מותר - לולב ממצות פטורה

וברש"י). (שם אנשים וביום100ֿ)לנטילת המקדש, בזמן
למעלה  רבינו שכתב כמו בשבת, להיות שחל ראשון טוב

(כסף101ֿ)הט"ז. טירחא משום מחליפין, לא אבל
משנה).

.ÂÎBÈ‡L ÈtÓ ,Ba ÁÈ¯‰Ï ¯eÒ‡ ,·ÏelaL Ò„‰¬«∆«»»¿»ƒ«ƒ¿≈∆≈
¯eÒ‡ ,‰ÂˆnÏ ‰ˆ˜‰Â ÏÈ‡B‰Â ;ÁÈ¯Ï ‡l‡ Èe‡»̄∆»¿≈«¿ƒ¿À¿»«ƒ¿»»
È¯‰L ,Ba ÁÈ¯‰Ï ¯zÓ ,‚B¯˙‡ Ï·‡ .Ba ÁÈ¯‰Ï¿»ƒ«¬»∆¿À»¿»ƒ«∆¬≈

‰ÏÈÎ‡Ó ‰ÂˆnÏ ‰ˆ˜‰102. À¿»«ƒ¿»≈¬ƒ»

ב.102) לז, סוכה

.ÊÎ‚B¯˙‡ ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡Â103ÈtÓ ,ÈÚÈ·M‰ ÌBÈ Ïk ¿»∆¡…∆¿»«¿ƒƒƒ¿≈
BlÎÏ ‰ˆ˜‰ - ÌBi‰ ˙ˆ˜ÓÏ ‰ˆ˜‰L104ÈÈÓM·e . ∆À¿»¿ƒ¿»«À¿»¿À«¿ƒƒ

‰ÏÈÎ‡a ¯zÓ105ÌÈÓÈ ÈL ÔÈOBÚ e‡L ,‰f‰ ÔÓf·e . À»«¬ƒ»«¿««∆∆»ƒ¿≈»ƒ
ÈÈÓMa ·ÏeÏ ÔÈÏËB ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ -106‚B¯˙‡‰ , ««ƒ∆≈¿ƒ»«¿ƒƒ»∆¿

ÔÓÊa ÈÈÓMa ¯eÒ‡ ‰È‰L C¯„k ,ÈÈÓMa ¯eÒ‡»«¿ƒƒ¿∆∆∆»»»«¿ƒƒƒ¿«
˜ÙÒ ‡e‰L ,˜Ùq‰ ÈtÓ ÌÈÓÈ ÈL ÔÈOBÚ eÈ‰L∆»ƒ¿≈»ƒƒ¿≈«»≈∆»≈

ÈÚÈ·L107- ÌÈÓi‰ ˙Ú·LÏ ÔÈ‚B¯˙‡ ‰Ú·L LÈ¯Ù‰ . ¿ƒƒƒ¿ƒƒ¿»∆¿ƒ¿ƒ¿««»ƒ
¯ÁÓÏ dÏÎB‡Â ,dÓBÈÏ d· ‡ˆBÈ ˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk108. »««¿««≈»¿»¿¿»¿»»

עליו.103) יוחנן.104)שבירך כרבי ב. מו, סוכה
הט"ו.105) סוכה מהל' פ"ו למעלה שאףֿעל106ֿ)ראה

שבעה  כל שהיא הי"ג) פ"ו (למעלה בסוכה בו שיושבים פי
התורה  מן מצוותו שאין לולב בו נוטלים לא - התורה מן
(מגידֿמשנה). בלבד הראשון ביום אלא בגבולין,

כאביי.107) שם, שם.108)סוכה סוכה,

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
הברכות,1) ועניין קדם, שכבר מה עשיית סידור בו נתבאר

שנוטלן  מי של אינן אם וכן בהן. שיש הזמן בין שיש ומה
נוהגת  שהיתה השמחה בביאור הפרק ונסתיים בהן. יוצא אם

החג. ימי בשבעת במקדש

.‡‰·¯ÚÂ Ò„‰Â ·ÏeÏ Ô‰L ,el‡‰ ÔÈÈÓ ˙Úa¯‡«¿««ƒƒ»≈∆≈»«¬««¬»»
L·È Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰L ,‚B¯˙‡Â2ÏeÊ‚ B‡3,·e‚ B‡ ¿∆¿∆»»∆»≈∆»≈»»

Le‡È ¯Á‡Ï elÙ‡4˙„·Úp‰ ‰¯L‡Ó ‰È‰iL B‡ ;5, ¬ƒ¿««≈∆ƒ¿∆≈¬≈»«∆¡∆∆
d„·ÚlÓ ‰¯L‡‰ eÏhaL ÈtŒÏÚŒÛ‡6ÏL ‰È‰L B‡ ; ««ƒ∆ƒ¿»¬≈»ƒ¿»¿»∆»»∆

˙Ácp‰ ¯ÈÚ7ÏL Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰ .ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - ƒ«ƒ««¬≈∆»»»∆»≈∆∆
‡ˆÈ ,ÏË Ì‡Â ;‰lÁzÎÏ ÏhÈ ‡Ï - ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú8. ¬«»ƒ…ƒ…¿«¿ƒ»¿ƒ»«»»

LeÓk ‰È‰9¯Lk - L·ÈÏ ¯Ó‚ ‡ÏÂ ,10˜Ác‰ ˙ÚL·e . »»»¿…»«ƒ«»≈ƒ¿««¿»
¯Lk L·i‰ ·ÏeÏ - ‰kq‰ ˙ÚLa B‡11‡Ï Ï·‡ , ƒ¿«««»»»«»≈»≈¬»…

ÔÈÈn‰ ¯‡L12. ¿»«ƒƒ

וֿלד:2) לג: לב: כט: בסוכה במשניות מפורשים כולם
נאמר  שלא ואףֿעלֿפי הדור. אינו שיבש מפני הפסול וטעם
מאתרוג  כולם למדו - מינים בשאר ולא באתרוג אלא "הדר"
לולב). ד"ה כט: ב'תוספות' ועיי"ש לא. (סוכה

שם.3) קונה 4)במשניות, הגזלן אין לבד שביאוש מפני
ה"א, גזילה מהל' בפ"ב רבינו שפסק כמו הגזילה, את
שלכם  שיהיה "לכם" ולקחתם כתוב הראשון ביום ובסוכות
(כסףֿמשנה). פסול ולכן י) הלכה (להלן אחר של ולא

לעבודהֿזרה.5) היתה נטיעתה מאוסה 6)שעיקר שהיא
(כסףֿמשנה). רואים 7)למצוה לשריפה, שעומדת שכיון

הגמרא  ובלשון שיעור, בה ואין נשרפה כבר כאילו אותה
שיעוריה". מיכתת "כתותי לא:): שם.8)(סוכה סוכה,

מאוסה  אינה לעבודהֿזרה מתחילתה ניטעה שלא שכיון
(כסףֿמשנה). אשרה כמו לחות.9)כלֿכך עדיין בו שיש

א.10) לא, את 11)שם כרכין בני שהורישו "מעשה
בשעת  כשר שיבש ומכאן לא:). (שם בניהם" לבני לולביהן
נטלו  אלא חובה ידי בהם יצאו שלא הראב"ד ודעת הדחק.
לולב. תורת תשתכח שלא כדי בלבד לסמל אותו

לנו 12) ואין מינים. בשאר ולא בלולב היה הנ"ל שהמעשה
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פ"ז  למעלה זה (וכעין במפורש חכמים שהזכירו מה אלא
לח). הערה

.·‰Ï¯Ú ÏL ‚B¯˙‡13‰‡ÓË ‰Óe¯z ÏLÂ14ÏLÂ ∆¿∆»¿»¿∆¿»¿≈»¿∆
Ï·Ë15È‡Óc ÏL .ÏeÒt -16¯È˜ÙiL ¯LÙ‡L ;¯Lk - ∆∆»∆¿«»≈∆∆¿»∆«¿ƒ

È‡Óc ÏÎ‡Ï BÏ ¯znL ,ÈÚ ‰È‰ÈÂ ÂÈÒÎ17ÏL ‚B¯˙‡ . ¿»»¿ƒ¿∆»ƒ∆À»∆¡…¿«∆¿∆
‰¯B‰Ë ‰Óe¯z18ÌÈÏLe¯Èa ÈL ¯OÚÓ ÏLÂ19‡Ï - ¿»¿»¿∆«¬≈≈ƒƒ»«ƒ…

B¯ÈLÎÈ ‡nL ,ÏhÈ20ËÏ¯Lk - ÏË Ì‡Â .‰‡Ó21. ƒ…∆»«¿ƒ¿À¿»¿ƒ»«»≈

והתורה 13) כג), יט, (ויקרא ובהנאה באכילה האסורה
לכם  ראוי שיהי' לכם", "ולקחתם מ) כג, (שם אמרה

לה.). (סוכה ועומדת 14)ולהנאתכם באכילה שאסורה
לה:). (שם לכם" "ולקחתם בכלל ואינה לשריפה,

שהרי 15) בו, חלק וללוי לכהן יש וגם באכילה. שאסור
ד"ה  לח. פסחים ('תוספות' שלהם והמעשר התרומות
ר"ן  (עיין כשר טבל של שאתרוג אומרים ויש אתיא),

שם). חכמים 16)בסוכה, שהצריכו הארץ עם תבואת
מספק. תרומה ממנה מ"א.17)להפריש פ"ג דמאי משנה,

ב. ל, לכהן.18)וסוכה לאכילה שראוי 19)שראויה
אינו  - לאכילה ראוי שאינו לירושלים מחוץ אבל לאכילה.

בדיעבד. אפילו בו מקבל 20)יוצא אוכל שום שאין
נאמר  זה ועל תחילה, מים עליו נתנו אלאֿאםֿכן טומאה
עליו, מנבלתם ונפל זרע על מים יותן "וכי לח): יא, (ויקרא
שהוא  הלולב אל האתרוג שמקרב ומכיון לכם". הוא טמא
את  מרטיב הוא הרי הכ"ה) פ"ז (למעלה במים תמיד
טומאה  לגרום ואסור טומאה לקבל ומכשירו האתרוג
"משמרת  ח): יח, (במדבר שנאמר משום לתרומה,
טומאה  לגרום אסור וכן בטהרה, לשמרה שצריך תרומותי"
"וכל  ל): כז, (ויקרא שנאמר קודש, כמו שדינו שני, למעשר
שם). ורש"י לה: (סוכה לה'" קודש וגו' הארץ מעשר

לד:).21) שם וגמרא, (משנה לאכילה ראויים שהם

.‚ÏeÒt - BL‡¯ ÌË˜pL ·ÏeÏ22˜cÒ .23Ì‡ - »∆ƒ¿«…»ƒ¿«ƒ
,ÌÈLk e‡¯iL „Ú ‰fÓ ‰Ê ÂÈ˜„Ò ÈL e˜Á¯˙ƒ¿«¬¿≈¿»»∆ƒ∆«∆≈»ƒ¿«ƒ

ÏeÒt24Ì˜Ú ‰È‰ .25,ÂÈÙÏÏÚa ·‚k B¯„L È¯‰L »»»»…¿»»∆¬≈ƒ¿¿«««
ÂÈ¯BÁ‡Ï Ì˜Ú ‰È‰ .ÏeÒt - ˙¯ËBËÁ26BÊL ,¯Lk - ¬∆∆»»»»…«¬»»≈∆

ÏeÒt - ÂÈ„„vÓ „Á‡Ï Ì˜Ú .B˙i¯· ‡È‰27e„¯Ù .28 ƒ¿ƒ»∆¡«¿««ƒ¿»»»ƒ¿¿
˙Bi¯Á‰ ÈÏÚk eÏcÏc ‡ÏÂ ‰Ê ÏÚÓ ‰Ê ÂÈÏÚ29.¯Lk - »»∆≈«∆¿…ƒ«¿¿«¬≈«¬À»≈

eÏcÏciL ‡e‰Â ,ÂÈÏÚ eˆ¯Ù30ÈÏÚk ·ÏeÏ ÏL B¯„MÓ ƒ¿¿»»¿∆ƒ«¿¿ƒƒ¿∆»«¬≈
eÒt - ˙Bi¯Á‰.Ï «¬À»

העליון 22) העלה ראש שנקצץ והיינו ב. כט, סוכה משנה,
(מגידֿמשנה). הלולב כלה העליון.23)שבו העלה

התיומת"24) "נחלקה שמטעם ואףֿעלֿפי א. לב, סוכה
כט). הערה להלן (ראה נפסל אינו ד) הלכה (להלן

לפניו 25) היה שלא נראה (82 עמ' (שם, לסוכה [ב'מאירי'
רוקח' ב'מעשה וראה עקום. לולב דיני כל כאן רבינו בדברי

מכתבֿיד]. אחר נוסח לב.).26)בשם (שם השדרה לצד
הראשון.27) הלשון לפי שם, ולא 28)סוכה התפרדו

מהשדרה. הרבה שהם 29)התרחקו החריות טבע
מזה. זה הרבה ומתרחקים מתפרדים והם כעץ, מתקשים

(מגיד30ֿ) למטה תלויים שעליהם עד כלֿכך שנפרדו
כט:). (סוכה במשנה זה וכל משנה).

.„,ÔÈÏ„b Ì‰Lk :‡È‰ Ck ·ÏeÏ ÏL ÔÈÏÚ ˙i¯a¿ƒ«»ƒ∆»»ƒ¿∆≈¿≈ƒ
ÔÈÏÚ ÈL Ïk ·‚Â ;ÔabÓ ÔÈ˜e·„e ,ÌÈL ÌÈL ÔÈÏ„b¿≈ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿ƒƒ«»¿«»¿≈»ƒ

˙ÓBÈz ‡¯˜p‰ ‡e‰ ÔÈ˜e·c‰31- ˙ÓBÈz‰ ‰˜ÏÁ . «¿ƒ«ƒ¿»¿∆∆¿¿»«¿∆
B˙i¯a ˙lÁzÓ ˙Á‡ ˙Á‡ ÂÈÏÚ eÈ‰ .ÏeÒt32‡ÏÂ , »»»»««««ƒ¿ƒ«¿ƒ»¿…

·bŒÏÚ ‰Ê ÂÈÏÚ eÈ‰ ‡Ï .ÏeÒt - ˙ÓBÈz Ì‰Ï ‰È‰»»»∆¿∆»…»»»∆««
L‡¯ Ì‡ :‰Ê ˙Áz ‰Ê ‡l‡ ,ÔÈ·Ïel‰ Ïk C¯„k ‰Ê∆¿∆∆»«»ƒ∆»∆««∆ƒ…
Ïk ‡ˆÓpL „Ú ,epnÓ ‰ÏÚÓlL ¯wÚÏ ÚÈbÓ ‰Ê∆«ƒ«»ƒ»∆¿«¿»ƒ∆«∆ƒ¿»»

¯Lk - ÔÈÏÚa ‰qÎÓ ·ÏeÏ ÏL B¯„L33ÔÈ‡ Ì‡Â ; ƒ¿∆»¿À∆¿»ƒ»≈¿ƒ≈
ÏeÒt - ‰Ê ÏL B¯wÚ „ˆÏ ÚÈbÓ ‰Ê ÏL BL‡¯34. …∆∆«ƒ«¿«ƒ»∆∆»

שבלולב 31) העלין רוב שנחלקו והיינו א . לב, סוכה
התיומת  שנחלקה ואומרים, חולקים ויש (מגידֿמשנה).
לפי  וגם מכולם. העליון האמצעי העלה נחלק אם  היינו
(מגידֿמשנה). ברובו נסדק אם אלא פוסל אינו דבריהם

נסדק. בדין ה"ג למעלה ואינו 32)וראה הוא מום בעל
שם). (סוכה, שנזכרו 33)"הדר" הברזל" הר "ציני והם
כט:). (סוכה א.34)במשנה לב, שם

.‰BL‡¯ ÌË˜pL Ò„‰35- ÂÈÏÚ ·¯ e¯L .¯Lk - ¬«∆ƒ¿«…»≈»¿…»»
„Á‡ Ô˜a ÔÈÏÚ ‰LÏL e¯izL Ì‡36eÈ‰ .¯Lk , ƒƒ¿«¿¿»»ƒ¿≈∆»»≈»

ÂÈ·Ú37˙Bw¯È Ì‡ :ÂÈÏÚÓ ˙Ba¯Ó38Ì‡Â ;¯Lk - ¬»»¿À≈»»ƒ¿À»≈¿ƒ
ÏeÒt - ˙B¯BÁL B‡ ˙Bn„‡39.¯Lk - ÔËÚÓ Ì‡Â . ¬À¿»¿ƒƒ¬»»≈

Ôw˙Ók ‡e‰L ÈÙÏ ,·BËŒÌBÈa Ô˙B‡ ÔÈËÚÓÓ ÔÈ‡Â40. ¿≈¿«¬ƒ»¿¿ƒ∆ƒ¿«≈
‰ÏÈÎ‡Ï „Á‡ „Á‡ ÔËwlL B‡ ,ÔËwÏÂ ¯·Ú41È¯‰ - »«¿ƒ¿»∆ƒ¿»∆»∆»«¬ƒ»¬≈

.¯Lk ‰Ê∆»≈

טרפון 35) כרבי שהלכה לפי מהעץ. העליון החלק שנקצץ
במשנה) לד: (סוכה כשר קטומים שלשתם אפילו שאמר
ראשו, שנקטם שהדס שפסקה לב:) (שם משנה כסתם ולא
מדרשו, בבית הקודש רוח שהופיע כתב, והראב"ד פסול.

שפסול. משנה כסתם שהלכה כאן 36)לאמר מדובר
מצראה", "אסא והוא אחד, בקן עלים שבעה לו שיש בהדס
מפרשים, ויש (מגידֿמשנה). כשר שלשה שנשארו וכיון
אם  כשר ואעפ"כ עליו, רוב ונשרו רגיל בהדס שהמדובר
הערה  ה"א פ"ז למעלה וראה אחד, בקן עלים שלשה נשארו

מח. והערה וה"ח ההדסים,37)ט, על הגדל קטן פרי מין
ענב. מראה.38)ונקרא שינוי כאן ואין ההדס כמראה

(סוכה 39) ופסול "הדר" זה אין לעץ, דומה הפרי שאין כיון
שם). ורש"י ומתקן 40)לג: למצוה, ההדס את שמכשיר

ה"ח). יו"ט מהלכות (פ"ד אסור ביוםֿטוב שאז 41)כלי
ודבר  לתקן, מכוין אינו שהרי לכתחילה, כן לעשות מותר
(שם) ובגמרא מקומות. בכמה כמפורש מותר, מתכוין שאינו
כן  לא שאם אחר, הדס לו שיש באופן שהמדובר אמרו,
והרי  רישיה" "פסיק הוא הרי מכוין שאינו שאע"פ אסור,
והוא  כן, סובר רבינו גם משנה' ה'מגיד [ולדעת כמכוין. הוא
בכת"י  הוא וכן אחר", שלקטם "או רבינו בדברי גורס
מי  כלומר, משנה': ה'מגיד בזה ופירש ותימן. אוקספורד
כסףֿמשנה). (ועי' זה בהדס חובה ידי לצאת צריך שאינו
והגיה  אחד" שליקטם "או אחד בספר כתוב שהיה ונראה
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וטעו  הנ"ל) (כהמגידֿמשנה "אחר" בגליון: מישהו
להם  ויצא ובשיבוש, בפנים זו הגהה והכניסו המעתיקים

אחד"]. "אחד

.ÂdL‡¯ ÌË˜pL ‰·¯Ú42.‰¯Lk -‰ÈÏÚ eˆ¯Ù43- ¬»»∆ƒ¿«…»¿≈»ƒ¿¿»∆»
.‰ÏeÒt¿»

בגמרא 42) שהכשירו שכשם רבינו וסובר עצמו. העץ ראש
(שם  המפורשת המשנה את ודחו שנקטם, הדס לד:) (סוכה
בערבה. הדין כן לג), (הערה ה"ה למעלה שפסק כמו לב:)
בעבותו  הוא יופיו שכל הדס, בין לחלק הרמב"ן ודעת
כלֿכך  ניכרת עצו קטימת ואין עצו, את חופין שעליו
ניכרת  שהקטימה מינים ושאר ערבה לבין כשר, הוא ולפיכך
גיאת. אבן יצחק רבי והרב הרי"ף דעת נראה וכן בהם.

(מגידֿמשנה).43) בו מחוברים שהם מהקנה שנדלדלו

.ÊLlÙÓ ·˜ ·wpL ‚B¯˙‡44‡e‰LŒÏk45ÏeÒt -46; ∆¿∆ƒ«∆∆¿À»»∆»
¯q‡k ‰È‰ Ì‡ - LlÙÓ BÈ‡LÂ47.ÏeÒt ,¯˙È B‡ ¿∆≈¿À»ƒ»»¿ƒ»»≈»

‡e‰L Ïk ¯ÒÁ48Bcc Ïh .ÏeÒt -49L‡¯‰ ‡e‰Â ; »«»∆»ƒ««¿»…
ÈeÏ˙ ‡e‰L ıÚ‰ Ïh .ÏeÒt - B· BzLBML ÔËw‰«»»∆«¿»ƒ«»≈∆»

‡nb BÓB˜Ó ¯‡LÂ ,‚B¯˙‡‰ ¯wÚÓ ÔÏÈ‡a Ba50- »ƒ»≈ƒ«»∆¿¿ƒ¿«¿À»
ÏeÒt51˙ÈÊÊÁ ‰˙ÏÚ .52LÏLe ÌÈLa Ì‡ :ÂÈÏÚ‰ »»¿»¬»ƒ»»ƒƒ¿«ƒ¿»

˙BÓB˜Ó53‰˙ÏÚ Ì‡ - „Á‡ ÌB˜Óa Ì‡Â ;ÏeÒt - ¿»¿ƒ¿»∆»ƒ»¿»
ÏeÒt ,Ba¯ ÏÚ54- ‡e‰L Ïk elÙ‡Â ,Bcc ÏÚ Ì‡Â ; «À»¿ƒ«««¬ƒ»∆

ÏeÒt55,B¯qÁÓ BÈ‡L ,BlL ‰BˆÈÁ‰ Ìe¯w‰ ÛÏ˜ . »ƒ¿««¿«ƒ»∆∆≈¿«¿
Blk ÛÏ˜ Ì‡ :B˙i¯· ‡È‰L ˙BÓk ˜¯È ¯‡L ‡l‡∆»ƒ¿»»…¿∆ƒ¿ƒ»ƒƒ¿«À

ÏeÒt -56¯Lk - ‡e‰LŒÏk epnÓ ¯‡L Ì‡Â ;57. »¿ƒƒ¿«ƒ∆»∆»≈

עד 44) שנקב מפרשים ויש לו.). בסוכה (רש"י לעבר מעבר
שבתוכו. הזרע כלום.45)חדרי חסר ואינו מחט, עלֿידי

שהוא 46) כל חסר "ניקב, לד:): (סוכה במשנה הוא כן
לא  אם אפילו פסול שניקב הרי "וחסר") גרס (ולא פסול"
אלאֿ פוסל הנקב שאין הראב"ד ודעת (מגידֿמשנה). חסר
כל  וחסר "ניקב הנוסחא לפי וזהו שהוא, כל חסר אםֿכן

ששמו 47)שהוא". מטבע של כגודל היה הנקב רוחב
כגון  האתרוג, בעצם חסרון היה כשלא והמדובר איסר,

לו.). (סוכה בו שתחב יתד ע"י מבשר 48)שנקב שנחסר
עצמו. פסול"49)האתרוג - פיטמתו "ניטלה היינו

שם. סוכה, האתרוג50)שבמשנה חסר שהוא.והרי כל
(מגידֿמשנה).51) ברי"ף הוא כא,52)כן (ויקרא ילפת

בהן  שיש אבעבועות כמין והן "חזזן", אונקלוס תרגם כ)
עצמו. מהאתרוג קצת וגבוהות כמנומר.53)ממש שנראה

ב.54) לה, ב.55)סוכה לד, סוכה שאינו 56)משנה,
לה:). (שם לה,57)"הדר" שם וגמרא ב. לד, שם משנה,

א. לו, ב.

.ÁÁeÙ˙ ‡e‰L ‚B¯˙‡58Le·k ,Áe¯Ò ,59˜eÏL ,60, ∆¿∆»«»«»»
¯nÓ ,Ô·Ï ,¯BÁL61Èz¯kk ˜¯È ,62ÏeÒt -63BÏcb . »»»¿À»»…««¿ƒ»ƒ¿

ÒeÙ„a64e‰OÚ .ÏeÒt - ˙¯Á‡ ‰i¯a ÔÈÓk e‰OÚÂ ƒ¿¿»»¿ƒ¿ƒ»«∆∆»»»
ÔÈtc ÔÈt„ e‰OÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - B˙i¯a ÔÈÓk65.¯Lk , ¿ƒ¿ƒ»««ƒ∆»»«ƒ«ƒ»≈

ÌBÈz‰66¯Òa‰Â67Ì‰lL ÔÈ‚B¯˙‡‰L ÌB˜Ó .¯Lk , «¿¿«…∆»≈»∆»∆¿ƒ∆»∆
ÌÈ¯BÁL eÈ‰ Ì‡Â .ÔÈ¯Lk - ‰ËeÚÓ ˙e¯ÁL ÔÈÚk¿≈«¬¿»¿≈ƒ¿ƒ»¿ƒ

ÌB˜Ó ÏÎa ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - ÈLek Ì„‡k ¯˙BÈa68. ¿≈¿»»ƒ¬≈∆»¿»»

וברש"י 58) לו. (סוכה נרקב או והתנפח מים עליו שנפלו
כמו 61)מבושל.60)בחומץ.59)שם). צבעים כמה
ירק.62)נמר. שם.63)מין בסוכה, זה בעודו 64)כל

מדת  לפי וגדל דפוס, כמין מסביבו עשאו בעץ ומחובר קטן
לו:). (שם ותמונתו של 65)הדפוס ריחיים של גלגל כעין

ששני 66)מים. או בזה זה דבוקים אתרוגים שני שגדלו
שהוא  כל למטה ומחוברין מלמעלה חלוקים האתרוג חצאי

האי). רב בשם תיום, ערך נגמר 67)('ערוך' לא שעדיין
עקיבא). רבי של החולקים כחכמים לו. (שם בישולו

א.68) לו, שם

.ËÔÈÓeÓ ÈtÓ ÔÈÏeÒt Ì‰L e¯Ó‡L el‡ Ïk»≈∆»«¿∆≈¿ƒƒ¿≈ƒ
ÔBL‡¯ ·BËŒÌBÈa - ‰·‚e ÏÊ‚ ÈtÓ B‡ e¯‡aL∆≈«¿ƒ¿≈»≈¿≈»¿ƒ
Ïk‰ - ÌÈÓi‰ ¯‡L ÌÚ ÈL ·BËŒÌBÈa Ï·‡ ;„·Ïaƒ¿»¬»¿≈ƒƒ¿»«»ƒ«…

¯Lk69,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÌeMÓ ‡e‰L ˙eÏÒt‰Â . »≈¿««¿»∆ƒ¬«»ƒ
ÔÈa - ‰ÏÈÎ‡a ¯eÒ‡ ‚B¯˙‡ B˙B‡L ÈtÓ B‡ƒ¿≈∆∆¿»«¬ƒ»≈

.ÏeÒt ,ÌÈÓÈ ¯‡La ÔÈa ,ÔBL‡¯ ·BËŒÌBÈa¿ƒ≈ƒ¿»»ƒ»

חנינא 69) שרב לו:), (סוכה שאמרו ממה הגאונים למדו כן
שהואֿהדין  – שני ביוםֿטוב החסר באתרוג חובתו ידי יצא

(מגידֿמשנה). המומים לכל

.ÈB·ÏeÏa ‚Á ÏL ÔBL‡¯ ·BËŒÌBÈa ‡ˆBÈ Ì„‡ ÔÈ‡≈»»≈¿ƒ∆«¿»
‰zÓa BÏ epziL „Ú ;epnÓ epÏ‡LiL ,B¯·Á ÏL70. ∆¬≈∆ƒ¿»∆ƒ∆«∆ƒ¿∆¿«»»

È„È B· ‡ˆBÈ ‰Ê È¯‰ - B¯ÈÊÁ‰Ï ˙ÓŒÏÚ BÏ B˙¿»«¿»¿«¬ƒ¬≈∆≈¿≈
ÊÁÓe B˙·BÁdÓL ¯ÈÊÁ‰Ï ˙ÓŒÏÚ ‰znL ;B¯È »«¬ƒ∆«»»«¿»¿«¬ƒ¿»

‰zÓ71‡ˆÓpL ,‡ˆÈ ‡Ï - B¯ÈÊÁ‰ ‡Ï Ì‡Â . «»»¿ƒ…∆¡ƒ…»»∆ƒ¿»
ÏeÊ‚Î72ÔË˜Ï B˙B‡ ÔÈ˙B ÔÈ‡Â .73‰B˜ ÔËw‰L ,74 ¿»¿≈¿ƒ¿»»∆«»»∆

Ì‡L ‡ˆÓÂ ,‰¯Bz‰ ÔÓ ÌÈ¯Á‡Ï ‰˜Ó BÈ‡Â¿≈«¿∆«¬≈ƒƒ«»¿ƒ¿»∆ƒ
ÔÈÓ Ïk „Á‡Â ,·Ïel‰ „Á‡Â .¯ÊBÁ BÈ‡ BÏ B¯ÈÊÁ‰∆¡ƒ≈≈¿∆»«»¿∆»»ƒ
,Ïe‡L Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰ Ì‡ - BaL ÔÈÈÓ Úa¯‡Ó ÔÈÓÂ»ƒ≈«¿«ƒƒ∆ƒ»»∆»≈∆»

ÔBL‡¯ ·BËŒÌBÈa Ba ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡75. ≈¿ƒ¿ƒ

ביום 70) לכם "ולקחתם מ) כג, (ויקרא שנאמר מפני
שאינו  מכאן משלכם", - "לכם חכמים ודרשו וגו'" הראשון
(סוכה  חבירו של בלולבו ראשון ביו"ט חובתו ידי יוצא

כל 71)מא:). נפקע - החזיר שלא זמן שכל שם. סוכה,
שאינם  במתנה, שמתנים תנאי ככל הוא והתנאי הנותן, כח

כלל. מהמתנה קנה 72)גורעים לא שמעולם שמתברר
שם). (סוכה, התנאי קיים לא שהרי זו, לפני 73)מתנה

בו. לו 74)שיצא מקנה כשגדול התורה מן גמור קנין
שם). שם):75)(סוכה, (ויקרא תורה אמרה שהרי

וענף  תמרים כפות הדר עץ פרי הראשון ביום לכם "ולקחתם
ולא  "לכם" אמרה כולם שעל הרי נחל", וערבי  עבות עץ

אחרים. של

.‡ÈÔÈ‡ - ˙eÙzLa ‚B¯˙‡ B‡ ·ÏeÏ ewL ÔÈÙzLÀ»ƒ∆»»∆¿¿À»≈
BÏ ÔziL „Ú ,ÔBL‡¯a B˙·BÁ È„È B· ‡ˆBÈ Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆≈¿≈»»ƒ«∆ƒ≈

‰zÓa B˜ÏÁ76˙ÒÈÙzÓ ÔÈ‚B¯˙‡ ewL ÔÈÁ‡‰ . ∆¿¿«»»»«ƒ∆»∆¿ƒƒ¿ƒ«
˙Èa‰77ÏBÎÈ Ì‡ :B· ‡ˆÈÂ ‚B¯˙‡ Ô‰Ó „Á‡ ÏËÂ , ««ƒ¿»«∆»≈∆∆¿¿»»ƒ»

‡ˆÈ - CÎa ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈÁ‡‰ ÔÈ‡Â BÏÎ‡Ï78eÈ‰ Ì‡Â ; ¿»¿¿≈»«ƒ«¿ƒƒ¿»»»¿ƒ»
.‰zÓa Ì˜ÏÁ BÏ eziL „Ú ,‡ˆÈ ‡Ï - ÔÈ„Èt˜Ó«¿ƒƒ…»»«∆ƒ¿∆¿»¿«»»
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וטעו  הנ"ל) (כהמגידֿמשנה "אחר" בגליון: מישהו
להם  ויצא ובשיבוש, בפנים זו הגהה והכניסו המעתיקים

אחד"]. "אחד

.ÂdL‡¯ ÌË˜pL ‰·¯Ú42.‰¯Lk -‰ÈÏÚ eˆ¯Ù43- ¬»»∆ƒ¿«…»¿≈»ƒ¿¿»∆»
.‰ÏeÒt¿»

בגמרא 42) שהכשירו שכשם רבינו וסובר עצמו. העץ ראש
(שם  המפורשת המשנה את ודחו שנקטם, הדס לד:) (סוכה
בערבה. הדין כן לג), (הערה ה"ה למעלה שפסק כמו לב:)
בעבותו  הוא יופיו שכל הדס, בין לחלק הרמב"ן ודעת
כלֿכך  ניכרת עצו קטימת ואין עצו, את חופין שעליו
ניכרת  שהקטימה מינים ושאר ערבה לבין כשר, הוא ולפיכך
גיאת. אבן יצחק רבי והרב הרי"ף דעת נראה וכן בהם.

(מגידֿמשנה).43) בו מחוברים שהם מהקנה שנדלדלו

.ÊLlÙÓ ·˜ ·wpL ‚B¯˙‡44‡e‰LŒÏk45ÏeÒt -46; ∆¿∆ƒ«∆∆¿À»»∆»
¯q‡k ‰È‰ Ì‡ - LlÙÓ BÈ‡LÂ47.ÏeÒt ,¯˙È B‡ ¿∆≈¿À»ƒ»»¿ƒ»»≈»

‡e‰L Ïk ¯ÒÁ48Bcc Ïh .ÏeÒt -49L‡¯‰ ‡e‰Â ; »«»∆»ƒ««¿»…
ÈeÏ˙ ‡e‰L ıÚ‰ Ïh .ÏeÒt - B· BzLBML ÔËw‰«»»∆«¿»ƒ«»≈∆»

‡nb BÓB˜Ó ¯‡LÂ ,‚B¯˙‡‰ ¯wÚÓ ÔÏÈ‡a Ba50- »ƒ»≈ƒ«»∆¿¿ƒ¿«¿À»
ÏeÒt51˙ÈÊÊÁ ‰˙ÏÚ .52LÏLe ÌÈLa Ì‡ :ÂÈÏÚ‰ »»¿»¬»ƒ»»ƒƒ¿«ƒ¿»

˙BÓB˜Ó53‰˙ÏÚ Ì‡ - „Á‡ ÌB˜Óa Ì‡Â ;ÏeÒt - ¿»¿ƒ¿»∆»ƒ»¿»
ÏeÒt ,Ba¯ ÏÚ54- ‡e‰L Ïk elÙ‡Â ,Bcc ÏÚ Ì‡Â ; «À»¿ƒ«««¬ƒ»∆

ÏeÒt55,B¯qÁÓ BÈ‡L ,BlL ‰BˆÈÁ‰ Ìe¯w‰ ÛÏ˜ . »ƒ¿««¿«ƒ»∆∆≈¿«¿
Blk ÛÏ˜ Ì‡ :B˙i¯· ‡È‰L ˙BÓk ˜¯È ¯‡L ‡l‡∆»ƒ¿»»…¿∆ƒ¿ƒ»ƒƒ¿«À

ÏeÒt -56¯Lk - ‡e‰LŒÏk epnÓ ¯‡L Ì‡Â ;57. »¿ƒƒ¿«ƒ∆»∆»≈

עד 44) שנקב מפרשים ויש לו.). בסוכה (רש"י לעבר מעבר
שבתוכו. הזרע כלום.45)חדרי חסר ואינו מחט, עלֿידי

שהוא 46) כל חסר "ניקב, לד:): (סוכה במשנה הוא כן
לא  אם אפילו פסול שניקב הרי "וחסר") גרס (ולא פסול"
אלאֿ פוסל הנקב שאין הראב"ד ודעת (מגידֿמשנה). חסר
כל  וחסר "ניקב הנוסחא לפי וזהו שהוא, כל חסר אםֿכן

ששמו 47)שהוא". מטבע של כגודל היה הנקב רוחב
כגון  האתרוג, בעצם חסרון היה כשלא והמדובר איסר,

לו.). (סוכה בו שתחב יתד ע"י מבשר 48)שנקב שנחסר
עצמו. פסול"49)האתרוג - פיטמתו "ניטלה היינו

שם. סוכה, האתרוג50)שבמשנה חסר שהוא.והרי כל
(מגידֿמשנה).51) ברי"ף הוא כא,52)כן (ויקרא ילפת

בהן  שיש אבעבועות כמין והן "חזזן", אונקלוס תרגם כ)
עצמו. מהאתרוג קצת וגבוהות כמנומר.53)ממש שנראה

ב.54) לה, ב.55)סוכה לד, סוכה שאינו 56)משנה,
לה:). (שם לה,57)"הדר" שם וגמרא ב. לד, שם משנה,

א. לו, ב.

.ÁÁeÙ˙ ‡e‰L ‚B¯˙‡58Le·k ,Áe¯Ò ,59˜eÏL ,60, ∆¿∆»«»«»»
¯nÓ ,Ô·Ï ,¯BÁL61Èz¯kk ˜¯È ,62ÏeÒt -63BÏcb . »»»¿À»»…««¿ƒ»ƒ¿

ÒeÙ„a64e‰OÚ .ÏeÒt - ˙¯Á‡ ‰i¯a ÔÈÓk e‰OÚÂ ƒ¿¿»»¿ƒ¿ƒ»«∆∆»»»
ÔÈtc ÔÈt„ e‰OÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - B˙i¯a ÔÈÓk65.¯Lk , ¿ƒ¿ƒ»««ƒ∆»»«ƒ«ƒ»≈

ÌBÈz‰66¯Òa‰Â67Ì‰lL ÔÈ‚B¯˙‡‰L ÌB˜Ó .¯Lk , «¿¿«…∆»≈»∆»∆¿ƒ∆»∆
ÌÈ¯BÁL eÈ‰ Ì‡Â .ÔÈ¯Lk - ‰ËeÚÓ ˙e¯ÁL ÔÈÚk¿≈«¬¿»¿≈ƒ¿ƒ»¿ƒ

ÌB˜Ó ÏÎa ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - ÈLek Ì„‡k ¯˙BÈa68. ¿≈¿»»ƒ¬≈∆»¿»»

וברש"י 58) לו. (סוכה נרקב או והתנפח מים עליו שנפלו
כמו 61)מבושל.60)בחומץ.59)שם). צבעים כמה
ירק.62)נמר. שם.63)מין בסוכה, זה בעודו 64)כל

מדת  לפי וגדל דפוס, כמין מסביבו עשאו בעץ ומחובר קטן
לו:). (שם ותמונתו של 65)הדפוס ריחיים של גלגל כעין

ששני 66)מים. או בזה זה דבוקים אתרוגים שני שגדלו
שהוא  כל למטה ומחוברין מלמעלה חלוקים האתרוג חצאי

האי). רב בשם תיום, ערך נגמר 67)('ערוך' לא שעדיין
עקיבא). רבי של החולקים כחכמים לו. (שם בישולו

א.68) לו, שם

.ËÔÈÓeÓ ÈtÓ ÔÈÏeÒt Ì‰L e¯Ó‡L el‡ Ïk»≈∆»«¿∆≈¿ƒƒ¿≈ƒ
ÔBL‡¯ ·BËŒÌBÈa - ‰·‚e ÏÊ‚ ÈtÓ B‡ e¯‡aL∆≈«¿ƒ¿≈»≈¿≈»¿ƒ
Ïk‰ - ÌÈÓi‰ ¯‡L ÌÚ ÈL ·BËŒÌBÈa Ï·‡ ;„·Ïaƒ¿»¬»¿≈ƒƒ¿»«»ƒ«…

¯Lk69,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÌeMÓ ‡e‰L ˙eÏÒt‰Â . »≈¿««¿»∆ƒ¬«»ƒ
ÔÈa - ‰ÏÈÎ‡a ¯eÒ‡ ‚B¯˙‡ B˙B‡L ÈtÓ B‡ƒ¿≈∆∆¿»«¬ƒ»≈

.ÏeÒt ,ÌÈÓÈ ¯‡La ÔÈa ,ÔBL‡¯ ·BËŒÌBÈa¿ƒ≈ƒ¿»»ƒ»

חנינא 69) שרב לו:), (סוכה שאמרו ממה הגאונים למדו כן
שהואֿהדין  – שני ביוםֿטוב החסר באתרוג חובתו ידי יצא

(מגידֿמשנה). המומים לכל

.ÈB·ÏeÏa ‚Á ÏL ÔBL‡¯ ·BËŒÌBÈa ‡ˆBÈ Ì„‡ ÔÈ‡≈»»≈¿ƒ∆«¿»
‰zÓa BÏ epziL „Ú ;epnÓ epÏ‡LiL ,B¯·Á ÏL70. ∆¬≈∆ƒ¿»∆ƒ∆«∆ƒ¿∆¿«»»

È„È B· ‡ˆBÈ ‰Ê È¯‰ - B¯ÈÊÁ‰Ï ˙ÓŒÏÚ BÏ B˙¿»«¿»¿«¬ƒ¬≈∆≈¿≈
ÊÁÓe B˙·BÁdÓL ¯ÈÊÁ‰Ï ˙ÓŒÏÚ ‰znL ;B¯È »«¬ƒ∆«»»«¿»¿«¬ƒ¿»

‰zÓ71‡ˆÓpL ,‡ˆÈ ‡Ï - B¯ÈÊÁ‰ ‡Ï Ì‡Â . «»»¿ƒ…∆¡ƒ…»»∆ƒ¿»
ÏeÊ‚Î72ÔË˜Ï B˙B‡ ÔÈ˙B ÔÈ‡Â .73‰B˜ ÔËw‰L ,74 ¿»¿≈¿ƒ¿»»∆«»»∆

Ì‡L ‡ˆÓÂ ,‰¯Bz‰ ÔÓ ÌÈ¯Á‡Ï ‰˜Ó BÈ‡Â¿≈«¿∆«¬≈ƒƒ«»¿ƒ¿»∆ƒ
ÔÈÓ Ïk „Á‡Â ,·Ïel‰ „Á‡Â .¯ÊBÁ BÈ‡ BÏ B¯ÈÊÁ‰∆¡ƒ≈≈¿∆»«»¿∆»»ƒ
,Ïe‡L Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰ Ì‡ - BaL ÔÈÈÓ Úa¯‡Ó ÔÈÓÂ»ƒ≈«¿«ƒƒ∆ƒ»»∆»≈∆»

ÔBL‡¯ ·BËŒÌBÈa Ba ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡75. ≈¿ƒ¿ƒ

ביום 70) לכם "ולקחתם מ) כג, (ויקרא שנאמר מפני
שאינו  מכאן משלכם", - "לכם חכמים ודרשו וגו'" הראשון
(סוכה  חבירו של בלולבו ראשון ביו"ט חובתו ידי יוצא

כל 71)מא:). נפקע - החזיר שלא זמן שכל שם. סוכה,
שאינם  במתנה, שמתנים תנאי ככל הוא והתנאי הנותן, כח

כלל. מהמתנה קנה 72)גורעים לא שמעולם שמתברר
שם). (סוכה, התנאי קיים לא שהרי זו, לפני 73)מתנה

בו. לו 74)שיצא מקנה כשגדול התורה מן גמור קנין
שם). שם):75)(סוכה, (ויקרא תורה אמרה שהרי

וענף  תמרים כפות הדר עץ פרי הראשון ביום לכם "ולקחתם
ולא  "לכם" אמרה כולם שעל הרי נחל", וערבי  עבות עץ

אחרים. של

.‡ÈÔÈ‡ - ˙eÙzLa ‚B¯˙‡ B‡ ·ÏeÏ ewL ÔÈÙzLÀ»ƒ∆»»∆¿¿À»≈
BÏ ÔziL „Ú ,ÔBL‡¯a B˙·BÁ È„È B· ‡ˆBÈ Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆≈¿≈»»ƒ«∆ƒ≈

‰zÓa B˜ÏÁ76˙ÒÈÙzÓ ÔÈ‚B¯˙‡ ewL ÔÈÁ‡‰ . ∆¿¿«»»»«ƒ∆»∆¿ƒƒ¿ƒ«
˙Èa‰77ÏBÎÈ Ì‡ :B· ‡ˆÈÂ ‚B¯˙‡ Ô‰Ó „Á‡ ÏËÂ , ««ƒ¿»«∆»≈∆∆¿¿»»ƒ»

‡ˆÈ - CÎa ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈÁ‡‰ ÔÈ‡Â BÏÎ‡Ï78eÈ‰ Ì‡Â ; ¿»¿¿≈»«ƒ«¿ƒƒ¿»»»¿ƒ»
.‰zÓa Ì˜ÏÁ BÏ eziL „Ú ,‡ˆÈ ‡Ï - ÔÈ„Èt˜Ó«¿ƒƒ…»»«∆ƒ¿∆¿»¿«»»
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¯t ‰ÊÂ ‚B¯˙‡ ‰Ê ‰˜ Ì‡ÂLÈ79„Á‡k ewL B‡ , ¿ƒ»»∆∆¿¿∆»ƒ∆»¿∆»
‡ˆBÈ BÈ‡ - ˙Èa‰ ˙ÒÈÙzÓ LÈ¯Ùe ÔBn¯Â ‚B¯˙‡∆¿¿ƒ»ƒƒ¿ƒ«««ƒ≈≈
ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ;‰zÓa B˜ÏÁ BÏ ÔziL „Ú ,‚B¯˙‡a»∆¿«∆ƒ≈∆¿¿«»»¿««ƒ

ÂÈÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡ BÏÎ‡ Ì‡L80. ∆ƒ¬»≈«¿ƒƒ»»

זה 76) וכל קלז:). (בבאֿבתרא שלו כולו שיהיה שצריך
בכל  בו, לצאת לקחוהו אם אבל לאוכלו, אותו קנו אם דוקא
ראוי  שאינו יודעים היו שלקחוהו שבשעה בו, יוצאין אופן
אחד  כל שיטלנו שבשעה לקחוהו כן דעת ועל להתחלק,
בהרבה  סמכו זה ועל שלו. כולו שיהא - בו לצאת מהם
ביום  בו יוצאים הקהל וכל אחד, לולב שלוקחים מקומות

(מגידֿמשנה). בין 77)הראשון החלוקה לפני הירושה
בכללו  שהבית הבית", "תפיסת נקראת היורשים
לכל  מיוחד כאן ואין הנכסים, את תופס כולה) (=המשפחה

בירושה. שותפים וכולם חלקם,78)אחד על שויתרו
אתרוג. אחד לכל שיש לכל 79)מאחר אתרוג שאין כיון

מחילתם  מועילה ולא בו, רוצים שכולם אפשר ואחד, אחד
מחמת 80)בסתמא. הם שמקפידים ודאי - שוויו מחמת

(לחםֿמשנה). המצוה לקיים רוצים הם שגם המצוה,

.·ÈÔ‰a ÁÓOÏ ‰ÂˆÓ ˙B„ÚBn‰ ÏkL ÈtŒÏÚŒÛ‡81 ««ƒ∆»«¬ƒ¿»ƒ¿…«»∆
,‰¯˙È ‰ÁÓO ÌBÈ Lc˜na ‰˙È‰ ˙Bkq‰ ‚Áa -¿««À»¿»«ƒ¿»ƒ¿»¿≈»
˙Ú·L ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ ÈÙÏ ÌzÁÓOe' :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«¿∆ƒ¿≈¡…≈∆ƒ¿«

'ÌÈÓÈ82?ÔÈOBÚ eÈ‰ „ˆÈÎÂ .83·BËŒÌBÈŒ·¯Ú »ƒ¿≈«»ƒ∆∆
ÌÈLpÏ ÌB˜Ó Lc˜na ÔÈw˙Ó eÈ‰ ÔBL‡¯‰»ƒ»¿«¿ƒ«ƒ¿»»«»ƒ
el‡ e·¯Ú˙È ‡lL È„k ,‰hÓlÓ ÌÈL‡ÏÂ ,‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»¿»¬»ƒƒ¿«»¿≈∆…ƒ¿»¿≈

el‡ ÌÚ84·BËŒÌBÈŒÈ‡ˆBnÓ ÁÓOÏ ÔÈÏÈÁ˙Óe . ƒ≈«¿ƒƒƒ¿…«ƒ»≈
„ÚBÓ ÏL BlÁ ÈÓÈÓ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa ÔÎÂ ;ÔBL‡¯‰»ƒ¿≈¿»»ƒ≈À∆≈
ÌÈa¯Ú‰ŒÔÈa ÏL „ÈÓz e·È¯˜iL ¯Á‡Ó ÔÈÏÈÁ˙Ó«¿ƒƒ≈««∆«¿ƒ»ƒ∆≈»«¿«ƒ

.‰ÏÈl‰ Ïk ÌÚ ÌBi‰ ¯‡LÏ ÁÓOÏƒ¿…«ƒ¿»«ƒ»«»¿»

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"lMW iR lr s`zFMQd bgA ,odA gnUl devn zFcrFOd ©©¦¤¨©£¦§¨¦§Ÿ©¨¤§©©ª
'd iptl mYgnUE" :xn`PW ,dxzi dgnU WCwOA mW dzid̈§¨¨©¦§¨¦§¨§¥¨¤¤¡©§©§¤¦§¥

mini zraW mkidl`." ¡Ÿ¥¤¦§©¨¦

עם  יתירה" ה"שמחה שקישר שמזה המפרשים וכתבו
כלל  להזכיר מבלי אלוקיכם" ה' לפני "ושמחתם הפסוק
הוא  יתרה השמחה הרמב"ם שלדעת נראה המים, ניסוך

להבין: צריך זה ולפי מהתורה, חיוב
מתחילה  מדוע תורה חיוב הוא יתירה" ה"שמחה אם א.
שדוחה  פשיטא הלא ראשון יו"ט ממוצאי רק השמחה

שבות. נאסרה שלא במקדש ובוודאי שיר הכלי איסור
והלא  יתירה" "שמחה על מדבר הנ"ל הפסוק דבריו, לפי ב.
הלולב  נוטלין היו שבמקדש - אחר דין ממנו למדה הגמרא

ימים. שבעת כל
וכל  הארץ עמי אותה עושין היו "ולא כתב י"ד בהלכה ג.
ישיבות  וראשי ישראל, חכמי גדולי אלא שירצה מי
אבל  כו' . . מעשה ואנשי והזקנים והחסידים והסנהדרין
ולשמוע" לראות באים כלם והנשים האנשים העם כל

ראשי  בין לחלק לקח מנין תורה, חיוב הוא אם ולכאורה,
הארץ. ועמי העם

הנ"ל  השמחה את עושין היו אלו שדווקא המקור מהו ד.
מעשה". ואנשי "חסידים רק הוזכרו במשנה והלא

שבעת  . . "ושמחתם הפסוק את בהביאו בזה: הביאור
יותר  שמחה, של נוספת מצוה שישנה כוונתו אין ימים"
בחג  השמחה שחיוב מכיון אלא הידועה, יו"ט משמחת
ישראל  גדולי נהגו פעמים, שלוש בתורה מופיע הסוכות
המצוה) חביבות את בנפשם שהרגישו אלו בעיקר (שהם
בלשונו  מדוייק זה ענין הסוכות. בחג זו בשמחה להרבות

" בלשון היתהשכתב מזכירה ואינו יתירה" שמחה במקדש
מפורש. צווי ללא מאליה שנעשית אלא וכד' ציווי

בית  שמחת את העושים הם מי כתב לכך, בהתאם
מתוארים  שבה סוכה במסכת הגמרא פי על השואבה

השואבה. בית שמחת בזמן תנאים כמה של מעשיהם
ידוע  שהיה חנינא בן יהושע מרבי למד ישראל" "חכמי
חכמי  עם להתווכח שנשלח הגמרא מספרת ועליו בחכמתו

אתונה.
מסופר  עליו יהוצדק בן שמעון מרבי ישיבות" "ראשי
מצינו  לא ובבבלי בקפיצותיו" "משתבח שהיה בירושלמי
תואר  הוא ורבי רבי, היותו מלבד מיוחדת מעלה בו שמציין
לו  שיש "מי בתוספתא: כמובא תלמידים לו שיש למי

רבי". אותו קורין תלמידים
נשיא  שהיה גמליאל בן שמעון מרבן למד "הסנהדרין"

הסנהדרין.
התנאים  בין הוא גם המוזכר הזקן מהלל למד "הזקנים"

השואבה. בית בשמחת המשתתפים
.267 cenr f"i wlg y"ewl

לפני 81) "ושמחת יא): טז, (דברים מפורש השבועות בחג
בחגך", "ושמחת יד): סז, (שם הסוכות ובחג אלקיך", ה'
הוקשו  שהרי הסוכות, וחג השבועות לחג הוקש הפסח וחג

ד:). השנה (ראש לזה זה המועדים ממה 82)כל חוץ
שם). (דברים בחגך" "ושמחת סוכה 83)שנאמר משנה,

א. עבירה.84)נא, לידי ויבואו

.‚È‰kÓ ÏÈÏÁ‰ ?BÊ ‰ÁÓO ‰˙È‰ C‡È‰Â85ÔÈbÓe , ¿≈«»¿»ƒ¿»∆»ƒ«∆¿«¿ƒ
ÌÈÏ··e ¯BpÎa86ÌÈzÏˆÓ·e87„Á‡Â „Á‡ ÏÎÂ , ¿ƒƒ¿»ƒƒ¿ƒ¿«ƒ¿»∆»¿∆»
‡e‰L ¯ÈLŒÈÏÎa- ‰ta Ú„BiL ÈÓe ;Ba ÔbÏ Ú„BÈ ƒ¿ƒƒ∆≈«¿«≈ƒ∆≈««∆

ÔÈ˜tÒÓe ÔÈ„˜B¯Â .‰ta88ÔÈÁtËÓe89ÔÈÊfÙÓe «∆¿¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ
ÔÈ¯k¯ÎÓe90ÌÈ¯ÓB‡Â ,Ú„BiL BÓk „Á‡Â „Á‡ Ïk , ¿«¿¿ƒ»∆»¿∆»¿∆≈«¿¿ƒ

‡Ï ,‰ÁBc dÈ‡ BÊ ‰ÁÓOÂ .˙BÁaL˙Â ˙B¯ÈL È¯·cƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈»»…
·BËŒÌBÈ ˙‡ ‡ÏÂ ˙aM‰ ˙‡91. ∆««»¿…∆

מ"ד.85) פ"ג בביכורים המשנה שהי'86)מלשון כלי זה
עד  ביותר, מתוקים ניגוניו שהיו נבל, ונקרא מיתרים כמה לו
ה"ו). דסוכה פ"ה ('ירושלמי' שבעולם שיר כלי כל שמנבל

בזו 87) זו (=שמכים) שמקישים מתכת של קערות שתי
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נ:). (פירוש 88)(סוכה בצלצל" וההכאה הניגון "הוא
מ"ב). פ"ה ביצה להרמב"ם, על 89)המשניות כף מכים

יחי  ויאמרו כף "ויכו יב): יא, (מלכיםֿב שכתבו כמו כף,
"וטפחו". מתורגם: "ויכו" - הכתוב 90)המלך" מלשון

ומכרכר", מפזז דוד המלך את "ותרא טז): ו, (שמואלֿב
יו"ט). (תוס' ריקוד לשון אסור 91)שהוא שבשבת פירוש,

שהי  שהשיר ואף שיר. ובכלי בחליל על לחלל שרים ו
שמחה  של שיר - ויו"ט שבת דוחה היה בכלי, הקרבנות

(מגידֿמשנה). ושבת ביו"ט ואסור דוחה, אינו

.„ÈÔÈOBÚ eÈ‰ ‡ÏÂ .BÊ ‰ÁÓOa ˙Ba¯‰Ï ‰ÂˆÓƒ¿»¿«¿¿ƒ¿»¿…»ƒ
ÈÓÎÁ ÈÏB„b ‡l‡ ;‰ˆ¯iL ÈÓ ÏÎÂ ı¯‡‰ŒÈnÚ d˙B‡»«≈»»∆¿»ƒ∆ƒ¿∆∆»¿≈«¿≈
ÌÈ„ÈÒÁ‰Â ÔÈ¯„‰q‰Â ˙B·ÈLÈ‰ ÈL‡¯Â Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿»≈«¿ƒ¿««¿∆¿ƒ¿«¬ƒƒ
ÔÈ„w¯Ó eÈ‰L Ì‰ - ‰OÚÓ ÈL‡Â ÌÈ˜f‰Â¿«¿≈ƒ¿«¿≈«¬∆≈∆»¿«¿ƒ
‚Á ÈÓÈa Lc˜na ÔÈÁnOÓe ÔÈbÓe ÔÈ˜tÒÓe¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿»ƒ≈«
ÔÈ‡a Ôlk ,ÌÈLp‰Â ÌÈL‡‰ ,ÌÚ‰ Ïk Ï·‡ .˙Bkq‰«À¬»»»»»¬»ƒ¿«»ƒÀ»»ƒ

.ÚÓLÏÂ ˙B‡¯Ïƒ¿¿ƒ¿…«

.ÂË‰Âˆn‰ ˙iOÚa Ì„‡ ÁÓOiL ‰ÁÓO‰«ƒ¿»∆ƒ¿«»»«¬ƒ««ƒ¿»
‡È‰ ‰ÏB„‚ ‰„B·Ú - Ô‰· ‰evL Ï‡‰ ˙·‰‡·e92. ¿«¬«»≈∆ƒ»»∆¬»¿»ƒ

,epnÓ Ú¯t‰Ï Èe‡¯ ,BÊ ‰ÁÓOÓ BÓˆÚ ÚBn‰ ÏÎÂ¿»«≈««¿ƒƒ¿»»¿ƒ»«ƒ∆
EÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡ z„·Ú ‡Ï ¯L‡ ˙Áz' :¯Ó‡pL∆∆¡«««¬∆…»«¿»∆¡…∆

ÒÈ‚n‰ ÏÎÂ .'··Ï ·eË·e ‰ÁÓOa93˜ÏBÁÂ BzÚc ¿ƒ¿»¿≈»¿»«≈ƒ«¿¿≈
- el‡ ˙BÓB˜Óa ÂÈÈÚa „ak˙Óe BÓˆÚÏ „B·k»¿«¿ƒ¿«≈¿≈»ƒ¿≈
Ï‡' :¯Ó‡Â ‰ÓÏL ¯È‰Ê‰ ‰Ê ÏÚÂ .‰ËBLÂ ‡ËBÁ≈¿∆¿«∆ƒ¿ƒ¿……¿»««
BÙeb Ï˜Óe BÓˆÚ ÏÈtLn‰ ÏÎÂ .'CÏÓ ÈÙÏ ¯c‰˙zƒ¿««ƒ¿≈∆∆¿»««¿ƒ«¿≈≈
„·BÚ‰ ,„aÎÓ‰ ,ÏB„b‰ ‡e‰ - el‡ ˙BÓB˜Óaƒ¿≈«»«¿À»»≈
„BÚ È˙l˜e' :¯Ó‡ Ï‡¯OÈ CÏÓ „Âc ÔÎÂ .‰·‰‡Ó≈«¬»¿≈»ƒ∆∆ƒ¿»≈»«¿«…ƒ
,„B·k‰Â ‰l„b‰ ÔÈ‡Â .'ÈÈÚa ÏÙL È˙ÈÈ‰Â ˙‡fÓƒ…¿»ƒƒ»»¿≈»¿≈«¿À»¿«»

CÏn‰Â' :¯Ó‡pL ,'‰ ÈÙÏ ÁÓOÏ ‡l‡94ÊfÙÓ „Âc ∆»ƒ¿…«ƒ¿≈∆∆¡«¿«∆∆»ƒ¿«≈
B‚Â '‰ ÈÙÏ ¯k¯ÎÓe.' ¿«¿≈ƒ¿≈¿

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"zFevOd zIUrA mc` gnUIW dgnVdWr . .dlFcB dcFa ¤©¦§¨¤¦§©¨¨©£¦©©¦§£¨§¨
lke ;`idxn`PW ,EPOn rxRdl iE`x ,Ff dgnVn Fnvr rpFOd ¦§¨©¥©©§¦¦§¨¨§¦¨©¦¤¤¤¡©

."'Ek

שגם הרמב"ם בכללי הלכה המקום ידוע כותב שבו
פוסקים  לגבי דיוק וביתר - הדיוק בתכלית הוא מסויימת
זה  הי' לא ההלכות, כתיבת במקום שדייקו שאף  אחרים
הדיוק  בתכלית חיבורו שכללות הרמב"ם של כבספרו

קצרה". ודרך ברורה "בלשון
כאן  דווקא השמחה חיוב שהביא הטעם לבאר יש עפ"ז
ובכך  ישראל שבבני סוגים ד' על רומזים מינים שהד' מפני
מד' כאו"א אצל הוא ה' בעבודת השמחה שחיוב מדגיש

שבישראל. הסוגים
כדי  הסוכות חג של יתירה" ל"שמחה בהמשך זאת ומזכיר
כולה  השנה בכל מצוה של לשמחה הכח שנתינת לרמז,

של  לשמחה כח לוקחים שממנו שמחתנו", מ"זמן היא
כולה. השנה בכל מצוה של ושמחה תורה

.cl oniq mipnf xtq zekln oii

ה'.92) בעבודת עליונה כלומר 93)מדריגה "גס", מלשון
"המלך".94)מתגאה. צ"ל:

á"ôùú'ä æåîú æ"é ÷"ù íåé

-mipnfxtq
milwW zFkld¦§§¨¦

˙ÈˆÁÓ LÈ‡ Ïk ÔzÏ :‡È‰Â ,˙Á‡ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈««»ƒƒ≈»ƒ«¬ƒ
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa BÊ ‰ÂˆÓ ¯e‡·e .‰L ÏÎa Ï˜M‰«∆∆¿»»»≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
שיעורה,1) השקל", "מחצית מצות עניני בו נתבארו

בפני  אלא נוהגת ושאינה ממנה, והפטורים בה והחייבים
כפיה  בענין הפרק ונסתיים השקלים. על ההכרזה ודין הבית,

השקלים. על

.‡Ï‡¯OiÓ LÈ‡ Ïk ÔzÏ ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈ƒ«»ƒ≈»ƒƒƒ¿»≈
‰LÂ ‰L ÏÎa Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ2Ò¯t˙n‰ ÈÚ elÙ‡ . «¬ƒ«∆∆¿»»»¿»»¬ƒ»ƒ«ƒ¿«¿≈

˙eÒk ¯ÎBÓ B‡ ÌÈ¯Á‡Ó Ï‡BLÂ ,·iÁ ‰˜„v‰ ÔÓƒ«¿»»«»¿≈≈¬≈ƒ≈¿
:¯Ó‡pL ;ÛÒk Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ Ô˙BÂ ,BÙ˙k ÏÚL∆«¿≈¿≈«¬ƒ«∆∆∆∆∆∆¡«
BÈ‡Â .¯ÓB‚Â ËÈÚÓÈ ‡Ï Ïc‰Â ‰a¯È ‡Ï ¯ÈLÚ‰∆»ƒ…«¿∆¿««…«¿ƒ¿≈¿≈
‡l‡ ,ËÚÓ ¯ÁÓÏe ËÚÓ ÌBi‰ ,˙Ba¯ ÌÈÓÚÙa B˙B¿ƒ¿»ƒ««¿«¿»»¿«∆»

.˙Á‡ ÌÚÙa ˙Á‡k Blk B˙B¿À¿««¿««∆»

לחדשי 2) בחדשו חדש עולת "זאת הכתוב על דרשו שהרי
מתרומה  (בניסן) קרבן והבא חדש תורה, אמרה - השנה"
לתרומת  השנה ראש שהוא בחודש שנה שבכל הרי חדשה,
מהם  לקנות השקל מחצית הבאת לחדש צריכים - השקלים

ציבור. קרבנות

.·‡ÈˆBÓ·e ‰zÙÓ·e ÒB‡a ‰¯Bza ¯eÓ‡‰ ÛÒk ÔÈÓƒ¿«∆∆»»«»¿≈ƒ¿«∆¿ƒ
ÌB˜Ó ÏÎa ¯Ó‡p‰ Ï˜L ‡e‰ ,„·Ú ‚¯B‰Â Ú¯ ÌL≈«¿≈∆∆∆∆«∆¡»¿»»
¯·Îe .‰¯BÚO ÌÈ¯OÚÂ ˙B‡Ó LÏL BÏ˜LÓe .‰¯Bza«»ƒ¿»¿≈¿∆¿ƒ¿»¿»

ÂÈÏÚ ÌÈÓÎÁ eÙÈÒB‰3ÚaËn‰ Ï˜LÓk BÏ˜LÓ eOÚÂ , ƒ¬»ƒ»»¿»ƒ¿»¿ƒ¿«««¿≈«
?ÚÏq‰ Ï˜LÓ ‡e‰ ‰nÎÂ .ÈL ˙Èa ÔÓÊa ÚÏÒ ‡¯˜p‰«ƒ¿»∆«ƒ¿««ƒ≈ƒ¿«»ƒ¿««∆«

.˙ÈBÈa ‰¯BÚO ÌÈBÓLe Úa¯‡Â ˙B‡Ó LÏL¿≈¿«¿«¿ƒ¿»≈ƒ

ממשקלו.3) ששית

.‚.ÔÈÚÓ LL - ¯Èc‰Â ,ÔÈ¯È„ ‰Úa¯‡ - ÚÏq‰«∆««¿»»ƒ»ƒ¿«ƒ»≈»ƒ
‡È‰ ‰ÚÓe .‰¯b ea¯ ‰LÓ ÈÓÈa ˙‡¯˜p‰ ‡È‰ ‰ÚÓe»»ƒ«ƒ¿≈ƒ≈∆«≈≈»»»ƒ
- ‰Ëe¯Ùe .ÔÈ¯q‡ ÈL - ÔBÈ„eÙe ,ÔÈBÈ„et ÈL¿≈¿¿ƒ¿¿¿≈ƒ»ƒ¿»
‡È‰Â ,‰Ún‰ Ï˜LÓ ‡ˆÓ .¯ÒÈ‡a ‰BÓLÓ ˙Á‡««ƒ¿∆»ƒ»ƒ¿»ƒ¿««»»¿ƒ
Úa¯‡ - ¯ÒÈ‡‰ Ï˜LÓe ,˙B¯BÚO ‰¯OÚ LL - ‰¯b‰«≈»≈∆¿≈¿ƒ¿«»ƒ»«¿«

.‰¯BÚO ÈˆÁ - ‰Ëe¯t‰ Ï˜LÓe ,˙B¯BÚO¿ƒ¿««¿»¬ƒ¿»

.„ÈzL BÏ˜LÓ ‰È‰L ,ÌL ‰È‰ ¯Á‡ ÚaËÓ „BÚÂ¿«¿≈««≈»»»∆»»ƒ¿»¿≈
‡e‰Â ,ÌÈÚÏÒÔlk ˙BÚaËn‰ el‡Â .ÔBk¯c ‡¯˜ ‰È‰ ¿»ƒ¿»»ƒ¿»«¿¿≈««¿¿À»
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נ:). (פירוש 88)(סוכה בצלצל" וההכאה הניגון "הוא
מ"ב). פ"ה ביצה להרמב"ם, על 89)המשניות כף מכים

יחי  ויאמרו כף "ויכו יב): יא, (מלכיםֿב שכתבו כמו כף,
"וטפחו". מתורגם: "ויכו" - הכתוב 90)המלך" מלשון

ומכרכר", מפזז דוד המלך את "ותרא טז): ו, (שמואלֿב
יו"ט). (תוס' ריקוד לשון אסור 91)שהוא שבשבת פירוש,

שהי  שהשיר ואף שיר. ובכלי בחליל על לחלל שרים ו
שמחה  של שיר - ויו"ט שבת דוחה היה בכלי, הקרבנות

(מגידֿמשנה). ושבת ביו"ט ואסור דוחה, אינו

.„ÈÔÈOBÚ eÈ‰ ‡ÏÂ .BÊ ‰ÁÓOa ˙Ba¯‰Ï ‰ÂˆÓƒ¿»¿«¿¿ƒ¿»¿…»ƒ
ÈÓÎÁ ÈÏB„b ‡l‡ ;‰ˆ¯iL ÈÓ ÏÎÂ ı¯‡‰ŒÈnÚ d˙B‡»«≈»»∆¿»ƒ∆ƒ¿∆∆»¿≈«¿≈
ÌÈ„ÈÒÁ‰Â ÔÈ¯„‰q‰Â ˙B·ÈLÈ‰ ÈL‡¯Â Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿»≈«¿ƒ¿««¿∆¿ƒ¿«¬ƒƒ
ÔÈ„w¯Ó eÈ‰L Ì‰ - ‰OÚÓ ÈL‡Â ÌÈ˜f‰Â¿«¿≈ƒ¿«¿≈«¬∆≈∆»¿«¿ƒ
‚Á ÈÓÈa Lc˜na ÔÈÁnOÓe ÔÈbÓe ÔÈ˜tÒÓe¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿»ƒ≈«
ÔÈ‡a Ôlk ,ÌÈLp‰Â ÌÈL‡‰ ,ÌÚ‰ Ïk Ï·‡ .˙Bkq‰«À¬»»»»»¬»ƒ¿«»ƒÀ»»ƒ

.ÚÓLÏÂ ˙B‡¯Ïƒ¿¿ƒ¿…«

.ÂË‰Âˆn‰ ˙iOÚa Ì„‡ ÁÓOiL ‰ÁÓO‰«ƒ¿»∆ƒ¿«»»«¬ƒ««ƒ¿»
‡È‰ ‰ÏB„‚ ‰„B·Ú - Ô‰· ‰evL Ï‡‰ ˙·‰‡·e92. ¿«¬«»≈∆ƒ»»∆¬»¿»ƒ

,epnÓ Ú¯t‰Ï Èe‡¯ ,BÊ ‰ÁÓOÓ BÓˆÚ ÚBn‰ ÏÎÂ¿»«≈««¿ƒƒ¿»»¿ƒ»«ƒ∆
EÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡ z„·Ú ‡Ï ¯L‡ ˙Áz' :¯Ó‡pL∆∆¡«««¬∆…»«¿»∆¡…∆

ÒÈ‚n‰ ÏÎÂ .'··Ï ·eË·e ‰ÁÓOa93˜ÏBÁÂ BzÚc ¿ƒ¿»¿≈»¿»«≈ƒ«¿¿≈
- el‡ ˙BÓB˜Óa ÂÈÈÚa „ak˙Óe BÓˆÚÏ „B·k»¿«¿ƒ¿«≈¿≈»ƒ¿≈
Ï‡' :¯Ó‡Â ‰ÓÏL ¯È‰Ê‰ ‰Ê ÏÚÂ .‰ËBLÂ ‡ËBÁ≈¿∆¿«∆ƒ¿ƒ¿……¿»««
BÙeb Ï˜Óe BÓˆÚ ÏÈtLn‰ ÏÎÂ .'CÏÓ ÈÙÏ ¯c‰˙zƒ¿««ƒ¿≈∆∆¿»««¿ƒ«¿≈≈
„·BÚ‰ ,„aÎÓ‰ ,ÏB„b‰ ‡e‰ - el‡ ˙BÓB˜Óaƒ¿≈«»«¿À»»≈
„BÚ È˙l˜e' :¯Ó‡ Ï‡¯OÈ CÏÓ „Âc ÔÎÂ .‰·‰‡Ó≈«¬»¿≈»ƒ∆∆ƒ¿»≈»«¿«…ƒ
,„B·k‰Â ‰l„b‰ ÔÈ‡Â .'ÈÈÚa ÏÙL È˙ÈÈ‰Â ˙‡fÓƒ…¿»ƒƒ»»¿≈»¿≈«¿À»¿«»

CÏn‰Â' :¯Ó‡pL ,'‰ ÈÙÏ ÁÓOÏ ‡l‡94ÊfÙÓ „Âc ∆»ƒ¿…«ƒ¿≈∆∆¡«¿«∆∆»ƒ¿«≈
B‚Â '‰ ÈÙÏ ¯k¯ÎÓe.' ¿«¿≈ƒ¿≈¿

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"zFevOd zIUrA mc` gnUIW dgnVdWr . .dlFcB dcFa ¤©¦§¨¤¦§©¨¨©£¦©©¦§£¨§¨
lke ;`idxn`PW ,EPOn rxRdl iE`x ,Ff dgnVn Fnvr rpFOd ¦§¨©¥©©§¦¦§¨¨§¦¨©¦¤¤¤¡©

."'Ek

שגם הרמב"ם בכללי הלכה המקום ידוע כותב שבו
פוסקים  לגבי דיוק וביתר - הדיוק בתכלית הוא מסויימת
זה  הי' לא ההלכות, כתיבת במקום שדייקו שאף  אחרים
הדיוק  בתכלית חיבורו שכללות הרמב"ם של כבספרו

קצרה". ודרך ברורה "בלשון
כאן  דווקא השמחה חיוב שהביא הטעם לבאר יש עפ"ז
ובכך  ישראל שבבני סוגים ד' על רומזים מינים שהד' מפני
מד' כאו"א אצל הוא ה' בעבודת השמחה שחיוב מדגיש

שבישראל. הסוגים
כדי  הסוכות חג של יתירה" ל"שמחה בהמשך זאת ומזכיר
כולה  השנה בכל מצוה של לשמחה הכח שנתינת לרמז,

של  לשמחה כח לוקחים שממנו שמחתנו", מ"זמן היא
כולה. השנה בכל מצוה של ושמחה תורה

.cl oniq mipnf xtq zekln oii

ה'.92) בעבודת עליונה כלומר 93)מדריגה "גס", מלשון
"המלך".94)מתגאה. צ"ל:

á"ôùú'ä æåîú æ"é ÷"ù íåé

-mipnfxtq
milwW zFkld¦§§¨¦

˙ÈˆÁÓ LÈ‡ Ïk ÔzÏ :‡È‰Â ,˙Á‡ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈««»ƒƒ≈»ƒ«¬ƒ
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa BÊ ‰ÂˆÓ ¯e‡·e .‰L ÏÎa Ï˜M‰«∆∆¿»»»≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
שיעורה,1) השקל", "מחצית מצות עניני בו נתבארו

בפני  אלא נוהגת ושאינה ממנה, והפטורים בה והחייבים
כפיה  בענין הפרק ונסתיים השקלים. על ההכרזה ודין הבית,

השקלים. על

.‡Ï‡¯OiÓ LÈ‡ Ïk ÔzÏ ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈ƒ«»ƒ≈»ƒƒƒ¿»≈
‰LÂ ‰L ÏÎa Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ2Ò¯t˙n‰ ÈÚ elÙ‡ . «¬ƒ«∆∆¿»»»¿»»¬ƒ»ƒ«ƒ¿«¿≈

˙eÒk ¯ÎBÓ B‡ ÌÈ¯Á‡Ó Ï‡BLÂ ,·iÁ ‰˜„v‰ ÔÓƒ«¿»»«»¿≈≈¬≈ƒ≈¿
:¯Ó‡pL ;ÛÒk Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ Ô˙BÂ ,BÙ˙k ÏÚL∆«¿≈¿≈«¬ƒ«∆∆∆∆∆∆¡«
BÈ‡Â .¯ÓB‚Â ËÈÚÓÈ ‡Ï Ïc‰Â ‰a¯È ‡Ï ¯ÈLÚ‰∆»ƒ…«¿∆¿««…«¿ƒ¿≈¿≈
‡l‡ ,ËÚÓ ¯ÁÓÏe ËÚÓ ÌBi‰ ,˙Ba¯ ÌÈÓÚÙa B˙B¿ƒ¿»ƒ««¿«¿»»¿«∆»

.˙Á‡ ÌÚÙa ˙Á‡k Blk B˙B¿À¿««¿««∆»

לחדשי 2) בחדשו חדש עולת "זאת הכתוב על דרשו שהרי
מתרומה  (בניסן) קרבן והבא חדש תורה, אמרה - השנה"
לתרומת  השנה ראש שהוא בחודש שנה שבכל הרי חדשה,
מהם  לקנות השקל מחצית הבאת לחדש צריכים - השקלים

ציבור. קרבנות

.·‡ÈˆBÓ·e ‰zÙÓ·e ÒB‡a ‰¯Bza ¯eÓ‡‰ ÛÒk ÔÈÓƒ¿«∆∆»»«»¿≈ƒ¿«∆¿ƒ
ÌB˜Ó ÏÎa ¯Ó‡p‰ Ï˜L ‡e‰ ,„·Ú ‚¯B‰Â Ú¯ ÌL≈«¿≈∆∆∆∆«∆¡»¿»»
¯·Îe .‰¯BÚO ÌÈ¯OÚÂ ˙B‡Ó LÏL BÏ˜LÓe .‰¯Bza«»ƒ¿»¿≈¿∆¿ƒ¿»¿»

ÂÈÏÚ ÌÈÓÎÁ eÙÈÒB‰3ÚaËn‰ Ï˜LÓk BÏ˜LÓ eOÚÂ , ƒ¬»ƒ»»¿»ƒ¿»¿ƒ¿«««¿≈«
?ÚÏq‰ Ï˜LÓ ‡e‰ ‰nÎÂ .ÈL ˙Èa ÔÓÊa ÚÏÒ ‡¯˜p‰«ƒ¿»∆«ƒ¿««ƒ≈ƒ¿«»ƒ¿««∆«

.˙ÈBÈa ‰¯BÚO ÌÈBÓLe Úa¯‡Â ˙B‡Ó LÏL¿≈¿«¿«¿ƒ¿»≈ƒ

ממשקלו.3) ששית

.‚.ÔÈÚÓ LL - ¯Èc‰Â ,ÔÈ¯È„ ‰Úa¯‡ - ÚÏq‰«∆««¿»»ƒ»ƒ¿«ƒ»≈»ƒ
‡È‰ ‰ÚÓe .‰¯b ea¯ ‰LÓ ÈÓÈa ˙‡¯˜p‰ ‡È‰ ‰ÚÓe»»ƒ«ƒ¿≈ƒ≈∆«≈≈»»»ƒ
- ‰Ëe¯Ùe .ÔÈ¯q‡ ÈL - ÔBÈ„eÙe ,ÔÈBÈ„et ÈL¿≈¿¿ƒ¿¿¿≈ƒ»ƒ¿»
‡È‰Â ,‰Ún‰ Ï˜LÓ ‡ˆÓ .¯ÒÈ‡a ‰BÓLÓ ˙Á‡««ƒ¿∆»ƒ»ƒ¿»ƒ¿««»»¿ƒ
Úa¯‡ - ¯ÒÈ‡‰ Ï˜LÓe ,˙B¯BÚO ‰¯OÚ LL - ‰¯b‰«≈»≈∆¿≈¿ƒ¿«»ƒ»«¿«

.‰¯BÚO ÈˆÁ - ‰Ëe¯t‰ Ï˜LÓe ,˙B¯BÚO¿ƒ¿««¿»¬ƒ¿»

.„ÈzL BÏ˜LÓ ‰È‰L ,ÌL ‰È‰ ¯Á‡ ÚaËÓ „BÚÂ¿«¿≈««≈»»»∆»»ƒ¿»¿≈
‡e‰Â ,ÌÈÚÏÒÔlk ˙BÚaËn‰ el‡Â .ÔBk¯c ‡¯˜ ‰È‰ ¿»ƒ¿»»ƒ¿»«¿¿≈««¿¿À»

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

milwy zekld - mipnf xtq - fenz f"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÔÈ¯ÚLnL Ô‰ ,Ô‰Ó „Á‡ Ïk Ï˜LÓ e¯‡·e ,e¯Ó‡L∆»«¿≈«¿ƒ¿«»∆»≈∆≈∆¿«¬ƒ
‰È‰‡ ‡lL È„k ,Ìe¯‡a ¯·Îe ;ÌB˜Ó ÏÎa Ô‰a»∆¿»»¿»≈«¿¿≈∆…∆¿∆

.ÌB˜Ó ÏÎa ÌÏ˜LÓ L¯ÙÏ CÈ¯»̂ƒ¿»≈ƒ¿»»¿»»

.‰ÚaËÓ ˙ÈˆÁÓ ÔziL d˙ÂˆÓ BÊ Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ«¬ƒ«∆∆ƒ¿»»∆ƒ≈«¬ƒ«¿≈«
Ï˜MÓ ÏB„b ÚaËÓ B˙B‡ ‰È‰ elÙ‡ ,ÔÓf‰ B˙B‡ ÏL∆«¿«¬ƒ»»«¿≈«»ƒ∆∆
Ï˜M‰ ÈˆÁÓ ˙BÁt Ï˜BL BÈ‡ ÌÏBÚÏe .L„w‰«…∆¿»≈≈»≈¬ƒ«∆∆

ea¯ ‰LÓ ÈÓÈa ‰È‰L4ÌÈMLÂ ‰‡Ó BÏ˜LÓ ‡e‰L , ∆»»ƒ≈∆«≈∆ƒ¿»≈»¿ƒƒ
.‰¯BÚO¿»

האמור 4) שקל של המטבע את ולהעלות להוסיף מותר
לפחות. לא אבל בתורה

.ÂÏk ‰È‰ ,˙BBk¯c ÔÓÊ B˙B‡ ÏL ÚaËÓ ‰È‰L ÔÓÊaƒ¿«∆»»«¿≈«∆¿««¿»»»
ÔÓÊ·e ;ÚÏÒ BlL Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓa Ô˙B „Á‡Â „Á‡∆»¿∆»≈¿«¬ƒ«∆∆∆∆«ƒ¿«
˙ÈˆÁÓa „Á‡ Ïk Ô˙B ‰È‰ ,ÌÈÚÏÒ ÚaËn‰ ‰È‰L∆»»««¿≈«¿»ƒ»»≈»∆»¿«¬ƒ
‰È‰L ÔÓÊ·e ;ÔÈ¯È„ ÈL ‡e‰L ,ÚÏÒ ÈˆÁ BlL Ï˜M‰«∆∆∆¬ƒ∆«∆¿≈ƒ»ƒƒ¿«∆»»
˙ÈˆÁÓa Ô˙B „Á‡Â „Á‡ Ïk ‰È‰ ,ÚÏÒ ÈˆÁ ÚaËn‰««¿≈«¬ƒ∆«»»»∆»¿∆»≈¿«¬ƒ
Ï‡¯OÈ eÏ˜L ‡Ï ÌÏBÚÓe .ÚÏq‰ ÈˆÁ B˙B‡ Ï˜M‰«∆∆¬ƒ«∆«≈»…»¿ƒ¿»≈

.‰¯Bz ÏL Ï˜L ÈˆÁÓ ˙BÁt Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓa¿«¬ƒ«∆∆»≈¬ƒ∆∆∆»

.ÊÌÈiÂÏ ,ÌÈ‰k :Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ ÔzÏ ÔÈ·iÁ Ïk‰«…«»ƒƒ≈«¬ƒ«∆∆…¬ƒ¿ƒƒ
ÌÈ¯¯ÁLÓ ÌÈ„·ÚÂ ÌÈ¯‚Â ,ÌÈÏ‡¯OÈÂ5‡Ï Ï·‡ ; ¿ƒ¿¿≈ƒ¿≈ƒ«¬»ƒ¿À¿»ƒ¬»…

ÌÈL6ÌÈ„·Ú ‡ÏÂ7ÌÈpË˜ ‡ÏÂ8ÔÈÏa˜Ó - e˙ Ì‡Â . »ƒ¿…¬»ƒ¿…¿«ƒ¿ƒ»¿¿«¿ƒ
Ì‰Ó9ÌÈ˙ek‰ Ï·‡ .10ÔÈ‡ - Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ e˙pL ≈∆¬»«ƒ∆»¿«¬ƒ«∆∆≈

˙ÈˆÁÓ ÂÈÏÚ ÔzÏ ÂÈ·‡ ÏÈÁ˙‰L ÔË˜ .Ì‰Ó ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒ≈∆»»∆ƒ¿ƒ»ƒƒ≈»»«¬ƒ
‰L ÏÎa ÂÈÏÚ Ô˙B ‡l‡ ,˜ÒBt BÈ‡ ·eL - Ï˜M‰«∆∆≈≈∆»≈»»¿»»»

BÓˆÚ ÏÚ ÔzÈÂ ÏÈc‚iL „Ú ,‰LÂ11. ¿»»«∆«¿ƒ¿ƒ≈««¿

שדינם 5) ושוחררו, עבדות לשם וטבלו שמלו כנענים
ולא 6)כגרים. איש - נפשו" כופר איש "ונתנו שנאמר"
כנשים.7)אשה. שדינם שוחררו, הביאו 8)שלא שלא

שערות. ומסרום 9)שתי גמורה במתנה נתנו אם ודווקא
שלם. בלב עזרא 10)לציבור ידי על מפורש "וכן שנינו:

להם  ושלחו המקדש, בית לבניין לסייען הכותיים (כשרצו
ולנו  לכם לא לאֿלוהיכם") נדרוש ככם כי עמכם "נבנה

לאֿלהינו". בית שנתת 11)לבנות מאחר לו, שאומרים
עליו  תן המצוה, זאת עליו והעמדת שעברה בשנה עליו

תפסוק. ולא שיגדל עד תמיד

.Á˙Èa‰ ÈÙa ‡l‡ ÔÈ‚‰B ÔÈ‡ ÌÈÏ˜M‰12ÔÓÊ·e . «¿»ƒ≈»¬ƒ∆»ƒ¿≈««ƒƒ¿«
ı¯‡a ÔÈa ÌÈÏ˜M‰ ˙‡ ÔÈ˙B ,Ìi˜ Lc˜n‰ ˙ÈaL∆≈«ƒ¿»«»¿ƒ∆«¿»ƒ≈¿∆∆

ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ÔÈa Ï‡¯OÈ13,·¯Á ‡e‰L ÔÓÊ·e ; ƒ¿»≈≈¿»»»∆ƒ¿«∆»≈
.ÔÈ‚‰B ÔÈ‡ Ï‡¯OÈ ı¯‡a elÙ‡¬ƒ¿∆∆ƒ¿»≈≈¬ƒ

קיים.12) המקדש שבית זמן שקלים 13)כל מצוות שהרי
לארץ. בחוץ בין בארץ בין ונוהגת הגוף חובת היא

.ËÌÈÏ˜M‰ ÏÚ ÔÈÚÈÓLÓ ¯„‡a „Á‡a14ÔÈÎiL È„k , ¿∆»«¬»«¿ƒƒ««¿»ƒ¿≈∆»ƒ
.ÔzÏ „È˙Ú ‰È‰ÈÂ ,BlL Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk»∆»¿∆»«¬ƒ«∆∆∆¿ƒ¿∆»ƒƒ≈

ÌÈÁÏM‰ e·LÈ Ba ¯OÚ ‰MÓÁa15‰È„Ó ÏÎa «¬ƒ»»»»¿«À¿»ƒ¿»¿ƒ»
eÏa˜È - Ì‰Ï ÔziL ÈÓ Ïk ;˙Áa ÔÈÚ·B˙Â ‰È„Óe¿ƒ»¿¿ƒ¿««»ƒ∆ƒ≈»∆¿«¿

‰MÓÁa .ÔzÏ B˙B‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡ - Ô˙ ‡lL ÈÓe ,epnÓƒ∆ƒ∆…»«≈ƒƒ≈«¬ƒ»
ÔÈÙBk CÏÈ‡Â Ô‡kÓe ,˙Ba‚Ï Lc˜na e·LÈ Ba ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ»¿«ƒ¿»ƒ¿ƒ»¿≈»ƒ
- ÔzÈ ‡lL ÈÓ ÏÎÂ ,ÔziL „Ú Ô˙ ‡lL ÈÓ ˙‡∆ƒ∆…»««∆ƒ≈¿»ƒ∆…ƒ≈

BËB·Ú ÔÈÁ˜BÏÂ ,B˙B‡ ÔÈkLÓÓ16elÙ‡Â BÁ¯k ÏÚa ¿«¿¿ƒ¿¿ƒ¬¿«»¿«¬ƒ
.B˙eÒk¿

ישראל.14) ערי בכל (=הפורטים 15)מכריזים החלפנים
למשכון.16)כספים). חפץ

.ÈÌÈÏ˜La ·iÁ BÈ‡L ÈÓ Ïk17Bk¯cL Èt ÏÚ Û‡ , »ƒ∆≈«»ƒ¿»ƒ««ƒ∆«¿
ÔzÏ „È˙Ú ‡e‰ B‡ ÔzÏ18ÔÈ‡Â .B˙B‡ ÔÈkLÓÓ ÔÈ‡ - ƒ≈»ƒƒ≈≈¿«¿¿ƒ¿≈

;ÌBÏL ÈÎ¯c ÈtÓ ,ÌÏBÚÏ ÌÈ‰k‰ ˙‡ ÔÈkLÓÓ¿«¿¿ƒ∆«…¬ƒ¿»ƒ¿≈«¿≈»
„Ú Ô˙B‡ ÔÈÚ·B˙Â ,Ô‰Ó ÔÈÏa˜Ó - eziLk ‡l‡∆»¿∆ƒ¿¿«¿ƒ≈∆¿¿ƒ»«

eziL19. ∆ƒ¿

ועבדים.17) נשים כשיגדל.18)כגון קטן כן 19)כגון
הא  - ממשכנין "אין קטן: גבי שאמרו ממה רבינו למד

תובעין". לתבוע

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
תיבות 1) עשרה שלש השקלים, כונסים כיצד רבינו בו ביאר

וכיצד  הלשכה, תורמים בשנה פרקים בשלשה שבמקדש,
אותה. תורמין

.‡ÏÎa ?ÌÈÏ˜M‰ ˙‡ ÌÈÁÏM‰ ÔÈÒBk „ˆÈk2 ≈«¿ƒ«À¿»ƒ∆«¿»ƒ¿»
‰È„Óe ‰È„Ó3˙B·z ÈzL Ì‰ÈÙÏ ÔÈÁÈpÓ4ÈÏeL . ¿ƒ»¿ƒ»«ƒƒƒ¿≈∆¿≈≈≈

ÔÈÓk ,‰ÏÚÓÏÓ ¯ˆ ‰ÈÙe ,‰hÓlÓ ÔÈ·Á¯ ‰·z‰«≈»¿»ƒƒ¿«»ƒ»«ƒ¿«¿»¿ƒ
ÁwÏ ¯LÙ‡ ‰È‰È ‡ÏÂ ,ÔÎB˙Ï eÎÈÏLiL È„k ;¯ÙBL»¿≈∆«¿ƒ¿»¿…ƒ¿∆∆¿»ƒ«

˙Áa Ô‰Ó5- ˙Á‡ ?˙B·z ÈzL ÔÈOBÚ ‰ÓÏÂ . ≈∆¿««¿»»ƒ¿≈≈««
BÊ ‰L ÏL ÌÈÏ˜L da ÔÈÎÈÏLnL6- ‰iM‰Â , ∆«¿ƒƒ»¿»ƒ∆»»¿«¿ƒ»

‰¯·ÚL ‰L ÈÏ˜L da ÔÈÁÈpÓ7‡lL ÈnÓ ÔÈ·BbL , «ƒƒ»ƒ¿≈»»∆»¿»∆ƒƒƒ∆…
.‰¯·ÚL ‰Ma Ï˜L»««»»∆»¿»

ה"ט.2) פ"א למעלה וראה "מכל", בשקלים 3)בכת"י:
שופרות  היו כך במקדש, שופרות שהיו "כשם מ"א: פ"ב

(כסףֿמשנה 4)במדינה". שתים "שופרות" מיעוט
טוב'). יום ה"א:5)ו'תוספות פ"ו שקלים ב'ירושלמי'

ורחבות  מלמעלן צרות היו, עקומות הללו "השופרות
להראות  ידן להכניס יוכלו (שלא הרמאין" מפני מלמטן,
העדה'). 'קרבן – מתוכן ונוטלין לתוכן, נותנים כאילו עצמן

חדתין".6) "תקלין ונקראת מ"ה. פ"ו ונקראת 7)שקלים
במדינה  שגם רבינו, בדברי מפורש והנה עתיקין". "תקלין
מפורש: ה"א) (פ"ב ב'ירושלמי' ואילו חדתין. תקלין היו
(ועי' במדינה" עתיקין ואין במקדש עתיקין כן "ותני
נוסחא  היתה שלהרמב"ם הדבר [וברור טוב'). יום ב'תוספות
שם  הריבב"ן של פירושו מתוך יוצא וכן ב'ירושלמי', אחרת
מרגליות  אותן "ויעשה ה'ירושלמי': לשון שזה ב'ירושלמי'.
שמא  - הדרך)? טורח למעט מרגליות, בשקלים (=יקנה
מתניתא  וכו', מפסיד ההקדש ונמצא המרגליות תוזיל
ופירש  בדא". לא עתיקין בתקלין אבל חדתין בתקלין
ולא  מרגליות לקנות מותר עתיקין בתקלין "כלומר הריבב"ן:
אלא  באין שאין תיזול שמא חוששים) (=ולא חיישינן
ברא"ש  ועי' מ"ב, משקלים (פ"ד ומגדלותיה" העיר לחומות
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ולפי  עתיקין. תקלין היו במדינה שגם הרי מ"ה), פ"ו ורע"ב
ואין  במקדש עתיקין כן "דתני הא גרס דלא כרחנו על זה,
לפני  שהיה ב'ירושלמי' נמצא אמנם וכן במדינה". עתיקין

רוקח']. 'מעשה בעל

.·Lc˜n·e8„ÈÓz Ì‰ÈÙÏ ‰È‰9‰¯OÚ LÏL,˙B·z «ƒ¿»»»ƒ¿≈∆»ƒ¿∆¿≈≈
BÊ ‰L ÈÏ˜LÏ - ‰BL‡¯ :¯ÙBL ÔÈÓk ‰·z Ïk10. »≈»¿ƒ»ƒ»¿ƒ¿≈»»

‰¯·ÚL ‰L ÈÏ˜LÏ - ‰iL11ÈÓ ÏÎÏ - ˙ÈLÈÏL . ¿ƒ»¿ƒ¿≈»»∆»¿»¿ƒƒ¿»ƒ
„Á‡ ,‰BÈ Èa ÈL B‡ ÌÈ¯Bz ÈzL Ôa¯˜ ÂÈÏÚ LiL∆≈»»»¿«¿≈ƒ¿≈¿≈»∆»

˙‡hÁ „Á‡Â ‰ÏBÚ12.BÊ ‰·˙Ï Ô‰ÈÓc CÈÏLÓ , »¿∆»«»«¿ƒ¿≈∆¿≈»
,„·Ïa ÛBÚ‰ ˙ÏBÚ ÂÈÏÚ LiL ÈÓ ÏÎÏ - ˙ÈÚÈ·¿̄ƒƒ¿»ƒ∆≈»»«»ƒ¿«
·c˙‰L ÈÓÏ - ˙ÈLÈÓÁ .BÊ ‰·˙Ï ‰ÈÓc CÈÏLÓ«¿ƒ»∆»¿≈»¬ƒƒ¿ƒ∆ƒ¿«≈

Ô‰a ‰Î¯ÚnÏ ÌÈˆÚ ˙B˜Ï ˙BÚÓ13ÈÓÏ - ˙ÈML . »ƒ¿≈ƒ««¬»»»∆ƒƒ¿ƒ
·c˙‰L ÈÓÏ - ˙ÈÚÈ·L .‰B·ÏÏ ˙BÚÓ ·c˙‰L∆ƒ¿«≈»ƒ¿»¿ƒƒ¿ƒ∆ƒ¿«≈

˙¯tkÏ ·‰Ê14˙ÈÈÓL .15ÔB‚k .˙‡hÁ ¯˙BÓÏ - »»««…∆¿ƒƒ¿««»¿
ÔÓ ¯È˙B‰Â ˙‡hÁ Á˜ÏÂ ,B˙‡hÁÏ ˙BÚÓ LÈ¯Ù‰L∆ƒ¿ƒ»¿«»¿»««»¿ƒƒ
¯˙BÓÏ - ˙ÈÚÈLz .dÎB˙Ï ¯‡M‰ CÈÏLÈ ,˙BÚn‰«»«¿ƒ«¿»¿»¿ƒƒ¿«
.˙B„ÏBÈÂ ˙B·ÊÂ ÌÈ·Ê Èp˜ ¯˙BÓÏ - ˙È¯ÈOÚ .ÌL‡»»¬ƒƒ¿«ƒ≈»ƒ¿»¿¿
- ‰¯OÚ ÌÈzL .¯ÈÊ ˙Ba¯˜ ¯˙BÓÏ - ‰¯OÚ ˙Á‡««∆¿≈¿«»¿¿»ƒ¿≈∆¿≈
·c˙‰L ÈÓÏ - ‰¯OÚ LÏL .Ú¯ˆÓ ÌL‡ ¯˙BÓÏ¿«¬«¿…»¿∆¿≈¿ƒ∆ƒ¿«≈

.‰Ó‰a ˙ÏBÚÏ ˙BÚÓ»¿«¿≈»

מ"ה.8) פ"ו בשקלים הדברים ומקור ורע"ב). (רא"ש בעזרה
עשר 9) מחמשה אלא היו לא שבמדינה השופרות ואילו

ט. הלכה הקודם בפרק כמבואר תקלין 10)באדר, והוא
עתיקין.11)חדתין. תקלין מ"ה.12)והוא פ"ו שקלים

(שם). יהודה רבי על החולקים ב'מעשה 13)כחכמים
"בהן". תיבת חסירה רבינו 14)רוקח', מדברי נראה

וראה  הקודש, ארון של לכפורת שהכוונה המשנה, בפירוש
שם. זק"ש ניסן הרב ובהערת הרא"ש מכאן 15)בפירוש

ושם: דשקלים, פ"ג התוספתא עלֿפי הוא ההלכה, סוף עד
קיני  ומותר אשמות ומותר חטאות מותר כנגד לנדבה "ששה
נזיר  קרבנות [ומותר] (קיני) יולדות קיני זבות, קיני זבין,
ולוקחין  כו' לנדבה זו וסלע לנדבה זו מנה האומר ומצורע,

שם. טוב' יום 'תוספות ועי' עולות". בהן

.‚·e˙k ,‰·z‰ CB˙a ÂÈ˙BÚÓ eÈ‰iL ,¯·c Ïk ÌLÂ¿≈»»»∆ƒ¿¿»¿«≈»»
‰·z‰ ÏÚ16ıeÁaÓ17Ïk ÏÚ ‡e‰ ÔÈc ˙Èa È‡˙e . ««≈»ƒ«¿«≈ƒ«»

‰Ó‰a ˙ÏBÚ e·¯˜iL ,˙B¯˙Bn‰18,„ÓÏ ˙‡ˆÓ . «»∆ƒ¿¿«¿≈»ƒ¿≈»»≈
- ˙BB¯Á‡‰ ˙B·z‰ LLa ˙B‡ˆÓp‰ ˙BÚn‰ ÏkL∆»«»«ƒ¿»¿≈«≈»«¬
Ïk ¯‡Lk ,ÌÈ‰kÏ - ‰È˙B¯BÚÂ ,‰Ó‰a ˙ÏBÚÏ¿«¿≈»¿∆»«…¬ƒƒ¿»»
Ô‰a ÁwÏ - ˙ÈLÈÏL ‰·˙aL ˙BÚn‰ ÏÎÂ ;˙B¯BÚ‰»¿»«»∆¿≈»¿ƒƒƒ«»∆
- ˙ÈÚÈ·¯aLÂ ;˙B‡hÁ ÔÈˆÁÂ ˙BÏBÚ ÔÈˆÁ ,˙BÙBÚ∆¿»¿∆¿»«»¿∆»¿ƒƒ

.ÛBÚ‰ ˙ÏBÚ ÔlkÀ»«»

מ"ה.16) פ"ו לשים 17)שקלים תיבה לאיזו לדעת
שהביא. הכהן 18)המעות יהוידע של מדרשו מ"ו. שם,

וכסף  אשם "כסף יז): יב, (מלכיםֿב שנאמר ממה הגדול,
כסף  לו נשאר שאם יהיו", לכהנים ה', בית יובא לא חטאות
לבדק  ה' בית יובא לא לאשם, או לחטאת שהפריש ממה
ממנו  לוקחין והם הכסף, אותו יהיה לכהנים אלא הבית,

אשום  הוא, "אשם יט): ה, (ויקרא שנאמר וממה עולות.
הנאכל  אשם כדין שמשמע הוא", "אשם לה'", אשם
כיצד? הא לה', כולו שיהיה משמע לה'", ו"אשם לכהנים,
ומותר  חטאת (=מותר אשם ומשום חטאת משום שבא כל -

לכהנים. ועור לה' הבשר עולות; בהם ילקח אשם),

.„ÔÈÁlLÓ ,ÌÈÏ˜M‰ ÔÈ·BbLk ,‰È„Óe ‰È„Ó ÏÎa¿»¿ƒ»¿ƒ»¿∆ƒ«¿»ƒ¿«¿ƒ
Û¯ˆÏ Ì‰Ï LÈÂ .Lc˜nÏ ÌÈÁeÏL „Èa Ô˙B‡19Ô˙B‡ »¿«¿ƒ«ƒ¿»¿≈»∆¿»≈»

C¯c‰ ÈB‡OÓ ÈtÓ ,·‰Ê È¯È„a20ÔÈˆa˜˙Ó Ïk‰Â .21 ¿ƒ¿≈»»ƒ¿≈««∆∆¿«…ƒ¿«¿ƒ
˙BÎLl‰ ÔÓ ˙Á‡ ‰kLÏa Ô˙B‡ ÔÈÁÈpÓe ,Lc˜nÏ«ƒ¿»«ƒƒ»¿ƒ¿»««ƒ«¿»

‰È˙B˙Ïc Ïk ÔÈ¯‚BÒÂ ,Lc˜na22ÔÈÓ˙BÁÂ ,˙BÁzÙÓa «ƒ¿»¿¿ƒ»«¿∆»¿«¿¿¿¿ƒ
ÌL eˆ·wiL ÌÈÏ˜M‰ ÏkÓ ÔÈ‡ÏÓÓe .˙BÓ˙BÁ ‰ÈÏÚ»∆»»¿«¿ƒƒ»«¿»ƒ∆ƒ»¿»
ÏÈÎzL È„k - ‰t˜ Ïk ¯eÚL ;˙BÏB„b ˙Bt˜ LÏL»À¿ƒ»À»¿≈∆»ƒ

ÔÈ‡Ò ÚLz23‰ÊÂ .‰kLla B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ ¯‡M‰Â , ≈«¿ƒ¿«¿»«ƒƒ«ƒ¿»¿∆
‰kLl‰ ˙Óe¯z ‡¯˜p‰ ‡e‰ - ˙Btw‰ CB˙aL24‰ÊÂ , ∆¿«À«ƒ¿»¿««ƒ¿»¿∆

‡¯˜p‰ ‡e‰ - ˙Btwa LiM ‰Ó ÏÚ ¯˙È ÌL ¯‡MiL∆ƒ»≈»»≈««∆≈«À«ƒ¿»
‰kLl‰ È¯ÈL25. ¿»≈«ƒ¿»

מ"א.20)להחליף.19) פ"ב בכת"י:21)שקלים
חכמים 22)"מתקבץ". תיקנו שלכן יד, בהם תשלוט שלא

אפשר  יהיה "ולא א): בהלכה (למעלה שופרות כמין תיבות
בנחת". מהן פ"ג 23)ליקח (שקלים ב'ירושלמי' הוא כן

סאין, תשע שהן סאין שלש של קופות בשלש "תניא, ה"ב):
רבינו  והביאו הלשכה". את תורמין סאין, ושבע עשרים שהן
תורמים  גדולות קופות אותן ומתוך המשנה. בפירוש
שכל  קטנות, קופות שלש פעם כל בשנה, פרקים בשלשה
וראה  ומ"ב), מ"א דשקלים (פ"ג סאים שלשה מכילה אחת

לא. והערה ה הלכה ולהלן שם, ורע"ב וממנה 24)ברא"ש
ה"א). פ"ד (להלן השנה כל של הציבור קרבנות קונים

להלן 25) כמבואר וכו', ומגדליה העיר צרכי קונים וממנה
ה"ח. בפ"ד

.‰ÌÈ˜¯t ‰LÏLa26:‰kLl‰ ˙‡ ÔÈÓ¯Bz ‰Ma ƒ¿»¿»ƒ«»»¿ƒ∆«ƒ¿»
ÔÒÈ L„Á L‡¯a27ÌBÈ Ì„˜ ,È¯Lz L„Á L‡¯·e , ¿……∆ƒ»¿……∆ƒ¿≈…∆

·BË28ÂÈ¯Á‡ B‡29.ÌBÈ ¯OÚ ‰MÓÁa ˙¯ˆÚ Ì„˜Â , «¬»¿…∆¬∆∆«¬ƒ»»»
,‰kLl‰ ÔÓ ÌÈÙÏ ÒÎ „Á‡ ?d˙B‡ ÔÈÓ¯Bz „ˆÈÎÂ¿≈«¿ƒ»∆»ƒ¿»ƒ¿ƒƒ«ƒ¿»
?Ì¯˙‡ :Ì‰Ï ¯ÓB‡ ‡e‰Â ,ıeÁa ÌÈ„ÓBÚ ÔÈ¯ÓBM‰Â¿«¿ƒ¿ƒ«¿≈»∆∆¿…

ÌÈÓÚt LÏL - Ì¯z ,Ì¯z ,Ì¯z :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ Ô‰Â30. ¿≈¿ƒ¿…¿…¿…»¿»ƒ
Ô‰Ó ‰t˜ Ïk ,˙BpË˜ ˙Bt˜ LÏL ‡lÓÓ Ck ¯Á‡Â¿««»¿«≈»À¿«»À»≈∆

ÔÈ‡Ò LÏL ‰ÏÈÎÓ31˙BÏB„b‰ ˙Bt˜ LÏL Ô˙B‡Ó ,32, ¿ƒ»»¿ƒ≈»»À«¿
Ô‰Ó ˜tzÒ‰Ï È„k ,ıeÁÏ Ô‡ÈˆBÓe33.eÏÎiL „Ú ƒ»«¿≈¿ƒ¿«≈≈∆«∆ƒ¿

LÏL ÔÓ ˙BpËw‰ ˙Bt˜ LÏM‰ Ô˙B‡ ‡lÓÓe ¯ÊBÁÂ¿≈¿«≈»«»À«¿«ƒ»
„Ú Ô‰Ó ÔÈ˜tzÒÓe ,˙¯ˆÚ Ì„˜ ‰iL ÌÚt ˙BÏB„b¿««¿ƒ»…∆¬∆∆ƒ¿«¿ƒ≈∆«

.eÏÎiL∆ƒ¿

מ"א.26) פ"ג "בפרוס 27)שקלים שם: במשנה, כמפורש
- "פרס שם: ובירושלמי החג", ובפרוס עצרת בפרוס הפסח
דהיינו  יום, משלשים (=חצי יום דשלשים פלגא פלגא,
בהלכותיו". שדורשים למועד קודם יום) עשר חמשה

שהוא 28) מפני בתשרי, באחד אמרו "ולא שם: משנה,
לפני 29)יוםֿטוב". להקדים שאפשר שכשם רבינו סובר
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ולפי  עתיקין. תקלין היו במדינה שגם הרי מ"ה), פ"ו ורע"ב
ואין  במקדש עתיקין כן "דתני הא גרס דלא כרחנו על זה,
לפני  שהיה ב'ירושלמי' נמצא אמנם וכן במדינה". עתיקין

רוקח']. 'מעשה בעל

.·Lc˜n·e8„ÈÓz Ì‰ÈÙÏ ‰È‰9‰¯OÚ LÏL,˙B·z «ƒ¿»»»ƒ¿≈∆»ƒ¿∆¿≈≈
BÊ ‰L ÈÏ˜LÏ - ‰BL‡¯ :¯ÙBL ÔÈÓk ‰·z Ïk10. »≈»¿ƒ»ƒ»¿ƒ¿≈»»

‰¯·ÚL ‰L ÈÏ˜LÏ - ‰iL11ÈÓ ÏÎÏ - ˙ÈLÈÏL . ¿ƒ»¿ƒ¿≈»»∆»¿»¿ƒƒ¿»ƒ
„Á‡ ,‰BÈ Èa ÈL B‡ ÌÈ¯Bz ÈzL Ôa¯˜ ÂÈÏÚ LiL∆≈»»»¿«¿≈ƒ¿≈¿≈»∆»

˙‡hÁ „Á‡Â ‰ÏBÚ12.BÊ ‰·˙Ï Ô‰ÈÓc CÈÏLÓ , »¿∆»«»«¿ƒ¿≈∆¿≈»
,„·Ïa ÛBÚ‰ ˙ÏBÚ ÂÈÏÚ LiL ÈÓ ÏÎÏ - ˙ÈÚÈ·¿̄ƒƒ¿»ƒ∆≈»»«»ƒ¿«
·c˙‰L ÈÓÏ - ˙ÈLÈÓÁ .BÊ ‰·˙Ï ‰ÈÓc CÈÏLÓ«¿ƒ»∆»¿≈»¬ƒƒ¿ƒ∆ƒ¿«≈

Ô‰a ‰Î¯ÚnÏ ÌÈˆÚ ˙B˜Ï ˙BÚÓ13ÈÓÏ - ˙ÈML . »ƒ¿≈ƒ««¬»»»∆ƒƒ¿ƒ
·c˙‰L ÈÓÏ - ˙ÈÚÈ·L .‰B·ÏÏ ˙BÚÓ ·c˙‰L∆ƒ¿«≈»ƒ¿»¿ƒƒ¿ƒ∆ƒ¿«≈

˙¯tkÏ ·‰Ê14˙ÈÈÓL .15ÔB‚k .˙‡hÁ ¯˙BÓÏ - »»««…∆¿ƒƒ¿««»¿
ÔÓ ¯È˙B‰Â ˙‡hÁ Á˜ÏÂ ,B˙‡hÁÏ ˙BÚÓ LÈ¯Ù‰L∆ƒ¿ƒ»¿«»¿»««»¿ƒƒ
¯˙BÓÏ - ˙ÈÚÈLz .dÎB˙Ï ¯‡M‰ CÈÏLÈ ,˙BÚn‰«»«¿ƒ«¿»¿»¿ƒƒ¿«
.˙B„ÏBÈÂ ˙B·ÊÂ ÌÈ·Ê Èp˜ ¯˙BÓÏ - ˙È¯ÈOÚ .ÌL‡»»¬ƒƒ¿«ƒ≈»ƒ¿»¿¿
- ‰¯OÚ ÌÈzL .¯ÈÊ ˙Ba¯˜ ¯˙BÓÏ - ‰¯OÚ ˙Á‡««∆¿≈¿«»¿¿»ƒ¿≈∆¿≈
·c˙‰L ÈÓÏ - ‰¯OÚ LÏL .Ú¯ˆÓ ÌL‡ ¯˙BÓÏ¿«¬«¿…»¿∆¿≈¿ƒ∆ƒ¿«≈

.‰Ó‰a ˙ÏBÚÏ ˙BÚÓ»¿«¿≈»

מ"ה.8) פ"ו בשקלים הדברים ומקור ורע"ב). (רא"ש בעזרה
עשר 9) מחמשה אלא היו לא שבמדינה השופרות ואילו

ט. הלכה הקודם בפרק כמבואר תקלין 10)באדר, והוא
עתיקין.11)חדתין. תקלין מ"ה.12)והוא פ"ו שקלים

(שם). יהודה רבי על החולקים ב'מעשה 13)כחכמים
"בהן". תיבת חסירה רבינו 14)רוקח', מדברי נראה

וראה  הקודש, ארון של לכפורת שהכוונה המשנה, בפירוש
שם. זק"ש ניסן הרב ובהערת הרא"ש מכאן 15)בפירוש

ושם: דשקלים, פ"ג התוספתא עלֿפי הוא ההלכה, סוף עד
קיני  ומותר אשמות ומותר חטאות מותר כנגד לנדבה "ששה
נזיר  קרבנות [ומותר] (קיני) יולדות קיני זבות, קיני זבין,
ולוקחין  כו' לנדבה זו וסלע לנדבה זו מנה האומר ומצורע,

שם. טוב' יום 'תוספות ועי' עולות". בהן

.‚·e˙k ,‰·z‰ CB˙a ÂÈ˙BÚÓ eÈ‰iL ,¯·c Ïk ÌLÂ¿≈»»»∆ƒ¿¿»¿«≈»»
‰·z‰ ÏÚ16ıeÁaÓ17Ïk ÏÚ ‡e‰ ÔÈc ˙Èa È‡˙e . ««≈»ƒ«¿«≈ƒ«»

‰Ó‰a ˙ÏBÚ e·¯˜iL ,˙B¯˙Bn‰18,„ÓÏ ˙‡ˆÓ . «»∆ƒ¿¿«¿≈»ƒ¿≈»»≈
- ˙BB¯Á‡‰ ˙B·z‰ LLa ˙B‡ˆÓp‰ ˙BÚn‰ ÏkL∆»«»«ƒ¿»¿≈«≈»«¬
Ïk ¯‡Lk ,ÌÈ‰kÏ - ‰È˙B¯BÚÂ ,‰Ó‰a ˙ÏBÚÏ¿«¿≈»¿∆»«…¬ƒƒ¿»»
Ô‰a ÁwÏ - ˙ÈLÈÏL ‰·˙aL ˙BÚn‰ ÏÎÂ ;˙B¯BÚ‰»¿»«»∆¿≈»¿ƒƒƒ«»∆
- ˙ÈÚÈ·¯aLÂ ;˙B‡hÁ ÔÈˆÁÂ ˙BÏBÚ ÔÈˆÁ ,˙BÙBÚ∆¿»¿∆¿»«»¿∆»¿ƒƒ

.ÛBÚ‰ ˙ÏBÚ ÔlkÀ»«»

מ"ה.16) פ"ו לשים 17)שקלים תיבה לאיזו לדעת
שהביא. הכהן 18)המעות יהוידע של מדרשו מ"ו. שם,

וכסף  אשם "כסף יז): יב, (מלכיםֿב שנאמר ממה הגדול,
כסף  לו נשאר שאם יהיו", לכהנים ה', בית יובא לא חטאות
לבדק  ה' בית יובא לא לאשם, או לחטאת שהפריש ממה
ממנו  לוקחין והם הכסף, אותו יהיה לכהנים אלא הבית,

אשום  הוא, "אשם יט): ה, (ויקרא שנאמר וממה עולות.
הנאכל  אשם כדין שמשמע הוא", "אשם לה'", אשם
כיצד? הא לה', כולו שיהיה משמע לה'", ו"אשם לכהנים,
ומותר  חטאת (=מותר אשם ומשום חטאת משום שבא כל -

לכהנים. ועור לה' הבשר עולות; בהם ילקח אשם),

.„ÔÈÁlLÓ ,ÌÈÏ˜M‰ ÔÈ·BbLk ,‰È„Óe ‰È„Ó ÏÎa¿»¿ƒ»¿ƒ»¿∆ƒ«¿»ƒ¿«¿ƒ
Û¯ˆÏ Ì‰Ï LÈÂ .Lc˜nÏ ÌÈÁeÏL „Èa Ô˙B‡19Ô˙B‡ »¿«¿ƒ«ƒ¿»¿≈»∆¿»≈»

C¯c‰ ÈB‡OÓ ÈtÓ ,·‰Ê È¯È„a20ÔÈˆa˜˙Ó Ïk‰Â .21 ¿ƒ¿≈»»ƒ¿≈««∆∆¿«…ƒ¿«¿ƒ
˙BÎLl‰ ÔÓ ˙Á‡ ‰kLÏa Ô˙B‡ ÔÈÁÈpÓe ,Lc˜nÏ«ƒ¿»«ƒƒ»¿ƒ¿»««ƒ«¿»

‰È˙B˙Ïc Ïk ÔÈ¯‚BÒÂ ,Lc˜na22ÔÈÓ˙BÁÂ ,˙BÁzÙÓa «ƒ¿»¿¿ƒ»«¿∆»¿«¿¿¿¿ƒ
ÌL eˆ·wiL ÌÈÏ˜M‰ ÏkÓ ÔÈ‡ÏÓÓe .˙BÓ˙BÁ ‰ÈÏÚ»∆»»¿«¿ƒƒ»«¿»ƒ∆ƒ»¿»
ÏÈÎzL È„k - ‰t˜ Ïk ¯eÚL ;˙BÏB„b ˙Bt˜ LÏL»À¿ƒ»À»¿≈∆»ƒ

ÔÈ‡Ò ÚLz23‰ÊÂ .‰kLla B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ ¯‡M‰Â , ≈«¿ƒ¿«¿»«ƒƒ«ƒ¿»¿∆
‰kLl‰ ˙Óe¯z ‡¯˜p‰ ‡e‰ - ˙Btw‰ CB˙aL24‰ÊÂ , ∆¿«À«ƒ¿»¿««ƒ¿»¿∆

‡¯˜p‰ ‡e‰ - ˙Btwa LiM ‰Ó ÏÚ ¯˙È ÌL ¯‡MiL∆ƒ»≈»»≈««∆≈«À«ƒ¿»
‰kLl‰ È¯ÈL25. ¿»≈«ƒ¿»

מ"א.20)להחליף.19) פ"ב בכת"י:21)שקלים
חכמים 22)"מתקבץ". תיקנו שלכן יד, בהם תשלוט שלא

אפשר  יהיה "ולא א): בהלכה (למעלה שופרות כמין תיבות
בנחת". מהן פ"ג 23)ליקח (שקלים ב'ירושלמי' הוא כן

סאין, תשע שהן סאין שלש של קופות בשלש "תניא, ה"ב):
רבינו  והביאו הלשכה". את תורמין סאין, ושבע עשרים שהן
תורמים  גדולות קופות אותן ומתוך המשנה. בפירוש
שכל  קטנות, קופות שלש פעם כל בשנה, פרקים בשלשה
וראה  ומ"ב), מ"א דשקלים (פ"ג סאים שלשה מכילה אחת

לא. והערה ה הלכה ולהלן שם, ורע"ב וממנה 24)ברא"ש
ה"א). פ"ד (להלן השנה כל של הציבור קרבנות קונים

להלן 25) כמבואר וכו', ומגדליה העיר צרכי קונים וממנה
ה"ח. בפ"ד

.‰ÌÈ˜¯t ‰LÏLa26:‰kLl‰ ˙‡ ÔÈÓ¯Bz ‰Ma ƒ¿»¿»ƒ«»»¿ƒ∆«ƒ¿»
ÔÒÈ L„Á L‡¯a27ÌBÈ Ì„˜ ,È¯Lz L„Á L‡¯·e , ¿……∆ƒ»¿……∆ƒ¿≈…∆

·BË28ÂÈ¯Á‡ B‡29.ÌBÈ ¯OÚ ‰MÓÁa ˙¯ˆÚ Ì„˜Â , «¬»¿…∆¬∆∆«¬ƒ»»»
,‰kLl‰ ÔÓ ÌÈÙÏ ÒÎ „Á‡ ?d˙B‡ ÔÈÓ¯Bz „ˆÈÎÂ¿≈«¿ƒ»∆»ƒ¿»ƒ¿ƒƒ«ƒ¿»
?Ì¯˙‡ :Ì‰Ï ¯ÓB‡ ‡e‰Â ,ıeÁa ÌÈ„ÓBÚ ÔÈ¯ÓBM‰Â¿«¿ƒ¿ƒ«¿≈»∆∆¿…

ÌÈÓÚt LÏL - Ì¯z ,Ì¯z ,Ì¯z :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ Ô‰Â30. ¿≈¿ƒ¿…¿…¿…»¿»ƒ
Ô‰Ó ‰t˜ Ïk ,˙BpË˜ ˙Bt˜ LÏL ‡lÓÓ Ck ¯Á‡Â¿««»¿«≈»À¿«»À»≈∆

ÔÈ‡Ò LÏL ‰ÏÈÎÓ31˙BÏB„b‰ ˙Bt˜ LÏL Ô˙B‡Ó ,32, ¿ƒ»»¿ƒ≈»»À«¿
Ô‰Ó ˜tzÒ‰Ï È„k ,ıeÁÏ Ô‡ÈˆBÓe33.eÏÎiL „Ú ƒ»«¿≈¿ƒ¿«≈≈∆«∆ƒ¿

LÏL ÔÓ ˙BpËw‰ ˙Bt˜ LÏM‰ Ô˙B‡ ‡lÓÓe ¯ÊBÁÂ¿≈¿«≈»«»À«¿«ƒ»
„Ú Ô‰Ó ÔÈ˜tzÒÓe ,˙¯ˆÚ Ì„˜ ‰iL ÌÚt ˙BÏB„b¿««¿ƒ»…∆¬∆∆ƒ¿«¿ƒ≈∆«

.eÏÎiL∆ƒ¿

מ"א.26) פ"ג "בפרוס 27)שקלים שם: במשנה, כמפורש
- "פרס שם: ובירושלמי החג", ובפרוס עצרת בפרוס הפסח
דהיינו  יום, משלשים (=חצי יום דשלשים פלגא פלגא,
בהלכותיו". שדורשים למועד קודם יום) עשר חמשה

שהוא 28) מפני בתשרי, באחד אמרו "ולא שם: משנה,
לפני 29)יוםֿטוב". להקדים שאפשר שכשם רבינו סובר
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(כסףֿמשנה). לאחר אפשר כן כמו שקלים 30)יוםֿטוב,
סה. במנחות כמו דבר, כל לשלש חכמים דרך וכן מ"ג. פ"ב

והרע"ב). (הרא"ש קו: ב.31)וביבמות משנה שם
כב.32) והערה ד הלכה למעלה קרבנות 33)ראה לקנות

למקדש. הצריכים ציבור

.ÂLÏM‰ ÔÓ ˙ÈLÈÏL ÌÚt Ô˙B‡ ‡lÓÓe ¯ÊBÁÂ¿≈¿«≈»««¿ƒƒƒ«»
,eÏÎiL „Ú Ô‰Ó ÔÈ˜tzÒÓe ,È¯L˙a ˙BÏB„b‰ ˙BtÀ̃«¿¿ƒ¿≈ƒ¿«¿ƒ≈∆«∆ƒ¿
ÔÈÓ¯Bz ÔÒÈ L„Á L‡¯·e ;ÔÒÈ L„Á L‡¯ „Ú«……∆ƒ»¿……∆ƒ»¿ƒ

‰L„Á ‰Óe¯zÓ34ÌÈÏ˜M‰ Ô‰Ï e˜ÈtÒ‰ ‡Ï . ƒ¿»¬»»…ƒ¿ƒ»∆«¿»ƒ
LÚÈb‰ ‡lL „Ú eÏÎÂ ,˙BÏB„b‰ ˙Bt˜ LÏLa35ÔÒÈ ∆¿»À«¿¿»«∆…ƒƒ«ƒ»

‰kLl‰ È¯ÈMÓ ÔÈÓ¯B˙Â ÔÈ¯ÊBÁ -36. ¿ƒ¿¿ƒƒ¿»≈«ƒ¿»

לתרומת 34) השנה ראש בניסן "באחד א: ז, השנה ראש
חודש  עולת "זאת יד): כח, (במדבר שנאמר שקלים",
קרבן  והבא חדש תורה "אמרה - השנה" לחדשי בחדשו
שנאמר  ממה ונלמד מדבר, הכתוב ובניסן חדשה". מתרומה
לחדשי  ניסן) (=חודש לכם הוא "ראשון ב) יב, (שמות
גזירהֿשוה  השנה" "לחדשי - השנה" "לחדשי השנה".

ניסן. כאן אף ניסן, שם מה "אשר 35)היא: בכת"י:
שלישית 36)הגיע". "שלמה ה"ג: פ"ג שקלים 'ירושלמי'

שלשתן  שלמו לראשונה, חוזר שניה שלמה לשניה, חוזר
רבי  שהיה לשיריים, חוזר אומר מאיר רבי ושוקל, חוזר
בסוף", להן יצטרכו שמא בשיריים, מועלין אומר מאיר
מעילה  מהל' ופ"ו כסףֿמשנה, (ועי' מאיר כרבי והלכה

הי"ג).

.ÊÔ‡ÈˆBÓe Ì‰a Ì¯Bz ‡e‰L ,˙BpËw‰ ˙Bt˜ LÏL»À«¿«∆≈»∆ƒ»
Ï"ÓÈb ,˙"Èa ,Û"Ï‡ :Ô‰ÈÏÚ ·e˙k ,ıeÁÏ37È„k ; «»¬≈∆»∆≈ƒ»¿≈

‰BL‡¯‰ ÔÓ e˜tzÒiL38Ck ¯Á‡Â ,‰ÏÎzL „Ú ∆ƒ¿«¿ƒ»ƒ»«∆ƒ¿∆¿««»
ÔÓ ÔÈ˜tzÒÓ Ck ¯Á‡Â ,‰iM‰ ÔÓ ÔÈ˜tzÒÓƒ¿«¿ƒƒ«¿ƒ»¿««»ƒ¿«¿ƒƒ
˙Á‡‰ ‰tw‰ ÔÓ ‰BL‡¯ Ì¯B˙Â .˙ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ¿≈ƒ»ƒ«À»»««

‰ÏB„b‰39˙ÁtËÓa ‰ÏB„b‰ d˙B‡ ‰tÁÓe ,40; «¿»¿«∆»«¿»¿ƒ¿««
‰tÁÓe ,‰iM‰ ‰ÏB„b‰ ‰tw‰Ó ‰iM‰ Ì¯B˙Â¿≈«¿ƒ»≈«À»«¿»«¿ƒ»¿«∆
ÔÓ ˙ÈLÈÏM‰ Ì¯B˙Â ;˙ÁtËÓa ‰ÏB„b‰ d˙B‡»«¿»¿ƒ¿««¿≈«¿ƒƒƒ
d˙B‡ ‰tÁÓ BÈ‡Â ,˙ÈLÈÏM‰ ‰ÏB„b‰ ‰tw‰«À»«¿»«¿ƒƒ¿≈¿«∆»
ÏÈÁ˙ÈÂ ,ÌiÒ daL ˙¯k ‰È‰zL È„k ;˙ÁtËÓa¿ƒ¿««¿≈∆ƒ¿∆ƒ∆∆∆»ƒ≈¿«¿ƒ
.˙¯ˆÚ Ì„˜ ÒkiLk ,‰iL ÌÚÙa ‰lÁza ‰pnÓƒ∆»«¿ƒ»¿««¿ƒ»¿∆ƒ»≈…∆¬∆∆
‰tÁÓe ,‰l‚Ó ‰˙È‰L ‰ÏB„b‰ ÔÓ ‰BL‡¯‰ Ì¯B˙Â¿≈»ƒ»ƒ«¿»∆»¿»¿À»¿«∆
‰pnÓ Ì¯zL ‰ÏB„b‰ ÔÓ ‰iM‰ Ì¯B˙Â ;d˙B‡»¿≈«¿ƒ»ƒ«¿»∆»«ƒ∆»
˙ÈLÈÏM‰ Ì¯B˙Â ;d˙B‡ ‰tÁÓe ,‰lÁz ‰BL‡¯a»ƒ»¿ƒ»¿«∆»¿≈«¿ƒƒ
È„k ;d˙B‡ ‰tÁÓ BÈ‡Â ,dÏ ‰ÎeÓq‰ ‰ÏB„b‰ ÔÓƒ«¿»«¿»»¿≈¿«∆»¿≈
ÒkiLk ,˙ÈLÈÏL ÌÚÙa ‰lÁza ‰pnÓ ÏÈÁ˙iL∆«¿ƒƒ∆»«¿ƒ»¿««¿ƒƒ¿∆ƒ»≈
˙ÈLÈÏLe ‰iLe ‰BL‡¯ Ì¯Bz ‡ˆÓpL „Ú .È¯L˙a¿ƒ¿≈«∆ƒ¿»≈ƒ»¿ƒ»¿ƒƒ

˙BÏB„b‰ ÔÓ ˙Á‡Â ˙Á‡ ÏkÓ ˙BpËw‰41. «¿«ƒ»««¿««ƒ«¿

מ"ב.37) פ"ג ה"ב.38)שקלים שם 'ירושלמי'
ומחפה 39) הראשונה את "תרם תנן: מ"ד, פ"ג בשקלים

מחפה,בטב  היה לא שלישית בטבלאות, ומחפה שניה לאות,
הרא"ש  ופירשו התרום". הדבר מן ויתרום ישכח שמא

- הראשונה את תרם ¯‡˘Â‰והרע"ב: ‰ÓÂ¯˙ בפרוס -

בלשכה.ÙÁÓÂ‰הפסח. שנשארו השקלים כל -‰È˘-
עצרת. מחפה ˘È˘ÈÏ˙בפרוס היה ומדוע החג, בפרוס -

מחפה  ולכן השיריים, מן יתרום שמא ובשניה? בראשונה
החיפוי. על ושמים חדשים שקלים ומביאים אותם
אבל  לתרום. גמרו כבר שהרי לחפות צריך אין ובשלישית

מפרש: הראשונה.‰¯‡˘Â‰רבינו הגדולה ‰˘È‰מהקופה
השניה. הגדולה הקופה -˙È˘ÈÏ˘‰ הגדולה הקופה -

מוזכרות  לא במשנה הלא זה, על הרא"ש (והעיר השלישית
קופה  ומחפה נזכרו), ב'ירושלמי' ורק הגדולות, הקופות כלל
ישכח  "שמא שלישית מחפה ואינו ושניה, ראשונה גדולה
בעצרת  גם לתרום יתחיל כלומר התרום", הדבר מן ויתרום
שמא  חשש אין רבינו, ולדעת בפסח. בה שהתחיל מאותה
אינם  שיריים ה"ד) (למעלה דעתו שלפי השיריים, מן יתרום
הגדולות. הקופות משלש חוץ הנשארים אותם אלא

רבים.40) עורות - "בקטבלאות" שם: ונמצא 41)במשנה,
ישראל, ארץ לשם ישראל: לכל תרם גדולה קופה שמכל
והמדינות  ומדי בבל ולשם לה, המוקפות כרכים לשם
קופה  בכל שהרי ה"ח, להלן כמפורש ישראל, וכל הרחוקות
שם). המשניות' ('פירוש מישראל קצת על הוא תורם וקופה

מד. הערה להלן וראה

.Áel‡ ˙Bt˜ LÏL Ì¯Bz ‡e‰Lk42˙‡ Ì¯Bz , ¿∆≈»À≈≈∆
Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÌLÏ ‰BL‡¯‰43ÔÈk¯k ÌLÏ ‰iM‰Â , »ƒ»¿≈∆∆ƒ¿»≈¿«¿ƒ»¿≈¿«ƒ

ÔÈÙwn‰44Ï‡¯OÈ (ı¯‡) Ïk ÌLÏe dÏ45˙ÈLÈÏM‰Â , «À»ƒ»¿≈»∆∆ƒ¿»≈¿«¿ƒƒ
˙B˜BÁ¯‰ ˙BÈ„n‰ ÌLÏe È„Ó ÌLÏe Ï·a ÌLÏ¿≈»∆¿≈»«¿≈«¿ƒ»¿

.Ï‡¯OÈ Ïk ¯‡L ÌLÏe¿≈¿»»ƒ¿»≈

שם.42) להביא 43)שקלים, שהספיקו הראשונים שהם
למקומות  [והכוונה למקדש. קרובים שהם שקליהם, את
מד]. הערה להלן ראה ישראל, בארץ הקרובים

עמון 44) כגון: ישראל, לארץ הקרובים כלומר הסמוכים,
המזרחי. הירדן בעבר חסירה 45)ומואב התימנים, בכת"י

בדפוס  גם הוא כן לפנינו, שהוא כמו [אבל "ארץ". המלה
לשם  שהכוונה ונראה נכון. וכן רוקח', וב'מעשה רומי
רבינו  כתב שהרי גופא. ישראל בארץ הרחוקים המקומות

על תורם הוא וקופה קופה שבכל המשניות ˜ˆ˙בפירוש
על  בשניה תורם הוא תימן כת"י לנוסחת ואילו מישראל,

ÏÎ והערה ל' עמוד לשקלים הרא"ש בפרישת וראה ישראל.
סו].

.ËÌ¯Bz ‡e‰Lk46LiL Èe·b‰ ÏÚ Ì¯˙Ï Ôek˙Ó , ¿∆≈ƒ¿«≈ƒ¿…««»∆≈
‰kLla47‰kLlÏ ÚÈb‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èe·b‰ ÏÚÂ ,48, «ƒ¿»¿««»∆¬«ƒ…ƒƒ««ƒ¿»

˙B·bÏ „È˙Ú‰ ÏÚÂ49,ÌÈÏ˜M‰ el‡ eÈ‰iL È„k ; ¿«∆»ƒƒ¿¿≈∆ƒ¿≈«¿»ƒ
el‡Îe ,Ï‡¯OÈ ÏÚ ‰¯tk ,Ô‰Ó ˜tzÒ‰Ï Ô‡ÈˆB‰L∆ƒ»¿ƒ¿«≈≈∆«»»«ƒ¿»≈¿ƒ
.BÊ ‰Óe¯z Ô‰Ó ‰Ó¯˙Â ,‰kLlÏ Ô‰ÈÏ˜L Ïk eÚÈb‰ƒƒ»ƒ¿≈∆«ƒ¿»¿ƒ¿¿»≈∆¿»

א.46) קח, הגדולות.47)כתובות הקופות בשלש שאינו
בדרך.48) והיה 49)ונמצא באדר, שקלו שלח ולא שנאנס

כולה. השנה כל משלחו

.ÈÌ¯Bz‰ ÒkiLk50¯LÙ‡L „‚·a ÒkÈ ‡Ï ,Ì¯˙Ï ¿∆ƒ»≈«≈ƒ¿……ƒ»≈¿∆∆∆∆¿»
‡ÏÂ ,ÏcÒa ‡ÏÂ ÏÚÓa ‡ÏÂ ,ÛÒk Ba ˙BaÁ‰Ï¿«¿∆∆¿…¿ƒ¿»¿…¿«¿»¿…

‰lÙ˙a51ÌÚ‰ B˙B‡ e„LÁÈ ‡nL ;ÚÓ˜a ‡ÏÂ ƒ¿ƒ»¿…¿»≈«∆»«¿¿»»
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dÓ¯zLk ÂÈzÁz ‰kLl‰ ˙BÚnÓ ‡ÈaÁ‰ :e¯Ó‡ÈÂ52. ¿…¿∆¿ƒƒ¿«ƒ¿»«¿»¿∆¿»»
,‡ˆiL ‰ÚL „Ú ÒkiL ‰ÚMÓ BnÚ eÈ‰ ÌÈ¯a„Óe¿«¿ƒ»ƒƒ»»∆ƒ»≈«»»∆≈≈

ÂÈt CB˙Ï ÔzÈ ‡lL È„k53Ïk ÌÈ¯‰ÊpL Èt ÏÚ Û‡Â . ¿≈∆…ƒ≈¿ƒ¿««ƒ∆ƒ¿»ƒ»
Ï‰· ‡e‰L ÈÓ B‡ ÈÚ ,Ck54ÈtÓ ,Ì¯˙È ‡Ï ÔB‰Ï »»ƒƒ∆ƒ¿»«…ƒ¿…ƒ¿≈

Ï‡¯OiÓe '‰Ó Ìi˜ Ì˙ÈÈ‰Â :¯Ó‡pL ;„LÁ‰55. «¬»∆∆¡«ƒ¿ƒ∆¿ƒƒ≈ƒƒ¿»≈

מ"ב.50) פ"ג "בתפילין"51)שקלים שם: במשנה,
('מעשה  רבינו בדברי אחר בנוסח הוא וכן רבים. בלשון

ויאמרו 52)רוקח'). יעני, "שמא אמרו: (שם) במשנה
מתרומת  ויאמרו יעשיר, שמא או העני, הלשכה מעוון
הלשכה" מן לפנים נכנס "אחד שהרי העשיר". הלשכה

ה"ה). ה"ב)53)(למעלה פ"ג (שקלים וב'ירושלמי'
יראו  ועלֿידיֿזה מים, פיו (ימלא מים פומיה "וימלא שאלו:
(שצריך  הברכה מפני תנחום, רבי אמר בפיו)? כסף שאין

שקלים)". תרומת התרמת על ב'ירושלמי'54)לברך
מפני  יתרום לא קווץ ישמעאל, רבי דבי "תני (שם):
מלשון  שיער, בעל הוא קווץ מפרש, כאן הראב"ד החשד".
הרמב"ם  אבל בשערו. יחביא שמא תלתלים, קווצותיו
א, (שמות "ויקוצו" מלשון: להון, ונבהל עני שהוא מפרש
"קבץ" שגורס או מו), כז, (בראשית בחיי" "קצתי או יב),

קבצן. צריך 55)מלשון שאדם "לפי (שם): המשנה לשון
שנאמר: המקום, ידי לצאת שצריך כדרך הבריות, ידי לצאת
טוב  ושכל חן ומצא ואומר: ומישראל, מה' נקיים והייתם

ואדם". אלקים בעיני

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שאבד 1) ומי בו, והחייבים שיעורו קלבון, דיני בו כלל

שקלו.

.‡Ïk ÔziL È„k ,Ô‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ Ïk‰ - ÌÈÏ˜M‰ ÈÈˆÁ¬»≈«¿»ƒ«…¿ƒƒ»∆¿≈∆ƒ≈»
Ï .·iÁ ‡e‰L Ï˜L ÈˆÁ „Á‡Â „Á‡‰È‰Lk ,CÎÈÙ ∆»¿∆»¬ƒ∆∆∆«»¿ƒ»¿∆»»

Û¯ˆÓe ÈÁÏM‰ Ïˆ‡ CÏB‰ Ì„‡2,ÔÈ‡ˆÁ ÈLa Ï˜L »»≈≈∆«À¿»ƒ¿»≈∆∆ƒ¿≈¬»ƒ
Ï˜M‰ ÏÚ ˙ÙÒBz BÏ ÔzÈ3˙‡¯˜ ˙ÙÒBz‰ d˙B‡Â , ƒ≈∆∆««∆∆¿»«∆∆ƒ¿≈

ÔBaÏ˜4- Ì‰ÈL ÏÚ Ï˜L e˙pL ÌÈL ,CÎÈÙÏ . «¿¿ƒ»¿«ƒ∆»¿∆∆«¿≈∆
ÔBaÏ˜a ÔÈ·iÁ5. «»ƒ¿«¿

המטבע.3)ופורט.2) חילוף שזהו 4)דמי שכתבו יש
להכריע  שנותנים ומועט קל דבר "קלֿבון", נוטריקון:

ורע"ב). (רא"ש הכסף פירוט בשביל בקלבון 5)ביניהם
הנותן  שאחד רבינו מדברי ונראה מ"ו). פ"א (שקלים אחד
מאיר  כרבי ולא פ"א) (תוספתא מקלבון פטור השקל מחצית
שנתנו  שנים ולדבריו, (שם). זה באופן אף בקלבון שמחייב

שם). (משנה, קלבונות בשני חייבים - שקל

.·ÈÓ Ïk6B‡ ÌÈL ÈzL ÔB‚k ,ÌÈÏ˜La ·iÁ BÈ‡L »ƒ∆≈«»«¿»ƒ¿¿≈»ƒ
ÌÈ„·Ú ÈL7Ï˜L e˙pL ,8.ÔBaÏw‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt - ¿≈¬»ƒ∆»¿∆∆¿ƒƒ«»¿

ÏÚ ·iÁ‰ Ô˙Â ,¯eËt „Á‡Â ·iÁ „Á‡ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»∆»«»¿∆»»¿»«««»«
¯eËt‰ È„È9L LÈ‡ ÔB‚k ,‰M‡ ÏÚÂ ÂÈÏÚ Ï˜L Ô˙p ¿≈«»¿ƒ∆»«∆∆»»¿«ƒ»

ÔÎÂ .ÔBaÏw‰ ÔÓ ¯eËt - „·Ú B‡10ÔÈ¯eËt ÌÈ‰k‰ ∆∆»ƒ««¿¿≈«…¬ƒ¿ƒ
ÔBaÏw‰ ÔÓ11ÔÓ ¯eËt Ô‰k‰ „È ÏÚ Ï˜BM‰Â . ƒ««¿¿«≈«««…≈»ƒ

.ÔBaÏw‰««¿

שם.6) כהנים 7)משנה, לא "אבל שנינו: שם [במשנה

במתניתין  גרס לא רבינו כי ויתכן וקטנים". ועבדים ונשים
לא  וכן טוב') יום וב'תוספות משנה בכסףֿ (ראה "כהנים"
דרך  אלא הלוואה בדרך אינו לקטן השוקל כי "קטנים", גרס
השוקל  גם זה ובאופן בקטן, התחייבות אין הרי כי מתנה,
נראה  וכן ה"ג. להלן כמפורש הקלבון, מן פטור לגדול
קטן  הזכיר לא שהרי "קטן", גרס שלא המשניות בפירוש

הדין.8)כלל]. משורת שיחזירו 9)לפנים הלוואה דרך
אפילו  פטור - מתנה בדרך נתן אם אבל ידו. כשתמצא לו
רא"ש  (עי' ה"ג כדלהלן בשקלים, שחייב מי עלֿידי נתן אם

('מעשה 10)ורע"ב). ההלכה סוף עד מכאן חסר בכת"י
הדין 11)רוקח'). מצד השקל במחצית חייבים הכהנים

(שם  אותם ממשכנים אין אבל ה"ז) בפ"א למעלה (כמבואר
(כסףֿמשנה). קלבון תוספות מלתת פטורים ולכן ה"י)

.‚Ô˙Bp‰12ÂÈÏÚ Ï˜L13ÈÚ‰ ÏÚÂ14B‡ BÎL ÏÚ B‡ «≈∆∆»»¿«∆»ƒ«¿≈
ÔÓ ¯eËt - ‰zÓ Ì‰Ï B˙ Ì‡ :B¯ÈÚ Ôa ÏÚ«∆ƒƒ¿»»∆«»»»ƒ

¯‰L ,ÔBaÏw‰˙Ba¯‰Ï È„k ‰zÓ Ï˜L ÈˆÁ Ô˙ È ««¿∆¬≈»«¬ƒ∆∆«»»¿≈¿«¿
C¯c Ì„È ÏÚ Ï˜ML ÈˆÁ‰ Ì‰Ï Ô˙ Ì‡Â ;ÌÈÏ˜Laƒ¿»ƒ¿ƒ»«»∆«¬ƒ∆»««»»∆∆
·iÁ - Ì„È ‡ˆÓzLk BÏ e¯ÈÊÁiL „Ú ,‰‡ÂÏ‰«¿»»«∆«¬ƒ¿∆ƒ¿»»»«»

.ÔBaÏ˜a¿«¿

מ"ז.12) פ"א עצמו.13)שם העני.14)בשביל ובשביל

.„ÔÈÁ‡‰15Ì‰Ï ÁÈp‰M ‰Ó e˜ÏÁ ‡Ï ÔÈ„ÚL »«ƒ∆¬«ƒ…»¿«∆ƒƒ«»∆
ÌÈÙzM‰ ÔÎÂ ,Ì‰È·‡16Ì‰ÈL È„È ÏÚ Ï˜L e˙pL ¬ƒ∆¿≈«À»ƒ∆»¿∆∆«¿≈¿≈∆

ÔBaÏw‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt -17?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿ƒƒ««¿«∆¿»ƒ¬ƒ
ÔÈÚ ‰pzLÂ ,˙eÙzM‰ ˙BÚÓa e˙Â e‡OpL ÔÈÙzLa¿À»ƒ∆»¿¿»¿ƒ¿«À»¿ƒ¿«»≈

˙BÚn‰18ÂÈ˙BÚÓ ‰ÊÂ ÂÈ˙BÚÓ ‰Ê ‡È·‰ Ì‡ Ï·‡ ; «»¬»ƒ≈ƒ∆¿»¿∆¿»
Ìe·¯ÚÂ19- Ìe‡ÈˆB‰ ‡ÏÂ ˙BÚn‰ epzL ‡Ï ÔÈ„ÚÂ , ¿≈¿«¬«ƒ…ƒ¿««»¿…ƒ

ÔBaÏ˜a ÔÈ·iÁ el‡ È¯‰20ÔÓÊ ¯Á‡Â ,e˙Â e‡O . ¬≈≈«»ƒ¿«¿»¿¿»¿¿««¿«
ÔBaÏ˜a ÔÈ·iÁ - eÙzzLÂ e¯ÊÁÂ ,e˜ÏÁ21„Ú , »¿¿»¿¿ƒ¿«¿«»ƒ¿«¿«

zLÈÂ ,‰B¯Á‡‰ BÊ ˙eÙzLa ezÈÂ e‡OiL.˙BÚn‰ ep ∆ƒ¿¿ƒ¿¿À»»«¬»¿ƒ¿««»

שם.15) "האחים 16)משנה, שם: במשנה גרס רבינו
וראה  השותפים", "האחים גרס: והראב"ד והשותפים".

את 17)להלן. עוד חלקו שלא שכיון פטורים, האחים
ופטור  בעדם, נותן אביהם כאילו הדבר נחשב הרי הרכוש,
אחד  אדם כאילו הדבר שחשוב פטורים, והשותפים מקלבון.
הוא  כי זה, על חולק הראב"ד אבל ופטורים. בעדם, נותן
האחים  אחד: דין וזהו השותפים", "האחים במשנה גורס

אביהם. בעזבון שותפים שהכניסו 18)שהם שהכספים
בינתיים. התחלפו עושה 19)לשותפות זה שעירוב

ה"א). ושותפין שלוחין מהל' (פ"ד דין 20)השותפות
הותירו  או ופחתו קיימין, שהמעות זמן שכל הוא: השותפות
חלקם  לפי ההפסד או השכר חולקים - המטבע שינוי מחמת
ופחתו  בהם ונתנו נשאו ואילו נשתתפו). לא (כאילו במעות
(הל' בשוה ביניהם הפחת או השכר חולקים הותירו, או
משנה'. ו'כסף עוז' 'מגדל וראה ה"ג), שם ושותפין שלוחין

נו: בבכורות מהמשנה הבאה הערה להלן משנה,21)ועי'
מקלבון, פטורים ששותפים רבינו ולדעת ב. נו, בכורות
וכן  המעות. הוציאו לא כשעוד מדובר שכאן לפרש הוכרח

שם. המשנה בפירוש כתב
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dÓ¯zLk ÂÈzÁz ‰kLl‰ ˙BÚnÓ ‡ÈaÁ‰ :e¯Ó‡ÈÂ52. ¿…¿∆¿ƒƒ¿«ƒ¿»«¿»¿∆¿»»
,‡ˆiL ‰ÚL „Ú ÒkiL ‰ÚMÓ BnÚ eÈ‰ ÌÈ¯a„Óe¿«¿ƒ»ƒƒ»»∆ƒ»≈«»»∆≈≈

ÂÈt CB˙Ï ÔzÈ ‡lL È„k53Ïk ÌÈ¯‰ÊpL Èt ÏÚ Û‡Â . ¿≈∆…ƒ≈¿ƒ¿««ƒ∆ƒ¿»ƒ»
Ï‰· ‡e‰L ÈÓ B‡ ÈÚ ,Ck54ÈtÓ ,Ì¯˙È ‡Ï ÔB‰Ï »»ƒƒ∆ƒ¿»«…ƒ¿…ƒ¿≈

Ï‡¯OiÓe '‰Ó Ìi˜ Ì˙ÈÈ‰Â :¯Ó‡pL ;„LÁ‰55. «¬»∆∆¡«ƒ¿ƒ∆¿ƒƒ≈ƒƒ¿»≈

מ"ב.50) פ"ג "בתפילין"51)שקלים שם: במשנה,
('מעשה  רבינו בדברי אחר בנוסח הוא וכן רבים. בלשון

ויאמרו 52)רוקח'). יעני, "שמא אמרו: (שם) במשנה
מתרומת  ויאמרו יעשיר, שמא או העני, הלשכה מעוון
הלשכה" מן לפנים נכנס "אחד שהרי העשיר". הלשכה

ה"ה). ה"ב)53)(למעלה פ"ג (שקלים וב'ירושלמי'
יראו  ועלֿידיֿזה מים, פיו (ימלא מים פומיה "וימלא שאלו:
(שצריך  הברכה מפני תנחום, רבי אמר בפיו)? כסף שאין

שקלים)". תרומת התרמת על ב'ירושלמי'54)לברך
מפני  יתרום לא קווץ ישמעאל, רבי דבי "תני (שם):
מלשון  שיער, בעל הוא קווץ מפרש, כאן הראב"ד החשד".
הרמב"ם  אבל בשערו. יחביא שמא תלתלים, קווצותיו
א, (שמות "ויקוצו" מלשון: להון, ונבהל עני שהוא מפרש
"קבץ" שגורס או מו), כז, (בראשית בחיי" "קצתי או יב),

קבצן. צריך 55)מלשון שאדם "לפי (שם): המשנה לשון
שנאמר: המקום, ידי לצאת שצריך כדרך הבריות, ידי לצאת
טוב  ושכל חן ומצא ואומר: ומישראל, מה' נקיים והייתם

ואדם". אלקים בעיני

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שאבד 1) ומי בו, והחייבים שיעורו קלבון, דיני בו כלל

שקלו.

.‡Ïk ÔziL È„k ,Ô‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ Ïk‰ - ÌÈÏ˜M‰ ÈÈˆÁ¬»≈«¿»ƒ«…¿ƒƒ»∆¿≈∆ƒ≈»
Ï .·iÁ ‡e‰L Ï˜L ÈˆÁ „Á‡Â „Á‡‰È‰Lk ,CÎÈÙ ∆»¿∆»¬ƒ∆∆∆«»¿ƒ»¿∆»»

Û¯ˆÓe ÈÁÏM‰ Ïˆ‡ CÏB‰ Ì„‡2,ÔÈ‡ˆÁ ÈLa Ï˜L »»≈≈∆«À¿»ƒ¿»≈∆∆ƒ¿≈¬»ƒ
Ï˜M‰ ÏÚ ˙ÙÒBz BÏ ÔzÈ3˙‡¯˜ ˙ÙÒBz‰ d˙B‡Â , ƒ≈∆∆««∆∆¿»«∆∆ƒ¿≈

ÔBaÏ˜4- Ì‰ÈL ÏÚ Ï˜L e˙pL ÌÈL ,CÎÈÙÏ . «¿¿ƒ»¿«ƒ∆»¿∆∆«¿≈∆
ÔBaÏ˜a ÔÈ·iÁ5. «»ƒ¿«¿

המטבע.3)ופורט.2) חילוף שזהו 4)דמי שכתבו יש
להכריע  שנותנים ומועט קל דבר "קלֿבון", נוטריקון:

ורע"ב). (רא"ש הכסף פירוט בשביל בקלבון 5)ביניהם
הנותן  שאחד רבינו מדברי ונראה מ"ו). פ"א (שקלים אחד
מאיר  כרבי ולא פ"א) (תוספתא מקלבון פטור השקל מחצית
שנתנו  שנים ולדבריו, (שם). זה באופן אף בקלבון שמחייב

שם). (משנה, קלבונות בשני חייבים - שקל

.·ÈÓ Ïk6B‡ ÌÈL ÈzL ÔB‚k ,ÌÈÏ˜La ·iÁ BÈ‡L »ƒ∆≈«»«¿»ƒ¿¿≈»ƒ
ÌÈ„·Ú ÈL7Ï˜L e˙pL ,8.ÔBaÏw‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt - ¿≈¬»ƒ∆»¿∆∆¿ƒƒ«»¿

ÏÚ ·iÁ‰ Ô˙Â ,¯eËt „Á‡Â ·iÁ „Á‡ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»∆»«»¿∆»»¿»«««»«
¯eËt‰ È„È9L LÈ‡ ÔB‚k ,‰M‡ ÏÚÂ ÂÈÏÚ Ï˜L Ô˙p ¿≈«»¿ƒ∆»«∆∆»»¿«ƒ»

ÔÎÂ .ÔBaÏw‰ ÔÓ ¯eËt - „·Ú B‡10ÔÈ¯eËt ÌÈ‰k‰ ∆∆»ƒ««¿¿≈«…¬ƒ¿ƒ
ÔBaÏw‰ ÔÓ11ÔÓ ¯eËt Ô‰k‰ „È ÏÚ Ï˜BM‰Â . ƒ««¿¿«≈«««…≈»ƒ

.ÔBaÏw‰««¿

שם.6) כהנים 7)משנה, לא "אבל שנינו: שם [במשנה

במתניתין  גרס לא רבינו כי ויתכן וקטנים". ועבדים ונשים
לא  וכן טוב') יום וב'תוספות משנה בכסףֿ (ראה "כהנים"
דרך  אלא הלוואה בדרך אינו לקטן השוקל כי "קטנים", גרס
השוקל  גם זה ובאופן בקטן, התחייבות אין הרי כי מתנה,
נראה  וכן ה"ג. להלן כמפורש הקלבון, מן פטור לגדול
קטן  הזכיר לא שהרי "קטן", גרס שלא המשניות בפירוש

הדין.8)כלל]. משורת שיחזירו 9)לפנים הלוואה דרך
אפילו  פטור - מתנה בדרך נתן אם אבל ידו. כשתמצא לו
רא"ש  (עי' ה"ג כדלהלן בשקלים, שחייב מי עלֿידי נתן אם

('מעשה 10)ורע"ב). ההלכה סוף עד מכאן חסר בכת"י
הדין 11)רוקח'). מצד השקל במחצית חייבים הכהנים

(שם  אותם ממשכנים אין אבל ה"ז) בפ"א למעלה (כמבואר
(כסףֿמשנה). קלבון תוספות מלתת פטורים ולכן ה"י)

.‚Ô˙Bp‰12ÂÈÏÚ Ï˜L13ÈÚ‰ ÏÚÂ14B‡ BÎL ÏÚ B‡ «≈∆∆»»¿«∆»ƒ«¿≈
ÔÓ ¯eËt - ‰zÓ Ì‰Ï B˙ Ì‡ :B¯ÈÚ Ôa ÏÚ«∆ƒƒ¿»»∆«»»»ƒ

¯‰L ,ÔBaÏw‰˙Ba¯‰Ï È„k ‰zÓ Ï˜L ÈˆÁ Ô˙ È ««¿∆¬≈»«¬ƒ∆∆«»»¿≈¿«¿
C¯c Ì„È ÏÚ Ï˜ML ÈˆÁ‰ Ì‰Ï Ô˙ Ì‡Â ;ÌÈÏ˜Laƒ¿»ƒ¿ƒ»«»∆«¬ƒ∆»««»»∆∆
·iÁ - Ì„È ‡ˆÓzLk BÏ e¯ÈÊÁiL „Ú ,‰‡ÂÏ‰«¿»»«∆«¬ƒ¿∆ƒ¿»»»«»

.ÔBaÏ˜a¿«¿

מ"ז.12) פ"א עצמו.13)שם העני.14)בשביל ובשביל

.„ÔÈÁ‡‰15Ì‰Ï ÁÈp‰M ‰Ó e˜ÏÁ ‡Ï ÔÈ„ÚL »«ƒ∆¬«ƒ…»¿«∆ƒƒ«»∆
ÌÈÙzM‰ ÔÎÂ ,Ì‰È·‡16Ì‰ÈL È„È ÏÚ Ï˜L e˙pL ¬ƒ∆¿≈«À»ƒ∆»¿∆∆«¿≈¿≈∆

ÔBaÏw‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt -17?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿ƒƒ««¿«∆¿»ƒ¬ƒ
ÔÈÚ ‰pzLÂ ,˙eÙzM‰ ˙BÚÓa e˙Â e‡OpL ÔÈÙzLa¿À»ƒ∆»¿¿»¿ƒ¿«À»¿ƒ¿«»≈

˙BÚn‰18ÂÈ˙BÚÓ ‰ÊÂ ÂÈ˙BÚÓ ‰Ê ‡È·‰ Ì‡ Ï·‡ ; «»¬»ƒ≈ƒ∆¿»¿∆¿»
Ìe·¯ÚÂ19- Ìe‡ÈˆB‰ ‡ÏÂ ˙BÚn‰ epzL ‡Ï ÔÈ„ÚÂ , ¿≈¿«¬«ƒ…ƒ¿««»¿…ƒ

ÔBaÏ˜a ÔÈ·iÁ el‡ È¯‰20ÔÓÊ ¯Á‡Â ,e˙Â e‡O . ¬≈≈«»ƒ¿«¿»¿¿»¿¿««¿«
ÔBaÏ˜a ÔÈ·iÁ - eÙzzLÂ e¯ÊÁÂ ,e˜ÏÁ21„Ú , »¿¿»¿¿ƒ¿«¿«»ƒ¿«¿«

zLÈÂ ,‰B¯Á‡‰ BÊ ˙eÙzLa ezÈÂ e‡OiL.˙BÚn‰ ep ∆ƒ¿¿ƒ¿¿À»»«¬»¿ƒ¿««»

שם.15) "האחים 16)משנה, שם: במשנה גרס רבינו
וראה  השותפים", "האחים גרס: והראב"ד והשותפים".

את 17)להלן. עוד חלקו שלא שכיון פטורים, האחים
ופטור  בעדם, נותן אביהם כאילו הדבר נחשב הרי הרכוש,
אחד  אדם כאילו הדבר שחשוב פטורים, והשותפים מקלבון.
הוא  כי זה, על חולק הראב"ד אבל ופטורים. בעדם, נותן
האחים  אחד: דין וזהו השותפים", "האחים במשנה גורס

אביהם. בעזבון שותפים שהכניסו 18)שהם שהכספים
בינתיים. התחלפו עושה 19)לשותפות זה שעירוב

ה"א). ושותפין שלוחין מהל' (פ"ד דין 20)השותפות
הותירו  או ופחתו קיימין, שהמעות זמן שכל הוא: השותפות
חלקם  לפי ההפסד או השכר חולקים - המטבע שינוי מחמת
ופחתו  בהם ונתנו נשאו ואילו נשתתפו). לא (כאילו במעות
(הל' בשוה ביניהם הפחת או השכר חולקים הותירו, או
משנה'. ו'כסף עוז' 'מגדל וראה ה"ג), שם ושותפין שלוחין

נו: בבכורות מהמשנה הבאה הערה להלן משנה,21)ועי'
מקלבון, פטורים ששותפים רבינו ולדעת ב. נו, בכורות
וכן  המעות. הוציאו לא כשעוד מדובר שכאן לפרש הוכרח

שם. המשנה בפירוש כתב

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

milwy zekld - mipnf xtq - fenz f"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.‰,ÌÈÙÒÎe ‰Ó‰a Ô‰Ï ‰È‰L ÔÈÙzM‰Â ÔÈÁ‡‰»«ƒ¿«À»ƒ∆»»»∆¿≈»¿»ƒ
ÁÂÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBaÏ˜a ÌÈ·iÁ - ÌÈÙÒka e˜Ï ¿»¿«¿»ƒ«»ƒ¿«¿««ƒ∆¬«ƒ

e˜ÏÁ ‡ÏÂ ,‰Ó‰a‰ e˜ÏÁ Ì‡Â .‰Ó‰a‰ e˜ÏÁ ‡Ï…»¿«¿≈»¿ƒ»¿«¿≈»¿…»¿
e˜ÏÁiL „Ú ,ÔBaÏw‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt - ÌÈÙÒk‰«¿»ƒ¿ƒƒ««¿«∆«¿¿

‰wÏÁÏ ÔÈ„ÓBÚ Ì‰ È¯‰ :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ;ÌÈÙÒk‰22. «¿»ƒ¿≈¿ƒ¬≈≈¿ƒ«¬À»

ב.22) נו, בכורות

.Â˙ÈˆÁÓ BÏ e·MÁiL È„k ,Lc˜‰Ï Ï˜L Ô˙Bp‰«≈∆∆¿∆¿≈¿≈∆¿«¿«¬ƒ
‰a‚pM ‰nÓ Ï˜L ÈˆÁ ÏhÈÂ ,da ·iÁ ‡e‰L Ï˜M‰«∆∆∆«»»¿ƒ…¬ƒ∆∆ƒ«∆ƒ¿»

˙BBaÏ˜ ÈL ·iÁ - ÌÈ¯Á‡‰ ÔÓ23‰È‰ el‡L ; ƒ»¬≈ƒ«»¿≈«¿∆ƒ»»
ÌÈÏ˜LÏ Blk Ï˜M‰24„Á‡ ÔBaÏ˜ ·iÁ ‰È‰ ,25. «∆∆Àƒ¿»ƒ»»«»»¿∆»

קורין 23) (העם שקל ונוטל סלע "הנותן מ"ו: פ"א בשקלים
של  ושקל שנה, בכל שוקלים שהיו הסלעים לחצי שקלים
התורה) על בפירושו רמב"ן - כתרגומו סלע, קורין משה

קלבונות". שני ועל 24)חייב עליו שלם, שקל כששוקל
ג). הלכה (למעלה הלוואה בדרך ועכשיו 25)חבירו

קלבון. עוד חייב שקל, חצי מההקדש שהוציא

.Ê?ÔBaÏw‰ ¯eÚL ‡e‰ ‰nk26ÔÈ˙B eÈ‰L ÔÓÊa «»ƒ««¿ƒ¿«∆»¿ƒ
ÔÈ¯È„ ÈL Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓa27ÈˆÁ ÔBaÏw‰ ‰È‰ , ¿«¬ƒ«∆∆¿≈ƒ»ƒ»»««¿¬ƒ

¯È„a ¯OÚ ÌÈMÓ „Á‡ ‡È‰L ,‰ÚÓ28‡Ï ÌÏBÚÓe . »»∆ƒ∆»ƒ¿≈»»¿ƒ»≈»…
‰fÓ ˙BÁt ÔBaÏw‰ Ôz29,ÌÈÏ˜Lk ÔÈ‡ ˙BBaÏw‰Â . ƒ«««¿»ƒ∆¿««¿≈»ƒ¿»ƒ

„Ú ,ÔÓˆÚ ÈÙa ÌÈÁÏM‰ Ô˙B‡ ÔÈÁÈpÓ ‡l‡∆»«ƒƒ»«À¿»ƒƒ¿≈«¿»«
Lc˜‰‰ Ô‰Ó ˜tzÒiL30. ∆ƒ¿«≈≈∆«∆¿≈

מ"ז.26) פ"א ה"ו.27)שקלים פ"א ובזמן 28)למעלה
שלעולם  שלמה, מעה הקלבון היה שלם, סלע נותנים שהיו
'תוספות' (עיין וארבעה מעשרים אחד הכרעה לתת צריך

התקבלת). ד"ה מד: שקלו 29)שבועות לא מעולם שהרי
ה"ו). פ"א (למעלה שקל מחצי ב'ירושלמי'30)פחות

רבי  נופלין? הקלבונות היו "לאיכן ה"ד): פ"א (שקלים
שמעון  רבי לנדבה, אומר: לעזר רבי לשקלים, אומר: מאיר
בן  הקדשים, קודש לבית וציפוי זהב ריקועי אומר: שזורי
אומרים: ויש בשער, אותן נוטלין היו שולחנין אומר: עזאי
ונראה  לירושלים)". השקלים (להביא דרכים להוצאת
בלחםֿמשנה. ועי' לנדבה, שאמר לעזר כרבי פוסק שרבינו

.Áep¯ÒÓiL „Ú ,B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ - BÏ˜L „·‡L ÈÓƒ∆»«ƒ¿«»¿«¬»«∆ƒ¿¿∆
¯aÊbÏ31,ÁÈÏL „Èa Ô‰ÈÏ˜L ˙‡ eÁÏML ¯ÈÚ‰ Èa . «ƒ¿»¿≈»ƒ∆»¿∆ƒ¿≈∆¿«»ƒ«

‡e‰ ÌpÁ ¯ÓBL Ì‡ ,e„·‡ B‡ e·‚Â32‰Ê È¯‰ - ¿ƒ¿¿»¿ƒ≈ƒ»¬≈∆
Ì‰Ï ÚaL33ÌpÁ È¯ÓBL Ïk ÔÈ„k ,¯ËÙÂ34Ô‰Â , ƒ¿»»∆¿ƒ¿»¿ƒ»¿≈ƒ»¿≈

‰iL ÌÚt Ô‰ÈÏ˜L ÔÈ˙BÂ ÔÈ¯ÊBÁ35e¯Ó‡ Ì‡Â . ¿ƒ¿¿ƒƒ¿≈∆««¿ƒ»¿ƒ»¿
ÔÈ‡ ,eÈÏ˜L ÔÈÓlLÓ e‡Â ÏÈ‡B‰ :¯ÈÚ‰ ÈL‡«¿≈»ƒƒ¿»¿«¿ƒ¿»≈≈
ÔÈ‡ - eÏ ÔÓ‡ ‡e‰L ,ÁÈÏM‰ Ú·MiL eBˆ¿̄≈∆ƒ»««»ƒ«∆∆¡»»≈
ÔÈ‡L ,‡È‰ ÌÈÓÎÁ ˙wzL ÈÙÏ ;Ô‰Ï ÔÈÚÓBL¿ƒ»∆¿ƒ∆«»«¬»ƒƒ∆≈

‰Úe·L ‡Ïa ‡ˆBÈ Lc˜‰36ÌÈÏ˜M‰ e‡ˆÓ . ∆¿≈≈¿…¿»ƒ¿¿«¿»ƒ
el‡Â el‡ - ÁÈÏM‰ ÚaLpL ¯Á‡ ÌÈBL‡¯‰»ƒƒ««∆ƒ¿««»ƒ«≈»≈

˙¯Á‡ ‰LÏ Ô‰Ï ÔÈÏBÚ ÔÈ‡Â .Ì‰ ÌÈÏ˜L37, ¿»ƒ≈¿≈ƒ»∆¿»»«∆∆
eÏtÈ ÌÈB¯Á‡‰Â ,‰M‰ Ï˜LÏ eÏtÈ ÌÈBL‡¯‰Â¿»ƒƒƒ¿¿∆∆«»»¿»«¬ƒƒ¿

‰¯·ÚL ‰L Ï˜LÏ38. ∆∆∆»»∆»¿»

מפורש 31) וכן יוחנן. כרבי ה"א) (פ"ב שקלים 'ירושלמי'
בסמוך. המובאה לפי 32)במשנה מ"א. פ"ב שקלים

נח. מציעא בבבא אלעזר רבי של שנגנב 33)האוקימתא
פשע  לא וגם בו להשתמש יד בו שלח ולא שנאבד, או
תקנת  זו ושבועה ה"א). ופקדון שאלה מהל' (פ"ד בשמירתו
(בבאֿ בהקדש שבועה אין התורה מן שהרי היא, חכמים

שם). מגניבה 34)מציעא ופטורים בפשיעה החייבים
שאינם 35)ואבידה. חנם, לשומרי השקלים שמסרו שכיון

פעם  לשקול וחייבים הם פושעים כלֿכך, לשמור מחויבים
י  הלכה להלן וראה התרומה, נתרמה כבר אם אף שניה,

שם.36)(כסףֿמשנה). שקלים, שקלים 37)'ירושלמי'
הבאה  לשנה חובתו ידי לצאת יכול אינו כלומר מ"א. פ"ב

הנ"ל. המיותרים ('ירושלמי'38)בשקלים עתיקין תקלין
אחרונים? הם ומי ראשונים הם ומי ה"א). פ"ב שקלים

מג. הערה עיי"ש ט, הלכה סוף להלן יבואר

.Ë¯ÎO ¯ÓBL „Èa Ì‰ÈÏ˜L ˙‡ eÁÏL39È¯‰L , »¿∆ƒ¿≈∆¿«≈»»∆¬≈
ÔB‚k ,Ò‡a epnÓ e„·‡Â ,‰„·‡Â ‰·‚a ·iÁ ‡e‰«»ƒ¿≈»«¬≈»¿»¿ƒ∆¿…∆¿
Ì‡ :ÔÈ‡B¯ - ¯eËt ‡e‰L ,ÌÈiÊÓ ÌÈËÒÏ ÌeÁ˜lL∆¿»ƒ¿ƒ¿À»ƒ∆»ƒƒ

‰Óe¯z‰ ‰Ó¯˙pL ¯Á‡40ÁÈÏM‰ ÚaL - Ò‡ ««∆ƒ¿¿»«¿»∆¡«ƒ¿»«»ƒ«
ÌÈ¯aÊbÏ41ÏÚ Ì¯Bz Ì¯Bz‰L ;ÔÈ¯eËt ¯ÈÚ‰ È·e , «ƒ¿»ƒ¿≈»ƒ¿ƒ∆«≈≈«

Èe·b‰42,Ô‰ Lc˜‰ ˙eL¯·e ,˙B·bÏ „È˙Ú‰ ÏÚÂ «»¿«∆»ƒƒ»ƒ¿∆¿≈≈
e¯ÒÓ ‡Ï È¯‰ ?˙BOÚÏ Ô‰Ï ‰È‰ ‰Ó ¯ÈÚ‰ È·e¿≈»ƒ∆»»»∆«¬¬≈…»¿
Ï·‡ ,‰„·‡Â ‰·‚a ·iÁ ‡e‰L ,¯ÎO ¯ÓBLÏ ‡l‡∆»¿≈»»∆«»ƒ¿≈»«¬≈»¬»
‰Ó¯˙pL Ì„˜ e„·‡ Ì‡Â .ÈeˆÓ BÈ‡ Ò‡‰»…∆≈»¿ƒ»¿…∆∆ƒ¿¿»
ÁÈÏM‰Â ,Ì‰ ¯ÈÚ‰ Èa ˙eL¯a ÔÈ„Ú - ‰Óe¯z‰«¿»¬«ƒƒ¿¿≈»ƒ≈¿«»ƒ«
e·‚Â ÚaL .ÔÈÓlLÓ Ô‰Â ,¯ÈÚ‰ ÈL‡ ÈÙÏ ÚaLƒ¿»ƒ¿≈«¿≈»ƒ¿≈¿«¿ƒƒ¿«¿»
el‡ - ÌÈËÒl‰ Ìe¯ÈÊÁ‰ Ck ¯Á‡Â ,˙ÈL ÌÈÏ˜L¿»ƒ≈ƒ¿««»∆¡ƒ«ƒ¿ƒ≈

˙¯Á‡ ‰LÏ Ô‰Ï ÔÈÏBÚ ÔÈ‡Â .ÌÈÏ˜L el‡Â43, »≈¿»ƒ¿≈ƒ»∆¿»»«∆∆
ÈÓ LÈ .‰¯·ÚL ‰L ÈÏ˜LÏ eÏtÈ ÌÈiM‰Â¿«¿ƒƒƒ¿¿ƒ¿≈»»∆»¿»≈ƒ
ÈÏ˜LÏ eÏtiL ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏ˜M‰L ,¯ÓB‡L∆≈∆«¿»ƒ»ƒƒ∆ƒ¿¿ƒ¿≈

‰lÁza e·‚pL ÌÈÏ˜M‰ Ì‰ ,‰M‰B‡ e„·‡Â «»»≈«¿»ƒ∆ƒ¿¿«¿ƒ»¿»¿
ÌÈÏ˜M‰L ,¯ÓB‡L ÈÓ LÈÂ ;e¯ÊÁÂ eÒ‡∆∆¿¿»¿¿≈ƒ∆≈∆«¿»ƒ

‰lÁz ¯aÊb‰ „ÈÏ eÚÈb‰L Ô‰ ÌÈBL‡¯‰44. »ƒƒ≈∆ƒƒ¿««ƒ¿»¿ƒ»

בבא39ֿ) שמואל אוקימתת לפי שם, מ"א פ"ב שקלים
שם. ה"ט.40)מציעא בפ"ב למעלה אף 41)המבוארת

(כסףֿמשנה). לב הערה כנ"ל חכמים מתקנת היא זו שבועה
האבוד".42) ועל הגבוי "על נוסף 43)בכת"י: בכת"י

בהלכה  כמו - הקדש" לשקלי יפלו "והראשונים כאן:
רוקח'). ('מעשה (שם):44)הקודמת ב'ירושלמי' הוא כן

רבי  השניים? הן ואילו הראשונים? הם) (איזו הן "אילו
בני  ששלחו אלו אמר חד מארי, אבא ורבי חייא ב"ר פנחס
לידי  שהגיעו אלו אמר (=השני) וחרונה תחילה, העיר

תחילה". גזברין

.ÈÔ˙Bp‰45Ï˜LÏ ÈÁÏMÏ BÎÈÏB‰Ï B¯·ÁÏ Ï˜L ÈˆÁ «≈¬ƒ∆∆«¬≈¿ƒ«À¿»ƒƒ¿…
B„È ÏÚ B˙B‡46CÏ‰ ,47BÓˆÚ È„È ÏÚ BÏ˜Le48È„k , «»»«¿»«¿≈«¿¿≈

B˙B‡ ekLÓÈ ‡lL49ÏÚÓ - ‰Óe¯z‰ ‰Ó¯˙ Ì‡ , ∆…¿«¿¿ƒƒ¿¿»«¿»»«
Ï˜BM‰50¯·kL ,‡e‰ Lc˜‰ ˙eL¯a Ï˜M‰ ‰fL ; «≈∆∆«∆∆ƒ¿∆¿≈∆¿»

BÓˆÚ ÏÈv‰ ‰Ê ‡ˆÓÂ ,˙B·bÏ „È˙Ú‰ ÏÚ eÓ¯z51 »¿«∆»ƒƒ»¿ƒ¿»∆ƒƒ«¿
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‰Ó¯˙ ‡Ï Ì‡Â .‰f‰ Ï˜Ma ‰‰Â Lc˜‰‰ ÔBÓÓa¿»«∆¿≈¿∆¡»«∆∆«∆¿ƒ…ƒ¿¿»
Ï˜L ÈˆÁ B¯·ÁÏ ÔzÏ ·iÁ ‡e‰Â ,ÏÚÓ ‡Ï - ‰Óe¯z‰«¿»…»«¿«»ƒ≈«¬≈¬ƒ∆∆

BÏ˜Le Ï˜L ÈˆÁ ·Bb‰ B‡ ÏÊBb‰ ÔÎÂ .BÏ Ô˙pL52- ∆»«¿≈«≈«≈¬ƒ∆∆¿»
‡ˆÈ53ÌÈL ÌÈÏÚaÏ ÌlLÏ ·iÁ ‡e‰Â ,54ÛÈÒB‰Ï B‡ »»¿«»¿«≈«¿»ƒ¿«ƒ¿ƒ

LÓÁ55. …∆

מ"ב.45) פ"ב בשביל 46)שקלים כלומר בשבילו,
עצמו.48)בשוגג.47)המשלח. שהרי 49)בשביל

ה"ט). פ"א (למעלה שקלים נותן שאינו מי את ממשכנים
מעילה.50) קרבן ולהביא להקדש וחומש קרן לשלם חייב

כשקרבה  המדובר הי"א, להלן כמו כאן, שאף אומרים ויש
.(8 הערה יט עמוד ועיי"ש (רא"ש. שלא 51)הבהמה

השקל  מחצית מצות קיום ועצם ('ירושלמי'). אותו ימשכנו
לאו  שמצוות משום מעילה. קרבן לחייבו הנאה חשובה לא

המשנה). בפירוש (רמב"ם ניתנו בשביל 52)ליהנות
השקל.53)עצמו. מחצית נתינת במצות חובתו ידי

"הגונב",54) על מוסב וזה התרומה. נתרמה לא עדיין אם
כפל. משלם אינו "הגוזל" לשקר 55)אבל ונשבע כפר אם

ה"א). גזילה מהל' (פ"ז הודה ושוב

.‡ÈÔ˙Bp‰56Lc˜‰‰ ÔÓ Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ57‰Ó¯˙Â , «≈«¬ƒ«∆∆ƒ«∆¿≈¿ƒ¿¿»
‰pnÓ e˜tzÒiLk - epnÓ ‰Óe¯z‰58·iÁ˙È , «¿»ƒ∆¿∆ƒ¿«¿ƒ∆»ƒ¿«≈

˙BÚnÓ B˙ .Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ È„È ‡ˆÈÂ ,‰ÏÈÚÓaƒ¿ƒ»¿»»¿≈«¬ƒ«∆∆¿»ƒ¿
Bc‚k ÏÎ‡È - ÈL ¯OÚÓ59ÈÓcÓ ;ÌÈÏLe¯Èa «¬≈≈ƒ…«¿∆¿ƒ»«ƒƒ¿≈

˙ÈÚÈ·L60ÏL ‰È‰ .˙ÈÚÈ·L ˙M„˜a Bc‚k ÏÎ‡È - ¿ƒƒ…«¿∆¿ƒ¿À«¿ƒƒ»»∆
ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - ˙Ácp‰ ¯ÈÚ61. ƒ«ƒ««…»»¿

מ"ב.56) פ"ב של 57)שקלים שקל בידו שיש בשוגג.
(רע"ב). חולין של שהוא וסבר הבית, כלומר,58)בדק

שלא  זמן כל אבל התרומה. מאותה שקנו הבהמה כשקרבה
ואין  נשתנה, ולא שהוא, מקום בכל הוא הקדש - קרבה

המשנה). (פירוש מעילה חולין 59)חיוב כסף יביא
מעשרֿשני, של השקל חצי שנמצא מקום כל ויאמר: מביתו,
עליהם  וחלה פירות עבורו ויקנה הזה. הכסף על מחולל יהא
לחולין  יוצא המוכר שביד השקל וחצי מעשרֿשני. קדושת
שלמפרע  ונמצא מתקיף). ד"ה נו. קידושין 'תוספות' (עי'
מחצית  חובת ידי ויוצא הזה השקל בחצי גם הקרבן נקנה

שבסמוך. שביעית לענין והואֿהדין שניתנה 60)השקל.
שמיטה  מהל' בפ"ה (ראה וכו' להפסד ולא לאכילה רק

ממעות 61)ויובל). "נתנו למעלה שנאמר מה על מוסב זה
הנדחת  עיר של היה זה שני מעשר שאם - שני" מעשר
אפשר  ואי הט"ו, עכו"ם מהל' בפ"ד כמפורש להגנז, שדינו
כמפורש  שריפה, טעון יהיה יפדוהו, שאם לחולין, להוציאו
יוצא  ואינו כלום עשה לא ולפיכך (הי"ג), הקדש לענין שם
באיסורו  נשאר זה שקל חצי שהרי השקל, מחצית חובת ידי

המשנה'. 'מרכבת ועי' הקרבן. ממנו נקנה ולא

.·ÈLÈ¯Ùn‰62‡ˆÓÂ ,Ba ·iÁ ‡e‰L ¯e·ÒÂ ,BÏ˜L ««¿ƒƒ¿¿»∆«»¿ƒ¿»
L„˜ ‡Ï - ·iÁ BÈ‡L63‡ˆÓÂ ,ÌÈL LÈ¯Ùn‰ . ∆≈«»…»«««¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»

ÔB¯Á‡‰ - ‰Ê ¯Á‡ ‰Êa Ì‡ :„Á‡ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡L∆≈«»∆»∆»ƒ»∆««∆»«¬
L„˜ ‡Ï64ÈM‰Â ,ÌÈÏ˜L „Á‡‰ - ˙Á‡ ˙·a Ì‡Â ; …»«¿ƒ¿«««»∆»¿»ƒ¿«≈ƒ

ÌÈÏ˜L ¯˙BÓ65‰·„Ï ÏtÈ - ˙ÓÂ BÏ˜L LÈ¯Ù‰ .66. «¿»ƒƒ¿ƒƒ¿»≈ƒ…ƒ¿»»

שקלים 62) ה"ג.'ירושלמי' אינו 63)פ"ב בטעות שהקדש
בראשון.64)הקדש. יצא שכבר לחולין,65)כיון ויוצא

יג. בהלכה בסמוך שכתב ה"ד.66)כמו שם 'ירושלמי'
"לכפר  טו) ל, (שמות בשקלים התורה שאמרה מפני והטעם
מצוה  חינוך', ('מנחת למתים כפרה ואין נפשותיכם", על

קה).

.‚ÈÁ˜Bl‰67B‡ ,ÈÏ˜LÏ el‡ :¯Ó‡Â B„Èa ˙BÚÓ «≈«»¿»¿»«≈¿ƒ¿ƒ
‰ÚÓ ‰ÚÓ ËwÏÓ ‰È‰L68,‰Ëe¯t ‰Ëe¯t B‡ ∆»»¿«≈»»»»¿»¿»

ÈÏ˜LÏ ˙BÚÓ ËwÏÓ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡ ËwÏÏ ÏÈÁ˙‰LÎe¿∆ƒ¿ƒ¿«≈»«¬≈ƒ¿«≈»¿ƒ¿ƒ
‡e‰L Ï˜L ÈˆÁ Ô‰Ó Ô˙B ,ÒÈk ‡ÏÓ ËwÏ elÙ‡ -¬ƒƒ≈¿…ƒ≈≈∆¬ƒ∆∆∆

ÔÈlÁ - ÌÈÏ˜M‰ ¯˙BnL ;ÔÈlÁ ¯‡M‰Â ,Ba ·iÁ69. «»¿«¿»Àƒ∆««¿»ƒÀƒ

ה"ג.67) שם הלל.68)'ירושלמי' כבית מ"ג, פ"ב שקלים
שצירף 69) ומה שקלו, כדי עד אלא להקדיש התכוון שלא

הקדש. ואינו בטעות הקדש הוא יותר

.„È˙BÚÓ70‰·˙Ï ÌÈÏ˜L ÏL ‰·z ÔÈa e‡ˆÓpL »∆ƒ¿¿≈≈»∆¿»ƒ¿≈»
‰·„ ÏL71·B¯˜ ,ÌÈÏ˜LÏ eÏtÈ - ÌÈÏ˜LÏ ·B¯˜ : ∆¿»»»ƒ¿»ƒƒ¿ƒ¿»ƒ»

‰ˆÁÓ ÏÚ ‰ˆÁÓ ,‰·„Ï eÏtÈ - ‰·„Ï72eÏtÈ - ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿»»∆¡»«∆¡»ƒ¿
‰·„Ï73ÌÈM‡Ï ‰ÏBÚ dlk ‰·„p‰L ÈtÓ ;74, ƒ¿»»ƒ¿≈∆«¿»»À»»»ƒƒ

ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·„ÏÂ ˙BÏBÚÏ Ô‰Ó ÔÈ˜tzÒÓ ÌÈÏ˜M‰Â75. ¿«¿»ƒƒ¿«¿ƒ≈∆¿¿ƒ¿»ƒ¬≈ƒ

מ"א.70) פ"ז ה"ב.71)שקלים שני בפרק למעלה ראה
לחומרא.72) והולכים המעות, נפלו מאין ספק הוא
לבאר.73) שממשיך כמו יותר, חמורה נשרף 74)שהיא

מבשרה. אוכלים הכהנים ואין האש, שמשיירי 75)על
בפ"ד  להלן כמבואר ומגדליה, העיר צרכי עושים הלשכה

ה"ח.

.ÂËÔÎÂ76‰·˙Â ‰·z Ïk ÔÈa ÌÈ‡ˆÓp‰ ˙BÚn‰ Ïk ¿≈»«»«ƒ¿»ƒ≈»≈»¿≈»
‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ e‡ˆÓ .·B¯wÏ eÏtÈ -77ÔÈa Ì‡ : ƒ¿«»ƒ¿¿∆¡»¿∆¡»ƒ≈

‰B·ÏÏ eÏtÈ - e‡ˆÓ ‰B·ÏÏ ÌÈˆÚ78ÌÈp˜ ÔÈa ,79 ≈ƒƒ¿»ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒƒ
‰ÏBÚ ÈÏÊB‚Ï eÏtÈ - ‰ÏBÚ ÈÏÊB‚Ï80:ÏÏk‰ ‰Ê . ¿¿≈»ƒ¿¿¿≈»∆«¿»

ÔlÎa ·B¯w‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰81- ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ , ¿ƒ«««»¿À»∆¡»¿∆¡»
- ˙Èa‰ ¯‰a ˙B‡ˆÓp‰ ˙BÚn‰ ÏÎÂ .¯ÈÓÁ‰Ï¿«¿ƒ¿»«»«ƒ¿»¿«««ƒ

ÔÈlÁ82‰kLl‰ ˙Óe¯zÓ ˙BÚÓ ‡ÈˆBÓ ¯aÊb‰ ÔÈ‡L ; Àƒ∆≈«ƒ¿»ƒ»ƒ¿««ƒ¿»
˙Ba¯wÏ Á˜BlL ˙BÓ‰a‰ ÏÚ ÔÏlÁÓ ‡e‰L „Ú83. «∆¿«¿»««¿≈∆≈««»¿»

מ"א.76) פ"ז זה 77)שקלים הרי - מחצה". "על בכת"י:
שמבואר. כמו ביותר, לחמור הכסף ונותנים ספק

מכשירי 78) אלא אינם עצים ואילו קרבן, עצמה שהיא
עולה.79)קרבן. ואחד חטאת שאחד יונים, קרבן

חטאת 80) גם יש בקנים ואילו כליל, כולה שהעולה
לכהנים. להחמיר.81)הנאכלת ובין להקל בין

מ"ב.82) פ"ז ה"ב.83)שקלים שם 'ירושלמי'
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Ï˜L ÈˆÁ B¯·ÁÏ ÔzÏ ·iÁ ‡e‰Â ,ÏÚÓ ‡Ï - ‰Óe¯z‰«¿»…»«¿«»ƒ≈«¬≈¬ƒ∆∆

BÏ˜Le Ï˜L ÈˆÁ ·Bb‰ B‡ ÏÊBb‰ ÔÎÂ .BÏ Ô˙pL52- ∆»«¿≈«≈«≈¬ƒ∆∆¿»
‡ˆÈ53ÌÈL ÌÈÏÚaÏ ÌlLÏ ·iÁ ‡e‰Â ,54ÛÈÒB‰Ï B‡ »»¿«»¿«≈«¿»ƒ¿«ƒ¿ƒ

LÓÁ55. …∆

מ"ב.45) פ"ב בשביל 46)שקלים כלומר בשבילו,
עצמו.48)בשוגג.47)המשלח. שהרי 49)בשביל

ה"ט). פ"א (למעלה שקלים נותן שאינו מי את ממשכנים
מעילה.50) קרבן ולהביא להקדש וחומש קרן לשלם חייב

כשקרבה  המדובר הי"א, להלן כמו כאן, שאף אומרים ויש
.(8 הערה יט עמוד ועיי"ש (רא"ש. שלא 51)הבהמה

השקל  מחצית מצות קיום ועצם ('ירושלמי'). אותו ימשכנו
לאו  שמצוות משום מעילה. קרבן לחייבו הנאה חשובה לא

המשנה). בפירוש (רמב"ם ניתנו בשביל 52)ליהנות
השקל.53)עצמו. מחצית נתינת במצות חובתו ידי

"הגונב",54) על מוסב וזה התרומה. נתרמה לא עדיין אם
כפל. משלם אינו "הגוזל" לשקר 55)אבל ונשבע כפר אם

ה"א). גזילה מהל' (פ"ז הודה ושוב

.‡ÈÔ˙Bp‰56Lc˜‰‰ ÔÓ Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ57‰Ó¯˙Â , «≈«¬ƒ«∆∆ƒ«∆¿≈¿ƒ¿¿»
‰pnÓ e˜tzÒiLk - epnÓ ‰Óe¯z‰58·iÁ˙È , «¿»ƒ∆¿∆ƒ¿«¿ƒ∆»ƒ¿«≈

˙BÚnÓ B˙ .Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ È„È ‡ˆÈÂ ,‰ÏÈÚÓaƒ¿ƒ»¿»»¿≈«¬ƒ«∆∆¿»ƒ¿
Bc‚k ÏÎ‡È - ÈL ¯OÚÓ59ÈÓcÓ ;ÌÈÏLe¯Èa «¬≈≈ƒ…«¿∆¿ƒ»«ƒƒ¿≈

˙ÈÚÈ·L60ÏL ‰È‰ .˙ÈÚÈ·L ˙M„˜a Bc‚k ÏÎ‡È - ¿ƒƒ…«¿∆¿ƒ¿À«¿ƒƒ»»∆
ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - ˙Ácp‰ ¯ÈÚ61. ƒ«ƒ««…»»¿

מ"ב.56) פ"ב של 57)שקלים שקל בידו שיש בשוגג.
(רע"ב). חולין של שהוא וסבר הבית, כלומר,58)בדק

שלא  זמן כל אבל התרומה. מאותה שקנו הבהמה כשקרבה
ואין  נשתנה, ולא שהוא, מקום בכל הוא הקדש - קרבה

המשנה). (פירוש מעילה חולין 59)חיוב כסף יביא
מעשרֿשני, של השקל חצי שנמצא מקום כל ויאמר: מביתו,
עליהם  וחלה פירות עבורו ויקנה הזה. הכסף על מחולל יהא
לחולין  יוצא המוכר שביד השקל וחצי מעשרֿשני. קדושת
שלמפרע  ונמצא מתקיף). ד"ה נו. קידושין 'תוספות' (עי'
מחצית  חובת ידי ויוצא הזה השקל בחצי גם הקרבן נקנה

שבסמוך. שביעית לענין והואֿהדין שניתנה 60)השקל.
שמיטה  מהל' בפ"ה (ראה וכו' להפסד ולא לאכילה רק

ממעות 61)ויובל). "נתנו למעלה שנאמר מה על מוסב זה
הנדחת  עיר של היה זה שני מעשר שאם - שני" מעשר
אפשר  ואי הט"ו, עכו"ם מהל' בפ"ד כמפורש להגנז, שדינו
כמפורש  שריפה, טעון יהיה יפדוהו, שאם לחולין, להוציאו
יוצא  ואינו כלום עשה לא ולפיכך (הי"ג), הקדש לענין שם
באיסורו  נשאר זה שקל חצי שהרי השקל, מחצית חובת ידי

המשנה'. 'מרכבת ועי' הקרבן. ממנו נקנה ולא

.·ÈLÈ¯Ùn‰62‡ˆÓÂ ,Ba ·iÁ ‡e‰L ¯e·ÒÂ ,BÏ˜L ««¿ƒƒ¿¿»∆«»¿ƒ¿»
L„˜ ‡Ï - ·iÁ BÈ‡L63‡ˆÓÂ ,ÌÈL LÈ¯Ùn‰ . ∆≈«»…»«««¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»

ÔB¯Á‡‰ - ‰Ê ¯Á‡ ‰Êa Ì‡ :„Á‡ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡L∆≈«»∆»∆»ƒ»∆««∆»«¬
L„˜ ‡Ï64ÈM‰Â ,ÌÈÏ˜L „Á‡‰ - ˙Á‡ ˙·a Ì‡Â ; …»«¿ƒ¿«««»∆»¿»ƒ¿«≈ƒ

ÌÈÏ˜L ¯˙BÓ65‰·„Ï ÏtÈ - ˙ÓÂ BÏ˜L LÈ¯Ù‰ .66. «¿»ƒƒ¿ƒƒ¿»≈ƒ…ƒ¿»»

שקלים 62) ה"ג.'ירושלמי' אינו 63)פ"ב בטעות שהקדש
בראשון.64)הקדש. יצא שכבר לחולין,65)כיון ויוצא

יג. בהלכה בסמוך שכתב ה"ד.66)כמו שם 'ירושלמי'
"לכפר  טו) ל, (שמות בשקלים התורה שאמרה מפני והטעם
מצוה  חינוך', ('מנחת למתים כפרה ואין נפשותיכם", על

קה).

.‚ÈÁ˜Bl‰67B‡ ,ÈÏ˜LÏ el‡ :¯Ó‡Â B„Èa ˙BÚÓ «≈«»¿»¿»«≈¿ƒ¿ƒ
‰ÚÓ ‰ÚÓ ËwÏÓ ‰È‰L68,‰Ëe¯t ‰Ëe¯t B‡ ∆»»¿«≈»»»»¿»¿»

ÈÏ˜LÏ ˙BÚÓ ËwÏÓ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡ ËwÏÏ ÏÈÁ˙‰LÎe¿∆ƒ¿ƒ¿«≈»«¬≈ƒ¿«≈»¿ƒ¿ƒ
‡e‰L Ï˜L ÈˆÁ Ô‰Ó Ô˙B ,ÒÈk ‡ÏÓ ËwÏ elÙ‡ -¬ƒƒ≈¿…ƒ≈≈∆¬ƒ∆∆∆

ÔÈlÁ - ÌÈÏ˜M‰ ¯˙BnL ;ÔÈlÁ ¯‡M‰Â ,Ba ·iÁ69. «»¿«¿»Àƒ∆««¿»ƒÀƒ

ה"ג.67) שם הלל.68)'ירושלמי' כבית מ"ג, פ"ב שקלים
שצירף 69) ומה שקלו, כדי עד אלא להקדיש התכוון שלא

הקדש. ואינו בטעות הקדש הוא יותר

.„È˙BÚÓ70‰·˙Ï ÌÈÏ˜L ÏL ‰·z ÔÈa e‡ˆÓpL »∆ƒ¿¿≈≈»∆¿»ƒ¿≈»
‰·„ ÏL71·B¯˜ ,ÌÈÏ˜LÏ eÏtÈ - ÌÈÏ˜LÏ ·B¯˜ : ∆¿»»»ƒ¿»ƒƒ¿ƒ¿»ƒ»

‰ˆÁÓ ÏÚ ‰ˆÁÓ ,‰·„Ï eÏtÈ - ‰·„Ï72eÏtÈ - ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿»»∆¡»«∆¡»ƒ¿
‰·„Ï73ÌÈM‡Ï ‰ÏBÚ dlk ‰·„p‰L ÈtÓ ;74, ƒ¿»»ƒ¿≈∆«¿»»À»»»ƒƒ

ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·„ÏÂ ˙BÏBÚÏ Ô‰Ó ÔÈ˜tzÒÓ ÌÈÏ˜M‰Â75. ¿«¿»ƒƒ¿«¿ƒ≈∆¿¿ƒ¿»ƒ¬≈ƒ

מ"א.70) פ"ז ה"ב.71)שקלים שני בפרק למעלה ראה
לחומרא.72) והולכים המעות, נפלו מאין ספק הוא
לבאר.73) שממשיך כמו יותר, חמורה נשרף 74)שהיא

מבשרה. אוכלים הכהנים ואין האש, שמשיירי 75)על
בפ"ד  להלן כמבואר ומגדליה, העיר צרכי עושים הלשכה

ה"ח.

.ÂËÔÎÂ76‰·˙Â ‰·z Ïk ÔÈa ÌÈ‡ˆÓp‰ ˙BÚn‰ Ïk ¿≈»«»«ƒ¿»ƒ≈»≈»¿≈»
‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ e‡ˆÓ .·B¯wÏ eÏtÈ -77ÔÈa Ì‡ : ƒ¿«»ƒ¿¿∆¡»¿∆¡»ƒ≈

‰B·ÏÏ eÏtÈ - e‡ˆÓ ‰B·ÏÏ ÌÈˆÚ78ÌÈp˜ ÔÈa ,79 ≈ƒƒ¿»ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒƒ
‰ÏBÚ ÈÏÊB‚Ï eÏtÈ - ‰ÏBÚ ÈÏÊB‚Ï80:ÏÏk‰ ‰Ê . ¿¿≈»ƒ¿¿¿≈»∆«¿»

ÔlÎa ·B¯w‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰81- ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ , ¿ƒ«««»¿À»∆¡»¿∆¡»
- ˙Èa‰ ¯‰a ˙B‡ˆÓp‰ ˙BÚn‰ ÏÎÂ .¯ÈÓÁ‰Ï¿«¿ƒ¿»«»«ƒ¿»¿«««ƒ

ÔÈlÁ82‰kLl‰ ˙Óe¯zÓ ˙BÚÓ ‡ÈˆBÓ ¯aÊb‰ ÔÈ‡L ; Àƒ∆≈«ƒ¿»ƒ»ƒ¿««ƒ¿»
˙Ba¯wÏ Á˜BlL ˙BÓ‰a‰ ÏÚ ÔÏlÁÓ ‡e‰L „Ú83. «∆¿«¿»««¿≈∆≈««»¿»

מ"א.76) פ"ז זה 77)שקלים הרי - מחצה". "על בכת"י:
שמבואר. כמו ביותר, לחמור הכסף ונותנים ספק

מכשירי 78) אלא אינם עצים ואילו קרבן, עצמה שהיא
עולה.79)קרבן. ואחד חטאת שאחד יונים, קרבן

חטאת 80) גם יש בקנים ואילו כליל, כולה שהעולה
לכהנים. להחמיר.81)הנאכלת ובין להקל בין

מ"ב.82) פ"ז ה"ב.83)שקלים שם 'ירושלמי'
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¦§

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שם 1) נתבאר וכן השמירה. אחר התמה קרן חיוב בו נתבאר

נתבאר  וכן המיתוהו. ולא האדם גוף שהזיקו והמועד התם
הזיקה  ושם שלו שאינה לרשות בהמתו המכניס משפטי
תשלומי  משפטי שם נתבארו וכן דינו, מה הוזקה או בקרן
הקרן. נזקי תשלומי פרטי וכל הוא, וממה הוא כיצד הנזק

.‡‰¯ÒBÓa ÂÈÏÚa B¯LwL ¯BL2Èe‡¯k ÂÈÙa ÏÚÂ3, ∆¿»¿»»¿≈»¿»«¿»»»»
˜Èf‰Â ‡ˆÈÂ4˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ - ‡e‰ Ìz Ì‡ :5Ì‡Â , ¿»»¿ƒƒƒ»¿«≈¬ƒ∆∆¿ƒ

ep¯ÓLÈ ‡ÏÂ :¯Ó‡pL ;¯eËt - „ÚeÓ ‰È‰6Ì‡ ‡‰ , »»»»∆∆¡«¿…ƒ¿¿∆»ƒ
B¯ÓL7¯eËt -8¯·„a ˜Èf‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰Ê ‡e‰ ¯eÓLÂ , ¿»»¿»∆¿≈ƒƒƒ¿»»

ÌÈ¯·c ÏÎ‡L ÔB‚k ,B˙lÁzÓ BÏ „ÚeÓ ‡e‰L∆»ƒ¿ƒ»¿∆»«¿»ƒ
¯eËt - BÎel‰ C¯„a ÂÈÏ‚¯a ¯aL B‡ BÏ ÌÈÈe‡¯‰»¿ƒƒ≈¿«¿»¿∆∆ƒ»

ÌlLlÓ9. ƒ¿«≈

מצויה.3)בחבל.2) ברוח לעמוד שיכולה כגון 4)דלת
בה,5)שנגח. נזהר אדם שכל פחותה, שמירה זוהי כי

שמירה  שישמור כדי נזק, בחצי התורה אותו מחייבת ולכן
שמירה.6)מעולה. בחוסר תלוי כל 7)חיובו שמירה
מה:8)שהיא. בבאֿקמא יהודה, ר' וברגל 9)דעת בשן

נה: שם הכל, לדעת פחותה שמירה מספקת

.·ÔÈÓÈ Ô¯˜Ï „ÚeÓ ‰È‰10,Ï‡ÓO Ô¯˜Ï „ÚeÓ BÈ‡Â »»»¿∆∆»ƒ¿≈»¿∆∆¿…
ÔÈa ÔÈÓÈ Ô¯˜a ÔÈa ,Á‚Â Èe‡¯k B¯ÓML ¯Á‡ ‡ˆÈÂ¿»»««∆¿»»»¿»«≈¿∆∆»ƒ≈

˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ - Ï‡ÓOa11. ƒ¿…¿«≈¬ƒ∆∆

אם 11)שם.10) ומועד ימין, לקרן מועד שהוא אףֿעלֿפי
מועד  של הנוסף החצי על פטור הוא פטור, כראוי שמרו
שמרו  אם אפילו תם בעודו בו חייב שהיה החצי אבל בלבד,
בלשון  שהועד. לאחר גם בו חייב להיות הוא ממשיך כראוי,
בר  אדא רב כדעת עומדת". במקומה תמות "צד - הגמרא
הקודמת  בהלכה במשנה. יהודה ר' דברי כך המפרש אהבה,
ב  ובהלכה כלשונם, במשנה יהודה ר' דברי את רבינו הביא
תמיהת  מיושבת בזה יהודה. ר' לדעת הגמרא פירוש את -

זו. בסוגיא גבורים" ה"שלטי

.‚‡lL ÔÈa ‰eÎa ÔÈa ,Ì„‡a ‰Ï·ÁL ‰Ó‰a¿≈»∆»¿»¿»»≈¿«»»≈∆…
dÙebÓ ˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ - ‡È‰ ‰nz Ì‡ :‰eÎa12, ¿«»»ƒ«»ƒ¿«≈¬ƒ∆∆ƒ»

ÔÓ ¯eËÙe .ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ - ‡È‰ ˙„ÚeÓ Ì‡Â¿ƒ∆∆ƒ¿«≈∆∆»≈»ƒ
˙·M‰13¯Úv‰ ÔÓe ˙La‰ ÔÓe14;Èet¯‰ ÔÓe «∆∆ƒ«∆ƒ«««ƒ»ƒ

‡l‡ ‰¯Bz Ô‰a ‰·iÁ ‡Ï el‡ ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡L∆«¿»»¿»ƒ≈…ƒ¿»»∆»∆»
Ì„‡a15- Ì„‡a ‰Ï·ÁL ‰Ó‰a Ï·‡ ,B¯·Áa Ï·ÁL ¿»»∆»««¬≈¬»¿≈»∆»¿»¿»»

ÈˆÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡L BBÓÓ ‰˜Èf‰L ÈÓk ‰Ê È¯‰¬≈∆¿ƒ∆ƒƒ»»∆≈«»∆»¬ƒ
¯eËt - LiaL B¯BL ,CÎÈÙÏ .„·Ïa ˜Ê16Lia Ì‡Â , ∆∆ƒ¿«¿ƒ»∆ƒ≈»¿ƒƒ≈

¯‡a˙iL BÓk ,·iÁ - BÓˆÚa ‡e‰17Ï·ÁL B¯BLÂ . ¿«¿«»¿∆ƒ¿»≈¿∆»«

Bn‡a B‡ ÂÈ·‡a18- ˙aLa B¯·Á LÈ„b ˜ÈÏ„‰L B‡ , ¿»ƒ¿ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ¬≈¿«»
- ‰Ê ‰OBÚ‰ BÓˆÚa ‡e‰ ‰È‰ el‡Â ;ÔÈ˜Êpa ·iÁ«»«¿»ƒ¿ƒ»»¿«¿»∆∆

ÌlLlÓ ¯eËt19BÓk ,¯‡a˙iL20. »ƒ¿«≈¿∆ƒ¿»≈

לו"12) יעשה הזה "כמשפט האומרים החכמים, כדעת
באדם. שור משפט כך בשור, שור "כמשפט לא) כא, (שמות
אף  שלם, נזק ומועד נזק חצי משלם תם - בשור שור מה
בבא  שלם", נזק ומועד נזק חצי משלם תם - באדם שור

לג. ידו,13)קמא נשברה אם המחלה. בזמן שהפסיד מה
זה  כי ידו, שנשברה לפני שעשה העבודה לפי מעריכים אין
עבודה  קישואים, כשומר אותו רואים אלא בנזק, כבר נכלל
את  ומשלם שיבריא. לאחר שבורה ביד גם לעשות שיוכל

מחלתו. בימי זו עבודה שכר של שילם 14)ההפסד אפילו
היד  את לו שיורידו נותן אדם היה כמה מעריכים היד, בעד
הוא  זה הפרש היד. את לו שישברו במקום כאב, ללא בסם

הצער. מום 15)חשבון יתן כי "ואיש - והטעם פז. שם
בעמיתו, שור ולא בעמיתו איש יט), כד, (ויקרא בעמיתו"
דברים, בארבעה תורה שחייבה מומים נתינת דין כו. שם
בעליו. של בעמיתו בשור ולא שחבל באדם רק הוא

לד:16) שם משנה האדם, את לכלך בהלכות 17)כגון
א. פרק ומזיק, השור.18)חובל בעל מפני 19)של

על  ומשלם מת אדם ואין זה, מעשה על מיתה חייב שהוא
אחד. ד.20)מעשה פרק ומזיק, חובל הלכות

.„,˙eL¯a ‡lL ˙Èa‰ ÏÚa ¯ˆÁÏ B¯BL ÒÈÎn‰««¿ƒ«¬«««««ƒ∆…ƒ¿
¯eËt - BaÏk BÎL B‡ ˙Èa‰ ÏÚa ÏL B¯BL BÁ‚e21. ¿»∆««««ƒ¿»«¿»

- Ìz ‰È‰ Ì‡ :˙Èa‰ ÏÚa ÏL ¯BL ‡e‰ Á‚ Ì‡Â¿ƒ»«∆««««ƒƒ»»»
˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ22˜Ê ÌlLÓ - „ÚeÓ ‰È‰ Ì‡Â , ¿«≈¬ƒ∆∆¿ƒ»»»¿«≈∆∆

.ÌÈa¯‰ ˙eL¯a Á‚Bp‰ ÔÈ„k ,ÌÏL»≈¿ƒ«≈«ƒ¿»«ƒ

לך 21) הרשה מי השור: לבעל לומר יכול הבית בעל
מז: בבאֿקמא לחצרי, שורך החכמים 22)להכניס כדעת

כד: שם במשנה,

.‰ÂÈÓÈÓ ˙‡ LÈ‡·‰Â BÊ ¯ˆÁaL ¯B·Ï ÏÙ23Ì‡ : »«¿∆¿»≈¿ƒ¿ƒ∆≈»ƒ
„iÓ ÂÈÓÈÓ ˙‡ LÈ‡·‰24·iÁ - ‰ÏÈÙ ˙ÚLa25È˜Êa ƒ¿ƒ∆≈»ƒ»ƒ¿«¿ƒ»«»¿ƒ¿≈

¯BM‰ ‰OÚ È¯‰L ;¯eËt - ÔÓÊ ¯Á‡ Ì‡Â ,ÌÈn‰««ƒ¿ƒ««¿«»∆¬≈«¬»«
‰Ïwz26¯Ba eÈˆÓ ‡ÏÂ ,ÌÈÏÎk Ô‰ È¯‰ ÌÈn‰Â ,¯B·k «»»¿¿««ƒ¬≈≈¿≈ƒ¿…»ƒ

ÌÈÏk‰ ˙‡ Ba ·iÁL27ÏÚa - ˙eL¯a ÒÈÎ‰ Ì‡Â . ∆ƒ≈∆«≈ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¿««
¯eËt ¯BM‰28- ¯ÓLÏ ˙Èa‰ ÏÚa ÂÈÏÚ Ïa˜ Ì‡Â . «»¿ƒƒ≈»»««««ƒƒ¿…

‡e‰ È¯‰29¯BM‰ ˜Êa ·iÁ30.¯BaÏ ÏÙpL ¬≈«»¿∆∆«∆»««

מז:23) שם בו, מלוכלך 24)המכונסים שהיה כגון
ממש.25)בצואה. מזיק מח:26)כדין שם כבור, ודינו

חמור"27) או שור שמה "ונפל הפסוק מן לומדים זה דין
כח: שם כלים. ולא חמור אדם, ולא שור לג) כא, (שמות

החצר 28) בעל גם אבל בורו, על לשמור חייב החצר בעל כי
השור. שהוזק  הנזק על החצר.29)פטור דעת 30)בעל 

, מח: שם כמותו פסק ושמואל , מז: שם במשנה רבי
בדינים. כשמואל והלכה
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.ÂB¯BL ÒÈÎ‰31,˙eL¯a ‡lL ˙Èa‰ ÏÚa ¯ˆÁÏ ƒ¿ƒ«¬«««««ƒ∆…ƒ¿
˙Èa‰ ÏÚa Ba ˜f‰L B‡ ˙Èa‰ ÏÚa ˙‡ ˜Èf‰Â32B‡ , ¿ƒƒ∆««««ƒ∆À«««««ƒ

ÔÈÁÈL ˙B¯Ba ¯ˆÁa ¯ÙÁL33¯BM‰ ÏÚa - ˙B¯ÚÓe ∆»«∆»≈ƒƒ¿»«««
¯Ba‰ È˜Êa ·iÁ ¯ˆÁ ÏÚ·e ,¯ˆÁ È˜Êa ·iÁ34, «»¿ƒ¿≈»≈««»≈«»¿ƒ¿≈«

BÓ˙ÒÏ ÂÈÏÚ È¯‰L35. ∆¬≈»»¿»¿

מח.31) שם, רבא בו.32)מימרת שנתקל כגון
ארוכות.33) אףֿעלֿפי 34)חפירות רשותו, הפקיר אם

ששור  הקודמת, בהלכה ונתבאר שור, עלֿידי שנעשה
בנזקיו. חייבים בעליו אין בור שהפקירו,35)שעשה לפני

ברשות  תקלה נותן הריהו מפקירו וכאשר הוא, בורו שהרי
בעצמו. עשאו כאילו הוא הרי כן ועל הרבים,

.Ê¯BM‰ ˙‡ ˙Èa‰ ÏÚa ˜Èf‰36‡lL B˜Èf‰ Ì‡ : ƒƒ««««ƒ∆«ƒƒƒ∆…
BÏ ÔÈ¯ÓB‡ È¯‰L ,¯eËt - ˙Ú„Ï37‡lL zÒÎ ‰nÏ : ¿««»∆¬≈¿ƒ»»ƒ¿«¿»∆…

B˜Èf‰ Ì‡Â ;Ea Èz‚‚ML „Ú ÈzÚ„È ‡lL ,˙eL¯aƒ¿∆…»«¿ƒ«∆»«¿ƒ¿¿ƒƒƒ
·iÁ - ˙Ú„Ï38˙eL¯ BÏ LiL ÈtÓ ,ÌÏL ˜Ê ¿«««»∆∆»≈ƒ¿≈∆≈¿

.˙eL¯ BÏ ÔÈ‡ B˜Èf‰Ï Ï·‡ ,B˙eL¯Ó B‡ÈˆB‰Ï¿ƒ≈¿¬»¿«ƒ≈¿

שם.36) רבא מדברי זה השור.37)גם לבעל החצר בעל
שם.38) פפא רב דעת

.ÁÔÈÓL39B¯·Á ÏL ÈÏk ¯aML È¯‰ ?„ˆÈk .ÔÈ˜ÊÏ »ƒƒ¿»ƒ≈«¬≈∆ƒ≈¿ƒ∆¬≈
Á˜ :˜ÈfnÏ ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - BzÓ‰a ÔÈa ‡e‰ ÔÈa -≈≈¿∆¿≈¿ƒ««ƒ«
‡l‡ ,ÈÏk‰ ÈÓc ‰ÊÏ ÌlLÂ ¯e·M‰ ÈÏk‰ ‰z‡«»«¿ƒ«»¿«≈»∆¿≈«¿ƒ∆»
Ïk BÏ Ô˙BÂ ,ÂÈÓcÓ ÈÏk‰ ˙Át ‰nk ÔÈ„ÓB‡¿ƒ«»»««¿ƒƒ»»¿≈»

˙Át‰40-Ì‡ - ˙Át‰ ÈˆÁ B‡ ,„ÚeÓ ˜Èfn‰ Ì‡ «¿»ƒ««ƒ»¬ƒ«¿»ƒ
˙Át ,˜fpÏ - Bl ‰È‰È ˙n‰Â :¯Ó‡pL .Ìz ‰È‰»»»∆∆¡«¿«≈ƒ¿∆«ƒ»¿«

‰Ï·p‰41˜f ÏL42‰Ï·p‰ Á·LÂ .43B˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ -44 «¿≈»∆ƒ»¿∆««¿≈»¿ƒ
.˜Èfn‰Â ˜fp‰«ƒ»¿««ƒ

ולאחר 40)מעריכים.39) ש"ח, 10 שוה היה הכלי אם
השבור  והכלי ש"ח, 8 הפחת הרי ש"ח, 2 שווה שנשבר

לניזק. שעת 41)שייך עד המיתה משעת דמיה פחתו אם
לפי 42)המשפט. שלם, נזק או נזק חצי ישלם והמזיק

המיתה. בשעת הנבילה משעת 43)מחיר עלה מחירה אם
המשפט. שעת עד ולפי 44)המיתה יהודה, ר' כדעת

לד: שם יוחנן, ר' תשובת

.ËÈ¯‰Â ,˙ÓÂ e‰eÁ‚pL ÌÈ˙‡Ó ‰ÂL ¯BL ?„ˆÈk≈«»∆»«ƒ∆¿»»≈«¬≈
‰„ÓÚ‰ ˙ÚL·e ,‰‡Ó ‰˙ÈÓ ˙ÚLa ‰ÂL ‰Ï·p‰«¿≈»»»ƒ¿«ƒ»≈»ƒ¿««¬»»
ÌlLÓ ˜Èfn‰ ÔÈ‡ - ÌÈBÓL ‰ÂL È¯‰Â ‰˙Át ÔÈca«ƒ»¬»«¬≈»»¿ƒ≈««ƒ¿«≈
ÌlLÓ - Ìz ‰È‰ Ì‡Â ;„ÚeÓ ‰È‰ Ì‡ ,‰‡Ó ‡l‡∆»≈»ƒ»»»¿ƒ»»»¿«≈

BÙebÓ ÌÈMÓÁ BÏ45. ¬ƒƒƒ

לניזק.45) והנבילה

.È‰„ÓÚ‰ ˙ÚLa ‰ÂL ‡È‰ È¯‰Â ‰Ï·p‰ ‰ÁÈaL‰ƒ¿ƒ»«¿≈»«¬≈ƒ»»ƒ¿««¬»»
BÏ ÌlLÓ ˜Èfn‰ È¯‰ - ÌÈ¯OÚÂ ‰‡Ó ÔÈca«ƒ≈»¿∆¿ƒ¬≈««ƒ¿«≈

ÌÈÚLz46ÌlLÓ - Ìz ‰È‰ Ì‡Â ;„ÚeÓ ‰È‰ Ì‡ , ƒ¿ƒƒ»»»¿ƒ»»»¿«≈

˙n‰ ˙‡ Ì‚Â :¯Ó‡pL e‰ÊÂ .BÙebÓ ‰MÓÁÂ ÌÈÚa¯‡«¿»ƒ«¬ƒ»ƒ¿∆∆∆¡«¿«∆«≈
.[ÔeˆÁÈ ˙n‰ Á·L] - ÔeˆÁÈ∆¡∆««≈∆¡

הנבילה 46) וכאילו והניזק, המזיק בין השבח את מחלקין
תשעים. הוא הנזק א"כ ועשר. מאה שוה

.‡ÈÌÈ˙‡Ó ‰ÂL ¯BL47ÌÈ˙‡Ó ‰ÂL ¯BL Á‚pL »∆»«ƒ∆»«»∆»«ƒ
ÁÈaL‰ ÔÈca ‰„ÓÚ‰ ˙ÚL·e ,ÌÈMÓÁ B˙ÈÁÙ‰Â¿ƒ¿ƒ¬ƒƒƒ¿««¬»»«ƒƒ¿ƒ«
‡Ïel‡Â ,ÊeÊ ˙B‡Ó Úa¯‡ ‰ÂL ‡e‰ È¯‰Â ˜fp‰«ƒ»«¬≈»∆«¿«≈¿ƒ≈

˙B‡Ó ‰BÓL ‰ÂL ‰È‰ B˙ÈÁÙ‰L ‰ÁÈ‚p‰48ÔÈa - «¿ƒ»∆ƒ¿ƒ»»»∆¿∆≈≈
˙ÚLk ‡l‡ Ô˙B ÔÈ‡ - ÂÈÏ‡Ó Á·ML ÔÈa BÓhtL∆ƒ¿≈∆»«≈≈»≈≈∆»ƒ¿«

˜Êp‰49‰kn‰ ˙ÓÁÓ LÁk .50,ÔÈca ‰„ÓÚ‰ ˙ÚLa «∆∆»«≈¬«««»ƒ¿««¬»»«ƒ
‰‡Ó ‰ÂL ˙Át‰ È¯‰Â51‰„ÓÚ‰ ˙ÚLk BÏ Ô˙B - «¬≈«¿»»∆≈»≈ƒ¿««¬»»

.ÔÈca«ƒ

לד.47) שם זוז,48)ברייתא מאות ארבע הוא והנזק
במועד. מאות ארבע או בתם מאתים תובע והניזק

וחמש.49) עשרים ותם חמשים, הפחת 50)מועד אם אבל
אשם  המזיק אין כי הנזק, כבשעת נותן מלאכה, מחמת בא

זה 51)בזה. ואין שם. שם, הנזק, בשעת חמשים במקום
בדין, העמדה שעת עד מיתה משעת נבילה לפחת דומה
קלקול  בגלל מאליו בא הפחת שם כי ניזק, של שהפחת
שלנו  במקרה אבל מיד, למכרה לניזק לו והיה הנבילה,
ומכיון  נכחשת, והיא תתרפא שהבהמה לפעמים הניזק סבור

המזיק. חייב המכה, מחמת בא שזה

.·È˜Èfn‰ ÁÈaL‰52Ì‡ :ÔÈca ‰„ÓÚ‰ ˙ÚLa ƒ¿ƒ«««ƒƒ¿««¬»»«ƒƒ
BÓhtL ˙ÓÁÓ53‡l‡ epnÓ ÌlzLÓ BÈ‡ - Á·L ≈¬«∆ƒ¿»«≈ƒ¿«≈ƒ∆∆»

BÓˆÚ ˙ÓÁÓ Ì‡Â ;˜Èf‰L ‰ÚMa ‰ÂL ‰È‰M ‰Ó«∆»»»∆«»»∆ƒƒ¿ƒ≈¬««¿
ÁÈaL‰54˙ÚLk Blk epnÓ ˜Ê ÈˆÁ ÌlzLÓ - ƒ¿ƒ«ƒ¿«≈¬ƒ∆∆ƒ∆Àƒ¿«

.ÔÈca ‰„ÓÚ‰«¬»»«ƒ

בשיעור 52) הוא והנזק שור, נגח ש"ח 50 שוה תם שור כגון
מגופו, גובים בתם אולם ש"ח, 100 - נזק חצי ש"ח. 200
עלה  בדין, העמדה בשעת בלבד. ש"ח 50 שוה והריהו
חצי  כל את כעת תובע הניזק ש"ח. למאה המזיק של מחירו

המזיק. מן ש"ח מאה בסך לשורו.53)הנזק המזיק בעל
אני 54) לטעון: יכול המזיק בעל בלבד. ש"ח 50 כלומר

(שם). תקח?! ואתה שורי, את ופטמתי כסף הוצאתי

.‚ÈÁ¯ËÏ ˜Èfn‰ ÏÚ55d˙B‡ ‡ÈˆÓnL „Ú ‰Ï·pa «««ƒƒ¿…««¿≈»«∆«¿ƒ»
‰ÏÚÓ - ˙ÓÂ ¯B·Ï ¯BM‰ ÏÙpL ÔB‚k ?„ˆÈk .˜fpÏ«ƒ»≈«¿∆»««¿»≈«¬∆
BÏ ÔÈÓL Ck ¯Á‡Â ,˜fpÏ d˙BÂ ¯Ba‰ ÔÓ ‰Ï·p‰«¿≈»ƒ«¿¿»«ƒ»¿««»»ƒ
˙n‰Â ÂÈÏÚ·Ï ·ÈLÈ ÛÒk :¯Ó‡pL .‰Ï· ˙Át56 ¿«¿≈»∆∆¡«∆∆»ƒƒ¿»»¿«≈

˙‡Â ‰Ï·p‰ ˙‡ ·ÈL‰Ï ·iÁ ‡e‰L ,„nÏÓ - Bl ‰È‰Èƒ¿∆¿«≈∆«»¿»ƒ∆«¿≈»¿∆
˜fpÏ ÈÁ‰ ÔÓ ‰˙ÁtL ˙Át‰57ÈˆÁ - Ìz ‰È‰ Ì‡Â ; «¿»∆»¬»ƒ«««ƒ»¿ƒ»»»¬ƒ

.e¯‡aL BÓk ,˙Át‰«¿»¿∆≈«¿

כדעת 55) לניזק, שייך השור כי הנזק, חצי כל הניזק גובה
לניזק. השור" "הוחלט לג. שם עקיבא דעת 56)ר'

יא. שם ואחרים, המת 57)אבאֿשאול את שאף משמע,

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



קעה oenn iwfp zekld - oiwifp xtq - fenz `"i oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.ÂB¯BL ÒÈÎ‰31,˙eL¯a ‡lL ˙Èa‰ ÏÚa ¯ˆÁÏ ƒ¿ƒ«¬«««««ƒ∆…ƒ¿
˙Èa‰ ÏÚa Ba ˜f‰L B‡ ˙Èa‰ ÏÚa ˙‡ ˜Èf‰Â32B‡ , ¿ƒƒ∆««««ƒ∆À«««««ƒ

ÔÈÁÈL ˙B¯Ba ¯ˆÁa ¯ÙÁL33¯BM‰ ÏÚa - ˙B¯ÚÓe ∆»«∆»≈ƒƒ¿»«««
¯Ba‰ È˜Êa ·iÁ ¯ˆÁ ÏÚ·e ,¯ˆÁ È˜Êa ·iÁ34, «»¿ƒ¿≈»≈««»≈«»¿ƒ¿≈«

BÓ˙ÒÏ ÂÈÏÚ È¯‰L35. ∆¬≈»»¿»¿

מח.31) שם, רבא בו.32)מימרת שנתקל כגון
ארוכות.33) אףֿעלֿפי 34)חפירות רשותו, הפקיר אם

ששור  הקודמת, בהלכה ונתבאר שור, עלֿידי שנעשה
בנזקיו. חייבים בעליו אין בור שהפקירו,35)שעשה לפני

ברשות  תקלה נותן הריהו מפקירו וכאשר הוא, בורו שהרי
בעצמו. עשאו כאילו הוא הרי כן ועל הרבים,

.Ê¯BM‰ ˙‡ ˙Èa‰ ÏÚa ˜Èf‰36‡lL B˜Èf‰ Ì‡ : ƒƒ««««ƒ∆«ƒƒƒ∆…
BÏ ÔÈ¯ÓB‡ È¯‰L ,¯eËt - ˙Ú„Ï37‡lL zÒÎ ‰nÏ : ¿««»∆¬≈¿ƒ»»ƒ¿«¿»∆…

B˜Èf‰ Ì‡Â ;Ea Èz‚‚ML „Ú ÈzÚ„È ‡lL ,˙eL¯aƒ¿∆…»«¿ƒ«∆»«¿ƒ¿¿ƒƒƒ
·iÁ - ˙Ú„Ï38˙eL¯ BÏ LiL ÈtÓ ,ÌÏL ˜Ê ¿«««»∆∆»≈ƒ¿≈∆≈¿

.˙eL¯ BÏ ÔÈ‡ B˜Èf‰Ï Ï·‡ ,B˙eL¯Ó B‡ÈˆB‰Ï¿ƒ≈¿¬»¿«ƒ≈¿

שם.36) רבא מדברי זה השור.37)גם לבעל החצר בעל
שם.38) פפא רב דעת

.ÁÔÈÓL39B¯·Á ÏL ÈÏk ¯aML È¯‰ ?„ˆÈk .ÔÈ˜ÊÏ »ƒƒ¿»ƒ≈«¬≈∆ƒ≈¿ƒ∆¬≈
Á˜ :˜ÈfnÏ ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - BzÓ‰a ÔÈa ‡e‰ ÔÈa -≈≈¿∆¿≈¿ƒ««ƒ«
‡l‡ ,ÈÏk‰ ÈÓc ‰ÊÏ ÌlLÂ ¯e·M‰ ÈÏk‰ ‰z‡«»«¿ƒ«»¿«≈»∆¿≈«¿ƒ∆»
Ïk BÏ Ô˙BÂ ,ÂÈÓcÓ ÈÏk‰ ˙Át ‰nk ÔÈ„ÓB‡¿ƒ«»»««¿ƒƒ»»¿≈»

˙Át‰40-Ì‡ - ˙Át‰ ÈˆÁ B‡ ,„ÚeÓ ˜Èfn‰ Ì‡ «¿»ƒ««ƒ»¬ƒ«¿»ƒ
˙Át ,˜fpÏ - Bl ‰È‰È ˙n‰Â :¯Ó‡pL .Ìz ‰È‰»»»∆∆¡«¿«≈ƒ¿∆«ƒ»¿«

‰Ï·p‰41˜f ÏL42‰Ï·p‰ Á·LÂ .43B˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ -44 «¿≈»∆ƒ»¿∆««¿≈»¿ƒ
.˜Èfn‰Â ˜fp‰«ƒ»¿««ƒ

ולאחר 40)מעריכים.39) ש"ח, 10 שוה היה הכלי אם
השבור  והכלי ש"ח, 8 הפחת הרי ש"ח, 2 שווה שנשבר

לניזק. שעת 41)שייך עד המיתה משעת דמיה פחתו אם
לפי 42)המשפט. שלם, נזק או נזק חצי ישלם והמזיק

המיתה. בשעת הנבילה משעת 43)מחיר עלה מחירה אם
המשפט. שעת עד ולפי 44)המיתה יהודה, ר' כדעת

לד: שם יוחנן, ר' תשובת

.ËÈ¯‰Â ,˙ÓÂ e‰eÁ‚pL ÌÈ˙‡Ó ‰ÂL ¯BL ?„ˆÈk≈«»∆»«ƒ∆¿»»≈«¬≈
‰„ÓÚ‰ ˙ÚL·e ,‰‡Ó ‰˙ÈÓ ˙ÚLa ‰ÂL ‰Ï·p‰«¿≈»»»ƒ¿«ƒ»≈»ƒ¿««¬»»
ÌlLÓ ˜Èfn‰ ÔÈ‡ - ÌÈBÓL ‰ÂL È¯‰Â ‰˙Át ÔÈca«ƒ»¬»«¬≈»»¿ƒ≈««ƒ¿«≈
ÌlLÓ - Ìz ‰È‰ Ì‡Â ;„ÚeÓ ‰È‰ Ì‡ ,‰‡Ó ‡l‡∆»≈»ƒ»»»¿ƒ»»»¿«≈

BÙebÓ ÌÈMÓÁ BÏ45. ¬ƒƒƒ

לניזק.45) והנבילה

.È‰„ÓÚ‰ ˙ÚLa ‰ÂL ‡È‰ È¯‰Â ‰Ï·p‰ ‰ÁÈaL‰ƒ¿ƒ»«¿≈»«¬≈ƒ»»ƒ¿««¬»»
BÏ ÌlLÓ ˜Èfn‰ È¯‰ - ÌÈ¯OÚÂ ‰‡Ó ÔÈca«ƒ≈»¿∆¿ƒ¬≈««ƒ¿«≈

ÌÈÚLz46ÌlLÓ - Ìz ‰È‰ Ì‡Â ;„ÚeÓ ‰È‰ Ì‡ , ƒ¿ƒƒ»»»¿ƒ»»»¿«≈

˙n‰ ˙‡ Ì‚Â :¯Ó‡pL e‰ÊÂ .BÙebÓ ‰MÓÁÂ ÌÈÚa¯‡«¿»ƒ«¬ƒ»ƒ¿∆∆∆¡«¿«∆«≈
.[ÔeˆÁÈ ˙n‰ Á·L] - ÔeˆÁÈ∆¡∆««≈∆¡

הנבילה 46) וכאילו והניזק, המזיק בין השבח את מחלקין
תשעים. הוא הנזק א"כ ועשר. מאה שוה

.‡ÈÌÈ˙‡Ó ‰ÂL ¯BL47ÌÈ˙‡Ó ‰ÂL ¯BL Á‚pL »∆»«ƒ∆»«»∆»«ƒ
ÁÈaL‰ ÔÈca ‰„ÓÚ‰ ˙ÚL·e ,ÌÈMÓÁ B˙ÈÁÙ‰Â¿ƒ¿ƒ¬ƒƒƒ¿««¬»»«ƒƒ¿ƒ«
‡Ïel‡Â ,ÊeÊ ˙B‡Ó Úa¯‡ ‰ÂL ‡e‰ È¯‰Â ˜fp‰«ƒ»«¬≈»∆«¿«≈¿ƒ≈

˙B‡Ó ‰BÓL ‰ÂL ‰È‰ B˙ÈÁÙ‰L ‰ÁÈ‚p‰48ÔÈa - «¿ƒ»∆ƒ¿ƒ»»»∆¿∆≈≈
˙ÚLk ‡l‡ Ô˙B ÔÈ‡ - ÂÈÏ‡Ó Á·ML ÔÈa BÓhtL∆ƒ¿≈∆»«≈≈»≈≈∆»ƒ¿«

˜Êp‰49‰kn‰ ˙ÓÁÓ LÁk .50,ÔÈca ‰„ÓÚ‰ ˙ÚLa «∆∆»«≈¬«««»ƒ¿««¬»»«ƒ
‰‡Ó ‰ÂL ˙Át‰ È¯‰Â51‰„ÓÚ‰ ˙ÚLk BÏ Ô˙B - «¬≈«¿»»∆≈»≈ƒ¿««¬»»

.ÔÈca«ƒ

לד.47) שם זוז,48)ברייתא מאות ארבע הוא והנזק
במועד. מאות ארבע או בתם מאתים תובע והניזק

וחמש.49) עשרים ותם חמשים, הפחת 50)מועד אם אבל
אשם  המזיק אין כי הנזק, כבשעת נותן מלאכה, מחמת בא

זה 51)בזה. ואין שם. שם, הנזק, בשעת חמשים במקום
בדין, העמדה שעת עד מיתה משעת נבילה לפחת דומה
קלקול  בגלל מאליו בא הפחת שם כי ניזק, של שהפחת
שלנו  במקרה אבל מיד, למכרה לניזק לו והיה הנבילה,
ומכיון  נכחשת, והיא תתרפא שהבהמה לפעמים הניזק סבור

המזיק. חייב המכה, מחמת בא שזה

.·È˜Èfn‰ ÁÈaL‰52Ì‡ :ÔÈca ‰„ÓÚ‰ ˙ÚLa ƒ¿ƒ«««ƒƒ¿««¬»»«ƒƒ
BÓhtL ˙ÓÁÓ53‡l‡ epnÓ ÌlzLÓ BÈ‡ - Á·L ≈¬«∆ƒ¿»«≈ƒ¿«≈ƒ∆∆»

BÓˆÚ ˙ÓÁÓ Ì‡Â ;˜Èf‰L ‰ÚMa ‰ÂL ‰È‰M ‰Ó«∆»»»∆«»»∆ƒƒ¿ƒ≈¬««¿
ÁÈaL‰54˙ÚLk Blk epnÓ ˜Ê ÈˆÁ ÌlzLÓ - ƒ¿ƒ«ƒ¿«≈¬ƒ∆∆ƒ∆Àƒ¿«

.ÔÈca ‰„ÓÚ‰«¬»»«ƒ

בשיעור 52) הוא והנזק שור, נגח ש"ח 50 שוה תם שור כגון
מגופו, גובים בתם אולם ש"ח, 100 - נזק חצי ש"ח. 200
עלה  בדין, העמדה בשעת בלבד. ש"ח 50 שוה והריהו
חצי  כל את כעת תובע הניזק ש"ח. למאה המזיק של מחירו

המזיק. מן ש"ח מאה בסך לשורו.53)הנזק המזיק בעל
אני 54) לטעון: יכול המזיק בעל בלבד. ש"ח 50 כלומר

(שם). תקח?! ואתה שורי, את ופטמתי כסף הוצאתי

.‚ÈÁ¯ËÏ ˜Èfn‰ ÏÚ55d˙B‡ ‡ÈˆÓnL „Ú ‰Ï·pa «««ƒƒ¿…««¿≈»«∆«¿ƒ»
‰ÏÚÓ - ˙ÓÂ ¯B·Ï ¯BM‰ ÏÙpL ÔB‚k ?„ˆÈk .˜fpÏ«ƒ»≈«¿∆»««¿»≈«¬∆
BÏ ÔÈÓL Ck ¯Á‡Â ,˜fpÏ d˙BÂ ¯Ba‰ ÔÓ ‰Ï·p‰«¿≈»ƒ«¿¿»«ƒ»¿««»»ƒ
˙n‰Â ÂÈÏÚ·Ï ·ÈLÈ ÛÒk :¯Ó‡pL .‰Ï· ˙Át56 ¿«¿≈»∆∆¡«∆∆»ƒƒ¿»»¿«≈

˙‡Â ‰Ï·p‰ ˙‡ ·ÈL‰Ï ·iÁ ‡e‰L ,„nÏÓ - Bl ‰È‰Èƒ¿∆¿«≈∆«»¿»ƒ∆«¿≈»¿∆
˜fpÏ ÈÁ‰ ÔÓ ‰˙ÁtL ˙Át‰57ÈˆÁ - Ìz ‰È‰ Ì‡Â ; «¿»∆»¬»ƒ«««ƒ»¿ƒ»»»¬ƒ

.e¯‡aL BÓk ,˙Át‰«¿»¿∆≈«¿

כדעת 55) לניזק, שייך השור כי הנזק, חצי כל הניזק גובה
לניזק. השור" "הוחלט לג. שם עקיבא דעת 56)ר'

יא. שם ואחרים, המת 57)אבאֿשאול את שאף משמע,
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לבעליו. לבעליו".58)ישיב ישיב ל"כסף פירוש זהו
ח.59) הלכה למעלה

á"ôùú'ä æåîú á"é éðù íåé

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
הם 1) המזיקים החיים שבעלי הבעלים מהות בו נתבארו

או  בעלים, להם היו לא הנזק ובשעת שהזיקו או שלהם,
בעלים  להם היו אם וכן הדיוט. של שאינו דבר שהזיקו
האיך  שם נתבאר וכן אחר, אדון לרשות יצאו הנזק ואחר
כדי  הניזק צריך ראיה זו ואי אלו, נזקין גובים דין בית

נזקו. לו שיגבו

.‡¯BL B‡ ,Lc˜‰ ÏL ¯BL Á‚pL Ï‡¯OÈ ÏL ¯BL∆ƒ¿»≈∆»«∆∆¿≈
:¯Ó‡pL ;¯eËt - Ï‡¯OÈ ÏL ¯BL Á‚pL Lc˜‰ ÏL∆∆¿≈∆»«∆ƒ¿»≈»∆∆¡«

e‰Ú¯ ¯BL2ÌÈL„w‰ ÏÎÂ .3‰ÏÈÚÓ Ô‰a ÔÈ·iÁL4- ≈≈¿»«√»ƒ∆«»ƒ»∆¿ƒ»
ÔÈ˜Ê ÔÈc Ô‰a ÔÈ‡5ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒÙe .6Ô‰a LÈ - ≈»∆ƒ¿»ƒ¿≈«À¿»ƒ≈»∆

ÔÈ˜Ê ÔÈc7e‡ˆÈ È¯‰L ,e˜f‰L ÔÈa e˜Èf‰L ÔÈa , ƒ¿»ƒ≈∆ƒƒ≈∆À¿∆¬≈»¿
.ÔÈlÁ Ì˙BÈ‰ÏÂ ÔBÈ„ÙÏ¿ƒ¿¿ƒ¿»Àƒ

הקדש,2) של שור ולא רעהו", שור את איש שור יגוף "וכי
לז: בבאֿקמא בהמת 3)משנה כגון מזבח, קדשי בין

הדם, זריקת אחר עד משהוקדשה חטאת בהמת או עולה
הבית. בדק קדשי משלם 4)ובין בשוגג, מהם נהנה אם

מעילות. אשם קרבן ומביא הקרן, על נוסף כי 5)חומש
ה'". "קדשי ונפדו.6)נקראים מום בהם שנפל כגון

קצת 7) בהם שיש ואףֿעלֿפי נג: שם נקרא, רעהו" "שור כי
ועבודה. בגיזה שאסורים קדושה,

.·ÌÈÓÏL8‰·Bb - e˜Èf‰L9Ì¯OaÓ10‰·B‚ BÈ‡Â , ¿»ƒ∆ƒƒ∆ƒ¿»»¿≈∆
Ô‰È¯eÓ‡ „‚k ¯Oa‰ ÔÓ11ÌÈL„˜ ÏL ÌÈ¯eÓ‡‰L ; ƒ«»»¿∆∆≈≈∆∆»≈ƒ∆»»ƒ

ÌÈl˜12‰ÏÈÚÓ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,Ô‰a ÔÈÏÚBÓ13. «ƒ¬ƒ»∆¿∆≈«¿¿ƒ¿¿ƒ»
‰˜Èf‰L ‰„Bz ÔÎÂ14ÔÓ ‰·B‚ BÈ‡Â ,d¯OaÓ ‰·Bb - ¿≈»∆ƒƒ»∆ƒ¿»»¿≈∆ƒ

ÌÁl‰15¯Oa ÏÏkÓ ÌÁl‰ ÔÈ‡L ;dnÚ ‡a‰16. «∆∆«»ƒ»∆≈«∆∆ƒ¿«»»

יג.8) שם הם, בעלים וממון קלים, קדשים עם הנמנים
נזק.9) בעלים 10)חצי ממון והבשר מגופו, גובה תם כי

החלב 11)הוא. כגון המזבח, גבי על שמקריבים החלקים
ביאור  גֿד). ג, (ויקרא ועוד הכליות שתי הקרב, את המכסה

הבאה. בהלכה זה בכור,12)לדין תודה, שלמים, כגון
מקריבים  האימורים ואת נאכל שהבשר ועוד, בהמה מעשר

המזבח. ב.13)על יג:14)פרק יב.15)שם ז, ויקרא
בלבד.16) המזיק של מגופו גובה ותם

.‚¯Oa‰ ÔÓ B˙¯e·ÁÂ ˜fp‰ ÏÎ‡iL ?‰·Bb „ˆÈÎÂ¿≈«∆∆…««ƒ»«¬»ƒ«»»
‰M„˜a17„‚k ‰·B‚ BÈ‡ „ˆÈÎÂ .BlL ˜Ê ÈˆÁ „‚k ƒ¿À»¿∆∆¬ƒ∆∆∆¿≈«≈∆¿∆∆

Ì‡L ?ÔÈ¯eÓ‡‰,¯È„ ‰ÂL B˜Ê ÈˆÁa ˙Ba‚Ï BÏ ‰È‰ »≈ƒ∆ƒ»»ƒ¿«¬ƒƒ¿»∆ƒ»
,ÌÈ¯È„ ÈL ‰ÂL ÔÈ¯eÓ‡‰ ÌÚ ¯Oa‰ Ïk ‰È‰Â¿»»»«»»ƒ»≈ƒ»∆¿≈ƒ»ƒ
ÈL ‰·B‚ BÈ‡ - ÈˆÁÂ ¯È„ ‰ÂL ÔÈ¯eÓ‡ ‡Ïa ¯Oa‰Â¿«»»¿…≈ƒ»∆ƒ»»≈ƒ≈∆¿≈

¯Oa‰ ÈLÈÏL18„·Ïa ¯Oa‰ ÈˆÁ ‡l‡ ,19. ¿ƒ≈«»»∆»¬ƒ«»»ƒ¿«

קלים.17) קדשים מן 18)כדין כולו נזק חצי כלומר,
כנגד 19)הבשר. הדינר, ורבע דינר. רבעי שלושת כלומר,

יכול  המזיק הניזק. מפסיד האימורים, מן לו המגיע החלק

מן  משלם אני הקדש. של והאימורים שלי הבשר לטעון:
אחראי  אני ואין עלי, המוטל לחלקי בהתאם שלי הבשר

ה'. קדשי שהם האימורים, לחלק

.„¯˜Ù‰ ¯BL ÔÎÂ20f‰L¯BL :¯Ó‡pL ;¯eËt - ˜È ¿≈∆¿≈∆ƒƒ»∆∆¡«
ÌÈÏÚ·Ï ÌÈ„ÁÈÓ ÌÈÒÎp‰ eÈ‰iL „Ú - e‰Ú¯21. ≈≈«∆ƒ¿«¿»ƒ¿À»ƒƒ¿»ƒ

˜fp‰ B˙B‡ Ot˙iL Ì„˜Â ,Á‚pL ¯˜Ù‰ ¯BL ?„ˆÈk≈«∆¿≈∆»«¿…∆∆ƒ¿…«ƒ»
¯eËt ‰Ê È¯‰ - Ba ‰ÎÊÂ ¯Á‡ ‡a22‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ . »«≈¿»»¬≈∆»¿…∆»

BLÈc˜‰ ˜Èf‰L ¯Á‡Â ,˜Èf‰L ÌÈÏÚ·Ï „ÁÈÓ‰ ¯BL«¿À»ƒ¿»ƒ∆ƒƒ¿««∆ƒƒƒ¿ƒ
ÌÈÏÚa BÏ eÈ‰iL „Ú ;¯eËt ‰Ê È¯‰ - B¯È˜Ù‰ B‡ƒ¿ƒ¬≈∆»«∆ƒ¿¿»ƒ

ÔÈca ‰„ÓÚ‰ ˙ÚL·e B˜f‰ ˙ÚLa23. ƒ¿«∆≈ƒ¿««¬»»«ƒ

יג:20) שם בעלים, ט:21)בלי שם כי 22)משנה
בעלים. לו היו לא הנגיחה "והועד 23)בשעת שנאמר:

מיתה  שתהא עד כט) כא, (שמות איש" והמית בבעליו...
שם. אחד, בבעל כלומר כאחד, שווין בדין והעמדה

.‰Ï‡¯OÈ ÏL ¯BL24,ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL ¯BL Á‚pL ∆ƒ¿»≈∆»«∆≈»ƒ
È„·BÚ‰ ÔÈ‡L ÈÙÏ ;¯eËt - „ÚeÓ ÔÈa Ìz ÔÈa≈»≈»»¿ƒ∆≈»¿≈

ÔÈ·iÁÓ ÌÈ·ÎBk25,‰˜Èf‰L BzÓ‰a ÏÚ Ì„‡‰ ˙‡ »ƒ¿«¿ƒ∆»»»«¿∆¿∆ƒƒ»
Ì‰ÈÈ„k Ì‰Ï ÔÈ„ e‡ È¯‰Â26„·BÚ ÏL ¯BLÂ . «¬≈»»ƒ»∆¿ƒ≈∆¿∆≈

- „ÚeÓ ÔÈa Ìz ÔÈa ,Ï‡¯OÈ ÏL Á‚pL ÌÈ·ÎBk»ƒ∆»«∆ƒ¿»≈≈»≈»
ÈÙÏ ,ÌÈ·ÎBk È„·BÚÏ ‡e‰ ‰Ê Ò˜ ;ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ¿«≈∆∆»≈¿»∆¿¿≈»ƒ¿ƒ

˜Êp‰ ÔÈ˜lÒÓ ÔÈ‡Â ˙Bˆna ÔÈ¯È‰Ê ÔÈ‡L27‡Ï Ì‡Â , ∆≈»¿ƒƒ«ƒ¿¿≈»¿«¿ƒ«∆∆¿ƒ…
,d˙B‡ ÔÈ¯nLÓ ÔÈ‡ - ÔzÓ‰a È˜Ê ÏÚ Ô˙B‡ ·iÁz¿«≈»«ƒ¿≈¿∆¿»≈¿«¿ƒ»

.˙Bi¯a‰ ÔBÓÓ ÔÈ„ÈÒÙÓe«¿ƒƒ»«¿ƒ

לז:24) שם על 25)משנה מטיל אינו שלהם ביתֿהדין
רואה  ואינו בהמתו, נזקי בעד תשלום חובת הבהמה בעל

המשפט. בית לטיפול נושא בבאֿקמא 26)בזה ירושלמי
כדיניהם". אמר: יוחנן ר' בשם אבהו "ר' ג, הלכה ד פרק

(שם 27) הגמרא לפי זולתם. ממון על חסים שאין מתוך
שבע  עליהם קיבלו שלא בעמים רק נאמר זה ודין לח.).

נח. בני מצוות

.Â˜Èf‰L Ìz ¯BL28„ÓÚ ‡lL „Ú ˜Èfn‰ B¯ÎÓ Ì‡ , »∆ƒƒƒ¿»««ƒ«∆…»«
ÔÈca29¯eÎÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,30‰·Bb ˜fp‰ È¯‰ - «ƒ««ƒ∆»¬≈«ƒ»∆

epÓÈ‰31;BÏ ¯ÎnL ˜Èfn‰ ÔÓ ‰·B‚Â Á˜Bl‰ ¯ÊBÁÂ , ≈∆¿≈«≈«¿∆ƒ««ƒ∆»«
BÏ LÈ ÏB˜ Á‚pL ÔÂÈkL32ÁwÏ Á˜BlÏ BÏ ‰È‰ ‡ÏÂ , ∆≈»∆»«≈¿…»»«≈«ƒ«

.˜fp‰ ‰a‚iL „Ú«∆ƒ¿∆«ƒ»

לג:28) שם הניזק.29)ברייתא, רשאי 30)עם והקונה
בשור. עשו 31)לעבוד וכאילו מגופו, גובים תם שור כי

לניזק. אפותיקי של 32)אותו אפותיקי לשאר דומה ואינו
דעת  לפי זו, ברייתא הקונה. מן גובים שאין מטלטלין,
השור", "הוחלט שאמר עקיבא, ר' לדעת נאמרה רבינו,
בדין  שעמד לפני ולא בדין, שעמד לאחר דוקא זה אולם

מגידֿמשנה). ועי' ,102 עמוד לבבאֿקמא מאירי (עי'

.ÊLc˜Ó ‰Ê È¯‰ - ˜Èfn‰ BLÈc˜‰33‡lL È„k , ƒ¿ƒ««ƒ¬≈∆À¿»¿≈∆…
e¯Ó‡È34‰·Bb - BËÁL .ÔBÈ„t ‡Ïa ‡ˆBÈ Lc˜‰ : …¿∆¿≈≈¿…ƒ¿¿»∆

ÈeOÚ ‰OÚM ‰Ó - ‰zÓa B˙ .B¯OaÓ35‰a‚ÈÂ , ƒ¿»¿»¿«»»«∆»»»¿ƒ¿∆
.epnÓ ˜fp‰«ƒ»ƒ∆
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עקיבא.33) רבי לדעת של 34)אפילו שורו שזה היודע
לחולין, ויצא שהקדישו וראה שנגח, יודע ואינו פלוני

שם. פדיון, בלא יוצא הקדש המקבל 35)יאמר: ורשאי
שמכר. מזיק בדין כמו בו, לעבוד

.ÁÔÈca „ÓÚÂ ˜Èf‰36¯eÎÓ BÈ‡ - B¯ÎÓ Ck ¯Á‡Â37. ƒƒ¿»««ƒ¿««»¿»≈»
‡ÏÂ ‰OÚ ‡Ï - ‰zÓa B˙ .Lc˜Ó BÈ‡ - BLÈc˜‰ƒ¿ƒ≈À¿»¿»¿«»»…»»¿…

eÓ„˜ .ÌeÏk38˜ÈfÓ ÏL ˙B·BÁ ÈÏÚa39ÔÈa ,e‰eÒÙ˙e ¿»¿«¬≈∆«ƒ¿»≈
˜Èf‰ ‡lL „Ú ·ÁL40‡Ï - ·Á ‡lL „Ú ˜Èf‰ ÔÈa ∆»«∆…ƒƒ≈ƒƒ«∆…»…

epnÓ ‰·Bb ˜fp‰ ‡l‡ ,eÎÊ41ÈÏÚa ÏL ‰È‰ elÙ‡L ; »∆»«ƒ»∆ƒ∆∆¬ƒ»»∆«¬≈
‰lÁzÓ ˙B·BÁ42.BÙebÓ ‰·Bb ‰Ê È¯‰ - ˜Èf‰Â ƒ¿ƒ»¿ƒƒ¬≈∆∆ƒ

הקודמת.36) הברייתא וגופו 37)המשך הוחלט, השור כי
לניזק. כבר הניזק.38)שייך שבא חייב 39)לפני שלהם

כסף. והם 40)המזיק לנזק, קדם שלהם החוב אם אפילו
הניזק. לפני בתור המזיק.41)הראשונים משור

לד.42) שם שהזיק, לפני

.Ë„ÚeÓ43„ÓÚ ‡lL ÔÈa ÔÈca „ÓÚ ÔÈa ,˜Èf‰L »∆ƒƒ≈»««ƒ≈∆…»«
BËÁL B‡ ‰zÓa B˙ B‡ B¯ÎÓ B‡ BLÈc˜‰Â ,ÔÈca«ƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿»¿«»»¿»

ÈeOÚ ‰OÚM ‰Ó -44˙B·BÁ ÈÏÚa eÓ„˜ . «∆»»»»¿«¬≈
e‰e‚È‰‰Â45„Ú ˜Èf‰ ÔÈa ˜Èf‰ ‡lL „Ú ·Á ÔÈa , ¿ƒ¿ƒ≈»«∆…ƒƒ≈ƒƒ«

˜fp‰ ÌlzLÓ ÔÈ‡L ÈÙÏ ;Ba eÎÊ - ·Á ‡lL46‡l‡ ∆…»»¿ƒ∆≈ƒ¿«≈«ƒ»∆»
˜Èfn‰ ÈÒÎaL ‰lÚn‰ ÔÓ47ÂÈÒÎ Ïk È¯‰Â , ƒ«¿À»∆¿ƒ¿≈««ƒ«¬≈»¿»»

ÔÈ„aÚLÓ48.‰Ê ˜ÊÏ ¿À¿»ƒ¿∆∆∆

הקודמת.43) הברייתא של 44)המשך קניינו כולו והשור
המתנה. מקבל של או הקונה, של לרשותם.45)ההקדש,

דין 47)מגופו.46) אין ובמטלטלין כבעלֿחוב, ודינו
זכה. מהם, וגבה שקדם מאוחר ובעלֿחוב קדימה,

בתם.48) כמו במיוחד, השור גוף על שעבודו ואין

.È- ˜Èfn‰ ÈÒÎpÓ ˜fpÏ ˙Ba‚Ï ÔÈ˜˜Ê ÔÈc ˙ÈaLk¿∆≈ƒƒ¿»ƒƒ¿«ƒ»ƒƒ¿≈««ƒ
‰lÁz ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ ÔÈ·Bb49BÏ eÈ‰ ‡Ï Ì‡Â ; ƒƒ«ƒ«¿¿ƒ¿ƒ»¿ƒ…»

Ïk „‚k ÔÈÏËÏhÓ BÏ eÈ‰ ‡lL B‡ ÏÏk ÔÈÏËÏhÓƒ«¿¿ƒ¿»∆…»ƒ«¿¿ƒ¿∆∆»
ÈÒÎaL ‰lÚÓ‰ Ú˜¯w‰ ÔÓ ¯‡M‰ ÔÈ·Bb - ˜Êp‰«∆∆ƒ«¿»ƒ««¿««¿À»∆¿ƒ¿≈

˜Èfn‰50ÔÈaÒ elÙ‡Â ,ÔÈÏËÏhÓ e‡ˆÓiL ÔÓÊ ÏÎÂ .51 ««ƒ¿»¿«∆ƒ¿¿ƒ«¿¿ƒ«¬ƒÀƒ
.Ú˜¯wÏ ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡ -≈ƒ¿»ƒ««¿«

כסף,49) שוה לרבות לד) כא, (שמות לבעליו" ישיב "כסף
שכל  ב), עמוד (שם פפא רב וכדעת ז. שם סובין, ואפילו
למכור  איֿאפשר אם כי "מיטב", בחינת הם מטלטלין

אחר. במקום יימכרו זה, ומיטב 50)במקום שדהו "מיטב
שהכוונה  עקיבא, ר' וכדעת ד), כב, (שם ישלם" כרמו
כדי  "מיטב", דרוש בקרקע ז.). (שם מזיק של שדהו למיטב

קונה. בנקל הנשארות 51)שישיג התבואה גרגרי קליפות
הקמח. את שהוציאה אחרי בנפה

.‡ÈÔÈ˜˜Ê ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ - ÌlLiL Ì„˜ ˜Èfn‰ ˙Ó≈««ƒ…∆∆¿«≈≈≈ƒƒ¿»ƒ
ÌÈÓB˙È ÏL ÔÈÏËÏhnÏ52˜fpÏ ÔÈ·B‚Â .Ú˜¯wÏ ‡l‡ , «ƒ«¿¿ƒ∆¿ƒ∆»««¿«¿ƒ«ƒ»

˙È¯eaf‰ ÔÓ53·BÁ ÏÚ·k ‰OÚ ˜fp‰L ÈtÓ .54, ƒ«ƒƒƒ¿≈∆«ƒ»«¬»¿««
ÒÙz Ì‡Â .·BÁ ÏÚ·Ï ÔÈ„aÚLÓ ÔÈ‡ ÔÈÏËÏhn‰Â¿«ƒ«¿¿ƒ≈»¿À¿»ƒ¿««¿ƒ»«

¯Á‡Ï Ì‰Ó BÏ ÔÈ·Bb - ˜Èfn‰ ÈiÁa ÔÈÏËÏhn‰ ˜fp‰«ƒ»«ƒ«¿¿ƒ¿«≈««ƒƒ≈∆¿««
B˙BÓ55.

לבעלֿחוב 52) לא משועבדים אינם יתומים של מטלטלין כי
יתומים  של מטלטלין שאפילו משמע, יד:). (שם לניזק ולא

גובים. אין משנה 53)גדולים ביותר, הגרועה הקרקע
מח: היתומים.54)גיטין מן חוב זכה 55)התובע כי

יד: בבאֿקמא רבא דברי בתפיסתו, בהם

.·ÈÌÈB‡b‰ ewz ¯·k56ÔÓ ·BÁ ÏÚa ˙Ba‚Ï ¿»ƒ¿«¿ƒƒ¿««ƒ
ÔÈÏËÏhn‰57.ÔÈÈ„ Èza ÏÎa BÊ ‰wz ‰ËLÙe , «ƒ«¿¿ƒ»¿»«»»¿»»≈ƒƒ

ÔÈ˜Êp‰ ÔÈa‚Ó CÎÈÙÏ58.ÌÈÓB˙È ÏL ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ ¿ƒ»«¿ƒ«¿»ƒƒ«ƒ«¿¿ƒ∆¿ƒ
ÔÈÏËÏhÓ ÁÈp‰ ‡Ï Ì‡Â59˙È¯eaf‰ ÔÓ BÏ ÔÈ·Bb -60; ¿ƒ…ƒƒ«ƒ«¿¿ƒƒƒ«ƒƒ

kLÔÓ ‡l‡ Ú¯tÈ ‡Ï - ÌÈÓB˙È ÈÒÎpÓ Ú¯tÏ ‡a‰ Ï ∆»«»ƒ»«ƒƒ¿≈¿ƒ…ƒ»«∆»ƒ
e¯‡aL BÓk ,˙È¯eaf‰61. «ƒƒ¿∆≈«¿

ו.)56) וילנא (הוצאת בבאֿקמא שהרבה 57)רי"ף מכיון
המטלטלין  על סומך והמלוה קרקע, להם אין אדם בני

שם.58)(מאירי). הרי"ף דעת כבעלֿחוב, ודינם
מטלטלין 59) אין ואם מטלטלין, קודם במזיק: כמו הסדר

קרקע. עצמו.60)גובה ממזיק כמו עידית ולא
יא.61) בהלכה

.‚ÈÔÈ˜Êp‰ ÔÈ‡62¯ÙÎa ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â ,ÔÈÓlzLÓ63, ≈«¿»ƒƒ¿«¿ƒ¿≈«»ƒ¿…∆
˙‚¯‰ ‰Ó‰a‰ ÔÈ‡Â64‰¯e¯a ‰È‡¯a ‡l‡ ,65 ¿≈«¿≈»∆¡∆∆∆»ƒ¿»»¿»

ÌÈ¯Lk‰ ÌÈ„Ú·e66ÏÈ‡B‰ :¯Ó‡z ‡lL .„ÈÚ‰Ï ¿≈ƒ«¿≈ƒ¿»ƒ∆……«ƒ
˙B¯„‚Â ¯˜a‰ ˙Ù¯·e ÌÈÒeq‰ ˙BÂ¯‡a ÔÈÈeˆÓ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ¿À¿«ƒ¿∆∆«»»¿ƒ¿

ÌÈÚB¯‰Â ÌÈ„·Ú‰ ‡l‡ Ô‡ˆ67Ì‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ …∆»»¬»ƒ¿»ƒ¿«≈»∆ƒ
,Ì‰Ï ÔÈÚÓBL - BÊ ˙‡ ‰˜Èf‰ BÊ ‰Ó‰aL e„ÈÚ‰≈ƒ∆¿≈»ƒƒ»∆¿ƒ»∆
‰Ê ˙‡ Ï·Á ‰Ê Ì„‡L ÌÈL B‡ ÌÈpË˜ e„ÈÚ‰ Ì‡Â¿ƒ≈ƒ¿«ƒ»ƒ∆»»∆»«∆∆

Ô‰ÈÏÚ ÔÈÎÓBÒ - ÔÈ˜Ê ¯‡La e„ÈÚ‰ B‡68ÔÈ‡ . ≈ƒƒ¿»¿»ƒ¿ƒ¬≈∆≈
Èt ÏÚ ÔBÓÓ ÌÏBÚÏ ÌÈ·iÁÓ ÔÈ‡ ‡l‡ ,Ôk ¯·c‰«»»≈∆»≈¿«¿ƒ¿»»«ƒ
¯‡L „ÈÚ‰Ï ÌÈ¯Lk‰ ÌÈ„Ú eÈ‰iL „Ú ÌÈ„Ú≈ƒ«∆ƒ¿≈ƒ«¿≈ƒ¿»ƒ¿»

˙Bi„Ú69e„ÈÚÈÂ ,70.ÌlLÏ ˜Èfn‰ ÔÈc ˙Èa e·iÁÈÂ , ≈À¿»ƒƒ«¿≈ƒ««ƒ¿«≈

יד:62) בבאֿקמא האדם 63)משנה את שהמית מועד
ליורשים. כופר  אדם.64)משלם על 65)כשהמיתה ולא

אומדנא. ובגויים.66)יסוד בנשים בעבדים, ולא
שמרעים 67) מפני כגזלנים, דינם כי לעדות, פסולים הרועים

כה: סנהדרין אחרים, בשדות שאין 68)בהמתם מכיון
להזמין  שאפשר למקרים לדמות ואין שראו, אחרים עדים

ועוד. בהלואה כגון כשרים, עדים הלואה.69)מראש כגון
וכו'.70) הנזק על

.„È‰ÚB¯ ‰È‰L ¯BL71¯‰p‰ Èab ÏÚ72¯BL ‡ˆÓÂ ∆»»∆««≈«»»¿ƒ¿»
,ÁbÏ „ÚeÓ ‰ÊÂ ÁbÓ ‰fL Èt ÏÚ Û‡ ,Bcˆa ‚e¯‰»¿ƒ««ƒ∆∆¿À»¿∆»ƒ«

ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - CMÏ „ÚeÓ ‰ÊÂ CMÓ ‰Ê73Úe„Èa : ∆¿À»¿∆»ƒ…≈¿ƒ¿»«
¯ÁB‡‰ ÏÓ‚ elÙ‡Â .BÁ‚ ‰ÊÂ BÎL ‰fL74ÔÈa ∆∆¿»¿∆¿»«¬ƒ»»»≈≈

ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - Bcˆa ‚e¯‰ [ÏÓ‚] ‡ˆÓÂ ÌÈlÓb‰75: «¿«ƒ¿ƒ¿»»»»¿ƒ≈¿ƒ
.ÌÈ¯Lk ÌÈ„Ú e‰e‡¯L „Ú ,B‚¯‰ ‰fL Úe„Èa¿»«∆∆¬»«∆»≈ƒ¿≈ƒ

צג.71) לא 72)בבאֿבתרא אומר: שם בגמרא רשב"ם

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



קעז oenn iwfp zekld - oiwifp xtq - fenz a"i ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

עקיבא.33) רבי לדעת של 34)אפילו שורו שזה היודע
לחולין, ויצא שהקדישו וראה שנגח, יודע ואינו פלוני

שם. פדיון, בלא יוצא הקדש המקבל 35)יאמר: ורשאי
שמכר. מזיק בדין כמו בו, לעבוד

.ÁÔÈca „ÓÚÂ ˜Èf‰36¯eÎÓ BÈ‡ - B¯ÎÓ Ck ¯Á‡Â37. ƒƒ¿»««ƒ¿««»¿»≈»
‡ÏÂ ‰OÚ ‡Ï - ‰zÓa B˙ .Lc˜Ó BÈ‡ - BLÈc˜‰ƒ¿ƒ≈À¿»¿»¿«»»…»»¿…

eÓ„˜ .ÌeÏk38˜ÈfÓ ÏL ˙B·BÁ ÈÏÚa39ÔÈa ,e‰eÒÙ˙e ¿»¿«¬≈∆«ƒ¿»≈
˜Èf‰ ‡lL „Ú ·ÁL40‡Ï - ·Á ‡lL „Ú ˜Èf‰ ÔÈa ∆»«∆…ƒƒ≈ƒƒ«∆…»…

epnÓ ‰·Bb ˜fp‰ ‡l‡ ,eÎÊ41ÈÏÚa ÏL ‰È‰ elÙ‡L ; »∆»«ƒ»∆ƒ∆∆¬ƒ»»∆«¬≈
‰lÁzÓ ˙B·BÁ42.BÙebÓ ‰·Bb ‰Ê È¯‰ - ˜Èf‰Â ƒ¿ƒ»¿ƒƒ¬≈∆∆ƒ

הקודמת.36) הברייתא וגופו 37)המשך הוחלט, השור כי
לניזק. כבר הניזק.38)שייך שבא חייב 39)לפני שלהם

כסף. והם 40)המזיק לנזק, קדם שלהם החוב אם אפילו
הניזק. לפני בתור המזיק.41)הראשונים משור

לד.42) שם שהזיק, לפני

.Ë„ÚeÓ43„ÓÚ ‡lL ÔÈa ÔÈca „ÓÚ ÔÈa ,˜Èf‰L »∆ƒƒ≈»««ƒ≈∆…»«
BËÁL B‡ ‰zÓa B˙ B‡ B¯ÎÓ B‡ BLÈc˜‰Â ,ÔÈca«ƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿»¿«»»¿»

ÈeOÚ ‰OÚM ‰Ó -44˙B·BÁ ÈÏÚa eÓ„˜ . «∆»»»»¿«¬≈
e‰e‚È‰‰Â45„Ú ˜Èf‰ ÔÈa ˜Èf‰ ‡lL „Ú ·Á ÔÈa , ¿ƒ¿ƒ≈»«∆…ƒƒ≈ƒƒ«

˜fp‰ ÌlzLÓ ÔÈ‡L ÈÙÏ ;Ba eÎÊ - ·Á ‡lL46‡l‡ ∆…»»¿ƒ∆≈ƒ¿«≈«ƒ»∆»
˜Èfn‰ ÈÒÎaL ‰lÚn‰ ÔÓ47ÂÈÒÎ Ïk È¯‰Â , ƒ«¿À»∆¿ƒ¿≈««ƒ«¬≈»¿»»

ÔÈ„aÚLÓ48.‰Ê ˜ÊÏ ¿À¿»ƒ¿∆∆∆

הקודמת.43) הברייתא של 44)המשך קניינו כולו והשור
המתנה. מקבל של או הקונה, של לרשותם.45)ההקדש,

דין 47)מגופו.46) אין ובמטלטלין כבעלֿחוב, ודינו
זכה. מהם, וגבה שקדם מאוחר ובעלֿחוב קדימה,

בתם.48) כמו במיוחד, השור גוף על שעבודו ואין

.È- ˜Èfn‰ ÈÒÎpÓ ˜fpÏ ˙Ba‚Ï ÔÈ˜˜Ê ÔÈc ˙ÈaLk¿∆≈ƒƒ¿»ƒƒ¿«ƒ»ƒƒ¿≈««ƒ
‰lÁz ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ ÔÈ·Bb49BÏ eÈ‰ ‡Ï Ì‡Â ; ƒƒ«ƒ«¿¿ƒ¿ƒ»¿ƒ…»

Ïk „‚k ÔÈÏËÏhÓ BÏ eÈ‰ ‡lL B‡ ÏÏk ÔÈÏËÏhÓƒ«¿¿ƒ¿»∆…»ƒ«¿¿ƒ¿∆∆»
ÈÒÎaL ‰lÚÓ‰ Ú˜¯w‰ ÔÓ ¯‡M‰ ÔÈ·Bb - ˜Êp‰«∆∆ƒ«¿»ƒ««¿««¿À»∆¿ƒ¿≈

˜Èfn‰50ÔÈaÒ elÙ‡Â ,ÔÈÏËÏhÓ e‡ˆÓiL ÔÓÊ ÏÎÂ .51 ««ƒ¿»¿«∆ƒ¿¿ƒ«¿¿ƒ«¬ƒÀƒ
.Ú˜¯wÏ ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡ -≈ƒ¿»ƒ««¿«

כסף,49) שוה לרבות לד) כא, (שמות לבעליו" ישיב "כסף
שכל  ב), עמוד (שם פפא רב וכדעת ז. שם סובין, ואפילו
למכור  איֿאפשר אם כי "מיטב", בחינת הם מטלטלין

אחר. במקום יימכרו זה, ומיטב 50)במקום שדהו "מיטב
שהכוונה  עקיבא, ר' וכדעת ד), כב, (שם ישלם" כרמו
כדי  "מיטב", דרוש בקרקע ז.). (שם מזיק של שדהו למיטב

קונה. בנקל הנשארות 51)שישיג התבואה גרגרי קליפות
הקמח. את שהוציאה אחרי בנפה

.‡ÈÔÈ˜˜Ê ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ - ÌlLiL Ì„˜ ˜Èfn‰ ˙Ó≈««ƒ…∆∆¿«≈≈≈ƒƒ¿»ƒ
ÌÈÓB˙È ÏL ÔÈÏËÏhnÏ52˜fpÏ ÔÈ·B‚Â .Ú˜¯wÏ ‡l‡ , «ƒ«¿¿ƒ∆¿ƒ∆»««¿«¿ƒ«ƒ»

˙È¯eaf‰ ÔÓ53·BÁ ÏÚ·k ‰OÚ ˜fp‰L ÈtÓ .54, ƒ«ƒƒƒ¿≈∆«ƒ»«¬»¿««
ÒÙz Ì‡Â .·BÁ ÏÚ·Ï ÔÈ„aÚLÓ ÔÈ‡ ÔÈÏËÏhn‰Â¿«ƒ«¿¿ƒ≈»¿À¿»ƒ¿««¿ƒ»«

¯Á‡Ï Ì‰Ó BÏ ÔÈ·Bb - ˜Èfn‰ ÈiÁa ÔÈÏËÏhn‰ ˜fp‰«ƒ»«ƒ«¿¿ƒ¿«≈««ƒƒ≈∆¿««
B˙BÓ55.

לבעלֿחוב 52) לא משועבדים אינם יתומים של מטלטלין כי
יתומים  של מטלטלין שאפילו משמע, יד:). (שם לניזק ולא

גובים. אין משנה 53)גדולים ביותר, הגרועה הקרקע
מח: היתומים.54)גיטין מן חוב זכה 55)התובע כי

יד: בבאֿקמא רבא דברי בתפיסתו, בהם

.·ÈÌÈB‡b‰ ewz ¯·k56ÔÓ ·BÁ ÏÚa ˙Ba‚Ï ¿»ƒ¿«¿ƒƒ¿««ƒ
ÔÈÏËÏhn‰57.ÔÈÈ„ Èza ÏÎa BÊ ‰wz ‰ËLÙe , «ƒ«¿¿ƒ»¿»«»»¿»»≈ƒƒ

ÔÈ˜Êp‰ ÔÈa‚Ó CÎÈÙÏ58.ÌÈÓB˙È ÏL ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ ¿ƒ»«¿ƒ«¿»ƒƒ«ƒ«¿¿ƒ∆¿ƒ
ÔÈÏËÏhÓ ÁÈp‰ ‡Ï Ì‡Â59˙È¯eaf‰ ÔÓ BÏ ÔÈ·Bb -60; ¿ƒ…ƒƒ«ƒ«¿¿ƒƒƒ«ƒƒ

kLÔÓ ‡l‡ Ú¯tÈ ‡Ï - ÌÈÓB˙È ÈÒÎpÓ Ú¯tÏ ‡a‰ Ï ∆»«»ƒ»«ƒƒ¿≈¿ƒ…ƒ»«∆»ƒ
e¯‡aL BÓk ,˙È¯eaf‰61. «ƒƒ¿∆≈«¿

ו.)56) וילנא (הוצאת בבאֿקמא שהרבה 57)רי"ף מכיון
המטלטלין  על סומך והמלוה קרקע, להם אין אדם בני

שם.58)(מאירי). הרי"ף דעת כבעלֿחוב, ודינם
מטלטלין 59) אין ואם מטלטלין, קודם במזיק: כמו הסדר

קרקע. עצמו.60)גובה ממזיק כמו עידית ולא
יא.61) בהלכה

.‚ÈÔÈ˜Êp‰ ÔÈ‡62¯ÙÎa ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â ,ÔÈÓlzLÓ63, ≈«¿»ƒƒ¿«¿ƒ¿≈«»ƒ¿…∆
˙‚¯‰ ‰Ó‰a‰ ÔÈ‡Â64‰¯e¯a ‰È‡¯a ‡l‡ ,65 ¿≈«¿≈»∆¡∆∆∆»ƒ¿»»¿»

ÌÈ¯Lk‰ ÌÈ„Ú·e66ÏÈ‡B‰ :¯Ó‡z ‡lL .„ÈÚ‰Ï ¿≈ƒ«¿≈ƒ¿»ƒ∆……«ƒ
˙B¯„‚Â ¯˜a‰ ˙Ù¯·e ÌÈÒeq‰ ˙BÂ¯‡a ÔÈÈeˆÓ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ¿À¿«ƒ¿∆∆«»»¿ƒ¿

ÌÈÚB¯‰Â ÌÈ„·Ú‰ ‡l‡ Ô‡ˆ67Ì‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ …∆»»¬»ƒ¿»ƒ¿«≈»∆ƒ
,Ì‰Ï ÔÈÚÓBL - BÊ ˙‡ ‰˜Èf‰ BÊ ‰Ó‰aL e„ÈÚ‰≈ƒ∆¿≈»ƒƒ»∆¿ƒ»∆
‰Ê ˙‡ Ï·Á ‰Ê Ì„‡L ÌÈL B‡ ÌÈpË˜ e„ÈÚ‰ Ì‡Â¿ƒ≈ƒ¿«ƒ»ƒ∆»»∆»«∆∆

Ô‰ÈÏÚ ÔÈÎÓBÒ - ÔÈ˜Ê ¯‡La e„ÈÚ‰ B‡68ÔÈ‡ . ≈ƒƒ¿»¿»ƒ¿ƒ¬≈∆≈
Èt ÏÚ ÔBÓÓ ÌÏBÚÏ ÌÈ·iÁÓ ÔÈ‡ ‡l‡ ,Ôk ¯·c‰«»»≈∆»≈¿«¿ƒ¿»»«ƒ
¯‡L „ÈÚ‰Ï ÌÈ¯Lk‰ ÌÈ„Ú eÈ‰iL „Ú ÌÈ„Ú≈ƒ«∆ƒ¿≈ƒ«¿≈ƒ¿»ƒ¿»

˙Bi„Ú69e„ÈÚÈÂ ,70.ÌlLÏ ˜Èfn‰ ÔÈc ˙Èa e·iÁÈÂ , ≈À¿»ƒƒ«¿≈ƒ««ƒ¿«≈

יד:62) בבאֿקמא האדם 63)משנה את שהמית מועד
ליורשים. כופר  אדם.64)משלם על 65)כשהמיתה ולא

אומדנא. ובגויים.66)יסוד בנשים בעבדים, ולא
שמרעים 67) מפני כגזלנים, דינם כי לעדות, פסולים הרועים

כה: סנהדרין אחרים, בשדות שאין 68)בהמתם מכיון
להזמין  שאפשר למקרים לדמות ואין שראו, אחרים עדים

ועוד. בהלואה כגון כשרים, עדים הלואה.69)מראש כגון
וכו'.70) הנזק על

.„È‰ÚB¯ ‰È‰L ¯BL71¯‰p‰ Èab ÏÚ72¯BL ‡ˆÓÂ ∆»»∆««≈«»»¿ƒ¿»
,ÁbÏ „ÚeÓ ‰ÊÂ ÁbÓ ‰fL Èt ÏÚ Û‡ ,Bcˆa ‚e¯‰»¿ƒ««ƒ∆∆¿À»¿∆»ƒ«

ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - CMÏ „ÚeÓ ‰ÊÂ CMÓ ‰Ê73Úe„Èa : ∆¿À»¿∆»ƒ…≈¿ƒ¿»«
¯ÁB‡‰ ÏÓ‚ elÙ‡Â .BÁ‚ ‰ÊÂ BÎL ‰fL74ÔÈa ∆∆¿»¿∆¿»«¬ƒ»»»≈≈

ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - Bcˆa ‚e¯‰ [ÏÓ‚] ‡ˆÓÂ ÌÈlÓb‰75: «¿«ƒ¿ƒ¿»»»»¿ƒ≈¿ƒ
.ÌÈ¯Lk ÌÈ„Ú e‰e‡¯L „Ú ,B‚¯‰ ‰fL Úe„Èa¿»«∆∆¬»«∆»≈ƒ¿≈ƒ

צג.71) לא 72)בבאֿבתרא אומר: שם בגמרא רשב"ם
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"ע"ג  הגירסא היתה כן רבינו לעיני הנהר". גב "על גרסינן
שם 73)נהר". שיש מכיון הוא, והטעם שם. הגמרא לשון

ברורה. ראיה בלי אומדנא לפי דנים אין שוורים, עוד
ובועט.74) ופסק 75)נושך שם, תנאים של פלוגתא

כתנאֿקמא.

á"ôùú'ä æåîú â"é éùéìù íåé

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
התם 1) תשלומי שיהיו כדי הנזק" "גוף הנקרא מהו נתבאר

בין  מחלוקת או ספק אירע אם בו נתבאר וכן ממנו. נגבים
אחד  מזיק משפט וכן אלו דברים ופרטי דינם והניזק, המזיק

הדברים. באלו בזה וכיוצא לשנים שהזיק

.‡‰Ó‰a2‰pnÓ ˜Ê ÈˆÁ ‰·Bb - ‰˜Èf‰L ˙¯aÚÓ ¿≈»¿À∆∆∆ƒƒ»∆¬ƒ∆∆ƒ∆»
‰„ÏeÓe3dÙebÓ ‡e‰L ÈtÓ ;4˙Ï‚¯z Ï·‡ . ƒ¿»»ƒ¿≈∆ƒ»¬»«¿¿…∆

‰·B‚ BÈ‡ - ‰˜Èf‰L5d˙ˆÈaÓ6‰ˆÈa‰L ÈtÓ ; ∆ƒƒ»≈∆ƒ≈»»ƒ¿≈∆«≈»
‰pnÓ ˙L¯ÙÓe ˙Ïc·Ó Ï·‡ ,dÙebÓ dÈ‡7. ≈»ƒ»¬»À¿∆∆À¿∆∆ƒ∆»

מו.2) קמא הנזק 3)בבא חצי כל גובה איננה, הפרה ואם
מז. שם, רבא דעת זוהי הוולד. עובר 4)מן בהיותו הוולד,

הנג  בתם בשעת גם כן על הפרה. עם הוא אחד גוף יחה,
הוולד. מן אף גובה מגופו, אלא גובה הנזק.5)שאינו חצי

שם.6) רבא, דברי המשך זהו שהזיקה. לאחר שהטילה
עוד 7) בהיותה אפילו התרנגולת לגוף מחוברת אינה

לפרה. שמחובר עובר בהיותו וולד כן שאין מה במעיה,
מקושרת  הייתה שהביצה ידוע שאם למד, אתה ומזה
מגיד  (לפי ממנה גובים שהזיקה, בשעה לאם או לאשכול

התוספות). וכדעת משנה

.·Úe„È ÔÈ‡Â ,dcˆa d„ÏÂ ‡ˆÓÂ ‰Á‚pL ˙¯aÚÓ¿À∆∆∆»¿»¿ƒ¿»¿»»¿ƒ»¿≈»«
‰„ÏÈ ‰Á‚ ‡lL „Ú Ì‡8‰„ÏÈ ‰Á‚pL ¯Á‡ B‡9- ƒ«∆…»¿»»¿»««∆»¿»»¿»

‰¯t‰ ÔÓ ˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ10„Ïe‰ ÔÓ ‰·B‚ BÈ‡Â , ¿«≈¬ƒ∆∆ƒ«»»¿≈∆ƒ«»»
ÌeÏk11‡È·iL „Ú12‰˙È‰ ‰Á‚pL ‰ÚLaL ‰È‡¯ ¿«∆»ƒ¿»»∆¿»»∆»¿»»¿»

‡ÈˆBn‰L ;˙¯aÚÓ13‰È‡¯‰ ‡È·‰Ï ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ14. ¿À∆∆∆«ƒ≈¬≈»»¿»ƒ»¿»»

אך 8) משתלם הנזק חצי וכל בנגיחה, חלק כל לוולד ואין
הפרה. מגוף הפרה 9)ורק מן הנזק חצי גובה ואז

הקודמת. בהלכה כמו מגוף 10)ומוולדה, לתשלום בנוגע
הוולד. נולד אימתי הבדל אין במקרה 11)הפרה אפילו

שממון  שם), (במשנה, סומכוס לדעת בניגוד איננה. שהפרה
חצי  היינו נזק, רבע הוולד מן וגובים חולקים, בספק המוטל

הנזק. דעת 14)ממון.13)הניזק.12)מחצי זוהי
מו: דם, החכמים,

.‚ÏÙB d¯aÚ ‡ˆÓÂ ˙¯aÚÓ ‰¯t Á‚pL ¯BL15 ∆»«»»¿À∆∆¿ƒ¿»À»»≈
‰ÏÈt‰ dÁ‚ ‡lL „Ú Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,dcˆa16B‡ ¿ƒ»¿≈»«ƒ«∆…¿»»ƒƒ»

‰ÏÈt‰ ‰ÁÈ‚ ˙ÓÁÓ17‰¯t‰ ˜Ê ÌlLÓ -18BÈ‡Â , ≈¬«¿ƒ»ƒƒ»¿«≈≈∆«»»¿≈
„Ïe‰ ˜Ê ÌlLÓ19.‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰L ; ¿«≈≈∆«»»∆«ƒ≈¬≈»»»¿»»

העובר.16)מת.15) בנזק אשם אינו השור ובעל
חצי 17) כלומר, העובר, של נזק בחצי אף חייב השור ובעל

מועד. היה אם שלם ונזק תם, היה השור אם העובר, דמי

כדינו.18) ומועד כדינו אינו 19)תם מועד היה אפילו
ומועד  רבע משלם שתם סומכוס, לדעת בניגוד כלום, משלם

העובר. דמי חצי

.„‰¯t ˙Át ÔÈÓL ÔÈ‡ - ‰ÏÈt‰Â ˙¯aÚÓ ‰¯t Á‚20 »«»»¿À∆∆¿ƒƒ»≈»ƒ¿«»»
BÓˆÚ ÈÙa „Ïe‰ ˙ÁÙe dÓˆÚ ÈÙa21ÔÈÓL ‡l‡ , ƒ¿≈«¿»¿««»»ƒ¿≈«¿∆»»ƒ

˙¯aÚÓ ‰˙È‰Lk ‰ÂL ‰¯t‰ ‰˙È‰ ‰nk22‰‡È¯·e23 «»»¿»«»»»»¿∆»¿»¿À∆∆¿ƒ»
ÂLÎÚ ‰ÂL ‡È‰ ‰nÎÂ24ÌlLÓe ,‰lL ÏÙp‰Â ‡È‰ , ¿«»ƒ»»«¿»ƒ¿«≈∆∆»¿«≈

˙Át‰25BÈˆÁ B‡ ,26.Ìz ‰È‰ Ì‡ - «¿»∆¿ƒ»»»

המתה.20) הפרה לדמי החיה הפרה דמי בין ההפרש
המת.21) הוולד לדמי החי הוולד דמי בין ההפרש
שדמיו 22) חי, וולד דמי ולא עובר דמי כולל זה מחיר

הטוען: המזיק לטובת הוא זה חישוב עובר. מדמי מרובים
להיות  צריך החישוב גם כן על מעוברת, פרה הזיק שורי

מעוברת. פרה דמי נראית 23)לפי היא מעוברת כשהיא
דמיה. את מעלה וזה ושמנה, בשר לאחר 24)בריאת

מועד.25)הנגיחה. הוא הפחת.26)אם חצי

.‰˙Át È¯‰ :¯Á‡Ï „Ïe‰Â ¯Á‡Ï ‰¯t‰ ‰˙È‰»¿»«»»¿«≈¿«»»¿«≈¬≈¿«
ÔÓM‰27‰¯t‰ Ûeb ˙ÁtL28˙ÁÙe ,‰¯t‰ ÏÚ·Ï - «…∆∆»««»»¿«««»»¿«
ÁÙp‰29„Ïe‰ ÏÚa ÌÚ ‰¯t‰ ÏÚa B˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ -30, «∆«¿ƒ«««»»ƒ«««»»

.„Ïe‰ ÏÚa ÏL - ÏÙp‰Â¿«≈∆∆«««»»

בחישוב 27) בא וזה שומן, מוסיפה היא מעוברת כשהפרה
הנזק. לגוף 28)דמי ואין באיבריה, נבלע השומן שהרי

הפרה. לבעל שייך זה פחת כך משום בו. חלק העובר
בעלת 29) ונראית יותר גדול שלה הנפח מעוברת כשהפרה

דמי  בחישוב בא זה גם עולה. ומחירה גדולים, איברים
הוולד 30)הנזק. לגוף גם שהרי חצי, מקבל הוולד ובעל

הנפח. בגידול חלק

.Â˜f‰Â ¯Á‡ ¯BL ¯Á‡ Û„B¯ ‰È‰L ¯BL31˜fp‰ , ∆»»≈«««≈¿À««ƒ»
Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,˜Èf‰ E¯BL :¯ÓB‡32‡nL , ≈¿ƒƒ¿∆≈≈ƒ≈«∆»

ÏÚ Û‡Â .‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰ - ‰˜Ï ÚÏÒa¿∆«»»«ƒ≈¬≈»»»¿»»¿««
ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,È‡cÂa Ú„BÈ È‡ :¯ÓB‡ ˜fp‰L Ètƒ∆«ƒ»≈¬ƒ≈«¿««¿∆≈≈ƒ

Ú„BÈ ‰z‡ È‡cÂ :¯Ó‡Â ˜fp‰ ÔÚË .Ú„BÈ33E¯BML ≈«»««ƒ»¿»««««»≈«∆¿
˙q‰ ˙Úe·L ÚaL ‰Ê È¯‰ - ˜Èf‰34,Ú„BÈ BÈ‡L ƒƒ¬≈∆ƒ¿»¿«∆≈∆≈≈«

Û‡ ¯eËt - Ìz ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;„ÚeÓ ‰È‰ Ì‡ƒ»»»¬»ƒ»»»»«
BÓˆÚÓ ‰„B‰ elÙ‡L ;˙q‰ ˙Úe·MÓ35,¯eËt - ƒ¿«∆≈∆¬ƒ»≈«¿»

‡e‰ ¯eËt - Ò˜a ‰„BÓe ,‡e‰ Ò˜ ˜Ê ÈˆÁL36. ∆¬ƒ∆∆¿»∆ƒ¿»»

המשנה 32)הנרדף.31) את הגמרא שם מפרשת כך
אלא  כסף לשלם מחייבים אין שמא". ומזיק ברי ניזק "רישא
מספקת, הניזקֿהתובע טענת ואין ברורה, הוכחה פי על

המזיק. של הספק מטענת חזקה היא ואתה 33)אפילו
התשלום. מן להשתמט כדי יודע" "איני שבועה 34)טוען

עדים  לתובע ואין בכל, לכופר הגמרא חכמי שתיקנוה
הסיתוהו  החכמים הוא, "היסת" המלה ופירוש מ:) (שבועות
שונה  כזו שבועה התובע. דעת את להפיס כדי להישבע,
אין  כלומר, חפץ, נקיטת צריכה שאינה בזה, השבועות מיתר
שבועות  מהלכות יא בפרק (רבינו תורה ספר אוחז הנשבע

יג). נגח.35)הלכה זה 36)ששורו דין סד: קמא בבא
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ח), כב, (שמות אלוהים" ירשיעון "אשר הפסוק מן לומדים
עצמו. את המרשיע ולא

.Ê„Á‡L ÌÈ„Ú È¯‰Â ,„Á‡ ¯Á‡ ÌÈÙ„B¯ ÌÈL eÈ‰»¿«ƒ¿ƒ««∆»«¬≈≈ƒ∆∆»
˜Èf‰ Ô‰Ó37,Ì‰ÈMÓ e‰Ê È‡ ÌÈÚ„BÈ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡Â , ≈∆ƒƒ¿≈»≈ƒ¿ƒ≈∆ƒ¿≈∆

- ˜Èf‰ E¯BL :¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,˜Èf‰ E¯BL :¯ÓB‡ ‰Ê∆≈¿ƒƒ¿∆≈¿ƒƒ
ÔÈ¯eËt Ì‰ÈL38- „Á‡ LÈ‡ ÏL Ì‰ÈL eÈ‰ Ì‡Â . ¿≈∆¿ƒ¿ƒ»¿≈∆∆ƒ∆»

ÌlLÏ ·iÁ39Ì‰ÈLaL ˙eÁt‰ ÛebÓ40eÈ‰ Ì‡Â . «»¿«≈ƒ«»∆ƒ¿≈∆¿ƒ»
ÂÈÒÎpÓ ÌÏL ˜Ê ÔÈÓlLÓ - ÔÈ„ÚeÓ41. »ƒ¿«¿ƒ∆∆»≈ƒ¿»»

הזיק.37) השור אם הוא, שספק הקודמת בהלכה כמו ולא
לפטור  ואין לשלם, חייב היה המזיק, הודה לו זה במקרה
שאינם  פי על ואף עדים ישנם כי בקנס, מודה כדין אותו
לדונו  שלא עדותם מועילה הזיק, מי של שורו יודעים

ט). הלכה משנה, (לחם בקנס הכלל 38)כמודה יסוד על
הראיה". עליו מחברו "המוציא הקודמת בהלכה הנזכר

הזיק.39) ששורו הוא וודאי כולו 40)כי ואם תם. כשהוא
כי  ההפרש, את הניזק מפסיד הנזק, חצי דמי שווה אינו

הזיק. הפחות שמא לטעון יוכל התשלום 41)המזיק כי
לשאלה: משקל כל אין ולכן נכסיו ועל השור בעל על מוטל

הזיק. מי

.ÁÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na42ÌÈ¯ÂM‰ ÈMLa ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆¿≈«¿»ƒ
„Á‡ ‰È‰Â ,„·‡ B‡ Ô‰Ó „Á‡ ˙Ó Ì‡ Ï·‡ ;ÔÈ„ÓBÚ¿ƒ¬»ƒ≈∆»≈∆»«¿»»∆»
,¯eËt - „Á‡ LÈ‡ ÏL Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ìz Ô‰Ó≈∆»««ƒ∆≈∆ƒ∆»»

‰È‡¯ ‡·‰ :BÏ ¯ÓB‡ È¯‰L43‡e‰ „ÓBÚ‰ ‰fL ∆¬≈≈»≈¿»»∆∆»≈
.EÏ ÌlL‡Â ˜Èf‰L∆ƒƒ«¬«≈¿

לשלם.42) חייב אחד איש של שניהם היו כי 43)שאם
או  שאבד זה המזיק שמא הראייה. עליו מחבירו המוציא
רק  נאמר זה [ודין מגופו. אלא משלם אינו ותם שמת,
השוורים  בעל חייב המועד כשנאבד אבל התם, כשנאבד
מנכסיו  לשלם חייב הזיק, המועד אם נפשך, ממה נזק בחצי
ואפשר  לפנינו עומד הוא הרי הזיק, התם ואם שלם, נזק
משפט  בחושן עיניים מאירת בעל פירש כך מגופו. לגבות
מתנגד  כאן זו הלכה של סגנונה אולם ה. קטן סעיף ת סימן
שאין  ומשמע מהם", "אחד מת אם כותב רבינו זה. לפירוש
פירושו  הדעת על איפוא מתקבל מת. מהם איזה הבדל כל
מועד]. ואיזהו תם מהם איזה ידוע כשלא שהמדובר השני,

.ËÌÈ¯ÂM‰ ÈL eÈ‰44ÏB„b „Á‡ ÔÈÙ„B¯‰45„Á‡Â »¿≈«¿»ƒ»¿ƒ∆»»¿∆»
ÔË˜46ÔË˜ :¯ÓB‡ ˜Èfn‰Â ,˜Èf‰ ÏB„b :¯ÓB‡ ˜fp‰ , »»«ƒ»≈»ƒƒ¿««ƒ≈»»

„ÚeÓ :¯ÓB‡ ˜fp‰ ,„ÚeÓ „Á‡Â Ìz „Á‡ ‰È‰ ;˜Èf‰ƒƒ»»∆»»¿∆»»«ƒ»≈»
˜Èf‰47˜Èf‰ Ìz :¯ÓB‡ ˜Èfn‰Â ,48B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰ - ƒƒ¿««ƒ≈»ƒƒ«ƒ≈¬≈

‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ49. »»»¿»»

כלל.44) עדים שאין במקרה עוסקת זו הלכה לה: שם
נזק.45) חצי לתשלום מספיק 46)המספיק שאינו

נזק. חצי שלם.47)לתשלום נזק לי חייב ואתה
הנוגח.48) של ומגופו נזק חצי רק לך ואם 49)ומגיע

בו  שהודה מה אפילו יקבל לא ראייה, יביא לא הניזק
בשעורים  לו והודה חיטים "טענו לכלל בהתאם המזיק,
המשנה  פירוש (ראה לה: שם השעורים", מדמי אף פטור

לדונו  אין ומועד שבתם האומרים לדעת ואפילו לרבינו).
בכלל  התם שגם מפני בשעורים, לו והודה חיטים כטענו
פטור  כן פי על אף הניזק, של בטענתו ונכלל המזיק נכסי
של  הטעם עדים. אין שהרי בקנס, מודה כדין מכלום, המזיק
לו  חייב אינו שהנתבע מודה עצמו התובע הוא: הכלל
משפט  חושן וראה עדים. כמאה הדין בעל והודאת שעורים,

טעמים. כמה עוד פח סימן

.ÈÌL ‰˙È‰ ‡Ï50‡l‡ ,˜Èf‰ ‰fL ‰¯e¯a ‰È‡¯ …»¿»»¿»»¿»∆∆ƒƒ∆»
MÓ „Á‡L ÌÈ„ÈÚÓ ÌÈ„ÚÌlLÓ - ˜Èf‰ el‡ È ≈ƒ¿ƒƒ∆∆»ƒ¿≈≈ƒƒ¿«≈

¯ÓB‡L BÓk ˜Èfn‰51Ú„BÈ ‰z‡L :˜fp‰ ÔÚË Ì‡Â . ««ƒ¿∆≈¿ƒ»««ƒ»∆«»≈«
EÈÙa ˜Èf‰ ‰fL ,È‡cÂ52˙Úe·L ÚaL ˜Èfn‰ È¯‰ - ««∆∆ƒƒ¿»∆¬≈««ƒƒ¿»¿«

‰¯Bz‰53.˙ˆ˜Óa ‰„B‰ È¯‰L ,‰„B‰L BÓk ÌlLÓe «»¿«≈¿∆»∆¬≈»¿ƒ¿»

הקודמת.50) בהלכה המתואר דומה 51)במקרה זה ואין
דנים  וכאן כלל עדים אין שם כי וכו', בחיטים לטענו
משפט  חושן ש"ך וראה משנה) (מגיד עדים שיש במקרה

טו. קטן סעיף פח ומועד 52)סימן תם של במקרה כגון
הזיק. שהמועד יודע אתה הניזק: מודה 53)טוען כל כדין

(ראה  היסת שבועת שנשבע הכל ככופר ולא במקצת,
טוען  אינו כשהניזק הוא: דבר של וטעמו ו). הלכה למעלה
שלא  המזיק טענת הדעת על מתקבלת יודע, עצמו שהמזיק
(ש"ך  משבועה פטור הוא ולכן הזיק שור איזה לו ידוע
כשהניזק  כן שאין מה ד), קטן סעיף ת סימן משפט חושן

הזיק. שהגדול יודע אתה טוען:

.‡ÈÔÈ˜Èfn‰Â ,ÔË˜ „Á‡Â ÏB„b „Á‡ ,ÌÈL ÔÈ˜fp‰ eÈ‰»«ƒ»ƒ¿«ƒ∆»»¿∆»»»¿««ƒƒ
˙‡ ˜Èf‰ ÏB„b :¯ÓB‡ ˜fp‰ ,ÔË˜ „Á‡Â ÏB„b „Á‡∆»»¿∆»»»«ƒ»≈»ƒƒ∆

ÏB„b‰54ÔËw‰ ˙‡ ÔËw‰Â55Èk ‡Ï :¯ÓB‡ ˜Èfn‰Â ,56, «»¿«»»∆«»»¿««ƒ≈…ƒ
ÏB„b‰ ˙‡ ˜Èf‰ ÔË˜ ‡l‡57ÔËw‰ ˙‡ ÏB„‚Â58B‡ ; ∆»»»ƒƒ∆«»¿»∆«»»
ÚeÓ „Á‡Â Ìz „Á‡ ‰È‰L˜Èf‰ „Úen‰ :¯ÓB‡ ˜fp‰ ,„ ∆»»∆»»¿∆»»«ƒ»≈«»ƒƒ

ÏB„b‰ ˙‡59ÔËw‰ ˙‡ ˜Èf‰ Ì˙Â60Ìz :¯ÓB‡ ˜Èfn‰Â , ∆«»¿»ƒƒ∆«»»¿««ƒ≈»
ÏB„b‰ ˙‡ ˜Èf‰61ÔËw‰ ˙‡ ˜Èf‰ „Úen‰Â62‡ÈˆBn‰ - ƒƒ∆«»¿«»ƒƒ∆«»»«ƒ

‰¯e¯a ‰È‡¯ ÌL ‰˙È‰ ‡Ï .‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ63- ≈¬≈»»»¿»»…»¿»»¿»»¿»
¯eËt ˜Èfn‰64B¯·Á ˙‡ ÔÚBË ‰ÊÏ ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ . ««ƒ»¿»∆∆¿∆≈∆¬≈

˙q‰ ˙Úe·L ÚaL ‡e‰L ,ÌÈ¯BÚOa BÏ ‰„B‰Â ÌÈhÁ65 ƒƒ¿»ƒ¿ƒ∆ƒ¿»¿«∆≈
ÌÈ¯BÚO ÈÓcÓ Û‡ ¯eËÙe66˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk , »«ƒ¿≈¿ƒ¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿

ÌlLÓ È¯‰ - ˜fp‰ ÒÙz Ì‡Â .ÔÚBË67ÏB„b‰ ÔÓ ÔËwÏ ≈¿ƒ»««ƒ»¬≈¿«≈«»»ƒ«»
‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;˜Èfn‰ ‰„B‰L BÓk ,ÔËw‰ ÔÓ ÏB„bÏÂ¿«»ƒ«»»¿∆»««ƒ¬»ƒ…

.ÌeÏk ˜Èfn‰ ÔÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ÒÙz»«≈ƒƒƒ««ƒ¿

הגדול,54) הנזק חצי לתשלום מספיק הגדול המזיק וגוף
הקטן. גוף כן שאין הניזק 55)מה חצי אקבל ומגופו

הגדול. משורך אקח הגדול שורי נזק חצי ודמי הקטן,
כן.56) נזקו 57)לא חצי לתשלום הקטן את רק ותיקח

כל  על מרובה הגדול של נזק שחצי פי על אף הגדול, של
השאר. את ותפסיד מן 58)שוויו, הקטן נזק חצי ותיקח

גדול.59)הגדול. שור דמי מנכסיך לי לשלם חייב ואתה
הקטן.60) של הנזק חצי אקח אותו 61)ומגופו ותיקח

שניזק  הגדול דמי חצי שווה שאינו פי על ואף בלבד,
ההפרש. את בלבד.62)ותפסיד קטן דמי מנכסי לך ומגיע

על 63) עדים שיש במקרה כי כלל, עדים שם שאין הכוונה
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ח), כב, (שמות אלוהים" ירשיעון "אשר הפסוק מן לומדים
עצמו. את המרשיע ולא

.Ê„Á‡L ÌÈ„Ú È¯‰Â ,„Á‡ ¯Á‡ ÌÈÙ„B¯ ÌÈL eÈ‰»¿«ƒ¿ƒ««∆»«¬≈≈ƒ∆∆»
˜Èf‰ Ô‰Ó37,Ì‰ÈMÓ e‰Ê È‡ ÌÈÚ„BÈ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡Â , ≈∆ƒƒ¿≈»≈ƒ¿ƒ≈∆ƒ¿≈∆

- ˜Èf‰ E¯BL :¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,˜Èf‰ E¯BL :¯ÓB‡ ‰Ê∆≈¿ƒƒ¿∆≈¿ƒƒ
ÔÈ¯eËt Ì‰ÈL38- „Á‡ LÈ‡ ÏL Ì‰ÈL eÈ‰ Ì‡Â . ¿≈∆¿ƒ¿ƒ»¿≈∆∆ƒ∆»

ÌlLÏ ·iÁ39Ì‰ÈLaL ˙eÁt‰ ÛebÓ40eÈ‰ Ì‡Â . «»¿«≈ƒ«»∆ƒ¿≈∆¿ƒ»
ÂÈÒÎpÓ ÌÏL ˜Ê ÔÈÓlLÓ - ÔÈ„ÚeÓ41. »ƒ¿«¿ƒ∆∆»≈ƒ¿»»

הזיק.37) השור אם הוא, שספק הקודמת בהלכה כמו ולא
לפטור  ואין לשלם, חייב היה המזיק, הודה לו זה במקרה
שאינם  פי על ואף עדים ישנם כי בקנס, מודה כדין אותו
לדונו  שלא עדותם מועילה הזיק, מי של שורו יודעים

ט). הלכה משנה, (לחם בקנס הכלל 38)כמודה יסוד על
הראיה". עליו מחברו "המוציא הקודמת בהלכה הנזכר

הזיק.39) ששורו הוא וודאי כולו 40)כי ואם תם. כשהוא
כי  ההפרש, את הניזק מפסיד הנזק, חצי דמי שווה אינו

הזיק. הפחות שמא לטעון יוכל התשלום 41)המזיק כי
לשאלה: משקל כל אין ולכן נכסיו ועל השור בעל על מוטל

הזיק. מי

.ÁÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na42ÌÈ¯ÂM‰ ÈMLa ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆¿≈«¿»ƒ
„Á‡ ‰È‰Â ,„·‡ B‡ Ô‰Ó „Á‡ ˙Ó Ì‡ Ï·‡ ;ÔÈ„ÓBÚ¿ƒ¬»ƒ≈∆»≈∆»«¿»»∆»
,¯eËt - „Á‡ LÈ‡ ÏL Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ìz Ô‰Ó≈∆»««ƒ∆≈∆ƒ∆»»

‰È‡¯ ‡·‰ :BÏ ¯ÓB‡ È¯‰L43‡e‰ „ÓBÚ‰ ‰fL ∆¬≈≈»≈¿»»∆∆»≈
.EÏ ÌlL‡Â ˜Èf‰L∆ƒƒ«¬«≈¿

לשלם.42) חייב אחד איש של שניהם היו כי 43)שאם
או  שאבד זה המזיק שמא הראייה. עליו מחבירו המוציא
רק  נאמר זה [ודין מגופו. אלא משלם אינו ותם שמת,
השוורים  בעל חייב המועד כשנאבד אבל התם, כשנאבד
מנכסיו  לשלם חייב הזיק, המועד אם נפשך, ממה נזק בחצי
ואפשר  לפנינו עומד הוא הרי הזיק, התם ואם שלם, נזק
משפט  בחושן עיניים מאירת בעל פירש כך מגופו. לגבות
מתנגד  כאן זו הלכה של סגנונה אולם ה. קטן סעיף ת סימן
שאין  ומשמע מהם", "אחד מת אם כותב רבינו זה. לפירוש
פירושו  הדעת על איפוא מתקבל מת. מהם איזה הבדל כל
מועד]. ואיזהו תם מהם איזה ידוע כשלא שהמדובר השני,

.ËÌÈ¯ÂM‰ ÈL eÈ‰44ÏB„b „Á‡ ÔÈÙ„B¯‰45„Á‡Â »¿≈«¿»ƒ»¿ƒ∆»»¿∆»
ÔË˜46ÔË˜ :¯ÓB‡ ˜Èfn‰Â ,˜Èf‰ ÏB„b :¯ÓB‡ ˜fp‰ , »»«ƒ»≈»ƒƒ¿««ƒ≈»»

„ÚeÓ :¯ÓB‡ ˜fp‰ ,„ÚeÓ „Á‡Â Ìz „Á‡ ‰È‰ ;˜Èf‰ƒƒ»»∆»»¿∆»»«ƒ»≈»
˜Èf‰47˜Èf‰ Ìz :¯ÓB‡ ˜Èfn‰Â ,48B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰ - ƒƒ¿««ƒ≈»ƒƒ«ƒ≈¬≈

‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ49. »»»¿»»

כלל.44) עדים שאין במקרה עוסקת זו הלכה לה: שם
נזק.45) חצי לתשלום מספיק 46)המספיק שאינו

נזק. חצי שלם.47)לתשלום נזק לי חייב ואתה
הנוגח.48) של ומגופו נזק חצי רק לך ואם 49)ומגיע

בו  שהודה מה אפילו יקבל לא ראייה, יביא לא הניזק
בשעורים  לו והודה חיטים "טענו לכלל בהתאם המזיק,
המשנה  פירוש (ראה לה: שם השעורים", מדמי אף פטור

לדונו  אין ומועד שבתם האומרים לדעת ואפילו לרבינו).
בכלל  התם שגם מפני בשעורים, לו והודה חיטים כטענו
פטור  כן פי על אף הניזק, של בטענתו ונכלל המזיק נכסי
של  הטעם עדים. אין שהרי בקנס, מודה כדין מכלום, המזיק
לו  חייב אינו שהנתבע מודה עצמו התובע הוא: הכלל
משפט  חושן וראה עדים. כמאה הדין בעל והודאת שעורים,

טעמים. כמה עוד פח סימן

.ÈÌL ‰˙È‰ ‡Ï50‡l‡ ,˜Èf‰ ‰fL ‰¯e¯a ‰È‡¯ …»¿»»¿»»¿»∆∆ƒƒ∆»
MÓ „Á‡L ÌÈ„ÈÚÓ ÌÈ„ÚÌlLÓ - ˜Èf‰ el‡ È ≈ƒ¿ƒƒ∆∆»ƒ¿≈≈ƒƒ¿«≈

¯ÓB‡L BÓk ˜Èfn‰51Ú„BÈ ‰z‡L :˜fp‰ ÔÚË Ì‡Â . ««ƒ¿∆≈¿ƒ»««ƒ»∆«»≈«
EÈÙa ˜Èf‰ ‰fL ,È‡cÂ52˙Úe·L ÚaL ˜Èfn‰ È¯‰ - ««∆∆ƒƒ¿»∆¬≈««ƒƒ¿»¿«

‰¯Bz‰53.˙ˆ˜Óa ‰„B‰ È¯‰L ,‰„B‰L BÓk ÌlLÓe «»¿«≈¿∆»∆¬≈»¿ƒ¿»

הקודמת.50) בהלכה המתואר דומה 51)במקרה זה ואין
דנים  וכאן כלל עדים אין שם כי וכו', בחיטים לטענו
משפט  חושן ש"ך וראה משנה) (מגיד עדים שיש במקרה

טו. קטן סעיף פח ומועד 52)סימן תם של במקרה כגון
הזיק. שהמועד יודע אתה הניזק: מודה 53)טוען כל כדין

(ראה  היסת שבועת שנשבע הכל ככופר ולא במקצת,
טוען  אינו כשהניזק הוא: דבר של וטעמו ו). הלכה למעלה
שלא  המזיק טענת הדעת על מתקבלת יודע, עצמו שהמזיק
(ש"ך  משבועה פטור הוא ולכן הזיק שור איזה לו ידוע
כשהניזק  כן שאין מה ד), קטן סעיף ת סימן משפט חושן

הזיק. שהגדול יודע אתה טוען:

.‡ÈÔÈ˜Èfn‰Â ,ÔË˜ „Á‡Â ÏB„b „Á‡ ,ÌÈL ÔÈ˜fp‰ eÈ‰»«ƒ»ƒ¿«ƒ∆»»¿∆»»»¿««ƒƒ
˙‡ ˜Èf‰ ÏB„b :¯ÓB‡ ˜fp‰ ,ÔË˜ „Á‡Â ÏB„b „Á‡∆»»¿∆»»»«ƒ»≈»ƒƒ∆

ÏB„b‰54ÔËw‰ ˙‡ ÔËw‰Â55Èk ‡Ï :¯ÓB‡ ˜Èfn‰Â ,56, «»¿«»»∆«»»¿««ƒ≈…ƒ
ÏB„b‰ ˙‡ ˜Èf‰ ÔË˜ ‡l‡57ÔËw‰ ˙‡ ÏB„‚Â58B‡ ; ∆»»»ƒƒ∆«»¿»∆«»»
ÚeÓ „Á‡Â Ìz „Á‡ ‰È‰L˜Èf‰ „Úen‰ :¯ÓB‡ ˜fp‰ ,„ ∆»»∆»»¿∆»»«ƒ»≈«»ƒƒ

ÏB„b‰ ˙‡59ÔËw‰ ˙‡ ˜Èf‰ Ì˙Â60Ìz :¯ÓB‡ ˜Èfn‰Â , ∆«»¿»ƒƒ∆«»»¿««ƒ≈»
ÏB„b‰ ˙‡ ˜Èf‰61ÔËw‰ ˙‡ ˜Èf‰ „Úen‰Â62‡ÈˆBn‰ - ƒƒ∆«»¿«»ƒƒ∆«»»«ƒ

‰¯e¯a ‰È‡¯ ÌL ‰˙È‰ ‡Ï .‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ63- ≈¬≈»»»¿»»…»¿»»¿»»¿»
¯eËt ˜Èfn‰64B¯·Á ˙‡ ÔÚBË ‰ÊÏ ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ . ««ƒ»¿»∆∆¿∆≈∆¬≈

˙q‰ ˙Úe·L ÚaL ‡e‰L ,ÌÈ¯BÚOa BÏ ‰„B‰Â ÌÈhÁ65 ƒƒ¿»ƒ¿ƒ∆ƒ¿»¿«∆≈
ÌÈ¯BÚO ÈÓcÓ Û‡ ¯eËÙe66˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk , »«ƒ¿≈¿ƒ¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿

ÌlLÓ È¯‰ - ˜fp‰ ÒÙz Ì‡Â .ÔÚBË67ÏB„b‰ ÔÓ ÔËwÏ ≈¿ƒ»««ƒ»¬≈¿«≈«»»ƒ«»
‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;˜Èfn‰ ‰„B‰L BÓk ,ÔËw‰ ÔÓ ÏB„bÏÂ¿«»ƒ«»»¿∆»««ƒ¬»ƒ…

.ÌeÏk ˜Èfn‰ ÔÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ÒÙz»«≈ƒƒƒ««ƒ¿

הגדול,54) הנזק חצי לתשלום מספיק הגדול המזיק וגוף
הקטן. גוף כן שאין הניזק 55)מה חצי אקבל ומגופו

הגדול. משורך אקח הגדול שורי נזק חצי ודמי הקטן,
כן.56) נזקו 57)לא חצי לתשלום הקטן את רק ותיקח

כל  על מרובה הגדול של נזק שחצי פי על אף הגדול, של
השאר. את ותפסיד מן 58)שוויו, הקטן נזק חצי ותיקח

גדול.59)הגדול. שור דמי מנכסיך לי לשלם חייב ואתה
הקטן.60) של הנזק חצי אקח אותו 61)ומגופו ותיקח

שניזק  הגדול דמי חצי שווה שאינו פי על ואף בלבד,
ההפרש. את בלבד.62)ותפסיד קטן דמי מנכסי לך ומגיע

על 63) עדים שיש במקרה כי כלל, עדים שם שאין הכוונה
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הגדול, את הזיק מהם איזה יודעים שאינם אלא הנגיחה,
וטעם  המזיק, שאומר כמו שמשלם י, בהלכה למעלה נאמר

משנה). (מגיד שם נתבאר שהודה.64)הדבר ממה אף
בחיטים.65) כופר הוא שהנתבע 66)כי מודה התובע כי

לו. חייב ובכל 67)אינו פטור בקנס שמודה פי על ואף
מידו, מוציאים תפס אם שאפילו הוא הדין בקנס מודה
מוציאים  ואין אחר, קנס על עדיף נזק שחצי  רבינו סובר
כאן  מובא הראב"ד, גם פירש וכן תפס. אם הניזק מיד

משנה. במגיד

.·È˜fp‰ È¯‰ - ¯Á‡ ¯BL Á‚Â ¯ÊÁÂ Á‚pL ¯BL∆»«¿»«¿»««≈¬≈«ƒ»
‰ÂL ¯BL ?„ˆÈk .Ba ÔÈÙzL ÌÈÏÚa‰Â ÔBL‡¯‰»ƒ¿«¿»ƒÀ»ƒ≈«»∆
‰ÙÈ ‰Ï·p‰ ÔÈ‡Â ,ÌÈ˙‡Ó ‰ÂL ¯BL Á‚pL ÌÈ˙‡Ó»«ƒ∆»«»∆»«ƒ¿≈«¿≈»»»
Á‚Â ¯ÊÁ .‰‡Ó ¯BM‰ ÏÚ·e ,‰‡Ó ÏËB ˜fp‰ - ÌeÏk¿«ƒ»≈≈»«««≈»»«¿»«

¯Á‡ ¯BL68- ÌeÏk ‰ÙÈ ‰Ï·p‰ ÔÈ‡Â ,ÌÈ˙‡Ó ‰ÂL «≈»∆»«ƒ¿≈«¿≈»»»¿
ÌÈÏÚa‰ ÌÚ ÂÈÙlL ˜fp‰Â ,‰‡Ó ÏËB ÔB¯Á‡‰»«¬≈≈»¿«ƒ»∆¿»»ƒ«¿»ƒ

ÊeÊ ÌÈMÓÁ ÌÈMÓÁ ÔÈÏËB69‰ÂL ¯BL Á‚Â ¯ÊÁ . ¿ƒ¬ƒƒ¬ƒƒ»«¿»«»∆
ÏËB ÔB¯Á‡‰ - ÌeÏk ‰ÙÈ ‰Ï·p‰ ÔÈ‡Â ,ÌÈ˙‡Ó»«ƒ¿≈«¿≈»»»¿»«¬≈

‰‡Ó70ÌÈMÓÁ ÂÈÙlL ˜fÂ ,71ÌÚ ÔBL‡¯‰ ˜fp‰Â , ≈»¿ƒ»∆¿»»¬ƒƒ¿«ƒ»»ƒƒ
‰MÓÁÂ ÌÈ¯OÚ ‰MÓÁÂ ÌÈ¯OÚ ÌÈÏÚa‰72ÏÚ ÔÎÂ . «¿»ƒ∆¿ƒ«¬ƒ»∆¿ƒ«¬ƒ»¿≈«

ÌÈÎÏB‰Â ÔÈ˜ÏBÁ ‰Ê C¯c73. ∆∆∆¿ƒ¿¿ƒ

בתשלום 68) והניזק, הבעלים היינו השותפים, שני חייבים
זוז. מאה בסך נזק הראשון 69)חצי והניזק הבעלים

הנותרים. הזוזים מאה את ביניהם כולם 70)מחלקים כי
לנזקו. חצי 71)אחראים כלומר מאה, היה בשור חלקו

ב50%ֿ, הנזק חצי בתשלום להשתתף עליו כן על השור,
בל  זוז חמישים לו ונשארים זוז, חמישים בד.היינו,

והניזק 72) הבעלים ביניהם מחלקים הנותרים זוז חמישים
היו. שווים בשור חלקיהם כי בשווה, שווה הראשון

או 73) ז), הלכה ו פרק (למעלה לתמותו שחזר במקרה
כל  אין כן לא שאם אחר, מין ונגח לשוורים מועד שהיה
מועד. נעשה נגיחות שלוש אחרי שהרי זה, לדין אפשרות

.‚ÈB˜Ê ÈˆÁ ˙Ba‚Ï ,‰˜Èf‰L ‰Ó‰a ÒÙzL ˜fƒ»∆»«¿≈»∆ƒƒ»ƒ¿¬ƒƒ¿
¯ÎO ¯ÓBL ‰ÈÏÚ ‰OÚ - dÙebÓ74Ì‡Â ;ÔÈ˜ÊÏ ƒ»«¬»»∆»≈»»ƒ¿»ƒ¿ƒ

·iÁ ÔBL‡¯‰ ˜fp‰ - ‰˜Èf‰Â ‰˙ˆÈ75,‰È˜Êa »¿»¿ƒƒ»«ƒ»»ƒ«»ƒ¿»∆»
Á‚pL ÌÈ˙‡Ó ‰ÂL ¯BL ?„ˆÈk .ÔÈ¯eËt ÌÈÏÚa‰Â¿«¿»ƒ¿ƒ≈«»∆»«ƒ∆»«
,‰‡Ó epnÓ ˙Ba‚Ï ˜fp‰ BÒÙ˙e ,ÌÈ˙‡Ó „ÈÒÙ‰Â¿ƒ¿ƒ»«ƒ¿»«ƒ»ƒ¿ƒ∆≈»
˜fp‰ È¯‰ - ÌÈÚa¯‡Â ‰‡Óa „ÈÒÙ‰Â Á‚Â ¯ÊÁÂ¿»«¿»«¿ƒ¿ƒ¿≈»¿«¿»ƒ¬≈«ƒ»
BÒÙzL ÔBL‡¯‰ ˜fp‰Â ,ÌÈÚ·L ÌlzLÓ ÔB¯Á‡‰»«¬ƒ¿«≈ƒ¿ƒ¿«ƒ»»ƒ∆¿»

ÌÈLÏL ‡e‰Â ,B˜Ê ¯˙BÓ ÌlzLÓ76ÌÈÏÚa‰Â , ƒ¿«≈«ƒ¿¿¿ƒ¿«¿»ƒ
‰‡Ó77‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .78. ≈»¿≈…«≈»∆

פ:).74) מציעא (בבא המשכון על המלווה כי 75)כדין
השור. לשמירת אחראי חצי 76)הוא לכל אחראי הוא כי

זוז. שבעים בסך בעינו 77)הנזק בשור הקודם חלקו
לו: וגמרא לו. שם משנה הניזקים 78)עומד, מספר אם

שמור  הבעלים וחלק נשכר, אחרון אחרון תמיד יותר, גדול
ועומד.

.„ÈÔÈÓlLÓ - ‰Êa ‰Ê eÏ·ÁL ÌÈnz ÌÈ¯ÂL ÈL¿≈¿»ƒ«ƒ∆»¿∆»∆¿«¿ƒ

¯˙Bna79Ì„‡Â „ÚeÓ B‡ ,ÔÈ„ÚeÓ Ì‰ÈL .˜Ê ÈˆÁ «»¬ƒ∆∆¿≈∆»ƒ»¿»»
Ìz „Á‡ .ÌÏL ˜Ê ¯˙Bna ÔÈÓlLÓ - ‰Êa ‰Ê eÏ·ÁL∆»¿∆»∆¿«¿ƒ«»∆∆»≈∆»»

Ì˙a „ÚeÓ :„ÚeÓ „Á‡Â80,ÌÏL ˜Ê ¯˙Bna ÌlLÓ - ¿∆»»»¿»¿«≈«»∆∆»≈
Ìz ¯BL ?„ˆÈk .˜Ê ÈˆÁ ¯˙Bna ÌlLÓ - „ÚeÓa Ìz»¿»¿«≈«»¬ƒ∆∆≈«»

„ÈÒÙ‰L81‰Ê ¯ÊÁÂ ,‰Ó ‰ÂL ¯Á‡ Ìz ¯BLa ∆ƒ¿ƒ¿»«≈»∆»∆¿»«∆
ÏÚa È¯‰ - ÌÈÚa¯‡ ‰ÂL ÔBL‡¯a „ÈÒÙ‰Â ÔB¯Á‡‰»«¬¿ƒ¿ƒ»ƒ»∆«¿»ƒ¬≈««

ÌÈLÏL ÔB¯Á‡‰ ÏÚ·Ï ÌlLÓ ÔBL‡¯‰82Ì‰ÈL eÈ‰ . »ƒ¿«≈¿««»«¬¿ƒ»¿≈∆
ÔBL‡¯‰ .ÌÈML ÌlLÓ ÔBL‡¯‰ ÏÚa - ÔÈ„ÚeÓ»ƒ««»ƒ¿«≈ƒƒ»ƒ

„ÚeÓ83Ìz ÔB¯Á‡Â84.ÌÈBÓL ÌlLÓ ÔBL‡¯‰ ÏÚa - »¿«¬»««»ƒ¿«≈¿ƒ
Ìz ÔBL‡¯‰85„ÚeÓ ÔB¯Á‡‰Â86ÔBL‡¯‰ ÏÚa - »ƒ»¿»«¬»««»ƒ

.‰¯OÚ ÌlLÓ¿«≈¬»»

חיי 79) אחד שכל החבלות שתי דמי של ב.בהפרש
שהזיק 80) הנזק חצי דמי על עלה הזיק שהמועד הנזק אם

הפסד.81)התם. ההפרש.82)שעשה וחייב 83)חצי
זוז. זוז.84)מאה עשרים זוז.85)וחייב חמישים וחייב

תחשוב 86) שלא רבינו משמיענו זוז. ארבעים וחייב
משלם  והמועד ותם, במועד אפילו נזק, תחת נזק שמעמידים
משלם  תם ואחרון מועד ראשון ובדין העודף, הנזק את רק
היינו  שמונים, משלם אלא כן, הדין אין שישים, רק המועד

התם. שהזיק הנזק חצי פחות שלם נזק מאה

á"ôùú'ä æåîú ã"é éòéáø íåé

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
היא 1) אם האדם את שהמיתה בהמה  משפט בו נתבאר

הכופר, את משלמים שהבעלים מועדת, היא ואם תמה
הבעלים  ומהות זה, לדבר מועדת נעשית היא וכיצד
רשות  זה ובאי תמית וכיצד שלהם, היא הממיתה שהבהמה

חייבת. ותהיה תמית נפש זה ואי

.‡ÌB˜Ó ÏÎa Ì„‡‰ ˙‡ ˙ÈÓ‰L ¯BL2ÏB„b ÔÈa -3 ∆≈ƒ∆»»»¿»»≈»
ÔË˜ ÔÈa4„·Ú ÔÈa ,5„Á‡Â Ìz „Á‡ ,ÔÈ¯BÁ Ôa ÔÈa ≈»»≈∆∆≈∆ƒ∆»»¿∆»

„ÚeÓ6„·BÚ‰ ˙‡ ˙ÈÓ‰ Ì‡Â .Ï˜Ò ‰Ê È¯‰ - »¬≈∆ƒ¿»¿ƒ≈ƒ∆»≈
ÌÈ·ÎBk7Ì‰ÈÈ„k ,¯eËt -8. »ƒ»¿ƒ≈∆

הרבים.2) ברשות ובין היחיד ברשות שלש 3)בין בן
שערות. שתי שהביא אחד ויום שנה כתוב 4)עשרה שהרי

לו" יעשה הזה כמשפט יגח, בת או יגח בן "או בפירוש
לא). כא, והשור 5)(שמות השור... יגח עבד "אם שכתוב
לב). (שם -6)יסקל" בתם סקילה. עונש כתוב שבשניהם

כט). כח, (שם יסקל" "השור - ובמועד השור", יסקל "סקול

מא. בבאֿקמא המשנה מביאה הנ"ל הדינים כל את
ה.7) הלכה ח פרק למעלה להם 8)השוה דנין אנו והרי

למעלה. כנאמר כדיניהם,

.·ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a ¯‡L „Á‡Â ¯BL „Á‡9e˙ÈÓ‰L ∆»¿∆»¿»¿≈»«»»∆≈ƒ
Ì„‡‰ ˙‡ ‚¯‰L Ìz ÔÈa ‰Ó .ÔÈÏ˜Ò el‡ È¯‰ -¬≈≈ƒ¿»ƒ«≈»∆»«∆»»»

„ÚeÓÏ10ÔÓ ¯eËt Ìz‰L ?Ì„‡‰ ˙‡ ‚¯‰L ¿»∆»«∆»»»∆«»»ƒ
¯Ùk‰11¯ÙÎa ·iÁ „Úen‰Â ,12„ÚeÓ ‰È‰iL „·Ï·e ; «…∆¿«»«»¿…∆ƒ¿«∆ƒ¿∆»

‚¯‰Ï13. «¬…

הוא 9) "שור" אולם שור", יגח "וכי כתוב בתורה אמנם
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וראה  היוםֿיומית. המציאות מן ולקוחה בלבד, דוגמה
מי"ב). פ"א עדויות (וראה ה"א פ"א, הלא 10)למעלה

נסקלים. ההרוג 11)שניהם האדם דמי מלשלם פטור
כא, (שמות נקי" השור "ובעל מפורש כתוב כי ליורשיו,

ומא: מא, שם ל.12)כח). כא, או 13)שמות אדם
שם. כופר, חייב אינו - אדם לחבל מועד אבל בהמה,

.‚Ì„‡‰ ˙‡ e‚¯‰L ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a ÏÎÂ ÏÈ‡B‰Â14 ¿ƒ¿»¿≈»«»»∆»¿∆»»»
‚¯‰Ï „ÚeÓ ‡ˆnÈ C‡È‰ ,ÔÈÏ˜Ò15eÓlLiL „Ú ƒ¿»ƒ≈«ƒ»≈»«¬…«∆¿«¿

È„·BÚ ‰LÏL ‚¯‰L ÔB‚k ?¯Ùk‰ ˙‡ ÂÈÏÚa¿»»∆«…∆¿∆»«¿»¿≈
ÌÈ·ÎBk16„·BÚÏ „Úen‰L ;Ï‡¯OÈ ‚¯‰ Ck ¯Á‡Â »ƒ¿««»»«ƒ¿»≈∆«»¿≈

Ï‡¯OÈÏ „ÚeÓ ‰Ê È¯‰ ÌÈ·ÎBk17‰LÏL ‚¯‰L B‡ . »ƒ¬≈∆»¿ƒ¿»≈∆»«¿»
‰Ù¯Ë Ï‡¯OÈ18ÌÏL ‚¯‰ Ck ¯Á‡Â19‚¯‰L B‡ . ƒ¿»≈¿≈»¿««»»«»≈∆»«

Á¯·e20¯ÙÎa ÔÈ·iÁ ÌÈÏÚa‰ ÔÈ‡L ;Òt˙ ÈÚÈ·¯·e , »«»¿ƒƒƒ¿»∆≈«¿»ƒ«»ƒ¿…∆
¯BM‰ Ï˜qiL „Ú21Ì„‡ Èa ‰LÏL ÔkÒ Ì‡ ÔÎÂ .22 «∆ƒ»≈«¿≈ƒƒ≈¿»¿≈»»

˙BÓ‰a LÏL ‚¯‰L B‡ ,„Á‡k23„ÚeÓ ‰Ê È¯‰ - ¿∆»∆»«»¿≈¬≈∆»
‰‚È¯‰Ï24¯Ùk‰ ˙‡ ÔÈÓlLÓ ÌÈÏÚ·e ,25Ì‡ ÔÎÂ . «¬ƒ»¿»ƒ¿«¿ƒ∆«…∆¿≈ƒ

¯BM‰ ˙‡ e¯Èk‰ ‡ÏÂ ¯BM‰ ÏÚa ˙‡ ÌÈ„Ú e¯Èk‰26 ƒƒ≈ƒ∆«««¿…ƒƒ∆«
e‡¯ ˙ÈÚÈ·¯·e ,˙ÈLÈÏLe ‰iLe ‰BL‡¯ ÌÚÙa¿««ƒ»¿ƒ»¿ƒƒ»¿ƒƒ»

‚¯‰L B¯BL27¯BM‰ ‡e‰ ‰Ê Ì‡ ÔÈÚ„BÈ eÈ‰ ‡ÏÂ ∆»«¿…»¿ƒƒ∆«
‰È‰ ¯Á‡ B‡ ˙BBL‡¯‰ ÌÈÓÚt LÏLa ‚¯‰L28- ∆»«¿»¿»ƒ»ƒ«≈»»

¯BL Ì¯˜·a Ì‰Ï LiL ÌÈÏÚa‰ e„Úe‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿¬«¿»ƒ∆≈»∆ƒ¿»»
ÌzÓ‰a Ïk ¯ÓLÏ Ì‰Ï ‰È‰ ,ÌÈÓÚt LÏL ‚¯‰L29, ∆»«»¿»ƒ»»»∆ƒ¿…»¿∆¿»

.¯Ùk‰ ˙‡ ÔÈÓlLÓ - e¯ÓL ‡lL ¯Á‡Óe≈««∆…»¿¿«¿ƒ∆«…∆

הראשונה.14) שם.15)בפעם הגמרא, קושיית זוהי
למעלה 16) פטור, גוי שהמית שור שם. שימי, ר' תשובת

א. כדעת 17)הלכה שפסק רבינו על תמה המגידֿמשנה
ומקשה: שימי, רב על מתפלאה הגמרא שהרי שימי, רב
ואומרת, ומסיימת לישראל?!" מועד הוי לגויים "ומועד
רב  שתשובת זאתֿאומרת לקיש...", בן שמעון ר' אמר "אלא

ואומר  מתרץ והוא נדחתה. "אלא",שימי גורס אינו שרבינו :
לישראל", מועד הוי לגויים ש"מועד בניחותא, מפרש והוא

שני. טעם אומר לקיש בן שמעון בו 18)ור' שיש אדם
מוחו, קרום שניקב כגון בבהמה, שמטריפים הדברים אחד
הרג". הרוג ש"אדם מכיון טריפה, על שור סוקלים ואין

שם.19) לשלם, מועד  זה הרי לטריפה שלוש 20)ומועד
שם. כופר 21)פעמים, אם . . . יסקל "השור שכתוב: כמו

אין  נתפס, לא אם כן על כטֿל). כא, (שמות עליו" יושת
כופר. משלמים אדם 22)הבעלים וכשהרג מתו, ולא

מא. בבאֿקמא כולם, מתו ומה 24)שם.23)רביעי
אינו  לאדם שמועד ח, הלכה ו פרק למעלה רבינו שפסק
לאדם, מועד אינו לבהמה שמועד וכלֿשכן לבהמה, מועד
בהמה  להריגת במועד אבל להזיק, במועד אלא נאמר לא
לבבאֿקמא  מאירי ראה להיפך. ומכלֿשכן לאדם, גם מועד

כאן. וכסףֿמשנה ,127 ג'25)עמוד אחרי אדם כשהרג
אבל 26)הבהמות. שהמית, השור בעל הוא מי יודעים הם

לאיש  לו יש כי הוא, שור איזה בדיוק לציין יודעים אינם
שוורים. כמה הרג 27)זה שור איזה בדיוק ויודעים

יודעים 28)ברביעית. אבל הבעלים, לאותם שייך כן שגם
הראשונות. הנגיחות שלש כל נגח אחד ששור הם

רבינא 29) תשובת זוהי הרג. איזהו יודעים שאינם מכיון
שם. בגמרא,

.„‰¯Bza ·e˙kL ‰Ê30ÈtÓ - '˙ÓeÈ ÂÈÏÚa Ì‚Â' ∆∆»«»¿«¿»»»ƒƒ
‰ÚeÓM‰31ÌÈÓL È„Èa BÊ ‰˙ÈÓ ·eiÁL ,e„ÓÏ32; «¿»»¿∆ƒƒ»ƒ≈»«ƒ

‚¯‰p‰ ¯Ùk Ô˙ Ì‡Â33Èt ÏÚ Û‡Â .BÏ ¯tk˙Ó - ¿ƒ»«…∆«∆¡»ƒ¿«≈¿««ƒ
‰¯tk ¯Ùk‰L34¯ÙÎa ·iÁ˙pL ÈÓ ÔÈkLÓÓ ,35ÏÚa ∆«…∆«»»¿«¿¿ƒƒ∆ƒ¿«≈¿…∆¿«

.BÁ¯k»¿

אדם.30) שהרג מועד ז"ל.31)בשור חכמינו קבלת מפי
קרא 32) "אמר דרשו: טו: סנהדרין במסכת אדם. בידי ולא

רציחתו  על כא), לה, (במדבר הוא" רוצח המכה יומת "מות
שורו". רציחת על הורגו אתה ואי הורגו, תשלום 33)אתה

(שמות  נפשו" פדיון "ונתן החכמים: דעת זוהי הנהרג. דמי
מ. שם ניזק, דמי ל) חייבי 34)כא, כגון כפרה, וחייבי

אותם. ממשכנים אין - ואשמות דומה 35)חטאות ואינו
יתרשל, שלא בעינינו שמוחזק אשם, או חטאת קרבן לחייב
אבל  אותו. למשכן צורך אין כן ועל לה', הקרבן את ויביא
ויראה  לחבירו, אותו משלם הוא כי להקל, אדם עלול בכופר
אינו  אם אותו, למשכן צורך יש ולפיכך רגיל. חוב בזה
פוסק  ורבינו שם, בגמרא נפתרה שלא בעיא זוהי משלם.
ממון  מוציאים שאין לפסוק שדרכו ואףֿעלֿפי לחומרא.
וכן  לחומרא, דן כפרה בתשלומי נפשטה, שלא בבעיא
שביתֿ אומר שרבינו תירץ, הרשב"א ובחידושי ה; בהלכה
בגמרא  והאיבעיא בכופר, שנתחייב זה את ממשכן דין

(מגידֿמשנה). הנהרג ליורשי מתכוונת

.‰¯BL36Ì‰Ó „Á‡ Ïk - ‚¯‰L ÔÈÙzL ÈL ÏL∆¿≈À»ƒ∆»«»∆»≈∆
ÌÏL ¯Ùk ÌlLÓ37‰¯tk CÈ¯ˆ Ô‰Ó „Á‡ Ïk È¯‰L ; ¿«≈…∆»≈∆¬≈»∆»≈∆»ƒ«»»

‰¯eÓ‚38. ¿»

מן 37)מועד.36) אחד שכל רגיל, לנזק דומה ואינו
חצי. משלם רגיל,38)השותפים בנזק מהֿשאיןֿכן

בעיא  זו גם בשלמותם. נזקו דמי להניזק להשלים רק שצריך
שאין  משום רבינו, מחמיר כאן גם שם. בגמרא, נפתרה שלא
ענין  זה אלא לנתבע, לקולא שפוסקים סתם ממון ספק זה

כפרה. של

.ÂÂÈÏÚa ÈÙa ‡l‡ ¯BL ÏL BÈc ÔÈ¯ÓBb ÔÈ‡39Ì‡ , ≈¿ƒƒ∆∆»ƒ¿≈¿»»ƒ
‰ÔB‚k ,ÌÈÏÚa BÏ eÈ‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈÏÚa BÏ eÈ»¿»ƒ¬»ƒ…»¿»ƒ¿

¯a„n‰ ¯BL40˙nL ¯b ÏL ¯BLÂ Lc˜‰ ÏL ¯BLÂ «ƒ¿»¿∆∆¿≈¿∆≈∆≈
Ï˜Ò ‰Ê È¯‰ - ˙ÈÓ‰ Ì‡ ÔÈL¯BÈ BÏ ÔÈ‡Â41ÔÈ¯ÓB‚Â , ¿≈¿ƒƒ≈ƒ¬≈∆ƒ¿»¿¿ƒ

ÌÈÏÚa BÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ BÈc42‰M‡‰ ¯BL ÔÎÂ .43 ƒ««ƒ∆≈¿»ƒ¿≈»ƒ»
ÌÈÓB˙È‰ ¯BLÂ44ÌÈÒBtB¯ËBt‡‰ ¯BLÂ45- e˙ÈÓ‰L ¿«¿ƒ¿»«¿ƒ∆≈ƒ

¯Ùk‰ ˙‡ ÔÈÓlLÓ ÌÈÒBtB¯ËBt‡‰ ÔÈ‡Â .ÔÈÏ˜Ò46; ƒ¿»ƒ¿≈»«¿ƒ¿«¿ƒ∆«…∆
‡e‰ ‰¯tk ¯Ùk‰L47ÌÈL¯Á‰Â ÌÈpËw‰ ÔÈ‡Â , ∆«…∆«»»¿≈«¿«ƒ¿«≈¿ƒ

.‰¯tk ÔÈÎÈ¯ˆ eÈ‰iL È„k ·eiÁ Èa ÌÈËBM‰Â¿«ƒ¿≈ƒ¿≈∆ƒ¿¿ƒƒ«»»

מד:39) בעלים.40)שם לו ואין הפקר שהוא
החכמים.41) וכדעת שם, בבעלים 42)משנה ההעדה כי

בעלים. לו בשיש רק נאמרה אףֿעלֿפי 43)בתורה
(רש"י). זכר לשון השור", "בעל כתוב שאין 44)שבתורה

אפוטרופוס. ושוטה.45)להם לחרש או ליתומים השייך
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וראה  היוםֿיומית. המציאות מן ולקוחה בלבד, דוגמה
מי"ב). פ"א עדויות (וראה ה"א פ"א, הלא 10)למעלה

נסקלים. ההרוג 11)שניהם האדם דמי מלשלם פטור
כא, (שמות נקי" השור "ובעל מפורש כתוב כי ליורשיו,

ומא: מא, שם ל.12)כח). כא, או 13)שמות אדם
שם. כופר, חייב אינו - אדם לחבל מועד אבל בהמה,

.‚Ì„‡‰ ˙‡ e‚¯‰L ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a ÏÎÂ ÏÈ‡B‰Â14 ¿ƒ¿»¿≈»«»»∆»¿∆»»»
‚¯‰Ï „ÚeÓ ‡ˆnÈ C‡È‰ ,ÔÈÏ˜Ò15eÓlLiL „Ú ƒ¿»ƒ≈«ƒ»≈»«¬…«∆¿«¿

È„·BÚ ‰LÏL ‚¯‰L ÔB‚k ?¯Ùk‰ ˙‡ ÂÈÏÚa¿»»∆«…∆¿∆»«¿»¿≈
ÌÈ·ÎBk16„·BÚÏ „Úen‰L ;Ï‡¯OÈ ‚¯‰ Ck ¯Á‡Â »ƒ¿««»»«ƒ¿»≈∆«»¿≈

Ï‡¯OÈÏ „ÚeÓ ‰Ê È¯‰ ÌÈ·ÎBk17‰LÏL ‚¯‰L B‡ . »ƒ¬≈∆»¿ƒ¿»≈∆»«¿»
‰Ù¯Ë Ï‡¯OÈ18ÌÏL ‚¯‰ Ck ¯Á‡Â19‚¯‰L B‡ . ƒ¿»≈¿≈»¿««»»«»≈∆»«

Á¯·e20¯ÙÎa ÔÈ·iÁ ÌÈÏÚa‰ ÔÈ‡L ;Òt˙ ÈÚÈ·¯·e , »«»¿ƒƒƒ¿»∆≈«¿»ƒ«»ƒ¿…∆
¯BM‰ Ï˜qiL „Ú21Ì„‡ Èa ‰LÏL ÔkÒ Ì‡ ÔÎÂ .22 «∆ƒ»≈«¿≈ƒƒ≈¿»¿≈»»

˙BÓ‰a LÏL ‚¯‰L B‡ ,„Á‡k23„ÚeÓ ‰Ê È¯‰ - ¿∆»∆»«»¿≈¬≈∆»
‰‚È¯‰Ï24¯Ùk‰ ˙‡ ÔÈÓlLÓ ÌÈÏÚ·e ,25Ì‡ ÔÎÂ . «¬ƒ»¿»ƒ¿«¿ƒ∆«…∆¿≈ƒ

¯BM‰ ˙‡ e¯Èk‰ ‡ÏÂ ¯BM‰ ÏÚa ˙‡ ÌÈ„Ú e¯Èk‰26 ƒƒ≈ƒ∆«««¿…ƒƒ∆«
e‡¯ ˙ÈÚÈ·¯·e ,˙ÈLÈÏLe ‰iLe ‰BL‡¯ ÌÚÙa¿««ƒ»¿ƒ»¿ƒƒ»¿ƒƒ»

‚¯‰L B¯BL27¯BM‰ ‡e‰ ‰Ê Ì‡ ÔÈÚ„BÈ eÈ‰ ‡ÏÂ ∆»«¿…»¿ƒƒ∆«
‰È‰ ¯Á‡ B‡ ˙BBL‡¯‰ ÌÈÓÚt LÏLa ‚¯‰L28- ∆»«¿»¿»ƒ»ƒ«≈»»

¯BL Ì¯˜·a Ì‰Ï LiL ÌÈÏÚa‰ e„Úe‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿¬«¿»ƒ∆≈»∆ƒ¿»»
ÌzÓ‰a Ïk ¯ÓLÏ Ì‰Ï ‰È‰ ,ÌÈÓÚt LÏL ‚¯‰L29, ∆»«»¿»ƒ»»»∆ƒ¿…»¿∆¿»

.¯Ùk‰ ˙‡ ÔÈÓlLÓ - e¯ÓL ‡lL ¯Á‡Óe≈««∆…»¿¿«¿ƒ∆«…∆

הראשונה.14) שם.15)בפעם הגמרא, קושיית זוהי
למעלה 16) פטור, גוי שהמית שור שם. שימי, ר' תשובת

א. כדעת 17)הלכה שפסק רבינו על תמה המגידֿמשנה
ומקשה: שימי, רב על מתפלאה הגמרא שהרי שימי, רב
ואומרת, ומסיימת לישראל?!" מועד הוי לגויים "ומועד
רב  שתשובת זאתֿאומרת לקיש...", בן שמעון ר' אמר "אלא

ואומר  מתרץ והוא נדחתה. "אלא",שימי גורס אינו שרבינו :
לישראל", מועד הוי לגויים ש"מועד בניחותא, מפרש והוא

שני. טעם אומר לקיש בן שמעון בו 18)ור' שיש אדם
מוחו, קרום שניקב כגון בבהמה, שמטריפים הדברים אחד
הרג". הרוג ש"אדם מכיון טריפה, על שור סוקלים ואין

שם.19) לשלם, מועד  זה הרי לטריפה שלוש 20)ומועד
שם. כופר 21)פעמים, אם . . . יסקל "השור שכתוב: כמו

אין  נתפס, לא אם כן על כטֿל). כא, (שמות עליו" יושת
כופר. משלמים אדם 22)הבעלים וכשהרג מתו, ולא

מא. בבאֿקמא כולם, מתו ומה 24)שם.23)רביעי
אינו  לאדם שמועד ח, הלכה ו פרק למעלה רבינו שפסק
לאדם, מועד אינו לבהמה שמועד וכלֿשכן לבהמה, מועד
בהמה  להריגת במועד אבל להזיק, במועד אלא נאמר לא
לבבאֿקמא  מאירי ראה להיפך. ומכלֿשכן לאדם, גם מועד

כאן. וכסףֿמשנה ,127 ג'25)עמוד אחרי אדם כשהרג
אבל 26)הבהמות. שהמית, השור בעל הוא מי יודעים הם

לאיש  לו יש כי הוא, שור איזה בדיוק לציין יודעים אינם
שוורים. כמה הרג 27)זה שור איזה בדיוק ויודעים

יודעים 28)ברביעית. אבל הבעלים, לאותם שייך כן שגם
הראשונות. הנגיחות שלש כל נגח אחד ששור הם

רבינא 29) תשובת זוהי הרג. איזהו יודעים שאינם מכיון
שם. בגמרא,

.„‰¯Bza ·e˙kL ‰Ê30ÈtÓ - '˙ÓeÈ ÂÈÏÚa Ì‚Â' ∆∆»«»¿«¿»»»ƒƒ
‰ÚeÓM‰31ÌÈÓL È„Èa BÊ ‰˙ÈÓ ·eiÁL ,e„ÓÏ32; «¿»»¿∆ƒƒ»ƒ≈»«ƒ

‚¯‰p‰ ¯Ùk Ô˙ Ì‡Â33Èt ÏÚ Û‡Â .BÏ ¯tk˙Ó - ¿ƒ»«…∆«∆¡»ƒ¿«≈¿««ƒ
‰¯tk ¯Ùk‰L34¯ÙÎa ·iÁ˙pL ÈÓ ÔÈkLÓÓ ,35ÏÚa ∆«…∆«»»¿«¿¿ƒƒ∆ƒ¿«≈¿…∆¿«

.BÁ¯k»¿

אדם.30) שהרג מועד ז"ל.31)בשור חכמינו קבלת מפי
קרא 32) "אמר דרשו: טו: סנהדרין במסכת אדם. בידי ולא

רציחתו  על כא), לה, (במדבר הוא" רוצח המכה יומת "מות
שורו". רציחת על הורגו אתה ואי הורגו, תשלום 33)אתה

(שמות  נפשו" פדיון "ונתן החכמים: דעת זוהי הנהרג. דמי
מ. שם ניזק, דמי ל) חייבי 34)כא, כגון כפרה, וחייבי

אותם. ממשכנים אין - ואשמות דומה 35)חטאות ואינו
יתרשל, שלא בעינינו שמוחזק אשם, או חטאת קרבן לחייב
אבל  אותו. למשכן צורך אין כן ועל לה', הקרבן את ויביא
ויראה  לחבירו, אותו משלם הוא כי להקל, אדם עלול בכופר
אינו  אם אותו, למשכן צורך יש ולפיכך רגיל. חוב בזה
פוסק  ורבינו שם, בגמרא נפתרה שלא בעיא זוהי משלם.
ממון  מוציאים שאין לפסוק שדרכו ואףֿעלֿפי לחומרא.
וכן  לחומרא, דן כפרה בתשלומי נפשטה, שלא בבעיא
שביתֿ אומר שרבינו תירץ, הרשב"א ובחידושי ה; בהלכה
בגמרא  והאיבעיא בכופר, שנתחייב זה את ממשכן דין

(מגידֿמשנה). הנהרג ליורשי מתכוונת

.‰¯BL36Ì‰Ó „Á‡ Ïk - ‚¯‰L ÔÈÙzL ÈL ÏL∆¿≈À»ƒ∆»«»∆»≈∆
ÌÏL ¯Ùk ÌlLÓ37‰¯tk CÈ¯ˆ Ô‰Ó „Á‡ Ïk È¯‰L ; ¿«≈…∆»≈∆¬≈»∆»≈∆»ƒ«»»

‰¯eÓ‚38. ¿»

מן 37)מועד.36) אחד שכל רגיל, לנזק דומה ואינו
חצי. משלם רגיל,38)השותפים בנזק מהֿשאיןֿכן

בעיא  זו גם בשלמותם. נזקו דמי להניזק להשלים רק שצריך
שאין  משום רבינו, מחמיר כאן גם שם. בגמרא, נפתרה שלא
ענין  זה אלא לנתבע, לקולא שפוסקים סתם ממון ספק זה

כפרה. של

.ÂÂÈÏÚa ÈÙa ‡l‡ ¯BL ÏL BÈc ÔÈ¯ÓBb ÔÈ‡39Ì‡ , ≈¿ƒƒ∆∆»ƒ¿≈¿»»ƒ
‰ÔB‚k ,ÌÈÏÚa BÏ eÈ‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈÏÚa BÏ eÈ»¿»ƒ¬»ƒ…»¿»ƒ¿

¯a„n‰ ¯BL40˙nL ¯b ÏL ¯BLÂ Lc˜‰ ÏL ¯BLÂ «ƒ¿»¿∆∆¿≈¿∆≈∆≈
Ï˜Ò ‰Ê È¯‰ - ˙ÈÓ‰ Ì‡ ÔÈL¯BÈ BÏ ÔÈ‡Â41ÔÈ¯ÓB‚Â , ¿≈¿ƒƒ≈ƒ¬≈∆ƒ¿»¿¿ƒ

ÌÈÏÚa BÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ BÈc42‰M‡‰ ¯BL ÔÎÂ .43 ƒ««ƒ∆≈¿»ƒ¿≈»ƒ»
ÌÈÓB˙È‰ ¯BLÂ44ÌÈÒBtB¯ËBt‡‰ ¯BLÂ45- e˙ÈÓ‰L ¿«¿ƒ¿»«¿ƒ∆≈ƒ

¯Ùk‰ ˙‡ ÔÈÓlLÓ ÌÈÒBtB¯ËBt‡‰ ÔÈ‡Â .ÔÈÏ˜Ò46; ƒ¿»ƒ¿≈»«¿ƒ¿«¿ƒ∆«…∆
‡e‰ ‰¯tk ¯Ùk‰L47ÌÈL¯Á‰Â ÌÈpËw‰ ÔÈ‡Â , ∆«…∆«»»¿≈«¿«ƒ¿«≈¿ƒ

.‰¯tk ÔÈÎÈ¯ˆ eÈ‰iL È„k ·eiÁ Èa ÌÈËBM‰Â¿«ƒ¿≈ƒ¿≈∆ƒ¿¿ƒƒ«»»

מד:39) בעלים.40)שם לו ואין הפקר שהוא
החכמים.41) וכדעת שם, בבעלים 42)משנה ההעדה כי

בעלים. לו בשיש רק נאמרה אףֿעלֿפי 43)בתורה
(רש"י). זכר לשון השור", "בעל כתוב שאין 44)שבתורה

אפוטרופוס. ושוטה.45)להם לחרש או ליתומים השייך
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מ.46) שם, שלם,47)ברייתא ונזק נזק לחצי בניגוד
היתומים  מן וגובה וחוזר לשלם, האפוטרופוס שחייב

ד. הלכה ו פרק למעלה השוה כשיגדלו.

.Ê‰Ù¯Ë ‡e‰L ¯BL48LÙp‰ ˙‡ ‚¯‰L49‰È‰L B‡ , ∆¿≈»∆»«∆«∆∆∆»»
Ï˜Ò BÈ‡ - ‰Ù¯Ë Ì„‡ ÏL ¯BM‰50Ì‚Â :¯Ó‡pL ; «∆»»¿≈»≈ƒ¿»∆∆¡«¿«

¯BM‰ ˙˙ÈÓ Ck ÌÈÏÚa‰ ˙˙ÈÓk - ˙ÓeÈ ÂÈÏÚa51, ¿»»»¿ƒ««¿»ƒ»ƒ««
ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ÌÈ·eLÁ Ì‰ ˙Ók ÂÈÏÚaL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆¿»»¿≈≈¬ƒ¿≈»¿ƒƒ

‰˙ÈÓ52¯eËt ‰Ê È¯‰ -53. ƒ»¬≈∆»

סוגי 48) י"ז משאר אחד בו יש או מוחו, קרום ניקב כגון
ביתֿדין 49)טרפות. בפני הרג אם אבל עדים, בפני

- ו יג, (דברים מקרבך" הרע "ובערת משום אותו הורגים
עח.50)ראב"ד). בסנהדרין אשי רב דעת זוהי

אחד,51) בפסוק כתבתם שהתורה מכיון לזה, זה מקישים
שם 52)שם. [בגמרא יומת". בעליו "וגם בו לקיים ואין

שני  ואולי להזימה, יכול אתה אי זו שעדות אחר, נימוק
אחד]. בקנה עולים פטור,53)הנימוקים שורו גם לפיכך

בשור  גם הנימוק אותו יסקל". "השור בו מקיימים ואין
טריפה, היו בעליו אילו הנפש. את והרג טריפה עצמו שהוא
פטור  טריפה שהוא שורו גם כך ממיתה, פטורים היו

ממיתה.

.Á‰qLÓ‰54·Ïk‰ ÔÈ‡ - B‚¯‰Â B¯·Áa ·Ïk «¿«∆∆∆«¬≈«¬»≈«∆∆
Ï˜Ò55.e‰e‚¯‰Â ‰iÁ B‡ ‰Ó‰a Ba ‰¯È‚ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿»¿≈ƒƒ»¿≈»«»«¬»

Ba BÎÈM‰ elÙ‡Â ,LÁ Ba ‰qL Ì‡ Ï·‡56B‚¯‰Â , ¬»ƒƒ»»»«¬ƒƒƒ«¬»
Ï˜Ò LÁp‰ -57BÓˆÚÓ ˙ÈÓnL LÁp‰ Ò¯‡L ; «»»ƒ¿»∆∆∆«»»∆≈ƒ≈«¿

B‡È˜Ó58¯eËt LÁ Ba CÈM‰L Ì„‡‰ ‰Ê ,CÎÈÙÏ . ¿ƒ¿ƒ»∆»»»∆ƒƒ»»»
ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈnÓ59. ƒƒ«≈ƒ

יד.54) בתנועת או אותו,55)בקול שהגיחו שור כדין
ה. הלכה ו פרק למעלה ראה מיתה, חייב שם 56)שאינו

האדם. בגוף הנחש שיני במשנה 57)את החכמים כדעת
עח. עו: וחייב,58)סנהדרין מעצמו כהורג דינו ולפיכך

עח. האדם.59)שם למות גרם כי שמים, בדיני חייב אבל

.Ë‰ek˙pL „Ú ‰˙ÈÓ‰ Ì‡ ˙Ï˜Ò ‰Ó‰a‰ ÔÈ‡≈«¿≈»ƒ¿∆∆ƒ≈ƒ»«∆ƒ¿«¿»
‰ÏÈ˜Ò ÂÈÏÚ ˙·iÁ ‡È‰L ÈÓÏ ˜Èf‰Ï60¯BL Ï·‡ . ¿«ƒ¿ƒ∆ƒ«∆∆»»¿ƒ»¬»

Ì„‡‰ ˙‡ ‚¯‰Â ‰Ó‰a‰ ˙‡ ‚¯‰Ï Ôek˙Ó ‰È‰L61, ∆»»ƒ¿«≈«¬…∆«¿≈»¿»«∆»»»
Ôek˙ ,Ï‡¯OÈÏ ‚¯‰Â ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ Ôek˙ƒ¿«≈¿≈»ƒ¿»«¿ƒ¿»≈ƒ¿«≈

ÌÈÏÙÏ62‰˙Èn‰ ÔÓ ¯eËt - ‡ÓÈ˜ Ôa ‚¯‰Â63Ì‡Â . ƒ¿»ƒ¿»«∆¿»»»ƒ«ƒ»¿ƒ
„ÚeÓ ‰È‰64¯ÙÎa ÔÈ·iÁ ÌÈÏÚa‰ -65Ì‡ Ò˜a B‡ , »»»«¿»ƒ«»ƒ¿…∆ƒ¿»ƒ
„·Ú ˙ÈÓ‰66‰ek ‡Ïa ‚¯‰L Èt ÏÚ Û‡Â ;67ÏÈ‡B‰ , ≈ƒ∆∆¿««ƒ∆»«¿…«»»ƒ

‰ÊÏ „ÚeÓ ‡e‰Â68. ¿»»∆

להרוג 60) נתכוונה כגון שהרגה, לזה נתכוונה לא אם אפילו
את  הרגה אילו כי נסקלת, - שמעון את והרגה ראובן את
מד: בבאֿקמא סקילה, חייבת היתה כן גם ראובן,

מד.61) שם מובאות 62)משנה האלה הדוגמאות כל
שם. וכשם 63)במשנה השור, מיתת כך הבעלים כמיתת

נתכוון  שלא השור גם כך פטור, נתכוון שלא השור שבעל
שם. בהמות.64)פטור, שלוש כן לפני שהרג כגון

וחייב 65) ממיתה "פטור שמואל כדעת חורין, בן המית אם

שלא  כופר "לרבות יוחנן: ר' וכדעת א, עמוד שם בכופר",
מג: שם בכוונה", ככופר שלושים 66)בכוונה ישלם

כסף  אמה, או השור יגח עבד "אם שכתוב: כמו שקלים,
עליו  זה סכום לב). כא, (שמות לאדניו" יתן שקלים שלשים
יותר, שווה הוא אם ובין פחות שווה העבד אם בין לשלם
ח. הלכה ב, פרק למעלה השווה לקנס. נחשב כך ומשום

כעבד 67) בכוונה שלא עבד לרבות . . ." יוחנן: ר' כדעת
מג: שם שהשור 68)בכוונה", אףֿעלֿפי כופר משלם לכן

הבעלים  שאין וברח, הרג לדין דומה זה ואין נסקל, אינו
ג), הלכה (למעלה נסקל אינו שהשור מפני בכופר חייבים
השור  שלפנינו בדין אבל סקילה, חייב השור ששם מכיון

ג). הלכה למעלה (כסףֿמשנה מסקילה פטור

.ÈÏtÏ „ÚeÓ ‰È‰69Èa ÏÚ‰‡¯Â ,˙B¯B·a Ì„‡‰ »»»ƒ…«¿≈»»»¿¿»»
¯B·a ˜¯È70Ì„‡ ÌL ‰È‰Â ,˜¯i‰ ÏÈ·La ¯BaÏ ÏÙÂ »»¿¿»««ƒ¿ƒ«»»¿»»»»»

ÌÈÏ˙Îa CkÁ˙‰Ï „ÚeÓ ‰È‰L B‡ ;˙ÓÂ71ÏÈt‰Ïe72 »≈∆»»»¿ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ¿«ƒ
ÏÙÂ ,B˙‡‰Ï Ï˙Îa CkÁ˙Â ,Ì„‡ Èa ÏÚ73ÏÚ «¿≈»»¿ƒ¿«≈¿…∆«¬»»¿»««

ÈÙÏ ,‰˙ÈnÓ ¯eËt ¯BM‰ - BÎekÁ ˙ÓÁÓ ˙ÓÂ Ì„‡»»»≈≈¬«ƒ«»ƒƒ»¿ƒ
È¯‰L ,¯ÙÎa ÔÈ·iÁ ÌÈÏÚa‰Â ;˙ÈÓ‰Ï Ôek˙ ‡lL∆…ƒ¿«≈¿»ƒ¿«¿»ƒ«»ƒ¿…∆∆¬≈
Ì‰ÈÏÚ ÏÈt‰Ï B‡ Ì„‡ Èa ÏÚ ˙B¯B·a ÏtÏ „ÚeÓ ‰Ê∆»ƒ…¿«¿≈»»¿«ƒ¬≈∆
?B˙‡‰Ï CkÁ˙pL Ú„eÈ C‡È‰Â .ÌÈÏ˙k‰74 «¿»ƒ¿≈«ƒ»«∆ƒ¿«≈«¬»»

˙ÈÓ‰Â ÏÈt‰L ¯Á‡Ï CkÁ˙pLk75. ¿∆ƒ¿«≈¿««∆ƒƒ¿≈ƒ

מח:69) שם.70)שם יוסף, רב מד.71)דוגמת שם
הכתלים.72) חיכוכו.73)את מחמת ולא 74)הכותל

אדם. להרוג שם.75)נתכוון גמרא

.‡È˙ÈÓzL „Ú ¯Ùk‰ ˙‡ ÔÈÓlLÓ ÌÈÏÚa‰ ÔÈ‡≈«¿»ƒ¿«¿ƒ∆«…∆«∆»ƒ
˙eL¯a ˙ÈÓ‰ Ì‡ Ï·‡ ;Ô˙eL¯Ó ıeÁ ÔzÓ‰a¿∆¿»≈¿»¬»ƒ≈ƒƒ¿

‰ÏÈ˜Òa ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˜Èfn‰76ÌÈÏÚa‰ - ««ƒ««ƒ∆ƒ¿ƒ»«¿»ƒ
¯Ùk‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt77˙Èa‰ ÏÚa ¯ˆÁÏ ÒÎp‰ ?„ˆÈk . ¿ƒƒ«…∆≈««ƒ¿»«¬«««««ƒ

ÒÎ elÙ‡Â ,B˙eL¯a ‡lL78B¯ÎO Úa˙Ï79B‡ ∆…ƒ¿«¬ƒƒ¿«ƒ¿…«¿»
B·BÁ80- ˙ÓÂ ˙Èa‰ ÏÚa ÏL B¯BL BÁ‚e ,epnÓƒ∆¿»∆««««ƒ»≈

È¯‰L ;¯Ùk‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt ÌÈÏÚa‰Â ,‰ÏÈ˜Òa ¯BM‰«ƒ¿ƒ»¿«¿»ƒ¿ƒƒ«…∆∆¬≈
.BzÚcÓ ‡lL ‰Ê ÏL B˙eL¯Ï ÒkÏ ˙eL¯ BÏ ÔÈ‡≈¿ƒ»≈ƒ¿∆∆∆…ƒ«¿

מועילה 76) לחצרי", נכנסת רשות "באיזו הבעלים: טענת
השור, מיתת לענין לא אבל בלבד, וקנס ממון תשלומי לענין

כג: זו.77)בבאֿקמא טענה מועילה כופר לגבי
לג.79)פועל.78) שם, הלווה.80)ברייתא מן המלווה

.·ÈÁ˙ta „ÓÚ81,'Ô‰' BÏ ¯Ó‡Â ,˙Èa‰ ÏÚ·Ï ‡¯˜Â »««∆«¿»»¿««««ƒ¿»«≈
ÒÎÂ82ÌÈÏÚa‰ È¯‰ - ˙Èa‰ ÏÚa ÏL B¯BL BÁ‚e , ¿ƒ¿«¿»∆««««ƒ¬≈«¿»ƒ

EÓB˜Óa „ÓÚ ‡l‡ 'Ô‰' ÚÓLÓ ÔÈ‡L ;ÔÈ¯eËt83„Ú ¿ƒ∆≈«¿«≈∆»¬…ƒ¿¿«
.CnÚ ¯a„‡L∆¬«≈ƒ»

רשות 82)שם.81) כנתינת "הן" תשובת את הבין כי
בברייתא.כדעת 83)להכנס. החכמים

.‚ÈÈab ÏÚ ‰Ò¯„Â ,˜fp‰ ¯ˆÁÏ ‰ÒÎpL ‰Ó‰a¿≈»∆ƒ¿¿»«¬««ƒ»¿»¿»««≈
˜BÈz84dÎel‰ C¯c85ÔÈÓlLÓ ÌÈÏÚa‰ - e‰˙‚¯‰Â ƒ∆∆ƒ»«¬»«¿«¿»ƒ¿«¿ƒ

¯Ùk‰ ˙‡86˙„ÚeÓ Ï‚¯‰L ;87,dÎel‰ C¯„a ˜Èf‰Ï ∆«…∆∆»∆∆∆∆¿«ƒ¿∆∆ƒ»
Ï‚¯‰ ÏÚÂ ÔM‰ ÏÚ Û‡ ·iÁ ˜fp‰ ˙eL¯·e88BÓk , ƒ¿«ƒ»«»«««≈¿«»∆∆¿
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e¯‡aL89‰eÎa ˙ÈÓ‰L „Úen‰L :„ÓÏ ˙‡ˆÓ .90 ∆≈«¿ƒ¿≈»»≈∆«»∆≈ƒ¿«»»
‡lL ˙ÈÓ‰ Ì‡Â ;¯ÙÎa ÔÈ·iÁ ÌÈÏÚa‰Â ,Ï˜Ò -ƒ¿»¿«¿»ƒ«»ƒ¿…∆¿ƒ≈ƒ∆…

‰eÎa91.¯ÙÎa ÌÈ·iÁ ÌÈÏÚa‰Â ,‰˙Èn‰ ÔÓ ¯eËt - ¿«»»»ƒ«ƒ»¿«¿»ƒ«»ƒ¿…∆
ÔÓe ‰˙Èn‰ ÔÓ ¯eËt - ‰eÎa ‡lL ˙ÈÓ‰L Ì˙Â¿»∆≈ƒ∆…¿«»»»ƒ«ƒ»ƒ

¯Ùk‰92ÌÈÏÚa‰Â ,Ï˜Ò - ˙ÈÓ‰Ï Ôek˙ Ì‡Â ; «…∆¿ƒƒ¿«≈¿»ƒƒ¿»¿«¿»ƒ
„·Ú ÏL ÒwÓ ÔÎÂ ,¯Ùk‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt93. ¿ƒƒ«…∆¿≈ƒ¿»∆∆∆

כו.84) הניזק.85)שם, ברשות "רגל" מיד 86)שזוהי
לאחר  רק בכופר שחייב בקרן כמו ולא הראשונה, בפעם

נגיחות. משלמים 87)שלוש הבעלים ולפיכך מתחילתה,
פעמים. שלוש אחר קרן כמו הראשונה בפעם כופר

רגל.88) ועל שן על שפטור הרבים ברשות מהֿשאיןֿכן
ז.89) ה, הלכה א פרק נגח.90)למעלה כמו 91)כגון

והדוגמאות  הילוכה", דרך תינוק גבי על "דרסה של הדוגמה
ט. הלכה במועד 92)למעלה בתורה נאמר הכופר דין כי

ל. כא, שמות מלשלם 93)בלבד, פטור עבד שהרג תם
ראה  בלבד, במועד בתורה נאמר זה דין כי שקלים, שלושים

ט. הלכה למעלה

.„ÈÈÏ ‰‡¯94‰eÎa ˙ÈÓ‰L Ìz‰L Èt ÏÚ Û‡L , ƒ¿∆ƒ∆««ƒ∆«»∆≈ƒ¿«»»
ÚÏÒ ÌÈLÏL ‡e‰L ,Òw‰ ÔÓ ¯eËt ‰ÁÙL B‡ „·Ú∆∆ƒ¿»»ƒ«¿»∆¿ƒ∆«

‰¯Bza ·e˙k‰95‰eÎa ‡lL ˙ÈÓ‰ Ì‡ ,96ÌlLÓ - «»«»ƒ≈ƒ∆…¿«»»¿«≈
BÙebÓ ‰ÁÙM‰ ÈÓ„ ÈˆÁ B‡ „·Ú‰ ÈÓ„ ÈˆÁ97el‡k , ¬ƒ¿≈»∆∆¬ƒ¿≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ

B¯·Á ¯BL ˙ÈÓ‰98.B¯BÓÁ B‡ ≈ƒ¬≈¬

ובגאונים.94) בתלמוד ברור מקור בלי עצמו, סברת זוהי
המשנה 95) בלשון "שקלים". כתוב בתורה לב. כא, שמות

שם  מפרש אונקלוס התרגום גם סלע. בשם זה שקל נקרא
סלעים. - מסקילה.96)"שקלים" שפטור הוא ודינו

מגופו.97) נזק חצי שמשלם שהזיק, תם על 98)כדין כי
פרק, באותו - במפורש התורה אומרת אמתו, ועל עבדו
דינו  כלומר הוא", כספו "כי - כן לפני אחדים פסוקים
אף  פטור בכוונה שלא אדם שהרג תם אבל וכחמורו, כשורו

(מגידֿמשנה). חורין לבן דמים שאין מפני דמיו, מחצי

á"ôùú'ä æåîú å"è éùéîç íåé

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
בן 1) אם הנהרג שהוא [מה] לפי הכופר כמות בו נתבאר

מה  והזיקה המיתה אחת בהמה [אם] וכן עבד, או חורין
אחר  מרשותם הבהמה הבעלים הוציאו אם וכן דינה,

ההורגת. בהמה דיני ותשלום שהמיתה,

.‡ÔÈic‰ e‡¯L BÓk ?¯Ùk‰ ‡e‰ ‰nk2ÈÓ„ ‡e‰L «»«…∆¿∆»««»ƒ∆¿≈
‚¯‰p‰3Ô˙Â :¯Ó‡pL .‚¯‰ ÏL BÈÂL ÈÙÏ Ïk‰ , «∆¡»«…¿ƒ»¿∆∆¡»∆∆¡«¿»«

BLÙ ÔÈ„t4ÂÈÏÚ ˙LeÈ ¯L‡ ÏÎk5- ÌÈ„·Ú‰ ¯ÙÎÂ . ƒ¿…«¿¿…¬∆«»»¿…∆»¬»ƒ
ÌÈpË˜ ÔÈa ÌÈÏB„b ÔÈa6˙B·˜ ÔÈa ÌÈ¯ÎÊ ÔÈa ,7- ≈¿ƒ≈¿«ƒ≈¿»ƒ≈¿≈

,‰ÙÈ ÛÒk ÚÏÒ ÌÈLÏL :‰¯Bza ·eˆw‰ Òw‰ ‡e‰«¿»«»«»¿ƒ∆«∆∆»∆
‰Ó ‰‡Ó ‰ÂL „·Ú‰ ‰È‰L ÔÈa8‰ÂL BÈ‡L ÔÈa ≈∆»»»∆∆»∆≈»»∆≈∆≈»∆
¯e¯ÁL Ëb ·kÚÓ‰ ÏÎÂ .¯È„ ‡l‡9Ò˜ BÏ ÔÈ‡ -10, ∆»ƒ»¿»«¿À»≈ƒ¿≈¿»

ÔB„‡ BÏ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰11.˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ È¯‰L , ƒ¿≈»∆¬≈»»¿≈

ãycew zegiyn zecewpã

"bxdp ly eiey itl lkd"

נפרד  חיוב הוא האם לחקור יש כופר תשלום של במהותו
שבא או עצמו, פטור mewnaבפני כשהשור (ונפק"מ מיתה

אלא  לך שאין לומר ויש מכופר). פטור או חייב אם ממיתה
כופר  תיבת תוכן עצם - בקרא המפורש חידושו

במקום. שבא שמשמעותו
האם  א. מחלוקות: בשתי תלוי שהדבר לומר יש ולחידודי
שמים, בידי מיתתו במקום הוא וא"כ מזיק דמי הוא כופר
וא"כ  הניזק חיסרון השלמת עניינו וכל ניזק דמי שהוא או
המתה  על כופר יש האם ב. עצמו. בפני חיוב הוא הרי
חיוב  שהוא הרי יש ואם ממיתה) פטור (שאז בכוונה שלא
הכופר  חיוב וא"כ בכוונה שלא כופר שאין או עצמו. בפני
מכופר. גם פטור ממיתה שפטור וכיון מיתה במקום הוא
לפי  "הכל - ניזק דמי הוא שכופר הרמב"ם שפסק ומכיון
פ"י  ממון (נזקי בכוונה שלא כופר ושיש - נהרג" של שויו

עצמו. בפני חיוב שהוא שסובר מוכח הי"ג)
(299 cenr b"ig y"ewl it lr)

היורשים.2) שרואים כמו השור 3)ולא בעל דמי ולא
הוא  זה דין נפשו, על לכפר בא שהכופר אףֿעלֿפי שהמית,

מ. בבאֿקמא החכמים, הנהרג.4)כדעת בית 5)של ע"י
יגח 6)הדין. עבד "אם וכותבת מבחינה אינה התורה כי

לב. שם, או 7)השור", השור יגח עבד "אם כתוב כי
תשלום 8)אמה". נקרא כך משום מא. שם המשנה לשון

העבד  אם בין קבוע סכום הוא כי "קנס", הסלעים שלשים
מזה. פחות או יותר טעון 9)שוה אלא לחירות שיצא עבד

מ  אחד רבו שחיסרו כגון שחרור, שטר ראשי עדיין כ"ד
מב: גיטין הקדישו, או שהפקירו או אם 10)איבריו,

קנס. לבעליו אין - מועד שור אותו והתורה 11)המית
בעיא  זוהי לאדוניו". יתן שקלים שלשים "כסף אמרה:
כי  פטור, השור בעל ולפיכך נפתרה, שלא שם, בגמרא

הראיה. עליו מחבירו המוציא

.·˙ÈÓ‰ Ì‡Â .‚¯‰p‰ ÈL¯BÈÏ ?¯Ùk‰ ÔÈ˙B ÈÓÏ¿ƒ¿ƒ«…∆¿¿≈«∆¡»¿ƒ≈ƒ
ÏÚaÏ BÈ‡Â ,‰È·‡Ó ‰ÈL¯BÈÏ ¯Ùk‰ - ‰M‡12˙ÈÓ‰ . ƒ»«…∆¿¿∆»≈»ƒ»¿≈«««≈ƒ

ÔÈ¯BÁ Ôa BÈˆÁÂ „·Ú BÈˆÁL ÈÓ13Ò˜ ÈˆÁ Ô˙B -14 ƒ∆∆¿∆∆¿∆¿∆ƒ≈¬ƒ¿»
¯Á‡‰ ÈˆÁ‰Â ,Ba¯Ï15ÔzÏ Èe‡¯16epÁwÈ ÈÓ ÔÈ‡Â17. ¿«¿«¬ƒ»«≈»ƒ≈¿≈ƒƒ»∆

בו 12) זכתה ולא מיתתה, לאחר אלא משתלם אינו הכופר
יורש  הוא כי אותו, לרשת יכול הבעל ואין מחיים, האשה
בראוי  נוטל הבעל "אין מחיים. בו החזיקה שאשתו מה רק

מב: שם כבמוחזק", - מיתתה לאחר לבוא עבד 13)- כגון
חלקו. את מהם אחד ושחרר שותפים, שני חמשה 14)של

סלעים. חורין.15)עשר בן כופר 16)שהוא חצי
קידושין,17)ליורשיו. לעבד אין כי יורשים, לו אין שהרי

לפי  ומג. מב. בגיטין זו הלכה מקור המזיק. בו זוכה כן ועל
שם. רבא, תשובת
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e¯‡aL89‰eÎa ˙ÈÓ‰L „Úen‰L :„ÓÏ ˙‡ˆÓ .90 ∆≈«¿ƒ¿≈»»≈∆«»∆≈ƒ¿«»»
‡lL ˙ÈÓ‰ Ì‡Â ;¯ÙÎa ÔÈ·iÁ ÌÈÏÚa‰Â ,Ï˜Ò -ƒ¿»¿«¿»ƒ«»ƒ¿…∆¿ƒ≈ƒ∆…

‰eÎa91.¯ÙÎa ÌÈ·iÁ ÌÈÏÚa‰Â ,‰˙Èn‰ ÔÓ ¯eËt - ¿«»»»ƒ«ƒ»¿«¿»ƒ«»ƒ¿…∆
ÔÓe ‰˙Èn‰ ÔÓ ¯eËt - ‰eÎa ‡lL ˙ÈÓ‰L Ì˙Â¿»∆≈ƒ∆…¿«»»»ƒ«ƒ»ƒ

¯Ùk‰92ÌÈÏÚa‰Â ,Ï˜Ò - ˙ÈÓ‰Ï Ôek˙ Ì‡Â ; «…∆¿ƒƒ¿«≈¿»ƒƒ¿»¿«¿»ƒ
„·Ú ÏL ÒwÓ ÔÎÂ ,¯Ùk‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt93. ¿ƒƒ«…∆¿≈ƒ¿»∆∆∆

כו.84) הניזק.85)שם, ברשות "רגל" מיד 86)שזוהי
לאחר  רק בכופר שחייב בקרן כמו ולא הראשונה, בפעם

נגיחות. משלמים 87)שלוש הבעלים ולפיכך מתחילתה,
פעמים. שלוש אחר קרן כמו הראשונה בפעם כופר

רגל.88) ועל שן על שפטור הרבים ברשות מהֿשאיןֿכן
ז.89) ה, הלכה א פרק נגח.90)למעלה כמו 91)כגון

והדוגמאות  הילוכה", דרך תינוק גבי על "דרסה של הדוגמה
ט. הלכה במועד 92)למעלה בתורה נאמר הכופר דין כי

ל. כא, שמות מלשלם 93)בלבד, פטור עבד שהרג תם
ראה  בלבד, במועד בתורה נאמר זה דין כי שקלים, שלושים

ט. הלכה למעלה

.„ÈÈÏ ‰‡¯94‰eÎa ˙ÈÓ‰L Ìz‰L Èt ÏÚ Û‡L , ƒ¿∆ƒ∆««ƒ∆«»∆≈ƒ¿«»»
ÚÏÒ ÌÈLÏL ‡e‰L ,Òw‰ ÔÓ ¯eËt ‰ÁÙL B‡ „·Ú∆∆ƒ¿»»ƒ«¿»∆¿ƒ∆«

‰¯Bza ·e˙k‰95‰eÎa ‡lL ˙ÈÓ‰ Ì‡ ,96ÌlLÓ - «»«»ƒ≈ƒ∆…¿«»»¿«≈
BÙebÓ ‰ÁÙM‰ ÈÓ„ ÈˆÁ B‡ „·Ú‰ ÈÓ„ ÈˆÁ97el‡k , ¬ƒ¿≈»∆∆¬ƒ¿≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ

B¯·Á ¯BL ˙ÈÓ‰98.B¯BÓÁ B‡ ≈ƒ¬≈¬

ובגאונים.94) בתלמוד ברור מקור בלי עצמו, סברת זוהי
המשנה 95) בלשון "שקלים". כתוב בתורה לב. כא, שמות

שם  מפרש אונקלוס התרגום גם סלע. בשם זה שקל נקרא
סלעים. - מסקילה.96)"שקלים" שפטור הוא ודינו

מגופו.97) נזק חצי שמשלם שהזיק, תם על 98)כדין כי
פרק, באותו - במפורש התורה אומרת אמתו, ועל עבדו
דינו  כלומר הוא", כספו "כי - כן לפני אחדים פסוקים
אף  פטור בכוונה שלא אדם שהרג תם אבל וכחמורו, כשורו

(מגידֿמשנה). חורין לבן דמים שאין מפני דמיו, מחצי

á"ôùú'ä æåîú å"è éùéîç íåé

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
בן 1) אם הנהרג שהוא [מה] לפי הכופר כמות בו נתבאר

מה  והזיקה המיתה אחת בהמה [אם] וכן עבד, או חורין
אחר  מרשותם הבהמה הבעלים הוציאו אם וכן דינה,

ההורגת. בהמה דיני ותשלום שהמיתה,

.‡ÔÈic‰ e‡¯L BÓk ?¯Ùk‰ ‡e‰ ‰nk2ÈÓ„ ‡e‰L «»«…∆¿∆»««»ƒ∆¿≈
‚¯‰p‰3Ô˙Â :¯Ó‡pL .‚¯‰ ÏL BÈÂL ÈÙÏ Ïk‰ , «∆¡»«…¿ƒ»¿∆∆¡»∆∆¡«¿»«

BLÙ ÔÈ„t4ÂÈÏÚ ˙LeÈ ¯L‡ ÏÎk5- ÌÈ„·Ú‰ ¯ÙÎÂ . ƒ¿…«¿¿…¬∆«»»¿…∆»¬»ƒ
ÌÈpË˜ ÔÈa ÌÈÏB„b ÔÈa6˙B·˜ ÔÈa ÌÈ¯ÎÊ ÔÈa ,7- ≈¿ƒ≈¿«ƒ≈¿»ƒ≈¿≈

,‰ÙÈ ÛÒk ÚÏÒ ÌÈLÏL :‰¯Bza ·eˆw‰ Òw‰ ‡e‰«¿»«»«»¿ƒ∆«∆∆»∆
‰Ó ‰‡Ó ‰ÂL „·Ú‰ ‰È‰L ÔÈa8‰ÂL BÈ‡L ÔÈa ≈∆»»»∆∆»∆≈»»∆≈∆≈»∆
¯e¯ÁL Ëb ·kÚÓ‰ ÏÎÂ .¯È„ ‡l‡9Ò˜ BÏ ÔÈ‡ -10, ∆»ƒ»¿»«¿À»≈ƒ¿≈¿»

ÔB„‡ BÏ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰11.˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ È¯‰L , ƒ¿≈»∆¬≈»»¿≈

ãycew zegiyn zecewpã

"bxdp ly eiey itl lkd"

נפרד  חיוב הוא האם לחקור יש כופר תשלום של במהותו
שבא או עצמו, פטור mewnaבפני כשהשור (ונפק"מ מיתה

אלא  לך שאין לומר ויש מכופר). פטור או חייב אם ממיתה
כופר  תיבת תוכן עצם - בקרא המפורש חידושו

במקום. שבא שמשמעותו
האם  א. מחלוקות: בשתי תלוי שהדבר לומר יש ולחידודי
שמים, בידי מיתתו במקום הוא וא"כ מזיק דמי הוא כופר
וא"כ  הניזק חיסרון השלמת עניינו וכל ניזק דמי שהוא או
המתה  על כופר יש האם ב. עצמו. בפני חיוב הוא הרי
חיוב  שהוא הרי יש ואם ממיתה) פטור (שאז בכוונה שלא
הכופר  חיוב וא"כ בכוונה שלא כופר שאין או עצמו. בפני
מכופר. גם פטור ממיתה שפטור וכיון מיתה במקום הוא
לפי  "הכל - ניזק דמי הוא שכופר הרמב"ם שפסק ומכיון
פ"י  ממון (נזקי בכוונה שלא כופר ושיש - נהרג" של שויו

עצמו. בפני חיוב שהוא שסובר מוכח הי"ג)
(299 cenr b"ig y"ewl it lr)

היורשים.2) שרואים כמו השור 3)ולא בעל דמי ולא
הוא  זה דין נפשו, על לכפר בא שהכופר אףֿעלֿפי שהמית,

מ. בבאֿקמא החכמים, הנהרג.4)כדעת בית 5)של ע"י
יגח 6)הדין. עבד "אם וכותבת מבחינה אינה התורה כי

לב. שם, או 7)השור", השור יגח עבד "אם כתוב כי
תשלום 8)אמה". נקרא כך משום מא. שם המשנה לשון

העבד  אם בין קבוע סכום הוא כי "קנס", הסלעים שלשים
מזה. פחות או יותר טעון 9)שוה אלא לחירות שיצא עבד

מ  אחד רבו שחיסרו כגון שחרור, שטר ראשי עדיין כ"ד
מב: גיטין הקדישו, או שהפקירו או אם 10)איבריו,

קנס. לבעליו אין - מועד שור אותו והתורה 11)המית
בעיא  זוהי לאדוניו". יתן שקלים שלשים "כסף אמרה:
כי  פטור, השור בעל ולפיכך נפתרה, שלא שם, בגמרא

הראיה. עליו מחבירו המוציא

.·˙ÈÓ‰ Ì‡Â .‚¯‰p‰ ÈL¯BÈÏ ?¯Ùk‰ ÔÈ˙B ÈÓÏ¿ƒ¿ƒ«…∆¿¿≈«∆¡»¿ƒ≈ƒ
ÏÚaÏ BÈ‡Â ,‰È·‡Ó ‰ÈL¯BÈÏ ¯Ùk‰ - ‰M‡12˙ÈÓ‰ . ƒ»«…∆¿¿∆»≈»ƒ»¿≈«««≈ƒ

ÔÈ¯BÁ Ôa BÈˆÁÂ „·Ú BÈˆÁL ÈÓ13Ò˜ ÈˆÁ Ô˙B -14 ƒ∆∆¿∆∆¿∆¿∆ƒ≈¬ƒ¿»
¯Á‡‰ ÈˆÁ‰Â ,Ba¯Ï15ÔzÏ Èe‡¯16epÁwÈ ÈÓ ÔÈ‡Â17. ¿«¿«¬ƒ»«≈»ƒ≈¿≈ƒƒ»∆

בו 12) זכתה ולא מיתתה, לאחר אלא משתלם אינו הכופר
יורש  הוא כי אותו, לרשת יכול הבעל ואין מחיים, האשה
בראוי  נוטל הבעל "אין מחיים. בו החזיקה שאשתו מה רק

מב: שם כבמוחזק", - מיתתה לאחר לבוא עבד 13)- כגון
חלקו. את מהם אחד ושחרר שותפים, שני חמשה 14)של

סלעים. חורין.15)עשר בן כופר 16)שהוא חצי
קידושין,17)ליורשיו. לעבד אין כי יורשים, לו אין שהרי

לפי  ומג. מב. בגיטין זו הלכה מקור המזיק. בו זוכה כן ועל
שם. רבא, תשובת
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„ÚeÓ19‡lL ;˙B„ÏÂ ÈÓcÓ ÔÈ¯eËt ÌÈÏÚa‰ - ÁbÈÏ »ƒ««¿»ƒ¿ƒƒ¿≈¿»∆…
Ì„‡Ï ‡l‡ ˙B„ÏÂ ÈÓ„a ‰¯Bz ‰·iÁ20. ƒ¿»»ƒ¿≈¿»∆»¿»»

תם.19)מתים.18) כשהוא אשה 20)וכלֿשכן שהכה
הרה  אשה ונגפו אנשים ינצו "וכי שכתוב: כמו ילדיה, ויצאו
אמר  מכאן כב), כא, (שמות יענש" ענוש . . . ילדיה ויצאו

מב. שם שוורים. ולא "אנשים" עקיבא: ר'

.„‰ÁÙL Á‚21˙B„ÏÂ ÈÓc ÌlLÓ - ‰È„ÏÈ e‡ˆÈÂ22; »«ƒ¿»¿»¿¿»∆»¿«≈¿≈¿»
˙¯aÚÓ ¯BÓÁ Á‚pL ÈÓk ‰fL23- Ìz ‰È‰ Ì‡Â . ∆∆¿ƒ∆»«¬¿À∆∆¿ƒ»»»

.BÙebÓ ˙B„ÏÂ ÈÓ„ ÈˆÁ ÌlLÓ¿«≈¬ƒ¿≈¿»ƒ

מט.22)כנענית.21) שם, פפא רב דעת מועד, הוא אם
שם.23)

.‰ÔÈÓL „ˆÈk24‰ÁÙL ‰˙È‰ ‰nk ÔÈ„ÓB‡ ?d˙B‡ ≈«»ƒ»¿ƒ«»»¿»ƒ¿»
˙¯aÚÓ ‰˙È‰Lk ‰ÂL BÊ25‰zÚ ‰ÂL ‡È‰ ‰nÎÂ26, »»¿∆»¿»¿À∆∆¿«»ƒ»»«»

˙Át‰ ‰ÈÏÚ·Ï Ô˙BÂ27BÈˆÁ B‡28˙ÈÓ‰ Ì‡Â .29 ¿≈ƒ¿»∆»«¿»∆¿¿ƒ≈ƒ
„·Ïa ‰¯Bz· ·eˆw‰ ¯Ùk‰ ÌlLÓ - ‰ÁÙM‰30BÓk , «ƒ¿»¿«≈«…∆«»«»ƒ¿«¿

e¯‡aL31. ∆≈«¿

חישוב 24) לשם ילדיה, ויצאו שניגחה השפחה את מעריכים
הנזק. בגלל 25)דמי גם גבוה אז מחירה הנגיחה. לפני

איברים. ובעלת משובחת שנראית עצמה, בגלל וגם העובר
עושה 26) זה חישוב ילדיה. ויצאו אותה שנגחו לאחר

מח: בבאֿקמא מועד.27)המשנה כשהוא 28)כשהוא
מועד.29)תם. משלם 30)והוא ואינו שקלים, שלושים

ולדות. שווה 31)דמי היתה שאפילו א, הלכה למעלה
בלבד. סלעים שלושים משלם מנה, מאה

.ÂÈt ÏÚ Û‡ ,Ì„‡‰ ˙‡ Á‚Â ‰Ó‰·Ï Ôek˙pL ¯BL∆ƒ¿«≈ƒ¿≈»¿»«∆»»»««ƒ
¯eËt B˙ÈÓ‰ Ì‡L32e¯‡aL BÓk33Ba Ï·Á Ì‡ ,34 ∆ƒ¡ƒ»¿∆≈«¿ƒ»«

˜Êa ·iÁ -35˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ - ‡e‰ Ìz Ì‡Â . «»¿∆∆¿ƒ»¿«≈¬ƒ∆∆
BÙebÓ36.ÌÏL ˜Ê - „ÚeÓ Ì‡Â , ƒ¿ƒ»∆∆»≈

ט.33)ממיתה.32) הלכה י, פרק הזיקו 34)למעלה
הרגו. שלא 35)ולא כשהרג כופר בתשלומי שחייב כשם

מד: שם "כמשפט 36)בכוונה, האומרים החכמים כדעת
כך  בשור, שור "כמשפט לא) כא, (שמות לו" יעשה הזה
נזק  חצי משלם תם בשור, שור מה באדם. שור משפט
ומועד  נזק חצי משלם תם באדם, שור אף שלם; נזק ומועד

ג. הלכה ז, פרק למעלה וראה לג. שם שלם", נזק

.Ê˙ÈÓ‰L Ìz ¯BL37˜Èf‰Â38ÈÈc B˙B‡ ÔÈc - »∆≈ƒ¿ƒƒ»ƒƒ≈
˙BBÓÓ ÈÈc B˙B‡ ÔÈc ÔÈ‡Â ,˙BLÙ39„ÚeÓe ; ¿»¿≈»ƒƒ≈»»
˙BBÓÓ ÈÈc B˙B‡ ÔÈc - ˜Èf‰Â ˙ÈÓ‰L40ÔÈ¯ÊBÁÂ , ∆≈ƒ¿ƒƒ»ƒƒ≈»¿¿ƒ

˙BLÙ ÈÈ„ e‰e„Â eÓ„˜ .˙BLÙ ÈÈc B˙B‡ ÔÈ„Â¿»ƒƒ≈¿»»¿¿»ƒ≈¿»
˙BBÓÓ ÈÈc B˙B‡ ÔÈ„Â ÔÈ¯ÊBÁ - ‰lÁz41. ¿ƒ»¿ƒ¿»ƒƒ≈»

ממון.38)אדם.37) הזיק אינו 39)ואחרֿכך שתם
נסקל. הוא והרי מגופו, אלא מן 40)משלם ומשלם

דינ 41)העליה. נגמר שכבר לו אףֿעלֿפי ואין לסקילה ו
צ: שם, ברייתא היא כלשונה הזאת ההלכה כל בעלים.
חוזרין  אין נפשות, דיני ודנוהו "קדמו כתוב: שם אמנם

אליבא  רבא לפי - מדובר זה אולם ממונות", דיני אותו ודנין
להסקל, שדנוהו לאחר השור שברח במקרה - עקיבא דרבי
חוזרים  נפשות, דיני ודנוהו קדמו אם גם ברח, לא אם אבל

ממונות. דיני אותו ודנים

.Á?ÌlzLÓ ÔÎÈ‰Óe42ÁÈaL‰L Á·M‰ ÔÓ ≈≈»ƒ¿«≈ƒ«∆«∆ƒ¿ƒ«
B˙i„¯a43BÈc ¯Ó‚pL ÔÂÈkL ;BÈc ¯Ó‚pL ¯Á‡ ƒ¿ƒ»««∆ƒ¿«ƒ∆≈»∆ƒ¿«ƒ

ÂÈ˜Êa e·iÁ˙iL ÌÈÏÚa BÏ ÔÈ‡ ‰ÏÈ˜ÒÏ44e‰ec . ƒ¿ƒ»≈¿»ƒ∆ƒ¿«¿ƒ¿»»»
˙BBÓÓ ÈÈc B˙B‡ ÔÈc ÔÈ‡ - Á¯·e ˙BLÙ ÈÈ„45. ƒ≈¿»»«≈»ƒƒ≈»

חזרו 42) ואחרֿכך נפשות, דיני אותו ודנו שקדמו במקרה
ממונות. דיני אותו השור 43)ודנו שמכניס השכר מן

ואף44ֿ)בחרישתו. הבעלים, מן לגבות איֿאפשר ולכן
בעלים. לו היו שהזיק שבשעה אפשר 45)עלֿפי כי

ולפי  צ: שם ברייתא איננו. והוא השור, מחרישת רק לגבות
מפרש  שם [רש"י צא. שם עקיבא דרבי אליבא רבא פירוש
כך  השור, כשברח מפרש רבינו אולם הבעלים, כשברחו

ומגידֿמשנה]. הראב"ד דבריו הבינו

.ËÌ„‡‰ ˙‡ ˙ÈÓ‰L ¯BL46BÈ‡ - ÂÈÏÚa BLÈc˜‰Â ∆≈ƒ∆»»»¿ƒ¿ƒ¿»»≈
LB„˜47BÈ‡ - B¯ÎÓ ;¯˜ÙÓ BÈ‡ - B¯È˜Ù‰ Ì‡ ÔÎÂ ; »¿≈ƒƒ¿ƒ≈À¿»¿»≈

ÂÈÏÚ·Ï ¯ÓBL B¯ÈÊÁ‰ ;¯eÎÓ48‰¯ÊÁ dÈ‡ -49; »∆¡ƒ≈ƒ¿»»≈»¬»»
‰a ¯eÒ‡ B¯Oa - BËÁL‰‡50ÌÈ¯·c ‰na . ¿»¿»»«¬»»«∆¿»ƒ

‡lL „Ú Ï·‡ ;‰ÏÈ˜ÒÏ BÈc ¯Ó‚pL ¯Á‡ ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ««∆ƒ¿«ƒƒ¿ƒ»¬»«∆…
Lc˜Ó - BLÈc˜‰ Ì‡ ,‰ÏÈ˜ÒÏ BÈc ¯Ó‚51Ì‡Â ; ƒ¿«ƒƒ¿ƒ»ƒƒ¿ƒÀ¿»¿ƒ

¯˜ÙÓ ‡e‰ È¯‰ - B¯È˜Ù‰52;¯eÎÓ ‰Ê È¯‰ - B¯ÎÓ ; ƒ¿ƒ¬≈À¿»¿»¬≈∆»
ÂÈÏÚ·Ï ¯ÓBL B¯ÈÊÁ‰53¯ÊÁÓ ‰Ê È¯‰ -54Ì„˜ Ì‡Â ; ∆¡ƒ≈ƒ¿»»¬≈∆À¿»¿ƒ»«

.‰ÏÈÎ‡a ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - BËÁLe¿»¬≈∆À»«¬ƒ»

מה.46) , מד: שם, ובברייתא במשנה מקורה זו הלכה
על 47) זכות כל לבעלים אין לסקילה, דינו שנגמר לאחר כי

דינו 48)השור. ונגמר ברשותו, אדם שהמית לאחר
לבעליו.49)לסקילה. השור דמי לשלם חייב והשומר

זה 50) דין למדו מא. ובבבאֿקמא כב: פסחים בברייתא
ולא  השור יסקל "סקול כח) כא, (שמות בתורה שנאמר ממה
צריך  למה נסקל, השור אם ושאלו: בשרו". את יאכל
משום  אסור הלא באכילה, אסור שהוא ולהשמיענו להוסיף
"ולא  לכתוב עליו היה בהנאה, לאסרו נתכוון ואם נבילה?
דינו  שנגמר אחר שחטו שאם הכתוב, לך "מגיד אלא יהנה",
"ובעל  שם מהכתוב בהנאה, אסור עורו וגם וכו', אסור"
אחרים  ותנאים מנכסיו", "נקי זומא בן ופירש נקי", השור
לבשרו. הטפל - בשרו" מ"את עורו הנאת למדו

מעל.51) ממנו בו 52)והנהנה והשתמש שזכה ומי
שלו. הרווח - וכדומה אדם 53)לחרישה שהמית לאחר

שהחזירו 54)ברשותו. אחר אם אפילו פטור, והשומר
השומר, שהחזירו בזמן כי לסקילה, השור של דינו יגמרו

ולאכלו. אותו לשחוט הבעלים יכלו

.È- ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯ÂLa ·¯Ú˙pL BÈc ¯Ó‚ ‡lL ¯BL∆…ƒ¿«ƒ∆ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¬≈ƒ
‡l‡ ¯BL ÏL BÈc ÔÈ¯ÓBb ÔÈ‡L ÈÙÏ ;ÔÈ¯eËt ÔlkÀ»¿ƒ¿ƒ∆≈¿ƒƒ∆∆»

¯BM‰ ÈÙa55Ì„‡‰ ÔÈ„k ,56Ck ¯Á‡Â BÈc ¯Ó‚ . ƒ¿≈«¿ƒ»»»ƒ¿«ƒ¿««»
ÌÈÏ˜Ò Ôlk - ÛÏ‡a elÙ‡ ,ÌÈ¯Á‡a ·¯Ú˙57; ƒ¿»≈«¬≈ƒ¬ƒ¿∆∆À»ƒ¿»ƒ
˙Ï˜Ò ‰Ó‰a ÔÈ„k ,‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡Â ÔÈ¯a˜Â58. ¿ƒ¿»ƒ«¬ƒ«¬»»¿ƒ¿≈»ƒ¿∆∆
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בפניו.55) זה אין אותו, מכירים שאין "השור 56)ומכיון
השור, מיתת כך הבעלים כמיתת - יומת" בעליו וגם יסקל

מה. שם בפניו, שור אף בפניהם בעלים בטל 57)מה ואינו
בטל, אינו חשוב ודבר הם חשובים חיים בעלי כי ברוב,
בסקילה, לבעלים הפסד אין בהנאה, אסורים שכולם ומכיון
שנגמר  בשור סקילה מצות לקיים כדי אותם, סוקלים כן על

פ. עט: סנהדרין שמותרת 58)דנו, סתם נבילה כדין ולא
בהנאה.

.‡È‰Ó‰a Ïk ÔÎÂ ,Ì„‡‰ ˙‡ ‰˙ÈÓ‰L ˙¯aÚÓ ‰¯t»»¿À∆∆∆≈ƒ»∆»»»¿≈»¿≈»
‰¯·Ú da ‰„·ÚpL59‰¯aÚÂ ‡È‰ ;‰BÓk d¯aÚ È¯‰ - ∆∆∆¿»»¬≈»¬≈À»»»»ƒ¿À»»
‰Á‚60.‰Úa¯ ‰¯aÚÂ ‡È‰ , »¿»ƒ¿À»»ƒ¿¿»

טו.59) כ, ויקרא מיתה, וחייבת אדם עלֿידי שנרבעה כגון
פ.60) שם, רבא דעת סקילה, חייב העובר וגם

.·È‰¯aÚ˙ Ck ¯Á‡Â ‰˙ÈÓ‰Â ‰Á‚61‡lL „Ú Ì‡ : »¿»¿≈ƒ»¿««»ƒ¿«¿»ƒ«∆…
d„ÏÂ - ÔÈc ¯Ób Ì„˜ ‰„ÏÈÂ ,‰¯aÚ˙ dÈc ¯Ó‚ƒ¿«ƒ»ƒ¿«¿»¿»¿»…∆¿«ƒ¿»»

¯zÓ62¯eÒ‡ d„ÏÂ - ÔÈc ¯Ób ¯Á‡ ‰„ÏÈ Ì‡Â ;63, À»¿ƒ»¿»««¿«ƒ¿»»»
‡e‰ Bn‡ C¯È ¯aÚ‰L64‰Ê „ÏÂ ·¯Ú˙ Ì‡Â . ∆»À»∆∆ƒ¿ƒƒ¿»≈»»∆

‰tÎa Ìlk ˙‡ ÔÈÒBk - ÌÈ¯Á‡a65e˙eÓiL „Ú «¬≈ƒ¿ƒ∆À»¿ƒ»«∆»
ÌL66. »

הנגיחה.61) בשעת היה לא שהעובר לא 62)כלומר כי
הדין. גמר בשעת לא וגם הנגיחה, בשעת אף63ֿ)היה

שלא  מכיון נסקל, אינו אבל הנגיחה. בשעת היה שלא עלֿפי
שנגחה. בשעה האם,64)היה של דינה שנגמר ומכיון

דברים  במה אסור. העובר גם ובהנאה, באכילה ואסורה
גמר  לאחר נתעברה אבל דין, גמר לפני כשנתעברה אמורים
באכילה  המותר הזכר שגם מפני מותר, הוולד וילדה, דין
זרה  עבודה בהלכות (רבינו מותר גורם וזה וזה לוולד, גרם

יד). הלכה ז, מאסר.65)פרק סוקלים 66)בחדר ואין
ברייתא  סקילה, חייב אינו עצמו האסור הוולד כי אותם,

ס. שם,

.‚ÈÂÈ„Ú eÓfe‰L Ï˜Òp‰ ¯BL67Ba Ì„Bw‰ Ïk - «ƒ¿»∆¿≈»»«≈
‰ÎÊ68ÂÈÏÚa e‰e¯È˜Ù‰ BÈc ¯Ó‚pMÓ È¯‰L ,69Ì‡Â . »»∆¬≈ƒ∆ƒ¿«ƒƒ¿ƒ¿»»¿ƒ

e‰Ú·¯ ÂÈÏÚaL e„ÈÚ‰70ÌÈÊ‰Â ,71È¯‰ - ÌÈ„Ú‰ ˙‡ ≈ƒ∆¿»»¿»»¿≈ƒ∆»≈ƒ¬≈
ÔÂÈkL ;Ba ‰ÎÊ ‡Ï BÎLÓe Ì„Bw‰Â ,ÂÈÏÚ·Ï ¯BM‰«ƒ¿»»¿«≈¿»…»»∆≈»
¯˜L È„Ú el‡LÂ ‡ËÁ ‡lL BÓˆÚa Ú„BÈ ÏÚa‰L∆«««≈«¿«¿∆…»»¿∆≈≈≈∆∆

ÏÁÈÓ ‡e‰ È¯‰Â ,Ì‰72.¯È˜Ù‰ ‡Ï ,ÌnÊ‰Ï ≈«¬≈¿«≈«¬ƒ»…ƒ¿ƒ

הייתם 67) עמנו הנגיחה: עדי על והעידו עדים שבאו
לעדים  מאמינים התורה ולפי אחר, במקום שעה באותה

מתבטל. סקילה של ופסקֿהדין של 68)המזימים, מימרא
כד. כריתות יוחנן, היה 69)רבי וסבור לעדים, האמין כי

בהנאה. שאסור מכיון זה, בשור כלום לו והשור 70)שאין
סקילה. הזמה.71)חייב עדי הביא השור בעל

שם.73)מצפה.72) רבא של מימרא

á"ôùú'ä æåîú æ"è éùéù íåé

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
דבר 1) זה ואי יהיה רשות זה ובאי הבור, ענין מה בו נתבאר

ורוב  שיעורו וכמה שמירתו, היא זה ואי חייב. ויהיה בו יוזק
וענינו. הבור משפטי

.‡¯Ba ¯ÙBÁ‰2ÌÈa¯‰ ˙eL¯a3¯BL BÎB˙Ï ÏÙÂ , «≈ƒ¿»«ƒ¿»«¿
¯BÓÁ B‡4¯Óˆ ÏL ˙Bf‚ ‡ÏÓ ¯Ba‰ ‰È‰ elÙ‡ ,˙ÓÂ5 ¬»≈¬ƒ»»«»≈ƒ∆∆∆

Ô‰a ‡ˆBiÎÂ6¯Ba‰ ÏÚa È¯‰ -7˜Ê ÌlLÏ ·iÁ ¿«≈»∆¬≈««««»¿«≈∆∆
ÌlLÈ ¯Ba‰ ÏÚa :¯Ó‡pL ;ÌÏL8„Á‡Â .9¯BL »≈∆∆¡««««¿«≈¿∆»

¯Ó‡ ‡Ï .ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a ÈÈÓ ¯‡L B‡ ¯BÓÁÂ«¬¿»ƒ≈¿≈»«»»…∆¡«
‰Â‰a ‡l‡ ¯BÓÁÂ ¯BL10. «¬∆»«…∆

נ:2) קמא בבא שם.3)משנה, לחפור רשאי שאינו מקום
ונפל 4) ... בור איש יפתח "וכי התורה מן לקוחה הדוגמא

לג). כא, (שמות חמור" או שור של 5)שמה הדוגמא
שם. בא 6)שמואל, לא והמוות חבטה, המונע רך ריפוד

של  המחניק) (האוויר ההבל מחמת אלא החבטה מחמת
שעשהו,7)הבור. מכיוון וחייב, הבור בעל נקרא החופר

שלו. שאינו פי על בא 8)אף המוות אם חשוב ולא
מהבל. או אחד.9)מחבטה מן 10)ודין דוגמא

נד: שם משנה היום-יומית, המציאות

.·¯Ba ¯ÙBÁ‰ B‡ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ¯Ba ¯ÙBÁ‰ „Á‡∆»«≈ƒ¿»«ƒ«≈
B˙eL¯a11ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï BÁ˙Ùe12˙eL¯Ï Á˙t B‡ ƒ¿¿»ƒ¿»«ƒ»«ƒ¿

B¯·Á13B˙eL¯Ï Á˙Ùe ¯ÙÁL B‡ ,14B˙eL¯ ¯È˜Ù‰Â15 ¬≈∆»«»«ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿
·iÁ ‰Ê È¯‰ - B¯Ba ¯È˜Ù‰ ‡ÏÂ16Ì‡ Ï·‡ .ÂÈ˜Êa ¿…ƒ¿ƒ¬≈∆«»ƒ¿»»¬»ƒ

B˙eL¯aL B¯Ba ¯È˜Ù‰L B‡ ,B¯B·e B˙eL¯ ¯È˜Ù‰17 ƒ¿ƒ¿∆ƒ¿ƒ∆ƒ¿
¯Ba‰ ÏÚa :¯Ó‡pL .¯eËt ‰Ê È¯‰ - BLÈc˜‰ B‡ƒ¿ƒ¬≈∆»∆∆¡««««
‰lÁz·e ;¯˜Ù‰ ‰ÊÂ ,ÌÈÏÚa BÏ LiL ÈÓ - ÌlLÈ18 ¿«≈ƒ∆≈¿»ƒ¿∆∆¿≈«¿ƒ»

¯ÙÁ ˙eL¯a19.B˙eL¯a ¯ÙÁL ÈtÓ , ƒ¿»«ƒ¿≈∆»«ƒ¿

שם.11) לחפור לו שמותר מקום בחצירו, כגון
ברשות 12) נמצא ליפול, אפשר שדרכו הבור, של והפתח

הבור. בעל חייב כך משום שהפתח 13)הרבים. פי על אף
חייב. זאת בכל בה, מצויים רבים שאין היחיד, ברשות נמצא

ברשותו.14) נעשו הפתיחה וגם החפירה גם כלומר
לשם.15) להיכנס רשאי אחד הבור,16)וכל בעל הוא כי

את  שחפר פי על אף ישלם", הבור "בעל אומרת והתורה
בחצירו. פתחו וגם רשותו.17)הבור הפקיר ולא

הבור.18) את חפר מעשה 19)כאשר על לחייבו ואין
על  הרבים ברשות החופר את שמחייבים כשם החפירה,
ההלכה  כל הבור. בעל שאיננו פי על אף החפירה, מעשה

נ. שם ובגמרא מט: שם במשנה הזאת

.‚ÂÈÏ‡Ó ¯tÁpL B‡ ¯Ba ¯ÙBÁ‰ „Á‡20ez¯ÙÁL B‡ ∆»«≈∆∆¿«≈≈»∆¬»«
‰Ó‰a21B˙‡lÓÏ ·iÁ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ - ‰iÁ B‡22B‡ ¿≈»«»ƒ¿«»¿«…

‡Â .ÂÈ˜Êa ·iÁ ‰Ê È¯‰ ,‰OÚ ‡ÏÂ B˙BqÎÏ„Á ¿«¿…»»¬≈∆«»ƒ¿»»¿∆»
Á˜Bl‰ B‡ ¯ÙBÁ‰23:¯Ó‡pL ;‰zÓa BÏ ÔzpL B‡ «≈«≈«∆ƒ«¿«»»∆∆¡«

ÌB˜Ó ÏkÓ ÌÈÏÚa BÏ LiL ÈÓ - ÌlLÈ ¯Ba‰ ÏÚa24. «««¿«≈ƒ∆≈¿»ƒƒ»»

ולא 20) רשותו ובהפקיר האדמה, ששקעה כגון ברשותו,
הקודמת. בהלכה כמו מדובר, בורו זו 21)הפקיר אם בין

חבירו, בהמת שזו במקרה חבירו. בהמת זו אם ובין בהמתו
על  נופלת לבור והאחריות החצר, בנזקי הבהמה בעל חייב
אמרה  בור, "איש" יכרה כי הבהמה, בעל על ולא הבור בעל
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בפניו.55) זה אין אותו, מכירים שאין "השור 56)ומכיון
השור, מיתת כך הבעלים כמיתת - יומת" בעליו וגם יסקל

מה. שם בפניו, שור אף בפניהם בעלים בטל 57)מה ואינו
בטל, אינו חשוב ודבר הם חשובים חיים בעלי כי ברוב,
בסקילה, לבעלים הפסד אין בהנאה, אסורים שכולם ומכיון
שנגמר  בשור סקילה מצות לקיים כדי אותם, סוקלים כן על

פ. עט: סנהדרין שמותרת 58)דנו, סתם נבילה כדין ולא
בהנאה.

.‡È‰Ó‰a Ïk ÔÎÂ ,Ì„‡‰ ˙‡ ‰˙ÈÓ‰L ˙¯aÚÓ ‰¯t»»¿À∆∆∆≈ƒ»∆»»»¿≈»¿≈»
‰¯·Ú da ‰„·ÚpL59‰¯aÚÂ ‡È‰ ;‰BÓk d¯aÚ È¯‰ - ∆∆∆¿»»¬≈»¬≈À»»»»ƒ¿À»»
‰Á‚60.‰Úa¯ ‰¯aÚÂ ‡È‰ , »¿»ƒ¿À»»ƒ¿¿»

טו.59) כ, ויקרא מיתה, וחייבת אדם עלֿידי שנרבעה כגון
פ.60) שם, רבא דעת סקילה, חייב העובר וגם

.·È‰¯aÚ˙ Ck ¯Á‡Â ‰˙ÈÓ‰Â ‰Á‚61‡lL „Ú Ì‡ : »¿»¿≈ƒ»¿««»ƒ¿«¿»ƒ«∆…
d„ÏÂ - ÔÈc ¯Ób Ì„˜ ‰„ÏÈÂ ,‰¯aÚ˙ dÈc ¯Ó‚ƒ¿«ƒ»ƒ¿«¿»¿»¿»…∆¿«ƒ¿»»

¯zÓ62¯eÒ‡ d„ÏÂ - ÔÈc ¯Ób ¯Á‡ ‰„ÏÈ Ì‡Â ;63, À»¿ƒ»¿»««¿«ƒ¿»»»
‡e‰ Bn‡ C¯È ¯aÚ‰L64‰Ê „ÏÂ ·¯Ú˙ Ì‡Â . ∆»À»∆∆ƒ¿ƒƒ¿»≈»»∆

‰tÎa Ìlk ˙‡ ÔÈÒBk - ÌÈ¯Á‡a65e˙eÓiL „Ú «¬≈ƒ¿ƒ∆À»¿ƒ»«∆»
ÌL66. »

הנגיחה.61) בשעת היה לא שהעובר לא 62)כלומר כי
הדין. גמר בשעת לא וגם הנגיחה, בשעת אף63ֿ)היה

שלא  מכיון נסקל, אינו אבל הנגיחה. בשעת היה שלא עלֿפי
שנגחה. בשעה האם,64)היה של דינה שנגמר ומכיון

דברים  במה אסור. העובר גם ובהנאה, באכילה ואסורה
גמר  לאחר נתעברה אבל דין, גמר לפני כשנתעברה אמורים
באכילה  המותר הזכר שגם מפני מותר, הוולד וילדה, דין
זרה  עבודה בהלכות (רבינו מותר גורם וזה וזה לוולד, גרם

יד). הלכה ז, מאסר.65)פרק סוקלים 66)בחדר ואין
ברייתא  סקילה, חייב אינו עצמו האסור הוולד כי אותם,

ס. שם,

.‚ÈÂÈ„Ú eÓfe‰L Ï˜Òp‰ ¯BL67Ba Ì„Bw‰ Ïk - «ƒ¿»∆¿≈»»«≈
‰ÎÊ68ÂÈÏÚa e‰e¯È˜Ù‰ BÈc ¯Ó‚pMÓ È¯‰L ,69Ì‡Â . »»∆¬≈ƒ∆ƒ¿«ƒƒ¿ƒ¿»»¿ƒ

e‰Ú·¯ ÂÈÏÚaL e„ÈÚ‰70ÌÈÊ‰Â ,71È¯‰ - ÌÈ„Ú‰ ˙‡ ≈ƒ∆¿»»¿»»¿≈ƒ∆»≈ƒ¬≈
ÔÂÈkL ;Ba ‰ÎÊ ‡Ï BÎLÓe Ì„Bw‰Â ,ÂÈÏÚ·Ï ¯BM‰«ƒ¿»»¿«≈¿»…»»∆≈»
¯˜L È„Ú el‡LÂ ‡ËÁ ‡lL BÓˆÚa Ú„BÈ ÏÚa‰L∆«««≈«¿«¿∆…»»¿∆≈≈≈∆∆

ÏÁÈÓ ‡e‰ È¯‰Â ,Ì‰72.¯È˜Ù‰ ‡Ï ,ÌnÊ‰Ï ≈«¬≈¿«≈«¬ƒ»…ƒ¿ƒ

הייתם 67) עמנו הנגיחה: עדי על והעידו עדים שבאו
לעדים  מאמינים התורה ולפי אחר, במקום שעה באותה

מתבטל. סקילה של ופסקֿהדין של 68)המזימים, מימרא
כד. כריתות יוחנן, היה 69)רבי וסבור לעדים, האמין כי

בהנאה. שאסור מכיון זה, בשור כלום לו והשור 70)שאין
סקילה. הזמה.71)חייב עדי הביא השור בעל

שם.73)מצפה.72) רבא של מימרא

á"ôùú'ä æåîú æ"è éùéù íåé

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
דבר 1) זה ואי יהיה רשות זה ובאי הבור, ענין מה בו נתבאר

ורוב  שיעורו וכמה שמירתו, היא זה ואי חייב. ויהיה בו יוזק
וענינו. הבור משפטי

.‡¯Ba ¯ÙBÁ‰2ÌÈa¯‰ ˙eL¯a3¯BL BÎB˙Ï ÏÙÂ , «≈ƒ¿»«ƒ¿»«¿
¯BÓÁ B‡4¯Óˆ ÏL ˙Bf‚ ‡ÏÓ ¯Ba‰ ‰È‰ elÙ‡ ,˙ÓÂ5 ¬»≈¬ƒ»»«»≈ƒ∆∆∆

Ô‰a ‡ˆBiÎÂ6¯Ba‰ ÏÚa È¯‰ -7˜Ê ÌlLÏ ·iÁ ¿«≈»∆¬≈««««»¿«≈∆∆
ÌlLÈ ¯Ba‰ ÏÚa :¯Ó‡pL ;ÌÏL8„Á‡Â .9¯BL »≈∆∆¡««««¿«≈¿∆»

¯Ó‡ ‡Ï .ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a ÈÈÓ ¯‡L B‡ ¯BÓÁÂ«¬¿»ƒ≈¿≈»«»»…∆¡«
‰Â‰a ‡l‡ ¯BÓÁÂ ¯BL10. «¬∆»«…∆

נ:2) קמא בבא שם.3)משנה, לחפור רשאי שאינו מקום
ונפל 4) ... בור איש יפתח "וכי התורה מן לקוחה הדוגמא

לג). כא, (שמות חמור" או שור של 5)שמה הדוגמא
שם. בא 6)שמואל, לא והמוות חבטה, המונע רך ריפוד

של  המחניק) (האוויר ההבל מחמת אלא החבטה מחמת
שעשהו,7)הבור. מכיוון וחייב, הבור בעל נקרא החופר

שלו. שאינו פי על בא 8)אף המוות אם חשוב ולא
מהבל. או אחד.9)מחבטה מן 10)ודין דוגמא

נד: שם משנה היום-יומית, המציאות

.·¯Ba ¯ÙBÁ‰ B‡ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ¯Ba ¯ÙBÁ‰ „Á‡∆»«≈ƒ¿»«ƒ«≈
B˙eL¯a11ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï BÁ˙Ùe12˙eL¯Ï Á˙t B‡ ƒ¿¿»ƒ¿»«ƒ»«ƒ¿

B¯·Á13B˙eL¯Ï Á˙Ùe ¯ÙÁL B‡ ,14B˙eL¯ ¯È˜Ù‰Â15 ¬≈∆»«»«ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿
·iÁ ‰Ê È¯‰ - B¯Ba ¯È˜Ù‰ ‡ÏÂ16Ì‡ Ï·‡ .ÂÈ˜Êa ¿…ƒ¿ƒ¬≈∆«»ƒ¿»»¬»ƒ

B˙eL¯aL B¯Ba ¯È˜Ù‰L B‡ ,B¯B·e B˙eL¯ ¯È˜Ù‰17 ƒ¿ƒ¿∆ƒ¿ƒ∆ƒ¿
¯Ba‰ ÏÚa :¯Ó‡pL .¯eËt ‰Ê È¯‰ - BLÈc˜‰ B‡ƒ¿ƒ¬≈∆»∆∆¡««««
‰lÁz·e ;¯˜Ù‰ ‰ÊÂ ,ÌÈÏÚa BÏ LiL ÈÓ - ÌlLÈ18 ¿«≈ƒ∆≈¿»ƒ¿∆∆¿≈«¿ƒ»

¯ÙÁ ˙eL¯a19.B˙eL¯a ¯ÙÁL ÈtÓ , ƒ¿»«ƒ¿≈∆»«ƒ¿

שם.11) לחפור לו שמותר מקום בחצירו, כגון
ברשות 12) נמצא ליפול, אפשר שדרכו הבור, של והפתח

הבור. בעל חייב כך משום שהפתח 13)הרבים. פי על אף
חייב. זאת בכל בה, מצויים רבים שאין היחיד, ברשות נמצא

ברשותו.14) נעשו הפתיחה וגם החפירה גם כלומר
לשם.15) להיכנס רשאי אחד הבור,16)וכל בעל הוא כי

את  שחפר פי על אף ישלם", הבור "בעל אומרת והתורה
בחצירו. פתחו וגם רשותו.17)הבור הפקיר ולא

הבור.18) את חפר מעשה 19)כאשר על לחייבו ואין
על  הרבים ברשות החופר את שמחייבים כשם החפירה,
ההלכה  כל הבור. בעל שאיננו פי על אף החפירה, מעשה

נ. שם ובגמרא מט: שם במשנה הזאת

.‚ÂÈÏ‡Ó ¯tÁpL B‡ ¯Ba ¯ÙBÁ‰ „Á‡20ez¯ÙÁL B‡ ∆»«≈∆∆¿«≈≈»∆¬»«
‰Ó‰a21B˙‡lÓÏ ·iÁ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ - ‰iÁ B‡22B‡ ¿≈»«»ƒ¿«»¿«…

‡Â .ÂÈ˜Êa ·iÁ ‰Ê È¯‰ ,‰OÚ ‡ÏÂ B˙BqÎÏ„Á ¿«¿…»»¬≈∆«»ƒ¿»»¿∆»
Á˜Bl‰ B‡ ¯ÙBÁ‰23:¯Ó‡pL ;‰zÓa BÏ ÔzpL B‡ «≈«≈«∆ƒ«¿«»»∆∆¡«

ÌB˜Ó ÏkÓ ÌÈÏÚa BÏ LiL ÈÓ - ÌlLÈ ¯Ba‰ ÏÚa24. «««¿«≈ƒ∆≈¿»ƒƒ»»

ולא 20) רשותו ובהפקיר האדמה, ששקעה כגון ברשותו,
הקודמת. בהלכה כמו מדובר, בורו זו 21)הפקיר אם בין

חבירו, בהמת שזו במקרה חבירו. בהמת זו אם ובין בהמתו
על  נופלת לבור והאחריות החצר, בנזקי הבהמה בעל חייב
אמרה  בור, "איש" יכרה כי הבהמה, בעל על ולא הבור בעל
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החצר  בעל על מוטלת הכיסוי וחובת בור, "שור" ולא תורה,
מח.22)בלבד. שם בורו, זה כולל 24)הקונה.23)כי

יוחאי. בן שמעון דרבי במכילתא זה דין מקור ומתנה. קנייה
לו  ושניתן ולקח שירש את לרבות מניין ..." נאמר: שם
שירש  את לרבות ישלם, הבור בעל לומר תלמוד במתנה?
ה  פרק קמא בבא ובירושלמי במתנה" לו ושניתן ולקח
מהמלה  כנראה יכרה", כי "או מהפסוק זה לומד ו, הלכה

"או".

.„‰l‚Ó‰ B‡ ¯ÙBÁ‰ „Á‡25;‰qÎÓ ‰È‰L ÌB˜Ó ∆»«≈«¿«∆»∆»»¿À∆
¯Ba LÈ‡ ÁzÙÈ Èk :¯Ó‡pL26e‰qk Ì‡Â .‰¯ÎÈ Èk B‡ ∆∆¡«ƒƒ¿«ƒƒƒ¿∆¿ƒƒ»

Èe‡¯k27ÚÈÏ˙‰L Èt ÏÚ Û‡ ,28BÎBzÓ29BÎB˙Ï ÏÙÂ »»««ƒ∆ƒ¿ƒ«ƒ¿»«¿
¯eËt - ˙ÓÂ ¯BL30Ì‡ ‡‰ .epqÎÈ ‡ÏÂ :¯Ó‡pL ; »≈»∆∆¡«¿…¿«∆»ƒ

¯eËt - e‰qk31ÈÙa „ÓÚÏ ÏBÎiL ¯·„a e‰qk . ƒ»»ƒ»¿»»∆»«¬…ƒ¿≈
ÂÈÏÚ eÎÏ‰Â ,ÌÈlÓ‚ ÈÙa „ÓÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ÌÈ¯ÂL¿»ƒ¿≈»«¬…ƒ¿≈¿«ƒ¿»¿»»

ÚÚB¯˙Â ÌÈlÓb32Ì‡ :Ba eÏÙÂ ÌÈ¯ÂL ÂÈÏÚ eÎÏ‰Â , ¿«ƒ¿ƒ¿≈«¿»¿»»¿»ƒ¿»¿ƒ
,¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÌB˜Ó B˙B‡a ÔÈÈeˆÓ ÌÈlÓb‰ ÔÈ‡≈«¿«ƒ¿ƒ¿»¬≈∆»

Ò‡ ‰fL ÈtÓ33e‡B·È Ì‡Â ;34elÙ‡ ÌÈlÓb ÌL ƒ¿≈∆∆…∆¿ƒ»»¿«ƒ¬ƒ
·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÌÈ˜¯ÙÏ35. ƒ¿»ƒ¬≈∆«»

אחר.25) ידי על שנחפר מבור 26)בור המכסה את יסיר
כבר. קיים שור.27)שהיה בפני לעמוד שיוכל כיסוי

שור.28) בפני לעמוד יכול מבחוץ.29)ואינו ניכר ולא
נב.30) שם הוא, אנוס את 31)כי לבדוק מחוייב ואינו

התליע  אם להיווכח כדי עליו, ולנקוש עליו ולדרוך הכיסוי
לא. שוורים.32)או בפני לעמוד יכול ואינו ונתקלקל,

גמלים,33) שם שיעברו דעתו, על להעלות צריך היה לא כי
שם. מצויים גמלים שאין באו 34)מכיוון ואם כלומר,

ונפלו. שוורים שם הלכו כן ואחרי הכיסוי, ונתרועע
גמלים,35) שם שיעברו דעתו, על להעלות צריך היה כי

נב: שם, דאמרי" ה"איכא כדעת

.‰Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ¯ÂL Ba eÏÙÂ BÎBzÓ ÚÈÏ˙‰ƒ¿ƒ«ƒ¿»¿¿»ƒ««ƒ
ÚLBt ‡e‰ È¯‰Â „ÈÓz ÌL ÔÈÈeˆÓ ÌÈlÓb‰L∆«¿«ƒ¿ƒ»»ƒ«¬≈≈«

ÌÈlÓ‚Ï36ÚÈÏ˙‰L ˙ÓÁÓe ÏÈ‡B‰ -37Ba eÏÙ ƒ¿«ƒƒ≈¬«∆ƒ¿ƒ«»¿
¯eËt ‰Ê È¯‰ ,ÌÈ¯ÂM‰38‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .39. «¿»ƒ¬≈∆»¿≈…«≈»∆

חייב.36) היה גמלים בו נפלו שנתרועע 37)ולּו ולא
הגמלים. ובין 38)מחמת הפשיעה בין קשר כל אין כי

שם. השוורים, הנזק 39)מיתת את לתלות אפשרות שאין
באונס  וסופו בפשיעה לתחילתו דומה זה ואין בפשיעה.
היה  לא פשיעתו לולא שם כי א, הלכה ד, בפרק שלמעלה

כאן). תוספות (ראה האונס מגיע

.Â¯Ba‰ ÏÚa - e‰l‚Â ¯ÊÁÂ e‰qÎÂ ¯Ba ‡ˆBn‰«≈¿ƒ»¿»«¿ƒ»«««
·iÁ40ÔB¯Á‡‰ ‰ÊÂ ,41¯ÊÁÂ ¯ÙÚa BÓ˙Ò .¯eËt «»¿∆»«¬»¿»¿»»¿»«

·iÁ ÔB¯Á‡‰ ‰Ê - ¯ÙÚ‰ Ïk ˙‡ ‡ÈˆB‰Â42ÔÂÈkL ; ¿ƒ∆»∆»»∆»«¬«»∆≈»
ÔBL‡¯ ‰OÚÓ ˜lzÒ ¯ÙÚa BÓ˙qL43. ∆¿»¿»»ƒ¿«≈«¬≈ƒ

מגולה.40) שהשאירו שלו, שהבור וגילה.41)זה שכיסה
העפר.42) כל את והוציא שעשה 43)שסתם הבור נסתלק

חדש  בור חופר הריהו העפר, את השני וכשהוציא הראשון,
כט: שם וחייב,

.Ê,e‰qk ‡ÏÂ ÔBL‡¯‰ ¯·ÚÂ ,ÔÈÙzL ÈL ÏL ¯Ba∆¿≈À»ƒ¿»«»ƒ¿…ƒ»
·iÁ ÔBL‡¯‰ - e‰qk ‡ÏÂ ÈM‰44¯ÒÓiL „Ú «≈ƒ¿…ƒ»»ƒ«»«∆ƒ¿…

BÈÏc45epnÓ ˙BÏ„Ï ÈMÏ BÈÏc ¯ÒnMÓe ;ÈMÏ »¿«≈ƒƒ∆»«»¿«≈ƒƒ¿ƒ∆
e‰qk .B˙BqÎÏ ÈM‰ ·iÁ˙Â ÔBL‡¯‰ ¯ËÙƒ¿«»ƒ¿ƒ¿«≈«≈ƒ¿«ƒ»

ÔBL‡¯‰46- e‰qk ‡ÏÂ ‰l‚Ó B‡ˆÓe ÈM‰ ‡·e , »ƒ»«≈ƒ¿»¿À∆¿…ƒ»
?·iÁ Bc·Ï ÈM‰ ‰È‰È È˙ÓÈ‡ „ÚÂ .·iÁ ÈM‰«≈ƒ«»¿«≈»«ƒ¿∆«≈ƒ¿««»
¯kOiL È„Îe ,‰l‚Ó ¯Ba‰L ÔBL‡¯‰ Ú„iL „Ú«∆≈«»ƒ∆«¿À∆¿≈∆ƒ¿…

ÌÈÏÚBt47Ba ˙eÓiL ÏÎÂ .epqÎÈÂ ÌÈÊ¯‡ ˙¯ÎÈÂ ¬ƒ¿ƒ¿…¬»ƒƒ«∆¿…∆»
·iÁ Bc·Ï ÈM‰ È¯‰ - ‰Ê ÔÓÊ CBz48ÏÎÂ ;Ba ¿«∆¬≈«≈ƒ¿««»¿…

‰Êk ÔÓÊ ¯Á‡ Ba ˙eÓiL49,ÌlLÏ ÔÈ·iÁ Ô‰ÈL - ∆»««¿«»∆¿≈∆«»ƒ¿«≈
.Ba eÚLt Ô‰ÈL È¯‰L∆¬≈¿≈∆»¿

פתוח,44) הבור את והשאיר דלה שהראשון מרגע כי
שם, במשנה, ורבינו הרי"ף גירסת זוהי שיבוא. בנזק נתחייב

חייב. "השני" האומרת, במשנתינו כגירסה את 45)שלא
השווה  לבור, כיסוי גם הדלי שימש (ואולי מים לדלות הדלי
נא: שם יעקב בן אליעזר רבי דעת זוהי ט). הלכה לקמן

נב.46) שם משנה בו, שנשתמש הזמן 47)לאחר שיעור
שם. יוחנן רבי כדעת היא זו הלכה פועלים. לשכירת הדרוש

אנוס.48) הוא הראשון האמורות 49)כי לפעולות הדרוש
עשאן. ולא

.Á- ¯ÓBLÏ B¯Ba ¯ÒBn‰ÂÈ˜Êa ·iÁ50B¯ÒÓ Ì‡Â . «≈¿≈«»ƒ¿»»¿ƒ¿»
ÔË˜Â ‰ËBL L¯ÁÏ51‰qÎÓ ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,52- ¿≈≈∆¿»»««ƒ∆»»¿À∆

˙Blb˙‰Ï ÈeOÚ ¯Ba‰L ;ÌÈ·iÁ ÌÈÏÚa‰ È¯‰53el‡Â , ¬≈«¿»ƒ«»ƒ∆«»¿ƒ¿«¿≈
˙Úc Ô‰a ÔÈ‡54. ≈»∆««

למעלה 50) השווה הבעלים, במקום נכנס כי חייב, השומר
ד. הלכה ד, לשמור.51)פרק דעת בהם שאין

י.52) שם היו 53)כראוי, והבעלים העפר, שקיעת ידי על
דעתם. על זאת להעלות את 54)צריכים ולכסות לתקן

חייבים. והבעלים מספקת, שמירה זו אין לפיכך הבור.

.ËB¯·Á ÏL BÈÏ„a B¯Ba ‰qÎÓ‰55ÈÏc‰ ÏÚa ‡·e , «¿«∆¿»¿∆¬≈»«««¿ƒ
·iÁ ¯Ba‰ ÏÚa - BÈÏc ÏËÂ56. ¿»«»¿««««»

ברשות.55) שלא חבירו של מבורו הנזקים 56)שלקח על
שבעל  דעתו, על להעלות היה צריך כי המגולה, בורו שהזיק
שיודיע  הדלי בעל את מחייבים ואין הדלי. את יקח הדלי

ל. שם דליו, את שלקח הבור, לבעל

.È¯Ba ¯ÙBÁ‰ „Á‡57ÁÈL B‡58‰¯ÚÓ B‡59B‡ ∆»«≈ƒ«¿»»
ıÈ¯Á60¯Ó‡ ‰nÏÂ .61È„k Ba ‰È‰iL „Ú ?¯Ba »ƒ¿»»∆¡««∆ƒ¿∆¿≈

˙ÈÓ‰Ï62.ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ˜ÓÚ ?˙ÈÓ‰Ï È„k ‰nÎÂ . ¿»ƒ¿«»¿≈¿»ƒ…∆¬»»¿»ƒ
B‡ ¯BL BÎB˙Ï ÏÙÂ ,‰¯OÚÓ ˙BÁt ‰È‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»»»≈¬»»¿»«¿

¯eËt - ˙ÓÂ ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a ¯‡L63- e˜f‰ Ì‡Â ; ¿»¿≈»«»»»≈»¿ƒÀ¿
·iÁ64‰Ïwz‰ ÏÚa65.ÌÏL ˜Ê «»««««»»∆∆»≈

בקירוי.59)ארוך.58)עגול.57) ומכוסה מרובעת
כדין 60) דינם הנ"ל כל מקורה. ואינה כמערה ומרובע רחב

לג).61)בור. כא, (שמות או 62)בתורה בהבל או
בו  ויש טפחים, עשרה של עומק בו יש בור וסתם בחבטה.

להמית. המיתו.63)כדי הבור לא בור 64)כי כל כי
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להזיק. כדי בו יש שהוא עומק אין 65)בכל החפירה. בעל
אין  טפחים מעשרה פחות כי הבור", "בעל אומר: רבינו

בור. שם עליו

.‡È- ÌÈÓ „Á‡ ÁÙË Ô‰Óe ,‰ÚLz ¯Ba‰ ˜ÓÚ ‰È‰»»…∆«ƒ¿»≈∆∆«∆»«ƒ
ÌÈÓ ÏL ÁÙh‰L ;·iÁ66ÌÈÁÙË ÈL ˜ÓÚk ·eLÁ «»∆«∆«∆«ƒ»¿…∆¿≈¿»ƒ

‰È‰ .‰Laia,ÌÈÓ ÌÈÁÙË ÈL Ô‰Óe ,‰BÓL ˜ÓÚ ««»»»»»…¿»≈∆¿≈¿»ƒ«ƒ
,ÌÈÓ ÌÈÁÙË ‰LÏL Ô‰Óe ,‰Ú·L B˜ÓÚ ‰È‰L B‡∆»»»¿ƒ¿»≈∆¿»¿»ƒ«ƒ
ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - ˙ÓÂ Ba ‡ˆBiÎÂ ¯BL BÎB˙Ï ÏÙÂ¿»«¿¿«≈»≈≈¿«¿ƒ

ÌlLÏ B˙B‡67ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ˜fp‰ OÙz Ì‡Â ; ¿«≈¿ƒ»««ƒ»≈ƒƒ
B„iÓ68.˜ÙÒ Ô‰a LÈ el‡‰ ÌÈ¯·c‰L ; ƒ»∆«¿»ƒ»≈≈»∆»≈

ושקול66) הבל יבשה.מוסיף טפחים בעיות 67)כשני
(לרבינו  שם הראייה, עליו מחבירו והמוציא נפתרו, שלא
הבעייא  שם). ראה שלנו, בגמרא מאשר אחרת גירסה כאן
אומרים  מים, טפחים ובשלושה בשניים גם אם היא:
ארבעה  כנגד שקולים שהם כזאת במידה הבל שמוסיפים
אין  עמוק, אינו שהבור מכיוון או יבשה, טפחים ושישה

כזאת. הבל ספק.68)תוספת של מקרה בכל כמו

.·È¯Á‡ ‡·e ,ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ˜ÓÚ ¯Ba ¯ÙBÁ‰«≈»…¬»»¿»ƒ»«≈
ÌÈLÏLÏ BÓÈÏL‰Â ¯Á‡ ‡·e ,ÌÈ¯OÚÏ BÓÈÏL‰Â69 ¿ƒ¿ƒ¿∆¿ƒ»«≈¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ

ÌÈ·iÁ Ôlk -70‰¯OÚÓ ˙BÁt ÔBL‡¯‰ ¯ÙÁ .71 À»«»ƒ»«»ƒ»≈¬»»
‰¯OÚÏ BÓÈÏL‰Â ÔB¯Á‡‰ ‡·e ,ÁÙË elÙ‡72ÔÈa , ¬ƒ∆«»»«¬¿ƒ¿ƒ«¬»»≈

ÁÙË Ba ¯ÙÁL73B˙ÙO ÏÚ ÔÈa dÈa‚‰L B‡ ∆»«∆«∆ƒ¿ƒ«ƒ¿»«¿»
ÁÙË74·iÁ ÔB¯Á‡‰ ‰Ê -75ÛÈÒB‰L ÁÙË Ì˙Ò .76 ∆«∆»«¬«»»«∆«∆ƒ

‰aL ÁÙË ¯˙qL B‡77¯·k Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ∆»«∆«∆»»¬≈∆»≈ƒ¿»
ÔBL‡¯ ‰OÚÓ ˜lzÒ78.˜lzÒ ‡Ï ÔÈ„Ú B‡ ƒ¿«≈«¬≈ƒ¬«ƒ…ƒ¿«≈

הברייתא.69) של הדוגמא שור 70)זוהי לתוכו נפל אם
ל' של זה בבור שותפים שכולם מפני מת, או והוזק

ב. עמוד שם ראשון, בלשון זביד כרב שאין 71)טפחים,
להמית. כדי כדי 72)בו בו שיש לבור, אותו ועשה

מלמטה.73)להמית. הטפח את כגון 74)והוסיף
מן  למעלה טפח מזה והוסיף הבור, שפת על אבן שהניח

נא: שם, רבא של דוגמא בנזקים 75)הבור, בין בכול,
מכיוון  הוא, הטעם שם. רבנן, כדעת במיתה, ובין
שיש  בור היינו קודם, קיים היה שלא בור עשה שהאחרון
דומה  זה ואין חייב. לבדו הוא לפיכך להמית, כדי בו
היה  לכן קודם גם שם כי לכ', שהשלימו הקודם, למקרה

להמית. שעשוי מלמעלה.77)מלמטה.76)בור
ברשותו 78) הבור וכל הטפח, את הוסיף שהאחרון ברגע

שלו, הטפח את סתם אפילו כן ואם הוא, האחרון של
חייב. והראשון כמקודם, הראשון של ט' של בור נשאר

.‚È˜ÓÚ ¯Ba ÔBL‡¯‰ ¯ÙÁ79ÔB¯Á‡‰ ‡·e , »«»ƒ»…»»«¬
B·ÈÁ¯‰Â80˙ÓÁÓ Ì‡ :˙ÓÂ ¯BL BÎB˙Ï ÏÙÂ , ¿ƒ¿ƒ¿»«¿»≈ƒ≈¬«

BÏ·‰81BÏ·‰ ËÚÓ È¯‰L ,¯eËt ÔB¯Á‡‰ - ˙Ó82; ∆¿≈»«¬»∆¬≈ƒ≈∆¿
BË·Á ˙ÓÁÓ Ì‡Â83‡e‰ È¯‰L ,·iÁ ÔB¯Á‡‰ - ˙Ó ¿ƒ≈¬«¬»≈»«¬«»∆¬≈
‰Ê ¯Ba ˜f‰ ·¯È˜84„v‰ B˙B‡Ó ¯BM‰ ÏÙ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ≈∆≈∆¿≈ƒ»««≈««

˜f‰ ·¯È˜ È¯‰L ,·iÁ ÔB¯Á‡‰ - ÔB¯Á‡‰ ·ÈÁ¯‰L∆ƒ¿ƒ»«¬»«¬«»∆¬≈ƒ≈∆≈
Ï·‰‰ ÔÓ ˙nL Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ê ¯Ba85„v‰ ÔÓ Ì‡Â ; ∆««ƒ∆≈ƒ«∆∆¿ƒƒ««

ÏÙ ÔBL‡¯‰ ¯ÙÁL86ÔB¯Á‡‰ ‰fL ,·iÁ ÔBL‡¯‰ - ∆»«»ƒ»«»ƒ«»∆∆»«¬
.BÏ·‰ ËÚÓƒ≈∆¿

להמית.79) כדי בו ואת 80)שיש הבור שטח את והגדיל
לתוכו. הנפילה שבבור.81)אפשרות טוב הלא האוויר

פחות 82) שבתוכו האוויר יותר, רחב שהבור במידה כי
הבור.83)מזיק. מקרקעית שקיבל בזה 84)המכה

רב  כדעת בתוכו. החבטה ושטח הבור שטח את שהגדיל
נא: שם בכל 85)אשי, ההבל, את מיעט האחרון והלא

לא  הבור, פי את הרחיב שלולא ייתכן כי חייב, הוא זאת
נופל  היה ולא שבתחילה, הבור פי למקום מגיע השור היה

שמת 86)לתוכו. זו, שבהלכה הראשון לדין פירוט זהו
האחרון  מת, חבטו מחמת ואם פטור, האחרון הבלו, מחמת
אומרים" ה"יש כדעת הוא הצדדים שני בין זה הבדל חייב.
אשי  רב של הלשונות שתי רבינו לדעת שם. אשי, רב בשם

משנה). (כסף זו, את זו משלימות שם

.„È‰˙Ó ‡Ï elÙ‡ - ‰¯Bz‰ ÂÈÏÚ ‰·iÁL ¯Ba∆ƒ¿»»»«»¬ƒ…≈»
BÏ·‰Ó ‡l‡ ‰Ó‰a‰87‰˙Ó Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , «¿≈»∆»≈∆¿¿≈»ƒ«ƒ≈»

BË·ÁÓ88ÔÈ‡ - BaÁ¯k ¯Ba‰ ˜ÓÚ ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ≈¬»¿ƒ»ƒ»»…∆«¿»¿≈
Ï·‰ BÏ89- ‰˙ÓÂ ‰Ó‰a‰ Ba ‰ËaÁ ‡Ï Ì‡Â , ∆∆¿ƒ…∆¿¿»«¿≈»»≈»

¯eËt90Ì‡Â ,Ï·‰ BÏ LÈ - BaÁ¯ ÏÚ ¯˙È B˜ÓÚ ‰È‰ . »»»»¿»≈«»¿≈∆∆¿ƒ
‰ËaÁ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ·iÁ - ‰Ó‰a‰ Ba ‰˙Ó≈»«¿≈»«»««ƒ∆…∆¿¿»

B˙ÈÚ˜¯˜a91. ¿«¿»ƒ

הבור.87) מעצם ולא מאליו השור 88)שבא שנחבט
נ: שם, שמואל כדעת הוא זה דין גופו. הבור בקרקעית

נא:89) שם יוסף ורב רבה מחלוקת מזיק, שבו האוויר אין
הבור.90) מפאת בא לא המוות מחמת 91)כי מתה כי

שם. הבור, הבל

.ÂËBa ‰ËaÁÂ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a dB·b Ïz ‰OÚ»»≈»«ƒ¿»«ƒ¿∆¿¿»
‰Ó‰a‰92ÌÈÁÙË ‰¯OÚ dB·‚ ‰È‰ Ì‡ :‰˙ÓÂ93- «¿≈»»≈»ƒ»»»«¬»»¿»ƒ

ÌlLÏ ·iÁ94ÏÚ ¯eËt - ‰¯OÚÓ ˙BÁt ‰È‰ Ì‡Â , «»¿«≈¿ƒ»»»≈¬»»»«
‰Ó‰a‰ ˙˙ÈÓ95ÌlLÏ ·iÁ - „·Ïa ‰˜f‰ Ì‡ Ï·‡ . ƒ««¿≈»¬»ƒÀ¿»ƒ¿««»¿«≈

‡e‰L Ïk dB·b Ï˙a elÙ‡Â ,ÌÏL ˜Ê96‰¯ÈÙÁa B‡ ∆∆»≈«¬ƒ¿≈»«»∆«¬ƒ»
Úe„ÈÂ ÈeˆÓ ¯·c ‡e‰L ÏÎa ˜Êp‰L ;‡È‰L Ïk97, »∆ƒ∆«∆∆¿»∆»»»¿»«

BÓk ‡e‰ È¯‰Â ,‰ÈeˆÓ ‡e‰L ÏÎa ‰˙Èn‰ ÔÈ‡Â¿≈«ƒ»¿»∆¿»«¬≈¿
Ò‡98. …∆

ונפלה.92) התל על של 93)שעלתה העומק כשיעור
להמית. כדי בו שיש שהתורה 94)בור, שמואל, כדעת

לתוך  דווקא ולאו חייב, שהיא נפילה בכל "ונפל", אמרה
שם. פחותה 95)עומק, בנפילה מצוייה אינה המיתה כי

הרי  כזו, בנפילה מיתה של במקרה ולכן טפחים, מעשרה
כאונס. תוספתא 96)זה קמא, תנא כדעת שהוא, גובה כל

ב. הלכה א, פרק שם ירושלמי ו; פרק כן 97)שם ועל
יזיק. שהתל דעתו, על להעלות לו שהיה התל, בעל פשע

מיתה.98) של אפשרות דעתו על להעלות לו היה שלא

.ÊËÏÚ B‡ ¯B·a ‰Ó‰a‰ ˙˙ÈÓ ÏÚ ·iÁ BÈ‡ ÔÎÂ¿≈≈«»«ƒ««¿≈»¿«
B‡ ‰pË˜ ‰Ó‰a‰ ‰˙È‰ Ì‡ ‡l‡ Ï˙a d˙ËÈ·Á¬ƒ»»¿≈∆»ƒ»¿»«¿≈»¿«»

‰ËBL B‡ ˙L¯Á99‰ÏÈla ‰ÏÙpL B‡ ‡ÓBÒ B‡100, ≈∆∆»»∆»¿»««¿»
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להזיק. כדי בו יש שהוא עומק אין 65)בכל החפירה. בעל
אין  טפחים מעשרה פחות כי הבור", "בעל אומר: רבינו

בור. שם עליו

.‡È- ÌÈÓ „Á‡ ÁÙË Ô‰Óe ,‰ÚLz ¯Ba‰ ˜ÓÚ ‰È‰»»…∆«ƒ¿»≈∆∆«∆»«ƒ
ÌÈÓ ÏL ÁÙh‰L ;·iÁ66ÌÈÁÙË ÈL ˜ÓÚk ·eLÁ «»∆«∆«∆«ƒ»¿…∆¿≈¿»ƒ

‰È‰ .‰Laia,ÌÈÓ ÌÈÁÙË ÈL Ô‰Óe ,‰BÓL ˜ÓÚ ««»»»»»…¿»≈∆¿≈¿»ƒ«ƒ
,ÌÈÓ ÌÈÁÙË ‰LÏL Ô‰Óe ,‰Ú·L B˜ÓÚ ‰È‰L B‡∆»»»¿ƒ¿»≈∆¿»¿»ƒ«ƒ
ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - ˙ÓÂ Ba ‡ˆBiÎÂ ¯BL BÎB˙Ï ÏÙÂ¿»«¿¿«≈»≈≈¿«¿ƒ

ÌlLÏ B˙B‡67ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ˜fp‰ OÙz Ì‡Â ; ¿«≈¿ƒ»««ƒ»≈ƒƒ
B„iÓ68.˜ÙÒ Ô‰a LÈ el‡‰ ÌÈ¯·c‰L ; ƒ»∆«¿»ƒ»≈≈»∆»≈

ושקול66) הבל יבשה.מוסיף טפחים בעיות 67)כשני
(לרבינו  שם הראייה, עליו מחבירו והמוציא נפתרו, שלא
הבעייא  שם). ראה שלנו, בגמרא מאשר אחרת גירסה כאן
אומרים  מים, טפחים ובשלושה בשניים גם אם היא:
ארבעה  כנגד שקולים שהם כזאת במידה הבל שמוסיפים
אין  עמוק, אינו שהבור מכיוון או יבשה, טפחים ושישה

כזאת. הבל ספק.68)תוספת של מקרה בכל כמו

.·È¯Á‡ ‡·e ,ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ˜ÓÚ ¯Ba ¯ÙBÁ‰«≈»…¬»»¿»ƒ»«≈
ÌÈLÏLÏ BÓÈÏL‰Â ¯Á‡ ‡·e ,ÌÈ¯OÚÏ BÓÈÏL‰Â69 ¿ƒ¿ƒ¿∆¿ƒ»«≈¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ

ÌÈ·iÁ Ôlk -70‰¯OÚÓ ˙BÁt ÔBL‡¯‰ ¯ÙÁ .71 À»«»ƒ»«»ƒ»≈¬»»
‰¯OÚÏ BÓÈÏL‰Â ÔB¯Á‡‰ ‡·e ,ÁÙË elÙ‡72ÔÈa , ¬ƒ∆«»»«¬¿ƒ¿ƒ«¬»»≈

ÁÙË Ba ¯ÙÁL73B˙ÙO ÏÚ ÔÈa dÈa‚‰L B‡ ∆»«∆«∆ƒ¿ƒ«ƒ¿»«¿»
ÁÙË74·iÁ ÔB¯Á‡‰ ‰Ê -75ÛÈÒB‰L ÁÙË Ì˙Ò .76 ∆«∆»«¬«»»«∆«∆ƒ

‰aL ÁÙË ¯˙qL B‡77¯·k Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ∆»«∆«∆»»¬≈∆»≈ƒ¿»
ÔBL‡¯ ‰OÚÓ ˜lzÒ78.˜lzÒ ‡Ï ÔÈ„Ú B‡ ƒ¿«≈«¬≈ƒ¬«ƒ…ƒ¿«≈

הברייתא.69) של הדוגמא שור 70)זוהי לתוכו נפל אם
ל' של זה בבור שותפים שכולם מפני מת, או והוזק

ב. עמוד שם ראשון, בלשון זביד כרב שאין 71)טפחים,
להמית. כדי כדי 72)בו בו שיש לבור, אותו ועשה

מלמטה.73)להמית. הטפח את כגון 74)והוסיף
מן  למעלה טפח מזה והוסיף הבור, שפת על אבן שהניח

נא: שם, רבא של דוגמא בנזקים 75)הבור, בין בכול,
מכיוון  הוא, הטעם שם. רבנן, כדעת במיתה, ובין
שיש  בור היינו קודם, קיים היה שלא בור עשה שהאחרון
דומה  זה ואין חייב. לבדו הוא לפיכך להמית, כדי בו
היה  לכן קודם גם שם כי לכ', שהשלימו הקודם, למקרה

להמית. שעשוי מלמעלה.77)מלמטה.76)בור
ברשותו 78) הבור וכל הטפח, את הוסיף שהאחרון ברגע

שלו, הטפח את סתם אפילו כן ואם הוא, האחרון של
חייב. והראשון כמקודם, הראשון של ט' של בור נשאר

.‚È˜ÓÚ ¯Ba ÔBL‡¯‰ ¯ÙÁ79ÔB¯Á‡‰ ‡·e , »«»ƒ»…»»«¬
B·ÈÁ¯‰Â80˙ÓÁÓ Ì‡ :˙ÓÂ ¯BL BÎB˙Ï ÏÙÂ , ¿ƒ¿ƒ¿»«¿»≈ƒ≈¬«

BÏ·‰81BÏ·‰ ËÚÓ È¯‰L ,¯eËt ÔB¯Á‡‰ - ˙Ó82; ∆¿≈»«¬»∆¬≈ƒ≈∆¿
BË·Á ˙ÓÁÓ Ì‡Â83‡e‰ È¯‰L ,·iÁ ÔB¯Á‡‰ - ˙Ó ¿ƒ≈¬«¬»≈»«¬«»∆¬≈
‰Ê ¯Ba ˜f‰ ·¯È˜84„v‰ B˙B‡Ó ¯BM‰ ÏÙ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ≈∆≈∆¿≈ƒ»««≈««

˜f‰ ·¯È˜ È¯‰L ,·iÁ ÔB¯Á‡‰ - ÔB¯Á‡‰ ·ÈÁ¯‰L∆ƒ¿ƒ»«¬»«¬«»∆¬≈ƒ≈∆≈
Ï·‰‰ ÔÓ ˙nL Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ê ¯Ba85„v‰ ÔÓ Ì‡Â ; ∆««ƒ∆≈ƒ«∆∆¿ƒƒ««

ÏÙ ÔBL‡¯‰ ¯ÙÁL86ÔB¯Á‡‰ ‰fL ,·iÁ ÔBL‡¯‰ - ∆»«»ƒ»«»ƒ«»∆∆»«¬
.BÏ·‰ ËÚÓƒ≈∆¿

להמית.79) כדי בו ואת 80)שיש הבור שטח את והגדיל
לתוכו. הנפילה שבבור.81)אפשרות טוב הלא האוויר

פחות 82) שבתוכו האוויר יותר, רחב שהבור במידה כי
הבור.83)מזיק. מקרקעית שקיבל בזה 84)המכה

רב  כדעת בתוכו. החבטה ושטח הבור שטח את שהגדיל
נא: שם בכל 85)אשי, ההבל, את מיעט האחרון והלא

לא  הבור, פי את הרחיב שלולא ייתכן כי חייב, הוא זאת
נופל  היה ולא שבתחילה, הבור פי למקום מגיע השור היה

שמת 86)לתוכו. זו, שבהלכה הראשון לדין פירוט זהו
האחרון  מת, חבטו מחמת ואם פטור, האחרון הבלו, מחמת
אומרים" ה"יש כדעת הוא הצדדים שני בין זה הבדל חייב.
אשי  רב של הלשונות שתי רבינו לדעת שם. אשי, רב בשם

משנה). (כסף זו, את זו משלימות שם

.„È‰˙Ó ‡Ï elÙ‡ - ‰¯Bz‰ ÂÈÏÚ ‰·iÁL ¯Ba∆ƒ¿»»»«»¬ƒ…≈»
BÏ·‰Ó ‡l‡ ‰Ó‰a‰87‰˙Ó Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , «¿≈»∆»≈∆¿¿≈»ƒ«ƒ≈»

BË·ÁÓ88ÔÈ‡ - BaÁ¯k ¯Ba‰ ˜ÓÚ ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ≈¬»¿ƒ»ƒ»»…∆«¿»¿≈
Ï·‰ BÏ89- ‰˙ÓÂ ‰Ó‰a‰ Ba ‰ËaÁ ‡Ï Ì‡Â , ∆∆¿ƒ…∆¿¿»«¿≈»»≈»

¯eËt90Ì‡Â ,Ï·‰ BÏ LÈ - BaÁ¯ ÏÚ ¯˙È B˜ÓÚ ‰È‰ . »»»»¿»≈«»¿≈∆∆¿ƒ
‰ËaÁ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ·iÁ - ‰Ó‰a‰ Ba ‰˙Ó≈»«¿≈»«»««ƒ∆…∆¿¿»

B˙ÈÚ˜¯˜a91. ¿«¿»ƒ

הבור.87) מעצם ולא מאליו השור 88)שבא שנחבט
נ: שם, שמואל כדעת הוא זה דין גופו. הבור בקרקעית

נא:89) שם יוסף ורב רבה מחלוקת מזיק, שבו האוויר אין
הבור.90) מפאת בא לא המוות מחמת 91)כי מתה כי

שם. הבור, הבל

.ÂËBa ‰ËaÁÂ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a dB·b Ïz ‰OÚ»»≈»«ƒ¿»«ƒ¿∆¿¿»
‰Ó‰a‰92ÌÈÁÙË ‰¯OÚ dB·‚ ‰È‰ Ì‡ :‰˙ÓÂ93- «¿≈»»≈»ƒ»»»«¬»»¿»ƒ

ÌlLÏ ·iÁ94ÏÚ ¯eËt - ‰¯OÚÓ ˙BÁt ‰È‰ Ì‡Â , «»¿«≈¿ƒ»»»≈¬»»»«
‰Ó‰a‰ ˙˙ÈÓ95ÌlLÏ ·iÁ - „·Ïa ‰˜f‰ Ì‡ Ï·‡ . ƒ««¿≈»¬»ƒÀ¿»ƒ¿««»¿«≈

‡e‰L Ïk dB·b Ï˙a elÙ‡Â ,ÌÏL ˜Ê96‰¯ÈÙÁa B‡ ∆∆»≈«¬ƒ¿≈»«»∆«¬ƒ»
Úe„ÈÂ ÈeˆÓ ¯·c ‡e‰L ÏÎa ˜Êp‰L ;‡È‰L Ïk97, »∆ƒ∆«∆∆¿»∆»»»¿»«

BÓk ‡e‰ È¯‰Â ,‰ÈeˆÓ ‡e‰L ÏÎa ‰˙Èn‰ ÔÈ‡Â¿≈«ƒ»¿»∆¿»«¬≈¿
Ò‡98. …∆

ונפלה.92) התל על של 93)שעלתה העומק כשיעור
להמית. כדי בו שיש שהתורה 94)בור, שמואל, כדעת

לתוך  דווקא ולאו חייב, שהיא נפילה בכל "ונפל", אמרה
שם. פחותה 95)עומק, בנפילה מצוייה אינה המיתה כי

הרי  כזו, בנפילה מיתה של במקרה ולכן טפחים, מעשרה
כאונס. תוספתא 96)זה קמא, תנא כדעת שהוא, גובה כל

ב. הלכה א, פרק שם ירושלמי ו; פרק כן 97)שם ועל
יזיק. שהתל דעתו, על להעלות לו שהיה התל, בעל פשע

מיתה.98) של אפשרות דעתו על להעלות לו היה שלא

.ÊËÏÚ B‡ ¯B·a ‰Ó‰a‰ ˙˙ÈÓ ÏÚ ·iÁ BÈ‡ ÔÎÂ¿≈≈«»«ƒ««¿≈»¿«
B‡ ‰pË˜ ‰Ó‰a‰ ‰˙È‰ Ì‡ ‡l‡ Ï˙a d˙ËÈ·Á¬ƒ»»¿≈∆»ƒ»¿»«¿≈»¿«»

‰ËBL B‡ ˙L¯Á99‰ÏÈla ‰ÏÙpL B‡ ‡ÓBÒ B‡100, ≈∆∆»»∆»¿»««¿»
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;¯eËt - ‰˙ÓÂ ÌBia ‰ÏÙÂ ˙Áwt ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»¿»ƒ««¿»¿»«»≈»»
¯eÒÏÂ ˙B‡¯Ï ‰Ó‰a‰ C¯cL ÈtÓ ,Ò‡ BÓk ‰fL∆∆¿…∆ƒ¿≈∆∆∆«¿≈»ƒ¿¿»
,˙ÓÂ Ì„‡ BÎB˙Ï ÏÙ Ì‡ ÔÎÂ .˙BÏBLÎn‰ ÔÓƒ«ƒ¿¿≈ƒ»«¿»»»≈
Ôa ‰È‰L ÔÈa ,‰ÏÈla ÏÙpL B‡ ‡ÓBÒ ‰È‰ elÙ‡¬ƒ»»≈∆»«««¿»≈∆»»∆

¯eËt ‰Ê È¯‰ - „·Ú B‡ ÔÈ¯BÁ101Ba ˜f‰ Ì‡Â . ƒ∆∆¬≈∆»¿ƒÀ«
ÌÏL ˜Ê ·iÁ - ˙Áwt‰ ‰Ó‰a‰ B‡ Ì„‡‰102BÓk , »»»«¿≈»«ƒ«««»∆∆»≈¿

e¯‡aL103. ∆≈«¿

דעת.99) בנות פקחת.100)שאינן הייתה אפילו
שור",101) שמה "ונפל הכתוב גזירת הוא זה דין שם,

כח: קמא בבא אדם, ולא "שור" טעמו 102)ודורשים
נזהרת  ובהמה בדרכים. להתבונן דרכו אין אדם דבר, של
לא  אבל ביותר, ומסוכנים גדולים ממכשולים אמנם

קטנים. על 103)ממכשולים שחייבים הקודמת, בהלכה
טפחים. מי' פחות בבור בהמה נזקי

.ÊÈÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ¯BL BÎB˙Ï ÏÙ104È¯‰ - ˙ÓÂ »«¿¿≈«À¿»ƒ»≈¬≈
˙n‰L ÈÓ - Bl ‰È‰È ˙n‰Â :¯Ó‡pL ;¯eËt ‰Ê∆»∆∆¡«¿«≈ƒ¿∆ƒ∆«≈

BlL105.¯·wiL BÈ„Â ‰‡‰a ¯eÒ‡ ‡e‰L ‰Ê ‡ˆÈ , ∆»»∆∆»«¬»»¿ƒ∆ƒ»≈

שנפדה.104) לאחר ואפילו מום בו שנפל קרבן שור כגון
נא.105) שם רבא, לשון זה כל ממנו. ליהנות שיוכל

.ÁÈ¯Ba‰ CB˙a ‰Ó‰a‰ ‰ÏÙÂ ,¯B·a ¯ÙBÁ ‰È‰»»≈¿¿»¿»«¿≈»¿«
;·iÁ - ‰ÈÙlÓ ‰ÏÙ Ì‡ :‰˙ÓÂ ‰¯ÈÙÁ‰ ÏBwÓƒ«¬ƒ»»≈»ƒ»¿»ƒ¿»∆»«»

‰˙Ú·pL ÔB‚k ,‰È¯Á‡Ó106¯BÁ‡Ï d·˜Ú ÏÚ ‰¯ÊÁÂ ≈«¬∆»¿∆ƒ¿¬»¿»¿»«¬≈»¿»
‰ÏÙÂ107ÏtiL „Ú - ÏÙÂ :¯Ó‡pL ;¯eËt - ‰˙ÓÂ ¿»¿»»≈»»∆∆¡«¿»««∆ƒ…

‰ÏÈÙ C¯c108ıeÁ ‰¯ÈÙÁ‰ ÏBwÓ ‰ÈÙÏ ‰ÏÙ . ∆∆¿ƒ»»¿»¿»∆»ƒ«¬ƒ»
B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ - ‰˙ÓÂ ¯BaÏ109Ì‡Â ; «»≈»≈≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒ

‰È¯BÁ‡Ï ‰ÏÙ Ì‡Â .B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ˜fp‰ ÒÙz»««ƒ»≈ƒƒƒ»¿ƒ»¿»«¬∆»
¯eËt ¯Ba‰ ÏÚa - ‰˜f‰ B‡ ‰˙Óe ¯BaÏ ıeÁ110. «≈»À¿»«««»

הבור.107)שנבהלה.106) על 108)לתוך נפילה זוהי
העורף. על ולא מחבטה 109)הפנים מתה הבהמה כי

בהבלו. ולא הבור של בקרקע ולא הרבים רשות בקרקע
שם.110) הכול, לדעת

.ËÈ„ÚeÓ Ì‡ :‰˙ÓÂ ¯Ba‰ CB˙Ï ‰Ó‰a ÛÁcL ¯BL∆»«¿≈»¿«»≈»ƒ»
¯BM‰ ÏÚ·e ,‰ˆÁÓ ÌlLÓ ¯Ba‰ ÏÚa - ‡e‰«««¿«≈∆¡»«««

‰ˆÁÓ111ÚÈ·¯ ÌlLÓ ¯BM‰ ÏÚa - ‡e‰ Ìz Ì‡Â ; ∆¡»¿ƒ»«««¿«≈¿ƒ«
BÙebÓ112ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏL ÌlLÓ ¯Ba‰ ÏÚ·e ,113ÔÓ ƒ«««¿«≈¿»¬»ƒƒ

:¯Ba‰ ÏÚ·Ï ¯ÓB‡ ‰Ï·p‰ ÏÚaL .ÂÈÒÎaL ‰Ùi‰«»∆∆ƒ¿»»∆«««¿≈»≈¿«««
‰Ï· ˙Át114EÏˆ‡ ÈÏ LÈ BÊ115‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ; ¿«¿≈»≈ƒ∆¿¿««ƒ∆ƒ

˙ÁwÙe ‰ÏB„‚116‰ÏÙpL ÈÓk BÊ È¯‰ ‰ÙÁ„pL ÔÂÈk , ¿»ƒ««≈»∆ƒ¿¬»¬≈¿ƒ∆»¿»
‰ÏÈla117È‡ ¯BM‰ ÏÚaÓ ‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ È‡L Ïk ; ««¿»…∆¬ƒ»¿ƒƒ«««¬ƒ

‡ÈˆBÓ118.BÓlLÏ ·iÁ ‰z‡ ¯‡M‰Â , ƒ¿«¿»«»«»¿«¿

שם.111) נתן רבי כדעת המיתוהו. שניהם כי
נזק 112) חצי משלם היה ממית, היה לבדו השור שאילו

למחצה, הוא התשלום גם שותף, לו שיש עכשיו מגופו,
מגופו. הנזק רבע חצי.113)דהיינו במקום

לאחר 114) מחירה לבין בחיים הבהמה מחיר בין ההפרש
בורך,115)מיתה. בתוך מתה נמצאה שלי בהמה כי

הנזק. לכל אחראי שאם 116)ואתה טז, בהלכה ואמרנו
פטור. הבור בעל ומתה, ביום מקום 117)נפלה אין כי

מן  ולסור לראות הבהמה "שדרך הקודם לנימוק
יותר 118)המכשולות". להוציא אפשר אי השור ומבעל

מובאת  הבור בעל כלפי הניזק של הזאת הטענה כל מרבע.
שם. שם, בגמרא,

.Î¯Ba‰ Èt ÏÚ Ô·‡ ÁÈpn‰ ÔÎÂ119Ï˜˙Â ¯BM‰ ‡·e , ¿≈««ƒ«∆∆«ƒ«»«¿ƒ¿«
ÌlLÓ Ô·‡‰ ˙‡ ÁÈpn‰ - ˙ÓÂ ¯BaÏ ÏÙÂ ,da»¿»««»≈««ƒ«∆»∆∆¿«≈

‰ˆÁÓ120.‰ˆÁÓ ¯Ba‰ ÏÚ·e , ∆¡»«««∆¡»

הבור.119) שפת המיתוהו.120)על הבור ובעל הוא כי
הבור  בעל על האחריות כל את להטיל יכול האבן בעל אין
לשור, נזק גורמת האבן הייתה לא הבור שלולא בטענה,
נופל  היה לא באבן, נתקל לולא לענות: יכול הבור בעל כי
חצי  משלם אחד וכל שווה, אחריותם מידת כן על בבור.

הנזק.

.‡ÎÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ÏLÂ ËBÈ„‰ ÏL ¯BL ÔÎÂ121 ¿≈∆∆¿¿∆¿≈«À¿»ƒ
ÌlLÓ - ËBÈ„‰ ÏL ‰Ê ‡e‰ Ìz Ì‡ :„Á‡k eÁ‚pL∆»¿¿∆»ƒ»∆∆∆¿¿«≈

˜Ê ÈˆÁ122¯ÓB‡ ˜fp‰L .ÌÏL ˜Ê - „ÚeÓ Ì‡Â , ¬ƒ∆∆¿ƒ»∆∆»≈∆«ƒ»≈
;EnÓ ¯‡M‰Â ,‡ÈˆB‡ ‰fÓ ‡ÈˆB‰Ï ÏÎe‡L Ïk :BÏ…∆«¿ƒƒ∆ƒ¿«¿»ƒ¿
ÈÏ ÌlLz ‰z‡ ,¯eËÙe ‡e‰ Lc˜‰Â ÏÈ‡B‰ ‰ÊÂ¿∆ƒ¿∆¿≈»«»¿«≈ƒ

Ïk‰123. «…

מום.121) בעל בכור כגון פדיון, לו שאין או נפדה, שלא
מכיוון 122) כלום, לו מועילה הקדש של שותפות ואין

בדין. ממנו לגבות אפשר משני 123)שאי אחד כל כי
נג. שם רבא כדעת כולו, לנזק אחראי השותפים

.·ÎÂÈÏÚ ÏÙÂ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ¯Ba ¯ÙBÁ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»≈ƒ¿»«ƒ¿»«»»
¯eËt ¯BM‰ ÏÚa - B‚¯‰Â ¯BL124- ¯BM‰ ˙Ó Ì‡Â . «¬»«««»¿ƒ≈«

¯Ba‰ ÏÚa ÈL¯BiÓ B¯BL ÈÓc ¯BM‰ ÏÚa ÏËB125. ≈«««¿≈ƒ¿≈«««

נתכוון 124) לא כי נסקל, השור ואין פשע, הבור חופר כי
ט. הלכה י, פרק למעלה ראה ז. ערכין בבלי להזיק,

היורשים,125) מן גובה שטר בלי חוב שזהו פי על אף
יא. פרק סוף ולווה מלווה בהלכות לדעתו בהתאם

á"ôùú'ä æåîú æ"é ÷"ù íåé

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
ונזכרה 1) מנזקיהן, פטור הבור שבעל הדברים בו נתבארו

בו  ונתבארו שם, כנזכר תקלה המניח והוא הבור תולדת בו
ביאור  לזה ונמשך בשלימות, זו תולדה משפטי פרטי
יעשה  וכיצד הרבים, ברשות לעשותן מורשה שאדם הדברים
עם  הרבים ומשפט שם, לעשותם רשאי שאינו ומה אותם,
בזה. וכיוצא רשותם על או ברשותם שהוא מה בכל היחיד

.‡¯B·Ï eÏÙpL ÌÈÏk2;¯eËt ¯Ba‰ ÏÚa - e¯azLÂ ≈ƒ∆»¿¿¿ƒ¿«¿«««»
‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .¯BÓÁ B‡ ¯BL ‰nL ÏÙÂ :¯Ó‡pL3 ∆∆¡«¿»«»»¬ƒƒ«¿»

Ì„‡ ‡ÏÂ - ¯BL :e„ÓÏ4ÌÈÏk ‡ÏÂ - ¯BÓÁ ,5elÙ‡ . »¿¿…»»¬¿…≈ƒ¬ƒ
ÂÈÏÎa ¯BL ÏÙ6·iÁ - ÂÈÏk e¯azLÂ ¯BM‰ ˙Óe , »«¿≈»≈«¿ƒ¿«¿≈»«»

.ÌÈÏk‰ ÏÚ ¯eËÙe ‰Ó‰a‰ ÏÚ««¿≈»»««≈ƒ
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ãycew zegiyn zecewpã

...milkd lr xehte

דיני  נזיקין. דיני לכל הנוגע גדול יסוד מלמדנו זה דין
שהגמרא  עד והגיון שכל פי על מובנים בכלל, ממונות
ובכל  כו'" ממונות בדיני יעסוק להחכים "הרוצה אומרת
שגם  כלים" ולא חמור אדם, ולא "שור הדין מלמדנו זאת
בשכל  מובנים שהם משום לא לקיים יש הממונות דיני את
יפטר  מדוע הגיון אין שהרי הקב"ה. ציווה שכך משום אלא
ועל־אחת־ לבורו, שנפלו הכלים נזק בתשלום הבור בעל
לבור  שנפל כלים הנושא ששור הדין מובן לא כמה־וכמה

הכלים. על ופטור השור על חייב
שני  בו שיש בור מדין נוספת הוראה יש זאת מלבד
טפחים. עשרה גבוה ותל טפחים, עשרה עמוק בור פרטים,
תנועות  שתי שהם ומקבל משפיע עניינם האדם שבעבודת
"איזהו  - מקבל גם להיות צריך אחד וכל אדם, כל אצל
שמצינו  כדוגמא משפיע וגם אדם", מכל הלומד חכם
מן  המתפרנס עני "אפילו צדקה בנתינת חייבים שהכל

לאחר". צדקה ליתן חייב הצדקה
אלו  עניינים להפוך ח"ו יכול בחירה לאדם שיש ומכיון
להרע" המה "חכמים של באופן משפיע ולהיות להיפך
כנגד  פניו המעיז חצוף תלמיד של באופן מקבל ו(לדוגמא)
ששלמות  כך על מורה עשרה וגובה עומק של והעניין רבו.
כוחות  עשר בכל חודר כשהדבר הם והקבלה ההשפעה
אז  כי שלילי בבור מאוד להיזהר וצריך אדם, של נפשו
מארבעה  לאחד והופך הנפש כוחות עשר כל הדבר חודר
כל  לנצל צריך אלא ישוער. בל נזק שגורם עד נזיקין אבות
טוב  לענייני כמקבל והן כמשפיע הן לו שניתנו הכוחות

הסביבה. כל על ולהשפיע וקדושה
בגדר  שאינם מקום בכל חב"ד בתי להקמת קשור זה עניין
אלא  המקבל אליהם שיבוא עד שמחכים היינו עמוק" "בור
להניח  שאפשר הרבים" ברשות גבוה "תל בבחינת שהם
במובנים  וכו' למרחוק ולראות עליו לטפס חפץ, עליו

שבדבר. הרוחניים
(d oniq oiwifp xtq 'zekln oii' it lr)

יב.2) בבאֿקמא בעל3ֿ)משנה רבו מפי תלמיד ששמע
רבינו. משה עד מרבו ורבו לבור 4)פה, נפל אדם אם

פטור. הבור בעל נכלל 5)ומת, חיים, בעל שאינו וכל
נג: שם ופטור, כלים ולא 6)בדין והמחרישה, העול כגון

בלבד. כלים שנפלו הראשון בדין כמו

.·ÔÈ˜ÈÊ ˙B·‡Ó ¯Ba‰7ÂÈ˙B„ÏB˙Â ,‡e‰8e‰BÓk «≈¬¿ƒƒ¿¿»»
Ô˙lÁzÓ ÔÈ„ÚeÓ9‰Ïwz ÁÈpn‰ ÏÎÂ .10BÊ È¯‰ - »ƒƒ¿ƒ»»¿»««ƒ««»»¬≈

¯Ba‰ ˙„ÏBz11Ì„‡ da ˜f‰ Ì‡Â .12- ‰Ó‰a B‡ ∆∆«¿ƒÀ«»»»¿≈»
ÌÏL ˜Ê ‰Ïwz‰ ÁÈp‰L ‰Ê ÌlLÓ13¯È˜Ù‰ ÔÈa , ¿«≈∆∆ƒƒ«««»»∆∆»≈≈ƒ¿ƒ

d¯È˜Ù‰ ‡Ï ÔÈa ‰Ïwz‰14- ÌÈÏk da e˜f‰ Ì‡Â ; ««»»≈…ƒ¿ƒ»¿ƒÀ¿»≈ƒ
¯eËt15. »

שאר 7) בתוכם הכוללים בתורה, המפורשים נזיקין מעיקרי
ב. שם תולדות. שהם לבור.8)נזיקין הדומים הנזיקין

הראשונה.9) בפעם כשהזיקו אף שלם, נזק לשלם וחייבים
הרבים.10) כח:11)ברשות אדם 12)שם בנזקי בור

שם. שמת, במקרה רק האדם את מיעטה התורה כי חייב,
הי"ז. בפי"ב למעלה רבינו פסק בור.13)וכן כדין

שם.14) שם, שמואל דעת כממונו, ולא כבור דינה
שם.15)

.‚ÁÈpn‰ ?„ˆÈk16BÈkÒ B‡ B·‡17B·z B‡18B‡ ≈«««ƒ««¿«ƒƒ¿
B‡OÓ19ÔÈa Ô‰a e˜f‰Â ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a Ô‰a ‡ˆBiÎÂ «»¿«≈»∆ƒ¿»«ƒ¿À¿»∆≈

ÌÏL ˜Ê ·iÁ - ‰Ó‰a ÔÈa Ì„‡20ÔÁÈp‰ Ì‡ ÔÎÂ . »»≈¿≈»«»∆∆»≈¿≈ƒƒƒ»
Ú˜¯wa Ï˜˙ .Ô¯È˜Ù‰ ‡ÏÂ B˙eL¯ ¯È˜Ù‰Â ,B˙eL¯aƒ¿¿ƒ¿ƒ¿¿…ƒ¿ƒ»ƒ¿«««¿«

‰Ïwz‰ ÏÚa ·iÁ - da ˜f‰Â BÊ ‰Ïw˙a ËaÁÂ21. ¿∆¿«¿«»»¿À«»«»««««»»
eÙph B‡ el‡ ÏÎa ÌÈÏk e˜f‰ Ì‡Â22¯eËt -23. ¿ƒÀ¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿»

כבור.16) שדינה ג:17)תקלה שירקב 18)שם כדי
ל. שם זבל, לנוח.19)ויעשה ורצה עייף שם 20)שהיה

חייב 21)כח: בנזק, השתתפה הקרקע שגם אףֿעלֿפי
ואינה  היא, הפקר שהקרקע מכיון הכל, לשלם התקלה בעל
השוה  כח: שם נתן, ר' כדעת הוא זה דין תשלומין. בדין

וכא. יט הלכה יב, פרק מים 22)למעלה השופך כגון
ל. שם אחר, של כליו ונתלכלכו הרבים דין 23)ברשות כי

בכלים. שפטור הבור, כדין המים

.„B¯BL ÒÈÎ‰24,˙eL¯a ‡lL ˙Èa‰ ÏÚa ¯ˆÁÏ ƒ¿ƒ«¬«««««ƒ∆…ƒ¿
ÌÈÏÏb ıÈa¯‰Â25- ˙Èa‰ ÏÚa ÏL ÂÈÏk Ô‰a eÙphÂ , ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿»∆≈»∆««««ƒ

¯eËt26e‡ˆÓ ‡ÏÂ ,‡e‰ ¯Ba ˙„ÏBz ‰Ê ÏÏb‰L ; »∆«»»∆∆∆¿…»»
¯Ba27.ÌÈÏk‰ ÏÚ Ba ·iÁL∆ƒ≈««≈ƒ

מח.24) הבקר.25)שם, השור.26)צואת בעל
כח:27) שם בלבד, נטנפו אלא נשברו לא הכלים אם אפילו

.‰„k‰ ˙‡ ÁÈpn‰28CÏ‰Â ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ««ƒ«∆««ƒ¿»«ƒ¿»«
C¯c ÔÈ‡L ÈÙÏ ,¯eËt - d¯aLÂ da Ï˜˙Â [Cl‰Ó‰]«¿«≈¿ƒ¿«»¿ƒ¿»»¿ƒ∆≈∆∆

C¯ca ÔBa˙‰Ï Ì„‡ Èa29˜f‰ Ì‡Â .ÔÈÎl‰Ó Ô‰Lk ¿≈»»¿ƒ¿≈«∆∆¿∆≈¿«¿ƒ¿ƒÀ«
ÂÈ˜Êa ·iÁ „k‰ ÏÚa È¯‰ - da30¯È˜Ù‰ elÙ‡Â , »¬≈«««««»ƒ¿»»«¬ƒƒ¿ƒ

„k‰31˙eL¯ BÏ ÔÈ‡L ÌB˜Óa ÂÈ˜Ê ¯È˜Ùn‰ ÏkL ;32 ««∆»««¿ƒ¿»»¿»∆≈¿
‰lÁzÓ d˙BOÚÏ33Ô¯È˜Ù‰ ‡Ï el‡k ·iÁ -34. «¬»ƒ¿ƒ»«»¿ƒ…ƒ¿ƒ»

כז:28) שם לנוח, במחשבתו 29)כדי שקוע שאדם מפני
כז: שם בעניניו, וחייב 30)וטרוד כבור, דינו הכד כי

אדם. כט:31)בנזקי שם אלעזר, ור' יוחנן ר' מחלוקת
הרבים.32) ברשות ברשותו,33)כגון בו חפר אם אבל

חפר, ברשות שבתחילה מכיון פטור, - ובורו רשותו והפקיר
ב. הלכה יב, פרק למעלה עליו,34)ראה נופלת והאחריות
הבור. בעל עדיין הוא כאילו

.ÂdÁÈp‰Ï ˙eL¯ BÏ LiL ÌB˜Óa „k‰ ˙‡ ÁÈp‰ƒƒ«∆««¿»∆≈¿¿«ƒ»
˙B¯w‰ ÌB˜Ó ÔB‚k ,ÌL35˙Bzb ÏL36Ô‰a ‡ˆBiÎÂ37, »¿¿«¿»∆ƒ¿«≈»∆
·iÁ - d¯aLÂ da Ï˜˙Â38- Cl‰Ó‰ da ˜f‰ Ì‡Â ; ¿ƒ¿«»¿ƒ¿»«»¿ƒÀ«»«¿«≈

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



קפט oenn iwfp zekld - oiwifp xtq - fenz f"i w"y mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ãycew zegiyn zecewpã

...milkd lr xehte

דיני  נזיקין. דיני לכל הנוגע גדול יסוד מלמדנו זה דין
שהגמרא  עד והגיון שכל פי על מובנים בכלל, ממונות
ובכל  כו'" ממונות בדיני יעסוק להחכים "הרוצה אומרת
שגם  כלים" ולא חמור אדם, ולא "שור הדין מלמדנו זאת
בשכל  מובנים שהם משום לא לקיים יש הממונות דיני את
יפטר  מדוע הגיון אין שהרי הקב"ה. ציווה שכך משום אלא
ועל־אחת־ לבורו, שנפלו הכלים נזק בתשלום הבור בעל
לבור  שנפל כלים הנושא ששור הדין מובן לא כמה־וכמה

הכלים. על ופטור השור על חייב
שני  בו שיש בור מדין נוספת הוראה יש זאת מלבד
טפחים. עשרה גבוה ותל טפחים, עשרה עמוק בור פרטים,
תנועות  שתי שהם ומקבל משפיע עניינם האדם שבעבודת
"איזהו  - מקבל גם להיות צריך אחד וכל אדם, כל אצל
שמצינו  כדוגמא משפיע וגם אדם", מכל הלומד חכם
מן  המתפרנס עני "אפילו צדקה בנתינת חייבים שהכל

לאחר". צדקה ליתן חייב הצדקה
אלו  עניינים להפוך ח"ו יכול בחירה לאדם שיש ומכיון
להרע" המה "חכמים של באופן משפיע ולהיות להיפך
כנגד  פניו המעיז חצוף תלמיד של באופן מקבל ו(לדוגמא)
ששלמות  כך על מורה עשרה וגובה עומק של והעניין רבו.
כוחות  עשר בכל חודר כשהדבר הם והקבלה ההשפעה
אז  כי שלילי בבור מאוד להיזהר וצריך אדם, של נפשו
מארבעה  לאחד והופך הנפש כוחות עשר כל הדבר חודר
כל  לנצל צריך אלא ישוער. בל נזק שגורם עד נזיקין אבות
טוב  לענייני כמקבל והן כמשפיע הן לו שניתנו הכוחות

הסביבה. כל על ולהשפיע וקדושה
בגדר  שאינם מקום בכל חב"ד בתי להקמת קשור זה עניין
אלא  המקבל אליהם שיבוא עד שמחכים היינו עמוק" "בור
להניח  שאפשר הרבים" ברשות גבוה "תל בבחינת שהם
במובנים  וכו' למרחוק ולראות עליו לטפס חפץ, עליו

שבדבר. הרוחניים
(d oniq oiwifp xtq 'zekln oii' it lr)

יב.2) בבאֿקמא בעל3ֿ)משנה רבו מפי תלמיד ששמע
רבינו. משה עד מרבו ורבו לבור 4)פה, נפל אדם אם

פטור. הבור בעל נכלל 5)ומת, חיים, בעל שאינו וכל
נג: שם ופטור, כלים ולא 6)בדין והמחרישה, העול כגון

בלבד. כלים שנפלו הראשון בדין כמו

.·ÔÈ˜ÈÊ ˙B·‡Ó ¯Ba‰7ÂÈ˙B„ÏB˙Â ,‡e‰8e‰BÓk «≈¬¿ƒƒ¿¿»»
Ô˙lÁzÓ ÔÈ„ÚeÓ9‰Ïwz ÁÈpn‰ ÏÎÂ .10BÊ È¯‰ - »ƒƒ¿ƒ»»¿»««ƒ««»»¬≈

¯Ba‰ ˙„ÏBz11Ì„‡ da ˜f‰ Ì‡Â .12- ‰Ó‰a B‡ ∆∆«¿ƒÀ«»»»¿≈»
ÌÏL ˜Ê ‰Ïwz‰ ÁÈp‰L ‰Ê ÌlLÓ13¯È˜Ù‰ ÔÈa , ¿«≈∆∆ƒƒ«««»»∆∆»≈≈ƒ¿ƒ

d¯È˜Ù‰ ‡Ï ÔÈa ‰Ïwz‰14- ÌÈÏk da e˜f‰ Ì‡Â ; ««»»≈…ƒ¿ƒ»¿ƒÀ¿»≈ƒ
¯eËt15. »

שאר 7) בתוכם הכוללים בתורה, המפורשים נזיקין מעיקרי
ב. שם תולדות. שהם לבור.8)נזיקין הדומים הנזיקין

הראשונה.9) בפעם כשהזיקו אף שלם, נזק לשלם וחייבים
הרבים.10) כח:11)ברשות אדם 12)שם בנזקי בור

שם. שמת, במקרה רק האדם את מיעטה התורה כי חייב,
הי"ז. בפי"ב למעלה רבינו פסק בור.13)וכן כדין

שם.14) שם, שמואל דעת כממונו, ולא כבור דינה
שם.15)

.‚ÁÈpn‰ ?„ˆÈk16BÈkÒ B‡ B·‡17B·z B‡18B‡ ≈«««ƒ««¿«ƒƒ¿
B‡OÓ19ÔÈa Ô‰a e˜f‰Â ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a Ô‰a ‡ˆBiÎÂ «»¿«≈»∆ƒ¿»«ƒ¿À¿»∆≈

ÌÏL ˜Ê ·iÁ - ‰Ó‰a ÔÈa Ì„‡20ÔÁÈp‰ Ì‡ ÔÎÂ . »»≈¿≈»«»∆∆»≈¿≈ƒƒƒ»
Ú˜¯wa Ï˜˙ .Ô¯È˜Ù‰ ‡ÏÂ B˙eL¯ ¯È˜Ù‰Â ,B˙eL¯aƒ¿¿ƒ¿ƒ¿¿…ƒ¿ƒ»ƒ¿«««¿«

‰Ïwz‰ ÏÚa ·iÁ - da ˜f‰Â BÊ ‰Ïw˙a ËaÁÂ21. ¿∆¿«¿«»»¿À«»«»««««»»
eÙph B‡ el‡ ÏÎa ÌÈÏk e˜f‰ Ì‡Â22¯eËt -23. ¿ƒÀ¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿»

כבור.16) שדינה ג:17)תקלה שירקב 18)שם כדי
ל. שם זבל, לנוח.19)ויעשה ורצה עייף שם 20)שהיה

חייב 21)כח: בנזק, השתתפה הקרקע שגם אףֿעלֿפי
ואינה  היא, הפקר שהקרקע מכיון הכל, לשלם התקלה בעל
השוה  כח: שם נתן, ר' כדעת הוא זה דין תשלומין. בדין

וכא. יט הלכה יב, פרק מים 22)למעלה השופך כגון
ל. שם אחר, של כליו ונתלכלכו הרבים דין 23)ברשות כי

בכלים. שפטור הבור, כדין המים

.„B¯BL ÒÈÎ‰24,˙eL¯a ‡lL ˙Èa‰ ÏÚa ¯ˆÁÏ ƒ¿ƒ«¬«««««ƒ∆…ƒ¿
ÌÈÏÏb ıÈa¯‰Â25- ˙Èa‰ ÏÚa ÏL ÂÈÏk Ô‰a eÙphÂ , ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿»∆≈»∆««««ƒ

¯eËt26e‡ˆÓ ‡ÏÂ ,‡e‰ ¯Ba ˙„ÏBz ‰Ê ÏÏb‰L ; »∆«»»∆∆∆¿…»»
¯Ba27.ÌÈÏk‰ ÏÚ Ba ·iÁL∆ƒ≈««≈ƒ

מח.24) הבקר.25)שם, השור.26)צואת בעל
כח:27) שם בלבד, נטנפו אלא נשברו לא הכלים אם אפילו

.‰„k‰ ˙‡ ÁÈpn‰28CÏ‰Â ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ««ƒ«∆««ƒ¿»«ƒ¿»«
C¯c ÔÈ‡L ÈÙÏ ,¯eËt - d¯aLÂ da Ï˜˙Â [Cl‰Ó‰]«¿«≈¿ƒ¿«»¿ƒ¿»»¿ƒ∆≈∆∆

C¯ca ÔBa˙‰Ï Ì„‡ Èa29˜f‰ Ì‡Â .ÔÈÎl‰Ó Ô‰Lk ¿≈»»¿ƒ¿≈«∆∆¿∆≈¿«¿ƒ¿ƒÀ«
ÂÈ˜Êa ·iÁ „k‰ ÏÚa È¯‰ - da30¯È˜Ù‰ elÙ‡Â , »¬≈«««««»ƒ¿»»«¬ƒƒ¿ƒ

„k‰31˙eL¯ BÏ ÔÈ‡L ÌB˜Óa ÂÈ˜Ê ¯È˜Ùn‰ ÏkL ;32 ««∆»««¿ƒ¿»»¿»∆≈¿
‰lÁzÓ d˙BOÚÏ33Ô¯È˜Ù‰ ‡Ï el‡k ·iÁ -34. «¬»ƒ¿ƒ»«»¿ƒ…ƒ¿ƒ»

כז:28) שם לנוח, במחשבתו 29)כדי שקוע שאדם מפני
כז: שם בעניניו, וחייב 30)וטרוד כבור, דינו הכד כי

אדם. כט:31)בנזקי שם אלעזר, ור' יוחנן ר' מחלוקת
הרבים.32) ברשות ברשותו,33)כגון בו חפר אם אבל

חפר, ברשות שבתחילה מכיון פטור, - ובורו רשותו והפקיר
ב. הלכה יב, פרק למעלה עליו,34)ראה נופלת והאחריות
הבור. בעל עדיין הוא כאילו

.ÂdÁÈp‰Ï ˙eL¯ BÏ LiL ÌB˜Óa „k‰ ˙‡ ÁÈp‰ƒƒ«∆««¿»∆≈¿¿«ƒ»
˙B¯w‰ ÌB˜Ó ÔB‚k ,ÌL35˙Bzb ÏL36Ô‰a ‡ˆBiÎÂ37, »¿¿«¿»∆ƒ¿«≈»∆
·iÁ - d¯aLÂ da Ï˜˙Â38- Cl‰Ó‰ da ˜f‰ Ì‡Â ; ¿ƒ¿«»¿ƒ¿»«»¿ƒÀ«»«¿«≈
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ÏkzÒ‰Ï BÏ ‰È‰L ÈtÓ ,¯eËt „k‰ ÏÚa39Ì‡Â . ««««»ƒ¿≈∆»»¿ƒ¿«≈¿ƒ
‰ÏÙ‡ ‰˙È‰40ÌÈck C¯c‰ Ïk ‡lnL B‡ ,41¯eËt -42 »¿»¬≈»∆ƒ≈»«∆∆«ƒ»

·iÁ „k‰ ÏÚa È¯‰ - da Ï˜˙ Ì‡Â ;d˙¯È·L ÏÚ43. «¿ƒ»»¿ƒƒ¿«»¬≈«««««»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

הגיתות.35) לפני ענבים 36)הרחבה בו שדורכין מקום
יין. בו 37)לעשות שכותשים הבד, בית של קרנות כגון

את  להניח רשאים אלו במקומות שמנם. להוציא כדי זיתים
הבד. בית או הגת בפנים מקום די אין כי הכלים,

כז:38) מלאים 39)בבאֿקמא אלו שמקומות ידוע כי
שם.40)כלים. שמואל, של מוצא 41)הדוגמא ואין

שם. רב, של דוגמא הכדים, על לדרוך אלא לעובר
אי 42) - באפלה נופלת: להסתכל" לו "היה שהטענה, מפני

לעבור, אפשר אי כדים, הדרך כל ובמילא לראות, אפשר
כד. שישבור בלי בדרך, יתבונן שבגלל 43)ואפילו מכיון

אין  נתקל בכדים חסומה שהדרך משום או האפלה
הכד. בעל את לחייב יש ולפיכך להאשימו,

.Ê¯‰ ˙eL¯a Bck ‰¯aLÌÈa44„Á‡ ˜ÏÁ‰Â , ƒ¿¿»«ƒ¿»«ƒ¿À¿«∆»
ÌÈna45¯eËt - ‰ÈÒ¯Áa ‰˜lL B‡46,Ì„‡ ÈÈcÓ ««ƒ∆»»«¬»∆»»ƒƒ≈»»

‡e‰ Òe‡L ÈÙÏ47ÌÈÓL ÈÈ„a ·iÁÂ ;48‡lL ÈtÓ , ¿ƒ∆»¿«»¿ƒ≈»«ƒƒ¿≈∆…
¯˜Ù‰k ÌÈn‰Â ÌÈÒ¯Á‰ È¯‰Â .ÌÈÒ¯Á‰ ˜lÒ49‡ÏÂ , ƒ≈«¬»ƒ«¬≈«¬»ƒ¿««ƒ¿∆¿≈¿…

Ò‡pL ¯Á‡ ‡l‡ ¯È˜Ù‰50¯eËt CÎÈÙÏe ,51Ì‡Â . ƒ¿ƒ∆»««∆∆¡«¿ƒ»»¿ƒ
‰ÈÒ¯Áa ˙BkÊÏ Ôek˙52·iÁ - ¯Á‡ Ô‰a ˜f‰Â ,53. ƒ¿«≈ƒ¿«¬»∆»¿À«»∆«≈«»

BlÓ‚ ‰ÏÙÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â54d„ÈÓÚ‰ ‡ÏÂ55‡ˆBik ÏÎÂ ¿«ƒ¿»¿»¿«¿…∆¡ƒ»¿…«≈
el‡ ÏÎa ÌÈÏk e˜f‰ Ì‡Â .da56¯eËt -57ÔÈa , »¿ƒÀ¿≈ƒ¿»≈»≈

e¯‡aL BÓk ,¯È˜Ù‰ ‡Ï ÔÈa ¯È˜Ù‰58. ƒ¿ƒ≈…ƒ¿ƒ¿∆≈«¿

נשבר 44) כך ומתוך במשהו, שנתקל כגון כח. שם, משנה
שם.46)וניזוק.45)הכד. יהודה ר' לא 47)כדעת כי

במשהו. שנתקל לאחר נשבר אלא בכוונה, הכד את שבר
כט.48) שם, החכמים אדם 49)כדעת כלל בדרך כי

אותם. הכד 50)מפקיר הפקיר לדין דומה זה ואין
ה. בהלכה בכוונה,51)שלמעלה הכד את שבר אם אבל

את  הפקיר כט:אפילו שם ה; הלכה כלמעלה חייב, חרסיו
כט.52) כבור.53)שם הם החרסים שם 54)כי ברייתא
מדיני 55)כח: פטור הגמל בעל אחר. בה והוזק והפקירה

והוזק  הגמל את הפקיר לא ואם שמים, בדיני וחייב אדם
בור. משום חייב אחר, או 56)בה בחרסים או במים,

ובין 57)בגמל. בשבירתם בין בכלים, פטור שבור
וב.58)בהיזקם. א הלכה למעלה

.ÁÌÈ¯c˜ ÈL59,‰Ê ¯Á‡ ‰Ê C¯ca ÔÈÎl‰Ó eÈ‰L ¿≈«»ƒ∆»¿«¿ƒ«∆∆∆««∆
‰È‰ Ì‡ :ÔBL‡¯a ÈM‰ Ï˜˙Â ,ÏÙÂ ÔBL‡¯‰ Ï˜˙Â¿ƒ¿«»ƒ¿»«¿ƒ¿««≈ƒ»ƒƒ»»
,ÈL È˜Êa ÔBL‡¯‰ ·iÁ - „ÓÚ ‡ÏÂ „ÓÚÏ ÔBL‡¯Ï»ƒ«¬…¿…»««»»ƒ¿ƒ¿≈≈ƒ
Òe‡ BÈ‡ - ‰ÏÈÙ ˙ÚLa Òe‡ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡L∆««ƒ∆»ƒ¿«¿ƒ»≈»

„ÓÚÏ ÏBÎÈ ‡e‰ È¯‰Â ,C¯ca ÏhÓ B˙BÈ‰a60‡Ï Ì‡Â ; ƒ¿À»«∆∆«¬≈»«¬…¿ƒ…
„ÓÚÏ BÏ ‰È‰61¯eËt -62¯È‰Ê‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,63 »»«¬…»¿««ƒ∆…ƒ¿ƒ

BLÙa „e¯Ë ‡e‰L ÈtÓ ,Ba Ï˜˙pL ‰ÊÏ64. »∆∆ƒ¿«ƒ¿≈∆»¿«¿

לא.59) שם משנה קדירות, חייב 60)מוכרי הוא כן ועל
שם. הפקר, אינו גופו הרי כי לא 61)כבור, פירוש:

לעמוד. השעה הוא.62)הספיקה אנוס ואפשר 63)כי
פטור. זאת בכל הזהיר, שלא על אותו רבי 64)לחייב דעת

שם. יוחנן

.Ë?ÈL ÏL ÂÈ˜Êa ·iÁ ‡e‰L ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆«»ƒ¿»»∆≈ƒ
;¯eËt - ÂÈÏk e˜f‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÈL ÏL BÙeb ˜f‰Lk¿∆À«∆≈ƒ¬»ƒÀ¿≈»»

‰Ïwz ÏÎÂ ,¯B·a ÌÈÏk‰ ÏÚ ·iÁ BÈ‡L65˙„ÏBz ∆≈«»««≈ƒ¿¿»«»»∆∆
e¯‡aL BÓk ,‡e‰ ¯Ba66. ¿∆≈«¿

הראשון.65) של גופו ב.66)כגון הלכה למעלה

.ÈÌÈ‚bf‰Â ÌÈ¯cw‰67‰Ê ÔÈÎl‰Ó eÈ‰L Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ««»ƒ¿««»ƒ¿«≈»∆∆»¿«¿ƒ∆
ÈM‰ Ï˜˙Â ,ÏÙÂ ÔBL‡¯‰ Ï˜˙Â ,‰Ê ¯Á‡««∆¿ƒ¿«»ƒ¿»«¿ƒ¿««≈ƒ
BÏ LÈ Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ ,ÈMa ÈLÈÏM‰Â ,ÔBL‡¯a»ƒ¿«¿ƒƒ«≈ƒ¿»∆»≈∆≈

„ÓÚÏ68ÏL BÙe‚ È˜Êa ·iÁ ÔBL‡¯‰ - „ÓÚ ‡ÏÂ «¬…¿…»«»ƒ«»¿ƒ¿≈∆
ÔÈa ı¯‡a Ïhn‰ ÔBL‡¯ ÏL BÙe‚a ˜f‰L ÔÈa ,ÈL≈ƒ≈∆À«¿∆ƒ«À»»»∆≈

B‡OÓa ˜f‰L69,ÈLÈÏL ÏL BÙe‚ È˜Êa ·iÁ ÈM‰Â ; ∆À«¿«»¿«≈ƒ«»¿ƒ¿≈∆¿ƒƒ
ÈL ÏL BÙe‚a ˜f‰ Ì‡70ÏL B‡OÓa ˜f‰ Ì‡ Ï·‡ , ƒÀ«¿∆≈ƒ¬»ƒÀ«¿«»∆

ÈM‰ BÏ ¯ÓB‡ È¯‰L .¯eËt - ÏÙpL ÈL71,‰Ê ¯Ba : ≈ƒ∆»«»∆¬≈≈«≈ƒ∆
ÔBL‡¯ È¯‰L ;B˙B‡ ‰¯Bk‰ È‡ ÔÈ‡ ,È‡OÓ ‡e‰L∆«»ƒ≈¬ƒ«∆∆¬≈ƒ
Ôlk - ‰Ê ˙‡ ‰Ê e¯È‰Ê‰ Ì‡Â .B‡OÓ ÌÚ ÈM‰ ÏÈt‰ƒƒ«≈ƒƒ«»¿ƒƒ¿ƒ∆∆∆À»

ÔÈ¯eËt72. ¿ƒ

רבא.67) פירוש לפי לא. שם שהות 68)ברייתא לו יש
לעמוד. ז.69)ואפשרות הלכה כלמעלה הפקירו, לא אם

הפקירו.70) לא שם,71)אפילו הגמרא מביאה זו טענה
לא.72)לא: שם עמד, ולא לעמוד היה יכול אפילו

.‡ÈC¯c‰ ·Á¯Ï ÏhÓ ‰È‰Â ÔBL‡¯‰ ÏÙ73Ï˜˙Â , »«»ƒ¿»»À»¿…««∆∆¿ƒ¿«
‡e‰ È¯‰ - BË·a „Á‡Â ÂÈÏ‚¯a „Á‡Â BL‡¯a „Á‡∆»¿…¿∆»¿«¿»¿∆»¿ƒ¿¬≈

Ôlk È˜Êa ·iÁ74.„ÓÚ ‡ÏÂ „ÓÚÏ BÏ ‰È‰Â ÏÈ‡B‰ , «»¿ƒ¿≈À»ƒ¿»»«¬…¿…»«

לא:73) חייב 74)שם ראשון נפלו, ראשון מחמת "ואם
לא. שם ברייתא כולם", בנזקי

.·ÈÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÌÈn‰ ˙‡ CÙBM‰75Ô‰a ˜f‰Â , «≈∆««ƒƒ¿»«ƒ¿À«»∆
ÂÈ˜Êa ·iÁ - ¯Á‡76¯eËt - ÂÈÏk eÙph Ì‡Â ;77, «≈«»ƒ¿»»¿ƒƒ«¿≈»»

e¯‡aL BÓk78ı¯‡a ÌÈn‰ eÚÏ· .79ı¯‡‰ ‰¯‡LÂ ¿∆≈«¿ƒ¿¿««ƒ»»∆¿ƒ¿¬»»»∆
·iÁ ‰Ê È¯‰ - Ú˜¯wa ˜f‰Â ÏÙÂ ˜ÏÁ‰Â ,‰˜ÏÁ¬»»¿À¿«¿»«¿À«««¿«¬≈∆«»

ÂÈ˜Êa80. ƒ¿»»

ל.75) שם הבדל 76)משנה ואין בור, דין למים יש כי
למעלה  השוה חייב, נזקיו המפקיר כי לא, או הפקיר אם

וז. ב בכלים.77)הלכה פטור בור הלכה 78)כי למעלה
שם.79)א. בקרקע 80)גמרא שהוזק אףֿעלֿפי

ובכל  הוא, הפקר שבתורה הבור גם כי שלו, אינה והקרקע
וניזוק. הבור בקרקע נחבט אדם אם התורה, חייבה זאת
ובין  הפקירה בין תקלה, שכל שמואל, כדעת היא זו הלכה
יד. הלכה יב, פרק למעלה ראה כבור, דינה - הפקירה לא

.‚Èel‡ Ïk81Ô‰È˙B·Èa ÔÈ˜˙BtL82ÔÈÙ¯B‚Â »≈∆¿ƒƒ≈∆¿¿ƒ
Ô‰È˙B¯ÚÓ83˙eL¯a ÌÈn‰ CtLÏ ˙eL¯ Ô‰Ï ÔÈ‡ - ¿»≈∆≈»∆¿ƒ¿…««ƒƒ¿

‰nÁ‰ ˙BÓÈa ÌÈa¯‰84LÈ - ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa Ï·‡ ; »«ƒƒ««»¬»ƒ«¿»ƒ≈
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˙eL¯ Ô‰Ï85ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .86B‡ Ì„‡ ˜f‰ Ì‡ , »∆¿¿««ƒ≈ƒÀ«»»
ÌÏL ˜Ê ÔÈ·iÁ - ÌÈna ‰Ó‰a87. ¿≈»««ƒ«»ƒ∆∆»≈

ול.81) ו. שם, צינורות 82)ברייתא את שפותחים
הרבים. לרשות יזרמו שהמים כדי ומנקים 83)השופכין,

הרבים. לרשות הזבל את ומשליכים מפני 84)מערותיהם
אותם. ללכלך ואסור נקיים מכיון 85)שהרחובות

מלוכלכים. בית86ֿ)שהרחובות ברשות שעשו אףֿעלֿפי
המים 87)דין. את לשפוך להם הרשה הדין בית כי

לנזקים. אחריות עצמם על שיקבלו בתנאי הרבים לרשות

.„ÈÌ„‡ ‡ÈˆBÈ ‡Ï88B·z89BM˜Â90ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï …ƒ»»ƒ¿¿«ƒ¿»«ƒ
Ï·Ê BÏ eOÚÈÂ eLBciL È„k91e‰eÒ˜ - ‡ÈˆB‰ Ì‡Â . ¿≈∆ƒ¿≈»∆∆¿ƒƒ¿»

ÌÈÓÎÁ92¯˜Ù‰k eÈ‰iL93˙ÚÓ ‰ÎÊ Ô‰a Ì„Bw‰ ÏÎÂ , ¬»ƒ∆ƒ¿¿∆¿≈¿»«≈»∆»»≈≈
eÁÈaL‰Â eLBcpL94Ô‰a ‰ÎÊÂ Ì„‡ Ì„˜ Ì‡Â . ∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»«»»¿»»»∆

ÔÈ‡ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ‰‡ˆB‰ ˙ÚMÓ95ÔÈ‡ÈˆBÓ ƒ¿«»»ƒ¿»«ƒ≈ƒƒ
B„iÓ96Ì„‡ Ô‰a ˜f‰ Ì‡ ,¯˜Ù‰k Ô‰L Èt ÏÚ Û‡Â . ƒ»¿««ƒ∆≈¿∆¿≈ƒÀ«»∆»»

ÌlLÏ ·iÁ ‡ÈˆBn‰ ‰Ê È¯‰ - ‰Ó‰a B‡97. ¿≈»¬≈∆«ƒ«»¿«≈

ל.88) דישה.89)שם אחר שנשאר מה 90)זה
קצירה. אחר בקרקע שדהו.91)שמשאירים את לזבל

שבני  כיון הרבים, לרשות וקש תבן להוציא אסרו החכמים
וניזוקים. בהם מתחלקים יוציאו.92)אדם שלא כדי

בעלים.93) בלי אותם 94)כחפץ שהשאיר לאחר כלומר,
זבל. ונעשו הרבים ברשות רב לא 95)זמן שעדיין

אותו 96)השביחו. קונסים אם נפתרה, שלא בעיא זוהי כי
ל: שם שהשביחו, לאחר או שהוציאם, משעה מיד

עליו.97) שהוטל הקנס עלֿידי ירויח שלא כדי בור, כדין

.ÂËLÈ98ÌÈÏÏb‰Â Ï·f‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï Ì„‡ ÏÎÏ99 ≈¿»»»¿ƒ∆«∆∆¿«¿»ƒ
¯aˆÏÂ ÌÈÏ·Ê ˙‡ˆB‰ ˙ÚLa ÌÈa¯‰ ˙eL¯ÏÔ˙B‡ ƒ¿»«ƒƒ¿«»«¿»ƒ¿ƒ¿…»

ÌBÈ ÌÈLÏL ÌL100ÛBM ‰È‰iL È„k101Ì„‡ ÈÏ‚¯a »¿ƒ¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿«¿≈»»
·iÁ - ˜Èf‰ Ì‡ ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .[‰Ó‰a ÈÏ‚¯Â]¿«¿≈¿≈»¿««ƒ≈ƒƒƒ«»

ÌlLÏ102ÏÊb ÌeMÓ ÏÏb‰ ‰Ê ÏÚ ÔÈ·iÁÂ .103ÔÂÈk ; ¿«≈¿«»ƒ«∆«»»ƒ»≈≈»
Á·L Ba ÔÈ‡L104.Ba eÒ˜ ‡Ï ,LB„ Ì‡ ∆≈∆«ƒ»…»¿

הבקר.99)רשות.98) שם 100)צואת יהודה, רבי דעת
ר'102)נדרך.101)ל. על שם החולק תנאֿקמא כדעת

מותרין  שאמרו אלו "כל ואומר: מניזקין, הפוטרו יהודה
לשלם". חייבין הזיקו אם הרבים, ברשות אם 103)לקלקל

בהן  הקודם שכל וקשו, לתבנו בניגוד אותו, ולקח אחר בא
שבחן",104)זכה. משום גופו "קנסו שאמר רב כדעת

אותו  לקחת לאחר ואסור קנסו, לא בגלל, שבח שאין ומכיון
גזל. משום

.ÊËÌÈa¯‰ ˙eL¯a ËÈË ÔÈ¯BL ÔÈ‡105ÌÈ·BÏ ÔÈ‡Â , ≈ƒƒƒ¿»«ƒ¿≈¿ƒ
ÌÈ·Ï106ËÈË ÔÈÏ·Bb Ï·‡ ;107Ï·‡ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ¿≈ƒ¬»¿ƒƒƒ¿»«ƒ¬»

.ÌÈ·Ï ‡Ï…¿≈ƒ

מפני 105) שיתרכך, כדי במים, הטיט את נותנים אין
קיח: מציעא בבא משנה, רבים, ימים אותו שמשהה

שיתייבשו.106) עד רב זמן אותן שמשאיר מפני
בבנין.107) מיד לתתו עלֿמנת במים אותו מערבבים

.ÊÈÌÈa¯‰ ˙eL¯a ‰Ba‰108Ó ÌÈ·‡ ‡È·n‰ -‡È· «∆ƒ¿»«ƒ«≈ƒ¬»ƒ≈ƒ
‰Ba ‰Ba‰Â109ÔÈ·iÁ - e˜Èf‰L ÔlÎÂ .110˜Ê ÌlLÏ ¿«∆∆¿À»∆ƒƒ«»ƒ¿«≈∆∆

.ÌÏL»≈

שם.108) המשנה, מיד 109)לשון האבנים את מקבל
הרבים. ברשות אותן ישהה ואל בבנין, אותן וקובע המביא

טו.110) בהלכה כמו

.ÁÈ·ˆBÁ‰111Ô·‡ ·ˆÁL112˙zÒÏ d¯ÒÓe113˜f‰Â , «≈∆»«∆∆¿»»¿«»¿À«
Ì„‡ da114¯ÒnL ˙zÒÂ .·iÁ ˙zq‰ - ‰Ó‰a B‡ »»»¿≈»««»«»¿«»∆»«

¯nÁÏ115ÛzÎÏ ¯nÁ ¯ÒÓ .·iÁ ¯nÁ‰ -116Ûzk‰ - ¿«»««»«»»««»¿«»««»
‰Ba‰ d¯ÒÓ .·iÁ ‰Ba‰ - ‰B·Ï Ûzk ¯ÒÓ .·iÁ«»»««»¿∆«∆«»¿»»«∆

ÔÈaa d˙·ÈLÈ Ôw˙nL ‰ÊÏ117Ì‡Â .·iÁ Ôw˙Ó‰ - »∆∆¿«≈¿ƒ»»«ƒ¿»«¿«≈«»¿ƒ
ÒBÓÈc‰ Èab ÏÚ ‰eÏÚ‰L ¯Á‡118,‰˜Èf‰Â ‰ÏÙ ««∆∆¡»««≈«ƒ»¿»¿ƒƒ»

˙eÏa˜a ÔÈOBÚ eÈ‰Â119ÔÈ·iÁ Ôlk -120; ¿»ƒ¿«¿»À»«»ƒ
˙e¯ÈÎO·e121·iÁ ÔB¯Á‡‰ -122ÔÈ¯eËt ÔlÎÂ ,123. ƒ¿ƒ»«¬«»¿À»¿ƒ

קיח:111) מציעא החצבה.112)בבא מן אבנים שעקר
ומחליקה.113) לאבן צורה שהיתה 114)הנותן בשעה

הסתת. של ידו האבנים 115)תחת את המעביר
הבנין. למקום החמור גבי על את 116)המסותתות הנושא

החומה. על העומד לבנאי, ומוסרן הכתף על האבנים
עם 117) אחת בשורה הנכון במקומה בדיוק מונחת שתהיה

האבנים. הבנין.118)שאר עליהם 119)שורת שקבלו
כך  ומשום בה, שותפים וכולם המלאכה, כל את לעשות

לנזק. ביחד אחראים בידי 120)כולם שהאבן זמן כל אבל
אחראי. לבדו הוא מהקבלנים, שכרו 121)אחד המקבל

העבודה. שעות גבי 122)לפי על האבן את ששם זה
כל 123)הדימוס. אלא כולה, למלאכה אחראים אינם כי

לעבודתו. אחד

.ËÈÔÏÈ‡‰Â Ï˙k‰124e˜Èf‰Â ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï eÏÙpL «…∆¿»ƒ»∆»¿ƒ¿»«ƒ¿ƒƒ
ÌlLlÓ ¯eËt -125Ô¯È˜Ù‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,126ÈÙÏ ; »ƒ¿«≈¿««ƒ∆ƒ¿ƒ»¿ƒ

˜Èf‰Ï Ô˙lÁz ÔÈ‡ È¯‰L ,¯B·Ï ÌÈÓBc ÔÈ‡L127. ∆≈»ƒ¿∆¬≈≈¿ƒ»»¿«ƒ
˙‡ ı˜Ï ÔÓÊ BÏ ÔÈÚ·B˜ ÔÈc ˙Èa - ÔÈÚeÚ¯ eÈ‰ Ì‡Â¿ƒ»¿ƒ≈ƒ¿ƒ¿«»…∆
ÌÈLÏL ?ÔÓf‰ ‰nÎÂ .Ï˙k‰ ˙‡ ¯zÒÏÂ ÔÏÈ‡‰»ƒ»¿ƒ¿…∆«…∆¿«»«¿«¿ƒ

ÌBÈ128¯Á‡Ï ;¯eËt - e˜Èf‰Â ÔÓf‰ CB˙a eÏÙ .»¿¿«¿«¿ƒƒ»¿««
.Ô˙B‡ ‰‰ML ÈtÓ ,·iÁ - ÔÓf‰«¿««»ƒ¿≈∆ƒ»»

קיז:124) שם בעל 125)משנה או הכותל בעל אין כי
בכך. אשם ובין 126)האילן לרב בין הכל, ולדעת

כבור. דינה שהפקירוה תקלה בנה 127)לשמואל, וברשות
פטור. כך ומשום האילן, את נטע או הכותל זהו 128)את

קיח. שם בתלמוד, מקום בכל ביתֿדין זמן

.ÎıBw‰ ˙‡ ÚÈˆn‰129B¯„b ¯„Bb‰Â ,˙ÈÎeÎf‰ ˙‡Â ««¿ƒ«∆«¿∆«¿ƒ¿«≈¿≈
ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ÁÈ¯Ù‰Â ÌÈˆB˜a130Ô‰a „Á‡ ˜f‰Â , ¿ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ¿»«ƒ¿À«∆»»∆

·iÁ -131ÌeˆÓˆa ÌÈˆB˜a ¯„b Ì‡Â .ÌÏL ˜Ê132 «»∆∆»≈¿ƒ»«¿ƒ¿ƒ¿
Ì„‡ Èa C¯c ÔÈ‡L ÈÙÏ ,¯eËt - B˙eL¯ CB˙a¿¿»¿ƒ∆≈∆∆¿≈»»

ÌÈÏ˙Îa CkÁ˙‰Ï133. ¿ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ

ל.129) בבאֿקמא משנה כותל, היו 130)בתוך הקוצים
הרבים. רשות לתוך לכותל מחוץ אסור 131)בולטים כי
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˙eL¯ Ô‰Ï85ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .86B‡ Ì„‡ ˜f‰ Ì‡ , »∆¿¿««ƒ≈ƒÀ«»»
ÌÏL ˜Ê ÔÈ·iÁ - ÌÈna ‰Ó‰a87. ¿≈»««ƒ«»ƒ∆∆»≈

ול.81) ו. שם, צינורות 82)ברייתא את שפותחים
הרבים. לרשות יזרמו שהמים כדי ומנקים 83)השופכין,

הרבים. לרשות הזבל את ומשליכים מפני 84)מערותיהם
אותם. ללכלך ואסור נקיים מכיון 85)שהרחובות

מלוכלכים. בית86ֿ)שהרחובות ברשות שעשו אףֿעלֿפי
המים 87)דין. את לשפוך להם הרשה הדין בית כי

לנזקים. אחריות עצמם על שיקבלו בתנאי הרבים לרשות

.„ÈÌ„‡ ‡ÈˆBÈ ‡Ï88B·z89BM˜Â90ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï …ƒ»»ƒ¿¿«ƒ¿»«ƒ
Ï·Ê BÏ eOÚÈÂ eLBciL È„k91e‰eÒ˜ - ‡ÈˆB‰ Ì‡Â . ¿≈∆ƒ¿≈»∆∆¿ƒƒ¿»

ÌÈÓÎÁ92¯˜Ù‰k eÈ‰iL93˙ÚÓ ‰ÎÊ Ô‰a Ì„Bw‰ ÏÎÂ , ¬»ƒ∆ƒ¿¿∆¿≈¿»«≈»∆»»≈≈
eÁÈaL‰Â eLBcpL94Ô‰a ‰ÎÊÂ Ì„‡ Ì„˜ Ì‡Â . ∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»«»»¿»»»∆

ÔÈ‡ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ‰‡ˆB‰ ˙ÚMÓ95ÔÈ‡ÈˆBÓ ƒ¿«»»ƒ¿»«ƒ≈ƒƒ
B„iÓ96Ì„‡ Ô‰a ˜f‰ Ì‡ ,¯˜Ù‰k Ô‰L Èt ÏÚ Û‡Â . ƒ»¿««ƒ∆≈¿∆¿≈ƒÀ«»∆»»

ÌlLÏ ·iÁ ‡ÈˆBn‰ ‰Ê È¯‰ - ‰Ó‰a B‡97. ¿≈»¬≈∆«ƒ«»¿«≈

ל.88) דישה.89)שם אחר שנשאר מה 90)זה
קצירה. אחר בקרקע שדהו.91)שמשאירים את לזבל

שבני  כיון הרבים, לרשות וקש תבן להוציא אסרו החכמים
וניזוקים. בהם מתחלקים יוציאו.92)אדם שלא כדי

בעלים.93) בלי אותם 94)כחפץ שהשאיר לאחר כלומר,
זבל. ונעשו הרבים ברשות רב לא 95)זמן שעדיין

אותו 96)השביחו. קונסים אם נפתרה, שלא בעיא זוהי כי
ל: שם שהשביחו, לאחר או שהוציאם, משעה מיד

עליו.97) שהוטל הקנס עלֿידי ירויח שלא כדי בור, כדין

.ÂËLÈ98ÌÈÏÏb‰Â Ï·f‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï Ì„‡ ÏÎÏ99 ≈¿»»»¿ƒ∆«∆∆¿«¿»ƒ
¯aˆÏÂ ÌÈÏ·Ê ˙‡ˆB‰ ˙ÚLa ÌÈa¯‰ ˙eL¯ÏÔ˙B‡ ƒ¿»«ƒƒ¿«»«¿»ƒ¿ƒ¿…»

ÌBÈ ÌÈLÏL ÌL100ÛBM ‰È‰iL È„k101Ì„‡ ÈÏ‚¯a »¿ƒ¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿«¿≈»»
·iÁ - ˜Èf‰ Ì‡ ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .[‰Ó‰a ÈÏ‚¯Â]¿«¿≈¿≈»¿««ƒ≈ƒƒƒ«»

ÌlLÏ102ÏÊb ÌeMÓ ÏÏb‰ ‰Ê ÏÚ ÔÈ·iÁÂ .103ÔÂÈk ; ¿«≈¿«»ƒ«∆«»»ƒ»≈≈»
Á·L Ba ÔÈ‡L104.Ba eÒ˜ ‡Ï ,LB„ Ì‡ ∆≈∆«ƒ»…»¿

הבקר.99)רשות.98) שם 100)צואת יהודה, רבי דעת
ר'102)נדרך.101)ל. על שם החולק תנאֿקמא כדעת

מותרין  שאמרו אלו "כל ואומר: מניזקין, הפוטרו יהודה
לשלם". חייבין הזיקו אם הרבים, ברשות אם 103)לקלקל

בהן  הקודם שכל וקשו, לתבנו בניגוד אותו, ולקח אחר בא
שבחן",104)זכה. משום גופו "קנסו שאמר רב כדעת

אותו  לקחת לאחר ואסור קנסו, לא בגלל, שבח שאין ומכיון
גזל. משום

.ÊËÌÈa¯‰ ˙eL¯a ËÈË ÔÈ¯BL ÔÈ‡105ÌÈ·BÏ ÔÈ‡Â , ≈ƒƒƒ¿»«ƒ¿≈¿ƒ
ÌÈ·Ï106ËÈË ÔÈÏ·Bb Ï·‡ ;107Ï·‡ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ¿≈ƒ¬»¿ƒƒƒ¿»«ƒ¬»

.ÌÈ·Ï ‡Ï…¿≈ƒ

מפני 105) שיתרכך, כדי במים, הטיט את נותנים אין
קיח: מציעא בבא משנה, רבים, ימים אותו שמשהה

שיתייבשו.106) עד רב זמן אותן שמשאיר מפני
בבנין.107) מיד לתתו עלֿמנת במים אותו מערבבים

.ÊÈÌÈa¯‰ ˙eL¯a ‰Ba‰108Ó ÌÈ·‡ ‡È·n‰ -‡È· «∆ƒ¿»«ƒ«≈ƒ¬»ƒ≈ƒ
‰Ba ‰Ba‰Â109ÔÈ·iÁ - e˜Èf‰L ÔlÎÂ .110˜Ê ÌlLÏ ¿«∆∆¿À»∆ƒƒ«»ƒ¿«≈∆∆

.ÌÏL»≈

שם.108) המשנה, מיד 109)לשון האבנים את מקבל
הרבים. ברשות אותן ישהה ואל בבנין, אותן וקובע המביא

טו.110) בהלכה כמו

.ÁÈ·ˆBÁ‰111Ô·‡ ·ˆÁL112˙zÒÏ d¯ÒÓe113˜f‰Â , «≈∆»«∆∆¿»»¿«»¿À«
Ì„‡ da114¯ÒnL ˙zÒÂ .·iÁ ˙zq‰ - ‰Ó‰a B‡ »»»¿≈»««»«»¿«»∆»«

¯nÁÏ115ÛzÎÏ ¯nÁ ¯ÒÓ .·iÁ ¯nÁ‰ -116Ûzk‰ - ¿«»««»«»»««»¿«»««»
‰Ba‰ d¯ÒÓ .·iÁ ‰Ba‰ - ‰B·Ï Ûzk ¯ÒÓ .·iÁ«»»««»¿∆«∆«»¿»»«∆

ÔÈaa d˙·ÈLÈ Ôw˙nL ‰ÊÏ117Ì‡Â .·iÁ Ôw˙Ó‰ - »∆∆¿«≈¿ƒ»»«ƒ¿»«¿«≈«»¿ƒ
ÒBÓÈc‰ Èab ÏÚ ‰eÏÚ‰L ¯Á‡118,‰˜Èf‰Â ‰ÏÙ ««∆∆¡»««≈«ƒ»¿»¿ƒƒ»

˙eÏa˜a ÔÈOBÚ eÈ‰Â119ÔÈ·iÁ Ôlk -120; ¿»ƒ¿«¿»À»«»ƒ
˙e¯ÈÎO·e121·iÁ ÔB¯Á‡‰ -122ÔÈ¯eËt ÔlÎÂ ,123. ƒ¿ƒ»«¬«»¿À»¿ƒ

קיח:111) מציעא החצבה.112)בבא מן אבנים שעקר
ומחליקה.113) לאבן צורה שהיתה 114)הנותן בשעה

הסתת. של ידו האבנים 115)תחת את המעביר
הבנין. למקום החמור גבי על את 116)המסותתות הנושא

החומה. על העומד לבנאי, ומוסרן הכתף על האבנים
עם 117) אחת בשורה הנכון במקומה בדיוק מונחת שתהיה

האבנים. הבנין.118)שאר עליהם 119)שורת שקבלו
כך  ומשום בה, שותפים וכולם המלאכה, כל את לעשות

לנזק. ביחד אחראים בידי 120)כולם שהאבן זמן כל אבל
אחראי. לבדו הוא מהקבלנים, שכרו 121)אחד המקבל

העבודה. שעות גבי 122)לפי על האבן את ששם זה
כל 123)הדימוס. אלא כולה, למלאכה אחראים אינם כי

לעבודתו. אחד

.ËÈÔÏÈ‡‰Â Ï˙k‰124e˜Èf‰Â ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï eÏÙpL «…∆¿»ƒ»∆»¿ƒ¿»«ƒ¿ƒƒ
ÌlLlÓ ¯eËt -125Ô¯È˜Ù‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,126ÈÙÏ ; »ƒ¿«≈¿««ƒ∆ƒ¿ƒ»¿ƒ

˜Èf‰Ï Ô˙lÁz ÔÈ‡ È¯‰L ,¯B·Ï ÌÈÓBc ÔÈ‡L127. ∆≈»ƒ¿∆¬≈≈¿ƒ»»¿«ƒ
˙‡ ı˜Ï ÔÓÊ BÏ ÔÈÚ·B˜ ÔÈc ˙Èa - ÔÈÚeÚ¯ eÈ‰ Ì‡Â¿ƒ»¿ƒ≈ƒ¿ƒ¿«»…∆
ÌÈLÏL ?ÔÓf‰ ‰nÎÂ .Ï˙k‰ ˙‡ ¯zÒÏÂ ÔÏÈ‡‰»ƒ»¿ƒ¿…∆«…∆¿«»«¿«¿ƒ

ÌBÈ128¯Á‡Ï ;¯eËt - e˜Èf‰Â ÔÓf‰ CB˙a eÏÙ .»¿¿«¿«¿ƒƒ»¿««
.Ô˙B‡ ‰‰ML ÈtÓ ,·iÁ - ÔÓf‰«¿««»ƒ¿≈∆ƒ»»

קיז:124) שם בעל 125)משנה או הכותל בעל אין כי
בכך. אשם ובין 126)האילן לרב בין הכל, ולדעת

כבור. דינה שהפקירוה תקלה בנה 127)לשמואל, וברשות
פטור. כך ומשום האילן, את נטע או הכותל זהו 128)את

קיח. שם בתלמוד, מקום בכל ביתֿדין זמן

.ÎıBw‰ ˙‡ ÚÈˆn‰129B¯„b ¯„Bb‰Â ,˙ÈÎeÎf‰ ˙‡Â ««¿ƒ«∆«¿∆«¿ƒ¿«≈¿≈
ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ÁÈ¯Ù‰Â ÌÈˆB˜a130Ô‰a „Á‡ ˜f‰Â , ¿ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ¿»«ƒ¿À«∆»»∆

·iÁ -131ÌeˆÓˆa ÌÈˆB˜a ¯„b Ì‡Â .ÌÏL ˜Ê132 «»∆∆»≈¿ƒ»«¿ƒ¿ƒ¿
Ì„‡ Èa C¯c ÔÈ‡L ÈÙÏ ,¯eËt - B˙eL¯ CB˙a¿¿»¿ƒ∆≈∆∆¿≈»»

ÌÈÏ˙Îa CkÁ˙‰Ï133. ¿ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ

ל.129) בבאֿקמא משנה כותל, היו 130)בתוך הקוצים
הרבים. רשות לתוך לכותל מחוץ אסור 131)בולטים כי
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הרבים. ברשות מכשול לכותל 132)לשים מחוץ יצא ולא
ברשות 133)כלום. מכשול נותן כדין לדונו אין ולכן

שם. בגמרא מובא אדם..." בני דרך "שאין זה טעם הרבים.

.‡ÎÂÈˆB˜ ÚÈˆn‰134ÏL BÏ˙k CB˙a ÂÈ˙BiÎeÎÊe ««¿ƒ«»¿ƒ»¿»¿∆
˙eL¯Ï ÏÙÂ ,BÏ˙k ˙‡ ¯˙ÒÂ Ï˙k‰ ÏÚa ‡·e ,B¯·Á¬≈»«««…∆¿»«∆»¿¿»«ƒ¿

˜Èf‰Â ÌÈa¯‰135ÚÈˆn‰ - ‰È‰ ÚeÚ¯ Ï˙k Ì‡ : »«ƒ¿ƒƒƒ…∆»«»»««¿ƒ«
·iÁ136·iÁ Ï˙k‰ ÏÚa - ‡e‰ ‡È¯a Ï˙k Ì‡Â ,137. «»¿ƒ…∆»ƒ«««…∆«»

שם.134) הזכוכית.135)ברייתא, או כי 136)הקוצים
את  שיהרסו דעתו, על להעלות צריך שהיה פשע, הוא

הרעוע. עליו 137)הכותל היה שלא פטור, הקוצים בעל
הבריא, הכותל ובעל הכותל. את שיסתרו דעתו על להעלות
ולא  הכותל, הריסת לאחר הקוצים את להצניע מחוייב שהיה

חייב. - הצניעם

.·ÎÌÈ„ÈÒÁ138ÌÈˆBw‰ ˙‡ ÔÈÚÈˆÓ eÈ‰ ÌÈBL‡¯‰ ¬ƒƒ»ƒƒ»«¿ƒƒ∆«ƒ
ÌÈÁÙË ‰LÏL ˜ÓÚa Ô‰È˙B„O CB˙a ˙BiÎeÎf‰ ˙‡Â¿∆«¿ƒ¿¿≈∆¿…∆¿»¿»ƒ
ÌÈ¯Á‡Â .‰L¯Án‰ ÌÏÚz ‡lL È„k ,ı¯‡a»»∆¿≈∆…«¬≈««¬≈»«¬≈ƒ

ÌÈÙ¯BO139Ì˙B‡ ÌÈÎÈÏLÓ ÌÈ¯Á‡Â ,L‡a Ì˙B‡ ¿ƒ»»≈«¬≈ƒ«¿ƒƒ»
¯‰pÏ B‡ ÌiÏ140.Ì„‡ Ì‰a ˜fÈ ‡lL È„k , «»«»»¿≈∆…À«»∆»»

שם.138) הדין, משורת לפנים העושים כגון 139)אנשים
שם. ששת, שם.140)רב רבא, כגון

.‚ÎÌ„‡ ÏwÒÈ ‡Ï141ÔÈ‡Â .ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï B˙eL¯Ó …¿«≈»»≈¿ƒ¿»«ƒ¿≈
ÏÏÁ ÔÈOBÚ142˙B¯Ba ‡ÏÂ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯ ˙Áz143‡ÏÂ ƒ»»««¿»«ƒ¿…¿…

ÔÈÁÈL144˙B¯ÚÓ ‡ÏÂ145Èt ÏÚ Û‡Â ,146‰Ï‚Ú‰L ƒƒ¿…¿»¿««ƒ∆»¬»»
‡nL ,ÌÈ·‡ ‰eÚË ‡È‰Â Ô‰Èab ÏÚ Cl‰Ï ‰ÏBÎÈ¿»¿«≈««≈∆¿ƒ¿»¬»ƒ∆»

˙ÁÙz147ÈÎ¯ˆÏ ¯Ba ¯ÙBÁ‰Â .BzÚcÓ ‡lL ‰hÓlÓ ƒ¿«ƒ¿«»∆…ƒ«¿¿«≈¿»¿≈
ÌÈa¯148¯zÓ -149. «ƒÀ»

לרבים,141) מכשול הן כי לרה"ר, מרשותו אבניו יפנה לא
נ: שם בהן, להתקל עלול עצמו הוא אם 142)וגם אפילו

בבא  משנה לבוא, העתידים לנזקים אחריות עליו מקבל הוא
ס. מרובעות 145)ארוכים.144)עגולים.143)בתרא
אליעזר 146)ומקורות. ר' כדעת שלא חזק, שהכיסוי

זה. במקרה שם,147)המתיר תנאֿקמא של נימוקו
בעתיד, שיתקלקל חוששים חזק, כעת שהמכסה שאףֿעלֿפי
כראוי  וכסה עשה אם זאת, לעשות רשאי שאינו ואףֿעלֿפי
(מגידֿ הלכות בכמה יב פרק למעלה כמבואר פטור, -

בו.148)משנה). הצבורים הגשמים ממי שישתו
נ.149) בבאֿקמא

.„ÎÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡150ÔÈÊÈÊ151˙B‡¯ËÊÊ‚e152˙eL¯Ï ≈ƒƒƒƒ¿À¿¿»ƒ¿
B·ÎB¯Â ÏÓbÓ ‰ÏÚÓÏ eÈ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ÌÈa¯‰153; »«ƒ∆»ƒ≈»¿«¿»ƒ»»¿¿

‡e‰Â154.ÌÈa¯‰ ˙eL¯ Èa ÏÚ C¯c‰ ÏÈÙ‡È ‡lL , »∆…«¬ƒ«∆∆«¿≈¿»«ƒ
BlL CB˙Ï ÒBk ,‰ˆ¯ Ì‡Â155Òk .B‡ÈˆBÓe156‡ÏÂ ¿ƒ»»≈¿∆ƒ»«¿…

‡ÈˆB‰157‰ˆ¯iL ÔÓÊ Ïk ‡ÈˆBÓ ‰Ê È¯‰ -158Ï·‡ . ƒ¬≈∆ƒ»¿«∆ƒ¿∆¬»

ÌÏBÚÏ ÔÓB˜ÓÏ ÌÈÏ˙k ¯ÈÊÁ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡159ÏkL ; ≈»¿«¬ƒ¿»ƒƒ¿»¿»∆»
¯ˆÓ160ÌÈa¯ Ba e˜ÈÊÁ‰L161¯eÒ‡ -162.BÏ˜Ï˜Ï ∆∆∆∆¡ƒ«ƒ»¿«¿¿

ס.150) בתרא בבא משנה דרך, עוברי בהן יכשלו שלא כדי
קטנות.151) מן 152)קורות הבולטות גדולות קורות

הרבים. לרשות לקמן,153)הבית כו בהלכה באילן כמו
חזקת  סוף הרי"ף פסק כן כז: בבאֿבתרא במשנה שמקורה

לתוך 155)בתנאי.154)הבתים. הכותל את כונס
הוצאת  שיעור כדי לחוץ הקרקע מן ומשאיר שלו, הקרקע

הכותל.156)הזיזין. הזיזין.157)את ואין 158)את
ואבד  עליהם ויתר מיד, הזיזין את הוציא לא שאם אומרים

ס: שם באותה 159)זכותו, רבים החזיקו שבינתיים מכיון
שם. יוחנן רבי דעת זוהי קרקע. דרך.160)חלקת

שם.162)ברשות.161) יהודה, רב דעת הדרך, לבעל

.‰ÎÁ˜Ï163˙B‡ˆBÈ ˙B‡¯ËÊÊ‚e ÔÈÊÈÊ d·e ¯ˆÁ »«»≈»ƒƒ¿À¿¿»¿
d˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï164- ‰ÏÙ Ì‡Â ; ƒ¿»«ƒ¬≈¿∆¿»»¿ƒ»¿»

d˙B‡ ‰B·e ¯ÊBÁ165.‰˙È‰Lk ≈∆»¿∆»¿»

ס.163) שם שהזיזין 164)קנה, ואומרים, ללוקח וטוענים
בתוך  כונס שהמוכר הנחה מתוך נעשו, בהיתר והגזוזטראות
שבנה  זה את לדין תובעים שהרבים במקרה אבל היה. שלו
ראיה. להביא עליו שלו, בתוך שנכנס טוען והוא הבית,

שלו 165) בתוך כונס שהמוכר ראיה, להביא צריך ואינו
הזיזין. עם החצר את קנה שכך ההוכחה, מספיקה אלא היה,

.ÂÎ‰ËB ‡e‰L ÔÏÈ‡166ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï167ıˆB˜ -168 ƒ»∆∆ƒ¿»«ƒ≈
B·ÎB¯a ¯·BÚ ÏÓb‰ ‰È‰iL È„k169ÌB˜Ó ÔÈÁÈpÓe . ¿≈∆ƒ¿∆«»»≈¿¿«ƒƒ»

Èet170¯‰p‰ ˙B˙ÙO È˙MÓ171ÌÈÁln‰ ÈÙ˙k ·Á¯k »ƒ¿≈ƒ¿«»»¿…«ƒ¿≈««»ƒ
‰ÈÙq‰ ÔÈÎLBÓe ÌL ÔÈ„¯BiL172‡ˆÓp‰ ÔÏÈ‡ ÏÎÂ . ∆¿ƒ»¿ƒ«¿ƒ»¿»ƒ»«ƒ¿»

,ÂÈÏÚ·a ÔÈ¯˙Ó ÔÈ‡Â ,„iÓ B˙B‡ ÔÈˆˆB˜ - ‰Ê ·Á¯a¿…«∆¿ƒƒ»¿≈«¿ƒƒ¿»»
.‰ÈÙq‰ ÈÎLBÓ ·kÚÓ È¯‰L∆¬≈¿«≈¿≈«¿ƒ»

כז:1)66 הרבים.167)בבאֿבתרא לרשות יוצאים שענפיו
מלמטה.168) הענפים העליונים,169)מן לענפים מתחת

שם. במשנה, תנאֿקמא ומענפים,170)כדעת מאילנות
קז: משפת 171)בבאֿמציעא הספינה באה פעמים כי

מכאן. הנהר משפת ופעמים מכאן, לצד 172)הנהר
היבשה. לצד באלכסון עצמם ומטים היבשה,

.ÊÎ‰˙È‰L ÈÓ173e‰„O CB˙a ˙¯·BÚ ÌÈa¯‰ C¯„174, ƒ∆»¿»∆∆»«ƒ∆∆¿»≈
dÏË175eÎÊÂ Ô˙ Ô˙pM ‰Ó - „v‰ ÔÓ Ì‰Ï d˙e ¿»»¿»»»∆ƒ«««∆»«»»¿»

Ba ‰ÎÊ ‡Ï ÏËpL ‰ÊÂ ,Ba176C¯c ·Á¯ ‰nÎÂ . ¿∆∆»«…»»¿«»…«∆∆
‰n‡ ‰¯OÚ LMÓ ˙BÁt ÔÈ‡ ?ÌÈa¯‰177. »«ƒ≈»ƒ≈∆¿≈«»

צט:173) בבאֿבתרא הבעלים.174)משנה בידיעת
לעצמו.175) השדה בו 176)בעל שהחזיקו מיצר "שכל

כד. הלכה כלמעלה לקלקלו", אסור משנה 177)רבים
צט. שבת וראה שם,
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.èö÷
― הקס"ו מּמלאכההּמצוה לׁשּבֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָ

"ּבּיֹום אמרֹו: והּוא הּסּכֹות, חג ׁשל הראׁשֹון ְְִֶַַַַָָֻּבּיֹום
מקראֿקדׁש" dl)הראׁשֹון ,bk `xwie). ְִִֶָָֹ

― השכ"ז מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
ּביֹום אמרֹו והּוא הּסּכֹות, חג ׁשל ראׁשֹון ּביֹום ְְְְְִֶַַָָָֻמלאכה

תעׂשּו" לא עבֹודה "ּכלֿמלאכת .(my)זה: ְֲֲֶֶֶַָָֹ

― הקס"ז מּמלאכההּמצוה לׁשּבֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָ
"ּבּיֹום יתעּלה: אמרֹו והּוא הּסּכֹות, חג ׁשל הּׁשמיני ְְְְִִִֶֶַַַַַַָֻּבּיֹום

לכם" יהיה מקראֿקדׁש el)הּׁשמיני my)ׁשּׁשביתה ודע . ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹ
האּלה הּימים מּׁשׁשת ויֹום ּבכלֿיֹום ּבּה ׁשּנצטּוינּו ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָזֹו
ipinye oey`x ,dpyd y`x ,zereay ,gqt ly iriaye oey`x)

(zekeq lyׁשּום ואין אחד, ּכדין מהם ּבכלֿיֹוםֿטֹוב ְְְִִֵֵֶֶָָָּדינּה
ּבׁשביתה מיחד מהם ely)יֹום dziayd ipica dpey)ׁשאינּה ְְִִֵֵֶֶָָָֻ

ּבכלֿיֹוםֿטֹוב נפׁש ּבאכל להתעּסק לנּו מּתר וכן ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻּבּׁשני,
הּכֹוללת אחת הלכה היא זֹו ׁשביתה הלכת לפיכ ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָמהם.
ּבמּסכת זֹו ׁשביתה ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר טֹוב. ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָּכלֿיֹום
הּכּפּורים וביֹום ּבּׁשּבת המצּוה הּׁשביתה אבל ְְְֲִִִַַַַַָָָָֻיֹוםֿטֹוב.
ׁשּלא לפי רּבֹות, ּבתֹוספֹות עצמּה הּׁשביתה אֹותּה ְְְְִִִֶַַַָָָָֹהיא
הּמּתרים ּדברים עֹוד ויׁש נפׁש. אכל אּלּו ימים ּבׁשני ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֻהּתיר
נפׁש, אכל ׁשאינם אףֿעלּֿפי ּבּׁשּבת, ואסּורים ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹּביֹוםֿטֹוב

יֹוםֿטֹוב ּבמּסכת ׁשּנתּבאר ai.:)ּכמֹו dvia). ְְְִֵֶֶֶַָ

― השכ"ח מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
"ּכלֿמלאכת ּבֹו: אמרֹו והּוא עצרת, ׁשמיני ּביֹום ְְְְְְֲִִֶֶֶֶָָָָמלאכה

תעׂשּו" לא אּלּו(my)עבדה טֹובים ימים ׁשּׁשּׁשה ודע . ְֲֲִִִֵֶַַָָָֹֹ
ׁשּיהיה מהם יֹום ּבאיזה ׁשּתהיה מלאכה איזֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָּכלֿהעֹוׂשה
לֹו מּמהּֿׁשּצרי הּמלאכה היתה אּלאֿאם לֹוקה, ―ְְִִִֶֶֶַַָָָָָָ

מהם ּבאחד הּכתּוב ׁשאמר ּכמֹו נפׁש, "א(gqta)ּבאכל : ְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ
לכם" יעׂשה לבּדֹו הּוא לכלֿנפׁש יאכל ai,אׁשר zeny) ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

(fhּדיני נתּבארּו ּוכבר טֹובים. ימים לׁשאר הּדין והּוא .ְְְְֲִִִִִִֵַָָָָ
ּביצה. ּבמּסכת זֹו ְְִֵֶֶַָָמצוה

― הקצ"ט חמץהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָֻ
עׂשר ארּבעה יֹום חצֹות אמרֹו:(oqipl)אחר והּוא , ְְְֲַַַָָָָָ

חמץ" עליו b)"לאֿתאכל ,fh mixac)זה ּכּנּוי .zaiz) ִֵֶַָָָֹֹ
("eilr"ּבין לׁשחטֹו ׁשחֹובה הּפסח, ּכבׂש על ְְֵֶֶֶֶַַַָָָמּוסב

אמר י"ד, ּביֹום aezkd)הערּבים zpeke)זמן מּׁשּיחּול ּכי : ְְְִִִֶַַַַָָָ
ּפסחים ּובגמרא חמץ. לאֿתאכל "מּנין(gk:)ׁשחיטתֹו : ְְְִִִִִֵַַָָָָָֹֹ

ּבלאֿתעׂשה? ׁשהּוא ּולמעלה ׁשעֹות מּׁשׁש חמץ ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָֹלאֹוכל
וׁשם חמץ". עליו לאֿתאכל "ּדכּלי(c:)ׁשּנאמר: אמרּו: ְְְֱֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֻ

מיהא zehiyd)עלמא lkl ,mxa)ׁשעֹות מּׁשׁש חמץ ְִִֵֵָָָָָ
jli`e)ּולמעלה ziriay dry)לׁשֹון מצאנּו ּכ ּדאֹוריתא". ְְְְְַַָָָָָ

הּתלמּוד. חכמי לפני ׁשּנקראּו הּמדּיקֹות ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֻֻּכלֿהּנסחאֹות
ׁשּׁשית(a:)וׁשם ּבׁשעה החמץ אכילת אּסּור ּבטעם אמרּו ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָ

(dzligzn)היכי ּכי יתרה הרחקה רּבנן "עבדּו אמרּו: ,ְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָָ
ּדאֹוריתא" ּבאּסּורא לּגע dxziּדלא dwgxd minkg epwz) ְְְְִִַַָָָ

(dxezd on xeqi` icil ribdl `ly ickואכל ׁשעבר ּומי .ְִֶַַָָ
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― חצֹות אחר ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָחמץ

ּפסחים. ְְִִִַָּבתחּלת

á"ôùú'ä æåîú á"é éðù íåé
.åð÷ äùò úåöî

.çö÷ .æö÷ äùòú àì úåöî
æåîúá"é-à"ééðù-ïåùàøíåé

― הקנ"ו אתֿהחמץהּמצוה לבער ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
ׂשאר, הׁשּבתת מצות וזֹוהי ― ּבניסן י"ד ּביֹום ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָֹמרׁשּותנּו
ׂשאר ּתׁשּביתּו הראׁשֹון "ּביֹום יתעּלה: אמרֹו ְְְְְִִִֶַַַָָֹוהּוא

eh)מּבּתיכם" ,ai zeny)ק וחכמים ּכן:, ּגם לּה ֹוראים ְֲִִִֵֵֶַַָָָ
סנהדרין ּובגמרא חמץ. ּבעּור ּכלֹומר: ּבעּור, ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָמצות

מערבא ּדבני dמּגמרא wxt inlyexi Ð axrnd ipa cenlz) ְְְִִֵַַָָָ
(b dkld:ולאֿתעׂשה עׂשה עליו חּיבין "חמץ ְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָֹאמרּו:

מּבּתיכם"; ׂשאר "ּתׁשּביתּו ּדכתיב ּבעּורֹו, על ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָֹעׂשה
ּבבּתיכם" יּמצא לא "ׂשאר ּדכתיב hi)לאֿתעׂשה, my). ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹֹֹ

ּפסחים. ּבריׁש זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִִֵֵָָָָּוכבר

― הקצ"ז חמץהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָֻ
חמץ" יאכל "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא b)ּבּפסח, ,bi my), ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

ונכרתה" חמץ ּכלֿאכל "ּכי ואמר: ּבכרת ׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹּובאר
(eh ,ai my)חּיב ― ׁשֹוגג הּוא ואם מזיד; הּוא אם ,ְִִִֵֵַָ

ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר קבּועה. ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָחּטאת
ְִָּפסחים.

― הקצ"ח מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
לחם, ׁשאינם אףֿעלּֿפי חמץ, ּתערבת ּבהם ׁשּיׁש ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּדברים

והּׁשכר והּמּוריס הּכּותח gnw)ּכגֹון zaexrz mr milk`n) ְְְְֵַַַָָָ
תאכלּו" לא "ּכלֿמחמצת אמרֹו: והּוא k)ודֹומיהם, ,my). ְְְְֵֵֶֶֶַָָֹֹ

לרּבֹות ― תאכלּו לא "ּכלֿמחמצת הּמכלּתא: ְְְְְִֵֶֶַַַָָֹֹּולׁשֹון
חּיבין יהיּו יכֹול האדֹומי. וחמץ הּמדי וׁשכר הּבבלי ְְְְֱִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹּכּוּתח

miyperעליהן mdilr miaiig eidi jk mixeq`y myk) ֲֵֶ
(ung xeqi`a exn`pyמה ― "חמץ" לֹומר: ּתלמּוד ―ְֵַַָָ
מין ׁשהּוא מיחד מין(ung)חמץ ׁשאינן אּלּו יצאּו ּגמּור, ְְִִֵֵֵֶֶָָָָָֻ

ּוכבר ּבלאֿתעׂשה". עליהן לעבֹור ּבאּו? לּמה ְְֲֲֲֵֶֶַַָָָָָֹּגמּור.
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.èö÷
― הקס"ו מּמלאכההּמצוה לׁשּבֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָ

"ּבּיֹום אמרֹו: והּוא הּסּכֹות, חג ׁשל הראׁשֹון ְְִֶַַַַָָֻּבּיֹום
מקראֿקדׁש" dl)הראׁשֹון ,bk `xwie). ְִִֶָָֹ

― השכ"ז מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
ּביֹום אמרֹו והּוא הּסּכֹות, חג ׁשל ראׁשֹון ּביֹום ְְְְְִֶַַָָָֻמלאכה

תעׂשּו" לא עבֹודה "ּכלֿמלאכת .(my)זה: ְֲֲֶֶֶַָָֹ

― הקס"ז מּמלאכההּמצוה לׁשּבֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָ
"ּבּיֹום יתעּלה: אמרֹו והּוא הּסּכֹות, חג ׁשל הּׁשמיני ְְְְִִִֶֶַַַַַַָֻּבּיֹום

לכם" יהיה מקראֿקדׁש el)הּׁשמיני my)ׁשּׁשביתה ודע . ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹ
האּלה הּימים מּׁשׁשת ויֹום ּבכלֿיֹום ּבּה ׁשּנצטּוינּו ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָזֹו
ipinye oey`x ,dpyd y`x ,zereay ,gqt ly iriaye oey`x)

(zekeq lyׁשּום ואין אחד, ּכדין מהם ּבכלֿיֹוםֿטֹוב ְְְִִֵֵֶֶָָָּדינּה
ּבׁשביתה מיחד מהם ely)יֹום dziayd ipica dpey)ׁשאינּה ְְִִֵֵֶֶָָָֻ

ּבכלֿיֹוםֿטֹוב נפׁש ּבאכל להתעּסק לנּו מּתר וכן ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻּבּׁשני,
הּכֹוללת אחת הלכה היא זֹו ׁשביתה הלכת לפיכ ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָמהם.
ּבמּסכת זֹו ׁשביתה ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר טֹוב. ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָּכלֿיֹום
הּכּפּורים וביֹום ּבּׁשּבת המצּוה הּׁשביתה אבל ְְְֲִִִַַַַַָָָָֻיֹוםֿטֹוב.
ׁשּלא לפי רּבֹות, ּבתֹוספֹות עצמּה הּׁשביתה אֹותּה ְְְְִִִֶַַַָָָָֹהיא
הּמּתרים ּדברים עֹוד ויׁש נפׁש. אכל אּלּו ימים ּבׁשני ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֻהּתיר
נפׁש, אכל ׁשאינם אףֿעלּֿפי ּבּׁשּבת, ואסּורים ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹּביֹוםֿטֹוב

יֹוםֿטֹוב ּבמּסכת ׁשּנתּבאר ai.:)ּכמֹו dvia). ְְְִֵֶֶֶַָ

― השכ"ח מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
"ּכלֿמלאכת ּבֹו: אמרֹו והּוא עצרת, ׁשמיני ּביֹום ְְְְְְֲִִֶֶֶֶָָָָמלאכה

תעׂשּו" לא אּלּו(my)עבדה טֹובים ימים ׁשּׁשּׁשה ודע . ְֲֲִִִֵֶַַָָָֹֹ
ׁשּיהיה מהם יֹום ּבאיזה ׁשּתהיה מלאכה איזֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָּכלֿהעֹוׂשה
לֹו מּמהּֿׁשּצרי הּמלאכה היתה אּלאֿאם לֹוקה, ―ְְִִִֶֶֶַַָָָָָָ

מהם ּבאחד הּכתּוב ׁשאמר ּכמֹו נפׁש, "א(gqta)ּבאכל : ְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ
לכם" יעׂשה לבּדֹו הּוא לכלֿנפׁש יאכל ai,אׁשר zeny) ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

(fhּדיני נתּבארּו ּוכבר טֹובים. ימים לׁשאר הּדין והּוא .ְְְְֲִִִִִִֵַָָָָ
ּביצה. ּבמּסכת זֹו ְְִֵֶֶַָָמצוה

― הקצ"ט חמץהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָֻ
עׂשר ארּבעה יֹום חצֹות אמרֹו:(oqipl)אחר והּוא , ְְְֲַַַָָָָָ

חמץ" עליו b)"לאֿתאכל ,fh mixac)זה ּכּנּוי .zaiz) ִֵֶַָָָֹֹ
("eilr"ּבין לׁשחטֹו ׁשחֹובה הּפסח, ּכבׂש על ְְֵֶֶֶֶַַַָָָמּוסב

אמר י"ד, ּביֹום aezkd)הערּבים zpeke)זמן מּׁשּיחּול ּכי : ְְְִִִֶַַַַָָָ
ּפסחים ּובגמרא חמץ. לאֿתאכל "מּנין(gk:)ׁשחיטתֹו : ְְְִִִִִֵַַָָָָָֹֹ

ּבלאֿתעׂשה? ׁשהּוא ּולמעלה ׁשעֹות מּׁשׁש חמץ ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָֹלאֹוכל
וׁשם חמץ". עליו לאֿתאכל "ּדכּלי(c:)ׁשּנאמר: אמרּו: ְְְֱֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֻ

מיהא zehiyd)עלמא lkl ,mxa)ׁשעֹות מּׁשׁש חמץ ְִִֵֵָָָָָ
jli`e)ּולמעלה ziriay dry)לׁשֹון מצאנּו ּכ ּדאֹוריתא". ְְְְְַַָָָָָ

הּתלמּוד. חכמי לפני ׁשּנקראּו הּמדּיקֹות ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֻֻּכלֿהּנסחאֹות
ׁשּׁשית(a:)וׁשם ּבׁשעה החמץ אכילת אּסּור ּבטעם אמרּו ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָ

(dzligzn)היכי ּכי יתרה הרחקה רּבנן "עבדּו אמרּו: ,ְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָָ
ּדאֹוריתא" ּבאּסּורא לּגע dxziּדלא dwgxd minkg epwz) ְְְְִִַַָָָ

(dxezd on xeqi` icil ribdl `ly ickואכל ׁשעבר ּומי .ְִֶַַָָ
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― חצֹות אחר ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָחמץ

ּפסחים. ְְִִִַָּבתחּלת
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― הקנ"ו אתֿהחמץהּמצוה לבער ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
ׂשאר, הׁשּבתת מצות וזֹוהי ― ּבניסן י"ד ּביֹום ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָֹמרׁשּותנּו
ׂשאר ּתׁשּביתּו הראׁשֹון "ּביֹום יתעּלה: אמרֹו ְְְְְִִִֶַַַָָֹוהּוא

eh)מּבּתיכם" ,ai zeny)ק וחכמים ּכן:, ּגם לּה ֹוראים ְֲִִִֵֵֶַַָָָ
סנהדרין ּובגמרא חמץ. ּבעּור ּכלֹומר: ּבעּור, ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָמצות

מערבא ּדבני dמּגמרא wxt inlyexi Ð axrnd ipa cenlz) ְְְִִֵַַָָָ
(b dkld:ולאֿתעׂשה עׂשה עליו חּיבין "חמץ ְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָֹאמרּו:

מּבּתיכם"; ׂשאר "ּתׁשּביתּו ּדכתיב ּבעּורֹו, על ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָֹעׂשה
ּבבּתיכם" יּמצא לא "ׂשאר ּדכתיב hi)לאֿתעׂשה, my). ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹֹֹ

ּפסחים. ּבריׁש זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִִֵֵָָָָּוכבר

― הקצ"ז חמץהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָֻ
חמץ" יאכל "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא b)ּבּפסח, ,bi my), ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

ונכרתה" חמץ ּכלֿאכל "ּכי ואמר: ּבכרת ׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹּובאר
(eh ,ai my)חּיב ― ׁשֹוגג הּוא ואם מזיד; הּוא אם ,ְִִִֵֵַָ

ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר קבּועה. ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָחּטאת
ְִָּפסחים.

― הקצ"ח מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
לחם, ׁשאינם אףֿעלּֿפי חמץ, ּתערבת ּבהם ׁשּיׁש ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּדברים

והּׁשכר והּמּוריס הּכּותח gnw)ּכגֹון zaexrz mr milk`n) ְְְְֵַַַָָָ
תאכלּו" לא "ּכלֿמחמצת אמרֹו: והּוא k)ודֹומיהם, ,my). ְְְְֵֵֶֶֶַָָֹֹ

לרּבֹות ― תאכלּו לא "ּכלֿמחמצת הּמכלּתא: ְְְְְִֵֶֶַַַָָֹֹּולׁשֹון
חּיבין יהיּו יכֹול האדֹומי. וחמץ הּמדי וׁשכר הּבבלי ְְְְֱִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹּכּוּתח

miyperעליהן mdilr miaiig eidi jk mixeq`y myk) ֲֵֶ
(ung xeqi`a exn`pyמה ― "חמץ" לֹומר: ּתלמּוד ―ְֵַַָָ
מין ׁשהּוא מיחד מין(ung)חמץ ׁשאינן אּלּו יצאּו ּגמּור, ְְִִֵֵֵֶֶָָָָָֻ

ּוכבר ּבלאֿתעׂשה". עליהן לעבֹור ּבאּו? לּמה ְְֲֲֲֵֶֶַַָָָָָֹּגמּור.
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ּבפסחים אסּורים(bn.)נתּבאר ׁשהם ׁשאףֿעלּֿפי , ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָ
אּלא מלקּות חּיב האֹוכלם אין ― אכילתם על ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָֻּומזהרים

יׁש ּפרס(xahvn)אם אכילת ּבכדי חמץ ּכזית ּבהם ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָ
(mgl xkk ivg zlik` ly onf xeriy jez mlke`yk)אבל ;ֲָ

מּׁשעּור ּפחֹות חמץ ערּוב ּבהם יׁש חּיביםאם אין ― זה ִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ
מלקּות. אכילתם ְֲִַַָָעל

á"ôùú'ä æåîú â"é éùéìù íåé
.àø .ø äùòú àì úåöî

.çð÷ äùò úåöî
― מאתים הּמׁשלימה ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָֻ

הּימים, ּכלֿׁשבעת ּבכלֿמֹוׁשבֹותינּו חמץ יראה ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשּלא
ׂשאר ל ולאֿיראה חמץ ל "ולאֿיראה אמרֹו: ְְְְְְְֵֵֵֶֶָָָָֹֹֹוהּוא

"ּבכלּֿגבל(f ,bi zeny)ּבׁשני לאוין ׁשני אּלּו ואין . ְְְְְִִֵֵֵֵֶָָֻ
אמרּו ּובפרּוׁש אחד. ּבענין הם אּלא f:)ענינים, dvia): ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָ

הינּו :ל לֹומר ― ּבׂשאֹור וסּים ּבחמץ הּכתּוב ְְְְִִֵֵַַַַָָָָ"ּפתח
הּׂשאר ּבין חּלּוק ׁשאין ּכלֹומר: ׂשאר", הינּו ְְְְִֵֵֵֶַַַָֹֹחמץ

(uingnd)והּניח ׁשעבר ּומי ׁשּנתחמץ. הּדבר אֹו ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָעצמֹו
חמץ לקח אם אּלא מלקּות, חּיב אינֹו ― ּברׁשּותֹו ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָחמץ

ׁשּיהא וקנהּו ּולׁשֹון(f`y)ּבּפסח מעׂשה. עֹוׂשה ְְְֲֵֶֶֶֶַַַָָ
ּבּכרם ּכלאים והמקּים ּבּפסח חמץ "המׁשּיר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָהּתֹוספּתא.

לֹוקה". אינֹו ―ֵֶ

― הר"א יּמצאהּמצוה ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻ
מפקד, הּוא אם אֹו נראה אינֹו אם ּגם ּברׁשּותנּו, ְְְִִִִֵֵֵֶַָָֻחמץ

ּבבּתיכם" יּמצא לא ׂשאר ימים "ׁשבעת אמרֹו: (myוהּוא ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָֹֹ
(hi ,aiּכמֹו מעׂשה, ׁשם ׁשּיהא ּבתנאי עליו לֹוקין זה וגם .ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָ

ׁשבּועֹות ּבמּסכת ׁשּנתּבארּו הּכללים לפי (k`.)ׁשהזּכרנּו ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָ
ּובל יראה ּבבל עֹובר ׁשֹונים: ּבמקֹומֹות אמרּו ְְְְִִֵֵֵֶַַָָּובפרּוׁש

ּפסחים מּסכת ּובתחּלת ׁשּתי(d.)יּמצא. ּדיני נתּבארּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
עליהם ׁשהזהיר הענינים נתּבארּו וׁשם האּלה, ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹהּמצות

"ּבכלּֿגבּל וגֹו' "לאֿיראה f)ּבאמרֹו: ,bi my)והענינים ְְְְְְְִִֵֶֶָָָָָֹֻ
וׁשם ּבבּתיכם". "לאֿיּמצא ּבאמרֹו: עליהם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹׁשהזהיר

ׁשּכלֿלאו vni`")נתּבאר la"e "d`xi la" :mipydn)לֹומד ְִֵֵֶָָָ
עֹובר ּבּפסח חמץ וׁשהמקּים ּבֹו, היה ׁשּלא ענין ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹמןֿהאחר

ּבלֿיּמצא. ועל ּבלֿיראה על לאוין: ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָּבׁשני

― הקנ"ח ּבלילהּמצוה מּצה לאכל ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָֹ
אמרֹו והּוא ׁשאין, ּובין הּפסח ּכבׂש ׁשּיׁש ּבין ּבניסן, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָט"ו

מּצת" ּתאכלּו "ּבערב gi)יתעּלה: ,ai my):אמרּו ּובפרּוׁש . ְְְְִֵֶֶֶַַָָֹֹ
ּוכבר חֹובה". קבעֹו הּכתּוב ― מּצֹות ּתאכלּו ְְְֶֶַַָָָָָֹ"ּבערב
― הראׁשֹון ּבּלילה מּצה ׁשאכילת ּבפסחים, ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָנתּבאר
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר רׁשּות. ― ואיל מּכאן ְְְְְֲִִִִֵֵָָָָָָחֹובה;

ּפסחים. ּבמּסכת ְְִֶֶַָזֹו

á"ôùú'ä æåîú ã"é éòéáø íåé
.æð÷ äùò úåöî

äãâää çñåð(dxez dpyn xtqn)

.ò÷ äùò úåöî
― הקנ"ז ּביציאתהּמצוה לסּפר ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָ

לשֹון צחּות ּכפי הּלילה ּבתחּלת ּבניסן ט"ו ּבליל ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָמצרים
labene)המסּפר reaw gqep `ll)לסּפר וכלֿמהּֿׁשּיֹוסיף . ְְְִֵֵֶַַַַָ

והעול הּׁשם, לנּו ּׁשעׂשה מה ּבהגּדלת ּבדברים ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּולהארי
ה' לנּו נפרע ואי הּמצרים אֹותנּו ּׁשעּנּו ּומה ּבנּו ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשעׂשּו
― ּגמלנּו אׁשר ּכלֿהחסד על יתעּלה לֹו ּולהֹודֹות ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָמהם,
ּביציאת לסּפר ּכלֿהּמארי" ׁשאמרּו: ּכמֹו מׁשּבח, זה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻהרי
הּוא זה ּבצּוּוי לנּו ׁשּבא והּכתּוב מׁשּבח". זה הרי ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֻמצרים,

ההּוא" ּבּיֹום לבנ "והּגדּת יתעּלה: g)אמרֹו ,bi zeny). ְְְְְְִִִֶַַַַָָ
הּפרּוׁש מראׁש(zlikn`)ּובא יכֹול ― לבנ "והּגדּת : ְְְְִִֵֵַַָָָֹ

― ההּוא ּבּיֹום אי ההּוא. "ּבּיֹום לֹומר: ּתלמּוד ְִֶַַַַַַַֹהחדׁש?
זה ּבעבּור לֹומר: ּתלמּוד יֹום? מּבעֹוד לא(my)יכֹול ; ְְֲִֶַַַָֹ

,"לפני מּנחין ּומרֹור מּצה ׁשּיׁש ּבׁשעה אּלא ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻאמרּתי
הּמכלּתא: ּולׁשֹון לסּפר. חּיב הּלילה מּתחּלת ְְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָּכלֹומר:

בנ ּכיֿיׁשאל והיה ׁשּנאמר ci)"מּכלל my)אם יכֹול ְְְְְֱִִִִִֶֶַַָָָָ
מּגיד אּתה אין ― לאו ואם לֹו; מּגיד אּתה ― ְְְִִִִֵַַַַָָָָיׁשאל
ׁשּלא אףֿעלּֿפי ― לבנ והּגדּת לֹומר: ּתלמּוד ְְְְְִִִֶַַַַַָֹלֹו?
עצמֹו, לבין ּבינֹו ּבן; לֹו ׁשּיׁש ּבזמן אּלא לי אין .ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָׁשאל
מׁשה ויאמר לֹומר: ּתלמּוד מּנין? אחרים לבין ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַֹֹּבינֹו

הּזה" אתֿהּיֹום זכֹור b)אלֿהעם my)לזכרֹו צּוה ּכלֹומר: , ְְְִֶֶֶַַַָָָָָ
לקּדׁשֹו" הּׁשּבת אתֿיֹום "זכֹור ׁשאמר g)ּכמֹו ,k my). ְְְֶֶַַַַָָָ

לׁשֹונם ידעּת dcbdd)ּוכבר gqepa),חכמים ּכּלנּו "אפּלּו : ְְְֲֲִִַָָָָָָֻ
עלינּו מצוה ― אתֿהּתֹורה יֹודעים ּכּלנּו נבֹונים, ְְְִִִֵֶַָָָָָֻֻּכּלנּו
ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר מצרים". ּביציאת ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָָלסּפר

ְִָּפסחים.

ð÷-çî÷ 'îò ìéòì ñôãð äãbää çñðÙÇÇÇÈÈ
― הק"ע ׁשֹופרהּמצוה קֹול לׁשמֹוע ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַָָ

יהיה ּתרּועה "יֹום עליו: אמרֹו והּוא ּבתׁשרי, האחד ְְְְְְְִִֵֶֶָָָָָָּביֹום
`)לכם" ,hk xacna)ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָ

ּבּה. חּיבֹות הּנׁשים ואין הּׁשנה. ְִֵַַַָָָָָֹראׁש

á"ôùú'ä æåîú å"è éùéîç íåé
.çñ÷ äùò úåöî

æåîúå"è-â"ééùéîç-éùéìùíåé
― הקס"ח ּבּסּכההּמצוה ליׁשב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֻ

"ּבּסּכת יתעּלה: אמרֹו והּוא החג, ּבכלֿימי ימים ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻׁשבעת
ימים" ׁשבעת an)ּתׁשבּו ,bk `xwie)ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִִֵֵַָָָ

סּכה. מּסכת ּכלֹומר: ,לכ המיחדת ּבמּסכּתא זֹו ְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻֻמצוה
זֹו. ּבמצוה חּיבֹות הּנׁשים ְְְִִֵַַָָָואין
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á"ôùú'ä æåîú æ"è éùéù íåé
.èñ÷ äùò úåöî
― הקס"ט לּולבהּמצוה לּטֹול ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִֶַַַַָָ

יתעּלה: אמרֹו והּוא ימים, ׁשבעת ה' לפני ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָולׂשמֹוח
וגֹו'" הראׁשֹון ּבּיֹום לכם n)"ּולקחּתם ,bk `xwie)ּוכבר . ְְְְִֶֶַַָָָ

וׁשם סּכה. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני (n`.)נתּבארּו ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֻ
אּלא ימים ׁשבעת חֹובה זֹו מצוה ׁשאין ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָנתּבאר,
הראׁשֹון ּבּיֹום מקֹומֹות, ּבׁשאר אבל ּבלבד; ְְְְֲִִִִַַָָָָָּבּמקּדׁש
חּיבֹות הּנׁשים ואין מןֿהּתֹורה. חֹובה היא ְְִִִִֵַַַַָָָָּבלבד

זֹו. ְְִָּבמצוה

á"ôùú'ä æåîú æ"é ÷"ù íåé
.àò÷ äùò úåöî

æåîúæ"é-æ"èùãå÷-úáù-éùéùíåé
― הקע"א מחציתהּמצוה לּתן ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָ

ּכפר איׁש "ונתנּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ּכלֿׁשנה, ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָֹהּׁשקל
לה'" ai)נפׁשֹו ,l zeny)"יּתנּו "זה ואמר ,(bi ,my),ּוברּור . ְְְִֶַַַָָ

אֹומר: ׁשהּכתּוב לפי זֹו, ּבמצוה חּיבֹות הּנׁשים ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשאין
עלֿהּפקדים" e`vi(my)"ּכלֿהעֹובר Ð `avl cwtpy in lk) ְִֵַַָָֻ

(zecwtp opi`y miypּבמּסכּתא זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָ
וׁשם ׁשקלים. מּסכת ּכלֹומר: לּה, g)המיחדת dpyn g wxt) ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָֻ

הּבית. ּבפני אּלא נֹוהגת אינּה זֹו ׁשּמצוה ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָנתּבאר,
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ו תמוז, ה'תשי"ג
ברוקלין, נ.י..

הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"מ מלאכתו

מלאכת שמים

וכו' מוהר"ר משה דובער שי'

שלום וברכה!

ביום ב' לפנות ערב קבלתי שני מכתביו בבת אחת, וחבל שלא אמר להרה"ח וו"ח אי"א נו"מ 
עוסק בצרכי ציבור וכו' מוהרחמ"א שי' חדקוב שרוצה להכנס כיון שנוסע לנאות דשא, כי במקרים 

כמו אלה איננו מחמיר...

ואחתום באיחולי - כפתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע - צו האבן א געזונטן 
זומער און א פריילעכן זומער, לכת"ר ולכל ב"ב שיחיו.

בברכה.

בפרט  והעקב  הרגל  ענין  בדא"ח  נתבארו  כבר  הרי  הרגל;  כף  במדרך  המיחוש  ע"ד  ובמש"כ 
תו"א  עיין   - בגשמיות  גם  הטבה  תומשך  ובמילא  ברוחניות,  בהם  אומץ  תוספת  וכדאית  ברוחניות. 
בתחלתו ובלקו"ת לג"פ שם. ד"ה אין הקב"ה בא בטרוניא, ובכ"מ )עפ"ז יש להסביר הדיעה )ברכות 
ולהעיר  ומס"נ(.  קב"ע  ענינו  כי  ואודן(  )משבחאן  תאמרנה  עצמותי  כל  שייך  אין  בעקב  אשר  ב(  כה, 

מתנחומא הובא בפרש"י )דברים ב, ה( מדרך כף רגל ועמדו רגליו ביום ההוא.

בכל מקום שבו נמצאים יהודים, ניכר ונרגש שבמקום פלוני נערכה התוועדות.
משיחת י"ב תמוז, ה'תשכ"ז

ak wxt l`wfgi - mi`iap

áë-÷øô ìà÷æçé`lÎak

áë(ô) :íëéìò éúîç ézëôL ýåýé éðà-ék ízòãéå dëBúá eëzz ïk øek CBúa óñk Cezäkâëéäéå §¦¬¤Æ¤Æ§´½¥−ª§´§¨®¦«©§¤Æ¦«£¦´§½̈¨©¬§¦£¨¦−£¥¤«©§¦¬
:øîàì éìà ýåýé-øáããë:íòæ íBéa dîLâ àì àéä äøäèî àì õøà zà dì-øîà íãà-ïaäëøL÷ §©§−̈¥©¬¥«Ÿ¤¨¾̈¡¨¾̈©´§¤½¤¬Ÿ§Ÿ¨−̈¦®¬Ÿª§−̈§¬¨«©¤³¤

:dëBúá eaøä äéúBðîìà eçwé ø÷éå ïñç eìëà Lôð óøè óøè âàBL éøàk dëBúa äéàéáðåëäéðäk §¦¤Æ¨Æ§½̈©£¦¬¥−´Ÿ¥«¨®¤¤´¤¨À̈³Ÿ¤¦¨Æ¦½̈©§§¤−¨¦§¬§¨«Ÿ£¤¹¨
éúBúaLîe eòéãBä àì øBäèì àîhä-ïéáe eìécáä àì ìçì Lã÷-ïéa éLã÷ eìlçéå éúøBú eñîç̈§´¨¦»©§©§´¨¨©¼¥«³Ÿ¤§ŸÆ´Ÿ¦§¦½¥©¨¥¬§¨−´Ÿ¦®¦©§©Æ

:íëBúa ìçàå íäéðéò eîéìòäæëì óøè éôøè íéáàæk daø÷á äéøNïòîì úBLôð ãaàì íc-CtL ¤§¦´¥«¥¤½¨¥©−§¨«¨¤´¨§¦§½̈¦§¥¦−´Ÿ§¥¨®¤¦§¨¨Æ§©¥´§¨½§©−©
:òöa òöaçëeýåýé éðãà øîà äk íéøîà áæk íäì íéîñ÷å àåL íéæç ìôz íäì eçè äéàéáð §¬Ÿ©¨«©§¦¤À¨¨³¨¤Æ¨¥½Ÿ¦´½̈§§Ÿ§¦¬¨¤−¨¨®Ÿ§¦À³Ÿ¨©Æ£Ÿ¨´¡¦½

:øaã àì ýåýéåèë:ètLî àìa e÷Lò øbä-úàå eðBä ïBéáàå éðòå ìæb eìæâå ÷Lò e÷Lò õøàä íò ©«−̈¬Ÿ¦¥«©³¨Æ̈¤Æ¨´§½Ÿ¤§¨§−¨¥®§¨¦³§¤§Æ½§¤©¥¬¨§−§¬Ÿ¦§¨«
ì:éúàöî àìå dúçL ézìáì õøàä ãòa éðôì õøta ãîòå øãb-øãb Léà íäî LwáàåàìCtLàå ¨£©¥´¥¤¿¦´«Ÿ¥¨¥Á§Ÿ¥̧©¤¯¤§¨©²§©¬¨−̈¤§¦§¦´©£¨®§−Ÿ¨¨«¦¨¤§³Ÿ

(ô) :ýåýé éðãà íàð ézúð íLàøa íkøc íéúélk éúøáò Làa éîòæ íäéìò£¥¤Æ©§¦½§¥¬¤§¨¦−¦¦¦®©§¨Æ§Ÿ¨´¨©½¦§ª−£Ÿ¨¬¡Ÿ¦«

i"yx
(„Î).íòæ íåéá äîùåâ àì לה הראוי גשם נתן לא

איתעבידו  לא כתרגומו הדבר ופירוש זעם. ביום לטהר
לווט: ביום עלה דיגנון טבין עובדין ÷øù(Î‰)בה

.äéàéáð:רעה בעצה יחד åìëà.נקשרים ùôð שהיו
ולבוז  ולשלול להרוג מרעים ידי ומחזיקין שוחד נוטלין

שלום: להם éúøåú.(ÂÎ)ממון:ïñåç.ומנבאין åñîç

ולא  ומשפט חק ולהודיע ולהורות להוכיח היה עליהם
ללמוד: הצריכין מן שחמסוה חמס זה הרי ìçàå.עשו

òöá.(ÊÎ)ונתחללתי: òåöá ïòîì:ממון לחטוף
(ÁÎ).ìôú íäì åçè שאינו בטיט בנין לטחי דומין

בבא  מאליו נפשר והוא תבן בו שאין צרכו כל מעובד
תיקון: המחוסר דבר כל תפל ולשון גשמים עליו

cec zcevn
(·Î).ÛÒÎ ÍÂ˙‰Îתותכו בן הכור בתוך  הכסף התכת  כמו

המצו בצרות העיר שפכתיÌ˙Ú„ÈÂ.ר:בתוך  ה ' שאני  תדעו  אז 
במקרה: ולא בא ובגמול  עליכם Ï‰.(Î„)חמתי ¯Ó‡ על

‰È‡.ירושלים: ‰¯‰ÂËÓ ‡Ï עצמך לטהר תשובה  עשית  לא
אפו וחרון ה ' זעם  ביום  הגשם בה  ירד  לא  לכן עוונך מן 

מטר  יהיה  ולא  וכו' ה' אף וחרה יא)וכמ"ש ˜˘¯(Î‰):(דברים
.‰‡È· על המתנבאים  השקר  נביאי קשר יש  העיר בתוך

˘Â‡‚.השלום : È¯‡Îאימה להטיל בקול השואג  הארי  כמו
ודבריהם בקולם  האנשים מבהילי המה כן טרף טורף  ואח "ז 

העולם : מן אותה  וטורפים מסיתים  הם ‡ÂÏÎ.ובזה ˘Ù
על  בהשענם  כי אלה כל  מסבבים הם  ר"ל אנשיהם  יהרגו כי  האלמנות  ומרבים והיקר החוזק מהם  ולוקחים הנפשות  אוכלים

בעוונם : הפורעניו ' ובאה  תשובה לעשות  ימאנו  ˙È˙¯Â.(ÂÎ)דבריהם  ÂÒÓÁהכהנים ועל  עמהם למדו לא כי מהם תורתי  הסירו
מפיהו  יבקשו ותורה דעת  ישמרו  כהן שפתי כי כמ "ש התורה  ב)ללמד  ביןÂÏÏÁÈÂ.:(מלאכי והפרש  הבדל  עשו  ולא קדשי  בזו

חולין: לדבר קודש  ‰ÂÚÈ„Â.דבר ‡Ï:שביניהם אותם:È˙Â˙·˘ÓÂ.ההבדל  בהמחללים  מיחו ולא עין העלימו השבתות ומחילול 
.ÌÎÂ˙· ÏÁ‡Â:מקודש ולא  מחולל  ביניהם  דם˘¯È‰.(ÊÎ)נעשיתי לשפך  טרף  יטרפו כי כזאבים המה בקרבה  אשר השרים

העושר : את מהם יגזלו למען נפשות השקר :È‡È·Â‰.(ÁÎ)לאבד  ˙ÏÙ.נביאי Ì‰Ï ÂÁË תפל טיט טחים שעשו הכותל  על
הלב: על  מקובל להיות ומזויפת  נאותה במליצה  שקריהם  נבואת  מייפים ר"ל ולהחליקו הכותל  לייפות כהלכתו מתוקן  שאינו

.‡Â˘ ÌÈÊÂÁ: בכזב קסמים להם  ומגידים בשוא  דיבר‡ÌÈ¯ÓÂ.מתנבאים  לא  ה' אבל  ה ' אמר כה ה ' בשם אומרים בדבריהם 
מכחשים: והמה  ÂÚ˘˜.(ËÎ)בם Â˜˘Ú:וכדומה במכות הגוף עושק  נתנו‰ÂÂ.זה לא הם צדקה להם  לתת  מהראוי כי עם
משלהם : לקחו Â˜˘Ú.ועוד ¯‚‰ ˙‡Â: לאהבו ראוי כי ËÙ˘Ó.עם ‡Ï·הישר כל  ואיש המשפט  העדר בסבת נעשה אלה כל 

יעשה: Ì‰Ó.(Ï)בעיניו ˘˜·‡Âתת לבלי בפרץ  לעמוד  מי או העירה האויב יבוא לבל  הפרצה  גדר גודר איש  ביניהם בקשתי
מצאתי: לא  והנה אשחיתם לבל  עליהם  לפני בתפילה עומד  מי או בתשובה  ישראל את מחזיר  מי בקשתי ר"ל לבוא 

(‡Ï).ÍÂÙ˘‡Â:בראשם אתן דרכם וגמול עברתי באש  ואכלם זעמי  עליהם אשפוך לכן

oeiv zcevn
(„Î).‰Ó˘Â‚:ומטר גשם אגודה˜˘¯.(Î‰)מל ' ענין

אחת: כאלונים ÔÒÂÁ.בהסכמה הוא  וחסון כמו חוזק  (עמוס ענין

כבוד:ÈÂ˜¯.:ב) נחמסוÂÒÓÁ.(ÂÎ)ענין כמו הסרה ענין
יג)עקביך בזיון:ÂÏÏÁÈÂ.:(ירמיה חילול :ÏÁ‡Â.ענין מל'
(ÁÎ).ÂÁË:הנקב לסתום מריחה  שאינו˙ÏÙ.ענין דבר כל 

תפל אותו  טחים והנם וכן תפל  קרוי צרכו כל  יג)מתוקן :(לעיל
.ÌÈÊÂÁ: מתנבאים(ËÎ).ÂÂ‰:ממון ועושק אונאה מל'

(Ï).¯„‚ ¯„Â‚: גדר תקרא הכותל :·ı¯Ù.הכותל  שבר
(‡Ï).È˙¯·Ú:וזעם עברה כליון:ÌÈ˙ÈÏÎ.מל ' מל'



קצה fenz f"iÎf"h ycewÎzayÎiyiy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

á"ôùú'ä æåîú æ"è éùéù íåé
.èñ÷ äùò úåöî
― הקס"ט לּולבהּמצוה לּטֹול ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִֶַַַַָָ

יתעּלה: אמרֹו והּוא ימים, ׁשבעת ה' לפני ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָולׂשמֹוח
וגֹו'" הראׁשֹון ּבּיֹום לכם n)"ּולקחּתם ,bk `xwie)ּוכבר . ְְְְִֶֶַַָָָ

וׁשם סּכה. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני (n`.)נתּבארּו ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֻ
אּלא ימים ׁשבעת חֹובה זֹו מצוה ׁשאין ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָנתּבאר,
הראׁשֹון ּבּיֹום מקֹומֹות, ּבׁשאר אבל ּבלבד; ְְְְֲִִִִַַָָָָָּבּמקּדׁש
חּיבֹות הּנׁשים ואין מןֿהּתֹורה. חֹובה היא ְְִִִִֵַַַַָָָָּבלבד

זֹו. ְְִָּבמצוה

á"ôùú'ä æåîú æ"é ÷"ù íåé
.àò÷ äùò úåöî

æåîúæ"é-æ"èùãå÷-úáù-éùéùíåé
― הקע"א מחציתהּמצוה לּתן ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָ

ּכפר איׁש "ונתנּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ּכלֿׁשנה, ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָֹהּׁשקל
לה'" ai)נפׁשֹו ,l zeny)"יּתנּו "זה ואמר ,(bi ,my),ּוברּור . ְְְִֶַַַָָ

אֹומר: ׁשהּכתּוב לפי זֹו, ּבמצוה חּיבֹות הּנׁשים ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשאין
עלֿהּפקדים" e`vi(my)"ּכלֿהעֹובר Ð `avl cwtpy in lk) ְִֵַַָָֻ

(zecwtp opi`y miypּבמּסכּתא זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָ
וׁשם ׁשקלים. מּסכת ּכלֹומר: לּה, g)המיחדת dpyn g wxt) ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָֻ

הּבית. ּבפני אּלא נֹוהגת אינּה זֹו ׁשּמצוה ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָנתּבאר,
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המצו בצרות העיר שפכתיÌ˙Ú„ÈÂ.ר:בתוך  ה ' שאני  תדעו  אז 
במקרה: ולא בא ובגמול  עליכם Ï‰.(Î„)חמתי ¯Ó‡ על

‰È‡.ירושלים: ‰¯‰ÂËÓ ‡Ï עצמך לטהר תשובה  עשית  לא
אפו וחרון ה ' זעם  ביום  הגשם בה  ירד  לא  לכן עוונך מן 

מטר  יהיה  ולא  וכו' ה' אף וחרה יא)וכמ"ש ˜˘¯(Î‰):(דברים
.‰‡È· על המתנבאים  השקר  נביאי קשר יש  העיר בתוך

˘Â‡‚.השלום : È¯‡Îאימה להטיל בקול השואג  הארי  כמו
ודבריהם בקולם  האנשים מבהילי המה כן טרף טורף  ואח "ז 

העולם : מן אותה  וטורפים מסיתים  הם ‡ÂÏÎ.ובזה ˘Ù
על  בהשענם  כי אלה כל  מסבבים הם  ר"ל אנשיהם  יהרגו כי  האלמנות  ומרבים והיקר החוזק מהם  ולוקחים הנפשות  אוכלים

בעוונם : הפורעניו ' ובאה  תשובה לעשות  ימאנו  ˙È˙¯Â.(ÂÎ)דבריהם  ÂÒÓÁהכהנים ועל  עמהם למדו לא כי מהם תורתי  הסירו
מפיהו  יבקשו ותורה דעת  ישמרו  כהן שפתי כי כמ "ש התורה  ב)ללמד  ביןÂÏÏÁÈÂ.:(מלאכי והפרש  הבדל  עשו  ולא קדשי  בזו

חולין: לדבר קודש  ‰ÂÚÈ„Â.דבר ‡Ï:שביניהם אותם:È˙Â˙·˘ÓÂ.ההבדל  בהמחללים  מיחו ולא עין העלימו השבתות ומחילול 
.ÌÎÂ˙· ÏÁ‡Â:מקודש ולא  מחולל  ביניהם  דם˘¯È‰.(ÊÎ)נעשיתי לשפך  טרף  יטרפו כי כזאבים המה בקרבה  אשר השרים

העושר : את מהם יגזלו למען נפשות השקר :È‡È·Â‰.(ÁÎ)לאבד  ˙ÏÙ.נביאי Ì‰Ï ÂÁË תפל טיט טחים שעשו הכותל  על
הלב: על  מקובל להיות ומזויפת  נאותה במליצה  שקריהם  נבואת  מייפים ר"ל ולהחליקו הכותל  לייפות כהלכתו מתוקן  שאינו

.‡Â˘ ÌÈÊÂÁ: בכזב קסמים להם  ומגידים בשוא  דיבר‡ÌÈ¯ÓÂ.מתנבאים  לא  ה' אבל  ה ' אמר כה ה ' בשם אומרים בדבריהם 
מכחשים: והמה  ÂÚ˘˜.(ËÎ)בם Â˜˘Ú:וכדומה במכות הגוף עושק  נתנו‰ÂÂ.זה לא הם צדקה להם  לתת  מהראוי כי עם
משלהם : לקחו Â˜˘Ú.ועוד ¯‚‰ ˙‡Â: לאהבו ראוי כי ËÙ˘Ó.עם ‡Ï·הישר כל  ואיש המשפט  העדר בסבת נעשה אלה כל 

יעשה: Ì‰Ó.(Ï)בעיניו ˘˜·‡Âתת לבלי בפרץ  לעמוד  מי או העירה האויב יבוא לבל  הפרצה  גדר גודר איש  ביניהם בקשתי
מצאתי: לא  והנה אשחיתם לבל  עליהם  לפני בתפילה עומד  מי או בתשובה  ישראל את מחזיר  מי בקשתי ר"ל לבוא 

(‡Ï).ÍÂÙ˘‡Â:בראשם אתן דרכם וגמול עברתי באש  ואכלם זעמי  עליהם אשפוך לכן

oeiv zcevn
(„Î).‰Ó˘Â‚:ומטר גשם אגודה˜˘¯.(Î‰)מל ' ענין

אחת: כאלונים ÔÒÂÁ.בהסכמה הוא  וחסון כמו חוזק  (עמוס ענין

כבוד:ÈÂ˜¯.:ב) נחמסוÂÒÓÁ.(ÂÎ)ענין כמו הסרה ענין
יג)עקביך בזיון:ÂÏÏÁÈÂ.:(ירמיה חילול :ÏÁ‡Â.ענין מל'
(ÁÎ).ÂÁË:הנקב לסתום מריחה  שאינו˙ÏÙ.ענין דבר כל 

תפל אותו  טחים והנם וכן תפל  קרוי צרכו כל  יג)מתוקן :(לעיל
.ÌÈÊÂÁ: מתנבאים(ËÎ).ÂÂ‰:ממון ועושק אונאה מל'

(Ï).¯„‚ ¯„Â‚: גדר תקרא הכותל :·ı¯Ù.הכותל  שבר
(‡Ï).È˙¯·Ú:וזעם עברה כליון:ÌÈ˙ÈÏÎ.מל ' מל'
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å-÷øô à íéîéä éøáã`pÎhl

èì:ìøBbä äéä íäì ék éúäwä úçtLîì ïøäà éðáì íìeáâa íúBøéèì íúBáLBî älàåîeðziå §¥Æ¤Æ§½̈§¦−̈¦§¨®¦§¥³©£ŸÆ§¦§©©´©§¨¦½¦¬¨¤−¨¨¬©¨«©¦§¬
:äéúáéáñ äéLøâî-úàå äãeäé õøàa ïBøáç-úà íäìàîáìëì eðúð äéøöç-úàå øéòä äãN-úàå ¨¤²¤¤§−§¤´¤§¨®§¤¦§¨¤−¨§¦Ÿ¤«¨§¤§¥¬¨¦−§¤£¥¤®¨¨§−§¨¥¬

(ñ) :äpôé-ïaáîøzé-úàå äéLøâî-úàå äðáì-úàå ïBøáç-úà èì÷nä éøò-úà eðúð ïøäà éðáìå ¤§ª¤«§¦§¥´©£ÀŸ¨§Æ¤¨¥´©¦§½̈¤¤§¬§¤¦§−̈§¤¦§¨¤®¨§¤©¦¬
:äéLøâî-úàå òîzLà-úàåâî:äéLøâî-úàå øéác-úà äéLøâî-úàå æìéç-úàåãîïLò-úàå §¤«¤§§−Ÿ©§¤¦§¨¤«¨§¤¦¥Æ§¤¦§¨¤½¨¤§¦−§¤¦§¨¤«¨§¤¨¨Æ

(ñ) :äéLøâî-úàå LîL úéa-úàå äéLøâî-úàåäîúîìò-úàå äéLøâî-úàå òáb-úà ïîéðá ähnîe §¤¦§¨¤½¨§¤¥¬¤−¤§¤¦§¨¤«¨¦©¥´¦§¨¦À¤¤³©§¤¦§¨¤Æ¨Æ§¤¨¤´¤
ìL íäéøò-ìk äéLøâî-úàå úBúðò-úàå äéLøâî-úàå(ñ) :íäéúBçtLîa øéò äøNò-Låîéðáìå §¤¦§¨¤½¨§¤£¨−§¤¦§¨¤®¨¨¨¥¤²§Ÿ¤§¥¬¦−§¦§§¥¤«§¦§¥̧

(ô) :øNò íéøò ìøBba äMðî éöç ähî úéöçnî ähnä úçtLnî íéøúBpä úä÷æîíBLøâ éðáìå §¹̈©¨¦À¦¦§©´©©©¤¿¦«Â©£¦©¥̧£¦¯§©¤²©−̈¨¦¬¨«¤§¦§¥̧¥§¹
ìL íéøò ïLaa äMðî ähnîe éìzôð ähnîe øLà ähnîe øëùNé ähnî íúBçtLîì:äøNò L §¦§§À̈¦©¥´¦Â¨¨¦©¥̧¨¥¹¦©¥´©§¨¦À¦©¥³§©¤Æ©¨½̈¨¦−§¬Ÿ¤§¥«

(ñ)çî:äøNò íézL íéøò ìøBba ïìeáæ ähnîe ãâ-ähnîe ïáeàø ähnî íúBçtLîì éøøî éðáì¦§¥̧§¨¦¹§¦§§À̈¦©¥´§Â¥«¦©¥º̈¦©¥³§ªÆ©½̈¨¦−§¥¬¤§¥«
(ñ)èî:íäéLøâî-úàå íéøòä-úà íiåìì ìàøNé-éðá eðziåðähnîe äãeäé-éðá ähnî ìøBbá eðziå ©¦§¬§¥¦§¨¥−©§¦¦®¤¤¨¦−§¤¦§§¥¤«©¦§´©À̈¦©¥³§¥§¨Æ¦©¥´

(ñ) :úBîLa íäúà eàø÷é-øLà älàä íéøòä úà ïîéðá éða ähnîe ïBòîL-éðáàðéða úBçtLnîe §¥¦§½¦©¥−§¥´¦§¨¦®¥µ¤¨¦´¨¥½¤£¤¦§§¬¤§¤−§¥«¦«¦§§−§¥´
:íéøôà ähnî íìeáâ éøò éäéå úä÷§¨®©§¦Æ¨¥´§½̈¦©¥−¤§¨«¦

i"yx
(ËÏ).'åâå íìåáâá íúåøéèì íúåáùåî äìàå כי עד

ישראל  כל מנחלתם ולכהנים ללוים הגורל היה להם
יבא  ישראל מארץ כמה ישראל ארץ על גורלות הפילו
וזהו  מתחלה הגורל ליהודה ויבא וללוים ולכהנים להם
עיירות  אותן להם לתת בראשונה הגורל היה להם כי

כאן: áìëì.(Ó‡)שכתוב åðúð:לו נתן משה כי
(‰Ó).òáâ úà ïéîéðá äèîîå לבנימין נפל הגורל כי

העיירות: אלו íéøúåðä.(ÂÓ)לתת úä÷ éðáìå כי
בני  לכהנים שנתנו מה אמרו וכבר מקהת יצאו הכהנים

äèîä.קהת: úçôùîî íéøúåðä úä÷ éðáìå:לוי של
.øùò íéøò ìøåâá äùðî éöç äèî úéöçîî שבט ולחצי

עשר: ערים הלוים קהת לבני ליתן הגורל נפל המנשה

().ïåòîù éðá äèîîå äãåäé éðá äèîî ìøåâá åðúéå
מה  חלקו נתן הוא בנתינתן שמעון הזכיר שלא אעפ"י
בעיקר  למעלה נזכר אינו יהודה וגם יהודה לו שנתן
חברון  את להם מויתנו למעלה שמזכיר מה וכל הנתינה
שמעון  ובני יהודה בני נתנו הכל בנימין וממטה עד

כאן: עתה מזכירו למעלה הזכירו שלא øùàולפי
.úåîùá íäúà åàø÷é בשמות אותם קראנו אשר כלומר

אהרן  לבני עמהם חבר בנימין שהיה לפי למעלה
כבר: שהזכירו אעפ"י éðá(‡)מזכירו úåçôùîîå

.'åâå éøò éäéå úä÷ מנשה שבט חצי להם שנתנו אע"פ
הגורל: ע"פ אפרים גם להם נתנו

cec zcevn
(ËÏ).Ì˙Â·˘ÂÓ ‰Ï‡Â'הכהני בהן ישבו אשר המקומות אלה

·‚·ÌÏÂ.והלוי': Ì˙Â¯ÈËÏהניתן בגבול  לטירותם  מוכן מקום
‰˜‰˙È.להם: ˙ÁÙ˘ÓÏ Ô¯‰‡ È·Ïלמשפחת ראשון ר "ל 

ראשונה: לקחת  הגורל  היה להם כי  אהרן לבני נתנו  הקהתי
(‡Ó).·ÏÎÏ Â˙:' ה ע"פ  משה צוה  ‡‰¯Ô.(Ó·)כאשר È·ÏÂ:אהרן ולבני לומר חזר לכלב שנתנו במה שהפסיק  È¯Úעל 

.ËÏ˜Ó‰: ארז "ל וכן הרוצח  את  קולטין היו ולהלוים  להכהני' הניתן  הערים כל ÔÂ¯·Á.כי שוב‡˙ הזכיר  השאר שהזכיר  על 
חברון: ·ÔÈÓÈ.את ‰ËÓÓÂ:שמעון ומבני יהודה מבני היו למעלה הנזכרים Ú˘¯‰.ואלו  ˘Ï˘י"א כיֿאם כאן מנויין אינם

נקראו: ובשתיהן השמות בשינויי וקצתם בשמם כולם הזכיר וביהושע בהמגרשים כלולים הנחלקים·Ì‰È˙ÂÁÙ˘Ó.והשנים 
מעורבבים: ולא  לבדה  ישבה  משפחה וכל  הכהנים משפחות ÂÎÂ'.(ÂÓ)בין ÌÈ¯˙Â‰קהת מטה ממשפחת המה גם  הכהנים כי

לקחו: כבר מנשה:ÈˆÁÓÓ˙.והם מטה חצי מנחלת נתנו יתנו:·‚Ï¯Â.להם אשר הערים הם  מה גורל  Ú˘¯.הטילו ÌÈ¯Úעם
למטה : הנזכרים  ודן אפרים  לבדה :Ì˙ÂÁÙ˘ÓÏ.(ÊÓ)ערי משפחה  כל  ישבו המה גם כי למשפחותם ישבו··˘Ô.נחלקה אשר 

עצמה : בא"י ישבו המה קהת  לבני שנתנו מנשה שבט  חצי  כי הירדן בעבר שעמדה לפרשÂ˙ÈÂ.(ËÓ)בבשן בא  שעתה לפ
וכו ': ויתנו שוב  אמר לזה  הערים ÂÎÂ'.()שמות Ï¯Â‚· Â˙ÈÂזכר לזה להזכירו בא ועתה שמעון את הזכיר לא שלמעלה  לפי

כולם : את  Â‡¯˜È.שוב הערים :‡˘¯ שמות את למעלה ופירשו  קראו אשר לומר  משפחותÂÁÙ˘ÓÓÂ˙.(‡)רצה  ומקצת  ר "ל 
ביהושע הם ומפורשים עשר ערים אמר  ולמעלה דן את זכר שלא עם  דן  בני ערי גם  כאן ומונה  וכו' גבולה  ערי היו קהת  בני

בהמגרשים: כללם כאן החסרים והשתים 

oeiv zcevn
(ËÏ).Ì˙Â¯ÈËÏתהלים) נשמה טירתם  תהי כמו  ארמון ענין 
מה‰ËÏ˜Ó.(Ó·)סט ): הרוצחים את  שקולטת ע "ש כן נקרא

עמהם: לשבת  לרוצחים מניחה  אחרת עיר  שאין 
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‚äîeøz åéçøBà úàå åéìòBt úà ìéëànä–ïøwä úà ílLî àeä,Lîçä úà ïéîlLî íäå;éøácøéàî éaø. ©©£¦¤£¨§¤§¨§¨§©¥¤©¤¤§¥§©§¦¤©Ÿ¤¦§¥©¦¥¦
íéîëçåíéøîBà:Lîçå ïø÷ ïéîlLî íä,ïúãeòñ éîc íäì ílLî àeäå. ©£¨¦§¦¥§©§¦¤¤¨Ÿ¤§§©¥¨¤§¥§¨¨

„dìëà àGå äîeøz áðBbä,äîeøú éîc ìôë éîeìLz ílLî.dìëà,Lîçå íéðø÷ éðL ílLî:Lîçå ïø÷ ©¥§¨§£¨¨§©¥©§¥¤¤§¥§¨£¨¨§©¥§¥§¨¦¨Ÿ¤¤¤¨Ÿ¤
ïélçä ïî,äîeøú éîc ïø÷å.dìëàå Lc÷ä úîeøz áðb–ïø÷å íéLîç éðL ílLî;éîeìLz Lc÷äa ïéàL ¦©ª¦§¤¤§¥§¨¨©§©¤§¥©£¨¨§©¥§¥ª§¦¨¤¤¤¥©¤§¥©§¥

ìôë. ¤¤
‰ø÷ôää ïîe äàtä ïîe äçëMä ïîe è÷lä ïî ïéîlLî ïéà,Búîeøz äìhpL ïBLàø øNònî àGå,øNònî àGå ¥§©§¦¦©¤¤¦©¦§¨¦©¥¨¦©¤§¥§¦©£¥¦¤¦§¨§¨§¦©£¥

ecôpL Lc÷äå éðL,Lãwä úà äãBt Lãwä ïéàL;éøácøéàî éaø.íéîëçåelàa ïéøézî. ¥¦§¤§¥¤¦§¤¥©Ÿ¤¤¤©Ÿ¤¦§¥©¦¥¦©£¨¦©¦¦¨¥

b.oxwd z` mlyn `ed:äéìò ïìæâ äùòð àåä éøäù ìæåâ ïéãë ,äîåøú éîã.ynegd z` oinlyn odeìëåà àìà ùîåç íìùî ïéàù ,ââåùá ïúìéëà ïåò
áéúëã ùîåç íìùî åðéà äîåøúä úà ÷éæîä ìáà ,åîöò êñå äúåùå(áë àø÷éå):÷éæîì èøô ùã÷ ìëàé éë ùéàå.ynege oxw oinlyn od,íéð÷åúî ïéìåç

:ïéìåç éîã íìùî ïðáøìå ,äîåøú éîã àìà íìùî ìéëàîä ïéà î"øìã åäééðéá àëéàå .ïìéëàäì êéøö äéäù ïéìåç éîã íäì íìùî àåäå ,äîåøú åùòéå
c.dnexz inc:ïéìåçë íéø÷é äéîã ïéàù.oilegd on ynege oxw:äââùá äîåøú ìëåà ìë ïéãë ,äîåøú ïéùòð ïäå.dnexz inc oxwe:áðâì ìôë íåùî

.ycwd znexz:úéáä ÷ãáì äîåøú ïäëä ùéã÷äù.miyneg ipyáéúëã àëéì ùã÷äá ìôë ìáà .ùã÷ää ïî äðäð íåùî ãçå ,äîåøú ìëåà íåùî ãç
(áë úåîù):ùã÷äì àìå åäòøì íéðù íìùé

d.d`td one dgkyd on hwld onåäðäã íéð÷åúî ïéìåçì éîã àìå .ùã÷ úåéäì éåàøä øáã ììëá éåä àì êëìä ,úåøùòîå äîåøú ú÷éæ íäá ïéàã íåùî
:ùã÷ úåéäì åàøð àì íìåòî äàôå äçëù è÷ì ìáà åð÷úðù íãå÷ ùã÷ úåéäì ïéåàø åéä.xwtdd one:åá äëæù øçàìdlhpy oey`x xyrnn `le

.eznexz:éæç àì éîð àúùä éæç àì åúîåøú äìèðù íãå÷ã ïåéë ,íéð÷åúîä ïéìåçë éåä àúùäã â"òàå.ycwd dcet ycwd oi`yùã÷äë íéáåùç åìàå
ç àì åãôðù íãå÷ã ïåéëå àåä ,äåáâ ïåîî éðù øùòî øéàî 'ø øáñå .äåáâ ïåîîá åîöò øåèôì ìåëé íãà ïéàå ,åãôðù íãå÷:åãôðù øçàì åæç àì åú åæ

.el`a oixizn minkge:íéîëçë äëìäå .åãôðù ùã÷äå éðù øùòîá

`xephxa yexit
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ג ה נ ש מ ר ו א ב

åéçøBà úàå åéìòBt úà ìéëànä,אורחיו את או  –äîeøz– ÇÇÂÄÆÂÈÀÆÀÈÀÈ
ïøwäבשוגג, úà ílLî àeä כדין התרומה, של  שווייה דמי – ÀÇÅÆÇÆÆ

Lîçä(הרא "ש),גוזל úà ïéîlLî íäåחומש משלם שאין  – ÀÅÀÇÀÄÆÇÙÆ
משלם  אינו המזיק אבל  הסך, או  השותה או  האוכל  הנהנה, אלא

שכתוב יד ):חומש , כב, eziyng"(ויקרא sqie dbbya ycw lk`i ik yi`e"
למזיק, פרט –ïéîlLî íä :íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøácÄÀÅÇÄÅÄÇÂÈÄÀÄÅÀÇÀÄ
Lîçå ïø÷ כדין וחומש  קרן  לשלם חייבים האורחים או הפועלים – ÆÆÈÙÆ

בשוגג, תרומה אוכל ïúãeòñכל éîc íäì ílLî àeäåובעל – ÀÀÇÅÈÆÀÅÀÈÈ
בין  ההבדל  להם. לתת צריך שהיה הסעודה דמי להם משלם הבית

דמי אלא משלם המאכיל  אין מאיר  רבי שלדעת לחכמים, מאיר רבי
חולין  דמי המאכיל משלם חכמים ולדעת בזול , שהיא (הרא"ש ;תרומה

חייב ברטנורא ). מאיר  רבי  לדעת שאף משמע, הירושלמי מתוך אבל
חובת  מוטלת מי  על שנחלקו  אלא מתוקנים, חולין  לשלם המאכיל 
הוא  שהרי הבית, בעל  על  היא החובה מאיר  רבי שלדעת התשלומים,

הפועלים  חייבים חכמים ולדעת הפועלים, של  סעודתם בעיקר  מחוייב
לסלק  יכול  והוא בלבד חוב אלא הבית בעל על  להם אין  שהם לשלם,

בדמים זה חוב ראשונה ").להם ("משנה 

ד ה נ ש מ ר ו א ב

dìëà àGå äîeøz áðBbä,כפל שמשלם גנב של  דינו והרי  – ÇÅÀÈÀÂÈÈ
ח):שנאמר  כב, אלהים(שמות  ירשיעון  edrxl"אשר  mipy mlyi,"

äîeøú éîc ìôë éîeìLz ílLîשהואיל התרומה, כמחיר  – ÀÇÅÇÀÅÆÆÀÅÀÈ
החולין. מן  זול מחירה לכהנים, אלא באכילה מותרת dìëàÂÈÈואינה

בשוג  התרומה את אכל  הגנב אם Lîçå:ג,– íéðø÷ éðL ílLîÀÇÅÀÅÀÈÄÈÙÆ
ïélçä ïî Lîçå ïø÷,בשוגג תרומה האוכל כדין –éîc ïø÷å ÆÆÈÙÆÄÇËÄÀÆÆÀÅ

äîeøú.גנב כדין כפל תשלומי משום –Lc÷ä úîeøz áðb– ÀÈÈÇÀÇÆÀÅ
הבית, לבדק הכהן שהקדישה שעשה dìëàåתרומה ונמצא הגנב, – ÇÂÈÈ

חל הקדש  ואיסור  ההקדש ; מן  נהנה וגם תרומה אכל  איסורים: שני 

שמשעה  ההקדש, ידי על  איסור  תוספת שיש  משום תרומה איסור  על 
וחייב  מעל זה הרי ההקדש מן והנהנה לכהן ; אף נאסרה שהוקדשה

שנאמר כמו  וחומש , קרן טו-טז ):לשלם ה , תמעל(ויקרא  כי  "ונפש

חטא  אשר ואת אשמו ... את והביא ה' מקדשי בשגגה וחטאה מעל 
עליו", יוסף חמישיתו ואת ישלם הקודש íéLîçמן éðL ílLîÀÇÅÀÅËÀÄ

מן  שנהנה משום אחד  וחומש תרומה, אוכל משום אחד  חומש  –
להקדש,ïø÷åההקדש, –ìôë éîeìLz Lc÷äa ïéàL הגונב – ÈÆÆÆÅÇÆÀÅÇÀÅÆÆ

שכתוב  בלבד, קרן אלא משלם ואינו כפל , מתשלומי פטור  ההקדש מן

ח): כב, שנים(שמות להקדש.edrxl"ישלם ולא לרעהו  ודרשו: – "

i p y m e i
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ïéîlLî ïéà,לכהן משלם אינו  בשוגג תרומה האוכל –è÷lä ïî ÅÀÇÀÄÄÇÆÆ
äàtä ïîe äçëMä ïîe(פאה למסכת בפתיחה (עיין –ïîe ÄÇÄÀÈÄÇÅÈÄ

ø÷ôää בתרומה מעולם חייבים היו לא אלו  וכל שהואיל בו, שזכה – ÇÆÀÅ
להי הראוי דבר  בכלל  אינם ה), א, לעיל תרומה (עיין ובאוכל קודש , ות

נאמר : ycewd"בשוגג z` odkl ozpe"; קודש להיות הראוי דבר  –
התרומה, את מהם משלמים אין  äìhpLהלכך  ïBLàø øNònî àGåÀÄÇÂÅÄÆÄÀÈ

Búîeøz,המעשר תרומת –ecôpL Lc÷äå éðL øNònî àGå ÀÈÀÄÇÂÅÅÄÀÆÀÅÆÄÀ
התרומה, את מהם משלמים אין קודש מתחילה והיו שהואיל  –ïéàLÆÅ

Lãwä úà äãBt Lãwä;שאכל –øéàî éaø éøácשרבי – ÇÙÆÆÆÇÙÆÄÀÅÇÄÅÄ
כהקדש, ודינו  הוא, גבוה ממון שני  שמעשר לשיטתו, הולך  מאיר

שנפדו  שקודם וכיון שאכל , התרומה את בו  לשלם יכול  אדם שאין
אין  שנפדו לאחר  אף מהם, לשלם ראויים והקדש  שני מעשר  אין 

הוא, הטעם תרומתו שניטלה ראשון במעשר  וכן  מהם. משלמים
משלמים  שאין  בו , לשלם ראוי אינו תרומתו  שניטלה וקודם שהואיל

שניטלה  לאחר  אף א), משנה (לעיל  מתוקנים חולין  אלא תרומה
בו לשלם ראוי  אינו ברטנורא ).תרומתו  elàa(ר"ש ; ïéøézî íéîëçåÇÂÈÄÇÄÄÈÅ

שחכמים  מפרש , לקיש  ריש יוחנן: ורבי לקיש  ריש נחלקו בירושלמי –

שנפדו והקדש שני  במעשר  כלומר האחרונים, בשניים (רמב"ם ;מתירים

את ברטנורא ), מהם לשלם מותר ולכן קודש אינם שוב שנפדו שלאחר 

חכמים  מתירין  לקיש  ריש שלדעת מבארים, ויש  שאכל ; התרומה
כלומר שנפדו, והקדש שני ובמעשר תרומתו  שניטלה ראשון במעשר

שלאחר וסוברים, מאיר רבי  על  חכמים חולקים ראשון במעשר שאף
התרומה  את בו ומשלמים מתוקנים, כחולין הוא הרי תרומתו  שניטלה

izdw - zex`ean zeipyn
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å-÷øô à íéîéä éøáã`pÎhl

èì:ìøBbä äéä íäì ék éúäwä úçtLîì ïøäà éðáì íìeáâa íúBøéèì íúBáLBî älàåîeðziå §¥Æ¤Æ§½̈§¦−̈¦§¨®¦§¥³©£ŸÆ§¦§©©´©§¨¦½¦¬¨¤−¨¨¬©¨«©¦§¬
:äéúáéáñ äéLøâî-úàå äãeäé õøàa ïBøáç-úà íäìàîáìëì eðúð äéøöç-úàå øéòä äãN-úàå ¨¤²¤¤§−§¤´¤§¨®§¤¦§¨¤−¨§¦Ÿ¤«¨§¤§¥¬¨¦−§¤£¥¤®¨¨§−§¨¥¬

(ñ) :äpôé-ïaáîøzé-úàå äéLøâî-úàå äðáì-úàå ïBøáç-úà èì÷nä éøò-úà eðúð ïøäà éðáìå ¤§ª¤«§¦§¥´©£ÀŸ¨§Æ¤¨¥´©¦§½̈¤¤§¬§¤¦§−̈§¤¦§¨¤®¨§¤©¦¬
:äéLøâî-úàå òîzLà-úàåâî:äéLøâî-úàå øéác-úà äéLøâî-úàå æìéç-úàåãîïLò-úàå §¤«¤§§−Ÿ©§¤¦§¨¤«¨§¤¦¥Æ§¤¦§¨¤½¨¤§¦−§¤¦§¨¤«¨§¤¨¨Æ

(ñ) :äéLøâî-úàå LîL úéa-úàå äéLøâî-úàåäîúîìò-úàå äéLøâî-úàå òáb-úà ïîéðá ähnîe §¤¦§¨¤½¨§¤¥¬¤−¤§¤¦§¨¤«¨¦©¥´¦§¨¦À¤¤³©§¤¦§¨¤Æ¨Æ§¤¨¤´¤
ìL íäéøò-ìk äéLøâî-úàå úBúðò-úàå äéLøâî-úàå(ñ) :íäéúBçtLîa øéò äøNò-Låîéðáìå §¤¦§¨¤½¨§¤£¨−§¤¦§¨¤®¨¨¨¥¤²§Ÿ¤§¥¬¦−§¦§§¥¤«§¦§¥̧

(ô) :øNò íéøò ìøBba äMðî éöç ähî úéöçnî ähnä úçtLnî íéøúBpä úä÷æîíBLøâ éðáìå §¹̈©¨¦À¦¦§©´©©©¤¿¦«Â©£¦©¥̧£¦¯§©¤²©−̈¨¦¬¨«¤§¦§¥̧¥§¹
ìL íéøò ïLaa äMðî ähnîe éìzôð ähnîe øLà ähnîe øëùNé ähnî íúBçtLîì:äøNò L §¦§§À̈¦©¥´¦Â¨¨¦©¥̧¨¥¹¦©¥´©§¨¦À¦©¥³§©¤Æ©¨½̈¨¦−§¬Ÿ¤§¥«

(ñ)çî:äøNò íézL íéøò ìøBba ïìeáæ ähnîe ãâ-ähnîe ïáeàø ähnî íúBçtLîì éøøî éðáì¦§¥̧§¨¦¹§¦§§À̈¦©¥´§Â¥«¦©¥º̈¦©¥³§ªÆ©½̈¨¦−§¥¬¤§¥«
(ñ)èî:íäéLøâî-úàå íéøòä-úà íiåìì ìàøNé-éðá eðziåðähnîe äãeäé-éðá ähnî ìøBbá eðziå ©¦§¬§¥¦§¨¥−©§¦¦®¤¤¨¦−§¤¦§§¥¤«©¦§´©À̈¦©¥³§¥§¨Æ¦©¥´

(ñ) :úBîLa íäúà eàø÷é-øLà älàä íéøòä úà ïîéðá éða ähnîe ïBòîL-éðáàðéða úBçtLnîe §¥¦§½¦©¥−§¥´¦§¨¦®¥µ¤¨¦´¨¥½¤£¤¦§§¬¤§¤−§¥«¦«¦§§−§¥´
:íéøôà ähnî íìeáâ éøò éäéå úä÷§¨®©§¦Æ¨¥´§½̈¦©¥−¤§¨«¦

i"yx
(ËÏ).'åâå íìåáâá íúåøéèì íúåáùåî äìàå כי עד

ישראל  כל מנחלתם ולכהנים ללוים הגורל היה להם
יבא  ישראל מארץ כמה ישראל ארץ על גורלות הפילו
וזהו  מתחלה הגורל ליהודה ויבא וללוים ולכהנים להם
עיירות  אותן להם לתת בראשונה הגורל היה להם כי

כאן: áìëì.(Ó‡)שכתוב åðúð:לו נתן משה כי
(‰Ó).òáâ úà ïéîéðá äèîîå לבנימין נפל הגורל כי

העיירות: אלו íéøúåðä.(ÂÓ)לתת úä÷ éðáìå כי
בני  לכהנים שנתנו מה אמרו וכבר מקהת יצאו הכהנים

äèîä.קהת: úçôùîî íéøúåðä úä÷ éðáìå:לוי של
.øùò íéøò ìøåâá äùðî éöç äèî úéöçîî שבט ולחצי

עשר: ערים הלוים קהת לבני ליתן הגורל נפל המנשה

().ïåòîù éðá äèîîå äãåäé éðá äèîî ìøåâá åðúéå
מה  חלקו נתן הוא בנתינתן שמעון הזכיר שלא אעפ"י
בעיקר  למעלה נזכר אינו יהודה וגם יהודה לו שנתן
חברון  את להם מויתנו למעלה שמזכיר מה וכל הנתינה
שמעון  ובני יהודה בני נתנו הכל בנימין וממטה עד

כאן: עתה מזכירו למעלה הזכירו שלא øùàולפי
.úåîùá íäúà åàø÷é בשמות אותם קראנו אשר כלומר

אהרן  לבני עמהם חבר בנימין שהיה לפי למעלה
כבר: שהזכירו אעפ"י éðá(‡)מזכירו úåçôùîîå

.'åâå éøò éäéå úä÷ מנשה שבט חצי להם שנתנו אע"פ
הגורל: ע"פ אפרים גם להם נתנו

cec zcevn
(ËÏ).Ì˙Â·˘ÂÓ ‰Ï‡Â'הכהני בהן ישבו אשר המקומות אלה

·‚·ÌÏÂ.והלוי': Ì˙Â¯ÈËÏהניתן בגבול  לטירותם  מוכן מקום
‰˜‰˙È.להם: ˙ÁÙ˘ÓÏ Ô¯‰‡ È·Ïלמשפחת ראשון ר "ל 

ראשונה: לקחת  הגורל  היה להם כי  אהרן לבני נתנו  הקהתי
(‡Ó).·ÏÎÏ Â˙:' ה ע"פ  משה צוה  ‡‰¯Ô.(Ó·)כאשר È·ÏÂ:אהרן ולבני לומר חזר לכלב שנתנו במה שהפסיק  È¯Úעל 

.ËÏ˜Ó‰: ארז "ל וכן הרוצח  את  קולטין היו ולהלוים  להכהני' הניתן  הערים כל ÔÂ¯·Á.כי שוב‡˙ הזכיר  השאר שהזכיר  על 
חברון: ·ÔÈÓÈ.את ‰ËÓÓÂ:שמעון ומבני יהודה מבני היו למעלה הנזכרים Ú˘¯‰.ואלו  ˘Ï˘י"א כיֿאם כאן מנויין אינם

נקראו: ובשתיהן השמות בשינויי וקצתם בשמם כולם הזכיר וביהושע בהמגרשים כלולים הנחלקים·Ì‰È˙ÂÁÙ˘Ó.והשנים 
מעורבבים: ולא  לבדה  ישבה  משפחה וכל  הכהנים משפחות ÂÎÂ'.(ÂÓ)בין ÌÈ¯˙Â‰קהת מטה ממשפחת המה גם  הכהנים כי

לקחו: כבר מנשה:ÈˆÁÓÓ˙.והם מטה חצי מנחלת נתנו יתנו:·‚Ï¯Â.להם אשר הערים הם  מה גורל  Ú˘¯.הטילו ÌÈ¯Úעם
למטה : הנזכרים  ודן אפרים  לבדה :Ì˙ÂÁÙ˘ÓÏ.(ÊÓ)ערי משפחה  כל  ישבו המה גם כי למשפחותם ישבו··˘Ô.נחלקה אשר 

עצמה : בא"י ישבו המה קהת  לבני שנתנו מנשה שבט  חצי  כי הירדן בעבר שעמדה לפרשÂ˙ÈÂ.(ËÓ)בבשן בא  שעתה לפ
וכו ': ויתנו שוב  אמר לזה  הערים ÂÎÂ'.()שמות Ï¯Â‚· Â˙ÈÂזכר לזה להזכירו בא ועתה שמעון את הזכיר לא שלמעלה  לפי

כולם : את  Â‡¯˜È.שוב הערים :‡˘¯ שמות את למעלה ופירשו  קראו אשר לומר  משפחותÂÁÙ˘ÓÓÂ˙.(‡)רצה  ומקצת  ר "ל 
ביהושע הם ומפורשים עשר ערים אמר  ולמעלה דן את זכר שלא עם  דן  בני ערי גם  כאן ומונה  וכו' גבולה  ערי היו קהת  בני

בהמגרשים: כללם כאן החסרים והשתים 

oeiv zcevn
(ËÏ).Ì˙Â¯ÈËÏתהלים) נשמה טירתם  תהי כמו  ארמון ענין 
מה‰ËÏ˜Ó.(Ó·)סט ): הרוצחים את  שקולטת ע "ש כן נקרא

עמהם: לשבת  לרוצחים מניחה  אחרת עיר  שאין 
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‚äîeøz åéçøBà úàå åéìòBt úà ìéëànä–ïøwä úà ílLî àeä,Lîçä úà ïéîlLî íäå;éøácøéàî éaø. ©©£¦¤£¨§¤§¨§¨§©¥¤©¤¤§¥§©§¦¤©Ÿ¤¦§¥©¦¥¦
íéîëçåíéøîBà:Lîçå ïø÷ ïéîlLî íä,ïúãeòñ éîc íäì ílLî àeäå. ©£¨¦§¦¥§©§¦¤¤¨Ÿ¤§§©¥¨¤§¥§¨¨

„dìëà àGå äîeøz áðBbä,äîeøú éîc ìôë éîeìLz ílLî.dìëà,Lîçå íéðø÷ éðL ílLî:Lîçå ïø÷ ©¥§¨§£¨¨§©¥©§¥¤¤§¥§¨£¨¨§©¥§¥§¨¦¨Ÿ¤¤¤¨Ÿ¤
ïélçä ïî,äîeøú éîc ïø÷å.dìëàå Lc÷ä úîeøz áðb–ïø÷å íéLîç éðL ílLî;éîeìLz Lc÷äa ïéàL ¦©ª¦§¤¤§¥§¨¨©§©¤§¥©£¨¨§©¥§¥ª§¦¨¤¤¤¥©¤§¥©§¥

ìôë. ¤¤
‰ø÷ôää ïîe äàtä ïîe äçëMä ïîe è÷lä ïî ïéîlLî ïéà,Búîeøz äìhpL ïBLàø øNònî àGå,øNònî àGå ¥§©§¦¦©¤¤¦©¦§¨¦©¥¨¦©¤§¥§¦©£¥¦¤¦§¨§¨§¦©£¥

ecôpL Lc÷äå éðL,Lãwä úà äãBt Lãwä ïéàL;éøácøéàî éaø.íéîëçåelàa ïéøézî. ¥¦§¤§¥¤¦§¤¥©Ÿ¤¤¤©Ÿ¤¦§¥©¦¥¦©£¨¦©¦¦¨¥

b.oxwd z` mlyn `ed:äéìò ïìæâ äùòð àåä éøäù ìæåâ ïéãë ,äîåøú éîã.ynegd z` oinlyn odeìëåà àìà ùîåç íìùî ïéàù ,ââåùá ïúìéëà ïåò
áéúëã ùîåç íìùî åðéà äîåøúä úà ÷éæîä ìáà ,åîöò êñå äúåùå(áë àø÷éå):÷éæîì èøô ùã÷ ìëàé éë ùéàå.ynege oxw oinlyn od,íéð÷åúî ïéìåç

:ïéìåç éîã íìùî ïðáøìå ,äîåøú éîã àìà íìùî ìéëàîä ïéà î"øìã åäééðéá àëéàå .ïìéëàäì êéøö äéäù ïéìåç éîã íäì íìùî àåäå ,äîåøú åùòéå
c.dnexz inc:ïéìåçë íéø÷é äéîã ïéàù.oilegd on ynege oxw:äââùá äîåøú ìëåà ìë ïéãë ,äîåøú ïéùòð ïäå.dnexz inc oxwe:áðâì ìôë íåùî

.ycwd znexz:úéáä ÷ãáì äîåøú ïäëä ùéã÷äù.miyneg ipyáéúëã àëéì ùã÷äá ìôë ìáà .ùã÷ää ïî äðäð íåùî ãçå ,äîåøú ìëåà íåùî ãç
(áë úåîù):ùã÷äì àìå åäòøì íéðù íìùé

d.d`td one dgkyd on hwld onåäðäã íéð÷åúî ïéìåçì éîã àìå .ùã÷ úåéäì éåàøä øáã ììëá éåä àì êëìä ,úåøùòîå äîåøú ú÷éæ íäá ïéàã íåùî
:ùã÷ úåéäì åàøð àì íìåòî äàôå äçëù è÷ì ìáà åð÷úðù íãå÷ ùã÷ úåéäì ïéåàø åéä.xwtdd one:åá äëæù øçàìdlhpy oey`x xyrnn `le

.eznexz:éæç àì éîð àúùä éæç àì åúîåøú äìèðù íãå÷ã ïåéë ,íéð÷åúîä ïéìåçë éåä àúùäã â"òàå.ycwd dcet ycwd oi`yùã÷äë íéáåùç åìàå
ç àì åãôðù íãå÷ã ïåéëå àåä ,äåáâ ïåîî éðù øùòî øéàî 'ø øáñå .äåáâ ïåîîá åîöò øåèôì ìåëé íãà ïéàå ,åãôðù íãå÷:åãôðù øçàì åæç àì åú åæ

.el`a oixizn minkge:íéîëçë äëìäå .åãôðù ùã÷äå éðù øùòîá

`xephxa yexit
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åéçøBà úàå åéìòBt úà ìéëànä,אורחיו את או  –äîeøz– ÇÇÂÄÆÂÈÀÆÀÈÀÈ
ïøwäבשוגג, úà ílLî àeä כדין התרומה, של  שווייה דמי – ÀÇÅÆÇÆÆ

Lîçä(הרא "ש),גוזל úà ïéîlLî íäåחומש משלם שאין  – ÀÅÀÇÀÄÆÇÙÆ
משלם  אינו המזיק אבל  הסך, או  השותה או  האוכל  הנהנה, אלא

שכתוב יד ):חומש , כב, eziyng"(ויקרא sqie dbbya ycw lk`i ik yi`e"
למזיק, פרט –ïéîlLî íä :íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøácÄÀÅÇÄÅÄÇÂÈÄÀÄÅÀÇÀÄ
Lîçå ïø÷ כדין וחומש  קרן  לשלם חייבים האורחים או הפועלים – ÆÆÈÙÆ

בשוגג, תרומה אוכל ïúãeòñכל éîc íäì ílLî àeäåובעל – ÀÀÇÅÈÆÀÅÀÈÈ
בין  ההבדל  להם. לתת צריך שהיה הסעודה דמי להם משלם הבית

דמי אלא משלם המאכיל  אין מאיר  רבי שלדעת לחכמים, מאיר רבי
חולין  דמי המאכיל משלם חכמים ולדעת בזול , שהיא (הרא"ש ;תרומה

חייב ברטנורא ). מאיר  רבי  לדעת שאף משמע, הירושלמי מתוך אבל
חובת  מוטלת מי  על שנחלקו  אלא מתוקנים, חולין  לשלם המאכיל 
הוא  שהרי הבית, בעל  על  היא החובה מאיר  רבי שלדעת התשלומים,

הפועלים  חייבים חכמים ולדעת הפועלים, של  סעודתם בעיקר  מחוייב
לסלק  יכול  והוא בלבד חוב אלא הבית בעל על  להם אין  שהם לשלם,

בדמים זה חוב ראשונה ").להם ("משנה 
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dìëà àGå äîeøz áðBbä,כפל שמשלם גנב של  דינו והרי  – ÇÅÀÈÀÂÈÈ
ח):שנאמר  כב, אלהים(שמות  ירשיעון  edrxl"אשר  mipy mlyi,"

äîeøú éîc ìôë éîeìLz ílLîשהואיל התרומה, כמחיר  – ÀÇÅÇÀÅÆÆÀÅÀÈ
החולין. מן  זול מחירה לכהנים, אלא באכילה מותרת dìëàÂÈÈואינה

בשוג  התרומה את אכל  הגנב אם Lîçå:ג,– íéðø÷ éðL ílLîÀÇÅÀÅÀÈÄÈÙÆ
ïélçä ïî Lîçå ïø÷,בשוגג תרומה האוכל כדין –éîc ïø÷å ÆÆÈÙÆÄÇËÄÀÆÆÀÅ

äîeøú.גנב כדין כפל תשלומי משום –Lc÷ä úîeøz áðb– ÀÈÈÇÀÇÆÀÅ
הבית, לבדק הכהן שהקדישה שעשה dìëàåתרומה ונמצא הגנב, – ÇÂÈÈ

חל הקדש  ואיסור  ההקדש ; מן  נהנה וגם תרומה אכל  איסורים: שני 

שמשעה  ההקדש, ידי על  איסור  תוספת שיש  משום תרומה איסור  על 
וחייב  מעל זה הרי ההקדש מן והנהנה לכהן ; אף נאסרה שהוקדשה

שנאמר כמו  וחומש , קרן טו-טז ):לשלם ה , תמעל(ויקרא  כי  "ונפש

חטא  אשר ואת אשמו ... את והביא ה' מקדשי בשגגה וחטאה מעל 
עליו", יוסף חמישיתו ואת ישלם הקודש íéLîçמן éðL ílLîÀÇÅÀÅËÀÄ

מן  שנהנה משום אחד  וחומש תרומה, אוכל משום אחד  חומש  –
להקדש,ïø÷åההקדש, –ìôë éîeìLz Lc÷äa ïéàL הגונב – ÈÆÆÆÅÇÆÀÅÇÀÅÆÆ

שכתוב  בלבד, קרן אלא משלם ואינו כפל , מתשלומי פטור  ההקדש מן

ח): כב, שנים(שמות להקדש.edrxl"ישלם ולא לרעהו  ודרשו: – "

i p y m e i
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ïéîlLî ïéà,לכהן משלם אינו  בשוגג תרומה האוכל –è÷lä ïî ÅÀÇÀÄÄÇÆÆ
äàtä ïîe äçëMä ïîe(פאה למסכת בפתיחה (עיין –ïîe ÄÇÄÀÈÄÇÅÈÄ

ø÷ôää בתרומה מעולם חייבים היו לא אלו  וכל שהואיל בו, שזכה – ÇÆÀÅ
להי הראוי דבר  בכלל  אינם ה), א, לעיל תרומה (עיין ובאוכל קודש , ות

נאמר : ycewd"בשוגג z` odkl ozpe"; קודש להיות הראוי דבר  –
התרומה, את מהם משלמים אין  äìhpLהלכך  ïBLàø øNònî àGåÀÄÇÂÅÄÆÄÀÈ

Búîeøz,המעשר תרומת –ecôpL Lc÷äå éðL øNònî àGå ÀÈÀÄÇÂÅÅÄÀÆÀÅÆÄÀ
התרומה, את מהם משלמים אין קודש מתחילה והיו שהואיל  –ïéàLÆÅ

Lãwä úà äãBt Lãwä;שאכל –øéàî éaø éøácשרבי – ÇÙÆÆÆÇÙÆÄÀÅÇÄÅÄ
כהקדש, ודינו  הוא, גבוה ממון שני  שמעשר לשיטתו, הולך  מאיר

שנפדו  שקודם וכיון שאכל , התרומה את בו  לשלם יכול  אדם שאין
אין  שנפדו לאחר  אף מהם, לשלם ראויים והקדש  שני מעשר  אין 

הוא, הטעם תרומתו שניטלה ראשון במעשר  וכן  מהם. משלמים
משלמים  שאין  בו , לשלם ראוי אינו תרומתו  שניטלה וקודם שהואיל

שניטלה  לאחר  אף א), משנה (לעיל  מתוקנים חולין  אלא תרומה
בו לשלם ראוי  אינו ברטנורא ).תרומתו  elàa(ר"ש ; ïéøézî íéîëçåÇÂÈÄÇÄÄÈÅ

שחכמים  מפרש , לקיש  ריש יוחנן: ורבי לקיש  ריש נחלקו בירושלמי –

שנפדו והקדש שני  במעשר  כלומר האחרונים, בשניים (רמב"ם ;מתירים

את ברטנורא ), מהם לשלם מותר ולכן קודש אינם שוב שנפדו שלאחר 

חכמים  מתירין  לקיש  ריש שלדעת מבארים, ויש  שאכל ; התרומה
כלומר שנפדו, והקדש שני ובמעשר תרומתו  שניטלה ראשון במעשר

שלאחר וסוברים, מאיר רבי  על  חכמים חולקים ראשון במעשר שאף
התרומה  את בו ומשלמים מתוקנים, כחולין הוא הרי תרומתו  שניטלה

izdw - zex`ean zeipyn
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Âøæòéìà éaøøîBà:Bðéî BðéàL ìò ïénî ïéîlLî,òøä ìò äôiä ïî ílLiL ãáìáe.àáé÷ò éaøåøîBà:ïéà ©¦¡¦¤¤¥§©§¦¦¦©¤¥¦¦§©¤§©¥¦©¨¤©¨©§©¦£¦¨¥¥
Bðéî ìò ïénî àlà ïéîlLî,úéòéáL áøò ìL ïéàeM÷ ìëà íà Cëéôì,úéòéáL éàöBî ìL ïéàeM÷ì ïézîé,ílLéå §©§¦¤¨¦¦©¦§¦¨¦¨©¦¦¤¤¤§¦¦©§¦§¦¦¤¨¥§¦¦¦©¥

íäî.íB÷nîøæòéìà éaøLì÷î,íMîàáé÷ò éaøøéîçî,øîàpL(ãé ,áë àø÷éå):"Lãwä-úà ïäkì ïúðå",ìk ¥¤¦§¤©¦¡¦¤¤¥¥¦¨©¦£¦¨©§¦¤¤¡©§¨©©Ÿ¥¤©Ÿ¤¨
Lã÷ úBéäì éeàø àeäL;éøácøæòéìà éaø.àáé÷ò éaøåøîBà:"Lãwä-úà ïäkì ïúðå"–ìëàL Lã÷. ¤¨¦§Ÿ¤¦§¥©¦¡¦¤¤§©¦£¦¨¥§¨©©Ÿ¥¤©Ÿ¤Ÿ¤¤¨©

È Ú È · ˘ ˜ ¯ Ù
‡ãéæî äîeøz ìëBàä,Lîçä úà ílLî Bðéàå ïøwä úà ílLî.ïélç ïéîeìLzä.ìBçîì ïäkä äöø íà, ¨¥§¨¥¦§©¥¤©¤¤§¥§©¥¤©Ÿ¤©©§¦ª¦¦¨¨©Ÿ¥¦§

ìçBî. ¥
·äîeøz äìëà Ck øçàå ìàøNéì úàOpL ïäk úa–ïøwä úà úîlLî,Lîçä úà úîlLî dðéàå,dúúéîe ©Ÿ¥¤¦¥§¦§¨¥§©©¨¨§¨§¨§©¤¤¤©¤¤§¥¨§©¤¤¤©Ÿ¤¦¨¨

e.rxd lr dtid on mlyiyäðéî à÷ôð éàî íìùî àæåæáå ìëà àæåæáã ïåéëã íéîã éôì àìå ,íéøîú íìùé úåøâåøâ ìëàù äãî éôìå ,úåøâåøâ ìëàù ïåâë
:àðéáæ äéìò õô÷ã éãéî íìùî àðéáæ äéìò õô÷ àìã éãéî ìëà éàã øîéîì ïðéöî íéîã éôì 'éôàã ã"îì àëéàå .òøä ìò äôéä ïî íìùéù.jkitlïéàù

øçà ïéîå ,äìéëàì åæç àìå åù÷úð øáëù ãåò íééåöî äðù äúåà ìù íéàåù÷ ïéàå úéòéáù áøò ìù äîåøú ìù íéàåù÷ ìëà íà ,øçà ïéîî íìùì ìåëé
:äøåçñì éîãã ,åáåç òåøôì øåñà úéòéáù ìùîã ,úéòéáù éàöåî ìù ïéàåù÷î íìùéå úéòéáù éàöåîì ïéúîäì êéøö íìùì ,ìåëé åðéà

f`.cifn dnexz lke`d:ïéîåìùúä ïî úøèåô äðéà ,íéîù éãéá äúéî áééç äàøúä àìáã â"òàå .íìùî åðéàå ä÷åì äéá åøúà åìéàã ,äàøúä àìá
.ynegd z` mlyn epi`e:äââùá äîåøú ìëåàì àìà ùîåç äøåú äáééç àìã.oileg oinelyzdáéúëãë ,ùã÷ àðîçø åäðø÷ ãáìá ââåùã ïéîåìùúã

åðéà ìåçîì äöø íàù ââåù ìù ïéîåìùúá ë"àùî ,ìçåî ìåçîì ïäëä äöø íà ïéìåç ïäå ìéàåäå ,ïä ïéìåç ãéæîã ïéîåìùú ìáà ,ùã÷ä úà ïäëì ïúðå
:ùã÷ ïäù éðôî ìçåî

a.l`xyil z`ypy odk za:äîåøúá ìåëàì äøåñàå.oxwd z` znlynáéúëå ,àéä úðäëã ùîåç àì ìáà ,åøéáç úà ìæåâ ïéãë(áë àø÷éå)àì øæ ìëå
:äîåøúá ìåëàì úøúåî àäúå äéøåòðë äéáà úéáì áåùúù äì øùôàå äøæ äðéàù úàæ äàöé ùã÷ ìëàé.dtxya dzzine,ìàøùé äìòá úçú äúðæ íà

`xephxa yexit

שם "). אנשי "תוספות  ישראל"; שחכמים ("תפארת  מפרש , יוחנן ורבי 

השכחה  ומן הלקט מן שאף כלומר  במשנתנו , שנזכרו אלו בכל מתירים
מש ההפקר ומן הפאה מן ומן  באחד הזוכה שכל  התרומה, את למים

פוסק  וכן  – דבר . לכל  כחולין ודינו ממונו , זה הרי  הללו, הדברים
יח ),הרמב"ם י, תרומות מפרש:(הל' שהרמב"ם oey`xאלא xyrn

eznexz dlhipy קודם בשיבולים מעשרו ליטול הלוי  שהקדים כגון  –
המעשר את הפקיע כך  ידי ועל גדולה, תרומה הכהן ממנו  שנטל 

תרומה, ממנו  משלמים שאין מאיר , רבי וסובר גדולה, תרומה מחיוב
כן  פי  על  שאף סוברים, וחכמים מתוקנים", "חולין  נקרא שאינו לפי

וכן : בו. ומשלמים כחולין  ectpyדינו  ycwde ipy xyrn שנפדו היינו  –
שנשחקה  (מטבע באסימון שנפדה שני  מעשר  כגון  כהלכתן, שלא

מטבע), צורת עליה נטבעה שלא כסף חתיכת או  צורתה, ונמחקה
כהלכתן  נפדו  שלא כיון מאיר רבי  שלדעת בקרקע, שנפדה והקדש 

אף  חכמים ולדעת ההקדש, את פודה הקדש ואין הם, קודש עדיין 
מהם. לשלם לו  מותר כהלכתן, נפדו שלא פי על 
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Bðéî BðéàL ìò ïénî ïéîlLî :øîBà øæòéìà éaøהאוכל – ÇÄÁÄÆÆÅÀÇÀÄÄÄÇÆÅÄ
על תמרים כגון  מינו, שאינו  על  ממין  לשלם מותר בשוגג, תרומה

שאכל , òøäתאנים ìò äôiä ïî ílLiL ãáìáe שהוא שהמין  – ÄÀÇÆÀÇÅÄÇÈÆÇÈÇ
בברייתא שנו  וכן  שאכל; המין  מן  יפה יהא לב,משלם פסחים (בבלי 

ברכה".א ): עליו תבוא תמרים, ושילם גרוגרות àáé÷ò"אכל éaøåÀÇÄÂÄÈ
Bðéî ìò ïénî àlà ïéîlLî ïéà :øîBà,שאכל המין  מאותו – ÅÅÀÇÀÄÆÈÄÄÇÄ

ïéàeM÷ ìëà íà Cëéôì,תרומה של –úéòéáL áøò ìL– ÀÄÈÄÈÇÄÄÆÆÆÀÄÄ
מצויים  אינם שנה אותה של וקישואים לשמיטה, הששית השנה של

לשלם, יכול אינו אחר  וממין לאכילה, ראויים ואינם נתקשו  שכבר עוד,
úéòéáL éàöBî ìL ïéàeM÷ì ïézîé,שביעית שאחרי  השנה של  – ÇÀÄÀÄÄÆÈÅÀÄÄ

íäî ílLéå,ח (שביעית חוב לפרוע אסור שביעית משל שכן – ÄÇÅÅÆ
באכילה אסורים שביעית שספיחי לפי  מבארים, ויש  רביד ); (תוספות 

ישראל "); "תפארת איגר; הטעם,עקיבא לומר  יש  הקודמת המשנה ולפי 
ההפקר מן  משלמים ואין  הם הפקר  שביעית "מלאכת שפירות (רמב"ם;

איגר ). עקיבא  רבי תוספות  לו שלמה ", ישלם אליעזר רבי לדעת ברם,
אחר ממין שביעית בערב øæòéìà(הראב"ד).מיד  éaøL íB÷nîÄÀÆÇÄÁÄÆÆ

ì÷î, להקל ראיה ממנו  מביא אליעזר שרבי פסוק מאותו –íMî ÅÅÄÈ
øéîçî àáé÷ò éaø,להחמיר עקיבא רבי לומד ממנו –øîàpL ÇÄÂÄÈÇÀÄÆÆÁÇ

בשוגג: תרומה באוכל  –"Lãwä-úà ïäkì ïúðå" הכתוב בא – ÀÈÇÇÙÅÆÇÙÆ
÷Lãלומר : úBéäì éeàø àeäL ìk ואפילו תרומה, ליעשות – ÈÆÈÄÀÙÆ

אחר, øæòéìàמין éaø éøác,ברישא שנינו ומכאן –xfril` iax" ÄÀÅÇÄÁÄÆÆ
."epin epi`y lr oinn oinlyn :xne`ïúðå" :øîBà àáé÷ò éaøåÀÇÄÂÄÈÅÀÈÇ

"Lãwä-úà ïäkì:היינו –ìëàL Lã÷,שאכל מין אותו  – ÇÙÅÆÇÙÆÙÆÆÈÇ
מינו . על ממין אלא משלמין  שאין  ומכאן

i y i l y m e i
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באוכל ללמד זו משנה באה בשוגג, תרומה האוכל דיני הקודם בפרק שלמדנו לאחר 
מתשלומים. פטור  אינו שמים, בידי מיתה חייב שהוא פי על  שאף במזיד , תרומה

משלם ואינו  לוקה בו, התרו  אם d)ברם, ,i zenexz 'ld m"anx).

ãéæî äîeøz ìëBàä,בו התרו ולא –ïøwä úà ílLî תמורת – ÈÅÀÈÅÄÀÇÅÆÇÆÆ
הכהן, את שהפסיד  Lîçäמה úà ílLî Bðéàå חייבה שלא – ÀÅÀÇÅÆÇÙÆ

עוונו  "כי  כותב: והרמב"ם בשגגה. תרומה לאוכל  אלא חומש  התורה
קרבן  כעין הוא החומש  (שכן בתשלומין " יתכפר  ולא מנשוא גדול 

כפרה). לשם ïélçהבא ïéîeìLzä משלם שהוא התשלומים – ÇÇÀÄËÄ
התורה  בשוגג האוכל  של התשלומים שדווקא תרומה, דין להם אין 
אבל הקודש ", את לכהן  "ונתן שכתוב: "קודש", אותם קראה

לפיכך הם, חולין  במזיד האוכל  של ïäkäהתשלומים äöø íàÄÈÈÇÙÅ
ìBçîì,הללו התשלומים את –ìçBî מה למחלם, הוא יכול – ÄÀÅ

למחלם, יכול הכהן אין קודש , והם הואיל השוגג, בתשלומי  כן  שאין
א). (ו, לעיל  ששנינו  כמו 

ב ה נ ש מ ר ו א ב

äîeøz äìëà Ck øçàå ìàøNéì úàOpL ïäk úaוהרי – ÇÙÅÆÄÅÀÄÀÈÅÀÇÇÈÈÀÈÀÈ
שנאמר היא בתרומה, לאכול יב):אסורה כב, כי(ויקרא  כהן "ובת

תאכל ", לא הקדשים בתרומת היא זר , לאיש  úàתהיה úîlLîÀÇÆÆÆ
ïøwä, חברו את הגוזל כדין  –Lîçä úà úîlLî dðéàå– ÇÆÆÀÅÈÀÇÆÆÆÇÙÆ

וכתוב כהן, בת שהיא יג-יד ):לפי שם , ואיש(שם  בו , יאכל לא זר "וכל 

שאינה  הכלל, מן זו  יצאה עליו", חמשיתו ויסף בשגגה קדש  יאכל  כי
לתרומה כהנים"),"זרה" ותהא ("תורת  אביה לבית שתשוב אפשר  שכן

izdw - zex`ean zeipyn
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äôøNa.ïéìeñtä ìkî ãçàì úàOð–Lîçå ïø÷ úîlLî,÷ðça dúúéîe;éøácøéàî éaø.íéîëçåíéøîBà:Bæ ¦§¥¨¦¥§¤¨¦¨©§¦§©¤¤¤¤¨Ÿ¤¦¨¨§¤¤¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦
Lîçä úà úBîlLî ïðéàå ïøwä úà úBîlLî Bæå,äôøNa ïúúéîe. §§©§¤©¤¤§¥¨§©§¤©Ÿ¤¦¨¨¦§¥¨

‚íépè÷ åéða úà ìéëànä,íépè÷ ïéa íéìBãb ïéa åéãáò úàå,õøàì äöeç úîeøz ìëBàä,úBçt ìëBàäå ©©£¦¤¨¨§©¦§¤£¨¨¥§¦¥§©¦¨¥§©¨¨¨¤§¨¥¨
äîeøz úéfkî–ïøwä úà ílLî,Lîçä úà ílLî Bðéàå,ïélç ïéîeìLzäå.ìBçîì ïäkä äöø íà, ¦©©¦§¨§©¥¤©¤¤§¥§©¥¤©Ÿ¤§©©§¦ª¦¦¨¨©Ÿ¥¦§

ìçBî. ¥
„ììkä äæ:Lîçå ïø÷ ílLîä ìk–äîeøz ïéîeìLzä;ìBçîì ïäkä äöø íà,ìçBî Bðéà.úà ílLîä ìëå ¤©§¨¨©§©¥¤¤¨Ÿ¤©©§¦§¨¦¨¨©Ÿ¥¦§¥¥§¨©§©¥¤

Lîçä úà ílLî Bðéàå ïøwä–ïélç ïéîeìLzä;ìBçîì ïäkä äöø íà,ìçBî. ©¤¤§¥§©¥¤©Ÿ¤©©§¦ª¦¦¨¨©Ÿ¥¦§¥
‰úBt÷ ézL,ïélç ìL úçàå äîeøz ìL úçà,ïäî úçà CBúì äîeøz äàñ äìôpL,ïäî Bæéàì òeãé ïéàå §¥ª©©¤§¨§©©¤ª¦¤¨§¨§¨§¨§©©¥¤§¥¨©§¥¥¤

äìôð–øîBà éðà éøä:äìôð äîeøz ìL CBúì.ïélç ìL àéä Bæéàå äîeøz ìL àéä Bæéà òeãé ïéà–úçà ìëà ¨§¨£¥£¦¥§¤§¨¨§¨¥¨©¥¦¤§¨§¥¦¤ª¦¨©©©

áéúëãë(àë àø÷éå):óøùú ùàá ìàøùé úùà àðù àìå ïäë úùà àðù àì ïäë úá àéäù ìë ,'åëå úåðæì ìçú éë ïäë ùéà úáå.mileqtd lkn cg`l z`yp
:äøæë àéä éøäå äîåøúá ìåëàì ãåò äéåàø äðéàå åúàéáá äììçúð éøäù ,ùîåçå ïø÷ úîìùî ,øæîîå ïéúð ììç ïåâë.wpga dzzineïäë ùéà úáå áéúëã

:äôøùá äðéà åæù äéáà úéáì øåæçì äéåàø äðéàù äì ìåñôì úìòáð äúöé ,äôøùá àéä äæ úåðæ àìîìà äéáà úéáì øåæçì äéåàøù éî ,úåðæì ìçú éë
.'eke mixne` minkge:ùîåçä úà úîìùî äðéà äîåøúá äìëà øáëå ìéàåä åæå äôåñ ãòå äúìçúî äøæ àäúù ãò äøæ àéåä àìã.dtxya dzzine

:íéîëçë äëìäå .íå÷î ìëî áéúë ïäë ùéà úáå
b.miphw eipa z` lik`nd:íéìåãâ åìéôà åéãáòå ,åäðéð àáåéç éðá åàìã.ux`l ueg znexze:äéìò ùîåç ïéôéñåî ïéà úòîãî àéäù ô"òà
d.dltp dnexz ly jezléúùì øúéä ùéù äìôð äîåøú êåúì äîåøú ïðéìú ,äîåøú ìù úçàå ïéìåç ìù 'à úåôå÷ éúùá à÷åãå .úøúåî ïéìåç ìùå

éàîã ,øñàðå òîãð ìáèäù øçàî ,ïéìåçä øéúäì éãë ìáèì äîåøúä äìôðù ïðéìú àì ,äæá àöåéëå ïåùàø øùòî åà ìáè úçàå ïéìåç úçà ìáà .úåôå÷ä
äðéà úçàã àëéä ìë àúìîã àììë .úòîåãîá ïðéìú úòîåãî äðéàùå úòîåãî åà äàîèá ïðéìú äøåäèå äàîè ïëå .åæî øúåé åæ äôå÷ øåñàì úéæç

`xephxa yexit

שנאמר כמו  בתרומה, לאכול  יג):מותרת שם , תהיה (שם  כי  כהן  "ובת

מלחם  כנעוריה אביה בית אל  ושבה לה אין וזרע וגרושה אלמנה
תאכל ". äôøNaאביה dúúéîeשנאמר בעלה, תחת זינתה אם – ÄÈÈÄÀÅÈ
ט ): כא , ודרשו:(ויקרא  תישרף", באש  לזנות... תחל כי כהן  איש  "ובת
odk yi` zae שהיתה בין לכהן נשואה שהיתה בין כהן , בת שהיא כל  –

לישראל . ïéìeñtäנשואה ìkî ãçàì úàOð או לחלל  כגון – ÄÅÀÆÈÄÈÇÀÄ
אם  לעולם, לכהן  ולהינשא בתרומה לאכול  ונאסרה שנתחללה לממזר ,

בשוגג, תרומה Lîçåאכלה ïø÷ úîlLî,כזרה שדינה –dúúéîe ÀÇÆÆÆÆÈÙÆÄÈÈ
÷ðça בחנק אלא כהן, בת כדין  בשריפה מיתתה אין זינתה אם – ÀÆÆ

שזינתה, ישראל אשת øéàîכדין  éaø éøác כהן שבת הסובר , – ÄÀÅÇÄÅÄ
לזנות" תחל כי  כהן איש  "ובת דרש: וכן כזרה, היא הרי  שנתחללה

שאינה  לה, לפסול  שנישאה זו יצאה אביה, לבית לחזור  שראויה מי  –
בשריפה. דינה שאין אביה, לבית לחזור  íéøîBà:ראויה íéîëçåÇÂÈÄÀÄ

Bæå Bæ, לפסול נישאת ובין לישראל נישאת בין  –úà úBîlLî ÀÀÇÀÆ
Lîçä úà úBîlLî ïðéàå ïøwä" נקראת שלא מי– אלא זרה" ÇÆÆÀÅÈÀÇÀÆÇÙÆ

אין  בתרומה אכלה וכבר  הואיל וזו סופה, ועד מתחילתה זרה שהיא

החומש , את משלמת אינה ולכן כ "זרה" äôøNaדינה ïúúéîe– ÄÈÈÄÀÅÈ
כהן " בת שהיא "כל  כהן, איש "ובת בבלישכתוב: תרומות ; (ירושלמי

א). נא, minkgk.סנהדרין dklde

i r i a x m e i
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íépè÷ åéða úà ìéëànä את בשוגג תרומה שהאכיל ישראל – ÇÇÂÄÆÈÈÀÇÄ
מתשלומים, פטורים שהם הקטנים, åéãáòבניו  úàåשהאכיל או – ÀÆÂÈÈ

עבדיו , ÷íépèאת ïéa íéìBãb ïéa לשלם ממה לעבדים שאין – ÅÀÄÅÀÇÄ
שלמה"); "מלאכת  טוב"; יום äöeçאו("תוספות  úîeøz ìëBàäÈÅÀÇÈ

õøàì,סופרים מדברי אלא תרומתה חיוב שאין  –úBçt ìëBàäå ÈÈÆÀÈÅÈ
äîeøz úéfkî,אכילה שמה שאין –ïøwä úà ílLî משום – ÄÇÇÄÀÈÀÇÅÆÇÆÆ

הכהן, Lîçäהפסד  úà ílLî Bðéàåלעיל שבארנו מהטעמים – ÀÅÀÇÅÆÇÙÆ
וענין, ענין  ïélçבכל ïéîeìLzäå תרומה נעשים שאינם כלומר – ÀÇÇÀÄËÄ

ולפיכך הבאה), במשנה הטעם ìBçîì,(כמבואר  ïäkä äöø íàÄÈÈÇÙÅÄÀ
ìçBî. הקרן תשלום על למחול  לכהן  מותר  – Å

בה  שיש ב). לב, (פסחים בבבלי  מסיקים תרומה" מכזית פחות "האוכל בענין 

אינו כזית בה ואין  הואיל כן פי על  ואף הקרן, את משלם ולכן פרוטה, שווה
כי  "ואיש יד): כב, (ויקרא שנאמר החומש, את בשגגה lk`iמשלם קודש

מכזית. פחותה אכילה ואין  חמשיתו ", ויסף

ד ה נ ש מ ר ו א ב

ומתי למחלם, יכול  הכהן  ואין  תרומה התשלומין מתי  בכלל , לסכם באה זו משנה
למחלם. הכהן ויכול חולין  התשלומין 

Lîçå ïø÷ ílLîä ìk :ììkä äæ,הקודם בפרק ששנינו כמו – ÆÇÀÈÈÇÀÇÅÆÆÈÙÆ
äîeøz ïéîeìLzä באכילה ואסורים תרומה, נעשים התשלומים – ÇÇÀÄÀÈ

בשוגג תרומה באוכל שנאמר יד):לזרים, כב, לכהן(ויקרא  `z"ונתן
ycewd ולפיכך ,"ìBçîì ïäkä äöø íà,התשלומים את –Bðéà ÄÈÈÇÙÅÄÀÅ
ìçBî.התרומה את למחול יכול שאינו כשם למחול, יכול  אינו  – Å

Lîçä úà ílLî Bðéàå ïøwä úà ílLîä ìëå ששנינו כמו – ÀÈÇÀÇÅÆÇÆÆÀÅÀÇÅÆÇÙÆ
(א-ג), הקודמות במשניות ïélçלעיל ïéîeìLzä נעשים שאינם – ÇÇÀÄËÄ

ולפיכך  לזרים, באכילה ומותרים ìBçîì,תרומה, ïäkä äöø íàÄÈÈÇÙÅÄÀ
ìçBî קדושת בהם ואין הואיל התשלומים, את למחול הכהן  יכול – Å

תרומה.
i y i n g m e i
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úBt÷ ézL:תבואה של  –,ïélç ìL úçàå äîeøz ìL úçà ÀÅËÇÇÆÀÈÀÇÇÆËÄ
ïäî úçà CBúì äîeøz äàñ äìôpL,הקופות מן  לאחת – ÆÈÀÈÀÈÀÈÀÇÇÅÆ

äìôð ïäî Bæéàì òeãé ïéàå או תרומה של הקופה לתוך  אם – ÀÅÈÇÀÅÅÆÈÀÈ
חולין , של הקופה äìôðלתוך  äîeøz ìL CBúì :øîBà éðà éøäÂÅÂÄÅÀÆÀÈÈÀÈ

מפרשים, יש  לישראל. מותרת חולין  של והקופה תרומה, של הסאה –
בזמן  בתרומה כאן מדובר שכן מסאה, יותר בחולין שאין  בכגון אפילו

אלא  מותרים החולין  אין תורה של  בתרומה אבל מדרבנן, שהיא הזה
תרומה  של  הסאה נפלה אפילו שאם מסאה, יותר בחולין יש  כן  אם
תרומה  בטלה התורה ומן התרומה, על החולין  רבו הרי החולין , לתוך 

ובכגון  לבטלה, כדי התרומה כנגד מאה הצריכו  שחכמים אלא ברוב,
הקופה  לתוך  נפלה תרומה של  שהסאה תולים שאנו  חכמים, הקילו  זה

תרומה ישראל").של "תפארת טוב "; יום דברים ("תוספות  במה –
שאין  בזמן  אומר"? "שאני  סמך על מדומע ספק שמתירים אמורים

בענייננו  כגון לתוכה, נפל שהאיסור  תולים שאנו  בזה נאסרת הקופה
מותרות. הקופות שתי ונמצא נפלה תרומה לתוך  שתרומה תולים שאנו

izdw - zex`ean zeipyn
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Âøæòéìà éaøøîBà:Bðéî BðéàL ìò ïénî ïéîlLî,òøä ìò äôiä ïî ílLiL ãáìáe.àáé÷ò éaøåøîBà:ïéà ©¦¡¦¤¤¥§©§¦¦¦©¤¥¦¦§©¤§©¥¦©¨¤©¨©§©¦£¦¨¥¥
Bðéî ìò ïénî àlà ïéîlLî,úéòéáL áøò ìL ïéàeM÷ ìëà íà Cëéôì,úéòéáL éàöBî ìL ïéàeM÷ì ïézîé,ílLéå §©§¦¤¨¦¦©¦§¦¨¦¨©¦¦¤¤¤§¦¦©§¦§¦¦¤¨¥§¦¦¦©¥

íäî.íB÷nîøæòéìà éaøLì÷î,íMîàáé÷ò éaøøéîçî,øîàpL(ãé ,áë àø÷éå):"Lãwä-úà ïäkì ïúðå",ìk ¥¤¦§¤©¦¡¦¤¤¥¥¦¨©¦£¦¨©§¦¤¤¡©§¨©©Ÿ¥¤©Ÿ¤¨
Lã÷ úBéäì éeàø àeäL;éøácøæòéìà éaø.àáé÷ò éaøåøîBà:"Lãwä-úà ïäkì ïúðå"–ìëàL Lã÷. ¤¨¦§Ÿ¤¦§¥©¦¡¦¤¤§©¦£¦¨¥§¨©©Ÿ¥¤©Ÿ¤Ÿ¤¤¨©

È Ú È · ˘ ˜ ¯ Ù
‡ãéæî äîeøz ìëBàä,Lîçä úà ílLî Bðéàå ïøwä úà ílLî.ïélç ïéîeìLzä.ìBçîì ïäkä äöø íà, ¨¥§¨¥¦§©¥¤©¤¤§¥§©¥¤©Ÿ¤©©§¦ª¦¦¨¨©Ÿ¥¦§

ìçBî. ¥
·äîeøz äìëà Ck øçàå ìàøNéì úàOpL ïäk úa–ïøwä úà úîlLî,Lîçä úà úîlLî dðéàå,dúúéîe ©Ÿ¥¤¦¥§¦§¨¥§©©¨¨§¨§¨§©¤¤¤©¤¤§¥¨§©¤¤¤©Ÿ¤¦¨¨

e.rxd lr dtid on mlyiyäðéî à÷ôð éàî íìùî àæåæáå ìëà àæåæáã ïåéëã íéîã éôì àìå ,íéøîú íìùé úåøâåøâ ìëàù äãî éôìå ,úåøâåøâ ìëàù ïåâë
:àðéáæ äéìò õô÷ã éãéî íìùî àðéáæ äéìò õô÷ àìã éãéî ìëà éàã øîéîì ïðéöî íéîã éôì 'éôàã ã"îì àëéàå .òøä ìò äôéä ïî íìùéù.jkitlïéàù

øçà ïéîå ,äìéëàì åæç àìå åù÷úð øáëù ãåò íééåöî äðù äúåà ìù íéàåù÷ ïéàå úéòéáù áøò ìù äîåøú ìù íéàåù÷ ìëà íà ,øçà ïéîî íìùì ìåëé
:äøåçñì éîãã ,åáåç òåøôì øåñà úéòéáù ìùîã ,úéòéáù éàöåî ìù ïéàåù÷î íìùéå úéòéáù éàöåîì ïéúîäì êéøö íìùì ,ìåëé åðéà

f`.cifn dnexz lke`d:ïéîåìùúä ïî úøèåô äðéà ,íéîù éãéá äúéî áééç äàøúä àìáã â"òàå .íìùî åðéàå ä÷åì äéá åøúà åìéàã ,äàøúä àìá
.ynegd z` mlyn epi`e:äââùá äîåøú ìëåàì àìà ùîåç äøåú äáééç àìã.oileg oinelyzdáéúëãë ,ùã÷ àðîçø åäðø÷ ãáìá ââåùã ïéîåìùúã

åðéà ìåçîì äöø íàù ââåù ìù ïéîåìùúá ë"àùî ,ìçåî ìåçîì ïäëä äöø íà ïéìåç ïäå ìéàåäå ,ïä ïéìåç ãéæîã ïéîåìùú ìáà ,ùã÷ä úà ïäëì ïúðå
:ùã÷ ïäù éðôî ìçåî

a.l`xyil z`ypy odk za:äîåøúá ìåëàì äøåñàå.oxwd z` znlynáéúëå ,àéä úðäëã ùîåç àì ìáà ,åøéáç úà ìæåâ ïéãë(áë àø÷éå)àì øæ ìëå
:äîåøúá ìåëàì úøúåî àäúå äéøåòðë äéáà úéáì áåùúù äì øùôàå äøæ äðéàù úàæ äàöé ùã÷ ìëàé.dtxya dzzine,ìàøùé äìòá úçú äúðæ íà

`xephxa yexit

שם "). אנשי "תוספות  ישראל"; שחכמים ("תפארת  מפרש , יוחנן ורבי 

השכחה  ומן הלקט מן שאף כלומר  במשנתנו , שנזכרו אלו בכל מתירים
מש ההפקר ומן הפאה מן ומן  באחד הזוכה שכל  התרומה, את למים

פוסק  וכן  – דבר . לכל  כחולין ודינו ממונו , זה הרי  הללו, הדברים
יח ),הרמב"ם י, תרומות מפרש:(הל' שהרמב"ם oey`xאלא xyrn

eznexz dlhipy קודם בשיבולים מעשרו ליטול הלוי  שהקדים כגון  –
המעשר את הפקיע כך  ידי ועל גדולה, תרומה הכהן ממנו  שנטל 

תרומה, ממנו  משלמים שאין מאיר , רבי וסובר גדולה, תרומה מחיוב
כן  פי  על  שאף סוברים, וחכמים מתוקנים", "חולין  נקרא שאינו לפי

וכן : בו. ומשלמים כחולין  ectpyדינו  ycwde ipy xyrn שנפדו היינו  –
שנשחקה  (מטבע באסימון שנפדה שני  מעשר  כגון  כהלכתן, שלא

מטבע), צורת עליה נטבעה שלא כסף חתיכת או  צורתה, ונמחקה
כהלכתן  נפדו  שלא כיון מאיר רבי  שלדעת בקרקע, שנפדה והקדש 

אף  חכמים ולדעת ההקדש, את פודה הקדש ואין הם, קודש עדיין 
מהם. לשלם לו  מותר כהלכתן, נפדו שלא פי על 
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Bðéî BðéàL ìò ïénî ïéîlLî :øîBà øæòéìà éaøהאוכל – ÇÄÁÄÆÆÅÀÇÀÄÄÄÇÆÅÄ
על תמרים כגון  מינו, שאינו  על  ממין  לשלם מותר בשוגג, תרומה

שאכל , òøäתאנים ìò äôiä ïî ílLiL ãáìáe שהוא שהמין  – ÄÀÇÆÀÇÅÄÇÈÆÇÈÇ
בברייתא שנו  וכן  שאכל; המין  מן  יפה יהא לב,משלם פסחים (בבלי 

ברכה".א ): עליו תבוא תמרים, ושילם גרוגרות àáé÷ò"אכל éaøåÀÇÄÂÄÈ
Bðéî ìò ïénî àlà ïéîlLî ïéà :øîBà,שאכל המין  מאותו – ÅÅÀÇÀÄÆÈÄÄÇÄ

ïéàeM÷ ìëà íà Cëéôì,תרומה של –úéòéáL áøò ìL– ÀÄÈÄÈÇÄÄÆÆÆÀÄÄ
מצויים  אינם שנה אותה של וקישואים לשמיטה, הששית השנה של

לשלם, יכול אינו אחר  וממין לאכילה, ראויים ואינם נתקשו  שכבר עוד,
úéòéáL éàöBî ìL ïéàeM÷ì ïézîé,שביעית שאחרי  השנה של  – ÇÀÄÀÄÄÆÈÅÀÄÄ

íäî ílLéå,ח (שביעית חוב לפרוע אסור שביעית משל שכן – ÄÇÅÅÆ
באכילה אסורים שביעית שספיחי לפי  מבארים, ויש  רביד ); (תוספות 

ישראל "); "תפארת איגר; הטעם,עקיבא לומר  יש  הקודמת המשנה ולפי 
ההפקר מן  משלמים ואין  הם הפקר  שביעית "מלאכת שפירות (רמב"ם;

איגר ). עקיבא  רבי תוספות  לו שלמה ", ישלם אליעזר רבי לדעת ברם,
אחר ממין שביעית בערב øæòéìà(הראב"ד).מיד  éaøL íB÷nîÄÀÆÇÄÁÄÆÆ

ì÷î, להקל ראיה ממנו  מביא אליעזר שרבי פסוק מאותו –íMî ÅÅÄÈ
øéîçî àáé÷ò éaø,להחמיר עקיבא רבי לומד ממנו –øîàpL ÇÄÂÄÈÇÀÄÆÆÁÇ

בשוגג: תרומה באוכל  –"Lãwä-úà ïäkì ïúðå" הכתוב בא – ÀÈÇÇÙÅÆÇÙÆ
÷Lãלומר : úBéäì éeàø àeäL ìk ואפילו תרומה, ליעשות – ÈÆÈÄÀÙÆ

אחר, øæòéìàמין éaø éøác,ברישא שנינו ומכאן –xfril` iax" ÄÀÅÇÄÁÄÆÆ
."epin epi`y lr oinn oinlyn :xne`ïúðå" :øîBà àáé÷ò éaøåÀÇÄÂÄÈÅÀÈÇ

"Lãwä-úà ïäkì:היינו –ìëàL Lã÷,שאכל מין אותו  – ÇÙÅÆÇÙÆÙÆÆÈÇ
מינו . על ממין אלא משלמין  שאין  ומכאן

i y i l y m e i
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באוכל ללמד זו משנה באה בשוגג, תרומה האוכל דיני הקודם בפרק שלמדנו לאחר 
מתשלומים. פטור  אינו שמים, בידי מיתה חייב שהוא פי על  שאף במזיד , תרומה

משלם ואינו  לוקה בו, התרו  אם d)ברם, ,i zenexz 'ld m"anx).

ãéæî äîeøz ìëBàä,בו התרו ולא –ïøwä úà ílLî תמורת – ÈÅÀÈÅÄÀÇÅÆÇÆÆ
הכהן, את שהפסיד  Lîçäמה úà ílLî Bðéàå חייבה שלא – ÀÅÀÇÅÆÇÙÆ

עוונו  "כי  כותב: והרמב"ם בשגגה. תרומה לאוכל  אלא חומש  התורה
קרבן  כעין הוא החומש  (שכן בתשלומין " יתכפר  ולא מנשוא גדול 

כפרה). לשם ïélçהבא ïéîeìLzä משלם שהוא התשלומים – ÇÇÀÄËÄ
התורה  בשוגג האוכל  של התשלומים שדווקא תרומה, דין להם אין 
אבל הקודש ", את לכהן  "ונתן שכתוב: "קודש", אותם קראה

לפיכך הם, חולין  במזיד האוכל  של ïäkäהתשלומים äöø íàÄÈÈÇÙÅ
ìBçîì,הללו התשלומים את –ìçBî מה למחלם, הוא יכול – ÄÀÅ

למחלם, יכול הכהן אין קודש , והם הואיל השוגג, בתשלומי  כן  שאין
א). (ו, לעיל  ששנינו  כמו 

ב ה נ ש מ ר ו א ב

äîeøz äìëà Ck øçàå ìàøNéì úàOpL ïäk úaוהרי – ÇÙÅÆÄÅÀÄÀÈÅÀÇÇÈÈÀÈÀÈ
שנאמר היא בתרומה, לאכול יב):אסורה כב, כי(ויקרא  כהן "ובת

תאכל ", לא הקדשים בתרומת היא זר , לאיש  úàתהיה úîlLîÀÇÆÆÆ
ïøwä, חברו את הגוזל כדין  –Lîçä úà úîlLî dðéàå– ÇÆÆÀÅÈÀÇÆÆÆÇÙÆ

וכתוב כהן, בת שהיא יג-יד ):לפי שם , ואיש(שם  בו , יאכל לא זר "וכל 

שאינה  הכלל, מן זו  יצאה עליו", חמשיתו ויסף בשגגה קדש  יאכל  כי
לתרומה כהנים"),"זרה" ותהא ("תורת  אביה לבית שתשוב אפשר  שכן

izdw - zex`ean zeipyn

d dpyn iriay wxt zenexz zkqn

äôøNa.ïéìeñtä ìkî ãçàì úàOð–Lîçå ïø÷ úîlLî,÷ðça dúúéîe;éøácøéàî éaø.íéîëçåíéøîBà:Bæ ¦§¥¨¦¥§¤¨¦¨©§¦§©¤¤¤¤¨Ÿ¤¦¨¨§¤¤¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦
Lîçä úà úBîlLî ïðéàå ïøwä úà úBîlLî Bæå,äôøNa ïúúéîe. §§©§¤©¤¤§¥¨§©§¤©Ÿ¤¦¨¨¦§¥¨

‚íépè÷ åéða úà ìéëànä,íépè÷ ïéa íéìBãb ïéa åéãáò úàå,õøàì äöeç úîeøz ìëBàä,úBçt ìëBàäå ©©£¦¤¨¨§©¦§¤£¨¨¥§¦¥§©¦¨¥§©¨¨¨¤§¨¥¨
äîeøz úéfkî–ïøwä úà ílLî,Lîçä úà ílLî Bðéàå,ïélç ïéîeìLzäå.ìBçîì ïäkä äöø íà, ¦©©¦§¨§©¥¤©¤¤§¥§©¥¤©Ÿ¤§©©§¦ª¦¦¨¨©Ÿ¥¦§

ìçBî. ¥
„ììkä äæ:Lîçå ïø÷ ílLîä ìk–äîeøz ïéîeìLzä;ìBçîì ïäkä äöø íà,ìçBî Bðéà.úà ílLîä ìëå ¤©§¨¨©§©¥¤¤¨Ÿ¤©©§¦§¨¦¨¨©Ÿ¥¦§¥¥§¨©§©¥¤

Lîçä úà ílLî Bðéàå ïøwä–ïélç ïéîeìLzä;ìBçîì ïäkä äöø íà,ìçBî. ©¤¤§¥§©¥¤©Ÿ¤©©§¦ª¦¦¨¨©Ÿ¥¦§¥
‰úBt÷ ézL,ïélç ìL úçàå äîeøz ìL úçà,ïäî úçà CBúì äîeøz äàñ äìôpL,ïäî Bæéàì òeãé ïéàå §¥ª©©¤§¨§©©¤ª¦¤¨§¨§¨§¨§©©¥¤§¥¨©§¥¥¤

äìôð–øîBà éðà éøä:äìôð äîeøz ìL CBúì.ïélç ìL àéä Bæéàå äîeøz ìL àéä Bæéà òeãé ïéà–úçà ìëà ¨§¨£¥£¦¥§¤§¨¨§¨¥¨©¥¦¤§¨§¥¦¤ª¦¨©©©

áéúëãë(àë àø÷éå):óøùú ùàá ìàøùé úùà àðù àìå ïäë úùà àðù àì ïäë úá àéäù ìë ,'åëå úåðæì ìçú éë ïäë ùéà úáå.mileqtd lkn cg`l z`yp
:äøæë àéä éøäå äîåøúá ìåëàì ãåò äéåàø äðéàå åúàéáá äììçúð éøäù ,ùîåçå ïø÷ úîìùî ,øæîîå ïéúð ììç ïåâë.wpga dzzineïäë ùéà úáå áéúëã

:äôøùá äðéà åæù äéáà úéáì øåæçì äéåàø äðéàù äì ìåñôì úìòáð äúöé ,äôøùá àéä äæ úåðæ àìîìà äéáà úéáì øåæçì äéåàøù éî ,úåðæì ìçú éë
.'eke mixne` minkge:ùîåçä úà úîìùî äðéà äîåøúá äìëà øáëå ìéàåä åæå äôåñ ãòå äúìçúî äøæ àäúù ãò äøæ àéåä àìã.dtxya dzzine

:íéîëçë äëìäå .íå÷î ìëî áéúë ïäë ùéà úáå
b.miphw eipa z` lik`nd:íéìåãâ åìéôà åéãáòå ,åäðéð àáåéç éðá åàìã.ux`l ueg znexze:äéìò ùîåç ïéôéñåî ïéà úòîãî àéäù ô"òà
d.dltp dnexz ly jezléúùì øúéä ùéù äìôð äîåøú êåúì äîåøú ïðéìú ,äîåøú ìù úçàå ïéìåç ìù 'à úåôå÷ éúùá à÷åãå .úøúåî ïéìåç ìùå

éàîã ,øñàðå òîãð ìáèäù øçàî ,ïéìåçä øéúäì éãë ìáèì äîåøúä äìôðù ïðéìú àì ,äæá àöåéëå ïåùàø øùòî åà ìáè úçàå ïéìåç úçà ìáà .úåôå÷ä
äðéà úçàã àëéä ìë àúìîã àììë .úòîåãîá ïðéìú úòîåãî äðéàùå úòîåãî åà äàîèá ïðéìú äøåäèå äàîè ïëå .åæî øúåé åæ äôå÷ øåñàì úéæç
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שנאמר כמו  בתרומה, לאכול  יג):מותרת שם , תהיה (שם  כי  כהן  "ובת

מלחם  כנעוריה אביה בית אל  ושבה לה אין וזרע וגרושה אלמנה
תאכל ". äôøNaאביה dúúéîeשנאמר בעלה, תחת זינתה אם – ÄÈÈÄÀÅÈ
ט ): כא , ודרשו:(ויקרא  תישרף", באש  לזנות... תחל כי כהן  איש  "ובת
odk yi` zae שהיתה בין לכהן נשואה שהיתה בין כהן , בת שהיא כל  –

לישראל . ïéìeñtäנשואה ìkî ãçàì úàOð או לחלל  כגון – ÄÅÀÆÈÄÈÇÀÄ
אם  לעולם, לכהן  ולהינשא בתרומה לאכול  ונאסרה שנתחללה לממזר ,

בשוגג, תרומה Lîçåאכלה ïø÷ úîlLî,כזרה שדינה –dúúéîe ÀÇÆÆÆÆÈÙÆÄÈÈ
÷ðça בחנק אלא כהן, בת כדין  בשריפה מיתתה אין זינתה אם – ÀÆÆ

שזינתה, ישראל אשת øéàîכדין  éaø éøác כהן שבת הסובר , – ÄÀÅÇÄÅÄ
לזנות" תחל כי  כהן איש  "ובת דרש: וכן כזרה, היא הרי  שנתחללה

שאינה  לה, לפסול  שנישאה זו יצאה אביה, לבית לחזור  שראויה מי  –
בשריפה. דינה שאין אביה, לבית לחזור  íéøîBà:ראויה íéîëçåÇÂÈÄÀÄ

Bæå Bæ, לפסול נישאת ובין לישראל נישאת בין  –úà úBîlLî ÀÀÇÀÆ
Lîçä úà úBîlLî ïðéàå ïøwä" נקראת שלא מי– אלא זרה" ÇÆÆÀÅÈÀÇÀÆÇÙÆ

אין  בתרומה אכלה וכבר  הואיל וזו סופה, ועד מתחילתה זרה שהיא

החומש , את משלמת אינה ולכן כ "זרה" äôøNaדינה ïúúéîe– ÄÈÈÄÀÅÈ
כהן " בת שהיא "כל  כהן, איש "ובת בבלישכתוב: תרומות ; (ירושלמי

א). נא, minkgk.סנהדרין dklde
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íépè÷ åéða úà ìéëànä את בשוגג תרומה שהאכיל ישראל – ÇÇÂÄÆÈÈÀÇÄ
מתשלומים, פטורים שהם הקטנים, åéãáòבניו  úàåשהאכיל או – ÀÆÂÈÈ

עבדיו , ÷íépèאת ïéa íéìBãb ïéa לשלם ממה לעבדים שאין – ÅÀÄÅÀÇÄ
שלמה"); "מלאכת  טוב"; יום äöeçאו("תוספות  úîeøz ìëBàäÈÅÀÇÈ

õøàì,סופרים מדברי אלא תרומתה חיוב שאין  –úBçt ìëBàäå ÈÈÆÀÈÅÈ
äîeøz úéfkî,אכילה שמה שאין –ïøwä úà ílLî משום – ÄÇÇÄÀÈÀÇÅÆÇÆÆ

הכהן, Lîçäהפסד  úà ílLî Bðéàåלעיל שבארנו מהטעמים – ÀÅÀÇÅÆÇÙÆ
וענין, ענין  ïélçבכל ïéîeìLzäå תרומה נעשים שאינם כלומר – ÀÇÇÀÄËÄ

ולפיכך הבאה), במשנה הטעם ìBçîì,(כמבואר  ïäkä äöø íàÄÈÈÇÙÅÄÀ
ìçBî. הקרן תשלום על למחול  לכהן  מותר  – Å

בה  שיש ב). לב, (פסחים בבבלי  מסיקים תרומה" מכזית פחות "האוכל בענין 

אינו כזית בה ואין  הואיל כן פי על  ואף הקרן, את משלם ולכן פרוטה, שווה
כי  "ואיש יד): כב, (ויקרא שנאמר החומש, את בשגגה lk`iמשלם קודש

מכזית. פחותה אכילה ואין  חמשיתו ", ויסף

ד ה נ ש מ ר ו א ב

ומתי למחלם, יכול  הכהן  ואין  תרומה התשלומין מתי  בכלל , לסכם באה זו משנה
למחלם. הכהן ויכול חולין  התשלומין 

Lîçå ïø÷ ílLîä ìk :ììkä äæ,הקודם בפרק ששנינו כמו – ÆÇÀÈÈÇÀÇÅÆÆÈÙÆ
äîeøz ïéîeìLzä באכילה ואסורים תרומה, נעשים התשלומים – ÇÇÀÄÀÈ

בשוגג תרומה באוכל שנאמר יד):לזרים, כב, לכהן(ויקרא  `z"ונתן
ycewd ולפיכך ,"ìBçîì ïäkä äöø íà,התשלומים את –Bðéà ÄÈÈÇÙÅÄÀÅ
ìçBî.התרומה את למחול יכול שאינו כשם למחול, יכול  אינו  – Å

Lîçä úà ílLî Bðéàå ïøwä úà ílLîä ìëå ששנינו כמו – ÀÈÇÀÇÅÆÇÆÆÀÅÀÇÅÆÇÙÆ
(א-ג), הקודמות במשניות ïélçלעיל ïéîeìLzä נעשים שאינם – ÇÇÀÄËÄ

ולפיכך  לזרים, באכילה ומותרים ìBçîì,תרומה, ïäkä äöø íàÄÈÈÇÙÅÄÀ
ìçBî קדושת בהם ואין הואיל התשלומים, את למחול הכהן  יכול – Å

תרומה.
i y i n g m e i
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úBt÷ ézL:תבואה של  –,ïélç ìL úçàå äîeøz ìL úçà ÀÅËÇÇÆÀÈÀÇÇÆËÄ
ïäî úçà CBúì äîeøz äàñ äìôpL,הקופות מן  לאחת – ÆÈÀÈÀÈÀÈÀÇÇÅÆ

äìôð ïäî Bæéàì òeãé ïéàå או תרומה של הקופה לתוך  אם – ÀÅÈÇÀÅÅÆÈÀÈ
חולין , של הקופה äìôðלתוך  äîeøz ìL CBúì :øîBà éðà éøäÂÅÂÄÅÀÆÀÈÈÀÈ

מפרשים, יש  לישראל. מותרת חולין  של והקופה תרומה, של הסאה –
בזמן  בתרומה כאן מדובר שכן מסאה, יותר בחולין שאין  בכגון אפילו

אלא  מותרים החולין  אין תורה של  בתרומה אבל מדרבנן, שהיא הזה
תרומה  של  הסאה נפלה אפילו שאם מסאה, יותר בחולין יש  כן  אם
תרומה  בטלה התורה ומן התרומה, על החולין  רבו הרי החולין , לתוך 

ובכגון  לבטלה, כדי התרומה כנגד מאה הצריכו  שחכמים אלא ברוב,
הקופה  לתוך  נפלה תרומה של  שהסאה תולים שאנו  חכמים, הקילו  זה

תרומה ישראל").של "תפארת טוב "; יום דברים ("תוספות  במה –
שאין  בזמן  אומר"? "שאני  סמך על מדומע ספק שמתירים אמורים

בענייננו  כגון לתוכה, נפל שהאיסור  תולים שאנו  בזה נאסרת הקופה
מותרות. הקופות שתי ונמצא נפלה תרומה לתוך  שתרומה תולים שאנו
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ïäî,øeèt;äiðMäå–äîeøúk da âäBð,älça úáiçå;éøácaøøéàî é.éñBé éaøøèBt.äiðMä úà øçà ìëà, ¥¤¨§©§¦¨¥¨¦§¨§©¤¤©©¨¦§¥©¦¥¦©¦¥¥¨©©¥¤©§¦¨
øeèt.ïäézL úà ãçà ìëà,ïäézLaL äpèwk ílLî. ¨¨©¤¨¤§¥¤§©¥©§©¨¤¦§¥¤
Âïélçä CBúì ïäî úçà äìôð,ïzònãî dðéà;äiðMäå–äîeøúk da âäBð,älça úáiçå;éøácøéàî éaø. ¨§¨©©¥¤§©ª¦¥¨§©©§¨§©§¦¨¥¨¦§¨§©¤¤©©¨¦§¥©¦¥¦

éñBé éaøåøèBt.øçà íB÷îì äiðL äìôð,ïzònãî dðéà.ãçà íB÷îì ïäézL eìôð,ïäézLaL äpèwk úBònãî. §©¦¥¥¨§¨§¦¨§¨©¥¥¨§©©§¨¨§§¥¤§¨¤¨§©§©§©¨¤¦§¥¤
Êïäî úçà úà òøæ,øeèt;äiðMäå–äîeøúk da âäBð,älça úáiçå;éøácøéàî éaø.éñBé éaøåøèBt.òøæ ¨©¤©©¥¤¨§©§¦¨¥¨¦§¨§©¤¤©©¨¦§¥©¦¥¦§©¦¥¥¨©

äiðMä úà øçà,øeèt.ïäézL úà ãçà òøæ–äìk BòøfL øáãa,øzî;äìk Bòøæ ïéàL øáãáe,øeñà. ©¥¤©§¦¨¨¨©¤¨¤§¥¤§¨¨¤©§¨¤ª¨§¨¨¤¥©§¨¤¨

:äá ïðéìú úì÷ì÷úî.xeht odn zg` lk`:ìëà ïéìåç ìù àîùã.dlga zaiige:àéä ïéìåç ÷ôñã.xhet iqei iaxeòîåãîë äéì äåä òéãé àìã ïåéëã
:ïéúéðúîã éáá àúìú éðä ìëá éñåé éáøë äëìäå .äìçä ïî øåèôã.lk`:øåèô ,äéðùä úà øçà íãà.odipyay dphwk:ì÷äì

e.zrncn dpi`:ïéìåç ìù äúåà åðééä àîùã
f.xeht odn zg` rxf:íä ïéìåçëã øåèô àëäå ,äîåøú íéìåãâä êôä àì íàå ,ò÷ø÷ä úà êôäì êéøö ââåùá äîåøúä úà òøåæäù.dlk erxfy xaca

:ïéìåç ïäù è"ôá ïî÷ì ïðúã [òîåãî] éìåãâë äì ïðéáùçå ,éàãå äîåøú åæ ïéàã ,íéøæì øúåî ,íéøåòùå íéèç ïåâë.dlk erxf oi`y xaca,íéìöáå íåù ïåâë
:éôè øéîçäì ùé äìë åòøæ ïéàù øáãá ,äîåøúë àìå òîåãîë äéì ïðéáùçã â"òàå ,øåñà

`xephxa yexit

היא  ואחת טבל  של  היא אחת שקופה כגון נאסרת, שהיא בזמן אבל 
הבית  לבעל  לו  נוח שאמנם מהן, אחת לתוך תרומה ונפלה חולין  של

לעשות  שיכול  כלום, מפסיד שאינו מפני הטבל, לתוך שנפלה לתלות
להתיר כדי כך, תולים אין מקום מכל אחר , טבל על  תרומה השאר את

לאסור מסתבר ולא הטבל, את בזה אוסרים שאנו מאחר  החולין ,
החולין את ולא הטבל  את ברטנורא).דווקא התוספתא; עפ"י כן (ר "ש

מהן , אחת לתוך טמאה סאה ונפלה טהורה וקופה טמאה בקופה הדין
שאינה  וקופה מדומעת קופה או הטמאה; לתוך  שנפלה תולים אנו 

שהסאה  אומרים אנו  מהן, אחת לתוך תרומה סאה ונפלה מדומעת
שאחת  מקום כל דבר : של כללו המדומעת; לתוך נפלה תרומה של

מתקלקלת אינה `xne"),הקופות ip`y" jnq lr)בה תולים (הרא"ש).אנו 

ïélç ìL àéä Bæéàå äîeøz ìL àéä Bæéà òeãé ïéàשתי – ÅÈÇÅÄÆÀÈÀÅÄÆËÄ
היא  מהן  איזו ידוע ואין חולין, של ואחת תרומה של  אחת קופות:

תרו  לזרים,של מספק אסורות שתיהן  והרי חולין , של היא ואיזו  מה

ïäî úçà ìëà, הללו הקופות מן  אחת אכל כהן  שאינו מי  אם – ÈÇÇÇÅÆ
øeètהחומש מן ראשונה"),– אכל,("משנה חולין  של  äiðMäåשמא ÈÀÇÀÄÈ

השנייה, הקופה –äîeøúk da âäBð,תרומה כדין  –älça úáiçå ÅÈÄÀÈÀÇÆÆÇÇÈ
חולין, של  היא שמא ספק, משום –øéàî éaø éøácרבי שסובר – ÄÀÅÇÄÅÄ

בה  הולכים היא תרומה ספק חולין  ספק זו  וקופה הואיל מאיר,
øèBtלחומרה. éñBé éaø קופה איזו ידוע ואין  שהואיל  החלה, מן  – ÇÄÅÅ

מן  פטור  ומדומע כמדומע, זה הרי חולין , של ואיזו  תרומה של  היא
ד ). א, (חלה תרומה כדין äiðMäהחלה, úà øçà ìëà אם – ÈÇÇÅÆÇÀÄÈ

השנייה, הקופה את אכל  אחר  מן øeètישראל  פטור הוא אף – È
בירושלמי תרומה. של אכל  והראשון  אכל , חולין  של  הוא שמא החומש,
אחר בזה עצמו, על לשאול אחד כל כשבא הוא שהמדובר מבואר,

ïäézLזה. úà ãçà ìëà,הקופות שתי  –ílLî,וחומש קרן – ÈÇÆÈÆÀÅÆÀÇÅ
ïäézLaL äpèwk,הקופות שבשתי הקטנה הקופה של כשווייה – ÇÀÇÈÆÄÀÅÆ

תרומה. של  היא שהקטנה ואומרים לקולה בזה שהולכים

ו ה נ ש מ ר ו א ב

ידוע  שאין קופות בשתי  לדון מוסיפה והיא הקודמת, המשנה המשך  היא משנתנו
חולין. של היא ואיזו  תרומה של  היא איזו 

ïäî úçà äìôð,הקופות משתי –ïélçä CBúì בחולין ואין – ÈÀÈÇÇÅÆÀÇËÄ
לתוכה, שנפלה הקופה כנגד  ïzònãîמאה dðéà התערובת אין  – ÅÈÀÇÇÀÈ

לכאן, נפלה חולין של אותה שמא "מדומע", –äiðMäåנעשית ÀÇÀÄÈ
השנייה, äîeøúkהקופה da âäBð,תרומה כדין –älça úáiçå ÅÈÄÀÈÀÇÆÆÇÇÈ

חולין שמא מספק, øéàîהיא,– éaø éøác שבארנו כמו – ÄÀÅÇÄÅÄ

הקודמת. øèBtבמשנה éñBé éaøå שבארנו מטעם החלה, מן  – ÀÇÄÅÅ

הקודמת. øçàבמשנה íB÷îì äiðL äìôð,אחרים לחולין  – ÈÀÈÀÄÈÀÈÇÅ
ïzònãî dðéàשל היא זו שמא כתרומה, בה שנהג פי  על  אף – ÅÈÀÇÇÀÈ

תרומה. של  היתה והראשונה ãçàחולין, íB÷îì ïäézL eìôð– ÈÀÀÅÆÀÈÆÈ
תרומה, ודאי מהן אחת ïäézLaLוהרי  äpèwk úBònãî שאם – ÀÇÀÇÀÇÈÆÄÀÅÆ

יש אם אבל  מדומע; נעשה הכל  הקטנה, הקופה כנגד חולין מאה אין 

להרים  וצריך  מדומע, נעשית התערובת אין הקטנה, כנגד  חולין  מאה
חולין . והשאר  לכהן, ולתת הקטנה הקופה כשיעור

i y y m e i
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ואין חולין, של ואחת תרומה של  היא שאחת קופות, בשתי  ללמד  מוסיפה משנתנו
חולין. של היא ואיזו  תרומה של  היא איזו  ידוע

ïäî úçà úà òøæמשל אם ידוע ואין  הקופות, משתי אחת – ÈÇÆÇÇÅÆ
חולין , משל או  זרע והזורע øeètתרומה לזרעה, אסור  תרומה שכן  – È

את  לעקור כדי במחרשה, הקרקע את להפוך  צריך בשוגג, תרומה
הפך, לא ואם חולין; שם לזרוע לו מותר  כך ואחר התרומה, שרשי

מלהפוך פטור הוא כאן אבל א); ט, להלן (כמבואר  תרומה הגידולים
של הקופה את שזרע תולים שאנו  חולין , הם והגידולים הזרוע, את

זרעה,äiðMäåחולין . שלא השנייה והקופה –äîeøúk da âäBð ÀÇÀÄÈÅÈÄÀÈ
תרומה, היא כאילו –älça úáiçå,חולין ספק משום –éøác ÀÇÆÆÇÇÈÄÀÅ

øéàî éaø,(ה (משנה לעיל טעמו  כמבואר –øèBt éñBé éaøå– ÇÄÅÄÀÇÄÅÅ
(שם). טעמו שבארנו  כמו  äiðMäמחלה, úà øçà òøæ את – ÈÇÇÅÆÇÀÄÈ

השנייה, שהוא øeètהקופה מה שאולי  מלהפוך, פטור  הוא אף – È
הם. חולין  ïäézLזרע úà ãçà òøæ,הקופות שתי –BòøfL øáãa ÈÇÆÈÆÀÅÆÀÈÈÆÇÀ

äìkאו בחיטים כגון  באדמה, נרקב שזרעו –øzîבשעורים,– ÈÆËÈ
(להלן  הם שחולין  מדומע, כגידולי שדינם לזרים, מותרים הגידולים

ד ), äìkט, Bòøæ ïéàL øáãáe,בקרקע מתקיים הנזרע שהגרעין  – ÀÈÈÆÅÇÀÈÆ
בבצלים, או  בשום שאין øeñàכגון  בדבר שכן  לזרים, באכילה – È

שאפילו מחמירים, כלה (שם זרעו  אסורים תרומה של גידולין גידולי

מדומע  הגידולין  כלה זרעו  שאין שבדבר כותב, והרמב"ם ו). שם,

יג). יג, תרומות  (הל'

השנייה  את בזורע אמורים? דברים "במה הירושלמי ): פי  (על הרמב"ם ומוסיף
השנייה, את זרע כך  ואחר  הראשונה את קצר אבל  הראשונה, את קצר שלא עד 
נעשין ומחוברין  תלוש שאין חולין, הגידולין כלה, זרעו שאין בדבר  אפילו 

לזה". זה חובה
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È  È Ó ˘ ˜ ¯ Ù
‡äîeøza úìëBà äúéäL äMàä,dì eøîàå eàa:éìòa úîC,CLøb Bà;äîeøza ìëBà äéäL ãáòä ïëå,eàáe ¨¦¨¤¨§¨¤¤©§¨¨§¨§¨¥©£¦¥§¥§¥¨¤¤¤¨¨¥©§¨¨

Bì eøîàå:Caø úî,éì Cøëî BàìàøN,ðúð Bàäðzîa C,ïéøBç ïa CàNò Bà;äîeøza ìëBà äéäL ïäk ïëå, §¨§¥©¨§¨¨§¦§¨¥§¨¨§©¨¨£¨¨¤¦§¥Ÿ¥¤¨¨¥©§¨
äöeìç ïa Bà äLeøb ïa àeäL òãBðå–øæòéìà éaøLîçå ïø÷ áiçî,òLBäé éaøåøèBt.ìò áéø÷îe ãîBò äéä §©¤¤§¨¤£¨©¦¡¦¤¤§©¥¤¤¨Ÿ¤§©¦§ª©¥¨¨¥©§¦©

çaænä éab,äöeìç ïa Bà äLeøb ïa àeäL òãBðå–øæòéìà éaøøîBà:çaænä éab ìò áéø÷äL úBðaøwä ìk, ©¥©¦§¥©§©¤¤§¨¤£¨©¦¡¦¤¤¥¨©¨§¨¤¦§¦©©¥©¦§¥©
íéìeñt;òLBäé éaøåøéLëî.íeî ìòa àeäL òãBð,äìeñt BúãBáò. §¦§©¦§ª©©§¦©¤©©£¨§¨

·íäét CBúa äîeøz äúéäL ílëå–øæòéìà éaøøîBà:eòìáé;òLBäé éaøåøîBà:eèìôé.Bì eøîà:úàîèð §ª¨¤¨§¨§¨§¦¤©¦¡¦¤¤¥¦§§§©¦§ª©¥¦§§¨§¦§¥¨

g`.dy`d:ïäëì äàåùðä ìàøùé úá.jax zn:ìàøùéì äàåùðä åúá åà ,ìàøùéî åúá ïá åùøéå.dvelg oa e` dyexb oa `edyìåëàìî ìåñôå
:äîåøúá.ynege oxw aiign xfril` iax:åäìåëá.xhet ryedi iaxeäòùäù ìåäá åðîæù éðôî ,ô"òá õîç úîåøú ìëåàá à÷åã äì é÷åî àøîâá

çä øòáì ãîåòå ä÷åçã:òùåäé éáøë äëìäå .äîåøú ìù õî.xiykn ryedi iaxeáéúëã(âì íéøáã)ìòô åáù ììç åìéôà ,äöøú åéãé ìòôå åìéç 'ä êøá
:äöøú åéãé.dleqt ezcear men lra `edy rcepáéúëã é"øì óà(çë øáãîá):òùåäé éáøë äëìäå .øñç àåäùë àìå íìù àåäùë ,íåìù éúéøá úà

a.mleke,èåìôéã øæòéìà éáø äãåî øúéäá åìëà àì íìåòîã äöåìç ïá åà äùåøâ ïá ìáà ,åòìáéã à"ø øîà÷ àäá ,øúéäá äìçúî åìëàù äùàå ãáò
:èåìôéã à"ø äãåîã åéô êåúì äðúðù íãå÷ äîåøúä äúéä äàîè åà ,úééä àîèà äåäã éãéî.ytyt mrh mrhy e`ñåàî åçéø åúåà ïéììåîùë ,õøù
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äMàä,לכהן הנשואה ישראל בת –äîeøza úìëBà äúéäL– ÈÄÈÆÈÀÈÆÆÇÀÈ
כהן, של  אשתו שהיא זמן  כל בתרומה היא מותרת eøîàåשכן eàaÈÀÈÀ

CLøb :Bà ,Céìòa úî :dì וכיון בתרומה, אסורה  היא והרי  – ÈÅÇÂÄÅÀÅ
או  הכהן  בעלה כבר  שמת לאחר  בתרומה אוכלת נמצאת ידעה שלא
מגורשת  שהיא אפשר היאך  שואלים, בירושלמי – שגירשה. לאחר
שליח  עשתה ואם לידה, הגט שיגיע עד מגורשת אינה והרי ידעה, ולא

ומתרצים  ד). ו, (גיטין  מיד  בתרומה לאכול היא אסורה הגט, את לקבל
פלוני, במקום אלא גטי  תקבל  לא לו: ואמרה שליח שעשתה כגון

מקום, לאותו  השליח שיגיע עד  בתרומה לאכול  מותרת זה ובכגון 
שהיא  הזמן לפני  הגט את ולקבל מקום לאותו  לבוא השליח והקדים

בטעות. אוכלת ונמצאת ãáòäשיערה, ïëå, כהן של  כנעני עבד  – ÀÅÈÆÆ
Caø úî :Bì eøîàå eàáe ,äîeøza ìëBà äéäL אותו וירש – ÆÈÈÅÇÀÈÈÀÈÀÅÇÈ

כהן, שאינו  äðzîaקרובו Cðúð Bà ,ìàøNéì Cøëî Bà– ÀÈÈÀÄÀÈÅÀÈÈÀÇÈÈ
ïéøBçלישראל , ïa CàNò Bà,בתרומה לאכול  העבד  ונאסר –ïëå ÂÈÈÆÄÀÅ

ïa Bà äLeøb ïa àeäL òãBðå ,äîeøza ìëBà äéäL ïäkÙÅÆÈÈÅÇÀÈÀÇÆÆÀÈÆ
äöeìç,בתרומה לאכול ואסור כזר, שדינו חלל, כהן  הוא והרי  – ÂÈ

גרושה הנושא בכהן  טו):שנאמר כא , –(ויקרא זרעו " יחלל  "ולא
אלו: בכל  כהונה; מדין  שמחללו ÷ïøומכאן áiçî øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÀÇÅÆÆ

Lîçå,בשוגג תרומה כאוכל שדינם –øèBt òLBäé éaøå– ÈÙÆÀÇÄÀËÇÅ
בבבלי כאנוסים. אלא כשוגגים דינם אין ברשות, ואכלו  שהואיל

א) לד , יבמות  ב; עב, חמץ (פסחים  בתרומת כאן שמדובר  מבארים,
נחפזו  חמץ, ביעור  במצוות וטרודים בהולים והיו שהואיל  פסח, בערב

שכן  מתשלום, שפטורים יהושע רבי סובר ולפיכך  בדקו, ולא לאכול
להלן). המובא שם, פירוש  עוד  (ויש הם מצוה בדבר äéäÈÈטועים

ãîBò– הכהן  –ïa àeäL òãBðå ,çaænä éab ìò áéø÷îe ÅÇÀÄÇÇÅÇÄÀÅÇÀÇÆÆ
äöeìç ïa Bà äLeøbבירושלמי במקדש; לעבודה פסול  הוא והרי  – ÀÈÆÂÈ

דין, בבית שנודע úBðaøwäמפרשים, ìk :øîBà øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅÈÇÈÀÈ
øéLëî òLBäé éaøå ;íéìeñt ,çaænä éab ìò áéø÷äL– ÆÄÀÄÇÇÅÇÄÀÅÇÀÄÀÇÄÀËÇÇÀÄ

חלוצה. בן  או גרושה בן שהוא שנודע עד שהקריב הקרבנות את

בבבלי מבואר  יהושע רבי של  ב),טעמו  סו, בכהן (קידושין שנאמר

יא ): לג , dvxz",(דברים  eici lrete elig 'd jxa" חולין אפילו  ודרשו :

אם אבל  תרצה. ידיו פועל  שבו  íeî,(חלל ) ìòa àeäL òãBðÇÆÇÇ
äìeñt BúãBáò שנאמר יב):– כה , בריתי(במדבר את לו נותן  "הנני  ÂÈÀÈ

mely. חסר כשהוא ולא שלם כשהוא – "ryedi iaxk dklde ברישא גם
בסיפא. וגם

באוכל שמדובר  הגמרא, באור  לעיל הבאנו ברישא יהושע רבי  של  בטעמו 
(שם), אחר פירוש ויש הוא. מצוה בדבר וטועה פסח, בערב חמץ תרומת
שאכילת  לפי  הוא, יהושע רבי של  וטעמו  השנה, ימות בכל אמנם שמדובר 
גבי על ומקריב עומד שהיה שכהן  בסיפא שנינו  והרי עבודה, נקראת תרומה
ומניין שהקריב. הקרבנות כל  מכשיר יהושע רבי חלל, שהוא ונודע המזבח

בברייתא: ששנו עבודה? נקראת תרומה a`שאכילת `ly oetxh iaxa dyrn
zial yn` z`a `l dn iptn :el xn` ,l`ilnb oax e`vn zixgyl .yxcnd zial yn`

el xn` .izcar dcear :el xn` ?yxcnd:( טרפון לרבי גמליאל  jixac(רבן  lk
el xn` ?oiipn dfd onfa dcear ike ,dniz ixac `l` opi`:(טרפון ed`(רבי ixd

xne`( ז יח, mkzpedk"...(במדבר  z` oz` dpzn zcear"שנתתי כהונה (מתנות
רש"י ), – כעבודה הן  הרי ycwnd"לכם zia zceark dnexz zlik` eyr פסחים)

א). עג , ב; עב,
פסח, בערב חמץ תרומת באוכל  משנתנו  נבאר שאם יוצא, הרמב"ם לפי  אמנם
השני, הפירוש לפי  ואילו  הקרן . מן  אף – פוטר " יהושע "ורבי  לפרש: יש
יהושע, רבי  בדברי  לפרש יש לעיל, שהבאנו  כמו  השנה, ימות בכל  כאן  שמדובר 

הקרן מן לא אבל  החומש מן  ai)שפוטר  ,i zenexz 'ld m"anx oiir).
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ובשעה  תרומה, שאכל במי ללמד באה והיא הקודמת, המשנה המשך  היא משנתנו
בתרומה. הוא שאסור לו נודע פיו  בתוך תרומה שהיתה

ílëå,הקודמת במשנה השנויים אלו כל  –CBúa äîeøz äúéäL ÀËÈÆÈÀÈÀÈÀ
íäét האשה כגון  בתרומה, אסורים שהם להם, שאמרו  בשעה – ÄÆ

שמת  לה ואמרו שבאו  בשעה פיה בתוך  תרומה שהיתה לכהן הנשואה
לו  ואמרו  שבאו בשעה פיו בתוך  תרומה שהיתה כהן  עבד או בעלה,

שחררו , או  לישראל מכרו eòìáéשרבו :øîBà øæòéìà éaø– ÇÄÁÄÆÆÅÄÀÀ
הקודמת, במשנה כשיטתו  וחומש , קרן øîBà:וישלמו òLBäé éaøåÀÇÄÀËÇÅ

eèìôé,"וכולם" שתיבת בירושלמי, מפרשים יש הפה. מתוך יוציאו – ÄÀÀ
והם  שהואיל ולעבד , לאשה אלא מכוונת אינה משנתנו , שבתחילת

שבתוך מה שיבלעו  אליעזר רבי  סובר לפיכך בהיתר, מתחילה אכלו
שמעולם  חלוצה, בן או גרושה בן שהוא לו שנודע כהן  אבל פיהם,

(כשם  שיפלוט יהושע לרבי  מודה אליעזר רבי אף בהיתר , אכל לא
שתיבת  שם, מפרשים ויש משנתנו ). של בסיפא להלן חולק שאינו 

הקודמת במשנה שנישנו  אלו כל על מוסבה oeyl"וכולם" zernynk)
,(dpyndאליעזר רבי  סובר  חלל שהוא לו  שנודע בכהן שאף כלומר

רבי ברם, כבלוע. שהלעוס משום וטעמו פיו, שבתוך מה שיבלע

מחלוקתם, בטעם לבאר  מוסיפים ויש  כבלוע. הלעוס שאין סובר, יהושע
לאכילת  ראויה אינה שוב נלעסה, והתרומה הואיל אליעזר רבי  שלדעת

שדווקא  ונמצא תרומה, קדושת ממנה פקעה ולפיכך בעולם, אחר  אדם
את  מאבד שנמצא איסור , יש בפליטתה ואילו איסור , אין  בבליעתה

izdw - zex`ean zeipyn
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ïäî,øeèt;äiðMäå–äîeøúk da âäBð,älça úáiçå;éøácaøøéàî é.éñBé éaøøèBt.äiðMä úà øçà ìëà, ¥¤¨§©§¦¨¥¨¦§¨§©¤¤©©¨¦§¥©¦¥¦©¦¥¥¨©©¥¤©§¦¨
øeèt.ïäézL úà ãçà ìëà,ïäézLaL äpèwk ílLî. ¨¨©¤¨¤§¥¤§©¥©§©¨¤¦§¥¤
Âïélçä CBúì ïäî úçà äìôð,ïzònãî dðéà;äiðMäå–äîeøúk da âäBð,älça úáiçå;éøácøéàî éaø. ¨§¨©©¥¤§©ª¦¥¨§©©§¨§©§¦¨¥¨¦§¨§©¤¤©©¨¦§¥©¦¥¦

éñBé éaøåøèBt.øçà íB÷îì äiðL äìôð,ïzònãî dðéà.ãçà íB÷îì ïäézL eìôð,ïäézLaL äpèwk úBònãî. §©¦¥¥¨§¨§¦¨§¨©¥¥¨§©©§¨¨§§¥¤§¨¤¨§©§©§©¨¤¦§¥¤
Êïäî úçà úà òøæ,øeèt;äiðMäå–äîeøúk da âäBð,älça úáiçå;éøácøéàî éaø.éñBé éaøåøèBt.òøæ ¨©¤©©¥¤¨§©§¦¨¥¨¦§¨§©¤¤©©¨¦§¥©¦¥¦§©¦¥¥¨©

äiðMä úà øçà,øeèt.ïäézL úà ãçà òøæ–äìk BòøfL øáãa,øzî;äìk Bòøæ ïéàL øáãáe,øeñà. ©¥¤©§¦¨¨¨©¤¨¤§¥¤§¨¨¤©§¨¤ª¨§¨¨¤¥©§¨¤¨

:äá ïðéìú úì÷ì÷úî.xeht odn zg` lk`:ìëà ïéìåç ìù àîùã.dlga zaiige:àéä ïéìåç ÷ôñã.xhet iqei iaxeòîåãîë äéì äåä òéãé àìã ïåéëã
:ïéúéðúîã éáá àúìú éðä ìëá éñåé éáøë äëìäå .äìçä ïî øåèôã.lk`:øåèô ,äéðùä úà øçà íãà.odipyay dphwk:ì÷äì

e.zrncn dpi`:ïéìåç ìù äúåà åðééä àîùã
f.xeht odn zg` rxf:íä ïéìåçëã øåèô àëäå ,äîåøú íéìåãâä êôä àì íàå ,ò÷ø÷ä úà êôäì êéøö ââåùá äîåøúä úà òøåæäù.dlk erxfy xaca

:ïéìåç ïäù è"ôá ïî÷ì ïðúã [òîåãî] éìåãâë äì ïðéáùçå ,éàãå äîåøú åæ ïéàã ,íéøæì øúåî ,íéøåòùå íéèç ïåâë.dlk erxf oi`y xaca,íéìöáå íåù ïåâë
:éôè øéîçäì ùé äìë åòøæ ïéàù øáãá ,äîåøúë àìå òîåãîë äéì ïðéáùçã â"òàå ,øåñà

`xephxa yexit

היא  ואחת טבל  של  היא אחת שקופה כגון נאסרת, שהיא בזמן אבל 
הבית  לבעל  לו  נוח שאמנם מהן, אחת לתוך תרומה ונפלה חולין  של

לעשות  שיכול  כלום, מפסיד שאינו מפני הטבל, לתוך שנפלה לתלות
להתיר כדי כך, תולים אין מקום מכל אחר , טבל על  תרומה השאר את

לאסור מסתבר ולא הטבל, את בזה אוסרים שאנו מאחר  החולין ,
החולין את ולא הטבל  את ברטנורא).דווקא התוספתא; עפ"י כן (ר "ש

מהן , אחת לתוך טמאה סאה ונפלה טהורה וקופה טמאה בקופה הדין
שאינה  וקופה מדומעת קופה או הטמאה; לתוך  שנפלה תולים אנו 

שהסאה  אומרים אנו  מהן, אחת לתוך תרומה סאה ונפלה מדומעת
שאחת  מקום כל דבר : של כללו המדומעת; לתוך נפלה תרומה של

מתקלקלת אינה `xne"),הקופות ip`y" jnq lr)בה תולים (הרא"ש).אנו 

ïélç ìL àéä Bæéàå äîeøz ìL àéä Bæéà òeãé ïéàשתי – ÅÈÇÅÄÆÀÈÀÅÄÆËÄ
היא  מהן  איזו ידוע ואין חולין, של ואחת תרומה של  אחת קופות:

תרו  לזרים,של מספק אסורות שתיהן  והרי חולין , של היא ואיזו  מה

ïäî úçà ìëà, הללו הקופות מן  אחת אכל כהן  שאינו מי  אם – ÈÇÇÇÅÆ
øeètהחומש מן ראשונה"),– אכל,("משנה חולין  של  äiðMäåשמא ÈÀÇÀÄÈ

השנייה, הקופה –äîeøúk da âäBð,תרומה כדין  –älça úáiçå ÅÈÄÀÈÀÇÆÆÇÇÈ
חולין, של  היא שמא ספק, משום –øéàî éaø éøácרבי שסובר – ÄÀÅÇÄÅÄ

בה  הולכים היא תרומה ספק חולין  ספק זו  וקופה הואיל מאיר,
øèBtלחומרה. éñBé éaø קופה איזו ידוע ואין  שהואיל  החלה, מן  – ÇÄÅÅ

מן  פטור  ומדומע כמדומע, זה הרי חולין , של ואיזו  תרומה של  היא
ד ). א, (חלה תרומה כדין äiðMäהחלה, úà øçà ìëà אם – ÈÇÇÅÆÇÀÄÈ

השנייה, הקופה את אכל  אחר  מן øeètישראל  פטור הוא אף – È
בירושלמי תרומה. של אכל  והראשון  אכל , חולין  של  הוא שמא החומש,
אחר בזה עצמו, על לשאול אחד כל כשבא הוא שהמדובר מבואר,

ïäézLזה. úà ãçà ìëà,הקופות שתי  –ílLî,וחומש קרן – ÈÇÆÈÆÀÅÆÀÇÅ
ïäézLaL äpèwk,הקופות שבשתי הקטנה הקופה של כשווייה – ÇÀÇÈÆÄÀÅÆ

תרומה. של  היא שהקטנה ואומרים לקולה בזה שהולכים

ו ה נ ש מ ר ו א ב

ידוע  שאין קופות בשתי  לדון מוסיפה והיא הקודמת, המשנה המשך  היא משנתנו
חולין. של היא ואיזו  תרומה של  היא איזו 

ïäî úçà äìôð,הקופות משתי –ïélçä CBúì בחולין ואין – ÈÀÈÇÇÅÆÀÇËÄ
לתוכה, שנפלה הקופה כנגד  ïzònãîמאה dðéà התערובת אין  – ÅÈÀÇÇÀÈ

לכאן, נפלה חולין של אותה שמא "מדומע", –äiðMäåנעשית ÀÇÀÄÈ
השנייה, äîeøúkהקופה da âäBð,תרומה כדין –älça úáiçå ÅÈÄÀÈÀÇÆÆÇÇÈ

חולין שמא מספק, øéàîהיא,– éaø éøác שבארנו כמו – ÄÀÅÇÄÅÄ

הקודמת. øèBtבמשנה éñBé éaøå שבארנו מטעם החלה, מן  – ÀÇÄÅÅ

הקודמת. øçàבמשנה íB÷îì äiðL äìôð,אחרים לחולין  – ÈÀÈÀÄÈÀÈÇÅ
ïzònãî dðéàשל היא זו שמא כתרומה, בה שנהג פי  על  אף – ÅÈÀÇÇÀÈ

תרומה. של  היתה והראשונה ãçàחולין, íB÷îì ïäézL eìôð– ÈÀÀÅÆÀÈÆÈ
תרומה, ודאי מהן אחת ïäézLaLוהרי  äpèwk úBònãî שאם – ÀÇÀÇÀÇÈÆÄÀÅÆ

יש אם אבל  מדומע; נעשה הכל  הקטנה, הקופה כנגד חולין מאה אין 

להרים  וצריך  מדומע, נעשית התערובת אין הקטנה, כנגד  חולין  מאה
חולין . והשאר  לכהן, ולתת הקטנה הקופה כשיעור

i y y m e i
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ואין חולין, של ואחת תרומה של  היא שאחת קופות, בשתי  ללמד  מוסיפה משנתנו
חולין. של היא ואיזו  תרומה של  היא איזו  ידוע

ïäî úçà úà òøæמשל אם ידוע ואין  הקופות, משתי אחת – ÈÇÆÇÇÅÆ
חולין , משל או  זרע והזורע øeètתרומה לזרעה, אסור  תרומה שכן  – È

את  לעקור כדי במחרשה, הקרקע את להפוך  צריך בשוגג, תרומה
הפך, לא ואם חולין; שם לזרוע לו מותר  כך ואחר התרומה, שרשי

מלהפוך פטור הוא כאן אבל א); ט, להלן (כמבואר  תרומה הגידולים
של הקופה את שזרע תולים שאנו  חולין , הם והגידולים הזרוע, את

זרעה,äiðMäåחולין . שלא השנייה והקופה –äîeøúk da âäBð ÀÇÀÄÈÅÈÄÀÈ
תרומה, היא כאילו –älça úáiçå,חולין ספק משום –éøác ÀÇÆÆÇÇÈÄÀÅ

øéàî éaø,(ה (משנה לעיל טעמו  כמבואר –øèBt éñBé éaøå– ÇÄÅÄÀÇÄÅÅ
(שם). טעמו שבארנו  כמו  äiðMäמחלה, úà øçà òøæ את – ÈÇÇÅÆÇÀÄÈ

השנייה, שהוא øeètהקופה מה שאולי  מלהפוך, פטור  הוא אף – È
הם. חולין  ïäézLזרע úà ãçà òøæ,הקופות שתי –BòøfL øáãa ÈÇÆÈÆÀÅÆÀÈÈÆÇÀ

äìkאו בחיטים כגון  באדמה, נרקב שזרעו –øzîבשעורים,– ÈÆËÈ
(להלן  הם שחולין  מדומע, כגידולי שדינם לזרים, מותרים הגידולים

ד ), äìkט, Bòøæ ïéàL øáãáe,בקרקע מתקיים הנזרע שהגרעין  – ÀÈÈÆÅÇÀÈÆ
בבצלים, או  בשום שאין øeñàכגון  בדבר שכן  לזרים, באכילה – È

שאפילו מחמירים, כלה (שם זרעו  אסורים תרומה של גידולין גידולי

מדומע  הגידולין  כלה זרעו  שאין שבדבר כותב, והרמב"ם ו). שם,

יג). יג, תרומות  (הל'

השנייה  את בזורע אמורים? דברים "במה הירושלמי ): פי  (על הרמב"ם ומוסיף
השנייה, את זרע כך  ואחר  הראשונה את קצר אבל  הראשונה, את קצר שלא עד 
נעשין ומחוברין  תלוש שאין חולין, הגידולין כלה, זרעו שאין בדבר  אפילו 

לזה". זה חובה
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‡äîeøza úìëBà äúéäL äMàä,dì eøîàå eàa:éìòa úîC,CLøb Bà;äîeøza ìëBà äéäL ãáòä ïëå,eàáe ¨¦¨¤¨§¨¤¤©§¨¨§¨§¨¥©£¦¥§¥§¥¨¤¤¤¨¨¥©§¨¨

Bì eøîàå:Caø úî,éì Cøëî BàìàøN,ðúð Bàäðzîa C,ïéøBç ïa CàNò Bà;äîeøza ìëBà äéäL ïäk ïëå, §¨§¥©¨§¨¨§¦§¨¥§¨¨§©¨¨£¨¨¤¦§¥Ÿ¥¤¨¨¥©§¨
äöeìç ïa Bà äLeøb ïa àeäL òãBðå–øæòéìà éaøLîçå ïø÷ áiçî,òLBäé éaøåøèBt.ìò áéø÷îe ãîBò äéä §©¤¤§¨¤£¨©¦¡¦¤¤§©¥¤¤¨Ÿ¤§©¦§ª©¥¨¨¥©§¦©

çaænä éab,äöeìç ïa Bà äLeøb ïa àeäL òãBðå–øæòéìà éaøøîBà:çaænä éab ìò áéø÷äL úBðaøwä ìk, ©¥©¦§¥©§©¤¤§¨¤£¨©¦¡¦¤¤¥¨©¨§¨¤¦§¦©©¥©¦§¥©
íéìeñt;òLBäé éaøåøéLëî.íeî ìòa àeäL òãBð,äìeñt BúãBáò. §¦§©¦§ª©©§¦©¤©©£¨§¨

·íäét CBúa äîeøz äúéäL ílëå–øæòéìà éaøøîBà:eòìáé;òLBäé éaøåøîBà:eèìôé.Bì eøîà:úàîèð §ª¨¤¨§¨§¨§¦¤©¦¡¦¤¤¥¦§§§©¦§ª©¥¦§§¨§¦§¥¨

g`.dy`d:ïäëì äàåùðä ìàøùé úá.jax zn:ìàøùéì äàåùðä åúá åà ,ìàøùéî åúá ïá åùøéå.dvelg oa e` dyexb oa `edyìåëàìî ìåñôå
:äîåøúá.ynege oxw aiign xfril` iax:åäìåëá.xhet ryedi iaxeäòùäù ìåäá åðîæù éðôî ,ô"òá õîç úîåøú ìëåàá à÷åã äì é÷åî àøîâá

çä øòáì ãîåòå ä÷åçã:òùåäé éáøë äëìäå .äîåøú ìù õî.xiykn ryedi iaxeáéúëã(âì íéøáã)ìòô åáù ììç åìéôà ,äöøú åéãé ìòôå åìéç 'ä êøá
:äöøú åéãé.dleqt ezcear men lra `edy rcepáéúëã é"øì óà(çë øáãîá):òùåäé éáøë äëìäå .øñç àåäùë àìå íìù àåäùë ,íåìù éúéøá úà

a.mleke,èåìôéã øæòéìà éáø äãåî øúéäá åìëà àì íìåòîã äöåìç ïá åà äùåøâ ïá ìáà ,åòìáéã à"ø øîà÷ àäá ,øúéäá äìçúî åìëàù äùàå ãáò
:èåìôéã à"ø äãåîã åéô êåúì äðúðù íãå÷ äîåøúä äúéä äàîè åà ,úééä àîèà äåäã éãéî.ytyt mrh mrhy e`ñåàî åçéø åúåà ïéììåîùë ,õøù
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äMàä,לכהן הנשואה ישראל בת –äîeøza úìëBà äúéäL– ÈÄÈÆÈÀÈÆÆÇÀÈ
כהן, של  אשתו שהיא זמן  כל בתרומה היא מותרת eøîàåשכן eàaÈÀÈÀ

CLøb :Bà ,Céìòa úî :dì וכיון בתרומה, אסורה  היא והרי  – ÈÅÇÂÄÅÀÅ
או  הכהן  בעלה כבר  שמת לאחר  בתרומה אוכלת נמצאת ידעה שלא
מגורשת  שהיא אפשר היאך  שואלים, בירושלמי – שגירשה. לאחר
שליח  עשתה ואם לידה, הגט שיגיע עד מגורשת אינה והרי ידעה, ולא

ומתרצים  ד). ו, (גיטין  מיד  בתרומה לאכול היא אסורה הגט, את לקבל
פלוני, במקום אלא גטי  תקבל  לא לו: ואמרה שליח שעשתה כגון

מקום, לאותו  השליח שיגיע עד  בתרומה לאכול  מותרת זה ובכגון 
שהיא  הזמן לפני  הגט את ולקבל מקום לאותו  לבוא השליח והקדים

בטעות. אוכלת ונמצאת ãáòäשיערה, ïëå, כהן של  כנעני עבד  – ÀÅÈÆÆ
Caø úî :Bì eøîàå eàáe ,äîeøza ìëBà äéäL אותו וירש – ÆÈÈÅÇÀÈÈÀÈÀÅÇÈ

כהן, שאינו  äðzîaקרובו Cðúð Bà ,ìàøNéì Cøëî Bà– ÀÈÈÀÄÀÈÅÀÈÈÀÇÈÈ
ïéøBçלישראל , ïa CàNò Bà,בתרומה לאכול  העבד  ונאסר –ïëå ÂÈÈÆÄÀÅ

ïa Bà äLeøb ïa àeäL òãBðå ,äîeøza ìëBà äéäL ïäkÙÅÆÈÈÅÇÀÈÀÇÆÆÀÈÆ
äöeìç,בתרומה לאכול ואסור כזר, שדינו חלל, כהן  הוא והרי  – ÂÈ

גרושה הנושא בכהן  טו):שנאמר כא , –(ויקרא זרעו " יחלל  "ולא
אלו: בכל  כהונה; מדין  שמחללו ÷ïøומכאן áiçî øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÀÇÅÆÆ

Lîçå,בשוגג תרומה כאוכל שדינם –øèBt òLBäé éaøå– ÈÙÆÀÇÄÀËÇÅ
בבבלי כאנוסים. אלא כשוגגים דינם אין ברשות, ואכלו  שהואיל

א) לד , יבמות  ב; עב, חמץ (פסחים  בתרומת כאן שמדובר  מבארים,
נחפזו  חמץ, ביעור  במצוות וטרודים בהולים והיו שהואיל  פסח, בערב

שכן  מתשלום, שפטורים יהושע רבי סובר ולפיכך  בדקו, ולא לאכול
להלן). המובא שם, פירוש  עוד  (ויש הם מצוה בדבר äéäÈÈטועים

ãîBò– הכהן  –ïa àeäL òãBðå ,çaænä éab ìò áéø÷îe ÅÇÀÄÇÇÅÇÄÀÅÇÀÇÆÆ
äöeìç ïa Bà äLeøbבירושלמי במקדש; לעבודה פסול  הוא והרי  – ÀÈÆÂÈ

דין, בבית שנודע úBðaøwäמפרשים, ìk :øîBà øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅÈÇÈÀÈ
øéLëî òLBäé éaøå ;íéìeñt ,çaænä éab ìò áéø÷äL– ÆÄÀÄÇÇÅÇÄÀÅÇÀÄÀÇÄÀËÇÇÀÄ

חלוצה. בן  או גרושה בן שהוא שנודע עד שהקריב הקרבנות את

בבבלי מבואר  יהושע רבי של  ב),טעמו  סו, בכהן (קידושין שנאמר

יא ): לג , dvxz",(דברים  eici lrete elig 'd jxa" חולין אפילו  ודרשו :

אם אבל  תרצה. ידיו פועל  שבו  íeî,(חלל ) ìòa àeäL òãBðÇÆÇÇ
äìeñt BúãBáò שנאמר יב):– כה , בריתי(במדבר את לו נותן  "הנני  ÂÈÀÈ

mely. חסר כשהוא ולא שלם כשהוא – "ryedi iaxk dklde ברישא גם
בסיפא. וגם

באוכל שמדובר  הגמרא, באור  לעיל הבאנו ברישא יהושע רבי  של  בטעמו 
(שם), אחר פירוש ויש הוא. מצוה בדבר וטועה פסח, בערב חמץ תרומת
שאכילת  לפי  הוא, יהושע רבי של  וטעמו  השנה, ימות בכל אמנם שמדובר 
גבי על ומקריב עומד שהיה שכהן  בסיפא שנינו  והרי עבודה, נקראת תרומה
ומניין שהקריב. הקרבנות כל  מכשיר יהושע רבי חלל, שהוא ונודע המזבח

בברייתא: ששנו עבודה? נקראת תרומה a`שאכילת `ly oetxh iaxa dyrn
zial yn` z`a `l dn iptn :el xn` ,l`ilnb oax e`vn zixgyl .yxcnd zial yn`

el xn` .izcar dcear :el xn` ?yxcnd:( טרפון לרבי גמליאל  jixac(רבן  lk
el xn` ?oiipn dfd onfa dcear ike ,dniz ixac `l` opi`:(טרפון ed`(רבי ixd

xne`( ז יח, mkzpedk"...(במדבר  z` oz` dpzn zcear"שנתתי כהונה (מתנות
רש"י ), – כעבודה הן  הרי ycwnd"לכם zia zceark dnexz zlik` eyr פסחים)

א). עג , ב; עב,
פסח, בערב חמץ תרומת באוכל  משנתנו  נבאר שאם יוצא, הרמב"ם לפי  אמנם
השני, הפירוש לפי  ואילו  הקרן . מן  אף – פוטר " יהושע "ורבי  לפרש: יש
יהושע, רבי  בדברי  לפרש יש לעיל, שהבאנו  כמו  השנה, ימות בכל  כאן  שמדובר 

הקרן מן לא אבל  החומש מן  ai)שפוטר  ,i zenexz 'ld m"anx oiir).
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ובשעה  תרומה, שאכל במי ללמד באה והיא הקודמת, המשנה המשך  היא משנתנו
בתרומה. הוא שאסור לו נודע פיו  בתוך תרומה שהיתה

ílëå,הקודמת במשנה השנויים אלו כל  –CBúa äîeøz äúéäL ÀËÈÆÈÀÈÀÈÀ
íäét האשה כגון  בתרומה, אסורים שהם להם, שאמרו  בשעה – ÄÆ

שמת  לה ואמרו שבאו  בשעה פיה בתוך  תרומה שהיתה לכהן הנשואה
לו  ואמרו  שבאו בשעה פיו בתוך  תרומה שהיתה כהן  עבד או בעלה,

שחררו , או  לישראל מכרו eòìáéשרבו :øîBà øæòéìà éaø– ÇÄÁÄÆÆÅÄÀÀ
הקודמת, במשנה כשיטתו  וחומש , קרן øîBà:וישלמו òLBäé éaøåÀÇÄÀËÇÅ

eèìôé,"וכולם" שתיבת בירושלמי, מפרשים יש הפה. מתוך יוציאו – ÄÀÀ
והם  שהואיל ולעבד , לאשה אלא מכוונת אינה משנתנו , שבתחילת

שבתוך מה שיבלעו  אליעזר רבי  סובר לפיכך בהיתר, מתחילה אכלו
שמעולם  חלוצה, בן או גרושה בן שהוא לו שנודע כהן  אבל פיהם,

(כשם  שיפלוט יהושע לרבי  מודה אליעזר רבי אף בהיתר , אכל לא
שתיבת  שם, מפרשים ויש משנתנו ). של בסיפא להלן חולק שאינו 

הקודמת במשנה שנישנו  אלו כל על מוסבה oeyl"וכולם" zernynk)
,(dpyndאליעזר רבי  סובר  חלל שהוא לו  שנודע בכהן שאף כלומר

רבי ברם, כבלוע. שהלעוס משום וטעמו פיו, שבתוך מה שיבלע

מחלוקתם, בטעם לבאר  מוסיפים ויש  כבלוע. הלעוס שאין סובר, יהושע
לאכילת  ראויה אינה שוב נלעסה, והתרומה הואיל אליעזר רבי  שלדעת

שדווקא  ונמצא תרומה, קדושת ממנה פקעה ולפיכך בעולם, אחר  אדם
את  מאבד שנמצא איסור , יש בפליטתה ואילו איסור , אין  בבליעתה

izdw - zex`ean zeipyn
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äîeøz úàîèðå–øæòéìà éaøøîBà:òìáé;òLBäé éaøåøîBà:èGôé.äàîèe úééä àîèäîeøz äúéä,Bà §¦§¥§¨©¦¡¦¤¤¥¦§©§©¦§ª©¥¦§¨¥¨¦¨§¥¨¨§¨§¨
ìáè àeäL òãBð,Búîeøz äìhð àHL ïBLàø øNòîe,ecôð àHL Lc÷äå éðL øNòîe,LtLt íòè íòhL Bà ©¤¤¤©£¥¦¤¦§¨§¨©£¥¥¦§¤§¥¤¦§¤¨©©©¦§¥

åét CBúì–èGôé äæ éøä. §¦£¥¤¦§
‚ä ïî ñðëðå ìBkLàa ìëBà äéäøöçì äpb–øæòéìà éaøøîBà:øîâé;òLBäé éaøåøîBà:øîâé àG;äëLç ¨¨¥¨¤§§¦§©¦©¦¨¤¨¥©¦¡¦¤¤¥¦§Ÿ§©¦§ª©¥¦§Ÿ¨§¨

úaL éìéì–øæòéìà éaøøîBà:øîâé.òLBäé éaøåøîBà:øîâé àG. ¥¥©¨©¦¡¦¤¤¥¦§Ÿ§©¦§ª©¥¦§Ÿ

æ"òìáå é"÷á éáøòá åì ïéøå÷å úåèîáå íéìúåëá éåöî àåäå ,øúåéá:é"øë äëìäå à"öéîéö
b.leky`a lke` didíåøúéù ãò äøåñà éàøò úìéëà åìéôàå ,øùòîì úòáå÷ øöçå ,øöçì ñðëðù ãò êìåäå ìëåà äéäå äðéâáù ïôâî ìåëùà ùìú

:øùòéå.xenbi xne` xfril` 'x:äðéâá ìåëùàä ìåëàì øåîâéå øöçì õåç àöé àìà .øöçá ìëàéù àì.xenbi `l:øùòéù ãò ,äðéâá åìéôàåilil dkiyg
.zay:äøåñà éàøò úìéëà åìéôàå øùòîì úòáå÷ úáùå ,éàøò úìéëà ìëåà äéäå.xenbi,úáù éàöåîì:øåñàã äãåî åîöò úáùá ìáà.xenbi `l

:òùåäé éáøë äëìäå .øùòéù ãò ,ù"öåîì åìéôà
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ראויה  האוכל שבפי והתרומה הואיל  סובר, יהושע ורבי  התרומה.

לבלעו , כך ואחר האוכל את תחילה ללעוס אדם כל  שדרך  בשבילו ,
הל איסור , יבלעו הרי  יבלעו  שאם להיפך, מוטבנמצא ehlti"y",כך 

יהושע רבי לדעת איסור  אין הלעוסה התרומה ("משנה שבפליטת

אםראשונה "). Bìוכן  eøîà:פיו בתוך  תרומה שהיתה לכהן  – ÈÀ
úàîèð,תרומה לאכול טמא לכהן ואסור  עכשיו, –äîeøz úàîèðå ÄÀÅÈÀÄÀÅÀÈ

לאכלה, לך  ואסור שבפיך, התרומה עכשיו נטמאה לו: שאמרו או –

òìáé :øîBà øæòéìà éaø, פיו שבתוך  מה –òLBäé éaøå ÇÄÁÄÆÆÅÄÀÇÀÇÄÀËÇ
èGôé :øîBà.הקודם בענין הטעם כמבואר  –.ryedi iaxk dklde ÅÄÀ

לו : אמרו אם úééäאבל  àîè, לאכול שהתחלת קודם –äàîèe ÈÅÈÄÈÀÅÈ
äîeøz äúéäשאכל ונמצא טמאה, היתה התרומה לו : שאמרו או – ÈÀÈÀÈ

באיסור , ìáèמלכתחילה àeäL òãBð Bà,אוכל שהיה סתם אדם – ÇÆÆÆ
הופרשו  שלא תבואה היינו טבל , אוכל שהוא האכילה בשעת לו ונודע

ומעשרות, תרומה Búîeøzממנה äìhð àHL ïBLàø øNòîe– ÇÂÅÄÆÄÀÈÀÈ
תרומת  ממנו  ניטלה שלא ראשון מעשר  אוכל שהוא לו  שנודע או

באכילה, שאסור כטבל  שדינו àHLמעשר, Lc÷äå éðL øNòîeÇÂÅÅÄÀÆÀÅÆ
ecôð מחוץ באכילה שאסור  נפדה, שלא שני מעשר  אוכל  שהוא או – ÄÀ

באכילה, בכלל שאסור נפדה, שלא הקדש  או  íòhLלירושלים, BàÆÈÇ
åét CBúì LtLt íòè בפיו הרגיש  תרומה שאכל  בשעה כהן – ÇÇÄÀÅÀÄ

בחילה, לידי ומביא מאוס שריחו פשפש, של øäèGôéטעם äæ é ÂÅÆÄÀ
לאכול, לו  היה אסור  שמתחילה לאוכל, שנודע המקרים אותם בכל –
הוא  שהמאכל או  טמאה, היתה שהתרומה או  טמא היה שהכהן כגון

באה  אגב ודרך  יבלע. ולא שיפלוט מודה אליעזר  רבי  אף איסור, של
הואיל בפיו , פשפש  טעם וטעם תרומה שהאוכל להשמיענו , המשנה

ואין  פיו, שבתוך  מה לפלוט לו  מותר  בו , בוחלת אדם של  ונפשו 
תרומה. להפסד  בזה חוששים
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מלאכתם, כבר שנגמרה פי  על אף לבית, להוליכם בעליהם שבדעת טבל פירות
הפירות  נקבעו לבית, הוכנסו  לבית. שיוכנסו עד  עראי אכילת מהם לאכול  מותר 
קובע  הבית רק ולא ומעשרות; תרומה שיפריש עד מהם לאכול  ואסור  למעשרות,
הגינה  מן או השדה מן  שכשהוכנסו  למעשרות, קובעת החצר גם אלא למעשרות
קובעת  השבת גם כן  שיעשרם. עד  עראי אכילת אפילו מהם לאכול אסור לחצר ,
לאכול ואסור  במעשרות הפירות כל  מתחייבים השבת כניסת שעם למעשרות,

באכילת  שהתחיל במי דנה משנתנו – עראי. אכילת אפילו בשבת טבל  מפירות

שנכנסה  או  לחצר נכנס אכילה כדי ותוך השבת כניסת לפני  או  לחצר מחוץ עראי

השבת.

ìBkLàa ìëBà äéä,שעישר קודם בגינה עראי  אכילת –ñðëðå ÈÈÅÈÆÀÀÄÀÇ
øöçì äpbä ïî קובעת וחצר  לחצר, שנכנס עד  והולך אוכל שהיה – ÄÇÄÈÆÈÅ

עד מעתה אסורה עראי  אכילת שאפילו  לעיל , שבארנו  כמו  למעשר ,

øîâéשיעשר, :øîBà øæòéìà éaøלחצר חוץ שיצא כלומר  – ÇÄÁÄÆÆÅÄÀÙ
אסור בחצר  ברם, בהיתר . והתחיל  הואיל האשכול, את לאכול ויגמור

למעשר. קובעת חצר אליעזר רבי לדעת שאף לגמור , òLBäéלו éaøåÀÇÄÀËÇ
øîâé àG :øîBà מחוץ אפילו לגמור לו  אסור לחצר, שנכנס כיון – ÅÄÀÙ
שיעשר. עד  úaLלחצר  éìéì äëLçעראי אכילת אוכל  שהיה – ÈÀÈÅÅÇÈ

לעיל, שבארנו כמו למעשר, קובעת שבת והרי וחשכה, לשבת קודם
øîâé :øîBà øæòéìà éaø עצמה בשבת ברם, שבת. למוצאי  – ÇÄÁÄÆÆÅÄÀÙ

לגמור . שאסור  מודה אליעזר  רבי àGאף :øîBà òLBäé éaøåÀÇÄÀËÇÅ
øîâé,בירושלמי מפרשים יש  שיעשר . עד  שבת למוצאי אפילו – ÄÀÙ

אפילו  לגמור  לו  מותר  בהיתר  והתחיל הואיל  אליעזר  רבי  שלדעת
בשבת. אפילו  או בחצר

ברישא: כמו שהיא המפרשים, רוב גירסת בסיפא `xfrilנקטנו iax
"xenbi `l :xne` ryedi iaxe ;xenbi :xne`,"טוב יום "תוספות (עיין

שלמה "), יהושע "מלאכת  ורבי אליעזר רבי  של המחלוקת שטעם כלומר 
ואולם  לעיל. שבארנו כמו חצר, בענין  מחלוקתם כטעם שבת בענין

מאשר היא הפוכה בסיפא שהגירסה המשנה, בספרי  אחר  נוסח יש
" ryediברישא: iax; יגמור `xfrilאומר : iaxe." יגמור לא אומר:

כך. גרס הרמב"ם שאף למשנתנו , הרמב"ם של  מפירושו  נראה וכן
לדעתם  שמוכח כפי זו , מגירסתו  בו  חזר  שהרמב"ם כותבים, יש  ברם,

כג),מחיבורו  ה , מעשר הל' תורה " יגמור ",("משנה  "לא שם שפסק
אליעזר רבי לגבי  כמותו  שהלכה לן  שקיימא יהושע, כרבי  והיינו

שלמה "). הגירסה ("מלאכת כפי  יותר מתיישבת משנתנו  מקום מכל 
רש"י גורס וכן כאן; המשנה בנוסח א);שנקטנו  לה, ובברייתא (ביצה

אליעזר(שם):מובא רבי כשאמר לא אומר : נתן בחצרxenbi"רבי –
כשאמר  לא ויגמור, לחצר  חוץ יצא אלא יגמור,xenbiיגמור, בשבת –

ויגמור ". שבת למוצאי  ממתין  אלא

izdw - zex`ean zeipyn

אינו דומה מעשה היחיד למעשה הרבים )ש"זכות הרבים מסייעתן"(.
משיחת י"ב תמוז, ה'תשכ"ז
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äîeøz úàîèðå–øæòéìà éaøøîBà:òìáé;òLBäé éaøåøîBà:èGôé.äàîèe úééä àîèäîeøz äúéä,Bà §¦§¥§¨©¦¡¦¤¤¥¦§©§©¦§ª©¥¦§¨¥¨¦¨§¥¨¨§¨§¨
ìáè àeäL òãBð,Búîeøz äìhð àHL ïBLàø øNòîe,ecôð àHL Lc÷äå éðL øNòîe,LtLt íòè íòhL Bà ©¤¤¤©£¥¦¤¦§¨§¨©£¥¥¦§¤§¥¤¦§¤¨©©©¦§¥

åét CBúì–èGôé äæ éøä. §¦£¥¤¦§
‚ä ïî ñðëðå ìBkLàa ìëBà äéäøöçì äpb–øæòéìà éaøøîBà:øîâé;òLBäé éaøåøîBà:øîâé àG;äëLç ¨¨¥¨¤§§¦§©¦©¦¨¤¨¥©¦¡¦¤¤¥¦§Ÿ§©¦§ª©¥¦§Ÿ¨§¨

úaL éìéì–øæòéìà éaøøîBà:øîâé.òLBäé éaøåøîBà:øîâé àG. ¥¥©¨©¦¡¦¤¤¥¦§Ÿ§©¦§ª©¥¦§Ÿ

æ"òìáå é"÷á éáøòá åì ïéøå÷å úåèîáå íéìúåëá éåöî àåäå ,øúåéá:é"øë äëìäå à"öéîéö
b.leky`a lke` didíåøúéù ãò äøåñà éàøò úìéëà åìéôàå ,øùòîì úòáå÷ øöçå ,øöçì ñðëðù ãò êìåäå ìëåà äéäå äðéâáù ïôâî ìåëùà ùìú

:øùòéå.xenbi xne` xfril` 'x:äðéâá ìåëùàä ìåëàì øåîâéå øöçì õåç àöé àìà .øöçá ìëàéù àì.xenbi `l:øùòéù ãò ,äðéâá åìéôàåilil dkiyg
.zay:äøåñà éàøò úìéëà åìéôàå øùòîì úòáå÷ úáùå ,éàøò úìéëà ìëåà äéäå.xenbi,úáù éàöåîì:øåñàã äãåî åîöò úáùá ìáà.xenbi `l

:òùåäé éáøë äëìäå .øùòéù ãò ,ù"öåîì åìéôà

`xephxa yexit

ראויה  האוכל שבפי והתרומה הואיל  סובר, יהושע ורבי  התרומה.

לבלעו , כך ואחר האוכל את תחילה ללעוס אדם כל  שדרך  בשבילו ,
הל איסור , יבלעו הרי  יבלעו  שאם להיפך, מוטבנמצא ehlti"y",כך 

יהושע רבי לדעת איסור  אין הלעוסה התרומה ("משנה שבפליטת

אםראשונה "). Bìוכן  eøîà:פיו בתוך  תרומה שהיתה לכהן  – ÈÀ
úàîèð,תרומה לאכול טמא לכהן ואסור  עכשיו, –äîeøz úàîèðå ÄÀÅÈÀÄÀÅÀÈ

לאכלה, לך  ואסור שבפיך, התרומה עכשיו נטמאה לו: שאמרו או –

òìáé :øîBà øæòéìà éaø, פיו שבתוך  מה –òLBäé éaøå ÇÄÁÄÆÆÅÄÀÇÀÇÄÀËÇ
èGôé :øîBà.הקודם בענין הטעם כמבואר  –.ryedi iaxk dklde ÅÄÀ

לו : אמרו אם úééäאבל  àîè, לאכול שהתחלת קודם –äàîèe ÈÅÈÄÈÀÅÈ
äîeøz äúéäשאכל ונמצא טמאה, היתה התרומה לו : שאמרו או – ÈÀÈÀÈ

באיסור , ìáèמלכתחילה àeäL òãBð Bà,אוכל שהיה סתם אדם – ÇÆÆÆ
הופרשו  שלא תבואה היינו טבל , אוכל שהוא האכילה בשעת לו ונודע

ומעשרות, תרומה Búîeøzממנה äìhð àHL ïBLàø øNòîe– ÇÂÅÄÆÄÀÈÀÈ
תרומת  ממנו  ניטלה שלא ראשון מעשר  אוכל שהוא לו  שנודע או

באכילה, שאסור כטבל  שדינו àHLמעשר, Lc÷äå éðL øNòîeÇÂÅÅÄÀÆÀÅÆ
ecôð מחוץ באכילה שאסור  נפדה, שלא שני מעשר  אוכל  שהוא או – ÄÀ

באכילה, בכלל שאסור נפדה, שלא הקדש  או  íòhLלירושלים, BàÆÈÇ
åét CBúì LtLt íòè בפיו הרגיש  תרומה שאכל  בשעה כהן – ÇÇÄÀÅÀÄ

בחילה, לידי ומביא מאוס שריחו פשפש, של øäèGôéטעם äæ é ÂÅÆÄÀ
לאכול, לו  היה אסור  שמתחילה לאוכל, שנודע המקרים אותם בכל –
הוא  שהמאכל או  טמאה, היתה שהתרומה או  טמא היה שהכהן כגון

באה  אגב ודרך  יבלע. ולא שיפלוט מודה אליעזר  רבי  אף איסור, של
הואיל בפיו , פשפש  טעם וטעם תרומה שהאוכל להשמיענו , המשנה

ואין  פיו, שבתוך  מה לפלוט לו  מותר  בו , בוחלת אדם של  ונפשו 
תרומה. להפסד  בזה חוששים
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מלאכתם, כבר שנגמרה פי  על אף לבית, להוליכם בעליהם שבדעת טבל פירות
הפירות  נקבעו לבית, הוכנסו  לבית. שיוכנסו עד  עראי אכילת מהם לאכול  מותר 
קובע  הבית רק ולא ומעשרות; תרומה שיפריש עד מהם לאכול  ואסור  למעשרות,
הגינה  מן או השדה מן  שכשהוכנסו  למעשרות, קובעת החצר גם אלא למעשרות
קובעת  השבת גם כן  שיעשרם. עד  עראי אכילת אפילו מהם לאכול אסור לחצר ,
לאכול ואסור  במעשרות הפירות כל  מתחייבים השבת כניסת שעם למעשרות,

באכילת  שהתחיל במי דנה משנתנו – עראי. אכילת אפילו בשבת טבל  מפירות

שנכנסה  או  לחצר נכנס אכילה כדי ותוך השבת כניסת לפני  או  לחצר מחוץ עראי

השבת.

ìBkLàa ìëBà äéä,שעישר קודם בגינה עראי  אכילת –ñðëðå ÈÈÅÈÆÀÀÄÀÇ
øöçì äpbä ïî קובעת וחצר  לחצר, שנכנס עד  והולך אוכל שהיה – ÄÇÄÈÆÈÅ

עד מעתה אסורה עראי  אכילת שאפילו  לעיל , שבארנו  כמו  למעשר ,

øîâéשיעשר, :øîBà øæòéìà éaøלחצר חוץ שיצא כלומר  – ÇÄÁÄÆÆÅÄÀÙ
אסור בחצר  ברם, בהיתר . והתחיל  הואיל האשכול, את לאכול ויגמור

למעשר. קובעת חצר אליעזר רבי לדעת שאף לגמור , òLBäéלו éaøåÀÇÄÀËÇ
øîâé àG :øîBà מחוץ אפילו לגמור לו  אסור לחצר, שנכנס כיון – ÅÄÀÙ
שיעשר. עד  úaLלחצר  éìéì äëLçעראי אכילת אוכל  שהיה – ÈÀÈÅÅÇÈ

לעיל, שבארנו כמו למעשר, קובעת שבת והרי וחשכה, לשבת קודם
øîâé :øîBà øæòéìà éaø עצמה בשבת ברם, שבת. למוצאי  – ÇÄÁÄÆÆÅÄÀÙ

לגמור . שאסור  מודה אליעזר  רבי àGאף :øîBà òLBäé éaøåÀÇÄÀËÇÅ
øîâé,בירושלמי מפרשים יש  שיעשר . עד  שבת למוצאי אפילו – ÄÀÙ

אפילו  לגמור  לו  מותר  בהיתר  והתחיל הואיל  אליעזר  רבי  שלדעת
בשבת. אפילו  או בחצר

ברישא: כמו שהיא המפרשים, רוב גירסת בסיפא `xfrilנקטנו iax
"xenbi `l :xne` ryedi iaxe ;xenbi :xne`,"טוב יום "תוספות (עיין

שלמה "), יהושע "מלאכת  ורבי אליעזר רבי  של המחלוקת שטעם כלומר 
ואולם  לעיל. שבארנו כמו חצר, בענין  מחלוקתם כטעם שבת בענין

מאשר היא הפוכה בסיפא שהגירסה המשנה, בספרי  אחר  נוסח יש
" ryediברישא: iax; יגמור `xfrilאומר : iaxe." יגמור לא אומר:

כך. גרס הרמב"ם שאף למשנתנו , הרמב"ם של  מפירושו  נראה וכן
לדעתם  שמוכח כפי זו , מגירסתו  בו  חזר  שהרמב"ם כותבים, יש  ברם,

כג),מחיבורו  ה , מעשר הל' תורה " יגמור ",("משנה  "לא שם שפסק
אליעזר רבי לגבי  כמותו  שהלכה לן  שקיימא יהושע, כרבי  והיינו

שלמה "). הגירסה ("מלאכת כפי  יותר מתיישבת משנתנו  מקום מכל 
רש"י גורס וכן כאן; המשנה בנוסח א);שנקטנו  לה, ובברייתא (ביצה

אליעזר(שם):מובא רבי כשאמר לא אומר : נתן בחצרxenbi"רבי –
כשאמר  לא ויגמור, לחצר  חוץ יצא אלא יגמור,xenbiיגמור, בשבת –

ויגמור ". שבת למוצאי  ממתין  אלא
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ע"ב: עד äãeäé,דף áøזכותו éðcלגודל éa déì çkzLî היו - ©§¨¦§©©¥¥¨¥
חביותיו. בין שליו השמים מן לו déìממציאים çkzLî ,àcñç áø©¦§¨¦§©©¥

éáéö éa.שלו העצים באוצר מוצאו היה -déñéøà déì éúééî ,àáø ¥¦¥¨¨©§¥¥£¦¥
àîBé ìk,יום מידי לו ומביא בשדה שליו מוצא היה שלו האריס -àîBé ¨¨¨

éúééà àì ãç,האריס הביא לא הימים באחד -øîàרבאéàä éàî- ©Ÿ©§¥¨©©©
השמים, מן לי המציאו לא היום àøbéàìמדוע ÷éìñ,לגג עלה -déòîL ¨¦§¦§¨©§¥

øîà÷c à÷epéìהפסוק את שונה התינוק את ושמע טז)- ג (חבקוק §©¨§¨¨©
øîà ,'éðèa æbøzå ézòîL',רבאdépî òîL ש מכך להבין לי יש -çð ¨©§¦©¦§©¦§¦¨©§©¦¥¨

àcñç áøc déLôð,[רבא של וחמיו רבו äaø[שהיה ìéãáe ובזכותו - ©§¥§©¦§¨§¦©¨
הרב àãéîìzשל ìéëà התלמיד אין שוב הרב, שמת ומכיון עתה, עד ¨¦©§¦¨

זוכה.
במן: האמורים הפסוקים את לבאר חוזרת יד)áéúkהגמרא טז (שמות §¦

ìhä úáëL ìòzå' הטל כשהיה - וגו' מחסּפס' ּדק הּמדּבר ּפני על והּנה ©©©¦§©©¨ְְְְְִִֵֵַַַָָֻ
דק  המדבר פני על נראה היה החמה, לקראת הארץ מן כדרכו עולה

מלמעלה. המן את הטל כיסה החמה זריחת שעד ולמדנו ¦§áéúëeמחוספס,
ט) יא ìhä(במדבר úãøáe' משמע עליו', הּמן ירד לילה הּמחנה על §¤¤©©ְֲֵֵֶַַַַָָָָָ

מלמטה. היה åשהטל äìòîlî ìè ,àðéðç éaøa éñBé éaø øîàähîlî ìè,המן Bîkובאמצע äîBãå ¨©©¦¥§©¦£¦¨©¦§©§¨§©¦§©¨§¤§
.àñôe÷a çpenL¤¨§§¨

המן נתכנה הכתוב ñtñçî',בהמשך ÷c',Lé÷ì Léø øîà מח מילים, משתי מורכבת 'מחוספס' תיבת ©§ª§¨¨©¥¨¦
היה שהמן לומר ãiäרךøácופס, úqét ìò çBnépL.,øîà ïðçBé éaøהיה שהמן òìápLלומר øác ¨¨¤¦©©¦©©¨©¦¨¨¨©¨¨¤¦§¨

,íéøáà äðBîLe íéòaøàå íéúàîa:הגמרא מקשה מהגוף. יצא לא כלומר 'מחוספס', של גימטריא §¨©¦§©§¨¦§¨¥¨¦
éåä àáeè 'ñtñeçî':הגמרא מתרצת מכך. יותר שלו הגימטריא -'ñtñçî' ,÷çöé øa ïîçð áø øîà §§¨¨¨¥¨©©©§¨©¦§¨§ª§¨

,áéúk.רמ"ח היא הגימטריא לפיכך וא"ו, ללא §¦
,ïðaø eðzנאמר המן כה)על עח Léà',(תהלים ìëà íéøéaà íçì'דהיינוúøMä éëàìnL íçì שהם ¨©¨¨¤¤©¦¦¨©¦¤¤¤©§£¥©¨¥

וחזקים eøîàpLëeאבירים .àáé÷ò éaø éøác ,BúBà ïéìëBà הíäì øîà ,ìàòîLé éaø éðôì íéøác §¦¦§¥©¦£¦¨§¤¤¤§§¨¦¦§¥©¦¦§¨¥¨©¨¤
øîàð øák àìäå ,íçì ïéìëBà úøMä éëàìî éëå ,úéòè àáé÷ò ,àáé÷òì Bì eøîàå eàö במשה §§¦§©£¦¨£¦¨¨¦¨§¦©§£¥©¨¥§¦¤¤©£Ÿ§¨¤¡©

למרום כשעלה ט)רבינו ט éúéúL'(דברים àì íéîe ézìëà àì íçì'.במרום המלאכים מנהג שכך לפי ¤¤Ÿ¨©§¦©¦Ÿ¨¦¦
'íéøáà' äðBîLe íéòaøàå íéúàîa òìápL íçì ,'íéøéaà' íéi÷î éðà äî àlà שהיה המן והיינו ¤¨¨£¦§©¥©¦¦¤¤¤¦§¨§¨©¦§©§¨¦§¨¥¨¦
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:`ziixad jynd z` d`ian `xnbdíéîiä ïúBà ìëåini - §¨¨©¨¦

,dhnd yinyza xeq` ozgd ,mdixg`y zela`d inie dzynd
`l` ,cgiizdl dlkde ozgd mixeq` jkitlíéLðàä ïéa ïLé àeä¨¥¥¨£¨¦
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,íéLpäminkg mdilr exq` dhnd yinyza mixeq` mdy oeiky ©¨¦
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df oice ,dhnd yinyza la`d xeq` zela`d ini z` migecd
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[epa-]déîMî ,àáøc[enyn-]eðL àì ,àáøcmixeq`y `ziixaa §¨¨¦§¥§¨¨Ÿ¨
,cgiizdlàlàote`aLoiicr,ìòa àleyyge etwez exviy itl ¤¨¤Ÿ¨©

.lraie xeari ,ecgiizi m`y minkgìáàxak m`ìòa,zg` mrt £¨¨©
.Bnò äðLé BzLà¦§§¥¨¦

zngny cegi xeqi` lr exn`p sqei ax ixacy dxaq `xnbd
:`xnbd dywn jkitle ,zela`ïðé÷ñò ìòáác àëä àäåixd - §¨¨¨¦§¨©¨§¦¨

zxeaw mcewy epipyy enke ,lra xaky ote`a zwqer `ziixad
,'yxete devn zlira lrea' zndåok it lr s`éðz÷`ziixaa §¨¨¥
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:`xnbd zvxzn .cegiaøîà÷ ékxg`y sqei ax xn`y dn - ¦¨¨©
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ג תמוז, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

... בטח ידוע לו שבנוגע לנשים הרי ע"פ מרז"ל )בכורות מה, א( שנר"ב אברים להן, ולכן נוהגים 
לכתוב, לכל אברי' ושס"ה גידי', ואמאן דלא קפיד - לא קפדינן. והכל שלום.
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ilin ipd Ð miycg xyr mipy xg` en` lre eia` lr ,miyly xg` dzynd zial qpkp miznd lk lr :(a,ak) ohw crena opixn`c `de .miyly xg` qepkl leki en`e eia` ezn elit`c

miyly lk mzq `ipzcn di`x `iade ."jci gpz l` axrle jrxf [z`] rxf xwaa" (`i zldw) xn`py meyn ,mipa el yi elit`e ,xzen Ð dxizi devn `idy ,dy` `yil la` ,zegny x`ya

miznd lk lr :`icda (h wxt) zegny zkqna opzc ,eixacl di`x `iad sqei epiax axde .xzen miyly xg`l edlekac rnyn Ð miaexw x`yl en`e eia` oia biltn `le ,oi`eyipl mei
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.zexiir aexaòééñîezilhvi`le el dzynd ini dray el oipzep Ð rbp ea clepy ozg :(a,f) ohw crenc `nw wxta `ipzc `iddk ,mewn lka oze` deyn ozge cren Ð 'ek opgei iaxl dil

.lbxd zeni lk el oipzep lbxa oke ,ezeqkleìáàwxta ixn`c ,l`enye ax :xn`z m`e .`ziixad on `zriiq iziincn .zeyx `le ,ok zeyrl daeg :yexit Ð bdep `rpiv ly mixac

:wgvi epiaxl d`xp `l` .ith zaya oiliwne ,zayl cren oia wlgl `xaq oi`e !`kdc `ziixa edl iywiz ,zeyx zelia` ini dray ly zaya dhnd yinyzc :(`,ck) ohw crenc `xza

ixack ol `niiwc ab lr s` :eyxite ,opgei iaxk zelecb zekld ewqte !zaya elit` rnyn Ð miyp`d oia oyi `ed minid oze` lkc :dyw la` .zaye crenl ozg oia ibltn l`enye axc

.opgei iaxl dil riiqn `kd cenlzd xn`cn ,opgei iaxk dkldc d`xp i`cec :wgvi epiax xne`e .`l i`xen`a la` ,i`pza ilin ipd Ð la`a lwind
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oiaiig lkd` cenr c sc ± oey`x wxtzeaezk

ùøåôåexawie Ðeilr dlgc oeikc .cin znd z`dpezg,lbxk diabl `ied Ð`iz` `le

zelia`,`liige.'ek dzynd ini zray bdepeíéîéä ïúåà ìëålye dzynd ini ly Ð

.zelia`'åë ïùé àåäoi`e Ðoicgiznyinyza xeq` la`e ,lerai `ny ,df mr df

lbxk ody dzynd ini zraya s`e .(a,eh ohw cren) "oiglbn el`"a opitlick ,dhnd

xeqi` epiidc ,`rpiv ixac ly zelia` `ed bdep

.onwlck ,yinyzïéòðåî ïéàåliaya Ð

,dihiykz dilr oixqe` oi` zelia`d`ly

.dlra lr dpbzzíåé íéùìù ìëit lr s`e Ð

oky lke ,mc` ipa x`yl zelia` ini ody

.jli`e miylynçøèã ùéðéà àëéìãm` Ð

.epikdy dn eciqtiøùá éáâ ìò íéî ïúðùÐ

.oilewna exkenl ie`x epi` aeyêøëáigiky Ð

yie ,`aeh iypi`mivtew.daxdáøã àìà
àãñç.ozp `ll ozp oia biltnc Ðúçëùî éëéä

äì.xtka `le jxka `l Ðêøëî à÷ôîã
øôëî à÷ôîåd`vene ,jxk llkn d`ven Ð

.jxkn dphwe xtkn dlecb .xtk llknàéðú
àãñç áøëiab lr min ozpa dl iwenc Ð.xya

äñøéôù éî ïëåäãð åúùà.dtegl dzqipka Ð

'åë ïùé àåä.df mr df oipn`p oi`e Ðêë ïéá
êë ïéáå.qpe` oi` oia qpe` yi oia Ðìåòáé àì

.dpey`x dlira Ð'åë úáù áøòá àìlila Ð

.dxeag dyery iptn ,zayúáù éàöåîá àìå
.yxtn onwl Ðäéì òééñîxeq`c ipzwc `d Ð

.lbxk el ody ,dzynd ini zraya yinyza

àòðéö ìùla` `edy zeixal xkip epi`y Ð

.jkaåðù àì.cgiizdl oipn`p oi`c Ðàìà
ìòá àìù.dixvi dil siwzc Ðïðé÷ñò ìòááã

.znd zxeaw iptl devn zlira lrea ipzwc Ð

øîà÷ éëdcp ezy` dqxit` ,epy `l `ax Ð

,dlr onidn lra ,dxeng dcpc oeikc .xn`w

.zxk xeqi`a ileflfl iz` `lcéðú÷ ïëå àäÐ

zelia`c `zlin dlek` jzrc `wlq `w

zelia`ae ,dil opincn.opiwqr lrac
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ìòåáopixn`ck .`l Ð xawpy xg`l la` .znd xawiy mcew Ð yxete devn zlira

oia oyi `ed minid oze` lk ipzwcn dl wiice .bdep `rpiv ly mixac :jenqa

ixyc `ed xcga zndyk `wecc wcinl ivn ded `l `kdc `yixn ,edin .'ek miyp`d

.zelia` eilr lgy xg`l elit` epiid Ð devn zlira lreac :iiegcl ivnc .devn zlira

`l i`n` :mdxa` oa oeyny epiaxl dyw la`

ly mixac bdepc llkn ,"yxete" ipzwcn wiic

!`wec devn zlira `l` xizd `lcn ,`rpiv

meyn yxet xninl ivn dedc :wgvi epiax xne`e

dcp) "zwepiz" wxta opixn`ck ,mileza mc

xity wiic "miyp`d oia oyi `ed"n la` .(a,dq

lirac oeik ,zecp meyn i`c ,zelia` meyn iedc

:cere .jenqa sqei ax xn`ck ,enr dpyi ezy` Ð

,`nrh cg ied edlekac rnyn minid oze` lkc

ith opiliwn `zyde .zelia` meyn epiidc

dedc icin ,opaxc zelia`an `ziixe`c zepip`a

.dhnd ziitke y`xd ztihre lcpq zlirp`

úìéòámeyn devn zlira dl ixw Ð devn

opixn`e "jiyer jilrea ik" aizkc

inl `l` zixa zzxek dy` oi` :(a,ak oixcdpq)

oi`ae ,da wacin jk ici lre .ilk dze` dyery

dpey`x dliral dl ixw ikdle .diaxe dixt icil

.devn zlira

ìáàmila` m` oicd `ede Ð `l `kti`

wxta xn`c :dniz .miaexw x`y zngn

xeq` Ð ezy` dzn :(`,bk) ohw crenc iyily

mipa el oi` m`e ,milbx dyly exariy cr `yil

dgipd .diaxe dixt meyn xzl`l `yil xzen Ð

meyn ,xzl`l `yil xzen Ð miphw mipa el

rnyne ,`l `kti` la` xn` `kde .mzqpxt

gxhc `kilc xn`wcn ,opiwqr mipa el oi`ac

xzl`lc :xnel yie !ixii` xegaac rnyn ,edl

.dray xg`l xzen xnelk `l` ,`wec e`l

gkenck ,miyly xg`l cr xeq` leral ,edine

,odkd sqei ly ezy` dzny dyrna ikd xza

ipa iqpxte i`v :zexawd ziaa dzeg`l xn`e

onf cr dilr `a `l ok it lr s`e ,jizeg`

llkn ,mei miyly Ð daexn onf i`n ,daexn

,xeq` i`ce dray jeze .miyly jez dqpkc

`l zexawd ziaa dl xn`y dne .`kd gkenck

d`xpe .`nlra oikeciy `l` dqipk df did

eze` i`cec :wgvi epiaxlmiphw mipa el yiy

`caera rnynck ,miyly jez `yil xzen

yiyk Ð mixen` mixac dna :`ipzc ,(f wxt) zegny zkqna rnyn oke .miyly jez leral leki oi`y oeik ,miyly xg`l cr `yil xeq` Ð llk mipa el oi`y eze` la` .odkd sqeic
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dlia` dzidy odkd sqeic `caera gkenck ,zxg`a xyt`y it lr s`e .eipa zqpxtny iptn Ð dlia` inp `id m` elit`e ,`yil ixy miphw mipa el yiac d`xpe .eyexitk zayiizn

iptn ,dpnl`n ueg eqx`zi miypd lk :(`,`n zenai) "ulegd" wxta opzc ab lr s`e .zxg`n xzei dzeg` ipa lr mgxz `idy itl mzd ip`y `nyc ,di`x jk lk oi` ,edine .dzeg`n

:mz epiax xne`e .dpgad meyn miycg dyly oizndl dkixvc ,dxeq` ikd e`lac meyn mzd Ð dlia` `idyk miphw mipa el yiy inl elit` dxeq`y rnyn ,icin biltn `le ,leai`d
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miznd lk lr :`icda (h wxt) zegny zkqna opzc ,eixacl di`x `iad sqei epiax axde .xzen miyly xg`l edlekac rnyn Ð miaexw x`yl en`e eia` oia biltn `le ,oi`eyipl mei

inp i`w i` oeir jixve .devn ly dzyn lka ixy `nl` .devn ly did ok m` `l` ,ycg xyr mipy lk xeq` en` lre eia` lre ,mei miyly enilyiy cr dzynd zial jlil xeq`

.mei miyly jez elit` ixye ,`yix`ïåâë:xnel yie !xya iab lr min ozp `ly it lr s` ,xtka dnwep ?xya iab lr min ozpa inewe`l diwgec i`n `cqg ax :dniz Ð `iqgn `zn
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eøîàL ét ìò óà :ïðçBé éaø øîàc .ïðçBé éaøì déì òéiñî .íéLpä ïéa äðLéúeìéáà ïéà §¥¨¥©¨¦§©©¥§©¦¨¨§¨©©¦¨¨©©¦¤¨§¥£¥
ãòBna¯eðL àì :àáøc déîMî àáøc déøa óñBé áø Løc .âäBð àòðéö ìL íéøác ìáà ©¥£¨§¨¦¤¦§¨¥¨©©¥§¥§¨¨¦§¥§¨¨Ÿ¨

ìòa ìáà ,ìòa àlL àlà¯àeä :éðú÷å ,ïðé÷ñò ìòáác ,àëä àäå .Bnò äðLé BzLà ¤¨¤Ÿ¨©£¨¨©¦§§¥¨¦§¨¨¨¦§¨©¨§¦©§¨¨¥
øîà÷ ék !íéLpä ïéa äðLé àéäå íéLðàä ïéa ïLé¯!éðú÷ "ïëå" àä .äcð BzLà äñøétà ¨¥¥¨£¨¦§¦§¥¨¥©¨¦¦¨¨©©¥§¨¦§¦¨¨§¥¨¨¥
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רו
oiaiig lkda cenr c sc ± oey`x wxtzeaezk

'åë øîà÷ éëäÐ 'oke' xn`w ik ,xnelk Ð`ed`miypd oia dpyi `ide miyp`d oia oyi

.i`w lra `lya jd mlerle ,xn`wäéì àìé÷zelia``c ,dcpn dilr xearl Ð`l

dil zpnidndcp`e.dil zpnidnäìòáì äùåò äùàäù úåëàìîwxta edl ipz onwl Ð

."it lr s`"õåçñåëä úâéæîî.el hiyedl Ð'åë åéðô úöçøäå äèîä úòöäåjxcy Ð

.xac lbxd icil oi`ae ,od daige aexiwíãà ïéà
åúùà úà óåëì éàùøznyk ,dla` inia Ð

.dn` e` dia`úñ÷åôzxarn Ðlr wxy

.diptåì úâæåî.xac lbxdl opiyiig `le Ð

.dil `xing zelia` :`nl`úåìéáàá ïàë
äéãéãipde ,dcpn dil `liw zelia` mlerl Ð

ikd `zipznoyi `ed lirl ipzwc `d :ovxzn

ipzwc jde ,dicic zelia`a Ð 'ek miyp`d oia

oi` :ipzwc .i`w dcic zelia`a Ð 'ek el zbfen

dcic zelia`a `nl` .'ek sekl i`yx mc`

legkl dvex dpi`y ,opiniiw.qewtleepiide

m`c ,zbfenc `nrhxabzioeik ,eilr exvi

.el zrney dpi` Ð `ed dcic zelia`càäå
'åë ïúç ìù åéáàinp dcic zelia`a `nl` Ð

xing`.lirlc `pzéðú÷ éëdlk ly dn` Ð

,`x`y` Ð`ed" la` ."xcgl znd miqipkn"`

Ð "miyp`d oia oyizelia``ozgc.i`wúâäåðå
úåìéáà åîòzelia`a ipzw `lcn `nl` Ð

xing dpin rny Ð miyp`d oia oyi `ed dicic

oyi `ed dicic zelia`a ipz .ol ipy `le ,dil

:opiqxb ikd .'ekåîò åàì éàî éðú÷ åîò àäå
äèîá`nl` Ðzelia``.onidn inp dicicàì

úéáá åîòhwp onidnc meyn e`l `nrhe Ð

oi`c opireny`l `l` ,dlezelia`dilr lhen

dzelia` oi` `ed oke .eceak meyn eipta `l`

diptl `l` eilr lhen.dceakleäéì øîàãë
äéøá àééçì áøbedp dt`a :eing znyk Ð

ryedi iaxe xfril` iaxc `zbelt .'ek `zelia`

.ohw crenaììåâ.znd oex` ly ieqk edf Ð
íåùî

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

úòöäå`edy ,oipicq zqixt epiid `kdc dhnd zrvdc wgvi epiaxl d`xp Ð dhnd

.dcpl ixy Ð daig ly mixac opi`y ,zezqke mixk zrvd la` .daig ly xac

dpi` Ð zegty yly el dqipkd :(a,hp zeaezk) "it lr s`" wxta opzcn di`x `iade

lr s` :`xnba opixn`e .`xczwa zayei Ð rax` .xnva dyer dpi`e dhnd el zrvn

zbfen la` Ð `xczwa zayei rax` exn`y it

eici eipt el zvgxne ,dhnd el zrvne ,qek el

dpi` yly `pzc `dc :qxhpewa yxite .eilbxe

,zezqke mixk zrvd epiid Ð dhnd el zrvn

Ð dhnd el zrvn la` .gxeh yiy xac iedc

edpip daigc ilinc ,oicale oicq zqixt epiid

ly drvd `idde .gxeh ea oi`e ,eilr aagzy

dxikfnc ,rnyn oke .xeq` `wecc d`xp daig

.mzd ik eilbxe eici eipt zvgxde qek zbifn icda

dpi`e :`l` dpyna iqxb `lc mixtql ,edin

opiqxb `xnbae 'el' opiqxb `le ,dhnd zrvn

,drvd ipeeb ixz ediy myn di`x oi` Ð 'el'

`xnbae ,zehn x`y zrvda ixii` oizipznc

.ecal dlral dhn zrvda ixii`

úñ÷åôlr wxy zxarn :qxhpewd yxit

ipy wxta xn`c ,d`xp oi`e .dipt

:(`,fi) onwlixzc rnyn .qekxit `le wxy `l

,qekxit epiid Ð `kdc zqwetc .edpip ilin

.qekxit`e legik` Ð ipzw ik :jenqa opixn`ck

zqwet :ipzw (`,dv zay) "ripvnd" idliyae

yxit ipy wxta onwle .dipt lr wxy zxarne

epiaxl dywe .xry zrilw Ð qekxit :qxhpewd

zlceb ipzw (a,cv my) "ripvnd" idliyac :wgvi

.`ed miyp ipewizn cg`c d`xp `l` ?zqwete

éîåÐ dcic zelia`l dicic zelia` oia ip`y

ivn ied sqei axc `zlin e`lac :dniz

e`l i`c :xnel yie !iccd` zeziixa jxtinl

zry oia opibltn ded sqei axc `zlin ded

Ð dteg zryac .dteg zrya `lyl dteg

sqei axl la` .lrac ab lr s` etwez exvi

dil aiyg lraa `dc ,ikda ibeltl ivn `l

dpyi ezy` dteg zrya elit`c ,dpyi ezy`k

zelia`a ikd elit`e ,dcic zelia`ae dcpa enr

jixt ikdle ,miyp`d oia oyi `ed :ipzw dicic

e`l i`c d`xp mdxa` oa oeyny epiaxle .xity

ipzw dnre enrc .icin dyw ded `l Ð sqei axc

,ziaa dnr `l` dhna enr e`l Ð `ziixaa

enr dpyi ezy` dcic zelia`ac sqei axl la`

epiid zelia` dnr bdep ipzwc `d ok m` Ð

ied dicic zelia`a `kdc `inec ,dhna dnr

`inec :yexit ?dhna enr e`l i`n ,ipzw 'enr' `de :jixte .`ed ikdc `ziixaa ipzwc 'enr'c yxtn `l` ,`ziixad dibn epi` Ð oyi `ed dicic zelia`a ipz ipync `de .dhna enr

.'ek ax dil xn`ck ,ziaa enr ,`l :ipyne ,'dnr'c

ãòepiaxl dywe .jexra yxit df oirke .eilr wtec llebdy my lr wtec `xwpe .oex`d icivay miyxw epiid wtece ,oex` ieqik ied llebc i"yx yxit zenewn dnka Ð llebd mzqiy

wxtac ,cere !(a,ekw oileg) "ahexde xerd"a opixn`ck ,ld`a `nhn wtecde llebd `lde ?oiblcn eid ji`e .zepex` iab lr epiid oiblcn :(a,hi zekxa) "ezny in" wxta xn`c :mz

[yixc] i"yx yexitl ik wxeapivpn cec epiax axd xne`e !dcyd ipt lr epi` oex` `ld qxhpewd yexitle .wtece lleb zeaxl Ð "dcyd ipt lr" :yixc (a,ar my) "dywnd dnda"

a Ð oenh `edy cera la` ,yxityk `l` `nhnc dcyd ipt lrn opiaxn `lc yxity wtece lleb zeaxlmiblcnc `idd xity inp iz` `zyde .lde`a `nhn `le ,rwxw ab` lh

xifp oi`y d`neh lk :(iriax wxt) zegny zkqna `ipzc ,lleba mnvr ze`nhle blcl oileki mewn lkn Ð ld`a `nhn llebc ab lr s` :miyxtn yi cere .zepex` iab lr epiid

:(a,eh) oiaexira `ipzc :dywd cere .dilr xdfen odke (`,cp) xifpa opzck ,dilr glbn xifp oi` mc ziriax `dc ,`id zyaeync :mz epiax xn`e .dilr xdfen odk oi` Ð dilr glbn

miig ilran oex` ieqk zeyrl jxc oi`c ab lr s` xnel yie ?miig ilran oex` ieqk zeyrl jxc ike qxhpewd yexitle ,'ek xawl lleb `l epnn oiyer oi` miig gex ea yiy xac lk

eil`n `vie ez`iwde ezqipkde ez`ivede dcleg ezrla :(`,r oileg) "dywnd" wxta opixn`ck ,xky lawle yexcl cenlzd oda ixiine ,giky `lc ogky` mixac dnk mewn lkn Ð

"oa`d z` ellbe" aizkck ,oa`d lr jiiy lleb oeyle .dlecb oa` `idy ,davn epiid llebc :yxtn mz epiaxe .mlerl `ai `ly it lr s` ?edn dfl dfn `vie mingx ipy wiacd ?edn

my did `l oiblcnc `iddae ;oniql xg` xac e` dnda my oicinrn zpnefn davnd oi`yk minrte .davn ly dlbxl zg`e dy`xl zg` ,mipa` izy od wtece .(hk ziy`xa)

opixn`ck ,oixaewc ediit` ixcdn ikc :xnel yic ,davn my oi`yk zelia` lg zni`n ryedi iaxl dywz `le .gth gzet oda yi zepex` aexc ,oi`nhin eid `l znd zngne .davn

zelecb mipa` izy dcedi iax xn` :iriax wxta zeld`c `ztqeza `ipzc :mz epiax yexit lr wgvi epiaxl dywe .ediit` ixcdn ikn `aky xza ilf` `lc edpdc (`,ak) ohw crena
ly
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ìòa àìå äcð BzLà äñøétL éî ïëå :øîà÷ éëä̈¦¨¨©§¥¦¤¥§¨¦§¦¨§Ÿ¨©
¯.íéLpä ïéa äðLé BzLàå ,íéLðàä ïéa ïLé àeä¨¥¥¨£¨¦§¦§§¥¨¥©¨¦

éaø øîàäå ?äcpî déì àìé÷ úeìéáàc àøîéîì§¥§¨©£¥¦¨¥¦¦¨§¨¨©©¦
äMàL úBëàìî ìk :àðeä áø øîà àðéðç øa ÷çöé¦§¨©£¦¨¨©©¨¨§¨¤¦¨
ñBkä úâéænî õeç ,dìòáì äNBò äcð ,dìòáì äNBò¨§©§¨¦¨¨§©§¨¦§¦©©
éab elàå .åéìâøå åéãé åéðt úöçøäå ähnä úòväå§©¨©©¦¨§©§¨©¨¨¨¨§©§¨§¦©¥
éàMø íãà ïéà :eøîàL ét ìò óà :àéðz úeìéáà£¥©§¨©©¦¤¨§¥¨¨©©
úîàa ,úñ÷Bt úBéäìå úìçBk úBéäì BzLà úà óBëì̈¤¦§¦§¤¤§¦§¤¤¤¡¤
úöçøîe ,ähnä Bì úòvîe ,ñBkä Bì úâæBî :eøîà̈§¤¤©©©©©¦¨©§¤¤

ïàk ,àéL÷ àì !åéìâøå åéãé åéðt Bì¯úeìéáàa ¨¨¨¨§©§¨¨©§¨¨©£¥
ïàk ,déãéc¯ïúç ìL åéáà àäå .dãéc úeìéáàa ¦¥¨©£¥¦¨§¨¨¦¤¨¨

éðú÷ ék !éðú÷ älk ìL dnà Bà¯éîe .àøàMà ¦¨¤©¨¨¨¥¦¨¨¥©§¨¨¦
:àéðúäå ?dãéc úeìéáàì déãéc úeìéáà ïéa éðàL̈¥¥£¥¦¥©£¥¦¨§¨©§¨
BzLà úà óBëì ìBëé Bðéà BúBîç Bà åéîç únL éî¦¤¥¨¦£¥¨¨¤¦§
Búhî äôBk àlà ,úñ÷Bt úBéäìå úìçBk úBéäì¦§¤¤§¦§¤¤¤¨¤¦¨
dúBîç Bà äéîç únL àéä ïëå .úeìéáà dnò âäBðå§¥¦¨£¥§¥¦¤¥¨¦¨£¨
àlà ,úñ÷Bt úBéäìå úìçBk úBéäì äàMø dðéà¥¨©¨¨¦§¤¤§¦§¤¤¤¨

éáà Bnò úâäBðå dúhî äôBkúeìéáàa éðz !úeì ¨¦¨¨§¤¤¦£¥§¥©£¥
ïéa äðLé BzLàå íéLðàä ïéa ïLé àeä :déãéc¦¥¨¥¥¨£¨¦§¦§§¥¨¥

éðú÷ ék !éðú÷ "ïëå" àä .íéLpä¯.ñekøétàå ìeçékà ©¨¦¨§¥¨¨¥¦¨¨¥©¦§©¦§
Bnò ,àì ?ähna Bnò åàì éàî ,éðú÷ "Bnò" àäå§¨¦¨¨¥©¨¦©¦¨Ÿ¦

dtàa :déøa àéiçì áø déì øîàãëe .úéaa¯âBäð ©©¦§©£©¥©§¦¨§¥§©¨§
dtàa àìc ,àúeìéáà¯áø .àúeìéáà âBäðz àì £¥¨§¨§©¨¨¦§£¥¨©

àúeìéáàì àëäc àúeìéáà úénãî÷ éî :øîà éLà©¦¨©¦¨§©¥£¥¨§¨¨©£¥¨
àîìòc àúeìéáà ?àîìòc¯eìé÷àc ïåék ,àëäc úeìéáà .déa éìeæìæì éúà àìå ,øéîç §¨§¨£¥¨§¨§¨£¦§¨¨¥§©§¥¥£¥§¨¨¥¨©£¦

ïðaø¯LøBôe äåöî úìéòa ìòBa éðú÷c àîéìéà ?àle÷ éàî .déa éìeæìæì éúà¯íúä ©¨©¨¥§©§¥¥©¨¦¥¨§¨¨¥¥§¦©¦§¨¥¨¨
øæòéìà éaøì éà ;àúeìéáà åéìò ìç àìc íeMî¯éaøì éà ,úéaä çútî àöiL ãò ¦§¨¨¨¨£¥¨¦§©¦¡¦¤¤©¤¥¥¦¤©©©¦¦§©¦

òLBäé¯úòáL âäBð Ck øçàå ,äzLnä éîé úòáL âäBð :éðú÷c àlà !ììBbä íúqiL ãò §ª©©¤¦¨¥©¥¤¨§¨¨¥¥¦§©§¥©¦§¤§©©¨¥¦§©
éîé.úaL éàöBîa àìå úaL áøòa àì ìBòáé àì Ck ïéáe Ck ïéa :øî øîà .úeìéáà §¥£¥£©¨¥¨¥¨Ÿ¦§Ÿ§¤¤©¨§Ÿ§¨¥©¨

úaL áøòa àîìLa¯:àøéæ éaø øîà ?àì éànà úaL éàöBîa àlà ,äøeaç íeMî ¦§¨¨§¤¤©¨¦©¨¤¨§¨¥©¨©©Ÿ¨©©¦¥¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr c sc zeaezk(oey`x meil)

:`xnbd zvxzn,øîà÷ éëäelit` la`a cegi xeqi` epivny enk ¨¦¨¨©
,dpey`x dlira xg`å äcð BzLà äñøétL éî ïëåoiicrìòa àì §¥¦¤¥§¨¦§¦¨§Ÿ¨©

,dpey`x dlira.íéLpä ïéa äðLé BzLàå íéLðàä ïéa ïLé àeä¨¥¥¨£¨¦§¦§§¥¨¥©¨¦
ihxt lk z` zeeydl d`a dpi` ,`ziixaa epipyy 'oke' oeyle
md mipey j` ,cegi xeqi` oiprl wx `l` ,dcpl la` ly mipicd
`ed xeqi`d dcpa eli`e ,lra m` s` cgiizdl xeq` la`y jka

.lra `lyk wx
.dcpd mr cegil la` ly cegi oia weligd dn zxxan `xnbd
cgiizdl eilr epxq`e la`d lr epxngdy jkn :`xnbd dywn
cgiizdl mdl epxzde xzei eplwd dcpa eli`e ,lray xg` s`

,dpey`x dlira xg`làøîéîìdxe`kl gikedl yi -úeìéáàc §¥§¨©£¥
äcpî déì àìé÷,dcp xeqi`n mc`d ipira lw zela` xeqi`y - ¦¨¥¦¦¨

eilr exq`e ,dxiar icil `aiy minkg xzei eyyg zela`a okle
xearln xdfi envr mc`dy jk lr eknq dcpa eli`e ,cegid z`

.ezy` mr cgiizi m` s` ,xeqi`å,dyw ok m` ixdéaø øîàä ©¨¨©©¦
,àðeä áø øîà ,àðéðç øa ÷çöéoldl dpynd lr(:hp)z` dpend ¦§¨©£¦¨¨©©¨

,dlral dyer dy`dy zek`lndìkoze`äNBò äMàL úBëàìî ¨§¨¤¦¨¨
,dìòáìd s`ñBkä úâéænî õeç ,dìòáì äNBò äcðl hiyedl -e §©£¨¦¨¨§©£¨¦§¦©©

,oii ly qekúòväålr oipicqähnä,eiptaåéãé åéðt úöçøäå §©¨©©¦¨§©§¨©¨¨¨¨
,åéìâøåyi el` zek`lnay oeik ,dicia ea zrbep dpi` m` s` §©§¨

.dxiar icil e`eai ok el dyrz m`y minkg eyyge dxizi daig
àéðz úeìéáà éab eléàå,`ziixaaeøîàL ét ìò óày minkgïéà §¦©¥£¥©§¨©©¦¤¨§¥

BzLà úà óBëì éàMø íãàdzela` onfaúìçBk úBéäìzraev - ¨¨©©¨¤¦§¦§¤¤
,iepl dipir aiaqúñ÷Bt úBéäìå,miptd z` mic`nd wneq dny - §¦§¤¤

j` ,hywzdl dxeq` dzela` iniay itleøîà úîàa`id jk - ¤¡¤¨§
dzela` onfa s`y ,dklddBì úâæBîz`Bì úòvîe ñBkäz` ¤¤©©©©

.åéìâøå åéãé åéðt Bì úöçøîe ähnäxeng zela`d xeqi`y gkene ©¦¨©§¤¤¨¨¨¨§©§¨
zrvde qekd zbifn exq` dcpa ixdy ,dcp xeqi`n xzei eipira
eli`e ,dxiar icil e`eaiy yygn eilbxe eici eipt zvgxde dhnd

.exizd zela`a
:`xnbd zvxznàéL÷ àìwelig yi `l` ,mipicd oia dxizq oi` - Ÿ©§¨

,zeiela`d oiaïàkmr cgiizdl `ziixad eilr dxq`y dn - ¨
epiid ,ezy`déãéc úeìéáàa,eiaexwn cg` lr la` lrady - ©£¥¦¥

,dxiar icil e`eaie exvi eilr xabi ecgiizi m`y yyg yi dfay
eïàkepiid ,qekd z` el befnl zxzen zela` onfay epipyy dn - ¨

dãéc úeìéáàamrt lra xak m` df ote`ae ,dlia` dy`dy - ©£¥¦¨
eilr xabi m` mb oky ,dilr `al aeyiy minkg eyyg `l ,zg`

.el rnyz `l `id ,exvi
`ziixaa epipyy cegid xeqi`y yxtl okzi ji` :`xnbd dywn

,ely zela`a wx `edàäåzn''älk ìL dnà Bà ïúç ìL åéáà §¨¨¦¤¨¨¦¨¤©¨
éðz÷dfa s`e ,dly zela`a mb zwqer `ziixady ixd ,`ziixaa ¨¨¥

:`xnbd zvxzn .cegia mexq`éðz÷ ék,'dlk ly dn`' `ziixaa ¦¨¨¥
epiidàøàMàz` miqipkny ,`ziixaa miiepnd mipicd x`y lr - ©§¨¨

`l` epi` cegi xeqi` j` ,dtegl dlkde ozgd z`e xcgl znd
.la`d `ede ,ozg ly eia` zn xy`k

yi la` lrad m`y ,epwqdy dn lr `ziixan dywn `xnbd
:`xnbd dywn .cegi xeqi`éðàL éîewelige iepiy yi ike -ïéa ¦©¦¥

déãéc úeìéáàely -dãéc úeìéáàì,dly -àéðúäå,`ziixaaéî £¥¦¥©£¥¦¨§¨©§¨¦
,BúBîç Bà åéîç únL,dla` ezy`eBzLà úà óBëì ìBëé Bðéà ¤¥¨¦£¥¨¨¤¦§

,úñ÷Bt úBéäìå úìçBk úBéäì,cala ef `leàlà`ed s`äôBkz` ¦§¤¤§¦§¤¤¤¨¤
Búhîmila`d jxckdnò âäBðåibdpnàéä ïëå .úeìéáà,dy`d - ¦¨§¥¦¨£¥§¥¦

,úñ÷Bt úBéäìå úìçBk úBéäì äàMø dðéà ,dúBîç Bà äéîç únL¤¥¨¦¨£¨¥¨©¨¨¦§¤¤§¦§¤¤
Bnò úâäBðå dúhî äôBk àlà[dlra mr-].úeìéáà`ly jkne ¤¨¨¦¨¨§¤¤¦£¥

xeqi`d z` la` lradyk mixeqi`d llka `ziixad dzpn
oia welig oi`e ,xaca xeqi` oi`y gken ,ezy` mr cgiizdl

.dy`d zelia` oial lrad zelia`
:`xnbd zvxznéðzy `ziixad ixaca siqedl yi ok` -úeìéáàa ¨¥©£¥

,íéLpä ïéa äðLé BzLàå íéLðàä ïéa ïLé àeä ,déãécmixeq`e ¦¥¨¥¥¨£¨¦§¦§§¥¨¥©¨¦
.cegia

:`xnbd ddnzàäoeyléðz÷ 'ïëå',lrad zela` iabl `ziixaa ¨§¥¨¨¥
yneoi` i`ce dfay ,dy`d zela` oicl dey ezela` oicy rn

:`xnbd zvxzn .lirl gkedy enke ,cegi xeqi`éðz÷ ékoi` ,'oke' ¦¨¨¥
`l` ,xac lkl df,ñekøétàå ìeçékàoia dilr mixeq` mdy ©¦§©¦§

.la` dlrayk oiae dla` `idyk
`ziixad ixaca siqedl okzi ji` :dywne `xnbd dkiynn

,dnr cgiizdl xeq` ezela` onfayàäåzbdep' oeylBnò'zela` §¨¦
éðz÷,la` `edy onfd iabl `ziixaaåàì éàîdpeekd oi` m`d - ¨¨¥©¨

`idy,ähna Bnò,z`vnp `idy mewna dzhn dteky ,xnelk ¦©¦¨
`l la` lradyk s`y gkene ,dlra mr my dpyie ,excga epiide

.cegi eilr exq`
:`xnbd zvxznàìzxzene ,dhna enr `idy dpeekd oi` - Ÿ

`l` ,cegia,úéaa Bnòenr `idyk wxy ycgl `ziixad d`ae ¦©©¦
,dlra mr zelia` bedpl dilr ziaaåedfàéiçì áø déì øîàãë §¦§¨©¥©§¦¨

déøa,`iig ly eing znyk ,`iig epal ax xn`y enk -dtàa §¥§©¨
àúeìéáà âBäðj` ,zela` ibdpna bdp jzy` ipta -dtàa àìc §£¥¨§Ÿ§©¨

àúeìéáà âBäðz àìibdpna bedpl jixv jpi` dipta `ly - Ÿ¦§£¥¨
dy`de ezy` mr lrad zela` oicy itl ,jka mrhde .zela`
efe ,eipta wx jiiy df ceake ,la`d ceak meyn wx `ed dlra mr

.'enr' oeyla `ziixad zpeek mb
exingd cegi iably ,cenrd y`xay `iyewl zxfeg `xnbd
,lray xg` s` cgiizdl la`d lr exq`e ,dcpan xzei zela`a
xzei dcpa exingd qekd zbifna eli`e .xzen dcp cegiy s` lr
oia wlgl yiy `xnbd dvxiz lirle .exizd la`ae ,z`f exq`e

`d zela`l lrad zela`.xg` ote`a `xnbd zvxzn dzr ,dy
:`xnbd zvxznàëäc àúeìéáà úénãî÷ éî ,øîà éMà áø©©¦¨©¦¨§©¥£¥¨§¨¨

àîìòc àúeìéáàìly ezela`l ozg ly zela` dncn dz` ike - ©£¥¨§¨§¨
c ,mdipia wlgl yi `ld ,mc` mzq,àîìòc àúeìéáàin ly £¥¨§¨§¨

,ozg epi`ydéa éìeæìæì éúà àìå øéîçla`d ipira `id dxeng - £¦§Ÿ¨¥§©§¥¥
la` ,qekd zbifn ea exizd jkitle ,da lflfl `aiy yyg oi`e

,àëäc úeìéáà,ozg lyïðaø déa eìé÷àc ïåékda eliwdy itl - £¥§¨¨¥¨©£¦¥©¨¨
ef `lew jezny yeygl yi ,oldl x`eaiy itke ,minkgéúà̈¥

déa éìeæìæì,exzed `ly mixg` mixaca s` da lflfl e`eai - §©§¥¥
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oiicr,úeìéáà åéìò ìç àì`l` dzind zrya dlg zela` oi`y Ÿ¨¨¨£¥
,xzei xge`n onfaì éàzhiyøæòéìà éaø(.fk w"en)zelia` dlg `l ¦§©¦¡¦¤¤

àöiL ãòznd,úéaä çútîeòLBäé éaøì éà(my)zelia` dlg `l ©¤¥¥¦¤©©©¦¦§©¦§ª©
ììBbä íúqiL ãò,ok m`e .eieqika znd ly epex` z` eqkiy cr - ©¤¦¨¥©¥
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.`lew ef oi`e ,dhnd yinyza xzen `ed oicd xwirne ,zela`d

:`xnbd dwiqnàlàdn ,`id `lewdéðz÷celiwdy `ziixaa ¤¨§¨¨¥
y minkg eilrâäBðdligzâäBð Ck øçàå ,äzLnä éîé úòáL ¥¦§©§¥©¦§¤§©©¨¥

.úeìéáà éîé úòáL¦§©§¥£¥
* * *

i`vena e` zaya dleza zlira oipra oecl zxaer `xnbd
:zayøî øîà`ziixaa(.c lirl),Ck ïéazny qpe` did m` oia - ¨©©¥¨

,oi`eyipd z` micwdl jxvede ozg ly eia`Ck ïéáem` oiae - ¥¨
mewn lkn ,epizpyn zpwzk iriax meia `yp `l` qpe` did `l

ìBòáé àìdpey`x dliraúaL áøòa àì[zay lil-]àìå Ÿ¦§Ÿ§¤¤©¨§Ÿ
.úaL éàöBîa:df oic `xnbd zxxanúaL áøòa àîìLa`l §¨¥©¨¦§¨¨§¤¤©¨

leraiíeMîdyer ezliraayäøeaçziiyra yie ,dy`d seba ¦©¨
.dk`ln ziiyr meyn dxeagàì éànà úaL éàöBîa àlà- ¤¨§¨¥©¨©©Ÿ
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רז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr c sc zeaezk(oey`x meil)

:`xnbd zvxzn,øîà÷ éëäelit` la`a cegi xeqi` epivny enk ¨¦¨¨©
,dpey`x dlira xg`å äcð BzLà äñøétL éî ïëåoiicrìòa àì §¥¦¤¥§¨¦§¦¨§Ÿ¨©

,dpey`x dlira.íéLpä ïéa äðLé BzLàå íéLðàä ïéa ïLé àeä¨¥¥¨£¨¦§¦§§¥¨¥©¨¦
ihxt lk z` zeeydl d`a dpi` ,`ziixaa epipyy 'oke' oeyle
md mipey j` ,cegi xeqi` oiprl wx `l` ,dcpl la` ly mipicd
`ed xeqi`d dcpa eli`e ,lra m` s` cgiizdl xeq` la`y jka

.lra `lyk wx
.dcpd mr cegil la` ly cegi oia weligd dn zxxan `xnbd
cgiizdl eilr epxq`e la`d lr epxngdy jkn :`xnbd dywn
cgiizdl mdl epxzde xzei eplwd dcpa eli`e ,lray xg` s`

,dpey`x dlira xg`làøîéîìdxe`kl gikedl yi -úeìéáàc §¥§¨©£¥
äcpî déì àìé÷,dcp xeqi`n mc`d ipira lw zela` xeqi`y - ¦¨¥¦¦¨

eilr exq`e ,dxiar icil `aiy minkg xzei eyyg zela`a okle
xearln xdfi envr mc`dy jk lr eknq dcpa eli`e ,cegid z`

.ezy` mr cgiizi m` s` ,xeqi`å,dyw ok m` ixdéaø øîàä ©¨¨©©¦
,àðeä áø øîà ,àðéðç øa ÷çöéoldl dpynd lr(:hp)z` dpend ¦§¨©£¦¨¨©©¨

,dlral dyer dy`dy zek`lndìkoze`äNBò äMàL úBëàìî ¨§¨¤¦¨¨
,dìòáìd s`ñBkä úâéænî õeç ,dìòáì äNBò äcðl hiyedl -e §©£¨¦¨¨§©£¨¦§¦©©

,oii ly qekúòväålr oipicqähnä,eiptaåéãé åéðt úöçøäå §©¨©©¦¨§©§¨©¨¨¨¨
,åéìâøåyi el` zek`lnay oeik ,dicia ea zrbep dpi` m` s` §©§¨

.dxiar icil e`eai ok el dyrz m`y minkg eyyge dxizi daig
àéðz úeìéáà éab eléàå,`ziixaaeøîàL ét ìò óày minkgïéà §¦©¥£¥©§¨©©¦¤¨§¥

BzLà úà óBëì éàMø íãàdzela` onfaúìçBk úBéäìzraev - ¨¨©©¨¤¦§¦§¤¤
,iepl dipir aiaqúñ÷Bt úBéäìå,miptd z` mic`nd wneq dny - §¦§¤¤

j` ,hywzdl dxeq` dzela` iniay itleøîà úîàa`id jk - ¤¡¤¨§
dzela` onfa s`y ,dklddBì úâæBîz`Bì úòvîe ñBkäz` ¤¤©©©©

.åéìâøå åéãé åéðt Bì úöçøîe ähnäxeng zela`d xeqi`y gkene ©¦¨©§¤¤¨¨¨¨§©§¨
zrvde qekd zbifn exq` dcpa ixdy ,dcp xeqi`n xzei eipira
eli`e ,dxiar icil e`eaiy yygn eilbxe eici eipt zvgxde dhnd

.exizd zela`a
:`xnbd zvxznàéL÷ àìwelig yi `l` ,mipicd oia dxizq oi` - Ÿ©§¨

,zeiela`d oiaïàkmr cgiizdl `ziixad eilr dxq`y dn - ¨
epiid ,ezy`déãéc úeìéáàa,eiaexwn cg` lr la` lrady - ©£¥¦¥

,dxiar icil e`eaie exvi eilr xabi ecgiizi m`y yyg yi dfay
eïàkepiid ,qekd z` el befnl zxzen zela` onfay epipyy dn - ¨

dãéc úeìéáàamrt lra xak m` df ote`ae ,dlia` dy`dy - ©£¥¦¨
eilr xabi m` mb oky ,dilr `al aeyiy minkg eyyg `l ,zg`

.el rnyz `l `id ,exvi
`ziixaa epipyy cegid xeqi`y yxtl okzi ji` :`xnbd dywn

,ely zela`a wx `edàäåzn''älk ìL dnà Bà ïúç ìL åéáà §¨¨¦¤¨¨¦¨¤©¨
éðz÷dfa s`e ,dly zela`a mb zwqer `ziixady ixd ,`ziixaa ¨¨¥

:`xnbd zvxzn .cegia mexq`éðz÷ ék,'dlk ly dn`' `ziixaa ¦¨¨¥
epiidàøàMàz` miqipkny ,`ziixaa miiepnd mipicd x`y lr - ©§¨¨

`l` epi` cegi xeqi` j` ,dtegl dlkde ozgd z`e xcgl znd
.la`d `ede ,ozg ly eia` zn xy`k

yi la` lrad m`y ,epwqdy dn lr `ziixan dywn `xnbd
:`xnbd dywn .cegi xeqi`éðàL éîewelige iepiy yi ike -ïéa ¦©¦¥

déãéc úeìéáàely -dãéc úeìéáàì,dly -àéðúäå,`ziixaaéî £¥¦¥©£¥¦¨§¨©§¨¦
,BúBîç Bà åéîç únL,dla` ezy`eBzLà úà óBëì ìBëé Bðéà ¤¥¨¦£¥¨¨¤¦§

,úñ÷Bt úBéäìå úìçBk úBéäì,cala ef `leàlà`ed s`äôBkz` ¦§¤¤§¦§¤¤¤¨¤
Búhîmila`d jxckdnò âäBðåibdpnàéä ïëå .úeìéáà,dy`d - ¦¨§¥¦¨£¥§¥¦

,úñ÷Bt úBéäìå úìçBk úBéäì äàMø dðéà ,dúBîç Bà äéîç únL¤¥¨¦¨£¨¥¨©¨¨¦§¤¤§¦§¤¤
Bnò úâäBðå dúhî äôBk àlà[dlra mr-].úeìéáà`ly jkne ¤¨¨¦¨¨§¤¤¦£¥

xeqi`d z` la` lradyk mixeqi`d llka `ziixad dzpn
oia welig oi`e ,xaca xeqi` oi`y gken ,ezy` mr cgiizdl

.dy`d zelia` oial lrad zelia`
:`xnbd zvxznéðzy `ziixad ixaca siqedl yi ok` -úeìéáàa ¨¥©£¥

,íéLpä ïéa äðLé BzLàå íéLðàä ïéa ïLé àeä ,déãécmixeq`e ¦¥¨¥¥¨£¨¦§¦§§¥¨¥©¨¦
.cegia

:`xnbd ddnzàäoeyléðz÷ 'ïëå',lrad zela` iabl `ziixaa ¨§¥¨¨¥
yneoi` i`ce dfay ,dy`d zela` oicl dey ezela` oicy rn

:`xnbd zvxzn .lirl gkedy enke ,cegi xeqi`éðz÷ ékoi` ,'oke' ¦¨¨¥
`l` ,xac lkl df,ñekøétàå ìeçékàoia dilr mixeq` mdy ©¦§©¦§

.la` dlrayk oiae dla` `idyk
`ziixad ixaca siqedl okzi ji` :dywne `xnbd dkiynn

,dnr cgiizdl xeq` ezela` onfayàäåzbdep' oeylBnò'zela` §¨¦
éðz÷,la` `edy onfd iabl `ziixaaåàì éàîdpeekd oi` m`d - ¨¨¥©¨

`idy,ähna Bnò,z`vnp `idy mewna dzhn dteky ,xnelk ¦©¦¨
`l la` lradyk s`y gkene ,dlra mr my dpyie ,excga epiide

.cegi eilr exq`
:`xnbd zvxznàìzxzene ,dhna enr `idy dpeekd oi` - Ÿ

`l` ,cegia,úéaa Bnòenr `idyk wxy ycgl `ziixad d`ae ¦©©¦
,dlra mr zelia` bedpl dilr ziaaåedfàéiçì áø déì øîàãë §¦§¨©¥©§¦¨

déøa,`iig ly eing znyk ,`iig epal ax xn`y enk -dtàa §¥§©¨
àúeìéáà âBäðj` ,zela` ibdpna bdp jzy` ipta -dtàa àìc §£¥¨§Ÿ§©¨

àúeìéáà âBäðz àìibdpna bedpl jixv jpi` dipta `ly - Ÿ¦§£¥¨
dy`de ezy` mr lrad zela` oicy itl ,jka mrhde .zela`
efe ,eipta wx jiiy df ceake ,la`d ceak meyn wx `ed dlra mr

.'enr' oeyla `ziixad zpeek mb
exingd cegi iably ,cenrd y`xay `iyewl zxfeg `xnbd
,lray xg` s` cgiizdl la`d lr exq`e ,dcpan xzei zela`a
xzei dcpa exingd qekd zbifna eli`e .xzen dcp cegiy s` lr
oia wlgl yiy `xnbd dvxiz lirle .exizd la`ae ,z`f exq`e

`d zela`l lrad zela`.xg` ote`a `xnbd zvxzn dzr ,dy
:`xnbd zvxznàëäc àúeìéáà úénãî÷ éî ,øîà éMà áø©©¦¨©¦¨§©¥£¥¨§¨¨

àîìòc àúeìéáàìly ezela`l ozg ly zela` dncn dz` ike - ©£¥¨§¨§¨
c ,mdipia wlgl yi `ld ,mc` mzq,àîìòc àúeìéáàin ly £¥¨§¨§¨

,ozg epi`ydéa éìeæìæì éúà àìå øéîçla`d ipira `id dxeng - £¦§Ÿ¨¥§©§¥¥
la` ,qekd zbifn ea exizd jkitle ,da lflfl `aiy yyg oi`e

,àëäc úeìéáà,ozg lyïðaø déa eìé÷àc ïåékda eliwdy itl - £¥§¨¨¥¨©£¦¥©¨¨
ef `lew jezny yeygl yi ,oldl x`eaiy itke ,minkgéúà̈¥

déa éìeæìæì,exzed `ly mixg` mixaca s` da lflfl e`eai - §©§¥¥
.cgiizdl mdilr exq`e exingd jkitle

:`xnbd zxxanéàîd `id dn -àle÷ly ezela`a eliwdy ©¨
,ozgdàîéìéàdn `id `lewdy xn`z m` -éðz÷c`ziixaa(`"r) ¦¥¨§¨¨¥

dxeawd mcewy,LøBôe äåöî úìéòa ìòBa,`lew zaygp dpi` ef ¥§¦©¦§¨¥
okyíúä,leral oicd xwirn el xzenc íeMîdxeawd mcew ¨¨¦§

oiicr,úeìéáà åéìò ìç àì`l` dzind zrya dlg zela` oi`y Ÿ¨¨¨£¥
,xzei xge`n onfaì éàzhiyøæòéìà éaø(.fk w"en)zelia` dlg `l ¦§©¦¡¦¤¤

àöiL ãòznd,úéaä çútîeòLBäé éaøì éà(my)zelia` dlg `l ©¤¥¥¦¤©©©¦¦§©¦§ª©
ììBbä íúqiL ãò,ok m`e .eieqika znd ly epex` z` eqkiy cr - ©¤¦¨¥©¥

oiicr dlg `l lkd ixacl xcgl znd z` eqipkd wxy onfa
.`lew ef oi`e ,dhnd yinyza xzen `ed oicd xwirne ,zela`d

:`xnbd dwiqnàlàdn ,`id `lewdéðz÷celiwdy `ziixaa ¤¨§¨¨¥
y minkg eilrâäBðdligzâäBð Ck øçàå ,äzLnä éîé úòáL ¥¦§©§¥©¦§¤§©©¨¥

.úeìéáà éîé úòáL¦§©§¥£¥
* * *

i`vena e` zaya dleza zlira oipra oecl zxaer `xnbd
:zayøî øîà`ziixaa(.c lirl),Ck ïéazny qpe` did m` oia - ¨©©¥¨

,oi`eyipd z` micwdl jxvede ozg ly eia`Ck ïéáem` oiae - ¥¨
mewn lkn ,epizpyn zpwzk iriax meia `yp `l` qpe` did `l

ìBòáé àìdpey`x dliraúaL áøòa àì[zay lil-]àìå Ÿ¦§Ÿ§¤¤©¨§Ÿ
.úaL éàöBîa:df oic `xnbd zxxanúaL áøòa àîìLa`l §¨¥©¨¦§¨¨§¤¤©¨

leraiíeMîdyer ezliraayäøeaçziiyra yie ,dy`d seba ¦©¨
.dk`ln ziiyr meyn dxeagàì éànà úaL éàöBîa àlà- ¤¨§¨¥©¨©©Ÿ

.lerai `l recn
:`xnbd zx`an,àøéæ éaø øîà`ed zay i`vena leral xeqi`d ¨©©¦¥¨
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xcde"רח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr d sc zeaezk(ipy meil)

,úBðBaLç íeMîf` zeyrl `ed cizr zay i`vena qepki m`y ¦¤§
ikxvl eize`ved oeayg z` zaya aygl `aiy eyyge ,dcerq

.leg ly zepeayg zaya aygl xeq`e ,dcerqd
:`xnbd dgec,éiaà déì øîà,`id devn oi`eyip zcerq ixd ¨©¥©©¥

éøéñà éî äåöî ìL úBðBaLçå,mixeq` md ike -áøå àcñç áø àäå §¤§¤¦§¨¦£¦¦§¨©¦§¨§©
eäééåøz éøîàc àðeðîäixac xacl xeq` mpn`y ,mdipy exn` - ©§¨§¨§¦©§©§

okle ,mixzen devn ixac mewn lkn ,zaya legìL úBðBaLç¤§¤
,øæòìà éaø øîàå .úaLa ïáLçì øzeî äåöîaygl xzeny wx `l ¦§¨¨§©§¨§©¨§¨©©¦¤§¨¨

s` `l` ,miiprd mikixv dnk zayaúaLa íéiðòì ä÷ãö ïé÷ñBt§¦§¨¨©£¦¦§©¨
.ipr lkl epzpi zern dnk miraew -éaø øîà ,á÷òé éaø øîàå§¨©©¦©£Ÿ¨©©¦

,ïðçBéxeaiv ikxva miwqerdúBLøãî ézáìe úBiñðk ézáì ïéëìBä ¨¨§¦§¨¥§¥¦§¨¥¦§¨
ickçwôì[gibydle xxal-],íéaø é÷ñò ìòelit`eøîàå .úaLa §©¥©©¦§¥©¦§©¨§¨©

úaLa Lôð çewét ïéçwôî ,ïðçBé éaø øîà ,éãéà øa á÷òé éaø- ©¦©£Ÿ©¦¦¨©©¦¨¨§©§¦¦©¤¤§©¨
gewit meyn ,mc` zlvd jxevl leg ixeaic zaya xacl xzen

.ytpúBàéièøèì ïéëìBä ,ïúðBé éaø øîà ,éðîçð øa ìàeîL áø øîàå§¨©©§¥©©§¨¦¨©©¦¨¨§¦§©§¦¨
úBàéi÷ø÷ìe,mihilye mikln ilkid -íéaø é÷ñò ìò çwôì- §©§¦¨§©¥©©¦§¥©¦

miaxd ikxvl oehlyd iy`x lv` lczydléác àðúå .úaLa§©¨§¨¨§¥
,àéLðîmda xacl xzen devn cv mda yiy cigi ikxev s` §©§¨

okle ,zayaúaLa ñøàéì ú÷Bðézä ìò ïéëcLîipiipra mixacn - §©§¦©©¦¤¥¨¥§©¨
,zaya zad ikeciyåcnln mr xacl a`l xzen ok÷Bðézä ìò §©©¦

,úeðneà Bãnììe øôñ Bãnììepa z` cnll a`d lr devny oeik §©§¥¤§©§¨
zepne`(.hk oiyecw)i`vena dy` `yil exq` recn ,dyw ok m`e .

efy oeik ixde ,ezcerq zepeayg z` zaya aygiy yygn zay
.mixzend devn ly zepeayg el` ixd devn zcerq

:xeqi`d mrh z` xg` ote`a x`an `xif iax,àøéæ éaø øîà àlà¤¨¨©©¦¥¨
,zay i`vena dy` `yil xeq`óBò ïa èBçLé ànL äøéæbser-] §¥¨¤¨¦§¤

xirve jxjezny ,zay i`venay oi`eyipd zcerq jxevl zaya [
.meid zayy gkyi ezcxh

:`xnbd dywnäzòî àlà ,éiaà déì øîà`ed yygdy jixacl - ¨©¥©©¥¤¨¥©¨
ok m` ,ser hgyie ,meid zayy gkyiyúBéäì ìçL íéøetkä íBé©¦¦¤¨¦§

,úaLa éðLaea miaxny mixetkd mei axr `ed oey`x meie §¥¦§©¨
dcerqa(:`t `nei),äçcéyceg z` xarl oic zial did ie`x - ¦¨¤

,iyily meil mixetkd mei dgciy ick lel`ànL äøéæbzngn §¥¨¤¨
ezcxhóBò ïa èBçLéxetk mei axr zcerq jxevl zaya ¦§¤

.zxgnly
:`xnbd zvxzn,íúä,xetk mei axr zcerqadéLôðìc- ¨¨¦§©§¥

,ezia ipale envrl `id dcerqdyãéøè àìledae cexh epi` - Ÿ¨¦
la` ,zaya hgyiy yeygl oi`e ,dzpkda,àëäzcerqa ¨¨

,oi`eyipcdcerq dyerãéøè ,íéøçàìyeygl yie ,dzpkda §©£¥¦¨¦
:sqep uexiz .zaya hgyiyíúä ,énð éà,xetk mei axra -úéà ¦©¦¨¨¦

àçååø déìixdy ,zay i`vena dcerqd z` oikdl zedy el yi - ¥©§¨
la` ,meia ,zxgnl `l` dpi` dcerqd,àëäi`vena oi`eyipa ¨¨

,zayàçååø déì úéìoi`eyipd zcerq ixdy ,zedy el oi` - ¥¥©§¨
.zaya hgyiy yyg yie ,dkiygyn cin ziyrp

:`xnbd zniiqnéëäì úéúàc àzLä`ed mrhdy zwqdy dzr - ©§¨©£¥§¨¦
,zaya ser hgyiy yygnénð úaL áøòoi`yep oi`y dn s` - ¤¤©¨©¦

meyn `ed ,zay lila dy`óBò ïa èBçLé ànL äøéæbzay lila §¥¨¤¨¦§¤
dligzn xnel xeaq ziidy enk `le ,oi`eyipd zcerq jxevl

.dxeag ziiyr meyn `edy

* * *
dpyna epipy(.a):`xnbd zwtzqn .iriax meil z`yp dleza :

eäì àéòaéày dpynd zpeek m`d ,daiyid ipa ewtzqp -äìeúa ¦©§¨§§¨
å éòéáøa úàOðmbå ,éòéáøa úìòáðcr ezlira zegcl jixv oi` ¦¥¨§¦¦§¦§¤¤¨§¦¦§

c oeik ,iying lilàzòã éøBøwéàì ïðéLééç àìm`y miyyeg oi` - Ÿ©§¦¨§¦¨¥©§¨
mei cr ezrc xxwzz mileza dl `vni `le iriaxa dplrai
onfay itl ,xeqi` wtqa eizgz x`yze oic zial `ai `le iying

.ezrc xxwzz `l dfk hrenàîìc Bày dpynd zpeekyäìeúa ¦§¨§¨

a úìòáðå éòéáøa úàOðlil,éLéîçoeik ,mcew zlrap dpi`ecs` ¦¥¨§¦¦§¦§¤¤§£¦¦§
hren onfa.àzòã éøBøwéàì ïðéLééç©§¦¨§¦¨¥©§¨

:di`x `xnbd d`ianàøt÷ øa éðúc ,òîL àz,`ziixaaäìeúa ¨§©§¨¥©©¨¨§¨
e ìéàBä ,éLéîça úìòáðå éòéáøa úàOðz`ixal iyingd meia ¦¥¨§¦¦§¦§¤¤©£¦¦¦

mlerd,íéâcì äëøa Ba äøîàðxn`py(ak ` ziy`xa)mz` Kxaie' ¤¤§¨§¨¨©¨¦©§¨¤Ÿ¨
.'miOIA miOd z` E`lnE EaxE ExR xn`l midl`úàOð äðîìà ¡Ÿ¦¥Ÿ§§¦§¤©©¦©©¦©§¨¨¦¥

e ìéàBä ,éMMa úìòáðå éLéîçaiyiyd meia,íãàì äëøa Ba äøîàð ©£¦¦§¦§¤¤©¦¦¦¤¤§¨§¨¨¨¨¨
xn`py(gk my)EaxE ExR midl` mdl xn`Ie midl` mz` Kxaie'©§¨¤Ÿ¨¡Ÿ¦©Ÿ¤¨¤¡Ÿ¦§§

,wiicl yie .'dWake ux`d z` E`lnEàîòèdlezay mrhd - ¦§¤¨¨¤§¦§ª©£¨
wx `ed iyinga zlrap,äëøa íeMî,`id daeh dvreìáàoi` ¦§¨¨£¨

,iriax meia leral leki dkxal yyeg epi`y mc`e ,xaca aeig
e,ïðéLééç àì àzòã éøBøwéà íeMîmeia xak leral xzeny gkene ¦¦¨¥©§¨Ÿ©§¦¨

.iriax
:`xnbd zl`eyéëä éàzlrapy `ziixad ly mrhdy ,jk m` - ¦¨¦

ok m` ,ezrc xxwzzy yygn `le 'dkxa' meyn wx `ed iyinga
,íéâcì äëøa Ba äøîàðå ìéàBä ,éLéîça ìòaéz énð äðîìàrecne ©§¨¨©¦¦¨¥©£¦¦¦§¤¤§¨§¨¨©¨¦

p dpnl`y exn`:`xnbd zvxzn .iyiya zlraíãàc äëøa§¨¨§¨¨
déì àôéãòzkxa lr dticr mc`l dxn`py 'eaxe ext' zkxa - £¦¨¥

j` ,mc`d zkxa meyn iyiya zlrap dpnl` ,jkitle ,mibcd
ixdy ,mileza zprh meyn iyiya lraidl dleki dpi` dleza
xxwzz oic zia ea miayeiy ipy mei cr iyiy mein `ny miyyeg
zkxa meyn iyinga lraize iriaxa `ypizy epwz okl ,ezrc

.mibcd
:sqep uexiz,énð éàåzlrape iyinga z`yp dpnl`y mrhd §¦©¦

,iyiya,'eã÷L' íeMîkàéðúc,zxg` `ziixaaeøîà äî éðtî ¦¨§§©§¨¦§¥¨¨§
y minkgøîBà äzà íàL ,éMMa úìòáðå éLéîça úàOð äðîìà©§¨¨¦¥©£¦¦§¦§¤¤©¦¦¤¦©¨¥

yøçîì ,éLéîça ìòaéziyiy meil -íékLîozgdCìBäå Búðneàì ¦¨¥©£¦¦§¨¨©§¦§¨ª§¥
,Bì,mini dray `le cg` mei `l` dpnl` dzyn oi`y oeik

eìL dnò çîN àäiL ìàøNé úBða úðwz ìò íéîëç eã÷L,íéîé äL ¨§£¨¦©©¨©§¦§¨¥¤§¥¨¥©¦¨§Ÿ¨¨¦
dnr gnyi jk ici lre ,iyinga `ypiz dpnl`y epwiz okle

a,úaLa éLéîç,dtegd mei `edy,úaL áøòå,dlirad mei `edy £¦¦§©¨§¤¤©¨
úaLådnr gnyy `vnp ,jk oia dk`lnn ea lhay mei `edy §©¨

.mini dyly
:`xnbd zxxanàkéà éàîyiy weligd dn -ïéamrhd m` ©¦¨¥

meyn `ed iyiya dpnl` zlirayì ,äëøa`ed mrhd m` oia §¨¨§
zpwz meyneã÷L.:`xnbd zx`aneäééðéa àkéàweligd - ¨§¦¨¥©§

a `ed mdipia,ìèa íãà'dkxa'c mrhly ,dk`lnl `vei epi`y ¨¨¨¥
leral dligzkl `ed leki 'ecwy'c mrhle ,iyiya lrea `ed s`

.ezk`lnl `vi iyiy meiay yeygl oi` ixdy ,iyingaénð éà- ¦©¦
a ,sqep welig,úaL áøòa úBéäì ìçL áBè íBé'dkxa'c mrhly ¤¨¦§§¤¤©¨

`ed leki 'ecwy'c mrhl j` ,dkxa meyn iyiya lraiz o`k s`
,iyiy meia ezk`lnl `vi `l jk oia ixdy ,iyinga xak leral

.aeh mei `edy

* * *
zkxa-] dcb` ixaca miwqerd `xtw xa ixac o`k exkfede xg`n
ixaca eizeyxcn cer `xnbd d`ian [mibcae mc`a eaxe ext

:dcb`äNònî øúBé íé÷écö äNòî íéìBãb ,àøt÷ øa Løcz`ixa ¨©©©¨¨§¦©£¥©¦¦¥¦©£¥
áéúk õøàå íéîL äNòîa eléàc ,õøàå íéîL(bi gn diryi)éãé óà' ¨©¦¨¤¤§¦§©£¥¨©¦¨¤¤§¦©¨¦

,'íéîL äçtè éðéîéå õøà äãñécal l`nya d`xap ux`y ixd ¨§¨¤¤¦¦¦¦§¨¨©¦
,cal oinia minyea eléàå`edy ycwnd zia oipaìL íäéãé äNòî §¦§©£¥§¥¤¤

áéúk íé÷écö(fi eh zeny)ì ïBëî'eððBk 'ä Lc÷î 'ä zìòt EzáL ©¦¦§¦¨§¦§§¨©§¨¦§¨£
éãé,'Eya dyrpy epiide.mici iz ¨¤

áéLäef dyxc lr dywd -,BîL àéiç éaøå ãçà éìáaxn`p `ld ¥¦©§¦¤¨§©¦¦¨§
(d dv mildz),'eøöé åéãé úLaéå'['dyai' dpeknd] ux`d s`y ixd §©¤¤¨¨¨¨

'eici' `ed weqta ixwd ok` ,`xnbd zvxzn .'eici' izya d`xap
mewn lkn j`,áéúk 'Bãé'miyxec ep` aizkd zxeqnne ,c"ei `ll ¨§¦

:`xnbd dywn .zg` cia ux`d d`xapyáéúëäåweqta,'eøöé' §¨§¦¨¨

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

המשך בעמוד צ

oiaiig lkd` cenr d sc ± oey`x wxtzeaezk
úåðåáùç íåùî,dlila dcerq dyri zay i`venl qepki m`y Ðaeygieedn zaya

diryi) "xac xace" aizke ,`ivedl jixv.(gpíéç÷ôî.xe`l oi`iven Ðçå÷éôÐ

.frla y"nxapewyetúåàéèøèmikln ihlt Ð.mipehlyeúåðîåà åãîìì,`ed devn Ð

zldw) aizkcmr epnid digzy zepne` cenl Ð "zad` xy` dy` mr miig d`x" (h

aiig eia`y (`,hk) oiyeciwa opixn`e .dxezd

.zepne` ecnllóåò ïá èåçùé àîù,zaya Ð

cexh `diy .zay i`ven jxevlgkyie`edy

.zayúáùá éðùá úåéäì ìçùoikixvy Ð

mei axr `edy ,zayd xg` dcerqa zeaxdl

.mixetkäçãéhegyi `ny ,zaya iyilyl Ð

.xgn zcerq jxevl ser oaàçååø äéì úéàÐ

dcerqdy ,dlila hegyl.xgnl cr dpi`àëä
àçååø äéì úéìxg` dlila dcerqdy Ð

.cin dkiygyn zaydïðéùééç àìåéøåø÷éàì
àúòã`l Ð mileza dl `vni `l m` Ð

xxwziy opiyiig.`zxet i`da eqrkúìòáðå
éùéîçáiriaxa jygzyn Ðqpkizelil

.iyingíéâãì äëøáz` e`lne eaxe ext" Ð

ziy`xa) 'ek "mind.(`äëøá åá äøîàðå ìéàåä
íãàì.(my) "ux`d z` e`lne eaxe ext" Ð

äëøá íåùî àîòècitw `lc o`n la` Ð

,dkxa`opiyiig `l Ð `zrc ixexwi` meyn

.`zxet i`d meynäéì àôéãò íãàã äëøáÐ

cr jex` onfac ,dleza `ypz `l iyya ,edine

opiyiig ipiic ez`c zaya ipy.ixexwi`lla`

.opiyiig `l Ð iying cr iriaxníéëùî øçîì
êìåäå åúðîåàìdpnl`a oenl` dzyn oi`y Ð

.(`,f) oiwxita onwlck ,cg` mei `l`éùéîç
úáùádteg mei Ð.úáùá éùùå.d`ia zaig Ð

ìèá íãà`ticr mc`c dkxa xn`c o`nl Ð

ecwy meyn xn`c o`nl ,iyya lraiz ef s` Ð

.ezpne`l mikyi `l `dc ,iyinga zlrap Ð

íéîù úøéöé äùòîî íé÷éãö äùòî íéìåãâ
õøàålirl ixii`c ,dl hwp `xtw xa meyne Ð

.dcb`aéãé óàici dyrn ycwn :ci `cg Ð

.`ed miwicvøîà÷ éëä"eici dyrne" i`d Ð

oiexwy ,aizk miwicvd dyrnamdly dyrn

:xn`w ikde .`ed jexa yecwd ly eici dyrn

cibn Ð miwicvd dyrn `edc ,eici dyrne

mdy zeixal mdilr cirn riwxdy .riwxd

.cxei xhne minybd lr oilltzny ,miwicv

ãúé.f"rla i"iliaw Ð
çéðé
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dlhip .`nh Ð mdizy iab lr lid`nd xawl lleb o`yry ,migth drax` drax` ly

jxc jiiy dn .`viy jxc d`nehl yiy iptn ,xedh dipyd iab lr lid`nd Ð odn zg`

zny cg`a dyrn :`ipz iyily wxt seq zeld`c `ztqezae ?mz epiax yexitl `viy

uegan miyp`d ekyn ,lleba lagd exywe miypd eqpkpe ,exaewl evx `le gqtd axra

odigqt eyre miyp`d eklde miypd edexawe

cr exaewl miypd oileki eid `ly rnyn .axrl

lleb m`e .llebd z` uegan miyp`d ekyny

cr davn `la edexaw `l dnl Ð davn `ied

yexitk ,oex` ieqk `ed i`ce `l` ?gqtd xg`

.jk lk cak did oa` ly didy itle .qxhpewd

àîùs` .ser ea :miqxeb yi Ð ser oa hegyi

`l zeny) aizkc ,`id dawp oeyl zayc ab lr(

lk" xkf oeyl ied inp ikd Ð "znei zen dillgn"

zay xney" ,(dl my) "dk`ln ea dyerd

,ser oa inp opiqxb xitye .(ep diryi) "ellgn

aizkck ,miphwde oikxd hegyl mc` ipa jxcc

oiyeciwc `nw wxtae ."dpei ipa ipy" (d `xwie)

el raw oky o`v oal dn ,ser oan `iz` (a,el)

.'ek

àìà'ek ipya zeidl lgy mixetkd mei dzrn

ied `lc mixetk mei hwp i`n` :dniz Ð

:(`,bt oileg) opzck ?ililbd iqei iaxl `l`

exiagl dnda xkend dpya miwxt drax`a

ixacke ,'ek hegyl izxkn dn` :ericedl jixv

.lilba mixetkd mei axr s` ililbd iqei iax

ilekl iedc miwxt drax`n cg hwp `l i`n`

oilibx eid mixetkd mei axrac :xnel yie ?`nlr

ziy`xaa rnynck ,mibcae zetera zeaxdl

'ek `pep oafc `hiig `edd iab (`i dyxt) dax

drax` edpdae .dxtke dgilq mei iedc meyn

`ny xfbnl `kilc ,zendaa miaxn eid miwxt

.hegyi

éà:yexit Ð iyinga lraiz inp dpnl` ikd

dlezac `ziixaa ipz ded i` `nlya

,`zrc ixexwi` meyn iyinga zlrap

`lc mibcl dkxa meyn `le ,ol `irainwck

iyya zlrapc dpnl`a ol `gip ied Ð `aiyg

meyn dlezac `nrhc `zyd la` .dkxa meyn

!iyinga lraiz inp dpnl` Ð dkxa

éàivn ikide :xn`z m`e Ð ecwy meyn inp

ipzw `ziixaa `d ,ecwy meyn xninl

ied `iepiy i`dlc :xnel yie !dkxa meyn `icda

iyinga z`yp dpnl` :ikd `ziixad yexit

enk ,ecwy meyn :yexit .iyya .zlrape

meyn :xn`z m`e ,zxg` `ziixaa yxetny

`l Ð ecwy zpwz gipdl mdl did mibcc dkxa

.mc`l dkxa dxn`p inp iyyae li`ed ,jkl eyg

éàîab lr s` Ð ecwyl dkxa oia `ki`

lkn ,`piixar ixwin `l dkxa meync

:ira ,inp i` .dkxac `nrh il dnl ira mewn

`ticr mc`c dkxa ipync `pyil oia `ki` i`n

:ipyne ?ecwy meyn inp i`c `pyil oiae ,dil

inp i` ,lha mc` ediipia `ki`clgy aeh mei

meyn `ziixac `nrhc `pyillc .'ek zeidl

Ð ecwy `kilc `kd ,dkxa meyn `le ecwy

,`nw `pyill la` .iyinga dvxi m` zlrap

`hyt rnynck ,dkxa meyn `ziixac `nrhc

lgy aeh meia e` lha mc`a elit` Ð `ziixac

lirl ziyixtck ,mei miraew eid `l dcegl dkxa meynÐ ecwy meyn epwzy e`l i` ,`pyil i`dl elit`e .iyya lraz dkxa meyn mewn lkn ,ecwy meyn `kilc ,zay axra zeidl

.zaya cg`a `ypze iab

åìéàãÐ aizk izxz ok m` ,l`ny epiid cic (a,el zegpn) "dax unewd" idliya xn`e ,"miny dgth ipinie" `xw miiqnc ab lr s` ,`cg rnync Ð 'ebe ici s` aizk ux`ae minya

.mici izxz aizk ,ycwnd zia enk ,dyrn cga miwicv dyrna la` .cg `l` `kil dyrn cga mewn lkn
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ìL úBðBaLçå :ééaà déì øîà .úBðBaLç íeMî¦¤§£©¥©©¥§¤§¤
éøîàc àðeðîä áøå àcñç áø àäå ?éøéñà éî äåöî¦§¨¦£¦¦§¨©¦§¨§©©§¨§¨§¦
!úaLa ïáMçì øzeî äåöî ìL úBðBaLç :eäééåøz©§©§¤§¤¦§¨¨§©§¨§©¨
!úaLa íéiðòì ä÷ãö ïé÷ñBt :øæòìà éaø øîàå§¨©©¦¤§¨¨§¦§¨¨©£¦¦§©¨
úBiñðë ézáì ïéëìBä :ïðçBé éaø øîà á÷òé éaø øîàå§¨©©¦©£Ÿ¨©©¦¨¨§¦§¨¥§¥¦
øîàå .úaLa íéaø é÷ñò ìò çwôì úBLøãî ézáìe§¨¥¦§¨§©¥©©¦§¥©¦§©¨§¨©
çewét ïéçwôî :ïðçBé éaø øîà éãéà øa á÷òé éaø©¦©£Ÿ©¦¦¨©©¦¨¨§©§¦¦©
øîà éðîçð øa ìàeîL áø øîàå .úaLa Lôð¤¤§©¨§¨©©§¥©©§¨¦¨©
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oiaiigרי lkda cenr d sc ± oey`x wxtzeaezk
åòáöà çéðédiiety `idy Ð.czikàîòè éàîzecizik zenec i`na ,xnelk Ð?éà

ï÷ìçîã àîéð.cgi zexaegn opi`e ,efn ef zewlegny Ðäéúìéîì àãç àãç`iyew Ð

.deab ikxeva s`e ,jxev da yi zg` lk :`idúøæ åæ.oyeg ly zxf oiccen dphwd on Ð

äöéî÷ åæ,eci qt lr zerav` yly dteg .uenwl oiligzn dphwd lv`y rav`n Ð

.unewe ,rav`de dn`de dvinwdäîà åæÐ

.milk zn`e oipa zn` oiccen dlecbdnåæ
òáöàdia aizkc ,z`hg ly minc oznl Ð

.(c `xwie) "erav`a"ìãåâ äæoxd`c ci odal Ð

.(ci my) rxevnce (g my)úåôåùîÐ

.frla y"ciyiieb`äéìà.ofe`d seqay xya Ð

íéøáàì äìéçú úéåëðzekx Ðzewcezeekil

dxf dcear zkqna opixn` inp ikde .mlekn

jixgc ieb i`d :(`,gl)lkinl ixy Ð `yix

xdnny it lr s`e ,dipce` yixn elit`

.lyailäìçúá ìåòáì åäîedl riny `l Ð

,edl riny ,inp i` Ð lirlc `zipzn jd

`iraine.dkld oi` e` dkld :edlãé÷ô ã÷ôéî
ipteca rlap epi`e cnere qepk ,oecwt enk Ð

`l` .dxeag ici lr ez`ivi zeidl ,mgxd

.`veie el oigzete ,eipta lerp gztdyéøåáç åà
øáçéîdxeag ici lr ,`veid mileza mc Ð

.exagn wxtzn otecdy ,`a `edéöîéú íà
ãé÷ô ã÷ôéî øîåì,dxeag meyn ea oi`e Ð

e`ivend zpeeki`nl?oiekzne jixv `ed mcl

.e`ivedléøùå.ciwt cwtin `dc Ðàîìã åà
ïéåëúî çúôì.xeq`e ,oipak `ed ixde Ðíàå

ïéåëúî àåä íãì øîåì éöîéú,gztl `le Ð

.ied `linn `gzit jgxk lr edineéáøë äëìä
äãåäé.xeq`e ,oiekzn oi`y xaca Ðéáøë åà
ïåòîù`le diyix wiqt :xn`z m`e .xzene Ð

yi :opipyne ,onwl dl opikxt `d !`ed zeni

oi`iway,dihdagzt oi` s`e ,`vei mc oi`e

.`ed zeni `le diyix wiqt e`l ,jkld .gztp

äãåäé éáøë äëìä øîåì éöîú íàåizk` Ð

`ki`,irainlxn` ik (`,ew zay) ol `niiwc

,owzna Ð dcedi iaxdpi` Ð lwlwna la`

`ed oewz m` ,df gzt lr le`yl yie .dk`ln

dlezady ,dlv` `ed lewlw e` dlv`daeyg

on`l `ed lwlwn xnel ivnz m`e :dlerad

xirane laeg `l` aiig lwlwn jl oi`y ,xzen lkd ixacl Ð lwlwn i`c ,opiqxb

ira ciwt cwtin mc xnel ivnz m`a `dc ,`ed laeg e`l `kde ,oerny iaxc `ail`

.lif`e dléåä à÷ àìéîî íãåz`vnpe ,`vei `ed la` ,e`ivedl oiekzn epi` `ed Ð

.dpeeka `ly ziyrp dxeagäãåäé éáøë äëìä`ed owzn `nye ,oiekzn epi`y xaca Ð

.xeq`eïåòîù éáøë äëìä åà.xzen oiekzn oi`y xacc Ðéáøë äëìä øîåì éöîéú íàå
äãåäéxeq`e `ed oewz e` ,xzene `ed lewlw Ð?cv `evnl yi `ed lewlw m` elit`e

iaxk ol `xiaq dxeaga lwlwnae ,dcedi iaxk ol `xiaq oiekzn oi`y xaca m` ,xeqi`

iaxk `pniwe`e ,xirane laegn ueg oixeht oilwlwnd lk :opixn`c .aiignc oerny

.(`,ew zay) "bxe`d" wxta oernyì÷ì÷îá äãåäé éáøë äëìäiax xn` ikc ,xzene Ð

,owzna Ð xeq` oiekzn oi`y xac dcedi.xn` `l lwlwna la`
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äæxninl dil ded ok m`c ,d`xp oi`e .rxevnc ci oda oiprl qxhpewa yxit Ð lceb

oiprlc d`xpe .mlekn xvw `edy oda lr ieyn ivn wlgn `l elit`c ,cere !oda df

lkei `l zxg` ecia la` .dlrnln lceba wgen :(`,`i zegpn) opzck ,xn`w dvinw

.oinia dcear opirac ,zeyrl

åäîepwzc ab lr s` Ð zaya dlgza leral

mewn lka ,iriaxa z`yp dleza `dzy

`l Ð iying lila lra `ly el rxi` m`

e` ,xg` iying mei cr oizndl minkg edeaiig

zaya leral xzen m` ira ikdl ,ipy mei cr

ozg oiyixtne lirl `ipzc ab lr s` .e`l m`

dyer `edy iptn dlgz zay ilil dlkd on

jk oiae jk oia :`ziixa jci`a inp `ipze ,dxeag

qxhpewa yxit .'ek `le zay axra `l lerai `l

ikid irae ,dl rci inp i` .dl rci ded `lc

dcedi iax da ibiltc xninl `ki`c .`zkld

rci `lc d`xp jgxk lr ,edine .oerny iaxe

ded i`c .ser oa hegyi `ny opiyiigc `ziixad

ibilt `l `da `d ?dil `irainw i`n Ð dl rci

dpin hiyt `lc `de .oerny iaxe dcedi iax

.dlr ibiltc i`pz gkync meyn Ð seqal

íã`nrh Ð xagin ixeag e` ciwt cwtin

wxta yxitc i"yx yexitk `l dxeagc

aiigc (a,fw zay) "mivxy dpeny"raev meyn

s` mcd xxvp :mzd `pzc ,mivxy dpeny iab

el`"ac :wgvi epiaxl dywe .`vi `ly it lr

:`ipz d`ixc `zrnya (a,en oileg) "zetixh

.mc mdn `viy cr Ð miynxe mivwy x`ye

!xer edl zil `d ?`ki` raev i`n mzd `zyde

oke ?dxeag jda `ki` driav i`n ,inp ikde

lrc :cere !driav jiiy `l dlinc dxeag iab

wxtac ,`pixg` `nrh `ki` l`enyl jgxk

aiign `l hgeyc xn`w (`,dr zay) "lecb llk"

`nl` .dnyp zlihp meyn `l` raev meyn

xn`wck ,dnyp zlihp meyn ied dxeagc `nrh

Ð raev meyn mzd xn`c axe .mzd l`eny

yxtl oi` dnyp zlihpe .xn`w raev meyn s`

zvw lhepe eyilgny ,dygkd meyn `nrhc

edine ,dy`d zeyilgl jixv oi` `kdc ,eznyp

`iedc xninl `ki` Ð `kd xn`wc `xeqi`

iax" wxta opixn`c ,mc z`veda `ziixe`c `xeqi` `ki`c rnyn dlin iab la` .opaxc

`wcn `hiyt .dil opixarne ,`ed `zpkq Ð uiin `lc `pne` i`d :(a,blw my) "xfril`

ded i`e .xagin ixeagc ol rnyn `w ,ciwt cwtin mc :`nizc edn !dilr zay oillgn

yilgdl jxev oi`c ,dtebl dkixv oi`y dk`ln `iedc ,zay lelig `kil Ð dylgd meyn

,ytpd `ed mcd ik ,dnyp zlihp daiyg mc z`vedc yxtl mz epiaxl d`xpe !wepizd

my) "lecb llk" wxta opixn`c ,wgvi epiaxl dywe .dnyp zvwn lhep ezvwn lhepyke

lv` `ed wqrzn :ipyne !dnyp zlihp meyn inp aiigile :ervetde oeflg cvd iab (`,dr

xenb ig `ed elit` ,df itle .'ek dil `gip ith dnyp dia zi`c dnk lkc ,dnyp zlihp

,ciwt cwtin `ed ea oiraevy oeflg mc ik :mz epiax xne`e !dnyp zlihp o`k yi ixd Ð

.wqrzn dil aiyg Ð xaegny mcd x`y lre ,dnyp zlihp meyn aiig epi` eze` lre

íãì:xnel jixve !gztd oiprl `ed diyix wiqt `de :xn`z m`e Ð ixye jixv `ed

`ly mcd `ivedl jixvy :mz epiax yxit .gztd ziiyr `la mcd `ivedl lekiy

`kd ,`qxen iab `xrv mewna `ixyc dtebl dkixv dpi`y dk`ln `iedc ab lr s` .xeq`e jixv `ed mcl i` ,xagin ixeag mc :xn`wc onwl eyexitle .leraiyk zxg` mrt jlklzi

.dleza `id m` ze`xl jixvy Ð jixv `ed mcl :yxtn wgvi epiaxe .eyexitl `qxen qitnn jixtc `d yxtp onwle .xeq` Ð devn iab

íà,dlgzkl xzen `kd edin Ð xeq` la` xehtc ab lr s` .xeht dxeaga lwlwnc dil zi` dcedi iaxc :yexit Ð ixye gztd lv` `ed lwlwn dcedi iaxk dkld xnel ivniz

dbibgc `nw wxt idliya opixn`ck ,ied inp lwlwne oiekzn oi`c ,izxz `ki`c ab lr s` dcedi iax xq` dxixbac ,dywe .oiekzn epi`y xace ,dxeaga lwlwn :izxz `ki`c meyn

(`,bk dvia) "aeh mei" wxtae .ied lwlwnc meyn Ð xehtc `nrhe ,dtebl dkixv dpi`y dk`ln aiignc dcedi iaxk elit` xehtc dxtrl `l` jixv oi`e `neb xtegc jd iwenc (`,i)

cinrdl yi uixg iabe .ixy Ð izxz `ki`c `kid inp devn mewna `ly ,inp i` .devn inp `ki`c meyn ith ixy `kdc :xnel yie !lwlwne oiekzn oi`c ab lr s` cexiw dcedi iax xq`

.dfwd mc enk ,zvw dndal lwin Ð mc `iveny dna ,inp cexiw iabe .cg` cvn zeneb ieync ,zvw owzn `l` ixnbl lwlwn epi`y oebk

íà:xn` (a,hi zezixk) "la` wtq" wxt idliyac :dywe .oiekzn oi`c oeik ,owzn `ed elit` ixy oerny iaxk dkld i`c rnynÐ 'ek `ed dxeaga lwlwn dcedi iaxk dkld xnel ivnz

xhtin `l Ð dk`lnl oiekzny wqrznc :xnel yie ?wqrznn ith dxeaga oerny iax xhet oiekzn oi`c `py i`ne .aiig inp wqrzn Ð aiig dxeaga lwlwne li`ed ,oerny iaxl

dil opilz ikdle .zaygn zk`ln df oi`c ab lr s` oerny iax aiignc ,dxeaga lwlwn enk dxeaga wqrzn oerny iaxl aiig ikd meyne ,zaygn zk`ln df oi`c meyn `l` zaya
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äî éðtî :øæòìà éaø øîàc eðééäå .åéðæàa Bòaöà çépé©¦©¤§¨§¨§¨§©§§¨©©¦¤§¨¨¦§¥¨
?àîòè éàî ?úBãéúéì úBîBc íãà ìL åéúBòaöà¤§§¨¤¨¨¦¥©©£¨

ï÷lçîc íeMî àîéìéà¯déúléîì àãçå àãç ìk ¦¥¨¦¦§©§¨¨£¨©£¨§¦§¥
Bæ ,änà Bæ ,äöéî÷ Bæ ,úøæ Bæ :øî øîàc ,àãéáò£¦¨§¨©¨¤¤§¦¨©¨
?úBãéúék úBteLî íòh äî :àlà !ìãeb äæ ,òaöà¤§©¤¨¤¨©©©§¦¥
åéúBòaöà çépé ïeâä BðéàL øác íãà òîLé íàL¤¦¦§©¨¨¨¨¤¥¨©¦©¤§§¨
dlek ïæBà äî éðtî :ìàòîLé éaø éác àðz .åéðæàa§¨§¨¨¨§¥©¦¦§¨¥¦§¥¨¤¨

ác íãà òîLé íàL ?äkø äéìàäå äL÷BðéàL ø ¨¨§¨©§¨©¨¤¦¦§©¨¨¨¨¤¥
ïeâä¯íãà òéîLé ìà :ïðaø eðz .dëBúì äéìà óBëé ¨¨©§¨§¨¨©¨©©©§¦©¨¨

älçz úBåëð ïäL éðtî íéìèa íéøác åéðæàì§¨§¨§¨¦§¥¦¦§¥¤¥¦§§¦¨
,úaLa älçza ìBòáì eäî :eäì àéòaéà .íéøáéàì§¥¨¦¦©£¨§©¦§©§¦¨§©¨
øîBì éöîéz íàå ?øaçéî éøeaç Bà ãé÷t ã÷ôéî íc̈¦§©§¦©¥¦©©§¦¦§¥©

éøö àeä íãì ,ãé÷t ã÷ôéî ícC¯àîìc Bà ,éøLå ¨¦§©§¦§¨¨¦§¨¥¦§¨
éøö àeä çúôìC¯íãì øîBì éöîéz íàå ?øéñàå §¤©¨¦©£¦§¦¦§¥©§¨

éøö àeäïBòîL éaøk äëìä ,éúà÷ àìénî çúôe ,C ¨¦¤©¦¥¨¨¨¥£¨¨§©¦¦§
éaøk äëìä Bà ,øzeî ïéekúî ïéàL øác :øîàc§¨©¨¨¤¥¦§©¥¨£¨¨§©¦
éöîéz íàå ?øeñà ïéekúî ïéàL øác :øîàc äãeäé§¨§¨©¨¨¤¥¦§©¥¨§¦¦§¥

äãeäé éaøk äëìä øîBì¯çútä ìöà àeä ì÷ì÷î ©£¨¨§©¦§¨§©§¥¥¤©¤©
éöîéz íàå :éøîàc àkéà ?çútä ìöà àeä ïwúî Bà§©¥¥¤©¤©¦¨§¨§¦§¦¦§¥

øaçéî éøeaç íc øîBì¯éøö àeä íãìBà ,øeñàå C ©¨©¥¦©©§¨¨¦§¨
éøö àeä Bîöò úàðäì àîìcéöîéz íàå ?éøLå C ¦§¨©£¨©©§¨¦§¨¥§¦¦§¥

éøö àeä Bîöò úàðäì øîBìéúà÷ àìénî íãå ,C¯ ©©£¨©©§¨¦§¨¦¥¨¨¨¥
íàå ?ïBòîL éaøk äëìä Bà äãeäé éaøk äëìä£¨¨§©¦§¨£¨¨§©¦¦§§¦

äãeäé éaøk äëìä øîBì éöîéz¯Bà äøeaça ì÷ì÷î ¦§¥©£¨¨§©¦§¨§©§¥§©¨
ì÷ì÷î øîBì éöîéz íàå ?àeä äøeaça ïwúî§©¥§©¨§¦¦§¥©§©§¥

àeä äøeaça¯äãeäé éaøk äëìä ì÷ì÷îa §©¨¦§©§¥£¨¨§©¦§¨
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ריי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr d sc zeaezk(ipy meil)

åéðæàa Bòaöà çépérav`d ,weqtd yxcp jke .rnyi `ly ick ©¦©¤§¨§¨§¨
ieyr dz`y drya ,jpfe`a czik jl didz ccegn dy`xy

.oebd epi`y xac renyl
:df oipra `xnin `xnbd d`ianäî éðtî ,øæòìà éaø øîàc eðééäå§©§§¨©©¦¤§¨¨¦§¥¨

,úBãéúéì úBîBc íãà ìL åéúBòaöàz` `xnbd miiqzy mcewe ¤§§¨¤¨¨¦¥
:ezl`y z` `xnbd zxxan eixacàîòè éàîzenec dnA - ©©£¨©¤

,zeczil zerav`dMî àîéìéàï÷lçîã íeod zewelgy jka m` - ¦¥¨¦§¦©§¨
c ,llk ddinz ef oi` ixd ,cgi zexaegn opi`e zeczik efn efìk̈

àãéáò déúléîì àãçå àãçmc`l jxev da yi zg`e zg` lk - £¨©£¨§¦§¥£¦¨
eidiy jxev odn wlga yi deab ikxevl s`e ,zcxtp didzy

ke ,zecxtenøî øîàc,`ziixaaúøæ Bæcre dphwd rav`dn - §¨©©¤¤
dxen`d 'zxf' zcin ef ,zegezne zegezt zerav`dyk ,lceb`d

oyegd iabl(fh gk zeny).äöéî÷ Bæzxfl dkenqd rav`dn - §¦¨
.zegpnd on dvinwd zcear z` odkd ligznänà Bærav`dn - ©¨

oipaa dxn`py 'dn`' zcin miccen dvinwl dkenqd dlecbd
eilke okynd(cere ,ai fk zeny).wtxnd cre ef rav`n epiide ,Bæ

òaöàminc oznl odkd ynzyn dn`l dkenqd rav`a - ¤§©
'erav`a' mda xn`py(cere ,dk c `xwie).,ìceb äædxeza dpeknd ¤¨

oxd` lr mi`elind li` mcn ozil dxez dxn` eilry ,'oda'my)

(bk grxevnd lr rxevnd oaxw mcne ,(jli`e ci ci my)oi` ok m`e .
.efn ef od zewelg recn le`yl xfrl` iax zpeeky yxtlàlà¤¨

le`yl xfrl` iax zpeekíòh äîzerav`dúBteLîzeccegn - ©©©§
.úBãéúék,aiyd jk lreçépé ,ïeâä BðéàL øác íãà òîLé íàL ¦¥¤¦¦§©¨¨¨¨¤¥¨©¦©

,åéðæàa åéúBòaöàczie' weqtdn okl mcew `xtw xa yxcy itke ¤§§¨§¨§¨
.'jpf` lr jl didz

:df oipra ztqep `ziixadlek ïæBà äî éðtî ,ìàòîLé éaø éác àðz̈¨§¥©¦¦§¨¥¦§¥¨¤¨
äéìàäå ,äL÷ofe`d seqay xyad -,äkøickíãà òîLé íàL ¨¨§¨©§¨©¨¤¦¦§©¨¨

dëBúì äéìà óBëé ,ïeâä BðéàL øácgzt lr dil`d z` steki - ¨¨¤¥¨¨©§¨§¨
.ezriny repnl ,dnzeql epf`

,mixeq` mixaca zwqer dpi`y `ziixa `xnbd d`ian dzr
:milha mixaca `l`íéøác åéðæàì íãà òéîLé ìà ,ïðaø eðz̈©¨¨©©§¦©¨¨§¨§¨§¨¦

ïäL éðtî ,íéìèamipf`d -úBåëðoigzexa,íéøáéàì älçzoeik §¥¦¦§¥¤¥¦§§¦¨¨¥¨¦
xyay myky ,`ed lyne ,mixai`d x`yn zewce zekx ody
ofe`ay drinyd yeg ok ,mixai`d x`yn xzei zeekil lw ofe`d
oeik ,mc`d iyeg x`yn xzei xeqi` icil lwa ribdl `ed lelr

.xzeia ea ievn xeqi`dy

* * *
e` zxzen zaya dleza zlira m`d zxxan oldl `ibeqd
xeqi` illkn dnk micwdl yi dl`yd iccv zpadle ,dxeq`
oiekzn epi`y ote`a dk`ln dyerd .` :zaya dk`ln ziiyr
dyri mzxixb ici lry xyt`e ,lqtq e` `qk xxebd oebk ,dl
zxardl `l` uixgd ziiyrl oiekzn epi` `ede ,dnc`a uixg

xizn oerny iaxe xqe` dcedi iax ,mewnl mewnn utgd:hk zay)

(:ens`y 'diyix wiqt' df ixd ,dnc`a uixg dyri i`ce m` j` .
`id dkldd zay zek`ln lka .a .xeq`y dcen oerny iaxmy)

(:dwdcedi iax ewlgp oday xirane laegn ueg ,xeht lwlwndy
oerny iaxe(.ew my)iaxe ,zek`lnd lkak xhet dcedi iaxy ,

.aiign oerny.âizy cvn oecl yi zaya dleza zliraa
meyn mbe .laeg meyn dxeq`d dxeag ziiyr meyn mb ,zek`ln

.dpea zk`ln meyn dxeq`d gzt ziiyr

:`xnbd zwtzqnälçza ìBòáì eäî ,eäì àéòaéà,dpey`x mrt - ¦©§¨§©¦§©§¦¨
,dlezad z`.úaLam`d ,md wtqd iccveícmilezadã÷ôéî §©¨¨¦§¨

ãé÷txenyd oecwtk ,mda rela epi`e mgxd iptec oia qepk - §¦
zxyd ici lr dgzt z` gzet wx `ed ezliraae ,eilral
xzene ,dxeag ziiyr `la `vei qepk didy mcde ,dileza

.zayaBàmileza mc `nyøaçéî éøeaç`ed relae xaegn - ©¥¦©©
`veie ,efn ef mgxd iptec z` cixtn `ed ezliraae ,mgxd ipteca

.zaya xeq`e ,dxeag ziiyr ici lr mcd
:wtqd xe`iaa `xnbd dkiynnøîBì éöîéz íàåm` s`e - §¦¦§¥©

c heytz,ãé÷t ã÷ôéî ícwtzqdl yi oiicr ,dxeag dyer epi`e ¨¦§¨§¦
lread m`d ,md wtqd iccve ,'dpea' meyn z`f xeq`l yi m`d

dlezad z`éøö àeä íãì,Cepi`e ,dleza `idy ze`xl ick §¨¨¦
,gztd ziipal oiekznéøLågztd ziipay meyn ,xacd xzene - §¨¥

,'oiekzn epi`y xac' `idéøö àeä çúôì àîìc BàCdidiy - ¦§¨§¤©¨¦
,gezt dgztøéñàå.dpea meyn ©£¦

øîBì éöîéz íàåyéøö àeä íãìéúà÷ àìénî çúôe ,Cgztde - §¦¦§¥©§¨¨¦¤©¦¥¨¨¨¥
m`d oecl yi oiicr ,dyrp eili`nøác øîàc ïBòîL éaøk äëìä£¨¨§©¦¦§§¨©¨¨

Bà ,øzeî ïéekúî ïéàLyïéàL øác øîàc ,äãeäé éaøk äëìä ¤¥¦§©¥¨£¨¨§©¦§¨§¨©¨¨¤¥
,øeñà ïéekúî,gztd ziiyr meyn zaya dleza leral xeq`e ¦§©¥¨

.jkl oiekzn epi`y s`
ås`øîBì éöîéz íày,äãeäé éaøk äëìäm`d oecl yi oiicr §¦¦§¥©£¨¨§©¦§¨

kàeä ì÷ì÷îaygpìöà[iabl-],çútädaeyg dlezay oeik §©§¥¥¤©¤©
dcen `ed s` ixdy ,xzen dcedi iaxl s` ok m`e ,dleran

,xeht lwlwndyBày,çútä ìöà àeä 'ïwúî'`diy el gpy §©¥¥¤©¤©
dcedi iaxl xeq` xacde ,ze`ad zelirad jxevl gezt dgzt

.xeq` oiekzn epi`y xacy xaeqd
oi`e ciwt cwtn mcy cvd itl wx od lirlc zewitqd ,ef oeyll
ziiyr meyn xeq`l yi m`d `ed oecipde ,laeg meyn ezliraa
s` xizdl dpcd zxg` oeyl `xnbd d`ian dzr .`l e` gztd

.xagin ixeag mcy cvd itl
éøîàc àkéàote`a ef dl`ya oecl ekiyndy daiyid ipan yi - ¦¨§¨§¦

,dfkøaçéî éøeaç íc øîBì éöîéz íàåziiyr meyn ezliraa yie §¦¦§¥©¨©¥¦©©
m`d oecl yi oiicr ,dxeagéøö àeä íãìC,dleza `id m` ze`xl §¨¨¦

,øeñàå.mcd z`vedl `ed oiekzny oeikàîìc Bàoi` `ny §¨¦§¨
`l` mcd z`vedl ezpeekéøö àeä Bîöò úàðäì,éøLå ,Cmeyn ©£¨©©§¨¦§¨¥

.oiekzn epi`y xac edfy
éøö àeä Bîöò úàðäì øîBì éöîéz íàåéúà÷ àìénî íãå ,C- §¦¦§¥©©£¨©©§¨¦§¨¦¥¨¨¨¥

oecl yi oiicr ,jkl oiekzn epi`e d`a `id dil`n mcd z`ved
m`däãeäé éaøk äëìä,oiekzn oi`y xac xqe`dBàyéaøk äëìä £¨¨§©¦§¨£¨¨§©¦

ïBòîL.leral xzene ,xiznd ¦§
äãeäé éaøk äëìä ,øîBì éöîéz íàå,oiekzn epi`y xac xqe`d §¦¦§¥©£¨¨§©¦§¨

m`d ,oecl yi oiicrì÷ì÷îàeä äøeaçadleza ixdy ,aygp §©§¥§©¨
xq` `l ixdy ,xzen didi dcedi iaxl s`e ,dleran `id daeyg
`edyk `le owzn `edyk `l` oiekzn epi`y xac dcedi iax

,lwlwn,àeä äøeaça ïwúî Bàm`e ,`id dlezay d`x dci lry §©¥§©¨
df oi`y oeik ,jkl oiekzn epi`y s` xeq` didi dcedi iaxl ok

.lewlw
,àeä äøeaça ì÷ì÷î ,øîBì éöîéz íàåiax zrcl s` xizdl yie §¦¦§¥©§©§¥§©¨

mb m`d oecl yi oiicr ,lwlwn meyn dcediì÷ì÷îadxeaga ¦§©§¥
äãeäé éaøk äëìäoiekzn oi`y xacy ezhiyl s` ok m`e ,xhety £¨¨§©¦§¨

.lwlwn `edy meyn leral xzen didi xeq`
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להמשיך את העניין ד"ברכנו אבינו" כיוון ש"כולנו כאחד".
משיחת י"ב תמוז, ה'תשכ"ז



xcde"ריב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr e sc zeaezk(iyily meil)

Bàlwlwn iabl `ny,ïBòîL éaøk äëìädxeaga lwlwndy £¨¨§©¦¦§
xaeq oerny iaxy s`e ,zaya dleza leral xeq` ok m`e ,aiig
'oiekzn epi`' oiprl `ny mewn lkn ,xzen oiekzn epi`y xacy
iaxk dkld dxeaga lwlwn oiprle ,xeq`y dcedi iaxk dkld

.aiigy oerny
:edehyt jke ,l`enye ax ly mzaiyia oecip df wtq,(øîzéà)¦§©

éøîà áø éáa,jk mixne` eicinlz eid ax ly eyxcn ziaa -áø §¥©¨§¦©
éøL,zaya dleza leral xizn -.øñà ìàeîLeeli`e,àòcøäða ¨¥§¥¨©¦§©§§¨

l`eny ly exir,éøîàyøa ïîçð áø øîà .éøL ìàeîLe øñà áø ¨§¦©¨©§¥¨¥¨©©©§¨©
éðîéñå ,÷çöéC,mewn lka exn` dn xekfl jcia df oniq hewp - ¦§¨§¦¨¥

elà,max ixack miyerd ax ly ezaiyi ipa -ïîöòì ïéìé÷î ¥§¦¦§©§¨
,xizn maxy mixaeqeelàål`eny ly enewn `rcxdpa - §¥

,l`eny ixack miyeryïîöòì ïéìé÷îmax l`enyy mixaeqe §¦¦§©§¨
.xiznd `ed

zaya dleza leral xiznd ly mrhdy dzr zxaeq `xnbd
itl .lwlwn `edy meyn `le ,xzen oiekzn oi`y xacy oeik `ed

:`xnbd dywn .ax iac lr `xnbd dywn dfåikéøL áøxac §©¨¥
,oiekzn epi`ydéîMî äi÷æç øa éîéL áø øîàäå[enyn-],áøc §¨¨©©¦¦©¦§¦¨¦§¥§©

àúééæðã àiøëBñî éàäoii ly ziag itay awp znizq dze` - ©§§©¨§©§¨¨
,micba i`laa eze` mezql milibxyàáè àîBéa d÷Bcäì øeñà- ¨§©©§¨¨¨

,[zaya e`] aeh meia awpd jeza micbad i`la z` wcdl xeq`
lr xaere ,cbadn oiid hgqp ziagd awpa mwecid ici lry oeik
ef dhigql oiekzn epi`y s` ax zrcly gkene .dhigq xeqi`
exn` cvike ,xeq` xacd mewn lkn ,ziagd it znizql `l`
oiekzn epi`y meyn zaya dleza leral xzeny enya eicinlz

.gzt ziiyrl e` dxeag ziiyrl
epi`y xacy xaeq axy xyt`e ,`iyew ef oi` :`xnbd zvxzn

a cbad wcdl xq` ok it lr s`e ,oerny iaxk xzen oiekznit
c iptn ,ziagdàeääaziagd it znizq ly ote` eze`a -eléôà §©£¦

ïBòîL éaøoiekzn epi`y xac xizndäãBî,xeq`ycixdéiaà ©¦¦§¤§©©¥
eäééåøz éøîàc àáøå,mdipy exn` -÷éñô'a ïBòîL éaø äãBî §¨¨§¨§¦©§©§¤©¦¦§¦§¦

'úeîé àìå déLéøipi`e zaya ef dnda y`x jezg`' xne`a - ¥¥§Ÿ¨
zn`ay s` ,ok zeyrl xeq` zenz i`ceay oeiky ,'zenzy dvex
it znizqa oicd `ede ,dy`xa wgyl `l` dzindl ezpeek oi`
oiekzn epi`y s` ,xeq` ,cbad hgqi i`ceay oeikc ,ziagd
i`ce df oi`y zaya dleza zliraa ok oi`y dn .dhigql
,dihda leral `ed leki oky ,ezlira ici lr dk`ln dyrizy

.oiekzn epi`y xac meyne ,zaya leral ax xizn jkle
:zeywdl `xnbd dtiqen,áø øîà ,éMà øa àéiç áø øîà àäå§¨¨©©¦¨©©¦¨©©

äãeäé éaøk äëìä,xeq` oiekzn epi`y xacyøîà énà øa ïðç áøå £¨¨§©¦§¨§©¨¨©©¦¨©
myaìàeîLyïBòîL éaøk äëìä.xzen oiekzn epi`y xacyáøå §¥£¨¨§©¦¦§§©

dì éðúî ïéáà øa àéiçl`enye ax zwelgn z` dpy -éøáb àìa ¦¨©¨¦©§¥¨§Ÿ©§¥
,onvr l`enye ax `l` ,mnyn ok exn`y mi`xen` `la -áø©

,ïBòîL éaøk äëìä øîà ìàeîLe ,äãeäé éaøk äëìä øîàdzrne ¨©£¨¨§©¦§¨§¥¨©£¨¨§©¦¦§
meyn leral xizn axy ,jtida ax ly eicinlz exn` ji` dyw

.xqe` l`enye ,xzen oiekzn epi`y xacy
:`xnbd zvxzndéì àøéáñ äãeäé éaøk áø íìBòì,xaeq `ed - §¨©§©¦§¨§¦¨¥

zaya dleza leral ax xizdy dne ,xeq` oiekzn epi`y xacy
`edy meyn `l` dk`ln dze`l oiekzn epi`y meyn df oi`

,lwlwn `ed dna `xnbd zx`ane .dk`ln dze`a lwlwnCäì§©
àðMéìwtqa oey`xd oeyld itl -øîàcc,'ãé÷t ã÷ôéî íc' ¦§¨§¨©¨¦§¨§¦

y ax xaeq ,gzt ziiyr meyn `ed dlirad xeqi`eàeä ì÷ì÷î§©§¥
çútä ìöàe .dleran daeyg dlezay oeikàðMéì Cäìitle - ¥¤©¤©§©¦§¨

,wtqa ipyd oeyld,'øaçéî éøeaç íc' øîàcs` ezliraa yie §¨©¨©¥¦©©
y ax xaeq ,dxeag meyn,àeä äøeaça ì÷ì÷îoiprl s` ,xnelk §©§¥§©¨

ziiyr oiprl enk dlv` lwlwn `ed aygp dxeagd ziiyr
ea xehty dxeaga lwlwn oiprl mb dcedi iaxk ax xaeqe ,gztd
dxeaga lwlwny xaeqy oerny iaxk `le ,zay zek`ln lkak

.aiig
xeq`y ,l`eny zrca ax icinlz zxaq lr `xnbd dywn

:zaya dleza leral,àcñç áø áéúîdpyna epipy(:cq dcp), ¥¦©¦§¨
úBàøì dpîæ òébä àlL ú÷Bðéze`ln `l oiicry ,xnelk ,zecp mc ¦¤¤Ÿ¦¦©§©¨¦§

,dpy dxyr mizy dl,úàOðåxg` d`exy mcd m` wtzqdl yie §¦¥
,`nh `edy zecp mc e` ,xedh `edy ,mileza mc `ed dzlira

úBìéì äòaøà dì ïéðúBð íéøîBà éànL úéad`xzy mc lky - ¥©©§¦§¦¨©§¨¨¥
,mileza mca eze` oilez ,zlrapy mipey`xd zelild zrax`a
`edy miyyeg ,zelil drax` xg`l mc ze`xl dtiqed m` j`

.dcp mc,íéøîBà ìlä úéáemileza mca milez mlerläéçzL ãò ¥¦¥§¦©¤¦§¤
`txzzy -,äknä`le dyny m` `ed dknd ietixl oniqde ©©¨

eli`e :dpynd dkiynn .`ed zecip mc d`lde o`kne ,mc dz`x
y zwepizúBàøì dpîæ òébä,mlern dz`x `l oiicr j` dcp mc ¦¦©§©¨¦§

ïBLàøä äìéì dì ïéðúBð ,íéøîBà éànL úéa ,úàOðålky ,cala §¦¥¥©©§¦§¦¨©§¨¨¦
xg`l j` ,mileza mca ezelzl yi dlild eze`a d`xzy mc

.`ed zecp mc `ny yeygl yi d`xzy mc lk oknìlä úéáe¥¦¥
,íéøîBàe ,iying lil `edy oi`eyipd liln d`xzy mc lkãò §¦©

úaL éàöBîlkd jqa mdy,úBìéì äòaøà,mileza mca oilez ¨¥©¨©§¨¨¥
.zecp mca oilez d`lde o`kne
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אגרות קודש

]כ"ו תמוז, תשי"ג[

גם  ובטח  דוד המלך,  ביום ההלולא של  להם  בענין ההתועדות שהי'  על מה שכותב  ...ות"ח 
להבא ינצלו את היומי דפגרא להתועד בהתועדות חסידותית ולהתעוררות באהבת השם אהבת התורה 
ואהבת ישראל, והעיקר - לקבל על עצמם בהחלטה גמורה שכבר באה העת שצריכים לצאת מד' אמות 
המצומצמים ולהתפשט, באופן המתאים, בין שאר חוגי בנ"י להפיץ שם המעינות, מעינות דא"ח ותורת 
החסידות הכללית ותורת חסידות חב"ד. וכמה דרכים בזה, ואחד מהדרכים הוא ע"י התועדות ברבים 
כ"ק  ורצון  חפץ  יקויים  ובטח  שונים,  מחוגים  הנוער  ובפרט  אנשים  בהתועדות  לשתף  ובהשתדלות 

אדמו"ר הזקן, שחב"ד לא יהי' ענין של מפלגה אלא של כללות עם ישראל יחיו.

oiaiig lkd` cenr e sc ± oey`x wxtzeaezk
ïåòîù éáøë äëìä åàdcedi iaxk dkld xnel ivnizc oeik ,aiig dxeaga lwlwnc Ð

.xeq`c oiekzn oi`y xacaàòãøäðá.l`eny ly enewn Ðêéðîéñådrhz `ly Ð

.ax iacl `rcxdpce ,`rcxdpl ax iac `zzrny silgdlïîöòì ïéìé÷î åìàax iac Ð

,`rcxdpe .xizd oaxy mixne` ,oax ixack zeyrl mikixvy,oax l`enyk miyerd

.xizd l`eny mixne`éøù áøå,dinza Ð

.dil `xiaq xzen oiekzn oi`y xac `nl`

àúééæðã àéøëåñîznizq Ðzibib awp

awpd jxc xkyd oi`ivenyoinzeqeeze`

.micba i`laaä÷åãäì øåñà.dhigq meyn Ð

'åë ïåòîù éáø äãåîmi`iway yi o`k la` Ð

.onwlck ,diihdaäãåäé éáøë äëìäoi`a Ð

.oiekznéøáâ àìáaxc `ail` i`xen` `la Ð

.ediiteb l`enye ax `l` ,l`enyc `ail`e

ãé÷ô ã÷ôéî íã úøîàã àðùéì êäìÐ

xeqi`de.`ed gzt meynìöà àåä ì÷ì÷î
çúôälwlwnae Ð.dcedi iax dcenì÷ì÷î

àåä äøåáçás` dcedi iaxk dl xaq axe Ð

iax da xht `wc ,`lewl dxeaga lwlwna

.dcediúåàøì äðîæ òéâä àìùdcp zkqna Ð

eribiyn Ð ze`xl dpnf ribd izni` :xn`ini

.mixerpdúåìéì äòáøà äì ïéðúåðlky Ð

edl opiwfgn yinyz zngn oda d`xzy minc

.mileza mcaäëîä äéçúù ãòonf lk Ð

.dknd dzig `l mc `la zynyn dpi`yòéâä
úåàøì äðîæ.dz`x `le Ðïåùàøä äìéìÐ

elit`zeliral.daxd
éàî

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

zk`ln opirac meyn ied zay zek`ln x`ya oixehtc mdipy mrhc meyn lwlwna

`dc ,xhtin zaygn zk`ln opirac meyn `l dk`lnl llk oiekzn epi`y la` ,zaygn

calae okxck oixken zeqk ixkenc ,mi`lk iab oebk ,oiekzn oi` xhtin inp zenewn x`ya

jklid ,(`,an xifp) 'ek qtqtne steg xifp :inp opze ,(d dpyn h wxt mi`lk) 'ek oiekzi `ly

.ixy inp dxeaga

éàäÐ 'ek dwecdl xeq` `ziifpc `ziixkeqn

jexrae l`ppg epiax oke ,qxhpewa yxit

n`e mi`pz xcqa oke ,`pyil cgaxeq`c ,mi`xe

dhigq `dc :mz epiaxl dywe .dhigq meyn

xac lkc .miwyn x`ya `kiiy `le ,oeail meyn

`l Ð onye xkye oii oebk ,erlea z` jlklnd

di`xe .mina `wec `l` ,ezhigqa oeail jiiy

iab enk hegqi `ny eda opixfb `lcn Ð xacl

did :(a,biw zay) "mixyw el`"a opixn`ck ,min

?ciaril ikid 'ek mind zn`a rbte zaya jldn

inp `ipze .dhigq icil iz` Ð `ina zegpil

`le zihpel`a btzqne :(a,fnw my) "ziag" wxta

.dhigq icil iz`c `xnba yxtne ,ecia d`iai

oi` `nlr ileklc xne` (`,gi) dviac ipy wxtae

meyn dxifb `xnba yxtne ,milkd z` oiliahn

:opz (a,hlw zay) "oilez" wxta eli`e .dhigq

opixfb `l oii iabl `nl` .oixceqa oiid z` oippqn

inp (`,l dvia) "`iand" yixae !dhigq meyn

icil iz` xn`w `le ,dilr `xceq qextil :xn`w

iab `l` oeail jiiy `lc meyn epiide ,dhigq

:(a,gkw zay) "oiptn" wxta opixn`c `de .min

dl d`ian dzxiag ony dkixv dzid m`

oi` :ipyne ?dhigq icil iz` `de :jixte .dxrya

oke .onya dhigq jiiyc rnyn .xrya dhigq

zia el yi m` ,betq :(`,bnw my) "lhep" wxta

xne` `kde .miapre mizif zhigq enk dxeq`e ,wxtn meyn `iedc mz epiax xne` dhigq `idd !ea rlapd ony zhigq icil iz`c meyn ,ea oigpwn oi` Ð e`l m`e ,ea oigpwn Ð dfig`

"xiczd lk" wxtn ezii`x xwire .ixy dil `gip `lc diyix wiqt lkc jexra yxit oke .diyix wiqt iedc ab lr s` ,ceai`l jled hgqpdy oeik ,wxtn meyn xeq`c xninl `kilc mz epiax

dkeq) "lefbd alel"n di`x iziin cere .ixy Ð ieaik i`da dil `gip `lc oeik ,`ed dakn i`cec ,`ed diyix wiqtc ab lr s` miyi`d iab lr oii oitlfn oerny iaxc `ail` (a,`v migaf)

wiqta oerny iax dcen `de :jixte .dea`k dl xaq ,dlik`l oeekzna dl miwene !`pn owzn `de :jixte .qcd iapr yexit ,aeh meia miapr mihrnn :oerny iaxa xfril` iax xn`wc (a,bl

ab lr s` ,ixy Ð oewiz i`da yiig `le ,dil `gip `lc oeik `nl` .izixg` `pryed dil zi`c `kixv `l :ipyne !'ek diyix`ki`c ;icin dyw `lc wgvi epiaxl d`xpe .`ed diyix wiqtc

xeq`c inp xninl opivne .ezhigqa dpdp did hrne micbaa mix`yp gixde mrhdy oeik ,hegqi `ny eda opiyiig `l mewn lkne ,mina enk oeail meyn dwyn x`ya hegql xeq`c xninl

lr oii slfl oerny iax xiznc `iddc ;zei`x opi` jexrd zei`xe .dtebl dkixv dpi`y dk`lna enk ,y"xl dligzkl xeq` Ð dil `gip `lc diyix wiqt iedc ab lr s`e .wxtn meyn

,izixg` `pryed dil zi`c !`ed diyix wiqt `de :eyexit ikd inp i` .devn meyn ixyc xninl `ki` ,izixg` `pryed dil zi`c `idd oke .ip`y devnc xninl `ki` Ð miyi`d iab
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ïåòîù éáøë äëìä åàdcedi iaxk dkld xnel ivnizc oeik ,aiig dxeaga lwlwnc Ð

.xeq`c oiekzn oi`y xacaàòãøäðá.l`eny ly enewn Ðêéðîéñådrhz `ly Ð

.ax iacl `rcxdpce ,`rcxdpl ax iac `zzrny silgdlïîöòì ïéìé÷î åìàax iac Ð

,`rcxdpe .xizd oaxy mixne` ,oax ixack zeyrl mikixvy,oax l`enyk miyerd

.xizd l`eny mixne`éøù áøå,dinza Ð

.dil `xiaq xzen oiekzn oi`y xac `nl`

àúééæðã àéøëåñîznizq Ðzibib awp

awpd jxc xkyd oi`ivenyoinzeqeeze`

.micba i`laaä÷åãäì øåñà.dhigq meyn Ð

'åë ïåòîù éáø äãåîmi`iway yi o`k la` Ð

.onwlck ,diihdaäãåäé éáøë äëìäoi`a Ð

.oiekznéøáâ àìáaxc `ail` i`xen` `la Ð

.ediiteb l`enye ax `l` ,l`enyc `ail`e

ãé÷ô ã÷ôéî íã úøîàã àðùéì êäìÐ

xeqi`de.`ed gzt meynìöà àåä ì÷ì÷î
çúôälwlwnae Ð.dcedi iax dcenì÷ì÷î

àåä äøåáçás` dcedi iaxk dl xaq axe Ð

iax da xht `wc ,`lewl dxeaga lwlwna

.dcediúåàøì äðîæ òéâä àìùdcp zkqna Ð

eribiyn Ð ze`xl dpnf ribd izni` :xn`ini

.mixerpdúåìéì äòáøà äì ïéðúåðlky Ð

edl opiwfgn yinyz zngn oda d`xzy minc

.mileza mcaäëîä äéçúù ãòonf lk Ð

.dknd dzig `l mc `la zynyn dpi`yòéâä
úåàøì äðîæ.dz`x `le Ðïåùàøä äìéìÐ

elit`zeliral.daxd
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zk`ln opirac meyn ied zay zek`ln x`ya oixehtc mdipy mrhc meyn lwlwna

`dc ,xhtin zaygn zk`ln opirac meyn `l dk`lnl llk oiekzn epi`y la` ,zaygn

calae okxck oixken zeqk ixkenc ,mi`lk iab oebk ,oiekzn oi` xhtin inp zenewn x`ya

jklid ,(`,an xifp) 'ek qtqtne steg xifp :inp opze ,(d dpyn h wxt mi`lk) 'ek oiekzi `ly

.ixy inp dxeaga

éàäÐ 'ek dwecdl xeq` `ziifpc `ziixkeqn

jexrae l`ppg epiax oke ,qxhpewa yxit

n`e mi`pz xcqa oke ,`pyil cgaxeq`c ,mi`xe

dhigq `dc :mz epiaxl dywe .dhigq meyn

xac lkc .miwyn x`ya `kiiy `le ,oeail meyn

`l Ð onye xkye oii oebk ,erlea z` jlklnd

di`xe .mina `wec `l` ,ezhigqa oeail jiiy

iab enk hegqi `ny eda opixfb `lcn Ð xacl

did :(a,biw zay) "mixyw el`"a opixn`ck ,min

?ciaril ikid 'ek mind zn`a rbte zaya jldn

inp `ipze .dhigq icil iz` Ð `ina zegpil

`le zihpel`a btzqne :(a,fnw my) "ziag" wxta

.dhigq icil iz`c `xnba yxtne ,ecia d`iai

oi` `nlr ileklc xne` (`,gi) dviac ipy wxtae

meyn dxifb `xnba yxtne ,milkd z` oiliahn

:opz (a,hlw zay) "oilez" wxta eli`e .dhigq

opixfb `l oii iabl `nl` .oixceqa oiid z` oippqn

inp (`,l dvia) "`iand" yixae !dhigq meyn

icil iz` xn`w `le ,dilr `xceq qextil :xn`w

iab `l` oeail jiiy `lc meyn epiide ,dhigq

:(a,gkw zay) "oiptn" wxta opixn`c `de .min

dl d`ian dzxiag ony dkixv dzid m`

oi` :ipyne ?dhigq icil iz` `de :jixte .dxrya

oke .onya dhigq jiiyc rnyn .xrya dhigq

zia el yi m` ,betq :(`,bnw my) "lhep" wxta

xne` `kde .miapre mizif zhigq enk dxeq`e ,wxtn meyn `iedc mz epiax xne` dhigq `idd !ea rlapd ony zhigq icil iz`c meyn ,ea oigpwn oi` Ð e`l m`e ,ea oigpwn Ð dfig`

"xiczd lk" wxtn ezii`x xwire .ixy dil `gip `lc diyix wiqt lkc jexra yxit oke .diyix wiqt iedc ab lr s` ,ceai`l jled hgqpdy oeik ,wxtn meyn xeq`c xninl `kilc mz epiax

dkeq) "lefbd alel"n di`x iziin cere .ixy Ð ieaik i`da dil `gip `lc oeik ,`ed dakn i`cec ,`ed diyix wiqtc ab lr s` miyi`d iab lr oii oitlfn oerny iaxc `ail` (a,`v migaf)
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ab lr s` ,ixy Ð oewiz i`da yiig `le ,dil `gip `lc oeik `nl` .izixg` `pryed dil zi`c `kixv `l :ipyne !'ek diyix`ki`c ;icin dyw `lc wgvi epiaxl d`xpe .`ed diyix wiqtc

xeq`c inp xninl opivne .ezhigqa dpdp did hrne micbaa mix`yp gixde mrhdy oeik ,hegqi `ny eda opiyiig `l mewn lkne ,mina enk oeail meyn dwyn x`ya hegql xeq`c xninl
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ikd e`l i` la` ,`xrv meyn Ð ixyc uewd z` da lehil ci ly hgn oke !aiig inp oiekzn `l ik Ð dtd on dil `gip i`c ,llk dta dil `gip `lc ab lr s` ,xeq` did `xrv meyn
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dl oipzep :eyexit ikde .ycg xyr mipy jezn zelil drax` dl ozpe dyrn :(a,cq) dcpc `xza wxta `ipzck ,oitevx ediy opira `l `dc Ð oitevx opirac opireny`l zay i`ven cr
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.zelil drax` lkd oia ody ,zayn xal zay i`ven cr dl oipzep :eyexit ikdc jzrc `wlq dedc :xnel yie !zelil drax` `icda ipzw `de ?ezrca dlr dn Ð zayn xal ipync

.ixy ikd elit` ,oileza mca opilz `ifg i` `dc ,dwegc dvxit iedc ab lr s` :ikd xza yxtny enk ol rnyn `we .lrayk :ipyne !zelil drax` lirac rnync :jixt edi`e
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oiaiig lkda cenr e sc ± oey`x wxtzeaezk

åàì éàîlra `l i`c :edl ipz ikdl ,ipzwc zay i`ven cr zelil drax` jpd Ð

eizexrda cinz `iven `edy mc lke ,lrainl ivn Ð dxenb dlira.mileza mc eed

.zaya dxeaga leral xzenc ,inp dpin opirnyeúáù éàöåî ãò úåìéì äòáøà àäå
éðú÷iyye iying ilil o`k yie ,zqip iriaxa `dc ,zayn xal dil zgkyn `le Ð

.zay i`vene zayeìòáùë éà`z` `le Ð

hwpc i`d ,mileza mc xzid `l` ol iiexe`l

ol rnynw i`n zay i`ven cr?oipzep :ipzil

zay zlira meyn jgxk lr .zelil drax` dl

.dl hwpúåøåøö øéùîù`nlc inp i`de Ð

`witqne ,`zxet lagn.dil opixq` `léàî
åàìdil xhtc i`d Ðilila rny z`ixwn

,lrainl irac ,devna cixhc meyn zay

wqerde.devnd on xeht devnaàìã ãéøèã
ìòá.lra `ly xrhvn Ðøåèô ãéøèã íåùî

xeht xrv meyne .dinza Ð?epi`y xg`n !

.devna weqrl aygnøàô ïäá øîàðùÐ

l`wfgi) "jilr yeag jx`t"la`e ,(ckllern

`l`] :oilitzl x`t df oi`e ,ey`xe epxw xtra

ozgc `d ivexzl zivn `l i`ce `ax xn`

xehtm`c ,lira ivn `lc meyn rny z`ixwn

.devn xaca cixh `l `dc ,xeht ded `l ok

àéä éàðúxq`c o`ne ,zaya dxeag zlira Ð

,dizrnyl dxn` i`pzk Ð zaya leral

`cg `pzc .lrainl xq`c `pixg` `pz `ki`c

.['ekøåèô.rny zixwn Ðáééç éùéìùÐ

.leral xeq`e ,`ed zaycééáàå:jl xn` Ð

dil xhtc i`de ,ibilt `cxiha inp i`pz jpd

,lrainl ixyc meyn e`l Ð rny z`ixwn

xeht devn ly xrv xrhvnd xaqw `l`

`cxih cixhc la`l inc `le .rny z`ixwn

ezelia`y it lr s` ,devn exrv oi`y ,zeyxc

`axe] .xht `l `cxih :xaq aiignc o`ne .devn

xzenac xn`ipdk i`pz ipde ,ibilt leral

.[i`pzäééèäáoihny Ðmi`iven oi`e ,oiccvl

.mcïë íà.mi`iwac Ðäîì ãøåèedn Ðecxh

xhtdl.rny z`ixwnøúåî é÷áleral Ð

.`ed zeni `le diyix wiqt `lc ,zayaáåø
ïä ïéàé÷ádiyix wiqt e`l `nzq jklid Ð

.`ed zeni `leäîì ïéðéáùåùyiy xg`n Ð

onwl `ipzc `d Ð mc `la leral oi`iwa

el cg` oipiayey ipy odl oicinrn eid :(`,ai)

.dlkd z`e ozgd z` ynynl ick ,dl cg`e

da ebdpi `ly mdixg` xwal ,xnelkze`nx

zprhadn Ð diihda oi`iwa i`e .mileza

oiliren oipiayey?äîì äôîikd `l` ,opiqxb `l jinrhile .milezad z` xxal Ð

dnl oipiayey :opiqxb?dnl dtn?ãáàéå äàøé àîù äéì øîà`iveie ,dhi `l `ny Ð

mc,epca`ieoiicr :el xn`z Ð oerhl `a m` ,diihda eli`c ,mc iz`vn `l xn`ie

.ip` dlezaàñøåî ñéôîä.b"elw oixewy ,gtp dt gzetd Ðäô äì úåùòì íàÐ

oiekznydzetil.xgn meil df gzt dl zeidleáééçmeyn aiige ,gzt owzn `edy Ð

z` oaie" aizkc ,miig ilraa oipa ogky`c ,dpea"rlvdziy`xa).(a
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éàî.ziyixtck ,xninl `kil mitevx oiprlc ,zay i`ven cr hwpc i`na Ð ol rnynw

éàîm`c Ð lirlck zayn xal iiepyl `kil `kd Ð lrainl irac cixhc e`l

.zay i`ven cr dil xhtc ,dreh `pzl dil zieyn `we ,zay i`ven cr xeht epi` ok

cr hwp `wec mewn lkn ,zaya lrainl ivn `le ,zayn xal opixn` ik elit` ,lirl la`

mca oilez zay i`venl crc meyn ,zay i`ven

.lrae xarc `kid milezaàäå`a` iax xn`

`cxihc xaq iia`e Ð 'ek zevnd lka aiig la`

lc`lc `cxih la` ,aiign Ð llk devn `ki

cexhy oeik ,devnc `cxih aiyg Ð lira ivn

.devn zeyrl leki epi`y dna

õåçopixn`e Ð x`t oda xn`py oilitzd on

xn`cn :(`,eh) ohw crenc `xza wxta

llkn "jilr yeag jx`t" l`wfgil `pngx dil

oda xn`py yxitc qxhpewae .xeq` `nlrlc

ozil epiid ,ey`xe epxw xtra llern la`e ,'x`t'

:xn`z m`e .oilitzn zevn x`y slip `lc mrh

l`wfgil `wecc opixn` oilitz iabl `py i`ne

dxez cenlz iabe ,mila` x`yl `le ,xn`p

:(my) opixn`c ,l`wfgin mila` x`y opitli

`pngx dil xn`cn ,dxez cenlza xeq` la`

,opixnb xeq`lc :xnel yie !"mec wp`d" l`wfgil

inp `nlr ilekl Ð l`wfgil `pngx xq`cnc

dicegl dilc ,opixnb `l Ð xizdl la` .xeq`

.`z` ixynléðäås` Ð i`pz ipd ik i`pz

mewn lkn Ð ikda `icda i`pz ibiltc ab lr

`lc `d devnc `cxih aiygc ,lirl iia` wigc

l`enyk oizipzn inew`l dil `gipc ,lira ivn

i` `ziixac `zbelt inp iwene .leral xq`c

inwe`l ick ,lira ivn `lc `d `cxih aiyg

.lekiy dn lk l`enyk

àìÐ diihda oi`iwa oi`y miilaa elldk

mlerd lkc ,diyix wiqt epi` :yexit

ixy jklid .od oi`iwa `l` ,miilaa enk opi`

dlira leral epekzi `ly calae ,lrainl edl

zaya :yexit ?dnl cxeh ok m` :jixte .dxenb

oi`iwac oeik ,rny z`ixwn lirl dil xht i`n`

oiekzny itl Ð `cxih `ki` lega `nlya ?od

`cxih yi oi`iwal s`e ,dxenb dlira leral

zekxac ipy wxta xn`ck ,dxenb dlira leral

,envr lr xingne xeht did l`ilnb oaxc (`,fh)

zaya la` .ilaa did `ly ,did iwac ab lr s`

?dnl cxeh Ð dxenb dlira leral oiekzn epi`y

zrya iwa epi`y itl :yexit .iwa epi`yl :ipyne

Ð dyrn zrya oi`iwad elit`c ,rny z`ixw

.mlek micexh jklid ,oi`iwa eidi `ly mi`xi dyrn mcewáåøcg lke Ð od oi`iwa

:xn`z m`e .diihda oi`iwa oaexc `kd rnyn .mixzen mleke ,aexa dil opiwtqn cge

ziag it lr dewcay oebk ?dpedkl edn dxairy dleza :(a,ci) dbibgc ipy wxta opixn`c

opiyiig in ,scep dgix did `lee` mc `la zelira dnk leral ipleki xn`c l`enycl

:xn`w inp (a,cq) dcpc `xza wxtae !giky `l l`enyc :wiqne ?dxair ihan`a `nlc

did l`enyc :xnel yie !od oi`iwa aexc `kd opixn` `de .`ed dixaeb axc l`eny ip`y

.zxarzn dy` oi` diihda la` .mc `la ,ea zxarzn dy`y dxenb dlira leral leki

.l`enycl `l` diihda yginl `kil dbibgc `idda ikdleàìàdnl oipiayey dzrn

ca`ie ,dxenb dlira leraie dhi `l m`y md dtne oipiayeyc :ipyne ?dhdy dzrc` wiqz `l `ide dhi `ny Ð mc `la leral oi`iwa ody oeik :qxhpewa yxit Ð dnl dtn

dleza oiicr xnel dzrc` `wqnc iiepyl dil iedc ,el dywdy dnn uxzn epi`c :wgvi epiaxl dywe .ip` dleza oiicr xnel dleki mileza dl `vn `ly xn`ie dhi m`e .dtnd

oipiayey oiyery mei lka dyrnc ,diihda leral jixvc ,dnl oipiayeye dtnc jixt `w zayn `wecc :mz epiax yexitk wgvi epiaxl d`xpe !xtqd on xqg uexizd xwire ,ip`

.zayn inp jixtc ,dnl cxehc `inec `iede .mileza mc ca`ie dxenb dlira leraie dhi `ly rx`i `ny Jipyne !zaya elit`íàdieyr df gztc Ð aiig dt dl zeyrl

.dgil `ivedle xie` qipkdl ,`ivedle qipkdlíàåaizenc in` iaxc dizrc `wlqe .oerny iaxk dl opinwen (a,fw zay) "mivxy dpeny" wxta Ð xeht dgil dpnn `ivedl

dgil dpnn `ivedlc ikid ikc ,`qxen qitnn jixt ikdle .dtebl dkixv dpi`y dk`ln iedc ,oerny iaxk l`eny xq` ikd elit`e ,gztl `le jixv `ed mcle ,ciwt cwtin mcc

ol ied devn meyn ,inp `kd .xrv meyn ixy `qxena Ð xeq` la` xeht dtebl dkixv dpi`y dk`ln x`yc ab lr s` ,gztl jixv epi`c oeik xzene xehtc ol `niiwe ,xeht

la` .xeq` did `xrv meyn e`l i` ,gzt oiprl diyix wiqt iedc i`ce `kdc ;xity jixt ,lirl mz epiax yxitck ,devn meynn ith `xrv meyn opixy elit` :cere .ixynl
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr e sc zeaezk(iyily meil)

drax`' dpynd dxn`y oeik :dziiyew z` `xnbd zniiqn
heyt ixde ,'zay i`ven cr' dxn`e dtiqed recn ,'zelil

,zelil drax` md zay i`ven cr iying lilnyåàì éàîm`d - ©¨
eprinydl dpynd zpeek oi`cs`ìòa àì éàoiicre dxenb dlira §¦Ÿ¨©

,dileza zvwn ex`ypìéòa éöîleral leki -,úaLa eléôàmbd ¨¥¨¦£¦§©¨
xnel dpynd dtiqed okle ,gztd z` aigxne mc `iven `edy
zay lila s`e ,miey zelild lky rnyny 'zay i`ven cr'
.l`enyl dywe ,zaya dleza leral xzeny gkene .leral leki

:`xnbd zvxznàì ,àáø øîàleral lekiy dpynd zpeek oi` - ¨©¨¨Ÿ
od epipyy zelil drax` `l` ,zayaøáì[ueg-],úaMîday §©¦©¨

lr `iyew o`kn oi`e ,gzt e` dxeag ziiyr meyn leral xeq`
.l`eny

:`xnbd ddnzéiaà déì øîà,`axlàäåoeyl ixde -öBî ãò'éà ¨©¥©©¥§¨©¨¥
éðz÷ 'úBìéì äòaøà úaL,oleka leral lekiy rnyne ,dpyna ©¨©§¨¨¥¨¨¥

zaya ixdy ,zelil dyly `l` leral leki epi` ,jixacl eli`e
.leral xeq`

:xg` ote`a dpyndn di`xd z` dgece ea xfeg `axøîà àlà¤¨¨©
,àáøxaecn j` ,zaya s` lreay dpynd zpeek zn`aìòaLk ¨¨§¤¨©

dleza zliral di`x o`kn oi`e ,zay mcew dxenb dlira xak
.zaya

:`xnbd zl`eyéàxaecnìòaLkwx `ed yecigde ,zay mcew ¦§¤¨©
ok m` ,mileza mca milez el` minia d`xzy mc lkyà÷ éàî©¨

ïì òîLîi`ven cr' xnel dtiqedy dna dpynd dycig dn - ©§©¨
.'zelil drax` dl oipzep' dxn`y jka ic ixde ,'zay

:`xnbd daiyn,úaLa ìòáéîì éøLc ,ïì òîLî à÷okziy s`e ¨©§©¨§¨¥§¦§©§©¨
e ,dxeag da dyrie mileza hrn exzepyøîàc ,ìàeîLãk§¦§¥§¨©

,ìàeîLea yiy lzekä÷eçc äöøét,[mvnevne ohw gzt-]øzeî §¥¦§¨§¨¨
L ét ìò óàå ,úaLa da ñðkéì`edy okziúBøBøö øéMnqpkpyk ¦¨¥¨§©¨§©©¦¤©¦§

oiekzn epi`y oeik mewn lkn ,'dpea' e` 'xzeq' meyn dfa yie da
xenb dlira lra m` ok enke ,xzen ,jklxzen zayd mcew d

dyrie mileza zvwn ex`ypy okziy s` zaya lerale aeyl
leral xzeny di`x ef oi` j` .jkl oiekzn epi`y itl ,dxeag da

.zaya dleza
dleza leral xqe`d zrc lr ztqep dpynn dywn `xnbd

:zaya,óñBé áø áéúîdpyna epipy(.fh zekxa),úiøwî øeèt ïúç ¥¦©¥¨¨¨¦§¦©
òîLaïBLàøä äìéì,iying lil `edy ,ei`eyiplúaL éàöBî ãò §©©§¨¨¦©¨¥©¨

äNò àì íàmiizpiaäNòî,dliraåàì éàîmrhd oi` m`d - ¦Ÿ¨¨©£¤©¨
meynìòáéîì éòác ãéøèczlira miiwl epevxa `ed cexhy - §¨¦§¨¥§¦§©

jkne ,devnd on xeht devna wqerde ,eilr zlhend devn
xzeny gken zay lila s` rny z`ixwn dpynd eze` dxhty

.zaya dleza leral
:`xnbd dgecàì ,éiaà déì øîà`l` ,ezcxih mrh df oi` - ¨©¥©©¥Ÿ

meynìéòa àìc ãéøèc,lra `ly jk lr exrva `ed cexhy - §¨¦§Ÿ¨¦
.rny z`ixwn xeht ,leral el xeq`y zay lila s` okle

:iia` ly ezxaq lr wleg `axå ,àáø déì øîàikàcøéè íeMî ¨©¥¨¨§¦¦§¨
`ed mc`l yiyøeèt,rny z`ixwnäzòî àlàm` ,jixac itl - ¨¤¨¥©¨

íia Búðéôñ äòáè,ecqtd lr exrva `ed cexheøeèôc énð éëä- ¨§¨§¦¨©¨¨¦©¦§¨
dfa s` ike:xne`e `ax siqen .rny z`ixwn xeht `diàîéz éëå§¦¥¨

énð éëä,devndn xhet xrv lk ok`y xnel dvxz m`e -øîàäå ¨¦©¦§¨¨©
úBøeîàä úBönä ìëa áéiç ìáà ,áø øîà ,àcáæ øa àaà éaø©¦©¨©©§¨¨©©¨¥©¨§¨©¦§¨£

,ïéléôzä ïî õeç ,äøBzameyn,'øàt' ïäa øîàpLx`t df oi`e ©¨¦©§¦¦¤¤¡©¨¤§¥
ixd ,xtra ey`x llebnd la`d y`xa migpen zeidl oilitzl
z` aiigl yi ok m`e .zevna aiig ezn lr xrhvny la` s`y
lra `ly lr xrhvn `edy s` ,zay lila rny z`ixwa ozgd

.oiicr
:dpyndn `iyewd z` xg` ote`a uxzn `ax,àáø øîà àlà¤¨¨©¨¨

exrv zngn epi` rny z`ixwn ozgd ly xehtd mrh zn`a
zxaeq ef dpyn `l` ,devn ly dcxh ef oi` ixdy ,lra `ly
oi` mewn lkne ,devn ly dcxh cexh `ede zaya leral xzeny
zaya dleza zlira ly df oecipy meyn ,l`eny lr `iyew ef

àéä éàpz,mi`pz ea ewlgp -àãç àðúc,epipy zg` `ziixaa - ©¨¥¦§¨¨£¨
äNò àì íàozgda äNòîdlildïBLàølil `edy ,ei`eyipl ¦Ÿ¨¨©£¤©¦

,iriaxøeètrny z`ixwna óàdlild,éðMdyr `l m`e,éðMa ¨©©¥¦©¥¦
,éLéìMa óà øeètxaeq df `pzy oeik epiide ,zay lil `edy ¨©©§¦¦

.devna cexh `ede ,zaya dleza leral xzenyCãéà àéðúå- §©§¨¦¨
lila ,epipy zxg` `ziixaae,øeèt éðLå ïBLàølila j`éLéìL ¦§¥¦¨§¦¦

,zay lil `edy ,ei`eyipláéiçdf `pzy oeik ,rny z`ixwa ©¨
aiig devnd meiwa cexh epi`y oeike ,zaya dleza leral xqe`

.xqe`y ,df `pzk xaeq l`enye .rny z`ixwa
:`xnbd zxxan,éiaàåleral leki ozgd oi`yk s`y xne`d §©©¥

oiicry jkn cexh `edy oeik ,rny z`ixwn xeht `ed zay lila
z`ixwa aiignd `pzd ly enrh z` x`ai `ed cvik ,lra `l
xeq` lkd ixacly yxti iia` :`xnbd zx`an .zay lila rny

e ,zaya dleza leralénð íúämdd mi`pzd mb -éâéìt àcøéèa ¨¨©¦§¦§¨§¦¦
z`ixwn xhetd `pzd ,`l e` zxhet efk `cxih m`d miwleg -
okle ,lra `ly lr exrva cexh ozgdy xaeq zay lila rny
`pzd eli`e .devn zlira dzr miiwl leki epi`y s` xeht `ed
meiwa cexhy minia wxe ,zxhet dpi` efk `cxihy xaeq aiignd

.rny z`ixwn xeht ynn devnd
:`ax zhiy z` x`al `xnbd dkiynne,`ax ixacléàpz éðä- ¨¥©¨¥

,zay lila rny z`ixwn xeht ozg m` miwlegd mi`pz mze`
`id mzwelgnéàpz éðä ékzlira oica ewlgpy mi`pz mze`k - ¦¨¥©¨¥
,zaya dlezaäìeúaä úà ñðBkä ,àéðúc,dteglìBòáé àì §©§¨©¥¤©§¨Ÿ¦§

ïéøézî íéîëçå .úaLa älçzazxxan .zaya dligza leral ©§¦¨§©¨©£¨¦©¦¦
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.gzt e` dxeag ziiyrl ezliraa oiekzn epi`

ïBòîL éaø äãBî àäå ,éiaà déì øîàxeq` oiekzn oi`y xacy ¨©¥©©¥§¨¤©¦¦§
,'úeîé àìå déLéø ÷éñô'a,dk`lnl mexbi edyrn i`ceay oeik ¦§¦¥¥§Ÿ¨

xizn ,dxeq`d dk`lnd dyrY ezlerta m` wtqy ote`a wxe¥¨
oeik zaya dleza leral xq`i eixacl s` ok m`e ,oerny iax

.gzt da gztie dxeag da dyri ezliraa gxkdaydéì øîà̈©¥
,daxàìmc` ipaa xaecnïéàé÷a ïéàL ,íéiìáa eìläkleral Ÿ§©¨©§¦¦¤¥§¦¦

ïéàé÷a Lé àlà ,äééhäaleral,äééhäaoi`e `vei mc oi` dfae §©¨¨¤¨¥§¦¦§©¨¨
`l ok`e ,'diyix wiqt' df oi` jk leraiy okziy oeike ,gztp gzt

.dihda iway inl `l` zaya leral exizd
:`xnbd dywnïk íà,dihda iwaa xaecnyänì ãøBèdna - ¦¥¥¨¨

.`ed iwa `ld ,rny z`ixwn edepxht ok zngny ,cexh `ed
`l` exht `l ok` :`xnbd zvxznìin,é÷a BðéàL.cexh `edy §¤¥¨¦

recn ,zaya leral xzen iwal wxy ok m` :`xnbd dywn
,'oixizn minkg' dxn`e `ziixad dnzqeøîàé,xnel dl did - Ÿ§
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dilr yi m` dlirad xg` dwceal mzhin lr dtn gipdl ebdp

,dihda mi`iwa aex m`e ,mileza mcänì ätî ,änì ïéðéáLeL- §¦¦¨¨©¨¨¨
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רטו "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr e sc zeaezk(iyily meil)

drax`' dpynd dxn`y oeik :dziiyew z` `xnbd zniiqn
heyt ixde ,'zay i`ven cr' dxn`e dtiqed recn ,'zelil

,zelil drax` md zay i`ven cr iying lilnyåàì éàîm`d - ©¨
eprinydl dpynd zpeek oi`cs`ìòa àì éàoiicre dxenb dlira §¦Ÿ¨©

,dileza zvwn ex`ypìéòa éöîleral leki -,úaLa eléôàmbd ¨¥¨¦£¦§©¨
xnel dpynd dtiqed okle ,gztd z` aigxne mc `iven `edy
zay lila s`e ,miey zelild lky rnyny 'zay i`ven cr'
.l`enyl dywe ,zaya dleza leral xzeny gkene .leral leki

:`xnbd zvxznàì ,àáø øîàleral lekiy dpynd zpeek oi` - ¨©¨¨Ÿ
od epipyy zelil drax` `l` ,zayaøáì[ueg-],úaMîday §©¦©¨

lr `iyew o`kn oi`e ,gzt e` dxeag ziiyr meyn leral xeq`
.l`eny

:`xnbd ddnzéiaà déì øîà,`axlàäåoeyl ixde -öBî ãò'éà ¨©¥©©¥§¨©¨¥
éðz÷ 'úBìéì äòaøà úaL,oleka leral lekiy rnyne ,dpyna ©¨©§¨¨¥¨¨¥

zaya ixdy ,zelil dyly `l` leral leki epi` ,jixacl eli`e
.leral xeq`

:xg` ote`a dpyndn di`xd z` dgece ea xfeg `axøîà àlà¤¨¨©
,àáøxaecn j` ,zaya s` lreay dpynd zpeek zn`aìòaLk ¨¨§¤¨©

dleza zliral di`x o`kn oi`e ,zay mcew dxenb dlira xak
.zaya

:`xnbd zl`eyéàxaecnìòaLkwx `ed yecigde ,zay mcew ¦§¤¨©
ok m` ,mileza mca milez el` minia d`xzy mc lkyà÷ éàî©¨

ïì òîLîi`ven cr' xnel dtiqedy dna dpynd dycig dn - ©§©¨
.'zelil drax` dl oipzep' dxn`y jka ic ixde ,'zay

:`xnbd daiyn,úaLa ìòáéîì éøLc ,ïì òîLî à÷okziy s`e ¨©§©¨§¨¥§¦§©§©¨
e ,dxeag da dyrie mileza hrn exzepyøîàc ,ìàeîLãk§¦§¥§¨©

,ìàeîLea yiy lzekä÷eçc äöøét,[mvnevne ohw gzt-]øzeî §¥¦§¨§¨¨
L ét ìò óàå ,úaLa da ñðkéì`edy okziúBøBøö øéMnqpkpyk ¦¨¥¨§©¨§©©¦¤©¦§

oiekzn epi`y oeik mewn lkn ,'dpea' e` 'xzeq' meyn dfa yie da
xenb dlira lra m` ok enke ,xzen ,jklxzen zayd mcew d

dyrie mileza zvwn ex`ypy okziy s` zaya lerale aeyl
leral xzeny di`x ef oi` j` .jkl oiekzn epi`y itl ,dxeag da

.zaya dleza
dleza leral xqe`d zrc lr ztqep dpynn dywn `xnbd

:zaya,óñBé áø áéúîdpyna epipy(.fh zekxa),úiøwî øeèt ïúç ¥¦©¥¨¨¨¦§¦©
òîLaïBLàøä äìéì,iying lil `edy ,ei`eyiplúaL éàöBî ãò §©©§¨¨¦©¨¥©¨

äNò àì íàmiizpiaäNòî,dliraåàì éàîmrhd oi` m`d - ¦Ÿ¨¨©£¤©¨
meynìòáéîì éòác ãéøèczlira miiwl epevxa `ed cexhy - §¨¦§¨¥§¦§©

jkne ,devnd on xeht devna wqerde ,eilr zlhend devn
xzeny gken zay lila s` rny z`ixwn dpynd eze` dxhty

.zaya dleza leral
:`xnbd dgecàì ,éiaà déì øîà`l` ,ezcxih mrh df oi` - ¨©¥©©¥Ÿ

meynìéòa àìc ãéøèc,lra `ly jk lr exrva `ed cexhy - §¨¦§Ÿ¨¦
.rny z`ixwn xeht ,leral el xeq`y zay lila s` okle

:iia` ly ezxaq lr wleg `axå ,àáø déì øîàikàcøéè íeMî ¨©¥¨¨§¦¦§¨
`ed mc`l yiyøeèt,rny z`ixwnäzòî àlàm` ,jixac itl - ¨¤¨¥©¨

íia Búðéôñ äòáè,ecqtd lr exrva `ed cexheøeèôc énð éëä- ¨§¨§¦¨©¨¨¦©¦§¨
dfa s` ike:xne`e `ax siqen .rny z`ixwn xeht `diàîéz éëå§¦¥¨

énð éëä,devndn xhet xrv lk ok`y xnel dvxz m`e -øîàäå ¨¦©¦§¨¨©
úBøeîàä úBönä ìëa áéiç ìáà ,áø øîà ,àcáæ øa àaà éaø©¦©¨©©§¨¨©©¨¥©¨§¨©¦§¨£

,ïéléôzä ïî õeç ,äøBzameyn,'øàt' ïäa øîàpLx`t df oi`e ©¨¦©§¦¦¤¤¡©¨¤§¥
ixd ,xtra ey`x llebnd la`d y`xa migpen zeidl oilitzl
z` aiigl yi ok m`e .zevna aiig ezn lr xrhvny la` s`y
lra `ly lr xrhvn `edy s` ,zay lila rny z`ixwa ozgd

.oiicr
:dpyndn `iyewd z` xg` ote`a uxzn `ax,àáø øîà àlà¤¨¨©¨¨

exrv zngn epi` rny z`ixwn ozgd ly xehtd mrh zn`a
zxaeq ef dpyn `l` ,devn ly dcxh ef oi` ixdy ,lra `ly
oi` mewn lkne ,devn ly dcxh cexh `ede zaya leral xzeny
zaya dleza zlira ly df oecipy meyn ,l`eny lr `iyew ef

àéä éàpz,mi`pz ea ewlgp -àãç àðúc,epipy zg` `ziixaa - ©¨¥¦§¨¨£¨
äNò àì íàozgda äNòîdlildïBLàølil `edy ,ei`eyipl ¦Ÿ¨¨©£¤©¦

,iriaxøeètrny z`ixwna óàdlild,éðMdyr `l m`e,éðMa ¨©©¥¦©¥¦
,éLéìMa óà øeètxaeq df `pzy oeik epiide ,zay lil `edy ¨©©§¦¦

.devna cexh `ede ,zaya dleza leral xzenyCãéà àéðúå- §©§¨¦¨
lila ,epipy zxg` `ziixaae,øeèt éðLå ïBLàølila j`éLéìL ¦§¥¦¨§¦¦

,zay lil `edy ,ei`eyipláéiçdf `pzy oeik ,rny z`ixwa ©¨
aiig devnd meiwa cexh epi`y oeike ,zaya dleza leral xqe`

.xqe`y ,df `pzk xaeq l`enye .rny z`ixwa
:`xnbd zxxan,éiaàåleral leki ozgd oi`yk s`y xne`d §©©¥

oiicry jkn cexh `edy oeik ,rny z`ixwn xeht `ed zay lila
z`ixwa aiignd `pzd ly enrh z` x`ai `ed cvik ,lra `l
xeq` lkd ixacly yxti iia` :`xnbd zx`an .zay lila rny

e ,zaya dleza leralénð íúämdd mi`pzd mb -éâéìt àcøéèa ¨¨©¦§¦§¨§¦¦
z`ixwn xhetd `pzd ,`l e` zxhet efk `cxih m`d miwleg -
okle ,lra `ly lr exrva cexh ozgdy xaeq zay lila rny
`pzd eli`e .devn zlira dzr miiwl leki epi`y s` xeht `ed
meiwa cexhy minia wxe ,zxhet dpi` efk `cxihy xaeq aiignd

.rny z`ixwn xeht ynn devnd
:`ax zhiy z` x`al `xnbd dkiynne,`ax ixacléàpz éðä- ¨¥©¨¥

,zay lila rny z`ixwn xeht ozg m` miwlegd mi`pz mze`
`id mzwelgnéàpz éðä ékzlira oica ewlgpy mi`pz mze`k - ¦¨¥©¨¥
,zaya dlezaäìeúaä úà ñðBkä ,àéðúc,dteglìBòáé àì §©§¨©¥¤©§¨Ÿ¦§

ïéøézî íéîëçå .úaLa älçzazxxan .zaya dligza leral ©§¦¨§©¨©£¨¦©¦¦
:`xnbdïàîmd in -'íéîëç'.zaya dleza leral mixiznd ©£¨¦

,øzeî ïéekúî ïéàL øác ,øîàc ,àéä ïBòîL éaø ,äaø øîào`k s`e ¨©©¨©¦¦§¦§¨©¨¨¤¥¦§©¥¨
.gzt e` dxeag ziiyrl ezliraa oiekzn epi`

ïBòîL éaø äãBî àäå ,éiaà déì øîàxeq` oiekzn oi`y xacy ¨©¥©©¥§¨¤©¦¦§
,'úeîé àìå déLéø ÷éñô'a,dk`lnl mexbi edyrn i`ceay oeik ¦§¦¥¥§Ÿ¨

xizn ,dxeq`d dk`lnd dyrY ezlerta m` wtqy ote`a wxe¥¨
oeik zaya dleza leral xq`i eixacl s` ok m`e ,oerny iax

.gzt da gztie dxeag da dyri ezliraa gxkdaydéì øîà̈©¥
,daxàìmc` ipaa xaecnïéàé÷a ïéàL ,íéiìáa eìläkleral Ÿ§©¨©§¦¦¤¥§¦¦

ïéàé÷a Lé àlà ,äééhäaleral,äééhäaoi`e `vei mc oi` dfae §©¨¨¤¨¥§¦¦§©¨¨
`l ok`e ,'diyix wiqt' df oi` jk leraiy okziy oeike ,gztp gzt

.dihda iway inl `l` zaya leral exizd
:`xnbd dywnïk íà,dihda iwaa xaecnyänì ãøBèdna - ¦¥¥¨¨

.`ed iwa `ld ,rny z`ixwn edepxht ok zngny ,cexh `ed
`l` exht `l ok` :`xnbd zvxznìin,é÷a BðéàL.cexh `edy §¤¥¨¦

recn ,zaya leral xzen iwal wxy ok m` :`xnbd dywn
,'oixizn minkg' dxn`e `ziixad dnzqeøîàé,xnel dl did - Ÿ§

øzeî é÷ae.øeñà é÷a BðéàL:`xnbd zvxznáBømiyp`,ïä ïéàé÷a ¨¦¨¤¥¨¦¨§¦¦¥
.xeq` ,iwa epi`y herinl zn`a j` ,aexa dpynd dxaice
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x`ean ixdy ,dyw ok m` ,`vei mcd oi`e dileza xiyn epi`e
oldl(.ai)egibyiy oipiayey dlkle ozgl cinrdl dcedia ebdpy

z` ozgd milri `l `id dleza m`y ,ef z` df enxi `ly mdilr
oke ,uegan mc dlkd qipkz `l dleza dpi` m`e ,milezad mc
dilr yi m` dlirad xg` dwceal mzhin lr dtn gipdl ebdp

,dihda mi`iwa aex m`e ,mileza mcänì ätî ,änì ïéðéáLeL- §¦¦¨¨©¨¨¨
lray xnele dihda leral ozgd lkei `ld ,mda zlrezd dn

dlira.mc `vn `le dlibx
:`xnbd zvxzníúä ,déì øîàwx eyygäàøé ànLmc ozgd ¨©¥¨¨¤¨¦§¤

ãaàéåmiliren dfle ,mileza dl `vn `ly orhie ,eze` ¦©¥
orhz f`y oeik ,dihda lraiy eyyg `l j` ,dtnde oipiayeyd
x`eank ,z`f xxal oic zia cia yie ,dleza oiicr `idy dlkd

oldl(:i).
:zaya dleza leral xqe`d lr ztqep dpynn dywn `xnbd

,énà éaø áéúîdpyna epipy(d"n a"t zeicr),àñøeî ñéônä- ¥¦©¦©¦©¥¦§¨
dgila d`lnd dkn rwane wgecd,úaLaíàezpeekdì úBNòì §©¨¦©£¨

ät,xie` qipkdle dgild z` `ivedl ick ,miiwznd gzt -áéiç ¤©¨
.gzt da owzn `ed ixdy ,dpea meyníàå`l` ezpeek oi` §¦
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xcde"רטז fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr f sc zeaezk(iriax meil)

,øeètity jixv epi` ixdy ,dtebl jixv oi`y dk`ln efy oeik ¨
wx `ed epevx `l` ,`ivedle qipkdl gztk ynyi dknd
xeqi` ea oi` dryl `l` ieyr epi`y dfk gzte ,dgild z`veda
`iven gztd ziiyr caln `qxen qitnd ixdy ,dywe .dpea
.laeg xeqi` jka oi` recne ,jkl oiekzne ,dkndn mce dgil
dknd zgz 'ciwt cwtn' dknd mcy meyn `ed mrhd i`ceae
xaegn epi` mileza mc s`y o`kn cenll yie ,sebl xaegn epi`e
lr dywe ,ez`veda laeg xeqi` oi`e ,ciwt cwtn `l` sebl

.laeg xeqi` mrhn zaya dleza leral xq`y l`eny
:`xnbd zvxzn,íúämcd ,`qxen iabløé÷òå ãé÷tipta qepk - ¨¨§¦©£¦

xeqi` oi` okle ,z`vl cnere ,sebdn ixnbl xewr s`e envr
la` ,ez`veda,àëäwx mcd ,mileza mcaãé÷tzgz `ed qepk - ¨¨§¦

,mixai`d mc x`yk xaegn epi`e xerdøé÷ò àìåxewr epi` j` - §Ÿ£¦
,xaegnl dnece milzka zvw `ed rlap `l` sebd on ixnbl

.zaya e`ivedl xeq` jkle

* * *
:zaya dleza zlira oipra dyrn d`ian `xnbdàøL ,énà éaø©¦©¦¨¨

cg` ozgl xizd -ìòáéîìdlezaïðaø déì éøîà .úaLa älçúa §¦§©¦§¦¨§©¨¨§¦¥©¨¨
,minkgd el exn` -dúaeúk àáéúk àì àäåazk `l oiicr ixde - §¨Ÿ§¦¨§¨¨

xeq` daezk dl azk `le dy` `yepde ,daezk xhy ozgd dl
.zepf z`ia ef ixd dilr `a m`e ,dilr `al eläeñtúà ,eäì øîà̈©§©§§¨

ïéìèìhîoekynk ozgd lyn dci zgz oilhlhn dl epz - ¦©§§¦
de ,dzaezkl.dzaezk dazkp eli`k el zxzen `id ix

:sqep dyrnìòáéîì àøL ,ãéáæ áødlezaàkéà .úaLa älçúa ©§¦¨¨§¦§©¦§¦¨§©¨¦¨
éøîàcy exn`y yi -déôeb ãéáæ áøe ,ok bdp envr -älçúa ìòa §¨§¦©§¦¥¨©¦§¦¨
.úaLa§©¨

* * *
:aeh meia dleza zliraa dpc `xnbdàøL äãeäé áøxizd - ©§¨¨¨

ìòáéîìdleza.áBè íBéa älçúa:ezrca minkg ewlgpeáø øîà §¦§©¦§¦¨§¨©©
àîéz àì ,àáøc déîMî éttxn`z l` -áBè íBéa`edéøLc- ©¦¦§¥§¨¨Ÿ¥¨§§¨¥

,dcedi ax xizd ea `weecàäla` -ïécä àeäc ,øeñà úaLa ¨§©¨¨§©¦
äéä Ck äéäL äNòîe ,éøL énð úaLa eléôàcdid dyrn eze` - ©£¦§©¨©¦¨¥©£¤¤¨¨¨¨¨

.xizn did mb zaya el`yl mi`a eid m` oicd `ed j` ,aeh meia
eli`e,øîà àáøc déîMî àtt áøwxéøL áBè íBéaj` ,dcedi ax ©¨¨¦§¥§¨¨¨©§¨¥

.øeñà úaLa§©¨¨
ézòc éàî ,àtt áøì étt áø déì øîàCoia wlgl jzxaq idn - ¨©¥©©¦§©¨¨©©§¥

mrhe ,laeg meyn xeqi` yi zayay oeik m` ,aeh meil zay
y zngn `ed aeh meia xziddäøzeäL CBzîziiyrCøBöì äøeaç ¦¤§¨©¨§¤

[aeh meia dnda hegyl xzen ixdy] ytp lke`àlL énð äøzeä§¨©¦¤Ÿ
CøBöì,dlira jxevl oebk ytp lke`äzòî àlàjixacl ok m` - §¤¤¨¥©¨

didiøîâeî úBNòì øzeîick ,y`d lr minya cinrdl - ¨©£§¨
milkae micbaa aeh gix ozi mdn dlerd oyrdy,áBè íBéa§

CøBöì äøòáä äøzeäL CBzîc,leyial oebk ,ytp lke`énð äøzeä §¦¤§¨©§¨¨§¤§¨©¦
CøBöì àlLdvia zkqna eli`e ,ytp lke`(:ak)minkgy epipy ¤Ÿ§¤

.aeh meia xnben zeyrl exq`
déì øîà,`tt axéìòEjixack xn`p `ly ick -àø÷ øîàzeny) ¨©¥¨¤¨©§¨

(fh ai,'Lôð ìëì ìëàé øLà Cà'ziiyr aeh meia exzed ,xnelk ©£¤¥¨¥§¨¤¤
xear wx zek`ln,'Lôð ìëì' äåMä øácdxzedy dhigy oebk ¨¨©¨¤§¨¤¤

ziiyra mb dxzed ,ytp lkl deyd xac `edy dlik` jxevl
ziiyr j` ,ytp lkl deyd xac `ed s`y dlira jxevl dxeag

.miwpetnl `l` jxvp epi`y ,ytp lkl deyd xac epi` xnben
:`xnbd zl`eyàlà ,éMà áøì àáøc déøa àçà áø déì øîà̈©¥©©¨§¥§¨¨§©©¦¤¨

äzòîdeyd xaca `l` ytp lke` jxev dxezd dxizd `ly ¥©¨
xy`k ok m` ,ytp lklBì ïncæðhegyl mc`l,áBè íBéa éáö ¦§©¥§¦§

å ìéàBäiav zlik`Lôð ìëì äåL Bðéàdywy iptn ,mixiyrl `l` ¦§¥¨¤§¨¤¤
,ecevlénð éëäxn`p dfa mb m`d -déèçLîì øeñàc.aeh meia ¨¦©¦§¨§¦§£¥

:`xnbd daiynàðéîà÷ Lôð ìëì CøBvä øác ,àðà ,déì øîà- ¨©¥£¨¨¨©¤§¨¤¤¨£¦¨
zhigye ,ytp lkl jxvpy xaca `ed xziddy dzid izpeek,éáö§¦

éøö,àeä Lôð ìëì C`id ezlik` mewn lkn ,ievn epi`y s`y ¨¦§¨¤¤
`l` ,ytp lk jxev dpi` xnben ziiyr la` ,mc` lk jxev

.cala miwpetn miyp`l

* * *
:zaya dleza zliraa oecl dkiynn `xnbdøa á÷òé éaø øîà̈©©¦©£Ÿ©

ïãééöa ïðçBé éaø äøBä ,éãéà,[mewn my-]älçza ìBòáì øeñà ¦¦¨©¦¨¨§©§¨¨¦§©§¦¨
.úaLa§©¨

:'opgei iax dxed' awri iax ly epeyl lr ddnz `xnbdàkéà éîe¦¦¨
øeqéàì 'äàøBä','d`xed' oeyla xeqi`l wqt zepkl ozip ike - ¨¨§¦

e` di`xn rxkend xzidl wqta wx jiiy d`xed oeyl ixd
wtqn wxe ,llk rxken epi`y okzi xeqi`l wqt j` ,`xaqn

:`xnbd zvxzn .xeqi`l ea exingdïéàxeqi`l wqt mb ,ok` - ¦
,d`xed mya zepkl ozipïðúäådpyna ef oirk oeyl epipy ixdy - §¨§©

t xifp)(e"n b"dnglndn dpa xefgi m`y dxcpy dklnd iplid iabl ,
mipy ray dxifp dzide ,dpa xfge ,mipy ray dxifp didz melya

e ,l`xyi ux`l dzlr okn xg`le ,ux`l uegaìlä úéa äeøBä¨¥¦¥
,úBøçà íéðL òáL ãBò äøéæð àäzLzexifp oi`y mixaeq mdy itl ¤§¥§¦¨¤©¨¦£¥

dilre ,zexifp envr lr lawnd mc`l dliren ux`l ueg ly
i`ny zia ixack `lye ,dligzn dzexifp ini lk z` zepnl
mei miyly xifp didi l`xyi ux`l `aiyky jka icy mixne`d
exingdy ,xeqi`l wqt s`y gkene ,['zexifp mzq' xeriy edfy]

.'d`xed' oeyla dpekn ,lld zia dilr
énð éàå,xeqi`l d`xed oeyl epivn cer -àéðúc àä ék,`ziixaa §¦©¦¦¨§©§¨

äøãMä èeçdnda ly÷ñôpLjzgp -,Baeøa,dtixh dndad ©¦§¨¤¦§©§
á÷òé éaø .éaø éøáce wlegeléôà ,øîBà`l` eaexa jzgp `láwéð ¦§¥©¦©¦©£Ÿ¥£¦¦©

dnda iax iptl e`iady did dyrn .dtixh ef s` ,xeg ea dyrp -
e ,dxcyd heg da awipyk éaø äøBäzhiyá÷òé éaødndady ¨©¦§©¦©£Ÿ

epivny ixd ,xaca xzid zexedl envr lr jnq `ly itl ,dtixh
.xeqi`l s` 'd`xed' oeyl

dwiqn ,awri iaxe iax ly mzwelgn z` `xnbd d`iady ab`
:dkld oiprl `xnbdá÷òé éaøk äëìä ïéà ,àðeä áø øîà`l` ¨©©¨¥£¨¨§©¦©£Ÿ

.iaxk
opgei iax mya ici` xa awri iax ixac z` lirl d`iad `xnbd
`xnbd d`ian dzr .zaya dleza leral xeq`y ociiva dxedy

:mixg` mi`xen` mya ef opgei iax z`xed z`÷çöé øa ïîçð áø©©§¨©¦§¨
éëä éðúî,rxi`y dn z` jk dpy -éaø ìàL ,eäáà éaø øîà ©§¥¨¦¨©©¦©¨¨©©¦

ïîc á÷òé ïa ìàòîLé[xirdn `ay-],ïãééöa ïðçBé éaø úà ,øBö ¦§¨¥¤©£Ÿ§¦¤©¦¨¨§©§¨
éòîL àðàåel`yy izrny ,eda` iax ,ip`e -ìBòáì eäîdleza ©£¨§©¦©¦§

déì øîàå ,úaLa älçza,opgei iax.øeñà ©§¦¨§©¨§¨©¥¨
:`xnbd dwiqn dkld oiprleàúëìäåxne`d ixack dkldd - §¦§§¨

,úaLa älçza ìBòáì øzeî,dk`ln ziiyr meyn `l dfa oi`e ¨¦§©§¦¨§©¨
ser oa hegyi `ny zxifb meyn `le(.d lirl).

* * *
epiptly `ibeqa(:g-.f)zkxa .'mipzg zkxa' zeklda `xnbd dpc

ini x`yae dtegd zrya mikxany zekxad zyy od mipzg
oldl `xnbd d`ian zekxad gqep z` .x`eaiy enk dzynd(.g):

,áø øîà ,àcáæ øa àaà éaø øîà ,àðeä áø øîà ,Baìç éaø øîà̈©©¦¤§¨©©¨¨©©¦©¨©©§¨¨©©
äìeúa úçà,z`ypyäðîìà úçàåpy,z`yäëøa äðeòèzkxa - ©©§¨§©©©§¨¨§¨§¨¨

.oi`eypd zrya mikxany mipzg
:`xnbd dywnéëä àðeä áø øîà éîe,`ped ax ok xn` ike - ¦¨©©¨¨¦

,dpnl` i`eypa mipzg zkxa mikxanyäðîìà ,àðeä áø øîàäå§¨¨©©¨©§¨¨
z`ypd.äëøa äðeòè dðéà¥¨§¨§¨¨

:`xnbd zvxznïàk ,àéL÷ àìepiid ,dkxa dperhd dpnl` - Ÿ©§¨¨
,äðîìà àNpL øeçáa,dlecb ezgnye dpey`xd ezy` efy itle §¨¤¨¨©§¨¨
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המשך בעמוד רלב

oiaiig lkd` cenr f sc ± oey`x wxtzeaezk
øåèô,xq`c o`nl `iyw .(`,b) "zay ze`ivi"a ,dlgzkl xzene xeht :ol `niiwe Ð

.`ed mc `ivedl inp i`dcíúä.dgil iab Ðãé÷ô.cgia qepk Ðøé÷òåon elek Ð

.z`vl cnere ,xyadàëä.mileza mc Ðøé÷ò àìå àåä ãé÷ôrlap `l` ,ixnbl Ð

dnec ,edin .qepk `l` mixa`d mc x`yk xaegn epi`y it lr s` ,milzka zvw

xaegnl.dgilk z`vl oken epi`y ,`ed

éìèìèî äåñôúàdci zgz oilhlhn dl epz Ð

xhy eazkiy cr ,dzaezk ceariyl oekyna

.zerwxw cearya dzaezkêéúòã éàîÐ

ixyinlxzei aeh mei.zayanêøåöìlke` Ð

.dhigy oebk ,ytpøîâåî,y`d lr minya Ð

.micbad z`e milkd z` xnblàø÷ øîà êéìò
ùôð ìëì äåùä øáã ùôð ìëìdlirae ,xzen Ð

`l` epi` xnben la` ,lkl dey.miwpetnléîå
øåñéàì äàøåä àëéàxeqi` ixw ine Ð

"d`xed"?,xingdl i`yx mc` lkc meyn

xqe`deon elit`y ,mixac zkinq df oi`

oi`y ,wtqd.xqe`e `a `ed ,el dxexa dkldd

zxaq lr e` ,ezreny lr jneq xiznd la`

."d`xed" `ide ,eznkgììä úéá äåøåäÐ

`viy dklnd iplida ,xifp zkqna `id dpyn

,dnglnl dpadxcpedvega xifpa mipy ray

`dzy lld zia dexed ,ux`l dzlre ,ux`l

.zexg` mipy ray cer dxifpäøãùä èåç
÷ñôðùåáåøá.dtixh Ðäëøá äðåòèzkxa Ð

.mipzgäåä ïåîìà æòåádf ova` :xn xn`c Ð

,zepa miylye mipa miyly el eid xake ,frea

.(`,`v) `xza `aaaäòáù úøîàäÐ

`pniwe` `ped ax xn`wc dperh dpi`cnc

xn`wc dperhc llkn ,dray dperh dpi`c

.dray Ð `a` iax
ïéëøáî
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wiqt ied `lc oeik ,`xrv `kilc ab lr s` ixynl ol zi` dlira iab,gzt oiprl diyix

,xiwr `le ciwt `kd ,ipyne .(a,d) lirl gkenck gzt ziiyr `la mc z`vedl xyt`c oeik

miwc i`n itl `l` ,jixv `ed gztlc iiepyl ivn iedc oicd `ede .xagin ixeag mc xaqwc

xaq dtebl dkixv dpi`y dk`lna l`eny `dc :dnize .dil ipyn jixv `ed mclc dil

"oiwpgpd"??? wxta opixn`ck ,dcedi iaxk dl

,cere !(`,av migaf) "xiczd lk" wxtae ???(`,dt)

dil ded oerny iax ixyc oiekzn oi`y xacnc

,dtebl dkixv dpi`y dk`lnn `le ,iieyw`l

.diyix wiqt ied `le oi`iwa aexc oeik

êåúîlke` jxevl :yexit Ð jxevl dxzedy

lke` jxevl `ly inp dxzed ,ytp

jxev e` ,meid z`pd jxev `diy calae ,ytp

,elenl ohw z`vedc `iddk .aeh meia devn meiw

dvia) ea z`vl alele ,ea zexwl dxez xtqe

enk ,`l Ð llk meid jxevl `ly la` .(`,ai

legl aeh mein dte`de ,aiiginc mipa` z`ved

zilc meyn ,(`,`k my) dwel xn`c `cqg axl

zial ixyc dacp zler zhigye ."li`ed" dil

`ln jpgly `di `ly meyn epiid (a,k my) lld

opixn`c ezia jeza ung `vene .xqg jax oglye

`le ilk eilr dtekc (`,e) migqtc `nw wxta

meyn :epiid ,"jezn" meyn Ð etxeyl opixy

xeq`c ,dvwen meyn opaxcn etxeyl xeq`c

lknc ,elhiayk ixii`c xnel oi` la` .elhlhl

,meid jxev iede ,etxeyl devn opaxcn mewn

xninl `ki`c `kid opixy inp opaxc devnac

dvia) lld ziae i`ny zia ibiltc `de ."jezn"

zialc ,elk`e aeh meia dypd cib lyana (a,ai

zi`c lld ziale ,dwel "jezn" edl zilc i`ny

ab lr s` :xnel jixv ,dwel epi` Ð "jezn" edl

,dilr aikxc xeqi` meyn ,ytp lke` aiyg `lc

.dil lik`c oeik ,`ed meid jxev mewn lkn

ied Ð liihl wepiz z`vedc :wgvi epiaxl d`xpe

d`xp ixkp jxevl d`ved ,edine .meid jxev

did ixkp jxevl `ivedl dzr ebdpy dne .xeq`c

zeyxc meyn mdxa` oa oeyny epiaxl d`xp

oiagx oi`c ,zilnxk `l` ied `l ocic miaxd

ik ,opax xefb `l aeh mei iabe ,dn` dxyr yy

,aeh meia zexivg iaexir opax oewz `lc ikid

mei :xn`c (a,fh) dviac ipy wxt yixa rnynck

oiaxrn xne` iax 'ek zay axr zeidl lgy aeh

itl ,oinegz iaexir `l la` zexivg iaexir

exqe` dz` i`e el xeq`d xaca exqe` dz`y

xacazexivg iaexir oewz `l `nl` .el xzend

`de .zilnxka exfb `lc oicd `ede .aeh meia

wxtae (`,ci zezixk) "el exn`" wxta ol `niiwc

aeh meil d`vede aexir yic (`,ai) dviac `nw

,ea xfg aeye .oinegz iaexira ixii`c d`xp Ð

dpnn cenll oi` zaxern dpi`y xvgnc

zkqna izyxity enk ,ith xingc ,zilnxkl

opzcn ,mixetikd meil d`vede aexir oi`c (`,ci zezixk) "el exn`" wxta xninl iracn ,ixiin zexivg iaexira Ð aeh meil d`vede aexir yic ol `niiwc `dc :d`xp cere .(`,fiw) zay

xity dl gken `zydc ,zexvg iaexir epiideÐ alele ohw `ivedl lld zia exycn aeh meil d`vede aexir oi`c wcinl ira (`,ai) dviaa oke ,aiig Ð eita e`ivede zay dzid m` :mzd

`ivedl xzenc meyn epiid Ð el xzend xaca exqe` dz` i`e xn`wc `de .d`vedl dpiipr oi` oinegz iaexir la` ,d`ved meyn `l` zexivg iaexir` opax exfb `lc ,d`ved exycn

.jxevlàìà`nrhc xaeq didy :xnel yie !`ed ikd lld ziac `nrh `d ?"jezn" opixn`c xaq `l ike ,iywz inp dicicl :xn`z m`e Ð aeh meia xnben zeyrl xzen `di dzrn

jxevl `ly dxzed xaeq didy :xnel yi cere .dl riny `l itt axl `nlc Ð dlr jixt mzdc ab lr s` .dviaa `xwirn jzrc `wlq `wck ,d`vede aexir oi`c meyn lld ziac

.xnbenn ith libx epi` dfc ,jixt ikdle .libxd xac `diy calaeøîàwxt seqa xn`c :wgvi epiaxl dywe .d`ia oke Ð ytp lkl jixv iave `pin`w ytp lkl jixvd xac `p` dil

.meid zevn jxev iedc ,`id devnc ,dpey`x dliraa `wec `kdc :xnel yie !ytp lkl jixvc meyn ,ixy `kd `d .xeq`c wiqne Ð xg` xac iptn xpd zeakl edn (`,ak) dviac ipy

zrwad z` oiaknc `ipzc `dn dlr jixtc ,mzd gken oke .xeq` ytp lke`a elit`c ,oixiykn enk ied xg` xac iptn xpd ieaikc ,l"ire .meid jxev jk lk oi` Ð zelira x`y la`

.opaxl `pin`w ik ,ytp lke` ixiykn ixyc `id dcedi iax `idd :ipyne ,ziad oyrzi `ly ickàúëìäåÐ zaya dlgza leral xzen`d`e .ser oa hegyi `ny opiyiig `le

.zaya dcerq carinl opiknq
zeldwna
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àëä ,øé÷òå ãé÷t íúä !øeèt¯.øé÷ò àìå ãé÷t ¨¨¨§¦©£¦¨¨§¦§¨£¦
déì éøîà .úaLa älçza ìòáéîì àøL éîà éaø©¦©¦§¨§¦§©©§¦¨§©¨¨§¦¥
äeñtúà :eäì øîà !dúaeúk àáéúk àì àäå :ïðaø©¨©§¨¨§¦¨§¨¨£©§©§§¨

æ áø .ïéìèìhî.úaLa älçza ìòáéîì àøL ãéá ¦©§§¦©§¦§¨§¦§©©§¦¨§©¨
.úaLa älçza ìòa déôeb ãéáæ áø :éøîàc àkéà¦¨§¨§¦©§¦¥¨©©§¦¨§©¨
øîà .áBè íBéa älçza ìòáéîì àøL äãeäé áø©§¨§¨§¦§©©§¦¨§£©
,éøLc áBè íBéa àîéz àì :àáøc déîMî étt áø©©¦¦§¥§¨¨¨¥¨§§¨¥

øeñà úaLa àä¯éîð úaLa eléôàc ïécä àeäc ¨§©¨¨§©¦©£¦§©¨©¦
àáøc déîMî àtt áø .äéä Ck äéäL äNòîe ,éøL̈¥©£¤¤¨¨¨¨¨©©¨¦§¥§¨¨

áBè íBéa :øîà¯úaLa ,éøL¯áø déì øîà .øeñà £©§¨¥§©¨¨£©¥©
ézòc éàî :àtt áøì éttäøeaç äøzeäL CBzî ,C ©¦§©©¨©©§¥¦¤§¨©¨

øzeî äzòî àlà ?CøBöì àlL éîð äøzeä CøBöì§¤§¨©¦¤Ÿ§¤¤¨¥©¨¨
äøòáä äøzeäL CBzîc ,áBè íBéa øîâeî úBNòì©£§¨§§¦¤§¨©§¨¨

CøBöì¯éìò :déì øîà !CøBöì àlL éîð äøzeäE §¤§¨©¦¤Ÿ§¤£©¥¨¤
äåMä øác "Lôð ìëì ìëàé øLà Cà" àø÷ øîà̈©§¨©£¤¥¨¥§¨¤¤¨¨©¨¤
:éLà áøì àáøc déøa àçà áø déì øîà .Lôð ìëì§¨¤¤£©¥©©¨§¥§¨¨§©©¦
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.`ed mc `ivedl inp i`dcíúä.dgil iab Ðãé÷ô.cgia qepk Ðøé÷òåon elek Ð

.z`vl cnere ,xyadàëä.mileza mc Ðøé÷ò àìå àåä ãé÷ôrlap `l` ,ixnbl Ð

dnec ,edin .qepk `l` mixa`d mc x`yk xaegn epi`y it lr s` ,milzka zvw

xaegnl.dgilk z`vl oken epi`y ,`ed

éìèìèî äåñôúàdci zgz oilhlhn dl epz Ð

xhy eazkiy cr ,dzaezk ceariyl oekyna

.zerwxw cearya dzaezkêéúòã éàîÐ

ixyinlxzei aeh mei.zayanêøåöìlke` Ð

.dhigy oebk ,ytpøîâåî,y`d lr minya Ð

.micbad z`e milkd z` xnblàø÷ øîà êéìò
ùôð ìëì äåùä øáã ùôð ìëìdlirae ,xzen Ð

`l` epi` xnben la` ,lkl dey.miwpetnléîå
øåñéàì äàøåä àëéàxeqi` ixw ine Ð

"d`xed"?,xingdl i`yx mc` lkc meyn

xqe`deon elit`y ,mixac zkinq df oi`

oi`y ,wtqd.xqe`e `a `ed ,el dxexa dkldd

zxaq lr e` ,ezreny lr jneq xiznd la`

."d`xed" `ide ,eznkgììä úéá äåøåäÐ

`viy dklnd iplida ,xifp zkqna `id dpyn

,dnglnl dpadxcpedvega xifpa mipy ray

`dzy lld zia dexed ,ux`l dzlre ,ux`l

.zexg` mipy ray cer dxifpäøãùä èåç
÷ñôðùåáåøá.dtixh Ðäëøá äðåòèzkxa Ð

.mipzgäåä ïåîìà æòåádf ova` :xn xn`c Ð

,zepa miylye mipa miyly el eid xake ,frea

.(`,`v) `xza `aaaäòáù úøîàäÐ

`pniwe` `ped ax xn`wc dperh dpi`cnc

xn`wc dperhc llkn ,dray dperh dpi`c

.dray Ð `a` iax
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,xiwr `le ciwt `kd ,ipyne .(a,d) lirl gkenck gzt ziiyr `la mc z`vedl xyt`c oeik

miwc i`n itl `l` ,jixv `ed gztlc iiepyl ivn iedc oicd `ede .xagin ixeag mc xaqwc

xaq dtebl dkixv dpi`y dk`lna l`eny `dc :dnize .dil ipyn jixv `ed mclc dil

"oiwpgpd"??? wxta opixn`ck ,dcedi iaxk dl

,cere !(`,av migaf) "xiczd lk" wxtae ???(`,dt)
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,dtebl dkixv dpi`y dk`lnn `le ,iieyw`l
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êåúîlke` jxevl :yexit Ð jxevl dxzedy

lke` jxevl `ly inp dxzed ,ytp

jxev e` ,meid z`pd jxev `diy calae ,ytp

,elenl ohw z`vedc `iddk .aeh meia devn meiw

dvia) ea z`vl alele ,ea zexwl dxez xtqe

enk ,`l Ð llk meid jxevl `ly la` .(`,ai

legl aeh mein dte`de ,aiiginc mipa` z`ved

zilc meyn ,(`,`k my) dwel xn`c `cqg axl

zial ixyc dacp zler zhigye ."li`ed" dil

`ln jpgly `di `ly meyn epiid (a,k my) lld

opixn`c ezia jeza ung `vene .xqg jax oglye

`le ilk eilr dtekc (`,e) migqtc `nw wxta

meyn :epiid ,"jezn" meyn Ð etxeyl opixy

xeq`c ,dvwen meyn opaxcn etxeyl xeq`c

lknc ,elhiayk ixii`c xnel oi` la` .elhlhl

,meid jxev iede ,etxeyl devn opaxcn mewn

xninl `ki`c `kid opixy inp opaxc devnac

dvia) lld ziae i`ny zia ibiltc `de ."jezn"

zialc ,elk`e aeh meia dypd cib lyana (a,ai

zi`c lld ziale ,dwel "jezn" edl zilc i`ny

ab lr s` :xnel jixv ,dwel epi` Ð "jezn" edl

,dilr aikxc xeqi` meyn ,ytp lke` aiyg `lc

.dil lik`c oeik ,`ed meid jxev mewn lkn

ied Ð liihl wepiz z`vedc :wgvi epiaxl d`xpe

d`xp ixkp jxevl d`ved ,edine .meid jxev

did ixkp jxevl `ivedl dzr ebdpy dne .xeq`c

zeyxc meyn mdxa` oa oeyny epiaxl d`xp

oiagx oi`c ,zilnxk `l` ied `l ocic miaxd

ik ,opax xefb `l aeh mei iabe ,dn` dxyr yy

,aeh meia zexivg iaexir opax oewz `lc ikid

mei :xn`c (a,fh) dviac ipy wxt yixa rnynck

oiaxrn xne` iax 'ek zay axr zeidl lgy aeh

itl ,oinegz iaexir `l la` zexivg iaexir

exqe` dz` i`e el xeq`d xaca exqe` dz`y

xacazexivg iaexir oewz `l `nl` .el xzend

`de .zilnxka exfb `lc oicd `ede .aeh meia

wxtae (`,ci zezixk) "el exn`" wxta ol `niiwc

aeh meil d`vede aexir yic (`,ai) dviac `nw

,ea xfg aeye .oinegz iaexira ixii`c d`xp Ð

dpnn cenll oi` zaxern dpi`y xvgnc

zkqna izyxity enk ,ith xingc ,zilnxkl

opzcn ,mixetikd meil d`vede aexir oi`c (`,ci zezixk) "el exn`" wxta xninl iracn ,ixiin zexivg iaexira Ð aeh meil d`vede aexir yic ol `niiwc `dc :d`xp cere .(`,fiw) zay
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äòáù äìåúáì ïéëøáî,dzynd ini lk olek jxan zeycg mipt e`ayk yxtn onwl Ð

.`cg jxan Ð `l i`eíéäìà åëøá úåìä÷îáäìàøùé øå÷îî 'jixv xewn zkxa lr Ð

xacna) "dcrd z` ldwd" enk dxyr epiide ,ldwzegta ldwd oi`e ,(k,dcrndcre

zekxa) opitlick ,dxyr(a,`kizn cr" milbxn zcrndcrlryedi e`vi Ð "drxd

.alkeäàúãâá.zcba dnye laaay xir Ð

wqta`xixy ax ly excq.zxkfp `id oe`b

äëæîä.xg` ici lr dpzn Ðøáåòìirnay Ð

.dpw ,en`íéðúç úéáádqpkpyk Ðztegl

.oi`eyipïéñåøéàä úéáá óà,dycwnyk Ð

.yxtnck ,mipzg zkxa lk oikxanééáà øîà
åðù äãåäéáå[epy dcedia dcedi iaxc `d] Ð.

äîò ãçééúîù,oiqexi`a Ðqb eal `diy ick

oikxan jkitl .(`,ai zeaezk) onwlck ,da

dlk :dlk zkqna `ipzc ,dlgzn mipzg zkxa

.dcpk dlral dxeq` dkxa `laúà åðì øñàå
úåñåøàäly cegiid lr exfby ,opaxcn Ð

qpkizy cr exizd `l dqex` s`e ,diept

,dkxaae ,dtegldkxa `la dlk :ziyixtck

.dcpk dlral dxeq`oikxan inp opaxc`e

zay) dkepg xpa ogky`ck ,"epl xq`e" ,"epeve"

.(`,bkåðì øéúäåepl ze`eypd epizeyp z` Ð

.oiyeciwe dteg ici lrúåøéô úëøáà`xea Ð

.urd ixtúåöî úëøálre ,dhigyd lr Ð

oi`e ,`id d`ced `cg dlekc oeikc .dlind

.dnizg `ira `l Ð miizpia dywa wqtd

migqt) "migqt iaxr"a xn`ckzkxa :(`,dw

`d ,`id d`cedc meyn Ð i`n `nrh zevnd

.`id d`ced dlek Ð inpéîàùåãé÷à äåäã éã
,meid yeciwk `id dyecw oeylac oeik Ð

yic meyn opinzg `iddac ,mzd ik da opinzg

dlgz mei `ed ik" oebk ,wqtd dai`xwnl

."ycewåàáù àåäå.dzynd l` Ðíéðô
úåùãç.lenz` my eid `ly ,mei lka Ðéàî

'åë äãåäé áø øîà êøáîxcq :ipira d`xp Ð

excqpy zekxaxy`"n `l` epi` befd iwqr lr

xacl zlgzn dkxa dze`y ,jli`e "xvi

,xkfa xacn "mc`d z` xvi xy`" ;mdipya
ïé÷úäå
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úåìä÷îá`xaq oi` Ð rnyn zeldw ixz Ð "zeldwn"c ab lr s` Ð midl` ekxa

.xninl ira `nlrc zeldwne ,`zlin mey oiprl mixyrl dxyr oia wlgl

.e"ie xqg aizk "zldwna" :yixc inlyexia ,edineäëæîäab lr s` Ð dpw xaerl

xzendÐ ezy` ici dyrnyicwnc (a,gp zeaezk) xlcpqd opgei iaxk wiqt diteb l`enyc

,mlerl `a `ly xac yicwn mc` oi`c ,oileg

;ith rxbc ,mlerl `a `ly xacl oky lke

:xn`wc (a,bi) oihibc `nw wxt seqa opixn`ck

`ly xac dpwn mc` :xn`c xi`n iaxl elit`

la` ,mlerl `ay xacl ilin ipd Ð mlerl `a

,mewn lkn !xn` `l Ð mlerl `a `ly xacl

l`eny :inp i` .mlerl `a xaer aiyg l`eny

.mlerl `a `ly xacl dpwn mc` ith dil zi`

`ibeq `idde mlerl `a `ly xac dpwny dnn

.`ped axc `ail` `iz` (my) oihibc `nw wxtac

axcn dketd ezxaq `icdac ongp ax epivn oke

e`ayn lwc zexita dil zi` `ped axc ,`ped

s` xn`w xaer iabe ,ea xefgl leki oi` mlerl

clzykl xaq ongp axe .dpw `l Ð clzykl

leki mlerl e`ayn s` xn`w lwc zexitae ,dpw

(` cenrl jiiy) .ea xefgläåøåäÐ lld zia

i`penyg zianc ab lr s` .dklnd iplid iab

xn`ck ,dzid jlnd fapen m` ixdy ,dzid

dpy ylye d`n qecxed zeklne ,(`,fl) `neia

mipy yly cr eze`iyp bdp `l llde ,ziad ipta

:(`,eh zay) opixn`ck ,qecxed zekln xg`l

ipta oze`iyp ebdp oernye l`ilnb ,oernye lld

f` el eid xak mewn lkn Ð dpy d`n ziad

(` cenrl jiiy) .exedy micinlzàäåfrea

,dpnl` `wec e`l Ð ded dpnl` `ypy oenl`

`l` ,dixkp dzid (oeilke) oelgnl z`ypykc

jiiy) .dl aiyg dpnl`k `id Ð dlerac oeik

(` cenrläðîìàáoeikc Ð xegal z`ypy

.dray lk jxal yi Ð mipenl` mdipy oi`y

øîàðùzkqnae Ð miyp` dxyr frea gwie

z` ekxaie"c `xw iziinc dlk

zkxa mzdc xninl `ki` (ck ziy`xa) "dwax

myn cenll yie .oi`eyip zkxa `kde ,oiqexi`

lr zycwznd dy`l oiqexi` zkxa jxal yiy

d`xpe .did gily xfril` ixdy ,gily ici

rnzyin `l dxyrc ,`id `nlra `zknq`c

.oiqexi` zkxaa `xwc dihyt ixii` `le ,mzdn

éáøoikxan oiqexi`d ziaa s` xne` dcedi

`la dlk :opixn`e Ð dnr cgiizny iptn dze`

`a minrty itle .dcpk dlral dxeq` dkxa

,dlgzn dkxa oiyer Ð dteg myl `ly dilr

.dkxaa dlk `azy ickïàîicin mizg `lc

i`de .zekix` da oi`y Ð zexit zkxa` dedc

.ith jix`c `yeciwl inc `le ,dkex` dpi` inp

dia mizgc `yeciw` dedc icin Ð mizgc o`ne

dne .dkex` `aiyg inp i`de ,jix`c meyn

zkxac ab lr s` "epa xga xy`"a da opinzgc dxezd zkxan `py i`n ,da mizg `lc o`n :zvw dyw .d`xp epi` Ð `yeciwa enk da inzg `id dyecw oeylac meync qxhpewa yxity

.da mzeg did `l `nye ?dpin ith `kix` oiqexi`

àåäåmeil xiy xenfn :dcb`a opixn`c ,zeycg mipt opiaygc zaye .xzei dgnyd mliaya miaxny mc` ipaa `l` `xew oi` zeycg miptc :wgvi epiax xne` Ð zeycg mipt e`ay

.dcerqae dgnya zayd ceakl oiaxn inp mzd Ð dxiy xn`p ,o`kl e`a zeycg mipt :`ed jexa yecwd xn` ,zayd
lkdy
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éàî øeçáì ìáà .ïBîìàì¯:éðúéì éëä éà ,äòáL §©§£¨§¨©¦§¨¦¨¦¦§¥
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,éðú÷ àú÷éñt àúléî !ãçà íBé äðîìàìe ,äòáL¦§¨§©§¨¨¤¨¦§¨§¦§¨¨¨¥

a àkéìcäøöác äðîìà àkéìå ,äòáMî äøöác äìeú §¥¨§¨§¨§¨¦¦§¨§¥¨©§¨¨§¨§¨
øa àðeä éì øîà :ïîçð áø øîà ,àôeb .ãçà íBiî¦¤¨¨£©©©§¨£©¦¨©
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éaøc àø÷ éàäa ïîçð áøå "ìàøNé øB÷nî 'ä¦§¦§¨¥§©©§¨§©§¨§©¦
äéä ,àéðúãëì déì éòaéî ?déa Léøc éàî eäaà©¨©¨¥¥¦¨¥¥§¦§©§¨¨¨
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Cãéàå ."ìàøNé øB÷nî 'ä íéäìà¯àîéì ïk íà ¡Ÿ¦¦§¦§¨¥§¦¨¦¥¥¨
éaøå .øB÷î é÷ñò ìò "øB÷nî" éàî ,"ïèaî" àø÷§¨¦¤¤©¦§©¦§¥¨§©¦
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àìå éáàBî ,úéðBnò àìå éðBnò :Løãéîì déì éòaéî¦¨¥¥§¦§©©¦§Ÿ©¦¨¦§Ÿ
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Ceøa :éøîà äãeäé áøc déîMî eäééåøz ,àcà áø øa äaøå àcà áø øa ïéáø ?Cøáî§¨¥¨¦©©©¨§©¨©©©¨©§©§¦§¥§©§¨¨§¦¨
úà eðì øñàå úBéøòä ìò eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà íìBòä Cìî eðéäìà 'ä äzà©¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨©¨£¨§¨©¨¤
íéiñî àáøc déøa àçà áø .ïéLec÷å äteç éãé ìò úBàeNpä úà eðì øézäå úBñeøàä̈£§¦¦¨¤©§©§¥¨§¦¦©©¨§¥§¨¨§©¥
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àeäå :äãeäé áø øîà .äòáL ìk äøNòa íéðúç úkøa ïéëøáî :ïðaø eðz .àLecéwà©¦¨¨©¨©§¨§¦¦§©£¨¦¨£¨¨¨¦§¨¨©©§¨§
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כתובות. פרק ראשון - בתולה נשאת דף ז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

היצר-טוב מתחיל פעולתו בגלוי ביום הבר-מצווה.
משיחת י"ב תמוז, ה'תשכ"ז

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr f sc zeaezk(iriax meil)

mikxan dpnl` `ypy xegaay ,dzpwqn lr dywn `xnbd
:dray lk mipzg zkxa,éáéúéî,`ziixaa epipyïéëøáîzkxa ¥¦¥§¨§¦

mipzgäòáL äìeúáìmini.ãçà íBé äðîìàìeeåàì éàîm`d - ¦§¨¦§¨§©§¨¨¤¨©¨
dpeekd oi`yøeçáì úàOpL äðîìà eléôà.cg` mei wx mikxan £¦©§¨¨¤¦¥§¨

:`xnbd zvxzn,àìz`ypy dpnl`a xaecn `l`.ïBîìàì Ÿ§©§
,jixacle :`xnbd dywnìáàz`ypy dpnl`,éàî øeçáìike £¨§¨©

lk mikxanéëä éà ,äòáLok m` -éðúéì`ziixaaïéëøáî' ¦§¨¦¨¦¦§¥§¨§¦
äðîìàìe ,äòáL øeçáì úàOpL äðîìàìe ,äòáL äìeúáìz`ypy ¦§¨¦§¨§©§¨¨¤¦¥§¨¦§¨§©§¨¨

oenl`l,'ãçà íBéoi` dpnl` lkay gken ok dazk `ly jkne ¤¨
:`xnbd zvxzn .xegal z`yp m` s`e ,cg` mei `l` mikxan

`pzd `l` ,ok wiicl oi`éðz÷ àz÷éñt àúléîdweqt dkld - ¦§¨§¦§¨¨¨¥
,eprinydäøöác äðîìà àkéìå ,äòáMî äøöác äìeúa àkéìc§¥¨§¨§¨§¨¦¦§¨§¥¨©§¨¨§¨§¨
ãçà íBiîjl oi`e ,drayn dl mizgety dleza jl oi`y - ¦¤¨

mikxan mlerl dlezal `l` ,cg` mein dl mizgety dpnl`
zegtl mikxan mlerl dpnl`le ,oenl`l z`yp elit` dray lk
dl mikxany dpnl` jl yi j` ,oenl`l z`yp elit` cg` mei

.xegal z`yp m` epiide ,dray lk

* * *
:dxyr dkixv mipzg zkxay oicd xewna oecl zxfeg `xnbd

àðz ,ïúð øa àðeä éì øîà ,ïîçð áø øîà ,àôebdlk zkqna epipy ¨¨©©©§¨¨©¦¨©¨¨¨¨
(`"d `"t),íéðúç úkøáì ïépî`idyøîàpL ,äøNòa,frea iabl ¦©¦§¦§©£¨¦©£¨¨¤¤¡©

zex z` `yil `ayk(a c zex)øéòä éð÷fî íéLðà äøNò çwiå'©¦©£¨¨£¨¦¦¦§¥¨¦
äô eáL øîàiå.dkxal el mipnefn eidiy ick epiide ,'EaWIe ©Ÿ¤§Ÿ©¥¥

:df oicl zxg` dyxc,øîà eäáà éaøådxyra mipzg zkxa §©¦©¨¨©
,àëäîmildza xn`pfk gq)(øB÷nî 'ä íéäìà eëøa úBìä÷îa' ¥¨¨§©§¥¨§¡Ÿ¦¦§

,'ìàøNédiaxe dixt iwqr lr mikxany mipzg zkxa ,xnelk ¦§¨¥
zegt ldw oi`e ,zeldwna zeidl dkixv ,dy`d xewnay

.miyp` dxyrn
:exiag yxcy weqtdn cg` lk yexci dn `xnbd zx`anáøå§©

,ïîçð,frea ly weqtdn df oic yxcyéàî eäáà éaøc àø÷ éàäa ©§¨§©§¨§©¦©¨©
déa Léøc.eda` iax `iady 'zeldwna' weqtdn yxec `ed dn - ¨¦¥

c xnel yidéì éòaéîweqtd el jxvp -àéðúãëì,`ziixaaäéä ¦¨¥¥§¦§©§¨¨¨
ìò äøéL eøîà ïnà éòîaL íéøaeò eléôàL ïépî ,øîBà øéàî éaø©¦¥¦¥¦©¦¤£¦¨¦¤¦§¥¦¨¨§¦¨©

íiä,seq mi zrixwa -øB÷nî 'ä íéäìà eëøa úBìä÷îa' øîàpL ©¨¤¤¡©§©§¥¨§¡Ÿ¦¦§
,'ìàøNéekxia 'xewn' `xwpd on` mgxay zewepiz elit` ,xnelk ¦§¨¥

:`xnbd zxne` .l`xyi ipa 'zeldwn' mr cgi 'd z`Cãéàåiaxe - §¦¨
dxyra mipzg zkxay mb 'zeldwna' weqtd on yxecy ,eda`

,jl xn`iïk íàok m` ,on` irnay zewepiza wqer weqtdy ¦¥
àø÷ àîéìweqtd xn`i -ïèaî','l`xyiøB÷nî' éàî,'l`xyi ¥¨§¨¦¤¤©¦§

epiid gxkda,øB÷î é÷ñò ìò.dxyr dkixv mipzg zkxay ©¦§¥¨
:x`al `xnbd dkiynn,eäáà éaøåmipzg zkxay cneld §©¦©¨

,'zeldwna' weqtdn dxyraïîçð áøc àø÷ éàäalv` xn`pd §©§¨§©©§¨
frea,déa Léøc éàîyi .miyp` dxyr qpkl frea jxved recn ©¨¦¥

xnelcdéì éòaéî àeääick el ekxvp miyp` dxyr oze` - ©¦¨¥¥
Løãéîìweqtd z` mdipta(c bk mixac)ia`FnE ipFOr `ai `l' §¦§©Ÿ¨Ÿ©¦¨¦

`l` dxez dxq` `ly ,''d ldwA.úéðBnò àìå ,'éðBnò'oke,'éáàBî' ¦§©©¦§Ÿ©¦¨¦
,úéáàBî àìå`ypdl dia`end zex dxzed ef dyxc gkne §Ÿ¨¦

,xacl di`xe .l`xyilCzòc à÷ìñ éàcmqpky,äëøáìikeàì §¦¨§¨©§¨¦§¨¨Ÿ
àéâñdxyra ic `l -miyp`íéð÷æ åàìcicinlz mpi`y - ©§¨§¨§¥¦

ick mqpk i`ce `l` ,'xird ipwfn' dxyr sq` recne ,minkg
`le ia`en zipenr `le ipenr' dkldd z` mdipta yexcl

.minkg icinlz dxyrl jxved jkle ,'zia`en
:`xnbd zxne`Cãéàåjxevl mqpk gxkday jl xn`i ongp axe - §¦¨
c ,mipzg zkxaCzòc à÷ìñ éàmqpkyLøãéîì'ia`en' mdipta ¦¨§¨©§¨§¦§©

,zia`en `lec àéâñ àìäøNò åàìzegta ic `l df jxevl ike - Ÿ©§¨§¨£¨¨
j` .mipzg zkxa jxevl dxyr `weec qpik i`ce `l` ,dxyrn

:jl xn`i eda` iaxïéàjxev yi dyxcd liaya s` ok` - ¦
,dxyraàúléî éîeñøôìdklde ,miaxa ef dkld mqxtl - §©§¥¦§¨

.dkxv lk znqxtzn dpi` miyp` dxyrn zegt ipta zxn`pd
åepivn ok,znqxtzn dxyr ipta zxn`pd dyxcydéì øîàãë §¦§¨©¥

äàúãâa àðç áøì ìàeîL,laaay 'zcba' xirn -éì éúééàå ÷et §¥§©¨¨©§¨¨¨§©§¥¦
äøNò éa,miyp` dxyr ly dxeag il `ade `v -Cì àîéàå ¥£¨¨§¥¨¨
eäéétðàa,ef dkld mdipta jl xne`e -äkænäxg` ici lr dpzn §©§©§©§©¤

øaeòì,en` irnayäð÷yi dkldd meqxt jxevly ixd .xaerd §¨¨¨
.miyp` dxyr ipta dxne`l

xaerl dkfndy l`eny ly ewqt z` `xnbd o`k d`iady ab`
:`xnbd dwiqn ,dpw,äð÷ àì øaeòì äkænä ,àúëìäå`lye §¦§§¨©§©¤§¨Ÿ¨¨

.l`enyk ixack

* * *
:mipzg zkxa jxal epwiz okid zx`an `xnbdïéëøáî ,ïðaø eðz̈©¨¨§¨§¦

íéðúç úéáa íéðúç úkøa.dtegl dqipknyk oi`eyipd zrya - ¦§©£¨¦§¥£¨¦
ïéñeøéàä úéáa óà ,øîBà äãeäé éaømcew oiyeciwd zrya - ©¦§¨¥©§¥¨¥¦

,dtegl dqipkd.dúBà ïéëøáî§¨§¦¨
å ,éiaà øîàziaa mipzg zkxa mikxany ,dcedi iax ly df oic ¨©©©¥§

,oiqexi`dwxäãeäéadcedi ux`a -éðtî ,eðLdid mbdpny ¦§¨¨¦§¥
dnò ãçééúnLefa df mlibxdl ick oiqexi`d onfa(.ai oldl)oeike , ¤¦§©¥¦¨

dlral dxeq` dkxa `la dlk'e ,dilr `a did jk jezny
.oiqexi`d zrya cin mipzg zkxa jxale micwdl ekxved ,'dcpk

:oiqexi` zkxa oipra `ziixa d`ian `xnbdïéëøáî ,Cãéà àéðz©§¨¦¨§¨§¦
ïéñeøéàä úéáa ïéñeøéà úkøáe ,íéðúç úéáa íéðúç úkøazrya - ¦§©£¨¦§¥£¨¦¦§©¥¦§¥¨¥¦

.oiyeciwd
:`xnbd zx`anCøáî éàî ïéñeøéàä úkøazkxa gqep dn - ¦§©¨¥¦©§¨¥

.oiqexi`deäééåøz ,àcà áø øa äaøå àcà áø øa ïéáømdipy - ¨¦©©©¨§©¨©©©¨©§©§
,éøîà äãeäé áøc déîMî,dkxad gqep `ed jk'ä äzà Ceøa' ¦§¥§©§¨¨§¦¨©¨

eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðé÷ìàepxidfde -ìò ¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨©
úBéøòäeðì øñàå ,opaxcnúBñeøàä úà,dtegl eqpkiy crøézäå ¨£¨§¨©¨¤¨£§¦¦

úBàeNpä úà eðìepl.'ïéLec÷å äteç éãé ìòeàáøc déøa àçà áø ¨¤©§©§¥¨§¦¦©©¨§¥§¨¨
äãeäé áøc déîMî da íéiñîrnyy itk ef dkxa mzeg did - §©¥¨¦§¥§©§¨

dcedi ax ly enynäteç éãé ìò ìàøNé Lc÷î 'ä äzà Ceøa'¨©¨§©¥¦§¨¥©§¥¨
.'ïéLec÷å§¦¦

oi`y `xaqd dne mezgl yiy `xaqd dn zx`an `xnbd
:mezglíéúç àìc ïàî,enrh ,mezgl `ly xaeqy in -éãéî ©§Ÿ¨¦¦¦

úBöî úkøaàå úBøét úkøaà äåäcdnec oiqexi` zkxay iptn - ©£¨©¦§©¥§©¦§©¦§
lr oebk 'zeevnd zkxal'e ,urd ixt `xea oebk 'zexitd zkxa'l
`ll d`ced `l` oda oi`y zexvw zekxa ody oeiky ,dhigyd
oi` oiqexi` zkxaa s`e ,dnizg oda epwiz `l ,dywa ly wqtd

.d`ced dlek `l` dywa wqtd,íéúçc ïàîe`ed enrhéãéî ©§¨¦¦¦
àLecéwà äåäcly 'yeciw' oeylk dpwzp oiqexi` zkxay iptn - ©£¨©¦¨

mei `ed ik' ea mixne`y iptn ea mezgl epwizy ,aeh meie zay
oiqexi` zkxaa s` okl ,d`ced elek oi`e 'ycew i`xwnl dlgz

.mezgl yi

* * *
:mipzg zkxa oipra `ziixa d`ian `xnbdïéëøáî ,ïðaø eðz̈©¨¨§¨§¦

,íéðúç úkøa,jenqa x`eaiy enk zekxa dyy odyäøNòa ¦§©£¨¦©£¨¨
,miyp`äòáL ìk.miniàeäå ,äãeäé áø øîàmikxany df oic - ¨¦§¨¨©©§¨§

k wx `ed ,mini drayeàaLdzynd l` mei lkúBLãç íéðt- ¤¨¨¦£¨
oi` ,zeycg mipt e`a `l m` la` .lenz` my eid `ly miyp`

oldl x`eaiy enk zekxa dyydn wlg `l` jxan(.g).
:`xnbd zx`anCøáî éàî.mipzg zkxaaäãeäé áø øîàyy ©§¨¥¨©©§¨

z`fe mewn ly eceak cbpk dpwzp dpey`x dkxa .` :od zekxa
,dzgqep,íìBòä Cìî eðé÷ìà 'ä äzà Ceøä©¨¡Ÿ¥¤¤¨¨
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mikxan dpnl` `ypy xegaay ,dzpwqn lr dywn `xnbd
:dray lk mipzg zkxa,éáéúéî,`ziixaa epipyïéëøáîzkxa ¥¦¥§¨§¦

mipzgäòáL äìeúáìmini.ãçà íBé äðîìàìeeåàì éàîm`d - ¦§¨¦§¨§©§¨¨¤¨©¨
dpeekd oi`yøeçáì úàOpL äðîìà eléôà.cg` mei wx mikxan £¦©§¨¨¤¦¥§¨

:`xnbd zvxzn,àìz`ypy dpnl`a xaecn `l`.ïBîìàì Ÿ§©§
,jixacle :`xnbd dywnìáàz`ypy dpnl`,éàî øeçáìike £¨§¨©

lk mikxanéëä éà ,äòáLok m` -éðúéì`ziixaaïéëøáî' ¦§¨¦¨¦¦§¥§¨§¦
äðîìàìe ,äòáL øeçáì úàOpL äðîìàìe ,äòáL äìeúáìz`ypy ¦§¨¦§¨§©§¨¨¤¦¥§¨¦§¨§©§¨¨

oenl`l,'ãçà íBéoi` dpnl` lkay gken ok dazk `ly jkne ¤¨
:`xnbd zvxzn .xegal z`yp m` s`e ,cg` mei `l` mikxan

`pzd `l` ,ok wiicl oi`éðz÷ àz÷éñt àúléîdweqt dkld - ¦§¨§¦§¨¨¨¥
,eprinydäøöác äðîìà àkéìå ,äòáMî äøöác äìeúa àkéìc§¥¨§¨§¨§¨¦¦§¨§¥¨©§¨¨§¨§¨
ãçà íBiîjl oi`e ,drayn dl mizgety dleza jl oi`y - ¦¤¨

mikxan mlerl dlezal `l` ,cg` mein dl mizgety dpnl`
zegtl mikxan mlerl dpnl`le ,oenl`l z`yp elit` dray lk
dl mikxany dpnl` jl yi j` ,oenl`l z`yp elit` cg` mei

.xegal z`yp m` epiide ,dray lk

* * *
:dxyr dkixv mipzg zkxay oicd xewna oecl zxfeg `xnbd

àðz ,ïúð øa àðeä éì øîà ,ïîçð áø øîà ,àôebdlk zkqna epipy ¨¨©©©§¨¨©¦¨©¨¨¨¨
(`"d `"t),íéðúç úkøáì ïépî`idyøîàpL ,äøNòa,frea iabl ¦©¦§¦§©£¨¦©£¨¨¤¤¡©

zex z` `yil `ayk(a c zex)øéòä éð÷fî íéLðà äøNò çwiå'©¦©£¨¨£¨¦¦¦§¥¨¦
äô eáL øîàiå.dkxal el mipnefn eidiy ick epiide ,'EaWIe ©Ÿ¤§Ÿ©¥¥

:df oicl zxg` dyxc,øîà eäáà éaøådxyra mipzg zkxa §©¦©¨¨©
,àëäîmildza xn`pfk gq)(øB÷nî 'ä íéäìà eëøa úBìä÷îa' ¥¨¨§©§¥¨§¡Ÿ¦¦§

,'ìàøNédiaxe dixt iwqr lr mikxany mipzg zkxa ,xnelk ¦§¨¥
zegt ldw oi`e ,zeldwna zeidl dkixv ,dy`d xewnay

.miyp` dxyrn
:exiag yxcy weqtdn cg` lk yexci dn `xnbd zx`anáøå§©

,ïîçð,frea ly weqtdn df oic yxcyéàî eäáà éaøc àø÷ éàäa ©§¨§©§¨§©¦©¨©
déa Léøc.eda` iax `iady 'zeldwna' weqtdn yxec `ed dn - ¨¦¥

c xnel yidéì éòaéîweqtd el jxvp -àéðúãëì,`ziixaaäéä ¦¨¥¥§¦§©§¨¨¨
ìò äøéL eøîà ïnà éòîaL íéøaeò eléôàL ïépî ,øîBà øéàî éaø©¦¥¦¥¦©¦¤£¦¨¦¤¦§¥¦¨¨§¦¨©

íiä,seq mi zrixwa -øB÷nî 'ä íéäìà eëøa úBìä÷îa' øîàpL ©¨¤¤¡©§©§¥¨§¡Ÿ¦¦§
,'ìàøNéekxia 'xewn' `xwpd on` mgxay zewepiz elit` ,xnelk ¦§¨¥

:`xnbd zxne` .l`xyi ipa 'zeldwn' mr cgi 'd z`Cãéàåiaxe - §¦¨
dxyra mipzg zkxay mb 'zeldwna' weqtd on yxecy ,eda`

,jl xn`iïk íàok m` ,on` irnay zewepiza wqer weqtdy ¦¥
àø÷ àîéìweqtd xn`i -ïèaî','l`xyiøB÷nî' éàî,'l`xyi ¥¨§¨¦¤¤©¦§

epiid gxkda,øB÷î é÷ñò ìò.dxyr dkixv mipzg zkxay ©¦§¥¨
:x`al `xnbd dkiynn,eäáà éaøåmipzg zkxay cneld §©¦©¨

,'zeldwna' weqtdn dxyraïîçð áøc àø÷ éàäalv` xn`pd §©§¨§©©§¨
frea,déa Léøc éàîyi .miyp` dxyr qpkl frea jxved recn ©¨¦¥

xnelcdéì éòaéî àeääick el ekxvp miyp` dxyr oze` - ©¦¨¥¥
Løãéîìweqtd z` mdipta(c bk mixac)ia`FnE ipFOr `ai `l' §¦§©Ÿ¨Ÿ©¦¨¦

`l` dxez dxq` `ly ,''d ldwA.úéðBnò àìå ,'éðBnò'oke,'éáàBî' ¦§©©¦§Ÿ©¦¨¦
,úéáàBî àìå`ypdl dia`end zex dxzed ef dyxc gkne §Ÿ¨¦

,xacl di`xe .l`xyilCzòc à÷ìñ éàcmqpky,äëøáìikeàì §¦¨§¨©§¨¦§¨¨Ÿ
àéâñdxyra ic `l -miyp`íéð÷æ åàìcicinlz mpi`y - ©§¨§¨§¥¦

ick mqpk i`ce `l` ,'xird ipwfn' dxyr sq` recne ,minkg
`le ia`en zipenr `le ipenr' dkldd z` mdipta yexcl

.minkg icinlz dxyrl jxved jkle ,'zia`en
:`xnbd zxne`Cãéàåjxevl mqpk gxkday jl xn`i ongp axe - §¦¨
c ,mipzg zkxaCzòc à÷ìñ éàmqpkyLøãéîì'ia`en' mdipta ¦¨§¨©§¨§¦§©

,zia`en `lec àéâñ àìäøNò åàìzegta ic `l df jxevl ike - Ÿ©§¨§¨£¨¨
j` .mipzg zkxa jxevl dxyr `weec qpik i`ce `l` ,dxyrn

:jl xn`i eda` iaxïéàjxev yi dyxcd liaya s` ok` - ¦
,dxyraàúléî éîeñøôìdklde ,miaxa ef dkld mqxtl - §©§¥¦§¨

.dkxv lk znqxtzn dpi` miyp` dxyrn zegt ipta zxn`pd
åepivn ok,znqxtzn dxyr ipta zxn`pd dyxcydéì øîàãë §¦§¨©¥

äàúãâa àðç áøì ìàeîL,laaay 'zcba' xirn -éì éúééàå ÷et §¥§©¨¨©§¨¨¨§©§¥¦
äøNò éa,miyp` dxyr ly dxeag il `ade `v -Cì àîéàå ¥£¨¨§¥¨¨
eäéétðàa,ef dkld mdipta jl xne`e -äkænäxg` ici lr dpzn §©§©§©§©¤

øaeòì,en` irnayäð÷yi dkldd meqxt jxevly ixd .xaerd §¨¨¨
.miyp` dxyr ipta dxne`l

xaerl dkfndy l`eny ly ewqt z` `xnbd o`k d`iady ab`
:`xnbd dwiqn ,dpw,äð÷ àì øaeòì äkænä ,àúëìäå`lye §¦§§¨©§©¤§¨Ÿ¨¨

.l`enyk ixack

* * *
:mipzg zkxa jxal epwiz okid zx`an `xnbdïéëøáî ,ïðaø eðz̈©¨¨§¨§¦

íéðúç úéáa íéðúç úkøa.dtegl dqipknyk oi`eyipd zrya - ¦§©£¨¦§¥£¨¦
ïéñeøéàä úéáa óà ,øîBà äãeäé éaømcew oiyeciwd zrya - ©¦§¨¥©§¥¨¥¦

,dtegl dqipkd.dúBà ïéëøáî§¨§¦¨
å ,éiaà øîàziaa mipzg zkxa mikxany ,dcedi iax ly df oic ¨©©©¥§

,oiqexi`dwxäãeäéadcedi ux`a -éðtî ,eðLdid mbdpny ¦§¨¨¦§¥
dnò ãçééúnLefa df mlibxdl ick oiqexi`d onfa(.ai oldl)oeike , ¤¦§©¥¦¨

dlral dxeq` dkxa `la dlk'e ,dilr `a did jk jezny
.oiqexi`d zrya cin mipzg zkxa jxale micwdl ekxved ,'dcpk

:oiqexi` zkxa oipra `ziixa d`ian `xnbdïéëøáî ,Cãéà àéðz©§¨¦¨§¨§¦
ïéñeøéàä úéáa ïéñeøéà úkøáe ,íéðúç úéáa íéðúç úkøazrya - ¦§©£¨¦§¥£¨¦¦§©¥¦§¥¨¥¦

.oiyeciwd
:`xnbd zx`anCøáî éàî ïéñeøéàä úkøazkxa gqep dn - ¦§©¨¥¦©§¨¥

.oiqexi`deäééåøz ,àcà áø øa äaøå àcà áø øa ïéáømdipy - ¨¦©©©¨§©¨©©©¨©§©§
,éøîà äãeäé áøc déîMî,dkxad gqep `ed jk'ä äzà Ceøa' ¦§¥§©§¨¨§¦¨©¨

eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðé÷ìàepxidfde -ìò ¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨©
úBéøòäeðì øñàå ,opaxcnúBñeøàä úà,dtegl eqpkiy crøézäå ¨£¨§¨©¨¤¨£§¦¦

úBàeNpä úà eðìepl.'ïéLec÷å äteç éãé ìòeàáøc déøa àçà áø ¨¤©§©§¥¨§¦¦©©¨§¥§¨¨
äãeäé áøc déîMî da íéiñîrnyy itk ef dkxa mzeg did - §©¥¨¦§¥§©§¨

dcedi ax ly enynäteç éãé ìò ìàøNé Lc÷î 'ä äzà Ceøa'¨©¨§©¥¦§¨¥©§¥¨
.'ïéLec÷å§¦¦

oi`y `xaqd dne mezgl yiy `xaqd dn zx`an `xnbd
:mezglíéúç àìc ïàî,enrh ,mezgl `ly xaeqy in -éãéî ©§Ÿ¨¦¦¦

úBöî úkøaàå úBøét úkøaà äåäcdnec oiqexi` zkxay iptn - ©£¨©¦§©¥§©¦§©¦§
lr oebk 'zeevnd zkxal'e ,urd ixt `xea oebk 'zexitd zkxa'l
`ll d`ced `l` oda oi`y zexvw zekxa ody oeiky ,dhigyd
oi` oiqexi` zkxaa s`e ,dnizg oda epwiz `l ,dywa ly wqtd

.d`ced dlek `l` dywa wqtd,íéúçc ïàîe`ed enrhéãéî ©§¨¦¦¦
àLecéwà äåäcly 'yeciw' oeylk dpwzp oiqexi` zkxay iptn - ©£¨©¦¨

mei `ed ik' ea mixne`y iptn ea mezgl epwizy ,aeh meie zay
oiqexi` zkxaa s` okl ,d`ced elek oi`e 'ycew i`xwnl dlgz

.mezgl yi

* * *
:mipzg zkxa oipra `ziixa d`ian `xnbdïéëøáî ,ïðaø eðz̈©¨¨§¨§¦

,íéðúç úkøa,jenqa x`eaiy enk zekxa dyy odyäøNòa ¦§©£¨¦©£¨¨
,miyp`äòáL ìk.miniàeäå ,äãeäé áø øîàmikxany df oic - ¨¦§¨¨©©§¨§

k wx `ed ,mini drayeàaLdzynd l` mei lkúBLãç íéðt- ¤¨¨¦£¨
oi` ,zeycg mipt e`a `l m` la` .lenz` my eid `ly miyp`

oldl x`eaiy enk zekxa dyydn wlg `l` jxan(.g).
:`xnbd zx`anCøáî éàî.mipzg zkxaaäãeäé áø øîàyy ©§¨¥¨©©§¨

z`fe mewn ly eceak cbpk dpwzp dpey`x dkxa .` :od zekxa
,dzgqep,íìBòä Cìî eðé÷ìà 'ä äzà Ceøä©¨¡Ÿ¥¤¤¨¨
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.BãBáëì àøa ìkäL,envr mc`d z`ixa lr dpwzp dipy dkxa .a ¤©Ÿ¨¨¦§
,dawpd d`xapy mcewåjln epiwl` 'd dz` jexa' ,dzgqep z`f §

mlerd.'íãàä øöBémc`d beeif lr dpwzp ziyily dkxa .b ¥¨¨¨
ezy`eå,mlerd jln epiwl` 'd dz` jexa' ,dzgqep z`føöé øLà §£¤¨©

Bîìöa íãàä úà,midl` mlva -Búéðáz úeîc íìöa,mc`d ly ¤¨¨¨§©§§¤¤§©§¦
epnî Bì ïé÷úäål dy`d z` eizerlvn -ïéðacnerdCeøa ,ãò éãò §¦§¦¦¤¦§©£¥©¨

.'íãàä øöBé 'ä äzàlr dlitze dywal dpwzp ziriax dkxa .c ©¨¥¨¨¨
,milyexi oipaäø÷òä ìâúå NéNz ùBN'ilan zayeid milyexi - ¨¦§¨¥¨£¨¨

,mipa dl oi`y dxwrk dipaäéða õea÷azelbdn,äçîNa dëBúì §¦¨¤¨§¨§¦§¨
.'äéðáa ïBiö çnNî 'ä äzà Ceøa'dl dlitz ,ziying dkxa .d ¨©¨§©¥©¦§¨¤¨

,mdini lk dglvda migny dlkde ozgd eidiyçnNz çnN'©¥©§©©
íéòéødlkde ozgd -íéáeäàä,df lr dfEøéöé EçnNkmyk - ¥¦¨£¦§©¥£§¦§

mzeida deg mr oey`xd mc` z` zgnyyCeøa ,íãwî ïãò ïâa§©¥¤¦¤¤¨
.'älëå ïúç çnNî 'ä äzàzpezg `xay 'dl gay ,ziyiy dkxa .e ©¨§©¥©¨¨§©¨

,decge dgny ici lr dy`e yi`Cìî eðé÷ìà 'ä äzà Ceøa'¨©¨¡Ÿ¥¤¤
Là ,íìBòä,äåãç äöéc äpéø äléb ,älëå ïúç ,äçîNå ïBNN àøa ø ¨¨£¤¨¨¨§¦§¨¨¨§©¨¦¨¦¨¦¨¤§¨

,úeòéøå íBìLå äåçàå äáäà,dywa siqeneòîMé eðéäìà 'ä äøäî ©£¨§©£¨§¨§¥§¥¨¡Ÿ¥¦¨©
ìB÷å ïúç ìB÷ ,äçîN ìB÷å ïBNN ìB÷ ,íéìLeøé úBöeçáe äãeäé éøòa§¨¥§¨§§¨©¦¨§¦§¨¨¨§
Ceøa ,íúðéâð äzLnî íéøòðe íúteçî íéðúç úBìäöî ìB÷ ,älk©¨¦§££¨¦¥¨¨§¨¦¦¦§¥§¦¨¨¨

.'älkä íò ïúç çnNî 'ä äzà©¨§©¥©¨¨¦©©¨
`xen`d :zekxad oipna zwelgn d`ian `xnbdéáì òìwéà ,éåì¥¦¦§©§¥

déøa ïBòîL éaøc déìeläa éaøiax zpezga iax zial oncfd - ©¦§¦¥§©¦¦§§¥
,epa oernyéøaCwxLîç.jxia `l 'mc`d xvei' zkxae ,zekxa ¨¦¨¥

:sqep dyrndéøa øîc déìeläa éMà áø éáì òìwéà éqà áøax - ©©¦¦§©§¥©©¦§¦¥§©§¥
e ,epa 'xn' zpezga iy` ax zial oncfp iq`éøaúéL Cyy jxa - ¨¦¦

.'mc`d xvei' zkxa ollkae ,zekxa
:mzwelgn zxaq z` `xnbd zx`anéâìôéî÷ àäa àîéì`ny - ¥¨§¨¨¦§§¦

ax ewlgpy itk ,mc`d zxivi jxca `id mzwelgny xn`p
oiaexira l`enye(.gi),øîc'mc`d xvei' jxia `ly iel -,øáñ §©¨©
éàåä äøéöé àãçipy zlra zg` dxivik e`xap dege mc` - £¨§¦¨£©

ef dkxa jxal oi` jkle ,xeg`n dawpe eiptln xkf ,mitevxt
zxivi lr dpwzpydpwzpy 'xvi xy`' zkxa `l` ecal mc`d

.dawpde xkfd z`ixa lrøîe'mc`d xvei' mb jxiay iq` ax - ©
éàåä úBøéöé ézL ,øáñxg`e ,el did apfe ,xkfd `xap dligzn - ¨©§¥§¦£©

lr 'mc`d xvei' mcew jxal yi jkl ,dawpd eapfn d`xap jk
.xkfdn dawpd z`ixa lr 'xvi xy`' jk xg`e ,ecal xkfd zxivi

:`xnbd dgecàì`l` ,ok xnel gxkd oi` -àîìò éleëcmicen Ÿ§¥¨§¨
y,éàåä äøéöé àãçmipy `exal daygna dlr dligzay `l` £¨§¦¨£©

c ,cg` `xap seqaleøî'mc`d xvei' mb jxiay iq` ax -,øáñ ©¨©
cïðéìæà äáLçî øúadaygnay oeike ,daygnd ixg` mikled - ¨©©£¨¨¨§¦¨

xkfd z`ixa lr mc`d xvei dligza oikxan mipy ze`xal elr
.dawpd z`ixa lr xvi xy` jk xg`e cegløîejxia `ly iel - ©

'mc`d xvei'ïðéìæà äNòî øúa ,øáñ,dyrnd ixg` mikled - ¨©¨©©£¤¨§¦¨
z`ixa lr mc`d xvei jxal oi` zg` d`ixa e`xap seqaly oeike

.mdipy z`ixa lr xvi xy` `l` ,cegl xkfd
:mipy ze`xal daygna elry epivn okideéîø äãeäé áøc àä ék¦¨§©§¨¨¥

,miweqta dxizq dywd -áéúk(fk ` ziy`xa)úà íéäìà àøáiå' §¦©¦§¨¡Ÿ¦¤
,'Bîìöa íãàä,ecal xkfd `xapy ixdexg` weqtaáéúk(a d my) ¨¨¨§©§§¦

'íàøa äá÷ðe øëæ',cg`k o`xay ixd -,ãöék àä`l`älçza ¨¨§¥¨§¨¨¨¥©©§¦¨
íéðL úBàøaì äáLçîa äìò,cegl dawpe cegl xkf -óBqáìe ¨¨§©£¨¨¦¨§§©¦§©

ãçà àøáð.mitevxt ipy lra ¦§¨¤¨
* * *

:`xnbd zxtqn .mipzg zkxa mikxan izn oecl dkiynn `xnbd
òìwéà ,éMà áøoncfp -àðäk áø éáì,oi`eyip zgny zraàîBé ©©¦¦§©§¥©©£¨¨

àn÷oey`xd meia -éøaeälek Czekxa zyy lk z` jxia - ©¨¨¦§
.mipzgdCìéàå ïàkî,iriayd meid cr ipyd meidn -àkéà éà- ¦¨§¥¨¦¦¨

dcerqa eid m`éøa ,úBLãç íéðteälek C,zekxad lk z` jxia - ¨¦£¨¨¦§
,àì éàå`l` ,dycg dgny ef oi`àeä àîìòa äçîN éLetà- §¦Ÿ©¥¦§¨§¨§¨

oi`e ,`ed dgnyd ieaixCøáî`l`'BðBòîa äçîOäL'zrya §¨¥¤©¦§¨¦§
,oefnd zkxa mcew oenifdezkxa'àøa øLà',oefnd zkxa xg`l £¤¨¨

.mipzg zkxan ziyiy dkxa `idyìL ãòå äòáMîíéLmei ¦¦§¨§©§Ÿ¦

,ezcerql migxe` `xw m` ,oi`eyipdnïéam`eäì øîàm`xwy ¥¨©§
àìelä úîçî,ei`eyip zgny -eäì øîà àì ïéáem`xwyúîçî ¥£©¦¨¥Ÿ¨©§¥£©

,àìelä,mzq m`xw `l`Cøáîoenifd zkxaa,'BðBòîa äçîOäL' ¦¨§¨¥¤©¦§¨¦§
.llk mipzg zkxa oikxan oi` la`ïàkîmei miylyn -,Cìéàå ¦¨§¥¨

eäì øîà éàm`xwyéàå ,BðBòîa äçîOäL Cøáî ,àìelä úîçî ¦¨©§¥£©¦¨§¨¥¤©¦§¨¦§§¦
àì,mzq mpinfd `l` ok xn`àìdgnydy' s` mikxan oi` - ŸŸ

.'eperna
:`xnbd zxxaneäì øîà éëåm`xwyúîéà ãò ,àìelä úîçî- §¦¨©§¥£©¦¨©¥©

.ef dkxa oikxan izn crøñéøz ãò ,àáøc déîMî étt áø øîà̈©©©¦¦§¥§¨¨©§¥©
àzL éçøéoi`eypd mein ycg xyr mipy cr -okn xg`l la` , ©§¥©¨

dgnydy' mikxan oi` ,ei`eyp zgny zngn mpinfd m` s`
.'eperna

oi`eyipd mcew 'eperna dgnydy' mikxan m`d dpc `xnbd
:`xnbd zxxan .mnvràøwéòîemigxe` `xw m` ,dtegd mcew - ¥¦¨¨

,dtegl epa qipkdl dvexy zngn `edy mdl xn`e dcerql
úîéàîdgnydy' jxal dteg zgny zlgzd zaygp iznn - ¥¥©

.'epernaàúðéñàa éøòN eîø ékî ,àtt áø øîàmixeyy dryn - ¨©©¨¨¦¦¨§¨¥©£¦§¨
.dtegd jxevl 'xkiy' zpkd myl min zxrwa mixFrUd z`§¦

:`xnbd dywnéðéàmcew mikxan oi`y `tt ax xeaq jk ike - ¥¦
,'eperna dgnydy' oklàtt áø àäåenvr÷ñòéàdy` jciy - §¨©¨¨¦£©

déøa 'øî àaà'ì,epa -éøáeCxak 'eperna dgnydy'úòMî §©¨©§¥¨¦¦§©
,ïéñeøéà:`xnbd zvxzn .dtegd zepkda eligzdyn wx `le ¥¦

éðàLly df dyrn `ed dpey -àtt áø,epa i`eyipaçéøè äåäc ©¦©¨¨©£¨§¦©
déìdtegd ikxv lk el mipken eid oiqexi`d zryn xaky - ¥

micwd jkle ,oi`eyipd zgny dlgd f`ne ,oi`eyipd zcerqe
.oiqexi`d zryn 'eperna dgnydy' jxal

:df oipra dyrn d`ian `xnbddéøáì déì ÷ñòéà àðéáøjciy - ¨¦¨¦£©¥¦§¥
dy` epaléazian -éøáe ,àáéáç áøC'eperna dgnydy'úòMî ¥©£¦¨¨¦¦§©

eäééeâa éì íé÷ ,øîà .ïéñeøéàmda ip` rcei -eäa éøãä àìc- ¥¦¨©¦¦§©©§§Ÿ¨§¦§
okle ,jeciyd meiwn mda exfgi `le mxeaicn mixfeg mpi` mdy

seqal mpn` .oi`eyipd zgny dlgd oiqexi` zrynòéizñà àìŸ¦§©©
àúléîxacd riizqd `l -eäa éøãäåz` epzp `le mda exfg - ¦§¨§¨§¦§

.epal dy`d
àáøòî øa àôéìçz áø,l`xyi ux` oa -ìááì òìwéàzcerql ©©§¦¨©©£¨¨¦§©§¨¤

e ,oi`eyipéøaàúëéøà úéL Czekxa yy mipzg zkxaa jxae - ¨¦¦£¦¨¨
'mc`d xvei'e '`xa lkdy' zkxaa s` jix`dy ,xnelk ,zekex`

:`xnbd zxne` .'jexa'a mze` s` mzgedéúååk àúëìä úéìå- §¥¦§§¨§¨¥
mpi`e od zexvw zepey`xd zekxa izy `l` ,ezenk dkld oi`e

.'jexa'a zenzeg

* * *
.'eperna dgnydy' mikxan dlin zixaa m`d zxxan `xnbd

:`xnbd zxtqnàìeäî éáì òìwéà ,àáéáç áøzcerql oncfd - ©£¦¨¦§©§¥§¨
e ,dlinéøaCoenifd zkxaa.'BðBòîa äçîOäL':`xnbd zxne` ¨¦¤©¦§¨¦§

déúååk àúëìä úéìå,ezenk dkld oi`e -déì úéàc ,éãéøèc íeMî §¥¦§§¨§¨¥¦¦§¦¦§¦¥
à÷eðéì àøòöoi`e wepizd ly exrv zngn micexh zixad ilra - ©£¨¦¨

dnly mzgny.eperna dgnydy my jxal oi` jkl ,

* * *
:dxyr dkixv mipzg zkxay oica oecl zxfeg `xnbdáø øîà̈©©

,áø øîà ,ïîçðïéðnä ïî íéðúçdxyr oipnl sxhvn envr ozg - ©§¨¨©©£¨¦¦©¦§¨
,mipzg zkxa jxevlïéðnä ïî íéìáà ïéàåsxhvn la` oi` j` - §¥£¥¦¦©¦§¨

.sxhvn epi` dn oiprl x`eai jenqae ,dxyr oipnl
:`xnbd dywn,éáéúéî,`ziixaa epipy.'ïéðnä ïî íéìáàå íéðúç' ¥¦¥£¨¦©£¥¦¦©¦§¨

:`xnbd zvxznáøc déìò úéîø à÷ àúéðúîdz` `ziixan ike - ©§¦¨¨¨¦£¥§©
ixd ,ax lr dywnâéìôe àeä àpz áøs`] `pzk lecb egek - ©©¨¨¦

.`ziixa lr s` welgl eciae ,[mi`pzd ixg`y xeca ig didy
:opgei iax mya dkldd dze` z` d`ian `xnbdéaø øîà ,øîzéà¦§©¨©©¦

.ïéðnä ïî íéìáà ïéàå ïéðnä ïî íéðúç ,ïðçBé éaø øîà ÷çöédywn ¦§¨¨©©¦¨¨£¨¦¦©¦§¨§¥£¥¦¦©¦§¨
:`xnbd,ïéðnä ïî íéìáàå íéðúç ,éáéúéî`ed opgei iax ixde ¥¦¥£¨¦©£¥¦¦©¦§¨

.`ziixad lr welgl leki epi`e `xen`
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רכי
oiaiig lkd` cenr g sc ± oey`x wxtzeaezk

ãò éãò ïéðá åðîî åì ïé÷úäå`id Ð.dawpdùéùú ùåùzelrdl oikixv ep`y itl Ð

,epzgny y`x lr milyexi oexkfmildz) xn`py.'ebe "ikgl ipeyl wacz" (flwçîù
çîùúegilviy dlke ozgl dkxa Ð.l`xyi lk myl Ð "`xa xy`"e .al aehe dgnya

lk jxck ,jexaa da mzge jexaa da gzt jkitl ,"xvi xy`"n ligzn xcqdy itle

gny"e "yiyz yey"e .zekxa ixcq iy`x

dkenqd dkxa ody iptn Ð "gnyzdzxagl

zekxad lkl epwiz oky ,jexaa da gzt `l

zekenqyxy`"e .xcqd lr dpey`xd xg`

`idy iptn "`xazxn`pzicigiini aexa

jkitl Ð zeycg mipt my oi`yk ,dzynd

jexaa da geztl jxvede ,zekenqd on dpi`

miiqle"eceakl `xa lkdy" la` .jexaa da

mitq`pd mrd ztiq`l `l` ,xcqd on dpi`

mr bdpy mewnd icqgl xkf ,cqg lenbl my

.ea wqrzpe oiayey el dyrpy ,oey`xd mc`

jkl ef dkxae ,`id mewnd ceak ef dtiq`e

`l` ,jxal die`x `id dtiq` zryne .dpwzp

dxcql dewiwfd qekd lr dkxa yiy oeikn

lr zkxae minya zkxa` dedc icin ,eilr

zekxac inlyexi) opixn`c ,zay i`vena xe`d

iax :(d dkld ` wxtoxftnlr oxceqe xfege

`iig iaxe ,qekd,oqpkn.qek my yie li`ed

d`ced dleke ,zekxad xcq x`yn dpi`y itle

zkxa` dedc icin ,jexaa da enzg `l Ð zg`

depwizy "mc`d xvei" zkxa oke .zevne zexit

i` ,onwlck oey`xd mc` ly dpey`x dxivil

xn`c o`nl i` ,eed zexivi izy xn`c o`nl

opilf` daygn xzae daygna elr zexivi izy

zekxa xcqn dpi` mewn lkn Ð.beefd`dc

dxiviam`e .i`ed `l dawp izk` dpey`xd

d`a `id dnl :xn`z?lr oikxan ep`y jezn

`idy dpey`xd lr s` epwz ,dipyd dxivi

.ezligze xwiråðîî åì ïé÷úäå,etebn Ð

.eizerlvnãò éãò ïéðá.zexecl bdep oipa Ð

z` oaie" my lr oipa dl ixw dege"rlvd

ziy`xa).(aäø÷ò.milyexi Ðíéáåäàä íéòéø
z` df miade`d mirix ody ,dlkde ozgd Ð

.dfêøéöé êçîùëmc` z` zgnyy enk Ð

.oey`xdíã÷î ïãò ïâáocra ob rhie" aizkc Ð

.(my) 'ebe "my myie ,mcwnäìëå ïúç çîùî
ozg gnyn" dpexg`ae Ðitl ."dlkd mr

zgnyydpezg zgnya `l dpey`xd dkxa

milltzny `id dltz ixdy ,mixne` ep`

dglvda migny ediy oikxane,mdini lk

,"dlkd mr ozg gnyn" da mezgl oi` jkitl

d jexa `l` ,ezy`a yi` rnyncz` gnyn '

wetiqa ,mlerl mdipy.aeh lke zepefn

`ed jexa yecwdl gayny gay dpexg`ae

`xayzpezgweaicdgny ici lr dy`a yi`

,decgemr ozg gnyn" mezgl yi jkitl

.dy`a yi` zgny oeyl `edy ,"dlkdêéøá
ùîç"xvi xy`"e "lkdy" Ðyey"e,"yiyz

."`xa xy`" ,"gnyz gny"úéù êéøáxvei" Ð

.siqed "mc`déàåä äøéöé àãçzligzny .sevxt Ð "rlvd z` oaie" (`,gi) oiaexira xn`c o`nk Ðipy `xap eziixa,oitevxtdawpe eiptln xkf.xeg`núåøéöé éúùo`nk Ð

.zexivi izy o`k ixde ,dy`d z`xap epnne ,did apf xn`cïðéìæà äáùçî øúádaygna elr mipyy Ð,ze`xadl`xape."oiqt oiyer" wxta oiaexira .cg`åðåòîá äçîùäù êøáî
.oenifd zligza Ðïäì øîà ïéá.oi`exwl Ðàìåìä úîçîmeld mkl iz`xw Ð.dcerqlàø÷éòîipa qipkdl dvex ip`y zngn :mdl xn`e ,mi`exw oinfd m` ,dtegd mcew Ð

.dtegléúîéàî."eperna dgnydy" jxal ,dteg zgny zlgzd `ied Ðàúðéñàá éøòù éîø éëîzaixra mixery oixey yi Ðmyl :mixne` yie .dteg jxevl xky lihdl min

mixeryk egnve eaxe ext :xnel ,uivra oixery oirxef dlkde ozgd.elldäéì çéøè äåäã.dcerqe dteg ikxv lk el eid mipwezn Ðäéøáì ÷ñòéàjciy Ð.dy` elúòùî êéøáå
ïéñåøéà.eperna dgnydy Ðåäá éøãäådy`d el epzp `l Ð.àúëéøà úéù.jexaa mda mzge ,dpey`x dxivi zkxa lre "lkdy" lr mixac siqed Ðäéúååë àúëìä úéìåÐ

.lirl izyxitckàìåäî éáì.dlin zcerql Ðïéðîä ïî íéðúç.`zkld i`nl yxtn onwl Ð
úëøáá
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ìëäù,dzxiagl dkenq zg` lky it lr s` jexaa zgzet Ð mc`d xveie eceakl `xa

xy`" oke .zg` dkxa lkd d`xp did jexaa gzet did `l m` ,od zexvwc oeik

."xvi xy` mc`d xvei jexa"n zlgzn dzidy d`xp did jexaa gzet did `l m` "xvi

zgzet "`xa xy`"e .jexaa geztl jixv oi` dkex` dkxa xg` `idy "yiyz yey" la`

aoi`yk dnvr ipta dze` mikxany itl ,jexa

`xa lkdy" lre .qxhpewa yxitck ,zeycg mipt

.xg` mrh qxhpewa yxit "mc`d xvei"e "eceakl

zgzet "mc`d xvei"c :yxit l`ppg epiaxe

xn`ck ,dze` mixne` eid `ly yiy itl ,jexaa

zekxac `nw wxtac mz epiax xne`e .jenqa

miiqn opgei iax :opiqxb dxezd zkxa iab ,(a,`i)

eed i`c ,`id zg` dkxac "`p axrde" ikd da

ab lr s` ,jexaa geztl jixv did Ð zekxa izy

`id diptly dze`y oeik ,dzxagl dkenqc

edpixnip jkld :opiqxb ikd xzae .dxvw

ded ok m`c Ð "edlekl" opiqxb `le ,ediieexzl

.od zekxa ylyc rnynàãçÐ i`ed dxivi

,cg` sevxt xn`c o`nk epiidc xnel jixv

dxivi `cg `nlr ilekc :ikd xza xn`wcn

yxt yixae .opilf` daygn xza xaq xn ,i`ed

xn`c o`nlc `icda rnyn (`,gi) oiaexirc ipy

ze`xadl daygna dlr ded Ð cg` sevxt

`l Ð mitevxt ipy mzd xn`c o`nl la` .mipy

.xi`n oa l`eny epiax yxit jk .ikd dil `xiaq

áø`ipz ik iiepyl ira `l Ð bilte `ed `pz

,opgei iax ipynck oefnd zkxaa `idd

xnel ith el gepe ,ok cinrdl wgec el d`xpc

yi Ð bilte `pz opgei iax xn`w `lcne .biltc

Ð `pz ded i`c ,did `xen` opgei iaxc gikedl

i`n`c :zeywdl oi`e .axl ipynck ipyn ded

?`ed `pzc axk ixn`c `p` opgei iax ipyn `l

eilr biltc ,`pzk ax wifgn did `l opgei iaxc

didy opgei iax inp `ki` ,edine .`zkec lka

xeriy dnke :(`,dq) xifpc idliya `ipzc ,`pz

.'ek opgei iax yxit dqitz
ik
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úà øöé øLà"å ,"íãàä øöBé"å ,"BãBáëì àøa ìkäL¤©Ÿ¨¨¦§§¥¨¨¨©£¤¨©¤
epnî Bì ïé÷úäå Búéðáz úeîc íìöa Bîìöa íãàä̈¨¨§©§§¤¤§©§¦§¦§¦¦¤
NBN" ,"íãàä øöBé 'ä äzà Ceøa ãò éãò ïéða¦§©£¥©¨©¨¥¨¨¨
äçîNa dëBúì äéða õea÷a äø÷òä ìâúå NéNz̈¦§¨¥¨£¨¨§¦¨¤¨§¨§¦§¨
çnNz çnN" ,"äéðáa ïBiö çnNî 'ä äzà Ceøä©¨§©¥©¦§¨¤¨©¥©§©©
Ceøa íãwî ïãò ïâa Eøéöé EçnNk íéáeäàä íéòéø¥¦¨£¦§©¥£§¦§§©¥¤¦¤¤¨
eðéäìà 'ä äzà Ceøa" ,"älëå ïúç çnNî 'ä äzà©¨§©¥©¨¨§©¨¨©¨¡Ÿ¥
äìéb älëå ïúç äçîNå ïBNN àøa øLà íìBòä Cìî¤¤¨¨£¤¨¨¨§¦§¨¨¨§©¨¦¨
äøäî ,úeòéøå íBìLå äåçàå äáäà äåãç äöéc äpéø¦¨¦¨¤§¨©£¨§©£¨§¨§¥§¥¨
íéìLeøé úBöeçáe äãeäé éøòa òîMé eðéäìà 'ä¡Ÿ¥¦¨©§¨¥§¨§§¨©¦
ìB÷ älk ìB÷å ïúç ìB÷ äçîN ìB÷å ïBNN ìB÷¨§¦§¨¨¨§©¨
íúðéâð äzLnî íéøòðe íúteçî íéðúç úBìäöî¦§££¨¦¥¨¨§¨¦¦¦§¥§¦¨¨

÷éà éåì ."älkä íò ïúç çnNî 'ä äzà Ceøaòì ¨©¨§©¥©¨¨¦©©¨¥¦¦§©
éøa ,déøa ïBòîL éaøc déìeläa éaø éáì.Lîç C §¥©¦§¦¥§©¦¦§§¥§¦¨¥

,déøa øîc déìeläa éLà áø éáì òì÷éà éñà áø©©¦¦§©§¥©©¦§¦¥§¨§¥
éøaàãç øáñ øîc ,éâìtéî÷ àäa àîéì .úéL C §¦¦¥¨§¨¨¦©§¦§¨¨©£¨

éleëc ,àì ?éàåä úBøéöé ézL :øáñ øîe ,éàåä äøéöé§¦¨£©¨¨©§¥§¦£©¨§¥
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רכג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr g sc zeaezk(iying meil)

:`xnbd zvxznàéää àéðz ékla`dy `ziixaa epipyy dn ¦©§¨©¦
oenifl epiid ,oipnl sxhvn,ïBænä úkøáalka aiig la`dy oeiky §¦§©©¨

eli`e .oenifl `ed sxhvn ,zeevndïðçBé éaø øîà÷ ékoi`y ¦¨¨©©¦¨¨
miwqer eixac ,oipnd on mila`'äøeL'adxeawdn mixfegyk - §¨

,dxyrn zegt dxey oi`e ,engpl la`d aiaq dxey miyer eid
.df oipnl sxhvn la`d oi`e

:df uexiz lr `xnbd dywnàlàåopgei iax ixacy jixacl §¤¨
dywi ,'dxey'a miwqer,ïðçBé éaø øîà ,÷çöé éaø øîàc àä̈§¨©©¦¦§¨¨©©¦¨¨

íéìáà úkøáe ,ïéðnä ïî íéðúçå äøNòa íéðúç úkøa íéëøáî'§¨§¦¦§©£¨¦©£¨¨©£¨¦¦©¦§¨¦§©£¥¦
,'ïéðnä ïî íéìáà ïéàå äøNòawqer `ed s` df oicy yxtl oi`e ©£¨¨§¥£¥¦¦©¦§¨

oky ,'dxey'a,àkéà éî äøeLa äëøamixne` oi` `ld ,dinza §¨¨§¨¦¦¨
.df oic opgei iax xn` dn iabl ok m`e ,minegpz wx 'dxey'a

:opgei iax ixac z` xg` ote`a zx`an `xnbdéaø øîà÷ ék àlà¤¨¦¨¨©©¦
ïðçBémila` zekxaa epiid ,oipnl mitxhvn mila`d oi`y ¨¨

y,'äáçø'adcerq xird aegxa jexrl ebdp dxeawd xg`ly ¨§¨¨
itk ,mila` zekxa ekxa mye ,d`xad zcerq z`xwpd dpey`x

.zekxad gqep z` oldl `xnbd d`iany
:df uexiz lr `xnbd dywnàlàåopgei iax ixacy jixac itl §¤¨

yxtz ji` ,'dagx zkxa'a miwqerø øîà ÷çöé éaø øîàc àäéa ¨§¨©©¦¦§¨¨©©¦
ïðçBé,ztqep `xnin,äòáL ìk äøNòa íéðúç úkøa ïéëøáî' ¨¨§¨§¦¦§©£¨¦©£¨¨¨¦§¨

ïî íéìáà ïéàå ,äòáL ìk äøNòa íéìáà úkøáe .ïéðnä ïî íéðúçå©£¨¦¦©¦§¨¦§©£¥¦©£¨¨¨¦§¨§¥£¥¦¦
,'ïéðnäeàkéà éî äòáL ìk äáçø úkøazkiiy mila` zkxa ike - ©¦§¨¦§©§¨¨¨¦§¨¦¦¨

meia `l` dze` mikxan oi` ixde ,zela`d ini zray lk
.dxeawd xg`l oey`xd

:`xnbd zvxzndì úçkLîs` 'dagx zkxa' mikxany epivn - ©§©©¨
epiide ,zela`d ini x`yaúBLãç íéðôamingpn e`a xy`k - §¨¦£¨

zkxa z` mikxane miay f`y ,lenz` my eid `ly miycg
.la`d

:`xnbd z`f dgikenLéøc déða éø÷î ,àaà øa àéiç áøc àä ék¦¨§©¦¨©©¨©§¥§¥§¥
äåä Lé÷ì,yiwl yix ly epal `xwn cnln did -dì éøîàå- ¨¦£¨§¨§¦¨

,mixne` yieLé÷ì Léøc déøa éðúîly epal dpyn cnln didy - ©§¥§¥§¥¨¦
c ,didy dyrne .yiwl yixà÷eðé déì áéëL äåäepa xhtpy - £¨¨¦¥§¨
,`a` xa `iig ax ly ohwdàn÷ àîBéezxihtl oey`xd meia - ¨©¨

déaâì ìæà àìe ,engpl yiwl yix `a `l -déøác ,øçîìjiled - Ÿ¨©§©¥§¨¨©§¥
yiwl yix enréðîçð øa äãeäéìdidydéðîbøeúîonbxezn - ¦¨©©§¨¦§§§¨¥

.engpl ,elydéì øîà,ipngp xa dcedil yiwl yixàîéà íe÷ ¨©¥¥¨
à÷eðé ìéá÷ ìk àúlîly df rxe`n cbpk minegip ixac xFn` - ¦§¨¨¨¥§¨¤

.wepizd zzin
,øîàå çútdxeza xn`p(hi al mixac)åéða ñòkî õàðiå 'ä àøiå' ¨©§¨©©©§©¦§¨¦©©¨¨

,'åéúðáey ,epcnl df weqtníéöàðî úBáàL øBcmiqirkn - §Ÿ¨¤¨§¨£¦
íäLk íéúîe íäéúBða ìòå íäéða ìò ñòBk ,àeä Ceøa LBãwäì§©¨¨¥©§¥¤§©§¥¤¥¦§¤¥

.íépè÷mdilr u`pie ,zea`d `hg z` 'd `xie ,weqtd yxcp jke §©¦
mdipa z` yiprdl jxved ezngny ,edeqirkdy qrkd zngn

.miphwd mdizepae
éøîàc àkéàå`l` ,zn wepiz `ly exn`y yi -éëäå ,äåä øeça §¦¨§¨§¦¨£¨§¨¦

déì øîà÷`iapa xn`p ,`iig axl ipngp xa dcedi yxc jke - ¨¨©¥
(fh h diryi),'ä çîNé àì åéøeça ìò ïk ìò'zexv mdilr `iai `l` ©¥©©¨Ÿ¦§©

zexifbeðç Blë ék ,íçøé àì åéúðîìà úàå åéîúé úàåósipgn - §¤§Ÿ¨§¤©§§Ÿ¨Ÿ§©¥¦ª¨¥
,miryxlòøîedyer -äìáð øác ät ìëå ,òLø,zepf ixac -ìëa ¥©¤©§¨¤Ÿ¥§¨¨§¨

úàæpy zexnle -jkitle ,daeyza eay `l eyprBtà áL àì- ŸŸ¨©
,eqrk gp `l'äéeèð Bãé ãBòå,yxc jke .cer myiprdlãBòå' éàî §¨§¨©§

,äteçì äñðëð änì älk ïéòãBé ìkä ,áø øa ïðç áø øîà ,'äéeèð Bãé̈§¨¨©©¨¨©©©Ÿ§¦©¨¨¨¦§§¨©¨
øæb Bì ízçð eléôà ,åétî äìáð øác àéöBîe åét ìaðnä ìk àlà¤¨¨©§©¥¦¦§©§¨¨¦¦£¦¤§©§©

.äòøì åéìò Ctäð äáBèì äðL íéòáL ìL Bðéc,weqtd yxcp jke ¦¤¦§¦¨¨§¨¤§¨¨¨§¨¨
'cere' eyxce ,'diehp eci cere' didi eypr 'dlap xaec dt lke'
z` jetdl diehp `ed jexa yecwd ly eciy ,'cre mler' oeyln¨¤
miray `ed mc` ly 'enler'y ,rxl aehn mc`d ly enler lk

xn`py ,dpy(i v mildz).'dpW miraW mda EpizFpW ini'§¥§¥¨¤¦§¦¨¨
ipngp xa dcedi `ld :`xnbd ddnzéîeçðì àúàz` mgpl `a - £¨§©¥

eixaca eli`e ,`iig axdéì øòöî÷ éøeòöjka eze` xriv - ©¥¨§©¥¥
:`xnbd zvxzn .epa zn epeer zngny el yxcydéì øîà÷ éëä̈¦¨¨©¥

jpa zn mewn lkn ,z`hg `l dz`y it lr s` ,ipngp xa dcedi
c engip jkae ,xecd oeeraàøcà éñBtzàì zà áéLçdz` aeyg - £¦©§§¦§¥©¨¨

.xecd oeera jpae dz` qtzp zeidl minya
déì øîà,ipngp xa dcedil yiwl yixàúlî àîéà íe÷mew - ¨©¥¥¨¦§¨

xac xFn`.àeä Ceøa LBãwä ìL BçáL ãâðk`ed jli`e o`kne] ¤§¤¤¦§¤©¨¨
el` zekxa jxa ipngp xa dcediy x`eane ,mila`d zkxa gqep

en`k ,'xgnl' wx engpl `a ixdy ,zela`l ipyd meia,lirl x
e`a m` ,ipyd meia s` ef dkxa mikxany `xnbd dgiken o`kne

.[zeycg mipt
øîàå çútepiwl` 'd dz` jexa' ,mila` zekxan dpey`x dkxa ¨©§¨©

,mlerd jlnäiçî ,úBàøBð áBøa ÷æçå øécà ,Bìãb áBøa ìBãbä ìàä̈¥©¨§¨§©¦§¨¨§¨§©¥
,øtñî ïéà ãò úBàìôðå ,ø÷ç ïéà ãò úBìBãb äNBò ,Bøîàîa íéúî¥¦§©£¨¤§©¥¥¤§¦§¨©¥¦§¨

.'íéúnä äiçî 'ä äzà Ceøä©¨§©¥©¥¦
déì øîà,yiwl yixøîàå çút .íéìáà ãâðk àúlî àîéà íe÷ ¨©¥¥¨¦§¨§¤¤£¥¦¨©§¨©

,dipy dkxaíëááì eðz ,äfä ìáàa ïéàkeãnä íéòbeénä eðéçà'©¥©§¨¦©§¨¦¨¥¤©¤§§©§¤
úàæ úà øB÷çìy e`vnze ,zend oipr -ãòì úãîBò àéä úàæ- ©§¤ŸŸ¦¤¤¨©

.mizn lkdyúéLàøa éîé úLMî àeä áéúðmlerd jxc `id ef - ¨¦¦¥¤§¥§¥¦
,icn xzei ekaz l` jkitle ,ziy`xa ini zyyneúL íéaøeíéaø ©¦¨©¦

ezLé,ezeni miaxe ezn miax -äzLî Ck íéðBLàø äzLîk ¦§§¦§¥¦¦¨¦§¥
íéðBøçà,mipexg` ezeni jk ezn mipey`xy myk -ìòa ,eðéçà ©£¦©¥©©

Ceøa ,íëúà íçðé úBîçð'd dz`ìáà íçðî.'íé ¤¨§©¥¤§¤¨§©¥£¥¦
ick `xnbd dwiqtn ,mila` zkxaa dkiynn `xnbdy mcew

:ef dkxa gqepa iia` zrc `iadlàîéì 'eúL íéaø' ,éiaà øîà- ¨©©©¥©¦¨¥¨
j` ,xnel yiàîéì àì 'ezLé íéaø'oke .xn`i `l -äzLî' ©¦¦§Ÿ¥¨¦§¥

,àîéì 'íéðBLàøj`.àîéì àì 'íéðBøçà äzLî',mrhdeéaø øîàc ¦¦¥¨¦§¥©£¦Ÿ¥¨§¨©©¦
íãà çzôé ìà íìBòì' ,éñBé éaøc déîMî àðz ïëå ,Lé÷ì ïa ïBòîL¦§¤¨¦§¥¨¨¦§¥§©¦¥§¨©¦§©¨¨

,'ïèOì åét.miigd zzin oipr z` xikfdl oi` jkitle ¦©¨¨
:xacl di`xeàø÷ éàî ,óñBé áø øîà`ly micnel weqt dfi`n - ¨©©¥©§¨

`iapd diryi xn`y ,ohyl eit mc` gzti(i ` diryi)'d ilEl'¥
hrnM ,cixU Epl xizFd zF`av,'eðéîc äøBîòì ,eðééä íBãñk §¨¦¨¨¦¦§¨¦§¨¦©£¨¨¦

iyp` ly mlxebk epilxeb didy hrnk ,'d ingx ilel ,xnelk
.mlerdn ixnbl eca`py dxenre mecqdéì øcäà éàîdne - ©©§©¥

,oicd zcn jk lr daiyd'åâå íãñ éðéö÷ 'ä øác eòîL'Epif`d ¦§§©§¦¥§Ÿ©£¦
mecq iyp`k mrde mixyd z` epiky ,'dxnr mr Epidl` zxFY©¡Ÿ¥©£Ÿ¨
oeiky ixd .ypere oaxeg z`eapa `iapd jiynn mye ,dxenre
dxxerzd ,dxenre mecqk oeilikl md miie`xy `iapd xikfdy

.mdilr oicd zcn
:mila` zkxa gqepa `xnbd dkiynndéì øîà,yiwl yixíe÷ ¨©¥

øîàå çút .íéìáà éîçðî ãâðk àúlî àîéàxa,ziyily dkeðéçà' ¥¨¦§¨§¤¤§©£¥£¥¦¨©§¨©©¥
eðéáà íäøáà ìL Búéøáa íé÷éæçnä ,íéãñç éìîBb éða íéãñç éìîBb§¥£¨¦§¥§¥£¨¦©©£¦¦¦§¦¤©§¨¨¨¦

,cqgd zcina cgizdyúà äeöé øLà ïòîì åézòãé ék' øîàpL)¤¤¡©¦§©§¦§©©£¤§©¤¤
'åâå åéða,'hRWnE dwcv zFUrl 'd KxC ExnWe eixg` FziA z`e ¨¨§¤¥©£¨§¨§¤¤©£§¨¨¦§¨

cqgd zcn dzid ezcny ixdeðéçà ,(,mingpndílLé ìeîbä ìòa ©¥©©©§§©¥
äzà Ceøa .íëìeîb íëì'd.'ìeîbä ílLî ¨¤§§¤¨©¨§©¥©§

déì øîà,yiwl yixøîàå çút .ìàøNé ìk ãâðk àúlî àîéà íe÷ ¨©¥¥¨¦§¨§¤¤¨¦§¨¥¨©§¨©
,ziriax dkxa,ìàøNé Enò òLBä ,èlî ,ìväå äãt ,íéîìBòä ïBaø'¦¨¨¦§¥§©¥©¥©©§¦§¨¥

äféaä ïîe áøçä ïîe øácä ïî,iay -ïB÷øiä ïîe ïBôcMä ïîe- ¦©¤¤¦©¤¤¦©¦¨¦©¦¨¦©¥¨
,zecyay d`eaz zeknúBàáe úBLbøúnä úBiðòøet éðéî ìkîe¦¨¦¥§¨¦©¦§©§¨

äzà Ceøa ,äðòz äzàå àø÷ð íøè ,íìBòì'd.'äôbnä øöBò ¨¨¤¤¦§¨§©¨©£¤¨©¨¥©©¥¨

* * *
:zela` ipiprn xg` oipra oecl zxaer `xnbdéøîàå ,àìeò øîà̈©¨§¨§¦

àðz àúéðúîa dì,`ziixaa dpyp df oipr ik mixne` yie -äøNò ¨§©§¦¨¨¨£¨¨
úBñBkoii lyíéîëç eðwzezyiyìáàä úéáa,dizya daxiy ick ¦§£¨¦§¥¨¥¤

xn`py(e `l ilyn)xcq `ed jke .'Wtp ixnl oiie caF`l xkW EpY'§¥¨§¥§©¦§¨¥¨¤
,mziizyìLäLzeqekåéòî éða úà çBzôì éãk ,äìéëà íãB÷ §Ÿ¨¤£¦¨§¥¦§©¤§¥¥¨
.dcerqlìLì éãk ,äìéëà CBúa äLäòaøàå .åéòîaL äìéëà úBøL §Ÿ¨§£¦¨§¥¦§£¦¨¤§¥¨§©§¨¨
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xcde"רכד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr h sc zeaezk(iyiy meil)

ädpey`xd d`iad xg`le ,dleza zwfga dy` `yepçút øîBà ©¥¤©
éúàöî çeút,dleza dpi`e,åéìò døñBàì ïîàðdgzte xg`ny ¨©¨¨¦¤¡¨§§¨¨¨

,oi`eyipl [oiyeciw-] oiqexi`d oia dzpif `ny miyyeg gezt
it lr s`e .dyxbl aiige ,dlra lr zxq`p dzpify yi` zy`e
lr xacd z` xxal zexyt` oi` mbe dzpify jk lr micr oi`y
,'`xeqi`c dkizg diytp` `iey' oicn eilr dxq`p ,micr ici
reci `ly xac s` envr lr xeq`le cirdl on`p mc` ,xnelk

eze` el mixizn epiid oicd xwirne ,exeqi` epl.
:`xnbd dywnéànàåz` lawp m` s` `ld ,eilr zxq`p recn - §©©

,gezt dgzt didy eixacàeä à÷éôñ ÷ôñ,o`k yi zewitq ipy - §¥§¥¨
.`÷ôñdlrap m`åézçz,dyciwy ixg` -åézçz ïéà ÷ôñ- ¨¥©§¨¨¥¥©§¨

.a .zxzen oevxn dzpif m` s`e ,oiyeciwd mcew df did `nyås` §
øîBì àöîz íàdf didy,åézçzedf oiicr÷ôñdlrap `ny ¦¦§¨©©§¨¨¥

ñðBàa,dxq`p `le÷ôñdf did `ny,ïBöøa`ed llke .dxq`pe §¤¨¥§¨
eilr zxq`p `eti` recne ,lwdl yi '`witq wtq'ay dxezd lka

.iz`vn gezt gzt orehyk
:`xnbd zvxznàëéøö àìdf oic xnel xfrl` iax jxved `l - Ÿ§¦¨

`l`,ïäk úLàa`pyyiy `vnpe ,dqp`p m` s` dlra lr zxq §¥¤Ÿ¥
wtqne ,mdixg` e` oiqexi`d mcew df did m`d ,cg` wtq o`k

.xingdl yi
:sqep uexizàîéà úéòaéàåxn` xfrl` iaxy xn`z dvxz m`e - §¦¨¥¥¨

elit` epic z`e ,ìàøNé úLàamircei ep`y ote`a xaecn §¥¤¦§¨¥
,oiyeciwd xg` dlrapy ze`ceeaäeáà da ìéa÷c ïBâëdia`y - §§©¦¨£¨

dxear laiwïéLecé÷dzid `idykìL úaî äúeçtíBéå íéðL L ¦¦§¨¦©¨Ÿ¨¦§
,ãçàmixfeg dileza eid okl mcew dlrap m` s`y(:`i oldl)oeike , ¤¨

,mipy yly za dzidy xg`l dzpify i`ce gezt dgzt `vnpy
dzpif m`d cg` wtq `l` o`k oi` aeye ,oiyecwd xg`l epiide

.xingdl yiy `ziixe`c wtq lkk epice ,oevxa e` qpe`a
wtq yiy ote`a xn`p xfrl` iax ly epicy xen`d itl `vnp
it lr s`y xfrl` iax ly eyecige ,el dxq`pe dzpif `ny cg`
lr xacd z` xxal zexyt` oi` mbe dzpify jk lr micr oi`y
dywn .envr lr dze` xeq`l leki mc` mewn lkn ,micr ici

,ok m` :`xnbdïì òîLî à÷ éàîepipy xak `ld ,xfrl` iax ©¨©§©¨
c ,micr `la s` envr lr xac xeq`l leki mc`y dpynaàðéðz̈¦¨

dpyna(.dq oiyeciw),ézLc÷ äMàì øîBàäàéäå ,Cezyigkn ¨¥§¦¨¦©§¦§¦
eåéáBø÷a úøzeî àéä ,éðzLc÷ àì úøîBàe` eig`l `ypdl - ¤¤Ÿ¦©§¨¦¦¤¤¦§¨

,dxqe`l on`p epi`e el dycwzd `ly zpreh `idy oeik ,eia`l
,dyciwy on`p `ed envr itlk j`åoklàeääéúBáBø÷a øeñà- §¨¦§¤¨

iably o`k oicd `ede .dza z` e` dn` z` ,dzeg` z` `yil
dne ,eilr dxeq` ezy`e ,gezt gzt `vny xnel on`p `ed envr

.xfrl` iax dfa ycig
:`xnbd zvxznàîéúc eäîmewn did xfrl` iax ixac ilel - ©§¥¨

`weecy xnel,íúäz` envr lr xeq`l on`p ,oiyeciw iabl ¨¨
oeik ,dizeaexwdéì íé÷ éàcåcoi`e ,dyciwy ze`ceea rceiy - §©©¦¥

,xaca zerhl mewn,àëä ìáàcry oeik ,gezt gzt zprh iabl £¨¨¨
c okzi xega did dzrdéì íé÷ àìc àeä í÷éîgzt edn iwa epi` - ¥©§Ÿ¦¥

,dleza dzid zn`a la` ,gezt dgzty xaqe drh okle ,gezt
,ezprha eilr zxq`p dpi`eïì òîLî à÷`edy oeiky xfrl` iax ¨©§©¨

.eilr dxeq` `id ixd ,gezt gzt `vny ze`cea oreh
:`xnbd dywnéëä øæòìà éaø øîà éîexfrl` iaxy okzi ike - ¦¨©©¦¤§¨¨¨¦

zecr oi` m` s` dlra lr zxq`p dzpify dy`y ,ok xaeq
,xacadìòa ìò úøñàð äMàä ïéà ,øæòìà éaø øîàäåmicr `ll §¨¨©©¦¤§¨¨¥¨¦¨¤¡¤¤©©£¨

dzpifyìò àlàiciäøéúñe éepé÷ é÷ñòxn`e dlra dl `piw m` - ¤¨©¦§¥¦§¦¨

ixg` enr dxzqpe dklde ,ipelt mr [icgiizz-] ixzzqz l` dl
,iepiwdäéäL äNòîëedf `la la` ,izgd dixe` zy` ray zaa §©£¤¤¨¨

dlra lr zxq`py xfrl` iax xn` o`k ji`e ,zxq`p dpi`
.dxizqe iepiw `le micr o`k oi` `ld ,iz`vn gezt gzt orehyk
gezt gzt iabl xfrl` iax ixac z` `xnbd zayiiny iptl
ddnz .'didy dyrn'n `iady dn z` `xnbd zxxan ,iz`vn

:`xnbdàøañúåjiiy ray za ly dyrndy dz` xeaq m`d - §¦§§¨
ike ,df oecipläéäL äNòîray zaa,äåä äøéúñe éepé÷a`ld ©£¤¤¨¨§¦§¦¨£¨

rci `le dnglna izgd dixe` did ray za lr cec `ay zra
.dl `piwy xnel jiiy ji`e ,dnr cgiizd cecy llkãBòå,dyw §

,dxizqe iepiw my didy jixack m`äeøñà éîza z` exq` ike - ¦£¨¨
lr zxq`p dzid ,dxizqe iepiw did m` ixde ,dixe` lr ray
zepf zngn dlra lr zxq`pd ixdy ,dexq`y okzi `le ,dixe`

lread lr mb zxq`p(:fk dheq)ray za z` `yp jlnd cec eli`e ,
mby gken cec lr dxq`p `ly jkne ,izigd dixe` zen xg`l

.dxizqe iepiw my did `ly jgxk lre ,dixe`l dxq`p `l
:`xnbd zvxzn,àéL÷ àì àäxfrl` iax zpeek oi`y oeik ¨Ÿ©§¨

e ,daxc` `l` ,dxizqe iepiwa did ray zac dyrny,øîà÷ éëä̈¦¨¨©
,äøéúñe éepé÷ é÷ñò ìò àlà dìòa ìò úøñàð äMàä ïéàdi`xe ¥¨¦¨¤¡¤¤©©£¨¤¨©¦§¥¦§¦¨

xacläéäL äNònî,ray zaae ,äøéúñe éepé÷ äåä àìcok zngn ¦©£¤¤¨¨§Ÿ£¨¦§¦¨
àøñzéà àì.dxq`p `l - Ÿ¦©§¨

dziiyewl `xnbd zxfeg xfrl` iax ixac ex`azpy xg`l
:eixac zxizqa,àéL÷ íB÷î ìkîxfrl` iax xn` epziibeqay ¦¨¨©§¨

ha ezy` z` xeq`l on`p lrayeli`e ,iz`vn gezt gzt zpr
y xfrl` iax xn` xg` mewnaïéà äøéúñe éepé÷iepiwa `weecy - ¦§¦¨¦

oebke ,zxg` dprha la` ,zxq`p dxizqeàì ,çeút çútdpi` - ¤©¨©Ÿ
.zxq`p

zxq`p dpi`y xfrl` iax ixacn wiicl oi` :`xnbd zvxzn
,gezt gzt zprhaes` ixdy ,jkl di`xéîòèìC,jixacl - §©§¥

dxizqe iepiwa wxy xfrl` iax ixacn wiicl yiy ,oywnd
ici lry wiicpe siqep ok m` ,dy`d zxq`pïéà äøéúñe éepé÷- ¦§¦¨¦

a la` ,dy`d zxq`píéãò,dzpify micirndàì,zxq`p dpi` - ¥¦Ÿ
mixqe` mpi` zepf icry xn`iy in oi`e ,oekp df weic oi`y i`ceae

,dlra lr dze`àlàyi ok enke ,micr hrnl ezpeek oi` i`ce ¤¨
lral xexae xg`ny ,gezt gzt hrnl ezpeek oi`y xnel

e ,dexq`y micr ipyk df ixd ,eiptl xg` mc`l dlrapyéëä̈¦
øîà÷,xfrl` iaxãçà ãòa dìòa ìò úøñàð äMàä ïéàcirny ¨¨©¥¨¦¨¤¡¤¤©©£¨§¥¤¨

,dzpifyíéãò éðLa àlàxac `edy oeik ,dzpify micirny ¤¨¦§¥¥¦
r ipyn zegt dexray xac oi`e dexray,micådid m`éepé÷ §¦

ãçà ãòa eléôà ,äøéúñedzpify cirnyénðoeik ,zxq`p ok mb - §¦¨£¦§¥¤¨©¦
.dzpify xacl milbx yiyåzprhíéãò éðLk ,çeút çúôdzpify §¤©¨©¦§¥¥¦

éîc.zxq`p jkitle ,dlrapy el xexay oeik ,miaygp md - ¨¦
:xne`e xfrl` iax jiynn jk lreàîéz éëå,l`yz m`e -äNòî §¦¥¨©£¤

äéäL,ray zaaäeøñà àl äî éðtîeid miax micr `ld ,cec lr ¤¨¨¦§¥©Ÿ£¨¨
jk [dixe`l-] lral dxeq`y myke ,ray za mr cgiizdy

`l` ,[cecl-] lreal dxeq`äåä ñðBà ,íúä`ly dilr `a cec - ¨¨¤£¨
l`xyi zy` ixdy ,dixe` lr dxq`p `l oky oeike ,dpevxn
dixe` lr dxq`p `ly xg`ne ,dlra lr zxq`p dpi` dqp`py

.cec lr s` dxq`p `l
:cec lr ray za dxq`p `l recn sqep uexiz `xnbd d`ian

,àîéà úéòaéàå,cecl ray za dxq`p `l oevxn dlrap m` s` §¦¨¥¥¨
,ïúðBé éaø øîà éðîçð øa ìàeîL éaø øîàc àä ék¦¨§¨©©¦§¥©©§¨¦¨©©¦¨¨
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העניין די"ב תמוז . . "לקובעו ליום התוועדות והתעוררות לחיזוק התורה והיהדות בכל אתר ואתר".
ממאמר י"ב תמוז, ה'תשכ"ז

oiaiig lkd` cenr h sc ± oey`x wxtzeaezk
éúàöî çåúô çúô øîåàäzprhe Ðoi`y ihwxec zgtynn `idy oebk ,el oi` minc

mc mdldca`py e` ,(a,i zeaezk) onwlck ,milezamc did m` rci `le ,dtn epnn

.`vn gezt gzty ,el dxexa z`f la` .e`l m`åéìò äøñåàì ïîàðoi`y it lr s`e Ð

leki dfd xacddkizg dilr diieyl onidn ied diytp iabl ,eit lr `l` xxazdl

`l Ð dzaezk dciqtdl la` ,`xeqi`c

.onidnéàîàåi` elit` ,dilr `xqzin Ð

.dlrapc dil zpnidnåéúçú ÷ôñÐ

.dzpif dqx`zpynåéúçú ïéà ÷ôñ`l` Ð

dqx`zpy mcew.dzpifñðåàá ÷ôñdqep`e Ð

(a,`p) onwlck ,l`xyi zy`a `ixy`ide"n

."dytzp `lïäë úùàá.da xeq` qpe`dy Ð

.`ed wtq cg ,jkldíéðù ùìù úáî äúåçôÐ

diezite ,dlecb `id eiykre.qpe` epi`e iezit

.oevx wtq qpe` wtq Ð `ki` wtq cg ,jkld

,`kil Ð eizgz oi` wtq eizgz wtq la`

,mixfeg dileza eid Ð okl mcew dlrap eli`y

ozepk Ð o`kn zegt :(a,cn) dcp zkqna opzck

.zxfege z`vei drncdy ,oira rav`éàî
àðéðú ïì òîùî÷envr lr on`p mc`y Ð

.eit lr xzend z` el xeq`løåñà àåä
äéúåáåø÷áedpieyc ,dzeg`e dzae dn`a Ð

.`xeqi`c dkizg diytp`åéáåø÷á úøúåî àéäå
oiyeciw zkqnae .oiyeciwa dcen dpi` ixdy Ð

eklde ,micr ipta dizyciw :xne`a dl opinwen

.mid zpicnl mdläéì íé÷ éàãåã.dyciwy Ð

àëä ìáàiepty jezn :`ni` Ðiwa epi`e ,did

gzt `vny xeaqk .dil miw `lc `ed mwin Ð

.ol rnynw ,xq`iz `le ,ok epi`e ,geztéîå
éëä øæòìà éáø øîàlr zxq`p dpfn dy`c Ð

.dlra itéåðé÷mr ixzqz l` :dl xn`y Ð

.ipeltäøéúñåenr dxzqpy micr e`ay Ð

.iepiw xg`äùòîëåäéäù.ray zac Ð

àøáñúåikdc Ðxfrl` iax xn`?dyrn

iepiw dia ded in didy?äåøñà éî ãåòålr Ð

dixe`?s` dxq`p Ð dixe` lr dxq`p eli`c

dheq) ol `niiwc ,cec lrdxeq`y myk :(a,fk

.lreal dxeq` jk ,lralàéù÷ àì àäiaxl diigcz `l `iyew `d meyn ,xnelk Ð

.xfrl`äùòîî äøéúñå éåðé÷ é÷ñò ìò àìà äìòá ìò úøñàð äùàä ïéà øîà÷ éëä
äéäù.dexq` `le ,dxizqe iepiw my did `ly ,ok oicnl ep` ray zac dyrnn Ðíéãò

àìiepiw `la zxq`p dpi` `ny ,dzpify micr yi elit` :dinza Ð?mixac) aizk `de !

da `vn ik" (ckdxeq` dytzp `l `d ,cere ."xac zexr?äìòá ìò úøñàð äùàä ïéà
ãçà ãòádheq) silic Ð"xac" "xac" (a,b.oennnäøéúñå éåðé÷å`piwy micr yi m` Ð

.iepiw xg` dxzqpy micr yie ,dlãçà ãòá åìéôàcg` cr `l` d`neha oi` elit` Ð

xacna) aizkc ,on`p Ðdheq) xn xn`e ,"da oi` cre" (d"cr" xn`py mewn lk :(a,a

Ð "dytzp `l `ide" .cg `l` ,ixz "da oi` cr" `pngx xn`we ,mipy o`k ixd Ð

.d`nh `idy dcirn cg` cre ,dxzqpe dl `piw ixdy ,dzpify xacl milbxy ,dxeq`

`zydne,inc micr ipyk envr lr dxqe`l gezt gztc ,xfrl` iaxc jl iywz `l

.dlrapy el `ed xexa xac ixdyäåøñà àì äî éðôîdaxd micr ixdy ,cec lr Ð
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øîåàädca`py oebk ,xn`w `l minc zprhc qxhpewa yxit Ð 'ek iz`vn gezt gzt

zxbeac :yxtn l`ppg epiaxe .minc mdl oi`y ihwxec zgtynn `idy e` dtnd

yexitl dywe .gezt gzt zprh oerhl lekie gezt ogzt oi` la` ,minc mdl oi` ur zkene

xn`de ?mileza zprh dl oi` zxbeae :(`,el zeaezk) "zexrp el`"a opixn`c ,l`ppg epiax

i` :ipyne .dpey`x dlil dl mipzep zxbea ax

i`na `kd ,inp ikd Ð minc zprh oirh `wc

rnyn .gezt gzt zprh oirhwc Ð opiwqr

epiaxc :xnel yie !minc dl yie ,gezt dgztc

i` ;mixtqa dzidy dpey`x `qxibk qixb l`ppg

`kd ,inp ikd Ð gezt gzt zprh oirh `wc

ikde .minc zprh oirh `wc Ð opiwqr i`na

dlil dl oipzep zxbea ax xn`de :eyexit

Ð mileza mca dlild lk opilzcne ,dpey`xd

,`aeh mileza mc dl zi`c zxbea `ki`c rnyn

dgzt `di `ly zxbea meyl xyt` i` ok m`

zprh dl yi ok m`e ,minc dl oi` elit` ,mezq

gzt oirhwc i` :ipyne !gezt gzta mileza

`kd .mileza zprh dl yic inp ikd Ð gezt

zprha Ð mileza zprh dl zilc opiwqr i`na

dincc zxbea `ki`c meyn ,minc,edine .oilk

,l`ppg epiax yexitk `l rnyn inlyexia

zxbea :`tqixw iax mya dpei iax mzd xn`wc

minc oiprlc :ayiil yie !oii ly dgezt ziagk

da yi mlerl dnezq ziag mzqc meyn ,xn`w

ziag la` .zipwix ziag mezql jxc oi`y ,oii

jk .oii da oi` minrt ,oii da yi minrt Ð dgezt

meyne .dl yi minrt minc dl oi` minrt ,zxbea

.l`ppg epiax yexitck minc zprh dl oi` ikd

:(`,hp zenai) "eznai lr `ad" wxta xn`cke

.dileza elky zxbeal hxtàìzy`a `kixv

dxyk `idy dzwfg` dnwepe :xn`z m`e Ð odk

:xnel yie !dzpif eizgz e`lc `nipe ,dpedkl

,dlrap `zydc xninl ol zi` ,daxc`c

.dleza dzidy sebd zwfg` dnwe`c

éàådia` da liawc l`xyi zy`a `ni` zira

m`e Ð mipy yly zan dzegt oiyeciw

wtq Ð oevxa xnel `vnz m`e ,oevxa wtq qpe`a wtq ;`witq wtq `ki` izk` :xn`z

myc :l"ie !(a,`q zenai) "eznai lr `ad"a opixn`ck ,`ed qpe` dphw iezte ,dphw `idyk

,dl zi` `lw `qpe`c :xnel yie !dlral xzid zwfga dnwepe :xn`z m`e .`ed cg qpe`

herine `aex oevx dil ied Ð `lw `kilc `zyde ,[lew el yi `qpe`] inlyexia opixn`ck

qpe` wtqc ,xq`iz inp `witq wtqa ok m` :xn`z m`e .sicr `aex dwfge `aexe ,qpe`

zwfga dnwe`l jiiy `l `dae ,eizgz wtq ;wtq cg `l` x`yp `le ,inc dizilc o`nk

,opaxcn ied `l` ,xenb aex epi` oevxac `aex i`dc :wgvi epiax xne`e !izyxitck ,xzid

.`aex qpe` iabl oevx opax iayg Ð `witq cg mewnae ,ixy Ð `witq wtq mewna jklde

`l` `aex ied `lc ,(`,t oiyecw) dqird cva `vnpy wepiz iab `peeb i`d ik ogky`e

izk` :xn`z m`e .dnexzd z` eilr oitxey oi`c mzd opgei iax xn`w ikdle ,opaxcn

zken wtqc ,`witq wtq `ki` l`xyil yly zan dgegt oiyecw dia` laiwae odk zy`a

lkn Ð ur zken dpi`c xnel `vnz m` :xninl ol zi` odk zy`a] ,yi` zqexc wtq ur

wtq Ð ur zken dpi`c xnel `vnz m` ,l`xyi zy` .eizgz oi` wtq eizgz wtq mewn

zeaezk) "zexrp el`"a opixn` `dc ,giky `l ur zkenc xnel oi`e .[oevxa wtq qpe`a

:xnel yie .xity iz` Ð mezq dgzt ur zkenc l`ppg epiax yexitle !giky ok m` !ohagin iheag inp edlek :jixte .rwxw iab lr dhagpy iptn oileza zprh dl oi`y `neq iab (a,el

`ied Ð `id ur zkenc `zi` m`c.jka wtzqdl oi` Ð dprh `lcne ,qpe` z`iaa enk jka i`pb oi`c ,zprehéîåirac `zyd :dniz Ð 'ek xfrl` iax xn`de ikd xfrl` iax xn`

,mipyn zegt dexray xac oi`c oywnl dil `xiaqc :xnel yie !dizeaexwa xeq` jizyciw dy`l xne`dc oizipzn dil iywiz Ð `xeqi`c dkizg dilr diieyl elit` onidn `lc xninl

oiyyeg oi` Ð cg` cra elit` ycwnc ,xn`w micra jizycwc ,icin dil `iyw `l oizipznn ,jklde .eilr zxq`p dzid `l Ð micr my did `ly wx ,ezy` dzpify mc` d`x elit`e

.xity jixt Ð gezt gzt `vnc xnel micr `la on`pc xfrl` iax xn`c `d` la` .eiyecwléåðé÷oeik ,inc micrkc ,envr it lr ihernl `z` `lc inp ikd Ð `l micr oi` dxizqe

.dil miwc

éðôî`l mc` ipa iptay ,zxtetya legknk e`x `l mewn lkn Ð ezial d`iady ded miaxl recic idpc ,d`xp oi`e .ded micra dyrn eze` `lde :qxhpewd yxit Ð dexq` `l dn

.dakir mewn lkn daeyz dyry it lr s`e ,dlrapy i`cea rcei did cecc ?cecl dexq` `l i`n` Ð inc micr ipyk gezt gztc xn`z m`e :yxtl wgvi epiaxl d`xpe !yny

.dy`l el dgwel wicv eze` did `l Ð el dxeq` dzid m`e
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ïéLecé÷ deáà da ìéa÷c ïBâëe ,ìàøNé úLàa§¥¤¦§¨¥§§©¥¨£¦¦
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רכה
oiaiig lkd` cenr h sc ± oey`x wxtzeaezk

éúàöî çåúô çúô øîåàäzprhe Ðoi`y ihwxec zgtynn `idy oebk ,el oi` minc

mc mdldca`py e` ,(a,i zeaezk) onwlck ,milezamc did m` rci `le ,dtn epnn

.`vn gezt gzty ,el dxexa z`f la` .e`l m`åéìò äøñåàì ïîàðoi`y it lr s`e Ð

leki dfd xacddkizg dilr diieyl onidn ied diytp iabl ,eit lr `l` xxazdl

`l Ð dzaezk dciqtdl la` ,`xeqi`c

.onidnéàîàåi` elit` ,dilr `xqzin Ð

.dlrapc dil zpnidnåéúçú ÷ôñÐ

.dzpif dqx`zpynåéúçú ïéà ÷ôñ`l` Ð

dqx`zpy mcew.dzpifñðåàá ÷ôñdqep`e Ð

(a,`p) onwlck ,l`xyi zy`a `ixy`ide"n

."dytzp `lïäë úùàá.da xeq` qpe`dy Ð

.`ed wtq cg ,jkldíéðù ùìù úáî äúåçôÐ

diezite ,dlecb `id eiykre.qpe` epi`e iezit

.oevx wtq qpe` wtq Ð `ki` wtq cg ,jkld

,`kil Ð eizgz oi` wtq eizgz wtq la`

,mixfeg dileza eid Ð okl mcew dlrap eli`y

ozepk Ð o`kn zegt :(a,cn) dcp zkqna opzck

.zxfege z`vei drncdy ,oira rav`éàî
àðéðú ïì òîùî÷envr lr on`p mc`y Ð

.eit lr xzend z` el xeq`løåñà àåä
äéúåáåø÷áedpieyc ,dzeg`e dzae dn`a Ð

.`xeqi`c dkizg diytp`åéáåø÷á úøúåî àéäå
oiyeciw zkqnae .oiyeciwa dcen dpi` ixdy Ð

eklde ,micr ipta dizyciw :xne`a dl opinwen

.mid zpicnl mdläéì íé÷ éàãåã.dyciwy Ð

àëä ìáàiepty jezn :`ni` Ðiwa epi`e ,did

gzt `vny xeaqk .dil miw `lc `ed mwin Ð

.ol rnynw ,xq`iz `le ,ok epi`e ,geztéîå
éëä øæòìà éáø øîàlr zxq`p dpfn dy`c Ð

.dlra itéåðé÷mr ixzqz l` :dl xn`y Ð

.ipeltäøéúñåenr dxzqpy micr e`ay Ð

.iepiw xg`äùòîëåäéäù.ray zac Ð

àøáñúåikdc Ðxfrl` iax xn`?dyrn

iepiw dia ded in didy?äåøñà éî ãåòålr Ð

dixe`?s` dxq`p Ð dixe` lr dxq`p eli`c

dheq) ol `niiwc ,cec lrdxeq`y myk :(a,fk

.lreal dxeq` jk ,lralàéù÷ àì àäiaxl diigcz `l `iyew `d meyn ,xnelk Ð

.xfrl`äùòîî äøéúñå éåðé÷ é÷ñò ìò àìà äìòá ìò úøñàð äùàä ïéà øîà÷ éëä
äéäù.dexq` `le ,dxizqe iepiw my did `ly ,ok oicnl ep` ray zac dyrnn Ðíéãò

àìiepiw `la zxq`p dpi` `ny ,dzpify micr yi elit` :dinza Ð?mixac) aizk `de !

da `vn ik" (ckdxeq` dytzp `l `d ,cere ."xac zexr?äìòá ìò úøñàð äùàä ïéà
ãçà ãòádheq) silic Ð"xac" "xac" (a,b.oennnäøéúñå éåðé÷å`piwy micr yi m` Ð

.iepiw xg` dxzqpy micr yie ,dlãçà ãòá åìéôàcg` cr `l` d`neha oi` elit` Ð

xacna) aizkc ,on`p Ðdheq) xn xn`e ,"da oi` cre" (d"cr" xn`py mewn lk :(a,a

Ð "dytzp `l `ide" .cg `l` ,ixz "da oi` cr" `pngx xn`we ,mipy o`k ixd Ð

.d`nh `idy dcirn cg` cre ,dxzqpe dl `piw ixdy ,dzpify xacl milbxy ,dxeq`

`zydne,inc micr ipyk envr lr dxqe`l gezt gztc ,xfrl` iaxc jl iywz `l

.dlrapy el `ed xexa xac ixdyäåøñà àì äî éðôîdaxd micr ixdy ,cec lr Ð
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øîåàädca`py oebk ,xn`w `l minc zprhc qxhpewa yxit Ð 'ek iz`vn gezt gzt

zxbeac :yxtn l`ppg epiaxe .minc mdl oi`y ihwxec zgtynn `idy e` dtnd

yexitl dywe .gezt gzt zprh oerhl lekie gezt ogzt oi` la` ,minc mdl oi` ur zkene

xn`de ?mileza zprh dl oi` zxbeae :(`,el zeaezk) "zexrp el`"a opixn`c ,l`ppg epiax

i` :ipyne .dpey`x dlil dl mipzep zxbea ax

i`na `kd ,inp ikd Ð minc zprh oirh `wc

rnyn .gezt gzt zprh oirhwc Ð opiwqr

epiaxc :xnel yie !minc dl yie ,gezt dgztc

i` ;mixtqa dzidy dpey`x `qxibk qixb l`ppg

`kd ,inp ikd Ð gezt gzt zprh oirh `wc

ikde .minc zprh oirh `wc Ð opiwqr i`na

dlil dl oipzep zxbea ax xn`de :eyexit

Ð mileza mca dlild lk opilzcne ,dpey`xd

,`aeh mileza mc dl zi`c zxbea `ki`c rnyn

dgzt `di `ly zxbea meyl xyt` i` ok m`

zprh dl yi ok m`e ,minc dl oi` elit` ,mezq

gzt oirhwc i` :ipyne !gezt gzta mileza

`kd .mileza zprh dl yic inp ikd Ð gezt

zprha Ð mileza zprh dl zilc opiwqr i`na

dincc zxbea `ki`c meyn ,minc,edine .oilk

,l`ppg epiax yexitk `l rnyn inlyexia

zxbea :`tqixw iax mya dpei iax mzd xn`wc

minc oiprlc :ayiil yie !oii ly dgezt ziagk

da yi mlerl dnezq ziag mzqc meyn ,xn`w

ziag la` .zipwix ziag mezql jxc oi`y ,oii

jk .oii da oi` minrt ,oii da yi minrt Ð dgezt

meyne .dl yi minrt minc dl oi` minrt ,zxbea

.l`ppg epiax yexitck minc zprh dl oi` ikd

:(`,hp zenai) "eznai lr `ad" wxta xn`cke

.dileza elky zxbeal hxtàìzy`a `kixv

dxyk `idy dzwfg` dnwepe :xn`z m`e Ð odk

:xnel yie !dzpif eizgz e`lc `nipe ,dpedkl

,dlrap `zydc xninl ol zi` ,daxc`c

.dleza dzidy sebd zwfg` dnwe`c

éàådia` da liawc l`xyi zy`a `ni` zira

m`e Ð mipy yly zan dzegt oiyeciw

wtq Ð oevxa xnel `vnz m`e ,oevxa wtq qpe`a wtq ;`witq wtq `ki` izk` :xn`z

myc :l"ie !(a,`q zenai) "eznai lr `ad"a opixn`ck ,`ed qpe` dphw iezte ,dphw `idyk

,dl zi` `lw `qpe`c :xnel yie !dlral xzid zwfga dnwepe :xn`z m`e .`ed cg qpe`

herine `aex oevx dil ied Ð `lw `kilc `zyde ,[lew el yi `qpe`] inlyexia opixn`ck

qpe` wtqc ,xq`iz inp `witq wtqa ok m` :xn`z m`e .sicr `aex dwfge `aexe ,qpe`

zwfga dnwe`l jiiy `l `dae ,eizgz wtq ;wtq cg `l` x`yp `le ,inc dizilc o`nk

,opaxcn ied `l` ,xenb aex epi` oevxac `aex i`dc :wgvi epiax xne`e !izyxitck ,xzid

.`aex qpe` iabl oevx opax iayg Ð `witq cg mewnae ,ixy Ð `witq wtq mewna jklde

`l` `aex ied `lc ,(`,t oiyecw) dqird cva `vnpy wepiz iab `peeb i`d ik ogky`e

izk` :xn`z m`e .dnexzd z` eilr oitxey oi`c mzd opgei iax xn`w ikdle ,opaxcn

zken wtqc ,`witq wtq `ki` l`xyil yly zan dgegt oiyecw dia` laiwae odk zy`a

lkn Ð ur zken dpi`c xnel `vnz m` :xninl ol zi` odk zy`a] ,yi` zqexc wtq ur

wtq Ð ur zken dpi`c xnel `vnz m` ,l`xyi zy` .eizgz oi` wtq eizgz wtq mewn

zeaezk) "zexrp el`"a opixn` `dc ,giky `l ur zkenc xnel oi`e .[oevxa wtq qpe`a

:xnel yie .xity iz` Ð mezq dgzt ur zkenc l`ppg epiax yexitle !giky ok m` !ohagin iheag inp edlek :jixte .rwxw iab lr dhagpy iptn oileza zprh dl oi`y `neq iab (a,el

`ied Ð `id ur zkenc `zi` m`c.jka wtzqdl oi` Ð dprh `lcne ,qpe` z`iaa enk jka i`pb oi`c ,zprehéîåirac `zyd :dniz Ð 'ek xfrl` iax xn`de ikd xfrl` iax xn`

,mipyn zegt dexray xac oi`c oywnl dil `xiaqc :xnel yie !dizeaexwa xeq` jizyciw dy`l xne`dc oizipzn dil iywiz Ð `xeqi`c dkizg dilr diieyl elit` onidn `lc xninl

oiyyeg oi` Ð cg` cra elit` ycwnc ,xn`w micra jizycwc ,icin dil `iyw `l oizipznn ,jklde .eilr zxq`p dzid `l Ð micr my did `ly wx ,ezy` dzpify mc` d`x elit`e

.xity jixt Ð gezt gzt `vnc xnel micr `la on`pc xfrl` iax xn`c `d` la` .eiyecwléåðé÷oeik ,inc micrkc ,envr it lr ihernl `z` `lc inp ikd Ð `l micr oi` dxizqe

.dil miwc

éðôî`l mc` ipa iptay ,zxtetya legknk e`x `l mewn lkn Ð ezial d`iady ded miaxl recic idpc ,d`xp oi`e .ded micra dyrn eze` `lde :qxhpewd yxit Ð dexq` `l dn

.dakir mewn lkn daeyz dyry it lr s`e ,dlrapy i`cea rcei did cecc ?cecl dexq` `l i`n` Ð inc micr ipyk gezt gztc xn`z m`e :yxtl wgvi epiaxl d`xpe !yny

.dy`l el dgwel wicv eze` did `l Ð el dxeq` dzid m`e
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רכו
oiaiig lkda cenr h sc ± oey`x wxtzeaezk

åúùàì áúåë úåúéøë èâixde .ezaizk mein hb `di dnglna zeni m`y Ðdixe` zn

.dnglnaáéúëãcnl cece ,'ek "jig` z`e" le`y znglna Ðiyins`y bidpdl eia`

oi`veid.ok oiyer eizenglnläðéáì åðéá íéáøåòîä íéøáã.oiyecw el` Ðç÷úÐ

.hb ici lr mdipian lehzàðéðú éîð ïðà óàorehc Ð,eilr dxq` "iz`vn gezt gzt"

.dil miw `l opixn` `leàúòã éøåø÷éàcr Ð

.d`ad zaya ipyéàîìåi` opax ictw Ð

`xxwn.dizrcäì áéúéðdciqtdl epl dn Ð?

.zrcn ozep `ed ixdeäøñåàì åàì àìà`ed Ð

`ly ,opictwcxxwidxeq`d z` miiwie ezrc

iz` ik ,`nl` .eloirhe.dilr dl opixq` Ð

íéîã úðòèdprhc Ðzxxean`kile ,`id

`ni` Ð gezt gzta la` .dil miw `l xninl

.dil miw `l jläúáåúë äãéñôäìit lr Ð

gxeh mc` oi` dwfg :yxtn onwl `nrhe ,envr

.dciqtne dcerqaåéîç ìöà ìëåàäminia Ð

.oi`eypl oiqexi` oiayúðòè ïåòèì ìåëé ïéà
íéìåúáqpkzyk Ð.dteglãçééúîù éðôî

äîòeid dcedia Ðoicgin`diy ick mze`

.da qb ealàì éàîà äãåäéá`hiyt xne`d Ð

Ð dzpif xg`n i`ce `de ,dil` iz`a `ly il

dn lilb il dn ,`xeqi`c dkizg dilr diiey

.dcedi iläúáåúë äãéñôäì åàì àìàÐ

`a `ed opixn`c ,eit lr dciqtn `l dcediae

,oiqex`a dilr`l `dc ,oirh ivn lilbae

.cgiizpçåúô çúô úðòè ïéòè÷ã åàì éàî
éúàöî`le df xaca micr oi`c ab lr s`c Ð

i` :opixn`c .opiknq dilr `l` ,zgken dprh

.ezcerq ciqtn did `l Ð `ed `hyewc e`l

d`pey did m`e`le ,dyxbn did dlgzn Ð

dxrd e` ,gkye oiqexi` inia lra `ny ,onidn `l dcedia ,edine .oi`eyp zcerqa gxh

jezn da,dzag.dileza xaiyy rci `leíéîã úðòè ïéòè à÷ã àì`ni` mlerl Ð

leki epi`y xaca :jlexxal.dzaezk ciqtdl on`p epi` Ð`weiceopiwiicc ,oizipznc

oirhc Ð oirh ivn lilba `dmipiayey mdl eidy oebke .minc zprheynyny,oze`

d`x `le ,xaca d`pe` ziyrp `le,cai`e.`id dxexa dprhe
íéîëç
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ìëzeni m`y :qxhpewa yxit Ð ezy`l azek zezixk hb cec zia znglnl `veid

`l m` ,`veid lk i`n ok m`c :mz epiaxl dywe .ezaizk zryn hb `di Ð dnglna

`id dn (`,br oihib) "efg`y in"a opzc :cere ?mai el yie mipa el oi`y inl `l` ipdn

lirl ipzwc i`n` i`we ,dixac lkl yi` zy`k `id ixd :xne` dcedi iax ?minid oze`a

rnyn oke ."izn m` meidn jhib df ixd" :dpin

Ð "meidn" xn`c ab lr s` ,`nl` .`ztqeza

xne`a `xnba yxtnck ,dxenb yi` zy` `ied

"meidn" xn`c i`dc :yexit ."mlera ip`y zrn"

zg` dry legiy ezrc `l` ,cin legiy `l

xn` `le .mlera `edy zrn epiidc ,ezzin mcew

lk ,dzin xg`l ihernl `l` "meidn":xne

wlgl yi ,edine .hb `di mlera ip`y mei eze`n

daizk zryn legiy `icda yxitl "meidn" oia

.hb `diy xn`w daizk zryn jgxk lrc Ð

ayiil yi "meidn" xn` elit`c :d`xp cere

zeni m`y yxit `wec e`lc ,qxhpewd yexit

on xefgi `l m` mipzn eid `l` ,dnglna

,zeni m` qxhpewa hwp dihdix ab`e .dnglnd

itl xfeg epi` dnglnd on xfeg epi`y in mzqc

"meidn" `zyde .dayp m` oicd `ed `l` .zny

`eddk "mlera ip`y zrn" xnel jiiy oi` `kdc

daizk mein Ð "meidn" `l` ,"efg`y in"c

!hbd lhazpe dixe` xfg ixde :xn`z m`e .xn`w

seqa xefgi `l m` dpzn didy :xnel yie

df yexitl `gipe .seqal xfg `l ixde ,dnglnd

:(`,hp `rivn `aa) "adfd" wxta opixn`c `d

oiali l`e yi` zy` wtq leraiy mc`l el gep

zac dyrn i`dn dil witne .miaxa exiag ipt

on xefgi `nlcc ,i`ed yi` zy` wtqc ,ray

i`n` :dyw eyexitle .i`pz mey `la ,ixnbl zezixk hb azek :yxtn mz epiaxe .dnglnd

yi` zy` wtq dl ixwc :mz epiax xne`e !dxenb dyexb i`ed `d ?yi` zy` wtq dl ixw

yexitle .mycwl mc` ipa mdilr evtwie rcep `di `ly ,`rpiva oiyxbn eidy itl

!xefgi `ny `xi did `l dnl ?dilr `a ji` zvw dyw qxhpewdéàdaezk dl azinl

dxqe`ly it lr s` ,dzaezk dciqtdl on`p did Ð oic zial `a did m` ,rnyn Ð 'ek

zwfga dnwe`e ,gezt gzta iwa epi` `nyc xninl ol zi`c meyn ,on`p did `l eilr

;`witq wtq ded `de ?dzaezk dciqtn i`n`c :dywe .dixn zwfga `penn iwe` xninl ol zi`c ,gezt gzta dreh `edy xnel epl yiy it lr s` ,dciqtd dzaezk mewn lkn la` .xzid

dcqtn `witq wtqa elit`c xnel oi`e !dzaezk dcqtn `l qpe`a odk zy` elit`c ,oevxa wtq qpe`a wtq Ð ded gezt gzt xnel `vnz m`e ,e`l m` gezt gzta iwa `ed i` wtq

onwl yxtnc o`n `ki`e ,"zerh gwn igwn dide zqp`p jizqx` `ly cr `l` ik `l" xne` `ede ,"izqp`p ipzqx`yn" iab (a,ai) onwl `dc Ð dizwfga `penn opinwenc meyn dzaezk

Ð dqx`zpy xg` xnel `vnz m`e ,dqx`zpy xg` wtq dqx`zpy mcew wtqc ;dcqtn `l Ð `witq wtq ied dpn eze`ac meyn `nl` .dl zi` dpn la` ,miz`nn zerh gwn :(a,`i)

l Ð did qpe`a `ny `witq i`dc meyn ,`peeb i`dk `witq wtq aiyg `lc :xnel yie ?dpn elit` dl zi` i`n` Ð dcqtn `witq wtqa elit`c zxn` i`c .ded qpe`a xeni`aiyg `

yi` zqexc `l` ik `l" xne` `ede ,"ip` ur zken" zxne` `id :(`,bi zeaezk) oizipzna opzc `d xity iz` `zyde .dqp`p dqx`zpy mcew xeni`c ,daezk dl azinl dxenb `witq

`vnz m` elit`e ,daezk dl yie ur zken wtq ;`witq wtq iedc ab lr s`e .melk `le Ð xfrl` iaxl i` ,dpn Ð opgei iaxl i` ,dzaezk zcqtne zpn`p dpi`y ryedi iax xn`we "z`

`l ur zkenc :wgvi epiax xne` cere .dqp`p dqx`zpy mcew xeni`c [a ,wtq aiyg `l qpe`a wtq i`ce `l` .daezk dl yie edcy dtgzqpe dqp`p eizgz xeni` Ð yi` zqexc xnel

dheye zyxg :(`,el onwl) mzd xn`wc ,ohaginc `nrh dil zilc opirny ryedi iax la` ,l`ilnb oaxc `ail` epiid Ð ohagin iheag inp edlek :(a,el zeaezk) opixn`c `dc ,giky

.`giky `l `hagc dil `xiaqc meyn epiide ,oileza zprh odl yiéàî,`zrc ixexwi`l yginl `kil minc zprhac dizrc `wlqwc yxtl d`xp Ð gezt gzt zprh oirh `wc e`l

.xxwzi `ny yginl `ki`Ð gezt gzta la` .xxwzn oi`e etwep eal mc `kilc oeikcïîàðdciqtdle .eilr dxqe`l on`pc xity dcen l`enyc :wgvi epiax xne` Ð dzaezk dciqtdl

hwpe ,dciqtdl on`pc xaq ivn inp xfrl` iaxe .dzaezk dciqtdl xwyn cifna `nipc gezt gzta dil miwc ab lr s` ,on`p `di `lc `niz `lc ,opirny`l dil jixhvi` dzaezk

.[dzaezk ciqtdl on`p epi` xfrl` iaxlc rnyn inlyexia ,edine] .lirlc `ibeqd gkenck ,dzaezk ciqtdl on`pc oky lke ,`zeaxl dxqe`lìáà:xn`z m`e Ð oirh ivn lilba

,oipr lka mileza zprh oerhl leki epi` dil rnync :xnel yie ?`pnidn inp lilba Ð iziid dleza zprehyk la` ,lilba `le oiqexi`a dilr `ay xnel zpn`p dcedia `nlc ?dil `pn

dil dede ,`weicn iziinc :dyw la` .ebn `kilc ,lilba `le .dilr `a oiqexi`a dxn` `ira i`c ebna zpn`p dcediac .`vn lerp gzt zxne`y oia oiqexi`d on dilr `ay zxne`y oia

xi`d on dpnl` dleza :(a,i zeaezk) ipzwc .`yixn iiez`loeik ,oileza zprh dl yi inp oi`eypd on elit` Ð eilr dxqe`lc ,ixii` daezk oiprl jgxk lre .oileza zprh odl yie 'ek oiqe

!dzpif eizgz `ny yegipe :jixtc ,(`,ai) onwl gkenck ,dleza zwfga dqpkcéàîi` .qxhpewa yxitck ,onidn `l dwfg `ki`c ab lr s` dcediae Ð gezt gzt zprh oirh `wc e`l

dry elit` diytp` iwen `l minrt aex Ð diytp` iwen mei miyly crc (a,`iw zenai) opixn` dnai iabc ab lr s`e .diytp` yipi` iwen `lc ,dilr `a i`ce Ð dnr cgiiznc oeik :inp

.dwfg rxzi`e ,[dnr] cgiizn ok zrc lrc ,zg`

àìzxne` e` ,oiqexi`a dilr `a `edy zpreh `idy ixii` ,oizrnyc minc zprhe gezt gzt zprhac d`xpe .mca miklkeln oipicq oi`cn ,dxexa dprh `iedc Ð minc zprh oirh `wc

.xg`n dlrapy oevxa dcen dpi`c :xnel yie !dizeek (`,bi) onwl opiwqtc ,l`ilnb oaxl zpn`pc izqp`p ipzqx`yn dxn` `ira i`c ebna dcicl `pnidpe :xn`z m`e .iziid dleza

dvex dpi`c ebn df oi`c ,dpn dzaezk ur zken ixn`c (a,`i) onwlc opaxl elit` ,ip` ur zken dxn` `ira i`c ebna dpndilc :dyw la` .dpedkn dytp `lqtinc ,ebn df oi`c :cere

lr s` .dciqtne dcerqa gxeh mc` oi`c ,dwfg mewna ebn iedc d`xp jkl !edcy dtgzqpe ,jizgz ip` ur zken dxn` `ira i`c ,ebna zpn`p mewn lkn Ð dzaezkn melk ciqtdl

.xity inp iz` Ð `ivedl ebn opixn` `l i`e .`ticr `kdc dwfg `ny ,`l e` dwfg mewna ebn opixn` i` (a,d) `xza `aac `nw wxta `id `irac ab
xn`
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תוספות                                                                                                                                      רש"י

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

ì àöBiä ìka mgld,BzLàì áúBk úeúéøk èb ,ãåc úéa úîçìî ¨©¥§¦§¤¤¥¨¦¥§¦¥§¦§
zryn hbd legi dnglna zeni m`y i`pza eze` dl ozepe

,xg`l `ypdl zxzen didze ezaizkáéúëcle`y znglna ¦§¦
yexcl epa cec z` iyi glye ,dnglna cec ig` eidy zilba

el xn`e ,mnelyaéçà úàå'ì ã÷ôz EíBìLz` zrcl gibyz-] §¤¨¤¦§Ÿ§¨
[mnely'çwz íúaøò úàå(gi fi '` l`eny),`xnbd zx`aneéàî §¤£ª¨¨¦¨©

éðz ,'çwz íúaeøò úàå'[dpy-],óñBé áømd el`yíéøác §¤£¨¨¦¨¨¥©¥§¨¦
dðéáì Bðéa ïéáøBònäz` lehi lekiaky ,odizeyp iyeciw - ©§¨¦¥§¥¨

,odizeypl eig` eazkiy zezixk ihib ici lr mlhaie oiyeciwd
dnglnl `veid lky eizenglna ok bidpdl eia`n cnl cec s`e
ray zal dfk hb azk izgd dixe` s`e ,i`pz lr hb ezy`l ozi
dryay rxtnl xxazd ,dnglna seqal zn ok`y oeike ,ezy`
dzid jkle ,izgd dixe`n zyxebn dzid xak dilr `a cecy

.cecl zxzen
gzt xne`dy xfrl` iax ly epicl di`x `xnbd d`ian dzr
xegay oeik mixne` oi`e ,envr lr dxq`l on`p iz`vn gezt

:gezt gzta iwa epi` `ny ,`edàðéðz énð ïðà óà ,éiaà øîà- ¨©©©¥©£¨©¦¨¦¨
,iz`vn gezt gzt xnel on`py ,xfrl` iax zrck epipy ep` s`

dpyna epipy ixdy(.a)y,éòéáøä íBéì úàOð äìeúamrhde §¨¦¥§¨§¦¦
ic ziay meyn my x`eanm`e ,zaya iyinge ipya miayei o

oic zial mikyi ,mileza zprh el didze iriax meia dp`yi
,dpynd ixacn rnyne .z`f orhie zxgnlïéà ,éòéáø íBéì- §§¦¦¦

la` ,z`yp dlezaàì ,éLéîç íBéì,z`yp dpi` -àîòè éàî- §£¦¦Ÿ©©£¨
zprh el didz m` ixd ,iyingd meia `ypdl dleki dpi` recn

edf ixd ,eixg`ly ipy meia oic zial `al lkei milezaíeMî¦
l miyyegyàzòc éøBøwéà`le ezrc xxwzz ipy mei cr `ny - ¦¨¥©§¨

.ok oerhl `ai `le mileza `vn `ly dn lr cer citwiåyi §
,xxaléàîìdne ,ezrc xxwzz `ny minkg eyyg dn iabl - §©

,oic zial `eai `ly epl ztki`äaeúk dì áúéîì éàyygd m` - ¦§¥©¨§¨
`ed zn`d itl mileza dl `ven `ly ote`ay ,daezk iabl `ed
xxwzz eixg`ly ipy mei cr oizni m`e ,daezk zzln xeht
citwn epi`y oeik `ld ,jka dn ,oick `ly daezk dl ozie ,ezrc

,epenn lrdì áéúéðepwzi recne ,epevxk dzaezk dl ozi - ¥¦¨
.iriax meia `weec dlezad z` z`yl jixvy ok zngn minkg

àlàoiprl `ed yygd i`ceäðòè ïéòè à÷ãe ,åéìò døñBàì- ¤¨§§¨¨¨§¨¨¦©£¨
`ny wtqn eilr dxeq` `ide mileza dl `vn `ly oreh `edy
cin oic zial `ai `l m`y eyyg dfay ,oiyeciwd xg`l dzpif

e .xeqi`a dpniiwie ,dyxbi `le ezrc xxwzz `ny ,zxgnléàî©
åàìmeyn dleza dppi`y ezii`xy dpeekd oi` m`d -ïéòè÷c ¨§¨¨¦

çeút çút úðòèiax ixack gkene ,mileza dl eid `le iz`vn ©£©¤©¨©
mixne` oi`e ,dxq`l on`p iz`vn gezt gzt orehdy xfrl`

.jka iwa epi` `ny
:zxne`e `xnbd dgecàìgezt gzt oreha zwqer dpynd oi` - Ÿ

ote`a xaecn `l` ,iz`vníéîc úðòè ïéòè÷c`ly orehy - §¨¨¦©£©¨¦
oeike ,mi`iwa lkd df oipray ,dpey`x d`iaa mileza mc `vn
ick ,iying meia dy` `yil `ly exfb ,ef dprha on`p `edy
dl oi`y dy`a la` .oic zial `ealn rpnie ezrc xxwzz `ly
e` mc dl did m` rcei epi`e dtnd el dca`y e` ,mileza mc

oeik ,eilr ezxqe` dpi` 'iz`vn gezt gzt' zprhy okzi ,`l
.xfrl` iax ixack `lye ,jka iwa epi`y

* * *
iz`vn gezt gzt xne`dy ,xfrl` iax zrc dx`azd dzr cr
dkizg diytp` `iey' oicn micr `ll elit` eilr dxq`l on`p
micr el oi`y meyn on`p epi` dzaezk dciqtdl j` ,'`xeqi`c
mb on`py zxaeqe zwlegd drc `xnbd d`ian dzr .jk lr

:dzaezk dciqtdlçút øîBàä ,ìàeîL øîà ,äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥¨¥¤©
ïîàð ,éúàöî çeúts`e eilr dxq`l,dúaeúk dãéñôäìmrhke ¨©¨¨¦¤¡¨§©§¦¨§¨¨

oldl x`eaiy(.i).dciqtne dcerqa gxeh mc` oi`y
:`xnbd zl`eyïì òîLî à÷ éàî ,óñBé áø øîàycig dn - ¨©©¥©¨©§©¨

`ld ,df oica l`enyàðéðzdpyna ok(.ai),åéîç ìöà ìëBàä ¨¦¨¨¥¥¤¨¦
aux`äãeäéoiqexi` zcerqíéãòa àlL`ly micr el oi`e - §§¨¤Ÿ§¥¦

,ezqex` mr cgiizpíéìeúa úðòè ïBòèì ìBëé Bðéà,oi`eyipd xg` ¥¨¦§©£©§¦
éðtîdid mbdpnydnò ãçééúnLick ,oiqexi`d zcerq zrya ¦§¥¤¦§©¥¦¨

qex`dy `l` xg` mr dzpif `ly xazqne ,da qb eail `diy
ixacn rnyne .mileza dl oi` jkle ecgiizdyk dilr `a envr

`weecy dpyndïéòè éöî àìc àeä äãeäéaoerhl leki epi` - ¦¨§Ÿ¨¥¨¦
,oiqexi`d zra micgizn eidy oeik ,mileza zprhàäla` - ¨

ad ux`ìéìb,oi`eyipd mcew cgiizdl mibdep oi`yïéòè éöî- §¨¦¨¥¨¦
.mileza dl `vn `ly oerhl lekiå,xxal yiéàîìdn iabl - §§©

,ok oerhl lekiéàickåéìò døñBàìok m` ,eizgz dzpify oeik ¦§§¨¨¨
àì éànà äãeäéa`a `ly oerhl on`p epi` dcedi ux`a recn - ¦¨©©Ÿ

xac lk envr lr xeq`l leki mc` ixde ,ecgiizpy drya dilr
`ly xexiaa orehy oeike ,'`xeqi`c `kizg diytp` `iey' oicn
,dzpif i`ce eixacly `vnp ,dlera dzid mewn lkne dilr `a

.envr lr dxq`eåàì àlàdpynd dwligy df oicy jgxk lr - ¤¨¨
oiprl epiid lilbl dcedi oiaäðòè ïéòè à÷ãe ,dúaeúk dãéñôäì§©§¦¨§¨¨§¨¨¦©£¨

df ixde ,dlera d`vne dleza zwfga d`ypy `id ezprhe -
a d`ivedl lekie zerh gwne ,daezk `låàì éàîoi` m`d - ©¨

ote`a s` xaecnçeút çút úðòè ïéòè à÷cwx `le ,iz`vn §¨¨¦©£©¤©¨©
dciqtdl on`p z`f mre ,mileza mc dl `vn `ly orehyk
cgiizdl mibdep oi`y mewnay l`eny ixack x`eane ,dzaezk
dciqtdl gezt gzt `vny xnel ozgd on`p oi`eyipd mcew
gxeh mc` oi`y oeik ,xwyn `edy miyyeg oi`e ,dzaezk

.eixaca l`eny ycig dn ok m`e ,dciqtne dcerqa
:`xnbd daiynàìoeik ,l`eny ly eyecig gken `l dpyndn - Ÿ

ote`a `weec dpynd z` cinrdl xyt`yíéîc úðòè ïéòè à÷c§¨¨¦©£©¨¦
my eide ,dpey`x d`iaa mileza mc `vn `ly orehy -
on`p jk meyne ,d`ia zrya mc did `ly e`xe ewcay oipiayey
wxe] dleza dzid `ly micr yi ixdy ,dzaezk dciqtdl lilba
mzqd one ,oiqexi`d onfa dnr cgiizdy oeik on`p epi` dcedia
iz`vn gezt gzt orehdy xnel mileki epiid la` ,[dilr `a
df xac xxal xyt` i`y oeik ,dzaezk dciqtdl on`p epi`
xnele ycgl l`eny jxved jkle ,xwyn `edy miyyege micra
meyn ,dzaezk ciqtdl on`p iz`vn gezt gzt zprha elit`y

.dciqtne dcerqa gxeh mc` oi`y dwfg
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רכז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr h sc zeaezk(iyiy meil)

ì àöBiä ìka mgld,BzLàì áúBk úeúéøk èb ,ãåc úéa úîçìî ¨©¥§¦§¤¤¥¨¦¥§¦¥§¦§
zryn hbd legi dnglna zeni m`y i`pza eze` dl ozepe

,xg`l `ypdl zxzen didze ezaizkáéúëcle`y znglna ¦§¦
yexcl epa cec z` iyi glye ,dnglna cec ig` eidy zilba

el xn`e ,mnelyaéçà úàå'ì ã÷ôz EíBìLz` zrcl gibyz-] §¤¨¤¦§Ÿ§¨
[mnely'çwz íúaøò úàå(gi fi '` l`eny),`xnbd zx`aneéàî §¤£ª¨¨¦¨©

éðz ,'çwz íúaeøò úàå'[dpy-],óñBé áømd el`yíéøác §¤£¨¨¦¨¨¥©¥§¨¦
dðéáì Bðéa ïéáøBònäz` lehi lekiaky ,odizeyp iyeciw - ©§¨¦¥§¥¨

,odizeypl eig` eazkiy zezixk ihib ici lr mlhaie oiyeciwd
dnglnl `veid lky eizenglna ok bidpdl eia`n cnl cec s`e
ray zal dfk hb azk izgd dixe` s`e ,i`pz lr hb ezy`l ozi
dryay rxtnl xxazd ,dnglna seqal zn ok`y oeike ,ezy`
dzid jkle ,izgd dixe`n zyxebn dzid xak dilr `a cecy

.cecl zxzen
gzt xne`dy xfrl` iax ly epicl di`x `xnbd d`ian dzr
xegay oeik mixne` oi`e ,envr lr dxq`l on`p iz`vn gezt

:gezt gzta iwa epi` `ny ,`edàðéðz énð ïðà óà ,éiaà øîà- ¨©©©¥©£¨©¦¨¦¨
,iz`vn gezt gzt xnel on`py ,xfrl` iax zrck epipy ep` s`

dpyna epipy ixdy(.a)y,éòéáøä íBéì úàOð äìeúamrhde §¨¦¥§¨§¦¦
ic ziay meyn my x`eanm`e ,zaya iyinge ipya miayei o

oic zial mikyi ,mileza zprh el didze iriax meia dp`yi
,dpynd ixacn rnyne .z`f orhie zxgnlïéà ,éòéáø íBéì- §§¦¦¦

la` ,z`yp dlezaàì ,éLéîç íBéì,z`yp dpi` -àîòè éàî- §£¦¦Ÿ©©£¨
zprh el didz m` ixd ,iyingd meia `ypdl dleki dpi` recn

edf ixd ,eixg`ly ipy meia oic zial `al lkei milezaíeMî¦
l miyyegyàzòc éøBøwéà`le ezrc xxwzz ipy mei cr `ny - ¦¨¥©§¨

.ok oerhl `ai `le mileza `vn `ly dn lr cer citwiåyi §
,xxaléàîìdne ,ezrc xxwzz `ny minkg eyyg dn iabl - §©

,oic zial `eai `ly epl ztki`äaeúk dì áúéîì éàyygd m` - ¦§¥©¨§¨
`ed zn`d itl mileza dl `ven `ly ote`ay ,daezk iabl `ed
xxwzz eixg`ly ipy mei cr oizni m`e ,daezk zzln xeht
citwn epi`y oeik `ld ,jka dn ,oick `ly daezk dl ozie ,ezrc

,epenn lrdì áéúéðepwzi recne ,epevxk dzaezk dl ozi - ¥¦¨
.iriax meia `weec dlezad z` z`yl jixvy ok zngn minkg

àlàoiprl `ed yygd i`ceäðòè ïéòè à÷ãe ,åéìò døñBàì- ¤¨§§¨¨¨§¨¨¦©£¨
`ny wtqn eilr dxeq` `ide mileza dl `vn `ly oreh `edy
cin oic zial `ai `l m`y eyyg dfay ,oiyeciwd xg`l dzpif

e .xeqi`a dpniiwie ,dyxbi `le ezrc xxwzz `ny ,zxgnléàî©
åàìmeyn dleza dppi`y ezii`xy dpeekd oi` m`d -ïéòè÷c ¨§¨¨¦

çeút çút úðòèiax ixack gkene ,mileza dl eid `le iz`vn ©£©¤©¨©
mixne` oi`e ,dxq`l on`p iz`vn gezt gzt orehdy xfrl`

.jka iwa epi` `ny
:zxne`e `xnbd dgecàìgezt gzt oreha zwqer dpynd oi` - Ÿ

ote`a xaecn `l` ,iz`vníéîc úðòè ïéòè÷c`ly orehy - §¨¨¦©£©¨¦
oeike ,mi`iwa lkd df oipray ,dpey`x d`iaa mileza mc `vn
ick ,iying meia dy` `yil `ly exfb ,ef dprha on`p `edy
dl oi`y dy`a la` .oic zial `ealn rpnie ezrc xxwzz `ly
e` mc dl did m` rcei epi`e dtnd el dca`y e` ,mileza mc

oeik ,eilr ezxqe` dpi` 'iz`vn gezt gzt' zprhy okzi ,`l
.xfrl` iax ixack `lye ,jka iwa epi`y

* * *
iz`vn gezt gzt xne`dy ,xfrl` iax zrc dx`azd dzr cr
dkizg diytp` `iey' oicn micr `ll elit` eilr dxq`l on`p
micr el oi`y meyn on`p epi` dzaezk dciqtdl j` ,'`xeqi`c
mb on`py zxaeqe zwlegd drc `xnbd d`ian dzr .jk lr

:dzaezk dciqtdlçút øîBàä ,ìàeîL øîà ,äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥¨¥¤©
ïîàð ,éúàöî çeúts`e eilr dxq`l,dúaeúk dãéñôäìmrhke ¨©¨¨¦¤¡¨§©§¦¨§¨¨

oldl x`eaiy(.i).dciqtne dcerqa gxeh mc` oi`y
:`xnbd zl`eyïì òîLî à÷ éàî ,óñBé áø øîàycig dn - ¨©©¥©¨©§©¨

`ld ,df oica l`enyàðéðzdpyna ok(.ai),åéîç ìöà ìëBàä ¨¦¨¨¥¥¤¨¦
aux`äãeäéoiqexi` zcerqíéãòa àlL`ly micr el oi`e - §§¨¤Ÿ§¥¦

,ezqex` mr cgiizpíéìeúa úðòè ïBòèì ìBëé Bðéà,oi`eyipd xg` ¥¨¦§©£©§¦
éðtîdid mbdpnydnò ãçééúnLick ,oiqexi`d zcerq zrya ¦§¥¤¦§©¥¦¨

qex`dy `l` xg` mr dzpif `ly xazqne ,da qb eail `diy
ixacn rnyne .mileza dl oi` jkle ecgiizdyk dilr `a envr

`weecy dpyndïéòè éöî àìc àeä äãeäéaoerhl leki epi` - ¦¨§Ÿ¨¥¨¦
,oiqexi`d zra micgizn eidy oeik ,mileza zprhàäla` - ¨

ad ux`ìéìb,oi`eyipd mcew cgiizdl mibdep oi`yïéòè éöî- §¨¦¨¥¨¦
.mileza dl `vn `ly oerhl lekiå,xxal yiéàîìdn iabl - §§©

,ok oerhl lekiéàickåéìò døñBàìok m` ,eizgz dzpify oeik ¦§§¨¨¨
àì éànà äãeäéa`a `ly oerhl on`p epi` dcedi ux`a recn - ¦¨©©Ÿ

xac lk envr lr xeq`l leki mc` ixde ,ecgiizpy drya dilr
`ly xexiaa orehy oeike ,'`xeqi`c `kizg diytp` `iey' oicn
,dzpif i`ce eixacly `vnp ,dlera dzid mewn lkne dilr `a

.envr lr dxq`eåàì àlàdpynd dwligy df oicy jgxk lr - ¤¨¨
oiprl epiid lilbl dcedi oiaäðòè ïéòè à÷ãe ,dúaeúk dãéñôäì§©§¦¨§¨¨§¨¨¦©£¨

df ixde ,dlera d`vne dleza zwfga d`ypy `id ezprhe -
a d`ivedl lekie zerh gwne ,daezk `låàì éàîoi` m`d - ©¨

ote`a s` xaecnçeút çút úðòè ïéòè à÷cwx `le ,iz`vn §¨¨¦©£©¤©¨©
dciqtdl on`p z`f mre ,mileza mc dl `vn `ly orehyk
cgiizdl mibdep oi`y mewnay l`eny ixack x`eane ,dzaezk
dciqtdl gezt gzt `vny xnel ozgd on`p oi`eyipd mcew
gxeh mc` oi`y oeik ,xwyn `edy miyyeg oi`e ,dzaezk

.eixaca l`eny ycig dn ok m`e ,dciqtne dcerqa
:`xnbd daiynàìoeik ,l`eny ly eyecig gken `l dpyndn - Ÿ

ote`a `weec dpynd z` cinrdl xyt`yíéîc úðòè ïéòè à÷c§¨¨¦©£©¨¦
my eide ,dpey`x d`iaa mileza mc `vn `ly orehy -
on`p jk meyne ,d`ia zrya mc did `ly e`xe ewcay oipiayey
wxe] dleza dzid `ly micr yi ixdy ,dzaezk dciqtdl lilba
mzqd one ,oiqexi`d onfa dnr cgiizdy oeik on`p epi` dcedia
iz`vn gezt gzt orehdy xnel mileki epiid la` ,[dilr `a
df xac xxal xyt` i`y oeik ,dzaezk dciqtdl on`p epi`
xnele ycgl l`eny jxved jkle ,xwyn `edy miyyege micra
meyn ,dzaezk ciqtdl on`p iz`vn gezt gzt zprha elit`y

.dciqtne dcerqa gxeh mc` oi`y dwfg
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היצר-הרע בטבעו הוא יקר וחביב בעיני עצמו במאוד כו'.
ממאמר י"ב תמוז, ה'תשכ"ז

בערב שבת אחר חצות שאז מתחיל עניין השבת, צריכים להודות על ההצלה מכל הסכנות שישנן בהתעסקות בעובדין דחול בעולם 
הזה התחתון במשך ימות החול.

ממאמר י"ב תמוז, ה'תשכ"ז



xcde"רכח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr i sc zeaezk(ycew zay meil)

gzt xnel on`p mc`y l`eny ly enrh z` d`ian `xnbd
:iz`vn geztïBòîL éaø íeMî ìàeîL øîà ïîçð áø øîà ,øîzéà¦§©¨©©©§¨¨©§¥¦©¦¦§

íéîëç ,øæòìà ïay mdìàøNé úBðáì íäì eð÷z,'daezk'äìeúáì ¤¤§¨¨£¨¦¦§¨¤¦§¦§¨¥¦§¨
epwzíéúàî,fefäðîìàìeepwz oi`eypd on dyexb e`äðîd`n - ¨©¦§©§¨¨¨¤

dabz dpyxbi e` zeni m`y ,xaca aiegn dy` `yepd lky ,fef
,eiqkpn dzaezkíäåmnvr minkg -eäeðéîàä,lraløîà íàL §¥¤¡¦¤¦¨©

,éúàöî çeút çút,dleza dzid `leïîàð,dzaezk dciqtdl ¤©¨©¨¨¦¤¡¨
.micr el oi`y s`e

:`xnbd ddnzíúðwúa íéîëç eìéòBä äî ,ïk íàdl epwzy ¦¥¨¦£¨¦§©¨¨¨
ici lr daezk aeign envr z` xehtl leki mc` lk ixde ,daezk

.`vn gezt gzty xwya orhiy
:`xnbd zvxzn,àáø øîày meyn ,jkl yeygl oi`ä÷æç`id ¨©¨¨£¨¨

yäãeòña çøBè íãà ïéà,oi`eyip lydãéñôîe`ly xwy zprha ¥¨¨¥©¦§¨©§¦¨
llk gxeh did `l dligzn d`pey did m` `l` ,dleza dzid
dyxbn did `l` ,okn xg`l cin dyxbl ick oi`eyip zcerqa
d`py zngn xwya ok oreh epi`y jgxk lre .oiqexi`d xg`l

.minkg edepin`d okle ,gezt dgzt `vny eixaca zn` `l`

* * *
`xnbd d`ian ,minkg zpwzn dy` zaezky o`k x`eand ab`

:df oipra ztqep `ziixaàðz,`ziixaaå ìéàBädaezk zpwzñð÷ ¨¨¦§§©
,àeä íéîëçjkläaâz àìe` diyexib xg`l] daezkd z` dy`d £¨¦Ÿ¦§¤

[dlra zzin xg`lúéøeaéfä ïî àlàdywd ,drexb rwxw - ¤¨¦©¦¦
zicir zerwxw lral yi m`y epiide .drixfle ceairl
dzaezk ieey z` dl zzl leki ,zixeaife zipepia [zgaeyn-]

.xzeia drexbd rwxwdn
:'minkg qpw' `id daezkdy `ziixad oeyl lr `xnbd ddnz

,'àñð÷',dinzaàñð÷ éàîedeqpw ok zngny lrad ryt dn - §¨¨©§¨¨
:`xnbd daiyn .minkgàîéà àlà,`pzd zpeeky xen` -ìéàBä ¤¨¥¨¦

ådaezk aeig.úéøeaéfä ïî àlà äaâz àì ,àeä íéîëç úðwz §©¨©£¨¦Ÿ¦§¤¤¨¦©¦¦
:`ziixad meiq z` `xnbd d`ian,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤©§¦¥¥

äøBzä ïî äMà úaeúk.`id §©¦¨¦©¨
dywn .zxg` `ziixal ef `ziixan dxizq dywn `xnbd

:`xnbd,éëä ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø øîà éîeon dy` zaezky ¦¨©©¨¦§¤©§¦¥¨¦
,dxezdàéðúäådxrp dzity mc` iabl dxeza xn`p ,`ziixaa §¨©§¨

`aedze` ozil o`nn dia` m` mpn` ,dze` `yil aiigy ,dilr
`ed eaeige ,oenn dl mlyi if` ,dy`l eløäîk ì÷Lé óñk'¤¤¦§Ÿ§Ÿ©

'úìeúaä(fh ak zeny)xdn' xeriy edn yxtzd `l mpn` . ©§Ÿ
weqtdn cenll yiy `ziixad zyxtne ,'zlezadàäiLsqk,äæ ¤§¥¤

,dzetnd dxrpl ozepykxeriy'úBìeúaä øäBî'dxezd dxn`y §©©§
ia`l DOr akXd Wi`d ozpe' xn`py ,dlezad z` qpe`d iabl§¨©¨¦©Ÿ¥¦¨©£¦

'sqM miXng dxrPd(hk ak mixac).df mekq ozep dztnd s`e , ©©£¨£¦¦¨¤
,dztnd oicn qpe`d oic z` s` zyxece `ziixad dkiynn

edidiy yiwdl yi jci`n'úBìeúaä øäBî',qpe` iabl xen`däæk ©©§¨¤
sqk' dxezd dxn` dztn iably myky ,dztna xn`pd oick -
zern `le sqk ilwy el` eidiy rnyn 'lwyi' oeylne ,'lwyi
`le sqk ilwya eidi qpe`a mixen`d sqk miying s` ,sqk

:`ziixad dkiynne .zernaïàkîs` df weqtn -íéîëç eëîñ ¦¨¨§£¨¦
äMà úaeúëì`idy,äøBzä ïîdipecp oeyl `ed 'xden' ixdy ¦§©¦¨¦©¨

melyz z` dxezd dazky oeike ,dzaezka dy`l mipzepy
oicy jka fnxl dxezd d`a ,'zelezad xden' oeyla dztnd

.dxezd on `ed [dy` zaezk-] 'xden'ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøwleg ©¨¦§¤©§¦¥
e,íéøôBñ éøácî àlà äøBz éøácî dðéà äMà úaeúk ,øîBàepwzy ¥§©¦¨¥¨¦¦§¥¨¤¨¦¦§¥§¦

edfe .d`ivedl eipira dlw `dz `ly ick dy`l daezk minkg
.dxezd on dy` zaezky enya lirl `aenk `ly

:`xnbd zvxznCetéàmi`pzd zehiy z` jetdl yi - ¥
dpexg`d `ziixaayoicy xne`d `ed l`ilnb oa oerny oaxy ,

dy` zaezky mixaeq minkge ,`ziixe`cn `ed dy` zaezk
.mixteq ixacn

:`xnbd zxxanàúéén÷ Cetéà ,àúééøúa zëôàc úéæç éàîedn - ©¨¦©£©§§¨§©§¨¥©©§¨
jetdl yi `ny ,dpexg`d `ziixaay zehiyd z` jetdl zi`x
oa oerny oaxy xnele ,dpey`xd `ziixaay zehiyd z`

.opaxcn `ed daezk aeigy xaeq l`ilnb
c meyn :`xnbd zx`andéì àðéòîL àäeprny ixdy -ïaøì ¨©§¦¨¥§©¨

øîàc ìàéìîb ïa ïBòîLy xg` mewnaàúééøBàcî äMà úaeúk ¦§¤©§¦¥§¨©§©¦¨¦§©§¨
mby ick ,dpexg`d `ziixaay zehiyd z` s` jetdl yie ,`id

:ok epivn okid `xnbd zx`an .ezrc `id oky x`azi daïðúc¦§©
dpyna(:iw oldl)dyxibe ,[mewn my-] `iwhetwa dy` `yepd ,

s`e ,l`xyi ux` zernn dzaezk mekq dl ozep ,l`xyi ux`a
mewn lkn ,xzei zelecb mdy `iwhetw zern dl aiigzdy it lr

,dinelyza minkg eliwd opaxcn dy` zaezky oeikïBòîL ïaø©¨¦§
ìàéìîb ïae wleg,àé÷èBô÷ úBònî dì ïúBð ,øîBàezrcly meyn ¤©§¦¥¥¥¨¦§©§§¨

m`y ,d`eld enk `ed dil` eaeige ,dxezd on dy` zaezk
rextl eilr o`k s`e ,ea rextl eilr mieqn oenn beqa aiigzd
l`ilnb oa oerny oaxly dpyna x`eany oeike ,`iwhetw zerna

ote`a `ziixad z` zepyl yi ,dxezd on dy` zaezkda mby
.ok x`eai

:l`ilnb oa oerny oax ixaca dxizqd aeyiia sqep uexizéàå§¦
,àîéà úéòa`l` ,`ziixad ixac z` zepyl jxev oi`ydlek- ¨¥¥¨¨

ixac ,`ziixad lkàøqçéî éøeqçå ,àéä ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤©§¦¥¦§©¥¦©§¨
éðz÷ éëäåyi jke ,milin da siqedl yie `ziixad `id dxqg - §¨¦¨¨¥

,da zepyl,äøBzä ïî äMà úaeúëì íéîëç eëîñ ïàkîedf mpn` ¦¨¨§£¨¦¦§©¦¨¦©¨
la` ,dlezaaúaeúk`yepdéøácî àlà äøBz éøácî dðéà äðîìà §©©§¨¨¥¨¦¦§¥¨¤¨¦¦§¥

éøácî dðéà äðîìà úaeúk øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøL ,íéøôBñ§¦¤©¨¦§¤©§¦¥¥§©©§¨¨¥¨¦¦§¥
.íéøôBñ éøácî àlà äøBzoerny oax zrcy `vnp ef `qxib itle ¨¤¨¦¦§¥§¦

x`eanke ,dxezd on dleza zaezky ef `ziixaa mb l`ilnb oa
.dpyna

* * *
:mileza zprha mipey miyrn d`ian `xnbddén÷ì àúàc àeää©©£¨§©¥

ïîçð áøce ,ongp ax iptl `ay ozga dyrn -déì øîà,ongp axl §©©§¨¨©¥
éúàöî çeút çút.dleza dzid `ly ,izy`aïîçð áø déì øîà ¤©¨©¨¨¦¨©¥©©§¨

,eiyp`léøôek eäeáqàlwc itprn zeieyrd zelwna edewld - ©§§¥
`edy gken 'iz`vn gezt gzt' ezprhay meyn ,mivew oda yiy

xirdn zepefd i`ceae ,gezt gzt edn iwadéì àèéáç ,'àúëøáî'§¨¨§¨£¦¨¥
edn iwa `ed jk ici lre ,zepfl cinz eiptl zeakeye zeheag -

.ezewldl jixv zepfd lr ceygde ,gezt gzt
:`xnbd dywnïîçð áø àäåenvrøîàc àeägzt xne`dy lirl §¨©©§¨§¨©

iz`vn gezt,ïîéäîrnyn ,ezewldl jixvy my xn` `ly oeike §¥¨
mpn` :`xnbd zvxzn .ef dprha zepfd lr cygp epi`yïîéäî§¥¨

`l` ,xega `ed m` elit`e dzaezk dciqtdle eilr dxq`l
,lerp gztl gezt gzt oia oigadl rceiy xega mewn lkny

zepfd lr cygp,éøôek déì ïðéáqîez`f xn` `l lirly mrhde ©§¦¨¥§¥
.ezepn`p iabl `l` my wqr `ly meyn ,eixaca ongp ax

:sqep uexiz `xnbd d`ianépLî éàçà áøax ixac z` uxzn - ©©©§©¥
`l ongp ax iptl `ay dyrna zn`ay ,xg` ote`a ongp

,weligd mrhe ,epin`dïàk,epin`d `l ongp axy df dyrna - ¨
xaecn,øeçáaxn`y dne ,on`p epi`e gezt gzta iwa epi`y §¨

zeheag zepef ike ,dinza oeyla ezpeek 'dil `hiag `zkxan'
eipt firdy meyn ezewldl xn`e ,jka iwa didiy ick eiptl

eli`e .gezt dgzt `vny xnelïàklirl xn`y ongp ax ixac - ¨
xaecn ,on`py,éeNðaiwa `ede dpey`xd ezlira ef oi`y oeiky §¨

mrh oi` mbe ,dzaezk dciqtdle dxq`l on`p ,gezt gzta
.mipt zfrd eixaca oi`y meyn ezewldl
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המשך בעמוד מו

oiaiig lkd` cenr i sc ± oey`x wxtzeaezk
'åë äùàì åð÷ú íéîëçon`p ied `l ,`ziixe`c dzaezk i`ed i` :xnelk Ðdriwtdl

depwizy md .exn` mde exn` md ,depwiz minkg Ð dzaezk la` .dreci zecra `l`

zprha s` dciqtdl on`p `edy exn`gezt gzt.ïë íà.driwtdl eciay Ðäî
ïúð÷úá íéîëç åìéòåä.daezk dl epwzy Ð'åë äãåòñá çøåè íãà ïéà ä÷æçoi` Ð

oerhiy yegldid m`y .zn`a `l` jk mc`

dcerqa gxeh did `l Ð dligzn dze` `pey

dqpekedyxbn did `l` ,mpg ezcerq ciqtne

.dligznúéøåáéæä ïî àìàzeabl z`a m` Ð

Ð zipepiae zixeaife zicir el yie ,dzaezk

zipepia e` zicir il oz xnel dleki dpi`

dieeya zixeaif dl ozil `a m` `l` ;dieeya

] .ozi Ðàñð÷ éàî`wc ryt i`n xnelk Ð

.[dil opiqpwäøåúä ïî"lewyi sqk"n Ð

.onwlckìå÷ùé óñë.xn`p dztna Ðøäåîë
úåìåúáäqp`na xen`d Ðdlezad z`

mixac)liaya sqk miying aezkd eqpw ,(ak

xden.dilezaúåìåúáä øäåîë äæ àäéùÐ

dn :qpe`d qpwl dztnd qpw aezkd yiwd

sqk dne .miying o`k s` Ð miying oldl

"lewyi" aizkc ,milwy o`k xen`ds` Ð

.zern `niz `lc ,milwy oldlåëîñ ïàëîÐ

ixwcndl.xdenàé÷èåô÷ úåòîî äì ïúåðÐ

l`xyi ux`a dy` `yp :opz `xza wxta

ux` zernn dl ozep Ð `iwhetwa dyxibe

`iwhetwa dy` `yp .zelw ody ,l`xyi

ux` zernn dl ozep Ð l`xyi ux`a dyxibe

.`lewl opilf`c ,daezka aezkd oipn l`xyi

zernn dl ozep :xne` l`ilnb oa oerny oax

carzypy ,`iwhetw:xaqwc ,deln x`yk ,oda

.`ziixe`c daezkéøôåë åäåáñàedewld Ð

oda yiy ,lwc ly zeixg zelwna zeiwln

:(`,bl) dkeqa opixn`ck ,oivew oink oivwer

ikxc dikxc" Ð `xtek `ni`e"mrep.aizk

äéì àèéáç àúëøáî,z`fd xird zepef Ð

,`zkxan dnyyzeheagzeakeyeeiptl cinz

Ð xega :gezt gzta iwa `edy xg`n ,zepfl

.eipt firny lr ixtek dil opiaqne ,onidn `l

.ixtek dil opiaqn `le ,onidn Ð ieypäèäÐ

ezia gztl ribdykxebqdeakrn xac ea yie

oihnyke ,geztln.gztp Ð oiccvl eze`àëéà
éøîàãgiky `l oiekzn `la Ð`le ,dihd

cifna `ny :ewca jk `l` .dhd `ny opixn`

= `xare `ycl zxwre zihdzlcd zxwr

.gixadeãéæîá äèä.gkae oiekzna ÐåñáëåÐ

.rxf zakya miqekn mincd itih eidy
õåäéâ
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øîà"dax dy`d"a oke .opaxc daezkc rnyn Ð 'ek epwiz minkg l`eny xn` ongp ax

`ly Ð daezk opax dl epiwz `nrh i`n :xn`w daezk dl oi` iab (`,ht zenai)

ebdpc :dywe ,opaxc daezkc xaq cenlzdc `nzq `nl` .'ek d`ivedl eipira dlw `dz

oax` opiknqc :mz epiax xne`e !"`ziixe`cn ikil efgc oz`n ifef sqk" daezka aezkl

(a,iw) `xza wxtc oizipznc l`ilnb oa oerny

zernn dl ozep :xn`c ,jenqa inp dl iziinc

wol `niiwe .`ziixe`c daezk xaqwc ,`iwhet

xne` cere .epzpyna l`ilnb oa oerny oaxk

`pgky`c ,ongp axk ol `niiw `lc :wgvi epiax

uxznck ,dilr biltc d`xza `edc iy` ax

epi` ynyen `ly lk :ipz (`,ai) `ziixa onwl

`nyl yiigc `nl` .mileza zprh oerhl leki

dcerqa gxeh mc` oi` dwfg opixn` `le ,xwyn

xi`n epiax oa wgvi epiax yxit oke .dciqtne

opixn`c `de .ongp axc` bilt iy` axc

epiwz `nrh i`n :(`,ht zenai) "dax dy`d"a

`kid daezk opax epiwz h"n :t"d Ð daezk opax

eipira dlw `dz `ly Ð dpnl`a oebk ,epiwzc

ick ,dl `di `ly epiwz inp ikd .d`ivedl

.d`ivedl eipira dlw `dzy

ä÷æçzy`a gpiz :dniz Ð 'ek gxeh mc` oi`

,dilr `xqzinc ylyn dzegta e` odk

inp xn`c o`nle .on`p Ð dciqtnc oeik jklid

dl oi` dlera z`vnpe dleza zwfga dqpk onwl

ixdy ,dciqtn inp `zydc ,`gip Ð llk daezk

daezk dl yi xn`c o`nl la` .`ed zerh gwn

dciqtdl `ay `l` ,icin ciqtn `l Ð dpn

i`n`e ,ciqtn `l dcerqd la` .dpn dzaezkn

.onidn `lc d`xpe ?onidn

ìéàåäÐ 'ek dabz `l `id minkg zpwze

wxta onwl dil zi` xi`n iaxc :dniz

wxtae ,`ziixe`c daezkc (a,ep) "it lr s`"

xi`n iax xaqwc opixn` (a,gn oihib) "oiwfipd"

`iedc oeike .`pig meyn ,zipepiaa dy` zaezkc

`aa yixa ol `wtpck ,zicira dpic Ð `ziixe`c

`iz`c ,ahinn mlyl zea`k oleke :(`,d) `nw

eriwtd i`n`e ,"sqk" "mlyi" "dpizp" "zgz"

mewn meya `pz hinzyin `lc ,cere ?dpic

iaxl `l` ilhlhnn dy` zaezk dil zi`c

`d :(`,hv zenai) oizkec lka opixn`ck ,xi`n

icarzyn ilhlhn xn`c ,`id xi`n iax Ð ipn

`l i`n` Ð `ziixe`c xn`c o`nle .daezkl

yie ?opitli mzdnc oeik ,oiwfip enk ilhlhnn iab

m` mc` ipa odn eyxti `ly ,`nrhc :xnel

ick eyge ,milhlhn e` zicir xeknl ekxhvi

.mc` ipa odilr evtwiy

ïúåðepiaxl dniz Ð `iwhetw zernn dl

n dl ozepy dl `ed geix dn :wgvimze`

dey `l` dl ozep epi` mewn lkn ?zernd

jixv mlerlc mixne` epiid m`e !milwy miying

miying `iwhetwa my oicnery milwy dl ozil

milwy miying l`xyi ux`ae ,`iwhetw ilwy

iab opixn`ck .`gip ded Ð l`xyi ux` ly

"xeka yi" wxta xeka oeictc mirlq dying

etiqe`c `pixg` `zliz xn xcyil :(`,p zexeka)

oizipzn` opiqxb oiwxitc inlyexia ,edine .`ziixe`c dcn dpzyz jkay d`xp oi` Ð cg` mewna oitiqenyk la` ,etiqed mewn lkaÐ etiqedyk mzdc ,d`xp oi` edin .edl xcye ,ediilr

.i`xen` dnk mzd iwqn oke ,`vei rahn :xn` `pea xa `a` iax ,ycwd lwya :xn` l`eny mya `pen iax :miz`n daezkc

àúëøáî,onidn :ipyne ?onidn ongp ax xn` `de .onidn `l jkld ?iwa didiy eiptl zeheag zepef ike .xwyn ixdy ,l`xyi za lr rx my `iveny edewld :yexit Ð dil `hiag

`xwirn ol `xiaqck ipyn `g` axe .zepfd lr ceygy itl ezewldl xn`e ,epin`n did `l` ,epin`n did `ly meyn `l Ð edeaq` xn`c ongp axe .ixtek dil opiaqne

onidn :ipyne !ezewldl yxit `le ,on`p ongp ax xn`de .zepfd lr ceygy itl ,edewld Ð on`p `edy it lr s` ,dil `hiag `zkxan :`zegipa xnel yi cere .xegaa ixii`e ,onidn `lc

.ieypae ,zewln `la epiid Ð ongp ax xn`c on`p mlerl :xn` `g` ax .zewlna ixii` `l ongp axe ,dil opiaqne
dleza

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

ïBòîL éaø íeMî ìàeîL øîà ïîçð áø øîà ,øîzéà¦§©¨©©©§¨¨©§¥¦©¦¦§
äìeúáì ,ìàøNé úBðáì íäì eðwz íéîëç :øæòìà ïa¤¤§¨¨£¨¦¦§¨¤¦§¦§¨¥¦§¨
øîà íàL ,eäeðéîàä íäå .äðî äðîìàìe ,íéúàî̈©¦§©§¨¨¨¤§¥¤¡¦¤¦¨©
íéîëç eìéòBä äî ïk íà .ïîàð "éúàöî çeút çút"¤©¨©¨¨¦¤¡¨¦¥©¦£¨¦
äãeòña çøBè íãà ïéà ,ä÷æç :àáø øîà ?íúðwúa§©¨¨¨¨©¨¨£¨¨¥¨¨¥©¦§¨

àeä íéîëç ñð÷e ìéàBä :àðz .dãéñôîe¯äaâz àì ©§¦¨¨¨¦§©£¨¦Ÿ¦§¤
:àîéà àlà ?àñð÷ éàî !?àñð÷ .úéøeaéfä ïî àlà¤¨¦©¦¦§¨¨©§¨¨¤¨¥¨

àeä íéîëç úðwúå ìéàBä¯ïî àlà äaâz àì ¦§©¨©£¨¦Ÿ¦§¤¤¨¦
äMà úaeúk :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø .úéøeaéfä©¦¦©¨¦§¤©§¦¥¥§©¦¨

äøBzä ïî¯?éëä ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø øîà éîe ¦©¨¦¨©©¨¦§¤©§¦¥¨¦
äæ àäiL "úBìeúaä øäîk ì÷Lé óñk" :àéðúäå§¨©§¨¤¤¦§Ÿ§Ÿ©©§¤§¥¤
eëîñ ïàkî .äæk úBìeúaä øäBîe ,úBìeúaä øäBîk§©©§©©§¨¤¦¨¨§
ïa ïBòîL ïaø .äøBzä ïî äMà úaeúëì íéîëç£¨¦¦§©¦¨¦©¨©¨¦§¤
àlà ,äøBú éøácî dðéà äMà úaeúk :øîBà ìàéìîb©§¦¥¥§©¦¨¥¨¦¦§¥¨¤¨
?àúééøúa zëtàc úéæç éàîe .Cetéà !íéøôBñ éøácî¦¦§¥§¦¥©¨¥§©©§§©§©§¨
ïa ïBòîL ïaøì déì àðéòîL àä !àúéén÷ Cetéà¥©©§¨¨¨§¦¨¥§©¨¦§¤
ïaø :ïðúc ,àúééøBàcî äMà úaeúk øîàc ìàéìîb©§¦¥§¨©§©¦¨¦§©§¨¦§©©¨
.ài÷èBt÷ úBònî dì ïúBð :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL¦§¤©§¦¥¥¥¨¦§©§¦¨
,àéä ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø dlek :àîéà úéòa éàå§¦¨¥¥¨¨©¨¦§¤©§¦¥¦
íéîëç eëîñ ïàkî :éðú÷ éëäå àøqçéî éøeqçå§©¥¦©§¨§¨¦¨¨¥¦¨¨§£¨¦
dðéà äðîìà úaeúk .äøBzä ïî äMà úaeúëì¦§©¦¨¦©¨§©©§¨¨¥¨

aøL ,íéøôBñ éøácî àlà äøBú éøácîïa ïBòîL ï ¦¦§¥¨¤¨¦¦§¥§¦¤©¨¦§¤
äøBú éøácî dðéà äðîìà úaeúk :øîBà ìàéìîb©§¦¥¥§©©§¨¨¥¨¦¦§¥¨
,ïîçð áøc dén÷ì àúàc àeää .íéøôBñ éøácî àlà¤¨¦¦§¥§¦©©£¨§©¥§©©§¨
:ïîçð áø déì øîà .éúàöî çeút çút :déì øîà£©¥¤©¨©¨¨¦£©¥©©§¨
ïîçð áø àäå .déì àèéáç àúëøáî ,éøôek eäeañà©§§¥§¨¨§¨£¦¨¥§¨©©§¨
áø .éøôek déì ïðéañîe ,ïîéäî !ïîéäî øîàc àeä§¨©§¥¨§¥¨©§¦©¥§¥©

ïàk :épLî éàçà¯ïàk ,øeçáa¯àeää .éeNða ©©§©¥¨§¨¨§¨©
çeút çút :déì øîà ,ìàéìîb ïaøc dén÷ì àúàc©£¨§©¥§©¨©§¦¥£©¥¤©¨©
,ìLî Eì ìBLîà ?äúéhä ànL :déì øîà .éúàöî̈¨¦£©¥¤¨¦¦¨¤§§¨¨

äîBc øácä äîì¯ïBLéàa Cläî äéäL íãàì §¨©¨¨¤§¨¨¤¨¨§©¥§¦
ähéä ,äìéôàå äìéì¯ähéä àì ,çeút Bàöî¯ ©§¨©£¥¨¦¨§¨¨©Ÿ¦¨

ànL :déì øîà éëä ,éøîàc àkéà .ìeòð Bàöî§¨¨¦¨§¨§¦¨¦£©¥¤¨
äîBc øácä äîì ìLî Eì ìBLîà ?àøaòå àMãì zø÷òå äúéhä ãéæîa¯íãàì §¥¦¦¦¨§¨©§¨§©¨§©§¨¤§§¨¨§¨©¨¨¤§¨¨

ãéæîa ähéä ;äìéôàå äìéì ïBLéàa Cläî àeäL¯ãéæîa ähéä àì .çeút Bàöî¯ ¤§©¥§¦©§¨©£¥¨¦¨§¥¦§¨¨©Ÿ¦¨§¥¦
àìå ézìòa ,éaø :déì øîà ,éaø øa ìàéìîb ïaøc dén÷ì àúàc àeää .ìeòð Bàöî§¨¨©©£¨§©¥§©¨©§¦¥©©¦£©¥©¦¨©§¦§Ÿ
Bì eàéáä .øãeñ BúBà éì eàéáä :íäì øîà .éúééä äìeúa ,éaø :Bì äøîà .íc éúàöî̈¨¦¨¨§¨©¦§¨¨¦¦¨©¨¤¨¦¦¨¥¦
.Eçwîa äëæ Cì :Bì øîà .íéîã étéè änk åéìò àöîe ,Bñaëå ,íéîa BàøLe øãeqä©¨§¨§©¦§¦§¨¨¨¨©¨¦¥¨¦¨©¥§¥§¦¨£
:déì øîà !éëä ãéáòð éîð ïðà :éLà áøì àé÷æøtî àáøc déøa øî àðeä déì øîà£©¥¨¨§¥§¨¨¦©§©§¨§©©¦£©©¦©£¥¨¦£©¥

õåäéâ

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



רכט oiaiig lkd` cenr i sc ± oey`x wxtzeaezk
'åë äùàì åð÷ú íéîëçon`p ied `l ,`ziixe`c dzaezk i`ed i` :xnelk Ðdriwtdl

depwizy md .exn` mde exn` md ,depwiz minkg Ð dzaezk la` .dreci zecra `l`

zprha s` dciqtdl on`p `edy exn`gezt gzt.ïë íà.driwtdl eciay Ðäî
ïúð÷úá íéîëç åìéòåä.daezk dl epwzy Ð'åë äãåòñá çøåè íãà ïéà ä÷æçoi` Ð

oerhiy yegldid m`y .zn`a `l` jk mc`

dcerqa gxeh did `l Ð dligzn dze` `pey

dqpekedyxbn did `l` ,mpg ezcerq ciqtne

.dligznúéøåáéæä ïî àìàzeabl z`a m` Ð

Ð zipepiae zixeaife zicir el yie ,dzaezk

zipepia e` zicir il oz xnel dleki dpi`

dieeya zixeaif dl ozil `a m` `l` ;dieeya

] .ozi Ðàñð÷ éàî`wc ryt i`n xnelk Ð

.[dil opiqpwäøåúä ïî"lewyi sqk"n Ð

.onwlckìå÷ùé óñë.xn`p dztna Ðøäåîë
úåìåúáäqp`na xen`d Ðdlezad z`

mixac)liaya sqk miying aezkd eqpw ,(ak

xden.dilezaúåìåúáä øäåîë äæ àäéùÐ

dn :qpe`d qpwl dztnd qpw aezkd yiwd

sqk dne .miying o`k s` Ð miying oldl

"lewyi" aizkc ,milwy o`k xen`ds` Ð

.zern `niz `lc ,milwy oldlåëîñ ïàëîÐ

ixwcndl.xdenàé÷èåô÷ úåòîî äì ïúåðÐ

l`xyi ux`a dy` `yp :opz `xza wxta

ux` zernn dl ozep Ð `iwhetwa dyxibe

`iwhetwa dy` `yp .zelw ody ,l`xyi

ux` zernn dl ozep Ð l`xyi ux`a dyxibe

.`lewl opilf`c ,daezka aezkd oipn l`xyi

zernn dl ozep :xne` l`ilnb oa oerny oax

carzypy ,`iwhetw:xaqwc ,deln x`yk ,oda

.`ziixe`c daezkéøôåë åäåáñàedewld Ð

oda yiy ,lwc ly zeixg zelwna zeiwln

:(`,bl) dkeqa opixn`ck ,oivew oink oivwer

ikxc dikxc" Ð `xtek `ni`e"mrep.aizk

äéì àèéáç àúëøáî,z`fd xird zepef Ð

,`zkxan dnyyzeheagzeakeyeeiptl cinz

Ð xega :gezt gzta iwa `edy xg`n ,zepfl

.eipt firny lr ixtek dil opiaqne ,onidn `l

.ixtek dil opiaqn `le ,onidn Ð ieypäèäÐ

ezia gztl ribdykxebqdeakrn xac ea yie

oihnyke ,geztln.gztp Ð oiccvl eze`àëéà
éøîàãgiky `l oiekzn `la Ð`le ,dihd

cifna `ny :ewca jk `l` .dhd `ny opixn`

= `xare `ycl zxwre zihdzlcd zxwr

.gixadeãéæîá äèä.gkae oiekzna ÐåñáëåÐ

.rxf zakya miqekn mincd itih eidy
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רלי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr i sc zeaezk(ycew zay meil)

eðlL õeäébqeaikd xg`l cbad z` mivdbn ep`y ,laa ipa ly - ¦¤¨
dwpn df ixd ,zikekfd oa`a seyty ici lríälL ñeaéëkly - §¦¤¨¤

wfg epi` [uedib `ll] laaa eply qeaik la` ,l`xyi ux` ipa
ick eply qeaika zlrez oi`e ,ie`xk dwpn epi`e mdly qeaikk

.cbaa mc zetih eid m` wecalõeäéb ãáòéð zøîà éàåxn`z m` - §¦¨§©§¤¡¥¦
,jka zlrez oi` ,uedibe qeaik ici lr z`f wecal mileki ep` mby

c oeikàzøîeç déì àøaòîxiarn uedibd zrya oa`d seyty - §©§¨¥©§¨
e` qeaik ici lr zelbl xyt` i`y jk ,mcd zetih z` mb dwpne

.mc zetih cbaa eid m`d uedib
:sqep dyrnàúàc àeää`ay ozga dyrn -ìàéìîb ïaøc dén÷ì ©©£¨§©¥§©¨©§¦¥

,éaø øaeíc éúàöî àìå ézìòa ,éaø ,déì øîà.izy`a mileza ©©¦¨©¥©¦¨©§¦§Ÿ¨¨¦¨
déì äøîà,dy`déðà äìeúa ïééãò ,éaøiziidy cala ef `l - ¨§¨¥©¦£©¦§¨£¦

oiicr ezlira xg`l eiykr mb `l` ,oi`eyipd mcew dleza
.milezad z` xaiy `le ie`xk ilr `a `ly meyn ,ip` dleza

ïäì øîà,iax xa l`ilnb oaxúBçôL ézL éì eàéáä,zeiprpkúçà ¨©¨¤¨¦¦§¥§¨©©
Bì eàéáä ,äìeòa úçàå äìeúaoze`ïéé ìL úéáç ét ìò ïáéLBäå §¨§©©§¨¥¦§¦¨©¦¨¦¤©¦
dzidy dgtyd dze` ,dgezt,äìeòadidóãBð dçéøgix qpkp - §¨¥¨¥

d dgtyd eli`e ,ditn edegixde geztd gztd jxc oiidäìeúa§¨
,óãBð dçéø ïéà.mezq dgzty itlóàdy`Bæ`idy dxn`y ¥¥¨¥©

,dleza oiicrdáéLBä,ziagd it lr l`ilnb oaxdçéø äéä àìå ¦¨§Ÿ¨¨¥¨
,óãBð.dleza `idy xacd xxazdeBì øîà,ozgl l`ilnb oax ¥¨©

e `id zxzen.Eçwîa äëæ Cì¥§¥§¦¨£
ici lr mcew wecal l`ilnb oax jixv did recn :`xnbd zl`ey

,zegtyd izydåeâa àøwéòî ÷Bcáðådze`a dligzn wecaiy - §¦§¥¦¨¨§©¨
oax :`xnbd daiyn .oiid ziag lr dzayed ici lr ,dy`

,l`ilnbdéì òéîL äåä àøîbyai zepal ef dwica eyry rny - §¨¨£¨§¦©¥
la` ,dleza odn in zrcl crlbéæç äåä àì äNòîd`x `l - ©£¤Ÿ£¨¨¥

,ok miyer cvik eipiraøáñål`ilnb oax yyg -íé÷ àì àîìc §¨©¦§¨Ÿ¦
øétL àúlîc dåeâa déì,ahid ef dwicaa iwa ippi` ile` -åàìå ¥§©¨§¦§¨©¦§¨

ìàøNé úBðáa éìeæìæì àòøà çøBàzepaa lflfl ux` jxc df oi` - ©©§¨§©§¥¦§¦§¨¥
l`xyijkitle ,lirezy i`ce df oi` m` ,efk dwica odl zeyrl

mb wca ,da iwa `edy d`xyke ,dligz zegtya ef dwica dqip
.l`xyi zaa

:sqep dyrn `xnbd d`ianìàéìîb ïaøc dén÷ì àúàc àeää©©£¨§©¥§©¨©§¦¥
,ï÷fäeíc éúàöî àìå ézìòa ,éaø ,Bì øîà.izy`a milezaäøîà ©¨¥¨©©¦¨©§¦§Ÿ¨¨¦¨¨§¨

Bì,dy`dïäì ïéàL ,éðà éè÷øBc úçtLnî ,éaødgtyn zepal-] ©¦¦¦§©©§§¦£¦¤¥¨¤
[ef,íéìeúa íc àìå äcð íc àì.mc `vn `l jkleìàéìîb ïaø ÷ãa Ÿ©¦¨§Ÿ©§¦¨©©¨©§¦¥

,äéøáãk àöîe ,äéúBáBø÷a.mc odl oi`yBì øîà,l`ilnb oax ¦§¤¨¨¨¦§¨¤¨¨©
e `id zxzen.Eçwîa äëæ Cì,el xn`e l`ilnb oax siqedeéøLàE ¥§¥§¦¨£©§¤

.éè÷øBc úçtLîì úéëfL¤¨¦¨§¦§©©§§¦
:`xnbd zx`anéàîmyd yexit dn -,'éè÷øBc'epiidòeè÷ øBc ©§§¦¨©

.oiaexn mdipa oi` jkle mileza mce dcp mc mdl oi`y ,jezg -
Léàä BúBàì ìàéìîb ïaø Bîçéð ìáä ìL íéîeçðz ,àðéðç éaø øîà̈©©¦£¦¨©§¦¤¤¤¦£©¨©§¦¥§¨¦

,ihwxec zgtynl zikfy jixy` el xn`y dna,àéiç éaø éðúc§¨¥©¦¦¨
,äqéòì äôé øBàOäL íLk,dzgtzde dzvngd xdnlíéîc Ck- §¥¤©§¨¤¨¦¨¨¨¦

,dcp mcäMàì íéôé.dpeixd xdnlåokìk ,øéàî éaø íeMî àðú ¨¦¨¦¨§¨¨¦©¦¥¦¨
.íéaeøî äéða ,ïéaeøî äéîcL äMàmc dl oi`y dy`y `vnpe ¦¨¤¨¤¨§¦¨¤¨§¦

el xn`y dne ,oiaexn dipa oi`y meyn dl `ed oexqg ,dcp
.lad ly oinegpz `ed 'jixy`'

:mc` eze`l l`ilnb oax xn`y dna zepeyl izy d`ian `xnbd
déì øîà 'Eçwîa äëæ' ,øîà àaà øa äéîøé éaø ,øîzàoax ¦§©©¦¦§§¨©©¨¨©§¥§¦¨£¨©¥

.ozg eze`l owfd l`ilnb'Eçwîa áéiçúð' ,øîà ïéáà øa éñBé éaøå§©¦¥©¨¦¨©¦§©¥§¦¨£
déì øîàd`ay daegd z` lawz jgxk lr ,xnelk ,l`ilnb oax ¨©¥

.zgwly df gwna jilr
:`xnbd dywnøîàc ïàîì àîìLalral xn` l`ilnb oaxy ¦§¨¨§©§¨©

áéiçúð','jgwnaeðééäeixack,àðéðç éaøc`ed oexqg mpn`y ¦§©¥©§§©¦£¦¨
.eil` `ay gwnd z` lawi egxk lre ,minc dl oi`y dy`làlà¤¨

øîàc ïàîìlral xn` l`ilnb oaxyäëæ','jgwnaàúeëæ éàî- §©§¨©§¥©§¨
zekfd :`xnbd zayiin .minc dl oi`y ef dy`a yi zekf dfi`

`idc,mc dl oi`y jk ici lréúà àìdf mc` `ai `l -ãéì÷ôñ é §Ÿ¨¥¦¥§¥
,äcð.dxedh `id mlerl ixdy ¦¨

:mileza mc oipra dyrn cer,éaøc dén÷ì àúàc àeääe,déì øîà ©©£¨§©¥§©¦¨©¥
íc éúàöî àìå ézìòa ,éaø.izy`a milezaBì äøîà,dy`d,éaø ©¦¨©§¦§Ÿ¨¨¦¨¨§¨©¦

e ,éúééä äìeúa ïééãòc meyn mc d`x `ly dnäåä úøBva éðL £©¦§¨¨¦¦§¥©¤£¨
.mixai`d zigelgl dyaieíéøBçL íäéðtL éaø äàøzngn ¨¨©¦¤§¥¤§¦

e ,arxdíe÷Läå íeìéëàäå õçønì íeñéðëäå ïäéìò äeödxfgy cr ¦¨£¥¤§¦§¦©¤§¨§¤¡¦§¦§
,mdixa`l zigelgldåjk xg`,øãçì íeñéðëäe xfgeàöîe ìòa §¦§¦§¤¤¨©¨¨

ícxacd xxazpy xg`l .milezaBì øîà`id zxzen ,ozgl iax ¨¨©
eíäéìò éaø éø÷ .Eçwîa äëæ Cìdki`a weqtd z`(g c)ãôö' ¥§¥§¦¨£¨¥©¦£¥¤¨©

[wac-].'õòë äéä Láé íîöò ìò íøBò¨©©§¨¨¥¨¨¨¥

äðùî
mihxetn eay 'daezk xhy' ezy`l lrad azek oi`eyipd zrya
zeaiigzdd exwirae ,ezy`l lrad oia yiy zepey zeieaiigzd
`ede ,mieqn sqk mekq dy`d lawz onl`zz e` yxbzz m`y
mekqa zewqer ze`ad zeipynd .'daezk' dpynd oeyla `xwpd
zzln lrad xeht mda mipte`ae ,df oic ihxt x`yae daezkd

:daezkd inc z` dläìeúa,z`ypdíéúàî dúaeúk.fefäðîìàå §¨§¨¨¨©¦§©§¨¨
dzaezk ,z`ypdäðî.fef d`n -äìeúa`idyäðîìàe`äLeøb ¨¤§¨©§¨¨§¨

ïéñeøéàä ïî äöeìçåmcew dyciwy xg` dyxib e` dlra zny - §£¨¦¨¥¦
el` lk ,eig` dvlge mipa `ll dlra zn m` oke ,d`ypy

íéúàî ïúaeúk.zeleza oiicr ody oeik ,fefåokúðòè ïäì Lé §¨¨¨©¦§¥¨¤©£©
íéìeúadilr oerhl leki ,mileza dl `vn `le dilr `a m` - §¦

dleza zwfga d`yp ixdy ,dzaezk dciqtdle mileza zprh
.zerh gwn iede dlera z`vnpe

àøîâ
:`xnbd zx`anéàîmyd zernyn dn -àðç áø øîà .'dðîìà' ©©§¨¨¨©©¨¨

äàúãâa,laaay 'zcba' xirn -íL ìò ,'äðîìà'eze`äðî ©§¨¨¨©§¨¨©¥¨¤
.dzaezka zlawny

,df myl mrhd edf ok` m` :`xnbd zl`eyïéñeøéàä ïî äðîìà©§¨¨¦¨¥¦
,miz`n dzaezkyøîéîì àkéà éàî'dpnl`' z`xwp recn - ©¦¨§¥©

:`xnbd zayiin .dpyna x`eank ,fef miz`n zlawn `id `ld
äðîìà dì éø÷ àäc éãéiàon dpnl`l ok mi`xewy jk ab` - ©§¥§¨¨¥¨©§¨¨

,oi`eyipdäðîìà dì éø÷ énð àäon dpnl`l mb ok mi`xew - ¨©¦¨¥¨©§¨¨
.oiqexi`d

:dywne `xnbd zxfegàkéà éàî àúééøBàa àáéúëc äðîìà©§¨¨¦§¦¨§©§¨©¦¨
øîéîì,'dpnl`' dny recn dxeza aezky epivny dpnl` - §¥©

,llk daezk dl oi` `ziixe`cne mixteq ixacn dzaezk `ld
zayiin .dzaezk mekq my lr dpnl` z`xwpy xnel jiiy `le

my lr 'dpnl`' dxezd dl d`xw :`xnbdéðwúîc ïðaø ïéãéúòc©£¦¦©¨¨¦§©§¦
äðî dì.dpn daezk dl owzl minkg micizry - ¨¨¤

:`xnbd zl`eyãéúòì àø÷ áúk éîedpkn dxezdy epivn ike - ¦¨©§¨¤¨¦
.cizra ok didiy zngn ,dxezd zpizp onfa did `ly xacl my

:`xnbd daiynïéà,dfk xac dxeza epivn ok` -áéúëczyxta ¦¦§¦
mlerd z`ixa(ci a ziy`xa)Cìää àeä ì÷cç éLéìMä øäpä íLå'§¥©¨¨©§¦¦¦¤¤©Ÿ¥
,'øeMà úîã÷,xey` ly gxfn cva mxef df xdpy ,xnelkàðúå ¦§©©§¨¨

'øeMà' ,óñBé áøo`k xen`dBæmeid z`xwpy xirdå ,'à÷éìñ'mb ©¥©¨¦¨§
,denzl yi dfaéàåä éîz`ixa zra diepa dzid ef xir ike - ¦£©

,mlerdàlàmy lr dxezd z`f dazk i`ceäãéúòcmy zeidl ¤¨©£¦¨
e ,ef xirénð àëäok dxezd dze` dzpik ,dpnl` oiprl ,o`k s` - ¨¨©¦
my lräãéúòc.minkg zpwzn ,dpn dzaezk zeidl ©£¦¨

* * *
:d`zcba `pg ax ly enyn ztqep `xnin `xnbd d`ianøîàå§¨©

øèî ,äàúãâa àðç áø,zelrn dnk ea yi ,myb -ä÷Lîz` ©¨¨©§¨¨¨¨¨©§¤
e ,ux`däåøî,dze`ìaæîe,dnc`d z` oycn -ïcòîeozep - ©§¤§©¥§©¥
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רלב

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

e .mipzg zkxa el epwizïàkepiid ,dkxa dperh dpi`y dpnl` - ¨
,äðîìà àNpL ïBîìàael epwiz `le ,jk lk dlecb ezgny oi`y §©§¤¨¨©§¨¨

.dkxa
:`xnbd dywnåa ikàì äðîìà àNpL ïBîìà,dkxa epwizøîàäå §©§¤¨¨©§¨¨Ÿ§¨¨©

,ïúð øa àðeä éì øîà ,ïîçð áøàðz`ziixaa epipy jk -dlk zkqn) ©©§¨¨©¦¨©¨¨¨¨
(`"d `"t,íéðúç úkøáì ïépî`wec xn`idl dkixvyaiptäøNò ¦©¦§¦§©£¨¦¦£¨¨
,miyp`øîàpLzex z` `yil `a xy`k frea lv`(a c zex),çwiå' ¤¤¡©©¦©

,'eáLiå äô eáL øîàiå øéòä éð÷fî íéLðà äøNòick ok dyre £¨¨£¨¦¦¦§¥¨¦©Ÿ¤§Ÿ©¥¥
zkxay o`kne ,mipzg zkxal miyp` dxyr el mipken eidiy

.dxyr dkixv mipzgåixd,äåä äðîìà àNpL ïBîìà ,æòBáixdy ©©©§¤¨¨©§¨¨£¨
didy gxkdae ,zepa miylye mipa miyly okl mcew el eid
gkene ,epnn dpnl`zpe oelgnl d`eyp dzid zex s`e ,onl`

.mipzg zkxa epwiz dpnl`e onl` i`eyipa s`y
zkxa mikxan dpnl`e onl` i`eyipa mb mlerl :`xnbd zvxzn

e ,frea dyrnn gkeny itke mipzgøîàc 'äëøa äðeòè dðéà' éàî©¥¨§¨§¨¨§¨©
,àðeä áøy `l` llk dkxa dperh dpi`y `läëøa äðeòè dðéà ©¨¥¨§¨§¨¨

äòáL ìk,dlezak miniãçà íBé ìáàdpnl` s`.äëøa äðeòè ¨¦§¨£¨¤¨§¨§¨¨
`ypy xegaa epiid ,dkxa dperh dpnl`y `ped ax xn`y dne

.dray lk dkxa dperhy ,dpnl`
:`xnbd zl`eyàlà,jixaclàéðúc àä`ziixaa(.d lirl), ¤¨¨§©§¨

iyinga z`yp dpnl`y epizpyna minkg epwizy mrhdy
y itl `ed iyiya zlrapeìàøNé úBða úðwz ìò íéîëç eã÷L̈§£¨¦©©¨©§¦§¨¥

,zepnl`dàäiLozgdò çîNìL dn,íéîé äLepi` iyingay ¤§¥¨¥©¦¨§Ÿ¨¨¦
jk oia zayae ,d`ia zaig meyn iyiyae ,dtegd mei meyn `vei
,mitevx mini dyly dnr gny `vnpe ,ezk`lnl `vei epi`
minidy xazqne ,ezk`lnl zxgnl `vei did ok `l m`y
,dgny oda epwizy mini oze`k od mipzg zkxa oda epwizy

dyw jixacleéàîa,`ziixaa xaecn mi`eyip eli`a -øeçáa éà §©¦§¨
,dpnl` `ypyäòáL zøîàälk dkxa oerhy zxn` ixd - ¨¨©§§¦§¨

e .dyly `le od dray ezgny ini s` ok m`e ,drayïBîìàa éà¦§©§
,dpnl` `ypyzøîàäwxyãçà íBéxazqne ,dkxa oerh `ed ¨¨©§§¤¨

.xzei `le cg` mei `id ezgny s`y
,dfa df miielz mpi` dgnyd inie dkxad ini :`xnbd zvxzn

,jkitleàîéà úéòaéà`ziixaa xen`dy xn`z dvxz m` - ¦¨¥¥¨
epiid mini dyly dnr gny `edyïBîìàayiy ,dpnl` `ypy §©§

elìLe ,äëøáì ãçà íBéäLmini.äçîNìàîéà úéòaéàåxaecny ¤¨¦§¨¨§Ÿ¨§¦§¨§¦¨¥¥¨
øeçáaepice ,dpnl` `ypyìLe äëøáì äòáL.äçîNì äL`vnp §¨¦§¨¦§¨¨§Ÿ¨§¦§¨

oiprl wxe ,dgny ini dyly dl epwiz z`ypd dpnl` mlerly
mini dray dl epwiz xegal z`ypdy ,welig yi dkxa ini

.dkxal cg` mei dl epwiz onl`l z`ypde ,dkxal
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המשך ביאור למס' כתובות ליום רביעי עמ' א

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ו תמוז, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו מיום ב' פנחס - לאחר שתיקתו הארוכה - ושמחתי לקרות בו אשר ממשיך 
יוסיף בזה וכפסק רז"ל מעלין בקדש. ומה שכותב שהיו  הוא בלימוד תורת החסידות ברבים ובטח 
מנגדים על לימוד זה, הנה בטח לא הי' בזה אלא ענין של נסיון לנסותו אם לא יבוש מפני המלעיגים 
כדרישת תוה"ק בתחלת אורח חיים )הן בטור והן ברמ"א רשכבה"ג( ולמרות ההעלמות יפיץ שם מאור 
שבתורה זוהי תורת החסידות, ואשרי חלקו שעמד בנסיון, ובודאי ישמש זה מופת ג"כ לאחרים שאם 
בכל  ישראל  ובנות  לבני  וחמימות החסידות  וחיות  יצליח להביא אור  בידם  ה'  ירצו באמת חפץ  רק 

מקום שהם.

ובמענה על שאלתו שעד עתה הי' נזהר להתפלל עם נץ החמה אבל מכאן ולהבא רוצה להתפלל 
באריכות קצת וכן להכון להתפלה ע"י טבילה והתבוננות קודם התפלה,

הנה כבר ידוע הפסק דהכון לקראת אלקיך ישראל ובפרט בענין התפלה אשר ענינה הוא עבודה 
שבלב ואין הדבר תלוי אלא בכוונה )כמתאים להפסק שאם חסרה כוונה העיקרית של התפלה הרי 
וכיון  כי לפום גמלא שיחנא,  ובכל העתים,  ואופן הכוונה אינה שוה בכל האנשים  זה תפלה בטלה(, 
שנתעורר במחשבה טהורה הנ"ל הרי בטח צריך לעשות כזה. וליתר שאת ויתר עז יאמר ק"ש קטנה עם 
הנץ החמה וכן גם יתיר נדר בפני שלשה, ואף שכנ"ל אין זה אלא ליתר שאת ובהתאם לענין התפלה 

דרחמנא לבא בעי ותפלה רחמי היא...

בברכה לבריאות הנכונה בריאות בגשמיות ובריאות ברוחניות.



רלג אגרות קודש

 ב"ה,  כ"א סיון, תשי"ג
ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מלאכתו מלאכת שמים כו' מוה"ר יהודא זאב שי' סג"ל

שלום וברכה!

זצוקללה"ה  כ"ק מו"ח אדמו"ר  הציון הק' של  על  הנה כשאהי'  על מכתבו מעש"ק,  במענה 
ובפרט לעסקנותו בהישיבה שתהי' בהצלחה למעלה מדרך  זי"ע, אזכירו ואת כל ב"ב שיחיו,  נבג"מ 
הטבע היינו בלימוד התורה ובמאור שבתורה זוהי פנימיות התורה שאז יראת ד' היא אוצרו ובמילא 
מתקיים אמונת עתיך חוסן ישועות חכמה ודעת, וכדרז"ל על פסוק זה, ויראה פרי טוב בעמלו בהבנים 

אלו התלמידים ובהבנים כפשוטו ובכל יו"ח ובפרט שהם תלמידים ג"כ.

פנימיות  לימוד  אודות  בטענה  אליו  הוא, אשר אלה הבאים  במכתבו שמכיר  לראות  נהניתי 
התורה, ה"ז אינו אלא ענין של נסיון אשר מובא בכמה ספרים בביאור דבר זה, שלכאורה כיון שכלפי 
שמיא גליא, מהו הכוונה בהנסיון, אלא שהתועלת הוא בהאדם הבא לידי נסיון, שמה שהי' אצלו רק 
בכח, הנה בא זה בפועל, ועוד זאת שמתגלים אצלו כחות הנעלמים לגמרי, מן ההעלם אל הגילוי, ועי"ז 
מתוסף ג"כ תוספת חיות ואור בכל עניניו בתומ"צ, נוסף על הענין שבו נתנסה. והאריכות בזה לדכוותי' 
אך למותר. ובלי ספק יעמוד חזק על משמרתו משמרת הקדש לנהוג עין טובה בכל תלמידיו ולהעניק 
 - להם ממאור שבתורה, המביאה לאהבתו וליראתו ית', ולבכל דרכיך דעהו, וכפי הוראת הבעש"ט 

באופן דעבדו את ה' בשמחה.

בברכת הצלחה בכל עניניו הכללים והפרטיים... המחכה לבשו"ט - חותם בפ"ש כהדו"ש.

 ב"ה,  ט"ז תמוז, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מי"א תמוז, ות"ח בעדו. ובנוגע לסעיף ב' שבו. הנה הצעתו לבטל 
אצלו בכלל ענין הקל', הנה ידוע המבואר בכ"מ ששבירת הזולת בעניני הרשות )היינו שאצל הזולת 
הוא ענין הרשות( אינו רצוי ובפרט כשעלול שלא יציית ובמילא יבוא לידי נסיון - שבירה או תוצאות 
הפכיות, אלא שדברתי עם הנ"ל ע"ד תוספת בלימוד הן בנגלה והן בחסידות, ובכלל הבין ממני שפליאה 

קצת בעיני אריכות הלימוד שלו בהק. וכן עוררתיו שיתרגל לחזור חסידות ברבים...

התלמידים  ע"י  כנסיות  בבתי  דא"ח  חזרת  ענין  שבטל  מזמן  זה  אשר  נפלאתי...  דא"ג  ב( 
הקשישים של הישיבה, שלפלא גדול הדבר, והנזק שבהביטול מובן, ובקשתי את הנ"ל למסור לכל אלו 
שעסקו בזה שימשיכו גם עתה, ואולי כדאי, שבכדי שיהי' להם יותר התענינות ומקום להתגדר, שיעשו 
זה באתערותא שלהם בעצמם וכפי שנעשה כאן שהתלמידים בחרו בעצמם ומבין עצמם את האברכים 
ההולכים להבתכ"נ וכו' אבל מובן שצ"ל השגחה באופן שלא ירגישו בזה, והוראות ג"כ באופן כזה ואין 

לו לדיין אלא מה שעיניו רואות על אתר.

בברכה לבריאות הנכונה לו ולכל ב"ב שי'.
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נא  סעיף בשבת לטלטל והאסורים המותרים דברים שח, סימן ב חלק שבת, הלכות
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3

4

dkld ixe`ia
äáéùéì ììë [âðú.לשריפה שקצצם לאחר לא גם –

äø÷î òøéàù [ãðú עליהן לשבת לו שהזדמן היינו –
להבא. גם ישיבה לצורך בהן להשתמש מחשבה בלא

úáùä íãå÷ [äðú טלטול ללא בלבד ישב אפילו –427.
íîöò êøåöì [åðú.ייגנבו שלא להצניעם כגון –

äáéùéì åðëåä [æðú כלי תורת ליתן מועיל מעשה –
ייחוד  שום ללא אפילו בכך שדרכו דבר 428לדבר אבל ,

מחשבה  או מעשה יועיל לא בכך דרכו .429שאין

éìë úøåú [çðú גלעיני (כגון וגלעינים אבנים מקלות –
לייחדם  ורגילים מיוחדת צורה להם שיש משמש)
אפילו  בהם לשחק מחשבה בהם מועילה – למשחק
קודם  אחת פעם בהם שישחקו או אחת לשבת

היתר 430השבת  כל אין אבל בטלטול, ומותרים –
מן  הוצאו אם אלה, גלעינים וביוםֿטוב בשבת לטלטל

ביום  בו רק .431הפרי

zetqede mipeiv
גמור.427) מוקצה על גם לישב שמותר אף
לא 428) אפילו כלשהי מחשבה בו שמועילה שכן וכל

כדלעיל  עליהם לשבת חשב רק אלא במחשבה לזה ייחדם
דבר  לכל להיתר שמלאכתו ככלי נעשו שאז תכה), (הערה
בחשב  גם כן שהדין סק"א קו"א רנט סי' לעיל משמע (וכן
עליו  חשב אם ס"א: שיג סי' לקמן ועד"ז נ, סעיף דלעיל
עליו  ירדה זו מחשבה ידי שעל מותר, זה הרי ... יום מבעוד
סוף  ולקמן הכלים. כל כשאר בטלטול והותר כלי, תורת
תשמיש  למחר בהם להשתמש עליהם חשב אם סנ"ג:
לכך  ייחדה שלא אע"פ ... זה לתשמיש אותם לייחד שדרכם

צרכיו. לכל גם לטלטלה מותר בלבד, זו לשבת אלא

(כדלהלן 429) מסויימים בתנאים גדול מעשה כן אם אלא
נג). סעיף (כדלהלן לעולם לייחוד מחשבה או נב) סעיף

מועיל 430) שמעשה משום ילדים בהם שיחקו אפילו
בקופסה  או בצד הונחו אם שכן וכל קטן, ידי על אפילו
מחשבה, וגם מעשה גם בזה שיש משחק לצורך מיוחדת

גדול. של מחשבה צריך בלבד במחשבה אבל
להתיר 431) חוכך לג הערה ושם ס"י, פט"ז שש"כ ע"פ

שיקרים  עד מאוד אותם מחשיבים שילדים משמש בגלעיני
כמו  הדין דלגביהם די"ל עצמו, מהפרי יותר להם הם
אמנם  בטלטול. דמותרים בהמה, לאכילת שראויים גרעינים

ענין. בכל בטלטול אסורים דביו"ט ודאי

•
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בשבת: אדם לכל שיש אמות ארבע דין שצו סימן ב חלק

סאתים „ בית אלא בו אין אם טפחים י' גבוה בתל שבת
כמוקף  שהוא מפני אמות כד' לו נחשב כולו הרי
שאינן  אלא שמ"ה בסי' שנתבאר כמו מלמעלה מחיצות

לדירה. מוקפות

טפחים  י' גבוהים ושבלים קצורה בקמה שבת אם וכן
רוח  שאין בענין יחד השבלים שקשר והוא אותה מקיפים
אינה  מנידה שהרוח מחיצה שכל אותן מנידה המצויה

שס"ב. בסי' שנתבאר כמו מחיצה

שאינה  אע"פ אמות כד' נחשבת העיר כל בעיר השובת אבל
הרבה  פרצות בה שיש כגון כהלכתן מחיצות מוקפת
בתוך  מובלעים העיר ובתי דהואיל מעשר וביותר במילואן
כמו  אחת כדירה כולם הרי זה של ושירים אמה שבעים

שצ"ח: בסי' שיתבאר

אמה: אלפים ומהלך וכליו היחיד שביתת דין שצז סימן ב חלק

בו ‡ ששבת מהמקום או אמות מד' חוץ לו יש אדם כל
כמו  מרובעת כטבלא מרובעות רוח לכל אמה אלפים

שצ"ט: בסי' שיתבאר

תחומי · שם שאין העיר מן הרחק בבקעה היום עליו קדש
מהלך  שבת תחום לשער יודע ואינו מסומנים שבת
תחום  וזהו אדם של הליכתו כדרך בינוניות פסיעות אלפים
עד  זו רגל גודל מראש אמה אדם של הליכתו דרך  כי שבת

לרג  רגל בין אמה כחצי שמרחיק זו רגל גודל ומקום ראש ל
אמה: כחצי ג"כ הוא המנעל עם הרגל מצב

אלפים ‚ אלא ויו"ט בשבת להלך רשאי אדם שאין כשם
אין  ובהמתו כליו כך שביתתו למקום חוץ רוח לכל אמה
מפני  בעליהם של לאלפים חוץ להוליכם אדם שום  יכולים
שם  היו שלא אע"פ בעליהם שביתת במקום שביתה שקנו
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אדם  שום אין אחת לרוח בעליהם עירבו ואם היום כשקדש
במקום  אחת פסיעה אפילו האחרת לרוח להוליכם יכול

להלך: יכולים הבעלים שאין

שום „ שאין האב כרגלי היא הרי לבנו בהמתו המוסר
ולא  להלך יכול שהאב במקום אלא להוליכה יכול אדם
לפי  יום מבעוד לו שמסרה אע"פ להלך יכול שהבן במקום
כוונתם  ואין בניהם ביד חפציהם להפקיד אדם בני שדרך

ברשותם: למסור

* * *
ולא ‰ ביו"ט לו מסרה אפילו לרועה בהמתו המוסר אבל

ישראל  שהוא בין הרועה כרגלי היא הרי יום מבעוד
בדעתו  היה מאתמול גם הסתם שמן לפי נכרי שהוא בין
הרועה  שביתת במקום שביתה וקנתה היום לו למסרה
רועים  לב' מסרה ואם ת"א בסי' כמ"ש נכרי הוא ואפילו
ואפילו  מהם אחד קנה שלא מפני בעליה כרגלי היא הרי
בירר  וביו"ט דבריו בירר ולא יו"ט מערב לשניהם מסרה אם
אעפ"כ  יו"ט מערב נתכוין ואליו מהם לאחד שמסרה דבריו
מהם  לאיזה עדיין מבורר היה לא היום שקדש שבשעה כיון
היא  ולכן הבעלים ברשות ונשארה שניהם קנו לא מסרה

כרגליו:

Â עירב שאפילו העיר אותה אנשי כרגלי רועה של שור
העיר  אותה מבני אחד על מעכב אינו אחת לרוח הרועה
מפני  האחרת לרוח אלפים מלהוליכו ביו"ט ממנו שלקחו
ליקח  שרגילים לפי העיר בני ברשות מעמידו שמאתמול
ממנו  לקחו זו לעיר שעירב אחרת מעיר אחד אם אבל ממנו

לעירו: להוליכו יכול אינו ביו"ט

Ê ביו"ט לשחטו שלקחו מי כרגלי הוא פטם של שור אבל
ומכר  ביו"ט בעליו שחטו אם וכן אחרת מעיר הוא אפילו
שהוא  למקום מנתו מוליך מהלוקחים אחד כל הרי בשרו
גם  למכרו בעליו שדעת מפני אחרת מעיר הוא אפילו הולך
מפוטם  שהוא מפני העיר אותה מאנשי חוץ אחרים לאנשים

לקנותו: ובאים שמעו שומעים והכל

Á הרי שבבית מהאחים לאחד המיוחדים כרגליו כלים הם
למקום  אלא להוליכם יכולים אינם מיוחדים ושאינם

להלך: יכולים שכולם

Ë יו"ט בו לילך זה אחד חלוק יו"ט מערב ששאלו שנים
שניהם  כרגלי הוא הרי ערבית בו לילך וזה שחרית
יכולים  ששניהם למקום אלא להוליכו יכולים שאין דהיינו
אלפים  לסוף וזה למזרח אלפים לסוף זה עירב ואם להלך
למזרח  שעירב זה שהרי שביתתם ממקום יזיזוהו לא למערב
אחת  פסיעה אפילו שביתתו ממקום למערב להלך יכול אינו
פסיעה  אפילו למזרח לילך יכול אינו למערב שעירב וזה

ת"ח: בסי' שיתבאר כמו אחת

* * *
È פי על אף ביו"ט ושחטוה בשותפות בהמה שלקחו ב'

וזה  זה של הבשר כל הרי מנתו אחד כל ולקחו שחלקוה
מחבירו  אחד כל ינק השמשות שבין לפי שניהם כרגלי
יין  של חבית לקחו אם אבל בחייה הבהמה כשהיתה
אחד  כל של חלקו הרי ביו"ט וחלקוה יו"ט מערב בשותפות

שאנו  דהיינו ברירה יש דבריהם שבשל לפי כרגליו מהם
לו  המגיע חלקו היה שזה למפרע הדבר שהוברר אומרים

שביתתו: במקום שביתה וקנה יו"ט מערב

‡È עד לקחו לא אפילו יו"ט מערב מחבירו כלי השואל
מבעוד  לו שאמר שכיון השואל כרגלי הוא הרי הלילה
אבל  שירצה למקום שיוליכנו ברשותו העמידו להשאילו יום
דרכו  ואפילו המשאיל כרגלי הוא הרי ביו"ט ממנו שאלו אם
העמידו  שמאתמול אומרים אין יו"ט בכל ממנו לשאלו
סבור  יו"ט מערב ממנו לשאלו בא שלא שכיון לפי ברשותו
ישאל  ולא לו שהשאיל אחר אדם מצאו שמא המשאיל

ממנו:

·È לעיסתה מלח או מים ביו"ט מחבירתה ששאלה האשה
שתיהן  כרגלי והתבשיל העיסה הרי לקדרתה ותבלין
דבר  שהוא מפני בעיסה ומלח המים שיבטלו אומרים ואין
בטל  אינו מתירין לו שיש שדבר פי על ואף מתירין לו שיש
אף  הוא בטל מינו בשאינו אבל במינו שנתערב במין אלא
באים  ומלח שהמים כיון מכלֿמקום מתירין, לו שיש פי על

ז  לענין במינו כמין עמה הם הרי העיסה ה:לתקן

‚È כרגלי אלא יוליכנה לא גחלת ביו"ט מחבירו לקח
חבירו  משלהבת שלו עץ או נר הדליק אם אבל הנותן

שהדליק: זה כרגלי הוא הרי

* * *
„È העיר אותה ושל בעלים כרגלי הוא הרי יחיד של בור

העיר. אותה אנשי כרגלי

מוליכם  אינו עמהם ומילא בא אחרת מעיר שהוא מי ואם
אם  רוח לכל אלפים דהיינו העיר אותה אנשי כרגלי אלא
לדרום  ואחד לצפון עירב מהעיר אחד ואם עירבו לא כולם
הם  שהרי כרגליו לדרום וזה כרגליו לצפון מוליך זה
י) (בסעיף יין של בחבית כמ"ש ברירה ויש בבור שותפים
לא  לעצמו מהם ומילא בא אחרת מעיר שהוא מי אם אבל
וזה  לצפון אלפים לסוף עירב זה אם שביתתם ממקום יזיזם
שניהן  כרגלי לו הם אלו מים שהרי לדרום אלפים לסוף
כיון  ברירה יש בו לומר שייך ואין ממלא הוא משלהם שגם
מילא  העיר מבני אחד אם אבל זה בבור כלל חלק לו שאין
לו  ונתן מילא מחלקו שהרי הממלא כרגלי מוליכן לו ונתן

ברירה. שיש

המים  קנו שלא שאף ראשון הממלא כרגלי הפקר של ובור
קונים  אינה הפקר שחפצי השמשות בבין שביתה שום
מן  שמילא במה וזכה ומילא זה כשבא מכלֿמקום שביתה,

כשביתתו: שביתה אז קנו הרי ההפקר

ÂË מי כגון ועומדים קווים שהם מכונסים במים זה וכל
נובעים  שאינם פי על אף המושכים נהרות אבל גשמים
יחיד  של הם אפילו שביתה קנו לא ונעים נדים והם הואיל
נביעתם  ממקום יוצאין שאין ואע"פ הנובעים מעיינות וכן
הם  אפילו שביתה קנו לא נחים ואינם הואיל להלאה לימשך
שביתה  קנו שאז ראשון הממלא כרגלי הם ולפיכך יחיד של
ממקום  או נביעותם ממקום אז שנפסקו כיון כשביתתו

הילוכם:

* * *
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c"agרלו i`iyp epizeax zxezn

ÊË מהם ממלאים התחום לתוך לתחום מחוץ באים היו
שביתה  קנו ולא הואיל ביו"ט לומר צריך ואין בשבת

לתחום: חוץ כלל

ÊÈ כרגלי הם העיר תחום בתוך ביו"ט היורדים גשמים
עצמה  העיר לתוך כשירדו וכלֿשכן העיר אותה אנשי

באוק  שביתה קנו שלא נדים מפני והם הואיל בעבים או יינוס
שם: ונעים

ÁÈ כרגלי הם חבירו לצורך הפקר של מבור מים מילא
חבירו  בהם זכה המילוי שבשעת ואע"פ הממלאים
זו  זכיה מכלֿמקום חבירו, קנה לחבירו מציאה שהמגביה
לעצמו  בהם זוכה היה רוצה היה שאם משום אלא אינה
מכחו  אלא זכה שלא וכיון לחבירו ג"כ בהם לזכות יכול

כרגליו: הם הרי

ËÈ לתחום שחוץ אחרת בעיר מופקדים פירות לו שהיו מי
לו  יביאו לא אצלו לבא העיר אותה בני ועירבו

כמוהו. שפירותיו מפירותיו

לו  שאמר זוית קרן לו יחד כשהנפקד אמורים דברים במה
כוונתו  רק כלל שמירתן עליו קבל לא שאז זו בזוית הניחם
(ואצ"ל  לך ושמור זו בזויות לך הנח לפניך ביתי הרי היא
במקום  לך הנח לפניך הבית הנה בפירוש לו אמר אם
סי' בח"מ כמ"ש כלל שמירתן עליו קבל שלא  שתרצה
הרי  סתם ממנו קיבלם אצלו כשהפקידם אם אבל רצ"[א])
בידו  מסורים שהם כיון כרגליו הם והרי שמירתן עליו קבל

לשמרן:

Î מנות בידם יוליכו לא ביו"ט אורחים אצלו שזימן מי
זיכה  א"כ אלא לילך יכול הסעודה בעל שאין למקום

יו"ט: מערב אחר ע"י אלו במנות להם

* * *

אמה: אלפים מודדין היאך דין שצח סימן ב חלק

לעיר ‡ יש אם העיר תחום של אמה אלפים למדוד הבא
כארכה  רחבה שאין ממש מרובעת אינה אפילו זויות ד'
העולם  לריבוע ולא מרובעת שהיתה או וקצרה ארוכה אלא
לה  ומודדין שהיא כמות אותה מניחים זויות ד' לה ויש

רוחותיה. מד' רוח מכל אמה אלפים

מחומתה  לה ימדוד לא זויות לה שאין עגולה היא אם אבל
שארכו  מרובע בתוך היא כאילו אותה רואים אלא סביב
מרובע  אותו מצלעות חוץ ומודדים כרחבה ורחבו כארכה
הערים  ממגרשי חכמים שלמדו כזה הזויות משתכר שנמצא

שמ"ט. בסי' כמ"ש מרובעים שהיו

וזויות  רבות צלעות לה שיש או משולשת היא העיר אם וכן
כרחבה  ורחבו כארכה שארכו ריבוע אותה מרבעים רבות
אלפים  למרובע חוץ החוט מוציאים ואח"כ גדול היותר

רוח. לכל אמה

רוח  כל שתהא כדי העולם לריבוע מרבעה מרבע וכשהוא
ולא  כנגדה ומכוונת העולם מרוחות רוח כנגד משוכה ממנה

עולם: של באלכסונו תהא

סמוכים · בתים אלא חלקה חומה מוקפת שאינה עיר וכן
או  מחבירו יותר העיר לתוך נכנס בית ויש ומחוברים
לה  המוקפת עיר וכן מחבירו יותר העיר מן ובולט יוצא
בולטין  מקומות בה יש אלא ישרה החומה כל ואין חומה
מקום  כנגד כולה פני על מתוח חוט כאילו רואים ממנה
כדי  אלפים ולחוץ החוט מן ומודד ממנה הבולט החיצון
לה  יש ואפילו העיר כל כנגד ביושר שוה התחום שיהא
מתוח  חוט כאילו רואין מערב ולצד מזרח לצד בליטה

כזה: צד בכל עליהם

* * *
ראשיה ‚ שני בין יש אם כקשת או ג"ם כמין העשויה עיר

בתוך  נבלע זה ראשה שתחום אמה אלפים מד' פחות
היתר  מן לה ומודדין אחת עיר נעשית השני ראשה תחום
מלא  הוא כאילו והקשת היתר שבין הרוחב כל את ורואין

העש  בעיר זה לראש זה שמראש היתר (ואם כמין בתים ויה
ריבוע  עליו מוסיפין עולם של לאלכסונו מתוח יהיה ג"ם

כקשת): העשויה בעיר וכן

מאלפים „ יותר ולקשת היתר מאמצעית יש אם ואפילו
עד  שלם תחום לילך צריך שבקשת מביתו שהיוצא
רוצה  היה שאם לפי היתר מן לו מודדין אעפ"כ ליתר שיגיע
לאחד  שיגיע עד הקשת סביב הבתים דרך להלך יכול היה
לראש  אפילו היתר אורך בכל להלך יכול ומשם הראשים מן
יכול  שבהיתר וכיון בזה זה נבלעים תחומיהם שהרי השני
ורואים  עליו אוסר החלק מקום אין שוב היתר למקום להלך
מאמצעית  אין ואם וחצרות בתים מלא הוא כאילו אותו
יותר  הראשים ב' בין יש אפילו מאלפים יותר ולקשת היתר
להלך  יכול שהרי היתר מן לה מודדין אמה אלפים מד'
הוא  שהיתר כיון זה לראש זה מראש היתר דרך בהיתר

הקשת: בתי דרך כמהלך זה והרי הקשת בתחום מובלע

מאלפים  מיותר רבא התם מקשה ושפיר בס"ח. [משא"כ
כתירוץ  לתרץ צריך אינו ואביי דהתם. אלפים לתוך דהכא
הטור  חשש ואפ"ה ב' כתירוץ אלא שם התוס' של ראשון
אע"ג  הג' תירוץ לסברת שחשש כמו הא' תירוץ לסברת
למימר  דליכא הוא סברא ה"נ הוא דסברא אלא כלל דא"צ
כיון  לאמצעית אסור אלפים מד' בפחות אפילו זה (ולפי מלי
וכאילו  רש"י עי' ליתר בתים דרך ולא מלי למימר דליכא
בר  ורבה היא. מלתא לאו כה"ג תחומין דהבלעת כלל אינה
כמו  אלפים בד' אסור ואפ"ה בקשת מלי ס"ל הונא רב
דאל"כ  הכי בלאו הוא דמוכרח ודו"ק הב') לתירוץ שצ"ל
אף  מלי משום לישתרי מאלפים יותר להאמצעי שיש אף
והג' הא' תירוץ לפי ואף בתים דרך אתי למימר דליכא

לישתרי]. לחיצונים עכ"פ
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ziciqgd dyxtd - mixiyd xiy 'dxez ihewl'

mixFYAנא  Kiigl Ee'1וגֹו ¨§¨©¦©¦ְ

Ee`p""mifExgA Kx`Ev ,mixFYA Kiigl(i ,` mixiXd xiW): ¨§¨©¦©¦©¨¥©£¦¦©¦¦

:l"fx Exn`e"Kiigl"ipW mdzFgEl,"mixFYA"md §¨§©©§¨©¦¥§¥©¦¥
ipWzFxFYdRÎlrAW dxFze azkAWÎdxFY רּבֹות ± (עּיין  §¥¨¤¦§¨§¨¤§©¤ֵַַ

הּׁשירים xninl)2ּבׁשיר Dil dede ± "mixFYA" Edn oiadlE . ְִִִַ§¨¦©©¦©£¨¥§¥¨
!"zFxFYA"©

md "mixFY" iM :FhEWtM lWOd oiadl miCwpe§©§¦§¨¦©¨¨¦§¦¦¥
zipaY `EdW ,"xFY W`x" oirM miUrPd oihiWkY©§¦¦©©£¦§¥Ÿ¤©§¦

WNEWn3FMxC dide ,4mixFY oirM oihiWkY ipW zFUrl §¨§¨¨©§©£§¥©§¦¦§¥¦
.miigNA zzl̈¥©§¨©¦

miwlgp zFvOde dxFYd dPd :dGn lWnPd oiadlE§¨¦©¦§¨¦¤¦¥©¨§©¦§¤¡¨¦
.micqg zElinbE ,dcFare ,dxFY :zFpigA 'bl llM Kxc¤¤§¨§§¦¨©£¨§¦£¨¦

zpigA mdWx"n`5:W`dcFar zpigA ± dlrnlÎdHOn ¤¥§¦©¥¦©¨§©§¨§¦©£¨
6Eכּו' ,min"miltW gEx zFigdl" ± dwcvE cqg `Ed ©¦¤¤§¨¨§©£©§¨¦

(eh ,fp dirWi)dHnNÎdlrnl ±7`id zrSEnnd dpigAde , §©§¨§©§¨§©¨§©§¦¨©§©©¦
ddxFY8. ©¨

zpigA `id x"n` zpigA dPdelFbq`Ed lFbqe . §¦¥§¦©¦§¦©¤§¤
oFWNndNEbqmi`Rxn mipipr WIW ,lWn Kxc lr FnM . ¦§§¨§©¤¤¨¨¤¥¦§¨¦§©§¦

± dNEbq KxcA mi`Rxn mdW Wie ,rahe d`Etx KxcA§¤¤§¨§¤©§¥¤¥§©§¦§¤¤§¨

df ici lr d`Etx zFidl Kxc oi` raHd Kxc iR lrW¤©¦¤¤©¤©¥¤¤¦§§¨©§¥¤
d`ltpe dwFgx KxcA dNEbq dfi` Wi mFwn lMnE ,eil ¥̀¨¦¨¨¥¥¤§¨§¤¤§¨§¦§¨¨
miraHd mi`tFxd zlMUde zbVdA zbVEn Dpi`W dnA§©¤¥¨¤¤§©¨©§©§¨©¨§¦©¦§¦

.Ff d`Etx df ici lr zFidl¦§©§¥¤§¨
mr" l`xUi mi`xwp lWn Kxc lr okeFzNEbQ"9, §¥©¤¤¨¨¦§¨¦¦§¨¥©§¨

dNirn zElWlYWdd Kxce xcqM `NW 'd xgA EpzF`W¤¨¨©¤Ÿ§¥¤§¤¤©¦§©§§¥¦¨
"daWgnA Elr l`xUi" `l` ,dNirl10xcQn dlrnl ± §¦¨¤¨¦§¨¥¨§©£¨¨§©§¨¦¥¤

xcQn dlrnl KWnPW dOW .zElWlYWdd©¦§©§§¤©¤¦§¨§©§¨¦¥¤
mWA `xwp zElWlYWdddNEbq11x"n` zpigA oke . ©¦§©§§¦§¨§¥§¨§¥§¦©

zElWlYWdd xcQn dlrnl KWnp l"Pd'כּו. ©©¦§¨§©§¨¦¥¤©¦§©§§
zCEwp zpigaA md mbelFbq12Epiid lFbq oipr iM , §©¥¦§¦©§©¤¦¦§©¤©§

xcq oMW .zFCEwPd ipW zgY `Ed zirvn`d dCEwPW¤§¨¨¤§¨¦©©§¥©§¤¥¥¤
:dcFard̈£¨

zpigaA zFidl Kixv dNgYW`dlrnl dHOn'כּו, §¦¨¨¦¦§¦§¦©¥¦©¨§©§¨
"cg`l aEW LAl ux m`" KM xg`e13zFidl , §©©¨¦¨¦§¨¤¨¦§

ÎzElinbE dwcv zpigaA dHnNÎdlrnln zFkWnd©§¨¦§©§¨§©¨¦§¦©§¨¨§¦
miltW gEx zFigdl" micqg'14"כּו, £¨¦§©£©§¨¦

zFidl `EdW ,EpiidC ,zrSEnn dpigA `id dxFYde§©¨¦§¦¨§©©§©§¤¦§
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(1`wWEn dIg zipAxd mr wcv gnSd x"Enc` zXEcw cFaM zPEzgA xn`p)¤¡©©£©§§©©§©¤©¤¤¦¨©¨¦©¨§¨

xn`p dPEzgA .ic`ilA c"qwz `vIe zWxtA irvn`d x"Enc` zXEcw cFaM zA©§§©©§¨¤§¨¦§¨¨©©¥¥§¦©¦©£¨¤¡©

owGd x"Enc` ixn`nA qRcpe "mifExgA Kx`eEv" ligzOd xEAC WExC KWndA§¤§¥§¦©©§¦©¨¥©£¦§¦§©§©©§¥©§©¨¥

xn`Od gqFpA EaNW EpOn mirhw .kw cEOr (a wlg miaEzM) mixiXd xiW lr©¦©¦¦§¦¥¤©§¨¦¦¤ª§§©©©£¨

.EpiptNW¤§¨¥

תקצ"ב  ׁשבּועֹות אחר והֹוספֹות) (ּבׁשיּנּויים צדק הּצמח ידי על ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָנאמר
ׁשיר  הּתֹורה אֹור – נח) יׂשראל רּבי הרב (מֹורנּו מהרי"ן ּבנֹו ְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָָָֹֹּבחתּוּנת

קמג. עּמּוד ׁשם – ּוביאּור .ואיל קלט עּמּוד ִִֵֵַַַָָָהּׁשירים

ּבמאמרי  נדּפס – האמצעי אדמּו"ר הּנחת – מהּמאמר אחר ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָנֹוסח
ׁשיר  הּתֹורה ּבאֹור נדּפס – ּומּביאּורֹו ז. עּמּוד תקס"ד הּזקן ְְְִִִֵֵַַַַַָָאדמּו"ר

קמח. עּמּוד ִִַַהּׁשירים

ב). יב, הּׁשירים ׁשיר הרּמֹון ּפלח ְִִִִֵֶַַָּוראה

(2.([i] ` ` dWxR ± wEqRd lr dAx mixiXd xiW)¦©¦¦©¨©©¨¨¨¨

ב'3) עּמּוד פ"ה דף ּבׁשּבת oMW(עיין itl ,Dil ixw xFY W`x" :i"WxA mWe) ְֵַַַַָ§¨§©¦Ÿ¨¥¥§¦¤¥

xFY W`xM oFqkl`A KWnile dWixgd zxSwzn zFidl dcVd sFql Kxc¤¤§©¨¤¦§¦§©¤¤©£¦¨§¦¨¥©£©§§Ÿ

b dpWn ,b wxR mi`lM `xEphxA dicaFr iAx axd WExiR d`xE ."(dfM).( ¨¤§¥¥¨©©¦©§¨©§§¨¦§©¦¤¤¦§¨
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ּבקֹול 15) תׁשמע "ּכי המתחיל דּבּור סֹוף ראה, ּבפרׁשת ׁשנתּבאר ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָ(ּוכמֹו
הּיׁשר כּו' c)כּו'"לעׂשֹות ,ck .c ,bk) דּבּור סֹוף יתרֹו, ּובפרׁשת ׁשם. עּיין , ְְֲִִֵַַַַָָָָָ

כּו'" יענּנּו והאלקים ידּבר "מׁשה Kli`e)המתחיל a ,gq xF` dxFY) ועּיין . ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָֹֹ¨¨¥¨ְֵַ
ּבפירּוׁש עצרת" הּׁשמיני "ּבּיֹום הּמתחיל ּבּדּבּור ׁשנתּבאר ה'מה "ואמת ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָ
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.a

irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miig zxez

משם ‡Í(טז) למטה הוא זה אלקים ששם כמו עכ"ז
ממש  וההסתר הצמצום בחי' שהוא הוי"ה
כנרתק  הוי"ה דשם העצמות אור ולהסתיר להעלים
בחי' והוא אלקים הוי"ה ומגן שמש כי כמ"ש לשמש
שעיקר  הוא נהפוך אזי מ"ה משם שמקבל ב"ן שם
ב"ן  שם בחי' זה אלקים בשם שנאחזים הדינין המתקת
היין  ע"י מ"ה שם בחי' הוי"ה שבשם השמחה ע"י הוא
כמ"ש  דז"א עליונות מדות בחי' שהוא הלב המשמח
דהוי"ה  משמחה נמשך ואז כו' אנוש לבב ישמח ויין
השמחה  בחי' שזהו להמתיקו ב"ן בחי' אלקים לשם
וכמו  דוקא המשפיע משמחת למקבל שנמשך ותענוג
בעלה  משמחה בעלה אשה ב) לד, (קדושין שאמרו
זולת  אחר מאיש וענג שמחה מקבלת שאינה לפי דוקא
רוחא  מטעם דוקא בעלה ישמחנה כאשר רק בעלה
וכך  במ"א) (כמ"ש חו"כ משמח כענין בגוה דשביק
שמחה  רק אינו ב"ן שם בחי' דנוק' שמחה למעלה
אלקים  בשם הוי"ה דשם סוד גילוי שהוא הוי"ה דשם
אור  בתוס' דאלקים באותיות דהוי"ה אור שיאיר ג"כ
להאיר  גם ההעלם שמגלה השמחה ע"י ההעלם מן
לע"ל  (וכמו כלל יסתיר ולא אלקים דשם בצמצום

וצמצום  העלם בלי האלקים בשם הוי"ה כבוד שיגלה
הוא  הכל דנביאים במראה וגם כו' כ"ב יראו ע"כ כלל
הנק' שהוא דוקא אלקים בשם שמתגלה הוי"ה בשם
ונק' כו' הוי"ה כבוד דמות מראה כח) א, (יחזקאל

וד"ל: שדי מחזה ד) כד, (במדבר
היין Â‰ÊÂ(יז) על אלא שירה שא"א מכאן שאמרו

גלוי  מביא המשמח דיין משום דוקא
גם  לשמח אלקים בשם המוסתר הוי"ה דשם ההעלם
שם  לבחי' ואנשים אלקים המשמח וזהו אלקים לשם
זה  דאלקים הנ"ל (ולפי כנ"ל אלקים דהוי"ה וב"ן מ"ה
שהן  לאנשים אלקים מקדים ע"כ הוי"ה משם למעלה
שמקבל  ב"ן שם הוא שאלקים כמו אבל וחו"ב מדות
יש  ועוד לאלקים. אנשים להקדים ה"ל מ"ה משם
בעיקר  מתישב כ"ז דאין הענין כוונת בעיקר להבין
שהקשה  מה על לכאורה כלום תירץ דלא הזה המאמר
במה  אלקים כו' ישמח ויין כמ"ש משמח אנשים אם
לאדם  רק לאלקים משמח להיות שייך לא דיין משמח
היין  על אלא שירה שא"א מכאן תשובה זו ומה
היין  משמח דוקא היין שעל השיר שמחמת דמשמע
ישמח  שעי"ז השיר עם ליין שייכות ומה ג"כ לאלקים
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לאל  הוא היין השיר עיקר באמת הוא הענין אך כו'. קים
באה"ר  שמתפעל המשפיע אל שבמקבל התענוג בבחי'
ולהתפשט  לעלות יכול ובזה המשפיע אל נפלא בתענוג
וזהו  שלו הכלי הגבלת מגדר לצאת הראשון ממהות
וע"י  השגתו לפי מקורו לגבי והלל בשבח הוא שהשיר
במקורו. להכלל ומדות ברצון מהותו בכל יומשך זה
והלל  בשבח האלקי מקורם לגבי המלאכים שיר וכ"ה
בחי' והיינו דוקא הוי"ה שם את יהללו כמו הוי"ה לשם
באו"כ  המצומצם האלקי כח בחי' דאלקים העלאה
שמשבחים  זה ושבח בהלל ובמה הוי"ה לשם שלהם
התחתון  שהעלאת ונמצא דוקא הוי"ה לשם ומהללים
בכללות  להוי"ה אלקים דבחי' השיר ע"י הוא לעליון
להכלל  בכלל אלהים שנק' המל' עליית ענין והוא ג"כ

אל  אלקי' ב) פג, (תהלים ע"פ בזהר כמ"ש הוי"ה בשם
עלאה  לנהורא תדיר קארי נה"ת בחי' דאלקים לך דמי
כבוד  יזמרך למען יג) ל, (שם וכמ"ש הוי"ה שם שהוא
לעלמין  שכיך דלא ידם ולא העליון לכבוד התחתון
מהללים  האלקים בני שנק' המלאכים וכן במ"א כמ"ש
לאלקים  השיר ענין דעיקר ונמצא בפרט הוי"ה לשם
יין  דגם אמר וע"כ הוי"ה לשם זה בשיר שעולה הוא
היין  על שירה כשאו' והוא לאלקים משמח המשמח
וסוד  ההעלם בחי' יצא שביין שבשמחה לפי דוקא
יוצא  שבשיר התענוג ומקור ההעלם בחי' והוא לגלוי
שבשם  התענוג ומקור ההעלם לבחי' מעורר ואז לגלוי
משמח  וז"ש הוי"ה סוד שנק' וחכ' במדות שהן הוי"ה

וד"ל: ואנשים אלקים
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jizevn jxc

עצמותו Ó"ÓÂו) מצד ית' שהוא איך ג"כ היטב מובן
נתפס  אינו כי עליו שיורה שם שום אין ממש
ואע"פ  המקובלים, כל כמ"ש ח"ו מדה או אות בשום
הנ"ל  שהשמות איך לידע צריך שאדרבה שאמרנו
והמכוין  לבד, המדות על ולא עצמותו על מורים
מתפלל  כאילו הוא הרי בעצמן המדות על הנ"ל לשמות
כדפרישית, הענין אבל כו', כלל אלוה שאינו לאל
אל  שם פרטיים מדות על מורים שהשמות נת' שהרי
כלל, איהו מדות אינון מכל לאו ית' והוא כו', בחסד
דהיינו  אלא פרטי, שם ממש ית' לו שיהי' א"א א"כ
אבל  בספירותיו, שמתלבש טרם מהו"ע מצד דוקא
ית' הגדול אורו שמצמצם ע"י בספירותיו כשמתלבש
בהתלבשו  שנמצא כו', גבורה או חסד בספי' להתלבש
במדת  בהתלבשו כגון פרטי ותואר שם לו קנה בהן
גבור  נק' גבורה במדת ובהתלבשו וחסדן חסיד נק' חסד
ח"ו  באמת שינוי ית' בו נעשה שאין (הגם כו' ודיין כו'
מצד  כן הוא כאילו שנראה אלא פרטי במהות להיות
שהגוון  שבזכוכית המים ממשל בפרדס וכמ"ש פעולתו
באמתת  בהם קנוי השינוי ואין הזכוכית כפי בהם נעשה
לו  קורין אנו זה תואר מצד אז פ"ד) ד' בשער ע"ש כו'
משמות  בשם הנ"ל התואר ית' בו שנראה ממש ית'
ואין  כו' אלקי' או אל זה פרטי תואר על המורים הנ"ל

תואר השם קנייתו מצד ית' לו אלא ולהמדה להתואר
שהמדה  לחסד, חסיד בין ההפרש וכמו כו' זו ומדה זה
ההפרש  וכן חסיד נק' זו מדה שקנה והאדם חסד נק'
שקנה  והאדם חכמה נק' שההשכלה לחכם חכמה בין
ממש  להאדם הוא זה שם ונמצא כו' חכם נק' חכמ'
של  זה תואר בו שנעשה מצד חכמה מהות שאינו
התלבשות  מצד למעלה וכמ"כ כו', בחכמה התלבשותו
שם  לו קורין אנו בחכמה חכם להיות ית' הפשוט אורו
ומצד  י"ה שם והוא החכמה על המורה השמות מן
שם  ית' לו קורין אנו בחסד חסיד להיות התלבשותו
והחסד  החכמה למדת אינו זה שם ונמצא כו', אלוה
צמצם  כאשר ית' לו נק' זה ששם רק ית', למהו"ע אלא
חכם  להיות פרטי בתואר להתלבש הגדול אורו פשיטת
ית' הוא מ"מ הרי עצמו שצמצם ואע"פ כו', בחכמה
כמו  פשוט אחדות ממש הוא החסד במדת המלובש
לענין  הצמצום בו שנראה אלא הצמצום קודם שהוא
אני  שהרי ממש אני נק', אני מעשי לפי וזהו ההנהגה
רק  כו' זו במדה ההתלבשות קודם הוא שאני כמו
אלקים  או אל שם לי לקרוא יכולים ההתלבשות שמצד
בספירותיו  עדיין מתלבש כשאינו משא"כ כו', הוי' או
אינון  מכל דלאו משום עליו שיורה ומדה שם לו אין

וכו': כלל איהו מדות
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c"agרמ i`iyp epizeax zxezn

.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

b"lxz - l`eny zxez

Â‰ÊÂ או"מ בחי' הנ"ל, חיות בחי' ב' ג"כ יש שבאדם
פנימיות  בבחי' שנתלבש מה שיש ואו"פ,
שהוא  מקיף בבחי' שנשאר מה ויש הגוף את להחיות
ומלאך  המלאך מן גבוה הנשמה שהרי הנשמה, עיקר
שהמלאך  הא' פי', ב' בזה (שיש עומד העולם בשליש
יונתי, ע"פ שה"ש בלק"ת כמ"ש העולם שליש הוא
אלא  נשמה, וכ"ש המלאך), שליש הוא שהעולם והב'
בגוף  שמלובש ומה בגוף, מלובשת הנשמה כל שלא
נר"ן  בחי' היינו או"פ לבחי' לבוא שיכול מה הוא
תלוי  זהו בו מאיר חלק איזהו עצמו ובנר"ן שבנשמה,
ובחי' כו', לי' יהבין זכה בזהר כמ"ש האדם בעבודת

נשארי  נשמה ח"י אומרי' שאנו וזהו כו'. מקיף בבחי' '
הנשמה  בחי' על קאי זה כו' בראת אתה בי שנתת
משמרה  ואתה אומרי' ואח"כ באו"פ, שמתלבשת
את  משמר ית' שהוא שע"י או"מ בחי' זהו בקרבי
וצ"ע) ח"י, זהו (ובנפש סוכ"ע בחי' או"מ בבחי' האדם
מה  וזהו הנשמה. של או"פ בחי' משתמר עי"ז
נוכח  ל' לשונות ב' ג"כ אומרי' אנו המצות שבברכת
קדשנו  אשר נוכח, ל' הוא כו' הוי' אתה ברוך נסתר, ול'
במצותיך, קדשתנו אומרים ואין נסתר ל' הוא במצותיו

וממכ"ע. סוכ"ע בחי' ב' נגד היינו
Â‰ÊÂ כמו והיינו אדריכל, ע"י שבונה מה המשל ענין

שנודע  כו', מאבנים אותו בונים הבית עד"מ
אבני' שתי בס"י כמ"ש אותיות בחי' הם האבנים שענין
צ"ל  זה חסד שבחי' פי' יבנה חסד עולם וז"ע כו',
בשם  שנק' הנ"ל האותיות שהוא הבנין בבחי' נמשך
ע"י  נעשה והבנין במ"א. כמ"ש כו' אלקינו עיר
וקאי  האותיות, מקור הוא שהאדריכל והיינו אדריכל,

דעש"מ, האותיות כל מקור שהוא אלקי' ש' בחי' על
בראשית  כמ"ש אלקי' ש' רק נא' העש"מ בכל ולכן
זה  שם כי להיות אלקי', ויאמר וכתי' כו' אלקי' ברא
המד"ר  בל' שנק' הנ"ל דעש"מ האותיות מקור הוא
שע"י  הוי' למודי בניך וכל וכתי' אדריכל, בשם במשל
עיר  ובבחי' אלקי' בשם הוי' ש' ממשיכי' התורה
בעש"מ  הנמצאי' האותיות צירופי כלליות הוא אלקינו
תנאי  וכמארז"ל עש"מ, וחיזוק קיום נעשה ועי"ז כו',
ע"פ  ואמרז"ל כו', יקיימו אם מע"ב עם הקב"ה התנה
עש"מ, כנגד מכוונים שעשה"ד הכף עשרה עשרה
שכינו  ומה אלקינו. בעיר הוי' גדול להיות נמשך ועי"ז
ז"ל  אמרם שז"ע ללב האדריכל את למשול ברבות
של"ב  לפי היינו האדריכל, משל אמרו וע"ז נמלך בלבו
התורה  אותיות ך"ב כנגד שהם בעש"מ נז' אלקי' פעמי'
האדריכל  ע"י שבונה המלך ובחי' עש"מ, או וע"ס
ש' מבחי' הוא ההתהוות שעיקר הוי', ש' על כוונתם
להיות  שיומשכו בכדי אך וכנ"ל, מהוה ל' שהוא הוי'
כו'. האדריכל בחי' שהוא אלקי' ש' ע"י זהו יש בבחי'
ב' שהם אלקי' וש' הוי' ש' בחי' ב' שיש אע"פ [והנה
האלקי' הוא הוי' כי כתי' אעפ"כ הנה חיות, בחי'
דכולא  אלקיך הוי' אנכי מ"ש וזהו ממש, חד שכולא
העלם  בחי' הוא אלקי' שש' שאע"פ לפי כו', חד
ליש  העולם נראה שרק גמור הסתר אינו מ"מ והסתר,
כו'. לאין בטל הוא שהיש ביטול, בחי' הוא באמת אבל
שעלה  שכמו היינו כן, ויהי בכן הי' שברה"ע  וזהו
אלקי' ש' בבחי' גם כן ויהי הוי' ש' בבחי' ורצונו במח'
ואינו  חד שכולא לפי הדבור אותיות מקור בחי' שהוא

כו'. כלל מסתיר
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מצבה ‡ÌÓקיב) שעשאה המל' בחי' הקים יעקב
כמו  המל' בחי' והיינו כו', פרצוף בבחי'
מה  דהנה כו', בעולמו' מהתלבשו' למע' שהיא
עצם  אבל לבד, הארה בחי' הוא בעולמו' שמתלבש

סובב  ונק' מהתלבשו' למע' היא בי"ע,המל' לגבי
נשגב  הוא עצמו שמו דבחי' שמו נשגב כי וכמ"ש
ושמים  ארץ על הוא וזיוו הודו ורק מהעולמו' ומרומם
מה  פי' עולם ומלך חיים אלקי' י') י' (ירמי' וז"ש כו',
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רמי c"ag i`iyp epizeax zxezn

מתלבש  להיות חיות ממנו שנמשך חיים אלקי' שהוא
ע"ש  רבים ל' אלקי' ולכן ממש, בפנימיותו נברא בכל
מבחי' רק ה"ז כנודע, נברא לכל החיות התחלקו' ריבוי
נמשך  מל' מבחי' שהארה המל' בחי' היינו עולם מלך
נשגב, הוא עצמו שמו אבל כו', התלבשו' בבחי' להיות
המדינה  באנשי נתפס המלך אין דארעא במלכותא וכמו
הארה  רק ה"ז העם וקיום חיות שזהו המלך וחוקי כו',
שרומז  דאחד רבתי ד' ענין יובן ובזה במ"א. וכמ"ש כו'
בשכמל"ו  אח"כ מש"א צ"ל וא"כ כנודע, מל' לבחי'
אך  דאחד, רבתי בד' ית' מלכותו ענין נרמז כבר הלא
מל' מדת עצם בחי' על רומז רבתי הד' כי הוא הענין
סטרין  הד' ולכן בבי"ע, מהתלבשו' למע' שהוא ית'
כו', במציאו' שם בטלי' הם דרום צפון מערב מזרח
האלקי  האור לגבי זהו מקום תופס שהיש שזה וכנודע
בחי' לגבי אבל כו', בעולמו' התלבשו' בבחי' שבא
במציאו' בטל והכל כלל מקום תופס היש אין סובב
בבחי' שבאה דמל' ההארה זהו בשכמל"ו ומש"א כו',
גדלות  בחי' הוא רבתי ד' והנה כו'. בבי"ע התלבשו'
הדבור  דאותי' וכידוע הדבור, כח והוא הדבור
מהאותי' והתגלו' המשכה רק הם בפה הקבועים
הכלולין  שבנפש אותי' הכ"ב שהן שבנפש הרוחני'
גם  באדם שישנו הדבור כח בחי' עיקר וזה בעצמותו,
דבור  בבחי' הוא וכמו"כ כו', מדבר שאינו בשעה
והתגלו' המשכות מיני כ"ב שהן אותי' כ"ב הם העליון
וכמ"ש  העולמו', כל את מחי' שהם זמ"ז שונות חיות
וה' תי"ו עד מא' האותי' הן אתה כולם את מחי' ואתה
הדבור  כח בחי' מדרי' ב' בהם ויש כו'. מוצאות
באגה"ק  וכמ"ש וצורה, חומר בחי' והן הדבור והתגלו'
חיצוני' הוא האותי' דחומר שם דוד ויעש ד"ה ה' סי'
וצורת  כו', הברות לכ"ב ונחלק קול שנעשה הלב הבל
דצורה  וידוע כו', שבנפש הדבור כח בחי' הוא האותי'
כלים  בחי' הן האותי' דחומר וכלי אור בחי' הן וחומר
בדבר  שז"ע ומציאותו העולם חומרי' נתהווה שמהם
שזה  האור בחי' הוא האותי' וצורת כו', נעשו שמים ה'
מזוזה  ד"ה בתו"א וכמ"ש כו' בנבראי' הביטול פועל
יותר  לחכם תעוז שהחכ' מה שזהו במ"א ומבו' מימין,
מציאו' להיות הע"מ שהן שבעיר שליטים מעשרה
כו', הביטול בחי' להיות כו' תעוז והחכ' העולמו',
שלמעלה  ה' ורצון חפץ שמבחי' הביטול בחי' והוא
ב' בענין במ"א (וכמ"ש כו' השגה שע"פ מהביטול
מה  וז"ע כו'), חכ' ומבחי' בינה שמבחי' חיות בחי'
דד' ונמצא כנ"ל. כו' דיחו"ע הביטול הוא רבתי שהד'
כו'. בעולמו' ביטול ושיהי' האור גילוי בחי' הוא רבתי
שבה  והפתח הדלת היא שהמל' דלת מל' הוא ד' והנה
פתיחת  ע"י לבי"ע מאצי' וההתגלו' ההמשכה הוא וע"י
במ"א  ומבו' כו', לאצי' מבי"ע ההעלאה וכן הדלת,

של  פתחו לבד דלתות להם הי' השערים דכל בענין
שערי  הם השערים הנה כי דלתות, לו הי' שלא אולם
כי  כו', השער לסגור הם והדלתות כו', ההשפעה
כו', התחתוני' מעשה לפי השערים נסגרים לפעמים
פתוח  הי' שתמיד דלתות לו הי' לא האולם פתח אבל
הפסק  בלי תמיד היוצאה לההשפעה רומז שהוא לפי
אוא"ס  עצמו' מבחי' ההמשכה שזהו כו', מעצור ובלי
שנק' המל' בבחי' הוא והענין כו'. ההשתל' מס' שלמע'
טיקלא  כהדין והו"ע כו', נסגר שלפעמים דלת
הוא  דהדלת וי"ל במ"א, וכמ"ש כו' קמי' דאסתחרת
וכמ"ש  כו' והפרסא המסך בחי' שזהו שבמל' מל' בחי'
כו', שבמל' תחתונה בחי' שזהו פרוכת בערך הפרד"ס
של  דפתחו ההמשכה כענין שזהו י"ל רבתי ד' ענין אך
שהמסך  והוא אוא"ס עצמו' בחי' המשכת והיינו אולם,
והו"ע  כו', אוא"ס גילוי ויהי' יסתירו לא והפרסא
של  דפתחו רק כנ"ל, ה' וחפץ רצון דבחי' הביטול
רבתי  והד' בל"ג ובבחי' א"ס בבחי' הגילוי הוא אולם
או"פ  בבחי' שבא מה שזהו י"ל דמל' הגילוי שהוא
המאריך  כל הו"ע ובעבודה כו'. ושיעור מדה ובבחי'
עד  לבו ובעומק דעתו ולהרחיב להאריך דהיינו בא'
ממש  שניתי לא ה' שאני איך מגעת, שכלו שיד מקום
ובארץ  ממעל בשמים עתה גם כי ברה"ע קודם כמו
רק  כי חשיבי ממש כלא קמי' כולא כי עוד אין מתחת
בטלים  הכל לזאת ואי ושמים, הארץ על לבד וזיוו הודו
יהי' כ"ז שע"י כו', חי כל נפש תכסוף ואליו ית' אצלו
וכמ"ש  כו' בשמים לי מי וכמ"ש לבדו לה' רצון בבחי'
שעשאה  המל' הקמת וז"ע דעמלק. זכור בד"ה בתו"א
היפך  וה"ז אור, גילוי בבחי' המל' להיות פרצוף בבחי'
והסתר  העלם בחי' להיות שרצה לבן שעשה מהגל
להיות  המל' בחי' הקים אדרבה ויעקב כו', לגמרי
כמו  המל' בחי' להיות המצבה שז"ע פרצוף מנקודה
וע"י  בה ולהיות אור גילוי בחי' שהיא באצי' שהיא
אחד  דה' והביטול היחוד שיהי' בעולמו' אלקו' גילוי

ע  הש"ך ועמ"ש דכאשר כו', אחד ה' בגימט' דהגל ה"ת
כו'. כלל מפסיק והפרסא הגל אין אחד דה' היחוד יש
מבחי' אוא"ס גילוי להמשיך לבן בבית עבודתו הי' וזה
שהיא  כמו שתהי' המל' קימת ולהיות העליון לובן
הגילוי  נמשך וע"י ובה אור, גילוי בה שמאיר באצי'
צורת  שז"ע וכנ"ל הביטול, בחי' בהם להיות בבי"ע גם
שמבחי' הנבראי' צורת הוא בנבראי' שמהם האותי'
ובאמת  כו', שבנבראי' הביטול שהו"ע כו' ה' חפץ
הגילוי  מבחי' שלמע' ועצמי או"פ בחי' במל' המשיך

לקמן. וכמשי"ת הנ"ל
¯Á‡Â,עשו את לברר הלך לבן בבית עבודתו שגמר

כו'. אחיו עשו אל מלאכים יעקב וישלח וזהו
גילוי  ע"י מלמעלמ"ט בדרך הי' דיעקב הבירורי' דהנה
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הי' לבן אצל עבודתו דעיקר ולהיות עליון, אור
שהו"ע  העליון לובן מבחי' עליוני' אורות להמשיך
עד  הכללי', בי"ע עולמו' שהן וברודים נקודים עקודים
להיות  המל' בחי' והקים מל' בבחי' האור שהמשיך
דתו"מ  ההמשכה המשיך וגם כו', למטה גם הגילוי
שע"י  ב"ה אוא"ס ועצמי' פנימי' מבחי' המשכה שזהו
כו', התחתונים הדברים בכל הבירור להיות יכול כ"ז
דוקא  עליון אור בכח הוא שהבירור פק"ח וכמשנת"ל
לברר  ביכולתו הי' הנ"ל עבודתו גמר כאשר וע"כ כו',
בבית  שעשה מה לו שמודיע וזהו כו'. שלמטה עשו את
העליוני' והגילוי' האורות כל המשיך שכבר היינו לבן
וזהו  כו', לבררו וביכולתו התו"מ בחי' המשיך וגם
כל  להמשיך לבן אצל צ"ל הי' שתחלה הסדר
עם  וז"ש כו', דעשו הבירור ואח"כ הנ"ל ההמשכות
יהי' זה דבכח והיינו שמרתי מצות ותרי"ג גרתי לבן
גם  הי' לבן בבית דעבודתו ולפמשנת"ל כו', הבירור
לבן  אצל העבודה תחלה ג"כ צ"ל הי' הבירורי' ענין

שהוא  דעשו הבירור ואח"כ דתהו כח"ב בחי' שהוא
הבירור  הרי דעכשיו דבהבירורי' והגם דתהו, ז"א בחי'
זהו  הנה במ"א, ומבו' כנודע דוקא לעתיד יהי' דכח"ב
שהי' יעקב גבי אבל מלמטלמ"ע, בדרך בהבירור
דכח"ב  הבירור תחלה הי' מלמעלמ"ט בדרך הבירור
כל  שהמשיך דאחר כו' מלאכים יעקב וישלח וזהו כו'.
דתהו  כח"ב בחי' ובירר העליוני' וההמשכות האורות
מה  לו שמודיע הוא וע"ז עשו, את לברר אח"כ הלך
מצות  ותרי"ג גרתי לבן עם ואו' לבן בבית שעשה

כו'. לבררו ביכולתו יש זה שבכח שמרתי
.¯ÂˆÈ˜'המל בחי' שהמשיך מצבה עשה יעקב אמנם

דאחד  רבתי ד' והו"ע באצי', שהיא כמו
האותיות  חומר בחי' והוא יחו"ת, ובשכמל"ו יחו"ע,
והחכ' ביטול, להיות האותיות וצורת המציאות, מקור
כל  והו"ע היכל של פתחו ע"ד דלת לחכם, תעוז
בבית  הבירור ואחר המל', הקמת וז"ע באחד, המאריך

מלאכים. יעקב וישלח וזהו עשו. את לברר בא לבן

b"xrz ,glyie t"y .c"qa
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"íéåâ úéùàø"אובד עדי ואחריתו .1עמלק

לאבדון. וסופו עמלק הוא ישראל נגד העמים ראשון

לאבדון. ללכת מוכרח שהוא סופו לכן ישראל, נגד העמים מבין הראשון הוא שעמלק כיוון

יתברך  ה' אומר העמים כל שכם 2על לעבדו ה' בשם  כולם לקרוא ברורה שפה עמים אל אהפוך "אז
וכולם  ה' בשם יקראו הם ברורה, בשפה ידברו העמים שכל אעשה הגואלֿצדק, יבוא כאשר – אחד"

אותו. יעבדו יחד

הוא  תיקון. להיות יכול לא לעמלק אבל מסוים, תיקון יהיה השונים לעמים גם יבוא, משיח כאשר
שלו. התיקון וזהו ולהשטף, להמחק להכרת, מוכרח

לישראל? המנגדים העמים ושאר עמלק בין החילוק מה להבין: צריך

ה' שם את להזכיר הזכות להם ותהיה תיקון להם יהיה סוף כל סוף רעים, שיהיו ככל העמים, כל
העמים  כל בין הראשון הוא שעמלק בכך הכוונה ומה להמחות? מוכרח עמלק אבל ולעבדו, ברוךֿהוא

האחרים?

האדם: של המולדות בתכונות הוא שהענין מכפי להבנה ניתן הדבר
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וגו'".3כתוב  האדם את אלקים ה' "וייצר

חז"ל  אומרים – יודי"ן בשני – "וייצר" הכתוב יצרים,4על בשני האדם את ברא ברוךֿהוא שה'
הבהמית. הנפש בשם נקרא הרע והיצר האלקית הנפש בשם נקרא הטוב היצר הרע. ויצר טוב יצר

לבעליֿחיים. גם יש מידות כי בשכל, הוא ובעליֿחיים אדם בין החילוק

השכל, של כביטוי באות הן האדם אצל ואילו מולדות, רק הן המידות בעליֿחיים אצל אדרבה,
המידה. את יוצר שהשכל

באדם. הוא המולד השכל

אותם, שמאלפים שכלי אילוף אלא זה ואין מולד, אינו שלהם השכל אך שכל, יש לבעליֿחיים גם
אומר  הנביא שישעיהו בעליו".5כפי אבוס וחמור קונהו שור "ידע

מולד. שכל הוא האנושי השכל אבל הנלמד, שכל אלא זה אין מולד, אינו החיים בעלי של השכל

והמידות  מולד השכל שבאדם הוא, החילוק ומידות. שכל יש לאנשים, להבדיל, וגם, חיים לבעלי גם
עשוי. והשכל מולדות המידות להבדיל, החיים, בעלי ואצל השכל, הוראות לפי הן

היצרים. לשני הכוונה כי יודי"ן, בשתי נכתבה "וייצר" שהמילה בכך הכוונה זו

מהם  אחד לכל כי י', באות שניהם רמוזים הבהמית, והנפש הרע והיצר האלקית, והנפש הטוב היצר
מידות  ושבע חב"ד, שכל, כוחות שלושה .6יש

האלקית. מהנפש הבאות המידות הוא הטוב והיצר שכל, היא האלקית הנפש

הנפש  של מהשכל שבאות המידות הן אלו הרע, היצר את שמאיר השכל היא הבהמית הנפש
הבהמית.

האלקיות. מההבנות הבאות המידות הוא הטוב היצר אלקי. שכל שכל, היא האלקית הנפש

רואות  שהעיניים מה לכל שמשתוקק הלב, חמדת מידות, הוא העיקר הבהמית התשוקה 7בנפש ואופן ,
באכילה, לתשוקותיהם מסורים כך שכל בעליֿתאוה שישנם במוחש רואים שאנו כפי די, בלי כבהמה, הוא
מאוד  באמת לעשות שברצונם שהדבר בוודאות יודעים הם כאשר שאפילו עד הגוף, תענוגי ושאר שתיה

להתאפק. יכולים אינם זאת בכל לחייהם, מסוכן

גופניים  תענוגים להסביר רק הוא הבהמית הנפש של השכל אדרבה, המידות. על משפיע לא השכל
האישי, הגופני האני נוחות למען והכל העולם, בעניני להתחכם כדי וגם שלהם, והעונג הטוב את ולבאר

אחרים. כלפי והרעות צודקות הלא וההנהגות התפיסות את המצאות מיני בכל ולהצדיק רכוש, לחפש

איך  שונות דרכים מוצא שהוא בכך הרע היצר את מזין הבהמית, הנפש של שהשכל בלבד זו לא
של  והשפלים המושחתים המעשים את ומצדיק מגן עוד הוא אלא רצונותיו, את  לבצע יוכל הרע היצר

הרע. היצר

.øåöé÷ כאשר מדוע שואל לאבדון. וסופו לישראל המנגדים העמים מבין הראשון הוא שעמלק מבאר
נפשות, שתי לאדם נתן יתברך ה' להכרת. מוכרח ועמלק החוטאים העמים לכל תיקון יהיה יבוא משיח
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את  ומצדיקה הרע היצר את מזינה הבהמית והנפש הטוב היצר את מזינה האלקית הנפש ובהמית. אלקית
שלו. והשפלים צודקים הלא המעשים

.a

úåøîì,יודי"ן בשני "וייצר" כתוב האדם שבבריאת

אחת  בי' "ויצר" כתוב החיים בעלי בבריאת כתוב 8– האדם את ברא ברוךֿהוא שה' בבריאה אבל ,
שלוש  תכונות, עשר יש מהן אחת שלכל והבהמית, האלקית הנפשות, לשתי והכוונה יודי"ן, בשני "וייצר"

– מידות של ושבע שכל של

יש  והמידות השכל במהות זאת, עם שוות. הנפשות שתי והמידות, השכל וסדר המציאות שבאופן
וחזק. מוגדר ברור, חילוק

ומאפשר  הבהמית, הנפש ובמציאות האלקית הנפש במציאות השגה לנו נותן זה, ומובהק גדול חילוק
הוכחות  שונים, שכליים ביאורים שעלֿידי כך הבהמית, הנפש ובמהות האלקית הנפש במהות להתעמק לנו
הבאות  מידות הוא הטוב והיצר שכל, היא האלקית הנפש כי למסקנה, באים אנו ותחושות, מעשיות

מהשכל.

הי  של החיים.המידות אל האלקית הנפש של השכל את מביאות הטוב צר

עצמה  הבהמית הנפש גם אלא מידות, הוא הרע שהיצר בלבד זו לא מידות, היא הבהמית הנפש
שכל  של המהות כללות אבל למידות, ישירות ששייך שכל זה שאין אף מידות. היא גם שכל, שהיא

מידות. של מהותֿשכל הוא הבהמית הנפש

הוא: מידות, של למהותֿשכל שכלית מהותֿשכל בין הכללי החילוק

מידות  של מהותֿשכל ואילו השכל, פנימיות היא מעמיקה, רצינית הבנה היא שכלית, מהותֿשכל
השכל. חיצוניות שהיא שטחית, הבנה היא

הנבראים  כל ואת העולם את ברא יתברך ה' איך העולם, בבריאת במוחש הזה החילוק את רואים אנו
מאין: יש בריאה בדרך

הספרים  בלשון מ'לאֿדבר', דבר יצר ברוךֿהוא ברוךֿהוא 9הבורא הבורא – ישנו" שאינו את "עשה
לנמצא. נמצא הלא את עשה

הבורא  של נמצא והלא הנמצא סותרים: אופנים בשני הפכיות, מהויות שתי הם נמצא ולא נמצא
הנברא. של נמצא והלא והנמצא האלקי,

נמצא  הלא שהוא אנושי נמצא האנושי, נמצא הלא שהוא – האלקי מהנמצא ברא ברוךֿהוא הבורא
האלקי.

הבהמית: והנפש האלקית הנפש של ההבנות בין החילוקים הם בזה

בנמצא  רק שקועה הברואים, כל ואת העולם את ברא יתברך ה' איך הבהמית הנפש של ההבנה
ואת  שלו המחיה אמצעי כל את נברא, כל של הטבע את מבינה היא והברואים. העולם של האנושי

הנברא. של בנמצא רק הוא הבהמית הנפש של השכל שלו. ההנהגות
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האנושי, הנמצא כי נמצא, לא הוא שבאמת הנברא, של הנמצא ביסוד שקוע האלקית הנפש של השכל
ומחיה  הבורא האמיתי, היש האלקי, הנמצא הוא הנברא של הנמצא של קיומו כל עצמאית. מציאות חסר

הנברא. היש את

הנמצא  השונות, התכונות בעלת ההשכלה נקודות בשתי וההסבר השכלית, הגישה של  הזה בחילוק
שבזה  זאת לבד הרי הבהמית, הנפש שקועה שבו הנברא של והנמצא האלקית הנפש שקועה שבו האלקי

מידותיהן: על בהשפעתן ראויה הבנה לנו נותן הדבר שלהן, המהויות של השונות התכונות משתקפות

וגורמת  משפיעה הנברא, של הנמצא את ומחיה שיוצר האלקי בנמצא השקועה האלקית, הנפש
ומצוות. ולתורה לאלקות תשוקה עם הטוב, היצר במידות מסוימת עדינות

בנמ  השקועה הבהמית עם הנפש הרע, היצר של במידות מסוימת גופנית גסות משפיעה האנושי, צא
גופני. ועונג ונועם העולם בעניני לרכוש חזקה תשוקה

הרע, היצר על להשפיע יוכל שלו, האלקית הנפש של השכל בכוח הטוב, שהיצר יתכן זאת, עם
להשיג  לו ויגרום הבהמית הנפש של השכל את האלקית הנפש של השכל ינצח השנים שבמשך גם ויתכן

אלקיות. הבנות

שבאדם. הרע, היצר מידות החטאים, העמים בתיקון הכוונה זו

עמלק. מהֿשאיןֿכן

ומצוות  ותורה לאלקות המנגד וחצוף פנים עז הוא האדם, האדם,10עמלק, בהנהגת רואים שאנו כפי .
לאלקות  הלועגים חוצפה עם עבירות בעלי וישנם ותענוג, תאוה בגלל זה אבל בעליֿעבירות, אנשים שישנם

ולהשטף. להמחק הוא שלהם שהתיקון עמלק הם אלו – ומצוות ומתורה

.øåöé÷,הבהמית ובנפש האלקית בנפש שוים והמידות השכל וסדר המציאות שאופן שאף מבאר
ואת  האלקי נמצא ולא הנמצא את מבאר שביניהם. השוני על מושג מעניק החזק הפנימי החילוק אבל
את  עושה ב) הנברא. של בנמצא מעמיק א) הוא: הבהמית הנפש של השכל האנושי. נמצא ולא הנמצא
בנמצא  התעמקות א) הוא: האלקית הנפש של השכל ותאוות. לעבירות מביא ג) לגסות. הרע היצר מידות

יתברך. ה' לעבודת מביא ג) הטוב. היצר מידות את מעדן ב) האלקי.

[d"yz'd fenz] wlnr mieb ziy`x
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ה'מתבררים'.‡. הניצוצים ניכרים לא ב'מברר'
:‰Ï‡˘?במתברר להתלבש צריך המברר הלא
:‰·Â˘˙ ואילו הבירור, מעשה בשעת רק זה

זה  במברר. ניכר המתברר הניצוץ אין הבירור אחרי
אין  בהתכללות התכללות. לבין העלאה בין ההבדל גם
על־ זהו בהעלאה. מה־שאין־כן שנכלל, הדבר ניכר

– ראשון' ו'בירור התכללות, – שני' 'בירור דרך
העלאה.
אנ"ש ·. כל את מהכיל קטנה היתה (הסוכה

אדמו"ר:) כ"ק ואמר שנאספו,
זה  אך דלעתיד, מהסוכה הארה ישנה סוכה בכל

במקום. צר אכן בגשמיות ואילו ברוחניות,
בקשר  במאמר כותב הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד
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בגשמיות  אבל ברוחניות, הוא זה וכל אחר: לעניין
עצמית. בהזזה רבה ועבודה יגיעה להיות צריכה

שעיקר ‚. למרות הוי'. משם ההיפך הוא 'עולם'
היא  בפועל ההתהוות אך הוי', משם היא ההתהוות
ומקום. בזמן מוגבל הוא 'עולם' אלקים. שם על־ידי
ההגדרה  על שנוסף קצוות, ו' של העניין הוא מקום
ובד' ומטה במעלה המקום מוגבל קצוות, ו' של

ומוכרחת. מסודרה זו הגבלה רוחות,
אך  עילוי, בבחינת והוא מוכרח שאינו סדר קיים
מעלה  של ההגבלה שבלי מוכרחת, ההגבלה כאן

מקום. של מציאות שום אין רוחות, וד' ומטה
זאת  לבד הרי ועתיד. הווה עבר, של ענין הוא זמן
הדבר  מוכרח הרי ועתיד, הווה בעבר מוגבל שהעולם
ולאחר  עבר, – שבתחילה הוא בזה והסדר כך, שיהיה

עתיד. מכן ולאחר הווה, מכן
זמן  גם־כן ישנם הוי' בשם הוי'. משם ההיפך וזהו
הוא  וזמן הוי', שם אותיות ארבע הוא מקום ומקום.
כלומר, כאחד. הם הוי' בשם אך, ויהיה. הווה היה
ב"הווה" גם וכך וה"יהיה", ה"הווה" כלולים שב"היה"

וכו'. כלול
עניינים: שלשה ישנם "עולם" המילה במשמעות
העולם. וסברות העולם, הנחות העלם, מלשון עולם

לעצמו  מכוסה מכוסה, סגור, העלם, הוא "עולם"
לזול  עיוור ומכוסה מעוור. עיוור, הוא יותר ובעומק ת.

שהדבר  היינו – מעוור הדבר. את רואים שלא היינו –
אחר. דבר היה כאילו נראה שרואים

שהנברא  למרות משקרת, הרי ה"יש" מציאות
הוא  שאין כיוון אך אותו, המהווה "אין" שקיים יודע
הוא  אין במילא "אין", לו קורא הוא אותו, משיג 
מציאותו  כאילו בתוכו מרגיש והוא אצלו, נמצא
כפי  מזו ויתירה לעצמו, מרגיש הוא כך מעצמותו.
דבר, של שלאמיתו לזולת. עצמו את מראה שהוא
ירגיש  שהנברא כזה, ענין ישנו מדוע הסיבה הרי
היא  שהתהוותו מפני היא מעצמותו, מציאותו כאילו
הקודש' ב'אגרת אומר שהרבי כפי יתברך, 1מעצמותו

זה  הרי שלמעלה אלא כו', ויכולתו" בכחו לבדו "הוא
הרי  בנברא ואילו מעצמותו, היא שמציאותו באמת
'עולם' של העניין זהו שקר. וזה כך, לו שנדמה רק זה

העלם. מלשון
נימוס  אחרי שנוהים מה היינו העולם' 'הנחות
בשווא, בכזב, ומצופה שקר שיסודו העולם,
בפה  אחד זהו שקר. של צבעים מיני ובכל בערמומיות
מהשני, טובה לבקש בא כשאחד למשל, בלב . ואחד

שהוא  מפני זו, טובה לו לעשות רוצה אינו והשני
ובליעל. רע אדם בכלל והוא בלבו, אותו שונא
לו  לעשות רוצה אמנם שהוא לו, יענה אף־על־פי־כן
באפשרותו  אין מסויים טעם מפני אלא הטובה את
או  שקר. של בלבוש מתלבש והוא זאת, לעשות
כלל  או האמת מן מקצת לו אומר שהוא מזו, יתירה
אדם  בגלל זאת לעשות יכול הוא שאין אמת, לא
וכשהוא  לבבו. רוע מצד רק שזה היא והאמת  אחר,
אותו  שואל אחר, אדם אותו עם מכן לאחר נפגש 
את  עושה שאינך לומר עליך היה מדוע האחר, האדם
הוא  – אחר טעם לומר יכולת הרי בגללי, הטובה
וכן  – יותר... עמוק שקר אמר לא מדוע ממנו תובע
וכזבים, בשקרים שמרבים שככל ענין, בכל הדבר

העולם'. ל'הנחות יותר הדבר מתאים
בן  ילד של 'חכמה' אומר שבעים בן שיהודי או
בן  ילד של ב'חכמות' שקוע הוא בכך, ומתפאר שלוש

שלוש.
בכמה  זה ביטוי מוזכר בחסידות העולם'. 'סברות
לא  שכל; היא שהנשמה העולם כסברת לא עניינים:
ועוון; חטא על באה התשובה אשר העולם כסברת
מדות  ענין היא חסידות אשר העולם כסברת לא
דבר  הוא חסיד ואילו חסיד, של גופו רק זה חסידיות,

לגמרי. אחד
הוי'. משם ההיפך שהוא 'עולם' של העניין וזהו

ההיפך  היא חסידות הוי'. שם היא חסידות ואילו
עצמו  לאדם גלויה גלויה, היא חסידות מ'עולם'.

אור  היא חסידות לזולת. לאדם וגלויה מאירה היא ,
לזולת. ומאירה עצמו

הוא „. חסיד כיום, חסיד. – יהודי היה פעם
יהודי. הוא – חסיד כשהוא יהודי.

מדריגה  הרי הוא יהודי חסיד. – יהודי היה פעם
עצמי, הוא: יהודי וחיצוניות. פנימיות בזה ויש נפלאה,
קרוע  הלבוש כאשר שגם ולבוש, חיצוני פנימי,
העניין  זה אין אמת, זאת בכל זה הרי נראה, והבשר

גו' ערותך תגלה לא יפה 2של של העניין הוא חיצוני .
מראה.

אאזמו"ר  כ"ק מהוד בסיפור להפסיק עלי כאן
מוהר"ש. הרה"ק

הרה"ק  אאזמו"ר כ"ק הוד נסע תרי"ח בשנת
היה  זו לנסיעה הגלוי הטעם לחוץ־לארץ. מוהר"ש
שנסע  היה האמיתי הטעם ואילו בריאות, ענייני בגלל
אברהמ'קע, ר' הרב  אתו נסע הכלל. ענייני בגלל
כ"ק  שהוד למרות  שוחט, בתור רודניא של המו"ץ
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כך  אך בעצמו, שחיטה ידע מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר
ברין. שמואל ר' אליו, נלווה אחד ועוד – הדבר היה
אז  היה מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד
בליובאוויטש, לביתו כשחזר ובגרמניה. באיטליה
'צמח  הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד אביו אותו שאל
צדק' ה'צמח – גרמניה יהודי על אומר אתה מה צדק':
כ"ק  הוד לו ענה – מגרמניה יהודים ראה לא

מראה'. 'יפה הם מוהר"ש: הרה"ק אאזמו"ר
מראה' 'יפה ויש תואר' 'יפה תואר'3יש 'יפה .

וכן  הגוף, בכללות האברים של הנכונה מידתם היינו
מחולק  הגוף משנהו. לגבי אבר כל של המדידה
חלק  כמו גדול היה הראש אילו ורגל . גוף מראש,
אדם  אותו היה הראש, כמו קטן היה שהרגל או הרגל
לפרצוף  נוגע האברים של המדידה עיקר בעל־מום.
כמו  הפנים, באברי מסויימת מדידה שישנה הפנים,
אחד  תואמים שיהיו והאוזניים, העיניים הפה, האף,
של  הענין תואר'. 'יפה נקרא זה הנכונה. במידה לשני

תפוחין. בתרין בפנים, הוא מראה' 'יפה
הקפה  את ישתה לא בבוקר, כשקם גרמני יהודי
בו  לוח תלוי המדרש בבית מקודם. שיתפלל עד
התפילה  צריכה החול בימי התפילה: זמני רשומים
בגלל  – וחמישי שני בימי רגעים, 18 לארוך בציבור

מפריש קריאת גרמני יהודי רגעים. 22 – התורה

נקרא  זה מרוויח. כשהוא רק אבל מפרנסתו, מעשר
מראה'. 'יפה

לא  אינו המדינות, משאר יהודי או רוסי, יהודי
עם  יהודי הוא אבל מראה', 'יפה ולא תואר' 'יפה
אם  יודע הוא אין להתפלל, עומד כשהוא חיּות.
נותן  הוא ורבע. שעה או שעה שעה, חצי יתפלל

מרוויח. לא או מרוויח כן הוא אם צדקה
לעניינינו. נחזור

ומושרש, מבוסס בעל־הבית כמו חסיד היה פעם
בצלים  משלו, אדמה תפוחי משלו, גן משלו, בית
בהמה  היתה יותר, עשיר לאדם משלו. חיות משלו,
כשקם  דקה. בהמה היתה יותר, עני לאדם גסה.
שלו, מהבהמה מורתח חלב  עם תה שותה הוא בבוקר
בעל־הבית  נקרא היה זה – שלו אדמה תפוחי אוכל

ומושרש. מבוסס
לא  משלו. לו היה הכל חסיד. גם פעם היה כך
שמים, יראת אהבה, קצת מהשני ללוות צורך לו היה
היה  הוא המצוות. וקיום התורה חיבת ישראל, אהבת
כיום, ואילו משלו. לו היה הכל אבל עני, או עשיר או
פרק  חצי בשבוע אחת פעם בו שלומדים כנסת בית
חסידי. כנסת בית נקרא כבר – "תניא" שלם פרק או
חסידות? של ציור זה האם אך להיות, צריך זה אכן,

אבל... טוב. מוץ גם רעב, של שבשעה רק זה הרי
dkeqa ,zekeqd crend leg w"y lil
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היתה.3) ורחל ד"ה תו"ח תדעי. לא ד"ה תו"א

•
yhiee`aeiln r"p v"iixden x"enc` w"kn zepexkfd xtq

dcigid ezae ynyd ± f"iw wxt

הקב"ה  כאשר אך זכר, בן להם שיהיה יותר רוצים היו רחל ובאשה ממינסק, השמש יונתן, ר'
כך. על גם שמחו בבת, אותם חנן

בן, היתה כאילו רבקה, שרה בתם, את לגדל המאושרים ההורים ביניהם החליטו זאת עם
להימנע  תקופה באותה אחרים רבים שנהגו כפי שלא ילדותה, משחר תורה אותה ללמד כלומר,

לבנות. תורה מללמד

חומש  מכן ולאחר הקריאה, לימוד תחילה ובהדרגה: רבקה, שרה עם בעצמו למד יונתן ר'
שמא  חששו הם בסוד. הדבר את שמרו והשמשית השמש אך מדרש. אגדה, גמרא, משנה, ונ"ך,

כהלכה. שלא הדבר את יפרשו יונתן, ר' כיהן בו ביתֿהמדרש באי ובמיוחד מינסק, יהודי

ולמדות  למוסר חונכה בבד שבד מובן למדנית. להיות גדלה רבקה ושרה שנים, עברו כך
מכיריה. עלֿידי לשבח וצויינו  הוכרו וצניעותה לבה טוב טובות.
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ביתֿמדרשו  ממתפללי החנווני, נתן מאיר ר' שלח שנה, שבעֿעשרה לגיל רבקה שרה בהגיע
הוא  לבנו. תינשא והצנועה הלב טובת רבקה ששרה רצה הוא השמש. אל שדכן יונתן, ר' של
מוכן, היה הוא שולחנו. על לזוג מזונות להבטחת או לנדוניה כסף יונתן לר' אין כי היטב ידע

הכלה. ובגדי צרכי ואפילו החתונה הוצאות כולל ההוצאות, בכל לשאת  איפוא,

לאו. ולא הן לא לו השיב לא הוא כלום. בלא יונתן ר' של מביתו יצא השדכן ברם,

הוא  – סבר כך – ודאי אך יונתן, ר' של השתקני מאופיו נובע הדבר כי הניח נתן מאיר ר'
שהשדכן  לאחר הקבצן. השמש עבור פז שידוך זה  כי  בוודאי הוא  יודע סוףֿסוף לשידוך. מסכים
נתן  מאיר ר' החליט – ברורה תשובה ממנו לקבל הצליח ולא ושלש פעמיים יונתן ר' עם דיבר
כיֿאם  רבקה שרה של השתקן אביה אל ולא ממקורביו, אחד את כיֿאם השדכן את לא לשלוח

הבטלן. מבעלה יותר בדעתה למיושבת שנחשבה רחל , באשה אמה, אל

שודכה  רבקה ששרה בעובדה לכך הסיבה את בהסבירה ברור, ב"לאו" ענתה רחל באשה
מאיר  ר' עם השידוך שדחיית הדבר פירוש ימים. לאריכות כסגולה רכה, תינוקת בהיותה בחשאי

של  מיחס נובעת אינה לא נתן גם ואיש המשודך, הוא מי גילתה לא רחל באשה אליו. שלהם ילי
לאריכות  כסגולה רך בגיל ילדים לשדך נפוצה, תופעה זו היתה שכן זאת, שתעשה עליה לחץ

יותר. מאוחר שהתחוור כפי במינו מיוחד רקע לענין היה כאן ברם, ימים.

ר' מאשר אחר לא אל היוולדה לאחר מיד שודכה רבקה שרה כי נודע חדשים מספר כעבור
הגאוני  בנו עלֿידי נודע פטירתו לאחר אשר הבלן, לייב שמעון ר' של בנו העילוי, יצחק נחמן
הבלן  לייב שמעון ר' – ההורים שני בין נגמר השידוך כי התברר נסתר. צדיק אלא היה שלא

השמש. יונתן ור'

מאןֿדהוא  עם משתדך היה לא הנסתר, הצדיק לייב, שמעון ר' כי הכל עלֿידי הובן עתה
יונתן  ר' גם ודאי – העילוי בנו עבור היוולדה, לאחר מיד יונתן, ר' של בבתו בחר אם פחות.

נסתר. צדיק הוא גם עצמו

אשר  יצחק, נחמן ר' העילוי יונתן: בר' קינאו פשוט, רבים, השידוך. על דיברה מינסק כל
השמש! יונתן ר' של חתנו נעשה – כחתן בו לזכות שאפו התורה וגדולי העשירים גדולי

נשאר  הוא לאיחולים. בקושי השיב יונתן ר' מלא. בפה טוב" "מזל ברכת לשמש איחלו הכל
בגורלו  שנפל בכך לו שיש הזכות גודל על המברכים הערות את קיבל קל בחיוך תמיד. כמו שתקן

גאוני. כה חתן

מפוארת, נישואין חגיגת יקיים יונתן שר' ציפו רבים טובה. בשעה נקבע החתונה מועד
בעזרת  מסויים, במאמץ אך עני, שמש רק שהיה  אמנם, נכון, בו. שזכה הנפלא החתן לכבוד
חתונה  לקיים מסוגל היה שלו, המדרש בית מתפללי מצד ובעזרה כמיילדת אשתו הכנסות
בגלל  כלֿכך לא החתונה, לצרכי סיוע להושיט לב בחפץ מוכנים היו המתפללים כל מכובדת.

גאונותו. על דיברה העיר שכל העילוי החתן בגלל בעיקר כיֿאם עצמו השמש

השערה. כחוט אפילו בשרֿודם ממתנת ליהנות כלל עלה לא יונתן ר' של דעתו על ברם,
כך. לשם מיוחד באופן להתאמץ לנכון מצא לא כן

המוזמנים  מן ארבעה ביותר. מוזרים היו היחידה בתו לנישואי יונתן ר' שהזמין האורחים
וקרועים  בלואים בגדים עם יהודים אלה היו אורחים. להכנסת ה"הקדש" בבית אכסנאים היו

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



רמט c"ag i`iyp epizeax zxezn

על  המחזרים הקבצנים בין נאספו מוזמנים ששהֿשבעה עוד מעולם. עליהם הסתכל לא שאיש
המדרש  בבית שהתאכסנו אורחים, שני לחתונה הגיעו מלבדם נדבה. לבקשת מינסק בתי פתחי
שבע  את אמר והשני הקידושין, את סידר האורחים שני מבין אחד כשמש. יונתן ר' כיהן שבו

הברכות.

על  כלל ידעו לא מינסק של בעליֿהבתים על מרבית בעיר נודע למחרת רק החתונה. קיום
שהחזיקה  החתן, אם האלמנה, בבית לגור עבר הצעיר הזוג כן. לפני יום שהתקיימו הנישואין
מינסק  של התורה גדולי החתונה למחרת הגיעו לשם מאגפיו. באחד וגרה המרחץ, בבית עדיין
ר' נישואיו. על להם שנודע לאחר טוב, מזל ברכת העילוי, החתן יצחק, נחמן לר' לאחל כדי
חידושיו  מעומק התפעלו וכולם המקובלת, הנישואין דרשת את בפניהם השמיע יצחק נחמן

המופלגת. ומבקיאותו

הצעיר. לזוג מחיה מקור למצוא עצה לטכס במינסק בעליֿבתים החלו קצר, זמן כעבור
להכתירו  שמחה היתה במינסק שהיו הרבות הישיבות מן אחת כל ישיבה. ראש כהונת לו הוצעה
ללמוד  הרבה עדיין לו יש כי אמר הוא ההצעות. את לקבל סירב יצחק נחמן ר' אך ישיבה. לראש
ויתר  שקידה ביתר תורה ולמד ישב הוא עשה. אמנם כך אחרים. ללמד ראוי נהיה וטרם לעצמו

הנישואין. לפני מאשר התלהבות

נחמן  ר' של חותנו השמש, יונתן ר' של באישיותו יותר להתעניין מינסק החלה בינתיים
בילדותם, עוד נעשה הנסתר, הבלן לייב, שמעון ר' של בנו לבין בתו בין  שהשידוך כיוון יצחק.
ר' של שתקנותו כמחותנו. נסתר צדיק הוא יונתן ר' שגם ברור פטירתו, לפני הבלן ציווי עלֿפי
חיו  רבות שנים כי נזכרו אנשים הזה. הרושם  את יותר עוד חיזקה המסתורית והתנהגותו יונתן

נשים. בעזרת והיא התנור מאחורי המדרש בבית ישן הוא כאשר בפרישות, ואשתו יונתן ר'

ושמרו  צעדיהם מכל עין גרעו לא רחל. ובאשה יונתן ר' אחרי לעקוב הכל איפוא, החלו,
להסתיר  מה אכן להם  היה הנראה כפי  בנחת. שלא לחוש החלו ואשתו השמש פיהם. מוצא את

להתגלות. שעתם הגיעה וטרם

לאן  ידע לא איש העיר. מן נעלמו רחל ובאשה יונתן ר' כי במינסק התברר אחד בהיר ביום
הלכו.

לא  גם והדבר רבקה, שרה של למדנותה על ידע לא איש בעלה. עם במינסק נשארה בתם
מהכנסות  חי הזוג יצחק. נחמן ר' בעלה, של לגאונותו הוקדשה הלב תשומת כל הדעת. על עלה
רבקה  כששרה  המרחץ בבית לעבוד  שהמשיכה יצחק, נחמן ר' של אמו האלמנה, הבלנית

העבודה. ועל התורה על יושב יצחק נחמן ור' חותנתה, לעבודת כמסייעת מצטרפת

פרך  עבודת לעבוד נאלצות וכלתה, האלמנה הנשים, ששתי כך על הצטערו מינסק יהודי
אחרת. פרנסה על לחשוב אפילו סירבו מצדן אלה אך כזו,

במאומה. השתנה לא חייהם אורח אך ילדים, לשני אם כבר היתה רבקה שרה שנים. עברו כך
בבית  מתעסקות ואשתו כשאמו בשקידה, ה' ובעבודת בתורה לעסוק המשיך יצחק נחמן ר'

המשפחות. למחיית מזה ומשתכרות המרחץ
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אגרות קודש

 ב"ה,  יו"ד תמוז, תשי"ג
ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ כו' מוה"ר אברהם סענדער שי'

וזוגתו מרת שיינא שרה תחי'

שלום וברכה!

...הנה יה"ר מהשי"ת שכפתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, זאלט איר האבען 
א געזונטען פרייליכען זומער.

וע"פ מרז"ל בסוטה דף יו"ד ע"א שמשון על שמו של הקב"ה נקרא שנא' כי שמש ומגן ה"א - 
שזהו ג"כ הרמז שלע"ל הקב"ה מוציא חמה מנרתקה, - והשמש בגבורתה בגשמיות ה"ה בימי הקיץ, 
שזהו ג"כ הוראה שכן הוא ברוחניות שדברים הגשמים משתלשלים מהם ולכן מבואר בחסידות אשר 

עבודת ה' בימי הקיץ קלה יותר מאשר בימות החורף.

הנה יהי' להם א געזונטער פרייליכער זומער בגשמיות וברוחניות גם יחד ומטובו לפרוש בשלום 
בנם וב"ב שיחיו וכן לחתנם וב"ב שיחיו.

בברכה לאריכות ימים ושנים טובות עם כל הפירושים.

נ"ב. נהניתי ממה שמשתדל לעורר אודות הנחיצות בקו העבודה, ואף שע"פ מכתבו לא קבל 
מענה בכתב, אבל בטח כל ענין של קדושה ובודאי דברי התעוררות בכלל זה, חזקה שפועלים בין אם 
נראה לעיני בשר או שלמשך זמן נשאר בהעלם, ויעויין בקונטרס עץ חיים מכ"ק אדמו"ר )מוהרש"ב( 
נ"ע הוספה ג' אשר בזמננו זה עיקר השתדלותו של היצה"ר הוא למנוע בני ישראל מקו העבודה, ומזה 

גופא מובן גודל הנחיצות בזה.

מוסג"פ הקונטרס והרשימה שהו"ל בקשר חג הגאולה י"ב וי"ג תמוז הבע"ל וכן העתק מכתבי 
הנ"ל  את  ינצל  ובודאי  ישראל,  בנות  לכל  שייך  תוכנו  באמת  אשר  חב"ד,  ובנות  נשי  לאגודת  כללי 

בהמקומות שם יבקר באופן המתאים.



רני

 ב"ה  ט"ז שבט תשכ"ד  
ברוקלין, ניו יורק

ד"ר וועלוול גרין

אצל הרב משה פעלער

1404 שדרות וושבורן צפון

מיניאפוליס, מיניסוטה

שלום וברכה:

היה נעים להכיר אותך בהתוועדות, ונהניתי לקבל דרישת שלום ממך בהמשך לכך באמצעות 
את  חלקת  שבה  נמצוב,  משפחת  בבית  באסיפה  שדיברת  לי  מסר  הוא  לאחרונה  פעלער.  משה  הרב 
רשמיך מהביקור כאן, ועוררת את השומעים להגדיל את הפעילות לחיזוק היהדות בקהילתכם בכלל, 
ואת הפעילות של משרד ה'מרכז לענייני חינוך' האזורי בפרט. אני מבין שדיברת, כמו שאומרים חז"ל, 
ב"דברים היוצאים מהלב". לכן אני מקווה שהם גם חדרו ללב, ומצאו קרקע פורייה להשתרש ולהניב 

תוצאות טובות.

למרות שלא שמעתי ממך מאז פגישתנו, אני בטוח שגם זה יגיע בסופו של דבר, שכן באמת אין 
תחליף להתרשמות אישית כאשר היא מועברת ישירות, מאשר על-ידי ממוצע, אפילו אם אותו אדם 

היה ֵעד לאירוע.

בכל אופן רציתי שתדע שמאוד נהניתי לקבל את דרישת השלום ממך וכן את הדיווח אודות 
אותה פגישה.

נוכל כולנו לשאוב ממנה השראה, כפי  כעת, כשאנו נמצאים בפרשת השבוע של מתן תורה, 
שאכן עלינו לעשות, בהתאם להוראת אדמו"ר הזקן בעל התניא והשולחן־ערוך, שפרשת השבוע צריכה 
להיות מקור להשראה ולהדרכה עדכנית עבור כל יהודי, בכל ענייניו באותו שבוע. למתן תורה ישנה 
משמעות נוספת בכך שיש להתייחס אליו ולקבלו כחוויה חדשה בכל יום. עדות לכך נמצאת גם בברכת 
התורה שאנו אומרים בכל בוקר בתפילת השחר: "נותן התורה", בלשון הווה. כפי שידוע לך, חז"ל 

הודיעו שראוי שדברי התורה "בכל יום יהיו בעיניך כחדשים". 

"אנוכי  במילים  פותחים  שהם  בעובדה  מצוי  הדברות  עשרת  של  הבסיסיים  המסרים  אחד 
אדירה  רעיונית  מהפכה  היה  כשלעצמו  אשר  אחד,  בא־ל  אמונה  של  העמוק  העיקרון  כלומר,  וכו'", 
באותם ימים של עבודה זרה, בהם שלטה התרבות האלילית המצרית )כפי שמשתמע בפירוט בדיבר 
השני, שבו כל צורות של עבודה זרה נאסרות בהחלט(. דרך אגב, הדגש על אמונה בא־ל אחד ושלילת 
הראשונים,  הדיברות  שני  עוסקים  שבהם  הרעיונות  שאלו  בעובדה  רק  לא  לביטוי  בא  העבודה־זרה 
אלא גם בריבוי המילים והפירוט שהם מכילים. במקביל, עשרת הדיברות מסתיימים בציוויים כל כך 

פשוטים ומובנים מאליהם לכאורה, כגון "לא תגנוב" וכו'.

החוקים  של  והפשטות  הדיברות,  עשרת  מתחילים  שבה  אחד,  בא־ל  האמונה  של  העמקות 
המוסריים והאתיים, שבהם הם מסתיימים, מצביעות על לקח חשוב, והוא:

א(  המאמין האמיתי בקדוש־ברוך־הוא, אינו זה שדוגל ברעיונות מופשטים, אלא זה שידיעתו 
ושגרתיים,  רגילים  בדברים  אפילו  ראויה  יום־יומית  להתנהגות  אותו  מובילה  הקדוש־ברוך־הוא  את 

במגעיו עם שכניו, ובכיבוד נכסיהם אפילו כשמדובר בשור או בחמור וכו'.

אגרות קודש - מתורגם מאנגלית
)מתוך הספר "פרופ' גרין - שלום וברכה" בהוצאת בית חב"ד המרכזי באר שבע(



רנב

ב(  החוקים האתיים והמוסריים, אפילו אלו שכה מובנים מאליהם כגון "לא תגנוב" ו"לא 
תרצח", יהיה להם תוקף מעשי ויקוימו בתנאי שהם מבוססים על שני הדיברות הראשונים, כלומר, 

שמושתתים על סמכות אלוקית – הסמכות של הא־ל האחד והיחיד.

אם בדורות קודמים היו אנשים שהטילו ספק בנחיצות של סמכות אלוקית עבור מוסריות 
וערכים מקובלים, מתוך אמונה ששכל אנושי הוא סמכות מספקת למוסריות ולערכים, הרי שלדאבוננו, 
דורנו הנוכחי הפריך הנחת יסוד מוטעית זו, בצורה מזעזעת וטרגית ביותר. משום שדווקא אותה אומה 
כאומה  לבסוף  ובאתיקה התבררה  בפילוסופיה  ואפילו  הרוח,  במדעי  מדויקים,  במדעים  שהצטיינה 
המושחתת בעולם שהפכה רצח וגניבה וכו' לאידיאלים. כל מי שיודע כמה זניח היה המיעוט הגרמני 
שהתנגד לשלטון היטלר, מבין שהפולחן הגרמני לא היה מנהגם של כמה יחידים, אלא הקיף את הרוב 
המוחלט של אותה אומה, שראתה עצמה "גזע העל" וכו'. בטח מיותר לפרט עוד בנושא ביתר אריכות.

בכל האיחולים הטובים,

בברכה,    
חתימת יד-קודשו של הרבי   

אגרות קודש - מתורגם

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ד תמוז, תשי"ג
ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר שמואל צבי שי'

שלום וברכה!

)יהפך במהרה לששון ולשמחה( בו כותב אשר בהשתדלות  בנועם קבלתי מכתבו מי"ז תמוז 
הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר יונה שי' איידעלקאפ, הנה נתיסדה תלמוד תורה בעירו ההולכת 
וגדלה, ולפי ידיעתו בתור תושב המקום הנה יש סיכויים רבים להתפתחות הת"ת לשם ולתפארת כי 

ישנם די הורים ועסקנים מעונינים בחינוך דיראת שמים וכן גם כסף לא יחסר.

והנה כנראה ממכתבו הנה כל הנ"ל במדה ידועה נמצא רק בכח וצריך להוציא מן הכח אל 
הפועל וכמרז"ל קריינא דאיגרתא איהו להוי פרוונקא בטח ישתדל במרץ היותר גדול וכן ימשיך לזה 
את ידידיו ומכיריו אשר יבוא כל הנ"ל מהכח אל הפועל, אשר בטח לא יחסרו אז ג"כ מלמדים יראי 
שמים שיקחו עליהם עיקר העבודה היינו חינוך הבנים והבנות ברוח ישראל סבא, ופשיטא אשר ת"ח 

מראש אם יכתוב ע"ד הגשמת כל הנ"ל בפרטות המתאימה.

מה שמסיים במכתבו שדרוש להם מלמד כו'. הנה לכל לראש יסדרו את המלמד שנמצא כבר 
באופן המתאים שזה גופא ישמש כח המושך לעוד מלמדים.

וגם אחד מהרא"י בישיבת  ימיו דבוק בחב"ד  בתחלת מכתבו כותב אשר אביו הי' בשחרית 
בימינו אלה  חב"ד, שאם  בתורת  שלו  עתים  קביעות  אודות  לפלא שאינו מפרט  ולכן  בחברון,  חב"ד 
חובת מצוה וחובת חובה על כל ישראל הוא זה הרי עאכו"כ לברא כרעא דאבוה שהי' מחסידי חב"ד, 

והאריכות בזה אך למותר.

בברכה.
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÷ìá úùøô
áëá÷ìa àøiåïåùàøäNr-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(éåì) ¨¨¯¤¦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©§©§¬¥−̈¦§¥¬¨¨«

(ìàøùé)çéúáLäå äìélä äô eðéì íäéìà øîàiå©Ÿ́¤£¥¤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

éðùâé÷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¬
:äNrú©«£¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(152 'nr bk mgpn zxez)

Ìz‡ CÏ Ìe˜(כ (כב, ≈ƒ»
מֹוליכין  ּבּה ,ליל רֹוצה ׁשאדם ׁש"ּבּדר מּכ למדּו ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָחז"ל

לבאר  ויׁש מהני". ׁשמּיא ּכלּפי אפילּו ׁש"חצּפה וכן ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֻאֹותֹו",

ּומּגיע  נפׁש חׁשּבֹון אדם עֹוׂשה לפעמים ה'. ּבעבֹודת ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹזאת

ויׁש הּבהמית, הּנפׁש ׁשל ּבדרּכּה ללכת רֹוצה ׁשהּוא ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָלּמסקנה

להתעּקׁש היא, והעצה זֹו. ּבדר אֹותֹו ׁשּיֹוליכּו אפֹוא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹלחׁשׁש

מה  "ּכל ועלּֿדר ,לכ מסּכים ׁשאינּנּו ּב'חצּפה' ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻולטעֹון

מּצא". חּוץ עׂשה, הּבית ּבעל ל ְֲִִֵֵֶַַַַַֹּׁשּיאמר

,éðù
éùéìùàëBðúà-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§¦§−©§¨¦®¨¥¬



iriaxרנד - bk - wla zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

: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¦´

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

ּוב'יֹונת  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

éòéáøèìúéø÷ eàáiå ÷ìa-ír írìa Cìiå©¥¬¤¦§−̈¦¨®̈©¨−Ÿ¦§©¬
:úBöçîírìáì çlLéå ïàöå ø÷a ÷ìa çaæiå ª«©¦§©¬¨−̈¨¨´¨®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
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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§©¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(686 'nr a `"ypz zegiyd xtq)

C¯· zÎ¯a ‰p‰Â ,EÈzÁ˜Ï È·ÈB‡ ·˜Ï(יא (כג, »…¿«¿«¿ƒ¿ƒ≈≈«¿»»≈
הּקללה  את ל אלקי ה' וּיהפ" אתהּפכא, ּבחינת ְְְְְְֱֲִִֶֶַַַַַַָָָֹֹהיינּו

אֹותֹו ׁשל "מּברכֹותיו להּלן: רש"י ׁשּכתב ּוכפי ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָלברכה",

לֹומר, ויׁש לקּללם". ּבלּבֹו היה מה למדים אנּו ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָרׁשע,

ּדוקא ּבפרׁשתנּו הּמׁשיח מל נזּכר זה יט)ׁשּמּטעם ׁשּכן (כד, , ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

הּצֹומֹות  ּכל – לגאּלה הּגלּות ּתתהּפ הּמׁשיח ּביאת ְְִִִִִֵַַַַַַָָָָֻעם

טֹובים. ּולמֹועדים ּולׂשמחה לׂשׂשֹון ְְְְְֲִִִֵָָָיהפכּו

éùéîçâéíB÷î-ìà ézà àp-Eì ÷ìa åéìà øîàiå©¸Ÿ¤¥¹̈¨À̈§¨̧¦¦¹¤¨³
Blëå äàøú eäö÷ ñôà íMî epàøz øLà øçà©¥Æ£¤´¦§¤´¦½̈¤µ¤¨¥´¦§¤½§ª−

:íMî éì-Bðá÷å äàøú àìãéíéôö äãN eäçwiå ´Ÿ¦§¤®§¨§¦−¦¨«©¦¨¥̧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
: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'.

éùùæëEçwà 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£¤
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: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 ýåýé§Ÿ̈−Ÿ¬£©¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(337 'nr a zegiy ihewl)

‡È·ÏÎe È¯‡k ·ÎL Ú¯k(ט (כד, »«»««¬ƒ¿»ƒ
ויׁש ׁשכב"), ("ּכרע ּבּגלּות נמצאים יׂשראל ּכׁשּבני ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּגם

הּגּוף, ּבעניני אּלא זאת אין עליהם, ׁשליטה העֹולם ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֻלאּמֹות

"ּבעל  ׁשהּוא אחד אף אין - הּמצֹות לקּיּום הּקׁשּור ּבכל ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָאבל

אדם  לׁשּום אין ולביא ארי ׁשעל ּכׁשם יהּודי, על ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָהּבית"

חושןֿמשפט). ערוך' ב'שולחן (כנפסק ְִָׁשליטה

éòéáùãéøLà Eöréà äëì énrì CìBä éððä äzrå§©¾̈¦«§¦¬¥−§©¦®§¨Æ¦¨´§½£¤̧
:íéîiä úéøçàa Enrì äfä írä äNré©«£¤¹¨¨¬©¤²§©§−§©«£¦¬©¨¦«

åèíàðe øòá Bða írìa íàð øîàiå BìLî àOiå©¦¨¬§¨−©Ÿ©®§ª³¦§¨Æ§´§½Ÿ§ª¬
:ïérä íúL øábäæèrãéå ìà-éøîà rîL íàð ©¤−¤§ª¬¨¨«¦§ªÀŸ¥̧©Æ¦§¥¥½§Ÿ¥−©

:íéðér éeìâe ìôð äæçé écL äæçî ïBéìr úrc©´©¤§®©«£¥³©©Æ¤«¡¤½Ÿ¥−§¬¥¨«¦
æéáëBk Cøc áBø÷ àìå epøeLà äzr àìå epàøà¤§¤̧Æ§´Ÿ©½̈£¤−§´Ÿ¨®¨©¸¹̈

áàBî éúàt õçîe ìàøNiî èáL í÷å á÷riî¦©«£ÀŸ§¨¬¥̧¤Æ¦¦§¨¥½¨©Æ©«£¥´½̈
:úL-éða-ìk ø÷ø÷åçéäéäå äLøé íBãà äéäå §©§©−¨§¥¥«§¨¨̧¡¹§¥À̈§¨¨¯

:ìéç äNò ìàøNéå åéáéà øérN äLøéèécøéå §¥¨²¥¦−«Ÿ§®̈§¦§¨¥−¬Ÿ¤¨«¦§¥−§§
:øérî ãéøN ãéáàäå á÷riîë÷ìîr-úà àøiå ¦©«£®Ÿ§¤«¡¦¬¨¦−¥¦«©©§Æ¤£¨¥½

Búéøçàå ÷ìîr íéBb úéLàø øîàiå BìLî àOiå©¦¨¬§¨−©Ÿ©®¥¦³¦Æ£¨¥½§©«£¦−
:ãáà éãràëøîàiå BìLî àOiå éðéwä-úà àøiå £¥¬Ÿ¥«©©§Æ¤©¥¦½©¦¨¬§¨−©Ÿ©®

p÷ òìqa íéNå EáLBî ïúéà:Eáëäéäé-íà ék ¥¨Æ«¨¤½§¦¬©¤−©¦¤«¦¬¦¦«§¤−
ïé÷ øráì:jaLz øeMà äî-ãrâëBìLî àOiå §¨´¥«®̈¦©−̈©¬¦§¤«¨©¦¨¬§¨−

:ìà BîOî äéçé éî éBà øîàiåãëãiî íéöå ©Ÿ©®¾¦¬¦«§¤−¦ª¬¥«§¦Æ¦©´
:ãáà éãr àeä-íâå øár-eprå øeMà eprå íézk¦¦½§¦¬©−§¦¥®¤§©−£¥¬Ÿ¥«

äëáLiå Cìiå írìa í÷iåCìä ÷ìa-íâå Bî÷îì ©¨´̈¦§½̈©¥−¤©¨´¨¦§Ÿ®§©¨−̈¨©¬
:Bkøãìôäëàìçiå íéhMa ìàøNé áLiå §©§«©¥¬¤¦§¨¥−©¦¦®©¨´¤

:áàBî úBða-ìà úBðæì íräáírì ïàø÷zå ¨½̈¦§−¤§¬¨«©¦§¤´¨¨½̈
:ïäéäìàì eåçzLiå írä ìëàiå ïäéäìà éçáæì§¦§¥−¡«Ÿ¥¤®©´Ÿ©¨½̈©¦§©«£−¥«Ÿ¥¤«

âýåýé óà-øçiå øBòt ìráì ìàøNé ãîviå©¦¨¬¤¦§¨¥−§©´©§®©¦«©©¬§Ÿ̈−
:ìàøNéaã-ìk-úà ç÷ äLî-ìà ýåýé øîàiå §¦§¨¥«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À©µ¤¨

LîMä ãâð ýåýéì íúBà ò÷Bäå írä éLàø̈¥´¨½̈§©¬¨²©«Ÿ̈−¤´¤©¨®¤

:ìàøNiî ýåýé-óà ïBøç áLéåääLî øîàiå §¨²Ÿ£¬©§Ÿ̈−¦¦§¨¥«©´Ÿ¤¤½
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ã ycew zegiyn zecewp ã(319 'nr gi zegiy ihewl)

¯ÊÚÏ‡ Ôa ÒÁÈt ‡¯iÂ(ז (כה, ««¿ƒ¿»∆∆¿»»
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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לענין  ואילו תבקש" "אל המשנה לנו אומרת "גדולה" לענין
לא  - ש"כבוד" היא הדברים משמעות תחמוד". "אל - "כבוד"
זה  לעומת כלל. אותו "לחמוד" אסור אלא "לחפש" שאין רק
לחמוד  מניעה אין אך ולבקשה, אחריה "לחפש" אין "גדולה",
"אל  רק אלא גדולה" תחמוד "אל נאמר לא שהרי אותה,

הסבר. דורש והדבר תבקש".

עשה"; מלמודך "יותר המשנה הוראת מהי להבין: צריך עוד
מהרגילות  יותר תורה ללמוד שיש לומר כוונתה עליה 1אם היה ,

למד"! מלמודך "יותר - ומפורש ברור באופן זאת לכתוב

בזה: הביאור

אל  החותר ללימוד ועדיפות מעלה יש תורה בלימוד
הדיון  את ולמצות הש"ס, סוגיות את לברר בכדי כי ההלכה.
יגיעה  דרושה למעשה, הלכה לפסיקת עד הפוסקים בשיטות

מיוחדת  .2והעמקה

כדי  ולמעשה להלכה לימוד כי לומר מקום היה זאת, לאור
שהרי  ורצוי, נכון לימוד הוא בישראל הוראה מורה להיות

גבוהה! בדרגה הוא הלימוד כזה באופן

בבואך  לעצמך". גדולה תבקש "אל ואומר: התנא משמיענו
"מורה  להיות - "גדולה" לשם זאת תעשה אל תורה, ללמוד
התורה  לשם "לשמה", לימוד הוא באמת תורה לימוד הוראה".
תפקיד  משמים לך נקבע (ואם אחרת מטרה לשום ולא עצמה,

מלמעלה). זאת לך יזמינו בישראל הוראה מורה של

גדולה  תבקש "אל המשנה: דברי מתפרשים אפוא וכך
שהרי  שלילי, דבר הוא - כבוד כבוד". תחמוד ואל לעצמך

העולם" מן האדם את מוציאין והכבוד התאווה ולכן 3"הקנאה, ,
מותר  זאת, לעומת "גדולה", בלבך. אפילו אותו תחמוד אל
שיוכל  לדרגה עד בתורה לגדלות בשאיפה פסול כל אין לרצות.
זאת  ובכל בתורה. מתעלה הוא עלֿידיֿזה כי הלכה, להורות
[ואולם  זאת גדלות אחר ולחפש לרדוף אין גדולה". תבקש "אל

לקבלה  יכול הוראה מורה משרת לו .4לכשיציעו [

יכול  - לבקש אין גדולה ואף כבוד, לחמוד שאסור מכיון
"חיות" כל נטול שלו התורה לימוד יהא שמא לחשוש, הלומד
כבוד  לה יש כאשר רק "חיות" מקבלת הבהמית הנפש כי -
הגוף  של) (גם ב"חיות" להיות צריך הלימוד והרי - וגדולה

הבהמית  !5והנפש

- עשה" מלמודך "יותר ואומרת, משנתנו מוסיפה עלֿכך
כפיה  מלשון ותענוג 6"עשיה" "חיות" לך אין אם אף כלומר, ,

במידה  עול" "בקבלת ולמד ("עשה") עצמך על כפה בלימודך,
שלך. המוגבל "התענוג" מאשר יותר גדולה

(1240 עמ' ד, כרך (לקוטיֿשיחות,

של  לשולחנם בתורה העוסק יתאווה מדוע להבין: צריך
זה? מפני להזהירו שצריך עד מלכים,

אם  גם כי משמע במשנה הדברים מסדר מזאת: יתירה
גדולה  תבקש "אל - במשנה הקודמת ההוראה את האדם מקיים
תתאווה  ש"אל להזהירו צריך עדיין - כבוד" תחמוד ואל לעצמך
צריך  שכלֿכך זו תאווה פשר מהי מלכים"! של לשולחנם

מפניה? להזהיר

משלחנם" גדול "ששלחנך מהלשון להבין: צריך גיסא, מאידך
שלילית  אינה מלכים" של "לשלחנם התאווה שעצם לדייק אפשר

משולחנם"! גדול ש"שולחנך מפני צורך בה שאין ורק כלֿכך

הענין: ביאור

ומעבר  מעל בתורה ויגע שעמל אדם על מדובר במשנתנו
עצמו  מצד בלימוד לו שיש התורה 7לתענוג הבטיחה זה לאדם .8

בתורה  עמלים שתהיו - תלכו" בחוקותי גשמיכם 9"אם "ונתתי -
ומכיון  לו. מובטחים הגשמיים צרכיו שכל דהיינו וגו"', בעתם
על  ושליט הבית" "בעל הוא הרי בידו, יהיו בעולם צרכיו שכל

רבנן" מלכי "מאן בבחינת העולם, .10כל

של  לשולחנם תתאווה "אל ואומרת המשנה מוסיפה כך על
על  כשכר מלכים" של "שולחן לך נותן שהקב"ה אף מלכים";
כי  אומרת אינה המשנה לכך. להתאוות לך אל - בתורה עמלך
בדברים  להתעסק צריך אדרבה, גשמיים. בדברים להתעסק אין
רק  היא ההוראה לקדושה. ולהעלותם "לבררם" כדי הגשמיים

מהם  ולהתענג להם להתאוות .11לא

הוא  מלכים" ב"שולחן הפירוש אם - השאלה נשאלת כך על
ועלֿידיֿזה  הגשמיות את ולזכך "לברר" הבירורים", "עבודת

ה"מברר" האדם גם להתאוות 12מתעלה לא מדוע אםֿכן
מלכים"? של "לשולחנם

כלומר, משולחנם". גדול "ששולחנך - היא התשובה כך על
מגיעה  היא אין הבירורים", ב"עבודת הגדולה המעלה עלֿאף
לימוד  עלֿידי כי התורה. לימוד בכח המושגת הרוחנית לדרגה
נדרשת  הקב"ה. מלךֿמלכיֿהמלכים עם מתאחד האדם התורה,
העליה  תכלית כי לדעת יש אך הבירורים", "עבודת גם אמנם

גדול". "שולחנך - תורה לימוד עלֿידי המושגת זו היא

(1241 עמ' ד, כרך (לקוטיֿשיחות,

התורה.1) ללימוד מתייחסות זה בפרק ההוראות לכך, ובהתאם תורה", "קנין קרוי הפרק ת''כ.2)שהרי עמ' תרס''ו, ר"ה של ֿ טוב יום המשך ראה
זעירא. ר' ג הלכה ג, פרק בכורים, ירושלמי כא.3)וראה משנה ד, פרק שם.4)לעיל בכורים ירושלמי והלכות5)ראה א. נד, עירובין ראה

לז. פרק בתניא ונתבאר מתקיים", תלמודו תלמודו בשעת קולו המשמיע "כל ט הלכה ד, פרק הזקן, לרבנו ֿ תורה ֿ דעה6)תלמוד יורה יוסף בית ראה
שאינו. ומי ד"ה רמח יותר7)סימן עול, בקבלת לימוד עצמו על לכפות שיש היא שהכוונה עשה", מלמודך "יותר המאמר על הקודם בביאור כאמור

ג.8)מרגילותו. כו, שם.9)בחוקותי א.10)רש"י סב, גיטין ז.11)ראה פרק תחילת תניא ג.12)ראה לה, אמור ב; יג, צו ֿ תורה לקוטי ראה

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ו תמוז, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

- נתקבל מכתבו מט"ו תמוז בו כותב ע"ד בקורו אצל  - אחרי שתיקתו הארוכה  הנה סו"ס 
הרופא ומה שאמר לו.

והנה ידוע עד כמה שיקר בעיני ה' בריאותו של גוף ישראל, ועל פי מה ששמענו מכ"ק מו"ח 
אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, שפעם הנה אביו כ"ק אדמו"ר גליא לדרעא ואמר לו, ראה גודל ערך 
הגוף שבשבילו הנה יצקו געגאסען כמה תורה ומצות, ובמילא פשוט שצריך הוא לשמור על בריאות 
גופו, וכיון שזהו מהענינים שהתורה מסרה לרופא להורות הסדרים באכילה ושתי' וכו' צריך לעשות 
כהוראתם, ואינו מובן מה שכותב שמפני זה אינו יכול לעסוק בעבודת תפלה, ואם כוונתו שאינו אוכל 
וטועם קודם התפלה, הרי ידוע באחרונים וכן פסקו נשיאינו הק' שבמקום הנצרך לבריאות הגוף מותר 
לטעום קודם התפלה, ואדרבה מצוה וחובה הדבר, ובפרט ע"פ פתגם הצמח צדק, שטוב לאכול בשביל 
התפלה מאשר תפלה בשביל האכילה, ובפרטי האכילה ידבר בזה עם המשפיע שי' ויעשה כהוראתו 
ובהתאם להוראת הרופאים, וה"ה למה שכותב אודות עצבין, שבטח גם זה יכול לתקן בקל ע"י טיול 
לעתים קרובים וכיו"ב, והעיקר ע"י בטחון גמור בהשי"ת שמוליך את כאו"א מאתנו וגם הוא בכלל 
במסילה העולה בית א-ל, אלא שצריך לחזק הקשרים בה' ותורתו על ידי אהבת השם אהבת התורה 
ואהבת ישראל, וכלך מענין המרה שחורה שזהו מעצת היצר לבלבלו מתורה ועבודה ובעיקר מהענין 

דבכל דרכיך דעהו.

המחכה לבשו"ט ומברכו בהצלחה ובבריאות הנכונה בגו"ר גם יחד.
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ycew zegiyn zecewp
לענין  ואילו תבקש" "אל המשנה לנו אומרת "גדולה" לענין
לא  - ש"כבוד" היא הדברים משמעות תחמוד". "אל - "כבוד"
זה  לעומת כלל. אותו "לחמוד" אסור אלא "לחפש" שאין רק
לחמוד  מניעה אין אך ולבקשה, אחריה "לחפש" אין "גדולה",
"אל  רק אלא גדולה" תחמוד "אל נאמר לא שהרי אותה,

הסבר. דורש והדבר תבקש".

עשה"; מלמודך "יותר המשנה הוראת מהי להבין: צריך עוד
מהרגילות  יותר תורה ללמוד שיש לומר כוונתה עליה 1אם היה ,

למד"! מלמודך "יותר - ומפורש ברור באופן זאת לכתוב

בזה: הביאור

אל  החותר ללימוד ועדיפות מעלה יש תורה בלימוד
הדיון  את ולמצות הש"ס, סוגיות את לברר בכדי כי ההלכה.
יגיעה  דרושה למעשה, הלכה לפסיקת עד הפוסקים בשיטות

מיוחדת  .2והעמקה

כדי  ולמעשה להלכה לימוד כי לומר מקום היה זאת, לאור
שהרי  ורצוי, נכון לימוד הוא בישראל הוראה מורה להיות

גבוהה! בדרגה הוא הלימוד כזה באופן

בבואך  לעצמך". גדולה תבקש "אל ואומר: התנא משמיענו
"מורה  להיות - "גדולה" לשם זאת תעשה אל תורה, ללמוד
התורה  לשם "לשמה", לימוד הוא באמת תורה לימוד הוראה".
תפקיד  משמים לך נקבע (ואם אחרת מטרה לשום ולא עצמה,

מלמעלה). זאת לך יזמינו בישראל הוראה מורה של

גדולה  תבקש "אל המשנה: דברי מתפרשים אפוא וכך
שהרי  שלילי, דבר הוא - כבוד כבוד". תחמוד ואל לעצמך

העולם" מן האדם את מוציאין והכבוד התאווה ולכן 3"הקנאה, ,
מותר  זאת, לעומת "גדולה", בלבך. אפילו אותו תחמוד אל
שיוכל  לדרגה עד בתורה לגדלות בשאיפה פסול כל אין לרצות.
זאת  ובכל בתורה. מתעלה הוא עלֿידיֿזה כי הלכה, להורות
[ואולם  זאת גדלות אחר ולחפש לרדוף אין גדולה". תבקש "אל

לקבלה  יכול הוראה מורה משרת לו .4לכשיציעו [

יכול  - לבקש אין גדולה ואף כבוד, לחמוד שאסור מכיון
"חיות" כל נטול שלו התורה לימוד יהא שמא לחשוש, הלומד
כבוד  לה יש כאשר רק "חיות" מקבלת הבהמית הנפש כי -
הגוף  של) (גם ב"חיות" להיות צריך הלימוד והרי - וגדולה

הבהמית  !5והנפש

- עשה" מלמודך "יותר ואומרת, משנתנו מוסיפה עלֿכך
כפיה  מלשון ותענוג 6"עשיה" "חיות" לך אין אם אף כלומר, ,

במידה  עול" "בקבלת ולמד ("עשה") עצמך על כפה בלימודך,
שלך. המוגבל "התענוג" מאשר יותר גדולה

(1240 עמ' ד, כרך (לקוטיֿשיחות,

של  לשולחנם בתורה העוסק יתאווה מדוע להבין: צריך
זה? מפני להזהירו שצריך עד מלכים,

אם  גם כי משמע במשנה הדברים מסדר מזאת: יתירה
גדולה  תבקש "אל - במשנה הקודמת ההוראה את האדם מקיים
תתאווה  ש"אל להזהירו צריך עדיין - כבוד" תחמוד ואל לעצמך
צריך  שכלֿכך זו תאווה פשר מהי מלכים"! של לשולחנם

מפניה? להזהיר

משלחנם" גדול "ששלחנך מהלשון להבין: צריך גיסא, מאידך
שלילית  אינה מלכים" של "לשלחנם התאווה שעצם לדייק אפשר

משולחנם"! גדול ש"שולחנך מפני צורך בה שאין ורק כלֿכך

הענין: ביאור

ומעבר  מעל בתורה ויגע שעמל אדם על מדובר במשנתנו
עצמו  מצד בלימוד לו שיש התורה 7לתענוג הבטיחה זה לאדם .8

בתורה  עמלים שתהיו - תלכו" בחוקותי גשמיכם 9"אם "ונתתי -
ומכיון  לו. מובטחים הגשמיים צרכיו שכל דהיינו וגו"', בעתם
על  ושליט הבית" "בעל הוא הרי בידו, יהיו בעולם צרכיו שכל

רבנן" מלכי "מאן בבחינת העולם, .10כל

של  לשולחנם תתאווה "אל ואומרת המשנה מוסיפה כך על
על  כשכר מלכים" של "שולחן לך נותן שהקב"ה אף מלכים";
כי  אומרת אינה המשנה לכך. להתאוות לך אל - בתורה עמלך
בדברים  להתעסק צריך אדרבה, גשמיים. בדברים להתעסק אין
רק  היא ההוראה לקדושה. ולהעלותם "לבררם" כדי הגשמיים

מהם  ולהתענג להם להתאוות .11לא

הוא  מלכים" ב"שולחן הפירוש אם - השאלה נשאלת כך על
ועלֿידיֿזה  הגשמיות את ולזכך "לברר" הבירורים", "עבודת

ה"מברר" האדם גם להתאוות 12מתעלה לא מדוע אםֿכן
מלכים"? של "לשולחנם

כלומר, משולחנם". גדול "ששולחנך - היא התשובה כך על
מגיעה  היא אין הבירורים", ב"עבודת הגדולה המעלה עלֿאף
לימוד  עלֿידי כי התורה. לימוד בכח המושגת הרוחנית לדרגה
נדרשת  הקב"ה. מלךֿמלכיֿהמלכים עם מתאחד האדם התורה,
העליה  תכלית כי לדעת יש אך הבירורים", "עבודת גם אמנם

גדול". "שולחנך - תורה לימוד עלֿידי המושגת זו היא

(1241 עמ' ד, כרך (לקוטיֿשיחות,

התורה.1) ללימוד מתייחסות זה בפרק ההוראות לכך, ובהתאם תורה", "קנין קרוי הפרק ת''כ.2)שהרי עמ' תרס''ו, ר"ה של ֿ טוב יום המשך ראה
זעירא. ר' ג הלכה ג, פרק בכורים, ירושלמי כא.3)וראה משנה ד, פרק שם.4)לעיל בכורים ירושלמי והלכות5)ראה א. נד, עירובין ראה

לז. פרק בתניא ונתבאר מתקיים", תלמודו תלמודו בשעת קולו המשמיע "כל ט הלכה ד, פרק הזקן, לרבנו ֿ תורה ֿ דעה6)תלמוד יורה יוסף בית ראה
שאינו. ומי ד"ה רמח יותר7)סימן עול, בקבלת לימוד עצמו על לכפות שיש היא שהכוונה עשה", מלמודך "יותר המאמר על הקודם בביאור כאמור

ג.8)מרגילותו. כו, שם.9)בחוקותי א.10)רש"י סב, גיטין ז.11)ראה פרק תחילת תניא ג.12)ראה לה, אמור ב; יג, צו ֿ תורה לקוטי ראה
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04:4004:4607:2607:3208:3508:3809:5609:5813:1413:1420:2820:2321:1121:0520:0621:23אוקראינה, דונייצק )ק(

04:4904:5507:3407:4008:4508:4810:0610:0913:2513:2520:4120:3621:2421:1920:1921:37אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

05:0605:1307:4407:5309:0609:1010:2910:3213:5113:5121:1521:1022:0121:5520:5322:14אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

04:5805:0407:3407:4408:5809:0210:2110:2413:4413:4421:0821:0321:5521:4920:4622:08אוקראינה, קייב )ק(

05:4105:4308:2608:2809:0209:0410:1210:1413:0213:0219:1519:1419:4219:4018:5419:51איחוד אמירויות, אבו דאבי )ח(

05:4505:5008:3408:3909:3509:3810:5410:5614:0714:0821:1521:1121:5221:4720:5122:03איטליה, מילאנו )ק(

06:1606:1708:4508:4609:1609:1710:1810:1912:5012:5018:2318:2318:4718:4718:0518:56אקוואדור, קיטו )ח(

08:0007:5809:5009:4910:2810:2711:1911:1913:2913:3018:0018:0318:2818:3117:4418:43ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

09:0909:0610:4610:4511:2811:2712:1712:1614:2114:2118:3318:3719:0519:0918:1819:22ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

05:4905:5308:4008:4309:2809:3110:4410:4613:4913:4920:3520:3221:0821:0520:1421:19ארה״ב, בולטימור )ק(

05:3405:3808:2508:2909:1509:1810:3210:3413:3813:3920:2820:2521:0320:5920:0721:13ארה״ב, ברוקלין )ק(

05:3405:3908:2508:2909:1609:1810:3210:3413:3913:3920:2920:2621:0421:0020:0821:14ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

06:0506:1008:5609:0009:4909:5211:0711:0914:1514:1621:1021:0621:4621:4220:4921:57ארה״ב, דטרויט )ק(

06:2806:3109:1609:1909:5609:5711:0711:0914:0214:0220:2620:2420:5420:5220:0621:03ארה״ב, האוסטון )ק(

05:4905:5308:3908:4209:2109:2310:3510:3613:3313:3420:0520:0320:3620:3319:4520:45ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

06:3706:3909:2309:2509:5910:0111:1011:1114:0014:0120:1620:1520:4320:4119:5720:52ארה״ב, מיאמי )ק(

05:2805:3208:1908:2309:1009:1310:2710:2913:3513:3520:2620:2321:0120:5820:0521:12ארה״ב, ניו הייבן )ק(

05:5906:0308:5008:5409:4009:4310:5610:5814:0314:0320:5220:4821:2621:2320:3121:37ארה״ב, פיטסבורג )ק(

05:2505:2908:1608:2009:0809:1110:2510:2713:3413:3420:2720:2321:0320:5920:0621:13ארה״ב, שיקגו )ק(

07:0207:0109:1609:1609:4809:4810:4610:4613:0813:0918:1418:1618:3918:4117:5818:50בוליביה, לה-פס )ח(

05:3905:4508:0708:2109:4109:4511:0411:0714:2814:2921:5621:5122:4522:3821:3422:58בלגיה, אנטוורפן )ק(

05:4105:4708:1408:2509:4209:4611:0511:0814:2914:2921:5521:4922:4222:3621:3222:56בלגיה, בריסל )ק(

06:4906:4808:5508:5509:2909:2810:2410:2512:4212:4317:4017:4218:0118:0317:1918:13ברזיל, סאן פאולו )ח(

06:3606:3508:4308:4309:1609:1610:1210:1212:3012:3117:2517:2717:5117:5317:0918:03ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

04:5505:0207:1907:3508:5809:0210:2210:2513:4713:4721:1821:1222:0521:5820:5622:19בריטניה, לונדון )ק(

04:5305:0007:1407:1509:0109:0510:2710:3013:5613:5621:3521:2922:2922:2121:1522:44בריטניה, מנצ'סטר )ק(

04:5605:0307:1207:2009:0209:0610:2610:2913:5313:5321:2921:2322:1822:1121:0522:33גרמניה, ברלין )ק(

05:2705:3308:0508:1409:2709:3010:4910:5214:1114:1121:3421:2922:2022:1421:1222:33גרמניה, פרנקפורט )ק(

06:5506:5408:5808:5809:3209:3210:2710:2712:4312:4317:3717:4017:5718:0017:1518:10דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

06:0706:1008:4908:5109:2409:2510:3210:3313:1713:1819:2019:1919:4619:4519:0219:55הודו, מומבאי )ח(

06:0506:0708:4608:4809:2009:2210:2810:2913:1313:1419:1519:1519:4119:4018:5719:50הודו, פונה )ח(

04:5705:0307:4407:5008:5108:5410:1210:1413:2813:2920:4120:3621:2321:1720:1921:35הונגריה, בודפשט )ק(

04:3704:4207:2807:3208:1908:2209:3609:3812:4312:4419:3419:3120:0920:0519:1320:20טורקיה, איסטנבול )ח(

06:1106:1509:0209:0509:4909:5111:0411:0614:0714:0820:5020:4721:2321:1920:2921:33יוון, אתונה )ק(



רסג

     

מתחילה וכבר שנה  בת  היא  אם  אפילו ... קטנה  לילדה  ועד ישראל, לבנות  גם  שייכת  זו מצוה 
שמדליקה אמה  וכמה  כמה  אחת  ועל אחיותי', עם  ביחד ... ולברך להדליק  ויכולה  לדבר

הנר. בהדלקת  להן לעזור שתוכל כדי לאחריהן,      

כמה כמדובר וחג , שבת  נרות  תדלקנה  הן שגם  לחינוך, שהגיעו קטנות  בנות  על גם  להשפיע  ויש 
שיאיר  כדאי אז גם  - לא  או לחינוך הגיעה  כבר היא  אם  בספק , מוטל הדבר אם  ואפילו פעמים .

קודם ! ימים  כמה  או קודם  שבוע  מזלה           

להדליק  אופן  בשום אסור  - המוסמכים הגורמים ידי על  ומקום מקום בכל  המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן 
זה. זמן  לאחר 

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר  כמובן  – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל  בנות של  הטוב מנהגן 
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן  ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח "ו  לטלטל  אסור  חול .

הבדלה. לאחרי עד  שם שתישאר  במקום ההדלקה] ולפני

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי

            
 

*( הזמנים נערכו על־פי תוכנת 'חזון שמים'.

לוח זמנים לשבוע פרשת בלק בחו"ל )פינחס 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
05:2005:2508:0808:1309:1309:1610:3310:3513:4913:4921:0020:5521:4121:3620:3821:53מולדובה, קישינב )ק(

06:0406:0608:4608:4809:2109:2210:2910:3013:1413:1519:1819:1719:4419:4319:0019:53מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

08:0808:0409:3409:3310:1910:1811:0611:0513:0513:0517:0217:0717:3817:4316:4817:56ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

05:1505:1808:0208:0408:4008:4209:5109:5212:4412:4419:0319:0119:3119:2918:4419:40נפאל, קטמנדו )ח(

04:5404:5907:4507:4908:3508:3709:5109:5312:5712:5719:4519:4220:1920:1519:2220:29סין, בייג'ין )ח(

07:0407:0509:3409:3510:0510:0611:0811:0913:4013:4119:1619:1619:4019:4018:5819:49סינגפור, סינגפור )ח(

04:2704:3406:4106:5808:3208:3609:5609:5913:2313:2320:5520:5021:4621:3920:3322:00פולין, ורשא )ק(

06:3006:3008:4908:4909:2009:2010:1910:2012:4412:4417:5717:5918:2218:2317:4118:33פרו, לימה )ח(

06:0106:0608:5008:5509:5109:5411:1111:1314:2514:2521:3121:2722:1122:0621:0922:22צרפת, ליאון )ק(

05:5806:0408:4208:4909:5509:5811:1711:1914:3614:3621:5521:5122:3822:3221:3222:50צרפת, פריז )ק(

05:5005:5108:2308:2408:5408:5509:5809:5912:3312:3318:1318:1418:3718:3717:5618:47קולומביה, בוגוטה )ח(

05:4605:5108:3608:4109:3209:3510:5010:5214:0114:0121:0320:5921:3721:3320:3921:48קנדה, טורונטו )ק(

05:1605:2108:0508:1009:0609:0910:2510:2713:3813:3920:4520:4021:2321:1820:2221:34קנדה, מונטריאול )ק(

05:4005:4408:3008:3309:1309:1510:2710:2913:2713:2720:0219:5920:3320:3019:4220:42קפריסין, לרנקה )ק(

04:3204:4007:0207:0208:4408:4910:1110:1413:4413:4421:3121:2422:2922:2021:0722:46רוסיה, ליובאוויטש )ח(

03:5904:0706:3506:3608:1508:1909:4309:4613:1813:1821:1421:0722:1122:0220:4622:30רוסיה, מוסקבה )ח(

04:3604:4107:2307:2908:2908:3209:4909:5213:0613:0620:1720:1320:5920:5319:5621:11רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

05:4005:4508:2708:3309:3309:3610:5410:5614:1114:1121:2721:2322:0421:5921:0122:16שוויץ, ציריך )ק(

05:5705:5908:3608:3709:0809:0910:1510:1612:5612:5618:5018:5019:1519:1518:3219:24תאילנד, בנגקוק )ח(



תפלת הדרךרסד

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר הימים 
שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לֹום  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנוּ  לֹום  ְלׁשָ ֵדנוּ  ְוַתְצִעִ לֹום  ְלׁשָ ּתֹוִליֵכנוּ  ׁשֶ ֲאבֹוֵתינוּ,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינוּ  ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי 

לֹום(,  לֹום, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנוּ ְלׁשָ ְמָחה וְּלׁשָ ים וְּלׂשִ יֵענוּ ִלְמחֹוז ֶחְפֵצנוּ ְלַחּיִ לֹום, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנוּ ְלׁשָ

ׁשֹות וָּבאֹות ְלעֹוָלם.  ְתַרּגְ ל־ּפוְּרָעִניֹּות ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אֹוֵיב ְואֹוֵרב ְוִלְסִטים ְוַחּיֹות ָרעֹות ּבַ ף ּכָ ִמּכַ יֵלנוּ  ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנוּ  ָכל־רֹוֵאינוּ,  וְּבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ וְּלַרֲחִמים  וְּלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינוּ,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ְיָי, ׁשֹוֵמַע ּתְ ה  רוְּך ַאּתָ ה: ּבָ ל־ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ה ׁשֹוֵמַע ּתְ י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ַמע קֹול ּתְ ֲחָסִדים טֹוִבים ְוִתׁשְ

לזכות
לוי שי' הלוי בן חנה וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב
שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב
זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב
שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל
אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי וזוגתו מעיין חנה
אור אבנר הלוי שיחיו

לבייב

�
לעילוי נשמת הרה"ח ר' טובי' ב"ר יעקב ע"ה
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מחנות היישומים 
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