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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

mildz

.ãé÷
:úåëìîì äãåäé äëæ äî éðôî øàåáî åá

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

ìëa ,Bãárìe íëéýìû éé úà äáäàì ,íBiä íëúà¤§¤©§©£¨¤§¨¡Ÿ¥¤§¨§§¨
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ו כסלו, תשכ"א

ברוקלין.

האברך חיים שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מיום החמישי, ולשאלתו מה ילמוד בהמעל"ע דיום 

הבהיר יום סגולה י"ט כסלו הבע"ל ראש השנה ללימוד החסידות ודרכי החסידות.

ע"פ תוכן יום זה מובן שהלימוד צ"ל בתורתו של בעל השמחה והגאולה, ז.א. תורת חסידות 

שנתוספו(  הביאורים  עם  )ביחד  או  תורה(,  ולקוטי  אור  תורה  התניא  ספר  )כמו  בספריו  אם  חב"ד, 

במאמרים ושיחות של רבותינו נשיאינו זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

אלא שכיון שככל חלקי תורתנו תורת חיים, גדול תלמודה שמביא לידי מעשה צ"ל גם ההליכה 

בההדרכות וההנהגות של תורת החסידות.

ומהנכון וטוב ביותר שבמשך המעל"ע להשתדל להפיץ המעינות חוצה, שעקימת שפתיו הוה 

מעשה )זוטא( ולא להסתפק בזה כי אם גם שיהי' מעשה רבה, עשיית טובה לבני ישראל, ואין לך דבר 

העומד בפני הרצון. ויהי רצון שיבשר טוב בכל האמור.



ד

דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי
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LbiÂ'גֹו יהּודה דפרׁשת 1אליו ּובהפטֹורה , «ƒ«ְְְֵַַָָָָָָ

נאמר  עליו 2וּיּגׁש ּוכתב אחד עץ ל קח ְְֱִֵֶֶַַַַָָָֹ

ליֹוסף  עליו ּוכתֹוב אחד עץ ּולקח גֹו' ְְְִֵֵֶַָָָָליהּודה

והיּו אחד לעץ ל אחד אל אחד אתם וקרב ְְְְֵֶֶֶֶַָָָָָָֹגֹו'

ההפטֹורה  ׁשל הּׁשּיכּות ולכאֹורה .ּביד ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָלאחדים

חּבּור  הּוא ּדׁשניהם ׁשהּתֹוכן ּבזה היא ְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָלּפרׁשה

יהּודה  ּבהּגׁשת ּבפרטּיּות, אבל ויֹוסף. ְְְְְֲִִֵַַָָָָָיהּודה

יֹותר  נעלה היה ׁשּיֹוסף מדּגׁש (ּבּפרׁשה) ְְֲֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻליֹוסף

אחיו, ּכל על מל היה ׁשּיֹוסף ועד ְִֵֶֶֶֶַַָָָָָמיהּודה,

נאמר  ּובהפטֹורה יהּודה, מל3ּכֹולל ּדוד ועבדי ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָ

אֹור' ּב'ּתֹורה [וכּמבֹואר הּוא 4עליהם. ּדיֹוסף , ְְְְֲֵֵֶַָָ

ולכן  מלכּות, הּוא ויהּודה אנּפין זעיר ְְְְְִִֵֵַַָָ[יסֹוד]

ּבסדר  ּכי מיהּודה, למעלה הּוא יֹוסף ְְְְִִֵֵֶַַָָָעכׁשיו

מהּמלכּות  למעלה הּוא אנּפין זעיר  ְְְְְְְְִִֵֵַַַַַָהׁשּתלׁשלּות,

למלכּות. מׁשּפיע הּוא אנּפין זעיר מּזֹו, ְְְְְִִִִֵֵַַַַָ[ויתירה

ּדפרּוׁש אדני, ּבי ויאמר יהּודה אליו וּיּגׁש ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹוזהּו

הּׁשפע  ימׁש (ּבי) ׁשּביהּודה הּוא אדני ְֲִִִִֶֶַַָָֹֻּבי

ׁשאז  לבֹוא, ּולעתיד (אדני)]. הּצּדיק ְֲִִִִֵֶַַָָָֹמּיֹוסף

מּׁשֹורׁש למעלה ׁשהּוא הּמלכּות, ׁשֹורׁש ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָיתּגּלה

מל ּדוד עבדי יהיה אז לכן אנּפין, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָזעיר

מל ּדוד ועבדי הּפסּוק ׁשּגם מּזה אבל ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָעליהם].

מׁשמע, וּיּגׁש, דפרׁשת ּבהפטֹורה הּוא ְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָעליהם

ּדיהּודה  הּמעלה ּגם יׁשנּה יהּודה אליו ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשּבוּיּגׁש

ּבוּיּגׁש ּבגּלּוי ׁשּמדּגׁש ׁשּזה אּלא יֹוסף. ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻלגּבי

יהּודה, לגּבי ּדיֹוסף הּמעלה הּוא יהּודה ְְְְֲֵֵֵַַַָָָָאליו

ּדיהּודה הּמעלה sqFiּובהפטֹורה iAbl. ְֲִַַַָָָָ§©¥¥

ה'ּצמח LÈÂב) ּבדרּוׁשי הּמבֹואר עם זה לקּׁשר ¿≈ְְְִִֵֵֶֶַַַַָ
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d"kyz'dו ,ybie t"y

הּוא 5צדק' יהּודה אליו וּיּגׁש ּתיבֹות ׁשּסֹופי ּדזה , ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

deW6 ׁשהּמלכּות הּוא יהּודה אליו וּיּגׁש ענין ּכי , ¨¤ְְְִִִֵֶַַַַָָָ

ׁשוים. ׁשניהם (יֹוסף) אנּפין ּוזעיר ְְְְִִֵֵֵֶַָָ(יהּודה)

ּׁשּכתּוב  מה ּדר על הּוא ׁשוה ּדענין ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָּומבאר,

ּתֹורה' הּכתּוב 7ּב'לּקּוטי הּיׁשר 8ּבפרּוׁש לעׂשֹות ְְֲִֵֵַַַָָָָ

ּדדעת  והּיחּוד החּבּור הּוא יׁשר ּדענין ה', ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָּבעיני

ּתּתאה  ויחּודא עּלאה יחּודא ּתחּתֹון, ודעת ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָעליֹון

ּבאחד  אחד למהוי ּבׁשוה), הם .9(ׁשּׁשניהם ְְְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָ

(ּכמֹו) הם עצמם, מּצד ּׁשהם ּכמֹו ויהּודה ְְְְִִֵֵֵֶַַָָּדיֹוסף

ׁשהּוא  אנּפין), (זעיר ּדּביֹוסף הפכים. ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָׁשני

הּוא  למּטה, יׁש10מלמעלה ׁשּלמעלה עליֹון ּדעת ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָ

מּלמּטה  ׁשהּוא (מלכּות), ּוביהּודה אין, ְְְִִִֶַַַַָָָּולמּטה

הּוא  ּולמעלה 10למעלה, יׁש ׁשּלמּטה ּתחּתֹון ּדעת ְְְְְְֵֶַַַַַַָָָ

ּדדעת  החּבּור הּוא יהּודה אליו וּיּגׁש וענין ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָאין,

רז"ל  ׁשאמרּו [וזהּו ּתחּתֹון. ודעת על 11עליֹון ְְְְְֶֶֶַַַַַַָ

לׁשֹון  אּלא וּיּגׁש אין יהּודה, אליו וּיּגׁש ְִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּפסּוק

עליֹון  ּדדעת החּבּור הּוא הּׁשלֹום ּדענין ְְְְִִֶַַַַַָָׁשלֹום,

ּתחּתֹון  ּׁשּכתּוב 12ודעת מה ּדר ועל ונקּבצּו13]. ְְְְְְִֶֶֶַַַַַָ

ראׁש להם וׂשמּו יחּדו יׂשראל ּובני יהּודה ְְְְְְִֵֵֵֶַָָָָָֹּבני

ּדעכׁשו  היא 14אחד, יהּודה ּדבני העבֹודה , ְְְְֲִִֵֶַָָָָָ

למעל  ּדבני מּלמּטה והעבֹודה ּתחּתֹון, ּדעת ה, ְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָ

היא  ליֹוסף] ׁשּׁשּיכים הּׁשבטים [עׂשרת ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָיׂשראל

ּבאחד. אחד למהוי יחד, יתחּברּו לבא  ּולעתיד עליֹון, ּדעת למּטה, ְְְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹמּלמעלה

‰fÓe ּדהּגׁשת הענין ׁשּבגּלּוי, ענינים. ׁשני ליֹוסף, יהּודה ׁשּבהּגׁשת מּובן, ƒ∆ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

הּמׁשּפיע, הּוא אנּפין) זעיר (יסֹוד ׁשיֹוסף לפי הּוא ליֹוסף ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָיהּודה

ׁשּימׁש אדני, ּבי ּובּקׁש ליֹוסף יהּודה נּגׁש ולכן הּמקּבל, הּוא (מלכּות) ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹֻויהּודה

ליֹוסף, יהּודה ּבהּגׁשת ענין ועֹוד הּצּדיק. מּיֹוסף הּׁשפע ּבהּסֹופי fOxOWּבֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָ¤§ª¨ְֵַ

ּדעת  אנּפין, (זעיר ּדיֹוסף והּיחּוד החּבּור ׁשהּוא יהּודה, אליו ּדוּיּגׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָּתיבֹות

ּתהיה  ׁשהּמלכּות לבא, לעתיד ׁשּיהיה ּתחּתֹון) ּדעת (מלכּות, ויהּודה ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹעליֹון)

העלּיה  ּגם מרּמז יהּודה אליו ׁשּבוּיּגׁש לֹומר, יׁש זה ּפי ועל אנּפין. הּזעיר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻּכמֹו

חיל  אׁשת אנּפין, (מזעיר למעלה ּתהיה ׁשמלכּות לבא, לעתיד ׁשּיהיה ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹּדמלכּות
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ב.)5 שמט, פרשתנו עה"פ.)6אוה"ת הטורים ואילך.)7בעל ד כג, ראה יט.)8פ' יג, קלה,)9ראה ח"ב – הזהר לשון

בפנים).)10סע"א. לקמן (נעתק 14 שבהערה במדבר לקו"ת פרשתנו.)11ראה ריש א.)12יל"ש שמט, שם אוה"ת

ב.)13 ב, ב).)14הושע (שמט, שם באוה"ת הובא – ד) ז, שם (וראה ואילך ג ו, במדבר לקו"ת
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˜„ˆ5‡e‰ ‰„e‰È ÂÈÏ‡ LbiÂ ˙B·Èz ÈÙBqL ‰Êc , ∆∆¿∆∆≈≈«ƒ«≈»¿»
‰ÂL6 אלי ˘[=ויגÂ יהוד‰[‡e‰ ‰„e‰È ÂÈÏ‡ LbiÂ ÔÈÚ Èk , »≈ƒƒ¿»«ƒ«≈»¿»

.ÌÈÂL Ì‰ÈL (ÛÒBÈ) ÔÈt‡ ¯ÈÚÊe (‰„e‰È) ˙eÎÏn‰L∆««¿¿»¿≈«¿ƒ≈¿≈∆»ƒ
ÈËewÏa ·e˙kM ‰Ó C¯c ÏÚ ‡e‰ ‰ÂL ÔÈÚc ,¯‡·Óe¿»≈¿ƒ¿»»∆«∆∆«∆»¿ƒ≈

‰¯Bz7·e˙k‰ Le¯Ùa8 »¿≈«»
,'‰ ÈÈÚa ¯Li‰ ˙BNÚÏ«¬«»»¿≈≈
¯eaÁ‰ ‡e‰ ¯LÈ ÔÈÚc¿ƒ¿»»»«ƒ
˙Ú„Â ÔBÈÏÚ ˙Ú„c „eÁi‰Â¿«ƒ¿««∆¿¿««
‡„eÁÈÂ ‰‡lÚ ‡„eÁÈ ,ÔBzÁz«¿ƒ»ƒ»»¿ƒ»

‰‡zz.תחתון ויחוד עליון [=יחוד «»»
ה'] אחדות בידיעת אופנים ב'

ÈÂ‰ÓÏ ,(‰ÂLa Ì‰ Ì‰ÈML)∆¿≈∆≈¿»∆¿∆¡≈
„Á‡a „Á‡.בשוה שוה [=להיות ∆»¿∆»

כמו  ירגיש התחתון שגם כדלהלן,

9BÓkהעליון] ‰„e‰ÈÂ ÛÒBÈc .¿≈ƒ»¿
(BÓk) Ì‰ ,ÌÓˆÚ „vÓ Ì‰M∆≈ƒ««¿»≈¿
¯ÈÚÊ) ÛÒBÈac .ÌÈÎÙ‰ ÈL¿≈¬»ƒ∆¿≈¿≈

‡e‰L ,(ÔÈt‡ ענין את מסמל «¿ƒ∆
hÓÏ‰,הידיעה ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»¿«»
‡e‰10‰ÏÚÓlL ÔBÈÏÚ ˙Úc««∆¿∆¿«¿»

‰„e‰È·e ,ÔÈ‡ ‰hÓÏe LÈ≈¿«»«ƒƒ»
‡e‰L ,(˙eÎÏÓ) את מסמל «¿∆

הנבראים  של «»¿hÓlÓƒ‰הידיעה
‡e‰ ,‰ÏÚÓÏ10ÔBzÁz ˙Úc ¿«¿»«««¿

,ÔÈ‡ ‰ÏÚÓÏe LÈ ‰hÓlL∆¿«»≈¿«¿»«ƒ
‡e‰ ‰„e‰È ÂÈÏ‡ LbiÂ ÔÈÚÂ¿ƒ¿»«ƒ«≈»¿»
˙Ú„Â ÔBÈÏÚ ˙Ú„c ¯eaÁ‰«ƒ¿««∆¿¿««

ÔBzÁz תורגש תחתון' ב'דעת שגם «¿
עליון' e¯Ó‡L'דעת e‰ÊÂ] .¿∆∆»¿

Ï"Ê¯11ÂÈÏ‡ LbiÂ ˜eÒt‰ ÏÚ ««««»«ƒ«≈»
ÔBLÏ ‡l‡ LbiÂ ÔÈ‡ ‰„e‰È¿»≈«ƒ«∆»»
‡e‰ ÌBÏM‰ ÔÈÚc ,ÌBÏL»¿ƒ¿««»
˙Ú„Â ÔBÈÏÚ ˙Ú„c ¯eaÁ‰«ƒ¿««∆¿¿««

ÔBzÁz12‰Ó C¯c ÏÚÂ .[ «¿¿«∆∆«
·e˙kM13 לעתידֿלבוא בנבואה ∆»

È·e ‰„e‰È Èa eˆa˜Â¿ƒ¿¿¿≈¿»¿≈
Ï‡¯NÈ[השבטים ÂcÁÈ[=עשרת ƒ¿»≈«¿»

,„Á‡ L‡¯ Ì‰Ï eÓNÂ¿»»∆…∆»
ÂLÎÚc14È·c ‰„B·Ú‰ , ¿«¿»»¬»ƒ¿≈

,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‡È‰ ‰„e‰È¿»ƒƒ¿«»¿«¿»
È·c ‰„B·Ú‰Â ,ÔBzÁz ˙Úc«««¿¿»¬»ƒ¿≈
ÌÈË·M‰ ˙¯NÚ] Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬∆∆«¿»ƒ

„È˙ÚÏe ,ÔBÈÏÚ ˙Úc ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‡È‰ [ÛÒBÈÏ ÌÈÎiML∆«»ƒ¿≈ƒƒ¿«¿»¿«»««∆¿¿»ƒ
.„Á‡a „Á‡ ÈÂ‰ÓÏ ,„ÁÈ e¯aÁ˙È ‡·Ï»…ƒ¿«¿««¿∆¡≈∆»¿∆»

,Èel‚aL .ÌÈÈÚ ÈL ,ÛÒBÈÏ ‰„e‰È ˙Lb‰aL ,Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»∆¿«»«¿»¿≈¿≈ƒ¿»ƒ∆¿ƒ
¯ÈÚÊ „BÒÈ) ÛÒBÈL ÈÙÏ ‡e‰ ÛÒBÈÏ ‰„e‰È ˙Lb‰c ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿«»«¿»¿≈¿ƒ∆≈¿¿≈
‰„e‰ÈÂ ÚÈtLn‰ ‡e‰ (ÔÈt‡«¿ƒ««¿ƒ«ƒ»
ÔÎÏÂ ,Ïa˜n‰ ‡e‰ (˙eÎÏÓ)«¿«¿«≈¿»≈
Èa Lw·e ÛÒBÈÏ ‰„e‰È Lbƒ«¿»¿≈ƒ≈ƒ
ÚÙM‰ Ba CLÓiL ,È„‡¬…ƒ∆À¿»«∆«

˜Ècv‰ ÛÒBiÓ מודגשת שבזה ƒ≈««ƒ
יוסף  Lb‰a˙מעלת ÔÈÚ „BÚÂ .¿ƒ¿»¿«»«

Ên¯nL ,ÛÒBÈÏ ‰„e‰È¿»¿≈∆¿À»
ÂÈÏ‡ LbiÂc ˙B·Èz ÈÙBq‰a¿«≈≈¿«ƒ«≈»
„eÁi‰Â ¯eaÁ‰ ‡e‰L ,‰„e‰È¿»∆«ƒ¿«ƒ
˙Úc ,ÔÈt‡ ¯ÈÚÊ) ÛÒBÈc¿≈¿≈«¿ƒ««
˙Úc ,˙eÎÏÓ) ‰„e‰ÈÂ (ÔBÈÏÚ∆¿ƒ»«¿««
,‡·Ï „È˙ÚÏ ‰È‰iL (ÔBzÁz«¿∆ƒ¿∆∆»ƒ»…

˙eÎÏn‰L ו בשווה È‰z‰תתרומם ∆««¿ƒ¿∆
‰Ê Èt ÏÚÂ .ÔÈt‡ ¯ÈÚf‰ BÓk¿«¿≈«¿ƒ¿«ƒ∆
ÂÈÏ‡ LbiÂaL ,¯ÓBÏ LÈ≈«∆¿«ƒ«≈»

Ên¯Ó ‰„e‰È שהמלכות רק לא ¿»¿À»
אלא  למידות, בשוה »Ìbתהי'

˙eÎÏÓc ‰iÏÚ‰ נוספת עליה »¬ƒ»¿«¿
Ï·‡,ויתרה  „È˙ÚÏ ‰È‰iL∆ƒ¿∆∆»ƒ»…

‰ÏÚÓÏ ‰È‰z ˙eÎÏÓL∆«¿ƒ¿∆¿«¿»
‡ ¯ÈÚÊÓ)ÏÈÁ ˙L‡ ÔÈt ƒ¿≈«¿ƒ≈∆«ƒ

‰ÏÚa ˙¯ËÚ15- חיל' [=אשת ¬∆∆«¿»
(ֿשמעל  וכתר עטרה תהיה מלכות,

המידות] ששת - ל'בעלה' ,הראש)
L היא זו Ìbמעלה ‰ÏÚÓl ∆¿«¿»«

.ÌÈÂL Ì‰ÈLc ÔÈÚ‰Ó≈»ƒ¿»ƒ¿≈∆»ƒ
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ז 'eb dcedi eil` ybie

ּבעלה  ּדׁשניהם 15עטרת מהענין ּגם ׁשּלמעלה , ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ִָׁשוים.

LÈÂ ּבּזהר ּדאיתא מה ּדזהּו ׁשהּגׁשת 16לֹומר, ¿≈ְְִֶֶַַַַַַָָֹ

ּגאּלה  סמיכת ענין הּוא ליֹוסף ְְְְְִִֵַָָָֻיהּודה

ּותפּלה  יֹוסף, יסֹוד, ּבחינת היא [ּדגאּלה ְְְְְִִִִִִֵַָָָֻלתפּלה

יהּודה  מלכּות, ּבחינת רז"ל 17היא ּדמּלׁשֹון .[18 ְְְְְִִִַַַַָ

ּתפּלה  סמיכת (ולא לתפּלה ּגאּלה ְְְְְְִִִִִַַָָָֹֻסמיכת

נסמכת  ּוגאּלה ּבמקֹומּה היא ׁשּתפּלה ְְְְְִִִִִֶֶֶָָָָֻֻלגאּלה),

מּובן  לתפּלה, הּוא 91(נּגׁשת) ׁשהעּקר הּתפּלה.20, ְְִִִִִֶֶֶַָָָָָ

הּוא  ליֹוסף יהּודה ׁשהּגׁשת ּבּזהר ׁשאֹומר ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָֹּומּזה

ּבהּגׁשת  ׁשּגם מׁשמע, לתפּלה, ּגאּלה סמיכת ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֻענין

ּדיהּודה  הּמעלה (ּבהעלם) יׁשנּה ליֹוסף ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָיהּודה

יֹוסף. ְֵֵַלגּבי

אדמֹו"ר Ô·eÈÂג) ּׁשּכתב מה ּבהק ּדים זה ¿»ְְְִֶֶַַַַָ

ּבדּבּור  עדן נׁשמתֹו ְְִִֵֶָ(מהורש"ב)

זה  ּבי 21הּמתחיל ּתחלה הקּדים ׁשּיהּודה ּדזה , ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָ

נא  ידּבר להתחיל צרי היה (ּדלכאֹורה ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָֹאדני

ּפסּוק  קדימת ּכענין הּוא גֹו') אדנ-י 22עבּד ְְְְְֲִִַַָָָֹ

ּכדאיתא  לתפּלה, ּגאּלה ּבין הפסק זה [ׁשאין הּתפּלה קֹודם ּתפּתח ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻׂשפתי

ארכּתא 23ּבּגמרא  ּכתפּלה ּתפּתח, ׂשפתי אדנ-י לממר רּבנן ּדתּקינּו ּכיון , ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָָָֹ

ּפתח  ׂשפתי ּפרׁש, ּתפּתח ׂשפתי אדנ-י הּפסּוק על ּבּתרּגּום והּנה ְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָֹּדמּיא].

ּדרּוׁשים  ּבכּמה ּומבאר (וגם 24ּבאֹוריתא. ּותפּלה ּדתֹורה הענין הּמבארים ְְְְְְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָָָָֹ

הּנ"ל  ׁשהּתפּלה 25ּבּדרּוׁש היא, הּתפּלה ׁשּבהתחלת זה ׁשּבפסּוק ּדהּבּקׁשה ,( ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ

ּדכמֹו ּבאֹוריתא). ּתפּתח ׂשפתי (אדנ-י תֹורה ּכמֹו ּתהיה (ּתהלת יּגיד ְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָָֹ(ּופי

ּבפי ׂשמּתי אׁשר ּדברי ה', ּדבר היא לֹומד ׁשהאדם הּתֹורה ,26ׁשּבּתֹורה, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

הּקֹורא  אחר ּכעֹונה הּוא יּגיד 27והאדם ּדּופי ּבאֹופן ּתהיה הּתפּלה ּגם כן ּכמֹו , ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

LzldY(המׁשכה מּלׁשֹון (יּגיד ּתמׁש ידּה ׁשעל ּתהיה האדם ׁשּתפּלת , §¦¨¤ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻ

הּקּב"ה. ׁשל ּתפּלתֹו ,ְְִִֶֶַָָָָּתהּלת
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ד.)15 יב, ב).)16משלי (רה, פרשתנו ריש ואילך).)17ח"א יג ע' תרכ"ט (סה"מ תרכ"ט ליוסף יהודה הגשת ענין ד"ה

תשצד  ס"ע ח"ב תער"ב (המשך תרע"ה ואילך), תפז ע' (שם תרס"ח ואילך), קיט ע' תרס"ו (המשך תרס"ו ויגש ד"ה

.4 שבהערה זה ד"ה וראה ועוד. ב.)18ואילך). ט, שם ב. ד, 17.)19ברכות בהערה בהנסמן דזה )20ראה מזה גם וכמובן

שם  לברכות  בפרש"י (הובא ה"א פ"א ברכות ירושלמי ראה – תתקבל שהתפלה בכדי הוא לתפלה גאולה לסמוך שצריך

ס"ב. סקי"א תפלה הל' או"ח אדה"ז שו"ע הסומך). זה ואילך.)21ד"ה סז ע' תרנ"ח סה"מ – יז.)22תרנ"ח נא, תהלים

שם.)23 קצז).)24ברכות (ע' שם לתהלים אור) (יהל אוה"ת גם וראה תמג. ע' שם תלא. ע' תרכ"ז רפה. ע' תרכ"ו סה"מ

עו.)25 ע' שם סח. ע' שם תרנ"ח כא.)26סה"מ נט, השלישי )27ישעי' בחודש ד"ה ואילך. סע"ג סו, יתרו תו"א ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡˙È‡c ‰Ó e‰Êc ,¯ÓBÏ LÈÂ[מובא=]¯‰fa16‰„e‰È ˙Lb‰L ¿≈«¿∆«¿ƒ»«…«∆«»«¿»

‰lÙ˙Ï ‰l‡b ˙ÎÈÓÒ ÔÈÚ ‡e‰ ÛÒBÈÏ ברכת מסמיכים (בתפילה ¿≈ƒ¿»¿ƒ«¿À»ƒ¿ƒ»
עשרה) שמונה לתפילת ישראל BÒÈ„,גאל ˙ÈÁa ‡È‰ ‰l‡‚c]ƒ¿À»ƒ¿ƒ«¿

‰„e‰È ,˙eÎÏÓ ˙ÈÁa ‡È‰ ‰lÙ˙e ,ÛÒBÈ17ÔBLlÓc .[ ≈¿ƒ»ƒ¿ƒ««¿¿»¿ƒ¿
Ï"Ê¯18‰lÙ˙Ï ‰l‡b ˙ÎÈÓÒ ««¿ƒ«¿À»ƒ¿ƒ»

,(‰l‡‚Ï ‰lÙz ˙ÎÈÓÒ ‡ÏÂ)¿…¿ƒ«¿ƒ»ƒ¿À»
‰l‡‚e dÓB˜Óa ‡È‰ ‰lÙzL∆¿ƒ»ƒƒ¿»¿À»
,‰lÙ˙Ï (˙Lb) ˙ÎÓÒƒ¿∆∆ƒ∆∆ƒ¿ƒ»

Ô·eÓ19‡e‰ ¯wÚ‰L ,20 »∆»ƒ»
‰lÙz‰ שהגאולה - יהודה מעלת - «¿ƒ»

אליו  נסמכת ÓB‡L¯(יוסף) ‰fÓe .ƒ∆∆≈
ÛÒBÈÏ ‰„e‰È ˙Lb‰L ¯‰fa«…«∆«»«¿»¿≈

העליון) הוא יוסף ÔÈÚ(שבה ‡e‰ƒ¿»
‰lÙ˙Ï ‰l‡b ˙ÎÈÓÒ שבה) ¿ƒ«¿À»ƒ¿ƒ»

העליון) ÌbLיהודה ,ÚÓLÓ ,«¿»∆«
dLÈ ÛÒBÈÏ ‰„e‰È ˙Lb‰a¿«»«¿»¿≈∆¿»
‰„e‰Èc ‰ÏÚn‰ (ÌÏÚ‰a)¿∆¿≈««¬»ƒ»

.ÛÒBÈ Èa‚Ï שהגשת שנתבאר אחרי ¿«≈≈
את  גם בהעלם כוללת ליוסף יהודה

לדרגת  בשווה להיות יהודה של עלייתו

יתבאר  מיוסף, למעלה ועוד יוסף

- אדוני" "בי מיוסף יהודה שבקשת

גם  נמצאת - יוסף מעלת בו שתומשך

לפ  שפתי בבקשה "אד' התפילה ני

שגם  היא זו בקשה שתוכן תפתח"

תיכנס  האדם) של (דיבורו בתפילה

הקב"ה). של (דיבורו התורה מעלת

‰Ó ÌÈc˜‰a ‰Ê Ô·eÈÂ (‚¿»∆¿«¿ƒ«
(·"˘¯Â‰Ó) ¯"BÓ„‡ ·˙kM∆»««¿
ÏÈÁ˙n‰ ¯ea„a Ô„Ú B˙ÓLƒ¿»≈∆¿ƒ««¿ƒ

‰Ê21ÌÈc˜‰ ‰„e‰iL ‰Êc , ∆¿∆∆¿»ƒ¿ƒ
‰¯B‡ÎÏc) È„‡ Èa ‰ÏÁz¿ƒ»ƒ¬…ƒ¿ƒ¿»
‡ ¯a„È ÏÈÁ˙‰Ï CÈ¯ˆ ‰È‰»»»ƒ¿«¿ƒ¿«∆»
˙ÓÈ„˜ ÔÈÚk ‡e‰ ('B‚ Ec·Ú«¿¿¿ƒ¿»¿ƒ«

˜eÒt22ÁzÙz È˙ÙN È„‡ »¬…»¿»«ƒ¿»
‰Ê ÔÈ‡L] ‰lÙz‰ Ì„B˜∆«¿ƒ»∆≈∆

ÔÈa ˜ÒÙ‰ ברכת‰lÙ˙Ï ‰l‡b ∆¿≈≈¿À»ƒ¿ƒ»
'גאל  ברכת בין כלל להפסיק אין שהרי

שמונהֿעשרה  לתפילת Óba¯‡ישראל' ‡˙È‡„k ,23eÈw˙c ÔÂÈk , ƒ¿ƒ»«¿»»≈»¿«ƒ
¯ÓÓÏ Ôa¯[לומר (חכמים) שתיקנו ÁzÙz,[=כיון È˙ÙN È„‡ «»»¿≈«¬…»¿»«ƒ¿»

‡iÓc ‡zÎ¯‡ ‰lÙ˙k מתפילת חלק זה נעשה ארוכה. לתפילה [=דומה ƒ¿ƒ»¬ƒ¿»«¿»
עשרה] ÁzÙzשמונה È˙ÙN È„‡ ˜eÒt‰ ÏÚ Ìeb¯za ‰p‰Â .[¿ƒ≈««¿««»¬…»¿»«ƒ¿»

‡˙È¯B‡a Á˙t È˙ÙN ,L¯t≈≈¿»«¿«¿«¿»
בתורה] שפתי Óe·‡¯[=פתח . ַ¿…»
ÌÈLe¯c ‰nÎa מאמרי=] ¿«»¿ƒ

‰24ÔÈÚחסידות] ÌÈ¯‡·n‰«¿»¬ƒ»ƒ¿»
Le¯ca Ì‚Â) ‰lÙ˙e ‰¯B˙c¿»¿ƒ»¿««¿

Ï"p‰25˜eÒÙaL ‰Lwa‰c ,( ««¿««»»∆¿»
,‡È‰ ‰lÙz‰ ˙ÏÁ˙‰aL ‰Ê∆∆¿«¿»««¿ƒ»ƒ
(E˙Ï‰z „ÈbÈ ÈÙe) ‰lÙz‰L∆«¿ƒ»ƒ«ƒ¿ƒ»∆
È˙ÙN È„‡) ‰¯B˙ BÓk ‰È‰zƒ¿∆¿»¬…»¿»«
BÓÎc .(‡˙È¯B‡a ÁzÙzƒ¿»¿«¿»ƒ¿
Ì„‡‰L ‰¯Bz‰ ,‰¯BzaL∆«»«»∆»»»

È¯·c ,'‰ ¯·c ‡È‰ „ÓBÏ של) ≈ƒ¿«¿»«
EÈÙaהקב"ה) ÈzÓN ¯L‡26, ¬∆«¿ƒ¿ƒ

¯Á‡ ‰BÚk ‡e‰ Ì„‡‰Â¿»»»¿∆««
‡¯Bw‰ כעונה הוא תורה הלומד אדם «≈

- הקב"ה - הקורא אחר ,27(חוזר )
‰È‰z ‰lÙz‰ Ìb ÔÎ BÓk¿≈««¿ƒ»ƒ¿∆
,E˙Ï‰z „ÈbÈ ÈÙec ÔÙB‡a¿∆¿ƒ«ƒ¿ƒ»∆
ÏÚL ‰È‰z Ì„‡‰ ˙lÙzL∆¿ƒ«»»»ƒ¿∆∆«
ÔBLlÓ „ÈbÈ) CLÓz d„È»»À¿««ƒƒ¿
ÏL B˙lÙz ,E˙l‰z (‰ÎLÓ‰«¿»»¿ƒ»∆¿ƒ»∆

.‰"aw‰«»»
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d"kyz'dח ,ybie t"y

הּנ"ל מ ‰Â‰ד) ּבּדרּוׁשים ׁשּתֹורה 28באר , ¿ƒ≈ְְִֶַַַָָֹ

הענינים  ׁשני ּדגמת הם ְְְְִִִֵֵַָָָֻּותפּלה

אין  עד  מּטה ּולמּטה קץ אין עד מעלה ְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָָּדלמעלה

למּטה, מּלמעלה המׁשכה ׁשהיא ּדתֹורה ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָּתכלית.

ּותפּלה  ּתכלית, אין עד ּדלמּטה הענין ּדגמת ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָֻהיא

הענין  ּדגמת היא למעלה מּלמּטה העלאה ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָֻׁשהיא

הּידּוע  ּפי ועל קץ. אין עד ׁשאֹור 29ּדלמעלה ּדזה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָ

(הּׁשֹורׁש ּתכלית אין עד למּטה הּוא סֹוף ְְִֵֵֶַַַַָאין

ׁשהּוא  והּגּלּוי, ההתּפּׁשטּות ענין הּוא ְְְְְִִִֶַַַַָּדתֹורה)

ּתכלית, אין עד מּטה למּטה ּומתּגּלה ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָמתּפּׁשט

הּוא  קץ אין עד למעלה הּוא סֹוף אין ׁשאֹור ְְְֵֵֵֶֶַַָוזה

מעלה  למעלה ּבעצמּותֹו ונכלל ׁשּמתעלה ְְְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָּכמֹו

מּתֹורה. למעלה היא ׁשּתפּלה מּובן, קץ, אין ְְְִִִֵֵֶַַָָָָעד

ּתהלת יּגיד ּופי ּתפּתח ׂשפתי אדנ-י ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָֹוהּבּקׁשה

ּתהיה למעלה מּלמּטה ׁשהיא ׁשּבּתפּלה mBהיא, ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָ©
לּמטה. מּלמעלה ּדתֹורה, ְְְְֲִַַַַָָָָהּמעלה

ÔÈÚ‰Âהיא ּדתפּלה מבּקׁשmc`dWהּוא, ¿»ƒ¿»ְִִִָ¤¨¨¨ְֵַ

ידי  ׁשעל ההמׁשכה וגם ְְְְִֵֵֶַַַַַָָּומתּפּלל,

היא  ּבּקׁשתֹו, את ממּלא ׁשהּקּב"ה זה ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּתפּלה,

ידי למעׂשה הּמּטה, ּדעבֹודת הּמעלה ְֲֲֲִֵֶַַַַַַַַָָָמּצד

ׁשּצרי30ּתכסֹוף  זה על ּדמהּטעמים לֹומר, ויׁש . ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָ

ּביראה  ּבאימה רּבֹו לפני ּכעבד ּבּתפּלה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָלעמֹוד

הרצֹון 31ּובפחד  את למעלה מעֹוררת (ּתפּלה) הּמּטה ׁשעבֹודת זה ּכי הּוא, , ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

ּדבּטּול  הּמעלה יׁשנּה הּמּטה ׁשּבעבֹודת לפי (ּבעּקר) הּוא ּבּקׁשתֹו את ְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹלמּלאת

למעלה 32הּיׁש יֹותר  מעֹוררת היא יֹותר, ּגדֹול ּבבּטּול היא ׁשהּתפּלה ּכל ולכן, , ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

ּבּקׁשתֹו את הּבּקׁשה 33למּלאת ּכי למעלה, מּלמּטה העלאה היא ׁשּתפּלה וזהּו . ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

(ּבאֹופן ּבבּטּול היא ׁשּיֹוצא carCּדתפּלה הּוא הּבּטּול ּדענין הּמבּקׁש), ְְְִִִִֶָ§¤¤ְְְִִֵֵֶַַַָ

לפני  ּגם [ׁשּיׁשנֹו הּׁשם ּדבר היא ותֹורה למעלה. מּלמּטה העלאה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָמּמציאּותֹו,
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.11 הערה שם ובהנסמן ואילך), רצט ס"ע סיון מלוקט המאמרים ספר – מנחם (תורת ס"ב על )28ה'תשכ"ט ד"ה ראה

.15 בהערה שם ובהנסמן ס"ג, ואילך) קפ ס"ע ניסן מלוקט המאמרים ספר – מנחם (תורת ה'תשי"ד עומד העולם ג"ד

ובכ"מ.)29 קפח. ע' תרס"ו טו.)30המשך יד, איוב – הכתוב ה )31לשון פ"ד תפלה הל' (ודאדה"ז)רמב"ם טושו"ע "ה.

צה. סו"ס תפלה הל' החידוש )32או"ח מפני הוא התפלה ידי שעל מ"ן דהעלאת תלב, ע' תרכ"ז סה"מ בארוכה ראה

הוא זה וענין – המדברת דצפור כהמשל yidשבזה, lehiaa.(ב כ, – במדבר ס"פ (ע')33(לקו"ת שם תרכ"ז סה"מ ראה

(הובא  סע"ב לד, ברכות וראה דמרכבה. בביטול בטלים שהם לפי היא האבות דתפלת שהמעלה עה) (ע' שם תרנ"ח תמג)

המלך". לפני "כעבד שהוא לפי הוא רחב"ד של תפלתו שהועילה זה על דהטעם שם) ותרנ"ח תרכ"ז בסה"מ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
.˙ÈÏÎ˙ ÔÈ‡ „Ú ‰ËÓ ‰ËÓÏÂ ı˜ ÔÈ‡ „Ú ‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏ ÛÂÒŒÔÈ‡ ¯Â‡ ÔÈÚ

האלוקי, שבאור השלימות מבארים אלו הזוהר ËÓ‰דברי ‰ËÓÏ שנמשך -

גם  להחיות מטה למטה שנמשך ועד הגשמיים הנבראים את להחיות למטה

הטומאה). (כוחות הקליפות ÏÚÓ‰את ‰ÏÚÓÏ- העליונים העולמות שגם -

אין  - קץ אין עד מעלה למעלה אצילות

יתברך. עצמותו לגבי ערך להם

ÌÈLe¯ca ¯‡·Ó ‰‰Â („¿ƒ≈¿…»«¿ƒ
Ï"p‰28Ì‰ ‰lÙ˙e ‰¯BzL , ««∆»¿ƒ»≈

‰ÏÚÓÏc ÌÈÈÚ‰ ÈL ˙Ó‚cÀ¿«¿≈»ƒ¿»ƒƒ¿«¿»
‰hÓÏe ı˜ ÔÈ‡ „Ú ‰ÏÚÓ«¿»«≈≈¿«»
‰¯B˙c .˙ÈÏÎz ÔÈ‡ „Ú ‰hÓ«»«≈«¿ƒ¿»
‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰ ‡È‰L∆ƒ«¿»»ƒ¿«¿»

‰hÓÏ של חכמתו לומד שהאדם ¿«»
לשכלו  ומורידה ‰È‡הקב"ה ,ƒ

ÔÈ‡ „Ú ‰hÓÏc ÔÈÚ‰ ˙Ó‚cÀ¿«»ƒ¿»ƒ¿«»«≈
‡È‰L ‰lÙ˙e ,˙ÈÏÎz«¿ƒ¿ƒ»∆ƒ
‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‰‡ÏÚ‰«¬»»ƒ¿«»¿«¿»
האֿל  בגדלות האדם מתבונן שבתפילה

מעצמו  ויוצא מתעלה È‰ƒ‡ובזה
ÔÈ‡ „Ú ‰ÏÚÓÏc ÔÈÚ‰ ˙Ó‚cÀ¿«»ƒ¿»ƒ¿«¿»«≈

Úe„i‰ Èt ÏÚÂ .ı˜29‰Êc ≈¿«ƒ«»«¿∆
‰hÓÏ ‡e‰ ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡L∆≈¿«»
L¯BM‰) ˙ÈÏÎz ÔÈ‡ „Ú«≈«¿ƒ«∆
ÔÈÚ ‡e‰ (‰¯B˙c¿»ƒ¿«
‡e‰L ,Èelb‰Â ˙eËMt˙‰‰«ƒ¿«¿¿«ƒ∆
‰hÓ ‰hÓÏ ‰lb˙Óe ËMt˙Óƒ¿«≈ƒ¿«∆¿«»«»
¯B‡L ‰ÊÂ ,˙ÈÏÎz ÔÈ‡ „Ú«≈«¿ƒ¿∆∆
ÔÈ‡ „Ú ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ÛBÒ ÔÈ‡≈¿«¿»«≈
ÏÏÎÂ ‰ÏÚ˙nL BÓk ‡e‰ ı≈̃¿∆ƒ¿«∆¿ƒ¿»
„Ú ‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏ B˙eÓˆÚa¿«¿¿«¿»«¿»«
‡È‰ ‰lÙzL ,Ô·eÓ ,ı˜ ÔÈ‡≈≈»∆¿ƒ»ƒ

‰¯BzÓ ‰ÏÚÓÏ שיתבאר .כמו ¿«¿»ƒ»
„‡ ‰Lwa‰ÂÁzÙz È˙ÙN È ¿««»»¬…»¿»«ƒ¿»

,‡È‰ E˙Ï‰z „ÈbÈ ÈÙeƒ«ƒ¿ƒ»∆ƒ
‰hÓlÓ ‡È‰L ‰lÙzaL∆«¿ƒ»∆ƒƒ¿«»
‰ÏÚn‰ Ìb ‰È‰z ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ¿∆«««¬»
.‰ËnÏ ‰ÏÚÓlÓ ,‰¯B˙c¿»ƒ¿«¿»¿«»
תתבאר  תפילה על שבתורה והמעלה

אינה להלן  התורה זאת לעומת התחתון, האדם במעשה תלוי' שהתפילה

שהיא. כמו למטה התורה את ממשיך שלו התורה ובלימוד באדם, כלל תלויה

Ì‚Â ,Ïlt˙Óe Lw·Ó Ì„‡‰L ‡È‰ ‰lÙ˙c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ»ƒ∆»»»¿«≈ƒ¿«≈¿«
‰ÎLÓ‰‰ מלמעלה‡lÓÓ ‰"aw‰L ‰Ê ,‰lÙz‰ È„È ÏÚL ««¿»»∆«¿≈«¿ƒ»∆∆«»»¿«≈

„vÓ ‡È‰ ,B˙Lwa ˙‡∆«»»ƒƒ«
,‰hn‰ ˙„B·Úc ‰ÏÚn‰««¬»«¬«««»

ÛBÒÎz EÈ„È ‰NÚÓÏ הקב"ה=] ¿«¬∆»∆ƒ¿
האדם] למעשה 30LÈÂנכסף .¿≈

‰Ê ÏÚ ÌÈÓÚh‰Óc ,¯ÓBÏ«∆¿«¿»ƒ«∆
„·Úk ‰lÙza „BÓÚÏ CÈ¯vL∆»ƒ«¬«¿ƒ»¿∆∆
‰‡¯Èa ‰ÓÈ‡a Ba¯ ÈÙÏƒ¿≈«¿≈»¿ƒ¿»

„ÁÙ·e31‰Ê Èk ,‡e‰ , ¿««ƒ∆
(‰lÙz) ‰hn‰ ˙„B·ÚL∆¬«««»¿ƒ»
ÔBˆ¯‰ ˙‡ ‰ÏÚÓÏ ˙¯¯BÚÓ¿∆∆¿«¿»∆»»
‡e‰ B˙Lwa ˙‡ ˙‡lÓÏ¿«…∆«»»
˙„B·ÚaL ÈÙÏ (¯wÚa)¿ƒ»¿ƒ∆«¬«
Ïeh·c ‰ÏÚn‰ dLÈ ‰hn‰««»∆¿»««¬»¿ƒ

Li‰32‰lÙz‰L Ïk ,ÔÎÏÂ , «≈¿»≈»∆«¿ƒ»
‡È‰ ,¯˙BÈ ÏB„b Ïeh·a ‡È‰ƒ¿ƒ»≈ƒ
˙‡lÓÏ ‰ÏÚÓÏ ¯˙BÈ ˙¯¯BÚÓ¿∆∆≈¿«¿»¿«…

B˙Lwa ˙‡33‰lÙzL e‰ÊÂ . ∆«»»¿∆∆¿ƒ»
‰hÓlÓ ‰‡ÏÚ‰ ‡È‰ƒ«¬»»ƒ¿«»
‰lÙ˙c ‰Lwa‰ Èk ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ««»»ƒ¿ƒ»
„·Úc ÔÙB‡a) Ïeh·a ‡È‰ƒ¿ƒ¿∆¿∆∆
‡e‰ Ïeha‰ ÔÈÚc ,(Lw·n‰«¿«≈¿ƒ¿»«ƒ
‰‡ÏÚ‰ ,B˙e‡ÈˆnÓ ‡ˆBiL∆≈ƒ¿ƒ«¬»»

.‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ היא זה וכל ƒ¿«»¿«¿»
העצמית  ישותו לבטל האדם פעולת

הדרגות  את מעורר שבזה בתפילתו

c·¯שלמעלה. ‡È‰ ‰¯B˙Â¿»ƒ¿«
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ידי  על ׁשּנעׂשית והּפעּלה ּדהאדם], הּתֹורה ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻעסק

סֹוף  אין ואֹור ׁשהּתֹורה היא ּדהאדם הּתֹורה ְְִֵֵֶֶַַָָָָָעסק

ׁשּגם  מּזֹו, ויתרה לאדם. נמׁשכים ּבּה ְְִִִִֵֶַַָָָָָָָֻהּמלּבׁש

ּבּה הּמלּבׁש סֹוף אין ואֹור הּתֹורה ְְְֵַַַַָָָָֻהמׁשכת

mc`A ׁשהאדם ידי על (לא הּוא ּבּתֹורה, העֹוסק ¨¨¨ְֵֵֶַַָָָָָֹ

נמׁשכת  ׁשהּתֹורה אּדרּבה) אּלא ׂשכלֹו, את ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמבּטל

ׁשהּוא  ּכמֹו האדם ׁשל ּבׂשכלֹו ְְְְִִֶֶֶֶַָָָּומתלּבׁשת

למּטה. מּלמעלה המׁשכה ְְְְְִִִַַַָָָָּבמציאּותֹו,

LÈÂׁשּלּה הּׁשּיכּות ׁשּבּתֹורה, ּדכמֹו לֹומר, ¿≈ְִֶֶַַַַָָָ

לזה  היא ּתכלית אין עד דלמּטה ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָלהענין

sFq oi` xF`W,ּתכלית אין עד למּטה הּוא ¤¥ְְִֵַַַָ

הּקּב"ה  ׁשל ּורצֹונֹו חכמתֹו ׁשהיא ְְִֶֶֶַַָָָָָׁשהּתֹורה

ּבּתפּלה, הּוא כן ּכמֹו מּטה, למּטה ְְְְִִֵֶֶַַַָָָנמׁשכת

קץ  אין עד ּדלמעלה  להענין ּדתפּלה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָׁשהּׁשּיכּות

העלאה  היא ׁשהּתפּלה מּפני רק (לא ְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹהיא

mc`dCלזה ּגם) אּלא ,sFq oi` xF`W הּוא §¨¨¨ְֶֶַָ¤¥
הּתפּלה  ידי ׁשעל ּדזה קץ. אין עד ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָלמעלה

[ּגם  הּמתּפּלל ּבקׁשת למלאת חדׁש רצֹון ְְְִִֵֵַַַַַַָָָָֹמתעֹורר

לזה] ראּוי אינֹו הּתֹורה חכמת ּפי הּוא 34ּכׁשעל ְְִֵֶֶַַַָָָָ

ּבאֹור  עלּיה נעׂשה הּתפּלה ידי ׁשעל ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָלפי

מהׁשּתלׁשלּות, למעלה מתעּלה ׁשהּוא ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָׁשּלמעלה,

מהּתֹורה  ּגם עד 34ּולמעלה מעלה למעלה עד , ְְְְְֵַַַַַַַָָָָ

את  למּלאת חדׁש הרצֹון נמׁש ּומּׁשם קץ, ְְִִֵֵֶַַָָָָָֹאין

ּבהמׁשכה  יתרֹון יׁש כן ּפי על ׁשאף אּלא ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבּקׁשתֹו.

ּכיון  הּתפּלה, ידי ׁשעל ּדההמׁשכה ּתפּלה. ידי ׁשעל ההמׁשכה לגּבי ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָּדתֹורה

היא  הּתפּלה ידי ׁשעל מּלמעלה ההמׁשכה ּגם לכן הּמּטה, עבֹודת היא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָׁשּתפּלה

אּלא ה ּמתּפּלל), ּבּקׁשת (מּלּוי העֹולם לעניני היא WxFXWּבנֹוגע ההמׁשכה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ¤¤ְִַַָָ

מּצד  מּלמעלה המׁשכה ׁשהיא ּדתֹורה, וההמׁשכה קץ. אין עד מעלה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָמּלמעלה

המׁשכת היא ונתלּבׁשה `zEwlעצמּה, למּטה ירדה ׁשהּתֹורה לאחרי ׁשּגם . ְְִַַַָָ¡Ÿְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָ

הּנבראים. מּׂשכל ׁשּלמעלה הּקּב"ה ׁשל חכמתֹו היא אנֹוׁשי ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּבׂשכל

צדק'e‡·e¯ה) ה'ּצמח ּׁשּכתב מה ּפי על יּובן יֹותר, ּבפרטּיּות הענין ≈ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

רז"ל 35ּבמאמר  ׁשאמרּו הענין להבין הּמתחיל אין 36דּבּור ׁשאֹור ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ
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‰lÚt‰Â ,[Ì„‡‰c ‰¯Bz‰ ˜ÒÚ ÈÙÏ Ìb BLiL] ÌM‰«≈∆∆¿«ƒ¿≈≈∆«»¿»»»¿«¿À»
¯B‡Â ‰¯Bz‰L ‡È‰ Ì„‡‰c ‰¯Bz‰ ˜ÒÚ È„È ÏÚ ˙ÈNÚpL∆«¬≈«¿≈≈∆«»¿»»»ƒ∆«»¿

da LaÏn‰ ÛBÒ ÔÈ‡ ו יורדים,BfÓ ‰¯˙ÈÂ .Ì„‡Ï ÌÈÎLÓ ≈«¿À»»ƒ¿»ƒ»»»ƒ≈»ƒ
Ì„‡a da LaÏn‰ ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡Â ‰¯Bz‰ ˙ÎLÓ‰ ÌbL∆««¿»««»¿≈«¿À»»»»»

,‰¯Bza ˜ÒBÚ‰ÏÚ ‡Ï) ‡e‰ »≈«»…«
,BÏÎN ˙‡ Ïh·Ó Ì„‡‰L È„È¿≈∆»»»¿«≈∆ƒ¿

(‰a¯c‡ ‡l‡ תורה לימוד לשם ∆»«¿«»
בשכלו  להשתמש הוא זקוק כראוי

˙LaÏ˙Óe ˙ÎLÓ ‰¯Bz‰L∆«»ƒ¿∆∆ƒ¿«∆∆
‡e‰L BÓk Ì„‡‰ ÏL BÏÎNa¿ƒ¿∆»»»¿∆
‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰ ,B˙e‡ÈˆÓaƒ¿ƒ«¿»»ƒ¿«¿»

.‰hÓÏ שמעלת יבהיר ולהלן ¿«»
רק  אינה - העלאה תנועת - התפילה

˙Ó‚Â„·,"קץ אין עד מעלה "למעלה

תנועה  מעוררים התפילה עלֿידי אלא

זו  תנועה האלוקי, באור גם העלאה של

וביחד  קץ", אין עד מעלה ש"למעלה

התורה  בלימוד מעלה ישנה זה עם

גם  האלקות בהמשכת תפילה לגבי

למטה.

,‰¯BzaL BÓÎc ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«ƒ¿∆«»
ÔÈÚ‰Ï dlL ˙eÎiM‰««»∆»¿»ƒ¿»
‡È‰ ˙ÈÏÎz ÔÈ‡ „Ú ‰hÓÏ„ƒ¿«»«≈«¿ƒƒ
‡e‰ ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡L ‰ÊÏ¿∆∆≈
,˙ÈÏÎz ÔÈ‡ „Ú ‰hÓÏ¿«»«≈«¿ƒ
B˙ÓÎÁ ‡È‰L ‰¯Bz‰L∆«»∆ƒ»¿»
˙ÎLÓ ‰"aw‰ ÏL BBˆ¯e¿∆«»»ƒ¿∆∆

‰hÓ ‰hÓÏ האדם של ,לשכלו ¿«»«»
,‰lÙza ‡e‰ ÔÎ BÓk¿≈«¿ƒ»
ÔÈÚ‰Ï ‰lÙ˙c ˙eÎiM‰L∆««»ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿»
‡Ï) ‡È‰ ı˜ ÔÈ‡ „Ú ‰ÏÚÓÏcƒ¿«¿»«≈≈ƒ…
‡È‰ ‰lÙz‰L ÈtÓ ˜«̄ƒ¿≈∆«¿ƒ»ƒ

Ì„‡‰c ‰‡ÏÚ‰ שבתפילתו «¬»»¿»»»
ומתעלה  ישותו Ìb)מבטל ‡l‡ ,∆»«

ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡L ‰ÊÏ עצמו האור ¿∆∆≈
‰Êc .ı˜ ÔÈ‡ „Ú ‰ÏÚÓÏ ‡e‰¿«¿»«≈≈¿∆
¯¯BÚ˙Ó ‰lÙz‰ È„È ÏÚL∆«¿≈«¿ƒ»ƒ¿≈

ÏÓÏ‡˙למעלה  L„Á ÔBˆ»̄»»¿«…
ÏÚLk Ìb] Ïlt˙n‰ ˙L˜a«»««ƒ¿«≈«¿∆«
Èe‡¯ BÈ‡ ‰¯Bz‰ ˙ÓÎÁ Ètƒ»¿««»≈»

[‰ÊÏ34È„È ÏÚL ÈÙÏ ‡e‰ »∆¿ƒ∆«¿≈
¯B‡a ‰iÏÚ ‰NÚ ‰lÙz‰«¿ƒ»«¬∆¬ƒ»»
‰lÚ˙Ó ‡e‰L ,‰ÏÚÓlL∆¿«¿»∆ƒ¿«∆

‰¯Bz‰Ó Ìb ‰ÏÚÓÏe ,˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓÏ34‰ÏÚÓÏ „Ú , ¿«¿»≈ƒ¿«¿¿¿«¿»«≈«»«¿«¿»
˙‡ ˙‡lÓÏ L„Á ÔBˆ¯‰ CLÓ ÌMÓe ,ı˜ ÔÈ‡ „Ú ‰ÏÚÓ«¿»«≈≈ƒ»ƒ¿«»»»»¿«…∆
‰¯B˙c ‰ÎLÓ‰a ÔB¯˙È LÈ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡L ‡l‡ .B˙Lwa«»»∆»∆««ƒ≈≈ƒ¿««¿»»¿»
È„È ÏÚL ‰ÎLÓ‰‰c .‰lÙz È„È ÏÚL ‰ÎLÓ‰‰ Èa‚Ï¿«≈««¿»»∆«¿≈¿ƒ»¿««¿»»∆«¿≈
‡È‰ ‰lÙzL ÔÂÈk ,‰lÙz‰«¿ƒ»≈»∆¿ƒ»ƒ
Ìb ÔÎÏ ,‰hn‰ ˙„B·Ú¬«««»»≈«

‰‰È„È ÏÚL ‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ ««¿»»ƒ¿«¿»∆«¿≈
ÈÈÚÏ Ú‚Ba ‡È‰ ‰lÙz‰«¿ƒ»ƒ¿≈«¿ƒ¿¿≈
˙Lwa ÈelÓ) ÌÏBÚ‰»»ƒ«»«
L¯BML ‡l‡ ,(Ïlt˙n‰«ƒ¿«≈∆»∆∆
‰ÏÚÓlÓ ‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰««¿»»ƒƒ¿«¿»
‰ÎLÓ‰‰Â .ı˜ ÔÈ‡ „Ú ‰ÏÚÓ«¿»«≈≈¿««¿»»
‰ÎLÓ‰ ‡È‰L ,‰¯B˙c¿»∆ƒ«¿»»

dÓˆÚ „vÓ ‰ÏÚÓlÓ ואינה ƒ¿«¿»ƒ««¿»
האדם תלויה  ‰È‡במעשה ,ƒ

È¯Á‡Ï ÌbL .˙e˜Ï‡ ˙ÎLÓ‰«¿»«¡…∆«¿«¬≈
‰hÓÏ ‰„¯È ‰¯Bz‰L∆«»»¿»¿«»
‡È‰ ÈLB‡ ÏÎNa ‰LaÏ˙Â¿ƒ¿«¿»¿≈∆¡ƒƒ
‰ÏÚÓlL ‰"aw‰ ÏL B˙ÓÎÁ»¿»∆«»»∆¿«¿»

.ÌÈ‡¯·p‰ ÏÎOÓ הבא בסעיף ƒ≈∆«ƒ¿»ƒ
המעלה  ביאור בתוספת לבאר ימשיך

מעלתה  שלגבי תפלה, לגבי שבתורה

(עונג  התורה של והעצמית העיקרית

שלנו  שבעולם ההשגה העצמות)

היא  האצילות שבעולם וההשגה

תופסים  אנו התורה ובלימוד בשווה,

כמו  אופן באותו האלוקי האור בשכלנו

האצילות. בעולם התורה בלימוד

˙eiË¯Ùa ÔÈÚ‰ ¯e‡·e (‰≈»ƒ¿»ƒ¿»ƒ
·˙kM ‰Ó Èt ÏÚ Ô·eÈ ,¯˙BÈ≈»«ƒ«∆»«

¯Ó‡Óa ˜„ˆ ÁÓv‰35¯ea„ «∆«∆∆¿«¬»ƒ
ÔÈÚ‰ ÔÈ·‰Ï ÏÈÁ˙n‰««¿ƒ¿»ƒ»ƒ¿»
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d"kyz'dי ,ybie t"y

ּולמּטה  קץ אין עד למעלה הּוא הּוא ּברּו ְְְֵֵַַַָָָסֹוף

מאמר  נמצא (ׁשּבֹו הּזה [ׁשהּביכל ּתכלית אין ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָעד

ּובּזמן  ּבׁשביה, ׁשנים ּכּמה מׁש היה ְְְִִֶֶַַַַַָָָָָהּנ"ל)

ּולהעיר,37האחרֹון  לכאן. והּגיע מהּׁשביה נפדה ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָ

ּבּדרּוׁשים  ׁשאינם ענינים ּכּמה יׁשנם זה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּבדרּוׁש

הּכתּוב  ּבפרּוׁש דרּכֹו38הּנ"ל] ּפי על לנער חנֹו ְְֲִֵַַַַַַַַָ

ּכׁשהאדם  ּדלכאֹורה מּמּנה, יסּור לא יזקין ּכי ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָֹּגם

יֹותר, נעלית למדרגה להתעּלֹות צרי ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָמזקין

ׁשּגם39ּומהי  מהּדרהּמעלה יסּור לא ּכׁשיזקין ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹ

ּבּמאמר, ּומבאר נער, ּכׁשהיה אֹותֹו ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָׁשחּנכּו

הּׂשכל  ּבין ועצּום ּגדֹול חּלּוק יׁש אנֹוׁשי ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַָָּדּבׂשכל

מּׂשיג  ׁשהּוא לּׂשכל ּבנערּותֹו מּׂשיג ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשהאדם

ׁשהיא  ּבּתֹורה אבל ּבזקנּותֹו. ׁשּכן ּומּכל ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָּבגדלּותֹו

רק  הּוא לזקנּותֹו נערּותֹו ׁשּבין החּלּוק ְְֱֲִִֵֶַַַֹאלקּות,

הּתֹורה, מלּבׁשת ׁשּבּה האדם ׁשל הּׂשכל ְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻּבהׂשגת

הּקּב"ה  ׁשל חכמתֹו ׁשהיא עצמּה, ּבּתֹורה ְְֲִֶֶַַַָָָָָָָאבל

ׂשכל  ּבין חּלּוק אין הּנבראים, מּׂשכל ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשּלמעלה

מן  יסּור לא ּכׁשיזקין ּגם ולכן הּזקן, לׂשכל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהּנער

ּדכתיב  ּבּמאמר , ּומֹוסיף  נער . ּבהיֹותֹו ׁשלּמדהּו זקנּתי,40הּדר ּגם הייתי נער ְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָֻ

הּתֹורה  ּדחכמת ּבאצילּות, עלּיתֹו הּוא זקנּתי וגם ׁשּביצירה מט"ט הּוא ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַַַָָָָָנער

כן, ּפי על ואף ׁשּביצירה. הּתֹורה מחכמת יֹותר הרּבה נעלית היא ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָׁשּבאצילּות

ּביצירה, נער ּבהיֹותֹו ׁשלּמדהּו מהּדר יסּור לא ּבאצילּות ויתעּלה ּכׁשיזקין ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֻּגם

ׁשעׁשּועים  גו' אצלֹו (ואהיה ּדהעצמּות העצמי ּתענּוג היא הּתֹורה עצם ,41ּכי ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ּובנֹוגע  ּדאצילּות. חכמה הּקּב"ה, ׁשל מחכמתֹו ּגם ׁשּלמעלה ּדוקא), ְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָאצלֹו

(וגם  ּדיצירה ההׂשגה ּבין חּלּוק אין הּתֹורה) עּקר (ׁשהּוא ׁשּבּתֹורה זה ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָלענין

ּדאצילּות. להּׂשגה אנֹוׁשי) ּדׂשכל ְֱֲִִֵֶַַַַַָָָָההׂשגה

ÏÚÂ ידי ׁשעל ההמׁשכה לגּבי ּדתֹורה ּבהמׁשכה הּיתרֹון יֹותר עֹוד יּובן זה ּפי ¿«ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ

עצמֹו ׁשהאלקּות (לא היא ּתפּלה ידי ׁשעל למּטה ּדההמׁשכה ְְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹּתפּלה.

וההמׁשכה  העֹולם. ּבעניני ׁשּנּוי נעׂשה ההמׁשכה ידי ׁשעל אּלא) למּטה, ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָנמׁש

ׁשל  חכמתֹו היא למּטה ירידתּה לאחרי ׁשּגם אלקּות, המׁשכת היא ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹּדתֹורה,

ּבׂשכלֹו ּומתלּבׁשת למּטה ׁשּנמׁשכת ׁשּבּתֹורה ׁשהאלקּות מּזֹו, ויתירה ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹהּקּב"ה.

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
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יי 'eb dcedi eil` ybie

ׁשּלכן, עלמין, ּבגדר אינּה הּלֹומד, האדם ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשל

ּד וההׂשגה אנֹוׁשי ּדׂשכל הם ההׂשגה אצילּות ְְֱֲִִֵֵֶַַַַַָָָָ

לּגּבּה. מּמׁש ְְֶַַָָָּבׁשוה

ּדתֹורה LÈÂו) ּבהמׁשכה ׁשהּיתרֹון ּדכמֹו לֹומר, ¿≈ְְְְִִֶַַַַָָָ

ּבנֹוגע  הּוא ּדתפּלה ההמׁשכה ְְְְִִֵֵַַַַָָָלגּבי

הּוא  זה ּדר על אלק ּות, ּגּלּוי ּבֹו ׁשּנמׁש ְֱִִֶֶֶֶַַַַָֹלּמּטה,

לגּבי  ּתפּלה ידי ׁשעל ׁשּבהמׁשכה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּבּיתרֹון

לזה דנֹוסף ּדתֹורה, ההמׁשכה WxFXWההמׁשכה ְְְֶַַָָָָָ¤¤ְַַָָ

מהׁשּתלׁשלּות, מּלמעלה הּוא ּתפּלה ידי ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָׁשעל

ּבנֹוגע  ּגם הּוא ּתפּלה ידי  ׁשעל  ּבהמׁשכה ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָהּיתרֹון

dHOl ּבּנבראים ׁשּנּוי נעׂשה הּתפּלה ידי ׁשעל , ©©¨ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָ

הּׁשנים  ּולבר החֹולים לרּפאת .42ׁשלמּטה, ְְְִִֵֶַַַַָָָֹ

ׁשּנּוי  נעׂשה ּתפּלה ידי [ׁשעל זה ּדענין ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָּולהֹוסיף,

ּדמבֹואר  הּוא, והענין ּתפּלה. ּבכל הּוא ְְְְְְִִִַָָָָָָלמּטה]

צדק' ּדה'ּצמח הּנ"ל ׁשאיתא 43ּבּדרּוׁש ּדזה , ְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָ

ּכתיב 44ּבגמרא  (ּדוקא) צּבּור א-ל 45ׁשּבתפּלת הן ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ

לא  ּומקּבלת 46ּכּביר רצּויה ׁשהיא ימאס, ְְְִִִֶֶֶַָָֹֻ

ממּלא 47לעֹולם  ׁשהּקּב"ה ּדזה היא, ּבזה הּכּונה , ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

והיינּו, ּבגּלּוי. ּגם הּוא צּבּור, ּדתפּלת ְְְְִִִִַַַַַָָהּבּקׁשה

ּבּקׁשתֹו את ממּלא הּקּב"ה יחיד, ּבתפּלת ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשּגם

יֹום, ּבכל ּפעמים ג' להתּפּלל ּתּקנּו הּגדֹולה ּכנסת ׁשאנׁשי מּזה ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ[וכדמּוכח

יחיד, ׁשּבתפּלת אּלא לבּטלה]. ּברכה וׁשלֹום חס ׁשּתהיה ּתּקנּו ׁשּלא ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹּובוּדאי

היא  צּבּור ּדתפּלת והּמעלה ּבהעלם, ּתהיה הּבּקׁשה) (מּלּוי ׁשההׁשּפעה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָאפׁשר

ּדרּוׁשים  ׁשּבכּמה ּולהעיר, ּבּגלּוי. היא יחיד 48ׁשההׁשּפעה ׁשּבתפּלת מבֹואר ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָ

ּדה'ּצמח  הּנ"ל ּובּדרּוׁש למּטה, תמׁש ולא למעלה ּתּׁשאר ׁשההׁשּפעה ְְְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻאפׁשר

ׁשאפׁשר  אּלא למּטה, נמׁשכת יחיד) ּבתפּלת (ּגם ׁשההׁשּפעה מבֹואר ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָצדק'

ההׁשּפעה  ׁשּתׁשּפע היא ּדתפּלה ּדהּבקׁשה ּדכיון לֹומר, ויׁש ּבהעלם. ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻׁשּתהיה

ההׁשּפעה  לֹו ּכׁשּממׁשיכים ּגם לכן, הּׁשנים), ּולבר החֹולים (לרּפאת ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹלמּטה

ּומּזה  לבּטלה, ּברכה היא ּתפּלתֹו למּטה, נמׁשכת אינּה ההׁשּפעה אבל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָׁשּבּקׁש,

ׁשאפׁשר  אּלא למּטה ההׁשּפעה נמׁשכת יחיד ּבתפּלת ּגם ּתפּלה, ׁשּבכל ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָמּוכח,

ּבהעלם. ְְְִֵֶֶֶׁשּתהיה
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d"kyz'dיב ,ybie t"y

CÈLÓÓe המׁשכת ׁשּלפעמים ּדזה ּבּמאמר, «¿ƒְְְֲִִֶֶַַַַָָָ

רּבּוי  מּפני הּוא ּבהעלם היא ְְְִִִֵֵֶֶַַהּׁשפע

הּוא  ׁשהּׁשפע ּדזה והיינּו, הּמבּדילים . ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָהּמסכים

ההמׁשכה  אֹופן מּצד לא הּוא ְְְִֵֶֶַַַָָֹּבהעלם

ׁשלמעלה  ּדהעלם ּבּדרגא היא ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָ(ׁשההמׁשכה

הּמסכים 49מּגּלּוי  מּצד הּוא ׁשההעלם אּלא, ,( ְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ

סגּור, ּבכלי מּתנה נתינת ּובדגמת ְְְְְִִִִִַַַַַָָָֻהּמעלימים.

ׁשּמּצד  אּלא ּבּכלי, ּבׁשלמּות היא ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשהמּתנה

ּבּגלּוי. אֹותּה לקחת אפׁשר אי ּדהּכלי ְְְְִִֶַַַַָָָָָָהּמס

ידי  על ׁשּנמׁשכּו ׁשההׁשּפעֹות ּבּמאמר, ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָּומֹוסיף

ּבהעלם  ּבׁשלימּות ׁשּיׁשנם רק לא הּתפּלֹות, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹּכל

ּכל  ּדכׁשיתעֹוררּו ּבּגלּוי. ּגם יהיּו סֹוף ׁשּסֹוף ְְְְְִִִִֶֶֶַָָאּלא

הּמסכים, ּכל ויּבּטלּו ׁשלמה ּבתׁשּובה ְְְְִִִִֵֵַָָָָָָָיׂשראל

ׁשּבמׁש הּתפּלֹות ּדכל ההמׁשכֹות ּכל אז ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָיתּגּלּו

הּדֹורֹות. ַָּכל

ּתפּלה CÈ¯ˆÂז) ידי ׁשעל ּדהּטעם להבין, ¿»ƒְְְְִִֵֶַַַַָָ

מהׁשּתלׁשלּות  ׁשּלמעלה אֹור ְְְְְְִִֵֶַַָָנמׁש

החֹולים  (לרּפאת ּבּנבראים ׁשּנּוי נעׂשה ידֹו ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָֹׁשעל

מּצד הּוא הּׁשנים) ּולברoiawp min z`lrdd ְִִֵַַָָ©©£¨©©¦ª§¦
ׁשּבּתפּלה 42ׁשּבּתפּלה  נקבין מים העלאת ּדענין , ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָֻ

ּובבּטּול, ּבּכּונה היא ּכׁשהּתפּלה לכאֹורה ְְְְְִִִִֶַַָָָָהּוא

ידי ׁשעל מבֹואר ׁשהּוא lMּובּמאמר (אּלא ּבּנבראים ׁשּנּוי נעׂשה ּתפּלה ְְֲֵֶַַַָָ¨ְְֲִִִִֶֶֶַַָָָ

מכּון  ּכׁשאינֹו (ּגם מתּפּלל ׁשּיׂשראל ּדּבעת ּבזה, הּבאּור לֹומר ויׁש ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּבהעלם).

ּכל FzEIniptAּבתפּלתֹו), ולכן, ּבהעלם. ׁשּזהּו אּלא ,הּמל לפני ּכעֹומד הּוא ְִִָ¦§¦¦ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָ

ׁשּלמעלה  האֹור ּוממׁשכת ׁשּמעֹוררת נקבין מים העלאת היא ּדיׂשראל ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻּתפּלה

(מּלּוי  למּטה והּׁשּנּוי ׁשההמׁשכה אּלא הּנבראים. את לׁשּנֹות ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָמהׁשּתלׁשלּות

והּבּטּול  ׁשהּכּונה וכל ּבהעלם. הּוא זה נקבין מים העלאת ידי ׁשעל ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֻהּבּקׁשה)

יֹותר. ּבגּלּוי הּוא הּבּקׁשה מּלּוי יֹותר , ּבגּלּוי הם ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָׁשּבתפּלה

ּבּגמרא 43ּבּמאמר CÈLÓÓeח) ּדאיתא מה יּובן זה ּפי ׁשעל ׁשּכׁשׁשמע 50, «¿ƒְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

העמיד  האבֹות, ּדגמת הם ּובניו חּיא ׁשרּבי הּנביא מאלּיהּו ְֱִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֻרּבי

ואתא  הּגׁשם מֹוריד זיקא, ונׁשיב הרּוח מׁשיב אמר הּתיבה, לפני רּבי ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָאֹותם

חּיא  ּדרּבי להבין, וצרי עלמא. רגׁש הּמתים מחּיה למימר מּטי ּכי ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָמטרא,
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מצד )49 הוא שההעלם שמבאר שלאחרי שם, אוה"ת וראה לבטלה. ברכה דשמו"ע הברכות היו – זה באופן הי' דבאם

" אומר ח"ו".oklהמסכים, שוא תפילת נק' ב.)50אין פה, ב"מ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
CÈLÓÓe'צדק ‰ÚÙMה'צמח ˙ÎLÓ‰ ÌÈÓÚÙlL ‰Êc ,¯Ó‡na «¿ƒ««¬»¿∆∆ƒ¿»ƒ«¿»««∆«

‰ÌÈÏÈc·n.למטה  ÌÈÎÒn‰ Èea¯ ÈtÓ ‡e‰ ÌÏÚ‰a ‡È‰ƒ¿∆¿≈ƒ¿≈ƒ«»»ƒ««¿ƒƒ
ÔÙB‡ „vÓ ‡Ï ‡e‰ ÌÏÚ‰a ‡e‰ ÚÙM‰L ‰Êc ,eÈÈ‰Â¿«¿¿∆∆«∆«¿∆¿≈…ƒ«∆
‰ÏÚÓÏL ÌÏÚ‰c ‡‚¯ca ‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰L) ‰ÎLÓ‰‰««¿»»∆««¿»»ƒ¿«¿»¿∆¿≈∆¿«¿»

ÈelbÓ רוחנית המשכה [=שזוהי ƒƒ
להתגלות] יכולה ‡l‡,49שאינה ,(∆»

ÌÈÎÒn‰ „vÓ ‡e‰ ÌÏÚ‰‰L∆«∆¿≈ƒ««»»ƒ
ÌÈÓÈÏÚn‰ עד יורדת וההמשכה ««¿ƒƒ

גילוי  מונע חיצוני דבר אולם למטה

zÓ‰ההמשכה  ˙È˙ ˙Ó‚„·e .¿À¿«¿ƒ««»»
‡È‰ ‰zÓ‰L ,¯e‚Ò ÈÏÎaƒ¿ƒ»∆««»»ƒ
„vnL ‡l‡ ,ÈÏka ˙eÓÏLaƒ¿≈«¿ƒ∆»∆ƒ«

ÈÏk‰c CÒn‰ חיצוני גורם --È‡ «»»¿«¿ƒƒ
.ÈeÏba d˙B‡ ˙Á˜Ï ¯LÙ‡∆¿»»««»¿»
˙BÚtL‰‰L ,¯Ó‡na ÛÈÒBÓeƒ««¬»∆««¿»
,˙BlÙz‰ Ïk È„È ÏÚ eÎLÓpL∆ƒ¿¿«¿≈»«¿ƒ
˙eÓÈÏLa ÌLiL ˜¯ ‡Ï…«∆∆¿»ƒ¿≈
eÈ‰È ÛBÒ ÛBqL ‡l‡ ÌÏÚ‰a¿∆¿≈∆»∆ƒ¿
Ïk e¯¯BÚ˙ÈLÎc .ÈeÏba Ìb«¿ƒƒ¿∆ƒ¿¿»
‰ÓÏL ‰·eL˙a Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿»¿≈»
elb˙È ,ÌÈÎÒn‰ Ïk eÏh·ÈÂƒ«¿»«»»ƒƒ¿«
ÏÎc ˙BÎLÓ‰‰ Ïk Ê‡»»««¿»¿»
Ïk CLÓaL ˙BlÙz‰«¿ƒ∆¿∆∆»

.˙B¯Bc‰ שבתפלה זה, מכל נתבאר «
רק  לא גדולה מעלה אנו רואים

בהמשכה  גם אלא למעלה בההעלאה

כאשר  שאפילו יתבאר ולהלן למטה.

וממשיך  מעורר בתפלתו מכוון אינו

למטה. אור

ÌÚh‰c ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ (Ê¿»ƒ¿»ƒ¿«««
¯B‡ CLÓ ‰lÙz È„È ÏÚL∆«¿≈¿ƒ»ƒ¿»
ÏÚL ˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿∆«
ÌÈ‡¯·pa ÈepL ‰NÚ B„È»«¬∆ƒ«ƒ¿»ƒ
C¯·Ïe ÌÈÏBÁ‰ ˙‡t¯Ï)¿«…«ƒ¿»≈
˙‡ÏÚ‰‰ „vÓ ‡e‰ (ÌÈM‰«»ƒƒ«««¬»«

‰lÙzaL ÔÈ·˜ ÌÈÓ42ÔÈÚc , «ƒÀ¿ƒ∆«¿ƒ»¿ƒ¿»
ÔÈ·˜ ÌÈÓ ˙‡ÏÚ‰ התעוררות=] «¬»««ƒÀ¿ƒ

האדם] ‰e‡המטה. ‰lÙzaL∆«¿ƒ»
‡È‰ ‰lÙz‰Lk ‰¯B‡ÎÏƒ¿»¿∆«¿ƒ»ƒ
¯Ó‡n·e ,Ïeh··e ‰eka¿«»»¿ƒ««¬»
‰lÙz Ïk È„È ÏÚL ¯‡B·Ó¿»∆«¿≈»¿ƒ»
‡l‡) ÌÈ‡¯·pa ÈepL ‰NÚ«¬∆ƒ«ƒ¿»ƒ∆»

(ÌÏÚ‰a ‡e‰L לא הרי ולכאורה, ∆¿∆¿≈

נר  ביטול תמיד הרגשת במתפלל Úac˙אה ,‰Êa ¯e‡a‰ ¯ÓBÏ LÈÂ ?¿≈««≈»∆∆¿≈
,(B˙lÙ˙a ÔeÎÓ BÈ‡Lk Ìb) Ïlt˙Ó Ï‡¯NiL הרי ∆ƒ¿»≈ƒ¿«≈«¿∆≈¿«≈ƒ¿ƒ»

.ÌÏÚ‰a e‰fL ‡l‡ ,CÏn‰ ÈÙÏ „ÓBÚk ‡e‰ B˙eiÓÈÙaƒ¿ƒƒ¿≈ƒ¿≈«∆∆∆»∆∆¿∆¿≈
ÔÈ·˜ ÌÈÓ ˙‡ÏÚ‰ ‡È‰ Ï‡¯NÈc ‰lÙz Ïk ,ÔÎÏÂ¿»≈»¿ƒ»¿ƒ¿»≈ƒ«¬»««ƒÀ¿ƒ
¯B‡‰ ˙ÎLÓÓe ˙¯¯BÚnL∆¿∆∆«¿∆∆»
˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
‡l‡ .ÌÈ‡¯·p‰ ˙‡ ˙BpLÏ¿«∆«ƒ¿»ƒ∆»
‰hÓÏ ÈepM‰Â ‰ÎLÓ‰‰L∆««¿»»¿«ƒ¿«»
È„È ÏÚL (‰Lwa‰ ÈelÓ)ƒ««»»∆«¿≈
‡e‰ ‰Ê ÔÈ·˜ ÌÈÓ ˙‡ÏÚ‰«¬»««ƒÀ¿ƒ∆
‰ek‰L ÏÎÂ .ÌÏÚ‰a¿∆¿≈¿»∆««»»
Èel‚a Ì‰ ‰lÙ˙aL Ïeha‰Â¿«ƒ∆ƒ¿ƒ»≈¿ƒ
‡e‰ ‰Lwa‰ ÈelÓ ,¯˙BÈ≈ƒ««»»

.¯˙BÈ Èel‚a¿ƒ≈
¯Ó‡na CÈLÓÓe (Á43ÏÚL , «¿ƒ««¬»∆«

‡˙È‡c ‰Ó Ô·eÈ ‰Ê Ètƒ∆»»¿ƒ»
‡¯Óba50Èa¯ ÚÓLLkL רבי) «¿»»∆¿∆»««ƒ

הנשיא) ‰È·p‡יהודה e‰iÏ‡Ó≈≈ƒ»«»ƒ
˙Ó‚c Ì‰ ÂÈ·e ‡iÁ Èa¯L∆«ƒƒ»»»≈À¿«

˙B·‡‰ במרום נשמעת ,שתפילתן »»
ÈÙÏ Èa¯ Ì˙B‡ „ÈÓÚ‰∆¡ƒ»«ƒƒ¿≈

¯Ó‡ ,‰·Èz‰(חייא ÈLÓ·(ר' «≈»»«≈ƒ
‡˜ÈÊ ·ÈLÂ Áe¯‰ נשבה=] »«¿»ƒƒ»

Â‡˙‡רוח] ÌLb‰ „È¯BÓ ,ƒ«∆∆¿»»
‡¯ËÓ[גשם ÈhÓ[=בא Èk , ƒ¿»ƒ«≈
¯ÓÈÓÏ[לומר בא iÁÓ‰[=כאשר ¿≈«¿«∆

‡ÓÏÚ L‚¯ ÌÈ˙n‰ נזדעזע=] «≈ƒ»«»¿»
Èa¯cהעולם] ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ .¿»ƒ¿»ƒ¿«ƒ

ÏÎa ÌÈÏlt˙Ó eÈ‰ ÂÈ·e ‡iÁƒ»»»»ƒ¿«¿ƒ¿»
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יג 'eb dcedi eil` ybie

כן  ּפי על ואף יֹום, ּבכל מתּפּללים היּו ְְְְִִִֵַַַָָָָּובניו

אתא  זיקא, (נׁשיב ּתפּלתם ידי ׁשעל ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָההמׁשכה

ּכׁשהעמיד  ּדוקא היתה עלמא) רגׁש ְְְְְֱִִֶֶַַָָָָָָָמיטרא,

אפׁשר  היה ולכאֹורה הּתיבה. לפני רּבי ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָאֹותם

והיּו הּתיבה לפני ׁשהתּפּללּו ידי ּדעל ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָלֹומר,

ּותפּלת  הּצּבּור, ּכח ּבתפּלתם היה צּבּור, ְְְִִִִִֵַַַָָָָֹׁשלּוחי

ּכׁשּיׁשנם  ּדגם לעֹולם, ּומקּבלת רצּויה היא ְְְְְְִִֶֶֶֶַָָָֻצּבּור

ּבגּלּוי מס  היא ההמׁשכה זה 51כים, ּבאּור אבל . ְְֲִִִֵֶַַָָָָָ

ּכׁשהּׁשליח  ּגם צּבּור, ּתפּלת ּגם ּכי מסּפיק, ְְְִִִִִֵֶַַַַַַָאינֹו

לפעֹול  ּבכֹוחּה אין ּביֹותר, ּגדֹול אדם הּוא ְְְִִֵֵָָָָצּבּור

iENbA ּדתחית הּׁשּנּוי ּובפרט  ּבּבריאה, ּגדֹול ׁשּנּוי §¦ְְְִִִִִִַַַָָָ

ּומבאר  הּמעלימים. מסכים ּכׁשּיׁשנם ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּמתים,

לפני  רּבי אֹותם ׁשהעמיד ידי ּדעל ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָָּבּמאמר,

ׁשברּו יׂשראל, ּדכלל צּבּור ׁשלּוחי ונעׂשּו ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָהּתיבה

לזה  ּדנֹוסף הּמסכים. את ּתפּלתם) ידי ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָ(על

התעֹוררּו ּכּלם ּתפּלתם ּבׁשעת ׁשהיּו ְְְְִִִִֶֶַַָָָָֻׁשהּצּבּור

ׁשם  היּו ׁשּלא אּלּו מּצד הּמסכים ּגם הּנה ְִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹמאד,

ידי  על ּובניו חּיא רּבי ׁשברּו נתעֹוררּו, ְְְְְִִִֵַַָָָָֹולא

ׁשלּוחי  ּבתֹור היתה ׁשּתפּלתם מּכיון ְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָָּתפּלתם,

נתעֹוררּו. ׁשּלא אּלּו ׁשל ּגם י ׂשראל, ּדכל ְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹצּבּור

LÈÂידי ׁשעל ּבזה, הּבאּור ועׂשה iAxWלֹומר הּתיבה לפני אֹותם העמיד ¿≈ְֵֵֶֶַַַָ¤©¦ְְֱִִֵֵֶַָָָָ

על  (ּגם יׂשראל ּכל על זה ּפעל יׂשראל, ּדכל צּבּור לׁשלּוחי ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָאֹותם

הענין) מּכל ּכלל ידעּו ׁשּלא ּבׁשעת 52אּלּו ׁשהיּו הּצּבּור אחרי נגררים ׁשּיהיּו ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

(הּׁשלּוחי  עצמם ּובניו חּיא רּבי אחרי ׁשּכן ּומּכל ּובניו, ח ּיא רּבי ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָּתפּלת

רּבי  ׁשל ּותפּלתם הּתפּלה, ּבּׁשעת ׁשהיּו ּדהּצּבּור ההתעֹוררּות ולכן, ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָצּבּור),

הּמסכים. ּבטלּו זה ידי ועל יׂשראל, ּכל על ּבפנימּיּות ּפעלּו ּובניו, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָחּיא

ׁשּלמעלה ‰Â‰ט) האֹור ּדהמׁשכת ד) (סעיף לעיל ׁשּנתּבאר זה ¿ƒ≈ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ּבעניני  ׁשּנּוי נעׂשה ידֹו ׁשעל היא ּתפּלה ידי ׁשעל ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָמהׁשּתלׁשלּות

מּצד  ׁשהיא ּכמֹו ּבתפּלה הּוא למּטה), נמׁש עצמֹו ׁשהאֹור (ולא ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָֹהעֹולם

לֹומר, יׁש הּתֹורה, ענין ּגם ּבּה ׁשּיׁש ּבאֹופן היא ּכׁשהּתפּלה אבל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָעצמּה.

ׁש יׁשנם זֹו, ּתפּלה ידי ׁשעל הּוא ׁשּבהמׁשכה ההמׁשכה ׁשּׁשֹורׁש הּמעלֹות. ּתי ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
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שהשליח )51 וגם יותר, גדולה לתפלה צריך יותר גדולה היא שהבקשה וכל דרגות, חילוקי כו"כ יש ציבור בתפלת שגם אלא

ס"ט. סנ"ג השחר ברכות הל' או"ח אדה"ז שו"ע (ראה נשמעת שתפלתו וכו' זקן יהי' שהש"ץ p"yeציבור צריך הי' ולכן ,(

האבות. דוגמת שהם ובניו ר"ח מזה.)52יהי' כלל יודעים שאין הגם וש"נ), ב. קו, (כתובות עליהן מתנה ב"ד לב וע"ד

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
·ÈL) Ì˙lÙz È„È ÏÚL ‰ÎLÓ‰‰ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â ,ÌBÈ¿««ƒ≈««¿»»∆«¿≈¿ƒ»»»ƒ
„ÈÓÚ‰Lk ‡˜Âc ‰˙È‰ (‡ÓÏÚ L‚¯ ,‡¯ËÈÓ ‡˙‡ ,‡˜ÈÊƒ»»»ƒ¿»»«»¿»»¿»«¿»¿∆∆¡ƒ
ÏÚc ,¯ÓBÏ ¯LÙ‡ ‰È‰ ‰¯B‡ÎÏÂ ?‰·Èz‰ ÈÙÏ Èa¯ Ì˙B‡»«ƒƒ¿≈«≈»¿ƒ¿»»»∆¿»«¿«

‰Â ‰·Èz‰ ÈÙÏ eÏlt˙‰L È„È‰È‰ ,¯eaˆ ÈÁeÏL eÈ ¿≈∆ƒ¿«¿ƒ¿≈«≈»¿»¿≈ƒ»»
˙lÙ˙e ,¯eav‰ ÁBk Ì˙lÙ˙aƒ¿ƒ»»««ƒ¿ƒ«
˙Ïa˜Óe ‰Èeˆ¯ ‡È‰ ¯eaƒ̂ƒ¿»¿À∆∆

c ,ÌÏBÚÏ כאמורÌLiLk Ì‚ ¿»¿«¿∆∆¿»
ÌÈÎÒÓ המשכת על המסתירים »»ƒ

מסכים  מבטלת הציבור תפילת השפע,

ו  Èel‚aאלו ‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰51. ««¿»»ƒ¿ƒ
,˜ÈtÒÓ BÈ‡ ‰Ê ¯e‡a Ï·‡¬»≈∆≈«¿ƒ
Ìb ,¯eaˆ ˙lÙz Ìb Èkƒ«¿ƒ«ƒ«
Ì„‡ ‡e‰ ¯eaˆ ÁÈÏM‰Lk¿∆«»ƒ«ƒ»»
dÁBÎa ÔÈ‡ ,¯˙BÈa ÏB„b»¿≈≈¿»
ÏB„b ÈepL Èel‚a ÏBÚÙÏƒ¿¿ƒƒ»
ÈepM‰ Ë¯Ù·e ,‰‡È¯aa«¿ƒ»ƒ¿»«ƒ
ÌLiLk ,ÌÈ˙n‰ ˙ÈÁ˙cƒ¿ƒ««≈ƒ¿∆∆¿»

ÌÈÓÈÏÚn‰ ÌÈÎÒÓ צריך כן ואם »»ƒ««¿ƒƒ
באותה  דווקא המיוחד מהו ביאור,

להתפלל  רבי שהעמידם ?תפילה
È„È ÏÚc ,¯Ó‡na ¯‡·Óe¿»≈««¬»¿«¿≈

Èa¯ Ì˙B‡ „ÈÓÚ‰L נשיא (שהיה ∆∆¡ƒ»«ƒ
ישראל) כלל ‰Èz·‰של ÈÙÏƒ¿≈«≈»

ÏÏÎc ¯eaˆ ÈÁeÏL eNÚÂ¿«¬¿≈ƒƒ¿«
È„È ÏÚ) e¯·L ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈»¿«¿≈

ÌÈÎÒn‰ ˙‡ (Ì˙lÙz באופן ¿ƒ»»∆«»»ƒ
גדול  כה שינוי ÊÏ‰שניכר ÛÒBc .¿«»∆

Ì˙lÙz ˙ÚLa eÈ‰L ¯eav‰L∆«ƒ∆»ƒ¿«¿ƒ»»
Ìb ‰p‰ ,„‡Ó e¯¯BÚ˙‰ ÌlkÀ»ƒ¿¿¿…≈»«

ÌÈÎÒn‰ שהסתירוel‡ „vÓ «»»ƒƒ«≈
,e¯¯BÚ˙ ‡ÏÂ ÌL eÈ‰ ‡lL∆…»»¿…ƒ¿¿
È„È ÏÚ ÂÈ·e ‡iÁ Èa¯ e¯·L»¿«ƒƒ»»»«¿≈
Ì˙lÙzL ÔÂÈkÓ ,Ì˙lÙz¿ƒ»»ƒ≈»∆¿ƒ»»
ÏÎc ¯eaˆ ÈÁeÏL ¯B˙a ‰˙È‰»¿»¿¿≈ƒ¿»
‡lL el‡ ÏL Ìb ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈«∆≈∆…

.e¯¯BÚ˙ƒ¿¿
ÏÚL ,‰Êa ¯e‡a‰ ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈««≈¿∆∆«
ÈÙÏ Ì˙B‡ „ÈÓÚ‰ Èa¯L È„È¿≈∆«ƒ∆¡ƒ»ƒ¿≈
ÈÁeÏLÏ Ì˙B‡ ‰NÚÂ ‰·Èz‰«≈»¿»»»ƒ¿≈
‰Ê ÏÚt ,Ï‡¯NÈ ÏÎc ¯eaƒ̂¿»ƒ¿»≈»«∆
el‡ ÏÚ Ìb) Ï‡¯NÈ Ïk ÏÚ«»ƒ¿»≈««≈
ÏkÓ ÏÏk eÚ„È ‡lL∆…»¿¿»ƒ»

(ÔÈÚ‰52˙lÙz ˙ÚLa eÈ‰L ¯eav‰ È¯Á‡ ÌÈ¯¯‚ eÈ‰iL »ƒ¿»∆ƒ¿ƒ¿»ƒ«¬≈«ƒ∆»ƒ¿«¿ƒ«
ÌÓˆÚ ÂÈ·e ‡iÁ Èa¯ È¯Á‡ ÔkL ÏkÓe ,ÂÈ·e ‡iÁ Èa«̄ƒƒ»»»ƒ»∆≈«¬≈«ƒƒ»»»«¿»
˙ÚMa eÈ‰L ¯eav‰c ˙e¯¯BÚ˙‰‰ ,ÔÎÏÂ ,(¯eaˆ ÈÁeÏM‰)«¿≈ƒ¿»≈«ƒ¿¿¿«ƒ∆»ƒ¿«
ÏÚ ˙eiÓÈÙa eÏÚt ,ÂÈ·e ‡iÁ Èa¯ ÏL Ì˙lÙ˙e ,‰lÙz‰«¿ƒ»¿ƒ»»∆«ƒƒ»»»»¬ƒ¿ƒƒ«
eÏËa ‰Ê È„È ÏÚÂ ,Ï‡¯NÈ Ïk»ƒ¿»≈¿«¿≈∆»¿

.ÌÈÎÒn‰ בסעיפים שביאר אחרי «»»ƒ
(הפועלת  התפילה מעלת בפרטיות וֿח

חוזר  למטה), בעולם והמשכה שינוי

שבתפ  אופן שישנו גם לבאר תהיה ילה

'אד' בקשת תוכן (שזוהי התורה מעלת

ובקשת  התפלה קודם תפתח' שפתי

אדוני'). 'בי יהודה

ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL ‰Ê ‰‰Â (Ë¿ƒ≈∆∆ƒ¿»≈¿≈
¯B‡‰ ˙ÎLÓ‰c („ ÛÈÚÒ)¿ƒ¿«¿»«»
ÏÚL ˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿∆«
B„È ÏÚL ‡È‰ ‰lÙz È„È¿≈¿ƒ»ƒ∆«»
ÌÏBÚ‰ ÈÈÚa ÈepL ‰NÚ«¬∆ƒ¿ƒ¿¿≈»»
CLÓ BÓˆÚ ¯B‡‰L ‡ÏÂ)¿…∆»«¿ƒ¿»

‰hÓÏ(התורה ‰e‡(מעלת ,( ¿«»
„vÓ ‡È‰L BÓk ‰lÙ˙aƒ¿ƒ»¿∆ƒƒ«
‡È‰ ‰lÙz‰Lk Ï·‡ .dÓˆÚ«¿»¬»¿∆«¿ƒ»ƒ
ÔÈÚ Ìb da LiL ÔÙB‡a¿∆∆≈»«ƒ¿»
,¯ÓBÏ LÈ ,‰¯Bz‰«»≈«
‰lÙz È„È ÏÚL ‰ÎLÓ‰aL∆««¿»»∆«¿≈¿ƒ»

.˙BÏÚn‰ ÈzL ÌLÈ ,BÊ.א ∆¿»¿≈««¬
‡e‰ ‰ÎLÓ‰‰ L¯BML∆∆««¿»»
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d"kyz'dיד ,ybie t"y

נמׁש עצמֹו וׁשהאֹור קץ, אין עד מעלה ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָלמעלה

ּבעֹולם  ׁשּנעׂשה ּדּבהּׁשּנּוי הינּו, ְְְֲִֶֶַַַַָָָָלמּטה.

לא  ּבגּלּוי נרּגׁש ּבזה) וכּיֹוצא מתרּפא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ(ׁשהחֹולה

אּלא  מההמׁשכה) (הּתֹוצאה ּבעֹולם הּׁשּנּוי ְִֵֶַַַַַָָָָָָָרק

הּׁשּנּוי. נעׂשה ידֹו ׁשעל האלקי הא ֹור ֱֲִִֶַַַַָָָָֹּגם

LÈÂ(ג (סעיף לעיל הּמבֹואר עם זה לקׁשר ¿≈ְְְְִִֵֵֶַַָ

יּגיד  ּופי ּתפּתח ׂשפתי אדנ-י ְְֲִִִֶַַַַָָָָָֹׁשהּבּקׁשה

היא  עׂשרה  ׁשמֹונה ּתפּלת ׁשּבתחּלת ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָּתהלת

ּתמׁש ידּה ׁשעל ּבאֹופן ּתהיה האדם ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָֻׁשּתפּלת

היא  ּדכׁשהּתפּלה הּקּב"ה, ׁשל ּתפּלתֹו ,ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָּתהּלת

הּמעלה  הּמעלֹות. ׁשּתי ּבּה יׁשנם זה ְְְֲֲֵֶֶֶַַַַָָָּבאֹופן

מעלה  למעלה [ׁשּמּגעת הּמּטה עבֹודת – ְְְְֲִִֶַַַַַַַַָָָָּדתפּלה

והּמעלה  ּתכסֹוף], ידי למעׂשה קץ, אין ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָעד

המׁשכה – החּבּור dlrnNnּדתֹורה ידי ועל . ְְַָָָ¦§©§¨ְְִֵַַ

הענינים ׁשּגםzcFarAּדׁשני zWTAהּתפּלה, ְְִִִֵָָ©£©ְִֶַַָ©¨©
mc`d,זה ידי על ,ּתהּלת יּגיד דּופי ּבאֹופן היא ¨¨¨ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָ

ׁשני dkWndAּגם (ּדגמת) יׁשנם הּתפּלה ידי ׁשעל ַ©©§¨¨ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָֻ

ׁשּנּוי נעׂשה ידּה ׁשעל ׁשּנרּגׁשdHOAהענינים. ּבאֹופן הּוא ּבּמּטה וׁשהּׁשיּנּוי , ְֲִִִֶַַָָָָָ©©¨ְְְִִֶֶֶַַַַָ

iwl`dּבֹו xF`d.הּׁשּנּוי נעׂשה ידֹו ׁשעל ¨¨¡Ÿ¦ֲִֶַַַָָ

הּדעֹות,ÏÚÂיו"ד) ּדׁשּתי לחּבּור יהּודה אליו ּדוּיּגׁש הּׁשיכּות לבאר יׁש זה ּפי ¿«ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָ

על  הם ּותפּלה ּדתֹורה הענינים ׁשני ּכי ּתחּתֹון, ודעת עליֹון ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָּדעת

ּותפּלה  למּטה מּלמעלה היא ׁשּתֹורה לזה דנֹוסף ּתחּתֹון. ודעת עליֹון ּדעת ְְְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָּדר

הּוא  ּתחּתֹון ודעת למּטה מּלמעלה הּוא עליֹון (ּדדעת למעלה מּלמּטה ְְְְְְְְְְִִִֶַַַַַַַַַָָָָהיא

למעלה  ׁשהּוא 53מּלמּטה ּכמֹו האדם ׁשל ּבׂשכלֹו נמׁשכת ׁשהּתֹורה זה ,( ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ּבכדי  מקֹום מּכל לּתֹורה, ּבאיןֿערֹו הּוא האדם ׁשּׂשכל (דהגם ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּבמציאּותֹו

אז  וגם מּמציאּותֹו) לצאת צרי אינֹו ׁשּלֹומד הּתֹורה ויּׂשיג יבין האדם ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשׂשכל

הּׁשם  ּדבר אּלא 54היא הּמּטה ּגדרי ּכפי לא היא למּטה הּתֹורה ׁשהמׁשכת הינּו , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹ

מֹורה  מקֹום), ּבכל נמׁשכת היא גבּול ּבלי (ׁשּלהיֹותּה הּתֹורה ענין ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָמּצד

יׁש ׁש(ּלמעלה עליֹון ּדעת – מקֹום ּתֹופסים הּנבראים אין ּדתֹורה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּבהמׁשכה

הּמּטה  ּדעבֹודת הּמעלה מּצד היא ּדתפּלה ׁשההמׁשכה וזה אין. ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָּו)למטה

את  לׁשנֹות הּוא זֹו המׁשכה ׁשל ׁשענינּה זה וכן ּתכסֹוף), ידי ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ(למעׂשה

ׁשּלּמּטה  ּתחּתֹון ּדעת – מקֹום ּתֹופס הּמּטה זֹו ׁשּבהמׁשכה מֹורה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָהּנבראים,
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ס"ב.)53 לעיל באצילות )54ראה התורה, שעצם ס"ה, לעיל וראה נמשכת. שבו המקום ידי על משתנית שאינה היינו

היא .deyaובעשי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ı˜ ÔÈ‡ „Ú ‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏ(התפלה Â(מעלת BÓˆÚב., ¯B‡‰L ¿«¿»«¿»«≈≈¿∆»«¿

‰hÓÏ CLÓ(התורה ÌÏBÚa(מעלת ‰NÚpL ÈepM‰ac ,eÈ‰ . ƒ¿»¿«»«¿∆¿«ƒ∆«¬»»»
ÈepM‰ ˜¯ ‡Ï Èel‚a Lb¯ (‰Êa ‡ˆBiÎÂ ‡t¯˙Ó ‰ÏBÁ‰L)∆«∆ƒ¿«≈¿«≈»∆ƒ¿«¿ƒ…««ƒ

‡l‡ (‰ÎLÓ‰‰Ó ‰‡ˆBz‰) ÌÏBÚaנרגשÈ˜Ï‡‰ ¯B‡‰ Ìb »»«»»≈««¿»»∆»«»»¡…ƒ
.ÈepM‰ ‰NÚ B„È ÏÚL כמו ∆«»«¬»«ƒ

האור  למטה שנרגש תורה בלימוד

שבתורה  .האלוקי
¯‡B·n‰ ÌÚ ‰Ê ¯L˜Ï LÈÂ¿≈¿«≈∆ƒ«¿»
‰Lwa‰L (‚ ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ¿≈¿ƒ∆««»»
„ÈbÈ ÈÙe ÁzÙz È˙ÙN È„‡¬…»¿»«ƒ¿»ƒ«ƒ
˙lÙz ˙lÁ˙aL E˙Ï‰z¿ƒ»∆∆ƒ¿ƒ«¿ƒ«
˙lÙzL ‡È‰ ‰¯NÚ ‰BÓL¿∆∆¿≈ƒ∆¿ƒ«
d„È ÏÚL ÔÙB‡a ‰È‰z Ì„‡‰»»»ƒ¿∆¿∆∆«»»
ÏL B˙lÙz ,E˙l‰z CLÓÀ̇¿»¿ƒ»∆¿ƒ»∆
‡È‰ ‰lÙz‰LÎc ,‰"aw‰«»»ƒ¿∆«¿ƒ»ƒ
ÈzL da ÌLÈ ‰Ê ÔÙB‡a¿∆∆∆¿»»¿≈

.˙BÏÚn‰.א‰lÙ˙c ‰ÏÚn‰ ««¬««¬»ƒ¿ƒ»
˙ÚbnL] ‰hn‰ ˙„B·Ú Y¬«««»∆«««
,ı˜ ÔÈ‡ „Ú ‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»«¿»«≈≈

Â ,[ÛBÒÎz EÈ„È ‰NÚÓÏ.ב- ¿«¬≈»∆ƒ¿¿
‰ÎLÓ‰ Y ‰¯B˙c ‰ÏÚn‰««¬»¿»«¿»»

‰ÏÚÓlÓ שהוא כפי האלוקי שהאור ƒ¿«¿»
למטה  ומתגלה יורד ÏÚÂלמעלה .¿«

ÌÈÈÚ‰ ÈLc ¯eaÁ‰ È„È¿≈«ƒƒ¿≈»ƒ¿»ƒ
‰lÙz‰ ˙„B·Úa עצמהbL ,Ì «¬««¿ƒ»∆«

ÔÙB‡a ‡È‰ Ì„‡‰ ˙Lwa«»«»»»ƒ¿∆
È„È ÏÚ ,E˙l‰z „ÈbÈ ÈÙe„¿ƒ«ƒ¿ƒ»∆«¿≈
È„È ÏÚL ‰ÎLÓ‰a Ìb ,‰Ê∆«««¿»»∆«¿≈
ÈL (˙Ó‚c) ÌLÈ ‰lÙz‰«¿ƒ»∆¿»À¿«¿≈
‰NÚ d„È ÏÚL .ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ∆«»»«¬»

‰hna ÈepL כבתפילה, ƒ««»
ÔÙB‡a ‡e‰ ‰hna ÈepÈM‰LÂ¿∆«ƒ««»¿∆
ÏÚL È˜Ï‡‰ ¯B‡‰ Ba Lb¯pL∆ƒ¿«»»¡…ƒ∆«

ÈepM‰ ‰NÚ B„È כבתורה. »«¬»«ƒ
¯‡·Ï LÈ ‰Ê Èt ÏÚÂ („"ÂÈ¿«ƒ∆≈¿»≈
‰„e‰È ÂÈÏ‡ LbiÂc ˙eÎÈM‰««»¿«ƒ«≈»¿»

˙BÚc‰ ÈzLc ¯eaÁÏ שנתבארו) «ƒƒ¿≈«≈
ב') ÔBÈÏÚבסעיף ˙Úc יוסף , - ««∆¿

ÔBzÁz ˙Ú„Â יהודה -ÈL Èk , ¿«««¿ƒ¿≈
Ì‰ ‰lÙ˙e ‰¯B˙c ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ»≈
˙Ú„Â ÔBÈÏÚ ˙Úc C¯c ÏÚ«∆∆««∆¿¿««
‰¯BzL ‰ÊÏ ÛÒB„ .ÔBzÁz«¿¿»¿∆∆»
‰lÙ˙e ‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‡È‰ƒƒ¿«¿»¿«»¿ƒ»

‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‡e‰ ÔBÈÏÚ ˙Ú„c) ‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‡È‰ƒƒ¿«»¿«¿»¿««∆¿ƒ¿«¿»¿«»
‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‡e‰ ÔBzÁz ˙Ú„Â53˙ÎLÓ ‰¯Bz‰L ‰Ê ,( ¿«««¿ƒ¿«»¿«¿»∆∆«»ƒ¿∆∆

ÏÎOL Ì‚‰„) B˙e‡ÈˆÓa ‡e‰L BÓk Ì„‡‰ ÏL BÏÎNa¿ƒ¿∆»»»¿∆ƒ¿ƒ«¬«∆≈∆
ÏÎNL È„Îa ÌB˜Ó ÏkÓ ,‰¯BzÏ CB¯Ú ÔÈ‡a ‡e‰ Ì„‡‰»»»¿≈¬«»ƒ»»ƒ¿≈∆≈∆
‰¯Bz‰ ‚ÈOÈÂ ÔÈ·È Ì„‡‰»»»»ƒ¿«ƒ«»
˙‡ˆÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ „ÓBlL∆≈≈»ƒ»≈
‡È‰ Ê‡ Ì‚Â (B˙e‡ÈˆnÓƒ¿ƒ¿«»ƒ

‰ÌM(התורה) ¯·c54eÈ‰ , ¿««≈«¿
‡È‰ ‰hÓÏ ‰¯Bz‰ ˙ÎLÓ‰L∆«¿»««»¿«»ƒ
‡l‡ ‰hn‰ È¯„b ÈÙk ‡Ï…¿ƒƒ¿≈««»∆»
d˙BÈ‰lL) ‰¯Bz‰ ÔÈÚ „vÓƒ«ƒ¿»«»∆ƒ¿»
ÏÎa ˙ÎLÓ ‡È‰ Ïe·‚ ÈÏa¿ƒ¿ƒƒ¿∆∆¿»
‰ÎLÓ‰aL ‰¯BÓ ,(ÌB˜Ó»∆∆««¿»»
ÌÈÒÙBz ÌÈ‡¯·p‰ ÔÈ‡ ‰¯B˙c¿»≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ

Y ÌB˜Ó כמוÔBÈÏÚ ˙Úc »««∆¿
.ÔÈ‡ ‰ËÓÏ(Â LÈ ‰ÏÚÓl)L∆¿«¿»≈¿¿«»«ƒ
‡È‰ ‰lÙ˙c ‰ÎLÓ‰‰L ‰ÊÂ¿∆∆««¿»»ƒ¿ƒ»ƒ
‰hn‰ ˙„B·Úc ‰ÏÚn‰ „vÓƒ«««¬»«¬«««»
ÔÎÂ ,(ÛBÒÎz EÈ„È ‰NÚÓÏ)¿«¬≈»∆ƒ¿¿≈
BÊ ‰ÎLÓ‰ ÏL dÈÚL ‰Ê∆∆ƒ¿»»∆«¿»»
,ÌÈ‡¯·p‰ ˙‡ ˙BLÏ ‡e‰ƒ«∆«ƒ¿»ƒ
‰hn‰ BÊ ‰ÎLÓ‰aL ‰¯BÓ∆∆¿«¿»»««»
ÔBzÁz ˙Úc Y ÌB˜Ó ÒÙBz≈»«««¿
˙L˜a È„È ÏÚÂ .LÈ ‰hnlL∆¿«»≈¿«¿≈«»«
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טו 'eb dcedi eil` ybie

ּכענין  ׁשהּוא אדני, ּבי יהּודה ּבקׁשת ידי ועל ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹיׁש.

יּגיד  ּופי ּתפּתח ׂשפתי אדנ-י ּפסּוק ְְְֲִִִִַַַָָָָֹקדימת

ׁשהּתפּלה  ג), סעיף (ּכּנ"ל הּתפּלה קֹודם ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָּתהלת

(ּתפּלת ידּהmc`dׁשּלֹו ׁשעל ּבאֹופן היתה ( ְִֶַ¨¨¨ְְֶֶַָָָָ

ׁשעל  ההמׁשכה ּגם הּקּב"ה, ׁשל ּתפּלתֹו ְְְִֶֶַַַַַָָָָָָֻּתמׁש

ּבּמּטה, ׁשּנּוי לעׂשֹות הּוא ׁשענינּה ּתפּלתֹו, ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָידי

ההמׁשכה ּבגּלּוי ּבּה נרּגׁש ׁשהיה ּבאֹופן (ׁשּלמעלה dlrnNnהיתה ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָ¦§©§¨ְְֶַָ

הּדעֹות. ׁשּתי חּבּור ְְְְִִֵֵֵַַמהׁשּתלׁשלּות),

ÏÚÂ היא [ּדתֹורה מּתֹורה למעלה היא ׁשּתפּלה ד) (סעיף לעיל הּמבֹואר ּפי ¿«ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָ

כּו'], מעלה ּדלמעלה הענין ּדגמת ּותפּלה כּו' מּטה ּדּלמּטה הענין ְְְְְְְְְִִִִִַַַַַַָָָָָָָָָֻֻּדגמת

יׁש אלקּות, המׁשכת הּוא ּדתֹורה ׁשההמׁשכה הּוא ּתפּלה לגּבי ּדתֹורה ְְְְְְְְֱִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹוהּיתרֹון

היא לֹומ  הּתפּלה ּדתֹורה, הּמעלה ּגם ּבּה ׁשּיׁש ּבאֹופן היא ּדכׁשהּתפּלה ר, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

ּתחּתֹון  ּדכׁשדעת ּתחּתֹון, ודעת עליֹון ּבדעת הּוא זה ּדר ועל מּתֹורה. ְְְְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָלמעלה

עליֹון. מדעת למעלה הּוא אזי עליֹון, ּדדעת הּגּלּוי ּגם ּבֹו ׁשּמאיר ּבאֹופן ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָהּוא

(ּכּנ"ל  ּתחּתֹון ודעת עליֹון ּדעת ׁשהם ּומלכּות, אנּפין בּזעיר הּוא זה ּדר ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַועל

הּוא  ׁשוים), (ׁשניהם אנּפין הּזעיר ּכמֹו נעׂשית ׁשהּמלכּות ידי ּדעל ב), ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָסעיף

ּבחּבּור  ולכן אנּפין. הּזעיר מּׁשֹורׁש ׁשּלמעלה המלכּות דׁשרׁש לּגּלּוי ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹהקּדמה

ׁשּיהיה  ּדמלכּות העליה ּגם ּבהעלם יׁש יהּודה אליו ׁשּבוּיּגׁש הּדעֹות ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּדׁשּתי

ּבעלה. עטרת חיל אׁשת אנּפין, מּזעיר למעלה ּתהיה ׁשהּמלכּות לבא, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹלעתיד
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טז

.d"kyz'd ,zah 'f ,ybie zyxt zay zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

"ואל ‡. באזניך", דברי "יכנסו אדוני", באזני דבר אליו. "ויגש פרשתנו: ריש רש"י בפירוש הביאור
שכל  באופן דיבר שלא היינו, אליו", ש"ויגש דכיון - קשות" אליו שדיבר למד אתה "מכאן אפך", יחר

חת  בני באזני ועפרון אברהם של הדיבור (כמו לשמוע יכולים היו ודיבר 1הנוכחים ליוסף ניגש אלא ,(
דבריו  את שמע יוסף שרק (או מיוחד באופן דברי 2עמו "יכנסו - אדוני" "באזני לפרש רש"י צריך לכן ,(

שדיבורו - כו'.lrtiבאזניך" החלטתו את לשנות

גם  כי קשה, לשון שהוא "ידבר" שכתוב ממה קשות" אליו ש"דיבר להוכיח אפשר אי ועלֿפיֿזה,
עליו פועל היה ezhlgdאילו z` zepyl ידבר" (מלשון ל"דיבור" נחשב זה הרי תחנונים, דברי עלֿידי

"3עמים" הנה אפך", יחר "ואל שכתוב ממה ורק ממשלה; של במובן (o`kn אליו שדיבר למד אתה
בתוקף  לילך אלא חשבונות, לערוך אין מצרים, מארץ יהודי ילד להציל צריך שכאשר וההוראה, קשות".

ואילך. 212 עמוד כ' חלק בלקוטי ֿשיחות ונדפס שליט"א, אדמו"ר קדושת כבוד עלֿידי הוגה - כו'

***

רז"ל ·. במאמר הפסוק 4הביאור שני 5על על (יוסף) "בכה ויבך", אחיו בנימין צוארי על "ויפול
כו'" את 6מקדשות לפועל שמביא הצואר שמעלת - כו'" שילה משכן "על צואריו", על בכה "ובנימין ,

עולם" של "בגבהו שהוא לצואר, המקדש בית נמשל ולכן האברים, כל על לפעול הראש אבל 7תכלית ,
פורתא" ביה להאירו;8"נחתי בכדי לעולם וקירוב בשייכות ,

שלכן, יותר, גדולה עצמו שאהבת (אף עצמו של המקדש על ולא חבירו, של מקדשו על הבכיה סיבת
הקודש' ב'אגרת מאריך הזקן רבינו כאשר גם בצדקה 9הנה להרבות הצורך דבר ביחס 10על רק זה הרי ,

קודמין" "חייך אמרו שבזה ממש", נפש "חיי שהם בדברים לא אבל כו', מותרות בנוגע 11לעניני כי - (
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כיון 1) - חת בני באזני עפרון אל דיבר אברהם כלומר:
יהיו  חת שבני רצה ולכן בדיבורו, יעמוד שלא חשוד הי' שעפרון
(א) כי: - חת בני באזני אברהם אל דיבר ועפרון בדבר; עדים
את  לאמת בכדי עדים בפני לדבר רצה בו, שחושדים שידע כיון
חשד  א), ע, (קידושין פוסל" במומו הפוסל ש"כל כיון (ב) דיבורו,
דיבר  ולכן בדיבורו, עומד שאינו - "במומו" אברהם את עפרון
שקל  מאות "ארבע של התשלום את להבטיח בכדי עדים, בפני

טז). כג, שרה (חיי כסף"
(ס"פ 2) הפסוק על כא) פי"ד, (במדב"ר רז"ל מאמר וע"ד

שמע. משה שרק אליו", מדבר הקול את "וישמע נשא)
ד.3) מז, תהלים
עה"פ.4) פרש"י ב. טז, מגילה
יד.5) מה, פרשתנו
של 6) בפשוטו כן לפרש רש"י של הכרחו גם לבאר ויש

מקרא:
על  יוסף בכיית בין הכתוב מחלק למה מובן: אינו לכאורה

יחד  כוללם ואינו אחיו, שאר על לבכייתו על *בנימין ויפול -
עליהם  ויבך אחיו ?**צוארי

על  שהבכי' להדגיש כדי ביניהם מחלק שהכתוב לומר [ואין
שלא  מובן בלאה"כ שהרי - אחיו שאר על לבכי' קדמה בנימין
לומר  ומסתבר זה, אחר בזה אלא אחת, בבת כולם צוארי על נפל

יותר]. אליו קרוב שהי' בנימין, צוארי על נפל שתחילה
היתה  בשוה, כולם אצל ששייכת הבכי' על שנוסף ועכצ"ל,
מקדשות  שני "על - דוקא בנימין אצל ששייך מיוחד ענין על בכי'

להיות oinipaשעתידין ly ewlga."ליחרב וסופן
(ו).7) ד פ"ד, שהש"ר
יב.8) לג, ברכה עה"ת בפרש"י הובא ב. נד, זבחים
סט"ז.9)

המדובר 10) - המוסגר במאמר - הזכיר שליט"א אדמו"ר כ"ק
- מנחם (תורת ס"ז חנוכה שבת מקץ, ש"פ (שיחת שעבר בשבוע
ואמר, הצדקה, נתינת אודות ואילך)) 74 ס"ע חמ"ב התוועדויות

קודם זה שהי' כנראה אבל כו', נתנו הנ"ל,שאכן אגה"ק לימוד
באופן  הנתינה היתה אזי הנ"ל, אגה"ק תחילה לומדים היו אם כי

יותר!... גדול
א.11) סב, ב"מ

*(eig` x`yn sqei z` wlig awriy dfn d`vezk d`a mixvnl sqei zxikn oipr lky hxtae,k"`e,oinipa oia wlgl jixv sqei 'id `l
eig` x`yl.

**(cgi mllek epi`y) sqei ix`ev lr oinipa zlitpl oinipa ix`ev lr sqei zlitp oia weligd ip`ye,`ly oeik - (edrx x`ev lr yi` eltpy
f"lf minec eid,dligzn eig` z` xikd sqei ixdy,mdil` rceezpy cr edexikd `l md eli`e.
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רוחו  את להרגיע כדי לבכיה מקום אין שלו, הפרטי המקדש בית לתקנו 12לחורבן להשתדל צריך אלא ,
בבכיה 13ולבנותו  חובתו ידי יצא שכבר בחשבו העבודה, להחליש יכולה הבכיה ).14(ואדרבה,

(כ  יעקב בכה לא זה המקדש ומטעם בית חורבן בגלל יעקב צוארי על שבכה יוסף היה 15מו אלא ,(
שמע  את בתיקונם 16קורא עסק ולכן בחלקו, הם והמקדש והמשכן ישראל, כל של אביהם הוא יעקב כי ,

קרבן  הקריב כאילו שנחשבת קריאתֿשמע, עלֿידי המקדש.17ובנינם, בית של ענינו שזהו ,

הבכיה  (לא היא והתכלית שהכוונה מובן, הפרטי 18ומזה המקדש לבית בנוגע ההשתדלות אלא) ,
הפרטית  עלֿידי 19והגאולה הוגה - במקומו המקדש בית ובנין הכללית הגאולה את פועלים ועלֿידיֿזה ,

ואילך. 146 עמוד י' חלק ֿ שיחות בלקוטי ונדפס שליט"א, אדמו"ר קדושת כבוד

***

שליט"א).‚. אדמו"ר כ"ק עלֿידי (הוגה יהודה אליו ויגש דיבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר

***

שהיא „. גושן, בארץ "והיכן, מצרים", בארץ ישראל "וישב פרשתנו: סוף רש"י בפירוש הביאור
גלות  חובת ידי  ישראל בני יצאו איך  מובן: אינו דלכאורה - אחוזה" "לשון בה", "ויאחזו מצרים", מארץ

. ישראל ד"וישב ומצב במעמד מארץ בהיותם "היא שסוףֿכלֿסוף רש"י מדגיש ולכן בה"? ויאחזו .
הארץ" "במיטב גושן, בארץ ישיבתם היתה שבתחילה אלא שפרעה 20מצרים", כיון "אחוזה", של באופן ,

התורה  בלימוד קשה בעבודה אצלם התבטא הגלות ענין ואילו לשרה, גושן ארץ  שאינם 21נתן בצער (וגם,
גו'" בה אלקיך ה' עיני גו' אשר ב"ארץ לאחרי22נמצאים ורק ולא ), בתורה, היגיעה אצלם כשנחסרה כן,

לעבודת הארץ" "מיטב את כפשוטו;ניצלו מצרים שעבוד התחיל אזי כו', ואדרבה ה',
דתהו; האורות יורשים שעלֿידיֿזה הקדושה, ניצוצות בירור - הענינים בפנימיות ה"אחוזה" ענין

המדרש  פירוש בין .23והקשר אוחזת היתה ש"הארץ ,. אותם "לשון . הפשוט הפירוש עם בע"כ", .
קדושת  כבוד עלֿידי הוגה - הקדושה ניצוצות ירושת בשביל הוא מצרים בגלות להיות שההכרח אחוזה",

ואילך. יח ע' לקמן ואילך. 405 עמוד ט"ו חלק בלקוטיֿשיחות ונדפס  שליט"א, אדמו"ר
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לסבול 12) יכול שאינו המוח, כיווץ מצד שבאה הבכי' מלבד
כו'.

(13. המשיח ש"המלך רפי"א) מלכים (הל' הרמב"ם .ומ"ש
הכללי. לביהמ"ק בנוגע רק זה הרי - המקדש" בונה

(ראה14) אדמו"ר מו"ח כ"ק שסיפר -גםוכפי מנחם תורת
שבכההתוועדויות  אחד אודות וש"נ) .154 ע' באמירתחי"ב

האט ("ער  לעצמו מחל  וכבר  געווען")..."אשמנו ", מוחל שוין זיך ָ
לישון... לילך יכול ועכשיו "צדיק", במדריגת כבר הוא

(15- מנחם (תורת (סי"ד כסלו י"ט בשיחת וכמשנ"ת
יוסף: את בראותו יעקב לדברי בנוגע ((22 ע' חמ"ב התוועדויות
מו, (פרשתנו חי" עודך כי פניך את ראותי אחרי הפעם "אמותה
חי" יוסף ש"עוד כבר נתבשר יעקב הרי מובן: אינו דלכאורה - ל)
יוסף" שלח אשר העגלות את "וירא כאשר ובפרט כו), מה, (שם
רוח  "ותחי ולכן ספק, כל ללא הדבר אצלו נתאמת שאז כז), (שם,
לא  למה וא"כ, ובפרש"י), (שם כו'" שכינה עליו "שרתה יעקב",
חי  שיוסף ידע שיעקב אף כי, - הפעם"? "אמותה מיד אמר

zeinybaומצבו מעמדו ידע לא ,zeipgexa וראה אותו שפגש עד ,
ארץ  בכל מושל היותו שלמרות כך, ביהמ"ק, חורבן על שבוכה
כיון  הפעם", "אמותה אמר ואז הרוחנית, במעלתו נשאר מצרים,

במקומו. שיהי' יוסף על לסמוך שיכול

חורבן  על בכה שיוסף לכך המקור הוא היכן ולכאורה:
צוארי  על יוסף לבכיית בנוגע רק זאת מפרש רש"י הרי - ביהמ"ק
צוארי  על יוסף לבכיית בנוגע לא אבל בגמרא, גם הוא וכן בנימין,

זה  על העיר לא אחד שאף (ולפלא )?*יעקב
אבל  זאת, מצינו לא דתורה בנגלה שאכן - היא האמת אך
ביהמ"ק. על בכה שיוסף להדיא מפורש סע"א) ריא, (ח"א בזהר

כט.16) שם, פרשתנו פרש"י
ב.17) יד, ברכות
שבהם 18) מסויימות שעות היו באב, בתשעה אפילו ולכן,

מנחם  תורת (ראה שמחה של באופן בליובאוויטש ההנהגה היתה
וש"נ). תד. ס"ע היומן רשימת -

ס"ד.19) אגה"ק תניא ראה
וֿיא.20) מז, פרשתנו
ב"ארץ21) ישיבתם הגשה oyebוכללות של באופן היתה "

עם  הפרשה שבסיום גושן" "ארץ בין הקישור שזהו - לאלקות
לאלקות, ההגשה שהו"ע הפרשה, שבהתחלת יהודה" אליו "ויגש
78 ע' חמ"ב התוועדויות - מנחם (תורת במאמר כמשנת"ל

ואילך. ה' ע' לעיל ואילך).
יב.22) יא, עקב
פי"ז.23) תדשא

*(wegyÎzaa siqed `"hily x"enc` w"k,el mipin`ny iptn df oi`y...'i`xde),miieqn xac lr mixacn minrtly,mibdpzn lretae
) zeyic`a"hiidÎxrwihelaÎhl`w"jtidl (...(,'ek rbep df oi`y iptn `l`. ©
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"‰·
האחרון  בפסוק אשר בה", "ויאחזו המילים על
גושן  בארץ מצרים בארץ ישראל "וישב – שבפרשה

פירושים: שני יש – מאד" וירבו ויפרו בה ויאחזו

לפי "ויאחזו" המילה של פירושה ,hytdא)
רש"י  אחוזה 1כפירוש לשון :2.

של פירושו בהם yxcnd3ב) אוחזת היתה הארץ :
כלומר, בה. אחוז כרחו שבעל כאדם אותם... ותופסת

מלשון – תפיסה.`dfig"ויאחזו" ,

]gxkddלשלולhytd itl"אחיזה "ל' הפירוש את
בה  ויאחזו "וישב... הפסוק של מהמשכו הוא:

התו  מתכוונת בה" "ויאחזו שבמילים מובן רה ויפרו...",
בארץ  ישראל בני של התיישבותם אופן את לתאר
לא  לפיכך מאד". וירבו ל"ויפרו הביא אשר גושן,
המדרש, פירוש את הפשט בדרך להסביר ייתכן
דבר  כרחו", "בעל של באופן היתה שהתיישבותם
להסביר  אפשר אי כן ל"ויפרו...". גורם שאיננו

ישראל שבני אחיזה, מלשון הוא בה" `efgש"ויאחזו
dze` היה צריך שאז מפני בה), השתקעותם (ע"י

ולא  בחולם, מנוקדת האלף כאשר "ויאחזו", להיכתב
שהם  היא שמשמעותה בקמץ, האל"ף כאשר "ויאחזו",

עלֿידה]. נאחזו

רבות  פעמים הוסבר מספר 4כבר ישנם שכאשר ,
אין  ענין, אותו או מילה לאותה חז"ל של פירושים

שונים שהם להיפך,oihelglהכוונה אלא, מזה, זה
פירושים שהם שיש dze`lכיוון לומר הכרחי מילה,
מסויים. קשר ביניהם

הרי, לעיל, שנזכרו הפירושים שני לגבי אבל
יותר  אלא קשר, שום ביניהם שאין רק לא לכאורה,

הפשט  לפי בתוכנם: מזה זה הפכיים נראים הם מזה:
בה" "ויאחזו שהמילים בני zeyibcnיוצא שהתיישבות

ארץ  נהייתה שהיא באופן היתה גושן בארץ ישראל
mdly,יוצא המדרש פירוש לפי ואילו שלהם. אחוזה ,

ארץ שמוד  עלֿידי "נאחזו" ישראל בני ההיפך: גש
כרחם? בעל מצרים,

.·
ı¯‡· Ï‡¯˘È ·˘ÈÂ"Ï È"˘¯ ˘Â¯ÈÙ ÏÚ ÌÈÈ˘˜‰

"ÌÈ¯ˆÓ
רש"י  פירוש על הסבר לאחר יובנו הדברים
רש"י  בה. ל"ויאחזו" הקדמה שהוא הפסוק, לתחילת

מצרים", בארץ ישראל "וישב המילים את מצטט
גושן  בארץ "והיכן, מצרים".5ומפרש: מארץ שהיא

לשאלה 6מפרשים  לענות רוצה שרש"י אומרים,
נראה  גושן" בארץ מצרים "בארץ הביטוי מן הבאה:

"והיכן  רש"י אומר ולכן שונות, ארצות שתי שישנן
"בארץ  בפסוק כתוב כאילו זה הרי – גושן" בארץ

גושן". בארץ והיכן מצרים

להבין: צריך

מצרים" מארץ "שהיא להוסיף רש"י צריך מדוע א)

בארץ  ישראל "וישב ההמשך מן מובן זה דבר הן –
גושן"? בארץ – מצרים

לשם  עצמו: הפסוק על לשאול ניתן לכך בדומה ב)
"בארץ בפסוק כתוב אחרֿכך mixvnמה ומוסבר ,"

ידוע oyeb"בארץ וכבר גושן" ב"בארץ היה די והלוא ,"
כתוב שהרי מצרים, בארץ בצורה 7בפרשה okÎiptlשזה

מצרים? מארץ חלק היא גושן שארץ מפורשת

בלשון  הפירוט את להסביר רק רוצה רש"י אם ג)
מצטט  הוא מדוע – גושן" בארץ מצרים "ארץ הפסוק

ישראל"? "וישב המילים את גם הפסוק מן
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לעיל 1) וראה ועוד*. חזקוני, ראב"ע, פס"ז, תיב"ע, בת"א, גם וכ"פ
רש"י. מרמז זה שלפסוק וי"ל גו'. אחוזה להם ויתן יא: מז,

שאין 2) כיון בטעות, (כנראה דפוסים ובכמה הדפוסים. ברוב כ"ה
מעין בזה, שייך אחיזה מאי אחיזה.zekix`dביאור ל' במדרש): בזה

זה. ד"ה ליתא כת"י) בכמה (וכן דרש"י ושני ראשון ובדפוס
אלבעק 3) – טיאדור (הוצאת פצ"ה ב"ר עד"ז וראה (פי"ז). תדשא

כו'. מינהון שטרא למגבי צרתון ארעה בה.. ויאחזו כי"ו): –

(4.302 ע' לעיל ועוד. .35 ע' [המתורגם] ח"ג לקו"ש ראה
תיבות5) ה"ה – גושן" כהתיבות aezkd"בארץ באותיות (וצ"ל

בזה  הוא ופרש"י  הזעצער") "הבחור בזה הבחין שלא אלא – גו'" "וישב
וכנמצא להן. קודם "והיכן" תיבת כתובה ראה n"kaשכאילו בפרש"י.

לא. מו, כו. מו, כח. מה, כג. מה, יב. מה, יט. מד, בפרשתינו:
קצת.6) באו"א טוב ודבק רא"ם וראה כאן. (וש"ח) גו"א
וברש"י.7) יא שם, ו. מז,

my epwy :o`k w"cxa (*dfeg`.c ,bk y"g r"a`xn xirdle .o`k iiga mb d`xe .(dfig` 'l) "fg`" yxyn `ed "dfeg`" mbc (fg` 'r) ely miyxyd 'qa d`x la` .
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ÌÈ¯˙·‰ ÔÈ· ˙È¯··
לסתירה  כאן לענות מתכוון רש"י הוא: לכך ההסבר
בין  בברית קודמת: פרשה לבין זה פסוק תוכן שבין

זרעך 8הבתרים  יהיה גר "כי לאברהם הקב"ה אמר
לפני  כלומר, יצאו...". כן ואחרי להם... לא בארץ
חייבים  יהיו הם ישראל, לארץ ישראל בני שילכו

" היותם באמצעות בגלות, להם".xbלהיות לא בארץ ...
בגלות  היו ישראל שבני לומר ייתכן כיצד אך
זה  בפסוק רואים אנו כאשר במצרים, בהימצאותם

ההיפך erwzydשהם – "תושב" מלשון ("וישב" שם
"גר" כפי 9של שהיתה, גושן, בארץ – מכך יותר ועוד ,(

בפסוק  לפניֿכן המוזכר 7שנאמר ובאופן הארץ" "מיטב
" הפסוק: eylבסוף ± da efg`iedfeg` o היתה זו :"

?mdly10אחוזתם

ישראל" "וישב המילים את גם רש"י מצטט לפיכך
"וישב  של האופן כאמור, הוא, בפסוק שהקושי מפני –

גושן.11ישראל" בארץ

הוספת  באמצעות רש"י פירוש ע"י מתורץ זה קושי
" mixvnהמילים ux`n `idy ארץ גם הכל, למרות :"

מצרים  ארץ של חלק היא כנען,le`12גושן ארץ של
לגלות, גושן בארץ ישראל של מגוריהם נחשבים ולכן

") כנען לארץ מחוץ הימצאותם שבעצם `uxמפני
mdly"13"כ הם (xbבארץ ...mdl `l"14.

.„
Ô˘Â‚· ‰È‰˘‰ È"Ú ˙ÂÏ‚‰ ˙ÂÂÎ ‰Úˆ·˙‰ „ˆÈÎ
בפנימיות  (לפחות "חלק" הכל לא עדיין אך

ידוע 15הענינים  שבני 16): היא מצרים גלות שתכלית ,

התורה  לקבלת ראויים להיות שם יוכשרו ישראל
כוונה  התבצעה אפוא, כיצד, ישראל. לארץ ולכניסתם

גלות של "וישב cearyeזו של הענין עם מצרים,

ישראל..."?

של  פירושו פי על יותר עוד מתחזקת זו קושיא

להקדים  יש אך שבתורה, הדרש בחלק בה" "ויאחזו
דברים: מספר ולהסביר

יוצא, אחוזה" לשון – בה "ויאחזו הפסוק מלשון
בני  בידי וירושה אחוזה ונשארה היתה גושן שארץ

כיצד  מובן: לא לגמרי לכאורה, הוא, זה ודבר ישראל,

אחוזה  שהוא מצרים מארץ חלק על לומר ייתכן
ארץ  ולא ישראל, ארץ רק הן ישראל? לבני וירושה

ככתוב 17מצרים  לישראל, ירושה היא את 18, לך "לתת

לרשתה"! הזאת הארץ

שאם  כיוון קושי, כאן אין אכן הפשט דרך [לפי

מצרים  גלות אורך לכל נמשכה גושן בארץ ,19הישיבה
e"cx20 לפי אך "אחוזה", הביטוי לה מתאים הרי שנה,

התוכן  ואת הדרוש את המדגישה שבתורה, הדרש דרך
"חלק"]. הדבר אין הפנימי,

יהושע  בספר מביא ה"דרש",21הרד"ק בשם

שם  אכן 22שהכתוב גושן", ארץ כל "את קבל שיהושע ,
ערי  בתוך נבלעת והיא מצרים ארץ של ל"גושן מתכוון

שם  הפסוק אותה מונה ולפיכך ערי 23ישראל", בין
יהודה. נחלת

הדרש, (בדרך להסביר לכאורה היה, ניתן זה לפי

נהיתה  גושן שארץ בה", "ויאחזו הביטוי את לפחות)
dyexi ישראל ערי בתוך "נבלעה" שהיא מפני לישראל,

יהושע. בתקופת

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

יגֿיד.8) טו, לך
ד.9) כג, ח"ש פרש"י ראה

(10" ד) (מז, שאמרו כמו רק פירש"י xeblולא ראה – באנו" בארץ
כאן. מבחיי ולהעיר יג. שם, לך

ויושב11) יא): מז, (כדלעיל רק ולא – מצדם גם ozieגו'sqeiבפועל
גו'. להם
יט.12) יב, לך מפרש"י ולהעיר
יעקב 13) "ביקש "וישב" התיבה על ב) לז, (וישב מפרש"י להעיר

ר"פ  – יקר וכלי אלשיך רמב"ן, וראה וכו'". עליו קפץ בשלוה, לישב
וישב.

ס"הֿו.14) לקמן ראה אבל כאן. יקר מכלי להעיר
קאי 15) לא אותם" וענו "ועבדום שם) (לך מ"ש הפשט ע"ד אבל

שעבוד  הי' לא במצרים בהיותם גם שהרי שנה", מאות "ארבע מש"נ על

ד" הענין (משא"כ הזמן כל וארא xbועינוי פרש"י ראה – להם") לא גו'
שם). טו (ובפסוק שם לך רא"ם טז. ו,

ובכ"מ.16) ואילך. סע"א עד, תו"א
ז.17) שם, לך
(מצורע 18) ולהלן בה, ויאחזו אתמר הכא :3 שבהערה מב"ר להעיר

ברם  צרתון.. ארעה כן אלא לאחוזה לכם נותן אני אשר אתמר לד) יד,
וכו'. לאחוזה* זכיתם אם להלן..

לז.19) יב, בא כו. ט, יח. ח, מוארא כדמוכח
(20i"yx.מ שם, בא ב. מב, מקץ יג. שם, לך
כט.21) מו, פרשתנו בעה"ת רבותינו גם וראה טז. יא,
מא.22) י, – לפנ"ז וכן
נא.23) טו,

.1 dxrdl b"deya `aed ± w"cx d`xe .'ek dze` miqteze da mifge` mz` `id mkzeyxa ..orpk ux`l e`ay oeik :(l"pd dxrday) `ycz yxcna (*
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ייתכן, שכיצד מפני כך, להסביר קשה אך
תיקרא  כבר ישראל..." "וישב הפסוק שבתקופת

שהיא efהתיישבות כך על "אחוזה", בשם גושן בארץ
xzeiתיבלע xge`n mipy ze`n ע"י ישראל, ערי בין

יהושע? כיבוש

במדרש  כתוב הוא: לכך נתן 24ההסבר שפרעה
ישראל  ישבו ו"לפיכך לאחוזה", גושן "ארץ את לשרה
אפוא, יוצא, אמנו". שרה של שהיא גושן בארץ

גושן ארץ את קבלו .25(משרה)dyexiaשישראל

עברו  כיצד לעיל: שהובאה הקושיא מתחזקת בכך
גושן, בארץ הימצאותם עלֿידי מצרים גלות את ישראל
"גר... בה היו לא והם כירושה, להם שייכת היתה אשר

להם..."? לא בארץ

.‰
„ÂÓÈÏ· ‰ÚÈ‚È È"Ú Â˘ÓÓ˙‰ ˙ÂÏ‚‰ ˙Â¯ËÓ

‰¯Â˙
אור' ב'תורה המוסבר לפי יובנו שכל 26הדברים ,

בחומר  קשה "בעבודה מצרים גלות בעבודת הפרטים
בעיסוק 27ובלבנים..." רוחנית, במשמעות גם קיימים

בזוהר  כנאמר קושיא,28בתורה, זו קשה "בעבודה :
הלכה..." ליבון דא ובלבנים קלֿוחומר דא ,29בחומר

התו  של קשה בעבודה יגע יהודי עובר וכאשר הוא רה,
מצרים, גלות של קשה..." "עבודה של הענין את בכך

בגשמיות. זאת לבצע צריך הוא ואין

המשנה  תורה",30[כדברי עול עליו המקבל "כל :
" על הוא כאן עצמו lerוהדגש על מקבל הוא תורה":

בזוהר lerdאת כמוסבר הקשה, העבודה התורה, של
דרך  ועול מלכות עול ממנו "מעבירין אז דלעיל,

ארץ"].

בהימצאותם  גם בעניננו: להסביר ניתן לזה בדומה
מצרים  ושעבוד גלות את ישראל בני עברו גושן בארץ

ב"בית  בתורה יגיעתם באמצעות מטרותיה, את ומימשו
ובניו  יעקב שהקימו .31התלמוד"

של  להסברו תורה", של "יינה בדרך רמז, גם זהו
הראשונה  התקופה אחוזה": לשון – בה "ויאחזו רש"י
("וישב  שם השתקעו ישראל כאשר מצרים, גלות של
בגשמיות. קשה בעבודה כרוכה היתה לא ישראל")
הארץ", "מיטב שזהו שחשו באופן זה היה אז להיפך,

שלהם  באחוזתם נמצאים ושהם שישראל ידעו כולם :
שםmdlyבארץ ומתנהגים ,mpevxk שעבוד ללא ,

קשה  בעבודה רק התבטא הגלות שעבוד למצרים.
בתורה.

.Â
‰·˘ ‰˘Â„˜‰ ˙‚¯„· Y "Ì‰Ï ‡Ï ı¯‡"

ישראל  אם זאת, בכל נוסף: הסבר דרוש עדיין אבל
eyxi יכולים כיצד משרה, גושן ארץ את המדרש) (לפי

"בארץ כגלות להיחשב שם mdlמגוריהם `l?"

שייכת  היתה גושן שארץ למרות הוא: לכך ההסבר
לא  זאת בכל היא משרה, הירושה בגלל ישראל לבני

הקדושה  דרגת את בתוכה בתוכה 32מכילה שמכילה
בה..."l`xyi33ארץ אלקיך ה' עיני אשר... "ארץ –34.

בעת  להם" לא "בארץ הגלות התבטאה בכך
בני  הראשונה: בתקופה גם גושן, בארץ הימצאותם
שאיננו  במקום נמצאים שהם כך על הצטערו ישראל
זו  עובדה ובגלל בה...", אלקיך ה' עיני אשר... "ארץ
בדרגת  היא אין – להם" לא "ארץ היא עצמה
הם  זה צער וע"י "להם", הראויה והקדושה החשיבות

מצרים. גלות של והמיצרים השעבוד מן חלק עברו

.Ê
Ô˘Â‚ ı¯‡˘ ËÏ· ‰Â˘‡¯‰ ‰ÙÂ˜˙‰ ÌÂÈÒ ¯Á‡Ï

„Â·Ú˘Ï "ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡ ‡È‰"
של  באופן היתה במצרים גלותם שתחילת למרות,
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מו,24) פרשתנו הגדול מדרש שם). רד"ל (וראה פכ"ו דר"א פרקי
להם "ויתן הכתוב (בפי' יא מז, הנ"ל.`dfegלד. בעה"ת רבותינו גו'").

כנען25) ארץ קנה לא שאברהם את"ל – השקו"ט lretaועפ"ז –
ראה ט.בזה דרוש דרכים פרשת p"ye.328בארוכה ע' ח"ה לקו"ש (וראה

יותר  מתאים "ירושה" וענין דלשון נמצא, – וש"נ) ואילך. 227 ע' לעיל
ירושה (שהיתה משרה גושן ארץ כנען lretaלירושת ארץ ירושת משל (

ואכ"מ. מאברהם!
ובכ"מ.26) ב'תעה). ע' ז' כרך ואילך. ח (ע' שם אוה"ת שמות. ר"פ
יד.27) א, שמות
א.28) קנג, ח"ג
התיבות 29) באו שראיתי (בדפוסים בתו"א גם כצ"ל לכאורה

במקומן). שלא – הילכתא" לבון דא "ובלבנים
מ"ה.30) פ"ג אבות
יהודה 31) "ואת כח) מו, (פרשתנו עה"פ – ועוד יל"ש ב"ר, תנחומא,

בבחיי) וכ"ה ויל"ש. באבער (תנחומא מהגירסא ולהעיר גו'". לפניו שלח
דתלמוד mibed"שיהו.. הלימוד דוגמת בתורה היגיעה שהו"ע – תורה"

.33 הערה 164 ע' יוד חלק לקו"ש ראה – בבלי
ראה 32) – א"י קדושת מעין קדושה היתה גושן בארץ שגם אף

ויחי. ר"פ אלשיך
ב.33) כו, תולדות פרש"י ראה
יב.34) יא, עקב



כי ybie zyxt zegiyÎihewl

ירידה  זאת היתה בכלֿזאת, כדלעיל, בה", 35"ויאחזו

ודרגתם  ישראל בני מצב כנען.36לעומת בארץ בהיותם

את  לעבור יצטרכו הם יותר שמאוחר לכך הביא וזה

כפשוטו. מצרים ושעבוד גלות

של  בזמן הראשונה, התקופה סיום לאחר כלומר,

ההוא" הדור וכל אחיו וכל יוסף בגלל 37"וימת אשר ,
התלמוד" ב"בית בתורה היגיעה להימעט התחילה זאת

היותם  של הצער להישכח והתחיל ובניו, יעקב של

להם" לא התחיל 38"בארץ אז מצרים 39, 40שעבוד

נכנסו  היום אותו "כאילו היה שנראה עד כפשוטו,

לישראל,41למצרים" שייכת זו שארץ לשכוח התחילו :
וגלות. שבמצרים המרירות את להרגיש והתחילו

ישראל  "וישב בפירושו: רש"י מדגיש אלו דברים

– מצרים גושןokideבארץ mixvnבארץ ux`n `idy:"
של  באופן ("והיכן") מצרים גלות היתה אכן בתחילה

צריך  שני מצד אך וכו', הארץ מיטב – גושן" "ארץ
"שהיא mixvnלדעת ux`n שישראל העובדה עצם :"

לירידה  נחשבת כבר גושן בארץ להתיישב צריכים היו

הפכה  עצמה גושן" "ארץ יתרֿעלֿכן: מצרים. לארץ
מארץ  ("שהיא מצרים שבגלות ביותר הגרוע לחלק

ארץ  של הארץ מיטב את ניצלו לא כאשר מצרים"):

ל"ויבעט" גרם "וישמן" ולהיפך, ה', לעבודת ,42גושן
מצרים שעבוד היה אז גושן eheytkאו ארץ בתוך

הגלות. תקופת כל במשך ישראל בני חיו שם עצמה,

.Á
‰˘Â„˜‰ ˙ÂˆÂˆÈ ˙‡ÏÚ‰ :ÌÈÈÚ‰ ˙ÂÈÓÈÙ·

– ל"ויאחזו" ד') (בסעיף לעיל המוזכר הפירוש
שישראל אחיזה, גם eyxiלשון מתאים גושן, ארץ את

פנימ  לפי מצרים גלות הענינים;להשפעת יות

שבדרך שלמרות גםֿכן, מובן הכרח hytdמזה אין

של משמעות גם כולל אחוזה (שישראל dyexiשלשון
"ל' במילים רש"י רומז זאת בכל גושן), ארץ את ירשו

ב" הירושה, של למשמעות תורה"dpiiאחוזה" של
רש"י. בפירוש הטמון

גלות  כוונת הוא: לכך היתה,43ההסבר מצרים
ניצוצות  את אליהם ויקחו יזככו "יבררו", שישראל
הפנימית  המשמעות זוהי במצרים. הנמצאים הקדושה

מצרים" את "וינצלו חז"ל 44של שמסבירים כפי ,45

בה  שאין כמצולה דגן... בה שאין כמצודה "עשאוה
של  הקדושה ניצוצות את העלו ישראל בני – דגים"

מצרים  בארץ שהיו התוהו, .46עולם

לשון  – בה "ויאחזו באמרו רש"י רומז ולזה
מצרים"47אחוזה" בארץ ישראל "וישב של התכלית :

אורות  של הניצוצות את שם יירשו שישראל היתה
אדמו"ר  מו"ח כ"ק של מאמרו שידוע כפי ,48דתוהו,

עלֿדרך  הם העולם אומות אצל הירושה שסדרי
לאחיו"49הפסוק  נחלתו את ונתתם לו... אין ,50"ובן

ליעקב" עשו אח ש"הלא את 51וכיוון ישראל יורשים ,
דתוהו". ה"אורות

.Ë
Ù‰ È˘ ÔÈ·˘ ¯˘˜‰"‰· ÂÊÁ‡ÈÂ" ÏÚ ÌÈ˘Â¯È

שני  בין הקשר מובן לעיל, האמור כל לפי
בה": "ויאחזו על הפירושים

כיוון hytdלפי אחוזה. מלשון הוא "ויאחזו" הרי
פרשת zehytaש  של בתקופה החל לא עדיין הענינים

נראה  עדיין אז להיפך, מצרים, גלות של השעבוד ויגש
היא גושן שארץ כמוסבר `dfegהיה ישראל, בני של

לעיל.

כל  של פנימיותו את המסביר המדרש, לפי אבל
מלשון52ענין  הוא "ויאחזו" הרי ,dfig` ש"הארץ ,

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

ואוה"ת 35) תו"א – שמות) ודפ' (דפרשתנו הירידות ב' בענין כידוע
ואילך. 29 ע' ח"ו [המתורגם] לקו"ש בארוכה וראה שם.

ב"ר 36) עקב. ר"פ (ספרי ארז"ל הרי – התורה ללימוד בנוגע וגם
.31 הערה לעיל וראה א"י. כתורת תורה דאין ד) טז,

ו.37) א, שמות
כאן.38) יקר מכלי להעיר
כו'".39) תורה עול ממנו הפורק "וכל שם) (אבות המשנה וכסיום
טז 40) ו, וארא פרש"י למצרים). שירדו (מאותן ח פ"א, שמו"ר

השבטים"). מן ("אחד
בארוכה 41) (ראה יוסף" כש"מת תיכף נעשה וזה – ד שם, שמו"ר

דכ"שנפטר ויחי, ר"פ ובפרש"י שם). ח"ו `epiaלקו"ש awri..נסתמו
שם. רש"י מפרשי וראה לשעבדם". שהתחילו השעבוד מצרת ישראל

א.42) לב, ברכות טו. לב, דברים
ב.43) פז, (פסחים גרים עליהם שיתוספו כדי אלא ישראל גלו דלא

ו, (תו"א כו' ניצוצות להעלות דהיינו שם), ובנצו"א א רמד, זח"א וראה
ועוד). ב. קיז, לך. ר"פ א.

לו.44) יב, בא
ב.45) ט, ברכות
[המתורגם]46) ח"ג לקו"ש – בארוכה וראה ג. ס, סע"ד. נו, תו"א

ואילך. 78 ע'
כאן.47) האוה"ח מפי' להעיר
שסב,48) ח"ב קונטרסים (סה"מ פ"ו תרצ"ה המושל רוח אם ד"ה
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אחוז  כרחו שבעל אותם... ותופסת בהם אוחזת היתה
בה":
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ענין  להיות שצריך לכך והטעם הפנימית הכוונה
היתה  (ש"הארץ המדרש פירוש לפי בה" "ויאחזו של
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ב כסלו, תשכ"א

ברוקלין.

ברכה ושלום!

במענה למכתבה מי"ט כסלו, בו כותבת אודות ההיכירות שלה אשר מחשבתה בזה הוא לשם 

שידוך, והצדדים החיובים שבזה וכן אלו אשר להיפך, ובזה גם שכאילו יש התנגדות ממשפחת האברך, 

אבל אינה מבארת למה הם מתנגדים וטעמי ההתנגדות.

במוחש  רואים  שביניהם  המשפחתית  הקורבה  הנה  שכותבת,  הטעמים  על  דעתי  לשאלתה 

ובפרט בדורות האחרונים, שאין כל מקום לחשש בזה, בעת שהמדובר והמדוברת בריאים הם.

ב( לכתבה שבגיל הנוכחי צריך לחכות כשנה ועוד יותר עד לנשואין, מובן גם פשוט שאין זה 

מתאים להשקפתי, שהרי אין זה השקפת תורתנו תורת חיים בכלל, ובפרט בתוככי אחב"י הספרדים 

שגם הם שניהם נמנים על עדתם, ועוד וגם זה עיקר, שאינו רצוי כלל וכלל להיות מכירים וידידים ועל 

מנת להנשא, וביחד עם זה להחליט שמוכרח לחכות עד הנשואין בפועל כמה וכמה חדשים ואולי עוד 

יותר, וכאמור אין זה רצוי כלל וכלל ועל הצעירים היראים וחרדים לדבר ה' להכיר כו' ולהתידד רק 

בהקדם החלטה שכבר באה העת להנשא בפועל, והרי ברור שהוראות תורתנו תורת חיים הם לא רק 

לשם טובה בעולם הבא לאחרי מאה ועשרים שנה, אלא שזהו טובתו של איש הישראלי גם בעולם הזה, 

לחיות חיים מאושרים בגשמיות וברוחניות.

ג( לכתבה איך להביא הענין יותר קרוב להאברך - כנראה ממכתבה ודאי שמבין הוא יחסה 

הרציני אל הענין, וכיון שממשיך בהפגישות, בטח זהו סימן, שגם לו יחס רציני בזה, אף שאפשר לא כל 

כך כמו אצלה, והרי פרטים אלו יש לברר ע"י ידידים לשניהם גם יחד, וכמו אלו שמזכירה במכתבה.

ע"פ סגנון מכתבה בטח למותר להאריך אודות ההכרח בחיים על פי הוראות תורתנו תורת 

חיים ורק להוסיף, שכשנמצאים במבוכה וזקוקים לתוספת ברכה מהשי"ת נותן התורה ומצוה המצוה, 

יש להוסיף בעניני יהדות ועד לחיי היום יומים, והרי בעניני טוב וקדושה ככל שלא יהי' גם טוב בזה, 

תמיד יש מקום להוסיף כיון שקשורים בהקב"ה שהוא אין סופי.

בברכה לבשו"ט.

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר



כג

בראשית כו, כב – ויעתק משם ויחפור באר אחרת 
ולא רבו עליה ויקרא שמה רחובות ויאמר כי עתה 

הרחיב ה' לנו ופרינו בארץ

רכד

ביאור ורמז, הבאר ד"עשק" כנגד יום א' דר"ה, "שטנה" 
כנגד יום ב', "רחובות" כנגד יום הכיפורים, "באר שבע" 

כנגד הושענא רבה וכו'

בחפירת  היתה  שעבודתו  וזהו  מים,  בחי'  הוא  יצחק 
בארות מים חיים.

שהן  דבאר  המים  הגבורות,  מצד  הן  הללו  שהמים 
העולין1 מלמטה למעלה.

עד  השנה  ראש  מתחילת  מתחיל  בשנה  יצחק  ובחי' 
הושענא רבה, והוא בכלל.

שבימים הללו יש ג' זמנים שהעולם והאדם נידון2.
בראש השנה שאז הוא הכתיבה, ביום א' דינא קשיא3 

וביום ב' דינא רפיא.
וביום הכפורים שאז הוא החתימה ואז אין שום שליטה 
יום  מלבד  שס"ד  גימט'  שהשטן  רז"ל4  כמאמר  להשטן 

הכפורים.
ובהושענא  החתימה,  גמר  הוא  שאז  רבה  ובהושענא 
תורה  משנה  והתיקון  בצל,  בלילה5  לזה  סימן  יש  רבה 

ותהלים אומרים בלילה.
הוא  רבה,  בהושענא  הערבה  וחביטת  ההושענות  אך 
ביום הושענא רבה שאז הוא סיומא דדינא, ועיין בפע"ח6 

בכוונת ליל הושענא רבא ע"ש.
זהו הד' בארות, לפי פשוטו של מקרא, שחפרם יצחק.

א'. הבאר דעשק, ביום א' דראש השנה, ורבו עלי' הוא 
כמ"ש7 ויהי היום כו' שקאי על ראש השנה כתרגומו, ויבא 
גם השטן כו', וכתיב8 ה' יחתו מריבו שמפטירין זה ביום א' 

1( ראה תורה אור פרשת תולדות עמוד יז, א ואילך )מובא לעיל סימן 
תרע"ח  ואילך.  תקלד  עמוד  תקס"ח  המאמרים  ספר   .)2 הערה  ריט 
ואילך.  קמז  עמוד  שם  ואילך.  קכט  עמוד  תרח"ץ  ואילך.  סח  עמוד 
תורת מנחם – ספר המאמרים מלוקט חלק א' סוף עמוד שמט ואילך.

2( ראה פרי עץ חיים שער לולב פרק ד'.
3( ראה זוהר חלק ג' )פרשת פנחס( דף רלא, ב.

4( יומא כ. "אמר רמי בר חמא, השטן בגימטריא תלת מאה ושיתין 
וארבעה הוי, תלת מאה ושיתין וארבעה ימי אית לי רשותא לסטוני, 

בימא דכיפורי לית לי רשותא לאסטוני".
ה  פרק  לולב  חיים  עץ  פרי  א.  קמב,  דף  תרומה  פרשת  זהר  ראה   )5

)כמצויין כאן(.
6( שם בפרי עץ חיים פרק ה.

7( איוב א, ו . "ויהי היום ויבאו בני האלקים להתיצב על ה' ויבא גם 
השטן בתכם", ופי' התרגום "ַוֲהָוה ְּביֹוָמא ְדִדיָנא ְּבֵריׁש ַׁשָּתא ַוֲאתֹו ִּכֵּתי 

ַמְלָאַכָיא ְלֵמקּום ְּבִדיָנא ֳקָדם ה' וגו'".
8( שמואל-א ב, י. "ה' יחתו מריבו עליו בשמים ירעם ה' ידין אפסי 

דראש השנה הרי שאז יש מריבה, והוא מצד הדינא קשיא.
ב'. הבאר דשטנה, ביום ב' דראש השנה שרבו גם עלי' 
הטעם  כתיב  לא  רפיא  שהוא  )ומפני  רפיא,  הדינא  מצד 

בהשטנו כו' כמו בעשק9 כי התעשקו כו'(.
ג'. הבאר דרחובות שלא רבו עלי', הוא ביום הכפורים 
שאין להשטן שליטה, ונק' רחבות10 גימט' שם אהי' בד' 
מלואיו קס"א קמ"ג קנ"א, שהוא פנימיות11 בינה שביום 

הכפורים12.
יצחק עצמו לא  וחפרו  ויעתק,  ועל הבאר הזה כתיב 
)תענוג,  בעתיק  שהם  כמו  הגבורות  שרשי  היינו  עבדיו, 
מקבלת  הכפורים  וביום  אלקים(,  לי  עשה  צחק13  יצחק, 

המלכות באר הג' דעתיק.
שביום  בארץ,  ופרינו  לנו  ה'  הרחיב  כי  וזהו 
הכפורים עצמו אסור תשמיש14 ואח"כ מותר זהו ופרינו, כי 
מה שמותר אח"כ נמשך זה מיום הכפורים דוקא, והראי' 
כי הזיווגים היו נעשים ביום הכפורים דוקא כמאמר רז"ל 
בשלהי תענית15 שאז בנות ישראל יוצאות וחולות בכרמים 
מעכב  הגדול  הכהן  שע"י  הכפורים  דיום  ולהכפרה  כו', 
שיהי' לו אשה כמ"ש16 ובעד ביתו, וכמאמר רז"ל17, וכן יש 
מלשון  הוא  שועיניתם  נפשותיכם  את  בועיניתם18  פירוש 
עונתה דהיינו יחוד, והוא מטעם האמור שהמקור להזיווג 
הוא דוקא יום הכפורים אם שבו גופא אסור מפני דנטלא 

ארץ וגו'".
וגו'  גרר  רעי  "ויריבו   – ד"עשק"  בהבאר  דכתיב  כ.  כו,  בראשית   )9
דשטנה  בהבאר  משא"כ  עמו",  התעשקו  כי  עשק  הבאר  שם  ויקרא 
שמה  ויקרא  עליה  גם  ויריבו  אחרת  באר  "ויחפרו  כא(  )פסוק  כתיב 

שטנה".
10( רחבות גימטריא וכו', בלקוטי תורה להאריז"ל עה"פ. ועיין מאורי 
אור ערך רחבות. )וטעם ד' מלואיו ולא ג', ראה לקוטי לוי יצחק אגרות 

קודש עמוד רצג(.
11( ראה לקוטי שיחות חלק כט עמוד 313 ואילך.

12( "ויש לפרש מן המצר קראתי בראש השנה, ענני במרחב י"ה ביום 
הכפורים  ביום  הגדול  דהכהן  העבודה  ע"י  והוא  רחבות,  הכפורים 
שהכהן הגדול מתחיל מהתיקון ורב חסד כמ"ש באד"ר והתיקון הזה 
הוא במקום המרחב, והי' טובל ה' טבילות ומקדש י' קדושין לנגד י"ה 
שבמרחב בתיקון הזה, ועיין בשער א"א פי"א" )לקוטי לוי יצחק כאן(.
13( בראשית כא, ו. ראה תורה אור יז, ד. לקוטי שיחות חלק א עמוד 
30. חלק ג עמוד 786. חלק כ עמוד 342. תורת מנחם – ספר המאמרים 

מלוקט חלק ד עמוד רצז. לעיל סימן קצז. קכו.
14( יומא ריש פרק ה.

15( דף כו: "לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיום 
היו  ומה  בכרמים,  וחולות  יוצאות  ירושלים  בנות  שבהן  הכפורים 
אומרות בחור שא נא עניך וראה מה אתה בורר לך... ביום חתונתו זה 
מתן תורה ]ובפרש"י: זה מתן תורה, יום הכפורים שניתנו בו לוחות 

אחרונות[.
16( ויקרא טז, ו.

17( יומא ב. וע"ש הסוגיא יג. "וכפר בעדו ובעד ביתו, ביתו זו אשתו".
18( ויקרא טז, לא.

ילקוט לוי יצחק על התורה
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מבי אימא כמ"ש בזהר.
ד'. אח"כ19 ויעל משם באר שבע הוא להושענא רבה 
שהוא יום הז' דסוכות, וירא20 אליו ה' בלילה ההוא 
הוא ליל הושענא רבה שאז הוא הדין והמשפט, וכרו21 שם 
עבדי יצחק )ולא הוא עצמו שזהו ביום הכפורים דוקא, רק 

בחי' הארות ממנו( באר ומצאו מים כמ"ש מצאנו מים22.
וקרא שם הבאר23 שבעה ע"ש הושענא רבה שהוא יום 

19( בראשית כו, כג.
20( שם פסוק כד.

21( שם פסוק כה "ויכרו שם עבדי יצחק באר".
22( שם פסוק לב. "והי' זה ביום ההוא היינו ביום הושענא רבה, שזהו 
לפלא, כי הושענא רבה אינו כמו ראש השנה ויום הכפורים שהם יום 
טוב ובראש השנה יש תקיעת שופר וביום הכפורים הה' עינויים והה' 
תפלות ושארי העבודות ובהם הוא הכתיבה בלאה והחתימה הפנימית 
שברחל לכן אין זה פלא כל מה שמצאו מים, אבל הושענא רבה שאינו 
יום טוב כמוהם ובו הוא רק החותם החיצון שבמלכות דמלכות, וגם 
מצד א' יש בו חסדים מקיפים דמלכות דאימא )ע"י הסוכה( ומקיפים 
ופנימים דמלכות דז"א )ע"י נענוע הלולב ומיניו והקפותיהם( ומאין 
מים  שמצאו  הפלא  בפסוק  שנאמר  זהו  דיצחק  דגבורות  מים  ימצא 

כמ"ש ויגידו לו מצאנו מים" )לקוטי לוי יצחק כאן(.
23( שם פסוק כג.

הז' דסוכות, ובהושענא רבה הוא הגמר דחתימה, זהו שאז 
נגמר חפירת הבארות דיצחק ולא נאמר אח"ז שחפר עוד 

בארות.
וכמו כן לענין מה שחפר יצחק את הבארות דאברהם 
כו' וקרא להן שמות24 כשמת, מלא ו' וחסר ו', ההתחלה 
הוא בראש השנה והגמר בהושענא רבה וכמ"ש25 בזהר פי' 

וישב יצחק ויחפור כו' ע"ש.
לקוטי לוי יצחק, אגרות קודש עמוד שכט

24( שם כו, יח. "וישב יצחק ויחפר את בארת המים אשר חפרו בימי 
)ראה  אביו"  להן  קרא  אשר  כשמת  שמות  להן  ויקרא  אביו  אברהם 

לעיל סימן ריט הערה 2(.
25( ראה זהר חלק ג' פרשת צו דף לב, א וז"ל: בהאי יומא כתיב )על 
היום הזה של הושענא רבא נאמר( וישב יצחק ויחפור בארת המים, 
)הנה( בארת כתיב חסר ו' )לרמז שבאר עדיין חסרה תיקון, ומש"כ( 
וישב, מהו וישב )כי נראה שהוא מיותר(, אלא יומא קדמאה דירחא 
שירותא  השנה(,  ראש  שהוא  תשרי  חדש  של  הראשון  ביום  )אלא 
ויצחק  לכן(  העולם,  בכל  הי'  הדין  )התחלת  עלמא  בכל  הוה  דדינא 
קיימא לכורסייא למידן עלמא )הגבורה של יצחק עומד בכסא הדין 
לדון את העולם, אבל( בהאי יומא )בזה היום של הושענא רבא, כתיב( 
את  לעורר  )חזר  דינין  ולסיימא  דינין  לאתערא  )דהיינו(  יצחק  וישב 

הדינים ולסיים ולהמתיק את הדינים(.

ילקוט לוי יצחק על התורה

אגרות קודש

 ב"ה,  כ' כסלו, תשכ"א

ברוקלין.

תלמידות בית ספר חב"ד אשר בזרנוגה ה' עליהם יחיו

ברכה ושלום!

מאשר הנני קבלת מכתבן מי"ז כסלו, ויהי רצון שתבשרנה טוב בתוכנו.

ביד  טמאים  הקב"ה  מסר  הנסים,  על  תפלת  כנוסח  אשר  חנוכה,  לימי  אנו  מתקרבים  והרי 

טהורים ורשעים ביד צדיקים, וזדים ביד עוסקי תורתך.

הנה כן הוא גם ביחס לכל אחד ואחת מבני ישראל בכל הזמנים ובכל המקומות, אשר באם 

כהוראת תורתנו תורת חיים עומדים במסירות נפש, מוסר הקב"ה את היצה"ר שבלב האדם שהוא 

טמא רשע זד ביד היצר הטוב הטהור צדיק ומשתוקק לתורה ומצות, ויכול כל אחד להדליק נר מצוה 

ותורה אור, בעצמו בנפש בביתו ובסביבתו.

ויהי רצון שיקוים כל האמור בכל אחת מהן.

בברכה לחנוכה שמח ולבשו"ט.
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כה

חליפות  לאיש  נתן  לכולם   – כב  מה, 
שמלות ולבנימין נתן שלש מאות כסף וחמש 

חליפת שמלות

א. ]תוכן: א"ל הקב"ה ליוסף אתה נתת לבנימין 
מספר ש"י )שלש מאות כסף ועשר חליפות, מספר 
ש"י(, חייך באותה מדה אתנהג עם אוהבי שינחלו 

ש"י עולמות[

ולבנימין נתן שלש מאות כסף. למה נתן לו שלש מאות 
שתים  חליפות  דמיעוט  נ"ל  שמלות,  חליפות  וחמש  כסף 
]וחמש פעמים שתים[ הרי עשר, וג' מאות הרי י"ש . . א"ל 
הקב"ה אתה נתת לבנימין אחיך י"ש לפי שהי' חביב בעיניך 
יותר משאר אחיך, חייך באותה מדה אתנהג עם אוהבי, וכל 
מי שהוא חביב לפני אתן לו י"ש עולמות שנא' )משלי ח, 
כצאן  נוהג  ב(  פ,  )תהלים  וזש"ה  י"ש,  אוהבי  להנחיל  כא( 

יוסף.
מכתיבת רבינו אפרים ז"ל )מבעלי התוס'(

ויבא  לו  אשר  וכל  ישראל  ויסע   – א  מו, 
בארה שבע ויזבח זבחים לאלקי אביו יצחק

ב. ]תוכן: פי' הפסוק כימי צאתך מארץ מצרים 
אראנו נפלאות – דלכאורה גאולת מצרים הי' ע"י 
ומבאר  צדיק,  אות  ע"י  העתידה  וגאולה  פ'  אות 
דגם גאולת מצרים הי' ע"י אות צ' )ע"י אות צ' של 
יצחק(, וזהו "לאלקי אביו יצחק", רק שהי' בהעלם 

ולעתיד יהי' בהתגלות וזהו אראנו וכו'[

טו(  ז,  )מיכה  כתיב  אביו.  יצחק  לאלקי  זבחים  ויזבח 
כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות, נ"ל דהנה נאמר 
יו( מכנף הארץ  כד,  )ישעי'  זצוק"ל על פסוק  בשם האר"י 
זמירות שמענו צבי לצדיק כי ידוע מהמדרש )ילקוט פ' לך 
רמז ס"ד( דע"י האותיות מנצפ"ך היו כל הגאולות, גאולת 
הי'  ויון  ומדי  בבל  גאולת  פקדתי,  פקוד  הפ"א  ע"י  מצרים 
ע"י כמ"נ כמבואר במדרש, וגאולה העתידה ב"ב ע"י אות 
ר"ל  מכנף  והיינו  שוררו,  גאולה  ובכל  אצמיח,  צמח  הצד"י 
הגאולות  אלו  כבר  שהי'  שמענו  זמירות  אלו  אותיות  מד' 
כי צבי לשון רצון הוא כמו צבי  רצונינו הוא  ר"ל  אבל צבי 

ב"ב  הצדי"ק  שע"י  להגאולה  שנזכה  לצדיק,  וחמיד  ורגיג 
אכי"ר. ע"כ דברי פה קדוש האר"י זצוק"ל,

וא"כ אינו כמו צאתם ממצרים שאז בפ"א ועתה בצד"י.
אך מבואר בפ' דילן בס' פני דוד ובספר ראש דוד בפ' 
שלח על הפסוק ויזבח זבחים לאלקי אביו יצחק ובפרש"י 
והקדים  יצחק  אבי  ואלקי  אברהם  אבי  אלקי  אמר  וישלח 
במדרש  וע'  כלל  אברהם  הזכיר  לא  וכאן  ליצחק  אברהם 

שתמה ע"ז, וגם השי"ת אמר לו כאן רק אנכי אלקי אביך.
להאבות  הקב"ה  שאמר  המדרש  ע"פ  דוד  הפני  ותירץ 
בגלות  הקץ  על  אדלג  ואני  משמו  אחת  אות  מכם  א'  יתן 
מצרים, והשיב אברהם אם אחזיר הה"א לא אהי' אב המון 
גוים ויעקב אמר אם אתן היו"ד ישאר עקב, ואמר יצחק אני 
אתן השי"ן כי עיקר השם שלו הוא ישחק ע"ש השחוק וע' 
הרבה  כי  לי  יצחק  השומע  כל  בפסוק  וירא  פרשת  ברש"י 
ליצחק  ושבועתו  כתיב  הימים  ובדברי  בעולם  הי'  שחוק 
לשון  משמש  יותר  הוא  שחוק  כי  לישחק  כתיב  ובתהלים 
הקץ,  על  לדלג  כדי  בצדי"ק  השי"ן  יצחק  והחליף  שמחה, 
והצד"י הוא פחותה מהשי"ן שני מאות ועשר והקטין שמו 
שלא יהי' הגלות רק כפי מה שהקטין שמו והוא מנין רד"ו 

ודילג כמנין ק"ץ מארבע מאות ע"כ דברי המדרש.
בל"ז  אבל  הק"ץ  על  שידלג  גורם  יצחק  הי'  לפ"ז  א"כ 
ברוה"ק  שהרגיש  יעקב  ולכן  שנה,  מאות  ד'  השיעבוד 
רז"ל  שאמרו  כמו  ושיעבוד  הגלות  הוא  למצרים  שירידתו 
אומרים  אין  מצרימה  מרדה  תירא  אל  השי"ת  לו  שאמר 
ירידתו  קודם  הקדים  לכך  שמתיירא  למי  אלא  תירא  אל 
זבח  ולכך  הקץ  על  לדלג  כדי  יצחק  זכות  לעורר  למצרים 
אנכי  לו  ואמר  ידו  על  הסכים  והשי"ת  יצחק,  אביו  לאלקי 

אלקי אביך עכ"ד, ובתוספת נופך קצת.
שלקח  הצד"י  ע"י  הי'  מצרים  בגאולת  גם  לפ"ז  וא"כ 
הי'  לא  שזה  באתכסי'  הי'  זה  דבר  אבל  השי"ן  בעד  יצחק 
נגלה להמון רק ע"י הפ"א הי' הגאולה באתגליא פקד פקדתי 
ולע"ל תהי' הגאולה ע"י הצד"י באתגליא צמח אצמיח. וזה 
פי' הפסוק )מיכה ז, טו( הגאולה תהי' כימי צאתך ממצרים 
רק ההפרש הוא כי אז בגאולה העתידה אראנו נפלאות, ר"ל 

מה שהי' נפלא ומכוסה בגאולת מצרים אראנו באתגליא.
ישמח משה

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת ויגש
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ybieכו zyxt - cn - mebxz cg`e `xwn mipye zah '` oey`x meil inei xeriy

ß zah '` oey`x mei ß

ãî(çé)àð-øaãé éðãà éa øîàiå äãeäé åéìà Lbiå©¦©̧¥¹̈§À̈©Ÿ»¤»¦´£Ÿ¦¼§©¤¨̧
ék Ecáòa Età øçé-ìàå éðãà éðæàa øáã Ecáò©§§³¨¨Æ§¨§¥´£Ÿ¦½§©¦¬©©§−§©§¤®¦¬

:äòøôk EBîë̈−§©§«Ÿ
i"yx£È„‡ ÈÊ‡a ¯·„ .ÂÈÏ‡ LbiÂ.∑ּבאזני ּדברי ‡Et.(ב"ר)יּכנסּו ¯ÁÈŒÏ‡Â∑ ׁשּדּבר למד אּתה מּכאן «ƒ«≈»»»¿»¿≈¬…ƒְְְְִֶַָָָ¿«ƒ««¿ִִֵֵֶַָָָ

Ú¯Ùk‰.קׁשֹות אליו  EBÓÎ Èk∑ ּבצרעת עליו ללקֹות סֹופ ּומדרׁשֹו: ּפׁשּוטֹו. זהּו ,ּכמל ּבעיני אּתה חׁשּוב ֵָָƒ»¿«¿…ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
ּפרעה  ׁשּלקה ׁשעּכבּהּכמֹו אחת לילה על ׂשרה זקנּתי מקּים,(ב"ר)עלֿידי ואינֹו ּגֹוזר ּפרעה מה אחר: ּדבר . ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

כמֹו "ּכי אחר: ּדבר עליו?. עינ לׂשּום ׁשאמרּת עין ׂשימת היא זֹו וכי ּכן, אּתה אף עֹוׂשה, ואינֹו ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָמבטיח
אדֹוני ואת אֹות אהרג ּתקניטני, אם .(ב"ר)ּכפרעה", ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 212 cenr ,k jxk zegiyÎihewl itÎlr)

KEPg lr xAcOWM zFpFAWg zFUrl oi ¥̀©£¤§§¤§ª¨©¦

ּבּבּבּבעבעבעבעבּדּדּדּד אאאאּפּפּפּפ ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַואלואלואלואל־־־־יחריחריחריחר
קׁשֹות אליו ׁשּדּבר למד אּתה רש"י)מּכאן ובפירוש יח. (מד, ִִֵֵֵֶַָָָָָ

קׁשֹות? לדּבר אז ּדבריו, יפעלּו לא ואם ּב"רּכֹות". להתחיל יכֹול היה הרי קׁשֹות, לדּבר מּיד יהּודה התחיל מּדּוע לעּין ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָֹיׁש
ּובּדרכים  חׁשּבֹונֹות עם לעבֹוד מקֹום יׁש אז ,ּכל־ּכ נֹוגע ׁשאינֹו חיצֹוני ענין על מדּבר היה אם ּכי ּבפׁשטּות, מּובן הּטעם ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻא

ּבנפׁשֹו" קׁשּורה "ונפׁשֹו מּמׁש, ּבנפׁשֹות הּנֹוגע ּבדבר ּכׁשּמדּבר א ּבׂשכל, ל)המקּבלים מד, חׁשּבֹונֹות,(פרשתנו עֹוׂשים אין , ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻֻ
לא  אם אף צֹועקים, ׁשּכׁשּכֹואב מען!", ׁשרייט – וויי טּוט עס "אז העֹולם ּוכמאמר הּתקף. ּכל עם לעבֹוד מּיד ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹּומתחילים

ּבצעקתֹו. מאּומה ְְְֲֶַַָָיׁשּנה
לעבֹוד  מּיד להתחיל צריכים רּוחנּיֹות, מּסּכנֹות אֹותם להּציל הּילדים, ּבחּנּו ׁשּכׁשמדּבר אלינּו, ּבנֹוגע ּגם למד" אּתה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֻּו"מּכאן

ׂשכלּיים. וׁשּקּולים חׁשּבֹונֹות ּובלי הּילד, ׁשל נפׁשֹו את להּציל נפׁש ּבמסירּות ולעסק הּכחֹות, ּכל ועם הּתקף ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹּבכל

(èé)áà íëì-Léä øîàì åéãáò-úà ìàL éðãà£Ÿ¦´¨©½¤£¨−̈¥®Ÿ£¥¨¤¬−̈
:çà-Bà¨«

i"yx£ÂÈ„·ÚŒ˙‡ Ï‡L È„‡∑(ב"ר)היינּו ּבּת אּלה, ּכל לׁשאל ל היה לּמה עלינּו, ּבאת ּבעלילה מּתחּלה ¬…ƒ»«∆¬»»ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָָָָֹ
ּדבר מבּקׁשים, מּמ ּכחדנּו לא אדני", אל "וּנאמר ואףֿעלּֿפיֿכן: מבּקׁש? אּתה אחֹותנּו .אֹו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹ

(ë)ïè÷ íéð÷æ ãìéå ï÷æ áà eðì-Lé éðãà-ìà øîàpå©Ÿ̧¤Æ¤£Ÿ¦½¤¨̧Æ¨´¨¥½§¤¬¤§ª¦−¨¨®
:Báäà åéáàå Bnàì Bcáì àeä øúeiå úî åéçàå§¨¦´¥½©¦¨¥̧¯§©²§¦−§¨¦¬£¥«

i"yx£˙Ó ÂÈÁ‡Â∑,מּפיו ׁשקר ּדבר מֹוציא היה הּיראה הביאּוהּומּפני יאמר קּים, ׁשהּוא לֹו אמר 'אם אמר: ¿»ƒ≈ְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ
Bn‡Ï.אצלי' Bc·Ï∑,האם אח מאֹותּה עֹוד לֹו .אין ְִֶ¿«¿ƒֵֵֵָָָ

(àë)éãáò-ìà øîàzåéðéò äîéNàå éìà eäãøBä E ©¸Ÿ¤Æ¤£¨¤½«¦ª−¥¨®§¨¦¬¨¥¦−
:åéìò̈¨«

¯ÈBaיח  eÚ·a ¯Ó‡Â ‰„e‰È d˙ÂÏ ·¯˜e¿≈¿»≈¿»«¬«¿»ƒƒ
‡ÏÂ ÈBa¯ Ì„˜ ‡Ób˙t Cc·Ú ÔÚk ÏÏÓÈ¿«∆¿««¿»ƒ¿»»√»ƒƒ¿»
:z‡ Ôk ‰Ú¯ÙÎ È¯‡ Cc·Úa CÊ‚e¯ Û˜˙Èƒ¿≈¿»¿«¿»¬≈¿«¿…∆»¿

‰‡È˙יט  ¯ÓÈÓÏ È‰Bc·Ú ˙È ÏÈ‡L ÈBaƒ̄ƒ¿ƒ»«¿ƒ¿≈»«ƒ
:‡Á‡ B‡ ‡a‡ ÔBÎÏ¿«»»»

e·¯כ  ‡·Ò ‡a‡ ‡Ï ˙È‡ ÈBa¯Ï ‡¯Ó‡Â«¬«¿»¿ƒƒƒ»»«»»»«
‡e‰ ¯‡zL‡Â ˙ÈÓ È‰eÁ‡Â ¯ÈÚÊ ÔÈ˙·ÈÒƒ¿ƒ¿≈¿»ƒƒ¿ƒ¿»«

:dÏ ÌÈÁ¯ È‰e·‡Â dn‡Ï È‰B„BÁÏaƒ¿ƒ¿ƒ≈«¬ƒ¿ƒ≈

ÈeL‡Âכא  È˙ÂÏ È‰B˙ÈÁ‡ CÈc·ÚÏ z¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¿»¬ƒƒ¿»ƒ∆¡«≈
:È‰BÏÚ ÈÈÚ≈ƒ¬ƒ

xcde cer - zetqezd ilran mipwf zrc

(gi).éðãà éa ['åâå] åéìà LbiåbdFpA ©¦©¥¨¦£Ÿ¦§©
aPB `vnpe car gwFNW in mlFrAW¤¨¨¦¤¥©¤¤§¦§¨©¨
WTan dY` aPB `vnPW dfe ,Fxifgn©£¦§¤¤¦§¨©¨©¨§©¥

carl(e oyi `negpz): §¤¤
.äòøôk EBîë ékcng drxRW mWM ¦¨§©§Ÿ§¥¤©§Ÿ¨©

dY` KM ,Diti liaWA EpO` dxÜ¨¦¥¦§¦¨§¨¨©¨
xaC .Fiti liaWA carl oinipA cnFg¥¦§¨¦§¤¤¦§¦¨§¨¨

,xg`drxtM LFnk iMmY`W FnM , ©¥¦¨§©§Ÿ§¤©¤
milFcB Ep` oM ,mknFwnA milFcB§¦¦§§¤¥¨§¦

EpnFwnA(d `negpz):hi dxez ¦§¥

(`k).åéìò éðéò äîéNàåi"Wx WxiR §¨¦¨¥¦¨¨¥©©¦
(gi weqt)Yxn`W oir zniU `id Ff ike ,§¦¦¦©©¦¤¨©§¨

Wxtl d`xp Kkl .eilr Lpir mEUl̈¥§¨¨§¨¦§¤§¨¥
eilr ipir dniU`eFl dUrY `NW §¨¦¨¥¦¨¨¤Ÿ©£¤

:drxak dxez ¨¨



כז ybie zyxt - cn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'a ipy meil inei xeriy

(áë)åéáà-úà áæòì øòpä ìëeé-àì éðãà-ìà øîàpå©Ÿ̧¤Æ¤£Ÿ¦½«Ÿ©¬©©−©©«£´Ÿ¤¨¦®
:úîå åéáà-úà áæòå§¨©¬¤¨¦−¨¥«

i"yx£˙ÓÂ ÂÈ·‡Œ˙‡ ·ÊÚÂ∑ מתה ּבּדר אּמֹו ׁשהרי ,ּבּדר ימּות ׁשּמא אנּו ּדֹואגים אביו, את יעזב .אם ¿»«∆»ƒ»≈ֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

(âë)éãáò-ìà øîàzåïèwä íëéçà ãøé àì-íà E ©¸Ÿ¤Æ¤£¨¤½¦¬Ÿ¥¥²£¦¤¬©¨−Ÿ
:éðt úBàøì ïeôñú àì íëzà¦§¤®¬Ÿ«Ÿ¦−¦§¬¨¨«

(ãë)éøác úà Bì-ãbpå éáà Ecáò-ìà eðéìò ék éäéå©«§¦Æ¦´¨¦½¤©§§−¨¦®©©̧¤½¥−¦§¥¬
:éðãà£Ÿ¦«

(äë):ìëà-èòî eðì-eøáL eáL eðéáà øîàiå©−Ÿ¤¨¦®ª−¦§¨¬§©«Ÿ¤
(åë)eðzà ïèwä eðéçà Lé-íà úãøì ìëeð àì øîàpå©¾Ÿ¤¬Ÿ©−¨¤®¤¦¥Á¨¦̧©¨³Ÿ¦¨̧Æ

ïèwä eðéçàå Léàä éðt úBàøì ìëeð àì-ék eðãøéå§¨©½§¦´Ÿ©À¦§Æ§¥´¨¦½§¨¦¬©¨−Ÿ
:eðzà epðéà¥¤¬¦¨«

(æë)íéðL ék ízòãé ízà eðéìà éáà Ecáò øîàiå©²Ÿ¤©§§¬¨¦−¥¥®©¤´§©§¤½¦¬§©−¦
:ézLà él-äãìé̈«§¨¦¬¦§¦«

(çë)àìå óøè óøè Cà øîàå ézàî ãçàä àöiå©¥¥³¨«¤¨Æ¥«¦¦½¨«Ÿ©¾©−¨´ŸŸ̈®§¬Ÿ
:äpä-ãò åéúéàø§¦¦−©¥«¨

(èë)ïBñà eäø÷å éðt íòî äæ-úà-íb ízç÷ìe§©§¤¯©¤¤²¥¦¬¨©−§¨¨´¨®
:äìàL äòøa éúáéN-úà ízãøBäå§«©§¤¯¤¥«¨¦²§¨−̈§«Ÿ¨

i"yx£ÔBÒ‡ e‰¯˜Â∑(ב"ר) הּסּכנה ּבׁשעת מקטרג B‚Â'.ׁשהּׂשטן È˙·N ˙‡ Ìz„¯B‰Â∑,אצלי ּכׁשהּוא עכׁשו, ¿»»»ְְְִֵֶַַַַַָָָָ¿«¿∆∆≈»ƒ¿ְְְִֶֶַָ
אחיו. ועל אּמֹו על ּבֹו מתנחם אחד אני ּביֹום מתּו ׁשּׁשלׁשּתן עלי ּדֹומה זה, ימּות .ואם ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(216 'nr d jxk zegiy ihewl)

ההההּסּסּסּסּכּכּכּכנהנהנהנה ּבּבּבּבׁשׁשׁשׁשעתעתעתעת מקטרגמקטרגמקטרגמקטרג כט)ׁשׁשׁשׁשההההּׂשּׂשּׂשּׂשטןטןטןטן מד, ׁשל(רש"י ּבדבריו לעיל,יעקב יעקב יעקב יעקב ּכאן, ואּלּו מּמׁש, ׁשל סּכנה ׁשעת ׁשּיׁש ּפרׁש , ְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
"יהיהיהיהּוּוּוּודה דה דה דה ּבדברי ּכתב התרחׁשּוּדּדּדּדֹוֹוֹוֹואגיםאגיםאגיםאגים, יעקב ׁשל לדעּתֹו ּדהּנה לפרׁש, ויׁש מתה". ּבּדר אּמֹו ׁשהרי ,ּבּדר ימּות ׁשמא אנּו ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

היא  הּדר ׁשעבּורֹו ּכן, אם ּומּובן ,ּבּדר נטרף ואחיו ּבּדר מתה אּמֹו :ּבּדר קׁשּורים ׁשהיּו ּבנימין ּבמׁשּפחת אסֹונֹות ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָׁשני
לא. ותּו ּבעלמא חׁשׁשא ּכאן ׁשּיׁש אמר ולכן ,ּבּדר נטרף לא ׁשּיֹוסף ידע יהּודה מה־ּׁשאין־ּכן סּכנה. ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹמקֹום

(ì)eðzà epðéà øòpäå éáà Ecáò-ìà éàák äzòå§©À̈§Ÿ¦Æ¤©§§´¨¦½§©©−©¥¤´¦¨®
:BLôðá äøeL÷ BLôðå§©§−§¨¬§©§«

ß zah 'a ipy mei ß

(àì)éãáò eãéøBäå úîå øòpä ïéà-ék BúBàøk äéäåE §¨À̈¦§²¦¥¬©©−©¨¥®§¦¸£¨¤¹
:äìàL ïBâéa eðéáà Ecáò úáéN-úà¤¥©̧©§§¬¨¦²§¨−§«Ÿ¨

i"yx£˙ÓÂ ¯Úp‰ ÔÈ‡ŒÈk B˙B‡¯k ‰È‰Â∑מּצרתֹו .אביו ¿»»ƒ¿ƒ≈«««»≈ִִָָָ

ÓÈÏeÚ‡כב  ÏekÈ ‡Ï ÈBa¯Ï ‡¯Ó‡Â«¬«¿»¿ƒƒ»ƒ≈»
È‰e·‡ ˙È ˜BaLÈ Ì‡Â È‰e·‡ ˙È ˜aLÓÏ¿ƒ¿«»¬ƒ¿ƒƒ¿»¬ƒ

:˙ÈÓeƒ

‡ÔBÎeÁכג  ˙BÁÈ ‡Ï Ì‡ CÈc·ÚÏ z¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¿»ƒ»≈¬
:Èt‡ ÈÊÁÓÏ ÔeÙÒB˙ ‡Ï ÔBÎnÚ ‡¯ÈÚÊ¿≈»ƒ¿»¿¿∆¡≈«»

ÈeÁÂ‡כד  ‡a‡ Cc·ÚÏ ‡˜ÈÏÒ „k ‰Â‰Â«¬»«¿≈¿»¿«¿»«»¿«≈»
:ÈBa¯ ÈÓb˙t ˙È dÏ≈»ƒ¿»≈ƒƒ

ÈÚÊ¯כה  ‡Ï ee·Ê e·ez ‡e·‡ ¯Ó‡Â«¬«»»¿»»¿≈
:‡¯e·ÈÚƒ»

‡eÁ‡כו  ˙È‡ Ì‡ ˙ÁÈÓÏ Ïek ‡Ï ‡¯Ó‡Â«¬«¿»»ƒ¿≈»ƒƒ»»
ÈÊÁÓÏ Ïek ‡Ï È¯‡ ˙BÁÂ ‡nÚ ‡¯ÈÚÊ¿≈»ƒ»»¿≈¬≈»ƒ¿∆¡≈
:‡nÚ È‰B˙ÈÏ ‡¯ÈÚÊ ‡eÁ‡Â ‡¯·‚ Èt‡«≈«¿»¿»»¿≈»≈ƒƒ»»

‡¯Èכז  ÔezÚ„È Ôez‡ ‡Ï ‡a‡ Cc·Ú ¯Ó‡Â«¬««¿»«»»»«¿«¿¬≈
:È˙z‡ ÈÏ ˙„ÈÏÈ ÔÈ¯¿̇≈¿ƒ«ƒƒ¿ƒ

ÏË˜Óכח  Ì¯a ˙È¯Ó‡Â È˙ÂlÓ „Á ˜Ùe¿««ƒ¿»ƒ«¬»ƒ¿«ƒ¿«
:ÔÚk „Ú dzÊÁ ‡ÏÂ ÏÈË¿̃ƒ¿»¬ƒ≈«¿»

dpÚ¯ÚÈÂכט  ÈÓ„˜ ÔÓ ÔÈc ˙È Û‡ Ôe¯a„˙Â¿«¿¿«»≈ƒ√»«ƒ«¿ƒ≈
:ÏB‡LÏ ‡˙LÈ·a È˙·N ˙È Ôe˙Á˙Â ‡˙BÓ»¿«¬»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿

ÓÈÏeÚÂ‡ל  ‡a‡ Cc·Ú ˙ÂÏ È˙ÈÓk ÔÚÎe¿«¿≈ƒ¿««¿»«»¿≈»
:dLÙk dÏ ‡·È·Á dLÙÂ ‡nÚ È‰B˙ÈÏ≈ƒƒ»»¿«¿≈¬ƒ»≈¿«¿≈

ÈÓe˙לא  ‡ÓÈÏeÚ ˙ÈÏ È¯‡ ÈÊÁÈ „k È‰ÈÂƒ≈«∆¡≈¬≈≈≈»ƒ
‡e·‡ Cc·Ú ˙·ÈN ˙È CÈc·Ú Ôe˙ÁÈÂ¿«¬«¿»»ƒ««¿»»»

:ÏB‡LÏ ‡BÂ„a¿»»ƒ¿
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(áì)øîàì éáà íòî øòpä-úà áøò Ecáò ék¦³©§§Æ¨©´¤©©½©¥¦¬¨¦−¥®Ÿ
éìà epàéáà àì-íà:íéîiä-ìk éáàì éúàèçå E ¦³Ÿ£¦¤̧Æ¥¤½§¨¨¬¦§¨¦−¨©¨¦«

i"yx£¯Úp‰Œ˙‡ ·¯Ú Ec·Ú Èk∑ ואני מּבחּוץ ּכּלם הם אחי, מּׁשאר יֹותר לּתגר נכנס אני לּמה ּתאמר: ואם ƒ«¿¿»«∆«««ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻ
עֹולמֹות  ּבב' מנּדה להיֹות חזק ּבק ׁשר .נתקּׁשרּתי ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָֻ

(âì)éðãàì ãáò øòpä úçz Ecáò àð-áLé äzòå§©À̈¥«¤¨³©§§Æ©´©©©½©¤−¤©«Ÿ¦®
:åéçà-íò ìòé øòpäå§©©−©©¬©¦¤¨«

i"yx£'B‚Â Ec·Ú ‡Œ·LÈ∑(ב"ר)לגבּורה,ׁש מּמּנּו: מעּלה אני ּדבר ּולׁשּמׁשלכל .ּולמלחמה ≈∆»«¿¿¿ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֻ

(ãì)éà-ékït ézà epðéà øòpäå éáà-ìà äìòà C ¦¥Æ¤«¡¤´¤¨¦½§©©−©¥¤´¦¦®¤µ
:éáà-úà àöîé øLà òøá äàøà¤§¤´¨½̈£¤¬¦§−̈¤¨¦«

äî(à)åéìò íéávpä ìëì ÷tàúäì óñBé ìëé-àìå§«Ÿ¨¸Ÿ¥¹§¦§©¥À§³Ÿ©¦¨¦Æ¨½̈
Bzà Léà ãîò-àìå éìòî Léà-ìë eàéöBä àø÷iå©¦§¾̈¦¬¨¦−¥«¨¨®§Ÿ¨³©¦Æ¦½

:åéçà-ìà óñBé òcåúäa§¦§©©¬¥−¤¤¨«
i"yx£ÌÈ·vp‰ ÏÎÏ ˜t‡˙‰Ï ÛÒBÈ ÏÎÈŒ‡ÏÂ∑ עליו נּצבים מצרים ׁשיהיּו לסּבל יכל היה וׁשֹומעין לא ¿…»…≈¿ƒ¿«≈¿…«ƒ»ƒְְְְְִִִִִִִֶָָָָָָֹֹֹ

להם  ּבהּודעֹו מתּבּיׁשין .ׁשאחיו ְְְְִִִֶֶֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(262 'nr hi jxk zegiy ihewl)

מתמתמתמתּבּבּבּבּיּיּיּיׁשׁשׁשׁשיןיןיןיןמצרים מצרים מצרים מצרים ּׁשּׁשּׁשּׁשּיּיּיּיהיהיהיהיּוּוּוּו ׁשׁשׁשׁשאחיואחיואחיואחיו ווווׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹומעיןמעיןמעיןמעין עליועליועליועליו א)ננננּצּצּצּצביםביםביםבים מה, "נּצבים"(רש"י ואּלּו "עֹומדים", הּכתּוב נקט ּכלל ּבדר ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
רׁש"י ּפרּוׁש ועל־ּדר מיחדת. עמידה על כז)מֹורה טז, ׁשל (קרח סתם עמידה זֹו אין ּכאן ואף זקּופה". ּבקֹומה "נּצבים, ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ

אנׁשים "ׁשלׁשה ּובּפסּוק מתּבּיׁשים. האחים ּכיצד ׁשֹומעים הם - יֹוסף אחי לגּבי הם "נּצבים" אּלא עליו"ננננּצּצּצּצביםביםביםביםהּמצרים, ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ
וירא) ּפרׁשת סתם.(ריׁש עמידה ּכאן ּׁשאין ּומּובן ּבמלאכים, מדּבר ׁשהרי לפרׁש, רׁש"י הצר לא ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֻֻ

(á)úéa òîLiå íéøöî eòîLiå éëáa Bì÷-úà ïziå©¦¥¬¤Ÿ−¦§¦®©¦§§´¦§©½¦©¦§©−¥¬
:äòøt©§«Ÿ

i"yx£‰Ú¯t ˙Èa ÚÓLiÂ∑,מּמׁש ּבית לׁשֹון זה ואין ּביתֹו, ּובני עבדיו ּכלֹומר, ּפרעה, ׁשל ּכמֹוּביתֹו אּלא «ƒ¿«≈«¿…ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ּבלע"ז  מישנד"ה יהּודה", "ּבית יׂשראל", ."ּבית ְְְִֵֵֵַַָָ

(â)éç éáà ãBòä óñBé éðà åéçà-ìà óñBé øîàiå©¸Ÿ¤¥³¤¤¨Æ£¦´¥½©¬¨¦−¨®
:åéðtî eìäáð ék Búà úBðòì åéçà eìëé-àìå§Ÿ¨«§³¤¨Æ©«£´Ÿ½¦¬¦§£−¦¨¨«

i"yx£ÂÈtÓ eÏ‰·∑ הּבּוׁשה .מּפני ƒ¿¬ƒ»»ְִֵַָ

‡a‡לב  ÔÓ ‡ÓÈÏeÚa ·¯ÚÓ Cc·Ú È¯‡«≈«¿»¿»«¿≈»ƒ«»
ÈËÁ È‰‡Â C˙ÂÏ dp˙È‡ ‡Ï Ì‡ ¯ÓÈÓÏ¿≈»ƒ»«¿ƒ≈¿»»»¡ƒ»≈

:‡iÓBÈ Ïk ‡a‡Ï¿«»»«»

ÓÈÏeÚ‡לג  ˙BÁz Cc·Ú ÔÚk ·˙È ÔÚÎe¿«≈∆¿««¿»¿≈»
:È‰BÁ‡ ÌÚ ˜qÈ ‡ÓÈÏeÚÂ ÈBa¯Ï ‡c·Ú«¿»¿ƒƒ¿≈»ƒ«ƒ¬ƒ

ÓÈÏeÚÂ‡לד  ‡a‡ ˙ÂÏ ˜q‡ ÔÈcÎ‡ È¯‡¬≈∆¿≈∆«¿««»¿≈»
ÁÎzLÈ Èc eLÈ·a ÈÊÁ‡ ‡ÓÏc ÈnÚ È‰B˙ÈÏ≈ƒƒƒƒ¿»∆¡≈¿ƒƒƒ¿¿«

:‡a‡ ˙È»«»

ÔÈÓÈ˜cא  ÏÎÏ ‡qÁ˙‡Ï ÛÒBÈ ÏÈÎÈ ‡ÏÂ¿»¿ƒ≈¿ƒ¿«»»¿…¿»¿ƒ
Ì˜ ‡ÏÂ ÈÂlÚÓ L‡ ÏÎ e˜Èt‡ ‡¯˜e È‰BlÚƒ»ƒ¿»«ƒ»¡«≈ƒ»»¿»»
:È‰BÁ‡ ˙ÂÏ ÛÒBÈ Ú„È˙‡ „k dnÚ L‡¡«ƒ≈«ƒ¿¿«≈¿«¬ƒ

ÌÈ¯ˆÓב  eÚÓLe ‡˙ÈÎ·a dÏ˜ ˙È ·‰ÈÂƒ«»»≈ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿«ƒ
:‰Ú¯t ˙Èa L‡ ÚÓLe¿«¡«≈«¿…

ÔÚkג  „Ú‰ ÛÒBÈ ‡‡ È‰BÁ‡Ï ÛÒBÈ ¯Ó‡Â«¬«≈«¬ƒ¬»≈««¿«
d˙È ‡·˙‡Ï È‰BÁ‡ eÏÈÎÈ ‡ÏÂ Ìi˜ ‡a‡«»«»¿»»ƒ¬ƒ«¬»»»≈

:È‰BÓ„˜ ÔÓ eÏÈ‰a˙‡ È¯‡ Ìb˙tƒ¿»¬≈ƒ¿¿ƒƒ√»ƒ

xcde cer - zetqezd ilran mipwf zrc

(b) dn.Búà úBðòì åéçà eìëé àìå,sqFi FnW xiMfd ixdW mipin`n ,mipin`n mpi`e mipin`n ,`xw sqFi axd WxiR §Ÿ¨§¤¨©£Ÿ¥©¨©¥¨¨©£¦¦§¥¨©£¦¦©£¦¦¤£¥¦§¦§¥
Flbx laMa EPr ,sqFi xMnp carl xarWl ,mipin`n mpi`e(gi-fi dw mildz):mixvn ux` lkA lWFn `Ed eiWkre ,c dxez §¥¨©£¦¦§¤¨©§¤¤¦§©¥¦©¤¤©§§©§¨¥§¨¤¤¦§©¦



כט ybie zyxt - dn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'b iyily meil inei xeriy

(ã)øîàiå eLbiå éìà àð-eLb åéçà-ìà óñBé øîàiå©¸Ÿ¤¥¯¤¤¨²§¨¬¥©−©¦¨®©ÀŸ¤
:äîéøöî éúà ízøëî-øLà íëéçà óñBé éðà£¦Æ¥´£¦¤½£¤§©§¤¬Ÿ¦−¦§¨«§¨

i"yx£ÈÏ‡ ‡ŒeLb∑ ותחנּונים רּכה ּבלׁשֹון להם קרא נכלמים', אחי 'עכׁשו אמר: לאחֹור, נסֹוגים אֹותם ראה ¿»≈«ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָ
מהּול  ׁשהּוא להם .(ב"ר)והראה ְְֶֶֶָָָ

(ä)äzòå|ízøëî-ék íëéðéòa øçé-ìàå eáöòz-ìà §©¨´©¥¨´§À§©¦̧©Æ§¥´¥¤½¦«§©§¤¬
:íëéðôì íéýìû éðçìL äéçîì ék äpä éúàŸ¦−¥®¨¦´§¦§½̈§¨©¬¦¡Ÿ¦−¦§¥¤«

i"yx£‰ÈÁÓÏ∑ למחיה לכם .להיֹות ¿ƒ¿»ְְְִִֶָָ

(å)Lîç ãBòå õøàä áø÷a áòøä íéúðL äæ-ék¦¤²§¨©¬¦¨«¨−̈§¤´¤¨¨®¤§Æ¨¥´
:øéö÷å Léøç-ïéà øLà íéðL̈¦½£¤¬¥«¨¦−§¨¦«

i"yx£·Ú¯‰ ÌÈ˙L ‰ÊŒÈk∑ הרעב מּׁשני .עברּו ƒ∆¿»«ƒ»»»ְְִֵָָָָ

(æ)úéøàL íëì íeNì íëéðôì íéýìû éðçìLiå©¦§¨¥³¦¡Ÿ¦Æ¦§¥¤½¨¬¨¤²§¥¦−
äèéìôì íëì úBéçäìe õøàa:äìãb ¨¨®¤§©«£´¨¤½¦§¥−̈§Ÿ¨«

ß zah 'b iyily mei ß

(ç)íéýìûä ék äpä éúà ízçìL ízà-àì äzòå§©À̈«Ÿ©¤º§©§¤³Ÿ¦Æ¥½¨¦−¨«¡Ÿ¦®
ìLîe Búéa-ìëì ïBãàìe äòøôì áàì éðîéNéå©§¦¥̧¦§¹̈§©§ÀŸ§¨Æ§¨¥½¥−

:íéøöî õøà-ìëa§¨¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£·‡Ï∑ ּולפטרֹון .לחבר ¿»ְְְֵַָ

(è)øîà äk åéìà ízøîàå éáà-ìà eìòå eøäî©«£»©«£´¤¨¦¼©«£©§¤´¥À̈³Ÿ¨©Æ
ðaäãø íéøöî-ìëì ïBãàì íéýìû éðîN óñBé E ¦§´¥½¨©¯¦¡Ÿ¦²§¨−§¨¦§¨®¦§¨¬

:ãîòz-ìà éìà¥©−©©«£«Ÿ
i"yx£È·‡ŒÏ‡ eÏÚÂ∑ הארצֹות מּכל ּגבֹוהה יׂשראל .ארץ «¬∆»ƒְְֲִִֵֶֶָָָָָ

È˙ÂÏד  ÔÚÎ e·È¯˜ È‰BÁ‡Ï ÛÒBÈ ¯Ó‡Â«¬«≈«¬ƒ¿ƒ¿«¿»ƒ
ÔezaÊ Èc ÔBÎeÁ‡ ÛÒBÈ ‡‡ ¯Ó‡Â e·È¯˜e¿ƒ«¬«¬»≈¬ƒ«ƒ¿

:ÌÈ¯ˆÓÏ È˙È»ƒ¿ƒ¿»ƒ

‡¯Èה  ÔBÎÈÈÚa Û˜˙È ‡ÏÂ ÔeÒz˙ ‡Ï ÔÚÎe¿«»ƒƒ¿¿»ƒ¿»¿≈≈¬≈
ÈÈ ÈÁlL ‡Ói˜Ï È¯‡ ‡Î‰ È˙È ÔezaÊ«ƒ¿»ƒ»»¬≈¿«»»«¿«ƒ¿»

:ÔBÎÈÓ„√̃»≈

BÚÂ„ו  ‡Ú¯‡ B‚a ‡Ùk ÔÈL ÔÈz¯z Ô„ È¯‡¬≈¿««¿≈¿ƒ«¿»¿«¿»¿
:‡„ˆÁÂ ‡ÚB¯Ê ˙ÈÏ Èc ÔÈL LÓÁ»≈¿ƒƒ≈¿»«¬»»

L‡¯‡ז  ÔBÎÏ ‰‡eLÏ ÔBÎÈÓ„˜ ÈÈ ÈÁlLÂ¿«¿«ƒ¿»√»≈¿«»»¿¿»»
:‡a¯ ‡·ÊÈLÏ ÔBÎÏ ‡Ói˜Ïe ‡Ú¯‡a¿«¿»¿«»»¿¿≈»»«»

ÔÓח  Ô‰l‡ ‡Î‰ È˙È ÔezÁÏL Ôez‡ ‡Ï ÔÚÎe¿«»«¿«¿»ƒ»»∆»≈ƒ
ÏÎÏ ÔBa¯Ïe ‰Ú¯ÙÏ ‡a‡Ï ÈÈeLÂ ÈÈ Ì„√̃»¿»¿«¿«ƒ¿«»¿«¿…¿ƒ¿»
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa ËÈlLÂ d˙Èa M‡¡«≈≈¿«ƒ¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ

Ô„kט  dÏ Ôe¯ÓÈ˙Â ‡a‡ ˙ÂÏ B˜Òe eÁB‡¿¿««»¿≈¿≈ƒ¿«
ÌÈ¯ˆÓ ÏÎÏ ÔBa¯Ï ÈÈ ÈÈeL ÛÒBÈ C¯a ¯Ó‡¬«¿»≈«¿«ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ

:·kÚ˙˙ ‡Ï È˙ÂÏ ˙eÁ¿»ƒ»ƒ¿«»

xcde cer - zetqezd ilran mipwf zrc

(c-b).eLbiå éìà àð eLbitl ,Wxcn §¨¥©©¦¨¦§¨§¦
dlrnl xn`W(` weqt)Wi` lk E`ived ¤¨©§©§¨Ÿ¦¨¦

uEgA micnFr Eid mixvOde ,ilrn¥¨¨§©¦§¦¨§¦©
KklE ,mixAcn md dn mdipf` oiHnE©¦¨§¥¤©¥§©§¦§¨

xn`WMmkig` sqFi ip`,ia` cFrd §¤¨©£¦¥£¦¤©¨¦
igla` ,oirnFW md m` WWg `l ©Ÿ¨©¦¥§¦£¨

xnFl dvxWMizF` mYxkn xW``l §¤¨¨©£¤§©§¤¦Ÿ

FYrcA didW itl ,ErnWIW dvẍ¨¤¦§§§¦¤¨¨§©§
Eid ENi`e ,mixvnA eig` aiWFdl§¦¤¨§¦§©¦§¦¨
miWp` Exn`i ,mdig` ExkOW oirnFW§¦¤¨§£¥¤Ÿ§£¨¦
mdig`l ENit`W c`n md mirẍ¦¥§Ÿ¤£¦©£¦¤
m` drx EpOr EUrIW oMWÎlM ,Exkn̈§¨¤¥¤©£¦¨¨¨¦

mdl xn` KklE ,EpY` EaWi`p EWB ¥§¦¨§¨¨©¨¤§¨
il`,xg` xaC .i`WgA mkl xnF`e ¥©§©¨¤©£©¨¨©¥

sqFi mdl xn` dNgYnsqFi ip` ¦§¦¨¨©¨¤¥£¦¥
mkig`,ig ia` cFrddvx `le , £¦¤©¨¦©§Ÿ¨¨

eig` oinipA iptA Fzxikn xiMfdl§©§¦§¦¨¦§¥¦§¨¦¨¦
,eia`l ciBi `NWe EPOn EWiIAzi `NW¤Ÿ¦§©§¦¤§¤Ÿ©¦§¨¦

mdl xn`e cg` cvl obiltde`p EWB §¦§¦¨§©¤¨§¨©¨¤§¨
il`oinipAn ocixtd ,sqFi ip` xn`Ie ¥©¦§¦¨¦¦§¨¦©Ÿ¤£¦¥

izF` mYxkn xW` mkig`:d dxez £¦¤£¤§©§¤¦



ybieל zyxt - dn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'b iyily meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(823 'nr ,b jxk zegiyÎihewl)

ּתּתּתּתעמדעמדעמדעמד אלאלאלאל אליאליאליאלי רדהרדהרדהרדה מצריםמצריםמצריםמצרים לכללכללכללכל לאדלאדלאדלאדֹוֹוֹוֹוןןןן אלאלאלאלֹוֹוֹוֹוקיםקיםקיםקים ט)ׂשׂשׂשׂשמנימנימנימני (מה, ְְְְְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ֹֹ
אמרּו קיט)חז"ל עּמם".(פסחים העלּום מּמצרים ּוכׁשעלּו כּו', למצרים והביאֹו לּקטֹו יֹוסף ׁשּבעֹולם וזהב ּכסף "ּכל ּכי ְְְְְְְֱֱֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

והעלאתם  ּובּזהב ּבּכסף הּמצּויֹות הּניצֹוצֹות ּבירּור היא מצרים ּגלּות ׁשל והּתכלית הּמּטרה ּכי חז"ל רמזּו זה ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָּבמאמר
ְִָלקדּוׁשה.

הּכתּוב: ׁשרמז ֶֶַַָָזהּו
אל  אלי "רדה ולכן למצרים, ּולהביאֹו ׁשּבעֹולם וזהב ּכסף ּכל לקּבץ ללקטֹו ּובידי – מצרים" לכל לאדֹון אלֹוקים ְְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ"ׂשמני
ניצֹוצי  את וּיעלּו יבררּו ׁשּבני־יׂשראל היינּו מצרים, ּגלּות ׁשל והּמּטרה הּכּונה ׁשּתתּבּצע אפׁשר מעכׁשיו ּכי – ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָּתעמֹוד"

עּמם"). ("העלּום זה וזהב ּבכסף הּנמצאים ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָָָהּקדּוׁשה

(é)éðáe äzà éìà áBø÷ úééäå ïLb-õøàá záLéåE §¨«©§¨´§¤«¤À¤§¨¦³¨¨Æ¥©½©¾̈¨¤−
éðá éðáeðàöå E:Cì-øLà-ìëå Eø÷áe E §¥´¨¤®§«Ÿ§¬§¨«§−§¨£¤¨«

(àé)áòø íéðL Lîç ãBò-ék íL Eúà ézìkìëå§¦§©§¦³«Ÿ§Æ½̈¦²¨¥¬¨¦−¨¨®
:Cì-øLà-ìëå Eúéáe äzà Løez-ït¤¦¨¥²©¨¬¥«§−§¨£¤¨«

i"yx£L¯ezŒÔt∑ ּומעׁשיר "מֹוריׁש לׁשֹון: תתמסּכן, ."ּדלמא ∆ƒ»≈ְְְְֲִִִִַַַָ

(áé)éô-ék ïéîéðá éçà éðéòå úBàø íëéðéò äpäå§¦¥³¥«¥¤ÆŸ½§¥¥−¨¦´¦§¨¦®¦¦−
:íëéìà øaãîä©«§©¥¬£¥¤«

i"yx£˙B‡¯ ÌÎÈÈÚ ‰p‰Â∑ ּבלׁשֹון אליכם" המדּבר "ּכיֿפי ועֹוד: ּככם. מהּול ׁשאני אחיכם, וׁשאני ּבכבֹודי ¿ƒ≈≈≈∆…ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
·ÔÈÓÈ.(ב"ר)הּקדׁש ÈÁ‡ ÈÈÚÂ∑(טז אחי (מגילה ּבנימין על ׂשנאה לי ׁשאין ׁשּכׁשם לֹומר יחד, ּכּלם את הׁשוה ֶַֹ¿≈≈»ƒƒ¿»ƒְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ

עליכם  ׂשנאה ּבלּבי אין ּכ ּבמכירתי, היה לא .ׁשהרי ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹ

(âé)úàå íéøöîa éãBák-ìk-úà éáàì ízãbäå§¦©§¤´§¨¦À¤¨§¦Æ§¦§©½¦§¥−
:äpä éáà-úà ízãøBäå ízøäîe íúéàø øLà-ìk̈£¤´§¦¤®¦«©§¤²§«©§¤¬¤¨¦−¥«¨

(ãé)äëa ïîéðáe jáiå åéçà-ïîéðá éøàeö-ìò ìtiå©¦²Ÿ©©§¥¬¦§¨«¦¨¦−©¥®§§¦̧§¨¦½¨−̈
:åéøàeö-ìò©©¨¨«

i"yx£j·iÂ ÂÈÁ‡ŒÔÓÈ· È¯‡eˆŒÏÚ ÏtiÂ∑ מקּדׁשֹות ׁשני וסֹופן על ּבנימין ׁשל ּבחלקֹו להיֹות ׁשעתידין «ƒ…««¿≈ƒ¿»ƒ»ƒ«≈¿¿ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָ
ÂÈ¯‡eˆŒÏÚ.ליחרב  ‰Îa ÔÓÈ·e∑.ליחרב וסֹופֹו יֹוסף ׁשל ּבחלקֹו להיֹות ׁשעתיד ׁשילה, מׁשּכן ולענּיּות (על ֵֵָƒ¿»ƒ»»««»»ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ

"ּובנימן  רק ּכתיב ּדלא  ּבנימין מהּֿׁשאיןּֿכן הרמז, זה על ּפעּלֹות ב' עׂשה ּולכ מקּדׁשֹות, אּׁשני מׁשמע ּתרּתי וּיבּך", "וּיּפל ּכתיב: ּדביֹוסף רׁש"י, ׁשל ּדּיּוקֹו ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻּדעּתי,

ּדרׁש ּבדר הּוא ׁשּׁשם יֹונתן, ּתרּגּום ּבבאּור ועּין אחד. חרּבן על רק רמז ׁשּלא אחת, ּפעּלה .)ּבכה", ְְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 148 cenr ,i jxk zegiyÎihewl itÎlr)

dIkaA wRYqdl oi ¥̀§¦§©¥¦§¦¨

עלעלעלעל־־־־צצצצּוּוּוּואריואריואריואריו:::: ּבּבּבּבכהכהכהכה ּוּוּוּובנימןבנימןבנימןבנימן ווווּיּיּיּיבבבבּךּךּךּך בנימןבנימןבנימןבנימן־־־־אחיואחיואחיואחיו עלעלעלעל־־־־צצצצּוּוּוּואריאריאריארי יד)ווווּיּיּיּיּפּפּפּפלללל (מה, ִִִִַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ
ׁשעתידין  מקּדׁשין ׁשני על "ּבכה צּואריו" על ּבכה ּובנימין וּיבּך אחיו ּבנימין צּוארי על "וּיּפל הּפסּוק על ּבּגמרא ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹאיתא
לחרב". ועתיד יֹוסף ׁשל ּבחלקֹו להיֹות ׁשעתיד ׁשילה מׁשּכן  על ּבכה כּו' ּובנימין לחרב, ועתידין ּבנימין, ׁשל ּבחלקֹו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹלהיֹות 
לכאֹורה  והרי – יֹוסף ׁשל ׁשּבחלקֹו הּמׁשּכן על ּבכה ּובנימין ּבנימין, ׁשל הּמקּדׁשֹות על יֹוסף ּבכה מּדּוע להבין: ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָוצרי

הּוא? ׁשּבחלקֹו הּמקּדׁש ּבית חרּבן על לבּכֹות עליו מהם אחד ּכל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻאּדרּבה:
ּבזה: ְֵֶַָוהּבאּור

ּבכּיה  ׁשל ּבכחּה אין לֹו, ּומעיק הּמצר על ּבֹוכה האדם ׁשּכאׁשר ּבחּוׁש, וכּנראה הּבֹוכה. על להקל ּבכדי הּוא הּבכּיה ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹענין
וגֹו'. לחם ּדמעתי לי היתה ׁשּכתּוב ּוכמֹו לֹו, ירוח ׁשּבבכּיתֹו אּלא אֹותּה, ׁשּגרם הּדבר את לתּקן ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָזֹו

‡zי  ÈÏ ·È¯˜ È‰˙e ÔL‚„ ‡Ú¯‡a ·È˙˙Â¿≈≈¿«¿»¿…∆¿≈»ƒƒ«¿
:CÏ Èc ÏÎÂ C¯B˙Â CÚÂ CÈ· È·e CÈ·e¿»¿≈¿»¿»»¿»¿»ƒ»

Ùk‡יא  ÔÈL LÓÁ „BÚ È¯‡ Ônz C˙È ÔeÊ‡Â¿≈»»«»¬≈¬≈¿ƒ«¿»
:CÏ Èc ÏÎÂ C˙Èa L‡Â z‡ ÔkÒÓ˙˙ ‡ÓÏcƒ¿»ƒ¿«¿««¿∆¡«≈»¿»ƒ»

‡¯Èיב  ÔÈÓÈ· ÈÁ‡ ÈÈÚÂ ÔÊÁ ÔBÎÈÈÚ ‡‰Â¿»≈≈¬»¿≈≈»ƒƒ¿»ƒ¬≈
:ÔBÎnÚ ÏlÓÓ ‡‡ ÔBÎLÈÏÎ¿ƒ»¿¬»¿«≈ƒ¿

ÈÂ˙יג  ÌÈ¯ˆÓa È¯˜È Ïk ˙È ‡a‡Ï ÔeeÁ˙e¿«¿«»»»¿»ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»
:‡Î‰ ‡a‡ ˙È Ôe˙Á˙Â ÔeÁB˙Â Ôe˙ÈÊÁ Èc Ïk»ƒ¬≈¿¿«¬»«»»»

Î·e‡יד  È‰eÁ‡ ÔÓÈ· È¯‡eˆ ÏÚ ÏÙe¿«««¿≈ƒ¿»ƒ¬ƒ¿»
:d¯‡eˆ ÏÚ ‡Îa ÔÓÈ·eƒ¿»ƒ¿»««¿≈
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אינֹו מחדׁש הּמקּדׁש ּבית ּובנין הּתּקּון (עּקר) אבל ּובֹוכה, ּבצערֹו מׁשּתּתף – חברֹו ׁשל מקּדׁשֹו" "חרּבן ּכׁשרֹואה ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻולכן:
ּובבכּיה, ּבאנחה להסּתּפק לֹו אין אז ׁשּלֹו, הּפרטי הּמקּדׁש ּבית חרּבן את אדם ׁשרֹואה ּבׁשעה אּולם ּבחברֹו. אּלא ּבֹו ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻּתלּוי

ּבנפׁשֹו. הּפרטית הּגאּולה את להביא עבֹודתֹו ׁשּיעבד על־ידי מחדׁש ולבנֹות לתּקן להׁשּתּדל ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹאּלא

(åè)eøac ïë éøçàå íäìò jáiå åéçà-ìëì ÷Mðéå©§©¥¬§¨¤−̈©¥´§§£¥¤®§©´£¥¥½¦§¬
:Bzà åéçà¤−̈¦«

i"yx£ÔÎ È¯Á‡Â∑ עּמהם ׁשלם ולּבֹו ּבֹוכה ׁשראּוהּו ‡Bz.מאחר ÂÈÁ‡ e¯ac∑מּמּנּו ּבֹוׁשים היּו .ׁשּמּתחּלה ¿«¬≈≈ְִִֵֵֶֶֶַַָָָƒ¿∆»ƒְִִִִֶֶָָ

(æè)óñBé éçà eàa øîàì äòøt úéa òîLð ìwäå§©´Ÿ¦§©À¥³©§ŸÆ¥½Ÿ−̈£¥´¥®
:åéãáò éðéòáe äòøô éðéòa áèéiå©¦©Æ§¥¥´©§½Ÿ§¥¥−£¨¨«

i"yx£‰Ú¯t ˙Èa ÚÓL Ïw‰Â∑מּמׁש ּבית לׁשֹון וזהּו ּפרעה', 'ּבבית .ּכמֹו: ¿«…ƒ¿«≈«¿…ְְְְְִֵֶַַַָֹ

(æé)éçà-ìà øîà óñBé-ìà äòøt øîàiåeNò úàæ E ©³Ÿ¤©§ŸÆ¤¥½¡¬Ÿ¤©¤−´Ÿ£®
:ïòðk äöøà eàá-eëìe íëøéòa-úà eðòè©«£Æ¤§¦´§¤½§−Ÿ©¬§¨§¨«©

i"yx£ÌÎ¯ÈÚaŒ˙‡ eÚË∑ ּתבּואה. «¬∆¿ƒ¿∆ְָ

(çé)äðzàå éìà eàáe íëéza-úàå íëéáà-úà eç÷e§¯¤£¦¤²§¤¨«¥¤−´Ÿ¥¨®§¤§¨´
:õøàä áìç-úà eìëàå íéøöî õøà áeè-úà íëì̈¤À¤Æ¤´¤¦§©½¦§¦§−¤¥¬¤¨¨«¤

i"yx£ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡ ·eËŒ˙‡∑ ּכמצּולה לעׂשֹותּה סֹופּה ּנּבא, מה יֹודע ואינֹו נּבא ּגׁשן, ּדגים ארץ ּבּה .ׁשאין ∆∆∆ƒ¿«ƒְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
ı¯‡‰ ·ÏÁ∑ הּוא 'מיטב' לׁשֹון חלב, .ּכל ≈∆»»∆ְֵֵֶַָ

(èé)íéøöî õøàî íëì-eç÷ eNò úàæ äúéeö äzàå§©¨¬ª¥−¨´Ÿ£®§«¨¤Á¥¤̧¤¦§©¹¦
íëéáà-úà íúàNðe íëéLðìå íëtèì úBìâò£¨À§©§¤Æ§¦§¥¤½§¨¤¬¤£¦¤−

:íúàáe¨¤«
i"yx£‰˙Èeˆ ‰z‡Â∑ לֹומר eNÚ.להם מּפי, ˙‡Ê∑ הּוא ׁשּברׁשּותי להם, אמר ּכ. ¿«»À≈»ִִֶַָ…¬ְֱִִֶֶָָֹ

(ë)õøà-ìk áeè-ék íëéìk-ìò ñçz-ìà íëðéòå§¥´§¤½©¨−Ÿ©§¥¤®¦²¨¤¬¤
:àeä íëì íéøöî¦§©−¦¨¤¬«

(àë)úBìâò óñBé íäì ïziå ìàøNé éða ïë-eNòiå©©«£¥Æ§¥´¦§¨¥½©¦¥̧¨¤¬¥²£¨−
:Cøcì äãö íäì ïziå äòøô ét-ìò©¦´©§®Ÿ©¦¥¬¨¤²¥−̈©¨«¤

Ôkטו  ¯˙·e ÔB‰ÈÏÚ ‡Î·e È‰BÁ‡ ÏÎÏ ˜Le¿«¿»¬ƒ¿»¬≈»«≈
:dnÚ È‰BÁ‡ eÏÈlÓ«ƒ¬ƒƒ≈

elÚטז  ¯ÓÈÓÏ ‰Ú¯t ˙È·Ï ÚÓzL‡ ‡Ï˜Â¿»»ƒ¿¿«¿≈«¿…¿≈««
ÈÈÚ·e ‰Ú¯Ù ÈÈÚa ¯ÙLe ÛÒBÈ ÈÁ‡¬≈≈¿«¿≈≈«¿…¿≈≈

:È‰Bc·Ú«¿ƒ

c‡יז  CÈÁ‡Ï ¯Ó‡ ÛÒBÈÏ ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…¿≈¡«¿«»»
eÏÈ·B‡ eÏÈÊ‡Â ÔBÎ¯ÈÚa ˙È eeÚË e„È·ÈÚƒƒ¿»¿ƒ¿∆¡ƒƒ

:ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡Ï¿«¿»ƒ¿»«

eÏeÚÂיח  ÔBÎÈza L‡ ˙ÈÂ ÔBÎe·‡ ˙È e¯·„e¿»»¬¿»¡«»≈¿
ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ·eË ˙È ÔBÎÏ Ôz‡Â È˙ÂÏ¿»ƒ¿∆≈¿»«¿»¿ƒ¿«ƒ

:‡Ú¯‡„ ‡·eË ˙È ÔeÏÎÈ˙Â¿≈¿»»¿«¿»

ÔBÎÏיט  e·ÈÒ e„È·ÈÚ ‡c ‡„wÙÓ z‡Â¿«¿¿«»»»ƒƒƒ¿
ÔBÎÈLÏÂ ÔBÎÈÏÙËÏ ÔÏ‚Ú ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿«ƒ∆¿»¿«¿≈¿ƒ¿≈

:Ôe˙È˙Â ÔBÎe·‡ ˙È ÔeÏh˙Â¿ƒ¿»¬¿≈

Ïkכ  ·Ë È¯‡ ÔBÎÈÓ ÏÚ ÒeÁ˙ ‡Ï ÔBÎÈÚÂ¿≈¿»¿«»≈¬≈«»
:‡e‰ ÔBÎÏc ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡«¿»¿ƒ¿«ƒƒ¿

ÛÒBÈכא  ÔB‰Ï ·‰ÈÂ Ï‡¯NÈ Èa ÔÎ e„·ÚÂ«¬»≈¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿≈
ÔÈ„ÂÊ ÔB‰Ï ·‰ÈÂ ‰Ú¯t ¯ÓÈÓ ÏÚ ÔÏ‚Ú∆¿»«≈««¿…ƒ«¿¿»ƒ

:‡Á¯‡Ï¿»¿»

xcde cer - zetqezd ilran mipwf zrc

(hi).úBìâò íéøöî õøàî íëì eç÷§¨¤¥¤¤¦§©¦£¨
,WExiRmkRhl zFlbr mkl Egw ¥§¨¤£¨§©§¤

mkia` z` mz`UpE ,mkiWplelr §¦§¥¤§¨¤¤£¦¤©
mkizFtzM,mz`aEwEqRd gikFn oke ¦§¥¤¨¤§¥¦©©¨

eiptNW(d en oldl)z` l`xUi ipa E`UIe ¤§¨¨©¦§§¥¦§¨¥¤

mdiWp z`e mRh z`e ,mdia` awri©£Ÿ£¦¤§¤©¨§¤§¥¤
:zFlbrAk dxez ¨£¨

(k).íëéìk ìò ñçz ìà íëðéòåitl §¥§¤©¨Ÿ©§¥¤§¦
lr ocRw didW eia`A rcFi didW¤¨¨¥©§¨¦¤¨¨©§¨©
l"fg Exn`W FnM ,mdilr qge eilM¥¨§©£¥¤§¤¨§£©

(.`v oileg)FCal awri xzEIe(dk al lirl), ©¦¨¥©£Ÿ§©
mxidfd Kkl ,miPhw miMR lr xfgW¤¨©©©¦§©¦§¨¦§¦¨
awri axd Wxtn KM .KM lr©¨¨§¨¥¨©©£Ÿ

:l"f`k dxez ©
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(áë)ïúð ïîéðáìe úìîN úBôìç Léàì ïúð ílëì§ª¨¬¨©²¨¦−£¦´§¨®Ÿ§¦§¨¦³¨©Æ
ìL:úìîN úôìç Lîçå óñk úBàî L §´¥´¤½¤§¨¥−£¦¬Ÿ§¨«Ÿ

(âë)áehî íéàNð íéøîç äøNò úàæk çìL åéáàìe§¨¦º¨©³§ŸÆ£¨¨´£Ÿ¦½«Ÿ§¦−¦´
åéáàì ïBæîe íçìå øa úàNð úðúà øNòå íéøöî¦§¨®¦§¤´¤£Ÿ¿ŸÂ«Ÿ§ÂŸ¨´¨¤¯¤¨²§¨¦−

:Cøcì©¨«¤
i"yx£˙‡Êk ÁÏL∑.'וגֹו חמֹורים עׂשרה החׁשּבֹון? ּומהּו הּזה, מֹורה (ּכחׁשּבֹון הּדמיֹון, ּובכ"ף הּמיּתרת "ּכזאת" ׁשּמּלת רצֹונֹו »«¿…ְְְְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֻ

חמֹורים  עׂשרה מּׂשא ׁשהּוא הּזה, ּכחׁשּבֹון ּכלֹומר וגֹו'', ּכזאת ּבעגלֹות ׁשלח 'ּולאביו קרא: קאמר הכי רק אתנת, ועׂשר חמֹורים עׂשרה לֹו ׁשלח לא מעֹולם ּכי ְְְְְְֲֲֲֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹעל

מהרׁש"ל  הּגאֹון ּבׁשם להבין. וקל ואתֹונֹות, חמֹורים ׁשּום ולא העגלֹות", את "וּירא אּלא: נכּתב, מצינּו ּדלא ׁשּפיר אתי והּׁשּתא אתֹונֹות, ehÓ·.)ועׂשר ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹƒ
ÌÈ¯ˆÓ∑'ּפּול ׁשל 'ּגריסין אּגדה: ּומדרׁש הימּנּו, נֹוחה זקנים ׁשּדעת יׁשן יין לֹו ׁשּׁשלח ּבּגמרא a¯.מצינּו ƒ¿»ƒְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ»

ÌÁÏÂ∑ּכתרּגּומֹו.ÔBÊÓe∑רא"ם (לפּתן ּגרסת ּכ(. »∆∆ְְַ»ְְִִֵַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(zegiyÎihewl itÎlr)

ּדבר  לׁשלֹוח מׁשּתּדל ּולעּנגֹו, לכּבדֹו על־מנת לחבירֹו מּתנה ׁשֹולח ּכׁשאדם יׁשן: יין לֹו ׁשּׁשלח הּפירּוׁש על קׁשה ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָלכאֹורה
(יׁשן)? יין ּכנען ּבארץ ליעקב ׁשאין יֹוסף ידע מּנין ּבעניננּו, אּולם עֹונג. לֹו ויגרֹום חבירֹו אצל יקר הּדבר ׁשאז לחבירֹו, ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹׁשאין
ׁשּׁשלח  להּפירּוׁש אבל אצלם. חביב יהא רעב ׁשּבזמן יֹוסף ידע חׁשּוב, מאכל ׁשהּוא ּפֹול", ׁשל "ּגריסין לֹו ׁשלח אם ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָּבׁשלמא
הּפסּוק  על לעיל רׁש"י ׁשּפירׁש מה על־ּפי זה מתֹורץ אמנם כּו'? עליו חביב יהא ּדוקא ׁשּזה יֹוסף ידע מּנין יׁשן", "יין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָלֹו
- ׁשנים כ"ב ּבמׁש היינּו - ׁשתּו" הּיֹום ואֹותֹו יין, ׁשתה הּוא ולא יין, ׁשתּו לא ׁשּמכרּוהּו ּומּיֹום - עּמֹו וּיׁשּכרּו ְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ"(וּיׁשּתּו)
הּצער), מּפני ּכי־אם ּתׁשּובה, ּבתֹור זה ׁשאין מּובן (ׁשּמּזה ׁשתה לא יֹוסף וגם זה, זמן ּכל יין ׁשתּו לא אחיו ׁשּבאם ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹּומּובן
מּציע  ּכׁשּיֹוסף - ליעקב ׁשּיהיה  ּדעּתֹו" ה"נֹוחה ּומּובנת - ׁשנה כ"ב  יין ׁשתה לא גֹו' ׁשהתאּבל ׁשּיעקב ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹעל־אחת־ּכּמה־וכּמה
הימּנּו") נֹוחה זקנים "ׁשּדעת מה (מּלבד ּתֹורה" ׁשל "יינּה על־ּפי נֹוסף טעם לֹומר יׁש ועל־ּפי־זה יׁשן". "יין וׁשֹולח ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָלׁשּתֹות 
ולכן  אביו. עם יתראה ׁשעֹוד ּבה' ּבטחֹונֹו אבד לא ּבמצרים ּבהיֹותֹו ׁשאף ליעקב, רמז ּבזה ּכי יׁשן", "יין יֹוסף ּבחר ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹלּמה

יין ׁשּנעׂשה עד - רב זמן מׁש אצלֹו מׁשּומר יין יין) ׁשתה ׁשּלא הּזמן.יׁשן (אף ּבבֹוא הּמּוכן מן ׁשּיהיה ּבכדי - ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ
ואחד: אחד ּכל ּבעבֹודת הֹוראה ְֲִֶֶֶַַָָָָָּומּזה

ה', מעבֹודת אֹותֹו מפריעים ודסביבתֹו, הּגׁשמּיֹות טרדֹותיו - העֹולם ׁשל ּוגבּולים ׁשהמצרים ּבמּצב נמצא ּכׁשאדם ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָּגם
ׁשּלא  ּבאֹופן הּגׁשמּיים ּבעניניו יצליחֹו ׁשּבוּדאי ּבה', ּגמּור ּבבּטחֹון להתחּזק עליו - אּדרּבה אּלא כּו', להתיאׁש לֹו ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹאסּור

ׁשּלֹו. ּומצֹות הּתֹורה עניני על ְְְְִִִֵֶַַַָיסּתירּו
(כדלעיל  עצמֹו מּדעת אּלא מצרים, מל ּפרעה ציּוּוי על־ּפי היתה ׁשּלא לאביו יֹוסף מּתנת על־ּדר - ּבזה הֹוראה ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹועֹוד
יֹוסף  התחּׁשב לא אב, ּכיּבּוד מצות - מצוה ׁשל לענין ּדכׁשּבא היינּו, זה. על מּפרעה רׁשּות ׁשּיׁשאל מצינּו ולא ד), ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹסעיף

וכּו'. ּגדֹול ּבהידּור הּמצוה וקים ּפרעה, עם ְְְְְְִִִִֵַַָָָֹּכלל
ּבעבֹודת הּוא הּזה,ּכן ּדעֹולם וההגּבלֹות המצרים עם להתחּׁשב אין ּומצֹות, ּתֹורה ׁשל ענין לידֹו ּבא ּכאׁשר ואחד אחד ּכל ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

ּבהידּור. הּמצֹות את ְְִִִֵֶַַויקּיים
לֹו. מצליחים הּגׁשמּיים עניניו ּכל ׁשּגם אּלא ּומצֹות, ּבתֹורה ּבעבֹודתֹו ׁשּיצליח ּבלבד זֹו לא הרי זֹו, הנהגה ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹועל־ידי

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 151 cenr ,i jxk zegiyÎihewl itÎlr)
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מצרים מצרים מצרים מצרים  ממממּטּטּטּטּוּוּוּובבבב .... .... ׁשׁשׁשׁשלחלחלחלח ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִַַַַָָָָָָָָָָָָּוּוּוּולאביולאביולאביולאביו
ּפֹול ׁשל ּגריסין – אּגדה רש"י)מדרׁש ובפירוש כג. (מה, ְְִִִֶַַָָ

ּפֹול: ׁשל ּגריסין ּדוקא ליעקב יֹוסף ׁשלח מצרים טּוב ׁשּמּכל הּטעם הרמז, ּבדר לבאר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹיׁש
על־זה, יעקב ויצטער אֹותֹו, ׁשּמכרּו ליעקב להּגיד יכרחּו חי, עדין ׁשּיֹוסף לֹו ויּגידּו ליעקב הּׁשבטים ׁשּכׁשּיּגיעּו ידע ְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָֹֹֹֻיֹוסף

אביו. ׁשל צערֹו למעט יֹוסף ְְֲִֵֵֶַַָָָורצה
לחלקים" ׁשבּורים ּפֹולים "הם ּפֹול ׁשל ּגריסין ּכי ּפֹול, ׁשל ּגריסין אליו ׁשלח כאן)ולכן ׁשּפֹולים,(גור־אריה ׁשּכמֹו לֹו רמז ּובזה , ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

"ולכן  ּתאר': ה'יפה ּבׁשם יֹוסף' ּב'עץ ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּבמצרים, ּביֹותר חׁשּוב היה זה מאכל ּדוקא הּנה הם, ּדׁשבּורים ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹאף
על־ידי־זה  ּדוקא כן ּכמֹו הּמצרי", ּפֹול ונקרא הארצ ֹות, ּבׁשאר ּכזה ּגריסין מין עֹוד נמצא לא ּכי מצרים, ארץ טּוב ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹנקרא

Le·Ïc‡כב  ÔeÏËˆ‡ ¯·‚Ï ·‰È ÔB‰lÎÏ¿»¿¿«ƒ¿«ƒ¿¿«»ƒ¿»
LÓÁÂ ÛÒÎc ÔÈÚÏÒ ‰‡Ó ˙Ïz ·‰È ÔÓÈ·Ïe¿ƒ¿»ƒ¿«¿»¿»ƒ¿ƒƒ¿««¬≈

:ÔÈLe·Ïc ÔeÏËˆ‡ƒ¿¿«»ƒ¿ƒ

ÔÈÈÚËכג  ÔÈ¯ÓÁ ‡¯ÒÚ ‡„k ÁÏL È‰e·‡ÏÂ¿«¬ƒ¿«¿»«¿»¬»ƒ¿ƒƒ
¯e·ÈÚ ÔÈÚË Ô˙‡ ¯ÒÚÂ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡·ehÓƒ»¿ƒ¿»ƒ«¬««¿»¿ƒ»ƒ

:‡Á¯‡Ï È‰e·‡Ï ÔÈ„ÂÊe ÌÁÏe¿≈¿»ƒ«¬ƒ¿»¿»



לג ybie zyxt - dn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'b iyily meil inei xeriy
לפניכם" אלקים ׁשלחני "למחיה טֹובה יצאה יֹוסף, את הּׁשבטים ה)ׁשּמכרּו מה, ׁשּמכרּו(פרשתנו זה על יצטער אל ולכן , ְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

יֹוסף. את ְִֵֶַָהּׁשבטים

(ãë)-ìà íäìà øîàiå eëìiå åéçà-úà çlLéå©§©©¬¤¤−̈©¥¥®©´Ÿ¤£¥¤½©
:Cøca eæbøz¦§§−©¨«¤

i"yx£C¯ca eÊb¯zŒÏ‡∑,הלכה ּבדבר ּתתעּסקּו ּפסיעה אל ּתפסיעּו אל אחר: ּדבר .הּדר עליכם ּתרּגז ׁשּלא «ƒ¿¿«»∆ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ
יריבּו ׁשּמא ּדֹואג היה נכלמים, ׁשהיּו לפי לֹומר: יׁש מקרא, ׁשל ּפׁשּוטֹו ּולפי לעיר. ּבחּמה ותּכנסּו ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָּגּסה,
לנּו וגרמּת עליו הרע  לׁשֹון  סּפר ּת אּתה נמּכר , עלֿיד ולֹומר: זה עם זה להתו ּכח מכירתֹו, ּדבר על ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָּבּדר

.לׂשנאתֹו ְִֹ

(äë)á÷òé-ìà ïòðk õøà eàáiå íéøönî eìòiå©©«£−¦¦§¨®¦©¨¸ŸÆ¤´¤§©½©¤©«£−Ÿ
:íäéáà£¦¤«

(åë)ìLî àeä-éëå éç óñBé ãBò øîàì Bì eãbiå©©¦̧¹¥ÀŸµ¥´©½§¦¬¥−
:íäì ïéîàä-àì ék Baì âôiå íéøöî õøà-ìëa§¨¤´¤¦§¨®¦©¨´¨¦½¦¬Ÿ¤«¡¦−¨¤«

i"yx£ÏLÓ ‡e‰ŒÈÎÂ∑הּוא BaÏ.מֹוׁשל ואׁשר ‚ÙiÂ∑ אל ּפֹונה לּבֹו היה לא מּלהאמין, והל לּבֹו, נחלף ¿ƒ…≈ֲֵֶַ«»»ƒְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָָֹ
ּוכמֹו: מׁשנה, ּבלׁשֹון טעמן מפיגין לׁשֹון ג)הּדברים, הפּוגֹות",(איכה מח)"מאין נמר",(ירמיה לא "וריחֹו ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָֹ

ּפג' לא 'וריחיּה .מתרּגמינן: ְְְְִֵֵַָָָ

(æë)øac øLà óñBé éøác-ìk úà åéìà eøaãéå©§©§´¥À̈¥´¨¦§¥³¥Æ£¤´¦¤´
úàNì óñBé çìL-øLà úBìâòä-úà àøiå íäìà£¥¤½©©§Æ¤¨´£¨½£¤¨©¬¥−¨¥´

:íäéáà á÷òé çeø éçzå BúàŸ®©§¦¾−©©«£¬Ÿ£¦¤«
i"yx£ÛÒBÈ È¯·cŒÏk וזהּו∑‡˙ ערּופה', 'עגלה ּבפרׁשת מּמּנּו, ּכׁשּפרׁש עֹוסק היה ּבּמה להם, מסר סימן ≈»ƒ¿≈≈ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ

ּפרעה' ׁשלח 'אׁשר נאמר: ולא יֹוסף", ׁשלח אׁשר העגלֹות את "וּירא ÚÈ˜·.ׁשּנאמר: Áe¯ ÈÁzÂ∑ ׁשרתה ְְְֱֱֲֲֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ«¿ƒ««¬…ְָָ
ׁשכינה, מּמּנּועליו .ׁשּפרׁשה ְְִִֶֶָָָָָ

Ï‡כד  ÔB‰Ï ¯Ó‡Â eÏÊ‡Â È‰BÁ‡ ˙È ÁlLÂ¿««»¬ƒ«¬»«¬«¿»
:‡Á¯‡a Ôev˙ƒ̇¿«¿»¿»

„ÔÚÎכה  ‡Ú¯‡Ï B˙‡Â ÌÈ¯ˆnÓ e˜ÈÏÒe¿ƒƒƒ¿»ƒ«¬¿«¿»ƒ¿««
:ÔB‰e·‡ ·˜ÚÈ ˙ÂÏ¿««¬…¬

˜Ìiכו  ÛÒBÈ ÔÚk „BÚ ¯ÓÈÓÏ dÏ e‡ÈeÁÂ¿«ƒ≈¿≈«¿«≈«»
BÂ‰Â ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa ËÈlL ‡e‰ È¯‡Â«¬≈«ƒ¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ«¬
:ÔB‰Ï ÔÈÓÈ‰ ‡Ï È¯‡ daÏ ÏÚ Ô‚Èt ‡ilÓƒ«»»¿»«ƒ≈¬≈»≈ƒ¿

ÏÈlÓכז  Èc ÛÒBÈ ÈÓb˙t Ïk ˙È dnÚ eÏÈlÓe«ƒƒ≈»»ƒ¿»≈≈ƒ«ƒ
ÏhÓÏ ÛÒBÈ ÁÏLc ‡˙l‚Ú ˙È ‡ÊÁÂ ÔB‰nÚƒ¿«¬»»¬«»»ƒ¿«≈¿ƒ«
:ÔB‰e·‡ ·˜ÚÈ ˙ÂÏ ‰‡e· Áe¯ ˙¯Le d˙È»≈¿««¿»¿««¬…¬

xcde cer - zetqezd ilran mipwf zrc

(ck).Cøca eæbøz ìàEcgtY l` ©¦§§©¨¤©¦§£
lkA lWFn ip` iM ,KxCd zpMQn¦©¨©©¤¤¦£¦¥§¨
E`hgY l`e Efbx FnM `Ede ,ux`d̈¨¤§§¦§§©¤¡¨

(d c mildz)fBx al FnkE ,(dq gk mixac), §¥©¨
:ligC opinBxznCdk dxez ¦§©§§¦©¨¦

(fk).óñBé éøác ìk úà åéìà eøaãéå©§©§¥¨¥¨¦§¥¥
WxiRWM ,mdl xqn oniq ,i"Wx WxiR¥©©¦¦¨¨©¨¤§¤¥¥
.dtExr dlbr zWxtA wqFr did EPOn¦¤¨¨¥§¨¨©¤§¨£¨
dvFx ikde ,FWExitl WExiR Kixve§¨¦¥§¥§¨¦¤
dEln did eia`n WxiRWM iM ,xnFl©¦§¤¥¥¥¨¦¨¨§©¤

aizkcM ,FzF`(ci fl lirl)EdglWIe §¦§¦©¦§¨¥
aizkC EgNWie FnM ,diel oFWl `EdW¤§§¨¨§©§©§¦§¦

mdxa` iAB(k ai lirl)opinBxznC , ©¥©§¨¨¦§©§§¦©
xn`e ,LA xFfg sqFi Fl xn`e ,E`iel`e§©§¦§¨©¥£§§¨©
dilrW diel dlFcB ipA awri Fl©£Ÿ§¦§¨§¨¨¤¨¤¨
aizkC ,dxFYA zg` dWxR dtqFYp¦§¨¨¨¨©©©¨¦§¦

(f `k mixac)dlrz ike ,dktW `l Epicï¥Ÿ¨§ª§¦©£¤
`N` ,minc iktFW oiC ziAW LYrC lr©©§§¤¥¦§¥¨¦¤¨

diel `lA EdEpxhtE EdEpi`x `ldheq) Ÿ§¦§©§§Ÿ§¨¨
(:endlrn ,EdEEl `le EdE`x m` `d ,¨¦¨§Ÿ¦©£¤

Epiide ,minC EktW EN`M mdilr£¥¤§¦¨§¨¦§©§
.DA wqFr didW dtExr dlbr zWxR̈¨©¤§¨£¨¤¨¨¥¨
dlbrA wqFr didW mixnF` Wie§¥§¦¤¨¨¥§¤§¨

oFxwA zkWFOW(:fi w"a d`x)ipWl dWwe . ¤¤¤§¨§¨¤¦§¥

Wxtl miWExiRdzFlbr,dlbr oFWl ©¥¦§¨¥£¨§¤§¨
zFlbr zWxtA Wxtl d`xp okl̈¥¦§¤§¨¥§¨¨©¤§

aizkC ,oMWOd(b f xacna):av zlbr WW ©¦§¨¦§¦¥¤§Ÿ¨
çeø éçzå ['åâå] úBìâòä úà àøiå©©§¤¨£¨©§¦©

.íäéáà á÷òéd`xWM ,WExiR ©£Ÿ£¦¤¥§¤¨¨
mcFw iM ,oin`de FgEx dzig zFlbrd̈£¨¨§¨§¤¡¦¦¤
zFlbr E`ivFi lal sqFi dEiv okl̈¥¦¨¥§©¦£¨
drxR xn` eiWkre ,mixvn ux`n¥¤¤¦§©¦§©§¨¨©©§Ÿ

zFlbr Egw EUr z`f dziEv dY`eweqt) §©¨ª¥¨Ÿ£§£¨
(hi,`ivFdl oi`Xx mixg` oi`X dn ,©¤¥£¥¦©¨¦§¦

xn` ,oin`d zFlbrd d`xWM KklE§¨§¤¨¨¨£¨¤¡¦¨©
:df `Ed Kln iRn i`CeAgk dxez §©©¦¦¤¤¤



ybieלד zyxt - en - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'c iriax meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(`"nyz dkepg i`ven zgiyn)

ייייֹוֹוֹוֹוסףסףסףסף ׁשׁשׁשׁשלחלחלחלח אאאאׁשׁשׁשׁשרררר העגלהעגלהעגלהעגלֹוֹוֹוֹותתתת אתאתאתאת ווווּיּיּיּירארארארא ייייֹוֹוֹוֹוסףסףסףסף............ ּדּדּדּדבריבריבריברי ּכּכּכּכלללל אתאתאתאת אליואליואליואליו כז)וידוידוידוידּבּבּבּבררררּוּוּוּו (מה, ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
חז"ל אמרּו והלֹוא סימן? ּבלי לבניו מאמין היה לא יעקב וכי חי? ׁשהּוא סימן לאביו יֹוסף העביר מה כג)לׁשם "מיּלתא (ר"ה ְְְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

אינׁשי". ּבּה מּׁשקרי לא – לאגלּויי ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָֹּדעבידא
ּכמּקדם. עּמֹו וצדקתֹו ּתֹורתֹו הארץ, ּבערות ּבמצרים, ּבהיֹותֹו וׁשּגם הּצּדיק, ּכיֹוסף חי ׁשהּוא להֹוכיח נֹועד הּסימן ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָאּלא

הּוא  ׁשּבאבֹות, ּבחיר ׁשל לבנֹו ּכראּוי ּומתנהג חי ׁשּיֹוסף נֹוכח הּוא – חי" ּבני יֹוסף "עֹוד הּבא) (ּבּפסּוק יעקב ׁשאמר ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹזהּו
נאמר ׁשעליהן מצֹותיה את ּומקּיים חּיים' 'ּתֹורת הּנקראת ּבּתֹורה יח)עֹוסק ּבהם".(ויקרא "וחי ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ

ß zah 'c iriax mei ß

(çë)äëìà éç éða óñBé-ãBò áø ìàøNé øîàiå©¸Ÿ¤Æ¦§¨¥½©²«¥¬§¦−¨®¥«§¨¬
:úeîà íøèa epàøàå§¤§¤−§¤¬¤¨«

i"yx£„BÚ חי ∑¯· ּבני יֹוסף ועֹוד הֹואיל וחדוה, ׂשמחה עֹוד לי .רב «ְְְְְִִִִֵֶַַָָ

åî(à)òáM äøàa àáiå Bì-øLà-ìëå ìàøNé òqiå©¦©³¦§¨¥Æ§¨£¤½©¨−Ÿ§¥´¨¨®©
:÷çöé åéáà éýìûì íéçáæ çaæiå©¦§©´§¨¦½¥«Ÿ¥−¨¦¬¦§¨«

i"yx£Ú·M ‰¯‡a∑ּבתחּלתּה למ"ד ּבמקֹום ּתבה ּבסֹוף ה"א ׁשבע, לבאר ÁˆÈ˜.ּכמֹו ÂÈ·‡ È‰Ï‡Ï∑ חּיב ¿≈»»«ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ≈…≈»ƒƒ¿»ַָ
זקנֹו, מּבכבֹוד יֹותר אביו ּבכבֹוד ּבאברהם אדם ולא ּביצחק ּתלה לפיכ. ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָָָָָֹ

(á)íéýìû øîàiå|øîàiå äìélä úàøîa ìàøNéì ©¸Ÿ¤¡Ÿ¦³§¦§¨¥Æ§©§´Ÿ©©½§¨©−Ÿ¤
á÷òé|:éðpä øîàiå á÷òé ©«£´Ÿ©«£®Ÿ©−Ÿ¤¦¥«¦

i"yx£·˜ÚÈ ·˜ÚÈ∑ חּבה .לׁשֹון «¬…«¬…ְִָ

(â)éáà éýìû ìûä éëðà øîàiåäãøî àøéz-ìà E ©¾Ÿ¤¨«Ÿ¦¬¨¥−¡Ÿ¥´¨¦®©¦¨Æ¥«§¨´
:íL EîéNà ìBãb éBâì-ék äîéøöî¦§©½§¨¦«§¬¨−£¦«§¬¨«

i"yx£‰ÓÈ¯ˆÓ ‰„¯Ó ‡¯ÈzŒÏ‡∑ לארץ לחּוצה לצאת ׁשּנזקק על מצר ׁשהיה .לפי «ƒ»≈¿»ƒ¿«¿»ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 229 cenr ,l jxk zegiyÎihewl itÎlr)

zElBdn cgtl `lŸ§©¥¥©¨

מצרימה מצרימה מצרימה מצרימה  מרדהמרדהמרדהמרדה ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽאלאלאלאל־־־־ּתּתּתּתיראיראיראירא
לארץ לחּוצה לצאת ׁשּנזקק על מצר ׁשהיה רש"י)לפי ובפירוש ג. (מו, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ

(ׁשלילת  ּתירא" "אל הּלׁשֹון ּבּה נאמר מּדּוע יעקב, ׁשל צערֹו להסיר היתה, הּקּב"ה ּבהבטחת ׁשהּכּונה מאחר ּתמּוּה, ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹלכאֹורה
ּבזה? וכּיֹוצא ּדעכׁשו) הּנפׁש ועגמת הּצער (ׁשלילת ּתצטער" "אל ולא העתיד), על ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹהּדאגה

לֹו ואין הּוא, טֹוב רגׁש יׂשראל מארץ לצאת ׁשּנזקק זה על צער ׁשל ׁשרגׁש הּקּב"ה, לֹו אמר ּדבזה הרמז, ּבדר לֹומר ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָויׁש
מּלּבֹו. להסיר עליו ּופחד ּדיראה הרגׁש את רק אּלא מּלּבֹו, ְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָלהסירֹו

אביהם" ׁשלחן מעל ׁשּגלּו ּכ"ּבנים להרּגיׁש צרי יׂשראל ּבארץ נמצא ׁשאינֹו אדם ּגיסא, מחד עמוד ּכלֹומר: סוף ג, (ברכות ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻ
ּבּגלּות.א) הּמצאֹו על וצער ּכאב ּבלּבֹו ולחּוׁש והעּכּובים , מהּמניעֹות ופחד" "יראה ּולהרּגיׁש להתּפעל לֹו אסּור ,מאיד א ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

עליהם. להתּגּבר הּדרּוׁשים הּכחֹות ּכל מּלמעלה לֹו נתנּו ּבוּדאי ּכי ּבּגלּות, ּכׁשּנמצאים ה' עבֹודת ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹעל

ÛÒBÈכח  ÔÚk „Ú ‡Â„Á ÈÏ ÈbÒ Ï‡¯NÈ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»≈«ƒƒ∆¿»«¿«≈
:˙eÓ‡ ‡Ï „Ú dpÊÁ‡Â ÏÈÊ‡ Ìi˜ È¯a¿ƒ«»¡≈¿∆¡ƒ≈«»≈

Ï·‡¯א  ‡˙‡Â dÏ Èc ÏÎÂ Ï‡¯NÈ ÏËe¿«ƒ¿»≈¿»ƒ≈«¬»ƒ¿≈
:˜ÁˆÈ È‰e·‡ d‰Ï‡Ï ÔÈÁ·c Á·„e Ú·L»«¿«ƒ¿ƒ≈»≈¬ƒƒ¿»

Ó‡Â¯ב  ‡ÈÏÈÏ„ ÈÂÊÁa Ï‡¯NÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿ƒ¿»≈¿∆¿≈¿≈¿»«¬«
:‡‡ ‡‰ ¯Ó‡Â ·˜ÚÈ ·˜ÚÈ«¬…«¬…«¬«»¬»

˙„ÏÁג  ‡Ï Ce·‡„ ‡‰Ï‡ Ï‡ ‡‡ ¯Ó‡Â«¬«¬»≈¡»»¿»»ƒ¿«
CpeL‡ ÈbÒ ÌÚÏ È¯‡ ÌÈ¯ˆÓÏ ˙ÁÈÓlÓƒ¿≈«¿ƒ¿«ƒ¬≈¿««ƒ¬«ƒ»

:Ônz«»

xcde cer - zetqezd ilran mipwf zrc

(gk).éç éða óñBé [ãBò] áø,WExiR ©¥§¦¨¥
`xw awriaxax FnM ,zFlbrd `ianl ©£Ÿ¨¨©§¥¦¨£¨§©

lagd(e ` dpei)Fl l`We ,ipA sqFi cFr ©Ÿ¥§¨©¥§¦

ig.mdn xzFi oin`n ip` LzF` iM , ©¦§£¦©£¦¥¥¤
mixacA mikix`n Eid eipA ,xg` xaC̈¨©¥¨¨¨©£¦¦¦§¨¦
Kkl ,sqFi lW FzNEcB Fl mixRqnE§©§¦§¨¤¥§¨

xn`mdlaxK` ,dfA xRql mkl ¨©¨¤©¨¤§©¥¨¤©
m` Exn`ig ipAzn` m`e ,zn`A ¦§¦§¦©¤¡¤§¦¡¤

EP`x`e dkl`:'ebe` dxez ¥§¨§¤§¤



לה ybie zyxt - en - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'd iying meil inei xeriy
ּבּגלּות, ׁשהּוא זה על ׁשּמצטער על־ידי ּדוקא ּכי ּתירא", ל"אל מּגיע הּוא הרי הּגלּות, על מצר" ׁשהיה "לפי ּדוקא ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָואדרּבה:
אין  ּובמילא מהּגלּות, למעלה האדם את ּומגּביהה מרימה ּגּופא  זֹו הׁשּתֹוקקּות הּנה יׂשראל, לארץ לׁשּוב ּתמיד ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָּומׁשּתֹוקק 

ׁשּבּגלּות. והעּכּובים מהּמניעֹות ּופחד יראה ְְְִִִִֵֶַַַַָָָלֹו

(ã)äìò-íâ Eìòà éëðàå äîéøöî Enò ãøà éëðà̈«Ÿ¦À¥¥³¦§Æ¦§©½§¨§¨«Ÿ¦−©«©§´©¨®Ÿ
éðéò-ìò Bãé úéLé óñBéå:E §¥¾¨¦¬¨−©¥¤«

i"yx£EÏÚ‡ ÈÎ‡Â∑ּבארץ הבטיחֹו נקּבר .להיֹות ¿»…ƒ««¿ְְְִִִִֶָָָ

(ä)ìûøNé-éðá eàNiå òáL øàaî á÷òé í÷iå©¨¬̈©«£−Ÿ¦§¥´¨®©©¦§¸§¥«¦§¨¥¹
úBìâòa íäéLð-úàå ítè-úàå íäéáà á÷òé-úà¤©«£´Ÿ£¦¤À§¤©¨Æ§¤§¥¤½¨«£¨¾

:Búà úàNì äòøt çìL-øLà£¤¨©¬©§−Ÿ¨¥¬Ÿ«
(å)eLëø øLà íLeëø-úàå íäéð÷î-úà eç÷iå©¦§´¤¦§¥¤À§¤§¨Æ£¤³¨«§Æ

:Bzà Bòøæ-ìëå á÷òé äîéøöî eàáiå ïòðk õøàa§¤´¤§©½©©¨−Ÿ¦§¨®§¨©«£−Ÿ§¨©§¬¦«
i"yx£ÔÚk ı¯‡a eLÎ¯ ¯L‡∑.הּמכּפלה ּבמערת חלקֹו ּבׁשביל לעׂשו הּכל נתן ארם, ּבפּדן ּׁשרכׁש מה אבל ¬∆»¿¿∆∆¿««ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

ּכסף  וׁשל זהב ׁשל צּבּורין לֹו העמיד לי". ּכריתי "אׁשר וזהּו: לי', ּכדאי אינן לארץ חּוצה 'נכסי ְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָאמר:
אּלּו' את 'טל לֹו: ואמר ּכרי, .ּכמין ְְִִֵֶֶַָֹ

(æ)Bòøæ-ìëå åéða úBðáe åéúða Bzà åéðá éðáe åéðäº̈§¥³¨¨Æ¦½§Ÿ¨²§¬¨−̈§¨©§®
:äîéøöî Bzà àéáä¥¦¬¦−¦§¨«§¨

i"yx£ÂÈa ˙B·e∑ לוי ּבת ויֹוכבד אׁשר ּבת .סרח ¿»»ְִֵֵֶֶֶַַַָ

ß zah 'd iying mei ß

(ç)á÷òé äîéøöî íéàaä ìûøNé-éða úBîL älàå§¥̧¤§¯§¥«¦§¨¥²©¨¦¬¦§©−§¨©«£´Ÿ
:ïáeàø á÷òé øëa åéðáe¨¨®§¬Ÿ©«£−Ÿ§¥«

i"yx£‰ÓÈ¯ˆÓ ÌÈ‡a‰∑ּבאּו אׁשר ּכתב לא אׁשר על לתמּה ואין "ּבאים", הּכתּוב: להם קֹורא הּׁשעה ׁשם .על «»ƒƒ¿«¿»ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ

‡Ûד  Cp˜q‡ ‡‡Â ÌÈ¯ˆÓÏ CnÚ ˙BÁ‡ ‡‡¬»≈ƒ»¿ƒ¿«ƒ«¬»«≈ƒ»«
:CÈÈÚ ÏÚ È‰B„È ÈeLÈ ÛÒBÈÂ ‡˜q‡«»»¿≈¿«≈¿ƒ«≈»

·Èה  eÏËe Ú·L„ ‡¯‡aÓ ·˜ÚÈ Ì˜Â¿»«¬…ƒ¿≈»¿»«¿»¿≈
˙ÈÂ ÔB‰ÏÙË ˙ÈÂ ÔB‰e·‡ ·˜ÚÈ ˙È Ï‡¯NÈƒ¿»≈»«¬…¬¿»«¿¿¿»
ÏhÓÏ ‰Ú¯t ÁÏL Èc ‡zÏ‚Úa ÔB‰ÈL¿≈«¬«¿»ƒ¿««¿…¿ƒ«

:d˙È»≈

˜Bו  Èc ÔB‰È˜ ˙ÈÂ ÔB‰È˙Èb ˙È e¯·„e¿»»≈≈¿»ƒ¿»¿ƒ¿
ÏÎÂ ·˜ÚÈ ÌÈ¯ˆÓÏ B˙‡Â ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»ƒ¿«««¬¿ƒ¿»ƒ«¬…¿»

:dnÚ È‰Ba¿ƒƒ≈

È‰Baז  ˙·e d˙a dnÚ È‰B· È·e È‰Ba¿ƒ¿≈¿ƒƒ≈¿»≈¿«¿ƒ
:ÌÈ¯ˆÓÏ dnÚ ÏÈÚ‡ dÚ¯Ê ÏÎÂ¿»«¿≈»≈ƒ≈¿ƒ¿»ƒ

ÌÈ¯ˆÓÏח  elÚc Ï‡¯NÈ Èa ˙‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»«¿≈ƒ¿»≈¿«¿ƒ¿«ƒ
:Ô·e‡¯ ·˜ÚÈ„ ‡¯Îea È‰B·e ·˜ÚÈ«¬…¿ƒ¿»¿«¬…¿≈

xcde cer - zetqezd ilran mipwf zrc

(c) enäîéøöî Enò ãøà éëðà̈Ÿ¦¥¥¦§¦§©§¨
.äìò íb Eìòà éëðàåmixvnl Ecxi §¨Ÿ¦©©§©¨Ÿ¨§§¦§©¦

FnvrA mdOr `EdÎKExAÎWFcTd dpnp¦§¨©¨¨¦¨¤§©§
wx `vnY `l ohxtA ixdW ,FcFakaE¦§¤£¥¦§¨¨Ÿ¦§¨©

aizkE ,rWze miXW(ak i mixac) ¦¦¨¥©§¦
dpnPW ixd ,'ebe Wtp miraWA§¦§¦¤¤£¥¤¦§¨
.miraW Eide mdOr `EdÎKExAÎWFcTd©¨¨¦¨¤§¨¦§¦
xqg `FAx miXW Elr mzFlrA mbe§©©£¨¨¦¦¦¨¥
mdOr `EdÎKExAÎWFcTd dpnpe ,cg ¤̀¨§¦§¨©¨¨¦¨¤

minlW Eide dlre(h"lt `"xc iwxt)xaC . §¨¨§¨§¥¦¨¨

ikp`e ,xg`dlr mB Llr``l , ©¥§¨Ÿ¦©©§©¨ŸŸ
,cExi mW didYW LYrC lr dlrY©£¤©©§§¤¦§¤¨¨
didY dNErnE lFcB m`ÎiM¦¦¨§¤¦§¤

:mWd dxez ¨
(f).åéða úBðáe åéúBða,i"Wx WxiR §¨§¨¨¥©©¦

eipA zFpAcakFie xW` zA gxU df §¨¨¤¤©©¨¥§¤¤
C `iWwe .iel zAeipa`N` `gip ©¥¦§©§¨§¨¨¦¨¤¨

eizFpAEqpkp `l ixdW ,Edpip o`n §¨©¦§¤£¥Ÿ¦§§
,dpiC m`ÎiM mixvnl eizFpAn¦§¨§¦§©¦¦¦¦¨

Ezn [zFnF`YdW] (zenezidy)d`x) ¤©§¥

(ek weqt i"yxeizFNkC xnFl Wi `OWe .§¤¨¥©§©¨
aizkC i`n il `iWw K` .eizFpA ixẅ¥§¨©©§¨¦©¦§¦

(eh weqt)miWlW eizFpaE eipA Wtp lM̈¤¤¨¨§¨§Ÿ¦
izFNM xninl `Mil mzdC ,WlWe,e §¨§¨¨¥¨§¥©©¨

aizkcM ,Epnp `l ixdW(ek weqt)caNn ¤£¥Ÿ¦§§¦§¦¦§©
dpiC xnFl dvFx `OWe .awri ipa iWp§¥§¥©£Ÿ§¤¨¤©¦¨
,zFpaM md ixd mipA zFpaE ,iel zaE©¥¦§¨¦£¥¥§¨
KFYn oiaOl rnWn oke ,il d`xp KM̈¦§¤¦§¥©§©©¥¦¦

:i"Wx WExiRg dxez ¥©¦
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(è):éîøëå ïøöçå àelôe CBðç ïáeàø éðáe§¥−§¥®£¬©−§¤§¬Ÿ§©§¦«
(é)ìeàLå øçöå ïéëéå ãäàå ïéîéå ìûeîé ïBòîL éðáe§¥´¦§À§¥¯§¨¦²§−Ÿ©§¨¦´§®Ÿ©§¨−

:úéðòðkä-ïa¤©§©«£¦«
i"yx£˙ÈÚk‰ŒÔa∑ ׁשּנׁשּבע עד לצאת רֹוצה ּדינה היתה לא ׁשכם, את ּכׁשהרגּו לכנעני. ׁשּנבעלה ּדינה, ּבן ∆«¿«¬ƒְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

ׁשּיּׂשאּנה ל  ׁשמעֹון .(ב"ר)ּה ְִִֶֶָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 228 cenr ,d jxk zegiyÎihewl itÎlr)

awril lE`W lW FqEgi¦¤¨§©£Ÿ

ּבּבּבּבןןןן־־־־ההההּכּכּכּכנעניתנעניתנעניתנענית:::: ווווׁשׁשׁשׁשאאאאּוּוּוּולללל .... .... ׁשׁשׁשׁשמעמעמעמעֹוֹוֹוֹוןןןן ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָּֽֽֽֽֽֽֽֽוּוּוּובניבניבניבני
לכנעני ׁשּנבעלה ּדינה רש"י)ּבן ובפירוש י. (מו, ְְֲֲִִִִֶֶַָָ

ׁשכם. - לכנעני" "ׁשּנבעלה ּדינה היא ׁשהּכנענית לבאר, ּבא ּבפרּוׁשֹו רׁש"י הרי לעּין, ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָיׁש
מהּפסּוק, 'ּבן' הּמּלה את רׁש"י מעּתיק מּדּוע ב. מּמׁש? ּבכנענית ולא ּבדינה מדּבר ׁשאכן מֹוכיח מהיכן א. ּתמּוּה: ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻואם־ּכן

"הּכנענית"? ּתבת על רק הּוא ּפרּוׁשֹו ְֲֲִֵֵֵַַַַַַוהרי
ּבזה: ְֵֶַָוהּבאּור

האם, את מצּינת הּתֹורה זה ּבפסּוק מּדּוע ּכללית: ׁשאלה על לענֹות ּבא רׁש"י ּכי ּבחברּתּה, אחת מתרצֹות הּקׁשיֹות ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻׁשּתי
האב? רק נזּכר הּׁשמֹות ְְִִֵַַָָָָּובׁשאר

האב; ּדר רק היה ליעקב הּיחס צאצאיו, ּכל אצל ליעקב. אֹותם ליחס ּכדי יׂשראל ּבני ׁשמֹות את ּכֹותבת ׁשהּתֹורה ְְְְְְְֱֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹאּלא
ליעקב. אֹותֹו מיחסת היא ׁשאף מׁשמע אּמֹו, מזּכרת ׁשאּול על המדּבר ּבּפסּוק ׁשרק מּכ יעקב. ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָֹֹֻּבני

ּבאנּו. ׁשאּול ׁשל יחּוסֹו על ללמד ׁשהרי – "ּבן " ּבפרּוׁשֹו צּין ּגם ולכן ּבדינה, ׁשּמדּבר ּבוּדאּות רׁש"י ּגרס ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻלכן

(àé):éøøîe úä÷ ïBLøb éåì éðáe§¥−¥¦®¥«§¾§−̈§¨¦«
(áé)úîiå çøæå õøôå äìLå ïðBàå øò äãeäé éðáe§¥´§À̈¥¯§²̈§¥−̈¨¤¤́¨®̈©©¨̧¨

:ìeîçå ïøöç õøô-éðá eéäiå ïòðk õøàa ïðBàå øò¥³§¨Æ§¤´¤§©½©©¦«§¬§¥¤−¤¤§¬Ÿ§¨«
(âé):ïøîLå áBéå äeôe òìBz øëùOé éðáe§¥−¦¨¨®¨¬ª−̈§¬§¦§«Ÿ
(ãé):ìàìçéå ïBìàå ãøñ ïeìáæ éðáe§¥−§ª®¤¬¤§¥−§©§§¥«
(åè)älà|íøà ïcôa á÷òéì äãìé øLà äàì éða ¥´¤§¥´¥À̈£¤̧¨«§¨³§©«£ŸÆ§©©´£½̈

ìL åéúBðáe åéða Lôð-ìk Bzá äðéc úàåíéL §¥−¦¨´¦®¨¤¯¤¨¨²§−̈§¦¬
ìLå:L §¨«

i"yx£Bz· ‰Èc ˙‡Â 'B‚Â ‰‡Ï Èa ‰l‡∑ מזרעת 'אּׁשה :ללּמד ּביעקב, ּתלה והּנקבה ּבלאה ּתלה הּזכרים ≈∆¿≈≈»¿¿≈ƒ»ƒְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ
נקבה' יֹולדת ּתחּלה מזריע איׁש זכר, יֹולדת LÏLÂ.ּתחּלה ÌÈLÏL∑?ל"ב אּלא מֹוצא אּתה אי ּובפרטן ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ¿…ƒ¿»…ְִִֵֶַָָָָ

לידתּה ּבמצרים", ללוי אֹותּה ילדה "אׁשר ׁשּנאמר: לעיר, ּבכניסתן החֹומֹות ּבין ׁשּנֹולדה יֹוכבד, זֹו ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָאּלא
ּבמצרים  הֹורתּה ואין .ּבמצרים, ְְְְְִִִִֵַַָָ

(æè)éãBøàå éøò ïaöàå éðeL ébçå ïBéôö ãâ éðáe§¥´½̈¦§¬§©¦−¦´§¤§®Ÿ¥¦¬©«£¦−
:éìàøàå§©§¥¦«

(æé)å äåLéå äðîé øLà éðáeçøNå äòéøáe éåLé §¥´¨¥À¦§¨¯§¦§¨²§¦§¦¬§¦−̈§¤´©
:ìàékìîe øáç äòéøá éðáe íúçà£Ÿ¨®§¥´§¦½̈¤−¤©§¦¥«

ÈÓ¯ÎÂ:ט  Ô¯ˆÁÂ ‡elÙe CBÁ Ô·e‡¯ È·e¿≈¿≈¬«¿∆¿…¿«¿ƒ

ÔÈÎÈÂי  „‰‡Â ÔÈÓÈÂ Ï‡eÓÈ ÔBÚÓL È·e¿≈ƒ¿¿≈¿»ƒ¿…«¿»ƒ
:‡˙ÈÚk ¯a Ïe‡LÂ ¯ÁˆÂ¿…«¿»«¿«¬≈»

È¯¯Óe:יא  ˙‰˜ ÔBL¯b ÈÂÏ È·e¿≈≈ƒ≈¿¿»¿»ƒ

Á¯ÊÂיב  ı¯ÙÂ ‰ÏLÂ ÔB‡Â ¯Ú ‰„e‰È È·e¿≈¿»≈¿»¿≈»»∆∆»»«
ı¯Ù È· BÂ‰Â ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a ÔB‡Â ¯Ú ˙ÈÓeƒ≈¿»¿«¿»ƒ¿«««¬¿≈∆∆

:ÏeÓÁÂ Ô¯ˆÁ∆¿…¿»

ÔB¯ÓLÂ:יג  ·BÈÂ ‰eÙe ÚÏBz ¯Î˘OÈ È·e¿≈ƒ»»»À»¿¿ƒ¿

Ï‡ÏÁÈÂ:יד  ÔBÏ‡Â „¯Ò ÔeÏ·Ê È·e¿≈¿À∆∆¿≈¿«¿¿≈

‡¯Ìטו  ÔcÙa ·˜ÚÈÏ ˙„ÈÏÈc ‰‡Ï Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈≈»ƒ¿ƒ«¿«¬…¿««¬»
d˙·e È‰Ba LÙ Ïk dz¯· ‰Èc ˙ÈÂ¿»ƒ»¿«≈»∆∆¿ƒ¿»≈

:˙Ï˙e ÔÈ˙Ïz¿»ƒ¿»

È¯Úטז  ÔBaˆ‡Â ÈeL ÈbÁÂ ÔBÈÙˆ „‚ È·e¿≈»ƒ¿¿«ƒƒ¿∆¿≈ƒ
:ÈÏ‡¯‡Â È„B¯‡Â«¬ƒ¿«¿≈ƒ

ÚÈ¯·e‰יז  ÈÂLÈÂ ‰ÂLÈÂ ‰ÓÈ ¯L‡ È·e¿≈»≈ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ»
:Ï‡ÈkÏÓe ¯·Á ‰ÚÈ¯· È·e ÔB‰˙Á‡ Á¯NÂ¿∆«¬«¿¿≈¿ƒ»∆∆«¿ƒ≈



לז ybie zyxt - en - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'd iying meil inei xeriy

(çé)ãìzå Bzá äàìì ïáì ïúð-øLà ätìæ éða älà¥µ¤§¥´¦§½̈£¤¨©¬¨−̈§¥¨´¦®©¥³¤
:Lôð äøNò LL á÷òéì älà-úà¤¥̧¤Æ§©«£½Ÿ¥¬¤§¥−¨«¤

(èé):ïîéðáe óñBé á÷òé úLà ìçø éða§¥³¨¥Æ¥´¤©«£½Ÿ¥−¦§¨¦«
i"yx£·˜ÚÈ ˙L‡ ÏÁ¯ Èa∑ ּבית ׁשל עּקרֹו ׁשהיתה אּלא "א ׁשת", ּבהן נאמר לא .ּובכּלן ¿≈»≈≈∆«¬…ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻ

(ë)úðñà Bl-äãìé øLà íéøöî õøàa óñBéì ãìeiå©¦¨¥´§¥»§¤´¤¦§©¼¦¼£¤³¨«§¨Æ¨«§©½
:íéøôà-úàå äMðî-úà ïà ïäk òøô éèBt-úa©¬¦¤−©Ÿ¥´®Ÿ¤§©¤−§¤¤§¨«¦

(àë)éçà ïîòðå àøb ìaLàå øëáå òìa ïîéðá éðáe§¥´¦§¨¦À¤³©¨¤̧¤Æ§©§¥½¥¨¬§©«£−̈¥¦´
:cøàå íétçå íétî Làøå̈®Ÿª¦¬§ª¦−¨¨«§§

(áë)äòaøà Lôð-ìk á÷òéì ãlé øLà ìçø éða älà¥µ¤§¥´¨¥½£¤¬ª©−§©«£®Ÿ¨¤−¤©§¨¨¬
:øNò̈¨«

(âë):íéLç ïã-éðáe§¥−̈ª¦«
(ãë):ílLå øöéå éðeâå ìûöçé éìzôð éðáe§¥−©§¨¦®©§§¥¬§¦−§¥¬¤§¦¥«
(äë)ãìzå Bza ìçøì ïáì ïúð-øLà ääìá éða älà¥µ¤§¥´¦§½̈£¤¨©¬¨−̈§¨¥´¦®©¥¯¤

:äòáL Lôð-ìk á÷òéì älà-úà¤¥²¤§©«£−Ÿ¨¤¬¤¦§¨«
(åë)pä-ìkBëøé éàöé äîéøöî á÷òéì äàaä Lô ¨Â©¤Â¤©¨¨̧§©«£³Ÿ¦§©¸§¨Æ«Ÿ§¥´§¥½

:LLå íéML Lôð-ìk á÷òé-éðá éLð ãálî¦§©−§¥´§¥©«£®Ÿ¨¤−¤¦¦¬¨¥«
i"yx£·˜ÚÈÏ ‰‡a‰ LÙp‰ŒÏk∑ לׁשֹון אּלא עבר לׁשֹון זֹו "הּבאה" ואין למצרים, לבא ּכנען מארץ ׁשּיצאּו »«∆∆«»»¿«¬…ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ּכמֹו: ב)הוה, ּבאל"ף,(אסתר למּטה טעמֹו לפיכ הּצאן", עם ּבאה ּבּתֹו רחל "והּנה ּוכמֹו ּבאה", היא "ּבערב ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹ
מצרימה  הּבאה יעקב לבית הּנפׁש "ּכל והּׁשני: וׁשׁש. ׁשּׁשים אּלא היּו לא ּכנען, מארץ לבא ׁשּכׁשּיצאּו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹלפי
יֹוסף  ׁשם ׁשּמצאּו ׁשבעים, היּו ׁשם ׁשּמּׁשּבאּו לפי ּבּבי"ת, למעלה טעמֹו לפיכ עבר, לׁשֹון הּוא ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָׁשבעים",

החֹומֹות. ּבין יֹוכבד להם ונּתֹוספה ּבניו ּברׁש"י (ּוׁשני צמאֹונ לרּוֹות ּתמצא ּומּׁשם יֹונתן, לתרּגּום ּבּבאּור האֹומר:)ועּין ּולדברי . ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
לֹומר אנּו צריכים הּׁשבטים', עם נֹולדּו מצאתי 'ּתאֹומֹות ּכאן. נמנּו לא ׁשהרי למצרים, ירידתן לפני ׁשּמתּו ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

ּביתֹו", "נפׁשֹות אֹותן: קֹורא והּכתּוב לֹו, היּו נפׁשֹות ׁשׁש עׂשו רּבה': עֹובדין ּב'וּיקרא ׁשהיּו לפי רּבים, לׁשֹון ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָ
אחד  לאל עֹובדים ׁשהיּו לפי "נפ ׁש", אֹותן: קֹורא והּכתּוב לֹו, היּו ׁשבעים יעקב, הרּבה. .לאלהּות ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

(æë)íéðL Lôð íéøöîá Bì-ãlé-øLà óñBé éðáe§¥¬¥²£¤ª©¬§¦§©−¦¤´¤§¨®¦
:íéòáL äîéøöî äàaä á÷òé-úéáì Lôpä-ìk̈©¤¯¤§¥«©«£²Ÿ©¨¬¨¦§©−§¨¦§¦«

·¯dzיח  ‰‡ÏÏ Ô·Ï ·‰Èc ‰tÏÊ Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈ƒ¿»ƒ«»»¿≈»¿«≈
:‡LÙ È¯NÚ ˙ÈL ·˜ÚÈÏ ÔÈl‡ ˙È ˙„ÈÏÈÂƒƒ«»ƒ≈¿«¬…ƒ∆¿≈«¿»

ÔÓÈ·e:יט  ÛÒBÈ ·˜ÚÈ ˙z‡ ÏÁ¯ Èa¿≈»≈ƒ««¬…≈ƒ¿»ƒ

ÈÏÈc„˙כ  ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ÛÒBÈÏ e„ÈÏÈ˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿≈¿«¿»¿ƒ¿«ƒƒƒ«
˙È ÔB‡„ ‡a¯ Ú¯Ù ÈËBt ˙a ˙Ò‡ dÏ≈»¿««ƒ∆««»¿»

:ÌÈ¯Ù‡ ˙ÈÂ ‰MÓ¿«∆¿»∆¿»ƒ

ÔÓÚÂכא  ‡¯b ÏaL‡Â ¯Î·Â ÚÏa ÔÓÈ· È·e¿≈ƒ¿»ƒ∆«»∆∆¿«¿≈≈»¿«¬»
:c¯‡Â ÌÈtÁÂ ÌÈtÓ L‡¯Â ÈÁ‡≈ƒ»…Àƒ¿Àƒ»»¿¿

Ïkכב  ·˜ÚÈÏ e„ÈÏÈ˙‡c ÏÁ¯ Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈»≈¿ƒ¿¿ƒ¿«¬…»
:¯NÚ ‰Úa¯‡ ‡LÙ«¿»«¿¿»¬»

ÌÈLÁ:כג  Ô„ È·e¿≈»Àƒ

ÌlLÂ:כד  ¯ˆÈÂ Èe‚Â Ï‡ˆÁÈ ÈÏzÙ È·e¿≈«¿»ƒ«¿¿≈¿ƒ¿≈∆¿ƒ≈

dz¯aכה  ÏÁ¯Ï Ô·Ï ·‰Èc ‰‰Ï· Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈ƒ¿»ƒ«»»¿»≈¿«≈
:‡Ú·L ‡LÙ Ïk ·˜ÚÈÏ ÔÈl‡ ˙È ˙„ÈÏÈÂƒƒ«»ƒ≈¿«¬…»«¿»ƒ¿»

È˜Ùכו  ÌÈ¯ˆÓÏ ·˜ÚÈÏ ‡lÚc ‡LÙ Ïk»«¿»¿≈»¿«¬…¿ƒ¿«ƒ»¿≈
ÔÈzL ‡˙LÙ Ïk ·˜ÚÈ È· ÈLpÓ ¯a dk¯È«¿≈«ƒ¿≈¿≈«¬…»«¿»»ƒƒ

:˙ÈLÂ¿ƒ

ÌÈ¯ˆÓaכז  dÏ e„ÈÏÈ˙‡ Èc ÛÒBÈ È·e¿≈≈ƒƒ¿¿ƒ≈¿ƒ¿«ƒ
elÚc ·˜ÚÈ ˙È·Ï ‡˙LÙ Ïk ÔÈ¯˙ ‡˙LÙ«¿»»¿≈»«¿»»¿≈«¬…¿«

:ÔÈÚ·L ÌÈ¯ˆÓÏ¿ƒ¿«ƒƒ¿ƒ

xcde cer - zetqezd ilran mipwf zrc

(fk).íéòáL äîéøöî äàaä,WExiR ©¨¨¦§©§¨¦§¦¥
,oM gikFn oiprd W`xe ,awri mr¦©£Ÿ§Ÿ¨¦§¨¦©¥

aizkC(g weqt)mi`Ad] 'eke zFnW dN` ¦§¦¥¤§©¨¦
awrIW ricFdl ,[eipaE awri dnixvn¦§©§¨©£Ÿ¨¨§¦©¤©£Ÿ
,d`l ipA mr llkpe eipA mr oipOd on¦©¦§¨¦¨¨§¦§¨¦§¥¥¨
miYWE miWlW `N` ohxtA oi`W¤¥¦§¨¨¤¨§¦§©¦

mr WlWe miWlW ozF` dpFn aEzMde§©¨¤¨§¦§¨¦
oFW`xd oipOd on `EdW itl ,awri©£Ÿ§¦¤¦©¦§¨¨¦
ikde ,miraXd oipn zFpnl lgd EPOnE¦¤¥¥¦§¦§©©¦§¦§¨¦

`xwC DihWRawri zial WtPd lM §¨¥¦§¨¨©¤¤§¥©£Ÿ
dnixvn d`Adrcil dvxY m` , ©¨¨¦§©§¨¦¦§¤¥©

m`vnze awri mr dpn ,mpipn¦§¨¨§¥¦©£Ÿ§¦§¨¥

miraWdlrnl iYWxiRX dn itlE . ¦§¦§¦©¤¥©§¦§©§¨
(c weqt)on awri `dIW xnFl Kixv oi ¥̀¨¦©¤§¥©£Ÿ¦

dpnp `EdÎKExAÎWFcTd iM oipOd©¦§¨¦©¨¨¦§¨
oipOd milWnE mdOrcv x"a d`x) ¦¨¤©§¦©¦§¨

(h:gk dxez
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ß zah 'e iyiy mei ß

(çë)åéðôì úøBäì óñBé-ìà åéðôì çìL äãeäé-úàå§¤§º̈¨©³§¨¨Æ¤¥½§¬Ÿ§¨−̈
:ïLb äöøà eàáiå äðLb®§¨©¨−Ÿ©¬§¨«¤

i"yx£ÂÈÙÏ ˙¯B‰Ï∑ּבּה יתיּׁשב  האי ּולהֹורֹות מקֹום לֹו לפּנֹות לׁשם.∑ÂÈÙÏ.ּכתרּגּומֹו, ׁשּיּגיע קדם ¿…¿»»ְְְְְִֵֵַַַָָָ¿»»ְִֶֶַַָֹ
הֹוראה  ּתצא ׁשּמּׁשם ּתלמּוד, ּבית לֹו לתּקן לפניו", "להֹורֹות אּגדה: .ּומדרׁש ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ

(èë)åéáà ìûøNé-úàø÷ì ìòiå Bzákøî óñBé øñàiå©¤§³Ÿ¥Æ¤§©§½©©²©¦§©¦§¨¥¬¨¦−
åéøàeö-ìò jáiå åéøàeö-ìò ìtiå åéìà àøiå äðLb®§¨©¥¨´¥À̈©¦ŸÆ©©¨½̈©¥¬§§©©¨−̈

:ãBò«
i"yx£Bz·k¯Ó ÛÒBÈ ¯Ò‡iÂ∑ אביו לכבֹוד להזּדרז לּמרּכבה הּסּוסים את אסר ּבעצמֹו ‡ÂÈÏ.הּוא ‡¯iÂ∑ «∆¿…≈∆¿«¿ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ«≈»≈»

אביו יֹוסף  אל BÚ„.נראה ÂÈ¯‡eˆŒÏÚ j·iÂ∑:וכן ּבכּיה, הרּבֹות לד)לׁשֹון עֹוד",(איוב יׂשים איׁש על לא "ּכי ְִִֵֶָָ«≈¿¿««»»ְְְְִִִִֵַַָָֹ
הרגיל, על יֹותר ּבבכי והֹוסיף הרּבה ּכאן: אף חטאיו, על נֹוספֹות עּלֹות עליו ׂשם אינֹו הּוא: רּבּוי ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָָָלׁשֹון

"ׁשמע" את קֹורא ׁשהיה רּבֹותינּו ואמרּו נׁשקֹו, ולא יֹוסף צּוארי על  נפל לא יעקב .אבל ְְְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

(ì)éøçà íòtä äúeîà óñBé-ìà ìàøNé øîàiå©Ÿ̄¤¦§¨¥²¤¥−¨´¨©¨®©©«£¥Æ
éðt-úà éúBàø:éç EãBò ék E §¦´¤¨¤½¦¬«§−¨«

i"yx£ÌÚt‰ ‰˙eÓ‡∑,ּכתרּגּומֹו ולעֹולם ּפׁשּוטֹו הּזה ּבעֹולם מיתֹות: ׁשּתי למּות הייתי סבּור ּומדרׁשֹו: »»«»«ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָ
לא  חי, ׁשעֹוד עכׁשו, .מיתת הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשּיתּבעני אֹומר והייתי ׁשכינה, מּמּני ׁשּנסּתּלקה ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹהּבא,

אחת  ּפעם אּלא .אמּות ֶַַַַָָ

(àì)äìòà åéáà úéa-ìàå åéçà-ìà óñBé øîàiå©¸Ÿ¤¥³¤¤¨Æ§¤¥´¨¦½¤«¡¤−
øLà éáà-úéáe éçà åéìà äøîàå äòøôì äãébàå§©¦´¨§©§®Ÿ§«Ÿ§¨´¥½̈©©¯¥«¨¦²£¤¬

:éìà eàa ïòðk-õøàa§¤«¤§©−©¨¬¥¨«
i"yx£Á‡ ÂÈÏ‡ ‰¯Ó‡Â'B‚Â È∑:לֹו אֹומר וגֹו'ועֹוד צאן רֹועי .""והאנׁשים ¿…¿»≈»««¿ְְְֲִֵַָָֹ

(áì)íðàöå eéä äð÷î éLðà-ék ïàö éòø íéLðàäå§¨«£¨¦Æ´Ÿ¥½Ÿ¦«©§¥¬¦§¤−¨®§Ÿ¨¯
:eàéáä íäì øLà-ìëå íø÷áe§¨¨²§¨£¤¬¨¤−¥¦«

(âì):íëéNòn-äî øîàå äòøt íëì àø÷é-ék äéäå§¨¾̈¦«¦§¨¬¨¤−©§®Ÿ§¨©−©©«£¥¤«

ÛÒBÈכח  ˙ÂÏ È‰BÓ„˜ ÁÏL ‰„e‰È ˙ÈÂ¿»¿»¿«√»ƒ¿«≈
:ÔL‚„ ‡Ú¯‡Ï B˙‡Â ÔL‚Ï È‰BÓ„˜ ‰‡pÙÏ¿«»»√»ƒ¿∆«¬¿«¿»¿…∆

eÓc˜Ï˙כט  ˜ÈÏÒe È‰Bk˙¯ ÛÒBÈ ÒÈwËÂ¿«ƒ≈¿ƒƒ¿≈¿«»
ÏÚ ÏÙe dÏ ÈÏb˙‡Â ÔL‚Ï È‰e·‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬ƒ¿…∆¿ƒ¿¿ƒ≈¿««

:„BÚ d¯eˆ ÏÚ ‡Î·e d¯e«̂¿≈¿»««¿≈

ÓÊ‡ל  ˙ÈÓ ‡‡ el‡ ÛÒBÈÏ Ï‡¯NÈ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»≈¿≈ƒ¬»»ƒƒ¿»
È¯‡ CÈt‡ ˙È È˙ÈÊÁc ¯˙a ‡‡ ÌÁÓ ‡„‰»»¿«≈¬»»««¬≈ƒ»«»¬≈

:Ìi˜ z‡ ÔÚk „Ú«¿««¿«»

‡q˜לא  È‰e·‡ ˙È·Ïe È‰BÁ‡Ï ÛÒBÈ ¯Ó‡Â«¬«≈«¬ƒ¿≈¬ƒ∆«
Èc ‡a‡ ˙È·e ÈÁ‡ dÏ ¯ÓÈ‡Â ‰Ú¯ÙÏ ÈeÁ‡Â¿≈«≈¿«¿…¿≈«≈««≈«»ƒ

:È˙ÂÏ elÚ ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡·¿«¿»ƒ¿«««¿»ƒ

‰BÂלב  È˙È‚ È¯Ó È¯·‚ È¯‡ ‡Ú ÈÚ¯ ‡i¯·‚Â¿À¿«»»≈»»¬≈À¿≈»≈≈≈¬
:e‡È˙È‡ ÔB‰Ï Èc ÏÎÂ ÔB‰¯B˙Â ÔB‰ÚÂ¿»¿¿¿¿»ƒ¿«¿ƒ

Ó‰לג  ¯ÓÈÈÂ ‰Ú¯t ÔBÎÏ È¯˜È È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈ƒ¿≈¿«¿…¿≈«»
:ÔBÎÈ„·BÚ»≈

xcde cer - zetqezd ilran mipwf zrc

(hk).ìàøNé úàø÷ì ìòiå,WExiR ©©©¦§©¦§¨¥¥
eia` z`xwl KldW lr Fl dzid dIlr£¦¨¨§¨©¤¨©¦§©¨¦

xn`p Kkl ,xg` xaC .FcAkllrIe, §©§¨¨©¥§¨¤¡©©©©
mixvn ux`n DFaB oWFB ux`W itl§¦¤¤¤¤¨©¥¤¤¦§©¦
ux`(l) [l]EabA zcnFr `idW itl§¦¤¦¤¤¦§¤¤

xn`PW ,l`xUi(`p eh ryedi)oWb[e] ¦§¨¥¤¤¡©§Ÿ¤

liaWA dcEdi KldW itlE .dlbe olge§ŸŸ§¦Ÿ§¦¤¨©§¨¦§¦
sqFi lv` eia`dpWB eiptl zFxFdl ¨¦¥¤¥§§¨¨Ÿ§¨

(gk weqt)ozp oWFbe .FwlgA dltpe dkf̈¨§¨§¨§¤§§¤¨©
DA ExgA KklE ,EpO` dxUl drxR©§Ÿ§¨¨¦¥§¨¨£¨

l`xUiDA Exrxr `le mwlgA dltpe ¦§¨¥§¨§¨§¤§¨§Ÿ¦§£¨
miIxvn(e"kt `"xc iwxt):l dxez ¦§¦¦

(`l).äòøôì äãébàå äìòàux` ike ¤¡¤§©¦¨§©§Ÿ§¦¤¤
xn`W xdA zcnFr mixvndlr`, ¦§©¦¤¤¨¨¤¨©¤¡¤

mr xAcn didWM eiWkr cr `N ¤̀¨©©§¨§¤¨¨§©¥¦
eiWkre ,FcFakl daMxOd on cxi eia`̈¦¨©¦©¤§¨¨¦§§©§¨

xn`dlr`Kl`e ,iNW daMxOd lr ¨©¤¡¤©©¤§¨¨¤¦§¥¥
drxtl dciB`e:al dxez §©¦¨§©§Ÿ
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(ãì)éãáò eéä äð÷î éLðà ízøîàåeðéøeòpî E ©«£©§¤À©§¥̧¦§¤¹¨³£¨¤¸Æ¦§¥´
eáLz øeáòa eðéúáà-íb eðçðà-íb äzò-ãòå§©©½¨©£©−§©£Ÿ¥®©«£À¥«§Æ

:ïàö äòø-ìk íéøöî úáòBú-ék ïLb õøàa§¤´¤½¤¦«£©¬¦§©−¦¨¬Ÿ¥«Ÿ
i"yx£ÔLb ı¯‡a e·Lz ¯e·Úa∑ ּבקיאין אּתם ׁשאין לֹו ּוכׁשּתאמרּו מרעה, ארץ ׁשהיא לכם, צריכה והיא «¬≈¿¿∆∆…∆ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֹ

ׁשם  ויֹוׁשיבכם מעליו ירחיקכם אחרת, B‚Â'.ּבמלאכה ÌÈ¯ˆÓ ˙·ÚB˙ŒÈk∑ אלהּות להם ׁשהם .לפי ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָƒ¬«ƒ¿«ƒ¿ְֱִֵֶֶָָ

æî(à)éçàå éáà øîàiå äòøôì ãbiå óñBé àáiå©¨´Ÿ¥»©©¥´§©§Ÿ¼©ÀŸ¤¨¦̧§©©¹
ípäå ïòðk õøàî eàa íäì øLà-ìëå íø÷áe íðàöå§Ÿ¨³§¨¨Æ§¨£¤´¨¤½−̈¥¤´¤§¨®©§¦−̈

:ïLb õøàa§¤¬¤«¤
(á)éðôì íâviå íéLðà äMîç ç÷ì åéçà äö÷îe¦§¥´¤½̈¨©−£¦¨´£¨¦®©©¦¥−¦§¥¬

:äòøô©§«Ÿ
i"yx£ÂÈÁ‡ ‰ˆ˜Óe∑ יעׂשה ּגּבֹורים, אֹותם יראה ׁשאם ּגּבֹורים, נראים ׁשאין לגבּורה, ׁשּבהם הּפחּותים מן ƒ¿≈∆»ְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ

ׁשמֹותם  מׁשה ּכפל ׁשּלא אֹותם ּובנימין. יׂששכר לוי, ׁשמעֹון, ראּובן, הם: ואּלה מלחמּתֹו, אנׁשי ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹאֹותם
מרחיב  ּברּו אמר, "ּולגד יהּודה", קֹול ה' ׁשמע וּיאמר, ליהּודה "וזאת ּכפל: הּגּבֹורים ׁשמֹות אבל ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹּכׁשּברכם.
אּגדת  ׁשהיא רּבה, ּבראׁשית לׁשֹון זה לאׁשר, וכן לזבלּון וכן ּדן", אמר "ּולדן נפּתלי", אמר "ּולנפּתלי ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֻּגד",

ׁשּלנּו ּבבלית ּבגמרא אבל יׂשראל. צב)ארץ ואֹותן (ב"ק החּלׁשים, הם ׁשמֹותם מׁשה ׁשּכפל ׁשאֹותם מצינּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹ
ּב'בבא  ּכדאיתא ּבּדבר, יׁש טעם אּלא חּלׁשּות, מּׁשּום הכּפל לא ׁשמֹו, ׁשהכּפל ויהּודה ּפרעה. לפני ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻֻהביא

ּבּה ׁשנינּו ּד'ספרי' ּובבריתא ׁשּלנּוקּמא'. ּבּגמרא ּכמֹו הּברכה" .ּב"וזאת ְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(396 'nr eh jxk zegiy ihewl)

ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלננננּוּוּוּו ּבּבּבּבבליתבליתבליתבלית ּבּבּבּבגמראגמראגמראגמרא אבלאבלאבלאבל ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל,,,, ארץארץארץארץ אגאגאגאגּדּדּדּדתתתת ׁשׁשׁשׁשהיאהיאהיאהיא ררררּבּבּבּבהההה,,,, ּבּבּבּבראראראראׁשׁשׁשׁשיתיתיתית ללללׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹוןןןן ב)זהזהזהזהּוּוּוּו מז, ּבארץ (רש"י הּלּמּוד סגנֹון ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ׁשמֹות ׁשּנכּפלּו יׂשראל ארץ אגּדת מפרׁש לכן ירּוׁשלמי. ּתלמּוד מּסגנֹון ּכּנראה ותמציתי, קצר הּוא ּכי ההההּגּגּגּגּבּבּבּבֹוֹוֹוֹורים רים רים רים ּיׂשראל , ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

הכּפלּו ּומפרסמים ּגּבֹורים להיֹותם - עצמֹו ּבפני ענין אּלא הּברכה, ּבלׁשֹון אריכּות אינֹו הּׁשמֹות ׁשהכּפלת נמצא זה ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻֻלפי
ׁשּׁשמֹות מפרׁש יֹותר, אר ׁשּסגנֹונּה הּבבלית, הּגמרא ואּלּו הּברכה החהחהחהחּלּלּלּלׁשׁשׁשׁשיםיםיםיםׁשמֹותם. ּבלׁשֹון הארי ׁשּמׁשה הינּו נכּפלּו, ְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ

אּלּו. ׁשבטים ּולהגּביר לחּזק ְְְְְִִֵֵֵַַָּכדי

(â)eøîàiå íëéNòn-äî åéçà-ìà äòøt øîàiå©Ÿ̄¤©§²Ÿ¤¤−̈©©«£¥¤®©«Ÿ§´
éãáò ïàö äòø äòøt-ìà:eðéúBáà-íb eðçðà-íb E ¤©§ÀŸŸ¥¬ŸÆ£¨¤½©£©−§©£¥«

CÈc·Úלד  BÂ‰ È˙È‚ È¯Ó È¯·b Ôe¯ÓÈ˙Â¿≈¿À¿≈»≈≈≈¬«¿»
‡˙‰·‡ Û‡ ‡Á‡ Û‡ ÔÚk „ÚÂ ‡ÓÏeÚÓ≈≈»»¿«¿««¬«¿»«¬»»»»
ÔÈ˜Á¯Ó È¯‡ ÔL‚„ ‡Ú¯‡a Ôe·˙È˙ Èc ÏÈ„a¿ƒƒ≈¿¿«¿»¿∆¬≈¿«¬ƒ

:‡Ú ÈÚ¯ Ïk È‡¯ˆÓƒ¿»≈»»≈»»

ÈÁ‡Âא  ‡a‡ ¯Ó‡Â ‰Ú¯ÙÏ ÈeÁÂ ÛÒBÈ ‡˙‡Â«¬»≈¿«ƒ¿«¿…«¬««»¿««
‡Ú¯‡Ó B˙‡ ÔB‰Ï Èc ÏÎÂ ÔB‰¯B˙Â ÔB‰ÚÂ¿»¿¿¿¿»ƒ¿¬≈«¿»

:ÔL‚„ ‡Ú¯‡a Ôep‡ ‡‰Â ÔÚÎ„ƒ¿»«¿»ƒ¿«¿»¿…∆

‚·¯ÔÈב  ‡LÓÁ ¯·c È‰BÁ‡ ÔÓ ˙ˆ˜Óeƒ¿«ƒ¬ƒ¿««¿»À¿ƒ
:‰Ú¯t Ì„˜ ÔepÓÈ˜‡Â«¬≈ƒ√»«¿…

e¯Ó‡Âג  ÔBÎÈ„·BÚ ‰Ó È‰BÁ‡Ï ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…«¬ƒ»»≈«¬»
Û‡ ‡Á‡ Û‡ CÈc·Ú ‡Ú ÈÚ¯ ‰Ú¯ÙÏ¿«¿…»≈»»«¿»«¬«¿»«

:‡˙‰·‡¬»»»»

xcde cer - zetqezd ilran mipwf zrc

(cl).'åëå íéøöî úáòBú ék¦£©¦§©¦
iM ,mdipirA o`v irFx Eid miqE`n§¦¨¥Ÿ§¥¥¤¦
FnM dlik`l qE`n xaC did o`Sd©Ÿ¨¨¨¨¨©£¦¨§
dAxdA dlik`l miGrd oiqE`OW¤§¦¨¦¦©£¦¨§©§¥
z` lk`l [o]ElkEi `l oke .zFnFwn§§¥Ÿ§¤¡Ÿ¤
mixvnl `ed darFz iM mgl mixard̈¦§¦¤¤¦¥¨¦§¦§¨¦

(al bn lirl)xar iWp` Eid oiqE`n ,§¦¨©§¥¥¤
lFk`l mdl dWw okle mdipirA xdPd©¨¨§¥¥¤§¨¥¨¤¨¤¤¡

zarFY z` gAfp od oke .mdOr¦¨¤§¥¥¦§©¤£©
mdipirl mixvn(ak g zeny)gAfp , ¦§©¦§¥¥¤¦§©

`le mdl qE`n `EdX dn mdiptA¦§¥¤©¤¨¨¤§Ÿ
`N` xn`p `l 'EpEbxdi' ,Eplwqi¦§§ª©©§Ÿ¤¡©¤¨

,iYrnW ,xg` xaC .'Eplwqi'iM ¦§§ª¨¨©¥¨©§¦¦
drx lM mixvn zarFzon Fnvr ofe £©¦§©¦¨Ÿ¤§¨©§¦

ÎdcFar `id iM ,mzF` lkF`e o`Sd©Ÿ§¥¨¦¦£¨
iz` drxd oFWNn ,drEci mdNW dxf̈¨¤¨¤§¨¦§¨Ÿ¤Ÿ¦

(eh gn oldl)ofC opinBxznC ,¦§©§§¦©§¨
:izidl dxez ¨¦

(a) fnäMîç ç÷ì åéçà äö÷îe¦§¥¤¨¨©£¦¨
.íéLðàmizEgRd on i"Wx WxiR £¨¦¥©©¦¦©§¦

oke .mdAWmiWp` dXng`IxhnibA ¤¨¤§¥£¦¨£¨¦§¦©§¦¨
xqg ,'odAW [oiWNg'] (miylg)©¨¦¤¨¤¨¥

:cg`b dxez ¤¨



ybieמ zyxt - fn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'e iyiy meil inei xeriy

(ã)ïéà-ék eðàa õøàa øeâì äòøt-ìà eøîàiå©«Ÿ§´¤©§ÀŸ¨´¨»̈¤»¼̈¼¦¥´
éãáòì øLà ïàvì äòøîõøàa áòøä ãáë-ék E ¦§¤À©ŸÆ£¤´©«£¨¤½¦«¨¥¬¨«¨−̈§¤´¤

éãáò àð-eáLé äzòå ïòðk:ïLb õøàa E §¨®©§©¨²¥«§¨¬£¨¤−§¤¬¤«¤
(ä)éáà øîàì óñBé-ìà äòøt øîàiåéçàå Eeàa E ©Ÿ́¤©§½Ÿ¤¥−¥®Ÿ¨¦¬§©¤−¨¬

éìà:E ¥¤«
(å)éðôì íéøöî õøàáLBä õøàä áèéîa àåä E ¤³¤¦§©¸¦Æ§¨¤´¦½§¥©´¨½̈¤¥¬

éáà-úàéçà-úàå Ezòãé-íàå ïLb õøàa eáLé E ¤¨¦−§¤©¤®¥«§Æ§¤´¤½¤§¦¨©À§¨
:éì-øLà-ìò äð÷î éøN ízîNå ìéç-éLðà ía-Léå§¤¨Æ©§¥©½¦§©§¨²¨¥¬¦§¤−©£¤¦«

i"yx£ÏÈÁŒÈL‡∑ צאן לרעֹות ּבאּמנּותן ׁשּלי ∑ÈÏŒ¯L‡ŒÏÚ.ּבקיאין צאן .על «¿≈«ƒְְְִִִָָֹֻ«¬∆ƒִֶַֹ

(æ)äòøô éðôì eäãîòiå åéáà á÷òé-úà óñBé àáiå©¨¥³¥Æ¤©«£´Ÿ¨¦½©©«£¦¥−¦§¥´©§®Ÿ
:äòøt-úà á÷òé Cøáéå©§¨¬¤©«£−Ÿ¤©§«Ÿ

i"yx£·˜ÚÈ C¯·ÈÂ∑ ּבלע"ז שלודי"ר לפרקים, הּמלכים לפני הּנראים ּכל ּכדר ׁשלֹום, ׁשאלת .היא «¿»∆«¬…ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

(ç)éiç éðL éîé änk á÷òé-ìà äòøt øîàiå:E ©¬Ÿ¤©§−Ÿ¤©«£®Ÿ©¾̈§¥−§¥¬©¤«
(è)ìL éøeâî éðL éîé äòøt-ìà á÷òé øîàiåíéL ©³Ÿ¤©«£ŸÆ¤©§½Ÿ§¥Æ§¥´§©½§¦¬

àìå éiç éðL éîé eéä íéòøå èòî äðL úàîe§©−¨¨®§©´§¨¦À¨Æ§¥Æ§¥´©©½§´Ÿ
:íäéøeâî éîéa éúáà éiç éðL éîé-úà eâéOä¦¦À¤§¥Æ§¥Æ©¥´£Ÿ©½¦¥−§«¥¤«

i"yx£È¯e‚Ó ÈL∑ּג ּבארץ ימי ּגר הייתי ימי ּכל ‰e‚ÈO.רּותי, ‡ÏÂ∑ ּבּטֹובה. ¿≈¿«ְִִִֵֵֵֶַָָָָָ¿…ƒƒְָ

(é):äòøô éðôlî àöiå äòøt-úà á÷òé Cøáéå©§¨¬¤©«£−Ÿ¤©§®Ÿ©¥¥−¦¦§¥¬©§«Ÿ

i"yx£·˜ÚÈ C¯·ÈÂ∑?ּברכֹו ּברכה ּומה רׁשּות. ונֹוטלים אֹותם מברכים ׂשרים: מּלפני הּנפטרים ּכל ּכדר «¿»∆«¬…ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
ׁשל  ּומּברכתֹו ּומׁשקה, עֹולה נילּוס אּלא ּגׁשמים, מי ׁשֹותה מצרים ארץ ׁשאין לפי לרגליו, נילּוס ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּיעלה

הארץ את ּומׁשקה לקראתֹו עֹולה והּוא נילּוס, אל ּבא ּפרעה היה ,ואיל .(תנחומא)יעקב ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ

·‡¯Ú‡ד  ‡·˙Bz‡Ï ‰Ú¯t ˙ÂÏ e¯Ó‡Â«¬»¿««¿…¿ƒ»»¿«¿»
È¯‡ CÈc·ÚÏ Èc ‡ÚÏ ‡ÈÚ¯ ˙ÈÏ È¯‡ ‡È˙‡¬≈»¬≈≈«¬»¿»»ƒ¿«¿»¬≈
ÔÚk Ôe·˙È ÔÚÎe ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a ‡Ùk ÛÈw«̇ƒ«¿»¿«¿»ƒ¿»«¿«≈¿¿«

:ÔL‚„ ‡Ú¯‡a CÈc·Ú«¿»¿«¿»¿…∆

CÈÁ‡Âה  Ce·‡ ¯ÓÈÓÏ ÛÒBÈÏ ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…¿≈¿≈»¬¿«»
:C˙ÂÏ B˙‡¬¿»»

ÈtL„a¯ו  ‡È‰ CÓ„˜ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡«¿»¿ƒ¿«ƒ√»»ƒƒ¿«ƒ
Ôe·˙È CÈÁ‡ ˙ÈÂ Ce·‡ ˙È ·È˙B‡ ‡Ú¯‡a¿«¿»≈»¬¿»«»≈¿
ÔÈ¯·b ÔB‰a ˙È‡Â zÚ„È Ì‡Â ÔL‚„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿…∆¿ƒ»«¿¿¿ƒ¿À¿ƒ

:ÈÏ Èc ÏÚ È˙È‚ Èa¯ ÔeppÓ˙e ‡ÏÈÁc¿≈»¿«ƒ«»≈≈≈«ƒƒ

˜„Ìז  dpÓÈ˜‡Â È‰e·‡ ·˜ÚÈ ˙È ÛÒBÈ È˙È‡Â¿«¿ƒ≈»«¬…¬ƒ«¬ƒƒ≈√»
:‰Ú¯t ˙È ·˜ÚÈ CÈ¯·e ‰Ú¯t«¿…»ƒ«¬…»«¿…

CÈiÁ:ח  ÈL ÈÓBÈ ‰nk ·˜ÚÈÏ ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…¿«¬…«»≈¿≈«»

˙È˙e·˙Bט  ÈL ÈÓBÈ ‰Ú¯ÙÏ ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â«¬««¬…¿«¿…≈¿≈»«
ÈÓBÈ BÂ‰ ÔÈLÈ·e ÔÈ¯ÈÚÊ ÔÈL ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó¿»¿»ƒ¿ƒ¿≈ƒƒƒ¬≈
ÈiÁ ÈL ÈÓBÈ ˙È e˜Èa„‡ ‡ÏÂ ÈiÁ ÈL¿≈««¿»«¿ƒ»≈¿≈«≈

:ÔB‰˙e·˙Bz ÈÓBÈa È˙‰·‡¬»»«¿≈»¿

˜„Ìי  ÔÓ ˜Ùe ‰Ú¯t ˙È ·˜ÚÈ CÈ¯·e»ƒ«¬…»«¿…¿«ƒ√»
:‰Ú¯t«¿…

xcde cer - zetqezd ilran mipwf zrc

(h-g)éiç éðL éîé änk.Eitl ,hWR ©¨§¥§¥©¤§¨§¦
FpwfE FW`x zFxrUe c`n owf Ed`xW¤¨¨¨¥§Ÿ§©£Ÿ§¨
`Ede ,oM l`W dpwGd aFxn zFpal§¨¥©¦§¨¨©¥§

Edprz`nE miWlW ixEbn [ipW] ini ¨¨§¥§¥§©§¦§©
mirxe hrn dpWmd miHrn ,xnFlM , ¨¨§©§¨¦§©§©¦¥

il didW zFrx KFYn `N` ,izFpW§©¤¨¦¨¤¨¨¦
xn`W drWA ,Wxcn .dpwf ilr dvtẅ§¨¨©¦§¨¦§¨§¨¨¤¨©

awriEid mirxe hrnFl xn` , ©£Ÿ§©§¨¦¨¨©
eUrn LiYhNn ip` :`EdÎKExAÎWFcTd©¨¨£¦¦©§¦¥¥¨
,sqFi mB ,dpiC Ll iYxfgde ,oaNnE¦¨¨§¤¡©§¦§¦¨©¥
hrn mdW LiIg lr mrxzn dY`e§©¨¦§©¥©©¤¤¥§©
zFaiYd [oipOW] (oipnpy) LiIg ,mirxe§¨¦©¤¤¦§©©¥

on WIW[drxR] xn`IecriniA ¤¥¦©Ÿ¤©§Ÿ©¦¥
[md]ixEbn`NW LizFpXn Exqgi KM §¥¤¨©§§¦§¤¤Ÿ

miWlW mde ,Lia` wgvi iIgM digY¦§¤§©¥¦§¨¨¦§¥§¦
,eiIgn Exqgp df oipnaE ,zFaiY WlWe§¨¥§¦§¨¤¤§§¥©¨
,dpW mipnWE d`n ig wgvi ixdW¤£¥¦§¨©¥¨§Ÿ¦¨¨
mirAx` d`n `N` ig `l awrie§©£ŸŸ©¤¨¥¨©§¨¦

:raWë¤©
ùâéå úùøô úìñç



מי ybie zyxt - fn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'f ycew zayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 31 cenr ,e jxk zegiyÎihewl itÎlr)

qEliPl awri zMxA¦§©©£Ÿ©¦

אתאתאתאת־־־־ּפּפּפּפרעה רעה רעה רעה  יעקביעקביעקביעקב ְְְְַַַַָָָָויברויברויברויברֲֲֲֲֶֶֶֶַַַַֹֹֽֽֽֽ ְְְְֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹ ֹֹ
לרגליו נילּוס ׁשּיעלה רש"י)ּברכֹו ובפירוש י. (מז, ְְְֲִֵֶֶַַָ

לּיאֹור" עֹובדים היּו והּמצרּיים "ּפרעה והרי לּנילּוס, ּבנֹוגע ּפרעה את יעקב ּבר אי ּביֹותר, ּתמּוּה הּדבר (תנחומא לכאֹורה ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹ
יג) פרשה לעבֹודה־זרה?וארא ּבקׁשר ּפרעה את ּבר ואי ,ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ

מי  ׁשֹותה מצרים ארץ ׁש"אין ּדמּכיון הּוא, מצרים ׁשל העבֹודה־זרה היה ׁשהּנילּוס הּטעם ּדהרי הּנֹותנת. ׁשהיא לֹומר, ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָויׁש
ּומׁשקה" עֹולה נילּוס אּלא שם)ּגׁשמים, פרשתנו ּפרנסתם.(רש"י להם הּמביא הּוא ׁשהּנילּוס הּמצרּיים חׁשבּו , ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

יתּבר הּבֹורא מּכח ורק  עצמֹו, מּכח עֹולה  הּנילּוס ׁשאין ראּו נתקּימה, ּוברכתֹו לרגליו", נילּוס "ׁשּיעלה יעקב ּכׁשּבר ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹא
מצרים. ׁשל העבֹודה־זרה נחלׁשה יעקב ּברּכת ׁשעל־ידי ונמצא, ׁשעֹולה. זה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹהּוא

ß zah 'f ycew zay ß

(àé)íäì ïziå åéçà-úàå åéáà-úà óñBé áLBiå©¥´¥»¤¨¦´§¤¤¨¼©¦¥̧¨¤³
ññîòø õøàa õøàä áèéîa íéøöî õøàa äfçà£ª¨Æ§¤´¤¦§©½¦§¥©¬¨−̈¤§¤´¤©§§¥®

:äòøô äeö øLàk©«£¤−¦¨¬©§«Ÿ
i"yx£ÒÒÓÚ¯∑ היא ּגׁשן .מארץ «¿¿≈ִֵֶֶֶֹ

(áé)úéa-ìk úàå åéçà-úàå åéáà-úà óñBé ìkìëéå©§©§¥³¥Æ¤¨¦´§¤¤½̈§¥−¨¥´
:óhä éôì íçì åéáà̈¦®¤−¤§¦¬©¨«

i"yx£Ûh‰ ÈÙÏ∑הּצרי ּביתם לפי ּבני .לכל ¿ƒ«»ְְְִִֵֵַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(239 'nr ,d jxk zegiy ihewl)

ההההּטּטּטּטףףףף לפילפילפילפי לחםלחםלחםלחם אביואביואביואביו ּבּבּבּביתיתיתית ּכּכּכּכלללל ואתואתואתואת אחיואחיואחיואחיו ואתואתואתואת אביואביואביואביו אתאתאתאת ייייֹוֹוֹוֹוסףסףסףסף יב)ויכלויכלויכלויכלּכּכּכּכלללל (מז, ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ּכּכתּוב יֹוסף, ׁשל ׁשמֹו על נקראים הּדֹורֹות, ּכל סֹוף עד יׂשראל, ׁשּכל פ)מצינּו ּפרנס (תהילים יֹוסף ּכי יֹוסף", ּכּצאן "נֹוהג ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ

ׁשמֹו? על נקראים יׂשראל ּכל יהיּו אביו ּבית את ּכלּכל ׁשּיֹוסף ּבגלל האם ולכאֹורה, הרעב. ּבימי ּביתם ּובני אחיו ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָאת
ּבכל  ׁשּיׁש זֹו, להנהגה הּכח ּכלֹומר, מהם. ואחד אחד לכל העניק ׁשהּוא הּטֹובה הּמידה על־ׁשם 'יֹוסף' נקראים הם ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹאּלא:

הּתניא ּבספר ּכדאיתא מּיֹוסף. ּבא – רעה ּתחת טֹובה לׁשּלם מּיׂשראל, ואחד פי"ב)אחד ּכפעלֹו(סוף לֹו לׁשּלם ׁשּלא "וגם : ְְְְְְְְְֳִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
אחיו". עם מּיֹוסף ללמֹוד ּבּזֹוהר ׁשּכתּוב ּכמֹו טֹובֹות, לחיבים לגמֹול – אּדרּבה אּלא ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָחס־וׁשלֹום,

(âé)dìzå ãàî áòøä ãáë-ék õøàä-ìëa ïéà íçìå§¤³¤¥Æ§¨¨½̈¤¦«¨¥¬¨«¨−̈§®Ÿ©¥¹©
:áòøä éðtî ïòðk õøàå íéøöî õøà¤³¤¦§©¸¦Æ§¤´¤§©½©¦§¥−¨«¨¨«

i"yx£ı¯‡‰ŒÏÎa ÔÈ‡ ÌÁÏÂ∑,הראׁשֹון לענין הרעב חֹוזר ׁשני עיפּות,∑dÏzÂ.לתחּלת לׁשֹון 'וּתלאה', ּכמֹו ¿∆∆≈¿»»»∆ְְְִִִִֵֵַָָָָָָ«≈«ְְְֲִֵֶַ
לֹו: ודֹומה כו)ּכתרּגּומֹו, זּקים (משלי הּירה .""ּכמתלהלּה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַֹ

(ãé)-õøàá àöîpä óñkä-ìk-úà óñBé èwìéå©§©¥´¥À¤¨©¤̧¤Æ©¦§¨³§¤«¤
àáiå íéøáL íä-øLà øáMa ïòðk õøàáe íéøöî¦§©¸¦Æ§¤´¤§©½©©¤−¤£¤¥´«Ÿ§¦®©¨¥¬

:äòøô äúéa óñkä-úà óñBé¥²¤©¤−¤¥¬¨©§«Ÿ
i"yx£ÌÈ¯·L Ì‰Œ¯L‡ ¯·Ma∑את לֹו .הּכסף נֹותנין «∆∆¬∆≈…¿ƒְִֶֶֶַ

Èe‰·יא  È‰BÁ‡ ˙ÈÂ È‰e·‡ ˙È ÛÒBÈ ·È˙B‡Â¿≈≈»¬ƒ¿»¬ƒƒ«
¯ÈtL„a ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ‡ÒÁ‡ ÔB‰Ï¿«¬»»¿«¿»¿ƒ¿«ƒƒ¿«ƒ
„Èwt È„ ‡Ók ÒÒÓÚ¯„ ‡Ú¯‡a ‡Ú¯‡a¿«¿»¿«¿»¿«¿¿≈¿»ƒ«ƒ

:‰Ú¯t«¿…

Ïkיב  ˙ÈÂ È‰BÁ‡ ˙ÈÂ È‰e·‡ ˙È ÛÒBÈ ÔÊÂ¿»≈»¬ƒ¿»¬ƒ¿»»
:‡ÏÙË ÌeÙÏ ‡ÓÁÏ È‰e·‡ ˙Èa≈¬ƒ«¿»¿«¿»

Ùk‡יג  ÛÈw˙ È¯‡ ‡Ú¯‡ ÏÎa ˙ÈÏ ‡ÓÁÏÂ¿«¿»≈¿»«¿»¬≈«ƒ«¿»
ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡„ ‡nÚ È‰ÏzL‡Â ‡„ÁÏ«¬»¿ƒ¿«¿≈«»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ

:‡Ùk Ì„˜ ÔÓ ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡„ ‡nÚÂ¿«»¿«¿»ƒ¿««ƒ√»«¿»

ÁÎzL‡cיד  ‡tÒk Ïk ˙È ÛÒBÈ ËÈwÏÂ¿«ƒ≈»»«¿»¿ƒ¿¿«
‡¯e·ÈÚa ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡·e ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿»ƒ¿««¿ƒ»
˙È·Ï ‡tÒk ˙È ÛÒBÈ È˙È‡Â ÔÈ·Ê Ôep‡ Ècƒƒ»¿ƒ¿«¿ƒ≈»«¿»¿≈

:‰Ú¯t«¿…



ybieמב zyxt - fn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'f ycew zayl inei xeriy

(åè)eàáiå ïòðk õøàîe íéøöî õøàî óñkä íziå©¦´Ÿ©¤À¤¥¤´¤¦§©»¦»¥¤´¤§©¼©¼©¨ŸÁÁ
änìå íçì eðl-äáä øîàì óñBé-ìà íéøöî-ìë̈¦§©¸¦¤¥³¥ŸÆ¨«¨¨´¤½¤§¨¬¨

:óñk ñôà ék Ecâð úeîð̈−¤§¤®¦¬¨¥−¨«¤
i"yx£ÒÙ‡∑'ׁשלים' .ּכתרּגּומֹו: »≈ְְְִַ

(æè)íëéð÷îa íëì äðzàå íëéð÷î eáä óñBé øîàiå©³Ÿ¤¥Æ¨´¦§¥¤½§¤§¨¬¨¤−§¦§¥¤®
:óñk ñôà-íà¦¨¥−¨«¤

(æé)óñBé íäì ïziå óñBé-ìà íäéð÷î-úà eàéáiå©¨¦´¤¦§¥¤»¤¥¼©¦¥´¨¤Á¥̧
ø÷aä äð÷îáe ïàvä äð÷îáe íéñeqa íçì¤¹¤©¦À§¦§¥¬©²Ÿ§¦§¥¬©¨−̈
:àåää äðMa íäð÷î-ìëa íçla íìäðéå íéøîçáe©«£Ÿ¦®©§©«£¥³©¤̧¤Æ§¨¦§¥¤½©¨−̈©¦«

i"yx£ÌÏ‰ÈÂ∑:לֹו ודֹומה וינהגם, נא)ּכמֹו לּה",(ישעיה מנהל כג)"אין ינהלני (תהלים מנּוחֹות מי .""על «¿«¬≈ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָ

(çé)úéðMä äðMa åéìà eàáiå àåää äðMä ízzå©¦Ÿ»©¨¨´©¦¼©¨¸Ÿ¥¹̈©¨¨´©¥¦À
óñkä íz-íà ék éðãàî ãçëð-àì Bì eøîàiå©³Ÿ§Æ«Ÿ§©¥´¥«£Ÿ¦½¦µ¦©´©¤½¤
éðãà éðôì øàLð àì éðãà-ìà äîäaä äð÷îe¦§¥¬©§¥−̈¤£Ÿ¦®³Ÿ¦§©Æ¦§¥´£Ÿ¦½

:eðúîãàå eðúiåb-íà ézìa¦§¦¬¦§¦¨¥−§©§¨¥«
i"yx£˙ÈM‰ ‰Ma∑ הרעב לׁשני B‚Â'.ׁשנית ÛÒk‰ ÌzŒÌ‡ Èk∑ הּכל ּובא והּמקנה, הּכסף ּתם אׁשר ּכי «»»«≈ƒְִִֵֵָָָƒƒ««∆∆¿ְְֲִִֶֶֶֶַַַַָֹ

אדני  יד ‡e˙iÂbŒÌ.אל ÈzÏa∑'ּגוּיתנּו לא 'אם .ּכמֹו: ֲִֶַֹƒ¿ƒƒ¿ƒ»≈ְְִִֵָֹ

(èé)éðéòì úeîð änìeðúîãà-íb eðçðà-íb E ¨¯¨¨´§¥¤À©£©̧§Æ©©§¨¥½
eðçðà äéäðå íçla eðúîãà-úàå eðúà-äð÷§¥«Ÿ¨¬§¤©§¨¥−©¨®¤§¦«§¤º£©³§
úeîð àìå äéçðå òøæ-ïúå äòøôì íéãáò eðúîãàå§©§¨¥̧Æ£¨¦´§©§½Ÿ§¤¤À©§¦«§¤Æ§´Ÿ¨½

:íLú àì äîãàäå§¨«£¨−̈¬Ÿ¥¨«
i"yx£Ú¯ÊŒÔ˙Â∑,האדמה מּכיון לזרע וקציר", חריׁש אין אׁשר ׁשנים חמׁש "ועֹוד יֹוסף: ׁשאמר ואףֿעלּֿפי ¿∆∆«ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

הרעב, וכלה לזרע והתחילּו לרגלֹו, ּברכה ּבאה למצרים, יעקב ּדסֹוטה ׁשּבא ּבּתֹוספּתא ׁשנינּו Ï‡.וכן ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹ…
ÌL˙∑חרּוׁש ׁשאינֹו ּבּור ׂשדה לׁשֹון ּתבר, לא ׁשממה, ּתהא .לא ≈»ְְְְֵֵֵֵֶָָָֹֹֹ

(ë)-ék äòøôì íéøöî úîãà-ìk-úà óñBé ï÷iå©¦̧¤¥¹¤¨©§©³¦§©¸¦Æ§©§½Ÿ¦
áòøä íäìò ÷æç-ék eäãN Léà íéøöî eøëî̈«§³¦§©¸¦Æ¦´¨¥½¦«¨©¬£¥¤−¨¨¨®

:äòøôì õøàä éäzå©§¦¬¨−̈¤§©§«Ÿ
i"yx£‰Ú¯ÙÏ ı¯‡‰ È‰zÂ∑ לֹוקנּויה. «¿ƒ»»∆¿«¿…ְָ

(àë)-ìeáâ äö÷î íéøòì Búà øéáòä íòä-úàå§¤̧¨½̈¤«¡¦¬Ÿ−¤«¨¦®¦§¥¬§«
:eäö÷-ãòå íéøöî¦§©−¦§©¨¥«

Ú¯‡Óe‡טו  ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ‡tÒk ÌÈÏLe¿ƒ«¿»≈«¿»¿ƒ¿«ƒ≈«¿»
¯ÓÈÓÏ ÛÒBÈ ˙ÂÏ È‡¯ˆÓ ÏÎ B˙‡Â ÔÚÎ„ƒ¿«««¬»ƒ¿»≈¿«≈¿≈«
È¯‡ CÏ·˜Ï ˙eÓ ‰ÓÏe ‡ÓÁÏ ‡Ï ·‰«»»«¿»¿»¿¿ƒ¿»¬≈

:‡tÒk ÌÈÏL¿ƒ«¿»

ÔBÎÏטז  Ôz‡Â ÔBÎÈ˙È‚ e·‰ ÛÒBÈ ¯Ó‡Â«¬«≈»≈≈¿∆≈¿
:‡tÒk ÌÈÏL Ì‡ ÔBÎÈ˙È‚a¿≈≈ƒ¿ƒ«¿»

ÔB‰Ïיז  ·‰ÈÂ ÛÒBÈ ˙ÂÏ ÔB‰È˙Èb ˙È ei˙È‡Â¿«¿ƒ»≈≈¿«≈ƒ«¿
È˙È‚·e ‡Ú È˙È‚·e ‡˙ÂÒeÒa ‡ÓÁÏ ÛÒBÈ≈«¿»¿»»»¿≈≈»»¿≈≈
ÔB‰È˙Èb ÏÎa ‡ÓÁÏa ÔepÊÂ ÔÈ¯ÓÁ·e ÔÈ¯B˙ƒ«¬»ƒ¿»ƒ¿«¿»¿»≈≈

:‡È‰‰ ‡zLa¿«»«ƒ

zLa‡יח  d˙ÂÏ B˙‡Â ‡È‰‰ ‡zL ˙ÓÈÏLe¿ƒ««»«ƒ«¬¿»≈¿«»
ÔÈ‰l‡ ÈBa¯ ÔÓ ÈqÎ ‡Ï dÏ e¯Ó‡Â ‡˙Èƒ̇¿≈»«¬»≈»¿«≈ƒƒƒ∆»≈

ÌÈÏL‡Ï ÈBa¯ ˙ÂÏ ‡¯ÈÚ· È˙È‚Â ‡tÒk ¿ƒ«¿»¿≈≈¿ƒ»¿«ƒƒ»
:‡Ú¯‡Â ‡˙iÂb ÔÈ‰l‡ ÈBa¯ Ì„˜ ¯‡zL‡ƒ¿»«√»ƒƒ∆»≈¿ƒ»»»¿«¿»»

‡Ûיט  ‡Á‡ Û‡ CÈÈÚÏ ˙eÓ ‰ÓÏ¿»¿¿≈»«¬«¿»«
‡ÓÁÏa ‡˙Ú¯‡ ˙ÈÂ ‡˙È È˜ ‡˙Ú¯‡«¿»»»¿≈»»»¿»«¿»»»¿«¿»
·‰Â ‰Ú¯ÙÏ ÔÈc·Ú ‡˙Ú¯‡Â ‡Á‡ È‰e¿≈¬«¿»¿«¿»»»«¿ƒ¿«¿…¿«
:¯e·˙ ‡Ï ‡Ú¯‡Â ˙eÓ ‡ÏÂ ÈÁÈÂ ‡Ú¯Ê ¯a««¿»¿≈≈¿»¿¿«¿»»¿

Ú¯ÙÏ‰כ  ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ Ïk ˙È ÛÒBÈ ‡˜e¿»≈»»«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿…
ÛÈ˜˙ È¯‡ dÏ˜Á ¯·b ÌÈ¯ˆÓ eÈaÊ È¯‡¬≈«ƒƒ¿«ƒ¿««¿≈¬≈¿≈

:‰Ú¯ÙÏ ‡Ú¯‡ ˙Â‰Â ‡Ùk ÔB‰ÈÏÚ¬≈«¿»«¬««¿»¿«¿…

ÈÙÈqÓכא  È¯˜Ï È¯wÓ d˙È ¯aÚ‡ ‡nÚ ˙ÈÂ¿»«»«¿«»≈ƒ¿≈ƒ¿≈ƒ¿»≈
:dÙBÒ „ÚÂ ÌÈ¯ˆÓ ÌeÁz¿ƒ¿«ƒ¿«≈



מג ybie zyxt - fn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'f ycew zayl inei xeriy
i"yx£B˙B‡ ¯È·Ú‰ ÌÚ‰Œ˙‡Â∑,לעיר מעיר לה יֹוסף ׁשאין זֹולזּכרֹון עיר ׁשל והֹוׁשיב ּבארץ, חלק עֹוד ם ¿∆»»∆¡ƒְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָ

אחיו, מעל חרּפה להסיר ׁשּנתּכּון יֹוסף, ׁשל ׁשבחֹו להֹודיע אּלא זאת, לכּתב הּכתּוב הצר ולא ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹֻּבחבר ּתּה.
'ּגֹולים' אֹותם: קֹורין יהיּו ס)ׁשּלא B‚Â'.(חולין ÌÈ¯ˆÓŒÏe·‚ ‰ˆ˜Ó∑ ּבמלכּות אׁשר הערים לכל עׂשה ּכן ְִִִֶָֹƒ¿≈¿ƒ¿«ƒ¿ְְְֲִֵֶֶַָָָָ

ּגבּולּה קצה ועד ּגבּולּה מקצה .מצרים, ְְְְְְִִִֵֵַַָָ

(áë)íéðäkì ÷ç ék äð÷ àì íéðäkä úîãà ÷ø©²©§©¬©«Ÿ£¦−´Ÿ¨¨®¦Á¸Ÿ©«Ÿ£¦¹
äòøt íäì ïúð øLà íwç-úà eìëàå äòøt úàî¥¥´©§ÀŸ§¨«§³¤ª¨Æ£¤̧¨©³¨¤Æ©§½Ÿ

:íúîãà-úà eøëî àì ïk-ìò©¥¾¬Ÿ¨«§−¤©§¨¨«
i"yx£ÌÈ‰k‰∑,ּכהן לׁשֹון ּכל "ּכהן הּכֹומרים, ּכמֹו: ּגדּלה, לׁשֹון ׁשהם מאֹותן חּוץ הּוא, לאלהּות מׁשרת «…¬ƒְְְְְֱִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹֹֻ

אֹון" "ּכהן ÌÈ‰kÏ.מדין", ˜Á∑ ליֹום לחם וכ ּכ .חק ְִֵָֹ…«…¬ƒְְֶֶָָֹ

(âë)íBiä íëúà éúéð÷ ïä íòä-ìà óñBé øîàiå©³Ÿ¤¥Æ¤¨½̈¥Á¨¦̧¦¤§¤¬©²
ízòøæe òøæ íëì-àä äòøôì íëúîãà-úàå§¤©§©§¤−§©§®Ÿ¥«¨¤´¤½©§©§¤−

:äîãàä-úà¤¨«£¨¨«
i"yx£‡‰∑:ּכמֹו הּנה, טז)ּכמֹו: נתּתי (יחזקאל ּבראׁש ּדרּכ הא אני .""וגם ≈ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(165 'nr ,(a) ` jxk `"iyz mgpn zxez .`"iyz ybie zyxt zgiyn)

האדמההאדמההאדמההאדמה אתאתאתאת ּוּוּוּוזרעזרעזרעזרעּתּתּתּתםםםם זרעזרעזרעזרע לכםלכםלכםלכם האהאהאהא העםהעםהעםהעם............ אלאלאלאל ייייֹוֹוֹוֹוסףסףסףסף כג)ווווּיּיּיּיאמראמראמראמר (מז, ַַַַֹֹ ְְְְְְְְֲֲֲֲֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
לעצמּה ּכׁשהיא זֹו ּכֹוח נתינת א ה'. ּבעבֹודת חיזּוק ּכֹוחֹו ואחד אחד לכל נֹותן ּדֹור ׁשּבכל הּצּדיק יֹוסף – זרע" לכם ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ"הא

עצמֹו... ּבכח עבֹודה – האדמה" את "ּוזרעּתם – ּגם להיֹות וצרי מסּפיקה, ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹאינּה

(ãë)òaøàå äòøôì úéLéîç ízúðe úàeáza äéäå§¨¨Æ©§½Ÿ§©¤¬£¦¦−§©§®Ÿ§©§©´
øLàìå íëìëàìe äãOä òøæì íëì äéäé úãiä©¨¿Ÿ¦«§¤´¨¤Á§¤̧©©¨¤¯§¨§§¤²§©«£¤¬

:íëtèì ìëàìå íëézáa§¨«¥¤−§¤«¡¬Ÿ§©§¤«
i"yx£‰„O‰ Ú¯ÊÏ∑ ׁשנה ׁשּבכל.ÌÎÈz·a ¯L‡ÏÂ∑ והּׁשפחֹות העבדים ּבבּתיכם ולאכל ∑ÌÎtË.אׁשר ¿∆««»∆ְֶָָָ¿«¬∆¿»≈∆ְְְְֱֲֲִֵֶֶֶַָָָָֹ«¿∆

קטּנים  .ּבנים ְִִַָ

(äë)eðééäå éðãà éðéòa ïç-àöîð eðúéçä eøîàiå©«Ÿ§−¤«¡¦¨®¦§¨¥Æ§¥¥´£Ÿ¦½§¨¦¬
:äòøôì íéãáò£¨¦−§©§«Ÿ

i"yx£ÔÁŒ‡ˆÓ∑ׁשאמרּת ּכמ ֹו זאת לנּו Ú¯ÙÏ‰.לעׂשֹות ÌÈ„·Ú eÈÈ‰Â∑:ׁשנה ּבכל הּזה הּמס לֹו להעלֹות ƒ¿»≈ְְֲֶַַָָָֹ¿»ƒ¬»ƒ¿«¿…ְְֲֶַַַַָָָ
יעבר לחק .ׁשּלא ְֲֶַֹֹֹ

(åë)úîãà-ìò äfä íBiä-ãò ÷çì óñBé dúà íNiå©¨´¤Ÿ¨´¥¿§ŸÁ©©¸©¤¹©©§©¬
çì äòøôì íéøöîícáì íéðäkä úîãà ÷ø Lî ¦§©²¦§©§−Ÿ©®Ÿ¤©º©§©³©«Ÿ£¦Æ§©½̈

:äòøôì äúéä àì¬Ÿ¨«§−̈§©§«Ÿ
(æë)eæçàiå ïLb õøàa íéøöî õøàa ìûøNé áLiå©¥¯¤¦§¨¥²§¤¬¤¦§©−¦§¤´¤®¤©¥¨«£´

:ãàî eaøiå eøôiå dá̈½©¦§¬©¦§−§«Ÿ
i"yx£ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡a Ï‡¯NÈ ·LiÂ∑ ּגׁשן ּבארץ מצרים ,והיכן? מארץ ·d.ׁשהיא eÊÁ‡iÂ∑ אחּזה :לׁשֹון «≈∆ƒ¿»≈¿∆∆ƒ¿«ƒְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹ«≈»¬»ְֲָֻ

ÏÁ˜‡כב  È¯‡ ÔÈaÊ ‡Ï ‡i¯nÎ„ ‡Ú¯‡ „BÁÏ¿«¿»¿À»«»»«ƒ¬≈√»»
ÔB‰˜ÏÁ ˙È ÔÈÏÎ‡Â ‰Ú¯t ˙ÂlÓ ‡i¯nÎÏ¿À»«»ƒ¿««¿…¿»¿ƒ»√»¿
˙È eÈaÊ ‡Ï Ôk ÏÚ ‰Ú¯t ÔB‰Ï ·‰Ècƒ«¿«¿…«≈»«ƒ»

:ÔB‰Ú¯‡«¿¬

ÓBÈ‡כג  ÔBÎ˙È ˙È·Ê ‡‰ ‡nÚÏ ÛÒBÈ ¯Ó‡Â«¬«≈¿«»»¿≈ƒ»¿»
‡Ú¯Ê ¯a ÔBÎÏ ‡‰ ‰Ú¯ÙÏ ÔBÎÚ¯‡ ˙ÈÂ ÔÈ„≈¿»«¿¬¿«¿…≈¿««¿»

:‡Ú¯‡ ˙È ÔeÚ¯Ê˙Â¿ƒ¿¿»«¿»

ÔÓכד  „Á Ôez˙Â ‡zÏÏÚ ÈÏBÚ‡a È‰ÈÂƒ≈¿»≈¬«¿»¿ƒ¿«ƒ
ÔBÎÏ ‡‰È ÔÈ˜ÏÁ Úa¯‡Â ‰Ú¯ÙÏ ‡LÓÁ«¿»¿«¿…¿«¿«√»ƒ¿≈¿
ÔBÎÈz·a L‡ÏÂ ÔBÎÏÎÈÓÏe ‡Ï˜Á Ú¯Ê ¯·Ï¿«¿««¿»¿≈«¿¿∆¡«¿»≈

:ÔBÎÏÙËÏ ÏÎÈÓÏe¿≈«¿«¿¿

ÈÈÚaכה  ÔÈÓÁ¯ ÁkL ‡zÓi˜ e¯Ó‡Â«¬»«ƒ¿»»«¿««¬ƒ¿≈≈
:‰Ú¯ÙÏ ÔÈc·Ú È‰e ÈBaƒ̄ƒ¿≈«¿ƒ¿«¿…

ÏÚכו  ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ „Ú ‡¯Ê‚Ï ÛÒBÈ d˙È ÈeLÂ¿«ƒ»«≈ƒ¿≈»«»»≈«
‡LÓÁ ÔÓ „Á ÔÈ·‰È ÔB‰Èc ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡«¿»¿ƒ¿«ƒƒ»¬ƒ«ƒ«¿»
ÔB‰È„BÁÏa ‡i¯nÎ„ ‡Ú¯‡ „BÁÏ ‰Ú¯ÙÏ¿«¿…¿«¿»¿À»«»ƒ¿≈

:‰Ú¯ÙÏ ˙Â‰ ‡Ï»¬«¿«¿…

Ú¯‡a‡כז  ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a Ï‡¯NÈ ·È˙ÈÂƒ≈ƒ¿»≈¿«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿»
:‡„ÁÏ e‡È‚Òe eLÈÙe d· eÈÒÁ‡Â ÔL‚„¿…∆¿«¬ƒ«¿ƒ¿ƒ«¬»



ybieמד zyxt - fn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'f ycew zayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 407 cenr ,eh jxk zegiyÎihewl itÎlr)

dWExiA dpYp oWB ux ¤̀¤Ÿ¤¦§¨¦¨

בבבבּהּהּהּה ווווּיּיּיּיאחזאחזאחזאחזּוּוּוּו ּגּגּגּגׁשׁשׁשׁשןןןן ּבּבּבּבארץארץארץארץ מצריםמצריםמצריםמצרים ּבּבּבּבארץארץארץארץ ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹווווּיּיּיּיׁשׁשׁשׁשבבבב ֲֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
אחּוזה לׁשֹון – בּה רש"י)וּיאחזּו ובפירוש כז. (מז, ְֲֲֵַָָָ

לעּין: יׁש ְְִֵֵַָלכאֹורה
ּגמּורה. ּכאחּזה יׂשראל לבני נּתנה ּגׁשן ׁשארץ מׁשמע ּבּה" "וּיאחזּו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻּבּלׁשֹון

לּמצרים? ׁשּיכת היתה ּגׁשן ארץ א לאחּזה, יׂשראל לבני הּקּב"ה ּדנתנּה נאמר יׂשראל ארץ על רק הרי קׁשה, ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻולכאֹורה
ּבזה: ְֵֶַָוהּבאּור

אליעזר ּדרּבי ּבפרקי כו)איתא ׁשהיא (ּפרק ּגׁשן ּבארץ יׂשראל יׁשבּו ּו"לפיכ לאחּזה", ּגׁשן "ארץ את לׂשרה העניק ׁשּפרעה ְְְְְְְְְֱֱֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹֻ
ּכירּוׁשה. יׂשראל לבני ׁשּיכת היתה ּגׁשן ארץ ּגם ועל־ּפי־זה אּמנּו". ׂשרה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשל

ארץ  את ּבפעל אברהם קנה לא ׁשיטֹות ׁשּלכּמה מּׁשּום ּכנען, מארץ יֹותר ירּוׁשה היתה ּגׁשן ּדארץ לֹומר: יׁש מּזֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹויתירה
לׂשרה. מּמׁש ׁשהענקה ּגׁשן, ארץ מה־ּׁשאין־ּכן ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּכנען,

סימן יהללא"ל פסוקים ויגש ק"ו פרשת חסלת

çéø 'îòá äñôãð ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì ùâéå úùøôì äøèôä

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ו כסלו, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ' כסלו, בו כותב אודות מה שראה בישיבה פלונית הנהגה שלפי דעתו אינה 

רצוי' ואינה מתאימה.

ומובן שבהנ"ל צריך לפנות להנהלת הישיבה ולברר אצלם, ואם בהנוגע לאיש פרטי פסק דין 

תורתנו הק' ללמד זכות, עאכו"כ בהנוגע לישיבה בה לומדים תורת ה'.

ב( לשאלתו אודות מהי שיטת החסידות ודרכי'. כבר נתבארו הענינים בכ"מ, ועוד ועיקר אשר 

הגאולה,  את  מעכב  ח"ו  הלימוד  שהעדר  אלא  עוד  ולא  מוכרח  זו  תורה  לימוד  הרי  אלה  בדורותינו 

וכדברי רבנו הזקן בזה ודברי הגר"א בזה גם יחד, ומיוסד על מאמר משה רבינו רעיא מהימנא, ודברים 

אלו כתובים בספר הזהר ובתקוני זהר, וק"ל.

ובסוג  והמותר,  האסור  ויורהו  הוראה  מורה  לרב  יפנה   - הנהגתו  בעניני  לזהירות  בהנוגע  ג( 

המותר את המאוס אף שמותר הוא ]שבאמת גם זה אסור מן התורה, וכמובא בפירוש הרמב"ן על 

התורה ר"פ קדושים, שיש נבל ברשות התורה, ובפרט לדעת מוני המצות, דקדש עצמך במותר לך, הוא 

מדאורייתא[.

דרך  היא  הישרה  בדרך  הולך  ישר  וכל  ושאלות,  ותיובתות  קושיות  מחיפוש  כלך  בכללות, 

התורה ולא ע"מ לקנתר ח"ו, מצליח בלימוד התורה וקיום המצות ובעניניו בכלל, ויהי רצון שיבשר 

טוב בכל האמור.

בברכה.

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר



מה

יום ראשון - א' טבת
פרק כ, מפרק א
עד סוף פרק ט

יום רביעי - ד' טבת
מפרק כג

עד סוף פרק כח

יום שני - ב' טבת
פרק כ, מפרק י
עד סוף פרק יז

יום חמישי - ה' טבת
מפרק כט

עד סוף פרק לד

יום שלישי - ג' טבת
מפרק יח

עד סוף פרק כב

יום שישי - ו' טבת
מפרק לה

עד סוף פרק לח

שבת קודש - ז' טבת
פרק כ

מפרק לט עד סוף פרק מג

לשבוע פרשת ויגש  תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום את הקאפיטל 

כ"א  פרק  אומר  היה  הכ"א  לשנת  ונכנס  שנה  כ'  לו  מלאו  אם  למשל  חייו.  שנות  לפי  תהילים 

בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא 

ייצאו לתרבות רעה...    

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

)כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק 

מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות 

מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים 

   ... בשר  ועד 



zahמו '` oey`x mei Ð c wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  א' ראשון יום
פרק ד  ,g 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íéùåáì äùìù äðäå,16 'nr cr.åìà íéùåáì äùìùá

dyly - ziwl` ytp lkly ,owfd epax xiaqd o`k cr
ly dyrne xeaic ,daygn :zyalzn `id mda miyeal
ik m`y xiaqdl owfd epax ligzn o`k .zeevne dxez
ytpl cala "miyeal" mi`xwp ,dyrne xeaic ,daygn

yeald libxke ,ziwl`d
xacd on dlrna zegp
- yeal el ynyn `edy

miyeall qgia ixddl`
(dyrne xeaic ,daygn)
mideab mde xacd dpey
ytpd on mzbixcna

dnvrytpdyke ;
dl` miyeala zyalzn
zxacne zayeg `id -
- zeevn zniiwne dxeza
dbixcnl ytpd zilrzn
dxez ,oky .xzei dlrp
mr cg` xac od zeevne
iciÎlr okle ,d"awd
dxez ly dl` miyeal
icedi cg`zn - zeevne

:mixacd z` "`ipz"d xiaqn jke .d"awa
ìL ,äpäåóà ,äéúBöîe äøBzäî elà íéLeáì äL §¦¥§Ÿ¨§¦¥¥©¨¦§¤¨©

,äîLðe çeø Lôðì íéLeáì íéàø÷pL,`ed yealde - ¤¦§¨¦§¦§¤¤©§¨¨
,yeald z` yaeld mc`dn dbixcna dhnl ,libxk,äæ ìk íò¦¨¤

íúìòî äìãâå ääáb,zeevnde dxezd iyeal ly -õ÷ ïéàì ¨§¨§¨§¨©£¨¨§¥¥
øäfa áeúkL Bîk ,ïîöò äîLðe çeø Lôð úìòî ìò óBñå2 §©©£©¤¤©§¨¨©§¨§¤¨©Ÿ©

éøa-àLã÷å àúéøBàc,ãç àlk àeä-C"xdef"a aezky enk - §©§¨§ª§¨§¦ª¨©
,cg` xac md d"awde dxezdyàéä ,àúéøBàc :Leøt¥§©§¨¦

àeä-Ceøa-LBãwäå ,àeä-Ceøa LBãwä ìL BðBöøe Búîëç̈§¨§¤©¨¨§©¨¨
,ãç àlk ¯ Bîöòáe BãBáëaxac `id dxezd cvik ,xnelk - ¦§§©§ª¨©

ly epevxe eznkg `idy ,dxezy iptn - ?d"awd mr cg`
,d"awd ly elkye eznkg z` zbviin dxezay dpadd) d"awd
,xedh e` `nh ,leqt e` xyk ,oicd didi ji` ,dkldd wqte
xac md - envrae eceaka d"awde ,d"awd ly epevx z` bviin

.cg`ìéòì øàaúpL Bîk ,'eëå òcnä àeäå òãBiä àeä ék3 ¦©¥©§©©¨§§¤¦§¨¥§¥
.í"aîøä íLadpadd ly mipeyd mihwtq`d lk - §¥¨©§©

lkd df - cigie cg` "`ed" eze` d"awd iabl md ,ziyep`d
`id d"awd ly ezpad `idy dxezdy ,o`kn .envr d"awd
mr cg`zne oian icediyke ,envr d"awd mr cg` (mvr) xac

d ,d"awd ly ezpade eznkgd"awd mr cg`zn `linn `e
meiwae dxeza xeaicde daygnd iyealy ,ixd ,oaen .envr

dlrnl md ixd ,d"awd mr micge`n mdy oeik ,zeevnd
ep` cvik :dl`yd zl`yp ,mxa .dnvr ytpdn dbixcna
ly epevxe eznkg z` "migwel" dxezd zpad iciÎlry mixne`
`id (envr d"awdy enk) d"awd ly eznkgy drya - d"awd
'jexr oi`'a dlrnl
ly zlabend ezpadn
xiaqn jke - ?mc`d
?mixacd z` "`ipz"d
àeä-Ceøa-LBãwäc óàå§©§©¨¨
"óBñ ïéà" àø÷ð4, ¦§¨¥

úéìå ,ø÷ç ïéà Búlãâìå§¦§ª¨¥¥¤§¥
déa àñéôz äáLçî©£¨¨§¦¨¥

ììk5,daygn mey - §¨
"qetzl" zlbeqn dpi`

,d"awd z` (biydl)ïëå§¥
,Búîëçå BðBöøamey - ¦§§¨§¨

zlbeqn dpi` daygn
epevx z` mb "qetzl"
,d"awd ly eznkge
ø÷ç ïéà" :áéúëãk§¦§¦¥¥¤

"Búðeáúì6,oi`e - ¦§¨
,d"awd ly ezpadl ribdl dxiwg mey zlekia:áéúëe§¦

"àöîz dBìà ø÷çä"7éúBáLçî àì ék" :áéúëe , £¥¤¡©¦§¨§¦¦Ÿ©§§©
"íëéúBáLçî8zepeirxe zeaygn zlekia oi` `linn - ©§§¥¤

,`eti` cvik - d"awd ly eizeaygn z` biydl miiyep`
epevxe eznkg z` mipian dxezd zpad iciÎlry ,o`k mixne`
xiaqn ?iyep`d lkydn ixnbl dlrnl mdy ,d"awd ly
,ok` ,md d"awd ly epevxe eznkg ik m`y ,oldl "`ipz"d
z` mvnv d"awd la` ,ziyep`d dpaddn ixnbl dlrnl
dxez ly miinyb mipipra myialde "mcixed" ,eznkge epevx
mbiydl jkÎiciÎlr lkei iyep`d lkydy ick z`fe - zeevne

.d"awd mr cg`zdleeøîà äæ ìò äpä9:mpexkf epinkg - ¦¥©¤¨§
,dkxal-Ceøa-LBãwä ìL Búlãb àöBî äzàL íB÷îa"§¨¤©¨¥§ª¨¤©¨¨

,"Búeðúåðò àöBî äzà íL ,àeäezcixie "ezeeipr" iciÎlr - ¨©¨¥¦§§¨
ly ezlecba xywzdl ep` milekie dyib epl yi ,d"awd ly

,d"awdâ"éøúa Búîëçå BðBöø àeä-Ceøa-LBãwä íöîöå§¦§¥©¨¨§§¨§¨§©§©
,ïäéúBëìäáe äøBzä úBöîly epevx epyi devn lka - ¦§©¨§¦§¥¤

eznkg mpyi dxez ly dkld lkae ,dze` miiwi icediy d"awd
oicd wqte ,(eznkg) dkldd ly dpadd ,d"awd ly epevxe

,(epevx),C"ðz úBiúBà éôeøöáej"pzd zeize`ae milna - §¥¥¦§©
milin xne` icediyk ,okle .d"awd ly eznkge epevx mpyi
mb ,j"pz iweqt e` mildz xne` `edyk ,j"pzd zeize`e
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íéøîà éèå÷éì
äéúåöîå äøåúäî åìà íéùåáì äùìù äðäå
äæ ìë íò äîùðå çåø ùôðì íéùåáì íéàø÷ðù óà
çåø ùôð úìòî ìò óåñå õ÷ ïéàì íúìòî äìãâå ääáâ
ãç àìåë ä"á÷å àúééøåàã øäæá ù"îë ïîöò äîùðå
ä"á÷äå ä"á÷ä ìù åðåöøå åúîëç àéä àúééøåàã 'éô
òãîä àåäå òãåéä àåä éë ãç àìåë åîöòáå åãåáëá

16àø÷ð ä"á÷äã óàå .í"áîøä íùá ìéòì ù"îë 'åëå
äéá àñéôú äáùçî úéìå ø÷ç ïéà åúìåãâìå óåñ ïéà
åúðåáúì ø÷ç ïéà áéúëãë åúîëçå åðåöøá ïëå ììë
éúåáùçî àì éë áéúëå àöîú äåìà ø÷çä 'éúëå
àöåî äúàù íå÷îá åøîà äæ ìò äðä íëéúåáùçî
íöîöå åúåðúåðò àöåî äúà íù ä"á÷ä ìù åúìåãâ
ïäéúåëìäáå äøåúä úåöî â"éøúá åúîëçå åðåöø ä"á÷ä
éùøãîå úåãâàáù ïäéúåùøãå ê"ðú úåéúåà éôåøöáå
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א.2. ס, דף ב' חלק א; כד, דף א' שני.3.חלק ג.4.בפרק קמה, א.5.תהלים יז, בהקדמה, זהר כח.6.תקוני מ, יא,7.ישעי' איוב 
ח.8.ז. נה, א.9.ישעי' לא, מגילה



מז zah 'a ipy mei Ð c wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  ב' שני יום
,16 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äøåúä äìùîð ïëìå,h 'nr cr.äéúåöîå åúøåúá íéùáåìîä

miiwn `ed - zeize` oze`a melbd oeirxd z` oian epi`yk
,milinl otexivae onvr zeize`a ,oky .dxeza xeaicd zevn

,d"awd ly epevxe eznkg - dyecw dnelbïäéúBLøãe§¨¥¤
,ì"æ eðéîëç éLøãîe úBãbàaLzeize`e milind lry - ¤§©¨¦§§¥£¨¥©

mvnv oleka ,j"pzd
epevx z` d"awd yialde

,eznkgeìkL éãëa¦§¥¤¨
Lôðå çeø Bà äîLpä©§¨¨©§¤¤
ìëez íãàä óeâaL¤§¨¨¨©

,dzòãa ïâéOäìick - §©¦¨§©§¨
`wec e`l ,dnyp lky

gex ,ytp :zepigad zyly oia zilrpd `idy dnypd zbixcn
z` biydl dplkez ,mc`d sebay ytp e` gex mb `l` ,dnype

,dzpadae dzrca d"awd ly epevxe eznkgäî ìk ïîi÷ìe§©§¨¨©

,äáLçîe øeac äNòîa ïäî íi÷ì øLôàMz` miiwle - ¤¤§¨§©¥¥¤§©£¤¦©£¨¨
,dyrn iciÎlr ,d"awd ly epevxe eznkg ody zeevnde dxezd

,daygne xeaicNò ìëa Laìúz äæ-éãé-ìòåäéúBðéça ø §©§¥¤¦§©¥§¨¤¤§¦¤¨
ìLa.elà íéLeáì äLzeevnd meiwe dxezd cenil iciÎlr - ¦§Ÿ¨§¦¥

ytpd ,dnypd yalzz
xyr lka ,gexde
zylye odizepiga
xeaic ,daygn :odiyeal
dylyy ,o`kn .dyrne
,daygn :dnypd iyeal
dxeza dyrne xeaic

dnypdn daxda dlrnl md ,zeevnednvrmi`ian mde ,
eznkga ,mciÎlr ,zcg`zn `idy jka dnypd zelrzdl

.envr d"awda jkÎiciÎlre ,d"awd ly epevxe

íéîì äøBzä äìLîð ïëìå10,ik -íB÷nî íéãøBé íén äî §¨¥¦§§¨©¨§©¦©©¦§¦¦¨
Ceîð íB÷îì dBábmdy mind rah -mnvrmewnn minxef ¨©§¨¨

xi`nd xe`dy ,"xe`"a `ed xacdy enk `l ,jenp mewnl deab
lkyd zrtyda `ed xacdy enk e` ,exewnn cala dx`d `ed

,ecinlzl rityn axdy
elkyn cala dx`d ixd
cinlzl zxqnp axd ly
enk lkyd mvr `le
eli`e .axd lv` `edy
mze`y ,mi`ex ep` ,mina
mewna eidy mnvr mind
micxei md md ,deab
df lynke ,jenp mewnl

,minl qgiaäøBzä Ck̈©¨
,dãBák íB÷nî äãøé- ¨§¨¦§§¨

zilrp dbixcn dze`n
,dzid myàéäL- ¤¦

,dnvr dxezdBðBöø§
,Cøaúé Búîëçå§¨§¨¦§¨¥

éøa-àLã÷å àúéøBàå,ãç àlk àeä-Cmd d"awde dxezd - §©§¨§ª§¨§¦ª¨©
,cg` xac.ììk déa àñéôz äáLçî úéìåmey oi` - §¥©£¨¨§¦¨¥§¨

`id dxezd xy`ke .llk eze` "qetzl" dleki daygn
.dze` biydl lkezy daygn oi` - efk dlrp dbixcnaíMîe¦¨

,äâøãîì äâøãnî ,úBâøãnä øúña äãøéå äòñð̈§¨§¨§¨§¥¤©©§¥¦©§¥¨§©§¥¨
ìzLäa,úBîìBòä úeìLyi ,ipy wxta xaqedy itk - §¦§©§§¨¨

cg` mixeywd ,oezgzl oeilrn ,zebixcn ly xcq zenlera
- xzeia oezgzd inybd mlerl cr ,zxyxya zeilegk ,ipya

lk jxc drqpe dxar dxezde,zenleray el`d zebixcndãò©
òå íéiîLb íéøáãa äLaìúpL,äfä íìBò éðéðmler `edy - ¤¦§©§¨¦§¨¦©§¦¦§¦§§¥¨©¤

,ixnege inyb,ïäéúBëìäå ílëk äøBzä úBöî áø ïäL- ¤¥Ÿ¦§©¨§ª¨§¦§¥¤
enk ,miinyb mipipra zeyaeln ,dxezd zeevn lk hrnk ,oky
alel ,inyb slwa - oilitz zevn ,inyb xnva - ziviv zevn
mipicde zekldd aex mb jk ,'eke inyb gneva - mipin drax`e
,"zeipgex"d zeevna
miwqer ,zehytend
enk ,miinyb mipipra
jrxl zad`e zevn"
`id dklddy ,jenk
miqkpa eaihdl jixvy
w"k oeyl) "'eke ezqpxta
mvr ,xnelk - (epiax
jrxl zad`e" zevn
,oky .zipgex `id "jenk
ziybx dcn `id dad`
dizekld eli`e ,zhyten
ze`hazn ef devn ly
aihdl :miinyb mipipra
heyt zlefd mr
zeevnd ly oaex mby ,ixd .'eke dqpxta el xefrl .zeinyba
zeyaeln odae ,miinyb mipipra zexeyw odizekld ,zeipgexd

,zeyeal ok mb od jke - d"awd ly epevxe eznkgéôeøöáe§¥¥
íéøôñ äòaøàå íéøNò ,øôqä ìò Béãa úBiîLb úBiúBà¦©§¦¦§©©¥¤¤§¦§©§¨¨§¨¦

,íéáeúëe íéàéáð äøBúaLdpyi onvr eicdÎzeize`a - ¤§¨§¦¦§¦
,df lke ,d"awd ly epevxe eznkg ,dyecwàäzL éãkìk §¥¤§¥¨

,ïäa àñéôz äáLçîlkez ziyep`d daygndy ick - ©£¨¨§¦¨¨¤
,(d"awd ly epevxe eznkg z` "qetzl" jkÎiciÎlre) obiydl
,äáLçî úâøãnî ähîlL ,äNòîe øeac úðéça elôàå©£¦§¦©¦©£¤¤§©¨¦©§¥©©£¨¨

.ïäa úLaìúîe ïäa àñéôzmb `l` ,daygn wx `l - §¦¨¨¤¦§©¤¤¨¤
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

óåâáù ùôðå çåø åà äîùðä ìëù éãëá ì"æ åðéîëç
øùôàù äî ìë ïîéé÷ìå äúòãá ïâéùäì ìëåú íãàä
ùáìúú äæ é"òå äáùçîå øåáã äùòîá ïäî íéé÷ì

.åìà íéùåáì äùìùá äéúåðéçá øùò ìëá

ïëìå
äåáâ íå÷îî íéãøåé íéî äî íéîì äøåúä äìùîð
àéäù äãåáë íå÷îî äãøé äøåúä êë êåîð íå÷îì
àåä êéøá àùãå÷å àúééøåàå êøáúé åúîëçå åðåöø
äòñð íùîå .ììë äéá àñéôú äáùçî úéìå ãç àìåë
úåìùìúùäá äâøãîì äâøãîî úåâøãîä øúñá äãøéå
íìåò éðééðòå íééîùâ íéøáãá äùáìúðù ãò úåîìåòä

åëë äøåúä úåöî áåø ïäù äæäéôåøöáå ïäéúåëìäå íì
äòáøàå íéøùò øôñä ìò åéãá úåéîùâ úåéúåà
ìë àäúù éãë íéáåúëå íéàéáð äøåúáù íéøôñ
äèîìù äùòîå øåáã 'éçá 'éôàå ïäá àñéôú äáùçî
øçàîå ïäá úùáìúîå ïäá àñéôú äáùçî úâøãîî
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א.10. יז, קמא בבא



zahמח 'b iyily mei Ð c wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  ג' שלישי יום
,h 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äôé åøîà ïëìå,h 'nr cr:íéîå ãñç

mdl didz ,daygnn dbixcna dhnl mdy ,dyrne xeaic
dxezay d"awd ly epevxe eznkga yalzdl elkeie dfig`
zylyl yi ,zeevn meiwe dxez cenil iciÎlr ,oky .zeevne
eznkga zeyalzde "dqitz" ,dyrne xeaic ,daygn :miyeald

d"awd ly epevxae
.zeevnayøçàîe¥©©

äéúBöîe äøBzäL¤©¨¦§¤¨
øNò ìk íéLéaìî©§¦¦¨¤¤

pä úBðéçaìëå Lô §¦©¤¤§¨
dLàøî äéøáà â"éøz©§©¥¨¤¨¥Ÿ¨

dìâø ãòåyy lk - §©©§¨
xyr dylye ze`n
zegekdn ,ytpd "ixa`"
cr ytpay xzeia milrpd

,ytpay xzeia dpezgzd dbixcnløBøöa äøeøö dlk éøä£¥ª¨§¨¦§

'ä úà íéiçä11dLéaìîe dôéwî Lnî 'ä øBàå ,Lnî ©©¦¤©¨§©¨©¦¨©§¦¨
"Ba äñçà éøeö" :áeúkL Bîk ,dìâø ãòå dLàøî12,xac - ¥Ÿ¨§©©§¨§¤¨¦¤¡¤

,eiccv lkn eze` siwn `ed ixd ,mc`d lr oibny:áéúëe§¦
"epøèòz ïBöø äpvk"13Cøaúé Búîëçå BðBöø àeäL , ©¦¨¨©§§¤¤§§¨§¨¦§¨¥

BúøBúa íéLaìîä©§ª¨¦§¨
.äéúBöîe,ixd xaqed - ¦§¤¨

ly eznkge epevx ik m`y
ixnbl dlrnl md d"awd
md ,ziyep`d dpaddn
dxeza eyalzde "ecxi"
ody itk zeevne
mipipra ze`hazn
ociÎlry ick ,miinyb
xywzdl mc`d lkei

.ynn d"awd mr cg`zdle

:eøîà ïëìå:l"f epinkg -äáeLúa úçà äòL äôé" §¨¥¨§¨¨¨¨©©¦§¨
"àaä íìBò éiç ìkî äfä íìBòa íéáBè íéNòîe14,,oky - ©£¦¦¨¨©¤¦¨©¥¨©¨

miyrne daeyza cg` rbxy xacd ixyt` cvik ,dxe`kl
?`adÎmlerd iig lk xy`n xzei dti didi ,dfdÎmlera miaeh

-àeä àaä íìBò ék¦¨©¨
äðéëMä åéfî ïéðäpL15, ¤¤¡¦¦¦©§¦¨

Îmlera zeayei zenyp -
,dpikyd eifn zepdpe `ad

,äâOää âeðòz àeäL- ¤©£©©¨¨
beprzd ,oky .ziwl`d
mipianyk `ed izin`d

,xacd z`øLôà éàå§¦¤§¨
ìelôà ,àøáð íeL §¦§¨£¦

,âéOäì ,íéðBéìòäî- ¥¨¤§¦§©¦
miipgexd mi`xapd mb
,mipeilrd zenleray
oi` ,zenype mik`lnk

,oiadl mzexyt`aékíà ¦¦
,'ä øBàî äøàä Bæéà- ¥¤¨¨¥

,'d xe`n cala dx`d wx
åéæ" íLa àø÷ð ïëìå§¨¥¦§¨§¥¦

;"äðéëMäef oi` ik - ©§¦¨
,dpikydn dx`d `l`BãBáëa àeä-Ceøa-LBãwä ìáà£¨©¨¨¦§

øLàk íà ék ,ììk déa àñéôz äáLçî úéì ¯ Bîöòáe- §©§¥©£¨¨§¦¨¥§¨¦¦©£¤
,icedi ly eytpéæà ,äéúBöîe äøBza úLaìúîe àñéôz§¦¨¦§©¤¤©¨¦§¤¨£©

,Lnî àeä-Ceøa-LBãwäa úLaìúîe ïäa àñéôz àéä¦§¦¨¨¤¦§©¤¤§©¨¨©¨
éøa-àLã÷å àúéøBàc.ãç àlk àeä-Czyalzne "zqtez" - §©§¨§ª§¨§¦ª¨©

,ynn d"awda zyalzne "zqtez" `id f` ,zeevnae dxeza
daeyza zg` dry dti ,okl .cg` xac md d"awde dxez ,oky
Îmlera ,oky .`adÎmlerd iig lkn dfdÎmlera miaeh miyrne
iciÎlr eli`e ,cala ziwl` dx`d dnypd dpiane dbiyn `ad
miaeh miyrne daeyz

Îmleraxywzn ,dfd
.envr d"awa icedióàå§©

äLaìúð äøBzäL¤©¨¦§©§¨
íéðBzçz íéøáãa¦§¨¦©§¦

íéiîLb:dyw dxe`kl - ©§¦¦
,dyalzd dxezdy oeeik
,miinyb mixaca ,xen`k
elkya biyn mc`d ixd
miinybd mipiprd z` wx
,dxezd zyaeln mda
eznkg mvr z` `le
- ?d"awd ly epevxe

:`id jk lr daeyzdéøä£¥
Cìnä úà ÷açîk äæ¤¦§©¥¤©¤¤
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epevxy s` ,dxezd "lky" biyn mc` ly elkyyk mb jk -
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z` ,dfÎiciÎlr ,lekiak "qtez" `ed ,miinybjlndz` ,
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ìëå ùôðä 'éçá øùò ìë íéùéáìî äéúåöîå äøåúäù
äøåøö äìåë éøä äìâø ãòå äùàøî äéøáà â"éøú
äôé÷î ùîî 'ä øåàå ùîî 'ä úà íééçä øåøöá
åá äñçà éøåö ù"îë äìâø ãòå äùàøî äùéáìîå
êøáúé åúîëçå åðåöø àåäù åðøèòú ïåöø äðöë áéúëå

.äéúåöîå åúøåúá íéùáåìîä

äòù äôé åøîà ïëìå
ééç ìëî äæä íìåòá íéáåè íéùòîå äáåùúá úçà
äðéëùä åéæî ïéðäðù àåä àáä íìåò éë àáä íìåò
'éôà àøáð íåùì øùôà éàå äâùää âåðòú àåäù
ïëìå 'ä øåàî äøàä åæéà íà éë âéùäì íéðåéìòäî
åîöòáå åãåáëá ä"á÷ä ìáà äðéëùä åéæ íùá àø÷ð
àñéôú øùàë íà éë ììë äéá àñéôú äáùçî úéì
(*ïäá àñéôú àéä éæà äéúåöîå äøåúá úùáìúîå
.ãç àìåë ä"á÷å àúééøåàã ùîî ä"á÷äá úùáìúîå
äæ éøä íééîùâ íéðåúçú íéøáãá äùáìúð äøåúäù óàå
åúåáø÷úä úìòîá ùøôä ïéàù î"ã êìîä úà ÷áçîë
ïéá ãçà ùåáì ùåáì àåäùë å÷áçî ïéá êìîá åúå÷éáãå
.íëåúá êìîä óåâù øçàî íéùåáì äîë ùåáì àåäù

(*úáéú àúéì é"ëáïäá
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טבת  ד' רביעי יום
פרק ה  ,h 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úôñåúìå ä ÷øô,i 'nr cr:[ç"òøôá ù"îë

zpada ztqep dlrn ,lyndn oaen mb jk .envr d"awd
jxazi epevxe eznkgn f` swen mc`d ly elky :dxezd

xezayxne` df itlk ,(iyingd wxta x`aziy enk) d
:oldl "`ipz"dàéäL íb ,BòBøæa B÷açî Cìnä íà ïëå§¥¦©¤¤§©§¦§©¤¦

,åéLeaìî CBz úLaìî§ª¤¤©§¨
,jkl di`x `iane -
jlnd" dxez iciÎlry

:"ewagn:áeúkL Bîk§¤¨
Bðéîéå",d"awd ly - ¦¦

"éð÷açú16àéäL , §©§¥¦¤¦
,ïéîiî äðzpL äøBzä- ©¨¤¦§¨¦¨¦

eci"n dpzip `id ik ,d"awd ly "epini" z`xwp dxezd
,d"awd ly "zipnid:íéîe ãñç úðéça àéäLx`ean - ¤¦§¦©¤¤©¦

xaqedy itk) min lre cqg lr fnex "oini"y ,dlawd zxeza
.y` lre dxeab lr - "l`ny"e ,(minl dlynp dxezdy ,lirl
ipyd oiprd okÎmb epyi dxezay ,mi`ex ep` xen`d weqtdn

siwn jlnd ,"ewagn jlnd"y dn -eze`lkyy ,erexfa
epevx `edy dxezd
xace) d"awd ly eznkge
siwn - (d"awd mr cg`
.dxez cneld icedid z`
dpyi dxez cenilay jk
ly ezpad :dletk dlrn

mc`ddtiwnztwene
zbyde zpada ztqep zcgein dlrn dpyi jkae ,dxezd lkya

.iyingd wxta x`aziy enk ,zeevnd x`y iabl dxezd

.ä ÷øt,dxez cnel icediyky ,owfd epax xiaqd ,mcewd wxtd seqa ¤¤
mitiwn elkye `ed :xnelk .jlnd z` wagne siwn `ed eli`k df ixd

ipy cvn .envr d"awd mr cg` xac mdy ,eznkge epevxe d"awd z`

zrya icedid z` miwagne mitiwn ,eznkge epevxe d"awd ,jlnd mb -

.dxez ecenil

- oiprd ly oey`xd wlgd

,oky .epl xaqene oaen

biyne dxez cnel icediyk

dxeza oiprd z` elkya

siwn `ed - cnel `edy

ly eznkge epevx z` elkya

ipyd wlgd eli`e ,d"awd

ly eznkge epevxy - oipray

.xaqde xe`ia yxec - dxez ecenil zrya icedid z` mitiwn d"awd

iyingd wxta"`qitz" iehiad z` ,dagxda owfd epax xiaqi ,epiptly

oi` - "ja `qitz daygn zil"y xn`p ea ,"edil` gzt" xn`nay

oi`y zexnly ,epcnl xak jk lr .d"awa ,ja "qetzl" dlekiy daygn

" `ed dxez iciÎlr ixd ,d"awa "qetzl" dlekiy daygn meyqtez"

,xiaqi owfd epax .d"awd mr cg` xac mdy ,d"awd ly eznkge epevxa

z` siwn iyep`d lkydy cala ef `l ,dxezd lkyay ,iyingd wxta

elky z` siwn "lkyen"d mby `l` ,(oian `ed eze` oiprd) "lkyen"d

ly dzlrn xiaqdl owfd epax o`k `a ,xac ly exwira .cneld ly

:zeevn iabl dxez

y oiprd wx miiw zeevnaepevxz` miiwnd mc`d z` siwn d"awd ly

iabl mixne` ep`y dnl sqepay ,dlrnd zniiw dxeza eli`e ,devnd

z` mc`d ly elky siwn ,zeevneznkge epevx`edy drya d"awd ly

.dxeza oipr oian

áèéä øàa ,øeàa úôñBzìe,dagxd xzia xiaqdl -ìïBL §¤¤¥¨¥¥¥§

:eäiìà øîàL "àñéôz"edil` xn`y "`qitz" iehiad - §¦¨¤¨©¥¦¨
:("edil` gzt" mqxetnd exn`na)Ca àñéôz äáLçî úéì"¥©£¨¨§¦¨¨

"'eëdvex `edyk .d"awa ,ja "qetzl" dlekiy daygn oi` -
ynzyn `ed ,d"awd z` oiadl dleki daygn mey oi`y oiivl
oi`y ,"`qitz" iehiaa
dleki daygn mey
xywda .d"awa "qetzl"
,epxkfd xak jkl

z`f zexnlyxyt`
iciÎlr d"awa qetzl
mr cg` xac `idy dxez
,epilr .envr d"awd
ahid oiadl ,`eti`

daygn s`y ,"`qitz" iehiaddpi`,d"awa "qetzl" dleki
dxez iciÎlr cvik mb oiap jkÎiciÎlrexyt`.ea qetzl,äpä¦¥

,ìkNî äæéà BìëNa âéOîe ìékNnLk ìëN ìkoipr - ¨¥¤§¤©§¦©¦§¦§¥¤ª§¨
,ilky,BìëNa Bôéwîe ìkNnä úà ñôBz ìëOä éøäink - £¥©¥¤¥¤©ª§¨©¦§¦§

mb jk .xacd z` dtiwn eci ixd ,miieqn xac ecia wifgny
,elky jeza `vnp ,oian `edy xacd ,zilky dpadl qgia

,xacd z` siwn elkyeìkNnäå,oian `edy xacd -ñtúð §©ª§¨¦§¨
,BìékNäå BâéOäL ìëOä CBúa Laìîe ówîeo`k cr - ª¨§ª¨§©¥¤¤¦¦§¦§¦

`edy "lkyen"a "qtez" iyep`d lkydy ,owfd epax xiaqd
z` ahid oian `edy ixg` wx zeidl leki df xac - oian
xiaqi jli`e o`kn ."elikyde ebiydy" :"`ipz"d oeylk ,xacd

:zilkyd dpada sqep oiprìkNna Laìî ìëOä íâå- §©©¥¤§ª¨©ª§¨
,z`fe ,cnel `edy lkyd z` siwn ,oian `edy xacd ,xnelk

;BìëNa BñôBúå BâéOnL äòLaoipra rewy `edyk - §¨¨¤©¦§§§¦§
xacd f`y ,exey`l epian `edy iptl cer ,eihxt lkl epiadl
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êåú úùáåìî àéäù íâ åòåøæá å÷áçî êìîä íà ïëå
äðúðù äøåúä àéäù éð÷áçú åðéîéå ù"îë åéùåáìî

:íéîå ãñç 'éçá àéäù ïéîéî

úôñåúìå ä ÷øôàñéôú ïåùì áèéä øàá øåàéá
äáùçî úéì åäéìà øîàù
âéùîå ìéëùîùë ìëù ìë äðä .'åë êá àñéôú
ìëùåîä úà ñôåú ìëùä éøä ìëùåî äæéà åìëùá
êåúá ùáåìîå ó÷åîå ñôúð ìëùåîäå åìëùá åôé÷îå
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.elky z` siwn `ede ,ezpadn oiicr dlrnl `ed cnel `edy
siwn lkyd :mipipr ipy mpyi ilky byen zpadl qgiay ixd

,lkyd z` yialn "lkyen"d ,"lkyen"d z`:ìLî-Cøc¤¤¨¨
àøîâa Bà äðLîa äëìä Bæéà âéOîe ïéáî íãàLk§¤¨¨¥¦©¦¥£¨¨§¦§¨¦§¨¨

déøea ìò døeLàì- ©£¨©§¨
riwyn `edyk ,xnelk
dze`a elky z` ahid

,dkldñôBz BìëN éøä£¥¦§¥
éwîe,dúBà óz` - ©¦¨

,dklddBìëN íâå§©¦§
.äòL dúBàa da Laìî§ª¨¨§¨¨¨
oiadl rbiizn `edyk -

dkldd z`1lynd .
,ok` ,`ed ,ea ynzydy

:envr lynpd,äpäå§¦¥
Búîëç àéä ,Bæ äëìä£¨¨¦¨§¨
-LBãwä ìL BðBöøe§¤©¨

,àeä-Ceøaenk - ¨
,iriaxd wxta epxkfdy
`ed dkldd lkyy

,d"awd ly eznkgwqte
ly epevx - dkldd
d"awd dvx jk ,d"awd

:oicd didiyäìòL¤¨¨
ïòèiLkL ,BðBöøa¦§¤§¤¦§Ÿ
-Cøc Cëå Ck ïáeàø§¥¨§¨¤¤
¯ Cëå Ck ïBòîLå ìLî̈¨§¦§¨§¨
Ck íäéðéa ÷ñtä äéäé¦§¤©§©¥¥¤¨

íà óàå .Cëås` - §¨§©¦
ik ,xacd okziyäéä àìŸ¨¨

úBðòè ìò ètLîì àáì ,íìBòì äfä øácä äéäé àìå§Ÿ¦§¤©¨¨©¤§¨¨Ÿ§¦§¨©§¨
,elà úBòéáúez` rcil" wx `ed dxezd oipr lk m` ,ixd - §¦¥

- zeevnd z` miiwl cvik zrcl ick ,"oeyri xy` dyrnd
oecipaeocic- rx`i dfk xacyk oicd z` weqtl ji` zrcl :

xywa dkldd zricia ,dxe`kl ,zlrez lk oi` ,ok m`e
,`l` ,jk `l `id zn`d ,j` .didi `lye did `ly dxezÎoicl
zpada ,oky ,envrlyk zilkz `ed dkld zpade zrici mvr
`ed jke - d"awd ly eznkge epevx z` oian `ed dkldd

:xne`ìL Búîëçå BðBöøa äìò CkL øçàî ,íB÷î-ìkî¦¨¨¥©©¤¨¨¨¦§§¨§¨¤
÷ñtä äéäé ,Ck äæå Ck äæ ïòèé íàL ,àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨¤¦¦§Ÿ¤¨§¤¨¦§¤©§©
äëìäk äæ ÷ñt BìëNa âéOîe òãBé íãàLk éøä ,Ck̈£¥§¤¨¨¥©©¦§¦§§©¤©£¨¨

íé÷ñBt Bà àøîb Bà äðLna äëeøòä`edyk xacd dpey - ¨£¨©¦§¨§¨¨§¦
s` ,dxezd on `ly ,mixg` miwegn oicd wqt z` rcei
,dxwn eze`a ,wqtp mixg` miweg mze`a mby xacd ixyt`y
epevx df oi` la` - dxeza ,licadl ,`edy enk oic wqt eze`

`edyk eli`e .ziyep` dpade drici `l` ,d"awd ly eznkge
:dxezd on eizerici z` a`eyéwîe ñôBúå âéOî äæ éøäó £¥¤©¦§¥©¦

úéìc ,àeä-Ceøa-LBãwä ìL Búîëçå BðBöø BìëNa§¦§§§¨§¨¤©¨¨§¥
,Búîëçå BðBöøa àìå déa àñéôz äáLçîoi` ,dxez ila - ©£¨¨§¦¨¥§Ÿ¦§§¨§¨

"qetzl" lkezy daygn
epevxa `le d"awa

,eznkgeíà ék¦¦
íúeLaìúäaly - §¦§©§¨

,d"awd ly eznkge epevx
úBëeøòä úBëìäa©£¨¨£

,eðéðôìewlg edf - §¨¥
,oiprd ly oey`xd
,dkld oian `edyky
z` elkya siwn `ed
.d"awd ly eznkge epevx

:o`k miiw sqep oipríâå§©
.íäa Laìî BìëN- ¦§§ª¨¨¤

epevxa yaeln elky
,d"awd ly eznkgae
ly eznkge epevx ,xnelk
.elky z` mitiwn d"awd
ïéàL àìôð ãeçé àeäå§¦¦§¨¤¥
àìå ,eäBîk ãeçé¦¨§Ÿ
ììk àöîð Bkøòk§¤§¦§¨§¨

,úeiîLâamixac ipyy - §©§¦
,mdipia jexr oi`y
,dfk cegi`a ecg`zi
íéãçéîe íéãçàì úBéäì¦§©£¨¦§ª¨¦

.äpôe ãö ìkî Lnî- ©¨¦¨©¦¨
,dxez zpada xacdy enk
epevx `edy - dxezd lky mr mc`d ly elky cg`zn da
lky z` siwn mc`d lkyy ,eiccv lkl - d"awd ly eznkge

.mc`d lky z` siwn dxezd lkye dxezdäøúé äìòî úàæå§Ÿ©£¨§¥¨
äøBzä úòéãé úåöîa øLà õ÷ ïéàì äàìôðå äìBãb§¨§¦§¨¨§¥¥£¤§¦§©§¦©©¨

,úBiNòî úBönä ìk ìò dúâOäåzriciay dlrnd - §©¨¨¨©¨©¦§©£¦
,diyr iciÎlr zervaznd zeevnd lk iabl dxezd zbyde
ãeîìz úåöî ìò elôàå ,øeaãa úBéeìzä úBöî ìò elôàå©£¦©¦§©§§¦©£¦©¦§©©§

.øeaãaL äøBzdxez cenilay ,mcewd wxta xkfpy enk - ¨¤§¦
xeaicd zevn :dxeza xeaicd zevne dxezd zpad zevn zniiw
`l m` mb j"pzd iweqt mixne`yk miniiwn ,dta ,dxeza
zevnay dlecbd dlrnd eli`e .obyene milnd yexit mipian
xeaic ly efa mb ,zxg` devn meya zniiw dpi` ,dxezd zpad

,dxezaäNòîe øeaãaL úBönä ìk éãé-ìò ékicediy - ¦©§¥¨©¦§¤§¦©£¤
,diyre xeaic iciÎlr ,miiwnúà Léaìî àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨©§¦¤

Lôpä,iwl` yeala -,dìâø ãòå dLàøî 'ä øBà dôéwîe ©¤¤©¦¨¥Ÿ¨§©©§¨
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î"ã åìëùá åñôåúå åâéùîù äòùá ìëùåîá
àøîâá åà äðùîá äëìä åæéà âéùîå ïéáî íãàùë

é÷îå ñôåú åìëù éøä äéøåá ìò äøåùàìíâå äúåà ó
àéä åæ äëìä äðäå .äòù äúåàá äá ùáåìî åìëù

18ïåòèéùëù åðåöøá äìòù ä"á÷ä ìù åðåöøå åúîëç
÷ñôä äéäé êëå êë ïåòîùå ìùî êøã êëå êë ïáåàø
äæä øáãä äéäé àìå äéä àì íà óàå êëå êë íäéðéá
íå÷î ìëî åìà úåòéáúå úåðòè ìò èôùîì àáì íìåòì
íàù ä"á÷ä ìù åúîëçå åðåöøá äìò êëù øçàî
òãåé íãàùë éøä êë ÷ñôä äéäé êë äæå êë äæ ïåòèé
åà äðùîá äëåøòä äëìäë äæ ÷ñô åìëùá âéùîå

é÷îå ñôåúå âéùî äæ éøä íé÷ñåô åà àøîâåìëùá ó
äéá àñéôú äáùçî úéìã ä"á÷ä ìù åúîëçå åðåöø
úåëìäá íúåùáìúäá íà éë åúîëçå åðåöøá àìå
ãåçé àåäå íäá ùáåìî åìëù íâå åðéðôì úåëåøòä
úåéîùâá ììë àöîð åëøòë àìå åäåîë ãåçé ïéàù àìôð

.äðôå ãö ìëî ùîî íéãçåéîå íéãçàì úåéäìúàæå
úåöîá øùà õ÷ ïéàì äàìôðå äìåãâ äøúé äìòî
'éôàå úåéùòî úåöîä ìë ìò äúâùäå äøåúä úòéãé
ãåîìú úåöî ìò 'éôàå øåáãá úåéåìúä úåöî ìò
äùòîå øåáãáù úåöîä ìë é"ò éë øåáãáù äøåú
äùàøî 'ä øåà äôé÷îå ùôðä úà ùéáìî ä"á÷ä
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.1:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ מתחיל ואח"כ המושכל, את מקיף השכל ואז והשכל, הסברא כללות תופס בתחלה - שכל הבנת "סדר
וכאשר בהמושכל, מלובש השכל ואז וכו' שקו"ט ע"י הכלל מקיף ‚Ó¯לפרט השכל אז והשכילו") "שהשיגו כאומרו מבינו, כבר -) זה

הנ"ל". על (הנדפסות) הצ"צ מהגהות ג"כ ולהעיר המושכל. את



ני zah 'c iriax mei Ð d wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

.ytpay dpezgzd dpigal cr dpeilrd dpigadn -úòéãéáe¦¦©
äøBzä,dxez oian icediyk -Laìî ìëOäL ãálî ©¨¦§©¤©¥¤§ª¨

,'ä úîëça,jk lr sqep ,eze` dtiwn d"awd ly eznkg - §¨§©
,Baø÷a 'ä úîëç íb äpäelkyy ,dxez oiand mc`d ly - ¦¥©¨§©§¦§

ed znkg siwnoeylae ,'i
:"`ipz"dìëOäM äî©¤©¥¤

éwîe ñôBúå âéOîó ©¦§¥©¦
Bì øLôàM äî BìëNa§¦§©¤¤§¨
úòéãéî âéOäìe ñtúì¦§Ÿ§©¦¦¦©
BìëN éôk Léà ,äøBzä©¨¦§¦¦§
BúâOäå Búòéãé çëå§Ÿ©§¦¨§©¨¨

.ñ"cøôadrax`a - §©§¥
,fnx ,hyt :dxezd iwlg
zriciay ,ixd .ceq ,yexc
,zniiw ,dxezd zpade
zniiwy dlrnl sqepa
'ied xe`y ,zeevnd x`ya
dlrn ,ytpd z` siwn
ytpdy dn `ide ,ztqep
Îlr ,'ied xe` z` dtiwn
ly lky siwn elkyy ici
eznkg `idy dxezd

.d"awd ly epevxeéôìe§¦
,äøBzä úòéãéaL- ¤¦¦©©¨

,dzpadeúLaìî äøBzä©¨§ª¤¤
BìëNå íãàä Lôða§¤¤¨¨¨§¦§

,íëBúa úôwîe- ª¤¤§¨
,mc`d ly elkyae eytpa

úàø÷ð ïëì,dxezd - ¨¥¦§¥
ïBæî'e 'íçì' íLa§¥¤¤§
íçläL Bîk ék .'Lôpä©¤¤¦§¤©¤¤
óebä úà ïæ éîLbä©©§¦¨¤©

íc úBéäì íL Ctäðå ,Lnî Baø÷å BëBúa BñéðënLk§¤©§¦§§¦§©¨§¤§©¨¦§¨
äøBzä úòéãéa Ck ,íi÷úéå äéçé éæàå ,BøNák øNáe¨¨¦§¨©£©¦§¤§¦§©¥¨¦¦©©¨
ãò BìëN ïeiòa áèéä dãîBlL íãàä Lôða dúâOäå§©¨¨¨§¤¤¨¨¨¤§¨¥¥§¦¦§©

íéãçàì eéäå Bnò úãçàúîe BìëNa úñtúpLytpd - ¤¦§¤¤§¦§¦§©¤¤¦§¨©£¨¦
:f`e ,cg` xacl zeyrp dxezdeäNòð,dxezd -Lôpì ïBæî ©£¨¨©¤¤

Laìîä àeä-Ceøa óBñ-ïéà íéiçä éiçî ,daø÷a íéiçå- §©¦§¦§¨¥©¥©©¦¥¨©§ª¨
,yaeln seqÎoi`dBúøBúå Búîëça.daø÷aLytpa - §¨§¨§¨¤§¦§¨

,dxez oiane cneld icedidáeúkL eäæå2CBúa EúøBúå" : §¤¤¨§¨§§
,"éòîdpefn ziidp dxezd ,xnelk -,ytpd ly iniptdBîëe ¥¨§

úBîLpä éLeálL ,â ÷øt ã"î øòL "íéiç õò"a áeúkL¤¨§¥©¦©©¤¤¤§¥©§¨
,úBönä ïä ïãò-ïâalkez ,zlaben `idy dnypdy ick - §©¥¤¥©¦§

,laben izla iwl` xe` `edy ,ocrÎoba dpikyd eif z` "lawl"
mc`y zeevnd :mdy ,"miyeal"a ciihvz dnypdy gxkdd on

Îmlera oze` miiwndfytpd ztwen ,devn iciÎlry ,xen`ke .
dnypl yeal df ixd ;sebd z` siwnd yeal enk iwl` xe`a

.ocrÎobaäfä íìBòa e÷ñòL úBîLpì ïBænä àéä äøBzäå§©¨¦©¨©§¨¤¨§¨¨©¤
ì äøBza;éø óc ìä÷iå øäfa áeúkL Bîëe ,dîL ©¨¦§¨§¤¨©Ÿ©©©§¥©

ì"åeðéä ,"dîL3éãk- §¦§¨©§§¥
,`id cneld ly ezpeek
éãé-ìò 'äì BLôð øM÷ì§©¥©§©©§¥
éôk Léà ,äøBzä úâOä©¨©©¨¦§¦

,BìëN`ed jkÎiciÎlr - ¦§
,d"awd mr xywznBîk§

õò éøô"a áeúkL¤¨¦§¦¥
."íéiç`iad "`ipz"d - ©¦

,"miigd ur" xtqn o`k
,ytpl oefn `id dxezdy
,mxa .miyeal - zeevnde
jk m` :dl`yd zl`yp
dzlrn dxezly ixd -

`id,ytpl oefn `idy ,
ozlrn - zeevnleod,

xake ;ytpl miyeal ody
miyealy ,epcnl
zeidl mileki zeipgexa
xacdn dbixcna dlrnl
,dna .miyialn md eze`
dzlrn zniiw ,`eti`
iabl dxez ly zcgeind
`a `ed z`f - ?zeevn
,d`ad d"dbda xidadl
mzernyn dn exiaqda
mpaena yeale oefn ly
xaqen jkae ,ipgexd
izy opyi dxezay
zcneld zlkynd ytpl yeal mbe oefn mb `id :zelrnd

:xne` `ed jke ,dxezàéä ïBænäå],éîéðt øBà úðéça- §©¨¦§¦©§¦¦
,dnypl.íéôéwî úðéça íéLeáläå,ytpd z` siwny xe` - §©§¦§¦©©¦¦

ì"æø eøîà ïëìå4,úBönä ìk ãâðk ìe÷L äøBz ãeîìzL , §¨¥¨§©©¤©§¨¨§¤¤¨©¦§
Leáì íâå ïBæî àéä äøBzäå ,ãáì íéLeáì ïä úBönäL éôì§¦¤©¦§¥§¦§©§©¨¦¨§©§

pì,úìkNnä Lô,dxeza zwqerd -da LaìúnLmc`d - ©¤¤©©§¤¤¤¦§©¥¨
,dxeza yalzn,dãenìå dðeiòacenila zwqer ytpdyk - §¦¨§¦¨

,dxeza oeiraeàéöBnLk ïkL-ìëå,dxeza oian `edy dn z` - §¨¤¥§¤¦
,øeaãa åéôa,xeaica mb -øeacä ìáäL,dtdn `veid -äNòð §¦§¦¤¤¤©¦©£¤

éwî øBà úðéça,ó,ytpl -:["íéiç õò éøô"a áeúkL Bîk- §¦©©¦§¤¨¦§¦¥©¦
oefnd zlrn :zelrnd izy opyi dxezay ,`vei ,xen`l m`zda
ody ,zeevnd lkn dlrnl `id dxezd `linn ,yeald zlrne

.ytpl cala miyeal
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íéøîà éèå÷éì
ùáåìî ìëùäù ãáìî äøåúä úòéãéáå .äìâø ãòå
ìëùäù äî åáø÷á 'ä úîëç íâ äðä 'ä úîëçá

é÷îå ñôåúå âéùîñåôúì åì øùôàù äî åìëùá ó
åúòéãé çëå åìëù éôë ùéà äøåúä úòéãéî âéùäìå
äøåúä äøåúä úòéãéáù éôìå .ñ"ãøôá åúâùäå
ïëì íëåúá úô÷åîå åìëùå íãàä ùôðá úùáåìî
éîùâä íçìäù åîë éë ùôðä ïåæîå íçì íùá úàø÷ð
íù êôäðå ùîî åáø÷å åëåúá åñéðëîùë óåâä úà ïæ
úòéãéá êë íéé÷úéå äéçé éæàå åøùáë øùáå íã úåéäì
ïåéòá áèéä äãîåìù íãàä ùôðá äúâùäå äøåúä
íéãçàì åéäå åîò úãçàúîå åìëùá úñôúðù ãò åìëù
êåøá óåñ ïéà íééçä ééçî äáø÷á íééçå ùôðì ïåæî äùòð
êúøåúå ù"æå äáø÷áù åúøåúå åúîëçá ùáåìîä àåä

"îëå éòî êåúáúåîùðä éùåáìù â"ô ã"î øòù ç"òá ù
å÷ñòù úåîùðì ïåæîä àéä äøåúäå úåöîä ïä ïãò ïâá
óã ìä÷éå øäæá ù"îëå äîùì äøåúá äæä íìåòá
úâùä é"ò 'äì åùôð øù÷ì éãë åðééä äîùìå é"ø
àéä ïåæîäå] ç"òøôá ù"îë åìëù éôë ùéà äøåúä
åøîà ïëìå íéôé÷î 'éçá íéùåáìäå éîéðô øåà 'éçá
úåöîäù éôì úåöîä ìë ãâðë ìå÷ù äøåú ãåîìúù ì"æø
ùôðì ùåáì íâå ïåæî àéä äøåúäå ãáì íéùåáì ïä
ïëù ìëå äãåîéìå äðåéòá äá ùáìúîù úìëùîä
øåà 'éçá äùòð øåáãä ìáäù øåáãá åéôá àéöåîùë

é÷î:[ç"òøôá ù"îë ó
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ט.2. מ, ˘ËÈÏ"‡:3.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ענין מפני מזון נעשה שהתורה נאמר שלא כי ˆ„„È"שולל כנ"ל, ולא דלשמה,
כו'". היינו ולשמה א.4.אדרבא משנה א', פרק פאה



zahנב 'd iying mei Ð e wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  ה' חמישי יום
פרק ו  ,i 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äæ äðäå å ÷øô,20 'nr cr.'åë àçåøã åøéáú

.å ÷øtlkay ziwl`d ytpdy ,owfd epax xiaqd mincewd miwxta ¤¤
:millk miwlg ipyl miwlgznd ,zegek dxyrn zakxen ,l`xyin cg`

:(ybxl) "zecn"l xewn mieedn "lky"d zegek zyly ."zecn"e ,"lky"

zxvep - d"awd ly ezelcba ,mc`d ly ezewnrzde ezeppeazd iciÎlr

d`xi ,ziybx "dcn" ea

ok .eil` dad` e` d"awdn

ytp lkly ,owfd epax xiaqd

:"miyeal" dyly - ziwl`

ly ,dyrne xeaic ,daygn

zyalzn mda ,zeevne dxez

"miyeal" .ziwl`d ytpd

on mzbxca dlrnl md dl`

dxezdy xg`n ,dnvr ytpd

,ynn cg` xac md d"awde

miiwne dxez cnel icediyke

mr xywzn `ed - zeevn

cnel `edyk cgeina .d"awd

,jkay dlrndy ,dxez oiane

iwl`d xe`d :dletk `id

ytpde ,ytpd z` siwn

.dxez ly iwl`d xe`d z` dtiwn

zindad ytpl mby ,owfd epax xiaqi ,cenll ligzp eze` ,iyyd wxta

dxyr - (.` wxta x`eank) ziwl`d ytpd ly cbepnd cvd `idy -

,"dtilw" ly ytp `id zindad ytpdy xg`ne ,miyeal dylye zegek

.mi`nh miyeal ok mb - diyeale ,d`neh ly zegek od dizegeky ixd

dzegp dbxc zlra ziyrp `id - dl` miyeala zyalzn ytpdyke

,"dtilw" byend zernynl qgia .dnvr `id xy`n xzeiwxta epxrd

didzy ick ixd ,zewl`n ezeig lawne `xap lkdy zexnly ,oey`x

eilry itk didi mc`dy icke ,rxl aeh oia dxiga ly zexyt` mc`l

d"awd xvi - exkyl i`kf didie ,zinvr dribie dcear iciÎlr ,zeidl

xac lkay ziwl`d zeigd lr mixizqne miqknd ,d`neh ly zegek

dqkn dtilwdy myk :"dtilw" mi`xwp ,dl` mixizqn zegek .`xape

dyecwd zeig lr ,d`nehd zegek mixizqn jk ,ixtd lr dxizqne

dhnl zg` ,zebixcn izyl zewlgp dl` zetilw .xac lk zeiniptay

da yiy dtilw idef ,"dbep" - z`xwp dtilwa zg` dbixcn :dipydn

ly "dxzqd"d jxc mzeig z` "mikyen"d mixacd mze`e ,aeh mb

lkl qgia dfy itk .rxl mbe aehl mb mze` lvpl xyt` - dtilw dze`

xyt`e ,dyecwl jtdp `ed f`e ,devn ea miiwl xyt`y inyb xac

.xzei dkenp dbixcnl cxei `ed f`e ,dxiar ,dlilg ,ea zeyrl

,llk aeh da oi`e ixnbl d`nh `id dtilway dipyd dbixcnd

aeh ,xen`k ,da oi`y ,ef dtilw jxc mzeig z` "mikyen"y mixacde

xyt` i` ,llkektdiys` e` ,dyecwllvpl.miaeh mipipra mze`

mileki mpi` - dlik`a mixeq` mdy mixacjtdidlla`) dyecwl

oi` - d`pda mixeq`y mixace (dyecw ipiprl mze` lvpl xyt`

mb zexyt`lvpl.aehl mze`

íéäìà äNò äæ únòì äæ ,äpäå1.zindad ytpd - §¦¥¤§ª©¤¨¨¡Ÿ¦
ytpd znerl ,cbepnd cvd ,jtidd md diyeale dizegeke

.diyeale dizegeke ziwl`däìeìk úéäìàä LôpL Bîk ék¦§¤¤¤¨¡Ÿ¦§¨
,úBLBã÷ úBøéôñ øNòî¥¤¤§¦§
,zegekd dxyr -
xyrl mipeeknd

,zexitqdúLaìúîe¦§©¤¤
ìLaíéLeáì äL ¦§Ÿ¨§¦

,íéLBã÷,daygn - §¦
dxez ly dyrne xeaic

,zeevneLôpä Ck̈©¤¤
àøçà àøèñcytpd - §¦§¨¨¢¨

`xg` `xhq"d lycvd ,"
byend zernyn) cbpky
xaqei "`xg` `xhq"

(oldldâð úBtìwî- ¦§¦Ÿ©
ze`xwpd zetilwdn
xaky itky ,"dbep"
,aeh mb oda yi ,epxaqd

,íãàä íãa úLaìîäwxta xkfenk ,zyaelnd ytpd - ©§ª¤¤§©¨¨¨
ef ytp mb ,eteb z` zeigdl mc`d mca ,oey`xäìeìk- §¨

,zakxeneàúeáàñîc ïéøúk øNòî2,"mixzk" dxyrn - ¥¤¤¦§¦¦§¨£¨
mya mi`xwp dlawd oeylay zegek dxyrn) d`neh ly

.("mixzk" - "oixzk":ïäL:dl` zegek dxyr -úBcî òáL ¤¥¤©¦
úBòøzcn ,dee`za z`hazn d`nehay "cqg"d zcn :oebk - ¨

,d`ld jke ,zex`tzda - "zx`tz"d zcn ,qrka - "dxeab"d
,ìéòì íéøkæpä íéòø úBãBñé òaøàî úBàaäwxta - ©¨¥©§©§¨¦©¦§¨¦§¥

,gex ,y` :zeceqi drax`n akxen xac lky myky ,oey`xd
zeceqi drax`n zindad ytpd mb zakxen jk ,xtre min
mdne ,mirx dizeceqi - dtilw ly ytp dzeidae ,miipgex

,zerxd zecnd lk ze`aì ÷ìçpä ïãéìBnä ìëNåìLïäL ,L §¥¤©¦¨©¤§¨§¨Ÿ¤¥
;úBcnä øB÷î ¯ úòãå äðéa äîëç?zecnl xewn od recn - ¨§¨¦¨¨©©§©¦

,ìëOä Cøò éôì ïä úBcnä ék- xzei lecb "lky"dyk - ¦©¦¥§¦¥¤©¥¤
xzei ohw "lky"d m`ae ,xzei milrp mixacl zepten "zecn"d

.xzei mikenp mixacl od "zecn"d -ïèwä ék,ohwd clid - ¦©¨¨
ïè÷ BìëOL éôì ,Cøòä éúeçt íépè÷ íéøác áäBàå ÷LBç¥§¥§¨¦§©¦§¥¨¥¤§¦¤¦§¨¨

,íäî øúBé íéø÷é íéøác âéOäì øö÷å,cqgd zcny ,ixd - §¨¨§©¦§¨¦§¨¦¥¥¤
dmihert mixacl ohwd clia zipten ,dad`e dee`za z`hazn

.ohw elkyy oeikn ,jxr izegteïëå,dxeabd zcna -ñòkúî §¥¦§©¥
úeøàtúäa ïëå ,íépè÷ íéøácî óv÷úîe,zx`tzd zcn - ¦§©¥¦§¨¦§©¦§¥§¦§¨£

.úBcî øàLezecnd ly ozelbzda lret lkydy ,ixd - §¨¦
dyly mi`xwp jk meyn .dpiidz dxev efi`a oze` ccene

zecnd rayl "xewn" - lkyd zegek3.elà úBðéça øNòå§¤¤§¦¥

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

íéøîà éèå÷éì
äðäå å ÷øôåîë éë íéäìà äùò äæ úîåòì äæ

øùòî äìåìë úéäìàä ùôðù
íéùåã÷ íéùåáì äùìùá úùáìúîå úåùåã÷ úåøéôñ
úùáåìîä äâåð úåôéì÷î àøçà àøèñã ùôðä êë
ïäù àúåáàñîã ïéøúë øùòî äìåìë íãàä íãá
ì"ðä íéòø úåãåñé òáøàî úåàáä úåòø úåãî òáù
úòãå äðéá äîëç ïäù ùìùì ÷ìçðä ïãéìåîä ìëùå
ïè÷ä éë ìëùä êøò éôì ïä úåãîä éë úåãîä øå÷î
åìëùù éôì êøòä éúåçô íéðè÷ íéøáã áäåàå ÷ùåç
ñòëúî ïëå .íäî øúåé íéø÷é íéøáã âéùäì øö÷å ïè÷
úåãî øàùå úåøàôúäá ïëå íéðè÷ íéøáãî óö÷úîå
åà ïäá áùçî íãàùë úåàîèä åìà 'éçá øùòå
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ב.1. מז, ג חלק זוהר ראה יד. ז, א.2.קהלת ע, א; מא, אומר,3.שם, הוא האלקית, לנפש שביחס הזקן, רבנו של בלשונו אנו רואים



נג zah 'e iyiy mei Ð e wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  ו' שישי יום
,20 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen... ìëå íéøåáãä ìë ïëå,20 'nr cr.àøáðù íãå÷î äìçúáë

ïäa áMçî íãàLk ,úBàîhäzeaygn ayeg mc`yk - ©§¥§¤¨¨§©¥¨¤
ayeg `edyk :oebke ,mixen`d zegekd zxyrn cg`n zeraepd

ji`,dnecke ,el a`z `edy miieqn xac biydløaãî Bà- §©¥
,mixen`d zegekd zxyrn cg`n mi`ad mixeaicäNBò Bà- ¤

,ely dyrnd geka
cg` zynynd dlert
zegekd dxyrn

,mixen`dBzáLçî éøä£¥©£©§
åéôaL Bøeaãå BçîaL¤§Ÿ§¦¤§¦
åéãéaL éiNònä çëå§Ÿ©©©£¦¦¤§¨¨
íéàø÷ð ,åéøáà øàLe§¨¥¨¨¦§¨¦

"eáàñî éLeáì"- §¥§¨£
,miiwp `l miyealøNòì§¤¤

,úBàîhä elà úBðéça§¦¥©§¥
.äáLçî Bà øeac Bà äNòî úòLa ïäa úBLaìúnL- ¤¦§©§¨¤¦§©©£¤¦©£¨¨

ytpd iyeal mdy miyrnde mixeaicd ,zeaygnd md el`
,zeaygn dl yiy ,ep` mircei ,ziwl`d ytpl qgia ?zindad
,daygnd ,lirl xaqenk ,mde ,diyeal mdy miyrne mixeaic

did xyt` ,jkl m`zda .zeevne dxeza dyrnde xeaicd
,zeaygn md dl` ,dtilwd ony ytpl qgia mby ,xnel
xaecny xne`e owfd epax `a - zexiar ly miyrne mixeaic

`l` ,zexiar lr wx `l o`klklke ,ayeg mc`y zeaygnd
,miyrnde mixeaicd
,dyere xacn `edy

ympi`d"awd ly enyl
- ecarl ick mi`a mpi`e
xeqi` ipipr mpi`y s`
oiicr md ixd - dxiare
- "dtilw" ly miyeal
:owfd epax ly epeylae
íéNònä ìk íä ïäå§¥¥¨©©£¦
úçz íéNòð øLà£¤©£¦©©

îMä,Le` ,dxez ly mipipr myl miyrp md oi`y onf lk - ©¤¤
,z"iyd z` cearl ick"çeø úeòøe ìáä ìkä" øLà4Bîëe , £¤©Ÿ¤¤§©§
çlLa øäfa áeúkL5,"'eë àçeøc eøéáz" ïäL ,mixac - ¤¨©Ÿ©§©©¤¥§¦§¨

.mda dxeay dyecwd gexy

änä 'äì àì øLà úBáLçnä ìëå íéøeacä ìë ïëå§¥¨©¦¦§¨©©£¨£¤Ÿ©¥¨
,BúãBáòìå BðBöøìå.zindad ytpd myl md `linne -eäfL §¦§§©£¨¤¤

ì Leøt,"àøçà àøèñ" ïBL`xhq" iehiad zernyn ef - ¥§¦§¨¨¢¨
,"`xg`,øçà ãö Leøt,cv - zinx` oeyla "`xhq" - ¥©©¥

,xg` - "`xg`"BðéàL¤¥
.äMãwä ãödf m` - ©©§ª¨

df ixd ,dyecwd cv epi`
,"`xg` `xhq" xg` cv

y ixdlkepi`y xac
`xhq" `ed - dyecw
cv edne ."`xg`

- ?dyecwdäMãwä ãöå§©©§ª¨
äàøLä àlà Bðéà¥¤¨©§¨¨
ìL BúMãwî äëLîäå§©§¨¨¦§ª¨¤
ïéàå ,àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨§¥

Bìöà ìèaL øác ìò àlà äøBL àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨¤¤¨©¨¨¤¨¥¤§

Lnî ìòôa ïéa ,Cøaúé,lha `edy xkip zeipeviga mby - ¦§¨¥¥§Ÿ©©¨
,íéðBéìò íéëàìîkcinz micnery mik`ln enk - §©§¨¦¤§¦

,mzeyi lka d"awd l` zelhazdaçëa ïéa`ed lehiady - ¥§Ÿ©
,d"awdl lha xacd ezeinipta ,geka wxìàøNé Léà ìëk§¨¦¦§¨¥

,ähîì,dfÎmlera - §©¨
ìèa úBéäì BçëaL¤§Ÿ¦§¨¥
-LBãwä éaâì Lnî©¨§©¥©¨
úøéñîa àeä-Ceøä¦§¦©
.íMä úMã÷ ìò BLôð©§©§ª©©¥
oldl xiaqiy enk -
yi icedi lky ,"`ipz"a
eytp z` xeqnl egeka
mivexyk :myd yeciw lr
cnyl icedi gixkdl
lw" mb ixd ,dlilg
`ly ji`y ,ixd .myd zyecw lr eytp z` xqen "milway
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íéøîà éèå÷éì
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åéôáù åøåáãå åçåîáù åúáùçî éøä äùåò åà øáãî
éùåáì íéàø÷ð åéøáéà øàùå åéãéáù ééùòîä çëå
ïäá úåùáìúîù úåàîèä åìà 'éçá øùòì åáàñî
ìë íä ïäå äáùçî åà øåáã åà äùòî úòùá
ìáä ìëä øùà ùîùä úçú íéùòð øùà íéùòîä
àçåøã åøéáú ïäù çìùá øäæá ù"îëå çåø úåòøå

'åë

äîä 'äì àì øùà úåáùçîä ìëå íéøåáãä ìë ïëå
ãö 'éô àøçà àøèñ ïåùì 'éô åäæù åúãåáòìå åðåöøìå
äàøùä àìà åðéà äùåã÷ä ãöå äùåã÷ä ãö åðéàù øçà
äøåù ä"á÷ä ïéàå ä"á÷ä ìù åúùåã÷î äëùîäå
ùîî ìòåôá ïéá 'áúé åìöà ìèáù øáã ìò àìà
äèîì ìàøùé ùéà ìëë çëá ïéá íéðåéìò íéëàìîë
åùôð úøéñîá ä"á÷ä éáâì ùîî ìèá úåéäì åçëáù
áùåéù ãçà 'éôàù ì"æø åøîà ïëìå .'ä úùåã÷ ìò
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מפני  המדות, "מקור" הוא שהשכל מסביר והוא המדות, שבעת את מכן ולאחר השכל, כוחות שלשה בתחילה - השלישי בפרק לעיל
שהשכל Â„ÏÂ˙שהמדות ומסביר השכל, את מכן ולאחר המדות את בתחילה מזכיר הוא הבהמית, לנפש ביחס כאן, ואילו מהשכל.

הן שהמדות מפני המדות, "מקור" Í¯Úהוא ÈÙÏ הנפש של והמדות השכל בין יסודי הבדל יש שכן, הוא, בלשון השינוי טעם השכל.
תואר  שהוא "אדם", נקראת היא ולכן שכל, הוא האלקית, הנפש של מהותה עיקר הבהמית: הנפש של והמדות השכל לבין האלקית
מהותה  עיקר ואילו מפניו. יראה או להקב"ה, אהבה בו יוצרת הקב"ה של בגדולתו התעמקותו כלומר: מהשכל, נובעות והמדות השכל.
של  ב"טוב" להתבונן צריכה היא ואין גופניים, לעינוגים משיכה לה יש - טבעיות הן בה והמדות מדות, היא הבהמית, הנפש של
בהתגלות  כעזר רק משמש הבהמית הנפש של השכל המדות. בשאר גם וכך לכך. נמשכת היא בטבעה כי אותן, לרצות כדי התאוות,
ואומר  בתחילה, המדות את הזקן רבנו כאן מונה כך ומשום המדות. מדריגת היא כך - השכל של הכללית מדריגתו כפי ולכן: המדות,

השכל. ערך לפי הן שהמדות מחמת רק - למדות "מקור" נקרא יד.4.שהשכל א, א.5.קהלת נט, ב חלק
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טבת  ז' קודש שבת יום
,20 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äæä íìåò àø÷ð ïëìå,`i 'nr cr:ä"ô óåñ íù

,ezeinipta dpd ,zipevig dpigan icedi ly eavn didi
ly onfa dlbzn dfy `l` ,d"awdl xeqn cinz `ed ,eznypa
ly ezyecw icedi lka dxey - jky oeikn ."ytp zexiqn"

.d"awdì"æø eøîà ïëìå6÷ñBòå áLBiL ãçà elôàL , §¨¥¨§©©¤£¦¤¨¤¥§¥
äéeøL äðéëL ¯ äøBza©¨§¦¨§¨

,'eë,oky .eilr -
,dxez cnel icediyk
l` ezelhazd zxkip
:ezeipeviga mb d"awd
,elky z` riwyn `ed
ly eznkge epevx oiadl
dxey dpikyde - d"awd

.eilr f`äøNò éa ìë"å§¨¥£¨¨
"àéøL àzðéëL7 §¦§¨©§¨

.íìBòìmewna - §¨
mi`vnp micedi dxyry
micnel mpi`yk mb ,cgi
my dxey ,dxez f`

dcre ,dnily dcr md cgi micedi dxyr ,oky .cinz dpikyd
.dpikyd z`xydl ilk `id dnilyìèa BðéàM äî ìk ìáà£¨¨©¤¥¨¥

Bîöò éðôa ãøôð øác àeä àlà ,Cøaúé Bìöàd`xp `ed - ¤§¦§¨¥¤¨¨¨¦§¨¦§¥©§
,envrl cxtp xac `ed eli`kìL BúMãwî úeiç ìa÷î Bðéà¥§©¥©¦§ª¨¤

àeä-Ceøa-LBãwäon ixd ?ezeig z` lawn `ed okidn ,`l` - ©¨¨
aezky enk ,dyecwd on ezeig z` lawi xac lky gxkdd8:

z` dign dz`e"mlekz` dign dyecwe zewl` ,"lkdxiaqn -
lawn epi` ,d"awdl lehia ea oi`y df ,"cxtp"dy ,owfd epax
ixg` ,cala dzeipevign `l` ,dyecwd ly zeiniptdn zeig
:xne` `edy dn edf .zeax zexzqd jxc zcxeie zxaer `idy

,"zeig lawn epi`"dúeäîe äMãwä úéîéðt úðéçaî¦§¦©§¦¦©§ª¨¨¨
,íéøBçà úðéçaî àlà ,dîöòáe dãBáëa dúeîöòåitk - §©§¨¦§¨§©§¨¤¨¦§¦©£©¦

,`id zinipt drtyd ly dzernyn ,a"k wxta ,oldl xaqeiy
zpigaa drtyd eli`e ,aeh invr oevx jezn xac edyinl zzl
`le ziccv daiq llba edyinl xac mipzepyk :epiid - miixeg`
edixd ,e`peyl xac ozep edyinyk :lynl .aeh oevx jezn
myke ,ezeinipt z` milnqn mc` ly eipt .epnn eipt z` dptn
ozep `edy dpzna z`hazn dpi` mc`d ly ezeinipty

zrya zeinybd eipt z` mb epnn dptn `ed jk meyne ,e`peyl
zrtyen drtyddyk :ziwl` drtydl qgia mb jk - dyrn

d"awdy ,zinipt drtyd ef ixd ,dyecwd cvldvex,lekiak ,
cvl ,"`xg` `xhq"l zrtyend drtydd eli`e .el ritydl
ef ixd ,dyecwd on `ly
,cala zipevig drtyd
`ide ,inipt oevx ila
,"miixeg` zpiga" z`xwp
äâøãnî íéãøBiL¤§¦¦©§¥¨

äâøãîìdbixcnn - §©§¥¨
,dpezgzl dpeilrúBááø¦§

ìzLäa ,úBâøãîúeìL ©§¥§¦§©§§
älò Cøc úBîìBòä̈¨¤¤¦¨

ìeìòådaiq jxc - §¨
aaeqne (mxebd)
xaqedy itke ,(d`vezd)
dbixcndyk ,xak
mxebe daiq `id dpeilrd
jxr oiicr yi ,ef dxeva ,j` .dpnn d`ad dpezgzd dbixcnl
dbixcnd `idy ,dzlirl dpezgzd dbixcnd oia zekiiye

jk lr sqep mpyi o`k eli`e ,dpeilrd,íéaø íéîeöîöå- §¦§¦©¦
jxr dl oi`y ,jk lk zcxei ,mevnvd ixg` d`ad dbixcnd
dxen`d dyecw ly zeigde ,mevnvd iptly dbixcnl llk

,jk lk dcxiøçà èeòî ,úeiçäå øBàä Ck ìk èòîúpL ãò©¤¦§©¥¨¨¨§©©¦©©
úeìb úðéçáa Laìúäìe íöîöúäì ìBëiL ãò ,èeòî- ¦©¤¨§¦§©§¥§¦§©¥¦§¦©¨

.dign `idy xac eze`a zelba z`vnp ,dyecwd ony zeigd
"lyen" `ed `l` ,yxcpd itk ely zeigl lha epi` xacd :epiid
lyeny in eiab lr yi - zelba `vnpd mc` :lynl ;zeigd lr
zeigd .epevxk lertle eizegek z` zelbl leki epi` `ede ,eilr

zelb zpigaa `id dyecwd ony,ãøôpä øác BúBà CBzon - ¨¨©¦§¨
zeigd zyalzn eae dyecwdBúBéçäìxacd z` zeigdl - §©£

,cxtpdñôàå ïéà úBéäì øæçé àlL ,Léì ïéàî Bîi÷ìe§©§¥©¦§¥¤Ÿ©£Ÿ¦§©¦§¤¤
.àøápL íãwî älçzáklha epi`y xac lky ,ixd - §©§¦¨¦Ÿ¤¤¦§¨

`l ,ezeig z` lawn - cxtp xack `ed ezybxdae ,d"awdl
daxda dzeyalzd iciÎlr wx `l` ,cala dyecwd zeiniptn

.minevnve miyeal

àøèñ'å úBtìwä íìBò ,Bàìîe äfä íìBò àø÷ð ïëìå§¨¥¦§¨¨©¤§Ÿ¨©§¦§¦§¨
.'àøçàzexnl - ¨¢¨

`id `id dyecwdy
Îmlerd z` mb dignd
oeikn `l` ,dfd
inybd dfdÎmlerdy

ea d`xp `le ,zcxtp ze`ivnk ,envrl xack envr z` yibxn
`ed okl ,d"awdl lehiad
zetilw ly mler `xwp

,`xg` `xhqeìk ïëìå§¨¥¨
íéL÷ äfä íìBò äNòî©£¥¨©¤¨¦
íéøáBb íéòLøäå ,íéòøå§¨¦§¨§¨¦§¦
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

äøùò éá ìëå 'åë äéåøù äðéëù äøåúá ÷ñåòå
åìöà ìèá åðéàù äî ìë ìáà íìåòì àéøù àúðéëù
úåéç ìá÷î åðéà åîöò éðôá ãøôð øáã àåä àìà 'úé
äúåäîå äùåã÷ä úéîéðô 'éçáî ä"á÷ä ìù åúùåã÷î
íééøåçà 'éçáî àìà äîöòáå äãåáëá äúåîöòå
úåìùìúùäá úåâøãî úåááø äâøãîì äâøãîî íéãøåéù
èòîúðù ãò íéáø íéîåöîöå ìåìòå äìò êøã úåîìåòä
ìåëéù ãò èåòéî øçà èåòéî úåéçäå øåàä êë ìë
øáã åúåà êåú úåìâ 'éçáá ùáìúäìå íöîöúäì
øåæçé àìù ùéì ïéàî åîéé÷ìå åúåéçäì ãøôðä

àøáðù íãå÷î äìçúáë ñôàå ïéà úåéäì

ïëìå
àøçà àøèñå úåôéì÷ä íìåò åàåìîå äæä íìåò àø÷ð
íéøáåâ íéòùøäå íéòøå íéù÷ æ"äåò äùòî ìë ïëìå
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ו.6. משנה ג. פרק א.7.אבות לט, דוד".8.סנהדרין "ויברך בתפילת
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ääâä
'éôñ øùò åëåúá úåéä íò
øòù ç"òá ù"îëå äùåã÷ã äéùòã
ïä åìà äéùòã 'éôñ øùò êåúáå â"î
'éôñ øùò ïëåúáå äøéöéã 'éôñ øùò
úåìéöàã 'éôñ øùò ïëåúáå äàéøáã
øåà àöîðå ä"á ñ"à øåà ïëåúáù
åæìä õøàä ìë àìî ä"á ñ"à
øùòá åúåùáìúä éãé ìò äðåúçúä
ù"îë ò"éáà úåîìåò òáøàã 'éôñ
íéìåâìâ øôñáå á"ô æ"î øòù ç"òá

:'ë ÷øô

.ã ÷øt óBñ áî øòL 'íéiç õò'a áeúkL Bîk ,Baddbd §¤¨§¥©¦©©¤¤
`xwp dfd mlerdy ,jk lr owfd epax cner ,d`ad "ddbd"a -
ixd `vnp d"awdy zexnl ,"`xg` `xhq"e "zetilw" ly mler

Îmlera mb ,mewn lkadfxe`"d edfy "dlaw"a xaqeny enke ,
xyra yalznd "seq oi`
drax` ly zexitqd
,zeliv` :zenlerd
,diyr ,dxivi ,d`ixa
,epnler mb `ln ociÎlre
oi` xe`"a ,dfdÎmlerd
xzeq df oi` ,j` - "seq
dfdÎmlerdy dcaerl
"zetilw" ly mler `xwp

:"`xg` `xhq"eíò]¦
BëBúa úBéäzexnl - ¡§

,dfdÎmlera opyiyøNò¤¤
,äMã÷c äiNòc úBøéôñ§¦©£¦¨¦§ª¨
diyrd mler ,oky -
,ep` epnler mb ea lelk
mbe ,inybd dfdÎmlerd
,ipgexd diyrd mler
mler ly zexitqd xyre
dyecw ly diyrd
,epnlera mb ze`vnp

úBøéôñ øNò CBúáe ,âî øòL 'íéiç õò'a áeúkL Bîëe§¤¨§¥©¦©©§¤¤§¦
ïëBúáe ,äøéöéc úBøéôñ øNò ïä elà äiNòcxyra - ©£¦¨¥¥¤¤§¦¦¦¨§¨

,dxivi ly zexitqdïëBúáe ,äàéøác úBøéôñ øNòxyra - ¤¤§¦¦§¦¨§¨
,d`ixa ly zexitqdïëBúaL ,úeìéöàc úBøéôñ øNò- ¤¤§¦©£¦¤§¨

,zeliv`c zexitqd xyraàöîðå ;àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà¥¨§¦§¨
,äðBzçzä Bælä õøàä ìë àìî àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà¥¨§Ÿ¨¨¨¤©¥©©§¨
:úBîìBò òaøàc úBøéôñ øNòa BúeLaìúä éãé-ìò©§¥¦§©§§¤¤§¦§©§©¨
'íéiç õò'a áeúkL Bîk ,äiNò-äøéöé-äàéøa-úeìéöà£¦§¦¨§¦¨£¦¨§¤¨§¥©¦

[:ë ÷øt íéìebìb øôñáe á ÷øt æî øòL,z`f zexnle - ©©¤¤§¥¤¦§¦¤¤
Îmlera mb `ln "seq oi` xe`"y had ilandfdlha `ed oi` ,

`xwp okle ,dnvrl "ze`ivn"k ,cxtp xack d`xpe ,d"awdl
dyecw ,oky ,"`xg` `xhq"e zetilw ly mler dfdÎmlerd
df - d"awdl df lehia xqgyk ,d"awdl lhay dn wx zlnqn
mixeaic ,zeaygndy xaqed o`k cr ."`xg` `xhq" `xwp
mde ,"`xg` `xhq" mi`xwp ,dyecw - mzxhn oi`y miyrne

ndad ytpd ly diyeally dl` miyealy `vei df itle .zi
a md ,zindad ytpddze`,dnvr zindad ytpd enk dbixcn

`xhq"e "dtilw"n md diyeal mbe ,"dtilw" ly ytp - `id
itke ,ziwl`d ytpd iyealn jtidd mzeida ,mxa ."`xg`
`id ,ziwl`d ytpd iyeal ly mzbixcn ,xaqed xaky
dilr minxeb mde ,dnvr ziwl`d ytpd zbixcnn dlrnl
ytpd iyeall qgia mb jk xnel ixd mikixv ,ef ytp zbixcna

ytpd ly dl` miyeal :epiide ,iktdd cva `l` ,zindad
mde ,dnvr ef ytp xy`n xzei dpezgz dbixcna md ,zindad
`id xy`n xzei dpezgz dbixcnl zindad ytp z` micixen
opyi dnvr dtilway ,oldl xiaqdl `a owfd epaxe .dnvr
zg` ,zebixcn izy
oia xy`e ,dipydn dhnl
,zindad ytpd iyeal
,daygn iyeal mpyi
zexiar ly dyrne xeaic
daxda dhnl mde -
ytpd xy`n mzbixcna
ef ytp ik ,dnvr zindad
yiy ,"dbep ztilw"n `id
eli`e ,aehdn mb oiicr da
md zexiard iyeal
oda oi`y "zetilw" oze`n
iciÎlre ,llk aehdn
ytpd zeyalzd
`id - dl` miyeala
dpezgz dbixcnl zcxei

dnvr `id xy`n xzei9:
ïä úBtìwäL àlà¤¨¤©§¦¥

ì úB÷ìçð,úBâøãî ézL ¤§¨¦§¥©§¥
äâøãnä .Bfî ähîì Bæ§©¨¦©©§¥¨

ìL àéä ,äðBzçzäïéàå ,éøîâì úBòøå úBàîhä úBtì÷ L ©©§¨¦¨Ÿ§¦©§¥§¨§©§¥§¥
ìà÷æçé úákøîa eàø÷ðå ,ììk áBè íäa10"dakxn"a - ¨¤§¨§¦§§§¤§¤¤§¤§¥

,zewl` lr miqknd mixacd mixkfp da ,`iapd l`wfgi dfgy
ode ,el` zetilw yly lr mifnxnd mixac dyly ,mdipia

:my ze`xwp."'Bâå ìBãb ïðò"å "äøòñ çeø"y`"e - ©§¨¨§¨¨¨§
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ד. א, יחזקאל
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אגרות קודש

 ב"ה,  ח"י כסלו, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מח' כסלו, בו כותב אודות משרה שמציעים לו והצדדים החיובים והשלילים 

בזה, ושואל דעתי.

והנה עצם המוסד שמתייסד, בודאי ידוע לו שהיו חילוקי דיעות בהנוגע אליו הרצוי הוא בכלל, 

אלא שככתבו ישנה בזה עתה הכרעה.

ב( כי כל מוסד חדש עד שנתגבש צורתו בדרך הטבע בודאי יהיו כמה חילוקי דיעות בפרטיו 

וגם בכללותו.

ג( לאידך גיסא המוסד נחוץ במאד ומכירים בזה כבר כמוכח גם מהכרעה הנ"ל, ולכן:

מהקישוים  להתרשם  מבלי  והפצתה  היהדות  להחזקת  לעשות  ורוצה  הוא,  עצמאי  באם  ד( 

בענינים  גם  שמתרבים  הק'  בספרים  מבואר  יותר  בקדושה  הענין  שגדול  ככל  ]אשר  בזה  התלוים 

המבלבלים[, ויש בו תוקף להתחיל בהענין וגם להמשיכו עד שיבוא לידי גמר, וכנ"ל באופן שלא יתרשם 

מהחילוקי דיעות ובלבד שתתגשם הכוונה, 

נכון במאד שיקבל הצעה האמורה ויפעול בה במרץ מתאים לחשיבות וגודל הענין.

ה( באם לאידך גיסא מחפש לעצמו ענינים שאינם מייגעים או, באופן יותר זך, רוצה שיהי' לו 

זמנו פנוי לעניני קדושה בתור איש פרטי, כמו לימוד התורה לעצמו במנוחת הנפש ומנוחת הגוף מבלי 

ענינים המבלבלים, שבזה גם הכניסה בשקו"ט עם כמה מהעוסקים בצ"צ האמיתיים, ובכ"ז הרי אין 

דיעותיהם שוות וכו',

הרי מובן שלא במשרה כזו ימצא אופן לדרך חיים האמורה.

אינני מכיר את אופיו ואופי האנשים שיש להם השפעה עליו, אבל בודאי ידוע לו שלפי דרכי 

רצון  למלאות   - היפה  כעל חלק  עליהם  היא מהענינים שמביטים  הרי משרה האמורה  אנשי חב"ד, 

הבורא נותן התורה ומצוה המצוה, ומבוסס גם בדין המפורש, שמצוה שאי אפשר לעשותה ע"י אחרים 

דוחה כו'.

)וזכותי( לעוררו על ההכרח  ענין הוא בהשגחה פרטית, הרי מחובתי  זו כיון שכל  בהזדמנות 

בקביעות עתים בלימוד פנימיות התורה, שבדורנו נתגלתה בתורת החסידות, ואם בכל הזמנים ובכל 

המקומות הי' הכרח בזה, עאכו"כ בתקופתנו ובאה"ק ת"ו ביחוד.

בברכה לבשו"ט.

נ.ב. כבקשתו נשלח המכתב שלא בתור.



נז היום יום . . . 

ה'תש"גא טבת, ר"ח, ו חנוכהיום רביעי

חומש: מקץ, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט.

תניא: והנה שלשה . . . 16 לבושים אלו.

ל.  ַהַהּלֵ ֶאת  ֶהם  ּבָ ּגֹוְמִרים  ֵאין  ׁשֶ ִמים  ּיָ ּבַ ם  ּגַ ָוסֹוף,  ה  ִחּלָ ּתְ  – ל  ַהּלֵ ּבְ  – ְמָבֵרְך  ִחיד  ַהּיָ ר  ֲאׁשֶ נֹוֲהִגים 
ין ְמִניִחים  ִפּלִ ל ַהּתְ ַבת "ַעל". ּכָ ָמַטת ּתֵ ַהׁשְ יָך", ּבְ ל ַמֲעׂשֶ אֹוְמִרים הּוא: "ְיַהְללּוָך ה' ֱאלֵֹקינּו ּכָ ח ׁשֶ ּסַ ַהּנֻ

ה. ִפּלָ ל ַהּתְ עּוִרים לֹוְמִדים ַאַחר ִסּיּום ּכָ ִ ֹקֶדם מּוָסף, ֲאָבל ַהּשׁ

ה'תש"גב טבת, ז חנוכהיום חמישי

חומש: מקץ, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז.

תניא: ולכן נמשלה . . . ט ומצותי'.

)ב"ר  וכמאמר  רצונך"  מחוקי  ולהעבירם  תורתך  "להשכיחם  היתה  היונים  מלחמת 
פט"ז( כתבו כו' שאין לכם חלק באלקי ישראל. כל המלחמה היתה נגד אלקות, זָאל 
מען לערנען תורה, זָאל מען מקיים זיין מצות  המשפטים והעדות, רק שלא להזכיר 
שהיא תורת ה' ושהמצות הם חקי רצונו ית', ניט דערמָאנען אין תומ"צ דעם ענין פון 

ג-טליכקייט.

ה  ַרּבָ ית  ֵראׁשִ )ּבְ ּוְכַמֲאַמר  ְרצֹוֶנָך",  י  ֵמֻחּקֵ ּוְלַהֲעִביָרם  ּתֹוָרֶתָך  יָחם  ּכִ "ְלַהׁשְ ָהְיָתה  ָוִנים  ַהּיְ ִמְלֶחֶמת 
ְלְמדּו  ּיִ ְלָחָמה ָהְיָתה ֶנֶגד ֱאלֹקּות. ׁשֶ ל ַהּמִ ָרֵאל". ּכָ ֱאלֵֹקי ִיׂשְ ֵאין ָלֶכם ֵחֶלק ּבֶ ְתבּו כּו' ׁשֶ ה טז( "ּכִ ָרׁשָ ּפָ
י  ְצֹות ֵהם ֻחּקֵ ַהּמִ ם ְוׁשֶ ֵ ִהיא ּתֹוַרת ַהּשׁ יר ׁשֶ ּלֹא ְלַהְזּכִ ִטים ְוָהֵעדּות, ַרק ׁשֶ ּפָ ׁשְ מּו ִמְצֹות ַהּמִ ַקּיְ ּיְ ּתֹוָרה, ׁשֶ

ְצֹות ֶאת ִעְנַין ָהֱאלֹקּות. ּתֹוָרה ּוַבּמִ יר ּבַ ֵרְך, לֹא ְלַהְזּכִ ְרצֹונֹו ִיְתּבָ

ה'תש"גג טבת, ח חנוכהיום ששי

חומש: מקץ, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב.

תניא: ולכן אמרו . . . חסד ומים.

יִנים", ָצִריְך  ל ַהּדִ ַדאי ּכָ י ֵאין ּכְ ה": "ּכִ ָנן ִמְצַות ֵנר ֲחֻנּכָ נּו ַרּבָ ְתִחיל "ּתָ ִדּבּור־ַהּמַ "תֹוָרה אֹור" ּבְ ּבְ
יִנים". ל ַהּדִ ַדאי ּכָ י ּכְ ִלְהיֹות "ּכִ

ִניִמית א"א"  הּוא ּפְ ה ָנבֹוא": "ׁשֶ ְתִחיל "ְוַעּתָ ְמִחי", ָסִעיף ַהּמַ י ְוׂשִ ְתִחיל "ָרּנִ אּור ְלִדּבּור־ַהּמַ ם, ּבֵ ׁשָ
ִניִמית א"ס" ]=ֵאין סֹוף[. ִהיא ּפְ ין[, ָצִריְך ִלְהיֹות "ׁשֶ ]=ֲאִריְך ַאְנּפִ

ה'תש"גד טבתשבת

חומש: מקץ, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח.

תניא: פרק ה. ותוספות . . . בפע"ח.

נשיאי חב"ד פלעגן מעביר זיין איין פרשה ָאדער צוויי דָאנערשטָאג ביינאכט אור 
ליום ששי. פרייטָאג אחר חצות פלעגט מען ָאנהויבען נָאכַאמָאל פון ָאנהויב, און מעביר 
זיין די גַאנצע סדרה מיט דער הפטורה. שבת אינדערפריה פאר'ן דאוונען פלעגט מען 
מעביר זיין נָאכַאמָאל פון שביעי. ווען עס איז אויסגעקומען צוויי הפטורות, האט מען 
געזאגט הפטורת הסדרה ביום ששי, און די אנדערע הפטורה )פון שר"ח, מ"ח וכו'( שבת.

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



היום יום . . . נח

ֶעֶרב,  י ּבָ יֹום ֲחִמיׁשִ ַנִים ּבְ ְרּגּום" ֶקַטע ֶאָחד אֹו ׁשְ ַנִים ִמְקָרא ְוֶאָחד ּתַ "ד ָנֲהגּו לֹוַמר "ׁשְ יֵאי ַחּבַ ְנׂשִ
ָתּה ִעם  ִחּלָ ה ִמּתְ ָרׁשָ ל ַהּפָ י ַאַחר ֲחצֹות ָהיּו ׁשּוב ַמְתִחיִלים ְלַהֲעִביר ֶאת ּכָ ִ ּשׁ יֹום ׁשִ י; ּבְ ִ ּשׁ אֹור ְליֹום ׁשִ
ָהיּו  ַהְפטֹורֹות,  י  ּתֵ ׁשְ ָחלּו  ׁשֶ ּכְ ִביִעי.  ְ ִמּשׁ ׁשּוב  ְלַהֲעִביר  ָנֲהגּו  ה  ִפּלָ ַהּתְ ִלְפֵני  ּבֶֹקר  ּבַ ת  ּבָ ׁשַ ַהַהְפטֹוָרה; 
ת רֹאׁש ֹחֶדׁש, ָמָחר ֹחֶדׁש  ּבָ ל ׁשַ י, ְוֶאת ַהַהְפטֹוָרה ָהַאֶחֶרת )ׁשֶ ִ ּשׁ יֹום ׁשִ ה ּבְ ָרׁשָ אֹוְמִרים ֶאת ַהְפטֹוַרת ַהּפָ

ת. ּבָ ׁשַ ְוכּו'( ּבְ

דֹוָלה  ּגְ ִקיָדה  ׁשְ ְיֵדי  ַעל  ָהרֹב  י  ּפִ ַעל  א  ּבָ ֲחלֹום,  ּבַ ּמֹוִדיִעים  ׁשֶ תֹוָרה  ִעְנְיֵני  ּבְ ַהּטֹוִבים  ַהֲחלֹומֹות 
ֲעצּוָמה,  יִגיָעה  ּבִ ב  ּלֵ ּבַ ׁשֶ ֲעבֹוָדה  ּבַ עֹוֵסק  אֹו  דֹוָלה,  ּגְ ִקיָדה  ׁשְ ּבִ ּתֹוָרה  ּבַ עֹוֵסק  ר  ַכֲאׁשֶ ּדְ ּיֹום.  ּבַ ּתֹוָרה  ּבַ
ָהֶעְליֹוִנים[  ים  ]=ֵמַחּיִ א  ְלֵעּלָ ּדִ י  ֵמַחּיֵ ים  ַחּיִ ָלּה  ְוׁשֹוֶאֶבת  ְלַמְעָלה  עֹוָלה  ָמתֹו  ִנׁשְ ְיָלה  ּלַ ּבַ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ה  ִהּנֵ
ְפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה, ִאיׁש ִאיׁש  ּתֹוָרה אֹו ּבִ ּבַ ַגְלָיא ׁשֶ י תֹוָרה ּבְ ה ָאז מֹוִדיִעים לֹו ִחּדּוׁשֵ ּזַֹהר, ִהּנֵ ְמֹבָאר ּבַ ּכַ

ֲעבֹוַדת ַהּיֹום. ִקיַדת ֲעבֹוָדתֹו ּבַ ִפי ׁשְ ּכְ

ה'תש"גה טבתיום ראשון

חומש: ויגש, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד.

תניא: פרק ו. והנה . . . 20 דרוחא כו'.

ווען משיח וועט קומען, וועט מען זעהן די מעלה פון הודאה און תמימות, ווָאס אלע 
גלויבען באמונה טהורה אין ג-ט ב"ה און אין זיין תורה ומצות. תלמוד - פַארשטַאנד 
- איז דער גרעסטער פַארשטַאנד הָאט א גרעניץ. ָאבער הודאה - גלויבען - גלויבען 
איז א געפיהל ָאהן א גרעניץ. מלך המשיח וועט געבען צו פַארשטעהן דעם מעשה 

גדול פון דער תמימות - הַארציגער ערענסטער עבודה.

ֱאמּוָנה ְטהֹוָרה  ַהּכֹל ַמֲאִמיִנים ּבֶ ל הֹוָדָאה ּוְתִמימּות, ׁשֶ ֲעָלה ׁשֶ יַח ָיבֹוא, ִיְראּו ֶאת ַהּמַ ר ָמׁשִ ֲאׁשֶ ּכַ
ֶלת;  ֻמְגּבֶ ּה  ִהּנָ יֹוֵתר  ּבְ ה  ְלמּוד – ֲהָבָנה – ֲהֵרי ַהֲהָבָנה ָהֲעֻמּקָ ּתַ ּלֹו.  ׁשֶ ּוִמְצֹות  ּוַבּתֹוָרה  רּוְך־הּוא  ּבָ ה'  ּבַ
ה  ֲעׂשֶ ַה"ּמַ ֶאת  ִוְיָבֵאר  יר  ַיְסּבִ יַח  ׁשִ ַהּמָ ֶמֶלְך  ל.  ֻמְגּבָ י  ְלּתִ ּבִ ֶרֶגׁש  ִהיא  ֱאמּוָנה   – ֱאמּוָנה   – הֹוָדָאה  ַאְך 

ִמימּות – ֲעבֹוָדה ְלָבִבית ּוְרִציִנית. ל ַהּתְ דֹול" ׁשֶ ּגָ

ה'תש"גו טבתיום שני

חומש: ויגש, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח.

תניא: וכן בכל . . . שנברא.

ִעְנָיִנים  ּבְ ֲאִפּלּו  ָגה,  ְוַהּשָׂ ְיִדיָעה  ִעְנַין  ל  ּכָ י  ּכִ ֵלם",  ׁשָ ֵלב  ּבְ ְוָעְבֵדהּו  ָאִביָך,  ֱאלֵֹקי  ֶאת  ע  "ּדַ ִתיב  ּכְ
ִניִמית  ּפְ רּות  ְ ְוִהְתַקּשׁ ּדֹות  ַהּמִ ְוִזּכּוְך  ֵברּור  ּבְ ָבר  ּדָ ת  ֻעּלַ ּפְ ַהְינּו  ֲעבֹוָדה,  ּבַ ָלבֹוא  ָצִריְך  ים,  ֲעֻמּקִ ַהּיֹוֵתר 

ְלׁשֹון ַהֲחִסידּות ֲעבֹוָדה. ְקָרא ּבִ ַהּנִ

ה'תש"גז טבתיום שלישי

חומש: ויגש, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג.

תניא: ולכן נקרא . . . סוף פ"ה.

אֹוִתּיֹות  יֹאַמר  ]=ַהְיָמָמה[  ֵעת־ְלֵעת  ֵמַהּמֵ י  ִ ּשׁ ׁשִ ֵחֶלק  ׁשֶ הּוא,  ֶבר  ַהּקֶ ֵמִחּבּוט  ֵטר  ְלִהּפָ עּור  ִ ַהּשׁ
ה  ּמָ ּכַ ַהּיֹום,  ל  ּכָ ֲחָזָרה  ְיֵדי  ַעל  ַלע הּוא,  ַהּקֶ ף  ִמּכַ ֵטר  ְלִהּפָ ֶפׁש  ַהּנֶ ְלִזּכּוְך  ִלְזכֹות  כּו'.  ים  ִהּלִ ּתְ ַהּתֹוָרה, 

ה. ַעל־ּפֶ ים ּבְ ִהּלִ ְנָיא ּתְ ָניֹות ּתַ יָכְלּתֹו, ִמׁשְ ׁש ּבִ ּיֵ ׁשֶ

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש
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ה'תשע"ו  טבת א' ראשון יום הכנסת  בית הגבהת

:· ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ÌÈ‰Î ˙Î¯·Â ‰ÏÙ˙ ˙ÂÎÏ‰
...øéò ìL däáâa àlà dúBà ïéðBa ïéà ,úñðkä-úéa ïéðBaLk§¤¦¥©§¤¤¥¦¨¤¨§¨§¨¤¦
:øîàpL ,øéòä úBøöç ìkî ääBáâ àäzL ãò dúBà ïéäéaâîe©§¦¦¨©¤§¥§¨¦¨©§¨¦¤¤¡©

."eðéäìà úéa úà íîBøìe"§¥¤¥¡Ÿ¥
משאר  גבוה יהא הכנסת שבית מקפידים אין למעשה

דרכים: בכמה זו הנהגה נימקו והפוסקים העיר, בתי
אברהם' ב)ה'מגן קו, סי' ואימת (או"ח מאחר כי כתב,

כל  מעל הכנסת בית את להגביה יכולים איננו עלינו הגויים
יהיו  שלא בתינו גובה את להשפיל שנוכל ואף העיר, בתי
גויים  בתי הרבה ויש מאחר הכנסת, בית מגג גבוהים
בתינו  את ננמיך אם אפילו הרי הכנסת, בית מגג הגבוהים

בכך. להקפיד אין ולכן הכנסת לבית היכר בכך יהא לא
בזמנו  לארץ בחוץ ישראל לקהילות יפה זה נימוק אך
בשכונות  מדוע ליישב כדי בו ואין אברהם', ה'מגן של
שבית  מקפידים אין בזמננו יהודים של רבים וישובים

העיר. בתי משאר גבוה יהא הכנסת

הבתים  משאר הכנסת בית הגבהת שחיוב מפרשים ויש
לגבי  אלא המבנה, של החיצוני הגובה לגבי נאמר לא

zqpkdגובה zia llg אם אך העיר, מבתי גבוה שיהא
בכך  אין הכנסת מבית הגבוהים קומות רבי בנינים ישנם
גבוה  חלל עם מקום זה שאין לעין ונראה מאחר איסור,

נמוכות רבות קומות יא,אלא שבת המאירי ע"פ כו, א, משה (ישועת

.א)
היא  העיר בתי משאר הכנסת בית שהגבהת שכתבו ויש
הבנין  בגובה נמדד היופי אין ובזמנינו והדר, יופי משום
רגילים  הגבוה המעמד (ובעלי המהודרת בחזותו אלא
צורך  ואין קומות) רב בבנין ולא פרטיים בבתים להתגורר

הבנין גובה על ז)להקפיד קנ, תשובות פסקי .(ראה
" הרמב"ם מלשון המדייקים אין mipeaykויש הכנסת בית

רק  היא שההקפדה עיר", של בגובהה אלא אותה בונים
לצורך  קיים מבנה הרוכש אך מלכתחילה, כנסת בית בבניית

גובהו על להקפיד צריך אין כנסת נט)בית א, יהודה .(זכרון

ה'תשע"ו  טבת ב' שני יום כהנים  בברכת תוסיף' 'בל

:·È ‰ÎÏ‰ ,„È ˜¯Ù ÌÈ‰Î ˙Î¯·Â ‰ÏÙ˙ ˙ÂÎÏ‰ïéà¥
éñBäì íB÷î ìëa ïéàMø íéðäkäìL ìò äëøa ó...íé÷eñtä úL ©Ÿ£¦©¨¦§¨¨§¦§¨¨©§¤©§¦

.."øácä ìò eôñú àì" :øîàpL ,Lçìá àìå íø ìB÷á àìŸ§¨§Ÿ§©©¤¤¡©ŸŸ¦©©¨¨
אחר  הצבור מן פניו "וכשמחזיר ההלכה: ובהמשך
מה  עמנו עשה עלינו שגזרת מה עשינו אומר: שהשלים,
את  וברך השמים מן קדשך ממעון השקיפה שהבטחתנו.
באמירה  אין מדוע לתמוה: יש ולכאורה ישראל". את עמך

תוסיף' 'בל נב)זו סי' א"ח צבי, ?(הר
הזקן אדמו"ר מ)ומבאר סע' קכח סי' :(א"ח

הברכה  כאשר רק הוא כהנים בברכת תוסיף' 'בל איסור
העם, כלפי פנים ובהחזרת כפים "בנשיאת כמצוותה, נאמרת
כפיהם  פשטו שכבר מפני כו' השקיפה אומרים ולכן

פניהם". והחזירו
פרנק הגרצ"פ שם)ומוסיף צבי שאינם (הר דברים גם :

שלכתחילה  אלא כהנים, ברכת מצות לקיום מעכבים
הברכה  אמירת בעת עשאם לא אם - לעשותם צריך
לדעת  שהרי תוסיף'. 'בל על עובר אינו הנוספת,

הזקן סכ"ג)אדמו"ר פני (שם כנגד אינם הכהנים פני אם

שאינו  כתב זאת ועם בדיעבד, מעכב זה אין העם
כלפי  פנים "בהחזרת בירך אם אלא תוסיף' ב'בל עובר

העם".
הלכה' ה'ביאור סכ"ז)וכתב שם הרשב"א (א"ח לדעת שגם

לא,ב) בפריסת (סוכה בירך אם אלא תוסיף' 'בל על עובר אינו
רשאים  אינם שהכהנים כאן, הרמב"ם מדברי אך כפים,

ולא רם בקול "לא 'בל yglaלהוסיף על שעוברים משמע ,"
חובת  ידי יוצאים לא שבו באופן מברכים אם גם תוסיף'
'בקול  רק הוא המצוה קיום שהרי כהנים, ברכת מצות

ה"א)רם' לאחר (לעיל מברך אם גם הרמב"ם שלדעת ומסתבר
תוסיף'. 'בל על עובר כפיו שפשט

תוסיף' 'בל איסור אין הרמב"ם לדעת כן אם ומדוע
ישראל"? את עמך את לברך "השקיפה... באמירת

בין  הפסק מהווה מהציבור הכהנים פני החזרת כי
על  הוספה נחשבת אינה ולכן זו, לברכה הברכות שלושת
אלא  אינה "השקיפה..." הכהנים אמירת ועוד: הברכות.
עם  ויסכים הקב"ה לפני ברכתם שתתקבל רחמים בקשת

שם)הברכות צבי .(הר

ה'תשע"ו  טבת ג' שלישי יום אחד  מעור תפילין

:‡ ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ÔÈÏÈÙ˙ ˙ÂÎÏ‰òaøà ïéáúBk§¦©§©
.ãçà øBòa ïéøaçî ïäL ,íéza òaøàa ïúBà ïéçépîe ...úBiLøẗ¨¦©¦¦¨§©§©¨¦¤¥§ª¨¦§¤¨

ב)בגמרא לד, בין (מנחות "ולזכרון מהכתוב זאת לומדים
וכן  זכרונות". וג' ב' ולא לך אמרתי אחד "זכרון - עיניך"

ערוך' ו'שלחן בטור סל"ח)נפסק לב סי' בתים (או"ח ד' "יעשה :
cg` xern."ראש לשל

התרומה' שם)וב'ספר או"ח יוסף הבית הביאו רה, שיתכן (סי ' כתב
עור  של חתיכות מארבע עשויים הבתים אם גם להתיר ויש
לעשותן  "ונכון ומסיים: לזה". זה תפורים שיהיו "ובלבד

אחד". מעור
אברהם' סקנ"ב)וה'מגן שם הב"ח(או"ח דברי הטור הביא (על

"דוקא שם) להיות הבתים צריכים ערוך' ה'שלחן שלדעת ,
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שלם אחד dxitzמעור ea oi`y ספר' כדעת שלא ,"
עור  שחתיכות כתב האגודה' ב'ספר גם אך התרומה'.

התוספות  וגם אחד. כעור נחשבות ד"ה תפורות א לב, (מנחות

אחד דלמא) עור על להיכתב הצריכות ומזוזות שתפילין כתבו
שהוא  ומסתבר אחד, כעור דינם חתיכות שתי יחד תפר אם -

בבתים. הדין
איגר יא)והגר"ע סי' הרמ"א(תשובות מדברי סי'הביא (אהע"ז

זרוע) האור בשם ס"ז, אחת קל חתיכה על לכותבו שצריך גט לגבי
שנים') ולא אחד 'ספר - כריתות' או ('ספר חתיכות שתי הדביק שאם ,

בתפילין  עורות שני בהדבקת גם כן ואם מספק, פסול תפרם
אחד. עור נחשב אם להסתפק יש

הלכה' ה'ביאור זה על כתב סל"ח)אך שם :(או"ח
זרוע" האור של לאורו זכינו תרכ"ב)"כעת בשנת ושם (שנדפס

קעו)מפורש בדבק (בסי' ודבקם עורות בשני תפילין כתב שאם
לתפילין. גט בין שמחלק בהכרח כן ואם כשר, בתפירה או
בגט  אבל להכשיר, ראיות הביא תפילין לענין ואמנם,

איש. אשת חומרת משום החמיר
dyrnle הזקן אדמו"ר סנ"ח)כתב תפורים (שם עור "חתיכות :

לעשותם  ונכון טוב ומכלֿמקום אחד... כעור חשובים יחד
ג  כתב וכן אחד". "לכתחילה מעור הלכה': ה'ביאור ם

כדי  אחד מעור לעשותו להחמיר טוב לו שאפשר מי בוודאי
מדאורייתא". במצוותֿעשה החששות כל לצאת

ה'תשע"ו  טבת ד' רביעי יום הכנסת  בבית מזוזה

:Â ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ˙"ÒÂ ‰ÊÂÊÓÂ ÔÈÏÈÙ˙ ˙ÂÎÏ‰
lä ,úéaä-øä,úBLøãî-ézáe úBiñðë-ézáe ,úBøæòäå úBëL ©©©¦©§¨§¨£¨¨¥§¥¦¨¥¦§¨

ìL úñðkä-úéa .Lã÷ ïäL éôì ,ïéøeèt ,äøéc úéa ïäa ïéàL¤¥¨¤¥¦¨§¦§¦¤¥Ÿ¤¥©§¤¤¤
ìL úñðkä-úéa ïëå .äæeæîa áiç ,Ba ïéøc ïéçøBàäL ,íéøôk§¨¦¤¨§¦¨¦©¨¦§¨§¥¥©§¤¤¤

.äøéc úéa Bá äéä íà ,ïékøk§©¦¦¨¨¥¦¨
ב)בגמרא יא, כיון (יומא ממזוזה פטור הכנסת שבית מבואר

'מזוזות בכלל להתפלל jziaשאינו הבא לכל "עשויה אלא '
מיוחדים" בעלים לה דכרכים)ואין ד"ה שם כנסת (רש"י בית ורק ,

בכלל  הוא כי במזוזה חייב בה דרים שהאורחים כפרים של
'ביתך'.

פטורים  כנסיות שבתי הרמב"ם כתב מדוע לתמוה: ויש
הכנסת  בית קדושת הכיצד ועוד: קודש"? שהן "לפי ממזוזה

התורה? מן שהיא ממזוזה פוטרת מדרבנן שהיא
והביאור:

בגמרא שבמקדש (שם)מבואר והעזרות שהלשכות
חול  שהוא 'ביתך' - ביתך' 'מזוזות שנאמר ממזוזה פטורות
אמנם, ממזוזה. פטורים קודש שהן ומקומות במזוזה, חייב

לכהן  דירה שהיתה הלשכות משאר שונה פרהדרין לשכת
וחייבת  הכפורים) יום קודם הפרשה ימי (בשבעת גדול

במזוזה.
כדירה, משמשת פרהדרין שלשכת בכך מה ולכאורה,

חול? של 'ביתך' ולא קודש היא הרי
מצד  ממזוזה הפטורות והעזרות שהלשכות מכאן אלא
מפני  אלא העצמית קדושתן משום זה אין קדושתן

בית מהווה המקדש אינו שבית ולכן בו, השוכן לה'
לכהן  דירה בית "שהיתה פרהדרין לשכת ולכן 'ביתך'.
בה  שיש אף במזוזה וחייבת 'ביתך' בכלל היא גדול"

קדושה.
מעט' 'מקדש הוא כי ממזוזה פטור הכנסת בית גם ולכן
מן  קדושתו שאין ואף כנסיות, מבתי שכינה זזה לא ומעולם
כנסת  בית אבל 'ביתך', ולא לקב"ה דירה הוא הרי התורה
כרכים  של כנסת בית או בו גרים שהאורחים כפרים של
במזוזה  וחייב 'ביתך' בכלל הוא הרי - לשמש דירה בו שיש

פרהדרין. לשכת כמו
(`tx 'iq c"ei xteq mzg z"ey)

ה'תשע"ו  טבת ה' חמישי יום פסול? תורה בספר עושים מה

:‚ ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ‰¯Â˙ ¯ÙÒ ˙ÂÎÏ‰äìaL äøBz-øôñ¥¤¨¤¨¨
éãéîìz ìöà BúBà ïéøáB÷å Nøç-éìëa BúBà ïéðúBð ,ìñôpL Bà¤¦§©§¦¦§¦¤¤§§¦¥¤©§¦¥

.íéîëç£¨¦
צריך  שנפסל תורה שספר כאן הרמב"ם דברי לכאורה

לעיל לדבריו סותרים א)קבורה 'הרי (הלכה שנפסל תורה שספר
ואין  תורה, ספר קדושת בו ואין החומשין, מן כחומש הוא

רק שפסול ומשמע ברבים', בו miaxaקורין d`ixwl מותר אך
גניזה? צריך ואינו ביחיד לקריאה בו להשתמש להמשיך

ביהודה' ה'נודע קעד)ומבאר סי' תנינא :(יו"ד
הוא  ביחיד לקריאה פסול תורה בספר להשתמש ההיתר

meiרק miyely jyna לגונזו חייבים  יום שלושים  לאחר אך ,
משלושים  יותר מוגה שאינו ספר ברשותו להשהות אסור כי

הי"ב)יום פ"ז פסול (לעיל שהוא ישכחו הזמן במשך שמא
בציבור. בו לקרוא ויבואו

שאינו  תורה ספר להשהות האיסור שטעם שכתבו יש אך
גם  אלא בציבור, בו לקרוא שיבואו מחשש אינו מוגה
חובה  ולכן טעות, לידי מביא כי אסורה ביחיד בו הקריאה

שנפס  תורה בספר דוקא הוא זה דין אך מחמת לגונזו, ל
zerh שפסול תורה ספר אבל כאן, הרמב"ם מדבר כך ועל ,

בו  לקרוא שאסור אף וכדומה, לשמה שלא שנכתב משום
ומותר  טעות לידי להביא עלול בו הלימוד אין בציבור,
בהלכה  הרמב"ם מדבר זה ועל בו ולהשתמש ברשותו להשאירו

עז)א סי' משה דברי עוד וראה א, רעט, הקודש .(גדולי
פסול, תורה ספר לגנוז כלל חובה שאין סוברים ויש
אצלו  להשאירו רוצה אינו שאם היא כאן הרמב"ם וכוונת
יגנוז  מרשותו להוציאו אלא לתיקון) ראוי שאינו (מאחר
ברשותו  להשאירו יכול רוצה ואם לגנוז חובה אין אך אותו,

צז) סי' ציון בנין ).



סי v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ו  טבת ו' שישי יום בלילה  ציצית בלבישת תוסיף' 'בל

:Á ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˙ÈˆÈˆ ˙ÂÎÏ‰Laìì íãàì øzîª¨§¨¨¦§Ÿ
.Cøáé àlL ãáìáe ;dpîæ BðéàL ét-ìò -óàå ...äìéla úéöéö¦¦©©§¨§©©¦¤¥§©¨¦§©¤Ÿ§¨¥

אינה  שלילה דאף הוא שהחידוש משנה' ה'כסף וכתב
תוסיף'. 'בל על עובר ואינו ללובשו מותר ציצית, זמן

לדוד' ה'תהלה מבאר ההיתר סק"ז)ובטעם יט סי' (או"ח

כמסקנת  מצוה, לשם מתכוון אינו הלובש כאשר שמדובר
ב)הגמרא כח, השנה על (ראש עובר בזמנה שלא מצוה שהעושה

בסוכה  הישן וכמו מצוה, לשם כשמתכוון רק תוסיף' 'בל
'בל  על עובר שאינו מצוה לשם מתכוון ואינו עצרת בשמיני

משום תוסיף' בלילה ציצית ללבוש לו אסור יהא מצוה לשם המתכוון זה: [ולפי

תוסיף'] .'בל
טוב' יום א)וה'עונג אינו (סי' שהלובש מדובר אם תמה:

ללבוש  שמותר הרמב"ם כתב מדוע מצוה, לשם מתכוון
לברך  לו שאין רק לא והרי יברך" שלא "ובלבד בלילה ציצית
יברך! לא אם גם מצוה לשם בלבישתו לכוון לו אסור אלא

הר"ן דברי פי על ב)ומבאר פח, 'בל (סנהדרין שאיסור

אם  אבל כתיקונה, המצוה את עושה אם רק הוא תוסיף'
וכיון  תוסיף', 'בל על עובר אינו המצוה מפרטי פרט חיסר
'וראיתם  שנאמר המצוה מפרטי הוא ביום הציצית שלבישת

בראיה' שאינה לילה לכסות 'פרט - ב)אותו' יח, הרי (זבחים ,
מצוה. לשם מכוון אם גם תוסיף' 'בל על עובר אינו בלילה
לשם  ומתכוון עצרת בשמיני בסוכה לישן דומה ואינו
כאן  כי בזמנה, זה שאין אף תוסיף' 'בל על שעובר מצוה
לזמן  נקבע שחיובה אלא המצוה מפרטי חלק אינו ה'זמן'

השביעי)מסוים לחודש מט"ו ימים אינו (שבעה בזמנה שלא וקיומה
פטרה  שהתורה בזמן שמקיימה וכיון במצוה, פרט חיסרון
שצריך  מצוה כי התורה, דיני על כמוסיף זה הרי ממנה אותו

אחת פעם וכדומה)לעשותה סוכה מפרטי (לולב, פרט אינו זמנה
אלא  מפרטיה חיסר לא בזמנה שלא אותה ובעשותו המצוה
עליו. נצטווה שלא בזמן בעשייתה התורה דיני על הוסיף
ביום  התורה, שקבעה הזמן - תמידי שקיומה מצוה ואילו
תוסיף'. 'בל אין פרט וכשחסר במצוה פרט הוא בלילה, ולא

ה'תשע"ו  טבת ז' קודש שבת כדיבור? הרהור

:Ê ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ˙ÂÎ¯· ˙ÂÎÏ‰éøö ,ïlk úBëøaä ìkC ¨©§¨ª¨¨¦
Z Bðæàì òéîLä àì íàå .øîBà àeäM äî Bðæàì òéîLiL¤©§¦©§¨§©¤¥§¦Ÿ¦§¦©§¨§

.Baìa CøaL ïéa ,åéúôNa àéöBäL ïéa ,àöé̈¨¥¤¦¦§¨¨¥¤¥©§¦
אמוראים ב)נחלקו כ, הרה (ברכות בקריאת האם כדיבור ור

וברכות: שמע
קריאת  חובת ידי יוצא אדם אין חסדא, רב לדעת
תורה  בדברי שאסור קרי בעל ולכן בהרהור, שמע
הרהור  רבינא ולדעת שמע. את מהרהר עזרא) (מתקנת
שמע  קריאת חובת ידי יוצאים התורה ומן כדיבור,
קרי  ובעל בשפתיו, להוציא תיקנו חז"ל אך בהרהור,
 ֿ שעלֿכל כדי להרהר צריך תורה בדברי לדבר שאסור

התורה מן חובה ידי ייצא סי'פנים מהדו"ת רעק"א שו"ת (ע"פ

.קנא)
אריה' ה'שאגת ו)והקשה :(סי'

גם  יצא ולכן כדיבור, שהרהור הרמב"ם פסק כאן
שבת בהלכות ואילו בלבו", ה"א)"כשבירך שאסור (פכ"ד כתב

הרהור  כן ואם מותר, הרהור אבל בשבת חול דיבורי לדבר
כדיבור! אינו

ותירץ:
רק  היא כדיבור הרהור אם המחלוקת הרמב"ם, לדעת
ולכן  בם"), ("ודברת 'דיבור' לשון בה שנאמר שמע בקריאת
המצוות  בשאר אבל בהרהור, די ולא דיבור צריך חסדא לרב
בהרהור, שדי מודה חסדא רב גם 'דיבור' בהם כתוב שלא

בשבת אסרו שנאמר xaclולכן הרהור, ולא חול של דיבור
דבר". "ודבר

שמע קריאת ה"ח)ובהלכות "הקורא (פ"ב הרמב"ם: כתב
לא  ואם קורא, כשהוא לאזנו להשמיע צריך שמע... קריאת
להשמיע  שהחיוב משנה' ה'כסף ופירש יצא". לאזנו השמיע
בלבו", שיקרא ולא בשפתיו קריאתו "שיחתוך הוא לאזנו
אם  שגם הכוונה יצא" לאזנו השמיע לא "ואם שכתב ומה

כדיבור. הרהור כי יצא, בשפתיו להוציא מבלי הרהר
הרמב"ם  דברי את לפרש יש לעיל המבואר לפי אבל
די  לא בם' 'ודברת בה שנאמר שמע בקריאת אחר: באופן
"ואם  הרמב"ם שכתב ומה כדיבור. אינו הרהור כי בהרהור,

השמיע שלא היינו יצא", לאזנו השמיע אבל epf`lלא
בדיעבדeiztyaהוציא יצא שיטת ולכן את הזקן אדמו"ר מבאר (וכן

ס"ג) קפה סי' או"ח ראה - כמו הרמב"ם הרמב"ם שם כתב לא ולכן .
כי  בלבו", שהרהר בין בשפתיו שהוציא "בין כאן שכתב
ידי  יצא לא אכן בשפתיו הוציא ולא בלבו הרהר כאשר

שמע. קריאת חובת
ערוך' ב'שלחן נפסק ס"ב)להלכה קפה וסי' ס"ג, סב סי' הן (א"ח

המזון  בברכת והן שמע הראשוניםבקריאת רוב ראה כדעת

יצא) ד"ה שם הלכה הוציא ביאור (ולא לבד בלבו הרהר ש"אם
הזקן ואדמו"ר יצא". לא ס"ג)בשפתיו) קפה ֿ (סי' "מכל הוסיף:

zekxaמקום x`ya זה על לסמוך יש סופרים מדברי שהן
גדול". ולצורך הדחק בשעת בהרהור] חובה ידי [שיוצא
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אחד־עׂשר  1ּפרק ¤¤©©¨¨
קדושת 1) בניינו; סדר הכנסת; בית בבניין חייב מקום איזה

כנסת  בית לסתור מותר אם בכבודו נוהגים ואיך הכנסת בית
לשל  כפרים של כנסת בית בין מה במקומו; אחר לבנות כדי

כרכים.

.àÔÈÎ‰Ï CÈ¯ˆ ,Ï‡¯NiÓ ‰¯NÚ BaŒLiL ÌB˜Ó Ïk»»∆∆¬»»ƒƒ¿»≈»ƒ¿»ƒ
‰lÙz ˙Ú ÏÎa ‰lÙ˙Ï B· eÒkiL ˙È· BÏ2ÌB˜Óe , «ƒ∆ƒ»¿ƒ¿ƒ»¿»≈¿ƒ»»

‰Ê ˙‡ ‰Ê ¯ÈÚ‰ Èa ÔÈÙBÎÂ .˙Òk‰Œ˙Èa ‡¯˜ ‰Ê∆ƒ¿»≈«¿∆∆¿ƒ¿≈»ƒ∆∆∆
˙Òk‰Œ˙Èa Ì‰Ï ˙B·Ï3,‰¯BzŒ¯ÙÒ Ì‰Ï ˙B˜ÏÂ , ƒ¿»∆≈«¿∆∆¿ƒ¿»∆≈∆»

ÌÈ·e˙Îe ÌÈ‡È·4. ¿ƒƒ¿ƒ

חז"ל 2) אמרו וכן מעשרה, פחות בציבור תפילה אין כי
השכינה  עשרה (בין) ּבי "כל א): עמוד לט דף ֵ(סנהדרין

י"א).3)שורה". פרק מציעא בבא (שם)4)(תוספתא
(לשון  הציבור מן לקרוא שירצה מי כל בהם שיקרא כדי
בימיהם  ודווקא א). הלכה ו, פרק שכנים בהלכות רבינו
אבל  בלבד, וכתובים נביאים תורה אלא לכתוב הותר שלא
בהם  ללמד התלמוד ספרי גם לקנות מחוייבים בימינו
סעיף  ק"נ סימן חיים אורח אברהם (במגן ולגדולים לקטנים

א).

.á‡l‡ d˙B‡ ÔÈBa ÔÈ‡ ,˙Òk‰Œ˙Èa ÔÈBaLk¿∆ƒ≈«¿∆∆≈ƒ»∆»
¯ÈÚ ÏL d‰·‚a5."‡¯˜z ˙BiÓ‰ L‡¯a" :¯Ó‡pL , ¿»¿»∆ƒ∆∆¡«¿……ƒƒ¿»

ÔÈ‰Èa‚Óe6˙B¯ˆÁ ÏkÓ ‰‰B·‚ ‡‰zL „Ú d˙B‡ «¿ƒƒ»«∆¿≈¿»ƒ»«¿
ÔÈ‡Â ."eÈ‰Ï‡ ˙Èa ˙‡ ÌÓB¯Ïe" :¯Ó‡pL ,¯ÈÚ‰»ƒ∆∆¡«¿≈∆≈¡…≈¿≈
:¯Ó‡pL ,Á¯Êna ‡l‡ ˙Òk‰ ÈÁ˙t ÔÈÁ˙Bt¿ƒƒ¿≈«¿∆∆∆»«ƒ¿»∆∆¡«

"‰Ó„˜ ÔkLn‰ ÈÙÏ ÌÈÁ‰Â"7,ÏÎÈ‰ Ba ÔÈB·e . ¿«…ƒƒ¿≈«ƒ¿»≈¿»ƒ≈»
Áe¯a ‰Ê ÏÎÈ‰ ÔÈB·e .‰¯BzŒ¯ÙÒ Ba ÔÈÁÈpnL8 ∆«ƒƒ≈∆»ƒ≈»∆»«
Ì‰ÈÙ eÈ‰iL È„k ,¯ÈÚ‰ d˙B‡a Bc‚k ÔÈÏÏt˙nL∆ƒ¿«¿ƒ¿∆¿¿»»ƒ¿≈∆ƒ¿¿≈∆

.‰lÙzÏ e„ÓÚiLk ÏÎÈ‰‰ ÏeÓ Ï‡∆«≈»¿∆««¿«¿ƒ»

ג).5) פרק מגילה גבוה 6)(תוספתא, בניין אותו שבונים
סעיף  ק"נ סימן חיים אורח אברהם (במגן ראה יא). (שבת

ב). ג 7)קטן פרק (תוספתא למזרח פתוח המשכן שהיה
נגד  הפתח מן משתחווים שיהיו כדי והטעם: דמגילה).
מתפללים  שהיו בימיהם ודווקא במערב. שהיה הארון
לצד  מתפללים שהם המערב ארצות יושבי אבל למערב,
במערב, אלא הפתח עושים אין - במזרח שהיא ישראל ארץ
הכנסת  בית במזרח העומד ההיכל נגד משתחווים שיהיו כדי

ק"נ). סימן אותו 8)(טור בונים למזרח מתפללים שאם
שביארנו. כמו מזרח, בצד

.âÈÓÚÓe˙Èa‰ ÚˆÓ‡a ‰ÓÈa ÔÈ„9‰ÈÏÚ ‰ÏÚiL È„k , «¬ƒƒƒ»¿∆¿«««ƒ¿≈∆«¬∆»∆»

È¯·c ÌÚÏ ¯ÓB‡ ¯L‡ ÈÓ B‡ ,‰¯Bz· ‡¯Bw‰«≈«»ƒ¬∆≈»»ƒ¿≈
ÔÈLeaÎ10‰·z‰ ÔÈ„ÈÓÚnLÎe .Ìlk eÚÓLiL È„k , ƒƒ¿≈∆ƒ¿¿À»¿∆«¬ƒƒ«≈»

‰¯BzŒ¯ÙÒ daŒLiL11ÚˆÓ‡a d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ ,12, ∆∆»≈∆»«¬ƒƒ»»∆¿«
.ÌÚ‰ ÈtÏk ‰ÈÙe ÏÎÈ‰‰ ÈtÏk ‰·z‰ È¯BÁ‡Â«¬≈«≈»¿«≈«≈»»∆»¿«≈»»

הלכה 9) ה, פרק (שם, בירושלמי וכן ב) עמוד נא דף (סוכה
האדם 10)א). של ליבו את הכובשים ותוכחה מוסר דברי

אותו. ספר 11)ומכניעים ובה תיבה להעמיד היה מנהגם
שיהא  כדי בהיכל), שמונחים תורה ספרי על (נוסף תורה
שיהא  וגם התורה; לקריאת לבימה משם להעלותו מוכן
תרגום", ואחד מקרא "שניים בו לקרוא ליחידים מוכן
העם  יצטרך ולא החומשים, משאר יותר תורה בספר שמצוה
ב, חלק (רדב"ז ההיכל מן ספרֿתורה ולהוציא לטרוח

קנ"ז). סימן הרמב"ם וסמוך 12)לשונות לדרום. צפון בין
עומד  השליחֿציבור היה ולפניה עומדת, הייתה להיכל

שם). (רדב"ז בסמוך שמבואר כמו ומתפלל,

.ãÔÈ·LBÈ ÌÈ˜f‰ ?˙BiÒÎŒÈz·a ÔÈ·LBÈ ÌÚ‰ „ˆÈk≈«»»¿ƒ¿»≈¿≈ƒ«¿≈ƒ¿ƒ
ÏÎÈ‰‰ ÈtÏk Ì‰È¯BÁ‡Â ,ÌÚ‰ ÈtÏk Ì‰ÈÙe13ÏÎÂ ; ¿≈∆¿«≈»»«¬≈∆¿«≈«≈»¿»

È¯BÁ‡Ï ‰¯eM‰ ÈÙe ,‰¯eL ÈÙÏ ‰¯eL ÔÈ·LBÈ ÌÚ‰»»¿ƒ»ƒ¿≈»¿≈«»«¬≈
ÈtÏk ÌÚ‰ ÏÎ Èt eÈ‰iL „Ú ,‰ÈÙlL ‰¯eM‰«»∆¿»∆»«∆ƒ¿¿≈»»»¿«≈

L„w‰14ŒÁÈÏML ˙Ú·e .‰·z‰ ÈtÏÎe ÌÈ˜f‰ ÈtÏÎe «…∆¿«≈«¿≈ƒ¿«≈«≈»¿≈∆¿ƒ«
‰·z‰ ÈÙÏ ı¯‡a „ÓBÚ ,‰lÙ˙Ï „ÓBÚ ¯eaˆ15, ƒ≈ƒ¿ƒ»≈»»∆ƒ¿≈«≈»

.ÌÚ‰ ¯‡Lk L„w‰ ÈÙÏ ÂÈÙe»»ƒ¿≈«…∆ƒ¿»»»

חיים 13) (אורח בהגהותיו והרמ"א ג). פרק מגילה (תוספתא
הלכה כל את העתיק ה) סעיף ק"נ המלים סימן והשמיט זו,

שרק  היום למנהגנו בהתאם ההיכל" כלפי "ואחוריהם
אחוריהם. ולא ההיכל, כלפי מכוונים הוא 14)צידיהם

שנאמר:15)ההיכל. משום הבימה, על מתפלל היה ולא
מכאן  א), פסוק קל, פרק (תהילים ה' קראתיך ממעמקים
עמוד  י דף (ברכות ויתפלל גבוה במקום אדם יעמוד שאל
(ראש  התיבה" לפני "יורד רבותינו: בלשון הטעם וזהו ב).
מעל  יורד בתורה הקורא שהיה ועוד), א עמוד לב דף השנה

להתפלל. התיבה לפני לעבור הבימה

.ä˙BL¯„ÓŒÈz·e ˙BiÒÎŒÈza16,„B·k Ô‰a ÔÈ‚‰B , »≈¿≈ƒ»≈ƒ¿»¬ƒ»∆»
ÌÈ„aÎÓe17ÔÈˆÈa¯Óe Ô˙B‡18Ïk ÔÈ‚‰BÂ .Ô˙B‡ ¿«¿ƒ»«¿ƒƒ»¿¬ƒ»

·¯Ún·e „¯ÙÒa Ï‡¯NÈ19¯ÚL·e20È·v‰ ı¯‡·e21 ƒ¿»≈ƒ¿»«««¬»¿ƒ¿»¿∆∆«¿ƒ
˙BiLLÚ ˜ÈÏ„‰Ï22ÔÚ˜¯˜a ÚÈv‰Ïe ,˙BiÒÎŒÈz·a ¿«¿ƒ¬»ƒ¿»≈¿≈ƒ¿«ƒ«¿«¿»»

˙B‡ÏˆÁÓ23ÌB„‡ È¯Ú·e .Ì‰ÈÏÚ ·LÈÏ È„k24 «¿¿»¿≈≈≈¬≈∆¿»≈¡
.˙B‡Òk‰ ÏÚ da ÔÈ·LBÈ¿ƒ»««ƒ¿

ברבים.16) תורה בהם אותם,17)שלומדים מטאטאים
הקודש  ארון לפני בזקנו מכבד היה יקר רבי בן יעקב ורבינו

קכ"ח). סימן חסידים מזלפים 18)(ספר הכיבוד אחרי
כח  דף מגילה האבק, את ולהשכיב להרביץ כדי במים אותם

שם. וברש"י ב התיכון 19)עמוד לים שמעבר הארצות

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



סג dlitz zekld - dad` xtq - zah '` oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

בבל 20)מערבה. ארץ ישראל,21).היא ארץ היא
פסוק  ג, פרק (ירמיה גויים צבאות צבי נחלת הכתוב: מלשון
וחפץ. חמדה - צבי ט). פסוק ח, פרק בדניאל וכן יט;

באורים 22) כן על הכתוב: כלשון כבוד, משום מנורות,
במשנה  שנינו וכן טו), פסוק כד, פרק (ישעיה ה' כבדו

י). משנה י"א, פרק או 23)(תרומות קש, עשויים שטיחים
דקים. הנוצרים.24)קנים בארצות

.åÔ‰a ÔÈ‚‰B ÔÈ‡ ,˙BL¯„ÓŒÈz·e ˙BiÒÎŒÈza»≈¿≈ƒ»≈ƒ¿»≈¬ƒ»∆
ÔÈ‡Â ;‰ÏË· ‰ÁÈNÂ Ïez‰Â ˜BÁN ÔB‚k ,L‡¯Œ˙el«̃…¿¿¿ƒ¿ƒ»¿≈»¿≈

ÔÈ˙BL ÔÈ‡Â ,Ô‰a ÔÈÏÎB‡25ÔÈ˙B‡ ÔÈ‡Â ,Ô‰a26,Ô‰a ¿ƒ»∆¿≈ƒ»∆¿≈≈ƒ»∆
ÔÈÏiËÓ ÔÈ‡Â27ÈtÓ ‰nÁa Ô‰a ÔÈÒÎ ÔÈ‡Â ;Ô‰a ¿≈¿«¿ƒ»∆¿≈ƒ¿»ƒ»∆««»ƒ¿≈

‰nÁ‰28ÌÈÓÎÁÂ .ÌÈÓLb‰ ÈtÓ ÌÈÓLb·e ««»«¿»ƒƒ¿≈«¿»ƒ«¬»ƒ
˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï ÔÈ¯zÓ Ì‰È„ÈÓÏ˙Â29˜ÁcÓ Ô‰a30. ¿«¿ƒ≈∆À»ƒ∆¡…¿ƒ¿»∆ƒ…«

א).25) עמוד כח דף בהם 26)(מגילה מתקשטין אין
"מאי  א): עמוד יא דף (יומא אמרו וכן שם; רש"י כפירוש
אך  מלשון: הנאה, קבלת - נאות מתקשטות". - ניאותות

טו). פסוק לד, פרק (בראשית לכם נאות שאם 27)בזאת
להרחיב  כדי לטייל לתוכם ייכנס אל רוח קוצר לאדם יש
לקרות  או להתפלל, או אלא שם נכנסין שאין ליבו את

משנה). (כסף השמש.28)בתורה מחום למחסה להיות
"ּבי 29) המדרש בית נקרא למה ב). עמוד כח דף ֵ(מגילה

דבר. לכל הוא שביתם לפי דרבנן" "ביתא - רבנן?
ורב 30) רבינא שם: שמסופר כפי לא, מדוחק, שלא אבל

גשם  ירד רבא, מפי הלכה דבר ושואלים עומדים היו אדא
לא  הכנסת לבית נכנסנו אמרו: הכנסת. לבית ונכנסו עז
דיעה  דורש הלכה שדבר משום אלא הגשם מפני להתגונן
בהלכה  עוסקים היינו אלמלא כלומר: ומיושבת, צלולה
מפני  הכנסת לבית נכנסים היינו לא צלולה דיעה הדורשת
בבית  לאכול מותר מצוה ולצורך משנה). (כסף בלבד הגשם
א): הלכה א, פרק (פסחים בירושלמי שאמרו כמו הכנסת,
חמץ  (בדיקת בדיקה צריכין מדרשות ובתי כנסיות "בתי
חדשים", בראשי (חמץ) לשם מכניסים שכן פסח) בערב
גם  ומה החודש, בעיבור מצוה סעודת שם סועדים שהיו
התירו  ומכאן לישון. שמותר וודאי עצמו הכנסת בית לצורך
הנרות  לשמור כדי הכיפורים יום בליל הכנסת בבית לישון

מיימוניות"). ("הגהות

.æeÈ‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ,˙BBaLÁ Ô‰a ÔÈ·MÁÓ ÔÈ‡Â¿≈¿«¿ƒ»∆∆¿∆»ƒ≈»
ÔBÈ„Ùe ‰˜„ˆ ÏL ‰t˜ ÔB‚k ,‰ÂˆÓ ÏL ˙BBaLÁ∆¿∆ƒ¿»¿À»∆¿»»ƒ¿
„tÒ‰ ‡l‡ ,Ô‰a ÔÈ„ÈtÒÓ ÔÈ‡Â .Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÌÈÈe·L¿ƒ¿«≈»∆¿≈«¿ƒƒ»∆∆»∆¿≈

ÌÈa¯ ÏL31ÈÓÎÁ ÈÏB„b „tÒ‰ ÌL ‰È‰iL ÔB‚k , ∆«ƒ¿∆ƒ¿∆»∆¿≈¿≈«¿≈
ÔÏÏ‚a ÔÈ‡·e ÔÈˆa˜˙Ó ÌÚ‰ ÏkL ,¯ÈÚ‰ d˙B‡32. »»ƒ∆»»»ƒ¿«¿ƒ»ƒƒ¿»»

שם).31) שמת 32)(מגילה בין נפטר, בעצמו שהגדול בין
מתקבצים  שבגללו להספידו עומד והגדול ממשפחתו אחד
מתה  היום "אותו א) עמוד כה דף השנה ראש (שם; העם
מפני  לא גדול, הספד גמליאל רבן והספידה זזא בן של אימו
דין  בית קידשו שלא העם שידעו כדי אלא לכך שראוייה
כולם  שבאו הרי - מספידין" אין חודש בראש כי החודש את
(מעשה  לכך ראוי היה לא שהנפטר אף המספיד, של לכבודו

רוקח).

.çÔÈÁ˙Ù ÈL L¯„n‰Œ˙È·Ï B‡ ˙Òk‰Œ˙È·Ï ‰È‰»»¿≈«¿∆∆¿≈«ƒ¿»¿≈¿»ƒ
‡È¯ct˜ epNÚÈ ‡Ï -33‡ˆÈÂ ‰Ê Á˙Ùa ÒkiL È„k , …«¬∆«∆¿«¿»¿≈∆ƒ»≈¿∆«∆¿≈≈

‡l‡ Ô‰a ÒkÏ ¯eÒ‡L ,C¯c‰ ·¯˜Ï Bc‚kL Á˙ta«∆«∆¿∆¿¿»≈«∆∆∆»ƒ»≈»∆∆»
‰ÂˆÓ ¯·„Ï34. ƒ¿«ƒ¿»

(מגילה 33) ורבותינו רומית. בלשון הדרך, את המקצר שביל
אדרי  "אדמקיפנא נוטריקון: בדרך דרשוה א) עמוד כט דף

שאקי  בעוד - בהא, אכנס איעול הללו בתים של שורות ף
דרכי. ואקצר הזה הבית במוראו,34)דרך יזלזל שלא

וכל  ל) פסוק יט פרק (ויקרא תיראו ומקדשי אומר: והכתוב
(מגילה  ז"ל חכמינו שדרשו כמו הוא, מקדש מעין כנסת בית
מעט  למקדש להם ואהי הפסוק: על א) עמוד כט דף
מדרשות  ובתי כנסיות בתי אלו - טז) פסוק יא, פרק (יחזקאל

שבבבל.

.èB‡ ˜BÈz ˙B¯˜Ï ˙Òk‰Œ˙È·Ï ÒkÏ CÈ¯vL ÈÓƒ∆»ƒƒ»≈¿≈«¿∆∆ƒ¿ƒ
‰ÚeÓL ¯Ó‡È B‡ ËÚÓ ‡¯˜ÈÂ ÒkÈ ,B¯·Á35Œ¯Á‡Â , ¬≈ƒ»≈¿ƒ¿»¿«…«¿»¿««

.„·Ïa ÂÈˆÙÁ ÏÈ·La ÒkÈ ‡lL È„k ,B¯·Á ‡¯˜È Ck»ƒ¿»¬≈¿≈∆…ƒ»≈ƒ¿ƒ¬»»ƒ¿»
‡¯˜ :˙B˜BÈz‰ ÔÓ ˜BÈ˙Ï ¯Ó‡È - Ú„BÈ BÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈≈«…«¿ƒƒ«ƒ¿»
Œ˙È·a ËÚÓ ‰‰LÈ B‡ ;B· ‡¯B˜ ‰z‡L ˜eÒt‰ ÈÏƒ«»∆«»≈ƒ¿∆¿«¿≈

‡ˆÈ CkŒ¯Á‡Â ˙Òk‰36È˜ÒÚÓ ÌL ‰·ÈLÈ‰L , «¿∆∆¿««»≈≈∆«¿ƒ»»≈ƒ¿≈
.'B‚Â "E˙È· È·LBÈ È¯L‡" :¯Ó‡pL ,‡È‰ ˙Bˆn‰«ƒ¿ƒ∆∆¡««¿≈¿≈≈∆¿

הלכה.35) ב).36)דבר עמוד כח דף (מגילה

.é˙‡ˆÏ BÏ ¯zÓ ,˙B¯˜Ï B‡ Ïlt˙‰Ï ÒÎpL ÈÓƒ∆ƒ¿«¿ƒ¿«≈ƒ¿À»»≈
C¯c‰ ˙‡ ·¯˜Ï È„k Bc‚kL Á˙ta37Ì„‡Ï ¯zÓe . «∆«∆¿∆¿¿≈¿»≈∆«»∆À»¿»»

B˙cÙ‡·e BÏÚÓa ,BÏ˜Óa ˙Òk‰Œ˙È·Ï ÒkÏ38 ƒ»≈¿≈«¿∆∆¿«¿¿ƒ¿»«¬À¿»
ÂÈÏ‚¯ ÏÚL ˜·‡·e39˜¯È ,˜¯Ï CÈ¯ˆ ‰È‰ Ì‡Â . ¿»»∆««¿»¿ƒ»»»ƒ»…»…

˙Òk‰Œ˙È·a40. ¿≈«¿∆∆

פרק 37) (יחזקאל הפסוק על וסמכוהו א) עמוד כט דף (שם,
דרך  הבא במועדים ה' לפני הארץ עם ובבוא ט): פסוק מו,
שנכנס  ודווקא הנגב. שער דרך יצא להשתחוות צפון שער
מתחילה  אם אבל קפנדריא; לעשותו מנת על שלא מתחילה
הקריאה  או התפילה אין קפנדריא לעשותו כדי נכנס
מותר  לחבירו לקרוא שכדי פי על ואף בזה, מועילות
בהלכה  כמבואר מעט בו שיקרא בתנאי הכנסת לבית להיכנס
הסיבה  וזוהי מועיל. זה אין קפנדריא לעשותו אבל ט',
ח' הלכה אחרי סמכה ולא זו, הלכה לכתוב רבינו שאיחר
שאין  לומר: בזה כיוון כי - מקומה שם שלכאורה פי על אף
מנת  על מתחילה הכנסת לבית להיכנס מועיל היתר שום

שמח). (אור קפנדריא ה 38)לעשותו פרק לעיל מפורש
ה. כביתו:39)הלכה הכנסת בית א). עמוד סג דף (ברכות

אף  - מקפנדריא חוץ אלה בכל מקפיד אדם אין ביתו מה
כן. הכנסת כמבואר 40)בית ברגליו, שישפשפנו ובלבד

גמי  שם שיהיה או ה), הלכה ג, (פרק ברכות בירושלמי
סימן  חיים אורח ערוך (שולחן בתוכו נראה הרוק שאין
בירושלמי  שאמרו כמו אסור, - נראה הרוק אם אבל קנא),

עינו". בבבת כרוקק הכנסת בבית "הרוקק שם:

.àéÔ˙M„˜a - e·¯ÁL ˙BL¯„ÓŒÈz·e ˙BiÒÎŒÈza»≈¿≈ƒ»≈ƒ¿»∆»¿ƒ¿À»»
- "ÌÎÈLc˜Ó ˙‡ È˙BnL‰Â" :¯Ó‡pL ,˙B„ÓBÚ Ô‰≈¿∆∆¡««¬ƒƒ∆ƒ¿¿≈∆
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ÔÈ„ÓBÚ Ô‰ Ô˙M„˜a ,ÔÈÓÓBL Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡41. ««ƒ∆≈≈ƒƒ¿À»»≈¿ƒ
Ô‰a ÔÈ‚‰B Ck ,Ô·eMÈa „B·k Ô‰a ÔÈ‚‰BpL ÌLÎe¿≈∆¬ƒ»∆»¿ƒ»»¬ƒ»∆
Ô˙B‡ ÔÈ„aÎÓ ÔÈ‡L ,ıea¯Â „eakÓ ıeÁ ,Ìa¯Áa¿À¿»»ƒƒ¿ƒ∆≈¿«¿ƒ»
ÔÈLÏBz - ÌÈ·NÚ Ô‰· eÏÚ .Ô˙B‡ ÔÈˆÈa¯Ó ÔÈ‡Â¿≈«¿ƒƒ»»»∆¬»ƒ¿ƒ

ÔÓB˜Óa Ô˙B‡ ÔÈÁÈpÓe Ì˙B‡42Ô˙B‡ e‡¯iL È„k , »«ƒƒ»ƒ¿»¿≈∆ƒ¿»
ÌÁe¯ ¯BÚ˙Â ÌÚ‰43.Ìe·ÈÂ »»¿≈»¿ƒ¿

ואת 41) הכתוב: אמר לא כי ג) משנה ג, פרק (מגילה
לומר  ל"קדושה" "שממה" הקדים אלא - אשומם מקדשיכם
(מפירוש  עומד הוא בקדושתו - ששמם פי על אף לך:

שם). טוב", יום ב).42)ה"תוספות עמוד כח דף (מגילה
(שם).43) נפש עגמת מחמת

.áéBÓB˜Óa ¯Á‡ ˙B·Ï È„k ˙Òk‰Œ˙Èa ÔÈ¯˙BÒ ÔÈ‡≈¿ƒ≈«¿∆∆¿≈ƒ¿«≈ƒ¿
ÔÈ¯˙BÒ CkŒ¯Á‡Â ¯Á‡ ÔÈBa Ï·‡ ;¯Á‡ ÌB˜Óa B‡¿»«≈¬»ƒ«≈¿««»¿ƒ

e·È ‡ÏÂ Ò‡ Ì‰Ï Ú¯‡È ‡nL ;‰Ê ˙‡44Ï˙k elÙ‡ . ∆∆∆»∆¡«»∆…∆¿…ƒ¿¬ƒ…∆
¯˙BÒ CkŒ¯Á‡Â ,ÔLi‰ „ˆa L„Á‰ ‰Ba ,epnÓ „Á‡∆»ƒ∆∆∆»»¿««»»¿««»≈

.ÔLi‰«»»

ב).44) עמוד ג דף בתרא (בבא

.âéÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na45B‡ ,ÂÈ˙B„BÒÈ e·¯Á ‡lL ? «∆¿»ƒ¬ƒ∆…»¿¿»
B‡ ÂÈ˙B„BÒÈ e·¯Á Ì‡ Ï·‡ ;ÏtÏ ÂÈÏ˙Î eË ‡lL∆…»¿»»ƒ…¬»ƒ»¿¿»
ÔÈÏÈÁ˙Óe ,„iÓ B˙B‡ ÔÈ¯˙BÒ - ÏtÏ ÂÈÏ˙Î eËpL∆»¿»»ƒ…¿ƒƒ»«¿ƒƒ

‰¯‰Óa ˙B·Ï46‰ÚM‰ ˜Á„z ‡nL ,‰ÏÈl·e ÌBia ƒ¿ƒ¿≈»«««¿»∆»ƒ¿««»»
.·¯Á ¯‡MÈÂ¿ƒ»≈»≈

שבונים.45) טרם סותרים ראה 46)שאין אשי "רב (שם)
והכניס  סתרו מחסיא) (מתא שבעירו הכנסת בבית בקיעים
והחמה  והואיל בבניינו, יתעצל שמא מחשש - שם מיטתו
שגמר  עד הוציאה ולא - בבניינו יזדרז יצערוהו והגשמים

המרזבים". לרבות הבניין כל

.ãé˙Òk‰Œ˙Èa ˙BNÚÏ ¯zÓ47L¯„n‰Œ˙Èa48Ï·‡ ; À»«¬≈«¿∆∆≈«ƒ¿»¬»
˙M„wL ;˙Òk‰Œ˙Èa B˙BNÚÏ ¯eÒ‡ L¯„n‰Œ˙Èa≈«ƒ¿»»«¬≈«¿∆∆∆¿À«
ÔÈÏÚÓe ,˙Òk‰Œ˙Èa ˙M„˜ ÏÚ ‰¯˙È L¯„n‰Œ˙Èa≈«ƒ¿»¿≈»«¿À«≈«¿∆∆«¬ƒ

ÔÈ„È¯BÓ ‡ÏÂ L„wa49Œ˙Èa e¯ÎnL ¯ÈÚ‰ Èa ÔÎÂ . «…∆¿…ƒƒ¿≈¿≈»ƒ∆»¿≈
‰·z ÂÈÓ„a ÁwÏ Ô‰Ï LÈ ,˙Òk‰50- ‰·z e¯ÎÓ ; «¿∆∆≈»∆ƒ«¿»»≈»»¿≈»
˙BÁtËÓ ‰ÈÓ„a ÁwÏ Ô‰Ï LÈ51Œ¯ÙÒÏ ˜È˙ B‡ ≈»∆ƒ«¿»∆»ƒ¿»ƒ¿≈∆

ÂÈÓ„a ÌÈÁ˜BÏ - ˜È˙ B‡ ˙BÁtËÓ e¯ÎÓ ;‰¯Bz»»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»»
ÌÈLnÁ52Œ¯ÙÒ ÂÈÓ„a ÔÈÁ˜BÏ - ÔÈLnÁ e¯ÎÓ ; À»ƒ»¿À»ƒ¿ƒ¿»»≈∆

‰¯BzŒ¯ÙÒ e¯ÎÓ Ì‡ Ï·‡ ;‰¯Bz53ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡ , »¬»ƒ»¿≈∆»≈¿ƒ
¯Á‡ ‰¯BzŒ¯ÙÒ ‡l‡ ÂÈÓ„a54ÔÈ‡L ,‰M„˜ ÌL ¿»»∆»≈∆»«≈∆≈»¿À»

‰È¯˙BÓa ÔÎÂ ;‰¯BzŒ¯ÙÒ ˙M„wÓ ‰ÏÚÓÏ55. ¿«¿»ƒ¿À«≈∆»¿≈¿»∆»

בלבד.47) לתפילה תורה 48)המיוחד ללימוד המיוחד
א). עמוד כז דף (מגילה (מובאת 49)ברבים תוספתא,

המשכן  את משה ויקם א): עמוד כו דף למגילה ברש"י
גדול  שהיה ומשה עשהו, בצלאל יח) פסוק מ, פרק (שמות
שנאמר  - מורידין ואין בקודש, שמעלין מכאן - הקימו ממנו

סייעוהו  ולא וגו' קרשיו את וישם אדניו את ויתן (שם):
מורידין  שאין מפני ואדניו, קרשיו בהקמת הכהנים אחיו

א). עמוד צט דף ג).50)(מנחות (הלכה לעיל מבואר
אחד 52)מעילים.51) חומש בהם שכתוב קלף גליונות

ספר  כקדושת חמורה קדושתם ואין תורה, חומשי מחמשת
בו. כתובים תורה חומשי חמישה שכל תנאי 53)תורה על

(פרק  תורה ספר הלכות לקמן ראה תורה, ספר מכירת היתר
ב). הלכה א).54)י, עמוד כו דף גירסת 55)(מגילה

שאצלנו. כפי אחרים: ובדפוסים "במותריהם" - רומי דפוס
יקנו  אל תורה, ספר הדמים ממקצת וקנו חומשים מכרו אם

(שם). פחותה שקדושתו דבר הכסף ממותר

.åèB‡ L¯„n‰Œ˙Èa ˙B·Ï ˙BÚÓ ÌÚ‰ e·b Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»»»ƒ¿≈«ƒ¿»
B‡ ˜È˙Â ˙BÁtËÓ B‡ ‰·z ˙B˜Ï B‡ ,˙Òk‰Œ˙È·Ï¿≈«¿∆∆ƒ¿≈»ƒ¿»¿ƒ
ÔÈpLÓ ÔÈ‡ - e·bM ‰Ó Ïk ˙BpLÏ eˆ¯Â ,‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»¿»¿«»«∆»≈¿«ƒ

‰pnÓ ‰¯eÓÁ ‰M„˜Ï ‰l˜ ‰M„wÓ ‡l‡ ,Ô˙B‡56. »∆»ƒ¿À»«»ƒ¿À»¬»ƒ∆»
¯˙Bn‰ ÔÈpLÓ - e¯È˙B‰Â e·bM ‰Ó eNÚ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«∆»¿ƒ¿«ƒ«»

eˆ¯iM ‰Ó ÏÎÏ57˙Òk‰Œ˙Èa ÈÏk ÏÎÂ .58Œ˙È·k - ¿»«∆ƒ¿¿»¿≈≈«¿∆∆¿≈
˙Î¯t .˙Òk‰59ÌÈ¯Ùq‰ Ba ÌÈÁÈpnL ÔB¯‡‰ ÏÚL «¿∆∆»…∆∆«»»∆«ƒƒ«¿»ƒ

Ì‰ÈÏÚ e˙‰ Ì‡Â ;ÌÈ¯Ùq‰ ˙BÁtËÓk -60Ô‰ È¯‰ , ¿ƒ¿¿«¿»ƒ¿ƒƒ¿¬≈∆¬≈≈
È‡z‰ ÈÙk61. ¿ƒ«¿«

במעות 56) קדושה שיש מפני ולא א) עמוד כז דף (מגילה
מחמת  אלא קדושה; לשימוש באו לא עדיין שהרי הללו,
הזאת  הנתינה ידי על הכנסת בית לבנות הציבור שנדר נדר
שבקדושה. לדבר נדר נודר כל כדין לקיימו, עליו מוטל -
מצוה  לצורך הללו המעות את להוציא רצו אם ואמנם
הרשות  אחר, הכנסת בית להקים נדרם את ויקיימו אחרת,
חיים  לאורח (ט"ז המעות בגוף קדושה שום אין כי בידם,

ב). קטן סעיף קנג שקיבלו 57)סימן מה קיימו שהרי
קדושה. כל בהם אין כשלעצמן והמעות כגון 58)עליהם,

בזה  וכיוצא התורה לקריאת עליה שעולים הבימה
ספר  הלכות לקמן וראה א). הלכה ג, פרק מגילה (ירושלמי

ד. הלכה י, פרק מפני 59)תורה ב) עמוד כו דף (מגילה
קדושתה  לפיכך תורה, ספר תחת אותה פורסים שלפעמים

הספרים. מעילי לספר 60)כקדושת כשייחדום מתחילה
חול. תשמישי בהם להשתמש מותרים שיהו התנו תורה

ג,61) פרק מגילה (ירושלמי כרצונם בהם להשתמש ומותר
א). הלכה

.æè?˙Òk‰Œ˙Èa ¯kÓÏ ¯znL ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆À»ƒ¿…≈«¿∆∆
ÌÈ¯Ùk ÏL ˙Òk‰Œ˙È·a62ÏÚ ‡l‡ B˙B‡ eNÚ ‡lL , ¿≈«¿∆∆∆¿»ƒ∆…»∆»«

,Ba Ïlt˙‰Ï Ì‰Ï ‰È‰iL ,Ìc·Ï ¯Ùk‰ Èa ˙Úc««¿≈«¿»¿«»∆ƒ¿∆»∆¿ƒ¿«≈
ÏL ˙Òk‰Œ˙Èa Ï·‡ ;ÔÈ¯zÓ ,B¯ÎÓÏ ÌlÎ eˆ¯ Ì‡L∆ƒ»À»¿»¿À»ƒ¬»≈«¿∆∆∆

ÔÈk¯k63,‰NÚ ÌÏBÚ‰ ÈL‡ Ïk ˙Úc ÏÚÂ ÏÈ‡B‰ - ¿«ƒƒ¿«««»«¿≈»»«¬»
ÏL ‰NÚ ,‰È„n‰ Ï‡ ‡a‰ Ïk Ba Ïlt˙ÈÂ ‡B·iL∆»¿ƒ¿«≈»«»∆«¿ƒ»«¬»∆

ÌÏBÚÏ B˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡Â ,Ï‡¯NÈ Ïk64. »ƒ¿»≈¿≈¿ƒ¿»

שם.62) לבוא רגילים אחרים ממקומות אנשים שאין
כ,63) פרק (שמואלֿב בישראל" ואם "עיר גדולה, עיר
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רב. כרך יונתן: מתרגם יט) עמוד 64)פסוק כו דף (מגילה
זה, כנסת בית של המיוחדים הבעלים הכרך בני שאין א)
אנשים  סייעו שלא בידוע ואפילו הם, בעליו ישראל כל כי
דעת  ועל הואיל זאת בכל בניינו, בהוצאות לעיר מחוץ
קדושתו  הרי בו שיבואו נעשה העולם אנשי כל מתפללי
דף  למגילה (תוספות למכרו העיר לאנשי רשות ואין חמורה,

שם). והרא"ש א, עמוד כו

.æéB‡ Ô‰lL ˙Òk‰Œ˙Èa ¯kÓÏ eˆ¯L ¯Ùk‰ Èa¿≈«¿»∆»ƒ¿…≈«¿∆∆∆»∆
ÂÈÓ„a ˙B˜Ï B‡ ,¯Á‡ ˙Òk‰Œ˙Èa ÂÈÓ„a ˙B·Ïƒ¿¿»»≈«¿∆∆«≈ƒ¿¿»»
Á˜Bl‰ ÏÚ ˙B˙‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ - ‰¯BzŒ¯ÙÒ B‡ ‰·z≈»≈∆»¿ƒƒ¿«¿««≈«
‡e‰Â ,È˜Ò¯· ‡ÏÂ ,ıÁ¯Ó ‡Ï ,B˙B‡ ˙BNÚÏ ‡lL∆…«¬…∆¿»¿…À¿¿ƒ¿
,‰ÏÈ·h‰ ˙Èa ‡ÏÂ ,˙B¯BÚ‰ ˙‡ Ba ÔÈ„aÚnL ÌB˜n‰«»∆¿«¿ƒ∆»¿…≈«¿ƒ»

ÌÈn‰ ˙Èa ‡ÏÂ65È·BË ‰Ú·L e˙‰ Ì‡Â ;66¯ÈÚ‰ ¿…≈«»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»≈»ƒ
¯ÈÚ‰ ÈL‡ „ÓÚÓa67Á˜Bl‰ ‡‰iL ,‰¯ÈÎÓ ˙ÚLa ¿«¬««¿≈»ƒƒ¿«¿ƒ»∆¿≈«≈«

¯zÓ - el‡ Ïk Ba ˙BNÚÏ ¯zÓ68. À»«¬»≈À»

אף 65) כי ב), עמוד כו דף (מגילה רגליים למי או לכביסה;
אין  - הדמים על וחלה פקעה הכנסת בית שקדושת פי על
הימיםֿב  (דברי הכתוב דברי לזה רמז כך. כל בו מזלזלים
מלך  דוד בבית לי אשה תשב לא אמר כי יא): פסוק ח פרק
כבר  והרי - ה' ארון אליהם באה אשר המה קודש כי ישראל
זאת  ובכל הקדשים, קודש לבית והוכנס הארון משם עלה
הקודמת  הבית קדושת מחמת שם לשבת שלמה נתנה לא

שמח). דעת 66)(אור על בצרכיה העוסקים העיר נכבדי
נידון 67)הציבור. זה הרי - המכירה את פירסמו אם

חיים  אורח (רמ"א בה נכחו שלא אף העיר, אנשי כמעמד
ז). סעיף קנ"ג וכגירסת 68)סימן א) עמוד כו דף (מגילה

במעמד  העיר טובי שבעה מכרו אבל שם: בגמרא רבינו
פירי  ביה ולמשטח שיכרא ביה למשתי אפילו העיר אנשי
פירות  שטיחת לדמות שאין וסובר: חולק והראב"ד מותר.
אין  ולדבריו ביותר, מגונים שהם הללו הדברים לארבעת
(טורי  שהוא מכירה מעמד בכל אלו לדברים בו להשתמש

הראב"ד). השגת בכוונת אבן,

.çé¯ÈÚ‰ È·BË ‰Ú·L e˙‰ Ì‡ ÔÎÂ69ÈL‡ „ÓÚÓa ¿≈ƒƒ¿ƒ¿»≈»ƒ¿«¬««¿≈
.ÔÈlÁ Ô‰ È¯‰ - ÔÈlÁ eÈ‰iL ÌÈÓc‰ ¯˙BÓ ÏÚ ¯ÈÚ‰»ƒ«««»ƒ∆ƒ¿Àƒ¬≈≈Àƒ
B‡ ,¯Á‡ ˙Òk‰Œ˙Èa Ô‰Ó ÔÈB·e ÌÈÓc‰ ÔÈÁ˜BlLÎe¿∆¿ƒ«»ƒƒ≈∆≈«¿∆∆«≈
B‡ ÔÈLnÁ B‡ ˜È˙Â ˙BÁtËÓ B‡ ‰·z Ì‰Ó e˜iL∆ƒ¿≈∆≈»ƒ¿»¿ƒÀ»ƒ
eNÚÈÂ ,e˙‰L BÓk ÔÈlÁ ‡‰È ¯‡M‰ - ‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»«¿»¿≈Àƒ¿∆ƒ¿¿«¬

eˆ¯iM ‰Ó Ô‰·70. »∆«∆ƒ¿

רבינו.69) בדברי בסמוך מתבאר הכנסת. בית מכירת בשעת
א).70) עמוד כז דף (מגילה חול תשמישי אפילו

.èé¯ÈÚ‰ ÈL‡ Ïk Ô‰ÈÏÚ eÏa˜ Ì‡ ÔÎÂ71Ìa¯ B‡ ¿≈ƒƒ¿¬≈∆»«¿≈»ƒÀ»
„Á‡ Ì„‡72¯ÎBÓ ‡e‰Â ,ÈeNÚ ‰NÚM ‰Ó Ïk - »»∆»»«∆»»»¿≈

‰Ó ÈÙk ‰˙ÈÂ ,‰‡¯iM ‰Ó ÈÙk Bc·Ï Ô˙BÂ¿≈¿«¿ƒ«∆ƒ¿∆¿«¿∆¿ƒ«
‰‡¯iM73. ∆ƒ¿∆

המער"ק).71) (כדעת גדול כרך יהיה 72)אפילו שהוא

שירצה. מה בו ויעשה הכנסת בית עסקי על המפקח
(מגילה 73) בבבלי וכן ב) הלכה ג, (פרק מגילה ירושלמי

מחסיא' 'מתא של הכנסת בית אשי רב "אמר א) עמוד כו דף
שנתנו  כיוון להתפלל, אליו באים העולם שמכל פי על אף
הרשות  - כרצוני בו שאעשה דעתי, על לבניינו  הכסף את

ארצה". אם למכרו בידי

.ëÔÈ˙B Ck ,˙Òk‰Œ˙Èa ¯kÓÏ Ì‰Ï ¯znL ÌLk¿≈∆À»»∆ƒ¿…≈«¿∆∆»¿ƒ
‰È‰ ¯eavÏ Ì‰Ï ‰È‰ ‡Ï el‡L ;‰zÓa B˙B‡¿«»»∆ƒ…»»»∆«ƒ¬»»

e‰e˙ ‡Ï ,BÊ ‰zÓa74B˙B‡ ÔÈ¯ÈkNÓ ‡Ï Ï·‡ . ¿«»»…¿»¬»…«¿ƒƒ
B˙B‡ ÔÈkLÓÓ ‡ÏÂ75˙BiÒÎŒÈza ÔÈ¯˙BqLk ÔÎÂ . ¿…¿«¿¿ƒ¿≈¿∆¿ƒ»≈¿≈ƒ

‰zÓa ˙˙ÏÂ ÛÈÏÁ‰Ïe ¯kÓÏ ÔÈ¯zÓ ,Ô˙B·Ïƒ¿»À»ƒƒ¿…¿«¬ƒ¿»≈¿«»»
,¯eÒ‡ Ô˙BÂÏ‰Ï Ï·‡ ;Ô‰lL ¯ÙÚ‰Â ÌÈˆÚ‰Â ÌÈ·l‰«¿≈ƒ¿»≈ƒ¿∆»»∆»∆¬»¿«¿»»

‰ÏBÚ ‰M„w‰ ÔÈ‡L76,‰È‰· B‡ ,ÌÈÓ„a ‡l‡ Ô‰Ó ∆≈«¿À»»≈∆∆»¿»ƒ«¬»»
.ÌÈÓ„Î ‡È‰L∆ƒ¿»ƒ

ב).74) עמוד כו דף (מגילה כמכירה היא (שם)75)והרי
לצרכיו  הלוקח בו ישתמש איך בקדושתו, שנשאר שמאחר
פקעה  שאז גמורה במכירה כן שאין מה החילוניים?
בדרך  ודווקא דמיו. על וחלה הכנסת מבית הקדושה
לקרוא  תורה ספר להשאיל אבל מקדושתו, אותו שמורידים
סימן  חיים אורח (רמ"א מותר - ליחיד רבים משל אפילו בה

יא). סעיף שם).76)קנג (מגילה מסתלקת

.àë¯ÈÚ ÏL d·BÁ¯77ÔÈÏÏt˙Ó ÌÚ‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¿»∆ƒ««ƒ∆»»ƒ¿«¿ƒ
˙BiÚza Ba78˙B„ÓÚn·e79ÔÈ‡Â ·¯ ıeaw‰L ÈtÓ , ««¬ƒ««¬»ƒ¿≈∆«ƒ«¿≈

ÈtÓ ,‰M„˜ Ba ÔÈ‡ - Ô˙B‡ ÔÈÏÈÎÓ ˙BiÒÎŒÈza»≈¿≈ƒ¿ƒƒ»≈¿À»ƒ¿≈
‰lÙ˙Ï Úa˜ ‡ÏÂ È‡¯Ú ‡e‰L80˙B¯ˆÁÂ ÌÈza ÔÎÂ . ∆¬«¿…ƒ¿«ƒ¿ƒ»¿≈»ƒ«¬≈

,‰M„˜ Ì‰a ÔÈ‡ - ‰lÙ˙Ï Ì‰a ÔÈˆa˜˙Ó ÌÚ‰L∆»»ƒ¿«¿ƒ»∆ƒ¿ƒ»≈»∆¿À»
È‡¯Ú ‡l‡ ,„·Ïa ‰lÙ˙Ï Ì˙B‡ eÚ·˜ ‡lL ÈtÓƒ¿≈∆…»¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿«∆»¬«

.B˙Èa CB˙a Ïlt˙nL Ì„‡k ,Ì‰a ÌÈÏÏt˙Óƒ¿«¿ƒ»∆¿»»∆ƒ¿«≈¿≈

ופנוייה.77) רחבה עירונית פרק 78)כיכר (תענית ציבור
א). משנה ישראל)79)ב, (בארץ לעריהם ישראל כל

השולחים  לשבוע, מעמד מעמדות, וארבעה לעשרים נחלקו
בירושלים, תמיד קרבן על לעמוד הממונים שליחיהם את
אותו  של שבוע וכשהגיע מעמד", "אנשי הנקראים: והם
בקביעות  בירושלים הנמצאים המעמד אנשי היו מעמד,
היו  מירושלים והרחוקים קרבנם. על לעמוד למקדש נכנסים
קרבן  על ומתפללים שבעריהם הכנסת לבתי מתכנסים
נקרא: ולבקשה לתפילה זו ועמידתם ברצון שיתקבל אחיהם
וייתכן  ה). הלכה ו, פרק המקדש כלי (הלכות "מעמד"
שלא  מתוך אלא עיר, של ברחובה היה שלהם הכנסת שבית
קדושה, בו אין שנה לחצי אחת פעם אלא שם מתכנסים היו
עמוד  כו דף למגילה (רש"י קבוע תפילה בית היה לא כי

א). משנה ד, פרק (תענית במשנה וראה (מגילה 80)א).
א). עמוד כו דף

ׁשנים־עׂשר  1ּפרק ¤¤§¥¨¨
לקורא 1) מותר אם תיקנה; מי ובשבת בחול התורה קריאת

את  המתרגם המתורגמן יתנהג איך לעניין, מעניין לדלג
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לקרוא  העולים סדר ודינו; בנביא המפטיר התורה; קריאת
הגולל  הכנסת; בבית בחומשים לקרוא מותר אם בתורה;

יתנהג. איך תורה ספר

.àÔÈ¯B˜ e‰iL ,Ï‡¯NÈÏ Ì‰Ï Ôwz ea¯ ‰LÓ∆«≈ƒ≈»∆¿ƒ¿»≈∆¿ƒ
È„k ,˙È¯ÁLa ÈLÈÓÁ·e ÈL·e ˙aLa ÌÈa¯a ‰¯Bza«»»«ƒ¿«»¿≈ƒ«¬ƒƒ¿«¬ƒ¿≈

‰¯Bz ˙ÚÈÓL ‡Ïa ÌÈÓÈ ‰LÏL e‰LÈ ‡lL2‡¯ÊÚÂ . ∆…ƒ¿¿»»ƒ¿…¿ƒ«»¿∆¿»
È·LBÈ ÌeMÓ ,˙aL ÏÎa ‰ÁÓa Ôk ÔÈ¯B˜ e‰iL ,Ôwzƒ≈∆¿ƒ≈¿ƒ¿»¿»«»ƒ¿≈

˙B¯˜3ÈLÈÓÁ·e ÈLa ÔÈ¯B˜ e‰iL ,Ôw˙ ‡e‰ Ì‚Â . ¿»¿«ƒ≈∆¿ƒ¿≈ƒ«¬ƒƒ
Ì„‡ŒÈ· ‰LÏL4‰¯NÚÓ ˙BÁt e‡¯˜È ‡ÏÂ , ¿»¿≈»»¿…ƒ¿¿»≈¬»»

ÌÈ˜eÒÙ5. ¿ƒ

ולא 2) במדבר ימים שלשת וילכו שנאמר: פב. בבאֿקמא
מים  אין אמרו: רשומות "דורשי כב) טו, (שמות מים מצאו
נלאו. - תורה בלא ימים שלשת שהלכו כיון תורה... אלא
בשבת, קוראים שיהו להם ותיקנו שביניהם נביאים עמדו
שלישי  ומפסיקים בשני וקוראים בשבת באחד ומפסקים
בלא  ימים שלשה ילינו שלא כדי בחמישי... וקוראים ורביעי
בלי  ההוא הדור נביאי עשו לא שודאי רבינו, וסובר תורה".
דורו  נביאי וכל הנביאים, גדול שהוא רבינו משה הסכמת
רבינו  למשה זו תקנה לייחס ראוי לפיכך הם, דינו בית חברי
נאמר  ה"א) פ"ד, (מגילה בירושלמי אולם (כסףֿמשנה).

" ‰˙˜ÔÈבפירוש: ‰˘Ó בתורה קוראים שיהו ישראל את
מועדי  את משה וידבר שנאמר: טובים... ובימים בשבתות
וקבעו  ה"א). (פ"י, סופרים במסכת וכן ישראל". בני אל ה'
ורצון  רחמים ימי שהם משום וחמישי, בשני לקרוא
ה"ה  (פ"ט, לעיל וראה פב.). לבבאֿקמא ('תוספות'

יא). אות חול 3)בביאורנו ימות כל חנויות יושבי שם.
בגללם  תיקנו וחמישי, בשני קוראים ואין בסחורה עוסקים
- קרנות פירש: וב'ערוך' שם). (רש"י בשבת יתירה קריאה
 ֿ לבית לבוא רגילים שאינם אנשים - קרנות יושבי זויות,
שיחה  בדברי ועוסקים העיר בקרנות יושבים אלא המדרש
מתורגם: יג) סט, (תהלים שער יושבי בי ישיחו ובטילה.

קרנתא. בית תרעא יתבי עלי לא 4)ימללון רבינו משה כי
או  יותר ולא פסוקים שלשה אחד אדם שיקרא אלא תיקן

שם). (בבאֿקמא, פסוקים שלשה אנשים כנגד 5)שלשה
ובכת"י  כא:). (מגילה מסיני למשה שנאמרו הדברות עשרת

פיסוקים. הנוסח: התימנים,

.á:¯eaˆa ‰¯Bza Ì‰a ÔÈ¯BwL ÌÈÓi‰ Ô‰ el‡Â¿≈≈«»ƒ∆ƒ»∆«»¿ƒ
,˙BiÚz·e ,ÌÈL„ÁŒÈL‡¯·e ,ÌÈ„ÚBn·e ,˙B˙aMa««»«¬ƒ¿»≈√»ƒ««¬ƒ
Úe·L ÏÎaL ÈLÈÓÁÂ ÈL·e ,ÌÈ¯eÙ·e ‰kÁ·e«¬À»¿ƒ¿≈ƒ«¬ƒƒ∆¿»»«
˙B˙aLa ‡l‡ ,ÌÈ‡È·pa ÔÈ¯ÈËÙÓ ÔÈ‡Â .Úe·LÂ¿»«¿≈«¿ƒƒ«¿ƒƒ∆»¿«»

ÌÈ·BË ÌÈÓÈÂ6·‡a ‰ÚL˙Â7.„·Ïa ¿»ƒƒ¿ƒ¿»¿»ƒ¿»

להכביד 6) וקשה מלאכה ימי הם החול ימי כי שם. מגילה,
אין  במנחה בשבת וכן בקריאה. הרבה להאריך הציבור על
היום  כל שהרי לחשכה סמוך שכבר מפני מפטירים, אנו
שם). רש"י, (מפירוש לדרוש היו רגילים המנחה לפני

הנוסח: התימנים, ‰ÌÈ¯ÂÙÈÎובכת"י ÌÂÈ·Â,באב ובתשעה
כס"מ. הי"ח).7)וראה (פי"ג, לקמן וראה ע"ב). לא, (שם

אבל  - במלאכה מותר הדין שמצד אע"פ באב בתשעה וגם
ואמרו  היום, חצות עד מלאכה בו לעשות לא נהגו כבר
רואה  אינו באב בתשעה מלאכה העושה "כל ל:): (תענית
הכבדה  ללא בו להפטיר אפשר לפיכך - לעולם ברכה סימן

הציבור. על

.â‰¯NÚÓ ˙BÁÙa ¯eaˆa ‰¯Bza ÔÈ¯B˜ ÔÈ‡8ÌÈL‡ ≈ƒ«»¿ƒ¿»≈¬»»¬»ƒ
ÌÈÏB„b9ÔÈ¯BÁŒÈa ,10‰¯NÚÓ ˙BÁt ÔÈ¯B˜ ÔÈ‡Â . ¿ƒ¿≈ƒ¿≈ƒ»≈¬»»
ÌÈ˜eÒÙ11ÔÈn‰ ÔÓ ‰ÏBÚ '¯a„ÈÂ' ;12eÈ‰È ‡ÏÂ . ¿ƒ«¿«≈∆ƒ«ƒ¿»¿…ƒ¿

ÌÈL‡ ‰LÏMÓ ˙BÁt ÔÈ¯Bw‰13ÔÈÏÈÁ˙Ó ÔÈ‡Â . «ƒ»ƒ¿»¬»ƒ¿≈«¿ƒƒ
ÌÈ˜eÒÙ ‰LÏMÓ ˙BÁt ‰L¯Ùa14ÔÈ¯iLÓ ÔÈ‡Â , ¿»»»»ƒ¿»¿ƒ¿≈¿«¿ƒ

ÌÈ˜eÒÙ ‰LÏMÓ ˙BÁt ‰L¯Ùa15‡¯Bw‰ ‡¯˜È ‡ÏÂ , ¿»»»»ƒ¿»¿ƒ¿…ƒ¿»«≈
ÌÈ˜eÒÙ ‰LÏMÓ ˙BÁt16. »ƒ¿»¿ƒ

לעיל 8) כמבואר מעשרה, פחות שבקדושה דבר אין כי
ה"ד). עשרה 9)(פ"ח, משלש פחותים שהם לקטנים פרט

ברבי 10)שנה. מעשה אמרו: וכן כנענים, לעבדים פרט
עבדו  שחרר עשרה, מצא ולא הכנסת לבית שנכנס אליעזר

מז:). (ברכות לעשרה ע"ב:11)והשלימו כא, מגילה
בפורים  לבד בסיני". למשה שנאמרו הדברות עשרת "כנגד
יז, (שמות עמלך" "ויבא מן פסוקים: תשעה רק שקוראים
הסמ"ג). בשם מיימוניות' ('הגהות הפרשה סוף עד ח)

עשרה 12) למנין מצטרף לאמור" משה אל ה' "וידבר
רש"י  (מלשון כלום ממנו ללמוד שאין אע"פ פסוקים,

כא:). (שם).13)מגילה וישראלים לוים כהנים כנגד
אינו 14) חדשה, לפרשה והגיע בתורה הקורא ע"א: כב, שם

משום  גזירה פסוקים, שלשה ממנה שיקרא עד בה פוסק
יפסיק  ואם הקודמת, הפרשה בקריאת נכחו שלא הנכנסים,
זה  קרא שלא יחשבו הראשונים הפסוקים שני בסוף הקורא
משלשה  פחות קוראים אין והרי בלבד, פסוקים שני אלא

יפסיק 15)פסוקים. אל פרשה, לסוף והגיע שקרא מי
גזירה  הפרשה, של האחרונים הפסוקים שני לפני קריאתו
לא  אחריו שהעולה שיסברו הכנסת, מבית היוצאים משום

(שם). בלבד האחרונים פסוקים שני אלא שם 16)יקרא
שלמה, פרשה ואפילו וכתובים. נביאים תורה כנגד ע"א. כד,
(במדבר  השבת וביום כגון: פסוקים, שני אלא בה אין אם

עצמה. בפני קוראה אינו טֿי), כח,

.ã- ÌÈ˜eÒÙ ‰¯NÚ e‡¯wL ‰LÏLÔÈ‡¯B˜ ÌÈL ¿»∆»¿¬»»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ
‡¯Bw‰ ‰È‰L ÔÈ·e ;‰Úa¯‡ „Á‡Â ,‰LÏL ‰LÏL¿»¿»¿∆»«¿»»≈∆»»«≈
‰Ê È¯‰ ,ÈÚˆÓ‡ B‡ ÔB¯Á‡ B‡ ÔBL‡¯ ‰Úa¯‡«¿»»ƒ«¬∆¿»ƒ¬≈∆

ÁaLÓ17. ¿À»

ארבעה 17) יקרא האחרון דוקא לומר מקפידים אנו אין
אחד  כל אלא מורידין", ואין בקודש "מעלין משום פסוקים

כא:). (שם, לקרותם בידו הרשות מהם

.ä‰¯BzŒ¯ÙÒ Á˙Bt ÔÈ¯Bw‰ ÔÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk»∆»¿∆»ƒ«ƒ≈«≈∆»
:¯ÓB‡ CkŒ¯Á‡Â ,B· ‡¯B˜ ‡e‰L ÌB˜nÏ ËÈaÓe«ƒ«»∆≈¿««»≈

eÎ¯a"18ÈÈ Ce¯a" :ÔÈBÚ ÌÚ‰ ÏÎÂ ,"C¯·Ó‰ ÈÈ ˙‡ »¿∆¿»«¿…»¿»»»ƒ»¿»
"„ÚÂ ÌÏBÚÏ C¯·Ó‰19‰z‡ Ce¯a" :C¯·Óe ¯ÊBÁÂ , «¿…»¿»»∆¿≈¿»≈»«»

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



סז dlitz zekld - dad` xtq - zah '` oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÌÈnÚ‰ ÏkÓ ea ¯Áa ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ¿»¡…≈∆∆»»¬∆»«»ƒ»»«ƒ
"‰¯Bz‰ Ô˙B ,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .B˙¯Bz ˙‡ eÏ Ô˙Â20, ¿»«»∆»»«»¿»≈«»

ÌÈÏLiL „Ú ‡¯B˜ CkŒ¯Á‡Â .'ÔÓ‡' ÔÈBÚ ÌÚ‰ ÏÎÂ¿»»»ƒ»≈¿««»≈«∆«¿ƒ
C¯·Óe ¯Ùq‰ ÏÏB‚Â ,˙B¯˜Ï21ÈÈ ‰z‡ Ce¯a" : ƒ¿¿≈«≈∆¿»≈»«»¿»

B˙¯Bz eÏ Ô˙ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡22˙¯Bz ¡…≈∆∆»»¬∆»«»»«
˙Ó‡23ÚË ÌÏBÚ ÈiÁÂ ,24,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .eÎB˙a ¡∆¿«≈»»«¿≈»«»¿»

"‰¯Bz‰ Ô˙B25. ≈«»

עם 18) אלא שיברך, טרם הספר את לגלול חייב ואינו
ה"ז) פ"ג, (מגילה ובירושלמי לב.). (שם מברך הוא פתיחתו
את  עזרא ויברך העם כל עמדו וכפתחו הפסוק: על סמכוה
פתיחתו. אחר מיד שבירך משמע: - הֿו) ח, (נחמיה וגו' ה'

את 19) לכלול כדי וגו' המבורך ה' ברוך ואומר: וחוזר
אל  לעולם מט:): (ברכות שאמרו כמו המברכים, בין עצמו
פירשו  שלא ואףֿעלֿפי הכלל. מן עצמו את אדם יוציא
('מעשה  ה"ב) (פ"ה, ברכות הל' לקמן דבריו על סמך רבינו,

לפניה 20)רוקח'). התורה לברכת "מנין ע"א: כא, ברכות
לאלהינו". גודל הבו אקרא ה' שם כי שנאמר: - התורה? מן
אמן  אחרי ענו ואתם תחלה, אברך אני לישראל: משה אמר
ה"יד) (פ"ז, לעיל ביארנו וכבר שם). רש"י פירוש (ע"פ
ברכות, מאה למניין לו עולה הציבור של אמן שעניית
שישמעו  כדי בקול אלו ברכות לברך לקורא ראוי ולפיכך

מיימוניות'). ('הגהות אחריו ויענו מברך 21)העם ואינו
כתובות  התורה "ברכות העם יאמרו שלא כדי שיגלול קודם
כה  בין שהרי - בגלילתו הציבור טורח שאין ומכיון בספר".
לפני  שיגלול תיקנו - לעולה עולה בין גוללו הוא וכה
הציבור, טורח משום גולל אינו ראשונה בברכה אבל ברכתו,
(כסףֿמשנה). ה"ח פי"ג, סופרים במס' מבואר רבינו וכדברי

איננה.22) זו תיבה התימנים, התורה 23)בכת"י היא
(קהלת 24)שבכתב. בה שכתוב שבעלֿפה התורה היא

וכמשמרות חכמים... דברי יא): סי'ÌÈÚÂËיב, או"ח ('טור'
"קלֿוחומר 25)קלט). לאחריה? התורה לברכת ומנין

הבא, עולם חיי על - מברכים שעה חיי על המזון: מברכת
מח:). (ברכות כלֿשכן" לא

.å„Ú ‰¯Bza ˙B¯˜Ï È‡M¯ ‰¯Bza ‡¯Bw‰ ÔÈ‡≈«≈«»««ƒ¿«»«
'ÔÓ‡' ‰ÏÎiL26elÙ‡ ,‰ÚËÂ ‡¯˜ .¯eav‰ ÈtÓ ∆ƒ¿∆»≈ƒƒ«ƒ»»¿»»¬ƒ

‰p‡¯˜iL „Ú ,B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ,˙Á‡ ˙B‡ ˜ec˜„a¿ƒ¿«««¬ƒƒ«∆ƒ¿»∆»
˜ec˜„a27.‰¯Bza ÌÈL e‡¯˜È ‡ÏÂ28„Á‡‰ ‡l‡ , ¿ƒ¿¿…ƒ¿¿¿«ƒ«»∆»»∆»

ÏÈÁ˙ÈÂ ,ÂÈzÁz ¯Á‡ „ÓÚÈ - ˜zzLÂ ‡¯˜ .Bc·Ï¿«»»¿ƒ¿«≈«¬…«≈«¿»¿«¿ƒ
ÔBL‡¯‰ ÏÈÁ˙‰L ÌB˜nÓ29C¯·Óe ,˜zzLpL ƒ»∆ƒ¿ƒ»ƒ∆ƒ¿«≈¿»≈
ÛBqa30. «

ישמעו 26) אז רק כי התורה, ברכת של אמן ע"ב. לט, סוטה
הקורא. קריאת ה"א:27)את פ"ד, מגילה ירושלמי

מחזירים  (בתרגום) טעה מעכב, התרגום אין שאמרו "אע"פ
כלֿשכן  לא עצמה בתורה - כך בתרגום ואם אותו".
האומר  "כל צט.): (סנהדרין אמרו וכן מיימוניות'). ('הגהות
(חסרות  זה מדקדוק חוץ השמים מן כולה התורה כל
בזה  ה' דבר כי בכלל הוא הרי - שם) רש"י כפירוש ויתרות,

לא). טו, "אין 28)(במדבר הוא: כלל כי ע"ב. כא, מגילה

המנהג  ומכאן כז.). השנה (ראש כאחד" נשמעים קולות שני
כדי  בלחש, אלא המקריא עם קורא אינו לתורה שהעולה
המקריא  מפי הקריאה בשמיעת לציבור להפריע שלא

הראשון,29)(כסףֿמשנה). שפסק ממקום מתחיל ואינו
לאחריהם; נתברכו לא הראשונים שהפסוקים נמצא שא"כ
אומר  והכתוב לאחריהם, בירך ולא נשתתק הראשון שהרי
תמימה  כולה שתהא - תמימה ה' תורת ח): יט, (תהלים

ה"ג). פ"ה, ברכות (ירושלמי מברך 30)בברכותיה ואינו
בירך  שהראשון ואע"פ הראשון, בירך שכבר לפניה,
על  הקפידא שאין כלום, בכך אין בסופה, והשני בתחלתה
לפניהם  שיתברכו הפסוקים על אלא שיברכו העולים
שראשון  אלא תיקנו לא שמתחילה תדע: ולאחריהם.
והאמצעיים  לאחריה, מברך והאחרון לפניה מברך לקרואים
שכולם  החכמים תיקנו גזירה משום אלא כלום: בירכו לא
זה  כגון מצוי, שאינו ובדבר כא:). מגילה (ראה יברכו,
(תשובות  בו גזרו לא - שכיח בלתי מקרה שהוא שנשתתק

מ"ז). סימן פריימן הוצאת הרמב"ם

.æ˙B¯˜Ï È‡M¯ ‰¯Bz· ‡¯Bw‰ ÔÈ‡31BÏ ¯Ó‡iL „Ú ≈«≈«»««ƒ¿«∆…«
ÔfÁ elÙ‡Â ;˙B¯˜Ï ¯eavaL ÏB„b32L‡¯ B‡ ˙Òk‰ »∆«ƒƒ¿«¬ƒ«««¿∆∆…

˙Òk‰33¯eav‰ BÏ e¯Ó‡iL „Ú ,BÓˆÚÓ ‡¯B˜ BÈ‡ «¿∆∆≈≈≈«¿«∆…¿«ƒ
˙B¯˜Ï Ì‰aL ÏB„‚ B‡34BnÚ „ÓÚÏ „Á‡ CÈ¯ˆÂ . »∆»∆ƒ¿¿»ƒ∆»«¬…ƒ

ÔÈ‡¯Bw‰ ÌÚ „ÓBÚ‰ ÔfÁ C¯„k ,‰‡È¯˜ ˙ÚLa35. ƒ¿«¿ƒ»¿∆∆«»»≈ƒ«¿ƒ

לפני 31) בעצמו קורא היה לתורה העולה שכל היה מנהגם
הקריאה  בטעמי בקיאים הכל שאין וכיום הציבור,
שכל  ומפני אלו; בקריאות יוצאים הציבור אין ובדקדוקיה,
להתקוטט  יבוא לקרוא ירשוהו לא ואם כיודע, בעיניו אחד
הבקי  הש"ץ אלא קורא שאינו תיקנו לפיכך - הש"ץ עם
כדי  הש"ץ, עם בנחת קורא העולה גם ומכלֿמקום בקריאה.
קמ"א). סימן או"ח ('טור' לבטלה ברכתו תהא שלא

ביומא 33)ש"ץ.32) ורש"י בביהכ"נ. הציבור מנהיג
הכנסת: צרכי נחתכים פיו על - הכנסת "ראש מפרש: (סח:)

התיבה". לפני עובר מי מפטיר... מגילה 34)מי תוספתא
"שאין ÂÏפ"ג: Ê·Ê·Ó Ì„‡ נוטל כאילו נראה יהא שלא "

גדולתו. בשביל לעצמו כשהחזן 35)חלק אפילו כלומר:
שניתנה  כשם כי התורה, לפני לבדו עומד אינו קורא, בעצמו
בין  עומד אנכי ה): ה, (דברים שנאמר סרסור, ע"י (התורה)
לנהוג  צריכים אנו כך ה', דבר את לכם להגיד וביניכם... ה'
(פ"ד, מגילה ירושלמי ומתווך), (מקשר סרסור ע"י בה

ה"א).

.çBÏŒLÈ ,‡¯Bw‰36ÔÈÚa ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ‚l„Ï «≈∆¿«≈ƒ»¿»¿ƒ¿»
˙L¯ÙaL ,'¯BNÚa C‡'Â ,'˙BÓ È¯Á‡' ÔB‚k ,„Á‡∆»¿«¬≈¿«¿»∆¿»»«

'ÌÈ‰k‰ Ï‡ ¯Ó‡'37‡e‰Â .38,‰tŒÏÚ ‡¯˜È ‡lL , ¡…∆«…¬ƒ¿∆…ƒ¿»«∆
˙Á‡ ‰·z elÙ‡ ·˙k‰ ÔÓ ‡lL ˙B¯˜Ï ¯eÒ‡L39. ∆»ƒ¿∆…ƒ«¿»¬ƒ≈»∆»
ÔÓb¯z‰ ÌÈÏLiL È„k ‡l‡ ,‚elca ‰‰LÈ ‡ÏÂ40 ¿…ƒ¿∆«ƒ∆»¿≈∆«¿ƒ«À¿¿»

˜eÒt‰ Ìeb¯z41. «¿«»

לו.36) ביום 37)מותר קורא הגדול הכהן שהיה
מ"א) (פ"ז, יומא במס' כמפורש המקדש, בבית הכיפורים
ויקרא  - מות אחרי הכיפורים, יום בענין מדברות ושתיהן
היום  נוהגים ואנו כוֿלב. כג, שם, - בעשור אך אֿלד; טז,
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בשני  אבל ציבור. בתענית משה" "ויחל בקריאת לדלג
ועונשים  אזהרות הם תורה שדברי "לפי ידלג לא ענינים
מענין  יוצא וכשאדם השומעים, בלב שיכנסו וצריך ומצוות,
סט:). יומא רש"י (מלשון להתכונן" נוח אינו אחר לענין

הדברים 39)ובלבד.38) את לך "כתב ע"ב: ס, גיטין
עלֿפה. לאמרם רשאי אתה אי שבכתב, דברים - האלה"

י.40) הלכה בסמוך נמצא 41)ראה יותר, ישהה שאם
(יומא  הציבור כבוד זה ואין ומצפה בטל יושב הציבור

סט:).

.è¯tÒÏ ¯eÒ‡ ,‰¯Bza ˙B¯˜Ï ‡¯Bw‰ ÏÈÁ˙‰L ÔÂÈk≈»∆ƒ¿ƒ«≈ƒ¿«»»¿«≈
‰ÎÏ‰ ¯·„a elÙ‡42ÔÈ˜˙BLÂ ÔÈÚÓBL Ïk‰ ‡l‡ , ¬ƒƒ¿«¬»»∆»«…¿ƒ¿¿ƒ

ÈÊ‡Â" :¯Ó‡pL ,‡¯B˜ ‡e‰M ‰ÓÏ ÌaÏ ÔÈÓÈNÓe¿ƒƒƒ»¿«∆≈∆∆¡«¿»¿≈
˙Òk‰ ÔÓ ˙‡ˆÏ ¯eÒ‡Â ."‰¯Bz‰ ¯ÙÒ Ï‡ ÌÚ‰ ÏÎ»»»∆≈∆«»¿»»≈ƒ«¿∆∆

‡¯B˜ ‡¯Bw‰L ‰ÚLa43LÈ‡ ÔÈa ˙‡ˆÏ ¯zÓe ; ¿»»∆«≈≈À»»≈≈ƒ
LÈ‡Ï44B˙¯B˙Â „ÈÓz ‰¯Bza ˜ÒBÚ ‡e‰L ÈÓe . ¿ƒƒ∆≈«»»ƒ¿»

‰ÚLa ‰¯BzŒ„eÓÏ˙a ˜ÒÚÏ BÏ ¯zÓ - B˙en‡À»À»«¬…¿«¿»¿»»
‰¯Bz· ‡¯B˜ ‡¯Bw‰L45. ∆«≈≈«»

ע"א.42) לט, יכלו 43)סוטה ה' ועוזבי ע"א: ח, ברכות
ויוצא. פתוח כשהוא תורה ספר המניח זה - כח) א, (ישעיה

(44 ֿ (כסף אסור לאיש איש בין אפילו לסּפר, אבל ֵַ(שם).
אמר:45)משנה). ולומד, פניו מחזיר היה ששת "רב שם:

אם  שם) (ברכות הרי"ף ולדעת בשלנו". ואנחנו בשלהם, הם
- ממנו חוץ בתורה, המבינים אנשים עשרה בביהכ"נ אין

מיימוניות'). ('הגהות תורה בתלמוד לעסוק לו אסור

.éÌÚÏ Ìb¯˙Ó ÔÓb¯z ÌL ‡‰iL ,e‚‰ ‡¯ÊÚ ˙BÓÈÓƒ∆¿»»¬∆¿≈»À¿¿»¿«¿≈»»
ÔÈÚ eÈ·iL È„k ,‰¯Bz· ‡¯B˜ ‡¯Bw‰M ‰Ó«∆«≈≈«»¿≈∆»ƒƒ¿«

‰ÌÈ¯·c46˜˙BLÂ ,„·Ïa „Á‡ ˜eÒÙ ‡¯B˜ ‡¯Bw‰Â . «¿»ƒ¿«≈≈»∆»ƒ¿«¿≈
.ÈL ˜eÒt ‡¯B˜Â ¯ÊBÁÂ ,ÔÓb¯z‰ B˙B‡ Ìb¯˙iL „Ú«∆¿«¿≈«À¿¿»¿≈¿≈»≈ƒ
˜eÒtÓ ¯˙BÈ ÔÓb¯˙nÏ ˙B¯˜Ï È‡M¯ ‡¯Bw‰ ÔÈ‡Â¿≈«≈««ƒ¿«¿À¿¿»≈ƒ»

„Á‡47. ∆»

היה 46) והתורגמן בלבד, ארמית אלא מבינים היו לא כי
בתורת  בספר ויקראו שנאמר: בארמית. הקורא דברי מתרגם
"תורת  ח) ח, (נחמיה במקרא ויבינו מפרש... אלהים
מפרש  שהוא תרגום, זה - "מפרש" מקרא; זה - אלהים"

ג.). (מגילה המקרא התורגמן 47)את יטעה שלא כדי
נוהגים  אנו אין וכיום מ"ד). פ"ד, (שם, עלֿפה המתרגם
ארמית  מבין העם שאין כיון התורה, קריאת בעת לתרגם
קדושה  אותה בו אין אחר ותרגום זה. בתרגום תועלת ואין
קמה). או"ח ('טור' הקודש ברוח שנתקן אונקלוס תרגום של
בירושלמי  כמבואר מעכב, התרגום היה לא בימיהם וגם

ה"א). (פ"ד, מגילה

.àéÔÓ ¯˙BÈ BÏB˜ dÈa‚‰Ï È‡M¯ ‡¯Bw‰ ÔÈ‡≈«≈««¿«¿ƒ«≈ƒ
ÔÓ ¯˙BÈ BÏB˜ dÈa‚È ‡Ï Ìb¯˙Ó‰Â ,Ìb¯˙Ó‰«¿«¿≈¿«¿«¿≈…«¿ƒ«≈ƒ

‡¯Bw‰48‰ÏÎiL „Ú Ìb¯˙Ï È‡M¯ Ìb¯˙Ó‰ ÔÈ‡Â . «≈¿≈«¿«¿≈««¿«¿≈«∆ƒ¿∆
‡¯Bw‰ ÈtÓ ˜eÒt‰49˙B¯˜Ï È‡M¯ ‡¯Bw‰ ÔÈ‡Â ; «»ƒƒ«≈¿≈«≈««ƒ¿

ÔÈ‡Â .ÔÓb¯z‰ ÈtÓ Ìeb¯z‰ ‰ÏÎiL „Ú ¯Á‡ ˜eÒt»«≈«∆ƒ¿∆««¿ƒƒ«À¿¿»¿≈
„ÓBÚ ‡l‡ ,‰¯BwÏ ‡ÏÂ „enÚÏ ‡Ï ,ÔÚL ÔÓb¯z‰«À¿¿»ƒ¿»…»«¿…«»∆»≈

‰‡¯È·e ‰ÓÈ‡a50‡l‡ ,·˙k‰ CBzÓ Ìb¯˙È ‡ÏÂ . ¿≈»¿ƒ¿»¿…¿«¿≈ƒ«¿»∆»
‰tŒÏÚ51‡lL ,ÔÓb¯zÏ ÚiÒÏ È‡M¯ ‡¯Bw‰ ÔÈ‡Â . «∆¿≈«≈««¿«≈««À¿¿»∆…

‰¯Bza ·e˙k Ìeb¯z e¯Ó‡È52È„ÈŒÏÚ Ìb¯˙Ó ÔËw‰Â . …¿«¿»«»¿«»»¿«¿≈«¿≈
ÏB„‚53‡ÏÂ .ÔË˜ È„ÈŒÏÚ Ìb¯˙iL ÏB„bÏ „B·k ÔÈ‡Â , »¿≈»«»∆¿«¿≈«¿≈»»¿…

„Á‡Â ‡¯B˜ „Á‡ ‡l‡ ,„Á‡k ÌÈL ÔÈÓb¯˙Ó‰ eÈ‰Èƒ¿«¿«¿¿ƒ¿«ƒ¿∆»∆»∆»≈¿∆»
Ìb¯˙Ó54. ¿«¿≈

ויתקבלו 48) לזה, זה כבוד שיחלקו כדי ע"א. מה, ברכות
(פ"ד, תורה תלמוד הל' וראה השומעים. באזני דבריהם

שם. ובביאורנו קולות 49)ה"ג) שני שאין ע"ב. לט, סוטה
הקורא, לקול לשמוע מחוייבים והרי כאחד, נשמעים

התורה". ספר אל העם כל "ואזני "כשם 50)ככתוב:
בה  לנהוג אנו צריכים כך וביראה, באימה (התורה) שניתנה
הקורא  וגם ה"א). פ"ד, מגילה (ירושלמי וביראה" באימה

יט:). זבחים ('תוספות' להשען לו ירושלמי 51)אסור
בפה". - בפה שנאמר "דברים ה"א: פ"ד, מגילה

ע"א.52) לב, וגדול 53)מגילה קטן פ"ג. מגילה תוספתא
ובחשיבות. במעלה אלא בשנים לא הם כאן, האמורים

קולות 54) שני אין כי הטעם, ביארנו וכבר ע"ב. כא, מגילה
נשמעים.

.áé‰NÚÓ :¯eaˆa ÔÈÓb¯˙Ó ˙B‡¯˜n‰ Ïk ‡ÏÂ¿…»«ƒ¿»¿«¿¿ƒ«¿ƒ«¬≈
Ô·e‡¯55ÌÈ‰k ˙k¯·e ,56Ï‚Ú‰ ‰NÚÓe ,57ÔÓ - ¿≈ƒ¿«…¬ƒ«¬≈»≈∆ƒ

"ÌÚ‰ ˙‡ ‰LÓ ‡¯iÂ" „Ú "Ô¯‰‡ Ï‡ ‰LÓ ¯Ó‡iÂ"«…∆∆∆«¬…«««¿∆∆»»
ÌÚ‰ ˙‡ '‰ ÛbiÂ" :„Á‡ ˜eÒt „BÚÂ ,'B‚Â58Ìlk - " ¿¿»∆»«ƒ…∆»»À»
ÔBÓ‡ ‰NÚÓ·e ;ÔÈÓb¯zÓ ‡ÏÂ ÔÈ‡¯˜59ÌB˜Óa - ƒ¿»ƒ¿…ƒ«¿¿ƒ¿«¬≈«¿¿»

‡¯˜ ,"„Âc Ôa ÔBÓ‡" :¯Ó‡pL60.Ìb¯zÓ ‡ÏÂ ∆∆¡««¿∆»ƒƒ¿»¿…ƒ«¿≈

חוששים 55) וכן ראובן, של גנותו משום כב. לה, בראשית
כה:). (מגילה אבינו יעקב של לכבודו בה 56)אנו שנאמר

למה  סותר זה והרי אליך. פניו ה' ישא כו) ו, (במדבר
הם  שכדאי יודעים אינם והם פנים"? ישא לא "אשר שכתוב
"אמר  כ:): (ברכות כמאמרם פנים, להם לישא ישראל
בתורה  להם שכתבתי לישראל פנים אשא לא וכי הקב"ה,

Î¯·Â˙"ואכלת ˙Ú·˘Â"כזית עד עצמם על מדקדקים והם "
שבעים. כשאינם אפילו המזון ברכת שמות 57)שמברכים

כאֿכה. של 58)לב, לכבודו אנו חוששים כי לה. שם,
וכן  הציבור, לאזני הללו בפסוקים משה שגינהו אהרן

העגל את עשו אשר "על נאמר וגו' ה' ויגוף ‡˘¯בפסוק
Ô¯‰‡ ‰˘Ú,באהרן ועשייתו העגל חטא הכתוב תלה "

מתרגמים  שאנו ואע"פ ברבים, גנותו מגלים אין ולפיכך
ציבור  גנאי דומה אינו בעגל, שחטא ישראל עם של גנותו
(מגילה  יותר חמור האחרון שזה בציבור, יחיד לגנאי בציבור

ה"יא). פ"ד, שם ובירושלמי יג.59)שם, שמואלֿב,
אחרים:60) ובדפוסים רוקח', ו'מעשה רומי דפוס כגירסת

מ"י) (פ"ד, במגילה המשנה ונוסח מתרגם" ולא "נקרא
כבודו  משום מתרגם? שאינו והטעם שלפנינו. רומי כנוסח
אפשר  שהרי הציבור, לפני לגמרי נקרא אינו וכן דוד. של

אבל אחר, בענין ‰˙Â¯‰להפטיר È˜ÂÒÙ אסור כי נקראים,
שם). טוב' יום ('תוספות ולחסרם לדלגם

.âé‡È·pa ¯ÈËÙn‰61‰lÁz ‰¯Bza ˙B¯˜Ï CÈ¯ˆ ,62, ««¿ƒ«»ƒ»ƒƒ¿«»¿ƒ»
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ÌÈ˜eÒÙ ‰LÏL elÙ‡63‡¯wM ‰Ó ‡¯B˜Â ¯ÊBÁ ; ¬ƒ¿»¿ƒ≈¿≈«∆»»
ÂÈÙÏ64‰¯BzŒ¯ÙÒ ÏÏ‚iL „Ú ‡È·pa ¯ÈËÙÈ ‡ÏÂ .65. ¿»»¿…«¿ƒ«»ƒ«∆ƒ¿…≈∆»

ÌÈ˜eÒt „Á‡Â ÌÈ¯NÚÓ ˙ÁÙÈ ‡ÏÂ66ÌÏL Ì‡Â ; ¿…ƒ¿…≈∆¿ƒ¿∆»¿ƒ¿ƒ»«
‡¯˜ Ì‡Â ;ÛÈÒB‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ ,el‡Ó ˙BÁÙa ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿»≈≈≈»ƒ¿ƒ¿ƒ»»
‡Ï elÙ‡Â ,Bic - Ìb¯˙Ó‰ ÔÓb¯˙Â ÌÈ˜eÒÙ ‰¯NÚ¬»»¿ƒ¿ƒ¿¿»«¿«¿≈««¬ƒ…

ÔÈÚ‰ ÌÏL67ÌÈL elÙ‡Â ,‡¯B˜ „Á‡ ,‡È·p·e . »«»ƒ¿»«»ƒ∆»≈«¬ƒ¿«ƒ
ÔÈÓb¯˙Ó68ÔÈÚÏ ÔÈÚÓ ‚l„Óe .69‚l„Ó BÈ‡Â ;¯Á‡ ¿«¿¿ƒ¿«≈≈ƒ¿»¿ƒ¿»«≈¿≈¿«≈

‡È·Ï ‡È·pÓ70ŒÌÈL ÏL ÌÈ‡È·pa ‡l‡ ,¯NÚ71 ƒ»ƒ¿»ƒ∆»«¿ƒƒ∆¿≈»»
B˙lÁ˙Ï ¯Ùq‰ ÛBqÓ ‚l„È ‡lL „·Ï·e ;„·Ïa72. ƒ¿»ƒ¿«∆…¿«≈ƒ«≈∆ƒ¿ƒ»

ÌÈÏLiL È„k ‡l‡ ,‚elca ‰‰LÈ ‡Ï ,‚l„Ó‰ ÏÎÂ¿»«¿«≈…ƒ¿∆«ƒ∆»¿≈∆«¿ƒ
BÓeb¯z Ìb¯˙Ó‰73. «¿«¿≈«¿

אחת 61) שפעם שהיה: מעשה משום בנביא להפטיר תיקנו
בנביאים  וקראו עמדו בתורה; יקראו שלא ישראל על גזרו
ואע"פ  לתורה. העולים קרואים שבעה כנגד אנשים שבעה
('אבודרהם', לגמרי המנהג בטל לא בטלה, שהגזירה
לפי  "הפטרה", זו: קריאה ונקראת רפ"ד). סימן ובלבוש
התורה. מקריאת זו בקריאה נפטרו גזירה שבשעת

כבוד 62)('אבודרהם'). יהא שלא התורה, כבוד משום
בתורה  לקרוא מקדים לפיכך שוה, נביא וכבוד תורה
כג.). (מגילה מהנביא התורה היא שגדולה להראות

אל 63) התורה, כבוד משום אלא זה שאין כיון תאמר שאל
תקנת  כבימי הציבור, טורח משום אחד, פסוק אלא יקרא
משמיענו  לפיכך - פב.) (ב"ק לעזרא. עד רבינו משה

ÌÈ˜ÂÒÙשאפילו ‰˘Ï˘.(מער"ק) לו לקרוא מותר
כאן 64) ידובר בשבת קרואים שבעה לפניו שקראו אחרי

אין  תענית ביום כי הקרואים, מנין על בה  להוסיף שמותר
ואז  (ה"טז) בסמוך כמבואר הקרואים, מנין על מוסיפים
חוזר  שהמפטיר והטעם הקרואים, ממנין הוא המפטיר
"קדיש" לומר שנהגו מפני מלפניו, שקראו מה בשבת וקורא
בין  להפסיק כדי המפטיר, קריאת לפני התורה קריאת אחר
כבוד  משום אלא שאינה מפטיר לקריאת חובה קריאת

ה"קדיש" לפני הסדר כל גומר ולפיכך זה התורה. שאין ,
ל"מפטיר" נשאר ולא הסדר, באמצע "קדיש" לומר מקובל
ביוםֿטוב  אבל לפניו. שקראו מה ולקרות לחזור אלא
"קדיש" אומר נפרדים, סדרים ובשני ספרים בשני שקוראים
בספר  מחדש קורא והמפטיר הראשון, הסדר גמר אחרי

פ"ד). למגילה (רא"ש אחר סדר שהוא כדי 65)השני
(סוטה  המפטיר מפי ההפטרה לשמוע הגולל גם שיוכל

בתורה,66)לט.). שקראו שבעה כנגד ע"א. כג, מגילה
פסוקים. משלשה פוחת אינו אחד יחד 67)שכל כי שם,

חוזר  אחרון ופסוק עשרים, הרי התורגמן של תרגומו עם
שם). (ר"ן, ואחד עשרים הרי שנית פעם עברית וקוראו

ועמי 68) לנשים להשמיע אלא אינו שהתרגום ע"ב. כא, שם
אנו  אין ואזהרות מצוות בהם שאין נביאים ובשל הארץ,

שם). (רש"י, בשמיעתם כלֿכך לדלג,69)מקפידים מותר
(שם  בו מקפידים אנו אין כלֿכך, השומע יכוין לא אפילו כי

(שם).70)כד.). מדאי יותר הכוונה טירוף כאן שיש
אחד.71) כספר נחשבים הם 'שנים 72)כי מסוף רק לא

יש  כי אסור, לסופו מתחילתו אפילו שבזה לתחילתו, עשר'
מסוף  אפילו אלא בסמוך, כמבואר ואסור, רב הפסק כאן

אין  כי ע.), ליומא (תוספות אסור - לתחילתו הספר אותו
ד). ס"ק קמ"ד, סימן אברהם' 'מגן (ראה למפרע. קוראים

הציבור.73) כבוד משום ע"א. כד, מגילה

.ãé‰LÏL ÔÓb¯zÏ ˙B¯˜Ï BÏŒLÈ ,‡È·pa ‡¯Bw‰«≈«»ƒ∆ƒ¿«À¿¿»¿»
‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÔzLÏL Ìb¯˙Ó Ìb¯˙Ó‰Â ,ÌÈ˜eÒÙ74. ¿ƒ¿«¿«¿≈¿«¿≈¿»¿»∆««∆

‡¯˜È ‡Ï - ˙BiL¯t LÏL ÌÈ˜eÒt‰ ‰LÏL eÈ‰ Ì‡Â¿ƒ»¿»«¿ƒ»»»ƒ…ƒ¿»
„·Ïa „Á‡ „Á‡ ‡l‡ ÔÓb¯zÏ75. «À¿¿»∆»∆»∆»ƒ¿»

הוראה 74) שאין מכיון יטעה, המתרגם אם לנו איכפת ולא
וברש"י). (שם, נביא מדברי ששלשה 75)יוצאת מאחר כי

אמרו: שם ובגמרא לחוד. אחד כל לתרגם צריך הם, ענינים
כה  כי כגון: כיצד? פרשיות, שלש שהם פסוקים שלשה
מצרים  ה' אמר כה כי ג); נב, (ישעיה נמכרתם חנם ה' אמר

ה). (שם, פה לי מה ועתה ד); (שם, עמי ירד

.åè:˙Á‡ ‰Î¯a ÂÈÙÏ C¯·Ó ,‡È·pa ¯ÈËÙn‰««¿ƒ«»ƒ¿»≈¿»»¿»»∆»
¯Áa ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a"»«»¡…≈∆∆»»¬∆»«

ÌÈ‡È·a76˙BÎ¯a Úa¯‡ ÂÈ¯Á‡Ï C¯·Óe ;'eÎÂ "77: ƒ¿ƒƒ¿¿»≈¿«¬»«¿«¿»
ÏÎa ÔÓ‡p‰ Ï‡‰" :da Ì˙BÁ ,‰BL‡¯ ‰Î¯a¿»»ƒ»≈»»≈«∆¡»¿»

ÌÈÏLe¯È ‰Ba" :da Ì˙BÁ ,‰iL ;"ÂÈ¯·c78;" ¿»»¿ƒ»≈»≈¿»»ƒ
da Ì˙BÁ ,˙ÈÚÈ·¯ ;"„Âc Ô‚Ó" :da Ì˙BÁ ,˙ÈLÈÏL¿ƒƒ≈»»≈»ƒ¿ƒƒ≈»

‰lÙza Ì˙BÁL BÓk ,ÌBi‰ ˙M„˜ ÔÈÚ79Ì‡ ÔÎÂ ; ƒ¿«¿À««¿∆≈«¿ƒ»¿≈ƒ
˙aLa ˙BÈ‰Ï L„ÁŒL‡¯ ÏÁ80‡È·pa ¯ÈËÙn‰ - »……∆ƒ¿¿«»««¿ƒ«»ƒ

‰lÙza ¯ÈkÊnL BÓk ,BÊ ‰Î¯·a L„ÁŒL‡¯ ¯ÈkÊÓ81. «¿ƒ……∆ƒ¿»»¿∆«¿ƒ«¿ƒ»

האלו,76) הברכות כל פירוש וראה ה"ט. פ"יג, סופרים מס'
הספר. שבסוף התפילות" ל"סדר עם 77)בביאורנו ויחד

שבע, הרי - ולאחריה לפניה בתורה לקריאתו הברכות שתי
פ"יד, סופרים (מס' בתורה שקראו קרואים שבעה כנגד

בבניה"78)ה"א). ציון "משמח לחתום: נוהגים ואנו
ה"ה).79)(כסףֿמשנה). (פ"ב, לעיל המבואר כפי

ראש 80) ענין בה להזכיר שאין ולומר, לדון שיש אע"פ
חודש  בראש ההפטרה קריאת אין שבת שאלמלא חודש,

בחול. להיות ˘ÈÈÁ˙·81)שחל ‡Â‰ ÌÂÈ ÈÎ,בהפטרה
אינו  אבל כד:). (שבת חודש ראש של גם להזכיר גורם והוא

רק אלא חודש, ראש בשל הברכה את מעין ÈÎÊÓ¯חותם
הנביאים... ועל התורה על שאומר: הברכה באמצע המאורע
כי  בלבד, שבת בשל וחותם וכו' הזה החודש ראש יום ועל
לשבת  אלא שאינה בהפטרה חודש ראש של כחו יפה לא
חןדש  ראש בכל הקבועות תפילות משלש יותר בלבד,
אלא  קיימת ר"ח חתימת אין כי ר"ח, משל בהן חותם  שאינו

(כסףֿמשנה). בלבד מוסף בתפילת

.æèÔÈ‡¯B˜ ˙È¯ÁLa ˙aLa ?ÔÈ‡¯Bw‰ Ô‰ ‰nk«»≈«¿ƒ¿«»¿«¬ƒ¿ƒ
ÌÈ·BË ÌÈÓÈ·e ,‰ML ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈ·e ,‰Ú·Lƒ¿»¿«ƒƒƒ»¿»ƒƒ
.Ì‰ÈÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ Ï·‡ ,Ô‰Ó ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡ - ‰MÓÁ¬ƒ»≈¬ƒ≈∆¬»ƒƒ¬≈∆

‰Úa¯‡ ÔÈ¯B˜ „ÚBÓ ÏL BlÁ·e ÌÈL„Á ÈL‡¯a82; ¿»≈√»ƒ¿À∆≈ƒ«¿»»
ÏL ÈLÈÓÁ·e ÈL·e ,‰ÁÓa ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈ·e ˙aLa¿«»¿«ƒƒ¿ƒ¿»¿≈ƒ«¬ƒƒ∆
ÈÓÈ·e ,˙È¯ÁLa ÌÈ¯eÙ·e ‰kÁ·e ,‰M‰ Ïk»«»»«¬À»¿ƒ¿«¬ƒƒ≈

˙ÈÚz‰83‰LÏL ÔÈ¯B˜ ,‰ÁÓ·e ˙È¯ÁLa84ÔÈ‡ ; ««¬ƒ¿«¬ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»≈
Ô‰ÈÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ ÔÈ‡Â ‰Ê ÔÈnÓ ÔÈ˙ÁBt85. ¬ƒƒƒ¿»∆¿≈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



dlitzע zekld - dad` xtq - zah '` oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שהם 82) מפני הציבור על להכביד שלא מ"א. פ"ד, מגילה
עליהם  מוסיפים - מוסף קרבן בהם שיש ומתוך מלאכה, ימי

וחמישי. שני ימי על יתר שאנו 83)קורא בתעניות
או  בטבת, עשרה כגון - לאבותינו שאירע מה על מתענים
קוראים  בהן רק כי פה, ידובר - בהן וכיוצא בתמוז י"ז
תעניות  ובהל' ה"יח; (פ"יג, לקמן ראה ובמנחה. בשחרית
הצרות, מפני הציבור על שגוזרים בתעניות אבל ה"ה), פ"ה,
אלא  בהם קוראים אין - והחרב והדבר הבצורת כגון:
המדבר  ה"יז) (פ"א, תעניות שבהל' תדע בלבד. במנחה
אחר  שקוראים הקריאה אלא הזכיר לא זה, מסוג בתעניות
על  הכסףֿמשנה פליאת סרה ובזה ערב. לעת היום חצות
אלא  קוראים היו שלא מבואר (יב:) תענית שבמס' רבינו,
הציבור  על שגזרו בתעניות מדובר שם כי בלבד? במנחה
שאירע  מה לזכר הקבועות בתעניות וכאן הצרות, בגלל

(מער"ק). הכל 84)לאבותינו מרובה זה שקדושתו כל ל:
 ֿ וחול ראשֿחודש לפיכך לתורה. איש עליו הוסף מחבירו,
יוםֿטוב  ארבעה; קוראים - מוסף קרבן בהם שיש  המועד
שענוש  יוםֿהכיפורים חמשה; - מלאכה בעשיית שאסור
שבעה  - סקילה בה שיש שבת ששה; - חילולו על כרת

כב:). ואין 85)(מגילה הם, מלאכה ימי אלה כל כי
מלאכה. ביטול משום מדאי יותר הציבור על בהם להכביד
לדרוש  רגילים שהיו היא, לחשכה סמוך כבר במנחה ושבת
כלֿכך  בה מאחרין אין לפיכך מנחה, לפני היום כל
בביהכ"נ  יש ואם שם). ברש"י כא, (מגילה נוספות בקריאות
והרי  כהן, ואחד ישראלים שנים אחד, ביום חתנים שלשה
לחתן  נוספת עליה מוסיפים אז כהן, אחר לקרוא מוכרח לוי
בכתובות  כמבואר אצלו, כמועד הוא חופתו שיום השלישי,

מיימוניות'). ('הגהות ד.

.æé„B·k ÈtÓ ,¯eaˆa ‡¯˜˙ ‡Ï ‰M‡86ÔË˜ .¯eav‰ ƒ»…ƒ¿»¿ƒƒ¿≈¿«ƒ»»
ÔÈnÓ ‰ÏBÚ - ÔÈÎ¯·Ó ÈÓÏ Ú„BÈÂ ˙B¯˜Ï Ú„Bi‰«≈«ƒ¿¿≈«¿ƒ¿»¿ƒ∆ƒƒ¿«

ÌÈ‡¯Bw‰87ÔÈn‰Ó ‰ÏBÚ ¯ÈËÙÓ ÔÎÂ .88‡e‰ È¯‰L , «¿ƒ¿≈«¿ƒ∆≈«ƒ¿»∆¬≈
ÔÈa LÈc˜a ¯eaˆŒÁÈÏL ˜ÈÒÙ‰ Ì‡Â ;‰¯Bza ‡¯B˜≈«»¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ¿«ƒ≈

ÌÈÏLÓ89ÔÈn‰ ÔÓ ‰ÏBÚ BÈ‡ - ¯ÈËÙn‰ ÔÈ·e90. «¿ƒ≈««¿ƒ≈∆ƒ«ƒ¿»
„Á‡ ‡l‡ ˙B¯˜Ï Ú„BÈ Ì‰· ‰È‰ ‡lL ¯eaˆ91- ƒ∆…»»»∆≈«ƒ¿∆»∆»

,˙ÈLÈÏLe ‰iL ‡¯B˜Â ¯ÊBÁÂ ,„¯BÈÂ ‡¯B˜Â ‰ÏBÚ∆¿≈¿≈¿≈¿≈¿ƒ»¿ƒƒ
ÌBi‰ B˙B‡ ÏL ÌÈ‡¯Bw‰ ÔÈÓ ¯Ó‚iL „Ú92. «∆ƒ¿…ƒ¿««¿ƒ∆«

ע"א.86) כג, ה"ב.87)מגילה פ"ז, ברכות ירושלמי,
('מגן  בלבד למפטיר אלא לתורה עולה קטן אין הזה ובזמן
שם). ל'טור' ב'פרישה' וראה ו', ס"ק רפב סי' או"ח אברהם'

הוא 88) הרי אנשים, ששה אלא לפניו קראו לא שאפילו
אלא  בתורה קורא הוא שאין אע"פ שבעה, למנין עולה
(מגילה, ה"יג לעיל כמבואר בלבד, התורה כבוד משום

המפטיר 89)שם). לפני קדיש לומר שנהגו במקום
ברי"ף 90)כמנהגנו. הובאת גאון, נטרונאי רב תשובת

הקודמים  הקרואים בין הפסיק הקדיש כי (פ"ד): למגילה
קדיש  יאמרו אם אלא למנין, מצטרף הלה ואין למפטיר,

(ה"כ). בסמוך כמבואר המפטיר, שהיה 91)אחרי בימיהם
קורא  שש"ץ נהגו כיום אבל ידובר; - בעצמו קורא העולה
כמבואר  בלחש, אחריו עונה אלא אינו והעולה בקול,

(ה"ז). לעיל כדי 92)בביאורנו פ"ג. מגילה, תוספתא
עולים  שבעה קראו כאילו לקריאה, קריאה בין להבחין
לתורה  לעלות ממקומם לעמוד דרכם היה שכך נפרדים.

(כסףֿמשנה).

.çé,ÔBL‡¯ ‡¯B˜ Ô‰k ,el‡Ó ‰‡È¯˜e ‰‡È¯˜ ÏÎa¿»¿ƒ»¿ƒ»≈≈…≈≈ƒ
Ï‡¯NÈ ÂÈ¯Á‡Â ,ÈÂÏ ÂÈ¯Á‡Â93‡e‰ ËeLt ‚‰Óe . ¿«¬»≈ƒ¿«¬»ƒ¿»≈ƒ¿»»

ÌBi‰94ÈÙÏ ˙B¯˜Ï Ì„B˜ ı¯‡‰ŒÌÚ Ô‰k elÙ‡L , «∆¬ƒ…≈«»»∆≈ƒ¿ƒ¿≈
B¯·ÁÓ ÏB„‚ ‡e‰L ÈÓ ÏÎÂ .Ï‡¯NÈ ÏB„b ÌÎÁ»»¿ƒ¿»≈¿»ƒ∆»≈¬≈

˙B¯˜Ï Ì„B˜ ‰ÓÎÁa95Œ¯ÙÒ ÏÏBbL ,ÔB¯Á‡‰Â . ¿»¿»≈ƒ¿¿»«¬∆≈≈∆
Ïk‰ „‚k ¯ÎN ÏËB ,‰¯Bz96‰ÏBÚ CÎÈÙÏ ; »≈»»¿∆∆«…¿ƒ»∆

¯eavaL ÏB„b elÙ‡ ÌÈÏLÓe97. «¿ƒ¬ƒ»∆«ƒ

ע"א.93) נט, היה 94)גיטין לא התלמוד חכמי בימי אבל
וכך  ממנו. גדול חכם ישראל שם כשהיה ראשון עולה כהן
שזה  "דע מ"ח): פ"ה, (גיטין המשנה בפירוש רבינו לשון
שיהיה  בין ראשון בביהכ"נ קורא הכהן שיהיה הדבר...
בתורה  שורש לו שאין דבר הוא הארץ, עם או חכם תלמיד
הגלות  מערי ופלא הפלא נפלאתי ואני בש"ס... זה נזכר ולא
מחולאי  בריאים היותם אחרי המנהג, בזה שנוהגים
הזה, ההפסד להם בא מקום מאיזה יודע ואיני המנהגות...
שהכהן  היא: בקבלה לנו שבא מה לפי הענין צורת ואמנם
וקדשתו  ה): כא, (ויקרא שנאמר לפי ולישראל, ללוי קודם
דבר  לכל - "וקדשתו" מקריב. הוא אלהיך לחם את כי
ראשון... ולברך כבוד) דבר (בכל ראשון לפתוח שבקדושה:
כהן  שם שיהיה כגון ממנו, גדול חכם שם כשאין כולו וזה
וכן  בחכמה... אחת במדריגה כולם ויהיו וישראלים, ולויים
שוים; שכולם בזמן - "אימתי מ"ח): פ"ג, (הוריות אמרו
- הארץ עם וכהןֿגדול חכם תלמיד ממזר היה אם אבל
רז"ל  אמרו וכבר הארץ", עם לכ"ג קודם חכם תלמיד ממזר
הכהן, כמו ראשון קרא - בכהני" קרא "רב כב.): (מגילה
וראה  שם, המצויים הכהנים מן חכם יותר שהיה לפי
רבינו  כאן הסכים זאת ובכל רבינו". "תשובות במוספנו
יכול  אדם אין האחרונים שבדורות מפני היום, למנהגנו
עם  שכהן לומר לוותר וראוי מחכמתך... גדולה חכמתי לומר
לריב  יבואו שלא כדי חכם, תלמיד לישראל קודם הארץ
פ"ה  לגיטין טוב' יום ('תוספות ממך גדול חכם אני לומר

שם). המשנה ע"פ ס.):95)מ"ח, (גיטין שאמרו כמו
הממונים  חכמים תלמידי קוראים ולוי) כהן (אחרי "אחריהם

חכמים ואחריהם הציבור; על למנותם ‰¯‡ÌÈÈÂפרנסים
חכמים  תלמידי בני ואחריהם הציבור; על פרנסים
ראשי  ואחריהם הציבור; על פרנסים ממונים שאבותיהם

אדם". וכל ע"א.96)כנסיות לב, מדברי 97)מגילה
גם  הוא לתורה הקרואים את המשלים שהאחרון נראה רבינו
לקריאת  העולים מן הגולל שאין בימינו כנהוג ולא הגולל,

קמז. סימן יוסף' 'בית וראה התורה,

.èéÏ‡¯NÈ ‰ÏBÚ - Ô‰k ÌL ÔÈ‡98‰ÏÚÈ ‡ÏÂ ; ≈»…≈∆ƒ¿»≈¿…«¬∆
ÂÈ¯Á‡99ÔBL‡¯ ‡¯wL Ô‰k - ÈÂÏ ÌL ÔÈ‡ .ÏÏk ÈÂÏ «¬»≈ƒ¿»≈»≈ƒ…≈∆»»ƒ

ÈÂÏ ÌB˜Óa ‰iL ÌÚt BÓˆÚ ‡e‰ ‡¯B˜Â ¯ÊBÁ100; ≈¿≈«¿««¿ƒ»ƒ¿≈ƒ
e¯Ó‡È ‡nL ,¯Á‡ Ô‰k ÂÈ¯Á‡ ‡¯˜È ‡Ï Ï·‡¬»…ƒ¿»«¬»…≈«≈∆»…¿

ÏeÒt ÔBL‡¯‰101‡Ï ÔÎÂ .¯Á‡ Ô‰k ‰ÏBÚ CÎÈÙÏe , »ƒ»¿ƒ»∆…≈«≈¿≈…
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Ì‰ÈMÓ „Á‡ e¯Ó‡È ‡nL ,ÈÂÏ ¯Á‡ ÈÂÏ ‡¯˜Èƒ¿»≈ƒ««≈ƒ∆»…¿∆»ƒ¿≈∆
ÏeÒt102. »

החבילה",98) נתפרדה - כהן שם אין "אם ע"ב: נט, גיטין
לעלות  ישראל ויכול זכותו, את הלוי ואיבד הקשר נפסק
לעלות  יכול הלוי שגם ודאי אבל מעכבו. הלוי ואין ראשון
עליו  עולה שאינו אחר מישראל גרוע שאינו ראשון
בדעת  קלה סימן משה' ו'דרכי יוסף', ('בית בחשיבות

לעלות 99)רבינו). ללוי אסור ראשון, ישראל שקרא אחרי
קרא  ולפיכך היה, כהן הראשון ודאי יאמרו: כי אחריו,

כה:). ובכתובות ע"ב; נט, (גיטין לוי ומברך 100)אחריו
ראשון 101)שנית. של באביו יודעים אנו אם ואפילו

וחיללו  זה בן ממנה והוליד נשא גרושה שמא - היה שכהן
כהונה. והרי 102)מקדושת לו, פסולה אשה לקח שאביו

פסול, כישראל בתורה וקורא לויה. מקדושת מחולל הבן
יאמרו "שמא בלוי: לומר רבינו Ì‰È˘Óודקדק „Á‡."פסול

של לכבודו רק חשש כהן, אחר לכהן כי ‰¯‡˘ÔÂובנוגע ?
אתה  שאיך שני: כהן של לכבודו לחוש מקום אין באמת
קרא  מדוע כן אם מכהונה, ונפסל גרושה בן שהוא בו חושש
נופל  החשש כל ולפיכך לוי? שאיננו אע"פ לוי במקום שני
כהן  אחריו עלה ולכן הוא, שפסול בלבד הראשון הכהן על

שם). (גיטין זה

.ëÏk - ‰lÙz‰ ¯Á‡ ?‰¯Bza ‰‡È¯w‰ ¯„Ò „ˆÈk≈«≈∆«¿ƒ»«»«««¿ƒ»»
ÛÒeÓ ˙lÙz BaŒLiL ÌBÈ103ŒÁÈÏL ¯Ó‚iL ¯Á‡ , ∆∆¿ƒ«»««∆ƒ¿…¿ƒ«

Œ¯ÙÒ ‡ÈˆBÓe LÈc˜ ¯ÓB‡ ,˙È¯ÁLŒ˙lÙz ¯eaƒ̂¿ƒ««¬ƒ≈«ƒƒ≈∆
ÔÈ¯B˜Â ÔÈÏBÚÂ ,¯eav‰ ÔÓ „Á‡ „Á‡Ï ‡¯B˜Â ,‰¯Bz»¿≈¿∆»∆»ƒ«ƒ¿ƒ¿ƒ
dÓB˜ÓÏ ‰¯BzŒ¯ÙÒ ¯ÈÊÁÓ ,ÔÈ¯ÓBbLÎe ;‰¯Bza«»¿∆¿ƒ«¬ƒ≈∆»ƒ¿»

¯ÓB‡Â104ÛÒeÓ ˙lÙz ÔÈÏÏt˙Óe ,LÈc˜105ÌÈÓÈÂ . ¿≈«ƒƒ¿«¿ƒ¿ƒ«»¿»ƒ
Ì„˜ LÈc˜ ¯ÓBÏ e‚‰ ,ÛÒeÓe ¯ÈËÙÓ Ì‰a LiL106 ∆≈»∆«¿ƒ»»¬««ƒ…∆

LÈc˜ ¯ÓBÏ e‚‰pL ˙BÓB˜Ó LÈÂ ;¯ÈËÙn‰ ‰ÏÚiL∆«¬∆««¿ƒ¿≈¿∆»¬««ƒ
.¯ÈËÙn‰ ¯Á‡««««¿ƒ

וחולֿהמועד.103) ראשֿחודש מס'104)כגון ע"פ
גמר  אחר קדיש לומר נוהגים ואנו ה"ו. פכ"א, סופרים

הספר. חזרת לפני לעיל 105)הקריאה רבינו כתב וכבר
מוסף, תפילת קודם קדושה" "סדר שאומרים ה"יד): (פ"ט,

כאחד. לשתיהן עולה שהקדיש סופרים,106)נמצא מס'
לקריאת  חובה, קריאת בין להבחין כדי והטעם, שם.
כמבואר  התורה, כבוד משום אלא שאינה בתורה, המפטיר

ובביאורנו. י"ג הל' לעיל

.àë¯Á‡ - ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈ ÏLÂ ˙aL ÏL ‰ÁÓ·e¿ƒ¿»∆«»¿∆«ƒƒ««
ÌBi‰ ¯„ÒÂ '„Â„Ï ‰l‰z' ¯eaˆŒÁÈÏL ¯Ó‚iL107, ∆ƒ¿…¿ƒ«ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿≈∆«

,Ba ÔÈ¯B˜Â ÔÈÏBÚÂ ‰¯BzŒ¯ÙÒ ‡ÈˆBÓe ,LÈc˜ ¯ÓB‡≈«ƒƒ≈∆»¿ƒ¿ƒ
ÔÎÂ .‰ÁÓ ÔÈÏÏt˙Óe LÈc˜ ¯ÓB‡Â ,B¯ÈÊÁÓe«¬ƒ¿≈«ƒƒ¿«¿ƒƒ¿»¿≈
LÈc˜ ¯ÓB‡ CkŒ¯Á‡Â ,‰ÁÓa ÔÈ‡¯B˜ ˙ÈÚ˙a¿«¬ƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿««»≈«ƒ
e‚‰ ‡Ï ·BËŒÌBÈa Ï·‡ .‰ÁÓ ˙lÙz ÔÈÏÏt˙Óeƒ¿«¿ƒ¿ƒ«ƒ¿»¬»¿…»¬

.‰ÁÓa ˙B¯˜Ïƒ¿¿ƒ¿»

לומר 107) שלא נוהגים ואנו הֿו. הלכות פ"ט, לעיל מפורש
אלא  המנחה, בתפילת קדושה" "סדר הכיפורים ביום

('הגהות  נעילה תפילת ובין בינה להפסיק כדי לאחריה,
מיימוניות').

.áë,˙È¯ÁL ˙lÙz ¯ÓBbLk - ÛÒeÓ Ba ÔÈ‡L ÌBÈÂ¿∆≈»¿∆≈¿ƒ««¬ƒ
,Ba ÔÈ‡¯B˜Â ,‰¯BzŒ¯ÙÒ ‡ÈˆBÓe ,LÈc˜ ¯ÓB‡≈«ƒƒ≈∆»¿¿ƒ
‰l‰z' ¯ÓB‡ CkŒ¯Á‡Â ,LÈc˜ ¯ÓB‡Â ,B¯ÈÊÁÓe«¬ƒ¿≈«ƒ¿««»≈¿ƒ»
¯ÓB‡Â ,ÌBÈ ÏÎa ÌÈ¯ÓB‡L C¯„k ,ÌBi‰ ¯„ÒÂ '„Â„Ï¿»ƒ¿≈∆«¿∆∆∆¿ƒ¿»¿≈

.ÔÈ¯ËÙ ÌÚ‰ ÏÎÂ ,LÈc«̃ƒ¿»»»ƒ¿»ƒ

.âëÔÈLnÁa ÔÈ‡¯B˜ ÔÈ‡108ÌeMÓ ,˙BiÒÎŒÈz·a ≈¿ƒ«À»ƒ¿»≈¿≈ƒƒ
¯eav‰ „B·k109,¯eaˆa ‰¯BzŒ¯ÙÒ ÔÈÏÏBb ÔÈ‡Â . ¿«ƒ¿≈¿ƒ≈∆»¿ƒ

Ô˙BÈ‰Ï Ì‰ÈÏÚ ÁÈ¯ËÈ ‡lL ,¯eav‰ Á¯Ë ÈtÓƒ¿≈…««ƒ∆…«¿ƒ«¬≈∆ƒ¿»
eÎ¯ËˆÈ Ì‡ CÎÈÙÏ ;‰¯BzŒ¯ÙÒ ÏÏ‚iL „Ú ÔÈ„ÓBÚ¿ƒ«∆ƒ¿…≈∆»¿ƒ»ƒƒ¿»¿

ÌÈÈÚ ÈL ˙B¯˜Ï110.‰¯B˙ŒÈ¯ÙÒ ÈL ÔÈ‡ÈˆBÓ - ƒ¿¿≈ƒ¿»ƒƒƒ¿≈ƒ¿≈»
˙B¯B˙ ÈzLa „Á‡ ÔÈÚ „Á‡ LÈ‡ ‡¯˜È ‡ÏÂ111, ¿…ƒ¿»ƒ∆»ƒ¿»∆»ƒ¿≈

‡¯B˜ CÎÈÙÏe ,‰È‰ Ìe‚t ÔBL‡¯ ¯ÙÒ e¯Ó‡È ‡nL∆»…¿≈∆ƒ»»»¿ƒ»≈
.ÈM·«≈ƒ

ובגלילה 108) הקלף על - חומשים חמשה להם כותבים יש
החומשים  כל שאין ומתוך לבדו, חומש כל - כספרֿתורה
כאחד. החומשים כל המכיל ספרֿתורה קדושתם אין - ביחד

בדפוס ג 109) הנדפסים שלנו בחומשים אבל ע"א. ס, יטין
בהם  קוראים אין הדין מצד אפילו - כגליון נגללים ואינם

ס"ב). קמ"ג סימן או"ח (שו"ע בברכה כגון 110)בביהכ"נ
שלשה  גם לקרוא יצטרכו ולפעמים ראשֿחודש. בשבת
בשבת, להיות שחל טבת חודש ראש כגון ענינים,
הלכה  יג פרק לקמן ראה ספריֿתורה, שלשה בו שמוציאים

קורא 111)כג. שהיה הכיפורים ביום גדול כהן כגון
ובפרשת  הספר, מתוך מות" "אחרי בפרשת במקדש
קורא  היה זֿיא). (כט, במדבר שבחומש לחודש" "ובעשור
של  פגמו משום שני ספרֿתורה מוציא היה ולא בעלֿפה,
- ענינים בשני אבל אחד, בענין ודוקא ע.). (יומא ראשון
בו  שאין ציבור שהרי תדע: לקרוא. אחד לאיש אפילו מותר
כל  מנין וגומר קורא האחד אותו אחד, אלא לקרות יודע
טבת  בראשֿחודש יעשה ומה (ה"יז). לעיל ראה הקרואים.
עלֿכרחך  ספרים? שלשה בו שמוציאים בשבת להיות שחל
ספר  של פגמו משום לחוש ואין בשלשתן, קורא האחד

המשנה'). ('מרכבת נפרדים ענינים שהם מפני ראשון,

.ãëıeÁaÓ BÏÏBb ,‰¯BzŒ¯ÙÒ ÏÏBb‰ Ïk112; »«≈≈∆»¿ƒ«
ÌÈÙaÓ B˜c‰Ó ,B˜c‰Ó ‡e‰LÎe113CÈ¯ˆÂ . ¿∆¿«¿¿«¿ƒƒ¿ƒ¿»ƒ

¯Ùz‰ ÏÚ B„ÈÓÚ‰Ï114ÌB˜Ó .Ú¯wÈ ‡lL È„k , ¿«¬ƒ««∆∆¿≈∆…ƒ»≈«»
ÔÈÎÈÏBÓe Ba ÔÈ‡¯BwL ¯Á‡ ‰¯BzŒ¯ÙÒ ÔÈ‡ÈˆBnL∆ƒƒ≈∆»««∆¿ƒƒƒ

BÚÈˆ‰Ï ¯Á‡ ˙È·Ï B˙B‡115ÔÈ‡M¯ ¯eav‰ ÔÈ‡ - ¿«ƒ«≈¿«¿ƒ≈«ƒ«»ƒ
,ÂÈ¯Á‡ Ì‰Â ,B˙B‡ eeÏÈÂ ‰¯BzŒ¯ÙÒ ‡ˆiL „Ú ˙‡ˆÏ»≈«∆≈≈≈∆»ƒ«¿≈«¬»

‰ „ÚB· B˙B‡ ÔÈÚÈˆnL ÌB˜n116. ««»∆«¿ƒƒ

גם 112) היה הספר שמגביה היה מנהגם ע"א. לב, מגילה
ואיש  ברכיו, על התחתונים בעמודיו מעמידו והיה הגולל,
שהגביה  וזה העליונים, חיים' ב'עצי בראשו אוחז היה אחר
קושר  כשהוא ולפיכך בחגורה. וקושרו הספר את גולל היה
שהוא  מבחוץ בקשירתו להתחיל צריך בחגורתו הספר את

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



dlitzעב zekld - dad` xtq - zah '` oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

כלפי  מבפנים הקשירה יתחיל אם כי הכתב, שמאחורי הצד
והלאה  ממנו מפניו הספר את כדוחה הוא הרי חוץ,

קמז). סי' או"ח ל'טור' צד 113)('פרישה', הוא שם.
לא  הספר את כשיפתחו הבאה שבקריאה כדי - הכתב
דרך  זה אין כי הקשר את להתיר הכתב על להפכו יצטרכו

אם 114)כבוד. שאפילו הספר, יריעות תפירת מקום שם.
מחדש. ולתפרו לחזור אפשר שם ששם 115)יקרע

יותר. ה'116)משתמר אחרי שנאמר: ע"ב. לט, סוטה
הספר  את שמצניעים כיום וגם ה). יג, (דברים תלכו אלהיכם
עד  מביהכ"נ לצאת שלא נוהגים אנו הכנסת, שבבית בהיכל

קמט). סי' (או"ח בהיכל הספר את שיכניסו

ׁשלׁשה־עׂשר  1ּפרק ¤¤§¨¨¨
קריאתה 1) סדר השלמתה; זמן ומשך התורה קריאת מנהגי

וסדר  הפסח שלפני פרשיות ארבע השנה; מאורעות בכל
הפסקתן.

.àËeLt‰ ‚‰n‰2˙‡ ÔÈÓÈÏLnL ,Ï‡¯NÈ ÏÎa «ƒ¿»«»¿»ƒ¿»≈∆«¿ƒƒ∆
Œ‚Á ¯Á‡L ˙aLa ÔÈÏÈÁ˙Ó .˙Á‡ ‰La ‰¯Bz‰«»¿»»«««¿ƒƒ¿«»∆«««
‰l‡' - ‰iMa ,'˙ÈL‡¯a' ¯„Òa ÔÈ¯B˜Â ˙Bkq‰«À¿ƒ¿≈∆¿≈ƒ«¿ƒ»≈∆

'˙„ÏBz3'Ì¯·‡ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ' - ˙ÈLÈÏMa ,4, ¿…«¿ƒƒ«…∆∆«¿»
˙‡ ÔÈ¯ÓBbL „Ú ,‰f‰ ¯„q‰ ÏÚ ÔÈÎÏB‰Â ÔÈ‡¯B˜Â¿¿ƒ¿¿ƒ««≈∆«∆«∆¿ƒ∆
‰¯Bz‰ ˙‡ ÌÈÏLnL ÈÓ LÈÂ .˙Bkq‰Œ‚Áa ‰¯Bz‰«»¿««À¿≈ƒ∆«¿ƒ∆«»

ÌÈL LÏLa5.ËeLt ‚‰Ó BÈ‡Â , ¿»»ƒ¿≈ƒ¿»»

ונתקבל.2) ט.3)שנתפשט ו, א.4)בראשית יב, שם,
התלמוד 5) בתקופת כן שנהגו ישראל ארץ לבני הכוונה

כט:). (מגילה

.á˙BÏÏ˜ ÔÈ¯B˜ e‰iL ,Ï‡¯NÈÏ Ì‰Ï Ôwz ‡¯ÊÚ∆¿»ƒ≈»∆¿ƒ¿»≈∆¿ƒ¿»
'‡¯˜iÂ' ¯ÙÒaL6˙¯ˆÚ Ì„˜7‰¯B˙Œ‰LÓaLÂ ,8 ∆¿≈∆«ƒ¿»…∆¬∆∆¿∆¿ƒ¿≈»
‰M‰ŒL‡¯ Ì„˜9ÔÈ‡¯B˜ e‰iL ,ËeLt‰ ‚‰n‰Â . …∆…«»»¿«ƒ¿»«»∆¿¿ƒ

'ÈÈÒ ¯a„Óa'10‰ÚLz ¯Á‡ 'ÔpÁ˙‡Â' ,˙¯ˆÚ Ì„˜ ¿ƒ¿«ƒ«…∆¬∆∆»∆¿««««ƒ¿»
'ÌÈ·v Ìz‡' ,·‡a11˙‡ Âˆ' ,‰M‰ŒL‡¯ Ì„˜ ¿»«∆ƒ»ƒ…∆…«»»«∆

‰ËeLÙ ‰La ÁÒt‰ Ì„˜ 'Ô¯‰‡12LÈ CÎÈÙÏ . «¬……∆«∆«¿»»¿»¿ƒ»≈
ÌÈ¯„Ò ÈL ˙È¯ÁL ÔÈ¯BwL ˙B˙aL13Èk ‰M‡' ÔB‚k , «»∆ƒ«¬ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ»ƒ
'Ú¯ˆn‰ ˙¯Bz ‰È‰z ˙‡Ê'Â 'ÚÈ¯Ê˙14'È˙wÁa Ì‡' , «¿ƒ«¿…ƒ¿∆««¿…»ƒ¿À…«

'ÈÈÒ ¯‰a' ÌÚ15Ô‰· ‡ˆBiÎÂ16eÓÈÏLiL È„k , ƒ¿«ƒ«¿«≈»∆¿≈∆«¿ƒ
‰La17Ô˙BÚa ÌÈ¯„q‰ Ô˙B‡ e‡¯˜ÈÂ ,18. ¿»»¿ƒ¿¿»«¿»ƒ¿»»

ידֿמו).6) כו, (ויקרא "בחוקותי" בסדר התוכחה פרשת היא
וקוראים 7) האילן פירות על נידונים שאז השבועות, חג

לא:). (מגילה וקללותיה" שנה "תכלה לומר: זו, פרשה
טוֿפט).8) כח, (דברים תבוא" "כי מהטעם 9)שבפרשת

מ"ב): פ"א, (ר"ה המשנה כלשון נידון, האדם שאז הנ"ל,
(מגילה, מרון" כבני לפניו עוברים עולם באי כל "בר"ה

להפסיק 10)שם). כדי "בחוקותי", שאחרי הפרשה היא
(שם, לעצרת "בחוקותי" שבסדר הקללות בין בה

שבפרשת 11)ב'תוספות'). הקללות בין בה להפסיק כדי
וכאמור. לראשֿהשנה תבוא" אלא 12)"כי בה שאין

תורת  תהיה "זאת קוראים מעוברת ובשנה חודש. שניםֿעשר
ופסח, פקוד אלו: לקריאות וסימן הפסח. קודם המצורע"
פרשת  קרא פירושו: וזה ותקע. קום וצלי, צום ועצור, מנה

המדברת  במדבר פרשת קרא פסח; תעשה ואח"כ "צו"
צום  העצרת; חג תחוג ואח"כ ופקודיהם, ישראל במנין
תרגום  שהיא ואתחנן, פרשת קרא ואח"כ באב תשעה תענית
ואח"כ  נצבים פרשת קרא ותחנונים; בקשה שפירושה ְֵצלי
עמרם  רב סדר בשם מיימוניות' ('הגהות בראשֿהשנה תקע
מעוברת  לשנה סימן הוסיף תכח סי' או"ח וה'טור' גאון).
ואח"כ  הסגר הטעון מצורע פרשת קראו ופסחו", "סגרו

פסח. מסויימים 13)תעשו סדרים לקרוא וצריך הואיל
אחת. בשנה התורה את להשלים ונוהגים קבועים, בזמנים

וסדר 14) הטמאים בתורת אחד בענין מדברות ששתיהן
במספר15)טהרתם. קטנה היא "בהר" פסוקיה,פרשת

משותפות  וכן "בחוקותי", פרשת לקריאת להצטרף וראויה
ונזכר  וחוזר "בהר" בפרשת הנאמר השמיטה בענין הן
שבתותיה  את הארץ תרצה אז ככתוב: "בחוקותי", בפרשת

לדֿלה). כו, (ויקרא או 16)וגו' ובלק", "חוקת סדר כגון
ומסעי". שמספר 17)"מטות פשוטה בשנה שהרי

התורה  כל לגמור תוכל לא לחמישים, עולה שבתותיה
ששבת  גם ומה וארבעה; חמישים למספר עולים שסדריה
מענין  אלא הרגיל בסדר בה קוראים אין החג בתוך החלה

כאחד,18)המועדות. ובחוקותי" "בהר סדרי תחבר אם כי
כדרוש. העצרת לפני סיני" "במדבר לקרוא לכוין תוכל

.âÔÈ‡¯B˜ ÌL ,˙È¯ÁLa ˙aLa ÔÈ˜ÈÒÙnL ÌB˜Ó»∆«¿ƒƒ¿«»¿«¬ƒ»¿ƒ
ÈLÈÓÁ·e ÈL·e ‰ÁÓa19?„ˆÈk .‰‡a‰ ˙aLÏe ¿ƒ¿»¿≈ƒ«¬ƒƒ¿«»«»»≈«

- '˙ÈL‡¯a' ¯„Òa ˙È¯ÁLa ÔÈ¯B˜ ‰BL‡¯ ˙aL«»ƒ»ƒ¿«¬ƒ¿≈∆¿≈ƒ
B‡ ÌÈ˜eÒÙ ‰¯NÚ ,'Á ˙„ÏBz ‰l‡' ÔÈ¯B˜ ‰ÁÓa¿ƒ¿»ƒ≈∆¿……«¬»»¿ƒ
‰‡a‰ ˙aLÏ ÔÎÂ ,ÈLÈÓÁ·e ÈLa ÔÎÂ ,¯˙BÈ≈¿≈¿≈ƒ«¬ƒƒ¿≈¿«»«»»
„Ú ‡¯B˜Â ,'Á ˙„ÏBz ‰l‡'Ó ÔÈÏÈÁ˙Ó ˙È¯ÁLa¿«¬ƒ«¿ƒƒ≈≈∆¿……«¿≈«

¯„q‰ ÛBÒ20ÔÈ¯ÈËÙÓe .‰M‰ Ïk ÔÈ¯B˜ BÊ C¯c ÏÚÂ , «≈∆¿«∆∆ƒ»«»»«¿ƒƒ
‰¯Bza ‡¯wL ÔÈÚÓ ‡È·pa ˙aLÂ ˙aL ÏÎa21. ¿»«»¿«»«»ƒ≈≈∆»»«»

ה"א).19) (פ"יב, לעיל כמבואר בלבד, עולים לשלשה
ע"ב.20) לא, הוא 21)מגילה "בראשית" בסדר כגון:

הארץ  רוקע ונוטיהם השמים בורא ה' אמר... כה מפטיר:
וכן  בראשית; למעשה המתאים ה) מב, (ישעיה וצאצאיה
הנאמר  הפסוק שם על נד) (בישעיה מפטיר הוא "נח" בסדר
"תשבי" ובספר כולן. וכן ט) (שם, וגו' לי זאת נח מי כי בה:
שלא  ישראל על גזר יון מלך אנטיוכס נאמר: "פטר" שורש
אחת  פרשה לקחו ישראל עשו מה ברבים, בתורה יקראו
אף  ועתה בה. וקראו השבוע לפרשת דומה שענינה מנביאים

בטל. לא הזה המנהג - הגזירה שבטלה

.ãBL‡¯‰ - ÌÈL„Á ÈL‡¯·eÌÈ˜eÒÙ ‰LÏL ‡¯B˜ Ô ¿»≈√»ƒ»ƒ≈¿»¿ƒ
'Âˆ' ˙L¯tÓ22ÈLÈÏL ˜eÒt ‡¯B˜Â ¯ÊBÁ ÈM‰Â , ƒ»»««¿«≈ƒ≈¿≈»¿ƒƒ

¯iLiL È„k ,ÂÈ¯Á‡L ÌÈ˜eÒÙ ÈLe ,ÔBL‡¯‰ ‡¯wL∆»»»ƒ¿≈¿ƒ∆«¬»¿≈∆¿«≈
ÌÈ˜eÒÙ ‰LÏL ‰L¯ta23‰LÏL ‡¯B˜ ÈLÈÏM‰Â , «»»»¿»¿ƒ¿«¿ƒƒ≈¿»

ÈÚÈ·¯‰Â ,'˙aM‰ ÌBÈ·e' ÌÚ ÈM‰ ¯iML ÌÈ˜eÒÙ¿ƒ∆ƒ≈«≈ƒƒ¿««»¿»¿ƒƒ
'ÌÎÈL„Á ÈL‡¯·e' ‡¯B˜24L„ÁŒL‡¯ ÏÁ Ì‡Â . ≈¿»≈»¿≈∆¿ƒ»……∆

„Á‡a :˙È¯ÁLa ÌÈ¯ÙÒ ÈL ÔÈ‡ÈˆBÓ ,˙aLa ˙BÈ‰Ïƒ¿¿«»ƒƒ¿≈¿»ƒ¿«¬ƒ»∆»
B· ‡¯B˜ ÈM·e ,˙aL d˙B‡ ¯„Ò Ba ÔÈ¯B˜ƒ≈∆»«»«≈ƒ≈

ÌÈÏLn‰25‡¯B˜ ¯ÈËÙn‰Â ,'ÌÎÈL„Á ÈL‡¯·e'26 ««¿ƒ¿»≈»¿≈∆¿««¿ƒ≈
L„Á ÈcÓ ‰È‰Â' ÔÈ¯ÈËÙÓe ,L„ÁŒL‡¯ ÔÈÚƒ¿«……∆«¿ƒƒ¿»»ƒ≈…∆
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'BL„Áa27,˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ·‡ L„ÁŒL‡¯Â . ¿»¿¿……∆»∆»ƒ¿¿«»
'ÈLÙ ‰‡N ÌÎÈ„ÚBÓe ÌÎÈL„Á' ÔÈ¯ÈËÙÓ28. «¿ƒƒ»¿≈∆¬≈∆»¿»«¿ƒ

ÔÈ¯ÈËÙÓ ,˙aLa „Á‡a ˙BÈ‰Ï ÏÁL L„ÁŒL‡¯Â¿……∆∆»ƒ¿¿∆»¿«»«¿ƒƒ
'L„Á ¯ÁÓ Ô˙B‰È BÏ ¯Ó‡iÂ' ÂÈÙlL ˙aLa29. ¿«»∆¿»»«…∆¿»»»»…∆

כח).22) (במדבר לחמי קרבני את ישראל... בני את צו
משיירים 23) שאין ג') הלכה י"ב, (פרק לעיל נתבאר וכבר

פסוקים. משלשה פחות יש 24)בפרשה זו שפרשה ואע"פ
השלישי  שיקרא אומרים אנו אין פסוקים, חמשה בה
פסוק  עוד ויוסיף פסוקים, שני המכילה השבת" מ"וביום
ולא  כרגיל לקרוא השני יוכל ואז חדשיכם" מ"ובראשי
אין  הוא: כלל כי - הראשון שקרא מה על לחזור יצטרך
יצטרך  לפיכך פסוקים, משלשה פחות בפרשה מתחילין
וישייר  פסוקים שלשה חדשיכם" מ"ובראשי לקרוא השלישי
משיירים  "אין אמרנו: וכבר בלבד; פסוקים שני ממנה

כא:). (מגילה פסוקים" משלשה פחות שם,25)בפרשה
הקרואים. מנין את המשלים השביעי העולה ע"ב. כט,

ולדעת 26) (כסףֿמשנה). המשלים שקרא מה וקורא חוזר
בדברי  הכוונה סח, הרמב"ם" ב"לשונות ח"א הרדב"ז
שהרי  מפטיר, להיות רוצה אם - המשלים" בו "קורא רבינו:
ואמר: שחזר וזה הי"ז) פ"יב, (לעיל מהמנין עולה המפטיר
יהיה, שלא בין משלים שיהיה בין לומר - קורא" "והמפטיר

„ÈÓ˙ לקרוא נוהגים ואנו ראשֿחודש. בענין קורא המפטיר
המפטיר  קורא השני ובספר שבת, של בסדר קרואים שבעה
הפרשה  סוף עד חדשיכם" ו"בראשי השבת", מ"וביום

תכה). סי' ההפטרה,27)('טור' של האחרון הפסוק הוא
אֿכד). סו, (ישעיה כסאי" השמים ה' אמר ב"כה המתחילה

"השמים 28) מפטירים: אלא כן, נוהגים לא ואנו יד. א, שם,
מיימוניות'). ('הגהות ע"א.29)כסאי" לא, מגילה

.ä·BË ¯·„a Á˙Bt ,‰¯Bza ˙B¯˜Ï ‰ÏBÚ‰ Ïk»»∆ƒ¿«»≈«¿»»
·BË ¯·„a ÌiÒÓe30‡¯B˜ ,'eÈÊ‡‰' ˙L¯t Ï·‡ . ¿«≈¿»»¬»»»««¬ƒ≈

¯ÎÊ'Ó ÏÈÁ˙Ó ÈM‰Â ,'ÌÏBÚ ˙BÓÈ ¯ÎÊ' „Ú ÔBL‡¯‰»ƒ«¿…¿»¿«≈ƒ«¿ƒƒ¿…
'e‰·Èk¯È'Ó ÈLÈÏM‰Â ,'e‰·Èk¯È' „Ú 'ÌÏBÚ ˙BÓÈ¿»««¿ƒ≈¿«¿ƒƒƒ«¿ƒ≈
'ı‡iÂ '‰ ‡¯iÂ' ÔÓ ÈÚÈ·¯‰Â ,'ı‡iÂ '‰ ‡¯iÂ' „Ú«««¿«ƒ¿»¿»¿ƒƒƒ««¿«ƒ¿»
‡N‡ Èk' „Ú 'eÓÎÁ eÏ' ÔÓ ÈLÈÓÁ‰Â ,'eÓÎÁ eÏ' „Ú«»¿¿«¬ƒƒƒ»¿«ƒ∆»
'È„È ÌÈÓL Ï‡ ‡N‡ Èk'Ó ÈMM‰Â ,'È„È ÌÈÓL Ï‡∆»«ƒ»ƒ¿«ƒƒƒƒ∆»∆»«ƒ»ƒ

‰¯ÈM‰ ÛBÒ „Ú31el‡ ˙BÈÚa da ÔÈ˜ÒBÙ ‰nÏÂ ;32? ««ƒ»¿»»¿ƒ»¿ƒ¿»≈
.‰·eL˙a ÌÚ‰ e¯ÊÁiL È„k ,‰ÁÎBz Ô‰L ÈtÓƒ¿≈∆≈≈»¿≈∆««¿»»ƒ¿»

שעשה 30) במי יסיים לא וכן ה"ז). (פ"ג, שם, ירושלמי
המשנה  פירוש ע"פ סק"ד, קלח סי' אברהם' ('מגן רע מעשה

מ"ח). פ"ד, ידים וכן 31)לרבינו, פ"ד; מגילה הרי"ף ע"פ
וסימן  תכח). סימן (או"ח ב'טור' מובאת גאון פלטוי רב דעת

לא.). השנה (ראש ל"ך הזי"ו אלו שתחילתם 32)קריאות
קשים. דברים וסופם

.å‰¯Bz‰ ÛBÒaL ÌÈ˜eÒÙ ‰BÓL33˙B¯˜Ï ¯zÓ , ¿»¿ƒ∆¿«»À»ƒ¿
‰¯NÚÓ ˙BÁÙa ˙Òk‰Œ˙È·a Ì˙B‡34ÈtŒÏÚŒÛ‡ ; »¿≈«¿∆∆¿»≈¬»»««ƒ

Ì¯Ó‡ ‰¯e·b‰ ÈtÓ ‰LÓe ‡È‰ ‰¯Bz Ïk‰L35- ∆«…»ƒ∆ƒƒ«¿»¬»»
 È¯‰ ,‰LÓ ˙˙ÈÓ ¯Á‡ Ì‰L ÔÚÓLÓe ÏÈ‡B‰,epzL ƒ«¿»»∆≈««ƒ«∆¬≈ƒ¿«

.Ô˙B‡ ˙B¯˜Ï „ÈÁÈÏ ¯zÓ CÎÈÙÏe¿ƒ»À»¿»ƒƒ¿»

לד,33) (דברים ה' עבד משה שם וימת בפסוק: המתחילים
הכנסת"34)ה). בבית אותם קורא "יחיד ע"א: ל, מנחות

בביהכ"נ  לקרותם שיכולים לומר שהכוונה רבינו ומפרש -
והראב"ד  עשרה, שם כשאין אפילו וסוף תחילת בברכה

" התלמוד: דברי את ומפרש רבינו על ˜Â¯‡חולק „ÈÁÈ
להזמין  בהם הפסקה ואין קוראם אחד שאדם לומר: אותם"
(מגילה  ה'ירושלמי' דברי על ומסתמך לקרות, אחר עולה

שם). (מנחות, רש"י פירש וכן ה"ז). שם:35)פ"ג,
בדמע". כותב ומשה אומר "הקב"ה

.æÌÈ‰k ˙¯B˙aL ˙BÏÏ˜36‡l‡ ,Ô‰a ÔÈ˜ÈÒÙÓ ÔÈ‡ ¿»∆¿«…¬ƒ≈«¿ƒƒ»∆∆»
Ô˙B‡ ‡¯B˜ „Á‡37,Ì‰ÈÙlL ˜eÒÙa ÏÈÁ˙Ó - ∆»≈»«¿ƒ¿»∆ƒ¿≈∆

Ì‰È¯Á‡ ÏL ˜eÒÙa ÌiÒÓe38Œ‰LÓaL ˙BÏÏ˜e . ¿«≈¿»∆«¬≈∆¿»∆¿ƒ¿≈
˜ÒBt ,Ô‰a ˜ÒÙÏ ‰ˆ¯ Ì‡ - ‰¯B˙39e‚‰ ¯·Îe ; »ƒ»»ƒ¿…»∆≈¿»»¬

.Ô˙B‡ ‡¯B˜ „Á‡ ‡l‡ ,Ô‰a ˜ÒÙÏ ‡lL ÌÚ‰»»∆…ƒ¿…»∆∆»∆»≈»

ידֿמד.36) כו, (משלי 37)ויקרא שנאמר ע"ב. לא, מגילה
עצמו  מראה בהן והמפסיק תמאס, אל בני ה' מוסר יא): ג,
אמרו: ה"ז) פ"ג, (מגילה וב'ירושלמי' לקרותן, לו שקשה
מתברך". ואני מתקללים בני שיהו בדין "אינו הקב"ה: אמר

ופסוק 38) הפורענות, על ברכה אומרים אין כי שם. מגילה,
בפרשה  ומשיירים מתחילים אין שהרי דוקא, לאו אחד
אחריהם  פסוקים שלשה קורא אלא פסוקים, משלשה פחות
שם). ('תוספות', לפניהן וכן הפרשה, נגמרת שבהם

(39- הראשונות לאחרונות? ראשונות בין ומה שם. מגילה,
להקב"ה  שליח נעשה כלומר: אמרן, הגבורה מפי משה
פני  ונתתי בהן: נאמר שהרי נאמרו, רבים ובלשון לאמרן,
...ÌÎÈ¯Ú ˙‡ È˙˙Â ...·¯Á ÌÎÈÏÚ È˙‡·‰Â ...ÌÎ·
כלומר: הקודש), (ברוח אמרן עצמן מפי משה - והאחרונות
ובלשון  וכך כך עליכם יקפיד הוא ה' מצוות על תעברו אם
קשה  תוכחתן אין ולפיכך ה'... יתן ה'... יככה יחיד:

כבראשונות.

.çÌÈ¯etk‰ŒÌBÈÏe ˙B„ÚBnÏ ÔÈ˜ÈÒÙÓ40ÔÈ‡¯B˜Â «¿ƒƒ«¬¿«ƒƒ¿¿ƒ
Ì‰Ï Ôwz ‰LÓe .˙aL ¯„Òa ‡Ï ,„ÚBn‰ ÔÈÚa¿ƒ¿««≈…¿≈∆«»∆ƒ≈»∆

BÈÚ „ÚBÓ ÏÎa ÔÈ‡¯B˜ e‰iL ,Ï‡¯NÈÏ41ÔÈÏ‡BLÂ , ¿ƒ¿»≈∆¿¿ƒ¿»≈ƒ¿»¿¬ƒ
„ÚBÓe „ÚBÓ ÏÎa ÌBÈ ÏL BÈÚa ÔÈL¯B„Â42‰Óe . ¿¿ƒ¿ƒ¿»∆¿»≈≈«

˙¯B˙aL ˙B„ÚBÓ ˙L¯Ùa - ÁÒta ?ÔÈ¯B˜ Ô‰≈ƒ«∆«¿»»«¬∆¿«
ÌÈ‰k43eÎLÓ' ÔBL‡¯ ÌBÈa ˙B¯˜Ï ÌÚ‰ e‚‰ ¯·Îe . …¬ƒ¿»»¬»»ƒ¿¿ƒƒ¿

'ÌÎÏ eÁ˜e44ÏbÏb ÁÒÙa ÔÈ¯ÈËÙÓe ,45·BËŒÌBÈ·e , ¿»∆«¿ƒƒ¿∆«ƒ¿»¿
ÈL46'·NÎ B‡ ¯BL' -47ÁÒÙa ÔÈ¯ÈËÙÓe , ≈ƒ∆∆«¿ƒƒ¿∆«

e‰iL‡È48'¯BÎa ÏÎ ÈÏ Lc˜' - ÈLÈÏMa ,49ÈÚÈ·¯a , …ƒ»«¿ƒƒ«∆ƒ»¿»¿ƒƒ
'‰ÂÏz ÛÒk Ì‡' -50'EÏ ÏÒt' - ÈLÈÓÁa ,51ÈMMa , ƒ∆∆«¿∆«¬ƒƒ¿»¿«ƒƒ

'B„ÚBÓa ÁÒt‰ ˙‡ Ï‡¯NÈ È· eNÚÈÂ' -52ŒÌBÈa , ¿«¬¿≈ƒ¿»≈∆«»«¿¬¿
‰¯ÈM‰ ÛBÒ „Ú 'ÁlLa È‰ÈÂ' - ÔB¯Á‡ ·BË53„Ú , «¬«¿ƒ¿««««ƒ»«

'„Âc ¯a„ÈÂ' ÔÈ¯ÈËÙÓe ,'E‡Ù¯ '‰ È‡ Èk'54, ƒ¬ƒ…¿∆«¿ƒƒ«¿«≈»ƒ
'¯BÎa‰ Ïk' - ÈÈÓM·e55'ÌBi‰ „BÚ' ÔÈ¯ÈËÙÓe ,56. «¿ƒƒ»«¿«¿ƒƒ«

נקרא:40) הכיפורים שיום מפני ד. משנה פ"ג, מגילה
כשבת, במלאכה ואסור לב) כג, (ויקרא שבתון" "שבת
ויום  הואיל וכן שבת, מסדרי בו נפסיק שלא אומר הייתי
בשחרית  בו שקוראים המועדות משאר שונה הכיפורים
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‰ÁÓ·Â,השבת בסדר יקראו שבשחרית אומר הייתי ,
טוב', יום ('תוספות הכיפורים יום מענין יקראו ובמנחה

מד):41)שם). כג, (ויקרא שנאמר מ"ו. פ"ג, מגילה
המצוות  כל וכי ישראל. בני אל ה' מועדי את משה וידבר
לקרוא  להם שתיקן מלמד אלא לישראל? משה אמרן לא

מענינו. מועד הנזכר:42)בכל הפסוק מן ע"א. לב, מגילה
בזמנו  מועד כל הלכות עמהם מדבר משה שהיה "מלמד

שם). (רש"י, ותורותיו האלהים חוקי ויקרא 43)להודיעם
אֿמד. כאֿנא.44)כג , יב, שם,45)שמות ב; ה, יהושע

א. ימיםֿטובים,46)ו, שני שם שיש כאן, מדובר בגולה
קריאת  אצלנו שאין אלא הזה הסדר ככל קוראים אנו ובארץ

חול. הוא שהרי כלל, השמיני כוֿלג;47)יום כב, ויקרא
אֿמד. אֿכה.48)כג, כג, יג,49)מלכיםֿב שמות

אֿיט.50)אֿטז. כג, כדֿל; כב, לד,51)שם, שם,
ידובר 52)אֿכו. האלה הפרשיות ובכל אֿיד. ט, במדבר

בתורה. כתיבתן כסדר קריאתן וסדר הפסח, חג על
של 53) שבשביעי לפי כז. פסוק טו פרק עד יז יג, שמות

ממצרים. בצאתם הים על שירה אבותינו אמרו פסח
מיציאת 54) בה ומדובר שירה הוא שגם אֿנא, יח, תהלים

ויפיצם, חציו וישלח - באפו עשן עלה ככתוב: מצרים,
לא.). מגילה (רש"י, במצרים ה' למכות המכוונים

בענין 55) בו שמדובר אֿיז, טז, פרק עד יט טו, דברים
"בכספא  "קדש "תורא "משך אלו: קריאות וסימן המועדות.

[שם]. "בוכרא "שלח "במדברא לב 56)"פסל י, ישעיה
פסח, בליל שהיתה סנחריב במפלת המדבר יב פרק סוף עד
שמיני  יום חל ואם שם). (מגילה, העתידה גאולתנו ועל
עד  כב) יד, (דברים תעשר" מ"עשר מתחילים בשבת, להיות
העולים  קרואים לשבעה להספיק כדי "ראה" פרשת סוף
בשמיני  וכן העצרת, של שני ביו"ט וכן בשבת, לתורה
('הגהות  יב ה"ט בסמוך ראה בשבת, שחל העצרת
ישתנה, לא זו בהלכה כאן האמור הסדר וכל מיימוניות').
אנו  אז חמישי, ביום להיות הפסח כשחל אלאֿאםֿכן
לי  "קדש קוראים א' וביום השבת, ביום לך" "פסל קוראים
מועד  של בחולו להיות שחלה שבת הוא כלל כי בכור" כל
כמבואר  לך" "פסל בה קוראים בסוכות בין בפסח בין
(שמות  אלי" אומר אתה מ"ראה ומתחילים ה"טז. בסמוך
זו  בקריאה שיש ומפני הקרואים, ז' לכל לספק כדי יב) לג,
יום  שהיא בשבת אותה קוראים וחוה"מ, ורגלים שבת מענין

שם). וברש"י לא. (מגילה להתפלל הבא ציבור אסיפת

.è'˙BÚe·L ‰Ú·L'a ÔÈ¯B˜ ˙¯ˆÚa57,ËeLt ‚‰Óe . »¬∆∆ƒ¿ƒ¿»»ƒ¿»»
'ÈLÈÏM‰ L„Áa' ÔBL‡¯‰ ·BËŒÌBÈa ÌÈ¯BwL58, ∆ƒ¿»ƒ«…∆«¿ƒƒ

‰·k¯na ÔÈ¯ÈËÙÓe59ÈM·e ,60˙B„ÚBÓ ˙L¯Ùa ÔÈ¯B˜ «¿ƒƒ«∆¿»»«≈ƒƒ¿»»«¬
˜ew·Áa ÔÈ¯ÈËÙÓe ,'¯BÎa‰ Ïk'61. »«¿«¿ƒƒ«¬«

ט.57) טז, לפי 58)דברים כ', פרק סוף עד א' יט, שמות
ופרשה  לישראל, תורה ניתנה בסיון ששה שהוא הזה שביום

תורה. במתן מדברת על 59)זו א', פרק ביחזקאל האמורה
מרכבתו. בהוד סיני הר על הקב"ה שירד בגולה 60)שם

ימיםֿטובים. שני במתן 61)שעושים המדבר ג', פרק
פארן" מהר וקדוש יבוא מתימן "אלוה בו: שכתוב תורה

תורה. מתן בענין ב:): (ע"ז דרשוהו ורבותינו וכו'

.é„Á‡a ÈÚÈ·M‰ L„Áa' ÔÈ¯B˜ ‰M‰ŒL‡¯a¿…«»»ƒ«…∆«¿ƒƒ¿∆»
'L„ÁÏ62ÈÈÂ' ÔBL‡¯ ÌBÈa ÔÈ¯BwL ,ËeLt ‚‰Óe . «…∆ƒ¿»»∆ƒ¿ƒ«»

'‰¯N ˙‡ „˜t63ÔÓ „Á‡ LÈ‡ È‰ÈÂ' ÔÈ¯ÈËÙÓe , »«∆»»«¿ƒƒ«¿ƒƒ∆»ƒ
'ÌÈ˙Ó¯‰64˙‡ ‰q ÌÈ‰Ï‡‰Â' ÔÈ¯B˜ ÈM·e , »»»«ƒ«≈ƒƒ¿»¡…ƒƒ»∆

'Ì‰¯·‡65'ÌÈ¯Ù‡ ÈÏ ¯ÈwÈ Ô·‰' ÔÈ¯ÈËÙÓe ,66. «¿»»«¿ƒƒ¬≈«ƒƒ∆¿«ƒ

א.62) כט, א.63)במדבר כא, שמואלֿא,64)בראשית
יא.). (ר"ה וחנה שרה נפקדו בראשֿהשנה כי א.

עקידת 65) ענין להזכיר כדי הפרק סוף עד כב, בראשית
עוד...66)יצחק. אזכרנו "זכור בו: שנאמר יט. לא, ירמיה

טובה, של "זכרונות" בו להזכיר היום וחובת ארחמנו" רחם
לב:). השנה בראש (כמבואר

.àé'˙BÓ È¯Á‡' ÔÈ¯B˜ ˙È¯ÁLa ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈa67, ¿«ƒƒ¿«¬ƒƒ«¬≈
'‡NÂ Ì¯ ¯Ó‡ ‰k' ÔÈ¯ÈËÙÓe68ÔÈ¯B˜ ‰ÁÓa , «¿ƒƒ…»«»¿ƒ»¿ƒ¿»ƒ

'˙BÓ È¯Á‡'aL ˙BÈ¯Úa69ÈÓ Ïk ÌÏkÈÂ ¯kÊiL È„k , »¬»∆¿«¬≈¿≈∆ƒ¿…¿ƒ»≈»ƒ
‰·eL˙a ¯ÊÁÈÂ Ô‰Ó ˙Á‡a ÏLÎpL70ÈLÈÏM‰Â , ∆ƒ¿«¿««≈∆¿«¬…ƒ¿»¿«¿ƒƒ
‰BÈa ¯ÈËÙÓe ‰¯Bz· ‡¯B˜71. ≈«»«¿ƒ¿»

הכיפורים.67) יום בעבודת המדבר טז, פרק ויקרא
התשובה 68) בענין המדבר נה, פרק סוף עד טו נז, ישעיה

וגו'. אבחרהו" צום זה "הלא ו' פסוק שם ככתוב והתענית,
יח.69) פרק ב"אוצר 70)ויקרא (מובאת הגאונים. תשובת

רב"ז). אות למגילה ומדובר 71)הגאונים" יונה, ספר כל
תשובתם  הקב"ה ושקיבל נינוה, אנשי תשובת בענין בו
להם  לעשות דבר אשר הרעה על האלהים וינחם ככתוב:

י). ג, (שם, עשה ולא

.áéÔÈ¯B˜ ,ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈLa ,˙BkÒa¿Àƒ¿≈»ƒƒ»ƒƒƒ
,'B‚Â 'ÊÚ B‡ ·NÎ B‡ ¯BL' ‡È‰L ,˙B„ÚBn‰ ˙L¯Ùa¿»»««¬∆ƒ∆∆≈¿

'ÈÈÏ ‡a ÌBÈ ‰p‰' ÔBL‡¯ ÌBÈa ÔÈ¯ÈËÙÓe72ÌBÈ·e , «¿ƒƒ¿ƒƒ≈»«»¿
'‰ÓÏL CÏn‰ Ï‡ eÏ‰wiÂ' - ÈL73·BËŒÌBÈ·e , ≈ƒ«ƒ»¬∆«∆∆¿……¿

ÔB¯Á‡74˙BlÎk È‰ÈÂ' ÔÈ¯ÈËÙÓe ,'¯BÎa‰ Ïk' ÔÈ¯B˜ «¬ƒ»«¿«¿ƒƒ«¿ƒ¿«
'‰ÓÏL75'‰Î¯a‰ ˙‡ÊÂ' ÔÈ¯B˜ ¯ÁÓÏe ,76ÔÈ¯ÈËÙÓe , ¿……¿»»ƒ¿…«¿»»«¿ƒƒ

'‰ÓÏL „ÓÚiÂ'77È¯Á‡ È‰ÈÂ' ÔÈ¯ÈËÙnL ÈÓ LÈÂ , ««¬…¿……¿≈ƒ∆«¿ƒƒ«¿ƒ«¬≈
˙BÓ78˙Ba¯˜a ÔÈ¯B˜ ‚Á‰ ˙BÓÈ ¯‡L·e .'‰LÓ∆ƒ¿»¿∆»ƒ¿»¿¿

‚Á‰79. ∆»

הסוכות,72) חג על בו ומדובר הפרק. סוף עד יד, זכריה
(שם, הסוכות חג את ולחוג בשנה... שנה מדי ועלו ככתוב:

היתה 73)טז). אסיפה שאותה לפי בֿכב. ח, מלכיםֿא,
הסוכות. העצרת.74)בחג שמיני חג מלכיםֿא 75)הוא

שם: ונאמר נדֿסו. ‰˘ÈÈÓח, ÌÂÈ· ויברכו העם את שלח
המלך. בו 76)את חותמים המועדות, כל סוף שהוא לפי

פ"ג). למגילה (ר"ן ישראל את שבירך רבינו משה בברכת
ביום 77) - שלמה בתפילת המדבר כבֿנג. ח, מלכיםֿא

הדברים  אלה וכל וקיומו. העם לשלום - העצרת שמיני
ע"א. לא, דף מגילה במס' דעת 78)מקורם א. פרק יהושע

או"ח  ה'טור' ולדעת (שם). ב'תוספות' מובאת גאון האי רב
שחתמנו  לפי והטעם: ב'ירושלמי'. מקורו תרסט, סי'
הקב"ה  שציוה במה מפטירים רבינו, משה של בפטירתו
נוהגים  ואנו פ"ג). שם (ר"ן תלמידו ליהושע פטירתו לאחר
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"וזאת  בראשון וקוראים תורה, ספרי שלשה להוציא
"אשר  עד ברא" "בראשית ובשני התורה; סוף עד הברכה"
פתחון  יהא שלא כדי ג), ב, (בראשית לעשות" אלהים ברא
רוצים  ואינם התורה את סיימו כבר ולומר: לקטרג לשטן פה
כמבואר  הקרבנות", ב"סדר קוראים ובשלישי עוד. לקרותה
לחג: האחרון זה, ליוםֿטוב וקוראים יד. הל' בסמוך
לכבוד  סעודה ועושים בו ששמחים לפי תורה", "שמחת
על  א, פרק רבה" ב"קהלת המדרש ע"פ התורה סיום
"מכאן  טו) ג, (מלכיםֿא עבדיו לכל משתה ויעש הפסוק:
תרסט). סי' או"ח (שו"ע תורה של לגמרה סעודה שעושים

יזֿלד).79) כט, (במדבר פנחס בפרשת האמורים

.âéÈzL ‡¯B˜ „ÚBÓ ÏL BlÁÓ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa ?„ˆÈk≈«¿»»≈À∆≈≈¿≈
˙BiL¯Ù80,„ÚBÓ ÏL BlÁ ‡e‰L ,ÈLÈÏM‰ ÌBia . »»ƒ««¿ƒƒ∆À∆≈

'ÈM‰ ÌBi·e' Ô‰k‰ ‡¯B˜81ÌBi·e' ‡¯B˜ ÈÂÏÂ , ≈«…≈««≈ƒ¿≈ƒ≈«
'ÈLÈÏM‰82ÈÚÈ·¯‰Â ,ÈLÈÏM‰ ÌBia ‡¯B˜ Ï‡¯NÈÂ , «¿ƒƒ¿ƒ¿»≈≈««¿ƒƒ¿»¿ƒƒ

ÈLÈÏM‰ ÌBi·e ÈM‰ ÌBia ‡¯B˜Â ¯ÊBÁ83ÌBia ÔÎÂ . ≈¿≈««≈ƒ««¿ƒƒ¿≈«
ÌBi·e' ÔÈ¯B˜ ,„ÚBÓ ÏL BlÁ ÏL ÈL ‡e‰L ,ÈÚÈ·¯‰»¿ƒƒ∆≈ƒ∆À∆≈ƒ«
ÌBÈ ÏÎa BÊ C¯c ÏÚÂ ,'ÈÚÈ·¯‰ ÌBi·e' ,'ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ«»¿ƒƒ¿«∆∆¿»

.ÌBÈÂ»

היום 80) בקביעות מסופקים שהיו ידובר, לארץ בחוץ
שני  עושים היו כן על אשר ראשֿחודש, של המדוייק
חולֿהמועד  שהוא השלישי ביום ולפיכך מספק, ימיםֿטובים
בתשרי  ט"ו שיום יתכן כי לחג, שני רק זה שמא מסופקים הם
גם  ויתכן השני, ביוםֿטוב חל הסוכות חג התחלת שהוא
כבר  הוא זה ויום הראשון ביוםֿטוב חל בתשרי שט"ו
בסוף  בסמוך ראה - ישראל ארץ למנהג ובנוגע לחג. השלישי

הוא.81)ההלכה. שני שמא כי ע"א. נה, כי 82)סוכה
הוא. לחג שלישי שהרי 83)שמא - היום לכבוד בא שהוא

לקרוא  חשוב הוא ולפיכך - שלשה רק קוראים חול יום בכל
אלא  קוראים אנו אין עצמו, שני ביו"ט אבל היום. ספיקי את

"¯˘Ú ‰˘ÓÁ·Â אין שני, ספק הוא שגם אע"פ בלבד, יום"
יבואו  שלא כדי השני" "וביום בו לקרוא בו מזלזלים אנו
להעיר  ויש פ"ג). למגילה (ר"ן שני יו"ט בקדושת להקל
וביום  קורא "וישראל כתוב: ושוינצינו, רומי דפוס שבנוסח

ÈÚÈ·¯‰ משובשת שגירסא סובר הכסףֿמשנה מרן אבל ."
חולֿהמועד  בהתחלת לקרוא לנו מה כי עמו ונימוקו היא,
הוא  כך ומשום כלל, היום מספיקי שאינו הרביעי" "וביום
למגילה  ברי"ף כתוב כך ואמנם שבספר, גירסתנו את מאשר
"ספיקא  שם שאין ישראל ובארץ הגאונים. דעת עלֿפי פ"ג
ביום  כי בלבד, היום קרבן אלא יום בכל קוראים אין דיומא"
השני" "וביום כהן קורא לחולֿהמועד ראשון שהוא לחג שני
עצמה  פרשה אותה וקוראים חוזרים אחריו העולים והשלשה

א'). סעיף תרסג סי' או"ח (שו"ע

.ãéÌÈ¯etk‰ŒÌBÈa ÔÎÂ ,ÌÈ·BË ÌÈÓiÓ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa¿»»ƒ»ƒƒ¿≈¿«ƒƒ
ÌÈ¯ÙÒ ÈL ÔÈ‡ÈˆBÓ ,ÁÒt‰ ÈÓÈ ˙Ú·L·e¿ƒ¿«¿≈«∆«ƒƒ¿≈¿»ƒ

˙È¯ÁLa84˙BÈÚ‰ el‡ B· ‡¯B˜ - ÔBL‡¯‰ : ¿«¬ƒ»ƒ≈≈»ƒ¿»
‰ B˙B‡ Ôa¯˜ B· ‡¯B˜ - ÈM‰Â ,e¯Ó‡L¯eÓ‡‰ ÌBi ∆»«¿¿«≈ƒ≈»¿««»»

ÌÈ„e˜t‰ LnÁa85Ôa¯w‰ ÔÈÚ ‡¯Bw‰Â ,‰¯Bza86 ¿À««¿ƒ«»¿«≈ƒ¿««»¿»
.‡È·pa ¯ÈËÙÓ ‡e‰«¿ƒ«»ƒ

קוראים 84) אנו סוכות חולֿהמועד שבימי שהזכיר לפי
ואף  ימיםֿטובים שבכל משמיענו הוא החג, בקרבנות
על  נוסף היום בקרבנות קוראים אנו פסח בחולֿהמועד
הכיפורים  יום ותפס לעיל, שהזכיר היום בענין הקריאה

בעלמא. לדוגמא המתחיל 85)ופסח "במדבר" חומש הוא
כחֿכט. פרקים פנחס בפרשת ופקודיהם, ישראל בני במנין
אינו  המועדים, בכל היום בקרבנות קוראים שאנו זה ודבר
ונזכר  הגאונים מימי בידינו מקובל אלא בתלמוד מפורש
סומכים  ויש מיימוניות'). ('הגהות גאון עמרם רב בסדר
"אמר  לא:) (מגילה התלמוד דברי עם בקשר זה מנהג
חסֿושלום  שמא עולם! של רבונו הקב"ה: לפני אברהם
וכדור  המבול כדור להם עושה ואתה לפניך, חוטאים ישראל
זמן  כל - קרבנות סדר להם תיקנתי כבר לו: אמר הפלגה...
לפני  מקריבים כאילו עליהם אני מעלה בהם, שקוראים
קוראים  אנו אין ובשבת עוונותיהם". כל על אני ומוחל קרבן
בתורה  תופס שבת של מוסף קרבן אין כי הקרבנות, בסדר
לקרוא  ואין טֿי) כח, במדבר (ראה בלבד פסוקים שני אלא
של  מוסף קרבן שאין ועוד פסוקים, משלשה פחות בתורה

בא בו Âˆ¯Ï˙אאל ÙÎÏ¯שבת נאמר לא שהרי בלבד,
של  הטעם בו אין לפיכך החג, קרבנות כבשאר "לכפר"
הוא  פ"ג). למגילה (ר"ן הנ"ל שבאגדה עוונות" "מחילת

שבת "תכנת לשבת: מוסף בתפילת אומרים ¯ˆÈ˙שאנו
ימיםֿטובים  שבשאר קרבנותיה? רצית "למה קרבנותיה"

- הקרבנות באיםËÁ‡˙באים כולם - ובשבת ,˙ÂÏÂÚ"
רפג). סי' או"ח נגמרת.86)('טור' הקריאה שבו

.åè‰LÏL B‡ ÌÈ¯ÙÒ ÈL ÔÈ‡ÈˆBnL ÌBÈ ÏÎ·e87, ¿»∆ƒƒ¿≈¿»ƒ¿»
‰Ê ¯Á‡ ‰Ê e‡ÈˆB‰ Ì‡88,ÔBL‡¯‰ ˙‡ ¯ÈÊÁnLk - ƒƒ∆««∆¿∆«¬ƒ∆»ƒ

LÈc˜ ¯ÓB‡89ÔB¯Á‡‰ ˙‡ ¯ÈÊÁnLÎe ,ÈM‰ ‡ÈˆBÓe ≈«ƒƒ«≈ƒ¿∆«¬ƒ∆»«¬
LÈc˜ ¯ÓB‡90e¯Ó‡ ¯·Îe .91ËeLt‰ ‚‰n‰L , ≈«ƒ¿»»«¿∆«ƒ¿»«»

ÌÏBÚÏ ÌÈÏLn‰ ‡¯BwL ¯Á‡ LÈc˜ ¯ÓBÏ92Œ¯Á‡Â , ««ƒ««∆≈««¿ƒ¿»¿««
.‡È·pa ÔÈ¯ÈËÙÓ Ck»«¿ƒƒ«»ƒ

כ"ג.87) הלכה בסמוך כמנהגנו 88)ראה שלא כלומר,
אחת. בבת כולם את מוציאים שאנו קראו 89)היום שבו

קדיש. עליו לומר הוא וחשוב היום, סדר כי 90)וגמרו
קדיש. לומר ראוי סופי, באופן הקריאה גמר אחרי

ה"כ).91) (פ"יב, מוציאים 92)לעיל שאין ביום אפילו
ספר. באותו לקרוא המפטיר עתיד שעדיין אחד, ספר אלא
בספר  לקרוא וגמרו נפרדים, ספרים שני כשמוציאים כלֿשכן
עליו  לומר שצריך - בו לקרוא עתיד המפטיר ואין הראשון
(כסףֿמשנה). כאחד הספרים שני כשיוציאו אפילו קדיש,
כשקוראים  בין המפטיר קריאת לפני קדיש לומר נוהגים ואנו
אומרים  אנו ואין ספרים, בשלשה כשקוראים בין אחד בספר

ס"ד). רפב סי' או"ח (רמ"א בלבד אחד קדיש אלא

.æèÔÈa - „ÚBÓ ÏL BlÁa ˙BÈ‰Ï ‰ÏÁL ˙aL«»∆»»ƒ¿¿À∆≈≈
‰z‡ ‰‡¯' ˙aL d˙B‡a ÔÈ¯B˜ - ˙BkÒa ÔÈa ,ÁÒÙa¿∆«≈¿Àƒ¿»«»¿≈«»

'ÈÏ‡ ¯Ó‡93˙BL·È‰ ˙BÓˆÚ‰ - ÁÒta ÔÈ¯ÈËÙÓe ,94, …≈≈««¿ƒƒ«∆«»¬»«¿≈
‚Á‰ CB˙a ‰ÏÁ Ì‡Â95'‚B‚ ‡a ÌBÈa' -96. ¿ƒ»»¿∆»¿…

(ה"ח).93) לעיל לז.94)נתבאר חג 95)יחזקאל זה
(או"ח 96)הסוכות. ה'טור' וכתב טז. לט, - יח, לח, שם,
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תחיית  כי חכמים מפי שמעתי גאון: האי רב שאמר תצ) סי'
- בתשרי ומגוג גוג ונצחון בניסן, להיות עתידה המתים

הזה. כסדר מפטירים אנו לפיכך

.æéÌÈ‰k ˙k¯aÓ ÔÈ¯B˜ ÔBL‡¯ ÌBÈa - ‰kÁa97„Ú «¬À»¿ƒƒƒƒ¿«…¬ƒ«
ÔBL‡¯‰ ÌBia ·È¯˜n‰ Ôa¯˜ ÛBÒ98ÈM‰ ÌBi·e , »¿«««¿ƒ«»ƒ««≈ƒ

¯˜ ÔÈ¯B˜ÈMa ·È¯˜‰L ‡ÈN Ôa99ÌBÈ „Ú ÔÎÂ , ƒ»¿«»ƒ∆ƒ¿ƒ«≈ƒ¿≈«
„Ú ,˙Ba¯w‰ ÛBÒ „Ú ÔÈ¯B˜ ÈÈÓL ÌBÈa ;ÈÈÓM‰«¿ƒƒ¿¿ƒƒƒ««»¿»«

¯„q‰ ÛBÒ100˙B¯a ‰kÁ ÏL ˙aLa ÔÈ¯ÈËÙÓe . «≈∆«¿ƒƒ¿«»∆¬À»¿≈
‰È¯ÎÊ101˙B˙aL ÈzL eÈ‰ Ì‡Â ;102- ‰kÁa ¿«¿»¿ƒ»¿≈«»«¬À»

‰iM·e ,‰È¯ÎÊ ˙B¯a ‰BL‡¯ ˙aLa ÔÈ¯ÈËÙÓ«¿ƒƒ¿«»ƒ»¿≈¿«¿»«¿ƒ»
‰ÓÏL ˙B¯a103¯ÈËÙnL ‡e‰ ‰kÁ ÔÈÚa ‡¯Bw‰Â . ¿≈¿……¿«≈¿ƒ¿«¬À»∆«¿ƒ

‡È·pa104'˜ÏÓÚ ‡·iÂ' ˙È¯ÁLa ÔÈ¯B˜ ÌÈ¯eÙa .105. «»ƒ¿ƒƒ¿«¬ƒ«»…¬»≈

והטעם 97) בנשיאים" קוראים "בחנוכה ע"ב: ל, מגילה
סי' או"ח ב'טור' (מובאת ו' פסקא רבתי, בפסיקתא מפורש
שהוא  בכסלו, כ"ה ביום המשכן מלאכת נשלמה כי תרפד),
נעשה  חנוכה שנס לפי כהנים, מברכת ומתחילים דחנוכה, א'
שכשניצחו  כתוב: "מכבי" ובספר כהנים. ידי על
היוונים, מתקרובת משוקץ המזבח את מצאו החשמונאים,
מחדש, ובנאוהו אותו סתרו לעבודהֿזרה, עליו שהקטירו
חנוכה  בימי קוראים אנו לפיכך בכסלו, בכ"ה אותו וחנכו
פ"ג, מגילה טוב' יום ('תוספות וכליו המזבח חנוכת על

ביום 98)מ"ו). עד קורא כהן יז, ז, פרק עד כב, ו, במדבר
היום  קרבן פרשת כל וישראל ולוי יב) ז, (שם, הראשון

מיימוניות'). בן 99)('הגהות אחד "פר עד קורא כהן
חוזר  וישראל השלישי", "ביום עד לוי כא). (שם, בקר"
סי' או"ח (שו"ע יום בכל זו דרך ועל השני", "ביום וקורא

ס"א). וישראל 100)תרפד היום, בקרבן קוראים ולוי כהן
('הגהות  המנורה" את עשה "כן עד התשיעי" מ"ביום קורא

הכתוב 101)מיימוניות'). ע"ש ז. ד, פרק עד יד ב, זכריה
זהב". מנורת והנה "ראיתי של 102)שם א' יום שחל כגון

בשבת. שם 103)חנוכה הכתוב שם על מֿנ. ז, מלכיםֿא
מפטירים  שאנו והטעם וגו' מימין" חמש המנורות "ואת
שלמה", "נרות אחרי שנכתבו אע"פ תחילה, זכריה בנרות
על  להעדיפה וראויה העתיד, על נאמרה זכריה נבואת כי

(ר"ן). לשעבר שנכתבו שלמה" אנו 104)"נרות שהרי
שהקורא  הוא: וכלל האחרון. בספר חנוכה של קוראים

בנביא. המפטיר הוא בספר חֿטז.105)אחרון יז, שמות
הוא. עמלק של מזרעו המן כי

.çé'ÌÈa „ÈÏB˙ Èk' ˙È¯ÁLa ÔÈ¯B˜ ·‡a ‰ÚL˙a106, ¿ƒ¿»¿»ƒ¿«¬ƒƒƒ»ƒ
'ÈÈ Ì‡ ÌÙÈÒ‡ ÛÒ‡' ÔÈ¯ÈËÙÓe107ÔÈ¯B˜ ‰ÁÓ·e , «¿ƒƒ»…¬ƒ≈¿À¿»¿ƒ¿»ƒ

,˙BiÚz‰ ¯‡L·e .˙BiÚz‰ ÈÓÈ ¯‡Lk ,'‰LÓ ÏÁÈÂ'«¿«∆ƒ¿»¿≈««¬ƒƒ¿»««¬ƒ
eÈ˙B·‡Ï Ú¯‡M ‰Ó ÏÚ ÌÈpÚ˙Ó e‡L108ÔÈ¯B˜ , ∆»ƒ¿«ƒ««∆≈««¬≈ƒ

'‰LÓ ÏÁÈÂ' ‡¯B˜ ÔBL‡¯‰ :‰ÁÓ·e ˙È¯ÁLa¿«¬ƒ¿ƒ¿»»ƒ≈«¿«∆
ÌÈ˜eÒt Úa¯‡109'EÏ ÏÒt'Ó ÈLÈÏM‰Â ÈM‰ ‡¯B˜Â , «¿«¿ƒ¿≈«≈ƒ¿«¿ƒƒƒ¿»¿

'CnÚ ‰NÚ È‡ ¯L‡' „Ú110ÔÈ¯ÊBbL ˙BiÚz·e . «¬∆¬ƒ…∆ƒ»««¬ƒ∆¿ƒ
˙¯va ÔB‚k ,˙B¯v‰ ÈtÓ ¯eav‰ Ô˙B‡111¯·„Â »«ƒƒ¿≈«»¿«…∆¿∆∆

· ‡ˆBiÎÂ˙BÏÏ˜e ˙BÎ¯a ÔÈ¯B˜ ,Ô‰112e·eLiL È„k , ¿«≈»∆ƒ¿»¿»¿≈∆»
Ì˙B‡ eÚÓLiLk Ì··Ï ÚkÈÂ ÌÚ‰113. »»¿ƒ»«¿»»¿∆ƒ¿¿»

אם 106) ישראל בפורעניות שם המדובר כדֿמ. ד, דברים
ה'. את שם 107)יכעיסו המדובר כג. ט, - יג ח, ירמיה

שדדנו". איך מציון נשמע נהי קול "כי ככתוב: ציון, בחורבן
גדליה".108) "צום ותענית בתמוז, י"ז שמות 109)כגון

יאֿמד. זו,110)לב, לקריאה והמקור אֿי. לד, שם
ה"ז. י"ז פרק סופרים מלשון 111)במסכת גשמים, עצירת

ידאג. לא בצורת ובשנת ח): יז, (ירמיה הכתוב
בין 112) בקריאה וההבדל לא.) (מגילה "בחוקותי". שבסדר

הגאונים" ("אוצר גאון האי רב בדברי מקורו לתענית, תענית
סי' (או"ח משה" "ויחל לקרוא: היום נוהגים ואנו שם).

עסקי 113)תקסז). שעל "להודיע (שם) רש"י וכלשון
מצרה  וינצלו בתשובה ויחזרו לעולם, פורענות באה חטא

עליה". מתענים שהם

.èé·‡a ‰ÚLz Ì„˜ ÔÈ¯ÈËÙÓ ˙BÈ‰Ï ÌÚ‰ e‚‰»¬»»ƒ¿«¿ƒƒ…∆ƒ¿»¿»
‰BL‡¯ ˙aL :˙BÁÎB˙ È¯·„a ˙B˙aL LÏLa¿»«»¿ƒ¿≈»«»ƒ»

'e‰ÈÓ¯È È¯·„'a ÔÈ¯ÈËÙÓ114ÔBÊÁ' - ‰iL , «¿ƒƒ¿ƒ¿≈ƒ¿¿»¿ƒ»¬
'e‰ÈÚLÈ115'‰BÊÏ ‰˙È‰ ‰ÎÈ‡' - ˙ÈLÈÏL ,116ÔÎÂ . ¿«¿»¿ƒƒ≈»»¿»¿»¿≈

eÓÁ eÓÁ' ÔÈ¯ÈËÙÓ ·‡a ‰ÚLz ¯Á‡L ˙aL«»∆««ƒ¿»¿»«¿ƒƒ«¬«¬
'ÈnÚ117ÔÈ¯ÈËÙÓ ˙BÈ‰Ï e¯ÈÚa ËeLt ‚‰Óe . «ƒƒ¿»»¿ƒ≈ƒ¿«¿ƒƒ

.‰M‰ŒL‡¯ „Ú ·‡a ‰ÚLz ¯Á‡Ó e‰ÈÚLÈ ˙BÓÁa¿∆»¿«¿»≈««ƒ¿»¿»«…«»»
ÔÈ¯ÈËÙÓ ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈÂ ‰M‰ŒL‡¯ ÔÈaL ˙aLÂ¿«»∆≈…«»»¿«ƒƒ«¿ƒƒ

'Ï‡¯NÈ ‰·eL'118. »ƒ¿»≈

א.114) פרק א.115)ירמיה פרק כא.116)ישעיה שם,
שמעו  ראשונה, לשבת - ירמיהו דברי לקרוא נוהגים ואנו
לשבת  - ישעיה חזון שניה, לשבת - ד) ב, (ירמיה ה' דבר

מ.117)שלישית. פרק ההפטרות 118)ישעיה סדר וזה
פורענות, של שלש כהנא": דרב ה"פסיקתא ע"פ מנהגנו לפי
פינחס  מפרשת המתחיל תשובה, של ושתים נחמה של שבע
הכיפורים  ליום ר"ה שבין בשבת ומסיים בתמוז, י"ז שאחרי
"דברי  פירושו: וזה שד"ש, אר"ק גו"ע דש"ח וסימנן:
שלש  אלו - ישעיה" "חזון ה'", דבר "שמעו ירמיהו",
ה'" עזבני ציון "ותאמר עמי", נחמו "נחמו פורענות;
אנכי  "אנכי יא), נד, (שם, סוערה" "עניה יד), מט, (ישעיה
א), נד, (שם, עקרה" "רני יב), נא, (שם מנחמכם" הוא
אלו  - י) סא, (שם בה'" אשיש "שוש ס), (שם, אורי" "קומי
גדליהו, לתענית - בהמצאו" ה' "דרשו נחמה; של שבע
ה' עד ישראל "שובה ו), נה, (שם, - לתשרי בשלישי
הכיפורים. ליום ר"ה שבין לשבת ב) יד, (הושע אלהיך"

תכח). סי' (או"ח יוסף' ה'בית ע"פ

.ëÔÈ¯B˜ ,˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ¯„‡ L„ÁŒL‡…̄…∆¬»∆»ƒ¿¿«»ƒ
ÌÈÏ˜L ˙L¯Ùa119Ô‰k‰ Ú„ÈB‰Èa ÔÈ¯ÈËÙÓe120ÔÎÂ . ¿»»«¿»ƒ«¿ƒƒƒ»»«…≈¿≈

˙aM‰ CB˙a ˙BÈ‰Ï ¯„‡ L„ÁŒL‡¯ ÏÁ Ì‡121, ƒ»……∆¬»ƒ¿¿««»
ÂÈÙlL ˙aLa ÔÈ¯B˜Â ÔÈÓÈc˜Ó ,˙aLŒ·¯Úa elÙ‡Â«¬ƒ¿∆∆«»«¿ƒƒ¿ƒ¿«»∆¿»»

¯ÙaÌÈÏ˜L ˙L122'¯BÎÊ' ÔÈ¯B˜ ‰iMa .123, ¿»»«¿»ƒ«¿ƒ»ƒ»
'˜ÏÓÚ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ Èz„˜t' ÔÈ¯ÈËÙÓe124BÊŒÈ‡ ; «¿ƒƒ»«¿ƒ≈¬∆»»¬»≈≈

dÎB˙a ˙BÈ‰Ï ÌÈ¯et ÏÁL Ïk ?‰iL ˙aL ‡È‰125, ƒ«»¿ƒ»»∆»ƒƒ¿¿»
‰n„‡ ‰¯t ÔÈ¯B˜ ˙ÈLÈÏMa .˙aLŒ·¯Úa elÙ‡Â126, «¬ƒ¿∆∆«»«¿ƒƒƒ»»¬À»

'ÌÎÈÏÚ Èz˜¯ÊÂ' ÔÈ¯ÈËÙÓe127˙aL ‡È‰ BÊŒÈ‡Â ; «¿ƒƒ¿»«¿ƒ¬≈∆¿≈ƒ«»
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˙ÈÚÈ·¯Ï ‰ÎeÓq‰ ?˙ÈLÈÏL128ÔÈ¯B˜ ˙ÈÚÈ·¯a . ¿ƒƒ«¿»»¿ƒƒ»¿ƒƒƒ
'‰f‰ L„Á‰'129„Á‡a ÔBL‡¯a' ÔÈ¯ÈËÙÓe , «…∆«∆«¿ƒƒ»ƒ¿∆»

'L„ÁÏ130ŒL‡¯ ÏÁL Ïk ?˙ÈÚÈ·¯ ‡È‰ BÊŒÈ‡Â ; «…∆¿≈ƒ¿ƒƒ»∆»…
.˙aLŒ·¯Úa elÙ‡Â ,dÎB˙a ˙BÈ‰Ï ÔÒÈ L„Á…∆ƒ»ƒ¿¿»«¬ƒ¿∆∆«»

בה:119) הנאמר יאֿטז) ל, (שמות "כיֿתשא" פרשת היא
ימעיט לא והדל ירבה לא ‰˘˜Ï"העשיר ˙ÈˆÁÓÓ.'וגו "

אשר 120) הקדשים כסף "כל בה: וכתוב יב. מלכיםֿב,
וגו'. עובר" כסף ה' בית השבוע.121)יובא באמצע

במשך 122) שקלים שיביאו להודיע ע"א, כטֿל, מגילה
בניסן  באחד הקרבנות את במקדש שיקריבו כדי אדר, חדש
(במדבר  בחדשו חודש עולת זאת שנאמר: החדש, מהכסף
הוא  חדשה, מתרומה קרבן והבא חדש תורה: אמרה יד) כח,
על  משמיעים באדר "באחד מ"א): פ"א, (שקלים ששנינו

לך 123)השקלים". עשה אשר את זכור יז. כה, דברים
שהוא  המן למחיית עמלק מחיית לסמוך כדי וגו' עמלק

ב.124)מזרעו. טו, פורים 125)שמואלֿא אין אם אבל
למרות  זכור" "פרשת בה קוראים אין בתוכה, להיות חל
אדר  ר"ח שחל כגון: שקלים, פרשת לשבת שניה שהיא
חל  באדר בי"ד שהוא פורים אין אז כי השבת, בתוך להיות
בשבת  מפסיקים לפיכך - מכאן לאחר אלא שאחריה בשבת
לפורים. סמוכה שהיא הבאה בשבת זכור פרשת וקוראים זו,
סמוכה  היא הבאה השבת אז בשבת, אדר ר"ח חל אם אבל
שבת  בין הפסקה ואין זכור", "פרשת בה וקוראים לפורים

זכור". "פרשת לשבת שקלים" יט,126)"פרשת במדבר
את  בקריאתה ומזהירים הטמאים, את מטהרת שהיא אֿכב.
בטהרה  הפסח קרבן שיעשו כדי עצמם לטהר ישראל

וברש"י). כט, שמדבר 127)(מגילה כה. לו, יחזקאל
הטמאים. החודש",128)בטהרת "פרשת בה שקוראים

בה  מפסיקים לרביעית סמוכה אינה ואם בסמוך, כמבואר
לרביעית, סמוכה שהיא הבאה בשבת פרה" "פרשת וקוראים

בסמוך. שיתבאר שמדברת 129)וכפי אֿכ. יב, שמות
פסח. אֿטו.130)בקרבן מו פרק עד יח מה, יחזקאל

.àë˙aL ÔÈa ‰˜ÒÙ‰ ‰È‰z ÌÈÓÚtL ,¯ÓB‡ ˙‡ˆÓƒ¿≈»≈∆¿»ƒƒ¿∆«¿»»≈«»
‰iLe ‰BL‡¯131‰iL ÔÈa B‡132,˙ÈLÈÏLe ƒ»¿ƒ»≈¿ƒ»¿ƒƒ

˙B˜ÒÙ‰ ÈzL eÈ‰È ÌÈÓÚÙe133‰iLÏ ‰BL‡¯ ÔÈa : ¿»ƒƒ¿¿≈«¿»≈ƒ»ƒ¿ƒ»
˙ÈÚÈ·¯Ï ˙ÈLÈÏL ÔÈa Ï·‡ ;˙ÈLÈÏLe ‰iL ÔÈ·e≈¿ƒ»¿ƒƒ¬»≈¿ƒƒ»¿ƒƒ

ÔÈ˜ÈÒÙÓ ÔÈ‡134. ≈«¿ƒƒ

שאחריו 131) השבת אז כי שני, ביום אדר ר"ח שחל כגון
בה. ומפסיקים לפורים סמוכה ואינה באדר ו' ביום

בשבת 132) קוראים אז כי בשבת, אדר ר"ח שחל כגון
ובשבת  לפורים, סמוכה היא כי זכור" ב"פרשת שאחריו
"פרשת  וקוראים מפסיקים, באדר בט"ו שהיא שאחריה

שאחריה. בשבת ביום 133)פרה" אדר ר"ח שחל כגון
וקוראים  באדר, ב' שהיא שאחריו בשבת מפסיקים אז שישי,
מפסיקים  וכן באדר, ט' שהיא לאחריה בשבת זכור" "פרשת
באדר  ט"ז שהיא שאחריה בשבת פרה" "פרשת לקרוא
ההפסקות  וסימן החודש". ל"פרשת סמוכה ואינה הואיל
ב', ביום אדר ר"ח חל פירושו: וזה ט"ז. ב' ו' ט"ו, ז' ב"ו,
ר"ח  חל לאדר. בששה שהיא השניה בשבת ההפסקה אז
בחמשה  שהיא השלישית בשבת מפסיקים אז ז', ביום אדר

השניה, בשבת מפסיקים ו', ביום אדר ר"ח חל לאדר. עשר
עשר  בששה שהיא השלישית בשבת וגם לאדר, בשני שהיא
בשבת  מפסיקים ד', ביום אדר ר"ח חל אם וכן לחודש.
אין  הימים בשאר אבל ד"ד. וסימנו לחודש, ד' שהיא שניה
לקביעות  הראויים הימים כי בהם, חל אדר ראשֿחודש

ז'. ד, ב', ז', הם: אדר מגילה 134)ראשֿחודש ירושלמי
ל"פרה", "החודש" שתקדים הוא "בדין ה"ה): (פ"ג,
(שהרי  הפרה, נשרפה ובשני המשכן הוקם בניסן שבאחד
את  באפר לטהר אדומה פרה לשרוף יכולים היו לא
לר"ח  מאוחרת פרה נמצא המשכן, שהוקם עד הטמאים
ישראל", של טהרתם שהיא - קודמת? פרה ולמה ניסן)
שלא  כדי ל"החודש" "פרה" בין מפסיקים אין ולפיכך

מאוחרת. להיות ראויה שהיתה אחרי כ"כ להקדימה

.áë‡¯B˜ „Á‡ ,el‡‰ ˙BiL¯t Úa¯‡Ó ‰L¯t Ïk»»»»≈«¿«»»ƒ»≈∆»≈
˙aL d˙B‡ ¯„Ò ÔÈ¯BwL ¯Á‡ ,ÈL ¯ÙÒa d˙B‡»¿≈∆≈ƒ««∆ƒ≈∆»«»
˙BÈ‰Ï ¯„‡ L„ÁŒL‡¯ ÏÁ .ÔBL‡¯ e‡ÈˆB‰L ¯Ùqa«≈∆∆ƒƒ»……∆¬»ƒ¿

˙aLa135˙aL d˙B‡ ¯„Ò ‰È‰Â ,136- '‰eˆz ‰z‡Â'a ¿«»¿»»≈∆»«»ƒ¿«»¿«∆
¯Bik ˙ÈNÚÂ' „Ú '‰eˆz ‰z‡Â'Ó ‰ML ÔÈ¯B˜ƒƒ»ƒ¿«»¿«∆«¿»ƒ»ƒ

‡¯B˜Â ¯ÊBÁ ÈÚÈ·M‰Â ,'˙LÁ137„Ú '‡N˙ Èk'Ó ¿∆¿«¿ƒƒ≈¿≈ƒƒƒ»«
'¯Bik ˙ÈNÚÂ'138Èk' ˙aL d˙B‡ ¯„Ò ‰È‰ Ì‡Â ; ¿»ƒ»ƒ¿ƒ»»≈∆»«»ƒ

,'Ï‰˜iÂ' „Ú '‡N˙ Èk'Ó ‰ML ÔÈ¯B˜ - BÓˆÚ '‡Nƒ̇»«¿ƒƒ»ƒƒƒ»«««¿≈
ÈL ¯ÙÒa ‡¯B˜Â ¯ÊBÁ ÈÚÈ·M‰Â139„Ú '‡N˙ Èk'Ó ¿«¿ƒƒ≈¿≈¿≈∆≈ƒƒƒƒ»«

'˙LÁ ¯Bik ˙ÈNÚÂ'140. ¿»ƒ»ƒ¿∆

פ"ג,135) מגילה במס' הרי"ף גירסת אחרי נמשכת זו גירסא
כלל. ר"ח נזכר לא שלפנינו ל.) (מגילה התלמוד בנוסח אבל
טעות  כאן שיש שם, לרא"ש נתנאל" ה"קרבן החליט וכבר
ל"האשכול" בפירושו אשכול" ה"נחל החליט וכן הדפוס,

נותנת. הדעת וכן .66 עמ' שקלים.136)ח"ב פרשת של
תרפה.137) סי' או"ח ב'טור' כמבואר ספר, באותו
"כיֿתשא"138) עד הששה יקראו אומרים אנו ואין

שמצות  ניכר הדבר יהיה לא אז כי הלאה, ימשיך והשביעי
תצוה" "ואתה שפרשת ויחשבו שקלים", ב"פרשת היום

ל.). (מגילה כיור" "ועשית עד שאיֿאפשר 139)מסתיימת
חזרה  ולדלג לגלול ויצטרך הואיל הראשון בספר לקרוא
כמבואר  ענינים, בשני מדלגים ואין "כיֿתשא" פרשת לראש

כ"ג. והלכה ה"ה י"ב, פרק אומרים 140)לעיל אנו ואין
יקרא  והשביעי נחושת", כיור מ"ועשית הששה שיתחילו
למפרע  כקורא נראה זה כי "ועשית", עד מ"כיֿתשא"
מה  על יחזור שהשביעי מוטב לפיכך המוקדם), את (המאחר
קריאת  חלוקת שלפי להעיר ויש שם). (מגילה קראו שכבר
תחול  שקלים" ש"פרשת לעולם יארע לא שבימינו, הסדרים

ג). פרק למגילה (ר"ן ב"כיֿתשא" או תצוה" ב"ואתה

.âëÔÈ‡ÈˆBÓ ,˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ¯„‡ L„ÁŒL‡…̄…∆¬»∆»ƒ¿¿«»ƒƒ
,ÌBi‰ ¯„Ò B· ‡¯B˜ - ÔBL‡¯‰ :ÌÈ¯ÙÒ ‰LÏL¿»¿»ƒ»ƒ≈≈∆«
- ÈLÈÏM‰Â ,L„ÁŒL‡¯ ÔÈÚ B· ‡¯B˜ - ÈM‰Â¿«≈ƒ≈ƒ¿«……∆¿«¿ƒƒ

'‡N˙ Èk' Ba ÔÈ¯B˜141ÏÁL ÔÒÈ L„ÁŒL‡¯ ÔÎÂ . ƒƒƒ»¿≈……∆ƒ»∆»
¯„Ò ÔÈ¯B˜ :ÌÈ¯ÙÒ ‰LÏL ÔÈ‡ÈˆBÓ ,˙aLa ˙BÈ‰Ïƒ¿¿«»ƒƒ¿»¿»ƒƒ≈∆
L„Á‰'Â ,ÈMa L„ÁŒL‡¯ ÔÈÚÂ ,ÔBL‡¯a ÌBi‰«»ƒ¿ƒ¿«……∆«≈ƒ¿«…∆

ÈLÈÏMa '‰f‰142. «∆«¿ƒƒ
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ע"ב.141) כט, הקודם 142)מגילה מהדין נלמד זה דבר
אין  הקודם בדין כי ממנו. ועדיף כאמור, בתלמוד המפורש
נדחית  זאת ובכל לראשֿחודש, רמז שום שקלים" ב"הפטרת
בהפטרת  ואילו תדירה, שהיא אע"פ מפניה, ר"ח הפטרת
מפורש  פסוק בה יש יח) מה, (יחזקאל הזה" "החודש
והשתחוו  ג): מו, (שם, ככתוב ראשֿחודש, בענין המדבר
ר"ח  ענין ואין ה', לפני ובחדשים בשבתות הארץ... עם

שמח'). ('אור כלל נדחה

.ãëÔÈ‡ÈˆBÓ ,˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ˙·Ë L„ÁŒL‡…̄…∆≈≈∆»ƒ¿¿«»ƒƒ
,ÌBi‰ ¯„Ò B· ‡¯B˜ - ÔBL‡¯‰ :ÌÈ¯ÙÒ ‰LÏL¿»¿»ƒ»ƒ≈≈∆«
‡¯B˜ - ÈLÈÏM‰Â ,L„ÁŒL‡¯ ÔÈÚ B· ‡¯B˜ - ÈM‰Â¿«≈ƒ≈ƒ¿«……∆¿«¿ƒƒ≈

‰kÁ ÔÈÚ B·143‰LÏL - ˙aM‰ ÚˆÓ‡a ˙BÈ‰Ï ÏÁ . ƒ¿«¬À»»ƒ¿¿∆¿«««»¿»
ÔÈÚa ‡¯B˜ ÈÚÈ·¯‰Â ,L„ÁŒL‡¯ ÔÈÚa ÔÈ¯B˜ƒ¿ƒ¿«……∆¿»¿ƒƒ≈¿ƒ¿«

‰kÁ144. ¬À»

שם.143) מחנוכה,144)מגילה, תדיר ראשֿחודש (שם)
הוא: כלל כי תחילה, ראשֿחודש בענין קוראים לפיכך

קודם". תדיר - תדיר ושאינו "תדיר

.äëÏÎa dlk ‰¯Bz‰ Ïk ÚÓBL Ì„‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»»≈«»«»À»¿»
Úe·LÂ Úe·L ÏÎa BÓˆÚÏ ˙B¯˜Ï ·iÁ ,¯eaˆa ˙aL«»¿ƒ«»ƒ¿¿«¿¿»»«¿»«

˙aL d˙B‡ ÏL ¯„Ò145.Ìeb¯z „Á‡Â ‡¯˜Ó ÌÈL ≈∆∆»«»¿«ƒƒ¿»¿∆»«¿
Ìeb¯˙ Ba ÔÈ‡L ˜eÒÙe146„Ú ,ÌÈÓÚt LÏL e‰‡¯B˜ , »∆≈«¿¿≈»¿»ƒ«

¯eav‰ ÌÚ ÂÈ˙BiL¯t ÌÈÏLiL147. ∆«¿ƒ»»ƒ»ƒ«ƒ

הציבור,145) עם פרשיותיו המשלים "שכל ע"ב: ח, ברכות
מתחילת  מתחיל הקריאה וזמן ושנותיו", ימיו לו מאריכים
"והיה  הפסוק על בא פ' ובמכילתא הראשון. מיום השבוע
רבינו  ציוה דברים שלשה נאמר: בניכם" אליכם יאמרו כי
עד  בשבת לחם תאכלו שלא פטירתו... לפני לבנו הקדוש

הפרשה. כל וגו'146)שתגמרו שמעון" "ראובן כגון
לד). לב, (במדבר עטרות" ואת דיבון "את או ב), א, (שמות

ש"בשמיני 147) באופן ההלכה, לתחילת חוזר מאמר זה
הציבור  קריאת עם יחד התורה כל פרשיות השלים העצרת"
הפרשה  לומד שאם רפ"ה) (סימן ה'טור' וכתב הכנסת. בבית
כוונת  שאין תרגום, כמו חשוב זה הרי רש"י, פירוש עם
גאון  עמרם רב שדעת אלא הענין. שיבין אלא התרגום
יתירה  חשיבות בו יש שתרגום מיימוניות' ב'הגהות מובאת
תרגום  וקורא שניהם, ידי יוצא ויראֿשמים בסיני. שניתן
"שנים  של והטעם ס"ב). רפ"ה סי' (שו"ע רש"י ופירוש
ונשנתה  בסיני, שניתנה התורה כנגד תרגום" ואחד מקרא
לישראל  משה ע"י מואב" ב"ערבות ונשתלשה מועד, באהל
- מקרא שנים מיימוניות', 'הגהות ולדעת רוקח'). ('מעשה
- תרגום ואחד הש"ץ, בעזרת הקורא לתורה העולה כנגד

לארמית. הקריאה את בביהכ"נ המתרגם כנגד

ה'תשע"ו  טבת ב' שני יום

ארּבעה־עׂשר  1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
עליית 1) סדר כפיהם; את נושאים הכוהנים תפילות בכמה

ובמדינה. המקדש בבית כפיים נשיאת לדוכן; הכוהנים

.àÌÈ‡NB ÌÈ‰k‰ ,‰ÏÈÚ·e ÛÒeÓa ,˙È¯ÁLa¿«¬ƒ¿»ƒ¿ƒ»«…¬ƒ¿ƒ

Ì‰Ètk ˙‡2ÈtÓ ,ÌÈtk ˙‡ÈN ÔÈ‡ ‰ÁÓa Ï·‡ . ∆«≈∆¬»¿ƒ¿»≈¿ƒ«««ƒƒ¿≈
e˙L ‡nLÂ ,ÌÚ‰ ÏÎ e„ÚÒ ¯·k ‰ÁÓaL∆¿ƒ¿»¿»»¬»»»¿∆»»

ÌÈtk ˙‡ÈNa ¯eÒ‡ ¯BkLÂ ,ÔÈÈ ÌÈ‰k‰3elÙ‡Â . «…¬ƒ«ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ««»ƒ«¬ƒ
˙ÈÚz ÌBÈa4‰¯Êb - ‰ÁÓa Ô‰Ètk ÔÈ‡NB ÔÈ‡ , ¿«¬ƒ≈¿ƒ«≈∆¿ƒ¿»¿≈»

ÌBÈ Ïk ˙ÁÓ ÈtÓ ˙ÈÚz ˙ÁÓ5. ƒ¿««¬ƒƒ¿≈ƒ¿«»

את 2) שבירך הכהן באהרן מצינו שכן ישראל, את לברך
כב): פסוק ט, פרק (ויקרא שנאמר כפיים, בנשיאת העם

ויברכם. העם אל ידיו את אהרן כו 3)וישא דף (תענית
פסוק  י פרק (דברים בשמו ולברך לשרתו שנאמר: ב), עמוד
שירות  מה במקדש): (עבודה לשירות ברכה הוקשה ח)
תשת... אל ושכר יין הוא: מלא מקרא שהרי בשיכור ֵאסור
בשיכור. אסורה ברכה אף וכו' מועד אוהל אל בבואכם

כלל.4) ושתייה אכילה בו (שם).5)שאין

.áÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na6Ba ÔÈÏÏt˙nL ˙ÈÚ˙a ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿«¬ƒ∆ƒ¿«¿ƒ
¯eaˆ ˙ÈÚ˙Â ¯etk ÌBˆ ÔB‚k ,‰ÏÈÚe ‰ÁÓ7; ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ¿«¬ƒƒ
·‡a ‰ÚLz ÔB‚k ,‰ÏÈÚ Ba ÔÈ‡L ˙ÈÚz Ï·‡8 ¬»«¬ƒ∆≈¿ƒ»¿ƒ¿»¿»
Ì‰lL ‰ÁÓ ˙lÙ˙e ÏÈ‡B‰ - Êen˙a ¯NÚŒ‰Ú·LÂ¿ƒ¿»»»¿«ƒ¿ƒ«ƒ¿»∆»∆

‰nÁ‰ ˙ÚÈ˜LÏ CeÓÒ9,‰ÏÈÚk ˙È‡¯ È¯‰ , »ƒ¿ƒ«««»¬≈ƒ¿≈ƒ¿ƒ»
Ïk ÏL ‰ÁÓa ˙ÙlÁ˙Ó dÈ‡ÂÌBÈ10CÎÈÙÏe , ¿≈»ƒ¿«∆∆¿ƒ¿»∆»¿ƒ»

ÌÈtk ˙‡ÈN daŒLÈ11ÔÎecÏ ‰ÏÚÂ ¯·ÚL Ô‰ÎÂ . ∆»¿ƒ««»ƒ¿…≈∆»«¿»»«»
Úe„È ¯·c‰Â ÏÈ‡B‰ - ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈ ÏL ‰ÁÓa¿ƒ¿»∆«ƒƒƒ¿«»»»«
ÔÈ‡Â ÂÈtÎ ‡NB ‰Ê È¯‰ ,˙e¯ÎL ÌL ÔÈ‡L∆≈»ƒ¿¬≈∆≈«»¿≈
ÏeÒt e¯Ó‡È ‡lL ,„LÁ‰ ÈtÓ ,B˙B‡ ÔÈ„È¯BÓƒƒƒ¿≈«¬»∆……¿»

e‰e„È¯B‰ CÎÈÙÏ ‰È‰12. »»¿ƒ»ƒ

במנחה.6) כפיים נשיאת הציבור 7)שאין על שגוזרים
י"ב, (פרק לעיל כמבואר ודבר, ּבצורת כגון: הצרות, ְֶֶֶַמפני
בתעניות  נעילה תפילת להתפלל היו ונוהגים י"ח). הלכה
וברש"י). א, עמוד כו דף (תענית הכיפורים ביום כמו אלו

כתענית 8) אינו באב "תשעה ב): עמוד נד דף (פסחים
נעילה". תפילת לעניין נעילה 9)ציבור תפילת אין שהרי

בגללה. מנחה תפילת להקדים שיצטרכו אחריה
בתפילתה.10) ב).11)שמקדימים עמוד כו דף (תענית

אלו  כי בו, וכיוצא באב בט' נעילה תפילת שאין והטעם
תעניות  אבל לתפילה. ולא אבל משום אלא אינן ֵֶַָהתעניות
מוסיפים  לפיכך ולרחמים, לתפילה הציבור על נגזרו הציבור

תקע"ט). סימן יוסף (בית נעילה תפילת ולפיכך 12)בהם
"אלקינו  הש"ץ: בחזרת במנחה הכיפורים ביום לומר המנהג
בה  שאין פי על אף כי וגו', בברכה" ברכנו אבותינו ואלוקי
זה  הרי ירד, לא הכהן "עלה ואם הואיל אבל כפיים, נשיאת
פרק  לקמן מיימוניות" (הגהות כפיים" לנשיאת "ראוי נקרא:

קושטא). בדפוס ט"ו

.âÔÈÏe·‚a ÌÈtk ˙‡ÈN ‡È‰ „ˆÈk13ÚÈbiL ˙Úa ? ≈«ƒ¿ƒ«««ƒƒ¿ƒ¿≈∆«ƒ«
ÌÈ‰k‰ Ïk ,'‰ˆ¯' ¯Ó‡iLk ,'‰„B·Ú'Ï ¯eaˆŒÁÈÏL¿ƒ«ƒ»¬»¿∆…«¿≈»«…¬ƒ
ÔÈÎÏB‰Â ÔÓB˜nÓ ÔÈ¯˜Ú ˙Òk‰Œ˙È·a ÌÈ„ÓBÚ‰»¿ƒ¿≈«¿∆∆∆¡»ƒƒ¿»¿¿ƒ

ÔÎecÏ ÔÈÏBÚÂ14ÏÎÈ‰Ï Ì‰Èt ,ÌL ÌÈ„ÓBÚÂ , ¿ƒ«»¿¿ƒ»¿≈∆«≈»
CB˙Ï ˙BÙeÙk Ì‰È˙BÚaˆ‡Â ,ÌÚ‰ ÈtÏk Ì‰È¯BÁ‡Â«¬≈∆¿«≈»»¿∆¿¿≈∆¿¿

'‰‡„B‰'‰ ¯eaˆŒÁÈÏL ÌÈÏLiL „Ú ,Ì‰Ètk15, «≈∆«∆«¿ƒ¿ƒ«ƒ«»»
,Ô‰È˙BÚaˆ‡ ÔÈËLBÙe ,ÌÚ‰ ÈtÏk Ì‰Èt ÔÈ¯ÈÊÁÓe«¬ƒƒ¿≈∆¿«≈»»¿ƒ∆¿¿≈∆
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Ì‰È„È ÔÈ‰Èa‚Óe16ÔÈÏÈÁ˙Óe Ì‰ÈÙ˙k „‚k17 «¿ƒƒ¿≈∆¿∆∆ƒ¿≈∆«¿ƒƒ
,‰lÓ ‰lÓ Ì˙B‡ ‡¯˜Ó ¯eaˆŒÁÈÏLe ,"EÎ¯·È"¿»∆¿¿ƒ«ƒ«¿∆»ƒ»ƒ»

¯Ó‡iL „Ú - "Ì‰Ï ¯BÓ‡" :¯Ó‡pL ,ÔÈBÚ Ì‰Â18. ¿≈ƒ∆∆¡«»»∆«∆…«
ÔBL‡¯ ˜eÒt ÔÈÓÈÏLnLk19.'ÔÓ‡' ÔÈBÚ ÌÚ‰ Ïk , ¿∆«¿ƒƒ»ƒ»»»ƒ»≈

‰lÓ ÈL ˜eÒt Ô˙B‡ ‡¯˜Óe ¯eaˆŒÁÈÏL ¯ÊBÁÂ¿≈¿ƒ«ƒ«¿∆»»≈ƒƒ»
ÏÎÂ ,ÈL ˜eÒt ÔÈÓÈÏLnL „Ú ,ÌÈBÚ Ì‰Â ,‰lÓƒ»¿≈ƒ«∆«¿ƒƒ»≈ƒ¿»

.ÈLÈÏL ˜eÒÙa ÔÎÂ ,'ÔÓ‡' ÔÈBÚ ÌÚ‰»»ƒ»≈¿≈¿»¿ƒƒ

המקדש.13) למקום חוץ לגבולותיה הארץ מקום 14)בכל
ב, פרק (מידות במשנה ונזכר לכך. המיוחד ובולט גבוה

ו). ולך 15)משנה שמך "הטוב והיא: ההודאה, ברכת
להודות". אצבעותיהם 16)נאה שחולקים והמנהג

אצבעות  שתי בין ביניהם, רווחים חמישה לעשות ומכוונים
גודל  ובין לגודל, אצבע בין אחד, ריווח אצבעות לשתי
ט): פסוק ב פרק השירים (שיר שנאמר מה לקיים לגודל
אומר  המדרש וכן (סדקים) ה'ֿחרכים החרכים, מן מציץ
של  אצבעותיהם מבין - החרכים, מן "מציץ ב') רבה (שיר

קכ"ח). סימן חיים אורח (טור טרם 17)כהנים מעצמם,
כי  והטעם: משנה). (כסף מילה מילה אותם מקריא שהש"ץ
במצוותיו" קדשנו "אשר ברכתם: את גמרו שהכוהנים אחרי
להקראת  לחכות להם אין י"ב, הלכה בסמוך המפורשת וגו'
- המצוה לעשיית הברכה בין הפסק כעין שנראה הש"ץ
("קרית  מייד לברכתם סמוך העם את לברך עליהם אלא
פרק  (ברכות למשנה בפירושו שרבינו להעיר, וראוי ספר").
הכוהנים  ויענו "יברכך" אומר: ש"ץ אומר: ד) משנה ה,
"יברכך" לומר מתחילים הכוהנים שאין הרי - וכו' יברכך
רבי  שמרן אלא כאן, כדבריו שלא אותם יקריא שהש"ץ עד
כדעת  כעת נוהגים ומצרים ישראל שבארץ מעיד קארו יוסף
בנוסחת  המשנה בפירוש דבריו הם שכך ואומרים כאן רבינו
הואיל  רבינו: דעת את מנמק והוא האמיתית. שהיא ערב
במלה  - יטעו שלא כדי אלא הכוהנים את מקריא הש"ץ ואין
(בית  לכך מקום אין לטעות, לחוש שאין שבברכה הראשונה
הכסף  על חולקים ורבים קכ"ח). סימן חיים אורח  יוסף
בדברי  כך לפרש הכרח זה שאין וסוברים רבינו בדעת משנה
אחרי  "יברכך" יענו שהכוהנים שכוונתו וייתכן רבינו
ג'; סימן א, חלק בתשובותיו (רא"ם אותם יקריא שהש"ץ

ועוד). המשנה", אות 18)"מרכבת נשא, פרשת "ספרי"
קכ"ח. סימן הטור הבנת לפי כהנים 19)ל"ט ברכת של

פרק  (במדבר בתורה הכתובים פסוקים בשלושה המשולשת
(דפים  סוטה במסכת מקורה זו הלכה וכל כד ֿכו). פסוקים ו,

לחֿלט).

.ãÏÈÁ˙Ó ,ÌÈ˜eÒÙ ‰LÏL ÌÈ‰k‰ eÓÈÏLiLk¿∆«¿ƒ«…¬ƒ¿»¿ƒ«¿ƒ
ÌÈN' ‡È‰L ,‰lÙz ÏL ‰B¯Á‡ ‰Î¯a ¯eaˆŒÁÈÏL¿ƒ«ƒ¿»»«¬»∆¿ƒ»∆ƒƒ
L„w‰ ÈtÏk Ì‰Èt ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÌÈ‰k‰Â ,'ÌBÏL»¿«…¬ƒ«¬ƒƒ¿≈∆¿«≈«…∆

ÔÈˆÙB˜Â20„Ú ÔÎeca ÌL ÔÈ„ÓBÚÂ ,Ô‰È˙BÚaˆ‡ ¿¿ƒ∆¿¿≈∆¿¿ƒ»«»«
.ÔÓB˜ÓÏ ÔÈ¯ÊBÁÂ ,‰Î¯a‰ ¯Ó‚iL∆ƒ¿…«¿»»¿¿ƒƒ¿»

כרגיל.20) אצבעותיהם כופפים

.ä˙B¯˜‰Ï) È‡M¯ ‡¯˜n‰ ÔÈ‡21È‰kÏ„Ú (Ì ≈««¿∆««¿«¿«…¬ƒ«
¯eav‰ ÈtÓ 'ÔÓ‡' ‰ÏÎiL22ÌÈ‡M¯ ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡Â ; ∆ƒ¿∆»≈ƒƒ«ƒ¿≈«…¬ƒ«»ƒ

‰Î¯aa ÏÈÁ˙‰Ï23¯eac‰ ‰ÏÎiL „Ú24;‡¯˜n‰ ÈtÓ ¿«¿ƒ«¿»»«∆ƒ¿∆«ƒƒƒ««¿∆
ÈtÓ ‰Î¯a‰ ‰ÏÎzL „Ú 'ÔÓ‡' ÔÈBÚ ¯eav‰ ÔÈ‡Â¿≈«ƒƒ»≈«∆ƒ¿∆«¿»»ƒƒ

˙¯Á‡ ‰Î¯·a ÔÈÏÈÁ˙Ó ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡Â ;ÌÈ‰k‰25„Ú «…¬ƒ¿≈«…¬ƒ«¿ƒƒƒ¿»»«∆∆«
È‡M¯ ¯eaˆŒÁÈÏL ÔÈ‡Â .¯eav‰ ÈtÓ 'ÔÓ‡' ‰ÏÎiL∆ƒ¿∆»≈ƒƒ«ƒ¿≈¿ƒ«ƒ««
‡nL ,ÌÚ‰ ¯‡Lk ÌÈ‰k‰ ¯Á‡ 'ÔÓ‡' ˙BÚÏ«¬»≈«««…¬ƒƒ¿»»»∆»

Û¯hz26Ô˙B‡ ‡¯˜Ó ‰Î¯· BÊÈ‡ Ú„È ‡ÏÂ BzÚc27, ƒ»≈«¿¿…≈«≈¿»»«¿∆»
.ÈLÈÏL ˜eÒÙ B‡ ÈL ˜eÒt Ì‡ƒ»≈ƒ»¿ƒƒ

כהנים",21) "לקרות: רוקח": ו"מעשה משנה הכסף גירסת
פניהם  את שיחזירו לכהנים הקורא הש"ץ שאין ופירושו:
לקרוא: רשאי ח), (הלכה בסמוך ראה לברכו, לעם
"להקרות  כתוב: אצלנו) (כמו אחרים ובדפוסים "כהנים"!
"ברכת  את מקריא שהש"ץ ההקראה, על מוסב וזה לכהנים"

מלה. מלה "הודאה".22)כהנים" ברכת אחרי שעונים
וכו'23) וציוונו" אהרן של בקדושתו קדשנו "אשר ברכת

י"ב. הלכה בסמוך היא 25)"כהנים".24)המובאת
שני  שאין נשמע, קולם שיהיה כדי אלה: כל וטעם "יברכך"
שם). וברש"י ב עמוד לט דף (סוטה כאחד נשמעים קולות

א).27)תתבלבל.26) עמוד לד דף (ברכות

.åÌ‰Èt ¯ÈÊÁ‰Ï ÔÈ‡M¯ ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡28¯eav‰ ÔÓ ≈«…¬ƒ«»ƒ¿«¬ƒ¿≈∆ƒ«ƒ
ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡Â .'ÌBÏL ÌÈN' ¯eaˆŒÁÈÏL ÏÈÁ˙iL „Ú«∆«¿ƒ¿ƒ«ƒƒ»¿≈«…¬ƒ

ÔÓB˜nÓ ¯˜ÚÏ ÔÈ‡M¯29¯eaˆŒÁÈÏL ¯Ó‚iL „Ú «»ƒ≈»≈ƒ¿»«∆ƒ¿…¿ƒ«ƒ
Ì‰È˙BÚaˆ‡ È¯L˜ ÛÎÏ ÔÈ‡M¯ ÔÈ‡Â .'ÌBÏL ÌÈN'ƒ»¿≈«»ƒ»…ƒ¿≈∆¿¿≈∆

‡¯ÊÚ] ˙BwzÓe .¯eav‰ ÔÓ Ì‰ÈÙ e¯ÈÊÁiL „Ú30,[ «∆«¬ƒ¿≈∆ƒ«ƒƒ«»∆¿»
Ô‰ÈÏcÒa ÔÎecÏ ÌÈ‰k‰ eÏÚÈ ‡lL31ÔÈ„ÓBÚ ‡l‡ , ∆…«¬«…¬ƒ«»¿«¿¿≈∆∆»¿ƒ

ÔÈÙÁÈ32. ¿≈ƒ

העם.28) את לברך שגמרו אחרי ההיכל, מן 29)כלפי
הוא,30)הדוכן. וטעות שונים בדפוסים מופיע כך

עמוד  לא דף השנה ראש א; עמוד מ דף (סוטה שבתלמוד
זכאי, בן יוחנן רבן שהתקין תקנות תשע בין זו תקנה מנו ב)
בן  יוחנן רבן "ומתקנות לכאורה: כאן להיות צריך לכן

ויתבייש 31)זכאי". בסנדלו רצועה תיפסק שמא והטעם:
ויתעכב  סנדלו שהותר על עליו שמתלוצצים כשיראה
הוא  פסול אנשים: ויאמרו הכהנים יברכו ובינתיים לקשרו;
וברש"י  א עמוד מ דף (סוטה כפיים לנשיאת ראוי שאינו

לפני 32)שם). הנעליים להניח נכון ואין מותר. ובגרביים
כנסת  ("שיורי מוצנע במקום יניחם אלא בגלוי הציבור

הגדולה").

.æÌÚ· eËÈaÈ ‡Ï ,ÌÚ‰ ˙‡ ÔÈÎ¯·Ó ÌÈ‰k‰ eÈ‰iLk¿∆ƒ¿«…¬ƒ¿»¿ƒ∆»»…«ƒ»»
ÔzÚ„ eÁÈqÈ ‡ÏÂ33,ı¯‡‰ „‚k Ì‰ÈÈÚ eÈ‰È ‡l‡ , ¿…«ƒ«¿»∆»ƒ¿≈≈∆¿∆∆»»∆

¯ Ì„‡ ÔÈ‡Â .‰lÙ˙a „ÓBÚkÈÙa ÏkzÒ‰Ï È‡M ¿≈ƒ¿ƒ»¿≈»»««¿ƒ¿«≈ƒ¿≈
‡lL È„k ,ÌÚ‰ ˙‡ ÔÈÎ¯·Ó Ô‰L ‰ÚLa ÌÈ‰k‰«…¬ƒ¿»»∆≈¿»¿ƒ∆»»¿≈∆…

ÌzÚ„ eÁÈqÈ34ÚÓLÏ ÔÈek˙Ó ÌÚ‰ ÏÎ ‡l‡ ; «ƒ«¿»∆»»»»ƒ¿«¿ƒƒ¿…«
‰Î¯a‰35ÌÈ‡Â ÌÈ‰k‰ Èt „‚k Ì‰Èt ÌÈeÎÓe , «¿»»¿«¿ƒ¿≈∆¿∆∆¿≈«…¬ƒ¿≈»

.Ì‰ÈÙa ÌÈËÈaÓ«ƒƒƒ¿≈∆

ח).33) הלכה ד, פרק מגילה (ירושלמי הכהנים מברכת
בכהנים 34) "המסתכל א): עמוד טז דף (חגיגה אמרו וחז"ל

ומברכים  דוכנם על עומדים שהיו קיים המקדש שבית בזמן
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הייתה  במקדש (כי כהות" עיניו - המפורש בשם ישראל את
ברכתם) בשעת הכהנים אצבעות קשרי על שורה השכינה
היסח  משום אסור בגבולין שאפילו התוספות, שם וכתבו

הנדפסים 35)הדעת. הפסוקים את לומר אין זה ומטעם
הם  בזה כי כהנים, ברכת בשעת אומרים שהעם בסידורים
עמוד  מ דף (סוטה ואמרו הכהנים, מברכת דעתם מסיחים
עבד  לך יש כלום טועה, אלא אינו האומרם "כל א):

מיימוניות"). ("הגהות מאזין" ואינו אותו שמברכים

.çC¯·Ï ÏÈÁ˙Ó ,„Á‡ C¯·Ó‰ Ô‰k‰ ‰È‰ Ì‡ƒ»»«…≈«¿»≈∆»«¿ƒ¿»≈
BÓˆÚÓ36BÓk ‰lÓ ‰lÓ B˙B‡ ‡¯˜Ó ¯eaˆŒÁÈÏLe , ≈«¿¿ƒ«ƒ«¿∆ƒ»ƒ»¿

C¯·Ï ÔÈÏÈÁ˙Ó ÔÈ‡ - ¯˙BÈ B‡ ÌÈL eÈ‰ .e¯Ó‡L∆»«¿»¿«ƒ≈≈»«¿ƒƒ¿»≈
¯eaˆŒÁÈÏL Ì‰Ï ‡¯˜iL „Ú37!ÌÈ‰k :Ì‰Ï ¯ÓB‡Â «∆ƒ¿»»∆¿ƒ«ƒ¿≈»∆…¬ƒ

Ô˙B‡ ‡¯˜Ó ‡e‰Â ,"EÎ¯·È" ÌÈ¯ÓB‡Â ÔÈBÚ Ì‰Â¿≈ƒ¿¿ƒ¿»∆¿¿«¿∆»
.e¯Ó‡L ¯„q‰ ÏÚ ‰lÓ ‰lÓƒ»ƒ»««≈∆∆»«¿

לח 36) דף (סוטה כהנים! או: כהן! לו: קורא הש"ץ אין
לאחד. ולא לשניים, - להם" "אמור שנאמר: א) עמוד
לברך. הכהנים את מזמין שהש"ץ למדים אנו זה ומפסוק

כי 37) "כהנים" להם אומר הש"ץ שאין סובר תם ורבינו
עמוד  לח דף (סוטה שאמרו ומה בתפילתו. להפסיק לו אסור
יקרא  הקהל מן שאחד הכוונה - כהנים" קורא "לשניים א):
לחוד  חזן כי יזמינם. השמש שהוא הכנסת חזן או זה,
פרשת  ה"ספרי" דברי על מסתמך והוא לחוד. ציבור ושליח
'אמרו'? להם לומר צריך שהחזן "ומניין ל"ט): (אות נשא
מ  דף (סוטה רש"י פירש וכן להם". אמור לומר תלמוד
בעסקי  שטורח הכנסת שמש - הכנסת "חזן ב) עמוד
שזה  מפני לש"ץ, מותר כהנים ברכת ולהקריא הכנסת".
שליח  זה - חזן פירש: ב"ערוך" אולם הוא. תפילה צורך
פסוק  לא, פרק (בראשית אונקלוס מתרגם - "רואה" ציבור,
מי  ואת יקרא, מה לראות צריך ציבור שהשליח חזי, ה)

לעל  מסייעים יקרא ה"ספרי" דברי זה ולפי לתורה. ות
עמוד  לד דף לברכות ותוספות מיימוניות" ("הגהות לרבינו
להם: הקורא היה שאם "וודאי כותב: בתשובתו ורבינו א).
מעולם  ראינוהו לא זה אבל כלום; בכך אין - אחר כהנים!
חזי  'פוק נאמר: זה ובכגון כך, שעושין במקום שמענו ולא
איך  וששאלת נוהג), העם איך וראה (צא דבר' עמא מאי
הפסקה" אינו הוא, התפילה ומעניין הואיל מפסיק? הש"ץ

הרמב"ם). (תשובות

.èÔÈÏBÚ ÌÈ‰k‰ ?Lc˜na ÌÈ‰k ˙k¯a „ˆÈk≈«ƒ¿«…¬ƒ«ƒ¿»«…¬ƒƒ
ÔÎecÏ38ÏL „ÈÓz ˙„B·Ú ÌÈ‰k‰ eÓÈÏLiL ¯Á‡ «»««∆«¿ƒ«…¬ƒ¬«»ƒ∆

Ô‰ÈL‡¯ ÈabŒÏÚ ‰ÏÚÓÏ Ì‰È„È ÔÈ‰Èa‚Óe ,¯ÁL39 «««¿ƒƒ¿≈∆¿«¿»««≈»≈∆
ÔÈ‡L ,ÏB„b Ô‰kÓ ıeÁ ,˙BËeLt Ô‰È˙BÚaˆ‡Â¿∆¿¿≈∆¿ƒ…≈»∆≈

ıÈv‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ÂÈ„È dÈa‚Ó40Ô˙B‡ ‡¯˜Ó „Á‡Â , «¿ƒ«»»¿«¿»ƒ«ƒ¿∆»«¿∆»
eÓÈÏLiL „Ú ,ÔÈÏe·ba ÔÈNBÚL C¯„k ‰lÓ ‰lÓƒ»ƒ»¿∆∆∆ƒ«¿ƒ«∆«¿ƒ

ÔÈBÚ ÌÚ‰ ÔÈ‡Â .ÌÈ˜eÒt‰ ‰LÏL41,˜eÒt Ïk ¯Á‡ ¿»«¿ƒ¿≈»»ƒ««»»
,eÓÈÏLiLÎe .˙Á‡ ‰Î¯a Lc˜na d˙B‡ ÔÈNBÚ ‡l‡∆»ƒ»«ƒ¿»¿»»∆»¿∆«¿ƒ
ÔÓ Ï‡¯NÈ È‰Ï‡ ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ Ce¯a" :ÌÈBÚ ÌÚ‰ Ïk»»»ƒ»¿»¡…ƒ¡…≈ƒ¿»≈ƒ

"ÌÏBÚ‰ „ÚÂ ÌÏBÚ‰42. »»¿«»»

אחת 38) במעלה כהנים לעזרת עולים היו ישראל מעזרת

כל  רום מעלות שלוש היו בו דוכן ועליה אמה, גבוהה
בית  והלכות ו; משנה ב, פרק (מידות אמה חצי מעלה

ג). הלכה ו, פרק הכהנים 39)הבחירה היו במקדש כי
מקשרי  למעלה ושכינה המפורש, בשם העם את מברכים
למעלה  הראש שיהיה לשכינה כבוד ואין אצבעותיהם

ראשיהם. גבי על ידיהם מגביהים לפיכך הוא 40)הימנה,
מצחו  על בראשו נושא הגדול הכהן שהיה הקודש נזר
עליו  חקוק והיה לז) פסוק כח, פרק (שמות בתורה כמפורש
קדושתו  לרוב הציץ מעל ידו מרים היה לא ולפיכך ה', שם

ו). משנה ז, פרק ב).41)(סוטה עמוד מ דף (שם, אמן
ה'42) את ברכו קומו ה): פסוק ט, פרק (נחמיה שנאמר

מעיר: רוקח" וב"מעשה העולם. ועד העולם מן אלוקיכם
בסוף  אומר עצמו המברך היה שזה מבואר (שם) שבתלמוד
ורק  א) עמוד טז דף (תענית מפורש וכן שבתפילה ברכה כל
וכך  ועד" לעולם מלכותו כבוד שם "ברוך עונה היה העם

ט"ו).מפורש הלכה ד, פרק תענית (הלכות רבינו בדברי גם
ברכה  שבכל הוכיחו שם) (סוטה, שבתלמוד מאחר אלא
העולם  ועד העולם מן ולברכו, ה' תהילת להדגיש צריך
אבל  כך בברכתו חותם בעצמו הש"ץ אמנם המקרים וברוב
נוסח  על דבר שום להוסיף להם שאסור כהנים בברכת
(הלכה  בסמוך כמבואר בתורה, הכתובים הפסוקים שלושת

אומרו  העם לפיכך - להשמיע י"ב) כדי הכהנים במקום
רוקח"). ("מעשה העולם ועד העולם מן ה' תהילת

.é‰b‰p‰ ÌM‰ ‡e‰Â ,B·˙Îk ÌM‰ ˙‡ ¯ÓB‡Â43 ¿≈∆«≈ƒ¿»¿«≈«∆¿∆
L¯ÙÓ‰ ÌM‰ ‡e‰ ‰ÊÂ ,‡"‰ Â"‡Â ‡"‰ „"eiÓƒ≈»≈¿∆«≈«¿…»

ÌB˜Ó ÏÎa ¯eÓ‡‰44,BÈepÎa B˙B‡ ÌÈ¯ÓB‡ ‰È„n·e ; »»¿»»«¿ƒ»¿ƒ¿ƒ
B·˙Îk ÌM‰ ˙‡ ÔÈ¯ÈkÊÓ ÔÈ‡L ,˙"Ïc Û"Ï‡a ‡e‰Â¿¿»∆»∆∆≈«¿ƒƒ∆«≈ƒ¿»

„·Ïa Lc˜na ‡l‡45˜Ècv‰ ÔBÚÓL ˙nMÓe ;46, ∆»«ƒ¿»ƒ¿»ƒ∆≈ƒ¿««ƒ
,Lc˜na elÙ‡ L¯ÙÓ‰ ÌMa C¯·lÓ ÌÈ‰k‰ e˜Òt»¿«…¬ƒƒ¿»≈«≈«¿…»¬ƒ«ƒ¿»
BÈ‡LÂ ·eLÁ BÈ‡L Ì„‡ B˙B‡ „ÓÏÈ ‡lL È„k¿≈∆…ƒ¿«»»∆≈»¿∆≈
‰Ê ÌL ÔÈ„nÏÓ ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁ eÈ‰ ‡ÏÂ ;Ôe‚‰»¿…»¬»ƒ»ƒƒ¿«¿ƒ≈∆
Ú·LÏ ˙Á‡ ÌÚt ‡l‡ ,ÌÈe‚‰‰ Ì‰È·e Ì‰È„ÈÓÏ˙Ï¿«¿ƒ≈∆¿≈∆«¬ƒ∆»««««¿∆«

‡¯Bp‰Â „aÎp‰ BÓLÏ ‰l„b ‰Ê Ïk ;ÌÈL47. »ƒ»∆¿À»ƒ¿«ƒ¿»¿«»

ס 44)המבוטא.43) דף סנהדרין א; עמוד לח דף (סוטה
ועוד). א דף 45)עמוד (קידושין אמרו וכן שם) (סוטה,

ביו"ד  אני נכתב נקרא, אני נכתב כשאני "לא א): עמוד עא
בכל  הפסוק: על חכמינו וסמכו דל"ת. באל"ף ונקרא ה"א,
בית  (זה וברכתיך אליך אבוא שמי את אזכיר אשר מקום
שם  - שמי את אזכיר שם שכינה) גילוי שם שיש המקדש,
שם). (סוטה, המפורש שמי את להזכיר מצווך אני

שעם 46) שכינה, לגילוי זכו לא ומאז ב) עמוד לט דף (יומא
שם. כמפורש המקדש, בבית הניסים פסקו מותו

פסוק 47) ג פרק (שמות שנאמר א) עמוד עא דף (קידושין
להעלים. כלומר: לעלם, קרא לעלם שמי זה ְֵַטו):

.àé‡l‡ ÌB˜Ó ÏÎa ˙¯Ó‡ ÌÈ‰k ˙k¯a ÔÈ‡≈ƒ¿«…¬ƒ∆¡∆∆¿»»∆»
Èa ˙‡ eÎ¯·˙ ‰k" :¯Ó‡pL ,L„w‰ ÔBLÏaƒ¿«…∆∆∆¡«…¿»¿∆¿≈

‰ÚeÓM‰ ÈtÓ e„ÓÏ Ck ."Ï‡¯NÈ48,ea¯ ‰LnÓ ƒ¿»≈»»¿ƒƒ«¿»ƒ∆«≈
‰k" ,‰„ÈÓÚa - "eÎ¯·˙ ‰k" :ÌBÏM‰ ÂÈÏÚ»»«»…¿»¿«¬ƒ»…
ÔBLÏa - "eÎ¯·˙ ‰k" ,ÌÈtk ˙‡ÈNa - "eÎ¯·¿̇»¿ƒ¿ƒ«««ƒ…¿»¿ƒ¿
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L„w‰49ÌÈt „‚k ÌÈt - "eÎ¯·˙ ‰k" ,50‰k" , «…∆…¿»¿»ƒ¿∆∆»ƒ…
Ì¯ ÏB˜a - "eÎ¯·˙51ÌMa - "eÎ¯·˙ ‰k" , ¿»¿¿»…¿»¿«≈

L¯ÙÓ‰52Lc˜na ‰È‰iL ‡e‰Â ,53e¯Ó‡L BÓk ,54. «¿…»¿∆ƒ¿∆«ƒ¿»¿∆»«¿

א).48) הלכה א, (פרק לעיל האלה 49)מפורש הדינים כל
"גזירה  בדרך א) עמוד לח דף (סוטה בתלמוד נלמדים
פרק  (דברים להלן ונאמר תברכו" "כה כאן: נאמר שווה":
בלשון  שם מה העם". את לברך יעמדו "אלה יב): פסוק כז,
תורה  ובמתן רם קול הלויים... וענו שם: שכתוב הקודש
יעננו  והאלוקים ידבר משה יט): פסוק יט, פרק (שמות נאמר
כהנים  ברכת אף - הקודש בלשון ניתנה וודאי והתורה בקול,
לברך  יעמדו אלה שנאמר: בעמידה שם מה הקודש. בלשון
להלן  ונאמר תברכו, כה כאן: נאמר בעמידה, כאן אף -
ויברכם. ידיו... את אהרן וישא כב): פסוק ט, פרק (ויקרא

כפיים. בנשיאת כאן אף כפיים, בנשיאת ששם כשם
שנאמר:50) ברכתם בשעת העם פני מול הכהנים פני שיהיו

לחבירו. האומר כאדם להם" "אמור 51)"אמור שנאמר:
נשא). (ספרי שומע העם כל שיהיה - שנאמר 52)להם"

לי. המיוחד שמי וגו' שמי" את רק זה53)"ושמו מוסב
בהלכה  השנויים הדינים כל אבל המפורש, בשם הברכה על

במדינה. גם נוהגים הלכה 54)זו כל ומקור ט, הלכה לעיל
א). עמוד לח דף (סוטה זו

.áéÎ¯a ÛÈÒB‰Ï ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈ‡M¯ ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡‰ ≈«…¬ƒ«»ƒ¿»»¿ƒ¿»»
ÌÈ˜eÒt‰ ˙LÏL ÏÚ55ÌÎ˙B·‡ È‰Ï‡ '‰" :ÔB‚k , «¿∆«¿ƒ¿¡…≈¬≈∆

‡Ï - d· ‡ˆBiÎÂ ,"ÌÈÓÚt ÛÏ‡ ÌÎk ÌÎÈÏÚ ÛÒÈ…≈¬≈∆»∆∆∆¿»ƒ¿«≈»…
ÏÚ eÙÒ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,LÁÏ· ‡ÏÂ Ì¯ ÏB˜·¿»¿…¿««∆∆¡«……ƒ«
¯˜BÚ ‡e‰Lk ,ÔÎecÏ ‰ÏBÚ Ô‰k ÏkL ‰ÚLa ."¯·c‰«»»¿»»∆»…≈∆«»¿∆≈
,eÈ‰Ï‡ ÈÈ EÈÙlÓ ÔBˆ¯ È‰È" :¯ÓB‡ ,˙BÏÚÏ ÂÈÏ‚«̄¿»«¬≈¿ƒ»ƒ¿»∆¿»¡…≈
Ï‡¯NÈ EnÚ ˙‡ C¯·Ï e˙ÈevL BÊ ‰Î¯· ‰È‰zL∆ƒ¿∆¿»»∆ƒƒ»¿»≈∆«¿ƒ¿»≈

ÏBLÎÓ d· È‰È Ï‡Â ,‰ÓÏL ‰Î¯a56„ÚÂ ‰zÚÓ ÔBÚÂ ¿»»¿≈»¿«¿ƒ»ƒ¿¿»≈«»¿«
"ÌÏBÚ57:C¯·Ó ,ÌÚ‰ ˙‡ C¯·Ï ÂÈt ¯ÈÊÁiL Ì„˜Â . »¿…∆∆«¬ƒ»»¿»≈∆»»¿»≈

eLc˜ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a"»«»¿»¡…≈∆∆»»¬∆ƒ¿»
Ï‡¯NÈ BnÚ ˙‡ C¯·Ï eeˆÂ Ô¯‰‡ ÏL B˙M„˜aƒ¿À»∆«¬…¿ƒ»¿»≈∆«ƒ¿»≈

"‰·‰‡a58ÏÈÁ˙Óe ¯eavÏ ÂÈt ¯ÈÊÁÓ CkŒ¯Á‡Â , ¿«¬»¿««»«¬ƒ»»«ƒ«¿ƒ
,ÌÈÏLnL ¯Á‡ ¯eav‰ ÔÓ ÂÈt ¯ÈÊÁnLÎe .ÌÎ¯·Ï¿»¿»¿∆«¬ƒ»»ƒ«ƒ««∆«¿ƒ

z¯ÊbM ‰Ó eÈNÚ" :¯ÓB‡59‰Ó enÚ ‰NÚ ,eÈÏÚ ≈»ƒ«∆»«¿»»≈¬≈ƒ»«
ÌÈÓM‰ ÔÓ EL„˜ ÔBÚnÓ ‰ÙÈ˜L‰ - ezÁË·‰M∆ƒ¿«¿»«¿ƒ»ƒ¿»¿¿ƒ«»«ƒ

."Ï‡¯NÈ ˙‡ EnÚ ˙‡ C¯·e»≈∆«¿∆ƒ¿»≈

ב).55) עמוד כח דף השנה בשעת 56)(ראש אטרד שלא
וכן  הברכה כוונת את המפסידות אחרות במחשבות ברכתי
(פירוש  בה הכרוכים ובדיניה הברכה בנוסח אטעה שלא

י"א). פרשה רבה במדבר למדרש דף 57)מהרז"ו (סוטה
הרי"ף  הוספת הן עולם" ועד "מעתה והתיבות: א) עמוד לט

ד. פרק דף 58)למגילה (במדבר הזוהר דברי פי על מכוון
אהוב  שאינו או עמו, את אוהב שאינו כהן כל ב) עמוד קמז
כב, פרק (משלי שנאמר העם, את לברך ידיו ישא אל לעם

אל  יבורך תקרי אל יברך, הוא עין טוב ט): יברך פסוק א
וראה  יח. קטן סעיף קכח, סימן חיים אורח אברהם" ("מגן
"אמור  אומר: הכתוב וכן זה). מעין ב עמוד לח דף סוטה

רבה  במדבר (מדרש שלם ובלב מלא בפה מלא. כתיב להם"
יא). בכהנים 59)פרשה תלוייה הברכה שאין מאחר כי

ואני  הכתוב: כעדות בהקדושֿברוךֿהוא, אלא עצמם
ברכת  כן אם א) עמוד מט דף (חולין וכמבואר אברכם"
את  שיברכו עליהם המלך גזירת אלא אינה - למה? כהנים
(מהרש"א  כהנים לברכת מתאווה והקדושֿברוךֿהוא ישראל
היות  זו, גזירה מבארים ויש א). עמוד לט דף לסוטה
לעם  ופניהם הקודש להיכל אחוריהם החזירו והכהנים
שבו  ההיכל כלפי גדול גנאי זה והרי ג) (הלכה לעיל כמבואר
איש  וחמישה "עשרים נגד קובל והכתוב מונחים, תורה ספרי
פסוק  ח, פרק (יחזקאל קדמה" ופניהם ה' היכל אל אחוריהם
על  גזרה שהתורה אלא ד) משנה ה, פרק (סוכה וראה ט"ז)
הכהנים  לפיכך פנים, כנגד פנים ישראל את שיברכו הכהנים
עלינו" שגזרת מה "עשינו ואומרים: ברכתם אחרי מתנצלים

העליונה. גזירתך פי על עשינו בהכרח שעשינו מה כל

.âé,ÌÎ¯·Ï ¯eavÏ Ì‰Èt ˙‡ ÌÈ‰k‰ ÔÈ¯ÈÊÁnLk¿∆«¬ƒƒ«…¬ƒ∆¿≈∆«ƒ¿»¿»
‡Ï - ÔÈÎ¯·nL ¯Á‡ ¯eav‰ ÔÓ Ì‰Èt ÔÈ¯ÈÊÁnLÎe¿∆«¬ƒƒ¿≈∆ƒ«ƒ««∆¿»¿ƒ…
˙Bpt Ïk ÔÎÂ .ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈÓÈ C¯c ÏÚ ‡l‡ e¯ÈÊÁÈ«¬ƒ∆»«∆∆»ƒ¿»»¿≈»ƒ

ÔÈÓÈ C¯c ÏÚ ‡l‡ eÈ‰È ‡Ï ,‰Bt Ì„‡ ‰È‰iL60. ∆ƒ¿∆»»∆…ƒ¿∆»«∆∆»ƒ

שלמה:60) שעשה בים שנאמר ב) עמוד סב דף (זבחים
ושלושה  צפונה פונים שלושה בקר, עשר שנים על עומד
מזרחה  פונים ושלושה נגבה פונים ושלושה ימה פונים
דבר  איזה מקיף וכשאתה ד) פסוק ד, פרק הימיםֿב (דברי
הולך. אתה לימינך למערב מצפון סובבו ואתה אליו ופניך

.ãéÌBia ˙Á‡ ÌÚt ÌÈ‰k ˙k¯a ÔÈÎ¯·Ó Lc˜na«ƒ¿»¿»¿ƒƒ¿«…¬ƒ«««««
˙BÏÚÓ ÏÚ ÔÈ„ÓBÚÂ ÔÈ‡a ,¯ÁL ÏL „ÈÓz ¯Á‡ -««»ƒ∆««»ƒ¿¿ƒ««¬

ÌÏe‡‰61e¯Ó‡L C¯ck ,ÔÈÎ¯·Óe62‰È„na Ï·‡ . »»¿»¿ƒ«∆∆∆»«¿¬»«¿ƒ»
Ó ıeÁ ,‰lÙz Ïk ¯Á‡ d˙B‡ ÔÈÎ¯·ÓBÓk ,‰Án ¿»¿ƒ»««»¿ƒ»ƒƒ¿»¿

e¯Ó‡L63ÔÈÏczLÓ ÌB˜Ó ÏÎa .64‡¯˜n‰ ‡‰iL ∆»«¿¿»»ƒ¿«¿ƒ∆¿≈««¿∆
ÔÈ‡L ÏÏkÓ - "Ì‰Ï ¯BÓ‡" :¯Ó‡pL ,Ï‡¯NÈ Ô˙B‡»ƒ¿»≈∆∆¡«»»∆ƒ¿»∆≈

.Ì‰Ó ‡¯˜n‰««¿∆≈∆

עשרה 61) ושתים שבמקדש, להיכל ומבוא שער, בית הוא
ב). משנה ז, פרק (תמיד בכניסתו היו לעיל 62)מעלות

אומר  ט בהלכה שלמעלה הרדב"ז, ונשאל טֿי, הלכות
שעל  אומר: הוא וכאן וכו' לדוכן עולים הכהנים רבינו:
שני  האולם ומעלות דוכן והלא מברכים, היו האולם מעלות
"בית  בהלכות וכמבואר שביארנו, כמו הם, נפרדים דברים
במשנה  ושנינו היות והשיב: גֿד) הלכות ו, (פרק הבחירה"
מקודש... ולמזבח האולם "בין ט) משנה א, פרק (כלים
לא  מום בעל שכהן יוצא לשם" נכנסים מומים בעלי שאין
הכהנים, אחיו עם לברך האולם למעלות לגשת יכול היה
ממעלות  פחותה שקדושתו הדוכן על מברך היה כורחו ועל
על  כפיהם נושאים היו שהכהנים בשעה נמצא, האולם,
בידיהם, מום (שאין מומין בעלי הכהנים היו האולם מעלות
על  כפיהם נושאים ב) הלכה ט"ו, פרק לקמן וכמבואר
לשונות  ב, חלק (רדב"ז רבינו בדברי סתירה כל ואין הדוכן,

ד), פרק א).63)הרמב"ם (הלכה ירושלמי 64)לעיל
כמבואר  מעכב, זה אין אבל ד). הלכה ה, (פרק ברכות
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כהן, שכשהחזן מרוטנברג מאיר רבי והורה (שם). במשנה
סדר  כל אותם ויקריא "כהנים" ויקרא אצלו ישראל יעמוד
("הגהות  שלום" "שים התחלת עד שותק והחזן הברכות,

מיימוניות").

חמּׁשה־עׂשר  1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
שכולו 1) הכנסת בית כפיים; נשיאת המונעים דברים שישה

יתנהגו. כיצד כלל כהן בו אין או כהנים

.à,ÔBLl‰ :ÌÈtk ˙‡ÈN ÔÈÚBÓ ÌÈ¯·„ ‰MLƒ»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ«««ƒ«»
.ÌÈ„i‰ ˙‡ÓËÂ ,ÔÈi‰Â ,ÌÈM‰Â ,‰¯·Ú‰Â ,ÔÈÓen‰Â¿«ƒ¿»¬≈»¿«»ƒ¿««ƒ¿À¿««»»ƒ
˙Bi˙B‡‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡L ÌÈ‚lÚ‰ ?„ˆÈk ÔBLl‰«»≈«»ƒ¿ƒ∆≈ƒƒ∆»ƒ

Ô"ÈÈÚ Ô"ÈÙÏ‡Ï ÔÈ¯BwL ÔB‚k ,Ôew˙k2Ô"ÈÈÚÏe ¿ƒ»¿∆ƒ¿«¿ƒ«¿ƒ¿«¿ƒ
'˙ÏaÒ' '˙ÏaL'Ï B‡ ,Ô"ÈÙÏ‡3ÔÈ‡ - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ , «¿ƒ¿ƒ…∆ƒ…∆¿«≈»∆≈

ÔÈ‡L ,ÔBLÏŒÈ„·ÎÂ ‰ÙŒÈ„·k CÎÂ .Ô‰Ètk ˙‡ ÔÈ‡NB¿ƒ∆«≈∆¿»ƒ¿≈∆¿ƒ¿≈»∆≈
.Ô‰Ètk ˙‡ ÔÈ‡NB ÔÈ‡ ,ÏkÏ ÌÈ¯k Ì‰È¯·cƒ¿≈∆ƒ»ƒ«…≈¿ƒ∆«≈∆

ה"יב.2) פ"ח, לעיל בביאורנו וראה ע"ב. כד, מגילה
אבל  לעייני"ן, אלפי"ן בין להבחין יודעים היו בימיהם

ÂÈÓÚבימינו ·Â¯ פסול זה אין ולפיכך במבטאן, מבחין אינו
ל). ס"ק קכח, סי' לאו"ח (ט"ז, דברי 3)אצלנו עלֿפי

ו). יב, (שופטים הכתוב

.áÂÈ„È· B‡ ÂÈÙa ÔÈÓeÓ LiL Ô‰k ?„ˆÈk ÔÈÓen‰«ƒ≈«…≈∆≈ƒ¿»»¿»»
˙Bn˜Ú ÂÈ˙BÚaˆ‡ eÈ‰L ÔB‚k ,ÂÈÏ‚¯· B‡4B‡ ¿«¿»¿∆»∆¿¿»¬À

˙BLe˜Ú5˙Bi˜‰a ÂÈ„È eÈ‰˘ B‡ ,6˙‡ ‡NÈ ‡Ï - ¬∆»»»»√»ƒ…ƒ»∆
Ba ÔÈÏkzÒÓ ÌÚ‰L ÈÙÏ ,ÂÈtk7„¯BÈ B¯È¯ ‰È‰L ÈÓ . «»¿ƒ∆»»ƒ¿«¿ƒƒ∆»»ƒ≈

B˜Ê ÏÚ8˙Á‡a ‡Óeq‰ ÔÎÂ ,¯a„Ó ‡e‰L ‰ÚLa «¿»¿»»∆¿«≈¿≈«»¿««
L„ ‰È‰ Ì‡Â ;ÂÈtk ˙‡ ‡NÈ ‡Ï - ÂÈÈÚÓ9B¯ÈÚa ≈≈»…ƒ»∆«»¿ƒ»»»¿ƒ

‰Êa B‡ ÂÈÈÚÓ ˙Á‡a ‡Óeq‰ ‰Êa ÌÈÏÈ‚¯ eÈ‰ Ïk‰Â¿«…»¿ƒƒ¿∆«»¿««≈≈»¿∆
ÈÓ ÔÎÂ .Ba ÔÈÏkzÒÓ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,¯zÓ - ·Ê B¯È¯L∆ƒ»À»¿ƒ∆≈ƒ¿«¿ƒ¿≈ƒ

ÒÈËÒ‡ ˙BÚe·ˆ ÂÈ„È eÈ‰L10‰‡eÙe11˙‡ ‡NÈ ‡Ï , ∆»»»¿ƒ¿ƒ»…ƒ»∆
ÈÙÏ ,¯zÓ - CÎa ÔzÎ‡ÏÓ ¯ÈÚ‰ ÈL‡ ·¯ Ì‡Â ;ÂÈtk«»¿ƒ…«¿≈»ƒ¿«¿»¿»À»¿ƒ

.Ba ÔÈÏkzÒÓ ÔÈ‡L∆≈ƒ¿«¿ƒ

לצידיהן.5)כפופות.4) מלאות 6)עקומות שידיו
מבאר  לט) יג, (ויקרא הוא" "בוהק מבהיקות. לבנות בהרות
הבשר  מבהיק לעדשה עדשה שבין עדשן, כאיש רש"י:

צח. לעיל 7)בלובן כמבואר הברכות, מן דעתם ויסיחו
ה"ז. כפיו"8)פ"יד, את ישא לא "זבלגן ע"ב: כד, מגילה

ורש"י  ה'ערוך'. כפירוש זקנו, על יורד שרירו רבינו: ומפרש
חוקר  הכסףֿמשנה ומרן דמעה. זולפות עיניו שם: פירש
וידיהם  פניהם את לכסות הכהנים שנוהגים הזה בזמן לדעת,
העם  להסתכלות איפוא לחוש ואין ברכתם, בשעת בטליתם,
נשיאת  מעכבים אלה מומים יהיו לא א"כ הכהנים, במומי
למכוסים. מגולים בין החכמים חילקו לא אולי או כפיהם,
להיתר. מעלה קכח) סימן (או"ח יוסף' 'בית ובפירושו

עירו.9) לבני וידוע התכלת.10)רגיל כעין צבע
המשנה 11) (מפירוש אודם בהם שצובעים דקים שרשים

פ"ז, (שביעית במשנה נזכרים ושניהם פ"ד). מגילה לרבינו
כד:). מגילה במס' זו הלכה דיני כל ומקור מ"אֿב)

.âÈtŒÏÚŒÛ‡ ,LÙp‰ ˙‡ ‚¯‰L Ô‰k ?„ˆÈk ‰¯·Ú‰»¬≈»≈«…≈∆»«∆«∆∆««ƒ

ÂÈtk ˙‡ ‡NÈ ‡Ï ,‰·eL˙ ‰NÚL12:¯Ó‡pL , ∆»»¿»…ƒ»∆«»∆∆¡«
"ÌÎÈtk ÌÎN¯Ù·e" :·È˙Îe ,"e‡ÏÓ ÌÈÓc ÌÎÈ„È"13 ¿≈∆»ƒ»≈¿ƒ¿»ƒ¿∆«≈∆
‰‚‚La ÔÈa ,Ò‡a ÔÈa - ÌÈ·ÎBk „·ÚL Ô‰ÎÂ .'B‚Â14 ¿¿…≈∆»«»ƒ≈¿…∆≈ƒ¿»»

ÂÈtk ˙‡ ‡NB BÈ‡ ,‰·eL˙ ‰NÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ -««ƒ∆»»¿»≈≈∆«»
"˙BÓa‰ È‰k eÏÚÈ ‡Ï C‡" :¯Ó‡pL ,ÌÏBÚÏ¿»∆∆¡««…«¬…¬≈«»

'B‚Â15B˙¯LÏ" :¯Ó‡pL ,‡È‰ ‰„B·Úk ‰Î¯·e ; ¿¿»»«¬»ƒ∆∆¡«¿»¿
"BÓLa C¯·Ïe16¯ÈÓ‰L Ô‰k ÔÎÂ .17ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ ¿»≈ƒ¿¿≈…≈∆≈ƒ«¬«»ƒ

ÂÈtk ˙‡ ‡NB BÈ‡ ,Ba ¯ÊÁL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ˙BÏfÓe«»««ƒ∆»«≈≈∆«»
ÌÏBÚÏ18.ÔÈÚBÓ ÔÈ‡ ˙B¯·Ú‰ ¯‡Le . ¿»¿»»¬≈≈¿ƒ

ע"ב.12) לב, שידיים 13)ברכות לומר רבינו כיון
קטיגור  "אין כי כפים, לישא ראויות אינן דם, המלאות
לה, (סנהדרין ה'תוספות' וכסברת כו.) (ר"ה סניגור" נעשה
כפיו, לישא לו מותר ומת, התינוק את שמל וכהן ע"ב).
היה  שמא ועוד לרצוח, ולא מצוה לשם במולו נתכוין שהרי
הרוח  שמא או חדשיו), לו כלו (שלא "נפל" התינוק
('הגהות  כשלעצמה המילה לא למותו, גרמה והיא בלבלתו,

אסורה.14)מיימוניות'). זו שעבודה ידע הרי 15)שלא
למרות  המקדש, עבודת לעבוד המלך יאשיהו נתנם שלא

שם. כמפורש למוטב לשירות 16)שחזרו ברכה הוקשה
דברי  מקור לדעת מתלבט הכסףֿמשנה ומרן לח.). (סוטה

ע"ז "עבד שאפילו לדעתו ·‡ÒÂרבינו כי לברך, נאסר "
רבינו  כדברי אולם מאונס, עבדו לא לבעל הבמות כהני
ישראל  מלכי שאנסום שהכהנים נד.) ע"ז (במס' מפורש
רש"י  וכפירוש המזבח, לעבודת נאסרו לע"ז כמרים ליעשות
ב'אור  וכן אדרת'; ('הגהות מכהנים" נימא "אי בד"ה: שם
שכתוב  כן להוכיח יש הכתוב מעדות ואמנם שמח').

אשר הכמרים את והשבית ה): כג, ÈÎÏÓ(מלכיםֿב Â˙
ומכריחיהם. נותניהם יהודה במלכי הקולר תלה יהודה,

שלפנינו:17) ובדפוסים הקדומים. הדפוסים כל כנוסחת
שום  עבד שלא אע"פ הדברים: וכוונת לעכו"ם". "שהמיר
לע"ז: שאמר או אלילים, בדת דתו שהמיר אלא עבודה,

קט:). (מנחות כמבואר אתה", כתבו 18)"אלי וכן
להעיר, וראוי "הזהיר". ספר בשם שם, במנחות ה'תוספות'
(הובאה  בתשובותיו כתב הגולה, מאור גרשום שרבינו
בתשובה  וחזר ע"ז שעבד שכהן לט.) לסוטה ב'תוספות'
לקדושתו, חזר בתשובה שחזר שכיון כפיו, את נושא
על  אלא הקפיד לא ט) (כג, במלכיםֿב הנאמר שהפסוק

Á·ÊÓ‰ ˙„Â·Ú והרי הקדשים, מן לאכול להם מותר אבל ,
בעל  שכהן וכשם מ"י) פ"יג, (מנחות מום בעלי ככהנים הם

א  כפיו, את נושא תאמר מום לא ואם כפיו. את ישא זה ף
"אוי  שיאמרו תשובה, בעלי של ידיהם מרפה נמצאת כן,
תשובה, מעשות וימנעו כלימה" לאותה אוי בושה, לאותה
חלק  לו אין מנשה האומר "כל קג.): (סנהדרין אמרו וכן
וראה  תשובה". בעלי של ידיהם מרפה הבא, לעולם
אבן  אדחה לע"ז, כהן ונעשה זה והלך "הואיל כ:) (קידושין
פרשת  ב"שאילתות" מבואר רבינו וכדברי הנופל"? אחר

קרח.

.ã„Ú ,ÂÈtk ˙‡ ‡NÈ ‡Ï ¯Ú Ô‰k ?„ˆÈk ÌÈM‰«»ƒ≈«…≈««…ƒ»∆«»«
B˜Ê ‡lÓ˙iL19ÔÈÈ ˙ÈÚÈ·¯ ‰˙ML ÈÓ ?„ˆÈk ÔÈi‰Â . ∆ƒ¿«≈¿»¿««ƒ≈«ƒ∆»»¿ƒƒ«ƒ

BÈÈ ˙‡ ¯ÈÒiL „Ú ÂÈtk ˙‡ ‡NB BÈ‡ ,˙Á‡ ˙·a¿«««≈≈∆«»«∆»ƒ∆≈
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‰„B·ÚÏ ‰Î¯a ‰L˜e‰L ÈÙÏ ,ÂÈÏÚÓ20‰˙L . ≈»»¿ƒ∆¿»¿»»«¬»»»
ÔÈÈ ˙ÈÚÈ·¯21ËÚÓ BÎB˙Ï Ô˙pL B‡ ,ÌÈÓÚÙ ÈzLa ¿ƒƒ«ƒƒ¿≈¿»ƒ∆»«¿¿«
¯zÓ - ÌÈÓ22ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙ÈÚÈ·¯Ó ¯˙BÈ ‰˙L Ì‡Â . «ƒÀ»¿ƒ»»≈≈¿ƒƒ««ƒ

‡Ï - ÌÈÓÚÙ ‰nÎa B‡˙LL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‚eÊÓ ‰È‰L∆»»»««ƒ∆¿»¿«»¿»ƒ…
‡È‰ ‰nÎÂ .ÂÈÏÚÓ BÈÈ ˙‡ ¯ÈÒiL „Ú ,ÂÈtk ˙‡ ‡NÈƒ»∆«»«∆»ƒ∆≈≈»»¿«»ƒ
ÈˆÁÂ ÌÈÚaˆ‡ Ìe¯a ,ÌÈÚaˆ‡ ÏÚ ÌÈÚaˆ‡ ?˙ÈÚÈ·¿̄ƒƒ∆¿»«ƒ«∆¿»«ƒ¿∆¿»«ƒ«¬ƒ

LÓÁÂ Úaˆ‡23Úaˆ‡‰ ‰ÊÂ ;Ï„eba ,Úaˆ‡ ∆¿«¿…∆∆¿««»¿∆»∆¿«
ÔÈÁLBnL24dlk ‰¯Bz‰ ÏÎa Ba25Ï„eb‰ ‡e‰26, ∆¿ƒ¿»«»À»«»

„ÈŒÔ‰a ‡¯˜p‰ ‡e‰Â27. ¿«ƒ¿»…∆»

זקנו 19) להיות שראוי כזה לגיל שהגיע כל ע"ב. כד, חולין
"תשובת  בשם ה"יא) (פ"ח, לעיל שביארנו כמו מלא,
אחרים  עם אבל ביחיד, שיברך אלא האיסור ואין רבינו".
(דעת  מחוייב שאינו אע"פ לברך לו ומותר כפיו לישא יכול
ס). אות הרמב"ם לשונות ח"א, רבינו בדברי הרדב"ז

ה"א 20) פ"יד, לעיל כמבואר בעבודה, אסור ושיכור
בן  יין "רביעית אמרו: (יג:) כריתות ובמסכת בביאורנו.

לשכר". כדי בה יש יום, התימנים,21)ארבעים ובכת"י
במים. מזוג בלתי - חי חי. יין שם.22)הנוסח: כריתות,

פטור, ועבד למקדש ונכנס וכו' בהפסקה יין רביעית שתה
פטור, - התורה מן בה אסור ששיכור - בעבודה ואם
- בעלמא ואסמכתא חומרא אלא בה שאין כפים, בנשיאת

לכתחילה. אף לעיל 23)מותר וראה ע"א. קט, פסחים
ומדידתו. רביעית שיעור בביאורנו, ה"יז פ"ד

יונתן 24) מתרגם כ) מ, (יחזקאל, ארכו מדד שמודדים,
רוקח' 'מעשה (מנטובה, קדומים ובדפוסים אורכיה". "משח

"שמודדים". כאן: כתוב שבמקדש,25)ועוד) עשרון כגון
באצבעות, נמדדת שמדתו חלה שיעור שהוא ו"עומר"

ט"ו. פ"ו, בּכורים בהל' שביד.26)כמבואר העבה האצבע
ה"ט. פ"ט, תורה ספר הל' לקמן המדוייק שיעורו וראה

יד).27) יד, כג; ח, (ויקרא בתורה האמור

.ä‡Ï ,ÂÈ„È ˙‡ ÏË ‡lL Ô‰k ?„ˆÈk ÌÈ„i‰ ˙‡ÓËÀ¿««»«ƒ≈«…≈∆…»«∆»»…
˜¯t‰ „Ú ÂÈ„È ˙‡ ÏËB ‡l‡ ;ÂÈtk ˙‡ ‡NÈ28C¯„k ƒ»∆«»∆»≈∆»»««∆∆¿∆∆

‰„B·ÚÏ ÔÈLc˜nL29:¯Ó‡pL ,C¯·Ó CkŒ¯Á‡Â , ∆¿«¿ƒ»¬»¿««»¿»≈∆∆¡«
"ÈÈ ˙‡ eÎ¯·e L„˜ ÌÎÈ„È e‡N"30ÏÏÁ‰Â .31BÈ‡ ¿¿≈∆…∆»¿∆¿»¿∆»»≈

Be‰Îa BÈ‡L ÈÙÏ ,ÂÈtk ˙‡ ‡NB32. ≈∆«»¿ƒ∆≈¿ƒ

והזרוע.28) היד חיבור רוחצים 29)מקום שהכהנים
והוקשה  והואיל במקדש. עבודתם לעבוד בגשתם ידיהם

ידים רחיצת היא אף טעונה לעבודה, ‰Ù¯˜ברכה „Ú
(חולין  כמבואר הפרק, עד שהיא לעבודה ידים כקידוש

שם:30)קו:). התרגום כהניא eÏeËוכדברי קּודשא ידיכון
ומנהגנו  לט.). סוטה (מס' זו הלכה ומקור קּודשא. דּוכן על
סי' באו"ח כמבואר הכהנים, ידי על מים יוצקים שהלויים
קמ"ו: במדבר נשא, פרשת ה'זוהר' ע"פ והוא ס"ו, קכח
ידיו  ומקדש קדושתו, על קדושה להוסיף צריך שהכהן
לי, אותם הקדשתי בו: שנאמר הלוי, וזהו קדוש, מאיש
הרי  יח). ח, (במדבר וגו' בכור כל תחת הלוים את ואקח
משמע  זו בהלכה רבינו ומדברי הבכור. במקום קדוש שהלוי
שחרית  ידיו נטל לא כשהכהן אלא זו נטילה חיוב שאין
שום  להם יודע ואינו טהורות, ידיו אם אבל לתפילתו,

שנטלן  אחרי כפים לנשיאת ידיו ליטול צריך אינו - טומאה
לשון  תפס ולא כיצד" ידים "טומאת אמר: ולפיכך שחרית,
שלקמן  תדע, ה"א). (פ"ד, לעיל הדגיש כאשר ידים" "טהרת
אומר  לאכילה, ידים נטילת לענין ה"א, פ"ו ברכות בהל'
להם  יודע ואינו מלוכלכות ידיו שאין "אע"פ בפירוש:
בנו  לנו מעיד כך ואמנם שיטול". עד יאכל לא - טומאה
ממורי  וזולתו אביו, לפני למעשה הלכה שראה אברהם רבי
כהנים  לברכת ניגש בתפילה העומד כהן שכל התורה,

(כסףֿמשנה). לתפלה ידיו נטילת על שנולד 31)וסומך
הכהן. לאביו האסורה כהונה 32)מגרושה בקדושת

מ.). סוטה ; כד: (כתובות

.åÌÈ¯·c‰ el‡ ÏkÓ ¯·„ BÏ ‰È‰ ‡lL Ô‰k33 …≈∆…»»»»ƒ»≈«¿»ƒ
BÈ‡Â ÌÎÁ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÈtk ˙‡ÈN ÔÈÚBn‰«¿ƒ¿ƒ«««ƒ««ƒ∆≈»»¿≈

ÌÈp¯Ó ˙Bi¯a‰ eÈ‰L B‡ ,˙BˆÓa ˜c˜„Ó34,ÂÈ¯Á‡ ¿«¿≈¿ƒ¿∆»«¿ƒ¿«¿ƒ«¬»
lL B‡BzÓe B‡NÓ ‰È‰ ‡35‡NB ‰Ê È¯‰ - ˜„ˆa ∆…»»«»«»¿∆∆¬≈∆≈

‰NÚ ˙ÂˆÓ BfL ÈÙÏ ,B˙B‡ ÔÈÚBÓ ÔÈ‡Â ÂÈtk ˙‡36 ∆«»¿≈¿ƒ¿ƒ∆ƒ¿«¬≈
ÔÈ‡Â ,ÌÈtk ˙‡ÈNÏ Èe‡¯L Ô‰ÎÂ Ô‰k Ïk ÏÚ«»…≈¿…≈∆»ƒ¿ƒ«««ƒ¿≈
.˙Bˆn‰ ÔÓ Ún‰Â ÚL¯ ÛÒB‰ :ÚL¯ Ì„‡Ï ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ¿»»»»≈∆«¿ƒ»«ƒ«ƒ¿

א.33) בהלכה למעלה בעבירות,34)המנויים בו חושדים
לשון שפת על ÌÚותעלו ˙·„Â מתרגם ג) לו, (יחזקאל

הלכה 36)מסחרו.35)עם.¯Â˙יונתן: בסמוך ראה
י"ב.

.æËBÈ„‰ ˙k¯a ÏÈÚBz ‰Óe :¯Ó‡˙Â dÓ˙z Ï‡Â¿«ƒ¿«¿…««ƒƒ¿«∆¿
?‰Ê37‡l‡ ,ÌÈ‰ka ÈeÏz ‰Î¯a‰ Ïea˜ ÔÈ‡L ∆∆≈ƒ«¿»»»«…¬ƒ∆»

‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰a38ÏÚ ÈÓL ˙‡ eÓNÂ" :¯Ó‡pL , ¿«»»∆∆¡«¿»∆¿ƒ«
Ô˙ÂˆÓ ÌÈNBÚ ÌÈ‰k‰ - "ÌÎ¯·‡ È‡Â ,Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈«¬ƒ¬»¬≈«…¬ƒƒƒ¿»»
˙‡ C¯·Ó ÂÈÓÁ¯a ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰Â ,d· eeËˆpL∆ƒ¿«»¿«»»¿«¬»¿»≈∆

.BˆÙÁk Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿∆¿

אחריו.37) מרננים והבריות במצוות, זהיר שאינו
פלוני 38) איש תאמר "שלא ה"ט: פ"ה, גיטין ירושלמי

וכי  הקב"ה: אמר מברכני? והוא דמים, ושופך עריות מגלה
הדברים  שאין רבינו וסובר אברכך". אני מברכך? הוא
שהרג  בבירור נודע אם אבל בעלמא, ברינון אלא אמורים
שהרג  "כהן לב:) (ברכות הוא ערוך תלמוד הרי הנפש, את

ה"ג. לעיל וכמבואר כפיו", את ישא לא - הנפש את

.ç‰Î¯a‰ ÏÏÎa ÌÈ‡ ,ÌÈ‰k‰ È¯BÁ‡ Ì‰L ÌÚ39; »∆≈¬≈«…¬ƒ≈»ƒ¿««¿»»
Ô‰ÈcvÓ ÌÈ„ÓBÚ‰Â40‰Î¯a‰ ÏÏÎa Ì‰ È¯‰ ,41Ì‡Â . ¿»¿ƒƒƒ≈∆¬≈≈ƒ¿««¿»»¿ƒ

elÙ‡ ,ÌÈÎ¯a˙n‰ ÔÈ·e ÌÈ‰k‰ ÔÈa ‰vÁÓ ‰˙È‰»¿»¿ƒ»≈«…¬ƒ≈«ƒ¿»¿ƒ¬ƒ
Èt ÏeÓ Ì‰ÈÙe ÏÈ‡B‰ - ÏÊ¯a ÏL ‰ÓBÁ ‡È‰ƒ»∆«¿∆ƒ¿≈∆¿≈

‰Î¯a‰ ÏÏÎa Ì‰ È¯‰ ,ÌÈ‰k‰42. «…¬ƒ¬≈≈ƒ¿««¿»»

חשובה 39) הברכה אין כאילו שנראה ע"ב. לח, סוטה
פנים  להתברך הכהנים לפני ולבוא רגליהם לעקור עליהם

כדת. פנים הכהנים,40)כנגד לאחרי מכוונים הם ואין
ממש. הכהנים צידי כנגד ובירושלמי 41)אלא שם.

ה"ד). פ"ה, שם.42)(ברכות סוטה,

.èÔÈn‰ ÔÓ ÌÈ‰ÎÂ ,‰¯NÚa ÌÈtk ˙‡ÈN43. ¿ƒ«««ƒ«¬»»¿…¬ƒƒ«ƒ¿»
˙‡ ÌÈ‡NB Ìlk - ÌÈ‰k ÔlkL ˙Òk‰Œ˙Èa≈«¿∆∆∆À»…¬ƒÀ»¿ƒ∆
ÔBÙvaL Ì‰ÈÁ‡Ï ?ÌÈÎ¯·Ó Ì‰ ÈÓÏe ;Ì‰Ètk«≈∆¿ƒ≈¿»¿ƒ«¬≈∆∆«»
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ÌB¯caL Ì‰ÈÁ‡ÏÂ44?'ÔÓ‡' Ì‰È¯Á‡ ‰BÚ ÈÓe ; ¿«¬≈∆∆«»ƒ∆«¬≈∆»≈
Ûh‰Â ÌÈLp‰45¯˙BÈ ÌÈ‰Î ‰¯NÚ ÌL e¯‡L Ì‡Â . «»ƒ¿«»¿ƒƒ¿¬»¬»»…¬ƒ≈

¯‡M‰Â 'ÔÓ‡' ÔÈBÚ ‰¯NÚ‰ - ÔÎecÏ eÏÚL el‡ ÏÚ«≈∆»«»»¬»»ƒ»≈¿«¿»
ÔÈÎ¯·Ó46. ¿»¿ƒ

מצטרף 43) אחד, וכהן ישראלים תשעה אלא שם אין שאם
כג:). (מגילה ומברכים עשרה בשדות 44)למנין הנמצאים

אנוסים  עבודתם ומחמת ומדרומה, העיר מצפון בעבודתם
הכהנים. מפי להתברך הכנסת לבית לבוא לא הם

ה"ד.45) פ"ה, ברכות יש 46)ירושלמי כלומר שם. סוטה,
יותר  שם יש לברך. עולים כולם בצמצום, כהנים עשרה שם

מברכים. והיתר עונים, מהם עשרה מעשרה,

.éBc·Ï ¯eaˆŒÁÈÏL ‡l‡ ,Ô‰k Ô‰· ‰È‰ ‡lL ¯eaƒ̂∆…»»»∆…≈∆»¿ƒ«ƒ¿«
ÂÈtk ˙‡ ‡NÈ ‡Ï -47B˙ÁË·‰ ‰˙È‰ Ì‡Â ;48‡e‰L …ƒ»∆«»¿ƒ»¿»«¿»»∆

È‡M¯ - B˙lÙ˙Ï ¯ÊBÁÂ ÂÈtk ˙‡ ‡NB49ÔÈ‡ Ì‡Â . ≈∆«»¿≈ƒ¿ƒ»««¿ƒ≈
,'ÌBÏL ÌÈN'Ï ¯eaˆŒÁÈÏL ÚÈbiLk - ÏÏk Ô‰k Ì‰Ï»∆…≈¿»¿∆«ƒ«¿ƒ«ƒ¿ƒ»

È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡" :¯ÓB‡‰Î¯a· eÎ¯a ,eÈ˙B·‡ ≈¡…≈≈…≈¬≈»¿≈«¿»»
,Ec·Ú ‰LÓ È„ÈŒÏÚ ‰·e˙k‰ ‰¯Bza ˙LlLÓ‰«¿À∆∆«»«¿»«¿≈∆«¿∆

ÈtÓ ‰¯eÓ‡‰50,ELB„˜ ÌÚ ÌÈ‰k ÂÈ·e Ô¯‰‡ »¬»ƒƒ«¬…»»…¬ƒ«¿∆
.jpÁÈÂ EÈÏ‡ ÂÈt ÈÈ ¯‡È .E¯ÓLÈÂ ÈÈ EÎ¯·È :¯eÓ‡k»»¿»∆¿¿»¿ƒ¿¿∆»≈¿»»»≈∆ƒÀ∆»

eÓNÂ .ÌBÏL EÏ ÌNÈÂ EÈÏ‡ ÂÈt ÈÈ ‡NÈ51ÈÓL ˙‡ ƒ»¿»»»≈∆¿»≈¿»¿»∆¿ƒ
ÔÈBÚ ÌÚ‰ ÔÈ‡Â ."ÌÎ¯·‡ È‡Â ,Ï‡¯NÈ Èa ÏÚ«¿≈ƒ¿»≈«¬ƒ¬»¬≈¿≈»»ƒ

'ÔÓ‡'52.'ÌBÏL ÌÈN' ¯ÓB‡Â ÏÈÁ˙Óe , »≈«¿ƒ¿≈ƒ»

ב"שים 47) ולהתחיל לתפילתו לחזור יוכל ולא יטעה שמא
לד.). (ברכות הציבור מאימת מטורפת שדעתו שלום"

יטעה.48) שלא בעצמו בטוח שלא 49)שהוא כדי
מעט  רגליו עוקר עושה? הוא כיצד כפים. נשיאת תתבטל
לדוכן  עולה כהנים לברכת וכשמגיע "עבודה", בברכת
תפלת  שבסוף שלום" "שים ברכת משלים והמקריא ומברך.
הש"ץ  לד.) (ברכות רש"י ולדעת ס"כ). קכח סי' (או"ח י"ח
כהן  לש"ץ אסור אחר, כהן יש אם אבל תפילתו. מסיים

מיימוניות'). ('הגהות האמורה 50)לברך התימנים: ובכ"י
לומר 51)לאהרן. שאין רש"י ודעת גאון. עמרם רב כסדר

ה"ברכה  כל נוסח את שאמרנו מאחר כי זה, נוסף פסוק
נאמר  זה רבינו, ולדעת עוד. להוסיף לנו מה המשולשת"
מה  עמנו "עשה ברכתם אחרי הכהנים אמירת במקום
מבקש  החזן וכאילו ה"יב), יד פרק לעיל (ראה שהבטחתנו"

מיימוניות'). ('הגהות כזאת הוא פסוק 52)גם כל אחרי
כשהכהנים  אלא אמן עניית אין כי אלה, ברכה מפסוקי
כל  אחרי רצון" יהי "כן לומר ומנהגנו מברכים. בעצמם

ס"ב). קכז, סי' (או"ח פסוק

.àéCÏ‰Â ,˙Òk‰Œ˙È·a ÂÈtk ˙‡ ‡NpL Ô‰k…≈∆»»∆«»¿≈«¿∆∆¿»«
‡ÏÂ ÔÈÏÏt˙nL ¯eaˆ ‡ˆÓe ¯Á‡ ˙Òk‰Œ˙È·Ï¿≈«¿∆∆«≈»»ƒ∆ƒ¿«¿ƒ¿…

ÔÎ¯·Óe Ô‰Ï ÂÈ„È ‡NB - ÌÈ‰k ˙k¯·Ï eÚÈb‰53, ƒƒ¿ƒ¿«…¬ƒ≈»»»∆¿»¿»
ÌBia ÌÈÓÚÙ ‰nk elÙ‡Â54ÂÈÏ‚¯ ¯˜Ú ‡lL Ô‰k . «¬ƒ«»¿»ƒ«…≈∆…»««¿»

¯eaˆŒÁÈÏL ¯Ó‡L ‰ÚLa ÔÎecÏ ˙BÏÚÏ BÓB˜nÓƒ¿«¬«»¿»»∆»«¿ƒ«ƒ
‰lÙz d˙B‡a ‰ÏBÚ BÈ‡ ·eL ,'‰ˆ¯'55Ì‡ Ï·‡ ; ¿≈≈∆¿»¿ƒ»¬»ƒ

ÔÎecÏ ÚÈb‰ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙BÏÚÏ ÂÈÏ‚¯ ¯˜Ú»««¿»«¬««ƒ∆…ƒƒ««»
C¯·Óe ‰ÏBÚ ‰Ê È¯‰ ,'‰„B·Ú' ¯Á‡ ‡l‡56. ∆»««¬»¬≈∆∆¿»≈

נושא 53) מתפללים הציבור ומצא עדיין התפלל לא ואפילו
מיימוניות'). ('הגהות לפניהם כפיו ע"ב.54)את כח, ר"ה

את 55) אהרן וישא כב): ט, (ויקרא שנאמר ע"ב: לח, סוטה
הרי  וגו' והעולה החטאת מעשות וירד ויברכם, העם אל ידיו
הכהן  צריך לפיכך העם, את בירך בידו שהעבודה שבעוד
ולפי"ז, העבודה. ברכת שהיא "רצה" בברכת רגליו לעקור
בברכת  רגליו את לעקור יכול ולא אנוס הכהן היה אפילו
בשעה  לביהכ"נ שנכנס או מתפלל, שהיה כגון "רצה",
(רדב"ז  לברך לגשת לו אסור "רצה" ברכת את גמר שהש"ץ

תקט"ז). שם.56)ח"ב, סוטה,

.áéÏhaL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ÔÎecÏ ‰ÏBÚ BÈ‡L Ô‰k Ïk»…≈∆≈∆«»««ƒ∆ƒ≈
˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ57,‰NÚ LÏL ÏÚ ¯·BÚk ‰Ê È¯‰ , ƒ¿«¬≈««¬≈∆¿≈«»¬≈

¯BÓ‡" ,"Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ eÎ¯·˙ ‰k" :¯Ó‡pL∆∆¡«…¿»¿∆¿≈ƒ¿»≈»
"ÈÓL ˙‡ eÓNÂ" ,"Ì‰Ï58,C¯·Ó BÈ‡L Ô‰k ÏÎÂ . »∆¿»∆¿ƒ¿»…≈∆≈¿»≈

C¯a˙Ó ,C¯·Ó‰ Ô‰k ÏÎÂ ;C¯a˙Ó BÈ‡59:¯Ó‡pL , ≈ƒ¿»≈¿»…≈«¿»≈ƒ¿»≈∆∆¡«
."EÈÎ¯·Ó ‰Î¯·‡Â"«¬»¿»¿»¬∆

בנ"י".57) את תברכו "כה כלומר 58)שהיא: (שם)
לשון  בה שנאמרה אותה אחת, "עשה" אלא כאן אין להלכה
צווי, לשון בהן אין האחרות והשתים תברכו" "כה צווי:
רבנו  שאמר וזה נפרדות. לעשין נחשבות אינן לפיכך
שורש  המצוות" ב"ספר ורבנו (כס"מ). עובר ולא "כעובר"
לדוכן  עולה שאינו כהן כל אמרו: זו דרך "ועל יאמר: ט',

עשה, בשלשה בו,ÏÙÎ‰Ïעובר ולא הצווי פעמים. שלש
שלש  כהנים ברכת שיאמר המצוות ממוני אחר יתפשט
כל  ולא בתורה שימצא לאו כל למנות ראוי אין כי מצוות...

שנכפל, בעבור ‰ÌÈÈÚעשה ‡Ï‡ המוזהר או בהם המצווים
בעשה  עובר אינו "עלה" לכהן אמרו לא ואם מהם".
תורה: אמרה וכן ה"ד) (פ"ה, ברכות בירושלמי כמבואר
"כד  קכ"ח: סימן הטור לפי אונקלוס ומתרגם להם" "אמור
אלא  עליהם מוטלת המצוה אין כלומר להון" יימרון
אינו  זה, ביום אחת פעם עלה אם וכן לברך. להם כשאומרים
כח: בר"ה כמבואר עלה, לו יאמרו אם אפילו בעשה עובר
אין  למה רבותינו גדולי נשאלו וכבר מיימוניות"). ("הגהות
טוב  כיום אם כי יום בכל כפים לישא בגולה נוהגים אנו
וב"דרכי  שבתורה? עשה מצות לבטל אפשר איך בלבד,
כי  הטעם, נימק קכ"ח) סי' או"ח (טור להרמ"א משה"
להם  ואין בגלות מחייתם טרודים והעם שהכהנים מחמת
אפם... בזיעת ילקטו אשר הלחם אם כי ביתם בני לפרנס
במחשבתם  טרודים בשבת וכן בשמחה, שרויים ואינם
ואינם  להיות ושעתידים שעברו ידיהם מעשה על והרהורים
"ושמחת  בו שנאמר ביו"ט כמו בשמחה כך כל שרויים
יברך, הוא עין טוב ט): כב, (משלי אומר והכתוב בחגך"
שמח  להיות צריך המברך כי יברך, אלא יבורך תקרא אל
כהנים" "ברכת לברך נוהגים ישראל בארץ ואנו לב. וטוב
בני  של כחם "ישר קכ"ח) סימן (או"ח הב"י וכתב יום, בכל
יום". בכל כפיהם שנושאים מצרים מלכות וכל ישראל ארץ

לח:).59) (סוטה

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ‰lÙz ˙BÎÏ‰ e˜ÈÏÒ¿ƒƒ¿¿ƒ»¿ƒ«¿»ƒ¿«»
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-dad̀xtq
dfEfnE oiNtY zFkld¦§§¦¦§¨

dxFY xtqe§¥¤¨
˙BÈ‰Ï (‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ .‰NÚ ˙BˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»≈ƒ¿¬≈¿∆¿»»ƒ¿
Úa˜Ï (‚ .„i‰ ÏÚ Ì¯L˜Ï (· .L‡¯‰ ÏÚ ÔÈlÙz¿ƒƒ«»…¿»¿»««»ƒ¿…«
¯ÙÒ LÈ‡ Ïk ·zÎÏ („ .ÌÈ¯ÚM‰ ÈÁ˙Ùa ‰ÊeÊÓ¿»¿ƒ¿≈«¿»ƒƒ¿…»ƒ≈∆
È„k ,BÓˆÚÏ ÈL ¯ÙÒ CÏn‰ ·zÎÏ (‰ .BÓˆÚÏ ‰¯Bz»¿«¿ƒ¿…«∆∆≈∆≈ƒ¿«¿¿≈

.‰¯B˙ È¯ÙÒ ÈL BÏ eÈ‰iL∆ƒ¿¿≈ƒ¿≈»
el‡ ˙BˆÓ Ïk ¯e‡·e:el‡ ÌÈ˜¯Ùa

ספר אהבה -הלכות תפילין 
≈»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
למשה 1) הלכה וכולם בתפילין המעכבים דברים עשרה

ומעשה  תורה וספר ומזוזה תפילין שבין ההפרש מסיני;
ועיבודן. שירטוטן כתיבתן, דיני עורם;

.à"ÈÏ Lc˜" :Ô‰L ,el‡ ˙BiL¯t Úa¯‡2‰È‰Â" , «¿«»»ƒ≈∆≈«∆ƒ¿»»
"ÈÈ E‡·È Èk3'˙BÓL ‰l‡Â' ¯ÙÒaL4"ÚÓL"e ,5, ƒ¿ƒ¬¿»∆¿≈∆¿≈∆¿¿«

ÚÓL Ì‡ ‰È‰Â"6,ÔÓˆÚ ÈÙa ˙B·zÎpL Ô‰ - " ¿»»ƒ»…«≈∆ƒ¿»ƒ¿≈«¿»
ÔÈtÁÓe7ÔÈlÙz ÌÈ‡¯˜Â ,¯BÚa Ô˙B‡8Ô˙B‡ ÔÈÁÈpÓe . ¿«ƒ»¿¿ƒ¿»ƒ¿ƒƒ«ƒƒ»

„i‰ ÏÚ Ô˙B‡ ÔÈ¯LB˜Â ,L‡¯‰ ÏÚ9BˆB˜ elÙ‡Â .10 «»…¿¿ƒ»««»«¬ƒ
Ôlk ˙‡ ·kÚÓ el‡ ˙BiL¯t Úa¯‡Ó ˙Á‡ ˙B‡ ÏL11 ∆««≈«¿«»»ƒ≈¿«≈∆À»
.Ôew˙k ˙BÓÏL ˙B·zÎ eÈ‰iL „Ú ,‰¯Bz‰ ÔÓƒ«»«∆ƒ¿ƒ¿»¿≈¿ƒ»

אֿי.2) יג, טז.3)שמות יא, לטעות 4)שם, שלא
י). (ו, דברים שבספר יביאך" כי ב"והיה שם,5)ולהחליף

יגֿכא.6)דֿה. יא, משורש 8)מכסים.7)שם,
לד:) (מנחות ה'תוספות' כתבו וכן נוספת. והתי"ו "פלל",
קו, (תהלים ויפלל" פינחס "ויעמד כמו: ויכוח, לשון שהן
שהשכינה  רואינו לכל והוכחה אות הן שהתפילין שם על ל)
נקרא  ה' שם כי הארץ עמי כל "וראו שנאמר: עלינו, שורה
תפילין  אלו לה:) (מנחות ז"ל חכמינו ודרשו עליך",

משאר 9)שבראש. יותר אלו פרשיות ארבע "ונקבעו
מלכות  עול קבלת ענין באלו שיש לפי התורה, פרשיות
אמונת  מכריח שהוא מצרים יציאת וענין ה', ואחדות שמים
נצטוינו  ולכן יהודית, דת יסודי הם ואלו העולם חידוש
כנגד  היד (על לבנו לוח ועל עינינו בין אלו יסודות להניח
(המוח, אלה אברים שני כי ה"ב) פ"ד, לקמן כמבואר הלב,
ובהניחנו  השכל, משכן שהם הטבע חכמי אמרו והלב)

ל  אלו דברים בדרכי עליהם זכר ונוסיף בהם נתחזק זכרון,
וראה  תכ"ב. מצוה ה'חינוך' (מלשון עד" לחיי ונזכה ה'

ובביאורנו. ה"ד פ"ד, יו"ד 10)לקמן של ימנית רגל
שבראש  הנקודה מפרשים: ויש שם). וברש"י כט. (מנחות

(הרא"ש). תג כעין שהיא ע"א.11)היו"ד, לד, מנחות

.á‰È‰Â" ,"ÚÓL" Ô‰L ,‰ÊeÊnaL ˙BiL¯Ù ÈzL ÔÎÂ¿≈¿≈»»ƒ∆«¿»∆≈¿«¿»»
Ì‡ ,˙BiL¯t‰ ÈzLÓ ˙Á‡ ˙B‡ elÙ‡ - "ÚÓL Ì‡ƒ»…«¬ƒ««ƒ¿≈«»»ƒƒ

·kÚÓ ,BˆB˜ ¯ÒÁ12Ô‰ÈzL eÈ‰iL „Ú ,‰¯Bz‰ ÔÓ »≈¿«≈ƒ«»«∆ƒ¿¿≈≈
˙B‡ elÙ‡ ¯qÁL ‰¯BzŒ¯ÙÒ ÔÎÂ .˙BÓÏL ˙B·zÎƒ¿»¿≈¿≈≈∆»∆ƒ≈¬ƒ

ÏeÒt - ˙Á‡13. ««»

ע"א.12) כט, ספרֿתורה 13)מנחות "אפשר ע"א: ל, שם,

הרי  הזה"? התורה ספר את לקוח וכתוב: אחת, אות חסר
רבינו". "תשובות במוספנו וראה מעכבת. אחת אות שאפילו

.â‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ Ôlk ,ÔÈlÙza LÈ ÌÈ¯·„ ‰¯NÚ¬»»¿»ƒ≈«¿ƒƒÀ»¬»»¿∆
,Ô‰Ó ˙Á‡a ‰pL Ì‡ CÎÈÙÏ .ÔÈ·kÚÓ ÔlÎÂ ,ÈÈqÓƒƒ«¿À»¿«¿ƒ¿ƒ»ƒƒ»¿««≈∆
‰BÓLe ,Ô˙·È˙Îa Ô‰ ÌÈL .˙BÏeÒt ÔÈlÙz‰ È¯‰¬≈«¿ƒƒ¿¿«ƒ≈ƒ¿ƒ»»¿»

ÔÈetÁa14‰È˙BÚeˆ¯ ˙¯ÈL˜eÌÈM‰ Ô‰ el‡Â .Ô ¿ƒ»¿ƒ«¿≈∆¿≈≈«¿«ƒ
BÈ„a Ô˙B‡ ÔÈ·˙BkL :Ô˙·È˙ÎaL15ÔÈ·zÎ eÈ‰iLÂ , ∆ƒ¿ƒ»»∆¿ƒ»ƒ¿¿∆ƒ¿ƒ¿»ƒ

ÛÏw‰ ÏÚ16. ««¿»

הפרשיות.14) את המכסה הבתים ולא 15)בעור שחורה,
ה"ה. בסמוך כמבואר צבעונים, מיני מבואר 16)בשאר

שכל  מבואר ה"ט) (פ"א, מגילה וב'ירושלמי' ה"ז. בסמוך
הן. מסיני למשה הלכה אלה

.ãÌÈÓL ÏL ÔLÚ‰ ÔÈˆa˜Ó ?BÈc‰ ‰NÚÓ „ˆÈk17, ≈««¬≈«¿¿«¿ƒ∆»»∆¿»ƒ
ÔÈÏ·B‚Â ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ‰ÂÚL ÏLÂ ˙ÙÊ ÏL B‡18B˙B‡ ∆∆∆¿∆«¬»¿«≈»∆¿¿ƒ

Û¯Na19L·c ËÚÓ·e ÔÏÈ‡‰20ÔÈ˙˙BÏÂ ,21B˙B‡ ƒ¿«»ƒ»ƒ¿«¿«¿¿ƒ
‰a¯‰22ÔÈÎ„Â ,23ÔÈ˜È˜¯ ‰NÚiL „Ú B˙B‡24, «¿≈¿»ƒ«∆≈»∆¿ƒƒ

ÔÈLaÈÓe25‰·È˙k ˙ÚL·e .B˙B‡ ÔÈÚÈˆÓe B˙B‡ ¿«¿ƒ«¿ƒƒƒ¿«¿ƒ»
ÌÈˆÙÚ ÈÓa e‰¯BL26Ì‡L ;Ba ·˙BÎÂ ,B· ‡ˆBiÎÂ ≈¿≈¬»ƒ¿«≈¿≈∆ƒ

˜ÁÓ ‰È‰È ,ep˜ÁÓz27ÔÓ ‰ÂˆnL ,BÈc‰ e‰ÊÂ . ƒ¿»∆ƒ¿∆ƒ¿»¿∆«¿∆ƒ¿»ƒ
¯Á·n‰28·˙k Ì‡Â .˙BÊeÊÓe ÔÈlÙz ,ÌÈ¯ÙÒ Ba ·zÎÏ «À¿»ƒ¿…¿»ƒ¿ƒƒ¿¿ƒ»«
ÔzLÏL29Ìez˜˜Â ‡ˆÙÚ ÈÓa30BÈ‡Â „ÓBÚ ‡e‰L , ¿»¿»¿≈«¿»¿«¿«¿∆≈¿≈

ÌÈ¯Lk ,˜ÁÓ31. ƒ¿»¿≈ƒ

שמשחירים 17) עד שמנים, בעשן זכוכית כלי שמעשנים
הגאונים). בשם שם וברש"י כג. (שבת השחרורית וגוררים

מהעץ.19)לשים.18) הנוטפת שהדבש 20)לחלוחית
והרי  ריר לו "ויש סמיך שהוא מתוך השרפים, לגיבול מועיל
פ"ז, אוכלין טומאת הל' רבינו (מלשון כדבק" נמשך הוא

בתלמוד 21)ה"ד). נזכרת "לתיתה" ולשון מרטיבים,
ועוד). לו. ובדבש.22)(פסחים האילן בשרף

ח).23) יא, (במדבר במדוכה" דכו "או דק 24)מלשון
שטוחות. הוא 25)כעוגות שהדיו מבואר כ. נדה במסכת

בו". ובדק דיו של קורט בקע אמי, "רבי נאמר: ושם יבש,
שח 26) והוא אלון צבעו פרי את קולטים העפצים ומי ור,

שלא  הכתב את להעמיד העפצים מטבע וכן ומשחירים,
להעמיד  העפצים במי הדיו את שורים ולפיכך בקלות, ימחק
רבינו"). "תשובות במוספנו (ראה ולקיימו. הכתב את

בכתיבה,27) טעות תיקון לצורך למחקו תרצה אם כלומר,
למחקו. הוא 28)תוכל וגם הצורך לעת להמחק שניתן

שהדיו  מצריך קנט.) דף תרומה (פרשת וב'זוהר' מעץ, עשוי
העץ. מן הבאים מדברים תפילין 29)יעׂשה ספרים, ֵֶָ

בלע"ז 30)ומזוזות. ונקראת הנחושת, חומצת
ועוד) מ"ד, פ"יב, (שבת במשנה ונזכרת "ויטריאולו".
ימחק  שלא הדיו מראה את להעמיד הקנקנתום ומטבע
(סוטה  לרבינו המשנה בפירוש וראה תמחקנו. אם אפילו

מ"ד). ב, הואיל 31)פרק לכתחילה, בו כותבים אין אבל
להמחק. ניתן ואינו

.äÈÈqÓ ‰LÓÏ ¯Ó‡pL ,‰ÎÏ‰‰ ‰ËÚn ‰Ó ,ÔkŒÌ‡ƒ≈«ƒ¬»«¬»»∆∆¡«¿∆ƒƒ«
,ÔÈBÚ·ˆ ÈÈÓ ¯‡L ËÚÓÏ ?BÈ„a ÌÈ·e˙Î eÈ‰iL∆ƒ¿¿ƒƒ¿¿«≈¿»ƒ≈ƒ¿ƒ
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Ì„‡‰ ÔB‚k32·˙k Ì‡L ;Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ˜¯i‰Â ¿»»…¿«»…¿«≈»∆∆ƒ»«
˙Á‡ ˙B‡ elÙ‡ ˙BÊeÊn· B‡ ÔÈlÙz· B‡ ÌÈ¯Ùqa«¿»ƒ«¿ƒƒ«¿¬ƒ««

·‰Ê· B‡ ,ÔÈBÚ·ˆ ÈÈÓ ¯‡La33.ÔÈÏeÒÙ el‡ È¯‰ - ƒ¿»ƒ≈ƒ¿ƒ¿»»¬≈≈¿ƒ

אדום)32) (צבע בסיקרא למגילה "כתבה ע"א: יז, מגילה
בדיו". כתובה שתהא עד בו יצא ע"ב:33)לא קג, שבת

האזכרות  את שכתב או בדיו, שלא תורה) (ספר "כתב
בין  חילוק ואין יגנזו", אלו הרי - בזהב הקב"ה) (שמות
במשנה  כמבואר ומזוזות, תפילין לכתיבת ספרים כתיבת
"כתב  אלא אמרו שלא ואףֿעלֿפי מ"ח). א, פרק (מגילה

אלא ‰‡Â¯ÎÊ˙את האותיות לשאר הואֿהדין בזהב",
מעלתן  שלרוב לומר תטעה שאל ה"אזכרות" את שמדגישים
ויש  (כסףֿמשנה). נוי משום זהב להכתב הן ראויות
עוד  מוכשרים שאינם "יגנזו" שם שנאמר מפני מתרצים:
לגרוד  שאיֿאפשר ב"אזכרות" אלא יתכן לא וזה לתיקון,
בשאר  אבל השם, את למחוק אסור שהרי מעליהן הזהב את
אין  בדיו, ולכתבן לגררו אפשר הרי זהב, שכתבן אותיות

לב). סי' או"ח יוסף' ('בית ההיא היריעה את לגנוז צריך

.å?„ˆÈk .ÒBËÒeÒÎe„Â ÛÏ˜e ,ÏÈÂb :Ô‰ ˙B¯BÚ LÏL»≈¿ƒ¿»¿¿¿≈«
epnÓ ¯ÚN‰ ÔÈ¯È·ÚÓe ,‰iÁ B‡ ‰Ó‰a ¯BÚ ÔÈÁ˜BÏ¿ƒ¿≈»«»«¬ƒƒ«≈»ƒ∆
CkŒ¯Á‡Â ,ÁÏÓa B˙B‡ ÔÈÁÏBÓ CkŒ¯Á‡Â ,‰lÁz¿ƒ»¿««»¿ƒ¿∆«¿««»
B· ‡ˆBiÎÂ ,‡ˆÙÚa CkŒ¯Á‡Â ,ÁÓ˜a B˙B‡ ÔÈ„aÚÓ34 ¿«¿ƒ¿∆«¿««»¿«¿»¿«≈

Ú‰ ˙‡ ÔÈˆeÎnL ÌÈ¯·cÓ‡e‰ ‰ÊÂ ;B˙B‡ ÔÈ˜fÁÓe ¯B ƒ¿»ƒ∆¿«¿ƒ∆»¿«¿ƒ¿∆
ÏÈÂb ‡¯˜p‰35. «ƒ¿»¿ƒ

מועיל 34) שהוא בסיד, שהוא שלנו לעיבוד רבינו כיון
יט.). למגילה ('תוספות' עפצים תשובת 35)כעיבוד

של"ב). סימן תשובה, (שערי הגאונים

.æe˜lÁÂ ,B¯ÚN e¯È·Ú‰L ¯Á‡ ¯BÚ‰ eÁ˜Ï Ì‡Â¿ƒ»¿»««∆∆¡ƒ¿»¿ƒ¿
„Ú ,ÔÈNBÚ ÔÈ„aÚ‰L BÓk ,ÌÈLÏ BÈ·Úa B˙B‡¿»¿ƒ¿«ƒ¿∆»«¿»ƒƒ«
,¯ÚN‰ ÏennL ‡e‰ ,˜c „Á‡ :˙B¯BÚ ÈL eÈ‰iL∆ƒ¿¿≈∆»«∆ƒ«≈»
B˙B‡ e„aÚÂ ;¯Na‰ ÏennL ‡e‰Â ,‰·Ú „Á‡Â¿∆»»∆¿∆ƒ«»»¿ƒ¿
B· ‡ˆBiÎÂ ‡ˆÙÚa CkŒ¯Á‡Â ,ÁÓ˜a CkŒ¯Á‡Â ÁÏÓa¿∆«¿««»¿∆«¿««»¿«¿»¿«≈
ÏennL ‰ÊÂ ,ÛÏ˜ ‡¯˜ ¯ÚN‰ ÏennL ˜ÏÁ‰ ‰Ê -∆«≈∆∆ƒ«≈»ƒ¿»¿»¿∆∆ƒ

ÒBËÒeÒÎe„ ‡¯˜ ¯Na‰36. «»»ƒ¿»¿¿

האי 36) רב בשם "דוכסוסטוס" ערך ב'הערוך' מפורש זה כל
מדי  שבלשון בשר, מקום פירושה ודוכסוסטוס, גאון.
סלוני  דוך כמו מקום, זה - ו"דוך" סוסטוס. לבשר קוראים
רבינו: בדברי הגירסא התימנים, ובכת"י יד.). ב"ב ('תוספות'
החלק  וזה דוכסוסטוס. נקרא השיער שממול החלק "זה
רבינו". "תשובות במוספנו וראה קלף". נקרא הבשר שממול

.ç‰¯BzŒ¯ÙÒ ÔÈ·˙BÎ eÈ‰iL ,ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰¬»»¿∆ƒƒ«∆ƒ¿¿ƒ≈∆»
ÏÈÂb‰ ÏÚ37¯ÚN‰ ÌB˜Óa ÔÈ·˙BÎÂ ,38eÈ‰iLÂ , ««¿ƒ¿¿ƒƒ¿«≈»¿∆ƒ¿

¯Na‰ ÌB˜Óa ÔÈ·˙BÎÂ ,ÛÏw‰ ÏÚ ÔÈlÙz‰ ÔÈ·˙BÎ39, ¿ƒ«¿ƒƒ««¿»¿¿ƒƒ¿«»»
ÔÈ·˙BÎÂ ,ÒBËÒeÒÎec ÏÚ ‰ÊeÊn‰ ÔÈ·˙BÎ eÈ‰iLÂ¿∆ƒ¿¿ƒ«¿»«¿¿¿¿ƒ

ÚN‰ ÌB˜Óa¯40,¯ÚN ÌB˜Óa ÛÏw‰ ÏÚ ·˙Bk‰ ÏÎÂ . ƒ¿«≈»¿»«≈««¿»ƒ¿≈»
- ¯Na ÌB˜Óa ÒBËÒeÒÎec·e ÏÈÂba ·˙kL B‡∆»««¿ƒ«¿¿ƒ¿»»

ÏeÒt41. »

גויל 37) רק שהוזכר בתלמוד, מקומות בהרבה מצינו שכן
יד: ב"ב במסכת מבואר וכן נד: גיטין ראה תורה, בספר
(שבת  הר"ן שהוכיח וכמו בארון, והניחו משה שעשה בס"ת

השיער 38)פ"ח). במקום כי ה"ט) (פ"א, מגילה ירושלמי
לכתיבה. ונוח היטב מעובד הבשר.39)הוא לצד

החתך,40) במקום שכתיבתן נמצא עט:), (שבת השיער לצד
ב"הערוך" (מובא גאון האי ורב בזה, זה חיבורן במקום
כה, (משלי דבר" הסתר אלהים "כבוד לזה סימן נתן הנ"ל)

הסתר. במקום היא שהכתיבה (מגילה 41)ב) ירושלמי
עט:). (שבת ובבלי ה"ט), פ"א,

.èÌ‡ ,ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ ‡È‰ CkL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»ƒ¬»»¿∆ƒƒ«ƒ
,ÏÈÂb ¯Ó‡ ‡ÏÂ ;¯Lk ,ÛÏw‰ ÏÚ ‰¯BzŒ¯ÙÒ ·˙k»«≈∆»««¿»»≈¿…∆¡«¿ƒ
,¯Ùq‰ ÂÈÏÚ ·˙k Ì‡L ,ÒBËÒeÒÎec ËÚÓÏ ‡l‡∆»¿«≈¿¿∆ƒ»«»»«≈∆

ÏeÒt42ÏÚ B‡ ÛÏw‰ ÏÚ ‰ÊeÊn‰ ˙‡ ·˙k Ì‡ ÔÎÂ . »¿≈ƒ»«∆«¿»««¿»«
¯Lk ,ÏÈÂb‰43‡l‡ ÒBËÒeÒÎec ÏÚ e¯Ó‡ ‡Ï ; «¿ƒ»≈…»¿«¿¿∆»

‰ÂˆÓÏ44. ¿ƒ¿»

(ספר 42) כותבים אמרו: ה"ט) פ"א, (מגילה שב'ירושלמי'
ודוכסוסטוס  וכו' הקלף ועל שיער, במקום הגויל על תורה)
וכן  ספרֿתורה, עליו כותבין שאין הרי שם, הוזכר לא
לכתוב  היום נוהגים ואנו ה"ד). (פ"א, סופרים' ב'מסכת
שהגויל  מהגויל, מובחר יותר הוא כי קלף על ספרֿתורה
הצדדים. משני מעובד והקלף השיער, מצד אלא מעובד אינו

ס"ג). רעא סי' (יו"ד ביותר כבד הגויל עט,43)וגם שבת
שהיא  מפני הקלף על כותבה היה מאיר "רבי ע"ב:
למשה  "הלכה (שם) שאמרו מה כרחך ועל משתמרת".
ומכאן  למצוה. אלא אינו דוכסוסטוס" על מזוזה מסיני
שבזמננו  להעיר, וכדאי (כסףֿמשנה). הגויל על גם שכשרה
העליונה  הקליפה גוררים אלא לשנים העור חולקים אין
נשאר  ואינו הבשר מצד הרבה וגוררים השיער, שבמקום
סי' (או"ח הבשר לצד עליהם וכותבים בלבד, הקלף אלא
ומזוזה  תפילין לס"ת, לשלשתם: כשר זה וקלף ס"ז) לב,

ס"ו). רפח סי' שני 44)(יו"ד נגמרו אלו הלכות עם
ה"ג). לעיל (ראה בכתיבתן. בתפילין השייכים הדברים
הנוגעים  הדינים כל בפרוטרוט רבינו מפרש ואילך מכאן
בחיפוי  השייכים הדברים שמונת את האלה. הדברים לשני

פ"ג. לקמן רבינו מונה וברצועותיהן, התפילין

.é¯BÚ ÈabŒÏÚ ˙BÊeÊÓe ÔÈlÙz ,ÌÈ¯ÙÒ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡≈¿ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿««≈
‰‡ÓË ‰Ó‰aÌÈ‡Óh‰ ‰iÁÂ ÛBÚÂ45ÔÈ·˙Bk Ï·‡ . ¿≈»¿≈»¿¿«»«¿≈ƒ¬»¿ƒ

elÙ‡Â ,ÌÈ¯B‰Ë ÛBÚÂ ‰iÁÂ ‰Ó‰a ¯BÚ ÈabŒÏÚ««≈¿≈»¿«»»¿ƒ«¬ƒ
˙BÏ·46˙BÙ¯Ëe47¯BÚ ÈabŒÏÚ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡Â .Ô‰lL ¿≈¿≈∆»∆¿≈¿ƒ««≈

‡Ó‰f‰ ÈtÓ ,¯B‰h‰ ‚c‰48˙˜ÒBt ‡Ó‰f‰ ÔÈ‡L , «»«»ƒ¿≈«À¬»∆≈«À¬»∆∆
d„eaÚa49. ¿ƒ»

(שמות 45) שנאמר ה"ט) (פ"יא, מגילה וירושלמי קח. שבת
ואלה  בפיך, המותר מן - בפיך ה' תורת תהיה למען ט): יג,

באכילה. אסורים הרי או 46)הטמאים נשחטו, ולא שמתו
כהלכה. נשחטו מין 47)שלא בגופן נמצא אבל שנשחטו,

מ"א). (פ"ג, בחולין המנויים טריפה מיני משמונהֿעשר
הם הרי בפינו", "מותרים אלה שאין ‰ÂÓ˙¯ואע"פ ÔÈÓÓ.

שנתחייבו  אדם בני "לשני זה שם) (שבת, חז"ל משלו ויפה
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איספקליטור  הרגו ואחד מלך, הרגו אחד למלכות, הריגה
שהרגו  זה אומר, הוי משובח? מהן איזה הטבחים) (שר

בוראן. ע"י לקו אלו וגם שם.49)הלכלוך.48)מלך"
ספר'). ('קרית תמה כתיבה עליו לכתוב ואיֿאפשר

.àéÏL B‡ ÔÈlÙz ÏL ÛÏ˜e ,‰¯BzŒ¯ÙÒ ÏL ÏÈÂb¿ƒ∆≈∆»¿»∆¿ƒƒ∆
ÔÓLÏ Ô˙B‡ „aÚÏ CÈ¯ˆ ,‰¯BzŒ¯ÙÒ50Ô„aÚ Ì‡Â . ≈∆»»ƒ¿«≈»ƒ¿»¿ƒƒ¿»

ÔÈÏeÒt ,ÔÓLÏ ‡lL51,È˙ek‰ Ô„aÚ Ì‡ CÎÈÙÏ . ∆…ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»ƒƒ¿»«ƒ
‰Ê ¯BÚ „aÚÏ È˙ekÏ BÏ e¯Ó‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ .ÔÈÏeÒt¿ƒ««ƒ∆»«¿«ƒ¿«≈∆
ÏÚ È˙ek‰L ,ÔÈÏeÒt - ÔÈlÙz‰ ÌLÏ B‡ ¯Ùq‰ ÌLÏ¿≈«≈∆¿≈«¿ƒƒ¿ƒ∆«ƒ«

B˙B‡ ¯ÎBN‰ ˙Úc ÏÚ ‡Ï ,‰NBÚ ‡e‰ BÓˆÚ ˙Úc52; «««¿∆…««««≈
BÓLÏ ‰NÚÓ CÈ¯vL ¯·c Ïk ,CÎÈÙÏ53e‰NÚ Ì‡ , ¿ƒ»»»»∆»ƒ«¬∆ƒ¿ƒ»»

dÓLÏ ‰„aÚ‰ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ ‰ÊeÊÓe .ÏeÒt ,È˙ek‰54. «ƒ»¿»≈»¿ƒ»«¿»»ƒ¿»

השיער,50) מהם להעביר הסיד לתוך העורות את כשנותן
ספרֿתורה, לקדושת אלו עורות מעבד אני לומר: הוא צריך

תפילין. לקדושת מח,51)או סנהדרין ע"ב; נד, גיטין
צורך 52)ע"ב. לשם לעבדו בלבו גמר ושמא כג. גיטין
לשם 53)אחר. כתוב שיהיה שצריך הגט כתיבת כגון

ראה  ציצית. לשם טויה הצריכים ציצית חוטי וכן זו. אשה
ה"יא). (פ"א, ציצית הל' נותן 54)לקמן בתשובתו רבינו

תפילין  של ועצמן ספרֿתורה, של שעצמו "לפי לזה, טעם
מיוחדת, כחשיבות לשמן, לעבדן צריך ולפיכך המצוה, הן
מזוזה  של ועצמה רבים, ימים שיעמדו כדי בעבודתן שיזהר
בה, שחייב הבית מפני אלא מצוה תחשב ולא המצוה אינה
כ"ה) ליפסיאה, הרמב"ם, (תשובות מזוזה אין בית אין ואם
ראיה  שהביאו "תפילין" ד"ה ב'תוספות' מב: מנחות וראה
ניקחות  "מזוזות שאמרו: שם הש"ס מסוגיית רבינו לדעת
וגדולי  כשרות. לשמן נעבדו לא שאפילו מפני - אדם" מכל

יומא האח  ב'ירושלמי' מפורשת ברייתא שזוהי הראו רונים
עליו  לכתוב מותר קמיע, לשם שעיבדו "עור ה"ו): (פ"ג,
(ראה  לשמה. עיבוד צריכה מזוזה שאין מפני מזוזה"

שם). קרבן' ב'שיורי

.áé‰¯BzŒ¯ÙÒ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡L ,ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰¬»»¿∆ƒƒ«∆≈¿ƒ≈∆»
ËeË¯N· ‡l‡ ‰ÊeÊÓ ‡ÏÂ55¯ˆ ÔÈ‡ ÔÈlÙz Ï·‡ ;ÔÈÎÈ ¿…¿»∆»¿ƒ¿¬»¿ƒƒ≈»¿ƒƒ

ËeË¯N56ÔÈlÙz ·zÎÏ ¯zÓe .ÔÈtÁÓ Ô‰L ÈÙÏ , ƒ¿¿ƒ∆≈¿ÀƒÀ»ƒ¿…¿ƒƒ
˙BiL¯t ÔÈÒ¯Bb Ïk‰L ,·˙k‰ ÔÓ ‡lL ‰ÊeÊÓe¿»∆…ƒ«¿»∆«…¿ƒ»»ƒ

el‡57˙Á‡ ˙B‡ elÙ‡ ·zÎÏ ¯eÒ‡ ,‰¯BzŒ¯ÙÒ Ï·‡ ; ≈¬»≈∆»»ƒ¿…¬ƒ««
·˙k‰ ÔÓ ‡lL58. ∆…ƒ«¿»

כדי 55) ישרים, קוים ועושים בסכין או בקנה שמסרגלים
ה"ט). פ"א, מגילה (ירושלמי וישרה, יפה תהיה שהכתיבה

ע"ב.56) לב, אבל 57)מנחות נראה, הכתב ואין מכוסות,
ויש  להסירה. יכול שבנקל כלֿכך מחופה אינה המזוזה
דק  והוא הקלף, על נכתבות שהתפילין מפני מפרשים:
הל' יוסף' ('נמוקי השירטוט מחמת יקרע ושמא הרבה,
טוב  שירטוט, בלא השורה ליישר יודע שאינו ומי מזוזה).
שנאמר: הכתב, ליישר כדי - בתפילין גם - שישרטט הוא
סי' או"ח ('טור', במצוות לפניו התנאה ואנוהו" אלי "זה

קלג:). שבת וראה מתוך 58)לב. לכתוב צריך שאינו
בכתיבתן  לטעות יבוא ולא בפה, ושגורות אחר ספר העתק

יח:). (מגילה

.âé,ÒB¯B˜Èt‡ Ô·˙kL ,˙BÊeÊÓe ÔÈlÙz ,‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»¿ƒƒ¿∆¿»»∆ƒ
eÙ¯NÈ59¯ÓeÓ Ï‡¯NÈ B‡ ,È˙ek Ô·˙k .60¯ÒBÓ B‡ , ƒ»¿¿»»ƒƒ¿»≈»≈

Òp‡ „Èa61‰M‡ B‡ ,„·Ú B‡ ,62ÔË˜ B‡ ,63el‡ È¯‰ - ¿««»∆∆ƒ»»»¬≈≈
- "Ìz·˙Îe" ,"Ìz¯L˜e" :¯Ó‡pL ,eÊbÈÂ ,ÔÈÏeÒÙ¿ƒ¿ƒ»¿∆∆¡«¿«¿»¿«¿»

·˙BkL ‡e‰ ,da ÔÈÓ‡Óe ‰¯ÈLw‰ ÏÚ ¯‰ÊnL Ïk64. …∆À¿»««¿ƒ»«¬ƒ»∆≈
Ô·˙Î ÈÓ Ú„BÈ BÈ‡Â ,ÒB¯B˜Èt‡ „È· e‡ˆÓ65- ƒ¿¿¿«∆ƒ¿≈≈«ƒ¿»»

¯Lk - È˙ek „È· e‡ˆÓ .eÊbÈÌÈ66ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡Â . ƒ»¿ƒ¿¿¿«ƒ¿≈ƒ¿≈¿ƒ
ÏÚ ¯˙BÈa ÌÈ˙ek‰ ÔÓ ˙BÊeÊÓe ÔÈlÙz ,ÌÈ¯ÙÒ¿»ƒ¿ƒƒ¿ƒ«ƒ¿≈«

ÔÏÊ‚Ïe Ô·‚Ï Ô˙B‡ ÏÈb¯‰Ï ‡lL ,Ì‰ÈÓc67. ¿≈∆∆…¿«¿ƒ»¿»¿»¿»¿»

ויתירות.59) בחסרות יטעה שמא והטעם, גיטין 60)שם.
כן  ודעתו והואיל השם... בקדושת מאמין "שאינו ע"ב: מה,
למינים  שם להניח שלא כדי לשרפו ומצוה השם, נתקדש לא
ה"ח). פ"ו, התורה יסודי הל' רבינו (לשון למעשיהם" ולא

מומר.61) ישראל הדפוסים: ובשאר מנטובה. דפוס כגירסת
ה"ט). (פ"ג, תשובה הלכות וראה דתו, שהמיר - משומד

ה"יב).62) (שם, זרוע בעל איש ביד ישראל ממון מוסר
גרמן.63) שהזמן מצוותֿעשה על מצווים אינן אלה שנים

ולא  ביום רק שנוהגת תפילין ממצות פטורים וממילא
בשבת. ולא בחול מצוות.64)בלילה, חיוב בר שאינו

"וכתבתם 65) נאמר: שהרי לתפילין, הוקשה מזוזה וכתיבת
ומכיון  כתובה. במזוזה "כתיבה" ועיקר ביתך", מזוזות על

כלֿש  לא חמורה שקדושתו ספרֿתורה פסולין, כן שאלו
שאינם  יגנזו, כולם לפיכך רפא), סי' יו"ד יוסף', ('בית
ע"ז, לשם נכתבו שלא נשרפים, אינם אבל למצוותם, ראויים

מה:). (גיטין המין כתבן 66)ככתיבת אם הוא, ספק כי
מצאן. או ויש 67)בעצמן לכתבן, יודע אינו גוי סתם כי

ישראל. מידי שלקחן לתלות

.ãé¯BÚ ÈabŒÏÚ Ô·˙kL ,˙BÊeÊÓe ÔÈlÙz ,‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»¿ƒƒ¿∆¿»»««≈
˙B¯BÚ ÈabŒÏÚ B‡ ,ÔÈ‡Óh‰ ÛBÚÂ ‰iÁ ,‰Ó‰a¿≈»«»»«¿≈ƒ««≈

ÔÈ„aÚÓ ÌÈ‡L68ÏÚ ÔÈlÙ˙e ‰¯BzŒ¯ÙÒ ·˙kL B‡ , ∆≈»¿À»ƒ∆»«≈∆»¿ƒƒ«
ÔÈÏeÒÙ el‡ È¯‰ - ÔÓLÏ Ô„aÚ ‡lL ¯BÚ69. ∆…ƒ¿»ƒ¿»¬≈≈¿ƒ

לעיל 69)שם.68) כמפורש ובעפצים, בקמח עובדו שלא
ה"ו.

.åè˙ÚL·e ,‰ÊeÊÓ B‡ ÔÈlÙ˙ B‡ ‰¯BzŒ¯ÙÒ ·˙Bk‰«≈≈∆»¿ƒƒ¿»ƒ¿«
‰ek BÏ ‰˙È‰ ‡Ï ‰·È˙k70‰¯kÊ‡ ·˙ÎÂ ,71ÔÓ ¿ƒ»…»¿»«»»¿»««¿»»ƒ

ÔÈÏeÒt - ÔÓLÏ ‡lL Ô‰aL ˙B¯kÊ‡‰72,CÎÈÙÏ . »«¿»∆»∆∆…ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»
,BÓBÏLa Ï‡BL Ï‡¯NÈ CÏÓ elÙ‡ ,ÌM‰ ˙‡ ·˙Bk‰«≈∆«≈¬ƒ∆∆ƒ¿»≈≈ƒ¿

ep·ÈLÈ ‡Ï73˙BÓL ‰LÏL B‡ ÌÈL ·˙BÎ ‰È‰ ;74, …¿ƒ∆»»≈¿«ƒ¿»≈
.·ÈLÓe Ì‰ÈÈa ˜ÈÒÙÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆«¿ƒ≈≈∆≈ƒ

מדובר 70) ששם אלא (ה"יֿי"א) לעיל נשנית כבר זו הלכה
וכאן  אלו, לכתיבת העורות שפסולים נכתבו, לא כשעוד
אלו, פסולים עורות על וכתבן עבר שאם רבינו משמיענו

פסולין והתפילין הס"ת שצריך 71)בדיעבד.‡ÂÏÈÙהרי
השם. קדושת לשם זו אזכרה שכותב שם 72)לחשוב

הקב"ה. ע"ב).73)משמות מה, ושם ע"ב; נד, גיטין
ברכות 74) (ירושלמי ויפסול יכוין ולא דעתו יסיח שמא

שואל  העולם אומות ממלכי מלך אם אבל ה"א), פ"ה,
(כסףֿמשנה). יהרגנו שלא כדי ישיבנו, בשלומו,
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.æèÒBÓÏw‰ ˙‡ Ï·Bh‰75‡Ï ,ÌM‰ ˙‡ ·zÎÏ «≈∆«À¿ƒ¿…∆«≈…
ÌM‰ ˙B‡Ó ÏÈÁ˙È76˙B‡Ó ‡e‰ ÏÈÁ˙Ó Ï·‡ , «¿ƒ≈«≈¬»«¿ƒ≈

ÔÈa B˙B‡ ‰ÏBz - Blk ÌM‰ ˙‡ ·zÎÏ ÁÎL .ÂÈÙlL∆¿»»»«ƒ¿…∆«≈À∆≈
˙BËÈM‰77B˙ˆ˜Óe ‰ËÈMa ÌM‰ ˙ˆ˜Ó Ï·‡ . «ƒ¬»ƒ¿»«≈«ƒ»ƒ¿»

ÈeÏ˙78˙ˆ˜Ó ·˙Bk ,ÁÎL Ì‡ ˙B·z‰ ¯‡L·e .ÏeÒt , »»ƒ¿»«≈ƒ»«≈ƒ¿»
ÌÈ¯·c ‰na .‰ÏÚÓÏ d˙ˆ˜Óe ‰ËÈMa ‰·z‰«≈»«ƒ»ƒ¿»»¿»¿»«∆¿»ƒ

ÈlÙ˙e ‰ÊeÊÓa Ï·‡ ,‰¯BzŒ¯ÙÒa ?ÌÈ¯eÓ‡ÔÈ‡ ,Ô ¬ƒ¿≈∆»¬»ƒ¿»¿ƒƒ≈
elÙ‡ ÁÎL Ì‡ ‡l‡ ;˙Á‡ ˙B‡ elÙ‡ Ô‰a ÔÈÏBzƒ»∆¬ƒ∆»∆»ƒ»«¬ƒ

·˙kM ‰Ó ÊBb ,˙Á‡ ˙B‡79¯zÓe .˙¯Á‡ ·˙BÎÂ ««≈«∆»«¿≈«∆∆À»
„¯b‰ ÌB˜Ó ÏÚ ÌM‰ ˙‡ ·zÎÏ80˜Án‰ ÌB˜Ó ÏÚÂ ƒ¿…∆«≈«¿«∆∆¿«¿«¿»

ÔlÎa81. ¿À»

ה'75) אלהים אל ד); ו', (דברים ה' אלהינו ה' כגון:
כגון  מפרשים: ויש א). (נ, בתהלים וכן כב); כב, (יהושע
היה  שלא מפני כתבם שלא רבים שמות ביריעה שהניח
אחת. בבת עכשיו לכתבם ובא מקום להם והניח טהור,

מתרגם 76) ב) מה, (תהלים מהיר" סופר "עט סופרים. עט
ספרא. קולמוס הדיו 77)יונתן: לשפוך הקולמוס שדרך

השם  על הדיו תיפול ושמא מרובה, דיו בו יש אם אחת בבת
ה"ו). פ"ה, סופרים (מס' למחקו השורות,78)ויצטרך בין

הדפים. בין לא ע"ב.79)אבל ל, ירושלמי 80)מנחות
"והיו  ומזוזה: בתפילין שנאמר ה"ט). (פ"א, מגילה
בתורה  האמור כסדרן כתובות שיהיו יהיו, בהוויתן הדברים"
לתלות  איֿאפשר ולפיכך ה"א), פ"ה, מזוזה הל' לקמן (ראה
ואין  כסדרן". "שלא זה כי הבאה, התיבה שכתב אחרי האות
לאות. אות או לפרשה פרשה הקדים אם בין הפרש

זה 81) - מחק נתייבשה, שהדיו אחרי שנגרר זה - גרר
נאה  הגרר מקום על והכתיבה לחה, שהכתיבה בעוד שנמחק
לכתוב  שכח ואם במקום, כתם שום נשאר לא כי יותר,
וכותב  המאוחרת, התיבה את מוחק או גורר הוא הרי השם,

ל:). (מנחות המחק מקום על השם את במקומה

.æéCt‰Ï Ì‰Ï ¯eÒ‡ ,˙BÊeÊÓe ÔÈlÙz ,ÌÈ¯ÙÒ È·˙Bk¿≈¿»ƒ¿ƒƒ¿»»∆¿«≈
‰Èt ÏÚ ‰ÚÈ¯È‰82„‚a ‰ÈÏÚ N¯Bt ‡l‡ ,83B‡ «¿ƒ»«»∆»∆»≈»∆»∆∆

dÏÙBÎ84. ¿»

מלמטה 82) שגורר ומזוזה, בתפילין בין בספרֿתורה בין
הלאה  לכתוב וממשיך השם, וכותב השם, מקום עד למעלה
האות  לתלות אבל סק"ב). רפח, סי' יו"ד (ש"ך, כסדרן

מעכב". ש"סדרן מפני אסור ובמזוזה להגן 83)בתפילין
צח.). (עירובין בזיון משום אבק עליו יעלה שלא הכתב על

ולא 84) הכתב על להפכה מוטב בגד, לו אין אם אבל
(שם. גדול יותר בזיון בזה יש כי פניה, על להשאירה

טז). הלכה פ"ג, סופרים ובמסכת

.çé¯Á‡ ¯ÙBq‰ ¯Ó‡L ,‰ÊeÊÓe ÔÈlÙz ,‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»¿ƒƒ¿»∆»««≈««
Ô‰aL ˙B¯kÊ‡‰ Èz·˙Î ‡Ï :B„È ˙ÁzÓ e‡ˆiL∆»¿ƒ««»…»«¿ƒ»«¿»∆»∆

ÔÏÒÙÏ ÔÓ‡ BÈ‡ !ÔÓLÏ85„ÈÒÙ‰Ï ‡e‰ ÔÓ‡ Ï·‡ , ƒ¿»≈∆¡»¿»¿»¬»∆¡»¿«¿ƒ
B¯ÎN Ïk86?ÔÏÒÙÏ ÔÓ‡ BÈ‡ ‰ÓÏÂ .87‡Ï ‡nL »¿»¿»»≈∆¡»¿»¿»∆»…
l‡ Ôek˙Á˜Bl‰ ÏÚ „ÈÒÙ‰Ï ‡88‰Ê ÏÚ B‡ ƒ¿«≈∆»¿«¿ƒ««≈««∆

B¯ÎNL89‰ÓB„Â ,90‡l‡ BÊ ‰¯ÈÓ‡a „ÈÒÙÓ BÈ‡L ∆¿»¿∆∆≈«¿ƒ«¬ƒ»∆»

˙B¯kÊ‡‰ ¯ÎN91B‡ ‰Ê ‰¯BzŒ¯ÙÒ :¯Ó‡ Ì‡ CÎÈÙÏ . ¿«»«¿»¿ƒ»ƒ»«≈∆»∆
- !ÔÓLÏ ˙B„aÚÓ ÌÈ‡ Ô‰lL ˙B¯BÚ ,el‡ ÔÈlÙ¿̇ƒƒ≈∆»∆≈»¿À»ƒ¿»
È¯‰L ,ÔÏÒÙÏ ÔÓ‡ ,B¯ÎN „ÈÒÙ‰Ï ÔÓ‡pL CBzÓƒ∆∆¡»¿«¿ƒ¿»∆¡»¿»¿»∆¬≈
ÔÈ‡ ,ÔÓLÏ ÔÈ„aÚÓ ˙B¯BÚ‰ ÔÈ‡ Ì‡L ,ÌÈÚ„BÈ Ïk‰«…¿ƒ∆ƒ≈»¿À»ƒƒ¿»≈

ÏÏk BÏ ¯ÎN92. »»¿»

וכתב 85) פניו. על הכתב את ישאיר לא פנים בשום כלומר:
פתוח  ספר שום להניח לאדם שאסור רע"ו): סי' (יו"ד הב"ח
שם): (יו"ד, הש"ך והוסיף במפה. יכסנו אלא לחוץ ויצא
והוא  ש"ד, נקרא אחד מלאך שיש האמת, לחכמי שידוע
שמשכח  ויוצא, פתוח ספר שמניח מי על "דפים "שומר

הלוקח.86)תלמודו. את להקניט נתכוין שמא
שלא 87) ספר וכל לשמן, האזכרות נכתבו לא לדבריו שהרי

לבעליו. כלום שוה אינו - לשמו שבו האזכרות נכתבו
לפסלן?88) נאמן יהא שכרו, להפסיד שנאמן מתוך ַֹנאמר
לצערו.89) בשבילו.90)שמתכוין והוא 91)לכתוב

וטועה. בגלל 92)חושב שכרן כל שיפסיד יודע שאינו
לשמן. שלא שכתב האזכרות

.èé·˙Îa ‡l‡ ,‰ÊeÊÓe ÔÈlÙz ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡≈¿ƒ¿ƒƒ¿»∆»ƒ¿«
˙È¯eM‡93ÈÂÈa Û‡ ·zÎÏ ÌÈ¯Ùqa e¯Èz‰Â .94.„·Ïa «ƒ¿ƒƒ«¿»ƒƒ¿…«ƒ»ƒƒ¿»

Ú˜L ¯·Îe95CÎÈÙÏ ,„·‡Â LazLÂ ÌÏBÚ‰ ÔÓ ÈÂÈ ¿»ƒ¿«¿»ƒƒ»»¿ƒ¿«≈¿»«¿ƒ»
CÈ¯ˆÂ .˙È¯eM‡ ‡l‡ ÔzLÏL ÌBi‰ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡≈¿ƒ«¿»¿»∆»«ƒ¿»ƒ
ÏkL ,˙B‡a ˙B‡ ˜a„˙ ‡lL È„k ,Ô˙·È˙Îa ¯‰f‰Ï¿ƒ»≈ƒ¿ƒ»»¿≈∆…ƒ¿«¿∆»

ÏeÒt ,‰È˙BÁe¯ Úa¯‡Ó dÏ ÛÈwÓ ¯BÚ‰ ÔÈ‡L ˙B‡96. ∆≈»«ƒ»≈«¿«∆»»
,ÏÎÒ ‡ÏÂ ÌÎÁ ‡Ï BÈ‡L ,˜BÈz‰ ÔÈ‡L ˙B‡ ÏÎÂ¿»∆≈«ƒ∆≈…»»¿…»»

ÏeÒt - d˙B¯˜Ï ÏBÎÈ97˙¯eˆa ¯‰f‰Ï CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ . »ƒ¿»»¿ƒ»»ƒ¿ƒ»≈¿«
Â"‡Â ‡ÏÂ Â"‡ÂÏ „"ei‰ ‰Ó„˙ ‡lL ,˙Bi˙B‡‰»ƒ∆…ƒ¿∆«¿»¿…»
˙"Ï„ ‡ÏÂ ,Û"ÎÏ ˙"È· ‡ÏÂ ˙"È·Ï Û"Î ‡ÏÂ ,„"eÈÏ¿¿…»¿≈¿…≈¿»¿…»∆

‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,˙"Ï„Ï L"È¯ ‡ÏÂ L"È¯Ï98„Ú , ¿≈¿…≈¿»∆¿≈…«≈»∆«
Ô‰· ‡¯Bw‰ Ïk ıe¯iL99. ∆»»«≈»∆

את 93) לצער רק נתכוין ולא שכרו, כל שיפסיד ויודע
אינה  מזוזה הלא כי מזוזה, רבינו מנה לא כאן הלוקח.
הלכה  כל מקור ה"יא. לעיל כמבואר לשמה, עיבוד צריכה

נד:). (גיטין לישראל,94)זו תורה ניתנה שבו הכתב "הוא
מלשון: שבכתב, (המובחר) המאושר שהוא אשורי, ונקרא
ולא  משתנה אינו זה שכתב יג) ל, (בראשית בנות אשרוני כי
ואינו  מתדמות בלתי שאותיותיו לפי לעולם, דמיון בו יפול
הכתבים" בשאר כזה ואין כתיבתו בשיטת באות אות נדבק
וראה  מ"ה) פ"ד, ידים למשנה, בפירושו רבינו (מלשון
נקראת  "למה אומרים: יש בזה. דעות חילוקי כב. סנהדרין

עזרא. בימי מאשור", עמהם שעלה לשון 95)אשורית?
ה"ט) פ"א, (שם, ובירושלמי ט.) (מגילה וכתבה יוונית
כל  להיתרגם יכולה התורה שאין ומצאו "בדקו הטעימו
את  עליה המליצו ט:) (מגילה וחז"ל יונית", אלא צרכה
ט, (בראשית שם באהלי וישכון ליפת אלהים יפת הפסוק:
שם". באהל יהא יוונית) לשון (היא יפת של "יפיותו כז)
"ומה  יאמר: מ"א) פ"ב, (מגילה המשנה" ב"פירוש ורבינו
מובן  שהיה לפי הלשונות, משאר יווני לשון שנשתנה
התורה  פירשו (החכמים) שהם מפני והטעם: אצלם...
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העתקה  אותה אצלם ונתפרסמה המלך, לתלמי יוון בלשון
היתה  וכאילו לשונם, כמו הלשון אותה אצלם שהיתה עד
מפני  יוונית, נכתבות אינן ומזוזות תפילין אבל אשורית".
(שם). יהיו בהוייתן - האלה הדברים והיו בהן: שנאמר

המשנה 96) חכמי בימי בה מדברים שהיו יוונית שפה אותה
ע"א.97)(כסףֿמשנה). כט, ע"ב:98)מנחות שם,

כל  ה' 'ויהרג של הוא"ו רגל לו נפסקה תמרי, בר "רמי
מבין  חכם (שאם חכם שאינו תינוק הבא לו: אמרו בכור'.
"ויהרג") וקורא מעלה כלפי "ייהרג" לומר הוא שמחרף
- שלמה אות אלא לקרוא יודע אינו (שהטיפש טיפש ואינו
פסול". - "ייהרג" אם כשר, - "ויהרג" יקרא אם שם רש"י

ודקדוקן,99) האותיות כתיבת וצורת ע"ב. קג, שבת
ל"ו. סי' או"ח וב'טור' לב, סי' או"ח בשו"ע מפורשת

.ë·˜p‰ ÈabŒÏÚ ·zÎÈ ‡Ï ,·e˜ ‰È‰L ¯BÚ100ÏÎÂ . ∆»»»…ƒ¿…««≈«∆∆¿»
;ÂÈÏÚ ·zÎÏ ¯zÓe ,·˜ BÈ‡ ÂÈÏÚ ˙¯·BÚ BÈc‰L ·˜∆∆∆«¿∆∆»»≈∆∆À»ƒ¿…»»

„aÚ˙pL ÛBÚ‰ ¯BÚ ÈabŒÏÚ ·zÎÏ ¯zÓ CÎÈÙÏ101. ¿ƒ»À»ƒ¿…««≈»∆ƒ¿«≈
˙B‡‰ CB˙a ·w Ì‡ - ·zÎpL ¯Á‡ ¯BÚ‰ ·w102, ƒ«»««∆ƒ¿«ƒƒ«¿»

,˙Bi˙B‡ ¯‡La ÔÎÂ ,Ì"Ó CB˙ B‡ ‡"‰ CBz ÔB‚k¿≈≈¿≈ƒ¿»ƒ
¯Lk103C¯Èa ·w .104Ì‡ - ‰˜ÒÙpL „Ú ˙B‡ ÏL »≈ƒ«¿»≈∆«∆ƒ¿¿»ƒ

‰pnÓ ¯izL105‰pË˜ ˙B‡ ‡ÏÓ106‡e‰Â ;¯Lk ,107, ƒ¿«≈ƒ∆»¿…¿«»»≈¿
˙¯Á‡ ˙B‡Ï ‰Ó„˙ ‡lL108‰pnÓ ¯izL ‡Ï Ì‡Â ; ∆…ƒ¿∆¿«∆∆¿ƒ…ƒ¿«≈ƒ∆»

.‰ÏeÒt - ‰pË˜ ˙B‡ ‡ÏÓ¿…¿«»¿»

ב).100) ב, (חבקוק הכתוב ע"א.101)מלשון קח, שבת
וע"י  מופסקת, ולא שלימה תמה, כתיבה - וכתבתם שנאמר:

נפסקת. האות וקטנים 102)הנקב דקים שנקביו מפני
קח.). האות.103)(שבת שבפנים החלק בקלף

היא.104) שלמה עצמה שהאות ע"א. כט, מנחות
האות.105) מהנקב.106)רגל שלמעלה מהחלק
יו"ד.107) ובלבד.108)אות

ה'תשע"ו  טבת ג' שלישי יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
הבתים;1) בתוך התפילין פרשיות שבכתיבת התגין דיני

שנפסקה. רצועה ודין הרצועות מעשה

.àL‡¯ ÏL ÔÈlÙz‰ ˙‡ ÔÈ·˙Bk „ˆÈk2ÔÈ·˙Bk ? ≈«¿ƒ∆«¿ƒƒ∆…¿ƒ
ÔÈÙÏ˜ Úa¯‡ ÏÚ ˙BiL¯t Úa¯‡3„Á‡ Ïk ÔÈÏÏB‚Â , «¿«»»ƒ««¿«¿»ƒ¿¿ƒ»∆»

Ô‰L ,ÌÈza Úa¯‡a Ô˙B‡ ÔÈÁÈpÓe ,Bc·Ï „Á‡Â¿∆»¿««ƒƒ»¿«¿«»ƒ∆≈
ÔÈ¯aÁÓ4„Á‡ ¯BÚa5Úa¯‡‰ Ô˙B‡ ÔÈ·˙Bk ,„È ÏLÂ . ¿À»ƒ¿∆»¿∆»¿ƒ»»«¿«

ÔÈtc Úa¯‡a ˙BiL¯t6ÔÈÓk BÏÏB‚Â ,„Á‡ ÛÏ˜ ÏÚ »»ƒ¿«¿««ƒ«¿»∆»¿¿¿ƒ
Ó ‰¯BzŒ¯ÙÒB˙lÁ˙Ï BÙBq7„Á‡ ˙È·a BÁÈpÓe ,8. ≈∆»ƒƒ¿ƒ»«ƒ¿«ƒ∆»

תחילה,2) ראש" "של כתיבת מעשה לפרש רבינו הקדים
"של  הקדים הנחתן במעשה א) הלכה א, (פרק לעיל וכן
יד" "של קדמה שבתורה פי על אף יד" "של לתפילה ראש"
ידך  על לאות לך והיה ט): פסוק יג, פרק (שמות ככתוב
יד  של פרשיות קודם לכתוב צריך וכן עיניך, בין ולזיכרון
אלא  א), סעיף לב, (סימן חיים אורח ערוך בשולחן כמבואר

לקמן  כמבואר יד" מ"של חמורה ראש" "של שקדושת מפני
תחילה. נקטה י"ז) הלכה ג, עמוד 3)(פרק לד דף (מנחות

בכתפי  טט עקיבא רבי אמר עיניך בין ולטוטפת שנאמר ב)
שתיים. באפריקי פת ג,4)שתיים, (פרק לקמן מבואר

בֿג). אחד 5)הלכות זיכרון עיניך" בין "ולזיכרון שנאמר
שאין  מכאן זיכרונות, ושלושה שניים ולא לך אמרתי
שם). (מנחות, אחד בעור אלא הפרשיות ארבע את מניחים

הפרשה 7)עמודים.6) תצא לסופו מתחילתו יגללו אם כי
ארבעת  גם ספר). (קרית מעכב וסדרן ראשונה האחרונה
לתחילתם  מסופם גוללים ראש, של שבתפילה הקלפים
שאי  משום אלא ז, הלכה ג, פרק לקמן רבינו בדברי כמבואר
שהרי  תורה", ספר "כעין ממש בגלילה לגללם אפשר
לפיכך  בית, כל בעומק בבתים שיניחם כדי כיפול, טעונים
רק  תורה" ספר "כמין הפרשיות גלילת לתאר רבינו דקדק

רוקח"). ("מעשה לבד יד" לך 8)ב"של והיה שנאמר:
שם). (מנחות, ומבפנים מבחוץ אחת אות ידך, על לאות
כמו  ימנית, ביד היא התפילין שכתיבת להעיר וראוי
וכתבן  עבר ואם א עמוד לז דף מנחות במסכת שמבואר
שמבואר  כמו בכך, כתיבה דרך שאין פסולות, בשמאלו

מיימוניות"). ("הגהות א עמוד קג דך בשבת

.á‰Óe˙q‰ ‰NÚ Ì‡L ,˙BiL¯ta ¯‰f‰Ï CÈ¯ˆÂ9 ¿»ƒ¿ƒ»≈«»»ƒ∆ƒ»»«¿»
‰Áe˙t10˙LÏLe .ÔÏÒt ,‰Óe˙Ò ‰Áe˙t‰ B‡ ¿»«¿»¿»¿»»¿∆

BBL‡¯‰ ˙BiL¯t‰,‰B¯Á‡ ‰L¯Ùe ,˙BÁe˙t Ôlk ˙ «»»ƒ»ƒÀ»¿»»»«¬»
.‰Óe˙Ò ,'ÚÓL Ì‡ ‰È‰Â' ‡È‰L∆ƒ¿»»ƒ»…«¿»

בסופה.9) או (השורה) השיטה באמצע המתחילה פרשה
בפרוטרוט 10) מבואר וזה השיטה, בתחילת שתחילתה

קג  דף (שבת זו הלכה ומקור אֿב). הלכות ח, (פרק לקמן
ב). עמוד 

.âÔzÚa¯‡ eÈ‰iL „Ú ,¯ÒÁÂ ‡ÏÓa ¯‰f‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿ƒ»≈¿»≈¿»≈«∆ƒ¿«¿«¿»
˜e„a‰ ‰¯Bz ¯ÙÒa ˙B·e˙k Ô‰L BÓk ˙B·e˙k11; ¿¿∆≈¿¿≈∆»«»

¯ÒÁ‰ ·˙k Ì‡L12‡ÏÓ13˜ÁÓiL „Ú ,ÏeÒt , ∆ƒ»«∆»≈»≈»«∆ƒ¿«
¯˙i‰14BÏ ÔÈ‡Â ÏeÒt ,¯ÒÁ ‡Ïn‰ ·˙k Ì‡Â ; «»≈¿ƒ»««»≈»≈»¿≈
‰wz15Úa¯‡a LiL ˙B‡ÏÓ‰Â ˙B¯ÒÁ‰ Ô‰ el‡Â . «»»¿≈≈«¬≈¿«¿≈∆≈¿«¿«

:el‡ ˙BiL¯t»»ƒ≈

משגיאות.11) יו"ד.12)מוגה או וא"ו כגון 13)חסר
"יבאך". במקום שלפניה 14)"יביאך" האות וירחיב

חלל  מחמת נפרדות תיבות כשתי יראו שלא כדי ושלאחריה,
חדש"). ("פרי המחוקה ולמלא 15)האות לתקן אפשר שאי

את  הקדים (שהרי כסדרה שלא הכתיבה תהיה שאז החסר, את
כסדרן  שלא "כתבן בא: פרשת במכילתא ואמרו המאוחר),
יש  תורה" ב"ספר אבל ומזוזה. בתפילין רק זה וכל ייגנזו".
משל  חמורה שקדושתו פי על ואף החסר. את להכניס תקנה
אי  כי בו, מעכבת אינה "כסדרה" כתיבה ומזוזה, תפילין
ניתנה  ולא טעות, בו תהא שלא הספר בכל להיזהר אפשר

רוקח"). ("מעשה השרת למלאכי תורה

.ã,‡ÏÓ - '¯BÎa ÏÎ ÈÏ Lc˜' :‰BL‡¯ ‰L¯t»»»ƒ»«∆ƒ»¿»≈
,‡ÏÓ - '‡ÈˆB‰'] ,¯ÒÁ - '˜ÊÁa' ,‡ÏÓ - '¯BÎÊ'»»≈¿…∆»≈ƒ»≈
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- 'È¯Ó‡‰Â' ,‡ÏÓ - 'E‡È·È' ,[Â"‡Â ¯ÒÁ - 'ÌÈ‡ˆÈ'…¿ƒ»≈»¿ƒ¬»≈¿»¡…ƒ
,Â"‡Â ¯ÒÁ - 'EÈ˙·‡Ï' ,‡ÏÓ - 'ÈÒe·È‰Â' ,¯ÒÁ»≈¿«¿ƒ»≈«¬…∆»≈»
,‡ÏÓ - 'ÈÚÈ·M‰' ,¯ÒÁ - '˙vÓ' ,¯ÒÁ - '‰„·Ú‰'»¬…»»≈«…»≈«¿ƒƒ»≈
,¯ÒÁ - 'EÏ·b' ,¯ÒÁ - '¯‡N' ,‡ÏÓ - '˙BvÓ'«»≈¿…»≈¿À∆»≈
,‡ÏÓ - 'ÔB¯kÊÏe' ,‡ÏÓ - '˙B‡Ï' ,‡ÏÓ - '¯e·Úa'«¬»≈¿»≈¿ƒ»»≈
¯ÒÁ - 'E‡ˆB‰' ,‡ÏÓ - '˙¯Bz' ,‡ÏÓ - 'EÈÈÚ'≈∆»≈«»≈ƒ¬»≈

.‡ÏÓ - 'd„ÚBÓÏ' ,¯ÒÁ - '‰wÁ‰' ,„"eÈ«À»»≈¿¬»»≈

.ä,„"eÈ ¯ÒÁ - 'E‡·È Èk ‰È‰Â' :‰iL ‰L¯t»»»¿ƒ»¿»»ƒ¿ƒ¬»≈
- '¯BÎa' ,¯ÒÁ - '¯ÓÁ' ,Â"‡Â ¯ÒÁ - 'EÈ˙·‡ÏÂ'¿«¬…∆»≈»¬…»≈¿
- '‚¯‰iÂ' ,‡ÏÓ - 'e‡ÈˆB‰' ,¯ÒÁ - '˜ÊÁa' ,‡ÏÓ»≈¿…∆»≈ƒ»»≈««¬…
- '¯BÎa „ÚÂ' ,¯ÒÁ - '¯ÎaÓ' ,‡ÏÓ - '¯BÎa' ,¯ÒÁ»≈¿»≈ƒ¿…»≈¿«¿
,‡ÏÓ - '¯BÎa ÏÎÂ' ,Â"‡Â ¯ÒÁ - 'Á·Ê' ,‡ÏÓ»≈…≈«»≈»¿»¿»≈
'˙ÙËBËÏe' ,‡"‰a ·e˙k - '‰Î„È' ,‡ÏÓ - '˙B‡Ï'¿»≈»¿»»¿≈¿»…
,¯ÒÁ - '˜ÊÁa' ,‡ÏÓ - 'EÈÈÚ' ,‡Èz Â"‡Â ¯ÒÁ -»≈»ƒ¿»»≈∆»≈¿…∆»≈

.‡ÏÓ - 'e‡ÈˆB‰'ƒ»»≈

.å'ÚÓL' ÏL Ô"ÈÚ - 'ÚÓL' :˙ÈLÈÏL ‰L¯t»»»¿ƒƒ¿««ƒ∆¿«
‰ÏB„b '„Á‡' ÏL ˙"Ïc ,‰ÏB„b16,¯ÒÁ - 'E„‡Ó' , ¿»»∆∆∆»¿»¿…∆»≈

,‰iL „"eÈ ‡Ïa - 'E˙È·a' ,‡ÏÓ - 'EÈ·Ï'¿»∆»≈¿≈∆¿…¿ƒ»
,¯ÒÁ - 'E„È' ,‡ÏÓ - '˙B‡Ï' ,‡ÏÓ - 'EÓe˜·e'¿∆»≈¿»≈»∆»≈
,‡ÏÓ - 'EÈÈÚ' ,Ô"ÈÂ‡Â ÈL ¯ÒÁ - '˙ÙËËÏ'¿…»…»≈¿≈»ƒ≈∆»≈
„"eÈ ‡Ïa - 'E˙Èa' ,‰BL‡¯ Â"‡Â ¯ÒÁ - '˙BÊÊÓ'¿À»≈»ƒ»≈∆¿…

.‡ÏÓ - 'EÈ¯ÚL·e' ,‰iL¿ƒ»ƒ¿»∆»≈

ככתוב 16) ה' יחוד על מעידים שישראל עד, לתיבת ֵרומז
הטורים"). ("בעל ה' נאום עדי אתם י): פסוק מג, פרק (ישעיה

.æ'È˙BˆÓ' ,¯ÒÁ - 'ÚÓL Ì‡ ‰È‰Â' :˙ÈÚÈ·¯ ‰L¯t»»»¿ƒƒ¿»»ƒ»…«»≈ƒ¿«
,‡ÏÓ - 'LB˜ÏÓe' ,‡ÏÓ - '‰¯BÈ' ,˙Á‡ Â"‡Âa -¿»««∆»≈«¿»≈
,‡ÏÓ - 'Ì˙ÈÂÁzL‰Â' ,Â"‡Â ¯ÒÁ - 'EL¯È˙Â'¿ƒ¿»≈»¿ƒ¿«¬ƒ∆»≈
'Ì˙‡' ,¯ÒÁ - 'Ô˙' ,¯ÒÁ - '‰·h‰' ,‡ÏÓ - 'dÏe·È'¿»»≈«…»»≈…≈»≈…»
Â"‡Â ¯ÒÁ - '˙ÙËBËÏ' ,‡ÏÓ - '˙B‡Ï' ,¯ÒÁ -»≈¿»≈¿»…»≈»
- 'E˙È·a' ,¯ÒÁ - 'Ì˙‡' ,‡ÏÓ - 'ÌÎÈÈÚ' ,‰iL¿ƒ»≈≈∆»≈…»»≈¿≈∆
,‡ÏÓ - '˙BÊeÊÓ' ,‡ÏÓ - 'EÓe˜·e' ,‰iL „"eÈ ‡Ïa¿…¿ƒ»¿∆»≈¿»≈
,‡ÏÓ - 'EÈ¯ÚL·e' ,‰iL „"eÈ ‡Ïa - 'E˙Èa'≈∆¿…¿ƒ»ƒ¿»∆»≈

Â"‡Â ¯ÒÁ - 'ÌÎÈ˙·‡Ï'17. «¬…≈∆»≈»

ועליו 17) במצרים... הידוע "הספר מתוך רבינו הוציא זה כל
לקמן  רבינו (מלשון אשר" בן שהגיהו לפי סומכים הכול היו

ד). הלכה ח, פרק

.çÔÈ‚˙a ¯‰f‰Ï CÈ¯ˆÂ18BÓk Ô‰Â ,˙Bi˙B‡ ÏL ¿»ƒ¿ƒ»≈¿»ƒ∆ƒ¿≈¿
˙BÙe˜Ê Ô"ÈÈÊ19Ô‰L BÓk ,‚z Ì‰Ï LiL20ÔÈ·e˙k ≈ƒ¿∆≈»∆»¿∆≈¿ƒ

‰¯BzŒ¯ÙÒa21Úa¯‡aL ˙B‚i˙Ó‰ ˙Bi˙B‡‰ Ô‰ el‡Â . ¿≈∆»¿≈≈»ƒ«¿À»∆¿«¿«
.el‡ ˙BiL¯t»»ƒ≈

זקופה.19)בכתרים.18) זיי"ן התגים.20)אות
לפרשיות 21) התגים ומקור ח. הלכה ז, פרק לקמן כמבואר

רבה" "שימושא הנקרא הגאונים של תפילין בסדר שבתפילין,
"תשובות  בשם שהבאנו מה ח הלכה ז, פרק לקמן וראה

רבינו".

.è‡È‰Â ,„·Ïa ˙Á‡ ˙B‡ da LÈ ‰BL‡¯ ‰L¯t»»»ƒ»∆»««ƒ¿«¿ƒ
ÓiÓ' ÏL ‰Óe˙Ò Ì"Ó.Ô"ÈÈÊ LÏL ‰ÈÏÚ ,'ÌÈ ≈¿»∆ƒ»ƒ»∆»»≈ƒ

Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎÂ ,˙Bi˙B‡ LÓÁ dÏ LÈ ‰iL ‰L¯t»»»¿ƒ»∆»»≈ƒ¿»««≈∆
:Ô‰Â .Ô"ÈÈÊ Úa¯‡ ÔzLÓÁÓ ‡"‰ Ïk ÏÚÂ ,‡"‰≈¿«»≈≈¬ƒ¿»«¿«≈ƒ¿≈
ÏL ‰B¯Á‡ ‡"‰Â ‰BL‡¯ ‡"‰Â ,'d˙e' ÏL ‡"‰≈∆¿»»¿≈ƒ»¿≈«¬»∆
.'‰Î„È' ÏL ‡"‰Â ,'‚¯‰iÂ' ÏL ‡"‰Â ,'‰L˜‰'ƒ¿»¿≈∆««¬…¿≈∆»¿»
:Ô‰ el‡Â ,˙Bi˙B‡ LÓÁ da LÈ ˙ÈLÈÏL ‰L¯t»»»¿ƒƒ∆»»≈ƒ¿≈≈
Û"e˜Â ,Ô"ÈÈÊ LÏL ‰ÈÏÚ LÈ 'EÓe˜·e' ÏL Û"e˜∆¿∆≈»∆»»≈ƒ¿
Œ˙"ÈËŒ˙"ÈËÂ ,Ô"ÈÈÊ LÏL ‰ÈÏÚ LÈ 'Ìz¯L˜e' ÏL∆¿«¿»≈»∆»»≈ƒ¿≈≈
Úa¯‡ ÔzLÏMÓ ˙B‡ Ïk ÏÚ ,'˙ÙËËÏ' ÏL ‡"t≈∆¿…»…«»ƒ¿»¿»«¿«
‡"t :˙Bi˙B‡ LÓÁ da LÈ ˙ÈÚÈ·¯ ‰L¯t .Ô"ÈÈÊ≈ƒ»»»¿ƒƒ∆»»≈ƒ≈
ÏL Â"È˙Â ,Ô"ÈÈÊ LÏL ‰ÈÏÚ LÈ 'zÙÒ‡Â' ÏL∆¿»«¿»≈»∆»»≈ƒ¿»∆
ÏL ‡"tŒ˙"ÈËŒ˙"ÈËÂ ,˙Á‡ Ô"ÈÊ ‰ÈÏÚ LÈ 'zÙÒ‡Â'¿»«¿»≈»∆»«ƒ««¿≈≈≈∆
Ïk .Ô"ÈÈÊ Úa¯‡ ÔzLÏMÓ ˙Á‡ Ïk ÏÚ ,'˙ÙËBËÏ'¿»…«»««ƒ¿»¿»«¿«≈ƒ»
‰NÚ ‡Ï Ì‡Â .‰¯NÚ LL - ˙B‚i˙Ó‰ ˙Bi˙B‡‰»ƒ«¿À»≈∆¿≈¿ƒ…»»

.ÏÒÙ ‡Ï - Ô‰a Ú¯‚Â ÛÈÒB‰ B‡ ,ÔÈ‚z‰«»ƒƒ¿»«»∆…»«

.é‰ÁÓÓ BÈ‡L ÈnÓ ÔÈlÙz Á˜Bl‰22CÈ¯ˆ , «≈«¿ƒƒƒƒ∆≈À¿∆»ƒ
Ô˜„·Ï23˙BˆÈˆ˜ ‰‡Ó epnÓ Á˜Ï .24Ô‰Ó ˜„Ba , ¿»¿»»«ƒ∆≈»¿ƒ≈≈∆

B‡ ,„È ÏL ˙Á‡Â L‡¯ ÏL ÌÈzL B‡ ;˙BˆÈˆ˜ LÏL»¿ƒ¿«ƒ∆…¿««∆»
L‡¯ ÏL ˙Á‡Â „È ÏL ÌÈzL25,ÌÈ¯Lk Ì‡ˆÓ Ì‡ - ¿«ƒ∆»¿««∆…ƒ¿»»¿≈ƒ

LÈ‡‰ ‰Ê ˜ÊÁ‰26¯‡M‰ ÔÈ‡Â ÌÈ¯Lk ÔlÎ È¯‰Â , À¿«∆»ƒ«¬≈À»¿≈ƒ¿≈«¿»
‰˜È„a CÈ¯ˆ27ÌÈ˙·ˆ ÌÁ˜Ï Ì‡Â ;28Ôlk ,ÌÈ˙·ˆ »ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»»¿»ƒ¿»ƒÀ»

‰˜È„a ˙BÎÈ¯ˆ29‰a¯‰ ÌÈL‡Ó ,ÌÈ˙·v‰ ˙˜ÊÁL , ¿ƒ¿ƒ»∆∆¿««¿»ƒ≈¬»ƒ«¿≈
ÌÈÁe˜Ï30. ¿ƒ

לטעות 22) ועלול שבתפילין הפרשיות בכתיבת בקי שאינו
בזה. וכיוצא ליתירות, חסרות הבתים,23)בין את פותח

צז  דף (עירובין כהלכה נכתבו אם לראות הפרשיות את ובודק
שהוא  המומחה מן אלא לקנותן אין ולכתחילה א) עמוד
לפתוח  הוא בזיון כי התפילין, מעשה בדיני ובקי מנוסה
ולא  יתעצל שמא לחוש יש וכן פרשיותיהם ולבדוק הבתים
מב  דף (מנחות בדיקה בלי ויניחן הטורח, מפני כלל יפתחם

א). עמוד צז דף עירובין בתוספות וכן ב דפוסי 24)עמוד
כו  דף (סוכה ראה קציצות, נקראים מרצועותיהן חוץ התפילין

א). עמוד נח דף גיטין ב; אם 25)עמוד לדעת הוא צריך כי
כאחד. ראש ובשל יד בשל בקי היה שמכרן 26)כותבן

חזקה" היא הרי פעמים "שלוש היא: הלכה כי הזה למוכר
ב). עמוד סד דף איש 27)(יבמות ידי על נכתבו כולן שהרי

אחד  בצמד קשורות המוכר אצל מצאן זה שהרי אחד,
שם). -28)(עירובין, צבתים נפרדות, חבילות חבילות

טז), פסוק ב, פרק (רות הצבתים מן לה תשולו שול מלשון:
אלומות. לעצמה 29)שפירושו: בדיקה צריכה חבילה כל

חברתה. בבדיקת ניתרת האחת אלו 30)ואין את שמכר ומי
(שם). הדיוט והשני מומחה האחד ושמא אלו את מכר לא
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להיפך  או ראש של ואחת יד של שתיים צבת בכל בודק לפיכך
הצבת. כל ניתר ידה ועל

.àéÔÓ ÔÁ˜lL B‡ ,B„ÈŒ·˙Îa ÔÈlÙz ·˙Bk‰«≈¿ƒƒƒ¿«»∆¿»»ƒ
‰ÁÓn‰31„‡ ¯‡MÓ B‡- Ô¯BÚÏ Ô¯ÈÊÁ‰Â Ô˜„·e ,Ì «À¿∆ƒ¿»»»¿»»¿∆¡ƒ»¿»

¯Á‡Ï elÙ‡Â ,˙¯Á‡ ÌÚt Ì˜„·Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ ÌÏBÚÏ¿»≈»ƒ¿»¿»«««∆∆«¬ƒ¿««
,Ô˙˜ÊÁa Ô‰ È¯‰ ,ÌÏL ÔÈetÁL ÔÓÊ Ïk ;ÌÈL ‰nk«»»ƒ»¿«∆ƒ»»≈¬≈≈¿∆¿»»
B‡ ÔÎBzÓ ˙B‡ ‰˜ÁÓ ‡nL Ô‰Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ»∆∆»ƒ¿¬»ƒ»
È·‡ ÏMÓ el‡ :¯ÓB‡ ‰È‰ Ô˜f‰ Ïl‰ .‰·wpL∆ƒ¿»ƒ≈«»≈»»≈≈ƒ∆¬ƒ

‡n‡32! ƒ»

בדיקה.31) צריכות י,32)שאינן (פרק עירובין ירושלמי
בהן  שולט האוויר כי והטעם, מעולם. בדקתין ולא א) הלכה
לחוש  ויש לפרקים, אלא מניחן אינו אם אבל מתעפשות; ואינן
או  האותיות ניקבו שמא בדיקה, צריכות ודאי נתעפשו, שמא
אורח  ערוך (שולחן בשמיטה פעמיים בדיקתן וזמן נמחקו.

א). עמוד יא דף יומא מסכת וראה ל"ט; סימן חיים

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הרצועות 1) מעשה הבתים; בתוך התפילין פרשיות סידור

שנפסקה. רצועה ודין

.àÔÈlÙz‰ ‰NÚÓa LÈ ˙BÎÏ‰ ‰BÓL2‰ÎÏ‰ Ôlk , ¿∆¬»≈¿«¬≈«¿ƒƒÀ»¬»»
‰pL Ì‡Â ,˙B·kÚÓ Ôlk CÎÈÙÏe ,ÈÈqÓ ‰LÓÏ¿∆ƒƒ»¿ƒ»À»¿«¿¿ƒƒ»
ÔÎÂ ,˙BÚa¯Ó eÈ‰iL :Ô‰ el‡Â .ÏÒt ,Ô‰Ó ˙Á‡a¿««≈∆»«¿≈≈∆ƒ¿¿À»¿≈

Ô˙¯ÈÙz3Úea¯a ÔBÒÎÏ‡Â ,Úea¯a4Ô‰Ï ‰È‰iL „Ú , ¿ƒ»»¿ƒ««¬«¿»¿ƒ««∆ƒ¿∆»∆
˙BÂL ˙BiÂÊ Úa¯‡5˙¯eˆ L‡¯ ÏL ¯BÚa ‰È‰iLÂ ; «¿«»ƒ»¿∆ƒ¿∆»∆…«

Ô"ÈL6Ï‡ÓNÓe ÔÈÓiÓ7˙BiL¯t‰ C¯ÎiLÂ ; ƒƒ»ƒƒ¿…¿∆ƒ¿…«»»ƒ
˙ÈÏËÓa8¯ÚNa Ô˙B‡ C¯ÎiLÂ ;9,˙ÈÏËn‰ ÏÚÓ ¿«¿ƒ¿∆ƒ¿…»¿≈»≈«««¿ƒ

Ô˙B‡ ÔÈ¯ÙB˙ eÈ‰iLÂ ;Ô‰Èz·a ÔÒÈÎÓ CkŒ¯Á‡Â¿««»«¿ƒ»¿»≈∆¿∆ƒ¿¿ƒ»
ÔÈ„È‚a10˙¯aÚÓ Ô‰Ï ÔÈNBÚLÂ ;11,ÈetÁ‰ ¯BÚÓ ¿ƒƒ¿∆ƒ»∆«¿…∆≈«ƒ

˙ÎÏB‰Â ˙¯·BÚ ‡‰zL „Ú ,‰Úeˆ¯‰ da ÒkzL∆ƒ»≈»»¿»«∆¿≈∆∆¿∆∆
¯·Bz CB˙a12˙B¯ÁL ˙BÚeˆ¯‰ eÈ‰iLÂ ;dlL13; ¿»∆»¿∆ƒ¿»¿¿…

Ô‰lL ¯Lw‰ ‰È‰iLÂ14˙Ïc ˙¯eˆk ,Úe„È ¯L˜15. ¿∆ƒ¿∆«∆∆∆»∆∆∆»«¿«»∆

בכתיבת 2) המעכבים הדברים שני את רבינו ביאר כאן עד
הדברים  שמונת את מפרש הוא ואילך מכאן התפילין,
כפי  רצועותיהן, וקשירת התפילין בעשיית המעכבים

ה"ג). (פ"א, לעיל כבר הגידים 3)שהזכיר תפירת שגם
שם). ו'תוספות' כד: (מגילה מרובעת שיהיה 4)תהיה

מכוון Ô·Á¯Îריבוען ÔÎ¯‡,אלכסון אותו להם שיהיה כדי ,
ושני  אמה בריבוע, אמה כל ח.): (סוכה חז"ל שאמרו
(שם). רחבן על יתר ארכן יהא ולא באלכסונה. חומשים

האורך 5) זויות של המרחק אז כרחבן, ארכן יהיה שאם
בהלכה  כלולים אלה כל הרוחב. זויות של למרחק שוה יהיה

השניה. ההלכה מתחילה ואילך ומכאן שעושה 6)אחת,
לה.). (מנחות שי"ן כדמות הבתים בעור דקים קמטים

רבה".7) "שימושא הנקרא ל'גאונים', תפילין סדר ע"פ
ואנו 8) ט). הלכה א, (פרק מגילה ירושלמי בד. חתיכת

לב). סי' אורחֿחיים ערוך' ('שולחן בקלף לכרכן נוהגים
ע"א.9) קח, החמישית.10)שבת ההלכה וזוהי שם.

מעבר.11) כעין 12)מקום מפרשים: ויש בבגד, כפל כעין

א): משנה כ"ה, פרק (כלים במשנה ונזכר עניבה, או לולאה,
תוברות". לו שיש שחור.13)"כל צבע של 14)צבועות

י"ג). (הלכה בסמוך שמבואר כמו ראש" "של הרצועות
בתלמוד  מקורן כאן, הנזכרות האחרונות ההלכות ושלש

לה:). מנחות רבה".15)(מס' "שימושא עלֿפי

.áÚa¯Ó ıÚ ÔÈÁ˜BÏ ?L‡¯ ÏL ÔÈlÙz ÌÈNBÚ „ˆÈk≈«ƒ¿ƒƒ∆…¿ƒ≈¿À»
BaÁ¯ ÏÚ ¯˙BÈ B‰·‚ ‰È‰ Ì‡Â .B‰·‚ÎÂ BaÁ¯k Bk¯‡»¿¿»¿¿¿»¿¿ƒ»»»¿≈«»¿
‡l‡ ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡Â .ÌeÏk CÎa ÔÈ‡ epnÓ ˙BÁÙ B‡»ƒ∆≈¿»¿¿≈«¿ƒƒ∆»

‡‰iL Bk¯‡ ÏÚ,ÔÈˆÈ¯Á ‰LÏL Ba ÔÈ¯ÙBÁÂ .BaÁ¯Î «»¿∆¿≈¿»¿¿¿ƒ¿»¬ƒƒ
È„kÚa¯‡ BÏ ‰NÚiL ¿≈∆«¬∆«¿«

ÔÈÁ˜BÏÂ ‰Ê ÔB‚k ,ÌÈL‡»̄ƒ¿∆¿¿ƒ
ÌÈÓa B˙B‡ ÔÈ·ÈË¯Óe ,¯BÚ«¿ƒƒ¿«ƒ
,ıÚ‰ ˙‡ Ba ÔÈÓÈNÓe¿ƒƒ∆»≈

ÒÈÎÓeÏk ÔÈa ¯BÚ‰ ˙‡ ÔÈ «¿ƒƒ∆»≈»
ÌÈLnÎÓe ,ıÈ¯ÁÂ ıÈ¯Á16 »ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ

·Ë¯ ‡e‰Â B˙B‡17Ô‡kÓ ¿»…ƒ»
Ba ÔÈNBÚL „Ú ,Ô‡kÓeƒ»«∆ƒ
ÁÈn‰ ÔÈÓÈÓ ÔÈL‡¯ ‰LÏL dÏ LiL Ô"ÈL ˙eÓc¿ƒ∆∆»¿»»ƒƒƒ«≈ƒ«

‰Úa¯‡ dÏ LiL Ô"ÈL ˙eÓ„e ,ÔÈlÙzÌÈL‡¯ ¿ƒƒ¿ƒ∆∆»«¿»»»ƒ
ÁÈn‰ Ï‡ÓNÓ18. ƒ¿…«≈ƒ«

בצבת.16) אותו רטוב.17)מקמטים ע"פ 18)כשעדיין
נגד  מכוונות הזאת השי"ן צורות ושתי רבה". "שימושא
ספרֿתורה. וכתיבת הלוחות, כתיבת שלנו: הכתיבות שתי
הלוחות" על "חרות שנאמר: שקועה, היתה הלוחות כתיבת
הלוחות  של שהשי"ן נמצא לעבר. מעבר מפולשת והיתה
של  שי"ן וכנגדה אוירים, לשלשה דפנות ארבעה לה היו
ספר  וכתיבת אוירים; שלשה בה שיש קמטים ארבעה
שלשה  אלא שלה בשי"ן ואין בולטת, היא הרי התורה

לב). סי' אורחֿחיים יוסף', ('בית ראשים

.âCkŒ¯Á‡Â .L·ÈiL „Ú ıÚ‰ ÏÚ ¯BÚ‰ ˙‡ ÔÈÁÈpÓe«ƒƒ∆»«»≈«∆ƒ«¿««»
Ìen‡‰ ÈabŒÏÚÓ ¯BÚ‰ ıÏBÁ19‡ˆÓÂ ,ıÚ ÏL ≈»≈««≈»ƒ∆≈¿ƒ¿»

ÔÈÒÈÎÓe .ÔÈÈet ÌÈz· ‰Úa¯‡ Ba LiL ,¯BÚ‰»∆∆«¿»»»ƒ¿ƒ«¿ƒƒ
¯BÚ‰ ˙ˆ˜Ó ÔÈ¯ÈÊÁÓe ,˙È·e ˙Èa ÏÎa ‰L¯t»»»¿»«ƒ«ƒ«¬ƒƒƒ¿»»

ÂÈ˙Bpt Úa¯‡Ó B˙B‡ ÔÈ¯ÙB˙Â ,‰hÓlÓ20ÔÓ ÔÈÁÈpÓe . ƒ¿«»¿¿ƒ≈«¿«ƒ»«ƒƒƒ
,¯·B˙ BÓk ‰Úeˆ¯‰ Ba ÒkzL ÌB˜Ó ‰hÓlL ¯BÚ‰»∆¿«»»∆ƒ»≈»¿»¿»

.˙¯aÚÓ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â¿«ƒ¿»«¿…∆

רוחותיו.20)דפוס.19)

.ã,Úa¯Ó ıÚ ÔÈÁ˜BÏ ?„È ÏL ÔÈlÙz ÔÈNBÚ „ˆÈÎÂ¿≈«ƒ¿ƒƒ∆»¿ƒ≈¿À»
‰Ê ÏÚ ¯˙È B‡ ,Úaˆ‡k B‰·‚ ‰È‰ÈÂ ,BaÁ¯k Bk¯‡»¿¿»¿¿ƒ¿∆»¿¿∆¿«»≈«∆
,·Ë¯ ¯BÚa B˙B‡ ÔÈtÁÓe ,ËÚÓ ˙BÁÙ B‡ ËÚÓ¿«»¿«¿«ƒ¿»…
˙‡ ıÏBÁÂ ,L·ÈiL „Ú Ìen‡‰ ÏÚ ¯BÚ‰ ˙‡ ÔÈÁÈpÓe«ƒƒ∆»«»ƒ«∆ƒ«¿≈∆
,ıÚ‰ ÌB˜Óa ˙BiL¯t‰ Úa¯‡ ˙‡ ÁÈpÓe ,¯BÚ‰»«ƒ«∆«¿««»»ƒƒ¿»≈
Úa¯‡Ó B¯ÙB˙Â ,‰hÓlÓ ¯BÚ‰ ˙ˆ˜Ó ¯ÈÊÁÓe«¬ƒƒ¿»»ƒ¿«»¿¿≈«¿«
.˙BÚeˆ¯‰ ÌB˜Ó ,¯·Bz ¯BÚ‰ ÔÓ ÔÈÁÈpÓe ,ÂÈ˙Bptƒ»«ƒƒƒ»»¿»¿

.äÒÈÎÓ ?L‡¯ ÏL ‰lÙ˙a ˙BiL¯t‰ ¯ecÒ „ˆÈk≈«ƒ«»»ƒƒ¿ƒ»∆…«¿ƒ
‰B¯Á‡ ‰L¯t21˙È·a ,'ÚÓL Ì‡ ‰È‰Â' ‡È‰L , »»»«¬»∆ƒ¿»»ƒ»…«¿«ƒ
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BL‡¯;dÏ ‰ÎeÓÒ 'ÚÓL'e ;ÁÈn‰ ÔÈÓÈ ÏÚ ‡e‰L ,Ô ƒ∆«¿ƒ«≈ƒ«¿«¿»»
;'ÚÓL'Ï ‰ÎeÓÒ ,ÈLÈÏL ˙È·a - 'E‡·È Èk ‰È‰Â'¿»»ƒ¿ƒ¬¿«ƒ¿ƒƒ¿»ƒ¿«

,ÈÚÈ·¯ ˙È·a 'ÈÏ Lc˜'Â¿«∆ƒ¿«ƒ¿ƒƒ
ÁÈn‰ Ï‡ÓNÏ ‡e‰L∆ƒ¿…«≈ƒ«
‡‰iL È„k - ÔÈlÙz¿ƒƒ¿≈∆¿≈

ÂÈÙlL ‡¯Bw‰22„‚k , «≈∆¿»»¿∆∆
‡¯B˜ ,ÁÈn‰ Èt23ÏÚ ¿≈«≈ƒ«≈«

‰f‰ ¯„q‰24‰Ê ÔB‚k , «≈∆«∆¿∆
- ‰Ê ¯ecÒ ÛÈÏÁ‰ Ì‡Â¿ƒ∆¡ƒƒ∆

˙BÏeÒt25. ¿

בתורה.21) כתיבתה "שלפניו".22)לסדר אחר: ובנוסח
לשמאלו.23) בתורה 24)מימינו הכתוב סדרן שהוא

הביאו  שם וב'תוספות' שם. רש"י דעת היא וכן לד:) (מנחות
הנחתן  שסדר רבינוֿתם, של שיטתו וכן גאון, האי רב דעת
הקורא  מימין שמוע, אם והיה יביאך, כי והיה קדש, הוא:
יביאך, כי (והיה הויו"ת שתי לדבר: נתנו וסימן לשמאלו.
קדש, של השיני"ן ושתי לזו, זו סמוכות שמוע) אם והיה
ושמע  מכאן, קדש הבתים, שבעור לשיני"ן סמוכות שמע,
"תפילין  נקראות: זה סדר עלֿפי העשויות ותפילין מכאן,
ורש"י) (רמב"ם אלו של ותפילין והואיל דרבינוֿתם".
פסולות  אלו ושל ורבינוֿתם) האי (רב אלו לדברי פסולות
שני  מניח לבטלה, ברכה משום וירא החרד אלו, לדברי
ראשו  על ומניחם אלו, כדברי ואחד אלו כדברי אחד זוגות:
"מקום  צה:): (עירובין אמרו שהרי אחת, בברכה אחת, בבת
של  שיניח אומרים: ויש תפילין". שתי להניח בראש יש
קריאתֿשמע  בשעת עליו ויהיו עליהן, ויברך ורש"י רמב"ם
ברכה  בלא 'רבינוֿתם' של יניח התפילה ואחר ותפילה,
בארצות  ונהגו לד). סי' (או"ח לבד קריאתֿשמע בהן ויקרא
ישראל, מארץ כתב שלחו וגם ורש"י, כרבינו וישמעאל אדום
ישנות  תפילין שם ונמצאו יחזקאל קבר שעל הבימה שנפלה
וראה  מיימוניות'). ('הגהות ז"ל ורש"י רבינו בסידור מאד

רבינו". "תשובות שם.25)במוספנו מנחות,

.åÔÈt„ ‰Úa¯‡a Ì·˙Bk ,„È ÏL ‰lÙz26„Á‡ ¯BÚa , ¿ƒ»∆»¿»¿«¿»»«ƒ¿∆»
‰¯BzŒ¯ÙÒk C¯‡27‰¯Bza Ô¯ecÒ ÏÚ ,28Ì‡ ‰Ê ÔB‚k , »…¿≈∆»«ƒ»«»¿∆ƒ

,‡ˆÈ ,„Á‡ ˙È·a ÔÒÈÎ‰Â ˙B¯BÚ Úa¯‡ ÏÚ Ô·˙k¿»»««¿«¿ƒ¿ƒ»¿«ƒ∆»»»
Ì˜a„Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â29. ¿≈»ƒ¿«¿»

מיוחד.26) עמוד על פרשה כל הכתוב 27)עמודים.
אחד. עור על דפים בתורה,28)הרבה כתיבתן כסדר

מאוחר. והמאוחר מוקדם שם.29)המוקדם

.æ˙BiL¯t‰ ÏÏB‚ ‡e‰Lk30ÏL ÔÈa ,L‡¯ ÏL ÔÈa - ¿∆≈«»»ƒ≈∆…≈∆
Ô˙lÁ˙Ï ÔÙBqÓ Ô˙B‡ ÏÏBb - „È31‡ˆÓzL „Ú , »≈»ƒ»ƒ¿ƒ»»«∆ƒ¿»

‰L¯Ùe ‰L¯t Ïk ‡¯˜z ,‰L¯t‰ ÁzÙzLk¿∆ƒ¿««»»»ƒ¿»»»»»»»»
.dÙBÒ „Ú d˙lÁzÓƒ¿ƒ»»«»

בבתיהן.30) לא:)31)להניחן (שם, במזוזה שאמרו כמו
הרא"ש). בשם (כסףֿמשנה שמע" כלפי כאחד "כורכה

.çÔÈÎ¯Bk ,Ì‰lL ÌÈzaa ˙BiL¯t‰ ˙‡ ÔÈÒÈÎnLÎe¿∆«¿ƒƒ∆«»»ƒ«»ƒ∆»∆¿ƒ
¯ÚN ˙ÈÏËn‰ ÏÚÂ ,˙ÈÏËÓa Ô˙B‡32CkŒ¯Á‡Â , »¿«¿ƒ¿«««¿ƒ≈»¿««»

¯ÚN ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰Ê ¯ÚNÂ .Ô‰Èz·a Ô˙B‡ ÔÈÒÈÎÓ«¿ƒƒ»¿»≈∆¿≈»∆»ƒƒ¿¿«
˙BÙ¯Ëe ˙BÏ·pÓ elÙ‡Â ,‰¯B‰Ë ‰iÁ ÏL B‡ ‰Ó‰a¿≈»∆«»¿»«¬ƒƒ¿≈¿≈

Ô‰lL33·Ê ¯ÚNa ÔÎ¯ÎÏ ÌÚ‰ ÏÎ e‚‰ ¯·Îe .34 ∆»∆¿»»¬»»»¿»¿»ƒ¿«¿«
ÌÈÏ‚Ú‰35. »¬»ƒ

ה"ט).32) (פ"א, מגילה ע"א.33)ירושלמי קח, שבת
ה"ו. פ"א, לעיל בביאורנו ונאות 34)וראה ארוך שהוא

מ  יותר הגוף.˘ÚÈ¯לקשירה רבה"35)שאר ב"שימושא
יועיל  וכן יחטא. ולא העגל בעוון שיזכר כדי לזה טעם נותן

רוקח). ('מעשה העגל חטא על לכפר זה

.èÔÈ„È‚a ‡l‡ ÔÈ¯ÙBz ÔÈ‡ ,ÔÈlÙz‰ ˙‡ ÔÈ¯ÙBzLk¿∆¿ƒ∆«¿ƒƒ≈¿ƒ∆»¿ƒƒ
˙BÏ·pÓ elÙ‡Â ,‰¯B‰Ë ‰iÁ ÏL B‡ ‰Ó‰a ÏL∆¿≈»∆«»¿»«¬ƒƒ¿≈

·˜Úa LiL ÔÈ„Èb‰ ÔÈÁ˜BÏ .Ô‰lL ˙BÙ¯Ëe36‰Ó‰a‰ ¿≈∆»∆¿ƒ«ƒƒ∆≈«¬≈«¿≈»
,ÌÈL˜ Ì‰ Ì‡Â ;ÌÈ·Ï Ì‰Â ,ÌÈ¯B‰Ë ‰iÁ‰ B‡««»¿ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ≈»ƒ
eNÚiL „Ú ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÌÈ·‡a Ô˙B‡ ÔÈÎk¯Ó¿«¿ƒ»«¬»ƒ¿«≈»∆«∆≈»

ÔÈÂBËÂ ,ÔzLÙk37ÔÈ¯ÊBLÂ Ô˙B‡38ÔÈ¯ÙBz Ô‰·e ,Ô˙B‡ ¿ƒ¿»¿ƒ»¿¿ƒ»»∆¿ƒ
‰¯BzŒ¯ÙÒ ˙BÚÈ¯ÈÂ ÔÈlÙz‰39. «¿ƒƒƒƒ≈∆»

הרגל.36) חוטים.37)כף חוטים אותם עושים
תהיה 39)גודלים.38) "למען שנאמר: ע"ב. יא, מכות

לקמן  וראה לתפילין. התורה כל הוקשה בפיך", ה' תורת
י"ג. הלכה פ"ט,

.éÔÈ¯ÙBzLk‰ÎÏ‰Â .Úea¯a Ô˙B‡ ÔÈ¯ÙBz ,ÔÈlÙz‰ ¿∆¿ƒ«¿ƒƒ¿ƒ»¿ƒ««¬»»
˙ÁÂB¯40„ˆ ÏÎa eÈ‰iL ,41eÈ‰iL „Ú ,˙B¯ÈÙz LÏL ««∆ƒ¿¿»«»¿ƒ«∆ƒ¿

˙B¯ÈÙ˙ ‰¯NÚŒÌÈzL Ïk‰42ÏL ÔÈa ,„È ÏL ÔÈa , «…¿≈∆¿≈¿ƒ≈∆»≈∆
¯NÚ ˙B¯ÈÙz‰ ‰NÚ Ì‡Â .L‡¯43‰¯NÚŒÚa¯‡ B‡44, …¿ƒ»»«¿ƒ∆∆«¿«∆¿≈

··BÒ Ô‰lL ËeÁ‰ ‰È‰È ,˙B¯ÈÙz‰ ÏÎÂ .‰NBÚ∆¿»«¿ƒƒ¿∆«∆»∆≈
˙BÁe¯ ÈzLÓ45. ƒ¿≈

בישראל.40) הבתים.41)מקובלת שעושה 42)מצדי
את  מעביר הוא ובהם הבתים, משולי צד בכל נקבים ארבעה
 ֿ שתים שהן צד, לכל תפירות שלש נמצא הגידים, תפירת
ישראל. שבטי שניםֿעשר כנגד - כולן בין עשרה

שהן 43) בעוונותינו) (שאבדו וכהונה מלכות כשתסיר
שבטים. עשרה ישארו ולוי, מנשה 44)יהודה כשתוסיף

ומנשה  אפרים ה): מח, (בראשית עליהם שנאמר ואפרים,
שבטים  עשר ארבעה יהיו לי, יהיו ושמעון כראובן

רבה"). פנים 45)("שמושא הבתים, שולי צדי משני
השולים, שבנקבי נקב מכל יוצאות תפירות שתי ואחור,

התחתון. לצד ואחת עליון לצד אחת

.àéıÈ¯Á‰ ÚÈbiL CÈ¯ˆÂ46„Ú L‡¯ ÏL ÔÈlÙz ÏL ¿»ƒ∆«ƒ«∆»ƒ∆¿ƒƒ∆…«
¯Ùz‰ ÌB˜Ó47¯k ıÈ¯Á‰ ‰È‰ Ì‡Â .48eÈ‰iL È„k , ¿«∆∆¿ƒ»»∆»ƒƒ»¿≈∆ƒ¿

ıÈ¯Á‰ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÏkÏ ÔÈ‡¯ ÔÈL‡¯ ‰Úa¯‡«¿»»»ƒƒ¿ƒ«…¿««ƒ∆≈∆»ƒ
- ¯k ıÈ¯Á ÔÈ‡ Ì‡Â .˙B¯Lk - ¯Ùz‰ ÌB˜ÓÏ ÚÈbÓ«ƒƒ¿«∆∆¿≈¿ƒ≈»ƒƒ»

˙BÏeÒt49ıÈ¯ÁÂ ıÈ¯Á Ïk CB˙a ¯È·Ú‰Ï CÈ¯ˆÂ . ¿¿»ƒ¿«¬ƒ¿»»ƒ¿»ƒ
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‰ÁÈLÓ B‡ ËeÁ ¯BÚ‰ ÈabŒÏÚ50˙Èa ÔÈa ÏÈc·‰Ï , ««≈»¿ƒ»¿«¿ƒ≈«ƒ
‰¯ÈÙz‰ È„ÈbÓ „Èb ¯È·Ú‰Ï ,ËeLt ‚‰Óe .˙È·Ï¿»ƒƒ¿»»¿«¬ƒƒƒƒ≈«¿ƒ»

.ÔzLÏMÓ ıÈ¯ÁÂ ıÈ¯Á ÏÎa¿»»ƒ¿»ƒƒ¿»¿»

לבית.46) בית התפילין 47)שבין מושב בית הוא למטה,
וברש"י  לה. (מנחות "תיתורא" התלמוד: בלשון הנקרא

למעלה.48)שם). רק ע"ב.49)שהוא לד, מנחות
מ"ג).50) פ"כא, (כלים, במשנה ונזכר דק, חבל

.áéÏL ‰Úeˆ¯ ÔÈÁ˜BÏ ?˙BÚeˆ¯‰ ÔÈNBÚ „ˆÈÎÂ¿≈«ƒ»¿¿ƒ¿»∆
‰¯BÚN‰ C¯‡k ‰·Á¯ ,¯BÚ51BfÓ ‰·Á¯ ‰˙È‰ Ì‡Â ; ¿»»¿…∆«¿»¿ƒ»¿»¿»»ƒ

È„k - L‡¯ ÏL ‰Úeˆ¯ C¯‡Â .‰¯Lk ,¯eÚM‰«ƒ¿≈»¿…∆¿»∆…¿≈
¯Lw‰ ‰pnÓ ¯L˜ÈÂ ,L‡¯‰ ˙‡ ÛÈwzL52ÁzÓ˙Â , ∆«ƒ∆»…¿ƒ¿…ƒ∆»«∆∆¿ƒ¿«

B‡ ¯eahÏ eÚÈbiL „Ú ,Ô‡kÓe Ô‡kÓ ˙BÚeˆ¯‰ ÈzL¿≈»¿ƒ»ƒ»«∆«ƒ««
ËÚÓ epnÓ ‰ÏÚÓÏ53È„k - „È ÏL ‰Úeˆ¯ C¯‡Â . ¿«¿»ƒ∆¿»¿…∆¿»∆»¿≈

¯Lw‰ ‰pnÓ ¯L˜ÈÂ ,ÚB¯f‰ ˙‡ ÛÈwzL54ÁzÓ˙Â , ∆«ƒ∆«¿«¿ƒ¿…ƒ∆»«∆∆¿ƒ¿«
ÏÚ ‰pnÓ C¯ÎÈÂ ,˙ÈÚˆÓ‡ Úaˆ‡ ÏÚ ˙Á‡ ‰Úeˆ¿̄»«««∆¿«∆¿»ƒ¿ƒ¿…ƒ∆»«

LÏL BÚaˆ‡55¯L˜ÈÂ ˙BÎÈ¯k56˙BÚeˆ¯‰ eÈ‰ Ì‡Â . ∆¿»»¿ƒ¿ƒ¿…¿ƒ»»¿
.˙B¯Lk - el‡‰ ÌÈ¯eÚL ÏÚ ¯˙È ˙Bk¯‡¬À»≈«ƒƒ»≈¿≈

פרשת 51) סוף תנחומא מדרש ע"פ תפילין, הל' הרי"ף
ה"יג.52)"בא". בסמוך רבה'53)כמפורש וב'שמושא

וכן  החזה, עד שמאל צד ושל הטבור, עד ימין של כתוב:
כז. סי' או"ח לקמן 54)ב'טור' כמבואר לקּבורת מסביב

כריכות  שבע או שש הזרוע על לכרוך ונוהגים ב). (ד,
כז). סי' או"ח (מנחות 55)(שו"ע התלמוד סוגיית עלֿפי

ומפרש  לה", "ומתלית יד של רצועה באורך נאמר ושם לה:)
לשון  - מתלית פעמים, שלש אצבעו סביב שקושר רבינו

בארמית. שלא 56)"שלש" הרצועה כריכות לחזק
תתפרד.

.âé¯·Bza L‡¯ ÏL ‰Úeˆ¯ ÒÈÎÓe57ÛÈwÓe ,dlL «¿ƒ¿»∆…«»∆»«ƒ
Úa¯Ó ¯L˜ ¯LB˜Â ,BL‡¯ ˙cÓa58Ïc ÔÈÓk.˙" ¿ƒ«…¿≈∆∆¿À»¿ƒ»∆

B„ÓÏÏ ÌÎÁŒ„ÈÓÏz Ïk CÈ¯ˆ ‰Ê ¯L˜Â59¯LÙ‡ È‡Â . ¿∆∆∆»ƒ»«¿ƒ»»¿»¿¿ƒ∆¿»
ÔÈÚ‰ ˙i‡¯a ‡l‡ ,·˙Îa B˙¯eˆ ÚÈ„B‰Ï60ÏLa ÔÎÂ . ¿ƒ«»ƒ¿»∆»ƒ¿ƒ«»»ƒ¿≈¿∆

„"eÈ ÔÈÓk ¯L˜ ¯LB˜ „È61„È ÏL ‰Úeˆ¯‰ ‰È‰˙Â , »≈∆∆¿ƒ¿ƒ¿∆»¿»∆»
˙Úa ¯v˜ÈÂ ·ÈÁ¯iL È„k ,¯Lw‰ CB˙a ˙„¯BÈÂ ‰ÏBÚ»¿∆∆¿«∆∆¿≈∆«¿ƒƒ«≈¿≈

.B„È ÏÚ ¯L˜Ï ‰ˆ¯iL∆ƒ¿∆ƒ¿…«»

ה"א.57) לעיל המפורש הרצועה מעבר מקום הוא
רוקח').58) ('מעשה סתומה ע"א.59)כמ"ם ס, חולין
לג,60) (שמות אחורי את "וראית לה:): (מנחות אמרו וכן

תפילין" של קשר למשה הקב"ה לו שהראה מלמד - כג)
בראיית  אלא להודיעו שאיֿאפשר הקשר, מעשה ללמדו כדי
סי' או"ח יוסף' וב'בית תפילין). הלכות ("האשכול", העין

צורתו. הודיע שבו 61)לב הקשר אצל הרצועה שבראש
להשלים  כדי יו"ד, בצורת קטן קשר עושה הרצועה, עוברת
וקשר  ראש, של שבבית השי"ן עם - "שד"י" של אותיות
לב). סי' או"ח ה'טור' (מלשון ראש של שברצועה דל"ת של

סב.). (שבת בתלמוד נזכרים - יו"ד דל"ת, והקשרים:

.ãé„È ÏL ÔÈa ,L‡¯ ÏL ÔÈa - ÔÈlÙz ÏL ˙BÚeˆ¯‰»¿∆¿ƒƒ≈∆…≈∆»
‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ BÊÂ ,ÌÈ¯ÁL ÌÈBˆÈÁ‰ Ì‰Èt -¿≈∆«ƒƒ¿…ƒ¿¬»»¿∆

ÈÈqÓ62- Ô‰ ÌÈÙaÓe ÏÈ‡B‰ ,˙BÚeˆ¯‰ È¯BÁ‡ Ï·‡ . ƒƒ»¬»¬≈»¿ƒƒƒ¿ƒ≈
,‰NÚÈ ‡Ï ˙Bn„‡ ;˙B¯Lk ,˙B·Ï B‡ ˙Bw¯È eÈ‰ Ì‡ƒ»¿À¿»¿≈¬À…«¬∆

BÏ ‡e‰ È‡‚e ‰Úeˆ¯‰ CÙ‰z ‡nL63‰È‰È ‡ÏÂ ; ∆»≈»≈»¿»¿«¿…ƒ¿∆
‰ˆÈˆw‰ ÔÈÚk ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ ‰Úeˆ¯‰ È¯BÁ‡64Ì‡ : ¬≈»¿»¿»∆»¿≈«¿ƒ»ƒ

,ÔÈlÙzÏ ‡e‰ ÈBÂ .ÌÈ·Ï - ‰·Ï Ì‡Â ,ÔÈw¯È - ‰w¯È¿À»¿Àƒ¿ƒ¿»»¿»ƒ¿«¿ƒƒ
dlÎ ‰Úeˆ¯‰Â ‰ˆÈˆw‰ ,˙B¯ÁL ÔlÎ eÈ‰iL65. ∆ƒ¿À»¿…«¿ƒ»¿»¿»À»

ע"א.62) לה, חטטיו 63)מנחות ומדם הוא, גרדן שיאמרו
וברש"י). (שם, והאדימו עצמו.64)נצבעו הבית כצבע

יוסף'65) ('בית כן נוהגים ולא שברצועה, הפנימי הצד גם
לג). סי' או"ח

.åèÔÈlÙz‰ Ba ÔÈtÁnL ¯BÚ‰66epnÓ ÔÈNBÚLÂ »∆¿«ƒ«¿ƒƒ¿∆ƒƒ∆
ÛBÚ B‡ ‰iÁ B‡ ‰Ó‰a ÏL ¯BÚ ‡e‰ ˙BÚeˆ¯‰»¿∆¿≈»«»

ÌÈ¯B‰h‰67˙BÙ¯Ëe ˙BÏ· elÙ‡Â ,68Ì‡Â .Ô‰lL «¿ƒ«¬ƒ¿≈¿≈∆»∆¿ƒ
- ·‰Êa ÔÈlÙ˙ ‰tÁL B‡ ,ÌÈ‡ÓË ¯BÚÓ ‰NÚ»»≈¿≈ƒ∆ƒ»¿ƒƒ¿»»

˙BÏeÒt69dÓLÏ „eaÚ CÈ¯ˆ ‰Úeˆ¯‰ ¯BÚÂ .70Ï·‡ . ¿¿»¿»»ƒƒƒ¿»¬»
elÙ‡ ;ÏÏk „eaÚ CÈ¯ˆ BÈ‡ ,Ba ÔÈtÁnL ¯BÚa»∆¿«ƒ≈»ƒƒ¿»¬ƒ

‰vÓ e‰NÚ71˙BNÚÏ e‚‰ ‰a¯‰ ˙BÓB˜Óe ;¯Lk , ¬»«»»≈¿«¿≈»¬«¬
‰vÓ ¯BÚa Ô˙B‡72. »¿«»

(מכוסות)66) מחופות התפילין שפרשיות הבתים עור זה
הרצועות 67)בו. עור מב:), (מנחות מקורו - החיפוי עור

כח:). (שבת מקורו בביאורנו 68)- ה"י, פ"א לעיל מבואר
בפיך",69)שם. ה' תורת תהיה "למען בתפילין שנאמר

זהב  וגם בפיך", המותר "מדבר קח.): (שבת חז"ל דרשו
הנאכל. דבר פ"א,70)אינו לעיל (ראה שמולחו שבשעה

תפילין. לשם זה עור מעבד הריני יאמר: שלא 71)ה)
תבלין. בשם מתוקנת שאינה זו כמצה ובקמח, במלח עובד

עט.). שבת חזק 72)(ראה הוא מעובד שאינו שכל מפני
עיבוד  צריך שאינו וכיון הבתים. לעור היא ומעלה יותר.
יוסף' ('בית לשמן מעובד להיות שצריך בו לומר אין כלל,
הבתים  עור לעשות והגון שטוב אומרים: ויש לב). סי' או"ח
נעבדה  שלא מפני אמו) במעי הנמצא (עובר השליל מעור
רכּותו  לרוב השי"ן קמטי בו לעשות נוח וגם עבירה, בו

מיימוניות'). ('הגהות

.æèÔ˙iNÚL ,Ï‡¯NÈ ‡l‡ ,ÔÈlÙz‰ ÔÈNBÚ ÔÈ‡≈ƒ«¿ƒƒ∆»ƒ¿»≈∆¬ƒ»»
Ô˙·È˙Îk73¯BÚa ÔÈNBÚL Ô"ÈM‰ ÈtÓ ,74BÓk , ƒ¿ƒ»»ƒ¿≈«ƒ∆ƒ»¿
e¯Ó‡L75.˙BÏeÒt ,Ô¯Ù˙ B‡ È˙ek‰ ÔtÁ Ì‡ CÎÈÙÏ . ∆»«¿¿ƒ»ƒƒ»«ƒ¿»»¿

ÏeÒt‰ ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â76.Ô˙B‡ ‰NÚÈ ‡lL ,Ô·˙ÎÏ ¿«ƒ¿»«»¿»¿»∆…«¬∆»

ע"י 73) אלא אינה וכתיבתן כתיבתן. כדין עשייתן שדין
ה"יג. פ"א, לעיל כמבואר היא 74)ישראל שעשייתה

פסולה  "שדי" מהשם חלק שהיא השי"ן וכתיבת כתיבתה.
הראוי  דבר בעשייתן שיש וכיון כח:), שבת (ראה גוי ע"י
יוסף' ('בית לעשיה עשיה בין לחלק אין גוי, ע"י להפסל

לט). סי' ה"ב.75)או"ח מומר 76)לעיל ישראל כגון
ובנוגע  י"ג. הלכה פ"א, לעיל המנויים אלה וכל קטן, או
להשחירן  גוי יכול אם להסתפק יש הרצועות, להשחרת
למשה  שהלכה כיון אולי או העור, תיקון לשאר שכשר כשם
להיות  ההשחרה צריכה שחורות, שיהיו היא מסיני
(לעיל  גוי ע"י פסול "לשמו" שצריך דבר וכל "לשמה",
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('הגהות  ברכה עליו תבוא והמחמיר ה"יא) פ"א,
מיימוניות').

.æé„È ÏL d˙B‡ ÔÈNBÚ ÔÈ‡ L‡¯ ÏL ‰lÙz77ÏLÂ , ¿ƒ»∆…≈ƒ»∆»¿∆
L‡¯ ÏL d˙B‡ ÔÈNBÚ „È78ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡L ÈÙÏ , »ƒ»∆…¿ƒ∆≈ƒƒ

‰l˜ ‰M„˜Ï ‰¯eÓÁ ‰M„wÓ79ÏL ‰Úeˆ¯ ÔÎÂ . ƒ¿À»¬»ƒ¿À»«»¿≈¿»∆
„È ÏL ‰lÙ˙Ï d˙B‡ ÔÈNBÚ ÔÈ‡ L‡¯ ÏL ‰lÙz80. ¿ƒ»∆…≈ƒ»ƒ¿ƒ»∆»

eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na?ÌÈ¯81ÏL ÔÈlÙz Ï·‡ ;ÔL·lLk «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆¿»»¬»¿ƒƒ∆
Ô¯ÈÊÁ‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡ - ÌÏBÚÓ Ì„‡ ÔL·Ï ‡lL L‡…̄∆…¿»»»»≈»ƒ»»¿«¬ƒ»

¯zÓ ,„ÈÏ82?ÔÈNBÚ „ˆÈÎÂ ;83‰ÏBË84„Ú ¯BÚ ‰ÈÏÚ ¿»À»¿≈«ƒ∆»∆»«
.B„È ÏÚ d¯LB˜Â ,˙Á‡ ‰NÚzL∆≈»∆««¿¿»«»

(77- ראש של שתים לו ויש יד, של תפלה לו אין שאם
היד. על מהן אחת מניח בתים 78)אינו ארבעה לה ועושה

 ֿ (כסף ה"יא לעיל כמבואר מבחוץ, ניכרים וחריצים בפנים,
קדושתה 79)משנה). ראש של ותפלה ע"ב. לד, מנחות

ודל"ת  הבית, בעור שי"ן שד"י, של רובה בה שיש חמורה
(רש"י, לבד יו"ד אלא בה אין יד" וב"של  הרצועה, בקשר
ובביאורנו. ה"יד, פ"יא תפילה הל' לעיל וראה שם).

הנ"ל.80) "של 81)מהטעם ראש של תפלה עושים שאין
נתקדשו 82)יד". לא לבשן, שלא עוד שכל שם. מנחות,

המיוחדת. ניכריה 83)בקדושתן חריציה ראש" "של והלא
אחד. מבית כולה יד ושל טלאי,84)מבחוץ, מלשון

שם). (מנחות עור עליה שמכסה

.çé˙B¯ÈÙz‰ e˜ÒÙpL ÔÈlÙz85ÈzL eÈ‰ Ì‡ - Ô‰lL ¿ƒƒ∆ƒ¿¿«¿ƒ∆»∆ƒ»¿≈
BÊ „ˆa BÊ ˙B¯ÈÙz‰86elÙ‡ ,˙B¯ÈÙz LÏL e˜ÒÙpL B‡ , «¿ƒ¿«∆ƒ¿¿»¿ƒ¬ƒ

˙BÏeÒÙ el‡ È¯‰ ,BÊ „‚Î ‡lL BÊ87ÌÈ¯·c ‰na . ∆…¿∆∆¬≈≈¿«∆¿»ƒ
˙BLÈa ?ÌÈ¯eÓ‡88˙BL„Áa Ï·‡ ,89ÈtL ÔÓÊ Ïk , ¬ƒƒ»¬»«¬»»¿«∆¿≈

ÔÏ·Ë90˙B¯Lk ,˙BÓi˜91Ïk ?˙BL„Á‰ Ô‰ el‡Â . «¿»«»¿≈¿≈≈«¬»…
ÔÈlÙz‰ Ba ÔÈÏB˙Â ,B¯Ùz Ú¯˜pL ¯BÚ‰ ˙ˆ˜Ó ÔÈÊÁB‡L∆¬ƒƒ¿»»∆ƒ¿«ƒ¿¿ƒ«¿ƒƒ
ÔÈ‡ Ì‡Â ;˙BL„Á el‡ È¯‰ - ˙¯Î BÈ‡Â ˜ÊÁ ‡e‰Â¿»»¿≈ƒ¿»¬≈≈¬»¿ƒ≈
.˙BLÈ el‡ È¯‰ - ˜ÒÙ ‡e‰ ‡l‡ ,Ba ˙BÏ˙Ï Èe‡»̄ƒ¿∆»ƒ¿»¬≈≈¿»

עור 85) עם התפילין) מושב (בית התיתורא את המחברות
הפנימית 86)הבתים. התפירה עם החיצונה התפירה

משתי  סובבת היא התפירות מי"ב תפירה שכל שכנגדה,
ה"י. לעיל כמבואר ואחור, פנים לה,87)רוחות מנחות

יושנן.88)ע"א. מרוב לגמרי שייקרעו לחוש שיש
יותר.89) ייקרע ולא חזק שהם 90)שעורם הבתים, עור

כטבלא. הרי"ף,91)מרובעים גירסת ע"פ שם. מנחות,
יותר  לפסול יש שבחדשות היא, שלפנינו התלמוד וגירסת
שלפי  תפילין, הל' הרי"ף אחרי נמשך רבינו אבל מבישנות,

מבישנות. יותר בחדשות להכשיר יש גירסתו

.èéd˙B‡ ÔÈ¯LB˜ ÔÈ‡ ,‰˜ÒÙpL ‰Úeˆ¯92ÔÈ‡Â ¿»∆ƒ¿¿»≈¿ƒ»¿≈
˙¯Á‡ ÔÈNBÚÂ dÊB‚Â d‡ÈˆBÓ ‡l‡ ,d˙B‡ ÔÈ¯ÙBz93. ¿ƒ»∆»ƒ»¿¿»¿ƒ«∆∆

‰Úeˆ¯‰ È¯eiLÂ94daÁ¯Â dk¯‡ ‡‰iL „Ú ,ÔÈÏeÒt ¿ƒ≈»¿»¿ƒ«∆¿≈»¿»¿»¿»
ÂÈÏÚ ¯˙È B‡ ¯eÚMk95Èt ˙BÈ‰Ï ¯‰fÈ ÌÏBÚÏe . «ƒ»≈»»¿»ƒ»≈ƒ¿¿≈

‰Úeˆ¯‰96¯LBwL ˙Úa ,‰ÏÚÓÏ97ÏÚÂ B„È ÏÚ Ô˙B‡ »¿»¿«¿»¿≈∆≈»«»¿«
.BL‡…̄

רצועה 92) תמה, קשירה וקשרתם, שנאמר ע"ב. לה, מנחות

קשורה. ולא ברא"ש 93)שלימה הובאה הגאונים דעת וכן
התפירה  אין פוסקים ושאר הרא"ש ולדעת תפילין. הל'
הראש, את המקיף הרצועה בחלק אלא פוסלות והקשירה
והאצבע  הזרוע את המקיף החלק באותו יד" ב"של וכן
וכן  לנוי, מלפניו התלויה הרצועה בעודף אבל האמצעית.
אין  - האמצעית לאצבע שחוץ מה יד של הרצועה בעודף
וב'בית  לג, סי' או"ח 'טור' (ראה פוסלות והתפירה הקשירה

שם). אחרי 94)יוסף' ראש של הרצועה שנפסקה כגון
שיעור  כדי ממנה נשאר ולא הראש, את המקיף העיגול

ה"יב. לעיל כשרות 95)האמור ותפירה שקשירה ואפשר
לעיל. כמבואר שהוא 96)בהן, שברצועה העליון הצד

לבר". "ונוייהן לה:) (מנחות כמאמרם שחור, וצבוע חלק
רב  של בחסידותו שסיפרו כה.) קטן (מועד לחז"ל ומצינו
(השחור  תפילין של רצועה לו נהפכה אחת שפעם הונא,

יום. ארבעים בצום עליה וישב רש"י) יש 97)בפנים,
בשעת  אלא נאמרת הקפידא שאין רבינו בדברי מדקדקים
אין  ההנחה אחרי הרצועה לו נהפכה אם אבל בלבד, ההנחה
אינה  כתיקונה שמניחה שכל מוכח, זה ואין לה. חוששים
עליו  - נהפכה אם ודאי אבל מעצמה, להתפרק עשויה

כז). סי' או"ח יוסף', ('בית כראוי לתקנה

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הם 1) מי הנחתן; זמן ברכתן; סדר תפילין; הנחת מקום

מהנחתן. הפטורים

.àÏÚ Ô˙B‡ ÔÈÁÈÓ ?L‡¯ ÏL ÔÈlÙz ÔÈÁÈÓ ÔÎÈ‰≈»¿ƒƒ¿ƒƒ∆…¿ƒƒ»«
‡e‰Â ,ÌÈt‰ „‚kL ¯ÚN‰ ÛBÒ ‡e‰L ,„˜„w‰«»¿…∆«≈»∆¿∆∆«»ƒ¿

ÒÙB¯ ˜BÈz ÏL BÁnL ÌB˜n‰2ÔeÎÏ CÈ¯ˆÂ .Ba «»∆…∆ƒ≈¿»ƒ¿«≈
ÌÈÈÚ‰ ÔÈa eÈ‰iL È„k ,ÚˆÓ‡a Ì˙B‡3‰È‰ÈÂ , »¿∆¿«¿≈∆ƒ¿≈»≈»ƒ¿ƒ¿∆

¯Lw‰4Û¯Ú‰ d·‚a5.˙ÏbÏb‰ ÛBÒ ‡e‰L , «∆∆¿…«»…∆∆«À¿…∆

וברש"י).2) לז. (מנחות שנה בן קטן כשהוא שלא 3)רך,
שבין  המקום כנגד באמצעו מכוונות אלא הראש, בצדי יהיו
(שם, עיניך" בין לטוטפות "והיו שנאמר: מה לקיים העינים,

כמו 4)לז:). דל"ת, כמין העשוי הראש רצועות של
הי"ג. פ"ג לעיל למטה 5)שמבואר ולא הפנים, מול שהוא

לה:). (שם, בצואר

.áBÏ‡ÓN ÏÚ d˙B‡ ¯LB˜ ,„È ÏLÂ6˙¯aw‰ ÏÚ ,7, ¿∆»≈»«¿…««ƒ…∆
ÁÙBz‰ ¯Na‰ ‡e‰Â8Û˙k‰ ˜¯t ÔÈaL ,˜t¯naL ¿«»»«≈«∆««¿≈∆≈∆∆«»≈

B˜t¯Ó ˜a„Ó ‡e‰Lk ,‡ˆÓpL ;ÚB¯f‰ ˜¯t ÔÈ·e≈∆∆«¿«∆ƒ¿»¿∆¿«≈«¿¿
:Ìi˜Ó ‡ˆÓÂ ,BaÏ „‚k ‰lÙ˙ ‰È‰z ,ÂÈÚÏˆÏƒ¿»»ƒ¿∆¿ƒ»¿∆∆ƒ¿ƒ¿»¿«≈

"E··Ï ÏÚ ‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ eÈ‰Â"9. ¿»«¿»ƒ»≈∆«¿»∆

מה 6) וכתבתם" "וקשרתם... שנאמר: ע"א. לז, מנחות
קשירה  אף בימין), כותבים אדם בני (שרוב בימין כתיבה
(כי  בשמאלו התפילין שהנחת מכלל בימין, ומשקושר בימין,
שם). רש"י בימין, לקשרה יכול אינו שוב ימינו, על יניחה אם

שם).7) ('תוספות' בשר קבוצת ועולה.8)לשון מנופח
יד).9) אות "בא" פרשת תנחומא מדרש ע"ב; לז, שם,

.âB„ÈŒÒt ÏÚ „È ÏL ‰lÙz ÁÈn‰10L‡¯ ÏL B‡ , «≈ƒ«¿ƒ»∆»««»∆…
BÁˆÓ ÏÚ11ÌÈ˜B„ˆ C¯c ‰Ê È¯‰ -12B˙lÙ˙ ‰NBÚ‰ . «ƒ¿¬≈∆∆∆»ƒ»∆¿ƒ»

ÊB‚‡k ‰l‚Ú13ÏÏk ‰ÂˆÓ da ÔÈ‡ ,14¯h‡ .15ÁÈÓ ¬À»∆¡≈»ƒ¿»¿»ƒ≈≈ƒ«
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ËÏBL ‰È‰ Ì‡Â .BlL Ï‡ÓN ‡e‰L ,BÈÓÈa ÔÈlÙz¿ƒƒƒƒ∆¿…∆¿ƒ»»≈
Ïk Ï‡ÓN ‡e‰L ,BÏ‡ÓNa d˙B‡ ÁÈÓ ,ÂÈ„È ÈzLaƒ¿≈»»≈ƒ«»ƒ¿…∆¿…»

Ì„‡16ÔÈlÙz‰ ˙¯ÈL˜ ÌB˜Óe .17Ô˙Á‰ ÌB˜Óe18, »»¿¿ƒ««¿ƒƒ¿¬»»»
ÚeÓM‰ ÈtÓ‰19.Ìe„ÓÏ ƒƒ«¿»¿»

יד 10) - ידך" על לאות "וקשרתם לעצמו מפרש שהוא כף,
שביד. בגובה ולא עיניך"11)ממש, "בין לו מפרש והוא

שבראש. בגובה ולא - המצח על - ממש עיניך בין
אחר 12) והולכים חכמים, מדרש "שמבזים ע"ב: כד, מגילה

דרשו  וחז"ל שם). (רש"י, דעתם לפי הכתוב משמע
פירושו  בתפילין, האמור עיניך" ש"בין ב"גזירהֿשוה"
(דברים  להלן ונאמר עיניך, בין כאן "נאמר הראש: בגובה
בגובה  להלן מה למת, עיניכם בין קרחה תשימו ולא א): יד,
כאן  אף שיער), בו (שיש קרחה שעושה מקום שבראש,
אלא  עיניך" "בין נאמר ולא לז:). (מנחות הראש" בגובה
בין  כנגד מכוון הראש באמצע התפילין את שתשים לומר

מלמטה 13)העינים. ומחודד מושב, בית לה שאין

שמבואר 14)(רש"י). כמו מרובעות, שיהיו מצוותן כי
ה"א. פ"ג, מלאכתו 15)לעיל ועושה רפויה שימינו מי

איש  טו): (ג, ב"שופטים" ונזכר יוסף'), ('נמוקי בשמאלו
ימינו. יד ע"א.16)אטר לז, היד.17)מנחות על

הראש.18) מסיני 19)על משה שקיבל שבעלֿפה מתורה
ניתנה  ה"ב, לעיל בביאורנו הנזכרת ה"גזירהֿשוה" גם (כי
ובכסףֿמשנה  ה"א, פ"א שופר הלכות ראה מסיני, למשה

שם).

.ã„È ÏL ˙·kÚÓ dÈ‡ L‡¯ ÏL ‰lÙz20„È ÏLÂ , ¿ƒ»∆…≈»¿«∆∆∆»¿∆»
L‡¯ ÏL ˙·kÚÓ dÈ‡21BÊ ,˙BˆÓ ÈzL Ô‰L ÈtÓ , ≈»¿«∆∆∆…ƒ¿≈∆≈¿≈ƒ¿

L‡¯ ÏL ÏÚ ?ÔÈÎ¯·Ó „ˆÈÎÂ .dÓˆÚÏ BÊÂ dÓˆÚÏ¿«¿»¿¿«¿»¿≈«¿»¿ƒ«∆…
˙ÂˆÓ ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡" :C¯·Ó¿»≈¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«ƒ¿«
ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡" :C¯·Ó „È ÏL ÏÚÂ ;"ÔÈlÙz¿ƒƒ¿«∆»¿»≈¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»

ÁÈ‰Ï eeˆÂ22."ÔÈlÙz ¿ƒ»¿»ƒ«¿ƒƒ

על 20) להניח יכול ראש", "של תפלה לו אין אם שאפילו
"של  תפלה מצות עלֿכלֿפנים ויקיים יד" "של תפלה ידו

מד.). (מנחות לפני 21)יד" ראש של תפלה רבינו הקדים
ה"יז). (פ"ג, לעיל כמבואר קדושתה, לרוב יד, של תפלה
כמבואר  ראש, לשל קודמת יד של הנחתן, בסדר אבל

ה"ה. (יחזקאל 22)בסמוך הכתוב כלשון בקמ"ץ, - להניח
כה), סי' או"ח יוסף' ('בית ביתך אל ברכה להניח ל): מד,
בקיום  נחה התפלה שתהיה שפירושו: שם, בשו"ע פסק וכן
חולקים: ויש ואנה, אנה תנוד לא הקשר, ע"י ובקביעות
והר' "מעריך" בספרו לונזאנו (הרב בפת"ח. להניח ומנקדים
כדיעה  הכריעו הפוסקים וגדולי ועוד), שוורץ יוסף
בפת"ח, לומר שאין בסידורו יאמר יעב"ץ והגאון הראשונה.

כאן. הנרצה היפך שהוא עזיבה ענין מורה זה כי

.äÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na23Ô‰Ó ˙Á‡ ÁÈ‰Lk ?24, «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈ƒ«««≈∆
‡È‰Â ˙Á‡ ‰Î¯a C¯·Ó ,Ô‰ÈzL ÁÈ‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ≈ƒ«¿≈∆¿»≈¿»»««¿ƒ
ÏL ÁÈÓ CkŒ¯Á‡Â ,„È ÏL ¯LB˜Â ,"ÔÈlÙz ÁÈ‰Ï"¿»ƒ«¿ƒƒ¿≈∆»¿««»≈ƒ«∆

L‡¯ ÏL ıÏBÁ ,ıÏBÁ ‡e‰LÎe .L‡¯25CkŒ¯Á‡Â …¿∆≈≈∆…¿««»
„È ÏL ıÏBÁ26. ≈∆»

תפילין".23) מצות "על ראש של על כגון 24)שמברך
בלבד. ראש של תפלה אלא לו מברך 25)שאין ואינו

לו. (מנחות לשתיהן עולה הראשונה הברכה כי עליה,
אחא  ורב גאון האי רב דעת וכן שם). הרי"ף וכפירוש
"אע"פ  בתשובתו: רבינו יאמר וכה ברי"ף). (הובאו משבחא
שתי  וענין הואיל זו, את זו מעכבות ואין הן, מצוות ששתי
הוא  שתיהן שענין אחת, מברך הוא, אחד ענין המצוות
(תשובות  בפיך ה' תורת תהיה למען שנאמר: הזכרון,
בתוספתא  מפורש רבינו וכדעת ח'). סימן לפסיא, הרמב"ם
עמרם  רב לדעת ברם פנחס. פרשת וב"זוהר" פ"ו) (ברכות
של  על לברך צריך לו.) מנחות ('תוספות' ורבינוֿתם גאון
מפורש  וכדבריהם תפילין", מצות "על שניה: ברכה ראש
שתי  לברך אשכנז בני ומנהג יד. אות בא פ' תנחומא במדרש
שם  "ברוך השניה: הברכה אחר שאומרים אלא ברכות,
לבטלה  ברכה מספק להנצל כדי ועד" לעולם מלכותו כבוד

כה). סי' או"ח "והיו 26)(רמ"א שנאמר: ע"א. לו, מנחות
שתים. יהיו עיניך, בין שהן זמן כל - עיניך" בין לטוטפות
שעל  האחת התפלה רק תשאר תחלה, יד של יחלוץ ואם

עיניו. בין ראשו,

.å,„È ÏL ÔÈlÙz ¯L˜Â "ÔÈlÙz ÁÈ‰Ï" C¯aL ÈÓƒ∆≈«¿»ƒ«¿ƒƒ¿»«¿ƒƒ∆»
„Ú ,Ba¯Ï ÌBÏL ·ÈL‰Ï elÙ‡Â ,¯tÒÏ BÏ ¯eÒ‡»¿«≈«¬ƒ¿»ƒ»¿««

‰¯·Ú BÊ È¯‰ - ÁN Ì‡Â .L‡¯ ÏL ÁÈiL27CÈ¯ˆÂ , ∆»ƒ«∆…¿ƒ»¬≈¬≈»¿»ƒ
CkŒ¯Á‡Â ,"ÔÈlÙz ˙ÂˆÓ ÏÚ" ,‰iL ‰Î¯a C¯·Ï¿»≈¿»»¿ƒ»«ƒ¿«¿ƒƒ¿««»

L‡¯ ÏL ÁÈÓ28. ≈ƒ«∆…

אמרה:27) והתורה צריכה, שאינה לברכה גורם הוא שהרי
לשוא". אלהיך ה' שם תשא מברך 28)"לא "סח שם:

שתים".

.æelÙ‡Â ,Ô‰ÈÏÚ C¯·Ó ÔÁÈnL ÔÓÊ Ïk ,ÔÈlÙz¿ƒƒ»¿«∆¿ƒ»¿»≈¬≈∆«¬ƒ
ÌBia ÌÈÓÚÙ ‰nk L·BÏÂ ıÏBÁ29Ôlk ˙Bˆn‰ ÏÎÂ . ≈¿≈«»¿»ƒ«¿»«ƒ¿À»

Ô˙iNÚÏ Ì„˜ Ô‰ÈÏÚ C¯·Ó30ÏÚ C¯·Ï CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ ; ¿»≈¬≈∆…∆«¬ƒ»»¿ƒ»»ƒ¿»≈«
Ì„˜ ,˙¯aw‰ ÏÚ ‰Áp‰ ¯Á‡ „È ÏL ‰lÙz‰«¿ƒ»∆»«««»»««ƒ…∆…∆

Ô˙iNÚ ‡È‰ BÊ Ô˙¯ÈLwL ,Ô˙¯ÈL˜31. ¿ƒ»»∆¿ƒ»»ƒ¬ƒ»»

ע"א.29) מו, ע"ב.30)סוכה לה, שנאמר:31)מנחות
כי  הנחתן, לפני יברך לא וכן ידך". על לאות "וקשרתם
המצוה  לעשיית ותכופה סמוכה להיות צריכה הברכה

(כסףֿמשנה).

.çÈÏÎa ÔÚÈˆ‰Ï ÂÈlÙz Ì„‡ ıÏBÁLk32ÁÈpÈ ‡Ï , ¿∆≈»»¿ƒ»¿«¿ƒ»ƒ¿ƒ…«ƒ«
‰ÏÚÓÏÓ L‡¯ ÏLÂ ‰hÓlÓ „È ÏL33‰ÚLaL ÈtÓ , ∆»ƒ¿«»¿∆…ƒ¿«¿»ƒ¿≈∆¿»»

‡ˆÓÂ ,‰lÁz L‡¯ ÏLa ÚbÙÈ ÔL·ÏÏ ‰ˆB¯ ‡e‰L∆∆¿»¿»ƒ¿«¿∆…¿ƒ»¿ƒ¿»
dÁÈpnL34ÏL ÔÈL·BÏ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,„È ÏL ‡ÈˆBÓe ∆«ƒ»ƒ∆»¿ƒ∆≈¿ƒ∆

„È ÏL Ì„˜ L‡¯35,‰ÂˆÓ ÁÈp‰Ï Ì„‡Ï ¯eÒ‡Â ; ……∆∆»¿»¿»»¿«ƒ«ƒ¿»
˙¯Á‡ ‰ÂˆÓÏ ‰pnÓ ¯·ÚÏÂ36‡B·zL ‰ÂˆÓ ‡l‡ , ¿«¬…ƒ∆»¿ƒ¿»«∆∆∆»ƒ¿»∆»

CÎÈÙÏ ;˜qÚ˙Ó ‡e‰ da ,‰lÁza Ì„‡ ÏL B„ÈÏ¿»∆»»«¿ƒ»»ƒ¿«≈¿ƒ»
‰lÁz da ÚbÙiL È„k ,‰ÏÚÓÏ „È ÏL ÁÈp‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿«ƒ«∆»¿«¿»¿≈∆ƒ¿«»¿ƒ»

¯„q‰ ÏÚ LaÏÈÂ37. ¿ƒ¿«««≈∆

אפשר 33)בתיקן.32) רחב התיק אם כי צר, בתיק מדובר
בצד  ראש" ו"של השמאלי, התיק בצד יד" "של להניח
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היום. כמנהגנו ומניחה.34)הימין מידו עוזבה
לטוטפות 35) והיו ואח"כ ידך, על לאות "וקשרתם שנאמר:

לו.). (מנחות עיניך" פ'36)בין ובמכילתא ע"א. לג, יומא
יב, (שמות המצות את ושמרתם מהפסוק: חז"ל דרשוה בא
שאין  כדרך המצוות, את אלא המצות, את תקרא אל ִַַיז)
אם  אלא המצוה, את מחמיצים אין כך המצה, את מחמיצים

מיד". אותה עשה לידך, מצוה ע"ב:37)באה לג, שם,
גאון, האי רב וכפירוש אסור", אטוטפתא דרעא "עבורי

שם. ב'תוספות' הובא

.èBÈÎ‰L ÈÏk38,Ba ÌÁÈp‰Â ,ÔÈlÙz Ba ÁÈp‰Ï ¿ƒ∆¡ƒ¿«ƒ«¿ƒƒ¿ƒƒ»
ÏÁ È¯·„a Ba LnzL‰Ï ¯eÒ‡Â ,Lc˜˙39BÈÎ‰ ; ƒ¿«≈¿»¿ƒ¿«≈¿ƒ¿≈…¡ƒ

È‡¯Ú Ba ÁÈp‰L B‡ ,Ba ÁÈp‰ ‡ÏÂ40‡Ï - BÈÎ‰ ‡ÏÂ ¿…ƒƒ«∆ƒƒ«¬«¿…¡ƒ…
˙‡ ˙BÏ˙Ï ¯eÒ‡Â .‰È‰L BÓk ÏÁ ‡e‰ È¯‰Â ,Lc˜˙ƒ¿«≈«¬≈…¿∆»»¿»ƒ¿∆

dÓˆÚ ‰lÙza ÔÈa ,‰Úeˆ¯a ÔÈa - ÔÈlÙz‰41Ï·‡ ; «¿ƒƒ≈»¿»≈«¿ƒ»«¿»¬»
.Ba ÔÈÁpÓ ÔÈlÙz‰L ÒÈk‰ ˙‡ ‡e‰ ‰ÏBz∆∆«ƒ∆«¿ƒƒÀ»ƒ

לכך.38) ע"ב.39)יחדו מח, מקרה.40)סנהדרין דרך
תפלה 41) הנחת בשעת אבל כד.). (ברכות ובזיון גנאי משום

וכך  באויר, תלויה והתפלה ביד, הרצועה שמחזיק ראש של
ואין  הנחתן צורך זה כי איסור, אין - ראשו על מניחה הוא

מ). סי' או"ח, (ט"ז בזיון משום בזה

.é:¯Ó‡pL ,‰ÏÈl· ‡ÏÂ ÌBia ÔÈlÙz‰ ˙Á‰ ÔÓÊ¿«¬»««¿ƒƒ«¿…««¿»∆∆¡«
‰ÓÈÓÈ ÌÈÓiÓ"42ÔÈlÙz ˙ÂˆÓ ‡È‰ BÊ '‰wÁ' - "43. ƒ»ƒ»ƒ»À»ƒƒ¿«¿ƒƒ

:¯Ó‡pL ,ÔÈlÙz ÔÓÊ ÔÈ‡ ÌÈ·BË ÌÈÓÈÂ ˙B˙aL ÔÎÂ¿≈«»¿»ƒƒ≈»¿«¿ƒƒ∆∆¡«
ÔÓˆÚ Ô‰ ÌÈ·BË ÌÈÓÈÂ ˙B˙aLÂ ,"˙B‡Ï ‰È‰Â"¿»»¿¿«»¿»ƒƒ≈«¿»

˙B‡44Ô˙Á‰ ÔÓÊ È˙ÓÈ‡Óe .B¯·Á ˙‡ ‰‡¯iMÓ ? ≈≈»«¿«¬»»»ƒ∆ƒ¿∆∆¬≈
e‰¯ÈkÈÂ ˙Bn‡ Úa¯‡ ˜eÁ¯a45.‰nÁ‰ Ú˜LzL „Ú , ¿ƒ«¿««¿«ƒ≈«∆ƒ¿«««»

לו:).42) (מנחות לילות ולא בפסוק 43)ימים, האמורה
וגו' עיניך" בין ולזכרון ידך על לאות לך "והיה הקודם:
רבי  לדעת בניגוד לו:), (מנחות הגלילי יוסי רבי כדעת
פסח  לענין אלא זו חוקה נאמרה לא שם: האומר עקיבא,

שכתוב 44)בלבד. כמו לישראל, הקדושֿברוךֿהוא בין
ביני  היא אות כי תשמורו, שבתותי את יג): לא, (שמות
נקראים  ימיםֿטובים וכן שם). וברש"י לו: (מנחות וביניכם
ויש  במצוות. ומצויינים מלאכה, בעשיית אסורים שהרי אות,
גם  מכוונת תשמרו" "שבתותי אצל הנאמרת שאות אומרים:
שבת, אחד במשמע: שתים "שבתותי" שכן לימיםֿטובים,
 ֿ בחול תפילין הנחת ולענין ספר'). ('קרית יוםֿטוב ואחד
גדולות', ('הלכות אומרים יש הפוסקים, נחלקו המועד
בהם  מניחים שאין והרשב"א) גאון, בשם העתים' ו'ספר
בחולֿהמועד  חמץ איסור "אות": להם יש שהרי תפילין,
רבינו  דעת אבל סוכות. בחולֿהמועד ולולב וסוכה פסח,
ראה  תפילין. בהם שמניחים ה"יג) פ"ז, יוםֿטוב (הל'
תפילין  להל' - הגיבורים' (וב'שלטי כאן. כסףֿמשנה
ז"ל  הרמב"ם ספרי באיזה מצאתי "וכן כתוב: - להרי"ף
מניחן  ובחולֿהמועד תפילין: בהלכות בהם שכתוב ָישנים,
ומקורם  והרא"ש. 'התרומה' בעל דעת וכן ברכה"), בלא
עיקר  ולדעתם ה"ד). פ"ג, קטן (מועד ה'ירושלמי' מדברי
וחולֿהמועד  מלאכה, עשיית איסור הוא ביוםֿטוב ה'אות'
ובארץ  אות. בו אין התורה, מן במלאכה שמותר מתוך

מצאו  כי בחולֿהמועד, תפילין להניח שלא המנהג ישראל
א, (שה"ש טובים" שמניך "לריח הפסוק על חדש' ב'זוהר
לגשת  לבו יערב "ומי בחולֿהמועד, להניחן שאסור ג):
המפליג  יוחאי בן שמעון רבי דברי על ועשה בקום לעבור
לא). סי' או"ח יוסף', ('בית הנחתן" באיסור מאד

עמו 45) רגיל שאינו בחבירו מדובר כאן ע"ב. ט, ברכות
מארבע  יותר בריחוק אפילו הרבה, עמו רגיל אם כי ביותר,

ב). א, בר' (ירושלמי יכירהו אמות

.àé‰ÎLÁÂ ,‰nÁ‰ Ú˜LzL Ì„˜ ÔÈlÙz ÁÈ‰L ÈÓƒ∆≈ƒ«¿ƒƒ…∆∆ƒ¿«««»¿»¿»
¯zÓ ,‰ÏÈl‰ Ïk ÂÈÏÚ Ô‰ elÙ‡ - ÂÈÏÚ46ÔÈ¯BÓ ÔÈ‡Â ; »»¬ƒ≈»»»««¿»À»¿≈ƒ

eÁÈÈ ‡lL ,Ïk‰ ˙‡ ÔÈ„nÏÓ ‡l‡ ,ÌÈa¯Ï ‰Ê ¯·c»»∆»«ƒ∆»¿«¿ƒ∆«…∆…»ƒ
ÔÈlÙ˙47Ú˜LzMÓ Ô˙B‡ eˆÏÁÈ ‡l‡ ,‰ÏÈla Ô‰ÈÏÚ ¿ƒƒ¬≈∆««¿»∆»««¿»ƒ∆ƒ¿«
‰nÁ‰48Ú˜LzL ¯Á‡ ‰lÁzÎÏ ÔÈlÙz ÁÈn‰ ÏÎÂ . ««»¿»«≈ƒ«¿ƒƒ¿«¿ƒ»««∆ƒ¿«

z¯ÓLÂ" :¯Ó‡pL ,Â‡Ïa ¯·BÚ ,‰nÁ‰49‰wÁ‰ ˙‡ ««»≈¿»∆∆¡«¿»«¿»∆«À»
."‰ÓÈÓÈ ÌÈÓiÓ 'B‚Â ˙‡f‰«…¿ƒ»ƒ»ƒ»

ראשו.46) על מונחות ישאירן 47)להשאירן שלא
בהן 48)מונחות. ויישן ישכח שמא ע"ב. לו, מנחות

ה"טו. בסמוך כמבואר התפילין 49)ואסור, להניח תשמור
זה  הרי "השמר", שנאמר מקום וכל בלילה, ולא ביום רק
לפי  זה, לאו על לוקה אינו אבל שם). (מנחות, לאֿתעשה
אינו  - לאו על שעבר אע"פ מצוה לעשות המתכוין שכל
מבעוד  עליו היו אם שהרי לאוין, כשאר זה אין וכן לוקה,
לאו  רבינו מנה לא ולפיכך בלילה. עליו להניחן מותר יום,

צ"ה). הרמב"ם, לשונות ח"ב, (רדב"ז המצוות במנין זה

.áéÂÈÏÚ ‰Ú˜LÂ ,BL‡¯a ÔÈlÙ˙e C¯c· ‡· ‰È‰»»»«∆∆¿ƒƒ¿…¿»¿»»»
‰nÁ‰50L„˜Â51ÌBi‰52Ô‰ÈÏÚ B„È ÁÈpÓ -53„Ú ««»¿»«««ƒ«»¬≈∆«

ıÏBÁÂ B˙È·Ï ÚÈbÓ ‡e‰L54Œ˙È·a ·LBÈ ‰È‰ . ∆«ƒ«¿≈¿≈»»≈¿≈
L¯„n‰55ÌBi‰ ÂÈÏÚ L„˜Â ,BL‡¯a ÔÈlÙ˙e56ÁÈpÓ - «ƒ¿»¿ƒƒ¿…¿»«»»««ƒ«

˙Èa LÈ Ì‡Â .ıÏBÁÂ B˙È·Ï ÚÈbnL „Ú Ô‰ÈÏÚ B„È»¬≈∆«∆«ƒ«¿≈¿≈¿ƒ≈«ƒ
ÌL ÔÁÈpÓ ,Ba ÔÈ¯nzLnL ‰ÓBÁÏ CeÓÒ57‡Ï Ì‡Â . »«»∆ƒ¿«¿ƒ«ƒ»»¿ƒ…

BÏ ‰È‰ ‡lL ÈtÓ ,‰nÁ‰ ‰Ú˜MMÓ ÂÈlÙz ıÏÁ»«¿ƒ»ƒ∆»¿»««»ƒ¿≈∆…»»
¯zÓ - Ô¯ÓLÏ È„k ÂÈÏÚ e‡ˆÓÂ ,Ô¯ÓLÏ ÌB˜Ó58. »¿»¿»¿ƒ¿¿»»¿≈¿»¿»À»

לחלצן.50) וחייב תפילין, זמן אינו לילה או 51)והרי
רוקח'). ('מעשה זמן 52)קדש אינה שבת וגם השבת,

אחרים 53)תפילין. יראוהו שלא כדי בידו אותן מכסה
יוסף'). ('נמוקי ממנו משום 54)וילמדו בדרך חולצן ואינו

להעבירן  הוא מוכרח שבת ובליל מידו. יפלו שמא חשש
אמות  ארבע בשבת חפץ להעביר שאסור ראשו, על כשהן
משום  מלבוש, דרך לעיר להכניסן לו והתירו הרבים, ברשות

טו.). (ביצה התפילין ואינו 55)בזיון לעיר שמחוץ
יאבדו.56)משתמר. - בביתֿהמדרש יניחן ואם

(שם).57) לביתו. מוליכן לכתחילה.58)ואינו כן ומורים
שלפנינו, הש"ס ולגירסת שם. הרי"ף וכגירסת לו:) (מנחות
כדי  מותר, - ראשו על לכתחילה להניחן שאפילו נאמר

לשמרן.

.âéÚÓL ˙‡È¯wÓ ¯eËt‰ Ïk59ÔÈlÙzÓ ¯eËt ,60. »«»ƒ¿ƒ«¿«»ƒ¿ƒƒ
ÂÈlÙz ¯ÓLÏ Ú„BiL ÔË˜61,ÔÈlÙz BÏ Á˜BÏ ÂÈ·‡ - »»∆≈«ƒ¿…¿ƒ»»ƒ≈«¿ƒƒ

˙BˆÓa BÎpÁÏ È„k62ÏBÎÈ ‡lL ÈÓ ÏÎÂ ,ÌÈÚÓ ÈÏBÁ . ¿≈¿«¿¿ƒ¿≈≈«ƒ¿»ƒ∆…»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30



צז oilitz zekld - dad` xtq - zah 'b iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÔÈlÙz‰ ÔÓ ¯eËt ,¯Úˆa ‡l‡ ÂÈ·˜ ˙‡ ¯ÓLÏ63. ƒ¿…∆¿»»∆»¿««»ƒ«¿ƒƒ
ÔÈ·iÁ ,Ôlk ÌÈ‡Óh‰ ÏÎÂ64.ÌÈ¯B‰hk ÔÈlÙ˙a ¿»«¿≈ƒÀ»«»ƒƒ¿ƒƒ«¿ƒ

¯eËt ,ÂÈÏÚ ‰BÎe ˙·MÈÓ BzÚc ÔÈ‡L ÈÓe ,¯ÚËˆÓƒ¿«≈ƒ∆≈«¿¿À∆∆¿»»»»
BzÚc ÁÈq‰Ï BÏ ¯eÒ‡ ,ÔÈlÙz ÁÈn‰L ;ÔÈlÙz‰ ÔÓƒ«¿ƒƒ∆«≈ƒ«¿ƒƒ»¿«ƒ««¿

Ô‰Ó65‰„B·Ú‰ ˙ÚLa ÌÈ‰k .66‰ÚLa ÌÈiÂÏ‰Â , ≈∆…¬ƒƒ¿«»¬»¿«¿ƒƒ¿»»
ÔÎec‰ ÏÚ ¯ÈM‰ ÌÈ¯ÓB‡L67‰ÚLa Ï‡¯NÈÂ , ∆¿ƒ«ƒ««»¿ƒ¿»≈¿»»

Lc˜na ÌÈ„ÓBÚL68ÔÓe ‰lÙz‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt , ∆¿ƒ«ƒ¿»¿ƒƒ«¿ƒ»ƒ
ÔÈlÙz‰69. «¿ƒƒ

ק"ש 59) הל' לעיל המנויים אלה וכל ועבדים, נשים כגון
ע"ב.60)פ"ד. יז, ֿ 61)ברכות לבית בהן יכנס שלא

וכדומה. ע"א.62)הכסא מב, שתפילין 63)סוכה מפני
קי. (חולין בזה להזהר יכולים אינם ואלו נקי, גוף צריכין

קד.). כתובות ב'תוספות' ואפילו 64)וראה ע"ב. כו, סוכה
במועד מצורע כמבואר בתפילין, חייב חמורה שטומאתו

שמח').קטן ('אור להזהר 65)טו. להם אפשר אי ואלה
"רבי  אמרו: ה"ג) פ"ב, (ברכות וב'ירושלמי' הדעת. מהיסח
שב  לא אז עד כי חליו" אחר ימים שלשה לובשן היה ינאי
(פירוש  מהן דעתו מלהסיח לכוין היה יכול ולא אליו, כחו

שם). המקדש.66)החרדים, איצטבא,67)בבית כמין
על  כששרו הלויים עמדו ועליהן מדרגות, שלש בה והיו
פ"ו, הבחירה בית הלכות וראה מ"ו. פ"ב, (ערכין הקרבן

ישראל 68)ה"ב). של מעמד היה ומשמר משמר כל על
והם  התמיד, הקרבת בשעת בעזרה לעמוד שבאו בירושלים
להקריב  "תשמרו ככתוב: קרבנם, על לעמוד ישראל שלוחי
וראה  הקרבתו, בשעת עליו שמירתכם שתהא במועדו" לי

ה"כא. פ"יא, תפילה הל' לעיל יט,69)בביאורנו זבחים
ושם  שם). (רש"י, המצוה מן פטור במצוה העוסק כי ע"א.
חוץ  בידם, הרשות תפילין להניח רצו אם אלה שכל מבואר,
עבודתם  בשעת בכהנים אסורה שהנחתה יד של מתפלה

ה"ו). (פ"י, המקדש כלי בהל' וכמבואר חציצה, משום

.ãéLÓLÓÏ Ì„‡ ·iÁ70Ì‰L ÔÓÊ Ïk ÂÈlÙ˙a «»»»¿«¿≈ƒ¿ƒ»»¿«∆≈
ÏÚ,„Á‡ Ú‚¯ elÙ‡ Ì‰Ó BzÚc ÁÈqÈ ‡lL ,ÂÈ »»∆…«ƒ««¿≈∆¬ƒ∆«∆»

ıÈv‰ ˙M„wÓ ‰ÏB„b Ô˙M„wL71Ba ÔÈ‡ ıÈv‰L ; ∆¿À»»¿»ƒ¿À««ƒ∆«ƒ≈
„Á‡ ÌL ‡l‡72ÌL ÌÈ¯NÚÂ „Á‡ Ì‰a LÈ el‡Â , ∆»≈∆»¿≈≈»∆∆»¿∆¿ƒ≈

.„È ÏLa Ô˙BÓÎe ,L‡¯ ÏLa ‡"‰ „"eÈ ÏL∆≈¿∆…¿»¿∆»

הנחתן.70) ממקום נשמטו לא אם לראות ע"ב. לו, מנחות
יד. בשל ממשמש - ידך" על לאות "וקשרתם וכשיאמר
סי' (או"ח ראש בשל ממשמש - עיניך" בין לטוטפות "והיו

ס"א). להסיח 71)כח, לו היה שאסור כהןֿגדול שבראש
לח). כח, (שמות תמיד מצחו על והיה שנאמר: ממנו, דעתו

ז:). (יומא ממנו דעתו יסיח שלא - שכתוב 72)תמיד
ה.). סוכה (ראה לה'". "קדש עליו:

.åèepnÓ ‡ˆ˙ ‡lL ¯‰fiL ,È˜ Ûeb ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈlÙz¿ƒƒ¿ƒƒ»ƒ∆ƒ»≈∆…≈≈ƒ∆
Ì‰L ÔÓÊ Ïk ‰hÓlÓ Áe¯73¯eÒ‡ CÎÈÙÏ .ÂÈÏÚ «ƒ¿«»»¿«∆≈»»¿ƒ»»

Ì‡ ‡l‡ ;È‡¯Ú ˙L ‡ÏÂ Ú·˜ ˙L ‡Ï ,Ì‰a ÔLÈÏƒ…»∆…¿«∆«¿…¿«¬«∆»ƒ
¯„eÒ Ô‰ÈÏÚ ÁÈp‰74‰M‡ BnÚ ‰˙È‰ ‡ÏÂ ,75ÔLÈ , ƒƒ«¬≈∆»¿…»¿»ƒƒ»»≈

È‡¯Ú ˙L Ì‰a76‰NBÚ ‡e‰ „ˆÈÎÂ .77ÈpÓ ?BL‡¯ Á »∆¿«¬«¿≈«∆«ƒ«…
ÂÈk¯a ÔÈa78ÔLÈÂ ·LBÈ ‡e‰Â79. ≈ƒ¿»¿≈¿»≈

ע"א.73) מט, על 74)שבת שתפילין יזכור שאז מטפחת,
כו.). (סוכה בהן ויזהר עמו,75)ראשו, אשתו שאם

לתפילין. בזיון זה והרי דבר, הרגל לידי יבוא שמא חוששים
מלמטה.76) רוח ליציאת חוששין אין מועט, לזמן כי
קבע.77) שנת ויישן ירדם שינת 78)שלא נרדם אינו שאז

שם). (סוכה, שלא 79)קבע הדעת, להיסח לחוש ואין
כשהוא  אבל ראש, וקלות שחוק דרך אלא הדעת היסח נקרא
ראש  קלות כאן ואין העולם, הבלי שכוח הוא מתנמנם

פ"ג). לברכות יונה (רבינו

.æèB„Èa ÔÈÎe¯k ÂÈlÙ˙ eÈ‰80Ì‰a ÔLÈÏ ¯zÓ , »¿ƒ»¿ƒ¿»À»ƒ…»∆
Ú·˜ ˙L elÙ‡81˙ÏÈÎ‡ ‡l‡ ,Ì‰a ÏÎB‡ BÈ‡Â . ¬ƒ¿«∆«¿≈≈»∆∆»¬ƒ«

È‡¯Ú82ÔˆÏBÁ ,Ú·˜ ˙„eÚÒÏ ÒÎ Ì‡ Ï·‡ .83 ¬«¬»ƒƒ¿«ƒ¿«∆«¿»
ÂÈ„È ÏhiL „Ú BÁÏL ÏÚ ÔÁÈpÓe84CkŒ¯Á‡Â , «ƒ»«À¿»«∆ƒ…»»¿««»
e·Ï ‡e‰Â BBÊÓ ÏÚ C¯·ÈÂ ,ÌÁÈÈÔ‰a L85. ¿ƒ≈ƒ»≈«¿¿»»∆

שאין 80) באופן לידו, מסביב היטב וקשרן מעליו, שהסירן
ממנו. יפלו שמא שסילקן 81)לחוש מאחר כי שם. סוכה,

('מגדול  נקי גוף צריכים ואינם עליו, קדושתן אין ראשו מעל
מד). סי' לאורחֿחיים ב'פרישה' וכן ירושלמי 82)עוז'.

ג). הלכה ב, פרק בסעודה 83)(ברכות ישתכר שמא
שם). וברש"י כג: (ברכות בתפיליו בסוף 84)ויתגנה

שם.85)הסעודה.

.æé‡qk‰Œ˙È·Ï C¯ˆ‰Â ÔÈlÙz Le·Ï ‰È‰86‡Ï , »»»¿ƒƒ¿À¿«¿≈«ƒ≈…
ÔÈ¯BÁa ÔÈlÙz‰ ÁÈpÈ87ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ÔÈÎeÓq‰ «ƒ««¿ƒƒ«ƒ«¿ƒƒ¿»«ƒ

ÌÈÎ¯„ È¯·BÚ ÌeÏhÈ ‡nL ,ÒkÈÂ88?‰NÚÈ „ˆÈk . ¿ƒ»≈∆»ƒ¿¿≈¿»ƒ≈««¬∆
˜eÁ¯a ÂÈlÙz ıÏBÁ ,ÌÈÓ ÔÈzL‰Ï C¯ˆ‰ elÙ‡¬ƒÀ¿«¿«¿ƒ«ƒ≈¿ƒ»¿ƒ

˙Bn‡ Úa¯‡89ÔÈÓk B„‚·a ÔÏÏB‚Â ,90,‰¯BzŒ¯ÙÒ «¿««¿¿»¿ƒ¿¿ƒ≈∆»
BÈÓÈa ÔÊÁB‡Â91‡‰˙ ‡lL È„k ,¯‰fÈÂ ;BaÏ „‚k ¿¬»ƒƒ¿∆∆ƒ¿ƒ»≈¿≈∆…¿≈

ÁÙË B„È ˙ÁzÓ ˙‡ˆBÈ ‰Úeˆ¯92‰NBÚÂ ÒÎÂ ; ¿»≈ƒ««»∆«¿ƒ¿«¿∆
ÂÈÎ¯ˆ93‡qk‰Œ˙ÈaÓ ˙Bn‡ Úa¯‡ ˜ÈÁ¯Ó ,‡ˆiLÎe , ¿»»¿∆≈≈«¿ƒ«¿««ƒ≈«ƒ≈

ÔL·BÏÂ94. ¿¿»

על 86) בתלמוד, האמורים ובתיֿכסאות צרכיו. בו לעשות
וברש"י). (שם, הם השדה מחיצות 87)פני כתלי חורי

לידי 88)השדה. "ויבוא הוסיפו: (שם) ברכות ובמסכת
בחורים  תפיליו שהניח אחד בתלמיד ומעשה חשד.
ובאת  ונטלתן, אחת אשה ובאת הרבים, לרשות הסמוכים
כיון  בשכרי, פלוני לי נתן מה ראו ואמרה: המדרש לבית
באותו  ומת, ונפל הגג לראש עלה כך, תלמיד אותו ששמע
ונכנס". ובידו בבגדו אוחזן שיהא התקינו שעה

"כמו".90)מביתֿהכסא.89) כתוב: מ"ג) (סימן וב'טור'
מידו.91) יפלו לה 92)שלא הוא וגנאי קדושה, בה שיש

בביתֿהכסא. אמרו:93)שתראה שם, ובברכות
לביתֿהכסא  הסמוכין בחורין תפילין מניחים היו "בראשונה
התקינו  אותם, ונוטלים עכברים ובאים הגדר) מן (לפנים

ונכנס". בידו שיאחזן בביתֿהכסא 94)וכו' זה וכל שם.
דרכים, עוברי מפני בשדה תפיליו להניח שמתיירא שבשדה,
להניחן  שיכול כיון יכניסן, לא שבביתו בביתֿהכסא אבל

המצוות'). ('ספר המשתמר במקום

.çéc ‰naÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·95,Úe·w‰ ‡qk‰Œ˙È·a ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿≈«ƒ≈«»«
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˙BÊz ˙BˆBˆÈ ÔÈ‡L96‡qk‰Œ˙Èa Ï·‡ ;ÂÈÏÚ ∆≈ƒƒ»»»¬»≈«ƒ≈
È‡¯Ú97ÌÈÏeÏb Ì‰Lk Ô‰a ÒkÈ ‡Ï ,98ıÏBÁ ‡l‡ , ¬«…ƒ»≈»∆¿∆≈¿ƒ∆»≈

ÔÈÏk ÌÈÏ‚¯ŒÈÓ ÔÈ‡Â .Ô¯ÓLÏ B¯·ÁÏ Ô˙BÂ Ô˙B‡99, »¿¿»«¬≈¿»¿»¿≈≈«¿«ƒ»ƒ
‰È‰ Ì‡Â ;‰·ÈLÈa ‡l‡ ,Úe·˜ ‡qk‰Œ˙È·a elÙ‡¬ƒ¿≈«ƒ≈»«∆»ƒƒ»¿ƒ»»

ÁeÁz ¯ÙÚ100‰„ÈÓÚa elÙ‡ -101,‰L˜ ÌB˜Óa ‰È‰ . »»ƒ«¬ƒ«¬ƒ»»»¿»»∆
ÔB¯„Ó ÌB˜Óa „ÓÚÈ102˙BˆBˆÈ eÊ˙pÈ ‡lL È„k , «¬…ƒ¿ƒ¿¿≈∆…ƒ»¿ƒ

.ÂÈÏÚ»»

מים.95) להשתין לביתֿהכסא עמהן שמסתמא 96)שנכנס
מיושב. צרכיו את שם שאין 97)עושה מים, להשתין כגון

נעשה  הזאת והפעם לביתֿהכסא, בשבילם הולך אדם
שם) וברש"י כג: (ברכות תחילה ביתֿהכסא הזה המקום
לגדולים, נפנה ואינו הואיל מעומד, שם משתין ומסתמא

ניצוצות. שם יש הניתזים 98)לפיכך השתן ניצוצות משום
לאדם  אסור כי בידו, ולשפשפן לקנחן וצריך רגליו, על
בידו  לשפשפן לו אסור והרי רגליו, שעל בניצוצות לצאת
(שם  הוא גדול ובזיון בהן יגע שמא בה, שהתפילין

ניצוצות.99)וברש"י). בלא הגוף, ומגובב.100)מן רך
בביתֿהכסא 101) ואפילו ניצוצות, אין שאז ע"א מ, ברכות

מג). סי' או"ח (שו"ע, בהן להשתין מותר עראי
שם).102) (ברכות משופע,

.èéŒ˙ÚÏ ‡qk‰Œ˙È·Ï C¯ˆ‰Â ,ÔÈlÙ˙a Le·Ï ‰È‰»»»ƒ¿ƒƒ¿À¿«¿≈«ƒ≈¿≈
- ‡ˆiL ¯Á‡ ÔL·ÏÏ È„k ÌBi‰ ÔÓ ¯‡L ‡ÏÂ ,·¯Ú∆∆¿…ƒ¿«ƒ«¿≈¿»¿»««∆≈≈
ÌÈÓ ÔÈzL‰Ï elÙ‡Â ,B„‚·a ÌÈÏeÏb Ì‰a ÒkÈ ‡Ï…ƒ»≈»∆¿ƒ¿ƒ¿«¬ƒ¿«¿ƒ«ƒ

Úe·˜ ‡qk‰Œ˙È·a103ÔˆÏBÁ ?‰NÚÈ „ˆÈk ‡l‡ . ¿≈«ƒ≈»«∆»≈««¬∆¿»
ÔÈÏÎa ÔÁÈpÓe104ÁÙË B· ‰È‰ Ì‡ ,105ÈÏÎ· B‡ , «ƒ»¿ƒ¿»ƒ»»∆«ƒ¿ƒ

ÁÙË Ba ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÔÈÏÎ BÈ‡L106ÊÁB‡Â , ∆≈ƒ¿»««ƒ∆≈∆«¿≈
‰ÏÈla C¯ˆ‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÒÎÂ B„Èa ÈÏk‰107ÔÁÈpÓ , «¿ƒ¿»¿ƒ¿»¿≈ƒÀ¿«««¿»«ƒ»
.ÒÎÂ B„Èa ÈÏk‰ ÊÁB‡Â ,ÈÏÎaƒ¿ƒ¿≈«¿ƒ¿»¿ƒ¿»

בהן.103) יפנה שמא חוששים ניצוצות, חשש שם שאין
שנית.104) ללבשן סופו ואין הואיל להן, המיוחד תיק
התפילין 105) בין להפסיק אהל הכלי חשוב שאז בחללו,

התפילין  לגבי הכלי בטל מטפח, בפחות אבל לביתֿהכסא.
גאון, האי רב וכפירוש כג.), (ברכות בפניהם חוצץ ואינו

שם. יונה' ב'רבינו להן,106)הובא מיוחד ואינו הואיל כי
וחוצץ. להן, בטל בחוץ 107)אינו ולהניחן לחלצן וחושש

(שם). יגנבו שלא

.ëÔÈlÙz Le·Ï ‡e‰Â ‡qk‰Œ˙È·Ï ÒÎÂ ÁÎL108, »«¿ƒ¿«¿≈«ƒ≈¿»¿ƒƒ
„enÚ ¯Ó‚iL „Ú Ô‰ÈÏÚ B„È ÁÈpÓ109‡ˆBÈÂ ,ÔBL‡¯ «ƒ«»¬≈∆«∆ƒ¿…«ƒ¿≈

˜ÈÒÙÈ Ì‡L ;ÂÈÎ¯ˆ ‰NBÚÂ ÒÎ CkŒ¯Á‡ ,ıÏBÁÂ¿≈««»ƒ¿»¿∆¿»»∆ƒ«¿ƒ
È„ÈÏ ‡B·È ,ÌÈpË˜a ÔÈa ÌÈÏB„‚a ÔÈa ,ÔBL‡¯ „enÚa¿«ƒ≈ƒ¿ƒ≈ƒ¿«ƒ»ƒ≈

‰ÏB„‚ ‰kÒ Ô‰a LiL ÌÈ‡ÏÁ110. √»ƒ∆≈»∆«»»¿»

בביתֿהכסא 108) וכן בבגדו, גלולות בלתי ראשו, על
בהן. ונכנס ושכח שם, להכניסן ענין בכל שאסור שבביתו,

את 110)קילוח.109) מביא החוזר "עמוד ע"א: כה, שם,
מי  (של סילון הבטן), את המצבה (חולי הדרוקן לידי האדם
פניו  (עור ירקון" לידי האדם את מביא - החוזר רגלים)

ירוק). נהפך

.àë,ÊÁ‡È ‡Ï ‰Ê È¯‰ ,ÔÈlÙ˙a B˙hÓ LnLÂ ÁÎL»«¿ƒ≈ƒ»ƒ¿ƒƒ¬≈∆……«
‰ˆÈˆw· ‡ÏÂ ‰Úeˆ¯· ‡Ï111,ÌÏhÈÂ ÂÈ„È ÏhiL „Ú , …»¿»¿…«¿ƒ»«∆ƒ…»»¿ƒ¿≈

˙Bi˜ÒÚ ÌÈ„i‰L ÈtÓ112. ƒ¿≈∆«»«ƒ«¿»ƒ

התפילין.111) הטינופת 112)בתי במקום נגעו ושמא
וברש"י). כו: (סוכה

.áëÔÈ„ÓBÚ Ì„‡ŒÈaL ÌB˜Ó ,ıÁ¯n‰Œ˙È·Ï ÒÎp‰«ƒ¿»¿≈«∆¿»¿∆¿≈»»¿ƒ
ÔÈLe·Ï113ÔÈlÙz ÁÈ‰Ï ¯zÓ ,114Ì„‡ŒÈaL ÌB˜Óe ; ¿ƒÀ»¿»ƒ«¿ƒƒ¿∆¿≈»»

BÈ‡ ,ÔÈLe·Ï Ô˙ˆ˜Óe ÌÈn¯Ú Ô˙ˆ˜Ó ,ÌL ÔÈ„ÓBÚ¿ƒ»ƒ¿»»¬Àƒƒ¿»»¿ƒ≈
ıÏBÁ115;‰lÁzÎÏ ÔÈlÙz ÌL ÁÈÓ BÈ‡Â ,ÂÈlÙz ≈¿ƒ»¿≈≈ƒ«»¿ƒƒ¿«¿ƒ»

ıÏBÁ ,ÌÈn¯Ú ÌÈ„ÓBÚ Ì„‡ŒÈaL ÌB˜Óe116,ÂÈlÙz ¿∆¿≈»»¿ƒ¬Àƒ≈¿ƒ»
ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â.ÁÈÓ BÈ‡L ¯ ¿≈»ƒ«∆≈≈ƒ«

היו 113) חדרים שלשה שלהם "מרחצאות ע"א: י, שבת
מן  לתוכו יורד - אמצעי ולהשתטף, להזיע - פנימי להם,
לבישתו  וגומר לתוכו יוצא - חיצון חלוקו, ולובש המרחץ

שם). (רש"י המרחץ" מיגיעת שעה שם אפילו 114)ונח
לחלצן.115)לכתחילה. מחוייב משום 116)אינו

שיש  דבר כל טו). כג, (דברים קדוש מחניך והיה שנאמר:
ספר'). ('קרית מזוהם למקום להכניסו אסור קדושה, בו

.âëÔÈlÙ˙e ˙B¯·w‰Œ˙È·a Ì„‡ Cl‰È ‡Ï…¿«≈»»¿≈«¿»¿ƒƒ
BL‡¯a117B‡ ,˙Ó ÏL ˙Bn‡ Úa¯‡ CB˙a elÙ‡Â . ¿…«¬ƒ¿«¿««∆≈

„Ú ,ÂÈlÙz ıÏÁÏ CÈ¯ˆ ,¯·˜ ÏL ˙Bn‡ Úa¯‡ CB˙a¿«¿««∆∆∆»ƒ«¬…¿ƒ»«
„Ú ,ÔÈlÙz Ì„‡ LaÏÈ ‡ÏÂ .˙Bn‡ Úa¯‡ ˜ÈÁ¯iL∆«¿ƒ«¿««¿…ƒ¿«»»¿ƒƒ«

B˙Â¯Ú ‰qÎiL118ÏÚ ÈB‡NÓ ‡NBp‰ .ÂÈ„‚a LaÏÈÂ ∆¿«∆∆¿»¿ƒ¿«¿»»«≈««
ÈB‡Nn‰ ¯ÈÒiL „Ú ,L‡¯ ÏL ÂÈlÙz ıÏBÁ ,BL‡¯119 …≈¿ƒ»∆…«∆»ƒ««

LiL L‡¯‰ ÏÚ ÁÈp‰Ï ¯eÒ‡ ˙ÁtËÓ elÙ‡Â ;ÂÈÏÚÓ≈»»«¬ƒƒ¿««»¿«ƒ««»…∆∆
ÂÈlÙz ÏÚ BzÙˆÓ ‡e‰ ÛBˆ Ï·‡ ;ÔÈlÙz Ba120. ¿ƒƒ¬»≈ƒ¿«¿«¿ƒ»

אינם 117) שהמתים לרש", "לועג משום ע"א. יח, ברכות
להן, לועג כאילו בתפיליו שם הנראה וזה מוות, בכלל
ה). יז, (משלי עושהו חרף לרש לועג אומר: והכתוב

בפני118) לעמוד בך ‰'שאסור יראה ולא שנאמר: ערום,
של  והשי"ן טו). כג, (דברים מאחריך ושב דבר ערות
(אדר"ת). סב. שבת ראה עליה. השם קדושת תפילין,

הנחתן 119) בשעת עליהן משא להיות לתפילין הוא שגנאי
קה:). מלבוש 120)(ב"מ דרך אלא משא דרך זה שאין

היה  "שערו בו: שאמרו יוכיח, וכהןֿגדול בזיון. כאן ואין
יט:). (זבחים תפילין" מניח ששם למצנפת ציץ בין נראה
היתה  זהב שעטרת המלך, בדוד חז"ל שאמרו מה וראה

מד.). (ע"ז הנחתן בשעת תפילין במקום ראשו על מונחת

.ãë¯eÒ‡ ,‰¯BzŒ¯ÙÒ B‡ ÔÈlÙz Ba LiL ˙Èa«ƒ∆∆¿ƒƒ≈∆»»
Ì‡ÈˆBiL „Ú ,B˙hÓ Ba LnLÏ121,ÈÏÎa ÌÁÈpÈ B‡ ¿«≈ƒ»«∆ƒ≈«ƒ≈ƒ¿ƒ

ÔÈÏÎ BÈ‡L ¯Á‡ ÈÏÎa ÈÏk‰ ÁÈpÈÂ122‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; ¿«ƒ««¿ƒƒ¿ƒ«≈∆≈ƒ¿»¬»ƒ»»
ÈÏÎk ,ÌÈÏÎ ‰¯NÚ elÙ‡ - Ì‰Ï ÔnÊÓ ÈM‰ ÈÏk‰«¿ƒ«≈ƒ¿À»»∆¬ƒ¬»»≈ƒƒ¿ƒ
¯zÓ ,ÈÏk CB˙a ÈÏk ÔÁÈp‰ Ì‡Â .ÔÈ·eLÁ Ô‰ „Á‡∆»≈¬ƒ¿ƒƒƒ»¿ƒ¿¿ƒÀ»

˙ÒÎÏ ¯k ÔÈa ,ÂÈ˙BL‡¯Ó ˙Áz ÔÁÈp‰Ï123‡lL , ¿«ƒ»««¿«¬»≈«¿∆∆∆…
Ô¯ÓLÏ È„k ,BL‡¯ „‚k124BnÚ BzL‡ elÙ‡Â , ¿∆∆…¿≈¿»¿»«¬ƒƒ¿ƒ
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לו.121) יש אם אחר ויש 122)לחדר ע"ב. כה, ברכות
אלא  תורה, ספר לגבי כלי, בתוך כלי מועיל שאינו אומרים

ע  גבוהה מחיצה לו לעשות ('הגהות צריך טפחים שרה
ה"ז. פ"י, לקמן וראה המצע 123)מיימוניות'). זה - כר

הקטן  הכר היא - כסת וכדומה. מזרן כמו עליו, ששוכב
המשנה  בפירוש ורבינו ('הערוך'). מראשותיו תחת שמשים
אלא  ראשו, תחת מניחים "שניהם אומר: מ"ב) פ"ד, (שבת

יותר". גדולה (ברכות 124)שכסת מעכברים או מגנבים,
כד.)

.äëÔÓÊ ÏkL ,‡È‰ ‰ÏB„b Ô˙M„˜ ,ÔÈlÙz ˙M„¿̃À«¿ƒƒ¿À»»¿»ƒ∆»¿«
ÂÚ ‡e‰ ,BÚB¯Ê ÏÚÂ Ì„‡ ÏL BL‡¯a ÔÈlÙz‰L∆«¿ƒƒ¿…∆»»¿«¿»»

˜BÁNa CLÓ BÈ‡Â ,ÌÈÓLŒ‡¯ÈÂ125‰ÁÈN·e ƒ≈»«ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¿¿ƒ»
‰ÏË·126‰pÙÓ ‡l‡ ,˙BÚ¯ ˙B·LÁÓ ¯‰¯‰Ó BÈ‡Â ; ¿≈»¿≈¿«¿≈«¬»»∆»¿«∆

Ì„‡ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ .˜„v‰Â ˙Ó‡‰ È¯·„a BaÏƒ¿ƒ¿≈»¡∆¿«∆∆¿ƒ»»ƒ»»
ÌBi‰ Ïk ÂÈÏÚ Ô˙BÈ‰Ï ÏczL‰Ï127Ck Ô˙ÂˆnL , ¿ƒ¿«≈ƒ¿»»»»«∆ƒ¿»»»

,LB„w‰ ea¯ ÏL B„ÈÓÏz ,·¯ ÏÚ ÂÈÏÚ e¯Ó‡ .‡È‰ƒ»¿»»«««¿ƒ∆«≈«»
‰¯B˙ ‡Ïa ˙Bn‡ Úa¯‡ CÏ‰L e‰e‡¯ ‡Ï ÂÈÓÈ ÏkL∆»»»…»∆»««¿««¿…»

ÔÈlÙ˙ ‡Ïa B‡ ˙ÈˆÈˆ ‡Ïa B‡128. ¿…ƒƒ¿…¿ƒƒ

רבה,126)ליצנות.125) לפני ישב "אביי ע"ב: ל, ברכות
"וגילו  אמר: עול). כפורק (ונראה מדאי יותר מתבדח ראהו
עדות  (והן מניח" אני תפילין לו: אמר כתוב! ברעדה"
לא  התפילין שמסגולת הרי שם), רש"י עלי, קוני שממשלת

(אדר"ת). ראש בקלות ב'ספר 127)להמשך כתוב וכן
כך  רבנן: ממנהג וששאלתם גאון: עמרם רב בשם העיטור'
חכמי  וכל הראשונים ואלופים ביתֿדין ואבות גאונים ראינו
הארץ" על השמים "כימי עד התפילין חולצין שאין הישיבה
ומפני  מיימוניות'). ('הגהות ערבית של קריאתֿשמע של
ואין  עליו, בעודן מהן דעתו יסיח ושלא נקי, גוף שצריכים
אלא  להניחן שלא נהגו כן על בזה, להזהר יכול אדם כל

לז). סי' או"ח, ('טור' בלבד תפילה מגילה 128)בשעת
(כסףֿמשנה). זירא רבי על זה אמרו ששם אלא ע"א. כח,
קע"ח  פי' דמשק" "נהרות ספר שבסוף הגאונים ובתשובות
בהם, נהג שרב חסידות דברי עשרה המונה ברייתא מביא

מהם. אחת וזו

.åë˙ÚLa - ÌBi‰ Ïk ÔL·ÏÏ Ô˙ÂˆnL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆ƒ¿»»¿»¿»»«ƒ¿«
Ïk‰ ÔÓ ¯˙BÈ ‰lÙz129‡¯Bw‰ Ïk :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ . ¿ƒ»≈ƒ«…»¿¬»ƒ»«≈

˜¯˜L ˙e„Ú „ÈÚÓ el‡k ,ÔÈlÙ˙ ‡Ïa ÚÓL ˙‡È¯¿ƒ«¿«¿…¿ƒƒ¿ƒ≈ƒ≈∆∆
BÓˆÚa130ÁÈÓ BÈ‡L ÏÎÂ .131‰BÓLa ¯·BÚ ,ÔÈlÙz ¿«¿¿»∆≈≈ƒ«¿ƒƒ≈ƒ¿»

ÏL ÔÈlÙz ÏÚ ‰eˆ ˙BiL¯t Úa¯‡a È¯‰L ;‰NÚ¬≈∆¬≈¿«¿«»»ƒƒ»«¿ƒƒ∆
CÈ¯‡Ó ,ÔÈlÙ˙a ÏÈ‚¯‰ ÏÎÂ .„È ÏL ÔÈlÙz ÏÚÂ L‡…̄¿«¿ƒƒ∆»¿»»»ƒƒ¿ƒƒ«¬ƒ

ÌÈÓÈ132"eÈÁÈ Ì‰ÈÏÚ '‰" :¯Ó‡pL ,133. »ƒ∆∆¡«¬≈∆ƒ¿

מלכות 129) עול עליו שיקבל "הרוצה ע"א: טו, ברכות
 ֿ קריאת ויקרא תפילין ויניח ידיו ויטול יפנה שלימה, שמים

ויתפלל". וקשרתם 130)שמע קורא: שהוא מכיון שם.
אינו  בפיו שאומר שמה נמצא קושר, ואינו וגו' ידך על לאות

יונה). (רבינו האלה 131)אמת הפרקים בכל ניקדנו
תת  - שפירושו ל"מניח" בניגוד "שים", שהוראתו ֵֵַ"מניח"
ניקדנו  ד) הלכה (לעיל הברכה בנוסח אולם מנוחה,

לעיל. וכמבואר ערוך' ה'שולחן כהכרעת ָ"להניח"
ע"א.132) מד, עליהם 133)מנחות שנושאים "אותם שם.

(רש"י). יחיו" - בתפילין ה' שם

-dad̀xtq
dfEfn zFkld¦§§¨

ה'תשע"ו  טבת ד' רביעי יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
בדיקתה 1) זמן קביעתה; דיני המזוזה; את כותבים כיצד

רבים. למזוזת יחיד מזוזת שבין וההפרש

.à‰ÊeÊn‰ ˙‡ ÔÈ·˙Bk „ˆÈk2,˙BiL¯Ù ÈzL ÔÈ·˙Bk ? ≈«¿ƒ∆«¿»¿ƒ¿≈»»ƒ
Ûc ÏÚ ,'ÚÓL Ì‡ ‰È‰Â' ,'ÚÓL'3.˙Á‡ ‰ÚÈ¯Èa ,„Á‡ ¿«¿»»ƒ»…«««∆»ƒƒ»∆»

ÈˆÁ BÓk ‰ÏÚÓÏÓ ÁÂ¯Â ‰hÓlÓ ÁÂ¯ dÏ ‰NBÚÂ¿∆»∆«ƒ¿«»¿∆«ƒ¿«¿»¿¬ƒ
Ô¯tˆ4‰¯Lk - ÔÈt„ ‰LÏLa B‡ ÌÈLa d·˙k Ì‡Â .5. ƒ…∆¿ƒ¿»»ƒ¿«ƒƒ¿»«ƒ¿≈»

·Êk ‰pNÚÈ ‡lL „·Ï·e6ÏebÚ BÓk B‡ ,7‰a˜Î B‡ ,8. ƒ¿«∆…«¬∆»¿»»¿ƒ¿À»
‰ÏeÒt - ‰l‡Ó ˙Á‡k ‰NÚ Ì‡Â9ÏÚ ‡lL d·˙k . ¿ƒ»»¿««≈≈∆¿»¿»»∆…«

¯„q‰10‰ÏeÒt - ‰L¯ÙÏ ‰L¯t ÌÈc˜‰L ÔB‚k ,11. «≈∆¿∆ƒ¿ƒ»»»¿»»»¿»
‰ÏeÒt ,Ô¯ÙzL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ˙B¯BÚ ÈLa d·˙k12. ¿»»ƒ¿≈««ƒ∆¿»»¿»

Ô‰Ó ÔÈNBÚ ÔÈ‡ ,eÏaL ÔÈlÙ˙e ‰ÏaL ‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»∆»»¿ƒƒ∆»≈ƒ≈∆
‰ÊeÊÓ13ÌÈBÈÏb‰ ÔÓ ‡ÏÂ ;14ÔÈ‡ ,‰¯BzŒ¯ÙÒ ÏL ¿»¿…ƒ«ƒ¿ƒ∆≈∆»≈

‰M„wÓ ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰ÊeÊÓ ÂÈÏÚ ÔÈ·˙Bk¿ƒ»»¿»¿ƒ∆≈ƒƒƒ¿À»
.‰l˜ ‰M„˜Ï ‰¯eÓÁ¬»ƒ¿À»«»

עת 2) בכל ה' באמונת לאדם זיכרון "להיות המצוה: מיסודי
ב): עמוד לג דף (מנחות שאמרו וכמו וצאתו, לביתו בואו
שיפגע  כדי הרבים, לרשות הסמוך בטפח להניחה "מצוה
רבינו  לשון וראה תכ"ג, מצוה ("החינוך", מייד" במזוזה

י"ג). הלכה ו, פרק לב 4)עמוד.3)לקמן דף (מנחות
דפי  הנושך סדוק (עץ דסיפרי" אטבא "כמלא א) עמוד
ציפורן  כחצי שזה הגאונים ופירשו יכפלו) שלא הקונטרס
צריך  שבצדדין, לרווח ובנוגע מזוזה). להלכות (רא"ש
שמזוזה  שתיכרך, אחרי היקפה לגלול כדי בתחילתה להניח
(יורה  ו הלכה בסמוך כמבואר לתחילתה, מסופה נכרכת
כלל, להניח צריך אין בסופה אבל ח). סעיף רפ סימן דעה
גויל  מוקפות השיטות שבסוף האותיות שיהיו שייזהר אלא

שתיים 5)(שם). שכתבה "מזוזה ב) עמוד לא דף (מנחות
בשני  שעשאה בין רבינו: ומפרש כשרה" ואחת ושלוש
(כסף  אחד דף על עשאה כאילו הרי בשלושה, או דפים

בשיטה 6)משנה). שכותב מלמטה, וצרה מלמעלה רחבה
ובשלישית  שלוש ובשנייה (מלים), תיבות ארבע העליונה

כזנב. וצרה הולכת שהמזוזה נמצא שהיא 7)שתיים
עגולה. בצורה מלמטה 8)כתובה רחב שהוא כאוהל,

אחת, תיבה הראשונה בשיטה שכותב מלמעלה, וקצר
הולכת  שהמזוזה באופן שלוש, ובשלישית שתיים, ובשנייה

למטה. מלמעלה א)9)ומתרחבת עמוד לא דף (מנחות
וכנראה  "עגול", נזכר לא שלפנינו הש"ס שבגירסת אלא
משנה). (כסף שלפניו בש"ס כזו גירסה הייתה שלרבינו

שמוע".10) אם "והיה לפני "שמע, בתורה הכתוב
בא.11) פרשת א,12)מכילתא (פרק מגילה ירושלמי
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ט). ואין 13)הלכה מזוזה, מקדושת חמורה שקדושתן לפי
לב  דף (מנחות קלה לקדושה חמורה מקדושה מורידים
בספר  כתובה "שמע" פרשת שהייתה כאן ומדובר א) עמוד

ורוצה הדף, בסוף "והיה תורה פרשת למטה לכתוב להוסיף
פרשיות  שתי לצרף אפשר איך כן לא שאם שמוע", אם
ואסור  מזו, זו רחוקות והלא מזוזה לעשותן תורה שבספר
ר"צ). סימן דעה יורה (ש"ך עורות שני על מזוזה לכתוב

מלמעלה 14) האותיות, לכתב מסביב החלקים הקלפים
עצמו  הספר כקדושת וקדושתן לדף, דף ושבין ולמטה,

א). עמוד קטז דף (שבת

.á‰È‰Â'Ï 'ÚÓL' ˙L¯t ÔÈaL ÁÂ¯ ˙BNÚÏ ‰ÂˆÓeƒ¿»«¬∆«∆≈»»«¿«ƒ¿»»
‰Óe˙Ò ‰L¯t 'ÚÓL Ì‡15d˙B‡ ‰NÚ Ì‡Â ; ƒ»…«»»»¿»¿ƒ»»»

‰Áe˙t16ÔÓ dÏ ‰ÎeÓÒ dÈ‡L ÈÙÏ ,‰¯Lk - ¿»¿≈»¿ƒ∆≈»¿»»ƒ
‰¯Bz‰17ÔÈbza ¯‰f‰Ï CÈ¯ˆÂ .18Ô‰ el‡Â .daL «»¿»ƒ¿ƒ»≈««ƒ∆»¿≈≈

:‰ÊeÊna ÔÈNBÚL ÔÈbz‰««ƒ∆ƒ«¿»

ויניח 15) השיטה, בסוף הראשונה הפרשה את שיגמור
אותיות, תשע כשיעור רווח השנייה השיטה בתחילת
לא  ואם השיטה, באמצע השנייה הפרשה לכתוב ומתחיל
פנוי, השיטה סוף את יניח השיטה, בסוף הראשונה את גמר
הפרשה  לכתוב ויתחיל השנייה מהשיטה רווח מעט ויניח

ב). הלכה ח, (פרק לקמן ראה את 16)השנייה. שגמר
תשע  כשיעור פנוי רווח והניח השיטה באמצע הראשונה
השיטה  מתחילת השנייה הפרשה את והתחיל אותיות

א). הלכה (שם, כתובה 17)השנייה "שמע" פרשת שאין
מפסיקות  פרשיות שכמה שמוע" אם ל"והיה סמוכה בתורה
ב) הלכה ב, (פרק ולעיל א). עמוד לב דף (מנחות ביניהן
אף  סתומה, שתהיה רבינו הקפיד שבתפילין פרשיות בעניין
כי  "והיה ש"קדש" מפני בתורה? סמוכות שאינן פי ֶַעל
בהן, מעכבות והפתוחות בתורה, לזו זו סמוכות יביאך"
טועים  היו שמוע" אם "והיה בפתיחת מכשירים היינו ואילו
ולכך  סמוכות, שהן הראשונות בפרשיות גם להכשיר ובאים

רוקח). (מעשה בכולן ופסלו ביניהן כתרי 18)חילקו
(פרק  לעיל שמבואר כמו זייני"ן בדמות העשויים האותיות

ח). הלכה ב,

.â˙B‡ Ïk ÏÚ ,˙Bi˙B‡ Ú·L da LÈ ‰BL‡¯ ‰L¯t»»»ƒ»∆»∆«ƒ«»
Ô"ÈÈÊ ‰LÏL Ô‰Ó19,'ÚÓL' ÏL Ô"ÈÚ Ô"ÈL :Ô‰ el‡Â . ≈∆¿»≈ƒ¿≈≈ƒ«ƒ∆¿«

Ô"È˙ÈË È¯˙e ,'˙BÊÊÓ' ÏL Ô"ÈÈÊ È¯˙e ,'ELÙ'c Ô"eÂ¿¿«¿¿¿≈≈¿ƒ∆¿À¿≈≈ƒ
Ïk ÏÚ ,˙Bi˙B‡ LL da LÈ ‰iL ‰L¯Ùe .'˙ÙËË' ÏL∆…»…»»»¿ƒ»∆»≈ƒ«»
,'E‚„' ÏL Ï"ÓÈb :Ô‰ el‡Â .Ô"ÈÈÊ ‰LÏL Ô‰Ó ˙B‡≈∆¿»≈ƒ¿≈≈ƒ∆∆¿»∆
,'˙ÙËBË' ÏL Ô"È˙ÈË È¯˙e ,'˙BÊeÊÓ' ÏL Ô"ÈÈÊ È¯˙e¿≈≈¿ƒ∆¿¿≈≈ƒ∆»…
ÛÈÒB‰L B‡ ,ÔÈ‚˙ ‰NÚ ‡Ï Ì‡Â .'ı¯‡‰' ÏL ˜"ÈcˆÂ¿«ƒ∆»»∆¿ƒ…»»»ƒ∆ƒ
‡lL d·˙k Ì‡Â .ÏÒÙ ‡Ï ,Ô‰Ó Ú¯‚ B‡ Ô‰a»∆»«≈∆…»«¿ƒ¿»»∆…

ËeË¯N·20ÛÈÒB‰L B‡ ,¯ÒÁÂ ‡ÏÓa ˜c˜„ ‡lL B‡ , ¿ƒ¿∆…ƒ¿≈¿»≈¿»≈∆ƒ
‰ÏeÒÙ BÊ È¯‰ - ˙Á‡ ˙B‡ elÙ‡ ÌÈÙaÓ21. ƒƒ¿ƒ¬ƒ««¬≈¿»

שלושה 19) צריכות אותיות "שבע ב) עמוד ל דף (מנחות
תגין  שלושה רש"י ופירש ג"ץ" שעטנ"ז הן: ואלו זייני"ן
בראש  בעי"ן וכן השמאלית, רגל בראש בשי"ן אחת, בכל
לימין  נוטה אחד התגים ואותם כולן. וכן הפנימית הרגל

למעלה. ואחד לשמאל נוטה לב 20)ואחד דף (מנחות
"בלא  רש"י: ופירש פסולה" איגרת "כתבה ב) עמוד
בעלמא". כאגרת ויתרות בחסירות דקדק ולא שירטוט,

חיסר 21) שאם מפרשים: ויש איגרת". "כתבה בכלל זה גם
ולא  שלימה תמה, כתיבה - "וכתבתם" שנאמר משום פסולה
פי  על פסולה, חסר, במקום מילא ואם ספר). (קרית חסירה
המשנה; (מרכבת כחסרה היא והרי דומה, כנטול יתר הכלל:

שמח). אור

.ã„‚k ,ıeÁaÓ ‰ÊeÊn‰ ÏÚ ÌÈ·˙BkL ,ËeLt ‚‰Óƒ¿»»∆¿ƒ««¿»ƒ«¿∆∆
'ÈcL' :‰L¯ÙÏ ‰L¯t ÔÈaL ÁÂ¯‰22‰Êa ÔÈ‡Â ; »∆«∆≈»»»¿»»»««¿≈»∆

ÔÈ·˙BkL el‡ Ï·‡ .ıeÁaÓ ‡e‰L ÈÙÏ ,„ÒÙ‰∆¿≈¿ƒ∆ƒ«¬»≈∆¿ƒ
ÌÈLB„˜ ˙BÓL B‡ ,ÌÈÎ‡Ïn‰ ˙BÓL ÌÈÙaÓ23B‡ , ƒƒ¿ƒ¿««¿»ƒ≈¿ƒ

˙BÓ˙BÁ B‡ ˜eÒÙ24Ì‰Ï ÔÈ‡L ÈÓ ÏÏÎa Ô‰ È¯‰ - »»¬≈≈ƒ¿«ƒ∆≈»∆
Ì‰Ï È„ ‡Ï ,ÌÈLth‰ el‡L ;‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ≈∆»»«»∆≈«ƒ¿ƒ…«»∆

‰ÏB„‚ ‰ÂˆÓ eNÚL ‡l‡ ,‰Âˆn‰ eÏhaL25‡È‰L , ∆ƒ¿«ƒ¿»∆»∆»ƒ¿»¿»∆ƒ
,B˙„B·ÚÂ B˙·‰‡Â ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÏL ÌM‰ „eÁÈƒ«≈∆«»»¿«¬»«¬»

ÚÈÓ˜ ‡e‰ el‡k26ÔÓˆÚ ˙È‰ ÏL27ÏÚ ‰ÏÚL BÓk , ¿ƒ»≈«∆¬»««¿»¿∆»»«
ÌÏBÚ‰ ÈÏ·‰a ‰p‰Ó‰ ¯·„ e‰fL ,ÏÎq‰ ÌaÏ28. ƒ»«»»∆∆»»«¿«∆¿«¿≈»»

עמוד 22) רסו דף דברים פרשת וב"זוהר" גדולות). (הלכות
"והיה" תיבת כנגד מבחוץ "שדי" שם לכתוב מצריך א
משאר  יותר זה שם לכתוב ונהגו משנה). (כסף שבפנים
(כלבו). ישראל דת שומר נוטריקון שד"י כי שמות,

ה'.23) שמות שהן אותיות 24)אזכרות, כמו "צורות
טוב  יום (מעדני למלאכים" חותמות שהם ואומרים משונות
בא  "כשאתה יט: דף ב"היכלות" מצינו וכן מזוזה). להלכות
של  אחד ידך, בשתי חותמות שני טול ה' היכל פתח על ועומד

הפנים". שר סוריאה של ואחד ה', מצוות 25)טוטרוסיאי
לגופו 26)מזוזה. סביב פיתקא אדם שקושר קשר, לשון

אחרת. לסגולה או וביתם,27)לרפואה, גופם לשמירת
לסגולה. מלאכים של שמות בה מוסיפים הם ולפיכך

בהלכות 28) ורבינו הזה. העולם הבלי הם וצרכיו, הגוף חיי
המכה  על "הלוחש אומר: י"ב) הלכה י"א (פרק זרה עבודה
שיישן... בשביל הקטן על תורה ספר והמניח פסוק... וקורא
רפואת  תורה דברי עושים שהם בתורה, הכופרים בכלל הם
חיים  "ויהיו שנאמר: נפשות, רפואת אלא ואינם הגוף
וכבר  הכופרים, בכלל הם אלה שאנשים למדת הא לנפשך",
שהכופרים  ו) הלכה ג, (פרק תשובה בהלכות רבינו הודיענו
בתלמוד  שמבואר פי על ואף הבא לעולם חלק להם אין
וביתו? האדם על שומרת שהמזוזה ב) עמוד לג דף (מנחות
לקיים  אלא שמירה, לשם אינה בעשייתה הכוונה עיקר אבל
(כסף  מאליה תבוא והשמירה הקדושֿברוךֿהוא מצוות
לכתוב  ונוהגים י"ג). הלכה ו, (פרק לקמן וראה משנה),
הכתוב  ה'" אלוקינו "ה' נגד כוז"ו" במוכס"ז "כוז"ו מבחוץ
לאותיות  בי"ת, באל"ף הסמוכות הן אלו אותיות כי מבפנים,
רפ"ח). סימן דעה ויורה מיימוניות (הגהות ה'" אלוקינו ה'
נכרי) (שר ארטיבין אמרו: א) הלכה א, (פרק פאה ובירושלמי
רבינו  לו שלח במתנה, טובה מרגלית הקדוש לרבינו שלח
יקרת  מתנה לך שלחתי אני לרבי]: [=ארטיבין שאלו מזוזה,
לארטיבין]: [=רבי השיבו פעוט? דבר לי שלחת ואתה ערך
שאני  דבר לי שלחת אתה בה... ישוו לא וחפצי חפציך כל
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עליך, שומר והוא ישן שאתה דבר שלחתי ואני שומרו,
עליך". תשמור בשכבך כב): פסוק ו, פרק (משלי שנאמר

.äÔÈa ,‰B¯Á‡ ‰ËÈLa 'ı¯‡‰ ÏÚ' ·zÎÏ ‰ÂˆÓeƒ¿»ƒ¿…«»»∆¿ƒ»«¬»≈
ÚˆÓ‡a) ÔÈa ,L‡¯a29ÌÈ¯ÙBq‰ Ïk e‚‰Â .‰ËÈM‰ ( ¿…≈¿∆¿««ƒ»¿»¬»«¿ƒ

'ı¯‡‰ ÏÚ'Â ,˙BËÈL ÌÈ¯NÚÂ ÌÈzLa d˙B‡ ·zÎÏƒ¿…»ƒ¿«ƒ¿∆¿ƒƒ¿«»»∆
L‡¯aL ˙Bi˙B‡‰ Ô‰ el‡Â .‰B¯Á‡ ‰ËÈL L‡¯a¿…ƒ»«¬»¿≈≈»ƒ∆¿…
,ÌÈ¯·c‰ ,'‰ ,ÚÓL :¯„q‰ ÏÚ ‰ËÈLÂ ‰ËÈL Ïk»ƒ»¿ƒ»««≈∆¿««¿»ƒ

‰È‰Â ,ÔÈa ,EaÎL·e ,EÈ·Ï30,‰¯BÈ ,ÏÎa ,‰eˆÓ , ¿»∆¿»¿¿≈¿»»¿«∆¿»∆
,ÌzÓNÂ ,Ìz„·‡Â ,ÌÈÓM‰ ,Ì˙ÈÂÁzL‰Â ,Ôt ,·NÚ≈∆∆¿ƒ¿«¬ƒ∆«»«ƒ«¬«¿∆¿«¿∆
.ı¯‡‰ ÏÚ ,¯L‡ ,EÈ¯ÚL·e ,C¯ca ,Ì˙‡ ,Ì˙‡…»…»«∆∆ƒ¿»∆¬∆«»»∆

אחרים 29) ובדפוסים השיטה". "בסוף משנה הכסף גירסת
זה  אבל אצלנו]. שמופיע [כפי השיטה" "באמצע כתוב:
נתנו  ושם ב) עמוד לא דף (מנחות התלמוד לגירסת בניגוד
קג, פרק (תהילים הפסוק כנגד - השיטה" "בסוף לזה, רמז
נכתב  הארץ" "על שאם הארץ, על שמים כגבוה יא): פסוק
"כימי  כתוב: שלפניה השיטה ובסוף האחרונה, השיטה בסוף
כנגד  - השיטה" "בראש הארץ, על השמים הרי השמים",
מ"כימי  הארץ" "על שמרחיק מהארץ: השמים מרחק
ימיכם. יאריכו מהארץ השמים שכמרחק לומר השמים"

בראש 30) חלק מעט שמניח ב הלכה לעיל ביארנו כבר
סתומה. זו פרשה לעשות כדי זו, השיטה

.å‰ËÈM‰ ÛBqÓ d˙B‡ ÔÈÏÏBb ,d˙B‡ ÔÈÏÙBkLk¿∆¿ƒ»¿ƒ»ƒ«ƒ»
d˙lÁ˙Ï31,˙B¯˜Ï ‡¯Bw‰ ÁzÙiLk ,‡ˆÓzL „Ú , ƒ¿ƒ»»«∆ƒ¿»¿∆ƒ¿««≈ƒ¿

dÁÈpÓ ,dÏÏBbL ¯Á‡Â .dÙBÒÏ ‰ËÈM‰ L‡¯Ó ‡¯˜Èƒ¿»≈…«ƒ»¿»¿««∆¿»«ƒ»
˙¯ÙBÙLa32‰˜ ÏL33,¯·c Ïk ÏL B‡ ıÚ ÏL B‡ ƒ¿∆∆∆»∆∆≈∆»»»

eÊÓ Ï‡ d˙B‡ ¯aÁÓe¯ÙBÁ B‡ ,¯ÓÒÓa Á˙t‰ ˙Ê ¿«≈»∆¿««∆«¿«¿≈≈
da ÒÈÎÓe Á˙t‰ ˙ÊeÊÓa34.‰ÊeÊn‰ ƒ¿««∆««¿ƒ»«¿»

שם).31) דף 32)(מנחות מציעא בבא ב; עמוד לג דף (שם,
א). עמוד נהרות.33)קב שפת על הגדל נבוב צמח

שם).34) (מנחות המזוזה חפירת בתוך

.æ:‰lÁz C¯·Ó ,Á˙t‰ ˙ÊeÊÓa ‰pÚa˜iL Ì„˜Â¿…∆∆ƒ¿»∆»ƒ¿««∆«¿»≈¿ƒ»
eLc˜ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a"»«»¿»¡…≈∆∆»»¬∆ƒ¿»

"‰ÊeÊÓ Úa˜Ï eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa35˙ÚLa C¯·Ó BÈ‡Â . ¿ƒ¿»¿ƒ»ƒ¿…«¿»¿≈¿»≈ƒ¿«
‰Âˆn‰ ‡È‰ BÊ d˙ÚÈ·wL ,d˙·È˙k36. ¿ƒ»»∆¿ƒ»»ƒ«ƒ¿»

מזוזה.35) הלכות גמר 36)רי"ף עשייתה שאין מצוה וכל
מב  דף (שם, מצוותה גמר בשעת אלא מברך אינו מצוותה,
י"א, פרק ברכות הלכות לקמן רבינו דברי השווה ב). עמוד
"שהחיינו" ברכת גם שמברך מבואר ט הלכה ושם ח, הלכה

מזוזה. קביעת על

.çÏwÓa d‡Ïz37‰ÏeÒt -38.‰Úe·˜ BÊ ÔÈ‡L , ¿»»¿«≈¿»∆≈¿»
˙Ïc‰ È¯Á‡ dÁÈp‰39ÌeÏÎ ‰NÚ ‡Ï -40¯ÙÁ . ƒƒ»«¬≈«∆∆…»»¿»«

‡È‰Â ,¯‚ BÓk ‰ÊeÊn‰ ÒÈÎ‰Â Á˙t‰ ˙ÊeÊÓaƒ¿««∆«¿ƒ¿ƒ«¿»¿∆∆¿ƒ
˙BÚaha ÌÈL¯w‰ ÁÈ¯·k41dÏ ˜ÈÓÚ‰ .‰ÏeÒt - ƒ¿ƒ««¿»ƒ««»¿»∆¡ƒ»

ÁÙË42‰ÏeÒt -43Ba ÒÈÎ‰Â ‰˜ C˙Á .44,‰ÊeÊÓ ∆«¿»»«»∆¿ƒ¿ƒ¿»
ÔÓ „ÈÓÚ‰Â ,ÌÈ¯Á‡ ÌÈ˜ Ï‡ ‰w‰ ¯aÁ CkŒ¯Á‡Â¿««»ƒ≈«»∆∆»ƒ¬≈ƒ¿∆¡ƒƒ

˙ÚÈ·˜ ‰Ó„wL ÈtÓ ,‰ÏeÒt - Á˙t‰ ˙ÊeÊÓ Ïk‰«…¿««∆«¿»ƒ¿≈∆»¿»¿ƒ«
Á˙t‰ ˙ÊeÊÓ ˙iNÚÏ ‰ÊeÊn‰45. «¿»«¬ƒ«¿««∆«

שעמד 37) במקל אלא עצמו, הפתח בצורת קבעה שלא
הבית. מזוזת  ב).38)בגובה עמוד לב דף על 39)(מנחות

הדלת. שמאחורי קבועה 40)הקיר אינה זו גם כי (שם)
ביתך". מזוזות "על זה ואין עצמו הפתח בצורת

דף 41) (מנחות בגבהה ולא המזוזה ברוחב המזוזה שהכניס
ז): משנה ג, פרק (תמיד במשנה ונזכר בריח - נגר א) עמוד לג

הנגר". את טפח,42)"העביר בעומק הבית במזוזת שחפר
המזוזה. את הכניס "על 43)ושם זו שאין ב) עמוד (שם

מזוזה". "תוך אלא החתך.44)מזוזות" ואין 45)במקום
וזה  בבית, הפתח מזוזת שנקבעה משעה אלא המצוה חיוב
משום  פסולה מצוה, לידי שתבוא קודם המזוזה את שקבע

(מנחו  העשוי" מן ולא לקמן "תעשה וראה ב) עמוד לג דף ת
טז). הלכה א, (פרק ציצית הלכות

.èÚe·Ma ÌÈÓÚt ˙˜c· „ÈÁi‰ ˙ÊeÊÓ46˙ÊeÊÓe , ¿««»ƒƒ¿∆∆«¬«ƒ«»«¿«
ÌÈa¯47Ï·Bia ÌÈÓÚt -48‰Ú¯˜ ‡nL ;49˙B‡ ‰pnÓ «ƒ«¬«ƒ«≈∆»ƒ¿¿»ƒ∆»

,ÌÈÏ˙ka ‰Úe·˜ ‡È‰L ÈtÓ ,‰˜ÁÓ B‡ ˙Á‡««ƒ¿¬»ƒ¿≈∆ƒ¿»«¿»ƒ
.˙·˜¯Ó«¿∆∆

ועיירות.47)בשמיטה.46) חצרות שערי כגון
של 48) שהוא דבר "כל א). עמוד יא דף (יומא שנה חמישים

אחד  כל יהא תטרח שאם הרבה עליו להטריח אין רבים
שם). רש"י (לשון חבריי יעשו חיוב 49)אומר: על מוסב

בכלל. הבדיקה

.éÌÈL elÙ‡ ,‰ÊeÊÓa ÔÈ·iÁ Ïk‰50ÌÈ„·ÚÂ51. «…«»ƒƒ¿»¬ƒ»ƒ«¬»ƒ
ÌÈpËw‰ ˙‡ ÌÈÎpÁÓe52.Ì‰Èz·Ï ‰ÊeÊÓ ˙BNÚÏ ¿«¿ƒ∆«¿«ƒ«¬¿»¿»≈∆

˜„eÙa ¯c‰Â ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ˙Èa ¯ÎBN‰53Œı¯‡a «≈«ƒ¿»»»∆¿«»¿¿»¿∆∆
ÌBÈ ÌÈLÏL ‰ÊeÊn‰ ÔÓ ¯eËt ,Ï‡¯NÈ54Ï·‡ ; ƒ¿»≈»ƒ«¿»¿ƒ¬»

„iÓ ‰ÊeÊÓa ·iÁ ,Ï‡¯NÈŒı¯‡a ˙Èa ¯ÎBN‰55. «≈«ƒ¿∆∆ƒ¿»≈«»ƒ¿»ƒ»

תורה 50) תלמוד למצוות מזוזה מצוות שנסמכה פי על אף
וגו' מזוזות על וכתבתם בניכם... את אתם "ולמדתם ככתוב:
ממנה, פטורות שנשים תורה לתלמוד מזוזה מקישים אנו אין
ימיכם" ירבו "למען במזוזה: שנאמר משום חייבות, הן אלא
לד  דף (קידושין לא? ונשים חיים צריכים אנשים וכי וגו'

ב). עמוד כ דף ברכות א; שהאשה 51)עמוד מצוה כל
א). עמוד ד דף (חגיגה חייבים כנענים עבדים  אף חייבת,

מחנך 52) האפוטרופוס בתים, שירשו קטנים יתומים כגון
א; עמוד נב דף (גיטין לבתיהם מזוזה בקביעת אותם

י). הלכה י"א, פרק נחלות הלכות מלון.53)והשווה
נקראת 54) יום משלושים ופחות היא, הדר חובת - מזוזה כי

ו  עראי דירת יוסף דירתו (בית במזוזה להתחייב חשובה לא
אינה  שכורה שדירה מפרשים: ויש רפ"ו). סימן דעה יורה
אלא  אחרים, של ולא "ביתך" שנאמר כלל במזוזה חייבת
שהיא  מפני במזוזה חכמים חייבוהו יום שלושים שלאחר
א). עמוד כא דף זרה עבודה (תוספות, כשלו נראית

ישראל".55) ארץ יישוב "משום א). עמוד מד דף (מנחות
ממנו, יוצא אפילו משם נוטלה אינו שוב שקבעה שלאחר
היו  (שלא אחרת מזוזה טורח מפני ממנו, יצא בקושי הלכך
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מהרה  אחר ישכרנו ממנו כשיצא ואפילו בימיהם), מצויות
שם). רש"י (לשון במזוזה מזומן כשימצאנו

.àé‰ÊeÊÓ ‡È·‰Ï ¯ÎBN‰ ÏÚ ,B¯·ÁÏ ˙Èa ¯ÈkNn‰««¿ƒ«ƒ«¬≈««≈¿»ƒ¿»
d˙ÚÈ·˜ ÏÚ ¯ÎN Ô˙B ‰È‰ elÙ‡ ,d˙B‡ Úa˜ÏÂ56; ¿ƒ¿…«»¬ƒ»»≈»»«¿ƒ»»

˙·BÁ dÈ‡Â ,‡È‰ ¯c‰ ˙·BÁ ‰ÊeÊn‰L ÈtÓƒ¿≈∆«¿»««»ƒ¿≈»«
˙Èa‰57‡ˆÈÂ B„È· ‰pÏhÈ ‡Ï ,‡ˆBÈ ‡e‰LÎe .58Ì‡Â ; «»ƒ¿∆≈…ƒ¿∆»¿»¿≈≈¿ƒ

‡ˆiLk dÏËB ‰Ê È¯‰ ,È˙ek ÏL ˙Èa‰ ‰È‰59. »»««ƒ∆ƒ¬≈∆¿»¿∆≈≈

המשכיר.56) את בה לחייב יכול הוא (בבא 57)אין
דרך  חז"ל דרשו "ביתך" בה שנאמר ב) עמוד קא דף מציעא
הדר. וזה התורה, הזהירה ממנה ויוצא שנכנס למי ביאתך,

שאין 58) בבית באים שהמזיקים "לפי א) עמוד קב דף (שם
בבית" שידורו אותם מזיק כאילו וכשנוטלה מזוזה בו

ב). עמוד קא דף שם הגוי 59)(תוספות בה ינהג שמא
בזיון. מנהג

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
שיתחייב 1) כדי בבית להיות הצריכים תנאים עשרה

המזוזה; קביעת מקום היכן בתים שני שבין פתח במזוזה;
וסגולתה. מזוזה מצוות גודל

.àBa ¯c‰ ·iÁ˙È CkŒ¯Á‡Â ,˙Èaa LÈ ÔÈ‡˙ ‰¯NÚ¬»»¿»ƒ≈««ƒ¿««»ƒ¿«≈«»
¯eËt ,Ô‰Ó „Á‡ È‡z ¯ÒÁ Ì‡Â .‰ÊeÊÓ BÏ ˙BNÚÏ«¬¿»¿ƒ»≈¿«∆»≈∆»

˙Bn‡ Úa¯‡ B· ‰È‰iL :Ô‰ el‡Â .‰ÊeÊn‰ ÔÓ2ÏÚ ƒ«¿»¿≈≈∆ƒ¿∆«¿«««
Bn‡ Úa¯‡˙3˙BÊeÊÓ ÈzL Bl ‰ÈÈ‰zLÂ ,¯˙È B‡4, «¿««»≈¿∆ƒ¿∆»¿≈¿

ÛB˜LÓ BÏ ‰È‰ÈÂ5‰¯˜z BÏ ‰È‰˙Â ,6BÏ eÈ‰ÈÂ , ¿ƒ¿∆«¿¿ƒ¿∆ƒ¿»¿ƒ¿
,¯˙BÈ B‡ ÌÈÁÙË ‰¯NÚ dB·b ¯ÚM‰ ‰È‰ÈÂ ,˙B˙Ïc¿»¿ƒ¿∆«««»«¬»»¿»ƒ≈

ÏÁ ˙Èa‰ ‰È‰ÈÂ7Ì„‡ ˙¯È„Ï ÈeNÚ ‰È‰ÈÂ ,8ÈeNÚÂ , ¿ƒ¿∆««ƒ…¿ƒ¿∆»¿ƒ«»»¿»
„B·k ˙¯È„Ï9Ú·˜ ˙¯È„Ï ÈeNÚÂ ,10. ¿ƒ«»¿»¿ƒ«∆«

הפתח,4)ברוחב.3)באורך.2) צדי משני עמודים
פתחי. מזוזות לשמור לד): ח, (משלי קורה 5)ככתוב

לפתח. מקורה.6)מעל יהיה לבתי 7)שהבית פרט
קודש. שהם וכיו"ב ובית 8)כנסיות התבן לבית פרס

אדם. לדירת מיוחדים שאינם לבית 9)העצים, פרט
כבוד, לדירת עשויים שאינם הבורסקי, ובית המרחץ

ה"ט. בסמוך וכיו"ב,10)כמבואר החג לסוכת פרט
האלו  התנאים עשרת וכל קבע, לדירת עשויה שאינה

הבאות. בהלכות והולכים מתבארים

.á¯eËt ,˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ BÏ ÔÈ‡L ˙Èa«ƒ∆≈«¿««««¿««»
‰ÊeÊn‰ ÔÓ11ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ Úa¯Ï È„k Ba LÈ Ì‡Â . ƒ«¿»¿ƒ∆¿≈¿«≈««¿«««

‰ÂLa ˙Bn‡ Úa¯‡12ÏÚa B‡ Ï‚Ú ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , «¿««¿»∆««ƒ∆»…««
¯˙È Bk¯‡ ‰È‰ Ì‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,˙BiÂÊ LÓÁ»≈»ƒ¿≈»ƒ«∆ƒ»»»¿»≈

BaÁ¯ ÏÚ13ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ Úa¯Ï Ba LÈÂ ÏÈ‡B‰ , «»¿ƒ¿∆¿«≈««¿«««
.‰ÊeÊÓa ·iÁ ,˙Bn‡ Úa¯‡«¿«««»ƒ¿»

על 11) ט): ו, (דברים אמרה והתורה בית, חשוב זה שאין
ג:).·Í˙Èמזוזות כרחבו.12)(סוכה שאין 13)ארכו

ויש  אמות, מארבע יותר ארוך שארכו אלא אמות, ד' ברחבו
דירה  דרך וזהו בשוה, ארבע על ארבע לרבע כדי בעודף
"אע"פ  מפרשים: ויש רוקח'). ('מעשה עגול מבית יותר

נגעים: טומאת לענין בית נקרא שאינו וכו' עגול" שהוא
שאף  וכו' רחבו" על יתר ארכו היה שאם לומר צריך "ואין
הל' וראה קסד: בב"ב כמבואר בית, נקרא נגעים לענין

שמח'). ('אור ה"ו פ"יד, צרעת טומאת

.âÌÈÏ˙Î ‰LÏL BÏ LiL ÌB˜n‰ ‡e‰Â ,‰¯„ÒÎ‡«¿«¿»¿«»∆∆¿»¿»ƒ
ÔÈÓÈˆÙ ÈL dÏ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰¯˜˙Â14Áe¯a ¿ƒ¿»««ƒ∆∆»¿≈¿ƒƒ¿«

ÔÈÓÈˆt‰L ÈtÓ ,‰ÊeÊn‰ ÔÓ ‰¯eËt ,˙ÈÚÈ·¿̄ƒƒ¿»ƒ«¿»ƒ¿≈∆«¿ƒƒ
˙BÊeÊÓ ÌeMÓ ‡ÏÂ ,ÌÈÈeNÚ Ì‰ ‰¯˜z‰ „ÈÓÚ‰Ï¿«¬ƒ«ƒ¿»≈¬ƒ¿…ƒ¿

eNÚ15˙„ÓBÚ ‡l‡ ,ÌÈÏ˙k dÏ ÔÈ‡L ‰¯˜z‰ ÔÎÂ . «¬¿≈«ƒ¿»∆≈»¿»ƒ∆»∆∆
Ô‡kÓe Ô‡kÓ ÌÈ„enÚ ÏÚ16‡È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ««ƒƒ»ƒ»««ƒ∆ƒ

‰¯eËt ,˙Èa ˙È·˙k17el‡L ,˙BÊeÊÓ dÏ ÔÈ‡L ÈÙÏ , ¿«¿ƒ«ƒ¿»¿ƒ∆≈»¿∆≈
.ÔÈÈeNÚ Ô‰ ‰¯˜z‰ „ÈÓÚ‰Ï ÌÈ„enÚ‰»«ƒ¿«¬ƒ«ƒ¿»≈¬ƒ

מ"ז).14) פ"ח, (שבת במשנה ונמצא מנחות 15)עמודים,
ע"ב. רוחותיה.16)לג, שם.17)מארבע

.ã‰tÎÂ ,Ô‡kÓe Ô‡kÓ ‰ÊeÊÓ BÏ LiL ˙Èa18ÔÈÓk «ƒ∆∆¿»ƒ»ƒ»¿ƒ»¿ƒ
LÈ Ì‡ - ÛB˜Ln‰ ÌB˜Óa ˙BÊeÊn‰ ÈzL ÏÚ ˙L∆̃∆«¿≈«¿ƒ¿««¿ƒ≈
·iÁ ,¯˙BÈ B‡ ÌÈÁÙË ‰¯NÚ ˙BÊeÊn‰ d·‚a¿…««¿¬»»¿»ƒ≈«»

‰ÊeÊÓa19,ÌÈ¯eËt ,ÌÈÁÙË ‰¯NÚ Ô‰a ÔÈ‡ Ì‡Â ; ƒ¿»¿ƒ≈»∆¬»»¿»ƒ¿ƒ
ÛB˜LÓ BÏ ÔÈ‡L ÈtÓ20. ƒ¿≈∆≈«¿

ועולה.18) ומתקצר כקשת, עגול שהכיפה 19)מכסה
כמשקוף. המזוזות 20)נידונית בגובה שאין מאחר כי

לגובה  המתעגלת הכיפה את מצרף ואתה טפחים, עשרה
שתשמש  לכיפה שאיֿאפשר משקוף, לך חסר שוב המזוזות,
דברי  בהבנת רפד, סי' ליו"ד (ט"ז כאחד ומשקוף מזוזה

יא: ביומא זו הלכה ומקור רבינו).

.ä¯eËt ,‰¯˜z BÏ ÔÈ‡L ˙Èa21‰È‰ .‰ÊeÊn‰ ÔÓ «ƒ∆≈ƒ¿»»ƒ«¿»»»
Ì‡L ,ÈÏ ‰‡¯È - ‰¯˜Ó BÈ‡ B˙ˆ˜Óe ‰¯˜Ó B˙ˆ˜Óƒ¿»¿…∆ƒ¿»≈¿…∆≈»∆ƒ∆ƒ

Èe¯w‰ ‰È‰22.‰ÊeÊÓa ·iÁ ‡e‰L ,Á˙t‰ „‚k »»«≈¿∆∆«∆«∆«»ƒ¿»
‰ÊeÊn‰ ˙‡ ÔÈÚ·B˜ CkŒ¯Á‡Â ,˙B˙Ïc‰ ÔÈ„ÈÓÚÓe23. «¬ƒƒ«¿»¿««»¿ƒ∆«¿»

תקרה),21) להם (שאין שימאי "פתחי ע"ב: לג, מנחות
שאין  שם רש"י של השני וכפירוש המזוזה" מן פטורים

מקורה. ארבע 22)הבית על אמות ארבע בקירוי ויש
מנוח). רבינו בשם (כסףֿמשנה, לג,23)אמות מנחות

בפתח, הדלתות עמידת אחרי אלא המזוזה חיוב שאין ע"א.
שהשער  ידוע והדבר - ובשעריך" ביתך מזוזות "על שנאמר:
ואחד  בתים שערי "אחד - ז"ל חכמינו אמרו וכך הדלת, הוא
פתח  שכל בתים, פתחי אחד אמרו: ולא חצרות"; שערי
רבינו  (לשון נקרא אינו שער נקרא, פתח - דלתות בו שאין
יקבע  ואם - רבינו"). "תשובות במוספנו הובאה בתשובתו
קבעה  הרי הדלתות, עמידת לפני הבית במזוזת המזוזה, את
ולא  "תעשה מטעם פסול זה והרי מצוה, לידי שתבוע קודם

ה"ח. פ"ה, לעיל ראה העשוי". מן

.å˙Èa‰Œ¯‰24˙BÎLl‰ ,25˙B¯ÊÚ‰Â26˙BiÒÎŒÈz·e , «««ƒ«¿»¿»¬»»≈¿≈ƒ
ÈÙÏ ,ÔÈ¯eËt ,‰¯Èc ˙Èa Ô‰a ÔÈ‡L ,˙BL¯„ÓŒÈz·e»≈ƒ¿»∆≈»∆≈ƒ»¿ƒ¿ƒ

L„˜ Ô‰L27ÔÈÁ¯B‡‰L ,ÌÈ¯Ùk ÏL ˙Òk‰Œ˙Èa . ∆≈…∆≈«¿∆∆∆¿»ƒ∆»¿ƒ
ÔÈ¯c28,ÔÈk¯k ÏL ˙Òk‰Œ˙Èa ÔÎÂ .‰ÊeÊÓa ·iÁ ,Ba »ƒ«»ƒ¿»¿≈≈«¿∆∆∆¿«ƒ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40



קג dfefn zekld - dad` xtq - zah 'c iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰¯Èc ˙Èa B· ‰È‰ Ì‡29·iÁ ,30eÈ‰L ÌÈ¯ÚM‰ Ïk . ƒ»»≈ƒ»«»»«¿»ƒ∆»
˙BÊeÊÓ Ì‰Ï ‰È‰ ‡Ï Lc˜na31¯BwÈ ¯ÚMÓ ıeÁ ,32 «ƒ¿»…»»»∆¿ƒ««ƒ»

ÔÈ¯„‰¯t ˙kLÏ ÏLÂ ,epnÓ ÌÈÙlLÂ33ÈtÓ , ¿∆ƒ¿ƒƒ∆¿∆ƒ¿««¿∆¿ƒƒ¿≈
˙Ú·La ÏB„b Ô‰ÎÏ ‰¯ÈcŒ˙È· ‰˙È‰ ˙‡f‰ ‰kLl‰L∆«ƒ¿»«…»¿»≈ƒ»¿…≈»¿ƒ¿«

‰L¯Ù‰‰ ÈÓÈ34. ¿≈««¿»»

עליו.24) בנוי היה המקדש,25)שביתֿהמקדש חדרי
יז). מ, (יחזקאל הכתוב והן:26)מלשון המקדש, חצרות

ישראל. ועזרת נשים ביתך"27)עזרת "מזוזות שנאמר:
אומרים: ויש יא:). (יומא קודש בית ולא חול, בית
בו  יושבים שתלמידים שכיון במזוזה, חייב שביתֿהמדרש
לדירה, דומה בלילה מאוחרת שעה ועד מהבוקר
רבי  של מדרשו בית אמרו: ה"יב) פ"ב, (מגילה וב'ירושלמי'
מרוטנבורג  מאיר רבי עשה וכן מזוזה. לו היתה חנינא,
שנת  בו ישן כשהיה ואמר: מדרשו, בית לפתח מזוזה
('טור' מזוזה בו שתיקן עד מבעתתו רעה רוח היתה הצהרים

רפו). סי' האורחים 28)יו"ד להכניס משגת ידם שאין
בכר  אבל לכל בבתיהם, מגיע ואין רבים תושבים שהם כים

לעשות  יכולים האורחים, מן מעט טורח אלא מהם אחד
ה'נמוקי  (לשון בביתֿהכנסת לדור צריכים ואין לצורך, בתים

מזוזה). להל' ע"ב;30)לשמש.29)יוסף' יא, יומא ַ
מזוזה). הל' קודש.31)רי"ף שהם שער 32)לפי הוא

(סוכה  העליון" ה"שער גם ונקרא ישראל, שבעזרת המזרח
של  לאלכסנדריא שהלך חסיד איש שם - נקנור מ"ד). פ"ה,
נעשו  ונסים המקדש, לשער דלתות להביא מצרים
שמו. על דלתותיו ונקראו לח. ביומא כמבואר לדלתותיו,

בבית 33) שהיו הגדולים שהכהנים מתוך המלך, פקידי חדר
כדי  למלכות ממון נותנים היו הצדיק) שמעון (אחר שני
היו  לא היו שרשעים ומתוך גדולה, בכהונה לשמש
המלך, כפקידי שנה כל מתחלפים והיו שנתם, משלימים
לשכת  זו לשכה נקראת לכך שנה, כל מחליפם שהמלך
בלשון  ויועציו, המלך חכמי - פרהדרין ח:). (יומא פרהדרין

לפני 34)יוונית. ימים שבעה מביתו, אותו מפרישים שהיו
הלשכה  ובגלל מ"א). פ"א שם, (כמפורש הכיפורים יום
במזוזה, נקנור שער גם נתחייב במזוזה, המחוייבת הזאת
לחדר  פתוח שהוא וכל זו, ללשכה מבוא משמש שהוא מפני
בסמוך  כמבואר במזוזה, הוא גם נתחייב במזוזה, החייב
נאמר: יא.) (יומא התלמוד שבגירסת להעיר וכדאי ה"ז.
ואולי  פרהדרין". לשכת ממנו שלפנים נקנור משער "חוץ
להגיה: או (כסףֿמשנה). כן לגרוס צריך רבינו בדברי גם
ואין  ממנו". שלפנים פרהדרין לשכת ושל נקנור "משער
שהכהן  מאחר כי קדושתה, מחמת ממזוזה, זו לשכה לפטור
חול. דירת זו והרי "ביתך" בכלל הוא הרי בה דר הגדול
פטור, זה הרי - לאדם דירה בית בו שאין ביתֿהכנסת אבל
כט.): (מגילה אמרו ועליו לגבוה, דירה משמש הוא כי
שבבבל" כנסיות בתי אלו - מעט" למקדש להם "ואהי

רפא). סי' יו"ד סופר' ('חתם

.æÔ·z‰ ˙Èa35˙Èa ,ÌÈˆÚ‰ ˙Èa ,¯˜a‰ ˙Èa , ≈«∆∆≈«»»≈»≈ƒ≈
˙B¯ˆB‡36- "E˙Èa" :¯Ó‡pL ,‰ÊeÊn‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt - »¿ƒƒ«¿»∆∆¡«≈∆

EÏ „ÁÈÓ‰ E˙Èa37,CÎÈÙÏ .Ô‰· ‡ˆBiÎÂ el‡Ï Ë¯t , ≈¿«¿À»¿¿»»≈¿«≈»∆¿ƒ»
da ˙B·LBÈ ÌÈLp‰L ,¯˜a‰ ˙Ù¯38,da ˙BËM˜˙Óe ∆∆«»»∆«»ƒ¿»ƒ¿«¿»

.Ì„‡ ˙¯È„Ï „eÁÈ da LÈ È¯‰L ,‰ÊeÊÓa ˙B·iÁ«»ƒ¿»∆¬≈∆»ƒ¿ƒ«»»
¯ÚLŒ˙Èa39˙Òt¯Óe ‰¯„ÒÎ‡ ,40¯Èc‰Â ,‰pb‰Â ,41- ≈«««¿«¿»ƒ¿∆∆¿«ƒ»¿«ƒ

‰¯È„Ï ÔÈÈeNÚ ÌÈ‡L ÈtÓ ,‰ÊeÊn‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt42. ¿ƒƒ«¿»ƒ¿≈∆≈»¬ƒ¿ƒ»
el‡ ˙BÓB˜ÓÏ ÔÈÁe˙t ‰ÊeÊÓa ÔÈ·iÁ‰ ÌÈz· eÈ‰ Ì‡ƒ»»ƒ««»ƒƒ¿»¿ƒƒ¿≈

‰ÊeÊÓa ÔÈ·iÁ -43. «»ƒƒ¿»

בו.35) דרים אדם בני ואין תבן, בו לאצור המיוחד
וכדומה.36) ושמן ליין מחסן אדם 37)המשמש לדירת

יא.). (שם).38)(יומא שם מצוי הבקר שאין בשעה
בו.39) יושב והשומר החצר, שער לפני שעושים קטן בית
עולים 40) וכולם העליונה, הקומה פתחי לפני ארוך יציע

שם. הצאן.41)דרך מכלא מנחות 42)מקום ע"ב; שם,
ע"ב. מזוזה.43)לג, בהל' הרי"ף וכפירוש שם. מנחות

וכו' אכסדרה" שער "בית רבינו דברי לפרש נצטרך זה ולפי
שפתוחים -‰È‚Ïמקומות שהם העצים לבית ‰ÌÈ¯ÂËÙאו

 ֿ (כסף לגינה הפתוח מקורה מקום מרפסת וכן ממזוזה,
משנה).

.ç˙B¯ˆÁ È¯ÚL „Á‡ ,CÎÈÙÏ44È¯ÚL „Á‡Â , ¿ƒ»∆»«¬≈¬≈¿∆»«¬≈
˙B‡B·Ó45˙BÈ„Ó È¯ÚL „Á‡Â ,46Ïk‰ ,˙B¯ÈÚÂ ¿¿∆»«¬≈¿ƒ«¬»«…

‰ÊeÊÓa ÔÈ·iÁ‰ ÌÈza‰ È¯‰L ;‰ÊeÊÓa ÌÈ·iÁ«»ƒƒ¿»∆¬≈«»ƒ««»ƒƒ¿»
ÌÈz· ‰¯NÚ elÙ‡ .ÔÎB˙Ï ÔÈÁe˙t47‰ÊÏ Áe˙Ù ‰Ê , ¿ƒ¿»¬ƒ¬»»»ƒ∆»«»∆

Ôlk ,‰ÊeÊÓa ·iÁ ÈÓÈt‰Â ÏÈ‡B‰ - ‰ÊÏ Áe˙Ù ‰ÊÂ¿∆»«»∆ƒ¿«¿ƒƒ«»ƒ¿»À»
e¯Ó‡ ‰Ê ÈtÓe .ÔÈ·iÁ48‰pb‰ ÔÓ Áe˙t‰ ¯ÚL :49 «»ƒƒ¿≈∆»¿«««»«ƒ«ƒ»

¯ˆÁÏ50.‰ÊeÊÓa ·iÁ , ∆»≈«»ƒ¿»

מקורות.44) שאינן וחצרות 45)אע"פ וצר, צדדי רחוב
לתוכו. ואין 46)פתוחות ויערות, הרים מוקפת מדינה יש

רש"י  (לשון הגר ארץ כגון שערים דרך אלא ממנה יוצאים
מפני  לסכנה לחוש שיש במקום זאת ובכל יא.). יומא
בשערי  היהודים להם עושים כשפים יאמרו שלא הגויים,
הגיטו  ערי שערי נפטרו זה, ומטעם ממזוזה. פטור - עירם

י"ג). סימן שבע' ('באר התימנים.47)ממזוזה כת"י כנוסח
עשרה אחר: ע"ב.ÌÈ˙·.(48ונוסח לג, וציר 49)מנחות

פטור. מקום שהוא הגינה לצד הוא בה 50)הדלת שיש
במזוזה. החייב בית

.è˙È·e ,‡qk‰Œ˙Èa‰ÏÈ·h‰ ˙È·e ,ıÁ¯n‰Œ51, ≈«ƒ≈≈«∆¿»≈«¿ƒ»
È˜Ò¯a‰ ˙È·e52,‰ÊeÊn‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt ,Ì‰· ‡ˆBiÎÂ ≈«À¿¿ƒ¿«≈»∆¿ƒƒ«¿»

„B·k ˙¯È„Ï ÔÈÈeNÚ ÔÈ‡L ÈÙÏ53‚Á ˙kÒ .54‚Áa55 ¿ƒ∆≈»¬ƒ¿ƒ«»À««∆»
‰ÈÙÒaL ˙È·e56ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰ÊeÊn‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt , «ƒ∆ƒ¿ƒ»¿ƒƒ«¿»¿ƒ∆≈»

ÌÈ¯ˆBÈ ÏL ˙BkÒ ÈzL .Ú·˜ ˙¯È„Ï ÔÈÈeNÚ57BÊ , ¬ƒ¿ƒ«∆«¿≈À∆¿ƒ
ÈÙÏ ,‰ÊeÊn‰ ÔÓ ‰¯eËt ‰BˆÈÁ‰ - BfÓ ÌÈÙÏƒ¿ƒƒ«ƒ»¿»ƒ«¿»¿ƒ

‰Úe·˜ dÈ‡L58ÈtÓ ,ÔÈ¯eËt ÌÈ˜ÂMaL ˙BiÁ‰ . ∆≈»¿»«¬À∆«¿»ƒ¿ƒƒ¿≈
‰¯È„Ï ÌÈÚe·˜ ÔÈ‡L59. ∆≈»¿ƒ¿ƒ»

בלבד.51) טהרה מקוה משמש אלא בו, רוחצים שאין
רע.52) וריחו עורות, עיבוד ע"א.53)בית יא, יומא

בכל  הקודש, בזיון משום בה ואין המזוזה יכסה אם ואפילו
שאינם  לפי במזוזה, חייבים האלה המקומות אין זאת

רפו). סי' יו"ד (ש"ך כבוד לדירת הסוכות.54)עשויים חג
שהסוכה 55) מפני ממזוזה. פטורה החג, ימי בשבעת אפילו
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כי  קבוע שימוש להשתמש ראויה היא ואין עראי, דירת היא
שמשמעו  "ביתך" בה קורא אתה ואין רעועות מחיצותיה
לשכת  ולפיכך י:). (יומא קבע לדירת הראוי קבוע בנין
בה  גר שהכהן אע"פ ה"ו) (לעיל במזוזה חייבת פרהדרין
קבע. לדירת וראוי קבוע שבנינה מפני בלבד, ימים שבעה

נוהגת 56) אינה "מזוזה ה"יב): פ"ד, (מגילה ירושלמי
ימים". חרס 57)במפרשי כלי יוצרי של דרכם היה כך

בפנימית  מזו, לפנים זו סוכות שתי להם עושים בימיהם:
מלאכתו  עושה הוא ובחיצונה קדרותיו, ומצניע דר הוא
שם). וברש"י ח: (סוכה למכור קדרותיו את ומוציא

זה 58) ואין בה. וישן אוכל שאינו קבוע, תשמישה שאין
הוא  שגם במזוזה, שחייב לבית הפתוח לביתֿשער דומה
בלילה  קבוע תשמישו ביתֿשער כי ה"ז) (לעיל במזוזה חייב

רפו). סי' ליו"ד (ש"ך בלבד,59)כביום למכירה אלא
להם. הולכים ובעליהם נסגרות ובלילה

.éBÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰a¯‰ ÌÈÁ˙t BÏ LiL ˙Èa«ƒ∆∆¿»ƒ«¿≈««ƒ∆≈
˙BNÚÏ ·iÁ ,Ô‰Ó ˙Á‡a ‡l‡ ‡B·ÏÂ ˙‡ˆÏ ÏÈ‚»̄ƒ»≈¿»∆»¿««≈∆«»«¬

Á˙ÙÂ Á˙t ÏÎa ‰ÊeÊÓ60˙Èa ÔÈaL ÔË˜ Á˙t . ¿»¿»∆«»∆«∆«»»∆≈«ƒ
‰iÏÚÏ61¯„Á elÙ‡ ,˙ÈaaL ¯„Á .‰ÊeÊÓa ·iÁ , «¬ƒ»«»ƒ¿»∆∆∆««ƒ¬ƒ∆∆

,ÈÓÈt‰ ¯„Á‰ ¯ÚL ÏÚ ‰ÊeÊÓ ˙BNÚÏ ·iÁ - ¯„Áa¿∆∆«»«¬¿»««««∆∆«¿ƒƒ
ÔlkL ,˙Èa‰ ¯ÚL ÏÚÂ ,ÔBˆÈÁ‰ ¯„Á‰ ¯ÚL ÏÚÂ¿««««∆∆«ƒ¿«««««ƒ∆À»

.ÔÈÚe·˜e ‰¯È„Ï ÔÈÈeNÚ¬ƒ¿ƒ»¿ƒ

ע"א.60) לד, באמצע 61)מנחות ארובה דרכם: "זה
במעלות, מהבית אליה ועולים העליונה) (הקומה העליה
ירד  שלא כדי למטה, המעלות סביב מחיצות ארבע ועושים
פתח  ועושים הבעלים, ברשות כיֿאם לבית העליה מן אדם

שם). רש"י (לשון במחיצות"

.àé˙Òk‰Œ˙Èa ÔÈ· B‡ L¯„n‰Œ˙Èa ÔÈaL Á˙t∆«∆≈≈«ƒ¿»≈≈«¿∆∆
·iÁ ,Á˙t‰ B˙B‡a ‡B·ÏÂ ˙‡ˆÏ ÏÈ‚¯ Ì‡ - B˙È·e≈ƒ»ƒ»≈¿»¿«∆««»

‰ÊeÊÓa62ÌÈz· ÈL ÔÈaL Á˙t .63¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ , ƒ¿»∆«∆≈¿≈»ƒ¿ƒ««
¯Èv‰64ÌL ,BnÚ ‰‡¯ ¯Èv‰L ÌB˜Ó ;˙Ïc ÏL «ƒ∆∆∆¿∆«ƒƒ¿∆ƒ»

‰ÊeÊn‰ ˙‡ ÌÈÚ·B˜65. ¿ƒ∆«¿»

ע"א.62) לג, ובכל 63)שם, לשנים, ביתו שחילק כגון
מזה  פתח יש החולקת ובמחיצה לרחוב, פתוח פתח חלק
אתה  אין הנכנס, לימין היא המזוזה שקביעת והיות לזה,
שכנגדו. מהצד או זה, חלק מצד הכניסה, היא איפה יודע

ולמטה.64) למעלה שבדלת ברזל הזה 65)יתד שהצד
לג. (מנחות קובעת כניסתו וימין הבית, עיקר חשוב

וברש"י).

.áéÏL ÏÏÁ CB˙a ?‰ÊeÊn‰ ˙‡ ÌÈÚ·B˜ ÔÎÈ‰Â¿≈»¿ƒ∆«¿»¿»»∆
Á˙t66CeÓq‰ ÁÙha ,67LÈÏL ˙lÁ˙a ,ıeÁÏ ∆««∆««»«ƒ¿ƒ«¿ƒ

¯ÚM‰ d·b ÏL ÔBÈÏÚ‰68,‰fÓ ‰ÏÚÓÏ dÚ·˜ Ì‡Â ; »∆¿∆…««««¿ƒ¿»»¿«¿»ƒ∆
ÁÙË ÛB˜Ln‰ ÔÓ ‰p˜ÈÁ¯iL ,‡e‰Â ;‰¯Lk69. ¿≈»¿∆«¿ƒ∆»ƒ««¿∆«

˙ÈaÏ ÒÎp‰ ÔÈÓÈ ÏÚ dÚ·˜Ï CÈ¯ˆÂ70dÚ·˜ Ì‡Â ; ¿»ƒ¿»¿»«¿ƒ«ƒ¿»««ƒ¿ƒ¿»»
‰ÊeÊÓa ·iÁ ,ÔÈÙzL ÏL ˙È·e .‰ÏeÒt - Ï‡ÓNÓ71. ƒ¿…¿»«ƒ∆À»ƒ«»ƒ¿»

השער 66) סגירת מקום כתוב, "בשעריך" שהרי מבחוץ, ולא
ל  (ראה לב:). (מנחות הפתח חלל ה"ח),וזה פ"ה, עיל

שמצוותה  סובר רבינוֿתם אולם זקופה, להיות שמצוותה
לג.). מנחות ('תוספות' הפתח מזוזת לרוחב שכובה להיות
בשיפוע  אותה וקובעים שניהם, ידי יוצאים והמדקדקים

רפט). סי' יו"ד (רמ"א כדי 67)ובאלכסון הרבים, לרשות
לג:). (שם, מיד במצוה "וקשרתם...68)שיפגע שנאמר:

ששם  הזרוע בגובה קשירה מה - ביתך" מזוזות על וכתבתם
השער  בגובה המזוזה נתינת אף יד, של תפלה מניחים

גובה 69)(שם.). בסוף אינה התפילין שקשירת כשם
אינה  המזוזה הנחת אף קצת, ממנו מרוחקת אלא הזרוע
(כסףֿמשנה). טפח ממנו מרוחקת אלא השער גובה בסוף

ביאתך,70) דרך בו: קרא - ביתך" מזוזות "על שנאמר:
(יומא  תחילה עוקר הוא ימין רגל רגליו, עוקר וכשאדם

מפני 71)יא:). בתיהם, ולא "ביתך" אומרים: אנו ואין
צריכים  כולם וגו', ימיכם" ירבו "למען כתוב: שבמזוזה
הביאו  ולא כאן זה דין לכתוב רבינו ואיחר (שם). לחיות
בית  שגם מאחר שאלו שם שביומא מפני הפרק, בראש
לומר, ותירצו: לי? למה "ביתך" במזוזה, חייב השותפים
סמכם  בזה, קשור וזה והואיל הנכנס, מימין ביאתך דרך

(כסףֿמשנה). יחד וסדרם רבינו

.âé˙·BÁ ‡È‰L ÈtÓ ,‰ÊeÊÓa ¯‰f‰Ï Ì„‡ ·iÁ«»»»¿ƒ»≈ƒ¿»ƒ¿≈∆ƒ«
Ïk‰72„ÈÓz73„eÁÈa ÚbÙÈ ,‡ˆÈÂ ÒkiL ÔÓÊ ÏÎÂ . «…»ƒ¿»¿«∆ƒ»≈¿≈≈ƒ¿«¿ƒ

,B˙·‰‡ ¯kÊÈÂ ,‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÏL BÓL ,ÌM‰«≈¿∆«»»¿ƒ¿…«¬»
ÂÈ˙Bi‚Le B˙MÓ ¯BÚÈÂ74ÔÈ‡L ,Ú„ÈÂ ,ÔÓf‰ ÈÏ·‰a ¿≈ƒ¿»¿ƒ»¿«¿≈«¿»¿≈«∆≈

˙ÚÈ„È ‡l‡ ,ÌÈÓÏBÚ ÈÓÏBÚÏe ÌÏBÚÏ „ÓBÚ‰ ¯·c»»»≈¿»¿¿≈»ƒ∆»¿ƒ«
ÈÎ¯„a CÏB‰Â BzÚ„Ï ¯ÊBÁ ‡e‰ „iÓe ,ÌÏBÚ‰ ¯eˆ»»ƒ»≈¿«¿¿≈¿«¿≈

ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .ÌÈ¯LÈÓ75BÏ LiL ÈÓ Ïk : ≈»ƒ»¿¬»ƒ»ƒƒ»ƒ∆∆
‰ÊeÊÓe ,B„‚·a ˙ÈˆÈˆÂ ,BÚB¯Ê·e BL‡¯a ÔÈlÙz¿ƒƒ¿…ƒ¿¿ƒƒ¿ƒ¿¿»
BÏ LÈ È¯‰L ;‡ËÁÈ ‡lL ‡e‰ ˜ÊÁÓ ,BÁ˙Ùa¿ƒ¿À¿»∆…∆¡»∆¬≈∆

Ì‰ Ô‰Â ,ÌÈa¯ ÔÈ¯ÈkÊÓ76B˙B‡ ÔÈÏÈvnL ÌÈÎ‡Ïn‰ «¿ƒƒ«ƒ¿≈≈««¿»ƒ∆«ƒƒ
ÂÈ‡¯ÈÏ ·È·Ò ÈÈ C‡ÏÓ ‰Á" :¯Ó‡pL ,‡ËÁlÓƒ«¬…∆∆¡«…∆«¿«¿»»ƒƒ≈»

"ÌˆlÁÈÂ77.ÔÚiÒc ‡ÓÁ¯ CÈ¯a . «¿«¿≈¿ƒ«¬»»¿«¿»

ה"י).72) פ"ה, (לעיל נשים בין אנשים בין
בלילה.73) וגם ביום התמידי.74)גם עיסוקו
ע"ב.75) מג, מן 77)המצוות.76)מנחות ימלטם

המשולש  "והחוט הפסוק: עליו קראו שם וחז"ל החטא.
ינתק". במהרה לא ומזוזה) ציצית (תפילין,

-dad̀xtq
zFklddxFY xtq ¦§¥¤¨

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מישראל 1) איש כל על תורה ספר כתיבת מצוות חיוב

ספר  דין תורה; ספר כתיבת דיני המלך; על חיובה ְִֶומשנה
הוא. איך נביאים של סדרם מוגה; שאינו תורה

.àLÈ‡Â LÈ‡ Ïk ÏÚ ‰NÚ ˙ÂˆÓ2·zÎÏ Ï‡¯NiÓ ƒ¿«¬≈«»ƒ»ƒƒƒ¿»≈ƒ¿…
˙‡ ÌÎÏ e·˙k ‰zÚÂ" :¯Ó‡pL ,BÓˆÚÏ ‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»¿«¿∆∆¡«¿«»ƒ¿»∆∆
‰¯ÈL da LiL ,‰¯Bz ÌÎÏ e·˙k :¯ÓBÏk ;"‰¯ÈM‰«ƒ»¿«ƒ¿»∆»∆∆»ƒ»

BÊ3˙BiL¯t ˙BiL¯t ‰¯Bz‰ ˙‡ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡L ÈÙÏ ,4. ¿ƒ∆≈¿ƒ∆«»»»ƒ»»ƒ
‰ÂˆÓ ,‰¯BzŒ¯ÙÒ ÂÈ˙B·‡ BÏ eÁÈp‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆ƒƒ¬»≈∆»ƒ¿»

BlMÓ ·zÎÏ5dÏa˜ el‡k ‡e‰ È¯‰ ,B„Èa B·˙k Ì‡Â . ƒ¿…ƒ∆¿ƒ¿»¿»¬≈¿ƒƒ¿»
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ÈÈÒŒ¯‰Ó6ÔÈ·˙Bk ÌÈ¯Á‡ ,·zÎÏ Ú„BÈ BÈ‡ Ì‡Â . ≈«ƒ»¿ƒ≈≈«ƒ¿…¬≈ƒ¿ƒ
dÈbn‰ ÏÎÂ .BÏ7È¯‰ ,˙Á‡ ˙B‡ elÙ‡Â ,‰¯BzŒ¯ÙÒ ¿»««ƒ«≈∆»«¬ƒ««¬≈

BlÎ B·˙k el‡k ‡e‰8. ¿ƒ¿»À

שהרי 2) מסתבר, וכן זו. ממצוה שפטורות לנשים פרט
"כתבו  ככתוב: בה. הלימוד היא התורה, כתיבת תכלית
מת"ת, פטורות ונשים ישראל". בני את ולמדה לכם...
תרי"ג. מצוה (ה'חינוך', ה"א פ"א, ת"ת הל' לעיל  כמבואר
 ֿ מצוות מנין בסוף לרבינו, המצוות' ב'ספר מפורש וכן

האזינו".3)עשה). "פרשת 4)"שירת לכתוב אפשר ואי
ספרֿתורה  לכתוב הכתוב: כוונת ולכן לעצמה, האזינו"

האזינו. שירת בו שיש שהרי סנהדרין5)שלם, ע"ב. כא,
ÌÎÏנאמר: Â·˙Î ירבו "למען משלכם, לכתוב עליכם

ידו  תשיג לא לאשר מהם להשאיל ונוכל בינינו, הספרים
מבני  אחד כל חדשים בספרים יקראו למען וגם לקנות,
שיניחו  הישנים בספרים בקראם נפשם תקוץ פן ישראל,

תרי"ג). מצוה (ה'חינוך' אבותיהם" ל,6)להם מנחות
השוק  מן מצוה כחוטף השוק מן ספרֿתורה "הלוקח ע"א:
- כתבו בכתיבתו). שטרח כמי כלֿכך גדול שכר לו (אין
מקום  שיש סיני". מהר קיבלו כאילו הכתוב עליו מעלה
כדי  במדבר ללכת טורח היה כן זה, טורח שטרח כמו לומר

שם). יוסף' ('נמוקי סיני מהר תורה טעות 7)לקבל תיקן
לשון  פירושה: - הגהה בו. לקרות והכשירו בו, שנמצאה
(המדקדק  הקורא עיני מאירה מתוקנת הגהה כי ואורה, נוגה
הסרה  לשון מפרשים: ויש "תשבי"). בספרו אליהו ר'
יג), כ, (שמואלֿב המסילה מן הוגה כאשר ככתוב: וסילוק,
והדפוס  שבכתב והטעויות השגיאות את מסיר המגיה כי

ס"ת). הל' טוב' יום ולדעת 8)('מעדני שם. מנחות,
מוטעה, ספר מחבירו הקונה באדם מדובר שם, ה'תוספות'
ספר  להשהות אסור כי המוכר, ביד באיסור היה עכשיו שעד
בו, לקרוא והכשירו שתיקנו וזה יט:) (כתובות מוגה שאינו
כותב: ספרֿתורה בהל' והרא"ש כתבו. כאילו הוא הרי
שהיו  הראשונים בדורות התורה) ספר כתיבת (מצות "וזהו
ס"ת  שכותבים בימינו, אבל בו. ולומדים תורה ספר כותבים
מצותֿעשה  ברבים, בו לקרות כנסיות בבתי אותו ומניחים
חומשי  לכתוב משגת ידו אשר מישראל איש כל על היא
כי  ובניו, הוא בהן להגות ופירושיה, וגמרא ומשנה התורה
את  "ולמדה ככתוב: בה, ללמוד היא התורה כתיבת מצות
והדינים  המצוות ידע ופירושיה הגמרא וע"י ישראל", בני
וגם  לכתבם מצווה שאדם הספרים הם הם לכן בוריים, על

ר"ע). סי' יו"ד ל'טור' יוסף' ב'בית (וראה וכו'. למכרם"

.á„Á‡ ‰¯BzŒ¯ÙÒ ·zÎÏ ÂÈÏÚ ‰ÂˆÓ ,CÏn‰Â¿«∆∆ƒ¿»»»ƒ¿…≈∆»∆»
‡e‰Lk BÏ ‰È‰iL ¯ÙÒ ÏÚ ¯˙È ,CÏn‰ ÌLÏ ,BÓˆÚÏ¿«¿¿≈«∆∆»≈«≈∆∆ƒ¿∆¿∆
BzÎÏÓÓ ‡qk ÏÚ Bz·LÎ ‰È‰Â" :¯Ó‡pL ,ËBÈ„‰∆¿∆∆¡«¿»»¿ƒ¿«ƒ≈«¿«¿

"'B‚Â BÏ ·˙ÎÂ9‰¯ÊÚ‰ ¯ÙqÓ B˙B‡ ÔÈ‰ÈbÓe .10, ¿»«¿«ƒƒƒ≈∆»¬»»
,ËBÈ„‰ ‡e‰Lk BÏ ‰È‰L ‰Ê .ÏB„b‰ ÔÈcŒ˙Èa ÈtŒÏÚ«ƒ≈ƒ«»∆∆»»¿∆∆¿

a BÁÈpÓÂÈÊb ˙È·11BÏ ·zÎpL B‡ ·˙kL ‰ÊÂ ;12¯Á‡ «ƒ¿≈¿»»¿∆∆»«∆ƒ¿«««
- ‰ÓÁÏnÏ ‡ˆÈ Ì‡Â .„ÈÓ˙ BnÚ ‰È‰È ,CÏnL∆»«ƒ¿∆ƒ»ƒ¿ƒ≈≈«ƒ¿»»
- ÔÈca ·LBÈ ,BnÚ ‡e‰Â - ÒÎ .BnÚ ‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»ƒƒ¿»¿ƒ≈«ƒ

·ÒÓ ,BnÚ ‡e‰Â13Bc‚Î ‡e‰Â -14‰˙È‰Â" :¯Ó‡pL ; ¿ƒ≈≈¿¿∆¿∆∆¡«¿»¿»
."ÂÈiÁ ÈÓÈ Ïk B· ‡¯˜Â BnÚƒ¿»»»¿≈«»

שנאמר 9) הפסוק מסוף זה הוכיחו ושם ע"ב. כא, סנהדרין
"את במשמע.˘Ó‰בו: שתים - משנה וגו', התורה

ה"ו).10) ס"ב, סנהדרין (ירושלמי שבביתֿהמקדש
ישראל.11) איש יודע 12)כשאר כשאינו אחרים, ע"י

לאכול.13)לכתוב. השולחן שם.14)אל סנהדרין,
מעשהו  על אדם יעציבהו לא עצמו ברשות שהמלך "לפי
צריך  ע"כ שירצה, מי את ימית פיו ובשבט בו, יגער ולא
תמיד, אליו יביט נגדו, יעמוד טוב וזכרון גדולה שמירה הוא
מצוה  (ה'חינוך' יוצרו" אל לבו ויטה יצרו את יכבוש למען

תקג).

.â·zÎÏ CÈ¯ˆ ,CÏÓiL Ì„˜ ‰¯BzŒ¯ÙÒ BÏ ‰È‰ ‡Ï…»»≈∆»…∆∆ƒ¿…»ƒƒ¿…
˙È·a BÁÈpÓ „Á‡ - ‰¯B˙ŒÈ¯ÙÒ ÈL CÏnL ¯Á‡ BÏ««∆»«¿≈ƒ¿≈»∆»«ƒ¿≈
‡l‡ ,BnÚÓ ¯eÒÈ ‡Ï ,„ÈÓ˙ BnÚ ‰È‰È ÈM‰Â ,ÂÈÊb¿»»¿«≈ƒƒ¿∆ƒ»ƒ…»≈ƒ∆»

„·Ïa ‰ÏÈl·15Œ˙È·Ï B‡ ıÁ¯n‰Œ˙È·Ï ÒkiLÎe , ««¿»ƒ¿«¿∆ƒ»≈¿≈«∆¿»¿≈
‡qk‰16B˙hÓ ÏÚ ÔLÈÏ B‡ ,17. «ƒ≈ƒ…«ƒ»

אלו 15) - חייו" "ימי נאמר: שופטים פרשת ב'ספרי' אולם
" רבינו ÏÎהימים, כוונת ואולי הלילות, לרבות - חייו" ימי

מאיר  רבי להגאון שמח' וב'אור השינה. בשעת - "בלילה"
"לא  רבינו: בדברי צ"ל שכך ואומר מגיה מדווינסק שמחה
וכו', המרחץ" לבית כשיכנס לבד בלילה, אפילו מעמו יסור
הזכיר  שלא ה"א, פ"ג מלכים בהל' רבינו מדברי נראה וכן

לגמרי. לילה דין הראוי 16)שם מקום בו" "וקרא שנאמר:
מקום  אינו הקברות בית גם וכן שם). ('ספרי' בו לקרות
אלא  ה"ו) פ"י, ולקמן יח. ברכות (ראה בו. לקרות הראוי
ואין  הואיל הקברות, בית גם למנות חשו לא ז"ל שחכמינו
ב, פרק (סנהדרין המשנה כדברי המת, להלווית יוצא המלך
שלו" פלטרין מפתח יוצא אינו מת, לו "מת ג): משנה

צ"ה). אות שופטים, פרשת תמימה', אפילו 17)('תורה
ביום.

.ãËeË¯N ‡Ïa B·˙kL ‰¯BzŒ¯ÙÒ18B·˙kL B‡ , ≈∆»∆¿»¿…ƒ¿∆¿»
ÛÏw‰ ÏÚ B˙ˆ˜Óe ÏÈÂb‰ ÏÚ B˙ˆ˜Ó19ÏeÒt -20; ƒ¿»««¿ƒƒ¿»««¿»»

„ˆÈÎÂ .ÛÏw‰ ÏÚ BlÎ B‡ ,ÏÈÂb‰ ÏÚ BlÎ B‡ ,‡l‡∆»À««¿ƒÀ««¿»¿≈«
‰‡ ,˙w˙Ó ‰·È˙k ·˙Bk ?‰¯BzŒ¯ÙÒ ÔÈ·˙Bk¿ƒ≈∆»≈¿ƒ»¿À∆∆»»

¯˙BÈa21‰·z Ïk ÔÈa ÁÈpÈ .22ÏÓk ‰·˙Â˙B‡ ‡ ¿≈«ƒ«≈»≈»¿≈»ƒ¿…
‰pË˜23ÔÈ·e ,‰¯ÚN‰ ËeÁ ‡ÏÓk ˙B‡Ï ˙B‡ ÔÈ·e , ¿«»≈¿ƒ¿…««¬»≈

‰ËÈL Ïk24‰ËÈL Ïk C¯‡Â .‰ËÈL ‡ÏÓk ‰ËÈLÂ »ƒ»¿ƒ»ƒ¿…ƒ»¿…∆»ƒ»
·zÎÏ È„k ,˙Bi˙B‡ ÌÈLÏL - ‰ËÈLÂ¿ƒ»¿ƒƒ¿≈ƒ¿…
,'ÌÎÈ˙BÁtLÓÏ' ,'ÌÎÈ˙BÁtLÓÏ' ,'ÌÎÈ˙BÁtLÓÏ'¿ƒ¿¿≈∆¿ƒ¿¿≈∆¿ƒ¿¿≈∆

ÈÓÊ ‡˙Ïz25Ûc Ïk ·Á¯ ‡e‰ ‰ÊÂ ;26‡‰˙ ‡ÏÂ .Û„Â ¿»»ƒ¿≈¿∆…«»«»«¿…¿≈
‡ÏÂ .˙¯b‡k Ûc‰ ‡‰È ‡lL È„k ,‰fÓ ‰¯ˆ˜ ‰ËÈLƒ»¿»»ƒ∆¿≈∆…¿≈««¿ƒ∆∆¿…
˙BËËBLÓ ÂÈÈÚ e‰È ‡lL È„k ,‰Ê ÏÚ ¯˙BÈ dk¯‡»¿»≈«∆¿≈∆…¿≈»¿¿

·˙ka27. «¿»

יהיה 18) שהכתב כדי בסרגל, השיטין את לשרטט שצריך
ה"יב). (פ"א, לעיל כמבואר מפורשים 19)ישר וקלף גויל

ה"וֿז). (פ"א, ה"ט).20)למעלה פ"א, (מגילה ירושלמי
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רעא). סי' ליו"ד (ט"ז ספרים כשני שנראה והטעם:
(21- ואנוהו אלי "זה קלג:): (שבת חז"ל שאמרו כמו

נאה, בדיו נאה, תורה ספר במצוות.... לפניו התנאה
אומן". [סופר] בלבלר נאה, זו 23)מילה.22)בקולמוס

פעמים.25)שורה.24)יו"ד. עמוד.26)שלש
(27- משוטטות ל.). מנחות (מסכת השיטות בראשי ויטעה

בארץ  משוט כמו: מה, דבר לחפש ואנה, אנה מתהלכות
עיניו  ט): טז, הימיםֿב (דברי מצינו וכן ב). ב, (איוב

הארץ. בכל משוטטות

.ä·˙k‰ ËÚÓÈ ‡Ï28‰L¯t ÔÈaL ÁÂ¯‰ ÈtÓ …¿«≈«¿»ƒ¿≈»∆«∆≈»»»
‰L¯ÙÏ29‡Ï - ˙Bi˙B‡ LÓÁ ˙a ‰·z BÏ ‰ncÊ . ¿»»»ƒ¿«¿»≈»«»≈ƒ…

˙Bk ‡l‡ ,ÛcÏ ıeÁ LÏLÂ Ûc‰ CB˙a ÌÈzL ·zÎÈ· ƒ¿…¿«ƒ¿««¿»««∆»≈
ÛcÏ ıeÁ ÌÈzLe Ûc‰ CB˙a LÏL30ÔÓ ¯‡L ‡Ï . »¿««¿«ƒ««…ƒ¿«ƒ

ÌB˜n‰ ÁÈpÓ - ˙Bi˙B‡ LÏL ·zÎÏ È„k ‰ËÈM‰«ƒ»¿≈ƒ¿…»ƒ«ƒ««»
‰ËÈM‰ ˙lÁzÓ ÏÈÁ˙Óe ,Èet31. »«¿ƒƒ¿ƒ««ƒ»

ודקות.28) קטנות אותיות להיות 29)לכתוב שצריך
נזדמנה  ואם לפרשה, פרשה בין ריוח אותיות תשע כשיעור
אחרת  פרשה בה ומתחיל אחת, פרשה בה שמסיים שיטה לו
להגדיל  כדי דקות אותיות יכתוב אל ביניהן, מועט ריוח ויש
כך. לידי יבוא שלא עצמו יזרז אלא הריוח, את

צריך 30) ה' ששם (שם) ה'תוספות' וכתבו ע"א. ל, ֵמנחות
הדף. בתוך כולו להאריך 31)להיות הסופרים ומנהג

תורה, ספר נוי משום השיטה, לסוף שיגיעו עד האותיות
האותיות  צורת הפסד משום זה לנוי חושש לא ורבינו

רוקח'). ('מעשה

.å‰p˜¯ÊÈ ‡Ï - ˙Bi˙B‡ ÈzL ˙a ‰·z BÏ ‰ncÊƒ¿«¿»≈»«¿≈ƒ…ƒ¿¿∆»
ÔÈtc‰ ÔÈa32BÏ ‰ncÊ .‰ËÈM‰ ˙lÁ˙Ï ¯ÈÊÁÈ ‡l‡ , ≈««ƒ∆»«¬ƒƒ¿ƒ««ƒ»ƒ¿«¿»

B‡ ˙BÁÙ B‡ ,˙Bi˙B‡ ¯NÚ ˙a ‰·z ‰ËÈM‰ CB˙a¿«ƒ»≈»«∆∆ƒ»
¯˙È33dlk ˙‡ ·zÎÏ È„k ‰ËÈM‰ ÔÓ ¯‡L ‡ÏÂ , »≈¿…ƒ¿«ƒ«ƒ»¿≈ƒ¿…∆À»

dÈˆÁÂ Ûc‰ CB˙a dÈˆÁ ·zÎÏ ÏBÎÈ Ì‡ - Ûc‰ CB˙a¿««ƒ»ƒ¿…∆¿»¿««¿∆¿»
Èet ÌB˜n‰ ÁÈpÓ ,Â‡Ï Ì‡Â ;·˙Bk ,ÛcÏ ıeÁ««≈¿ƒ»«ƒ««»»

‰ËÈM‰ ˙lÁzÓ ÏÈÁ˙Óe34. «¿ƒƒ¿ƒ««ƒ»

כך 32) לעשות שרשאי ואע"פ הדף, לשירטוט מחוץ לכתבה
רשאי  אינו שלימה בתיבה אבל אותיות, חמש בת בתיבה

ל.). ט,33)(מנחות אסתר (מגילת "והאחשדרפנים" כגון
ראה  ספרֿתורה. כדין כתיבתה דין אסתר מגילת גם כי ג)
ר' הגאון (בשם ה"ט פ"ב, לרבינו מגילה הלכות יז.; מגילה

מוילנא). עד 34)זלמן ולהגדילן האותיות למשוך אבל
זולת  מחברתה, אחת אות לשנות שאין אסור, - השיטה סוף
או  גדולות להיות המסורה, לבעלי המקובלות האותיות

מיימוניות'). ('הגהות קטנות

.æLnÁÂ LnÁ Ïk ÔÈa ÁÈpÓe35˙BÈet ÔÈËÈL Úa¯‡ «ƒ«≈»À»¿À»«¿«ƒƒ¿
‰·È˙Î ‡Ïa36LnÁ‰ ÏÈÁ˙ÈÂ ,¯˙È ‡ÏÂ ˙BÁÙ ‡Ï , ¿…¿ƒ»…»¿…»≈¿«¿ƒ«À»

CÈ¯ˆ ,‰¯Bz‰ ˙‡ ¯Ó‚iLÎe .˙ÈLÈÓÁ ‰ËÈL ˙lÁzÓƒ¿ƒ«ƒ»¬ƒƒ¿∆ƒ¿…∆«»»ƒ
Ûc‰ ÛBÒaL ‰ËÈL ÚˆÓ‡a ¯Ó‚iL37ÔÓ ¯‡L Ì‡Â . ∆ƒ¿…¿∆¿«ƒ»∆¿««¿ƒƒ¿«ƒ

‰a¯‰ ÔÈËÈL Ûc‰38¯v˜Ó ,39‰ÏBÚÂ40ÏÈÁ˙Óe , ««ƒƒ«¿≈¿«≈¿∆«¿ƒ
˙‡ ¯Ó‚È ‡ÏÂ ,Ûc‰ ÛBÒaL ‰ËÈM‰ ˙lÁzÓƒ¿ƒ««ƒ»∆¿««¿…ƒ¿…∆

‰ËÈM‰41"Ï‡¯NÈ Ïk ÈÈÚÏ" ‰È‰iL „Ú ,Ôek˙Óe , «ƒ»ƒ¿«≈«∆ƒ¿∆¿≈≈»ƒ¿»≈
Ûc‰ ÛBÒaL ‰ËÈL ÚˆÓ‡a42. ¿∆¿«ƒ»∆¿««

תורה.35) חומשי ע"ב.36)מחמשה יג, ב"ב
ע"א.37) ל, שבאמצע 38)מנחות בשיטה חל הכתב וגמר

בנוסח 40)השיטין.39)הדף. ואמנם והולך. מקצר כמו
לשון  אחרי נמשך ורבינו והולך". "מקצר נאמר: התלמוד,
כתוב: תפילין להל' הרא"ש שבלשון ומעניין שם. הרי"ף

אחד. לענין עולה והכל ויורד". כת"י 41)"מקצר כנוסח
השיטה "מתחילת אחר: ובנוסח ‰„Ûהתימנים. ÛÂÒ·˘ ולא

השיטה". את התורה,42)יגמור סיום שכאן הכל ידעו ואז
סק"ו). רע"ב סי' יו"ד (ט"ז השיטה בגמר יסיים אם כן לא

.ç˙BÏB„b‰ ˙Bi˙B‡a ¯‰fÈÂ43˙BpËw‰ ˙Bi˙B‡·e44, ¿ƒ»≈»ƒ«¿»ƒ«¿«
˙B„e˜p‰ ˙Bi˙B‡·e45ÔB‚k ,˙BpLÓ‰ ˙Bi˙B‡Â , »ƒ«¿¿ƒ«¿À¿
˙BÙeÙl‰ Ô"È‡t‰46˙Bn˜Ú‰ ˙Bi˙B‡‰Â47BÓk , «≈ƒ«¿¿»ƒ»¬À¿

ÔÈ‚za ¯‰fÈÂ .LÈ‡ ÈtÓ LÈ‡ ÌÈ¯ÙBq‰ e˜ÈzÚ‰L48 ∆∆¿ƒ«¿ƒƒƒƒƒ¿ƒ»≈««ƒ
LiL ˙B‡ LÈÂ ,„Á‡ ‚z ‰ÈÏÚ LiL ˙B‡ LÈ .ÔÈÓ·e¿ƒ¿»»≈∆≈»∆»»∆»¿≈∆≈

‰Ú·L ‰ÈÏÚ49Ô"ÈÈÊ ˙¯eˆk ÔÈbz‰ ÏÎÂ .50ÔÈwc ,Ô‰ »∆»ƒ¿»¿»««ƒ¿««¿ƒ≈«ƒ
.‰¯ÚN‰ ËeÁk¿««¬»

גדולה,43) שהיא א) א, (בראשית ברא בראשית של ב' כגון
שהיא 44)ועוד. ב) כג, (שם, "ולבכותה" של כ' כגון

בי"ת  אל"ף סדר סופרים" "דקדוקי במוספנו וראה קטנה.
וקטנות. גדולות אותיות של נקודות 45)שלם עליהן שיש

ט) יח, (בראשית שרה" איה אליו "ויאמר כגון מלמעלה,
מנוקדות. שב"אליו" "איו" דפוס 46)שאותיות כנוסח

הלפופות. אחר: ובנוסח ועוד. רוקח' 'מעשה ונציא, מנטובה

רסה. סי' יו"ד סופר' 'חתם ראה ומקופל. כרוך ופירושו:
(במדבר 47) הארון" בנסוע "ויהי שלפני ההפוכה נו"ן כגון

עקומה. שהיא לה) שאמרו 48)י, כמו האותיות, כתרי
להקב"ה  מצאו למרום, משה שעלה "בשעה כט:): (מנחות
אדם  לו: אמר התגין)... (כגון לאותיות כתרים וקושר שיושב
יוסף  בן ועקיבא דורות, כמה בסוף להיות שעתיד יש אחד
של  תילין תילין (תג) וקוץ קוץ כל על לדרוש שעתיד שמו,

במו 49)הלכות". רבינו".ראה "תשובות ספנו
פרטי 50) לכל מקום מראה עוז' וה'מגדול ע"ב. כט, מנחות

"התגין". בספר זו הלכה

.èÔÓ ‰ÂˆÓÏ ‡l‡ e¯Ó‡ ‡Ï el‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk»«¿»ƒ»≈…∆∆¿∆»¿ƒ¿»ƒ
‰Ê Ôew˙a ‰pL Ì‡Â .¯Á·n‰51˜c˜„ ‡lL B‡ , «À¿»¿ƒƒ»¿ƒ∆∆…ƒ¿≈

˙‡ ·¯wL B‡ ;Ôew˙k ˙Bi˙B‡‰ Ïk ·˙ÎÂ ,ÔÈbza««ƒ¿»«»»ƒ¿ƒ»∆≈«∆
ÔÈËÈM‰52Ô˜ÈÁ¯‰ B‡53ÔÎÈ¯‡‰ B‡ ,54- Ô¯v˜ B‡ «ƒƒƒ¿ƒ»∆¡ƒ»ƒ¿»

¯È˙B‰ ‡ÏÂ ¯qÁ ‡ÏÂ ,˙B‡a ˙B‡ Ô˜Èa„‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿…ƒ¿ƒ»¿¿…ƒ≈¿…ƒ
Â˙BÁe˙Ùa ‰pL ‡ÏÂ ,˙Á‡ ˙B‡ ˙¯eˆ „ÈÒÙ‰ ‡Ï¿…ƒ¿ƒ«««¿…ƒ»ƒ¿

˙BÓe˙Òe55.¯Lk ¯ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ¿¬≈∆≈∆»≈

אחד 51) ומפרטו הולך ורבינו כאן. עד זה בפרק האמור
שיטה.52)אחד. כמלוא ביניהן הניח שהניח 53)ולא

האמור. מהשיעור יותר ריוח משלשים 54)ביניהן למעלה
השיטה. אורך הלכה 55)אותיות (פ"ח, לקמן מפורש

אֿב).
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.ée‚‰Â ,‡¯Óba e¯Ó‡ ‡lL ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·c LÈ≈¿»ƒ¬≈ƒ∆…∆∆¿«¿»»¿»¬
.LÈ‡ ÈtÓ LÈ‡ Ì„È· ‡e‰ ‰Ïa˜Â ,ÌÈ¯ÙBq‰ Ì‰·»∆«¿ƒ¿«»»¿»»ƒƒƒƒ
˙BÁÙ ‡Ï ,Û„Â Ûc ÏÎaL ÔÈËÈM‰ ÔÈÓ eÈ‰iL ,Ô‰Â¿≈∆ƒ¿ƒ¿««ƒƒ∆¿»«»«…»

ÌÈML ÏÚ ¯˙È ‡ÏÂ ÌÈÚa¯‡Â ‰BÓMÓ56‰È‰iLÂ ; ƒ¿∆¿«¿»ƒ¿…»≈«ƒƒ¿∆ƒ¿∆
:˙Bi˙B‡ ÚLz BÓk ‰L¯ÙÏ ‰L¯t ÔÈaL ÁÂ¯‰»∆«∆≈»»»¿»»»¿≈«ƒ
ÔÈËÈM‰ L‡¯a ‰È‰iLÂ ;'¯L‡' ,'¯L‡' ,'¯L‡'¬∆¬∆¬∆¿∆ƒ¿∆¿…«ƒƒ

Ìi‰ ˙¯ÈMÓ ‰ÏÚÓÏ57'ÌÈ‡a‰' :58'‰Lai·' ,59, ¿«¿»ƒƒ««»«»ƒ««»»
ÌM‰60'˙Ó' ,61'ÌÈ¯ˆÓa' ,62‰hÓÏe ;ÔÈËÈL LÓÁ - «≈≈¿ƒ¿«ƒ»≈ƒƒ¿«»

:Ck Ô‰Ó ‰ËÈL Ïk ˙lÁz ,ÔÈËÈL LÓÁ ‰¯ÈM‰ ÔÓƒ«ƒ»»≈ƒƒ¿ƒ«»ƒ»≈∆»
'ÁwzÂ'63'e‡·iÂ' ,'e‡ˆiÂ' ,'ÒeÒ' ,'‰È¯Á‡' ,64; «ƒ««¬∆»«≈¿«»…

'eÈÊ‡‰' ˙¯ÈMÓ ‰ÏÚÓÏ ÔÈËÈM‰ ÈL‡¯a ‰È‰ÈÂ65: ¿ƒ¿∆¿»≈«ƒƒ¿«¿»ƒƒ««¬ƒ
'‰„ÈÚ‡Â'66,'˙È¯Á‡a' ,'C¯c‰' ,'È¯Á‡' , ¿»ƒ»«¬≈«∆∆¿«¬ƒ

‰pnÓ ‰hÓÏe ;ÔÈËÈL LL - 'Ï‰˜' ,'BÒÈÚÎ‰Ï'¿«¿ƒ¿«≈ƒƒ¿«»ƒ∆»
'‡·iÂ' :ÔÈËÈL LÓÁ67,'˙‡f‰' ,'¯L‡' ,'¯a„Ï' , »≈ƒƒ«»…¿«≈¬∆«…

.'¯L‡'¬∆

ה"ו).56) (פ"ב, סופרים מסכת אֿיט.57)ראה טו, שמות
כח.58) יד, כט.59)שם, ל.60)שם, שם.61)שם,
לא.62) כ.63)שם, טו, כג.64)שם, דברים 65)שם,

אֿמג. הפרק.66)לב, סוף עד כח. לא, שם,67)שם,
וב'הגהות  מז. פסוק עוברים" אתם "אשר עד מד. לב,
כל  להתחיל בורים סופרים שנהגו "מה העירו: מיימוניות'
העמודים" "ווי לו: וקוראים בוי"ו, תורה שבספר עמוד
יש  גמור שאיסור נראה - יב) לח, שמות הפסוק (כלשון
קצרים, ומהם רחבים, מהם העמודים, עושים שהרי בדבר,
וי"ו  שתגיע כדי הרבה וארוכות משונות האותיות ופעמים
ימעט  "ולא ל.): (מנחות ערוך תלמוד והרי עמוד, כל לראש
(רבי  ומורי ה"ה. לעיל וכמבואר וכו' הריוח" מפני הכתב את
ספרֿתורה  לכתוב לי היה אילו לי: כתב מרוטנבורג) מאיר
חוץ  בוי"ו מתחיל עמוד שום יהיה שלא נזהר הייתי
שמ"ו  בי"ה לכתוב הסופרים שנהגו מה וכן בם". מ"ואעידה
אחיך  "יודוך - י' "בראשית, של ב' והן: העמודים, בראש
"שמר  - ש' כח), יד, (שמות "הבאים - ה' ח), מט, (בראשית

-לך  ו' ה), כד, (במדבר טובו "מה - מ' יא), לד (שם,
ולא  הגאונים בספרי חפשתי כח), לא, (דברים בם "ואעידה
(ראה  זה שבספר וסתומות פתוחות פרשיות ולפי מצאתי,
וכל  כן, לעשות אפשר אי בראשית") "ספר סוף פ"ט לקמן
אתה  "יהודה פרשת שהרי פסול, - כן העשוי ספרֿתורה
העמוד  בראש "יודוך" לכתוב ואיֿאפשר פתוחה, יודוך"
הקודם) (שבעמוד התחתונה בשיטה כתוב היה אלאֿאםֿכן
אותיות, שמונה והן אתה", "יהודה שהן: בלבד, תיבות שתי
אלא  פתוחה פרשה מתחילים שאין כן, לעשות יתכן ולא
מנהג  אולם עכ"ל. ה"ב. פ"ח לקמן ראה השיטה, בראש
כל  וסרה השיטה, בראש "יהודה" של יו"ד לכתוב סופרינו

רעג). סי' ליו"ד איגר ר"ע (חידושי ההשגה

.àéÌ‡Â .¯Á·n‰ ÔÓ ‰ÂˆÓÏ el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ¿»«¿»ƒ»≈¿ƒ¿»ƒ«À¿»¿ƒ
¯ÒÁ‰ B‡ ¯ÒÁ ‡Ïn‰ ·˙k Ì‡ Ï·‡ .ÏÒÙ ‡Ï ,‰pL68 ƒ»…»«¬»ƒ»««»≈»≈∆»≈

È¯˜ ‡È‰L ‰lÓ ·˙kL B‡ ,‡ÏÓ69,d˙‡È¯˜k ·˙ÎÂ »≈∆»«ƒ»∆ƒ¿ƒ¿»«ƒ¿ƒ»»
'‰pÏbLÈ' ÌB˜Óa '‰p·kLÈ' ·˙kL ÔB‚k70, ¿∆»«ƒ¿»∆»ƒ¿ƒ¿»∆»

'ÌÈÏÙÚ·e' ÌB˜Óa 'ÌÈ¯BÁh·e'71Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ,72B‡ ; «¿ƒƒ¿«¬…ƒ¿«≈»∆

‰Áe˙t ‰Óe˙Ò B‡ ,‰Óe˙Ò ‰Áe˙Ù ‰L¯t ·˙kL73, ∆»«»»»¿»¿»¿»¿»
‰¯ÈM‰ ·˙kL B‡74‰L¯t ·˙kL B‡ ,·˙k‰ ¯‡Lk ∆»««ƒ»ƒ¿»«¿»∆»«»»»

ÏeÒÙ ‰Ê È¯‰ - ‰¯ÈLk ˙Á‡75˙M„˜ Ba ÔÈ‡Â , ««¿ƒ»¬≈∆»¿≈¿À«
ÔÈ„nÏnL ÔÈLnÁ‰ ÔÓ LnÁk ‡l‡ ,ÏÏk ‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»¿»∆»¿À»ƒ«À»ƒ∆¿«¿ƒ

.˙B˜BÈz‰ da»«ƒ

וכפירוש 68) פסולה". אגרת "כתבה ע"ב: לב, מנחות
אלא  ויתירות בחסרות דקדק שלא - כאגרת שם: ה'תוספות'

בעלמא. מכתיבתה.69)כאגרת אחרת שנקראת
ל.70) כח, כז.71)דברים ע"ב:72)שם לז, נדרים

מסיני". למשה הלכה - קריין ולא כתיבן כתיבן, ולא "קריין
ה"ב).73) (פ"ח, לקמן ו"האזינו",74)ראה הים" "שירת

פ"ח. סוף לקמן כמפורש ושיטה, שיטה בכל ריוח בהן שיש
ע"ב.75) קג, שבת

.áédbÓ BÈ‡L ‰¯BzŒ¯ÙÒ76B˙B‰L‰Ï ¯eÒ‡ ,77 ≈∆»∆≈À»»¿«¿
ÌBÈ ÌÈLÏL ÏÚ ¯˙BÈ78ÊbÈ B‡ Ôw˙È ‡l‡ ,79. ≈«¿ƒ∆»¿«≈ƒ»≈

- Û„Â Ûc ÏÎa ˙BiÚË LÏL Ba LiL ‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»∆∆»»À¿»«»«
ÊbÈ - Úa¯‡ eÈ‰ Ì‡Â ,Ôw˙È80¯Ùq‰ ·¯ ‰È‰ Ì‡Â .81 ¿«≈¿ƒ»«¿«ƒ»≈¿ƒ»»…«≈∆

¯‡M‰Â ,dbÓ82¯‡LÂ ,Ûc ÏÎa ˙BiÚË Úa¯‡ Ba LÈ À»¿«¿»∆«¿«»À¿»«¿ƒ¿«
Úa¯‡ ‡Ïa LaLÓ‰ ¯‡M‰ B˙B‡Ó „Á‡ Û„ elÙ‡¬ƒ«∆»≈«¿»«¿À»¿…«¿«

Ôw˙È ‰Ê È¯‰ - ˙BiÚË83. »À¬≈∆¿«≈

בו.76) המצויות משום 77)מטעויותיו ע"ב. יט, כתובות
לחוש  יש כי יד) יא, (איוב עולה באהליך תשכן אל שנאמר:
עוול  וזהו בהן וישתבש טעויותיו אחרי ימשך בו שהקורא
בנביאים  הדין שכן מיימוניות' ב'הגהות והעירו גדול.
ראה  ברכה. עליו תבוא תלמוד, בספרי אף והזהיר וכתובים,
ברמ"א  וכתב י"א). אות ב (פרק כתובות למסכת רא"ש
להגיה  לא הוא קדמונים "שחרם רעט): סי' דעה' ('יורה
שיש  ברורה בראיה כיֿאם בלבד, הסברא פי על ספר שום

טעות". להסיר 78)בו שנותנים ביתֿדין זמן שזהו
החכמים  לו נתנו כאן וגם קיח.) (ב"מ כמבואר המכשולים,
להל' טוב' יום ('מעדני טעויותיו לתקן יום שלשים זמן

אצל 79)ס"ת). אותו וקוברים חרס בכלי אותו נותנים
ה"ג). (פ"י, לקמן רבינו בדברי כמבואר חכמים, תלמידי

כמנומר.80) שנראה משום לתקנו, ואין ע"ב. כט, מנחות
כהלכה.81) נכתבו הספר אותיות המיעוט 82)רוב

ואפילו 83)המשובש. כולו. את מציל הכשר שהדף שם.
מתקנו  - להתקן וניתן הואיל טעויות, שלש הזה בדף יש

(שם). כולו את ומציל

.âé?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na84,¯ÒÁ ‡Ïn‰ ·˙kL «∆¿»ƒ¬ƒ∆»««»≈»≈
˙BËÈM‰ ÈÈa ÁÎML ˙Bi˙B‡‰ ‰ÏBz ‡ˆÓpL85Ï·‡ ; ∆ƒ¿»∆»ƒ∆»«≈≈«ƒ¬»

‰nk Û„Â Ûc ÏÎa LÈ elÙ‡ - ‡ÏÓ ¯ÒÁ‰ ·˙k Ì‡ƒ»«∆»≈»≈¬ƒ≈¿»«»««»
BÈ‡Â „¯B‚ ‡e‰L ÈtÓ ,Ôw˙Ó ‰Ê È¯‰ ,˙BiÚË»À¬≈∆¿«≈ƒ¿≈∆≈¿≈

‰ÏB˙86. ∆

יגנז.84) - דף בכל טעויות ארבע ארבע בו יש שאם
כלֿכך.85) לתלות הוא ירחיק 86)וגנאי וכשגורד שם.

הפסק  הגרד מקום יהא שלא ושלאחריו, שלפניו האות את
ד'). סעיף רעט סי' יו"ד (שו"ע כשתים ותיראה בתיבה
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.ãé,BÓˆÚ ÈÙa LnÁÂ LnÁ Ïk ,‰¯Bz‰ ·zÎÏ ¯zÓÀ»ƒ¿…«»»À»¿À»ƒ¿≈«¿
‰a ÔÈ‡Â‰¯BzŒ¯ÙÒ ˙M„˜ Ô87‰l‚Ó ·zÎÈ ‡Ï Ï·‡ .88 ¿≈»∆¿À«≈∆»¬»…ƒ¿…¿ƒ»

˙BiL¯t da ‰È‰iL ,dÓˆÚ ÈÙa89ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡Â ; ƒ¿≈«¿»∆ƒ¿∆»»»ƒ¿≈¿ƒ
da „nÏ˙‰Ï ˜BÈ˙Ï ‰l‚Ó90ÌÈÏL‰Ï BzÚc Ì‡Â ; ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿«≈»¿ƒ«¿¿«¿ƒ

¯zÓ - LnÁ ‰ÈÏÚ91˙B·z LÏL LÏL ,‰l‚Ó ·˙k . »∆»À»À»»«¿ƒ»»»≈
¯zÓ - ˙Á‡ ‰ËÈLa92. ¿ƒ»««À»

לקמן 87) שמבואר כמו יתירה, קדושה בו שנוהגים השלם,
לעמוד  שחייבים כדרך מפניו עומדים אין וכן ה"ב). (פ"י,
קוראים  "אין אמרו: (ס.) גיטין ובמסכת ספרֿתורה. מפני
ספריהם  וכל הציבור", כבוד משום בביתֿהכנסת בחומשים

שלנו. כס"ת בגלילה מהחומש.88)היו לפי 89)חזק
אבל  (שם). למשה ניתנה ושלימה חתומה שהתורה
וכן  שם. כמבואר כלֿכך, קפידא אין שלמים בחומשים
ילדים  לחמשה חומשים חמשה שכתב חייא ברבי מצינו

קג:). (כתובות תורה אלפס 90)ללמדם ורבינו שם. גיטין,
לכל  שאיֿאפשר משום הקיל שלפיכך עליו והמליצו התיר,
נאמר  זה כגון ועל לבנו. שלם חומש לכתוב בישראל עני
יו"ד  ('טור' תורתך הפרו לה' לעשות עת קכו.: קיט, (תהלים

רפג). שם.91)סי' מותר 92)גיטין, שלפיכך אמרו: שם
סוטה  שפרשת זהב של טבלא לעשות המלכה להילני היה

סוטה,כת  להשקאת ממנה להעתיק לכהן (מוכנה עליה ובה
שהיתה  משום - ממנו) להעתיק ס"ת להביא יצטרך ולא
תיבות  שלש שלש - סירוגין רבינו: ומפרש סירוגין. כתובה
כמגילה  נראית אינה זו משונה בכתיבה כי אחת, בשיטה
במוספנו  וראה רפג), סי' יו"ד (ש"ך, ספרֿתורה מתוך

רבינו". "תשובות

.åè˜a„Ï ¯zÓ93C¯Îa ÌÈ·e˙Îe ÌÈ‡È· ,‰¯Bz À»¿«≈»¿ƒƒ¿ƒ¿∆∆
„Á‡94ÁÈpÓe .95ÔÈ·e ,ÔÈËÈL Úa¯‡ LnÁÂ LnÁ ÏÎa ∆»«ƒ«¿»À»¿À»«¿«ƒƒ≈

ÔÈËÈL LÏL ‡È·Â ‡È· Ïk96‡È·Â ‡È· Ïk ÔÈ·e , »»ƒ¿»ƒ»ƒƒ≈»»ƒ¿»ƒ
,CzÁÏ ‡a Ì‡L ,ÔÈËÈL LÏL - ¯NÚŒÌÈMÓƒ¿≈»»»ƒƒ∆ƒ»«¿…

C˙BÁ97,ÚLB‰È :‡e‰ Ck ÌÈ‡È· ÏL Ô¯ecÒÂ . ≈¿ƒ»∆¿ƒƒ»¿À«
,Ï‡˜ÊÁÈ ,‰ÈÓ¯È ,ÌÈÎÏÓ ,Ï‡eÓL ,ÌÈËÙBL¿ƒ¿≈¿»ƒƒ¿¿»¿∆¿≈

‰ÈÚLÈ98¯NÚŒÈ¯z ,99,˙e¯ :ÌÈ·e˙k‰ ¯„ÒÂ . ¿«¿»¿≈»»¿≈∆«¿ƒ
ÌÈ¯ÈM‰Œ¯ÈLÂ ,˙Ï‰˜Â ,ÈÏLÓe ,·Bi‡Â ,ÌÈl‰˙e100, ¿ƒƒ¿ƒƒ¿≈¿…∆∆¿ƒ«ƒƒ

˙BÈ˜Â101Ï‡i„Â ,102‰l‚Óe ,103ÌÈÓi‰ È¯·„Â104. ¿ƒ¿»ƒ≈¿ƒ»¿ƒ¿≈«»ƒ

נביאים 94)לכרוך.93) יונחו שלא שאיֿאפשר ואע"פ
בכרך  והם הואיל לכך חוששים אין תורה, ע"ג וכתובים

שם). וב'תוספות' יג. (ב"ב חלק.95)אחד משאיר
לנביא",96) נביא כל בין "וכן שלפנינו: התלמוד ונוסח שם.

נביא  בין שם: רבינו גירסת אבל שיטין; ארבע שמשמע
ה"ד). (פ"ב, סופרים במס' הנוסח וכן שיטין. ג' לנביא

כמו 97) וצ"ל רבינו, בדברי כאן חסר המפרשים, לפי
מלמטה  "ומסיים יג:): (ב"ב בתלמוד זו ברייתא שנכתבה
על  מוסב וזה חותך" לחתוך בא שאם מלמעלה, ומתחיל
את  ולהתחיל הדף, בסוף אחד נביא לסיים שאפשר הנביאים
זה  לחתוך יבוא שמא חוששים אנו ואין הדף, בראש השני
לסיים  אסור התורה בחומשי אבל לחתוך, מותר שהרי מזה,
ב'ירושלמי' כמבואר לחתוך יבא שמא גזירה הדף, בסוף
ומתחיל  באמצע גומר שיהא "וצריך ה"ט): פ"א, (מגילה

המשנה'). ('מרכבת קדם 98)באמצעיתו" שישעיהו אע"פ
מפני  לפניו, ויחזקאל ירמיהו הקדים ויחזקאל, לירמיהו בזמן
וירושלים, ביתֿהמקדש בחורבן מסיים ש"מלכים"
וסופו  חורבן תחילתו ויחזקאל חורבן, כולו ו"ירמיהו"
חורבן  לסמוך הראוי מן לכן נחמה, כולו וישעיהו נחמה,

יד:). (ב"ב לנחמה ונחמה שהושע 99)לחורבן אע"פ
לא  לישעיהו, אפילו הרבה קדם עשר") ל"תרי (ראשון
חששו  פרקיו, במספר הוא וקטן הואיל במקומו, סדרוהו
שגם  האחרונים הנביאים יתר נבואת עם וצירפוהו שיאבד,
יאבדו  ולא אחת אגודה יהוו וביחד במספרם, קטנים הם

וקדם 100)(שם). אמרם, דוד תהלים לדוד, קדמה רות
שניהם  קהלת, משלי, שלמה: ספרי שלשה ואחרֿכך לאיוב,
ע"פ  (שם, אמרו זקנתו לעת - השירים שיר חכמה, ספרי

ירמיהו.101)רש"י). שאמרה איכה, היה 102)מגילת
בגולה. ירמיהו דניאל 103)אחרי אחרי אסתר, מגילת

אחשורוש. דברי 104)בימי יחס כתב הסופר שעזרא
חשובים  ונחמיה ועזרא שם). (בבאֿבתרא אליו עד הימים
חמשה  עליהם הוסף עשר, תשעה הם אלה כל - אחד. כספר

קודש. כתבי וארבע עשרים הרי - תורה חומשי

.æè‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ L„w‰ È·˙k Ïk»ƒ¿≈«…∆≈¿ƒ»∆»
ËeË¯N·105¯Èp‰ ÏÚ Ô·˙k elÙ‡ ,106·zÎÏ ¯zÓe . ¿ƒ¿¬ƒ¿»»««¿»À»ƒ¿…

¯eÒ‡ - ‰Ê ÏÚ ¯˙BÈ ;ËeË¯N ‡Ïa ˙B·z LÏL107. »≈¿…ƒ¿≈«∆»
Ba LiL ‰Ê C¯kB˙M„˜ ÔÈ‡ ,ÌÈ·e˙Îe ÌÈ‡È· ,‰¯Bz ∆∆∆∆∆»¿ƒƒ¿ƒ≈¿À»

ÔÈc .ÌÈLnÁ‰ ÔÓ LnÁk ‡l‡ ,‰¯BzŒ¯ÙÒ ˙M„˜kƒ¿À«≈∆»∆»¿À»ƒ«À»ƒƒ
¯ÒÁ‰ ÔÈ„k ¯˙i‰108. «»≈¿ƒ∆»≈

ה"ב.105) פ"ג, מגילה ירושלמי ע"ב; ו, גיטין
פסוק 106) שכתב אביתר רבי על הקפיד יוסף רב שהרי

נייר  על נכתבות איגרות וסתם שירטוט, בלא באיגרתו
רפ"ד). סי' יו"ד ורבינוֿתם 107)(הגר"א שם. גיטין,

דרש  לשם הפסוק לכתוב כשמתכוין אלא איסור שאין סובר,
מותר  לחבירו, שולח שאדם שלומים באיגרת אבל ולימוד,
בלא  אפילו צחה, לשון לכתוב כדי המקרא, לשון לכתוב
בשירטוט  צורך אין הרמב"ן ולדעת שם). ('תוספות' שירטוט
אבל  - תנ"ך בו שכותבים - אשורי כתב כשכותב אלא
וכן  רפד). סי' יו"ד (טור בשירטוט צורך אין שלנו בכתיבה
לשרטט  צריך אינו בלבד, עליונה שורה אלא שירטט לא אם
השורות  כל אז ישר, כתובה העליונה שהשורה שמתוך יותר,
העליונה  השורה ששירטוט באופן פיה, על ישר יכתבו
לב:): (מנחות שאמרו וזהו שתחתיה, השורות לכל מועיל
אבל  מלא, לשירטוט הכוונה - שירטוט צריכות אין תפילין
שם, גיטין ('תוספות' שירטוט צריכה ודאי העליונה השורה

רפד). סי' ביו"ד להלכה נקבע יתר 108)וכן כל כלומר:
שהוסיפו  זה כרך ולפיכך נח:), (חולין עמו ואחר הוא כנטול
ירד  ולפיכך חסר, כס"ת הוא הרי וכתובים, נביאים בו

רפג). סי' יוסף' ('בית ס"ת מקדושת

ה'תשע"ו  טבת ה' חמישי יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
הפרשיות 1) מניין והפתוחות; הסתומות פרשיות דיני

השירות. כתיבת צורת התורה; שבכל והפתוחות הסתומות
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.à¯Ób Ì‡ :˙B¯eˆ ÈzL dÏ LÈ ‰Áe˙Ù ‰L¯t»»»¿»∆»¿≈ƒ»«
ÏÈÁ˙Óe ,Èet ‰ËÈM‰ ¯‡L ÁÈpÓ ,‰ËÈM‰ ÚˆÓ‡a¿∆¿««ƒ»«ƒ«¿»«ƒ»»«¿ƒ
‰na .‰iM‰ ‰ËÈM‰ ˙lÁzÓ ‰Áe˙Ù ‡È‰L ‰L¯t‰«»»»∆ƒ¿»ƒ¿ƒ««ƒ»«¿ƒ»«∆
¯eÚLk ÁÂ¯ ‰ËÈM‰ ÔÓ ¯‡LpL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ∆ƒ¿«ƒ«ƒ»∆«¿ƒ
Ì‡ B‡ ,ËÚÓ ‡l‡ ¯‡L ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;˙Bi˙B‡ ÚLz≈«ƒ¬»ƒ…ƒ¿«∆»¿«ƒ
,·˙Î ‡la ‰iL ‰ËÈL ÁÈpÓ - ‰ËÈM‰ ÛBÒa ¯Ób»«¿«ƒ»«ƒ«ƒ»¿ƒ»¿…¿»
.˙ÈLÈÏM‰ ‰ËÈL ˙lÁzÓ ‰Áe˙t‰ ‰L¯t‰ ÏÈÁ˙Óe«¿ƒ«»»»«¿»ƒ¿ƒ«ƒ»«¿ƒƒ

.á¯Ób Ì‡ :˙B¯eˆ LÏL dÏ LÈ ‰Óe˙Ò ‰L¯t»»»¿»∆»»ƒ»«
¯eÚMk ÁÂ¯ ÁÈpÓ ,‰ËÈM‰ ÚˆÓ‡a2·zÎÏ ÏÈÁ˙Óe , ¿∆¿««ƒ»«ƒ«∆««ƒ«¿ƒƒ¿…

‡È‰L ‰L¯t‰ ˙lÁzÓ ˙Á‡ ‰·z ‰ËÈM‰ ÛBÒa¿«ƒ»≈»««ƒ¿ƒ««»»»∆ƒ
¯‡L ‡Ï Ì‡Â .ÚˆÓ‡a ÁÂ¯‰ ‡ˆniL „Ú ,‰Óe˙Ò¿»«∆ƒ»≈»∆«»∆¿«¿ƒ…ƒ¿«
ÛBÒa ·zÎÏÂ ¯eÚMk ÁÂ¯‰ ÁÈp‰Ï È„k ‰ËÈM‰ ÔÓƒ«ƒ»¿≈¿«ƒ«»∆««ƒ¿ƒ¿…¿
ÁÂ¯ ËÚÓ ÁÈpÈÂ ,Èet Ïk‰ ÁÈpÈ - ˙Á‡ ‰·z ‰ËÈM‰«ƒ»≈»«««ƒ««…»¿«ƒ«¿«∆«
‰Óe˙q‰ ‰L¯t‰ ·zÎÏ ÏÈÁ˙ÈÂ ,‰iL ‰ËÈL L‡¯Ó≈…ƒ»¿ƒ»¿«¿ƒƒ¿…«»»»«¿»

‰iL ‰ËÈL ÚˆÓ‡Ó3ÁÈpÓ ,‰ËÈM‰ ÛBÒa ¯Ób Ì‡Â . ≈∆¿«ƒ»¿ƒ»¿ƒ»«¿«ƒ»«ƒ«
·zÎÏ ÏÈÁ˙Óe ,ÁÂ¯‰ ¯eÚLk ‰iL ‰ËÈL ˙lÁzÓƒ¿ƒ«ƒ»¿ƒ»¿ƒ»∆««¿ƒƒ¿…

‰ËÈM‰ ÚˆÓ‡Ó ‰Óe˙q‰4‰L¯tL ,¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ . «¿»≈∆¿««ƒ»ƒ¿≈»≈∆»»»
ÙÌÏBÚÏ ‰ËÈM‰ ˙lÁ˙a d˙lÁz ‰Áe˙5‰L¯Ùe , ¿»¿ƒ»»ƒ¿ƒ««ƒ»¿»»»»

.ÌÏBÚÏ ‰ËÈM‰ ÚˆÓ‡Ó d˙lÁz ‰Óe˙Ò¿»¿ƒ»»≈∆¿««ƒ»¿»

אותיות.2) ט)3)תשע הלכה א, פרק (מגילה ירושלמי
הראשונה  השיטה בסוף חלק (שהניח ומכאן מכאן "פתוחה

סתומה". - השנייה) השיטה "פתוחה 4)ובתחילת (שם)
סתומה". - השיטה) בראש חלק (שהניח (שם)5)מראשה

הראשונה  השיטה בסוף חלק (שהניח מסופה "פתוחה
חולקים  רבים פתוחה". - השנייה בתחילת לכתוב והתחיל
יורה  יוסף (בית ראה והסתומה". ה"פתוחה בשיטת רבינו על
ורבינו  א). עמוד לב דף מנחות ותוספות רע"ה סימן דעה
כמו  הגירסה לפניו שהייתה הנ"ל, מהירושלמי מקורו

שהעתקנוה.

.âBw˙Ï ¯LÙ‡ ,¯ÒÁÂ ‡ÏÓa dbÓ BÈ‡L ¯ÙÒ6 ≈∆∆≈À»¿»≈¿»≈∆¿»¿«¿
e¯‡aL BÓk ,B‰Èb‰Ïe7ÁÂ¯a ‰ÚË Ì‡ Ï·‡ . ¿«ƒ¿∆≈«¿¬»ƒ»»¿∆«

,‰Áe˙t ‰Óe˙Ò B‡ ‰Óe˙Ò ‰Áe˙t ·˙ÎÂ ,˙BiL¯t‰«»»ƒ¿»«¿»¿»¿»¿»
B‡ ,‰L¯t Ba ÔÈ‡L ÌB˜Óa Èet ÁÈp‰Â ˜ÈÒÙ‰L B‡∆ƒ¿ƒ¿ƒƒ«»ƒ¿∆≈»»»
B‡ ,‰L¯t‰ ÌB˜Óa ÁÂ¯a ˜ÈÒÙ‰ ‡ÏÂ Bk¯„k ·˙kL∆»«¿«¿¿…ƒ¿ƒ¿∆«ƒ¿«»»»

˙B¯ÈM‰ ˙¯eˆ ‰pML8ÏeÒÙ ‰Ê È¯‰ -9BÏ ÔÈ‡Â , ∆ƒ»««ƒ¬≈∆»¿≈
‰wz10.B· ‰ÚhL Ûc‰ Ïk ˙‡ ˜lÒÏ ‡l‡ , «»»∆»¿«≈∆»««∆»»

תלייה 6) ידי על החסר את וימלא היתר את שימחוק
ט"ז). הלכה א, פרק (לעיל ז,7)מלמעלה (פרק לעיל

י"בֿי"ג). שנכתבות 8)הלכות ו"האזינו", "הים" שירת
זה. פרק בסוף כמבואר מיוחדת, קג 9)בצורה דף (שבת

ב). והסתומות,10)עמוד הפתוחות עיוות יתקן איך "כי
לו  יזדמן ושמא ולאחריו, לפניו הרבה למחוק יצטרך והלא
רווח  בגלל הכתב למעט יצטרך וגם למחקו) (שאסור ֵשם
רחוק, תיקונו ולפיכך אסור, זה ודבר לפרשה, פרשה שבין
כלל  הרא"ש (תשובות אפשר אם תיקון לו מועיל וודאי אבל

ג).

.ãÌÈ¯Ùq‰ ÏÎa ÏB„b LeaL È˙È‡¯L ÈÙÏe11 ¿ƒ∆»ƒƒƒ»¿»«¿»ƒ
ÔÈ·˙BkL ,˙¯Òn‰ ÈÏÚa ÔÎÂ ,el‡ ÌÈ¯·„a È˙È‡¯L∆»ƒƒƒ¿»ƒ≈¿≈«¬≈«»…∆∆¿ƒ
ÌÈ˜ÏÁ ,˙BÓe˙q‰Â ˙BÁe˙t‰ ÚÈ„B‰Ï ÔÈ¯aÁÓe¿«¿ƒ¿ƒ««¿¿«¿∆¡»ƒ

Ì‰ÈÏÚ ÔÈÎÓBqL ÌÈ¯Ùq‰ ˙˜ÏÁÓa el‡ ÌÈ¯·„a12- ƒ¿»ƒ≈¿«¬…∆«¿»ƒ∆¿ƒ¬≈∆
˙BÓe˙q‰ ‰¯Bz‰ ˙BiL¯t Ïk ‰p‰ ·zÎÏ È˙È‡»̄ƒƒƒ¿…≈»»»»ƒ«»«¿
Ïk Ì‰ÈÏÚ Ôw˙Ï È„k ,˙B¯ÈM‰ ˙¯eˆÂ ,˙BÁe˙t‰Â¿«¿¿««ƒ¿≈¿«≈¬≈∆»
ÌÈ¯·„a ÂÈÏÚ eÎÓqL ¯ÙÒÂ .Ì‰Ó dÈb‰Ïe ÌÈ¯Ùq‰«¿»ƒ¿«ƒ«≈∆¿≈∆∆»«¿»»ƒ¿»ƒ
‰Úa¯‡ ÏÏBÎ ‡e‰L ,ÌÈ¯ˆÓa Úe„i‰ ¯Ùq‰ ‡e‰ el‡≈«≈∆«»«¿ƒ¿«ƒ∆≈«¿»»

ÌÈ¯ÙÒ ÌÈ¯NÚÂ13ÌÈL ‰nkÓ ÌÈÏLe¯È· ‰È‰L , ¿∆¿ƒ¿»ƒ∆»»ƒ»«ƒƒ«»»ƒ
ÈÙÏ ,ÔÈÎÓBÒ Ïk‰ eÈ‰ ÂÈÏÚÂ ,ÌÈ¯Ùq‰ epnÓ dÈb‰Ï¿«ƒ«ƒ∆«¿»ƒ¿»»»«…¿ƒ¿ƒ

¯L‡ŒÔ· B‰Èb‰L14B‰Èb‰Â ,‰a¯‰ ÌÈL Ba ˜c˜„Â , ∆ƒƒ∆»≈¿ƒ¿≈»ƒ«¿≈¿ƒƒ
¯ÙÒa ÈzÎÓÒ ÂÈÏÚÂ ,B˜ÈzÚ‰L BÓk ˙Ba¯ ÌÈÓÚt¿»ƒ«¿∆∆¿ƒ¿»»»«¿ƒ¿≈∆

.B˙ÎÏ‰k Èz·˙kL ‰¯Bz‰«»∆»«¿ƒ¿ƒ¿»

תורה.11) ישראל 12)ספרי ארץ בני מסורת כגון
ישראל. שבארץ ספריהם על הסומכים "מערבאי" הנקראים
הסומכים  (מזרחיים) "מדינחאי" הנקראים בבל בני ומסורת

שבבבל. ספריהם וכתובים.13)על נביאים תורה כל שהם
ישיבה 14) ראש שהיה אשר בן אהרן המדקדק הוא

וב"שלשלת  והניקוד. המסורה חכמי מקום בטבריה,
והיה  גאון סעדיה רב שאחרי בדור שהיה כתוב: הקבלה"

אשר. משבט משה בן אהרן נקרא

˙ÈL‡¯a ¯ÙÒ≈∆¿≈ƒ
ÚÈ˜¯ È‰È15,ÌÈn‰ eˆ¯LÈ ,˙B¯‡Ó È‰È ,ÌÈn‰ eÂwÈ , ¿ƒ»ƒ«ƒ»««ƒ¿ƒ¿…ƒ¿¿««ƒ

Ôlk - ÌÈÓM‰ ˙B„ÏB˙ ‰l‡ ,elÎÈÂ ,ı¯‡‰ ‡ˆBz≈»»∆«¿À≈∆¿«»«ƒÀ»
Ì„‡Ïe ,¯Ó‡ ‰M‡‰ Ï‡ .˙BiL¯t Ú·L Ô‰Â ,˙BÁe˙t¿¿≈∆«»»ƒ∆»ƒ»»«¿»»
.‰Áe˙t - ÌÈ‰Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - ¯Ó‡»«¿≈∆¿«…∆¡…ƒ¿»
ÈÁÈÂ ,LB‡ ÈÁÈÂ ,˙L ÈÁÈÂ ,¯ÙÒ ‰Ê ,Ú„È Ì„‡‰Â¿»»»»«∆≈∆«¿ƒ≈«¿ƒ¡«¿ƒ
ÈÁÈÂ ,CBÁ ÈÁÈÂ ,„¯È ÈÁÈÂ ,Ï‡ÏÏ‰Ó ÈÁÈÂ ,ÔÈ≈̃»«¿ƒ«¬«¿≈«¿ƒ∆∆«¿ƒ¬«¿ƒ
˙BiL¯Ù ‰¯NÚ ˙Á‡ - Á ÈÁÈÂ ,CÓÏ ÈÁÈÂ ,ÁÏLe˙Ó¿∆««¿ƒ∆∆«¿ƒ…«««∆¿≈»»ƒ
Ô‰ÈzL - Á ˙„ÏBz ‰l‡ ,'‰ ‡¯iÂ .˙BÓe˙Ò Ôlk el‡≈À»¿««¿≈∆¿……«¿≈∆
,Á Ï‡ ÌÈ‰Ï‡ ¯a„ÈÂ ,ÁÏ ÌÈ‰Ï‡ ¯Ó‡iÂ .˙BÁe˙t¿«…∆¡…ƒ¿…««¿«≈¡…ƒ∆…«
È· eÈ‰iÂ .˙BÓe˙Ò ÔzLÏL - Á Ï‡ ÌÈ‰Ï‡ ¯Ó‡iÂ«…∆¡…ƒ∆…«¿»¿»¿«ƒ¿¿≈
ÔÚÎe .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - Á Èa ˙„ÏBz ‰l‡Â ,Á…«¿≈∆¿…¿≈…«¿≈∆¿¿««
ı¯‡‰ ÏÎ È‰ÈÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - „lÈ ÌLÏe ,„ÏÈ»«¿≈À«¿≈∆¿«¿ƒ»»»∆
.˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - ÌL ˙„ÏBz ‰l‡ ,˙Á‡ ‰ÙN»»∆»≈∆¿…≈¿≈∆¿
ÈÁÈÂ ,‚ÏÙ ÈÁÈÂ ,¯·Ú ÈÁÈÂ ,ÈÁ ÁÏLÂ ,ÈÁ „LÎt¯‡Â¿«¿«¿««¿∆«««¿ƒ≈∆«¿ƒ∆∆«¿ƒ
Ôlk - Á¯˙ ÈÁÈÂ ,¯BÁ ÈÁÈÂ ,‚e¯N ÈÁÈÂ ,eÚ¿̄«¿ƒ¿«¿ƒ»«¿ƒ∆«À»
,Ì¯·‡ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ .˙BiL¯Ù ‰BÓM‰ ,˙BÓe˙Ò¿«¿∆»»ƒ«…∆∆«¿»
.˙BÁe˙t ÔzLÏL - ÏÙ¯Ó‡ ÈÓÈa È‰ÈÂ ,·Ú¯ È‰ÈÂ«¿ƒ»»«¿ƒƒ≈«¿»∆¿»¿»¿
¯Ó‡iÂ ,Ì¯·‡ È‰ÈÂ ,Ì¯·‡ ˙L‡ È¯NÂ ,ÌÈ¯·c‰ ¯Á‡«««¿»ƒ¿»«≈∆«¿»«¿ƒ«¿»«…∆
- ÂÈÏ‡ ‡¯iÂ .˙BÓe˙Ò ÔzÚa¯‡ - Ì‰¯·‡ Ï‡ ÌÈ‰Ï‡¡…ƒ∆«¿»»«¿«¿»¿«≈»≈»
Ô‰ÈzL - ‰¯N ˙‡ „˜t '‰Â ,ÌMÓ ÚqiÂ .‰Áe˙t¿»«ƒ«ƒ»«»«∆»»¿≈∆
È¯Á‡ È‰ÈÂ ,¯Á‡ È‰ÈÂ ,‡Â‰‰ ˙Úa È‰ÈÂ .˙BÓe˙Ò¿«¿ƒ»≈«ƒ«¿ƒ«««¿ƒ«¬≈
.˙BÁe˙t ÔzÚa¯‡ - ‰¯N ÈiÁ eÈ‰iÂ ,ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ«ƒ¿«≈»»«¿«¿»¿
˙„Ïz ‰l‡Â ,Ì‰¯·‡ ÛÒiÂ .‰Óe˙Ò - Ô˜Ê Ì‰¯·‡Â¿«¿»»»≈¿»«…∆«¿»»¿≈∆…¿…
ÔzÚa¯‡ - ·Ú¯ È‰ÈÂ ,˜ÁˆÈ ˙„ÏBz ‰l‡Â ,Ï‡ÚÓLÈƒ¿»≈¿≈∆¿…ƒ¿»«¿ƒ»»«¿«¿»
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dxezקי xtq zekld - dad` xtq - zah 'd iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

·˜ÚÈ ‡ˆiÂ ,˜ÁˆÈ Ô˜Ê Èk È‰ÈÂ ,ÂNÚ È‰ÈÂ .˙BÁe˙t¿«¿ƒ≈»«¿ƒƒ»≈ƒ¿»«≈≈«¬…
‡·iÂ .‰Áe˙t - ·˜ÚÈ ÁÏLiÂ .˙BÓe˙Ò ÔzLÏL -¿»¿»¿«ƒ¿««¬…¿»«»…
,ÌÈ‰Ï‡ ¯Ó‡iÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - ‰È„ ‡ˆzÂ ,·˜ÚÈ«¬…«≈≈ƒ»¿≈∆¿«…∆¡…ƒ
- ÂNÚ ˙B„Ïz ‰l‡Â ,·˜ÚÈ È· eÈ‰iÂ ,ÌÈ‰Ï‡ ‡¯iÂ«≈»¡…ƒ«ƒ¿¿≈«¬…¿≈∆…¿≈»
‰l‡Â .‰Óe˙Ò - ¯ÈÚN È· ‰l‡ .˙BÁe˙t ÔzÚa¯‡«¿«¿»¿≈∆¿≈≈ƒ¿»¿≈∆
.˙BÁe˙t ÔzLÏL - ˙Úa È‰ÈÂ ,·˜ÚÈ ·LiÂ ,ÌÈÎÏn‰«¿»ƒ«≈∆«¬…«¿ƒ»≈¿»¿»¿
,ÌÈ¯·c‰ ¯Á‡ È‰ÈÂ .‰Óe˙Ò - ‰ÓÈ¯ˆÓ „¯e‰ ÛÒBÈÂ¿≈«ƒ¿»¿»¿»«¿ƒ«««¿»ƒ
‰l‡Â ,ÂÈÏ‡ LbiÂ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - ıwÓ È‰ÈÂ«¿ƒƒ≈¿≈∆¿«ƒ«≈»¿≈∆
È¯Á‡ È‰ÈÂ .˙BÓe˙Ò ÔzLÏL - ‰„e‰È ˙‡Â ,˙BÓL¿¿∆¿»¿»¿»¿«¿ƒ«¬≈
,ÔÏe·Ê ,‰„e‰È ,ÈÂÏÂ ÔBÚÓL ,·˜ÚÈ ‡¯˜iÂ ,ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ«ƒ¿»«¬…ƒ¿¿≈ƒ¿»¿À
,¯L‡Ó ,„b ,Ôc .LL Ô‰Â ,˙BÁe˙t Ôlk - ¯Î˘NÈƒ»»À»¿¿≈≈»»≈»≈
- ÔÈÓÈa .˙BÓe˙Ò ÔzLÓÁ - ÛÒBÈ ˙¯t Ôa ,ÈÏzÙ«¿»ƒ≈…»≈¬ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ

.‰Áe˙t¿»
- ˙BÓe˙q‰Â ,ÌÈÚa¯‡Â LÏL - ˙BÁe˙t‰ ÔÈÓƒ¿««¿»¿«¿»ƒ¿«¿

.˙Á‡Â ÌÈÚLz Ïk‰ .ÌÈÚa¯‡Â ‰BÓL¿∆¿«¿»ƒ«…ƒ¿ƒ¿∆»
˙BÓL ‰l‡Â ¯ÙÒ≈∆¿≈∆¿

- ÌÈa¯‰ ÌÈÓi· È‰ÈÂ ,LÈ‡ CÏiÂ ,L„Á CÏÓ Ì˜iÂ«»»∆∆»»«≈∆ƒ«¿ƒ«»ƒ»«ƒ
CÏiÂ .‰Óe˙Ò - ‰Ú¯ ‰È‰ ‰LÓe .˙BÁe˙t ÔzLÏL¿»¿»¿∆»»…∆¿»«≈∆
¯a„ÈÂ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - Ô¯‰‡ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ ,‰LÓ∆«…∆∆«¬…¿≈∆¿«¿«≈
,‰LÓ Ï‡ '‰ ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - ‰LÓ Ï‡ ÌÈ‰Ï‡¡…ƒ∆∆¿»«¿«≈∆∆
.˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - Ô¯‰‡ Ï‡Â ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯a„ÈÂ«¿«≈∆∆¿∆«¬…¿≈∆¿
Ô‰ÈzL - ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯a„ÈÂ ,Ì˙·‡ ˙È· ÈL‡¯ ‰l‡≈∆»≈≈¬…»«¿«≈∆∆¿≈∆
¯Ó‡iÂ ,EÈz˙ ‰‡¯ ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ .˙BÓe˙Ò¿«…∆∆∆¿≈¿«ƒ«…∆
¯Ó‡iÂ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - Ô¯‰‡ Ï‡Â ‰LÓ Ï‡ '‰∆∆¿∆«¬…¿≈∆¿«…∆
‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ ,‰Ú¯t ·Ï „·k ‰LÓ Ï‡ '‰∆∆»≈≈«¿…«…∆∆∆
Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - Ô¯‰‡ Ï‡ ¯Ó‡¡…∆«¬…¿≈∆¿«…∆∆
Ï‡ ¯Ó‡ ‰LÓ Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡iÂ) .‰Áe˙t - ‡a ‰LÓ∆…¿»«…∆¿»∆∆¡…∆
Ï‡ ¯Ó‡ ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ ,(E„È ˙‡ ‰Ë Ô¯‰‡«¬…¿≈∆»¿«…∆∆∆¡…∆
ÌkL‰ ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ ,EhÓ ˙‡ ‰Ë Ô¯‰‡«¬…¿≈∆«¿«…∆∆∆«¿≈
¯Ó‡iÂ .˙BÓe˙Ò [Ô‰ÈzL ‡"Ò] (ÔzLÏL) - ¯˜aa«…∆¿»¿»¿≈∆¿«…∆
Ï‡Â ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ ,‰Ú¯t Ï‡ ‡a ‰LÓ Ï‡ '‰∆∆…∆«¿…«…∆∆∆¿∆
ÌkL‰ ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - Ô¯‰‡«¬…¿≈∆¿«…∆∆∆«¿≈
‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ ,‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ .‰Óe˙Ò -¿»«…∆∆∆«…∆∆∆

t Ï‡ ‡aÏ‡ '‰ ¯Ó‡iÂ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - ‰Ú¯ …∆«¿…¿≈∆¿«…∆∆
ÏL ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ .‰Óe˙Ò - E„È ‰Ë ‰LÓ∆¿≈»¿¿»«…∆∆∆∆
Ô‰ÈzL - '„Á‡ Ú‚ „BÚ' ÏL ¯Ó‡iÂ ,'CLÁ È‰ÈÂ'ƒƒ∆«…∆∆∆«∆»¿≈∆
¯Ó‡iÂ ,‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ ,‰LÓ ¯Ó‡iÂ .˙BÁe˙t¿«…∆∆«…∆∆∆«…∆
‡¯˜iÂ .˙BÓe˙Ò ÔzLÏL - Ô¯‰‡ Ï‡Â ‰LÓ Ï‡ '‰∆∆¿∆«¬…¿»¿»¿«ƒ¿»
eÚÒiÂ .‰Óe˙Ò - ‰ÏÈl‰ ÈˆÁa È‰ÈÂ .‰Áe˙t - ‰LÓ∆¿»«¿ƒ«¬ƒ««¿»¿»«ƒ¿
Ô‰ÈzL - Ô¯‰‡Â ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ ,Ï‡¯NÈ È·¿≈ƒ¿»≈«…∆∆∆¿«¬…¿≈∆
Lc˜ 'eÎÂ '‰ ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - ÌˆÚa È‰ÈÂ .˙BÁe˙t¿«¿ƒ¿∆∆¿»«¿«≈¿«∆
ÁlLa È‰ÈÂ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - E‡·È Èk ‰È‰Â ,ÈÏƒ¿»»ƒ¿ƒ¬¿≈∆¿«¿ƒ¿««
'‰ ¯Ó‡iÂ ,eÁÈÂ e·LÈÂ 'eÎÂ '‰ ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò -¿»«¿«≈¿¿»À¿«¬«…∆
Ê‡ ,E„È ˙‡ ‰Ë '‰ ¯Ó‡iÂ ,˜Úˆz ‰Ó ‰LÓ Ï‡∆∆«ƒ¿««…∆¿≈∆»¿»
ÚqiÂ .˙BÁe˙t ÔzLÓÁ - ÌÈ¯Ó ÁwzÂ ,‰LÓ ¯ÈLÈ»ƒ∆«ƒ«ƒ¿»¬ƒ¿»¿«««
È‰ ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ ,‰ÓÏÈ‡ e‡·iÂ ,‰LÓ∆«»…≈ƒ»«…∆∆∆ƒ¿ƒ

- ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯a„ÈÂ .˙BÓe˙Ò ÔzLÏL - ¯ÈËÓÓ«¿ƒ¿»¿»¿«¿«≈∆∆
Ïk eÚÒiÂ .‰Óe˙Ò - ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ .‰Áe˙t¿»«…∆∆∆¿»«ƒ¿»
ÚÓLiÂ ,·˙k ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ ,˜ÏÓÚ ‡·iÂ ,˙„Ú¬««»…¬»≈«…∆∆∆¿…«ƒ¿«
¯a„ÈÂ .˙BÁe˙t ÔzLÓÁ - ÈLÈÏM‰ L„Áa ,B¯˙Èƒ¿«…∆«¿ƒƒ¬ƒ¿»¿«¿«≈
ÔzLÏL - ‡N˙ ‡Ï ,ÈÎ‡ ,ÌÈ¯·c‰ Ïk ˙‡ ÌÈ‰Ï‡¡…ƒ≈»«¿»ƒ»…ƒ…ƒ»¿»¿»
‡Ï ,Áˆ¯˙ ‡Ï ,„ak .‰Áe˙t - ¯BÎÊ .˙BÓe˙Ò¿»¿»«≈…ƒ¿«…
[„ÓÁ˙ ‡Ï] ,„ÓÁ˙ ‡Ï ,‰Ú˙ ‡Ï ,·‚˙ ‡Ï ,Û‡ƒ̇¿»…ƒ¿……«¬∆…«¿……«¿…
- ÌÚ‰ ÏÎÂ .[Ú·L] (LL) Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò Ôlk -À»¿¿≈≈∆«¿»»»
‰l‡Â .‰Óe˙Ò - ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ .‰Áe˙t¿»«…∆∆∆¿»¿≈∆
ÈÎÂ ,LÈ‡ ‰kÓ ,¯kÓÈ ÈÎÂ .‰Áe˙t - ÌÈËtLn‰«ƒ¿»ƒ¿»¿ƒƒ¿…«≈ƒ¿ƒ
,ÂÈ·‡ Ïl˜Óe ,B¯ÎÓe LÈ‡ ·‚Â ,ÂÈ·‡ ‰kÓe ,„ÊÈ»ƒ«≈»ƒ¿…≈ƒ¿»¿«≈»ƒ
,ÌÈL‡ eˆpÈ ÈÎÂ ,LÈ‡ ‰kÈ ÈÎÂ ,ÌÈL‡ Ô·È¯È ÈÎÂ¿ƒ¿ƒÀ¬»ƒ¿ƒ«∆ƒ¿ƒƒ»¬»ƒ
ÁbÈ ÈÎÂ .¯NÚ Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò Ôlk - LÈ‡ ‰kÈ ÈÎÂ¿ƒ«∆ƒÀ»¿¿≈∆∆¿ƒƒ«
,LÈ‡ ·‚È Èk ,ÛbÈ ÈÎÂ ,ÁzÙÈ ÈÎÂ .‰Áe˙t - ¯BL¿»¿ƒƒ¿«¿ƒƒ…ƒƒ¿…ƒ
- LÈ‡ ÔzÈ Èk ,ÔzÈ Èk ,L‡ ‡ˆ˙ Èk ,LÈ‡ ¯Ú·È Èkƒ«¿∆ƒƒ≈≈≈ƒƒ≈ƒƒ≈ƒ
ÈÎÂ .‰Áe˙t - Ï‡LÈ ÈÎÂ .Ú·L Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò ÌlkÀ»¿¿≈∆«¿ƒƒ¿«¿»¿ƒ
.˙BÓe˙Ò ÔzLÏL - ÌÈ‰Ï‡Ï Á·Ê ,‰ÙMÎÓ ,‰zÙÈ¿«∆¿«≈»…≈«»¡…ƒ¿»¿»¿
Èk ,‡N˙ ‡Ï ,Ïl˜˙ ‡Ï ÌÈ‰Ï‡ .‰Áe˙t - ÛÒk Ì‡ƒ∆∆¿»¡…ƒ…¿«≈…ƒ»ƒ

‡¯˙ Èk ,ÚbÙ˙‰p‰ .˙BÓe˙Ò ÔzLÓÁ - ‰h˙ ‡Ï ,‰ ƒ¿«ƒƒ¿∆…«∆¬ƒ¿»¿ƒ≈
Ï‡Â .‰Óe˙Ò - ‰ÏkLÓ ‰È‰˙ ‡Ï .‰Áe˙t - ÈÎ‡»…ƒ¿»…ƒ¿∆¿«≈»¿»¿∆
¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - '‰ ¯Ó‡iÂ .‰Áe˙t - ¯Ó‡ ‰LÓ∆»«¿»«…∆¿»«¿«≈
,ÔÁÏL ˙ÈNÚÂ .‰Óe˙Ò - ÔB¯‡ eNÚÂ .‰Áe˙t - '‰¿»¿»¬¿»¿»ƒ»À¿»
- ÔkLn‰ ˙‡Â .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - ˙¯Ó ˙ÈNÚÂ¿»ƒ»¿…«¿≈∆¿¿∆«ƒ¿»
˙ÈNÚÂ .‰Áe˙t - ÌÈL¯w‰ ˙‡ ˙ÈNÚÂ .‰Óe˙Ò¿»¿»ƒ»∆«¿»ƒ¿»¿»ƒ»
¯ˆÁ ˙‡ ˙ÈNÚÂ ,ÁaÊn‰ ˙‡ ˙ÈNÚÂ ,˙Î¯Ù»…∆¿»ƒ»∆«ƒ¿≈«¿»ƒ»≈¬«
ÔzLÓÁ - ·¯˜‰ ‰z‡Â ,‰eˆz ‰z‡Â ,ÔkLn‰«ƒ¿»¿«»¿«∆¿«»«¿≈¬ƒ¿»
˙ÈNÚÂ .‰Áe˙t - „Ù‡‰ ˙‡ eNÚÂ .˙BÓe˙Ò¿¿»∆»≈…¿»¿»ƒ»
˙ÈNÚÂ ,ÏÈÚÓ ˙‡ ˙ÈNÚÂ ,ÔLÁ ˙ÈNÚÂ ,˙ˆaLÓƒ¿¿…¿»ƒ»∆¿»ƒ»∆¿ƒ¿»ƒ»
,˙BÓe˙Ò Ôlk - ‰NÚz ¯L‡ ‰ÊÂ ,¯·c‰ ‰ÊÂ ,ıÈvƒ¿∆«»»¿∆¬∆«¬∆À»¿
¯a„ÈÂ ,'‡N˙ ÈÎ'c ¯a„ÈÂ ,ÁaÊÓ ˙ÈNÚÂ .LL Ô‰Â¿≈≈¿»ƒ»ƒ¿≈««¿«≈¿ƒƒ»«¿«≈
ÔzÚa¯‡ - 'ÌÈÓN·'c ¯a„ÈÂ ,'¯Bik ˙ÈNÚÂ'cƒ¿»ƒ»ƒ«¿«≈ƒ¿»ƒ«¿«¿»
‰‡¯'c ¯a„ÈÂ ,'ÌÈnÒ EÏ Á˜'c ¯Ó‡iÂ .˙BÁe˙t¿«…∆¿«¿«ƒ«¿«≈ƒ¿≈
.‰Áe˙t - '‰ ¯Ó‡iÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - 'È˙‡¯»̃»ƒ¿≈∆¿«…∆¿»
ÔÙiÂ ,'„¯ CÏ'c ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - ‰LÓ Ï‡ ÔziÂ«ƒ≈∆∆¿»«¿«≈¿∆≈«ƒ∆
- '‰fÓ ‰ÏÚ CÏ'c ¯a„ÈÂ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - „¯iÂ«≈∆¿≈∆¿«¿«≈¿≈¬≈ƒ∆
¯Ó‡iÂ ,‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ ,‰LÓ ¯Ó‡iÂ .‰Óe˙Ò¿»«…∆∆«…∆∆∆«…∆
- ·˙k ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ ,ÏÒt ‰LÓ Ï‡ '‰∆∆¿»«…∆∆∆¿»
¯Ó‡iÂ .‰Óe˙Ò - ‰LÓ Ï‰˜iÂ .˙BÁe˙t ÔzÚa¯‡«¿«¿»¿««¿≈∆¿»«…∆
Ô‰ÈzL - Ï‡¯NÈ Èa Ï‡ ‰LÓ ¯Ó‡iÂ ,‰LÓ∆«…∆∆∆¿≈ƒ¿»≈¿≈∆
˙ÚÈ¯È NÚiÂ .‰Óe˙Ò - ·Ï ÌÎÁ ÏÎ eNÚiÂ .˙BÁe˙t¿««¬»¬«≈¿»«««¿ƒ…
NÚiÂ .‰Óe˙Ò - ÌÈL¯w‰ ˙‡ NÚiÂ .‰Áe˙t -¿»«««∆«¿»ƒ¿»«««
NÚiÂ ,‰¯n‰ ˙‡ NÚiÂ ,ÔÁÏM‰ ˙‡ NÚiÂ ,Ï‡Ïˆa¿«¿≈«««∆«À¿»«««∆«¿…»«««
˙‡ NÚiÂ .˙BÁe˙t ÔzÚa¯‡ - ˙¯Ëw‰ ÁaÊÓ ˙‡∆ƒ¿««¿…∆«¿«¿»¿«««∆
,¯ˆÁ‰ ˙‡ NÚiÂ ,¯Bik‰ ˙‡ NÚiÂ ,‰ÏÚ‰ ÁaÊÓƒ¿«»…»«««∆«ƒ«««∆∆»≈
˙‡ NÚiÂ .˙BÓe˙Ò ÔzLÓÁ - ·‰f‰ Ïk ,È„e˜Ù ‰l‡≈∆¿≈»«»»¬ƒ¿»¿«««∆
NÚiÂ .‰Óe˙Ò - È·‡ ˙‡ eNÚiÂ .‰Áe˙t - „Ù‡‰»≈…¿»««¬∆«¿≈¿»«««
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קיי dxez xtq zekld - dad` xtq - zah 'd iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - ÏÈÚÓ ˙‡ NÚiÂ ,ÔLÁ‰ ˙‡∆«∆«««∆¿ƒ¿≈∆¿
- ÏÎzÂ ,ıÈˆ ˙‡ eNÚiÂ ,LL ˙˙k‰ ˙‡ eNÚiÂ««¬∆«»¿…≈««¬∆ƒ«≈∆
ÌBÈ·'c ¯a„ÈÂ ,ÔkLn‰ ˙‡ e‡È·iÂ .˙BÓe˙Ò ÔzLÏL¿»¿»¿«»ƒ∆«ƒ¿»«¿«≈ƒ¿
,ÔBL‡¯‰ L„Áa È‰ÈÂ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - 'L„Á‰«…∆¿≈∆¿«¿ƒ«…∆»ƒ
ÌNiÂ ,‰¯n‰ ˙‡ ÌNiÂ ,ÔÁÏM‰ ˙‡ ÔziÂ ,ÁwiÂ«ƒ««ƒ≈∆«À¿»«»∆∆«¿…»«»∆
Ì˜iÂ ,¯ik‰ ˙‡ ÌNiÂ ,CÒÓ ˙‡ ÌNiÂ ,ÁaÊÓ ˙‡∆ƒ¿««»∆∆»««»∆∆«ƒ…«»∆

Ò Ôlk - ¯ˆÁ‰ ˙‡ÔÚ‰ ÒÎÈÂ .‰BÓL Ô‰Â ,˙BÓe˙ ∆∆»≈À»¿¿≈¿∆«¿«∆»»
.‰Áe˙t -¿»

- ˙BÓe˙q‰ ÔÈÓe ,ÌÈMLÂ ÚLz - ˙BÁe˙t‰ ÔÈÓƒ¿««¿≈«¿ƒƒƒ¿««¿
Úa¯‡Â ÌÈMLÂ ‰‡Ó - Ïk‰ .ÌÈÚL˙Â LÓÁ»≈¿ƒ¿ƒ«…≈»¿ƒƒ¿«¿«

.˙BiL¯t»»ƒ
‡¯˜iÂ ¯ÙÒ≈∆«ƒ¿»

.‰Áe˙t - ÛBÚ‰ ÔÓ Ì‡Â .‰Óe˙Ò - Ô‡v‰ ÔÓ Ì‡Â¿ƒƒ«…¿»¿ƒƒ»¿»
,˙·Án‰ ÏÚ ‰ÁÓ Ì‡Â ,·¯˜˙ ÈÎÂ ,·È¯˜˙ Èk LÙÂ¿∆∆ƒ«¿ƒ¿ƒ«¿ƒ¿ƒƒ¿»«««¬«
ÔzLÓÁ - ·È¯˜z Ì‡Â ,˙LÁ¯Ó ˙ÁÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿««¿∆∆¿ƒ«¿ƒ¬ƒ¿»
,¯a„ÈÂ ,ÊÚ Ì‡Â ,Ô‡v‰ ÔÓ Ì‡Â ,Á·Ê Ì‡Â .˙BÓe˙Ò¿¿ƒ∆«¿ƒƒ«…¿ƒ≈«¿«≈
,N·k Ì‡Â ,LÙ Ì‡Â ,‡ÈN ¯L‡ ,˙„Ú Ïk Ì‡Â¿ƒ»¬«¬∆»ƒ¿ƒ∆∆¿ƒ∆∆
‡Ï Ì‡Â .ÚLz Ô‰Â ,˙BÁe˙t Ôlk - ‡ËÁ˙ Èk LÙÂ¿∆∆ƒ∆¡»À»¿¿≈≈«¿ƒ…
,LÙ Ì‡Â .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - '‰ ¯a„ÈÂ ,‚ÈN«̇ƒ«¿«≈¿≈∆¿¿ƒ∆∆

'LÙ'c ¯a„ÈÂ16.˙BÁe˙t ÔzLÏL - 'eÎÂ ¯a„ÈÂ , «¿«≈¿∆∆«¿«≈¿¿»¿»¿
¯a„ÈÂ ,'Ôa¯˜ ‰Ê'c ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - ˙¯Bz ˙‡ÊÂ¿…«¿»«¿«≈¿∆»¿««¿«≈
˙¯Bz ˙‡ÊÂ ,ÌL‡‰ ˙¯Bz ˙‡ÊÂ ,'Ô¯‰‡ Ï‡ ¯a„'c¿«≈∆«¬…¿…«»»»¿…«
¯a„ÈÂ ,'·È¯˜n‰ Ï‡¯NÈ Èa Ï‡ ¯a„'c ¯a„ÈÂ ,Á·Ê∆««¿«≈¿«≈∆¿≈ƒ¿»≈««¿ƒ«¿«≈
ÌBia È‰ÈÂ .LL Ô‰Â ,˙BÁe˙t Ôlk - 'Ô¯‰‡ ˙‡ Á˜'c¿«∆«¬…À»¿¿≈≈«¿ƒ«
,‰LÓ ¯a„ÈÂ ,Ô¯‰‡ Ï‡ '‰ ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - ÈÈÓM‰«¿ƒƒ¿»«¿«≈∆«¬…«¿«≈∆
ÈÎÂ ,ÌÎÏ ‰ÊÂ .˙BÁe˙t ÔzLÏL - ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯a„ÈÂ«¿«≈∆∆¿»¿»¿¿∆»∆¿ƒ
,'ÚÈ¯Ê˙ Èk ‰M‡'c ¯a„ÈÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - ˙eÓÈ»¿≈∆¿«¿«≈¿ƒ»ƒ«¿ƒ«
ÔzÚa¯‡ - ¯N·e ,˙Ú¯ˆ Ú‚ ,'‰È‰È Èk Ì„‡'c ¯a„ÈÂ«¿«≈¿»»ƒƒ¿∆∆«»««»»«¿«¿»
- ‰M‡ B‡ LÈ‡Â .‰Óe˙Ò - ¯N· B‡ .˙BÁe˙t¿»»¿»¿ƒƒ»
LÈ‡Â ,Ì¯Na ¯BÚ· ‰È‰È Èk ‰M‡ B‡ LÈ‡Â .‰Áe˙t¿»¿ƒƒ»ƒƒ¿∆¿¿»»¿ƒ
¯a„ÈÂ .˙BÓe˙Ò ÔzLÏL - „‚a‰Â ,BL‡¯ Ë¯nÈ Èkƒƒ»≈…¿«∆∆¿»¿»¿«¿«≈
¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - Ïc Ì‡Â .‰Áe˙t - '‰È‰z ˙‡Ê'c¿…ƒ¿∆¿»¿ƒ«¿»«¿«≈
Ô‰ÈzL - 'Ï‡¯NÈ Èa Ï‡ e¯a„'c ¯a„ÈÂ ,'e‡·˙ ÈÎ'c¿ƒ»…«¿«≈¿«¿∆¿≈ƒ¿»≈¿≈∆
‰È‰˙ Èk ‰M‡Â .‰Óe˙Ò - ‡ˆ˙ Èk LÈ‡Â .˙BÁe˙t¿¿ƒƒ≈≈¿»¿ƒ»ƒƒ¿∆
È¯Á‡'c ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - ·eÊÈ Èk ‰M‡Â .‰Áe˙t -¿»¿ƒ»ƒ»¿»«¿«≈¿«¬≈
Èa Ï‡ ¯a„'c ¯a„ÈÂ ,'Ô¯‰‡ Ï‡ ¯a„'c ¯a„ÈÂ ,'˙BÓ«¿«≈¿«≈∆«¬…«¿«≈¿«≈∆¿≈
,EÈ·‡ ˙Â¯Ú ,LÈ‡ LÈ‡ .˙BÁe˙t ÔzLÏL - 'Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»¿»¿ƒƒ∆¿«»ƒ
˙Â¯Ú ,Ea ˙a ˙Â¯Ú ,E˙BÁ‡ ˙Â¯Ú ,EÈ·‡ ˙L‡ ˙Â¯Ú∆¿«≈∆»ƒ∆¿«¬¿∆¿««ƒ¿∆¿«
˙Â¯Ú ,En‡ ˙BÁ‡ ˙Â¯Ú ,EÈ·‡ ˙BÁ‡ ˙Â¯Ú ,˙L‡ ˙a«≈∆∆¿«¬»ƒ∆¿«¬ƒ¿∆¿«
˙Â¯Ú ,EÈÁ‡ ˙L‡ ˙Â¯Ú ,E˙lk ˙Â¯Ú ,EÈ·‡ ÈÁ‡¬ƒ»ƒ∆¿««»¿∆¿«≈∆»ƒ∆¿«
¯a„ÈÂ .‰¯NÚ ÌÈzL Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò Ôlk - dz·e ‰M‡ƒ»ƒ»À»¿¿≈¿≈∆¿≈«¿«≈
Ô‰ÈzL - Ï‡ e‡·˙ ÈÎÂ ,'˙„Ú Ïk Ï‡ ¯a„'c¿«≈∆»¬«¿ƒ»…∆¿≈∆
ÔzÈ ¯L‡'c ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - ¯e‚È ÈÎÂ .˙BÁe˙t¿¿ƒ»¿»«¿«≈«¬∆ƒ≈
- ÌÈ‰k‰ Ï‡ ¯Ó‡ ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ ,'BÚ¯fÓƒ«¿«…∆∆∆¡…∆«…¬ƒ
Ï‡ ¯a„'c ¯a„ÈÂ ,ÏB„b‰ Ô‰k‰Â .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL¿≈∆¿¿«…≈«»«¿«≈¿«≈∆
¯a„ÈÂ ,'e¯ÊpÈÂ'c ¯a„ÈÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - 'Ô¯‰‡«¬…¿≈∆¿«¿«≈ƒ¿ƒ»¿«¿«≈

¯a„ÈÂ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - 'ÂÈa Ï‡Â Ô¯‰‡ Ï‡ ¯a„'c¿«≈∆«¬…¿∆»»¿≈∆¿«¿«≈
Ï‡ ¯a„'c ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - 'ÊÚ B‡ ·NÎ B‡ ¯BL'c¿∆∆≈¿»«¿«≈¿«≈∆
Ï‡ e‡·˙ ÈÎ'c ¯a„ÈÂ ,'‰ È„ÚBÓ ‰l‡ ,'Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈≈∆¬≈«¿«≈¿ƒ»…∆
.‰Óe˙Ò - ÌÎÏ Ìz¯ÙÒe .˙BÁe˙t ÔzLÏL - 'ı¯‡‰»»∆¿»¿»¿¿«¿∆»∆¿»
C‡'c ¯a„ÈÂ .‰Áe˙t - 'ÈÚÈ·M‰ L„Á·'c ¯a„ÈÂ«¿«≈¿«…∆«¿ƒƒ¿»«¿«≈¿«
,'ÌBÈ ¯NÚ ‰MÓÁ·'c ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - '¯BNÚa∆»¿»«¿«≈¿«¬ƒ»»»
ÔzLÏL - ˙ÏÒ zÁ˜ÏÂ ,'Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ Âˆ'c ¯a„ÈÂ«¿«≈¿«∆¿≈ƒ¿»≈¿»«¿»…∆¿»¿»
˙‡ ‡ˆB‰'c ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - ‰M‡ Ôa ‡ˆiÂ .˙BÁe˙t¿«≈≈∆ƒ»¿»«¿«≈¿≈∆
.˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - 'ÈÈÒ ¯‰·'c ¯a„ÈÂ ,'Ïl˜Ó‰«¿«≈«¿«≈ƒ¿«ƒ«¿≈∆¿
CeÓÈ ÈÎÂ ,¯kÓÈ Èk LÈ‡Â ,EÈÁ‡ CeÓÈ Èk ,EÏ z¯ÙÒÂ¿»«¿»¿ƒ»»ƒ¿ƒƒƒ¿…¿ƒ»
Ì‰Â ,˙BÓe˙Ò Ôlk - „È ‚ÈN˙ ÈÎÂ ,CeÓÈ ÈÎÂ ,EÈÁ‡»ƒ¿ƒ»¿ƒ«ƒ«À»¿¿≈
Ô‰ÈzL - ÈÏ eÚÓL˙ ‡Ï Ì‡Â ,È˙wÁa Ì‡ .LL≈ƒ¿À…«¿ƒ…ƒ¿¿ƒ¿≈∆
Èk LÈ‡'c ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - ˙‡Êa Ì‡Â .˙BÁe˙t¿¿ƒ¿…¿»«¿«≈¿ƒƒ

.‰Óe˙Ò - ‰Ó‰a Ì‡Â .‰Áe˙t - '‡ÏÙÈ«¿ƒ¿»¿ƒ¿≈»¿»
LL - ˙BÓe˙q‰Â ,ÌÈMÓÁÂ ÌÈzL - ˙BÁe˙t‰ ÔÈÓƒ¿««¿¿«ƒ«¬ƒƒ¿«¿≈

.‰BÓLe ÌÈÚLz - Ïk‰ .ÌÈÚa¯‡Â¿«¿»ƒ«…ƒ¿ƒ¿∆
¯ÙÒÈÈÒ ¯a„Óa ≈∆¿ƒ¿«ƒ«

È·Ï ,„‚ È·Ï ,ÔBÚÓL È·Ï .‰Óe˙Ò - Ô·e‡¯ Èa¿≈¿≈¿»ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿≈»ƒ¿≈
È·Ï ,ÛÒBÈ È·Ï ,ÔÏe·Ê È·Ï ,¯Î˘NÈ È·Ï ,‰„e‰È¿»ƒ¿≈ƒ»»ƒ¿≈¿Àƒ¿≈≈ƒ¿≈
Èa ,¯L‡ È·Ï ,Ô„ È·Ï ,ÔÓÈ· È·Ï ,‰MÓ¿«∆ƒ¿≈ƒ¿»ƒƒ¿≈»ƒ¿≈»≈¿≈
,'ÈÂÏ ‰hÓ ˙‡ C‡'c ¯a„ÈÂ ,ÌÈ„˜t‰ ‰l‡ ,ÈÏzÙ«¿»ƒ≈∆«¿Àƒ«¿«≈¿«∆«≈≈ƒ
Úa¯‡ Ô‰Â ,˙BÁe˙t Ôlk - 'BÏ‚c ÏÚ LÈ‡'c ¯a„ÈÂ«¿«≈¿ƒ«ƒ¿À»¿¿≈«¿«
‰ÁÓ Ï‚c ,Ï‰‡ ÚÒÂ ,Ô·e‡¯ ‰ÁÓ Ï‚c .‰¯NÚ∆¿≈∆∆«¬≈¿≈¿»«…∆∆∆«¬≈
‰l‡ .˙BÓe˙Ò ÔzÚa¯‡ - Ô„ ‰ÁÓ Ï‚c ,ÌÈ¯Ù‡∆¿«ƒ∆∆«¬≈»«¿«¿»¿≈∆
¯a„ÈÂ ,'·¯˜‰'c ¯a„ÈÂ ,˙„ÏBz ‰l‡Â ,È„e˜t¿≈¿≈∆¿…«¿«≈¿«¿≈«¿«≈
,˙‰˜ÏÂ .˙BÁe˙t ÔzLÓÁ - '„˜Ù'c ¯a„ÈÂ ,'È‡Â'c¿«¬ƒ«¿«≈ƒ¿…¬ƒ¿»¿¿ƒ¿»
,'Á˜'c ¯a„ÈÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - '„˜Ù'c ¯Ó‡iÂ«…∆ƒ¿…¿≈∆¿«¿«≈¿«
¯a„ÈÂ ,'e˙È¯Îz Ï‡'c ¯a„ÈÂ ,'‡N'c ¯a„ÈÂ«¿«≈¿»«¿«≈¿««¿ƒ«¿«≈

.˙BÁe˙t ÔzÚa¯‡ - '‡N'cÈa È„e˜Ùe ,È¯¯Ó Èa ¿»«¿«¿»¿¿≈¿»ƒ¿≈¿≈
¯a„ÈÂ ,'Âˆ'c ¯a„ÈÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - ÔBL¯‚≈¿¿≈∆¿«¿«≈¿««¿«≈
Èk LÈ‡'c ¯a„ÈÂ ,'eNÚÈ Èk ‰M‡ B‡ LÈ‡'c¿ƒƒ»ƒ«¬«¿«≈¿ƒƒ
¯a„ÈÂ ,'‡ÏÙÈ Èk ‰M‡ B‡ LÈ‡'c ¯a„ÈÂ ,'‰ËNƒ̇¿∆«¿«≈¿ƒƒ»ƒ«¿ƒ«¿«≈
,¯‡È ,EÎ¯·È .˙BÁe˙t ÔzLÓÁ - 'Ô¯‰‡ Ï‡ ¯a„'c¿«≈∆«¬…¬ƒ¿»¿¿»∆¿»≈
·È¯˜n‰ È‰ÈÂ ,‰LÓ ˙Blk ÌBÈa È‰ÈÂ ,eÓNÂ ,‡NÈƒ»¿»«¿ƒ¿«∆«¿ƒ««¿ƒ
ÌBia ,ÈM‰ ÌBia .LL Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò Ôlk -À»¿¿≈≈««≈ƒ«
ÌBia ,ÈLÈÓÁ‰ ÌBia ,ÈÚÈ·¯‰ ÌBia ,ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ«»¿ƒƒ««¬ƒƒ«
ÌBia ,ÈÈÓM‰ ÌBia ,ÈÚÈ·M‰ ÌBia ,ÈMM‰«ƒƒ««¿ƒƒ««¿ƒƒ«
,ÌBÈ ¯NÚ ÈzLÚ ÌBÈa ,È¯ÈNÚ‰ ÌBia ,ÈÚÈLz‰«¿ƒƒ«»¬ƒƒ¿«¿≈»»
¯a„ÈÂ ,˙kÁ ˙‡Ê ,ÌBÈ ¯NÚ ÌÈL ÌBÈa¿¿≈»»…¬À««¿«≈
Ôlk - 'ÌiÂÏ‰ ˙‡ Á˜'c ¯a„ÈÂ ,'E˙ÏÚ‰·'cƒ¿«¬…¿«¿«≈¿«∆«¿ƒƒÀ»
¯L‡ ˙‡Ê'c ¯a„ÈÂ .‰¯NÚ Úa¯‡ Ô‰Â ,˙BÁe˙t¿¿≈«¿«∆¿≈«¿«≈¿…¬∆
ÈÎ'c ¯a„ÈÂ ,'eNÚÈÂ'c ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - 'ÌiÂÏÏ«¿ƒƒ¿»«¿«≈ƒ¿«¬«¿«≈¿ƒ
- ÌÈ˜‰ ÌBÈ·e .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - '‡ÓË ‰È‰Èƒ¿∆»≈¿≈∆¿¿»ƒ
- ˙ÈM‰ ‰Ma È‰ÈÂ ,'EÏ ‰NÚ'c ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò¿»«¿«≈«¬≈¿«¿ƒ«»»«≈ƒ
- ÚÒa È‰ÈÂ ,··ÁÏ ‰LÓ ¯Ó‡iÂ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL¿≈∆¿«…∆∆¿…»«¿ƒƒ¿…«
¯Ó‡iÂ ,ÌÈ‡˙Ók ÌÚ‰ È‰ÈÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL¿≈∆¿«¿ƒ»»¿ƒ¿…¬ƒ«…∆
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dxezקיב xtq zekld - dad` xtq - zah 'd iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÌÈ¯Ó ¯a„zÂ ,'¯ˆ˜z '‰ „È‰'c ¯Ó‡iÂ ,'Èl ‰ÙÒ‡'c¿∆¿»ƒ«…∆«¬«ƒ¿»«¿«≈ƒ¿»
.‰Óe˙Ò - Ì‡˙t '‰ ¯Ó‡iÂ .˙BÁe˙t ÔzÚa¯‡ -«¿«¿»¿«…∆ƒ¿…¿»
„Ú'c ¯Ó‡iÂ ,'EÏ ÁÏL'c ¯a„ÈÂ ,'‰È·‡Â'c ¯Ó‡iÂ«…∆ƒ¿»ƒ»«¿«≈ƒ¿«¿«…∆¿«
,'e‡·˙ ÈÎ'c ¯a„ÈÂ ,'È˙Ó „Ú'c ¯a„ÈÂ ,'Èˆ‡È ‰‡»»¿«¬Àƒ«¿«≈¿«»««¿«≈¿ƒ»…
,ebL˙ ÈÎÂ .LL Ô‰Â ,˙BÁe˙t - 'ÌÎ‡··'c ¯a„ÈÂ«¿«≈ƒ¿…¬∆¿¿≈≈¿ƒƒ¿
Ï‡¯NÈ È· eÈ‰iÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - ˙Á‡ LÙ Ì‡Â¿ƒ∆∆««¿≈∆¿«ƒ¿¿≈ƒ¿»≈
.‰Óe˙Ò - '˙ÓeÈ ˙BÓ'c ¯Ó‡iÂ .‰Áe˙t - ¯a„na«ƒ¿»¿»«…∆¿«¿»
.˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - Á¯˜ ÁwiÂ ,'Ì‰Ï eNÚÂ'c ¯Ó‡iÂ«…∆ƒ¿»»∆«ƒ«…«¿≈∆¿
Ï‡ ¯Ó‡'c ¯a„ÈÂ ,'eÏÚ‰'c ¯a„ÈÂ ,'eÏ„a‰'c ¯a„ÈÂ«¿«≈¿ƒ»¿«¿«≈¿≈»«¿«≈∆¡…∆
¯a„ÈÂ .‰Áe˙t - eliÂ .˙BÓe˙Ò ÔzLÏL - '¯ÊÚÏ‡∆¿»»¿»¿»¿«ƒ…¿»«¿«≈
¯Ó‡iÂ ,'Ìz‡Ó Á˜Â'c ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - 'en¯‰'c¿≈…¿»«¿«≈ƒ¿«≈ƒ»«…∆
.˙BÁe˙t ÔzLÏL - Ï‡¯NÈ Èa e¯Ó‡iÂ ,'·L‰'c¿»≈«…¿¿≈ƒ¿»≈¿»¿»¿
Ô¯‰‡ Ï‡ '‰ ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - Ô¯‰‡ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ«…∆∆«¬…¿»«¿«≈∆«¬…
Ï‡Â'c ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - ÈÂÏ È·ÏÂ .‰Áe˙t -¿»¿ƒ¿≈≈ƒ¿»«¿«≈ƒ¿∆
,Ï‡¯NÈ È· e‡·iÂ ,'˙wÁ ˙‡Ê'c ¯a„ÈÂ ,'ÌiÂÏ‰«¿ƒƒ«¿«≈¿…À««»…¿≈ƒ¿»≈
¯Ó‡iÂ .˙BÁe˙t ÔzÚa¯‡ - '‰hn‰ ˙‡ Á˜'c ¯a„ÈÂ«¿«≈¿«∆««∆«¿«¿»¿«…∆
Ô‰ÈzL - ‰LÓ ÁÏLiÂ ,'ÌzÓ‡‰ ‡Ï ÔÚÈ'c¿««…∆¡«¿∆«ƒ¿«∆¿≈∆
- ÈÚk‰ ÚÓLiÂ .‰Áe˙t - L„wÓ eÚÒiÂ .˙BÓe˙Ò¿«ƒ¿ƒ»≈¿»«ƒ¿««¿«¬ƒ
- ¯ÈLÈ Ê‡ .‰Áe˙t - ¯‰‰ ¯‰Ó eÚÒiÂ .‰Óe˙Ò¿»«ƒ¿≈…»»¿»»»ƒ
- ˜Ïa ‡¯iÂ .‰Áe˙t - Ï‡¯NÈ ÁÏLiÂ .‰Óe˙Ò¿»«ƒ¿«ƒ¿»≈¿»««¿»»
¯a„ÈÂ ,'ÒÁÈÙ'c ¯a„ÈÂ ,Ï‡¯NÈ ·LiÂ .‰Óe˙Ò¿»«≈∆ƒ¿»≈«¿«≈¿ƒ¿»«¿«≈
Èa .˙BÁe˙t ÔzÚa¯‡ - '‰ ¯Ó‡iÂ ,'¯B¯ˆ'c¿»«…∆«¿«¿»¿¿≈
,ÔÏe·Ê Èa ,¯Î˘NÈ Èa ,‰„e‰È Èa ,„‚ Èa ,ÔBÚÓLƒ¿¿≈»¿≈¿»¿≈ƒ»»¿≈¿À
È· ‰l‡ ,ÔÓÈ· Èa ,ÌÈ¯Ù‡ È· ‰l‡ ,ÛÒBÈ Èa¿≈≈≈∆¿≈∆¿«ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈∆¿≈
˙Á‡ Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò Ôlk - ÈÏzÙ Èa ,¯L‡ Èa ,Ô„»¿≈»≈¿≈«¿»ƒÀ»¿¿≈««
,ÈÂl‰ È„e˜Ù ‰l‡Â .‰Áe˙t - '‰ ¯a„ÈÂ .‰¯NÚ∆¿≈«¿«≈¿»¿≈∆¿≈«≈ƒ
˙Ba ÔÎ'c ¯Ó‡iÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - ‰·¯˜zÂ«ƒ¿«¿»¿≈∆¿«…∆¿≈¿
¯a„ÈÂ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - '‰ÏÚ'c ¯Ó‡iÂ ,'„ÁÙÏ¿̂»¿»«…∆«¬≈¿≈∆¿«¿«≈
,˙aM‰ ÌBÈ·e ,'Âˆ'c ¯a„ÈÂ .‰Óe˙Ò - ‰LÓ∆¿»«¿«≈¿«¿««»
L„Á·e .˙BÁe˙t ÔzLÏL - ÌÎÈL„Á ÈL‡¯·e¿»≈»¿≈∆¿»¿»¿«…∆
.˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - ÌÈ¯eka‰ ÌBÈ·e ,ÔBL‡¯‰»ƒ¿«ƒƒ¿≈∆¿
‰MÓÁ·e ,¯BNÚ·e .‰Áe˙t - ÈÚÈ·M‰ L„Á·e«…∆«¿ƒƒ¿»∆»«¬ƒ»

i·e ,ÈM‰ ÌBi·e ,¯NÚ,ÈÚÈ·¯‰ ÌBi·e ,ÈLÈÏM‰ ÌB »»««≈ƒ««¿ƒƒ«»¿ƒƒ
ÌBia ,ÈÚÈ·M‰ ÌBi·e ,ÈMM‰ ÌBi·e ,ÈLÈÓÁ‰ ÌBi·e««¬ƒƒ««ƒƒ««¿ƒƒ«
,‰LÓ ¯a„ÈÂ .ÚLz Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò Ôlk - ÈÈÓM‰«¿ƒƒÀ»¿¿≈≈««¿«≈∆
,¯ÊÚÏ‡Â ‰LÓ e‡ˆiÂ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - '‰ ¯a„ÈÂ«¿«≈¿≈∆¿«≈¿∆¿∆¿»»
.˙BÓe˙Ò ÔzLÏL - '‡N'c ¯Ó‡iÂ ,¯ÊÚÏ‡ ¯Ó‡iÂ«…∆∆¿»»«…∆¿»¿»¿»¿
eLbiÂ ,e‡ˆÓ Ì‡ e¯Ó‡iÂ .‰Áe˙t - ·¯ ‰˜Óeƒ¿∆«¿»«…¿ƒ»»«ƒ¿
‰l‡ ,‰LÓ Ì‰ÈÏ‡ ¯Ó‡iÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - ÂÈÏ‡≈»¿≈∆¿«…∆¬≈∆∆≈∆
¯a„ÈÂ ,ÈÚk‰ ÚÓLiÂ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - ÈÚÒÓ«¿≈¿≈∆¿«ƒ¿««¿«¬ƒ«¿«≈
Èa ˙‡ Âˆ'c ¯a„ÈÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - '˙·¯Ú·'cƒ¿«¿…¿≈∆¿«¿«≈¿«∆¿≈
¯a„ÈÂ ,'ÌÈL‡‰ ˙BÓL ‰l‡'c ¯a„ÈÂ ,'Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¿«≈¿≈∆¿»¬»ƒ«¿«≈
,'Ï‡¯NÈ Èa Ï‡ ¯a„'c ¯a„ÈÂ ,'·‡BÓ ˙·¯Ú·'cƒ¿«¿…»«¿«≈¿«≈∆¿≈ƒ¿»≈

.˙BÁe˙t ÔzLÓÁ - ÈL‡¯ e·¯˜iÂ«ƒ¿¿»≈¬ƒ¿»¿
- ˙BÓe˙q‰Â ,ÌÈÚL˙Â ÌÈzL - ˙BÁe˙t‰ ÔÈÓƒ¿««¿¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¿

.‰BÓLe ÌÈMÓÁÂ ‰‡Ó - Ïk‰ .LLÂ ÌÈMLƒƒ»≈«…≈»«¬ƒƒ¿∆

ÌÈ¯·c‰ ‰l‡ ¯ÙÒ≈∆≈∆«¿»ƒ
'‰ ¯Ó‡iÂ ,'‰ ¯a„ÈÂ ,¯·ÚpÂ ÔÙpÂ ,ÈÏ‡ '‰ ¯Ó‡iÂ«…∆≈««≈∆««¬…«¿«≈«…∆
‰zÚÂ .˙BÓe˙Ò ÔzLÓÁ - ÔpÁ˙‡Â ,‰‡¯ ÈÏ‡≈«¿≈»∆¿««¬ƒ¿»¿¿«»
- ‰LÓ ‡¯˜iÂ ,ÏÈc·È Ê‡ ,ÌÈa „ÈÏB˙ Èk ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒƒ»ƒ»«¿ƒ«ƒ¿»∆
‡Ï ,„ak ,¯BÓL ,‡N˙ ‡Ï ,ÈÎ‡ .˙BÁe˙t ÔzÚa¯‡«¿«¿»¿»…ƒ…ƒ»»«≈…
‡ÏÂ ,‰Ú˙ ‡ÏÂ ,·‚˙ ‡ÏÂ ,Û‡˙ ‡ÏÂ ,Áˆ¯ƒ̇¿«¿…ƒ¿»¿…ƒ¿…¿…«¬∆¿…
,˙BÓe˙Ò Ôlk - ÌÈ¯·c‰ ˙‡ ,‰e‡˙˙ ‡ÏÂ ,„ÓÁ«̇¿…¿…ƒ¿«∆∆«¿»ƒÀ»¿
Èk ‰È‰Â .‰Áe˙t - Ï‡¯NÈ ÚÓL .‰¯NÚ ˙Á‡ Ô‰Â¿≈««∆¿≈¿«ƒ¿»≈¿»¿»»ƒ
- E‡È·È Èk ,E· EÏ‡LÈ Èk ,eq˙ ‡Ï ,E‡È·È¿ƒ¬…¿«ƒƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¬
- ¯Ó‡˙ Èk .‰Áe˙t - ·˜Ú ‰È‰Â .˙BÓe˙Ò ÔzÚa¯‡«¿«¿»¿¿»»≈∆¿»ƒ…«
ÚÓL ,ÁkLz ÁÎL Ì‡ ‰È‰Â ,‰Âˆn‰ Ïk .‰Óe˙Ò¿»»«ƒ¿»¿»»ƒ»…«ƒ¿«¿«
ÔzLÓÁ - Ï‡¯NÈ ‰zÚÂ ,‡Â‰‰ ˙Úa ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈»≈«ƒ¿«»ƒ¿»≈¬ƒ¿»
¯ÓL Ì‡ Èk ,ÚÓL Ì‡ ‰È‰Â ,ı¯‡‰ Èk .˙BÁe˙t¿ƒ»»∆¿»»ƒ»…«ƒƒ»…
Èk ,·ÈÁ¯È Èk ,E‡È·È Èk ‰È‰Â ,ÈÎ‡ ‰‡¯ ,Ôe¯ÓLzƒ¿¿¿≈»…ƒ¿»»ƒ¿ƒ¬ƒ«¿ƒƒ

.Ú·L Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò Ôlk - ˙È¯ÎÈ.‰Áe˙t - Ìe˜È Èk «¿ƒÀ»¿¿≈∆«ƒ»¿»
‰Ê ˙‡ ,ÏÎ‡˙ ‡Ï ,Ìz‡ ÌÈa ,ÚÓL˙ Èk ,E˙ÈÒÈ Èkƒ¿ƒ¿ƒƒ¿«»ƒ«∆……«∆∆
.LL Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò Ôlk - ‰¯‰Ë ¯Btˆ Ïk ,eÏÎ‡z…¿»ƒ¿…»À»¿¿≈≈
ıwÓ ,ÌÈL LÏL ‰ˆ˜Ó .‰Áe˙t - ¯NÚz ¯NÚ«≈¿«≈¿»ƒ¿≈»»ƒƒ≈
- EÏ ¯ÎnÈ Èk ,ÔBÈ·‡ E· ‰È‰È Èk ,ÌÈL Ú·L∆«»ƒƒƒ¿∆¿∆¿ƒƒ»≈¿
- L„Á ˙‡ ¯BÓL ,¯BÎa‰ Ïk .˙BÓe˙Ò ÔzÚa¯‡«¿«¿»¿»«¿»∆…∆
˙kq‰ ‚Á .‰Óe˙Ò - ˙Ú·L ‰Ú·L .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL¿≈∆¿ƒ¿»»À…¿»««À…
‡Ï ,EÏ Úh˙ ‡Ï ,ÌÈ¯ËLÂ ÌÈËÙL .‰Áe˙t -¿»…¿ƒ¿…¿ƒ…ƒ«¿…
Èk .˙BÓe˙Ò ÔzÚa¯‡ - Ea¯˜· ‡ˆnÈ Èk ,ÁaÊƒ̇¿«ƒƒ»≈¿ƒ¿¿«¿«¿»¿ƒ
‰ÊÂ ,ÌÈ‰kÏ ‰È‰È ‡Ï ,‡·˙ Èk .‰Áe˙t - ‡ÏtÈƒ»≈¿»ƒ»……ƒ¿∆«…¬ƒ¿∆
Ìlk - ˙È¯ÎÈ Èk ,‡a ‰z‡ Èk ,ÈÂl‰ ‡·È ÈÎÂ ,‰È‰Èƒ¿∆¿ƒ»…«≈ƒƒ«»»ƒ«¿ƒÀ»
‡Ï .‰Áe˙t - LÈ‡ ‰È‰È ÈÎÂ .LL Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò¿¿≈≈¿ƒƒ¿∆ƒ¿»…
·¯˜˙ Èk ,‰ÓÁÏnÏ ‡ˆ˙ Èk ,„Ú Ìe˜È ‡Ï ,‚Èq«̇ƒ…»≈ƒ≈≈«ƒ¿»»ƒƒ¿«
Èk .˙BÓe˙Ò ÔzLÓÁ - ¯ÈÚ Ï‡ ¯eˆ˙ Èk ,¯ÈÚ Ï‡∆ƒƒ»∆ƒ¬ƒ¿»¿ƒ
ÔÈÈ‰˙ Èk ,‰ÓÁÏnÏ ‡ˆ˙ Èk .‰Áe˙t - ÏÏÁ ‡ˆnÈƒ»≈»»¿»ƒ≈≈«ƒ¿»»ƒƒ¿∆»…
‰‡¯˙ ‡Ï ,LÈ‡· ‰È‰È ÈÎÂ ,LÈ‡Ï ‰È‰È Èk ,LÈ‡Ï¿ƒƒƒ¿∆¿ƒ¿ƒƒ¿∆¿ƒ…ƒ¿∆
¯·‚ ÈÏÎ ‰È‰È ‡Ï ,¯BÓÁ ˙‡ ‰‡¯˙ ‡Ï ,¯BL ˙‡∆…ƒ¿∆∆¬…ƒ¿∆¿ƒ∆∆
Èk .‰Áe˙t - ‡¯wÈ Èk .Ú·L Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò Ôlk -À»¿¿≈∆«ƒƒ»≈¿»ƒ
Ì‡Â ,‰M‡ LÈ‡ ÁwÈ Èk ,ÌÈÏ„b ,L¯Á˙ ‡Ï ,‰·ƒ̇¿∆…«¬…¿ƒƒƒƒ«ƒƒ»¿ƒ
,‰Ïe˙· ‰¯Ú ‰È‰È Èk ,LÈ‡ ‡ˆnÈ Èk ,‰È‰ ˙Ó‡¡∆»»ƒƒ»≈ƒƒƒ¿∆«¬»¿»
‡·È ‡Ï ,LÈ‡ ÁwÈ ‡Ï ,‡ˆÓÈ Èk ,‡ˆÓÈ ‰„Na Ì‡Â¿ƒ«»∆ƒ¿»ƒƒ¿»…ƒ«ƒ…»…
·Ú˙˙ ‡Ï ,ÈBnÚ ‡·È ‡Ï ,¯ÊÓÓ ‡·È ‡Ï ,ÚeˆÙ¿«…»…«¿≈…»…«ƒ…¿«≈
,‰L„˜ ‰È‰˙ ‡Ï ,¯ÈbÒ˙ ‡Ï ,‰ÁÓ ‡ˆ˙ Èk ,ÈÓ„‡¬…ƒƒ≈≈«¬∆…«¿ƒ…ƒ¿∆¿≈»
‡·˙ Èk ,Ì¯Îa ‡·˙ Èk ,¯„ ¯c˙ Èk ,CÈM˙ ‡Ï…«ƒƒƒ…∆∆ƒ»…¿∆∆ƒ»…
‰M‡ LÈ‡ ÁwÈ Èk ,‰M‡ LÈ‡ ÁwÈ Èk ,˙Ó˜a¿»«ƒƒ«ƒƒ»ƒƒ«ƒƒ»
‰M˙ Èk ,˙Ú¯v‰ Ú‚a ¯ÓM‰ ,‡ˆnÈ Èk ,‰L„Á¬»»ƒƒ»≈ƒ»∆¿∆««»««ƒ«∆
‡Ï ,˙B·‡ e˙ÓeÈ ‡Ï ,ÈÚ ¯ÈÎN ˜LÚ˙ ‡Ï ,EÚ¯·¿≈¬…«¬…»ƒ»ƒ…¿»…
e·LÈ Èk ,·È¯ ‰È‰È Èk ,ËaÁ˙ Èk ,¯ˆ˜˙ Èk ,‰h«̇∆ƒƒ¿…ƒ«¿…ƒƒ¿∆ƒƒ≈¿
Ôlk - EÒÈÎa EÏ ‰È‰È ‡Ï ,ÌÈL‡ eˆpÈ Èk ,ÌÈÁ‡«ƒƒƒ»¬»ƒ…ƒ¿∆¿¿ƒ¿À»
,‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ .ÌÈLÏLe LÓÁ Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò¿¿≈»≈¿ƒ»≈¬∆»»
,¯NÚÏ ‰lÎ˙ Èk .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - ‡B·˙ Èk ‰È‰Â¿»»ƒ»¿≈∆¿ƒ¿«∆«¿≈

Ó ÂˆÈÂ .˙BÓe˙Ò Ô‰ÈzL - ‰f‰ ÌBi‰È˜ÊÂ ‰L ««∆¿≈∆¿«¿«∆¿ƒ¿≈
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,ÌÚ‰ ˙‡ ‰LÓ ÂˆÈÂ ,‰LÓ ¯a„ÈÂ .‰Áe˙t - Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»«¿«≈∆«¿«∆∆»»
¯e¯‡ ,‚ÈqÓ ¯e¯‡ ,‰Ï˜Ó ¯e¯‡ ,LÈ‡‰ ¯e¯‡»»ƒ»«¿∆»«ƒ»

¯e¯‡ ,‰hÓ ¯e¯‡ ,‰bLÓ17,‰Ó‰a Ïk ÌÚ ·ÎL «¿∆»«∆»…≈ƒ»¿≈»
¯e¯‡ ,Bz˙Á ÌÚ ·ÎL ¯e¯‡ ,B˙Á‡ ÌÚ ·ÎL ¯e¯‡»…≈ƒ¬…»…≈ƒ…«¿»
Ôlk - ÌÈ˜È ‡Ï ¯L‡ ¯e¯‡ ,„ÁL Á˜Ï ¯e¯‡ ,‰kÓ«∆»…≈«…«»¬∆…»ƒÀ»
‰È‰Â ,ÚBÓL Ì‡ ‰È‰Â .‰¯NÚ LÏL Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò¿¿≈¿∆¿≈¿»»ƒ»«¿»»
˙È¯a‰ È¯·„ ‰l‡ .˙BÁe˙t Ô‰ÈzL - ÚÓL˙ ‡Ï Ì‡ƒ…ƒ¿«¿≈∆¿≈∆ƒ¿≈«¿ƒ
Ô‰ÈzL - ÌÈ·v Ìz‡ ,‰LÓ ‡¯˜iÂ .‰Óe˙Ò -¿»«ƒ¿»∆«∆ƒ»ƒ¿≈∆
- Èz˙ ‰‡¯ ,‰Âˆn‰ Èk ,e‡·È ÈÎ ‰È‰Â .˙BÁe˙t¿¿»»ƒ»…ƒ«ƒ¿»¿≈»«ƒ
‰LÓ ‡¯˜iÂ .‰Áe˙t - ‰LÓ CÏiÂ .˙BÓe˙Ò ÔzLÏL¿»¿»¿«≈∆∆¿»«ƒ¿»∆
,ÌÈÓM‰ eÈÊ‡‰ ,Ô‰ ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ .‰Óe˙Ò -¿»«…∆∆∆≈«¬ƒ«»«ƒ
‰Î¯a‰ ˙‡ÊÂ ,ÌˆÚa ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯a„ÈÂ ,‰LÓ ‡·iÂ«»…∆«¿«≈∆∆¿∆∆¿…«¿»»
ÈÂÏÏe .‰Óe˙Ò - ‰„e‰ÈÏ ˙‡ÊÂ .˙BÁe˙t ÔzLÓÁ -¬ƒ¿»¿¿…ƒ»¿»¿≈ƒ
,Ô„Ïe ,„‚Ïe ,ÔÏe·ÊÏÂ ,ÛÒBÈÏe ,ÔÓÈ·Ï .‰Áe˙t -¿»¿ƒ¿»ƒ¿≈¿ƒ¿À¿»¿»

.Ú·L Ô‰Â ,˙BÓe˙Ò Ôlk - ‰LÓ ÏÚiÂ ,¯L‡Ïe¿»≈«««∆À»¿¿≈∆«
,Úa¯‡Â ÌÈLÏL - ‰Ê ¯ÙÒ ÏL ˙BÁe˙t‰ ÔÈÓƒ¿««¿∆≈∆∆¿ƒ¿«¿«
‰‡Ó - Ïk‰ .Úa¯‡Â ÌÈ¯NÚÂ ‰‡Ó - ˙BÓe˙q‰Â¿«¿≈»¿∆¿ƒ¿«¿««…≈»
- ‰¯Bz‰ Ïk ÏL ˙BÁe˙t‰ ÔÈÓ .‰BÓLe ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ¿∆ƒ¿««¿∆»«»
˙B‡Ó LÏL - ˙BÓe˙q‰ ÔÈÓe ,ÌÈÚL˙Â ÌÈ˙‡Ó»«ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿««¿¿≈
.ÚL˙Â ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LL - Ïk‰ .ÚL˙Â ÌÈÚ·LÂ¿ƒ¿ƒ»≈««…≈≈¿ƒƒ»≈«
ÚˆÓ‡a LÈ ‰ËÈLÂ ‰ËÈL Ïk :'eÈÊ‡‰' ˙¯ÈL ˙¯eˆ«ƒ««¬ƒ»ƒ»¿ƒ»≈¿∆¿«

„Á‡ ÁÂ¯18‰Óe˙q‰ ‰L¯t‰ ˙¯eˆk19Ïk ‡ˆÓÂ , ∆«∆»¿««»»»«¿»¿ƒ¿»»
ÌÈÚ·La d˙B‡ ÔÈ·˙BÎÂ .ÌÈzLÏ ‰˜eÏÁ ‰ËÈL20 ƒ»¬»ƒ¿«ƒ¿¿ƒ»¿ƒ¿ƒ

:‰ËÈLÂ ‰ËÈL Ïk L‡¯aL ˙B·z‰ Ô‰ el‡Â .˙BËÈLƒ¿≈≈«≈∆¿…»ƒ»¿ƒ»
,˙ÁL ,Ï‡ ,¯ev‰ ,Èk ,Ì¯ÈÚNk ,Û¯ÚÈ ,eÈÊ‡‰«¬ƒ«¬…ƒ¿ƒƒƒ«≈ƒ≈
,Èk ,·vÈ ,ÏÁ‰a ,Ï‡L ,¯ÎÊ ,‡BÏ‰ ,'‰Ï‰«¿¬¿…¿«¿«¿≈«≈ƒ
,e‰·k¯È ,'‰ ,N¯ÙÈ ,¯Lk ,e‰··ÒÈ ,e‰‡ˆÓÈƒ¿»≈¿…¬∆¿¿∆∆ƒ¿…«¿ƒ≈

Èa ,˙‡ÓÁ ,e‰˜iÂ21,˙·ÚB˙a ,ÏaÈÂ ,zÓL ,Ì„Â , «≈ƒ≈∆¿«¿≈¿«»«¿»«¿«≈¿≈…
,ÈeÒÚk ,ÌÈa ,‰‡¯‡ ,ÒÚkÓ ,ÁkLzÂ ,‡Ï ,ÌÈ‰Ï‡¡…ƒ…«ƒ¿«ƒ««∆¿∆»ƒƒ¬ƒ
,ÌÈ¯„ÁÓe ,ÌÚ ,·Ë˜Â ,ÈvÁ ,Ë‰ÏzÂ ,„˜ÈzÂ ,ÈB‚a¿«ƒ««¿«≈ƒ«¿∆∆ƒ≈¬»ƒ
,'‰Â ,ÌÈLe ,eÈ·È ,ÔÈ‡Â ,‡ÏÂ ,Ôt ,‰˙ÈaL‡ ,˜BÈ≈«¿ƒ»∆¿…¿≈»ƒ¿«ƒ«
,˙ÚÏ ,Ìe˙Á ,L‡¯Â ,˙ÏkL‡ ,˙Ó„MÓe ,eÈ·È‡Â¿…¿≈ƒ«¿…«¿¿…¿…»¿≈
,ÈzˆÁÓ ,ÔÈ‡Â ,È‰È ,ezLÈ ,¯eˆ ,ÒÙ‡Â ,ÏÚÂ ,LÁÂ¿»¿«¿∆∆ƒ¿¿ƒ¿≈»«¿ƒ

.Ì˜Â ,eÈ¯‰ ,ÌcÓ ,¯ÈkL‡ ,·ÈL‡ ,Ì‡ ,Èkƒƒ»ƒ«¿ƒƒ««¿ƒ¿»»
.L‡¯aL ˙B·z‰ el‡ Ïk»≈«≈∆¿…

בראש 15) וכן רבינו, הזכיר לא הספר שבראש הפרשה ואת
פרשיותיהם הוזכרו לא החומשים מפני שאר - הראשונות

למ  אין הספר, תחילת כסתומות שהן ולא כפתוחות לא נותן
משנה). יד).16)(כסף פסוק ה, (פרק תחטא כי נפש

את:17) גם מונים שלפנינו בחומשים וכן ספרים ובקצת
אשת עם שוכב ספרי "ארור לפי אבל סתומה, לפרשה אביו"

וכן  סתומה, ולא פתוחה פרשה לא זו אין המוגהים הרמב"ם
שם. לדברים שי" ב"מנחת וראה משנה. הכסף החליט

אותיות.18) תשע וחלק 19)של ומכאן מכאן ְָָכתב
חֿט).20)באמצע. הלכה י"ב, (פרק סופרים מסכת ראה

כאן: כתוב התימנים יד כתב שברמב"ם להעיר וכדאי
שיטות". ושישים הרמב"ם,21)"בשבע ספרי כל כנוסח

שראש  אומר: תורה" "אור בספרו לונזאנו מנחם רבי אולם
ודבוקה  מ"כרים", מובדלת זו תיבה כי "ואילים", השיטה:
הלכה  י"ב, (פרק סופרים במסכת מפורש וכן בשן" "בני אל

סופרינו. מנהג וכך ט),

,‰B¯Á‡ ‰ËÈL ÈˆÁ Ïk L‡¯aL ˙B·z‰ Ô‰ el‡Â¿≈≈«≈∆¿…»¬ƒƒ»«¬»
:Ûc‰ ÚˆÓ‡a Ô‰L∆≈¿∆¿«««

,ÌÚ ,¯Bc ,˜Ècˆ ,Èk ,e·‰ ,ÌÈ·È·¯ÎÂ ,Ïfz ,ÚÓL˙Â¿ƒ¿«ƒ«¿ƒ¿ƒƒ»ƒ«ƒ«
,e‰˙·e ,·˜ÚÈ ,¯tÒÓÏ ,B„È¯Ù‰a ,EÈ˜Ê ,eÈa ,‡e‰ƒ¿≈∆¿«¿ƒ¿ƒ¿««¬…¿…
,ÌÚ ,ÌÚ ,ÔÓLÂ ,ÏÎ‡iÂ ,ÔÈ‡Â ,e‰‡NÈ ,ÏÚ ,e‰¯vÈƒ¿∆¿«ƒ»≈¿≈«…«¿∆∆ƒƒ
,‡¯iÂ ,¯eˆ ,ÌÈL„Á ,eÁaÊÈ ,e‰‡˜È ,LhiÂ ,ÔÓLiÂ«ƒ¿««ƒ…«¿ƒÀƒ¿¿¬»ƒ««¿
,ÈÊÓ ,‰tÒ‡ ,ÏÎ‡zÂ ,Èk ,È‡Â ,Ì‰ ,Èk ,¯Ó‡iÂ«…∆ƒ≈«¬ƒƒ«…««¿∆¿≈
,‰ÎÈ‡ ,eÏ ,Èk ,Ôt ,ÈÏeÏ ,Èz¯Ó‡ ,Ìb ,ıeÁÓ ,ÔLÂ¿∆ƒ«»«¿ƒ≈∆ƒ≈»
,Èk ,Èk ,Èk ,ÈÏ ,‡Ï‰ ,˙ÓÁ ,BÓ·Ú ,Èk ,Èk ,Ì‡ƒƒƒ¬»≈¬«¬…ƒƒƒƒ
,Èz¯Ó‡Â ,ÔÈ‡Â ,È‡ ,e‡¯ ,eÓe˜È ,¯L‡ ,¯Ó‡Â¿»«¬∆»¿¬ƒ¿≈¿»«¿ƒ

.¯tÎÂ ,Èk ,L‡¯Ó ,Èa¯ÁÂ ,È‡NÓÏÂ ,ÊÁ‡˙Â¿…≈¿ƒ¿«¿«¿«¿ƒ≈…ƒ¿ƒ∆
˙BËÈL ÌÈLÏLa d˙B‡ ÔÈ·˙Bk Ìi‰ ˙¯ÈL22. ƒ««»¿ƒ»ƒ¿ƒƒ

˙Á‡ - ˙BËÈM‰ ¯‡Le ,dk¯„k ‰BL‡¯ ‰ËÈLƒ»ƒ»¿«¿»¿»«ƒ««
ÁÂ¯ dÚˆÓ‡a ÔÈÁÈpÓ23ÁÂ¯‰ ÔÈÁÈpÓ ˙Á‡Â ,„Á‡ «ƒƒ¿∆¿»»∆«∆»¿«««ƒƒ»∆«

dÚˆÓ‡a ˙BÓB˜Ó ÈLa24‰ËÈM‰ ‡ˆnzL „Ú , ƒ¿≈¿¿∆¿»»«∆ƒ»≈«ƒ»
ÁÂ¯ ‡ˆÓÂ ,LÏLÏ ‰˜eÏÁ25·˙k‰ „‚k26·˙Îe , ¬»¿»¿ƒ¿»∆«¿∆∆«¿»¿»

.ÁÂ¯‰ „‚k¿∆∆»∆«
י)22) (הלכה ושם י"א). הלכה י"ב, (פרק סופרים מסכת

נכתבת  שהיא ה), פרק (שופטים דבורה" "שירת את גם ָמנּו
הים". "שירת והסדר 23)כצורת אותיות. תשע כשיעור

יש  הראשונה השורה למעשה כי דווקא, לאו כאן האמור
השירה  כצורת אחד, רווח - והשנייה רווחים, שני  לה
שהשורה  ועוד) (אמ"ד רמב"ם דפוסי יש אמנם שלפנינו.
די  מנחם הרב כתב כבר אולם אחד, רווח בה יש הראשונה
שבספרי  לצורה ליבך תשית אל תורה": "אור בספרו לונזאנו
ואינה  משובשת, [=כנראה] היא כי הנדפסים, הרמב"ם
טעה], [=כנראה המדפיס אך בספרו הרמב"ם שכתב הצורה

מליבו". לשניים.24)בדאה מחלקים הרווח שיעור אותו
העליונה.25) השיטה וזהו 26)של שתחתיה, השיטה של

לבינה  גבי על "אריח ב): עמוד טז דף (מגילה שאמרו
אריח". גבי על ולבינה

:‰˙¯eˆ ‡È‰ BÊÂ¿ƒ»»
å äåäéì úàfä äøéMä úà ìàøNé éðáe äLî øéLé æàeøîài ¨¨«¦¤§¥¦§¨¥¤©¦¨©Ÿ©«Ÿ̈©«Ÿ§

øîàì¥Ÿäàb äàâ ék äBäél äøéLà̈¦¨©«¨¦«¨Ÿ¨¨ñeñ

:íiá äîø Báëøå§«Ÿ§¨¨©¨«éì éäéå dé úøîæå éfò̈¦§¦§¨¨©«§¦¦
äòeLéì¦«¨eäåðàå éìà äæ¤¥¦§©§¥éäìà¡Ÿ¥

:eäðîîøàå éáà̈¦©«£«Ÿ£¤«§äBäé äîçìî Léà äBäé§¨¦¦§¨¨§¨
:BîL§«íiá äøé Bìéçå äòøt úákøî©§§Ÿ©§Ÿ§¥¨¨©¨øçáîe¦§©

ìL:óeñ íéá eòaè åéL ¨«¦¨ª§§©«Bîk úìBöîá eãøé eîéñëé úîäz§ŸŸ§©§ª¨«§¦§Ÿ§
:ïáà̈«¤ðéîéçka éøcàð äåäé E §¦«§§Ÿ̈¤§¨¦©Ÿ©ðéîéE §¦«§

:áéBà õòøz äBäé§¨¦§©¥«ðBàb áøáeñøäz E §Ÿ§«§©«£Ÿ
éî÷E ¨¤ðøç çlLz:Lwk Bîìëàé E §©©£Ÿ§«Ÿ§¥©©«çeøáe§©
étàíéî eîøòð E ©¤¤¤§©¦ãð Bîë eávð¦§§¥

íéìæð«Ÿ§¦:íé áìa úîäú eàô÷̈«§§ŸŸ§¤¨«øîà̈©
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âéOà ócøà áéBà¥¤§Ÿ©¦Bîàìîz ììL ÷lçà£©¥¨¨¦§¨¥
éLôð©§¦:éãé BîLéøBz éaøç ÷éøà̈¦©§¦«¦¥¨¦«zôLð̈©§¨

íé Bîqk Eçeøá§«£¦¨¨íéîa úøôBòk eììö̈«£©«¤¤§©¦
:íéøécà©¦¦«äåäé íìàa äëîë éî¦«¨Ÿ¨¨«¥¦§Ÿ̈éî¦

Lãwa øcàð äëîk̈Ÿ¨¤§¨©Ÿ¤äNò úläú àøBð¨§¦ŸŸ¥
:àìô¤«¤úéèððéîé:õøà Bîòìáz E ¨¦¨§¦§¦§¨¥¨«¤úéçð̈¦¨

zìàb eæ íò Ecñçá§©§§©¨¨§¨äåð ìà Efòá zìäð¥©§¨§¨§¤§¥
:ELã÷̈§¤«ïeæbøé íénò eòîL̈«§©¦¦§¨ìéç¦

ìt éáLé æçà:úL ¨©«§¥§¨«¤éôelà eìäáð æà̈¦§£©¥
íBãà¡ãòø Bîæçàé áàBî éìéà¥¥¨«Ÿ£¥¨©eâîð̈Ÿ

:ïòðë éáLé ìkŸ«§¥§¨«©äúîéà íäéìò ìtz¦Ÿ£¥¤¥¨¨
ãçôå̈©©ïáàk eîcé EòBøæ ìãâa¦§Ÿ§«£¦§¨¨¤ãò©

äåäé Enò øáòé©«£Ÿ©§§Ÿ̈eæ íò øáòé ãò©«©«£Ÿ©
:úéð÷̈¦«¨Eúìçð øäa Bîòhúå Bîàáz§¦¥§¦¨¥§©©«£¨«§ïBëî̈

ìäBäé zìòt EzáL §¦§§¨©§¨§¨eððBk éðãà Lãwî¦§¨£Ÿ¨«£
éãé:E ¨¤«:ãòå íìòì Cìîé äBäé§¨¦§Ÿ§Ÿ¨¨¤«ék¦

éî úà íäìò äBäé áLiå íia åéLøôáe Baëøa äòøt ñeñ àá̈©§Ÿ§¦§§¨«¨¨©¨©¨¤§¨£¥¤¤¥
íiä©¨CBúa äLaiá eëìä ìàøNé éðáe§¥¦§¨¥¨«§©©¨¨§:íiä©¨«

.ìk·˙k‰ ¯‡La ÔÈa ,˙B¯ÈMa ÔÈa - dlk .‰¯Bz‰ ¨«»À»≈«ƒ≈ƒ¿»«¿»
‡ÏÂ ,¯˙BÈa dz¯·ÁÏ ‰ÎeÓÒ ˙B‡ ‰È‰zL Ôek˙È -ƒ¿«≈∆ƒ¿∆¿»«¬∆¿»¿≈¿…
‰‡¯˙˙ ‡lL È„k ,‰pnÓ ˜Á¯˙˙ ‡ÏÂ ,da ˜a„ƒ̇¿«»¿…ƒ¿«≈ƒ∆»¿≈∆…ƒ¿»∆
ËeÁk ˙B‡Ï ˙B‡ ÔÈa ‰È‰È ‡l‡ ;˙B·˙ ÈzLk ‰·z‰«≈»ƒ¿≈≈∆»ƒ¿∆≈¿¿
‰·z‰ ‰‡¯zL È„k ,˙B‡Ó ˙B‡ ˜ÈÁ¯‰ Ì‡Â .‰¯ÚN‰««¬»¿ƒƒ¿ƒ≈¿≈∆≈»∆«≈»
„Ú ÏeÒÙ ‰Ê È¯‰ - ÏÈ‚¯ BÈ‡L ˜BÈ˙Ï ˙B·˙ ÈzLkƒ¿≈≈¿ƒ∆≈»ƒ¬≈∆»«

.Ôw˙iL∆¿«≈

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
תורה 1) ספר יריעה; שבכל הדפים מניין התורה; ספר מידת

דינו. מה שנקרע

.àBÙw‰ ÏÚ ¯˙BÈ Bk¯‡ ‡Ï ,‰¯BzŒ¯ÙÒ ÔÈNBÚ ÔÈ‡2, ≈ƒ≈∆»…»¿≈«∆≈
ÏÈÂ‚a ?Bk¯‡ ‡e‰ ‰nÎÂ .Bk¯‡ ÏÚ ¯˙È BÙw‰ ‡ÏÂ3 ¿…∆≈»≈«»¿¿«»»¿ƒ¿ƒ
·Á¯a ˙BÚaˆ‡ ÌÈ¯NÚÂ Úa¯‡ Ì‰L ,ÌÈÁÙË ‰ML -ƒ»¿»ƒ∆≈«¿«¿∆¿ƒ∆¿»¿…«

Ï„eb‰4ÛÏ˜·e ;„È ÏL5˙BÁÙ B‡ -6¯˙BÈ B‡7,‡e‰Â , «»∆»ƒ¿»»≈¿
˙BÁt ÏÈÂ‚a ‰NÚ Ì‡ ÔÎÂ .BÙw‰k Bk¯‡ ‡‰iL∆¿≈»¿¿∆≈¿≈ƒ»»ƒ¿ƒ»

ËÚÓe ÌÈÁÙË ‰MMÓ8‰ML ÏÚ ¯zÈ B‡ ,·˙k‰ ˙‡ ƒƒ»¿»ƒƒ≈∆«¿»ƒ≈«ƒ»
‰Ê È¯‰ - BÙw‰k Bk¯‡ ‰È‰iL „Ú ,·˙ka ·ÈÁ¯‰Â¿ƒ¿ƒ«¿»«∆ƒ¿∆»¿¿∆≈¬≈∆

.‰Âˆnk«ƒ¿»

יהא 2) לכשיגמור הקלפים, עובי לפי הכתב לצמצם צריך
וברש"י). יד. (בבאֿבתרא ארכו כמדת עוביו את המקיף חוט

פ"א 3) לעיל כמבואר לשנים, חילקוהו (שלא עב שהוא
גדול. והקיפו המדוייק 4)ה"ו), ושיעורו הבוהן, הוא

ה"ט. בסמוך גדול.5)מפורש הקיפו ואין דק שהוא
דק.6) הכתב וארוך.7)אם רחב הכתב שכתב 8)אם

טפחים. לששה הקיפו עלה ולא ודקות, זעירות אותיות

.áÔBÈlb‰ ¯eÚL9,˙BÚaˆ‡ Úa¯‡ - ‰hÓlÓ ƒ«ƒ»ƒ¿«»«¿«∆¿»
Ûc ÔÈ·e ,˙BÚaˆ‡ LÏL - ‰ÏÚÓÏe10ÈzL - Û„Ï ¿«¿»»∆¿»≈«¿«¿≈

˙BÚaˆ‡11‰ÚÈ¯È Ïk ˙lÁ˙a ÁÈpiL CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ . ∆¿»¿ƒ»»ƒ∆«ƒ«ƒ¿ƒ«»¿ƒ»

‰¯ÈÙ˙ È„Îe ,˙Á‡ Úaˆ‡ ·Á¯ dÙBÒ·e12,‡ˆÓpL ; ¿»…«∆¿«««¿≈¿ƒ»∆ƒ¿»
¯Ùq‰ ÏÎa Û„Â Ûc Ïk ÔÈa ‰È‰È ,‰ÚÈ¯È‰ ¯t˙iLk¿∆ƒ¿…«¿ƒ»ƒ¿∆≈»«»«¿»«≈∆

¯BÚ‰ ÔÓ ÁÈpÈÂ .˙BÚaˆ‡ ÈzL Blk13q‰ ˙lÁ˙a¯Ù À¿≈∆¿»¿«ƒ«ƒ»ƒ¿ƒ««≈∆
„enÚ‰ ÏÚ ÏÏ‚Ï È„k - BÙBÒ·e14ÔÈ¯eÚM‰ ÏÎÂ . ¿¿≈ƒ¿…«»«¿»«ƒƒ

ÏÒÙ ‡Ï - ¯È˙B‰ B‡ ¯qÁ Ì‡Â .‰ÂˆÓÏ el‡‰15. »≈¿ƒ¿»¿ƒƒ≈ƒ…»«

הכתב.9) את המקיף החלק עמוד.10)החלק ָָ
ע"א.11) ל, היריעות 12)מנחות שתי חיבור מקום

ולקלף.13)בתפירה. לגויל כולל לספר 14)שם שעושה
כמבואר  בסופו, ואחד בתחילתו אחד עץ של עמודים שני

ה"יד. תורה,15)בסמוך ספרי שבעים כתב הונא רב שהרי
ואין  יד.), (ב"ב באחד אלא כהקיפו ארכו לו נזדמן ולא

(כסףֿמשנה). היו פסולים שכולם להניח

.âBk¯‡ ‰È‰iL ¯Ùq‰ ‰NÚiL „Ú ,Ì„‡ Ôek˙È „ˆÈk≈«ƒ¿«≈»»«∆«¬∆«≈∆∆ƒ¿∆»¿
˙B¯BÚ‰ Úa¯Óe ÏÈÁ˙Ó ?BÙw‰k16‰ÂLa17‰NBÚÂ , ¿∆≈«¿ƒ¿«≈«»¿»∆¿∆
ÌÈÁÙË ‰ML Ô‰Ó ¯BÚ Ïk ·Á¯18·ˆ˜ -19ÏÎÏ „Á‡ …«»≈∆ƒ»¿»ƒ∆∆∆»¿»

Ô‰Ó ‰NBÚÂ ,‰ÂLa ˙B¯BÚ‰ ÏÏBb CkŒ¯Á‡Â .„Á‡∆»¿««»≈»¿»∆¿∆≈∆
‰ÙÈ ‰ÙÈ ˜c‰Ó „Á‡ C¯k20,˜c‰Óe ˙B¯BÚa ÛÈÒBÓe , ∆∆∆»¿À»»∆»∆ƒ»¿«≈

·Á¯ ‡e‰L ,ÌÈÁÙË ‰ML C¯k‰ Ûw‰ ‰NÚiL „Ú«∆«¬∆∆≈«∆∆ƒ»¿»ƒ∆…«
¯BÚ‰21ÈL ÏL ËeÁa „„BÓe ,22.C¯k‰ ÏÚ BÙÈwiL , »≈¿∆»ƒ∆«ƒ««∆∆

הספר.16) לכתיבת רוחב 17)המוכנים מדת שתהיה
של  האורך מדת אין אם אבל לחברתה, אחת שוה היריעות
בעלֿפה  שיזכור ובלבד קפידא, אין - לחבירו שוה עור כל
ראה  הכרך. כל אורך מדת לצרף שידע כדי אורכם, מדת

רבינו". "תשובות קומת 18)במוספנו הוא העור שרוחב
לעיל. כאמור טפחים ששה ששיעורו מדה.19)הספר,

הקיפו.20) מדת את שבתוכו האויר ירחיב והוא 21)שלא
הספר. אורך הכתוב 22)גם כלשון אדום, צבע צבוע

'תוספות  בעל לפני שהיה כת"י וברמב"ם יח), ב, (יהושע
להל' חמודות' 'דברי ראה "שני". כתוב היה לא טוב' יום
כתוב  שב"מוספנו" רבינו ובתשובות כ"ח, אות ספרֿתורה

שזור". משי של "חוט

.ã‰˜ ‰NÚÈ CkŒ¯Á‡Â23ÌÈÚa¯‡ dk¯‡ ‰È‰È ,‰ÂL ¿««»«¬∆»∆»∆ƒ¿∆»¿»«¿»ƒ
ÌÈLÏ ‰wa Ô‰Ó Úaˆ‡ ˜lÁÈÂ ,˙BÚaˆ‡ ÌÈMÓÁ B‡¬ƒƒ∆¿»ƒ«≈∆¿«≈∆«»∆ƒ¿«ƒ
ÈˆÁ ¯eÚL Ba Ú„iL È„k ,ÌÈ˜ÏÁ ‰Úa¯‡Ïe ‰LÏLÏÂ¿ƒ¿»¿«¿»»¬»ƒ¿≈∆≈«ƒ¬ƒ
Ïk „cÓÈÂ ;˜ÏÁ‰ ‰Êa ‡ˆBiÎÂ ,Úaˆ‡ ÚÈ·¯e Úaˆ‡∆¿«¿ƒ«∆¿«¿«≈¿∆«≈∆¿ƒ¿…»
,¯BÚ ÏÎa LÈ ˙BÚaˆ‡ ‰nk Ú„iL „Ú ,BÊ ‰˜a ¯BÚ¿»∆«∆≈««»∆¿»≈¿»

„Ú24.C¯k‰ Ïk C¯‡a ˙BÚaˆ‡ ‰nk Ú„iL «∆≈««»∆¿»¿…∆»«∆∆

(ר"מ),23) רומי דפוס ברמב"ם וכן התימנים, כתביֿיד בכל
הספרים  בה שמסרגלים אמה ופירושה: "כנה". כתוב

מ"ח). פ"יב, (כלים במשנה ונזכרת ובכת"י 24)('הערוך'),
שידע. כדי כתוב: התימנים

.ä,‰LÏL B‡ ÌÈL ,˙B¯Á‡ ˙B¯BÚ Á˜BÏ CkŒ¯Á‡Â¿««»≈«¬≈¿«ƒ¿»
¯eÚL Ô‰a ˜c·Ï25¯·„Â .„Á‡ Ûc Ô‰a ·˙BÎÂ ,·˙k‰ ƒ¿…»∆ƒ«¿»¿≈»∆«∆»¿»»
Ûc‰ C¯‡L ,Úe„È26‡e‰L ÈÙÏ ,˙BÚaˆ‡ ‰¯NÚ Ú·L »«∆…∆««¿«∆¿≈∆¿»¿ƒ∆

Úa¯‡ ‰hÓÏe LÏL ‰ÏÚÓÏ ,ÔBÈlb ÁÈpÓ27Ï·‡ . «ƒ«ƒ»¿«¿»»¿«»«¿«¬»
‰·Ú Ì‡ ‰wc Ì‡ ,·˙k‰ ÈÙÏ ‡e‰ Ûc‰ ·Á¯28ÔÎÂ ; …«««¿ƒ«¿»ƒ«»ƒ»»¿≈
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קטו dxez xtq zekld - dad` xtq - zah 'd iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÔÈÓ29ÔÈaL ÈÙÏ ,·˙k‰ ÈÙÏ e‡B·È ÛcaL ˙BËÈM‰ ƒ¿««ƒ∆««»¿ƒ«¿»¿ƒ∆≈
‰ËÈL ‡ÏÓk ‰ËÈLÂ ‰ËÈL30. ƒ»¿ƒ»ƒ¿…ƒ»

וארכו.25) הדף.26)עביו שעל הם 27)הכתיבה וביחד
הספר. אורך שהן אצבעות וארבע כל 28)עשרים שהרי

(פ"ז, לעיל כמבואר אותיות, שלשים בארכה יש שיטה
על 29)ה"ה). יותר ולא ושמונה, מארבעים פחות לא שהן

ה"י). (פ"ז לעיל כמבואר הכתב 30)ששים, שאם נמצא
גדול. השיטות שבין הריוח גם עבה,

.å- ‰ˆ¯iM ‰Ó ÈÙÏ Ba ˜„BaL Ûc‰ ·˙kL ¯Á‡Â¿««∆»«««∆≈¿ƒ«∆ƒ¿∆
Ûc‰ ·Á¯ ÏÚ ÛÈÒBÈÂ ,‰w‰ ˙BÚaˆ‡a Ûc‰ ·Á¯ „ÓÈ»……«««¿∆¿¿«»∆¿ƒ«…«««
e‡B·È ÔÈt„ ‰nk ·LÁÈÂ ,Û„Â Ûc ÔÈaL ˙BÚaˆ‡ ÈzL¿≈∆¿»∆≈«»«¿«¿…«»«ƒ»
ÔBaLÁ Ú„ÈÂ ,Ba ˜„aL ·˙k‰ B˙B‡Ó ÏÏbL C¯ka«∆∆∆»«≈«¿»∆»«¿≈«∆¿
ÔÓ Ba ˜„aL ‰Ê Û„a ·zÎ ‰nk ‰‡¯ÈÂ ,ÔÈtc‰««ƒ¿ƒ¿∆«»ƒ¿»¿«∆∆»«ƒ

‰·˙BÎ ‡e‰L ¯Ùq‰ ÈÙÏ ¯ÚLÓe ,dlk ‰¯Bz31,epnÓ «»À»¿«≈¿ƒ«≈∆∆≈ƒ∆
ÔÈtc‰ ÔÈÓ ÈÙÏ ‰¯Bz‰ Ïk BÏ ‰˙ÏÚ Ì‡ ,·MÁÓe¿«≈ƒ»¿»»«»¿ƒƒ¿«««ƒ

‰fÓ32‡ÈˆB‰ Ì‡Â .·ËeÓ - C¯ka Ba ·˙BkL ·˙k‰ ƒ∆«¿»∆≈«∆∆»¿ƒƒ
‰¯Bz‰ ÔÓ ¯˙BÈ ÔÈtc‰L ,ÔBaLÁ‰33·˙ka ·ÈÁ¯È - «∆¿∆««ƒ≈ƒ«»«¿ƒ«¿»

¯Á‡ Û„a ˜c·ÈÂ ,ÔÈtc‰ ÔÈÓ ËÚÓ˙iL „Ú34Ì‡Â . «∆ƒ¿«≈ƒ¿«««ƒ¿ƒ¿…¿««≈¿ƒ
ËÚÓÈ ,ÔÈtc‰ ÔÓ ¯˙È ‰¯Bz‰L ,ÔBaLÁ‰ ‡ÈˆB‰ƒ«∆¿∆«»»≈ƒ««ƒ¿«≈
¯Á‡ Û„a ˜c·ÈÂ ,ÔÈtc‰ ÔÈÓa ‰a¯iL „Ú ·˙k‰35 «¿»«∆«¿∆¿ƒ¿«««ƒ¿ƒ¿…¿«««

„Á‡ ÔBaLÁ‰ ‡B·iL „Ú ,Ûc36,37·Á¯ Ú„iL ¯Á‡Ó ««∆»«∆¿∆»≈««∆»«…«
.C¯k‰ B˙B‡a ÏÈÁ˙Ó ·˙k‰ ¯eÚLÂ Ûc‰««¿ƒ«¿»«¿ƒ¿«∆∆

הכתב 32)מעתיק.31) הוא "זה הנוסח: התימנים, ובכת"י
וכו'. הוציא" ואם בכרך, בו בדפים 33)שכותב עודף שיש

הכתב. יותר.34)על עבה ובכת"י 35)שכתיבתו
עד  דף אחר בדף וכן אחר, בדף "ויבדוק הנוסח: התימנים,

וכו'. שוים 36)שיבוא" הדפים ומנין התורה כתב שיהיה
וכן 37)כאחד. ש"י, ונציא דפוס לפי ההלכה התחלת כאן

כת"י. שברמב"ם הפוסקים לפי

.æÈÙk ,ËeË¯Na ÔÈtc ÔÈtc ¯BÚÂ ¯BÚ Ïk ˜lÁÓe¿«≈»»«ƒ«ƒ¿ƒ¿¿ƒ
¯BÚa ¯‡MiLÎe .ÔBaLÁa ‰ÏÚÂ Ba ˜„aL Ûc‰ ·Á…̄«««∆»«¿»»«∆¿¿∆ƒ»≈»
‰B¯Á‡‰ Ûc‰ ÏÚ ¯˙BÈ Úa¯‡ B‡ ˙BÚaˆ‡ LÏL»∆¿»«¿«≈«««»«¬»

‰ÚÈ¯ÈaL38‰¯ÈÙ˙ È„Îe Úaˆ‡ ·Á¯ epnÓ ÁÈpÈ ,39, ∆«¿ƒ»«ƒ«ƒ∆…«∆¿«¿≈¿ƒ»
LeÁÈ Ï‡Â .¯‡M‰ ı˜ÈÂ40˙B¯BÚ ÛÒBzÈ ‰B¯Á‡aL ¿»…«¿»¿«»∆»«¬»ƒ≈

ıˆBwL ˙BÙÒBz‰ Ïk „‚k ÏÏbL C¯k‰ ÏÚ ˙B¯Á‡¬≈««∆∆∆»«¿∆∆»«»∆≈
·˙k‰L ,‰Ê ¯·c ·MÁÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,¯BÚÂ ¯BÚ ÏkÓƒ»»¿≈»ƒ¿«≈»»∆∆«¿»

ÔÈtc‰ ÔÈÓ ÈÙÏ BÎLBÓ41. ¿¿ƒƒ¿«««ƒ

לעומת 38) קיצורו, מחמת עליו לכתוב ראוי הוא ואין
התשיעי  הדף שהוא או ממנו, שרחבים האחרים הדפים
כמבואר  דפים, שמונה על יתר היריעה עושים שאין ליריעה,

ה"יב. ה"ב.39)בסמוך לעיל ידאג.40)כמבואר
מתחילה.41) לו שקצב הדפים מנין כן הכתב, רוחב לפי

.ç·Á¯ ˙BNÚÏ ‰ˆB¯‰ ÔÎÂ42‰MMÓ ¯˙BÈ ¯Ùq‰43 ¿≈»∆«¬…««≈∆≈ƒƒ»
·MÁÓ ‡e‰ ‰f‰ C¯c‰ ÏÚ - ‰MMÓ ˙BÁÙ B‡44, »ƒƒ»««∆∆«∆¿«≈

,‡e‰Â ;¯˙BÈ ‡ÏÂ ˙BÁÙ ‡Ïa BÙw‰k Bk¯‡ ‡ˆÈÂ¿≈≈»¿¿∆≈¿…»¿…≈¿
.ÔBaLÁa ‰ÚËÈ ‡lL∆…ƒ¿∆«∆¿

העור.42) רוחב שהוא הספר אורך טפחים.43)הוא
ארכו 44) לו שיעלה כדי הכתב, למדת הדפים מנין להתאים

כהקיפו.

.è¯‡L·e el‡‰ ÔÈ¯eÚM‰ ÏÎa ¯eÓ‡‰ Ï„eb‰ ·Á…̄««»»»¿»«ƒƒ»≈ƒ¿»
‰¯B˙ È¯eÚL45Úaˆ‡ ‡e‰ ,dlk46ÈBÈa‰47¯·Îe . ƒ≈»À»∆¿««≈ƒ¿»

˙B¯BÚN Ú·L ·Á¯ e‰e‡ˆÓe ,B¯eÚLa e˜c˜cƒ¿«¿¿ƒ¿»»»∆«¿
˙B¯BÚN ÈzL C¯‡k Ô‰Â ,˜Á„a BÊ „ˆa BÊ ,˙BiBÈa≈ƒ¿«¿…«¿≈¿…∆¿≈¿
Úa¯‡ ‡e‰ ÌB˜Ó ÏÎa ¯eÓ‡‰ ÁÙË ÏÎÂ .ÁÂ¯a¿∆«¿»∆«»»¿»»«¿«

˙BÚaˆ‡48ÁÙË ‰ML - ‰n‡ ÏÎÂ .BfÓÌÈ49. ∆¿»ƒ¿»«»ƒ»¿»ƒ

פ"א 45) ציצית הל' לקמן האמור הציצית אורך שיעור כגון
שתי  רחב שהיה כהןֿגדול שבראש הציץ רוחב וכן ה"ו,
הל' לעיל וראה ה"א) פ"ט, המקדש כלי (הל' אצבעות

ה"ד. פט"ו, אריה",46)תפילה "בן הגהות כנוסח
משובש. הנוסח בינוני.47)ובדפו"א אדם של

ע"ב.48) מא, ע"א.49)מנחות צח, שם,

.éÂÈtcÓ Û„Â Ûc Ïk ·Á¯ - È‡ Èz·˙kL ‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»∆»«¿ƒ¬ƒ…«»«»«ƒ«»
·Á¯ ,'eÈÊ‡‰' ˙¯ÈLÂ Ìi‰ ˙¯ÈLÂ .˙BÚaˆ‡ Úa¯‡«¿«∆¿»¿ƒ««»¿ƒ««¬ƒ…«

˙BÚaˆ‡ LL Ô‰ÈzLÓ Ûc Ïk50ÔÈËÈM‰ ÔÈÓe . »«ƒ¿≈∆≈∆¿»ƒ¿««ƒƒ
ÏL ÔÈtc‰ ÔÈÓe .ÌÈMÓÁÂ ˙Á‡ - Û„Â Ûc ÏÎaL∆¿»«»««««¬ƒƒƒ¿«««ƒ∆
Ïk C¯‡Â .Ûc ÌÈ¯NÚÂ ‰MLÂ ÌÈ˙‡Ó - ¯Ùq‰ Ïk»«≈∆»«ƒ¿ƒ»¿∆¿ƒ«¿…∆»
˙BÚaˆ‡ LLÂ ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏLe ÛÏ‡ - ¯Ùq‰«≈∆∆∆¿≈¿ƒƒ¿≈∆¿»

.·e¯˜a¿≈

שיטה 50) כל באמצע אותיות תשע כשיעור ריוח שיש
פ"ח. סוף לעיל כמבואר שלהן,

.àéÔBaLÁa ˙B¯˙È‰ ˙BÚaˆ‡ LM‰ el‡51ÔBÈlbÏ - ≈«≈∆¿»«¿≈«∆¿«ƒ»
BÙBÒÂ ¯Ùq‰ ˙lÁ˙aL52- Ì‰· e·˙kL ˙B¯BÚ‰Â . ∆ƒ¿ƒ««≈∆¿¿»∆»«¿»∆

˙Bcn‰ ÈtŒÏÚ ·zÎÏ ‰ˆ¯zL ÔÓÊ·e .ÌÈÏÈ‡ ˙B¯BÚ≈ƒƒ¿«∆ƒ¿∆ƒ¿…«ƒ«ƒ
B‡ „Á‡ Ûc ¯ÒÁ Ô‰ - ËÚÓ Ì‰Ï ·B¯˜ B‡ el‡‰»≈»»∆¿«≈»≈«∆»
- LÏL B‡ ÌÈL B‡ Ûc ¯˙È B‡ ,‰LÏL B‡ ÌÈL¿«ƒ¿»»≈«¿«ƒ»
‡B·È „iÓ ‡l‡ ,ÔBaLÁÏ CÈ¯ˆ ‡‰˙ ‡ÏÂ Ú‚È˙ ‡Ï…ƒ«¿…¿≈»ƒ¿∆¿∆»ƒ»»

BÙw‰k Bk¯‡ EÏ53. ¿»¿¿∆≈

שתי 51) רוחב (עם אצבעות שש בו יש דף כל שהרי
כפול  דפים וששה ועשרים ומאתים לדף), דף שבין אצבעות
הוסף  אצבעות. ושש וחמשים מאות ושלש אלף יעלו שש,
רחבות  שהן ה"שירות" שבדפי אצבעות ארבע רוחב עליהן
ונמצאו  וששים, מאות ושלש אלף לך יעלו הדפים, משאר

אצבעות. שש בחשבון מיימוניות'52)יתירות וב'הגהות
בלבד? אצבעות ארבע אלא עודף כאן אין הלא שאלו:
לעיל  כמבואר שיטות בשבעים נכתבת "האזינו" שירת שהרי
כמבואר  לאחריה, וחמש שלפניה שיטות שש מלבד פ"ח,
אין  (שהרי דפים שני תופסת היתה כן ואם ה"י, פ"ז לעיל
שני  להרחיב צריך והיה לדף), שיטות מששים יותר כותבין
אצבעות, שתי עוד אכלו שהדפים באופן בשבילה, דפים
מהר"ם  והגאון בלבד. אצבעות ארבע אלא נשארו ולא
שאמרנו  הדפים רוחב כי זו: השגה על השיב זצ"ל מפדובה
שבין  חלק האצבעות שתי עם אצבעות לשש עולה שהוא
בדף  לא אבל שבתורה, הדפים בשאר אלא אינו לדף, דף
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לפניהם  דף שאין שבתורה האחרון ובדף הראשון
תן  רוחב, אצבעות שש של עודף שנשאר נמצא ולאחריהם,
ושלש  מכאן שלש ושבסופו, הספר שבתחילת לגליון אותו
חמודות' ('דברי אמת ותורתו אמת משה ורבינו מכאן,
שרבינו  תמצא רבינו" "תשובות ובמוספנו ס"ת). הל' לרא"ש
נעלמה  ולא ה"שירות" דפי לרוחב עודף אצבעות שש מנה

מיימוניות'. ה'הגהות הערת רוקח'53)ממנו וב'מעשה
יריעה  בכל ישאיר כהקיפו, הספר אורך לכוין הרוצה נאמר:
כשגמר  ובסוף הראוי, השיעור מן יותר שלמטה הגליון
הארוך  הגליון ע"י מהקיפו יותר ארכו ימצא ותפרו, הספר
בשוה  היריעות בכל שלמטה הגליון מן יחתוך ואז מלמטה,

דרכו. לבטח ילך ובזה כהקיפו, ארכו לו שיצא עד

.áé‡ÏÂ ,ÔÈt„ ‰LÏMÓ ˙BÁt ‰ÚÈ¯Èa ÔÈNBÚ ÔÈ‡≈ƒƒƒ»»ƒ¿»«ƒ¿…
‰ÚLz ˙a ‰ÚÈ¯È BÏ ‰ncÊ .ÔÈt„ ‰BÓL ÏÚ ¯˙È»≈«¿»«ƒƒ¿«¿»¿ƒ»«ƒ¿»
.Ô‡ÎÏ ‰MÓÁÂ Ô‡ÎÏ ‰Úa¯‡ ,d˙B‡ ˜ÏBÁ - ÔÈt„«ƒ≈»«¿»»¿»«¬ƒ»¿»
,ÚˆÓ‡· B‡ ¯Ùq‰ ˙lÁ˙a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿ƒ««≈∆¿∆¿«
„Á‡ Û„a „Á‡ ˜eÒt elÙ‡ ,¯Ùq‰ ÛBÒa Ï·‡¬»¿«≈∆¬ƒ»∆»¿«∆»

Bc·Ï Ûc B˙B‡ ÌÈNBÚ54¯‡L ÌÚ B˙B‡ ÔÈ¯ÙB˙Â , ƒ«¿«¿¿ƒƒ¿»
.˙BÚÈ¯È‰«¿ƒ

ע"א.54) ל, מנחות

.âé‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈ¯ÙBz ÔÈ‡ ,˙BÚÈ¯È‰ ÔÈ¯ÙBzLÎe¿∆¿ƒ«¿ƒ≈¿ƒ»∆»
˙BÏ·pÓ elÙ‡Â ,‰¯B‰Ë ‰iÁ B‡ ‰Ó‰a ÏL ÌÈ„È‚a¿ƒƒ∆¿≈»«»¿»«¬ƒƒ¿≈

ÔÈlÙz‰ ˙‡ ÔÈ¯ÙBzL C¯„k ,Ì‰lL ˙BÙ¯Ëe55¯·„Â . ¿≈∆»∆¿∆∆∆¿ƒ∆«¿ƒƒ¿»»
ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ - ‰Ê56‡lL Ô¯Ùz Ì‡ CÎÈÙÏ . ∆¬»»¿∆ƒƒ»¿ƒ»ƒ¿»»∆…

ÏeÒt ,‰‡ÓË ‰Ó‰· È„È‚a B‡ ,ÔÈ„È‚·57d¯ÈziL „Ú , ¿ƒƒ¿ƒ≈¿≈»¿≈»»«∆«ƒ»
.‰ÎÏ‰k ¯t˙ÈÂ ¯ÊÁÈÂ¿«¬…¿ƒ¿…«¬»»

ה"ט.55) פ"ג, לעיל נאמר 56)ראה ע"א: יא, מכות
התורה  כל הוקשה בפיך" ה' תורת תהיה "למען בתפילין
אף  בגידין, לתפרן מסיני למשה הלכה תפילין מה לתפילין,

בגידין. לתפרה כך.57)כל ע"י נפסלות שתפילין כשם
נקראת "מגילה יט.): (מגילה אמרו תפרה ÙÒ¯וכן שאם

פסולה". - פשתן בחיטי

.ãé‰ÚÈ¯È‰ Ïk ÔÈ¯ÙBz ÔÈ‡ ,˙BÚÈ¯È‰ Ïk ÔÈ¯ÙBzLk¿∆¿ƒ»«¿ƒ≈¿ƒ»«¿ƒ»
‰ÏÚÓÏÓ ËÚÓ ÁÈpÓ ‡l‡ ,dÙBÒ „ÚÂ d˙lÁzÓ dlÎÀ»ƒ¿ƒ»»¿«»∆»«ƒ«¿«ƒ¿«¿»
‰ÚÈ¯È‰ Ú¯w˙ ‡lL È„k ,‰¯ÈÙ˙ ‡Ïa ‰hÓlÓ ËÚÓe¿«ƒ¿«»¿…¿ƒ»¿≈∆…ƒ»««¿ƒ»

d˙B‡ ÏÏ‚iLk dÚˆÓ‡a58ÌÈ„enÚ ÈL BÏ ‰NBÚÂ . ¿∆¿»»¿∆ƒ¿…»¿∆¿≈«ƒ
BÙBÒa „Á‡Â B˙lÁ˙a „Á‡ ,ıÚ ÏL59¯BÚ‰ ¯ÙB˙Â ; ∆≈∆»ƒ¿ƒ»¿∆»¿¿≈»

È„k ,ÌÈ„È‚a ÌÈ„enÚ‰ ÏÚ ÛBq·e B˙lÁ˙a ¯iML∆ƒ≈ƒ¿ƒ»««»«ƒ¿ƒƒ¿≈
·˙k‰Â ÌÈ„enÚ‰ ÔÈa ˜ÈÁ¯ÈÂ ;Ì‰ÈÏÚ ÏÏ‚ ‡‰iL∆¿≈ƒ¿»¬≈∆¿«¿ƒ≈»«ƒ¿«¿»

.ÛcaL∆««

ע"ב.58) ע"א.59)שם, יד, בבאֿבתרא

.åèÈzL CB˙a - ‰ÚÈ¯È B· ‰Ú¯˜pL ‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»∆ƒ¿¿»¿ƒ»¿¿≈
˙BËÈL60¯t˙È ‡Ï ,LÏL CB˙a ;¯t˙È ,61‰na . ƒƒ¿…¿»…ƒ¿…«∆

¯k BˆÙÚ ÔÈ‡L ,ÔLÈa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c62Ì‡ Ï·‡ ; ¿»ƒ¬ƒ¿»»∆≈«¿ƒ»¬»ƒ
‡a‰ Ú¯˜ elÙ‡Â ,¯ÙBz ,ıeÙÚ ‡e‰L ÏÈÂb‰ ¯kƒ»«¿ƒ∆»≈«¬ƒ∆««»

LÏL CB˙a63Û„Â Ûc Ïk ÔÈa ÔÎÂ .64‰·˙Ï ‰·z ÔÈ·e ¿»¿≈≈»«»«≈≈»¿≈»

¯t˙È65ÔÈ„È‚a ‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈ¯ÙBz ÔÈ‡ ,ÌÈÚ¯w‰ ÏÎÂ . ƒ¿…¿»«¿»ƒ≈¿ƒ»∆»¿ƒƒ
,¯‰fÈ ÌÈÚ¯w‰ ÏÎ·e .BÊÏ BÊ ˙BÚÈ¯È‰ Ô‰a ÔÈ¯ÙBzL∆¿ƒ»∆«¿ƒ»¿»«¿»ƒƒ»≈

.d˙¯eˆ ‰pzL˙ B‡ ˙Á‡ ˙B‡ ¯ÒÁ˙ ‡lL∆…∆¿«««ƒ¿«∆»»

לאות.60) אות בין הכתב בתוך שיטות בשתי הקרע שנכנס
קרע 61) לתפור הוא שגנאי וגונזה, היריעה את יסלק אלא

לא:). (מנחות מהודר ספר זה ואין כזה, שכל 62)גדול
העור  את המכווצים האלון) (פרי בעפצים מעובד קלף
זה  וקלף והואיל ה"ו, פ"א לעיל כמבואר אותו, ומחזקים
שנראה  יותר מגונה בו הקריעה ניכר, עפצו שאין כלֿכך ישן
הריב"ש). בשם (כסףֿמשנה רקבון מחמת שהיא

שם.63) כנגד 64)מנחות, לדף דף בין הקרע נכנס אם
שיטין. שלש בתוך היה בכתב היה שאילו הכתב,

הקרע 65) שאין אע"פ תפירה, בלא בו לקרוא יכול ואינו
וכגירסת  שם, (מנחות לאות אות שבין הכתב בתוך עובר
אם  נסתפקו ושם לתיבה"). תיבה "בין שם: המוסיף רי"ף
משום  לחומרא, רבינו ופסק פשטוה, ולא תפירה, צריך

ס"ת. קדושת חומר

עׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
איך 1) מקדושתו; תורה ספר הפוסלים דברים עשרים

דיני  למכרו; מותר דבר ולאיזה תורה ספר בקדושת נוהגים
בהם; וכיוצא ומטפחת תיק כגון תורה ספר תשמישי

תורה. ספר בכבוד הזהירות

.à„Á‡ ÏÎaL ,Ô‰ ÌÈ¯·c ÌÈ¯NÚL „ÓÏ ˙‡ˆÓƒ¿≈»»≈∆∆¿ƒ¿»ƒ≈∆¿»∆»
‰¯BzŒ¯ÙÒ ÏÒBt Ô‰Ó2,Ô‰Ó „Á‡ B· ‰NÚ Ì‡Â . ≈∆≈≈∆»¿ƒ«¬»∆»≈∆

Ô‰a ÔÈ„nÏnL ÔÈLnÁ‰ ÔÓ LnÁk ‡e‰ È¯‰¬≈¿À»ƒ«À»ƒ∆¿«¿ƒ»∆
‰¯BzŒ¯ÙÒ ˙M„˜ Ba ÔÈ‡Â ,˙B˜BÈz‰3ÔÈ¯B˜ ÔÈ‡Â , «ƒ¿≈¿À«≈∆»¿≈ƒ

ÌÈa¯a Ba4:Ô‰ el‡Â . »«ƒ¿≈≈

ÏÚ ·zÎpL (· .‰‡ÓË ‰Ó‰a ¯BÚ ÏÚ ·zÎ Ì‡ (‡ƒƒ¿««¿≈»¿≈»∆ƒ¿««
„aÚÓ BÈ‡L ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ¯BÚ5„aÚÓ ‰È‰L (‚ . ¿≈»¿»∆≈¿À»∆»»¿À»

‰¯BzŒ¯ÙÒ ÌLÏ ‡lL6ÌB˜Óa ‡lL ·zÎpL („ . ∆…¿≈≈∆»∆ƒ¿«∆…ƒ¿
¯Na ÌB˜Óa ÏÈÂb‰ ÏÚ - ‰·È˙k7ÌB˜Óa ÛÏw‰ ÏÚÂ , ¿ƒ»««¿ƒƒ¿»»¿««¿»ƒ¿

ÏÚ B˙ˆ˜Óe ÏÈÂb‰ ÏÚ B˙ˆ˜Ó ·zÎpL (‰ .¯ÚN≈»∆ƒ¿«ƒ¿»««¿ƒƒ¿»«
ÛÏw‰8ÒBËÒeÒÎe„ ÏÚ ·zÎpL (Â .9‡Ïa ·zÎpL (Ê . «¿»∆ƒ¿««¿¿∆ƒ¿«¿…

ËeË¯N10„ÓBÚ‰ ¯ÁL ‡Ïa ·zÎpL (Á .11·zÎpL (Ë . ƒ¿∆ƒ¿«¿…»…»≈∆ƒ¿«
˙BBLÏ ¯‡La12ÒB¯B˜Èt‡ B·˙kL (È .13‡ˆBik B‡ , ƒ¿»¿∆¿»∆ƒ«≈

B·14˙B¯kÊ‡‰ ·˙kL (‡È .ÔÈÏeÒt ¯‡MÓ15‡Ïa ƒ¿»¿ƒ∆»«»«¿»¿…
‰eÎ16ÛÈÒB‰L (‚È .˙Á‡ ˙B‡ elÙ‡ ¯qÁL (·È . «»»∆ƒ≈¬ƒ∆»∆ƒ

˙Á‡ ˙B‡ elÙ‡17˙B‡a ˙B‡ ‰Ú‚pL („È .18(ÂË . ¬ƒ∆»∆»¿»¿
‡¯w˙ ‡lL „Ú ˙Á‡ ˙B‡ ˙¯eˆ ‰„ÒÙpL¯wÚ Ïk19, ∆ƒ¿¿»««««∆…ƒ»≈»ƒ»

‰·È˙k‰ ¯wÚa ÔÈa - ˙¯Á‡ ˙B‡Ï ‰Ó„˙ B‡20ÔÈa , ƒ¿∆¿«∆∆≈¿ƒ««¿ƒ»≈
·˜a21LeËLËa ÔÈa ,Ú¯˜a ÔÈa ,22B‡ ˜ÈÁ¯‰L (ÊË . ¿∆∆≈¿∆«≈¿ƒ¿∆ƒ¿ƒ

ÈzLk ‰·z‰ ‰‡¯zL „Ú ,˙B‡Ï ˙B‡ ÔÈa ·È¯˜‰L∆ƒ¿ƒ≈¿«∆≈»∆«≈»ƒ¿≈
˙Á‡ ‰·˙k ˙B·˙ ÈzL B‡ ,˙B·˙23˙¯eˆ ‰pML (ÊÈ . ≈¿≈≈¿≈»∆»ƒƒ»«

˙BiL¯t‰24˙B¯ÈM‰ ˙¯eˆ ‰pML (ÁÈ .25·˙kL (ËÈ . «»»ƒ∆ƒ»««ƒ∆»«
‰¯ÈLk ·˙k‰ ¯‡La26È„Èb ‡Ïa ˙BÚÈ¯È‰ ¯ÙzL (Î . ƒ¿»«¿»¿ƒ»∆»««¿ƒ¿…ƒ≈

‰¯B‰Ë27. ¿»
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¯‡Le·kÚÏ ‡Ï ,‰ÂˆÓÏ - ÌÈ¯·c‰28. ¿»«¿»ƒ¿ƒ¿»…¿«≈
בפרקים 2) שנשנו הדברים תמצית מסכמת זו הלכה

ה"יא).3)הקודמים. (פ"ז, לעיל ורבינו 4)כמבואר
נהגו  וכך פסול, ספרֿתורה על שמברכים כותב: בתשובתו,
פסול  ספרֿתורה על ולאחריה לפניה לברך - המערב אנשי
שאין  וידעו היו, בינה בעלי שכולם לפי עולם, גאוני בפני -
בקריאה  אלא פסול, אם הוא כשר אם בספר, תלויה הברכה
האפשרות  להם כשאין אלא זה שאין וכנראה וכו', עצמה
ספר  להשיג להם כשאפשר ידובר וכאן כשר, בספר לקרוא
באמצע  בספר טעות נמצאה אם יוצא, ולפיֿזה כשר.
שנמצאה  ממקום בו ומתחילים אחר ס"ת מוציאים הקריאה,
כי  בראשון, שקראו מה על חוזרים ואין בראשון, הטעות
בו. שיוצאים אפשר" כ"אי זה הרי בו, קראו שכבר מאחר
שמשמעו  בו", קורין "אין לכתוב: רבינו שדייק וזהו
 ֿ (כסף הקריאה להם עלתה בדיעבד אבל - לא לכתחילה

רבינו"). "תשובות במוספנו וראה עבדוהו 5)משנה, שלא
ה"ו. פ"א, לעיל כמבואר ובעפצים, הלכה 6)בקמח שם,

כמבואר 7)י"א. השיער, במקום להכתב ודינו הבשר, לצד
ה"ח). (פ"א, ה"ד.8)לעיל פ"ז, החלק 9)לעיל הוא

לשנים, בעביו העור את שחילקו אחרי הבשר, שממול
ה"ז. פ"א, לעיל י"ב.10)כמבואר הלכה שם,

לעיל 11) כמבואר פסולים, הצבעים ושאר רב, זמן המתקיים
ה"ה. ובכתב 12)פ"א, הקדש בלשון אלא נכתב ואינו

ה"יט. שם כמבואר "גוי".13)אשורי, התימנים: ובכת"י
או14) מומר ישראל ה"יג.כגון פ"א לעיל כמבואר מוסר,
הקב"ה.15) לשם 16)שמות בכתיבתן לכוין שצריך

ה"טו). פ"א, (לעיל השם כדין 17)קדושת יתר של שדין
ה"טז). פ"ז, (לעיל להיות 18)החסר צריכה אות וכל

ה"יט). פ"א, (לעיל רוחותיה מכל עור מוקפת
לגמרי.19) דומה 20)שנמחקה היתה הכתיבה שמתחילת

אחרת. אחרת.21)לאות לאות תדמה נקב, ע"י
כגון 22) אחרת, לאות תדמה ולפיכך מקצתה שנמחקה

כיו"ד. נראית היא והרי הוא"ו רגל ראה 23)שנמחקה
ה"ד. סוף פ"ח, סתומות,24)לעיל - פתוחות שכתב

ה"אֿג. פ"ח, לעיל כמבואר פתוחות, - וסתומות
מיוחדת,25) בצורה הנכתבת ו"האזינו", הים" "שירת

ה"ד. סוף פ"ח, לעיל באמצע 26)כמבואר ריוח בו שנתן
ה"יא. פ"ז, לעיל מבואר ופסולו בגידי 27)השיטות, אלא

פ"ט, (לעיל כהלכה ויתפרן שיתירן עד ופסול טמאה, בהמה
ורבינו 28)ה"יג). פסול, עוד שיש המפרשים והעירו

השם  מקצת "כתב ה"טז): (פ"א, לעיל הביאו בעצמו
רע"ד, סימן ח"ג ובתשב"ץ פסול". - תלוי ומקצתו בשיטה

כאן. למנותו רבינו שכחו ספק שבלי ע"ז העיר

.á„B·ÎÂ ‰¯˙È ‰M„˜ Ba ÔÈ‚‰B ,¯Lk ‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»»≈¬ƒ¿À»¿≈»¿»
ÏB„b29ÔÈ‡ elÙ‡ ,‰¯BzŒ¯ÙÒ ¯kÓÏ Ì„‡Ï ¯eÒ‡Â . »¿»¿»»ƒ¿…≈∆»¬ƒ≈

ÏÎ‡i ‰Ó BÏ30elÙ‡Â ,ÌÈa¯ ÌÈ¯ÙÒ BÏ eÈ‰ elÙ‡Â , «…««¬ƒ»¿»ƒ«ƒ«¬ƒ
Œ¯ÙÒ ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡ ÌÏBÚÏ .L„Á Ba ÁwÏ ÔLÈ LÈ∆»»ƒ«»»¿»≈¿ƒ≈∆

ÂÈÓ„a ‰¯Bz „ÓÏiL :ÌÈ¯·„ ÈLÏ ‡l‡ ,‰¯Bz31B‡ , »∆»ƒ¿≈¿»ƒ∆ƒ¿«»¿»»
ÂÈÓ„a ‰M‡ ‡NiL32‡e‰Â ;33¯·c BÏ ‰È‰È ‡lL , ∆ƒ»ƒ»¿»»¿∆…ƒ¿∆»»

¯kÓÏ ¯Á‡34. «≈ƒ¿…

מ"ח):29) פ"ד, (אבות שנינו וכן ה"זֿי. בסמוך כמבואר
(וראה  הבריות", על מכובד גופו התורה, את המכבד "כל

לג:). בן 30)קידושין שמעון רבן "אמר ע"א: כז, מגילה
בתו  או ספרֿתורה ומוכר יאכל, מה לו אין אפילו גמליאל:
ומובן  הדמים). (באותם לעולם" ברכה סימן רואה אינו -
נפשו  את להחיות במה לו שאין כגון נפש, פיקוח שבמקום
שמזונותיו  במי ידובר וכאן למכרו. לו מותר - מרעב ויגווע
נפש  פיקוח של למצב הגיע לא עדיין אבל מצומצמים,

וגדול 31)(כסףֿמשנה). תורה, כשילמד בדמיו שיתפרנס
מעשה. לידי שמביא נישואי 32)הלימוד שם. מגילה,

יח): מח, (ישעיה ככתוב העולם, קיום משום בהם יש אשה
יצרה. לשבת בראה תוהּו והעירו 34)ובלבד.33)לא ָ

פדיוןֿשבויים, מצות לצורך שגם ח:): (ב"ב ב'תוספות'
מיימוניות'). ('הגהות ספרֿתורה למכור מותר

.âB˙B‡ ÔÈ˙B ,ÏÒÙpL B‡ ‰ÏaL ‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»∆»»∆ƒ¿«¿ƒ
N¯ÁŒÈÏÎa35BÊÂ ,ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz Ïˆ‡ B˙B‡ ÔÈ¯·B˜Â ƒ¿ƒ∆∆¿¿ƒ≈∆«¿ƒ≈¬»ƒ¿

˙BÁtËÓ .B˙ÊÈ‚ ‡È‰36Ô˙B‡ ÔÈNBÚ ,eÏaL ÌÈ¯ÙÒ ƒ¿ƒ»ƒ¿¿¿»ƒ∆»ƒ»
‰ÂˆÓŒ˙ÓÏ ÔÈÎÈ¯Îz37Ô˙ÊÈ‚ ‡È‰ BÊÂ ,38. «¿ƒƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»»

(ירמיה 35) ככתוב רב, זמן בו שמתקיים ע"ב. כו, מגילה
ואין  רבים. ימים יעמדו למען חדש בכלי ונתתם יד): לב,

מהר. כך כל ירקב שלא בעפר, אותו מעילי 36)מניחים
קוברין 37)הספר. לו ואין בדרך, מושלך מישראל אחד

ה"ח). פ"ג, אבל הל' רבינו ע"ב.38)(לשון כו, מגילה
לעשות  שהרשות הכוונה, רפב, סי' יו"ד יוסף' ה'בית ולדעת
לגנזן  ויכול בדבר, חיוב אין אבל מצוה למת  תכריכין מהן

בעפר. חרס בכלי

.ãBa Áp‰Â ‰¯BzŒ¯ÙÒÏ ÔÎe‰L ˜Èz39ÔÎÂ ; ƒ∆«¿≈∆»¿À«¿≈
Ïc‚n‰Â ÔB¯‡‰Â ˙BÁtËn‰40Œ¯ÙÒ Ba ÔÈÁÈpnL «ƒ¿»¿»»¿«ƒ¿»∆«ƒƒ≈∆

ÔÎÂ ;˜Èz‰ CB˙a ¯Ùq‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰¯Bz»««ƒ∆«≈∆¿«ƒ¿≈
‡qk‰41ÂÈÏÚ Áp‰Â ,‰¯BzŒ¯ÙÒ ÂÈÏÚ ÁÈp‰Ï ÔÎe‰L «ƒ≈∆«¿«ƒ«»»≈∆»¿À«»»

¯eÒ‡Â ,Ô‰ ‰M„˜ ÈLÈÓLz Ïk‰ - ‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»«…«¿ƒ≈¿À»≈¿»
ÔÈÊ‚ ,e¯·MiLk B‡ eÏ·iLk ‡l‡ ,Ô˜¯ÊÏ42Ï·‡ . ¿»¿»∆»¿∆ƒ¿¿∆ƒ»¿ƒ¿»ƒ¬»

˙BÓÈa‰43,¯Ùq‰ ÊÁB‡Â ¯eaˆ ÁÈÏL Ô‰ÈÏÚ „ÓBÚL «ƒ∆≈¬≈∆¿ƒ«ƒ¿≈«≈∆
˙BÁel‰Â44ÔÈ‡ ,„nÏ˙‰Ï ˜BÈzÏ Ô‰a ÔÈ·˙BkL ¿«∆¿ƒ»∆«ƒ¿ƒ¿«≈≈

‰M„˜ Ô‰a45ÈBn¯ ÔÎÂ .46,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ·‰ÊÂ ÛÒÎ »∆¿À»¿≈ƒ≈∆∆¿»»¿«≈»∆
,Ô‰ ‰M„˜ ÈLÈÓLz - ÈBÏ ‰¯BzŒ¯ÙÒÏ ÔÈNBÚL∆ƒ¿≈∆»¿«¿ƒ≈¿À»≈
Ô˙B‡ ¯ÎÓ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ;ÏÁÏ Ô‡ÈˆB‰Ï ¯eÒ‡Â¿»¿ƒ»¿…∆»ƒ≈»«»

LnÁ B‡ ‰¯BzŒ¯ÙÒ Ô‰ÈÓ„a ˙B˜Ï47. ƒ¿ƒ¿≈∆≈∆»À»

קדושה 39) בו אין - לכך הוכן לא או בו, הונח לא אם כי
ה"ט. פ"ד, לעיל כמבואר בו 40)כלל, שמצניעים - ארון

שעליו  הבימה שעל הגבוה הספסל הוא - מגדל תורה. ספרי
הספרדים  הכנסת (ובבתי בו. כשקורא הספר הש"ץ מניח
הוא  מקרא ולשון "תיבה"). אצלם ונקרא בו, משתמשים
('בית  לדבר עשו אשר עץ מגדל על ויעמוד... ד): ח, (נחמיה

רפב). סי' יו"ד כסא 41)יוסף' המכינים מקומות יש
ספרים  שני שמוציאים ביום ספרֿתורה עליו להניח מיוחד

(שם). ע"ב.42)לקריאה כו, שבאמצע 43)מגילה אחת
בימה  לפניו שיש הקודש' 'ארון שלפני והשניה הכנסת, בית
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התורה. הוצאת בשעת הספר את ואוחז הש"ץ עומד ועליה
הברית 44) ללוחות הכוונה המשנה', 'מרכבת בעל דעת לפי

"ארון  בראש והם הדברות", "עשרת עליהם שכתובים
'ארון  נויי שהם שאע"פ רבינו ומשמיענו כמנהגנו, הקודש"

הארון. קדושת להם אין - ע"א.45)הקודש' לב, מגילה
"אין  אמרו: ה"א) פ"ג, (שם, שב'ירושלמי' הראב"ד והעיר
הכנסת". בית קדושת מקום בהם יש אבל ארון, קדושת להם
(הל' לעיל כתב בפירוש שהרי בזה, מודה רבינו שגם ויתכן,
הכנסת", כבית הכנסת בית כלי "וכל ה"טו): פ "יא, תפילה
קדושה" כ"תשמישי הארון בקדושת מדובר שכאן אלא

כסףֿמשנה). בצורת 46)(ע"פ עשויים תורה ספר תשכיטי
לעיל 47)רימון. כמבואר מורידים, ואין בקדש שמעלים

ה"יד. פ"יא, תפילה הל'

.äÔÈ‡Â ,‰¯BzŒ¯ÙÒ ÈabŒÏÚ ‰¯BzŒ¯ÙÒ ÁÈp‰Ï ¯zÓeÀ»¿«ƒ«≈∆»««≈≈∆»¿≈
ÌÈLnÁ ÈabŒÏÚ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ48ÔÈLnÁ‰ ÔÈÁÈpÓe . »ƒ«««≈À»ƒ«ƒƒ«À»ƒ

ÌÈ‡È· ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡ Ï·‡ .ÌÈ·e˙Îe ÌÈ‡È· ÈabŒÏÚ««≈¿ƒƒ¿ƒ¬»≈«ƒƒ¿ƒƒ
ÌÈLnÁ ÈabŒÏÚ ÌÈ·e˙Îe49ÈabŒÏÚ ÌÈLnÁ ‡ÏÂ , ¿ƒ««≈À»ƒ¿…À»ƒ««≈

,˙B„b‡Â ˙BÎÏ‰ elÙ‡ ,L„w‰ È·˙k ÏÎÂ .‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»¿»ƒ¿≈«…∆¬ƒ¬»¿«»
Ô˜¯ÊÏ ¯eÒ‡50ÔÈÚÈÓw‰ .51ÏL ÌÈÈÚ Ì‰a LiL , »¿»¿»«¿≈ƒ∆≈»∆ƒ¿»ƒ∆
L„w‰ È·˙k52Œ‡l‡ ,‡qk‰Œ˙È·Ï Ô‰a ÔÈÒÎ ÔÈ‡ , ƒ¿≈«…∆≈ƒ¿»ƒ»∆¿≈«ƒ≈∆»

¯BÚ ˙BtÁÓ eÈ‰ ÔkŒÌ‡53. ƒ≈»¿À

בגלילה 48) ועשוי בלבד, אחד חומש רק בו הכתוב ספר
ס"ת. מותרים 49)כעין וכתובים, ונביאים ע"א. כז, מגילה

שם). (ר"ן, זה על לו 50)זה יתנם אל לחבירו, כשיתנם
צח.). (עירובין עליו 51)בזריקה שכותבים נייר או קלף

קושרו  והאדם וכדומה, לרפואה כסגולה קדושים, שמות
רבה' 'במדבר במדרש מצינו וכן תמיד, עמו ונושאו לגופו
רעה". עין בך תשלוט שלא עליך, הזה הקמיע "יהא פ"יב:

וברש"י).52) ס: (שבת רפואה של סא,53)מקראות שם,
ע"א.

.åBa ÒkÈÂ BÚB¯Êa ‰¯BzŒ¯ÙÒ Ì„‡ ÊÁ‡È ‡Ï……«»»≈∆»ƒ¿¿ƒ»≈
‡qk‰Œ˙È·Ï B‡ ıÁ¯n‰Œ˙È·Ï54˙B¯·w‰ ˙È·Ï B‡55, ¿≈«∆¿»¿≈«ƒ≈¿≈«¿»

˜Èz‰ CB˙a Ôe˙Â ˙BÁtËÓa Ce¯Î ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»¿ƒ¿»¿»¿«ƒ
ÔÓ ˙Bn‡ Úa¯‡ ˜ÈÁ¯iL „Ú ,B· ‡¯˜È ‡ÏÂ .BlL∆¿…ƒ¿»«∆«¿ƒ«¿««ƒ
ÊÁ‡È ‡ÏÂ .‡qk‰Œ˙ÈaÓ B‡ (ıÁ¯n‰Œ˙ÈaÓ B‡) ˙n‰«≈ƒ≈«∆¿»ƒ≈«ƒ≈¿……«

Ì¯Ú ‡e‰Lk ‰¯BzŒ¯ÙÒ ˙‡56‰hÓ ÏÚ ·LÈÏ ¯eÒ‡Â . ∆≈∆»¿∆»…¿»≈≈«ƒ»
‰ÈÏÚ ‰¯BzŒ¯ÙqL57. ∆≈∆»»∆»

אלה 54) מזוהמים במקומות בס"ת להכנס הוא גנאי כי
כא:). להתראות 55)(סנהדרין אין כי לרש", "לועג משום

את  לקיים בידם שאין המתים, לפני במצוות עסוקים
יז, (משלי עושהו חרף לרש לועג אומר: והכתוב המצוות,
בה  יש בו) לקרוא (מבלי בזרועו ספרֿתורה ואחיזת ה),
רבינו. בכוונת הכסףֿמשנה דברי ע"פ יח.), (ברכות מצוה

מפרשים:56) ויש לב.). (מגילה מטפחת בלי ערום כשהספר
הלכה  פ"ד, לעיל ראה ערום, כשהאדם - ערום " "כשהוא

וברדב  הפירושים בֿג. שני את הביא תשע"א סימן ח"ב "ז
ביניהם. הכריע ברכות 57)ולא ירושלמי ע"ב; לב, מנחות

ספסל  גבי על יושב שהיה אליעזר ברבי "מעשה ה"ה): פ"ג,

כמרתיע  מלפניו (נזדעזע) והרתיע עליו, נתון שספרֿתורה
הנחש". מלפני

.æLiL ˙ÈaBa B˙hÓ LnLÏ ¯eÒ‡ ,‰¯BzŒ¯ÙÒ Ba «ƒ∆∆≈∆»»¿«≈ƒ»
„ÚÈÏk‰ ÔzÈÂ ,ÈÏÎa epÁÈpiL „Ú B‡ ,ep‡ÈˆBiL «∆ƒ∆«∆«ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ≈«¿ƒ

ÔnÊÓ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .BÏ ÔnÊÓ BÈ‡L ¯Á‡ ÈÏÎaƒ¿ƒ«≈∆≈¿À»¬»ƒ»»¿À»
ÈÏÎk ,‰Ê CB˙a ‰Ê ,ÌÈÏÎ ‰¯NÚ elÙ‡ - BÏ¬ƒ¬»»≈ƒ∆¿∆ƒ¿ƒ
‰‰B·‚ ‰vÁÓ BÏ ‰NÚiL „Ú B‡ ,Ì‰ „Á‡∆»≈«∆«¬∆¿ƒ»¿»

ÌÈÁÙË ‰¯NÚ58¯Á‡ ˙Èa BÏ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ ,59. ¬»»¿»ƒƒ…»»«ƒ«≈
„Ú LnLÏ ¯eÒ‡ ,¯Á‡ ˙Èa BÏ LÈ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ∆«ƒ«≈»¿«≈«

ep‡ÈˆBiL60. ∆ƒ∆

ע"ב.58) כה, אחר.59)ברכות ע"א.60)חדר כו, שם,

.ç¯zÓ ,È˙ek elÙ‡Â ,˙Bc elÙ‡Â ,ÔÈ‡Óh‰ Ïk»«¿≈ƒ«¬ƒƒ«¬ƒƒÀ»
‰¯B˙ È¯·c ÔÈ‡L ,Ba ˙B¯˜ÏÂ ‰¯BzŒ¯ÙÒ ÊÁ‡Ï∆¡…≈∆»¿ƒ¿∆≈ƒ¿≈»

‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó61˙BÙpËÓ ÂÈ„È eÈ‰È ‡lL ,‡e‰Â .62 ¿«¿ƒÀ¿»¿∆…ƒ¿»»¿À»
CkŒ¯Á‡Â ,Ì‰È„È eˆÁ¯È ‡l‡ ,ËÈËa ˙BÎÏÎÏÓ B‡¿À¿»¿ƒ∆»ƒ¿¬¿≈∆¿««»

.B· eÚbÈƒ¿

ס"ת 61) שאין פי"ד אהלות תוספתא ראה ע"א. כב, ברכות
שמע  קריאת הל' לעיל רבינו דברי והשווה טומאה. מקבל

ה"ח. תפילין.62)פ"ד, לענין כו: בסוכה שאמרו כמו

.èCl‰Ó ‡e‰Lk ‰¯BzŒ¯ÙÒ ‰‡B¯‰ Ïk63·iÁ , »»∆≈∆»¿∆¿«≈«»
ÂÈtÓ „ÓÚÏ64‰Ê „ÓÚiL „Ú ,ÌÈ„ÓBÚ Ïk‰ eÈ‰ÈÂ . «¬…ƒ»»¿ƒ¿«…¿ƒ«∆«¬…∆

BÓB˜ÓÏ epÚÈbiLk ,Ba Cl‰Ó ‡e‰L65„Ú B‡ , ∆¿«≈¿∆«ƒ∆ƒ¿«
·LÈÏ ÔÈ¯zÓ eÈ‰È CkŒ¯Á‡Â ,Ì‰ÈÈÚÓ ‰qk˙iL66. ∆ƒ¿«∆≈≈≈∆¿««»ƒ¿À»ƒ≈≈

הנושאו.63) האדם "מפני 64)ע"י ע"ב: לג, קידושין
כלֿשכן". לא מפניה עומדין, עמד 65)לומדיה אם אבל

קבע  עמידת עמידתו ואין הואיל כמהלך דינו לנוח, רק
"נשיא 66)(כסףֿמשנה). שם): (קידושין שאמרו כמו

שישב  עד יושב ואינו עיניו, מלוא מלפניו עומד עובר,
האהלה". בואו עד משה אחרי והביטו שנאמר: במקומו,
שאינו  אע"פ קולו את בשומע שהואֿהדין אומרים: ויש
כששמע  שעמד יוסף ברב מצינו כן כי לעמוד, חייב - רואהו
לא:). (קידושין השכינה מלפני אקום אמר: אמו, צעדי קול
יוסף' ('בית תורה בכתר פעמונים לעשות נהגו זה ומטעם

מנוח). רבינו בשם רפב, סי' יו"ד

.éB„aÎÏe ,ÌB˜Ó ‰¯BzŒ¯ÙÒÏ „ÁÈÏ ‰ÂˆÓ67 ƒ¿»¿«≈¿≈∆»»¿«¿
˙È¯a‰ ˙BÁeÏaL ÌÈ¯·c .È‡cÓ ¯˙BÈ B¯c‰Ïe68Ô‰ , ¿«¿≈ƒ»¿»ƒ∆¿«¿ƒ≈

¯ÙÒÂ ¯ÙÒ ÏÎaL Ô‰69„‚k Ì„‡ ˜¯È ‡Ï . ≈∆¿»≈∆»≈∆…»…»»¿∆∆
‰¯BzŒ¯ÙÒ70Bc‚k B˙Â¯Ú ‰l‚È ‡ÏÂ ,71‡ÏÂ , ≈∆»¿…¿«∆∆¿»¿∆¿¿…

ËÈLÙÈ72BL‡¯ ÏÚ epÁÈpÈ ‡ÏÂ ,Bc‚k ÂÈÏ‚¯ «¿ƒ«¿»¿∆¿¿…«ƒ∆«…
‰¯BzŒ¯ÙÒÏ ÂÈ¯BÁ‡ ¯ÈÊÁÈ ‡ÏÂ ;ÈB‡NÓk73Œ‡l‡ , ¿«¿…«¬ƒ¬»¿≈∆»∆»

ÌÈÁÙË ‰¯NÚ epnÓ dB·‚ ‰È‰ ÔkŒÌ‡74. ƒ≈»»»«ƒ∆¬»»¿»ƒ

את 67) "ולכבד הנוסח: התימנים, ובכת"י המקום. את
הברית 68)המקום". לוחות על הכתובים הדברות עשרת

ח, במלכיםֿא כמפורש הקדשים, שבקודש בארון המונחים
הדברות,69)ט. עשרת נמצאות ספרֿתורה בכל שגם
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שבתוכו, הלוחות על ה' ברית ארון את לכבד שמצוה וכשם
לספרֿתורה  המיוחד המקום לכבד מצוה הגר"א,כן (ביאורי

רפב). סי' (עירובין 70)ליו"ד שאמרו מרבו, קלֿוחומר
לו):) ח, (משלי אומר הכתוב עליו רבו, בפני "הרק צט.):

מות". אהבו משנאי אשר 71)כל כו): כ, (שמות ככתוב
בספרֿתורה  כך, במזבח ואם עליו, ערותך תגלה לא

רוקח'72)עלֿאחתֿכמהֿוכמה. 'מעשה כת"י, כנוסח
שזה  קח: לכתובות רש"י וראה יפשיט. אחר: ובנוסח ועוד.

בזיון. הנפטר 73)דרך "תלמיד נג. ביומא שמצינו כמו
והולך". פניו מצדד אלא וילך פניו יחזיר אל מרבו,

והרבנים 74) כה:). (ברכות אחרת כברשות נידון הוא שאז
בזה  אין - הקודש לארון ואחוריהם ודורשים העומדים
אחרת  כברשות הוא הרי בארון מונח שהס"ת כיון איסור,

סק"א). רפב סי' יו"ד (ט"ז

.àé,BnÚ ‰¯BzŒ¯ÙÒÂ ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ Cl‰Ó ‰È‰»»¿«≈ƒ»¿»¿≈∆»ƒ
ÈabŒÏÚ epÁÈpÈÂ ,˜N‰ CB˙a ‰¯BzŒ¯ÙÒ ÁÈpÈ ‡Ï…«ƒ«≈∆»¿««¿«ƒ∆««≈

ÂÈÏÚ ·k¯ÈÂ ¯BÓÁ‰75ÈtÓ „Át˙Ó ‰È‰ Ì‡Â ; «¬¿ƒ¿«»»¿ƒ»»ƒ¿«≈ƒ¿≈
¯zÓ - ÌÈ·pb‰76BÁÈpÓ - „Át ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â ; ««»ƒÀ»¿ƒ≈»«««ƒ

B˜ÈÁ·77.CÏB‰Â ‰Ó‰a‰ ÏÚ ·ÎB¯ ‡e‰Â ,BaÏ „‚k ¿≈¿∆∆ƒ¿≈««¿≈»¿≈
,L‡¯Œ„·Îa ·LÈ ,‰¯BzŒ¯ÙÒ ÈÙÏ ·LBiL ÈÓ Ïk»ƒ∆≈ƒ¿≈≈∆»≈≈¿…∆…

‰ÓÈ‡a78È‡a ÏÎÏ ÔÓ‡p‰ „Ú‰ ‡e‰L ,„ÁÙÂ ¿≈»»««∆»≈«∆¡»¿»»≈
ÌÏBÚ79Ó‡pL ,e‰„aÎÈÂ ."„ÚÏ Ea ÌL ‰È‰Â" :¯ »∆∆¡«¿»»»¿¿≈ƒ«¿≈

ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .BÁÎ ÈÙk80ÏlÁÓ‰ Ïk : ¿ƒ…»¿¬»ƒ»ƒƒ»«¿«≈
„aÎÓ‰ ÏÎÂ ;˙Bi¯a‰ ÏÚ ÏlÁÓ BÙeb ,‰¯Bz‰ ˙‡∆«»¿À»««¿ƒ¿»«¿«≈

˙Bi¯a‰ ÏÚ „aÎÓ BÙeb ,‰¯Bz‰ ˙‡81. ∆«»¿À»««¿ƒ

רפב).75) סי' יו"ד (הגר"א החמור יח,76)על ברכות
תפילין.77)ע"א. לענין כג) (שם, שאמרו כמו
אדם 78) יתן "לא שנינו: ה"יא) (פ"ג, סופרים ובמסכת

עליה". (מרפקיו) אציליו ושני ארכובותיו, על ספרֿתורה
שבשמים.79) לאביהם ישראל בין הברית כריתת על
מ"ו.80) פ"ד, כי 81)אבות ל): ב, (שמואלֿא שנאמר

שבאבות, המשנה סדר רבינו והפך יקלו. ובוזי אכבד מכבדי
הלכה. כל בסוף כמנהגו טוב, בדבר ס"ת הל' את לסיים כדי

.‡iÓL ÈÓÁ¯a ‰¯Bz ¯ÙÒ ˙BÎÏ‰ e¯Ó‚ƒ¿¿ƒ¿≈∆»¿«¬≈¿«»

ה'תשע"ו  טבת ו' שישי יום

-dad̀xtq
ziviv zFkld¦§¦¦

ÈÙk ÏÚ ˙ÈˆÈˆ ˙BNÚÏ :‡È‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈««¿ƒ«¬ƒƒ««¿≈
˙eÒk‰1. «¿

על 1) ציצית להם ועשו לח): פסוק טו, פרק (במדבר שנאמר
ה' מצוות כל נזכור למען המצוה: משרשי בגדיהם. כנפי
חותם  נושא כמו לזיכרון טוב יותר בעולם דבר ואין תמיד,
בה: שנאמר וזה תמיד, בה יכסה אשר בכסותו קבוע אדוניו
(פרשת  רבה במדרש ואמרו ה'". מצוות כל את "וזכרתם
עולה  ("ציצית" מצוות לתרי"ג תרמוז ציצית מלת קורח):
שבה  קשרים וחמישה שבציצית חוטים שמונה בצירוף ת"ר)

שפ"ו). מצוה (החינוך

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa BÊ ‰ÂˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
והלבן 1) שהתכלת התורה; מן החוטים מניין ואם מהי; ציצית

הציצית  מעשה הן; אחת מצוה ושתיהן זו את זו מעכבות אינן
העשוי". מן ולא "תעשה דין וכריכתה;

.à„‚a‰ Ûk ÏÚ ÔÈNBÚL ÛÚ2ÔÈnÓ3‡e‰ ,„‚a‰ »»∆ƒ«¿««∆∆ƒƒ«∆∆
˙ÈˆÈˆÏ ‰ÓB„ ‡e‰L ÈtÓ ,˙ÈˆÈˆ ‡¯˜p‰4,L‡¯ ÏL «ƒ¿»ƒƒƒ¿≈∆∆¿ƒƒ∆…

‡e‰ ÛÚ‰ ‰ÊÂ ."ÈL‡¯ ˙ˆÈˆa ÈÁwiÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡««ƒ»≈ƒ¿ƒƒ…ƒ¿∆∆»»
ÔÈ‡Â .BÚ·ˆÏ ÔÈeˆÓ e‡ ÔÈ‡L ÈtÓ ,Ô·Ï ‡¯˜p‰«ƒ¿»»»ƒ¿≈∆≈»¿Àƒ¿»¿¿≈

‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈÓ ÛÚ‰ ÈËeÁÏ5. ¿≈∆»»ƒ¿»ƒ«»

העץ.2) מן היוצא כענף ממנה של 3)היוצא הבגד שאם
ציציותיו  גם פישתן, של ואם צמר, מחוטי הציצית גם צמר,

ה). הלכה ג, (פרק לקמן ראה פישתן, (מנחות 4)של שיער
א). עמוד מב כמו 5)דף מניין, להם יש סופרים מדברי אבל

ב). עמוד  פח דף (סנהדרין וראה ו). (הלכה בסמוך שמבואר

.áÚÈ˜¯‰ ÔÈÚk ÚaˆpL ¯Óˆ ËeÁ ÔÈÁ˜BÏÂ6ÔÈÎ¯BÎÂ , ¿¿ƒ∆∆∆ƒ¿«¿≈»»ƒ«¿¿ƒ
ÔÈ‡Â .˙ÏÎ˙ ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰Ê ËeÁÂ ;ÛÚ‰ ÏÚ B˙B‡«∆»»¿∆«ƒ¿»¿≈∆¿≈
.‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÚL ‰Ê ËeÁ C¯BkL ˙BÎÈ¯k‰ ÔÈÓÏ¿ƒ¿««¿ƒ∆≈∆ƒƒ«»

ב).6) הלכה  ב, (פרק לקמן מפורשים צביעתו ופרטי

.âÛk‰ ÏÚ ‰NÚiL :ÌÈÈeeˆ ÈL BÊ ‰ÂˆÓa e‡ˆÓƒ¿¿¿ƒ¿»¿≈ƒƒ∆«¬∆««»»
,˙ÏÎz ËeÁ ÛÚ‰ ÏÚ C¯ÎiLÂ ,‰pnÓ ‡ˆBÈ ÛÚ»»≈ƒ∆»¿∆ƒ¿…«∆»»¿≈∆
Ûk‰ ˙ˆÈˆ ÏÚ e˙Â ,˙ˆÈˆ Ì‰Ï eNÚÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»»∆ƒƒ¿»¿«ƒƒ«»»

."˙ÏÎz ÏÈ˙t¿ƒ¿≈∆

.ã·kÚÓ BÈ‡ Ô·l‰Â ,Ô·l‰ ˙‡ ·kÚÓ BÈ‡ ˙ÏÎz‰Â¿«¿≈∆≈¿«≈∆«»»¿«»»≈¿«≈
Ô·Ï ‰NBÚ ,˙ÏÎz BÏ ÔÈ‡L È¯‰ ?„ˆÈk .˙ÏÎz‰ ˙‡∆«¿≈∆≈«¬≈∆≈¿≈∆∆»»
Ô·l‰ ˜ÒÙÂ ,˙ÏÎ˙e Ô·Ï ‰NÚ Ì‡ ÔÎÂ ;Bc·Ï¿«¿≈ƒ»»»»¿≈∆¿ƒ¿««»»

¯Lk - Bc·Ï ˙ÏÎz‰ ¯‡LÂ Ûk‰ „Ú ËÚÓ˙Â7. ¿ƒ¿«≈««»»¿ƒ¿««¿≈∆¿«»≈

של 7) חוט מתחילה הטיל אם אבל ב). עמוד לח דף (מנחות
הכנף  ציצית על "ונתנו שנאמר: יצא, לא לבן חוטי בלי תכלת
משנה). (כסף הלבן עם אלא באה התכלת אין - תכלת" פתיל

.ä,B¯·Á ˙‡ ·kÚÓ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆≈∆»≈∆¿«≈∆¬≈
˙BˆÓ ÈzL ÔÈ‡8e¯Ó‡ .˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ‡l‡ , ≈»¿≈ƒ¿∆»ƒ¿«¬≈∆»»¿

,„nÏÓ - "˙ˆÈˆÏ ÌÎÏ ‰È‰Â" :ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁ¬»ƒ»ƒƒ¿»»»∆¿ƒƒ¿«≈
BÊ ˙B·kÚÓ ˙BiˆÈˆ Úa¯‡Â .˙Á‡ ‰ÂˆÓ Ì‰ÈML∆¿≈∆ƒ¿»∆»¿«¿«ƒƒ¿«¿
LiL ˙ÈlË L·Bl‰Â .˙Á‡ ‰ÂˆÓ ÔzÚa¯‡L ,BÊ ˙‡∆∆«¿«¿»ƒ¿»∆»¿«≈«ƒ∆∆

˙ÏÎ˙ B‡ Ô·Ï da9Ìi˜ È¯‰ ,„Á‡k Ì‰ÈL B‡ »»»¿≈∆¿≈∆¿∆»¬≈ƒ≈
˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ10ÌÈB˘‡¯‰ ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .11: ƒ¿«¬≈∆»»¿¬»ƒ»ƒ…ƒ

‰È‰Â12‰ÂÂˆÓ Ì‰ÈMN „ÓÏÓ - ˙ÈˆÈˆÏ ÌÎÏ ¿»»»∆¿ƒƒ¿«≈…¿¿≈∆ƒ¿»
˙BiˆÈˆ Úa¯‡Â ,˙Á‡13,BÊ ˙‡ BÊ ˙B·kÚÓ ∆»¿«¿«ƒƒ¿«¿∆

‰ÂÂˆÓ ÔzÚa¯‡˘14.˙Á‡ ∆«¿«¿»ƒ¿»∆»

נפרדות,8) מצוות לשתי הנמנות ראש ושל יד של תפילין כמו
לעיל  ראה זו, את זו מעכבות שאינן מפני מצוות, תרי"ג במניין

ד. הלכה ד, פרק תפילין הלבן 9)הלכות שנפסק אחרי
לבדה. התכלת יד 10)ונשארה של לתפילין דומה זה ואין

על  היא שלבישתן מפני מצוות שתי קיים שהלובשן ראש ושל
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בעוד  לחוד, זו ושל לחוד, זו לבישת נפרדים, מעשים שני ידי
אחד. מעשה אלא אינה ותכלת, לבן בה שיש טלית שלבישת
כנוסח  נוסחתנו י"ד). (עשה המצוות בספר רבינו דברי והשווה
לסוף  זה משפט נשתרבב אחר ובנוסח התימנים, יד כתב

עוז")11)ההלכה. ב"מגדל (הובא שלח פרשת "ספרי"
זוטא". ב"ספרי ומצאתיו איננו. שלפנינו בלשון 12)ובספרי

"והיו". ולא הבגד.13)יחיד, כנפות שבארבע
בשבת 14) לצאת יהיה אסור ולפיכך ב). עמוד לז דף (מנחות

משא  אלא מצוה כאן אין כי כנפיה, בשלוש המצוייצת בטלית
בעלמא.

.åÏL ˙ÈÂfÓ ÏÈÁ˙Ó ?˙ÈˆÈv‰ ˙‡ ÔÈNBÚ „ˆÈk≈«ƒ∆«ƒƒ«¿ƒƒ»ƒ∆
¯˙BÈ ‡Ï ‰pnÓ ˜ÈÁ¯Óe ,‚e¯‡‰ ÛBÒ ‡È‰L ,˙ÈlË«ƒ∆ƒ»»«¿ƒƒ∆»…≈

‰ÏÚÓÏ ˙BÚaˆ‡ LÏL ÏÚ15¯LwÓ ˙BÁÙ ‡ÏÂ , «»∆¿»¿«¿»¿…»ƒ∆∆
Ï„eb16ÌL ÒÈÎÓe ,17ÔÏÙBÎÂ ÔÈËeÁ ‰Úa¯‡ »«¿ƒ»«¿»»ƒ¿¿»

ÚˆÓ‡a18ÔÈÏLlLÓ ÌÈËeÁ ‰BÓL e‡ˆÓ .19 ¿∆¿«ƒ¿¿¿»ƒ¿À¿»ƒ
ÔÈ‡ ,‰BÓM‰ ÌÈËeÁ‰ C¯‡Â .Ô¯w‰ ÔÓ ÔÈÈeÏz¿ƒƒ«∆∆¿…∆«ƒ«¿»≈

.˙BÚaˆ‡ Úa¯‡Ó ˙BÁt20,Ôk ÏÚ ¯˙BÈ eÈ‰ Ì‡Â »≈«¿«∆¿»¿ƒ»≈«≈
ÔÈ¯Lk ,ÌÈzL B‡ ‰n‡ elÙ‡21˙BÚaˆ‡‰ ÏÎÂ . ¬ƒ«»¿«ƒ¿≈ƒ¿»»∆¿»

Ï„e‚a22ËeÁ ÌÈËeÁ‰ ‰BÓMÓ „Á‡ ‰È‰ÈÂ . ¿»¿ƒ¿∆∆»ƒ¿»«ƒ
˙ÏÎz23.ÌÈ·Ï ‰Ú·M‰Â , ¿≈∆¿«ƒ¿»¿»ƒ

כנף.15) נקראת אינה מזה עמוד 16)שלמעלה מב דף (שם
הציפורן  סוף עד גודל שבאצבע הראשון שמפרק השיעור א).
הציצית  שתהא צריך בגדיהם", כנפי "על שנאמר: למטה,

ממש). הקרן בסוף (ולא הקרן על נקב.17)תלוייה דרך
יב)18) פסוק כב, פרק (דברים לך תעשה גדילים שנאמר:

(שאין  שניים - "גדיל ב): עמוד לט דף (מנחות חז"ל דרשו
ארבעה  ׁשיׂשים ארבעה", - גדילים משניים), פחות ִֶָגדיל
יהיו  גדילים, מהם ויעשה ולכשיכפלם הטלית, בחור חוטים
עבות" "מעשה וקלוע, עבות - גדיל שם). (רש"י  שמונה
וכן  גדילו" "עובד אונקלוס: מתרגם יד) פסוק כח, פרק (שמות
שרשרות. מעשה גדילים יז): פסוק ז פרק (מלכיםֿא

מטה.19) כלפי נוהגין 21)ברחבן.20)תלויים ואנו
ושני  גדיל מהן שליש אצבעות, י"ב הציצית אורך לעשות

ענף מיימוניות).שלישים עמוד 22)(הגהות מא דף (מנחות
ט. הלכה ט, פרק תורה ספר הלכות לעיל וראה ב).

לבן.23) נשאר השני וחציו תכלת, חציו צבוע אחד שחוט
רבינו". "תשובות במוספנו וראה

.æ˙Á‡ ‰ÎÈ¯k Ba C¯BÎÂ ,Ô·l‰ ÔÓ „Á‡ ËeÁ Á˜BÏÂ¿≈«∆»ƒ«»»¿≈¿ƒ»««
„‚a‰ „ˆa ÔÈËeÁ‰ ¯‡L ÏÚ24ËeÁ Á˜BÏÂ ;BÁÈpÓe , «¿»«ƒ¿««∆∆«ƒ¿≈«

ÏL ‰ÎÈ¯k‰ „ˆa ˙BÎÈ¯Î ÈzL Ba C¯BÎÂ ,˙ÏÎz‰«¿≈∆¿≈¿≈¿ƒ¿««¿ƒ»∆
ÔÈ‡¯˜p‰ Ì‰ ˙BÎÈ¯k LÏM‰ el‡Â ;¯LB˜Â Ô·Ï»»¿≈¿≈«»¿ƒ≈«ƒ¿»ƒ
ÏL ËeÁa ‰iL ‡ÈÏÁ ‰NBÚÂ ,ËÚÓ ˜ÈÁ¯Óe .‡ÈÏÁÀ¿»«¿ƒ¿«¿∆À¿»¿ƒ»¿∆
,˙ÈLÈÏL ‡ÈÏÁ ‰NBÚÂ ,ËÚÓ ˜ÈÁ¯Óe ;Bc·Ï ˙ÏÎz¿≈∆¿««¿ƒ¿«¿∆À¿»¿ƒƒ

‰B¯Á‡ ‡ÈÏÁ „Ú ÔÎÂ25ÈzL da C¯BÎ ‡e‰L , ¿≈«À¿»«¬»∆≈»¿≈
˙ÏÎz ÏL ˙BÎÈ¯Î26ÈtÓ .Ô·Ï ÏL ‰B¯Á‡ ‰ÎÈ¯Îe ¿ƒ∆¿≈∆¿ƒ»«¬»∆»»ƒ¿≈

‡ÏÂ L„wa ÔÈÏÚnL ,Ba ÌiÒÓ ,Ô·la ÏÈÁ˙‰L∆ƒ¿ƒ«»»¿«≈∆«¬ƒ«…∆¿…
ÔÈ„È¯BÓ27CeÓÒ ‡‰iL È„k ?Ô·la ÏÈÁ˙È ‰nÏÂ . ƒƒ¿»»«¿ƒ«»»¿≈∆¿≈»

dÈÓ ÛkÏ28a ‰NBÚ ‡e‰ ‰Ê C¯c ÏÚÂ .Úa¯‡ «»»ƒ»¿«∆∆∆∆¿«¿«
˙BÙk‰29. «¿»

ח.25)בשפתו.24) הלכה בסמוך שמצוות 26)ראה לפי
מהלבן  כורך אינו לפיכך תכלת, כולו הפתיל שיהיה תכלת
(מדברי  תכלת והשאר לכנף סמוכה בלבד אחת כריכה אלא

רבינו"). משום 27)"תשובות בלבן שהתחיל מכיוון
בזה  יוריד בו יסיים לא אם הכתוב, שהקדימו חשיבותו,
א). עמוד לט דף (מנחות מתחילתה הציצית סוף חשיבות

הכנף 28) "ציצית אמרה: והתורה הן, לבנות הטליתות ורוב
(שם). תכלת ואחריו תחילה כנף מין - תכלת סדר 29)פתיל

הכהן  חפני בן שמואל רבי להגאון המצוות בספר גם נמצא זה
רבינו". "תשובות במוספנו ראה רבינו. גם נמשך ואחריו

.ç˙BÁÙ ‡Ï ?Ûk ÏÎa ‰NBÚ ‡e‰ ˙BÈÏÁ ‰nk«»À¿∆¿»»»…»
Ú·MÓ30‰¯NÚ LÏMÓ ¯˙BÈ ‡ÏÂ ,31‰ÂˆÓ ‡È‰ BÊÂ . ƒ∆«¿…≈ƒ¿∆¿≈¿ƒƒ¿»

- ˙Á‡ ‡ÈÏÁ ‡l‡ ‰ÈÏÚ C¯Î ‡Ï Ì‡Â .¯Á·n‰ ÔÓƒ«À¿»¿ƒ…»«»∆»∆»À¿»««
.‰¯Lk - ˙ÈˆÈv‰ ·¯ ÏÚ ˙ÏÎz‰ C¯k Ì‡Â .‰¯Lk¿≈»¿ƒ»««¿≈∆«…«ƒƒ¿≈»
ÔÈËeÁ‰ LÈÏLa ˙BÈÏÁ‰ Ïk eÈ‰iL - ˙ÏÎz‰ ÈBÂ¿«¿≈∆∆ƒ¿»«À¿ƒ¿ƒ«ƒ

ÛÚ Ô‰ÈLÈÏL ÈLe ,ÔÈÏLÏLÓ‰32,B„¯ÙÏ CÈ¯ˆÂ . «¿À¿»ƒ¿≈¿ƒ≈∆»»¿»ƒ¿»¿
L‡¯‰ ¯ÚN ˙ÈˆÈˆk ‡‰iL „Ú33. «∆¿≈¿ƒƒ¿«»…

רקיעים.30) שבעה שבין 31)כנגד אווירים שישה עם יחד
דומה  שתכלת ולפי א). עמוד לט דף (מנחות לרקיע רקיע
לטובה  לזכרנו כדי הרקיעים לסידור סידורה מדמה לרקיע

שם). שם).32)(רש"י (מנחות כרוך דף 33)בלתי (שם,
א). עמוד מב

.è‰BÓMÓ „Á‡ Á˜BÏ ,˙ÏÎ˙ ‡Ïa Ô·Ï ‰NBÚ‰»∆»»¿…¿≈∆≈«∆»ƒ¿»
,ÔLÈÏL „Ú ÔÈËeÁ‰ ¯‡L ÏÚ B˙B‡ C¯BÎÂ ,ÔÈËeÁ‰«ƒ¿≈«¿»«ƒ«¿ƒ»
C¯ÎÏ ‰ˆ¯ Ì‡ ,BÊ ‰ÎÈ¯Îe .ÛÚ Ô˙ÈLÈÏL ÈL ÁÈpÓe«ƒ«¿≈¿ƒƒ»»»¿ƒ»ƒ»»ƒ¿…
˙eL¯‰ - ˙ÏÎza C¯BkL ÔÈÚk ˙BÈÏÁ ˙BÈÏÁ d˙B‡»À¿À¿¿≈∆≈«¿≈∆»¿
ÔÈÓ ‡Ïa C¯ÎÏ ‰ˆ¯ Ì‡Â .e‚‰Ó ‡e‰ ‰ÊÂ ,B„Èa¿»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ»»ƒ¿…¿…ƒ¿«

‰NBÚ - ˙BÈÏÁ34˙BÈ‰Ï Ôek˙È :¯·c ÏL BÏÏk . À¿∆¿»∆»»ƒ¿«≈ƒ¿
BÈ‡L ÈÓ LÈÂ .ÌÈLÈÏL ÈL ÛÚ‰Â LÈÏL Ce¯k‰«»¿ƒ¿∆»»¿≈¿ƒƒ¿≈ƒ∆≈
·¯ ÏÚ Ô·l‰ C¯k Ì‡Â .Ô·la ‰Ê ¯·„a ˜c˜„Ó¿«¿≈¿»»∆«»»¿ƒ»««»»«…

‰¯Lk - ˙Á‡ ‡ÈÏÁ ‡l‡ C¯Î ‡lL B‡ ,ÔÈËeÁ‰35. «ƒ∆…»«∆»À¿»««¿≈»

בתכלת.34) אלא חוליות בכריכת הקפידו ובלבד 35)שלא
פסולה. - כולה את כרך אם אבל וענף, גדיל בהם שיהיה
יעשה  יכול ציצית" להם "ועשו דרשו: שלח פרשת וב"ספרי"
גדילים  לומר: תלמוד ציצית), לשון (כמשמעות ענף כולה
גדיל, כולה יעשה יכול עבות, אלא גדיל אין לך, תעשה
יוצא  וענף מהכנף, יוצא גדיל כיצד? הא ציצית, לומר: תלמוד
וארבעה  כפולים קשרים חמישה לעשות נוהגים ואנו מהגדיל.
- השני כריכות, שבע - הראשון אוויר ביניהם, אווירים
עשרה  שלוש - הרביעי עשרה, אחת - השלישי שמונה,

יא). סימן ערוך (שולחן

.é‰ˆ¯ Ì‡ ,˙ÏÎ˙ ÈËeÁ „Á‡Â Ô·Ï ÈËeÁ „Á‡∆»≈»»¿∆»≈¿≈∆ƒ»»
‰NBÚ ,ÔÈ¯eÊL ˙BNÚÏ36ÏeÙk ËeÁ‰ ‰È‰ elÙ‡ . «¬¿ƒ∆¬ƒ»»«»
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BÈ‡ ,„Á‡ ÏÈ˙t ‰NÚpL „Ú ¯eÊLÂ ÔÈËeÁ ‰BÓMÓƒ¿»ƒ¿»«∆«¬»¿ƒ∆»≈
.„Á‡ ËeÁ ‡l‡ ·LÁ∆¿»∆»∆»

חיים 36) אורח ערוך (שולחן שזורים לעשותם נוהגים ואנו
תן  תורה: אמרה שלח, פרשת ה"ספרי" פי על ב), סעיף שם,
שזור  - "פתיל" בה: שנאמר שזורה, תכלת מה לבן, ותן תכלת
"תשובות  במוספנו וראה שזור". לבן אף - פתילה כעין

רבינו".

.àéeÁÔÈÎÈ¯ˆ ,˙ÏÎz ÔÈa Ô·Ï ÔÈa ,˙ÈˆÈv‰ ÈË≈«ƒƒ≈»»≈¿≈∆¿ƒƒ
‰iÂË37˙ÈˆÈˆ ÌLÏ38ÔÓ ‡Ï ,Ô˙B‡ ÔÈNBÚ ÔÈ‡Â . ¿ƒ»¿≈ƒƒ¿≈ƒ»…ƒ

‡ÏÂ ,Ì‰ÈÈa ÔÈˆ·B¯ Ô‡v‰Lk ÌÈˆBwa ÊÁ‡p‰ ¯Óv‰«∆∆«∆¡»«ƒ¿∆«…¿ƒ≈≈∆¿…
ÔÈÓÈp‰ ÔÓ39È¯eiMÓ ‡ÏÂ ,‰Ó‰a‰ ÔÓ ÔÈLÏ˙p‰ ƒ«ƒƒ«ƒ¿»ƒƒ«¿≈»¿…ƒƒ≈

È˙L40‰fb‰ ÔÓ ‡l‡ ,„‚a‰ ÛBÒa ¯iLÓ ‚¯B‡‰L ¿ƒ∆»≈¿«≈¿«∆∆∆»ƒ«ƒ»
¯ÓvÓ Ô˙B‡ ÔÈNBÚ ÔÈ‡Â .ÔzLt‰ ÔÓ B‡ ¯Óˆ ÏL∆∆∆ƒ«ƒ¿»¿≈ƒ»ƒ∆∆

ÏeÊb‰41˙Ácp‰ ¯ÈÚ ÏMÓ ‡ÏÂ ,42ÏMÓ ‡ÏÂ , «»¿…ƒ∆ƒ«ƒ««¿…ƒ∆
ÌÈL„˜43‰Ó‰·Ï ‰ÂÁzLn‰ .ÏeÒt - ‰NÚ Ì‡Â .44 »»ƒ¿ƒ»»»«ƒ¿«¬∆ƒ¿≈»

˙ÈˆÈˆÏ ÏeÒt d¯Óˆ -45ÔzLÙÏ ‰ÂÁzLn‰ Ï·‡ . «¿»»¿ƒƒ¬»«ƒ¿«¬∆¿ƒ¿»
ÚeËp‰46‰pzL È¯‰L ,¯LÎ ‰Ê È¯‰ ,47. «»«¬≈∆»≈∆¬≈ƒ¿«»

וכדומה.37) הצמר מגיזת החוטים שיאמר 38)עשיית
"גדילים  שנאמר: ציצית, לשם טווה שהוא הטווייה בתחילת
א). עמוד ט דף (סוכה חובך לשם לך - לך" תעשה

פסולם:40)שערות.39) וטעם שבאריג. האורך חוטי
מינים  ושלושה הכנף, ממין - הכנף" "ציצית שנאמר: משום
ואין  הצמר, פסולת שהם בגד, מהם לעשות ראויים אינם אלה
ט  דף סוכה למסכת הקטן" ("המאור מכמותם נעשה בגד

א). -41)עמוד ציצית" להם "ועשו שנאמר: שם). (סוכה
ראה 42)משלהם. זרה. עבודה לעבוד יושביה שהודחו

הנידחת  עיר שרכוש מפני ידֿיח). פסוקים יג, פרק (דברים
וציצית  שיעור, בו ואין כשרוף, הוא והרי לשריפה עומד
חולין  וראה משנה, (כסף ו הלכה לעיל כמבואר שיעור, צריכה
(פרק  סוכה הירושלמי פי על מפרשים, ויש ב). עמוד פט דף
"שלכם" נקרא אינו בהנאה האסור דבר שכל א) הלכה ג,
עיר  של ציצית וגם פסול, הנידחת עיר של לולב ולפיכך
- להם" "ועשו אמרה: והתורה מ"שלהם" אינה - הנידחת

אדר"ת). (הגהות צמר 43)משלהם או הקדש, מבהמת
לה  ראה שהקדישו לגבוה. שייך זה כי "שלהם" זה ואין קדש,

א). עמוד לה דף זרה.44)(סוכה עבודה שעשאה
"נעבד"45) אין כי להדיוט, נאסרת הבהמה שאין פי על אף

אבל  א, הלכה ח, פרק זרה עבודה הלכות ראה חיים, בבעלי
בנעבד  ה' את לעבוד הוא גנאי כי נאסרת, מצוה לצרכי
שלא  בעייא א עמוד מז דף (עבודהֿזרה לעבודהֿזרה

להחמיר). והולכים ונקרא 46)נפשטה, מחובר כשהוא
ומתוך 47)עץ. ממנו, הקודם שמו וחלף חוטים, שעשאו

אפילו  שינוייו מותרים להדיוט, - במחובר "נעבד" שאין
מותרות  חיטיה לקמה, "המשתחווה (שם, מצוה לצרכי
סעיף  י"א, סימן חיים אורח אברהם" "מגן וראה למנחות".
פרק  המזבח איסורי בהלכות רבינו דברי והשווה י"ב). קטן

י"ד. הלכה ג,

.áéB˙B‡ ‰NÚL ˙ÈˆÈˆ48:¯Ó‡pL ,ÏeÒt ,È˙ek ƒƒ∆»»ƒ»∆∆¡«

Ï‡¯NÈ Èa Ï‡ ¯ac"49Ì‡ Ï·‡ ."˙ˆÈˆ Ì‰Ï eNÚÂ «≈∆¿≈ƒ¿»≈¿»»∆ƒƒ¬»ƒ
‰eÎ ‡Ïa Ï‡¯NÈ d˙B‡ ‰NÚ50‰¯Lk -51˙ÈˆÈˆÂ . »»»ƒ¿»≈¿…«»»¿≈»¿ƒƒ

.ÏeÒt ,Ì„wÓ ÈeNÚ‰ ÔÓ ‰NÚpL∆«¬»ƒ∆»ƒ…∆»

קשריהם.48) ועשה בבגד מב 49)שתלאם דף (מנחות
לטוויית  ובנוגע גויים" ולא יעשו ישראל "בני א) עמוד
לשם  להיות צריכה כי גוי, ידי על שפסולה ודאי החוטים,
הלכה  א, (פרק תפילין הלכות לעיל רבינו פסק וכבר ציצית,
הגוי  עשהו אם לשמו, מעשה הצריך דבר "שכל י"א)

ציצית.50)פסול". לשם שלא קשריה וקשר בבגד, שתלה
אם 51) כי בלבד, בטווייה אלא "לשמה" מצריכים אנו שאין

גוי  למעט מיוחד פסוק לנו למה לשמה, צריכה העשייה גם
בה  מחשב שאינו מפני פסול זה מלבד הרי מעשייתה,
(כסף  לשמה כוונה דורשת העשייה שאין מזה מוכח לשמה,

משנה).

.âéÛÎ ‡È·‰ ?„ˆÈk52ÏÚ d¯Ù˙e ˙ÈˆÈˆ da LiL ≈«≈ƒ»»∆∆»ƒƒ¿»»«
‰n‡ ÏÚ ‰n‡ Ûk‰ d˙B‡a LÈ elÙ‡ ,„‚a‰53, «∆∆¬ƒ≈¿»«»»«»««»

ÔÓ ‡Ï - "˙ˆÈˆ Ì‰Ï eNÚÂ" :¯Ó‡pL ,ÏeÒt»∆∆¡«¿»»∆ƒƒ…ƒ
‰ÈÏ‡Ó ˙ÈNÚpL ÈÓÏ ‰ÓB„ ‰Ê È¯‰L ,ÈeNÚ‰54. ∆»∆¬≈∆∆¿ƒ∆«¬≈≈≈∆»
¯Á‡ „‚·a Ì˙BÏ˙ÏÂ ‰Ê „‚aÓ ˙ÈˆÈˆ ¯Èz‰Ï ¯zÓe55, À»¿«ƒƒƒƒ∆∆∆¿ƒ¿»¿∆∆«≈

.˙ÏÎz ÔÈa Ô·Ï ÔÈa≈»»≈¿≈∆

אחרת.52) "כנף"53)מטלית משיעור למעלה שהיא
כמו  נתבטלו לא וציציותיה אצבעות, שלוש אלא שאינו

י"ח. הלכה בסמוך א).54)שמבואר עמוד מא דף (מנחות
מפרש: (שם) ורש"י זה. בבגד הציצית את עשה לא שהרי
מבגד  הייתה לא זו וכנף בגדיהם" כנפי "על שנאמר משום

הציצית. עשיית בשעת כיוון 55)זה מצוה, ביזיון זה שאין
מקודם" "העשוי משום בזה אין וגם אחר, בבגד שתולה

ב). עמוד מא דף (מנחות כבתחילה וכורכה שתולה כיוון

.ãéBÊÏ BfÓ ,ÌÈÙÎ ÈzL ÔÈa ÔÈËeÁ‰ ‰Ïz56¯L˜Â , »»«ƒ≈¿≈¿»«ƒƒ»¿»«
CkŒ¯Á‡Â ,d˙ÎÏ‰k BÊ ÛÎÂ d˙ÎÏ‰k BÊ Ûk57ÔÎ˙Á »»¿ƒ¿»»¿»»¿ƒ¿»»¿««»¬»»

Ô¯LwL ˙Úa È¯‰L ;ÏeÒt - ‰fÓ ‰Ê e„¯ÙÂ ÚˆÓ‡a¿∆¿«¿ƒ¿¿∆ƒ∆»∆¬≈¿≈∆¿»»
˙B¯ÚÓ ÌÈÙk‰ ÈzLL ÈÙÏ ,ÔÈÏeÒÙ eÈ‰58BÊ· BÊ »¿ƒ¿ƒ∆¿≈«¿»«ƒ¿…»

Ô‰ÈÈaL ÔÈËeÁa59ÈzL eNÚ Ô˜ÒtL ‰ÚL·e , «ƒ∆≈≈∆¿»»∆¿»»«¬¿≈
ÈeNÚ‰ ÔÓ ‰NBÚ ‡ˆÓ - ˙BiˆÈˆ60. ƒƒƒ¿»∆ƒ∆»

ציציות,56) שתי כשיעור ארוכים חוטים ארבע שהכניס
ונמצאו  השנייה, בכנף השני וראשם זו, בכנף אחד ראשם
בעודם  קשרם וכך הטלית, לרוחב הכנפיים שתי בין החוטים

שקשרם.57)מחוברים. מחוברות.58)אחרי
ולא 59) אחת, לכנף הכנף" ציצית "על אמרה: והתורה

כאחד. א).60)לשתיים עמוד יא דף (סוכה מקודם

.åè˙ÈˆÈv‰ ÏÚ ˙ÈˆÈˆ ÏÈh‰61Ïh·Ï Ôek˙ Ì‡ - ƒƒƒƒ««ƒƒƒƒ¿«≈¿«≈
˙BBL‡¯‰ ˙‡62dÎ˙BÁ B‡ ‰BL‡¯‰ ¯ÈzÓ , ∆»ƒ«ƒ»ƒ»¿»

‰¯LÎe63C˙ÁL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÛÈÒB‰Ï Ôek˙ Ì‡Â ; ¿≈»¿ƒƒ¿«≈¿ƒ««ƒ∆»«
Ô‰ÈzLÓ ˙Á‡64‰ÏeÒÙ BÊ È¯‰ ,65,ÛÈÒB‰Lk È¯‰L , ««ƒ¿≈∆¬≈¿»∆¬≈¿∆ƒ

‡ˆÓ ,˙ÙÒBz‰ C˙Á B‡ ¯Èz‰LÎe ,Ïk‰ ˙‡ ÏÒt»«∆«…¿∆ƒƒ»««∆∆ƒ¿»
‰ÏeÒt ‰BL‡¯‰ B˙iNÚL ,ÈeNÚ‰ ÔÓ ‰NÚ ¯‡M‰«¿»«¬∆ƒ∆»∆¬ƒ»»ƒ»¿»

‰˙È‰66. »¿»

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



zivivקכב zekld - dad` xtq - zah 'e iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ארבע 61) בה והטיל כהלכתה, מצוייצת טלית לו שהייתה
נוספות. יותר 62)ציציות נאות שהשניות כגון,

ואין 63)מהראשונות. בהכשר עשוייה השנייה שהטלתו
העשוי". "מן שהוסיף.64)זה כל 65)אחרי כדין

לא  אמרה: והתורה ב) עמוד פח דף (סנהדרין גורע המוסיף
ד, פרק (דברים אתכם מצוה אנכי אשר הדבר על תוסיפו

ב). אם 66)פסוק שכן וכל עליה, שהוסיף בשעה נפסלה
תחילת  שהרי שפסולה, - התוספת והשאיר הראשונות חתך

בפסול  ב).עשייתה עמוד מ דף (מנחות הייתה

.æèLÏL ˙ÏÚ·Ï ÏÈhn‰ ÔÎÂ67dÓÈÏL‰ CkŒ¯Á‡Â , ¿≈««ƒ¿«¬«»¿««»ƒ¿ƒ»
Úa¯‡Ï68‰ÏeÒt dlk - ˙ÈÚÈ·¯Ï ÏÈh‰Â69:¯Ó‡pL , ¿«¿«¿ƒƒ»¿ƒƒÀ»¿»∆∆¡«

.ÈeNÚ‰ ÔÓ ‡ÏÂ ,'‰NÚz'«¬∆¿…ƒ∆»

רביעית.68)כנפיים.67) כנף עליה שהוסיף
בעלת 69) טלית כי כמצוותן, שלא נעשו הראשונות ששלוש

וכשחזר  ב) הלכה ג, פרק (להלן בציצית חייבת אינה שלוש
(מנחות  העשוי" "מן נשארו - רביעית כנף עליה והוסיף
שהרי  שכשרה מחייבת הדעת - הרביעית לכנף ובנוגע שם).
גאון" אחא דרב ב"שאלתות מפורש וכן כהלכתה, נעשית
לדייק  יש פסולה" "כולה רבינו: מלשון אך שלח. פרשת
חיים  אורח אברהם" "מגן (וראה פסולה. הרביעית שאף

ו). קטן סעיף י', (סימן

.æé˙ÈˆÈˆ ÔÈÏÈhÓe ,ÌÈLÏ ˙Èlh‰ ˙‡ ÔÈÏÙBk ÔÈ‡≈¿ƒ∆««ƒƒ¿«ƒ«ƒƒƒƒ
‰ÏeÙÎ ‡È‰Lk ‰ÈÙk Úa¯‡ ÏÚ70ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ; ««¿«¿»∆»¿∆ƒ¿»∆»ƒ≈

dlk d¯Ùz71.˙Á‡ Áe¯Ó elÙ‡Â , ¿»»À»«¬ƒ≈«∆»

הכפל 70) מקום של ציציות שתי ונמצאו תתפשט שמא
יהיו 71)באמצעיתה. ותמיד יותר תתפשט לא שאז

א). עמוד מא דף (מנחות כנפיה בארבע ציציותיה

.çéLÏLÏ ıeÁ ˙ÈˆÈˆ da LiL Ûk‰ ˜ÒÙƒ¿««»»∆∆»ƒƒ¿»
‡Ï - LÏL CB˙a ;dÓB˜Óa d¯ÙBz ,˙BÚaˆ‡∆¿»¿»ƒ¿»¿»…

¯t˙È72‰ ÈËeÁ ÔÈaL „‚a ÏL ˙ÈÂÊ ‰ËÚÓ˙ .˙ÈˆÈv ƒ¿…ƒ¿«¬»»ƒ∆∆∆∆≈≈«ƒƒ
‚e¯‡‰ ÛBÒ ÔÈ·e73‡l‡ ‚e¯‡‰ ÔÓ ¯‡L ‡Ï elÙ‡ - ≈»»¬ƒ…ƒ¿«ƒ»»∆»
¯Lk ,‡e‰L Ïk74- ˙ÈˆÈv‰ ÈËeÁ eËÚÓ˙ Ì‡ ÔÎÂ . »∆»≈¿≈ƒƒ¿«¬≈«ƒƒ

¯Lk ‰·ÈÚ È„k ‡l‡ Ì‰Ó ¯izL ‡Ï elÙ‡75Ì‡Â . ¬ƒ…ƒ¿«≈≈∆∆»¿≈¬ƒ»»≈¿ƒ
B¯wÚÓ ËeÁ‰ ˜ÒÙ76‰ÏeÒt ,„Á‡ ËeÁ elÙ‡ ,77. ƒ¿««≈ƒ»¬ƒ∆»¿»

הציצית 72) ובטלו כנף, שיעור בה אין משלושה שפחות
מקודם" "העשוי מן הוא הרי ותופרה וכשחוזר ממנה,
- התפירה של בכנף מחדש ציצית יטיל אם אבל בפסול.
יוסף"). ה"נמוקי וכפירוש א עמוד מא דף (מנחות כשרה

למטה.73) הגדיל וירד הנקב שלא 74)שנרחב פי על אף
אנו  אין כי ו, הלכה לעיל ראה גודל", כ"קשר בו נשאר
א). עמוד מב דף (שם, העשייה בשעת אלא עליו מקפידים
כנף" "על צריך אין כנפי" על ציצית להם "ועשו שנאמר:

ספר). (קרית העשייה בשעת לח 75)אלא דף (מנחות
כדי  אלא נשתייר ולא לגמרי "הענף" נפסק ואפילו ב). עמוד
לח  דף (שם רש"י ולדעת מיימוניות). (הגהות בגדיל עניבה
העולם  ומנהג ב"ענף". עניבה כדי שיהיה צריך ב) עמוד

י"ב). סימן חיים אורח יוסף (בית רש"י ממקום 76)כדעת

בטלית. שכל 77)חיבורו וכגון א). עמוד לט דף (מנחות
- ותכלת לבן - מינים שני לו ביש אבל אחד, ממין הציצית
השני  המין ונשאר לגמרי נפסק אחד מין אם אפילו אז
ונתמעט  הלבן "ונפסק ד: הלכה לעיל רבינו כדברי כשרה,
משנה, (כסף כשרה" - לבדה התכלת ונשארה הכנף עד

צ'). סימן הרמב"ם "לשונות ב חלק רדב"ז וראה

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
לידע 1) אותה בודקים כיצד צביעתה; וסדר התכלת צבע

ציציותיה. דין מה תכלת שכולה טלית כהלכתה; נצבעה אם

.àÌB˜Ó ÏÎa ‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰ ˙ÏÎz2¯Óv‰ ‡È‰ ¿≈∆»¬»«»¿»»ƒ«∆∆
ÏBÁkaL Ce˙tk Úe·v‰3ÚÈ˜¯‰ ˙eÓ„ ‡È‰ BÊÂ , «»««»∆«¿¿ƒ¿»»ƒ«

LÓM‰ ÔÈÚÏ ˙È‡¯p‰4ÚÈ˜¯ ÏL B¯‰Ëa5˙ÏÎz‰Â . «ƒ¿≈¿≈«∆∆¿»√∆»ƒ«¿«¿≈∆
˙ÈˆÈˆa ‰¯eÓ‡‰6‰ÚÈ·ˆ d˙ÚÈ·ˆ ‰È‰zL CÈ¯ˆ , »¬»¿ƒƒ»ƒ∆ƒ¿∆¿ƒ»»¿ƒ»

‡lL ÏÎÂ .‰pzL˙ ‡ÏÂ dÈÙÈa ˙„ÓBÚL ,‰Úe„È¿»∆∆∆¿»¿»¿…ƒ¿«∆¿»∆…
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙ÈˆÈˆÏ ÏeÒt ,‰ÚÈ·ˆ d˙B‡a Úaˆƒ¿«¿»¿ƒ»»¿ƒƒ««ƒ

ÒÈËÒ‡a BÚ·vL ÔB‚k ;ÚÈ˜¯‰ ÔÈÚk ‡e‰L7B‡ ∆¿≈»»ƒ«¿∆¿»¿ƒ¿ƒ
ÔÈ¯ÈÁLn‰ ¯‡La B‡ ¯BÁL·8ÏeÒÙ ‰Ê È¯‰ - ƒ¿ƒ¿»««¿ƒƒ¬≈∆»

˙ÈˆÈˆÏ9ÊÚ ˙a ÏÁ¯ .10˙ÈˆÈˆÏ ÏeÒt d¯Óˆ ,11. ¿ƒƒ»≈«≈«¿»»¿ƒƒ

ו).2) כח, (שמות כהונה ובבגדי ציצית, כצבע 3)בפרשת
('תפארת  בהיר כחול והוא לבן, בצבע המעורב כחול
מעורב, - פתוך מועד'). סדר למשנה בהקדמתו ישראל'
ה) ב, (ויקרא בשמן" "בלולה ב). א, (נגעים במשנה ונזכר

במשח". "פתיכא יונתן: אין 4)מתרגם התימנים, בכת"י
זו. הכתוב 5)תיבה מלשון עננים. בלא בהיר כשהוא

לים, דומה "שהתכלת אמרו: ב מג, ובמנחות י). כד, (שמות
זוכר  כך ומתוך הכבוד". לכסא ורקיע לרקיע, דומה וים
(רש"י). הכבוד כסא על היושב הקב"ה את [האדם]

כל 6) בה שאין כהונה בבגדי האמורה לתכלת פרט
המשנה'). ('מרכבת כאן האמורות צמח 7)החומרות

פ"ז, (שביעית במשנה ונזכר כחול, צבע עושים שממנו
אלא 8)מ"א). הרקיע, כמראה אינו שהרי ממש, שחור לא

לשחור. הדומה מאד כהה (וראה 9)כחול ע"א. מ, מנחות
סא:). איל.10)בבאֿמציעא ואביה עז שאמה

ולפיכך 11) רחלים, צמר אלא צמר שאין ע"א. יז, בכורות
הוא דרשו:ÏÎ˙Ï˙פסול ושם מצמר. אלא שאינה שבציצית

צמר  שעטנז תלבש לא יא) כב, (דברים בתורה נאמר
צמר  אף מהאדמה), (שגדל נשתנה שלא פשתן מה ופשתים,
פ"ג  לקמן ראה שינוי. בה חל עז בת ורחל נשתנה, שלא

ובביאורנו. ה"ב,

.á¯Óv‰ ÔÈÁ˜BÏ ?˙ÈˆÈˆ ÏL ˙ÏÎz ÔÈÚ·Bˆ „ˆÈk≈«¿ƒ¿≈∆∆ƒƒ¿ƒ«∆∆
„Ú B˙B‡ ÔÈÒaÎÓ CkŒ¯Á‡Â .„ÈÒa B˙B‡ ÔÈ¯BLÂ¿ƒ¿ƒ¿««»¿«¿ƒ«

‡Ï‰‡a B˙B‡ ÔÈÁÈz¯Óe ,È˜ ‰È‰iL12,B· ‡ˆBiÎÂ ∆ƒ¿∆»ƒ«¿ƒƒ¿»»»¿«≈
ÔÈÚ‰ ˙‡ ËÏ˜iL È„k ,ÔÈNBÚ ÔÈÚav‰L C¯„k13. ¿∆∆∆««»ƒƒ¿≈∆ƒ¿…∆»»ƒ
BÈÚ ‰ÓBcL ‚„ ‡e‰Â ,ÔBÊlÁ Ìc ÔÈ‡È·Ó CkŒ¯Á‡Â14 ¿««»¿ƒƒ«ƒ»¿»∆»≈

˙ÏÎz‰ ÔÈÚÏ15ÁÏn‰ ÌÈ·e ,BÈ„k ¯BÁL BÓ„Â16‡e‰ ¿≈«¿≈∆¿»»ƒ¿¿»«∆«
‰¯BÈÏ Ìc‰ ˙‡ ÔÈ˙BÂ .ÈeˆÓ17BnÚ ÔÈ˙BÂ , »¿¿ƒ∆«»¿»¿¿ƒƒ

ÔÈÓÓÒ18‡ÈBnw‰ BÓk ,19C¯„k ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ «¿»ƒ¿««¿»¿«≈»∆¿∆∆
¯Óv‰ Ba ÔÈ˙BÂ ,B˙B‡ ÔÈÁÈz¯Óe ,ÔÈNBÚ ÔÈÚav‰L∆««»ƒƒ«¿ƒƒ¿¿ƒ«∆∆
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ÏL ˙ÏÎz‰ ‡È‰ BÊÂ ,ÚÈ˜¯ ÔÈÚk ‰NÚiL „Ú«∆≈»∆¿≈»ƒ«¿ƒ«¿≈∆∆
˙ÈˆÈˆ20. ƒƒ

צא.).12) (שבת ונזכר לכביסה, בו שמשתמשים צמח, מין
"ודכאית  יונתן: מתרגם ל) ט, (איוב כפי בבור והזכותי

ידי. ממה 13)באהלא מדעתו, רבינו כתב זה כל הצבע.
(כסףֿמשנה). הצביעה במלאכת גופו 14)שידע מראה

מד.). בדפוס 15)(מנחות וכן התימנים, כתבֿיד כנוסח
לעין אחר: ובנוסח רגיל ÏÎ˙‰.(16˙מנטובה. רבינו

פירושו  בסוף כתב וכן המלח", "ים התיכון לים לקרוא
הוא  ידוע ודבר המלח". בים בספינה עליתי ואני למשנה:
שעבר  התיכון לים וכוונתו המלח, בים עוברות ספינות שאין
פירושו  את חיבר בדרך ובהיותו ישראל. לארץ ממצרים בו
א) ט"ו, (כלים למשנה בפירושו מפורש הדבר וכן למשנה,
של  לאלכסנדרה ישראל מארץ ההולך הים את שם שקורא

מלו  שמימיו מפני כן נקרא ואולי המלח. ים - חים,מצרים
כל  יקראו בערבית וכן מתוקים, שמימיו נהר למי בניגוד
שהרי  מוכרח, הדבר וכן מלח". "אל בשם הגדולים הימים
וים  זבלון, של בחלקו נמצא שהחלזון ו.): (מגילה אמרו
אבל  טו)? (יהושע יהודה של בחלקו נמצא כולו הלא המלח
ביהושע  כמפורש זבולון, שבט של בחלקו נפל התיכון הים
הרמב"ם. על הרד"ל (הגהות יג מט, בראשית וראה יא, יט,

קי"ח). אות שלח, פרשת תמימה' 'תורה דּוד.17)וראה
צבע.18) וטוחנים 19)אבקות אותו שמייבשים עשב

ו  ט, (נדה הזוהמא להעביר הידים את בעפרו ומנקים אותו
שם). ע"ב.20)וברע"ב מב, מנחות

.âdÓLÏ ‰ÚÈ·ˆ ‰ÎÈ¯ˆ ˙ÈˆÈˆ ÏL ˙ÏÎz‰21Ì‡Â . «¿≈∆∆ƒƒ¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ
,Ú·v‰ da LiL ‰¯Bi‰Â .‰ÏeÒt ,dÓLÏ ‡lL dÚ·¿̂»»∆…ƒ¿»¿»¿«»∆∆»«∆«
Â‡Ï Ì‡ ‰ÙÈ ‡e‰ Ì‡ B˜„·Ï ¯Óˆ ËÚÓ da Ú·ˆ Ì‡ƒ»«»¿«∆∆¿»¿ƒ»∆ƒ»

dlÎ ‰¯Bi‰ ‰ÏÒÙ -22Á˜BÏ ?‰NÚÈ „ˆÈk ‡l‡ . ƒ¿¿»«»À»∆»≈««¬∆≈«
˜„BaL ¯Óˆ Ba ÁÈpÓe ,ÔË˜ ÈÏÎa ‰¯Bi‰ ÔÓ Ú·v‰«∆«ƒ«»ƒ¿ƒ»»«ƒ«∆∆∆≈

‰˜È„·Ï Úaˆ È¯‰L ,˜„aL ˙‡ Û¯BNÂ ,Ba23, ¿≈∆∆»«∆¬≈ƒ¿«ƒ¿ƒ»
BÓÚË È¯‰L ,Ba ˜„aL ÈÏkaL Ú·v‰ CÙBLÂ24 ¿≈«∆«∆«¿ƒ∆»«∆¬≈¿»
ÌbÙ ‡lL Ú·v‰ ¯‡La ˙ÏÎz‰ Ú·BˆÂ ,BÏÒÙe25. ¿»¿≈««¿≈∆ƒ¿»«∆«∆…ƒ¿«

ציצית.21) מצות לא):22)לשם כח, (שמות שנאמר שם,
צבוע  ציצית) לשם (שאינו אחר דבר יהא שלא - תכלת כליל

מתחילה. של 23)בה לתכלת הוא ופסול ציצית, לשם ולא
בו  להשתמש יבואו שלא אותו שורפים ולפיכך ציצית,

ציצית. של הוא 24)לתכלת ופסול לנסיון, בו עשה
הנוסח: התימנים, ובכת"י ג'. באות לעיל כמבואר לתכלת,

ÂÓ‚Ù.אחר.25)ופסלו דבר שום בו צבעו שלא

.ã‰ÁÓn‰ ÔÓ ‡l‡ ˙Á˜Ï dÈ‡ ˙ÏÎz‰26- «¿≈∆≈»ƒ¿««∆»ƒ«À¿∆
ÈtŒÏÚŒÛ‡ .dÓLÏ ‡lL ‰Úaˆ ‡nL ÔÈLLBÁ¿ƒ∆»ƒ¿¿»∆…ƒ¿»««ƒ

‰˜c· Ì‡ - ‰ÁÓn‰ ÔÓ ‰Á˜ÏpL27‰Ú„BÂ ∆ƒ¿¿»ƒ«À¿∆ƒƒ¿¿»¿¿»
n‰ ÔÈBÚ·ˆ ¯‡MÓ „Á‡a ‰ÚaˆpLÔÈ‡L ÌÈ¯ÈÁL ∆ƒ¿¿»¿∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ««¿ƒƒ∆≈»

ÔÈ„ÓBÚ28.‰ÏeÒt , ¿ƒ¿»

שם).26) (מנחות בכשרות ומוחזק בצביעתה בקי
לבדקה.27) צורך אין לכתחילה אבל במקרה,
ה"א.28) לעיל ראה מתקיימים,

.ä‰Úaˆ Ì‡ Ú„eiL „Ú d˙B‡ ÔÈ˜„Ba „ˆÈk≈«¿ƒ»«∆ƒ»«ƒƒ¿¿»
¯È¯Â Ô·z ÔÈÁ˜BÏ ?Â‡Ï Ì‡ d˙ÎÏ‰Î29ÏeÏaL ÏL30 ¿ƒ¿»»ƒ»¿ƒ∆∆¿ƒ∆«¿

ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ eˆnÁ˙pL ÌÈÏ‚¯ŒÈÓe31˙ÏÎz‰ ÔÈ¯BLÂ , ≈«¿«ƒ∆ƒ¿«¿«¿»ƒ¿ƒ«¿≈∆
dÈÚ· ‰„ÓÚ Ì‡ - ˙ÚÏ ˙ÚÓ ÔlÎa32,‰˙‰Î ‡ÏÂ ¿À»≈≈¿≈ƒ»¿»¿≈»¿…»¬»

ÔÈ¯BÚN ÏL ˜ˆa ÔÈÁ˜BÏ ,‰˙‰k Ì‡Â .‰¯Lk¿≈»¿ƒ»¬»¿ƒ»≈∆¿ƒ
ÔÈLtÚnL33ÒÈ¯eÓÏ B˙B‡34˙ÏÎz‰ BÊ ˙‡ ÔÈ˙BÂ , ∆¿«¿ƒ¿¿»¿¿ƒ∆«¿≈∆

ÌÈ‡ÈˆBÓe ,¯ep˙a ˜ˆa‰ ‰ÙB‡Â ,BÎB˙a ˙ÈpzLpL∆ƒ¿«≈¿¿∆«»≈¿«ƒƒ
‰nÓ ‰˙‰k Ì‡ ;d˙B‡ ÔÈ‡B¯Â ˙t‰ ÔÓ ˙ÏÎz‰«¿≈∆ƒ««¿ƒ»ƒ»¬»ƒ«
¯˙BÈ ‰¯ÁL‰Â dÈÚ ÛÈÒB‰ Ì‡Â ;‰ÏeÒt - ‰˙È‰M∆»¿»¿»¿ƒƒ≈»¿À¿¬»≈

‰¯Lk - ‰iÙ‡‰ Ì„˜ ‰˙È‰M ‰nÓ35. ƒ«∆»¿»…∆»¬ƒ»¿≈»

כמו 30)נוזל.29) קשה, נרתיק בתוך הגדל רך, שרץ מין
ט). נח, (תהלים יהלוך" תמס עליהם 31)"שבלול שעברו

האדם. מגוף משיצאו יום בצבעה.32)ארבעים
הרבה.33) שיחמץ כדי רבים ימים אותו מיץ 34)מניחים

במלח. הכבושים נתנו 35)דגים ושם ע"א. מג, מנחות
- לרעה דברו המשנה אמת" שנוי שקר, "שנוי לזה: סימן
ולקיימו  עליו להוסיף דברו המשנה הוא; שרע יודעים הכל

הוא. וטוב שכשר יודעים הכל -

.å¯ˆÁ36˙e¯LÎa ÔÈ˜ÊÁÓ eÈ‰Â ,˙ÏÎz da ÔÈ¯ÎBnL »≈∆¿ƒ»¿≈∆¿»À¿»ƒ¿«¿
‡È‰ È¯‰Â ,‰˜È„a CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â Ì˙Ò ‰pnÓ ÔÈÁ˜BÏ -¿ƒƒ∆»¿»¿≈»ƒ¿ƒ»«¬≈ƒ

„LÁzL „Ú d˙˜ÊÁa37È˙ek‰ Ïˆ‡ ˙ÏÎz „È˜Ùn‰ . ¿∆¿»»«∆≈»≈««¿ƒ¿≈∆≈∆«ƒ
dÙÈÏÁ‰ ‡nL ,‰ÏeÒÙ ‰Ê È¯‰ -38ÈÏÎa ‰˙È‰ Ì‡Â ; ¬≈∆¿»∆»∆¡ƒ»¿ƒ»¿»ƒ¿ƒ

Ìe˙Á ‰È‰Â39˙BÓ˙BÁ ÈLa40- Ì˙BÁ CB˙a Ì˙BÁ , ¿»»»ƒ¿≈»»¿»
‰ÏeÒt - „Á‡ Ì˙BÁa ,‰¯Lk41. ¿≈»¿»∆»¿»

ד,36) (דה"א ככתוב עיר, בקרבת וביחוד מושב, או כפר
הערים. סביבות אשר חצריהם פסול 37)לג): שמצאו

שתיפסל". "עד הגירסא: ושם לט.) (ע"ז בתכלתם
להחליפה.38) יזייף יקרים, דמיה שתכלת מתוך
משונה,40)סגור.39) באופן עשויים הסגר סימני שני

מאכלות  הל' השווה אדם. בני שאר סגירת כדרך שלא
ה). (י"ג, לטרוח 41)אסורות חשוד שהוא ע"ב. לט, ע"ז

(רש"י). ולהחליפה לזייף

.æÔÈ˜eÒt ÔÈËeÁ ‡ˆÓ elÙ‡ ,˜eMa ˙ÏÎ˙ ‡ˆBn‰42, «≈¿≈∆«¬ƒ»»ƒ¿ƒ
‰ÏeÒt43‰¯Lk - ÔÈ¯eÊL ;44˙ˆiˆÓ ˙ÈlË Á˜Bl‰ .45 ¿»¿ƒ¿≈»«≈««ƒ¿À∆∆

d˙˜ÊÁa ‡È‰ È¯‰ ,Ï‡¯NiÓ ˜eM‰ ÔÓ46È˙ek‰ ÔÓ ; ƒ«ƒƒ¿»≈¬≈ƒ¿∆¿»»ƒ«ƒ
¯bz‰47‰¯Lk -48ËBÈ„‰‰ ÔÓ ,49‰ÏeÒt -50. ««»¿≈»ƒ«∆¿¿»

יש 42) כי בגד, מהם ולארוג ולקשרם לחזור דרך שאין
בקשירתם. אריגת 43)טורח לשם נצבעו שמא חוששים

צו:). (עירובין ציצית לשם ולא דרך 44)בגד אין כי
ונצבעו  שוזרו ציצית לשם ובוודאי שזורים, חוטים לארוג
פסולה". ושזורין פסוקין "חוטין כתוב: אחר, ובנוסח (שם).
בתשובתו, רבינו השיב כבר אבל ועוד. וונציה מנטובה, ראה
ראה  החדש. הנוסח לפי ההעתקות לתקן וציוה בזה שטעה
הדפיסו  וילנא דפוס וברמב"ם רבינו". "תשובות במוספנו
המאוחרים. הדפוסים בשאר וכן והנכון. המוגה הנוסח את

בציצית.45) כהלכתה.46)עשויה סוחר 47)שנעשית
ומוכרם. דברים מישראל 48)הקונה קנאה שבוודאי
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פסולים  דברים ולמכור לקנות לנפשו ירע לא כי מומחה,
מג.). סוחר.49)(מנחות הוא 50)שאינו שמא שם.

- הם לבן חוטי ואם נצבעה, לשמה ושלא צבעה בעצמו
('נמוקי  פסולה גוי שעשאה וציצית טוואם, הוא שמא

יוסף').

.ç¯‡MÓ B‡ ‰w¯È B‡ ‰n„‡ dlÎ ‡È‰L ˙ÈlË«ƒ∆ƒÀ»¬À»¿À»ƒ¿»
Ì‡ :dÚ·ˆ ÔÈÚk dlL Ô·Ï ÈËeÁ ‰NBÚ ,ÔÈBÚ·ƒ̂¿ƒ∆≈»»∆»¿≈ƒ¿»ƒ

‰n„‡ Ì‡ ,ÔÈw¯È - ‰w¯ÈÔÈn„‡ -51dlÎ ‰˙È‰ . ¿À»¿Àƒƒ¬À»¬Àƒ»¿»À»
ÔÓ ıeÁ ,ÔÈBÚ·ˆ ¯‡MÓ dlL Ô·Ï ‰NBÚ - ˙ÏÎz¿≈∆∆»»∆»ƒ¿»ƒ¿ƒƒ

˙ÏÎ˙k ‰‡¯ ‡e‰L ÈtÓ ,¯BÁM‰52Ïk‰ ÏÚ C¯BÎÂ , «»ƒ¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿≈∆¿≈««…
˙ÏÎz „Á‡ ËeÁ53˙BiˆÈˆ ¯‡La ÔÈNBÚL C¯„k , ∆»¿≈∆¿∆∆∆ƒƒ¿»ƒƒ

.ÔÈÚe·ˆ ÔÈ‡L∆≈»¿ƒ

שיהיו 51) הכנף" ציצית "על שנאמר: ע"ב. מא, מנחות
טוב' יום ה'תוספות בעל והעיד הכנף, ממין ציציותיה
שראה  ציצית, הל' הרא"ש על חמודות' 'דברי בפירושו
ביצה  בחלמון ירוקה ציצית פראג, בקהילת בביתֿהכנסת
ביצה, כחלמון ירוקה היא שגם משי, של בטליתֿקטן
רבי  הקדוש של טליתו היתה והיא מרגנשבורק, והובאה

הי"ד. מולכו מראות 52)שלמה שני על הקפידה והתורה
מא:). (מנחות ה"ז.53)בציצית פ"א, לעיל כמפורש

.è‡lL LÚÓ ¯˙BÈ Ô·Ï ÁÈpÓ BÈ‡L ÈÓ LÚ ‰L»̃∆…∆ƒ∆≈«ƒ«»»≈≈…∆∆…
dÈ‡ ˙ÏÎz‰Â ,ÏkÏ ÈeˆÓ Ô·l‰L ÈÙÏ ,˙ÏÎz ÁÈp‰ƒƒ«¿≈∆¿ƒ∆«»»»«…¿«¿≈∆≈»

ÌB˜Ó ÏÎa ‰ÈeˆÓ54Ú·v‰ ÈtÓ ,ÔÓÊ ÏÎa ‡ÏÂ ¿»¿»»¿…¿»¿«ƒ¿≈«∆«
e¯Ó‡L55. ∆»«¿

בשרֿודם 54) למלך דומה, הדבר למה "משל ע"ב: מג, שם,
עבדות  (סימני חותמות שני לי הביאו עבדיו: לשני שאמר
טיט. של חותם לי הבא אמר: לאחד העבדים), על שתולים
ולא  שניהם ופשעו זהב, של חותם לי הבא אמר: ולאחד
לו  שאמר זה אומר, הוי מרובה? ענשו מהם איזה הביאו.

הביא". ולא הוא) (שמצוי טיט של חותם לעיל 55)הבא
"ואינו  יאמר: א) ד, (מנחות למשנה בפירושו ורבינו ה"ב.
כל  שאין לצבעו, יודעים אנו שאין לפי היום בידינו נמצא
שא"א  ידועה, תכלת אלא תכלת נקרא בצמר תכלת מין
הרי"ף  גם לבדו". בלבן עושים אנו כן ועל  היום, לעשותה
תכלת" לנו שאין (וכעת) "והאידנא ציצית: בהלכות יאמר
רבים  ימים "וזה אומר: שפו, מצוה ה'חינוך' ובספר וכו'.
ב'טור' וראה בטליתו. לתכלת שזכה מי שמענו לא לישראל
לנו  אין הזה שבזמן ט', סי' או"ח ובשו"ע יא, סי' או"ח
מצויה  התכלת היתה עדיין האמוראים בתקופת אולם תכלת.
חנוך  גרשון ר' והגאון מג.). ; (מב: במנחות שמצינו כמו
הגאונים  בימי שגם יאמר: זצ"ל מראדזין האדמו"ר ליינר
נטרונאי  שרב שמצינו כמו נוהגת תכלת מצות היתה עדיין
בהשגות  (הובא תכלת בדיני ציצית הלכות סידר גאון
(שם) משנה' ה'כסף מרן וכן ה"ז) פ"א, ציצית הל' הראב"ד
וידוע  תכלת, בענין חפני בן שמואל ר' הגאון דברי מביא
לשעתם, הצריכות כיֿאם הלכות סידרו לא שהגאונים
"משנה  חיבורו את שכתב בשעה הרמב"ם גם ולדעתם
הוא  שהרי תכלת, לו והיתה החלזון את השיג כבר תורה"

זה  בפרק ומבאר מסמן התכלת, צבע וסממני החלזון פרטי

אותו? וראה השיגו לא אם ידע ומהיכן עשייתו, דרכי
כמו  בימינו התכלת ביטול על זה בחיבור מזכיר אינו ולפיכך
(מאמר  ידעה לא עוד שאז למשנה, בפירושו זה שהזכיר
ה"ט, פ"א לעיל רבינו מדברי אולם - חול'). טמוני 'שפוני
התעורר  הוא אף (המפרש). תכלת. לו היתה שלא משמע
את  והחזיר החלזון, את להשיג והשתדל ה'תרמ"ז, בשנת
חסידיו  אלפי לבשו ובימיו ליושנה, התכלת מצות עטרת
עד  בה מחזיקים הם ועדיין תכלת, של ציצית עם טליתות
דורו, גאוני עם הנ"ל הגאון נתווכח גדול וויכוח הזה, היום
תשובות  משיב הוא שבהם רבים, ספרים זה בענין וחיבר
"עין  תכלת", פתיל "מאמר והם: מתנגדיו, לכל סוערות

ועוד. התכלת"

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
אם 1) פשתן של כסות התורה; מן בציצית חייב בגד איזה

שהציצית  בציצית; החייב הוא מי תכלת; חוטי בה  מטילין
הטלית. חובת ולא האיש חובת -

.à‰¯Bz‰ ÔÓ ˙ÈˆÈˆ da ˙BNÚÏ Ì„‡ ·iÁL ˙eÒk¿∆«»»»«¬»ƒƒƒ«»
ÌÈÙk Úa¯‡ dÏ LiL ˙eÒÎ ‡È‰2ÏÚ ¯˙BÈ B‡ , ƒ¿∆∆»«¿«¿»«ƒ≈«

Úa¯‡3Ba¯Â BL‡¯ da ‰qk˙iL È„k - d˙cÓ ‰È‰˙Â . «¿«¿ƒ¿∆ƒ»»¿≈∆ƒ¿«∆»…¿À
ÔË˜ ÏL4¯Á‡ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,˜eMa Bc·Ï Cl‰˙n‰ ∆»»«ƒ¿«≈¿««¿≈»ƒ«≈

ÏL B‡ ¯Óˆ ÏL ˙eÒk‰ ‰È‰˙Â .BnÚ CÏÈÏÂ B¯ÓLÏ¿»¿¿≈≈ƒ¿ƒ¿∆«¿∆∆∆∆
„·Ïa ÔzLt5. ƒ¿»ƒ¿»

כסותך.2) כנפות ארבע על יב): כב, (דברים שנאמר
ה"ג.3) בסמוך מזה 4)ראה פחות כי ע"ב. מ, מנחות

כסות. נקראת ה"ב.5)אינה בסמוך מפורש

.á,ÈLÓ È„‚a ÔB‚k ,ÔÈÈÓ ¯‡L ÏL ˙ÈlË Ï·‡¬»«ƒ∆¿»ƒƒ¿ƒ¿≈∆ƒ
,ÌÈ·¯‡ ¯ÓˆÂ ,ÌÈlÓb ¯Óˆ È„‚·e ,ÔÙbŒ¯Óˆ È„‚·eƒ¿≈∆∆∆∆ƒ¿≈∆∆¿«ƒ¿∆∆«¿»ƒ

‰ˆBÂ6˙ÂˆÓa ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ,ÌÈfÚ ÏL ¿»∆ƒƒ¿«≈»∆≈«»ƒ¿ƒ¿«
ÌÈÓÎÁ È¯·cÓ ‡l‡ ˙ÈˆÈˆ7˙ÂˆÓa ¯‰f‰Ï È„k , ƒƒ∆»ƒƒ¿≈¬»ƒ¿≈¿ƒ»≈¿ƒ¿«

,Úa¯‡ ÏÚ ¯˙BÈ B‡ ˙Úa¯Ó ‰È‰zL ,‡e‰Â .˙ÈˆÈƒ̂ƒ¿∆ƒ¿∆¿À««≈««¿«
ÌÈ„‚a‰ ÏkL .e¯Ó‡L ¯eÚMk d¯eÚL ‰È‰ÈÂ¿ƒ¿∆ƒ»«ƒ∆»«¿∆»«¿»ƒ
ÌÈzLÙe ¯Óˆ ‡l‡ ÌÈ‡ ,Ì˙Ò ‰¯Bza ÌÈ¯eÓ‡‰»¬ƒ«»¿»≈»∆»∆∆ƒ¿ƒ

„·Ïa8. ƒ¿»

וכן 6) צמר, כשאר רך שאינו לפי נוצה, קרוי עזים של צמר
שבת  (רש"י אותו מורטים אלא צמר כשאר אותו גוזזים אין

לט:). מנחות אילים 7)כז.; של אלא אינו סתם צמר כי
דרשוה  ה"א) פ"ט, (כלאים וב'ירושלמי' בלבד. ורחלים
היה  מואב מלך ומישע ד): ג, (מלכיםֿב שנאמר מפסוק,
אילים  אלף ומאה כרים אלף מאה ישראל למלך והשיב נוקד
בלבד. ורחלים אילים צמר אלא צמר קרוי לך אין - צמר

(על 8) סתם בגדים בתורה ונאמרו "הואיל ע"ב: לט, מנחות
ופשתים  צמר מהם באחד הכתוב לך ופרט בגדיהם), כנפי
פשתים), בבגד או צמר בבגד מז: יג, ויקרא נגעים (בטומאת

ופשתים". צמר כל אף

.â‡ÏÂ Úa¯‡ ˙ÏÚa - "E˙eÒk ˙BÙk Úa¯‡ ÏÚ"««¿««¿¿¿«¬««¿«¿…
˙ÏÚa ‡ÏÂ Úa¯‡ ˙ÏÚa ,ÔkŒÌ‡ .LÏL ˙ÏÚa«¬«»ƒ≈«¬««¿«¿…«¬«

?LÓÁ9da ‰qÎz ¯L‡" :¯ÓBÏ „eÓÏz10elÙ‡ - " »≈«¿«¬∆¿«∆»¬ƒ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28



קכה ziviv zekld - dad` xtq - zah 'e iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˙ÏÚa ·iÁÓ È‡ ‰ÓÏÂ .‰Ê ÏÚ ¯˙BÈ B‡ LÓÁ ˙ÏÚa«¬«»≈≈«∆¿»»¬ƒ¿«≈«¬«
LÓÁ11ÈÏÚa ÔÈ‡ Ô‰ÈzLe ,LÏL ˙ÏÚa ¯ËBÙe »≈≈«¬«»¿≈∆≈»«¬≈

¯‡ LÓÁ‰ ÏÏÎa LiL ÈtÓ ?˙BÙk Úa¯‡Úa12. «¿«¿»ƒ¿≈∆≈ƒ¿«∆»≈«¿«
CÎÈÙÏ13B‡ LÓÁ ˙ÏÚ·Ï ˙ÈˆÈˆ ‰NBÚ ‡e‰Lk , ¿ƒ»¿∆∆ƒƒ¿«¬«»≈

BÊ ˙B˜Á¯Ó‰ ÌÈÙk Úa¯‡Ï ‡l‡ ‰NBÚ BÈ‡ ,LL≈≈∆∆»¿«¿«¿»«ƒ«¿À»
BfÓ14ÏÚ" :¯Ó‡pL ,„·Ïa LM‰ B‡ LÓÁ‰ Ô˙B‡Ó ƒ≈»∆»≈«≈ƒ¿»∆∆¡««

E˙eÒk ˙BÙk Úa¯‡15." «¿««¿¿¿

בציצית?9) שחייבת א', הלכה לעיל נאמר ולמה
לכסות.10) הראוי כל  אחת 11)לרבות מכנף שחתך כגון

שתים. ונעשו ארבע 12)באלכסון שלש בכלל ואין
מג:). מפני 13)(מנחות חמש, בעלת וחייבת הואיל

כסותך". כנפות ארבע "על בה: לקיים יכול שאתה
היא 14) מחברתה, המרוחקת שהכנף היא הנקראת שסברא

לחברתה. הסמוכה ולא אלא 15)כנף ציצית מטיל אינו
בלבד. כנפות ארבע על

.ã¯BÚ ÏL ‰ÈÙÎe „‚a ÏL ˙eÒk16‡È‰ ;˙·iÁ - ¿∆∆∆¿»∆»∆«∆∆ƒ
‰¯eËt - „‚a ÏL ‰ÈÙÎe ¯BÚ ÏL17ÔÈÎÏB‰ ÔÈ‡L , ∆¿»∆»∆∆∆¿»∆≈¿ƒ

˙eÒk‰ ¯wÚ ¯Á‡ ‡l‡18,ÔÈÙzL ÈL ÏL ˙eÒk . ∆»««ƒ««¿¿∆¿≈À»ƒ
¯Ó‡ ‡Ï ;"Ì‰È„‚· ÈÙk ÏÚ" :¯Ó‡pL ,˙·iÁ«∆∆∆∆¡«««¿≈ƒ¿≈∆…∆¡«

E˙eÒk"19‰Ïe‡L ËÚÓÏ ‡l‡ ,"20˙Èlh‰L , ¿¿∆»¿«≈¿»∆««ƒ
Ô‡kÓ ,ÌBÈ ÌÈLÏL ˙ÈˆÈv‰ ÔÓ ‰¯eËt ‰Ïe‡M‰«¿»¿»ƒ«ƒƒ¿ƒƒ»

˙·iÁ CÏÈ‡Â21. ¿≈»«∆∆

עור.16) בהן ותלה כנפיה עור 17)שנחתכו של כסות כי
מן  או הבגד מן נו): יג, (ויקרא ככתוב בגד, נקראת אינה

חכמים. מדברי אפילו מציצית ופטורה מנחות 18)העור,
אדם  ואין - בה" תכסה "אשר נאמר: ובציצית ע"ב. מ,
מנוח). רבינו בשם (כסףֿמשנה הבגד בעיקר אלא מתכסה

שותפות".19) של ולא "שלך לכאורה שמשמעה
ע"א.20) קלו, שנראית 21)חולין לפי חכמים, מדברי

דרך  שאין ואילך, יום משלשים חכמים חייבוהו כשלו,
ב'תוספות'). קי: (שם, יום משלשים יותר לשאול

.ä;¯Óˆ ÈËeÁ dlL Ô·Ï ÔÈNBÚ ,¯Óˆ ÏL ˙eÒk¿∆∆∆ƒ»»∆»≈∆∆
ÔzLÙ ÈËeÁ dlL Ô·Ï ÔÈNBÚ ,ÔzLt ÏL ˙eÒÎe¿∆ƒ¿»ƒ»»∆»≈ƒ¿»
ÔÈÓÂ ÔÈÓ Ïk ÏL Ô·Ï ÔÈNBÚ ,ÌÈ„‚a ¯‡Le .dÈnÓƒƒ»¿»¿»ƒƒ»»∆»ƒ»ƒ

BÈnÓ22‰ˆB ÈËeÁÂ ,ÈLÓ ˙eÒÎÏ ÈLÓ ÈËeÁ :ÔB‚k , ƒƒ¿≈∆ƒƒ¿∆ƒ¿≈»
‰ˆB ˙eÒÎÏ23¯‡L ÏÎÏ Ô·Ï ˙BNÚÏ ‰ˆ¯ Ì‡Â . ƒ¿»¿ƒ»»«¬»»¿»¿»

‰NBÚ - ÌÈzLtÓ B‡ ¯ÓvÓ ÌÈÈÓ24¯Óv‰L ÈtÓ , ƒƒƒ∆∆ƒƒ¿ƒ∆ƒ¿≈∆«∆∆
¯‡Le ;ÔÈÓ· ‡lL ÔÈa ,ÔÈÓa ÔÈa ,ÔÈ¯ËBt ÔzLt‰Â¿«ƒ¿»¿ƒ≈¿ƒ»≈∆…¿ƒ»¿»

ÔÈ¯ËBt ÔÈ‡ ÔÈÓ· ‡lL ,ÔÈ¯ËBt ÔÈÓa - ÔÈÈÓ25. ƒƒ¿ƒ»¿ƒ∆…¿ƒ»≈¿ƒ

אותה.22) פוטר ופשתים, מצמר חוץ אחר, מין ואין
עזים.23) ציצית 24)של מצות שעיקר ע"ב. לט, מנחות

תלבש  לא יא): כב, (דברים שנאמר ופשתים, מצמר היא
זה  נסמכו - לך תעשה גדלים יחדיו, ופשתים צמר שעטנז

ציצית. תעשה מהם לומר: אינם 25)לזה, בגדים שאר כי
היתה  וכך ה"ב), (לעיל חכמים מדברי אלא בציצית חייבים
ופשתים  צמר או מינם, אלא בהם יפטור שלא תקנתם

(כסףֿמשנה).

.å,ÔzLt ÏL ˙eÒÎa ¯Óˆ ÈËeÁ ˙BNÚÏ ‡e‰ ‰Óe««¬≈∆∆ƒ¿∆ƒ¿»
‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,¯Óˆ ÏL ˙eÒÎa ÔzLÙ ÈËeÁ B‡≈ƒ¿»ƒ¿∆∆∆««ƒ∆

?˙ÏÎ˙ ‡Ïa Bc·Ï Ô·Ï26,¯zÓ ‡‰iL ‡e‰ ÔÈ„a »»¿«¿…¿≈∆¿ƒ∆¿≈À»
ÊËÚM‰L27¯Óˆ ˙ÏÎz‰ È¯‰L ,˙ÈˆÈˆ ÔÈÚÏ ¯zÓ ∆«««¿≈À»¿ƒ¿«ƒƒ∆¬≈«¿≈∆∆∆

ÔzLÙÏ d˙B‡ ÔÈÏÈhÓe ,‡e‰28ÔÈNBÚ ÔÈ‡ ‰Ó ÈtÓe . «ƒƒ»¿ƒ¿»ƒ¿≈»≈ƒ
ÏÎÂ ;dÈnÓ dlL Ô·l‰ ˙BNÚÏ ¯LÙ‡L ÈtÓ ?Ôk≈ƒ¿≈∆∆¿»«¬«»»∆»ƒƒ»¿»
ÏBÎÈ Ì‡ - ‰NÚ˙Œ‡ÏÂ ‰NÚ ‡ˆBÓ ‰z‡L ÌB˜Ó»∆«»≈¬≈¿…«¬∆ƒ»

Â‡Ï Ì‡Â ;·ËeÓ È¯‰ ,Ô‰ÈzL ˙‡ Ìi˜Ï ‰z‡29‡B·È , «»¿«≈∆¿≈∆¬≈»¿ƒ»»
‰NÚ˙Œ‡Ï ˙‡ ‰Á„ÈÂ ‰NÚ30˙‡ Ìi˜Ï ¯LÙ‡ Ô‡ÎÂ ; ¬≈¿ƒ¿∆∆…«¬∆¿»∆¿»¿«≈∆

Ô‰ÈzL31. ¿≈∆

תכלת 26) חוטי עם פשתן של בכסות צמר של לבן חוטי כי
בסמוך. כמבואר התורה, מן מותר תורה 27)- שאסרה

יא). כב, על 28)(דברים לח): טו, (במדבר בתורה שנאמר
על  ונתנו פשתים)... של בין צמר, של (בין בגדיהם כנפי

תכלת. פתיל הכנף ראה 29)ציצית בשבת, מילה כגון
ה"ט. פ"א, מילה הל' "כי 30)לקמן ע"א: מ, מנחות

ובזה  נאמרה, זה תנאי על (לאֿתעשה) ה'לאו' של האזהרה
מציווי  קשה 'לאו' אזהרת הרי השואל: קושיית תתיישב
ביטול  על לוקים ואין 'לאו' ביטול על (שלוקים 'עשה'
ולפי  החמור? 'לאו' וידחה הקל 'עשה' יבוא ואיך 'עשה')
נאמרה  'לאו' של שהאזהרה בצדה, תשובתה - הקדמתנו

על נהיה ˙È‡מתחלה לא ב'עשה' שתפגע שבמקום ,
קלג). לשבת גאון נסים רב (מלשון כלל" עליה מוזהרים

בה 31) כשעושה אבל פשתן, של בכסות פשתן חוטי להטיל
ע"י  אלא תכלת מצות בה לקיים שאיֿאפשר תכלת חוטי
ואז  שעטנז, של 'לאו' ודוחה תכלת של 'עשה' בא שעטנז,
קיימנו  לא כך ובין הואיל בה, הותרו צמר של לבן חוטי גם
"לבדו  ההלכה: בתחילת רבינו שהדגיש הוא שניהם, את
כמבואר  בזה, גזרו שחכמינו אלא (כסףֿמשנה), תכלת" בלא

ה"ז. בסמוך

.æ‡l‡ ,˙ÏÎz da ÔÈÏÈhÓ ÔÈ‡ ,ÔzLt ÏL ˙eÒk¿∆ƒ¿»≈«ƒƒ»¿≈∆∆»
ÈtÓ ‡Ï ;ÔzLÙ ÈËeÁ ÏL „·Ïa Ô·l‰ ÔÈNBÚƒ«»»ƒ¿«∆≈ƒ¿»…ƒ¿≈

ÊËÚM‰ ÈtÓ ˙ÈÁ„ ˙ÈˆÈv‰L32‰¯Êb ‡l‡ , ∆«ƒƒƒ¿≈ƒ¿≈«««¿≈∆»¿≈»
Ì‰È¯·cÓ33ÔÓÊ dÈ‡L ,‰ÏÈla da ‰qk˙È ‡nL , ƒƒ¿≈∆∆»ƒ¿«∆»««¿»∆≈»¿«

ÔÈ‡L ˙Úa ‰NÚ˙Œ‡Ï ÏÚ ¯·BÚ ‡ˆÓÂ ,˙ÈˆÈˆ ·eiÁƒƒƒ¿ƒ¿»≈«…«¬∆¿≈∆≈
‰NÚ ˙ÂˆÓ ÌL34‡ÏÂ ÌBia ˙ÈˆÈv‰ ˙·BÁL , »ƒ¿«¬≈∆««ƒƒ«¿…

‰ÏÈl·35.‰i‡¯ ˙ÚLa - "B˙‡ Ì˙È‡¯e" :¯Ó‡pL , ««¿»∆∆¡«¿ƒ∆…ƒ¿«¿ƒ»
,‰‡B¯ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ;˙ÈˆÈˆa ·iÁ ‡ÓeÒÂ¿»«»¿ƒƒ««ƒ∆≈∆

.B˙B‡ ÔÈ‡B¯ ÌÈ¯Á‡¬≈ƒƒ

יבמות 32) (וראה תעשה". לא דוחה "עשה אמרנו: שכבר
חכמים.33)ד.). ע"ב.34)מדברי מ, שם 35)מנחות

ע"א. מג,

.çÏÁa ÔÈa ,‰ÏÈla ˙ÈˆÈˆ LaÏÏ Ì„‡Ï ¯zÓ36ÔÈa À»¿»»ƒ¿…ƒƒ««¿»≈«…≈
˙aLa37‡lL „·Ï·e ;dpÓÊ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â , ¿«»¿««ƒ∆≈¿«»ƒ¿«∆…

¯ÈkiMÓ ?¯ÁMa ˙ÈˆÈv‰ ÏÚ C¯·È È˙ÓÈ‡Óe .C¯·È¿»≈≈≈»«¿»≈««ƒƒ«««ƒ∆«ƒ
daL Ô·lÏ daL ˙ÏÎz ÔÈa38?‰ÈÏÚ C¯·Ó „ˆÈÎÂ . ≈¿≈∆∆»«»»∆»¿≈«¿»≈»∆»

eLc˜ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a"»«»¿»¡…≈∆∆»»¬∆ƒ¿»
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˙ÈˆÈˆa ÛhÚ˙‰Ï eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa39ÔÓÊ ÏÎÂ ." ¿ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ¿«≈¿ƒƒ¿»¿«
‰ÈÏÚ C¯·Ó ,ÌBia da ÛhÚ˙nL40ÛhÚ˙iL Ì„˜41. ∆ƒ¿«≈»«¿»≈»∆»…∆∆ƒ¿«≈

d˙iNÚ ˙ÚLa ˙ÈˆÈv‰ ÏÚ C¯·Ó BÈ‡Â42ÈtÓ , ¿≈¿»≈««ƒƒƒ¿«¬ƒ»»ƒ¿≈
da ÛhÚ˙iL ‡e‰ ‰Âˆn‰ ÛBqL43. ∆«ƒ¿»∆ƒ¿«≈»

עליהן 36) עובר אינו ציצית, חיוב זמן אינו שלילה שאע"פ
תוסיף". "בל שאע"פ 37)משום נוסף חידוש יש כאן

שיהיה  כמשא נחשבות הציציות אין ציצית, זמן לילה שאין
הן הרי אלא הרבים, לרשות בשבת בהן לצאת ÈÂÓאסור

ÂÈÒÈÒÎ˙ÓÂ ה"כ).‰·‚„ פ"יט, שבת בהל' רבינו (כלשון
מצוה 38) ראה - וזכרתם" אותו "וראיתם ע"ב: מג, מנחות

קריאתֿשמע, זו? ואיזו בה, התלויה אחרת מצוה וזכור זו,
ללבן" תכלת בין משיכיר שמע, את קורין "מאימתי דתנן:
שמע  את קרא ציצית, של צבע משתכיר שם: רש"י וכפירוש

רוקח'). נוהגים 39)('מעשה ואנו פ"ו. ברכות תוספתא
סי' או"ח (רמ"א ציצית" מצות "על טליתֿקטן: על לברך

ס"ו). ע"ב.40)ח' מג, כל 41)מנחות הוא: כלל כי
ה"ז). פ"ד, (לעיל לעשייתן קודם עליהן מברך המצוות

בבגד.42) גמר 43)תלייתה עשייתה שאין מצוה וכל
והשווה  מב:). (מנחות עשייתה על מברכים אין מצוותה,

ה"ח). י"א, (פרק ברכות הל' לקמן רבינו דברי

.è‡qk‰Œ˙È·Ï ˙ÈˆÈˆa Òk‰Ï ¯zÓe44Œ˙È·Ïe À»¿ƒ»≈¿ƒƒ¿≈«ƒ≈¿≈
B˜¯BÊ - ˙ÏÎ˙ B‡ Ô·Ï ÈËeÁ BÏ e˜ÒÙ .ıÁ¯n‰«∆¿»ƒ¿¿≈»»¿≈∆¿

‰tL‡a45‰M„˜ dÙe‚a ÔÈ‡L ‰ÂˆÓ ‡È‰L ÈtÓ ,46. ¿«¿»ƒ¿≈∆ƒƒ¿»∆≈¿»¿À»
¯ÈziL „Ú ,È˙eÎÏ ˙ˆiˆÓ ˙ÈlË ¯kÓÏ ¯eÒ‡Â¿»ƒ¿…«ƒ¿À∆∆¿ƒ«∆«ƒ
‡nL ‡l‡ ,‰M„˜ dÙe‚a LiL ÈtÓ ‡Ï ;‰È˙BiˆÈƒ̂ƒ∆»…ƒ¿≈∆≈¿»¿À»∆»∆»
‡e‰L ‰n„ÈÂ Ï‡¯NÈ BnÚ ‰eÏ˙ÈÂ ,da ÛhÚ˙Èƒ¿«≈»¿ƒ¿«∆ƒƒ¿»≈ƒ«∆∆

ep‚¯‰ÈÂ ,Ï‡¯NÈ47ÔÈ¯eËt ,ÌÈpË˜e ÌÈ„·ÚÂ ÌÈL . ƒ¿»≈¿««¿∆»ƒ«¬»ƒ¿«ƒ¿ƒ
‰¯Bz‰ ÔÓ ˙ÈˆÈv‰ ÔÓ48ÏkL - ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe . ƒ«ƒƒƒ«»ƒƒ¿≈¿ƒ∆»

BÎpÁÏ È„k ,˙ÈˆÈˆa ·iÁ ÛhÚ˙‰Ï Ú„BiL ÔË»̃»∆≈«¿ƒ¿«≈«»¿ƒƒ¿≈¿«¿
˙BˆÓa49,˙ÈˆÈˆa ÛhÚ˙‰Ï eˆ¯L ÌÈ„·ÚÂ ÌÈLÂ . ¿ƒ¿¿»ƒ«¬»ƒ∆»¿ƒ¿«≈¿ƒƒ
ÙhÚ˙Ó‰Î¯· ‡Ïa ÌÈ50‰NÚ ˙BˆÓ ¯‡L ÔÎÂ . ƒ¿«¿ƒ¿…¿»»¿≈¿»ƒ¿¬≈

‡Ïa Ô˙B‡ ˙BNÚÏ eˆ¯ Ì‡ ,Ô‰Ó ˙B¯eËt ÌÈLp‰L∆«»ƒ¿≈∆ƒ»«¬»¿…
Ô„Èa ÔÈÁÓÓ ÔÈ‡ ,‰Î¯·51ÌeËÓË .52ÒBÈ‚B¯c‡Â53 ¿»»≈¿«ƒ¿»»À¿¿«¿¿ƒ

˜ÙqÓ ÔlÎa ÔÈ·iÁ54‡l‡ ,ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ CÎÈÙÏ ; «»ƒ¿À»ƒ»≈¿ƒ»≈¿»¿ƒ∆»
.‰Î¯· ‡Ïa ÔÈNBÚƒ¿…¿»»

והוא 44) ציצית, הל' יוסף' ב'נמוקי מובאת הגאונים, דעת
שהיה  יהודה רב על שאמרו מג. ממנחות לזו, ראיה מביא
עליה  בירך לא מדוע ושאלו בוקר, בכל טליתו על מברך
היה  לא יהודה שרב ותירצו היום? במשך שלבשה פעם בכל
לפשטה  צריך שאין רואים אנו היום. כל טליתו פושט
לברך  לו היה לסלקה, צריך שאם לביתֿהכסא, בכניסתו
(או"ח  זהב' ה'טורי והעיר צרכיו. עשיית אחרי עליה שנית
כנפות  ארבע בן בבגד אלא אמורים הדברים שאין כא), סי'
שלנו  מצוה של בטליתות אבל היום, כל למלבוש שעשוי
 ֿ לבית בהן להיכנס נכון אין בהן, להתפלל אלא שאינן
ולבש  בגדיו את "ופשט כג:): (יומא אמרו שהרי הכסא,
אל  - לרבו קדירה בהם שבישל בגדים - אחרים" בגדים
לדבר  המיוחדת לטלית וכלֿשכן לרבו, כוס בהם ימזוג

ביום  שלובשים לבן) (חלוק הקיט"ל וכן שבקדושה.
שמיוחד  כיון לביתֿהכסא, בו להיכנס אסור הכיפורים,
בגדינו, תחת לובשים שאנו הטליתֿקטן ברם בו, להתפלל
היא. שמכוסה כיון - לביתֿהכסא בה להכנס מותר

ע"ב.45) כו, מן 46)מגילה נפסקו שלא עוד כל אבל
שום  בהם להשתמש אסור מצוותם, עברה ולא הטלית
(כסףֿמשנה  עליו בזויות מצוות יהיו שלא חול. של תשמיש

שלח). פ' גאון" אחא דרב ה"שאילתות מנחות 47)בשם
יוסף'). ('נמוקי אסור דבר שיאכילנו לחוש יש וגם ע"א. מג,

זמן 48) לילה (שאין גרמא שהזמן מצותֿעשה היא שהרי
- ועבדים לד. קידושין במס' כמבואר ופטורות, ציצית)

ד.). (חגיגה לנשים ע"א.49)הוקשו מב, כי 50)סוכה
נצטוו. לא והן - להתעטף" "וצונו יברכו: איך

מנחת 51) היתה (שאול) כושי בת "מיכל ע"א: צו, עירובין
חכמים". בה מיחו ולא נקבה.52)תפילין ספק זכר ספק

מילה 53) הל' לקמן בביאורנו וראה שניהם, מסימני בו שיש
ה"ו. רבינו 54)פ"ג, דברי והשווה פ"ב. בכורים תוספתא

חומרי  עליהם "נותנים ה"ד): י"ב, (פרק זרה עבודה הל'
האשה". וחומרי האיש

.é˙BNÚÏ ·iÁL Ì„‡ Ïk ?˙ÈˆÈv‰ ˙ÂˆÓ ·eiÁ C‡È‰≈«ƒƒ¿««ƒƒ»»»∆«»«¬
ÏÈhÈ ,˙ÈˆÈˆÏ Èe‡¯‰ ˙eÒÎa ‰qk˙È Ì‡ - BÊ ‰ÂˆÓƒ¿»ƒƒ¿«∆ƒ¿»»¿ƒƒ«ƒ
‡Ïa d· ‰qk˙ Ì‡Â ;da ‰qk˙È CkŒ¯Á‡Â ˙ÈˆÈˆ dÏ»ƒƒ¿««»ƒ¿«∆»¿ƒƒ¿«»»¿…
ÌÈÈe‡¯‰ ÌÈ„‚a Ï·‡ .‰NÚ ˙ÂˆÓ Ïha È¯‰ ,˙ÈˆÈƒ̂ƒ¬≈ƒ≈ƒ¿«¬≈¬»¿»ƒ»¿ƒ
‡l‡ ,Ì„‡ Ô‰· ‰qk˙È ‡lL ÔÓÊ Ïk - ˙ÈˆÈˆÏ¿ƒƒ»¿«∆…ƒ¿«∆»∆»»∆»
˙·BÁ dÈ‡L ;˙ÈˆÈv‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt ,ÌÈÁpÓe ÌÈÏt˜Ó¿À»ƒÀ»ƒ¿ƒƒ«ƒƒ∆≈»«

˙ÈlË BÏ LiL LÈ‡‰ ˙·BÁ ‡l‡ ,˙Èlh‰55. ««ƒ∆»«»ƒ∆∆«ƒ

עשייתה:55) על מברכים אנו אין ולפיכך ע"ב. מב, מנחות
ה"ח. לעיל שמבואר כמו ציצית", "לעשות

.àé˙ÈlË BÏ ˙B˜Ï ·iÁÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆≈»»¿À»ƒ¿«ƒ
Èe‡¯ ÔÈ‡ - ˙ÈˆÈˆ d· ‰NÚiL È„k da ÛhÚ˙‰Ïe¿ƒ¿«≈»¿≈∆«¬∆»ƒƒ≈»

BÊ ‰ÂˆnÓ BÓˆÚ ¯ËÙiL „ÈÒÁ Ì„‡Ï56ÌÏBÚÏ ‡l‡ ; ¿»»»ƒ∆ƒ¿…«¿ƒƒ¿»∆»¿»
È„k ,˙ÈˆÈˆa ˙·iÁÓ‰ ˙eÒÎa ÛeËÚ ˙BÈ‰Ï ÏczLÈƒ¿«≈ƒ¿»ƒ¿«¿À∆∆¿ƒƒ¿≈

BÊ ‰ÂˆÓ Ìi˜iL57‰lÙz‰ ˙ÚL·e .58¯‰f‰Ï CÈ¯ˆ ∆¿«≈ƒ¿»ƒ¿««¿ƒ»»ƒ¿ƒ»≈
eÏÏt˙iL ,ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙Ï ‡e‰ ÏB„b È‡b .¯˙BÈa¿≈¿«»¿«¿ƒ≈¬»ƒ∆ƒ¿«¿

ÌÈÙeËÚ ÌÈ‡ Ì‰Â59. ¿≈≈»¬ƒ

ע"א.56) מא, יד.):57)מנחות (סוטה אמרו וכן שם.
מצוות  הרבה ישראל... לארץ להכנס משה נתאוה מה "מפני
כדי  לא"י אכנס בא"י, אלא מתקיימות ואינן ישראל נצטוו
(או"ח  וב'טור' קיג:) לפסחים ('תוספות' ידי" על שיתקיימו
ציצית  במצות זהיר אדם כל להיות ונכון טוב נאמר: כד) סי'
היום, כל שילבשנו מצוייץ (טליתֿקטן) קטן בגד לו שיהיה
רגע  ובכל שעה ובכל המצוות, זכירת על מצוותה עיקר כי
ענין  על חבירו את המזהיר אדם לזה, דוגמא לכך. צריך
לה  יש כן ועל שיזכרנו... כדי באזורו קשר שקושר אחד,

יזכור". שפונה צד שבכל כנפים, ובמדרש 58)ארבע
על  תשכג, תהלים שמעוני', ב'ילקוט הובא טוב' 'שוחר
י): לה, (תהלים כמוך מי ה' תאמרנה עצמותי כל הפסוק
המצוות... בהם ומקיים אברי בכל משבחך אני דוד, "אמר
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שתי  השלכתי - ומלפני מאחרי תפילין... מניח אני - בראשי
משים  אני - בחזה בתפילה, עומד כשאני טלית של כנפים
מכאן  - קריאתֿשמע קורא שאני זמן כל הלב, כנגד הציצית
קריאתֿשמע  בזמן לבו כנגד בידו הציצית לאחוז שמצוה

מיימוניות'). י.):59)('הגהות (שבת מצוייצת, בטלית
ועמד  "נתעטף כ.): תענית (במסכת ומצלי". "ומתעטף

בתפילה".

.áéÈ¯‰L ,˙ÈˆÈˆ ˙ÂˆÓa ¯È‰Ê Ì„‡ ‡‰È ÌÏBÚÏ¿»¿≈»»»ƒ¿ƒ¿«ƒƒ∆¬≈
:¯Ó‡pL ,Ôlk ˙Bˆn‰ Ïk d· ‰Ï˙Â dÏ˜L ·e˙k‰«»¿»»¿»»»»«ƒ¿À»∆∆¡«

ÈÈ ˙BˆÓ Ïk ˙‡ Ìz¯ÎÊe B˙‡ Ì˙È‡¯e"60." ¿ƒ∆…¿«¿∆∆»ƒ¿¿»

וראה 60) מג:). (מנחות המצוות" כל כנגד זו מצוה "שקולה
ציצית. הל' ריש בביאורנו לעיל

˙ÈˆÈˆ ˙BÎÏ‰ ˜ÈÏÒ¿ƒƒ¿ƒƒ

ה'תשע"ו  טבת ז' קודש שבת יום

-dad̀xtq
zFkldzFkxA1 ¦§§¨

ÏB„b‰ ÌM‰ ˙‡ C¯·Ï ‡È‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈««¿ƒ¿»≈∆«≈«»
.‰ÏÈÎ‡ ¯Á‡ LB„w‰Â¿«»««¬ƒ»

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa BÊ ‰ÂˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈
ממנו"1) וליראה תמיד הבורא לזכור "כדי הברכות: טעם

חלק  נבוכים מורה והשווה ד). (הלכה בסמוך רבינו (דברי
מ"ד. פרק ג,

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
ממנו 1) שייהנה דבר כל על לברך סופרים מדברי שמצוה

מה  בברכות חכמים שטבעו ממטבע המשנה וסוף; תחילה -
האוכל  כמברך; הוא הרי המברך אחר אמן העונה שכל דינו;

עליו. מברך אם האסור דבר

.à‰¯Bz‰ ÔÓ ‰NÚ ˙ÂˆÓ2ÔBÊÓ ˙ÏÈÎ‡ ¯Á‡ C¯·Ï3, ƒ¿«¬≈ƒ«»¿»≈««¬ƒ«»
.EÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡ zÎ¯·e ,zÚ·NÂ zÏÎ‡Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»∆¡…∆
:¯Ó‡pL ,Ú·N ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ‰¯Bz‰ ÔÓ ·iÁ BÈ‡Â¿≈«»ƒ«»∆»ƒ≈»«∆∆¡«

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe .zÎ¯·e zÚ·NÂ zÏÎ‡Â4ÏÎ‡ - ¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»ƒƒ¿≈¿ƒ»«
ÂÈ¯Á‡ C¯·Ó ,˙Èfk elÙ‡5. ¬ƒ««ƒ¿»≈«¬»

ב).2) עמוד מח דף מיני 3)(ברכות מחמשת הנעשה לחם
המשביע  דבר לך שאין א, הלכה ג, פרק לקמן המנויים דגן
"ואכלת  אמרה: והתורה אלו, מינים מחמשת הבא אלא

"אמרו 5)החכמים.4)ושבעת". ב) עמוד כ דף (שם,
בתורתך: כתוב הקדושֿברוךֿהוא! לפני השרת מלאכי
פנים  נושא אתה והלא שוחד", יקח ולא פנים ישא לא "אשר
לא  וכי להם: אמר אליך", פניו ה' "ישא שנאמר: לישראל,
ושבעת  ואכלת בתורה להם שכתבתי לישראל, פנים אשא
במשנה  וראה כזית". עד עצמם על מדקדקים והם וברכת,

א). משנה ז, פרק (שם,

.á,‰lÁz ÏÎ‡Ó Ïk ÏÚ C¯·Ï - ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓeƒƒ¿≈¿ƒ¿»≈«»«¬»¿ƒ»
epnÓ ‰‰È CkŒ¯Á‡Â6B‡ ÏÎ‡Ï Ôek˙ elÙ‡Â . ¿««»≈»∆ƒ∆«¬ƒƒ¿«≈∆¡…

‡e‰LŒÏk ˙BzLÏ7‰‰È CkŒ¯Á‡Â C¯·Ó ,8Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿»∆¿»≈¿««»≈»∆¿≈ƒ
epnÓ ‰‰È CkŒ¯Á‡Â C¯·Ó ,·BË ÁÈ¯ ÁÈ¯‰9ÏÎÂ . ≈ƒ«≈«¿»≈¿««»≈»∆ƒ∆¿»

ÏÚÓ - ‰Î¯· ‡Ïa ‰‰p‰10- ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ÔÎÂ . «∆¡∆¿…¿»»»«¿≈ƒƒ¿≈¿ƒ
ÏÎ‡iM ‰Ó Ïk ¯Á‡ C¯·Ï11‰zLiM ‰Ó ÏÎÂ12; ¿»≈««»«∆…«¿»«∆ƒ¿∆

‡e‰Â13˙ÈÚÈ·¯ ‰zLiL14˙Èfk ÏÎ‡iL ‡e‰Â ,15. ¿∆ƒ¿∆¿ƒƒ¿∆…«««ƒ
˙ÓÚËÓe16ˆ dÈ‡‡ÏÂ ‰ÈÙÏ ‡Ï ,‰Î¯a ‰ÎÈ¯ ƒ¿∆∆≈»¿ƒ»¿»»…¿»∆»¿…

˙ÈÚÈ·¯ „Ú ,‰È¯Á‡Ï17. ¿«¬∆»«¿ƒƒ

א).6) עמוד לה דף מכזית.7)(ברכות שאסור 8)פחות
(שם). ברכה בלא הזה מעולם מג 9)ליהנות דף (שם,

ק"נ, פרק (תהילים יֿה תהלל הנשמה כל שנאמר: ב) עמוד
נהנה  הגוף ואין ממנו, נהנית שהנשמה דבר איזהו ו) פסוק
פרק  לקמן מפורש ברכתו ונוסח הריח, זה אומר: הווי ממנו,

א. הלכה שנאמר 10)ט, ההקדש מן ונהנה גזל כאילו
נעשה  שמברך ואחרי ומלואה, הארץ לה' א): כד, (תהילים
רשות  המקבל כאדם מהקדושֿברוךֿהוא, רשות נטל כאילו
א; עמוד לה דף (ברכות בבית מהנמצא לאכול הבית מבעל
א) הלכה ו, פרק (ברכות ובירושלמי ת"ל. מצוה "החינוך"
פרק  (תהילים עליך בל טובתי אתה אדוני לה' "אמרת אמרו:
משלך  כאילו כביכול וברכת, אכלת אם - ב) פסוק טז,

משביעים.11)אכלת". שאינם דברים אפילו
לקמן 12) מפורש ברכותיהם וסדר א). עמוד מד דף (ברכות

א. הלכה ח, פרק י"ג, הלכה ג, ובלבד.13)פרק
שבת 14) (רש"י ומחצה ביצה כשיעור והיא הלוג, רביעית

הלכות  לעיל בביאורנו מבואר מדידתו וסדר ב). עמוד עו דף
י. הלכה ג, פרק שמע עמוד 15)קריאת לט דף (ברכות

"ואכלת... "אכילה": לשון נאמרת אחרונה בברכה כי א)
הריח  ועל שם). (רש"י מכזית פחותה אכילה ואין - וברכת"
והטעם: ב). עמוד מד דף (ברכות לאחריו מברך אינו
הוא  כלומר: א) עמוד נב דף נדה (רש"י מועטת שהנאתו
וראה  שמח). (אור אחריו מברכים שאין משיעור, כפחות
א. קטן סעיף רטז, סימן חיים אורח זהב" ב"טורי

טעמו,16) על לעמוד כדי טועמו, שאדם תבשיל טעימת
לאכלו. מתכוון ואפילו 17)ואינו א) עמוד יד דף (ברכות

"ואכלת... שנאמר: ברכה, צריך אינו שטעם, מה את בלע
רביעית, טעימת אבל אכילה. כוונת לו שתהא עד - וברכת"

משנה). (כסף אכילה כוונת בה יש

.âÏk ÏÚ ÔÈÎ¯·Ó Ck ,‰È‰‰ ÏÚ ÔÈÎ¯·nL ÌLÎe¿≈∆¿»¿ƒ««¬»»»¿»¿ƒ«»
‰ÂˆÓe ‰ÂˆÓ18˙BÎ¯·e .d˙B‡ ‰NÚÈ CkŒ¯Á‡Â , ƒ¿»ƒ¿»¿««»«¬∆»¿»

‰È„B‰Â Á·L C¯c ÌÈÓÎÁ ewz ˙Ba¯19C¯„Â «ƒ¿¬»ƒ∆∆∆«¿»»¿∆∆
‰Lwa20ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,„ÈÓz ‡¯Ba‰ ˙‡ ¯kÊÏ È„k , «»»¿≈ƒ¿…∆«≈»ƒ««ƒ

.‰ÂˆÓ ‰NÚ ‡ÏÂ ‰‰ ‡lL∆…∆¡»¿…»»ƒ¿»

בזה.18) וכיוצא ותפילין ציצית חולה 19)כגון: כגון:
ח. הלכה י, פרק לקמן ראה הלך 20)שנתרפא. כגון:

אלוקי  ה' מלפניך רצון יהי שמבקש: גרנו, את למוד
כ"ב). הלכה (שם ידי במעשה ברכה שתשלח

.ã˙BÎ¯a :ÌÈÈÓ ‰LÏL Ôlk ˙BÎ¯a‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«¿»À»¿»ƒƒƒ¿
‰‡„B‰ ˙BÎ¯·e ,˙BˆÓ ˙BÎ¯·e ,‰È‰21C¯c Ô‰L , ¬»»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»»∆≈∆∆

„ÈÓz ‡¯Ba‰ ˙‡ ¯kÊÏ È„k ,‰Lw·e ‰È„B‰Â Á·L∆«¿»»«»»¿≈ƒ¿…∆«≈»ƒ
.epnÓ ‰‡¯ÈÏe¿ƒ¿»ƒ∆

י.21) פרק לקמן מנויות והן
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.äÌewz BÈcŒ˙È·e ‡¯ÊÚ ,˙BÎ¯a‰ Ïk ÁÒÂ22ÔÈ‡Â . ¿…«»«¿»∆¿»≈ƒƒ¿¿≈
Ì‰Ó ˙Á‡ ÏÚ ÛÈÒB‰Ï ‡ÏÂ ,Ì˙BpLÏ Èe‡¯23‡ÏÂ »¿«»¿…¿ƒ«««≈∆¿…

ÌÈÓÎÁ eÚ·hL ÚaËnÓ ‰pLÓ‰ ÏÎÂ .‰pnÓ Ú¯‚Ïƒ¿…«ƒ∆»¿»«¿«∆ƒ«¿≈«∆»¿¬»ƒ
˙BÎ¯·a24‰ÚBË ‡l‡ BÈ‡ ,25da ÔÈ‡L ‰Î¯a ÏÎÂ . ƒ¿»≈∆»∆¿»¿»»∆≈»

˙eÎÏÓe ÌM‰ ˙¯kÊ‰26‰Î¯a dÈ‡27ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ , «¿»««≈«¿≈»¿»»∆»ƒ≈
dz¯·ÁÏ ‰ÎeÓÒ ‰˙È‰28. »¿»¿»«¬∆¿»

שם.22) רש"י וכפירוש א) עמוד לג דף (ברכות
רבינו".23) "תשובות במוספנו וראה מהן. אחת כל בנוסח
אמר:24) נאה, תאנה שראה כגון הברכה, תוכן את ששינה

נוסח  - מטבע שבראה. המקום ברוך זו, תאנה נאה כמה
ב).25)קבוע. עמוד מ דף (ברכות חובתו ידי יצא ולא

הלכה  א, פרק שמע קריאת הלכות לעיל רבינו דברי והשווה
כמטבע". ומברך וחוזר טועה זה "הרי שכתב: שלא 26)ז

העולם". מלך אלוקינו "ה' בה: לחזור 27)אמר וחייב
שם). (ברכות וכן 28)ולברך שמע, קריאת ברכות כגון

הנזכרת  שה"מלכות" עשרה" "שמונה שבתפילת הברכות
ראה  לה. הסמוכה לשנייה גם עולה הראשונה בברכה
שבתפילת  הראשונה והברכה א). עמוד מט דף (ברכות
להזכרת  סמוך שמזכיר בזה מלכות בה יש עשרה" "שמונה
את  המליך אבינו שאברהם אברהם", "אלוקי - השם
ומטעם  מלכותו. שהודיע העולם כל על הקדושֿברוךֿהוא
מלכות  בה יש שבת ליל שבתפילת אבות" "מגן ברכת גם זה
דף  ברכות (תוספות אברהם" "אלוקי אומרים: אנו בה שגם

ב). עמוד מ

.åÔBLÏ ÏÎa ÔÈ¯Ó‡ Ôlk ˙BÎ¯a‰ ÏÎÂ29‡e‰Â ; ¿»«¿»À»∆¡»ƒ¿»»¿
ÔÈÚk ¯Ó‡iL30˙‡ ‰pL Ì‡Â .ÌÈÓÎÁ ewzL ∆…«¿≈∆ƒ¿¬»ƒ¿ƒƒ»∆

ÚaËn‰31ÔÈÚÂ ˙eÎÏÓe ‰¯kÊ‡ ¯ÈkÊ‰Â ÏÈ‡B‰ -32 ««¿≈«ƒ¿ƒ¿ƒ«¿»»«¿¿ƒ¿«
ÏÁ ÔBLÏa elÙ‡ ,‰Î¯a‰33‡ˆÈ ,34. «¿»»¬ƒƒ¿…»»

א).29) עמוד לב דף ששינה 31)כעניין.30)(סוטה
הקבוע. לרעה,33)תוכן.32)מהנוסח שתיים כאן יש

חול. בלשון אמרה וגם הברכה, מנוסח ששינה
ב).34) עמוד מ דף (ברכות

.æ‡e‰M ‰Ó BÊ‡Ï ÚÈÓLiL CÈ¯ˆ ,Ôlk ˙BÎ¯a‰ Ïk»«¿»À»»ƒ∆«¿ƒ«¿»¿«∆
¯ÓB‡35‡ÈˆB‰L ÔÈa ,‡ˆÈ - BÊ‡Ï ÚÈÓL‰ ‡Ï Ì‡Â . ≈¿ƒ…ƒ¿ƒ«¿»¿»»≈∆ƒ

BaÏa C¯aL ÔÈa ,ÂÈ˙ÙNa36. ƒ¿»»≈∆≈«¿ƒ

"שמע 35) בה: שנאמר שמע כקריאת ב) עמוד טו דף (שם,
מפיך. מוציא שאתה מה לאזנך השמע - ולא 36)ישראל"

(שם). בשפתיו ביטא

.çÔÈ·e ‰Î¯a‰ ÔÈa ˜ÈÒÙÈ ‡Ï ,Ôlk ˙BÎ¯a‰ Ïk»«¿»À»…«¿ƒ≈«¿»»≈
˜ÈÒÙ‰ Ì‡Â .ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·„a ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·nL ¯·c‰«»»∆¿»¿ƒ»»ƒ¿»ƒ¬≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ

‰iL C¯·Ïe ¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ -37ÌÈ¯·„a ˜ÈÒÙ‰ Ì‡Â . »ƒ«¬…¿»≈¿ƒ»¿ƒƒ¿ƒƒ¿»ƒ
C¯·Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·nL ÌÈ¯·c ÔÈÚÓ Ô‰L∆≈≈ƒ¿«¿»ƒ∆¿»¿ƒ»»≈»ƒ¿»≈
ÏÎ‡iL Ì„˜Â ,˙t‰ ÏÚ C¯aL ÔB‚k ?„ˆÈk .‰iL¿ƒ»≈«¿∆≈««««¿…∆∆…«

ÁÏÓ e‡È·‰ :¯Ó‡38ÈBÏÙÏ ez !ÏÈL·z e‡È·‰ ! »«»ƒ∆«»ƒ«¿ƒ¿ƒ¿ƒ
‰Ó‰aÏ ÏÎ‡Ó ez !ÏÎ‡Ï39BÈ‡ - el‡· ‡ˆBiÎÂ . ∆¡…¿«¬»«¿≈»¿«≈»≈≈

.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,˙ÈL C¯·Ï CÈ¯»̂ƒ¿»≈≈ƒ¿≈»«≈»∆

א).37) עמוד פז דף חולין א; עמוד לו דף (מנחות

נאכלת 38) ברכה של פרוסה שתהא כדי ברכה, צורך "שהוא
א). עמוד מ דף ברכות (רש"י לאדם 39)בטעם" שאסור

עשב  "ונתתי שנאמר לבהמתו מאכל שייתן קודם לאכול
קודמת  הבהמה אכילת ושבעת", ואכלת - לבהמתך בשדך

א). עמוד מ דף (ברכות לאכילתך

.èÔÈa - Ô˙B‡ C¯·Ï ‡ÓhÏ ¯zÓ ,Ìlk ˙BÎ¯a‰ Ïk»«¿»À»À»«»≈¿»≈»≈
Ba ‰pnÓ ˙BÏÚÏ ÏBÎÈ ‡e‰L ‰‡ÓË ‡ÓË ‰È‰L∆»»»≈À¿»∆»«¬ƒ∆»

ÌBi·40Ba ‰pnÓ ˙BÏÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ‰‡ÓË ÔÈa , «≈À¿»∆≈»«¬ƒ∆»
ÌBi·41Ì¯Ú ‡e‰Lk C¯·Ï C¯·ÓÏ ¯eÒ‡Â .42„Ú , «¿»«¿»≈¿»≈¿∆»…«

Ï·‡ ,LÈ‡a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .B˙Â¯Ú ‰qÎiL∆¿«∆∆¿»«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¬»
‰ÈÙe ˙·LBÈ - ‰M‡a43˙BÁeË44˙Î¯·Óe Ú˜¯wa45. ¿ƒ»∆∆»∆»««¿«¿»∆∆

טבילה.40) ידי שצריך 41)על חמורה טומאה שנטמא
ביטלו  כבר חכמינו כי שייטהר, עד ימים שבעה  לחכות
הלכות  לעיל וראה א) עמוד כב דף (שם לברכות הטבילה

ה. הלכה ד, פרק כג,42)תפילה פרק (דברים שנאמר
מדבר  שאתה בשעה דבר ערוות בך ייראה ולא טו): פסוק

ו). משנה א פרק (תרומות ערווה בך ייראה לא של 43)בו
(חלה 45)דבוקות.44)מטה. מכוסה ערוותה כל כי

א). עמוד עד דף ברכות ג; משנה ב, פרק

.éÈ„È ‡ˆÈÂ C¯aL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ôlk ˙BÎ¯a‰ Ïk»«¿»À»««ƒ∆≈«¿»»¿≈
Ô˙·BÁ È„È e‡ˆÈ ‡lL ÌÈ¯Á‡Ï C¯·Ï BÏ ¯zÓ ,B˙·BÁ»À»¿»≈«¬≈ƒ∆…»¿¿≈»»

Ô‡ÈˆB‰Ï È„k46,‰ÂˆÓ da ÔÈ‡L ‰È‰‰ ˙k¯aÓ ıeÁ ; ¿≈¿ƒ»ƒƒ¿««¬»»∆≈»ƒ¿»
ÌÈ¯Á‡Ï C¯·Ó BÈ‡L47Ô‰nÚ ‰‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ,48. ∆≈¿»≈«¬≈ƒ∆»ƒ≈∆¡∆ƒ»∆

‰vÓ ˙ÏÈÎ‡ ÔB‚k ,‰ÂˆÓ da LiL ‰È‰‰ ˙k¯a Ï·‡¬»ƒ¿««¬»»∆∆»ƒ¿»¿¬ƒ««»
ÌBi‰ Lec˜Â ÌÈÁÒt‰ ÈÏÈÏa49C¯·Ó ‰Ê È¯‰ - ¿≈≈«¿»ƒ¿ƒ«¬≈∆¿»≈

ÏÎB‡ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡Â ,ÌÈ¯Á‡Ï«¬≈ƒ¿¿ƒ¿ƒ««ƒ∆≈≈
Ô‰nÚ50. ƒ»∆

שכבר 46) פי על אף שופר תקיעת או מגילה מקרא כגון
לפניהם  ולתקוע לאחרים לקרוא לו מותר חובתו ידי יצא
לא  חבירו ואם לזה, זה ערבים ישראל שכל מפני בברכה,
כט  דף השנה (ראש יצא לא הוא כאילו זה הרי עוד, יצא

וברש"י). א אלא 47)עמוד בהנאתם, מצוה ואין שהואיל
טעונים  - ברכה בלא הזה העולם מן ליהנות שאסור מפני
יאכל  לא האדם, על חובה זו אין כי ערבות, כאן אין ברכה,

שם). (רש"י יברך מוציא 48)ולא ואז הנאתו, על ומברך
האחרים. את טוב.49)גם יום ושל שבת ששני 50)של

אפשר  אי והנאה הנאה, בלי להם אפשר אי האלה הדברים
ושוב  ההנאה בברכת תלוייה המצוה נמצאת ברכה, בלי לה

ב). עמוד כט דף (שם, "ערבות" של הנימוק בהם נאמר

.àéd˙lÁzÓ ˙BÎ¯a‰ ÔÓ ‰Î¯a ÚÓBM‰ Ïk»«≈«¿»»ƒ«¿»ƒ¿ƒ»»
,‡ˆÈ - B˙·BÁ È„È da ˙‡ˆÏ Ôek˙Â ,dÙBÒ „ÚÂ¿«»¿ƒ¿«≈»≈»¿≈»»»

ÔÓ‡ ‰Ú ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â51ÔÓ‡ ‰BÚ‰ ÏÎÂ . ¿««ƒ∆…»»»≈¿»»∆»≈
C¯·Ó‰ ¯Á‡52C¯·Ók ‰Ê È¯‰ ,53e‰Â ;‰È‰iL ,‡ «««¿»≈¬≈∆«¿»≈¿∆ƒ¿∆

‰Î¯a d˙B‡a ·iÁ C¯·Ó‰54·iÁ C¯·Ó‰ ‰È‰ . «¿»≈«»¿»¿»»»»«¿»≈«»
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ55‰¯Bz‰ ÔÓ ·iÁ ‰BÚ‰Â56‡Ï - ƒƒ¿≈¿ƒ¿»∆«»ƒ«»…

ÚÓLiL „Ú B‡ ,‰ÚiL „Ú ,B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ»»¿≈»«∆«¬∆«∆ƒ¿«
e‰BÓk ‰¯Bz‰ ÔÓ da ·iÁ ‡e‰L ÈnÓ57. ƒƒ∆«»»ƒ«»»
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דף 51) ובסוכה ב). עמוד מה דף ב; עמוד נג דף (ברכות
(מלכיםֿב  שנאמר כעונה, לשומע "מניין אמרו: ב עמוד לח
(יאשיהו) קרא אשר הספר דברי כל את טז): פסוק כב, פרק
(שם, קראם? שפן והלא קראם יאשיהו וכי יהודה, מלך

כעונה". לשומע מכאן אלא ח) כל 52)פסוק שמע וגם
בה. לצאת ונתכוון עונה 53)הברכה ואינו משומע ועדיף

ב). עמוד נג דף (ברכות כמברך אינו אבל יצא, שאמנם אמן
(ראש 54) במצוות חייבים שאינם וקטן שוטה לחרש פרט

א). עמוד כט דף שאינו 55)השנה כזית רק שאכל כגון
סופרים. מדברי אלא המזון ברכת אחריו לברך חייב

א).56) הלכה לעיל (ראה שביעה כדי (ברכות 57)שאכל
ויש  משנה). (כסף הענייה על גם מוסב וזה ב) עמוד כ דף
מדברי  רק שחייב ממי כששמע - שיענה" "עד  מפרשים:
(פרק  סוכה המשנה כלשון מלה, מלה שעונה אלא סופרים,
(קריאת  אותו מקרים אשה או עבד שהיה "מי י): משנה ְִַג,
רבינו  כתב וכן אומרים", שהם מה אחריהם עונה ההלל)
אפילו  יוצא הזאת ובענייה י"ד הלכה ג, פרק חנוכה בהלכות
בעצמו  לברך יודע שאינו ובמי התורה, מן חייב שאינו ממי

האדר"ת). (הגהות פה ידובר

.áée„ÚÂ˙pL ÌÈa¯58,ÔÈÈ ˙BzLÏ B‡ ˙t ÏÎ‡Ï «ƒ∆ƒ¿«¬∆¡…«ƒ¿«ƒ
ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - ÔÓ‡ ÌlÎ eÚÂ Ô‰Ó „Á‡ C¯·e≈«∆»≈∆¿»À»»≈¬≈≈À»ƒ

˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï59,„Á‡k ÏÎ‡Ï eek˙ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ . ∆¡…¿ƒ¿¬»ƒ…ƒ¿«¿∆¡…¿∆»
ÈtŒÏÚŒÛ‡ - BÓˆÚÓ ‡· ‰ÊÂ BÓˆÚÓ ‡· ‰Ê ‡l‡∆»∆»≈«¿¿∆»≈«¿««ƒ
C¯·Ó „Á‡Â „Á‡ Ïk ,„Á‡ ¯kkÓ ÔÈÏÎB‡ Ô‰L∆≈¿ƒƒƒ»∆»»∆»¿∆»¿»≈

BÓˆÚÏ60,„·Ïa ÔÈÈÂ ˙Ùa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿«¿«∆¿»ƒ¬ƒ¿«¿«ƒƒ¿«
‰aÒ‰ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ ÔÈ˜LÓe ÌÈÏÎ‡ ¯‡L Ï·‡61; ¬»¿»√»ƒ«¿ƒ≈»¿ƒƒ¬ƒ»

el‡ È¯‰ ,ÔÓ‡ ÔlÎ eÚÂ Ô‰Ó „Á‡ C¯a Ì‡ ‡l‡∆»ƒ≈«∆»≈∆¿»À»»≈¬≈≈
·Ò‰Ï eek˙ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÔÈ˙BLÂ ÌÈÏÎB‡¿ƒ¿ƒ¿««ƒ∆…ƒ¿«¿¿»≈

„Á‡k62. ¿∆»

בחבורה.58) ולשתות לאכול מתחילה בלא 59)שנועדו
סעודה 60)ברכה. זו שאין א) עמוד מב דף (ברכות

לאכול 61)משותפת. מתוועדים כשהיו היה מנהגם
צידיהם  על מוטים כשהם ולאכול מיטות על להסב בחבורה,
שולחן  על כשאוכלים היום ואנו הטייה, - הסבה השמאלי,
דף  ברכות (תוספות שלהם כהסבה קביעותנו זוהי יחד אחד
א). סעיף רי"ג סימן חיים אורח ערוך ובשולחן א עמוד מב

ספק 62) מטעם קמא", וכ"לישנא א) עמוד מג דף (ברכות
ויין, לפת מיוחדת קביעות שמצריכים והטעם להקל. ברכות
שכל  ראוי הדבר חשיבות ולפי חשובים, דברים שהם מפני

רבינו". "תשובות במוספנו ראה לעצמו, יברך אחד

.âéÏkÓ ‰Î¯a C¯·Ó Ï‡¯NiÓ „Á‡ ÚÓBM‰ Ïk»«≈«∆»ƒƒ¿»≈¿»≈¿»»ƒ»
dlÎ ‰Î¯a‰ ÚÓL ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ôlk ˙BÎ¯a‰«¿»À»««ƒ∆…»««¿»»À»
d˙B‡a ·iÁ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,dÙBÒ „ÚÂ d˙lÁzÓƒ¿ƒ»»¿«»¿««ƒ∆≈«»¿»

‰Î¯a63ÔÓ‡ ˙BÚÏ ·iÁ -64C¯·Ó‰ ‰È‰ Ì‡Â . ¿»»«»«¬»≈¿ƒ»»«¿»≈
È˙eÎ B‡ ÒB¯B˜Èt‡ (B‡ Ì"ekÚ)65˜BÈ˙ B‡ , «∆ƒƒƒ

„nÏ˙n‰66‰Î¯a‰ ÚaËnÓ ‰pLÂ ,ÏB„‚ ‰È‰L B‡ ,67 «ƒ¿«≈∆»»»¿ƒ»ƒ«¿≈««¿»»
¯Á‡ ÔÈBÚ ÔÈ‡ -.ÔÓ‡ Ô‰È ≈ƒ«¬≈∆»≈

הוא 63) צריך חבירו בברכת לצאת ורוצה בה חייב אם כי

י"א. הלכה לעיל שמבואר כמו סופה ועד מתחילתה לשמעה
עלינו 64) המוטל החוב מן "כי ב). עמוד נג דף (ברכות

עת  בכל אנחנו חייבים והנורא, הנכבד השם ולפאר לשבח
או  ורוממות עליו שבח להוסיף זיכרו שנשמע או שנזכרהו,
הוצאת  הרמב"ם (תשובות המשבח" אחרי אמן לענות

ל"ה). סימן מלך 65)פריימן סנחריב שהביא מאנשים הוא
יז, פרק (מלכיםֿב שומרון בערי והושיבם מכותה אשור
ואת  יראים היו ה' את עליהם: מעיד והכתוב כד) פסוק
תורה  שומרים והיו לג) פסוק (שם, עובדים היו אלוקיהם
עד  המצוות, בקצת להם מאמינים היו ולפיכך שבכתב,
גריזים  הר בראש יונה דמות להם ומצאו אחריהם שבדקו
(חולין  דבריהם לכל כגויים עשאום ומאז לה עובדים שהיו
ח, פרק (ברכות המשנה בפירוש ורבינו א). עמוד ו דף
שהכותים  במשנה שתמצא מקום כל יאמר: ח) משנה
עליהם  שחקרו קודם אלא זה אין הגויים משאר עדיפים

אבל 66)וכו'. להתלמד, אלא לברך מתכוון שאינו
עונים  ובנביא, בתורה ומברכים בציבור בנביא כשמפטירים

ב). עמוד נג דף (ברכות ה 67)אחריהם הלכה לעיל ראה
עונים  ואין לבטלה, וברכתו טועה, אלא שאינו ובביאורנו,
ט"ו. הלכה בסמוך כמבואר צריכה שאינה ברכה על אמן
אמרו: ח) הלכה ח, פרק (ברכות שבירושלמי להעיר וכדאי
ענה  גוי בירכך אם אמן... אחריו עונה השם את שבירך "גוי
תהיה  ברוך יד): פסוק ז פרק (דברים שנאמר אמן, אחריו
אותך, יברכו העמים אם אפילו כלומר: - העמים" מכל
אורח  ערוך בשולחן להלכה נפסק וכן הברכה. עליך תחול
כן. משמע לא רבינו מדברי אולם ב, סעיף רטו, סימן חיים

.ãé‰ÙeËÁ ÔÓ‡ ‡Ï ,‰ÚÈ ‡Ï ,ÔÓ‡ ‰BÚ‰ Ïk68 »»∆»≈…«¬∆…»≈¬»
‰ÙeË˜ ÔÓ‡ ‡ÏÂ69‰¯ˆ˜ ÔÓ‡ ‡ÏÂ70‰k¯‡ ‡ÏÂ71, ¿…»≈¿»¿…»≈¿»»¿…¬À»

ÔÓ ¯˙BÈ BÏB˜ dÈa‚È ‡ÏÂ ;˙ÈBÈa ÔÓ‡ ‡l‡∆»»≈≈ƒ¿…«¿ƒ«≈ƒ
C¯·Ó‰72‡e‰L ‰Î¯a‰ ˙‡ ÚÓL ‡lL ÈÓ ÏÎÂ . «¿»≈¿»ƒ∆…»«∆«¿»»∆

ÌÈBÚ‰ ÏÏÎa ÔÓ‡ ‰ÚÈ ‡Ï ,da ·iÁ73. «»»…«¬∆»≈ƒ¿«»ƒ

אמן 68) במקום אמן פתח, בחטף האל"ף את ֳָשקורא
ועונה  שחוטף פירש: וב"ערוך" א). עמוד מז דף (ברכות

המברך. מפי הברכה שתכלה קודם שמחסר 69)אמן
אמן  ערך וב"ערוך" שם). (רש"י ומבליעה הנו"ן קריאת

לשניים. אמן שפוסק האל"ף 70)פירש: מזכיר שאינו
הרי"ף). גירסת פי על היטב 71)(שם, מובנת התיבה שאין

העונה  "כל שם: שאמרו הוא מדאי, יותר בה מאריך כשהוא
טועה". אלא אינו מדאי יותר מה 72)אמן דף (ברכות

אתי  לה' גדלו ד): פסוק לד, פרק (תהילים שנאמר א) עמוד
יחדיו. שמו שם:73)ונרוממה התלמוד בלשון ונקראת

ח). הלכה ח, (פרק שם הירושלמי וכפירוש יתומה" "אמן
שלא  פי על אף אמן עונה בה חייב שאינו ברכה אבל
הכנסת  בית על ב) עמוד נא דף (סוכה אמרו וכן שמעה,
"וחזן  ביותר גדול שהיה מצרים, של שבאלכסנדריא הגדול
שהגיע  וכיוון בידו וסודרים הבימה על עומד היה הכנסת

על ל  ואף אמן" עונים העם וכל בסודר מניף הלה אמן ענות
אמן  לענות להם מותר המברך, מפי הברכה שמעו שלא פי
מוציא  הש"ץ שאין בדברים בזה וכיוצא התורה" ב"קריאת
ערך  ב"ערוך" הובא גאון ניסים (רב חובתם ידי הרבים את

א). הלכה ה, פרק סוכה הירושלמי פי על אמן
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.åè‡NB ‰Ê È¯‰ ,‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡L ‰Î¯a C¯·Ó‰ Ïk»«¿»≈¿»»∆≈»¿ƒ»¬≈∆≈
‡ÂMÏ ÌÈÓL ÌL74¯eÒ‡Â ,‡ÂMÏ ÚaLpk ‡e‰ È¯‰Â , ≈»«ƒ«»¿«¬≈«ƒ¿»«»¿¿»

ÔÓ‡ ÂÈ¯Á‡ ˙BÚÏ75Ô˙B‡ ÔÈ„nÏÓ ,˙B˜BÈz‰ . «¬«¬»»≈«ƒ¿«¿ƒ»
‰Ïh·Ï ÔÈÎ¯·Ó Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ;Ôew˙k ˙BÎ¯a‰«¿»¿ƒ»¿««ƒ∆≈¿»¿ƒ¿«»»

¯zÓ ‰Ê È¯‰ ,„enÏ ˙ÚLa76Ô‰È¯Á‡ ÔÈBÚ ÔÈ‡Â . ƒ¿«ƒ¬≈∆À»¿≈ƒ«¬≈∆
ÔÓ‡ Ô‰È¯Á‡ ‰BÚ‰Â .ÔÓ‡77B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï ,78. »≈¿»∆«¬≈∆»≈…»»¿≈»

הלכה 74) י"א, פרק לקמן וראה א) עמוד לג דף (ברכות
עונים 75)ט"ז. אין ב) עמוד נג דף (ברכות אמרו שהרי

לבטלה. שברכתם והטעם: התינוקות, ברכת על אמן
ללמדם.76) לימודם,77)שמתכוון בשעת שלא אפילו

עצמם. את לפטור כשמברכים שאינו 78)אלא "שכל לפי
(ראש  חובתם" ידי האחרים את מוציא אינו בדבר מחוייב

א). עמוד כט דף השנה

.æèÂÈ˙BÎ¯a ¯Á‡ ÔÓ‡ ‰BÚ‰ Ïk79‰p‚Ó ‰Ê È¯‰ ,80. »»∆»≈««ƒ¿»¬≈∆¿À∆
È¯‰ ,˙BB¯Á‡ ˙BÎ¯a ÛBÒ ‡È‰L ‰Î¯a ¯Á‡ ‰BÚ‰Â¿»∆««¿»»∆ƒ¿»«¬¬≈

ÁaLÓ ‰Ê81Œ˙k¯·a "ÌÈÏLe¯È ‰Ba" ¯Á‡ ÔB‚k ; ∆¿À»¿««≈¿»»ƒ¿ƒ¿«
ÏL ÚÓL ˙‡È¯˜ ÏL ‰B¯Á‡ ‰Î¯a ¯Á‡Â ,ÔBÊn‰«»¿««¿»»«¬»∆¿ƒ«¿«∆
˙BÎ¯a ÛBÒ ‡È‰L ‰Î¯a Ïk ÛBÒa ÔÎÂ ,˙È·¯Ú«¿ƒ¿≈¿»¿»»∆ƒ¿»

˙BB¯Á‡82.BÓˆÚ ¯Á‡ ÔÓ‡ d· ‰BÚ , «¬∆»»≈«««¿

זו.79) אחר זו שמברך מברכותיו ברכה כל אחר
ומברך 80) חוזר וכשהוא וסיום, גמר משמעה אמן שעניית

מגונה  זה הרי ולפיכך סיים, לא שעוד מראה הוא הרי
ב). עמוד מה דף הוא 81)(ברכות ברכותיו גמר שאחר

(שם). בוראו את לשּבח המלך 82)מוסיף ברכות כגון ְֵַַ
י"ח. הלכה בסמוך ראה גדול, כהן וברכות

.æéÈ¯‰Â ,"ÌÈÏLe¯È ‰Ba" ¯Á‡ ÔÓ‡ ‰ÚÈ ‰nÏÂ¿»»«¬∆»≈««≈¿»»ƒ«¬≈
BÊ ‰Î¯aL ÈtÓ ?"·ÈËn‰Â ·Bh‰" ˙k¯a ‰È¯Á‡«¬∆»ƒ¿««¿«≈ƒƒ¿≈∆¿»»

‰LÓ ÈÓÎÁ ÈÓÈa83Ï·‡ ,˙ÙÒB˙ ‡È‰ el‡Îe ,‰ewz ƒ≈«¿≈ƒ¿»ƒ¿»¿ƒƒ∆∆¬»
‰Ba" ‡È‰ ÔBÊn‰Œ˙k¯a ÏL ˙BÎ¯a‰ ¯wÚ ÛBÒƒ««¿»∆ƒ¿««»ƒ≈

"ÌÈÏLe¯È84˙·‰‡" ¯Á‡ ÔÓ‡ ‰ÚÈ ‡Ï ‰nÏÂ . ¿»»ƒ¿»»…«¬∆»≈«««¬«
ÏL ˙BBL‡¯ ˙BÎ¯a ÛBÒ ‡È‰L ÈtÓ ,"ÌÏBÚ»ƒ¿≈∆ƒ¿»ƒ∆

ÚÓL ˙‡È¯˜85ÔÈÎ¯·nL ˙BÎ¯aÓ d· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿ƒ«¿«¿≈…«≈»ƒ¿»∆¿»¿ƒ
ÈÙÏ ÔÈÎ¯·nL ˙BÎ¯a ÔB‚k ,¯·„Ï ‰lÁz Ô˙B‡»¿ƒ»¿»»¿¿»∆¿»¿ƒƒ¿≈
˜ÈÒÙÈ ‡Ï ÔÚÓÏ ,‰kÁ ¯ ˙˜Ï„‰Â ‰l‚n ˙‡È¯¿̃ƒ«¿ƒ»¿«¿»«≈¬À»¿««…«¿ƒ

.ÂÈÏÚ C¯aL ¯·c‰ ÔÈ·e ‰Î¯a ÔÈa ÔÓ‡a¿»≈≈¿»»≈«»»∆≈«»»

א.83) הלכה ב, פרק לקמן אמן 84)ראה עונה ולפיכך
דף  (ברכות לתוספת הברכות עיקר בין להבדיל כדי אחריה

ב). עמוד הדבר 85)מה ובין הברכה בין להפסיק ואין
והולך. שמבאר כמו שמע) קריאת (הוא עליו שבירך

.çé‡ˆBiÎÂ ˙B¯t‰ ˙k¯a ¯Á‡ ÔÓ‡ ‰ÚÈ ‡Ï ‰nÏÂ¿»»…«¬∆»≈««ƒ¿««≈¿«≈
d·86‡l‡ ÔÓ‡ ÔÈBÚ ÔÈ‡Â ,˙Á‡ ‰Î¯· ‡È‰L ÈtÓ ? »ƒ¿≈∆ƒ¿»»««¿≈ƒ»≈∆»

B‡ ,˙¯Á‡ ‰Î¯a d˙B‡ ‰Ó„wL ,‰B¯Á‡ ‰Î¯a ¯Á‡««¿»»«¬»∆»¿»»¿»»«∆∆
CÏn‰ ˙BÎ¯a ÔB‚k ,˙BÎ¯·87ÏB„b Ô‰k ˙BÎ¯·e88 ¿»¿ƒ¿«∆∆ƒ¿…≈»

Ô‰· ‡ˆBiÎÂ89,ÂÈ˙BÎ¯a Ïk ÌÈÏL‰ ¯·kL ÚÈ„B‰Ï - ¿«≈»∆¿ƒ«∆¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿»
.ÔÓ‡ ‰BÚ CÎÈÙÏe¿ƒ»∆»≈

לקמן 86) (ראה האכילה, שאחרי אחרונה לברכה הכוונה
א). הלכה ח, הראשון 87)פרק טוב יום במוצאי שמברך

בתורה  שקורא אחרי השמיטה, שנת במוצאי הסוכות חג של
שמונה  - במצוות הקהל את המזרזות מסויימות פרשיות
משנה  ז, פרק (סוטה במשנה מנויות והן זו אחר זו ברכות

עבודת 88)ח). שכלתה אחרי הכיפורים ביום המברך
משנה  (שם, במשנה מנויות הן וגם ברכות, שמונה - היום

מקור 89)ז). בנביא. הקריאה אחרי ההפטרה ברכות כגון
התוספתא  משמשת אלו הלכות בשלוש רבינו לדברי נוסף
על  והמברך שמע על "הפורס האומרת: ג) פרק (מגילה
עצמו. אחר (אמן) יענה לא זה הרי המצוות, ועל הפירות
פרק  (ברכות בירושלמי שפירשוה וכמו בּור זה הרי ענה אם
ברכה  כל אחרי אמן לענות שלא נוהגים ואנו ד), הלכה ה,
רטו  סימן חיים (אורח ירושלים" "בונה מברכת חוץ שהיא,

ב). עמוד מה דף ברכות תוספות פי על

.èé‰‚‚La ÔÈa ,ÔB„Êa ÔÈa - ¯eÒ‡‰ ¯·c ÏÎB‡‰ Ïk»»≈»»»»≈¿»≈ƒ¿»»
ÂÈÏÚ C¯·Ó BÈ‡ -90,‰lÁz· ‡Ï91ÛBq· ‡ÏÂ92. ≈¿»≈»»…«¿ƒ»¿…«

Ï·Ë ÏÎ‡L È¯‰ ?„ˆÈk93Ì‰È¯·c ÏL94ÏÎ‡L B‡ , ≈«¬≈∆»«∆∆∆ƒ¿≈∆∆»«
ÔBL‡¯ ¯NÚÓ95ÂÈ˙BÓe¯z eÏh ‡lL96¯NÚÓ B‡ , «¬≈ƒ∆…ƒ¿¿»«¬≈
Lc˜‰Â ÈL97Ô˙ÎÏ‰k ecÙ ‡lL98.C¯·Ó BÈ‡ - ≈ƒ¿∆¿≈∆…ƒ¿¿ƒ¿»»≈¿»≈

˙BÙ¯Ëe ˙BÏ· ÏÎ‡ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â99‰˙L B‡ , ¿≈»ƒ«ƒ»«¿≈¿≈»»
CÒŒÔÈÈ100.B· ‡ˆBiÎÂ ≈∆∆¿«≈

הלכה 90) א, פרק (חלה ובירושלמי א) עמוד שם (ברכות
(תהילים  שנאמר עליה, לברך אסור גזולה מצה אמרו: ה)
מברך  זה אין ה' ניאץ ברך (גזלן) ובוצע ג): פסוק י, פרק
מצוה  (כל מצוה עבירה אין אמר: יונה רבי מנאץ, אלא
עשיתן  אם - המצוות" "אלה מצוה)... אינה - בעבירה הבאה
מצוות". "אינן - לאו ואם מצוות, הן עבירה), (בלי כמצוותן
פרק  (דמאי ובתוספתא א). עמוד צד דף קמא (בבא וראה
מאכילים  שאין לנזיר, יין כוס ישראל... יושיט לא אמרו: ב)
עליהם  מברכים אין כולם ועל לו, האסור דבר האדם את

אמן. אחריהם עונים ואין עליהם מזמנים לפני 91)ואין
מקום  אין "שגגה" על כי "זדון" על רק מוסב וזה אכילתו,
דבר  שהוא יודע אינו שהרי בתחילה, עליו יברך שלא לומר

באכילה. לא 92)האסור שכשאכל "שגגה" על גם מוסב
אכל. אסור שמאכל לו נודע אחרונה לברכה וכשהגיע ידע

באכילה,93) ואסור ומעשרות תרומות ממנו הפרישו שלא
פ  ברכות לרבינו המשנה (פירוש לא טב - משנה טבל ז, רק

המצוות". ב"מניין הראשון בחלק פירשנוהו וכבר א)
נקוב 94) שאינו בעציץ הצומח דבר כגון סופרים, דברי

לומר  צורך ואין חכמים, מדברי אלא במעשרות חייב שאינו
עמוד  מז דף (ברכות עליו לברך שאסור התורה, מן בטבל

גדולה 95)ב). תרומה התבואה מן שמפרישים אחרי
ואחרי  ללוי, ראשון מעשר ממנה מפרישים לכהן, לתיתה
והם  שני מעשר הבעלים מפרישים ראשון, מעשר הפרשת
בירושלים. לאכלו פדיונו) דמי (או אותו מעלים עצמם

הפריש 96) שלא או גדולה, תרומה לפניו הפרישו שלא
לכהן. לתיתה המחוייב מעשר" "תרומת זה ממעשר הלוי

וצרכיו.97) המקדש בית להכנסת אותו שהקדישו דבר
צורת 98) עליו שאין כסף על שני המעשר את שפדה כגון
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וצרת  כה): פסוק יד, פרק (דברים אמרה והתורה מטבע,
ההקדש  את פדה וכן צורה. עליו שיש כסף - בידך הכסף
ויסף  יט): פסוק כז, פרק (ויקרא אמרה והתורה קרקע, על
מז  דף (ברכות קרקע ולא - כסף לו, וקם כסף... חמישית

ב). על 99)עמוד ונוסף באכילה, התורה מן אסורות שהן
מסכת  (ראה בהם (מואסת) קצה שהנפש דברים הם - ָָזה
ההנאה  ברכות עליהן לברך ואין א) עמוד לז דף בכורות
הלכות  בביאורנו, לעיל נתבארו - וטריפה נבלה (אדר"ת).

י. הלכה א, פרק ואסור 100)תפילין זרה לעבודה שנתנסך
ז  פרק זרה עבודה הלכות לעיל וראה התורה. מן בהנאה

ט"ו. הלכה

.ëÈ‡Óc ÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡101Èe‡¯ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¬»ƒ»«¿«««ƒ∆≈»
ÌÈiÚÏ ‡l‡102‰ÏhpL ÔBL‡¯ ¯NÚÓ B‡ , ∆»«¬ƒƒ«¬≈ƒ∆ƒ¿»

B˙Óe¯˙103ÔBaLÁ epnÓ Ïh ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¿»««ƒ∆…ƒ«ƒ∆∆¿
‡e‰Â ,‰ÏB„‚ ‰Óe¯z104ÔÈÏaMa BÓÈc˜‰L105B‡ , ¿»¿»¿∆ƒ¿ƒ«ƒ√ƒ

˙‡ Ô˙ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ecÙpL Lc˜‰Â ÈL ¯NÚÓ«¬≈≈ƒ¿∆¿≈∆ƒ¿««ƒ∆…»«∆
LÓÁ‰106ÛBÒÂ ‰lÁz C¯·Ó ‰Ê È¯‰ -107Ïk ÔÎÂ , «…∆¬≈∆¿»≈¿ƒ»»¿≈…

Ô‰· ‡ˆBik108. «≈»∆

(זה 101) מאי - דא כלומר: דמאי, קרואים הארץ עמי פירות
על  חשודים שהם לפי מעושר? בלתי או מעושר מה)
שיעשר  עד מפירותיהם לאכול חכמים ואסרו המעשרות,
ויש  א). משנה ז, פרק ברכות לרבינו המשנה (פירוש
וספק: הרהור ענייני "דמה" משורש דמאי מפרשים:
ה, פרק שני מעשר (ירושלמי לא כמדומה מתוקן, כמדומה

ה). עלינו 102)הלכה להקל "כדי א) משנה ג, פרק (דמאי
שם). לרבינו המשנה (פירוש מעשר 103)הצדקה" תרומת

פסוק  יח פרק (במדבר המעשר מן מעשר לכהן נותנה שהלוי
ולקח 105)ובלבד.104)כו). הכהן את הלוי שקדם

גדולה, תרומה הכהן שנטל קודם בשיבלים בעודו מעשר
הלוי  של קדימתו אין בגורן, התבואה שנתמרחה אחרי אבל
על  נוסף גדולה תרומה ממעשרו להפריש וחייב לו מועלת
"שלא  י"ט: הלכה לעיל ידובר זו ובתבואה מעשר, תרומת

תרומותיו". בפדיונו 106)נטלו להוסיף צריך שלכתחילה
לא). יט, פסוקים כז, פרק (ויקרא הקרן על ֶחֹומש

ב).107) עמוד מז דף על 108)(ברכות רבינו נתכוון אולי
במקום  איסור דבר שאכל או הכיפורים, ביום שאכל חולה
יוסף  ובבית קצ"ו סימן חיים (אורח לברך שמחוייב סכנה

שם).

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
המזון 1) שבברכת התוספות תיקנן; ומי המזון ברכות סדר

חתנים; ברכת נוסח האבל; ובבית טובים ובימים בשבתות
דינו. מה המזון בברכת היום מעין הזכיר ולא ששכח מי

.à˙k¯a - ‰BL‡¯ :‡È‰ Ck ÔBÊn‰ ˙k¯a ¯„Ò≈∆ƒ¿««»»ƒƒ»ƒ¿«
‰Ba" - ˙ÈLÈÏL ,ı¯‡‰ ˙k¯a - ‰iL ,"Ôf‰"«»¿ƒ»ƒ¿«»»∆¿ƒƒ≈

·ÈËn‰Â ·Bh‰" - ˙ÈÚÈ·¯ ,"ÌÈÏLe¯È2‰Î¯a ." ¿»»ƒ¿ƒƒ«¿«≈ƒ¿»»
dwz ea¯ ‰LÓ - ‰BL‡¯3ÚLB‰È Ôwz ‰iL ;4; ƒ»∆«≈ƒ¿»¿ƒ»ƒ≈¿À«

B· ‰ÓÏLe „Âc Ôwz ˙ÈLÈÏL5ÈÓÎÁ - ˙ÈÚÈ·¯ ; ¿ƒƒƒ≈»ƒ¿……¿¿ƒƒ«¿≈
‰ewz ‰LÓ6. ƒ¿»ƒ¿»

כל 2) תפילות ב"סדר רבינו מביאו הברכות, כל ונוסח
זה. ספר שבסוף שירד 3)השנה" בשעה ע"ב. מח, ברכות

המן. לארץ.4)להם ישראל 5)כשנכנסו על - תיקן דוד
הגדול  הבית על - תיקן ושלמה עירך, ירושלים ועל עמך
היא, התורה מן המזון ברכת שעיקר אע"פ כי והקדוש,
בשם  (כסףֿמשנה היא נביאים תקנת הברכות מטבע

הרוגי 6)הרמב"ן). שניתנו היום "אותו ע"ב: מח, ברכות
שלא  - הטוב והמטיב", "הטוב ביבנה תיקנו לקבורה, ביתר
לקבורה  שזכו (ששמחו לקבורה" שניתנו - והמטיב הסריחו,
בברכת  וקבעוה קכא:). לבבאֿבתרא רש"י הסריחו, ושלא
פ"ז). לברכות (רא"ש היא הודאה שכולה המזון,
ביתר, "כשנחרבה אמרו: שם) ברא"ש (הובא וב'ירושלמי'
דוד, בן שיבוא עד לחזור עתידה ואין ישראל קרן נגדעה
תנחומא  מדרש וראה ירושלים". בונה אצל סמכוה ולכך

ו'. אות מסעי פרשת

.á˙Èa‰ ÏÚa Ïˆ‡ ‰Î‡ÏÓ ÔÈNBÚ eÈ‰L ÌÈÏÚBt‰«¬ƒ∆»ƒ¿»»≈∆««««ƒ
‰ÈÙÏ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ - ÔzÙ eÏÎ‡Â7¯Á‡Ï ÔÈÎ¯·Óe ; ¿»¿ƒ»≈¿»¿ƒ¿»∆»¿»¿ƒ¿««

Ô˙„eÚÒ8˙Î‡ÏÓ eÏh·È ‡lL È„k ,„·Ïa ˙BÎ¯· ÈzL ¿»»¿≈¿»ƒ¿«¿≈∆…¿«¿¿∆∆
Á˙Bt - ‰iL ;dew˙k - ‰BL‡¯ ‰Î¯a :˙Èa‰ ÏÚa«««»ƒ¿»»ƒ»¿ƒ»¿ƒ»≈«

ÌÈÏLe¯È ‰Ba" da ÏÏBÎÂ ,ı¯‡‰ ˙k¯·a9Ì˙BÁÂ ," ¿ƒ¿«»»∆¿≈»≈¿»»ƒ¿≈
ı¯‡‰ ˙k¯·a10Ô˙„eÚÒa ÔÈNBÚ eÈ‰ Ì‡Â .11,„·Ïa ¿ƒ¿«»»∆¿ƒ»ƒƒ¿»»ƒ¿«

·ÒÓ ˙Èa‰ ÏÚa ‰È‰L B‡12Úa¯‡ ÔÈÎ¯·Ó - Ô‰nÚ ∆»»««««ƒ≈≈ƒ»∆¿»¿ƒ«¿«
.Ì„‡ Ïk ¯‡Lk ,Ôew˙k ˙BÎ¯a¿»¿ƒ»ƒ¿»»»»

שם).7) וברש"י טז. (ברכות התורה מן שברכה 8)שאינה
ה"א). (פ"א, לעיל כמבואר היא, התורה מן כי 9)לאחריה

יכולים  ולפיכך התורה, מן המזון שאחר הברכות מנין אין
פ"ב, (ברכות וב'ירושלמי' (כסףֿמשנה). ולקצרן לכללן
בשעה  מלאכה לעשות שאסור משמע "מכאן אמרו: ה"ה)

פ"ה.10)שמברך". ברכות התוספתא, כגירסת
בלבד.11) האכילה אוכל 12)בשכר שהוא עוד כל כי

כמותו  ומברכים בברכות, ולקצר למהר להם אין עמהם
שאין  ברכות, ארבע כל לעולם מברכים וכיום שם). (ברכות,
פועלים  שוכרים כן דעת ועל בכך, להקפיד אדם בני דרך
שו"ע  פ"א; לעיל מיימוניות' ('הגהות הברכות כל שיברכו

קצא). סי' או"ח

.âd˙lÁ˙a ‰È„B‰ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ,ı¯‡‰ ˙k¯aƒ¿«»»∆»ƒ«»»ƒ¿ƒ»»
dÙBÒ·e13ÔBÊn‰ ÏÚÂ ı¯‡‰ ÏÚ" da Ì˙BÁÂ ,14ÏÎÂ ." ¿»¿≈»«»»∆¿««»¿»

˙k¯·a "‰·Á¯e ‰·BË ‰cÓÁ ı¯‡" ¯Ó‡ ‡lL∆…»«∆∆∆¿»»¿»»¿ƒ¿«
B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï ,ı¯‡‰15˙È¯a da ¯ÈkÊ‰Ï CÈ¯ˆÂ . »»∆…»»¿≈»¿»ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ

‰¯B˙Â16,˙‡f‰ ˙È¯a‰L ;‰¯B˙Ï ˙È¯a ÌÈc˜‰Ïe , ¿»¿«¿ƒ¿ƒ¿»∆«¿ƒ«…
e˙¯ÎpL ,‰ÏÈÓ ˙È¯a ‡È‰ ,ı¯‡‰ ˙k¯·a ÌÈ¯ÓB‡L∆¿ƒ¿ƒ¿«»»∆ƒ¿ƒƒ»∆ƒ¿¿

˙B˙È¯· ‰¯NÚŒLÏL ‰ÈÏÚ17e˙¯Î dlÎ ‰¯Bz‰Â , »∆»¿∆¿≈¿ƒ¿«»À»ƒ¿¿
‰ÈÏÚ18'B‚Â ˙È¯a‰ È¯·c ‰l‡ :¯Ó‡pL ,˙B˙È¯a LÏL »∆»»¿ƒ∆∆¡«≈∆ƒ¿≈«¿ƒ¿

'B‚Â ÌÈ·v Ìz‡ ,·¯Áa Ìz‡ ˙¯k ¯L‡ ˙È¯a‰ „·lÓƒ¿««¿ƒ¬∆»«ƒ»¿…≈«∆ƒ»ƒ¿
.'B‚Â ˙È¯·a E¯·ÚÏ¿»¿¿ƒ¿ƒ¿

כולם...13) ועל בה: ומסיים וכו', לך נודה בה: שמתחיל
לרבינו. התפילות" ב"סדר ראה כו', לך מודים אנו

(ברכות 14) מזון לנו המוציאה ארץ היא: אחת חתימה כולה
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(ירמיה 15)מט.). אלו בלשונות נשתבחה ישראל שארץ
ח). ג, שמות יט; –16)ג, ברית ע"ב. מח, ברכות

ח) יז, (בראשית לאברהם הארץ ניתנה מילה ברית שעלֿידי
ומצוותיה  התורה ע"י וכן מגורך, ארץ את ולזרעך לך ונתתי
המצוה... כל א): ח, (דברים שנאמר ישראל, לארץ זכו
הארץ  את וירשתם ובאתם תחיון... למען לעשות תשמרון
משום  אמרו: ה"ו) פ"א, (ברכות וב'ירושלמי' שם). (רש"י
מה  מפני - גוים ארצות להם ויתן מד) קה, (תהלים שנאמר

ינצורו. ותורותיו חקותיו ישמרו בעבור מנויות 17)- והן
ה"ט. פ"ג, מילה הלכות מצוותיה,18)לקמן, קיום על

שם. רבינו דברי השווה

.ãeÈ‰Ï‡ '‰ ÌÁ¯" :da Á˙Bt ˙ÈLÈÏL ‰Î¯a¿»»¿ƒƒ≈«»«≈¡…≈
ÔBiˆ ÏÚÂ E¯ÈÚ ÌÈÏLe¯È ÏÚÂ EnÚ Ï‡¯NÈ ÏÚÂ eÈÏÚ»≈¿«ƒ¿»≈«∆¿«¿»«ƒƒ∆¿«ƒ
ÌÈÏLe¯Èa eÈ‰Ï‡ '‰ eÓÁ" :B‡ ,"E„B·k ÔkLÓƒ¿«¿∆«¬≈¡…≈ƒ»«ƒ
ÌÁÓ" B‡ ,"ÌÈÏLe¯È ‰Ba" da Ì˙BÁÂ ,"E¯ÈÚƒ∆¿≈»≈¿»»ƒ¿«≈

·a Ï‡¯NÈ BnÚÌÈÏLe¯È ÔÈ19˙‡¯˜ CÎÈÙÏe ." «ƒ¿»≈¿ƒ¿«¿»»ƒ¿ƒ»ƒ¿≈
„Âc ˙Èa ˙eÎÏÓ ¯Ó‡ ‡lL ÈÓ ÏÎÂ .'‰ÓÁ' BÊ ‰Î¯a¿»»∆»»¿»ƒ∆…»««¿≈»ƒ

B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï ,BÊ ‰Î¯·a20ÔÈÚ ‡È‰L ÈtÓ ,21 ƒ¿»»…»»¿≈»ƒ¿≈∆ƒƒ¿«
˙Èa ˙eÎÏÓ ˙¯ÊÁa ‡l‡ ‰¯eÓ‚ ‰ÓÁ ÔÈ‡L ,‰Î¯a‰«¿»»∆≈∆»»¿»∆»«¬»««¿≈

.„Âc»ƒ

קמז,19) (תהלים שנאמר ישראל, נחמת הוא ירושלים שבנין
בונה  אימתי - יכנס ישראל נדחי ה' ירושלים בונה ב):
מט.). (ברכות יכנס" ישראל ש"נדחי בזמן ירושלים?

ב'ילקוט 20) (מצאתיו מדרש בשם מביא ירחי" וב"אבן שם.
ישראל  מאסו נבט בן ירבעם "בימי ח): שמואלֿא שמעוני'
ביתֿהמקדש  ובבנין דוד, בית במלכות דברים: בשלשה
דוד" ביתך "ראה טז): י, (דה"יֿב שנאמר שמים, ובמלכות
לאהליך  "איש הבית, ובבנין דוד בית במלכות שמאסו זה -
שמאסו  "לאלהיך", אלא לאהליך תקרא אל - ישראל"
שנאמר  שלשתם, שיבקשו עד נגאלים ואין שמים, במלכות
ופחדו  מלכם, דוד ואת אלהיהם ה' את ובקשו ח): ג, (הושע
אנו  ולפיכך המקדש, בית זה - טובו טובו, ואל ה' אל

"רחם". בברכת שלשתם את תוכן.21)מזכירים

.äÌiÒÓe ‰ÓÁa ÏÈÁ˙Ó ÌÈ·BË ÌÈÓÈ·e ˙B˙aLa¿«»¿»ƒƒ«¿ƒ¿∆»»¿«≈
‰ÓÁa22?„ˆÈk .ÚˆÓ‡a ÌBi‰ ˙M„˜ ¯ÓB‡Â , ¿∆»»¿≈¿À««¿∆¿«≈«

ÌÁ¯" B‡ ,"E¯ÈÚ ÔBiˆa eÈ‰Ï‡ '‰ eÓÁ" ÏÈÁ˙Ó«¿ƒ«¬≈¡…≈¿ƒƒ∆«≈
,"E¯ÈÚ ÌÈÏLe¯È ÏÚÂ EnÚ Ï‡¯NÈ ÏÚ eÈ‰Ï‡ '‰¡…≈«ƒ¿»≈«∆¿«¿»«ƒƒ∆
B‡ ,"ÌÈÏLe¯È ÔÈ·a Ï‡¯NÈ BnÚ ÌÁÓ" ÌiÒÓe¿«≈¿«≈«ƒ¿»≈¿ƒ¿«¿»»ƒ
eÈ‰Ï‡ :˙aLa ,ÚˆÓ‡a ¯ÓB‡Â ,"ÌÈÏLe¯È ‰Ba"≈¿»»ƒ¿≈¿∆¿«¿«»¡…≈

eˆÈÏÁ‰Â ‰ˆ¯ ,eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â23eÈ‰Ï‡ '‰ ≈…≈¬≈¿≈¿«¬ƒ≈¡…≈
LB„w‰Â ÏB„b‰ ,ÈÚÈ·M‰ ÌBÈ ˙ÂˆÓ·e EÈ˙BˆÓa¿ƒ¿∆¿ƒ¿««¿ƒƒ«»¿«»
Ba ˙aL .EÈÙlÓ ‡e‰ LB„˜Â ÏB„b ‰Ê ÌBÈ Èk ,‰f‰«∆ƒ∆»¿»ƒ¿»∆ƒ¿…

Á‰ EBˆ¯a .EBˆ¯ ˙ÂˆÓk ‰·‰‡a Ba ÁeÂ24eÏ ¿»«¿«¬»¿ƒ¿«¿∆ƒ¿¿»«»
‰Á‡Â ÔB‚ÈÂ ‰Ú¯Â ‰¯ˆ eÈÏÚ ‡‰z Ï‡Â ,eÈ‰Ï‡ '‰¡…≈¿«¿≈»≈»»¿»»¿»«¬»»
‰ÏÚÈ" ¯ÓB‡ ÌÈ·BË ÌÈÓÈ·e .e˙ÁeÓ ÌBÈa¿¿»≈¿»ƒƒ≈«¬∆

‡B·ÈÂ25„ÚBÓ ÏL BlÁ·e ÌÈL„Á ÈL‡¯a ÔÎÂ ," ¿»¿≈¿»≈√»ƒ¿À∆≈
‡B·ÈÂ ‰ÏÚÈ" ˙ÈLÈÏL ‰Î¯a ÚˆÓ‡a ÛÈÒBÓ26." ƒ¿∆¿«¿»»¿ƒƒ«¬∆¿»

ברכתו 22) חותם אלא שבת, בשל מסיים שאינו הכוונה,

שם). וב'תוספות' מח: (ברכות כמו:23)כבחול זרזנו,
וראה  לט. לעירובין רש"י יז) לב, (במדבר חושים נחלץ

לד. פ' ויקרא רבה' מנוחה.24)'מדרש לנו תן
מזכיר 25) הכיפורים, ביום שאוכל סכנה בו שיש וחולה

"יעלה  וכן בשבת, חל אם - והחליצנו" ("רצה המאורע מעין
ויום  אוכל, הוא בהיתר שהרי המזון, בברכת ויבוא"
('הגהות  ימיםֿטובים כשאר הוא הרי אצלו הכיפורים
וגם  לשבעה חלק "תן אמרו: מ: ובעירובין מיימוניות').
לברכה, ויוםֿהכיפורים ראשֿהשנה לרבות - וגם לשמונה".
מעין  שמזכיר המזון בברכת - לברכה חננאל: רבינו ופירש
יוםֿטוב. כשאר דינו שיוםֿהכיפורים הרי המאורע,

ע"א.26) כד, שבת

.åÏÚ" ı¯‡‰ ˙k¯a ÚˆÓ‡a ÛÈÒBÓ ÌÈ¯eÙ·e ‰kÁa«¬À»¿ƒƒ¿∆¿«ƒ¿«»»∆«
‰lÙza ÛÈÒBnL C¯„k ,"ÌÈqp‰27B‡ ·BËŒÌBÈÂ . «ƒƒ¿∆∆∆ƒ«¿ƒ»¿

‰ˆ¯" ¯ÈkÊÓ ,˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL L„ÁŒL‡…̄…∆∆»ƒ¿¿«»«¿ƒ¿≈
‡B·ÈÂ ‰ÏÚÈ" CkŒ¯Á‡Â ‰lÁz "eˆÈÏÁ‰Â28ÔÎÂ ." ¿«¬ƒ≈¿ƒ»¿««»«¬∆¿»¿≈

˙·Ë L„ÁŒL‡¯29ÏÚ" ¯ÈkÊÓ ,˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ……∆≈≈∆»ƒ¿¿«»«¿ƒ«
‰ÏÚÈ"Â "eˆÈÏÁ‰Â ‰ˆ¯"e ,ı¯‡‰ ˙k¯·a "ÌÈqp‰«ƒƒ¿ƒ¿«»»∆¿≈¿«¬ƒ≈¿«¬∆

'a "‡B·ÈÂ'‰ÓÁp30. ¿»¿∆»»

אלא 27) תפילה אינה הניסים" ש"על הודאה, בברכת
אינה  היא שגם הארץ" ב"ברכת אותה מזכיר ולפיכך הודאה,
תפילה  שהיא ירושלים" "בונה בברכת ולא הודאה, אלא

(שם). ושאינו 28)ובקשה (תמידי) "תדיר הכלל: עלֿפי
משניהם. תדירה שבת וברכת קודם, תדיר - תדיר

בו.29) חלה ומקומן 30)שחנוכה ותחנונים, בקשות שהן
כאמור. נחמה בברכת

.æ˙BiÎÏÓ LÏL da ¯ÈkÊ‰Ï CÈ¯ˆ ,˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯a31. ¿»»¿ƒƒ»ƒ¿«¿ƒ»»«¿À
‰Î¯a da ÛÈÒBÓ ,˙Èa‰ ÏÚa Ïˆ‡ Á¯B‡‰ C¯·nLÎe¿∆¿»≈»≈«≈∆««««ƒƒ»¿»»
LB·È ‡lL ÔBˆ¯ È‰È :¯ÓB‡ ?„ˆÈk .˙Èa‰ ÏÚ·Ï¿«««»ƒ≈«≈¿ƒ»∆…≈
.'eÎÂ ‡a‰ ÌÏBÚÏ ÌÏkÈ ‡ÏÂ ‰f‰ ÌÏBÚa ˙Èa‰ ÏÚa««««ƒ»»«∆¿…ƒ»≈»»«»¿
CÈ¯‡‰Ïe ˙Èa‰ ÏÚa ˙k¯·a ÛÈÒB‰Ï ˙eL¯ BÏ LÈÂ¿∆¿¿ƒ¿ƒ¿«««««ƒ¿«¬ƒ

da32. »

אתה...31) ברוך שאומר: ע"א. מט, העולם..ÍÏÓברכות
מלכיות ‰ÍÏÓוכו'ÂÎÏÓאבינו וטעם וכו', והמטיב הטוב

אין  השלישית, בברכה דוד בית מלכות שהזכיר מפני אלו,
אין  וגם - שמים מלכות גם יזכיר שלא הנימוס מדרך זה
דוד  בית מלכות להשוות שלא כדי שלישית בברכה להזכירה
ואגב  הרביעית, בברכה תקנוה לפיכך - שמים למלכות
שהחסירן  מלכויות" "שתי להזכיר חוזר הוא זו, אזכרה
שלא  והטעם (שם). כאמור ירושלים ובברכת הארץ בברכת
ברכה  שהיא מפני במקומה, הארץ בברכת "מלכות" הזכיר
ב"מלכות" ונפטרה (הראשונה) לחברתה הסמוכה

ה"ד. פ"א, לעיל ראה ע"א.32)שבראשונה, מו, ברכות
שטן  ישלוט ואל נכסיו... בכל מאד "ויצלח הוסיפו: ושם
שום  לפנינו יזדקר ואל ידינו במעשי ולא ידיו במעשי לא

עולם. ועד מעתה ועוון, חטא דבר

.ç:˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯·a ¯ÓB‡ ,Ï·‡‰ ˙È·a ÔÈÎ¯·nLÎe¿∆¿»¿ƒ¿≈»»≈≈ƒ¿»»¿ƒƒ
,˙Ó‡ Ôic ,˙Ó‡ Ï‡ ,·ÈËn‰Â ·Bh‰ ,ÈÁ‰ CÏn‰«∆∆«««¿«≈ƒ≈¡∆«»¡∆
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,BBˆ¯k Ba ˙BNÚÏ BÓÏBÚa ËÈlL ,˜„ˆa ËÙBL≈¿∆∆«ƒ¿»«¬ƒ¿
BÏ ˙B„B‰Ï ÔÈ·iÁ eÁ‡ Ïk·e ,ÂÈ„·ÚÂ BnÚ eÁ‡L∆¬«¿««¬»»«…¬«¿«»ƒ¿
‰Ó ÈÙk ,BÓÁÏ Ï·‡‰ ÏÚ ÌÈÓÁ¯ Lw·Óe .BÎ¯·Ïe¿»¿¿«≈«¬ƒ«»»≈¿«¬¿ƒ«

‰ˆ¯iM33.'eÎÂ "ÔÓÁ¯‰" ¯ÓB‚Â , ∆ƒ¿∆¿≈»«¬»¿

מעלינו 33) זו פרצה יגדור הוא ישראל, פרצות "גודר כגון:
קצת  ובשינוי מו: (ברכות ולשלום" לחיים הזה האבל ומעל

קפט). סי' או"ח ה'טור' ע"פ

.èÌÈ˙Á ˙È·a34Úa¯‡ ¯Á‡ ÌÈ˙Á ˙k¯a ÔÈÎ¯·Ó ¿≈¬»ƒ¿»¿ƒƒ¿«¬»ƒ«««¿«
.ÌL ÌÈÏÎB‡L ‰„eÚÒe ‰„eÚÒ ÏÎa ,el‡ ˙BÎ¯a¿»≈¿»¿»¿»∆¿ƒ»

ÌÈpË˜ ‡ÏÂ ÌÈ„·Ú ‡Ï ,BÊ ‰Î¯a ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡Â35„Ú . ¿≈¿»¿ƒ¿»»…¬»ƒ¿…¿«ƒ«
‰nk36‡NpL ÔBÓÏ‡ ‰È‰ Ì‡ ?BÊ ‰Î¯a ÔÈÎ¯·Ó «»¿»¿ƒ¿»»ƒ»»«¿∆»»

Ì‡Â ;„·Ïa ÔBL‡¯ ÌBÈa d˙B‡ ÔÈÎ¯·Ó ,‰ÓÏ‡«¿»»¿»¿ƒ»¿ƒƒ¿»¿ƒ
,‰Ïe˙· ‡NpL ÔBÓÏ‡ B‡ ‰ÓÏ‡ ‡NpL ¯eÁa»∆»»«¿»»«¿∆»»¿»

‰zLn‰ ÈÓÈ ˙Ú·L Ïk d˙B‡ ÔÈÎ¯·Ó37. ¿»¿ƒ»»ƒ¿«¿≈«ƒ¿∆

לחופה.34) ומכניסה ארוסתו את נושא כשהחתן
הל'35) לעיל ראה מצטרפים, אינם עשרה לצירוף שאפילו

 ֿ (כסף לברכה כשרים שאינם כלֿשכן ה"ד. פ"ח, תפילה
ע"ב.37)ימים.36)משנה). ז, כתובות

.éÌÈ˙Á ˙È·a ÔÈÙÈÒBnL BÊ ‰Î¯a38‰Î¯· ‡È‰ ¿»»∆ƒƒ¿≈¬»ƒƒ¿»»
ÌÈ¯·c ‰na .ÔÈ‡eN ÏL ˙BÎ¯a Ú·MÓ ‰B¯Á‡«¬»ƒ∆«¿»∆ƒƒ«∆¿»ƒ

ÌÈ¯eÓ‡39˙k¯·a e„ÓÚL Ì‰ ,ÔÈÏÎB‡‰ eÈ‰Lk ? ¬ƒ¿∆»»¿ƒ≈∆»¿¿ƒ¿«
ÔÈÏÎB‡‰ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;˙BÎ¯a‰ eÚÓLÂ ÔÈ‡eNƒƒ¿»¿«¿»¬»ƒ»»¿ƒ
- ÔÈ‡eN ˙ÚLa ÔÈ‡eN ˙k¯a eÚÓL ‡lL ,ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ∆…»¿ƒ¿«ƒƒƒ¿«ƒƒ
,˙BÎ¯a Ú·L ÔBÊÓ ˙k¯a ¯Á‡ ÌÏÈ·La ÔÈÎ¯·Ó¿»¿ƒƒ¿ƒ»««ƒ¿«»∆«¿»

ÔÈ‡eN ˙ÚLa ÔÈÎ¯·nL C¯„k40eÈ‰iL ‡e‰Â ; ¿∆∆∆¿»¿ƒƒ¿«ƒƒ¿∆ƒ¿
‰¯NÚ41ÔÈn‰ ÔÓ ÌÈ˙ÁÂ ,42. ¬»»«¬»ƒƒ«ƒ¿»

אביה 38) מבית נישואיה ליום עוברת שהארוסה שם על
רבינו  לשון (ראה לחופה כניסתה עיקר והוא בעלה, לבית
בית  - הנישואין מקום נקרא - ה"א) פ"י, אישות בהל'

הלכה 39)חתנים. בסמוך הנזכרת ברא" "אשר ברכת היא
בלבד.40)יא. אחת ברכה אלא מברכים שאין
מאבא 41) "ואעתיק יאמר: רבינו, של בנו אברהם, ורבינו

פנים  כי משנים, פחות לא - חדשות" ש"פנים זצ"ל מארי
כמו  שנים, - בלשוננו רבים שבלשון והפחות רבים, לשון
הם  אשר הזהב, את יקחו והם ה): כח, (שמות שנאמר
הוצ' הרמב"ם, בן אברהם רבי (תשובות ואהליאב בצלאל
בשעת  האוכלים היו שאפילו היום ומנהגנו ק"י). סימן מק"נ
שבע  בשבילם מברכים נישואין, ברכת ושמעו נישואין ברכת
שם  אכלו לא אם המזון, ברכת אחרי הסעודה בשעת ברכות
הנישואין  שאחרי הראשונה בסעודה ועלֿכלֿפנים עתה, עד
הנישואין  במעמד כולם היו אפילו ברכות שבע מברכים
חדשות, פנים חשובה - ושבת פב). סי' אבןֿהעזר (שו"ע
"מזמור  ז:): כתובות ב'תוספות' (הובא ב'מדרש' שאמרו
לכאן, באו חדשות פנים הקב"ה: אמר - השבת ליום שיר
עשרה  ויקח ב): ד, (רות שנאמר ז.) (כתובות שירה".. אמרו

וישבו. פה שבו ויאמר ע"ב.42)אנשים... ח, שם,

.àéeÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :˙BÎ¯a Ú·L Ô‰ el‡Â¿≈≈∆«¿»»«»¡…≈
Ì„‡‰ ¯ˆBÈ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ43eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a . ∆∆»»≈»»»»«»¡…≈

B„B·ÎÏ ‡¯a Ïk‰L ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ44'‰ ‰z‡ Ce¯a . ∆∆»»∆«…»»ƒ¿»«»
Ì„‡‰ ˙‡ ¯ˆÈ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡45,BÓÏˆa ¡…≈∆∆»»¬∆»«∆»»»¿«¿

B˙È·z ˙eÓc ÌÏˆa46epnÓ BÏ ÔÈ˜˙‰Â ,47È„Ú ÔÈa ¿∆∆¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ∆ƒ¿«¬≈
„Ú48Ï‚˙Â NÈNz NBN .Ì„‡‰ ¯ˆBÈ ,'‰ ‰z‡ Ce¯a . «»«»≈»»»»ƒ¿»≈

‰¯˜Ú49,'‰ ‰z‡ Ce¯a .‰ÁÓNa dÎB˙Ï ‰Èa ıea˜a ¬»»¿ƒ»∆»¿»¿ƒ¿»»«»
,ÌÈ·e‰‡Â ÌÈÚ¯ ÁnNz ÁnN .‰È·a ÔBiˆ ÁnNÓ¿«≈«ƒ¿»∆»«≈«¿««≈ƒ«¬ƒ

Ì„wÓ Ô„Ú Ô‚a E¯ÈˆÈ EÁnNk50,'‰ ‰z‡ Ce¯a . ¿«≈¬¿ƒ¿¿«≈∆ƒ∆∆»«»
Ô˙Á ÁnNÓ51CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a .‰lÎÂ ¿«≈«»»¿«»»«»¡…≈∆∆

‰ÏÈb ,‰lÎÂ Ô˙Á ,‰ÁÓNÂ ÔBNN ‡¯a ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰»»¬∆»»»¿ƒ¿»»»¿«»ƒ»
.˙eÚ¯Â ÌBÏL ,‰ÂÁ‡ ,‰·‰‡ ,‰Â„ÁÂ ‰ˆÈc ,‰p¯Â¿ƒ»ƒ»¿∆¿»«¬»«¬»»¿≈
˙BˆeÁ·e ‰„e‰È È¯Úa ÚÓMÈ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰¯‰Ó¿≈»¡…≈ƒ»«¿»≈¿»¿

ÌÈÏLe¯È52ÏB˜Â Ô˙Á ÏB˜ ,‰ÁÓN ÏB˜Â ÔBNN ÏB˜ , ¿»»ƒ»¿ƒ¿»»»¿
ÌÈ¯Úe [Ì˙tÁÓ] ÌÈ˙Á ˙BÏ‰ˆÓ ÏB˜ ,‰lk«»ƒ¿¬¬»ƒ≈À»»¿»ƒ

Ce¯a .Ì˙È‚pÓ53‰lk‰ ÌÚ Ô˙Á ÁnNÓ ,'‰ ‰z‡54. ƒ¿ƒ»»»«»¿«≈«»»ƒ««»

החליפו 43) אחר, ובנוסח א'. התימנים כת"י כנוסח
שלא  "שהכל", לברכת האדם" "יוצר ברכת והקדימו

ה"ג. פ"י, אישות הל' ראה על 44)כהלכה. הודאה ברכת
בכלל. האדם הזיווג 45)יצירת יצירת על מכוונת זו ברכה

ושכלו. בנשמתו האנושי מין ושלימות ונקבה, זכר של
אדם 46) אשת לחוה מכוונת שהיא - תבניתו דמות גם

ישראל"). ("עבודת אלהים בצלם נוצרה - הראשון
ומצלעותיו.47) שחוה 48)מגופו לדורות, נוהג בנין

ח.). כתובות (רש"י הצלע את ויבן ככתוב: בנין נקראת
ומצוה 49) כעקרה, בחורבנה שהיא לירושלים מכוון

הכתוב  כלשון שמחתנו. ראש על ירושלים את להעלות
ו). קלז, הראשון 50)(תהלים אדם את ששימחת כשם

בגןֿעדן. עוד בהיותם לפניו, חוה את ובנוסח 51)בהביאך
"משמח  כתוב: וונציה, שונצינו בדפוסי וכן התימנים, כת"י

ירושלים". ובונה י.52)עמו לג, ירמיה הכתוב מלשון
ובתחילת 53) בלבד, ברכות שש אלא רבינו כאן מנה לא

אומר: ה"ד, פ"י אישות בהל' אולם בשבע. פתח ההלכה
תחלה, היין על ומברך יין של כוס מביא יין, שם יהיה "ואם
ברכות". ז' מברך ונמצא הכוס, על כולן את ומסדר

תימנים 54) כת"י שבנוסח מפני בסוגריים, זו הלכה הקפנו
בהל' ומקומה מקומה, כאן אין כי זו, הלכה כל אין ב'
כל  רבינו הביא ה"ג, פ"י אישות בהלכות ואמנם אישות,

האלו. הברכות נוסח

.áé˙M„˜ ·BËŒÌBÈ· B‡ ˙aLa ¯ÈkÊ‰ ‡ÏÂ ÁÎL»«¿…ƒ¿ƒ¿«»¿¿À«
ÌBi‰55- ˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯·a ÏÈÁ˙iL Ì„˜ ¯kÊ Ì‡ : «ƒƒ¿«…∆∆«¿ƒƒ¿»»¿ƒƒ

'‰ Ce¯a :¯ÓB‡ ˙aLa56BnÚÏ ‰ÁeÓ Ô˙ ¯L‡ ¿«»≈»¬∆»«¿»¿«
Lc˜Ó ,'‰ ‰z‡ Ce¯a .L„˜ ˙È¯·ÏÂ ˙B‡Ï Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿¿ƒ¿ƒ…∆»«»¿«≈

a :¯ÓB‡ ·BËŒÌBÈa .˙aM‰ÌÈÓÈ Ô˙ ¯L‡ Ce¯ ««»¿≈»¬∆»«»ƒ
‰z‡ Ce¯a .‰ÁÓNÏe ÔBNNÏ Ï‡¯NÈ BnÚÏ ÌÈ·BËƒ¿«ƒ¿»≈¿»¿ƒ¿»»«»

ÌÈpÓf‰Â Ï‡¯NÈ Lc˜Ó ,'‰57‰Î¯·a ÏÈÁ˙Óe . ¿«≈ƒ¿»≈¿«¿«ƒ«¿ƒƒ¿»»
‰Î¯·a ÏÈÁ˙‰L ¯Á‡ ¯kÊ Ì‡Â .¯ÓB‚Â ˙ÈÚÈ·¿̄ƒƒ¿≈¿ƒƒ¿«««∆ƒ¿ƒƒ¿»»

"Ôf‰" ˙k¯a ‡e‰L ,L‡¯Ï ¯ÊBÁÂ ˜ÒBt - ˙ÈÚÈ·¯58. ¿ƒƒ≈¿≈»…∆ƒ¿««»
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ה"ה.55) לעיל שאומר 56)המבוארת מלכות, גם ומזכיר
ומלכות  שם הזכרת בה שאין ברכה כל כי העולם" "מלך בה
המפרשים  רוב דעת וכן ה"ה). פ"א, (לעיל ברכה אינה -
ס"ז). קפח סי' או"ח ושו"ע (לחםֿמשנה רבינו בדברי
הזכרת  בלי וכו' נתן אשר ברוך הנוסח: התימנים, ובכת"י

פ"ז. לברכות ברי"ף הנוסח וכן באמצע, ברכות 57)השם
בשבת  יוםֿטוב חל ואם ע"א. של מט, היום קדושת ושכח ,

נתן  אשר אמ"ה, בא"י, ואומר: שניהם את כולל שניהם,
מקדש  בא"י וכו' לששון ויוםֿטוב וכו' ישראל לעמו שבתות
אלא  וראשֿחודש, בשבת וכן והזמנים, וישראל השבת
ה"יג  בסמוך כמבואר ראשֿחודש, בשל חותם שאינו

מיימוניות'). שאינו 58)('הגהות הזימון, לברכת פרט
ב'בית  הובא ב'כלבו' וכן (כסףֿמשנה, ולזמן לחזור חייב

קפח). סי' או"ח יוסף'

.âé:"‡B·ÈÂ ‰ÏÚÈ" ¯Ó‡ ‡ÏÂ ÁÎL ÌÈL„Á ÈL‡¯a¿»≈√»ƒ»«¿…»««¬∆¿»
L Ì„˜ ¯kÊ Ì‡Ce¯a :¯ÓB‡ - ˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯a ÏÈÁ˙i ƒƒ¿«…∆∆«¿ƒ¿»»¿ƒƒ≈»

BÈ‡Â .ÔB¯kÊÏ Ï‡¯NÈ BnÚÏ ÌÈL„Á ÈL‡¯ Ô˙ ¯L‡¬∆»«»≈√»ƒ¿«ƒ¿»≈¿ƒ»¿≈
da Ì˙BÁ59Ì‡Â .¯ÓB‚Â ˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯·a ÏÈÁ˙Óe , ≈»«¿ƒƒ¿»»¿ƒƒ¿≈¿ƒ

d˙B‡ ¯ÓBb - ˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯·a ÏÈÁ˙‰L ¯Á‡ ¯kÊƒ¿«««∆ƒ¿ƒƒ¿»»¿ƒƒ≈»
¯ÊBÁ BÈ‡Â60„ÚBÓ ÏL BlÁa ÔÎÂ .61‰kÁ·e ¿≈≈¿≈¿À∆≈«¬À»

ÔBÊn‰ ˙k¯·a ÔÈÚ‰ ¯ÈkÊ‰ ‡ÏÂ ÁÎL ,ÌÈ¯eÙ·e62- ¿ƒ»«¿…ƒ¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ¿««»
¯ÊBÁ BÈ‡63. ≈≈

במלאכה,59) מותר וראשֿחודש הואיל כי ע"א. מט, ברכות
בו. לחתום כלֿכך חשוב של 60)אינו שכח שאם ואע"פ

הלכות  לעיל (ראה אותו מחזירים בתפילה ראשֿחודש
לברכת  חובה, שהיא תפילה בין לחלק יש ה"י) פ"י, תפילה
פת  לאכול רצה לא אם שהרי רשות, אלא שאינה המזון
 ֿ ויום בשבת אבל חוזר. אינו ולפיכך רשאי, בראשֿחודש
שם:). (ברכות חוזר ולפיכך חובה, פת אכילת טוב

נתן 61) אשר ברוך אומר: הרביעית, הברכה לפני נזכר אם
שהתחיל  לאחר נזכר ואם (לחםֿמשנה), וכו' טובים ימים

כראשֿחודש. דינו רביעית, הארץ,62)בברכה בברכת
ה"ו. לעיל בברכת 63)כמבואר התחיל לא עוד אפילו

סופרים, מדברי אלא אינם ופורים שחנוכה מפני ירושלים,
המזון  בברכת הנסים על מזכיר אינו שבכלל סוברים ויש
ועכ"פ  המחייבים, כדעת פוסקים שאנו אלא כד.) (שבת

(כסףֿמשנה). עליהם לחזור שיצטרך חמורים אינם

.ãéC¯· ‡ÏÂ ÁÎLÂ ,ÏÎ‡L ÈÓ64Ì„˜ ¯kÊ Ì‡ - ƒ∆»«¿»«¿…≈«ƒƒ¿«…∆
ÂÈÚÓaL ÏÎ‡n‰ ÏkÚ˙iL65ÏkÚ˙ ;C¯·Óe ¯ÊBÁ , ∆ƒ¿«≈««¬»∆¿≈»≈¿»≈ƒ¿«≈

ÌÏÚ Ì‡ ÔÎÂ .C¯·Óe ¯ÊBÁ BÈ‡ - ÂÈÚÓaL ÔBÊn‰«»∆¿≈»≈≈¿»≈¿≈ƒ∆¿«
C¯·Óe ¯ÊBÁ - C¯· ‡Ï B‡ C¯a Ì‡ Ú„È ‡ÏÂ epnÓ66, ƒ∆¿…»«ƒ≈≈…≈«≈¿»≈

.ÂÈÚÓaL ÔBÊn‰ ÏkÚ˙ ‡lL ‡e‰Â¿∆…ƒ¿«≈«»∆¿≈»

המזון.64) אותה 65)ברכת מחמת רעב שאינו זמן וכל
ובפירוש  נג: (ברכות נתעכל לא שעדיין סימן האכילה,
לחמרי  ונהפך המאכל נטחן - נתעכל שם). לרבינו המשנה

המזון 66)המזון. ברכת כי ה"א. פ"א, ברכות ירושלמי
ברכות  ספק לשאר ובנוגע לחומרא. תורה וספק התורה. מן

הי"ב. פ"ח, לקמן ראה -

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ובברכת 1) "המוציא" בברכת החייבים הם דגן מיני כמה

ודין  בכיסנין הבאה פת בברכות; והטפלה העיקר דין המזון;
שלוש". "מעין ברכת נוסח ברכה; לעניין שבשלו אורז

.àÔÈÓqk‰Â ,ÔÈ¯BÚN‰Â ,ÔÈhÁ‰ :Ô‰ ÔÈÈÓ ‰MÓÁ2, ¬ƒ»ƒƒ≈«ƒƒ¿«¿ƒ¿«À¿ƒ
ÏÚeL ˙ÏaLÂ3ÔBÙÈLÂ ,4,ÔÈhÁ‰ ÔÈnÓ - ÔÈÓqk‰ . ¿ƒ…∆»¿ƒ«À¿ƒƒƒ«ƒƒ

ÌÈ¯BÚN‰ ÔÈnÓ - ÔBÙÈLÂ ÏÚeL ˙ÏaLÂ5‰MÓÁÂ . ¿ƒ…∆»¿ƒƒƒ«¿ƒ«¬ƒ»
ÏÎa ‰‡e·z ÌÈ‡¯˜ ,ÌÈÏaL Ô‰Lk ,el‡‰ ÔÈÈÓƒƒ»≈¿∆≈ƒ√ƒƒ¿»ƒ¿»¿»

ÌB˜Ó6ÔÈLcL ¯Á‡Â ;7ÔÈ¯BÊÂ8Ô‚c ÔÈ‡¯˜ ,Ô˙B‡9; »¿««∆»ƒ¿ƒ»ƒ¿»ƒ»»
,Ô˙B‡ ÔÈÙB‡Â ÔÁÓ˜ ˙‡ ÔÈLÏÂ Ô˙B‡ ÔÈÁBhLÎe¿∆¬ƒ»¿»ƒ∆ƒ¿»¿ƒ»

˙t ÔÈ‡¯˜10‡È‰ ,Ô‰Ó „Á‡Ó ‰NÚp‰ ˙t‰Â . ƒ¿»ƒ«¿««««¬∆≈∆»≈∆ƒ
ÈeeÏ ‡Ïa ÌB˜Ó ÏÎa ˙t ˙‡¯˜p‰11. «ƒ¿≈«¿»»¿…ƒ

פ"א,2) כלאים לרבינו, המשנה (פירוש מדבריות חיטים הם
- כיסמים מפרשים: ויש ט). (ד, ביחזקאל ונזכרים מ"א)

השלם'). ('הערוך בלע"ז השעורה 3)שפעלט היא
מפרשים: ויש שם). לרבינו, המשנה (פירוש המדברית
ומחודדים  מארכים שזרעוניו דגן מין והוא בלע"ז, האפער
(מילון  לסוסים למספוא ביחוד בו ומשתמשים השועל, כזנב

גור). י. (כלאים 4)- במשנה ונזכר בלע"ז, רוגגען זרע
מ"א). הפרשת 5)פ"א, לענין מזה ויצא ע"א. לה, פסחים

וכן  שם). (רש"י מינו שאינו על ממין תורמים שאין תרומה,
וגו' ושעורה חטה ארץ ח): ח, (דברים תורה כשאמרה
שהם  האלה המינים לכל הכוונה - וברכת ושבעת ואכלת

והשעורים. החיטים התבואה,6)ממשפחת מן והנודר
מ"ב). פ"ז, (נדרים אלה בכל השבלים 7)אסור חובטים

גרעיניהן. מפסולתן.8)להוציא לנקותן ודגן 9)ברוח,
מיני  חמשת את כולל ועוד) כג יד, (דברים בתורה האמור

זריתם. אחרי וברכת 10)תבואה המוציא ברכת לענין
חצרות, עירובי לענין וכן בסמוך, כמבואר לאחריה המזון
ה"א) (פ"א, חלה וב'ירושלמי' ה"ח. פ"א, עירובין הל' ראה
חטה  ושם כה): כח, (ישעיה הפסוק את רמז דרך דרשו
המינים  חמשת כל גבולתו, וכוסמת נסמן ושעורה שורה
עשויה  שהיא שועל, שבולת זו - שורה זה: בפסוק מנויים
גבולתו  הכוסמין. זה - וכוסמת השיפון. זה - נסמן כשורה.
נקראים  המינים שאר שאין לומר לחם, של גבולו כאן עד -

פת 11)לחם. נקראת אינה אחר ממין הפת כי נוסף, שם
דוחן. פת או אורז פת כגון הנוסף בשמה אלא סתם,

.á'‰ ‰z‡ Ce¯a :‰ÈÙÏ C¯·Ï ·iÁ ,˙t ÏÎB‡‰»≈««»¿»≈¿»∆»»«»
CÏÓ eÈ‰Ï‡‡ÈˆBn‰ ,ÌÏBÚ‰12,ı¯‡‰ ÔÓ ÌÁÏ ¡…≈∆∆»»«ƒ∆∆ƒ»»∆

˙BÎ¯a Úa¯‡ - ‰È¯Á‡Ïe13˜eÏL Ô‚c ÏÎ‡ .14BÓk ¿«¬∆»«¿«¿»»«»»»¿
‡e‰L15,"‰Ó„‡‰ È¯t ‡¯Ba" ÂÈÙÏ C¯·Ó - ∆¿»≈¿»»≈¿ƒ»¬»»

"˙Ba¯ ˙BLÙ ‡¯Ba" ÂÈ¯Á‡Ïe16C¯·Ó - ÁÓ˜ ÏÎ‡ . ¿«¬»≈¿»«»«∆«¿»≈
"Ïk‰L" ÂÈÙÏ17."˙Ba¯ ˙BLÙ ‡¯Ba" ÂÈ¯Á‡Ïe , ¿»»∆«…¿«¬»≈¿»«

פרי 12) "בורא" כמו "מוציא" לומר ואין ע"ב. לח, ברכות
שאות  מוציא. - העולם של האותיות לערב שלא כדי הגפן,
שאנו  ומה ה"א). פ"ו, ברכות ('ירושלמי' במבטא תיבלע מ'
בתהלים  הנוסח שכך להקפיד, אין הארץ, מן - לחם אומרים
לח:). ברכות ('תוספות' הארץ מן לחם להוציא יד): (קד,
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ה"ב.13) פ"ב, לעיל כמו 15)מבושל.14)מנויות
אותו  חלקו ולא קליפתו הוסרה שלא הגורן, מן בא שהוא
בורא  עליה מברך החיטה את "הכוסס לז.): (ברכות לשנים.
הואיל  מבושלת, היא שאפילו רבינו וסובר האדמה", פרי
(כסףֿמשנה). חשובה אכילתה אין קליפתה, הוסרה ולא

שאין 16) משמע לאחריה, ברכה שם נאמרה שלא שם.
סי' או"ח (הגר"א בלבד נפשות בורא אלא אחריה מברך
מה  כל על רבות נפשות הנוסח: התימנים, ובכת"י רח).
ה"א, פ"ח לקמן וראה העולמים. חי ברחמיו שברא

טעם 17)ובביאורנו. עדיין בו ויש דק דק נטחן לא ואפילו
מברך  לאכילה, קצת שראוי קליות של קמח או חיטה,
לו. (ברכות קמח לאכול אדם בני דרך שאין משום "שהכל"

רח. סי' או"ח 'טור' וראה שם). וברי"ף

.âe‰e˜ÏML ,ÔÈÈn‰ ˙LÓÁÓ „Á‡ ÏL ÁÓ˜18 ∆«∆∆»≈¬≈∆«ƒƒ∆¿»
¯ÚÂÈ„k ,‰·Ú ‰È‰ Ì‡ - ÌÈ˜LÓ ¯‡La B‡ ÌÈÓa B· ¿≈¿¿«ƒƒ¿»«¿ƒƒ»»»∆¿≈

‰lÁ˙a ÂÈÏÚ C¯·Ó ,BÒÚÏÏe ‰ÏÈÎ‡Ï Èe‡¯ ‰È‰iL∆ƒ¿∆»«¬ƒ»¿»√¿»≈»»ƒ¿ƒ»
ÏÚÂ ‰ÈÁn‰ ÏÚ" ÛBq·Ïe ,"˙BBÊÓ ÈÈÓ ‡¯Ba"≈ƒ≈¿¿«««ƒ¿»¿«

"‰ÏkÏk‰19Èe‡¯ ‰È‰iL È„k ,C¯ ‰È‰ Ì‡Â ; ««¿»»¿ƒ»»«¿≈∆ƒ¿∆»
‰i˙LÏ20"Ïk‰L" ‰lÁ˙a ÂÈÏÚ C¯·Ó -21ÛBq·Ïe , ƒ¿ƒ»¿»≈»»ƒ¿ƒ»∆«…¿«

"˙Ba¯ ˙BLÙ ‡¯Ba"22. ≈¿»«

שקלהו.18) הנוסח: התימנים, ברכה 19)ובכת"י היא
יג. הלכה לקמן ומפורשת שלש, מעין כמו 20)אחת

לרפואה. אלא 21)שעושים לסעוד עשוי שאינו כיון
שם). וב'תוספות' לח. (ברכות כל 22)לשתות הכלל: זה

מברכים  אין - מזונות" מיני "בורא לפניו מברכים שאין
יא. הלכה לקמן וראה הכלכלה", ועל המחיה "על לאחריו

.ãÔÈÈn‰ ˙LÓÁÓ „Á‡ ÏL ÁÓ˜23‰¯„˜a BÏMaL ∆«∆∆»≈¬≈∆«ƒƒ∆ƒ¿ƒ¿≈»
ÔB‚k ,ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·c ÌÚ B·¯ÚL ÔÈa ,Bc·Ï ÔÈa -≈¿«≈∆≈¿ƒ¿»ƒ¬≈ƒ¿

˙B·È·Ï24B˜lÁL Ô‚c‰ ÔÎÂ ;Ô‰· ‡ˆBiÎÂ25B‡ ¿ƒ¿«≈»∆¿≈«»»∆ƒ¿
BL˙Î26˙BÙÈ¯‰ ÔB‚k ,‰¯„˜a BÏM·e27N¯‚Â28 ¿»ƒ¿ƒ¿≈»¿»ƒ¿∆∆

‰NÚÓ ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰Ê ÏÎÂ ;Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÏÓ¯k‰««¿∆¿«≈»∆¿»∆«ƒ¿»«¬≈
ÏÈL·z Ïk ÔÎÂ ;‰¯„˜29,ÔÈÈn‰ ˙LÓÁÓ Ba ·¯ÚL , ¿≈»¿≈»«¿ƒ∆≈«≈¬≈∆«ƒƒ

ÈÈÓ ‡¯Ba" ÂÈÏÚ C¯·Ó ‰lÁza - ˙t ÔÈa ÁÓ˜ ÔÈa≈∆«≈««¿ƒ»¿»≈»»≈ƒ≈
"˙BBÊÓ30. ¿

עליהם.23) חי והאדם מזינים, סולת 24)שהם עוגת
(שמואלֿב  בשמן ואחרֿכך תחילה רותחים במים מרובכת
ממולאים  בצק כיסי גם כן נקראים וכיום שם) וברש"י ח יג,

גבינה. או להרבה 26)לשנים.25)בשר, במכתשת
בשמואלֿב 27)חלקים. ונזכרות וכתושות, קלופות חיטים

יט). גרוסות,28)(יז, של בטחנה טחונות מלשון חטים
יד). ב, (ויקרא המינים.29)הכתוב מחמשת שלא

ע"א.30) לז, ברכות

.äÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na31·eLÁ ‰f‰ ÔÈn‰ ‰È‰Lk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«ƒ«∆»
˙LÓÁÓ „Á‡ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;‰ÏÙË ‰È‰ ‡ÏÂ BÏˆ‡∆¿¿…»»¿≈»¬»ƒ»»∆»≈¬≈∆
,¯wÚ‰ ÏÚ ‡l‡ C¯·Ó BÈ‡ - ‰ÏÙË ·¯ÚL ÔÈÈn‰«ƒƒ∆≈«¿≈»≈¿»≈∆»«»ƒ»
‡e‰L Ïk :˙BÎ¯aa ÏÏk ‰ÊÂ .‰ÏÙh‰ ˙‡ ¯ËBÙe≈∆«¿≈»¿∆¿»«¿»…∆
˙‡ ¯ËBÙe ¯wÚ‰ ÏÚ C¯·Ó - ‰ÏÙË BnÚÂ ¯wÚƒ»¿ƒ¿≈»¿»≈«»ƒ»≈∆

‰ÏÙh‰32,¯wÚ‰ ÌÚ ˙·¯ÚÓ ‰ÏÙh‰ ‰˙È‰L ÔÈa , «¿≈»≈∆»¿»«¿≈»¿…∆∆ƒ»ƒ»
.˙·¯ÚÓ ‰˙È‰ ‡lL ÔÈa≈∆…»¿»¿…»∆

עליו:31) מברכים המינים, מחמשת המעורב תבשיל שכל
מזונות". מיני ע"א.32)"בורא מד, ברכות

.å˙ÙÏ ÔB‚k ?˙·¯ÚÓ‰ ‰ÏÙh‰ ‡È‰ „ˆÈk33B‡ ≈«ƒ«¿≈»«¿…∆∆¿∆∆
˙LÓÁÓ „Á‡ ÏL ÁÓ˜ Ba ·¯ÚÂ BÏMaL ,·e¯Î¿∆ƒ¿¿≈≈∆«∆∆»≈¬≈∆

B˜a„Ï È„k ÔÈÈn‰34ÈÈÓ ‡¯Ba" ÂÈÏÚ C¯·Ó BÈ‡ - «ƒƒ¿≈¿«¿≈¿»≈»»≈ƒ≈
ÏkL .‰ÏÙË BÁÓ˜Â ¯wÚ‰ ‡e‰ ˙Ùl‰L ,"˙BBÊÓ¿∆«∆∆»ƒ»¿ƒ¿¿≈»∆»
È„k B‡ ÁÈ¯ ÔzÏ È„k B‡ ˜a„Ï B˙B‡ ÔÈ·¯ÚnL ¯·c»»∆¿»¿ƒ¿«≈¿≈ƒ≈≈«¿≈

ˆÏ‰ÏÙË BÊ È¯‰ ,ÏÈL·z‰ ˙‡ Úa35·¯Ú Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿…«∆««¿ƒ¬≈¿≈»¬»ƒ≈≈
¯wÚ ‡e‰ È¯‰ ,˙B·B¯Úza ÌÚË ÔzÏ È„k36,CÎÈÙÏ . ¿≈ƒ≈««««¬¬≈ƒ»¿ƒ»

‰hÁ ·ÏÁ Ô‰a ÔÈ˙BÂ ,Ô˙B‡ ÔÈÏM·nL L·„ ÈÈÓ37 ƒ≈¿«∆¿«¿ƒ»¿¿ƒ»∆≈∆ƒ»
C¯·Ó BÈ‡ ,‰˜È˙Ó ÈÈÓ Ô‰Ó ÔÈNBÚÂ ,˜a„Ï È„k¿≈¿«≈¿ƒ≈∆ƒ≈¿ƒ»≈¿»≈
‡e‰ L·c‰L ÈtÓ ,"˙BBÊÓ ÈÈÓ ‡¯Ba" ÂÈÏÚ»»≈ƒ≈¿ƒ¿≈∆«¿«

.¯wÚ‰»ƒ»

בלע"ז.33) ריבע גנים, ירק ולעשותו 34)מין להקפותו
ע"א.35)סמיך. לט, לטעם,36)שם, העשוי דבר שכל

לח:). (ביצה בטל בו 37)אינו שמשתמשים עמילן, כגון
יא). הלכה (פ"ד, ומצה חמץ הל' והשווה לכביסה,

.æCÈ¯vL È¯‰ ?˙·¯ÚÓ dÈ‡L ‰ÏÙh‰ ‡È‰ „ˆÈk≈«ƒ«¿≈»∆≈»¿…∆∆¬≈∆»ƒ
ÁÈÏÓ ‚c ÏÎ‡Ï38˜ÈfÈ ‡lL È„k BnÚ ˙t‰ ÏÎ‡Â , ∆¡…»»ƒ«¿»«««ƒ¿≈∆…«ƒ

ÁÈÏn‰ ÏÚ C¯·Ó ‰Ê È¯‰ - BBLÏe BB¯b ÁÏn‰«∆«¿¿¬≈∆¿»≈««»ƒ«
BÏ ‰ÏÙË ˙t‰L ÈtÓ ,˙t‰ ˙‡ ¯ËBÙe39Ïk ÔÎÂ , ≈∆««ƒ¿≈∆««¿≈»¿≈…

.‰Ê· ‡ˆBik«≈»∆

אחריו 38) מליח לאכול וצריך מתוקים, פירות שאכל כגון
(קיבה). באיסטומכא ונקבצת המתדבקת הליחות את להסיר

ז). ו, (ברכות לרבינו המשנה פירוש מד,39)מלשון שם,
ע"א.

.çÌÈzt d˙B‡ ˙˙tL ˙t‰40B‡ ‰¯„˜a dÏM·e , ««∆»«»ƒƒƒ¿»ƒ¿≈»
˙Èfk ÔÈ˙È˙ta LÈ Ì‡ :˜¯na dLÏ41Ô‰L ¯kpL B‡ , »»«»»ƒ≈«¿ƒƒ««ƒ∆ƒ»∆≈

d˙¯eˆ ‰pzL ‡ÏÂ ,˙t42‰lÁza ‰ÈÏÚ C¯·Ó - «¿…ƒ¿«»»»¿»≈»∆»«¿ƒ»
"‡ÈˆBn‰"43˙Èfk Ô‰a ÔÈ‡ Ì‡Â ;44‡ ,˙¯eˆ ‰¯·ÚL B «ƒ¿ƒ≈»∆««ƒ∆»¿»«

ÏeMaa ˙t‰45ÈÈÓ ‡¯Ba" ‰lÁza ‰ÈÏÚ C¯·Ó - «««ƒ¿»≈»∆»«¿ƒ»≈ƒ≈
"˙BBÊÓ46. ¿

לפרורים.40) צורתה.41)פיררה שנשתנית אע"פ
כזית.42) בהם אין אפילו בלישה 43)ואז מדובר זה כל

עוברת  הפת צורת אין במרק בלישה כי בבישול, ולא במרק
בהם  יש אם ולפיכך במקצת, נשתנית אלא לגמרי ממנה
חז"ל  מדברי זה דין רבינו ולמד המוציא. - ברכתם כזית,
- הערוך) במרק, שנילושו (פירורין חביצה לז:): (ברכות
כדברי  כזית, בפירוריה שאין אע"פ המוציא עליה מברכים

שם. ששת, חוזר 44)רב וכאן צורתה. שנשארה אע"פ
ש  פת של הדין לפרש בהם Ï˘·.(45‰רבינו יש ואפילו

עלולה  בישול ע"י כי לגמרי, צורתה ועברה הואיל כזית,
" רבינו: שהדגיש וזה לגמרי, לעבור הפת ",··ÏÂ˘Èצורת

במרק. בלישה לא בבישול, מדובר שכאן שם,46)לומר
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הובא  וכן הכסףֿמשנה, ע"פ הוא זה פירוש ע"א. לז,
חכמי  בה נתבלטו זו, הלכה קמו. אלפים שני ח"ד ברדב"ז
עצמם  את סותרים רבינו דברי לכאורה שהרי הדורות,
או  כזית בפתיתים יש אם אמר: שמתחילה לסופם, מראשם
ברכת  לחייבם מספיקה אחת שמעלה מזה משמע וכו' שניכר
שלא  ובלבד מכזית פחות אפילו או כזית, או המוציא:
שעברה  או כזית, בהם אין ואם אמר: ואח"כ צורתם, תשתנה
ברכת  לחייבם מספיקה אינה אחת שמעלה משמע וכו'
צורתם  נשתנית לא וגם כזית, בהם כשיש ורק "המוציא",
בבית  זו הלכה נשאלה וכבר "המוציא". עליהם מברכים אז
חכמים  במעמד רבתי, בפומבי אבוהב יצחק רבי של מדרשו
ואמרו  אברבנאל, יצחק רבי הגדול הנשר ובכללם גדולים
ישרים' וב'תומת כסףֿמשנה). (ראה שונים פירושים בזה
"אם" שצ"ל: הבתים' 'ספר בשם נוסחא הביא כח, סימן

כזית בפתיתים יש אם שם: כתוב וכך "או", ÎÈ¯במקום Ì‡
וגם  כזית, דרושות: מעלות שתי שאמנם וכו' פת שהם
ל"סיפא" מה"רישא" סתירה כל אין ומעתה קיימת, צורתו
שזהו  שם, וסיים במרק. ללישה בין לבישול בין מכוון והכל
האחר, הנוסח לפי פירוש למצוא והחושב האמיתי, הנוסח
הוא  שגם הנ"ל ברדב"ז וראה יתירה. חריפות אלא זה אין

אחר. תיקון ומציע סופר, טעות כאן שיש סובר,

.èÈÎBL ÌÈi·¯Ú‰L BÓk ,Ú˜¯wa ˙ÈÙ‡pL ‰qÚƒ»∆∆¡≈««¿«¿∆»«¿ƒƒ¿≈
,˙t ˙¯eˆ ‰ÈÏÚ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ - ÌÈÙB‡ ˙B¯a„n‰«ƒ¿»ƒƒ¿≈»∆»««

"˙BBÊÓ ÈÈÓ ‡¯Ba" ‰lÁza ‰ÈÏÚ C¯·Ó47Ì‡Â . ¿»≈»∆»«¿ƒ»≈ƒ≈¿¿ƒ
"‡ÈˆBn‰" C¯·Ó - ‰ÈÏÚ BBÊÓ Ú·˜48‰qÚ ÔÎÂ . »«¿»∆»¿»≈«ƒ¿≈ƒ»

da ·¯ÚL B‡ ,·ÏÁ· B‡ ÔÓL· B‡ L·„a dLlL∆»»ƒ¿«¿∆∆¿»»∆≈≈»
ÔÈÏ·˙ ÈÈÓ49‰‡a‰ ˙t ˙‡¯˜p‰ ‡È‰Â ,d‡Ù‡Â ƒ≈¿»ƒ«¬»»¿ƒ«ƒ¿≈««»»

ÔÈqÎa50‡¯Ba" ‰ÈÏÚ C¯·Ó ,˙Ù ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ¿ƒ»ƒ««ƒ∆«¿»≈»∆»≈
"˙BBÊÓ ÈÈÓ51C¯·Ó - ‰ÈÏÚ B˙„eÚÒ Ú·˜ Ì‡Â . ƒ≈¿¿ƒ»«¿»»∆»¿»≈

"‡ÈˆBn‰"52. «ƒ

מזונות,47) מיני בורא - דארעא" "כובא ע"א. לח, ברכות
פת  שזוהי שם) ברשב"א (הובא גאון האי רב ומפרש

בקרקע. ה"ו)48)הנאפית (פ"ו, ומצה חמץ ובהל' שם.
בפסח, מצה חובת ידי זו, במצה שיוצאים רבינו, כותב
שפירש  מה על וסמך נתכוין, מזונו עליה כשקבע ובוודאי

רוקח'). ('מעשה טעם.49)כאן הנותנים מרקחים מיני
(הובא 50) חננאל ורבינו שם. וברש"י ע"ב מא, ברכות

מלאים  כיסים כמין עשויה פת - כסנין מפרש: ב'הערוך')
כעכים  כמין אותה שעושים ואגוזים... ושקדים סוכר
דבש  ובקבוק ונקודים משתאות. בבתי אותה ולועסים
דבש. וזלוע כסנין יונתן: מתרגם ג) יד, (מלכיםֿא

סעודתם 51) לקבוע אדם בני דרך שאין ע"א. מב, ברכות
ואפי  והשמן עליה, שהדבש כל הרבה, מים בעיסה נתן לו

מזונות" מיני "בורא עליה: מברכים טעמם, בה נתנו
רבינו). בדעת לפני 52)(כסףֿמשנה ידים ליטול צריך וגם

ה"א). פ"ו, לקמן וראה ס"א. קנח, סי' (או"ח אכילתה

.é˙t epnÓ ‰NÚL B‡ BÏMaL Ê¯‡53‰lÁza - …∆∆ƒ¿∆»»ƒ∆««¿ƒ»
"˙BBÊÓ ÈÈÓ ‡¯Ba" ÂÈÏÚ C¯·Ó54‡¯Ba" ÛBq·Ïe , ¿»≈»»≈ƒ≈¿¿«≈

"˙BLÙ55,¯Á‡ ¯·c ÌÚ ·¯ÚÓ ‡‰È ‡lL „·Ï·e ; ¿»ƒ¿«∆…¿≈¿…»ƒ»»«≈
Bc·Ï Ê¯‡ ‡l‡56ÔÁc ˙t Ï·‡ .57¯‡L ÏL ˙Ù B‡ , ∆»…∆¿«¬»«…««∆¿»

˙ÈË˜ ÈÈÓ58"Ïk‰L" C¯·Ó ‰lÁza -59Bq·Ïe ,Û ƒ≈ƒ¿ƒ«¿ƒ»¿»≈∆«…¿«
"˙Ba¯ ˙BLÙ ‡¯Ba"60. ≈¿»«

ואפאו.53) הוא 54)שטחנו כי והטעם, ע"ב. לז, ברכות
רח). סי' או"ח ('טור' הלב וסועד שם:55)מזין ברכות,

כלום" ולא "לבסוף שכל וקיימאֿלן כלום". ולא "לבסוף
שם, אשי רב דברי עלֿפי (רי"ף, רבות נפשות בורא מברך

אחר 56)מד.). בתבשיל המעורבים המינים כחמשת לא
האורז  אין כי ה"ד) (לעיל מזונות" "מיני עליו שמברכים
לז.). (ברכות בתערובת אפילו חשוב שיהא כלֿכך מזין

פ"ב,57) (שביעית המשנה בפירוש ורבינו בלע"ז, הירזע
ט). (ד, ביחזקאל ונזכר בלע"ז. מי"ל מפרש מ"ז)

(הערבסין 58) בתרמיל ומונח עגול שפריו ירק זרעוני
התלמוד 59)בלע"ז). דברי ממשמעות פ"ו, לברכות רי"ף

נזכרים  להיות ודוחן אורז רגילים מקום שבכל לז.) (שם,
מיני  בורא מברך אורז "על הברייתא אומרת וכאן כאחד,
דוחן  דין שאין מכאן נראה דוחן, גם הזכירה ולא מזונות",
פרי  "בורא עליהם מברך ואינו ברכה, לענין אורז בכלל
וגם  פרי, מתורת ויצאו אפייתם ע"י שנשתנו מפני האדמה",
עליהם  מברכים - הנאתם דרך זו ואין פת לאכלם דרך אין
(פ"ח, לקמן כמבואר הכל, כוללת ברכה שהיא "שהכל"

לאחריו 60)ה"י). מברך "שהכל", לפניו שמברכים כל כי
ה"ח). פ"ח, (לקמן נפשות" "בורא

.àéÔÈÎ¯·Ó ,"‡ÈˆBn‰" ‰lÁza ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·nL Ïk»∆¿»¿ƒ»»«¿ƒ»«ƒ¿»¿ƒ
˙BÎ¯a Úa¯‡ ,d¯„Òk ÔBÊn‰ ˙k¯a ÛBqa ÂÈ¯Á‡Ï61; ¿«¬»«ƒ¿««»¿ƒ¿»«¿«¿»

,"˙BBÊÓ ÈÈÓ ‡¯Ba" ‰lÁza ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·nL ÏÎÂ¿»∆¿»¿ƒ»»«¿ƒ»≈ƒ≈¿
LÏL ÔÈÚÓ ˙Á‡ ‰Î¯a ÂÈ¯Á‡Ï ÛBqa ÔÈÎ¯·Ó62ıeÁ , ¿»¿ƒ«¿«¬»¿»»««≈≈»

Ê¯‡‰ ÔÓ63. ƒ»…∆

פ"ד.61) ברכות, יג.62)תוספתא הלכה בסמוך מפורשת
מזונות",63) מיני "בורא בתחילה עליו שמברך שאףֿעלֿפי

לז.). (ברכות נפשות" "בורא אחריו מברך

.áéÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na64˙ÈfkÓ ÏÎ‡L ? «∆¿»ƒ¬ƒ∆»«ƒ««ƒ
‰ÏÚÓÏe65˙t‰ ÔÓ ÔÈa ,˙ÈfkÓ ˙BÁt ÏÎ‡ Ï·‡ ;66, ¿«¿»¬»»«»ƒ««ƒ≈ƒ««

ÔÈÏÎ‡ ¯‡MÓ ÔÈa67˙ÈÚÈ·¯Ó ˙BÁt ‰˙BM‰Â ;68ÔÈa , ≈ƒ¿»√»ƒ¿«∆»≈¿ƒƒ≈
‰Î¯a ‰lÁza C¯·Ó - ÔÈ˜LÓ ¯‡MÓ ÔÈa ,ÔÈi‰ ÔÓƒ««ƒ≈ƒ¿»«¿ƒ¿»≈«¿ƒ»¿»»

ÔÈn‰ B˙B‡Ï ‰Èe‡¯‰69ÏÏk C¯·Ó BÈ‡ ÛBq·Ïe ,70. »¿»¿«ƒ¿«≈¿»≈¿»

לאחריו.64) מברך לפניו, שמברך וכזית 65)שכל
לט.). (ברכות בינוני אלא גדול ולא קטן לא שאמרו,

ע"א.66) מה, ע"א.67)ברכות לט, שהוא 68)שם,
רביעית  כגון - אסורים משקין בשתיית עליו החייב השיעור
במאכלות  כזית שיעור כמו - דם רביעית וכן לנזיר, יין
מכזית  כפחות הוא במשקין מרביעית ופחות אסורים,

(כסףֿמשנה). ברכה 69)באוכלין בלא ליהנות שאסור
מדברי  שהיא שלפניה בברכה והחמירו לה.) (ברכות
התורה. מן שהיא הגם שלאחריה, מברכה יותר סופרים,
לברך  צריך שהיה ונמצא כשיעור, ויאכל בדעתו ימלך שמא
כמובן  לכך לחוש אין לאחריה ובברכה לתקן, בידו ואין

או"ח 70)(כסףֿמשנה). ('טור' רבות נפשות בורא אפילו
רי). סי'
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.âéLÏL ÔÈÚÓ ˙Á‡ ‰Î¯· ‡È‰ BÊÂ71,'‰ ‰z‡ Ce¯a : ¿ƒ¿»»««≈≈»»«»
‰ÏkÏk‰ ÏÚÂ ‰ÈÁn‰ ÏÚ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡72ÏÚÂ ¡…≈∆∆»»««ƒ¿»¿«««¿»»¿«

‰·Á¯e ‰·BË ‰cÓÁ ı¯‡73˙‡ zÏÁ‰LÂ ˙Èˆ¯L ∆∆∆¿»»¿»»∆»ƒ»¿∆ƒ¿«¿»∆
EnÚ Ï‡¯NÈ ÏÚÂ eÈÏÚ eÈ‰Ï‡ '‰ ÌÁ¯ .eÈ˙B·‡¬≈«≈¡…≈»≈¿«ƒ¿»≈«∆

E¯ÈÚ ÌÈÏLe¯È ÏÚÂ74eÏÚ‰Â ,E„B·k ÔkLÓ ÔBiˆ ÏÚÂ ¿«¿»«ƒƒ∆¿«ƒƒ¿«¿∆¿«¬≈
‰M„˜a ‰ÈÏÚ EÎ¯·e ,dÈ·a eÁnNÂ dÎB˙Ï¿»¿«¿≈¿ƒ¿»»¿»∆¿»∆»ƒ¿À»

‰ÈÁn‰ ÏÚÂ ı¯‡‰ ÏÚ ,'‰ ‰z‡ Ce¯a .‰¯‰Ë·e75. ¿»√»»«»«»»∆¿««ƒ¿»
dÏÏÎa BÊ ‰Î¯·a ¯ÓB‡ ÌÈ·BË ÌÈÓÈÂ ˙B˙aL·e¿«»¿»ƒƒ≈ƒ¿»»ƒ¿»»

ÌBi‰ ˙M„˜ ÔÈÚÓ76ÔBÊn‰ ˙k¯·a ¯ÈkÊnL C¯„k ,77. ≈≈¿À««¿∆∆∆«¿ƒ¿ƒ¿««»

ברכות 71) שלש תמצית את כוללת שהיא ברכות,
המזון. שבברכת הזן".72)הראשונות "ברכת כנגד

הארץ".73) "ברכת "בונה 74)כנגד  ברכת כנגד
וברי"ף 75)ירושלים". קלים, בשינויים ע"א מד, ברכות

ה"יד. פ"ח, לקמן וראה פ"ו,76)שם). (ברכות ירושלמי
ביום  והחליצנו "ורצה אומר: לחתימתה, שסמוך ה"א)
(פלוני) ביום "ושמחנו אומר: וביוםֿטוב הזה", השבת
אינו  בלבד) סופרים מדברי (שהם ובפורים ובחנוכה הזה".

מיימוניות'). ('הגהות המאורע מעין לכלול לעיל 77)צריך
ה"ה. פ"ב,



meil cg` wxt m"anx ixeriye"ryz zah 'fÎ'` -

ה'תשע"ו  טבת א' ראשון יום

-mirxfxtq
mi`lM zFkld¦§¦§©¦

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
פרדות 1) וסימני מינו. שאינו בהמה על זכר המרכיב יבאר

ואם  בהנאה, מותרין אם הכלאים מן הילודין לזווגן. שמותר
חיה. או בהמה מיני בשני מלאכה העושה בהרכבה. מותרים
פסולי  בהמת כלאים. אותה שמושכין בעגלה היושב

המוקדשין.

.àBÈÓ BÈ‡L ‰·˜ ÏÚ ¯ÎÊ ·Èk¯n‰2‰Ó‰·a ÔÈa , ««¿ƒ»»«¿≈»∆≈ƒ≈ƒ¿≈»
ÛBÚ·e ‰iÁa ÔÈa3ÌiaL ‰iÁ ÈÈÓa elÙ‡Â ,4È¯‰ - ≈¿«»¿«¬ƒ¿ƒ≈«»∆«»¬≈

ÔÈa ı¯‡a ÔÈa ,ÌB˜Ó ÏÎa ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ ‰Ê∆∆ƒ«»¿»»≈»»∆≈
ı¯‡Ï ‰ˆeÁa5.ÌÈ‡Ïk ÚÈa¯˙ ‡Ï EzÓ‰a :¯Ó‡pL ; ¿»»»∆∆∆¡«¿∆¿¿…«¿ƒ«ƒ¿«ƒ

B¯·Á ÏL B‡ BlL ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a „Á‡Â6BÈ‡Â . ¿∆»¿≈»«»»∆∆¬≈¿≈
˙¯ÙBÙLa ÏBÁÎÓk B„Èa ÒÈÎiL „Ú ‰˜BÏ7Ï·‡ ; ∆«∆«¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿∆∆¬»
ÏB˜a Ô¯¯BÚL B‡ „·Ïa ‰Ê ÏÚ ‰Ê ÌÏÚ‰ Ì‡8ÔÈkÓ - ƒ∆¡»∆«∆ƒ¿«∆¿»¿«ƒ

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡9. «««¿

מין 2) אבל מינו, בשאינו ודווקא טהור. ממין שניהם אפילו
ולמדו  מותר. - לבנה פרה גבי על שחור שור כגון במינו,
שעטנז  תלבש "לא מינים שני בהם שתפרו בגדים מכלאי כן

ופשתים". "בהמתך 3)צמר אלא נאמר לא בתורה והנה
ז"ל  חכמינו אבל ועופות. חיה נזכרו ולא כלאים" תרביע לא
חיה  וכן וכו' לכלאים כו' בהמה כל ואחד שור "אחד אמרו:
משבת, "בהמתך" - "בהמתך" שווה בגזירה כן ולמדו ועוף"
כל  תעשה "לא שנאמר ועוף חיה גם נתרבו שבשבת שכשם
בהמתך" "וכל - בהמתך", וכל וחמורך ושורך וגו' מלאכה
כלאים. לעניין כן כמו חיים, בעלי מיני כל מרבה

בגזירה 4) כן ולמדו לוקה". שבים מינים שני "המרביע
ונאמר  ביבשה "למינהו" נאמר "למינהו", - "למינהו" שווה
כלאים, איסור יש שביבשה שכשם ללמדך בים, "למינהו"
אינו  רבינו שכתב חיה" ש"מיני לומר וצריך בים. יש כן כמו
בכלל. והכל חיה, לנפש כוונתו אלא בלבד חיה מין

בארץ.5) התלויות המצוות מן אינה ספרא 6)שהרי
בהמת  על אחרים "בהמת יד הלכה ד פרק קדושים פרשת

תשמורו". חוקותי את לומר תלמוד מניין? כך 7)אחרים
עושה  האדם אם אלא התורה אסרה שלא חכמים קבלו

ממש. בידיו ההרבעה להרבעה.8)מעשה בקול עוררם
- בקול "הנהיגם אמרו: בכלאים שבחרישה פי על [ואף
מעשה  עושה האדם אין אם גם התורה שהקפידה לוקה"
"לא  של הלאו על עובר בקול המנהיג וגם בידו, החסימה
זהו  כי לומר סברא שיש אלא יחדיו", ובחמור בשור תחרוש
בקולו  כי אמרו בזה - עליו לוקים ואין מעשה, בו שאין לאו
אסרה  לא בהרבעה אבל מלקות, וחייב מעשה, עושה הוא
על  עובר אינו מעשה בלי אבל מעשה, בעושה אלא התורה

שהתירו 9)הלאו]. ממה לכך וראיה מדרבנן. שאסור
גם  שמותר אמרו ולא לדיר, מינו ושאינו מין להכניס

זה. על זה להעלות

.á‰‡¯ Ì‡Â .„Á‡ ¯‰ÒÏ ÔÈÈÓ ÈL ÒÈÎ‰Ï ¯zÓÀ»¿«¿ƒ¿≈ƒƒ¿««∆»¿ƒ»»
.ÔLÈ¯Ù‰Ï ˜e˜Ê BÈ‡ - ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÌÈÚ·B¯ Ì˙B‡»¿ƒ∆∆∆≈»¿«¿ƒ»
ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ BzÓ‰a ÔzÏ Ï‡¯OÈÏ ¯eÒ‡Â¿»¿ƒ¿»≈ƒ≈¿∆¿¿≈»ƒ

dÚÈa¯‰Ï10BÏ11. ¿«¿ƒ»

מינה.10) ואיסורו 11)באינו הישראל, בשביל  כלומר,
הגוי  בשביל להרבעה [אבל שבות". לנכרי "אמירה משום
על  מוזהר שהגוי פי על ואף שבות. לנכרי אמירה איסור אין
באופן  כנראה, מדובר, כאן - מינה באינו בהמה רביעת
מעשה  בלי זה, על זה העלאה ידי על להרביע לו שאומר
התורה  מן אסור אינו שבישראל בשפופרת", "כמכחול של
אומר  אם אבל דרבנן. איסור שייך לא ובגוי מדרבנן, אלא
מכשול, תיתן לא עיוור לפני על עובר במעשה, להרביע לו

הגוי. בשביל להרביעו לו אומר אם אפילו

.âBzÓ‰a ·Èk¯‰Â ¯·ÚL ÈÓ12„ÏBp‰ È¯‰ - ÌÈ‡Ïk ƒ∆»«¿ƒ¿ƒ¿∆¿ƒ¿«ƒ¬≈«»
‰‡‰a ¯zÓ Ì‰Ó13ÔÈÓ ÌÚ ‰¯B‰Ë ÔÈÓ ‰È‰ Ì‡Â . ≈∆À»«¬»»¿ƒ»»ƒ¿»ƒƒ

‰¯B‰Ë14‰ÏÈÎ‡a ¯zÓ -15˙BÏÎ‡Óa e¯‡aL BÓk , ¿»À»«¬ƒ»¿∆≈«¿¿«¬»
.˙B¯eÒ‡¬
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טמאים.12) מינים בשני לא,13)המדובר באכילה אבל
טמאים. הם חיה.14)שהרי עם בהמה כגון

היוצא 15) בהמתך מה וכו' כלאים תרביע לא "בהמתך
(=לקרבן), לגבוה כלאים רחמנא מדאסר כו' מותרת ממנה

באכילה). אף (=מותר שרי דלהדיוט מכלל

.ãÏÚ Û‡ ,‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÓBcL ‰iÁ B‡ ‰Ó‰a ÈÈÓ ÈL¿≈ƒ≈¿≈»«»∆ƒ∆»∆««
Ì‰Â ÏÈ‡B‰ ,‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÓB„Â ‰fÓ ‰Ê ÔÈ¯aÚ˙nL Ètƒ∆ƒ¿«¿ƒ∆ƒ∆¿ƒ∆»∆ƒ¿≈
?„ˆÈk .Ô·Èk¯‰Ï ¯eÒ‡Â ÌÈ‡Ïk Ì‰ È¯‰ - ÔÈÈÓ ÈL¿≈ƒƒ¬≈≈ƒ¿«ƒ¿»¿«¿ƒ»≈«

È¯Ùk‰ ·Ïk‰Â ,·Ïk‰ ÌÚ ·‡f‰16,ÏÚeM‰ ÌÚ «¿≈ƒ«∆∆¿«∆∆«À¿ƒƒ«»
ÌÈ‡·v‰Â17ÌÈÏÚi‰Â ,ÌÈfÚ‰ ÌÚ18,ÌÈÏÁ¯‰ ÌÚ ¿«¿»ƒƒ»ƒƒ¿«¿≈ƒƒ»¿≈ƒ

„¯t‰ ÌÚ Òeq‰Â19ÌÚ ¯BÓÁ‰Â ,¯BÓÁ‰ ÌÚ „¯t‰Â , ¿«ƒ«∆∆¿«∆∆ƒ«¬¿«¬ƒ
„B¯Ú‰20Ô‰ È¯‰ - ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÓBcL Èt ÏÚ Û‡ , ∆»««ƒ∆ƒ∆»∆¬≈≈

.‰Êa ‰Ê ÌÈ‡Ïkƒ¿«ƒ∆»∆

לכפר.16) מיוחס הציד מין 18)עפרים.17)כלב הם
והחמור.19)חיה. הסוס מן מדברי.20)נולד חמור

.ä¯a‰ ¯BL ÔB‚k ,È·eMÈÂ È¯a„Ó Ba LiL ÔÈÓ21ÌÚ ƒ∆≈ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿«»ƒ
¯BM‰22Cn¯‰Â ,23ÌÚ ‰Ê Ô·Èk¯‰Ï ¯zÓ - Òeq‰ ÌÚ «¿»«»ƒ«À»¿«¿ƒ»∆ƒ

- ¯a Êe‡ ÌÚ Êe‡ Ï·‡ .„Á‡ ÔÈÓ Ô‰L ÈtÓ ,‰Ê∆ƒ¿≈∆≈ƒ∆»¬»«»ƒ««»
‡Ïk,ÌÈÙaÓ ÂÈˆÈaŒ(È˙Èa) Êe‡‰L ÈtÓ .‰Êa ‰Ê ÌÈ ƒ¿«ƒ∆»∆ƒ¿≈∆»«»≈ƒ≈»ƒƒ¿ƒ

.ÔÈÈÓ ÈL Ì‰L ÏÏkÓ ,ıeÁaÓ ÂÈˆÈa - ¯a Êe‡Â¿««»≈»ƒ«ƒ¿»∆≈¿≈ƒƒ
ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â ;‰Ó‰a‰ ÌÚÂ ‰iÁ‰ ÌÚ ÌÈ‡Ïk - ÈBk‰Â¿«ƒ¿«ƒƒ««»¿ƒ«¿≈»¿≈ƒ

˜ÙÒ ‡e‰L ÈtÓ ,ÂÈÏÚ24. »»ƒ¿≈∆»≈

המדברי.21) בהמה.22)השור מין ששניהם לפי
הרמכים".23) "בני אסתר במגילת ונזכר הסוסים ממיני מין
בהמה.24) מין או חיה מין הוא אם

.åÔÈÓ Ô‰È˙Bn‡ eÈ‰ Ì‡ :ÌÈ‡Ïk‰ ÔÓ ÌÈ„Bli‰«ƒƒƒ«ƒ¿«ƒƒ»ƒ≈∆ƒ
„Á‡25ÈL eÈ‰ Ì‡Â ;‰Ê ÏÚ ‰Ê Ô·Èk¯‰Ï ¯zÓ - ∆»À»¿«¿ƒ»∆«∆¿ƒ»¿≈
ÔÈÈÓ26- ·Èk¯‰ Ì‡Â ,‰Ê ÏÚ ‰Ê Ô·Èk¯‰Ï ¯eÒ‡ - ƒƒ»¿«¿ƒ»∆«∆¿ƒƒ¿ƒ
‰˜BÏ27„ÏBp‰ ‰Ê ·Èk¯‰ Ì‡ ÔÎÂ .28ÔÈÓ ÏÚ elÙ‡ ∆¿≈ƒƒ¿ƒ∆«»¬ƒ«ƒ
Bn‡29‰˜BÏ -30¯zÓ - ¯BÓÁ Bn‡L „¯t ?„ˆÈk . ƒ∆≈«∆∆∆ƒ¬À»

¯BÓÁ dn‡L ‰c¯t ÏÚ B·Èk¯‰Ï31¯eÒ‡Â , ¿«¿ƒ«ƒ¿»∆ƒ»¬¿»
B·Èk¯‰Ï32ÒeÒ Bn‡L „¯t Ï·‡ ;¯BÓÁ‰ ÏÚ elÙ‡ ¿«¿ƒ¬ƒ««¬¬»∆∆∆ƒ

B·Èk¯‰Ï ¯eÒ‡ -33Ïk ÔÎÂ .¯BÓÁ dn‡L ‰c¯t ÏÚ »¿«¿ƒ«ƒ¿»∆ƒ»¬¿≈…
‰c¯t ÏÚ „¯t ·Èk¯‰Ï ‰ˆB¯‰ ,CÎÈÙÏ .‰Êa ‡ˆBik«≈»∆¿ƒ»»∆¿«¿ƒ∆∆«ƒ¿»
·ÊÂ ÌÈÊ‡ ÈÓÈÒa ˜„Ba - ˙B„¯t ÈzLa CLÓÏ B‡ƒ¿…ƒ¿≈¿»≈¿ƒ»≈»¿«ƒ¿»»
„Á‡ ÔÈnÓ Ôn‡L Úe„Èa - ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÓBc Ì‡ ;ÏB˜Â»ƒƒ∆»∆¿»«∆ƒ»ƒƒ∆»

.ÔÈ¯zÓeÀ»ƒ

אחד.25) מין אבותיהם מינים.26)וכן שני אבותיהם וגם
חוששין 27) "אין שבוודאי נפסוק אם אלא ייתכן לא זה

וודאי  אם שהרי לוקה. אינו - ספק זה אם אבל האב", לזרע
שאמרו  כמו לכתחילה, מותר - האב לזרע שחוששין הוא
ואם  הם. אחד מין הפרדות שכל חנניה, לדעת עט. בחולין
אם  "וכן בסמוך כתב איך א. קושיות: כמה כאן קשה כן
אמרו  שם הרי לוקה", אמו מין על אפילו הנולד זה הרכיב
שהרי  לכתחילה, מותרים האב לזרע חוששין אין שאם
שם  הרי ב. ולוקה. שאסור רבינו כתב ואיך שוות, אמותיהם

לא. או האב לזרע חוששין אם הוא שספק במסקנא, אמרו
רבינו  פסק י"א הלכה שחיטה מהלכות י"ב בפרק הרי ג.
שיש  נראה לכן לא. או האב לזרע חוששין אם הוא שספק
[אינו] הרכיב "ואם כדלהלן: בסמוך, וגם כאן גם להגיה
[אינו] אמו מין על אפילו הנולד זה הרכיב אם וכן לוקה,
וכמו  שם, הגמרא כמסקנת רבינו פסק זה ולפי לוקה".
לזרע  חוששין אם הוא שספק שם, שחיטה בהלכות שפסק
חוששין  אין שמא אסור מינים בשני ולפיכך לא. או האב
מין  על הרכיבו ואם חוששין. שמא לוקה ואינו האב, לזרע
אין  שמא לוקה ואינו האב, לזרע חוששין שמא אסור אמו

וחמורה.28)חוששין. מחמור 29)מסוס הבא חמור
למעלה.30)וחמורה. כמבואר לוקה", "אינו להיות: צריך

מין 31) הם הרי האב לזרע חוששין אין אם נפשך: ממה
הפרדות  כל הרי האב, לזרע חוששין ואם האם, מצד אחד

כנ"ל. אחד, מחמת 32)מין בלבד איסור אלא כאן אין
כנ"ל. לוקה, אינו אבל כנ"ל.33)ספק, לוקה, ואינו

.æ‰iÁ B‡ ‰Ó‰a ÈÈÓ ÈLa ‰Î‡ÏÓ ‰OBÚ‰ Ïk»»∆¿»»ƒ¿≈ƒ≈¿≈»«»
ÔÈÓ ÈM‰Â ‰¯B‰Ë ÔÈÓ Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰Â ,„Á‡k¿∆»¿»»∆»≈∆ƒ¿»¿«≈ƒƒ

‰‡ÓË34ÌB˜Ó ÏÎa ‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ -35‡Ï :¯Ó‡pL ; ¿≈»¬≈∆∆¿»»∆∆¡«…
Ú¯Bf‰ B‡ L¯BÁ‰ „Á‡ .ÂcÁÈ ¯ÓÁ·e ¯BLa L¯Á˙36 «¬¿«¬…«¿»∆»«≈«≈«

„Á‡k Ô·‡ B‡ ‰Ï‚Ú Ì‰a CLBn‰ B‡37Ì‚È‰‰ B‡ , «≈»∆¬»»∆∆¿∆»ƒ¿ƒ»
ÏkÓ - ÂcÁÈ :¯Ó‡pL ;‰˜BÏ - ÏB˜a elÙ‡Â „Á‡k¿∆»«¬ƒ¿∆∆∆¡««¿»ƒ»

ÌB˜Ó38Ô‚eÊÓ‰ Ï·‡ .39B‡ CLÓiL „Ú ,¯eËt - »¬»«¿«¿»»«∆ƒ¿…
.‚È‰È«¿ƒ

ואינם 34) וכו' בהמה "כלאי אֿב: משנה ח פרק בכלאים
חיה, עם וחיה בהמה עם בהמה מלהרביע, אלא אסורים
וטהורה  טמאה עם טמאה בהמה, עם וחיה חיה עם בהמה
אסורין  טמאה עם וטהורה טהורה עם טמאה טהורה, עם
"כשאמר  שם: רבינו ומפרשה ולהנהיג". ולמשוך לחרוש
אבל  (=כלומר, מלהרביע אלא אסורים אינם בהמה כלאי
וכו'. בהמה עם לבהמה אלא זה שאינו אמר מותר) לחרוש
בה  יש טמאה עם וטהורה טהורה עם טמאה בהמה אבל
לחרוש  אסורים שהם והוא: ההרבעה, איסור על תוספת
תחרוש  לא הכתוב שאמר עניין וזה וכו' ולהנהיג ולמשוך
שנאמר  הרבעה לעניין לומר: רוצה יחדיו", ובחמור בשור
הם  הרי מינים שני שהם כל כלאים" תרביע לא "בהמתך
פרט  לא בחרישה אבל טהורים, שניהם ואפילו כלאים בכלל
וחמור", "שור - טהור ואחד טמא שאחד באופן אלא הכתוב
ופרד  לפרד סוס יקשור "לא ה: פרק שם בתוספתא הוא וכן
פוטרין". וחכמים כו' כן עשה אם כו' לערוד וחמור לחמור

בארץ,35) תלוייה שאינה מצוה שכל לארץ. בחוצה אפילו
לארץ. בחוצה בין בארץ בין כי 36)נוהגת פרשת בספרי

את  לרבות מניין חורש, אלא לי אין תחרוש , "לא תצא:
מקום". מכל יחדיו לומר תלמוד וכו' בפירוש 37)הדש

לומר  רוצה יחדיו, שעניין "ואמרו רבינו: כתב שם המשנה
לחרישה  או שיהיה, דרך איזה על ולייחדם ביניהם לחבר

וכדברי 38)וזולתה. ומנהיג, ומושך זורע על מוסב [זה
לאו  שחרישה למדו שמ"יחדיו" למעלה) (שהובא הספרי

רש"י:39)דווקא]. ופירש שם. מציעא בבבא ברייתא
בהם". הנהיג ולא לקרון וחמור שור "המזווג

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



קלט mi`lk zekld - mirxf xtq - zah 'a ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.ç„Á‡L ÔÈÈÓ ÈL Ïk „Á‡Â ¯BÓÁÂ ¯BL „Á‡∆»«¬¿∆»»¿≈ƒƒ∆∆»
¯ÈÊÁk ‰Ó‰a ÌÚ ‰Ó‰a ÔÈa ,¯B‰Ë „Á‡Â ‡ÓË40ÌÚ »≈¿∆»»≈¿≈»ƒ¿≈»«¬ƒƒ

‰iÁ B‡ ,ÏÈt‰ ÌÚ ¯eÓÁÈk ‰iÁ ÌÚ ‰iÁ B‡ ,O·k‰«∆∆«»ƒ«»¿«¿ƒ«ƒ«»
·ÏÎk ‰Ó‰a ÌÚ41‡ˆBiÎÂ ¯ÈÊÁ‰ ÌÚ È·ˆ B‡ ÊÚ‰ ÌÚ ƒ¿≈»¿∆∆ƒ»≈¿ƒƒ«¬ƒ¿«≈

ÏÏÎa ‰iÁL ;‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ el‡ Ïk ÏÚ - Ì‰a»∆«»≈∆ƒ«»∆«»ƒ¿«
‰Ó‰a42˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,‡È‰ ¿≈»ƒ¿∆≈«¿¿ƒ¿«¬»

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ï·‡ .˙B¯eÒ‡43Ô‰L ÔÈÈÓ ÈL , ¬¬»ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈ƒƒ∆≈
„Á‡k Ô‰a L¯ÁÏ ÌÈ¯eÒ‡ - ‰Úa¯‰a ÌÈ‡Ïkƒ¿«ƒ¿«¿»»¬ƒ«¬»∆¿∆»
B‡ „Á‡k ‰Î‡ÏÓ Ô‰a ‰OÚ Ì‡Â .Ô‚È‰‰Ïe ÔÎLÓÏe¿»¿»¿«¿ƒ»¿ƒ»»»∆¿»»¿∆»
¯eÒ‡Â .˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ‚È‰‰ B‡ CLÓ»«ƒ¿ƒ«ƒ«««¿¿»
ÊÚ ÔB‚k ,ÌiaL ‰iÁ ÌÚ ‰Lai‰ ÔÓ ‰Ó‰a ‚È‰‰Ï¿«¿ƒ¿≈»ƒ««»»ƒ«»∆«»¿≈

ËeaL ÌÚ44¯eËt - ‰OÚ Ì‡Â ;45. ƒƒ¿ƒ»»»

בהמה.40) מין הוא חיה.41)חזיר מין בבא 42)שהוא
- "שור" שווה בגזירה דחרישה כלאים למדו ושם נד: קמא
אף  בכלל, עוף גם בשבת האמור שור מה משבת, "שור"
בהמה  שאר לרבות "מניין שם: בספרי הוא וכן כן. כלאים
ורבינו  תחרוש". לא לומר תלמוד בשור, כיוצא ועוף וחיה

"עוף". כאן שם 43)השמיט קמא בבבא אמרו שהרי
שגם  משמע מזה כלומר, בהמה". כל ואחד השור "אחד
האיסור, בכלל הם טמאים שניהם או טהורים כששניהם

אלא  אינו זה רבינו סופרים.ולדעת היא 44)מדברי בעיא
יכולים  שאינם מכיוון או כלאים איסור בזה יש אם נה. שם
ליבשה. ייצא לא והדג לים ייכנס לא העז שהרי להתחבר,

הבעייא. נפשטה הבעייא,45)ולא נפשטה שלא מאחר
שהרי  מרדות, ממכת פטור לומר ורוצה מספק. לוקה אינו
קיט. שבת (עיין טהור. ממין שניהם השבוט וגם העז גם
לנו  אסר קט: ובחולין שיבוטא" מלח "רבא מא. וקידושין
חייב  אינו התורה ומן שיבוטא), של מוח לנו התיר - חזיר

טמא. אחד ומין טהור אחד במין אלא מלקות

.è·LBi‰ - ÌÈ‡Ïk d˙B‡ ÔÈÎLBÓ eÈ‰L ‰Ï‚Ú¬»»∆»¿ƒ»ƒ¿«ƒ«≈
B˙·ÈLiL ;‚È‰‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,‰˜BÏ ‰Ï‚Úa»¬»»∆¿««ƒ∆…ƒ¿ƒ∆¿ƒ»
·LBÈ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰Ï‚Ú‰ CLÓzL ‰Ó‰aÏ ˙Ó¯B‚∆∆«¿≈»∆ƒ¿…»¬»»¿≈ƒ»»≈
elÙ‡Â .ÔÈ˜BÏ Ô‰ÈL - ‚È‰Ó „Á‡Â ‰Ï‚Úa „Á‡∆»»¬»»¿∆»«¿ƒ¿≈∆ƒ«¬ƒ

.ÔÈ˜BÏ Ôlk - „Á‡k ÌÈ‡Ïk e‚È‰‰L ‰‡Ó≈»∆ƒ¿ƒƒ¿«ƒ¿∆»À»ƒ

.é‰iÁ B‡ ‰Ó‰··e Ì„‡a ‰Î‡ÏÓ ˙BOÚÏ ¯zÓÀ»«¬¿»»¿»»ƒ¿≈»«»
‰Ï‚Ú CLBÓ B‡ ¯BM‰ ÌÚ L¯BÁL Ì„‡ ÔB‚k ,„Á‡k¿∆»¿»»∆≈ƒ«≈¬»»
ÂcÁÈ ¯ÓÁ·e ¯BLa :¯Ó‡pL ;‰Êa ‡ˆBiÎÂ ¯BÓÁ ÌÚƒ¬¿«≈»∆∆∆¡«¿«¬…«¿»

.¯BLÂ Ì„‡a B‡ ¯BÓÁÂ Ì„‡a ‡Ï -…¿»»«¬¿»»¿

.àéÈÏeÒt ˙Ó‰a46Ûe‚ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈLc˜n‰ ∆¡«¿≈«À¿»ƒ««ƒ∆ƒ
‰˙È‰L ÈtÓ .ÔÈÙe‚ ÈLk ·e˙k‰ d‡OÚ ,„Á‡∆»¬»»«»ƒ¿≈ƒƒ¿≈∆»¿»

L„˜47˙OÚÂ ,48‰Êa ‰Ê ÔÈ·¯ÚÓ ÏÁÎe L„˜k49, …∆¿«¬»¿…∆¿…¿…»ƒ∆»∆
‰¯B‰h‰ ÌÚ ‰‡ÓË ‰Ó‰·k BÊ ‰Ó‰a ˙‡ˆÓÂ¿ƒ¿≈¿≈»ƒ¿≈»¿≈»ƒ«¿»
‰Ó‰a Ïk Ì‡Â :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ .„Á‡k ÔÈ·¯ÚÓ‰«¿…»ƒ¿∆»¬≈≈¿ƒ»¿≈»
ÈtÓ .ÈÈÏ Ôa¯˜ ‰pnÓ e·È¯˜È ‡Ï ¯L‡ ‰‡ÓË¿≈»¬∆…«¿ƒƒ∆»»¿»«»ƒƒ
ÈÏeÒÙa ‡l‡ ¯a„Ó BÈ‡L ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰«¿»»¿∆≈¿«≈∆»ƒ¿≈

ÔÈLc˜n‰50ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ¯BLa L¯BÁ‰ ,CÎÈÙÏ . «À¿»ƒ¿ƒ»«≈¿¿≈«À¿»ƒ

¯eq‡Â .ÌÈ‡Ïk ÌeMÓ ‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ÚÈa¯n‰ B‡««¿ƒ«¬≈∆∆ƒƒ¿«ƒ¿ƒ
.‰Ïa˜ È¯·cÓ ‰Ê∆ƒƒ¿≈«»»

שנפדו.46) המוקדשין פסולי שפדו 47)כלומר, לפני
גם  הלא כן, לכתוב רבינו הוצרך למה עיון [וצריך אותה.
חולין  תורת בו שיש להלן: שמבאר כמו כלאים, הוא זה בלי

קדשים]. פדיון.48)ותורת  חולין,49)לאחר כלומר,
שאסורה  וקודש מועד, אהל לפתח מחוץ באכילה שמותרת
וטעם  שם. במכות רש"י כתב וכן כקדשים. ועבודה בגיזה
בשני  אפילו שאסורה בהרבעה רק רבינו, לדעת מספיק, זה
דלהלן. להא רבינו הוצרך בחרישה אבל טהורים, מינים

בכלאים 50) חרישה איסור שאין לשיטתו לכך רבינו הוצרך
מום  בעל בכור אין זה [ולפי טמא. ומין טהור במין אלא
טמאה  בהמה בכלל שהוא אמרו לא עליו שהרי זה, בכלל
אבל  והערכה. העמדה ולא פדיון טעון אינו הוא שהרי
מינים  בשני אפילו התורה מן שאסור הרבעה, לעניין
וחול. קודש מעורב הוא גם שהרי בכלל, בכור גם טהורים,

ה'תשע"ו  טבת ב' שני יום

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
צמר 1) בלבד. ופשתים בצמר אלא שאינו בגדים כלאי יבאר

צמר  של גדיל קשר כלאים. משום בה יש אם עז בת רחל
והקנבוס  שיעור. להם יש אם הכלאים פשתן. של בגדיל
לעשותן  יכול אם בגדים כלאי בזה. זה שטרפן והפשתן
ותופרי  כלאים. שהוא מנעל עליהם. לישב או ולמוכרם
שהם  בגדים אלא כלאים איסור אין כדרכן. תופרין אם כסות
אחת. בתכיפה פשתן בגד עם שחיברו צמר בגד חימום. דרך
על  תורה של כלאים והרואה הגוי, מן צמר כלי הלוקח
שלבש  וכהן כלאים. חבירו את המלביש ודין בשוק. חבירו

עבודה. בשעת שלא כהונה בגדי

.à¯Óˆ ‡l‡ ÌÈ„‚a È‡ÏÎa ¯eq‡ ÔÈ‡2ÔzLÙe ≈ƒ¿ƒ¿≈¿»ƒ∆»∆∆ƒ¿»
„·Ïa3ÌÈzLÙe ¯Óˆ ÊËÚL LaÏ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL , ƒ¿«∆∆¡«…ƒ¿«««¿≈∆∆ƒ¿ƒ

Ìi‰ Èk¯Îa LÈÂ .ÂcÁÈ4ÏÚ Ï„bL ¯Óˆ BÓk «¿»¿≈ƒ¿«≈«»¿∆∆∆»≈«
ÁÏn‰ ÌÈaL ÌÈ·‡‰5,·‰f‰ ˙È·˙k B˙È·z , »¬»ƒ∆¿»«∆««¿ƒ¿«¿ƒ«»»

ÔzLt‰ ÌÚ ¯eÒ‡Â .BÓL CÏÎÂ ,¯˙BÈa C¯ ‡e‰Â6 ¿«¿≈¿»»¿¿»ƒ«ƒ¿»
ÔÎÂ .ÌÈÏÁ¯ ¯ÓˆÏ ‰ÓB„ ‡e‰L ,ÔÈÚ‰ ˙È‡¯Ó ÈtÓƒ¿≈«¿ƒ»«ƒ∆∆¿∆∆¿≈ƒ¿≈

CÏk‰Â ÌÈ¯ÈM‰7‡¯Ó ÈtÓ ÔÈ¯eÒ‡ÔÈÚ‰ ˙È8. «ƒ»ƒ¿«»»¬ƒƒ¿≈«¿ƒ»«ƒ

שנאמר 2) סתם, צמר נקראים הם שרק ואילים, רחלים צמר
כלאים  (ירושלמי צמר" אילים אלף "ומאה ד) ג, (מלכיםֿב

ו. הלכה להלן וראה א), הלכה משנה 3)פ"א פ"ט כלאים
כ:4)א. ב,5)שבת הלכה ציצית מהלכות בפ"ב (וראה

שמימיו  הגדול לים וכוונתו המלח". "ים רבינו שכתב
א. משנה פט"ו כלים למשנה בפירושו גם וכן מלוחים,
המלח", "ים הביא משנה סדרי לששה פירושו ובסוף
לרא"ש  יוםֿטוב' ב'מעדני ועיין הגדול. לים כנ"ל וכוונתו

י). אות ז סימן בגדים כלאי (=6)הלכות והשירים הואיל
והובא  ב, משנה שם (כלאים בזה זה אסורים והכלך המשי)
לפשתן, דומה ושירים לצמר דומה שהכלך מפני להלן),
זה, ולפי עצמו. הפשתן עם כלך לאסור שיש קלֿוחומר
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ורדב"ז). (כסףֿמשנה אסור עצמו צמר עם שירים הואֿהדין
משום  בו אין אותו, ומכירים בינינו מצוי שהמשי והיום
סעיף  רצח סימן יו"ד (שו"ע הצמר עם ומותר העין, מראית

הרא"ש). בשם שם.7)א שאחד 8)משנה מפני
=) והשני הפשתים, כמו חלק השיריים) הוא =) מהמינים
(פירוש  הצמר כמו שעיר והוא יבשות, בו יש הכלך)

המשנה).

.áÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡ d¯Óˆ - ÊÚ ˙a ÏÁ¯9ÌeMÓ »≈«≈«¿»≈ƒ»»ƒ
Ì‰È¯·cÓ ‡e‰ ¯eÒ‡ Ï·‡ ,ÌÈ‡Ïk10˙È‡¯Ó ÈtÓ ƒ¿«ƒ¬»»ƒƒ¿≈∆ƒ¿≈«¿ƒ

¯eaÁ „ˆ ÔzLt‰ ÌÚ ¯Óv‰ ¯aÁ˙pL ÔÂÈk .ÔÈÚ‰»«ƒ≈»∆ƒ¿«≈«∆∆ƒ«ƒ¿»«ƒ
„ˆÈk .‰¯Bz‰ ÔÓ ÌÈ‡Ïk ‰Ê È¯‰ - ÌÏBÚa11¯Óˆ ? »»¬≈∆ƒ¿«ƒƒ«»≈«∆∆

ÔÙ¯hL ÌÈzLÙe12Ô˙B‡ ÚLÂ ‰Ê ÌÚ ‰Ê13Ô‰Ó ‰OÚÂ ƒ¿ƒ∆¿»»∆ƒ∆¿»»¿»»≈∆
ÔÈ„·Ï14ÌÈ‡Ïk el‡ È¯‰ -15Ô˙B‡ ‰ÂËÂ ÔÙ¯Ë .16 ¿»ƒ¬≈≈ƒ¿«ƒ¿»»¿»»»

„‚a ‚¯‡Â „Á‡k17.ÌÈ‡Ïk ‰Ê È¯‰ - ‰Ê ÈÂhÓ ¿∆»¿»«∆∆ƒ¿ƒ∆¬≈∆ƒ¿«ƒ

"מה 9) לפשתים, צמר של מהיקש כן למדו ושם יז. בכורות
נשתנה. וזה נשתנה", שלא צמר אף נשתנה, שלא פשתים

רבינו 10) למד עליו", לוקין "אין שם שאמרו ממה
וכלך  שיריים כמו העין, מראית משום אסור שמדרבנן
דומה  אינו שצמרו מרחל שנולד ועז (כסףֿמשנה). שלמעלה
קורקוס). (ר"י כלל אסור אינו רחלים, לצמר כלל

והוא 11) להלן, ראה נוז, או טווי או שוע, שאו רבינו [דעת
כולם). אותם ביחד).12)מונה ערבם (כלומר,

יא)13) כז, (בראשית חלק" "איש והחליקם, במסרק סרקם
כדעת  רבינו וסובר (רע"ב). שעיע" "גבר אונקלוס: תרגם
ביחד. ופשתים צמר היינו ששוע סא: בנדה רש"י

הוא 14) בלבד ששוע רבינו ודעת שוע, שהם [אףֿעלֿפי
שאם  לבדים, לעשיית הוצרך להלן, ראה התורה, מן כלאים
יט) יט, (ויקרא אמרה והתורה "בגד", אינם לבדים עשה לא
בספרא  מפורש וכן עליך". יעלה לא שעטנז כלאים "ובגד
תלמוד  מה כלאים, "ובגד יח): הלכה ד פרק קדושים (פ'
יחדיו, ופשתים צמר שעטנז תלבש לא שנאמר לפי לומר,
בגד, לומר תלמוד פשתן, ואניצי צמר גיזי ילבש לא יכול
לומר  תלמוד הלבדים, את לרבות מניין בגד, אלא לי אין
שאסרה  מכיון כלומר, ונוז". טווי שוע שהוא דבר שעטנז,
בגד, בכלל שלבדים עלֿכרחנו נוז, או טווי או שוע או תורה
לעשות  איֿאפשר טווי, ואינו בלבד, שוע שהוא מדבר שהרי

לבדים]. הוא 15)אלא וכן התורה. מן כלאים כלומר,
שועים". שהם מפני אסורים "לבדים ט: משנה פ"ט בכלאים
אלא  טווין שאין התורה, מן אינם "לבדים השיג: והראב"ד
יהיו  "שלא המשנה: בפירוש רבינו כתב וכן בלבד". שוע
(כלומר, כולם הענינים שלשה אלו נחברים שיהיו עד כלאים
מדברי  כלאים הוא כך שאינו מה וכל ונוז), טווי שוע
אמרו  וכן ספק, בו ואין באמת פסוקה הלכה וזו סופרים,
לך, שאמרתי מה על חולק דבר לאחד מצאת ואם בגמרא,
האמורה  ההיא ההלכה שכח שהוא ספק, בלבך יכנס אל
במהדורה  וכתב רבינו, בו חזר שוב אבל (סא:)". נדה בגמרא
בלתי  מאמר אצלי וזה הגאונים, מקצת אמרו "כך שם: שניה
נוז) או טווי או שוע או =) מהם אחד שכל אלא אמיתי,
והלכתא  (שם: נדה בגמרא שנזכר ומה תורה, של כלאים
לשון  אינו ונוז), טווי שוע שיהיה עד שאמר: זוטרא, כמר

הוא  וכן (רדב"ז, מפרש" איזה לשון הוא אבל התלמוד,
הוצאת  המשנה פירוש עם במשנה וראה בכסףֿמשנה,
ניאפולי  דפוס המשנה לפירוש בהגהות הוא וכן במברגר,
הירושלמי  להלכות במבוא ליברמן (הגר"ש שכטר כ"י

ז). עמ' ז"ל אותם,16)להרמב"ם וטווה ערבם [כלומר,
כסףֿמשנה]. ועיין אותם, שע לא שם 17)אבל הוא כן

שנאמר  וארוג, טוה אלא כלאים משום אסור "אין ח: משנה
(ואףֿעלֿפי  ונוז". טווי שוע שהוא דבר שעטנז, תלבש לא

"כ  רבינו: נוז)שלדעת או טווי או שוע או =) מהם אחד ל
שבלי  לאריגה, כאן הוצרך למעלה), (ראה תורה" של כלאים
וראה  הספרא, בדברי למעלה ראה "בגד", זה אין אריגה

הסמוכה). בהלכה

.â„‚a ¯Ùz18Ô¯Ùz elÙ‡Â ,ÔzLt ÏLa ¯Óˆ »«∆∆∆∆¿∆ƒ¿»«¬ƒ¿»»
ÈLÓa19ÔzLt ÈËeÁa ¯Óˆ „‚a ¯ÙzL B‡ ,20„‚a B‡ ¿∆ƒ∆»«∆∆∆∆¿≈ƒ¿»∆∆

ÈËeÁa ¯Óˆ ÈËeÁ ¯L˜ B‡ ,¯Óˆ ÈËeÁa ÌÈzLtƒ¿ƒ¿≈∆∆»«≈∆∆¿≈
Ô˙ elÙ‡ ,ÔÏ„‚ B‡ ÌÈzLt21B‡ ˜Oa ÌÈzLÙe ¯Óˆ ƒ¿ƒ¿»»¬ƒ»«∆∆ƒ¿ƒ¿«

‰t˜a22ÔÎ¯Îe23¯L˜ elÙ‡Â .ÌÈ‡Ïk el‡ È¯‰ - ¿À»¿»»¬≈≈ƒ¿«ƒ«¬ƒ»«
Èt ÏÚ Û‡ ,ÔzLt ÏL ÏÈ„‚a ¯Óˆ ÏL ÏÈ„‚»ƒ∆∆∆ƒ»ƒ∆ƒ¿»««ƒ

‰Úeˆ¯‰L24ÚˆÓ‡a25¯Óˆ È„‚a ÏÙk Ì‡ ÔÎÂ , ∆»¿»»∆¿«¿≈ƒ»«ƒ¿≈∆∆
¯Óˆ :¯Ó‡pL .ÌÈ‡Ïk el‡ È¯‰ - Ô¯L˜e ÔzLÙeƒ¿»¿»»¬≈≈ƒ¿«ƒ∆∆¡«∆∆

ÌB˜Ó ÏkÓ - ÂcÁÈ ÌÈzLÙe26.¯Ò‡ „Á‡˙pL ÔÂÈk , ƒ¿ƒ«¿»ƒ»»≈»∆ƒ¿«≈∆¡»

דין 18) כתב וכאן טווי, ודין שוע דין רבינו מנה (למעלה
שגם  הכוונה ששוע וכשם שזור, או ארוג או הוא שנוז נוז.
שועים  גם והם שועים, הם לחוד הפשתים וגם לחוד הצמר
הפשתים  וגם עצמו הצמר שגם הכוונה טווי, כן וכמו ביחד.
נוז, גם כן כמו ביחד. טוויים וגם אחד  כל טוויים עצמם
והם  נוז, הם לעצמם שניהם הפשתן וגם הצמר שגם היינו
וחוט  צמר של שזור בחוט אלא יתכן לא וזה ביחד. נוז גם
ובגד  צמר של ארוג בגד או יחד שחיברם פשתים של שזור
צמר  של חוט האורג אבל יחד. שתפרם פשתים של ארוג
נוז. אינו הצמר שהרי כלאים, אינו - בפשתים שזור, שאינו
אם  אלא כלאים אינו שטווי למעלה שאמרנו ממה וראיה
האריג  מצד כלאים הוא הרי הטווייה, לנו למה כן ואם ארג,
חוט  כל אם אלא נוז שאינו עלֿכרחנו אלא "נוז", שהוא
ארוג  בגד שהם או שזורים, והפשתים הצמר של וחוט
אפילו  אסור שמדרבנן ז הלכה להלן (וראה כנ"ל וחיברם,
וגם  ביחד). שארגם כיון לבדו, ואחד אחד כל שזורים אינם
ונוז: וטווי שוע, הנ"ל: הדברים שלשת כל מנתה המשנה
ח) משנה (פ"ט ואריג" טווי אלא כלאים משום אסור "אין
(שם  שועים" שהם מפני אסורים "לבדים טווי. היינו -
של  קטנה חגורה =) צמר של "פיו שוע. היינו - ט) משנה
לא  וכו' כאריג חוזרין שהם מפני אסור פשתן, בשל צמר)
(שם) מתניו" את בו לחגור פשתן בשל צמר של סרט יקשור
סק"א). ש סימן ליו"ד הגר"א בביאור וראה נוז, הרי -

של 19) סרט יקשור "לא במשנה: שם שאמרו ממה נלמד
(הובא  באמצע" שהרצועה אףֿעלֿפי כו' פשתן בשל צמר

רבינו). בדברי מה 20)להלן (ולפי פ"ה. כלאים תוספתא
שזורים). היו שהחוטים לומר צריך למעלה, שכתבנו

וצריך 21) לכלאים". מצטרפין והקופה "השק י: משנה שם
רבינו  כתב וכן פשתים, ובבגד צמר בבגד שהמדובר לומר,
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שם. המשנה קטן.22)בפירוש שחיברם.23)סל כלומר
שם.24) המשנה בפירוש ראה עור, ט.25)של משנה שם
שם.26) תצא פ' ספרי

.ãC¯ˆ‰ È¯‰L ?‰¯Bz ÏL el‡ ÔÈ¯eq‡ ÏkL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆»ƒƒ≈∆»∆¬≈À¿«
e„ÓlL BÓk ,˙ÈˆÈˆa ÌÈ‡Ïk ¯Èz‰Ï ·e˙k‰27ÈtÓ «»¿«ƒƒ¿«ƒ¿ƒƒ¿∆»¿ƒƒ

˙L¯ÙÏ ÌÈ‡Ïk ˙L¯t ‰ÎÓÒ ‡lL ‰ÚeÓM‰«¿»∆…ƒ¿¿»»»«ƒ¿«ƒ¿»»«
˙ÈˆÈˆ28ÔÈËeÁ ˙ÈˆÈv‰Â ,˙ÈˆÈˆa ÌÈ‡Ïk ¯Èz‰Ï ‡l‡ ƒƒ∆»¿«ƒƒ¿«ƒ¿ƒƒ¿«ƒƒƒ

Ô‰ „·Ïa ÔÈ¯eL˜29ÌB˜Óa ‡lL ‰Êk ¯eaÁL ÏÏkÓ , ¿ƒƒ¿«≈ƒ¿«∆ƒ»∆∆…ƒ¿
¯·c ‰¯Bza ËÚÓÓ BÈ‡L ,‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÒ‡ ‰ÂˆÓƒ¿»»ƒ«»∆≈¿«≈«»»»

.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ¯eÒ‡ ‡e‰L∆»ƒƒ¿≈¿ƒ

ד.27) תלבש 28)יבמות "לא יאֿיב) כב, (דברים שנאמר
לך". תעשה גדילים יחדיו, ופשתים צמר שעטנז

פרשת 29) סוף בספרי כמפורש שזורים, [והם לט. מנחות
שוע]. ד" סא: נדה תוספות שלח,

.äËeÁ elÙ‡ ,¯eÚL BÏ ÔÈ‡ ÌÈ‡Ïk‰30‡e‰L Ïk «ƒ¿«ƒ≈ƒ¬ƒ»∆
ÔzLt ÏL ÏB„b „‚·a ¯Óˆ ÏL31¯Óˆa ÔzLt ÏL B‡ ∆∆∆¿∆∆»∆ƒ¿»∆ƒ¿»¿∆∆
.¯eÒ‡ -»

למעלה].30) כמבואר שאבד 31)[שזור, "בגד שם: בנדה
לגוי". ימכרנו לא ניכר), ואינו החוט שאבד (היינו כלאים בו
שייך  שלא ותירצו ברוב? החוט יבטל הקשו: שם ובתוספות
כלאים  אבל בהיתר, מעורב כשהאיסור אלא ברוב ביטול
כמו  המרובה אסור כך תערובת, ע"י ונאסרים היתר ששניהם
(ראה  מתבטל בפשתים צמר גם רבינו, לדעת (אבל המועט.
הוא, חשוב שחוט מפני בטל אינו וכאן ו), הלכה להלן

הבגד). ד"ה ס"ה: זרה עבודה בתוספות וראה

.åÌÈÏÁ¯ ¯Óˆ32Ba ‡ˆBiÎÂ ÌÈlÓb ¯ÓˆÂ33ÔÙ¯hL ∆∆¿≈ƒ¿∆∆¿«ƒ¿«≈∆¿»»
Ó ‰ÂËÂ ‰Êa ‰ÊÈÂË Ô‰34ÔÓ ÈˆÁ‰ ‰È‰ Ì‡ : ∆»∆¿»»≈∆¿ƒƒ»»«≈ƒƒ

ÌÈÏÁ¯‰35‡e‰ È¯‰Â ,ÌÈÏÁ¯ ¯Óˆk Ïk‰ È¯‰ - »¿≈ƒ¬≈«…¿∆∆¿≈ƒ«¬≈
ÔzLt‰ ÌÚ ÌÈ‡Ïk36- ÌÈlÓb‰ ÔÓ ·¯‰ ‰È‰ Ì‡Â ; ƒ¿«ƒƒ«ƒ¿»¿ƒ»»»…ƒ«¿«ƒ

˙¯eˆ Ïk‰ ˙¯evL ÈtÓ ,ÔzLt‰ ÌÚ B·¯ÚÏ ¯zÓÀ»¿»¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈∆««…«
¯Óˆ ÏL ˙BÓÈÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,ÌÈlÓb ¯Ó∆̂∆¿«ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ∆∆∆

¯Óˆ ÈËeÁ ÔÈ‡L ÈtÓ ,Ô‰a ÔÈ·¯ÚÓ‰37. «¿…»ƒ»∆ƒ¿≈∆≈»≈∆∆

א.32) משנה פ"ט (להלן 33)כלאים ארנבים של צמר
ואילים  רחלים של בצמר אלא כלאים לך ואין ט). הלכה

א. הלכה למעלה ראה וחוט 34)בלבד, חוט שכל באופן
של  חוט עירב אם אבל גמלים. וצמר רחלים מצמר מעורב
בהם  עירב ואחרֿכך גמלים, צמר חוטי בתוך רחלים צמר
(להלן  בטל אינו הוא חשוב שהחוט אסור, - פשתן חוטי
וראה  פ"ה, התוספתא בשם בכס"מ הוא וכן ההלכה, בסוף

שם). כפשוטה שם.35)בתוספתא כל 36)משנה אם
הלכה  להלן וראה ג), הלכה למעלה (ראה שזור וחוט חוט
ואחד, אחד כל שזורים אינם אם אפילו אסור שמדרבנן ז,

יחד. שארגם מצמר 37)כיון מעורב וחוט חוט כל אלא
ראה  בטל, אינו - צמר חוט ואילו גמלים, וצמר רחלים

למעלה.

.æÛ‡ ,ÌÈ„‚a Ô‰Ó ÔÈOBÚL ÌÈO·k‰ ˙B¯BÚ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»«¿»ƒ∆ƒ≈∆¿»ƒ«
ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,ÔÈ¯zÓ - ÔzLÙa Ô˙B‡ ÔÈ¯ÙBzL Èt ÏÚ«ƒ∆¿ƒ»¿ƒ¿»À»ƒ¿≈¿ƒ

ËeÁ ÏÏÎa eÎ¯ÎpL Èt ÏÚ Û‡ ,¯Óˆ ÏL ˙BÓÈÏ¿ƒ∆∆∆««ƒ∆ƒ¿¿ƒ¿«
ÔzLt‰38ÔËeÚÓa eÏËa È¯‰L ,Ba e¯ÙzL39. «ƒ¿»∆»¿∆¬≈»¿¿ƒ»

(ביחד)38) טווי לא (ביחד), שוע לא כאן שאין אףֿעלֿפי
אסור  - ג הלכה למעלה (ראה לחוד אחד כל נוז ולא
ראב"ד. ועיין ביחד, (=שזורים) נוז שהם כיון מדרבנן,

ו).39) הלכה למעלה (ראה איסור של חוט כאן שאין כיון
והיתר, היתר תערובת שהם בכלאים, שגם רבינו למדנו וכאן
למעלה  (הובא סא: בנדה התוספות כדעת ולא ביטול, יש

ראב"ד. ועיין ה), הלכה

.çÒBapw‰ ÔÎÂ40·¯ Ì‡ :‰Êa ‰Ê ÔÙ¯hL ÔzLt‰Â ¿≈«««¿«ƒ¿»∆¿»»∆»∆ƒ…
;¯Óˆ ÈËeÁ ÌÚ Ô‰Ó ÈÂh‰ ‚¯‡Ï ¯zÓ - ÒBapw‰ ÔÓƒ«««À»∆¡…«¿ƒ≈∆ƒ≈∆∆

.¯eÒ‡ - ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ eÈ‰ Ì‡Â¿ƒ»∆¡»¿∆¡»»

הצמר.40) עם כלאים ואינו שם. כלאים

.è„‚a ‰OBÚ‰41ÌÈ·¯‡ ¯Óˆ B‡ ÌÈlÓb ¯Óˆ Blk »∆∆∆À∆∆¿«ƒ∆∆«¿»ƒ
ÏL ËeÁÂ ‰Ê „vÓ ¯Óˆ ÏL ËeÁ Ba ‚¯‡Â ,ÒBap˜ B‡««¿»«∆∆∆ƒ«∆¿∆

ÌÈ‡Ïk ÌeMÓ ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ‰Ê „vÓ ÔzLt42. ƒ¿»ƒ«∆¬≈∆»ƒƒ¿«ƒ

אחרון.41) פרק כלאים הלכה 42)תוספתא למעלה ראה
רש"י  ועיין באמצע". עור) של =) שהרצועה "אףֿעל ֿפי ג

שם.

.éÌ¯ÙpL ¯Óˆ „‚a43Û¯ÙÏ ¯zÓ -44ÈËeÁa B˙B‡ ∆∆∆∆∆ƒ¿«À»ƒ¿…¿≈
¯LB˜Â .ÔzLt45.¯t˙È ‡Ï Ï·‡ , ƒ¿»¿≈¬»…ƒ¿…

כלאים.43) סוף תוספתא היינו 45)לחבר.44)שנקרע.
על  וקושרו סביבם החוט וכורך הקרעים, ראשי שני שמחבר
התרת  בלא הקרעים ראשי שני להוציא שיכול שכיון גביהם,
בשם  ד ס"ק ש סימן יורהֿדעה (ש"ך חיבור זה אין הקשר,

הרא"ש).

.àé¯Óˆ È„‚a Ì„‡ L·BÏ46¯‚BÁÂ ÔzLt È„‚·e ≈»»ƒ¿≈∆∆ƒ¿≈ƒ¿»¿≈
ıeÁaÓ Ì‰ÈÏÚ47C¯ÎÈ ‡lL „·Ï·e ,48‰ÁÈLn‰ ˙‡ ¬≈∆ƒ«ƒ¿«∆…ƒ¿…∆«¿ƒ»

.ÂÈÙ˙k ÔÈa da ¯L˜ÈÂ¿ƒ¿…»≈¿≈»

שם.46) ובכ"י 48)שם.47)תוספתא רומי, בדפוס
הוא  וכן כתביֿיד. בעוד הוא וכן "יטרוף", אברבנאל:
בגדים  כלאי הלכות פ"ט נדה הרא"ש (לפי שם בתוספתא
שני  של המשיחות שתי את יערב שלא והיינו כ). סימן
אחד  לפשטם יכול שאינו באופן ביחד, ויקשרם הבגדים,
וראה  שם, (רא"ש הקשר את שיתיר לאחר אלא אחד,

כפשוטה). בתוספתא

.áéÌ¯ÎÓÏe Ì˙BOÚÏ ¯zÓ - ÌÈ„‚a È‡Ïk49ÔÈ‡Â , ƒ¿≈¿»ƒÀ»«¬»¿»¿»¿≈
Ô‰a ˙Bqk˙‰Ï B‡ „·Ïa ÔL·ÏÏ ‡l‡ ¯eÒ‡50. »∆»¿»¿»ƒ¿«¿ƒ¿«»∆

;EÈÏÚ ‰ÏÚÈ ‡Ï :¯Ó‡Â ,ÊËÚL LaÏ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL∆∆¡«…ƒ¿«««¿≈¿∆¡«…«¬∆»∆
‰LÈ·Ï C¯„ ‡È‰L ‰iÏÚ‰51‰iÏÚ Ï·‡ ,¯eÒ‡ - »¬ƒ»∆ƒ∆∆¿ƒ»»¬»¬ƒ»

¯zÓ - ÌÈ‡ÏÎ ‡e‰L Ï‰‡ ÔB‚k ,‰LÈ·Ï C¯c ÔÈ‡L∆≈∆∆¿ƒ»¿…∆∆ƒ¿«ƒÀ»
ÂÈzÁz ·LÈÏ52ÏÚ ·LÈÏ ‰¯Bz‰ ÔÓ ¯zÓ ÔÎÂ . ≈≈«¿»¿≈À»ƒ«»≈≈«

ÌÈ‡Ïk ÏL ˙BÚvÓ53- EÈÏÚ ‰ÏÚÈ ‡Ï :¯Ó‡pL ; «»∆ƒ¿«ƒ∆∆¡«…«¬∆»∆
elÙ‡ ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe .EÈzÁz BÚÈvÓ ‰z‡ Ï·‡¬»«»«ƒ«¿∆ƒƒ¿≈¿ƒ¬ƒ
- ÌÈ‡Ïk Ô‰aL ÔBzÁz‰Â BÊ Èab ÏÚ BÊ ˙BÚvÓ ¯OÚ∆∆«»««≈¿««¿∆»∆ƒ¿«ƒ
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‡ÓÈ C¯kz ‡nL ,ÔBÈÏÚ‰ ÏÚ ·LÈÏ ¯eÒ‡54ÏÚ »≈≈«»∆¿∆»ƒ»≈ƒ»«
.B¯Oa¿»

א.49) משנה פ"ח העלאה,50)כלאים משום אסור
ד:51)כדלהלן. כלאים:52)יבמות סוף ירושלמי

הוא  וכן (כסףֿמשנה). כלאים" משום בהן אין "אהלים
ה. פרק סוף כלאים סט.53)בתוספתא של 54)יומא

גלופקרין  של כגון וגדולים גסים נימים ויש כלאים,
יד:). ביצה (רש"י במקומה ומחממת

.âé˙BÚÈ¯È ÔB‚k ,ÔÈk¯a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿«ƒ¿¿ƒ
ÔÈL˜a Ï·‡ ;˙BÏÓOe55ÌÈ¯k ÔB‚k ,ÔÈÎ¯Î ÔÈ‡L ¿»¬»¿»ƒ∆≈»ƒ¿»ƒ¿»ƒ

˙B˙ÒÎe56‡lL ‡e‰Â ,Ô‰ÈÏÚ ·Ò‰Ïe ·LÈÏ ¯zÓ - ¿»À»≈≈¿»≈¬≈∆¿∆…
Ì‰a Ú‚B B¯Oa ‰È‰È57. ƒ¿∆¿»≈«»∆

שם.55) "הכרים 56)יומא ב: משנה פ"ט כלאים
עליהם, לשבת והיינו כלאים", משום בהם אין והכסתות
בשרו. על נימא תיכרך שמא בהם גזרו לא קשות, והן הואיל
ד"ה  טו. ביצה בתוספות (עיין אסור בהם להתכסות אבל

בקשין). יש 57)אלא בהם, נוגע בשרו שאם שם. כלאים
[ומדברי  שם). יוםֿטוב' ('תוספות תיכרך שמא לחשוש
שמא  חשש משום זה שאין נראה טו) (הלכה להלן רבינו
שהוא  כיון חכמים, החמירו בבשרו שבנוגע אלא תיכרך

הכלאים]. מן נהנה

.ãé˙Î¯t‰ ÔÎÂ58- ‰k¯ ‰˙È‰ Ì‡ :ÌÈ‡Ïk ‡È‰L ¿≈«»…∆∆ƒƒ¿«ƒƒ»¿»«»
;B¯Oa ÏÚ ‰ÏÚ˙Â LnM‰ dÏ CÓqÈ ‡nL ,‰¯eÒ‡¬»∆»ƒ»≈»««»¿«¬∆«¿»

˙¯zÓ - ˙Î¯Î dÈ‡L ‰L˜ ‰˙È‰ Ì‡Â59. ¿ƒ»¿»»»∆≈»ƒ¿∆∆À∆∆

יד:58) טו.59)ביצה שם

.åèÌÈ‡Ïk ‡e‰L ÏÚÓ60·˜Ú BÏ ÔÈ‡Â61¯zÓ - ƒ¿»∆ƒ¿«ƒ¿≈»≈À»
‡e‰ ‰L˜ Ï‚¯‰ ¯BÚL ;‰Ï BL·ÏÏ62‰‰ BÈ‡Â , ¿»¿∆»∆∆»∆¿≈∆¡∆

Ûeb‰ ¯BÚ ¯‡Lk63. ƒ¿»«

משום 60) בו אין זרד, של "ומנעל ז: משנה פ"ט כלאים
היא  זרד של "ומנעל בפירוש: רבינו שם וכתב כלאים"
רב  "אמר טו. ובביצה הרגל". כף תחת שנותנים מנעל דמות
הגאונים  ופירשו כלאים". משום בהם אין ערדלין פפא,
אותו  עושין יש רגל, של העקב "כנגד שם) פ"ט נדה (רא"ש
לפי  כלאים משום בהם אין נמטי, אותו וקורין צמר של

להלן. וראה מתחמם". ואינו קשה ה'תוספות 61)שהעקב
מתאים  זה עקב". אלא לו ואין "שכצ"ל כתב (שם) יוםֿטוב'
שפירושו  שכתוב ולמה שם, במשנה רבינו שפירש למה
שא  סימן ליו"ד הגר"א בביאור ועיין למעלה. ראה הגאונים,
נכונה. יוםֿטוב' ה'תוספות של שהגהתו שכתב יח ס"ק

(הגה 62) קשה הנעל ואף למעלה, ראה הגאונים, כדברי
יג). סעיף שם שבכרים 63)ביו"ד אףֿעלֿפי [כלומר,

שלא  "והוא יג) הלכה (למעלה אמרו קשים, שהם וכסתות
ואינו  קשה הרגל שגם בנעלים כאן - בהם" נוגע בשרו יהיה

שם). למעלה וראה מותר, - נהנה

.æèÈ¯ÙBz64˙eÒk65Ôk¯„k ÔÈ¯ÙBz -66‡lL „·Ï·e , ¿≈¿¿ƒ¿«¿»ƒ¿«∆…
eek˙È67‰nÁ‰ ÈtÓ ‰nÁa68ÈtÓ ÌÈÓLb·e ƒ¿«¿««»ƒ¿≈««»«¿»ƒƒ¿≈

ÌÈÓLb‰69È¯ÎBÓ ÔÎÂ .ı¯‡a ÌÈ¯ÙBz ÔÈÚev‰Â .70 «¿»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»»∆¿≈¿≈
˙eÒk71Ôk¯„k ÔÈ¯ÎBÓ -72‰nÁa eek˙È ‡lL „·Ï·e , ¿¿ƒ¿«¿»ƒ¿«∆…ƒ¿«¿««»

‡ÏÂ ,‰nÁ‰ ÔÓ ÔÙ˙k ÏÚL ÌÈ‡Ïk‰ Ì‰Ï ÏˆiL∆»≈»∆«ƒ¿«ƒ∆«¿≈»ƒ««»¿…
ÔÈÏÈLÙÓ ÔÈÚev‰Â .Ba ÌnÁ˙‰Ï ÌÈÓLba eek˙Èƒ¿«¿«¿»ƒ¿ƒ¿«≈¿«¿ƒ«¿ƒƒ

.Ô‰È¯BÁ‡Ï ÏwÓa¿«≈«¬≈∆

ו.64) משנה שם כלאים.65)כלאים בה שיש
לתפרם.66) ירכותיהם על הבגדים שמניחים
כן 67) ולמדו נהנה, אם אלא תורה אסרה לא שהעלאה

הנאה. בה יש לבישה שסתם תלבש", מ"לא ד:) (יבמות
להלן  ראה הנאה, בלי אפילו אסורה עצמה לבישה  אבל

שם. ובכסףֿמשנה יח מן 68)הלכה הירכים על להגן
(שבת 69)החום. לכתחילה מותר מתכוון, שאינו דבר כי

היא  הלכה ימות" ולא רישיה שב"פסיק ואףֿעלֿפי כט:).
אין  בהנאה - ו) הלכה שבת מהלכות בפ"א (ראה שאסור
הובא  (ר"ן הנאה זו אין להנאה, מתכוון אינו שאם כן, הדבר

שם). שלמה להעיר 70)במלאכת ויש ה. משנה שם
דין  ואחרֿכך כסות, מוכרי דין תחילה שנו שם שבמשנה
שסדר  שכתב שם שלמה במלאכת ועיין כסות, תופרי

זו". אף זו "לא בדרך הוא כלאים.71)המשנה בה שיש
לקונים.72) להראות כתיפו על ששם

.æé‰ˆÈa Ì„‡ ÁwÈ ‡Ï73,ÌÈ‡Ïk „‚·a ‰nÁ ‡È‰Lk …ƒ«»»≈»¿∆ƒ«»¿∆∆ƒ¿«ƒ
‰nÁ‰ ÈtÓ ÌÈ‡Ïka ‰‰ ‡e‰ È¯‰L74ÈtÓ B‡ ∆¬≈∆¡∆«ƒ¿«ƒƒ¿≈««»ƒ¿≈

‰pv‰75.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «ƒ»¿≈…«≈»∆

ב.73) הלכה שם כלאים מלכוות 74)ירושלמי שמונעו
מלונדריש). אליהו (רבינו לכך מכוין והוא בביצה,

זה,75) ואף היד, את ומחמם מהביצה מתחמם שהבגד
לכך. כשמתכוין

.çéÈ‡¯Ú ÌÈ‡Ïk Ì„‡ LaÏÈ ‡Ï76Èab ÏÚ elÙ‡Â , …ƒ¿«»»ƒ¿«ƒ¬««¬ƒ««≈
ÌÈ„‚a ‰¯OÚ77ÌeÏk e‰p‰Ó BÈ‡L78elÙ‡Â , ¬»»¿»ƒ∆≈¿«≈¿«¬ƒ

ÒÎn‰ ˙‡ ÁÈ¯·‰Ï79‰˜BÏ - Ôk L·Ï Ì‡Â .80. ¿«¿ƒ«∆«∆∆¿ƒ»«≈∆

לכלאים".76) עראי "אין ב: משנה שם שם.77)כלאים
לא 78) רחמנא כתב "דאי שם) (יבמות שאמרו [ואףֿעלֿפי

רחמנא, אסר העלאה דרך כל הוהֿאמינא עליך, יעלה
במקל  המפשילים הצנועים (כלומר, כסות מוכרי ואפילו
ועיין  א, הלכה פ"ט כלאים בירושלמי הוא כן לאחוריהם,
דומיא  שעטנז, תלבש לא רחמנא כתב ישנים) בתוספות שם
על  ללמוד אלא כן אמרו לא - הנאה" ביה דאית דלבישה
מפני  כן ולמדו נהנה, אם אלא אסורה שאינה העלאה,
על  כך ללמד באו לא אבל הנאה, בה יש לבישה שסתם
על  הלובש כגון הנאה, בה שאין באופן שגם עצמה, לבישה
ואסור  תלבש, לא בכלל היא כן גם - בגדים עשרה גבי
לא  עדיין אבל כה). הלכה להלן וראה כסףֿמשנה, (ועיין
דבר  האומר שלדעת קיג. קמא בבבא שאמרו מה יתיישב
את  להבריח כלאים ללבוש מותר מותר, מתכוין שאינו
כאן?]. צריך כוונה ואיזו אסור, הנאה בלי גם והלא המכס,

לפי 79) המכס, בו שנוטלים השער את בו לעבור כדי
והמדובר  בהם. לבוש שאדם מבגדים מכס מקבלים שאינם
הרי  קצבה, לו שיש במוכס שאם קצבה, לו שאין במוכס
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יא). הלכה ואבדה גזילה מהלכות (פ"ה גזילה משום אסור
שאינה  ואףֿעלֿפי הלבישה, מחמת האיסור כאן ואף

למעלה. ראה שעטנז".80)להנאה. תלבש "לא משום

.èéC¯c Ô‰L ÌÈ„‚a ‡l‡ ÌÈ‡Ïk ÌeMÓ ¯eÒ‡ ÔÈ‡≈»ƒƒ¿«ƒ∆»¿»ƒ∆≈∆∆
ÌenÁ81Ë·‡‰Â ÌÈÒÎn‰Â ˙Ùˆn‰Â ˙zk‰ ÔB‚k , ƒ¿«À…∆¿«ƒ¿∆∆¿«ƒ¿»«ƒ¿»«¿≈

˙‡Â ÌÈ˜BM‰ ˙‡ Ô‰a ÔÈtÁÓL ÌÈ„‚·e ‰ÏÓO‰Â¿«ƒ¿»¿»ƒ∆¿«ƒ»∆∆««ƒ¿∆
ÔÈÏBˆÏˆ Ï·‡ .Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ„i‰82ÔÈOBÚL ÌÈpË˜ «»«ƒ¿«≈»∆¬»ƒ¿ƒ¿«ƒ∆ƒ

B‡ ˙BÚÓ Ô‰a ¯¯ˆÏ Ô‰lL „È ˙È·a ÌÚ‰ Ô˙B‡»»»¿≈»∆»∆ƒ¿…»∆»
ÔÈÏ·˙83ËeË¯ÓÒe ,84B‡ ‰iË¯ ÂÈÏÚ ÔÈÁÈpnL ¿»ƒ¿«¿∆«ƒƒ»»¿ƒ»

˙ÈÏtÒ‡ B‡ ‡Ó‚eÏÓ85el‡ È¯‰ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿¿»ƒ¿¿»ƒ¿«≈»∆¬≈≈
C¯c ÔÈ‡L ,Ô‰a Ú‚B B¯OaL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ¯zÓÀ»ƒ««ƒ∆¿»≈«»∆∆≈∆∆

.CÎa ÌenÁƒ¿»

טו.81) תוספתא 84)שם.83)חגורות.82)ביצה
כלאים. סוף תחבושת.85)וירושלמי מיני

.ë¯BÚ ÏL ıÈˆ86Ba ‰ÏzL Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÈLÓ B‡ ƒ∆∆ƒ¿«≈»∆∆»»
È„k Ì„‡‰ Èt ÏÚ ÔÈÏcÏ„Ó ÔzLt ÈËeÁÂ ¯Óˆ ÈËeÁ≈∆∆¿≈ƒ¿»¿À¿»ƒ«¿≈»»»¿≈

ÔÈ·e·f‰ ÁÈ¯Ù‰Ï87ÔÈ‡L ,ÌÈ‡Ïk ÌeMÓ Ba ÔÈ‡ - ¿«¿ƒ««¿ƒ≈ƒƒ¿«ƒ∆≈
CÎa ÌenÁ C¯c88. ∆∆ƒ¿»

(כסףֿמשנה).86) נז: בשבת שנזכרה "אסטמא" היא
שם.87) בגמרא פרוחי" "כליא רבינו מפרש ראה 88)כן

טווי, שאינו משום כלאים בה שאין שפירש (שם) ברש"י
קשה. דבר שהוא משום ריב"א בשם שם ובתוספות

.àëÌÈÏ·Á ÒÈÎÓe ˙BÓ‰a ‚È‰n‰89,B„È CB˙Ï ««¿ƒ¿≈«¿ƒ¬»ƒ¿»
Èt ÏÚ Û‡Â ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¯Óˆ Ô‰Óe ÌÈzLt Ô‰Ó≈∆ƒ¿ƒ≈∆∆∆¬≈∆À»¿««ƒ
ÌÈ‡Ïk eOÚ - Ôlk Ô¯L˜ Ì‡ Ï·‡ .B„È ÏÚ ÔÎ¯BkL∆¿»«»¬»ƒ¿»»À»«¬ƒ¿«ƒ

.B„È ÏÚ Ôk¯ÎÏ BÏ ¯eÒ‡Â¿»¿»¿»«»

נד.89) שם

.áëÌÈ„i‰ ˙‡ Ô‰a ÔÈÁp˜nL ˙BÁtËÓ90˙BÁtËÓe , ƒ¿»∆¿«¿ƒ»∆∆«»«ƒƒ¿»
ÔÈ‚tÒnL91¯ÙÒ ˙ÁtËÓe) ,˙BÚ˜¯w‰Â ÌÈÏk‰ Ô‰a ∆¿«¿ƒ»∆«≈ƒ¿««¿»ƒ¿««≈∆

(‰¯Bz92ÌÈ¯ÙÒ ˙BÁtËÓe ,93ÌeMÓ ÌÈ¯eÒ‡ - »ƒ¿¿¿»ƒ¬ƒƒ
ÏÚ ÔÈÎ¯Î Ô‰Â Ô‰a ˙BÚ‚B ÌÈ„i‰ È¯‰L ,ÌÈ‡Ïkƒ¿«ƒ∆¬≈«»«ƒ¿»∆¿≈ƒ¿»ƒ«

.ÔÈÓnÁ˙Óe „ÈÓz „i‰«»»ƒƒ¿«¿ƒ

ג)90) משנה פ"ט (כלאים שבמשנה ידים" "מטפחות הן
כמותו. בירושלמי שפסקו אלעזר שם:91)וכר' במשנה

הספג". להלן.92)"ומטפחות וראה ליתא, רומי בדפוס
חסר 93) תורה" ספר ש"מטפחת רומי שבדפוס הנוסחא לפי

מטפחות  והיינו "ספרים", כאן: לקרוא שיש מסתבר ְִָכאן,
משלושת  אחד והם שם), רבינו בפירוש (ראה ספריֿתורה
מטפחות  הספרים, מטפחות הידים, (=מטפחות הדברים
כרבי  והלכה אלעזר, ורבי חכמים בהם שנחלקו הספג)
(=המגלחים) הספרים מטפחות ואילו למעלה), (ראה ִַַאלעזר
בהם  נחלקו לא הגוף, על גבר מלבוש שהם המשנה, שבסוף
שם), ברע"ב (ראה כלאים משום נאסרו הכל ולדברי חכמים,

וברדב"ז. קורקוס בר"י וראה רבינו, השמיטו ולכן

.âë˙B˙B‡94ÔÈÒ·Bk‰ ÔÈOBÚL95ÔÈc¯b‰Â96ÌÈ„‚aa ∆ƒ«¿ƒ¿««¿ƒ«¿»ƒ

˙B‡ ‰˙È‰ Ì‡ ,BlL ˙‡ ¯ÈkÓ „Á‡ Ïk ‡‰iL È„k¿≈∆¿≈»∆»«ƒ∆∆ƒ»¿»
,¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ¯Óˆa ÔzLt B‡ ÔzLÙa ¯Óˆ ÏL∆∆∆¿ƒ¿»ƒ¿»¿∆∆¬≈∆»

BÏˆ‡ ·eLÁ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡97. ««ƒ∆≈»∆¿

י.94) משנה בגדים.95)שם האורגים.96)כובסי
שייבטל 97) לסברא מקום והיה הבגד. בעל אצל כלומר,

משום  שאסורים השמיענו - ז) הלכה למעלה (ראה בבגד
בתערובת. בטל אינו - ניכר שהוא שכיון כלאים,

.ãë¯Óˆ „‚a98‰ÙÈÎ˙a ÔzLt „‚a ÌÚ B¯aÁL ∆∆∆∆∆ƒ¿ƒ∆∆ƒ¿»ƒ¿ƒ»
¯eaÁ BÈ‡ - ˙Á‡99ıa˜ .ÌÈ‡Ïk ‰Ê ÔÈ‡Â100ÈL ««≈ƒ¿≈∆ƒ¿«ƒƒ≈¿≈
„Á‡k ËeÁ‰ ÈL‡¯101˙BÙÈÎz ÈzL ÛÎzL B‡102- »≈«¿∆»∆»«¿≈¿ƒ

.ÌÈ‡Ïk ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ¿«ƒ

שם.98) כשימשיכו 99)משנה שהרי קיימא, בר שאינו
שם. המשנה בפירוש ראה מיד, מתפרד הוא אדם

שם.100) (רע"ב).101)משנה לא 102)וקשרם אפילו
כלאים  שאינו אומרים ויש (כסףֿמשנה). ראשיהם קיבץ
שבת, לענין שאמרו כמו החוט, ראשי שני קשר אם אלא
בין  מחלקים ויש (ר"ש). ט הלכה שבת מהלכות פ"י ראה
לבין  המתקיימת, מלאכה על אלא חייב שאינו שבת מלאכת
(רדב"ז). מתקיים שאינו אףֿעלֿפי בחיבור שאיסורו כלאים

.äë˙ÓÏ ÔÈÎÈ¯Îz ÌÈ‡Ïk‰ ÔÓ ˙BOÚÏ ¯zÓ103, À»«¬ƒ«ƒ¿«ƒ«¿ƒƒ¿≈
‰ÂˆÓ ÌÈ˙n‰ ÏÚ ÔÈ‡L104˙Úc¯Ó epnÓ ˙BOÚÏÂ .105 ∆≈««≈ƒƒ¿»¿«¬ƒ∆«¿««

¯BÓÁÏ106‰ÈÏÚ ·LBÈÂ107B¯Oa ‰È‰È ‡lL ‡e‰Â , «¬¿≈»∆»¿∆…ƒ¿∆¿»
da Ú‚B108BÊ ˙Úc¯Ó ÁÈpÈ ‡ÏÂ .109BÙ˙k ÏÚ110, ≈«»¿…«ƒ««¿«««¿≈

.Ï·f‰ ˙‡ Ô‰ÈÏÚ ‡ÈˆB‰Ï elÙ‡¬ƒ¿ƒ¬≈∆∆«∆∆

ד.103) משנה טעם 104)שם (ולולא סא: בנדה יוחנן כר'
הרי  - הבגד מן נהנה המת שאין ואףֿעלֿפי אסור. היה זה
ראה  הנאה, בלי אפילו אסורה כלאים שלבישת רבינו דעת
כאן). ור"ש שם, תוספות ועיין יח, הלכה למעלה

שם.106)אוכף.105) קשה,107)כלאים שהוא מפני
יג). הלכה (למעלה עליהם לישב מותר נלמד 108)וקשים
שם). (למעלה וכסתות בכרים שאמרו משנה 109)ממה

שאינו 110)שם. דבר זה ואין אסורה. העלאה שכל
בלבישה  הוא רוצה שהרי טז), הלכה למעלה (ראה מתכוין

בזבל. מתלכלך שאינו ממנה, ונהנה זו

.åë‰Ó‰a‰Â ˙n‰111¯zÓ - ÌÈ‡Ïk ÔÈLaÏÓ eÈ‰L «≈¿«¿≈»∆»¿À»ƒƒ¿«ƒÀ»
Ô‡OÏ112.BÙ˙k ÏÚ ¿»¿»«¿≈

כלאים.111) סוף להנאה,112)תוספתא מתכוין [שאינו
טז]. הלכה למעלה ראה כסות, כמוכרי זה והרי

.æë¯Óˆ „‚a113Ba „·‡L114ËeÁ115B‡ ,ÔzLt ÏL ∆∆∆∆∆»«∆ƒ¿»
‡Ï ‰Ê È¯‰ - ¯Óˆ ÏL ËeÁ Ba „·‡L ÔzLt „‚a∆∆ƒ¿»∆»«∆∆∆¬≈∆…

ep¯kÓÈ ‡nL ,È¯ÎÏ ep¯kÓÈ116‡ÏÂ .Ï‡¯OÈÏ È¯Îp‰ ƒ¿¿∆¿»¿ƒ∆»ƒ¿¿∆«»¿ƒ¿ƒ¿»≈¿…
¯BÓÁÏ ˙Úc¯Ó epOÚÈ117¯Á‡ B˙B‡ ‡ˆÓÈ ‡nL , «¬∆«¿«««¬∆»ƒ¿»«≈

ÌÈ‡Ïk‰ ÔÈ‡ È¯‰L ,epLaÏÈÂ ˙Úc¯n‰ ÏÚÓ epÚ¯˜ÈÂ¿ƒ¿»∆≈«««¿««¿ƒ¿»∆∆¬≈≈«ƒ¿«ƒ
Ba ¯k118˙wz „ˆÈÎÂ .119ÔÈ‡L ,BÚ·Bˆ ?‰Ê „‚a ƒ»¿≈««»«∆∆∆¿∆≈

¯k ‡e‰ „iÓe ,„Á‡ Ú·ˆa ÌÈÏBÚ ÌÈzLt‰Â ¯Óv‰«∆∆¿«ƒ¿ƒƒ¿∆«∆»ƒ»ƒ»
‡nL ;¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¯k ‡Ï Ì‡Â .BËÓBLÂ BÏ¿¿¿ƒ…ƒ»¬≈∆À»∆»
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ËÓL120,BÏ CÏ‰Â¯·Îe .B‡ˆÓ ‡ÏÂ ˜„a È¯‰L ƒ¿«¿»«∆¬≈»«¿…¿»¿»
˙B¯eÒ‡ ˙B‡Èa ˙BÎÏ‰a e¯‡a121˙B˜ÙÒ ¯eq‡ ÏkL , ≈«¿¿ƒ¿ƒ¬∆»ƒ¿≈

˜ÙÒa el˜‰ CÎÈÙÏe ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ122. ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»≈≈¿»≈

מ:113) (רש"י 114)פסחים ניכר ואינו בו שנארג
שם). חוט,115)בפסחים שרק וֿז הלכות למעלה ראה

בטל. אינו חשוב, שם.116)שהוא שם.117)פסחים
מרדעת 118) אותו עושים בו, ניכרים הכלאים אם אבל

שם). (תוספות למעלה כמבואר סא:119)לחמור, נדה
יז.121)שם.120) הלכה יח ֿ 122)פרק בכסף ראה

יב. הלכה מת טומאת מהלכות לפ"ט משנה

.çë¯Óˆ ÈÏk Á˜Bl‰123B˜„·Ï CÈ¯ˆ - È¯Îp‰ ÔÓ «≈«¿≈∆∆ƒ«»¿ƒ»ƒ¿»¿
.ÔzLÙa ÔÈ¯eÙz Ô‰ ‡nL ,‰ÙÈ ‰ÙÈ»∆»∆∆»≈¿ƒ¿ƒ¿»

ז.123) משנה פ"ט בכלאים ראה

.èëÌÈ‡Ïk ‰‡B¯‰124‰¯Bz ÏL125B¯·Á ÏÚ126, »∆ƒ¿«ƒ∆»«¬≈
ÂÈÏÚ BÚ¯B˜Â BÏ ıÙB˜ - ˜eMa Cl‰Ó ‰È‰ elÙ‡¬ƒ»»¿«≈«≈¿¿»»

„iÓ127Ba¯ ‰È‰ elÙ‡Â .128ÔÈ‡L .‰ÓÎÁ B„nlL ƒ»«¬ƒ»»«∆ƒ¿»¿»∆≈
L¯ÙÓ‰ ‰OÚ˙ ‡Ï ¯eq‡ ‰ÁBc ˙Bi¯a‰ „B·k¿«¿ƒ∆ƒ…«¬∆«¿…»

‰¯Bza129‰„·‡ ·L‰a ‰Á„ ‰nÏÂ .130‡e‰L ÈtÓ ? «»¿»»ƒ¿∆¿»≈¬≈»ƒ¿≈∆
ÔBÓÓ ÏL Â‡Ï131˙Ó ˙‡ÓËa ‰Á„ ‰nÏÂ .132? »∆»¿»»ƒ¿»¿À¿«≈

'B˙Á‡ÏÂ' ·e˙k‰ Ë¯Ùe ÏÈ‡B‰133‰ÚeÓM‰ ÈtÓ . ƒ»««»¿¿«…ƒƒ«¿»
˙ÓÏ ‡e‰ ‡ÓhÓ Ï·‡ ,‡ÓhÓ BÈ‡ B˙BÁ‡Ï :e„ÓÏ»¿«¬≈ƒ«≈¬»ƒ«≈¿≈
‡e‰ È¯‰ - Ì‰È¯·cÓ B¯eq‡L ¯·c Ï·‡ .‰ÂˆÓƒ¿»¬»»»∆ƒƒƒ¿≈∆¬≈

˙Bi¯a‰ „B·k ÈtÓ ‰Á„134Èt ÏÚ Û‡Â .ÌB˜Ó ÏÎa ƒ¿∆ƒ¿≈¿«¿ƒ¿»»¿««ƒ
‰Ê Â‡Ï È¯‰ ,¯·c‰ ÔÓ ¯eÒ˙ ‡Ï :‰¯Bza ·e˙kL∆»«»…»ƒ«»»¬≈»∆
ÂÈÏÚ ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .˙Bi¯a‰ „B·Î ÈtÓ ‰Á„ƒ¿∆ƒ¿≈¿«¿ƒ¿ƒ»ƒ»»»»
BÈ‡Â ,˜eMa ÂÈÏÚ BÚ¯B˜ BÈ‡ - Ì‰È¯·c ÏL ÊËÚL««¿≈∆ƒ¿≈∆≈¿»»«¿≈
‰¯Bz ÏL ‰È‰ Ì‡Â .B˙È·Ï ÚÈbnL „Ú ,˜eMa BËLBt¿««∆«ƒ«¿≈¿ƒ»»∆»

.„iÓ BËLBt -¿ƒ»

יט:124) נראה 125)ברכות כן תורה. מדברי האסורים
שם. בבגדו,126)בסוגיא כלאים "המוצא שם: [בגמרא

כלאים  "הרואה שם: פריז בכ"י אבל בשוק", אפילו פושטן
הגאונים  פירוש לפי כ. שם הוא וכן חברו". של בבגדו
אהבה, בר אדא רב של במעשה (48 עמ' שם הגאונים (אוצר
ממנה, וקרעה קם כרבלתא, שלבשה כותית שראה
בבגד  שגם הרי שעטנז, בו שיש בגד היא זו שכרבלתא
אינו  חבירו שבבגד אומרים יש אבל ופושטו. קורעו חבירו
בנדה  (הרא"ש שוגג והוא יודע אינו שחבירו מכיון קורע,
רבינו  בפירושי וראה ו), סימן בגדים כלאי הלכות פ"ט

.[32 הערה ב עמוד מלונדריש ורגע 127)אליהו רגע שכל
כלאים. לבישת איסור על עובר רבינו,128)הוא למדו

מאי  בשוק. אפילו "פושטו שם: בברכות שאמרו ממה
מקום  כל ד', לנגד עצה ואין תבונה ואין חכמה אין טעמא,
רבו  שגם הרי לרב", כבוד חולקין אין השם חילול שיש

ורדב"ז). (כסףֿמשנה זה דרבנן 129)בכלל איסור אבל
שם). (ברכות להתעלם",130)נדחה תוכל "לא בו שכתוב
לפ  שאינו זקן חייב ועל ואינו "והתעלמת", נאמר כבודו, י

(שם). הבריות כבוד מפני נדחה והלאו האבידה, להשיב
ד"ה 131) ל: שבועות בתוספות וראה (שם, למחילה וניתן

מצוה.132)אבל). למת מיטמא כ.133)שכהן ברכות
לא  דטומאה, לאֿתעשה כשנכתב "דמעיקרא שם: ופירש"י
וכן  הקרובים". על נכתב שלא כשם נכתב, מצוה מת על
מינה  "וליגמר עוד: שאלו ושם שמח). (אור רבינו כוונת
מצוה, למת מיטמא פסח שעושה ממה נלמוד (כלומר:
ביטול  כלומר שאני", ואלֿתעשה שב פסחו) הקרבת ומבטל
כלאים  ואילו ואלֿתעשה", ב"שב אלא אינו הפסח הקרבת
[אבל  זאת. השמיט ורבינו ועשה". ב"קום גופו על לובש
מצוה  מת על אלא דיבר שלא כיון רבינו: בדברי עיון צריך
למה  פסח, עושה על כלל דיבר ולא ועשה", ב"קום שהוא
מצוה  כמת לכהן טומאה הלא "ולאחותו", הפסוק הביא
עיין  "לאחיו", מהפסוק נלמד פסח) קרבן ביטול (מבלי

שם]. שם.134)רש"י ברכות

.ì‰˜BÏ - Ba ‰qk˙n‰ B‡ ÌÈ‡Ïk L·Bl‰135‰È‰ . «≈ƒ¿«ƒ«ƒ¿«∆∆»»
Le·Ï136‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡ - Blk ÌBi‰ Ïk ÌÈ‡ÏÎa »¿ƒ¿«ƒ»«À≈∆∆»

BL‡¯ ‡ÈˆB‰ .˙Á‡137‡ÈˆB‰ ,B¯ÈÊÁ‰Â „‚a‰ ÔÓ ««ƒ…ƒ«∆∆¿∆¡ƒƒ
B¯ÈÊÁ‰Â BL‡¯138„‚a‰ ËLt ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , …¿∆¡ƒ««ƒ∆…»««∆∆

Blk139‰na .˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - À¬≈∆«»«»««¿«««∆
e¯˙‰Lk ?ÌBi‰ Ïk ˙Á‡ ·iÁ ‡e‰L ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ∆«»««»«¿∆ƒ¿
ËLt :BÏ e¯Ó‡Â Ba e¯˙‰ Ì‡ Ï·‡ ;˙Á‡ ‰‡¯˙‰ Ba«¿»»««¬»ƒƒ¿¿»¿¿…

tËL140LaÏÏÂ ËLÙÏ È„k ‰‰LÂ ,Ba Le·Ï ‡e‰Â , ¿…¿»¿»»¿≈ƒ¿…¿ƒ¿
‰i‰L Ïk ÏÚ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - Ba e¯˙‰L ¯Á‡««∆ƒ¿¬≈∆«»«»¿ƒ»

‰i‰Le141.ËLt ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ‰ÈÏÚ Ba e¯˙‰L ¿ƒ»∆ƒ¿»∆»¿««ƒ∆…»«

תלבש.135) לא כא.136)משום במכות כן 137)משנה
בריה  אחא רב "מחוי כא:) (שם שאמרו מה רבינו, מפרש

(כסףֿמשנה). ואפוקי" עיולי איקא פעם 138)דרב ובכל
(פירושי  מלונדריש אליהו [ורבינו (כסףֿמשנה). בו התרו
שלא  אףֿעלֿפי כתב: ג) עמ' ופסקיו מלונדריש אליהו רבינו

.(54 הערה שם ועיין אחת", אלא בו כלומר,139)התרו
 ֿ אלאֿאם חייב אינו וללבוש לפשוט כדי שבשהה אףֿעלֿפי
אלה  אינו זה כל - וללבשו כולו לפשוט שהות היה כן
והוציא  מעשה עשה אם אבל מעשה, עשה ולא לחוד בשהה

כולו. פשט שלא אףֿעלֿפי חייב, - במשנה 140)ראשו
ולובש, פושט והוא תלבש, אל תלבש אל לו "אמרו שם:
אשי  רב אמר שם, בסוגיא אולם ואחת", אחת כל על חייב
לפשוט  כדי שהה אפילו אלא ולובש, פושט דוקא לאו
העדים: בהתראת כתב לפיכך רבינו. פסק וכן חייב, וללבוש

פשוט". פשוט לו עשה 141)"אמרו שלא ואףֿעלֿפי
מאחר  - והתראה התראה כל על הוא חייב פעם, בכל מעשה
שמתרים  פעם בכל מעליו, האיסור להסיר לתקן בידו שהיה
שם  הריטב"א כתב וכן הלבישה, מעשה כעושה חשוב בו,
(שהבאנו  כ. בברכות מהסוגיא ראיה והביא התוספות, בשם
וממשיך  כלאים בגד פושט שאינו שמה כט) הלכה למעלה

ועשה". "קום הוא הרי בו, להתכסות

.àìL·Bl‰ ‰È‰ Ì‡ :ÌÈ‡Ïk B¯·Á ˙‡ LÈaÏn‰««¿ƒ∆¬≈ƒ¿«ƒƒ»»«≈
‰˜BÏ L·Bl‰ - „ÈÊÓ142ÌeMÓ ¯·BÚ LÈaÏn‰Â , ≈ƒ«≈∆¿««¿ƒ≈ƒ

ÏLÎÓ Ôz˙ ‡Ï ¯eÚ ÈÙÏÂ143L·Bl‰ Ú„È ‡Ï Ì‡Â ; ¿ƒ¿≈ƒ≈…ƒ≈ƒ¿…¿ƒ…»««≈
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LÈaÏn‰ - „ÈÊÓ LÈaÏn‰ ‰È‰Â ,ÌÈ‡Ïk ‡e‰ „‚a‰L∆«∆∆ƒ¿«ƒ¿»»««¿ƒ≈ƒ««¿ƒ
‰˜BÏ144.¯eËt L·Bl‰Â , ∆¿«≈»

כלבישה 142) חשובה ושהייה מיד, לפשוט לו שהיה
שביארנו  כמו לוקה ולפיכך מעשה, עשה שלא אףֿעלֿפי
לו  שמזמין למלביש, כמסייע שהוא ועוד הקודמת. בהלכה
(כסףֿמשנה). מעשה כעושה ומסייע להלבישו עצמו את

שבכללות.143) לאו שהוא לוקה, אינו זה לאו ועל
תלביש", "לא קרי תלבש" "לא על לוקה אינו והמלביש
מלקות  אלא זה פסוק על לוקין אין שלעולם - כדלהלן,
כשאין  ורק המלביש, לוקה אינו - הלובש כשלוקה אחת:
כדלהלן  המלביש, לוקה - בשוגג, כגון לוקה, הלובש

"לא 144)(כסףֿמשנה). קרי תלבש", "לא משום
(הוצאת  ג פרק מכות בתוספתא רבינו דברי [ומקור תלביש".
חבירו  את "המלביש :(23 הערה 442 עמ' מנדל צוקר
(חייב  מזיד שהמלביש אףֿעלֿפי הנזיר את המטמא כלאים
מזיד  לובש היה אם פטור, (חייב) מזיד והמטמא כצ"ל) -
שניהם  (היו) פטור) (חייב מזיד ומיטמא) =) ומטמא
הנ"ל  בתוספתא להגיה צריך כן (פטורין)". (פטור) (שוגגין)
בפירושי  ראה ראשון), ודפוס ווינה עהרפורט כתביֿיד (ע"פ

.[56 הערה ד עמ' מלונדריש אליהו ר'

.áìeL·lL ÌÈ‰k145˙ÚLa ‡lL ‰p‰k È„‚a …¬ƒ∆»¿ƒ¿≈¿À»∆…ƒ¿«
‡e‰L Ë·‡‰ ÈtÓ ,ÔÈ˜BÏ - Lc˜na elÙ‡ ,‰„B·Ú¬»¬ƒ«ƒ¿»ƒƒ¿≈»«¿≈∆

ÌÈ‡Ïk146‡È‰L ,‰„B·Ú ˙ÚLa ‡l‡ Ba e¯z‰ ‡ÏÂ ; ƒ¿«ƒ¿…À¿∆»ƒ¿«¬»∆ƒ
.˙ÈˆÈˆk ,‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈«ƒƒ

על 145) לוקין במקדש שאפילו מבואר ושם ג: ערכין
(כסףֿמשנה). עבודה בשעת שלא בפ"ח 146)כלאים ראה

אֿב. הלכות המקדש כלי מהלכות

.‡iÓL„ ‡zÚiÒa ÌÈ‡Ïk ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÏÒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¿ƒ«¿»ƒ¿«»

ה'תשע"ו  טבת ג' שלישי יום

-mirxfxtq
miIpr zFpYn zFkld¦§©§£¦¦

,‰OÚ ˙BˆÓ Ú·L .˙BˆÓ ‰¯OÚ LÏL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿∆¿≈ƒ¿∆«ƒ¿¬≈
ÁÈp‰Ï (‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ LLÂ¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»¿«ƒ«
(„ .Ë˜Ï ÁÈp‰Ï (‚ .d˙B‡ ‰lÎÈ ‡lL (· .‰‡t≈»∆…¿«∆»¿«ƒ«∆∆
(Â .Ì¯k‰ ˙BÏÏBÚ ·ÊÚÏ (‰ .Ë˜l‰ ËwÏÈ ‡lL∆…¿«≈«∆∆«¬…¿«∆∆
‡lL (Á .Ì¯k‰ Ë¯t ·ÊÚÏ (Ê .Ì¯k‰ ÏÏBÚÈ ‡lL∆…¿≈«∆∆«¬…∆∆«∆∆∆…
·eLÈ ‡lL (È .‰ÁÎL ÁÈp‰Ï (Ë .Ì¯k‰ Ë¯t ËwÏÈ¿«≈∆∆«∆∆¿«ƒ«ƒ¿»∆…»
(·È .ÌÈiÚÏ ¯OÚÓ LÈ¯Ù‰Ï (‡È .‰ÁÎM‰ ˙Á˜Ï»«««ƒ¿»¿«¿ƒ«¬≈»¬ƒƒ
ÏÚ B··Ï ın‡È ‡lL (‚È .„È ˙qÓk ‰˜„ˆ ÔzÏƒ≈¿»»¿ƒ«»∆…¿«≈¿»«

.ÌÈiÚ‰»¬ƒƒ
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
האילן.1) או השדה בסוף לעניים פאה להניח שמצוה יבאר

האילן. פירות כל ואסף השדה כל וקצר עבר אם ודין
מתנות  קמה. מקצת שכח ואם בשדה. אלומה ושכח המעמר
האמור  גר ודין לבעלים. הנאה טובת בהן יש אם אלו עניים

ופאה  שכחה בלקט אדם כל מותרין ומאימתי עניים. במתנות
וכמה  לארץ. בחוצה נוהגות אם אלו עניים מתנות ועוללות.

הפאה. שיעור

.à,dlk ‰„O‰ Ïk ˙‡ ¯ˆ˜È ‡Ï - e‰„O ˙‡ ¯ˆBw‰«≈∆»≈…ƒ¿…∆»«»∆À»
:¯Ó‡pL ;‰„O‰ ÛBÒa ÌÈiÚÏ ‰Ó˜ ËÚÓ ÁÈpÈ ‡l‡∆»«ƒ«¿«»»»¬ƒƒ¿«»∆∆∆¡«
„Á‡Â ¯ˆBw‰ „Á‡ .E¯ˆ˜a E„O ˙‡t ‰lÎ˙ ‡Ï…¿«∆¿«»¿¿À¿∆∆»«≈¿∆»

ÁÈpnL ‰ÊÂ .LÏBz‰.‰‡t ‡¯˜p‰ ‡e‰ «≈¿∆∆«ƒ««ƒ¿»≈»

.á˙‡ ÛÒB‡Lk .˙BÏÈ‡a Ck ,‰„Oa ÁÈpnL ÌLÎe¿≈∆«ƒ««»∆»»ƒ»¿∆≈∆
Ïk ˙‡ ¯ˆ˜Â ¯·Ú .ÌÈiÚÏ ËÚÓ ÁÈpÓ - Ô‰È˙B¯t≈≈∆«ƒ«¿«»¬ƒƒ»«¿»«∆»
‰nÓ ËÚÓ Á˜BÏ - ÔÏÈ‡‰ ˙B¯t Ïk ÛÒ‡ B‡ ‰„O‰«»∆»«»≈»ƒ»≈«¿«ƒ«
B˙È˙pL ;ÌÈiÚÏ B˙BÂ ÛÒ‡M ‰nÓ B‡ ¯ˆwM∆»«ƒ«∆»«¿¿»¬ƒƒ∆¿ƒ»
elÙ‡Â .Ì˙‡ ·ÊÚz ¯bÏÂ ÈÚÏ :¯Ó‡pL ,‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈∆∆¡«∆»ƒ¿«≈«¬……»«¬ƒ
epnÓ Ô˙B ‰Ê È¯‰ - ˙t B‡Ù‡Â BLÏÂ ‰Ów‰ ÔÁË»««»»¿»«¬»«¬≈∆≈ƒ∆

.ÌÈiÚÏ ‰‡t≈»»¬ƒƒ

.â‰‡t‰ Ô˙pL Ì„˜ Û¯O B‡ ¯ˆwL ¯Èˆw‰ Ïk „·‡»«»«»ƒ∆»«ƒ¿«…∆∆»««≈»
,‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ ÏÚ ¯·Ú È¯‰L ;‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆∆∆¬≈»««ƒ¿«…«¬∆

.BÏ ˜zpL daL ‰OÚ Ìi˜Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â¿≈»¿«≈¬≈∆»∆ƒ«

.ãÌÈÏaM‰ ËwÏÈ ‡Ï - Ìl‡Óe ¯ˆBwLk ,Ë˜Ïa ÔÎÂ¿≈¿∆∆¿∆≈¿«≈…¿«≈«ƒ√ƒ
;ÌÈiÚÏ ÌÁÈpÈ ‡l‡ ,¯Èˆw‰ ˙ÚLa ˙BÏÙBp‰«¿ƒ¿««»ƒ∆»«ƒ≈»¬ƒƒ
elÙ‡ ,ÔËwÏÂ ¯·Ú .ËwÏ˙ ‡Ï E¯Èˆ˜ Ë˜ÏÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿∆∆¿ƒ¿…¿«≈»«¿ƒ¿»¬ƒ
·ÊÚz ¯bÏÂ ÈÚÏ :¯Ó‡pL ;ÌÈiÚÏ Ô˙B - ‰Ù‡Â ÔÁË»«¿»»≈»¬ƒƒ∆∆¡«∆»ƒ¿«≈«¬…
Ô˙pL Ì„˜ ÔËwlL ¯Á‡ eÙ¯O B‡ e„·‡ .Ì˙‡…»»¿ƒ¿¿««∆ƒ¿»…∆∆»«

.‰˜BÏ - ÌÈiÚÏ»¬ƒƒ∆

.ä,‰¯Èˆa‰ ˙ÚLa ÌÈ·Ú‰ ÔÓ Ë¯ÙpL Ë¯Ùa ÔÎÂ¿≈¿∆∆∆ƒ¿»ƒ»¬»ƒƒ¿««¿ƒ»
Ë¯Ùe ,ÏÏBÚ˙ ‡Ï EÓ¯ÎÂ :¯Ó‡pL ;˙BÏÏBÚa ÔÎÂ¿≈¿≈∆∆¡«¿«¿¿…¿≈∆∆
¯nÚÓ‰ ÔÎÂ .Ì˙‡ ·ÊÚz ¯bÏÂ ÈÚÏ ,ËwÏ˙ ‡Ï EÓ¯k«¿¿…¿«≈∆»ƒ¿«≈«¬……»¿≈«¿«≈
;‰pÁwÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ‰„Oa ˙Á‡ ‰nÏ‡ ÁÎLÂ¿»«¬À»«««»∆¬≈∆…ƒ»∆»
.BzÁ˜Ï ·eL˙ ‡Ï ,‰„Oa ¯ÓÚ zÁÎLÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»«¿»…∆«»∆…»¿«¿
B˙B ‰Ê È¯‰ - B‡Ù‡Â BÁË elÙ‡ ,BÁ˜Ïe ¯·Ú»«¿»¬ƒ¿»«¬»¬≈∆¿
BÊ - ‰È‰È ‰ÓÏ‡ÏÂ ÌB˙iÏ ¯bÏ :¯Ó‡pL ;ÌÈiÚÏ»¬ƒƒ∆∆¡««≈«»¿»«¿»»ƒ¿∆

L ,z„ÓÏ ‡‰ .‰OÚ ˙ÂˆÓ‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ Ôlk ƒ¿«¬≈»»«¿»∆À»ƒ¿…«¬∆
.‰˜BÏ - Ô‰aL ‰OÚ Ìi˜ ‡Ï Ì‡Â ,Ô‰ ‰OÚÏ ˜zp‰«ƒ»«¬≈≈¿ƒ…ƒ≈¬≈∆»∆∆

.åÌ‡ .‰Ówa ‡È‰ Ck ,ÌÈ¯ÓÚa ‰ÁÎM‰L ÌLk¿≈∆«ƒ¿»»√»ƒ»ƒ«»»ƒ
.ÌÈiÚÏ BÊ È¯‰ - d¯ˆ˜ ‡ÏÂ ‰Ów‰ ˙ˆ˜Ó ÁÎL»«ƒ¿»«»»¿…¿»»¬≈»¬ƒƒ
‰ÁÎL LÈ Ck ,da ‡ˆBiÎÂ ‰‡e·za ‰ÁÎM‰L ÌLÎe¿≈∆«ƒ¿»«¿»¿«≈»»≈ƒ¿»
¯‡Ù˙ ‡Ï E˙ÈÊ ËaÁ˙ Èk :¯Ó‡pL ;Ôlk ˙BÏÈ‡Ï»ƒ»À»∆∆¡«ƒ«¿…≈¿…¿»≈

.˙BÏÈ‡‰ ¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â ,EÈ¯Á‡«¬∆¿«ƒƒ¿»»ƒ»

.æ:Ì¯ka ÌÈiÚÏ ˙BzÓ Úa¯‡L ,„ÓÏ ˙‡ˆÓƒ¿≈»»≈∆«¿««»»¬ƒƒ«∆∆
˙BzÓ LÏLÂ .‰ÁÎM‰Â ‰‡t‰Â ˙BÏÏBÚ‰Â Ë¯t‰«∆∆¿»≈¿«≈»¿«ƒ¿»¿»«»
:˙BÏÈ‡a ÌÈzLe .‰‡t‰Â ‰ÁÎM‰Â Ë˜l‰ :‰‡e·za«¿»«∆∆¿«ƒ¿»¿«≈»¿«ƒ»ƒ»

.‰‡t‰Â ‰ÁÎM‰«ƒ¿»¿«≈»
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.ç‰È‰ ˙·BË Ô‰a ÔÈ‡ - el‡ ÌÈiÚ ˙BzÓ Ïk»«¿¬ƒƒ≈≈»∆«¬»»
ÔÁ¯k ÏÚ Ô˙B‡ ÔÈÏËBÂ ÔÈ‡a ÌÈiÚ‰ ‡l‡ ,ÌÈÏÚaÏ«¿»ƒ∆»»¬ƒƒ»ƒ¿¿ƒ»«»¿»
Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - Ï‡¯OÈaL ÈÚ elÙ‡Â .ÌÈÏÚa ÏL∆¿»ƒ«¬ƒ»ƒ∆¿ƒ¿»≈ƒƒ»

.B„iÓƒ»

.è¯‚ ‡l‡ BÈ‡ - ÌÈiÚ ˙BzÓa ¯eÓ‡‰ ¯b Ïk»≈»»¿«¿¬ƒƒ≈∆»≈
ÈÂl‰ ‡·e :ÈL ¯OÚÓa ¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L .˜„∆̂∆∆¬≈≈¿«¬≈≈ƒ»«≈ƒ
ÏÚ Û‡Â .˙È¯a Ôa ¯b‰ Û‡ ,˙È¯a Ôa ÈÂl‰ ‰Ó ;¯b‰Â¿«≈»«≈ƒ∆¿ƒ««≈∆¿ƒ¿««
˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÈiÚ ÔÈÚBÓ ÔÈ‡ ,ÔÎ Ètƒ≈≈¿ƒ¬ƒ≈¿≈»ƒ«»
ÔÈÏËBÂ Ï‡¯OÈ ÈiÚ ÏÏÎa ÔÈ‡a ‡l‡ ,el‡ ˙BznÓƒ«»≈∆»»ƒƒ¿«¬ƒ≈ƒ¿»≈¿¿ƒ

.ÌBÏL ÈÎ¯c ÈtÓ ,Ô˙B‡»ƒ¿≈«¿≈»

.éÏk - Ì˙‡ ·ÊÚz ¯bÏÂ ÈÚÏ :ÌÈiÚ ˙BzÓa ¯Ó‡∆¡«¿«¿¬ƒƒ∆»ƒ¿«≈«¬……»»
Lw·Ï ÌÈiÚ‰ e˜Òt .Ô˙B‡ ÔÈÚ·Bz ÌÈiÚ‰L ÔÓÊ¿«∆»¬ƒƒ¿ƒ»»¿»¬ƒƒ¿«≈
;Ì„‡ ÏÎÏ ¯zÓ Ô‰Ó ¯‡Lp‰ È¯‰ - Ì‰ÈÏÚ ¯fÁÏe¿«≈¬≈∆¬≈«ƒ¿»≈∆À»¿»»»
Ô‰Ï ÔzÏ ·iÁ BÈ‡Â .˙BÓe¯zk LB„˜ BÙeb ÔÈ‡L∆≈»«¿¿≈«»ƒ≈»∆
·ÊÚz' ‡l‡ ,'ÌÈiÚÏ Ô˙Â' Ô‰a ¯Ó‡ ‡lL ;Ô‰ÈÓc¿≈∆∆…∆¡«»∆¿»«»¬ƒƒ∆»«¬…

‡‡l‡ ,˙BÙBÚÏe ‰iÁÏ Ô˙B‡ ·ÊÚÏ ‰eˆÓ BÈ‡Â .'Ì …̇»¿≈¿À∆«¬…»¿«»¿∆»
.ÌÈiÚ ÔÈ‡ È¯‰Â ,ÌÈiÚÏ«¬ƒƒ«¬≈≈¬ƒƒ

.àéeÒkiMÓ ?Ë˜Ïa Ì„‡ Ïk ÔÈ¯zÓ È˙ÓÈ‡Ó≈≈»«À»ƒ»»»¿∆∆ƒ∆ƒ»¿
ÌÈBL‡¯‰ ÌÈËwÏÓ ¯Á‡ eËwÏÈÂ ÌÈiL ÌÈËwÏÓ‰«¿«¿ƒ¿ƒƒƒ«¿««¿«¿ƒ»ƒƒ
?˙BÏÏBÚ·e Ë¯Ùa Ì„‡ Ïk ÔÈ¯zÓ È˙ÓÈ‡Ó .e‡ˆÈÂ¿≈¿≈≈»«À»ƒ»»»¿∆∆¿≈
- ÔÎ È¯Á‡ ¯‡Lp‰ .e‡B·ÈÂ Ì¯ka ÌÈiÚ‰ eÎl‰iMÓƒ∆¿«¿»¬ƒƒ«∆∆¿»«ƒ¿»«¬≈≈
ÏL ‰ÁÎLa Ì„‡ Ïk ÔÈ¯zÓ È˙ÓÈ‡Ó .Ì„‡ ÏÎÏ ¯zÓÀ»¿»»»≈≈»«À»ƒ»»»¿ƒ¿»∆
˙Èf‰ L‡¯a d˙B‡ ÁÎL Ì‡ ,Ï‡¯OÈ ı¯‡a ?ÌÈ˙ÈÊ≈ƒ¿∆∆ƒ¿»≈ƒ»«»¿…««ƒ
ÔÓÊ ‡e‰L ,ÂÏÒk L„Á L‡¯Ó da ¯zÓ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆À»»≈……∆ƒ¿≈∆¿«
ÌÈ˙ÈÊ È¯eaˆ Ï·‡ .‰ÏÈÙ‡ ‰La ‰iL ‰ÚÈ·¿̄ƒ»¿ƒ»¿»»¬ƒ»¬»ƒ≈≈ƒ
e˜ÒÙiMÓ Ô‰a ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÔÏÈ‡‰ ˙Áz ÔÁÎML∆¿»»««»ƒ»¬≈∆À»»∆ƒ∆ƒ¿¿

.Ô‰È¯Á‡ ¯fÁlÓ ÌÈiÚ‰»¬ƒƒƒ¿«≈«¬≈∆

.áé˙BÁpn‰ ÌÈ˙Èf‰ ˙ÁÎL ÏhÏ ÈÚÏ LiL ÔÓÊ Ïk»¿«∆≈∆»ƒƒ…ƒ¿««≈ƒ«À»
¯z‰ ¯·kL Èt ÏÚ Û‡Â ,ÏËB - ˙BÏÈ‡‰ ˙Áz ı¯‡a»»∆««»ƒ»≈¿««ƒ∆¿»À«
BÏ LiL ÔÓÊ ÏÎÂ .ÔÏÈ‡‰ L‡¯aL ‰ÁÎMa Ì„‡ Ïk»»»«ƒ¿»∆¿…»ƒ»¿»¿«∆≈
Èt ÏÚ Û‡Â ,ÏËB - ÔÏÈ‡‰ L‡¯aL ‰ÁÎL ÏhÏƒ…ƒ¿»∆¿…»ƒ»≈¿««ƒ

.ÂÈzÁz ‰ÁÎL BÏ ÔÈ‡ ÔÈ„ÚL∆¬«ƒ≈ƒ¿»«¿»

.âéÌÈ„Èt˜Ó ÌÈiÚ‰ ÔÈ‡L ‰„OaL ÌÈiÚ ˙BzÓ«¿¬ƒƒ∆«»∆∆≈»¬ƒƒ«¿ƒƒ
ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡Â ,‰„O‰ ÏÚa ÏL Ô‰ È¯‰ - Ô‰ÈÏÚ¬≈∆¬≈≈∆«««»∆¿««ƒ∆¬«ƒ

.Ì‰È˙BzÓ ÏÚ ¯fÁlÓ ÌÈiÚ‰ e˜Òt ‡Ï…»¿»¬ƒƒƒ¿«≈««¿≈∆

.ãé‰¯Bz‰ ÔÓ ˙B‚‰B ÔÈ‡ el‡‰ ÌÈiÚ‰ ˙BzÓ Ïk»«¿»¬ƒƒ»≈≈»¬ƒ«»
·e˙k‰ È¯‰ .˙B¯OÚÓe ˙BÓe¯˙k ,Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‡l‡∆»¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿««¿¬≈«»
E¯Èˆ˜ ¯ˆ˜˙ Èk ,ÌÎˆ¯‡ ¯Èˆ˜ ˙‡ ÌÎ¯ˆ˜·e :¯ÓB‡≈¿À¿¿∆∆¿ƒ«¿¿∆ƒƒ¿…¿ƒ¿
‰ˆeÁa ˙‚‰B ‰‡t‰L ,‡¯Óba L¯t˙ ¯·Îe .E„O·¿»∆¿»ƒ¿»≈«¿»»∆«≈»∆∆¿»
¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .Ì‰È¯·cÓ ı¯‡Ï»»∆ƒƒ¿≈∆¿≈»∆ƒ∆«ƒƒ¿»

ÔlkL ,el‡ ÌÈiÚ ˙BzÓı¯‡Ï ‰ˆeÁa ˙B‚‰B «¿¬ƒƒ≈∆À»¬¿»»»∆
.Ì‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆

.åèdÏ ÔÈ‡ ‰¯Bz‰ ÔÓ ?‰‡t‰ ¯eÚL ‡e‰ ‰nk«»ƒ«≈»ƒ«»≈»
.B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ - ˙Á‡ ˙ÏaL ÁÈp‰ elÙ‡ .¯eÚLƒ¬ƒƒƒ«ƒ…∆««»»¿≈»
ı¯‡a ÔÈa ,ÌÈMMÓ „Á‡Ó ˙BÁt ÔÈ‡ Ì‰È¯·cÓ Ï·‡¬»ƒƒ¿≈∆≈»≈∆»ƒƒƒ≈»»∆
ÈÙÏ ÌÈMMÓ „Á‡‰ ÏÚ ÛÈÒBÓe .ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ÔÈa≈¿»»»∆ƒ«»∆»ƒƒƒ¿ƒ
.Ú¯f‰ ˙k¯a ÈÙÏe ,ÌÈiÚ‰ ·¯ ÈÙÏe ,‰„O‰ Ï„‚…∆«»∆¿ƒ…»¬ƒƒ¿ƒƒ¿««∆«
‰pnÓ ÁÈp‰ Ì‡L ,¯˙BÈa ‰pË˜ ‡È‰L ‰„O ?„ˆÈk≈«»∆∆ƒ¿«»¿≈∆ƒƒƒ«ƒ∆»
ÏÚ ÛÈÒBÓ ‰Ê È¯‰ - ÈÚÏ ÏÈÚBÓ BÈ‡ ÌÈMMÓ „Á‡∆»ƒƒƒ≈ƒ∆»ƒ¬≈∆ƒ«
Ì‡Â .ÛÈÒBÓ - ÔÈa¯Ó ÌÈiÚ‰ eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ .¯eÚM‰«ƒ¿≈ƒ»»¬ƒƒ¿Àƒƒ¿ƒ
ÈÙÏ ÛÈÒBÓ - C¯a˙ È¯‰L ,‰a¯‰ ÛÒ‡Â ËÚÓ Ú¯Ê»«¿«¿»««¿≈∆¬≈ƒ¿»≈ƒ¿ƒ
.¯ÎO BÏ ÔÈÙÈÒBÓ - ‰‡t‰ ÏÚ ÛÈÒBn‰ ÏÎÂ .‰Î¯a‰«¿»»¿»«ƒ««≈»ƒƒ»»

.¯eÚL ˙‡Ê ˙ÙÒB˙Ï ÔÈ‡Â¿≈¿∆∆…ƒ

ה'תשע"ו  טבת ד' רביעי יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
הקרקע 1) שיעור וכמה בפאה. שחייבין הדברים כל יבאר

שדהו  הקוצר בקמה. הפאה שחיוב ודין בפאה חייב שיהיה
שקצר  גוי קמה. והיא שדהו המקדיש או שתוגמר קודם
לקצור. נכרים פועלים שוכרים ואם נתגייר. ואח"כ שדהו
הפועלים  ואם הפאה. מניחים השדה מן מקום באיזה
אותם  קוצרים אם הנקצרים, דברים פאת להניחם. מוזהרים
בכמה  ודן אותה. בוזזין או אותם מחלקים ואם העניים.
וזרקה  הפאה מקצת שנטל והעני הפאה. מחלקין ביום עתות

השאר. על

.àB˙ËÈ˜Ïe ,¯ÓLÂ ,ı¯‡‰ ÔÓ ÂÈÏecbL ,ÏÎ‡ Ïk»…∆∆ƒ»ƒ»»∆¿ƒ¿»¿ƒ»
;‰‡Ùa ·iÁ - Ìei˜Ï B˙B‡ ÔÈÒÈÎÓe ,˙Á‡k BlkÀ¿«««¿ƒƒ¿ƒ«»¿≈»

.ÌÎˆ¯‡ ¯Èˆ˜ ˙‡ ÌÎ¯ˆ˜·e :¯Ó‡pL∆∆¡«¿À¿¿∆∆¿ƒ«¿¿∆

.á¯Èˆ˜Ï ‰ÓBc‰ Ïk2‡e‰ - el‡ ÌÈÎ¯c LÓÁa »«∆¿»ƒ¿»≈¿»ƒ≈
ÔÈ·e¯Á‰Â ˙BiËw‰Â ‰‡e·z‰ ÔB‚k .‰‡Ùa ·iÁL∆«»¿≈»¿«¿»¿«ƒ¿ƒ¿∆»ƒ
ÌÈ˙Èf‰Â ÌÈ·Ú‰Â ÌÈBn¯‰Â ÌÈ„˜M‰Â ÔÈÊB‚‡‰Â¿»¡ƒ¿«¿≈ƒ¿»ƒƒ¿»¬»ƒ¿«≈ƒ

ÌÈk¯ ÔÈa ÌÈL·È ÔÈa ÌÈ¯Óz‰Â3el‡a ‡ˆBik ÏÎÂ ,4. ¿«¿»ƒ≈¿≈ƒ≈«ƒ¿…«≈»≈
ÒÈËq‡ Ï·‡5ÈtÓ ,ÔÈ¯eËt - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰‡eÙe ¬»ƒ»ƒ»¿«≈»∆¿ƒƒ¿≈
ÏÎ‡ ÔÈ‡L6ÈtÓ ,ÔÈ¯eËt - ˙Bi¯ËÙe ÔÈ‰Ók ÔÎÂ . ∆≈»…∆¿≈¿≈ƒƒ¿ƒ¿ƒƒ¿≈

‡Lk ı¯‡‰ ÔÓ Ô‰ÈÏecb ÔÈ‡Lı¯‡‰ ˙B¯t ¯7ÔÎÂ . ∆≈ƒ≈∆ƒ»»∆ƒ¿»≈»»∆¿≈
‡e‰ È¯‰L ,ep¯ÓLiL ÈÓ BÏ ÔÈ‡L ,¯eËt - ¯˜Ù‰‰«∆¿≈»∆≈ƒ∆ƒ¿¿∆∆¬≈
ÔÈ‡L ÈtÓ ,ÔÈ¯eËt - ÌÈ‡z‰ ÔÎÂ .ÏkÏ ¯˜ÙÓÀ¿»«…¿≈«¿≈ƒ¿ƒƒ¿≈∆≈
ÌBi‰ ¯ÓbiM ‰Ó ‰Ê ÔÏÈ‡a LÈ ‡l‡ ,˙Á‡k Ô˙ËÈ˜Ï¿ƒ»»¿««∆»≈¿ƒ»∆«∆ƒ»≈«
- ˜¯È ÔÎÂ .ÌÈÓÈ ‰nk ¯Á‡Ï ¯ÓbiM ‰Ó Ba LÈÂ¿≈«∆ƒ»≈¿«««»»ƒ¿≈»»
ÌÈÓeM‰ .Ìei˜Ï B˙B‡ ÔÈÒÈÎÓ ÔÈ‡L ,¯eËt»∆≈«¿ƒƒ¿ƒ«ƒ
Ô˙B‡ ÔÈLaÈÓ È¯‰L ,‰‡Ùa ÔÈ·iÁ - ÌÈÏˆa‰Â¿«¿»ƒ«»ƒ¿≈»∆¬≈¿«¿ƒ»

˙B‰n‡‰ ÔÎÂ .Ìei˜Ï Ô˙B‡ ÔÈÒÈÎÓe8,ÌÈÏˆa ÏL «¿ƒƒ»¿ƒ¿≈»ƒ»∆¿»ƒ
˙B·iÁ - Ú¯f‰ Ô‰Ó ÁwÏ ı¯‡a Ô˙B‡ ÔÈÁÈpnL∆«ƒƒ»»»∆ƒ«≈∆«∆««»

.Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰‡Ùa¿≈»¿≈…«≈»∆

ונשמר 2) אוכל שהוא מיוחד קציר "מה שם: בספרא
הארץ, מן וגידולו שם), פאה ר"ש - כן הוא קציר (שסתם
ביחד  מתבשל קציר (שסתם לקיום" ומכניסו כאחת ולקיטתו
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שם). - לקיום שגם 3)ומכניסו בירושלמי, חכמים כדעת
הם  שאף בפאה חייבים רכים) (=תמרים תמרים רוטבי
שם  יהודה רבי בן יוסי ר' כדברי ולא כאחת, נגמרים

כאחת. נלקטים שאינם מפני מפאה [במשנה 4)הפוטרם
הוא  שביהודה שהאוג ולפי אוג גם נזכר שם ובספרא
בכדי  רבינו השמיטו ההפקר, מן שחזקתם שבדמאי מהקלים
ההפקר  שהרי ההפקר, מן שאינו באוג ולפרט, להאריך שלא

באלו"]. כיוצא "כל בכלל וכללו מפאה, [בשבת 5)פטור
יד  בכתב אבל סטיס". ספיחי למעוטי "אוכל אמרו: סח.
רבינו  בפירוש הוא וכן ספיחי, המלה חסרה שם אוקספורד
אוכל, אינו סטיס שרק רבינו וסובר שבת. מסכת לתלמוד
ששנינו  ממה דבריו ומקור אוכל. הוא שלו הספיח אבל
ספיחי  בה שעלה "תבואה ה: משנה ב פרק בכלאים
כלאים  משום בו אין כן לא שאם אוכל, שהוא הרי אסטיס",

אדם]. מאכל שיהא שצריך צבעים.6)כלל, מיני והם
יונקים 7) אינם - הארץ מן הם שגדלים פי על אף כלומר,

אילנות. כשאר הארץ לזרע.8)מן השמורים הבצלים

.â‡e‰L Ïk Ú˜¯˜9ÏL ‰˙È‰ elÙ‡Â ,‰‡Ùa ˙·iÁ - «¿«»∆«∆∆¿≈»«¬ƒ»¿»∆
.ÌÈa¯ ÏL elÙ‡ - ÌÎˆ¯‡ ¯Èˆ˜ :¯Ó‡pL ;ÔÈÙzLÀ»ƒ∆∆¡«¿ƒ«¿¿∆¬ƒ∆«ƒ

כל 9) שדה אפילו משמע ש"שדך" עקיבא, רבי וכדעת
אחת, שבולת שהייתה עצמך הגע שואל: ובירושלמי שהוא.
שיור? כאן אין משקצר חיוב, כאן אין - קצרה שלא עד

שבלים. ה' ובו אחד קלח שהיה ומתרץ

.ãÔÓˆÚÏ ÌÈ¯Î ‰e¯ˆwL ‰„O10‰e¯ˆwL B‡ , »∆∆¿»»»¿ƒ¿«¿»∆¿»»
‰eÓÒ¯˜ B‡ ,ÌÈËÒÏ11B‡ Áe¯‰ ‰z¯aL B‡ ,ÌÈÏÓ ƒ¿ƒƒ¿¿»¿»ƒƒ¿«»»«

‰‡t‰ ÔÓ ‰¯eËt BÊ È¯‰ - ‰Ó‰a12‰‡t‰ ˙·BÁL ; ¿≈»¬≈¿»ƒ«≈»∆««≈»
‰Ó˜a13. «»»

קצרוה 10) אבל לעצמן, כשקצרוה "מתניתא שם: ירושלמי
פרט  "ובקצרכם קדושים: פרשת ובספרא חייבת". לישראל
כך  ואחר שדהו שקצר נכרי אמרו מיכן גויים, לשקצרוה
"קצרוה  כן ואם והפאה". והשכחה הלקט מן פטור נתגייר
ט  הלכה להלן רבינו שהביא מה הוא כאן, לעצמן" גויים

וכו'". נתגייר כך ואחר שדהו שקצר כמו 11)"גוי
כריתה. מעניין והוא בחיוב 12)כרסמוה, הכתוב שאמר

הקוצרים. אנחנו שנהיה ובקוצרכם אף 13)הפאה כלומר,
העמרים, מן מפריש הקמה, מן פאה נתן לא שאם פי על
- פטור שבקמה כאן אבל בקמה, כשנתחייב דווקא היינו

כך. אחר מתחייב אינו

.äÈ¯‰ - ¯‡LpL dÈˆÁ ÌÈËÒl‰ e¯ˆ˜Â dÈˆÁ ¯ˆ»̃«∆¿»¿»¿«ƒ¿ƒ∆¿»∆ƒ¿«¬≈
ÌÈËÒl‰ e¯ˆwL ÈˆÁa ·eiÁ‰L ;‰¯eËt BÊ14Ï·‡ . ¿»∆«ƒ«≈ƒ∆»¿«ƒ¿ƒ¬»

- ¯‡M‰ ¯ˆ˜Â ‡e‰ ¯ÊÁÂ dÈˆÁ ÌÈËÒl‰ e¯ˆ˜ Ì‡ƒ»¿«ƒ¿ƒ∆¿»¿»«¿»««¿»
¯eÚLk ‰‡t Ô˙B¯ˆwM ‰Ó15¯ÎÓe dÈˆÁ ¯ˆ˜ . ≈≈»¿ƒ«∆»«»«∆¿»»«

ÏkÏ) ‰‡t Ô˙B Á˜Bl‰ - dÈˆÁ16dÈˆÁ ¯ˆ˜ .( ∆¿»«≈«≈≈»«…»«∆¿»
‰‡t Ô˙B ¯aÊb‰ „iÓ ‰„Bt‰ - dÈˆÁ LÈc˜‰Â¿ƒ¿ƒ∆¿»«∆ƒ««ƒ¿»≈≈»

ÏkÏ17BLÈc˜‰Â dÈˆÁ ¯ˆ˜ .18¯‡Lp‰ ÔÓ ÁÈpÓ - «…»«∆¿»¿ƒ¿ƒ«ƒ«ƒ«ƒ¿»
ÏkÏ ‰Èe‡¯‰ ‰‡t19. ≈»»¿»«…

בקמה".14) הפאה שקצר".15)"שחובת ממה פאה "נותן

שקצרו 16) הלוקח "כשידע כתב: שם המשנה ובפירוש
לתת  שמחוייבת הפאה כל לתת ספק בלא נתחייב חצייה
 ֿ הקדוש מתנות למכור רשות לו שאין לפי שדה, לאותה
שנשאר  מה אלא לו מכר לא כאילו יהיה ולפיכך ברוךֿהוא,
השדה". אותה שנתחייבה הפאה הוצאת אחר בשדה

שפדה.17) החצי מן כולה הפאה את 18)יוציא כלומר,
שקצר. הזה וחיוב 19)החצי בקמה הפאה שחובת מפני

בנשאר. - שקצר מה על הפאה

.å¯ˆBa ‰È‰L Ì¯k20˜eMa ¯kÓÏ ÌÈ·Ú epnÓ21, ∆∆∆»»≈ƒ∆¬»ƒƒ¿…«
‰È‰ Ì‡ :B˙B‡ C¯„Ï ˙bÏ ¯‡M‰ ÁÈpiL BzÚ„·e¿«¿∆«ƒ««¿»««ƒ¿…ƒ»»
‰ÓÏ ‰‡t Ô˙B ‰Ê È¯‰ - Ô‡kÓe Ô‡kÓ ˜eMÏ ¯ˆBa≈«ƒ»ƒ»¬≈∆≈≈»¿«

¯‡Lp‰ ÈÙk ˙bÏ ¯ˆBaM22˜eMÏ ¯ˆBa ‰È‰ Ì‡Â ; ∆≈««¿ƒ«ƒ¿»¿ƒ»»≈«
¯‡Lp‰ ÔÓ ‰‡t Ô˙B ‰Ê È¯‰ - „·Ïa ˙Á‡ Áe¯Ó≈«««ƒ¿«¬≈∆≈≈»ƒ«ƒ¿»
- ˙Á‡ Áe¯Ó ¯ˆ·e ÏÈ‡B‰ ;Ì¯k‰ ÏÎÏ Èe‡¯‰ ÈÙk¿ƒ»»¿»«∆∆ƒ»«≈«««
‡e‰L ,Ô‡kÓ ËÚÓe Ô‡kÓ ËÚÓ ,È‡¯Ú ¯ˆB·k BÈ‡≈¿≈¬«¿«ƒ»¿«ƒ»∆

˙BÏÈÏÓ ÛËBw‰ Ïk ÔÎÂ .¯eËt23ÒÈÎÓe ËÚÓ ËÚÓ »¿≈»«≈¿ƒ¿«¿««¿ƒ
Ë˜l‰ ÔÓ ¯eËt - e‰„O Ïk Ôk ÛË˜ elÙ‡ ,B˙È·Ï¿≈¬ƒ»«≈»»≈»ƒ«∆∆

.‰‡t‰ ÔÓe ‰ÁÎM‰ ÔÓeƒ«ƒ¿»ƒ«≈»

והמחליק 20) ששייר, מה על המשואר מן נותן המדל "כרם
בפירושו  רבינו וכתב הכל". על המשואר מן נותן יד מאחת
והוא  דל, ממלת גזור מדולדל, כרם המדל, "וכרם שם:
לייבש, או לדרוך הנשאר ויעזוב וימכור מקצתו שיבצור
שנשאר  מה כפי הנשארת השארית מן פאה לתת שחייב אמר
מצידי  צד מכל הענבים כשיבצור וזה כולו, הכרם כפי לא
ייתן  הנשאר, והניח ומכר אחד מצד כשיבצור אבל הכרם,
מה  פירושו וזהו הכרם, לכל המחוייבת פאה שנשאר, ממה
הקוצר  או הבוצר לומר רוצה יד, מאחת המחליק שאמר

אחד". על 21)מצד המשואר מן נותן לבית מדל אבל
מעט, מעט עראי כבוצר הוא הרי לשוק המדל כלומר, הכל.
זו  והרי מצטרף הכל גורן לעשותו לבית מדל אבל כדלהלן.

קבע. עראי.22)בצירת כבוצר שהוא תוספתא 23)לפי
מן  פטור שדהו, כל אפילו לביתו ומכניס "המקטף א: פרק
משום  רבינו ומפרשה הפאה". ומן השכחה ומן הלקט
שהרי  כקצירה אינה שקטיפה משום ולא עראית בצירה

בפאה. חייבים בקטיפה שדרכם בדברים

.æ¯Ó‚zL Ì„˜ e‰„O Ïk ¯ˆBw‰24‰‡È·‰ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ «≈»»≈…∆∆À¿««¬«ƒ…≈ƒ»
‰¯eËt BÊ È¯‰ - LÈÏL25- LÈÏLÏ ‰ÚÈb‰ Ì‡Â . ¿ƒ¬≈¿»¿ƒƒƒ»ƒ¿ƒ
ÔÏÈ‡‰ ˙B¯Ùa ÔÎÂ .˙·iÁ26Ô˙¯ÈÓ‚ LÈÏL e¯Ó‚ Ì‡ , «∆∆¿≈¿≈»ƒ»ƒƒ¿¿¿ƒ¿ƒ»»

.ÔÈ·iÁ -«»ƒ

קצירה.25)שתתבשל.24) שליש 26)שאינה ושיעור
מעשרות. לעניין נאמר גמירתן

.ç‰‡Ùa ˙·iÁ - ‰Ó˜ ‡È‰Â e‰„O LÈc˜n‰27. ««¿ƒ»≈¿ƒ»»«∆∆¿≈»
b‰ d¯ˆ˜˙ÚLaL ;‰¯eËt - d‡„t Ck ¯Á‡Â ¯aÊ ¿»»«ƒ¿»¿««»¿»»¿»∆ƒ¿«

‰‡Ùa ·iÁ BÈ‡L ,L„˜ ‰˙È‰ ‰‡t‰ ·eiÁ28. ƒ«≈»»¿»…∆∆≈«»¿≈»

הדיוט.27) ביד הייתה קצירתה, היינו חובתה, שבשעת
(28- "ובקוצרכם" מהפסוק גויים קצירת שממעטים שכשם

הקדש. קציר ממעטים כן כמו גויים", לשקצרוה "פרט
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.èBÊ È¯‰ - ¯ib˙ Ck ¯Á‡Â e‰„O ¯ˆwL È¯Î»¿ƒ∆»«»≈¿««»ƒ¿«≈¬≈
ÏÚ Û‡ ,‰ÁÎM‰ ÔÓe Ë˜l‰ ÔÓe ‰‡t‰ ÔÓ ‰¯eËt¿»ƒ«≈»ƒ«∆∆ƒ«ƒ¿»««

¯enÚ‰ ˙ÚLa ‡l‡ ‰ÁÎM‰ ÔÈ‡L Èt29. ƒ∆≈«ƒ¿»∆»ƒ¿«»ƒ

ושכחת 29) "כתיב בירושלמי: וטעמם הפוטרים, כחכמים
למדו  "בשדה" המלה מן (כלומר, קמה ושכחת בשדה עומר
שכחת  לו יש קמה שכחת לו שיש את קמה), שכחת לרבות
עומרין". שכחת לו אין קמה, שכחת לו שאין את עומרין,

.éÔÈ‡L ÈtÓ ,¯ˆ˜Ï ÌÈ¯Î ÌÈÏÚBt ÔÈ¯ÎBO ÔÈ‡≈¿ƒ¬ƒ»¿ƒƒ¿…ƒ¿≈∆≈»
‰‡Ùe Ë˜Ïa ÔÈ‡È˜a30dlk ˙‡ e¯ˆ˜Â ¯ÎO Ì‡Â .31 ¿ƒƒ¿∆∆≈»¿ƒ»«¿»¿∆À»

‰‡Ùa ˙·iÁ BÊ È¯‰ -32. ¬≈«∆∆¿≈»

[והנה 30) ופאה. לקט ליטול ישראל לעניי יניחו ולא
הוסיף  ורבינו "לקט", אלא נזכר לא שם וירושלמי בתוספתא
תלויים  ולקט שפאה מפני "שכחה", והשמיט "פאה", גם
בעל  שכחו ולא הפועלים שכחו אם בשכחה, אבל בקוצרים.
לברר, עליו השדה, בעל גם ישכח ואם שכחה, אינה השדה

לעניים]. אותה יעזוב הפועלים גם שכחו [כלומר,31)אם
בכל  כלום קצר לא והישראל כולה את שקצרו פי על אף

בפאה]. חייבת העמרין.32)זאת מן היינו

.àé- ‰‡t ÁÈp‰ ‡ÏÂ e‰„O Ïk ¯ˆwL ˙Èa‰ ÏÚa««««ƒ∆»«»»≈¿…ƒƒ«≈»
CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,ÌÈiÚÏ ‰‡t ÌÈÏaM‰ ÔÓ Ô˙B ‰Ê È¯‰¬≈∆≈ƒ«ƒ√ƒ≈»»¬ƒƒ¿≈»ƒ

¯Èˆw‰ ·¯ Ì‰Ï Ô˙ Ì‡Â .¯OÚÏ33È¯‰ - ‰‡t ÌeMÓ ¿«≈¿ƒ»«»∆…«»ƒƒ≈»¬≈
‰¯Ê ‡Ï ÔÈ„ÚÂ Lc Ì‡ ÔÎÂ .˙B¯OÚn‰ ÔÓ ¯eËt ‰Ê34 ∆»ƒ«««¿¿≈ƒ»«¬«ƒ…»»

¯OÚiL Ì„˜ ‰‡t‰ Ì‰Ï Ô˙B -35‰¯ÊÂ Lc Ï·‡ . ≈»∆«≈»…∆∆¿«≈¬»»¿»»
¯OÚÓ - BzÎ‡ÏÓ ¯Ó‚Â ‰¯ÊÓ·e ˙Á¯a36Ì‰Ï Ô˙BÂ ¿««¿ƒ¿∆¿»«¿«¿¿«≈¿≈»∆

d˙B‡Ï ‰Èe‡¯‰ ‰‡t‰ ¯eÚL ÔÈ¯OÚÓ‰ ˙B¯t‰ ÔÓƒ«≈«¿À»ƒƒ«≈»»¿»¿»
‰„O37.˙BÏÈ‡a ÔÎÂ . »∆¿≈¿ƒ»

פאה".33) אינה פאה שדהו כל ש"העושה הקציר, כל ולא
- פאה שדהו כל לעשות רצה "שאם בנדרים  שאמרו ומה
לאו  שדהו" ו"כל לקצור שהתחיל לאחר היינו עושה",

הזרעים.34)דווקא. מן המוץ את ברוח פיזר לא
המעשר.35) חובת עליו חלה לא המלאכה גמר שלפני
השדה.36) מן מעשר חובת עליו חלה ואינו 37)שכבר

שנתן. המעשר שיעור מנכה

.áéÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡38È„k ,‰„O‰ ÛBÒa ‡l‡ ‰‡t‰ ˙‡ ≈«ƒƒ∆«≈»∆»¿«»∆¿≈
BÏ e‡B·iL ÌB˜Ó ÔÈÚ„BÈ ÌÈiÚ eÈ‰iL39È„Îe . ∆ƒ¿¬ƒƒ¿ƒ»∆»¿≈
„LÁÈ ‡ÏÂ ÌÈ·MÏÂ ÌÈ¯·BÚÏ ˙¯k ‰È‰zL40ÈtÓe . ∆ƒ¿∆ƒ∆∆»¿ƒ¿«»ƒ¿…≈»≈ƒ¿≈

el‡Ï ¯ÓB‡Â Ïk‰ ¯ˆ˜Ï Ôek˙È ‡lL ,ÌÈ‡n¯‰»«»ƒ∆…ƒ¿«≈ƒ¿…«…¿≈¿≈
‰„O‰ ˙lÁ˙a :‰„O‰ ÛBÒ ¯ˆB˜ B˙B‡ ÌÈ‡B¯L∆ƒ≈«»∆ƒ¿ƒ««»∆
Ì„‡ ÌL ÔÈ‡L ‰ÚL ¯ÓLÈ ‡lL ,„BÚÂ .ÈzÁp‰ƒ«¿ƒ»∆…ƒ¿…»»∆≈»»»

BÏ ·B¯w‰ ÈÚÏ ‰pzÈÂ ‰pÁÈpÈÂ41‰‡t‰ ÁÈp‰Â ¯·Ú . ¿«ƒ∆»¿ƒ¿∆»¿»ƒ«»»«¿ƒƒ««≈»
‰‡t BÊ È¯‰ - dÚˆÓ‡a B‡ ‰„O‰ ˙lÁ˙a42CÈ¯ˆÂ . ƒ¿ƒ««»∆¿∆¿»»¬≈≈»¿»ƒ

‰ÓÏ ‰Èe‡¯‰ ‰‡t‰ ¯eÚLk ‰„O‰ ÛBÒa ÁÈpiL∆«ƒ«¿«»∆¿ƒ«≈»»¿»¿«
.‰BL‡¯‰ ˙‡ LÈ¯Ù‰L ¯Á‡ ‰„Oa ¯‡LpM∆ƒ¿««»∆««∆ƒ¿ƒ∆»ƒ»

אדם 38) ייתן לא דברים ארבעה "מפני שמעון: ר' דברי
ומפני  עניים, ביטול ומפני העניים, גזל מפני בסוף אלא פאה

הרמאין". ומפני העין יושבין 39)מראית עניים יהו שלא

עכשיו  פאה, נותן הוא עכשיו ואומרים היום כל ומשמרין
בכל  האמור עניים", "ביטול הוא וזה פאה". נותן הוא

הנ"ל. ראו 40)המקורות אומרים ושבין עוברין יהו שלא
וזהו  פאה". ממנו הניח ולא שדהו את שקצר פלוני היאך

שם. האמור העין" מראית גזל 41)"מפני "מפני זהו
מתרומות 42)עניים". ופטורה לעניים היא הרי כלומר,

מתחילת  פאה "נותנין ג: משנה א פרק פאה ומעשרות.
שנאמר  ממה בירושלמי שם ולמדו ומאמצעה". השדה

לקצור. כמה לו יש "אפילו - "לקצור"

.âéeÏ Ôz :BÏ e¯Ó‡Â ,ÌÈiÚÏ ‰‡t Ô˙pL ˙Èa‰ ÏÚa««««ƒ∆»«≈»»¬ƒƒ¿»¿∆»
ÔÎÂ .‰‡t BÊÂ BÊ - ¯Á‡ „vÓ Ì‰Ï Ô˙Â ,‰Ê „vÓƒ«∆¿»«»∆ƒ««≈»≈»¿≈
Ì‚Â ‰‡t BÊ È¯‰ :¯Ó‡Â ‰‡t LÈ¯Ù‰L ‰„O‰ ÏÚa«««»∆∆ƒ¿ƒ≈»¿»«¬≈≈»¿«

BÊ43BÊÂ ‰‡Ù BÊ È¯‰ :¯Ó‡L B‡ ,44Ô‰ÈzL È¯‰ - ∆»«¬≈≈»»¬≈¿≈∆
.‰‡t≈»

זו",43) "וגם שאמר שכיוון הדבר שפשוט אמרו ו: בנדרים
פאה. היא זו 44)שוודאי אין זו", "וגם אמר שלא כיוון

בעלמא), (=רמז כיד היא הרי אלא לפאה, מפורשת אמירה
ופסק  לא. או לקרבנות, כמו לפאה יד יש אם שם והסתפקו

עניים. ממון בספק לחומרא רבינו

.ãé¯ˆ˜Ï ÌÈÏÚBtÏ ¯eÒ‡45‡l‡ ,‰„O‰ Ïk ˙‡ »«¬ƒƒ¿…∆»«»∆∆»
da ÌÈiÚÏ ÔÈ‡Â .‰‡t‰ ¯eÚLk ‰„O‰ ÛBÒa ÔÈÁÈpÓ«ƒƒ¿«»∆¿ƒ«≈»¿≈»¬ƒƒ»

BzÚcÓ ˙Èa‰ ÏÚa ‰pLÈ¯ÙiL „Ú ÌeÏk46,CÎÈÙÏ . ¿«∆«¿ƒ∆»««««ƒƒ«¿¿ƒ»
ÌeMÓ da ÚbÏ ¯eÒ‡ - ‰„O ÛBÒa ‰‡t ‰‡¯L ÈÚ»ƒ∆»»≈»¿»∆»ƒ«»ƒ

.˙Èa‰ ÏÚa ˙ÚcÓ ‡e‰L BÏ Ú„eiL „Ú ÏÊb»≈«∆ƒ»«∆ƒ««««««ƒ

תכלה 45) לא חובת עליהם וחלה הבית בעל כיד פועל יד כי
שדך. היינו 46)פאת שם", להם שיש אלא פאה ש"אין

פאה. שם לה לקרוא שצריך

.åèÌÈÚ¯fÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BiË˜Â ‰‡e·z ÏL ‰‡t‰«≈»∆¿»¿ƒ¿ƒ¿«≈»∆ƒ¿»ƒ
‰˙BÏÈ‡‰Â Ì¯k‰ ˙‡t ÔÎÂ ,ÌÈ¯ˆ˜p47˙z - «ƒ¿»ƒ¿≈¿««∆∆¿»ƒ»ƒ∆∆

ÔÈÊÊBa ÌÈiÚ‰Â .Ú˜¯wÏ ¯aÁÓa48ÔÈ‡Â ,Ì„Èa d˙B‡ ƒ¿À»««¿«¿»¬ƒƒ¿ƒ»¿»»¿≈
˙BÏbÓa d˙B‡ ÔÈ¯ˆB˜49d˙B‡ ÔÈ¯˜BÚ ÔÈ‡Â ¿ƒ»¿«»¿≈¿ƒ»

ÌÈiÚ‰ eˆ¯ .e‰Ú¯ ˙‡ LÈ‡ ekÈ ‡lL È„k ,˙Bnc¯˜a¿«¿À¿≈∆…«ƒ∆≈≈»»¬ƒƒ
Ì‰ÈÈa d˜lÁÏ50ÔÈ˜lÁÓ el‡ È¯‰ -51elÙ‡ . ¿«¿»≈≈∆¬≈≈¿«¿ƒ¬ƒ

- Ê·Ï ¯ÓB‡ „Á‡Â ,˜lÁÏ ÔÈ¯ÓB‡ ‰ÚL˙Â ÌÈÚLzƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿«≈¿∆»≈»…
.‰ÎÏ‰k ¯Ó‡L ,ÔÈÚÓBL „Á‡‰ ‰ÊÏ»∆»∆»¿ƒ∆»««¬»»

עליהם.47) בעלייה סכנה ואין ביותר, גבוהים שאינם
(48- מ"תעזוב" שם בספרא כן ולמדו וקוטפים. חוטפים

יבזבזו". והם לפניהם היינו 50)בחרמשים.49)"הנח
ביניהם. יחלק הבית שם 51)שבעל שנאמר ממה כן למד

ואחד  לחלק אומרים ותשעה תשעים "אפילו א: במשנה
כולם  שאם מכלל כהלכה" שאמר שומעין לזה לבוז, אומר

ביניהם. מחלקין - לחלק אומרים

.æè˙ÈÏc ÏL ‰‡t52ÔÈÚÈbÓ ÌÈiÚ ÔÈ‡L ,Ï˜c ÏLÂ ≈»∆»ƒ¿∆∆∆∆≈¬ƒƒ«ƒƒ
„È¯BÓ ˙Èa‰ ÏÚa - ‰ÏB„‚ ‰kÒa ‡l‡ d˙B‡ Ê·Ï»…»∆»¿«»»¿»««««ƒƒ
Ê·Ï Ôlk eˆ¯ Ì‡Â .ÌÈiÚ‰ ÔÈa d˙B‡ ˜lÁÓe d˙B‡»¿«≈»≈»¬ƒƒ¿ƒ»À»»…
‰ÚL˙Â ÌÈÚLz elÙ‡ .ÔÈÊÊBa - ÔÓˆÚÏ d˙B‡»¿«¿»¿ƒ¬ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿»
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,„Á‡Ï ÔÈÚÓBL - ˜lÁÏ ¯ÓB‡ „Á‡Â ,Ê·Ï ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ»…¿∆»≈¿«≈¿ƒ»∆»
˜lÁÏe „È¯B‰Ï ˙Èa‰ ÏÚa ÔÈ·iÁÓe ,‰ÎÏ‰k ¯Ó‡L∆»««¬»»¿«¿ƒ««««ƒ¿ƒ¿«≈

.Ô‰ÈÈa≈≈∆

גבוה.52) כותל גבי על מודלה גפן שם.

.æéÌBia ˙BzÚ LÏLa53ÌÈiÚÏ ‰‡t‰ ˙‡ ÔÈ˜lÁÓ ¿»ƒ«¿«¿ƒ∆«≈»»¬ƒƒ
,ÌBi‰ ÈˆÁ·e ,¯ÁMa :Ê·Ï Ì˙B‡ ÔÈÁÈpÓ B‡ ‰„Oa«»∆«ƒƒ»»…««««¬ƒ«

‰Án·e54ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡ - ‰Ê ÔÓÊa ‡lL ‡aL ÈÚÂ . «ƒ¿»¿»ƒ∆»∆…ƒ¿«∆≈«ƒƒ
eˆa˜˙iL ÌÈiÚÏ Úe·˜ ˙Ú ‰È‰iL È„k .ÏhÏ B˙B‡ƒ…¿≈∆ƒ¿∆≈»«»¬ƒƒ∆ƒ¿«¿
?ÌBia ˙Á‡ ˙Ú dÏ eÚ·˜ ‡Ï ‰nÏÂ .ÏhÏ Ôlk BaÀ»ƒ…¿»»…»¿»≈«««
ÏÎ‡Ï ˙BÎÈ¯vL ,˙B˜ÈÓ ˙BiÚ ÌL LiL ÈtÓƒ¿≈∆≈»¬ƒ¿ƒ∆¿ƒ∆¡…
ÔÈ¯BÚ ÔÈ‡L ,ÌÈpË˜ ÌÈiÚ ÌL LÈÂ .ÌBi‰ ˙lÁ˙aƒ¿ƒ««¿≈»¬ƒƒ¿«ƒ∆≈¿ƒ

„Ú ‰„OÏ eÚÈbÈ ‡ÏÂ ¯˜aaÌL LÈÂ .ÌBi‰ ÈˆÁ «…∆¿…«ƒ«»∆«¬ƒ«¿≈»
.‰Án‰ „Ú ÔÈÚÈbÓ ÌÈ‡L ,ÌÈ˜Ê¿≈ƒ∆≈»«ƒƒ««ƒ¿»

יותר.53) ולא פחות קטנה.54)לא מנחה היינו

.çé¯‡M‰ ÏÚ ˜¯ÊÂ ‰‡t‰ ˙ˆ˜Ó ÏËpL ÈÚ55B‡ , »ƒ∆»«ƒ¿»«≈»¿»«««¿»
B˙B‡ ÔÈÒB˜ - ‰ÈÏÚ B˙ÈlË O¯tL B‡ ,‰ÈÏÚ ÏÙpL∆»«»∆»∆≈≈«ƒ»∆»¿ƒ

‰pnÓ B˙B‡ ÔÈ¯È·ÚÓe56ÔÈÁ˜BÏ ÏËpM ‰Ó elÙ‡Â , «¬ƒƒƒ∆»«¬ƒ«∆»«¿ƒ
B„iÓ B˙B‡57¯Á‡ ÈÚÏ Ô˙pÈÂ58ÔÎÂ Ë˜Ïa ÔÎÂ] . ƒ»¿ƒ»≈¿»ƒ«≈¿≈¿∆∆¿≈

.[‰ÁÎM‰ ¯ÓÚa¿…∆«ƒ¿»

טעות 55) אלא זה ואין השאר. את זה ידי על לקנות בכוונה
כלל. קניין זה אין האמת לפי כי העני של זה 56)מצידו
עליה". טליתו ו"פירש עליה" "נפל על זה 57)מוסב

במשנה  והנה השאר. על וזרק הפאה מקצת נטל על מוסב
כלום" בה לו אין השאר על וזרקה פאה מקצת "נטל שם:
אומר  מאיר "ר' לזה: נוסף א הלכה ב פרק ובתוספתא
מאיר  ר' כי רבינו וסבור וזו". זו הימנו ונוטלין אותו קונסין
דבריו, לפרש אלא הראשון התנא דברי על לחלוק בא לא
מאיר  שר' האומרים לדברי ואף המשנה. בפירוש כתב וכן
לפי  רבינו של לפסקו מקום יש קמא תנא דברי על חולק
מאיר  כר' ד הלכה בכורות מהלכות ג בפרק שפסק מה
כר' ש"הלכה הרי מומחה, פי על שלא שנשחט בכור בעניין

ובקנסותיו". בגזירותיו יוצא 58)מאיר השדה בעל ואין
ליתן. צריך אלא בעזיבה חובתו ידי

.èé‰‡t‰ ˙‡ Á˜lL ÈÓ59LÈ‡Ï ‰Ê È¯‰ :¯Ó‡Â ƒ∆»«∆«≈»¿»«¬≈∆¿ƒ
‰ÎBfL CBzÓ - Á˜lL ‰Ê ‡e‰ ÈÚ Ì‡ ,ÈÚ‰ ÈBÏt¿ƒ∆»ƒƒ»ƒ∆∆»«ƒ∆∆

Ba60‡e‰ ¯ÈLÚ Ì‡Â ;ÈBÏt B˙B‡Ï Ba ‰ÎÊ BÓˆÚÏ¿«¿»»¿¿ƒ¿ƒ»ƒ
L ÈÚÏ ‰pzÈ ‡l‡ ,BÏ ‰ÎÊ ‡Ï -.ÔBL‡¯ ‡ˆÓp …»»∆»ƒ¿∆»¿»ƒ∆ƒ¿»ƒ

לאיש 59) זו הרי ואמר הפאה את שלקט "מי ט: משנה שם
יתננה  אומרים וחכמים לו, זכה אומר אליעזר ר' עני פלוני
מציעא, בבא במסכת עולא ופירשה ראשון". הנמצא לעני
עני, אבל לעצמו, ללקט לו שאסור עשיר המלקט כשהיה
רבינו  ופסק לאחרים. גם זוכה לעצמו, ללקט שרשאי

עולא. של פירושו ולפי שיכול 60)כחכמים מתוך כלומר,
בו. לזכות

.ëÌÈ„ÓBÚ‰ el‡ ÌÈiÚÏ ‰‡t ÁÈp‰L ˙Èa‰ ÏÚa««««ƒ∆ƒƒ«≈»«¬ƒƒ≈»¿ƒ

;da ‰ÎÊ - dÏËe ÂÈ¯BÁ‡Ó ¯Á‡ ÈÚ ‡·e ,ÂÈÙÏ¿»»»»ƒ«≈≈¬»¿»»»»»
ÏL ÚÏÒÂ ‰‡Ùe ‰ÁÎL Ë˜Ïa ‰ÎBÊ Ì„‡ ÔÈ‡L∆≈»»∆¿∆∆ƒ¿»≈»¿∆«∆

B„ÈÏ ÚÈbiL „Ú ‰‡ÈˆÓ61. ¿ƒ»«∆«ƒ«¿»

הקניין.61) מדרכי באחד שיקנה עד כלומר,

ה'תשע"ו  טבת ה' חמישי יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ההפסק 1) לחברתה. אחת משדה פאה מניחין אם יבאר

הזורע  האילנות. בין והזורע שדות, כשתי השדה שעושה
האחין  א'. בגורן מינין ב' או גרנות בשתי אחד מין שדהו
חלקו. ואח"כ השדה חצי שקצרו השותפין או שחלקו
חרובין  שדה אילן. שחלקו ושנים משדהו. מקומות המוכר

הגפן. מעל להקל כרם מקצת והבוצר וזיתים.

.àÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡2.dz¯·Á ÏÚ ‰„OÓ ‰‡t‰ ˙‡ ≈«ƒƒ∆«≈»ƒ»∆«¬∆¿»
dlk ˙Á‡‰ ˙‡ ¯ˆ˜È ‡Ï - ˙B„O ÈzL BÏ eÈ‰ ?„ˆÈk≈«»¿≈»…ƒ¿…∆»««À»
‡Ï :¯Ó‡pL .Ô‰ÈzLÏ ‰Èe‡¯‰ ‰‡t ‰iMa ÁÈpÈÂ¿«ƒ««¿ƒ»≈»»¿»ƒ¿≈∆∆∆¡«…
˙Á‡Â ˙Á‡ ÏÎa ÁÈpiL - E¯ˆ˜a E„O ˙‡t ‰lÎ¿̇«∆¿«»¿¿À¿∆∆«ƒ«¿»««¿««

dÏ ‰Èe‡¯‰ ‰‡t3- dz¯·Á ÏÚ ‰„OÓ ÁÈp‰ Ì‡Â . ≈»»¿»»¿ƒƒƒ«ƒ»∆«¬∆¿»
‰‡t dÈ‡4. ≈»≈»

א.2) משנה פ"ב קדושים 3)פאה פרשת בספרא הוא כן
עיין  ושדה", שדה כל על לחייב "שדך, יא) הלכה א (פרק
שדך, "שנאמר שם: בירושלמי הוא וכן שם. בפירושו ר"ש

לחברתה". משדה יוציא שלא בירושלמי 4)ובלבד הוא כן
קדשה". לא - לחברתה משדה פאה "הפריש שם:

.áÏÁ ‰È‰Â ,„Á‡ ÔÈÓ dlk ‰Úe¯Ê e‰„O ‰˙È‰»¿»»≈¿»À»ƒ∆»¿»»««
‰„O‰ CB˙a5˙n‡ B‡ ,CLBÓ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¿«»∆««ƒ∆≈≈««

ÌÈn‰6‰È„„ˆ ÈLaM ‰Ó ¯ˆ˜Ï ÏBÎÈ BÈ‡L , ««ƒ∆≈»ƒ¿…«∆ƒ¿≈¿»∆»
˙Á‡k7˙ÎLBÓ ‰È‰zL ‡e‰Â ,8‰Úe·˜e9‰Ê È¯‰ - ¿««¿∆ƒ¿∆∆∆¿»¬≈∆

‰Ê „vÓe BÓˆÚÏ ‰Ê „vÓ ‰‡t Ô˙BÂ ,˙B„O ÈzLkƒ¿≈»¿≈≈»ƒ«∆¿«¿ƒ«∆
.BÓˆÚÏ¿«¿

והשלולית".5) הנחל לפאה, מפסיקין "ואלו שם: במשנה
אףֿעלֿפי  נחל מושכת, שהיא כל "שלולית שם: ובירושלמי
ר"ש  ועיין נהר. הוא שנחל רבינו דברי ומכאן מושך". שאינו

שם. ב.6)ורא"ש משנה בצד 7)שם "כשיהיה כלומר,
(פירוש  אחר" בצד ולקצור ידו לשלוח יוכל לא אחד,
א  משנה כסתם ולא שם, יהודה כר' והיינו שם). המשניות
מפסקת  שם) רע"ב - המים אמת (דהיינו ששלולית שאמרו

ענין. שהיא 8)בכל כל "שלולית שם: בירושלמי הוא כן
היינו  המים ואמת מושך". שאינו אע"פ נחל מושכת,

למעלה. כמבואר (פ"ב 9)שלולית, בירושלמי הוא כן
ונראה  מפסקת". זו הרי הקבועה המים אמת "תני, ב) הלכה
וגם  החמה בימות גם מים בה שיש היינו קבועה, שפירוש

הסמוכה. כבהלכה הגשמים בימות

.â„ÈÁi‰ C¯c ˜ÈÒÙÓ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ10·Á¯ ‡e‰L ¿≈ƒ»»«¿ƒ∆∆«»ƒ∆»»
˙Bn‡ Úa¯‡11‰¯OÚ LL ·Á¯‰ ÌÈa¯‰ C¯„ B‡ , «¿««∆∆»«ƒ»»»≈∆¿≈

‰n‡12ÏÈ·L Ï·‡ .13Úa¯‡Ó ˙BÁt ‡e‰Â „ÈÁi‰14, «»¬»¿ƒ«»ƒ¿»≈«¿«
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‰È‰ Ì‡ :‰n‡ ‰¯OÚ LMÓ ˙BÁt ÌÈa¯‰ ÏÈ·L B‡¿ƒ»«ƒ»ƒ≈∆¿≈«»ƒ»»
Úe·˜15;˜ÈÒÙÓ - ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈ·e ‰nÁ‰ ˙BÓÈa »«ƒ««»ƒ«¿»ƒ«¿ƒ

Lb‰ ˙BÓÈa Úe·˜ BÈ‡ Ì‡Â‡l‡ ,˜ÈÒÙÓ BÈ‡ - ÌÈÓ ¿ƒ≈»«ƒ«¿»ƒ≈«¿ƒ∆»
.˙Á‡ ‰„Ok ‡e‰ È¯‰¬≈¿»∆««

א.10) משנה צט:11)שם בתרא בבבא הוא כן
שם.13)שם.12) "שביל"14)פאה רבינו מפרש כן

מארבע  פחות דרך: של מרחבו פחות שהוא שם, שבמשנה
בשביל  אמה עשרה משש ופחות היחיד, בשביל אמות
אמות  ארבע אלא אינו יחיד של שדרך [ואףֿעלֿפי הרבים.
עשרה  משש פחות שהוא רבים, של לשביל לתת אין - בלבד
שהרבים  "מפני - עלֿכלֿפנים היחיד" "דרך של דין אמה,
יעברו  ולא שיניחוהו ואסור זו, מלבד רבים דרכים להם יש
דין  לו אין ולפיכך שם), המשנה בפירוש רבינו (לשון עליו"
מכאן  בפחות אבל אמה, עשרה שש רחב הוא אם אלא דרך
להיות  צריך בשביל להלן (ראה בלבד שביל דין לו יש
הולך  והוא אחרת דרך לו ש"אין היחיד דרך לעומת קבוע),
דרך  דין לה שיש שם), המשנה (פירוש תמיד" עליה ושב
בלבד]. אמות ארבע אלא רחבה שאינה אףֿעלֿפי

הרבים 15) בשביל שגם מפורש, שם ובירושלמי שם. משנה
רבינו. וכדברי קבוע, שיהא צריך

.ã‰È‰16ı¯‡ da ˜ÈÒÙÓ17‡ÏÂ ‰Úe¯Ê dÈ‡L ,‰¯ea »»«¿ƒ»∆∆»∆≈»¿»¿…
,‰Ú¯Ê ‡ÏÂ ‰L¯ÁpL ‡È‰Â ,‰¯È ı¯‡ B‡ ,‰Le¯Á¬»∆∆ƒ»¿ƒ∆∆∆¿»¿…ƒ¿¿»

¯Á‡ Ú¯Ê da ˜ÈÒÙ‰L B‡18Ô‡kÓ ÌÈhÁ ‰È‰L ÔB‚k , ∆ƒ¿ƒ»∆««≈¿∆»»ƒƒƒ»
ÚˆÓ‡a ÌÈ¯BÚOe Ô‡kÓ ÌÈhÁÂ19¯ˆwL B‡ , ¿ƒƒƒ»¿ƒ»∆¿«∆»«
LÈÏL ‡È·zL Ì„˜ elÙ‡ ,dÚˆÓ‡a20ÌB˜Ó L¯ÁÂ , ¿∆¿»»¬ƒ…∆∆»ƒ¿ƒ¿»«»

‰È‰iL ‡e‰Â .˙B„O ÈzLÏ ˙˜ÒÙ BÊ È¯‰ - ¯ˆwL∆»«¬≈ƒ¿∆∆ƒ¿≈»¿∆ƒ¿∆
ÌÈÓÏz ‰LÏLk el‡Ó „Á‡ Ïk ·Á¯21ÁÈ˙t ÏL22, …«»∆»≈≈ƒ¿»¿»ƒ∆»ƒ«

Ú·¯ ˙ÈaÓ ˙BÁt ‡e‰Â23?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿»ƒ≈…««∆¿»ƒ¬ƒ
˙Bn‡ ÈzL ÏÚ ‰n‡ ÌÈMÓÁ ‡È‰L ,‰pË˜ ‰„Oa24 ¿»∆¿«»∆ƒ¬ƒƒ«»«¿≈«

¯ea‰ ÔÈ‡ - BÊ ÏÚ ‰¯˙È ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ ;˙BÁt B‡»¬»ƒ»¿»¿≈»«≈«
·Á¯ Ba ‰˙È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÌÈzLÏ d˜ÈÒÙÓ ¯Èp‰ B‡«ƒ«¿ƒ»ƒ¿«ƒ∆»ƒ≈»¿»…«

da ˜ÈÒÙÓ - ‡e‰L Ïk ¯Á‡ Ú¯Ê Ï·‡ ;Ú·¯ ˙Èa25. ≈…«¬»∆««≈»∆«¿ƒ»

שם.16) "שדה".17)משנה רומי: שם.18)בדפ'
(ראה 19) כלאים משום להרחיק צורך כאן כשאין [המדובר

משום  להרחיק צורך יש שאם כלאים), מהלכות בפ"ג
ט), הלכה (שם רובע בית כשיעור היא ההרחקה הרי כלאים,
להלן  (ראה בורה ארץ משיעור יותר הפסק כאן יש ואםֿכן
וראה  רובע) מבית פחות היא בורה, ארץ הפסק ששיעור

ראשונה"]. שליש 20)ב"משנה הביאה אם כלומר,
בפאה  שחיוב בוודאי ז) הלכה פ"ב (למעלה בפאה שחייבת
בלי  אפילו מאיר ר' לדעת א, הלכה פ"ב (ירושלמי מפסיק
חייבת  שאינה שליש, הביאה לא אם אפילו אלא חרישה)
(ראה  שחרש כיון מפסקת, כן גם - שם) (למעלה בפאה עוד
לפאה  כפשוטה ובתוספתא השולחן, בפאת בכסףֿמשנה,

.(43 44 עמ' שם.21)פ"א תלמים 22)ירושלמי
הרא"ש). (פירוש בפתיחתה החרישה בתחילת שעושים

הוא 23) רובע בית ושיעור (רדב"ז). שם בירושלמי נראה כך
אמה  וחומש אמות עשר על אמה וחומש אמות כעשר

ט). הלכה כלאים מהלכות (פ"ג שם.24)מרובע ירושלמי
בכסףֿמשנה.25) ועיין שם, רב כדעת

.äÈ‡·Bb dÏÎ‡26B‡Ì‡ ,dÚˆÓ‡a ÌÈÏÓ ‰eÓÒ¯˜ ¬»»«ƒ¿¿»¿»ƒ¿∆¿»»ƒ
.˜ÈÒÙÓ ‰Ê È¯‰ - eÏÎ‡L ÌB˜Ó L¯Á»«»∆»¿¬≈∆«¿ƒ

שם.26) וירושלמי פ"א, פאה תוספתא

.å¯‰a Ú¯Bf‰27ÌÈlz Ba LÈ ‡l‡ ,‰ÂL Blk BÈ‡L «≈«¿«∆≈À»∆∆»≈ƒƒ
BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,˙BwÓÚ ˙BÓB˜Ó ˙BÓB˜Óe ÌÈ‰B·b¿ƒ¿¿¬À««ƒ∆≈
L¯Á ‡l‡ ,˙Á‡k BÚ¯ÊÏe Blk B˙B‡ L¯ÁÏ ÏBÎÈ»«¬À¿»¿¿««∆»∆¡»
È¯‰ - BÓˆÚ ÈÙa CeÓp‰Â BÓˆÚ ÈÙa dB·b‰ ÌB˜n‰«»«»«ƒ¿≈«¿¿«»ƒ¿≈«¿¬≈
Ïk ÏÚ ¯‰‰ ÛBÒa ˙Á‡ ‰‡t ÁÈpÓe ,˙Á‡ ‰„Ok ‰Ê∆¿»∆«««ƒ«≈»««¿»»«»

.¯‰‰»»

יעדרון,27) במעדר אשר ההרים "וכל ב: משנה פ"ב פאה
פאה  נותן הוא בכליו, לעבור יכול הבקר שאין אףֿעלֿפי

המשנה. בפירוש שם וכפירושו לכל".

.æ˙B‰B·b Ô‰L ˙B‚¯„Ó28‰‡t Ô˙B - ÌÈÁÙË ‰¯OÚ «¿≈∆≈¿¬»»¿»ƒ≈≈»
˙B¯eL ÈL‡¯ eÈ‰ Ì‡Â .˙Á‡Â ˙Á‡ ÏkÓÌÈ·¯ÚÓ29 ƒ»««¿««¿ƒ»»≈¿…»ƒ

ÏÚ Û‡ ,‰¯OÚÓ ˙BÁt eÈ‰ .Ïk‰ ÏÚ ˙Á‡Ó Ô˙B -≈≈««««…»»≈¬»»««
ÏÚ ˙Á‡Ó Ô˙B - ÔÈ·¯ÚÓ ˙B¯eM‰ ÈL‡¯ ÔÈ‡L Ètƒ∆≈»≈«¿…»ƒ≈≈«««

Ïk‰30ÚÏÒ ‰È‰ .31¯˜BÚ Ì‡ :‰„O‰ Ïk Èt ÏÚ «…»»∆««¿≈»«»∆ƒ≈
‡e‰32- ‰Ê „vÓ d˙BÂ ‰Ê „vÓ ‰L¯Án‰ ˙‡∆««¬≈»ƒ«∆¿¿»ƒ«∆

.˜ÈÒÙÓ BÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,˜ÈÒÙÓ«¿ƒ¿ƒ»≈«¿ƒ

שם.28) עולות 29)תוספתא המדריגות כלומר, שם.
התבואה, של השורות ראשי ונמצאות להר, מסביב בשיפוע
א. משנה פ"ג פאה וראה כפשוטה). (תוספתא מעורבים

זה 30) מצד המחרישה את הוא עוקר הרי שאלו: בירושלמי
רבינו  כי ויתכן דלהלן. כסלע זה והרי אחר, לצד ונותנה
 ֿ (כסף ממדריגות חמור השדה כל פני שעל סלע כי סבור
לפסוק  מקורו שאב מאין עיון, צריך אבל ורדב"ז). משנה

הירושלמי. ב.31)נגד הלכה שם אם 32)ירושלמי
כשחורש. לעקור צריך

.ç‰„O Ú¯Bf‰33‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙BÏÈ‡ da LiL «≈«»∆∆≈»ƒ»««ƒ∆ƒ
˙BaÏÓ ˙BaÏÓ34·¯ÚÓ Ú¯f‰ Ïk ÔÈ‡Â ˙BÏÈ‡‰ ÔÈa «¿¿«¿¿≈»ƒ»¿≈»«∆«¿…»

˙Á‡ ‰‡t Ô˙B -35‰„OL Úe„È ¯·cL ;‰„O‰ ÏÎÏ ≈≈»««¿»«»∆∆»»»«∆»∆
.Ú¯f‰ ˜ÏÁ ˙BÏÈ‡‰ ÌB˜Ó ÈtÓe ,‡È‰ ˙Á‡««ƒƒ¿≈¿»ƒ»∆¡»«∆«

שם.33) לדפוס 34)פאה דומות מרובעות, ערוגות הן
מחולקים  הזרעים כלומר, שם). (פיה"מ הלבנים בו שעושים

מלבנות. שם.35)מלבנות כביתֿהלל

.è‰¯OÚ Ïk ˙BÏÈ‡‰ eÈ‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»ƒ»»¬»»
‰‡Ò ˙Èa CB˙a36˙BÏÈ‡ ‰¯OÚ Ïk eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ; ¿≈¿»¬»ƒ»»¬»»ƒ»

ÔaÏÓ ÏkÓ ‰‡t Ô˙B ‰Ê È¯‰ - ‰‡Ò ˙ÈaÓ ¯˙BÈa¿≈ƒ≈¿»¬≈∆≈≈»ƒ»«¿≈
ÔaÏÓe37ÈtÓ ‡ÏÂ ,‰a¯‰ ÌÈ˜Á¯Ó ˙BÏÈ‡‰ È¯‰L ; «¿≈∆¬≈»ƒ»¿À»ƒ«¿≈¿…ƒ¿≈

.˙BaÏÓ ˙BaÏÓ Ú¯Ê ˙BÏÈ‡‰»ƒ»»««¿¿«¿¿

שם.36) המשנה על רבינו 37)ירושלמי גירסת כן
בכסףֿמשנה. ועיין מגירסתנו. היפך שם, בירושלמי
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.éÌÈÏˆa‰ ˙BaÏÓ ÔÎÂ38˜¯i‰ ÔÈaL39‰‡t Ô˙B - ¿≈«¿¿«¿»ƒ∆≈«»»≈≈»
˙Á‡40ÏÈc·Ó ˜¯i‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,ÌÈÏˆa‰ ÏÎÏ ««¿»«¿»ƒ¿««ƒ∆«»»«¿ƒ

Ô‰ÈÈa41.˙BaÏÓ ˙BaÏÓ ÌÓÈOÓe ≈≈∆¿ƒ»«¿¿«¿¿

ד.38) משנה פ"ג שאין 39)שם באופן זרועים [והם
כלאים]. מחמת שם.40)איסור במשנה כחכמים

הלכה 41) למעלה כמבואר מפסיק והוא אחר, זרע הוא וירק
ומפני  היא, אחת ששדה ידוע שדבר הפסק, זה כאן - ד
ח  הלכה למעלה רבינו שכתב כמו הזרע, נחלק הירק מקום

באילנות.

.àé„Á‡ ÔÈÓ ‰Úe¯Ê dlkL ‰„O42eÏÈÁ˙‰L ÔÂÈÎÂ , »∆∆À»¿»ƒ∆»¿≈»∆ƒ¿ƒ
LaÈÏ ˙BÓB˜Ó da43Ô‡kÓ L·iM ‰Ó LÏz B‡ ¯˜Ú »¿¿«≈»«»««∆»≈ƒ»

Ô‡kÓe44˙BaÏÓ ˙BaÏÓ „¯ÙÓ Ál‰ ¯‡LpL „Ú , ƒ»«∆ƒ¿«««¿…»«¿¿«¿¿
Ú¯ÊÏ ÌL Ì„‡ Èa C¯„ ‰È‰ Ì‡ :BfÓ BÊ ˙B˜Á¯Ó¿À»ƒƒ»»∆∆¿≈»»»ƒ¿…«
Ïc¯Á B‡ ˙·L ÔB‚k ,˙B‚e¯Ú ˙B‚e¯Ú ÔÈn‰ B˙B‡Ó45 ≈«ƒ¬¬¿∆∆«¿»

‰‡B¯‰L ;ÔaÏÓe ÔaÏÓ ÏkÓ ‰‡t ÁÈpÓ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆«ƒ«≈»ƒ»«¿≈«¿≈∆»∆
„Á‡ ÔÈÓ ‰È‰ Ì‡Â .eÚ¯Ê ˙B‚e¯Ú ˙B‚e¯Ú :¯ÓB‡≈¬¬ƒ¿¿¿ƒ»»ƒ∆»
Ô˙B - ˙BiË˜Â ‰‡e·z ÔB‚k ,˙B„O B˙B‡ ÔÈÚ¯BfL∆¿ƒ»¿¿»¿ƒ¿ƒ≈

ÏkÏ ˙Á‡46. «««…

הכל.42) על אחת פאה שנותן הוא משנה 43)ודין שם
א.44)ב. הלכה שם לעז 45)ירושלמי מלשון "שבת

אלֿכרדל, ערב בלשון וחרדל אלֿשבת. ערב ובלשון אניט,
פרודות  אותן לזרוע אדם שמנהג שינאפרי. לעז ובלשון
כתב  שכאן עיון, (וצריך שם). המשנה (פירוש בערוגות"
בפ"א  ואילו ערוגות, ערוגות להזרע דרכו שחרדל רבינו
שדות  להזרע דרכו שחרדל כתב, ט הלכה כלאים מהלכות

מלך). פני אור עקיבא.46)- כרבי ולא כחכמים, שם.

.áé?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na47L·ÈÂ Ô‡kÓ L·È ‰È‰Lk «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»»≈ƒ»¿»≈
ÚˆÓ‡a ÁÏÂ Ô‡kÓ48L·ÈÂ Ô‡kÓe Ô‡kÓ ÁÏ Ï·‡ ; ƒ»¿«»∆¿«¬»«ƒ»ƒ»¿»≈

ÚˆÓ‡a49Ál‰ ÔÓe BÓˆÚ ÈÙa L·i‰ ÔÓ ÁÈpÓ - »∆¿««ƒ«ƒ«»≈ƒ¿≈«¿ƒ««
.BÓˆÚ ÈÙaƒ¿≈«¿

היבש.47) על הלח מן גם זה ובכלל לכל, אחת פאה שנותן
הוא 48) שהיבש שכיון כסףֿמשנה. ועיין שם, ירושלמי

שדות, כשתי נראה זה אין זה, ומצד זה מצד השדה בתחילת
שם). משה (פני השדה בתחילת בקצירה להתחיל נוהג שכן

נראה 49) וזה השדה, מאמצע בקצירה להתחיל דרך שאין
(שם). שדות כשתי

.âéÌÈÏˆa dÚ¯fL ‰„O50ÌÈeÙ‡ B‡ ÌÈÏBt B‡51 »∆∆¿»»¿»ƒƒ¬ƒ
,˜eMa ÔÈÁÏ Ô˙ˆ˜Ó ¯kÓÏ BzÚ„a ‰È‰Â ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿»»¿«¿ƒ¿…ƒ¿»»«ƒ«
·iÁ - Ô¯‚ epnÓ ‰OÚÈÂ L·È ‰„O‰ ˙ˆ˜Ó ÁÈpÓe«ƒ«ƒ¿»«»∆»≈¿«¬∆ƒ∆…∆«»
‰ÊÏÂ BÓˆÚ ÈÙa ÁÏ ¯ÎBnL ‰ÊÏ ‰‡t ÁÈp‰Ï¿«ƒ«≈»»∆∆≈«ƒ¿≈«¿¿»∆

BÓˆÚ ÈÙa L·È B˙B‡ ¯ˆBwL52. ∆≈»≈ƒ¿≈«¿

לחים".50) בצלים "המחליק ג: משנה "לאו 51)שם
פ"ב  (למעלה בפאה מיחייב לא דירק ירק, מין שהן באותן
דכלאים  בפ"ג כדתנן זרעים, שהם באותן אלא ב), הלכה
מין  הגמלנים אפונין זרעים, מין השופין אפונין ב): (משנה
לרבינו). המשנה בפירוש שם ועיין שם, (ר"ש ירק"

הוא 52) מודה אחד, מין הם ויבש שלח שסובר מי שאף
יוםֿטוב'). ('תוספות מינים שני הם וגורן ששוק

.ãée‰„O ˙‡ Ú¯Bf‰53‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,„Á‡ ÔÈÓ «≈«∆»≈ƒ∆»««ƒ∆
˙B¯‚ ÈzL e‰OBÚ54˙Á‡ ‰‡t ÁÈpÓ -55ÈL dÚ¯Ê . ≈¿≈¿»«ƒ«≈»««¿»»¿≈

- ˙Á‡ Ô¯b d˙B‡ ‰OBÚ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÈÓƒƒ««ƒ∆∆»…∆««
ÈÙa ‰Ê ÔÈÓÏ ‰‡Ùe BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ÔÈÓÏ ‰‡t Ô˙B≈≈»¿ƒ∆ƒ¿≈«¿≈»¿ƒ∆ƒ¿≈

.BÓˆÚ«¿

ה.53) משנה פ"ב כל 54)שם וקצר כשעבר המדובר
ראשונה). (משנה התלוש מן פאה ונותן כיון 55)השדה,

אחד. מין שהם

.åèÌÈÚ¯Ê ÈL Ú¯Ê56ÈL dÚ¯fL ÔB‚k ,„Á‡ ÔÈnÓ »«¿≈¿»ƒƒƒ∆»¿∆¿»»¿≈
hÁ ÈÈÓÌÈ57Ô¯b Ô‡OÚ Ì‡ :ÌÈ¯BÚO ÈÈÓ ÈL B‡ ƒ≈ƒƒ¿≈ƒ≈¿ƒƒ¬»»…∆

˙Á‡58ÈzL Ô˙B - ˙B¯‚ ÈzL ;˙Á‡ ‰‡t Ô˙B - ««≈≈»««¿≈¿»≈¿≈
ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯·„Â .˙B‡t59. ≈¿»»∆¬»»¿∆ƒƒ«

שם.56) ויש 57)פאה דקים, ויש גסים חטים ממיני "יש
שם). המשנה (פירוש אדום" מהם ויש ירוק הכל 58)מהם

בגרנות. ו.59)תלוי משנה שם

.æèe˜ÏÁL ÔÈÁ‡‰60˙B‡t ÈzL ÔÈ˙B -61e¯ÊÁ . »«ƒ∆»¿¿ƒ¿≈≈»¿
eÙzzLÂ62˙Á‡ ‰‡t ÔÈ˙B -63e¯ˆwL ÔÈÙzM‰ .64 ¿ƒ¿«¿¿ƒ≈»«««À»ƒ∆»¿

BÈ‡ ¯Èˆw‰ Á˜lL ‰Ê - e˜ÏÁ Ck ¯Á‡Â ‰„O‰ ÈˆÁ¬ƒ«»∆¿««»ƒ¿∆∆»««»ƒ≈
ÌeÏk LÈ¯ÙÓ65ÈˆÁ‰ ÏÚ LÈ¯ÙÓ ‰Ów‰ Á˜lL ‰ÊÂ , «¿ƒ¿¿∆∆»««»»«¿ƒ««¬ƒ
„·Ïa Á˜lL66eÙzzLÂ e¯ÊÁ .67¯Á‡‰ ÈˆÁ‰ e¯ˆ˜Â ∆»«ƒ¿«»¿¿ƒ¿«¿¿»¿«≈ƒ»«≈

˙eÙzLa68‰ÓwaL B˜ÏÁÓ LÈ¯ÙÓ Ô‰Ó „Á‡ Ïk - ¿À»»∆»≈∆«¿ƒ≈∆¿∆«»»
‰ÓwaL B¯·Á ˜ÏÁ ÏÚ69ÈˆÁ‰ ÏÚ ‡Ï Ï·‡ , «≈∆¬≈∆«»»¬»…««≈ƒ

¯ˆ˜pL70. ∆ƒ¿«

ה.60) משנה פ"ג שם הבצירה. אחד 61)לפני שלכל
שם"). (ר"ש "שדך" בו קוראים הקצירה 62)ואחד לפני

פ"ב 63)(רדב"ז). (למעלה בפאה חייבים שותפים שהרי
ג). ד.64)הלכה הלכה שם שחובת 65)ירושלמי לפי

ומכר  חציה כ"קצר זה והרי ה"ד), שם (למעלה בקמה הפאה
הלכה  (שם המוכר ולא לכל", פאה נותן ש"הלוקח חציה".

להלן. וראה אמרנו 66)ה), המוכר, שלגבי [אףֿעלֿפי
חציה" ומכר חציה כ"קצר שהוא כלום", מפריש ש"אינו
הדבר  שהוברר אומרים אנו הלוקח לגבי - למעלה) (ראה

מתח  שלו היה בחלקו, שנפל שהקמה והקציר למפרע ילה,
ל"קצר  דומה ואינו שלו, היה הראשון של בחלקו שנפל
של  וטעמו מכירה. שום כאן שאין לפי חציה", ומכר חציה
למפרע) הדבר הוברר =) "ברירה" שדין לפי נראה, דבר
(ביצה  אמרו ולפיכך בספק, מוטל אלא אצלנו, מוחלט אינו
להלן  (ראה ברירה" "אין - התורה מן שהוא שבדבר לח.),
"יש  - מדרבנן שהוא ובדבר א). הלכה מעשר מהלכות פ"ז
ואףֿעלֿפי  כ). הלכה יוםֿטוב מהלכות בפ"ח (ראה ברירה"
ספק  כל וכן ט), הלכה פ"ד (להלן לקט" לקט ש"ספק
- יג) הלכה שם (למעלה וחייב לחומרא, - עניים במתנות
השני: אל מדחהו אחד כל אדם, בני שני בין נפל כשהספק
ברירה", ש"אין לפי הקציר, לבעל לך לו: אומר הקמה בעל
פאה  נותן ש"הלוקח חציה", ומכר חציה כ"קצר זה והרי
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ש"יש  לפי הקמה, בעל אל מדחהו הקציר ובעל לכל",
בר"י  וראה חלקו, על להפריש הקציר בעל וחייב ברירה",

מלך"]. פני וב"אור בכסףֿמשנה ירושלמי 67)קורקוס,
פני  ו"אור רדב"ז כסףֿמשנה, קורקוס, ר"י (ועיין שם

בקמה. ובין בקציר בין והיינו חלקו,68)מלך"). ושוב
כסףֿמשנה. ראה בקמה, וחצי בקציר חצי לקח אחד וכל

שלם 69) פאה שיעור ליתן חייב אחד שכל הכוונה אין
חבירו, חלק על לתת יכול שהוא הכוונה אלא הנ"ל, לקמה
אין  חלקוה, שאח"כ אףֿעלֿפי בשותפות, שקצרוה שמכיון

אחת. שדה אלא שדות שתי שנפטר 70)כאן שכיון
(כסףֿמשנה). ומתחייב חוזר אינו - הראשונה בחלוקה
העניים  יכולים עכשיו, ונשתתפו שכשחזרו [ואףֿעלֿפי
כל  - וחלקו שחזרו כיון - אצלכם חלקנו לשניהם: לומר

כנ"ל]. השני, אצל שוב מדחהו אחד

.æédÈˆÁ ÚÈb‰L ‰„O71‡Ï dÈˆÁÂ LÈÏL „Ú »∆∆ƒƒ«∆¿»«¿ƒ¿∆¿»…
ÚÈb‰72BÈˆÁ ÚÈb‰L ÈˆÁa ¯ˆ˜Â ÏÈÁ˙‰Â ,73¯Á‡Â , ƒƒ«¿ƒ¿ƒ¿»««≈ƒ∆ƒƒ«∆¿¿««

ÈˆÁ‰ ¯Ób Ck ¯Á‡Â ,LÈÏL dlk ‰‡È·‰ Ck»≈ƒ»À»¿ƒ¿««»»««≈ƒ
ÔBL‡¯‰74ÔBL‡¯‰ ÔÓ LÈ¯ÙÓ - ‰lÁza ÚÈb‰L75 »ƒ∆ƒƒ««¿ƒ»«¿ƒƒ»ƒ

ÌÈiÚˆÓ‡‰ ÏÚ76ÔBL‡¯‰ ÏÚ ÌÈiÚˆÓ‡‰ ÔÓe ,77ÏÚÂ «»∆¿»ƒƒƒ»∆¿»ƒƒ«»ƒ¿«
ÔB¯Á‡‰78. »«¬

שם.71) (למעלה 72)ירושלמי בפאה חייבת אינה שעדיין
ט]. הלכה פ"ה להלן [וראה ז), הלכה כלומר,73)פ"ב

חצייו  שני על כולו הזה החצי ונתחייב השדה. מכל רביע
הגיע  לא שעדיין השדה, של השני החצי אבל רביעיו), =)

להלן. וראה זו, בקצירה נתחייב לא כלומר,74)לשליש,
ועכשיו  מקודם. קצרו ולא שהניחו הנ"ל הרביע את גם קצר
לשליש, הגיע לא שמקודם השדה, של השני החצי שגם כיון
של  הקצירה ידי על הוא נתחייב - לשליש עכשיו הגיע

הנ"ל. (ר"י 75)הרביע בתחילה שקצר הרביע היינו
ששני 76)קורקוס). אחרֿכך, שקצרו השני הרביע היינו

אחת. שדה הם אלה שהם 77)רבעים הראשון, הרביע על
הרביע  קצירת שהרי לשליש. עכשיו כנ"ל, אחת, שדה
אחת. שדה הם ואף האחרון, החצי את בפאה חייב האמצעי

לשליש.78) הגיע שעכשיו השדה, של השני החצי היינו
לשליש  הגיע השני) הרביע =) האמצעי קצירת שבעת שכיון
נוסף: ובכ"י אחת. שדה הם - ידו על בפאה ונתחייב בישול,
הוא  וכן רוקח, (מעשה האחרון" על הראשון מן לא "אבל
והמקור  אבוהב). מהר"י הגיה וכן עתיקים, בדפוסים
הראשון", על הראשון מן מפריש אינו "אבל שם: בירושלמי
דהיינו  זה, שבצד הראשון על זה שבצד הראשון מן כלומר,
פטור  היה הזה שהאחרון שכיון קורקוס). (ר"י האחרון
שדות  כשתי הם הרי הראשון, הרביע לקצור כשהתחילו

קורקוס). (ר"י

.çé¯ÎBn‰79˙BÓB˜Ó ˙BÓB˜Ó80ÌÈL‡Ï e‰„OÓ «≈¿¿ƒ»≈«¬»ƒ
Ô˙B „Á‡Â „Á‡ Ïk - ‰„O‰ Ïk ¯ÎÓ Ì‡ ,‰a¯‰«¿≈ƒ»«»«»∆»∆»¿∆»≈

B˜ÏÁÓ ˙Á‡ ‰‡t81‰„O‰ ÏÚa ÏÈÁ˙‰ Ì‡Â .Á˜lL ≈»««≈∆¿∆»«¿ƒƒ¿ƒ«««»∆
¯ˆ˜Ï82˙ˆ˜Ó ¯ÎÓe83‰„O‰ ÏÚa - ˙ˆ˜Ó ¯iLÂ ƒ¿…»«ƒ¿»¿ƒ≈ƒ¿»«««»∆

¯ˆ˜Ï ÏÈÁ˙‰L ÔÂÈkL ;ÏkÏ ‰Èe‡¯‰ ‰‡t Ô˙B≈≈»»¿»«…∆≈»∆ƒ¿ƒƒ¿…

‰lÁz ¯ÎÓ Ì‡Â .Ïka ·iÁ˙84ÏÚ Á˜Bl‰ LÈ¯ÙÓ - ƒ¿«≈«…¿ƒ»«¿ƒ»«¿ƒ«≈««
.¯iMM ‰Ó ÏÚ ‰„O‰ ÏÚ·e ,Á˜lM ‰Ó«∆»««««»∆««∆ƒ≈

שדהו".79) בתוך אילן קלחי "המוכר ה: משנה פ"ג פאה
קנו 80) לא כשהלוקחים המדובר קלח.) (חולין רש"י לדעת

להלן. וראה בלבד, קלחים אלא שם 81)קרקע כתב כן
ואחד, אחד מכל פאה נותן שאמר "ומה המשנה: בפירוש
"נותן  מפרש: שם) (חולין רש"י אבל הלקוח". על חוזר

אחד  ואין ואילן, אילן מכל פאה חבירו,לוקח פוטר מהם
נותן  היה שלו שדה היתה שאם שלו, השדה ואין הואיל
הקרקע, גם כשמכר המדובר רבינו, ולדעת כולן". על מאחד

למעלה. שם.82)ראה בחולין חסדא כרבי 83)כרב
תנאֿקמא. דברי המפרש שם, במשנה לפני 84)יהודה

קצירה.

.èéÔÏÈ‡ ‰„O85dB·b ¯„‚ ‡l‡ da ˜ÈÒÙÓ ÔÈ‡ -86 ¿≈ƒ»≈«¿ƒ»∆»»≈»«
ÏÈc·Ó ¯„b‰ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .˙BÏÈ‡‰ ÔÈa ÏÈc·n‰««¿ƒ≈»ƒ»¬»ƒ»»«»≈«¿ƒ

ÔÈ·¯ÚÓ ˙B¯‡t‰Â ÌÈca‰Â ,‰hÓlÓ87‰ÏÚÓÏÓ ƒ¿«»¿««ƒ¿«…¿…»ƒƒ¿«¿»
¯„ba ÔÈÚ‚BÂ88Ô˙BÂ ˙Á‡ ‰„Ok ‰Ê È¯‰ - Bab ÏÚ ¿¿ƒ«»≈««¬≈∆¿»∆««¿≈

.ÏkÏ ‰‡t≈»«…

ג.85) משנה פ"ב מפסיק 86)פאה "ואינו שם : [במשנה
אבל  הגדר, של גבהו כמה פורש ולא גדר", אלא לאילן
מפסיק  "ואינו מפורש: ג) הלכה ב (פרק קדושים פ' בספרא
רבינו  כתב וכן טפחים", עשרה גבוה שהוא גדר אלא לאילן
פ"ד  (כלאים כלאים לענין מפורש וכן שם. המשנה בפירוש
ומכיון  טפחים". עשרה גבוה שהוא גדר הוא "איזה ג) משנה
גדר  שסתם שאףֿעלֿפי נראה כן, רבינו פירש לא שכאן
לאילן  אילן בין מפסיק והוא טפחים, עשרה אמנם, הוא,
אם  אלא זה אין - לכלאים מפסיק שהוא כשם פאה, לענין
מדובר  זה (ובאופן למעלה מעורבין והפארות הבדים אין
למעלה, מעורבים והפארות הבדים אם אבל שם), בספרא
גבוה  "גדר סתם: רבינו כתב ולכן מפסיק. הזה הגדר אין

האילנות"). בין מהלכות 87)המבדיל פ"ז למעלה ראה
וצ"ע. כאן, מלך" פני וב"אור כב, הלכה כלאים

שם:88) רבינו ופירש מפסיק", אינו כותש "שער במשנה:
ענפי  לומר ירצה והפארות, הבדים הוא כותש "שער
יהיה  ואז עליו, ומשולחין בגדר נוגעין שהיו האילנות
שינטו  ענינו במכתשת כעלי בגמרא: ואמרו כמחובר,

הקיר". על הפארות

.ëeÁ˜lL ÌÈL89ÔÏÈ‡90‰‡t epnÓ ÔÈ˙B - „Á‡ ¿«ƒ∆»¿ƒ»∆»¿ƒƒ∆≈»
˙Á‡91‰‡t Ô˙B ‰Ê - BÓB¯c ‰ÊÂ BBÙˆ ‰Ê Á˜Ï . ««»«∆¿¿∆¿∆≈≈»

BÓˆÚÏ ‰‡t Ô˙B ‰ÊÂ BÓˆÚÏ92. ¿«¿¿∆≈≈»¿«¿

ה.89) משנה פ"ג בפאה,90)שם החייבים מהאילנות
ב. הלכה פ"ב למעלה שותפין 91)כמבואר ששניהם

אחד 92)באילן. כל של וחלקו שותפים, שאינם כיון
עצמו. בפני מסוים ואחד

.àëÔÈ·e¯Á‰93‰Ê ·e¯Á „ˆa „ÓBÚ Ì„‡L Ïk , ∆»ƒ…∆»»≈¿«»∆
‰Ê ·e¯Á „ˆa „ÓBÚ B¯·ÁÂ94‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ‡B¯Â95- «¬≈≈¿«»∆¿ƒ∆∆∆

Ôlk Ô‰ È¯‰96ÈL eÈ‰ .ÔlÎÏ ˙Á‡ ‰‡Ùe ,˙Á‡ ‰„O ¬≈≈À»»∆««≈»««¿À»»¿≈
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ÔÈ‡B¯ ÌÈ„„v‰ ÔÈ‡Â ÌÈiÚˆÓ‡‰ ˙‡ ÔÈ‡B¯ ÔÈ„„v‰«¿»ƒƒ∆»∆¿»ƒƒ¿≈«¿»ƒƒ
ÏÚ ÌÈBL‡¯‰ ÔÓ „Á‡ „vÓ LÈ¯ÙÓ - ‰Ê ˙‡ ‰Ê∆∆∆«¿ƒƒ«∆»ƒ»ƒƒ«
‡Ï Ï·‡ ;ÌÈBL‡¯‰ ÏÚ ÌÈiÚˆÓ‡‰ ÔÓe ,ÌÈiÚˆÓ‡‰»∆¿»ƒƒƒ»∆¿»ƒƒ«»ƒƒ¬»…

.¯Á‡‰ „v‰ ÏÚ ‰Ê „vÓ LÈ¯ÙÈ«¿ƒƒ«∆«««»«≈

שני 93) מעשר מהלכות בפ"א [וראה ד . משנה פ"ב שם
ראויים  שאינם צלמונה חרובי בין הבדל שיש ג, הלכה
מדרבנן, אלא במעשר מחויבים ואינם האדם, רוב למאכל
שכן  ונראה התורה. מן במעשר שחייבים החרובין שאר לבין
פ"א  בפאה ראה בשניהם, אחר כלל שהרי פאה, לענין גם

א). משנה פ"א ובמעשרות ד, "והטעם 94)משנה
(ב"ב  כדתנן ומסובכים, הרבה גבוהים שהם מפני בחרובין,
(ראב"ד). אמה" חמשים ובשקמה בחרוב כד:)

ורואה 95) זה, חרוב בראש עומד שהאדם מפרש והראב"ד
אחר. שבצד כשדה.96)החרוב רומי, בדפוס

.áëÌÈ˙Èf‰97˙BÁe¯Ó ˙Á‡ Áe¯a Ô‰Ó LiM ‰Ó Ïk , «≈ƒ»«∆≈≈∆¿«««≈
¯ÈÚ‰98B‡ Ôlk ¯ÈÚ‰ ·¯ÚÓa LiL ÌÈ˙ÈÊ ÔB‚k , »ƒ¿≈ƒ∆≈¿«¬«»ƒÀ»

.ÔlÎÏ ˙Á‡ ‰‡Ùe ,˙Á‡ ‰„Ok Ô‰ È¯‰ - dÁ¯ÊÓa¿ƒ¿»»¬≈≈¿»∆««≈»««¿À»

מ"ד.97) פ"ב עיין 98)פאה העולם, מרוחות לא
לחלק  היא, מסיני למשה הלכה כי ויתכן ה"ג. שם בירושלמי

ראשונה). (משנה האילנות לשאר זיתים בין

.âë¯ˆBa‰99È„k Ô‡kÓe Ô‡kÓ BÓ¯k ˙ˆ˜Ó ˙‡ «≈∆ƒ¿»«¿ƒ»ƒ»¿≈
ÁÂ¯ ˙BÏBkL‡‰ ¯‡L e‡ˆÓiL „Ú ÔÙb‰ ÏÚÓ Ï˜‰Ï¿»≈≈««∆∆«∆ƒ¿¿¿»»«¿∆«

e¯‡a ¯·Îe .Ï„Ó ‡¯˜p‰ ‡e‰ - eÙÈÒBÈÂ100, ¿ƒ«ƒ¿»≈≈¿»≈«¿
ÔÓ Ô˙B CÎÈÙÏe ,Ï„Ó BÈ‡ - ˙Á‡ Áe¯Ó ¯ˆBa‰L∆«≈≈«««≈≈≈¿ƒ»≈ƒ

ÏkÏ ‰Èe‡¯‰ ‰‡t ¯‡Lp‰101¯ˆaL Èt ÏÚ Û‡Â , «ƒ¿»≈»»¿»«…¿««ƒ∆»«
‰‡t Ô˙B BÈ‡ - ˜eMa ¯kÓÏ Ï„‰ Ì‡ Ï·‡ .˜eMÏ«¬»ƒ≈≈ƒ¿…«≈≈≈»

Ï„‰L ‰ÊÏ102B˙È·a ‡È·‰Ï Ï„‰ .103ÔÓ Ô˙B - »∆∆≈≈≈≈¿»ƒ¿≈≈ƒ
.ÏkÏ ‰Èe‡¯‰ ˙Á‡ ‰‡t C¯„Ï ÁÈp‰L ¯‡Lp‰«ƒ¿»∆ƒƒ«ƒ¿…≈»««»¿»«…

ג.99) משנה פ"ג ו.100)שם הלכה פ"ב למעלה
שם.101) מה 102)משנה על המשואר מן "נותן שן:

ודורך 103)ששייר". לבית מביאו כלומר, שם. ירושלמי
(רדב"ז). עראי זה ואין אותם,

ה'תשע"ו  טבת ו' שישי יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הלקט.1) עם ועירבן עומרין שפיזר והרוח לקט. איזהו יבאר

בחורי  הנמצאים זרעים עניים. שילקטו קודם שדהו והמרביץ
ישכור  אם ודין בגדיש. שנתערבה לקט של ושבולת הנמלים
לעניים  מניח שאינו מי אחריו. בנו שילקט מנת על הפועל
עם  הלקט את המפקיר בשדהו. ארי המרביץ או ללקט,
כתף  ואיזהו עוללות זהו ואי פרט זהו ואי רובו. נפילת
זוכין  העניים ומאימתי עוללות. שכולו כרם נטף. ואיזהו
נודעו  שלא עד כרמו המקדיש ודין העוללות. פרט ליקח
לו  שהיו מי לבצור. לישראל כרמו שמכר גוי העוללות.

ביתו. לתוך ובצרם גפנים חמשה

.à˙ÚLa Ïbn‰ CBzÓ ÏÙBp‰ ‰Ê ?Ë˜Ï e‰ÊÈ‡≈∆∆∆∆«≈ƒ««»ƒ¿«

‰ B‡ ‰¯Èˆ˜ÌÈÏaM‰ ıa˜nLk B„È CBzÓ ÏÙBp ¿ƒ»«≈ƒ»¿∆¿«≈«ƒ√ƒ
;ÌÈzL B‡ ˙Á‡ ˙ÏaL ÏÙBp‰ ‰È‰iL ‡e‰Â .¯ˆ˜ÈÂ¿ƒ¿…¿∆ƒ¿∆«≈ƒ…∆««¿«ƒ
ÏÚ·Ï ÔzLÏL È¯‰ - „Á‡k LÏL eÏÙ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»¿»¿∆»¬≈¿»¿»¿««
elÙ‡ ,„i‰ ¯Á‡Ó B‡ Ïbn‰ ¯Á‡Ó ÏÙBp‰Â .‰„O‰«»∆¿«≈≈««««»≈«««»¬ƒ

.Ë˜Ï dÈ‡ - ˙Á‡ ˙ÏaLƒ…∆««≈»∆∆

.áBÈ‡ - B„È CBzÓ ÏÙBp‰ ,ÏbÓ ‡Ïa „ia ¯ˆB˜ ‰È‰»»≈«»¿…«»«≈ƒ»≈
ÏÙBp‰ ,Ì˙B‡ ÌÈLÏBz‰ ÌÈ¯·c LÏBz‰ Ï·‡ .Ë˜Ï∆∆¬»«≈¿»ƒ«¿ƒ»«≈
Bk¯cL ¯·c LÏBz B‡ ¯ˆB˜ ‰È‰ .Ë˜Ï - B„È ˙ÁzÓƒ««»∆∆»»≈≈»»∆«¿
‡ÏÓ LÏz B‡ BÚB¯Ê ‡ÏÓ ¯ˆwL ¯Á‡Â ,LÏz‰Ï¿ƒ»≈¿««∆»«¿…¿»«¿…
ÏL ‰Ê È¯‰ - ı¯‡‰ ÏÚ B„iÓ ÏÙÂ ıB˜ e‰k‰ BˆÓÀ̃¿ƒ»¿»«ƒ»«»»∆¬≈∆∆

.˙Èa‰ ÏÚa««««ƒ

.â‰¯ˆ˜ ‡lL ˙Á‡ ˙ÏaL ‰¯‡LÂ ¯ˆB˜ ‰È‰»»≈¿ƒ¿¬»ƒ…∆««∆…ƒ¿¿»
‰ÓwÏ ÚÈbÓ dL‡¯ ‰È‰ Ì‡ :‰È˙B·È·qL Ïk ¯ˆ˜Â¿ƒ¿«…∆¿ƒ∆»ƒ»»…»«ƒ««»»
ÏL ‡È‰ È¯‰ - ‰Ów‰ ÌÚ ¯ˆw‰Ï ‰ÏBÎÈÂ dcˆaL∆¿ƒ»ƒ»¿ƒ»≈ƒ«»»¬≈ƒ∆

.ÌÈiÚ ÏL ‡È‰ È¯‰ - Â‡Ï Ì‡Â ;‰„O‰ ÏÚa«««»∆¿ƒ»¬≈ƒ∆¬ƒƒ

.ã‰ÏBÎÈ ˙ÈÓÈt‰ ,BÊ „ˆa BÊ ˙BÏBaL ÈzL eÈ‰»¿≈ƒ¿««¿ƒƒ¿»
ÌÚ ¯ˆw‰Ï ‰ÏBÎÈ ‰BˆÈÁ‰Â ,‰Ów‰ ÌÚ ¯ˆw‰Ï¿ƒ»≈ƒ«»»¿«ƒ»¿»¿ƒ»≈ƒ
˙ÈÓÈt‰ - ‰Ów‰ ÌÚ ¯ˆw‰Ï ‰ÏBÎÈ dÈ‡Â ˙ÈÓÈt‰«¿ƒƒ¿≈»¿»¿ƒ»≈ƒ«»»«¿ƒƒ
CBzÓ ˙ÏÙBk ‡È‰ È¯‰L .‰BˆÈÁ‰ ˙‡ ˙ÏvÓe ˙Ïvƒ∆∆«∆∆∆«ƒ»∆¬≈ƒ«∆∆ƒ
ÌÈÏaM‰Â .‰¯ˆ˜ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡Â ,Ïbn‰««»¿««ƒ∆¬«ƒ…ƒ¿¿»¿«ƒ√ƒ

.‰„O‰ ÏÚa ÏL Ô‰ È¯‰ - L˜aL∆¿«¬≈≈∆«««»∆

.äÏÚa ÏL ¯Èˆ˜ ·¯Ú˙Â ÌÈ¯ÓÚ‰ ˙‡ ‰¯ftL Áe¯‰»«∆ƒ¿»∆»√»ƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ∆««
Ë˜Ï ‰nk ‰„O‰ ˙‡ ÔÈ„ÓB‡ - Ë˜l‰ ÌÚ ‰„O‰«»∆ƒ«∆∆¿ƒ∆«»∆«»∆∆
.Ò‡ ‰fL ÈtÓ ,ÌÈiÚÏ Ô˙BÂ ˙BOÚÏ ‰Èe‡¯ ‡È‰ƒ¿»«¬¿≈»¬ƒƒƒ¿≈∆∆…∆
˙Èa ÏÎÏ ‰‡e·z ÔÈa˜ ‰Úa¯‡ ?‰Ê ¯eÚL ‡e‰ ‰nÎÂ¿«»ƒ∆«¿»»«ƒ¿»¿»≈

.¯Bk

.åÏÚa ‡·e ,ÌÈiÚ e‰eËwÏ ‡ÏÂ ı¯‡Ï ÏÙpL Ë˜Ï∆∆∆»«»»∆¿…ƒ¿¬ƒƒ»««
k - ı¯‡‰ ÏÚ BlL ¯Èˆw‰ ˙‡ LÈc‚‰Â ‰„O‰„ˆÈ «»∆¿ƒ¿ƒ∆«»ƒ∆«»»∆≈«

,¯Á‡ ÌB˜ÓÏ Blk BlL LÈ„b‰ ‰pÙÓ ?‰OBÚ ‡e‰∆¿«∆«»ƒ∆À¿»«≈
ÈtÓ .ÌÈiÚÏ Ôlk - ı¯‡a ˙BÚ‚Bp‰ ÌÈÏaM‰ ÏÎÂ¿»«ƒ√ƒ«¿»»∆À»»¬ƒƒƒ¿≈
,Ë˜Ï ‰˙È‰L Ì‰Ó ‡È‰ BÊ È‡ ÌÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L∆≈»¿ƒ≈ƒ≈∆∆»¿»∆∆
Áp‰ - ·ÊÚz :¯Ó‡pL ;ÌÈiÚÏ - ÌÈiÚ ˙BzÓ ˜ÙÒe¿≈«¿¬ƒƒ»¬ƒƒ∆∆¡««¬…««

.ElMÓ Ì‰ÈÙÏƒ¿≈∆ƒ∆¿

.æ‰Èe‡¯M ‰Ó ÌÈiÚÏ ÔzÈÂ d˙B‡ ÔÈ„ÓB‡ ÔÈ‡ ‰ÓÏÂ¿»»≈¿ƒ»¿ƒ≈»¬ƒƒ«∆¿»
,Ë˜l‰ ÏÚ LÈc‚‰Â ¯·ÚL ÈtÓ ?Ë˜Ï ˙BOÚÏ«¬∆∆ƒ¿≈∆»«¿ƒ¿ƒ««∆∆
Ë˜l‰ ‰È‰ elÙ‡Â ,‚‚BL ‰È‰ elÙ‡Â .e‰eÒ¿̃»«¬ƒ»»≈«¬ƒ»»«∆∆
ÌÈiÚÏ ‡¯˜ elÙ‡Â ,ÔÈhÁ ÂÈÏÚ LÈc‚‰Â ÌÈ¯BÚO¿ƒ¿ƒ¿ƒ»»ƒƒ«¬ƒ»»»¬ƒƒ
- BzÚcÓ ‡lL ÌÈ¯Á‡ e‰eLÈc‚‰ elÙ‡ ,e‡a ‡ÏÂ¿…»¬ƒƒ¿ƒ¬≈ƒ∆…ƒ«¿

.ÌÈiÚÏ Ô‰ È¯‰ ı¯‡a ˙BÚ‚Bp‰ Ïk»«¿»»∆¬≈≈»¬ƒƒ

.çÌÈiÚ‰ eËwÏiL Ì„˜ e‰„O ˙‡ ıa¯Ï CÈ¯v‰«»ƒ¿«≈∆»≈…∆∆¿«¿»¬ƒƒ
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¯zÓ - Ë˜l‰ „ÒÙ‰ ÏÚ ‰a¯Ó B˜f‰ Ì‡ :daL Ë˜Ï∆∆∆»ƒ∆≈¿À∆«∆¿≈«∆∆À»
¯eÒ‡ - B„ÒÙ‰ ÏÚ ‰a¯Ó Ë˜l‰ „ÒÙ‰ Ì‡Â ;ıa¯Ï¿«≈¿ƒ∆¿≈«∆∆¿À∆«∆¿≈»
„Ú ¯„b‰ ÏÚ BÁÈp‰Â Ë˜l‰ Ïk ˙‡ ı·˜ Ì‡Â .ıa¯Ï¿«≈¿ƒ»«∆»«∆∆¿ƒƒ««»≈«

.˙e„ÈÒÁ ˙cÓ ‰Ê È¯‰ - epÏhÈÂ ÈÚ‰ ‡B·iL∆»∆»ƒ¿ƒ¿∆¬≈∆ƒ«¬ƒ

.èeÈ‰ Ì‡ :ÌÈÏÓp‰ È¯BÁa ÌÈ‡ˆÓp‰ ÌÈÚ¯Ê¿»ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈«¿»ƒƒ»
,‰„O‰ ÏÚa ÏL ‡e‰ È¯‰ - ‰Ów‰ CB˙a ÌÈ¯BÁ‰«ƒ¿«»»¬≈∆«««»∆
ÌB˜Óa eÈ‰ Ì‡Â ;‰Ów‰ CB˙a ‰zÓ ÌÈiÚÏ ÔÈ‡L∆≈»¬ƒƒ«»»¿«»»¿ƒ»¿»
.e‰e¯¯b Ë˜l‰ ÔÓ ‡nL ,ÌÈiÚ ÏL ‰Ê È¯‰ - ¯ˆ˜pL∆ƒ¿«¬≈∆∆¬ƒƒ∆»ƒ«∆∆¿»
‰Ê È¯‰ :ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - ¯BÁL ‡ˆÓpL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆ƒ¿»»≈¿ƒ¬≈∆

.Ë˜Ï - Ë˜l‰ ˜ÙqL ;‰¯·ÚL ‰MÓƒ»»∆»¿»∆¿≈«∆∆∆∆

.é‰Ê È¯‰ - LÈ„‚a ‰·¯Ú˙pL Ë˜Ï ÏL ˙ÏaLƒ…∆∆∆∆∆ƒ¿»¿»¿»ƒ¬≈∆
Ì‡ :Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÚ ¯ÓB‡Â ˙BÏBaL ÈzL LÈ¯ÙÓ«¿ƒ¿≈ƒ¿≈«««≈∆ƒ
- Ë˜Ï dÈ‡ Ì‡Â ,ÌÈiÚÏ ‡È‰ È¯‰ - BÊ ‡È‰ Ë˜l‰«∆∆ƒ¬≈ƒ»¬ƒƒ¿ƒ≈»∆∆
BÊ ˙ÏaL Ô‰a ˙·iÁL (‡È‰L) ˙B¯OÚn‰ È¯‰¬≈«««¿∆ƒ∆«∆∆»∆ƒ…∆
˙ÏaL ÏÚ Ôk ‰˙Óe ¯ÊBÁÂ ;‰iL ˙ÏaLa ÌÈÚe·¿̃ƒ¿ƒ…∆¿ƒ»¿≈«¿∆≈«ƒ…∆
.¯OÚÓ ‰È‰z ˙¯Á‡‰Â ÈÚÏ Ô‰Ó ˙Á‡ Ô˙BÂ ,‰iL¿ƒ»¿≈««≈∆¿»ƒ¿»«∆∆ƒ¿∆«¬≈

.àéBa ËwÏiL ˙Ó ÏÚ ÏÚBt‰ ˙‡ Ì„‡ ¯kOÈ ‡Ï…ƒ¿…»»∆«≈«¿»∆¿«≈¿
B˙Ó˜ ¯ÎBn‰Â ÔÈ¯ÈÎÁ‰Â ÔÈÒÈ¯‡‰ Ï·‡ .ÂÈ¯Á‡«¬»¬»»¬ƒƒ¿«¬ƒƒ¿«≈»»
‡È·‰Ï ÏÚBtÏ LÈÂ .ÂÈ¯Á‡ Ba ËwÏÈ - ¯ˆ˜Ï B¯·ÁÏ«¬≈ƒ¿…¿«≈¿«¬»¿≈«≈¿»ƒ
ÈˆÁ ÏhÏ B¯ÎO elÙ‡Â ,ÂÈ¯Á‡ ËwÏÏ ÂÈ·e BzL‡ƒ¿»»¿«≈«¬»«¬ƒ¿»ƒ…¬ƒ

.B¯ÎOa BÚÈ·¯ B‡ BLÈÏL B‡ ¯Èˆw‰«»ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿»

.áé‡e‰L B‡ ,ËwÏÏ ÌÈiÚ‰ ˙‡ ÁÈpÓ BÈ‡L ÈÓƒ∆≈«ƒ«∆»¬ƒƒ¿«≈∆
Ô‰Ó „Á‡ ˙‡ ÚiÒnL B‡ ,„Á‡ ÚBÓe „Á‡ ÁÈpÓ«ƒ«∆»≈«∆»∆¿«≈«∆∆»≈∆

.ÌÈiÚ‰ ˙‡ ÏÊB‚ ‰Ê È¯‰ - B¯·Á ÏÚ«¬≈¬≈∆≈∆»¬ƒƒ

.âéCB˙a Ba ‡ˆBiÎÂ È¯‡ ıÈa¯‰Ï Ì„‡Ï ¯eÒ‡Â¿»¿»»¿«¿ƒ¬ƒ¿«≈¿
ÌÈiÚ ÌL eÈ‰ .eÁ¯·ÈÂ ÌÈiÚ‰ e‡¯iL È„k ,e‰„O»≈¿≈∆ƒ¿»¬ƒƒ¿ƒ¿¿»»¬ƒƒ
˙Èa‰ ÏÚa ÏBÎÈ Ì‡ :Ë˜Ï ÏhÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L∆≈»¿ƒƒ…∆∆ƒ»««««ƒ
ÈtÓ ,ÔÁÈpÓ - Â‡Ï Ì‡Â ;‰ÁÓÓ - Ô„Èa ˙BÁÓÏ¿«¿»»¿«∆¿ƒ»«ƒ»ƒ¿≈

.ÌBÏL ÈÎ¯c«¿≈»

.ãé;¯˜Ù‰ BÈ‡ - Ba¯ ˙ÏÈÙ ÌÚ Ë˜l‰ ˙‡ ¯È˜Ùn‰««¿ƒ∆«∆∆ƒ¿ƒ«À≈∆¿≈
.˙eL¯ Ba BÏ ÔÈ‡ ,Ba¯ ¯LpL ¯Á‡Ó≈««∆»«À≈¿

.åèÌÈ¯b¯‚ ÈL B‡ „Á‡ ¯b¯‚ ‰Ê ?Ë¯t e‰Ê È‡≈∆∆∆∆«¿≈∆»¿≈«¿¿ƒ
‰LÏL eÏÙ .‰¯Èˆa‰ ˙ÚLa ÏBkL‡‰ ÔÓ ÌÈË¯Ùp‰«ƒ¿»ƒƒ»∆¿ƒ¿««¿ƒ»»¿¿»

.Ë¯t BÈ‡ - ˙Á‡ ˙·a ÌÈ¯b¯‚«¿¿ƒ¿«««≈∆∆

.æèÏÙÂ ÂÈÏÚa CaÒ‰Â ÏBkL‡‰ ˙‡ ˙¯ÎÂ ¯ˆBa ‰È‰»»≈¿»«∆»∆¿¿À¿«¿»»¿»«
È‰ .Ë¯t BÈ‡ - Ë¯ÙÂ ı¯‡Ï,ı¯‡Ï CÈÏLÓe ¯ˆBa ‰ »»∆¿ƒ¿«≈∆∆»»≈«¿ƒ»»∆

ÌL ‡ˆÓp‰ ÏBkL‡ ÈˆÁ elÙ‡ ,˙BÏBkL‡‰ ‰pÙnLk¿∆¿«∆»«¿¬ƒ¬ƒ∆¿«ƒ¿»»
- ÌL Ë¯ÙpL ÌÏL ÏBkL‡ ÔÎÂ) .Ë¯t ‡e‰ È¯‰ -¬≈∆∆¿≈∆¿»≈∆ƒ¿«»
ÔÙb‰ ˙Áz ‰lkÏk‰ ˙‡ ÁÈpn‰Â .(Ë¯t ‡e‰ È¯‰¬≈∆∆¿««ƒ«∆««¿«»«««∆∆
.ÌÈiÚ‰ ˙‡ ÏÊB‚ ‰Ê È¯‰ - ¯ˆBa ‡e‰L ‰ÚLa¿»»∆≈¬≈∆≈∆»¬ƒƒ

.æéBÈ‡L ÔËw‰ ÏBkL‡ ‰Ê ?˙ÏÏBÚ ‡È‰ BÊ È‡≈ƒ∆∆∆∆¿«»»∆≈
˙BÙËB ÂÈ·Ú ÔÈ‡Â Û˙k BÏ ÔÈ‡L ÏBkL‡k ,‰aÚÓ¿À∆¿∆¿∆≈»≈¿≈¬»»¿
,ÛË dÏ ÔÈ‡Â Û˙k dÏ LÈ .˙B¯fÙÓ ‡l‡ ,BÊ ÏÚ BÊ«∆»¿À»≈»»≈¿≈»»≈
ÏÚa ÏL ‡È‰ È¯‰ - Û˙k dÏ ÔÈ‡Â ÛË dÏ LÈ B‡≈»»≈¿≈»»≈¬≈ƒ∆««

.ÌÈiÚÏ - ˜ÙÒ Ì‡Â ;Ì¯k‰«∆∆¿ƒ»≈»¬ƒƒ

.çéBÊ ‰¯„Ma ˙B¯aÁÓ‰ ÔÈ‚ÈÒt ?Û˙k ‡È‰ BÊ È‡≈ƒ»≈¿ƒƒ«¿À»«ƒ¿»
.˙B„¯BÈÂ ‰¯„Ma ˙B¯aÁÓ‰ ÌÈ·Ú ?ÛË .BÊ Èab ÏÚ««≈»≈¬»ƒ«¿À»«ƒ¿»¿¿
.B„È ÒÙa ÔÈÚ‚B ˙BÏÏBÚaL ÌÈ·Ú‰ Ïk eÈ‰iL ‡e‰Â¿∆ƒ¿»»¬»ƒ∆»≈¿ƒ¿«»
¯‡LÏ ‡e‰L ÈtÓ ?ÏÏBÚ BÓL ‡¯˜ ‰nÏÂ¿»»ƒ¿»¿≈ƒ¿≈∆ƒ¿»

.LÈ‡Ï ÏÏBÚk ˙BÏBkL‡‰»«¿¿≈¿ƒ

.èéÔzÏÂ ˙BÏÏBÚ‰ ¯ˆ·Ï ·iÁ ˙Èa‰ ÏÚa ÔÈ‡Â¿≈««««ƒ«»ƒ¿…»≈¿ƒ¿»
È„ÈÁÈ ¯b¯‚Â .ÔÓˆÚÏ Ô˙B‡ ÔÈ¯ˆBa Ô‰ ‡l‡ ,ÌÈiÚÏ»¬ƒƒ∆»≈¿ƒ»¿«¿»¿«¿≈¿ƒƒ

.˙ÏÏBÚ ‡È‰ È¯‰ -¬≈ƒ∆∆

.ë‰¯BÓÊ ÏL ‰aÎ¯‡·e ÏBkL‡ da ‰È‰L ‰¯BÓÊ¿»∆»»»∆¿»«¿À»∆¿»
ÏÚa ÏL ‡È‰ È¯‰ - ÏBkL‡‰ ÌÚ ‰ˆ¯˜ Ì‡ :˙ÏÏBÚ∆∆ƒƒ¿¿»ƒ»∆¿¬≈ƒ∆««

.ÌÈiÚÏ ‡È‰ È¯‰ - Â‡Ï Ì‡Â ,Ì¯k‰«∆∆¿ƒ»¬≈ƒ»¬ƒƒ

.àë;ÌÈiÚÏ ‡e‰ È¯‰ - ˙BÏÏBÚ BlkL Ì¯k∆∆∆À≈¬≈»¬ƒƒ
.˙BÏÏBÚ Blk elÙ‡ - ÏÏBÚ˙ ‡Ï EÓ¯ÎÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«¿¿…¿≈¬ƒÀ≈
.„·Ïa Ì¯Îa ‡l‡ ÔÈ‚‰B ˙BÏÏBÚ‰Â Ë¯t‰ ÔÈ‡Â¿≈«∆∆¿»≈¬ƒ∆»¿∆∆ƒ¿«

.áëÏÈÁ˙iL „Ú ˙BÏÏBÚÂ Ë¯t ÁwÏ ÔÈÎBÊ ÌÈiÚ‰ ÔÈ‡≈»¬ƒƒƒƒ«∆∆¿≈«∆«¿ƒ
‡Ï EÓ¯k ¯ˆ·˙ ÈÎÂ :¯Ó‡pL ;BÓ¯k ¯ˆ·Ï Ì¯k‰ ÏÚa«««∆∆ƒ¿…«¿∆∆¡«¿ƒƒ¿…«¿¿…
‰LÏL ?Ô‰a ÔÈÎBÊ eÈ‰ÈÂ ¯ˆ·È ‰nÎÂ .ÏÏBÚ¿̇≈¿«»ƒ¿…¿ƒ¿ƒ»∆¿»

.ÚÈ·¯ ÔÈOBÚ Ô‰L ˙BÏBkL‡«¿∆≈ƒ¿ƒ«

.âëÔÈ‡ - ˙BÏÏBÚ‰ eÚ„B ‡lL „Ú BÓ¯k LÈc˜n‰««¿ƒ«¿«∆…¿»≈≈
- ˙BÏÏBÚ‰ eÚ„BpMÓ Ì‡Â ;ÌÈiÚÏ ˙BÏÏBÚ‰»≈»¬ƒƒ¿ƒƒ∆¿»≈

.Lc˜‰Ï ÌÏecb ¯ÎO ezÈÂ ,ÌÈiÚÏ ˙BÏÏBÚ‰»≈»¬ƒƒ¿ƒ¿¿«ƒ»«∆¿≈

.ãëÈ¯‰ - ˙BÏÏBÚ‰ eÚ„BpL ¯Á‡ ÔÙb‰ ˙‡ ¯ÓBf‰«≈∆«∆∆««∆¿»≈¬≈
˙¯Bk Ck ,˙BÏBkL‡‰ ˙¯BkL ÌLÎe ;Bk¯„k ¯ÓBÊ ‰Ê∆≈¿«¿¿≈∆≈»«¿»≈

.˙BÏÏBÚ‰»≈

.äë·iÁ - ¯ˆ·Ï Ï‡¯OÈÏ BÓ¯k ¯ÎnL È¯Î»¿ƒ∆»««¿¿ƒ¿»≈ƒ¿…«»
B˜ÏÁ - Ì¯Îa ÌÈÙzL eÈ‰L È¯ÎÂ Ï‡¯OÈ .˙BÏÏBÚa¿≈ƒ¿»≈¿»¿ƒ∆»À»ƒ¿∆∆∆¿

.¯eËt È¯Î ÏLÂ ,·iÁ Ï‡¯OÈ ÏL∆ƒ¿»≈«»¿∆»¿ƒ»

.åë˙BÏÏBÚ Ba ‡ˆÓe ,Ï·Ë ¯OÚÓ BÏ e˙pL ÈÂÏ Ôa∆≈ƒ∆»¿«¬≈∆∆»»≈
BÏ LÈ - ÏBkL‡‰ ÌÚ ˙ˆ¯˜ Ì‡Â .ÈÚÏ Ô˙B -¿»¿»ƒ¿ƒƒ¿∆∆ƒ»∆¿≈

.¯Á‡ ÌB˜Ó ÏÚ ¯OÚÓ ˙Óe¯z ˙BOÚÏ«¬¿««¬≈«»«≈

.æëÌ‡ :B˙Èa CB˙Ï Ì¯ˆ·e ÌÈÙb LÓÁ BÏ eÈ‰L ÈÓƒ∆»»≈¿»ƒ¿»»¿≈ƒ
ÔÓe ‰ÁÎM‰ ÔÓe Ë¯t‰ ÔÓ ¯eËt - ÌÈ·Ú ÏÎ‡Ï∆¡…¬»ƒ»ƒ«∆∆ƒ«ƒ¿»ƒ
·iÁ - ÔÈÈ ˙BOÚÏ Ô¯ˆa Ì‡Â ;˙BÏÏBÚa ·iÁÂ ,ÈÚ·¯‰»¿»ƒ¿«»¿≈¿ƒ¿»»«¬«ƒ«»

.Ô˙ˆ˜Ó ¯iL Ôk Ì‡ ‡l‡ ,Ïka«…∆»ƒ≈ƒ≈ƒ¿»»
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קנה miipr zepzn zekld - zah 'f ycew zay mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ה'תשע"ו  טבת ז' קודש שבת יום

miIpr zFpYn zFkld¦§©§£¦¦
חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦

איפכא.1) או פועלים, ולא בעלים ששכחוהו העומר יבאר
הנוטל  עומר. שם ושכח חבירו שדה לתוך עמריו עשה ודין
שעומריה  שדה או הרביעי, ושכח ושלישי ראשון עומר
ותבואה  הסומא. או בלילה הקוצר ודין ושכח. מעורבבין
מאמצע  לקצור שהתחילו שנים קטנות. אגודות שקצרוה
לפניהם  ושכחו לדרום וזה לצפון פניו זה השורה
שתי  ושכח. למקום ממקום אלומות המפנה ולאחריהם.
העומרים  כל היו שכחה. הן אם מזו זו המובדלות כריכות
האילנות, בין אילן שכח ושכחו. קבין מד' ואחד קב קב
זית  נטופה. זית שדהו כל היה מסויים. בלתי או מסויים
בעריס. שכחה איזהו לבדו. השורות באמצע העומד

בו. וזכה והשכים כרמו והמפקיר

.àÏÚa BÁÎL ‡ÏÂ ÌÈÏÚBt e‰eÁÎML ¯ÓÚ‰»…∆∆¿»¬ƒ¿…¿»««
„O‰‰2,ÌÈÏÚBt e‰eÁÎL ‡ÏÂ ‰„O‰ ÏÚa BÁÎL , «»∆¿»«««»∆¿…¿»¬ƒ

ÔÈ‡B¯Â ÔÈ¯·BÚ ÌÈ¯Á‡ ÌL eÈ‰Â el‡Â el‡ e‰eÁÎL¿»≈»≈¿»»¬≈ƒ¿ƒ¿ƒ
‰ÁÎL dÈ‡ - e‰eÁÎML ˙Úa Ô˙B‡3„Ú , »¿≈∆¿»≈»ƒ¿»«

Ì„‡ Ïk e‰eÁkLiL4ÔeÓh‰ ¯ÓÚ elÙ‡Â .5Ì‡ , ∆ƒ¿»»»»«¬ƒ…∆«»ƒ
.‰ÁÎL ‰Ê È¯‰ - ÁkLƒ¿«¬≈∆ƒ¿»

ובאופן 2) עכשיו. גם זוכרהו השדה כשבעל המדובר
עומד  לבין בעיר עומד בין הבדל יש - כך אחר ששכחו

השדה,3)בשדה. בעל שכחו ולא פועלים כששכחוהו
ישכח. הקציר שבעל ושכחת", - "קצירך שנאמר
"כי  שנאמר פועלים, שכחוהו ולא השדה בעל וכששכחוהו
ואלו  אלו וכששכחוהו ישכח. שהקוצר ושכחת", - תקצור
שכחה, אינה אחרים, אותו ורואים השדה] ובעל [=הפועלים

ששכחו. דבר לאחרים להזכיר אדם בני הוא 4)שדרך כן
פני  בעל וכתבֿיד ווין כתבֿיד נוסחת (לפי ג פרק בתוספתא
העומר  את וראו בדרך עוברים אחרים "אפילו משה):
גם  בששכחוהו רבינו ומפרשה שכחה". אין ששכחוהו

השדה. בעל וגם יהודה.5)פועלים כר' ולא כחכמים,
בשדה", עומר "ושכחת (שם) שנאמר ממה כן ולמדו
בתוך  "בשדה": מפרשים, שהם הטמון". את לרבות "בשדה

השדה.

.áÌÈÏÚBt‰L È‡ Ú„BÈ :¯Ó‡Â ¯ÈÚa ‰„O‰ ÏÚa ‰È‰»»«««»∆»ƒ¿»«≈«¬ƒ∆«¬ƒ
e‰eÁÎLe ,ÈBÏt ÌB˜ÓaL ¯ÓÚ eÁÎL6‰Ê È¯‰ - »¿…∆∆ƒ¿¿ƒ¿»¬≈∆

‰ÁÎL7e‰eÁÎLe ,Ôk ¯Ó‡Â ‰„Oa ‰È‰ Ì‡Â .8dÈ‡ - ƒ¿»¿ƒ»»«»∆¿»«≈¿»≈»
B¯wÚÓ ÁeÎM‰L .‰ÁÎL9‰ÁÎM‰ ‡e‰ - ‰„Oa10; ƒ¿»∆«»«≈ƒ»«»∆«ƒ¿»

BÊ È¯‰ - ÁeÎL ÛBq·Ïe ¯eÎÊ elÙ‡ ,¯ÈÚa Ï·‡¬»»ƒ¬ƒ»¿«»«¬≈
‰ÁÎL11¯ÈÚa ‡ÏÂ - ‰„Oa ¯ÓÚ zÁÎLÂ :¯Ó‡pL ;12. ƒ¿»∆∆¡«¿»«¿»…∆«»∆¿…»ƒ

אותו 6) שכח השדה בעל כלומר, "ושכחהו", צריךֿלהיות:
כך. שניהם.7)אחר שכחוהו סוף שסוף אף 8)כיוון

השדה. בעל כלומר, "ושכחהו", להיות: צריך כאן
הפועלים.9) ששכחוהו לפני בעת 10)כלומר, זכור אבל

אף  שכחה, אינו שדהו, לו זכתה שמיד הפועלים, ששכחוהו

כך. אחר הוא ששכח פי בצד 11)על עומד שאינו שכיוון
כן  שאחרי ומכיוון לו. זכתה לא משתמרת, שאינה שדהו,

שכחה. זו הרי הוא גם שכוח 12)שכח - בשדה כלומר,
שכחה, אינה שכוח ולבסוף זכור אבל שכחה, זו הרי מעיקרו
ואין  שכחה. זו הרי שכוח ולבסוף זכור אפילו - בעיר ואילו
שכחה  אין ובעיר שכחה יש שבשדה הכתוב שגזירת לומר
ולאלמנה  ליתום "לגר (שם): אומר הכתוב שהרי כלל,

העיר". שכחת לרבות - "יהיה (שם) חז"ל ואמרו יהיה",

.âÂÈÙa ÌÈiÚ‰ e„ÓÚ13L˜a e‰etÁ B‡14¯ÎBÊ ‡e‰Â »¿»¬ƒƒ¿»»ƒ¿«¿≈
Lw‰ ˙‡15BÁÈp‰Â ¯ÈÚÏ BÎÈÏB‰Ï Ba ˜ÈÊÁ‰L B‡ , ∆««∆∆¡ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒƒ

‰„Oa16‰ÁÎL BÈ‡ - BÁÎLe17BÏË Ì‡ Ï·‡ .18 «»∆¿»≈ƒ¿»¬»ƒ¿»
ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ19‰ÙbÏ CeÓÒ BÁÈp‰L Èt ÏÚ Û‡ ,20 ƒ»¿»««ƒ∆ƒƒ»«»»

ÌÈÏkÏ B‡ ¯˜aÏ B‡ LÈ„bÏ B‡21‰Ê È¯‰ - BÁÎLe , «»ƒ«»»«≈ƒ¿»¬≈∆
.‰ÁÎLƒ¿»

שכחה.13) לידי באו זה ידי ועל לו] [=והסתירו
שכחה.14) לידי באו זה נגרמה 15)ומתוך זה שבאופן

את  גם שכח אם אבל שכחה. ואינה החיפוי, ידי על השכחה
בטמון. שכחה שיש שכחה. זו הרי מפורש 16)הקש כן

נמי". בשדה "אפילו שם בו 17)בסוטה שהחזיק שכיוון
בו. זכה - לעיר אלעזר 18)להוליכו ור' אליעזר ר' וכדברי

ובית  שמאי בית נחלקו זה שבאופן שם, בירושלמי עזריה בן
כבית  והלכה שכחה, זו הרי - הלל בית ולדעת שם, הלל

שהעומר 19)הלל. בדעתו גילה ולא בו החזיק שלא היינו
לפיכך  למקום, ממקום סתם הניחו אלא שכחה, בו יהיה לא
להוליכו  בו שהחזיק ראשונה בבבא אבל שכחה, בו יש
שכחו  אם שכחה, בו יהיה לא שהעומר בדעתו שגילה לעיר,

שכחה. אינו כך והוא 20)אחר המגולה, שער הוא גפה

הדלתות. יגיפו חרישה.21)ממלת כלי

.ãB¯·Á Èab ÏÚ BÁÈp‰Â ¯ÈÚÏ BÎÈÏB‰Ï ¯ÓÚ ÏË»«…∆¿ƒ»ƒ¿ƒƒ««≈¬≈
ÔBÈÏÚ‰ ¯ÎÊ Ì‡ :Ô‰ÈL ˙‡ ÁÎLÂ22Ba ÚbÙiL Ì„˜ ¿»«∆¿≈∆ƒ»«»∆¿…∆∆ƒ¿«

L ÔBzÁz‰ ÔÈ‡ -‰ÁÎL ÔBzÁz‰ - Â‡Ï Ì‡Â ,‰ÁÎ23. ≈««¿ƒ¿»¿ƒ»««¿ƒ¿»

ואף 22) העליון" את בזוכר אומר זעירא "ר' שם: ירושלמי
כיוון  - שמעון רבי לדעת שם אמורים שהדברים פי על
מה  על יונה ר' דברי עם זעירא ר' דברי כרך שהירושלמי
אינו  זה הרי בקש שחיפוהו או בפניו עניים "עמדו שאמר
בזוכר  אמר יונה דר' יונה, כר' זעירא דר' "אתיא שכחה":
של  וטעמו העליון". את בזוכר אמר זעירא ר' כן הקשין, את
נמצא  העליון את זכר שאם בקש, בחיפוהו למעלה כמו דבר,
שכיסהו. העליון, של גרמא ידי על נשכח שהתחתון

להוליכו 23) שנטלו מאחר שכחה אינו לעולם העליון, אבל
לעיר.

.äÁÎLÂ B¯·Á ‰„O CB˙Ï ‰˜ÊÁ Áe¯a ÂÈ¯ÓÚ eÙÚ»√»»¿«¬»»¿¿≈¬≈¿»«
.E„O· E¯Èˆ˜ :¯Ó‡pL ;‰ÁÎL BÈ‡ - ¯ÓÚ ÌL»…∆≈ƒ¿»∆∆¡«¿ƒ¿¿»∆

¯ft Ì‡ Ï·‡24BÊ È¯‰ - ÁÎLÂ e‰„O CB˙a ÌÈ¯ÓÚ‰ ¬»ƒƒ≈»√»ƒ¿»≈¿»«¬≈
.‰ÁÎLƒ¿»

ונפשטה.24) שם בעיא

.å:ÈÚÈ·¯‰ ÁÎLÂ ÈLÈÏLe ÈLÂ ÔBL‡¯ ¯ÓÚ ÏËBp‰«≈…∆ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ¿»«»¿ƒƒ
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ÈML ÌL ‰È‰ Ì‡25ÏhiL „Ú ‰ÁÎL ÈÚÈ·¯‰ ÔÈ‡ - ƒ»»»ƒƒ≈»¿ƒƒƒ¿»«∆ƒ…
ÈLÈÓÁ‰26„·Ïa ‰MÓÁ eÈ‰ Ì‡Â ;27È„k ‡‰LiMÓ - «¬ƒƒ¿ƒ»¬ƒ»ƒ¿«ƒ∆ƒ¿∆¿≈

ÈLÈÓÁ‰ ÏhÏ28.‰ÁÎL ÈÚÈ·¯‰ È¯‰ ƒ…«¬ƒƒ¬≈»¿ƒƒƒ¿»

עמרים.25) שלושה נשארו כן שנטלו 26)ואם שכיוון
נטל  לא אם אבל שכחה, היא הרי הרביעי על ודילג
אלא  שכחו ולא הרביעי על כלל דלג לא כי ייתכן החמישי,
שורה  שהם שלושה בתחילה שורות: שורות עבודתו חילק

שני. מצד שלושה כך ואחר זה, נשארו 27)מצד שלא
סברא  ואין שורה, מהווים שאינם שניים רק שני בצד

בשלושה. כדלעיל שני מצד משדלג 28)שיתחיל כלומר,
שכחה. על המוכיח הזמן זהו לחמישי והלך הרביעי על

.ædÈ‡ - Ô‰Ó „Á‡ ÁÎLÂ ÔÈ·a¯ÚÓ ÌÈ¯ÓÚ ÈL¿≈√»ƒ¿À¿»ƒ¿»«∆»≈∆≈»
‰ÁÎL29.ÂÈ˙B·È·Ò Ïk ˙‡ ÏhiL „Ú ƒ¿»«∆ƒ…∆»¿ƒ»

שכחה 29) זו והרי העומר, נראה לא הערבוביא שמחמת
בטמון? שכחה יש הרי עיון צריך אבל אחר. דבר מחמת

.çÛel‰30Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈÏˆa‰Â ÌeM‰Â «¿«¿«¿»ƒ¿«≈»∆««ƒ
ı¯‡a ÔÈeÓË Ô‰L31¯ˆBw‰ .‰ÁÎL Ô‰Ï LÈ - ∆≈¿ƒ»»∆≈»∆ƒ¿»«≈
‰Ó˜ ÁÎLÂ ‰ÏÈla32,¯ÓÚ ÁÎLÂ ‰ÏÈla ¯ÓÚL B‡ , ««¿»¿»«»»∆»«««¿»¿»«…∆

‰ÁÎL Ô‰Ï LÈ - ÁÎML ‡Óeq‰ ÔÎÂ33‰È‰ Ì‡Â . ¿≈«»∆»«≈»∆ƒ¿»¿ƒ»»
Òb‰ ˙‡ ÏhÏ Ôek˙Ó ‰ÏÈla ¯ˆBw‰ B‡ ‡Óeq‰34- «»«≈««¿»ƒ¿«≈ƒ…∆««

‰ÁÎL BÏ ÔÈ‡35˙Ó ÏÚ ¯ˆB˜ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰ ÏÎÂ . ≈ƒ¿»¿»»≈¬≈ƒ≈«¿»
ÏkL ;‰ÁÎL BÏ LÈ - Ïh‡ È‡ ÁÎBL È‡M ‰Ó«∆¬ƒ≈«¬ƒ∆…≈ƒ¿»∆»

‰¯Bza ·e˙kM ‰Ó ÏÚ ‰˙n‰36ÏËa B‡z -37. ««¿∆««∆»«»¿»»≈

הבצלים.30) ממיני מין הנאכל 31)והוא לומר: "רוצה
לארץ". מתחתית לשכוח.32)מהן לו גרמה שהחשיכה

מפני 33) שכחה, זה שאין בפניו עניים לעמדו דומים ואינם
לילה  שעכשיו שיודע כאן אבל - לשכוח לו גרם אחר שדבר

יותר. בדק בוודאי סומא, הגדולים.34)ושהוא
תקצור 35) "כי כאן ואין לקצרם, כיוון ולא הואיל לקטנים,

ושכחת 36)קצירך". בשדך קצירך תקצור "כי שאמרה:
לקחתו". תשוב לא בשדה בתבואה 37)עומר [המדובר

אבל  לאדם, קצרה והוא לבהמה, גם אותה קוצרים שיש
מה  שגם מנת על לאדם, להאכיל קוצר שהוא בתנאו פירש
הוא  שהשכוח ההלכה תיפסק ואם שלו, יהיה שישכח

להאכ  אלא לאדם קוצר אינו שאינה לעניים, לבהמה, יל
מתנה  שהוא אמרו זה ועל בשכחה, מחייבתו ואינה קצירה
זו  הרי שלו, היא השכחה אם שהרי בתורה, שכתוב מה על
אמרה  התורה כי ייתכן לא וזה שאמר. כמו לאדם, קצירה

לעניים. והיא שכחה זו הרי ושכח קצר שאם

.èd¯ˆwL ‰‡e·z38‰¯Ó‚ ‡lL „Ú39dÏÈÎ‡‰Ï ¿»∆¿»»«∆…ƒ¿¿»¿«¬ƒ»
˙BpË˜ ˙Bc‚‡ d¯ˆ˜ Ì‡ ÔÎÂ ,‰Ó‰aÏ40d‡OÚ ‡ÏÂ «¿≈»¿≈ƒ¿»»¬À¿«¿…¬»»

˙Bc‚‡ ÔLÏzL ÌÈÏˆa‰Â ÌÈÓeM‰ ÔÎÂ ,ÌÈ¯ÓÚ√»ƒ¿≈«ƒ¿«¿»ƒ∆¿»»¬À
„ÈÓÚ‰Ï ÌÈ¯ÓÚ Ô‡OÚ ‡ÏÂ ˜eMÏ ¯În‰Ï ˙BpË¿̃«¿ƒ»≈«¿…¬»»√»ƒ¿«¬ƒ

‰ÁÎL Ì‰Ï ÔÈ‡ - Ô¯b Ô‰Ó41. ≈∆…∆≈»∆ƒ¿»

להן 38) אין וכו' לשחת שנתנה "תבואה י: משנה שם

הגז  הוא שחת בארנו, "כבר רבינו: שם ופירש שכחה".
סוף  "לא ז): הלכה (שם ובירושלמי סוסים". לאכילת הקצור
נמלך  כך ואחר אדם, למאכל נזרעה אפילו אלא ניתנה דבר

שכחה. לה אין לבהמה להאכיל לא 39)וקצרה כלומר,
כן  לא שאם בישולה, שליש הביאה כבר אבל לגמרי, נגמרה

כלל. קציר אינה ופירש 40)- לאלומה", "או שם: במשנה
ההוא  והעניין [קטנים], עומרים הוא "ולאלומה שם: רבינו
מן  יקבוץ [ולא] לאלומות אותה ויחלוק כולה שיקצצה
כשיתקבצו  האלומות כי [גדולים], עומרים ההם האלומות

עומרים". לשכחת 41)נעשים קמה שכחת הוקשה שהרי
עומר  ושכחת בשדך קצירך תקצור "כי (שנאמר: קציר,
אחריו  שאין עומר אף קציר אחריו שאין קציר מה בשדה",
- כן עושה שאינו וכל לגורן, לקצור הקוצרים ודרך עומר),

שכחה. אינו

.éÁÎLÂ ‰¯eM‰ L‡¯Ó ¯ˆ˜Ï ÏÈÁ˙‰L ¯ˆBw‰«≈∆ƒ¿ƒƒ¿…≈…«»¿»«
- ÂÈÙlLÂ ,‰ÁÎL - ÂÈ¯Á‡ ÏL :ÂÈ¯Á‡Ïe ÂÈÙÏ¿»»¿«¬»∆«¬»ƒ¿»¿∆¿»»
BÈ‡ - BzÁ˜Ï ·eL˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ;‰ÁÎL BÈ‡≈ƒ¿»∆∆¡«…»¿«¿≈
:ÏÏk‰ ‰Ê .ÂÈ¯Á‡Ï epÁÈpÈÂ epnÓ ¯·ÚiL „Ú ‰ÁÎLƒ¿»«∆«¬…ƒ∆¿«ƒ∆¿«¬»∆«¿»
Ï·a BÈ‡L ÏÎÂ ,‰ÁÎL - ·eLz Ï·a ‡e‰L Ïk…∆¿«»ƒ¿»¿…∆≈¿«

.‰ÁÎL BÈ‡ - ·eLz»≈ƒ¿»

.àéÂÈt ‰Ê ,‰¯eM‰ ÚˆÓ‡Ó ¯ˆ˜Ï eÏÈÁ˙‰L ÌÈL¿«ƒ∆ƒ¿ƒƒ¿…≈∆¿««»∆»»
:Ô‰È¯Á‡Ïe Ì‰ÈÙÏ eÁÎLÂ ,ÌB¯„Ï ÂÈt ‰ÊÂ ÔBÙˆÏ¿»¿∆»»¿»¿»¿ƒ¿≈∆¿«¬≈∆

‰ÁÎL - Ì‰ÈÙlL42‰Ê Ô‰Ó „Á‡ ÏkL ÈtÓ , ∆ƒ¿≈∆ƒ¿»ƒ¿≈∆»∆»≈∆∆
B¯·Á ÏL ÂÈ¯BÁ‡Ï ‡e‰ ÂÈÙlL43¯ÓÚ‰Â ;44 ∆¿»»«¬»∆¬≈¿»…∆

BÈ‡ - epnÓ eÏÈÁ˙‰L ÌB˜na Ô‰È¯BÁ‡Ï e‰eÁÎML∆¿»«¬≈∆«»∆ƒ¿ƒƒ∆≈
Á¯Ên‰ ÔnL ˙B¯eM‰ ÌÚ ·¯ÚÓ ‡e‰L ÈtÓ ,‰ÁÎLƒ¿»ƒ¿≈∆¿…»ƒ«∆ƒ«ƒ¿»

ÁeÎL BÈ‡L ÂÈÏÚ ÔÈÁÈÎBÓ Ô‰Â ,·¯ÚnÏ45ÔÎÂ . ««¬»¿≈ƒƒ»»∆≈»«¿≈
eÏÈÁ˙‰Â ,Ô¯bÏ Ô˙B‡ eptL ÌÈ¯ÓÚ ÏL ˙B¯eM‰«∆√»ƒ∆ƒ»«…∆¿ƒ¿ƒ
ÔÈa ÚˆÓ‡a ¯ÓÚ eÁÎLÂ ,‰¯eL ÚˆÓ‡Ó ÌÈL¿«ƒ≈∆¿«»¿»¿…∆»∆¿«≈
‰¯eM‰ ÚˆÓ‡a ‡e‰L ÈtÓ ,‰ÁÎL BÈ‡ - Ô‰È¯BÁ‡¬≈∆≈ƒ¿»ƒ¿≈∆¿∆¿««»
‡È‰Â ,da eÏÈÁ˙‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL ,Á¯ÊÓÏ ·¯ÚÓ ÔnL∆ƒ«¬»¿ƒ¿»∆¬«ƒ…ƒ¿ƒ»¿ƒ

.ÁeÎL BÈ‡L ÂÈÏÚ ˙ÁÎBÓ««»»∆≈»«

שכחה.42) אינו - לפניו ושכח הקוצר שיחיד פי על אף
הם 43) והרי השדה, קצירת עליהם מוטל אלו ששניים

חבירו, ששכח מה ליטול בא היה שאם וכיוון אחד, כאיש
תשוב  "לא בו אנו קוראים - לאחוריו לחזור צריך היה
הכלל  "זה שם המשנה בסוף שאמרו מה זה ולפי לקחתו".
הבבא  על גם מוסב זה שכחה", תשוב בבל שהוא כל
השנייה  הבבא על וגם לאחריו, שכח כשיחיד הראשונה

לפניהם. שכחו ו"הקמה"44)כששניים צריךֿלהיות:
שורות,45)(רדב"ז). "ראשי שם: (גֿד) במשנה הוא כן

שניים  שורות: ראשי הן ואלו - מוכיח שכנגדו העומר
לדרום, פניו וזה לצפון פניו זה השורה, מאמצע שהתחילו
אינו  שלאחריהם ואת כו' ולאחריהם לפניהם ושכחו
מפני  הוא שכחה אינו שלאחריהם שהטעם הרי שכחה".
מסתבר  לא שניים, שהם שכיוון מוכיח, שכנגדו שהעומר
וודאי  אלא האמצעי, העומר את שכחו ששניהם לומר
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וראייה  למערב. ממזרח שורה שתהיה כדי בכוונה הניחוהו
דרום, מתחילת וזה צפון מתחילת זה התחילו שלא מזה לכך

כלל. שכוח אינו שביניהם והעומר כן, עשו בכוונה אלא

.áé¯ˆBw‰46- ˙BnÏ‡‰ ‰pÙe ,˙BnÏ‡ ˙BnÏ‡ Ìl‡Â «≈¿ƒ≈¬À¬Àƒ»»¬À
,¯Á‡ ÌB˜ÓÏ ‰Ê ÌB˜nÓ - ÌÈ¯ÓÚ ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰Â¿≈«ƒ¿»ƒ√»ƒƒ»∆¿»«≈

ÈLÈÏM‰ ÌB˜ÓÏ ÈM‰ ÌB˜nÓe47ÈLÈÏM‰ ÌB˜nÓe , ƒ»«≈ƒ¿»«¿ƒƒƒ»«¿ƒƒ
:ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ‰ptL ‰ÚLa ¯ÓÚ‰ ÁÎLÂ ,Ô¯bÏ«…∆¿»«»…∆¿»»∆ƒ»ƒ»¿»
ÌÁÎLÂ ‰Î‡ÏÓ ¯Ó‚ ‡e‰L ÌB˜ÓÏ ÌÈ¯ÓÚ‰ ‰pt Ì‡ƒƒ»»√»ƒ¿»∆¿«¿»»¿»»»

‰pÙiLÎe ,‰ÁÎL BÏ LÈ -48¯Ó‚ ‡e‰L ÌB˜nÓ ≈ƒ¿»¿∆¿«∆ƒ»∆¿«
‰ÁÎL BÏ ÔÈ‡ - Ô¯bÏ ‰Î‡ÏÓ49ÌÈ¯ÓÚ‰ ‰pt Ì‡Â ; ¿»»«…∆≈ƒ¿»¿ƒƒ»»√»ƒ

,‰ÁÎL BÈ‡ - ÁÎLÂ ‰Î‡ÏÓ ¯Ó‚ BÈ‡L ÌB˜ÓÏ¿»∆≈¿«¿»»¿»«≈ƒ¿»
BÏ LÈ - Ô¯bÏ ‰Î‡ÏÓ ¯Ó‚ BÈ‡L ÌB˜nÓ ‰pÙiLÎe¿∆¿«∆ƒ»∆≈¿«¿»»«…∆≈

.‰ÁÎLƒ¿»

ולכומסאות 46) לכובעות "המעמר ח: משנה ה פרק שם
שכחה. לו יש ולגורן ממנו שכחה, לו אין ולעומרים, לחררה
שכחה. לו אין ולגורן ממנו שכחה, לו יש לגדיש המעמר
לו  יש מלאכה גמר שהוא למקום המעמר כל הכלל: זה
גמר  שאינו למקום שכחה. לו אין ולגורן ממנו שכחה,
שאין  שכחה, לו יש ולגורן ממנו שכחה. לו אין מלאכה

עימור. אחריו שאין בעימור אלא מפרש 47)שכחה כן
ולכומסאות  "לכובעות (שם) במשנה שאמרו מה רבינו
התבואה. את לשם שמביאים מקומות שהם לחררה"

שכאן 48) נתברר - לגורן מכאן לפנותה נמלך אם כלומר,
מלאכה. גמר שהוא מקום היה שנשכח 49)לא זה כלומר,

פינה  שלא נתברר שעתה כיוון הזה למקום שהוליך בעת
הרי  לגורן מכאן שמפנה זה אלא מלאכה, גמר שהוא למקום

שכחה. הוא

.âéÌB˜Ó e‰Ê È‡ÌB˜Ó ‰Ê ?‰Î‡ÏÓ ¯Ó‚ ‡e‰L ≈∆»∆¿«¿»»∆»
ÌL Ô˙B‡ Le„ÏÂ ÌL ÔÈ¯ÓÚ‰ Ïk ıa˜Ï BzÚcL50B‡ ∆«¿¿«≈»»√»ƒ»¿»»»

Ô¯b‰ ‡e‰L LÈ„b ÌB˜ÓÏ ÌL ÔÎÈÏB‰Ï51ÌB˜Óe . ¿ƒ»»ƒ¿»ƒ∆«…∆»
Ba ÔÈˆa˜nL ÌB˜n‰ ‡e‰ ‰Î‡ÏÓ ¯Ó‚ BÈ‡L∆≈¿«¿»»«»∆¿«¿ƒ
È„k ˙BÏB„b ˙BnÏ‡ Ô‰Ó ˙BOÚÏ È„k ÌÈ¯ÓÚ‰»√»ƒ¿≈«¬≈∆¬À¿¿≈

.¯Á‡ ÌB˜ÓÏ ÔÎÈÏB‰Ï¿ƒ»¿»«≈

חדש.50) לעימור מכוון שדעתו 51)ואינו לומר, רוצה
גורן. וגם גדיש גם יהיה הזה שהמקום

.ãé˙BÎÈ¯k ÈzL52˙BÏc·n‰53,‰ÁÎL - BfÓ BÊ ¿≈¿ƒ«À¿»ƒƒ¿»
‰fÓ ‰Ê ÔÈÏc·n‰ ÌÈ¯ÓÚ ÈL .‰ÁÎL ÔÈ‡ - LÏLÂ¿»≈»ƒ¿»¿≈√»ƒ«À¿»ƒ∆ƒ∆

.‰ÁÎL ÔÈ‡ - ‰LÏLe ,‰ÁÎL -ƒ¿»¿»≈»ƒ¿»

מהעומרים.52) יותר קטנות אגודות הן 53)הן שאם
שכחה. והיא כאחת הן שלוש גם מחוברות

.åè- ‰fÓ ‰Ê ÔÈÏc·n‰ ÔÈ·e¯ÁÂ ÌÈ˙ÈÊ È¯eaˆ ÈL¿≈ƒ≈≈ƒ¿»ƒ«À¿»ƒ∆ƒ∆
ÔzLt Èˆ‰ ÈL .‰ÁÎL ÌÈ‡ - ‰LÏLe ,‰ÁÎL54- ƒ¿»¿»≈»ƒ¿»¿≈À¿≈ƒ¿»

.‰ÁÎL ÌÈ‡ - ‰LÏLe ,‰ÁÎLƒ¿»¿»≈»ƒ¿»

כשעוקרים 54) פשתן "הוצני בפירושו: שם הרא"ש וכתב
דמיירי  לי ונראה הוצני. ליה קרי ולכן דקל. כהוצי הם אותם

המוכר  בראש כדאיתא אדם מאכל הוא שאז כשהזריעו,
שכחה". ביה שייך לא פשתן שאר אבל פירות,

.æè˙BÏÈ‡‰ ¯‡La ÔÎÂ ,ÌÈÙ‚ ÈzL55ÌÈL ¿≈¿»ƒ¿≈ƒ¿»»ƒ»¿«ƒ
.‰ÁÎL ÔÈ‡ - ‰LÏLe ,‰ÁÎL - ‰fÓ ‰Ê ÔÈÏc·n‰«À¿»ƒ∆ƒ∆ƒ¿»¿»≈»ƒ¿»
,ÌÈL eÈ‰ elÙ‡ - Ì˙‡ ·ÊÚz ¯bÏÂ ÈÚÏ :¯Ó‡pL∆∆¡«∆»ƒ¿«≈«¬……»¬ƒ»¿«ƒ

.¯bÏ „Á‡Â ÈÚÏ „Á‡∆»∆»ƒ¿∆»«≈

האילנות 55) אלא חייבים אינם בשכחה גם הרשב"א לדעת
בפאה. החייבים

.æé‰Úa¯‡ ÏL „Á‡Â ·˜ ·˜ ÏL ÌÈ¯ÓÚ‰ Ïk eÈ‰»»»√»ƒ∆««¿∆»∆«¿»»
‰ÁÎL ‰Ê È¯‰ - BÁÎLe ÔÈa˜56- ‰Úa¯‡‰ ÏÚ ¯˙È ; «ƒ¿»¬≈∆ƒ¿»»≈«»«¿»»

‰ÁÎL BÈ‡57„Á‡Â ÔÈa˜ ÈL ÈL ÏL eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ . ≈ƒ¿»¿≈ƒ»∆¿≈¿≈«ƒ¿∆»
‰ÁÎL BÈ‡ - ÔÈa˜ ‰BÓL ÏÚ ¯˙È58. »≈«¿»«ƒ≈ƒ¿»

ויהיו 56) קב לקב לחלקו שיכול פי על ואף שם. הלל כבית
שלא  זמן כל - בשניים אלא שכחה ואין עומרים, ארבעה

שכחה. להם יש אלא 57)חולקו, במשנה אמרו שלא מזה
קבים  מארבעת שיותר רבינו למד שכחה, הם קבין ארבעת

שכחה. ואינו מסויים דבר שלמעלה 58)הם ממה נלמד
סוף  (שם הירושלמי מן ראיה ועוד הארבעה). על יתר (בדין
של  השדה עומרי שכל באופן אלא הסתפקו שלא א) הלכה
משמונת  שביותר הרי - קבין שמונת של ואחד קבים שני
אלא  בו אין שאם רבינו, מדברי [ונראה שכחה. אינה קבים,
שם: בירושלמי שאמרו ומה שכחה. זו הרי קבים, שמונת
אלא  בבבלי, כ"בעי" בירושלמי "בעי" אין בעי" יונה "רבי

כן]. סובר כלומר כן, לומר שרוצה היינו "בעי"

.çéÌÈ˙‡Ò Ba LiL ¯ÓÚ‰59;‰ÁÎL BÈ‡ - BÁÎLe »…∆∆≈»«ƒ¿»≈ƒ¿»
ÏÚ Û‡ .LÈ„‚ ‡ÏÂ - ‰„Oa ¯ÓÚ zÁÎLÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»«¿»…∆«»∆¿…»ƒ««

ÌÈ˙‡Ò ÌÈ˙‡Ò ÔlkL Èt60ÏÚ Û‡ ,ÌÈ¯ÓÚ ÈL ÁÎL . ƒ∆À»»«ƒ»«ƒ»«¿≈√»ƒ««
ÌÈ˙‡Ò Ô‰ÈMÓ LiL Èt61‰ÁÎL el‡ È¯‰ -62ÔÎÂ . ƒ∆≈ƒ¿≈∆»«ƒ¬≈≈ƒ¿»¿≈

¯˙BÈ Ô‰ÈLa ‰È‰ elÙ‡ ‰ÁÎL Ô‰L ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆≈ƒ¿»¬ƒ»»ƒ¿≈∆≈
ÌÈ˙‡qÓ63. ƒ»«ƒ

קילוֿגרם.59) עשר כשבעה הם קבים. עשר שנים הם
כגדיש.60) הוא נ 61)שהרי רוקח מעשה וסף:בכתבֿיד

סאתיים". מהם אחד בכל ואין שאינם 62)"הואיל
במשנה  חכמים וכדעת גדיש, ולא עמרים הם והרי מצטרפים

גמליאל. כרבן ולא אינם 63)שם אלה שגם הוא, פשוט
עמרים. אלא גדיש,

.èédÁÎLe ÌÈ˙‡Ò da LiL ‰Ó˜64dÈ‡ - »»∆≈»»«ƒ¿»»≈»
‰ÁÎL65ÌÈ˙‡Ò da ÔÈ‡ .66ÌÈÏaM‰ ˙‡ ÔÈ‡B¯ - ƒ¿»≈»»«ƒƒ∆«ƒ√ƒ

˙BÙe„M‰ ˙‡Â ,˙Bk¯‡Â ˙B‡È¯a Ô‰ el‡k ˙Bwc‰««¿ƒ≈¿ƒ«¬À¿∆«¿
‰Ów‰ (˙BÈ‰Ï) ‰Èe‡¯ ‰˙È‰ Ì‡Â ,˙B‡ÏÓ Ô‰ el‡k¿ƒ≈¿≈¿ƒ»¿»¿»ƒ¿«»»
dÈ‡ - dÁÎLe ÌÈ˙‡Ò ˙BOÚÏ ‰Ê ÔcÓ‡ ¯Á‡««À¿»∆«¬»«ƒ¿»»≈»

.‰ÁÎLƒ¿»

ממה 65)כולה.64) נלמדה קמה ששכחת פי על אף
את  "לרבות - בשדה") עומר (=ושכחת "בשדה" שנאמר
קמה  שכחת למדו - "גדיש" למעט לימוד כאן ואין הקמה"
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כמו  גדיש, ולא עומר אמרו שבעומר שכשם עומר, משכחת
בקמה. כחש 66)כן מחמת סאתיים עושה אינה כלומר,

סאתיים. לעשות היא ראוייה אבל השיבולים,

.ë‰¯e˜Ú dÈ‡L ‰‡Òe ‰¯e˜Ú ‰‡e·z ‰‡Ò ÁÎL»«¿»¿»¬»¿»∆≈»¬»
ÌÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ -67ÌeLa ÔÎÂ .‰ÁÎL Ì‰ÈLe , ≈»ƒ¿»¿ƒ¿≈∆ƒ¿»¿≈¿

ÔÏÈ‡‰ ˙B¯Ù·e ÌÈÏˆ··e68Ô˙ˆ˜Ó ÁÎL Ì‡ , ƒ¿»ƒ¿≈»ƒ»ƒ»«ƒ¿»»
Ú˜¯wa69ÔÈ‡ - ÌÈ˙‡Ò Ì‰ÈL·e LeÏz Ô˙ˆ˜Óe ««¿«ƒ¿»»»ƒ¿≈∆»«ƒ≈»

.‰ÁÎL Ì‰ÈL ‡l‡ ,ÔÈÙ¯ËˆÓƒ¿»¿ƒ∆»¿≈∆ƒ¿»

שכחה.67) שאינו סאתיים שם:68)לשיעור [במשנה
לפי  האילן", "ובפירות וכתב: שינה ורבינו באילן", "וכן
סאתיים  בו יש אם אפילו האילן, כל שבשוכח להלן שיטתו
שכאן  לומר האילן", "ובפירות כתב, לפיכך שכחה, זו הרי
שבאופן  מפירותיו, מקצת ושכח באילן, כשהתחיל מדובר
כל  את ששכח ולא שכחה, זה אין סאתיים שכח אם זה

לקרקע.69)האילן]. מחוברים כלומר,

.àëˆa ¯ÓÚ ÁÎBM‰‰Ów‰ „70‰ÁeÎL dÈ‡L71- «≈«…∆¿««»»∆≈»¿»
¯ÓÚ ;¯ÓÚ zÁÎLÂ ¯ˆ˜˙ Èk :¯Ó‡pL .‰ÁÎL dÈ‡≈»ƒ¿»∆∆¡«ƒƒ¿…¿»«¿»…∆…∆

¯Èˆ˜ ÂÈ˙B·È·qL72ÂÈ˙B·È·qL ¯ÓÚ Ï·‡ ,‰ÁÎL - ∆¿ƒ»»ƒƒ¿»¬»…∆∆¿ƒ»
‰Ó˜ „ˆa ‰Ó˜ ÁÎL Ì‡ ÔÎÂ .‰ÁÎL dÈ‡ - ‰Ó»̃»≈»ƒ¿»¿≈ƒ»«»»¿«»»

„Á‡ ÁÏ˜ elÙ‡ ,‰ÁeÎL dÈ‡L73˙ÏvÓ BÊ È¯‰ - ∆≈»¿»¬ƒ∆«∆»¬≈«∆∆
ÁÎL Ì‡ Ï·‡ .dzÁ˜Ï ¯zÓ ‰È‰ÈÂ ,‰ÁeÎM‰ ˙‡∆«¿»¿ƒ¿∆À»¿«¿»¬»ƒ»«
Ba ‰È‰ elÙ‡ ,ÁeÎL BÈ‡L ¯ÓÚ „ˆa ‰Ó˜ B‡ ¯ÓÚ…∆»»¿«…∆∆≈»«¬ƒ»»

ÌÈ˙‡Ò74.ÌÈiÚÏ ÁeÎM‰ È¯‰Â ,d˙B‡ ÏÈvÓ BÈ‡ - »«ƒ≈«ƒ»«¬≈«»«»¬ƒƒ
˙Ó˜ ÔÈ‡Â ,BlL ¯ÓÚ ÏÚ ˙ÏvÓ B¯·Á ˙Ó˜ ÔÈ‡≈»«¬≈«∆∆«…∆∆¿≈»«
‰Ów‰ ‰È‰zL „Ú ,ÌÈhÁ ¯ÓÚ ÏÚ ˙ÏvÓ ÌÈ¯BÚO¿ƒ«∆∆«…∆ƒƒ«∆ƒ¿∆«»»

.¯ÓÚ‰ ÔÈnÓƒƒ»…∆

את 70) מצלת שכחה) (שלא "הקמה ח: משנה ו פרק שם
ולא  העומר את לא מציל אינו העומר הקמה, ואת העומר

הקמה". יש 71)את אם שכחה, אם שאפילו אומרים יש
שבצידה. העומר על היא מצלת שכוחה, שאינה סאתיים, בה

עצמה,72) מצלת שאינה כיוון - שכחה שאם שכחה, שלא
אחרים. מצלת שאינה שכן שכחו.73)כל שלא

כן 74) פי על ואף שכחה, אינה שכחו אפילו כגדיש שדינו
השכוח. את מציל אינו

.áë‰nk Ba ‰È‰ elÙ‡ ,˙BÏÈ‡‰ ÔÈa ÔÏÈ‡ ÁÎBM‰«≈«ƒ»≈»ƒ»¬ƒ»»«»
˙B¯t ÔÈ‡Ò75Ô‰ È¯‰ - ˙BÏÈ‡ ÈL ÁÎML B‡ , ¿ƒ≈∆»«¿≈ƒ»¬≈≈

.‰ÁÎL ÔÈ‡ - ‰LÏL ;‰ÁÎLƒ¿»¿»≈»ƒ¿»

בהם 75) יש שאם אמרנו ובעומרים שבקמה פי על שאף
ובעומרים, בקמה אלא זה אין - שכחה אינה סאתיים,
אינו  סאתיים בו שיש אילן אבל חשובים, שלהם שסאתיים

כך. כל חשוב

.âëÚe„È BÈ‡L ÔÏÈ‡a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ»∆≈»«
ÌB˜na ÌÒ¯ÙÓe76B‡ ˙b‰ „ˆa „ÓBÚ ‰È‰L ÔB‚k , ¿À¿»«»¿∆»»≈¿«««

ÂÈOÚÓa B‡ ,‰ˆ¯t‰ „ˆa77ÌÈ˙ÈÊ ‰OBÚ ‰È‰L ÔB‚k , ¿««ƒ¿»¿«¬»¿∆»»∆≈ƒ
˙ÈÊ ÔB‚k ,Úe„È ÌL BÏ ‰È‰L ÔB‚k ,BÓLa B‡ ,‰a¯‰«¿≈ƒ¿¿∆»»≈»«¿«ƒ
B‡ ,‰a¯‰ ÔÓL ÛËB ‡e‰L ,ÌÈ˙Èf‰ ÔÈa ‰ÙBËp‰«¿»≈«≈ƒ∆≈∆∆«¿≈

ÈÎÙM‰78ÈLÈa‰ B‡79‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;„Á‡ Ba «»¿»ƒ«≈»ƒ¬»ƒ»»∆»
zÁÎLÂ :¯Ó‡pL .‰ÁÎL BÈ‡ - el‡ ÌÈ¯·„ ‰LÏMÓƒ¿»¿»ƒ≈≈ƒ¿»∆∆¡«¿»«¿»
‰z‡ ÔÈ‡Â ÌÏBÚÏ BÁÎBL ‰z‡L ¯ÓÚ - ‰„Oa ¯ÓÚ…∆«»∆…∆∆«»¿¿»¿≈«»
‰z‡L ,‰Ê ‡ˆÈ ;e‰‡¯˙Â ·eLz Ì‡ ‡l‡ Ba Ú„BÈ≈«∆»ƒ»¿ƒ¿≈»»∆∆«»
ÈtÓ ,Ba ÚbÙz ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ÔÓÊ ¯Á‡Ï B¯ÎBÊ¿¿««¿«¿««ƒ∆…ƒ¿«ƒ¿≈

.ÌÒ¯ÙÓe Úe„È ‡e‰L∆»«¿À¿»

מקומו.76) הגבלת מפני או 77)ידיעתו זיתיו לרוב ידוע
שמנו. כן 78)לרוב ועל הרבה, שמן מוציא שהיה

ממלת  נגזר לרוב שמן שפיכת ועניינו שפכוני, פירשוהו
כן 79)שפך. על הרבה, שמן עושים היו לא ההם הזיתים

מבושה. לקוח בישני שמו נקרא

.ãëBzÚ„a ÌiÒÓ ‰È‰80.Úe„ÈÂ ÌÒ¯ÙÓk ‰Ê È¯‰ - »»¿À»¿«¿¬≈∆ƒ¿À¿»¿»«
BÓiÒÓ Ï˜c‰ - Ï˜c‰ „ˆa „ÓBÚ ‰È‰81Ô‰ÈL eÈ‰ . »»≈¿««∆∆«∆∆¿«¿»¿≈∆

‰Ê ˙‡ ÌiÒÓ ‰Ê - ‰ÙBË ˙ÈÊ82˙ÈÊ e‰„O Ïk ‰˙È‰ . «ƒ¿»∆¿«≈∆∆»¿»»»≈«ƒ
‰ÁÎL BÏ LÈ - ÌÈzL B‡ Ô‰Ó ˙Á‡ ÁÎLÂ ‰ÙBË83. ¿»¿»«««≈∆¿«ƒ≈ƒ¿»

ÏÈÁ˙‰ ‡lL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na84‰Ê ÔÏÈ‡a «∆¿»ƒ¬ƒ∆…ƒ¿ƒ¿ƒ»∆
È¯‰ - B˙ˆ˜Ó ÁÎLÂ Ba ÏÈÁ˙‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÌÒ¯ÙÓ‰«¿À¿»¬»ƒƒ¿ƒ¿»«ƒ¿»¬≈

ÌÒ¯ÙÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,‰ÁÎL ‰Ê85‰È‰iL ‡e‰Â . ∆ƒ¿»¿««ƒ∆¿À¿»¿∆ƒ¿∆
dÈ‡ - ÌÈ˙‡Ò Ï·‡ ;ÌÈ˙‡qÓ ˙BÁt Ba ¯‡Lp‰«ƒ¿»»ƒ»«ƒ¬»»«ƒ≈»

‰ÁÎL86ÔÏÈ‡‰ Ïk ÁÎL Ôk Ì‡ ‡l‡ ,87BÓk , ƒ¿»∆»ƒ≈»«»»ƒ»¿
.e¯‡aL∆≈«¿

האילן.80) בעל של בעיניו נחשב שהרי 81)שהוא שם,
במקום. וידוע הפרצה בצד או הגת בצד כעומד הוא

שכחה.82) חשיבותם.83)ואינם בטלה שאז לפי
כולו.84) בטלה 85)ושכחו בו שהתחיל שכיוון

משנה  ג פרק בערלה ששנינו למה דומה זה והרי חשיבותו,
חשיבותן. בטלה החביות נתפתחו שאם שכיוון 86)ח,

יזכרנו. ודאי בו סאתיים 87)שהתחיל בו יש אם שאפילו
הוא  עלול - בו התחיל שלא שכיוון שכחה, זה הרי -

לשכחו.

.äëLÏLÂ Bc·Ï ˙B¯eM‰ ÚˆÓ‡a „ÓBÚ‰ ˙ÈÊ«ƒ»≈¿∆¿««¿«¿»
Û‡ ,ÂÈ˙BÁe¯ LÏMÓ B˙B‡ ÔÈÙÈwÓ ÌÈ˙ÈÊ ÏL ˙B¯eL∆≈ƒ«ƒƒƒ»»«
ÁÎL ,ÌÈ˙ÈÊ ÈL ‡l‡ Ô‰Ó ‰¯eL ÏÎa ÔÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈¿»»≈∆∆»¿≈≈ƒ»«
˙B¯eM‰ È¯‰L ,‰ÁÎL BÈ‡ - ÈÚˆÓ‡‰ ˙‡∆»∆¿»ƒ≈ƒ¿»∆¬≈«

e‰e¯ÈzÒ‰88e¯Ó‡ ‰ÓÏÂ .89„·Ïa ˙ÈÊ90‰È‰L ÈtÓ ? ƒ¿ƒ¿»»»¿«ƒƒ¿«ƒ¿≈∆»»
ÔÓf‰ B˙B‡a Ï‡¯OÈ ı¯‡a ·eLÁ91. »¿∆∆ƒ¿»≈¿«¿«

הדברים 88) אבל שכחה. שאינו בקש חיפוהו כמו זה שהרי
בהלכה  למעלה כמפורש בטמון שכחה יש הרי עיון: צריכים
חכמים. שקנסום לפי שכחה, אינה העניים בחיפוהו ורק א.

במשנה.89) אילנות.90)החכמים בשאר הדין הוא הלא
כגֿכה. הלכות על שלמעלה, מה כל על מוסב וזה

אין 91) יוסי רבי ולדעת הזיתים. שהחריב אדריאנוס בזמן
הטעם. מאותו - בזיתים שכחה אז

.åëÒÈ¯Úa ?‰ÁÎL e‰ÊÈ‡92ËLÙÏ ÏBÎÈ BÈ‡L Ïk - ≈∆ƒ¿»¿»ƒ…∆≈»ƒ¿…
dÏhÏÂ B„È ˙‡93Ì¯k·e .94ÔÓe ÔÙb‰ ÔÓ ¯·ÚiMÓ - ∆»¿ƒ¿»«∆∆ƒ∆«¬…ƒ«∆∆ƒ

ÌÈÙb‰95Ï˜„·e ˙ÈÏ„a .d˙B‡ ÁkLÈÂ96„¯iMÓ - «¿»ƒ¿ƒ¿«»¿»ƒ¿∆∆ƒ∆≈≈
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epÓÈ‰97.BÏ CÏÈÂ ‰ÙiMÓ - ˙BÏÈ‡‰ Ïk ¯‡Le . ≈∆¿»»»ƒ»ƒ∆ƒ¿∆¿≈≈
Ba ÏÈÁ˙‰ ‡lL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na98Ì‡ Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ∆…ƒ¿ƒ¬»ƒ

Ba ÏÈÁ˙‰99˙‡ ¯ˆ·iL „Ú ‰ÁÎL dÈ‡ - BÁÎLe ƒ¿ƒ¿»≈»ƒ¿»«∆ƒ¿…∆
.ÂÈ·È·Ò Ïk»¿ƒ»

גבוה.92) כותל גבי על וערסם גפנים הנוטע הוא
נזכר 93) היה שאם כך, כל ממנה ועבר שכחה אם פירוש:

וליטלה. ידיו לפשוט יכול היה לא מקום באותו
על 94) השטוחים הגפנים ו"הם "וברגליות", במשנה:

נגזר  והוא כולם, הכרמים כמו בהם נוגעת שהרגל הארץ,
רגל". שכחה.95)ממלת שהן גפנים שתי היינו

על 96) או גדולים עצים גבי על המודלית גדולה גפן והיא
אחרים. אילנות עליו 97)גבי לעלות הדרך היה שכן

בכל 98)ולבצרו. לפרש צריך זה ולפי שם. תוספתא
"משיעבור", לפשוט", יכול שאינו "כל למעלה האמור
בזו. התחיל לא ועוד אחרת, גפן שבצר - "משירד"

יותר.99) בו להיזכר עלול הוא שאז

.æëBa ‰ÎÊÂ ¯˜aa ÌÈkL‰Â ,BÓ¯k ˙‡ ¯È˜Ùn‰««¿ƒ∆«¿¿ƒ¿ƒ«…∆¿»»
‰ÁÎL·e ˙BÏÏBÚ·e Ë¯Ùa ·iÁ - B¯ˆ·e BÓˆÚÏ¿«¿¿»«»¿∆∆¿≈¿ƒ¿»

Ba ‡¯B˜ È‡ 'EÓ¯Î'Â 'E„O' È¯‰L ;‰‡Ù·e100ÈtÓ , ¿≈»∆¬≈»¿¿«¿¿¬ƒ≈ƒ¿≈
¯˜Ù‰‰ ÔÓ ‰ÎÊ Ì‡ Ï·‡ .BlL ‡e‰ È¯‰Â BlL ‰È‰L∆»»∆«¬≈∆¬»ƒ»»ƒ«∆¿≈
Ck ÔÈ·e .Ïk‰ ÔÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÌÈ¯Á‡ ÏL ‰„Oa¿»∆∆¬≈ƒ¬≈∆»ƒ«…≈»

.¯‡a˙iL BÓk ,˙B¯OÚn‰ ÔÓ ¯eËt - Ck ÔÈ·e≈»»ƒ«««¿¿∆ƒ¿»≈

"תעזוב"100) שכתוב ממה זאת למדו שם קמא בבבא
אבל  וכו'. כרמו את המפקיר לרבות עניים במתנות מיותר
דרשו  ישמעאל לר' אבל חכמים לדעת אלא אינו זה
ליתן  שחייב פאה עזב ולא וקצר שעבר למי הנ"ל מ"תעזוב"
מ"שדך" ללמוד הוצרך ולפיכך אפייה. לאחר אפילו

ו"כרמך".



zeevnd xtq m"anx ixeriye"ryz zah 'fÎ'` -

ה'תשע"ו  טבת א' ראשון יום

.‰ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― החמּׁשית לעבדֹוהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי היא ְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָ

את "ועבדּתם ואמר ּפעמים ּכּמה הּזה הּצּוּוי ונכּפל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָיתעּלה.
אלהיכם" dk)ה' ,bk zeny)"תעבדּו "ואתֹו ואמר ;mixac) ְְֱֲֵֶַַָֹֹֹ

(d ,bi"תעבד "ואתֹו ואמר ;(bi ,e my)"ּולעבדֹו" ואמר ; ְְְְְֲַַַָָָֹֹ
(bi ,`i my)הּצּוּוים ֿ מן הּוא הּזה הּצּוּוי ׁשּגם ֿ ּפי ואףֿעל .ְִִִִִֶֶַַַַַַ

ּבּכלל ׁשּבארנּו ּכמֹו ― הרי(yxeya)הּכללּיים ― הרביעי ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָ
ספרי ּולׁשֹון הּתפּלה. על צּוּוי הּוא ּכי יחּוד, ּבֹו (mixacיׁש ְְְִִִִִֵֵַַָ

(bi ,`i― "ּולעבדֹו עֹוד: ואמרּו ּתפּלה". זֹו ― "ּולעבדֹו :ְְְְְְְִָָָָ
יֹוסי רּבי ׁשל ּבנֹו אליעזר רּבי ׁשל ּובמׁשנתֹו ּתלמּוד". ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָזה

לעּקר "מּנין אמרּו: מהכאהּגלילי הּמצות? ּבתֹו ּתפּלה ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָֹ
(o`kn)"תעבד ואתֹו ּתירא אלהי ֿ ה' את :(bi ,e my). ְֱֲִֶֶַָֹֹֹ

ּכלֹומר ― ּבמקּדׁשֹו" עבדהּו ּבתֹורתֹו, "עבדהּו ְְְְְְְְִֵֵַָָָָָואמרּו:
ּבֹו להתּפּלל מּטרתֹו ecbpl)ונכחֹו(ycwna)יׂשים e`)ּכמֹו ְְְְְִִִֵַַָָָ

ׁשלמה dGd"ׁשּבאר ziAd" ,"dGd mFwOdÎl` ElNRzde") ְֵֵֶֹֹ§¦§©§¤©¨©¤©©¦©¤
(hi ,e aÎminid ixacae ,dl ,hk ,g `Îmikln).(

ה'תשע"ו  טבת ב' שני יום

.·È .ÂÎ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הכ"ו לברהּמצוה הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָֹ

תברכּו "ּכה יתעּלה: אמרֹו והּוא ֿ יֹום, ּבכל ֿ יׂשראל ְְְְְְְִִֵֶֶַָָָָֹאת
להם" אמֹור יׂשראל ֿ ּבני bk)את ,e xacna)נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָ

מּמגּלה האחרֹון ּבּפרק זֹו מצוה (ek.)ּומּתענית(ck.)ּדיני ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָ
סֹוטה מּמּסכת ז' .(fl:)ּובפרק ְִֶֶֶֶַָ

― הי"ב ׁשלהּמצוה ּתפּלין ּבמעׂשה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָ
"עיני ּבין לטטפת "והיּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִֵֵֶֶַָָָֹֹֹראׁש,

(g ,e mixac)ּפעמים ארּבע זֹו ּבמצוה הּצּוּוי נכּפל ּוכבר .ְְְְְְִִִִַַַַָָָ
(gi ,`i .g ,e mixac .fh ,h bi zeny).

ה'תשע"ו  טבת ג' שלישי יום

.‚È ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הי"ג ׁשלהּמצוה ּתפּלין ּבמעׂשה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָ

"יד על לאֹות "ּוקׁשרּתם יתעּלה: אמרֹו והּוא ;(my)יד, ְְְְְְִֶֶַַַָָָָ
והראיה ּפעמים. ארּבע נכּפל זֹו ּבמצוה הּצּוּוי ְְְְְְְְִִִִַַַַַָָָָָוגם
אמרם הּוא ― מצות ׁשּתי יד וׁשל ראׁש ׁשל ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָֹֹׁשּתפּלין

מנחֹות ׁשּסֹובר,(cn.)ּבּגמרא מי על הּתמּה ּדר על ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
ּבלי מהן אחת ּתּונח לא יד וׁשל ראׁש ׁשל ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹׁשּתפּלין
"מאן לׁשֹונם: וזה ּבנמצא, ׁשּתיהן ּכׁשּיהיּו אּלא ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָהאחרת,
ּכלֹומר: לעּבד?!" לא מצוה חדא מצות, ׁשּתי לּה ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָֹֹּדלית
[לפחֹות] יעׂשה לא מצות ׁשּתי לעׂשֹות לֹו אפׁשר ׁשאי ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָֹֹמי
יניח ּולפיכ ׁשּבידֹו, ֿ הּמצוה את יעׂשה אּלא לא, ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹאחת?!
ׁשל לּתפּלין ׁשּקראּו ,ל נתּבאר הּנה ׁשּבנמצא. מהן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָאיזֹו
הּנׁשים אין אּלּו מצות ּוׁשּתי מצות. ׁשּתי ראׁש וׁשל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָֹֹֹיד
"למען חּיּובן: ּבטעם יתעּלה אמר ׁשהרי ּבהן, ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָחּיבֹות

"ּבפי ה' ּתֹורת h)ּתהיה ,bi zeny)חּיבֹות אינן ונׁשים ― ְְְִִִֵֶַַָָָ
נתּבארּו ּוכבר ּבּמכלּתא. ּבארּו וכ ּתֹורה, ְְְְְְְֲֲִִֵַַָָָָָּבתלמּוד

מּמנחֹות ד' ּבפרק האּלה הּמצות ׁשּתי ֿ ּדיני (l`:ּכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ
(jli`e.

ה'תשע"ו  טבת ד' רביעי יום
יום ראשון ֿ רביעי א 'ֿ ד 'טבת 

.ÁÈ .ÂË ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הט"ו מזּוזה,הּמצוה ּבמעׂשה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָ

ּבית ֿ מזזֹות על "ּוכתבּתם יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְִֵֶֶַַַָָֻוהּוא
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zahקס 'fÎ'd ycew zayÎiying mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

"ּובׁשערי(h ,e mixac)זה ּבענין הּצּוּוי נכּפל ּוכבר .my) ְְְְְִִִִֶֶַַָָָ
(k ,`iמּמנחֹות ג' ּבפרק נתּבארּו ּכּלם זֹו מצוה ודיני ;sc) ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָֻ

(jli`e `l.

― הי"ח ֿ זכרהּמצוה לכל ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
זה הרי ― ּבידֹו יכּתבֹו ואם לעצמֹו. ּתֹורה ספר ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָמּמנּו

ׁשאמרּו ּכמֹו עדיף, והּוא מאד l.)מׁשּבח zegpn),ּכתבֹו" : ְְְְְְִֶָָָָֹֻ
אי ואם סיני". מהר קּבלֹו ּכאּלּו הּכתּוב עליו ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָמעלה
יבּקׁש אֹו לקנֹותֹו הּוא חּיב ― ּבידֹו לכתבֹו לֹו ְְְְְְִֵֶַַָָָָאפׁשר
לכם "ּכתבּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבׁשבילֹו, ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָׁשּיכּתבּו

ֿ הּׁשירה epif`d)את zxiy)"הּזאת(hi ,`l my)jezne) ִֶַַָֹ
lk zaizk aeig lr cnlp dxiyd zyxt zaizk lr ieevd

(dxezdּפרׁשּיֹות ֿ הּתֹורה את לכּתב מּתר ׁשאינֹו לפי ,ְְִִִֵֶֶַָָָָֹֻ
dlek)ּפרׁשּיֹות dxezd zaizka aiig jgxkÎlrae)ואכן . ְִֵָָָ

ֿ הּתֹורה ּכל ― הּזאת" ֿ הּׁשירה "את ּבאמרֹו ְְְִֶַַַָָָָֹרצֹונֹו
סנהדרין ּגמרא ּולׁשֹון הּזאת. ֿ הּׁשירה את :(k`:)הּכֹוללת ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ספר אבֹותיו לאדם לֹו ׁשהּניחּו ֿ ּפי ֿ על אף רבא: ֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָ"אמר
לכם ּכתבּו 'ועּתה ׁשּנאמר: מּׁשּלֹו, לכּתב מצוה ― ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹּתֹורה

איתבּה הּזאת'. הּׁשירה eixac)את lr dywd):אּבּייxn`p) ִֵֵֵֵֶַַַַָֹ
(jlny dpynaׁשּלא ּכדי לׁשמֹו, ּתֹורה ספר לֹו ְְִֵֵֵֶֶָֹּכֹותב

― אבֹותיו ּבׁשל kn)(yיתּגאה o`אין מל(ok)הדיֹוט , ְְְֲִִֶֶֶֶֶָָ
נצרכה לא "התם הּתׁשּובה: ּובאה a`לא?!" `l my) ְְְִַָָָָָָָָ

(cnll weqtdלֹו 'וכתב ּכדתניא: ּתֹורֹות, לׁשּתי ְְְְִִֵֶַַָָָאּלא
ׁשהחּלּוק ּכלֹומר, ּתֹורֹות"; ׁשּתי ― הּתֹורה' ֿ מׁשנה ְְְִִֵֵֶֶַַַָאת
ּתֹורה ספר לכּתב חּיב ֿ אדם ׁשּכל הּוא, להדיֹוט מל ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹּבין
ב' ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּתֹורֹות, ספרי ׁשני והּמל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָאחד,
ּותנאיו ּתֹורה ספר ּכתיבת ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָמּסנהדרין.

מּמנחֹות ג' jli`e)ּבפרק l)ּובריׁש(`aa)ּבתרא(.ciÎbi) ְְְְִֵֶֶַָָ
.(blw:)וׁשּבת ְַָ

ה'תשע"ו  טבת ה' חמישי יום

.ÊÈ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יום חמישי ֿ שבת קודש ה 'ֿ ז 'טבת 

― הי"ז הּיֹוׁשבהּמצוה מל ֿ ׁשּכל ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ

ולא לעצמֹו ּתֹורה ספר יכּתב הּמלכּות ּכּסא על ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹאצלנּו
ּכּסא על כׁשבּתֹו "והיה יתעּלה: אמרֹו והּוא מּמנּו, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָיּפרד

הּזאת" הּתֹורה ֿ מׁשנה את לֹו וכתב gi)מּמלכּתֹו ,fi my). ְְְְִֵֶַַַַַָָֹ
מּסנהדרין ב' ּבפרק זֹו מצוה ֿ ּדיני ּכל נתּבארּו .(k`.)ּוכבר ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָ

ה'תשע"ו  טבת ו' שישי יום

.„È ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הי"ד ציצית,הּמצוה ּבמעׂשה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָ

ֿ ציצת על ונתנּו וגֹו' ציצת להם "ועׂשּו יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָוהּוא
ּתכלת" ּפתיל gl)הּכנף ,eh xacna)ּכׁשּתי נמנית אינּה א . ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָ

אצלנּו הּוא ׁשהּכלל ֿ ּפי ֿ על אף gl.)מצות, zegpn): ְְְִִֵֶֶַַַַֹ
א מעּכבת אינּה אתֿ"הּתכלת מעּכב אינֹו והּלבן ֿ הּלבן ת ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

ּבּספרי אמרּו ׁשּכן my)הּתכלת", gly zyxt)ׁשהן "יכֹול : ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
והיה לֹומר: ּתלמּוד לבן? ּומצות ּתכלת מצות מצות: ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹׁשּתי
וזֹו מצות". ׁשּתי ואינּה היא אחת מצוה ― לציצת ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹלכם
ּגמרא ּבתחּלת ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבּה, חּיבֹות הּנׁשים ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָאין

ד'(bl:)קּדּוׁשין ּבפרק זֹו מצוה ֿ ּדיני ּכל נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָ
jli`e)מּמנחֹות .gl). ְִָ

ה'תשע"ו  טבת ז' קודש שבת יום

.ËÈ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הי"ט יתעּלההּמצוה לֹו להֹודֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָ

וׂשבעּת "ואכלּת יתעּלה: אמרֹו והּוא ֿ אכילה, ּכל ְְְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָָאחר
וגֹו'" אלהי ֿ ה' את i)ּוברכּת ,g mixac)הּתֹוספּתא ּולׁשֹון . ְְְְֱֵֶֶֶַַָָֹ

(e wxt yix zekxa):ׁשּנאמר ֿ הּתֹורה, מן הּמזֹון "ּברּכת :ְֱִִֶֶַַַַָָ
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ֿ ה'". את ּוברכּת וׂשבעּת ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָואכלּת

ּברכֹות. ּבמּסכת מקֹומֹות ּבכּמה ְְְְֶֶַַָָזֹו
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æé ÷øô äéòùébÎ`

à:äìtî éòî äúéäå øéòî øñeî ÷Nnã äpä ÷Nnc àOîáäðééäz íéøãòì øòøò éøò úBáæò ©−̈©¨®¤¦¥³©¤Æ¤Æ¨´¥¦½§¨§−̈§¦¬©¨¨«£ª−¨¥´£Ÿ¥®©£¨¦´¦«§¤½¨
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.·‡ÂÓ ‰‡Ï ÈÎ (·È):המגדלים במות על Â·‡להלחם
.Â˘„˜Ó Ï‡ ומזדמנים שם מתקדשים הם אשר מקום אל

להתפלל: ‰„·¯.שם ‰Ê (‚È) ביד מואב של כלייתו סוף
Ê‡Ó.נבוכדנצר: ·‡ÂÓ Ï‡ '‰ ¯·„ רבים ‡˘¯ מימים

מאז  ד''א זאת, את ישעיה לו ניבא עליו הרעה בא לפני
בלעם: את בלק שכר אשר ‰'.מאת ¯·„ ‰˙ÚÂ („È)

להם: הפורענות את ˘ÈÎ¯.לקרב È˘Î ÌÈ˘ ˘Ï˘·
שומרון  על כשצר סנחרב את שסייעו שנים שלש בשביל
ונקלה  לפיכך שכירים לו היו כאילו בצע בלי ועזרוהו
ששיטפם  סנחריב של המונו שאר כל בין מואב כבוד
עולם  בסדר מפורש וכן לו וילך החיל אותו מתוך בשבי
על  כשצר אותם מסייעין שהיו ומואבים עמונים שטף
כשני  שנים שלש שנאמר מה לקיים שנים שלש שומרון
שלש  שכיר כשני שנים שלש לפרש יש ועוד וגו', שכיר
ולא  יהיו מצומצמין אבל זמן לאורך עליכם נגזרו שנים
בשני  השכיר ידקדק כאשר הפורענות עוד תאחר

לצמצם: ÂÓ‡·.שכירותו „Â·Î ‰Ï˜Â המון כל בעיני
הרב: למואב:Â˘‡¯.סנחריב הנשארת ËÚÓפליטה

.¯ÚÊÓ:תהיה.¯È·Î ‡ÂÏ:רוב ÈÚÓ¯.לשון ¯ÒÂÓ (‡)

הסרה: עיר:ÈÚÓ¯.לשון שפלות ÈÚÓ.מהיות לשון
ימים: מעות כמו ÚÂ¯Ú¯.ועומק È¯Ú ˙Â·ÂÊÚ י''ת (·)

ארם, ערי על ופירושו תתערער ערער כמו חורבן לשון
היתה  ישראל מארץ שערוער לפי מתמיה אגדה ומדרש

לב)שנאמר ומכריז (במדבר בדמשק עומד ערוער, ואת
החמה  ימות כמנין שווקים בדמשק שהיו אלא בערוער
בשנה  אחד יום לה ועובדים עכו''ם בה יש אחת וכל
כולם  את עובדין והיו אחד קבוץ כולן את עשו וישראל
ואני  דמשק, אצל ערוער מפלת הזכיר לכך יום בכל
בן  ופקח רצין שנתחברו על המקרא פשט לפי מפרשו
ואמר  דמשק מפלת על מתנבא היה והנביא יחד רמליהו
כבר  פקח של שהיו ערוער ערי מעיר מוסר דמשק הנה
לעדרי  תמיד והרי כבר והגדי הראובני שגלו עזובות היו
עוד  מחריד ואין מואב צאן שם ורובצים נתונות הם צאן
בימי  שומרון גם ותלכד וכלה הולכת פקח מלכות תהי
מדמשק  וממלכה מאפרים מבצר ונשבת ואז הושע

רצין: Â·ÎÎ„.שיהרג אלו (‚) גם יהיו השבטים עשרת
קירה  ויגלה שנאמר לקיר יגלו ואלו וחבור לחלח גלו

המית רצין טז)ואת ב' :(מלכים

cec zcevn
(·È).‰‡¯ ÈÎ לעמוד ועיף  נלאה הוא  אשר  מואב יראה  כאשר

האויב : מול שמה להלחם הבמה Â˘„˜Ó.על  Ï‡לבית
לו: לעזור לפניו להתפלל שלו כוכבים ÏÎÂÈ.העבודת  ‡ÏÂ

לעזור: בידו אין כי להתחזק יוכל  לא מימיםÊ‡Ó.(È‚)עכ ''ז 
עליו: נגזרה  ‰'.(È„)הרבה ¯·„ ‰˙ÚÂלקבוע הוסיף  עתה

˘ÈÎ¯.זמן: È˘Îבשני המצמצם הזה כשכיר  מצומצמות ר ''ל
הרבÏ˜Â‰.שכירתו: ההמון כל  עם  ונבזה  נקלה יהיה  כבודו

לו: יועילו  לא כי לו  יהיוÂ˘‡¯.שיש  הנה לו שיהיה  השארית
להמעיט : הדבר וכפל  ישארו הרבה לא מזער ÒÂÓ¯(‡)מעט 

.¯ÈÚÓ:עיר מהיות סר ÏÙÓ‰.יהיה  ÈÚÓמן תלים  ימלא
הבתים : והגדי:Â·ÂÊÚ˙.(·)מפולת  הראובני מהם גלו כי המה עזובות  כבר  לערוער הסמוכות  הערים הםÌÈ¯„ÚÏ.הלא והרי

שמה: בא מי ואין המה  שממה  כי מחרידם מי ואין שם רובצים והמה צאן לעדרי מבצרÂ˘·˙.(‚)נתונות ערי כל  ונשבת  וכן
שהמה אמר לכן ירושלים על  להלחם  התחברו ישראל  מלך  ופקח  ארם מלך  שרצין ולפי מדמשק  הממלכה יושבת  וכן מאפרים 

תנצל : וירושלים  סנחריב ביד  יפלו  ‡¯Ì.שניהם ¯‡˘Â: ידל כבודם גם  כי ישראל  בני  ככבוד יהיו מארם הנשארת הפליטה

oeiv zcevn
(·È).‰‡Ïאנשים הלאות  מכם  המעט  כמו עייפות  ענין

ו): (לעיל ‰·Ó‰.(לעיל  עב במתי כמו ורמה גבוה מקום ענינו
לו:Â˘„˜Ó.י''ד ): המזומן קלות:Ï˜Â‰.(È„)מקום מל '

.ÔÂÓ‰‰:הרב אמר ביאור ולתוספת רב עם ענינוÚÊÓ¯.ענין
ל''ו): (איוב  זעיר לי כתר כמו מעט כמוÈ·Î¯.כמו רבוי ענין

(שם): למכביר אוכל  השדהÈÚÓ.(‡)יתן  לעי כמו ודגור תל
א): ביטול :Â˘·˙.(‚)(מיכה נקראÂ·ÎÎ„.ענין העושר

(בראשית הזה הכבוד כל  את עשה לאבינו  ומאשר  כמו  כבוד 
ל ''א): "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr e sc oihib(ycew zay meil)

ìL éãéì àa àeä óBñ ,Búéa CBúa äøéúéúBéøò éeléb ,úBøéáò L §¥¨§¥¨¦¥¨Ÿ£¥¦£¨
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.·‡ÂÓ ‰‡Ï ÈÎ (·È):המגדלים במות על Â·‡להלחם
.Â˘„˜Ó Ï‡ ומזדמנים שם מתקדשים הם אשר מקום אל

להתפלל: ‰„·¯.שם ‰Ê (‚È) ביד מואב של כלייתו סוף
Ê‡Ó.נבוכדנצר: ·‡ÂÓ Ï‡ '‰ ¯·„ רבים ‡˘¯ מימים

מאז  ד''א זאת, את ישעיה לו ניבא עליו הרעה בא לפני
בלעם: את בלק שכר אשר ‰'.מאת ¯·„ ‰˙ÚÂ („È)

להם: הפורענות את ˘ÈÎ¯.לקרב È˘Î ÌÈ˘ ˘Ï˘·
שומרון  על כשצר סנחרב את שסייעו שנים שלש בשביל
ונקלה  לפיכך שכירים לו היו כאילו בצע בלי ועזרוהו
ששיטפם  סנחריב של המונו שאר כל בין מואב כבוד
עולם  בסדר מפורש וכן לו וילך החיל אותו מתוך בשבי
על  כשצר אותם מסייעין שהיו ומואבים עמונים שטף
כשני  שנים שלש שנאמר מה לקיים שנים שלש שומרון
שלש  שכיר כשני שנים שלש לפרש יש ועוד וגו', שכיר
ולא  יהיו מצומצמין אבל זמן לאורך עליכם נגזרו שנים
בשני  השכיר ידקדק כאשר הפורענות עוד תאחר

לצמצם: ÂÓ‡·.שכירותו „Â·Î ‰Ï˜Â המון כל בעיני
הרב: למואב:Â˘‡¯.סנחריב הנשארת ËÚÓפליטה

.¯ÚÊÓ:תהיה.¯È·Î ‡ÂÏ:רוב ÈÚÓ¯.לשון ¯ÒÂÓ (‡)

הסרה: עיר:ÈÚÓ¯.לשון שפלות ÈÚÓ.מהיות לשון
ימים: מעות כמו ÚÂ¯Ú¯.ועומק È¯Ú ˙Â·ÂÊÚ י''ת (·)

ארם, ערי על ופירושו תתערער ערער כמו חורבן לשון
היתה  ישראל מארץ שערוער לפי מתמיה אגדה ומדרש

לב)שנאמר ומכריז (במדבר בדמשק עומד ערוער, ואת
החמה  ימות כמנין שווקים בדמשק שהיו אלא בערוער
בשנה  אחד יום לה ועובדים עכו''ם בה יש אחת וכל
כולם  את עובדין והיו אחד קבוץ כולן את עשו וישראל
ואני  דמשק, אצל ערוער מפלת הזכיר לכך יום בכל
בן  ופקח רצין שנתחברו על המקרא פשט לפי מפרשו
ואמר  דמשק מפלת על מתנבא היה והנביא יחד רמליהו
כבר  פקח של שהיו ערוער ערי מעיר מוסר דמשק הנה
לעדרי  תמיד והרי כבר והגדי הראובני שגלו עזובות היו
עוד  מחריד ואין מואב צאן שם ורובצים נתונות הם צאן
בימי  שומרון גם ותלכד וכלה הולכת פקח מלכות תהי
מדמשק  וממלכה מאפרים מבצר ונשבת ואז הושע

רצין: Â·ÎÎ„.שיהרג אלו (‚) גם יהיו השבטים עשרת
קירה  ויגלה שנאמר לקיר יגלו ואלו וחבור לחלח גלו
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לעזור: בידו אין כי להתחזק יוכל  לא מימיםÊ‡Ó.(È‚)עכ ''ז 
עליו: נגזרה  ‰'.(È„)הרבה ¯·„ ‰˙ÚÂלקבוע הוסיף  עתה

˘ÈÎ¯.זמן: È˘Îבשני המצמצם הזה כשכיר  מצומצמות ר ''ל
הרבÏ˜Â‰.שכירתו: ההמון כל  עם  ונבזה  נקלה יהיה  כבודו

לו: יועילו  לא כי לו  יהיוÂ˘‡¯.שיש  הנה לו שיהיה  השארית
להמעיט : הדבר וכפל  ישארו הרבה לא מזער ÒÂÓ¯(‡)מעט 

.¯ÈÚÓ:עיר מהיות סר ÏÙÓ‰.יהיה  ÈÚÓמן תלים  ימלא
הבתים : והגדי:Â·ÂÊÚ˙.(·)מפולת  הראובני מהם גלו כי המה עזובות  כבר  לערוער הסמוכות  הערים הםÌÈ¯„ÚÏ.הלא והרי

שמה: בא מי ואין המה  שממה  כי מחרידם מי ואין שם רובצים והמה צאן לעדרי מבצרÂ˘·˙.(‚)נתונות ערי כל  ונשבת  וכן
שהמה אמר לכן ירושלים על  להלחם  התחברו ישראל  מלך  ופקח  ארם מלך  שרצין ולפי מדמשק  הממלכה יושבת  וכן מאפרים 

תנצל : וירושלים  סנחריב ביד  יפלו  ‡¯Ì.שניהם ¯‡˘Â: ידל כבודם גם  כי ישראל  בני  ככבוד יהיו מארם הנשארת הפליטה

oeiv zcevn
(·È).‰‡Ïאנשים הלאות  מכם  המעט  כמו עייפות  ענין

ו): (לעיל ‰·Ó‰.(לעיל  עב במתי כמו ורמה גבוה מקום ענינו
לו:Â˘„˜Ó.י''ד ): המזומן קלות:Ï˜Â‰.(È„)מקום מל '

.ÔÂÓ‰‰:הרב אמר ביאור ולתוספת רב עם ענינוÚÊÓ¯.ענין
ל''ו): (איוב  זעיר לי כתר כמו מעט כמוÈ·Î¯.כמו רבוי ענין

(שם): למכביר אוכל  השדהÈÚÓ.(‡)יתן  לעי כמו ודגור תל
א): ביטול :Â˘·˙.(‚)(מיכה נקראÂ·ÎÎ„.ענין העושר

(בראשית הזה הכבוד כל  את עשה לאבינו  ומאשר  כמו  כבוד 
ל ''א):
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(·Î).Ì‰È˘ „ÈÙÂ:עובדיה ושבר ע''ז ‚Ì(Î‚)שבר
.ÌÈÓÎÁÏ ‰Ï‡'אמורי שלמטה שבענין הדברים כל

לא  כי במשפט פנים יכירו שלא בדין היושבים לחכמים
È˘˜.(ÂÎ)טוב: ÌÈ˙Ù˘:לנשקו שפתים כל ראוים
(ÊÎ).ıÂÁ· ÔÎ‰:מקרא ·˘„‰.זה ‰„˙ÚÂ:משנה זו

.Í˙È· ˙È·Â ¯Á‡ גמ לך זו קח בתחלה כמשמעו ד''א רא,
עתודים לשון ועתדה כך ואחר וכרמים לא)שדות (בראשית

אשה: תקח ביתך ובנית ואח''כ בשדה בהמות לך שים

(ÁÎ).ÍÈ˙Ù˘· ˙È˙Ù‰Â:בדבורך לרעך תתפת'
(Ï).ÏˆÚ ˘È‡:תלמודו גרסת על חוזר שאינו

(‡Ï).ÌÈÂ˘Ó˜:חוחים.ÂÒÎ:נכסו.ÌÈÏ¯Á'גדולי
כקוצים: חדים הם והרי Ò¯‰‰.מקמשונים ÂÈ·‡ ¯„‚Â

פרקי' ראשי משכח מתחלה תלמודו על חוזר שאינו מי כך
טמא  טהור על שאומר לזה מזה חכמים דברי מחלף וסוף

העולם: את מחריב והוא טהור טמא ÍÏ‰˙Ó(Ï„)ועל
.Í˘È¯:'במרוצ לך יבואו מהם רש שאתה הדברים

cec zcevn
(·Î).Ì„È‡ ÌÂ˜Èודבר ה' מצות על העוברים של  שברם

˘Ì‰È.המלך : „ÈÙÂ המדיח ועונש  ה ' מצות על  העובר  עונש 
המלך : Ú„ÂÈ.מפקודת ÈÓ:העונש גודל  ‡Ï‰(Î‚)מה Ì‚

.ÌÈÓÎÁÏיבין חכם  כל  האלה  שהדברים  נראה כי עם ר''ל
לחכמים המה  גם אמורים  מ''מ  להזהירו  מהצורך  ואין מדעתו

הדברים : תוכיות להבין לקח  יוסיפו ÌÈÙ.והם ¯Î‰אף ר ''ל 
פניך  הכרתי הנה  זכאי להיוצא  ולומר אמת  משפט  לעשות 
הזכאים: לפני  ח ''ה  בדבר יש כי  ידבר טוב  לא הנה  לזכותך 

(„Î).ÌÈÓÚ Â‰Â·˜Èאותו שקוראים הרשע יראה כאשר  כי
ולזה בכלל האומה  לכל  רעה  לעשות יותר  עוד  יתפקר  צדיק

צדיק: הקוראו את כולם  ÌÈÓÂ‡Ï.יקללו  Â‰ÂÓÚÊÈהדבר כפל 
יונעםÈÎÂÓÏÂ.ÌÈÁ(Î‰)במ''ש: הרשע את  להמוכיחים אבל 

רק אתה צדיק באמת הלא בתוכחותיהם  לו לומר הדבר
אלו: את  גם ממך הסר  לזאת תשגה  אחדים  Ì‰ÈÏÚÂ.בדברים

כ''א לעשות הטיבו  כי  טוב  ברכת תבא ההם המוכיחים  על
בקולו: לשמוע אליו לבבו ימשך כאלה בדברים אבל  עמו  שהדין לומר פניו  יעיז אתה רשע מלא בפה לו ˘ÌÈ˙Ù(ÂÎ)יאמרו

.˜˘Èואדרבה המוכיחים  מול  עזות לדבר יפתחם  ולא בתחתונה העליונה שפה ישק  הזה  הרשע אז  האלה כדברים  כדברם  עתה כי
אמרתם: כאשר אעשה  האלה  בדברים גם לומר נכוחים דברים להם  משיב עוד בחוץ‰ÔÎ.(ÊÎ)יהיה  מלאכתך  הכן בתחלה 

וכרם : שדה  מלאכת לאÚÂ˙„‰.והם מחסורך  די תכין לא  אם כי בו  לשבת ביתך  בנה זה  אחר  מחסורך די בשדה לך הזמן
ללחם: נודד  תהיה  כי בית שבת ÌÁ.(ÁÎ)תוכל  „Ú:ממון היזק  בדבר שאין  חנם בדבר  הוא כי  ועם  ידעתו  שלא  דבר ר''ל 

.ÍÚ¯·:אמת שדבריו ידעת כי  על  ר ''ל  רעך  אמונת לעשותÈ˙Ù‰Â˙.בעבור  בשפתיך לרעך  אתה פתית  פעם בשום אם  אף ר ''ל 
כן: תעשה לא אתה  עכ ''ז ˙‡Ó¯.(ËÎ)כזאת  Ï‡:לו אאמין כן והעיד לי האמין כאשר  כפעלו הזה  להאיש  אשיב תחשוב  אל 

(Ï).'Â‚Â ‰„˘ ÏÚ: העצל במעשה התבוננתי הנה  לומר  מליצה  ענין בעבורÂÏÎ.(Ï‡)הוא כי קוצים עלה השדה כל  על 
יגדלו: לבל  הקוצים שרשי לחתוך כראוי חרש  לא השגחתו:Â‚„¯.העצלות  סר העצל  כי נהרסה  סביב שהיה  האבנים גדר

(·Ï).‰ÊÁ‡Â:העצלות דרך  לעזוב מוסר לקחתי ראיתי וכאשר עושה העצלות מה להבין לבי שמתי זה  כל  את  אני ראיתי וכאשר
(‚Ï).˙Â˘ ËÚÓ:'וגו ותנומה  בשינה למעט  הנכון דרך כי ראיתי  ÌÈ„È.ר''ל  ˜Â·Á:בזה זה ידיו מחבק לנוח השוכב  דרך 
(„Ï).‡·Âרב זמן מתעכב שאינו  בדרך  המהלך  כדרך  לה תלך כי תתמיד  לא העוני לך  יבא  פעם  אם אף אז תעשה א''כ  ר''ל 

אחד : המלחמהÍ¯ÂÒÁÓÂ.במקום  אל  לרדת במגן  המלובש האיש  וכדרך  החסרון  יתעכב  לא  בעושר מה חסרון לך יבא  אם  אף 
במ ''ש: הדבר  וכפל  המקומות  מן במקום  להתעכב דרכו שאין

oeiv zcevn
(·Î).Ì„È‡ לאיד שמח  כמו  רע ומקרה  שבר וז):ענין  (לעיל

.„ÈÙÂשוע להן בפידו אם וכן איד  כמו ל):עניינו (איוב

(„Î).Â‰Â·˜È אקוב מה כמו כג):יקללוהו מל 'Â‰ÂÓÚÊÈ.(במדבר
וכעס: ויופי:ÌÚÈ.(Î‰)אומות:ÌÈÓÂ‡Ï.זעם נעימות  מל'

(ÂÎ).˜˘Èושלום צדק וכן השפתים חבור  ור''ל  נשיקה מל '
פה)נשקו בזה :(תהלים זה  ומחוברים  תלוים ÌÈÁÂÎ.שר''ל 

לבוא תוכל  לא  ונכחה כמו וישרים נט):אמיתים (ישעיה

(ÊÎ).‰„˙ÚÂ לגלים התעתדו כמו הזמנה טו):ענין (איוב

(‡Ï).ÌÈÂ˘Ó˜ וחוח קמוש  כמו קוצים  מיני חרולים .
לד)במבצריה  יספחו(ישעיה חרול תחת  ל):וכמו Â‚„¯.(איוב

ונתיצה :Ò¯‰‰.כותל: הריסה ראיהÊÁ‡Â‰.(Ï·)מל' ענין 
מהיר איש  חזית כב):כמו השינה˙ÂÓÂ˙.(Ï‚)(לעיל היא 

הכ ''ף:ÍÏ‰˙Ó.הקלה: ותחסר כמתהלך  מל '¯Í˘È.הראוי
ועוני: רש 
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(·Î).Ì‰È˘ „ÈÙÂ:עובדיה ושבר ע''ז ‚Ì(Î‚)שבר
.ÌÈÓÎÁÏ ‰Ï‡'אמורי שלמטה שבענין הדברים כל

לא  כי במשפט פנים יכירו שלא בדין היושבים לחכמים
È˘˜.(ÂÎ)טוב: ÌÈ˙Ù˘:לנשקו שפתים כל ראוים
(ÊÎ).ıÂÁ· ÔÎ‰:מקרא ·˘„‰.זה ‰„˙ÚÂ:משנה זו

.Í˙È· ˙È·Â ¯Á‡ גמ לך זו קח בתחלה כמשמעו ד''א רא,
עתודים לשון ועתדה כך ואחר וכרמים לא)שדות (בראשית

אשה: תקח ביתך ובנית ואח''כ בשדה בהמות לך שים

(ÁÎ).ÍÈ˙Ù˘· ˙È˙Ù‰Â:בדבורך לרעך תתפת'
(Ï).ÏˆÚ ˘È‡:תלמודו גרסת על חוזר שאינו

(‡Ï).ÌÈÂ˘Ó˜:חוחים.ÂÒÎ:נכסו.ÌÈÏ¯Á'גדולי
כקוצים: חדים הם והרי Ò¯‰‰.מקמשונים ÂÈ·‡ ¯„‚Â

פרקי' ראשי משכח מתחלה תלמודו על חוזר שאינו מי כך
טמא  טהור על שאומר לזה מזה חכמים דברי מחלף וסוף

העולם: את מחריב והוא טהור טמא ÍÏ‰˙Ó(Ï„)ועל
.Í˘È¯:'במרוצ לך יבואו מהם רש שאתה הדברים

cec zcevn
(·Î).Ì„È‡ ÌÂ˜Èודבר ה' מצות על העוברים של  שברם

˘Ì‰È.המלך : „ÈÙÂ המדיח ועונש  ה ' מצות על  העובר  עונש 
המלך : Ú„ÂÈ.מפקודת ÈÓ:העונש גודל  ‡Ï‰(Î‚)מה Ì‚

.ÌÈÓÎÁÏיבין חכם  כל  האלה  שהדברים  נראה כי עם ר''ל
לחכמים המה  גם אמורים  מ''מ  להזהירו  מהצורך  ואין מדעתו

הדברים : תוכיות להבין לקח  יוסיפו ÌÈÙ.והם ¯Î‰אף ר ''ל 
פניך  הכרתי הנה  זכאי להיוצא  ולומר אמת  משפט  לעשות 
הזכאים: לפני  ח ''ה  בדבר יש כי  ידבר טוב  לא הנה  לזכותך 

(„Î).ÌÈÓÚ Â‰Â·˜Èאותו שקוראים הרשע יראה כאשר  כי
ולזה בכלל האומה  לכל  רעה  לעשות יותר  עוד  יתפקר  צדיק

צדיק: הקוראו את כולם  ÌÈÓÂ‡Ï.יקללו  Â‰ÂÓÚÊÈהדבר כפל 
יונעםÈÎÂÓÏÂ.ÌÈÁ(Î‰)במ''ש: הרשע את  להמוכיחים אבל 

רק אתה צדיק באמת הלא בתוכחותיהם  לו לומר הדבר
אלו: את  גם ממך הסר  לזאת תשגה  אחדים  Ì‰ÈÏÚÂ.בדברים

כ''א לעשות הטיבו  כי  טוב  ברכת תבא ההם המוכיחים  על
בקולו: לשמוע אליו לבבו ימשך כאלה בדברים אבל  עמו  שהדין לומר פניו  יעיז אתה רשע מלא בפה לו ˘ÌÈ˙Ù(ÂÎ)יאמרו

.˜˘Èואדרבה המוכיחים  מול  עזות לדבר יפתחם  ולא בתחתונה העליונה שפה ישק  הזה  הרשע אז  האלה כדברים  כדברם  עתה כי
אמרתם: כאשר אעשה  האלה  בדברים גם לומר נכוחים דברים להם  משיב עוד בחוץ‰ÔÎ.(ÊÎ)יהיה  מלאכתך  הכן בתחלה 

וכרם : שדה  מלאכת לאÚÂ˙„‰.והם מחסורך  די תכין לא  אם כי בו  לשבת ביתך  בנה זה  אחר  מחסורך די בשדה לך הזמן
ללחם: נודד  תהיה  כי בית שבת ÌÁ.(ÁÎ)תוכל  „Ú:ממון היזק  בדבר שאין  חנם בדבר  הוא כי  ועם  ידעתו  שלא  דבר ר''ל 

.ÍÚ¯·:אמת שדבריו ידעת כי  על  ר ''ל  רעך  אמונת לעשותÈ˙Ù‰Â˙.בעבור  בשפתיך לרעך  אתה פתית  פעם בשום אם  אף ר ''ל 
כן: תעשה לא אתה  עכ ''ז ˙‡Ó¯.(ËÎ)כזאת  Ï‡:לו אאמין כן והעיד לי האמין כאשר  כפעלו הזה  להאיש  אשיב תחשוב  אל 

(Ï).'Â‚Â ‰„˘ ÏÚ: העצל במעשה התבוננתי הנה  לומר  מליצה  ענין בעבורÂÏÎ.(Ï‡)הוא כי קוצים עלה השדה כל  על 
יגדלו: לבל  הקוצים שרשי לחתוך כראוי חרש  לא השגחתו:Â‚„¯.העצלות  סר העצל  כי נהרסה  סביב שהיה  האבנים גדר

(·Ï).‰ÊÁ‡Â:העצלות דרך  לעזוב מוסר לקחתי ראיתי וכאשר עושה העצלות מה להבין לבי שמתי זה  כל  את  אני ראיתי וכאשר
(‚Ï).˙Â˘ ËÚÓ:'וגו ותנומה  בשינה למעט  הנכון דרך כי ראיתי  ÌÈ„È.ר''ל  ˜Â·Á:בזה זה ידיו מחבק לנוח השוכב  דרך 
(„Ï).‡·Âרב זמן מתעכב שאינו  בדרך  המהלך  כדרך  לה תלך כי תתמיד  לא העוני לך  יבא  פעם  אם אף אז תעשה א''כ  ר''ל 

אחד : המלחמהÍ¯ÂÒÁÓÂ.במקום  אל  לרדת במגן  המלובש האיש  וכדרך  החסרון  יתעכב  לא  בעושר מה חסרון לך יבא  אם  אף 
במ ''ש: הדבר  וכפל  המקומות  מן במקום  להתעכב דרכו שאין

oeiv zcevn
(·Î).Ì„È‡ לאיד שמח  כמו  רע ומקרה  שבר וז):ענין  (לעיל

.„ÈÙÂשוע להן בפידו אם וכן איד  כמו ל):עניינו (איוב

(„Î).Â‰Â·˜È אקוב מה כמו כג):יקללוהו מל 'Â‰ÂÓÚÊÈ.(במדבר
וכעס: ויופי:ÌÚÈ.(Î‰)אומות:ÌÈÓÂ‡Ï.זעם נעימות  מל'

(ÂÎ).˜˘Èושלום צדק וכן השפתים חבור  ור''ל  נשיקה מל '
פה)נשקו בזה :(תהלים זה  ומחוברים  תלוים ÌÈÁÂÎ.שר''ל 

לבוא תוכל  לא  ונכחה כמו וישרים נט):אמיתים (ישעיה

(ÊÎ).‰„˙ÚÂ לגלים התעתדו כמו הזמנה טו):ענין (איוב

(‡Ï).ÌÈÂ˘Ó˜ וחוח קמוש  כמו קוצים  מיני חרולים .
לד)במבצריה  יספחו(ישעיה חרול תחת  ל):וכמו Â‚„¯.(איוב

ונתיצה :Ò¯‰‰.כותל: הריסה ראיהÊÁ‡Â‰.(Ï·)מל' ענין 
מהיר איש  חזית כב):כמו השינה˙ÂÓÂ˙.(Ï‚)(לעיל היא 

הכ ''ף:ÍÏ‰˙Ó.הקלה: ותחסר כמתהלך  מל '¯Í˘È.הראוי
ועוני: רש 
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ח כסלו, תש"כ

ברוקלין.

ברכה ושלום!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבה מט"ו כסלו, בו כותבת אודות מצב רוחה ע"ד כניסה 

בקורס מזורז למורים בלתי מוסמכים וכו'.

וברור הדבר על יסוד מה ששמעתי ויודע אודותה... אשר השגחה העליונה חוננה אותה בכשרון 

לחינוך, בקליטת ידיעות כדבעי ובסדר, ובכלל באותן התכונות הנדרשות להצלחה בתור מורה מחנכת 

ומדריכה.

מובן גם כן, אשר כאו"א מאתנו בתוככי כללות בני אדם, איננו תמיד במצב רוח שוה, שעל כן 

האדם הוא בבחי' עולה ויורד, ומי לנו גדול, אפילו צדיקים גמורים אמיתים, כמבואר תואר זה על ידי 

רבנו הזקן, ובכל זה מפרש אשר גם עליהם אומר הכתוב, שבע יפול צדיק וקם.

אלא שבצדיק הרי זה נפילה לגבי מדריגתו הראשונה וכו'.

ענין  וכן  אצלה,  שוה  במדה  ההתרכזות  ענין  תמיד  שלא  הוא,  נורמלי  אשר  מובן,  מהאמור 

הבטחון-עצמי וכו'. ובפרט כשלכל הנ"ל מתוספות תחבולות היצר, הרוצה לבלבל את האדם מעבודתו 

לבוראו, שאחד העיקרים בעבודה זו, מנוחת הנפש ובטחון מוחלט, שכל מה דעביד רחמנא לטב עביד, 

והכשרונות שבאדם שניתנו לו - בודאי נתנה האפשרית לנצלם גם כן, הרי מתחבולות היצר לפתות את 

האדם, אשר הירידה הזמנית והנורמלית לא כן הוא ומגזם אותה ומגדיל אותה בעיניו וכו'.

המורם מהאמור, שעלי' להסיח דעתה לגמרי ממחשבות שהן היפך מדת הבטחון יסוד אמונתנו 

ותורתנו תורת חיים, ולא להתרשם ממה שלפעמים אינה מוצאת בעצמה הכח להתרכזות כמו שהי' 

לפני יום ויומיים.

ועוד וגם זה עיקר, לרכוש חברה וידידה אשר תוכל לדבר עמה גלוית לב, וכבר נאמר, דאגה 

בלב איש ישיחנה, אף שכאמור דאגה זו היא פרי הדמיון אשר מקורו היא פיתוי היצר. ובודאי ובודאי 

אשר תגיע למטרה - להצליח בעבודת הקדש בתור מורה בשטח חב"ד, והאלקים עשה את הכל יפה 

בעתו ובזמנו.

יום הבהיר י"ט כסלו, שהוא ראש השנה לעניני תורת  יום הקודש,  בטח השתתפה בפעולות 

החסידות הדרכותי' והנהגותי', ותקותי שבכלל הוטב גם מצב רוחה ותבשר טוב בזה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.



nei`קע zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
שנינו: המשנה בהמשך א. עמוד פד àéúîדף éaø øîà ãBòå בגרונו החושש חרש, בן §¨©©¦©§¨

בשבת. פיו בתוך סם לו מטילין

ז  בענין מעשה מביאה àðãéôöaה:הגמרא Lç ïðçBé éaø,והחניכיים השיניים בחולי - ©¦¨¨¨¦§¦§¨
àúéðBøèî àéääc dab ìæà,היתה ונכרית חשובה, אשה אצל הלך -déì àãáò ¨©©¨§©¦©§¦¨¨§¨¥

àúlî רפואה דבר -àúaL éìòîe àLîç.שבת ובערב חמישי ביום -dì øîà ¦§¨©§¨©£¥©§¨¨©¨
יוחנן, éàîרבי úaLa.תלמידי עם טרוד שאני לבוא, אוכל שלא בשבת, אעשה מה - §©¨©

úëéøö àì ,déì äøîà ו יוחנן, רבי אותה שאל זו. לרפואה יותר צריך אינך -éà ¨§¨¥Ÿ§¦©¦
éàî àðëéøèöî.אעשה מה אצטרך אם -úélâî àìc éì òazLéà ,déì äøîà ¦§¨¥§¨©¨§¨¥¦§©©¦§Ÿ§©¥
לאחרים. זו àðélâî',ואמרòazLéàרפואה àì ìàøNéc àäìàì' את לו וגילתה ¦§©©¥¨¨§¦§¨¥Ÿ§©¥¨

ו ôð÷הרפואה. יוחנן, à÷øéôaרבי dLøc.הרפואה את בדרשתו ולימד - ¨©§¨¨§¦§¨
הגמרא: dìשואלת òazLéà àäå את גילה כן אם כיצד יגלה, שלא יוחנן רבי §¨¦§©©¨

אלא אמר לא יוחנן רבי הגמרא: מתרצת àðélâî',הרפואה. àì ìàøNéc àäìàì'¥¨¨§¦§¨¥Ÿ§©¥¨
הרפואה, דבר את ישראל לאלוקי אגלה לא àðélâîכלומר, ìàøNé Bnòì àä- ¨§©¦§¨¥§©¥¨

הגמרא: שואלת lçאגלה. àkéà àäå,íMä ìe על ועבר שנשבע סבורה שהיא כיון §¨¦¨¦©¥
הגמרא: מתרצת àøwéòîשבועתו. dì élâîc את אותו שלימדה לאחר מיד - ¦§©¥¨¥¦¨¨

שבועה. לשון אמר שלא יוחנן רבי לה גילה הרפואה,

הגמרא: déìמבררת àãáò éàî.יוחנן לרבי המטרוניתא שעשתה הרפואה היא מה - ©¨§¨¥
,énà áøc déøa àçà áø øîàלה øBàNרקחה éîעםáø .çìîe úéæ ïîL ¨©©©¨§¥§©©¦¥§¤¤©¦¤©©

,øîà øîéé ה déôebאת øBàNעם רקחה øîà,היא éMà áø .çìîe úéæ ïîL ¥©¨©§¥¤¤©¦¤©©©¦¨©
צדעיו על לו סכה àæååàcהיא àôãâc àçLî שבראש קטן עצם מוח של שומן - ¦§¨§©§¨§©§¨

אווז. של eäleëìכנף éãáò àðà ,éiaà øîà,החכמים שהזכירו הרפואות כל את - ¨©©©¥£¨¨§¦§§
éàqzéà àìå.נתרפאתי ולא -àòéiè àeää éì øîàc ãò,ערבי סוחר -éúééà §Ÿ¦©©©§¨©¦©©¨¨©§¥

àúéæc àúééL÷זיתים גרעיני הבא -àzìéz eìî àìc שליש גדלו לא שעדיין - ©§¨¨§¥¨§Ÿ¨¦§¨
àzãçגידולם, àønà àøeða eäðéì÷e,חדש מעדר גבי על באש אותם ושרוף - §¥§§¨©¨¨©§¨

déøc éëëa ÷éaãàå,ואכן מבפנים. השיניים בשורת האפר את והדבק -éëä éãáò §©§¦§¨¥¨¥¨§¦¨¦
éàqzéàå.והתרפאתי כך עשיתי - §¦©©

הגמרא: äåäמבררת éànî.הצפידנא למחלת הגורם מהו -éhéçc éîéîç éîéîçî ¦©£¨¥£¦¥£¦¥§¦¥
מדאי, יותר חמה כשהיא חטים פת מאכילת -ñøäc àñk éøeéMîeàð ומאכילת - ¦¦¥¨¨§©§¨¨

הלילה. עליהם שעבר קמח, עם שלהם בשומן מטוגנים דגים של ©éàîeשאריות
déðîéñ,זה חולי סימני הם ומה -éøc éaî àîc àúàå déëëa éãéî éîø ãk- ¦¨¥©¨¥¦¦§¨¥§¨¨¨¨¦¥¨¥

השיניים. משורות דם זב שיניו, בין דבר נותן שכאשר

àúaLa éëä ãáò ,àðãéôöa Lç ék ïðçBé éaø שלימדה זו, רפואה בשבת עשה - ©¦¨¨¦¨¦§¦§¨¨©¨¦§©§¨
המטרוניתא, הגמרא:éqzéàåאותו מקשה והתרפא. -éëä ãéáò éëéä ïðçBé éaøå §¦©¥§©¦¨¨¥¦¨¦¨¦

הגמרא: מתרצת בשבת. סם ליטול אסור הרי כך, עשה כיצד -àðãéôö éðàL ,÷çöé øa ïîçð áø øîà,שונה צפידנא חולי - ¨©©©§¨©¦§¨©¦§¦§¨
סכנה, בו שיש íééòî,לפי éðáa øîBâå äta ìéçúîe ìéàBä.לרפואתו בשבת סם ליטול מותר לפיכך ¦©§¦©¤§¥¦§¥¥©¦

ïàîk ,ïðçBé éaøì àaà øa àéiç áø déì øîàהאם לצפידנא, סם בשבת ליטול התרת מי כשיטת -ïa àéúî éaøk ¨©¥©¦¨©©¨§©¦¨¨§©§©¦©§¨¤
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קעי אגרות קודש

 ב"ה,  ימי חנוכה, ה'תש"כ

ברוקלין, נ.י.

 הוו"ח אי"א נו"מ בעל מדות תרומיות 

עוסק בצ"צ ענף עץ אבות כו' הרש"ז שי'

שלום וברכה!

אף שזמן רב לא קבלתי מכתב מכ' אישית, אבל כמובן שאנ"ש שיחיו כותבים לי בזה מעצמם 

ובפרט כשהנני דורש בשלומו. ובטח יבין הפליאה מהולה בצער שגרמה לי הידיעה שלפעם הראשונה 

מהתיסדות כפר חב"ד לא השתתף כ' בהתועדות די"ט כסלו שם. ולמותר להאריך לדכוותי' בגודל ערך 

הענין בכל הפרטים וחשיבות נוכחיותו בהתועדות דחג הגאולה בכפר חב"ד, בפרט שהענין נוגע להשפעה 

להסתלקות-  200 ה-  שנת  זו,  סגולה  בשנת  ביחוד  המעיינות,  דהפצת  הפנימית  ובנקודה  הרבים,  על 

הילולא של הבעש"ט, כמו שהדגשתי כמה פעמים במכתבי דהאי שתא.

מובן גם כן שאין לי כל ספק שבטח היו סיבות חשובות לזה. אבל בנוגע להזולת - הרי בטבע בני 

אדם שאינם באים לשאול ביאור ואינם יושבים ומחכים למי שהוא שיבוא ויתרץ קושיותיהם, וברובא 

דרובא אם אפילו מבארים להם הטעם אינם מקבלים אותו, כי כל אחד בעצמו ממציא ומבאר הטעם 

מתאים לרוחו והשקפתו.

כיון  אבל  ח"ו,  לצערו  באתי  שלא  אחכו"כ  ועל  מוסר,  להטיף  ח"ו  כוונתי  שאין  מובן  עוד 

כ"ק  וכפתגם  באמצע,  המבלבל  המייעצו(  בנ"א  )ע"י  זה  הלעומת  שיד  חזקה  אלו  כגון  ענינים  שבכל 

)הועתק הענין  ובעל מדות טובות"  ענו  אדמו"ר מוהר"ש "לפעמים הוא מתלבש בלבוש צדיק תמים 

בשלמותו ב"היום יום", כ"ג סיון(, אפשר שהי' כן גם במקרה זה וגרם לאי-הופעתו בהתועדות, והרי 

עלול הלעומת זה להתחפש עוה"פ בלבוש האמור ולבלבל ענינים כגון אלו שבעתיד, שלכן באה כתיבה 

זו, ותקותי חזקה שאז לא יצליח, ובפרט שזכות הרבים מסייעת לכ' בניצול השפעתו בשטח האמור 

דהפצת המעיינות.

פי  ועל  לו שבעים שנה,  לרגל מלאות  כ'  ואצטרף להמון המברכים את  עוה"פ  אכפול ברכתי 

המקובל מכ"ק מו"ח אדמו"ר )שאמר שהוא מנהג קדמונים( שמיום מלאות ]י"ג שנה יש להבר מצוה 

שייכות למזמור י"ד דתהלים, וכן בכל שנה כסדר, הנה במלאות[ לכ' שבעים שנה, המזמור השייך לו 

הוא מזמור ע"א, ויהי רצון שיקויימו בו דברי נעים זמירות ישראל - וגם עד זקנה ושיבה אלקים אל 

תעזבני עד אגיד זרועך לדור לכל יבוא גבורתך.

בכבוד ובברכה לבשורות טובות.

מוסג"פ העתק מכתבי שבטח יענין את כ', כיון שהמדובר הוא בענין החנוך.

ימי החנוכה

מרת רחל תחי'

מאשר הנני קבלת מכתבה, ובעת רצון יזכירו אותה על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר בהתאם לתוכן 

מכתבה.

משפחתה.  כל  להסתדרות  בקשר  ובכלל  בזה,  טובות  בשורות  אצלה  שתהיינה  השי"ת,  יתן 

ובפרט שראתה נסים כיצד עלה בידה לצאת משם.

בברכה לרפואה ולבשורות טובות.

ובמידה  אותה,  יעניין  שהתוכן  ואקוה  משם,  מהבאים  לכמה  ממכתבי  העתק  מצרף  הנני 

מיוחדת, בשים לב לכך שמוצאה מאדמו"ר הזקן.



xcde"קעב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gn sc dheq(oey`x meil)

íéðäkì ïðéáäé à÷ ïðàåqpwy itl ,mipdkl eze` mipzep ep`e - ©£©¨¨£¦©©Ÿ£¦
leki epi` jkle ,laan enr elr `ly lr ,miield z` xteqd `xfr

,`xnbd zl`ey .'ipziev xy` jizevn lkk' xneléãBìådceezi - §¥
úBøNòî øàMà.oick ozp mze`yïéàL úéa ìk ,Lé÷ì Léø øîà ©§¨©©§¨©¥¨¦¨©¦¤¥

.úBøNòî øàL ìò äcåúî ïéà áeL ,ïBLàø øNòî ìò äcåúî¦§©¤©©£¥¦¥¦§©¤©§¨©©§
,`xnbd zxne`áeúkä Ba çúôe ìéàBä ,éiaà øîà ,àîòè éàî©©£¨¨©©©¥¦¨©©¨

zexyrn iecie zyxtaäléçzmezil xbl ,iell zzpe' xn`py §¦¨
azkp `edy oeike ,miell ozipd oey`x xyrn `ed 'iell'e ,'dpnl`le
xzi lr s` dcezn epi` ,eilr dcezn epi` m`e ,xwird `ed ,dligz

.zexyrnd
,`xnbd dywnììkîeid `ly ,`pipg xa iqei iax ly enrh jezn - ¦§¨

rnyn ,epick oey`x xyrn mipzepéLøôî eåä éLeøôàcz` §©§¥£©§§¥
,dpick dzid `l dpizpdy `l` ,epick xyrndàeä óà ,àéðz àäå§¨©§¨©

lecb odk opgei -éàîcä ìò øæâå ,éecéeä úà ìhéamr zexit lr - ¦¥¤©¦§¨©©©§©
,ux`dçìML éôìwecalìàøNé ìeáb ìëazenexz miyixtn m`d §¦¤¨©§¨§¦§¨¥

,ie`xk zexyrneïéàL äàøåmrdäìBãb äîeøz àlà ïéLéøôî §¨¨¤¥©§¦¦¤¨§¨§¨
ãáìa,miny icia dzin oeer dlke`d lr yiy itlïBLàø øNòîe ¦§¨©£¥¦

,íäì øîà ,ïéøOòî ïéà ïúö÷îe ïéøOòî ïúö÷î ,éðL øNòîe©£¥¥¦¦§¨¨§©§¦¦§¨¨¥§©§¦¨©¨¤
,äúéî ïBò da Lé äìBãb äîeøzL íLk ,íëì øîBàå eàBa ,éðä©§©¨¤§¥¤§¨§¨¥¨£¦¨
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íéðäkì ïðéáäé à÷ ïðàåqpwy itl ,mipdkl eze` mipzep ep`e - ©£©¨¨£¦©©Ÿ£¦
leki epi` jkle ,laan enr elr `ly lr ,miield z` xteqd `xfr

,`xnbd zl`ey .'ipziev xy` jizevn lkk' xneléãBìådceezi - §¥
úBøNòî øàMà.oick ozp mze`yïéàL úéa ìk ,Lé÷ì Léø øîà ©§¨©©§¨©¥¨¦¨©¦¤¥
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.zexyrnd
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,ux`dçìML éôìwecalìàøNé ìeáb ìëazenexz miyixtn m`d §¦¤¨©§¨§¦§¨¥

,ie`xk zexyrneïéàL äàøåmrdäìBãb äîeøz àlà ïéLéøôî §¨¨¤¥©§¦¦¤¨§¨§¨
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.ìkä úà elék íéôLkäå úeðfä ,íéøîBà§¦©§§©§¨¦¦¤©Ÿ
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:Lzevn lkM ieNl eiYzp mbe xnFl oilFki oi`.älçzxBl ,oFW`x xUrn df ieNl Yzpe ¥§¦©§©§©¦©¥¦§¨¦§¨§§¦¨§¨©¨©¥¦¤©£¥¦©¥

LixrWA lFk`l lkEz `l aizkC ipW xUrn df LixrWA ,ipr xUrn df(ai mixaC):óà ¤©£¥¨¦¦§¨¤¤©£¥¥¦¦§¦Ÿ©¤¡¦§¨¤§¨¦©
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zFxUrOl lah EPcFr dnExY `N` EWixtd¦§¦¤¨§¨¤¤¤©©£§
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oi`e mixfl mixYn ipr xUrnE oFW`x xUrn©£¥¦©£¥¨¦ª¨¦§¨¦§¥
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iWExt` `d opwzM FzF` oipzFp oi`W itl Yxn`̈©§§§¦¤¥§¦§¦§¨¨©§¥
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.óñBéxir mifx`A KAqnd ziA ike ,xn`w ikd ¥¨¦¨¨©§¦©¦©§ª¨©£¨¦¦

:axgl gFp `di `NW `Ed.òòBøúîdxr oFWl ¤Ÿ§¥©¥¨¥¦§¥©§¨¨

Exr Exr FnM(flw miNdY):.ìéçúî àôéña §¨¨§¦¦§¥¨©§¦
:ligzn eigztE ziAd zREwqi`n.äiàLeoFWl ¥¦§©©©¦§¨¨©§¦§¦¨§

mixirU KM KFYnE ,aWFi oi`n d`Xd ziA¥©Ÿ¤¥¥¥¦¨§¦¦

:eixrW z` oizzFke oigBpnE mW micTxnéøîæ §©§¦¨§©§¦§§¦¤§¨¨¨§¥
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סוטה. עגלה ערופה - פרק תשיעי דף מח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gn sc dheq(oey`x meil)

äðBîäå døãä ãøéå ÷ç éìáì äét äøòôe dLôð ìBàL äáéçøä¦§¦¨§©§¨¨£¨¦¨¦§¦Ÿ§¨©£¨¨©£¨
"da æìòå dðBàLeelti elld miryxd oend lk ,xac ly eteqay §¨§¨¥¨

mpdiba.
,dpyna epipyíéðBLàøä íéàéáð eúnMîmineze mixe` elha. ¦¤¥§¦¦¨¦¦

,`xnbd zl`eyíéðBLàøä íéàéáð ïàîmixe` elha mzenay ©§¦¦¨¦¦
minezeìàeîLe ãåc äæ ,àðeä áø øîà .,øîà ïîçð áø .äîìLe ¨©©¨¤¨¦§¥§ŸŸ©©§¨¨©

s`÷éìñ àì ïéðîéæå ÷éìñ ïéðîéæ ,ãåc éîéamdl dzlr minrt - ¦¥¨¦¦§¦¨¦§¦§¦Ÿ¨¦
,dzlr `ly minrte ,mineze mixe`a daeyz÷Bãö ìàL éøäL¤£¥¨©¨

melya` iptn cec gxayk ,mineze mixe`aBì äúìòådaeyz, §¨§¨
øúéáà ìàLmineze mixe`aBì äúìò àìå,daeyzøîàpLeze`a ¨©¤§¨¨§Ÿ¨§¨¤¤¡©

oiprøúéáà ìòiå'.dprp `ly oeik dpedkd on wlzqpy ,eyexite ,' ©©©¤§¨¨
`xnbd dywn,ìàeîL øa äaø áéúî ,cec eznyny zxn` cvik ¥¦©¨©§¥

xn`p ixde ,mineze mixe` elha dnlye l`enyeLBøãì éäéå"©§¦¦§
äéøëæ éîé ìk íéäìà[Edixkf iniA]úBàøa ïéáîädéàî ,"íéäìà ¡Ÿ¦¨§¥§©§¨¦¥§©§¨©¥¦¦§¨¡Ÿ¦©

åàì`id ef di`x,íéneúå íéøeàamixe` einia mb eidy ixd ¨§¦§¦
,`xnbd zvxzn .minezeàìdi`x `l` ,mineze mixe`a.íéàéáða Ÿ¦§¦¦

,`ziixan `xnbd dywn cerLc÷nä úéa áøçMî ,òîL àz̈§©¦¤¨©¥©¦§¨
Løâî éøò eìèa ,ïBLàø,yxbn maiaq gipdl eehvpy miield ixr - ¦¨§¨¥¦§¨

íãà ELçì íàå ,ãåc úéaî Cìî ÷ñôe ,íéneúå íéøeà e÷ñôe¨§¦§¦¨©¤¤¦¥¨¦§¦§¨§¨¨
øîBìxn`p `lde ,mineze mixe` f` ewqty xne` dz` cvik ©

,ipy zia oipaa ,laaexf ziilraazk z` e`vn `l mipdkdn wlgyk
,mqegiíéLã÷ä Lãwî eìëàé àì øLà íäì àúLøzä øîàiå"©Ÿ¤©¦§¨¨¨¤£¤ŸŸ§¦Ÿ¤©¢¨¦

,"íéneúå íéøeàì ïäk ãBîò ãò,mineze mixe` eid f` mby ixd ©£Ÿ¥§¦§¦
,[Bì øBîà]`l` ,jk yexitd oi`eéçiL ãò Bøéáçì øîBàL íãàk ¡§¨¨¤¥©£¥©¤¦§

,ãåc ïa çéLî àáéå íéúîelk`i `ly ,`zyxzd mdl xn` mb jk ¥¦§¨Ÿ¨¦©¤¨¦
yxetn ixd ,mineze mixe` eidie giynd `aiy cr miycwd on

mineze mixe`y ef `ziixaa,oey`xd ycwnd zia axgyn wx ewqt
l`eny cec md mipey`xd mi`iapy xn`y `ped ax lr dywe

.dnlye
íéðBLàøä íéàéáð ïàî ,÷çöé øa ïîçð áø øîà àlàmzenay ¤¨¨©©©§¨©¦§¨©§¦¦¨¦¦

,oey`x zia iniay mi`iapd lk ,mineze mixe` ewqtébçî é÷etàì§©¥¥©©
éëàìîe äéøëæ,ipyd ziad zligza e`apzdyeäðéð íéðBøçàc §©§¨©§¨¦§©£¦¦§

eid mdy ,`ziixaa jk epivne ,mineze mixe` eid `l mdiniae
,mipexg`d mi`iapdéëàìîe äéøëæ ébç eúnMî ,ïðaø eðúc§¨©¨¨¦¤¥©©§©§¨©§¨¦

LãBwä çeø ä÷lzñðd`eap ly,ìàøNiîmi`iapd eid mdy ixd ¦§©§¨©©¤¦¦§¨¥
,mipexg`dìB÷ úáa íéLnzLî eéä ïë ét ìò óàå,minyd on §©©¦¥¨¦§©§¦§©

eéä úçà íòtLminkgäðzð ,Bçéøéa àéøeb úéa úéiìòa ïéaeñî ¤©©©©¨§¦©£¦©¥§¨¦¦¦§¨
éeàøL ãçà íãà íëa Lé ,äøîàå íéîMä ïî ìB÷ úa ïäéìò£¥¤©¦©¨©¦§¨§¨¥¨¤¨¨¤¨¤¨
íäéðéò eðúð ,Cëì éeàø BøBc ïéàL àlà ,åéìò äðéëL äøLzL¤¦§¤§¦¨¨¨¤¨¤¥¨§¨¨§¥¥¤

únLëe ,ï÷fä ìläa,owfd lldåéðò éä ãéñç éä ,eäeãétñä §¦¥©¨¥§¤¥¦§¦¦¨¦¦¨¨
eéä úøçà íòt áeLå .àøæò ìL Bãéîìzminkgäéiìòa ïéaeñî ©§¦¤¤§¨§©©©¤¤¨§¦©£¦¨

íãà íëa Lé ,ïäì äøîàå íéîMä ïî ìB÷ úa ïäì äðzð ,äðáéa§©§¤¦§¨¨¤©¦©¨©¦§¨§¨¨¤¥¨¤¨¨
,Cëì ïéàkæ BøBc ïéàL àlà ,åéìò äðéëL äøLzL éeàøL ãçà¤¨¤¨¤¦§¤§¦¨¨¨¤¨¤¥©¨¦§¨
éä åéðò éä ,eäeãétñä ,únLëe ,ïèwä ìàeîLa íäéðéò eðúð̈§¥¥¤¦§¥©¨¨§¤¥¦§¦¦¨¨¦

àeä óàå ,ìlä ìL Bãéîìz ,ãéñç,ohwd l`eny -úòLa øîà ¨¦©§¦¤¦¥§©¨©¦§©
Búúéî,f` eilr dzxyy ycewd gexaïBòîLoa oerny oax - ¦¨¦§

,l`xyi `iyp l`ilnbìàòîLéåepzpi ,lecb odk l`rnyi iax - §¦§¨¥
àáøçì,zeklnd zxfba axga dbixdl -éäBøáçåeidi md s` §©§¨§©§¦
àìè÷ì,zexg` zepeyn zezina dbixdl -ànò øàLeeidiàféáì ¦§¨¨§¨©¨§¦¨

,fal -ànò ìò éúéîì ïéãéúò ïéàébñ ï÷òåzecizr zeax zexve - §¨¨©¦¦£¦¦§¥¥©©¨
,mrd lr `aløîBì eLwa àáa ïa äãeäé éaø ìò óàåezena §©©©¦§¨¤¨¨¦§©

,bxdpykäòL äôøèpL àlà ,åéðò éä ãéñç éäitl ,ecitqdln ¦¨¦¦¨¨¤¨¤¦§§¨¨¨
úeëìî éâeøä ìò ïéãétñî ïéàL.zeklnd zni`n ¤¥©§¦¦©£¥©§

,dpyna epipy,ïðaø eðz .'eë øéîMä ìèa Lc÷nä úéa áøçMî¦¤¨©¥©¦§¨¨©©¨¦¨©¨¨
øéîLedføîàpL ,Lc÷nä úéa úà äîìL äða BaLziad oipaa ¨¦¤¨¨§ŸŸ¤¥©¦§¨¤¤¡©

,dnly dpayäðáð òñî äîìL ïáà BúBðaäa úéaäå"zeawne §©©¦§¦¨¤¤§¥¨©¨¦§¨

"ezepada ziaa rnyp `l lfxa ilk lk ofxbde,ïáúëk íéøácäenk ©§¨¦¦§¨¨
,lfxa ilka dezziq `le xinyd ici lr xdd on dze` eavgyéøác¦§¥

éaøøák àìäå ,ïk øîBì øLôà éëå ,äéîçð éaø Bì øîà .äãeäé ©¦§¨¨©©¦§¤§¨§¦¤§¨©¥©£Ÿ§¨
øîàðxg` weqta"äøâîa úBøøBâî 'Bâå úBø÷é íéðáà äìà ìk" , ¤¡©¨¥¤£¨¦§¨§§¨©§¥¨

zenibt d`ln lfxa ilka -,zezzeqne zekezg mipa`d eidy ixd
lfxa ilkaøîBì ãeîìz äî ,ïk íà ,lfxa ilk lk'òîLð àì ¦¥©©§©Ÿ¦§©

,'BúBðaäa úéaa`l` ,lfxa ilk rnyp `l ziaay ,eyexitäéäL ©©¦§¦¨¤¨¨
ïé÷úîmze`ñéðëîe ,õeçaîzepken mze`,éaø øîà .íéðôaî ©§¦¦©©§¦¦¦§¦¨©©¦

äãeäé éaø éøác ïéàøðozaivgk zenly mipa`d eidyéðáàa ¦§¦¦§¥©¦§¨§©§¥
äéîçð éaø éøáãå ,Lc÷îzezzeqn mipa`d eidyBúéa éðáàaly ¦§¨§¦§¥©¦§¤§¨§©§¥¥

mipa`d eidy dingp iax `iady weqtd ixdy ,jlnd dnly
.xn`p ezia oipa oipra ,dxbna zexxebn

,`xnbd zl`eyäéîçð éaøåmipa`d z` mipwzn eidy xn`y §©¦§¤§¨
eixacl ,lfxa ilka ueganàúà éàîì øéîLjxev dfi`l - ¨¦§©¨¨

xinyd ,`xnbd daiyn .ede`iadíéðáà ,àéðúãëì ,déì éòaéî¦¨¥¥§¦§©§¨£¨¦
eìläihay zeny mdilr aezkl jixvy ,oyegde cet`d ly ©¨

,l`xyiøîàpL íeMî ,Béãa ïúBà ïéáúBk ïéàmdilréçezt' ¥§¦¨¦§¦¤¤¡©¦¥
,'íúBç,mkeza wewg ernynyíäéìò ïéèøñî ïéàåzeize`d z` ¨§¥§¨§¦£¥¤
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:àèç úàøéå äåðò ìèa éaø únMî'îâ]eôçå ïéøBç éðáe íéøáç eLBa Lc÷nä úéa áøçMî :øîBà øéàé ïa ñçðt 'ø :[ïðaø eðz ¦¤¥©¦¨©£¨¨§¦§©¥§¨©¨¨¦§¨¤¨¦¥¦¤¨©¥©¦§¨£¥¦§¥¦§¨
ì éìòáe òBøæ éìòa eøáâå ,äNòî éLðà eìcìcðå ,íLàø.íéîMaL eðéáà ìò ïòMäì eðì éî ìò ,ìàBL ïéàå Lwáî ïéàå LøBc ïéàå ,ïBL ¨§¦©§§©§¥©£¤§¨§©£¥§©©£¥¨§¥¥§¥§©¥§¥¥©¦¨§¦¨¥©¨¦¤©¨©¦

àòøàc ànòå ,àòøàc ànòk àiðfçå ,àiðfçk àiøôñå ,àiøôñk éåäîì àiîékç eøL ,Lc÷nä úéa áøçL íBiî :øîBà ìBãbä øæòéìà 'ø¡¦¤¤©¨¥¦¤¨©¥©¦§¨¨©¦©¨§¤¡¥§¨§©¨§¨§©¨§©¨©¨§©¨©¨§©¨§©§¨§©¨§©§¨
àìæà

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

סוטה. עגלה ערופה - פרק תשיעי דף מט עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      רש"י



קעח
oifge` mipya cenr hn sc oey`x wxtdheq

.àìåðå àìæà:milEpznE miNce miklFd.çéLnä úBáwòa:giWn z`iA iptl zElBd sFqA ¨§¨§¨§¨§¦§©¦¦§©§¦§¦§©¨¦©§©¨¦§¥¦©¨¦©

.ø÷éa ïéiäå:zF`YWnA oiwqFr lMdW.äçëBz ïéàåmNMW ,gikFdl lkEIW mc` Ll oi` §©©¦§Ÿ¤¤©Ÿ§¦§¦§¨§¥¥¨¥§¨¨¤©§¦©¤ª¨

:ipFnM dY` Fl xnF` oigikFOWkE zF`HgA milWkp.ãòeä úéáeg lWzial Eidi mink ¦§¨¦§©¨§¤¦¦¥©¨¨¦¥©©©¤£¨¦¦§§¥

mW miccFBzn dnif ilraE ,Wi` oi`n axg `die ,dxFY cnFl oi`e minkgd ElMW ,zEpf§¤¨©£¨¦§¥¥¨¦¥¨¥¥¥¦©£¥¦¨¦§§¦¨

:mdNW zFWxcn iYA Eid xirl uEgW ipRn.'îâ ¦§¥¤¨¦¨¨¥¦§¨¤¨¤

.úéøôb ìLå çìî ìLoa`n oiUFr dxhr oipr ¤¤©§¤¨§¦¦§©£¨¨¦¥¤¤

oixFwe glcAd oa`M lElv `EdW gln lW¤¤©¤¨§¤¤©§Ÿ©§¦

zixtbA oixEIv oinM DzF` oiraFve ,`"iniily§§¦¨§¦¦¦§¨§¦

:`"le`p oixFwe sqke adf ilkA oiUFrW mWM§¥¤¦¦§¥¨¨§¤¤§¦

.úìéç:miOA lcBd `nB oinM `"wyilàìáè ¦¨§¦Ÿ¤©¨¥©©¦©§¨
.àîet ãçcFA oiWwWwOW cg` lApr lW bEf §©¨¤¦§¨¤¨¤§©§§¦

:zF`YWOd ziaA xiWl.àøeaðèFzF` oixFw KM ¨¦§¥©¦§¨©§¨¨¦

zFNbr eizFptC iEUr `Ede ,xEAph frl oFWlA¦§©©©§§¨¨§¨£ª

lfxA lW oihEg eizFptcA oixWFwe dtp oirM§¥¨¨§§¦§¨§¨¦¤©§¤

`Ede gzFnE gl `EdWM xFr eiR lr oighFWe§§¦©¦§¤©¥©§

`Ed wC lTnA eilr oiMOWkE ,eil`n mW WAizn¦§©¥¨¥¥¨§¤©¦¨¨§©¥©

zFMdl oircFIW oipnE` Wie ,lElv lFw `ivFn¦¨§¥¨¦¤§¦§©

oinM rnWPW cr xcQM dMn xg` dMn eilr̈¨©¨©©©¨©¥¤©¤¦§©§¦

:xiW.àîet ãçc àìáèa ólçéîlApr lW bEf ¦¦©©§©§¨§©¨¤¦§¨

iz`e ,lFTA Fl dnFC zF`YWn ziaA miWFrW¤¦§¥¦§¨¤©§¨¥

:Dilr xEfbC `Edd cArnl.àæéô÷'b wifgn ilM §¤§©©§¨£¥§¦¨§¦©£¦

:oibEl.áäæ ìL øéòadf lW xire adf lW dxhr ¦¦¤¨¨£¨¨¤¨¨§¦¤¨¨

:dilr zxIvn.ätkoal xnv lW raFM FnM §ª¤¤¨¤¨¦¨§©¤¤¤¨¨

:`"xhlit oixFTW.úBáäænä úéøBäæziNh ¤¦§¦©ª§¨©¦

oicinrOW cr adf iQh oirEaw FaE ipW drEav§¨¨¦§¦©¥¨¨©¤©£¦¦

:dRM oinM DzF`áà.øéôéøt àeä äNBò ìoinM ¨§¦¦¨£¨¤§¦¦§¦

DA oilFze ,oiUFr Ep`W FnM ur ilBrn lW dRM¦¨¤©§§¥¥§¤¨¦§¦¨

:oiUFr Ep`W FnM adf icicxE oitipv.úéðåé úîëç §¦¦§¦¥¨¨§¤¨¦¨§©§¨¦
x`W oi`e oihlR ipA FA mixAcOW dnkg oFWl§¨§¨¤§©§¦§¥¨¨¦§¥§¨

:FA oixiMn mrd.éàðBîLç úéa éëìîmig` ipW ¨¨©¦¦©§¥¥©§©§¥©¦

qFpwxFd dkElOd lr oihhFwzn EidW¤¨¦§§¦©©§¨§§

:qElAFhqix`e.õeçaî ñBð÷øBä äéälr xv §©¦§§¨¨§§¦©¨©

:miInFx lig FOr `iade milWExiìLîíäì íéìL §¨©¦§¥¦¦¥¦¦§©§§¦¨¤
.ätwa óñk éøðéc:micinYl dMWNd znExYn ¦¨¥¤¤©ª¨¦§©©¦§¨©§¦¦

.ãçà ï÷æ íL äéä:miptAn.íäì æòìozF`l ¨¨¨¨¥¤¨¦¦§¦¨©¨¤§¨

:uEgAW.äòæòcæð åéðøtö õòðKlOd zngn ¤©¨©¦¨§¨¦§©§§¨¥£©©¤¤

:FnW lENg lr dxrAW.'eë eðéðL äðL dúBà ìòåz` zFligd Eaixgd dpW DzF`W ¤¨£¨©¦§§©¨¨¨¨¦¤¨¨¨¤¡¦©¥¤

,mitixv zFBBn xnrd z` dpW DzF` `iadl Kxvde milWExi zpicn zFaiaQW mirxGd©§¨¦¤§¦§¦©§¨©¦§ª§©§¨¦¨¨¨¤¨Ÿ¤¦©§¦¦

aizkcM milWExil aFxTd on `iadl xnrd zevn mipXd x`WaE(bk `xwIe)EaixwY lnxM ¦§¨©¨¦¦§©¨Ÿ¤§¨¦¦©¨¦¨©¦§¦§¦©¦§¨©§¤©§¦

zlAXd xM oi`e KrnznE WAizn wFgxn `A `EdWkE ,EPOn `ln xMde gl rxGd `dIW¤§¥©¤©©§©¨¨¥¦¤§¤¨¥¨¦§©¥¦§©¥§¥¨©¦Ÿ¤

:oirxBd on `lnì.éñøeñ ïBLoFWll `Ed aFxw ¨¥¦©©§¦¨§¦¨¦§

,inlWExi zxnB oFWl dGW ip` xnF`e ,inx £̀¨¦§¥£¦¤¤§§¨©§©§¦

:`"iixey `"bpil FzF` oixFw mlFrd zFO`eBà §ª¨¨¦

ì.éðåé ïBLdti oei oFWlE ,oei ux`l oiaFxw EidW §§¨¦¤¨§¦§¤¤¨¨§¨¨¨¨

:FA xRql Fl dide dGn.áéúëc éàî`N` qxB `l ¦¤§¨¨§©¥©¦§¦Ÿ¨©¤¨

eilrW xn`e Fnvr lr df `xwn `xw y"x¨¨¦§¨¤©©§§¨©¤¨¨

lMd on xzFi ikaA eipir z` llFrl:.äììBò §¥¤¥¨¦§¦¥¦©Ÿ§¨
:ipir z` zlEpn.éLôðì:izFxFw ipRn iWtp lr §©¤¤¤¥©§©§¦©©§¦¦§¥©

.éîB÷ øtñîzixFlA giPnE eiptNW FxrU §©¥¥§¨¤§¨¨©¦©§¦

:eixFg`n.éøBîàä éëøcîzixFlA oigiPn odW ¥£¨¦©§¥¨¡¦¤¥©¦¦§¦

:miakFM zcFar mWl.äøBz øôñ æðâðlrA didW §¥£©¨¦¦§¨¥¤¨¤¨¨©©

EN`M eitA zFxEcqE ,dAxd drEnW iRn zFkld£¨¦¦§¨©§¥§§¦§¦

oixcdpqA xn`cM xtQA aEzM(.gq sC)dAxd ¨©¥¤¦§¨©§©§¤§¦©©§¥

dpFW ip`W `N` cFr `le ,izFAxn iYcnl dxFY¨¨©§¦¥©©§Ÿ¤¨¤£¦¤

WlWE oi`EXw zFrihpA zFkld mitl` zWlW§Ÿ¤£¨¦£¨¦§¦¦¦§Ÿ

:dGr zxdaA zF`n.äáLçîe äöòxidf didW ¥§©¤¤©¨¥¨©£¨¨¤¨¨¨¦

miqxFwiR`d zaEWzaE zFkldA iwaE zFWxcA¦§¨¨¦©£¨¦§©¨¡¦§¦

dbibgC w"ta 'ixn`cM mdifnxA oiadlE(:d sC) §¨¦§¦§¥¤¦§¨§¦©£¦¨©

olr iedY i`n opAx Dil Exn` DiWtp gp iM¦©©§¥¨§¥©¨¨©¤¡¥£¨

l`xUi ipAn dvr dca` odl xn` ,mipiOn¦¦¦¨©¨¤¨§¨¥¨¦§¥¦§¨¥

:miakFM icaFr lW dnkg dgxqp.äøBz éòBøæ ¦§§¨¨§¨¤§¥¨¦§¥¨
lr dR lrAW dxFY inrh KFnqle `xaq wnrŸ¤§¨¨§¦§©£¥¨¤§©¤©

zFpFWlE mixzid zFIzF`e zF`xwOd iWxcn¦§§¥©¦§¨§¦©§¥¦§

:`xwOA miPYWOd.äéøæò ïa øæòìà éaøxiWr ©¦§©¦©¦§¨©¦¤§¨¨¤£©§¨¨¦

'ixn`cM ded(:cp sC zAW)ded ilbr itl` xqixY £¨¦§¨§¦©¨©§¥©©§¥¦§¥£¨

:`YW lM Dixcrn xVrn.àðà àkéàcip`W §©¥¥¤§¥¨©¨§¦¨£¨¤£¦

:ozepr©§§¨

äôeøò äìâò Cìò ïøãä©§¨£¨¤§¨£¨
äèBñ úëqî dì à÷éìñe§¦¨¨©¤¤¨
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Lé éî ìò ,Lwáî ïéàå ìàBL ïéàå ,äìcìãå àìæà̈§¨§©§§¨§¥¥§¥§©¥©¦¥
ïòMäìàtöeç ,àçéLî úBáwòa .íéîMaL eðéáà ìò §¦¨¥©¨¦¤©¨©¦§¦§§¦¨§¨

,ø÷Béa ïéiäå déøt ïzz ïôbä .øéîàé ø÷Béå àbñé¦§¥§¤©£¦©¤¤¦¥¦§¨§©©¦§¤
äéäé ãòåå úéa .úçëBz ïéàå úeðéîì Côäz úeëìîe©§¥¨¥§¦§¥©©¥©©¦§¤
ìeábä éLðàå ,íBMé ïìábäå ,áøçé ìéìbäå ,úeðæì¦§§©¨¦¤¡©§©©§¨¦§©§¥©§
,çøqz íéøôBñ úBîëçå ,eðpBçé àìå øéòì øéòî eááBñé§§¥¦§¦§Ÿ§¨§¨§§¦¦¨©
éðt íéøòð .úøãòð àäz úîàäå ,eñàné àèç éàøéå§¦§¥¥§¦¨£§¨¡¤§¥¤¡¤¤§¨¦§¥
,áà ìåeðî ïa ,íépè÷ éðtî eãîòé íéð÷æ ,eðéaìé íéð÷æ§¥¦©§¦§¥¦©©§¦§¥§©¦¥§©¥¨
,Búéá éLðà Léà éáéà ,dúîça älk ,dnàa äî÷ úa©¨¨§¦¨©¨©£¨Ÿ§¥¦©§¥¥
ìòå ,åéáàî Léiaúî Bðéà ïaä ,áìkä éðôk øBcä éðt§¥©¦§¥©¤¤©¥¥¦§©¥¥¨¦§©

:íéîMaL eðéáà ìò ïòMäì eðì Lé äî('îâ)øîà ¨¥¨§¦¨¥©¨¦¤©¨©¦¨©
eðL àì :áøñãä ìL ìáà ,úéøôâå çìî ìL àlà ©Ÿ¨¤¨¤¤©§¨§¦£¨¤£©

ìLå ñãä ìL óà :øîBà ìàeîLe .øzeî ãøåå ìLå§¤¤¤¨§¥¥©¤£©§¤
óà :øîà éåìå .øzeî úìéç ìLå íéð÷ ìL ,øeñà ãøåå¤¤¨¤¨¦§¤¥¨¨§¥¦¨©©
óà :déúéðúîa éåì éðz ïëå .øeñà úìéç ìLå íéð÷ ìL¤¨¦§¤¥¨¨§¥¨¥¥¦§©§¦¥©
éàî :ñeøéàä ìòå :øeñà úìéç ìLå íéð÷ ìL¤¨¦§¤¥¨¨§©¨¦©
øa äaø .àîet ãçc àìáè :øæòìà 'ø øîà ?"ñeøéà"¦¨©¤§¨¨©§¨§©¨©¨©
,deáà àúà .àøeaðè déøáì déì ãáò ,àðeä áø©¨£©¥¦§¥©§¨£¨£
ìéæ ,àîet ãçc àìáha óìçéî :déì øîà .déøáz©§¥¨©¥¦£©©©§¨§©¨¦
:àæéô÷c àîetà Bà àáöçc àîetà déì ãéáò£¦¥©¨©£¨¨©¨¦§¦¨
éàî :'eëå úBlk úBøèò ìò eøæb ñeèéè ìL ñeîìeta©§¤¦¨§©©§©©
:ïðçBé 'ø øîà äðç øa øa äaø øîà ?"úBlk úBøèò"©§©¨©©¨©©¨¨¨©¨¨
øéò ?úBlk úBøèò eäæéà :éëä éîð àéðz .áäæ ìL ,øéò¦¤¨¨©§¨©¦¨¦¥¤©§©¦
óà :àðz .úìéî ìL äték dúBà äNBò ìáà ,áäæ ìL¤¨¨£¨¤¨¦¨¤¥¨¨¨©

úteç ïä elà :éëä éîð àéðz .úBáäæenä úéøBäæ ?"íéðúç úteç" éàî .eøæb íéðúç úteç ìò©©£¨¦¨§©©£¨¦§¦©§£©§¨©¦¨¦¥¥©
úéa éëìî eøvLk ,ïðaø eðz :úéðååé Bða úà ãnìé àlL :äöøiM äî ìk da äìBúå úéøétt äNBò ìáà ,úBáäæenä úéøBäæ ,íéðúç£¨¦§¦©§££¨¤©¦¦§¤¨¨©¤¦§¤¤Ÿ§©¥¤§§¨¦¨©¨¨§¤¨©§¥¥

ìLî eéä íBéå íBé ìëa .íéðôaî ñeìaBèñéøàå õeçaî ñBð÷øeä äéä äæ ìò äæ éàðBîLç.íéãéîz ïäì ïéìòîe ,äte÷a íéøðéc ïéìL ©§©¤©¤¨¨§¨¦©§©¦§§¦¦§¦§¨§¨§©§§¦¦¨¦§¨©£¦¨¤§¦¦
.íëãéa ïéøñîð ïéà äãBáòa íé÷ñBòL ïîæ ìk :ïäì øîà ,úéðååé úîëça íäì æòì ,úéðååé úîëça øékî äéäL ãçà ï÷æ íL äéä̈¨¨¨¥¤¨¤¨¨©¦§¨§©§¨¦¨©¨¤§¨§©§¨¦¨©¨¤¨§©¤§¦©£¨¥¦§¨¦§¤§¤

ìL ,øçîì.äñøt úBàî òaøà ìàøNé õøà äòæòcæð ,åéðøtö õòð ,äîBç éöçì òébäL ïåék .øéæç íäì eìòäå äte÷a íéøðéc íäì eìL §¨¨¦§§¨¤¦¨¦§¨§¤¡¨¤£¦¥¨¤¦¦©©£¦¨¨©¦¨§¨¦§©§§¨¤¤¦§¨¥©§©¥©§¨
úBbbî øîBò àáe äNòî :eðéðL äðL dúBà ìòå .úéðååé úîëç Bðáì ãnìiL íãà øeøàå ,íéøéæç ìcâiL íãà øeøà :eøîà äòL dúBà¨¨¨¨§¨¨¨¤§©¥£¦¦§¨¨¨¤§©¥¦§¨§©§¨¦§©¨¨¨¨¦©£¤¨¤¦©

ì ìàøNé õøàa :éaø øîàäå ?éðéà ,øëBñ ïéò úò÷aî íçlä ézLe ,íéôéøöì éà ,àlà ?änì éñøeñ ïBLì éà LãBwä ïBL.úéðååé ïBL §¦¦§¥©¤¤¦¦§©¥¥¦¦§¨¨©©¦§¤¤¦§¨¥¨§¦¨¨¤¨¦§©¤¦¨§¨¦
ì ìááa óñBé áø øîàåì Bà ,àlà ?änì énøà ïBLì Bà LãBwä ïBLì .éñøt ïBLúéðååé úîëçå .ãeçì úéðååé úîëçå ,ãeçì úéðååé ïBL §¨©©¥§¨¤¨£©¦¨¨¤¨§©¤¨©§¦¨§¨¦§§¨§©§¨¦§§¨§©§¨¦

óìà ?"éøéò úBða ìkî éLôðì äììBò éðéò" áéúëc éàî :ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø íeMî ìàeîL øîà äãeäé áø øîàäå ?àøéñà éî¦£¦¨§¨¨©©§¨¨©§¥¦©¨¦§¤©§¦¥©¦§¦¥¦§¨§©§¦¦Ÿ§¦¦¤¤
àaà éçà ïáe ,ïàk éðà àlà ïäî øéizLð àìå ,úéðååé äîëç eãîì úBàî Lîçå ,äøBz eãîì úBàî Lîç ,àaà úéáa eéä íéãìé§¨¦¨§¥©¨¨¥¥¨§¨§¨¥¥¨§¨§¨§¨¦§Ÿ¦§©¥¥¤¤¨£¦¨¤£¦©¨
Bì eøézä ïáeàø ïa ñBìBèáà .éøBîàä éëøcî äæ éøä ,éîB÷ øtñî àéðúc ,eåä úeëìnì ïéáBø÷ã ,ìàéìîb ïaø úéa ìL éðàL .àéñòa§©§¨¨¥¤¥©¨©§¦¥¦§¦©©§¨§©§¨§©¥¦£¥¤¦©§¥¨¡¦©§¤§¥¦¦
àlL eøæb ïBøçàä ñeîìeta :úeëìnì ïéáBøwL éðtî úéðååé äîëç ïäì eøézä ìàéìîb ïaø úéa ìL .úeëìnì áBø÷ àeäL ,éîB÷ øtñì§©¥¦¤¨©©§¤¥©¨©§¦¥¦¦¨¤¨§©§¨¦¦§¥¤§¦©©§©§¨©£¨§¤Ÿ
.äøBz øôñ æðâð øæòéìà 'ø únMî :ïðaø eðz :äîëçä äìèa ïðçBé ïaø únMî :àúeòéðö íeMî ?àîòè éàî :'eëå ïBéøtàa älk àöz¥¥©¨¨©¦§§©©£¨¦§¦¨¦¤¥©¨¨¨¨§¨©¨§¨¨©¨¨¦¤¥¡¦¤¤¦§©¥¤¨
äéøæò ïa øæòìà 'ø únMî .äîëçä úBðééòî eîzzñðå äøBú éòBøæ eìèa àáé÷ò 'ø únMî .äáLçîe äöò äìèa òLBäé 'ø únMî¦¤¥§ª©¨§¨¥¨©£¨¨¦¤¥£¦¨¨§§¥¨§¦§©§©§§©¨§¨¦¤¥¤§¨¨¤£©§¨
eìèa àzðBè÷ ïa éñBé àaà únMî .äNòî éLðà eìèa àñBc ïa àðéðç 'ø únMî ."íøLò íéîëç úøèò"L ,äîëç úBøèò eìèä§©§¨§¨¤£¤¤£¨¦¨§¨¦¤¥£¦¨¤¨¨§©§¥©£¤¦¤¥©¨¥¤¨§¨¨§
eìèa àîBæ ïa únMî .ïéðc÷Mä eìèa éàfò ïa únMî .íéãéñç épèwî äéäL ?àzðBè÷ ïa éñBé àaà BîL àø÷ð änìå ,íéãéñç£¦¦§¨¨¦§¨§©¨¥¤¨§¨¤¨¨¦§©¥£¦¦¦¤¥¤©©¨§©©§¨¦¦¤¥¤¨¨§
:àèç úàøéå äåðò äìèa éaø únMî :úBøö eìtëeä éaø únMî .úBøö eaøå éàáBb äìò ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø únMî .ïéðLøcä©©§¨¦¦¤¥©¨¦§¤©§¦¥¨¨©§©¨¦¤¥©¦§§¨¦¤¥©¦¨§¨£¨¨§¦§©¥§

:àðà àkéàc ,àèç úàøé éðúéz àì :àpúì ïîçð áø déì øîà .àðà àkéàc ,äåðò éðúéz àì :àpúì óñBé áø déì øîà̈©¥©¥§©¨Ÿ¦§¥£¨¨§¦¨£¨¨©¥©©§¨§©¨Ÿ¦§¥¦§©¥§§¦¨£¨
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סוטה. עגלה ערופה - פרק תשיעי דף מט עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hn sc dheq(ipy meil)

äìcìãå àìæà,lclcine jled ux`d mre -ìàBL ïéàål`xyil ©§¨§¦§§¨§¥¥
.íéîMaL eðéáà ìò ,ïòMäì Lé éî ìò ,Lwáî ïéàå§¥§©¥©¦¥§¦¨¥©¨¦¤©¨©¦

àbñé àtöeç àçéLî úBáwòagiynd z`ia z`xwl -daxz §¦§§¦¨§¨¦§¥
,mlera dtvegdøéîàé ø÷Béå,lcbi xweid -ïéiäå äiøt ïzz ïôbä §¤©£¦©¤¤¦¥§¦¨§©©¦

ok zexnlø÷éadzynl lkd ea eynzyiy meynCôäz úeëìîe , §Ÿ¤©§¥¨¥
úçëBz ïéàå ,úeðéîì,gikedl ie`xy in didi `l -ãòåå úéaly §¦§¥©©¥©©

df zgze micneld on mny didi minkgdúeðæì äéäémewnl - ¦§¤¦§
,dnf ilra ea mitq`znyìéìbäåminkg icinlz my didy , §©¨¦

miciqgeíBMé ïìábäå ,áøçé,mny didi -ìeábä éLðàåiyp` - ¤§©§©©§¨¦§©§¥©§
l`xyi ux` leabeððBçé àìå ,øéòì øéòî eááBñéoegiy in oi` - §§¥¦§¦§Ÿ§¥

,mze`çøqz íéøôBñ úBîëçåfeal didi -,eñàné àèç éàøéå , §¨§§¦¦¨©¦¥¥¥§¦¨£
éðtî eãîòé íéð÷æ ,eðéaìé íéð÷æ éðt íéøòð ,úøcòð àäz úîàäå§¨¡¤§¥¤§¤¤§¨¦§¥§¥¦©§¦§¥¦©©§¦§¥

dnàá äî÷ úa ,áà ìåeðî ïá" ,íépè÷dyiiale dtxglälk , §©¦¥§©¥¨©¨¨§¦¨©¨
áìkä éðôk øBcä éðt ,"Búéá éLðà Léà éáéBà ,dúîçadidzy - ©£Ÿ¨§¥¦©§¥¥§¥©¦§¥©¤¤

dfn df eyiiazi `le zefrLi äî ìòå ,åéáàî Léiaúî Bðéà ïaä ,©¥¥¦§©¥¥¨¦§©©¥
.íéîMaL eðéáà ìò ,ïòMäì eðì̈§¦¨¥©¨¦¤©¨©¦

,áø øîà (àøîâ),mipzg zexhr lr exfby dnàlà ,eðL àì ¨©©Ÿ¨¤¨
dxhrúéøôâå çìî ìL,adfe sqkn e` ,gln oa`n dieyrd - ¤¤©§¨§¦

zixtba eze` mixiivneìáà ,dxhr.øzeî ãøåå ìLå ñãä ìL £¨¤£©§¤¤¤¨
óà ,øîBà ìàeîLedxhrøeñà ãøåå ìLå ñãä ìL,la`ìL §¥¥©¤£©§¤¤¤¨¤

úìéç ìLå íéð÷mina lcbd `neb oink gnv -,øîà éåìå .øzeî ¨¦§¤¥¨¨§¥¦¨©
óàdxhrdéúéðúîa éåì éðz ïëå ,øeñà úìéç ìLå íéð÷ ìL- ©¤¨¦§¤¥¨¨§¥¨¥¥¦§©§¦¥

,ely `ziixaa iel dpy oke.øeñà úìéç ìLå íéð÷ ìL óà©¤¨¦§¤¥¨¨
'eke lr exfb qepiiqtq` ly qenleta ,dpyna epipy.ñeøéàä ìòå§©¨¦

,`xnbd zl`eyànet ãçc àìáè ,øæòìà éaø øîà .ñeøéà éàî©¦¨©©¦¤§¨¨©§¨§©¨
zxtqn .dzyn izaa ea miywywny ,cg` lapira yiy oenrt -

,`xnbdàøeaðè déøáì déì ãáò àðeä áø øa äaøepal dyr - ©¨©©¨¨©¥¦§¥©§¨
,xiy ly lilv ea rinydl xyt`e ,lelv elewy sez oinäeáà àúà̈¨£¨

déøázjke ,exaye ,`ped ax xa dax ly eia` ,`ped ax `a -øîà ©§¥¨©
déìik ,xeqi`d llka df xac mb ,daxl `ped axàìáèa óìçéî ¥¦£¥§©§¨

ànet ãçc,`l` ,dnec elewy iptn ,xq`py qexi`d `edyìéæ §©¨¦
déì ãéáòsezàaöçc ànetàziag it lr -àæéô÷c ànetà Bà £¦¥©¨§©§¨©¨¦§¦¨

slgzi `l jkae ,mibel dyly likny `fitw enyy ilk it lr -
qexi`a.

,dpyna epipy.'eëå úBlk úBøèò ìò eøæb ñeèéè ìL ñeîìeôa§§¤¦¨§©©§©§
,`xnbd zl`eyøîà äðç øa øa äaø øîà .úBlk úBøèò éàî©©§©¨©©¨©©¨¨¨©

áäæ ìL øéò ,ïðçBé éaøadf ly xire ,adfn dieyr dxhr - ©¦¨¨¦¤¨¨
.dilr zxiievn,áäæ ìL øéò úBlk úBøèò eäæéà ,éëä énð àéðz©§¨©¦¨¦¥¤©§©¦¤¨¨

úìéî ìL äték dúBà äNBò ìáà.iwp xnv ly raek oink - £¨¤¨¦¨¤¥¨
àðz,`ziixaa.eøæb íéðúç úteç ìò óà,`xnbd zx`anéàî ¨¨©©©£¨¦¨§©

úBáäæenä úéøBäæ ,íéðúç úteçmireawe ,ipy reav xnv cba - ©£¨¦§¦©§¨
.dtikk eze` micinrny ,adf ly zerevx eaelà ,éëä énð àéðz©§¨©¦¨¦¥

íéðúç úteç ïä,zexeq`yäNBò ìáà ,úBáäæenä úéøBäæ ¥©£¨¦§¦©§¨£¨¤
úéøétt,dtik oink urn milebir -äöøiM äî ìk da äìBúåoebk ©¦¦§¤¨¨©¤¦§¤

.adf ly zerevx
,dpyna epipyéëìî eøvLk ,ïðaø eðz .úéðååé Bða úà ãnìé àlLå§¤Ÿ§©¥¤§§¨¦¨©¨¨§¤¨©§¥

,äæ ìò äæ éàðBîLç úéadkelnd lr mig`d ipy englpy,`iade ¥©§©¤©¤
,exfrl inex lig z` enr qepwxedõeçaî ñBð÷øBä äéä,dnegl ¨¨§§¦©

ìLî eéä íBéå íBé ìëa ,íéðôaî ñeìaBèñéøàåïéìLmiptay el` §©¦§§¦¦§¦§¨¨¨§©§§¦
äte÷a íéøðécdkyld znexznïäì ïéìòîe ,mi`lh uegay el` ¦¨¦§¨©£¦¨¤

jxevl,úéðååé úîëça øékî äéäL ãçà ï÷æ íL äéä ,íéãéîz§¦¦¨¨¨¨¥¤¨¤¨¨©¦§¨§©§¨¦
íäì æòìuegay mze`lúéðååé úîëça,mipian lkd oi`y ote`a ¨©¨¤§¨§©§¨¦

ïéà äãBáòa íé÷ñBòL ïîæ ìk ,ïäì øîàøçîì ,íëãéa ïéøñîð ¨©¨¤¨§©¤§¦©£¨¥¦§¨¦§¤§¤§¨¨
ìLíäì eìLmiptay mze`íäì eìòäå ,äte÷a íéøðécmze` ¦§§¨¤¦¨¦§¨§¤¡¨¤

uegayøéæç,dlh mewnaåéðøtö õòð ,äîBç éöçì òébäL ïåék £¦¥¨¤¦¦©©£¦¨¨©¦¨§¨

f`e ,daäñøt úBàî òaøà ìàøNé õøà äòæòcæðlelig zngn ¦§©§§¨¤¤¦§¨¥©§©¥©§¨
miny ceakeøîà äòL dúBà ,minkg,íéøéæç ìcâiL íãà øeøà , ¨¨¨¨§¨¨¨¤§©¥£¦¦

äðL dúBà ìòå ,úéðååé úîëç Bðáì ãnìiL íãà øeøàåe`ay §¨¨¨¤§©¥¦§¨§©§¨¦§©¨¨¨
,milyexi zeaiaq z` eaixgde mi`nexdøîBò àáe äNòî ,eðéðL̈¦©£¤¨¤

øëBñ ïéò úò÷aî íçlä ézLe íéôéøö úBbbîzenewn mdy ¦©§¦¦§¥©¤¤¦¦§©¥¥
zeaiaqa `vnp `ly oeik ,aexw mewnn `iadl devny s` ,miwegx

.milyexi
,`xnbd dywnéðéà,dxeq` zipeei znkg ok` ike -,éaø øîàäå ¥¦§¨¨©©¦

ì ìàøNé õøàaänì éñøeñ ïBL,ea xacléà àlàxaclìïBL §¤¤¦§¨¥§§¦¨¨¤¨¦§
ì éà ,LãBwäúéðååé ïBL`ed iqxeq oeyl eli`e dtie gv oeyl `idy ©¤¦§§¨¦

blir oeylì ìááa ,óñBé áø øîàå ,änì énøà ïBL,ea xaclàlà §¨©©¥§¨¤§£©¦¨¨¤¨
ì Bàì Bà LãBwä ïBLéñøt ïBLinx`n xzei dti `edy,ixd §©¤§©§¦

,`xnbd zvxzn .zxzen zipeei oeyly ,iax ixaca x`eanìïBL §
ãeçì úéðååé úîëçå ,ãeçì úéðååé,zxzen zipeei oeyl mpn`yla` §¨¦§§¨§©§¨¦§

`idy ,zipeei znkg,da miynzyn zeklnl miaexwdy mifnx zty
.dxeq`

,`xnbd dywn aeyäãeäé áø øîàäå ,àøéñà éî úéðååé úîëçå§¨§©§¨¦¦£¦¨§¨¨©©§¨
áéúëc éàî ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø íeMî ìàeîL øîàdki`a ¨©§¥¦©¨¦§¤©§¦¥©¦§¦

"éøéò úBða ìkî éLôðì äììBò éðéò"leeple zekal xrhvdl yi il ¥¦§¨§©§¦¦Ÿ§¦¦
ixir zegtyn lkn xzei ipir z`àaà úéáa eéä íéãìé óìà ,- ¤¤§¨¦¨§¥©¨

,dpaic l`ilnb oaxúBàî LîçmdnúBàî Lîçå ,äøBz eãîì £¥¥¨§¨©£¥¥
mdnïäî øéizLð àìå ,úéðååé úîëç eãîìoaxegd xg`éðà àlà ¨§¨§©§¨¦§Ÿ¦§©¥¥¤¤¨£¦

,àéñòa àaà éçà ïáe ,ïàk.zipeei znkg cnll xzeny ixd ¨¥£¦©¨§©§¨
,`xnbd zvxzneåä úeëìîì ïéáBø÷c ìàéìîb ïaø úéa ìL éðàL©¦¤¥©¨©§¦¥¦§¦§©§£

,l`xyi jxevl zipeei znkga ynzydl jxev mdl dide,àéðúcin §©§¨
`edyéîB÷ øtñî,eixeg`n zixela gipne eiptln xtzqn -äæ éøä §©¥¦£¥¤

éøBîàä éëøcîdxf dcear myl jk zeyrl mibdep eidy,mle` ¦©§¥¨¡¦
eøézä ïáeàø ïa ñBìBèáàminkg el,éîB÷ øtñìitláBø÷ àeäL ©§¤§¥¦¦§©¥¦¤¨

,úeëìîìokeïäì eøézä ìàéìîb ïaø úéa ìLcenllúîëç §©§¤¥©¨©§¦¥¦¦¨¤¨§©
.úeëìîì ïéáBøwL éðtî úéðååé§¨¦¦§¥¤§¦§©§

,dpyna epipyïBéøtàa älk àöz àlL eøæb ïBøçàä ñeîìeta©§¨©£¨§¤Ÿ¥¥©¨§©¦§
'eëåef dxfb exizd epizeaxy my epipye.,`xnbd zxne`éàî §©

àîòè,oeixt`a dlkd `vzy epizeax exizdàúeòéðö íeMî- ©£¨¦§¦¨
dlra zial dia` zian dz`va dqekn dlkd didzy.

,dpyna epipyïðçBé ïaø únMîi`kf oaäìèaeifeðz .äîëçä ¦¤¥©¨¨¨¨§¨©¨§¨¨
øæòéìà éaø únMî ,ïðaøqepwxed oaäøBz øôñ æðâð ,eidy - ©¨¨¦¤¥©¦¡¦¤¤¦§©¥¤¨

xtqa zeaezkk eita zexecq dt lray dxezay zekldúnMî .¦¤¥
äáLçîe äöò äìèa ,òLBäé éaøiwae zeyxca xidf didy - ©¦§ª©¨§¨¥¨©§¨¨

.mipind zeiyew lr aiydl rceie ,zeklda,àáé÷ò éaø únMî¦¤¥©¦£¦¨
äøBz éòBøæ eìèadxeza `xaqd wner -úBðééòî eîzzñðå , ¨§§¥¨§¦§©§©©§

äîëçäzeyxc lr dt lray dxez zekld z` jneq didy - ©¨§¨
`xwna mipzynd zepeylde zexizid zeize`d lre miweqtd.

äîëç úBøèò eìèa ,äéøæò ïa øæòìà éaø únMîdidy - ¦¤¥©¦¤§¨¨¤£©§¨¨§©§¨§¨
,blten xiyrïa àðéðç éaø únMî ."íøLò íéîëç úøèò"L¤£¤¤£¨¦¨§¨¦¤¥©¦£¦¨¤

,àzðBè÷ ïa éñBé àaà únMî .äNòî éLðà eìèa ,àñBc¨¨§©§¥©£¤¦¤¥©¨¦¤¨§¨
äéäL ,àzðBè÷ ïa éñBé àaà BîL àø÷ð änìå ,íéãéñç eìèä§£¦¦§¨¨¦§¨§©¨¦¤¨§¨¤¨¨

épèwîly mteqe.ïéðã÷Mä eìèa ,éàfò ïa únMî .íéãéñç ¦§©¥£¦¦¦¤¥¤©©¨§©©§¨¦
ïa ïBòîL ïaø únMî .ïéðLøcä eìèa ,àîBæ ïa únMî¦¤¥¤¨¨§©©§¨¦¦¤¥©¨¦§¤
.úBøö eìtëeä ,éaø únMî .úBøö eaøå éàáBb äìò ,ìàéìîb©§¦¥¨¨©§©¨¦¤¥©¦§§¨

,dpyna epipyáø déì øîà .àèç úàøéå äåðò äìèa ,éaø únMî¦¤¥©¦¨§¨£¨¨§¦§©¥§¨©¥©
àpúì óñBé,dpynd z` dpeydéðúéz àìjzpynaàkéàc ,äåðò ¥§©¨Ÿ¦§¥£¨¨§¦¨

àðà.eipr ip`y ,ize` yi ixdy -àì ,àpúì ïîçð áø déì øîà £¨¨©¥©©§¨§©¨Ÿ
éðúézjzpynaàðà àkéàc ,àèç úàøéip`y ,ize` yi ixdy - ¦§¥¦§©¥§§¦¨£¨
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קעט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hn sc dheq(ipy meil)

äìcìãå àìæà,lclcine jled ux`d mre -ìàBL ïéàål`xyil ©§¨§¦§§¨§¥¥
.íéîMaL eðéáà ìò ,ïòMäì Lé éî ìò ,Lwáî ïéàå§¥§©¥©¦¥§¦¨¥©¨¦¤©¨©¦

àbñé àtöeç àçéLî úBáwòagiynd z`ia z`xwl -daxz §¦§§¦¨§¨¦§¥
,mlera dtvegdøéîàé ø÷Béå,lcbi xweid -ïéiäå äiøt ïzz ïôbä §¤©£¦©¤¤¦¥§¦¨§©©¦

ok zexnlø÷éadzynl lkd ea eynzyiy meynCôäz úeëìîe , §Ÿ¤©§¥¨¥
úçëBz ïéàå ,úeðéîì,gikedl ie`xy in didi `l -ãòåå úéaly §¦§¥©©¥©©

df zgze micneld on mny didi minkgdúeðæì äéäémewnl - ¦§¤¦§
,dnf ilra ea mitq`znyìéìbäåminkg icinlz my didy , §©¨¦

miciqgeíBMé ïìábäå ,áøçé,mny didi -ìeábä éLðàåiyp` - ¤§©§©©§¨¦§©§¥©§
l`xyi ux` leabeððBçé àìå ,øéòì øéòî eááBñéoegiy in oi` - §§¥¦§¦§Ÿ§¥

,mze`çøqz íéøôBñ úBîëçåfeal didi -,eñàné àèç éàøéå , §¨§§¦¦¨©¦¥¥¥§¦¨£
éðtî eãîòé íéð÷æ ,eðéaìé íéð÷æ éðt íéøòð ,úøcòð àäz úîàäå§¨¡¤§¥¤§¤¤§¨¦§¥§¥¦©§¦§¥¦©©§¦§¥

dnàá äî÷ úa ,áà ìåeðî ïá" ,íépè÷dyiiale dtxglälk , §©¦¥§©¥¨©¨¨§¦¨©¨
áìkä éðôk øBcä éðt ,"Búéá éLðà Léà éáéBà ,dúîçadidzy - ©£Ÿ¨§¥¦©§¥¥§¥©¦§¥©¤¤

dfn df eyiiazi `le zefrLi äî ìòå ,åéáàî Léiaúî Bðéà ïaä ,©¥¥¦§©¥¥¨¦§©©¥
.íéîMaL eðéáà ìò ,ïòMäì eðì̈§¦¨¥©¨¦¤©¨©¦

,áø øîà (àøîâ),mipzg zexhr lr exfby dnàlà ,eðL àì ¨©©Ÿ¨¤¨
dxhrúéøôâå çìî ìL,adfe sqkn e` ,gln oa`n dieyrd - ¤¤©§¨§¦

zixtba eze` mixiivneìáà ,dxhr.øzeî ãøåå ìLå ñãä ìL £¨¤£©§¤¤¤¨
óà ,øîBà ìàeîLedxhrøeñà ãøåå ìLå ñãä ìL,la`ìL §¥¥©¤£©§¤¤¤¨¤

úìéç ìLå íéð÷mina lcbd `neb oink gnv -,øîà éåìå .øzeî ¨¦§¤¥¨¨§¥¦¨©
óàdxhrdéúéðúîa éåì éðz ïëå ,øeñà úìéç ìLå íéð÷ ìL- ©¤¨¦§¤¥¨¨§¥¨¥¥¦§©§¦¥

,ely `ziixaa iel dpy oke.øeñà úìéç ìLå íéð÷ ìL óà©¤¨¦§¤¥¨¨
'eke lr exfb qepiiqtq` ly qenleta ,dpyna epipy.ñeøéàä ìòå§©¨¦

,`xnbd zl`eyànet ãçc àìáè ,øæòìà éaø øîà .ñeøéà éàî©¦¨©©¦¤§¨¨©§¨§©¨
zxtqn .dzyn izaa ea miywywny ,cg` lapira yiy oenrt -

,`xnbdàøeaðè déøáì déì ãáò àðeä áø øa äaøepal dyr - ©¨©©¨¨©¥¦§¥©§¨
,xiy ly lilv ea rinydl xyt`e ,lelv elewy sez oinäeáà àúà̈¨£¨

déøázjke ,exaye ,`ped ax xa dax ly eia` ,`ped ax `a -øîà ©§¥¨©
déìik ,xeqi`d llka df xac mb ,daxl `ped axàìáèa óìçéî ¥¦£¥§©§¨

ànet ãçc,`l` ,dnec elewy iptn ,xq`py qexi`d `edyìéæ §©¨¦
déì ãéáòsezàaöçc ànetàziag it lr -àæéô÷c ànetà Bà £¦¥©¨§©§¨©¨¦§¦¨

slgzi `l jkae ,mibel dyly likny `fitw enyy ilk it lr -
qexi`a.

,dpyna epipy.'eëå úBlk úBøèò ìò eøæb ñeèéè ìL ñeîìeôa§§¤¦¨§©©§©§
,`xnbd zl`eyøîà äðç øa øa äaø øîà .úBlk úBøèò éàî©©§©¨©©¨©©¨¨¨©

áäæ ìL øéò ,ïðçBé éaøadf ly xire ,adfn dieyr dxhr - ©¦¨¨¦¤¨¨
.dilr zxiievn,áäæ ìL øéò úBlk úBøèò eäæéà ,éëä énð àéðz©§¨©¦¨¦¥¤©§©¦¤¨¨

úìéî ìL äték dúBà äNBò ìáà.iwp xnv ly raek oink - £¨¤¨¦¨¤¥¨
àðz,`ziixaa.eøæb íéðúç úteç ìò óà,`xnbd zx`anéàî ¨¨©©©£¨¦¨§©

úBáäæenä úéøBäæ ,íéðúç úteçmireawe ,ipy reav xnv cba - ©£¨¦§¦©§¨
.dtikk eze` micinrny ,adf ly zerevx eaelà ,éëä énð àéðz©§¨©¦¨¦¥

íéðúç úteç ïä,zexeq`yäNBò ìáà ,úBáäæenä úéøBäæ ¥©£¨¦§¦©§¨£¨¤
úéøétt,dtik oink urn milebir -äöøiM äî ìk da äìBúåoebk ©¦¦§¤¨¨©¤¦§¤

.adf ly zerevx
,dpyna epipyéëìî eøvLk ,ïðaø eðz .úéðååé Bða úà ãnìé àlLå§¤Ÿ§©¥¤§§¨¦¨©¨¨§¤¨©§¥

,äæ ìò äæ éàðBîLç úéadkelnd lr mig`d ipy englpy,`iade ¥©§©¤©¤
,exfrl inex lig z` enr qepwxedõeçaî ñBð÷øBä äéä,dnegl ¨¨§§¦©

ìLî eéä íBéå íBé ìëa ,íéðôaî ñeìaBèñéøàåïéìLmiptay el` §©¦§§¦¦§¦§¨¨¨§©§§¦
äte÷a íéøðécdkyld znexznïäì ïéìòîe ,mi`lh uegay el` ¦¨¦§¨©£¦¨¤

jxevl,úéðååé úîëça øékî äéäL ãçà ï÷æ íL äéä ,íéãéîz§¦¦¨¨¨¨¥¤¨¤¨¨©¦§¨§©§¨¦
íäì æòìuegay mze`lúéðååé úîëça,mipian lkd oi`y ote`a ¨©¨¤§¨§©§¨¦

ïéà äãBáòa íé÷ñBòL ïîæ ìk ,ïäì øîàøçîì ,íëãéa ïéøñîð ¨©¨¤¨§©¤§¦©£¨¥¦§¨¦§¤§¤§¨¨
ìLíäì eìLmiptay mze`íäì eìòäå ,äte÷a íéøðécmze` ¦§§¨¤¦¨¦§¨§¤¡¨¤

uegayøéæç,dlh mewnaåéðøtö õòð ,äîBç éöçì òébäL ïåék £¦¥¨¤¦¦©©£¦¨¨©¦¨§¨

f`e ,daäñøt úBàî òaøà ìàøNé õøà äòæòcæðlelig zngn ¦§©§§¨¤¤¦§¨¥©§©¥©§¨
miny ceakeøîà äòL dúBà ,minkg,íéøéæç ìcâiL íãà øeøà , ¨¨¨¨§¨¨¨¤§©¥£¦¦

äðL dúBà ìòå ,úéðååé úîëç Bðáì ãnìiL íãà øeøàåe`ay §¨¨¨¤§©¥¦§¨§©§¨¦§©¨¨¨
,milyexi zeaiaq z` eaixgde mi`nexdøîBò àáe äNòî ,eðéðL̈¦©£¤¨¤

øëBñ ïéò úò÷aî íçlä ézLe íéôéøö úBbbîzenewn mdy ¦©§¦¦§¥©¤¤¦¦§©¥¥
zeaiaqa `vnp `ly oeik ,aexw mewnn `iadl devny s` ,miwegx

.milyexi
,`xnbd dywnéðéà,dxeq` zipeei znkg ok` ike -,éaø øîàäå ¥¦§¨¨©©¦

ì ìàøNé õøàaänì éñøeñ ïBL,ea xacléà àlàxaclìïBL §¤¤¦§¨¥§§¦¨¨¤¨¦§
ì éà ,LãBwäúéðååé ïBL`ed iqxeq oeyl eli`e dtie gv oeyl `idy ©¤¦§§¨¦

blir oeylì ìááa ,óñBé áø øîàå ,änì énøà ïBL,ea xaclàlà §¨©©¥§¨¤§£©¦¨¨¤¨
ì Bàì Bà LãBwä ïBLéñøt ïBLinx`n xzei dti `edy,ixd §©¤§©§¦

,`xnbd zvxzn .zxzen zipeei oeyly ,iax ixaca x`eanìïBL §
ãeçì úéðååé úîëçå ,ãeçì úéðååé,zxzen zipeei oeyl mpn`yla` §¨¦§§¨§©§¨¦§

`idy ,zipeei znkg,da miynzyn zeklnl miaexwdy mifnx zty
.dxeq`

,`xnbd dywn aeyäãeäé áø øîàäå ,àøéñà éî úéðååé úîëçå§¨§©§¨¦¦£¦¨§¨¨©©§¨
áéúëc éàî ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø íeMî ìàeîL øîàdki`a ¨©§¥¦©¨¦§¤©§¦¥©¦§¦

"éøéò úBða ìkî éLôðì äììBò éðéò"leeple zekal xrhvdl yi il ¥¦§¨§©§¦¦Ÿ§¦¦
ixir zegtyn lkn xzei ipir z`àaà úéáa eéä íéãìé óìà ,- ¤¤§¨¦¨§¥©¨

,dpaic l`ilnb oaxúBàî LîçmdnúBàî Lîçå ,äøBz eãîì £¥¥¨§¨©£¥¥
mdnïäî øéizLð àìå ,úéðååé úîëç eãîìoaxegd xg`éðà àlà ¨§¨§©§¨¦§Ÿ¦§©¥¥¤¤¨£¦

,àéñòa àaà éçà ïáe ,ïàk.zipeei znkg cnll xzeny ixd ¨¥£¦©¨§©§¨
,`xnbd zvxzneåä úeëìîì ïéáBø÷c ìàéìîb ïaø úéa ìL éðàL©¦¤¥©¨©§¦¥¦§¦§©§£

,l`xyi jxevl zipeei znkga ynzydl jxev mdl dide,àéðúcin §©§¨
`edyéîB÷ øtñî,eixeg`n zixela gipne eiptln xtzqn -äæ éøä §©¥¦£¥¤

éøBîàä éëøcîdxf dcear myl jk zeyrl mibdep eidy,mle` ¦©§¥¨¡¦
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אגרות קודש

 ב"ה,  ימי החנוכה, ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

לכבוד מר יהושע שי' פרט

שלום וברכה!

הנני בזה להודות למר בעד החוברת בחינות עיון ומחקר )מס' 3-2( וכן בעד הקודמות, ומשנה 

תודה למפרע בעד המשלוחים העתידים לבוא.

בני  אחינו  עניני  בכל  וכן  עניניו  בכל  שיהי'  למר  החנוכה, אאחל  ימי  של  זו  טובה  בהזדמנות 

ישראל באופן דמוסיף והולך ואור כהוראות הנרות הללו שאנו מדליקין הלוך ומוסיף בנר ואור מיום 

ליום.

בכבוד ובברכה.
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ekrn ok m` - zexigl `vi l`xyi ux`ay cv eze`a elit`c oeike .ekrl ekrn elit` :xne` ocei iaxc eia` oerny iax ,zexigl `vi - ekrl ecar xkend :inlyexia xn`c :xn`z m`e

.l`xyi ux`k aiyg `din - ux`l dveg iabl ,l`xyi ux` aeyi xwir iabl ux`l dvegk aiygc idpc :xnel yie ?ux`l dvegk aiygc oeik ,zexigl `vi i`n` ekrl

íàåsiiefn opiprh - oenna la` .opax da eliw` `pebir meync ,siiefn opiprh `le ,hbd it lr z`yip - xrxrne lra iz` `lc onf lk la` - einzega miiwzi oixxer eilr yi

minezin eipta `ly sexhle ,envrn micr mizgdle ,deln xhy aezkl mc` lk lkeiy ,dixa lkl iig zway `l - ok `l m`c .zegewlne minezine ,eipta `ly rxtpl

xn`c o`nk ol `niiwc .siiefn :xn` ira i`c ebin ,rext :xnel onidn ied envr `edc oeik ,rext edl opiprh - siiefn edl opiprh `l elit`c ,gikedl oi` dfn :edine .zegewlne

,eqp`p edl opiprh `lc ab lr s` "jl `ed rext" edl opiprh oecwtc `blt la` ,dvgn daebe raypc - minezid lr `veid qik xhy iab (a,r `xza `aa) "ziad z` xkend" wxta

`ly dabie micr mezgie ,dpzn xhy e` xkn xhy aezki cg` lk - ok `l m`c ,siiefn edl opiprhc gikedl yi la` .eqp`pc ebina "jl eizxfgd" xnel on`p did mdia`c meyn

,eiqkp lk yicwdy rxn aiky :`ped ax xn`c .siiefn inzil opiprhc (a,crw my) "heyt hb" wxt seqn wcwcl yi cere ."izrxt" xnel jiiy oi` `zydc ,zegewlne minezin eipta

ipeltl dpn" xn`y rxn aiky :ediiexz ixn`c l`enye axc ?eipa lr `ipepw dyer mc` ike :jixte .ycwdd lr `ipepw dyer mc` oi` dwfg ,on`p - "icia ipeltl dpn" xn`e

"epz" xn` `l ,`xhyl diniiw - "epz" xn` ;miiewn epi`y xhy hiwpca l`enye axe ,miiewn xhya ixii` `ped axc wiqne .oipzep oi` - "epz" xn` `l ,oipzep - "epz" xn` ,"icia

ax `dc - rext opiprhc xnel oi`e !`xhy hiwp `dc ,dabi mewn lkn minezil siiefn opiprh `l i`e .ok xn` eipa z` riaydl `ly `nyc :yexit .`xhyl diniiw `l -
zi`
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קפב
iiepik lka cenr a sc ± oey`x wxtoihib

äîùì ïéàé÷á ïéàù éôìhbd aezkl jixvy oircei oi`e ,dxez ipa mid zpicn ipa oi` Ð

) "zezixk xtq dl azke" aizk `xwe .dy`d myl.dnyl epiidc Ð "dl" .(ck mixac

,dnyl azkp m` dil opiliiy `linne "mzgp iptae azkp ipta" gilyd xne` ,jklid

."dnyl" xninl inp edekxv` `l `nrh i`n yxtn dinwle .oi` :xne` `edeïéàù éôì
åîéé÷ì ïééåöî íéãòmyn zeievn zexiiy oi` Ð

`l" xnel xrxrie lrad `ai m`y ,o`kl

"eizazkÐznizg xikdl oiievn micr ediy

oia :jixt onwle .gilyl edepin`de ,micrd

.ixz irail ,daxl oia `axléøú éá åäåéúàãÐ

`vei hbde ,dyxbl migely eyrp mdipye

daxl ;mdipy ici zgznÐ`axl ,xninl ira

Ðxrxri m`e ,md mipy ixdy ,xninl ira `l

lraÐ.eniiwl oiievn md ixdäðéãîî éîð éà
ìàøùé õøàá äðéãîì.lilbe dcedi oebk Ð

wlqc.`zxiiy igiky `lc `zyd `zrc `

`ed siefn `nipc ,`xerxirl yiig `lc daxl

Ðux` ipa lk oi`iwae li`ed ,xninl ira `l

`axl .dnyl l`xyiÐoi` `dc ,xninl ira

.zeievn zexiiyäðéãî äúåàá éîð éàoebk Ð

`"cixhpex = dpicn .zg` dpicna xirl xirn

`dc ,xninl ira daxl mid zpicnae .f"rla

"oi`y itl" xn`c `axl .dnyl oi`iwa oi`

`kd ,`ed seifc `xerxr meyn oizipzne ,'ekeÐ.`zxiiy igiky `dc ,jixv `léãéî
äøåúáù úåéãò ìëà äåäã.`ed `iyew Ðïéøåñéàá ïîàð ãçà ãò :éðùîåixdy Ð

xewip lre ,dhigyd lre ,dnexz zyxtd lr l`xyin cg`e cg` lk dxez dpin`d

.algde cibdàøåñéà ÷æçúéà àìã.`teb `xeqi` dkizg jda ,algc Ð÷æçúéà àëä
zenaia opixn`ck ,dl opixnb `l dhigye lahne .yi` zy` xeqi` `zzi` jda Ð

.odilr cirdl on`p jkitl ,opwzl ecia mzdc (`,gt)äåøò øáã ïéàåexizdl ie`x Ð

ilic .mipyn zegta) "xac zexr da `vn ik" `kd aizk ,oennn "xac" xac" smixac

) "xac mewi micr mipy it lr" mzd aizke (ck.(a,b) dheq zkqna (hi myìàøùé áåø
íä ïéàé÷á.ocyegl oi`e Ðàèåòéîì ùééçã øéàî éáøì åìéôàåoi` dphwe ohw iab Ð

ohw ,oinaiin `le oivlegÐdphw ,qixq `vni `nyÐ,'ek zipelii` `vnz `ny

.(`,hiw) zenai zkqnaéðééãã éøôñ íúñixhy lk aezkl oilibxy ,mipiicd ixteq Ð

.oihibéøéîâ øîâéî.dnyl ira dy` hbc Ðåëéøöàã àåä ïðáøå,`zlnl yginl Ð

dnye enyk enyy exir ipan cg` myl azkpy oebk ,cnere aezk gky`c `ki`c meyn

.yxbln jlnpe ,dnyk
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`rivn `aac `nw wxta :xn`z m`e .eniiwl jixv oi` - eazky xhya dcen :dil zi`

xi`n iaxe ,xifgi `l :ixn` opaxc ,zeixg` ea oi`y xhy `vna opaxe xi`n iax ibilt (`,bi)

.ezigelv it lr xevl xi`n iaxl xifgie ,dcen aiig oi`yk :l`eny dl iwene .xifgi :xaq

m`e ,enr oicd - dil miiwn i`c ,icinl yginl `kil `d ?xifgi `l i`n` opaxl `zyde

?dil xcdn i` ciqtn dn ok m` - dil miiwn `l

`le ,eipta `ly `ivei `ny opiyiig i`ce `l`

mrhd oi` jgxk lrc :xnel yie !`ed siiefn oerhp

`dc ,`ed rext edl oerhp izk`c ,jk liaya

`xza `aa) "zny in" wxta dil `xiaq l`eny

xhya dcen :xi`n iaxc `ail` ,`icda (a,cpw

odia` xnel on`p dide ,eniiwl jixv eazky

lr s` .`ed siiefn xn` ira i`c ebin ,`ed rextc

lkn - ebin `kile siiefn opiprh `l edciclc ab

xity edl opiprh - ebin yi odia`lc oeik mewn

wxt seqa xn`c o`nk ol `niiwc ,`ed rext

dvgn daebe raypc (a,r my) "ziad z` xkend"

oeik - xifgi `lc `nrh epiid `l` .qik xhy iab

oi` - `ed siiefn oreh dele ,ezlitpa rxzi`c

opiyiigc ,meiw icr `vni elit` oicd on zeabl

my) "heyt hb"c `idd ik ,mizge siif iteif `ny

oeyl mzd rnyn oke ,`wepxf` dici gp`c (`,fqw

`vn delnde ,onw del `kil i` la` .qxhpewd

oeik ,onidn `l ezc d`xp - `ed siiefn oirhe del iz` xcd i`e .el mixifgn - meiw icr

.xzida wfgedc

éôì,oihib zekld x`yn oi`iwa oi`c dnyl `py i`n :xn`z m`e - dnyl oi`iwa oi`y

dnyl hwpc xnel oi`e ?dlila mzgpe meia azkpe ,dnye eny dpiye ,xaegn oebk

aezkl libxy xteqd mbe ,dl xcyne dnyk dnye enyk enyy hb gkync ,ith gikyc

,epi` df - oihib zekld x`y oicd `ede ,dnye eny azke ilzyin dithiy ab` oihib iqteh

`ki` `de :jixte .micar ixexgyl miyp ihib eey mikxc dylya :(a,h) onwl xn` `dc

`d ,`axl oia daxl oia :eze !`iyw `axl `l` ,`iane jilen epiid - daxl `nlya !dnyl

yxtne !xaegn hwp `le ,`iane jilen llka dnyl hwp `wec daxl :`nl` !xaegn `ki`

zi`xp dpi` ,dnyl - "dl azke"c dyxc jdc `l` ,oi`iwa oihib zekld lkac :mz epiax

"ecnly xg`l"e .dnylc dyxcl oiyyeg oi` :yexit - oi`iwa oi`e .dyxc xwir mdl

,dnyl ded i` dil opiliiy `linnc qxhpewd yxitc `de .delaiwy xg`l :yexit - onwlc

:`nil ok m`c ,cere .l`yil jixv `diy `zkec meya hinzyn`lc ,d`xp oi` - oi` :xn`e

yxitck ,cidqn `w dnyl `nzqc :wgvi epiax xne`e !l`yil jixv m` ediipia `ki`

`nzqc idp ,"dnyl mzgp iptae azkp ipta ipzw in" onwl xn`c `de .jenqa inp qxhpewa

.`icda xninl dil ded - `ed dnyl meyn dpwz xwirc oeik mewn lkn ,rnyn dnyl

éôì?dnyl dyrp `l `ny opiyiig i` egelyn `ed `py i`n ."mzgp iptae azkp ipta" xn`iy jixv epi` - ehib `iady envr `ed :`ipz (`,d) onwlc :dyw - dnyl oi`iwa oi`y

oi`iwa aexc jenqa opiwqnc :wgvi epiax xne`e ?rci `zyde ,dnyl irac rci `l dligzn m` xrxri `l dnl - dielr xrxrn edi`e dicia dil hwp hwpin :onwl xn`c `nrhe

.'eke dicia hiwp hwpn :jenqa xn`ck ,xrxrn `l ezc ,frll elit` yginl `kil - envra lrad e`iany `kde .xrxri oick `ly `nzqnc ,`nlra frl `l` `kile ,ixinb ixtq mzqe ,od

éàîazkp ipta" xnel jixv jilena i`xza opaxl inp daxlc ,ediipia `ki` jilen xninl ivn `l - ediipiaxn`c `d llka ied ,inp `nw `pzle .`ian eh` jilen opixfbc ,"mzgp iptae

.miiewnl incc ,ixz ia deiz`c llka iedc meyn - ediipia `ki` miiewn hb xn`w `lc `de ."l`xyi ux`a dpicnl dpicnn ediipia `ki`"äåéúàã:qxhpewd yxit - ixz ia

weyd on mipy miey jk ?ixz ia deiz`c il dnlc :cere ?xrxrie lrad `aiyk eniiwl oipnefn ediy ,edl elz `tika eh`c :dywe .edeniiwi el` - eniiwl oiievn micr oi`y itl xn`c o`nl

ipta" xnel oikixv oi` - mipy :(`,d) onwl xn` ikdc ,"mizgly `l" xnel onidn `l ezc ,mgly lrady ixn`e ixz ia deiz`c :mdxa` oa wgvi epiax yxtne !micrd znizg oixikny

.dliykdl ceyg epi`c ,e`yr oick - hb dl glyc oeik `nzqnc ,oileqt micr cifna mizgd `ny opiyiig `l i`dle ?ipnidn `l in ,"dyxib epipta" exn`i eli` dne ,'eke "azkp

éòáéì.seqal cr frl meyn `l` `nrh ied `lc ,ziyixtc `d rci `l izk` - ixzéãéîzi`e .zeytp ipice zepenn ipic zecr oebk ,opiqxb z"ilca - dxezay zeicr lk` dedc

dil dede .zeixr x`yl inc `l :xninl dil ded ikde .`ed xeqi` inp dexr `de ?oixeqi` xikfdl el dn ?oixeqi`a on`p cg` cr :ipyn i`n - ok m`c ,`xidp `le .y"ixa zeixr qixbc

xwir lk i`nc ,xity iz` `l - zeixr lk xn`wc `d la` .dipink lk e`l cgc ,xeq`l ilin ipd - ixz irac `de .xizdl oixeqi`a on`p cg` cr :xn`w ikdc xnel yi edine !mrh ozil

.dlra lr dxqe`l yi` zy`c zepfe oiyeciwae oihiba ,yi` zy`a edf - mipyn zegt oi` dexray xacãòcg`e cg` lk dxez dpin`d ixdy :qxhpewd yxit - oixeqi`a on`p cg`

,jenqa qxhpewd yxity enk ,mpwzl eciac meyn ,`xeqi` wfgzi`c ab lr s` on`p edpdac ,dhigye dnexz zyxtd xikfdl el did `le .alge cibd xewipe dhigye dnexz zyxtd lr

mewn meya epivn `lc ?`xeqi` wfgzi`c oeik ,onidn i`n` - ok `l m`c .hegyl ecia did `xwirn - epwzl ecia oi` `zydc ab lr s` ,dhigye .(`,gt zenai) "dax dy`d"a xn` ikde

lr oikneq ep`y dne .xkip dhigyd zia oi`e y`xd lk jzgpy oebk ,od oignen dhigy lv` oiievn aex jiiy `lc ab lr s` ,onidnc mei lka miyrne ,eiab lr cner cg` lecba jxhviy

it lr s` ,dhigya miypdyie ?oixeqi`a on`p cg` crc ol `pne :xn`z m`e .inc dciak - dl ehgyiy mixg` xikydl e` ,hegyl cenll dciay oeik - dhigy zekld zercei oi`y

exaryke ,dry lk d`ex `dzy zwfga dpi`c :xnel yie !`xeqi` wfgzi` elit` ok m` :xn`z m`e .dnvrl - "dl dxtqe" :(`,ar zeaezk) "xicnd" wxta opiyxcc ,dcpn opitlic :xnel

.leahl dcia mbe ,`xeqi` wfgzi` `le ,`linn dxedh - drayãòikdc uxize !mipya enzegl jixvy ,gikei hbd xwir ?z`f `id daeyz dn :mz epiax dywd - oixeqi`a on`p cg`

.azkp dnyl m` rcil ,`zlin ielib `l` jixv oi` aeye ,xak dyrp hbd xwiry ,`peeb i`dka oixeqi`a on`p cg` crc :xn`wéåäxne` - dexray xac hwpc i`d - dexray xac

on`p cg` cr i` :xn`z m`e .`l e` ,ecia e`le `xeqi` wfgzi` elit` ,onidn i` ol `wtqn zenpewe ycwde lah oebk ,ixeqi` x`ya (`,gt zenai) "dax dy`d"ac meyn :wgvi epiax

.dexray xac enk aiygc jzrc `wlqc :xnel yie ?dnvrl "dl dxtqe" jixhvi` i`n` ,ecia e`le `xeqi` wfgzi` elit` ,oixeqi` x`yaíúñenk iede - ixinb xnbin ipiicc ixtq

.xi`n iaxl elit` opiyiig `lc ,`herinc `herin

ïðáøåoerny oa sqei ipy wfgedac :dywe .yxbln jlnpe enyk enyy exir ipan cg` myl azkpy oebk ,cnere aezk gky`c `ki`c meyn :qxhpewa yxit - jexv`c `ed
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr a sc oihib(iyily meil)

L éôìmid zpicn ipaïéàmdïéàé÷ajixvy oicd z` mirceie §¦¤¥§¦¦
hb aezklìdîL.df hba yxbl dvex lrady dy` dze` ly ¦§¨

ipta mid zpicnn hb `iand gilyd xn`iy minkg epwiz okle
eze` mil`ey ,jk lr gilyd cirny xg`le ,mzgp iptae azkp

.exiykne jk lr cirn `ede ,dnyl azkp hbd m`
:mzgp iptae azkp ipta zxin` minkg epwizy mrha zxg` drcÂ

íéãò ïéàL éôì ,øîà àáøz` mixikne mid zpicnn mi`ad ¨¨¨©§¦¤¥¥¦
hbd icr zenizgïééeöîl`xyi ux`aBîéi÷ìz` miiwl icka - §¦§©§

aezkl deiv `l `edy xrxrl lrad `eai m`e ,hbay zenizgd
znizg z` mixiknd micr o`k eidi `l ,siiefn `ede hbd z`
ipta hbd z` `iand gilyd xn`iy minkg epwiz okl ,micrd
`l hbay zenizgdy on`p `ed ef dxin`ae mzgp iptae azkp

,zxxan `xnbd .cer eilr xrxrl leki lrad oi`e ,zetiiefnéàî©
eäééðéa.`ax ly enrhl dax ly enrh oia dkldl lcadd edn - ¥©§

,`xnbd daiyneäééðéa àkéàdidi mda mipte` dyely yi - ¦¨¥©§
iptae azkp ipta' xnel jixv gilyd m` `axe dax oia welig

:'mzgpéøz éa eäeéúàce`iad lrad ly migily ipyy ote`a - §©§¥§¥
yiy dax zrcl .ezy` z` yxbl ick mid zpicnn hbd z`
yi m` mb ,dnyl azkp `l mid zpicnn `aedy hb `ny yeygl

hbd z` mi`iany migily ipyazkp `ly yeygl yi oiicr
ick mzgp iptae azkp ipta mdn cg` xn`iy jixv okle ,dnyl
zpwz mrhy `ax zrcl mle` .dnyl mzgpe azkp hbdy xxal
hba ,eniiwl oiievn micr eidi `ly yyg meyn `ed minkg
mzgp iptae azkp ipta xnel jixv oi` ,micr ipy ici lr `aedy
,hbay zenizgd lr cirdl miievn mnvr migilyd ixdy

.lrad ly exerxr z` zegcleénð éàlcad yi sqep dxwna - ¦©¦
hb `iand gilya ,`axl dax oia dkldläðéãnîzg`äðéãîì ¦§¦¨¦§¦¨

zxg`ajez,ìàøNé õøàzexiiy oi`y ,lilbl dcedin oebk §¤¤¦§¨¥
zeievn'dnyl' meyn dzid dpwzdy dax ly enrh itl ,mdipia

ux` ipa lk ixdy ,mzgp iptae azkp ipta xnel jixv gilyd oi`
dpwzdy `ax ly enrh itl mle` .dnyl oica mi`iwa l`xyi
miievn micr eidi `le xrxrl lrad `eai `ny yygn dzid
jixv l`xyi ux`a dpicnl dpicnn mb ,zenizgd z` miiwl
zexiiyd oi`e xg`ny mzgp iptae azkp ipta xnel gilyd

.hbay zenizgd z` miiwiy in oi` ,zeievn mdipia
énð éà-gilya ,`axl dax oia dkldl lcad yiy sqep dxwn ¦©¦

mewnl mewnn hb `ianyajez.íiä úðéãîa äðéãî dúBàzrcl §¨§¦¨¦§¦©©¨
ipay oeike ,dnyl azkp `l hbdy yygn `ed dpwzd mrh dax
xnel gilyd jixv ,dnyl hbd zaizka mi`iwa mpi` mid zpicn

mle` ,mzgp iptae azkp ipta`ax zrcljeza glyp hbdy oeik
lrad `eai m` elit` ,da zeievn zexiiyde dnvr dpicnd dze`
lr eciriy micr `evnl didi xyt` siiefn hbdy xrxrie
ipta gilyd xn`iy minkg ekixvd `l jkitl ,hbay zenizgd

.mzgp iptae azkp
z` xiykdl ecal gilyd on`p ji` ,dax zrcl zxxan `xnbd

:hbd
,`xnbd zl`eyøîàc äaøìehb `iand gilyd jixvy mrhdy §©¨§¨©

`ed 'mzgp iptae azkp ipta' xnelïéàL éôìmid zpicn ipaïéàé÷a §¦¤¥§¦¦
hbd zaizk aeigaìdîLcg` gily recn ok m` ,dy`d ly ¦§¨

,hbd ly ezexyk lr cirdl on`péøz éòaéìmicr ipy ekxhvi - ¦¨¥§¥
,oick azkp `edy eciriyäøBzaL úBiãò ìkà äåäc éãéîitk - ¦¦©£¨©¨¥ª¤©¨

micr ipyn zegta zecr oi`y ,dxezay zeiecr x`y lka oicd
nd.xacd lr micir

zecr `idy hbd zexyk lr zecr oia lcad yi ,`xnbd zvxzn
ik ,micr ipy mda jixvy zeiecrd lk x`y oial ,mixeqi` lr

y `ed llka ïîàð ãçà ãòipic lr zecrïéøeqéà,cg` cr okle ¥¤¨¤¡¨§¦¦
ly ezecr it lr `ypdl zxzen dy`de ,hbd z` xiykdl on`p

.xacd lr micirn micr ipy oi`y s` lr ,gilyd
z` xiykdl on`p gilyd recn oaen `l oiicr ,`xnbd dgec

,hbdïðéøîàc øeîéày llkd z` mixne` ep` izni` -ãçà ãò ¥§©§¦¨¥¤¨
a ïîàðlr zecr,ïéøeqéàa `weecäëéúç ïBâky÷ôñ`id m`ìL ¤¡¨§¦¦§£¦¨¨¥¤

áìç,dlik`a dxeq`e÷ôñ`id m`ïneL ìL,dlik`a zxzene ¥¤¨¥¤¨
`idy dkizgd lr cirdl on`p cg` cry mixne` ep` df ote`a

oeik dlik`a zxzene oney lyàøeqéà ÷fçúéà àìcef dkizg - §Ÿ¦§©©¦¨
okl ,alg meyn ze`cea dxeq` `idy epilv` dwfged `l mlern

,zxzen `idy dilr cirdl on`p cg` cràëä ìáà-epziibeqa £¨¨¨
,hbd lr gilyd ly ezecr oiprlLéà úLàc àøeqéà ÷fçúéàc- §¦§©©¦¨§¥¤¦

gilyde ,yi` zy` `idy hbd z`ad mcew ef dy` dwfged xak
epl oipn ,yi` zy` dpi`y xnele dzwfgn dze` `ivedl `a
d`iane .hbd z` xiykdle ef dwfgn d`ivedl on`p cg` cry
zeidl ,cg` cr `edy gilyd lkei `l recn sqep mrh `xnbd

hb lr zecry meyn ,hbd ly ezexyk lr on`päåøòaL øác éåä̈¥¨¨¤§¤§¨
,zeixr ixeqi`l zrbep `id -åy `ed llkïéàly xeqi` xizdl §¥

äåøòaL øácly zecraíéðMî úBçt,recn `iyewd dxfg ok m`e ¨¨¤§¤§¨¨¦§©¦
.micr ipy hbd xykdl jixv oi`

`ly hbd ly ezexykl yeygl oi` oicd on ,`xnbd zvxzn
y meyn ,dnyl azkpáBøl`xyiïä ïéàé÷aoi` okle ,ef dklda §¦¦¥

,hbd z` xiykdl ick zecra llk jxevì eléôàåzrcøéàî éaø ©£¦§©¦¥¦
àèeòéîì Lééçc-oi` o`k ,xingne herinl mewn lka yyegy §¨¥§¦¨

oeik ,yeygl mewnyéðéiãc éøôñ íúñmipiicd ixteq mzq - §¨©§¥§©¨¥
,oihibd zaizka milibxy ,mewn lkayéøéîb øîâéîz` ecnl - ¦§©§¦¥

,dnyl azkidl jixv dy` hby dkldd z` mircei mde ,oicd
iax s`e ,herinay herin md ef dkld mircei mpi`y el` okle
xyk hbd oicd cvn okle ,jk lk wegx herinl yyeg epi` xi`n

,gilyd zxin` `la mbCeøöàc àeä ïðaøå-md minkge §©¨¨§©§
`vn lrad `ny yygn ,dnyl azkpy hbd lr zecr ekixvdy
mye enye ,yxbln ea xfgy exir ipan xg` mc` xear azkpy hb
hba ezy` z` yxbl `eai `ede ,elyl miey hba miaezkd ezy`

,dnyl azkp `le leqt `edy s` lr dfàëäådidy s` o`ke - §¨¨
,hbd z` xiykdl mipy ly zecr minkg ekixviy ie`x
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L éôìmid zpicn ipaïéàmdïéàé÷ajixvy oicd z` mirceie §¦¤¥§¦¦
hb aezklìdîL.df hba yxbl dvex lrady dy` dze` ly ¦§¨

ipta mid zpicnn hb `iand gilyd xn`iy minkg epwiz okle
eze` mil`ey ,jk lr gilyd cirny xg`le ,mzgp iptae azkp

.exiykne jk lr cirn `ede ,dnyl azkp hbd m`
:mzgp iptae azkp ipta zxin` minkg epwizy mrha zxg` drcÂ

íéãò ïéàL éôì ,øîà àáøz` mixikne mid zpicnn mi`ad ¨¨¨©§¦¤¥¥¦
hbd icr zenizgïééeöîl`xyi ux`aBîéi÷ìz` miiwl icka - §¦§©§

aezkl deiv `l `edy xrxrl lrad `eai m`e ,hbay zenizgd
znizg z` mixiknd micr o`k eidi `l ,siiefn `ede hbd z`
ipta hbd z` `iand gilyd xn`iy minkg epwiz okl ,micrd
`l hbay zenizgdy on`p `ed ef dxin`ae mzgp iptae azkp

,zxxan `xnbd .cer eilr xrxrl leki lrad oi`e ,zetiiefnéàî©
eäééðéa.`ax ly enrhl dax ly enrh oia dkldl lcadd edn - ¥©§

,`xnbd daiyneäééðéa àkéàdidi mda mipte` dyely yi - ¦¨¥©§
iptae azkp ipta' xnel jixv gilyd m` `axe dax oia welig

:'mzgpéøz éa eäeéúàce`iad lrad ly migily ipyy ote`a - §©§¥§¥
yiy dax zrcl .ezy` z` yxbl ick mid zpicnn hbd z`
yi m` mb ,dnyl azkp `l mid zpicnn `aedy hb `ny yeygl

hbd z` mi`iany migily ipyazkp `ly yeygl yi oiicr
ick mzgp iptae azkp ipta mdn cg` xn`iy jixv okle ,dnyl
zpwz mrhy `ax zrcl mle` .dnyl mzgpe azkp hbdy xxal
hba ,eniiwl oiievn micr eidi `ly yyg meyn `ed minkg
mzgp iptae azkp ipta xnel jixv oi` ,micr ipy ici lr `aedy
,hbay zenizgd lr cirdl miievn mnvr migilyd ixdy

.lrad ly exerxr z` zegcleénð éàlcad yi sqep dxwna - ¦©¦
hb `iand gilya ,`axl dax oia dkldläðéãnîzg`äðéãîì ¦§¦¨¦§¦¨

zxg`ajez,ìàøNé õøàzexiiy oi`y ,lilbl dcedin oebk §¤¤¦§¨¥
zeievn'dnyl' meyn dzid dpwzdy dax ly enrh itl ,mdipia

ux` ipa lk ixdy ,mzgp iptae azkp ipta xnel jixv gilyd oi`
dpwzdy `ax ly enrh itl mle` .dnyl oica mi`iwa l`xyi
miievn micr eidi `le xrxrl lrad `eai `ny yygn dzid
jixv l`xyi ux`a dpicnl dpicnn mb ,zenizgd z` miiwl
zexiiyd oi`e xg`ny mzgp iptae azkp ipta xnel gilyd

.hbay zenizgd z` miiwiy in oi` ,zeievn mdipia
énð éà-gilya ,`axl dax oia dkldl lcad yiy sqep dxwn ¦©¦

mewnl mewnn hb `ianyajez.íiä úðéãîa äðéãî dúBàzrcl §¨§¦¨¦§¦©©¨
ipay oeike ,dnyl azkp `l hbdy yygn `ed dpwzd mrh dax
xnel gilyd jixv ,dnyl hbd zaizka mi`iwa mpi` mid zpicn

mle` ,mzgp iptae azkp ipta`ax zrcljeza glyp hbdy oeik
lrad `eai m` elit` ,da zeievn zexiiyde dnvr dpicnd dze`
lr eciriy micr `evnl didi xyt` siiefn hbdy xrxrie
ipta gilyd xn`iy minkg ekixvd `l jkitl ,hbay zenizgd

.mzgp iptae azkp
z` xiykdl ecal gilyd on`p ji` ,dax zrcl zxxan `xnbd

:hbd
,`xnbd zl`eyøîàc äaøìehb `iand gilyd jixvy mrhdy §©¨§¨©

`ed 'mzgp iptae azkp ipta' xnelïéàL éôìmid zpicn ipaïéàé÷a §¦¤¥§¦¦
hbd zaizk aeigaìdîLcg` gily recn ok m` ,dy`d ly ¦§¨

,hbd ly ezexyk lr cirdl on`péøz éòaéìmicr ipy ekxhvi - ¦¨¥§¥
,oick azkp `edy eciriyäøBzaL úBiãò ìkà äåäc éãéîitk - ¦¦©£¨©¨¥ª¤©¨

micr ipyn zegta zecr oi`y ,dxezay zeiecr x`y lka oicd
nd.xacd lr micir

zecr `idy hbd zexyk lr zecr oia lcad yi ,`xnbd zvxzn
ik ,micr ipy mda jixvy zeiecrd lk x`y oial ,mixeqi` lr

y `ed llka ïîàð ãçà ãòipic lr zecrïéøeqéà,cg` cr okle ¥¤¨¤¡¨§¦¦
ly ezecr it lr `ypdl zxzen dy`de ,hbd z` xiykdl on`p

.xacd lr micirn micr ipy oi`y s` lr ,gilyd
z` xiykdl on`p gilyd recn oaen `l oiicr ,`xnbd dgec

,hbdïðéøîàc øeîéày llkd z` mixne` ep` izni` -ãçà ãò ¥§©§¦¨¥¤¨
a ïîàðlr zecr,ïéøeqéàa `weecäëéúç ïBâky÷ôñ`id m`ìL ¤¡¨§¦¦§£¦¨¨¥¤

áìç,dlik`a dxeq`e÷ôñ`id m`ïneL ìL,dlik`a zxzene ¥¤¨¥¤¨
`idy dkizgd lr cirdl on`p cg` cry mixne` ep` df ote`a

oeik dlik`a zxzene oney lyàøeqéà ÷fçúéà àìcef dkizg - §Ÿ¦§©©¦¨
okl ,alg meyn ze`cea dxeq` `idy epilv` dwfged `l mlern

,zxzen `idy dilr cirdl on`p cg` cràëä ìáà-epziibeqa £¨¨¨
,hbd lr gilyd ly ezecr oiprlLéà úLàc àøeqéà ÷fçúéàc- §¦§©©¦¨§¥¤¦

gilyde ,yi` zy` `idy hbd z`ad mcew ef dy` dwfged xak
epl oipn ,yi` zy` dpi`y xnele dzwfgn dze` `ivedl `a
d`iane .hbd z` xiykdle ef dwfgn d`ivedl on`p cg` cry
zeidl ,cg` cr `edy gilyd lkei `l recn sqep mrh `xnbd

hb lr zecry meyn ,hbd ly ezexyk lr on`päåøòaL øác éåä̈¥¨¨¤§¤§¨
,zeixr ixeqi`l zrbep `id -åy `ed llkïéàly xeqi` xizdl §¥

äåøòaL øácly zecraíéðMî úBçt,recn `iyewd dxfg ok m`e ¨¨¤§¤§¨¨¦§©¦
.micr ipy hbd xykdl jixv oi`

`ly hbd ly ezexykl yeygl oi` oicd on ,`xnbd zvxzn
y meyn ,dnyl azkpáBøl`xyiïä ïéàé÷aoi` okle ,ef dklda §¦¦¥

,hbd z` xiykdl ick zecra llk jxevì eléôàåzrcøéàî éaø ©£¦§©¦¥¦
àèeòéîì Lééçc-oi` o`k ,xingne herinl mewn lka yyegy §¨¥§¦¨

oeik ,yeygl mewnyéðéiãc éøôñ íúñmipiicd ixteq mzq - §¨©§¥§©¨¥
,oihibd zaizka milibxy ,mewn lkayéøéîb øîâéîz` ecnl - ¦§©§¦¥

,dnyl azkidl jixv dy` hby dkldd z` mircei mde ,oicd
iax s`e ,herinay herin md ef dkld mircei mpi`y el` okle
xyk hbd oicd cvn okle ,jk lk wegx herinl yyeg epi` xi`n

,gilyd zxin` `la mbCeøöàc àeä ïðaøå-md minkge §©¨¨§©§
`vn lrad `ny yygn ,dnyl azkpy hbd lr zecr ekixvdy
mye enye ,yxbln ea xfgy exir ipan xg` mc` xear azkpy hb
hba ezy` z` yxbl `eai `ede ,elyl miey hba miaezkd ezy`

,dnyl azkp `le leqt `edy s` lr dfàëäådidy s` o`ke - §¨¨
,hbd z` xiykdl mipy ly zecr minkg ekixviy ie`x
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אגרות קודש

 ב"ה,  ח"י כסלו, תשכ"א

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים וכו'

מו"ה אברהם בן ציון שי'

שלום וברכה!

להם  תי' שיש  אנ"ש  נשי  יברר אצל   - )בברכות השחר(  והנוסחא שלה  הנשים  ברכת  ע"ד   ...

מסורה בזה.
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mewn lknàðebéò íeMî`l m` ,dpebr x`yiz `l dy`dy ick - ¦¦¨
jkitl ,hbay zenizgd z` exiykiy micr ipy `vnzda eìé÷à£¦¨

ïðaøipta' xne`e hbd z` `iand icigi gily it lr `ypizy ©¨¨
,dywn `xnbd .'mzgp iptae azkpàeä àle÷ éàäef dpwz ike - ©¨

daxc` `ld ,zyxbznd dy`l `lew `idàeä àøîeçdz` - §¨
,dilr xingne siqenéøz déì zëøöî éàcminkg eid m` - §¦©§§©§¥§¥

dnyl azkp hbdy eciriy micr ipy dligzkln miaiignéúà àìŸ¨¥
øòøòî ìòamzecr lr xrxrle `eal leki did `l lrad -ìéñôe ©©§©§¥¨¦

déì-zecr cbp on`p lrad oi` ixdy ,hbd z` exerxra leqtle ¥
gilyy minkg epwizy xg`l la` .mipy lyãç,hbd lr cirn ©

ok m`ìòa éúà-lrad `eaidéì ìéñôe øòøòîelr xrxri - ¨¥©©§©§¥¨¦¥
,lradn xzei gilyl oin`dl oi`e ,eze` leqtie hbd ly ezexyk
mikixv eid minkg ok m`e ,cg` cbpk cg` ly zecr ef ixdy
zvxzn .xrxri `l lrady ick micr ipy ly zecr owzl

,`xnbdøî øîàc ïåékoldl `xnba(:d),dì BðúBð änk éðôa- ¥¨§¨©©¦§¥©¨§¨
zrya zeidl mikixv miyp` dnk mid zpicnn hb `iany gily

dfa ewlgp ,dy`l hbd z` xqenyøîà ãç ,àðéðç éaøå ïðçBé éaø©¦¨¨§©¦£¦¨©¨©
hbd z` dl zzl jixvyøîà ãçå ,íéðL éðôazzl jixvyéðôa ¦§¥§©¦§©¨©¦§¥

ìL,äLlkd zrcl ziyrp mid zpicnn `ad hb zxiqny `vnp §Ÿ¨
jkitle ,micr iptagilydéòîàøweicil hbd `ayk dligzn - ¥¦¨¨

,lradn÷ééc ÷ãéî-hbd z` el ozep lrady xxal wcwcn `ed ¥©¨¥
,hxgzdl cizr `l `edye ,dyxbl oevx jeznéúà àìå-`le §Ÿ¨¥

gilyd `eaidéLôð éòeøBàì-hb z`ada ezepn`p z` rxdl §¥©§¥
xrxrie lrad `eai m` elit` okle .eilr xrxrl lrad cizry
`edy xazqn ik ,dxenb zepn`p gilyl minkg epzp ,hbd lr
mr hbd z` glyi lrady minkg zpwze ,xaca ahid wcwc
`ly dilr dliwn `l` ,dy`d mr dxingn dpi` cg` gily

.hbd meiwl micr ipy `iadl jxhvz
:cg` cr `edy gilyd on`p j`id `ax zrcl zxxan `xnbd

øîàc àáøìe,dpwzd mrhyéòaéì ,Bîéi÷ì ïééeöî íéãò ïéàL éôì §¨¨§¨©§¦¤¥¥¦§¦§©§¦¨¥
éøz-hbay zenizgd lr cirdl micr ipy ekxhviäåäc éãéî §¥¦¦©£¨

àîìòc úBøèL íeiwàmikixvy zexhyd x`y meiwa oicd itk - ©¦§¨§¨§¨
,`xnbd zvxzn .micrd znizg z` mixikn mdy eciriy mipy

rd oia lcad yioial ,mixeqi` lr zecr `idy hbd meiw lr zec
y `ed llk ik ,oenn zexhy meiw.ïéøeqéàa ïîàð ãçà ãòdgec ¥¤¨¤¡¨§¦¦

,`xnbdïðéøîàc øîéày mixne` ep` izni` -ïîàð ãçà ãò ¥©§©§¦¨¥¤¨¤¡¨
,ïéøeqéàaa `wecäëéúç ïBâky÷ôñ`id m`áìç ìLdxeq`e §¦¦§£¦¨¨¥¤¥¤
,dlik`a÷ôñ`id m`ïneL ìLcg` cr dfa ,dlik`a zxzene ¨¥¤¨
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éaøå ïðçBé éaø ?dì BðúBð änë éðôa :øî øîàc§¨©¨¦§¥©¨§¨©¦¨¨§©¦

éðôa :øîà ãçå ,íéðL éðôa :øîà ãç àðéðçìLäL £¦¨©£©¦§¥§©¦§©£©¦§¥§¨
¯.déLôð éòeøBàì éúà àìå ÷ééc ÷ãéî àøwéòî¥¦¨¨¥¨¨¥§¨¨¥§¥©§¥

?äaøk øîà àì àîòè éàî àáøå¯éî :Cì øîà §¨¨©©£¨¨£©§©¨¨©¨¦
ì ázëð éðôa" éðú÷ì ízçð éðôa ,dîL?"dîL¯ ¨¨¥§¨©¦§©¦§¨§¨©¤§©¦§¨

déì zLtî éàc àlà ,éëä éðúéìc àeä ïéãa :äaøå§©¨§¦§¦§¥¨¦¤¨§¦©§©§¥
.déiæâîì éúà àøeaéc¯!déiæâîì éúà éîð àzLä ¦¨¨¥§¦§¦¥¨§¨©¦¨¥§¦§¦¥

¯äaøå .æéàb àì ézøzî àãç ;æéàb úìzî àãç£¨¦§¨¨¥£¨¦©§¥¨¨¥§©¨
?àáøk øîà àì àîòè éàî¯ïk íà :Cì øîà ©©£¨¨£©§¨¨¨©¨¦¥

änì "ázëð éðôa" ;àì eúå "ízçð éðôa" éðúéð¦§¥§¨©¤§©§¨§¨©¦§©¨¨
ì ïðéòa dpéî òîL éì.dîL¯àeä ïéãa :àáøå ¦§©¦¨¨¥©¦§¨§¨¨§¦

íei÷a éôeìçéàì éúà ïk íàc àlà ,éëä éðúéìc§¦§¥¨¦¤¨§¦¥¨¥§¦§¥§¦
.ãçà ãòa àîìòc úBøèL¯íúä ?éîc éî :äaøå §¨§¨§¨§¥¤¨§©¨¦¨¥¨¨

øác ìòa íúä ;àðîéäî äMà àëä ,àðîéäî àì äMà íúä ;"éðôa" àëä ,"ïðéòãé"¨§¦©¨¨§¨©¨¨¦¨¨§¥§¨¨¨¦¨§¥§¨¨¨©©¨¨
.ïîéäî àì¯ä ehà :Cì øîà ?àáøå .ïîéäî øác ìòa àëäéî ,"ïðéòãé" éøîà ék àë ¨§¥©¨¨©©¨¨§¥©§¨¨¨©¨©¨¨¦¨§¦¨§¦©¦

ãòa àîìòc úBøèL íei÷a éôeìçéàì éúà ,éðîéäî "ïðéòãé" éøîà éëc ïåéëå ?éðîéäî àì̈§¥§¥§¥¨§¦¨§¦¨§¦©§¥§¥¨¥§¦§¥§¦§¨§¨§¨§¥
ì ïéàé÷a ïéàL éôì øîàc ,äaøìe .ãçàì äáéúk éòác àpz éàä ïàî ,dîLéòáe dîL ¤¨§©¨©£©§¦¤¥§¦¦¦§¨©©©¨§¨¥§¦¨¦§¨¨¥
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קפה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr b sc oihib(iriax meil)

mewn lknàðebéò íeMî`l m` ,dpebr x`yiz `l dy`dy ick - ¦¦¨
jkitl ,hbay zenizgd z` exiykiy micr ipy `vnzda eìé÷à£¦¨

ïðaøipta' xne`e hbd z` `iand icigi gily it lr `ypizy ©¨¨
,dywn `xnbd .'mzgp iptae azkpàeä àle÷ éàäef dpwz ike - ©¨

daxc` `ld ,zyxbznd dy`l `lew `idàeä àøîeçdz` - §¨
,dilr xingne siqenéøz déì zëøöî éàcminkg eid m` - §¦©§§©§¥§¥

dnyl azkp hbdy eciriy micr ipy dligzkln miaiignéúà àìŸ¨¥
øòøòî ìòamzecr lr xrxrle `eal leki did `l lrad -ìéñôe ©©§©§¥¨¦

déì-zecr cbp on`p lrad oi` ixdy ,hbd z` exerxra leqtle ¥
gilyy minkg epwizy xg`l la` .mipy lyãç,hbd lr cirn ©

ok m`ìòa éúà-lrad `eaidéì ìéñôe øòøòîelr xrxri - ¨¥©©§©§¥¨¦¥
,lradn xzei gilyl oin`dl oi`e ,eze` leqtie hbd ly ezexyk
mikixv eid minkg ok m`e ,cg` cbpk cg` ly zecr ef ixdy
zvxzn .xrxri `l lrady ick micr ipy ly zecr owzl

,`xnbdøî øîàc ïåékoldl `xnba(:d),dì BðúBð änk éðôa- ¥¨§¨©©¦§¥©¨§¨
zrya zeidl mikixv miyp` dnk mid zpicnn hb `iany gily

dfa ewlgp ,dy`l hbd z` xqenyøîà ãç ,àðéðç éaøå ïðçBé éaø©¦¨¨§©¦£¦¨©¨©
hbd z` dl zzl jixvyøîà ãçå ,íéðL éðôazzl jixvyéðôa ¦§¥§©¦§©¨©¦§¥

ìL,äLlkd zrcl ziyrp mid zpicnn `ad hb zxiqny `vnp §Ÿ¨
jkitle ,micr iptagilydéòîàøweicil hbd `ayk dligzn - ¥¦¨¨

,lradn÷ééc ÷ãéî-hbd z` el ozep lrady xxal wcwcn `ed ¥©¨¥
,hxgzdl cizr `l `edye ,dyxbl oevx jeznéúà àìå-`le §Ÿ¨¥

gilyd `eaidéLôð éòeøBàì-hb z`ada ezepn`p z` rxdl §¥©§¥
xrxrie lrad `eai m` elit` okle .eilr xrxrl lrad cizry
`edy xazqn ik ,dxenb zepn`p gilyl minkg epzp ,hbd lr
mr hbd z` glyi lrady minkg zpwze ,xaca ahid wcwc
`ly dilr dliwn `l` ,dy`d mr dxingn dpi` cg` gily

.hbd meiwl micr ipy `iadl jxhvz
:cg` cr `edy gilyd on`p j`id `ax zrcl zxxan `xnbd

øîàc àáøìe,dpwzd mrhyéòaéì ,Bîéi÷ì ïééeöî íéãò ïéàL éôì §¨¨§¨©§¦¤¥¥¦§¦§©§¦¨¥
éøz-hbay zenizgd lr cirdl micr ipy ekxhviäåäc éãéî §¥¦¦©£¨

àîìòc úBøèL íeiwàmikixvy zexhyd x`y meiwa oicd itk - ©¦§¨§¨§¨
,`xnbd zvxzn .micrd znizg z` mixikn mdy eciriy mipy

rd oia lcad yioial ,mixeqi` lr zecr `idy hbd meiw lr zec
y `ed llk ik ,oenn zexhy meiw.ïéøeqéàa ïîàð ãçà ãòdgec ¥¤¨¤¡¨§¦¦

,`xnbdïðéøîàc øîéày mixne` ep` izni` -ïîàð ãçà ãò ¥©§©§¦¨¥¤¨¤¡¨
,ïéøeqéàaa `wecäëéúç ïBâky÷ôñ`id m`áìç ìLdxeq`e §¦¦§£¦¨¨¥¤¥¤
,dlik`a÷ôñ`id m`ïneL ìLcg` cr dfa ,dlik`a zxzene ¨¥¤¨

oeik ,oney ly `idy cirdl on`pàøeqéà ÷fçúéà àìcdid `l - §Ÿ¦§©©¦¨
,dxeq` `idy dze` epwfgdy avn mlern ef dkizgaàëä ìáà£¨¨¨

,hbd z` miiwl gilyd ly ezecr oiprlúLàc àøeqéà ÷fçúéà¦§©©¦¨§¥¤
Léà,yi` zy` xeqi`a hbd z`ad mcew ef dy` dwfged xak - ¦

oipne ,zxzen `id eiykrny xnele dzwfgn d`ivedl `a crde
ef zecr ixd ,cere .on`p cg` cr dfa mby epläåøòaL øác éåä̈¥¨¨¤§¤§¨

,zeixr ixeqi`l zrbep `id -åy `ed llkïéàly xeqi`øác §¥¨¨
äåøòaLly zecra xzip,íéðMî úBçtj`id `iyewd zxfege ¤§¤§¨¨¦§©¦

.hbd z` miiwl on`p cg` cr `edy gilyd
,`xnbd zvxznàeä ïéãaicd zeidl ie`x did ok` -oíei÷ác §¦¦§¦

d x`yéòaéì àì énð úBøèL-,micr ipy ekxhvi `l ok mbLéøãk §¨©¦Ÿ¦¨¥¦§¥
,Lé÷ì Léø øîàc ,Lé÷ìdxez oicneNòð øèMä ìò íéîeúçä íéãò ¨¦§¨©¥¨¦¥¦©£¦©©§¨©£

ïúeãò äø÷çpL éîkdlawzp xake,ïéc úéáa,xhyd meiw `la s` §¦¤¤§§¨¥¨§¥¦
,svegn dyrn `edy ,xhy siifiy mc`a ceygl oi`y iptnïðaøå§©¨¨

êeøöàc àeä,eniiwl ekixvdy md minkge -àëäå`iany hba §©§§¨¨
gilydíeMîyygàðebéò,dpebr dy`d x`yiz `ly ick - ¦¦¨

ïðaø da eìé÷à-ici lr miiwzn hbdy minkg dilr eliwd £¦¨©¨¨
.cg` cr wx `edy elit`e gilyd

,`xnbd dywnéàä,ecal on`p gilydy df oic -ikeàeä àle÷ ©¨
daxc` ixd ,dy`làeä àøîeç,dy`d lréøz déì zëøöî éàc §¨§¦©§§©§¥§¥

-hbd z` e`iai micr ipyy miaiign eid m`øòøòî ìòa éúà àìŸ¨¥©©§©§¥

siiefn `edy hbd lr xrxrn lrad did `l -,déì ìéñôemeyn ¨¦¥
y minkg zpwz xg`l la` ,micr ipy cbp on`p did `l `edyãç©

,eilr cirne hbd z` `iandéì ìéñôe øòøòîe ìòa éúàleki - ¨¥©©§©§¥¨¦¥
zvxzn .hbd z` leqtle ,cg` cr cbpk xrxrle `eal lrad

,`xnbdøî øîàc ïåékhb `iany gily ,änk éðôamiyp`BðúBð ¥¨§¨©©¦§¥©¨§
,dìdfa ewlgpãç ,àðéðç éaøå ïðçBé éaøãçå ,íéðL éðôa øîàøîà ¨©¦¨¨§©¦£¦¨©¨©¦§¥§©¦§©¨©

ìL éðôa,äLgilyd okl ,micr ipta exqeny micen lkdy oeikne ¦§¥§Ÿ¨
àøwéòî,hbd z` lawnyk dligzn xak -÷ééc ÷ãéîwcwcn - ¥¦¨¨¥©¨¥

hxgzdl cizr epi`e epevxn hbd z` el ozep lrady xxal
,eilr xrxrleéúà àìågilyd `eai `le -déLôð éòeøBàì- §Ÿ¨¥§¥©§¥

.exerxra on`p lrad oi` okle ,ezepn`p z` rxdl
zl`ey :`axe dax oia zexaqd iwelig z` zxxan `xnbd

,`xnbdàáøåmicr oi`y meyn `ed minkg zpwz mrhy xaeqy §¨¨
,eniiwl oiievnäaøk øîà àì àîòè éàî-daxk xn` `l recn ©©§¨Ÿ¨©§©¨

daiyn .dnyl oi`iwa mid zpicn ipa oi`y itl `ed mrhdy
,`xnbdCì øîà,`axéðz÷ éî' xne` gilydy dpynaázëð éðôa ¨©¨¦¨¨¥§¨©¦§©

ìì ízçð éðôa dîL,'dîLazkp hbdy xikfn gilyd oi` ixd ¦§¨§¨©¤§©¦§¨
ixaca 'dnyl' xkfp `l recn ,dax ly enrh itk m`e ,'dnyl'

.gilyd
äaøå,ef dprh lr aiydl lekiéëä éðúéìc àeä ïéãaoicd on ok` - §©¨§¦§¦§¥¨¦

,dnyl azkp hbdy mb cirdl jixv gilyd didàlàminkgy ¤¨
eyyg ik df gqep epwiz `làøeaéc déì zLtî éàclr daxp m` - §¦©§©§¥¦¨

hbd zpizpa xnel eilry mixacd z` gilyddééæâîì éúà-`ed ¨¥§¦§§¥
epwiz okle ,lqti hbde ,minkg el epwizy gqepdn xqgl lelr

,`xnbd dywn .dxvw oeyl gilyd xn`iy minkgénð àzLä- ©§¨©¦
oiicr ,mzgp iptae azkp ipta wx xne` gilydyk dzr mb `ld

dééæâîì éúà,`xnbd zvxzn .eixaca xqgl gilyd lelr -àãç ¨¥§¦§§¥£¨
æéàb úìzî`e ,xiqgdl gilyd lelr yely jezn zg` dlin -m ¦§¨¨¦

,zg` dlin hinydl lelr `ed 'dnyl azkp ipta' xnel epwzi
la`ézøzî àãçmizy jezn zg` daiz -æéàb àìyeygl oi` - £¨¦©§¥Ÿ¨¦

.dlin hinyiy eyyg `l 'azkp ipta' xne`yk okle ,xiqgiy
,zxxan `xnbddaøåoi`iwa oi`y iptn dpwzd mrhy xaeqy §©¨

,dnylàáøk øîà àì àîòè éàîmicr oi`y iptn dpwzd mrhy ©©§¨Ÿ¨©§¨¨
,eniiwl miievnCì øîà,daxïk íàéðúéð' xne` gilydyéðôa ¨©¨¦¥¦§¥§¨©
àì eúå 'ízçðwx `id dxin`d zaiq ixdy ,xac siqedl ila - ¤§©§Ÿ

'e ,zenizgd z` miiwl ickéì änì 'ázëð éðôaepwz recne - §¨©¦§©¨¨¦
,'azkp ipta' mb xn`iydpéî òîLy meyn dpwzd mrhyïðéòa §©¦¨§¦¨

ìdîLepwz okle ,dnyl azkp hbdy ciri gilydy jixvy - ¦§¨
.'azkp ipta' mb xn`iy minkg

àáøå,eixac lr `iyewd z` uxznàeä ïéãa-ie`x did ok` §¨¨§¦
éëä éðúéìc,'mzgp ipta' wx xne` gilydy `pzd xn`iy -àlà §¦§¥¨¦¤¨

ïk íàc-,azkp ipta mb gilyd xn`i `l m`éôelçéàì éúà §¦¥¨¥§¦©¥
àîìòc úBøèL íei÷a-hbd meiwy enky ,xnel erhie etilgi §¦§¨§¨§¨

zexhyd x`y meiw mb jk ,cg` cra `ed`ed.ãçà ãòala` §¥¤¨
`wecy xkip 'azkp ipta' mb gilyd xn`iy minkg erawy xg`l

.cg` cr witqny minkg epwz o`k
åzrcläaø'azkp ipta' xnel epwzy xazqn `ly zegcl yi , §©¨

ixdy ,df yyg iptnéîéîc,hbd meiwl dnec zexhy meiw m`d - ¦¨¥
.` .mdipia milcad dyly yi ixdíúä-zexhy x`y meiwa ¨¨

' `id micrd zxin`'ïðéòãé-,micrd zenizg z` ep` mixikn ¨§¦©
la`àëä`ed `l` ,drici ly oeyl o`k oi` gilyd zxin`a - ¨¨

xne`'éðôa'-.a .dnizgd z` envra d`xyíúä-meiwa §¨©¨¨
,zexhyàðîéäî àì äMàzpn`p dpi`e zecrl dleqt dy` - ¦¨Ÿ§¥§¨

la` ,xhyd meiw lr cirdlàëä-mb ,hb `iand gilyaäMà ¨¨¦¨
àðîéäîipta' eilr dl xnele dzxiagl hb `iadl zpn`p - §¥§¨
.'mzgp.bíúäd ,zexhy meiwa -øác ìòalra `iven m` - ¨¨©©¨¨

exhy z` envra xhydïîéäî àìcirdl leki mc` oi` ixdy , Ÿ§¥¨
la` ,envr lràëä-,hbaïîéäî øác ìòa-dy`dyk mb ¨¨©©¨¨§¥¨

zpn`p `id ,'mzgp ipta' xnel dkixvy ote`a ,dhib z` d`ian
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iiepik lk` cenr b sc ± oey`x wxtxifp
äá åìé÷à àðåâéò íåùî.gilyl dipnidl Ðàéä àìå÷ éàä.dinza Ðéøú úëøöî éàã

.cg icdal cg iwe`e ,xrxrne iz` `zyd .xrxrl lra ivn `l ez ,dnyl xninl Ð

øî øîàã ïåéë.(a,d) onwl Ðåðúåð äîë éðôáipta" mdipta xne`e ezy`l df gily Ð

"azkpÐ.'eke mipy ipta÷ééã ÷ãéî àø÷éòîea rceie ,lrad cin elawnyk gilyd Ð

inp i`e .cer xrxrie `ai `le ,dyxbn oevxay

xxerÐ.xity `zlina wc i`cec ,on`p epi`

ïéã úéáá ïúåãò äø÷çðù éîë äùòð`lc Ð

.iteifl yipi` sivgäééæâéîì éúàxn`i `lc Ð

) onwl opixn`e ,edlekrahnn dpynd lk :(my

oihiba minkg erahyÐ.xfnn cledàãç
úìúî."dnyl azkp ipta" oebk ,zeaiz Ðæééâ

."azkp ipta" `l` xn` `lc oipnifc Ðàãç
éúøúî.azkp ipta oebk Ðæééâ àì`linne Ð

,inp i` .oi` :xn`e ,dnyl azkp i` dil opiliiy

azkp ipta" edine .cidqn `w (dnyl) `nzq

"mzgp iptaeÐdnizge daizkc ,dekxv`

it`a `zlin `cg lkc oeike ,dnyl opira

`id dytpÐ.fiib `lïë íàmeyn `nrhc Ð

?il dnl "azkp ipta" ,`ed meiwàåä ïéãá àáøå
."azkp" xninl ira `lc Ðàìàikd meyn Ð

.dekxv`ïë íàã."azkp" xn` `lc Ðéúà
'åë éôåìçéàì,iz` ineiwlc `zlin `gkenc Ð

i` ,iniiwin cga inp zexhy lk :xaq ifgc o`ne

.micrd ici azk ip` xikn :xn`e `cdq cg iz`

íúäzexhy meiw iab ÐÐdfy ep` mircei"

.ixn`wc `ed "micrd azkøîà÷ éðôá àëäÐ

.`zlin `gken `w `leàðîéäî äùà àëäÐ

"azkp ipta" dxn`e ,dzxiagl hb d`iad m`

Ðs` :(a,bk oihib) ipy wxta opzck ,`pnidn

.'ek odilra zn xnel zepn`p opi`y miypdìòá
øáã.ely xhyde xhyd `iveny eze` Ðàëä

ïîéäî øáã ìòáz` d`ian dnvr dy`d Ð

xn`c oebk ,zegily zxeza mid zpicnn dhib

calae .oic ziaa `l` ea iyxbzz l` :dlra dl

"mzgp iptae azkp ipta" xnel dkixv `dzy

) ipy wxta 'eke.(myéðà òãåé øîà éë àëä åèà
ïîéäî àì éîmeyn `nrh dicicle li`ed Ð

ici znizga ip` rcei :xn` i` ,`ed `neiw

il dn "ipta" il dnc ?onidn `l in ,micrd

kxvnc e`l i` ,`ed ikdc oeike ?"ip` rcei"opi

zexhyl oihib oia xkid iedizc ,daizk` inpÐ

,`nlrc zexhy meiwa itelgi`l iz`

.cg` cra edpiniiwlàðú éàä ïàîÐ

.oizipznc
éà
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azk :(a,ck oihib) "hbd lk" yixa opixn`ck ,xi`n iaxl ea yxbl leqt enyl azkp elit`

,yxbn ivn `lc `ed dphw :`xnba xn`we .dphwd z` ea yxbi `l - dlecbd z` ea yxbl

jezn giken `diy opirac meyn ,xi`n iaxk `le xfrl` iaxk dl iwen ,yxbn - dlecb `d

iaxl elit`e .xi`n iaxk oizipzn inewe`l ira jenqae .dyxbn ediipin id dnizgd icr

lrad e`yry erciy dxiqn icr jixv xfrl`

jexv`c `dc :wgvi epiax xne`e !`kile ,gily

xn`ie ,lrad xrxri `ly ick epiid - `kd opax

eilr mizgd `ede ,cnlzdl ick xteqd eazky

.dnyl iwa did `l `edy ,micréàä`lew

zenai) "dax dy`d" yixa - `ed `xneg `ed

,dteqa dilr zxngdy `xneg jezn iab (`,gt

`pebir meyn :ipyne !lwil `le xingl `l :jixtc

`ed `lew i`d :jxtinl jiiy `l .opax da eliw`

- dlra `ae ixz dl zkxvn i`c `ed `xneg -

`vz cga `zyde ,mzd opixn`ck ,xefgl zxzen

`lyk ,owzl xyt` `lc oipnif mzdc .dfne dfn

elit`e .dlra `edy xikn didy cg` `l` d`x

o`k la` ?cirdl o`ka m`iai in - daxd my eid

.mipya eglyl leki -

ãçyxtl yi - dil liqte xrxrn lra iz`

,onidn `lc ab lr s` .ynn dil liqtc

m` :xn`z m`e .lqtin - `nlra frl `l` `kile
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ì äîéúçäáéúk ,éòa äîéúç ,øéàî éaø éà dîL £¦¨¦§¨¦©¦¥¦£¦¨¨¥§¦¨
Báúk .ò÷ø÷ì øaeçîa ïéáúBk ïéà :ïðúc !éòa àì̈¨¥¦§©¥§¦¦§¨§©§©§¨

ìz ,ò÷ø÷ì øaeçîä ìòdì Bðúðe Bîúç ,BL¯!øLk ©©§¨§©§©§¨£¨§¨¨¨¥
éëå !éòa àì äîéúç ,éòa äáéúk øæòìà éaø éà¦©¦¤§¨¨§¦¨¨¥£¦¨¨¨¥§¦
éaø éòa àì éëå ,àéä øæòìà éaø íìBòì ,àîéz¥¨§¨©¦¤§¨¨¦§¦¨¨¥©¦
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Ba ïéàå ïîæ Ba Lé ,ïîæ Ba ïéàå íéãò åéìò Lé¥¨¨¥¦§¥§¨¥§©§¥
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תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr b sc oihib(iriax meil)

d didzyì äîéúçdîLly `pzd ixdy ,zyxbznd dy`d ly £¦¨¦§¨
,xnelk mzgp iptae azkp ipta xnel gilyd z` jixvn epizpyn

:dnyl eyrpy dnizgd lr mbe daizkd lr mb ciriy
.xi`n iax zhiyk dpi` epizpyny dgiken `xnbdøéàî éaø éà¦©¦¥¦

,epizpyn z` dpyy `pzd `ed xi`n iaxy xnel dvxz m` -
wx ezhiyl `ldéòa äîéúçla` ,dnyl hba mezgl jixv - £¦¨¨¥

éòa àì äáéúk,dnyl hba daizkd dyrzy jixvn epi` `ed - §¦¨Ÿ¨¥
ixacle ,dnyl 'azkp ipta' mb xne` gilydy x`ean dpynae

,jk lr cirdl jixv `l `edy i`cea xi`n iaxïðúcitke - ¦§©
oldl dpyna epipyy(:`k)ïéáúBk ïéàhbò÷ø÷ì øaeçîalr - ¥§¦¦§¨§©§©

m`e ,dnc`a xaegn ecera oli`ò÷ø÷ì øaeçîä ìò Báúkxg`le §¨©©§¨§©§©
oknìz,dì Bðúðe Bîúç BLhbdøLk.caricaiax zrcly ixd §¨£¨§¨¨¨¥

,ezaizk lr `le eznizg lr wx xn`p hba dnyl oic lk xi`n
`xnbd .epizpyn ly `pzd `edy cinrdl okzi `l jkitle

e :xfrl` iax zhiyk dppi` mb epizpyny gikedl dtiqenéaø éà¦©¦
øæòìàz` dpyy `pzd `ed xfrl` iaxy xnel dvxz m`e - ¤§¨¨

ezhiyl `ld ,epizpynäáéúkhbd lyéòa-didzy jixv §¦¨¨¥
mle` ,dnyléòa àì äîéúç-hbd okle ,dnyl didzy jixv `l £¦¨Ÿ¨¥

zrcl eli`e ,llk micr eilr minezg oi`yk mb `ziixe`cn xyk
cirdl 'mzgp ipta' mb xnel gilyd jixv epizpyna `pzd

.dnyl dzyrp hbd znizgy
zexyt` dgec `xnbd`id xfrl` iax epizpyny xnel ztqep:

àîéz éëå-,xnel dvxz m`eíìBòìepizpynéëå ,àéä øæòìà éaø §¦¥¨§¨©¦¤§¨¨¦§¦
éòa àìjixvd `ly dne -ì äîéúç øæòìà éaødîLwx `l` Ÿ¨¥©¦¤§¨¨£¦¨¦§¨

,dnyl daizkwx edf,àúééøBàcîla`ïðaøcîxfrl` iax mb ¦§©§¨¦§©¨¨
dcencéòa`pzdy yxtl ozip ok m`e ,dnyl hbd lr mezgl ¨¥

ipta' xn`i gilydy jixvn `ede xfrl` iax `ed dpynd ly
dkixv dnizgd mb opaxcny oeik ,dnyl 'mzgp iptae azkp

,okzi `l df ,dnyl zeidlàäåoldl dpyna epipy ixdy -(.et) §¨
ìLïéìeñt ïéhéb äLnïðaøcmze`n cg`e ,my `nw `pz zrcl §Ÿ¨¦¦§¦§©¨¨

y oihib dyly,micr znizg eilr oi`y hb `ed mda ewlgpàìå§Ÿ
éòajixvn `l -äîéúç øæòìà éaøhbd lrìdîL,opaxcn elit`e ¨¥©¦¤§¨¨£¦¨¦§¨

dligzkl elit`y xaeqe w"z zrc lr my wleg xfrl` iaxy
dy`d dleki ezhiyly ixd ,oihib mze`a `ypdl dy`l xzen

.dnyl mezg epi`y hba dligzkl yxbzdl
xfrl` iaxy gken dpnn oldl dpynd ixac z` zhxtn `xnbd

:opaxcn elit` dnyl hbd lr dnizg jixv oi`y xaeq,ïðúc¦§©

ìL,ïéìeñt ïéhéb äLúqéð íàåcg`a dyxbzpy xg`l ,xg` mc`l §Ÿ¨¦¦§¦§¦¦¥
carica ,elld oihibdnøLk ãìeä,elld oihibd leqt oi`y gkene ©¨¨¨¥

carica mby i`ce `ziixe`cn mileqt eid md m`y ,opaxcn `l`
:elld oihibd zyely z` zhxtn dpynd .xenb xfnn cled did

.`áúkhbd z` lradå ,Bãé áúëamle`íéãò åéìò ïéà`l - ¨©¦§©¨§¥¨¨¥¦
y hb .a .micr df hb lr enzgíéãò åéìò Lé,ea minezgdåmle` ¥¨¨¥¦§

ïéàaezkïîæ Baonf zaizk aeigy s` z`fe ,hbd ly ezaizk ¥§©
e xteqd ici lr azkpy hb .b .minkg zpwzn `ed oihibaBa Léz` ¥

ïîæ,ezaizkåmle`Ba ïéàdnizgàlàly,ãçà ãòok it lr s`e §©§¥¤¨¥¤¨
crl sxhvn ezaizka xteqdy oeikn ,`ziixe`cn xyk `ed

ipyk eicgi mde ,hbd lr mezgy icigid.micrìL elà éøääL £¥¥§Ÿ¨
ïéìeñt ïéhéb,carica mixyk mle` dligzkl opaxcnúqéð íàå ¦¦§¦§¦¦¥

,elld oihibdn cg` ici lr dyxbzpy dy`dãìeäipyd dlran ©¨¨
øLkmle` .`nw `pz zrc `id jk .caricaøæòìà éaølr wleg ¨¥©¦¤§¨¨

e oey`xd dxwndøîBàyíéãò åéìò ïéàL ét ìò óàea minezgd ¥©©¦¤¥¨¨¥¦
,lrad ipta azkp `l hbde ,llkàlàwxdì BðúpLlradéðôa ¤¨¤¨§¨¦§¥

,íéãòhbdøLk,dligzkläáBâåit lr dzaezk inc z` dy`d ¥¦¨¥§¨
mb df hbíéñëpîmde mixg`l eci lr exknpy lrad ly ¦§¨¦
íéãaòeLî.dzaezkl dlxfrl` iax ly ezrc ikíéãòä ïéàL §§¨¦¤¥¨¥¦

èbä ìò íéîúBç,zexhyd lk -àlàwxíìBòä ïewéz éðtîick - §¦©©¥¤¨¦§¥¦¨¨
e`xy micrd ezeni m` mb xhyd z` miiwl lkei xhyd lray
ozip ,micr xhy lr minezgy ici lre ,xhyd ly dxiqnd z`
zenizg z` mixiknd mixg` micr it lr mb xhyd z` miiwl
,xfrl` iax zrck epizpyn z` yxtl xyt` i`y ixd .mdici
iaxle ,dnyl 'mzgp ipta' ly dxin` jixvn dpyna `pzd ixdy

.micrd znizga llk jxev oi` xfrl`
iax zrck epizpyn z` yxtl zxg` zexyt` dgec `xnbd

:xi`nàlàåepizpyny cinrdl dvxz m`å ,àéä øéàî éaøxn`z §¤¨©¦¥¦¦§
yéòa àì éëjixvn `ly dn -äáéúk øéàî éaøhbd lyìdîL ¦Ÿ¨¥©¦¥¦§¦¨¦§¨

wx edf,àúééøBàcîla`éòa ïðaøcîjixvy xi`n iax dcen - ¦§©§¨¦§©¨¨¨¥
azkp ipta' xnel gilyd jixvy `pzd xaeq okle ,dnyl aezkl
eyrpy dnizgd lr mbe daizkd lr mb cirdle ,'mzgp iptae

,okzi `l df .opaxcn mb exiykdl ick ,dnyl,ïîçð áø øîà àäå§¨¨©©©§¨
øéàî éaø äéä øîBà,dnyl dnizga `l` jxev oi`y ezhiyl ¥¨¨©¦¥¦

yBàöî eléôàhbl lrad,ätLàaazkp `l hbd i`ceay jk £¦§¨§©§¨
zyxbznd dy`d ly dnyl
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אגרות קודש

 ב"ה,  ימי החנוכה, ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

ועד כפר חב"ד אשר באה"ק ת"ו ע"י מ"צ ב"ב

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

זה מזמן רב שלא נתקבלו הדו"חים שלהם. והלואי ויהי רצון שיהי' זה סימן שעושים הרבה 

לטובת כפר חב"ד בכל עניניו ובגשמיות וברוחניות גם יחד ועד שמפני רוב המעשה בזה לא מספיק הזמן 

כלל לכתיבה והודעה וכו'.

ובפרט שזכות הרבים מסייעתם להצלחה רבה בכל הענינים והפעולות לבסס ולחזק ולהרחיב 

את כפר חב"ד הן בכמות והן באיכות.

ואין לך דבר העומד בפני הרצון.

בברכה לבשורות טובות בכל האמור ועוד יותר מהמשוער.



xcde"קפח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr c sc oihib(iying meil)

Bîúçåmicr eilr mizgd -,dì Bðúðehbd.øLkenya yxetn ixd ©£¨§¨¨¨¥
iaxy i`ce ok m`e ,dnyl hb zaizk aiign epi`y xi`n iax ly

.epizpyn ly `pzd epi` xi`n
dì ïðéðúî à÷ àúééøBàcî ïðà àîéz éëåax mya epipyy dn - §¦¥¨£¨¦§©§¨¨©§¦©¨

,ea yxbl xyk dty`a `vnpd hby xi`n iax ly ezrca ongp
`pzdy cinrpe ,leqt hbd opaxcn la` ,dxez oicn `ed ok
dnyl dnizge daizk jixvnd ,xi`n iax `ed epizpyna

.opaxcnéëä éàxi`n iax did xne`' xnel ongp axl did `l ¦¨¦
`l` ,dyrnl ok bedpl xyt`y rnyn df oeylny ,'eke 'elit`

'øéàî éaø äéä øîBà,déì éòaéî 'äøBz øáceixac yxtl eilr dide ¥¨¨©¦¥¦§©¨¦¨¥¥
azkp `ly hb dligzkl xiykdl ,leykn icil e`eai `ly ick
iax zrcy xaqy gken ,ok yxit `l ongp axy jkne .dnyl
zx`an `xnbd .opaxcn s` xyk dnyl `ly azkpy hby xi`n

:dax zhiyk dpynd z` dpyy `pzd `ed iníìBòì àlà¤¨§¨
epizpyn,àéä øæòìà éaøoi` xfrl` iaxly dgiked `xnbdy s`e ©¦¤§¨¨¦

xnel lkep ,dnyl dnizga jxevéòa àì éëå[jixvd `l-]éaø §¦Ÿ¨¥©¦
øæòìàdyäîéúç,dnyl didz hbd lrììk íéãò àkéìc àëéä- ¤§¨¨£¦¨¥¨§¥¨¥¦§¨

lr micr mizgdl daeg oi`y ,llk micr eilr oi`y hba `weec
mpn` ,hbdíéãò àkéàc àëéäd lr micr enizgdy mewna -hb ¥¨§¦¨¥¦

éòaitke ,dnyl didz dnizgdy xfrl` iaxl s` jixv -øîàc ¨¥§¨©
,àaà éaøyéieæîa øæòìà éaø äãBîBëBzî óeilr enizgdyk - ©¦©¨¤©¦¤§¨¨¦§¨¦

xhyd lr enzg m` e` ,cirdl leqt e` aexw mdn cg`e micr
,dnyl `ly,ìeñt àeäL`ly hb sicr xfrl` iaxly meyn ¤¨

yiy hbn ,dxiqnd icr it lr xyk `edy llk micr eilr minezg
.'ekezn siiefn' `edy zeleqt zenizg eadax zrcly `vnp

xaecne ,xfrl` iax `ed epizpyn ly `pzdy cinrdl xyt`
mb xnel jixv gilyde ,micr eilr yie mid zpicnn `ay hba
siiefn `l hbde ,dnyl eyrp zenizgdy cirdl ick 'mzgp ipta'

.ekezn
épî àä ,øîà éMà áøaiigny daxl epizpyn zipyp in zrck - ©©¦¨©¨©¦

dnyl dnizge daizkïðúc ,àéä äãeäé éaø(:`k onwl),äãeäé éaø ©¦§¨¦¦§©©¦§¨
ìñBthbd z`,Leìúa Búîéúçå Búáéúk àäzL ãòjixv ezrcly ¥©¤§¥§¦¨©£¦¨§¨

jixv gilyd okle ,dnyl miyrp eznizge hbd zaizk didzy
.dnyl dyrp lkdy cirdl ick ,'mzgp iptae azkp ipta' xnel

iax ixack dpynd z` ecinrd `l dligzn recn zxxan `xnbd
,`xnbd zl`ey :dcediàøwéòîedligzn -àì àîòè éàî ¥¦¨¨©©§¨Ÿ

äãeäé éaøk dì ïðéî÷Bîepizpyn ly `pzdy epcnrd `l recn - §¦©¨§©¦§¨
daizk jixvy yxetna xaeq `edy xg`n ,dcedi iax `ed
z` cinrdl wegcl sicry ,`xnbd daiyn .dnyl dnizge
oeik ,dcedi iaxk `le xfrl` iaxk e` xi`n iaxk dpynd

yøéàî éaøà ïðéøcäîz` cinrdl ozip ea ote` `evnl sicr - §©§¦©©©¦¥¦
meyn ,xi`n iaxk dpyndøéàî éaø ïéúéðúî íúñcdpyn lk - ¦§¨©§¦¦©¦¥¦

dpyy `ed xi`n iax ,`pzd my z` oiivy `la mzq iax dpyy
ok enke .ef dpynøæòìà éaøà ïðéøcäî-ea ote` `evnl sicr §©§¦©©©¦¤§¨¨

meyn ,xfrl` iaxk dpynd z` cinrdl ozipàúëìéä ïì àîéé÷c§©§¨¨¦§§¨
ïéèéâa déúååk-xyk hby ,ef zwelgna ezenk dkld dwqtp §¨¥§¦¦

.eilr minezg micr oi`y s` cala daizka
:`axe dax zwelgna oecl dtiqen `xnbd,øîBà ìàéìîb ïaø ,ïðz§©©¨©§¦¥¥

àéánä óàhbøâçä ïîe í÷øä ïîipta xnel jixv l`xyi ux`l ©©¥¦¦¨¤¤¦©¤¤
e .mzgp iptae azkpéìà éaøøæòe siqeneléôà øîBàhb `iand ©¦¡¦¤¤¥£¦

ãBìì íéceì øôkî.ok xnel jixvéiaà øîàå,mzwelgn xe`iaa ¦§¨¦§§¨©©©¥
yìàøNé õøà íeçúa úBòìáeîe ìàøNé õøàì úBëeîqä úBøééòa©£¨©§§¤¤¦§¨¥§¨¦§¤¤¦§¨¥

,ïðé÷ñòok it lr s`e ,l`xyi ux`l zekenq xbge mwx ,xnelk ©§¦¨
iaxe ,ef dxin`a mdn `iand gilyd z` aiign l`ilnb oax
.l`xyi ux` inegza rlaeny micel xtka s` jk xaeq xfril`

éãéãì äðç øa øa äaø øîàåinvra ip` -éì éæç[izi`x-]àeää §¨©©¨©©¨¨§¦¦£¦¦©
àøúà,mewnd eze` z` -éåäå,cell micel xtk oiay wgxnd ©§¨©£¥
hrenky wgxnd xeriyàúéãaîeôì éaek éaî.,`xnbd dgikene §¦¥¥§§§¦¨
ììkîiaxe l`ilnb oaxy jkn -mze`a xnel eaiigy md xfrl` ¦§¨

gken zenewndàn÷ àpúce mdixac lr wlegéøö àì éðä øáñC §©¨©¨¨©¨¥Ÿ¨¦
ux` ighya mirelae mikenqd zenewnn hb `iand oi`y -

.'mzgp iptae azkp ipta' xnel jixv l`xyiàäa åàì éàî©¨§¨
éâìôéî÷ewlgpy mdixac z` yxtl yiy d`xp dxe`kl - ¨¦§§¥

,`axe dax ly mdinrhaøáñ øîcmrh `nw `pz zrcl - §©¨©
daxk `ed dpwzdïéàL éôìmid zpicn ipaïéàé÷ahb zaizka §¦¤¥§¦¦

ìéøéîb éðäå ,dîLmikenqd zenewna mixcd mze`y oeikne - ¦§¨§¨¥§¦¥
l`xyi ux`lllka md oi` ,dnyl hb zaizk aeiga mi`iwa

.dpwzdøáñ øîe`pz lr miwlegd xfril` iaxe l`ilnb oax - ©¨©
dpwzd mrhy `ax ly enrhk mixaeq `nwïééeöî íéãò ïéàL éôì§¦¤¥¥¦§¦

,Bîéi÷ìzenewndn hb mi`iand z` mb aiigl yi df mrh itle §©§
xg`n ,ok xnel l`xyi ux`l mikenqdéðäåmixbd mze`e - §¨¥

l`xyi ux`l mikenqd zenewnaéçéëL àì énðmpi` md mb - ©¦Ÿ§¦¥
.hbd z` miiwl elkeiy icka l`xyi ux`a miievn

,`xnbd dgec,àìewlgp l`ilnb oaxe `nw `pzy yxtl oi` Ÿ
xe`iaa mixg` mipte` yi `l` ,`axe dax ly mdinrha

e ,mzwelgndéîòèì õøúî äaøote`a mzwelgn z` x`an dax - ©¨§¨¥§©£¥
,ezhiyk mixaeq mi`pzdyåokdéîòèì õøúî àáø` -`ed s §¨¨§¨¥§©£¥

.ezhiy itk mzwelgn z` x`anàîìò éleëc ,déîòèì õøúî äaø©¨§¨¥§©£¥§¥¨§¨
`ed minkg zpwz mrhy micen dpyna miwlegd mi`pzd lk -

ïéàL éôìmid zpicn ipaïéàé÷ahb zaizkaìdîLdy`d ly §¦¤¥§¦¦¦§¨
,zyxbzndàëäå,l`xyi ux`l mikenqd zenewn mze`a o`k - §¨¨

éâìôéî÷ àäa,mi`pzd ewlgp df xaca -éðä ,øáñ àn÷ àpzmwx §¨¨¦§§¥©¨©¨¨©¨¥
xbgeúBëeîñc ïåékl`xyi ux`léøéîb øîâéîoda mixcd - ¥¨¦§¦§©§¦¥

ueg ly oic mdl oi` okle ,dnyl hb zaizk zaega mi`iwa
.'mzgp iptae azkp ipta' xne` epi` hb mdn `iande ,ux`lålr §

jkàúà[`a-]øîéîì ìàéìîb ïaøux`l uega zenewn `weecy ¨¨©¨©§¦¥§¥©
dúBòìáeîmdiayez l`xyi ux` ghy jezaéøéîbecnl - §¨§¦¥

wx mdy zenewn la` ,dnyl hb aezkl jixvyúBëeîñux`l §
l`xyiéøéîb àì`iand okle dnyl daizk oica mi`iwa mpi` - Ÿ§¦¥

.'mzgp iptae azkp ipta' xnel jixv zekenqd on elit` hbålr §
jkàì énð úBòìáeî øîéîì øæòéìà éaø àúàdpey mpic oi` - ¨¨©¦¡¦¤¤§¥©§¨©¦Ÿ

s` ,'mzgp iptae azkp ipta' zpwz iabl ,mid zepicn x`yn
icka ,dnyl hbd z` aezkl jixvy mircei my mixcdyàlL¤Ÿ

íiä úðéãîa ÷Bìçzmewn oia mid zpicna oic lcad didi `ly - ©£¦§¦©©¨
.mewnl

àîìò éleëc ,déîòèì õøúî àáødpyna miwlegd mi`pzd lk - ¨¨§¨¥§©§¥§¥¨§¨
`ed dpwzd mrhy micenïééeöî íéãò ïéàL éôìàn÷ àpúå ,Bîéi÷ì §¦¤¥¥¦§¦§©§§©¨©¨

éðä øáñxbge mwx -úBëeîñc ïåékl`xyi ux`léçéëL çkLéî ¨©¨¥¥¨¦§¦§©§¦¥
yeygl oi` okle ,l`xyi ux`a miievn zenewnd mze`n micr -

.miiwzdl hbd lkei `l `nyìàéìîb ïaø àúàå`pz lr welgl §¨¨©¨©§¦¥
e `nwøîéîìd zenewndn hb `iand wxyúBòìáeîighy jeza §¥©§¨

meyn 'mzgp iptae azkp ipta' xnel jixv epi` l`xyi ux`
mda mixcdyéçéëLhb `iand la` ,l`xyi ux`a miievn - §¦¥
d zenewndnúBëeîñipta' xne` ,xbge mwx enk l`xyi ux`l §

mda mixcdy meyn 'mzgp iptae azkpéçéëL àìmiievn mpi` - Ÿ§¦¥
llka md l`xyi ux`l mikenqd zenewn mb okle ,l`xyi ux`a

.mid zpicnøæòéìà éaø àúàåe l`ilnb oax lr mb welgløîéîì §¨¨©¦¡¦¤¤§¥©
d zenewnd oze` elit`yúBòìáeîmicel xtk oebkàì énðs` - §¨©¦Ÿ

i opi` mdiptae azkp ipta' zpwz iabl mid zpicn llkn ze`ve
ick ,'mzgpíiä úðéãîa ÷Bìçz àlLzepicnd lk oic didiy - ¤Ÿ©£¦§¦©©¨

.mzxifba minkg ewlg `ly ,deey ux`l uegay
:epizpyna z`aend minkg zhiy z` zxxan `xnbd,ïðz§©

éøö Bðéà ,íéøîBà íéîëçåøîàiL C'àlà 'ízçð éðôáe ázëð éðôa ©£¨¦§¦¥¨¦¤Ÿ©§¨©¦§©§¨©¤§©¤¨
gilyàéánähbíiä úðéãnî,l`xyi ux`lågily okéìBnäCz` ©¥¦¦§¦©©¨§©¦

.mid zpicnl l`xyi ux`n hbd
,zwcwcn `xnbdììkîd`xp minkg ixacàn÷ àpúcz` mzqy ¦§¨§©¨©¨

e ,mdixac lr wleg ,mid zpicnl hb jilend oicøáñyéìBîChb ¨©¦
mid zpicnl l`xyi ux`néøö àìCiptae azkp ipta' xnel Ÿ¨¦

.'mzgp
éâìôéî÷ àäa åàì éàî,df ote`a ewlgpy yxtl d`xp dxe`kl - ©¨§¨¨¦§§¥

øáñ øîc,daxk `ed dpwzd mrhy xaq `nw `pz -ïéàL éôì §©¨©§¦¤¥
ì ïéàé÷a,dîL §¦¦¦§¨
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iiepik lk` cenr c sc ± oey`x wxtxifp
äì ïðéðúî àúééøåàãî ïðà àîéú éëå.ongp axc `dl Ðøéàî éáø äéä øîåà éëä éà

äéì éòáéî äøåú øáã,`zlinl `yextl ,`ed `xen`c ,ongp axl dil dedc .xninl Ð

e`vn elit` dxez xac :xi`n iax did xne` :ikd ipzinle ,dipin `axeg wetiz `lc

:miqxeb ikd yi .'eke dty`aììë íéãò àëéìã àëéä äîéúç øæòìà éáø éòá àì éëåÐ

llk dilr icdq inizg `l ik ,xnelkÐxity

dedc ,dnyl `lye dilr inizgc ,`zydn ith

.ekezn siiefn dilééåæîáåëåúî ómzgy Ð

.dnyl `ly e` ,leqt e` aexw eilràø÷éòîå
äãåäé éáøë äì ïðéî÷åî àì éàîàopigxhc Ð

iaxk dinwe`l ipyil dnk "`niz ike" opixcdne

.xfrl` iaxk e` xi`nøæòìà éáøë àúëìéä
ïéèéâáminezg micr `lac ,`zlin `da ÐÐ

.(a,et oiyeciw) `xza wxta opinwen ikde .xyk

åììä úåøééò ééáà øîàåzekenq ,etiqedy Ð

l`xyi ux`lÐ.l`ilnb oaxc xbge mwx jpd

s`y ,ith zekenq ied xfril` iaxc jpde

ux`n opi`y `l` ,dnegza od zerlaen

l ipd :xaq `nw `pzc .l`xyimeyn ,ikixv `

,zekenq iteqe`l l`ilnb oax `z`e .zekenqc

z` siqed xfril` iaxe .zerlaena icene

zerlaen inc ikide .zerlaendÐzexiir oebk

zeidl l`xyi ux` ly dgxfna aezkd dpny

) aizkck ,leablmkl mzie`zde" (cl xacna

leabd lr dpene ,'ebe "opir xvgn dncw leabl

,l`xyi ux`l dveg oldle odne ,zeax zexiir

gxfnd cvl odizexagn zehleay mdn yie

efl efn zkledd dliqne .ze`qxt ynge rax`

dliqnl ueg zecnerd zexiire ,leabd `ed

zhlead xird zhilan miptlÐdl ixw

ux`n dpi` ikd elit`e ,megzd jeza zrlaen

.l`xyiàøúà àåää.cell micel xtk oiay Ð

éåäå.`zicanetl iaek iank wegx Ðåàì éàî
'åë éâìôéî÷ àäá.`id i`pz `axe daxce Ðàì

éçéëù.mdipia mexig yic Ðäéîòèì õøúîÐ

.dizeek i`pz edlekl uxznøæòéìà éáø àúàå
àì éîð úåòìáåîã øîéîìab lr s` ,xnelk Ð

ixinbcÐ.mid zpicn llkn iwtp `làìù
íéä úðéãîá ÷åìçúzpicna exfby xg`n Ð

midÐ.xaca welg epzp `l
éðäå
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åîúçå(a,ek oihib) "hbd lk" wxtac ,ozile mezgl xyk inp dligzkl - xyk dl epzpe

`l `xwiyk ifginlc `kdc ongp axcn giken (`,dt zeaezk) "azekd"ae

mewn gipiy jixv - oihib iqteh azekd :(`,ek oihib) "hbd lk" wxta opz ,cere .opiyiig

:rnyn .zepebr zpwz meyn e` ,`id xi`n iaxe dhhw meyn :`xnba xn`we ,dy`de yi`d

ixy - inrh ipd ikiiy `lc ,dty`a e`vna

meyn :mzd inp yxtnc o`ne .dligzkl elit`

iaxlc rnyn - `id xfrl` iaxe ,xteq zpwz

.lkd aezkl ixye ,melk gipdl jixv oi` xi`n

xne` - dl epzpe enzg :`kd xn`w `lc `de

ciar `lc ibq `lc rnyn dedc meyn :mz epiax

xi`n iaxl irac `py i`ne :xn`z m`e .ikd

oizipzn iwenc o`nl ,yelza daizk dligzkl

elit` ixy - dnyl `lye ,xi`n iaxk xaegnc

`l dnyl iablc :mz epiax xne`e ?dligzkl

dnyl aezk epi`y micrl hb iziin i` opiyiig

jixvc ircic oeikc ,dnyl `ly md mb enzgiy

azk i` ,xaegna la` .irhinl ez` `l - dnyl

oixkfp oi`e ,ilzyinc oipnif - xaegna dl

.inzge ,yelzläãåîsiiefna xfrl` iax

dnyl `ly oipr dn :wgvi epiaxl dniz - ekezn

?mileqt e` oiaexw ea minezgy ,ekezn siiefnl

jnqinl iz` `nlc meyn ,liqtin oica mzdc

s` .mdit lr oenn `ivedl e` d`iydl ediielir

zecra `l` zeyrl oi` - zn` xacdy it lr

:(a,`l zenai) "oig` drax`" wxta xn`ck ,xyk

,icdqne `azka efgc oipnif - micr iab digpip

la` .mazk itn `le "mditn" :xn` `pngxe

dnyl `ly enzgy `l` ,mixyk micrdy ,`kd

`kile ?odilr jenqp m` jka yi dlwz dn -

`ai dnyl `ly enzga opixy i`c xninl

iab lr hb eazkie dlgz enzgic oipnif xiykdl

`c .llk zecr `kil mzde ,oznizgmrhn ,ok m

dnizg jixvdl epl did zexhy x`ya mb df

xfbinl `ki` mewn lknc :xnel yie !dnyl

dnizg oiyer oi` m`c ,daizk eh` dnizg

.dnyl daizkd mb eazki `l ot opixfb - dnyl

àäyixac ab lr s` - `id dcedi iax ipn

dcedi iaxc `nw `pz (`,eh oihib) ipy wxt

dl xaq `da - "mzgp iptae azkp ipta" jixvn

.dcedi iaxkãòeznizge ezaizk `dzy

hwpinl dil dnle :xn`z m`e - yelza

i` - yelza daizk dzidy oeik ?"eznizge"

:xnel yie !xaegna `dzy eznizgl xyt`

jk xg`e ,yelz oli` lr eazky dl zgkync

.enzge ,yixyde erhpàîéé÷ãdkld ol

oihiba `kd ixiinc meyn - oihiba xfrl` iaxk

.zexhy x`ya s` ezenk dkld la` ,oihib hwp

(a,gk oixcdpq) "xxea df" wxta ,cere .zexhy x`ya s` :xn`we ,axc` (my) onwl biltc ,ipica l`enyk ol `niiw - oihiba `wec xfrl` iaxk ixaq (a,et) onwlc i`xen` lkc ab lr s`

sqei axc rnyn !leqt `edy ekezn siiefna xfrl` iax dcen :`a` iax xn`de :iia` dil jixte .xfrl` iaxk dxiqn icra diipw` lif :sqei ax xn`w ,iqib ixz dlr inizg eedc `zpzn iab

dxiqn icr ediy xdfil jixv jkitle .ixg ipan dia opiabn - l`xyi icdq it`a dildip dixqnc d`qxt `xhy i`d :`a` iax xn` inp oiwxitae .xfrl` iaxk ixaq ,i`xza eedc ,iia`e

,mid zpicnl mdl ekli e` ,dxiqn icr ezeni m`y `l` dnizg icr ipdn `le .dnizg icr `ki`c ab lr s` zyxebn dpi` - dxiqn icr my `kil i`c .izxk edpi`c ,hbd zpizp zrya
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åîúçå(a,ek oihib) "hbd lk" wxtac ,ozile mezgl xyk inp dligzkl - xyk dl epzpe
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mewn gipiy jixv - oihib iqteh azekd :(`,ek oihib) "hbd lk" wxta opz ,cere .opiyiig
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ixy - inrh ipd ikiiy `lc ,dty`a e`vna

meyn :mzd inp yxtnc o`ne .dligzkl elit`
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.lkd aezkl ixye ,melk gipdl jixv oi` xi`n
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ciar `lc ibq `lc rnyn dedc meyn :mz epiax
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azk i` ,xaegna la` .irhinl ez` `l - dnyl
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.inzge ,yelzläãåîsiiefna xfrl` iax
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déîòèì õøúî.ezrck uxzn `ed mb -éleëc ,déîòèì õøúî äaø §¨¥§©£¥©¨§¨¥§©§¥§¥
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miievn zg` dpicn jezay oeiky ,df oic ayein eniiwl oiievn
`l` ,eneiwl yeygl oi` hbd icr zenizg z` mixiknd micr

äaøìoica oi`iwa mid zpicn ipa oi`y itl ,dpwzd mrhy xaeqd §©¨
,dnyl,àéL÷`ny yegl yi mid zpicna dpicn dze`a s` ixd ©§¨

.dnyl azkp `l hbd
.xg` ote`a dpynd ixaca wiicl yi dax zrcl ,`xnbd zvxzn

a àä àîéz àìjezéøö àì íiä úðéãîa äðéãî dúBà,Coeik Ÿ¥¨¨§¨§¦¨¦§¦©©¨Ÿ¨¦
,xnel jixv df ote`a zn`ayàîéà àlàdpyndn wiicz - ¤¨¥¨

hb `iandya äðéãîì äðéãnîjezéøö àì ìàøNé õøàC,xnel ¦§¦¨¦§¦¨§¤¤¦§¨¥Ÿ¨¦
lr dywn `xnbd .dnyl mi`iwa l`xyi ux` ipa lky meyn

,df weicdì éðz÷ àéãäa àäseqa yxetna aezk df oic `ld - ¨§¤§¨¨¨¥¨
epizpynéøö Bðéà ìàøNé õøàa èb àéánäéðôáe ázëð éðôa' øîBì C ©¥¦¥§¤¤¦§¨¥¥¨¦©§¨©¦§©§¨©

'ízçð.l`xyi ux` jeza dpicnl dpicnn `iana mb ¤§©
,`xnbd zvxznàéääî éàweicn wx df oic cenll ep`a m` - ¦¥©¦

,`yixa `pzd ly eixacàðéîà äåäxnele zerhl xyt` did - £¨£¦¨
ãáòéc éléî éðäxn`p df oic -gilydy xxazp m`y carica wx ¨¥¦¥¦£©

,hbd z` mixiykn xacd dyrp xaky oeik ,ezaizk z` d`x `l
äléçzëì ìáà,minkgl okl mcew l`ey gilyd did m` -àìeid £¨§©§¦¨Ÿ

hbd ly ezaizk z` d`x `ed m` `l` gily zeidl el migipn
.eznizgeïì òîLî à÷s`y `tiqa `pzd epze` cnln - ¨©§©¨

.hbd zaizk z` ze`xl gilyd jixv oi` dligzkl
:`ax ly ezhiy lr dywn `xnbdéëä dì áéúBîc àkéàåyi - §¦¨§¦¨¨¦

.`ax ixac lr miywne ,dpey ote`a dpynd ixacn miwiicny
jixv mid zpicna dpicnl dpicnn hb `iand' dpyna epipy

wiicl yie ,'eke 'xnela äðéãîì äðéãnî àäjezàì ìàøNé õøà ¨¦§¦¨¦§¦¨§¤¤¦§¨¥Ÿ
éøöC.mzgp iptae azkp ipta xnelàçéð äaøìxaeqd daxl - ¨¦§©¨¦¨

,dnyl mi`iwa mid zpicn ipa oi`y meyn `ed dpwzd mrhy
daiq oi` dnyl oi`iwa l`xyi ux` ipay oeikny ,df oic ayein

la` .ok xnel l`xyi ux` jeza hb `iand z` jixvdlàáøì§¨¨
eniiwl miievn micr eidi `ly yygn `ed dpwzd mrhy xaeqd

,àéL÷ux`a dpicnl dpicnn hb `iand z` mb miaiign `l recn ©§¨
l l`xyimdipyy elit` eniiwl miievn micr oi` ixd ,ok xne

.l`xyi ux`a
,`xnbd zvxznàîéz àìyàì ìàøNé õøàa äðéãîì äðéãnî Ÿ¥¨¦§¦¨¦§¦¨§¤¤¦§¨¥Ÿ

éøöC,'mzgp iptae azkp ipta' xnelàîéà àlàwiicl xn`z - ¨¦¤¨¥¨
,xnel jixv mid zpicna dpicnl dpicnn `weecy ,`pzd ixacn

a àäjezäðéãî dúBàdnvr,íiä úðéãîa,xirl xirn oebkàì ¨§¨§¦¨¦§¦©©¨Ÿ
éøöCdze`a ixdy ,`ax ly ezhiyl ayein df oice .xnel ¨¦

.hbd z` miiwl micr miievn dnvr dpicnd
jixv oi` mid zpicna dpicn dze`ay ,ok xn`p m` ,`xnbd dgec

,xneléàî ìàøNé õøàa äðéãîì äðéãnî ìáà,epica xn`z dn - £¨¦§¦¨¦§¦¨§¤¤¦§¨¥©
`edyéøöCoi`y meyn `ed dpwzd mrhy `ax zrcke ,xnel ¨¦

yegl yi l`xyi ux`a dpicnl dpicna mbe ,eniiwl miievn micr
ok m` ,dfléðúéì`pzd xn`i -íúñ äðéãîì äðéãnî àéánä- ¦§¥©¥¦¦§¦¨¦§¦¨§¨

zpicna dpicnl dpicnn `iand `weec `pzd yxtiy `la.mid
:xg` ote`a `ax ixac z` zvxzn `xnbdíìBòì`iand gily §¨

hbéøö àì énð ìàøNé õøàa äðéãîì äðéãnîC`ax zrcl elit` - ¦§¦¨¦§¦¨§¤¤¦§¨¥©¦Ÿ¨¦
dxin` miaiign oi` zeievn zexiiy oi`y meyn `ed mrhdy

,l`xyi ux`aéçéëL çkLéî íéìâø éìBò àkéàc ïåéëcyiy oeik - §¥¨§¦¨¥§¨¦¦§©§¦¥
dpicnl dpicnn mi`ad miyp` l`xyi ux`adilr zevn miiwl

.eniiwl oiievn micr yi ,lbxl
,`xnbd dywn,íéi÷ Lc÷nä úéaL ïîæa çðéz,milbx iler eidy ¦©¦§©¤¥©¦§¨©¨

la`øîéîì àkéà éàî ,íéi÷ Lc÷nä úéa ïéàL ïîæaweligd edn - ¦§©¤¥¥©¦§¨©¨©¦¨§¥©
`lde ,l`xyi ux`l mid zpicn oia dpicnl dpicnn hb `iana

.eniiwl miievn micrd oi` mdipya
,`xnbd zvxznàkéàc ïåékzexiird lka l`xyi ux`a mpyi - ¥¨§¦¨
éòéá÷c ïéðéc ézaipy inia miayei oic iza eidiy `xfr owizy - ¨¥¦¦¦§¦¥

,l`xyi ux`ay zexiira iyingeéçéëL çkLéîzexiiyd - ¦§©§¦¥
.oecl mi`ad llba dpicnl dpicn oia mb zeievn

:dax ixac lr epizpynn dywne zxfeg `xnbd,ïðzïa ïBòîL ïaø §©©¨¦§¤
eléôà ,øîBà ìàéìîbhb `iandàéðBîâäì àéðBîâäîoehlyn - ©§¦¥¥£¦¥¤§§¨§¤§§¨

azkp ipta' xnel jixv `ed mb ,dpicn dze`a xg` oehlyl cg`
.'mzgp iptae,÷çöé éaø øîàål`ilnb oa oerny oax ixac §¨©©¦¦§¨

a miyxtznúçà øéòyeéäå ,dîL úBiññòå ,ìàøNé õøàa äúéä ¦©©¨§¨§¤¤¦§¨¥©£¨¦§¨§¨
äæ ìò äæ ïéãét÷î eéäL úBéðBîâä ézL da-ipal migipn eid `l ¨§¥¤§§¤¨©§¦¦¤©¤

,ipyd oehlyl zkll mpehlyeëøöeä CëéôìminkgøîBì §¦¨§§©
hb `iandyàéðBîâäì àéðBîâäîiptae azkp ipta' xnel jixv ¥¤§§¨§¤§§¨

.'mzgpàçéð àáøìmicitwn eidy oeikny ,ayein `ax zhiyl - §¨¨¦¨
oiievn micr eid `le mdipia zeievn zexiiyd eid `l df lr df

la` ,eniiwlàéL÷ äaøìl`xyi ux`a eid mdipy `ld - §©¨©§¨
.dnyl oi`iway
,`xnbd zvxznàáøc déì úéà äaøzpwz zaiqy xaeqd dax - ©¨¦¥§¨¨

zexiiy oi`y mewnay `ed s` dcen ,dnyl meyn `id dxin`d
.`axk hbd meiw ly mrhl mb miyyeg zeievn

,`xnbd zl`eyeäééðéa éàî àlàs`e `axl dax dceny xg`n - ¤¨©¥©§
.mdizehiya oicd ilcad md dn hbd meiwl miyyegy xaeq `ed

,`xnbd daiyneäééðéa àkéàn mdipia yi -mipte` ipya zwelg ¦¨¥©§
hba .` .dax xingn mdaéøz éa deéúàcmid zpicnn `aedy - §©§©¥§¥

yeygl yiy dax zhiyl ,eicgi lrad glyy miyp` ipy ici lr
`axl la` .xnel migilyd mikixv ,dnyl azkp `l `edy

.a .eniiwl miievn ede`iady mipydénð éàwelig ly sqep ote` - ¦©¦
mewnl mewnn hb `iana ,`axl dax oia oicajezäðéãî dúBà §¨§¦¨

,íiä úðéãîampi` mid zpicn ipay yeygl yi dax zrcl ¦§¦©©¨
oiievn micry oeike ,jkl yeygl oi` `ax zrcle ,dnyl mi`iwa

:dax ly ezhiy lr dywn `xnbd .dxin` jixv oi` eniiwlïðz§©
onwl(:h)gily ,ázëð éðôa øîBì ìBëé Bðéàå íiä úðéãnî èb àéánä©¥¦¥¦§¦©©¨§¥¨©§¨©¦§©

åéîúBça íéi÷úé ,íéãò åéìò Lé íà ,ízçð éðôáemicr e`eai - §¨©¤§©¦¥¨¨¥¦¦§©¥§§¨
mb hbd z` exiykie ,eilry zenizgd z` mixikn mdy cirdl

dxin` ila.efda ïðéeäå,ef dpyn xe`iaa epywde -Bðéàå' éàî §©¦¨¨©§¥
øîBì ìBëé,ok xnel leki epi`y gilyd `ed in ,xnelk ,' ¨©
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קצי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr c sc oihib(iying meil)

éðäål`xyi ux` ipa -éøéîbhb `iand okle ,df oic mircei - §¨¥§¦¥
,ok xnel jixv epi` l`xyi ux`nøáñ øîe,mixaeq minkg - ©¨©

`axk dpwzd mrhyéðäå ,Bîéi÷ì ïééeöî íéãò ïéàL éôìux` ipa - §¦¤¥¥¦§¦§©§§¨¥
l`xyiéçéëL àì énðmb okle .mid zpicna miievn mpi` mb - ©¦Ÿ§¦¥

daxy `vnp .ok xnel jixv mid zpicnl l`xyi ux`n hb `iand
.minkge `nw `pz ly mzwelgna ewlgp `axe

,`xnbd dgecdéîòèì õøúî äaø,ezrck uxzn dax -åokàáø ©¨§¨¥§©£¥§¨¨
déîòèì õøúî.ezrck uxzn `ed mb -éleëc ,déîòèì õøúî äaø §¨¥§©£¥©¨§¨¥§©§¥§¥

àîìò`ed dpwzd mrhy micen lkd -ì ïéàé÷a ïéàL éôì,dîL ¨§¨§¦¤¥§¦¦¦§¨
`l mid zpicnl l`xyi ux`n hb jilendy oicd on did jkitle

,xnel jxhviàëäå,epizpyna -éìBî úøéæâaéâìôéî÷ àéáî eèà C §¨¨¦§¥©¦¨¥¦¨¦§§¥
ux`n hb jilend gily mby minkg exfb m`d ewlgp mi`pzd -
myk ,'mzgp iptae azkp ipta' xnel jixv mid zpicnl l`xyi

.l`xyi ux`l mid zpicnn hb `iana epwzyàì ,øáñ àn÷ àpúc§©¨©¨¨©Ÿ
éìBî ïðéøæbàéáî eèà Cl`xyi ux`n hb jilend lr mixfeb `l - ©§¦¨¦¨¥¦

.`iand meyn mid zpicnléàøúa ïðaøåminkg -ïðéøæb ,éøáñlr §©¨¨©§¨¥¨§¥©§¦¨
déìBîC,mid zpicnl l`xyi ux`n hbàéáî eèàerhi `ly ick - ¦¨¥¦

l`xyi ux`l mid zpicnn hb `iand gilyd s`yjixv epi` ,
.'mzgp iptae azkp ipta' xnel

:`ax ly ezhiyl dpyna mi`pzd ixac z` zyxtn `xnbdàáøå§¨¨
àîìò éleëc ,déîòèì õøúî`ed dpwzd mrh ok`y micen lkd - §¨¥§©§¥§¥¨§¨

,Bîéi÷ì ïééeöî íéãò ïéàL éôì`ian oia wlgl mewn oi` df itle §¦¤¥¥¦§¦§©§
,l`xyi ux`n hb jilenl mid zpicnn hbéàøúa ïðaøåminkg - §©¨¨©§¨¥

`l` ,welgl e`a `l seqa mdixac e`aedyàpúc déîòè éLeøôì§¨¥©§¥§©¨
eúàc àeä àn÷xaeq `edy ,`nw `pz ixac z` yxtl e`a md - ©¨§¨

.dpwzd llka `ed mid zpicnl l`xyi ux`n hb jilend mby
:dax ly ezhiy lr dywn `xnbdäðéãîì äðéãnî èb àéánä ,ïðz§©©¥¦¥¦§¦¨¦§¦¨

éøö íiä úðéãîa.ízçð éðôáe ázëð éðôa øîBì C,`xnbd zwiicn ¦§¦©©¨¨¦©§¨©¦§©§¨©¤§©
àä[la`-]íiä úðéãîa äðéãî dúBàa`iandy o`kn rnyn - ¨§¨§¦¨¦§¦©©¨

mid zpicna dpicn dze` jeza xirl xirnéøö àìC.ok xnel Ÿ¨¦
àçéð àáøìmicr oi`y itl `ed dpwzd mrhy xaeqd `axl - §¨¨¦¨

miievn zg` dpicn jezay oeiky ,df oic ayein eniiwl oiievn
`l` ,eneiwl yeygl oi` hbd icr zenizg z` mixiknd micr

äaøìoica oi`iwa mid zpicn ipa oi`y itl ,dpwzd mrhy xaeqd §©¨
,dnyl,àéL÷`ny yegl yi mid zpicna dpicn dze`a s` ixd ©§¨

.dnyl azkp `l hbd
.xg` ote`a dpynd ixaca wiicl yi dax zrcl ,`xnbd zvxzn

a àä àîéz àìjezéøö àì íiä úðéãîa äðéãî dúBà,Coeik Ÿ¥¨¨§¨§¦¨¦§¦©©¨Ÿ¨¦
,xnel jixv df ote`a zn`ayàîéà àlàdpyndn wiicz - ¤¨¥¨

hb `iandya äðéãîì äðéãnîjezéøö àì ìàøNé õøàC,xnel ¦§¦¨¦§¦¨§¤¤¦§¨¥Ÿ¨¦
lr dywn `xnbd .dnyl mi`iwa l`xyi ux` ipa lky meyn

,df weicdì éðz÷ àéãäa àäseqa yxetna aezk df oic `ld - ¨§¤§¨¨¨¥¨
epizpynéøö Bðéà ìàøNé õøàa èb àéánäéðôáe ázëð éðôa' øîBì C ©¥¦¥§¤¤¦§¨¥¥¨¦©§¨©¦§©§¨©

'ízçð.l`xyi ux` jeza dpicnl dpicnn `iana mb ¤§©
,`xnbd zvxznàéääî éàweicn wx df oic cenll ep`a m` - ¦¥©¦

,`yixa `pzd ly eixacàðéîà äåäxnele zerhl xyt` did - £¨£¦¨
ãáòéc éléî éðäxn`p df oic -gilydy xxazp m`y carica wx ¨¥¦¥¦£©

,hbd z` mixiykn xacd dyrp xaky oeik ,ezaizk z` d`x `l
äléçzëì ìáà,minkgl okl mcew l`ey gilyd did m` -àìeid £¨§©§¦¨Ÿ

hbd ly ezaizk z` d`x `ed m` `l` gily zeidl el migipn
.eznizgeïì òîLî à÷s`y `tiqa `pzd epze` cnln - ¨©§©¨

.hbd zaizk z` ze`xl gilyd jixv oi` dligzkl
:`ax ly ezhiy lr dywn `xnbdéëä dì áéúBîc àkéàåyi - §¦¨§¦¨¨¦

.`ax ixac lr miywne ,dpey ote`a dpynd ixacn miwiicny
jixv mid zpicna dpicnl dpicnn hb `iand' dpyna epipy

wiicl yie ,'eke 'xnela äðéãîì äðéãnî àäjezàì ìàøNé õøà ¨¦§¦¨¦§¦¨§¤¤¦§¨¥Ÿ
éøöC.mzgp iptae azkp ipta xnelàçéð äaøìxaeqd daxl - ¨¦§©¨¦¨

,dnyl mi`iwa mid zpicn ipa oi`y meyn `ed dpwzd mrhy
daiq oi` dnyl oi`iwa l`xyi ux` ipay oeikny ,df oic ayein

la` .ok xnel l`xyi ux` jeza hb `iand z` jixvdlàáøì§¨¨
eniiwl miievn micr eidi `ly yygn `ed dpwzd mrhy xaeqd

,àéL÷ux`a dpicnl dpicnn hb `iand z` mb miaiign `l recn ©§¨
l l`xyimdipyy elit` eniiwl miievn micr oi` ixd ,ok xne

.l`xyi ux`a
,`xnbd zvxznàîéz àìyàì ìàøNé õøàa äðéãîì äðéãnî Ÿ¥¨¦§¦¨¦§¦¨§¤¤¦§¨¥Ÿ

éøöC,'mzgp iptae azkp ipta' xnelàîéà àlàwiicl xn`z - ¨¦¤¨¥¨
,xnel jixv mid zpicna dpicnl dpicnn `weecy ,`pzd ixacn

a àäjezäðéãî dúBàdnvr,íiä úðéãîa,xirl xirn oebkàì ¨§¨§¦¨¦§¦©©¨Ÿ
éøöCdze`a ixdy ,`ax ly ezhiyl ayein df oice .xnel ¨¦

.hbd z` miiwl micr miievn dnvr dpicnd
jixv oi` mid zpicna dpicn dze`ay ,ok xn`p m` ,`xnbd dgec

,xneléàî ìàøNé õøàa äðéãîì äðéãnî ìáà,epica xn`z dn - £¨¦§¦¨¦§¦¨§¤¤¦§¨¥©
`edyéøöCoi`y meyn `ed dpwzd mrhy `ax zrcke ,xnel ¨¦

yegl yi l`xyi ux`a dpicnl dpicna mbe ,eniiwl miievn micr
ok m` ,dfléðúéì`pzd xn`i -íúñ äðéãîì äðéãnî àéánä- ¦§¥©¥¦¦§¦¨¦§¦¨§¨

zpicna dpicnl dpicnn `iand `weec `pzd yxtiy `la.mid
:xg` ote`a `ax ixac z` zvxzn `xnbdíìBòì`iand gily §¨

hbéøö àì énð ìàøNé õøàa äðéãîì äðéãnîC`ax zrcl elit` - ¦§¦¨¦§¦¨§¤¤¦§¨¥©¦Ÿ¨¦
dxin` miaiign oi` zeievn zexiiy oi`y meyn `ed mrhdy

,l`xyi ux`aéçéëL çkLéî íéìâø éìBò àkéàc ïåéëcyiy oeik - §¥¨§¦¨¥§¨¦¦§©§¦¥
dpicnl dpicnn mi`ad miyp` l`xyi ux`adilr zevn miiwl

.eniiwl oiievn micr yi ,lbxl
,`xnbd dywn,íéi÷ Lc÷nä úéaL ïîæa çðéz,milbx iler eidy ¦©¦§©¤¥©¦§¨©¨

la`øîéîì àkéà éàî ,íéi÷ Lc÷nä úéa ïéàL ïîæaweligd edn - ¦§©¤¥¥©¦§¨©¨©¦¨§¥©
`lde ,l`xyi ux`l mid zpicn oia dpicnl dpicnn hb `iana

.eniiwl miievn micrd oi` mdipya
,`xnbd zvxznàkéàc ïåékzexiird lka l`xyi ux`a mpyi - ¥¨§¦¨
éòéá÷c ïéðéc ézaipy inia miayei oic iza eidiy `xfr owizy - ¨¥¦¦¦§¦¥

,l`xyi ux`ay zexiira iyingeéçéëL çkLéîzexiiyd - ¦§©§¦¥
.oecl mi`ad llba dpicnl dpicn oia mb zeievn

:dax ixac lr epizpynn dywne zxfeg `xnbd,ïðzïa ïBòîL ïaø §©©¨¦§¤
eléôà ,øîBà ìàéìîbhb `iandàéðBîâäì àéðBîâäîoehlyn - ©§¦¥¥£¦¥¤§§¨§¤§§¨

azkp ipta' xnel jixv `ed mb ,dpicn dze`a xg` oehlyl cg`
.'mzgp iptae,÷çöé éaø øîàål`ilnb oa oerny oax ixac §¨©©¦¦§¨

a miyxtznúçà øéòyeéäå ,dîL úBiññòå ,ìàøNé õøàa äúéä ¦©©¨§¨§¤¤¦§¨¥©£¨¦§¨§¨
äæ ìò äæ ïéãét÷î eéäL úBéðBîâä ézL da-ipal migipn eid `l ¨§¥¤§§¤¨©§¦¦¤©¤

,ipyd oehlyl zkll mpehlyeëøöeä CëéôìminkgøîBì §¦¨§§©
hb `iandyàéðBîâäì àéðBîâäîiptae azkp ipta' xnel jixv ¥¤§§¨§¤§§¨

.'mzgpàçéð àáøìmicitwn eidy oeikny ,ayein `ax zhiyl - §¨¨¦¨
oiievn micr eid `le mdipia zeievn zexiiyd eid `l df lr df

la` ,eniiwlàéL÷ äaøìl`xyi ux`a eid mdipy `ld - §©¨©§¨
.dnyl oi`iway
,`xnbd zvxznàáøc déì úéà äaøzpwz zaiqy xaeqd dax - ©¨¦¥§¨¨

zexiiy oi`y mewnay `ed s` dcen ,dnyl meyn `id dxin`d
.`axk hbd meiw ly mrhl mb miyyeg zeievn

,`xnbd zl`eyeäééðéa éàî àlàs`e `axl dax dceny xg`n - ¤¨©¥©§
.mdizehiya oicd ilcad md dn hbd meiwl miyyegy xaeq `ed

,`xnbd daiyneäééðéa àkéàn mdipia yi -mipte` ipya zwelg ¦¨¥©§
hba .` .dax xingn mdaéøz éa deéúàcmid zpicnn `aedy - §©§©¥§¥

yeygl yiy dax zhiyl ,eicgi lrad glyy miyp` ipy ici lr
`axl la` .xnel migilyd mikixv ,dnyl azkp `l `edy

.a .eniiwl miievn ede`iady mipydénð éàwelig ly sqep ote` - ¦©¦
mewnl mewnn hb `iana ,`axl dax oia oicajezäðéãî dúBà §¨§¦¨

,íiä úðéãîampi` mid zpicn ipay yeygl yi dax zrcl ¦§¦©©¨
oiievn micry oeike ,jkl yeygl oi` `ax zrcle ,dnyl mi`iwa

:dax ly ezhiy lr dywn `xnbd .dxin` jixv oi` eniiwlïðz§©
onwl(:h)gily ,ázëð éðôa øîBì ìBëé Bðéàå íiä úðéãnî èb àéánä©¥¦¥¦§¦©©¨§¥¨©§¨©¦§©

åéîúBça íéi÷úé ,íéãò åéìò Lé íà ,ízçð éðôáemicr e`eai - §¨©¤§©¦¥¨¨¥¦¦§©¥§§¨
mb hbd z` exiykie ,eilry zenizgd z` mixikn mdy cirdl

dxin` ila.efda ïðéeäå,ef dpyn xe`iaa epywde -Bðéàå' éàî §©¦¨¨©§¥
øîBì ìBëé,ok xnel leki epi`y gilyd `ed in ,xnelk ,' ¨©
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xcde"קצב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr d sc oihib(iyiy meil)

àîéìéà`ed ,ok xnel leki epi`y gilydy xn`p m` -Løç- ¦¥¨¥¥
,xacn epi`e rney epi`àeä àhéb ééezéà øa Løçike -ie`x yxg ¥¥©©§¥¦¨

,hbd z` `iadlïðúäåonwl(.bk)õeç èbä úà àéáäì íéøLk ìkä §¨§©©Ÿ§¥¦§¨¦¤©¥
ïè÷å äèBL Løçîzeyridl mileki md oi`e zrc mda oi`y iptn ¥¥¥¤§¨¨

.migilydì BðúpL ïBâk ïðé÷ñò éàîa àëä ,óñBé áø øîàå- §¨©©¥¨¨§©©§¦¨§¤§¨¨
hbd z` dy`l ozp gilydçwt àeäLkxacne rney -àìå §¤¦¥©§Ÿ

LøçúpL ãò ízçð éðôáe ázëð éðôa øîBì ÷étñä,eiykry oeike ¦§¦©§¨©¦§©§¨©¤§¨©¤¦§¨¥
e .zenizgd z` eniiwiy witqn okl ,xnel leki epi`àáøìmrhy §¨¨

,hbd meiw meyn dpwzdàçéðgilyd xy`ky ,dpynd zpaen - ¦¨
la` .micr ipy ici lr hbd z` miniiwn ,xnel leki `l,äaøì§©¨

,dnyl mi`iwa oi`y iptn dpwzd mrhyàéL÷meiw lirei dn - ©§¨
zvxzn .dnyl `ly azkp hbdy yyg yi `ld zenizgd

,`xnbdïðé÷ñò éàîa àëäzxacn dpynd -eãîlL øçàìipa ¨¨§©©§¦¨§©©¤¨§
.dnyl hbd z` aezkl jixvy mid zpicn

,`xnbd dywnénð ìBëé éëä éà`l ,xacl leki gilydyk mb - ¦¨¦¨©¦
ipy ici lr hbd z` miiwl xyt` m` 'azkp ipta' xnel epkixvp

,`xnbd zvxzn .micrBìe÷ì÷ì øác øBæçé ànL äøéæbminkg - §¥¨¤¨©£¨¨§¦§
jixvy egkyie exfgi mid zpicn ipay mipnf e`eai `ny exfb
xg`l mb dxin`d zpwz z` exi`yd jkitle ,dnyl hb aezkl

.ecnly
,`xnbd zl`eyénð ìBëé Bðéà éëä éàz` exi`yd minkg m` - ¦¨¦¥¨©¦

.hbd z` elqt `l ,xacl leki epi` gilyd m` recn ,dpwzd
did dpizpd zrya gilyy dfk dxwn ,`xnbd daiynçwt- ¦¥©

,xacne rneyåhbd zpizp xg` ly xeaic ick jezLøçúð`ed , §¦§¨¥
àçéëL àìc àúléî,ievn epi`y xac -àì àçéëL àìc àúléîe ¦§¨§Ÿ§¦¨¦§¨§Ÿ§¦¨Ÿ

.ïðaø da øeæb̈¨©¨¨
,`xnbd zl`eyàçéëL àìc äMà àäådy`y dxwn mb `ld - §¨¦¨§Ÿ§¦¨

,giky epi` ,gily zxeza mid zpicnn dnvra dhib z` `iaz
ïðúe-epipydpyna(:bk oldl)ãáìáe dhéb äàéáî dîöò äMàä §©¨¦¨©§¨§¦¨¦¨¦§¨

,ízçð éðôáe ázëð éðôa øîBì äëéøvLewlig `l minkgy gkene ¤§¦¨©§¨©¦§©§¨©¤§©
daiyn .migiky mpi`y mixwna mb zniiw dpwzde ,mzpwza

,`xnbdúeçéìLa ÷Bìçz àlLgily oia wlgl evx `l minkg - ¤Ÿ©£¦§¦
epwz giky epi`y dxwna s` ,xacl leki gilyd m`e ,gilyl

.mzgp iptae azkp ipta xn`iy minkg
,`xnbd zl`eyéëä éà,zegilya ewlig `l minkgy jk m` - ¦¨¦

énð ìòajixv didi mid zpicnn envra hb `iany lra mb - ©©©¦
,mzgp iptae azkp ipta xnelàéðz äîlà,`ziixaa epipy recn - ©¨¨©§¨

àeälrad -éøö ïéà Bhéb àéáäL Bîöòéðôáe ázëð éðôa øîBì C ©§¤¥¦¦¥¨¦©§¨©¦§©¦§¥
.ízçð¤§©

,`xnbd dperïðaø øeîà éàî àîòèexn` minkgy mrhd dn - ©§¨©¨©¨¨
yéøö,ízçð éðôáe ázëð éðôa øîBì Cyygd llbaìòa éúà àîìéc ¨¦©§¨©¦§©§¨©¤§©¦§¨¨¥©©

déì ìéñôe øòøòîxrxrie lrad `ai ,dy`l hbd zpizp ixg`y - §©§¥¨¦¥
,hbd z` leqtie dnyl `ly azkp hbdydéì èé÷ð è÷ðéî àzLä©§¨¦§©¨¦¥

déãéa,e`iane ecia hbd z` qtez lradyk dzr -à÷ éøeòøòå ¦¥§©§¥¨
déìò øòøòî.ezexyk lr xrxri jk xg`y yeygp ike - §©§¥£¥

:dax lr ztqep diyew dywn `xnbddépéî àòác ,òîL àz̈§©¦§¨¦¥
íiä úðéãnî èb eàéáäL íéðL ,àðeä áøî ìàeîLigily mdipye §¥¥©¨§©¦¤¥¦¥¦§¦©©¨

m`d ,lradminkg epwiz dfk ote`a mbyðôa eøîàiL ïéëéøöeðé §¦¦¤Ÿ§§¨¥
ïéëéøö ïéà Bà ,ízçð eðéðôáe ázëð.ok xneldéì øîà,`ped ax ¦§©§¨¥¤§©¥§¦¦¨©¥

ïéàmipydïéëéøömixne` mdy dfa ice ,mzgpe azkp epipta xnel ¥§¦¦
,mrhde .mgly lradyeøîàé eléà äîemicr mze`,dLøb eðéðôa ¨¦Ÿ§§¨¥¥§¨

,dy`l hb lrad ozp epipta mixne` eid mdipy m` ,xnelkàì éî¦Ÿ
éðîéäîlrady mipn`p md dzr mb okl ,mipn`p eid `l ike - §¥§¥
.mglyàçéð àáøì,`ax ixacl zpaen `ped ax ly ezaeyz - §¨¨¦¨

epwz `l ,hbd z` miiwl elkeiy migily ipy o`k yiy oeikny
la` .dxin`,àéL÷ äaøìixdyhbd `ny miyyegy xaeq dax §©¨©§¨

mipy elit`y oicd zeidl jixv did eixacle ,dnyl azkp `l
,`xnbd zvxzn .mzgp epiptae azkp epipta xnel mikixvàëä̈¨

,eãîlL øçàì ïðé÷ñò éàîalr `ped ax z` l`y l`eny ,xnelk §©©§¦¨§©©¤¨§

axe .dnyl aezkl jixvy mid zpicn ipa ecnly xg`l mipnfd
.dxin`d zpwz dlhazp ecnly xg`ly aiyd `ped

,`xnbd dywnénð ãç éëä éà,ecnly xg`l xaecny jk m` - ¦¨¦©©¦
.mzgp iptae azkp ipta xnel jixv hb `iany cg` gily recn

,`xnbd zvxznBìe÷ì÷ì øác øBæçé ànL äøæbeyyg minkg - §¥¨¤¨©£¨¨§¦§
jixvy mid zpicn ipa erci `le ,miptln didy avnd xefgi `ny

.dnewn lr dpwzd z` exi`yd jkitle ,dnyl hb aezkl
,`xnbd zl`eyénð éøz éa éëä éàmb ,zniiw dpwzdy jk m` - ¦¨¦¥§¥©¦

dper .mzgp epiptae azkp epipta xnel ekxhvi hb e`iady mipy
,`xnbdàhéb eúééîc éøz éa`ed ,hb mi`iany mipy -àúléî ¥§¥§©§¦¨¦§¨

àçéëL àìcïðaø da øeæb àì àçéëL àìc àúléîe`l minkg - §Ÿ§¦¨¦§¨§Ÿ§¦¨Ÿ¨¨©¨¨
,`xnbd zl`ey .miievn mpi`y mixwna mzxifb exfbäMà àäå§¨¦¨

àçéëL àìcdnvra dhib z` `iaz dy`y dxwn mb `ld - §Ÿ§¦¨
,giky `l `ed gily zxeza mid zpicnndîöò äMàä ,ïðúe§©¨¦¨©§¨

éðôáe ázëð éðôa øîBì äëéøv dîöò àéäL ãáìáe dhéb äàéáî§¦¨¦¨¦§¨¤¦©§¨§¦¨©§¨©¦§©§¨©
,ízçðdper .migiky mpi`y mixwna mb zniiw dpwzdy gkene ¤§©

,`xnbdlLúeçéìLa ÷Bìçz àgily oia wlgl evx `l minkg - ¤Ÿ©£¦§¦
iptae azkp ipta xn`iy epwz giky epi`y dxwna s`e ,gilyl
dxwna mb ok xneln gilyd z` exhtie erhi `ly ick ,mzgp
erhiy eyyg `le ,ok exn`iy epwz `l migily ipya la` .giky

.cg` gily oial mpia
,`xnbd zl`eyéëä éàgily oia ewlig `l minkgy jk m` - ¦¨¦

,gilylénð ìòadid jixv mid zpicnn hb `iany lra mb - ©©©¦
,mzgp iptae azkp ipta xnelàéðz äîlà,`ziixaa epipy recn - ©¨¨©§¨

éøö Bðéà Bhéb àéáäL Bîöò àeä.ízçð éðôáe ázëð éðôa øîBì C ©§¤¥¦¦¥¨¦©§¨©¦§©¦§¥¤§©
,`xnbd dperïðaø øeîà éàî àîòèminkgy mrhd `ed dn - ©§¨©¨©¨¨

y exn`éøö,ízçð éðôáe ázëð éðôa øîBì Cøòøòî ìòa éúà àîìéc ¨¦©§¨©¦§©§¨©¤§©¦§¨¨¥©©§©§¥
déì ìéñôexrxrie lrad `eai dy`l hbd zpizp ixg` `ny - ¨¦¥

,dnyl azkp `l hbdydéãéa déì èé÷ð è÷ðéî àzLäeiykr - ©§¨¦§©¨¦¥¦¥
,eze` `iane ecia hbd qtez `edydéìò øòøòî à÷ éøeòøòåike - §©§¥¨§©§¥£¥

.ezexyk lr xrxri jk xg`y yeygp
:dax lr zeywdl dtiqen `xnbd,òîL àzúðéãnî èb àéánä ¨§©©¥¦¥¦§¦©

íéi÷úð íà ,ízçð éðôáe ázëð éðôa dì øîà àìå dì Bðúðe íiä©¨§¨¨§Ÿ¨©¨§¨©¦§©§¨©¤§©¦¦§©¥
åéîúBçampi` hba micrd zenizgy micr ipy ecird m` - §§¨

hbd ,zetiefnåàì íàå ,øLkhbd ,zenizgd z` eniiw `ly - ¨¥§¦¨
éåä .ìeñt,xne`eëøöeä àìhbd igilyéðôáe ázëð éðôa øîBì ¨¡¥Ÿ§§©§¨©¦§©§¨©

ízçðickäéìò øéîçäìxnele,zenizgd meiwa ic `lyàlà ¤§©§©§¦¨¤¨¤¨
,äéìò ì÷äì.meiw icr ixg` xfgl jxhvz `ly,àçéð àáøìixdy §¨¥¨¤¨§¨¨¦¨

yyg llba dpwzd mrhy ezhiy mr mini`zn `ziixad ixac
la` ,siefn hbdyäaøì`ly azkp hbdy yygn dzid dpwzdy §©¨

,dnylàéL÷di`x oi` jka `ld ,zenizgd meiwa ic recn ©§¨
,`xnbd zvxzn .dnyl azkp hbdyøçàì ïðé÷ñò éàîa àëä̈¨§©©§¦¨§©©

eãîlL.dnyl hbd z` aezkl jixvy mid zpicn ipa ¤¨§
,`xnbd zl`eyzøîàäåecnly ixg` mby lirl epxn` ixde - §¨¨§©§

,dnewn lr dpwzd z` minkg exi`ydøácä øBæçé ànL äøéæb§¥¨¤¨©£©¨¨
.Bìe÷ì÷ìzxacn `ziixad ,`xnbd dperúqépLkdy`dyk - §¦§§¤¦¥

`l dpwzd itk eyr `ly s` ,xg`l `ypidl miizpia dwitqd
,jk meyn dlran d`ivedl minkg ecitwdeniiwiy dfa ic `l`

.siefn epi` hbdy rcpe ,hbd z`
,`xnbd zl`eyéëä éàminkg elqt `l zqipyk wxy jk m` - ¦¨¦

,`ziixaa epipy ji` ,hbdéåä,xne`yéðôa øîBì eëøöeä àì ¡¥Ÿ§§©§¨©
,äéìò ì÷äì àlà äéìò øéîçäì ízçð éðôáe ázëðmcew ixd ¦§©§¨©¤§©§©§¦¨¤¨¤¨§¨¥¨¤¨

xnel jixv hbd z` eniiw m` elit`y ,dilr exingd ok zqipy
,elewlwl xac xefgi `ny miyyegy oeik ,mzgp iptae azkp ipta

wxeàeä úqéðc íeMî,`xnbd dper .eliwdyøîà÷ éëä,àîéz éëå ¦§¦¥¨¦¨¨©§¦¥¨
yiyd÷tìå ,dìò øéîçäìeniiw `ly zngn dlran d`ivedle - §©§¦£¨§©§¨

,minkg zpwz z`éåäy xne`éðôáe ázëð éðôa øîBì eëøöeä àì ¡¥Ÿ§§©§¨©¦§©§¨©
äéìò øéîçäì ízçð,äéìò ì÷äì àlàz`yipy mcewjxhvz `ly ¤§©§©§¦¨¤¨¤¨§¨¥¨¤¨

.dnyl azkp hbdy micr `iadl
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קצג iiepik lk` cenr d sc ± oey`x wxtxifp
ïè÷å äèåù ùøçî õåç,dyxbl gily zeyrl oileki oi`e ,edpip drc ipa e`lc Ð

.jpdl oicd `ede ,gily dyrp ohw oi`c (`,an) oiyeciwa opixn`ckäáøì àçéð àáøì
àéù÷!dnyl oi`iwa oi` `lde ,"einzega miiwzi" ipzwc Ðåãîìù øçàìirac Ð

.dnyléëä éà.ecnlc Ðéîð ìåëémicra eniiwl xyt` m` .dekxvil `l ÐÐ`l

:ipyne !"mzgp iptae azkp ipta" xnel jxhvi

ecnlc ab lr s`Ð,ediizpwz opax exwr `l

jkld .egkyie ,elewlwl xac xefgi `ny dxifb

.dnyl `edy wecal gilyd jixv inp `zyd

àçéëù àìã äùà àäådnvr `id `dzy Ð

yxbzz `ly ,zegily zxeza dhib z` d`ian

.ipelt oic zial ribzy cr eaàäúù ãáìáå
'åë äëéøö:opiazen (`,ck oihib) ipy wxta Ð

opipyne dyxbi` dcil `hib `hn ikn

.zegily zxeza ipelt oic zia cr dizizii`c

úåçéìùá ÷åìçú àìùewlg `l :`ed `iepiy Ð

leki epi`c `d la` .gilyl gily oia minkg

Ð`l` xnel jxved ixdy ,`ed welig e`l

.xyt` i`yåèéâ úà àéáäùzpicna eazky Ð

.dyxbl o`k `ae ,mid'åë éàî àîòè`iepiy Ð

xv` i`n `nrh ,xnelk :`edlkl opax dek

jk xnel gilyÐiz` `nlic ,`yyg meyn

.'eke lraèâ åàéáäù íéðùeyrp mdipy Ð

.migely'åë åøîàé åìéà äîåevx m` ,xnelk Ð

e` ,hb dl ozpe dyxby micirn ep` :mixne` od

.hb dgelylàéù÷ äáøìia iziin ik :xn`c Ð

ixzÐ.xnel oikixvéëä éà.ecnlc Ðéîð ãç
.dekxvil `l inp ,cg dil iziin ik Ðàì éåä

'åë åëøöåäekixv` `l :dzrn xen` ,xnelk Ð

miiewn ikc ,xingdl "azkp ipta" xnel

.dikxvipì÷äì àìàixzl dil opikxvn `lc Ð

.`pixg` icdqúñéðùë`d meyne ,xak Ð

.dipin opiwtn `l dxifbàåä úñéðã íåùîÐ

lr s`e ,iaeqpi`l dl opiway `l zqip `l m`e

miiwi`c abÐ.`xneg epiidøîà÷ éëäÐ

ikde ,dl opiwtn `lc xn`w zqipa mlerl

"azkp ipta" xnel ekxved `l ied :xn`w

`lc ,zqipy xg` d`ivedle dilr xingdl

.d`ivedle dilr xingdl `nizì÷äì àìà
äéìò.micrl wwfiz `ly ,dligzn Ð

àîòè

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

àîéìéàdil ded ok m`c ,hbd zaizk d`x `ly e` ,ml` oebk :xninl ira `le - yxg

.xn` `le :xninléàm`e .einzeg meiwa ibq inp leki :yexit - inp leki ikd

meiw jixv - leki epi` :yxtnc ,dil `gip `axlc ikid ik ?daxl dil `iyw i`n :xn`z

,daxl yxti inp ikd - mipy jixv oi`e "mzgpe azkp ipta" xne`a ibq - leki la` ,einzeg

:mz epiax xne`e !miey `axe dax ,ecnly xg`lc

irac opireny`l - leki epi` `pzc ,`gip `axlc

ipta" xne`a ibq - lekia la` ,einzeg meiw

meiw enk `axl aiyg `lc ab lr s` ,"azkp

meiwn sicr "azkp ipta" daxl la` .einzeg

`pz jgxk lr - dnyl dyrpy cirny ,einzeg

.einzeg meiwa ibq leki epi`c opireny`l `z`

dil ibqiz inp leki - ecnly xg`l opinwe`c oeik

- inp cg ,ikd i` :yxtn onwle !einzeg meiwa

einzeg meiwa ibq i` :`ped axn l`eny irail

oia belt `l `nlic e` ,icinl yginl `kilc oeik

dil `hiyt - cga :ipyne .ecnl `ll ecnl

.elewlwl xacd xefgi `ny meyn dxifb ,jixvc

,inp leki ikd i` :jixt ikdc yxtn wgvi epiaxe

daxl xnel jxhvi `l - meiw jixv oi`c `kid

kp ipta"opixn` lirle !ecnlc oeik "mzgpe az

,mid zpicna dpicn dze`ae ,ixz ia deiz`a

dlekc ,jixvc oizipzn ipzw inp ipda daxlc

jixtcn ,ecnla `nwe`l ol zi` oizipzn

ok m`e ."dhib d`ian dnvr dy`d"c oizipznn

i` :yxtl yi df oiprae .ecnla ixii` inp `yix -

eci azk yexita i"yx azk dligzne .inp cg ikd
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øòøòî ìòá éúà àîìéã 'åë éàî àîòèxninl irac opax xen` i`n `nrhc ÐÐ

zqip `l m` jklid ,xrxrne lra iz` `nlicÐzqipc `zyd la` .`ypiz `lÐ

`l "`ni` zirai`e" ?xrxrpe mewip op` ,xrxrne lra iz` `l izk` ?dwtl i`n`

.'eke i`n `nrh dilr lwdl `l` :opiqxb ikd `l` ,opiqxbàúâåìôá`zbelt jd ik Ð

.i`nw i`xen` inp ebilti` `axe daxcéúééà
àèéâ.mid zpicnn Ðàøáñúåi`e opiqxb `l Ð

,iz`w "miizqz" irexe`l e`l dil opiqxb inp

iizqz xitycitl" xn`c `ed ryedi iaxc m

`d `xaqze :jixt ikd `l` ."oi`iwa oi`y

.ded icigic xn`càáøã äéì úéà äáø àäåÐ

.eniiwl opiraeäéãäá äåäia :lirl opixn`e Ð

`hib eziinc ixzÐ.`giky `lc `zlinéðôá
äì åðúåð äîë.gilyd Ðïéàé÷á ïéàù éôìÐ

ipta" gily xn`c icdq eedlc ,ibq ixza jkld

xrxrne ez lra iz` i`e ,"azkpÐ`l

.dia opigbyn'åë íéãò ïéàù éôìoeike Ð

`ed ineiwlcÐopixn`ck ,`zlz opira

zexhy meiwc (a,`k) ipy wxta zeaezka

.dylyaàøáñúå?`ed ikdc ÐàäåÐ

xn`c `ed iel oa ryedi iaxc lirl opiniiqcn

"oi`iwa oi`y itl"Ðxa opgei iaxc llkn

`kde ,"eniiwl" meyn xn` ,lirlc dizbelt

!mipy ipta xn`c `ed opgei iaxc opiniiqãåòå
àáøã äéì úéà äáø àäxn`c o`nl elit`e Ð
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.`zlz eede ,ediicda sxhvn jkld ,oiicïàîå
øáñ÷ äùìù éðôá øîàãdyrp gilyy s` Ð

crÐ:opiqxb ikd .oiic dyrp cr oi`àîéé÷ àäå
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) zeaezka opixn` ,zexhyeayiy dyly :(my
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.`zlzlàéöåé.df hba d`ypy in Ðíåùî
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.(` cenr) lirl ziyixtck ,xrxrne lra iz` i` elit`

àøáñúå`l - `axc dil zi` dax `de

yxitck ,"`xaqze" opiqxb

xa oerny iax `l` :xn`wc ,jenqae .qxhpewa

opiqxb `l - dicda ded `pixg` yipi` `a`

inp jenqae ."miizqz" xezql `a epi`c ,"`l`"

oi`y itl xaq iel oa ryedi iaxcn `d :xn`w

.'ek dnyl oi`iwaàäiax 'ek ryedi iaxcn

ira `l - eniiwl oiievn micr oi`y itl xaq opgei

oihib) ipy wxtc `pyil jci`k xaqc iiepyl

oi` mipy :xn`wc ,mzdc `pyil `eddc .(`,fi

xn`wc ,xwir `ed - "azkp ipta" xnel oikixv

`iepiy `iddac :cere .henz `ly `ed czi :dlr

dil zi` dax `de :jixtc `d ipyn ded `l

.`axc

àäåilin ipd oiic dyrp cr oi`c ol `niiw
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déì¯änë éðôa :øîzéà .ïBòîL éaøc BãBák íeMî ¥¦§§©¦¦§¦§©¦§¥©¨
éðôa :øîà ãç ,àðéðç éaøå ïðçBé éaø ?dì BðúBð§¨©¦¨¨§©¦£¦¨©£©¦§¥

ìL éðôa :øîà ãçå ,íéðLïðçBé éaøc ,íéizñz .äL §©¦§©£©¦§¥§¨¦§©¥§©¦¨¨
éúééà àcñç áø øa ïéáøc ,íéðL éðôa øîàc àeä©£©¦§¥§©¦§¨¦©©¦§¨©§¥
étàa dì áä ìéæ :déì øîàå ,ïðçBé éaøc dén÷ì àhéb¦¨§©¥§©¦¨¨©£©¥¦©¨§©¥
.íéizñz ."ízçð éðôáe ázëð éðôa" eäì àîéàå éøz§¥§¥¨§§¨©¦§©§¨©¤§©¦§©¥
:øáñ÷ ,íéðL éðôa øîàc ïàîc ,éâìtéî÷ àäa àîéì¥¨§¨¨¦©§¦§©©£©¦§¥§©¦¨¨©

ì ïéàé÷a ïéàL éôìîLìL éðôa øîàc ïàîe ;d,äL §¦¤¥§¦¦¦§¨©©£©¦§¥§¨
!Bîéi÷ì ïééeöî íéãò ïéàL éôì :øáñ÷¯?àøañúå ¨¨©§¦¤¥¥¦§¦§©§§¦§§¨

ïéàé÷a ïéàL éôì øîà éåì ïa òLBäé éaøcî àä̈§©¦§ª©¤¥¦£©§¦¤¥§¦¦
ìdîL¯ïééeöî íéãò ïéàL éôì øîà ïðçBé éaø ¦§¨©¦¨¨£©§¦¤¥¥¦§¦

!íéðL éðôa ïðçBé éaø øîà÷ éëéä àëäå ;Bîéi÷ì§©§§¨¨¥¦¨¨©©¦¨¨¦§¥§©¦
àîìò éleëc ,àlà !àáøc déì úéà äaø àä ,ãBòå§¨©¨¦¥§¨¨¤¨§¥¨§¨

¯äNòð çéìLa àëäå ,Bîéi÷ì ïééeöî íéãò ïðéòä¥©¥¦§¦§©§§¨¨§¨¦©©£¤
,íéðL éðôa øîàc ïàî ,éâìtéî÷ ïéic äNòð ãòå ãò¥§¥©£¤©¨¨¦©§¦©©£©¦§¥§©¦
øîàc ïàîe ,ïéic äNòð ãòå ãò äNòð çéìL :øáñ÷̈¨©¨¦©©£¤¥§¥©£¤©¨©©£©

éðôaìL,äLäNòð ãò ïéàå ãò äNòð çéìL :øáñ÷ ¦§¥§¨¨¨©¨¦©©£¤¥§¥¥©£¤
.ïéic¯,àlà !ïéic äNòð ãòc ïðaøãa ïì àîéé÷ àäå ©¨§¨©§¨¨¦§©¨©§¥©£¤©¨¤¨

äøéLk äMàc ïåék :øáñ øîc ,éâìtéî÷ àäa àëä̈¨§¨¨¦©§¦§¨¨©¥¨§¦¨§¥¨
éëîñå àúzéà déì àúééîc ïéðîæ ,èbä úà àéáäì§¨¦¤©¥¦§¦§©§¨¥¦§¨§¨§¦

äMà :Cãéàå ;dìò¯.dìò éëîñ àìå éòãé òãéî £¨§¦¨¦¨¥©¨§¦§¨¨§¦£¨
,íiä úðéãnî èb àéánä :ïðçBé éaøc déúååk àéðz©§¨§¨¥§©¦¨¨©¥¦¥¦§¦©©¨
"ízçð éðôáe ázëð éðôa" dì øîà àìå dì Bðúðe§¨¨§Ÿ¨©¨§¨©¦§©§¨©¤§©

¯íéîëçå ;øéàî éaø éøác ,øæîî ãìeäå ,àéöBé¦§©¨¨©§¥¦§¥©¦¥¦©£¨¦
øîàéå íéðL éðôa äl eððzéå øBæçéå ,äpîéä epìhé ?äNòé ãöék .øæîî ãìeä ïéà íéøîBà§¦¥©¨¨©§¥¥©©£¤¦§¤¥¤¨§©£§¦§¤¨¦§¥§©¦§Ÿ©
àéöBé "ízçð éðôáe ázëð éðôa" øîà àìc íeMî øéàî éaøå ."ízçð éðôáe ázëð éðôa"§¨©¦§©§¨©¤§©§©¦¥¦¦§¨¨©§¨©¦§©§¨©¤§©¦

?øæîî ãìeäå¯òaènî äpLîä ìk øéàî éaø äéä øîBà :àleòc déîMî àðeðîä áø øîàc ,déîòèì øéàî éaø ,ïéà §©¨¨©§¥¦©¦¥¦§©£¥©£©©©§¨¦§¥§¨¥¨¨©¦¥¦¨©§©¤¦©§¥©
ïéhéâa íéîëç eòáhL¯øîà .éhébà äpeîî äåäc éçà éaøc dén÷ì àúà ,àhéb ééezàì éòa àécä øa .øæîî ãìeäå ,àéöBé ¤¨§£¨¦§¦¦¦§©¨¨©§¥©©¨¨¨¥§©¥¦¨£¨§©¥§©¦©©©£¨§¤©¦¥£©

éøö déìãéáòà àîéz éëå .zëéøö àì :déì éøîà .éñà éaøå éîà éaøc dén÷ì àúà .úBàå úBà ìk ìò ãBîòì äzà C ¥¨¦©¨©£©¨§£¨§©¥§©¦©¦§©¦©¦¨§¦¥¨§¦©§§¦¥¨©£¥
ázkéà àì àbìôe dén÷ ázkéà àbìt ,àhéb éúééà äðç øa øa äaø .íéðBLàøä ïéhéb ìò æòì àéöBî äzà àöîð ,àøîeçì§§¨¦§¨©¨¦©©©¦¦¨¦¦©¨©©¨¨©§¥¦¨©§¨¦©©©¥©§¨¨¦©©

ì úçà äèéL àlà Ba áúk àì eléôà :déì øîà .øæòìà éaøc dén÷ì àúà .dén÷éøö Bðéà áeL ,dîL:øîà éLà áø .C ©¥£¨§©¥§©¦¤§¨¨£©¥£¦Ÿ¨©¤¨¦¨©©¦§¨¥¨¦©©¦£©
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גיטין. המביא גט - פרק ראשון דף ה עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

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

ixdy ,dlran d`ivedl dilr exingd `ly daiqdeéàî àîòè©§¨©
,z`yipy mcew mzgp iptae azkp ipta xnel epwzy mrhd dn -

éúà àîìécd `eai `ny -ìòaeøòøòîhbd zexyk lrdéì ìéñôe ¦§¨¨¥©©§©§¥¨¦¥
,dnyl `ly azkpy dprhaøòøòî à÷ àì ìòa àzLädzr - ©§¨©©Ÿ¨§©§¥

,xrxr `l lrad oiicrydìò øòøòðe íe÷éð ïðàepgp` ike - £¨¥§©§¥£¨
.hbd zexyk z` epinvrn xrxrp

miwleg `axe daxy ,`xnbd zxne`àzâeìôa[zwelgna-]éaøc ¦§§¨§©¦
,éåì ïa òLBäé éaøå ïðçBé.mdl encwy,øîà ãçjixvy mrhdy ¨¨§©¦§ª©¤¥¦©¨©

`ed ,mzgp iptae azkp ipta xnelì ïéàé÷a ïéàL éôìãçå ,dîL §¦¤¥§¦¦¦§¨§©
,Bîéi÷ì ïééeöî íéãò ïéàL éôì øîàcg` lk xn` dn xqnp `le ¨©§¦¤¥¥¦§¦§©§

.mdn
íéizñz,oldlc dyrndn gikedl xyt` -àeä éåì ïa òLBäé éaøc ¦§©¥§©¦§ª©¤¥¦

ì ïéàé÷a ïéàL éôì øîàcàhéb éúééà àaà øa ïBòîL éaøc .dîL- §¨©§¦¤¥§¦¦¦§¨§©¦¦§©©¨©§¥¦¨
mid zpicnn hb `iaddéì øîàå ,éåì ïa òLBäé éaøc dén÷ìiax §©¥§©¦§ª©¤¥¦§¨©¥

,iel oa ryedi iaxl `a` xa oernyøîéîì àðëéøöjixv m`d - §¦§¨§¥©
xnel ip`déì øîà ,àì Bà ízçð éðôáe ázëð éðôaoa ryedi iax §¨©¦§©§¨©¤§©Ÿ¨©¥

,ielzëéøö àì,xnel jixv jpi` -eøîà àìminkg,ok xnelàlà Ÿ§¦©§Ÿ¨§¤¨
ì ïéàé÷a ïéàL íéðBLàøä úBøBcaíéðBøçàä úBøBca ìáà ,dîL §¨¦¦¤¥§¦¦¦§¨£¨§¨©£¦

ïéàé÷ácìíéizñz .àì dîL`ed iel oa ryedi iaxy o`kn cnlz - ¦§¦¦¦§¨Ÿ¦§©¥
.dnyl mi`iwa oi`y itl `ed dpyna mrhdy xn`y df

,`xnbd dywnàøañúå`a` xa oerny iaxy xeaq dz` ike - §¦§§¨
,ecal gily didàáøc déì úéà äaø àäålirl epgked ixde -(:c) §¨©¨¦¥§¨¨

oi` ecal did m`e ,hbd meiwa mb jxev yiy `axl dcen daxy
.hbd meiwl liren `edïðéøîà àä ãBòåitl mby epxn` ixd - §¨©§¦¨

dpwzd zniiw oiicr ,ecnly ixg` dax,Bìe÷ì÷ì øác øBæçé ànL¤¨©£¨¨§¦§
ryedi iax xn` dnl ,ecal gily did `a` xa oerny iax m`e

.xnel jixv oi`y iel oaàlài`ceaàaà øa ïBòîL éaødid `l ¤¨©¦¦§©©¨
e ,ecaldéãäa äåä àðéøçà Léðéà,enr did sqep mc`e -lirle ¦¦©£¦¨£¨©£¥

mikixv oi` ,ecnly xg`l mid zpicnn hb e`iady mipyy epcnl
,mzgp iptae azkp ipta xneldéì áéLç àìc àäå`ly mrhde - §¨§Ÿ¨¦¥

,mc` eze` z` exikfdïBòîL éaøc BãBák íeMî`ly ,`a` xa ¦§§©¦¦§
`iany gilya dpc `xnbd :mkxra miey md eli`k d`xp didi

:dy`l hbd z` zzl jixv `ed miyp` dnk ipta ,hbøîzéà,éðôa ¦§©¦§¥
dì BðúBð änk,gilydàðéðç éaøå ïðçBé éaø,xaca ewlgpøîà ãç ©¨§¨©¦¨¨§©¦£¦¨©¨©

hbd z` zzl jixvy ,xn` mdn cg` -øîà ãçå ,íéðL éðôa- ¦§¥§©¦§©¨©
ezzl yiy xn` cg`eìL éðôa.äL ¦§¥§Ÿ¨

íéizñzoldlc dyrndn gikedl xyt` -àeä ïðçBé éaøcdf ¦§©¥§©¦¨¨
àhéb éúééà àcñç áø øa ïéáøc .íéðL éðôa øîàchb `iad - §¨©¦§¥§©¦§¨¦©©¦§¨©§¥¦¨

mid zpicnndéì øîàå ,ïðçBé éaøc dén÷ìopgei iaxdì áä ìéæ §©¥§©¦¨¨§¨©¥¦©¨
éøz étàamipy ipta dy`l hbd z` oz jl -eäì àîéàåxn`ze - §©¥§¥§¥¨§

mdlíéizñz .ízçð éðôáe ázëð éðôaiaxy dxenb di`x epl ixd - §¨©¦§©§¨©¤§©¦§©¥
.mipy ipta hbd z` zzl icy xn`y df `ed opgei

,`pipg iaxe opgei iax ly mzwelgn z` zelzl dqpn `xnbd
:`axe dax zwelgnaéâìôéî÷ àäa àîéìdfay xn`p ile` - Â¥¨§¨¨¦§§¥

,`pipg iaxe opgei iax miwlegíéðL éðôa øîàc ïàîci iax -opge §©§¨©¦§¥§©¦
,mipy ipta hbd z` zzl xn`y,øáñ÷,`id dxin`d zpwzyéôì ¨¨©§¦

ì ïéàé÷a ïéàL,dîLmicr ipya ic `l` ,oic zia jixv oi` jkitle ¤¥§¦¦¦§¨
.mzgp iptae azkp ipta xn` gilydy eciriyøîàc ïàîeiaxe - ©§¨©

hbd z` zzl jixvy xn`y `pipgìL éðôa,øáñ÷ ,äLmrhy ¦§¥§Ÿ¨¨¨©
`ed dxin`d,Bîéi÷ì ïééeöî íéãò ïéàL éôìgilyd zxin`y oeike §¦¤¥¥¦§¦§©§

.mipiic dyly dfl jixv ,hbd meiw dpid
,`xnbd dywnàøañúåz` x`al xyt` jky xeaq dz` ike - §¦§§¨

,`pipg iaxe opgei iax zwelgnàäzncewd zwelgna ixd - ¨
`ly llba `id gilyd zxin`y xaeq iel oa ryedi iaxy epgked

wiicze ,dnyl mi`iwaéåì ïa òLBäé éaøcîoa ryedi iax m`y - ¦§©¦§ª©¤¥¦
ielì ïéàé÷a ïéàL éôì øîà,dîLjgxk lrïðçBé éaøwlegd `edy ¨©§¦¤¥§¦¦¦§¨©¦¨¨

iel oa ryedi iax lr,Bîéi÷ì ïééeöî íéãò ïéàL éôì øîàm`e ¨©§¦¤¥¥¦§¦§©§
,dyly ipta hbd z` zzl jixvy i`ce meiw meyn `id dpwzd

åeli`ïðçBé éaø øîà÷ éëéä àëähbd z` ozep gilydyéðôa §¨¨¥¦¨¨©©¦¨¨¦§¥
.íéðLãBòå,opgei iax ly enrh edfy okzi `ly daiqàäepxn` §©¦§¨

y lirl,àáøc déì úéà äaøipta xnel jixvy dcen `ed mbe ©¨¦¥§¨¨

jixv didi `nlr ilekl ok m`e hbd meiw llba mzgp iptae azkp
.zexhy meiw oick dyly

àîìò éleëc àlà,`pipg iax zrcl mbe opgei iax zrcl mb -ïðéòa ¤¨§¥¨§¨§¦¨
.éâìôéî÷ ïéic äNòð ãòå ãò äNòð çéìLa àëäå ,Bîéi÷ì ïééeöî íéãò¥¦§¦§©§§¨¨§¨¦©©£¤¥§¥©£¤©¨¨¦§§¥
cirdl leki hb `iany gilyy myk m`d ,`id mzwelgn ,xnelk
zepnidl mb `ed leki ,mzgp iptae azkp ipta xnele ezegily lr

.ezecr z` milawny mipiicd lríéðL éðôa øîàc ïàîiax - ©§¨©¦§¥§©¦
,mipy ipta dl epzil jixvy xn`y opgeiøáñ÷yãò äNòð çéìL ¨¨©¨¦©©£¤¥

,ïéic äNòð ãòåmb cr eze` jk ,cr dyrp gilyy myk ,xnelk §¥©£¤©¨
,oiic zeidl lekioipnl mdnr dpnpe mipyd mr sxhvn `ede

.hbd meiwl jixvy mipiic dylyàc ïàîeìL éðôa øîäLiaxe - ©§¨©¦§¥§Ÿ¨
,mipiic dyly jixvy xn`y `pipgøáñ÷mpn`yãò äNòð çéìL ¨¨©¨¦©©£¤¥

åmle`,ïéic äNòð ãò ïéàz` miiwl ick ecaln dyly cer jixve §¥¥©£¤©¨
.hbd

,`xnbd zl`eyïéic äNòð ãòc ïðaøãa ïì àîéé÷ àäåmipicay - §¨©§¨¨¦§©¨¨§¥©£¤©¨
o`k dnle ,oiic dyrp cr ,opaxcn `l` epi`y ,zexhy meiw enk

.hbd meiwa oiic dyrp cr oi`y zxaeqd dhiy yizxfeg `xnbd
,oiic dyrp cr `nlr ilekle ,daøîc ,éâìôéî÷ àäa àëä àlà- ¤¨¨¨§¨¨¦§§¥§©

,mipiic dyly jixvy xn`y dfúà àéáäì äøéLk äMàc ïåék øáñ̈©¥¨§¦¨§¥¨§¨¦¤
àúzéà déì àúééîc ïéðîæ ,èbäz` d`ian dy`y dxew minrtl - ©¥¦§¦§©§¨¥¦§¨

,hbddìò éëîñåixde ,mipiicd oia dpnz `id mby dilr eknqie - §¨§¥£¨
.oecl dleqt dy`Cãéàå,mipy jixvy xaeqe wlegd `xen`de - §¦¨

y iptn jkl yyeg `léòãé òãéî äMà`l `idy mircei mlek - ¦¨¥©¨§¥
,oecl dxiykdìò éëîñ àìåhbd z` ozz `ide dilr eknqi `le - §Ÿ¨§¥£¨
.dyly iptl

ïðçBé éaøc déúååk àéðz,mipy ipta hbd z` ozep gilydyàéánä ©§¨§¨¥§©¦¨¨©¥¦
,ízçð éðôáe ázëð éðôa dì øîà àìå ,dì Bðúðe íiä úðéãnî èb¥¦§¦©©¨§¨¨§Ÿ¨©¨§¨©¦§©§¨©¤§©

,xg`l z`yp dy`deàéöBéipyd dlra dze`ãìeäåepnn,øæîî ¦§©¨¨©§¥
.øæîî ãìeä ïéà ,íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøác`l`äNòé ãöék ¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦¥©¨¨©§¥¥©©£¤

,`ypdl lkezy ick oi`eyipd mcew gilyd dyri dn -epìhé¦§¤
äpîéä,hb z` dxfga dpnn gwi -íéðL éðôa dì eððzéå øBæçéå, ¥¤¨§©£§¦§¤¨¦§¥§©¦

,ízçð éðôáe ázëð éðôa øîàéådl ozepy di`x o`kn yi ok m` §Ÿ©§¨©¦§©§¨©¤§©
,`xnbd zl`ey .opgei iax ixack mipy iptaøéàî éaøåxne`y §©¦¥¦

ike ,xfnn cledyàéöBé ízçð éðôáe ázëð éðôa øîà àìc íeMî¦§Ÿ¨©§¨©¦§©§¨©¤§©¦
,øæîî ãìeäå,`xnbd dper .eipta mzgpe azkpy xyk hbd `ld §©¨¨©§¥

ïéày iptn ,ok -déîòèì øéàî éaø,ezhiyl -àðeðîä áø øîàc ¥©¦¥¦§©§¥§¨©©©§¨
äpLîä ìk ,øéàî éaø äéä øîBà ,àleòc déîMîzxg` bdepd lk - ¦§¥§¨¥¨¨©¦¥¦¨©§©¤

ïéhéâa íéîëç eòáhL òaènîeraw minkgy mixacd xcqn - ¦©§¥©¤¨§£¨¦§¦¦
,oihib ipipra.øæîî ãìeäå àéöBéazkp ipta xn` `l gilydy oeike ¦§©¨¨©§¥

hy rahnn dpiy `ed ixd ,hbd zpizp zrya mzgp iptaeera
.xfnn clede `ivei okle ,minkg

ze`xl gilyd jixv dn ,mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd
enyy mc`a dyrn :hbd zaizkaàéãä øayàhéb ééeúàì éòa- ©¤§¨¨¥§©¥¦¨

ux`l ux`l uegay exirn hbd z`adl gily zeidl dvxy
.l`xyiéçà éaøc dén÷ì àúàig` iax iptl `a -äpeîî äåäc ¨¨§©¥§©¦©¦©£¨§¤

éhébà,oiyeciwe oihib ipipra zekld zexedl dpenn didy -øîà ©¦¥¨©
déì,`icd xal ig` iaxéøö,úBàå úBà ìk ìò ãBîòì äzà C ¥¨¦©¨©£©¨§

.hbd lk zaizk z` ze`xl ,xnelkàúà`icd xa `a -dén÷ì ¨¨§©¥
déì éøîà ,éqà éaøå énà éaøc,`icd xalzëéøö àìjixv jpi` - §©¦©¦§©¦©¦¨§¥¥Ÿ§¦©§

.ze`e ze` lk lr cenrlàîéz éëåxn`z m`e -àøîeçì ãéáòà §¦¥¨¤¡¦§§¨
,`xnegl ze`e ze` lk lr cenr` ,ok it lr s` -äzà àöîð¦§¨©¨

,íéðBLàøä ïéhéb ìò æòì àéöBî`ly oeikn ,mileqt mdy exn`ie ¦©©©¦¦¨¦¦
.jk lr ecitwd

àhéb éúééà äðç øa øa äaøy ,hb `iad -dén÷ ázëéà àbìt- ©¨©©¨¨©§¥¦¨©§¨¦§©©¥
,eipta dazkp hbd zivgndén÷ ázëéà àì àbìôezivgnde - ©§¨Ÿ¦§©©¥

.eipta dazkp `l dipydøæòìà éaøc dén÷ì àúàhbd m` le`yl ¨¨§©¥§©¦¤§¨¨
,xykdéì øîà,xfrl` iaxúçà äèéL àlà Ba áúk àì eléôà ¨©¥£¦Ÿ¨©¤¨¦¨©©

ìdîL,dnyl zg` dxey zaizk `l` gilyd d`x `l elit` - ¦§¨
éøö Bðéà áeLC.dnyl hbd lk z` aezkl exnb i`cea ik ,ze`xl ¥¨¦
øîà éMà áø©©¦¨©
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קצה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr d sc oihib(iyiy meil)

ixdy ,dlran d`ivedl dilr exingd `ly daiqdeéàî àîòè©§¨©
,z`yipy mcew mzgp iptae azkp ipta xnel epwzy mrhd dn -

éúà àîìécd `eai `ny -ìòaeøòøòîhbd zexyk lrdéì ìéñôe ¦§¨¨¥©©§©§¥¨¦¥
,dnyl `ly azkpy dprhaøòøòî à÷ àì ìòa àzLädzr - ©§¨©©Ÿ¨§©§¥

,xrxr `l lrad oiicrydìò øòøòðe íe÷éð ïðàepgp` ike - £¨¥§©§¥£¨
.hbd zexyk z` epinvrn xrxrp

miwleg `axe daxy ,`xnbd zxne`àzâeìôa[zwelgna-]éaøc ¦§§¨§©¦
,éåì ïa òLBäé éaøå ïðçBé.mdl encwy,øîà ãçjixvy mrhdy ¨¨§©¦§ª©¤¥¦©¨©

`ed ,mzgp iptae azkp ipta xnelì ïéàé÷a ïéàL éôìãçå ,dîL §¦¤¥§¦¦¦§¨§©
,Bîéi÷ì ïééeöî íéãò ïéàL éôì øîàcg` lk xn` dn xqnp `le ¨©§¦¤¥¥¦§¦§©§

.mdn
íéizñz,oldlc dyrndn gikedl xyt` -àeä éåì ïa òLBäé éaøc ¦§©¥§©¦§ª©¤¥¦

ì ïéàé÷a ïéàL éôì øîàcàhéb éúééà àaà øa ïBòîL éaøc .dîL- §¨©§¦¤¥§¦¦¦§¨§©¦¦§©©¨©§¥¦¨
mid zpicnn hb `iaddéì øîàå ,éåì ïa òLBäé éaøc dén÷ìiax §©¥§©¦§ª©¤¥¦§¨©¥

,iel oa ryedi iaxl `a` xa oernyøîéîì àðëéøöjixv m`d - §¦§¨§¥©
xnel ip`déì øîà ,àì Bà ízçð éðôáe ázëð éðôaoa ryedi iax §¨©¦§©§¨©¤§©Ÿ¨©¥

,ielzëéøö àì,xnel jixv jpi` -eøîà àìminkg,ok xnelàlà Ÿ§¦©§Ÿ¨§¤¨
ì ïéàé÷a ïéàL íéðBLàøä úBøBcaíéðBøçàä úBøBca ìáà ,dîL §¨¦¦¤¥§¦¦¦§¨£¨§¨©£¦

ïéàé÷ácìíéizñz .àì dîL`ed iel oa ryedi iaxy o`kn cnlz - ¦§¦¦¦§¨Ÿ¦§©¥
.dnyl mi`iwa oi`y itl `ed dpyna mrhdy xn`y df

,`xnbd dywnàøañúå`a` xa oerny iaxy xeaq dz` ike - §¦§§¨
,ecal gily didàáøc déì úéà äaø àäålirl epgked ixde -(:c) §¨©¨¦¥§¨¨

oi` ecal did m`e ,hbd meiwa mb jxev yiy `axl dcen daxy
.hbd meiwl liren `edïðéøîà àä ãBòåitl mby epxn` ixd - §¨©§¦¨

dpwzd zniiw oiicr ,ecnly ixg` dax,Bìe÷ì÷ì øác øBæçé ànL¤¨©£¨¨§¦§
ryedi iax xn` dnl ,ecal gily did `a` xa oerny iax m`e

.xnel jixv oi`y iel oaàlài`ceaàaà øa ïBòîL éaødid `l ¤¨©¦¦§©©¨
e ,ecaldéãäa äåä àðéøçà Léðéà,enr did sqep mc`e -lirle ¦¦©£¦¨£¨©£¥

mikixv oi` ,ecnly xg`l mid zpicnn hb e`iady mipyy epcnl
,mzgp iptae azkp ipta xneldéì áéLç àìc àäå`ly mrhde - §¨§Ÿ¨¦¥

,mc` eze` z` exikfdïBòîL éaøc BãBák íeMî`ly ,`a` xa ¦§§©¦¦§
`iany gilya dpc `xnbd :mkxra miey md eli`k d`xp didi

:dy`l hbd z` zzl jixv `ed miyp` dnk ipta ,hbøîzéà,éðôa ¦§©¦§¥
dì BðúBð änk,gilydàðéðç éaøå ïðçBé éaø,xaca ewlgpøîà ãç ©¨§¨©¦¨¨§©¦£¦¨©¨©

hbd z` zzl jixvy ,xn` mdn cg` -øîà ãçå ,íéðL éðôa- ¦§¥§©¦§©¨©
ezzl yiy xn` cg`eìL éðôa.äL ¦§¥§Ÿ¨

íéizñzoldlc dyrndn gikedl xyt` -àeä ïðçBé éaøcdf ¦§©¥§©¦¨¨
àhéb éúééà àcñç áø øa ïéáøc .íéðL éðôa øîàchb `iad - §¨©¦§¥§©¦§¨¦©©¦§¨©§¥¦¨

mid zpicnndéì øîàå ,ïðçBé éaøc dén÷ìopgei iaxdì áä ìéæ §©¥§©¦¨¨§¨©¥¦©¨
éøz étàamipy ipta dy`l hbd z` oz jl -eäì àîéàåxn`ze - §©¥§¥§¥¨§

mdlíéizñz .ízçð éðôáe ázëð éðôaiaxy dxenb di`x epl ixd - §¨©¦§©§¨©¤§©¦§©¥
.mipy ipta hbd z` zzl icy xn`y df `ed opgei

,`pipg iaxe opgei iax ly mzwelgn z` zelzl dqpn `xnbd
:`axe dax zwelgnaéâìôéî÷ àäa àîéìdfay xn`p ile` - Â¥¨§¨¨¦§§¥

,`pipg iaxe opgei iax miwlegíéðL éðôa øîàc ïàîci iax -opge §©§¨©¦§¥§©¦
,mipy ipta hbd z` zzl xn`y,øáñ÷,`id dxin`d zpwzyéôì ¨¨©§¦

ì ïéàé÷a ïéàL,dîLmicr ipya ic `l` ,oic zia jixv oi` jkitle ¤¥§¦¦¦§¨
.mzgp iptae azkp ipta xn` gilydy eciriyøîàc ïàîeiaxe - ©§¨©

hbd z` zzl jixvy xn`y `pipgìL éðôa,øáñ÷ ,äLmrhy ¦§¥§Ÿ¨¨¨©
`ed dxin`d,Bîéi÷ì ïééeöî íéãò ïéàL éôìgilyd zxin`y oeike §¦¤¥¥¦§¦§©§

.mipiic dyly dfl jixv ,hbd meiw dpid
,`xnbd dywnàøañúåz` x`al xyt` jky xeaq dz` ike - §¦§§¨

,`pipg iaxe opgei iax zwelgnàäzncewd zwelgna ixd - ¨
`ly llba `id gilyd zxin`y xaeq iel oa ryedi iaxy epgked

wiicze ,dnyl mi`iwaéåì ïa òLBäé éaøcîoa ryedi iax m`y - ¦§©¦§ª©¤¥¦
ielì ïéàé÷a ïéàL éôì øîà,dîLjgxk lrïðçBé éaøwlegd `edy ¨©§¦¤¥§¦¦¦§¨©¦¨¨

iel oa ryedi iax lr,Bîéi÷ì ïééeöî íéãò ïéàL éôì øîàm`e ¨©§¦¤¥¥¦§¦§©§
,dyly ipta hbd z` zzl jixvy i`ce meiw meyn `id dpwzd

åeli`ïðçBé éaø øîà÷ éëéä àëähbd z` ozep gilydyéðôa §¨¨¥¦¨¨©©¦¨¨¦§¥
.íéðLãBòå,opgei iax ly enrh edfy okzi `ly daiqàäepxn` §©¦§¨

y lirl,àáøc déì úéà äaøipta xnel jixvy dcen `ed mbe ©¨¦¥§¨¨

jixv didi `nlr ilekl ok m`e hbd meiw llba mzgp iptae azkp
.zexhy meiw oick dyly

àîìò éleëc àlà,`pipg iax zrcl mbe opgei iax zrcl mb -ïðéòa ¤¨§¥¨§¨§¦¨
.éâìôéî÷ ïéic äNòð ãòå ãò äNòð çéìLa àëäå ,Bîéi÷ì ïééeöî íéãò¥¦§¦§©§§¨¨§¨¦©©£¤¥§¥©£¤©¨¨¦§§¥
cirdl leki hb `iany gilyy myk m`d ,`id mzwelgn ,xnelk
zepnidl mb `ed leki ,mzgp iptae azkp ipta xnele ezegily lr

.ezecr z` milawny mipiicd lríéðL éðôa øîàc ïàîiax - ©§¨©¦§¥§©¦
,mipy ipta dl epzil jixvy xn`y opgeiøáñ÷yãò äNòð çéìL ¨¨©¨¦©©£¤¥

,ïéic äNòð ãòåmb cr eze` jk ,cr dyrp gilyy myk ,xnelk §¥©£¤©¨
,oiic zeidl lekioipnl mdnr dpnpe mipyd mr sxhvn `ede

.hbd meiwl jixvy mipiic dylyàc ïàîeìL éðôa øîäLiaxe - ©§¨©¦§¥§Ÿ¨
,mipiic dyly jixvy xn`y `pipgøáñ÷mpn`yãò äNòð çéìL ¨¨©¨¦©©£¤¥

åmle`,ïéic äNòð ãò ïéàz` miiwl ick ecaln dyly cer jixve §¥¥©£¤©¨
.hbd

,`xnbd zl`eyïéic äNòð ãòc ïðaøãa ïì àîéé÷ àäåmipicay - §¨©§¨¨¦§©¨¨§¥©£¤©¨
o`k dnle ,oiic dyrp cr ,opaxcn `l` epi`y ,zexhy meiw enk

.hbd meiwa oiic dyrp cr oi`y zxaeqd dhiy yizxfeg `xnbd
,oiic dyrp cr `nlr ilekle ,daøîc ,éâìôéî÷ àäa àëä àlà- ¤¨¨¨§¨¨¦§§¥§©

,mipiic dyly jixvy xn`y dfúà àéáäì äøéLk äMàc ïåék øáñ̈©¥¨§¦¨§¥¨§¨¦¤
àúzéà déì àúééîc ïéðîæ ,èbäz` d`ian dy`y dxew minrtl - ©¥¦§¦§©§¨¥¦§¨

,hbddìò éëîñåixde ,mipiicd oia dpnz `id mby dilr eknqie - §¨§¥£¨
.oecl dleqt dy`Cãéàå,mipy jixvy xaeqe wlegd `xen`de - §¦¨

y iptn jkl yyeg `léòãé òãéî äMà`l `idy mircei mlek - ¦¨¥©¨§¥
,oecl dxiykdìò éëîñ àìåhbd z` ozz `ide dilr eknqi `le - §Ÿ¨§¥£¨
.dyly iptl

ïðçBé éaøc déúååk àéðz,mipy ipta hbd z` ozep gilydyàéánä ©§¨§¨¥§©¦¨¨©¥¦
,ízçð éðôáe ázëð éðôa dì øîà àìå ,dì Bðúðe íiä úðéãnî èb¥¦§¦©©¨§¨¨§Ÿ¨©¨§¨©¦§©§¨©¤§©

,xg`l z`yp dy`deàéöBéipyd dlra dze`ãìeäåepnn,øæîî ¦§©¨¨©§¥
.øæîî ãìeä ïéà ,íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøác`l`äNòé ãöék ¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦¥©¨¨©§¥¥©©£¤

,`ypdl lkezy ick oi`eyipd mcew gilyd dyri dn -epìhé¦§¤
äpîéä,hb z` dxfga dpnn gwi -íéðL éðôa dì eððzéå øBæçéå, ¥¤¨§©£§¦§¤¨¦§¥§©¦

,ízçð éðôáe ázëð éðôa øîàéådl ozepy di`x o`kn yi ok m` §Ÿ©§¨©¦§©§¨©¤§©
,`xnbd zl`ey .opgei iax ixack mipy iptaøéàî éaøåxne`y §©¦¥¦

ike ,xfnn cledyàéöBé ízçð éðôáe ázëð éðôa øîà àìc íeMî¦§Ÿ¨©§¨©¦§©§¨©¤§©¦
,øæîî ãìeäå,`xnbd dper .eipta mzgpe azkpy xyk hbd `ld §©¨¨©§¥

ïéày iptn ,ok -déîòèì øéàî éaø,ezhiyl -àðeðîä áø øîàc ¥©¦¥¦§©§¥§¨©©©§¨
äpLîä ìk ,øéàî éaø äéä øîBà ,àleòc déîMîzxg` bdepd lk - ¦§¥§¨¥¨¨©¦¥¦¨©§©¤

ïéhéâa íéîëç eòáhL òaènîeraw minkgy mixacd xcqn - ¦©§¥©¤¨§£¨¦§¦¦
,oihib ipipra.øæîî ãìeäå àéöBéazkp ipta xn` `l gilydy oeike ¦§©¨¨©§¥

hy rahnn dpiy `ed ixd ,hbd zpizp zrya mzgp iptaeera
.xfnn clede `ivei okle ,minkg

ze`xl gilyd jixv dn ,mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd
enyy mc`a dyrn :hbd zaizkaàéãä øayàhéb ééeúàì éòa- ©¤§¨¨¥§©¥¦¨

ux`l ux`l uegay exirn hbd z`adl gily zeidl dvxy
.l`xyiéçà éaøc dén÷ì àúàig` iax iptl `a -äpeîî äåäc ¨¨§©¥§©¦©¦©£¨§¤

éhébà,oiyeciwe oihib ipipra zekld zexedl dpenn didy -øîà ©¦¥¨©
déì,`icd xal ig` iaxéøö,úBàå úBà ìk ìò ãBîòì äzà C ¥¨¦©¨©£©¨§

.hbd lk zaizk z` ze`xl ,xnelkàúà`icd xa `a -dén÷ì ¨¨§©¥
déì éøîà ,éqà éaøå énà éaøc,`icd xalzëéøö àìjixv jpi` - §©¦©¦§©¦©¦¨§¥¥Ÿ§¦©§

.ze`e ze` lk lr cenrlàîéz éëåxn`z m`e -àøîeçì ãéáòà §¦¥¨¤¡¦§§¨
,`xnegl ze`e ze` lk lr cenr` ,ok it lr s` -äzà àöîð¦§¨©¨

,íéðBLàøä ïéhéb ìò æòì àéöBî`ly oeikn ,mileqt mdy exn`ie ¦©©©¦¦¨¦¦
.jk lr ecitwd

àhéb éúééà äðç øa øa äaøy ,hb `iad -dén÷ ázëéà àbìt- ©¨©©¨¨©§¥¦¨©§¨¦§©©¥
,eipta dazkp hbd zivgndén÷ ázëéà àì àbìôezivgnde - ©§¨Ÿ¦§©©¥

.eipta dazkp `l dipydøæòìà éaøc dén÷ì àúàhbd m` le`yl ¨¨§©¥§©¦¤§¨¨
,xykdéì øîà,xfrl` iaxúçà äèéL àlà Ba áúk àì eléôà ¨©¥£¦Ÿ¨©¤¨¦¨©©

ìdîL,dnyl zg` dxey zaizk `l` gilyd d`x `l elit` - ¦§¨
éøö Bðéà áeLC.dnyl hbd lk z` aezkl exnb i`cea ik ,ze`xl ¥¨¦
øîà éMà áø©©¦¨©
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xcde"קצו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr e sc oihib(ycew zay meil)

eléôà`l` gilyd rny `làñeîìe÷ ï÷qenlewd oewz lew - £¦©§¨
àúìéâî ï÷ådrya xne` xteqdy rnye ,slwd oewz lewe - §©§¦§¨

df jnq lr cirdl leki ,dnyl aezkl ick ,ok dyery ,mpwzny
.dnyl azkp hbdy

eléôà ,íiä úðéãnî èb àéánä ,éMà áøc déúååk àéðzzrya m` ©§¨§¨¥§©©¦©¥¦¥¦§¦©©¨£¦
did hbd zaizkàeägilyd -å úéaadøôBñhbd z` azk ©©¦§¥

,äéiìòay e`àeädid gilyd -å äéiìòadøôBñhbd z` azk ¨£¦¨¨£¦¨§¥
,úéaaeeléôà`l` ,daizkd onf lk enewna x`yp `l m`ñðëð ©©¦£¦¦§¨

,Blek íBiä ìk àöBéåhbd,øLk.'azkp ipta' xnel leki gilyde §¥¨©¨¥
yk ,`xnbd zx`ane,äéiìòa øôBñå úéaa àeäcirdl leki ji` ©©¦§¥¨£¦¨

,azkp eiptaydéì éæç à÷ àì àäz` d`ex `l gilyd `ld - ¨Ÿ¨¨¥¥
.hbd zaizkåàì àlàxnel jgxk lr -òîLc ïBâkgilydï÷ ¤¨¨§§¨©©

àúìéâî ï÷å àñeîìe÷icy ixd .slwd lewe qenlewd lew z` - §¨§©§¦§¨
.iy` ax ixacke ,azkp ipta cirdl ick ef zrinyaøî øîà- ¨©©

,`ziixaa xn`py,Blek íBiä ìk àöBéå ñðëð eléôàhbd.øLk £¦¦§¨§¥¨©¨¥
,`xnbd zl`eyïàî,`veie qpkpd `ed in -çéìL àîéìéàm` - ©¦¥¨¨¦©

,gilyl dpeekdy xn`pàzLäm` dne -øôBñå úéaa àeä ©§¨©©¦§¥
déì éæç àìc ,äéiìòa,xteqd z` d`ex epi` gilydy -zøîà ¨£¦¨§Ÿ¨¥¥¨§©§

hbdy,øLkàéòaéî àöBéå ñðëðgilyd m`y xnel jixv ike - ¨¥¦§¨§¥¦©§¨
,`xnbd dper .xyk hbdy ,xteqd lv` `veie qpkpøôBñ àlà- ¤¨¥

,`xnbd zl`ey .`veie qpkp xteqdy `ziixad zpeekàèéLt- §¦¨
ike ,xyk hbdyàöBéå ñðëðc íeMîsvxa hbd z` azek epi`e ¦§¦§¨§¥

cg`déðéìñôð,`xnbd dper .eze` leqtp -÷ôðc àëéøö àì ¦§§¦¥Ÿ§¦¨§¨©
ìàúàå à÷eL,xfge weyl xteqd `vi daizkd ick jezy xaecn - §¨§¨¨

déì øîàå déçkLà àðéøçà Léðéà àîéúc eäîxn`p `ny - ©§¥¨¦¦©£¦¨©§§¥§¨©¥
,hb el azek xteqdy lrad myk enyy mc` weya ybt xteqdy
zaizka jiynn ezial xfegyke ,hb el mb aezkiy xteql xn`e

,df mc` myl hbdïì òîLî à÷.jkl yeygl oi`y ¨©§©¨
:laa oiprl mi`xen` zwelgn d`ian `xnbdáø ,ìáa ,øîzéà¦§©¨¤©

øîàdpicì ìàøNé õøàkoipr,ïéhéâdpicnn laaa hb `iande ¨©§¤¤¦§¨¥§¦¦
.mzgp iptae azkp ipta xnel jixv epi` dpicnløîà ìàeîLeoic §¥¨©

laakoic,õøàì õeçjixv laaa dpicnl dpicnn hb `iande §¨¨¤
.ok xneléâìôéî à÷ àäa àîéìl`enye axy xn`p ile` - ¥¨§¨¨¦§§¥

,dfa miwlegøáñ øîc`id dpwzd mrhy xaq ax -ïéàL éôì §©¨©§¦¤¥
ì ïéàé÷adîL,dax zhiykeéøéîb éðäåmirceie mi`iwa laa ipae - §¦¦¦§¨§¨¥§¦¥

.dnyl hbd z` aezkl jixvyøáñ øîemrhy ,xaeq l`enye - ©¨©
dpwzd,Bîéi÷ì ïééeöî íéãò ïéàL éôìéçéëL àì énð éðäåipa mbe - §¦¤¥¥¦§¦§©§§¨¥©¦Ÿ§¦¥

biydl dyw didie zxg` dpicna miievn mpi` laaa zg` dpicn
.meiw icr

,`xnbd dywnàøañúå,mzwelgn efy xeaq dz` ike -eäaø àä §¦§§¨¨©¨
àáøc déì úéàick mb dpwzd mrhy `axl dcen dax ixd - ¦¥§¨¨

,`xnbd zvxzn .hbd z` miiwlBîéi÷ì ïðéòa àîìò éleëc àlà- ¤¨§¥¨§¨§¦¨§©§
y `l` ,hbd z` miiwl jixvy micen mlekàkéàc ïåék ,øáñ áø©¨©¥¨§¦¨

àúáéúî,ax ly eayen mewn `xeqa zg` zereaw zeaiyi yiy - §¦¨¨
mikled micinlze ,l`eny ly eayen mewn `rcxdpa zg`e

,daiyil daiyinéçéëL çkLéîz` mixikny miyp` mi`vnp - ¦§©§¦¥
.mze` eniwiy in e`vni xrxri lrad m`e zenizgdìàeîLe§¥

éãéøè eäééñøéâa àúáéúî ,øáñmicexh zeaiyid ipa -mcenila ¨©§¦¨¨§¦§©§§¦¥
iyew didi oiicre ,elld zenewnd iyp` zenizg z` mixikn opi`e
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המשך בעמוד רא

iiepik lk` cenr e sc ± oey`x wxtxifp
àúìéâî ï÷å àñåîìå÷ ï÷ òîù åìéôà,dnyl edepwizyk rny slwde qenlewd oewiz Ð

`qenlew ow :d`xp ile .eze` oiwilgne eze` oikzegykÐ,azek `edyk qenlewd lew

.`qenlew lw :iqxbc zi`e ."ow ow" xne`y ink rnyp `edy ,drixid leweà÷åùì ÷ôðã
.daxd mc` ipa my yiy mewnl ,weyl `vi xteq Ðäéçëùà àðéøçà ùéðéà àîéúã åäî

.df ly enyk enyy Ðäéì øîàåel aezkl Ð

.hbàáøã äéì úéà äáø àä,ixinbc inp idpe Ð

`ed dpicnl dpicnnc oeik `dÐ.eniiwl opira

àúáéúîzg`e `xeqa zg` ,zereaw zeaiyi Ð

x`yne ,efl efn micinlz oiklede ,`rcxdpa

.dxez cenll ,odl zexiirïéãéøè åäééñøéâáÐ

.zenizgd oixikn oi`eéîð øîúéà`nrhc Ð

.`id `zaizn igikyc meynáø àúà éëî
ìááìi`ed l`enyce .`xeqa daiyi rawe Ð

xwirn la` .`rcxdpaab lr s`e ,`l `

) laal dipki dlbync ,ixinbc(ck a mikln

enr xbqnde yxgdeÐ.mdn dxez dwqt `l

í÷øîzpicn ied ,eteqa mler ly egxfnl Ð

.l`xyi ux` ly dgxfna midí÷øå.dnvr Ð

çøæîë.mid zpicn `edc ,mlerd gxfnk Ð

åðåôöì åëòî,`niiw mzd laae .mler ly Ð

.oetvl ekr oiaìááî øáì`nrh `ki`c Ð

.dxizdlïéñçåéì ú÷åìçîëdxyr" wxta Ð

) "oiqgeizevx`d lk :ol `niiwc :(`,`r oiyecw

.laal dqir l`xyi ux`e ,l`xyi ux`l dqir

.`ed okid cr mzd ebilt`eàðééðú àáøàÐ

.xybl dkenqd dipy daxréøéîâ éðäåiac Ð

.xiycx`àáøã äéì úéà äáø àäåoeike Ð

`ed dpicnl dpicnncÐ!eniiwl opiraéðäåÐ

.xiycx` iacà÷åùì éìæà,oetqihw`l Ð

,zexhya my oinzege zeicr my odl oixqene

,miabipy onf cr oetqihw` ipa cia zexhyde

ipa znizg oixikn oetqihw` ipa jkitl

glzype xiycx`a mzgpy hb jkld .xiycx`

oetqihw`lÐipa s`e .eniiwl oiievn micr

ipa la` .edeniiwi weyl my oikledyk xiycx`

s`e ,oetqihw` ipa znizg oixikn opi` xiycx`

mei lkc ,dxegql cinz my oikledy it lr

al oipzep opi`e ,oicixh ediiweya weyd

.xird ipa znizg xikdle lkzqdlàñøòî
àñøòìmiaxd zeyx cvay mizad zxeyn Ð

.dcbpky dxeyläðåëùì äðåëùîmzq Ð

dxf dcear zkqna ,miza dyly dpeky

.(`,`k)éãééðã.odizaa oidzyn opi` Ð

zenizg oixikn oi`e ,dxegqa oicexhy

.mdipiayúëéøö àì.l`xyi ux`k laac Ð
éàã
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åìéôà.(`,bk oihib) ipy wxta ,hb `iadl leqtc ,`neql inc `l - `qenlew ow

àúùä,xn`w ziaa `veie qpkp elit`c xninl ira `l - 'ek ziaa `ed

.azek xteqdy mewnl rnyn - "qpkpe `vei"cìáádpicnn - l`xyi ux`k xn` ax

ediiqxiba :xn`c ab lr s`c .jixv oi`c l`eny dcen dpicn dze`ac .ibilt laaa dpicnl

dveg x`yn xzei iaiyg `lc xnel epiid - icixh

epiidc ,ixii` `l inp l`xyi ux`l laane .ux`l

.jenqa sqei axe xzia` iaxc `zbelt

éëîdaxde :qxhpewd yxit - laal ax `z`

oizipznn jixt i`n ok m`c :dywe .zeaiyi

?laal ax `ay mcew zipyipy oetvl ekrnc

epl dxede laal ax `z` ikn :mz epiax yxtne

- xbqnde yxgd laal enr elby dipki zeniny

yxtn oke .oihibl l`xyi ux`k zeidl dpic

seqae (`,gk oiaexir) "oiaxrn lka" yixa

`ped ax xn` :qxb `le .(`,t `nw `aa) "daexn"

ax `z` ikn" xne` did `l envr axy ,ax xn`

,ynn ax `l - ax `z` ikn :miyxtn yie ."laal

.dxez ilrae mipax :xnelk `l`

éáîåm`e - jixvn `l oetqihw`l xiycx`

xefbl ,inp oetqihw`l xiycx`n :xn`z

:xnel yie !lirl opixn`ck ,`ian eh` jilen

`nlr ilekl - `axc dil zi` daxc `pwqnlc

xiycx`c d`xpe .`ian eh` jilen opixfb `l

:xninl ira ikid - ux`l ueg x`ya i`c ,laaa

?ixinb ipde dnyl oi`iwa oi`y itl xaqw `nip

xac xefgi `ny opiyiig `d ?ixinbc liren dn

i`c ,laan e`l oigxk lr oetqihw`e !elewlwl

`l ipd :xn`w i`ne ,ixinb inp oetqihw` - laan

,lirl opixn` inp `weyl ilf` `lac :cere !ixinb

igikyc ,`xeqi`a dizeek ol `niiwc ,axl

oetqihw`e ,laaa xiycx` i`ce `l` !`zaizn

micr oi`e ,dpicnl dpicnn iede ,laan e`l

iiwl oiievn`zyde. `weyl ilf`c e`l i` en

`l i`n`e ,`axc dil zi` dax `de :xity jixt

micr oi`c oeik oetqihw`l xiycx`n jixvn

efl ef zekenq eidy it lr s`e ?eniiwl oiievn

opixn`ck ,mdipia wiqtn zlbc `l` did `le,

mewn lkn - (a,fp oiaexir) "oixarn cvik" wxta

welgy ocxid xar enk ,zepicn izyk iaiyg

.wiqtn ocxiy itl ,dwfg oiprl l`xyi ux`n

`neic `nw wxta opixn`c oetqihw` df oi`e)

l`xyi ux`n `eddc - oetqihw` df oqx :(`,i)

`vi `idd ux`d on" `xwc diyix aizkck ,ded

yexitae) .(i ziy`xa) 'ek "depip z` oaie xey`

.(oetqihw` df oqx :mzd azk i"yx

éðä:xn`z m`e - ipdc ediici zenizga irci

`l i`n` - icixh ediiqxiba :xn`c ,lirl

`kd xn`ck ,oznizg oixikn mewnd ipac opixn`

s` ,xiycx` ipa zenizg oixikn oetqihw` ipac

:xnel yie ?`weya icixh xiycx` ipac ab lr

mdl oi`e ,ith icixh - icixh ediiqxibac edpdc

.llk mezgl i`ptàäåitl xn`c `ed `ax

i`c rnync :dyw - eniiwl oiievn micr oi`y

ded - dnyl oi`iwa oi`y itl `ax xaq ded

,`id laan `fegn `de ?i`n`e .dil `gip

oiqgeile oihibl `nyc :xnel yie !dnyl oi`iwac

wxt rnynck ,mixb da igikyc ,laan iaiyg `l

edl `xiaq jgxk lrc ,zyy axe dea` xa daxl jxtinl ivn dedc oicd `ede .laa ly qgi xwir df oi`c rnyn .zxfnna xzen xb :`fegna yixcc `xif iax iab (`,br) oiyeciwc `xza

.ikd `icda dil zi`c ,`axn jxtinl dil `gipc `l` .ekixvi inp dpeky dze`a elit` - ixinb `l ipde dnyl oi`iwa oi`c meyn i`c ,eniiwl oiievn micr oi`y itl xn`c `axk inp

mcew mxhy miiwl oixdfp oi` jk jezne ,zxg` `qxr ipal ozkild rceezy mcew zenizgd ixikn mdl oikledy - `qxrl `qxrn dea` xa dax jixvn jkl .iciipc `fegn ipa ip`y :ipyne

`axe ,`qxr dze`a elit` yyeg zyy axe .ozkild mcew meiw dy`d zywane ,exiag zkilda cg` lk oircei `qxr dlekac xaqwc ,jixvn ded `l - dpekyl dpekyn la` .ozkild

.dpeky dze`a elit`éðàùoiievn micr oi`y itl xn`c `axk ol `niiwc ab lr s` ."azkp ipta" mewn lka xnel jixv ,dfd onfa ,`zydc mz epiax wqet o`kn - iciipc `fegn ipa

.`fegn ipak iciip zenewn lka `zydc ,jixv mewn lkn - dnyl meyn `le ,eniiwl
i`e
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.hehxy `laàøáñá àéìúã àúìéî àîìùáÐ

.ezrcn dl xaq ded `l i`ééçì,xnelk Ð

.`ed dax `xab e`lc xninl zivn xityàøîâå
äéì òéîù àì.wgvi iaxc `xnb `d Ðíéëñàã

äéãé ìò äéøîmixac oiekl ,ceq el zelbl Ð

.mzzin` lr minezqdåùâìéô åéìò äðæúåÐ

"dpfze" .aizk draba yblitaÐ.eilr dgxq

äì àöî áåáæ.dxrwa Ðäì àöî àîéðÐ

.yxtn dinwläéçëùàå.opiqxb Ðàöî àîéð
ãéô÷äålif`e `nrh yxtnck Ð.åúåàá àîéð

íå÷î`le ,xryd z` xiydl did okxce Ð

meyne .dkty zexk zeyril dlrea okqil

`ed `zpkqcÐiptn dgxae dilr citwd

.ezni`úåéøò éåìéâdzliah onf ribnyk Ð

,izlah `l :xnel d`xi `ide ,dpiv zra

.dcp ezynyneíéîã úåëéôùe` .`kd ik Ð

mizgtd zg`a zltepe eiptn zgxeay minrt

.xyba e`úáù ìåìéçåxp zwlcny minrt Ð

epi` `ede ,ezni` iptn ,dkiygyn zlyan e`

.rceiíúøùò.xgnl lk`py zexit Ðíúáøò
.zexivg iaexir Ð
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éàåipy wxt seqa xn`c `de .l`xyi ux`a liren "azkp ipta"c rnyn - zipd` zcar

xn` `la ixii`c meyn epiid ,`pnidn - opiknq dxeaic` e`lc ux`a :(a,bk oihib)

opixn`ck ,dixeac` opiknq - xn` i` la` .l`xyi ux`a hb i`ian mzqk "azkp ipta"

.`kd

åðúéåoidzyn ody itl - dpefa clid (z`)

mdizepae mdipa eid l`xyi ux`a

- "dpefa" epiide ,zepefn liaya micarzyn

:inlyexia xn`ck ,yxtn cere .zepefn liaya

jlde dxez cenll eza xkny ,cga ded `caer

.cnleøîà- oiazek mizy wgvi iax

ab lr s`e ,wgvi iaxk wqet zelecb zeklda

xne`e .xwir dpi`y did rceic ,`zipzn` biltc

mya mdxa` oa wgvi epiax yxit oke ,mz epiax

weqtd aezkl oiekzny `wecc ,edil` epiax

zxbi` gley mc`yk la` ,`kd ik ,dyxcl

aezkl ick `xwnd oeyl aezkiy xzen - exiagl

wxt inlyexia ,edin .hehxiy `la ,gv oeyl

:mzd xn`wc .xeq`c zvw rnyn dlibnc `xza

:iziine ?`weqt on oilin zlz oizxz aezkl edn

iniy xa `irye` iaxl azk gly `pen iax

- "jzixg` `byi c`n did xrvn jziy`x"

zxbi` myl `l` azek did `ly rnyn

citwn did ok it lr s`e - dyxcl `le ,minely

my `ian daxd ,edine !xcqk eazekl `ly

`awer xn :xn`wc ,dyxcl oiazek eidy d`xpy

.`xnfa jince i`w dedc `zelb yixl azk gly

eiptl oixnfn eid mwe akey didyk :yexit

daxd oke ,"minra lib l` gnyz l` l`xyi"

"dax unewd"a xn`c :xn`z m`e .my `ian

oilitzc (a,gi) dlibnc ipy wxtae (a,al zegpn)

rax` e` yly elit` `lde - hehxiy oikixv oi`

oilitzc :mz epiax xne`e !hehxy oikixv zeaiz

ira `ldyer la` ,dhiye dhiy lk lr hehxy

.oihiy dnk eizgz azeke ,dlrnl zg` hehxy

lk lr oilitz hhxyl oi`c :mz epiax xne`e

dna" wxta inlyexia dlr xn`ck ,dhiye dhiy

`xwp - edyere xacn xehtd lk :"oiwilcn

,(a,al my) "dax unewd"a rnyn oke .heicd

jixte .hehxy oikixv oi` oilitz :mzd xn`wc

- elay oilitze dlay dxez xtq :`ipzc `dn

dyecwn oicixen oi`y itl ,zefefn odn oiyer oi`

`de ,oiyer - oicixen `d .dlw dyecwl dxeng

`lcne .`id i`pz :ipyne !hehxy ira dfefn

rnyn - oihhxeyna opiwqr i`na `kd :ipyn

`le dxez xtq `l ,llk hhxyl zelibx oi`c

m` ,edine .heicd `xwpc meyn epiide - oilitz

jixv - hehxy `la dti aezkl leki xteqd oi`

il` df" meyn ,dhiye dhiy lk lr hhxyl

:(a,fh) dlibnc `nw wxta xn`c `de ."edep`e

hehxy dkixvy cnln - "zn`e mely ixac"

epiid e`lc :mz epiax xne` ,dxez ly dzin`k

epiid `l` ,hehxy ira `l `dc ,dxez xtq

my lr - "dxez ly dzin`" dil ixwe ,dfefn

daizk `iz`c ,eica `lye `xztic` (`,hi) dlibnc ipy wxta mzd opilqtc `d - qxhpewa my yxitck ,dxez xtqa i`c ,d`xp oke .l`ppg epiax yxit oke .miny zekln cegi my ea yiy

mixteq zkqna xn`c `de .dfefna enk qehqeqkec jixvn iziid ok m`c ,`gip - ixiin dfefna i`e ?dxez ly dzin`n itli `l i`n`e "eica xtqd lr azek ip`e" (el dinxi) aizkcn daizk

.wgece ,oiccvne dhnle dlrnln :oihehxy drax` epiid - dleqt zlbxeqn dpi`y drixie ,lbxiq ok m` `l` aezkl i`yx epi` :(` dkld oey`x wxt)áåáæ- dl `vn `nip dl `vn

,mzepf xg` xifgdl mkxc did `l miyblit elit`c .i`xw gkenck ,dxifgdl dvxcn :l`ppg epiax xn`e ?ynn zepf ied `lc olpne :xn`z m`e .oefn oeyle ,zepf oeyl :yixc "eilr dpfze"n

."zeig zepnl` ozen mei cr zexexv dpiidze" aizke "jia` iyblit l` `a" aizkckàîéðl`xyi zepal mdl oi`y (`,`k) "lecb odk" wxta oixcdpqa xn` `de :xn`z m`e - dl `vn

.xnz iab mzd ipynck ,dzid x`ez zti zac :xnel yie !dexrd zia `le igyd zia `l xryùìùazk l`ppg epiaxe .did zay draba yblitc mei eze`c xn` mler xcqa - zexiar

.igd on xa` aiyg `l ikdle ,draba yblita eid ozylye ,myd lelige ,minc zekitye ,zeixr ielib - zexiar ylyíúáøòenk `l` ,d`xp oi`e .zexivg iaexir :qxhpewa yxit

iaexira - o`k :ipyne !oiaxrn dkiyg wtq :ipz xcde ,`l - dkiyg wtq `d ,"mzaxr dkiyg mr" zxn` ,`iyw `teb `d :mzd jixtc ,(`,cl zay) "oiwilcn dna"a qxhpewa yxity

wxta rnyn oke .weqtd on jnq dl yiy ,ith oixingn oinegz iaexirac meyn epiide .l`ppg epiax yxit oke .oiaxrn oi` dkiyg wtqac ,oinegz iaexira `yixc :qxhpewa yxit .oinegz

`ni` - oinegz iaexira la` ,zexivg iaexira ilin ipd :`pin` jzrc `wlq ,jixhv` :xn` `tt ax .aexira lwind ixack dkld iab (a,en oiaexir) "ede`ivedy in".`l
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éøöéðéà Bà "ízçð éðôáe ázëð éðôa" øîBì éðà C ¨¦£¦©§¨©¦§©§¨©¤§©¥¦
éøö,éaø :Bì øîà ?äzà ïëéäî ,éða :Bì øîà ?C ¨¦¨©§¦¥¥¨©¨¨©©¦

éøö :Bì øîà .éðà éàñéñ øôkîéðôa" øîBì äzà C ¦§¨¦©£¦¨©¨¦©¨©§¨©
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øôk àìäå ,éaø :Bì øîà .éàòìà éaø åéðôì ñðëð¦§©§¨¨©¦¤§©¨©©¦©£Ÿ§¨
éøBtéöì äáBø÷e ,ìàøNé õøà íeçúa úòìáeî éàñéñ¦©§©©¦§¤¤¦§¨¥§¨§¦¦

Bkò :øîBà øéàî éaø ,ïðúe !Bkòî øúBé¯õøàk ¥¥©§©©¦¥¦¥©§¤¤
øéàî éaøc déìò éâéìt àì ïðaø eléôàå .ïéhéâì ìàøNé¦§¨¥§¦¦£¦©¨©¨§¦¦£¥§©¦¥¦

¯àáøwîc éàñéñ øôk ìáà ,à÷çøîc Bkòa àlà¯ ¤¨§©§¦©£¨£¨§¨¦©§¦©§¨
øácä àöéå ìéàBä ,÷BúL ,éða ,÷BúL :Bì øîà !àì̈¨©§§¦§¦§¨¨©¨¨
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גיטין. המביא גט - פרק ראשון דף ו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

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

úéðäà zãáò éàå,`xnbd zl`ey .xacd lirei xn`z m` la` - §¦¨§©§©£¥
úéðäà zãáò éà éàîdper .xn`i gilyd m` didz zlrez efi` - ©¦¨§©§©£¥

,`xnbdéúà éàcd `ai m`y -ìòaeøòøòîxnel hbd zexyk lr §¦¨¥©©§©§¥
,siefn `edydéa ïðéçbLî àìgilyde xg`n eixacl yegp `l - Ÿ©§§¦¨¥

.hbd z` miiw
jixv `ly mewna mby myn gkeny ,`ziixa d`ian `xnbd
:xacd liren xn` gilyd m` ,mzgp iptae azkp ipta xnel

àéðúãk,`ziixaa,ìàòîLé éaø éðôì èb àéáäL ãçà íãàa äNòî ¦§©§¨©£¤§¨¨¤¨¤¥¦¥¦§¥©¦¦§¨¥
Bì øîàm`d l`rnyi iaxl mc` eze`éøöázëð éðôa øîBì éðà C ¨©¨¦£¦©§¨©¦§©

éøö éðéà Bà ízçð éðôáeBì øîà .Cl`rnyi iaxäzà ïëéäî ,éða §¨©¤§©¥¦¨¦¨©§¦¥¥¨©¨
,hbd z` `ianéðà éàñéñ øôkî ,éaø ,Bì øîà.eze` `ianøîà ¨©©¦¦§¨¦©£¦¨©

Bì,l`rnyi iaxéøöàlL ,ízçð éðôáe ázëð éðôa øîBì äzà C ¨¦©¨©§¨©¦§©§¨©¤§©¤Ÿ
÷÷fézdy`díéãòìxrxri lrady dxwna hbd z` eniiwiy ¦¨¥§¥¦

.siefn `edy xnelàöiL øçàì,mc` eze`,éàòìà éaø åéðôì ñðëð §©©¤¨¨¦§©§¨¨©¦¦§©
Bì øîà,l`rnyi iaxl i`rl` iax,éaøxnel eze` zwwfd dnl ¨©©¦

,okìàøNé õøà íeçúa úòìáeî éàñéñ øôk àìäåéøBtéöì äáBø÷e ©£Ÿ§¨¦©§©©¦§¤¤¦§¨¥§¨§¦¦
,Bkòî øúBéxwir f` dzidy ixetivl daexw i`qiq xtk ,xnelk ¥¥©

.ekrn xzei l`xyi ux` aeyii,ïðúeõøàk Bkò øîBà øéàî éaø §©©¦¥¦¥©§¤¤
,ïéhéâì ìàøNé.l`xyi ux`k `idy i`qiq xtkl xnege lwe ¦§¨¥§¦¦

øéàî éaøc déìò éâéìt àì ïðaø eléôàå,xnel jixvy mixaeqeàlà ©£¦©¨¨Ÿ§¦¥£¥§©¦¥¦¤¨
à÷çøîc Bkòazwgexnd -,l`xyi ux`a aeyiid xwirnìáà §©¦§©£¨£¨

iablàáøwîc éàñéñ øôkdaexwd -ixetivlàì,opax miwleg §¨¦©§¦¨§¨Ÿ
iptae azkp ipta xnel jixv oi`y l`xyi ux`k epicy micene

.mzgp
,xnel ezpeeky ayg ,i`rl` iax ixac z` l`rnyi iax rnyyk
`l ,mzgp iptae azkp ipta xnel epwz `l l`xyi ux`ae xg`ny
micr ipy ekxhvi ,lrad xerxr ly dxwnae ,ezxin` dliren

.eniiwlBì øîà,l`rnyi iaxøácä àöéå ìéàBä ,÷BúL éða ÷BúL ¨©§§¦§¦§¨¨©¨¨
,øzéäa,xrxrie `eai m` lral oin`p `le xyk hbdyàöé- §¤¥¨¨

.jk oicd x`yidlireny ux`l uega epwz minkgy myky
l`xyi ux`a mb jk ,lrad xerxr z` lhal gilyd zxin`
dy`d z` aiigp `l ,xrxri lrad m` s`e ,dxin`d dliren

.micr ipy ici lr hbd z` miiwl
z` aiign l`rnyi iaxy xaq i`rl` iaxy ,dpiad `xnbd
oi` oicd cvny ,el dywde ,mzgp iptae azkp ipta xnel gilyd

,`xnbd zl`ey .eaiigløîà÷ íéãòì ÷÷féz àlL énð eäéà àä̈¦©¦¤Ÿ¦¨¥§¥¦¨¨©
déì,xnel daeg ef oi`y mc` eze`l xn` l`rnyi iax mb `ld - ¥

,xrxri lrad m` 'micrl wwfz `ly' dy`d zaeh `id jk `l`
dper .oicd on aiign l`rnyi iaxy i`rli` iax xaq dnle

,`xnbddén÷ äeîéiñ àìiax zaeyz z` i`rl` iaxl extqyk - Ÿ©§¨©¥
iax ly eixac meiq z` el exn` `l ,mc` eze`l l`rnyi
eaiigl oi` oicd cvny dywd okle ,dy`d zaehl dfy l`rnyi

.jka
øúéáà éaø déì çìL,l`xyi ux`a didyàcñç áøì,laaa didy ¨©¥©¦¤§¨¨§©¦§¨
íMî íéàaä ïéèéblaan -ïàëì,l`xyi ux`l -ïéàgilyd ¦¦©¨¦¦¨§¨¥

hbd z` `ianyéøö.ízçð éðôáe ázëð éðôa øîBì C ¨¦©§¨©¦§©§¨©¤§©
,`xnbd zxxanàîéìxzia` iaxy xn`p ile` -øáñ÷epwzy ¥¨¨¨©

,xnelì ïéàé÷a ïéàL éôìéøéîb éðäå ,dîL.mi`iwa laa ipae - §¦¤¥§¦¦¦§¨§¨¥§¦¥
,`xnbd dywnañúåàøiax ly enrh dfy xeaq dz` ike - §¦§§¨

,xzia`àáøc déì úéà äaø àäåepwzy `axl dcen dax `lde - §¨©¨¦¥§¨¨
jixv ,dnyl oi`iwa laa ipay s` ok m`e ,hbd meiw iptn mb

.hbd z` miiwl ick azkp ipta xnelàîìò éleëc àlàmixaeq ¤¨§¥¨§¨
y `axkéúçðå é÷ìñc íéaø àkéàc ïåéëå ,Bîéi÷ì ïðéòayiy oeik - §¦¨§©§§¥¨§¦¨©¦§¨§¥§¨£¥

,laal micxeie l`xyi ux`l milery miaxéçéëL çkLéî- ¦§©§¦¥
.hbd z` miiwl miyp` miievnéaøc ïì àîéì ïàî óñBé áø øîà̈©©¥©¥¨¨§©¦

àeä àëîñ øa øúéáàjenql ie`x xzia` iaxy epl xn` in - ¤§¨¨©©§¨
.ezenk weqtl epilry ,dkld ipiipra eilreäéà àä ,ãBòå`ld - §¨¦

df `ed xzia` iaxäãeäé áøì déì çìLcdgkez xac glyy - §¨©¥§©§¨
,azk jke ,laa ipa lr dcedi axlïéìBòä íãà éðadxez cenll §¥¨¨¨¦

ïàëì íMî,l`xyi ux`l laan -ïîöòa eîéi÷ ïäxn`pd z` ¦¨§¨¥¦§§©§¨
l`xyil miiebd eyry dn lr `iapa(b c l`ei)ãìiä (úà) eðzéå'©¦§¤©¤¤

,'ezLiå ïéiá eøëî äcìiäå äðBfamdizeyp z` miafer md mby itl ©¨§©©§¨¨§©©¦©¦§
zeclie micli mdipira lwpe ,diaxe dixt zevnn milhae zepebr

.mdn cleedl miie`xyèeèøéN àìa déì áúëåazk xzia` iaxe - §¨©¥§Ÿ¦§
hexgl ilan xnelk ,slwd z` hhxyl ilan ,l`eia weqtd z`

.daizkd mcew zexeyåixdy ,dkldk dpi` hehxy ila daizk §
ïéáúBk íézL ,÷çöé éaø øîàxyt` ycewd iazkn zeaiz izy - ¨©©¦¦§¨§©¦§¦

la` ,hehxy ila aezklìLLzeaizïéáúBk ïéà.hehxy ila ¨Ÿ¥§¦
eàðz àúéðúîay epipy `ziixaae -ìLLzeaizïéáúBkila §©§¦¨¨¨¨Ÿ§¦

la` ,hehxyòaøàzeaizïéáúBk ïéàiaxy dnne .hehxy ila ©§©¥§¦
`knq xa epi`y gken ,hehxy ila lecb milin xtqn azk xzia`
laan mi`ad oihiby wqty dn iabl mb ok m`e ,dkld ipiipra

.ezenk weqtl epl oi` ,azkp ipta xnel jixv oi` l`xyi ux`l
éiaà déì øîà,sqei axlàä òãé àìc ìk eèàepi`y in lk ike - ¨©¥©©¥¨¨§Ÿ¨©¨

rcei÷çöé éaøcwgvi iax ly epic z` -àeä äaø àøáb åàì- §©¦¦§¨¨©§¨©¨
.lecb mc`l aygp epi`àøáña àéìúc àúléî àîìLaoipr-] ¦§¨¨¦§¨§©§¨¦§¨¨

,[`xaqa ielzdéiçì,dpekp dpi`y `xaq xne` m`y xacd oekp - §©¥
,lecb mc` epi`y oniqla`àähehxy ly oicdàéä àøîbepi` - ¨§¨¨¦

,eizeaxn cenila `l` `xaqa ielzdéì òéîL àì àøîâeiaxe - §¨¨Ÿ§¦©¥
hhxiy `ly dnn cenll oi`e .eizeaxn z`f rny `l xzia`

.lecb mc` epi`yãBòådgkedixdy ,`ed lecb mc` xzia` iaxy §
àeä øúéáà éaø àädfdéãé ìò déøî íékñàcmikqd d"awdy - ¨©¦¤§¨¨§©§¦¨¥©¨¥

mezq weqt x`al oiekl dkfy ,xnelk ,ceq el zelbl eci lr
.izin` xe`iaa

:eci lr mikqd d"awdy epivn okid zx`an `xnbdáéúëcoipra ¦§¦
draba yblit(a hi mihtey),'BLâìét åéìò äðæzå'dgxa ok zngne ©¦§¤¨¨¦©§
.dia` zia l`.yblitd dzyry dyrnd edn mi`xen`d ewlgpe

,dì àöî áeáæ øîà øúéáà éaø.dilr ziad lra citwdeïúðBé éaø ©¦¤§¨¨¨©§¨¨¨©¦¨¨
dì àöî àîéð øîà.citwde `vn dxry -øúéáà éaø déçkLàå ¨©¦¨¨¨¨§©§§¥©¦¤§¨¨

eäiìàì,`iapd edil` z` xzia` iax ybte -déì øîàxzia` iax §¥¦¨¨©¥
ãéáò à÷ éàîzrk dyer dn -déì øîà ,àeä Ceøa LBãwä,edil` ©¨¨¦©¨¨¨©¥

÷éñòzrk wqer d"awd -.äòáâa Lâìéôaxzia` iax l`yéàîe ¨¦§¦¤¤§¦§¨©
øîà÷,d"awd jk lr xne` dne -déì øîàxne` jk ,edil` ¨¨©¨©¥

,d"awdøîBà àeä Ck éða øúéáàe ,`vn aeafyàeä Ck éða ïúðBé ¤§¨¨§¦¨¥¨¨§¦¨
øîBà.`vn `nipydéì øîàedil`l xzia` iaxíBìLå ñçji` - ¥¨©¥©§¨

jk xnel xyt`àiîL éî÷ à÷éôñ àkéà éîeminya wtq yi ike - ¦¦¨§¥¨©¥§©¨
.dyrnd did cvikdéì øîà,edil`íéiç íéäìà éøác elàå elà ¨©¥¥¨¥¦§¥¡Ÿ¦©¦

ïädligz ,miwcev ozpei iax mbe dz` mb -,ãét÷ä àìå àöî áeáæ ¥§¨¨§Ÿ¦§¦
jk xg`e.ãét÷äå àöî àîéðiaxl dlib d"awdy epi`xy dnne ¦¨¨¨§¦§¦

.lecb mc` `edy oniq ,weqtd yexit z` xzia`
:`nipde aeafd z` `vn okid zx`an `xnbdáeáæ äãeäé áø øîà̈©©§¨§

aeaf `vny epiid ,xzia` iax xn`yàîéðå ,äøò÷aiax xn`y ¦§¨¨§¦¨
epiid ,ozpeiíB÷î BúBàaz` xiydl did okxcy ,dexr mewna - §¨

.jk dzyr `l `ide dexrd mewnay xrydàúeñéàî áeáæ- §§¦¨
eilr dqi`ndy zngn dzid ,aeafd lr ziad lra ly ezctwd

,lk`nd z`àîéðådzid `nip lr ziad lra ly ezctwd - §¦¨
zngnàzðkñ,xryd z` dxiyd `ly jka eze` dpkiq `idy - ©©§¨

.dkty zexk zeyrdl did lelr `edeéøîàc àkéàexn`y yie - ¦¨§¨§¥
yäøò÷a éãéàå éãéàe`vnp mdipy ,dxryd mbe aeafd mby - ¦¦§¦¦¦§¨¨

.mllba q`npy lke`d zxrway `l`àñðeà áeáæ`vnpy aeaf - §§¨
,qpe` `id dxrwaàúeòéLt àîéðålke`a z`vnpy dxrye - §¦¨§¦¨

`vn `nipe citwd `le `vn aeafy edil` xn` okle ,driyt `id
.citwde

éøäL ,Búéa CBúa äøéúé äîéà íãà ìéèé ìà íìBòì ,àcñç áø øîà̈©©¦§¨§¨©¨¦¨¨¥¨§¥¨§¥¤£¥
,äøéúé äîéà dìòa äéìò ìéèä äòáâa Lâìétdgxa df zngne ¦¤¤§¦§¨¥¦¨¤¨©£¨¥¨§¥¨

xy` draba oell egxked dlra mr myn dxfgyke ,dia` zial
,drabd iyp` ici lr dqp`p mye oinipalåy xacd mxbpäìétä §¦¦¨

äîéà ìéènä ìk áø øîà äãeäé áø øîà .ìàøNiî úBááø änk©¨§¨¦¦§¨¥¨©©§¨¨©©¨©¥¦¥¨
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קצט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr e sc oihib(ycew zay meil)

úéðäà zãáò éàå,`xnbd zl`ey .xacd lirei xn`z m` la` - §¦¨§©§©£¥
úéðäà zãáò éà éàîdper .xn`i gilyd m` didz zlrez efi` - ©¦¨§©§©£¥

,`xnbdéúà éàcd `ai m`y -ìòaeøòøòîxnel hbd zexyk lr §¦¨¥©©§©§¥
,siefn `edydéa ïðéçbLî àìgilyde xg`n eixacl yegp `l - Ÿ©§§¦¨¥

.hbd z` miiw
jixv `ly mewna mby myn gkeny ,`ziixa d`ian `xnbd
:xacd liren xn` gilyd m` ,mzgp iptae azkp ipta xnel

àéðúãk,`ziixaa,ìàòîLé éaø éðôì èb àéáäL ãçà íãàa äNòî ¦§©§¨©£¤§¨¨¤¨¤¥¦¥¦§¥©¦¦§¨¥
Bì øîàm`d l`rnyi iaxl mc` eze`éøöázëð éðôa øîBì éðà C ¨©¨¦£¦©§¨©¦§©

éøö éðéà Bà ízçð éðôáeBì øîà .Cl`rnyi iaxäzà ïëéäî ,éða §¨©¤§©¥¦¨¦¨©§¦¥¥¨©¨
,hbd z` `ianéðà éàñéñ øôkî ,éaø ,Bì øîà.eze` `ianøîà ¨©©¦¦§¨¦©£¦¨©

Bì,l`rnyi iaxéøöàlL ,ízçð éðôáe ázëð éðôa øîBì äzà C ¨¦©¨©§¨©¦§©§¨©¤§©¤Ÿ
÷÷fézdy`díéãòìxrxri lrady dxwna hbd z` eniiwiy ¦¨¥§¥¦

.siefn `edy xnelàöiL øçàì,mc` eze`,éàòìà éaø åéðôì ñðëð §©©¤¨¨¦§©§¨¨©¦¦§©
Bì øîà,l`rnyi iaxl i`rl` iax,éaøxnel eze` zwwfd dnl ¨©©¦

,okìàøNé õøà íeçúa úòìáeî éàñéñ øôk àìäåéøBtéöì äáBø÷e ©£Ÿ§¨¦©§©©¦§¤¤¦§¨¥§¨§¦¦
,Bkòî øúBéxwir f` dzidy ixetivl daexw i`qiq xtk ,xnelk ¥¥©

.ekrn xzei l`xyi ux` aeyii,ïðúeõøàk Bkò øîBà øéàî éaø §©©¦¥¦¥©§¤¤
,ïéhéâì ìàøNé.l`xyi ux`k `idy i`qiq xtkl xnege lwe ¦§¨¥§¦¦

øéàî éaøc déìò éâéìt àì ïðaø eléôàå,xnel jixvy mixaeqeàlà ©£¦©¨¨Ÿ§¦¥£¥§©¦¥¦¤¨
à÷çøîc Bkòazwgexnd -,l`xyi ux`a aeyiid xwirnìáà §©¦§©£¨£¨

iablàáøwîc éàñéñ øôkdaexwd -ixetivlàì,opax miwleg §¨¦©§¦¨§¨Ÿ
iptae azkp ipta xnel jixv oi`y l`xyi ux`k epicy micene

.mzgp
,xnel ezpeeky ayg ,i`rl` iax ixac z` l`rnyi iax rnyyk
`l ,mzgp iptae azkp ipta xnel epwz `l l`xyi ux`ae xg`ny
micr ipy ekxhvi ,lrad xerxr ly dxwnae ,ezxin` dliren

.eniiwlBì øîà,l`rnyi iaxøácä àöéå ìéàBä ,÷BúL éða ÷BúL ¨©§§¦§¦§¨¨©¨¨
,øzéäa,xrxrie `eai m` lral oin`p `le xyk hbdyàöé- §¤¥¨¨

.jk oicd x`yidlireny ux`l uega epwz minkgy myky
l`xyi ux`a mb jk ,lrad xerxr z` lhal gilyd zxin`
dy`d z` aiigp `l ,xrxri lrad m` s`e ,dxin`d dliren

.micr ipy ici lr hbd z` miiwl
z` aiign l`rnyi iaxy xaq i`rl` iaxy ,dpiad `xnbd
oi` oicd cvny ,el dywde ,mzgp iptae azkp ipta xnel gilyd

,`xnbd zl`ey .eaiigløîà÷ íéãòì ÷÷féz àlL énð eäéà àä̈¦©¦¤Ÿ¦¨¥§¥¦¨¨©
déì,xnel daeg ef oi`y mc` eze`l xn` l`rnyi iax mb `ld - ¥

,xrxri lrad m` 'micrl wwfz `ly' dy`d zaeh `id jk `l`
dper .oicd on aiign l`rnyi iaxy i`rli` iax xaq dnle

,`xnbddén÷ äeîéiñ àìiax zaeyz z` i`rl` iaxl extqyk - Ÿ©§¨©¥
iax ly eixac meiq z` el exn` `l ,mc` eze`l l`rnyi
eaiigl oi` oicd cvny dywd okle ,dy`d zaehl dfy l`rnyi

.jka
øúéáà éaø déì çìL,l`xyi ux`a didyàcñç áøì,laaa didy ¨©¥©¦¤§¨¨§©¦§¨
íMî íéàaä ïéèéblaan -ïàëì,l`xyi ux`l -ïéàgilyd ¦¦©¨¦¦¨§¨¥

hbd z` `ianyéøö.ízçð éðôáe ázëð éðôa øîBì C ¨¦©§¨©¦§©§¨©¤§©
,`xnbd zxxanàîéìxzia` iaxy xn`p ile` -øáñ÷epwzy ¥¨¨¨©

,xnelì ïéàé÷a ïéàL éôìéøéîb éðäå ,dîL.mi`iwa laa ipae - §¦¤¥§¦¦¦§¨§¨¥§¦¥
,`xnbd dywnañúåàøiax ly enrh dfy xeaq dz` ike - §¦§§¨

,xzia`àáøc déì úéà äaø àäåepwzy `axl dcen dax `lde - §¨©¨¦¥§¨¨
jixv ,dnyl oi`iwa laa ipay s` ok m`e ,hbd meiw iptn mb

.hbd z` miiwl ick azkp ipta xnelàîìò éleëc àlàmixaeq ¤¨§¥¨§¨
y `axkéúçðå é÷ìñc íéaø àkéàc ïåéëå ,Bîéi÷ì ïðéòayiy oeik - §¦¨§©§§¥¨§¦¨©¦§¨§¥§¨£¥

,laal micxeie l`xyi ux`l milery miaxéçéëL çkLéî- ¦§©§¦¥
.hbd z` miiwl miyp` miievnéaøc ïì àîéì ïàî óñBé áø øîà̈©©¥©¥¨¨§©¦

àeä àëîñ øa øúéáàjenql ie`x xzia` iaxy epl xn` in - ¤§¨¨©©§¨
.ezenk weqtl epilry ,dkld ipiipra eilreäéà àä ,ãBòå`ld - §¨¦

df `ed xzia` iaxäãeäé áøì déì çìLcdgkez xac glyy - §¨©¥§©§¨
,azk jke ,laa ipa lr dcedi axlïéìBòä íãà éðadxez cenll §¥¨¨¨¦

ïàëì íMî,l`xyi ux`l laan -ïîöòa eîéi÷ ïäxn`pd z` ¦¨§¨¥¦§§©§¨
l`xyil miiebd eyry dn lr `iapa(b c l`ei)ãìiä (úà) eðzéå'©¦§¤©¤¤

,'ezLiå ïéiá eøëî äcìiäå äðBfamdizeyp z` miafer md mby itl ©¨§©©§¨¨§©©¦©¦§
zeclie micli mdipira lwpe ,diaxe dixt zevnn milhae zepebr

.mdn cleedl miie`xyèeèøéN àìa déì áúëåazk xzia` iaxe - §¨©¥§Ÿ¦§
hexgl ilan xnelk ,slwd z` hhxyl ilan ,l`eia weqtd z`

.daizkd mcew zexeyåixdy ,dkldk dpi` hehxy ila daizk §
ïéáúBk íézL ,÷çöé éaø øîàxyt` ycewd iazkn zeaiz izy - ¨©©¦¦§¨§©¦§¦

la` ,hehxy ila aezklìLLzeaizïéáúBk ïéà.hehxy ila ¨Ÿ¥§¦
eàðz àúéðúîay epipy `ziixaae -ìLLzeaizïéáúBkila §©§¦¨¨¨¨Ÿ§¦

la` ,hehxyòaøàzeaizïéáúBk ïéàiaxy dnne .hehxy ila ©§©¥§¦
`knq xa epi`y gken ,hehxy ila lecb milin xtqn azk xzia`
laan mi`ad oihiby wqty dn iabl mb ok m`e ,dkld ipiipra

.ezenk weqtl epl oi` ,azkp ipta xnel jixv oi` l`xyi ux`l
éiaà déì øîà,sqei axlàä òãé àìc ìk eèàepi`y in lk ike - ¨©¥©©¥¨¨§Ÿ¨©¨

rcei÷çöé éaøcwgvi iax ly epic z` -àeä äaø àøáb åàì- §©¦¦§¨¨©§¨©¨
.lecb mc`l aygp epi`àøáña àéìúc àúléî àîìLaoipr-] ¦§¨¨¦§¨§©§¨¦§¨¨

,[`xaqa ielzdéiçì,dpekp dpi`y `xaq xne` m`y xacd oekp - §©¥
,lecb mc` epi`y oniqla`àähehxy ly oicdàéä àøîbepi` - ¨§¨¨¦

,eizeaxn cenila `l` `xaqa ielzdéì òéîL àì àøîâeiaxe - §¨¨Ÿ§¦©¥
hhxiy `ly dnn cenll oi`e .eizeaxn z`f rny `l xzia`

.lecb mc` epi`yãBòådgkedixdy ,`ed lecb mc` xzia` iaxy §
àeä øúéáà éaø àädfdéãé ìò déøî íékñàcmikqd d"awdy - ¨©¦¤§¨¨§©§¦¨¥©¨¥

mezq weqt x`al oiekl dkfy ,xnelk ,ceq el zelbl eci lr
.izin` xe`iaa

:eci lr mikqd d"awdy epivn okid zx`an `xnbdáéúëcoipra ¦§¦
draba yblit(a hi mihtey),'BLâìét åéìò äðæzå'dgxa ok zngne ©¦§¤¨¨¦©§
.dia` zia l`.yblitd dzyry dyrnd edn mi`xen`d ewlgpe

,dì àöî áeáæ øîà øúéáà éaø.dilr ziad lra citwdeïúðBé éaø ©¦¤§¨¨¨©§¨¨¨©¦¨¨
dì àöî àîéð øîà.citwde `vn dxry -øúéáà éaø déçkLàå ¨©¦¨¨¨¨§©§§¥©¦¤§¨¨

eäiìàì,`iapd edil` z` xzia` iax ybte -déì øîàxzia` iax §¥¦¨¨©¥
ãéáò à÷ éàîzrk dyer dn -déì øîà ,àeä Ceøa LBãwä,edil` ©¨¨¦©¨¨¨©¥

÷éñòzrk wqer d"awd -.äòáâa Lâìéôaxzia` iax l`yéàîe ¨¦§¦¤¤§¦§¨©
øîà÷,d"awd jk lr xne` dne -déì øîàxne` jk ,edil` ¨¨©¨©¥

,d"awdøîBà àeä Ck éða øúéáàe ,`vn aeafyàeä Ck éða ïúðBé ¤§¨¨§¦¨¥¨¨§¦¨
øîBà.`vn `nipydéì øîàedil`l xzia` iaxíBìLå ñçji` - ¥¨©¥©§¨

jk xnel xyt`àiîL éî÷ à÷éôñ àkéà éîeminya wtq yi ike - ¦¦¨§¥¨©¥§©¨
.dyrnd did cvikdéì øîà,edil`íéiç íéäìà éøác elàå elà ¨©¥¥¨¥¦§¥¡Ÿ¦©¦

ïädligz ,miwcev ozpei iax mbe dz` mb -,ãét÷ä àìå àöî áeáæ ¥§¨¨§Ÿ¦§¦
jk xg`e.ãét÷äå àöî àîéðiaxl dlib d"awdy epi`xy dnne ¦¨¨¨§¦§¦

.lecb mc` `edy oniq ,weqtd yexit z` xzia`
:`nipde aeafd z` `vn okid zx`an `xnbdáeáæ äãeäé áø øîà̈©©§¨§

aeaf `vny epiid ,xzia` iax xn`yàîéðå ,äøò÷aiax xn`y ¦§¨¨§¦¨
epiid ,ozpeiíB÷î BúBàaz` xiydl did okxcy ,dexr mewna - §¨

.jk dzyr `l `ide dexrd mewnay xrydàúeñéàî áeáæ- §§¦¨
eilr dqi`ndy zngn dzid ,aeafd lr ziad lra ly ezctwd

,lk`nd z`àîéðådzid `nip lr ziad lra ly ezctwd - §¦¨
zngnàzðkñ,xryd z` dxiyd `ly jka eze` dpkiq `idy - ©©§¨

.dkty zexk zeyrdl did lelr `edeéøîàc àkéàexn`y yie - ¦¨§¨§¥
yäøò÷a éãéàå éãéàe`vnp mdipy ,dxryd mbe aeafd mby - ¦¦§¦¦¦§¨¨

.mllba q`npy lke`d zxrway `l`àñðeà áeáæ`vnpy aeaf - §§¨
,qpe` `id dxrwaàúeòéLt àîéðålke`a z`vnpy dxrye - §¦¨§¦¨

`vn `nipe citwd `le `vn aeafy edil` xn` okle ,driyt `id
.citwde

éøäL ,Búéa CBúa äøéúé äîéà íãà ìéèé ìà íìBòì ,àcñç áø øîà̈©©¦§¨§¨©¨¦¨¨¥¨§¥¨§¥¤£¥
,äøéúé äîéà dìòa äéìò ìéèä äòáâa Lâìétdgxa df zngne ¦¤¤§¦§¨¥¦¨¤¨©£¨¥¨§¥¨

xy` draba oell egxked dlra mr myn dxfgyke ,dia` zial
,drabd iyp` ici lr dqp`p mye oinipalåy xacd mxbpäìétä §¦¦¨

äîéà ìéènä ìk áø øîà äãeäé áø øîà .ìàøNiî úBááø änk©¨§¨¦¦§¨¥¨©©§¨¨©©¨©¥¦¥¨
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המשך בעמוד קס



ר
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr b sc oihib(iriax meil)

`le hbl zexhy meiw oia lcadd xkip ok m`e .dnvra z`f xnel
.mzencl erhi
Cì øîà àáøåerhi `ny yeygl yi oiicr ,milcadd s` lr - §¨¨¨©¨

,cg` cra zexhy miiwlixdyàì éî ïðéòãé éøîà ék àëä eèà̈¨¨¦¨§¥¨§¦©¦Ÿ
éðîéäî-zenizg z` xikn `edy xn`i gilyd m` hba o`k ike §¥§¥

,hbd icr,jka on`p didi `l ikeéðîéäî ïðéòãé éøîà éëc ïåéëå§¥¨§¦¨§¥¨§¦©§¥§¥
àîìòc úBøèL íei÷a éôelçéàì éúàãçà ãòagilydy oeik - ¨¥§¦©¥§¦§¨§¨§¨§¥¤¨

,zexhy x`y meiwl hb oia silgdl e`eai ,on`p ,izrci xne`y
ipta' mb gilyd zxin` gqepa siqedl minkg ekixvd okle

.zexhy x`y meiwn ,hbd meiw dpeyy epiaiy ick ,'azkp
dax zrcl ,epizpyn z` dpyy `pzd `ed in zxxan `xnbd:

øîàc äaøìedpwzd mrhyïéàé÷a ïéàL éôììàpz éàä ïàî ,dîL §©¨§¨©§¦¤¥§¦¦¦§¨©©©¨
xaeqd `pzd `ed in -éòácjixvy -äáéúkhbd lyìéòáe ,dîL §¨¥§¦¨¦§¨¨¥

,jixv oke -
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המשך ביאור למסכת גיטין ליום רביעי עמ' א

אגרות קודש

 ב"ה,  ימי החנוכה, ה'תשל"ג

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה משה שי' אישון

שלום וברכה!

ת"ח בעד הפ"ש על ידי ידידנו הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ הר"ש שי' חפר, ובפרט שנתקבל 

בימים שבין י"ט כסלו וחנוכה.

שזה נותן לי הזדמנות טובה לאחל למר ולכל בני ביתו שיחיו שיהי' בכל עניניהם - כהוראת 

ימי חנוכה ונרות חנוכה - הולך ומוסיף באור, וגם כהוראת נר חנוכה "על פתח ביתו מבחוץ" - שגם 

בפעולותיו מחוץ לביתו, כלומר בעסקנות ציבורית והפצת נר מצוה ותורה אור, יהי' מוסיף בנר ואור 

מיום ליום.

המצוה  קיים  שקדמו  שביום  שאף  חנוכה  נרות  מצות  קיום  מהוראת  עוד  ולהעיר  ולהוסיף 

בתכלית השלימות, בכל זה ביום שלאחריו מוסיף בזה, ולא מתרשם כלל באם הוא מעט נגד הרוב וכו'.

דכליא  עד  חנוכה  נר  הדלקת  ששיעור  ז"ל  חכמינו  בלשון  ספרים  בכמה  המובא  הרמז  וידוע 

ריגלא דתרמודאי )שבת כא, ב( - תרמוד אותיות מורדת, זאת אומרת שמובטח לו שיצליח וינצח ועד 

דכליא לגמרי כל ענין של מרידה ח"ו בתורתך ובחוקי רצונך.

בכבוד ובברכה להצלחה ולבשורות טובות בכל האמור.

נ.ב. הפ"נ ייקרא על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר בעת רצון.

רצוני ג"כ להודות למר היות ובא לידי מאמרו במכ"ע באשכנזית, נוסף על זה שבמכ"ע בלה"ק, 

שכותב אודות חב"ד )שהי' לי להפתעה שכותב ושולט גם בל' האשכנזית(. והעיקר שמנצל כשרונותיו 

לענינים של התעוררות ליראת שמים וכו'. והרי אין צורך להדגיש לפניו עד כמה חב"ד מעונין בהפצת 

המעינות חוצה ועד לאופן של ופרצת וגו'. לכן אביע גודל קורת רוחי שעל ידי מאמריו הנ"ל - שבודאי 

ימשיך בהם כהנה וכהנה - לוקח חלק פעיל בזה, שהרי בודאי הדברים מכוונים להשיטה ולתורת חב"ד. 

ויהי רצון שיעשה כל או"א מאתנו בענינים האמורים באופן דמעלין בקודש כהוראת אופן קיום מצות 

נרות חנוכה, כאמור לעיל.



רי
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr e sc oihib(ycew zay meil)

,Bîéi÷ì ïééeöî íéãò ïéàL éôì øîàc àeä àáø àäådpeky dze`ae §¨¨¨§¨©§¦¤¥¥¦§¦§©§
zvxzn .zenizgd z` eniiwiy miyp` `evnl xyt` i`cea

,`xnbdàæBçî éða éðàL,`fegn iyp`a xacd dpey -éãééðc- ©¦§¥§¨§¨§¥
dxegqa micexh mdy itl ,mdizaa llk jxca miievn mpi`y

.mdipky zenizg z` mixikn mpi`e ,dpekyl uegn
éòzLéî ïéðç áøy ,xtqn did -àhéb éúééà àðäk áøhb `iad - ©¨¦¦§¨¥©©£¨©§¥¦¨

àðòãé àìå-rcei ipi`eéàe`ian did m` -éà àòcøäðì àøeqî §Ÿ¨©§¨¦¦¨¦§©§§¨¦
àúà ,àøeñì àòcøäpî`pdk axdéì øîà ,áøc dén÷ì`pdk ax ¦§©§§¨§¨¨¨§©¥§©¨©¥

axlàðëéøöip` jixv m`d -Bà ízçð éðôáe ázëð éðôa øîéîì §¦§¨§¥©§¨©¦§©§¨©¤§©
zëéøö àì déì øîà ,àðëéøö àìlaay itl ,xnel jixv jpi` - Ÿ§¦§¨¨©¥Ÿ§¦©§

,oihib oiprl l`xyi ux`k dpic
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המשך ביאור למסכת גיטין ליום שבת קודש עמ' א

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ב כסלו, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו, בו שואל ביאור נוסף על מכתבי משילהי שנה העברה.

ומ"ש  מידי,  לא  ותו  בעלמא  לעבודת אתכפיא  להרגל  בהמענה  כוונתי  היתה  פשוט שלא  והנה 

להמשיך במשק הוא על מה שכתב שאין מקצוע בידו, ובקשר עם דעתי ברורה שרצוי שישתדך באופן טוב 

בגשמיות וברוחניות, הנה בהיותו במשק בודאי יוכל לסדר עבודתו באופן שילמוד איזה מקצוע, שהרי 

בטח גם הנהלת המשק מעונינת בתועלת חברי המשק וכן בטלה )עכ"פ לזמן הראשון( שאלת הדירה וכו', 

וע"פ הנ"ל מובן ג"כ שלא הי' בהוראה שלי, הוראת הנהגה לכו"כ שנים, כי אם עד שיהי' מקצוע בידו 

וישתדך בשעה טובה ומוצלחת, ולאחרי זה הרי יחליטו ביחד עם בת גילו תחי' איך ואיפוא להמשיך.

ב( עוד נקודה שני', כי כנראה מהנהגתו ומכתבו, לעת עתה לא הורגל בעבודה סדירה וקבועה 

מיום ליום, וזהו ענין, פרט נוגע ביותר וביותר לחיים כדבעי, להיות שליט ברוחו ולהתעסק במה שרצוי, 

ולאו דוקא במה שרוצים ודוקא חדשים לבקרים, וק"ל.

ג( במ"ש שאין יכול תיכף לעסוק בעניני שידוכין, כיון שמצבו הרוחני אינו כדבעי, תקותי שעצם 

העסק להכנס בחיים כמצווה בתורתנו הק' תורת חיים, יקל עליו מלחמת היצר והשיפור בכל הענינים 

אודותם כותב, וראו זה במוחש אצל כו"כ בשנים שעברו וגם בימינו אלו.

ד( במ"ש אני שההשתדלות בשידוך צ"ל וכו', הכוונה פשוטה, כי בעוה"ר באיזהו חוגים התירו 

והרי  וד"ל,  המתאים  שידוך  חיפוש  בתור  נעשה  שזהו  באמתלא  בהחלט,  רצוים  שלא  ענינים  לעצמם 

באה"ק ת"ו כמה שידוכים נגמרים באופן דצניעות הרצוי' ומאושרים בגשמיות וברוחניות, ולזה כוונתי.

ה( במה ששואל איך יתעסק בהפצת תורת חב"ד הדרכותי' והנהגותי' - כיון שעדיין לא קיים 

קשוט עצמך, המענה ע"ז בשתים, והוא: אי אפשר למנוע הידיעה דתורה האמורה מאלו שבסביבתו, 

נוסף על הנקודה באם אינו מתקן עצמו ככל  מפני שהוא אינו כדבעי, שהרי הם אינם אשמים בזה, 

ענין הפצה  ומגודל  ועדיין חסר, פשוט שאין צריך להוסיף על זה עוד הגרעון בהפצת דא"ח,  הצורך, 

זו )שגם על זה קאי דבר משנה, זכה וזיכה הרבים וכו' זכות הרבים תלוי בו(, מובן ההיפך ח"ו, והרי 

הצלחה  להגדיל  האפשרים  ואמצעים  אופנים  כל  ולמצוא  לחפש  האדם  צריך  עצמך  דקשוט  בענין 

בזה, ולכשידע שעליו לדבר בעוד שעה ע"ד ענינים חשובים לפני כו"כ פא"פ, בודאי ובודאי שזהו יקל 

המלחמה האמורה ויקרב הנצחון.

ויהי רצון שכיון שמתקרבים אנו לימי חנוכה דענינם מסרת רשעים ביד צדיקים וזדים ביד 

עוסקי תורתך, הרי גם במלחמה הפרטי]ת[ של כאו"א מאתנו יומסר הרשע בידי הצדיק והזדים ביד 

העוסקים בתורה וכמבואר הענין בספר תניא קדישא.

בברכה לבשו"ט בכל האמור בהקדם ולחנוכה מאיר ושמח.



c"agרב i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

.áúLøtî øúBé Bà íé÷eñt äøNò äçðîa úaL ìëa øeaöa äøBz øôña ïéøB÷ íéLðà 'â eéäiL ï÷éz àøæò¤§¨¦¥¤¦§£¨¦¦§¥¤¨§¦§¨©¨§¦§¨£¨¨§¦¥¦¨¨©
úBðø÷ éáLBé ìéáMa àaä òeáL6ì íéàa íðéàå òeáMä úBîé ìk äøBçña íé÷qòúnäúàéø÷ òîL ¨©©¨¦§¦§¥§¨©¦§©§¦¦§¨¨§©¨©§¥¨¨¦¦§Ÿ©§¦©

ì eàBáéå íéeðt íäL äçðna úaMa äøéúé äàéø÷ íìéáLa ïwz Cëéôì éLéîçå éðMa äøBzäòBîL[cÎb. ©¨§¥¦©£¦¦§¦¨¦¥¦§¦¨§¦¨§¥¨§©¨©¦§¨¤¥§¦§¨¦§©
íBéì ïéðò ïéàL áBè-íBé úLøôa àìå àaä òeáL úLøôa íéàøB÷ úaMa úBéäì áBè-íBé ìç íà elôàå©£¦¦¨¦§§©¨§¦§¨¨©¨©©¨§Ÿ§¨¨©¤¥¦§¨§

äçðîa áBè-íBéa äøBzä úàéø÷ ïéà úaL àìîìà éøäL äçðna äøBzä úàéø÷ì ììk áBè9: §¨¦§¦©©¨§¦§¨¤£¥¦§¨¥©¨¥§¦©©¨§§¦§¨
ב  סעיף בשבת מנחה תפלת דין רצב, סימן

קה"ת  הוצאת הלכה, ביאורי עם הזקן אדמו"ר ערוך שולחן מתוך
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dkld ixe`ia
òåîùì åàåáéå [â יספיקו ולא השעה נתאחרה אם -

התפילה, זמן שיעבור עד ולהתפלל בתורה לקרוא
בתורה  יקראו ולא - מיד .7יתפללו

òåîùì åàåáéå [ã,ספרֿתורה בלא התפללו אם -
התפלה, לאחר קוראים - ספרֿתורה להם בא ואחרֿכך

חציֿקדיש  יאמרו הקריאה .8ולאחר

zetqede mipeiv
וחמישי 6) בשני הכנסת לבית הולכים (שאין חנויות יושבי

ולכך  - שחרית שבת אם כי התורה קריאת שומעים ואין
כמבואר  במנחה), בשבת יתירה קריאה עבורם הוסיפו
הפשוטה  כמשמעותו ודלא משום, ד"ה א פב, ב"ק ברש"י

הרחוב. בקרנות היושבים הארץ עמי שהם
(דומה 7) מנחה של תשלומין תפילת על לסמוך ואין

שם). המובא כמג"א ודלא א, סוס"ק קו"א רפו בסי' למבואר
התפללו 8) ואם ד: סוס"ק בדה"ש צא סי' השלחן קצות

בו, וקוראין ספרֿתורה להם בא ואחרֿכך ספרֿתורה בלא
קודם  הקריאה אחר חציֿקדיש לומר שצריכין פשוט מסתבר
קאי  התפלה שקודם והחציֿקדיש הספרֿתורה, שמגביהין
הקריאה  על קדיש לומר צריכין זה בלא אבל אקריאה. גם
אדמו"ר  שכתב מה על תמה הנ"ל הכולל ובשער עצמה,

 ֿ שמונה מתפללין התורה קריאת ואחר הלשון: בזה בסידור
הל"ל  דהכי שמונהֿעשרה, קודם חציֿקדיש ואומרים עשרה
עיי"ש  ומתפללין חציֿקדיש אומרים קריאתֿהתורה ולאחר
התורה  קריאת אחר מתפללין שאם דכוונתו וי"ל בזה. מש"כ
אין  אם אבל שמונהֿעשרה קודם חציֿקדיש אומרים אז
תיכף  החציֿקדיש להיות צריך אז הקריאה אחר מתפללין

הקריאה. אחר
לקרות  אפשר אם הסתפק (בוטשאטש) באשלֿאברהם (ועיין

התפללו). שכבר לאחר
ÈÒ"„עד"ז9) ÁÒ¯ 'ÈÒ· אינו בשבת להיות שחל יו"ט :

אין  שבת שאלמלא לפי - שבע מעין בברכה יו"ט מזכיר
ביו"ט. שבע מעין ברכות

•
"inei ax" gel itl - zay zekld owfd epax jexr ogley

ÊÈ אותו מצילין קדושתו מפני אותו שמצילים דבר כל
שיתוף  בו שאין למבוי או מעורבת שאינה לחצר אפילו
או  ולחי מחיצות ג' דהיינו קיימים תיקוניו כל שיהיו ובלבד
תיקון  חסרון לענין אלא הקודש בכתבי הקילו שלא קורה
אחר  תיקון חסרון לענין לא אבל בלבד השיתוף או העירוב

בחצר: בין במבוי בין

ÁÈ התפילין עם התפילין ותיק הספר עם הספר תיק מצילין
מעות  בתוכם שיש אע"פ מעורבת שאינה לחצר אפילו
תתחזק  כך בתוך שמא כי מהם המעות לנער הצריכוהו ולא
בארנקי  תפילין הניח אם וכן כלל להצילם יוכל ולא הדליקה
הגנבים  מפני או הדליקה מפני להצילה יכול מעות מלאה
אותו  מחייבים ואין התפילין להציל שיכול למקום והגזלנים
(ע"י  בשבת בתוכה הניחן אפילו ממנה התפילין להוציא
אפשר  שאי בתוכה תפילין להצניע אסור ישראל שע"י נכרי)
אבל  שבתוכה להמעות בסיס והיא קצת יטלטלנה שלא
כדי  הדליקה בשעת לתוכה תפילין להניח אסור לכתחלה
חשש  מחמת אלא התירו לא שהרי התפילין אגב שיציל

יוכל לא להוציאם שמא יצטרך אם כלל התפילין להציל
בתוכה  להניח מותר אבל לכתחלה שם יניחן ואיך ממנה
לחצר  בשבת עמהן להצילה שיוכל כדי שבת מערב תפילין
והגזלנים  גנבים מפני או דליקה תפול אם מעורבת שאינה

ספר. או למזוזה הדין והוא היתר בשעת שמניחן כיון

מועילין  אינן ארנקי לתוך אוכלין או) (טבעת מניח אם אבל
לחצר  אפילו בו שהדליקה מבית כך ידי על להצילה שיוכל
לגבי  חשובים האוכלין או) (הטבעת אין כי המעורבת
לנערן  אפשר אי אם אף ולפיכך אצלה בטלין והן הארנקי
יניחן  אלא בשבילן הארנקי את ליטול רשאי אינו ממנה

הארנקי. עם לישרף

ככר  הדליקה בשעת לכתחלה אפילו עליה להניח מתירין ויש
המעורבת  לחצר להצילו שמותר דבר שאר או תינוק או
ידי  על ומצילה ונוטלה הרבה ממנו חשובה שהארנקי אע"פ
ככר  אמרו שלא ואף המעורבת לחצר בו שהדליקה מבית כך
מפני  מכלֿמקום שי"א בסי' כמ"ש בלבד למת אלא תינוק או
טפלה  הארנקי שתהא במת כמו כן גם הקילו הדליקה הפסד
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ויש  בלבדו המותר דבר כמציל זה והרי שעליה המותר לדבר
מרובה. הפסד במקום סופרים בדברי להקל זה על לסמוך

מתירין  יש הקרובים בבתים אבל בו שהדליקה בבית זה וכל
והוא  מרובה הפסד בו יש אם בלבד מוקצה אפילו לטלטל

למעלה: כמ"ש הלסטים מפני הדין

ËÈ רשות דרך אפילו ספרים להציל לנכרי לומר מתירין יש
בזיון  במקום לנכרי אמירה שבות על גזרו שלא הרבים
שאין  אע"פ לכרמלית להצילן התירו שלא ואף הקודש כתבי
דומה  אינו מכלֿמקום סופרים מדברי שבות אלא איסורה

לנכרי: אמירה לשבות ישראל ע"י הנעשה שבות

Î ושבין לפרשה פרשה ושבין ושלמטה שלמעלה הגליונים
נחתכו  אם אותם מצילין אין לספר ספר ושבין לדף דף

אותיות: פ"ה בו נשתיירו ולא הספר שנמחק או הספר מן

‡Î האדו דהיינו מומרים המינים וכן זרה בעבודה קים
אע"פ  הקודש כתבי להם שכתבו זרה לעבודה
אין  ובדיו הקלף על הקודש בלשון אשורית שכתובים
מפני  שבהם האזכרות עם שורפם בחול ואף אותם מצילין
לשם  אותן כתבו בודאי זרה בעבודה אדוקים שהם שכיון
זהב  של מטבעות אותן על להזהיר יש ומכאן זרה עבודה
המינים  אותו שטבעו אותיות ד' בן שם עליהן שיש וכסף
אותן  להחזיק אין וגם לתלותם שאסור זרה עבודה לשם
למעשיהם  זכרון יהיה שלא כדי מיד יתיכם אלא ברשותו
הספרים  לשרוף צריך זה שמטעם זרה עבודה לשם שעשו

שבהם: האזכרות עם שלהם

·Î עור ליטול מותר האחד מצדה האור בה שאחז תיבה
ש"ח  בסי' שנתבאר ע"ד בטלטול המותר גדי של
יותר  האור יתפשט שלא כדי לאור סמוך עליה אותו ולפרוס

התיבה. על ומגין נשרף ואינו מתחרך הוא שהעור

מלאים  בין ריקנים בין הכלים בכל מחיצה לעשות ומותר
מים  מלאים חדשים חרס בכלי ואפילו הדליקה להפסיק
ומכבים  ומתבקעים האור את לקבל יכולים אינם שהם אע"פ
כזה  כיבוי גרם על הפסד במקום גזרו לא הדליקה את
דהיינו  לאור בינם המפסיק דבר יש המים שנותן שבשעה
הכלי  את שמבקע הוא והאור בתוכו שנותנם הכלי דופני
בעלמא  גורם אלא אינו מים הנותן והאדם עצמו את ומכבה

רס"ה: בסי' שנתבאר כמו

‚Î עליה ליתן מותר אחד מצד האור בה שאחז טלית
כשיגיע  האור שיכבה כדי האור מן קצת רחוק משקין
לאור  בינם המפסיק דבר כאן שאין פי על ואף לשם
אלא  כבר שנדלק מה כלל מכבין אינם הם מכלֿמקום

מאליו. כבה והוא יותר מלדלוק האור שמונעים

או  מים אבל מלבנים שאינם במשקים אמורים דברים במה
גזרת  משום הטלית על ליתן אסור המלבנים משקים שאר
בסי' כמ"ש כיבוסו זהו הבגד ששריית משום או סחיטה

ושי"ט: ש"ב

„Î בה ומתכסה פושטה האור בה שאחז מקופלת טלית
נכבה  זה ידי על אם ואף יותר האור יתפשט שלא כדי

ולאו  לכך מתכוין שאינו כיון כלום בכך אין כבר שנדלק מה
אנה  אותה וינענע ויקפוץ ירוץ לא ולכן הוא רישיה פסיק
תורה  ספר וכן כדרכה בה מתכסה אלא שיכבה כדי ואנה
האור  בו יתפשט שלא כדי בו וקורא פושטו האור בו שאחז

ו  בכך יותר אין כבר שנדלק מה נכבה זה ידי על אם אף
ואנה: אנה אותו ינענע שלא ובלבד כלום

‰Î ממונו הפסד משום הדליקה לכבות לנכרי לומר אסור
אינה  לגופה צריכה שאינה שמלאכה להאומרים אפילו
שאינה  מלאכה היא והכיבוי סופרים מדברי אלא אסורה
יש  גדול הפסד ובמקום רע"ח בסי' כמ"ש לגופה צריכה
מדברי  אלא לישראל אסור שאינו בדבר לנכרי אמירה להתיר
שהדבר  בדליקה כאן מכלֿמקום ש"ז בסי' כמ"ש סופרים
נתיר  ואם עליו לבו ואין ממונו להציל מאד הוא ונחפז בהול
לכבות  ויבא לשיעורים דבריו יתן לא הוא אף כלום לו
בבית  נכרי ע"י להציל ג"כ אסור זה (ומטעם בעצמו
לו  הצריכים תשמישו וכלי סעודות מג' יותר בו שהדליקה
ספרים  מפני לכבות לו לומר מותר אבל למעלה) כמ"ש היום

אחר: בענין אפשר אי אם

ÂÎ לפי בידו למחות צריך אין מעצמו לכבות שבא נכרי
ראוי  שכך בדעתו ששוקל הדעת שקול לו יש שהנכרי
ולהנאת  זמן לאחר או עכשיו בו שישתכר מפני לעשות לו
אין  לזמן לו המושכר עבדו הוא ואפילו מתכוין הוא עצמו

רמ"ד. בסי' שנתבאר מטעם בו למחות צריך

הגיע  לא אפילו בידו למחות צריך לכבות שבא קטן אבל
שקול  לו אין שהקטן לפי שם אביו אין ואפילו לחינוך
זו  שדליקה שיודע כיון אלא עצמו להנאת שיתכוין הדעת
מן  מכבה הוא הרי אחר) לישראל (או לאביו הפסד היא
המחלל  קטן אבל רוח נחת לו לעשות כדי בשבילו הסתם
אם  בלבד אביו אלא בו למחות צריך אין עצמו להנאת שבת

שמ"ג: בסי' כמ"ש לחינוך הגיע

ÊÎ אינו המכבה כל הנכרי בפני לומר התירו בדליקה
כן  ולומר לכאן לקרותו יכול כאן אינו ואם מפסיד

ש"ז: בסי' כמ"ש בפניו

ÁÎ אסרו לא בדליקה חכמים שאסרו מה שכל אומרים יש
ואפילו  הנכרים בין שרויים היו שלא בימיהם אלא
אותם  הזה בזמן אבל לעצמם מקומות להם היו בגלותם
כשהדליקה  נפשות סכנת חשש ויש הנכרים בין ששרוים
עצמו  מעמיד וכשאדם ושוללים חוטפים הם שאז מתגברת
בשבת  הדליקה לכבות מותר אותו להרוג יבאו ממונו על
תתגבר  פן לחוש יש כי נכרי בבית היא הדליקה אפילו
הרי  לכבות הזריז וכל ולהרוג ולשלול לחטוף ויבאו הדליקה
בטוחים  הם שאם הענין לפי הכל ומכלֿמקום משובח זה
בחשש  אבל לכבות אסור בדבר סכנה להם יהיה שלא בודאי

נוהגין. וכן לכבות מותר נפשות סכנת ספק

מלאכה  שהיא הדליקה בכיבוי אלא הקילו לא ומכלֿמקום
אבל  יכבה לא אם סכנה חשש ויש לגופה צריכה שאינה
במלאכה  אפילו שבת לחלל אסור ממונו הצלת משום
סופרים  מדברי שעיקרו בדבר ואפילו לגופה צריכה שאינה

תחומין. איסור כגון
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האחרונים  הסכימו והכפרה כפרה צריך וחילל עבר ואם
יאכל  ולא וה' ב' אלא רצופים שאינן אע"פ יום מ' שיתענה
פשוטים  י"ח ויתן התענית שאחר בלילה יין ישתה ולא בשר
של  סלע שיעור והוא בה נתחייב אם חטאת במקום לצדקה
סי' בי"ד יתבאר שלנו במטבעות סלע שיעור וכמה תורה
לערך  יום כל בעד יתן התענית לפדות ירצה ואם ע"ש ש"ה
עשרו  לפי הכל יותר יתן והעשיר לו אפשר אם פשוטים י"ב
התענית  צער כנגד הממון צער ששקול הפדיון טעם שהרי
לדחות  יוכל ואם לעני פרוטה כדין מנה מאה דין ובעשיר

תקס"[ח]. בסי' יתבאר החורף לימות התענית

המכבין  אבל ממון הצלת בשביל שבת במחלל זה וכל
ורוצים  בדליקה סכנה חשש שם שיש במקומות הדליקה
אותם  מניחין אין זה על תשובה ולעשות עצמן על להחמיר

מלכבות: ימנעו שלא כדי

ËÎ הואיל התורה מן כיבוי בה שייך לא מתכת של  גחלת
ואם  סופרים מדברי לכבותה אסור אבל בוערת ואינה
לכבותה  מותר בה ניזוקים שרבים במקום מונחת היא
עץ  של גחלת אבל גזרו לא רבים של  הגוף היזק שבמקום
ניזוקים  שרבים במקום מונחת היא אם ואף כיבוי בה שייך
לגופה  צריכה שאינה מלאכה להמחייבים לכבותה אסור בה
נפש  פיקוח במקום אלא לעולם הותר לא תורה של שאיסור
אינה  לגופה צריכה שאינה שמלאכה להאומרים אבל בלבד
של  גחלת אפילו לכבות מותר סופרים מדברי אלא אסורה
הגוף  היזק שבמקום בה ניזוקים שרבים במקום המונחת עץ
עיקר  וכן ממון הפסד במקום שגזרו פי על אף גזרו לא

לעצמו): להחמיר לו יש נפש בעל כל (ואעפ"כ

בשבת  דליקה דיני שלד סימן ב חלק

יציל ‡ שלא חכמים גזרו שנשברה שמן או יין של חבית
נשברה  אם כגון בלבד שבת אותה לצורך אלא ממנה
ובשחרית  סעודות לג' ממנה מציל אכילה קודם שבת בליל
לו  מותר יהיה שאם אחת לסעודה ובמנחה סעודות לשתי
שהוא  ההצלה טרדת מחמת שמא לחוש יש הרבה להציל
דרך  כלים ויביא שבת שהיום ישכח להציל ונחפז בהול
אומרים  שיש עכשיו ואף מהחבית בהם להציל הרבים רשות
מחמת  שמא לחוש יש כי להקל אין הרבים רשות לנו שאין

החבית. לתקן יבא שבת שכחת

לא  לארץ היין ונשפך לגמרי החבית נשברה כבר אם ואף
דהיינו  יספוג שמא גזרה השבת מלצורך יותר הארץ מן יקלוט
אסור  זה ודבר בכלי ולהטיפו לחזור הנשפך ביין ספוג שישים
בו  לחוש שאין אחיזה בית לספוג יש אם אף סופרים מדברי
מעשה  מכלֿמקום ידו אחיזת במקום רישיה בפסיק לסחיטה
כדרך  בשבת יעשה אם לחוש יש וגם לשבת וזלזול הוא חול
ולכן  במתכוין הספוג לסחוט יבא שמא בחול עושה שהוא
אסרו  וכן השבת לצורך שמציל במה אף כן לעשות אסרו
ולקנחה  בשמן ידו להכניס דהיינו בשמן לטפח זה מטעם

בחול. עושה שהוא כדרך יעשה שלא הכלי בשפת

אבל  הרבה בכלים אלא סעודות מג' יותר להציל אסרו ולא
שהכל  סעודות ק' אפילו להציל יכול אחת בפעם אחד בכלי

לומר  ויכול דליקה לענין של"ד בסי' כמ"ש היא אחת הצלה
שיודע  אע"פ סעודות ג' אחד כל לכם והצילו בואו לאחרים

שם. כמ"ש לו שיחזירו בהם

אבל  להציל ונחפז בהול שהוא החבית כשנשברה זה וכל
אין  כך כל בהול שאינו טיף טיף עושה והיין נסדקה אם
הרבה. בכלים אפילו כולו להציל ומותר שבת שישכח לחוש

בהולכת  רב טורח כאן שיש לחצר מחצר להציל זה וכל
לתקן  ויבא השבת ישכח כן ידי שעל לחוש ויש הרבה  כלים
יכול  כך כל טורח כאן שאין עצמה זו לחצר אבל החבית
של"ד  בסי' (כמ"ש הרבה בכלים אפילו שירצה כמו להציל
בזה  להחמיר יש ששם ואף דליקה גבי כן מקילין שיש
חכמים  גזרת ועיקר הואיל בזה להקל יש כאן מכלֿמקום
ועכשיו  הרבים רשות דרך כלי יביא שמא משום היתה בזה

כלל): הרבים רשות לנו שאין אומרים יש

ובלבד · תחתיה ומניח כלי מביא גגו בראש נשברה אם
באויר  הקילוח מן לקבל ויקלוט אחר כלי יביא שלא
לראש  אותו ויצרף אחר כלי יביא ולא הגג מן שירד לאחר
רשות  דרך כלי יביא שמא גזרה לכלי הגג מן היין שיזוב הגג
או  קולט אפילו מציל בלבד אחד בכלי מציל ואם הרבים
לחוש  אין אחד כלי אלא לו התירו שלא שכיון מצרף

הרבים: רשות דרך כלי ויביא השבת שישכח

אחר ‚ כלי וקולט אחר כלי מביא אורחים לו נזדמנו
אלא  האורחים יזמין ואח"כ ויצרף יקלוט ולא ומצרף
צריכים  שאינם אורחים לזמן יערים ולא תחלה מזמינם
שקלט  ועשה עבר ואם לו שיותירו כדי ולשתות לאכול
צריכים  שאינם אורחים (ואפילו אורחים הזמין ואח"כ וצירף

מותר: ולשתות) לאכול

לא „ שעדיין ענבים של שבגיגית מסדק תירוש יזוב אם
שהרי  בשבת ראוי אינו הדלף אותו שנמצא נדרכו
רשאי  ואינו ש"כ בסי' כמ"ש אסורים בשבת שזבו המשקין
יניח  יעשה כיצד מהיכנו שמבטלו מפני תחתיו כלי לשום
אותו  יהיה ואז ישיבתו שם ויקבע שלחנו או מטתו שם
ועושה  הקרקע את שמלכלך מפני רעי של כגרף לפניו הדלף
יעשה  שלא כדי להדלף לקבל כלי שם להניח ויוכל טיט
הכלי  שכשיתמלא מפני מהיכנו כלי ביטול כאן ואין טיט
שלא  כדי לקבלו הדלף תחת ולהחזירו לשפכו לטלטלו יוכל
ש"ח  בסי' כמ"ש טלטול איסור משום בזה ואין טיט יעשה
אדם  של כבודו מפני הטלטול בו שהתירו רעי של גרף בכל
משום  מכלֿמקום לכתחלה רעי של גרף עושין שאין ואף
לכלי  ישפכנו לא הכלי וכשיתמלא שם כמ"ש התירו הפסד
שזבו  הגיגית בתוך מריקו אלא מהיכנו יבטלנו שלא אחר
משקין  ע"י מהיכנה כבר מבוטלת שהיא ממנה המשקים

בשבת. שזבו משום האסורים שבה

כדי  הדולף יין תחת מים עם כלי ליתן יכול רוצה הוא ואם
הכלי  לטלטל מותר ואז ראשון ראשון במים היין שיתבטל
שאח"כ  ואף ישיבתו שם שיקבע בלי ולהחזירו ולשפכו
בזה  מקילין שיש לפי לחוש אין המים על היין מתרבה
על  לסמוך ויש קל"ד סי' בי"ד כמ"ש נסך יין לענין אפילו
דבר  הוא זה שיין ואף טלטול לענין פנים כל על דבריהם
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דבר  אמרו שלא במים מתבטל הוא אעפ"כ מתירין לו שיש
אל  בטל אינו מתירין לו אבל שיש במינו מין כשנתערב א

ק"ב: סי' בי"ד כמ"ש מינו בשאינו לא

מעט ‰ מלקט הנה ואחת הנה אחת בחצר פירות לו נתפזרו
שלא  הקופה לתוך ולא הסל לתוך יתן ולא ואוכל מעט
אחד  במקום נפלו אם אבל בחול עושה שהוא כדרך יעשה
לתוך  נפלו כן אם אלא והקופה הסל לתוך אפילו נותן
ולא  ואוכל אחד אחד מלקט שאז שבחצר ועפרורית צרורות
שהוא  כדרך יעשה שלא הקופה לתוך ולא הסל לתוך יתן

בחול: עושה

שנשברה  חבית דין שלה סימן ב חלק

(ואין ‡ בו נתלין ואין יבש בין לח בין באילן עולין אין
כגון  תשמיש שום בו משתמשין ואין עליו) נשענים
וכן  בהמה בו לקשור או ממנו ליטלו או חפץ עליו להניח
ממנו  ויתלוש יעלה שמא גזרה משום והכל באלו כיוצא כל
ביבשים  אף האילנות בכל וגזרו ענפים או עלין או פירות

וגדר. סייג משום וענפים ועלין פירות בהם שאין

בו  ולעלות לירד לו מותר אמה מאה אפילו עמוק בור אבל
קרקע  יעקור שמא חוששין ואין ועולה ומטפס ויורד ומטפס
משום  ויתחייב מדרגה (ויתקן ועלייתו בירידתו במתכוין

מהאילן: מבתלישה יותר בזה נזהר שהאדם לפי בונה)

כולה · השבת כל שם וישב יום מבעוד באילן יעלה לא
ואם  באילן שמשתמש הוא תשמיש שם שיושב שהישיבה

בשבת  עלה אם וכן משחשכה לירד מותר יום מבעוד עלה
באילןאין  משתמש הוא זו שבירידה ואף לירד מותר בשוגג
משתמש  הוא שם בישיבתו ואף הואיל כך בשביל לאסור
להיות  חכמים קנסוהו במזיד משחשכה עלה אם אבל באילן
עלה  אם שאפילו אומרים ויש לירד לו ואסור השבת כל שם
משחשכה  שם יושב שישאר דעת על במזיד יום מבעוד
מבעוד  כשעלה משחשכה לירד לו התירו ולא חכמים קנסוהו
שם  ונשתהה יום מבעוד לירד דעת על כשעלה אלא יום

המיקל: אחר הלך סופרים בדברי הלכה ולענין בשוגג

לכן ‚ שם בעמידתו איסור שיש שם שעלה באדם זה וכל
אם  אבל זו בירידה באילן שמשתמש אף לירד התירו
משחשכה  ליטלו אסור יום מבעוד אפילו חפץ עליו הניח
שם  מונח וכשהחפץ באילן משתמש הוא זו שבנטילה לפי

באילן: משתמש הוא אין

מותר „ כירק הרכים קנים אבל בו וכיוצא באילן זה וכל
שלא  מפני בקרקע שמחוברים פי על אף בהם להשתמש
חכמים  הזכירו לא בו וכיוצא בירק אבל אילן על אלא גזרו
כמו  עליהם להלוך שהתירו כעשבים הם והרי שבות
וכיוצא  בירק כשמשתמש ליזהר צריך מקום ומכל שיתבאר
מחובר  כל כדין מוקצה שהם מפני בידיו יזיזם שלא בו
רכים  ואינם קצת שהוקשו קנים אבל שי"ב בסי' וכמ"ש
בהםוהחמירו  להשתמש אסור כאילן קשים שאינם אף כירק

ת"ט: בסימן שיתבאר לענין מבאילן יותר חכמים בהם

באילן: וכן העשבים ע"ג לילך מותר אם שלו סימן ב חלק
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: ביום תוכןתוכןתוכןתוכן שרק בטעם הזהר דברי ביאור

בשבת  ולא עניים לשמח מיוחדת מצוה יש טוב

יו  אכילת ענין יבאר זה ""[בפרק בה שיש "פרש ט

ביו  שגם למרות אשר "- בעולם; קדושה תוספת יש ט

" בה שאין דשבת, ההפלאה יותר עוד תובן "פרש מזה

כלל].

åá ùé è"åéáù éôì ,íëéâç ùøô áéúë è"åéá ÷ø
ìëåà úëàìî åá äøúåä éøäù ,øåøéá úö÷
äøéö÷ ÷ø øåñà åðéàå ,'åë ìåùéáå äéôàë ùôð
úö÷ åøúåäù éôìå ,'åë äùéøçå äòéøæå
êééùå øåøéá åá ùé ùôð ìëåàá úåëàìî

.úìåñô
"עליית  ישנה טוב' ב'יום שגם אע"פ
קדושה  תוספת ישנה זה (שמחמת העולמות"
לשבת. דומה אינה מכלֿמקום, ביו"ט), גם בעולם

בעניני  (התעסקות דשבת מלאכה איסור דהנה
דכשם  העולמות", "עליית מצד הוא וחול) פרנסה

צריך  כך ומקורה, לשרשה עולה האלקית שהחיות
הפרנסה. ועסק ממלאכה למעלה להתעלות האדם

לידי  באה ליו"ט שבת בין ההבדל ונקודת
נפש, אוכל מלאכת הותרה שביו"ט בכך ביטוי
לידי  בא זו שבהלכה ביו"ט. מאכלים לתקן שמותר
וההבדל  יו"ט, שבקדושת הרוחני התוכן ביטוי

שבת. לקדושת בינה

על  מורה בגשמיות מאכלים לתקן שמותר דזה
שלמרות  היינו ביו"ט, בעולם שקיים הרוחני המצב
את  "לתקן" עדיין צורך יש יו"ט קדושת הארת
"עליית" לאחרי גם כי רוחנית, מבחינה המאכלים
של  בחינה איזו בהם נשארה עדיין ביו"ט העולמות

ו"בירור". תיקון שצריכה ופסולת "פרש"

יש  (יו"ט) שבחג חגיכם", "פרש שנאמר וזהו
כלל. "פרש" אין בשבת ורק "פרש",

.éðëñîì éãçîì àåä ïå÷úäå
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הוא  דחגיכם ה"פרש" שתיקון מבואר, בזהר
עניים. משמח שהאדם למסכני", "למחדי ידי על

ù"îëå ,ìëä úà çîùì àéä äçîù úòù éë
.'åë øâäå éåìäå äúà êâçá úçîùå

החיוב  ג"כ נכלל יו"ט שמחת בחיוב שהרי
העניים  שאר עם ולאלמנה לגר "להאכיל
ואינו  כו' חצרו דלתות שנועל מי אבל האומללים,
שמחת  זו אין נפש, ולמרי לעניים ומשקה מאכיל
היא  קלון כזו ושמחה כרסו.. שמחת אלא מצוה
חגיכם". פרש פניכם על פרש וזריתי שנאמר להם

ומרי  עניים לשתף שהחיוב הענין, ומשמעות
חובת  על נוסף דבר אינו יו"ט בשמחת נפש

יו"ט. שמחת של גדרה מעצם זהו אלא השמחה,

שמחת  דוקא כי הוא, לכך הפנימי שהטעם
באופן  יו"ט) סעודות אכילת ענין (שהוא יו"ט
את  ו"מבררת" המבטלת היא הכל", את ד"לשמח

שבמאכלים. (הרוחני) ה"פרש"

כלומר:

הרי  העולמות", "עליית יש ביו"ט שגם מאחר
ועומדים  מבוררים בעיקרם הם טוב' 'יום מאכלי גם
בירור  לשם יו"ט אכילת ואין יו"ט), קדושת (מחמת

המאכל;

במאכלי  גם "פרש" מעט נשאר מכלֿמקום אך
ידי  על הוא זה "פרש" ותיקון (כנ"ל), טוב' 'יום

דוקא. למסכני" "למחדי

הה  בזה:[נקודת סברה

שהוא פרש "ה  שבמאכלים הרוחנית) (הפסולת "

ירידת  מחמת בא תיקון, שצריך שבהם הרע החלק

שורש  והנה רבים. צמצומים ידי על האלקי האור

שורש  שהיא שלמעלה, הדין ממידת הוא הצמצומים

שלא גבורות "ה  הוא הדין מידת (דענין והצמצומים "

כ  המקבל "להשפיע שאין מפני כלל, להשפיע שלא או כ

השפע). צמצום ענין והיינו להשפעה, ראוי

ה  וביטול שתיקון מובן, הוא פרש "ומזה וכל מכל "

ה "ע  ביטול וסיבת דינים "י שורש הם (שהרי למעלה "

למטה).פרש "ה  "

יו  שמחת בין השייכות ""וזוהי הכל ט את "לשמח

ה  שבמאכלים:]פרש "לתיקון "

.ïéðéãä ú÷úîä úðéçá àéä äçîùäù éôì

"כנראה  דינים", ממתקת ד"שמחה הכלל ידוע
דין  כל לפניו אין בשמחה המלך כאשר בחוש
כשהוא  באדם וכן בו, המורדים לכל ומוחל ועונש

שונאיו". את גם יאהב שמח

íéììëð íìåë åéäéù íìåë úà çîùì êéøöå
úòùá àåäù éîî òãåðëå ,äçîù úðéçáá
äæáù ,íéçîù íìåë åéäéù äöåø æàù äçîù

.íìåë úà äåùîù øçàî ïéãä ÷úîð
כי  - הדין נמתק השמחה שע"י לכך והטעם
הוא  שמח אדם שכאשר הוא, השמחה מטבע
וכפי  שונאיו, את אף ואוהב כולם" את "משווה
יהיו  שהכל רוצה הוא שמח דכשאדם רואים שאנו
הקרובים  אנשים רק (לא הבדל ללא אתו שמחים
הריהו  שמחתו בעת אותו שפוגש מי כל אלא אליו,

בשמחתו). אותו משתף

שהרי  הדינים", "המתקת פועלת השמחה ולכן
השפע  לקבל ראויים אם לדקדק הוא הדין ענין כל
ומשווים  מדקדקים אין השמחה ידי על ואילו כו',

הכל. את

יש  דכאשר יו"ט, שמחת לענין גם הוא וכן
זו  הרי הכל", את ד"לשמח באופן אמיתית שמחה
כנגד  מדה אשר לכך, הגורמת דלתתא, האתערותא
ובמילא  למעלה, גם ה"דינים" מתבטלים מדה,
בסיבת  (שבא למטה ה"פרש" גם מתתקן

ה"דינים").

,÷úîð ïéãä ïéà 'åë éðëñîì áéäé àìã ïàî ìáà
."ùøô"ä øàùðå

åì ïéðúåðù ,äãî ãâðë äãî àåä ùðåòä ïëìå
ùøôä["פניכם על פרש íøâ["וזריתי àåä éë ,

.ïéãä ÷éúîä àìù øåáòá ùøôä úìåñô øàùéù
פניכם" על פרש ד"וזריתי שהעונש ונמצא,
הוא  ואומללים) עניים לב משמחים אין (כאשר

מדה. כנגד מדה בדרך מה"חטא", ישירה תוצאה

שהאדם את דהיות לבטל שלו את עשה לא
לפיכך  נפש), ומרי עניים האכלת ידי (על ה"פרש"
של  הרוחני התוכן (שזהו זה והסתר העלם נמשך
יותר  עוד שמתרחק עליו, גם שבמאכלים) ה"פרש"

ממנו. ונעלם מוסתר יותר עוד שנעשה מאלקות,

éðëñîì áéäé àìã â"òà úáùá ìáà ,è"åéá åäæå
éôì ,ììë ùøô ïéà úáùá éë ,áø åùðåò ïéà
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êøåâé àìã äìòîìîù äëùîä úðéçá ÷ø àåäù
.ììë òø

בשבת  מצינו שלא הטעם מבאר שם בזהר
ומשתף  עניים משמח אינו אם כ"כ גדול עונש
חיוב  יש בשבת גם שכמובן (אף בסעודתו אותם
לא  שבתכם פרש כי - כו') ולהאכילם עניים לשמח
"לא  דבשבת בשבת, פרש שום שאין פירוש, נאמר,
משמח  אינו אם גם ולפיכך, כנ"ל, כלל" רע יגורך
משמח  אינו אם (שבו, כביו"ט רב עונשו אין עניים
על  פרש ב"וזריתי נענש ה"פרש" ונשאר עניים
וכל  "פרש", כאן אין שבלאוֿהכי מאחר - פניכם")
אלקית  חיות להמשיך אלא אינו בשבת העונג ענין

לעיל. כמבואר למטה, מלמעלה

ההפלאה  גודל יותר עוד מובן זה מכל [אשר

גשמיים  בענינים " עלי' " הפועלת שבת, דקדושת

ש  עד פרש"שבעולם, שאין כלל אין כך שבת, במאכלי "

" אלא לברר צורך אינו שבת אכילת ענין וכל המאכל, "

כנ  בנפשו, אלקית חיות בארוכה."להמשיך ל

לסיכום:

ב  כלליות מדריגות ג' :"אכילה "יש

(על  מהטוב הרע בירור לשם שהיא חול, אכילת א)

כדי  שמים, לשם ואוכל תאותו את כובש שהאדם ידי

ההיא). האכילה בכח ה' את לעבוד

דאע  טוב', 'יום אכילת ב "ב) צורך שאין "בירור "פ

" (מצד החול בימות העולמות כמו טוב')עליית ב'יום "

" איזה עדיין נשאר מכלֿמקום הוא "פרש - וביטולו ,

בשמחתו."ע  עניים שמשתף י

" שום אין שבה שבת, אכילת כלל "פרש ג)

" כדי רק היא אז האכילה ועבודת "להשביע במאכלים,

ביותר]. עליון אלקי באור האלקית נפשו את

'inrh ol dlbi d"c
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daeyz ixry

מותרי ‰Â‰(ח) בחי' ע"י רק איך להבין יש עדיין
ברוח  התקשרות ומותרי במוח ההתחכמות
כ"כ  האלקי אור בגרעון הנופל יפול לבד עי"ז הלב
לכאורה. פלא שזה כנ"ל והלב המוח בטמטום בנשמתו
מדריגות  ה' ענין בביאור תחלה להקדים יש הנה אך
ב' יחידה דחיה ידוע להיות הנ"ל נרנח"י שבנשמה
ולב  מוח בגילוי מתיישבים שבלתי צלם הנקרא מקיפים
דנפש  לבושים בבחי' דוקא מתלבשים הן כו' בנר"נ
בענין  תחלה להבין ויש דו"מ. מחשבה אותיות שהן
רואים  שאנו בהיות ומעשה דבור דמחשבה לבושים
אשר  מכל שזהו בעוה"ז החוטאת לנפש הגיהנם בעונש
מחשבה  באותיות זו בנפש הכל נרשם בחייו רע עשה
עצמה  בנפש הן שנצחי' א' אות אפילו יאבד ולא ודבור
דלבושים  משום כו' מלפפתו עבירה מאמרם וכענין
מהגוף  בצאתה לנפש מלבישים דו"מ דמחשבה
הרע  רוחניות חיות מקור ששם לגיהנם אותה ומוליכים
נקראים  והמוליכים כו' שאול מוריד וז"ש כידוע הזה
כידוע. שעשה הרע מן ונבראו שנעשו רעים מלאכים
השמש  כגלגל וצורה חומר בו יש מלאך דכל ידוע והנה
הוא  שלו והנפש וכו' ומים מאש מורכב שלו שחומר
עליונים  במלאכים וכה"ג אלקות בהשגות משיג רוחני

והחומר  רוח נק' הצורה רוחות, מלאכיו עושה דכתיב
יש  בהכרח זאת ודוגמא הרמב"ן כמ"ש מאש שלו
ומאחר  וצורה מחומר שכלולים ג"כ רעים במלאכים
שיש  לומר מוכרח האדם שעשה הרע מבחי' שנבראו
דגופי  הוא והענין וצורה. חומר בחינת הזה ברע
חיות  אור בלי דומם נקרא דו"מ דמחשבה האותיות
ודאי  בהכרח זו רעה מחשבה לכלל שבא מה אך כלל
הנקרא  והוא הזה הרע בדבר ותענוג רצון לנפש שיש
ונקרא  הזאת רעה מחשבה אותיות של וחיות אור בחי'
שלו  חומר בחי' מזה הנעשה והמלאך לחומר צורה
שהוא  והצורה המחשבה אותיות דגוף מחומר נעשה
והתענוג  הרצון וחיות מאור נעשה שבו והחיות האור
העולם  בזה גם בדוגמא זה רואים (ואנו כו' שבמחשבה
ונעשו  שנתחדשו רעתך תיסרך נאמר הרע מעשה שמצד
לו  ולעשות לדבר או רע עליו לחשוב שונאים הרבה לו
לדוד  שקילל וכשמעי רדפוך אשר אויביך ונקרא רעה
שלוחים  דהרבה כו' קלל לו אמר ה' כי דוד ואמר
ויש  במעשה ולא ודבור במחשבה רק שליח ויש למקום
החטא  כפי והכל כו' ממש בפועל לו להזיק שליח
תשובה  ע"י והנה וד"ל). כו' לבד במחשבה אם שפגם
לו  שהיה וחיות הרצון אור נעקר דלבא מעומקא
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c"agרח i`iyp epizeax zxezn

ודאי  ועי"ז כו' רע שעשה ממה וגם הרעה במחשבה
הרע  המלאך וחיות אור שהוא הצורה בחי' נתבטל
לא  כי קיים ישאר שלו חומר אבל כו' מקטרג שאינו
אבל  דרע ומעשה ודיבור מחשבה חומר גוף נתבטל
גם  לאבד תיקון ג"כ לזה ויש חיות. בלא כגוף ה"ז
באמרו  דוקא הוידוי ע"י והוא הרע דמלאך החומר
ובפרט  כו' גזלנו אשמנו כמו דוקא בפה בדבור
שירוחם  ועוזב מודה נקרא בסתר חטאו כשמפרש
וזהו  עי"ז ג"כ הקטיגור חומר ואיבוד ביטול להיות
מטתו  שעל ק"ש ובוידוי כידוע כפור ביום הוידוי טעם
ע"י  המקטרג וחיות אור ביטול הדבר עיקר אך כו'
דעומקא  מעומקא דוקא שבלב בתשובה הרצון עקירת
גם  שאז כו' בבכיה נשמתו שיצתה ראב"ד (כתשובת
אם  ואמנם כידוע) יאבדו תולדה פרי ועשה שהוליד מה
שיוכל  כמו הוידוי ע"י נתבטל לא הרע דמלאך החומר

דלית  בזוהר וא' שלימה בתשובה אדם מהרהר להיות
הספיק  לא אבל כו' מעלמא דמתאביד רעותא
שאול  מוריד עז"א הרי העולם מן שנפטר עד להתוודות
הגוף  הרי רע דמלאך החומר נתבטל שלא דמפני ויעל
מוריד  כו' וחשב שעשה הרע מן שנברא זה מלאך של
למלאך  אין כי משם עולה מיד אך לשאול  זה לאדם
בלבו  שמהרהר התשובה מצד כלל וחיות אור זה רע
בזה  נאמר ולכך בתכלית לו שהיה הרצון עקירת שזהו
תשובה  הרהור על בק"ו יובן ומזה ויעל שאול מוריד
רעים  מקטריגים כל שיבוטל בפה ובוידוי יום בכל
אלא  עוד ולא וגשמיות ברוחניות ולמטה למעלה

שאמ  כמו כו' סניגור נעשה בתשובה שקטיגור רו
עד"מ  כו' ממש כזכיות נעשו שזדונות ביו"כ עילאה
ה' ברצות נאמר כך כו' נאמן אוהב שנעשה השונא

וד"ל: כו' אתו ישלים אויביו גם איש דרכי

daeyzd xry zncwd
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e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

ÔÈ·‰ÏÂ'ג על משארז"ל נגד הוא קדוש ג"פ ענין
העבודה  ועל התו' על עומד העולם דברים
בחי' הוא עבודה מחודו"מ, בחי' שהם ג"ח, ועל
הא' קדוש ממשיך ועי"ז הבהמה, נפש העלאת קרבנות
והנה  ע"פ במדרש דאיתא מה וע"פ מרומא, בשמי
לשמים, עד עולה שריחן כו' השמימה מגיע כו' סולם
העלאת  ע' ג"כ שהוא תקנום, תמידין שכנגד תפלות וכן
צלותא, דא כו' סולם והנה בזוה"ק ג"כ איתא נה"ב,
היושבי  וכמ"ש בשמים קדוש בחי' ממשיך ועי"ז
קדוש  אין דכתי' הענין אלא היושב, צ"ל שהי' בשמים,

השם ועיקר הוי', בשם הוא ההמשכה שעיקר הוא כה',
מי', בפחות שבקדושה דבר אין ולכן חכ', בחי' היו"ד
בכדי  יו"ד, בבחי' א"ע שמשפיל היושבי פי' וזהו
בחי' עיני את נשאתי אליך ע"י והיינו בשמים שיומשך
הוא  שהשמים ואף אשא, נפשי ה' אליך כמ"ש תפלה
את  ה' עשה ימים ששת כי כתי' מ"מ מאוד, גבוה בחי'
על  הב' קדוש ממשיך ג"ח בחי' וע"י כו'. השמים

גבוה  ממקום שיורדין מים בחי' הוא חסד כי ארעא,
למטה  ההמשכה דוקא הוא המכוון ועיקר נמוך, למקום
קדוש  ממשיך תו' וע"י זבח. ולא חפצתי חסד וכמ"ש
נר  כי ע"פ במדרש וכדאיתא נצחי', בחי' כו' לעלם הג'
נר  מה כו' בנר מצוה הכתוב תלה למה אור, ותו' מצוה
השמש  אור כמו באור, ותו' כו', שעה לפי אלא אינה
וזהו  כו', לעלם בחי' ממשיך התו' כך נצחי', בחי' הוא
שם  אותיו' ד' נגד הלכה של ד"א כו' בהמ"ק משחרב
ע"י  ג"כ כך מנוחתי מקום כתי' בבהמ"ק שכמו הוי'
דסדרא  קדושה וזהו"ע לעלם, קדוש בחי' נמשך התו'
וג"ח, ועבודה תורה בחי' ג' סדרים, בבחי' שנמשך
כהנים  מדריגות וג' אבות, ג' וכנגד קוין ג' בחי' שהם
אדם  יסדר לעולם לשון ג"כ וזהו"ע וישראלים, לוים
סדרים  ג"ן הגן, את כו' ונהר דכתיב כו' פרשיותיו
כך  מסודרים ערוגות ערוגות יש שבגן עד"מ דאורייתא,
משנה, סדרי שיתא סדרים, בחי' ג"כ יש בתורה

בידו. תלמודו אדם יסדר לעולם וכמאמר

`xcqc dyecw` mi`w i`n` `nlr

e"hxz ,dgpnd mcew `yp zay d"ra
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.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

‰‡ÏÚ‰Â מציפור הנ"ל כמשל היא זו והתעוררות
לב  מעורר חידוש הדבר שע"י המדברת
העלאת  עיקר כמו"כ ההדיוט, לבקשת שיפנה המלך
בגופים  המלובשים דוקא נש"י של באתדל"ת תלוי מ"ן
ימי  מששת ותמיד עולם ברום עומדים שמלאכים הגם
ביראה  ואומרים [באימה] עומדים הפסק בלי בראשית
ועצומה  גדולה שהשגתם ידברו, יותר בדעת גם קדוש,
מח"ז  שיש למטה משא"כ קץ, לאין הוי' על ומתענגים
האהבה  וגם האדם, לב ומפילות הטורדות רבות
בשביל  אך כו', הפסק לה ויש ועוברת חולפת שמעורר
מדבר  להיות למטה באדם זה כח שהרי שבזה החידוש
נעשה  ימים ג' אוכל שאינו ומי ושתי', מאכילה הוא
מניעות  כמה וכן בשלימות, הדיבור כח לו ואין חלוש
מאד  יקר זה דבר הקור, מניעות כמו בגשמיות שתלוי
ר"ר  מעורר עי"ז לכן הנ"ל, ציפור וכמשל ה' בעיני
חולים  רופא שיהי' חדש, רצון רצון יהי נמשך להיות

יפו  מה בד"ה בשה"ש בלק"ת וע' השנים, ומברך
שכדי  והיינו מימין, מזוזה בד"ה ובת"א בנעלים פעמיך
לקונו  כתרים קושר מט"ט ע"י זהו רצון יהי שיהי'
מאבנים  עושים הכתר שענין ישראל, של מתפילותיהם
ממ"ש  כנודע אבנים בשם נק' התפילה ואותיות טובות,
היא  וכשהתפילה בתים, שני בונות אבנים שתי בס"י
אבנים  הם התפילה אותיות הם האבנים אז באהוי"ר
מ"מ  אך ועטרה, כתר מהם לעשות וראוים טובות
שהמלאכים  זהו"ע גשמי הוא האדם דיבור אותיות
והדיבור  רוחנים הם המלאכים כי התפילות, מעלים
המקבל  המלאך וע"י שלנו, המח' כערך היא שלהם
ע"י  לרוחניות מגשמיות התפילה מזדככת התפילה
העליון  עולם עד גבוה מעל גבוה והנה ההוא, המלאך
להיות  לקונו כתרים קושר והוא מט"ט משכן שבו
כו', וכדומה גשמים שירד חדש רצון רצון יהי נמשך

כו'. התפילה שע"י מ"ן העלאת ענין וזהו

ux`a mely izzpe

.a"l ,izwega t"y ,c"qa
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a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

øúåé äæ ïáåéå הרצון כח של השליטה  אופן מהו
úåçëä úåîìòúäá,כלומר –ìåòôì åçëá ïåöøäù

éøîâì çë äæéà íìòúéùהיכולת את יש הרצון לכח –
לפעול. ממנו ולמנוע בנפש כח לגמרי  להעלים

הידוע בעל 48וכהסיפור נ"ע הרש"ב אדמו"ר כ"ק על
האחת, מאוזנו השמיעה כח את פעם שסילק זה, המשך
דא"ח  חזרת בזמן אנשים שוחחו החדרים ובאחד היות

ובלבלוהו.
çë äæéà íéìòäì åçëá ïéàù ìëùä çëá äæ ïéàù

,éøîâìמסוגל אינו מרומם, שהוא למרות השכל, כח  -
ממנו, הנמוך אחר כח לגמרי åìéáâäìלהעלים  íà-éë

èùôúé àìù(יתגלה)äæ èøôá åìéáâîå úö÷îá ÷ø
,øçà èøôá úåèùôúää çéðîåהשכל כח כלומר, -

יתגלה אופן באיזה ממנו  הנמוך כח  על להשפיע מסוגל
יתגלה שלא לגמרי  להעלימו  יכול אינו אך פרט, ובאיזה

éøîâì.כלל, íéìòäì àåä ïåöøä çëáå

åîëåאלא הכח את להעלים לא  ההפכי, בצד שהוא 
- íäלגלותו ìëùá éøä úåçëä úåìâúäå úåèùôúäáù

ïä éøä ìëùäî úåãîä úååäúäá åîëå äìáâäá
úìáâåî éúìá úåìâúää äéäé ïåöøä éãé-ìòå ,äìáâäá

,'åëהמידות הפנימיים , הכוחות שבהתגלות  כפי  -
השכל, דרגת כפי מוגבלות הם מהשכל הנמשכות
שראוי בשכלו שהבין מה לפי  היא שלו  שהאהבה
הרי הרצון, בכח נמשכות  המידות כאשר ואילו לאהוב.
ללא הוא הרצון שכח  כיון ֿ גבול, בלי מתפשטות הן
הכוחות והתפשטות הגילוי  של בצד שזה כפי הנה גבול,

–úåçëä úåîìòúäá àåä ïë åîëהתעלמות יש כאשר
ממנו, נעלה אחר  כח ֿ ידי  על אחד כח  éãé-ìòùשל

,éøîâì úåîìòúää úåéäì øùôà éà ìëùäהגבלה רק
משהו  שאוהב אדם למשל, וכמו  אחר, או  כזה באופן
אותו  את לאהוב  ראוי  שלא בשכלו מתבונן  אך מסוים
מידת את ותגביל תחליש  זו שהתבוננות אף הנה הדבר,
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פנימי כח שזה כיון  לגמרי  להעלימה תוכל לא האהבה,
אחר, פנימי כח על שמשפיע ïåöøäאחד éãé-ìòåשהוא

היא עליהם  ופעולתו הכוחות משאר ומרומם תקיף
והכרח שליטה åë'.בדרך éøîâì úåîìòúää äéäé

åéîçø úà ùáëù íåìùä-åéìò åðéáà íäøáàá åîëå49-
שבו  הטבעית הרחמים מידת את והעלים  לגמרי עצר

,åãéçé åðá ìòî,העקידה äãîבנסיון íéìòäì éãëáã
ìëùä çëá äæ ïéà éøîâì úéòáèמה בשכלו, שהתבונן

וכדומה, מרחמיו שתצא ïåöøä,התועלת çëá íà-éë
äéäù אבינו éãé-ìòùאברהם ïåéìòä ïåöøì øåñîå ïåúð

.'åë åéîçø úà ùáë é÷ìàä ïåöøä

awr zyxt zay
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העקידה).)49 פרשת (אחר השחר תפילת נוסח

•
.e

v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

`"yz'd mixn`nd xtq

כסלו  לכ"ה חנוכה נס בין הקשר מהו שאלות: נס. כל אירע שבו לזמן חשיבות ישנה
ימים  ח' הנס מדוע המלחמה. נצחון ולא השמן פך מציאת הוא הנס עיקר מדוע דוקא.

שבהיכל. השמנים טמאו ולכן רוחנית מלחמה – היוונים מלחמת דוקא.

È‡Ó" ּדחנּכה יֹומי ּבכסלו ּבכ"ה רּבנן ּדתנּו חנּכה, «ְְְְֲֲִֵֵַַָָָָָֻֻ
אּנּון  ּכל א ּתמניא טּמאּו להיכל יונים ּכׁשּנכנסּו , ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָ

חׁשמֹונאי  ּבית מלכּות ּוכׁשּגברה ׁשּבהיכל, ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּׁשמנים
ׁשהיה  ׁשמן ׁשל אחד ּפ אּלא מצאּו ולא ּבדקּו ְְְְְִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹונּצחּום
להדליק  אּלא ּבֹו היה ולא ּגדֹול, ּכהן ׁשל ּבחֹותמֹו ְְְְִֵֶֶַָָָָָָֹֹֻמּנח
ימים, ׁשמֹונה מּמּנּו והדליקּו נס ּבֹו נעׂשה אחד, ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָיֹום
ּבהּלל  טֹובים ימים ועׂשאּום קבעּום אחרת ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָלׁשנה
ּכּמה  למדּו ׁשּכבר ּדאחר להבין, וצרי ְְְְְְִִֶַַַָָָָָָָוהֹודאה".
ּבכל  והּנה חנּכה. מאי ׁשֹואלים חנּכה ּבהלכֹות ְְְְֲֲֲֲִִִֵַָָָָֻֻהלכֹות
ּגאּלה  התּגּלּות וכל ׁשּלמעלה אֹור המׁשכת ְְְְְְִִֶַַַַָָָָֻּגּלּוי
ׁשהּוא  ּבין עּמֹו, יׂשראל עם עֹוׂשה הּוא ּברּו ְִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשהּקדֹוׁש
המלּבׁשים  נּסים והתּגּלּות וגּלּויים האֹורֹות ְְְְְִִִִִִִֵַַָָָֻמהּמׁשכּות
וגּלּויים  אֹורֹות מהּמׁשכּות ׁשהּוא ּובין הּטבע, ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָּבלבּוׁשי
ּדוקא  הּוא הּנה הּטבע, מּדרכי הּיֹוצאים נּסים ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָוהתּגּלּות
אז  אׁשר הּקבּוע הּזמן ּדגם הּכּונה לזה, הּקבּוע ְְְֲֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָּבּזמן
מה  זאת ּדלבד והינּו ההּוא, ּבהּדבר עּקרי הּוא הּנס ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָֹהיה
העתיד  לזמן נֹוגע הּוא והּנס הּגּלּוי ׁשל הּזמן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָּׁשּקביעת
מתּגּלה  ההּוא ּבּזמן אׁשר הּׁשנה, ּבמׁש זמּנֹו ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַַָָָּבהּגיע
הראׁשֹונה, ּבּפעם ההּוא ּבעת ּׁשהיה מה ּומעין ִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָהארה
וקּימנּו "ׁשהחינּו ּבברּכת הּברכֹות ענין ּתכן ְְְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָֹּדזהּו
לאבֹותינּו נּסים "ׁשעׂשה ּוברּכת הּזה", לּזמן ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָוהּגיענּו
הּׁשנה  ׁשּבראׁש ּדכׁשם והינּו הּזה", ּבּזמן ההם ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּבּימים
ליֹום  זּכרֹון מעׂשי ּתחּלת הּיֹום "זה אֹומרים ְְְֲִִִֶֶַַַָָאנּו

זּכרֹון  הּוא הּׁשנה וראׁש הּׁשנה ראׁש ּדבכל ְְִִִַַָָָָָָֹֹראׁשֹון",
ּבמעׂשה  הּׁשּׁשי יֹום ׁשהּוא הּבריאה ּדכּונת ראׁשֹון ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָליֹום
ּומֹועדי  יֹוםֿטֹוב ׁשּבת ּבכל הּוא ּכן הּנה ְְֲִִֵֵֵֵַָָּבראׁשית,
וׁשנה  ׁשנה ּבכל ונעׂשים נזּכרים מהם ׁשהארה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָהּנּסים,

ׁשּב הּיֹום עצמֹוּבאֹותֹו הּזמן זאת מּלבד הּנה הּנס, היה ֹו ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָֹ
ההּוא  הּזמן הּנה הראׁשֹון, ּבּפעם ההּוא הּדבר היה ְִִֵֶַַַַַַַַָָָָָׁשּבֹו
צרי היה זה ּדדבר הּדבר, עצם אל ׁשּיכּות לֹו ְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָיׁש
ּכסלו  ּבחדׁש היה חנּכה ונס ּדוקא, הּזמן ּבזה ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻלהיֹות
ּדוקא  ּכסלו לחדׁש חנּכה ׁשּיכּות להבין וצרי ּבֹו, ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹֻּבכ"ה
הּנראה  ּדכפי להבין צרי ועֹוד ּדוקא, ּבכסלו ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָּולכ"ה
ּבחֹותמֹו חתּום ׁשמן ׁשל ּפ ׁשּמצאּו הּוא הּנס עּקר ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּנה
הּׁשמנים  ּכל טּמאּו ּדכׁשהּיונים הינּו ּגדֹול, ּכהן ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשל
ּבּקרקע  ׁשהיה לפי ּבֹו נגעּו לא זה ּפ הּנה ּבהיכל ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשהיּו
להיֹות  הּנכרים על ּגזרּו ׁשּכבר לפי ה'ּתֹוספֹות', ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָּכפרּוׁש
נגעּו לא ׁשהּיונים הּכירּו וגם ּכזבים, ּבמּגע ְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָֹמטּמאים
היה  הּנס עּקר הרי ולכאֹורה רׁש"י, ּכפרּוׁש זה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָּבפ
למצא  יּוכלּו הּמלחמה נּצּוח ידי ועל הּמלחמה, ְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָֹנּצּוח
נרֹות, ׁשמֹונה ּתּקנּו לּמה להבין צרי ועֹוד הּׁשמן, ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָאת
נרֹות  ולּמה נרֹות ז' היּו ּבּמקּדׁש ׁשהיה ּבהּמנֹורה ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָֹהלא
הּנס  מּצד זהּו הּנה ּפׁשּוט ּפי ועל ׁשמֹונה, הם ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֻחנּכה
ּגּופא  זה אמנם ימים, ׁשמֹונה מּמּנה הדליקּו אחד ְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָׁשּמּפ
ּכן  ואם ׁשמן ּבֹו היה אחד יֹום על ּדהלא להבין ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹצרי
מּמּנּו והדליקּו הּגמרא ּומּלׁשֹון ימים, ּבז' רק הּוא ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָהּנס
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ימים, הּׁשמֹונה ּבכל הּוא ׁשהּנס מׁשמע ימים ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָׁשמֹונה
נתמּלאה  הּפ מּׁשמינית הּנה לילה ׁשּבכל ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָוהינּו
על  הּׁשמן ּדפ הּנס היה לּמה להבין וצרי ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָהּמנֹורה,
מּובן, אין הענין ּובכללּות יֹותר. ולא ּפחֹות לא ְְְְִִֵֵָָָָָָֹֹׁשמֹונה
ונכנסּו ּכׁשּנתּגּברּו הּנה הּיונים מלחמת ענין ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָּדבכל
את  לטּמא הּוא ׁשהראּו הּנּצּוח ענין ּכל הּנה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָלהיכל
ּכסף  ּכלי היּו הּמקּדׁש ּדבבית ּבהיכל, ׁשהיּו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּׁשמנים
ּבּמלחמה  המנּצחים ׁשל ּדרּכם הּוא ּכ אׁשר ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָוזהב
יקרֹות, אבנים וכל וזהב ּכסף ולבֹוז ׁשלל ְְְְְֲִִֶֶָָָָָָָָֹלׁשלל

את ּובמל  ׁשּטּמאּו אּלא זה ּכל נזּכר לא הּיונים חמת ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ
ּדמלחמת  הּוא, הענין א ּבּמקּדׁש. ׁשהיּו ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָהּׁשמנים
ּבגּופם  לנגע רצּו ׁשּלא רּוחנית, מלחמה היתה ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָָֹֹהּיונים
ּתֹורת "להׁשּכיחם היה רצֹונם עּקר אּלא יׂשראל ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשל
נגד  היתה מלחמּתם ענין ּדכל ,"רצֹונ מחּקי ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻּולהעבירם
והינּו ,יתּבר רצֹונֹו חּקי ׁשהם הּמצות ונגד הוי' ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻּתֹורת
לזה  נפלא, וׂשכל ּגדֹולה חכמה ׁשהיא הּתֹורה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּדבענין
נתּפעלּו ּגם ּגדֹולים חכמים ולהיֹותם הּיונים, ּגם ְְְְְְֲֲִִִִִִִַַַַָָָהסּכימּו
אבל  הּתֹורה, ׁשּבדיני החכמה הפלאת עצם ּגדל ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹעל

הּתֹורה  לקדּׁשת הינּו הוי', ּתֹורת ׁשהיא זה על ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָֻהתנּגדּו
הּמצות  ּבענין וכן לחמּו, זה נגד ,יתּבר חכמתֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשהיא
ׁשמירה  צדקה, ואם, אב ּכּבּוד ּכמֹו מׁשּפטים ְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָׁשהם
ּופסח  ׁשּבת ּכמֹו עדּות ׁשהן הּמצות וכן ּוגזלה, ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹמּגנבה
ּדחּקים  ּבמצוֹות אבל הּיונים, ּגם הסּכימּו לזה ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָֻוכּדֹומה,
התנּגדּו. לזה – וׁשעטנז אדּמה ּפרה ּוטהרה, טמאה ְְְְְְֲֳִֵֶַַַָָָָָָָֻֻּכמֹו
ׁשהם  הּמצות ּגם הרי אֹור" ה"ּתֹורה מּצד הּנה ְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹּובאמת
ׁשהם  מּפני לא אֹותם לקּים צריכים ועדּות ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָֹמׁשּפטים
הוי', מצוֹות ׁשהם לפי אּלא אנֹוׁשי ּבׂשכל ּגם ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָמּובנים
ּתֹורת  יׂשראל את להׁשּכיח ׁשרצּו הּיונים לחמּו זה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָונגד
הּׁשֹור  קרן על לכם "ּכתבּו ּוכמאמר רצֹונֹותיו, וחּקי ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֻהוי'
היתה  הּמלחמה ּכל יׂשראל", ּבאלקי חלק לכם ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹׁשאין
מקּיין  מען זאל ּתֹורה, לערנען מען זאל אלקּות, ְְֱֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹנגד

מצוֹות  להזּכיר ב זיין ׁשּלא רק והעדּות, הּמׁשּפטים ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹ
ניט  ,יתּבר רצֹונֹו חּקי הם וׁשהּמצֹות הוי' ּתֹורת ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻׁשהיא
פּון  ענין ּדעם ּומצוֹות ּתֹורה אין ְְְִִִֶֶֶַָָּדערמאנען

הּנה ג ּגעטליכקייט  להיכל נכנסּו ּכאׁשר הּנה ולזאת , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ
ּבהיכל. ׁשהיּו הּׁשמנים את לטּמא היה ענינם ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָראׁשית
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מצוות.ב. שיקיימו תורה, האלקות.ג.שילמדו ענין את ומצוות בתורה יזכירו שלא

•
w"dla `"yzÎz"y'd - zegiyd xtq

.‡È,במריענבאד  תרס"ח קיץ  הטיולים באחד
הרמב"ם, מדריגת במעלת ענינים כמה אבי לי אמר

דברים: שני ביניהם
אמר   האמצעי אדמו"ר  אב־הסבא א)
ואבא  הבריאה. עולם עד בשכלו השיג  שהרמב"ם
לבאר  יכול היה בשכלו, הרמב"ם שהשיג  שמה אמר
היה  לא שהדור אלא הרמב"ם, של בשפתו ולהסביר

לכך  .ראוי
עליון. דעת היו הרמב"ם של וההשגה ההשכלה ב)
והשיג  השכיל הבריאה עולם של המציאות באפשרי
האצילות. עולם של המציאות אפיסת הרמב"ם
הרמב"ם  עילאה. יחודא היתה הרמב"ם של והעבודה
"יסודות" הוי'. לשם כלים  חקירה של ממונחים עושה
עושה  והרמב"ם חקירה, של מונחים הם ו"עמודים"
הי"ד  ספר את מתחיל הוא הוי', שם אלה ממונחים

הוי'. ר"ת החכמות", ועמוד היסודות ב"יסוד
.·È התוועד  תרע"ב מענטון  פורים בהתוועדות

ברשימות   תרע"ב 71אבי פורים שיחות מהוות

מתיבתא  של הענין אבי כשהסביר  שלמה מסכת
הרמז, הפשט, מקצועות בכל היכלותיה כל על דרקיע
הריש  הוא שהרמב"ם אמר שבתורה, והסוד הדרוש

דרקיע. מתיבתא בהיכל מתיבתא
.‚È בתורה פסוקה טובה 72הלכה מדה מרובה :

שמחשבות  במוחש, אנו רואים פורעניות. ממדת
אלא  הלימוד, בשעת או התפלה בשעת רק לא זרות,
לנזק  גורמות המנוחה, בשעת או האוכל בשעת גם
מרובה  באמרי מתכוון אני ולכך ביותר, הגדול רוחני
שבאמצע  עצמו, את להרגיל האדם שעל טובה, מדה
יהרהרו  סתמי, דיבור באמצע וביחוד עולם, עניני
פירוש  אגדה, תורה, של אימרה טובה, במחשבה
מדה  מרובה זהו והדומה. בפסוק עבודתי־חסידי
במחסן  ממש חורבן עושה הטובה שהמחשבה טובה,

הזרות. המחשבות
הנוהגים  מאנ"ש אברכים מכמה במוחש אני יודע
הצלחה  הצליחו  הרע עין בלי  והם כזה, בסדר

רבה.
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ח"ב.71) תר"ץ שמח"ת שיחת ג"כ א.72)ראה עו, יומא
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תרצ"ג  מרחשון, י"ב ב"ה.

חב"ד  כולל הנהלת ועד חברי אל

תובב"א  עיה"ק ירושלים

וברכה! שלום

צאתי  אחרי נתקבל העברה שנה מנ"א מר"ח מכתבם

כעת, עד התשובה נתאחרה ולכן לריגא, מדרוזקעניק כבר

הסדר. לפי מכתבם על להשיב הנני ובזה

הגיע  אשר הדבר נכון אמת הבחירות. שאלת דבר (1

נוסח  היום שולח והנני להצלחה, חדשות לבחירות מועד

אחת  שעה ביפה בטח אשר והחלטי, משוכלל תקנון

את  לסדר להם יעזור והשי"ת לאישור, יגישוהו בהקדם

הכולל  מחברי רצון להפיק טוב ובסדר בנקל הבחירות

יצ"ו.

ומצער  ומטריד מאד לי נוגע הכולל של הכלכלי מצב (2

בהנוגע  מצדי שאפשר מה בכל להועיל מוכן והנני אותי,

והנני  יכול, אינני בזה הצעות להציע אמנם לההכנסה,

ההנהלה  ועד חברי על שמוטל הדברים אחד זה  אשר חושב

הכולל  מצב הטבת בדבר עצה לטכס שולה"נ חברי עם יחד

ואני  הישנים, ולחזק חדשים הכנסה מקורי ולמוצא יצ"ו

האפשר. בכל זה בדבר לעזרם מוכן

הקמוץ  להתחיל וסברתם להקמוצים בהנוגע (3

עד  לי ומראה מאד, הפתיעני זה דבר הנשיאות, משלחן

לפי  שולה"נ, של נחיצותו עם מתחשבים אינם כמה

וקור  לפועל, שולה"נ החלטות מעולם הוציאו לא שבאמת

של  צעד כל על מהם נראה שולה"נ החלטות לקיים רוח

הכולל. הנהגת

צדקנו  משיח לנו ישלח השי"ת - ת "ו באה"ק בהיותי

ויעזר  לו חכה יתמהמה אם שלמה, גאולה ויגאלנו בב"א

עוד  לעלות ובנחת הגוף בבר[י]א[ו]ת בקרוב השי"ת לי

להם  אמרתי פא"פ עמהם ובהראיתי - ת"וו לאה"ק הפעם

אל  התיחסותי אשר במכתבי פעמים איזה הדגשתי וגם

כ"ק  הוד שיסדוהו יסודות על רק להיות יכול הכולל

רק  לא מסורים שהיו זצוקללה"ה הק' רבותינו אבותינו

כבן  נחשב אחד כל רק הכולל, חבר כל של הפרטית לטובה

והדרכה, להנהגה בהנוגע ב"ב במצב גם להתענין ממש

העתקתם) אצלי (שיש הזה בענין כתבו אגרות וכמה

זי"ע  נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד ובפרט

והן  אז של להממונים הן פרטיים במכתבים בא אשר

אנ"ש  מזקני לאחדים והן משפחתנו בני לבחירי

והנהגה  הדרכה בענין תמיד התענין הללו ובמכתבים

במכתבים  שכתוב ממה ויותר בזה, פרטים לדעת שחפץ

בשעה  הק' מפיו יוצא מפורש פא"פ ממנו לשמוע זכיתי

הדרכה  עניני ע"ד הכל הכולל, עניני אודות עמדי שדבר

כלל. לזה זכר אין עכשיו אשר

של  ב"ב מצב לדעת התענינתי ת"ו באה"ק בהיותי ואז

יותר  עכשיו קשים הדרכה עניני באמת (אשר הכולל חברי

צריכים  האבות גם ועכשיו הקודמים בזמנים אז משהי'

במדה  לגשת וצריכים ב"ב להדרכת בהנוגע רוחנית לעזרה

רשימה  עבורי יסדרו אשר אז ובקשתי קירוב) בבחי' ידועה

אחרי  מנחם-אב, בחדש זה בקיץ ורק הנוער, של פרטית

שהי' דבר זו, רשימה קבלתי שנים, לשלש קרוב עבור

שהיא  ובפרט שנים, או כחדש במשך להעשות אפשר

של  וכשרונות מצב ע"ד הערות שום בלי יבשה רשימה

להדרכים  בהנוגע מצדם הצעות שום ובלי כאו"א,

להיות  ראוי שהי' כמו וכדומה, המצב להטבת והאמצעים

ההדרכה, לטובת מסורים הרשימה מסדרי היו אילו

זה  ודבר בהוצאות. סבוכים שאינם דברים שהם ובפרט

הכולל. אנשי מצב של הפנימי ליחס הרוח קור על מראה

ימלא  ש[וה]"נ אשר בעיקרו, תיקון דורש הנז' וכל

כל  על ידון אשר ראשית המלה, מובן במלא תפקידו

בעתו  יתועד אשר ושנית פעולותיו, בחוג הנכנסים הדברים

הפועל. אל יצאו החלטותיו אשר ושלישית ובזמנו,

בזה, העבודה אל לגשת במאד חפצי להנוער ו[ב]נוגע

הנה  והאברכים, (עלטערע) הגדולים אודות לדבר ומבלי

יותר  צריכים יחי', והילדים והצעירות להצעירים בהנוגע

וישיבות  בחדרים הלומדים שאלו בזה כוונתי לב, שימת

יהי' לזמן מזמן הנה אותם,שונות, יבחון אשר מיוחד ועד

להיפך  וכן טובה, בהנהגה יצטיינו אשר לאלו פרסים ויתן

בדבור  אם כי קנסות עונש לא כמובן עונש, באיזה לענוש

לסדר  ובלימוד טובה בהנהגה המצטיינים ואלו ובאזהרה,

(עלטערע) הגדולים עבור וכן כו', הצטיינות אות עבורם

איזה  להם יהי' אשר חפצי הכולל, אל שייכים שהם מאחר

מזמן  שבדפוס דברים ע"י לקרבם או לימוד של  קביעות

בזה. חוו"ד לשמוע חפצי אשר אחר, אופן איזה או לזמן,

אל  בפקודתי יפנו אשר שולה"נ חברי ידי את ומלאתי

הזאת  הפקודה דבר להוציא עצמו על שיקח המוצעה, ועד

הפועל. אל

ומברכם  הדו"ש

יצחק. יוסף
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:äpäèëeäø÷å éðt írî äæ-úà-íb ízç÷ìe ¥«¨§©§¤¯©¤¤²¥¦¬¨©−§¨¨´

:äìàL ärøa éúáéN-úà ízãøBäå ïBñà̈®§«©§¤¯¤¥«¨¦²§¨−̈§«Ÿ¨
ìeðzà epðéà ørpäå éáà Ecár-ìà éàák äzrå§©À̈§Ÿ¦Æ¤©§§´¨¦½§©©−©¥¤´¦®̈

:BLôðá äøeL÷ BLôðå(ìåçá ë"ò) §©§−§¨¬§©§«
ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,dkepg zay ,uwn t"y zgiy)

"וּיּגׁש נאמר ולכן מיהּודה, למעלה הּוא יֹוסף הּזה, ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָּבּזמן

"הּמׁשּביר  ׁשהיה יֹוסף, אל נּגׁש ׁשּיהּודה היינּו, יהּודה". ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאליו

למעלה  יהּודה יהיה לעתידֿלבא אבל הארץ"; עם ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹלכל

"ּתלמּוד  ׁשעכׁשו מה ׁשּזהּו אחר ּבמקֹום וכּמבֹואר ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָמּיֹוסף.

"מעׂשה  יהיה ּולעתידֿלבא יֹוסף, ׁשל ענינֹו ׁשּזהּו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹּגדֹול",

יהּודה. ׁשל ענינֹו ׁשּזהּו ְְִֶֶֶָָָּגדֹול",

ּבהפטרה  ׁשּכתּוב ּכמֹו ויהּודה, יֹוסף יתאחדּו ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹּולעתידֿלבא

יהּודה  עץ (ו)את יֹוסף עץ את לֹוקח אני "הּנה וּיּגׁש: ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּדפרׁשת

הּמׁשיח  ׁשּבביאת והיינּו, ּבידי", אחד והיּו אחד לעץ ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָועׂשיתם

ענין  ׁשּזהּו יּגׁשּו", ּבאחד ׁש"אחד ּבאֹופן ׁשניהם ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָיתאחדּו

יהּודה". אליו ְְִֵַַָָּד"וּיּגׁש

,ïåùàøéðùàìeãéøBäå úîå ørpä ïéà-ék BúBàøk äéäå§¨À̈¦§²¦¥¬©©−©¨¥®§¦¸
éãár:äìàL ïBâéa eðéáà Ecár úáéN-úà E £¨¤¹¤¥©̧©§§¬¨¦²§¨−§«Ÿ¨

áìøîàì éáà írî ørpä-úà áør Ecár ék¦³©§§Æ¨©´¤©©½©¥¦¬¨¦−¥®Ÿ
éìà epàéáà àì-íà:íéîiä-ìk éáàì éúàèçå E ¦³Ÿ£¦¤̧Æ¥¤½§¨¨¬¦§¨¦−¨©¨¦«

âìéðãàì ãár ørpä úçz Ecár àð-áLé äzrå§©À̈¥«¤¨³©§§Æ©´©©©½©¤−¤©«Ÿ¦®
:åéçà-ír ìré ørpäåãìéà-ékéáà-ìà äìrà C §©©−©©¬©¦¤¨«¦¥Æ¤«¡¤´¤¨¦½

àöîé øLà òøá äàøà ït ézà epðéà ørpäå§©©−©¥¤´¦¦®¤µ¤§¤´¨½̈£¤¬¦§−̈
:éáà-úàäîàìëì ÷tàúäì óñBé ìëé-àìå ¤¨¦«§«Ÿ¨¸Ÿ¥¹§¦§©¥À§³Ÿ

éìrî Léà-ìë eàéöBä àø÷iå åéìr íéávpä©¦¨¦Æ¨½̈©¦§¾̈¦¬¨¦−¥«¨¨®
:åéçà-ìà óñBé òcåúäa Bzà Léà ãîr-àìå§Ÿ¨³©¦Æ¦½§¦§©©¬¥−¤¤¨«

áúéa òîLiå íéøöî eòîLiå éëáa Bì÷-úà ïziå©¦¥¬¤Ÿ−¦§¦®©¦§§´¦§©½¦©¦§©−¥¬
:ärøtâãBòä óñBé éðà åéçà-ìà óñBé øîàiå ©§«Ÿ©¸Ÿ¤¥³¤¤¨Æ£¦´¥½©¬

áð ék Búà úBðrì åéçà eìëé-àìå éç éáàeìä ¨¦−¨®§Ÿ¨«§³¤¨Æ©«£´Ÿ½¦¬¦§£−
:åéðtîãéìà àð-eLb åéçà-ìà óñBé øîàiå ¦¨¨«©¸Ÿ¤¥¯¤¤¨²§¨¬¥©−

ízøëî-øLà íëéçà óñBé éðà øîàiå eLbiå©¦¨®©ÀŸ¤£¦Æ¥´£¦¤½£¤§©§¤¬
:äîéøöî éúàäøçé-ìàå eáörz-ìà | äzrå Ÿ¦−¦§¨«§¨§©¨´©¥¨´§À§©¦̧©Æ

éðçìL äéçîì ék äpä éúà ízøëî-ék íëéðéra§¥´¥¤½¦«§©§¤¬Ÿ¦−¥®¨¦´§¦§½̈§¨©¬¦
:íëéðôì íéýìûåáø÷a árøä íéúðL äæ-ék ¡Ÿ¦−¦§¥¤«¦¤²§¨©¬¦¨«¨−̈§¤´¤

:øéö÷å Léøç-ïéà øLà íéðL Lîç ãBòå õøàä̈¨®¤§Æ¨¥´¨¦½£¤¬¥«¨¦−§¨¦«
æúéøàL íëì íeNì íëéðôì íéýìû éðçìLiå©¦§¨¥³¦¡Ÿ¦Æ¦§¥¤½¨¬¨¤²§¥¦−

:äìãb äèéìôì íëì úBéçäìe õøàä®̈¤§©«£´¨¤½¦§¥−̈§Ÿ¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(aix 'nr a hweln mixn`nd xtq)

¯Úp‰ ˙‡ ·¯Ú Ec·Ú Èk(לב ּבאה (מד, יהּודה ׁשל ערבּותֹו ƒ«¿¿»«∆«««ְְֶַָָָ

ׁשּלמעלה  מּמׁש, אחד עצם הם יׂשראל ׁשּכל זה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָמּצד

יׂשראל  ׁשּכל מּזה יֹותר נעלית ּדרּגה (ׁשהיא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָמהתחּלקּות

ּדוקא, יהּודה אצל זֹו ערבּות היתה לכן ּבזה). זה ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹמערבים

ּב'כתר', מׁשרׁשת הּמלכּות ספירת ּכי הּמלּוכה, נּתנה ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֻׁשּלֹו

ולכן  ּביֹוסף, ּגם זה ענין ּפעלּו ּודבריו מהתחּלקּות. ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּלמעלה

אחיו. אל והתוּדע להתאּפק יֹוסף יכל ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹֹלא

éùéìùçék äpä éúà ízçìL ízà-àì äzrå§©À̈«Ÿ©¤º§©§¤³Ÿ¦Æ¥½¨¦−
-ìëì ïBãàìe äòøôì áàì éðîéNéå íéýìûä̈«¡Ÿ¦®©§¦¥̧¦§¹̈§©§ÀŸ§¨Æ§¨

:íéøöî õøà-ìëa ìLîe Búéaèeìrå eøäî ¥½¥−§¨¤¬¤¦§¨«¦©«£»©«£´
ða øîà äk åéìà ízøîàå éáà-ìàéðîN óñBé E ¤¨¦¼©«£©§¤´¥À̈³Ÿ¨©Æ¦§´¥½¨©¯¦

-ìà éìà äãø íéøöî-ìëì ïBãàì íéýìû¡Ÿ¦²§¨−§¨¦§¨®¦§¨¬¥©−©



iriaxריד - en - ybie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:ãîrzééìà áBø÷ úééäå ïLb-õøàá záLéå ©«£«Ÿ§¨«©§¨´§¤«¤À¤§¨¦³¨¨Æ¥©½
éðáe äzàéðá éðáe Eðàöå E-øLà-ìëå Eø÷áe E ©¾̈¨¤−§¥´¨¤®§«Ÿ§¬§¨«§−§¨£¤

:CìàéíéðL Lîç ãBò-ék íL Eúà ézìkìëå ¨«§¦§©§¦³«Ÿ§Æ½̈¦²¨¥¬¨¦−
:Cì-øLà-ìëå Eúéáe äzà Løez-ït árø̈®̈¤¦¨¥²©¨¬¥«§−§¨£¤¨«

áéúBàø íëéðér äpäåéô-ék ïéîéðá éçà éðérå §¦¥³¥«¥¤ÆŸ½§¥¥−¨¦´¦§¨¦®¦¦−
:íëéìà øaãîäâé-ìk-úà éáàì ízãbäå ©«§©¥¬£¥¤«§¦©§¤´§¨¦À¤¨

íúéàø øLà-ìk úàå íéøöîa éãBák§¦Æ§¦§©½¦§¥−¨£¤´§¦¤®
:äpä éáà-úà ízãøBäå ízøäîeãéìtiå ¦«©§¤²§«©§¤¬¤¨¦−¥«¨©¦²Ÿ

-ìr äëa ïîéðáe jáiå åéçà-ïîéðá éøàeö-ìr©©§¥¬¦§¨«¦¨¦−©¥®§§¦̧§¨¦½¨−̈©
:åéøàeöåèéøçàå íäìr jáiå åéçà-ìëì ÷Mðéå ©¨¨«©§©¥¬§¨¤−̈©¥´§§£¥¤®§©´£¥

:Bzà åéçà eøac ïëæèäòøt úéa òîLð ìwäå ¥½¦§¬¤−̈¦«§©´Ÿ¦§©À¥³©§ŸÆ
äòøô éðéra áèéiå óñBé éçà eàa øîàì¥½Ÿ−̈£¥´¥®©¦©Æ§¥¥´©§½Ÿ

:åéãár éðéráeæéøîà óñBé-ìà äòøt øîàiå §¥¥−£¨¨«©³Ÿ¤©§ŸÆ¤¥½¡¬Ÿ
éçà-ìà-eëìe íëøéra-úà eðrè eNr úàæ E ¤©¤−´Ÿ£®©«£Æ¤§¦´§¤½§

:ïrðk äöøà eàáçé-úàå íëéáà-úà eç÷e −Ÿ©¬§¨§¨«©§¯¤£¦¤²§¤
õøà áeè-úà íëì äðzàå éìà eàáe íëézä«¥¤−´Ÿ¥¨®§¤§¨´¨¤À¤Æ¤´¤

:õøàä áìç-úà eìëàå íéøöîèéäúéeö äzàå ¦§©½¦§¦§−¤¥¬¤¨¨«¤§©¨¬ª¥−¨
úBìâr íéøöî õøàî íëì-eç÷ eNr úàǽŸ£®§«¨¤Á¥¤̧¤¦§©¹¦£¨À
íëéáà-úà íúàNðe íëéLðìå íëtèì§©§¤Æ§¦§¥¤½§¨¤¬¤£¦¤−

:íúàáeëáeè-ék íëéìk-ìr ñçz-ìà íëðérå ¨¤«§¥´§¤½©¨−Ÿ©§¥¤®¦²
:àeä íëì íéøöî õøà-ìkàëéða ïë-eNriå ¨¤¬¤¦§©−¦¨¤¬«©©«£¥Æ§¥´

äòøô ét-ìr úBìâr óñBé íäì ïziå ìàøNé¦§¨¥½©¦¥̧¨¤¬¥²£¨−©¦´©§®Ÿ
:Cøcì äãö íäì ïziåáëLéàì ïúð ílëì ©¦¥¬¨¤²¥−̈©¨«¤§ª¨¬¨©²¨¦−

úð ïîéðáìe úìîN úBôìçìL ïóñk úBàî L £¦´§¨®Ÿ§¦§¨¦³¨©Æ§´¥´¤½¤
:úìîN úôìç Lîçåâëúàæk çìL åéáàìe §¨¥−£¦¬Ÿ§¨«Ÿ§¨¦º¨©³§ŸÆ

øNrå íéøöî áehî íéàNð íéøîç äøNr£¨¨´£Ÿ¦½«Ÿ§¦−¦´¦§®̈¦§¤´¤
:Cøcì åéáàì ïBæîe íçìå øa úàNð úðúà£Ÿ¿ŸÂ«Ÿ§ÂŸ¨´¨¤¯¤¨²§¨¦−©¨«¤

ãë-ìà íäìà øîàiå eëìiå åéçà-úà çlLéå©§©©¬¤¤−̈©¥¥®©Ÿ́¤£¥¤½©
:Cøca eæbøzäëõøà eàáiå íéøönî eìriå ¦§§−©¨«¤©©«£−¦¦§®̈¦©¨¸ŸÆ¤´¤

:íäéáà á÷ré-ìà ïrðkåëãBò øîàì Bì eãbiå §©½©¤©«£−Ÿ£¦¤«©©¦̧¹¥ÀŸµ
âôiå íéøöî õøà-ìëa ìLî àeä-éëå éç óñBé¥´©½§¦¬¥−§¨¤´¤¦§®̈¦©¨´¨

:íäì ïéîàä-àì ék Baìæëúà åéìà eøaãéå ¦½¦¬Ÿ¤«¡¦−¨¤«©§©§´¥À̈¥´
-úà àøiå íäìà øac øLà óñBé éøác-ìk̈¦§¥³¥Æ£¤´¦¤´£¥¤½©©§Æ¤

éçzå Búà úàNì óñBé çìL-øLà úBìârä́̈£¨½£¤¨©¬¥−¨¥´Ÿ®©§¦¾
:íäéáà á÷ré çeø−©©«£¬Ÿ£¦¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(14 'nr f jxk zegiy ihewl)

ÌÈ˜Ï‡‰ Èk ‰p‰ È˙‡ ÌzÁÏL Ìz‡ ‡Ï ‰zÚÂ(ח (מה, ¿«»…«∆¿«¿∆…ƒ≈»ƒ»¡…ƒ
אין  - לזּולתֹו נזק ּגֹורם אדם ׁשּכאׁשר מבאר, הּתניא ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבספר

רע  על נענׁש ׁשהּמּזיק אף ׁשּכן הּמּזיק, על לכעס לּנּזק ְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָֹֹלֹו

ׁשלּוחים  והרּבה ּבּׁשמים, נגזר ּכבר הּנּזק על הּנה ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָּבחירתֹו,

רז"ל אמרּו מּדּוע ּכן אם לׁשאל, ויׁש צב,לּמקֹום. קמא (בבא ְְְִִֵֵַַַַַָָֹ

לׁשקייּה",ב) טיבּותא למריּה "חמרא הּטֹוב הׁשּפעת ְְְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָָלגּבי

לֹומר, ויׁש ּבחירה. ּבעל הּוא ׁשהּׁשליח ּכיון - ְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָוהּטעם

הּׁשליח הּטֹוב, ּבהׁשּפעה ÛÈÒBÓׁשּבהׁשּפעת לפעמים ְְִֶַַַַַָָƒְְִִַַָָָ

ּוראה  ּברכתֹו). אֹו צּדיק ּתפּלת ׁשּמֹועילה (ּכמֹו ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָׁשּמּלמעלה

נֹותן הּמׁשקה חמרא: דּבּורֿהמתחיל ÙÈ‰'ּתֹוספֹות' ÔÈÚa למי ְְְְִִֵֶַַַַַָ¿«ƒ»»ְִ

.יבר עין טֹוב . . רֹוצה ְִֶֶַָֹׁשהּוא

éòéáøçëéç éða óñBé-ãBr áø ìàøNé øîàiå©¸Ÿ¤Æ¦§¨¥½©²«¥¬§¦−¨®
:úeîà íøèa epàøàå äëìàåîàìàøNé òqiå ¥«§¨¬§¤§¤−§¤¬¤¨«©¦©³¦§¨¥Æ

íéçáæ çaæiå òáM äøàa àáiå Bì-øLà-ìëå§¨£¤½©¨−Ÿ§¥´¨®̈©©¦§©´§¨¦½
:÷çöé åéáà éýìûìáìûøNéì | íéýìû øîàiå ¥«Ÿ¥−¨¦¬¦§¨«©¸Ÿ¤¡Ÿ¦³§¦§¨¥Æ

øîàiå á÷ré | á÷ré øîàiå äìélä úàøîa§©§´Ÿ©©½§¨©−Ÿ¤©«£´Ÿ©«£®Ÿ©−Ÿ¤
:éðpäâéáà éýìû ìûä éëðà øîàiåàøéz-ìà E ¦¥«¦©¾Ÿ¤¨«Ÿ¦¬¨¥−¡Ÿ¥´¨¦®©¦¨Æ

:íL EîéNà ìBãb éBâì-ék äîéøöî äãøî¥«§¨´¦§©½§¨¦«§¬¨−£¦«§¬¨«
ãäìr-íâ Eìrà éëðàå äîéøöî Enr ãøà éëðà̈«Ÿ¦À¥¥³¦§Æ¦§©½§¨§¨«Ÿ¦−©«©§´©¨®Ÿ

éðér-ìr Bãé úéLé óñBéå:Eäøàaî á÷ré í÷iå §¥¾¨¦¬¨−©¥¤«©¨¬¨©«£−Ÿ¦§¥´
íäéáà á÷ré-úà ìûøNé-éðá eàNiå òáL̈®©©¦§¸§¥«¦§¨¥¹¤©«£´Ÿ£¦¤À
çìL-øLà úBìâra íäéLð-úàå ítè-úàå§¤©¨Æ§¤§¥¤½¨«£¨¾£¤¨©¬

:Búà úàNì äòøtå-úàå íäéð÷î-úà eç÷iå ©§−Ÿ¨¥¬Ÿ«©¦§´¤¦§¥¤À§¤
äîéøöî eàáiå ïrðk õøàa eLëø øLà íLeëø§¨Æ£¤³¨«§Æ§¤´¤§©½©©¨−Ÿ¦§®̈§¨

:Bzà Bòøæ-ìëå á÷réæBzà åéðá éðáe åéða ©«£−Ÿ§¨©§¬¦«¨º̈§¥³¨¨Æ¦½
Bzà àéáä Bòøæ-ìëå åéða úBðáe åéúða§Ÿ¨²§¬¨−̈§¨©§®¥¦¬¦−

:äîéøöîñ ¦§¨«§¨
ã ycew zegiyn zecewp ã(235 'nr l jxk zegiy ihewl)

‰ÓÈ¯ˆÓ ‰„¯Ó ‡¯Èz Ï‡(ג ÊpL˜˜(מו, ÏÚ ¯ˆÓ ‰È‰L ÈÙÏ «ƒ»≈¿»ƒ¿«¿»¿ƒ∆»»≈≈«∆ƒ¿«
ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ ˙‡ˆÏ(רש"י) לֹומר לֹו היה זה לפי לׁשאל, יׁש »≈¿»»»∆ְְִִֵֶַָָֹ

"אלÚËˆz¯"אל ולא וכּדֹומה, "‡¯Èz ּדהּנה לֹומר, ויׁש ." ַƒ¿«≈ְְֶַַֹƒ»ְְִֵֵַ

והּוא  האמּתי, מקֹומֹו אינּה ׁשהּגלּות ּומרּגיׁש מּכיר ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָּכׁשּיהּודי

הרי  - למקֹומֹו לׁשּוב ּומׁשּתֹוקק ּבּה הּמצאֹו על ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָמצטער

את  לֹו ּומעניקה לּגלּות מעל אֹותֹו מרֹוממת עצמּה זֹו ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָּתׁשּוקה
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ללא  קׁשייה ועם הּגלּות עם להתמֹודד הּדרּוׁשים ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹהּכֹוחֹות

ּדוקא רׁש"י: ּבלׁשֹון הרמז זהּו ּופחד. ׁשאּתה ÌeMÓמֹורא ְְִִֶֶֶַַַַָָָƒֶַָ

מּמּנה. לפחד סּבה ל אין הּגלּות על ְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָמצר

éùéîççäîéøöî íéàaä ìûøNé-éða úBîL älàå§¥̧¤§¯§¥«¦§¨¥²©¨¦¬¦§©−§¨
:ïáeàø á÷ré øëa åéðáe á÷réèïáeàø éðáe ©«£´Ÿ¨®̈§¬Ÿ©«£−Ÿ§¥«§¥−§¥®

:éîøëå ïøöçå àelôe CBðçéìûeîé ïBòîL éðáe £¬©−§¤§¬Ÿ§©§¦«§¥´¦§À§¥¯
:úéðrðkä-ïa ìeàLå øçöå ïéëéå ãäàå ïéîéå§¨¦²§−Ÿ©§¨¦´§®Ÿ©§¨−¤©§©«£¦«

àé:éøøîe úä÷ ïBLøb éåì éðáeáéør äãeäé éðáe §¥−¥¦®¥«§¾§−̈§¨¦«§¥´§À̈¥¯
õøàa ïðBàå ør úîiå çøæå õøôå äìLå ïðBàå§¨²§¥−̈¨¤¤́¨®̈©©¨̧¨¥³§¨Æ§¤´¤

:ìeîçå ïøöç õøô-éðá eéäiå ïrðkâéøëùOé éðáe §©½©©¦«§¬§¥¤−¤¤§¬Ÿ§¨«§¥−¦¨¨®
:ïøîLå áBéå äeôe òìBzãéïBìàå ãøñ ïeìáæ éðáe ¨¬ª−̈§¬§¦§«Ÿ§¥−§ª®¤¬¤§¥−

:ìàìçéååèá÷réì äãìé øLà äàì éða | älà §©§§¥«¥´¤§¥´¥À̈£¤̧¨«§¨³§©«£ŸÆ
åéúBðáe åéða Lôð-ìk Bzá äðéc úàå íøà ïcôa§©©´£½̈§¥−¦¨´¦®¨¤¯¤¨¨²§−̈

ìLìLå íéL:LæèéðeL ébçå ïBéôö ãâ éðáe §¦¬§¨«§¥´½̈¦§¬§©¦−¦´
:éìàøàå éãBøàå éør ïaöàåæéäðîé øLà éðáe §¤§®Ÿ¥¦¬©«£¦−§©§¥¦«§¥´¨¥À¦§¨¯

äréøá éðáe íúçà çøNå äréøáe éåLéå äåLéå§¦§¨²§¦§¦¬§¦−̈§¤´©£Ÿ¨®§¥´§¦½̈
:ìàékìîe øáççéïáì ïúð-øLà ätìæ éða älà ¤−¤©§¦¥«¥µ¤§¥´¦§½̈£¤¨©¬¨−̈

äøNr LL á÷réì älà-úà ãìzå Bzá äàìì§¥¨´¦®©¥³¤¤¥̧¤Æ§©«£½Ÿ¥¬¤§¥−
:Lôðèé:ïîéðáe óñBé á÷ré úLà ìçø éða ¨«¤§¥³¨¥Æ¥´¤©«£½Ÿ¥−¦§¨¦«

ëBl-äãìé øLà íéøöî õøàa óñBéì ãìeiå©¦¨¥´§¥»§¤´¤¦§©¼¦¼£¤³¨«§¨Æ
-úàå äMðî-úà ïà ïäk òøô éèBt-úa úðñà̈«§©½©¬¦¤−©Ÿ¥´®Ÿ¤§©¤−§¤

:íéøôààëàøb ìaLàå øëáå òìa ïîéðá éðáe ¤§¨«¦§¥´¦§¨¦À¤³©¨¤̧¤Æ§©§¥½¥¨¬
:cøàå íétçå íétî Làøå éçà ïîrðåáëälà §©«£−̈¥¦´¨®Ÿª¦¬§ª¦−¨¨«§§¥µ¤

äraøà Lôð-ìk á÷réì ãlé øLà ìçø éða§¥´¨¥½£¤¬ª©−§©«£®Ÿ¨¤−¤©§¨¨¬
:øNrâë:íéLç ïã-éðáeãëìûöçé éìzôð éðáe ¨¨«§¥−̈ª¦«§¥−©§¨¦®©§§¥¬

:ílLå øöéå éðeâåäëïúð-øLà ääìá éða älà §¦−§¥¬¤§¦¥«¥µ¤§¥´¦§½̈£¤¨©¬
Lôð-ìk á÷réì älà-úà ãìzå Bza ìçøì ïáì̈−̈§¨¥´¦®©¥¯¤¤¥²¤§©«£−Ÿ¨¤¬¤

:äráLåëäîéøöî á÷réì äàaä Lôpä-ìk ¦§¨«¨Â©¤Â¤©¨¨̧§©«£³Ÿ¦§©¸§¨Æ
àöéíéML Lôð-ìk á÷ré-éðá éLð ãálî Bëøé é «Ÿ§¥´§¥½¦§©−§¥´§¥©«£®Ÿ¨¤−¤¦¦¬

:LLåæëLôð íéøöîá Bì-ãlé-øLà óñBé éðáe ¨¥«§¥¬¥²£¤ª©¬§¦§©−¦¤´¤
äîéøöî äàaä á÷ré-úéáì Lôpä-ìk íéðL§®̈¦¨©¤¯¤§¥«©«£²Ÿ©¨¬¨¦§©−§¨

:íéráLñ ¦§¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(223 'nr k jxk zegiy ihewl)

LÏLÂ ÌÈLÏL . . LÙ Ïk(טו BÓˆ‡(מו, ‰z‡ È‡ ÔË¯Ù·e »∆∆¿…ƒ¿»…ƒ¿»»ƒ«»≈

„·ÎBÈ BÊ ‡l‡ ,ÌÈLe ÌÈLÏL ‡l‡(רׁש"י) ׁשהיא הינּו ∆»¿…ƒ¿«ƒ∆»∆∆ְִִֶַַ

ּדהּנה  לבאר, ויׁש נפׁש. ׁשבעים ׁשל הּמנין את ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָהׁשלימה

ׁשּיׁש הּפׁשּוטה האמּונה ּגּלּוי היתה מצרים ּגלּות ׁשל ְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָהּמּטרה

לספירת  רֹומזת ּבכלל ואּׁשה העם". "וּיאמן - יהּודי ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבכל

מחּדירה  היא ּכי זאת", ּכל "ואמּונה ׁשּנקראת ְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָֹהּמלכּות,

וקּימים  חּיים העֹולמֹות ׁשּכל האמּונה את יׂשראל ְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָָָָּבנׁשמֹות

ואף  עֹולמים". ּכל מלכּות מלכּות" - יתּבר ְְְְְְִִִֵַַַַָָָמּמלכּותֹו

ּבני  אצל האמּונה את וגּלה ּפעל מׁשה, ּבנּה, ּכן: ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹּביֹוכבד

אמּונה  ּבהם עֹוררה מּיּלדת, ּבתֹור עצמּה, והיא ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָיׂשראל,

ּומּגזרֹותיו. מּפרעה להתּפעל לא ּבה', ְְְְִִִִֵֵַַָָָֹֹּובּטחֹון

éùùçëúøBäì óñBé-ìà åéðôì çìL äãeäé-úàå§¤§º̈¨©³§¨¨Æ¤¥½§¬Ÿ
:ïLb äöøà eàáiå äðLb åéðôìèëóñBé øñàiå §¨−̈®§¨©¨−Ÿ©¬§¨«¤©¤§³Ÿ¥Æ

àøiå äðLb åéáà ìûøNé-úàø÷ì ìriå Bzákøî¤§©§½©©²©¦§©¦§¨¥¬¨¦−®§¨©¥¨´
:ãBr åéøàeö-ìr jáiå åéøàeö-ìr ìtiå åéìà¥À̈©¦ŸÆ©©¨½̈©¥¬§§©©¨−̈«

ìéøçà írtä äúeîà óñBé-ìà ìûøNé øîàiå©Ÿ̄¤¦§¨¥²¤¥−¨´¨©®̈©©«£¥Æ
éðt-úà éúBàø:éç EãBr ék EàìóñBé øîàiå §¦´¤¨¤½¦¬«§−¨«©¸Ÿ¤¥³

äòøôì äãébàå äìrà åéáà úéa-ìàå åéçà-ìà¤¤¨Æ§¤¥´¨¦½¤«¡¤−§©¦´¨§©§®Ÿ
ïrðk-õøàa øLà éáà-úéáe éçà åéìà äøîàå§«Ÿ§¨´¥½̈©©¯¥«¨¦²£¤¬§¤«¤§©−©

:éìà eàaáìäð÷î éLðà-ék ïàö érø íéLðàäå ¨¬¥¨«§¨«£¨¦Æ´Ÿ¥½Ÿ¦«©§¥¬¦§¤−
:eàéáä íäì øLà-ìëå íø÷áe íðàöå eéä̈®§Ÿ¨¯§¨¨²§¨£¤¬¨¤−¥¦«

âì-äî øîàå äòøt íëì àø÷é-ék äéäå§¨¾̈¦«¦§¨¬¨¤−©§®Ÿ§¨©−©
:íëéNrnãìéãár eéä äð÷î éLðà ízøîàåE ©«£¥¤«©«£©§¤À©§¥̧¦§¤¹¨³£¨¤¸Æ

eðéúáà-íb eðçðà-íb äzr-ãrå eðéøeòpî¦§¥´§©©½¨©£©−§©£Ÿ¥®
íéøöî úárBú-ék ïLb õøàa eáLz øeára©«£À¥«§Æ§¤´¤½¤¦«£©¬¦§©−¦

:ïàö ärø-ìkæîàäòøôì ãbiå óñBé àáiå ¨¬Ÿ¥«Ÿ©¨´Ÿ¥»©©¥´§©§Ÿ¼
÷áe íðàöå éçàå éáà øîàiåíäì øLà-ìëå íø ©ÀŸ¤¨¦̧§©©¹§Ÿ¨³§¨¨Æ§¨£¤´¨¤½

:ïLb õøàa ípäå ïrðk õøàî eàaáäö÷îe −̈¥¤´¤§¨®©§¦−̈§¤¬¤«¤¦§¥´
:ärøô éðôì íâviå íéLðà äMîç ç÷ì åéçà¤½̈¨©−£¦¨´£¨¦®©©¦¥−¦§¥¬©§«Ÿ

âeøîàiå íëéNrn-äî åéçà-ìà äòøt øîàiå©Ÿ̄¤©§²Ÿ¤¤−̈©©«£¥¤®©«Ÿ§´
éãár ïàö ärø äòøt-ìà-íb eðçðà-íb E ¤©§ÀŸŸ¥¬ŸÆ£¨¤½©£©−§©

:eðéúBáàãeðàa õøàa øeâì äòøt-ìà eøîàiå £¥«©«Ÿ§´¤©§ÀŸ¨´¨»̈¤»¼̈¼
éãárì øLà ïàvì ärøî ïéà-ékãáë-ék E ¦¥´¦§¤À©ŸÆ£¤´©«£¨¤½¦«¨¥¬
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éãár àð-eáLé äzrå ïrðk õøàa árøäE ¨«¨−̈§¤´¤§¨®©§©¨²¥«§¨¬£¨¤−
:ïLb õøàaäøîàì óñBé-ìà äòøt øîàiå §¤¬¤«¤©´Ÿ¤©§½Ÿ¤¥−¥®Ÿ

éáàéçàå Eéìà eàa E:Eåéðôì íéøöî õøàE ¨¦¬§©¤−¨¬¥¤«¤³¤¦§©¸¦Æ§¨¤´
éáà-úà áLBä õøàä áèéîa àåäéçà-úàå EE ¦½§¥©´¨½̈¤¥¬¤¨¦−§¤©¤®

ìéç-éLðà ía-Léå zrãé-íàå ïLb õøàa eáLé¥«§Æ§¤´¤½¤§¦¨©À§¨§¤¨Æ©§¥©½¦
:éì-øLà-ìr äð÷î éøN ízîNåæóñBé àáiå §©§¨²¨¥¬¦§¤−©£¤¦«©¨¥³¥Æ

Cøáéå äòøô éðôì eäãîriå åéáà á÷ré-úà¤©«£´Ÿ¨¦½©©«£¦¥−¦§¥´©§®Ÿ©§¨¬¤
:ärøt-úà á÷réçá÷ré-ìà äòøt øîàiå ©«£−Ÿ¤©§«Ÿ©¬Ÿ¤©§−Ÿ¤©«£®Ÿ
éiç éðL éîé änk:Eèäòøt-ìà á÷ré øîàiå ©¾̈§¥−§¥¬©¤«©³Ÿ¤©«£ŸÆ¤©§½Ÿ
ìL éøeâî éðL éîéíérøå èrî äðL úàîe íéL §¥Æ§¥´§©½§¦¬§©−¨®̈§©´§¨¦À

éiç éðL éîé-úà eâéOä àìå éiç éðL éîé eéä̈Æ§¥Æ§¥´©©½§´Ÿ¦¦À¤§¥Æ§¥Æ©¥´
:íäéøeâî éîéa éúáàéäòøt-úà á÷ré Cøáéå £Ÿ©½¦¥−§«¥¤«©§¨¬¤©«£−Ÿ¤©§®Ÿ

:ärøô éðôlî àöiå©¥¥−¦¦§¥¬©§«Ÿ
ã ycew zegiyn zecewp ã(828 'nr b jxk zegiy ihewl)

ÂÈÙÏ ÁÏL ‰„e‰È ˙‡Â(כח eÓÏz„(מו, ˙Èa BÏ Ôw˙Ï ¿∆¿»»«¿»»¿«≈≈«¿
יֹוסף,(רש"י) ּבהנהגת ּבמצרים יׁשיבה היתה ׁשּכבר ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָמסּתּבר

ונּמּוקֹו וטעמֹו נֹוספת. יׁשיבה יעקב הקים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָֹואףֿעלּֿפיֿכן

היה  ׁשּלא ּכ הּמדינה, עניני ּבנהּול טרּוד היה יֹוסף ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָֹעּמֹו:

ׁשּתהיה  רצה ויעקב זמּנֹו. ּכל את לּיׁשיבה להקּדיׁש ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹיכֹול

ּבעּסּוקים  טרּוד היה ׁשּלא יהּודה, עֹומד ׁשּבראׁשּה ְְְְִִִֵֶֶָָָָָָֹֹיׁשיבה

ורק  א להתמּסר יכֹול והּוא ׁשּיהיּו, ּככל נעלים ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָאחרים,

הּתֹורה. ְִַָללּמּוד

éòéáùàéïziå åéçà-úàå åéáà-úà óñBé áLBiå©¥´¥»¤¨¦´§¤¤¨¼©¦¥̧
õøàa õøàä áèéîa íéøöî õøàa äfçà íäì̈¤³£ª¨Æ§¤´¤¦§©½¦§¥©¬¨−̈¤§¤´¤

:ärøô äeö øLàk ññîrøáéóñBé ìkìëéå ©§§¥®©«£¤−¦¨¬©§«Ÿ©§©§¥³¥Æ
íçì åéáà úéa-ìk úàå åéçà-úàå åéáà-úà¤¨¦´§¤¤½̈§¥−¨¥´¨¦®¤−¤

:óhä éôìâéãáë-ék õøàä-ìëa ïéà íçìå §¦¬©¨«§¤³¤¥Æ§¨¨½̈¤¦«¨¥¬
ïrðk õøàå íéøöî õøà dìzå ãàî árøä̈«¨−̈§®Ÿ©¥¹©¤³¤¦§©¸¦Æ§¤´¤§©½©

:árøä éðtîãéóñkä-ìk-úà óñBé èwìéå ¦§¥−¨«¨¨«©§©¥´¥À¤¨©¤̧¤Æ
øáMa ïrðk õøàáe íéøöî-õøàá àöîpä©¦§¨³§¤«¤¦§©¸¦Æ§¤´¤§©½©©¤−¤
äúéa óñkä-úà óñBé àáiå íéøáL íä-øLà£¤¥´«Ÿ§¦®©¨¥¬¥²¤©¤−¤¥¬¨

:ärøôåèõøàîe íéøöî õøàî óñkä íziå ©§«Ÿ©¦´Ÿ©¤À¤¥¤´¤¦§©»¦»¥¤´¤
-äáä øîàì óñBé-ìà íéøöî-ìë eàáiå ïrðk§©¼©¼©¨ŸÁÁ¨¦§©¸¦¤¥³¥ŸÆ¨«¨

:óñk ñôà ék Ecâð úeîð änìå íçì eðl̈´¤½¤§¨¬¨¨−¤§¤®¦¬¨¥−¨«¤
æèíëì äðzàå íëéð÷î eáä óñBé øîàiå©³Ÿ¤¥Æ¨´¦§¥¤½§¤§¨¬¨¤−

:óñk ñôà-íà íëéð÷îaæéíäéð÷î-úà eàéáiå §¦§¥¤®¦¨¥−¨«¤©¨¦´¤¦§¥¤»
äð÷îáe íéñeqa íçì óñBé íäì ïziå óñBé-ìà¤¥¼©¦¥´¨¤Á¥̧¤¹¤©¦À§¦§¥¬
íçla íìäðéå íéøîçáe ø÷aä äð÷îáe ïàvä©²Ÿ§¦§¥¬©¨−̈©«£Ÿ¦®©§©«£¥³©¤̧¤Æ

:àåää äðMa íäð÷î-ìëaçéäðMä ízzå §¨¦§¥¤½©¨−̈©¦«©¦Ÿ»©¨¨´
Bì eøîàiå úéðMä äðMa åéìà eàáiå àåää©¦¼©¨¸Ÿ¥¹̈©¨¨´©¥¦À©³Ÿ§Æ
äð÷îe óñkä íz-íà ék éðãàî ãçëð-àì«Ÿ§©¥´¥«£Ÿ¦½¦µ¦©´©¤½¤¦§¥¬
ézìa éðãà éðôì øàLð àì éðãà-ìà äîäaä©§¥−̈¤£Ÿ¦®³Ÿ¦§©Æ¦§¥´£Ÿ¦½¦§¦¬

:eðúîãàå eðúiåb-íàèééðérì úeîð änìE ¦§¦¨¥−§©§¨¥«¨¯¨¨´§¥¤À
eðúîãà-úàå eðúà-äð÷ eðúîãà-íb eðçðà-íb©£©̧§Æ©©§¨¥½§¥«Ÿ¨¬§¤©§¨¥−
äòøôì íéãár eðúîãàå eðçðà äéäðå íçla©®̈¤§¦«§¤º£©³§§©§¨¥̧Æ£¨¦´§©§½Ÿ
:íLú àì äîãàäå úeîð àìå äéçðå òøæ-ïúå§¤¤À©§¦«§¤Æ§´Ÿ¨½§¨«£¨−̈¬Ÿ¥¨«

ëäòøôì íéøöî úîãà-ìk-úà óñBé ï÷iå©¦̧¤¥¹¤¨©§©³¦§©¸¦Æ§©§½Ÿ
íäìr ÷æç-ék eäãN Léà íéøöî eøëî-ék¦¨«§³¦§©¸¦Æ¦´¨¥½¦«¨©¬£¥¤−

:ärøôì õøàä éäzå árøäàëírä-úàå ¨¨¨®©§¦¬¨−̈¤§©§«Ÿ§¤̧¨½̈
-ãrå íéøöî-ìeáâ äö÷î íéørì Búà øéárä¤«¡¦¬Ÿ−¤«¨¦®¦§¥¬§«¦§©−¦§©

:eäö÷áë÷ç ék äð÷ àì íéðäkä úîãà ÷ø ¨¥«©²©§©¬©«Ÿ£¦−´Ÿ¨®̈¦Á¸Ÿ
ïúð øLà íwç-úà eìëàå äòøt úàî íéðäkì©«Ÿ£¦¹¥¥´©§ÀŸ§¨«§³¤ª¨Æ£¤̧¨©³
:íúîãà-úà eøëî àì ïk-ìr äòøt íäì̈¤Æ©§½Ÿ©¥¾¬Ÿ¨«§−¤©§¨¨«

âëíBiä íëúà éúéð÷ ïä írä-ìà óñBé øîàiå©³Ÿ¤¥Æ¤¨½̈¥Á¨¦̧¦¤§¤¬©²
ízrøæe òøæ íëì-àä äòøôì íëúîãà-úàå§¤©§©§¤−§©§®Ÿ¥«¨¤´¤½©§©§¤−

:äîãàä-úàãëúéLéîç ízúðe úàeáza äéäå ¤¨«£¨¨«§¨¨Æ©§½Ÿ§©¤¬£¦¦−
äãOä òøæì íëì äéäé úãiä òaøàå äòøôì§©§®Ÿ§©§©´©¨¿Ÿ¦«§¤´¨¤Á§¤̧©©¨¤¯
:íëtèì ìëàìå íëézáa øLàìå íëìëàìe§¨§§¤²§©«£¤¬§¨«¥¤−§¤«¡¬Ÿ§©§¤«

äëeðééäå éðãà éðéra ïç-àöîð eðúéçä eøîàiå©«Ÿ§−¤«¡¦®̈¦§¨¥Æ§¥¥´£Ÿ¦½§¨¦¬
:ärøôì íéãáråë÷çì óñBé dúà íNiå £¨¦−§©§«Ÿ©¨´¤Ÿ¨´¥¿§ŸÁ

äòøôì íéøöî úîãà-ìr äfä íBiä-ãr©©¸©¤¹©©§©¬¦§©²¦§©§−Ÿ
äúéä àì ícáì íéðäkä úîãà ÷ø Lîçì©®Ÿ¤©º©§©³©«Ÿ£¦Æ§©½̈¬Ÿ¨«§−̈

:ärøôìæëõøàa íéøöî õøàa ìûøNé áLiå §©§«Ÿ©¥¯¤¦§¨¥²§¤¬¤¦§©−¦§¤´¤
:ãàî eaøiå eøôiå dá eæçàiå ïLb®¤©¥¨«£´½̈©¦§¬©¦§−§«Ÿ



ריז xihtn - fn - ybie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

BBBBBBBBBBBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©
,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBBBBBBBBBBB

ã ycew zegiyn zecewp ã(423 'nr d zegiy ihewl)

Ûh‰ ÈÙÏ ÌÁÏ . . ÂÈÁ‡ ˙‡Â ÂÈ·‡ ˙‡ ÛÒBÈ ÏkÏÎÈÂ,מז) «¿«¿≈≈∆»ƒ¿∆∆»∆∆¿ƒ«»
לגמל יב) יֹוסף ׁשל מהנהגתֹו ללמד ׁשּיׁש ּבּזהר, ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹנאמר

ּדהּנה  לבאר, ויׁש רעה. ּתחת טֹובה לׁשּלם טֹובֹות, ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָלחּיבים

מּמעׂשיהם  יצאה ּבפעל אבל לֹו, להרע התּכּונּו יֹוסף ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹאחי

ּבגלל  טֹובה, להם ׁשּלם לכן ּגדֹולה". "ּפליטה - ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּתֹועלת

ׁש החּיּובית ונּזק:הּתֹוצאה מּזיק לכל הּדין והּוא מעׂשיהם. ל ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ

ּגרם  ההּזק ׁשּמעׂשה ספק אין אבל להרע, התּכּון הּמּזיק ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָאמנם

ּדעביד  מה וכל ה', ׁשליח אּלא אינֹו הּמּזיק ׁשהרי טֹובה, ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָלּנּזק

עביד. לטב ְֲֲִַַָָרחמנא

øéèôîäëéðãà éðéra ïç-àöîð eðúéçä eøîàiå©«Ÿ§−¤«¡¦®̈¦§¨¥Æ§¥¥´£Ÿ¦½
:ärøôì íéãár eðééäååë÷çì óñBé dúà íNiå §¨¦¬£¨¦−§©§«Ÿ©¨´¤Ÿ¨´¥¿§ŸÁ

äòøôì íéøöî úîãà-ìr äfä íBiä-ãr©©¸©¤¹©©§©¬¦§©²¦§©§−Ÿ
äúéä àì ícáì íéðäkä úîãà ÷ø Lîçì©®Ÿ¤©º©§©³©«Ÿ£¦Æ§©½̈¬Ÿ¨«§−̈

:ärøôìæëõøàa íéøöî õøàa ìûøNé áLiå §©§«Ÿ©¥¯¤¦§¨¥²§¤¬¤¦§©−¦§¤´¤
:ãàî eaøiå eøôiå dá eæçàiå ïLb®¤©¥¨«£´½̈©¦§¬©¦§−§«Ÿ

ïîéñ ì"àììäé íé÷åñô å"÷

ã ycew zegiyn zecewp ã(162 'nr a mgpn zxez)

‰„e‰È ÂÈÏ‡ LbiÂ(יח ׁשל (מד, צּדיקֹו לרּבי, נּגׁש יהּודי «ƒ«≈»¿»ְִִִִֶַַַָ

ואֹומר: הּצּדיק) (יֹוסף ‡„ÈBעֹולם Èa,אדֹוני הּוא הּצּדיק - ְִֵֵַַָƒ¬ƒֲִִַַ

לבּקׁש אני רּׁשאי ולכן אליו, ּומתּבּטל אליו מקּׁשר ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֻאני

מּמּנּו. הׁשּפעה (ּבי) ּבתֹוכי ׁשּימׁשEc·Úa Et‡ ¯ÁÈ Ï‡Â- ְְְִִִֶֶַַָָֻ¿«ƒ««¿¿«¿∆

עם  זמּנֹו את מבזּבז ׁשאני ּכ על הּצּדיק יתרעם נא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָאל

ׁשּלי. חסרֹותֿהער Ú¯Ùk‰הּבּקׁשֹות EBÓÎ Èk רֹומז ּפרעה - ְִֶֶֶַַַָָƒ»¿«¿…ְֵַֹ

לגּבי  נהֹורין". ּכל מיּניּה ואתּגלין "ּדאתּפריעּו הּקּב"ה, ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָעל

ּתרעמת, ׁשּי לא להיטיב, הּטֹוב וטבע הּטֹוב עצם ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹהּקּב"ה,

ּכן. הּצּדיק אצל ְִֵֵֶַַַואף

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy

diptl dxhtdd zkxa

Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´

:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤



ריח
ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

øåáéöá äàéø÷ì ùâéå úùøôì äøèôä

íåâøú ãçàå àø÷î íéðùìå

æì ÷øô ìà÷æçéá

æìåè:øîàì éìà ýåýé-øáã éäéå©§¦¬§©§Ÿ̈−¥©¬¥«Ÿ
æèãçà õò Eì-ç÷ íãà-ïá äzàå§©¨´¤¨À̈©§Æ¥´¤½̈

ìàøNé éðáìå äãeäéì åéìò áúëe§³Ÿ¨¨Æ¦«½̈§¦§¥¬¦§¨¥−
åéìò áBúëe ãçà õò ç÷ìe åéøáç£¥¨®§©Æ¥´¤½̈§´¨À̈

:åéøáç ìàøNé úéa-ìëå íéøôà õò óñBéìæéãçà íúà áø÷å §¥Æ¥´¤§©½¦§¨¥¬¦§¨¥−£¥¨«§¨©̧Ÿ¹̈¤¨¯
:Eãéa íéãçàì eéäå ãçà õòì Eì ãçà-ìàçéøLàëå ¤¤¨²§−§¥´¤¨®§¨¬©«£¨¦−§¨¤«§©«£¤Æ

éìà eøîàé:Cl älà-äî eðì ãébú-àBìä øîàì Enò éða E «Ÿ§´¥¤½§¥¬©§−¥®Ÿ£«©¦¬−̈¨¥¬¤¨«
èéõò-úà ç÷ì éðà äpä ýåýé éðãà øîà-äk íäìà øac©¥´£¥¤À«Ÿ¨©»£Ÿ¨´¡Ÿ¦¼¦¥Á£¦̧Ÿ¥¹©¤¥³

íúBà ézúðå åøáç ìàøNé éèáLå íéøôà-ãéa øLà óñBé¥Æ£¤´§©¤§©½¦§¦§¥¬¦§¨¥−£¥¨®§¨©¦Á¨̧
:éãéa ãçà eéäå ãçà õòì íúéNòå äãeäé õò-úà åéìò̈¹̈¤¥´§À̈©«£¦¦Æ§¥´¤½̈§¨¬¤−̈§¨¦«

ë:íäéðéòì Eãéa íäéìò ázëz-øLà íéöòä eéäåàëøaãå §¨¸¨«¥¦¹£¤¦§¯Ÿ£¥¤²§¨«§−§¥«¥¤«§©¥´
ìàøNé éða-úà ç÷ì éðà äpä äåäé éðãà øîà-äk íäéìà£¥¤À«Ÿ¨©»£Ÿ¨´¡Ÿ¦¼¦¥̧£¦³Ÿ¥̧©Æ¤§¥´¦§¨¥½
éúàáäå áéáqî íúà ézöa÷å íL-eëìä øLà íéBbä ïéaî¦¥¬©¦−£¤´¨«§¨®§¦©§¦³Ÿ¨Æ¦¨¦½§¥«¥¦¬

:íúîãà-ìà íúBàáëéøäa õøàa ãçà éBâì íúà éúéNòå −̈¤©§¨¨«§¨¦´¦ÂŸÂ̈§¸¤¨³¨¨̧¤Æ§¨¥´
ì ãBò eéäé àìå Cìîì ílëì äéäé ãçà Cìîe ìàøNééðL ¦§¨¥½¤¯¤¤¨²¦«§¤¬§ª−̈§¤®¤§³Ÿ¦«§Æ¦§¥´

ì ãBò eöçé àìå íéBâ:ãBò úBëìîî ézLâëãBò eànhé àìå ¦½§¸Ÿ¥¨¬²¦§¥¬©§¨−«§¯Ÿ¦©§´À

`xenl iy
,ãçà õò (æè.õò úëéúç,"åøáç ìàøNé éðáìå äãeäéì" ¥¤¨£¦©¥¦¨§¦§¥¦§¨¥£¥¨

ïéîéða èáLå äãeäé èáL ìò æîø àeäå .õòä ìò ázëz älàä íélnä úà¤©¦¦¨¥¤¦§Ÿ©¨¥§¤¤©¥¤§¨§¥¤¦§¨¦

.úçà úeëìîì eøaçúäLìàøNé úéa ìëå íéøôà õò óñBéì" ¤¦§©§§©§©©§¥¥¤§©¦§¨¥¦§¨¥
,"åøáçeøaçúäL íéèáL äòLz øàLe íéøôà èáL ìò æîø àeäå £¥¨§¤¤©¥¤¤§©¦§¨¦§¨§¨¦¤¦§©§

.úçà úeëìîì,íúà áø÷å (æé §©§©©§¨©Ÿ¨
.äæ ìà äæ íéöòä úà áø÷zeéäå §¨¥¤¨¥¦¤¤¤§¨

,Eãéa íéãçàìíéöòä eéäiLk ©£¨¦§¨¤§¤¦§¨¥¦

õò eéäiL íúBà øaçà éðà Eãéa§¨§£¦£©¥¨¤¦§¥

.ñð Cøãa ,ãçàóñBé õò (èé ¤¨§¤¤¥¥¥
,íéøôà ãéa øLàúeëìî èáL £¤§©¤§©¦¥¤©§

.íéøôà ãéa àéä øLà óñBéézúðå ¥£¤¦§©¤§©¦§¨©¦
,åéìò íúBàíéèáMä úà ïzàå ¨¨¨§¤¥¤©§¨¦

.Bzà øLà,äãeäé õò úà £¤¦¤¥§¨
.äãeäé èáL íò eøaçúiL¤¦§©§¦¥¤§¨

,ãçà õòì íúéNòåéðàå ©£¦¦§¥¤¨©£¦

.úçà úeëìîì íøaçà£©§¥§©§©©

mixn zxhr
åè:øîàì éìà ýåýé-øáã éäéåéà 'ä eäàøäL øçà ¯úBîöòä eéçé C ©§¦¬§©§Ÿ̈−¥©¬¥«Ÿ©©¤¤§¨¥¦§¨£¨

éà eäàøä ,çeøä ía àáúå úBLáéääiçúa ãîBòä äfä éììkä óebä âäðúé C ©§¥§¨Ÿ¨¨©¤§¨¥¦§©¥©©§¨¦©¤¨¥¦§¦¨

éà eðéä ,ãBò úeîé àlL ïôBàaúà äiçnä çeø àeäL äëeìnä úâäðä äéäé C §¤¤Ÿ¨©§¥¦§¤©§¨©©§¨¤©©§©¨¤

éàå éììkä óebäLôpa äfL åéúBöîe BúøBz úøéîL éãé ìò 'ä ìà eáeLé C ©©§¨¦§¥¨¤©§¥§¦©¨¦§¨¤¤©¤¤

úéììkä äiåba úìkNnäæèäzàå ©©§¤¤©§¦¨©§¨¦§©¨´
Eì-ç÷ íãà-ïáúëéúçãçà õò ¤¨À̈©§Æ£¦©¥´¤½̈

åéìò áúëeúBlnäéðáìå äãeäéì §³Ÿ¨¨Æ©¦¦«½̈§¦§¥¬
åéøáç ìàøNé,éålîe ïéîéða èáMî ¦§¨¥−£¥®̈¦¥¤¦§¨¦¦¥¦

,äãeäéì eøaçúäLç÷ìeãBòõò ¤¦§©§¦¨§©Æ¥´
åéìò áBúëe ãçàíélnäóñBéì ¤½̈§´¨À̈©¦¦§¥Æ

èáMä Làøíéøôà õòóñBiî àaä Ÿ©¥¤¥´¤§©½¦©¨¦¥

åéøáç ìàøNé úéa-ìëåìò ænøì §¨¥¬¦§¨¥−£¥¨«§©¥©

úBéäì Bnò eøaçúäL íéèáMä øàL§¨©§¨¦¤¦§©§¦¦§

BzìLîî úçz:æéáø÷åáø÷zíúà ©©¤§©§§¨©¸§¨¥Ÿ¹̈
ãçà-ìà ãçàíéàøð úBéäìEì ¤¨¯¤¤¨²¦§¦§¦§−

ãçà õòìñð ét ìò ãçé eøaçúé ék §¥´¤®̈¦¦§©§©©©¦¥

Eãéa íéãçàì eéäåúîàa:çé §¨¬©«£¨¦−§¨¤«¤¡¤

éìà eøîàé øLàëåEnò éða E §©«£¤Æ«Ÿ§´¥¤½§¥¬©§−
àBìä øîàìL éeàøäîeðì ãébú- ¥®Ÿ£«¥¨¨¤©¦¬−̈

:Cl älà-äîèéíäìà øac ¨¥¬¤¨«©¥´£¥¤À
à äpä ýåýé éðãà øîà-äkéð «Ÿ¨©»£Ÿ¨´¡Ÿ¦¼¦¥Á£¦̧

úà ç÷ìíòøLà óñBé õò- Ÿ¥¹©¤¦¥³¥Æ£¤´
ìàøNé éèáLå íéøôà-ãéa§©¤§©½¦§¦§¥¬¦§¨¥−
õò-úà åéìò íúBà ézúðå åøáç£¥®̈§¨©¦Á¨̧¨¹̈¤¥´
eéäå ãçà õòì íúéNòå äãeäé§À̈©«£¦¦Æ§¥´¤½̈§¨¬

:éãéa ãçàíéîiä úéøçàa øîBìk ¤−̈§¨¦«§©§©£¦©¨¦

íéãáBàä íéèáMä úøNò eöa÷úé¦§©§£¤¤©§¨¦¨§¦

çéLî àeäL óñBé ìâc úçz ,íéçcpäå§©¦¨¦©©¤¤¥¤¨¦©

äéä äfL ,íéçcpä óBñàé øLà óñBé ïa¤¥£¤¤¡©¦¨¦¤¤¨¨
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גם אפשר ערים, בניֿהבית ואם - הלילה כל במשך להדליק אפשר בדיעבד החמה. משקיעת הוא הנרות הדלקת זמן
לברך.

המצוה. נרות בכלל שאינו ניכר שיהיה כדי הנרות, שאר מתחת או מעל לעמוד צריך ה'שמש'
הכוכבים. צאת לאחר שעה חצי לפחות לדלוק צריכים הנרות

ובפתילות. בשמןֿזית להדליק המובחר מן מצוה הנרות. סוגי בכל להדליק אפשר
סדר נרות. שמונה - השמיני היום עד וכו' שניים השני ביום אחד, נר הראשון ביום החנוכיה. בימין מציבים הנרות את
לימין. משמאל להדליק וממשיכים (החדש) השמאלי הנר את קודם מדליקים תמיד - כלומר לימין, משמאל הוא ההדלקה

להדלקה. האחרון תמיד יהיה הימני הנר
ברכות את אומרים בזה, וכיוצא שמןֿזית כוסיות או רגילים נרות עם להדלקה, הנרות את להכין שמסיימים לאחר
ימי בשאר ואילו ברכות. שלוש מברכים החנוכה), באמצע זה אם (אפילו השנה שמדליקים הראשונה בפעם ההדלקה.
לאחר הראשונה). בפעם רק מברכים - "שהחיינו" - השלישית הברכה את - (וכנ"ל ברכות שתי רק מברכים החנוכה
שרים ההדלקה לאחר ראשון). מדליקים (אותו ה'שמש' באמצעות הנרות את מדליקים הברכות אמירת את שמסיימים

הללו". "הנרות נוסח את

 

את מדליקים תחילה תמיד. המתפרסם השבת נרות הדלקת לזמן החנוכה, נרות הדלקת זמן את מקדימים שישי ביום
להשתמש יש החנוכה, נרות הדלקת זמן את שמקדימים מכיוון השבת. נרות את מדליקים אחרֿכך ורק החנוכה נרות

דקות. 70 לפחות שידלקו כדי - הנהוגים הדקים בנרות ולא יותר, גדולים בנרות חנוכה לנר
השבת את עליהם קיבלו שטרם הגברים יכולים - החנוכה נרות שהודלקו לפני שבת נרות הדליקה והאשה קרה אם

השקיעה. זמן לפני החנוכה נרות את להדליק

 

נוהגים (יש חנוכה נרות מדליקים ואחרֿכך 'הבדלה', לערוך מזדרזים מביתֿהכנסת, מיד חוזרים חנוכה במוצאיֿשבת
היין). על להבדיל ואחרֿכך החנוכה נרות את להדליק לחול", קודש בין המבדיל "ברוך לומר:

   
:מברכי הנרות הדלקת לפני

            
            

:ומברכי מוסיפי השנה) הראשונה בפע כשמדליקי (או הראשו בערב

          
:אומרי הנרות הדלקת לאחר
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אגרות קודש

 ב"ה,  ו' טבת, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך, נתקבל מכתבו ממוצש"ק עם המצורף אליו, ובמענה לשלש השאלות:

א( בענין המחנה, לדעתי, כיון שבשנה העברה ראו וגם נוכחו בנחיצות הדבר, ובפרט במדינת ניו 

איינגלאנד, מובן שכדאית יגיעה והשתדלות להמשיך במחנה לבנות, גם בשנה הבאה, וכיון שעתה עוד 

כו"כ חדשים להתחלת העונה, בודאי שתעמולה המתאימה תועיל שיקלטו מחוגים אלו המשלמים כפי 

הדרוש, שלכן יש לקוות שלא יהי' דפיציט ואפשר יהי' גם מקצת עכ"פ לסלק החוב מעבר, ואף שכותב 

שרוצה להמשיך בהמחנה לשם שמים, הנה רואים במוחש, שבכדי שיהי' לדבר קיום, צ"ל שהתקציב 

ישולם, שלכן צריך לעשות ככל הדרוש בדרך הטבע לזה, וכיון שחז"ל אמרו כל התחלות קשות, הרי 

כבר עברה תקופת ההתחלה, ולכן יהי' בנקל יותר.

ב( לשאלתו האם יש להרבות בתפלה בהנוגע להצלחה בענינים גשמים וכיו"ב וכן בעניני בריאות.

מובן שלפלא הספק והשאלה, שהרי נצטוינו בתורתנו תורת חיים, ושמרתם מאד לנפשותיכם, 

ופסק הרמב"ם בהלכות דיעות סוף פרק ג' וריש פרק ד', אשר על האדם לראות שיהי' הגוף בריא ושלם, 

כי מדרכי השם הוא, ופסק דין הוא בכללות אשר על האדם לשמור בריאות גופו וכל עניניו, ובלשון 

רבנו הזקן בשו"ע שלו, הלכות נזקי גוף ונפש ודיניהם, סעיף ד', אין לאדם רשות על גופו כלל וכו' לצערו 

בשום צער וכו', ועיין ג"כ שם הלכות שמירת גוף, ואין להאריך בדבר המפורסם, ולא עוד אלא שלדעת 

כמה ראשונים, כשאדם מרגיש צורך באיזה ענין כמו בריאות הגוף וכו' הרי זה מצות עשה מן התורה 

להתפלל לה' בזה.

בירור  עדיין צריך  לילדים  כיון שכפי כתבו המחנה  - הרי  לילדים  גם  ג( במ"ש אודות מחנה 

ונדרשת לזה השתדלות רבה ויגיעה, לדעתי אין להעמיס על עצמו עוד דבר חדש, כמו מחנה לילדים, 

עכ"פ בשנה הבאה, ובהתאם להתוצאות דשנה זו, יחליט איך להתנהג בקיץ דשנת תשכ"א.

בברכה לבשו"ט בכל האמור מתוך מנוחה וטוב לבב.

תחילת זמן קידוש לבנה:
מוצאי שבת קודש, ז' טבת



רכי
   

גם אפשר ערים, בניֿהבית ואם - הלילה כל במשך להדליק אפשר בדיעבד החמה. משקיעת הוא הנרות הדלקת זמן
לברך.

המצוה. נרות בכלל שאינו ניכר שיהיה כדי הנרות, שאר מתחת או מעל לעמוד צריך ה'שמש'
הכוכבים. צאת לאחר שעה חצי לפחות לדלוק צריכים הנרות

ובפתילות. בשמןֿזית להדליק המובחר מן מצוה הנרות. סוגי בכל להדליק אפשר
סדר נרות. שמונה - השמיני היום עד וכו' שניים השני ביום אחד, נר הראשון ביום החנוכיה. בימין מציבים הנרות את
לימין. משמאל להדליק וממשיכים (החדש) השמאלי הנר את קודם מדליקים תמיד - כלומר לימין, משמאל הוא ההדלקה

להדלקה. האחרון תמיד יהיה הימני הנר
ברכות את אומרים בזה, וכיוצא שמןֿזית כוסיות או רגילים נרות עם להדלקה, הנרות את להכין שמסיימים לאחר
ימי בשאר ואילו ברכות. שלוש מברכים החנוכה), באמצע זה אם (אפילו השנה שמדליקים הראשונה בפעם ההדלקה.
לאחר הראשונה). בפעם רק מברכים - "שהחיינו" - השלישית הברכה את - (וכנ"ל ברכות שתי רק מברכים החנוכה
שרים ההדלקה לאחר ראשון). מדליקים (אותו ה'שמש' באמצעות הנרות את מדליקים הברכות אמירת את שמסיימים

הללו". "הנרות נוסח את

 

את מדליקים תחילה תמיד. המתפרסם השבת נרות הדלקת לזמן החנוכה, נרות הדלקת זמן את מקדימים שישי ביום
להשתמש יש החנוכה, נרות הדלקת זמן את שמקדימים מכיוון השבת. נרות את מדליקים אחרֿכך ורק החנוכה נרות

דקות. 70 לפחות שידלקו כדי - הנהוגים הדקים בנרות ולא יותר, גדולים בנרות חנוכה לנר
השבת את עליהם קיבלו שטרם הגברים יכולים - החנוכה נרות שהודלקו לפני שבת נרות הדליקה והאשה קרה אם

השקיעה. זמן לפני החנוכה נרות את להדליק

 

נוהגים (יש חנוכה נרות מדליקים ואחרֿכך 'הבדלה', לערוך מזדרזים מביתֿהכנסת, מיד חוזרים חנוכה במוצאיֿשבת
היין). על להבדיל ואחרֿכך החנוכה נרות את להדליק לחול", קודש בין המבדיל "ברוך לומר:

   
:מברכי הנרות הדלקת לפני

            
            

:ומברכי מוסיפי השנה) הראשונה בפע כשמדליקי (או הראשו בערב

          
:אומרי הנרות הדלקת לאחר

           

              

              

      

   

גם אפשר ערים, בניֿהבית ואם - הלילה כל במשך להדליק אפשר בדיעבד החמה. משקיעת הוא הנרות הדלקת זמן
לברך.

המצוה. נרות בכלל שאינו ניכר שיהיה כדי הנרות, שאר מתחת או מעל לעמוד צריך ה'שמש'
הכוכבים. צאת לאחר שעה חצי לפחות לדלוק צריכים הנרות

ובפתילות. בשמןֿזית להדליק המובחר מן מצוה הנרות. סוגי בכל להדליק אפשר
סדר נרות. שמונה - השמיני היום עד וכו' שניים השני ביום אחד, נר הראשון ביום החנוכיה. בימין מציבים הנרות את
לימין. משמאל להדליק וממשיכים (החדש) השמאלי הנר את קודם מדליקים תמיד - כלומר לימין, משמאל הוא ההדלקה

להדלקה. האחרון תמיד יהיה הימני הנר
ברכות את אומרים בזה, וכיוצא שמןֿזית כוסיות או רגילים נרות עם להדלקה, הנרות את להכין שמסיימים לאחר
ימי בשאר ואילו ברכות. שלוש מברכים החנוכה), באמצע זה אם (אפילו השנה שמדליקים הראשונה בפעם ההדלקה.
לאחר הראשונה). בפעם רק מברכים - "שהחיינו" - השלישית הברכה את - (וכנ"ל ברכות שתי רק מברכים החנוכה
שרים ההדלקה לאחר ראשון). מדליקים (אותו ה'שמש' באמצעות הנרות את מדליקים הברכות אמירת את שמסיימים

הללו". "הנרות נוסח את

 

את מדליקים תחילה תמיד. המתפרסם השבת נרות הדלקת לזמן החנוכה, נרות הדלקת זמן את מקדימים שישי ביום
להשתמש יש החנוכה, נרות הדלקת זמן את שמקדימים מכיוון השבת. נרות את מדליקים אחרֿכך ורק החנוכה נרות

דקות. 70 לפחות שידלקו כדי - הנהוגים הדקים בנרות ולא יותר, גדולים בנרות חנוכה לנר
השבת את עליהם קיבלו שטרם הגברים יכולים - החנוכה נרות שהודלקו לפני שבת נרות הדליקה והאשה קרה אם

השקיעה. זמן לפני החנוכה נרות את להדליק

 

נוהגים (יש חנוכה נרות מדליקים ואחרֿכך 'הבדלה', לערוך מזדרזים מביתֿהכנסת, מיד חוזרים חנוכה במוצאיֿשבת
היין). על להבדיל ואחרֿכך החנוכה נרות את להדליק לחול", קודש בין המבדיל "ברוך לומר:

   
:מברכי הנרות הדלקת לפני

            
            

:ומברכי מוסיפי השנה) הראשונה בפע כשמדליקי (או הראשו בערב

          
:אומרי הנרות הדלקת לאחר

           

              

              

      

אגרות קודש

]ט' טבת[

...מכ' מוא"ו כסלו נתקבל במועדו. וקראתי הפ"נ אשר בו על הציון הק'.

נהניתי במאד מלימודו דא"ח בביהכ"נ. וח"ו להפסיק זה. ובטח ישנם, ויהיו עוד פעולות. וצריך 

להשתדל להרחיב חוג השומעים, ושגם צעירים יבואו.

- ולכאורה הפצת דא"ח צ"ל עיקר עבודתו, ולא אסיפת כסף.

עיקר והתחלת התיקון - לח"נ - לקרב הנוער ליר"ש ותומ"צ ולהרבות באמירת אותיות התורה 

והתפלה והראשון עיקר...



לוח זמנים לשבוע פרשת ויגש בערים שונות בעולם רכב
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
06:3006:3408:2408:2709:0109:0409:5309:5616:3916:4117:0817:1016:2117:21באר שבע )ח(

06:3306:3708:2508:2809:0209:0509:5409:5716:3816:4017:0417:0616:1017:17חיפה )ח(

06:3006:3408:2308:2609:0009:0309:5209:5516:4116:4417:0517:0716:0317:18ירושלים )ח(

06:3206:3608:2508:2809:0209:0509:5409:5716:3816:4017:0617:0816:2017:19תל אביב )ח(

07:3707:4108:5208:5509:4009:4410:2410:2816:0016:0216:3916:4115:4316:55אוסטריה, וינה )ח(

05:5205:5308:4308:4509:3109:3310:4710:4920:3820:4221:1021:1420:2321:28אוסטרליה, מלבורן )ק(

07:3207:3708:5308:5609:4009:4310:2510:2816:1016:1116:4716:4915:5317:03אוקראינה, אודסה )ח(

07:1007:1408:2608:2909:1409:1809:5810:0215:3515:3716:1416:1615:1916:30אוקראינה, דונייצק )ח(

07:2307:2708:3708:4109:2609:3010:1010:1415:4515:4616:2416:2515:2816:40אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

07:5608:0109:0409:0809:5610:0010:3810:4216:0216:0316:4316:4515:4517:00אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

07:5007:5508:5709:0109:4909:5310:3110:3515:5415:5516:3516:3615:3716:52אוקראינה, קייב )ח(

07:5407:5909:1809:2110:0410:0710:5010:5316:4316:4417:1617:1816:2617:32איטליה, מילאנו )ח(

06:0406:0708:3308:3609:0409:0710:0710:1018:1218:1518:3618:3917:5718:49אקוואדור, קיטו )ח(

05:3505:3608:2508:2709:0909:1210:2310:2620:0220:0620:3320:3719:4820:49ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

06:0606:0808:5809:0009:5109:5311:0811:1121:1321:1721:4821:5320:5822:08ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

07:1707:2108:5608:5909:3709:4010:2610:2916:4416:4617:1617:1816:2717:30ארה״ב, בולטימור )ח(

07:1107:1508:4708:5009:2809:3210:1710:2016:2916:3117:0217:0416:1217:16ארה״ב, ברוקלין )ח(

07:1107:1608:4708:5009:2909:3210:1710:2116:2916:3117:0217:0416:1317:17ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

07:5307:5709:2409:2810:0710:1110:5510:5817:0017:0217:3417:3616:4317:49ארה״ב, דטרויט )ח(

07:0807:1209:0409:0709:4009:4310:3310:3617:2417:2617:5117:5317:0818:04ארה״ב, האוסטון )ח(

06:4806:5208:3808:4109:1509:1910:0710:1016:4416:4617:1317:1616:2817:27ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

06:5807:0209:0009:0409:3509:3810:2910:3317:3217:3417:5818:0117:1618:11ארה״ב, מיאמי )ח(

07:0907:1308:4308:4609:2509:2910:1310:1716:2316:2416:5616:5816:0617:11ארה״ב, ניו הייבן )ח(

07:3407:3809:1109:1409:5209:5610:4110:4416:5416:5617:2617:2816:3717:41ארה״ב, פיטסבורג )ח(

07:0907:1408:4208:4609:2509:2910:1310:1616:2016:2216:5316:5516:0317:08ארה״ב, שיקגו )ח(

05:5405:5608:3408:3709:0809:1110:1610:1819:0019:0319:2519:2918:4419:39בוליביה, לה-פס )ח(

08:3808:4309:4209:4610:3510:3911:1711:2016:3516:3617:1717:1816:1717:34בלגיה, אנטוורפן )ח(

08:3608:4109:4209:4610:3410:3811:1611:2016:3716:3817:1817:2016:1917:35בלגיה, בריסל )ח(

05:1405:1607:5908:0108:3508:3809:4509:4818:5318:5619:1519:1918:3819:29ברזיל, סאן פאולו )ח(

05:0305:0507:4807:5008:2408:2709:3409:3618:3418:3819:0119:0518:1919:16ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

07:5708:0209:0109:0409:5409:5810:3510:3915:5315:5416:3416:3515:3916:51בריטניה, לונדון )ח(

08:1608:2109:1109:1510:0810:1210:4710:5115:4915:5016:3516:3615:3516:53בריטניה, מנצ'סטר )ח(

08:0908:1409:0809:1110:0310:0610:4310:4715:5415:5516:3616:3715:3716:54גרמניה, ברלין )ח(

08:1608:2009:2409:2810:1610:1910:5811:0216:2316:2417:0417:0516:0617:20גרמניה, פרנקפורט )ח(

05:0805:1007:5507:5708:3308:3509:4409:4619:0219:0519:2219:2618:4719:37דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

07:0207:0609:1309:1609:4509:4910:4210:4518:0218:0518:2818:3017:4618:40הודו, מומבאי )ח(

06:5707:0109:0809:1209:4109:4410:3810:4118:0018:0218:2518:2717:4418:37הודו, פונה )ח(

07:2307:2708:4008:4409:2809:3210:1310:1615:5215:5416:3116:3215:3616:46הונגריה, בודפשט )ח(

07:1607:2008:5108:5509:3309:3710:2210:2516:3216:3417:0517:0716:1617:20טורקיה, איסטנבול )ח(

07:3207:3609:1409:1709:5409:5710:4310:4717:0617:0817:3717:3916:5017:51יוון, אתונה )ח(

07:4207:4609:0109:0409:4809:5210:3310:3616:1516:1716:5316:5515:5817:09מולדובה, קישינב )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

Ceøa÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
:Lã÷ úaL ìL øð¥¤©¨Ÿ¤



רכג לוח זמנים לשבוע פרשת ויגש בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
07:0107:0409:1109:1409:4309:4610:4010:4317:5918:0218:2518:2717:4318:37מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

04:3404:3607:2407:2508:2708:2909:4709:4920:1220:1720:5320:5719:5821:15ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

06:4506:4908:4408:4809:1909:2310:1310:1717:1017:1217:3717:4016:5417:50נפאל, קטמנדו )ח(

06:5707:0009:2509:2709:5609:5910:5811:0119:0019:0319:2419:2718:4419:36סינגפור, סינגפור )ח(

07:3707:4208:3708:4109:3109:3510:1210:1615:2315:2416:0716:0815:0616:24פולין, ורשא )ח(

05:3805:4008:1508:1808:4808:5109:5409:5718:2718:3018:5218:5518:1219:05פרו, לימה )ח(

08:1308:1709:3609:3910:2210:2511:0711:1116:5616:5817:3317:3416:3917:48צרפת, ליאון )ח(

08:3508:4009:4809:5210:3810:4211:2211:2516:5616:5717:3317:3516:3917:50צרפת, פריז )ח(

05:5505:5808:2008:2308:5108:5409:5209:5517:4617:4918:1018:1317:3018:22קולומביה, בוגוטה )ח(

07:4207:4709:1109:1409:5509:5910:4210:4516:4416:4617:1617:1716:2717:31קנדה, טורונטו )ח(

07:2607:3008:4908:5309:3509:3910:2110:2416:1216:1416:4716:4915:5517:03קנדה, מונטריאול )ח(

06:4406:4808:3208:3509:1009:1310:0110:0416:3516:3717:0517:0716:1817:18קפריסין, לרנקה )ח(

09:1209:1710:0010:0410:5911:0311:3711:4116:2916:2917:1617:1716:1117:35רוסיה, ליובאוויטש )ח(

08:5108:5609:3409:3810:3510:3911:1311:1616:0016:0116:4616:4715:4317:05רוסיה, מוסקבה )ח(

07:5908:0309:1709:2110:0510:0910:5010:5316:3116:3217:0917:1016:1417:25רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

08:0408:0909:2209:2610:1010:1410:5510:5816:4016:4217:1317:1516:2317:29שוויץ, ציריך )ח(

06:3206:3508:4808:5109:2009:2310:1910:2217:5217:5518:1718:1917:3618:29תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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