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(g"kyz hay `"i zgiyn) .mda milltzne oilitz migipny l`xyi bdpnk ,zixgy zlitz onfa `ed oilitz zgpdl
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`"lyz'd ,ixyz e"`e .c"qa
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

eL¯c1 קרֹוב ּבהיֹותֹו קראּוהּו ּבהּמצאֹו, .2הוי' ƒ¿ְְְְֲִִָָָָָ

ּבּגמרא  ּכתיב 3ואיתא אלקינּו4, ּכה' ְְְֱִִֵַַָָָֹ

ּבהּמצאֹו הוי' ּדרׁשּו ּוכתיב אליו, קראנּו ְְְְְְֲִִִֵֵָָָָָָּבכל

הא  קׁשיא, לא ּומׁשּני, אהדדי), קראי ְְְְֲֵֵֵַַַָָָָָֹ(וקׁשּו

הּוא  הּקּב"ה ׁשּבֹו לּזמן להמּתין  ׁשּצרי) ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָּביחיד

(ּבכל  ּבציּבּור הא קרֹוב) ּובהיֹותֹו ְְְְְִִִָָָָּבהּמצאֹו

ּדכתיב  לֹו, (מצּוי אימת ויחיד אליו), ְְְִִִֵֵֵַָָָָקראנּו

הּׁשנה  ראׁש ׁשּבין ימים עׂשרה אּלּו ְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֹּבהּמצאֹו),

להבין  וצרי הּכיּפּורים. מה 5ליֹום ידּוע ּדהּנה , ְְְְִִִִִֵַַַָָָ

ּבּפרּדס  הּובא ּבספרי, ּבכל 6ּׁשּכתּוב הּפסּוק על ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָ

הּפירּוׁש וידּוע למּדֹותיו, ולא אליו אליו, 7קראנּו ְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָֹ

מּדֹותיו  (ּכי ּדאצילּות ספירֹות עׂשר הן ְֲִִִִִֵֶֶֶַָָׁשּמּדֹותיו

ׁשל  ּבאֹופן ׁשהם ּכפי אלקּות עניני ּכל על ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַָֹמֹורה

זה  הרי ׁשּבכללּות והגּבלה), (מדידה ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָמּדה

ענין  ּגם ּכֹולל ההׁשּתלׁשלּות, סדר ְְְְְִִֵֵֶַַַַָּכללּות

אליו  אליו, קראנּו ּבכל נאמר זה ועל ְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָָהּספירֹות),

אין  אֹור עצמּות ּבחינת על ׁשּקאי למּדֹותיו, ְְְְִִֵֵֶַַַָָֹולא

ספירֹות. עׂשר מהׁשּתלׁשלּות ׁשּלמעלה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָסֹוף

הּקׁשּור 5ולכאֹורה  ענין אינֹו אליו ׁשּבחינת ּכיון , ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָ

חיּלּוק  ּבזה יׁש מּדּוע מּובן, אינֹו ּוגבּול, מּדה ְִִִֵֵֶַַָָָעם

להמּתין  ׁשּצרי) ליחיד ולא לציּבּור רק ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָֹׁשּזהּו

צרי וגם קרֹוב). ּובהיֹותֹו ּדבהּמצאֹו ְְְְְִִִִַַַָָָלּזמן

ׁש העיּלּוי ּגֹודל מהּו ימים להבין, העׂשרה ל ְֲִִִֶֶַָָָָָָ
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שע 1) ע' תש"ל סה"מ - תש"ל נצו"י דש"פ הזאת המצוה כי בד"ה הנסמן (ראה שלפניו למאמרים המשך הוא זה מאמר

.(1 ו.2)הערה נה, א.3)ישעי' קה, ב. מט, יבמות א. יח, ז.4)ר"ה ד, עדר"ת 5)ואתחנן בהמצאו הוי' דרשו רד"ה ראה

כז). ע' תרצ"א (סה"מ תרצ"א תקנז), ע' ח"ב - החדשה בהוצאה תער"ב פ"ב.6)(המשך הכוונה) (שער לב ראה 7)שער

ואילך). ג (יא, פט"ז השער פתח בינה אמרי ב. פה, דא"ח עם סידור ואילך. ג נא, לויקרא הוספות ב. מג, בהר לקו"ת

פ"ו. לקמן וראה ואילך. א קיז, להצ"צ סהמ"צ א'תסג. ע' שובה שבת ואילך. שעו ע' ואתחנן אוה"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שיוסבר  כפי תשובה, ימי לעשרת במיוחד קשור (והפסוק בישעיהו נאמר

להלן)

eL¯c1 חפשו·B¯˜ B˙BÈ‰a e‰e‡¯˜ ,B‡ˆn‰a 'ÈÂ‰2‡˙È‡Â . ƒ¿¬»»¿ƒ»¿¿»ƒ¿»¿ƒ»
זה  פסוק על Óba3·È˙k¯‡ומובא בתורה 4, ÏÎaכתוב eÈ˜Ï‡ '‰k «¿»»¿ƒ«¡…≈¿»

·È˙Îe ,ÂÈÏ‡ e‡¯˜ וכתוב »¿≈≈»¿ƒ
בישעיהו בפסוק  ‰ÈÂ'זה eL¯cƒ¿¬»»

È„„‰‡ È‡¯˜ eL˜Â) B‡ˆn‰a¿ƒ»¿¿»¿»≈«¬»≈
השני, את אחד סותרים והפסוקים

שהקדושֿברוךֿ נאמר אחד שבכתוב

קראנו  'בכל ישראל לבני קרוב הוא

זמן, בכל היא שהכוונה ומשמע אליו'

ה' את לבקש נאמר השני ובכתוב

שהקדושֿברוךֿהוא  ומשמע 'בהימצאו'

מיוחדים  בזמנים רק ÈpLÓeמצוי ,(¿«≈
מתרצת, ˜ÈL‡,והגמרא ‡Ï…«¿»

כי  שאלה, כאן אין דבר של לאמיתו

(CÈ¯vLזה ‰‡ „ÈÁÈa היחיד »¿»ƒ∆»ƒ
ה' אל BaLהפונה ÔÓfÏ ÔÈzÓ‰Ï¿«¿ƒ«¿«∆

B‡ˆn‰a ‡e‰ ‰"aw‰«»»¿ƒ»¿
·B¯˜ B˙BÈ‰·e בזמן אכן וזה ƒ¿»

תמיד  ולא ‰‡מיוחד eaÈˆa¯וזה ) »¿ƒ
ÂÈÏ‡ e‡¯˜ ÏÎa) בציבור כלומר, ¿»»¿≈≈»

רק  ולא תמיד מצוי הקדושֿברוךֿהוא

מיוחדים  ‡ÓÈ˙בזמנים „ÈÁÈÂ ,(¿»ƒ≈«
ליחיד  המיוחד הזמן הוא שבו (מתי

BÏ ÈeˆÓ,הקדושֿברוךֿהוא·È˙Îc »ƒ¿ƒ
ÌÈÓÈ ‰¯NÚ el‡ ,(B‡ˆn‰a¿ƒ»¿≈¬»»»ƒ
ÌBÈÏ ‰M‰ L‡¯ ÔÈaL∆≈…«»»¿

.ÌÈ¯etÈk‰.הגמרא דברי כאן עד «ƒƒ
ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ5Úe„È ‰p‰c , ¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ≈»«

,È¯ÙÒa ·e˙kM ‰Ó הלכה מדרש «∆»¿ƒ¿≈
ודברים  במדבר החומשים «‰e·‡על

Òc¯ta6 רבי) להרמ"ק קבלה ספר ««¿≈
קורדובירו) ‰eÒt˜משה ÏÚ««»

שהקדושֿברוךֿהוא  בתורה האמור

ישראל  לבני ˜¯‡eקרוב ÏÎa¿»»¿≈
,ÂÈ˙BcÓÏ ‡ÏÂ ÂÈÏ‡ ,ÂÈÏ‡ֿהקדושֿברוך אל פונים ישראל בני כלומר, ≈»≈»¿…¿ƒ»

העצם) ולא מהעצם והתפשטות הארה (שהן למידותיו ולא בעצמו הוא

Le¯Èt‰ Úe„ÈÂ7 ולא 'אליו ה'פרדס' של אלה לדברים החסידות בתורת ¿»««≈
eÏÈˆ‡c˙למדותיו' ˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ Ô‰ ÂÈ˙BcnL הספירות עשר ∆ƒ»≈∆∆¿ƒ«¬ƒ

הראשון  העולם האצילות, בעולם שהן כפי וכו') בינה (חכמה, העליונות

אצילותֿבריאהֿיצירהֿעשיה  הכלליים העולמות מארבעה ביותר Èk)ƒוהנעלה
ÂÈ˙BcÓ'מדות' Ì‰Lהביטוי ÈÙk ˙e˜Ï‡ ÈÈÚ Ïk ÏÚ ‰¯BÓ ƒ»∆«»ƒ¿¿≈¡…¿ƒ∆≈

‰cÓ ÏL ÔÙB‡a מלשון(מוגבלת Ïa‚‰Â‰),מידה ‰„È„Ó ¿∆∆ƒ»¿ƒ»¿«¿»»
‰Ê È¯‰ ˙eÏÏÎaL ענייני ∆ƒ¿»¬≈∆

מוגבלת  במידה שבאים האלוקות

˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò ˙eÏÏk של ¿»≈∆«ƒ¿«¿¿
למטה, מלמעלה האלוקי האור ירידת

מוגבלים, ונבראים עולמות לברוא כדי

זו  המדרגות השתלשלות בדרך הבא

ÔÈÚמזו  Ìb ÏÏBk עשר ≈«ƒ¿«
˙B¯ÈÙq‰ מ'סדר חלק שהן «¿ƒ

ב'ציור' הן הספירות וגם השתלשלות'

והגבלה  ובמדידה Ê‰מוגדר ÏÚÂ ,(¿«∆
¯Ó‡ אל פונים ישראל שבני ∆¡«

˜¯‡eהקדושֿברוךֿהוא  ÏÎa¿»»¿≈
,ÂÈ˙BcÓÏ ‡ÏÂ ÂÈÏ‡ ,ÂÈÏ‡≈»≈»¿…¿ƒ»

È‡wL מכוון ÈÁa˙ש'אליו' ÏÚ ∆»≈«¿ƒ«
ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡ ˙eÓˆÚ«¿≈
¯NÚ ˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿∆∆

˙B¯ÈÙÒ הן שהספירות כיוון ¿ƒ
ולא  השתלשלות סדר היינו 'מידותיו',

בחינת  היא 'אליו' ואילו העצמות

B‡ÎÏÂ5ÔÂÈk¯‰העצמות. , ¿ƒ¿»≈»
ÂÈÏ‡ ˙ÈÁaL בחינת שהיא ∆¿ƒ«≈»

ÌÚהעצמות  ¯eLw‰ ÔÈÚ BÈ‡≈ƒ¿»«»ƒ
Ïe·‚e ‰cÓ שלמעלה בחינה אלא ƒ»¿

לגמרי, השתלשלות' ≈‡BÈמ'סדר
‰Êa LÈ ÚecÓ ,Ô·eÓ,'ב'אליו »««≈»∆

העצמות, e‰fLבחינת ˜elÈÁƒ∆∆
לבני  הקדושֿברוךֿהוא של הקרבה

הזמנים  בכל היינו קראנו', 'בכל ישראל

) „ÈÁÈÏ ‡ÏÂ ¯eaÈˆÏ ואילו ¯˜ «¿ƒ¿…¿»ƒ
הזמנים  בכל הזו הקירבה אין ליחיד

ÔÈzÓ‰Ïהיחיד CÈ¯vLאלא  ∆»ƒ¿«¿ƒ
B˙BÈ‰·e B‡ˆn‰·c ÔÓfÏ«¿«ƒ¿ƒ»¿ƒ¿

(·B¯˜ ציבור בין הבדלים בה יש מדוע העצמות, בחינת היא ש'אליו' ומאחר »
ליחיד?

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ì‚Â,האמורים הגמרא בדברי  נוסף Ï„Bbדבר e‰Ó ¿«»ƒ¿»ƒ«∆
ÈelÈÚ‰ המיוחד ‰M‰והיתרון L‡¯ ÔÈaL ÌÈÓÈ ‰¯NÚ‰ ÏL »ƒ∆»¬»»»ƒ∆≈…«»»
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e`vndaו 'ied eyxc

לאחרי  אׁשר, הּכּפּורים, ליֹום הּׁשנה ראׁש ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָֹׁשּבין

אפיּלּו ׁשּזהּו אליו, קראנּו ּדבכל העיּלּוי ְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָּכל

העׂשרה  למעלת מּגיע זה אין הּׁשנה, ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָּבאמצע

ׁשאז  הּכּפּורים  ליֹום הּׁשנה ראׁש ׁשּבין ְִִִֵֶֶַַָָָָֹימים

ּבאֹופן  קרֹוב, ּובהיֹותֹו ּבהּמצאֹו הּוא ְְְְִִֶַָָָָהּקּב"ה

ּפֹועל  יחיד ׁשּגם לציּבּור, יחיד ּבין חיּלּוק ְִִִִֵֵֵֶֶַָָׁשאין

ּבמׁש הּציּבּור ּבתפיּלת צֹור יׁש ׁשּבׁשבילֹו ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָענין

ּכּולּה. הּׁשנה ַָָָָּכל

לעיל Ô·eÈÂב) ּׁשּנתּבאר מה ׁשּבעׂשרה 8ּבהקּדם ¿«ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ליֹום  הּׁשנה ראׁש ׁשּבין ְִֵֶַָָָֹימים

ׁשיר  יֹום ּבכל אֹומרים הּמעלֹות 9הּכּפּורים ְְֲִִִִַַַָ

ּגֹו' ּבׁשּלח 10מּמעמּקים ּבּזהר ואיתא רּבי 11, ְְֲִִִִַַַַַַַָֹ

קראתי מּמעמּקים הּמעלֹות ׁשיר ּפתח ְְֲֲִִִִִִַַַַַָָָחזקּיה

אמרֹו מאן ּפריׁש ולא סתם הּמעלֹות ׁשיר ְֲֲֲִֵַַַָָָָָָֹהוי',

ׁשּנאמרּו נתּפרׁש ׁשּבהם מזמֹורים ּבׁשאר ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָָ(ּכמֹו

הּמעלֹות  ׁשיר אּלא וכּו'), ׁשלמה אֹו ּדוד ידי ְְְֲִִֵֶַַַָָֹֹעל

ׁשּכל  והיינּו, כּו', למימר עלמא ּבני ּכל ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָּדזמינין

ּבין  חיּלּוק ללא מּיׂשראל, אחד ּכל עלמא, ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָֹּבני

ראׁשיכם  ּבין חיּלּוק ּוללא לציּבּור, ְְִִִֵֵֶָָֹיחיד

מימי וׁשֹואב עצי לחֹוטב אֹומרים 12ׁשבטיכם , ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶ

ּבּזהר  ּוממׁשי מּמעמּקים. הּמעלֹות ׁשיר ְֲֲִִִִַַַַַַַָֹּכּוּלם

והא  הכי, ּדוד אמר ּומי חזקּיה), רּבי ְְְֲִִִִִִַַַַָָָָָ(ּבמאמר

מדריגה 13ּכתיב  (ׁשּזֹוהי דרׁשּתי לּבי ּבכל ְְְְְִִִִִֵֶַַָָ

ׁשּבׁשמם  מּיׂשראל ּכּמה אצל ּוקבּועה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָמסּוּיימת

מּמעמּקים  ּבעי מאי סּגי, קרא ודא ּדוד), ְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָמדּבר

למימר, עלמא ּבני ּכל ּדזמינין נאמר זה ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ(ׁשעל

ּכל  ּבׁשם זאת אֹומר ׁשּדוד נאמר לא ְֱֲִִֵֵֶֶַַָָֹֹואפיּלּו

ּומבאר, ּתהּלים), מזמֹורי ּבכל ּכמֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵָָָיׂשראל,

ּד על קאי מּמעמּקים הּמעלֹות נעלית ׁשּׁשיר רּגא ְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָ

ׁשּמּמעמּקים  ּכיון ,דרׁשּתי לּבי ּבכל מאׁשר ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָיֹותר

עּתיקא  כּו', ּדבירא עּמיקא ּדכּוּלא עּמיקא ְְְִִִֵַַַַָָָָָהיינּו
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יב).8) ע' תשל"א המאמרים (ספר שובה שבת האזינו, דש"פ המעלות שיר קל.9)רד"ה מזמור חיים 10)תהלים עץ פרי

שיר  רד"ה לקו"ת גם וראה במקומו. אדה"ז סידור "כתבים". בשם סק"ב סנ"ד או"ח אברהם מגן פ"ז. ר"ה תפלות שער

ב). סב, לר"ה (דרושים סע"א.11)המעלות סג, נצבים.12)ח"ב ר"פ - הכתוב י.13)לשון קיט, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
e‡¯˜ ÏÎ·c ÈelÈÚ‰ Ïk È¯Á‡Ï ,¯L‡ ,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÏ¿«ƒƒ¬∆¿«¬≈»»ƒƒ¿»»¿≈

,ÂÈÏ‡ לע העצמות,וכאמור בחינת היינו 'אליו' בני e‰fLיל של הקירבה ≈»∆∆
'אליו' ÚÈbÓישראל ‰Ê ÔÈ‡ ,‰M‰ ÚˆÓ‡a elÈÙ‡ עדיין˙ÏÚÓÏ ¬ƒ¿∆¿««»»≈∆«ƒ«¿«¬«

Ê‡L ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÏ ‰M‰ L‡¯ ÔÈaL ÌÈÓÈ ‰¯NÚ‰ בעשרה »¬»»»ƒ∆≈…«»»¿«ƒƒ∆»
דווקא אלה ‰e‡ימים ‰"aw‰«»»

,·B¯˜ B˙BÈ‰·e B‡ˆn‰a¿ƒ»¿ƒ¿»
כך  כל היא אלה ימים בעשרה והקירבה

elÈÁ˜גדולה  ÔÈ‡L ÔÙB‡a¿∆∆≈ƒ
אלה  ימים ÈÁÈ„בעשרה ÔÈa≈»ƒ
ÌbL ,¯eaÈˆÏ אפילו„ÈÁÈ ¿ƒ∆«»ƒ

ÏÚBt אלה ימים ÔÈÚבעשרה ≈ƒ¿»
˙lÈÙ˙a C¯Bˆ LÈ BÏÈ·LaL∆ƒ¿ƒ≈∆ƒ¿ƒ«
‰M‰ Ïk CLÓa ¯eaÈv‰«ƒ¿∆∆»«»»

dÏek,כן אם מהו, להבין וצריך »
עשרה  של המיוחד והיתרון העילוי

כולה? השנה כל לגבי אלו ימים

¯‡a˙pM ‰Ó Ìc˜‰a Ô·eÈÂ (·¿«¿∆¿≈«∆ƒ¿»≈
ÏÈÚÏ8 שיר' המתחיל דיבור במאמר ¿≈

בשבת  שנאמר ממעמקים' המעלות

(יוצא  תשל"א זו, שנה האזינו פרשת

ב'דבר  אפשר בדרך ביאור עם לאור

ÌÈÓÈמלכות') ‰¯NÚaL,אלו ∆«¬»»»ƒ
ÌBÈÏהימים  ‰M‰ L‡¯ ÔÈaL∆≈…«»»¿

ÌBÈ ÏÎa ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈ¯etk‰«ƒƒ¿ƒ¿»
¯ÈL9ÌÈwÓÚnÓ ˙BÏÚn‰ ƒ««¬ƒ«¬«ƒ
'Bb10‡˙È‡Â fa‰¯ומובא , ¿ƒ»«…«

ÁlLa11‰i˜ÊÁפרשת  Èa¯ ¿«««ƒƒ¿ƒ»
ÌÈwÓÚnÓ ˙BÏÚn‰ ¯ÈL Á˙t»«ƒ««¬ƒ«¬«ƒ
˙BÏÚn‰ ¯ÈL ,'ÈÂ‰ EÈ˙‡¯¿̃»ƒ¬»»ƒ««¬

Ì˙Ò בתהילים ÏÂ‡המשורר »«¿…
B¯Ó‡ Ô‡Ó LÈ¯t מי פירש ולא »≈»¬»

הזה  המזמור את La‡¯אמר BÓk)¿ƒ¿»
ÌÈ¯BÓÊÓ בתהיליםÌ‰aL ƒ¿ƒ∆»∆

L¯t˙„Âc È„È ÏÚ e¯Ó‡pL ƒ¿»≈∆∆∆¿«¿≈»ƒ
‡l‡ ,('eÎÂ ‰ÓÏL B‡ זה מזמור ¿……¿∆»

Ïkהוא  ÔÈÈÓÊc ˙BÏÚn‰ ¯ÈLƒ««¬ƒ¿ƒƒ»
,'eÎ ¯ÓÈÓÏ ‡ÓÏÚ Èa¿≈»¿»¿≈«
לומר  העולם בני כל שעתידים

,‡ÓÏÚ Èa ÏkL ,eÈÈ‰Â¿«¿∆»¿≈»¿»
ÏÏ‡כלומר, ,Ï‡¯NiÓ „Á‡ Ïk»∆»ƒƒ¿»≈¿…

,¯eaÈˆÏ „ÈÁÈ ÔÈa ˜elÈÁƒ≈»ƒ¿ƒ
ÌÎÈL‡¯ ÔÈa ˜elÈÁ ‡ÏÏe¿…ƒ≈»≈∆

ÌÎÈË·L ביותר הנעלים EÈÓÈÓשהם ·‡BLÂ EÈˆÚ ·ËBÁÏ12 שהם ƒ¿≈∆¿≈≈∆¿≈≈∆
ביותר, ÌÈwÓÚnÓהנחותים ˙BÏÚn‰ ¯ÈL Ìlek ÌÈ¯ÓB‡,כלומר) ¿ƒ»ƒ««¬ƒ«¬«ƒ

לכל  שייכת 'ממעמקים', הנקראת תשובה, ימי עשרת אלה, ימים של העבודה

מישראל). ואחד אחד

Èa¯ ¯Ó‡Óa) ¯‰fa CÈLÓÓe«¿ƒ«…«¿«¬««ƒ
‰i˜ÊÁ לעיל ‡Ó¯הנזכר ÈÓe ,( ƒ¿ƒ»ƒ»«

,ÈÎ‰ „Âc שכל דוד אמר כך וכי »ƒ»ƒ
לעבוד  צריך ישראל מבני ואחד אחד

'ממעמקים', ה' והרי Â‰‡את ¿»
·È˙k13 בתהילים אחר במקום כתוב ¿ƒ

È‰BfL) EÈzL¯„ ÈaÏ ÏÎa¿»ƒƒ¿«¿ƒ∆ƒ
ליבי' 'בכל ה' «≈¿»È¯„Ó‚‰עבודת

˙ÓÈieÒÓ מוגדרת‰Úe·˜e,תמיד ¿∆∆¿»
רגיל  nk‰כדבר Ïˆ‡ רבים היינו ≈∆«»

¯a„Ó ÌÓLaL Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈∆ƒ¿»¿«≈
,ÈbÒ ‡¯˜ ‡„Â ,(„Âc זה וכתוב »ƒ¿»¿»«ƒ

כן  ואם מספיק, דרשתיך') לבי ('בכל

השאלה  ÈÚaנשאלת È‡Ó«»≈
ÌÈwÓÚnÓ'ממעמקים' נצרך מדוע ƒ«¬«ƒ
‰Ê ÏÚL)'ממעמקים' ה' עבודת על ∆«∆

Èaדווקא  Ïk ÔÈÈÓÊc ¯Ó‡∆¡«ƒ¿ƒƒ»¿≈
,¯ÓÈÓÏ ‡ÓÏÚ בני כל שעתידים »¿»¿≈«

מישראל, ואחד אחד כל העולם,

ÂcL„לאמרו  ¯Ó‡ ‡Ï elÈÙ‡Â«¬ƒ…∆¡«∆»ƒ
,Ï‡¯NÈ Ïk ÌLa ˙‡Ê ¯ÓB‡≈…¿≈»ƒ¿»≈
,(ÌÈl‰z È¯BÓÊÓ ÏÎa BÓk¿¿»ƒ¿≈¿ƒƒ
של  המיוחדת המעלה מהי ביאור וצריך

לעשרת  במיוחד (השייכת 'ממעמקים'

זה  מזמור לומר נהוג שלכן תשובה ימי

תשובה)? ימי עשרת ימי בכל

¯‡·Óe,שם ÈML¯בזוהר ¿»≈∆ƒ
È‡˜ ÌÈwÓÚnÓ ˙BÏÚn‰ מכוון ««¬ƒ«¬«ƒ»≈

‡b¯c ÏÚ שהיא ה' בעבודת ««¿»
¯L‡Ó ¯˙BÈ ˙ÈÏÚ'ה עבודת «¬≈≈≈¬∆

של  „¯EÈzL,בדרגא ÈaÏ ÏÎa¿»ƒƒ¿«¿ƒ
eÈÈ‰ ÌÈwÓÚnnL ÔÂÈk≈»∆ƒ«¬«ƒ«¿

‡leÎc ‡˜ÈnÚ הכל עומק «ƒ»¿»
‡¯È·c ‡˜ÈnÚ הבור eÎ',עומק «ƒ»¿≈»

בזוהר  נקראת שכך המים באר היינו

(וכמבואר  הנפש מעומק ה' עבודת

האמצעי: לאדמו"ר תשובה' ב'שערי

שהלב  דמה דליבא, עומקא "ונקראת
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ז `"lyz'd ,ixyz e"`e

העיּלּוי  ּגֹודל ּבגלל ודוקא סתימין, ּדכל ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָסתימאה

לׁשם  להּגיע מּיׂשראל אחד ּכל יכֹול ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָּדמּמעמּקים,

ּבהוי' ׁשּיּומׁש ועד ,ּדקראתי הענין ְְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָולפעֹול

הוי'). קראתי ְֲֲִִִַַָָָ(מּמעמּקים

‰p‰Â הּמעלֹות ׁשיר (אמירת ענין ּכללּות ¿ƒ≈ְְֲֲִִִַַַַָ

ׁשּבין  ימים העׂשרה (ּבמׁש ְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָמּמעמּקים

נאמר  (ׁשעליהם הּכּפּורים ליֹום הּׁשנה ְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָֹראׁש

הּוא  קרֹוב) ּבהיֹותֹו קראּוהּו ּבהּמצאֹו הוי' ְְְְְֲִִִָָָָָּדרׁשּו

חּיים  עץ ּבפרי (ּכדאיתא הּמלכּות ּבנין ),14ענין ְְְְְִִִִִִִֵַַַַַָ

ׁשּבין  ימים העׂשרה (התחלת הּׁשנה מראׁש ְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹהחל

המיּוחד  ׁשענינֹו הּכּפּורים), ליֹום הּׁשנה ְְְִִִֶַַַָָָָֹראׁש

ראׁש ׁשּבין ימים מהעׂשרה אחד היֹותֹו ְֱֲִִֵֵֶֶַָָָָָֹ(מּלבד

הּכּפּורים  ליֹום עליכם 15הּׁשנה ּתמליכּוני הּוא (16, ְְֲִִִִֵֶַַַָָ

מל ּבתֹור הּקּב"ה ׁשל ההכּתרה ענין ְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהּוא

ּבכל  יּומׁש זה ידי ׁשעל ּובאופן ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָֹיׂשראל,

ּכל  על מל ּגם יהיה ׁשהּקּב"ה ּכּוּלּה, ְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָהּבריאה

הּבריאה, ּבהתחלת הּׁשנה ּבראׁש ּוכמֹו ְְְְְִֶַַַַָָָָָָֹהארץ,

אליעזר  ּדרּבי ּבפרקי הראׁשֹון 17ּכדאיתא ׁשאדם ְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַָָָָ

ונמלי כּו' ואּתם אני ּבֹואּו הּנבראים לכל ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָאמר

ׁשּנאמר  (ּכמֹו ׁשּבראנּו מי נׁשּתחוה 18עלינּו ּבֹואּו ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָ

אדם  אמר ואז עֹוׂשנּו), הוי' לפני נברכה ְְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָָָָָונכרעה

ּגאּות  מל הוי' אחריו) הּברּיֹות (וכל ְְֲֲִִֵַַָָָָָָָהראׁשֹון

ּבּזהר 19לבׁש וכמבֹואר קּודׁשא 20. ּבעא ּדכד ְְְְְֵַַַַָָָָֹ

עיּלאין  ּכל אזּדעזעּו אדם למברי הּוא ְְְְְְִִִִִֵַָָָָּברי

אאמו"ר  ׁשּמבאר ּוכפי מּפני 21ותּתאין, ׁשּזהּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָ

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

ואילך.14) פ"א ר"ה וש"נ.15)שער .203 ע' חכ"ט לקו"ש ב.16)ראה לד, א. טז, וראה 18)פי"א.17)ר"ה ו. צה, תהלים

שם. דר"א לפרקי ברד"ל  הובא - ב). (צ, נו תיקון זהר תקוני ב. קז, ח"ג ב. רכא, ח"א דר"א 19)זהר פרקי א. צג, תהלים

ב.20)שם. לד, ואילך.21)ח"א כז ע' בראשית לוי"צ תפארת מנחם תורת גם וראה ח. ע' לזח"א יצחק לוי לקוטי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בלב  העומק מסיבת באה בלב שהצעקה לפי דליבא, עומקא בשם נקרא צועק

בעומק  ליבם"... "צעק להם", בצר ה' אל "ויצעקו כמו הנפש, וצער במרירות

"עלי  כמו למעלה, מלמטה ונובעין עולין שמימיו חיים מים באר וכמו הלב...

מן  שם שמתכנסים הן חיים מים בבור מכונסים שהמים פי על אף כו'", באר

דבירא") "עומקא ונקרא כו', המעיינות

בחינת  'עתיק ÈzÚ˜‡שהיא בחינת «ƒ»
הוא  בזה הפירושים (שאחד יומין'

וגילוי) 'יום' מבחינת ונבדל שנעתק

,ÔÈÓÈ˙Ò ÏÎc ‰‡ÓÈ˙Ò סתום ¿ƒ»»¿»¿ƒƒ
כל  מבין הסתומים ונעלם העניינים

גבוהה  דרגה היינו ביותר והנעלמים,

ולכן  גילוי לידי לבוא מכדי הנעלית

ונעלמת  'סתומה' ÏÏ‚aהיא ‡˜Â„Â¿«¿»ƒ¿«
wÓÚnÓc ÈelÈÚ‰ Ï„Bb,ÌÈ ∆»ƒ¿ƒ«¬«ƒ

Ï‡¯NiÓ „Á‡ Ïk ÏBÎÈ תהיה »»∆»ƒƒ¿»≈
הרוחנית דרגתו תהיה »ÚÈb‰Ï¿«ƒאשר

ÌLÏ גודל מפני כי ל'ממעמקים', ¿»
יכול  מי והגבלה גבול לה שאין מעלתה

זו  לבחינה ‰ÔÈÚלהגיע ÏBÚÙÏÂ¿ƒ¿»ƒ¿»
EÈ˙‡¯˜c,המעמקים ÚÂ„מתוך ƒ¿»ƒ¿«
CLÓeiL של זו נעלית בחינה  ∆¿«

למטה  מלמעלה תרד 'ממעמקים'

לעשר ÈÂ‰a'ותומשך  הרומז «¬»»
'עתיק', מבחינת למטה שהם הספירות

דיבורֿהמתחיל  הנזכר במאמר כמבואר

רומז  כך (ועל ממעמקים' המעלות 'שיר

‰ÈÂ'הכתוב EÈ˙‡¯˜ ÌÈwÓÚnÓƒ«¬«ƒ¿»ƒ¬»»
מבחינת  והמשכה 'קריאה' שתהיה

הוי' לבחינת ).'מעמקים'
ÔÈÚ ˙eÏÏk ‰p‰Â הכללי התוכן ¿ƒ≈¿»ƒ¿«

ÈL¯מזמור(‡ÈÓ¯˙של  ¬ƒ«ƒ
(CLÓa ÌÈwÓÚnÓ ˙BÏÚn‰««¬ƒ«¬«ƒ¿∆∆
L‡¯ ÔÈaL ÌÈÓÈ ‰¯NÚ‰»¬»»»ƒ∆≈…
ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÏ ‰M‰«»»¿«ƒƒ

Ì‰ÈÏÚL) אלה ימים עשרה על ∆¬≈∆
·B¯˜ B˙BÈ‰a e‰e‡¯˜ B‡ˆn‰a 'ÈÂ‰ eL¯c ¯Ó‡ לעיל כמובא ∆¡«ƒ¿¬»»¿ƒ»¿¿»ƒ¿»

הגמרא  ‰eÎÏn˙מדברי ÔÈa ÔÈÚ ‡e‰ וחסידות,) בקבלה כמבואר ƒ¿«ƒ¿«««¿
ונמשך  יורד המידות) ואור המוחין (אור הספירות כל של והשפע האור

ולקראת  החולפת השנה בסיום שנה ומידי המלכות, ספירת ידי על לעולמות

ומסתלק, נעלם העולמות את להחיות האלוקי הרצון החדשה, השנה תחילת

בני  של העבודה ידי ועל נעצר המלכות, ידי על כלל בדרך שעובר והשפע

מחדש  נמשך הספירות של והאור מחדש מתעורר הרצון השנה, בראש ישראל

ו'נבנית' חוזרת המלכות ספירת ıÚכמובא (È‡„k˙‡וכך È¯Ùa ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ≈
ÌÈiÁ14 האריז"ל (מכתבי ‰M‰ L‡¯Ó ÏÁ‰ של ), ‰˙ÏÁ˙היום «ƒ»≈≈…«»»«¿»«

BÈÚL ,(ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÏ ‰M‰ L‡¯ ÔÈaL ÌÈÓÈ ‰¯NÚ‰»¬»»»ƒ∆≈…«»»¿«ƒƒ∆ƒ¿»
„ÁeÈÓ‰ בפרט השנה ראש NÚ‰Ó¯‰של „Á‡ B˙BÈ‰ „·lÓ) «¿»ƒ¿«¡∆»≈»¬»»

ÌBÈÏ ‰M‰ L‡¯ ÔÈaL ÌÈÓÈ»ƒ∆≈…«»»¿
ÌÈ¯etk‰15 ועניינו תוכנו זה שמצד «ƒƒ

תוכנם  כמו הוא השנה ראש של

תשובה  ימי עשרת כל של )ועניינם
‡e‰ לראש שביחס הגמרא כדברי

לבני  הקדושֿברוךֿהוא אומר השנה

מלכויות  פסוקי לפני שיאמרו ישראל,

זה  ידי ÌÎÈÏÚועל ÈeÎÈÏÓz16, «¿ƒƒ¬≈∆
ÏL ‰¯zÎ‰‰ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«««¿»»∆

‰"aw‰ מחדש שנה B˙a¯בכל «»»¿
ÏÚL ÔÙÂ‡·e ,Ï‡¯NÈ CÏÓ∆∆ƒ¿»≈¿…∆∆«

‰Ê È„È יוכתר שהקדושֿברוךֿהוא ¿≈∆
ישראל  בני על עניין CLÓeÈלמלך ¿«

הקדושֿברוךֿהוא  של «¿ÏÎaמלכותו
‰"aw‰L ,dlek ‰‡È¯a‰«¿ƒ»»∆«»»

‰È‰È ישראל בני על רק לא אלא מלך ƒ¿∆
BÓÎe ,ı¯‡‰ Ïk ÏÚ CÏÓ Ìb«∆∆«»»»∆¿

ÏÁ˙‰a˙שהיה ‰M‰ L‡¯a¿…«»»¿«¿»«
‡˙È‡„k ,‰‡È¯a‰ כמובא «¿ƒ»ƒ¿ƒ»
¯ÊÚÈÏ‡ Èa¯c È˜¯Ùa17Ì„‡L ¿ƒ¿≈¿«ƒ¡ƒ∆∆∆»»

ÌÈ‡¯·p‰ ÏÎÏ ¯Ó‡ ÔBL‡¯‰»ƒ»«¿»«ƒ¿»ƒ
השנה  ראש יום שהוא שנברא, ביום

eÎ'הראשון, Ìz‡Â È‡ e‡Ba¬ƒ¿«∆
e‡¯aL ÈÓ eÈÏÚ CÈÏÓÂ¿«¿ƒ»≈ƒ∆¿»»

¯Ó‡pL BÓk)18 ואמרו בתהילים, ¿∆∆¡«
ידי  על נאמרו שהדברים ז"ל חכמינו

הנבראים  לכל הראשון e‡Baאדם
‰Î¯· ‰Ú¯ÎÂ ‰ÂÁzL נכרע ƒ¿«¬∆¿ƒ¿»»ƒ¿¿»

נ  היינו עצמנו ברך, את ≈¿ÈÙÏƒבטל
Ì„‡ ¯Ó‡ Ê‡Â ,(eNBÚ 'ÈÂ‰¬»»≈¿»»«»»
˙Bi¯a‰ ÏÎÂ) ÔBL‡¯‰»ƒ¿»«¿ƒ

(ÂÈ¯Á‡ בתהילים הכתוב L·Ïכלשון ˙e‡b CÏÓ 'ÈÂ‰19 ותוכן «¬»¬»»»»≈»≈
הקדושֿברוךֿהוא. של מלכותו קבלת היא האמירה

¯‰fa ¯‡B·ÓÎÂ20Ì„‡ È¯·ÓÏ ‡e‰ CÈ¯a ‡L„e˜ ‡Úa „Îc ¿«¿»«…«¿«¿»¿»¿ƒ¿ƒ¿≈»»
,ÔÈ‡z˙Â ÔÈ‡lÈÚ Ïk eÚÊÚcÊ‡ לברוא הקדושֿברוךֿהוא רצה שכאשר ƒ¿«¿¿»ƒ»ƒ¿«»ƒ

והתחתונים  העליונים כל הזדעזעו הראשון, אדם nL·‡¯את ÈÙÎe¿ƒ∆¿»≈
¯"ÂÓ‡‡21 לוי רבי המקובל הגאון ורבי, מורי  אבי אדוני תיבות: (ראשי

הרבי) של אביו לקראת e‰fLיצחק, הזדעזעו הנבראים שכל לכך הסיבה ∆∆
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לאחרי  אׁשר, הּכּפּורים, ליֹום הּׁשנה ראׁש ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָֹׁשּבין

אפיּלּו ׁשּזהּו אליו, קראנּו ּדבכל העיּלּוי ְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָּכל

העׂשרה  למעלת מּגיע זה אין הּׁשנה, ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָּבאמצע

ׁשאז  הּכּפּורים  ליֹום הּׁשנה ראׁש ׁשּבין ְִִִֵֶֶַַָָָָֹימים

ּבאֹופן  קרֹוב, ּובהיֹותֹו ּבהּמצאֹו הּוא ְְְְִִֶַָָָָהּקּב"ה

ּפֹועל  יחיד ׁשּגם לציּבּור, יחיד ּבין חיּלּוק ְִִִִֵֵֵֶֶַָָׁשאין

ּבמׁש הּציּבּור ּבתפיּלת צֹור יׁש ׁשּבׁשבילֹו ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָענין

ּכּולּה. הּׁשנה ַָָָָּכל

לעיל Ô·eÈÂב) ּׁשּנתּבאר מה ׁשּבעׂשרה 8ּבהקּדם ¿«ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ליֹום  הּׁשנה ראׁש ׁשּבין ְִֵֶַָָָֹימים

ׁשיר  יֹום ּבכל אֹומרים הּמעלֹות 9הּכּפּורים ְְֲִִִִַַַָ

ּגֹו' ּבׁשּלח 10מּמעמּקים ּבּזהר ואיתא רּבי 11, ְְֲִִִִַַַַַַַָֹ

קראתי מּמעמּקים הּמעלֹות ׁשיר ּפתח ְְֲֲִִִִִִַַַַַָָָחזקּיה

אמרֹו מאן ּפריׁש ולא סתם הּמעלֹות ׁשיר ְֲֲֲִֵַַַָָָָָָֹהוי',

ׁשּנאמרּו נתּפרׁש ׁשּבהם מזמֹורים ּבׁשאר ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָָ(ּכמֹו

הּמעלֹות  ׁשיר אּלא וכּו'), ׁשלמה אֹו ּדוד ידי ְְְֲִִֵֶַַַָָֹֹעל

ׁשּכל  והיינּו, כּו', למימר עלמא ּבני ּכל ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָּדזמינין

ּבין  חיּלּוק ללא מּיׂשראל, אחד ּכל עלמא, ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָֹּבני

ראׁשיכם  ּבין חיּלּוק ּוללא לציּבּור, ְְִִִֵֵֶָָֹיחיד

מימי וׁשֹואב עצי לחֹוטב אֹומרים 12ׁשבטיכם , ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶ

ּבּזהר  ּוממׁשי מּמעמּקים. הּמעלֹות ׁשיר ְֲֲִִִִַַַַַַַָֹּכּוּלם

והא  הכי, ּדוד אמר ּומי חזקּיה), רּבי ְְְֲִִִִִִַַַַָָָָָ(ּבמאמר

מדריגה 13ּכתיב  (ׁשּזֹוהי דרׁשּתי לּבי ּבכל ְְְְְִִִִִֵֶַַָָ

ׁשּבׁשמם  מּיׂשראל ּכּמה אצל ּוקבּועה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָמסּוּיימת

מּמעמּקים  ּבעי מאי סּגי, קרא ודא ּדוד), ְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָמדּבר

למימר, עלמא ּבני ּכל ּדזמינין נאמר זה ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ(ׁשעל

ּכל  ּבׁשם זאת אֹומר ׁשּדוד נאמר לא ְֱֲִִֵֵֶֶַַָָֹֹואפיּלּו

ּומבאר, ּתהּלים), מזמֹורי ּבכל ּכמֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵָָָיׂשראל,

ּד על קאי מּמעמּקים הּמעלֹות נעלית ׁשּׁשיר רּגא ְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָ

ׁשּמּמעמּקים  ּכיון ,דרׁשּתי לּבי ּבכל מאׁשר ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָיֹותר

עּתיקא  כּו', ּדבירא עּמיקא ּדכּוּלא עּמיקא ְְְִִִֵַַַַָָָָָהיינּו
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יב).8) ע' תשל"א המאמרים (ספר שובה שבת האזינו, דש"פ המעלות שיר קל.9)רד"ה מזמור חיים 10)תהלים עץ פרי

שיר  רד"ה לקו"ת גם וראה במקומו. אדה"ז סידור "כתבים". בשם סק"ב סנ"ד או"ח אברהם מגן פ"ז. ר"ה תפלות שער

ב). סב, לר"ה (דרושים סע"א.11)המעלות סג, נצבים.12)ח"ב ר"פ - הכתוב י.13)לשון קיט, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
e‡¯˜ ÏÎ·c ÈelÈÚ‰ Ïk È¯Á‡Ï ,¯L‡ ,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÏ¿«ƒƒ¬∆¿«¬≈»»ƒƒ¿»»¿≈

,ÂÈÏ‡ לע העצמות,וכאמור בחינת היינו 'אליו' בני e‰fLיל של הקירבה ≈»∆∆
'אליו' ÚÈbÓישראל ‰Ê ÔÈ‡ ,‰M‰ ÚˆÓ‡a elÈÙ‡ עדיין˙ÏÚÓÏ ¬ƒ¿∆¿««»»≈∆«ƒ«¿«¬«

Ê‡L ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÏ ‰M‰ L‡¯ ÔÈaL ÌÈÓÈ ‰¯NÚ‰ בעשרה »¬»»»ƒ∆≈…«»»¿«ƒƒ∆»
דווקא אלה ‰e‡ימים ‰"aw‰«»»

,·B¯˜ B˙BÈ‰·e B‡ˆn‰a¿ƒ»¿ƒ¿»
כך  כל היא אלה ימים בעשרה והקירבה

elÈÁ˜גדולה  ÔÈ‡L ÔÙB‡a¿∆∆≈ƒ
אלה  ימים ÈÁÈ„בעשרה ÔÈa≈»ƒ
ÌbL ,¯eaÈˆÏ אפילו„ÈÁÈ ¿ƒ∆«»ƒ

ÏÚBt אלה ימים ÔÈÚבעשרה ≈ƒ¿»
˙lÈÙ˙a C¯Bˆ LÈ BÏÈ·LaL∆ƒ¿ƒ≈∆ƒ¿ƒ«
‰M‰ Ïk CLÓa ¯eaÈv‰«ƒ¿∆∆»«»»

dÏek,כן אם מהו, להבין וצריך »
עשרה  של המיוחד והיתרון העילוי

כולה? השנה כל לגבי אלו ימים

¯‡a˙pM ‰Ó Ìc˜‰a Ô·eÈÂ (·¿«¿∆¿≈«∆ƒ¿»≈
ÏÈÚÏ8 שיר' המתחיל דיבור במאמר ¿≈

בשבת  שנאמר ממעמקים' המעלות

(יוצא  תשל"א זו, שנה האזינו פרשת

ב'דבר  אפשר בדרך ביאור עם לאור

ÌÈÓÈמלכות') ‰¯NÚaL,אלו ∆«¬»»»ƒ
ÌBÈÏהימים  ‰M‰ L‡¯ ÔÈaL∆≈…«»»¿

ÌBÈ ÏÎa ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈ¯etk‰«ƒƒ¿ƒ¿»
¯ÈL9ÌÈwÓÚnÓ ˙BÏÚn‰ ƒ««¬ƒ«¬«ƒ
'Bb10‡˙È‡Â fa‰¯ומובא , ¿ƒ»«…«

ÁlLa11‰i˜ÊÁפרשת  Èa¯ ¿«««ƒƒ¿ƒ»
ÌÈwÓÚnÓ ˙BÏÚn‰ ¯ÈL Á˙t»«ƒ««¬ƒ«¬«ƒ
˙BÏÚn‰ ¯ÈL ,'ÈÂ‰ EÈ˙‡¯¿̃»ƒ¬»»ƒ««¬

Ì˙Ò בתהילים ÏÂ‡המשורר »«¿…
B¯Ó‡ Ô‡Ó LÈ¯t מי פירש ולא »≈»¬»

הזה  המזמור את La‡¯אמר BÓk)¿ƒ¿»
ÌÈ¯BÓÊÓ בתהיליםÌ‰aL ƒ¿ƒ∆»∆

L¯t˙„Âc È„È ÏÚ e¯Ó‡pL ƒ¿»≈∆∆∆¿«¿≈»ƒ
‡l‡ ,('eÎÂ ‰ÓÏL B‡ זה מזמור ¿……¿∆»

Ïkהוא  ÔÈÈÓÊc ˙BÏÚn‰ ¯ÈLƒ««¬ƒ¿ƒƒ»
,'eÎ ¯ÓÈÓÏ ‡ÓÏÚ Èa¿≈»¿»¿≈«
לומר  העולם בני כל שעתידים

,‡ÓÏÚ Èa ÏkL ,eÈÈ‰Â¿«¿∆»¿≈»¿»
ÏÏ‡כלומר, ,Ï‡¯NiÓ „Á‡ Ïk»∆»ƒƒ¿»≈¿…

,¯eaÈˆÏ „ÈÁÈ ÔÈa ˜elÈÁƒ≈»ƒ¿ƒ
ÌÎÈL‡¯ ÔÈa ˜elÈÁ ‡ÏÏe¿…ƒ≈»≈∆

ÌÎÈË·L ביותר הנעלים EÈÓÈÓשהם ·‡BLÂ EÈˆÚ ·ËBÁÏ12 שהם ƒ¿≈∆¿≈≈∆¿≈≈∆
ביותר, ÌÈwÓÚnÓהנחותים ˙BÏÚn‰ ¯ÈL Ìlek ÌÈ¯ÓB‡,כלומר) ¿ƒ»ƒ««¬ƒ«¬«ƒ

לכל  שייכת 'ממעמקים', הנקראת תשובה, ימי עשרת אלה, ימים של העבודה

מישראל). ואחד אחד

Èa¯ ¯Ó‡Óa) ¯‰fa CÈLÓÓe«¿ƒ«…«¿«¬««ƒ
‰i˜ÊÁ לעיל ‡Ó¯הנזכר ÈÓe ,( ƒ¿ƒ»ƒ»«

,ÈÎ‰ „Âc שכל דוד אמר כך וכי »ƒ»ƒ
לעבוד  צריך ישראל מבני ואחד אחד

'ממעמקים', ה' והרי Â‰‡את ¿»
·È˙k13 בתהילים אחר במקום כתוב ¿ƒ

È‰BfL) EÈzL¯„ ÈaÏ ÏÎa¿»ƒƒ¿«¿ƒ∆ƒ
ליבי' 'בכל ה' «≈¿»È¯„Ó‚‰עבודת

˙ÓÈieÒÓ מוגדרת‰Úe·˜e,תמיד ¿∆∆¿»
רגיל  nk‰כדבר Ïˆ‡ רבים היינו ≈∆«»

¯a„Ó ÌÓLaL Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈∆ƒ¿»¿«≈
,ÈbÒ ‡¯˜ ‡„Â ,(„Âc זה וכתוב »ƒ¿»¿»«ƒ

כן  ואם מספיק, דרשתיך') לבי ('בכל

השאלה  ÈÚaנשאלת È‡Ó«»≈
ÌÈwÓÚnÓ'ממעמקים' נצרך מדוע ƒ«¬«ƒ
‰Ê ÏÚL)'ממעמקים' ה' עבודת על ∆«∆

Èaדווקא  Ïk ÔÈÈÓÊc ¯Ó‡∆¡«ƒ¿ƒƒ»¿≈
,¯ÓÈÓÏ ‡ÓÏÚ בני כל שעתידים »¿»¿≈«

מישראל, ואחד אחד כל העולם,

ÂcL„לאמרו  ¯Ó‡ ‡Ï elÈÙ‡Â«¬ƒ…∆¡«∆»ƒ
,Ï‡¯NÈ Ïk ÌLa ˙‡Ê ¯ÓB‡≈…¿≈»ƒ¿»≈
,(ÌÈl‰z È¯BÓÊÓ ÏÎa BÓk¿¿»ƒ¿≈¿ƒƒ
של  המיוחדת המעלה מהי ביאור וצריך

לעשרת  במיוחד (השייכת 'ממעמקים'

זה  מזמור לומר נהוג שלכן תשובה ימי

תשובה)? ימי עשרת ימי בכל

¯‡·Óe,שם ÈML¯בזוהר ¿»≈∆ƒ
È‡˜ ÌÈwÓÚnÓ ˙BÏÚn‰ מכוון ««¬ƒ«¬«ƒ»≈

‡b¯c ÏÚ שהיא ה' בעבודת ««¿»
¯L‡Ó ¯˙BÈ ˙ÈÏÚ'ה עבודת «¬≈≈≈¬∆

של  „¯EÈzL,בדרגא ÈaÏ ÏÎa¿»ƒƒ¿«¿ƒ
eÈÈ‰ ÌÈwÓÚnnL ÔÂÈk≈»∆ƒ«¬«ƒ«¿

‡leÎc ‡˜ÈnÚ הכל עומק «ƒ»¿»
‡¯È·c ‡˜ÈnÚ הבור eÎ',עומק «ƒ»¿≈»

בזוהר  נקראת שכך המים באר היינו

(וכמבואר  הנפש מעומק ה' עבודת

האמצעי: לאדמו"ר תשובה' ב'שערי

שהלב  דמה דליבא, עומקא "ונקראת
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הּנבראים, ׁשארי ּכמֹו אחד ּפרט אינֹו ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָׁשהאדם

ּביֹותר  מהעליֹונים הּנבראים, ּכל ּכֹולל הּוא ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָאּלא

ׁשאזּדעזעּו, ּבכּוּלם ּופֹועל ּביֹותר, ּלּתחּתֹונים ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָעד

הענין  ּבהם ׁשּיפעל זה להּבראֹות ׁשעֹומד ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָּכיון

וזהּו עֹוׂשנּו. הוי ' לפני נברכה ונכרעה ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָּדנׁשּתחוה

ּׁשּכתּוב  מה ּגֹו',22ּגם הּיֹום האמרּת הוי' את ְֱֲֶֶֶַַַַָָָָ

חׁשיבּות  מּלׁשֹון רז"ל 23האמרּת ּכמאמר אּתם 24, ְְְֱֲֲִִֶֶַַַַַַָ

נעׂשה  זה ידי ועל ּבעֹולם. אחת חטיבה ְְֲֲֲִִִֵֶַַַַָָָָעׂשיתּוני

מקּבל  ׁשהּקּב"ה ּגֹו', הּיֹום האמיר ּדהוי' ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָהענין

להיֹות  יׂשראל ּבני ׁשל והּבּקׁשה ההכּתרה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאת

זה, ׁשּלאחרי הּבּקׁשה את וגם יׂשראל, ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמל

ּבכבֹוד ּכּוּלֹו העֹולם על ׁשּבכל 25מלֹו והיינּו, , ְְְְְִֶֶַַָָָ

ּבּכל  ּדמלכּותֹו הענין רק לא יהיה ּכּוּלֹו ְְְְִִֶַַַָָָָֹֹהעֹולם

ּבאֹופן 26מׁשלה  ׁשּזהּו מֹורה הּממׁשלה ׁשענין , ְְְִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ

הכרח  ּכּוּלֹו)27ׁשל העֹולם (על מלֹו אּלא , ְְֵֶֶֶַַָָָ

עליהם  קיּבלּו ּברצֹון ׁשּמלכּותֹו ּבאֹופן ,28ּדוקא, ְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָ

ּבעצמם  יׂשראל עבֹודת ידי על נעׂשה זה ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּכל

עֹולם  לתּקן ּפֹועלים זה ידי ועל ּבעֹולם, ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָּובחלקם

שדֿי  האמרּת29ּבמלכּות הוי' ּדאת [ּומהענין ְְְְְֱֲִֵֶֶַַָָָָָ

הענין  ּגם נמׁש ההכּתרה, ענין ׁשהּוא ּגֹו', ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָהּיֹום

את  מק ּיים ׁשהּקּב"ה ּובאופן קראּוהּו, ּגֹו' ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָֹּדדרׁשּו

יׂשראל  ּתפּלֹות ּכל ּוממּלא  והּקריאה ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָהּדריׁשה

ע  מלֹו ׁשּיהיה יׂשראל, ּבּקׁשֹות העֹולם וכל ל ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָ

ּגם  הּוא ׁשהאמרּת זאת, ועֹוד .[ּבכבֹוד ְְְֱִֶֶֶַַָֹּכּוּלֹו

אמירה  מאמרֹות 30מּלׁשֹון העׂשרה על וקאי , ְְֲֲֲִִֵַַָָָָָָ

העֹולם  נברא נעׂשה 31ׁשּבהם הּׁשנה ראׁש ׁשּבכל , ְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ

הּקדׁש ּבאּגרת ּכמבֹואר מחדׁש, זה ׁשּיֹורד 32ענין ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

מאיר  היה ׁשּלא יֹותר עליֹון חדׁש אֹור ְִִֵֵֵֶֶָָָָֹּומאיר

א (ּומסּיים, ּכזה עליֹון אֹור עֹולם מימי ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָעדיין
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ט `"lyz'd ,ixyz e"`e

וענין  כּו'). הּתחּתֹונים ּבמעׂשה ּתלּוי כּו' ְְְְֲִִִֵַַַָָּגיּלּוּיֹו

הּמלכּות  ענין ּכי הּמלכּות, ּבנין עם ּגם קׁשּור ְְְְִִִִֶַַַַַַַָזה

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ודיּבּור, אמירה מל33הּוא ּדבר ְְְֲִִֶֶֶַָָ

הּׁשנה, ּבראׁש זה ענין ׁשּפֹועלים ּולאחרי ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָֹׁשלטֹון.

הּספירֹות  ּבעׂשר זאת להמׁשי ידי 34צרי על , ְְְְְִִִֵֶֶַַַָֹ

עֹומקים, מעׂשרה ׁשּנמׁשכים ּכפי הּכחֹות ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֹעׂשר

נמׁש יֹום ׁשּבכל והיינּו, ּדמּמעמּקים, ענין ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָׁשּזהּו

לעיל  ׁשּנתּבאר [ּוכמֹו זה ליֹום הּׁשּיי 35עֹומק ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָ

ׁשּכבר  מּדרּגא אינּה ויֹום יֹום ׁשּבכל ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשההמׁשכה

העֹומק  אּלא זה, ׁשּלפני  ּבּיֹום ונתּגּלתה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָנמׁשכה

ליֹום  ועד  מּמעמּקים], נמׁש ויֹום יֹום ְְְְֲִִִֶַַַָָָׁשּבכל

ּבאֹופן  הּמלכּות ּבנין נׁשלם ׁשאז ְְְְִִִִֶֶַַַַָָהּכּפּורים,

.קראתי ְְֲִִִַַָּדמּמעמּקים

הּוא e‡È·e¯ג) ּכתיב 36הענין ּדהּנה הוי'37, ≈ְְְֲִִִֵָָָָ

ּכי  ׁשמ אֹודה ארֹוממ אּתה ְְֱֲִִִֶַַָֹאלקי

ואיתא  אמן, אמּונה מרחֹוק עצֹות ּפלא ְֱִִֵֵֶֶֶָָָָָֹעׂשית

ּבלק  ּפרׁשת הוי 38ּבּזהר הּתיבֹות אלקי ׁשּׁשלׁש ' ְֱֲֵֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ

ׁשם  ּכי, ההׁשּתלׁשלּות, סדר ּכל ּכֹוללים ְְְְִִִֵֵֶַַַָָאּתה

ּבינה  ּבחינת הּוא ואלקי החכמה, ענין הּוא ְְְֱֲִִִֶַַַַָָָָָֹהוי'

אלקי, ּׁשּכתּוב (ּומה חּיים אלקים ְֱֱִִִֵֶֶַַַָֹֹׁשּנקראת

זה  הרי ׁשּלי), (אלקּה אליו הּׁשּייכּות על ֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּמֹורה

הּנה  ואּתה, לּמּדֹות), ׁשּׁשּיכת  הּתבּונה, ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָּבחינת

חכמה  אּתה, נקראים ׁשּׁשלׁשה הּידּוע ּפי ְְְִִִֶַַַַָָָָָָֹעל

ּומלכּות  החכמה 39חסד המׁשכת ענין הּוא , ְְְְִֶֶַַַַַָָָ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּדכהן 40ּבחסד, לעֹולם, ּכהן אּתה ְְְֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ

ּבבחינת  ּגם ׁשּנמׁש ועד החסד, איׁש ְְְִִִִֶֶֶַַַַָהּוא
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ד.33) ח, ובכ"מ.34)קהלת ע"ג. ריש נא, נצבים לקו"ת (ספר 35)ראה שובה שבת האזינו, דש"פ המעלות שיר סד"ה

יח). ע' תשל"א לעיל 36)המאמרים גם וראה ואילך). תקטו ע' (שם ואילך פקפ"ד ח"א תער"ב המשך ראה - לקמן בהבא

יג). ע' ואילך; ה ע' תשל"א המאמרים (ספר פ"ב המעלות שיר וד"ה פ"ג היום זה א.37)ד"ה כה, ב.38)ישעי' קצג,

ג.39) לט, דא"ח עם ד.40)סידור קי, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'eÎ BielÈb C‡ נעלם יהיה ולא גלוי באופן ובנבראים בעולמות שיאיר «ƒ

'eÎ ÌÈBzÁz‰ ‰NÚÓa ÈeÏz בעולם שלהם ה' ).בעבודת »¿«¬≈««¿ƒ
‰Ê ÔÈÚÂ כך שעל המאמרות עשרת בעניין השנה בראש בעולמות החידוש ¿ƒ¿»∆

אמירה  מלשון האמרת' ה' 'את הכתוב את ÔÈaדורשים ÌÚ Ìb ¯eL»̃«ƒƒ¿«
˙eÎÏn‰,לעיל נתבאר Èkשעניינו ««¿ƒ

ÔÈÚ ספירת של ‰eÎÏn˙התוכן ƒ¿«««¿
BÓk ,¯eaÈ„Â ‰¯ÈÓ‡ ‡e‰¬ƒ»¿ƒ¿

·e˙kL33במשליCÏÓ ¯·c ∆»¿«∆∆
ÔBËÏL המלך של שהשליטה היינו ƒ¿

ובפנימיות  הדיבור, ידי על היא

על  באה לעולמות ההשפעה הדברים,

ספירת  באמצעות העליון הדיבור ידי

המלכות.

‰Ê ÔÈÚ ÌÈÏÚBtL È¯Á‡Ïe של ¿«¬≈∆¬ƒƒ¿»∆
המלכות' ‰a,‰M'בניין L‡¯¿…«»»

˙‡Ê CÈLÓ‰Ï CÈ¯ˆ במשך »ƒ¿«¿ƒ…
תשובה  ימי ∆∆¿NÚa¯עשרת

˙B¯ÈÙq‰34 הספירות עשר שבכל «¿ƒ
האור  של והתגלות המשכה תהיה

ופועלים  השנה, בראש שנמשך העליון

È„Èזאת ÏÚ עם ה' NÚ¯כלעבודת «¿≈∆∆
˙BÁk‰ הנפש לעשר של (המקבילים «…
ÌÈÎLÓpLהספירות) ÈÙk עשר ¿ƒ∆ƒ¿»ƒ

ÌÈ˜ÓBÚ,הכוחות  ‰¯NÚÓ≈¬»»»ƒ
ÔÈÚ e‰fL הפנימי התוכן ∆∆ƒ¿»
ÌÈwÓÚnÓc העבודה שהוא ¿ƒ«¬«ƒ

בהם  תשובה ימי עשרת של הפנימית

ממעמקים', המעלות 'שיר אומרים

ÌBÈ ÏÎaL ,eÈÈ‰Â ימי מעשרת ¿«¿∆¿»
ÓBÚ˜תשובה  CLÓ מיוחד ƒ¿»∆

‰Ê ÌBÈÏ CÈiM‰ בפרטBÓÎe] ««»¿∆¿
ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL35 הנזכר במאמר ∆ƒ¿»≈¿≈

המעלות  'שיר המתחיל דיבור

של ÎLÓ‰‰L‰ממעמקים' ∆««¿»»
ÌBÈÂ'ממעמקים' ÌBÈ ÏÎaL∆¿»»

תשובה  ימי b¯cÓ‡מעשרת dÈ‡≈»ƒ«¿»
‰Ê ÈÙlL ÌBia ‰˙lb˙Â ‰ÎLÓ ¯·kL חוזרת למחרת, וכעת, ∆¿»ƒ¿¿»¿ƒ¿«¿»«∆ƒ¿≈∆

שוב, ÌÈwÓÚnÓונמשכת CLÓ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎaL ˜ÓBÚ‰ ‡l‡∆»»∆∆¿»»ƒ¿»ƒ«¬«ƒ
‰ÌÈ¯etk,חדשים  ÌBÈÏ „ÚÂ תשובה], ימי מעשרת העשירי Ê‡Lהיום ¿«¿«ƒƒ∆»

,EÈ˙‡¯˜ ÌÈwÓÚnÓc ÔÙB‡a ˙eÎÏn‰ ÔÈa ÌÏL וכפי ƒ¿»ƒ¿«««¿¿∆¿ƒ«¬«ƒ¿»ƒ
להלן. עוד שיתבאר

‡e‰ ÔÈÚ‰ ¯e‡È·e (‚36·È˙k ‰p‰c ‡È˜Ïבישעיה 37, 'ÈÂ‰ ≈»ƒ¿»¿ƒ≈¿ƒ¬»»¡…«
˜BÁ¯Ó ˙BˆÚ ‡Ït ˙ÈNÚ Èk EÓL ‰„B‡ EÓÓB¯‡ ‰z‡«»¬ƒ¿∆ƒ¿ƒ»ƒ»∆∆≈≈»

‡˙È‡Â ,ÔÓ‡ ‰eÓ‡ומובא˜Ïa ˙L¯t ¯‰fa38LÏML ¡»…∆¿ƒ»«…«»»«»»∆¿…
˙B·Èz‰ המיליםÌÈÏÏBk ‰z‡ È˜Ï‡ 'ÈÂ‰ הרמז Ò„¯בדרך Ïk «≈¬»»¡…««»¿ƒ»≈∆

˙eÏLÏzL‰‰ האלוקי האור של «ƒ¿«¿¿
ונבראים  עולמות להחיות ונמשך היורד

ידי  על היא ופעולתו והארתו מוגבלים

הספירות, ‰ÈÂ'עשר ÌL ,Èk השם ƒ≈¬»»
החסד  מידת ÔÈÚשל ‡e‰ƒ¿«

‰ÓÎÁ‰ עם הימין בקו הנמצאת «»¿»
והנצח, החסד ‰e‡מידות È˜Ï‡Â∆¡…«

ÌÈ˜Ï‡ ˙‡¯˜pL ‰Èa ˙ÈÁa¿ƒ«ƒ»∆ƒ¿≈¡…ƒ
ÌÈiÁ הובא הסוד, בתורת כמבואר «ƒ

צדק  הצמח לאדמו"ר התורה' ב'אור

נאמר  אלקים', 'וירא הכתוב שעל

וביאר  חיים' אלקים [זה] 'דא בזוהר

אימא  שהוא זכות] משה [רבי הרמ"ז

שורש  [חכמה] מאבא המקבלת [בינה]

תחייה  החכמה שכתוב כמו החיים

דלא  ריעין תרין ובינה] [חכמה ואינון

חברים  [שני תדיר ויזיווגייהו מתפרשין

ולכן  תמידי] וזיווגם נפרדים שלא

יסודות  ב' תמיד חיים" "אלוקים נקראת

שתמיד  ב' חיים דהיינו מיוחדים הם

צדק' וה'צמח ומשפיעים, חיים הם

חסידות  פי על הדברים בביאור מאריך

‰¯BnL ,È˜Ï‡ ·e˙kM ‰Óe)«∆»¡…«∆∆
d˜Ï‡) ÂÈÏ‡ ˙eÎÈiM‰ ÏÚ«««»≈»¡…«
˙ÈÁa ‰Ê È¯‰ ,(ÈlL∆ƒ¬≈∆¿ƒ«

,˙BcnÏ ˙ÎiML ,‰e·z‰ היינו «¿»∆«∆∆«ƒ
להיות  יורדת שהיא כפי הבינה בחינת

'תבונה', ונקראת המידות ומקור שורש

בדרגתה  שהבינה בחסידות כמבואר

את  הכוללת 'תבונה', נקראת התחתונה

הן  הבינה, תולדות – ובת בן אותיות

כאן  הנקראת היא זו ובחינה המידות,

הבי  ואילו חיים''אלוקי' 'אלוקים נקראת אכן עצמה ÏÚנה ‰p‰ ,‰z‡Â ,(¿«»ƒ≈«
Úe„i‰ Èt הסוד ÒÁ„בתורת ‰ÓÎÁ ,‰z‡ ÌÈ‡¯˜ ‰LÏML ƒ«»«∆¿…»ƒ¿»ƒ«»»¿»∆∆

˙eÎÏÓe39BÓk ,„ÒÁa ‰ÓÎÁ‰ ˙ÎLÓ‰ ÔÈÚ ‡e‰ , «¿ƒ¿««¿»««»¿»«∆∆¿
·e˙kL40 בתהילים„ÒÁ‰ LÈ‡ ‡e‰ Ô‰Îc ,ÌÏBÚÏ Ô‰k ‰z‡ ∆»«»…≈¿»¿…≈ƒ«∆∆

שיומשך  למטה החסד המשכת היינו לעולם' ו'כוהן החסד עניין הוא הכוהן
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על  הּכתּוב, ּכסּיּום אּתה), (ׁשּנקראת ְְְִִֵֶַַַַָָמלכּות

סדר  ּכללּות ׁשּזהּו צדק, מלּכי ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָּדברתי

(מּלׁשֹון  ׁשהוי' אחר, ּובסגנֹון ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָההׁשּתלׁשלּות.

ואחר 41מהּווה  ההויֹות, ּכל ּומקֹור ראׁשית הּוא ( ְְְֲִֵֶַַַַָָ

הּכחֹות  ּבעל רּבים, לׁשֹון ּבאלקים, נמׁש ְְֱִִִֶַַַַָָֹֹּכ

אֹורח  ערּו ׁשלחן ּבטּור (ּכדאיתא ְְְְְִִֶַַָָָֻוהיכֹולת

הּברכֹות),42חּיים  ּדנֹוסח הּמיּלֹות ּבפירּוׁש ְְְִִֵַַַַָ

הּטבע  ּבגימטרּיא ּבאֹופן 43ואלקים ׁשּבא ּוכפי , ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָֹ

והחּיּות  הּכח ׁשּנעׂשה ׁשּניּכר  ׁשּלי, אלקּה ְֱֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹּדאלקי,

נֹוכח, לׁשֹון ּדאּתה, ּבאֹופן ׁשּזהּו ועד ְְְְֵֶֶֶֶַַַָׁשּלֹו,

אּתה, עליו לֹומר ׁשּיכֹולים ּגלּוי עֹולם ְֲִֶֶַַַָָָָָָׁשּנעׂשה

אינֹו זה ּכל אמנם, מּוחׁשית. ראּיה ׁשל ְְְִִֵֶֶֶָָָָָּבאֹופן

ּדארֹוממ הענין להיֹות צרי אּלא עדיין, ְְְְֲֲִִִִִִֶַַַָָָָמסּפיק

ּבאֹופן  אּלּו ענינים ּכל לרֹומם ׁשּצרי היינּו, ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָּגֹו',

העצמּות. והתנּׂשאּות לרֹוממּות עד ּביֹותר, ְְְְְְְֲִֵֶַַַַָנעלה

ׁשהענין  היינּו, ,ׁשמ אֹודה ּבּכתּוב, ְְְְִִִֶֶַַַָָָּוממׁשי

ׁשל  ׁשּׁשמֹו ּבמקֹום ונמׁש יֹורד ְְְְְֲִִֵֶֶַָָּדארֹוממ

עליו  נקרא רק רז"ל 44הּקּב"ה ּוכמאמר ,45הל ְְֲִַַַַַַַָָָָָָ

ׁשם, לֹו לקנֹות ׁשנה מאֹות חמׁש מהל ְֲֲִֵֵֵַַַָָָָהּקּב"ה

חמ  מהל לרקיע ׁשּזהּו רקיע ׁשּבין ׁשנה מאֹות ׁש ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

לארץ  הרקיע הּתחּתֹון 46ּובין הּזה לעֹולם עד , ְִֵֶֶַַַַַָָָָָָ

רּבינּו ׁשּכתב (ּכמֹו מּמּנּו למּטה ּתחּתֹון ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשאין

ּבּתניא  ּפלא,47הּזקן עׂשית ּכי ּבּכתּוב, ּוממׁשי .( ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ

ועד  העׂשּיה, לעֹולם עד היא ׁשההמׁשכה ְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָהיינּו,

הענין  נמׁש וׁשם (עׂשית), ּכפׁשּוטּה ְְְְֲִִִִִַָָָָָָָָלעׂשּיה

ּדאל"ף  מהענין ּגם למעלה ׁשהּוא ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָּדפלא,
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(להר"י 41) אגוז גינת (ברע"מ). סע"ב רנז, זח"ג וראה רפ"ד. שעהיוה"א תניא פ"ט. תשע) ולא עשר (שער א שער פרדס

טושו"ע  פס"א. ח"א נבוכים מורה ואילך). ב ד, בהקדמה בשל"ה הובא ואילך. א (ד, ההוי' שער הראשון חלק גיקטליא)

ועוד. ה. סימן הקודמת.42)או"ח פרק 43)שבהערה התשובה שער חכמה ראשית ב. פרק הנתיבות) (שער יב שער פרדס

ע"ג). ריש כב, ראה פ' בלקו"ת (הובא סי"ח צבי חכם שו"ת ב. שח, א. קפט, א. פט, של"ה ב). (קכא, והמרגיל ד"ה ו

ואילך. סע"ב כב, שם לקו"ת רפ"ו. שעהיוה"א ובכ"מ.44)תניא ג. מא, בהר לקו"ת תרומה. ר"פ תו"א פ"ז,45)ראה קה"ר

ואילך. פב ע' תרס"ח ואילך. צז ע' שם ואילך. סז ע' תר"ל סה"מ וראה פכ"ג. שמואל מדרש (ב). יג,46)א חגיגה ראה

פל"ו.47)א.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
CLÓpLבעולם, „ÚÂ החסד˙‡¯˜pL) ˙eÎÏÓ ˙ÈÁ·a Ìb ¿«∆ƒ¿»«ƒ¿ƒ««¿∆ƒ¿≈

˜„ˆ ÈkÏÓ È˙¯·c ÏÚ ,·e˙k‰ ÌeiÒk ,(‰z‡ עניין הוא ו'מלכי' «»¿ƒ«»«ƒ¿»ƒ«¿ƒ∆∆
הספירות e‰fLהחכמה, עשר עיקר שהם ומלכות חסד בינה, חכמה, ∆∆

.˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò ˙eÏÏk¿»≈∆«ƒ¿«¿¿
,¯Á‡ ÔB‚Ò·e ההמשכה עניין ¿ƒ¿«≈

סדר  כללות הספירות, בעשר

הכתוב  בלשון נרמז ההשתלשלות,

אחר  בסגנון גם אתה' אלוקי 'הוי'

‰Âe‰Ó ÔBLlÓ) 'ÈÂ‰L41( ∆¬»»ƒ¿¿«∆
Ïk ¯B˜Óe ˙ÈL‡¯ ‡e‰≈ƒ¿»

˙BÈÂ‰‰,והמקור השורש ההתחלה, «¬»
שנתהוו  הנבראים כל Ckשל ¯Á‡Â¿««»

CLÓ להאיר ויורד הוי' שבשם האור ƒ¿»
¯ÌÈa,גם  ÔBLÏ ,ÌÈ˜Ï‡a∆¡…ƒ¿«ƒ

שהוא  ‰BÁk˙להורות ÏÚa«««…
‡˙È‡„k) ˙ÏBÎÈ‰Â שמובא כפי ¿«¿∆ƒ¿ƒ»

Á¯B‡ Ce¯Ú ÔÁÏL ¯eËa¿À¿»»«
ÌÈiÁ42˙BlÈn‰ Le¯ÈÙa «ƒ¿≈«ƒ

˙BÎ¯a‰ ÁÒBc הכוונה לגבי ¿««¿»
'אלוקינו' או 'אלקים' ),באמירת
Ú·h‰ ‡i¯ËÓÈ‚a ÌÈ˜Ï‡Â43, ∆¡…ƒ¿ƒ«¿ƒ»«∆«

והשפעת  להמשכת הקשור השם היינו

הבריאה, בתוך aL‡חיות ÈÙÎe שם ¿ƒ∆»
È˜Ï‡c,אלוקים  ÔÙB‡a כלשון ¿∆∆¡…«

אלוקי  ('הוי' כאן המבואר הכתוב

kÈpL¯אתה') ,ÈlL d˜Ï‡¡…«∆ƒ∆ƒ»
‰NÚpL האלוקי והשפע האור ∆«¬»

e‰fL „ÚÂ ,BlL ˙eiÁ‰Â Ák‰«…«¿«ƒ∆¿«∆∆
ÁÎB ÔBLÏ ,‰z‡c ÔÙB‡a גוף' ¿∆¿«»¿≈«

האלוקות NÚpL‰ראשון', ∆«¬»
לעולם  חיות ÈeÏbשמשפיעה ÌÏBÚ»»

,‰z‡ ÂÈÏÚ ¯ÓBÏ ÌÈÏBÎiL∆¿ƒ«»»«»
˙ÈLÁeÓ ‰i‡¯ ÏL ÔÙB‡a כי ¿∆∆¿ƒ»»ƒ

בגלוי.האלוקות  מאירה

‰Ê Ïk ,ÌÓ‡ אור וגילוי המשכת »¿»»∆
אלוקי  ב'הוי' הנרמז השתלשלות בסדר

BÈ‰Ï˙אתה' CÈ¯ˆ ‡l‡ ,ÔÈÈ„Ú ˜ÈtÒÓ BÈ‡ גם לכך בנוסף ≈«¿ƒ¬«ƒ∆»»ƒƒ¿
'Bb EÓÓB¯‡c ÔÈÚ‰,זה פסוק פותח ÌÓB¯Ïשבו CÈ¯vL ,eÈÈ‰ »ƒ¿»«¬ƒ¿«¿∆»ƒ¿≈

el‡ ÌÈÈÚ Ïkההשתלשלות סדר Ú„של ,¯˙BÈa ‰ÏÚ ÔÙB‡a »ƒ¿»ƒ≈¿∆«¬∆¿≈«
˙eÓˆÚ‰ ˙e‡O˙‰Â ˙eÓÓB¯Ï שהיא כפי הנעלה, באופן רוממות ¿¿¿ƒ¿«¿»«¿

אחרות  לדרגות יחסית רק איננה וההתנשאות הרוממות שם האלוקות בעצמות

נעלית. הכי וההתנשאות הרוממות זו ולכן עצמי עניין אלא

·e˙ka CÈLÓÓe הפותח הנזכר «¿ƒ«»
‰eÈÈ,ב'ארוממך', ,EÓL ‰„B‡∆ƒ¿«¿

EÓÓB¯‡c ÔÈÚ‰L תכלית ∆»ƒ¿»«¬ƒ¿
CLÓÂהרוממות  „¯BÈ למטה ≈¿ƒ¿»

ÏLביותר  BÓML ÌB˜Óa¿»∆¿∆
ÂÈÏÚ ‡¯˜ ˜¯ ‰"aw‰44, «»»«ƒ¿»»»

שב  מקום של היינו וגילוי השראה אין ו

רק  אלא בעצמו הקדושֿברוךֿהוא

מועטת  הארה אלא שאינו שמו,

עליו  נקרא Ó‡ÓÎe¯מעצמותו, ,¿«¬«
Ï"Ê¯45 במדרש‰"aw‰ CÏ‰ ««»««»»

‰L ˙B‡Ó LÓÁ CÏ‰Ó מרחק «¬«¬≈≈»»
נדרשות  בהליכה אותו שלעבור גדול

כדי  שנה, מאות BÏחמש ˙B˜Ïƒ¿
e‰fL ,ÌL כאן מדובר עליו המרחק ≈∆∆

L‰הוא  ˙B‡Ó LÓÁ CÏ‰Ó«¬«¬≈≈»»
ÔÈ·e ÚÈ˜¯Ï ÚÈ˜¯ ÔÈaL∆≈»ƒ«¿»ƒ«≈

ı¯‡Ï ÚÈ˜¯‰46, של וההמשכה »»ƒ«»»∆
היא למטה הרוממות »Ú„עניין

‰f‰ ÌÏBÚÏ העולם שהוא הגשמי »»«∆
ÔBzÁz‰ העולמות כל מבין ביותר ««¿

epnÓ ‰hÓÏ ÔBzÁz ÔÈ‡L∆≈«¿¿«»ƒ∆
Ô˜f‰ eÈa¯ ·˙kL BÓk)¿∆»««≈«»≈

‡Èza47.( ««¿»
,·e˙ka CÈLÓÓe אודה' אחרי «¿ƒ«»

‰eÈÈ,שמך' ,‡Ït ˙ÈNÚ Èkƒ»ƒ»∆∆«¿
‰ÎLÓ‰‰L ביותר ‰È‡מלמעלה ∆««¿»»ƒ

,‰iNÚ‰ ÌÏBÚÏ „Ú העולם «¿«»¬ƒ»
העולמות  ארבעה מבין ביותר הנחות

»¿ÚÂ„אצילותֿבריאהֿיצירהֿעשיה 
dËeLÙk ‰iNÚÏ הבריאה «¬ƒ»ƒ¿»

הכתוב (הגשמית לשון רומז שלכך

ÌLÂ ,(˙ÈNÚ ביותר הנחות e‰L‡במקום ,‡ÏÙc ÔÈÚ‰ CLÓ »ƒ»¿»ƒ¿»»ƒ¿»¿∆∆∆
'פלא' Ìbהמושג ‰ÏÚÓÏ אפילו) Û"Ï‡c ÔÈÚ‰Ó הוא ש'אלף' ¿«¿»«≈»ƒ¿»¿»∆
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יי `"lyz'd ,ixyz e"`e

(ׁשּזהּו חכמה על קאי ׁשאל"ף ּפלא), ְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ(אֹותּיֹות

ּבינה  אלף ּבי"ת אלף ׁשהחכמה 48ענין והיינּו, , ְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָ

הּבינה), את ׁשּמלּמדת ׁשם על אל"ף, ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָנקראת

זה  הרי ּכאן ואיּלּו ההׁשּתל ׁשלּות, ראׁשית ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָׁשהיא

ּכמֹו והעלם, הפלאה מּלׁשֹון ּדפלא, ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָּבצירּוף

מּמ על 49ּבמּופלא ואף ,מּמ ּומּופרׁש מּובּדל , ְְְְְְְִִַַָָָ

ּדעׂשית. ּבאֹופן נמׁש זה הרי כן, ְְְֲִִִֵֵֶֶָָָּפי

CÈLÓÓe ּבעֹולם למּטה ההמׁשכה אֹופן לבאר «¿ƒְְְְֵֶַַַַָָָָ

הּזה  לעֹולם עד ּפלא) (עׂשית ֲִִֶֶֶַַָָָָָָהעׂשּיה

הענין  נפעל ׁשּׁשם מּמּנּו, למּטה ׁשאין ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּתחּתֹון

יאמץ  מּלאֹום נֹופל 50ּדלאֹום זה קם ּכׁשּזה ,51, ְְְֱִִֵֶֶֶֶָָ

ירּוׁשלים  נבנית צֹור ׁשל וזהּו51ׁשּמחּורּבנּה . ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָ

זה  ׁשּלאחרי ּבּפסּוק מעיר 52ׁשּממׁשי ׂשמּת ּכי , ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

ּבביאּורי  ּבארּוּכה צדק הּצמח ׁשּמבאר ּכפי ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָלּגל,

הּנזּכר 53הּזהר  ּבלק ּבפרׁשת הּזהר מאמר (על ְְֲִַַַַַַַַַָָָָָֹֹ

מעי 38לעיל  ׁשּתיבת ּכמֹו), מּיער, אֹותּיֹות ר ְְִִִֵֵֵֶַַַ

על 54ׁשּכתּוב  ׁשּקאי והיינּו, מּיער, חזיר יכרסמּנה ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

ׂשמּת ּכי נאמר זה ועל צֹור, זה, ּדלעּוּמת ְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָהעיר

ּדלעּוּמת  העיר ּבנין ׁשּמתּבּטל היינּו, לּגל, ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָמעיר

הּבירּור  ׁשּנעׂשה ועד ּגל, מּמּנה ונעׂשה ְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָזה,

לעיר  זה ׁשּמהּפכים ּבאֹופן זה ְְְְְִִִֶֶֶֶַַּדלעּוּמת

רז"ל 55אלקינּו מאמר ּדר ועל חזיר 56. עתיד ְֱֲֲִִֵֶֶַַַַַָֹ

מהר"ׁש אדמֹו"ר ׁשּמבאר ּוכפי ,57להּטהר, ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָ

יּגר  לא ּגרה מחזיר 58ׁשעכׁשיו ׁשאינֹו ּפירּוׁש, , ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ

ּכי  הּכלים, ּבׁשבירת ּבֹו ׁשּנפלּו ְְִִִִִִֵֶַַַָהּניצֹוצים
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א.48) קד, ובפרש"י.49)שבת א יג, כג.50)חגיגה כה, שם.51)תולדות תולדות פרש"י א. ו, מגילה ב. מב, פסחים ראה

ב.52) שם, תקיח).53)ישעי' (ע' שם תער"ב המשך גם וראה תקכו. ע' יד.54)ח"א פ, תו"א 55)תהלים וראה ב. מח, שם

ב. נו, שבהערה 56)וארא תרל"ו רבים מים בהמשך שליט"א אדמו"ר כ"ק הערת ראה ועוד. שרה. חיי פ' בשל"ה הובא

וש"נ. פפ"ד.57)הבאה. תרל"ו רבים מים ז.58)המשך יא, שמיני

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡Ït ˙Bi˙B‡ עצמה פלא מדריגת לא עדיין Û"Ï‡Lאבל מלשון ), ƒ∆∆∆»∆

ולימוד  ÓÎÁ‰מכוון ˜‡Èאילוף ÏÚ'חכמה 'אאלפך באיוב הכתוב כלשון »≈«»¿»
˙"Èa ÛÏ‡ ÔÈÚ e‰fL)ראשיֿתיבות הגמרא כדברי ‡ÛÏשהוא, ∆∆ƒ¿«»∆≈¡«

‰Èa48˙„nÏnL ÌL ÏÚ ,Û"Ï‡ ˙‡¯˜ ‰ÓÎÁ‰L ,eÈÈ‰Â , ƒ»¿«¿∆«»¿»ƒ¿≈»∆«≈∆¿«∆∆
‰Èa‰ ראשית ‡˙ החכמה, ∆«ƒ»

מאלפת  השכלי, הרעיון והתחלת

ההמשך  הבינה, את ומלמדת

הרעיון  נקודת של וההסתעפות

של  להשפעה והכוונה לפרטים,

לבינה  È‰L‡החכמה החכמה ), ∆ƒ
elÈ‡Â ,˙eÏLÏzL‰‰ ˙ÈL‡≈̄ƒ«ƒ¿«¿¿¿ƒ

‰Ê È¯‰ Ô‡k החכמה עניין רק לא »¬≈∆
אל"ף, בחינת עצמה, מצד שהיא כפי

היא  שהחכמה כפי ≈¿Ûe¯Èˆaאלא
‰‡ÏÙ‰ ÔBLlÓ ,‡ÏÙc¿∆∆ƒ¿«¿»»
‡ÏÙeÓa BÓk ,ÌÏÚ‰Â¿∆¿≈¿¿¿»

EnÓ49,,הפלא עניין ו'מופלא', ƒ¿
EnÓ,פירושו  L¯ÙeÓe Ïc·eÓ¿»¿»ƒ¿

,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â הפלאתו למרות ¿««ƒ≈
Ê‰ומעלתו  È¯‰'ה'פלא עניין ¬≈∆
CLÓ למטה ÔÙB‡aמלמעלה ƒ¿»¿∆

˙ÈNÚc שהיא העשייה לבחינת עד ¿»ƒ»
ביותר. הנחותה הבחינה

CÈLÓÓe הכתובÔÙB‡ ¯‡·Ï «¿ƒ¿»≈∆
‰ÎLÓ‰‰ האלוקי האור של ««¿»»

ויאיר hÓÏ‰מלמעלה  שיומשך עד ¿«»
) ‰iNÚ‰ ÌÏBÚa בלשון כנרמז ¿«»¬ƒ»

Ït‡הכתוב  ˙ÈNÚ לעיל )כמבואר »ƒ»∆∆
ÔBzÁz‰ ‰f‰ ÌÏBÚÏ „Ú«»»«∆««¿
ÌML ,epnÓ ‰hÓÏ ÔÈ‡L∆≈¿«»ƒ∆∆»

הז  הכי בעולם העולם שהוא הגשמי ה

ÌB‡Ïcתחתון  ÔÈÚ‰ ÏÚÙƒ¿»»ƒ¿»ƒ¿
ıÓ‡È ÌB‡lÓ50, בתורה האמור ƒ¿∆¡»

ז"ל  חכמינו ואומרים ועשו יעקב לגבי

הוא  מהם fLk‰שהפירוש האחד ¿∆∆
‰Ê Ì˜ השניÏÙB51,הגמרא ˆB¯וכדברי ÏL da¯eÁnL שנחרבה »∆≈∆ƒ¿»»∆

הכוונה ÌÈÏLe¯È51וקמהÈ·˙ונפלה, (ובכללות ישראל בני של העיר ƒ¿≈¿»«ƒ
מעלים  הוא עצמו שמצד הגשמי הזה בעולם וקדושה אלקות והמשכת לגילוי

האלקות). על ומסתיר

‰Ê È¯Á‡lL ˜eÒta CÈLÓnL e‰ÊÂ52 אחרי בישעיה, הבא הפסוק ¿∆∆«¿ƒ«»∆¿«¬≈∆
וכו', הוי' ארומימך הפותח nL·‡¯הפסוק ÈÙk ,ÏbÏ ¯ÈÚÓ zÓN Èkƒ«¿»≈ƒ«»¿ƒ∆¿»≈

¯‰f‰ È¯e‡È·a ‰ke¯‡a ˜„ˆ ÁÓv‰53¯‰f‰ ¯Ó‡Ó ÏÚ) «∆«∆∆«¬»¿≈≈«…«««¬««…«
ÏÈÚÏ ¯kÊp‰ ˜Ïa ˙L¯Ùa38˙·ÈzL ‡Bi˙B˙המילה ), ¯ÈÚÓ ¿»»«»»«ƒ¿»¿≈∆≈«≈ƒƒ

·e˙kL BÓk ,¯ÚiÓ54 בתהילים,eÈÈ‰Â ,¯ÚiÓ ¯ÈÊÁ ‰pÓÒ¯ÎÈ ƒ««¿∆»¿«¿¿∆»¬ƒƒ»«¿«¿
È‡wL היא הכתוב Ê‰,כוונת ˙neÚÏc ¯ÈÚ‰ ÏÚ,הקדושה היפך של ∆»≈«»ƒƒ¿«∆

טמאה  חיה נמצאת שבו המקום

זה  לעומת 'זה בקוהלת הכתוב (כלשון

העיר  אלוקים'), שהיא ˆB¯עשה

שהיא  העולם, אומות של העיר

נמצאת  שבו המקום היער, בדוגמת

טמאה  Ó‡¯חיה ‰Ê ÏÚÂ¿«∆∆¡«
על  לו ומודים ה' את Èkƒשמרוממים

,eÈÈ‰ ,ÏbÏ ¯ÈÚÓ zÓN«¿»≈ƒ«»«¿
Ïha˙nL ונחרב ÔÈaונהרס ∆ƒ¿«≈ƒ¿«

‰Ê ˙neÚÏc ¯ÈÚ‰ היפך של »ƒƒ¿«∆
pnÓ‰הקדושה, ‰NÚÂ מהעיר ¿«¬∆ƒ∆»

הקדושה  היפך את של Ïbהמסמלת «
מציאות  לביטול (והכוונה אבנים

זה), NÚpL‰הלעומת „ÚÂ¿«∆«¬∆
¯e¯Èa‰והעילוי neÚÏc˙והתיקון «≈ƒ¿«

‰Ê ÌÈÎt‰nL ÔÙB‡a ‰Ê את ∆¿∆∆¿«¿ƒ∆
הקדושה  היפך של ÈÚÏ¿ƒ¯העיר

eÈ˜Ï‡55. ¡…≈
C¯c ÏÚÂ לעומת של ה'עיר' והפיכת ¿«∆∆

דרך  על היא אלוקינו לעיר »¬»Ó‡Ó¯זה
Ï"Ê¯56¯ÈÊÁ „È˙Ú הוא שכיום ««»ƒ¬ƒ

טמאה  ÈÙÎeחיה ,¯‰h‰Ï¿ƒ»≈¿ƒ
L"¯‰Ó ¯"BÓ„‡ ¯‡·nL57, ∆¿»≈«¿«¬«

ÂÈLÎÚL על בתורה נאמר הזה בזמן ∆«¿»
אבל  פרסה מפריס אמנם שהוא החזיר

כי  טהור bÈ¯איננו ‡Ï ‰¯b58, כי ≈»…ƒ»
גירה, מעלה לפי Le¯Èt,איננו ≈

הדברים, ÈÊÁÓ¯פנימיות BÈ‡L∆≈«¬ƒ
את  בחזרה ÌÈˆBˆÈp‰«ƒƒלקדושה

הקדושה  Baניצוצות eÏÙpL∆»¿
,ÌÈÏk‰ ˙¯È·La בתורת כמבואר ƒ¿ƒ««≈ƒ

ה' ברא התיקון, עולם של השתלשלות' ב'סדר העולמות בריאות לפני הסוד,

הס  אורות היינו התיקון", "עולם התוהו. עולם מדוד את באופן המאירים פירות

רבה  בעוצמה מאירים האורות התוהו" ב"עולם ואילו המקבלים לכלי ומותאם

והכלים  מרובים האורות התוהו שבעולם וכיוון המקבלים, כלי לפי שלא

של  האלוקי מהאור וניצוצות הכלים' 'שבירת התוהו" ב"עולם הייתה מועטים,

הגשמיים  בדברים ביותר, למטה ונפלו ירדו התוהו ‰Ó‰a‰עולם Èkƒ«¿≈»

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

e`vnda 'ied eyxc

על  הּכתּוב, ּכסּיּום אּתה), (ׁשּנקראת ְְְִִֵֶַַַַָָמלכּות

סדר  ּכללּות ׁשּזהּו צדק, מלּכי ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָּדברתי

(מּלׁשֹון  ׁשהוי' אחר, ּובסגנֹון ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָההׁשּתלׁשלּות.

ואחר 41מהּווה  ההויֹות, ּכל ּומקֹור ראׁשית הּוא ( ְְְֲִֵֶַַַַָָ

הּכחֹות  ּבעל רּבים, לׁשֹון ּבאלקים, נמׁש ְְֱִִִֶַַַַָָֹֹּכ

אֹורח  ערּו ׁשלחן ּבטּור (ּכדאיתא ְְְְְִִֶַַָָָֻוהיכֹולת

הּברכֹות),42חּיים  ּדנֹוסח הּמיּלֹות ּבפירּוׁש ְְְִִֵַַַַָ

הּטבע  ּבגימטרּיא ּבאֹופן 43ואלקים ׁשּבא ּוכפי , ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָֹ

והחּיּות  הּכח ׁשּנעׂשה ׁשּניּכר  ׁשּלי, אלקּה ְֱֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹּדאלקי,

נֹוכח, לׁשֹון ּדאּתה, ּבאֹופן ׁשּזהּו ועד ְְְְֵֶֶֶֶַַַָׁשּלֹו,

אּתה, עליו לֹומר ׁשּיכֹולים ּגלּוי עֹולם ְֲִֶֶַַַָָָָָָׁשּנעׂשה

אינֹו זה ּכל אמנם, מּוחׁשית. ראּיה ׁשל ְְְִִֵֶֶֶָָָָָּבאֹופן

ּדארֹוממ הענין להיֹות צרי אּלא עדיין, ְְְְֲֲִִִִִִֶַַַָָָָמסּפיק

ּבאֹופן  אּלּו ענינים ּכל לרֹומם ׁשּצרי היינּו, ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָּגֹו',

העצמּות. והתנּׂשאּות לרֹוממּות עד ּביֹותר, ְְְְְְְֲִֵֶַַַַָנעלה

ׁשהענין  היינּו, ,ׁשמ אֹודה ּבּכתּוב, ְְְְִִִֶֶַַַָָָּוממׁשי

ׁשל  ׁשּׁשמֹו ּבמקֹום ונמׁש יֹורד ְְְְְֲִִֵֶֶַָָּדארֹוממ

עליו  נקרא רק רז"ל 44הּקּב"ה ּוכמאמר ,45הל ְְֲִַַַַַַַָָָָָָ

ׁשם, לֹו לקנֹות ׁשנה מאֹות חמׁש מהל ְֲֲִֵֵֵַַַָָָָהּקּב"ה

חמ  מהל לרקיע ׁשּזהּו רקיע ׁשּבין ׁשנה מאֹות ׁש ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

לארץ  הרקיע הּתחּתֹון 46ּובין הּזה לעֹולם עד , ְִֵֶֶַַַַַָָָָָָ

רּבינּו ׁשּכתב (ּכמֹו מּמּנּו למּטה ּתחּתֹון ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשאין

ּבּתניא  ּפלא,47הּזקן עׂשית ּכי ּבּכתּוב, ּוממׁשי .( ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ

ועד  העׂשּיה, לעֹולם עד היא ׁשההמׁשכה ְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָהיינּו,

הענין  נמׁש וׁשם (עׂשית), ּכפׁשּוטּה ְְְְֲִִִִִַָָָָָָָָלעׂשּיה

ּדאל"ף  מהענין ּגם למעלה ׁשהּוא ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָּדפלא,
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(להר"י 41) אגוז גינת (ברע"מ). סע"ב רנז, זח"ג וראה רפ"ד. שעהיוה"א תניא פ"ט. תשע) ולא עשר (שער א שער פרדס

טושו"ע  פס"א. ח"א נבוכים מורה ואילך). ב ד, בהקדמה בשל"ה הובא ואילך. א (ד, ההוי' שער הראשון חלק גיקטליא)

ועוד. ה. סימן הקודמת.42)או"ח פרק 43)שבהערה התשובה שער חכמה ראשית ב. פרק הנתיבות) (שער יב שער פרדס

ע"ג). ריש כב, ראה פ' בלקו"ת (הובא סי"ח צבי חכם שו"ת ב. שח, א. קפט, א. פט, של"ה ב). (קכא, והמרגיל ד"ה ו

ואילך. סע"ב כב, שם לקו"ת רפ"ו. שעהיוה"א ובכ"מ.44)תניא ג. מא, בהר לקו"ת תרומה. ר"פ תו"א פ"ז,45)ראה קה"ר

ואילך. פב ע' תרס"ח ואילך. צז ע' שם ואילך. סז ע' תר"ל סה"מ וראה פכ"ג. שמואל מדרש (ב). יג,46)א חגיגה ראה

פל"ו.47)א.
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הכתוב (הגשמית לשון רומז שלכך

ÌLÂ ,(˙ÈNÚ ביותר הנחות e‰L‡במקום ,‡ÏÙc ÔÈÚ‰ CLÓ »ƒ»¿»ƒ¿»»ƒ¿»¿∆∆∆
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ׁשּקיּבלה  ׁשאחר היינּו, ּגרה, ׁשּמעלה ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּבהמה

עֹוד  עצמֹו זה ללעֹוס חֹוזרת ׁשּוב ולעסה ְְְֲֲִֶֶֶַַַָָָהּמאכל

וענינֹו ּכדבעי, ּומזּוּכ מבֹורר ׁשּיהיה ּכדי ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּפעם,

ּבׁשבירת  ּבתֹוכּה ּׁשּנפל מה נֹותנת ׁשהיא ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָּבּנמׁשל,

החזיר  אבל כּו', ּבירּור ּבבחינת לבֹוא ְֲֲִִִִֵֵַַַָָהּכלים

הּניצֹוצים  נֹותן ׁשאינֹו מֹורה יּגר לא ִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹׁשּגרה

לבא  לעתיד אמנם להתּברר , ׁשּיבֹואּו ּבֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָֹׁשּנבלעּו

אחד  ׁשּזהּו גרה, מעלה חזיר ּגם יהיה ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ[ׁשאז

חזיר  ׁשעתיד יּתכן אי נגלה ּפי על ְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָהּבאּורים

מּוחלפת  ּתהיה לא הּתֹורה זאת הרי ,59לּטהר, ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָֹֹ

גרה  מעלה חזיר ּגם יהיה לבא ׁשּלעתיד ]60ּכיון ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

ּכללּות  ׁשּזהּו כּו', לׁשרׁשם הּניצֹוצים ּכל ְְְֲִִִֶֶַַָָָָיחזיר

הּניצֹוצים  ׁשּמתּבררים זה, ּדלעּוּמת הּבירּור ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָענין

ידע רׁשעים נר ׁשל ּבאֹופן ׁשם ,61ׁשּנמצאים ְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָ

אדמֹו"ר  קדּוּׁשת ּכבֹוד ּבארּוּכה ׁשּמבאר ְְְְְֲִֵֶַַַָָּכפי

עדן  נׁשמתֹו יׁש62(מהֹורׁש"ּב) זה ּבּלעּוּמת ׁשּגם ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָ

ּכי קדּוּׁשה, להיֹות ניצֹוץ יכֹולה לא זאת לּולי ְְְִִִֵָָֹֹ

ּדנר  ּבאֹופן הּוא ׁשהּניצֹוץ אּלא מציאּות, ְְְִִֵֶֶֶַָׁשּום

אּלא  נר , ׁשל מציאּות ׁשּיׁש היינּו, ,ידע ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָרׁשעים

כּו'. ּדֹוע ֵֶׁשהּוא

לעיל p‰Â‰ד) הּנזּכר ּבּפסּוק לעיל האמּור ּכל ¿ƒ≈ְְְִֵֵַַָָָָָ

ׁשּיי וגֹו') ארֹוממ אּתה אלקי ְְֱֲֲִַַַָָָָֹ(הוי'

הּׁשנה  ׁשּבראׁש ידּוע ּדהּנה הּׁשנה. לראׁש ְְְִֵֶַַַַָָָָָֹֹּגם

וׁשרׁשם, למקֹורם וחֹוזרים הענינים ּכל ְְְְְְִִִִִָָָָָָעֹולים

ׁשּכל  היינּו, אּתה, אלקי הוי' ענין הּוא ְְְֱֲִִִֶַַַַָָָָָֹּובפרט ּיּות

אחר  ׁשּנמׁש ּכפי הוי', מּׁשם ׁשּנתהּוּו ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָהענינים

רּבים, לׁשֹון ּדאלקים והיכֹולת ּבהּכחֹות ְְְְֱִִֶֶַַַָֹֹּכ

ּגלּוי, עֹולם ׁשּנעׂשה עד הּטבע, ְְֲִִֶֶַַַַַָָָָּובגימטרּיא

חֹוזרים  אּלּו ענינים ּכל הּנה אּתה, עליו לֹומר ׁשּיכֹולים ּדאתּגליא, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָעלמא

,(ארֹוממ) העצמּות והתנּׂשאּות לרֹוממּות עד מעלה, למעלה וׁשרׁשם ְְְְְְְְְְְְְֲִִִַַַַַָָָָָָלמקֹורם
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(59- חלק לפרק הקדמה סנהדרין להרמב"ם המשניות פירוש ה"ג. סוף פי"א מלכים הל' רפ"ט. יסוה"ת הל' רמב"ם ראה

התשיעי. אדמו"ר 60)היסוד כ"ק הערת גם וראה ז. יא, שמיני עה"פ סופר) (להחתם משה תורת וספר החיים אור ראה

פ"נ. התניא בספר שיעורים בספר כ.61)שליט"א כד, יז. כא, ט. יג, קמג 62)משלי ע' עת"ר ואילך. קג ע' תרס"ה סה"מ

א'מא). ע' ח"ג (שם פשע"ד תער"ב המשך ואילך.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÏaÈwL ¯Á‡L ,eÈÈ‰ ,‰¯b ‰ÏÚnL לתוכה ‰ÏÎ‡nוקלטה ∆«¬»≈»«¿∆««∆ƒ¿»««¬»

‰ÒÚÏÂ המאכל ÒBÚÏÏאת ˙¯ÊBÁ ·eL מאכל„BÚ BÓˆÚ ‰Ê ¿»¬»∆∆ƒ¿∆«¿
CkeÊÓe ¯¯B·Ó ‰È‰iL È„k ,ÌÚt‰ ומעודןBÈÚÂ ,ÈÚ·„k «««¿≈∆ƒ¿∆¿»¿»ƒ¿»≈¿ƒ¿»

,ÏLÓpaהפנימי הרוחני גירה È‰L‡במובן שמעלה ˙B˙הבהמה «ƒ¿»∆ƒ∆∆
dÎB˙aבחזרה  ÏÙpM ‰Ó«∆»«¿»

הקדושה  »È·Laƒ¿ƒ¯˙מניצוצות
¯e¯Èa ˙ÈÁ·a ‡B·Ï ÌÈÏk‰«≈ƒ»ƒ¿ƒ«≈

'eÎ,ומקורו לשורשו «¬‡·Ïולחזור
‰¯BÓ ¯bÈ ‡Ï ‰¯bL ¯ÈÊÁ‰«¬ƒ∆≈»…ƒ»∆

Ô˙B BÈ‡L בחזרהÌÈˆBˆÈp‰ ∆≈≈«ƒƒ
¯¯a˙‰Ï e‡B·iL Ba eÚÏ·pL∆ƒ¿¿∆»¿ƒ¿»≈
ועולים  חוזרים אינם שבו והניצוצות

Ï·‡לקדושה, „È˙ÚÏ ÌÓ‡»¿»∆»ƒ»…
המשיח  Ìbבימות ‰È‰È Ê‡L]∆»ƒ¿∆«

„Á‡ e‰fL ,‰¯‚ ‰ÏÚÓ ¯ÈÊÁ¬ƒ«¬≈≈»∆∆««
CÈ‡ ‰Ï‚ Èt ÏÚ ÌÈ¯e‡a‰«≈ƒ«ƒƒ¿∆≈
,¯‰hÏ ¯ÈÊÁ „È˙ÚL ÔÎzÈƒ»≈∆»ƒ¬ƒƒ»≈

È¯‰ אשר האמונה מעיקרי הוא כלל ¬≈
‰È‰z ‡Ï ‰¯Bz‰ ˙‡Ê…«»…ƒ¿∆

˙ÙÏÁeÓ59 ייתכן ואיך לעולם, ¿∆∆
טהור, יהיה והחזיר תשתנה שהלכה

החזיר  הזה שבזמן הוא הביאור אלא

לבוא  ולעתיד גירה מעלה אינו כי טמא

טהור  Ï·‡יהיה „È˙ÚlL ÔÂÈk≈»∆∆»ƒ»…
‰¯‚ ‰ÏÚÓ ¯ÈÊÁ Ìb ‰È‰È60 ƒ¿∆«¬ƒ«¬≈≈»

‰ÌÈˆBˆÈpואז  Ïk ¯ÈÊÁÈ שנפלו ] «¬ƒ»«ƒƒ
בחזרה בקדושה ÌL¯LÏבו ומקורם ¿»¿»

ÔÈÚ ˙eÏÏk e‰fL ,'eÎ התוכן ∆∆¿»ƒ¿«
של  והתיקון ‰e¯Èa¯הכללי «≈

‰Ê ˙neÚÏc הטוב הפרדת ידי על ƒ¿«∆
לקדושה, והעלאתו מהרע

ÌÈˆBˆÈp‰ ÌÈ¯¯a˙nL∆ƒ¿»¿ƒ«ƒƒ
,ÌL ÌÈ‡ˆÓpL הכתוב בלשון ∆ƒ¿»ƒ»

¯ÌÈÚLבמשלי, ¯ ÏL ÔÙB‡a¿∆∆≈¿»ƒ
CÚ„È61, אלא קיים שהנר היינו ƒ¿»

מאיר  nL·‡¯שאינו ÈÙk¿ƒ∆¿»≈
˙Me„˜ „B·k ‰ke¯‡a«¬»¿¿«
B˙ÓL (a"L¯B‰Ó) ¯"BÓ„‡«¿¿»«ƒ¿»

Ô„Ú62‰Ê ˙neÚla ÌbL שהוא ≈∆∆««¿«∆
הקדושה  ˜„Me‰,היפך ıBˆÈ LÈ≈ƒ¿»

˙‡Ê ÈÏeÏ Èk של ניצוץ ללא ƒ≈…

הכול של החיות מקור שהיא ואלוקות BÈ‰Ï˙קדושה ‰ÏBÎÈ ‡Ï התהוות …¿»ƒ¿
של  ıBˆÈp‰Lוקיום ‡l‡ ,˙e‡ÈˆÓ ÌeL,'זה ב'לעומת שנמצא ¿ƒ∆»∆«ƒ

אחרא, וסטרא LiLקליפות ,eÈÈ‰ ,CÚ„È ÌÈÚL¯ ¯c ÔÙB‡a ‡e‰¿∆¿≈¿»ƒƒ¿««¿∆≈
'eÎ CÚBc ‡e‰L ‡l‡ ,¯ ÏL ˙e‡ÈˆÓ.מאיר ולא ¿ƒ∆≈∆»∆≈

ÏÈÚÏ ¯eÓ‡‰ Ïk ‰p‰Â („¿ƒ≈»»»¿≈
'ÈÂ‰) ÏÈÚÏ ¯kÊp‰ ˜eÒta«»«ƒ¿»¿≈¬»»
('B‚Â EÓÓB¯‡ ‰z‡ È˜Ï‡¡…««»¬ƒ¿¿

‰M‰ L‡¯Ï Ìb CÈiL כפי «»«¿…«»»
ומבאר. שממשיך

‰M‰ L‡¯aL Úe„È ‰p‰c¿ƒ≈»«∆¿…«»»
ÌÈÏBÚומסתלקיםÌÈÈÚ‰ Ïk ƒ»»ƒ¿»ƒ

שעברה  בשנה והושפעו שהאירו

ÌL¯LÂ Ì¯B˜ÓÏ ÌÈ¯ÊBÁÂ¿¿ƒƒ¿»¿»¿»
בתחילה, נמשכו eiË¯Ù·eƒ¿»ƒ˙שממנו

,‰z‡ È˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«¬»»¡…««»
ee‰˙pL ÌÈÈÚ‰ ÏkL ,eÈÈ‰«¿∆»»ƒ¿»ƒ∆ƒ¿«

CLÓpL ÈÙk ,'ÈÂ‰ ÌMÓ עניינו ƒ≈¬»»¿ƒ∆ƒ¿«
הוי' שם BÁk‰a˙של Ck ¯Á‡««»¿«…

ÔBLÏ ÌÈ˜Ï‡c ˙ÏBÎÈ‰Â¿«¿∆∆¡…ƒ¿
,Ú·h‰ ‡i¯ËÓÈ‚·e ,ÌÈa«̄ƒ¿ƒ«¿ƒ»«∆«
ביותר, מטה למטה עד המשכה היינו

לעיל, NÚpL‰כמבואר „Ú האור «∆«¬»
ונעלם  סתום ÈeÏb,שהיה ÌÏBÚ»»

הזוהר  ÈÏb˙‡c‡,ובלשון ‡ÓÏÚ»¿»¿ƒ¿«¿»
בגלוי, בו מאיר האלוקי שהאור עולם

ÂÈÏÚ ¯ÓBÏ ÌÈÏBÎiL אור על ∆¿ƒ«»»
זה  וניכר,‡z‰גלוי גלוי שהוא כיוון «»

el‡ ÌÈÈÚ Ïk ‰p‰ שנמשכו ƒ≈»ƒ¿»ƒ≈
מטה, למטה עד השנה במשך והאירו

מסתלקים  הם הרי השנה ראש בערב

והם  למעלה ÌÈ¯ÊBÁ¿ƒועולים
ÌL¯LÂ Ì¯B˜ÓÏ שהוא ƒ¿»¿»¿»

,‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏ ביותר Ú„עליון ¿«¿»«¿»«
˙e‡O˙‰Â ˙eÓÓB¯Ï¿¿¿ƒ¿«¿

) ˙eÓˆÚ‰ במילה ‡¯EÓÓBהנרמז »«¿¬ƒ¿
רוממות  שההמשכה ),מלשון ולאחר

ונסתלקה, BÊÁÏ¯עלתה CÈ¯ˆÂ¿»ƒ«¬
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יג `"lyz'd ,ixyz e"`e

מּפׁשיטּות  ההמׁשכה את ּולעֹורר לחזֹור ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָוצרי

הּתענּוג, ּבעצמּות יּומׁש ׁשּמּׁשם ְְְְֲִֶַַַַַָָהעצמּות,

הּמּדֹות  ּובבחינת ּובינה, חכמה ּבעצמּות ְְְְִִִִִַַַָָָָּומּׁשם

ּבריאת  נעׂשית זה ידי ׁשעל הּמלכּות, לבחינת ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַעד

מהּדרּוׁש ּכּמּובן מחדׁש, ּכּוּלּה ההׁשּתלׁשלּות ְְְְִֵֵַַַַָָָָָּכל

להבין  הּמתחיל ּדיּבּור האמצעי אדמֹו"ר ְְְְִִִִֶֶַַַָָָׁשל

טֹוב  ׁשם הּבעל ּכּוונת ּפי  על ׁשֹופר ּתקיעת ְְִִִֵַַַַַַַַָָענין

למּטה 63ז"ל  עד להיֹות צריכה זֹו והמׁשכה . ְְְְְִִַַַַָָָָ

ׁשהרי  ּפלא), (עׂשית העׂשּיה ּבעֹולם ְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָמּטה,

הּׁשנה, ּדראׁש ּבעבֹודה להּׁשאר אינּה ְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָֹהּתכלית

ּבבנין  זאת להמׁשי צרי זה לאחרי ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹאּלא

ליֹום  הּׁשנה ראׁש ׁשּבין ימים ּבעׂשרה ְְֲִֵֶַַַָָָָָָֹהּמלכּות

צרי ּכ ואחר ב'), סעיף לעיל (ּכּנזּכר ְְְִִִִִֵַַַַָָָָהּכּפּורים

לדרּכֹו הל ּדויעקב ּבהענין זאת 64להמׁשי ְְְְְְְֲִִִַַַַָָָֹֹ

הּתחּתֹון  הּזה ּבעֹולם ּכּוּלּה, הּׁשנה ּכל ְֲֶַַַַַַָָָָָָּבעבֹודת

וע  מּמּנּו, למּטה צריׁשאין ׁשּבֹו למקֹום ד ְְְִִֵֶֶֶַַָָָ

ּכזכּיֹות  לֹו נעׂשּו ּדזדֹונֹות הענין (ּכי 65לפעֹול ְְְְֲִִִִִַָָֻ

הּתׁשּובה, עבֹודת ידי על לּגל), מעיר ְְְֲִֵֵַַַַַָָָׂשמּת

הּׁשנה  ראׁש ׁשּבין ימים לעׂשרה ּבמיּוחד ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּׁשּיכת

הרמּב"ם  ׁשּכתב ּכמֹו הּכּפּורים, על 66ליֹום אף ְְְִִֶַַַַַַָָ

זמּנּה הּׁשנה (וכל לעֹולם יפה ׁשהּתׁשּובה ְְְִֶַַַָָָָָָָָָּפי

ראׁש ׁשּבין הּימים ּבעׂשרה מקֹום, מּכל ֲִִֵֶַַָָָָָֹהּוא),

ּומתקּבלת  יֹותר יפה היא הּכּפּורים ויֹום ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָהּׁשנה

הּניצֹוצים  את מבררים זה ידי ׁשעל מּיד, ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָהיא

ׁשּמהּפכים  ועד ּבּזדֹונֹות, ּגם ׁשּנמצאים ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָהּנעלים

רז"ל  אמרּו ׁשּלכן לזכּיֹות, ׁשּבמקֹום 67אֹותם ְְְִֵֶֶַַָָָָֻ

ּגמּורים  צּדיקים אפיּלּו עֹומדים ּתׁשּובה ְְְֲֲִִִִִֵֶַַָׁשּבעלי

על  נאמר זה (ׁשענין ׁשם לעמֹוד יכֹולים ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָאין

לֹו נעׂשּו זדֹונֹות ידּה ׁשעל הּתׁשּובה ְְְֲֶַַַַַָָָּדרּגת
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עם 63) ואילך.סדור ג רמד, - ח"כ 64)דא"ח לקו"ש וש"נ. .43 ע' תרצ"ו השיחות ספר וראה ב. לב, ויצא - הכתוב לשון

וש"נ. .556 ב.65)ע' פו, ה"ו.66)יומא פ"ב תשובה ב.67)הל' לד, מברכות ה"ד. פ"ז שם רמב"ם

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙eÓˆÚ‰ ˙eËÈLtÓ ‰ÎLÓ‰‰ ˙‡ ¯¯BÚÏe האלוקות בעצמות ¿≈∆««¿»»ƒ¿ƒ»«¿

והגדרה, 'ציור' מכל מופשטת 'פשוטה', העצמות ÌMnLשהיא מפשיטות ∆ƒ»
CLÓeÈ האל ÌMÓeוקיהאור ,‚eÚz‰ ˙eÓˆÚa התענוג מעצמות ¿«¿«¿««¬ƒ»

העליון  האור Ú„נמשך ˙Bcn‰ ˙ÈÁ··e ,‰È·e ‰ÓÎÁ ˙eÓˆÚa¿«¿»¿»ƒ»ƒ¿ƒ««ƒ«
È„È ÏÚL ,˙eÎÏn‰ ˙ÈÁ·Ïƒ¿ƒ«««¿∆«¿≈

‰Ê בכל ונמשך יורד העליון שהאור ∆
המידות  (המוחין, הספירות עשר

המלכות) È¯a‡˙וספירת ˙ÈNÚ«¬≈¿ƒ«
dlek ˙eÏLÏzL‰‰ Ïk»«ƒ¿«¿¿»
כל  סוף ועד הדרגות כל מתחילת

Ô·enkהדרגות  ,L„ÁÓ≈»»«»
Le¯c‰Ó חסידות ÏLמאמר ≈«¿∆

¯eaÈc ÈÚˆÓ‡‰ ¯"BÓ„‡«¿»∆¿»ƒƒ
˙ÚÈ˜z ÔÈÚ ÔÈ·‰Ï ÏÈÁ˙n‰««¿ƒ¿»ƒƒ¿«¿ƒ«
ÌL ÏÚa‰ ˙Âek Èt ÏÚ ¯ÙBL»«ƒ«»««««≈

Ï"Ê ·BË63 בהרחבה מבואר שם «
וההשפעה  ההמשכה התחדשות עניין

לעולמות  האלוקית החיות של

שנה  מידי השנה בראש ולנבראים

בשנה.

BÊ ‰ÎLÓ‰Â השנה בראש שנמשכת ¿«¿»»
˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ונשפעת נמשכת ¿ƒ»ƒ¿

hÓ‰,ומאירה  ‰hÓÏ „Ú«¿«»«»
) ‰iNÚ‰ ÌÏBÚa בלשון כנרמז ¿«»¬ƒ»

Ït‡הכתוב  ˙ÈNÚ,'שה'פלא היינו »ƒ»∆∆
ביותר, והמרומם המופלא העליון האור

ביותר  למטה עד ונמשך ),יורד
למטה  האור בהמשכת וההכרח והצורך

כיון  הוא ‰ÈÏÎz˙מטה È¯‰L∆¬≈««¿ƒ
הסופית  M‰Ï‡¯והמטרה dÈ‡≈»¿ƒ»≈

והנעלית B·Úa„‰תמיד  המיוחדת »¬»
È¯Á‡Ï ‡l‡ ,‰M‰ L‡¯c¿…«»»∆»¿«¬≈

‰Ê השנה ראש אחרי הבאים בימים ∆
˙‡Ê CÈLÓ‰Ï CÈ¯ˆ ההמשכות »ƒ¿«¿ƒ…

השנה  בראש »¿ÔÈ·a¿ƒשממשיכים
˙eÎÏn‰ החיות השפעת והמשך ««¿

ביותר  התחתונים ««¬«NÚa¯‰ולנבראים
ÌBÈÏ ‰M‰ L‡¯ ÔÈaL ÌÈÓÈ»ƒ∆≈…«»»¿
ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ ¯kÊpk) ÌÈ¯etk‰«ƒƒ«ƒ¿»¿≈»ƒ

תש ·' ימי מעשרת יום יש שבכל ובה

נוסף  מעומק נוספת Á‡Â¯המשכה ,(¿««
Ck,תשרי חודש סיום לקראת הבאים, Ê‡˙בימים CÈLÓ‰Ï CÈ¯ˆ את »»ƒ¿«¿ƒ…

השנה  בראש שנמשכו הנעלים ‰CÏהעניינים ·˜ÚÈÂc ÔÈÚ‰a¿»ƒ¿»ƒ¿«¬…»«
Bk¯„Ï64 הנעלים העניינים המשכת את מסמל זה שפסוק בחסידות כמובא ¿«¿

השנה) ימי כל על השפעה יש שלעניינו כללי חודש (שהוא תשרי חודש של

,dlek ‰M‰ Ïk ˙„B·Úa עבודה ‰ÔBzÁzשהיא ‰f‰ ÌÏBÚa «¬«»«»»»»»«∆««¿
,epnÓ ‰hÓÏ ÔÈ‡L והמשכת ∆≈¿«»ƒ∆

ביותר  למטה הללו הנעלים האורות

BaLהיא, ÌB˜ÓÏ „ÚÂ עבירות יש ¿«¿»∆
ולכן ה' רצון ÏBÚÙÏעל CÈ¯ˆ,שם »ƒƒ¿

זה, נחות BB„Êc˙במקום ÔÈÚ‰»ƒ¿»ƒ¿
˙BiÎÊk BÏ eNÚ65) והוא «¬ƒ¿À

הפסוק  על לעיל המבואר Èkƒבדוגמת
ÏbÏ ¯ÈÚÓ zÓN של שה'עיר' «¿»≈ƒ«»

של  ובסופו לגל הופכת זה' 'לעומת

עתיד  לעניין בדומה לטוב, נהפכת דבר

להיטהר  הזדונות ),חזיר והפיכת

היא B·Ú„˙לזכיות È„È ÏÚ«¿≈¬«
˙ÎiML ,‰·eLz‰ עבודת «¿»∆«∆∆

ÌÈÓÈהתשובה  ‰¯NÚÏ „ÁeÈÓaƒ¿»»¬»»»ƒ
ÌBÈÏ ‰M‰ L‡¯ ÔÈaL∆≈…«»»¿
·˙kL BÓk ,ÌÈ¯etk‰«ƒƒ¿∆»«

Ì"aÓ¯‰66Èt ÏÚ Û‡ »«¿«««ƒ
ÌÏBÚÏ ‰ÙÈ ‰·eLz‰L היינו ∆«¿»»»»»

‰e‡),תמיד  dpÓÊ ‰M‰ ÏÎÂ)¿»«»»¿«»
ÌÈÓi‰ ‰¯NÚa ,ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»«¬»»«»ƒ
ÌBÈÂ ‰M‰ L‡¯ ÔÈaL∆≈…«»»¿

‡È‰ ÌÈ¯etk‰ התשובה‰ÙÈ «ƒƒƒ»»
,„iÓ ‡È‰ ˙Ïa˜˙Óe ¯˙BÈ≈ƒ¿«∆∆ƒƒ«

‰Ê È„È ÏÚL התשובה עבוד ת ∆«¿≈∆
לזכויות  הזדונות את שהופכת

ÌÈˆBˆÈp‰ ˙‡ ÌÈ¯¯·Ó¿»¿ƒ∆«ƒƒ
Ìb ÌÈ‡ˆÓpL ÌÈÏÚp‰««¬ƒ∆ƒ¿»ƒ«

,˙BB„fa שגם לעיל כמובא «¿
אלוקות  של ניצוצות יש זה' ב'לעומת

„ÚÂ של והתיקון העלייה  היא כך כדי ¿«
‡Ì˙Bהזדונות  ÌÈÎt‰nL∆¿«¿ƒ»

Ï"Ê¯ e¯Ó‡ ÔÎlL ,˙BiÎÊÏ67 ƒ¿À∆»≈»¿««
ÈÏÚaLבגמרא  ÌB˜ÓaL∆¿»∆«¬≈

elÈÙ‡ ÌÈ„ÓBÚ ‰·eLz¿»¿ƒ¬ƒ
ÌÈÏBÎÈ ÔÈ‡ ÌÈ¯eÓb ÌÈ˜Èc«̂ƒƒ¿ƒ≈¿ƒ

‰Ê ÔÈÚL) ÌL „BÓÚÏ של «¬»∆ƒ¿»∆
הצדיקים  על התשובה בעלי מעלת

BÏ eNÚ ˙BB„Ê d„È ÏÚL ‰·eLz‰ ˙b¯c ÏÚ ¯Ó‡∆¡«««¿««¿»∆«»»¿«¬
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לפי 68ּכזכּיֹות  ׁשּזהּו ּבאֹופן 69), היא ׁשעבֹודתם ְְְֲִִִֶֶֶֶָָֻ

ּבאּגרת  הּזקן רּבינּו (ּכלׁשֹון ׁשלימה ּתׁשּובה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשל

הׁשלמת 70הּתׁשּובה  ענין ּגם נרמז ׁשּבזה ,( ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָ

ׁשּמּקליּפת  הּבירּורים רק לא היינּו, ְְִִִִֵֵֶַַַַַֹהּבירּורים,

לזכּיֹות. ׁשּנהפכים הּזדֹונֹות ּבירּור ּגם אּלא ְְֱִִֵֶֶֶַַַָָֻנֹוגּה,

אתערּותא p‰Â‰ה) ּדלתּתא ׁשּבאתערּותא ידּוע ¿ƒ≈ְְְְֲֲִִִֶַַָָָָ

ּבּה מֹודד ׁשאדם ּובמּדה ְְִִֵֵֶָָָָָּדלעיּלא,

לֹו טֹוב 71מֹודדין ׁשם הּבעל ּתֹורת ּפי על ּובפרט . ְְִִִֵַַַַַָ

הּפסּוק 72הידּועה  ׁשּמבאר 73על ּכפי ,צּל הוי' ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָ

הּמּגיד  הּׁשמׁש,74הרב אֹור ּברֹוב ּבא ׁשהּצל , ְִֵֶֶֶַַַַַָָ

ׁשּמר  ּבּנמׁשל, החביבּות וענינֹו הּתענּוג, ֹוב ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָ

ּׁשּנאמר  מה (ׁשּזהּו על 73והאהבה ,ימינ יד על ְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַַַָָ

אֹוהבי  אברהם ׁשהם 75ּדר לבניו, הּקּב"ה ׁשל ( ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

ענין  נעׂשה ּבעצמּותֹו, ׁשּמּוׁשרׁשים יׂשראל, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָּבני

(ׁשּלפי  האדם ּתנּועֹות ּכמֹו ׁשּמתנענע ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָהּצל,

לעיּלא). ההתעֹוררּות נעׂשה לתּתא ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָההתעֹוררּות

אֹודה  ּדארֹוממ הענין לפעֹול ׁשּכדי מּובן, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָּומּזה

כּו', הרֹוממּות לבחינת ההעלאה ׁשּתהיה ,ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָׁשמ

מה  (ׁשּזהּו ׁשמ ּבבחינת למּטה יּומׁש ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָּומּׁשם

צריכה  לעיל), ּכּנזּכר הּׁשנה, ּבראׁש ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹּׁשּנפעל

היינּו, ּכזה, ּבאֹופן ּכן ּגם האדם עבֹודת ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָלהיֹות

את  לרֹומם אּלא כּו', הּגלּויים ּבּכחֹות רק ְְִֵֶֶַַַָֹֹלא

הׁשּתלׁשלּות  מּסדר למעלה נפׁשֹו וכחֹות ְְְְְְְְִִֵֶַַַַָֹעצמֹו

ּבאֹופן  להיֹות צריכה ׁשעבֹודתֹו והיינּו, ְְְְְֲִִֶֶֶַָָׁשּלֹו.

הוי' ׁשם מּצד ׁשהיא ּכפי מהעבֹודה יֹותר ְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָנעלה

ׁשהם  נפׁשֹו ּכחֹות  עׂשר  ּובכל ּבנׁשמתֹו ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָֹׁשּנחקק

ׁשּמבאר  [ּכפי הוי' ּדׁשם האֹותּיֹות ארּבע ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָּבדּוגמת

ראה  ּפרׁשת ּתֹורה ּבלּקּוטי ּבארּוּכה הּזקן ְְֲִֵֵֵֵַַַַָָָָָרּבינּו
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(68.186 ע' חי"ז לקו"ש וראה א). (יב, פ"ז תניא סע"א.69)ראה קצא, דרמ"צ במשנה.71)ספ"ח.70)ראה - ב ח, סוטה

ג.72) עד, בלק לקו"ת גם וראה וש"נ. עח. סימן בהוספות טוב שם ה.73)כתר קכא, רסד.74)תהלים סימן תורה אור

ח.75) מא, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙BiÎÊk68'ה מאהבת תשובה שזו הגמרא ÈÙÏכדברי e‰fL ,(69 ƒ¿À∆∆¿ƒ

Ì˙„B·ÚL התשובה בעלי ÓÈÏL‰של ‰·eLz ÏL ÔÙB‡a ‡È‰ ∆¬»»ƒ¿∆∆¿»¿≈»
‰·eLz‰ ˙¯b‡a Ô˜f‰ eÈa¯ ÔBLÏk)70‰ÊaL שלימות ), בעניין ƒ¿«≈«»≈¿ƒ∆∆«¿»∆»∆

¯˜התשובה  ‡Ï ,eÈÈ‰ ,ÌÈ¯e¯Èa‰ ˙ÓÏL‰ ÔÈÚ Ìb ÊÓ¯ƒ¿»«ƒ¿««¿»««≈ƒ«¿…«
ÌÈ¯e¯Èa‰'זה ה'לעומת ענייני של «≈ƒ

d‚B ˙tÈÏwnL'קליפה' שהיא ∆ƒ¿ƒ««
נקראת  (ולכן טוב גם בה שמעורב

החיות  מקור והיא אור) מלשון 'נוגה'

המותרים, הדברים Ìbשל ‡l‡∆»«
˙BB„f‰ ¯e¯Èa טוב בהם שאין ≈«¿

לגמרי  הטמאות לקליפות ושייכים כלל

ÌÈÎÙ‰pL הם וגם BiÎÊÏ˙אפילו ∆∆¡»ƒƒ¿À
הבירור  ולכן ומתעלים מתבררים הם

שהתשובה  לכך בהתאם בשלימות, הוא

בשלימות. היא

Úe„È ‰p‰Â הזוהר ‰) לשון ¿ƒ≈»«
‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡aL∆¿ƒ¿¬»ƒ¿«»

,‡lÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡ יש כאשר ƒ¿¬»ƒ¿≈»
הרי  האדם, מצד מלמטה, התעוררות

מלמעלה, התעוררות וממשיך גורם זה

האלוקות  Ì„‡Lמצד ‰cÓ·e¿ƒ»∆»»
BÏ ÔÈ„„BÓ da „„BÓ71 וכמבואר ≈»¿ƒ

דלתתא  האתערותא שלכן בחסידות

מעין  ועניינה בתוכנה להיות צריכה

דלעילא  האתערותא ובדוגמת

ידה. על ונמשכת «¿Ë¯Ù·eƒהמתעוררת
·BË ÌL ÏÚa‰ ˙¯Bz Èt ÏÚ«ƒ««««≈

‰Úe„È‰72˜eÒt‰ ÏÚ73 «¿»««»
ˆEl,בתהילים  'ÈÂ‰ֿהקדושֿברוך ¬»»ƒ¿

היינו  האדם, של הצל כביכול הוא הוא,

האדם  הנהגת פי על נוהגים שמלמעלה

„Èbn‰ ·¯‰ ¯‡·nL ÈÙk74 ¿ƒ∆¿»≈»«««ƒ
בארץ Ïv‰Lממעזריטש, הנראה ∆«≈

האדם) לתנועות B¯a·(בהתאם ‡a»¿
,ÏLÓpa BÈÚÂ ,LÓM‰ ¯B‡«∆∆¿ƒ¿»«ƒ¿»
˙e·È·Á‰ ,‚eÚz‰ ·B¯nL∆≈««¬«¬ƒ
‰Ó e‰fL) ‰·‰‡‰Â¿»«¬»∆∆«

¯Ó‡pM73 צילך לה'בהמשךÏÚ ∆∆¡««
Ì‰¯·‡ C¯c ÏÚ ,EÈÓÈ „È«¿ƒ∆«∆∆«¿»»

È·‰B‡75 הימין לקו שייכת והאהבה החסד מידת ‰aw"‰כי ÏL ( ¬ƒ∆«»»
,B˙eÓˆÚa ÌÈL¯LenL ,Ï‡¯NÈ Èa Ì‰L ,ÂÈ·Ï שהשורש ¿»»∆≈¿≈ƒ¿»≈∆¿»ƒ¿«¿

החביבות  מרוב הנה האלוקות, בעצמות הוא למעלה ישראל בני של והמקור

לישראל  הקדושֿברוךֿהוא של ÚÚ˙nLוהאהבה ,Ïv‰ ÔÈÚ ‰NÚ«¬∆ƒ¿««≈∆ƒ¿«¿≈«
z˙Ï‡הצל  ˙e¯¯BÚ˙‰‰ ÈÙlL) Ì„‡‰ ˙BÚez BÓk בהתאמה ¿¿»»»∆¿ƒ«ƒ¿¿¿«»

ומהותה  עניינה לפי האדם, מצד למטה, ‰‰˙e¯¯BÚ˙להתעוררות ‰NÚ«¬∆«ƒ¿¿
‡lÈÚÏ(האלוקות מצד .למעלה, ¿≈»

‰fÓe ועניין שתוכן לעיל מהמבואר ƒ∆
דומה  להיות צריך דלתתא' ה'אתערותא

דלעילא' ה'אתערותא ועניין לתוכן

ולהמשיך  לעורר «Ô·eÓ,שרוצים
ÔÈÚ‰ ÏBÚÙÏ È„kL∆¿≈ƒ¿»ƒ¿»
,EÓL ‰„B‡ EÓÓB¯‡c«¬ƒ¿∆ƒ¿
היא  ה' בעבודת העניין ומשמעות

‰‡ÏÚ‰‰ ‰È‰zL ההתעלות ∆ƒ¿∆««¬»»
האדם  של »ÈÁ·Ïƒ¿ƒ˙וההתקרבות

'eÎ ˙eÓÓB¯‰ הרוממות »¿
האלוקות, של העצמית וההתנשאות

ÌMÓe זו נעלית CLÓeÈמבחינה ƒ»¿«
EÓLמלמעלה  ˙ÈÁ·a ‰hÓÏ¿«»ƒ¿ƒ«¿∆

L‡¯a ÏÚÙpM ‰Ó e‰fL)∆∆«∆ƒ¿»¿…
,‰M‰ עליונה הכי מבחינה המשכה «»»

תחתונות  הכי לדרגות ונמשכת שיורדת

˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ,(ÏÈÚÏ ¯kÊpk«ƒ¿»¿≈¿ƒ»ƒ¿
˙„B·Ú של Ôkה' Ìb Ì„‡‰ ¬«»»»«≈

˜¯ ‡Ï ,eÈÈ‰ ,‰Êk ÔÙB‡a¿∆»∆«¿…«
ה' eÎ',עבודת ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁka«…«¿ƒ

השכל  והמדות, המוחין בעיקר שהם

מודע  שהאדם כוחות שהם והרגש,

גלוייה  בצורה ולפעולתם «∆‡l‡להם
להיות  צריכה ה' עבודת לכך בנוסף

˙BÁÎÂ BÓˆÚ ˙‡ ÌÓB¯Ï¿≈∆«¿¿…
¯„qÓ ‰ÏÚÓÏ BLÙ«¿¿«¿»ƒ≈∆

BlL ˙eÏLÏzL‰ המוחין שהם ƒ¿«¿¿∆
הספירות  לעשר (המקבילים והמידות

למעלה  השתלשלות' 'סדר עניין שהם

B˙„B·ÚLבאלוקות). ,eÈÈ‰Â של ¿«¿∆¬»
השנה  (בראש ה' את העובד האדם

תשובה) ימי בעשרת לזה ובהמשך

¯ˆ‰ÏÚ ÔÙB‡a ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ ¿ƒ»ƒ¿¿∆«¬∆
‡È‰L ÈÙk ‰„B·Ú‰Ó ¯˙BÈ≈≈»¬»¿ƒ∆ƒ
˜˜ÁpL 'ÈÂ‰ ÌL „vÓƒ«≈¬»»∆∆¿»

Ì‰L BLÙ ˙BÁk ¯NÚ ÏÎ·e B˙ÓLa הכוחות Ó‚e„a˙עשר ¿ƒ¿»¿»∆∆…«¿∆≈¿¿«
'ÈÂ‰ ÌLc ˙Bi˙B‡‰ Úa¯‡ עבודה שהיא הספירות עשר בהם שמרומז «¿«»ƒ¿≈¬»»

נשמתו של השתלשלות' 'סדר ‰Ô˜fמצד eÈa¯ ¯‡·nL ÈÙk]¿ƒ∆¿»≈«≈«»≈
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אחד 76אנכי  לכל נמׁש הּתֹורה קּבלת ׁשּבׁשעת , ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָֹ

קּבלת  ענין וזהּו כּו', הוי' ּבחינת מּיׂשראל ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָואחד

אלקי הוי' אנכי ׁשּיהיה 77הּדיּבּור ּפירּוׁש, , ְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָֹֹ

עד  ּכ ּכל ּב ּומתּגּלה מאיר הוי' ׁשם ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָּבחינת

אלקים  ,אלקי להיֹות ׁשמ על נקרא ְְְְֱֱִִִִֵֶֶַָֹֹׁשּיהא

יֹותר  למעלה וכּמה ּכּמה אחת ועל ,[ְְְְְֵֶַַַַַַָָָׁשּל

ּכפי  ,וחּיּות ּכח ,אלקי ּכמֹו אלקי, ְְְְְֱֱֲִִִִֶַַֹֹֹמּבחינת

ּברמ"ח  ׁשּמתלּבׁשים הּכחֹות ּבריּבּוי ְְְְְִִִִֶֶַַַַָֹׁשּנמׁש

למעלה  וכּמה ּכּמה אחת ועל הּגּוף, ְְְְֵֵַַַַַַַָָָָאברי

ּבענינים  ׁשּנמׁש ּכפי נֹוכח, לׁשֹון אּתה, ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָמּבחינת

אּלּו ענינים ׁשּכל והיינּו, הּגלּויים, ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָואברים

אצל  ׁשעבֹודתֹונעׂשים ּכיון ,ּדארֹוממ ּבאֹופן ֹו ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַָָ

ּבאֹופן  עֹול וקּבלת נפׁש מסירת מּתֹו ְְְִִִֶֶֶַַַָהיא

ׁשּזהּו העבֹודה, עיּקר היא עֹול ֲִִֶֶֶַַַַָָָׁשהּקּבלת

הּקּבלת  לגּבי הּׁשנה ּדראׁש עֹול ּבקּבלת ְְְִֵַַַַַַַַָָָָֹהחיּדּוׁש

ּכּוּלּה הּׁשנה ּכל ׁשל הּכלי 78עֹול ּגם וזהּו . ְְִֶֶַַַָָָָ

ׁשּמארי (ּכפי ההכּתרה את יקּבל ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשהּקּב"ה

מקֹומֹות  ּבכּמה אדמֹו"ר חמי מֹורי קדּוּׁשת ְְְְְִִַַַָָּכבֹוד

ׁשּלֹו הּׁשנה ראׁש ּפֹועל 79ּבדרּוׁשי זה וכל .( ְְִֵֵֶֶַָָָֹ

ּומן  ּדמּמעמּקים, ּבאֹופן עבֹודתֹו ידי על ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָהאדם

את 80הּמיצר  פני ּבּקׁשּו לּבי אמר ּדל ּובאופן , ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

אבּקׁש הוי' ּבּקׁשּו81ּפני אֹומר ׁשהּלב היינּו, , ְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַָָָ

ּפנימּיּותֹו את ׁשּימצאּו ׁשּמבּקׁש ועד 82פני, , ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָ

ּבלּקּוטי  (ּכמבֹואר  ׁשּבּפנימּיּות ְְְְְִִִִִֵֶַַַָלהּפנימּיּות

ועל 83ּתֹורה  הּלב), ׁשּבפנימּיּות הּדרגֹות ּפרטי ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ

ההמׁשכה  ׁשּתהיה למעלה ּגם ּפֹועל זה ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָידי
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ÈÎ‡ ‰‡¯ ˙L¯t ‰¯Bz ÈËewÏa ‰ke¯‡a76, של זה עניין אודות «¬»¿ƒ≈»»»«¿≈»…ƒ

באדם  הוי' שם ‡Á„הארת ÏÎÏ CLÓ ‰¯Bz‰ ˙Ïa˜ ˙ÚLaL∆ƒ¿««»««»ƒ¿«¿»∆»
˙ÈÁa Ï‡¯NiÓ „Á‡Â שם˙Ïa˜ ÔÈÚ e‰ÊÂ ,'eÎ 'ÈÂ‰ ¿∆»ƒƒ¿»≈¿ƒ«¬»»¿∆ƒ¿««»«

¯eaÈc‰ התורה קבלת בעת ישראל שקיבלו ‰ÈÂ'האלוקי ÈÎ‡ «ƒ»…ƒ¬»»
EÈ˜Ï‡77‰È‰iL ,Le¯Èt , ¡…∆≈∆ƒ¿∆

¯È‡Ó 'ÈÂ‰ ÌL ˙ÈÁa¿ƒ«≈¬»»≈ƒ
Ea ‰lb˙Óe אחד כל של בנשמתו ƒ¿«∆¿
מישראל  Ckואחד Ïk כך כל במידה »»

וגילוי  אור של iL‰‡גדולה „Ú שם «∆¿≈
BÈ‰Ï˙הוי' EÓL ÏÚ ‡¯˜ƒ¿»«ƒ¿ƒ¿

ÏÚÂ ,[ElL ÌÈ˜Ï‡ ,EÈ˜Ï‡¡…∆¡…ƒ∆¿¿«
‰nÎÂ ‰nk ˙Á‡'ה עבודת ואם «««»¿«»

הוי' משם למעלה להיות צריכה

בוודאי  הגלויים), בכוחות (המאיר

להיות  צריכה ה' שעבודת ובוודאי

,È˜Ï‡ ˙ÈÁaÓ ¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈ƒ¿ƒ«¡…«
היא  'אלוקי' של ¿BÓkוהמשמעות

של  EÁkהמשמעות ,EÈ˜Ï‡¡…∆…¬
CLÓpL ÈÙk ,E˙eiÁÂ שם ¿ƒ¿¿ƒ∆ƒ¿»

‰BÁk˙אלוקים ÈeaÈ¯a הנפש של ¿ƒ«…
È¯·‡ Á"Ó¯a ÌÈLaÏ˙nL∆ƒ¿«¿ƒ¿««≈»≈
‰nÎÂ ‰nk ˙Á‡ ÏÚÂ ,Ûeb‰«¿««««»¿«»
למעלה  להיות צריכה ה' עבודת ואם

כוחות  בריבוי שבא כפי אלוקים משם

קלֿ האברים, ברמ"ח המתלבשים

ותמשיך  (שתעורר ה' שעבודת וחומר

העצמית, הרוממות בחינת את

שהיא  עבודה להיות צריכה 'ארוממך'),

ÔBLÏ ,‰z‡ ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ¿ƒ««»¿
,ÁÎB האלוקות בחינת שהיא ≈«

בנשמה CLÓpLהמאירה ÈÙk¿ƒ∆ƒ¿»
ÌÈÈeÏb‰ ÌÈ¯·‡Â ÌÈÈÚa שהם ¿ƒ¿»ƒ¿≈»ƒ«¿ƒ

מוחשי, ויותר נחות יותר עניין

el‡ ÌÈÈÚ ÏkL ,eÈÈ‰Â בכל ¿«¿∆»ƒ¿»ƒ≈
האלוקות  לגבי לעיל האמורות הדרגות

בכוחות  המתלבשת בנשמה המאירה

כולם  הגוף, ובאברי ÌÈNÚ«¬ƒהנפש
EÓÓB¯‡c ÔÙB‡a BÏˆ‡ לכך הפנימית והסיבה והתעלות, ברוממות ∆¿¿∆«¬ƒ¿

מתוך  היא תשובה) ימי בעשרת לזה (ובהמשך השנה בראש ה' שעבודת

היא  העצמות מרוממות ההמשכה את לפעול בכוחה ויש והתעלות רוממות

B˙„B·ÚL ÔÂÈk'ה את העובד האדם LÙשל ˙¯ÈÒÓ CBzÓ ‡È‰ ≈»∆¬»ƒƒ¿ƒ«∆∆
ÏBÚ ˙Ïa˜Â המציאות ביטול מתוך שמים Ïaw‰L˙מלכות ÔÙB‡a ¿«»«¿∆∆««»«

ÏBÚ והביטול‡È‰ אלא בעבודה מסויים פרט או נוסף דבר wÈÚ¯לא ƒƒ«

Èa‚Ï ‰M‰ L‡¯c ÏBÚ ˙Ïa˜a LecÈÁ‰ e‰fL ,‰„B·Ú‰»¬»∆∆«ƒ¿«»«¿…«»»¿«≈
dlek ‰M‰ Ïk ÏL ÏBÚ ˙Ïaw‰78'תער"ב ב'המשך וכמבואר ««»«∆»«»»»

השנה  דכל שמים מלכות עול קבלת בין ההפרש "וכנודע הרש"ב: לאדמו"ר

נעלם  כוח בבחינת הוא השנה דבכל השנה, דראש שמים מלכות עול לקבלת

שאין  היות ועם כו', התגלות בזה שאין

בבחינת  והוא כו' והכרח עול בדרך  זה

תמיד  כי כו', האדון לפני כעבד ביטול

מכל  כו', עליו האדון ואימת עול יש

כו', הנפש התגלות בזה אין מקום

בכוחות  היא בהתגלות דהעבודה

העבודה  שזהו ולב דמוח הגלויים

בראש  אבל כו', השנה דכל התמידית

עול  קבלת היא העבודה הרי השנה

מלכות  עול דקבלת שמים, מלכות

בהתגלות  היא השנה דראש שמים

נתינה  בבחינת בנפש ועצמי פנימי

את ומסי  שנותן נפשו עצם בכל רה

ומהותו  עצמו בכל [לאלוקות] עצמו

פנימי...". ביטול ובבחינת

e‰ÊÂ בעבודת והביטול עול הקבלת ¿∆
השנה  aw‰L"‰ראש ÈÏk‰ Ìb««¿ƒ∆«»»

‰¯zÎ‰‰ ˙‡ Ïa˜È להיות וירצה ¿«≈∆««¿»»
והנבראים  העולמות על ÈÙk)¿ƒמלך

È¯BÓ ˙Me„˜ „B·k CÈ¯‡nL∆«¬ƒ¿¿«ƒ
˙BÓB˜Ó ‰nÎa ¯"BÓ„‡ ÈÓÁ»ƒ«¿¿«»¿

‰M‰ L‡¯ ÈLe¯„a מאמרי ƒ¿≈…«»»
BlL79‰Êחסידות  ÏÎÂ המשכת ). ∆¿»∆

למטה  עד מעלה מלמעלה אלוקות

למלוך  העליון הרצון והתעוררות מטה

מחודשת  חיות לו ולהשפיע העולם על

B˙„B·Ú È„È ÏÚ Ì„‡‰ ÏÚBt≈»»»«¿≈¬»
ÔÓe ,ÌÈwÓÚnÓc ÔÙB‡a¿∆¿ƒ«¬«ƒƒ

¯ˆÈn‰80, עול קבלת מתוך היינו «≈«
האישית  המציאות ∆…¿ÔÙÂ‡·eוביטול

˙‡ ÈÙ eLwa ÈaÏ ¯Ó‡ EÏcƒ¿»«ƒƒ«¿»»∆
Lw·‡ 'ÈÂ‰ EÈt81, כלשון »∆¬»»¬«≈

'לדוד  המתחיל בפרק בתהילים הכתוב

אלול  חודש מראש החל שאומרים וישעי' אורי ‡ÓB¯ה' ·l‰L ,eÈÈ‰«¿∆«≈≈
L ,ÈÙ eLwa עצמו e‡ˆÓiLהלב Lw·n ויגלוB˙eiÓÈt ˙‡82, «¿»«∆¿«≈∆ƒ¿¿∆¿ƒƒ

˙eiÓÈtaL ˙eiÓÈt‰Ï „ÚÂ ויגלו ימצאו אותה שגם עצמה, ¿«¿«¿ƒƒ∆«¿ƒƒ
‰¯Bz ÈËewÏa ¯‡B·Ók)83,(·l‰ ˙eiÓÈÙaL ˙B‚¯c‰ ÈË¯t «¿»¿ƒ≈»¿»≈«¿»∆ƒ¿ƒƒ«≈

‰Ê È„È ÏÚÂ בכל ליבו, של הפנימיות את ולגלות למצוא מצליח שהאדם ¿«¿≈∆
הוא  הרי שבזה, ‰‰ÎLÓ‰הדרגות ‰È‰zL ‰ÏÚÓÏ Ìb ÏÚBt≈«¿«¿»∆ƒ¿∆««¿»»
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לפי 68ּכזכּיֹות  ׁשּזהּו ּבאֹופן 69), היא ׁשעבֹודתם ְְְֲִִִֶֶֶֶָָֻ

ּבאּגרת  הּזקן רּבינּו (ּכלׁשֹון ׁשלימה ּתׁשּובה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשל

הׁשלמת 70הּתׁשּובה  ענין ּגם נרמז ׁשּבזה ,( ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָ

ׁשּמּקליּפת  הּבירּורים רק לא היינּו, ְְִִִִֵֵֶַַַַַֹהּבירּורים,

לזכּיֹות. ׁשּנהפכים הּזדֹונֹות ּבירּור ּגם אּלא ְְֱִִֵֶֶֶַַַָָֻנֹוגּה,

אתערּותא p‰Â‰ה) ּדלתּתא ׁשּבאתערּותא ידּוע ¿ƒ≈ְְְְֲֲִִִֶַַָָָָ

ּבּה מֹודד ׁשאדם ּובמּדה ְְִִֵֵֶָָָָָּדלעיּלא,

לֹו טֹוב 71מֹודדין ׁשם הּבעל ּתֹורת ּפי על ּובפרט . ְְִִִֵַַַַַָ

הּפסּוק 72הידּועה  ׁשּמבאר 73על ּכפי ,צּל הוי' ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָ

הּמּגיד  הּׁשמׁש,74הרב אֹור ּברֹוב ּבא ׁשהּצל , ְִֵֶֶֶַַַַַָָ

ׁשּמר  ּבּנמׁשל, החביבּות וענינֹו הּתענּוג, ֹוב ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָ

ּׁשּנאמר  מה (ׁשּזהּו על 73והאהבה ,ימינ יד על ְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַַַָָ

אֹוהבי  אברהם ׁשהם 75ּדר לבניו, הּקּב"ה ׁשל ( ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

ענין  נעׂשה ּבעצמּותֹו, ׁשּמּוׁשרׁשים יׂשראל, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָּבני

(ׁשּלפי  האדם ּתנּועֹות ּכמֹו ׁשּמתנענע ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָהּצל,

לעיּלא). ההתעֹוררּות נעׂשה לתּתא ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָההתעֹוררּות

אֹודה  ּדארֹוממ הענין לפעֹול ׁשּכדי מּובן, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָּומּזה

כּו', הרֹוממּות לבחינת ההעלאה ׁשּתהיה ,ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָׁשמ

מה  (ׁשּזהּו ׁשמ ּבבחינת למּטה יּומׁש ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָּומּׁשם

צריכה  לעיל), ּכּנזּכר הּׁשנה, ּבראׁש ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹּׁשּנפעל

היינּו, ּכזה, ּבאֹופן ּכן ּגם האדם עבֹודת ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָלהיֹות

את  לרֹומם אּלא כּו', הּגלּויים ּבּכחֹות רק ְְִֵֶֶַַַָֹֹלא

הׁשּתלׁשלּות  מּסדר למעלה נפׁשֹו וכחֹות ְְְְְְְְִִֵֶַַַַָֹעצמֹו

ּבאֹופן  להיֹות צריכה ׁשעבֹודתֹו והיינּו, ְְְְְֲִִֶֶֶַָָׁשּלֹו.

הוי' ׁשם מּצד ׁשהיא ּכפי מהעבֹודה יֹותר ְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָנעלה

ׁשהם  נפׁשֹו ּכחֹות  עׂשר  ּובכל ּבנׁשמתֹו ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָֹׁשּנחקק

ׁשּמבאר  [ּכפי הוי' ּדׁשם האֹותּיֹות ארּבע ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָּבדּוגמת

ראה  ּפרׁשת ּתֹורה ּבלּקּוטי ּבארּוּכה הּזקן ְְֲִֵֵֵֵַַַַָָָָָרּבינּו
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(68.186 ע' חי"ז לקו"ש וראה א). (יב, פ"ז תניא סע"א.69)ראה קצא, דרמ"צ במשנה.71)ספ"ח.70)ראה - ב ח, סוטה

ג.72) עד, בלק לקו"ת גם וראה וש"נ. עח. סימן בהוספות טוב שם ה.73)כתר קכא, רסד.74)תהלים סימן תורה אור

ח.75) מא, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙BiÎÊk68'ה מאהבת תשובה שזו הגמרא ÈÙÏכדברי e‰fL ,(69 ƒ¿À∆∆¿ƒ

Ì˙„B·ÚL התשובה בעלי ÓÈÏL‰של ‰·eLz ÏL ÔÙB‡a ‡È‰ ∆¬»»ƒ¿∆∆¿»¿≈»
‰·eLz‰ ˙¯b‡a Ô˜f‰ eÈa¯ ÔBLÏk)70‰ÊaL שלימות ), בעניין ƒ¿«≈«»≈¿ƒ∆∆«¿»∆»∆

¯˜התשובה  ‡Ï ,eÈÈ‰ ,ÌÈ¯e¯Èa‰ ˙ÓÏL‰ ÔÈÚ Ìb ÊÓ¯ƒ¿»«ƒ¿««¿»««≈ƒ«¿…«
ÌÈ¯e¯Èa‰'זה ה'לעומת ענייני של «≈ƒ

d‚B ˙tÈÏwnL'קליפה' שהיא ∆ƒ¿ƒ««
נקראת  (ולכן טוב גם בה שמעורב

החיות  מקור והיא אור) מלשון 'נוגה'

המותרים, הדברים Ìbשל ‡l‡∆»«
˙BB„f‰ ¯e¯Èa טוב בהם שאין ≈«¿

לגמרי  הטמאות לקליפות ושייכים כלל

ÌÈÎÙ‰pL הם וגם BiÎÊÏ˙אפילו ∆∆¡»ƒƒ¿À
הבירור  ולכן ומתעלים מתבררים הם

שהתשובה  לכך בהתאם בשלימות, הוא

בשלימות. היא

Úe„È ‰p‰Â הזוהר ‰) לשון ¿ƒ≈»«
‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡aL∆¿ƒ¿¬»ƒ¿«»

,‡lÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡ יש כאשר ƒ¿¬»ƒ¿≈»
הרי  האדם, מצד מלמטה, התעוררות

מלמעלה, התעוררות וממשיך גורם זה

האלוקות  Ì„‡Lמצד ‰cÓ·e¿ƒ»∆»»
BÏ ÔÈ„„BÓ da „„BÓ71 וכמבואר ≈»¿ƒ

דלתתא  האתערותא שלכן בחסידות

מעין  ועניינה בתוכנה להיות צריכה

דלעילא  האתערותא ובדוגמת

ידה. על ונמשכת «¿Ë¯Ù·eƒהמתעוררת
·BË ÌL ÏÚa‰ ˙¯Bz Èt ÏÚ«ƒ««««≈

‰Úe„È‰72˜eÒt‰ ÏÚ73 «¿»««»
ˆEl,בתהילים  'ÈÂ‰ֿהקדושֿברוך ¬»»ƒ¿

היינו  האדם, של הצל כביכול הוא הוא,

האדם  הנהגת פי על נוהגים שמלמעלה

„Èbn‰ ·¯‰ ¯‡·nL ÈÙk74 ¿ƒ∆¿»≈»«««ƒ
בארץ Ïv‰Lממעזריטש, הנראה ∆«≈

האדם) לתנועות B¯a·(בהתאם ‡a»¿
,ÏLÓpa BÈÚÂ ,LÓM‰ ¯B‡«∆∆¿ƒ¿»«ƒ¿»
˙e·È·Á‰ ,‚eÚz‰ ·B¯nL∆≈««¬«¬ƒ
‰Ó e‰fL) ‰·‰‡‰Â¿»«¬»∆∆«

¯Ó‡pM73 צילך לה'בהמשךÏÚ ∆∆¡««
Ì‰¯·‡ C¯c ÏÚ ,EÈÓÈ „È«¿ƒ∆«∆∆«¿»»

È·‰B‡75 הימין לקו שייכת והאהבה החסד מידת ‰aw"‰כי ÏL ( ¬ƒ∆«»»
,B˙eÓˆÚa ÌÈL¯LenL ,Ï‡¯NÈ Èa Ì‰L ,ÂÈ·Ï שהשורש ¿»»∆≈¿≈ƒ¿»≈∆¿»ƒ¿«¿

החביבות  מרוב הנה האלוקות, בעצמות הוא למעלה ישראל בני של והמקור

לישראל  הקדושֿברוךֿהוא של ÚÚ˙nLוהאהבה ,Ïv‰ ÔÈÚ ‰NÚ«¬∆ƒ¿««≈∆ƒ¿«¿≈«
z˙Ï‡הצל  ˙e¯¯BÚ˙‰‰ ÈÙlL) Ì„‡‰ ˙BÚez BÓk בהתאמה ¿¿»»»∆¿ƒ«ƒ¿¿¿«»

ומהותה  עניינה לפי האדם, מצד למטה, ‰‰˙e¯¯BÚ˙להתעוררות ‰NÚ«¬∆«ƒ¿¿
‡lÈÚÏ(האלוקות מצד .למעלה, ¿≈»

‰fÓe ועניין שתוכן לעיל מהמבואר ƒ∆
דומה  להיות צריך דלתתא' ה'אתערותא

דלעילא' ה'אתערותא ועניין לתוכן

ולהמשיך  לעורר «Ô·eÓ,שרוצים
ÔÈÚ‰ ÏBÚÙÏ È„kL∆¿≈ƒ¿»ƒ¿»
,EÓL ‰„B‡ EÓÓB¯‡c«¬ƒ¿∆ƒ¿
היא  ה' בעבודת העניין ומשמעות

‰‡ÏÚ‰‰ ‰È‰zL ההתעלות ∆ƒ¿∆««¬»»
האדם  של »ÈÁ·Ïƒ¿ƒ˙וההתקרבות

'eÎ ˙eÓÓB¯‰ הרוממות »¿
האלוקות, של העצמית וההתנשאות

ÌMÓe זו נעלית CLÓeÈמבחינה ƒ»¿«
EÓLמלמעלה  ˙ÈÁ·a ‰hÓÏ¿«»ƒ¿ƒ«¿∆

L‡¯a ÏÚÙpM ‰Ó e‰fL)∆∆«∆ƒ¿»¿…
,‰M‰ עליונה הכי מבחינה המשכה «»»

תחתונות  הכי לדרגות ונמשכת שיורדת

˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ,(ÏÈÚÏ ¯kÊpk«ƒ¿»¿≈¿ƒ»ƒ¿
˙„B·Ú של Ôkה' Ìb Ì„‡‰ ¬«»»»«≈

˜¯ ‡Ï ,eÈÈ‰ ,‰Êk ÔÙB‡a¿∆»∆«¿…«
ה' eÎ',עבודת ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁka«…«¿ƒ

השכל  והמדות, המוחין בעיקר שהם

מודע  שהאדם כוחות שהם והרגש,

גלוייה  בצורה ולפעולתם «∆‡l‡להם
להיות  צריכה ה' עבודת לכך בנוסף

˙BÁÎÂ BÓˆÚ ˙‡ ÌÓB¯Ï¿≈∆«¿¿…
¯„qÓ ‰ÏÚÓÏ BLÙ«¿¿«¿»ƒ≈∆

BlL ˙eÏLÏzL‰ המוחין שהם ƒ¿«¿¿∆
הספירות  לעשר (המקבילים והמידות

למעלה  השתלשלות' 'סדר עניין שהם

B˙„B·ÚLבאלוקות). ,eÈÈ‰Â של ¿«¿∆¬»
השנה  (בראש ה' את העובד האדם

תשובה) ימי בעשרת לזה ובהמשך

¯ˆ‰ÏÚ ÔÙB‡a ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ ¿ƒ»ƒ¿¿∆«¬∆
‡È‰L ÈÙk ‰„B·Ú‰Ó ¯˙BÈ≈≈»¬»¿ƒ∆ƒ
˜˜ÁpL 'ÈÂ‰ ÌL „vÓƒ«≈¬»»∆∆¿»

Ì‰L BLÙ ˙BÁk ¯NÚ ÏÎ·e B˙ÓLa הכוחות Ó‚e„a˙עשר ¿ƒ¿»¿»∆∆…«¿∆≈¿¿«
'ÈÂ‰ ÌLc ˙Bi˙B‡‰ Úa¯‡ עבודה שהיא הספירות עשר בהם שמרומז «¿«»ƒ¿≈¬»»

נשמתו של השתלשלות' 'סדר ‰Ô˜fמצד eÈa¯ ¯‡·nL ÈÙk]¿ƒ∆¿»≈«≈«»≈
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ּדרּגא  ׁשּזֹוהי הוי', ּפני הּפנימּיּות, ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָמּבחינת

ּכאֹורה  ּדכחׁשיכה מהענין ּגם ׁשּלכן 84ׁשּלמעלה , ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

הּׁשנה  ּבראׁש נחלתנּו85אֹומרים את לנּו יבחר ְְְֲִִֵֶַַַָָָָֹ

סלה  אהב אׁשר יעקב ּגאֹון ׁשל 86את ּבאֹופן , ְְֲֲֵֶֶֶֶֶַָָֹ

טעם  לא אפיּלּו טעם, עם קׁשּורה ׁשאינּה ְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹּבחירה

ּבהעצמּות. מּוׁשרׁשים ׁשּיׂשראל מּפני אּלא ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָּכמּוס,

הוי'ÏÚÂו) ּדרׁשּו ּׁשּכתּוב מה יּובן זה ּפי ¿«ְֲִִֶֶַַָָָ

ּבּזמן  קרֹוב, ּבהיֹותֹו קראּוה ּו ְְְְְִִַַָָָּבהּמצאֹו

ּגם  יֹותר נעלה ענין ׁשּזהּו לּיחיד, ּגם מצּוי ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשהּוא

על  קאי ׁשאליו אף אליו, קראנּו ּדבכל ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָמהענין

אי  אֹור מהׁשּתלׁשלּות ּבחינת ׁשּלמעלה סֹוף .87ן ְְְְְְִִֵֵֶַַַָ

הּבחינֹות  ּכל ּכיׁשנם ּגם ּדהּנה, ּבזה, ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָוהענין

ּבחינת  ואפיּלּו אּתה, אלקי ּדהוי' לעיל ְְְֱֲֲִִִֵַַַַַַָָָָֹהּנזּכרֹות

עד  ,ּדארֹוממ הענין ׁשאין זמן ּכל הּנה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּפלא,

אמנם  זה  הרי עצמית, והתנּׂשאּות ְְְְְְְֲִִֵֶַַָָלרֹוממּות

למּדֹותיו, ולא אליו מּדֹותיו, מּבחינת ְְְְְִִִִֵַַָָָָֹלמעלה

ׁשּיׁשנם  עליו לֹומר ׁשּׁשּיי אליו ּבחינת זֹוהי ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָאבל

הּידּוע  ּדר ועל מּדֹותיו. מפרׁש89ׁשהּפרּדס 88ּגם ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ

הּמתלּבׁש האֹור על קאי למּדֹותיו ולא ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹׁשאליו

ואליו  מּדֹותיו, נקראים ׁשהּכלים (והיינּו ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָּבּכלים

יׁשנֹו כן ּוכמֹו ּבּכלים). הּמתלּבׁש האֹור על ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָקאי

האֹורֹות  על קאי ׁשאליו טֹוב, ׁשם הּבעל ֵֵֵֵֶַַַַָָָּפירּוׁש

ּפירּוׁש לפי ואפיּלּו הּכלים. את ּומחּיים ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַׁשּמהּוים

הּכּפּורים) יֹום ּדמֹוצאי (ּבּמאמר הּזקן 88רּבינּו ְֲִִֵֵֵַַַַַָָָ

זה  הרי סֹוף, אין אֹור עצמּות על קאי ְֲֵֵֵֵֶֶַַָָׁשאליו
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א. יב.84)לו, קלט, שופר.85)תהלים תקיעת ה.86)לפני מז, בהמצאו 87)תהלים הוי' דרשו סד"ה ראה - לקמן בהבא

תקסז). ע' ח"ב שם תער"ב (המשך יום"88)עדר"ת ב"היום (נעתק ואילך קמד ס"ע ח"ג מהוריי"צ אדמו"ר אגרותֿקודש

תשרי). סד"ה 89)יא .7 בהערה שצויינו מקומות וראה .6 הערה הנ"ל לב שער ואילך. פ"א וכלים) עצמות (שער ד שער

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
וההתגלות  b¯c‡וההארה È‰BfL ,'ÈÂ‰ EÈt ,˙eiÓÈt‰ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««¿ƒƒ»∆¬»»∆ƒ«¿»

‰¯B‡k ‰ÎÈLÁÎc ÔÈÚ‰Ó Ìb ‰ÏÚÓlL84, שיש בחסידות מבואר ∆¿«¿»«≈»ƒ¿»¿«¬≈»»»
שלגביה  מדריגה כאורה', 'כחשיכה שלגביה באלוקות ונעלית גבוהה מדריגה

וכאן  מלכתחילה), פוגמים לא ועוון חטא (ושם ממש שווים והאור החושך

הפנימיות, הוי'', 'פניך שבחינת מבואר

יותר  נעלית שבפנימיות, והפנימיות

כאורה' מ'כחשכה ≈«∆ÔÎlLאפילו
היא  השנה בראש שההמשכה מאחר

והפנימיות ÌÈ¯ÓB‡¿ƒמהעומק
‰M‰ L‡¯a85 התקיעות קודם ¿…«»»

בתהילים  הפסוק ‡˙את eÏ ¯Á·Èƒ¿«»∆
¯L‡ ·˜ÚÈ ÔB‡b ˙‡ e˙ÏÁ«¬»≈∆¿«¬…¬∆

‰ÏÒ הדברים ,86‡‰· ומשמעות »≈∆»
הקדושֿברוךֿהוא  של שהשייכות היא

היא  ישראל בני ÏLעם ÔÙB‡a¿∆∆
‰¯ÈÁa בחר שהקדושֿברוךֿהוא ¿ƒ»

ישראל ÌÚבבני ‰¯eL˜ dÈ‡L∆≈»¿»ƒ
ÌÚË,כלשהוÌÚË ‡Ï elÈÙ‡ ««¬ƒ…««
ÒeÓk טעם לבחירה שאין שכן וכל »

ועלֿ מהטעם למעלה היא אלא גלוי

לגמרי, רק ‡l‡שכלית היא הבחירה ∆»
ÌÈL¯LeÓ Ï‡¯NiL ÈtÓƒ¿≈∆ƒ¿»≈¿»ƒ

˙eÓˆÚ‰a גם ולכן האלוקות, של ¿»«¿
היא  השנה בראש שמאירה ההמשכה

(וכדי  מהעצמות והפנימיות, מהעומק

צריכה  זו, המשכה ולהמשיך לעורר

כמבואר  הלב, מפנימיות עבודה להיות

ב'אתערותא  האדם שעבודת לעיל

ובדוגמת  מעין להיות צריכה דלתתא'

רוצים  שאותה דלעילא' ה'אתערותא

ולעורר). להמשיך

‰Ê Èt ÏÚÂ (Â לעיל המבואר ¿«ƒ∆
'ארוממך' הכתוב בפירוש באריכות

לזה  (ובהתאם השנה בראש שההמשכה

ובעשרת  השנה בראש העבודה אופן

העצמית  הרוממות מבחינת היא תשובה) Ó‰ימי Ô·eÈ·e˙kM בפסוק ««∆»
המאמר  את ˜¯B·,הפותח B˙BÈ‰a e‰e‡¯˜ B‡ˆn‰a 'ÈÂ‰ eL¯cƒ¿¬»»¿ƒ»¿¿»ƒ¿»

היינו  קרוב' ו'בהיותו ש'בהימצאו' הגמרא דברי הובאו כך e‰L‡ועל ÔÓfa«¿«∆
מישראל ÈeˆÓהקדושֿברוךֿהוא  ואחד אחד לכל ÈÁiÏ„אפילו Ìbוקרוב »««»ƒ

תשובה, ימי בעשרת שהוא לציבור, רק עשרת e‰fLולא של ו'קרוב' ה'מצוי' ∆∆
תשובה  BÈ˙¯ימי ‰ÏÚ ÔÈÚ ישראל לבני ה' יותר Ìbבקרבת אפילו ƒ¿»«¬∆≈«

ÂÈÏ‡ e‡¯˜ ÏÎ·c ÔÈÚ‰Ó,(השנה ימות בכל ÂÈÏ‡L(שקיים Û‡ ≈»ƒ¿»ƒ¿»»¿≈≈»«∆≈»

È‡˜ מכוון˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡ ˙ÈÁa ÏÚ87 »≈«¿ƒ«≈∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
מ'סדר  שלמעלה באלוקות בחינה הוא 'אליו' אם לתמוה, יש ולכאורה

בעשרת  'בהימצאו' של המיוחד והיתרון והעילוי החידוש מה השתלשלות',

המאמר). בתחילת לעיל השאלה שנשאלה (וכפי תשובה ימי

Ìb ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈«
˙B¯kÊp‰ ˙BÈÁa‰ Ïk ÌLÈk¿∆¿»»«¿ƒ«ƒ¿»

‰z‡ È˜Ï‡ 'ÈÂ‰c ÏÈÚÏ שבזה ¿≈«¬»»¡…««»
הספירות, עשר כל elÈÙ‡Â«¬ƒנכללות

‡Ït ˙ÈÁa,מהספירות שלמעלה ¿ƒ«∆∆
השתלשלות, מסדר Ïkלמעלה ‰p‰ƒ≈»

,EÓÓB¯‡c ÔÈÚ‰ ÔÈ‡L ÔÓÊ¿«∆≈»ƒ¿»«¬ƒ¿
˙e‡O˙‰Â ˙eÓÓB¯Ï „Ú«¿¿¿ƒ¿«¿

,˙ÈÓˆÚ רק ולא מוחלטת התנשאות «¿ƒ
ÏÚÓÏ‰יחסית, ÌÓ‡ ‰Ê È¯‰¬≈∆»¿»¿«¿»

,ÂÈ˙BcÓ ˙ÈÁaÓ שדורשים וכפי ƒ¿ƒ«ƒ»
אליו' קראנו 'בכל הכתוב «≈‡ÂÈÏעל

È‰BÊ Ï·‡ ,ÂÈ˙BcÓÏ ‡ÏÂ עדיין ¿…¿ƒ»¬»ƒ
¯ÓBÏ CÈiML ÂÈÏ‡ ˙ÈÁa¿ƒ«≈»∆«»«

ÌLiL ÂÈÏÚ עצמו 'אליו' מלבד »»∆∆¿»
,ÂÈ˙BcÓ Ìb'מידותיו' שגם היינו «ƒ»

זו  אין כן ואם מקום, ותופסות קיימות

כלל  שייך לא שלגביה ממש העצמות

ל'מדותיו'. C¯cלהתייחס ÏÚÂ¿«∆∆
Úe„i‰88 וחסידות בקבלה «»«

Òc¯t‰L89L¯ÙÓ דברי את ∆««¿≈¿»≈
למדותיו' ולא 'אליו אלו «≈∆ÂÈÏ‡Lחז"ל

È‡˜ ÂÈ˙BcÓÏ ‡ÏÂ על מכוון (לא ¿…¿ƒ»»≈
אלא) ממש, ‰‡B¯העצמות ÏÚ«»

eÈÈ‰Â) ÌÈÏka LaÏ˙n‰«ƒ¿«≈«≈ƒ¿«¿
ÌÈÏk‰L את להגביל הוא שעניינם ∆«≈ƒ

אותו  ולצמצם ÌÈ‡¯˜ƒ¿»ƒהאור
È‡˜ ÂÈÏ‡Â ,ÂÈ˙BcÓ מכווןÏÚ ƒ»¿≈»»≈«

(ÌÈÏka LaÏ˙n‰ ¯B‡‰ ולפי »«ƒ¿«≈«≈ƒ
של  במדריגה די שלא בוודאי זה פירוש

ה' קירבת היא (שבה אליו' קראנו 'בכל

יש  קרוב' ו'בהיותו 'בהימצאו' שלבחינת ובוודאי כולה) השנה כל לישראל

'אליו'. בחינת על BË·יתרון ÌL ÏÚa‰ Le¯Èt BLÈ ÔÎ BÓÎe על ¿≈∆¿≈«««≈
למידותיו', ולא 'אליו של זה ˜‡Èעניין ÂÈÏ‡L מכוון˙B¯B‡‰ ÏÚ ∆≈»»≈«»
ÌÈÏk‰ ˙‡ ÌÈiÁÓe ÌÈe‰nL מהאורות יותר נעלית בחינה אמנם שזה ∆¿«ƒ¿«ƒ∆«≈ƒ

שייכות  להם שיש אורות אלא העצמות זו אין ועדיין בכלים, המלובשים

ÌBÈלכלים. È‡ˆBÓc ¯Ó‡na) Ô˜f‰ eÈa¯ Le¯Èt ÈÙÏ elÈÙ‡Â«¬ƒ¿ƒ≈«≈«»≈««¬»¿»≈
(ÌÈ¯etk‰88,ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡ ˙eÓˆÚ ÏÚ È‡˜ ÂÈÏ‡L הבחינה «ƒƒ∆≈»»≈««¿≈
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יז `"lyz'd ,ixyz e"`e

ּדמּדֹותיו, הענין ּגם אצלֹו ׁשּׁשּיי אליו ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָעדיין

למּדֹותיו. ולא אליו הּקריאה היא ׁשעּתה ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹאּלא

רֹוממּות  ,ּדארֹוממ הענין הּוא מּזה ְְְְְֲִִִֶַַָָָּולמעלה

הענין  ּכלל ׁשּיי לא ׁשּׁשם עצמית, ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָֹוהתנּׂשאּות

אפיּלּו ּכלל, מּדֹות ּבגדר ׁשאינֹו ּכיון ְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָּדמּדֹותיו,

לא  ואפיּלּו לּמּדֹות, ּומקֹור ׁשֹורׁש ׁשל ּבאֹופן ְֲִִֶֶֶַַָֹֹלא

העיּלּוי  וזהּו הּמּדֹות. ענין ׁשלילת ׁשל ְְְְִִִִֶֶֶַַַָּבאֹופן

ּגם  קרֹוב ּבהיֹותֹו קראּוהּו ּבהּמצאֹו הוי' ְְְְְְֲִִִַָָָָָּדדרׁשּו

ולכן, למּדֹותיו. ולא אליו קראנּו) (ּבכל ְְְְְְִֵֵֵֵַָָָָָֹלגּבי

ׁשהּקריאה  אף הּנה אליו, קראנּו ּדבכל ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָּבהענין

חיּלּוק  יׁש מקֹום, מּכל למּדֹותיו, ולא אליו ְְִִִִֵֵָָָָֹהיא

ּבֹו ׁשּיׁש אליו ּבחינת זהּו ּכי ליחיד, ציּבּור ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָּבין

ולא  אליו היא ׁשהּקריאה אּלא מּדֹותיו, ְְִִִֵֶֶַַָָָָֹּגם

ּדב  הענין הּוא מּזה ּולמעלה הּמצאֹולמּדֹותיו. ְְְְְְִִִִִֶַָָָָָ

העצמּות, ּפׁשיטּות על ּדקאי קרֹוב, ְְְְִִֵַַָָָּובהיֹותֹו

ּכי, לּיחיד, ּגם קרֹוב ּובהיֹותֹו ּבהּמצאֹו ְְְִִִִֶַַָָָׁשהּוא

(ּכּנזּכר  ּדלעיּלא אתערּותא ּדלתּתא ְְְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָָּבאתערּותא

ּבבחינת  היא העבֹודה ואז ה'), סעיף ְְְֲִִִִֵַָָָָלעיל

הידּועה  הּזקן רּבינּו ּכתֹורת ׁשּבּנפׁש, ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהיחידה

היחידה  ּבחינת היינּו ליחיד" ידי 90ׁש"ּכאן ועל , ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָ

ּבאֹופן  ּתהיה העצמּות ׁשּפׁשיטּות ּפֹועל ְְְְִִֵֶֶֶֶַָזה

קרֹוב. ּובהיֹותֹו ְְְִִִָָּדבהּמצאֹו

ÔÎÂ מּמעמּקים הּמעלֹות ׁשיר ּבאמירת ּגם הּוא ¿≈ֲֲֲִִִִַַַַַַַ

יׁשנֹו ויֹום יֹום ׁשּבכל ּתׁשּובה, ימי ְְְְֲֵֶֶֶֶַָָָּבעׂשרת

ענין  ׁשּזהּו ּדכיון והיינּו, ּדמּמעמּקים, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָהענין

לכן  מּדֹותיו, לבחינת מּׁשּייכּות לגמרי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָׁשּלמעלה

רק  יׁשנֹו ּדמּמעמּקים ׁשהענין לחּלק ׁשּיי ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹלא

מּדרּגא  היא ההמׁשכה ּכ ואחר הראׁשֹון, ְְְִִִַַַַַַָָָָָּבּיֹום

ׁשהרי  הראׁשֹון, ּבּיֹום ונתּגּלתה נמׁשכה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָׁשּכבר

ּבאֹופן  זהּו אּלא כּו', מּדרּגֹות ׁשּלמעלה ענין ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָזהּו
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שם). תער"ב (המשך עדר"ת בהמצאו הוי' אייזיק 90)דרשו יצחק ר' (להרה"ח אריאל חנה ספר סע"ד. מג, תבא לקו"ת ראה

אדה"ז. בשם - ב) (מד, האזינו מהאמיל) עּפשטיין ָהלוי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
האור, עצם Ú„של ‰Ê È¯‰ÂÈÏ‡ ÔÈÈ כזה Ìbמסוג BÏˆ‡ CÈiML ¬≈∆¬«ƒ≈»∆«»∆¿«

ÂÈ˙BcÓc ÔÈÚ‰,ממנו ויבואו ‰È‡שישתלשלו ‰zÚL ‡l‡ »ƒ¿»¿ƒ»∆»∆«»ƒ
ÂÈ˙BcÓÏ ‡ÏÂ ÂÈÏ‡ ‰‡È¯w‰ לגביו מושללים לא 'מידותיו' אבל «¿ƒ»≈»¿…¿ƒ»

מקום. תפיסת למידותיו יש זו בדרגה וגם fÓ‰לגמרי ‰ÏÚÓÏe מכל ¿«¿»ƒ∆
ולא  ב'אליו האמורות הדרגות

קראנו  ל'בכל שייכות שכולן למידותיו'

EÓÓB¯‡c,אליו' ÔÈÚ‰ ‡e‰»ƒ¿»«¬ƒ¿
,˙ÈÓˆÚ ˙e‡O˙‰Â ˙eÓÓB¯¿¿ƒ¿«¿«¿ƒ
ÔÈÚ‰ ÏÏk CÈiL ‡Ï ÌML∆»…«»¿»»ƒ¿»

,ÂÈ˙BcÓc תופסות לא המידות אלא ¿ƒ»
מהן  ומובדל מרומם והוא כלל, מקום

BcÓ˙בעצם, ¯„‚a BÈ‡L ÔÂÈk≈»∆≈¿∆∆ƒ
ÏL ÔÙB‡a ‡Ï elÈÙ‡ ,ÏÏk¿»¬ƒ…¿∆∆

BcnÏ˙,להיות ¯B˜Óe L¯BL∆»«ƒ
˙ÏÈÏL ÏL ÔÙB‡a ‡Ï elÈÙ‡Â«¬ƒ…¿∆∆¿ƒ«

˙Bcn‰ ÔÈÚ כל ללא אלא ƒ¿««ƒ
רוממות  אלא כלל למידות התייחסות

לגמרי. ממידות והבדלה והתנשאות

ÈelÈÚ‰ e‰ÊÂ המיוחד והיתרון ¿∆»ƒ
e‰e‡¯˜ B‡ˆn‰a 'ÈÂ‰ eL¯„c¿ƒ¿¬»»¿ƒ»¿¿»

Ìb ·B¯˜ B˙BÈ‰a אפילוÈa‚Ï ƒ¿»«¿«≈
‡ÏÂ ÂÈÏ‡ (e‡¯˜ ÏÎa)¿»»¿≈≈»¿…

ÂÈ˙BcÓÏ,קיים זה ועילוי ויתרון ¿ƒ»
ולא  תשובה ימי בעשרת דווקא כאמור,

כולה. השנה כל

,ÔÎÏÂ של המיוחדת המעלה בגלל ¿»≈
קראנו  'בכל לגבי בהמצאו' ה' 'דירשו

הרי  ˜¯‡eאליו', ÏÎ·c ÔÈÚ‰a¿»ƒ¿»ƒ¿»»¿≈
‰‡È¯w‰L Û‡ ‰p‰ ,ÂÈÏ‡≈»ƒ≈«∆«¿ƒ»

ÂÈ˙BcÓÏ ‡ÏÂ ÂÈÏ‡ ‡È‰ ככל) ƒ≈»¿…¿ƒ»
לעיל), האמורים בזה «ÏkÓƒהפירושים

¯eaÈˆ ÔÈa ˜elÈÁ LÈ ,ÌB˜Ó»≈ƒ≈ƒ
„ÈÁÈÏ'אליו' הציבור של והקירבה ¿»ƒ

היחיד, של הקירבה מאשר יותר היא

Ba LiL ÂÈÏ‡ ˙ÈÁa e‰Ê Èkƒ∆¿ƒ«≈»∆≈
ÂÈ˙BcÓ Ìb היא שההדגשה ואפילו «ƒ»

מקום, תופסות 'מדותיו' גם 'אליו', על

‰‡È¯w‰L ‡l‡ בפועל‡È‰ ∆»∆«¿ƒ»ƒ
‰ÏÚÓÏe .ÂÈ˙BcÓÏ ‡ÏÂ ÂÈÏ‡≈»¿…¿ƒ»¿«¿»
B‡ˆn‰·c ÔÈÚ‰ ‡e‰ ‰fÓƒ∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ»¿

È‡˜c ,·B¯˜ B˙BÈ‰·e המכוון ƒ¿»¿»≈
˙eÓˆÚ‰ ˙eËÈLt ÏÚ'ל'מידותיו ציור שום אין אכן זו בחינה (שלגבי «¿ƒ»«¿

כלל), הגדרה ושום 'ציור' שום לה שאין 'פשיטות' זו B‡ˆn‰aכי ‡e‰L∆¿ƒ»¿

‡˙e¯Ú˙‡ ‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡a ,Èk ,„ÈÁiÏ Ìb ·B¯˜ B˙BÈ‰·eƒ¿»««»ƒƒ¿ƒ¿¬»ƒ¿«»ƒ¿¬»
,('‰ ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ ¯kÊpk) ‡lÈÚÏc'ה עבודת אלה שבימים וכיוון ƒ¿≈»«ƒ¿»¿≈»ƒ

ההמשכה  גם והפנימיות, מהעומק היא האדם, מצד דלתתא, באתערותא

העצמות' מ'פשיטות היא דלעילא באתערותא השנה Ê‡Âמלמעלה בראש ¿»
תשובה  ימי ‰È‡ובעשרת ‰„B·Ú‰»¬»ƒ

,LÙpaL ‰„ÈÁÈ‰ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ««¿ƒ»∆«∆∆
של  פנימי והכי עמוק הכי החלק

‰Ô˜fהנשמה, eÈa¯ ˙¯B˙k¿««≈«»≈
"„ÈÁÈÏ Ô‡k"L ‰Úe„È‰ כדברי «¿»∆»¿»ƒ

מדבר  קרוב' בהיותו ש'בהמצאו הגמרא

הקדושֿ שבהם תשובה ימי בעשרת

ליחיד, אפילו 'קרוב' ברוךֿהוא

הפנימי, התוכן פי על מתפרשים,

ÈÁa˙ש'ביחיד' eÈÈ‰«¿¿ƒ«
‰„ÈÁÈ‰90, לעיל לאמור מתאים «¿ƒ»

בבחינת  היא ה' עבודת אלה שבימים

שבנפש  ÏÚBtהיחידה ‰Ê È„È ÏÚÂ¿«¿≈∆≈
‰eÓˆÚ˙האדם ˙eËÈLtL∆¿ƒ»«¿

B‡ˆn‰·c ÔÙB‡a ‰È‰zƒ¿∆¿∆ƒ¿ƒ»¿
·B¯˜ B˙BÈ‰·e למטה עד ותומשך ƒ¿»

באריכות). לעיל (כמבואר ביותר

ÔÎÂ של העבודה שבכללות כשם ¿≈
קירבה  על מדובר תשובה ימי עשרת

עם  יהודי כל של פנימית הכי ושייכות

כך  האלוקות, Ìbעצמות ‡e‰«
˙BÏÚn‰ ¯ÈL ˙¯ÈÓ‡a«¬ƒ«ƒ««¬
ÈÓÈ ˙¯NÚa ÌÈwÓÚnÓƒ«¬«ƒ«¬∆∆¿≈
BLÈ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎaL ,‰·eLz¿»∆¿»»∆¿

ה'ה  אל וההתקרבות ה' אל קריאה

שהוא  פנימי והכי קרוב הכי באופן

,eÈÈ‰Â ,ÌÈwÓÚnÓc ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿ƒ«¬«ƒ¿«¿
‰ÏÚÓlL ÔÈÚ e‰fL ÔÂÈÎc¿≈»∆∆ƒ¿»∆¿«¿»
˙ÈÁ·Ï ˙eÎÈiMÓ È¯Ó‚Ï¿«¿≈ƒ«»ƒ¿ƒ«

ÂÈ˙BcÓ,בעצמות שקשור עניין אלא ƒ»
מקום  תופסות לא המידות שבה בחינה

lÁÏ˜כלל, CÈiL ‡Ï ÔÎÏ»≈…«»¿«≈
˜¯ BLÈ ÌÈwÓÚnÓc ÔÈÚ‰L∆»ƒ¿»¿ƒ«¬«ƒ∆¿«

ÔBL‡¯‰ ÌBia ימי עשרת של «»ƒ
Ckתשובה, ¯Á‡Â הבאים בימים ¿««»

¯·kL ‡b¯cÓ ‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰««¿»»ƒƒ«¿»∆¿»
ÌBia ‰˙lb˙Â ‰ÎLÓƒ¿¿»¿ƒ¿«¿»«

ÔBL‡¯‰,הקודמת להארה המשך רק היא ÔÈÚוההארה e‰Ê È¯‰L »ƒ∆¬≈∆ƒ¿»
eÎ'עצמי  ˙Bb¯cÓ ‰ÏÚÓlL ולומר לחלק מקום אין כזו ובבחינה ∆¿«¿»ƒ«¿
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ודוקא  כּו'. מּמעמּקים ממׁשיכים ויֹום יֹום ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָׁשּבכל

עלמא, ּבני לכל ׁשּיי (מּמעמּקים) זה ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָענין

לּבי  ּבכל לֹומר ׁשּיכֹול למי רק לא ְְְִִִֶַַַָָֹהיינּו,

היא  והּלב הּמֹוח מּצד ׁשעבֹודתֹו ,ְְְֲִִִֵֶַַַַַָדרׁשּתי

ּבׁשם  זאת ׁשאמר [ׁשאף ּדוד ּכמֹו ְְְִִֵֵֶֶַַָָֹּבׁשלימּות,

ׁשל  אמירתֹו ׁשּזֹוהי ּבאֹופן זה הרי יׂשראל, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָּכנסת

ּבּה ׁשּׁשּיי עבֹודה על מֹורה זה הרי ולכן ְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָּדוד,

ּדזמינין  הּמעלֹות ׁשיר אּלא כּו'], מדרגֹות ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָחיּלּוקי

היינּו, ּדייקא, זמינין כּו', למימר עלמא ּבני ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָּכל

אחד  ּכל ׁשל ּבכחֹו וזהּו כּו', ּומּוכנים ְְְִִֶֶֶֶָָָָֹׁשּמזּוּמנים

ּוכתֹורת  להתּבֹוננּות, צרי ׁשאינֹו ועד ְְְְְְִִֵֶֶַַָָואחד,

הּפסּוק  על הּזקן הוי'91רּבינּו יׂשראל ׁשמע ְְֲִֵֵֵַַַַַָָָָָ

מּבלי  מּיׂשראל, אחד ׁשּכל אחד, הוי' ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹאלקינּו

ואינֹו רֹוצה אינֹו כּו', ּומּצבֹו מעמדֹו על ְֲֵֵֵֶַַַַָָהּבט

מאלקּות  וׁשלֹום חס להיּפרד ּגם 92יכֹול (ּכֹולל ְְֱִֵֵֵַַָָָֹ

אחד,ׁשּל הוי' ׁשהּוא ּכפי מאלקּות להיּפרד א ְְֱֲִִֵֵֶֶֶָָָָֹֹ

רקיעים  ּובׁשבעה העֹולם רּוחֹות ּבארּבע ְְְְְְִִִִֶַַָָָָׁשּנמׁש

).93וארץ  ְֶָ

ּבהיֹותֹוe‰ÊÂז) קראּוהּו ּבהּמצאֹו הוי' ּדרׁשּו ¿∆ְְְְְֲִִִָָָָ

ּתׁשּובה  ימי עׂשרת ׁשּבבֹוא ְְְֲֵֶֶֶָָקרֹוב,

ּבפני  ויחיד יחיד ּכל מּיׂשראל, אחד לכל ְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָָָאֹומרים

ּובהּמצאֹו94עצמֹו אליו, וקרֹוב נמצא ׁשהּקּב"ה , ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָ

ענין  זה ׁשאין היינּו, מציאה, ׁשל ּבאֹופן ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָּדייקא,

ּומה  הּמּוכן, מן יׁשנֹו אּלא יגיעה, עם ְְִִִֶֶַַַָָָָהּקׁשּור

ּוקראּוהּו, ּדדרׁשּו הענין אּלא אינֹו מּמּנּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָּׁשּנדרׁש

ל נפׁשֹו, ּפנימּיּות ּומּתֹו זאת, מקּיים ְְְְְִִִֵַַֹוהּוא

מּצד  העבֹודה ּכללּות ׁשּזֹוהי פני, ּבּקׁשּו לּבי ְְֲִִִִֶַַַָָָָָָאמר

ימים  עׂשרה ּכל ּבמׁש ׁשּנעׂשית ׁשּבּנפׁש, ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָיחידה

ּכחֹות  עׂשר ּבכל ּכ אחר נמׁש ּומּזה ְְִִֵֶֶֶַַָָָֹאּלּו.

ׁשנה  ׁשּתהיה ּכּוּלּה, הּׁשנה ּכל ּבמׁש ְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָנפׁשֹו,
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ד.91) ו, תקמז 92)ואתחנן ע' שם תמוז). כה יום" ב"היום (הועתק שפד ע' ח"ד מהוריי"צ אדמו"ר אגרותֿקודש ראה

ועוד. .117 ע' .115 ע' ה'שי"ת רמג. ע' רטו. ע' תרפ"ד סה"מ סיון). כא יום" ב"היום בבית 93)(הועתק הובא סמ"ק ראה

סא. סימן או"ח לטור ואילך.94)יוסף 201 ע' חל"ד לקו"ש גם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הראשון, ביום שהאיר ממה הארה רק מאירה הבאים e‰Êשבימים ‡l‡∆»∆

ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎaL ÔÙB‡a כולם תשובה ימי עשרת ÌÈÎÈLÓÓבכל ¿∆∆¿»»«¿ƒƒ
(ÌÈwÓÚnÓ) ‰Ê ÔÈÚ ‡˜Â„Â .'eÎ ÌÈwÓÚnÓ הזוהר כדברי הרי ƒ«¬«ƒ¿«¿»ƒ¿»∆ƒ«¬«ƒ

המאמר בתחילת ¯˜שהובאו ‡Ï ,eÈÈ‰ ,‡ÓÏÚ Èa ÏÎÏ CÈiL«»¿»¿≈»¿»«¿…«
¯ÓBÏ ÏBÎiL ÈÓÏ עצמו ÏÎaעל ¿ƒ∆»«¿»
,EÈzL¯„ ÈaÏ מי והוא ƒƒ¿«¿ƒ

·l‰Â ÁBn‰ „vÓ B˙„B·ÚL∆¬»ƒ«««¿«≈
„Âc BÓk ,˙eÓÈÏLa ‡È‰ המלך ƒƒ¿≈¿»ƒ

בתהילים  זה פסוק »∆[Û‡Lשאמר
˙Òk ÌLa ˙‡Ê ¯Ó‡L∆»«…¿≈¿∆∆

Ï‡¯NÈ שייך זה אין לכאורה כן ואם ƒ¿»≈
ועבודתו  דוד בדרגת שנמצא למי רק

ולכן  בשלימות היא ובלב במוח

מכל  דרשתיך', לבי 'בכל לומר ביכולתו

הכתוב  אין דבר של לאמיתו מקום,

סוף  כי ואחד אחד כל על מדבר הזה

Ê‰סוף  È¯‰ כנסת בשם האמירה ¬≈∆
‡B˙¯ÈÓישראל  È‰BfL ÔÙB‡a¿∆∆ƒ¬ƒ»

„Âc ÏL בפרט‰Ê È¯‰ ÔÎÏÂ , ∆»ƒ¿»≈¬≈∆
da CÈiML ‰„B·Ú ÏÚ ‰¯BÓ∆«¬»∆«»»

'eÎ ˙B‚¯„Ó È˜elÈÁ מי ויש ƒ≈«¿≈
נעלית  זו שעבודה מי ויש לה ששייך

בשבילו  ÈL¯מידי ‡l‡ ,[∆»ƒ
˙BÏÚn‰ מזמור הוא 'ממעמקים' ««¬
ÔÈÈÓÊc שעתידים‡ÓÏÚ Èa Ïk ƒ¿ƒƒ»¿≈»¿»

,‡˜ÈÈc ÔÈÈÓÊ ,'eÎ ¯ÓÈÓÏ¿≈«¿ƒƒ«¿»
בלשון  זאת ואומר מדייק והזוהר

ÌÈneÊnL'זמינין' ,eÈÈ‰«¿∆¿»ƒ
'eÎ ÌÈÎeÓe,לאמרו e‰ÊÂכולם »ƒ¿∆

'ממעמקים' של זו ÏLעבודה BÁÎa¿…∆
„ÚÂ ,„Á‡Â „Á‡ Ïk כל כך כדי »∆»¿∆»¿«

לזה  שייך ואחד ˆ¯CÈאחד BÈ‡L∆≈»ƒ
˙eBa˙‰Ï הכנה בתור מיוחדת ¿ƒ¿¿

ואחד  אחד כל אלא לזה, והקדמה

הקדושֿ אל קרוב להיות הכן עומד

נשמתו  עצם מצד בעצמו ,ברוךֿהוא
ÏÚ Ô˜f‰ eÈa¯ ˙¯B˙Îe¿««≈«»≈«

˜eÒt‰91'ÈÂ‰ Ï‡¯NÈ ÚÓL «»¿«ƒ¿»≈¬»»
„Á‡ ÏkL ,„Á‡ 'ÈÂ‰ eÈ˜Ï‡¡…≈¬»»∆»∆»∆»
ÏÚ Ëa‰ ÈÏaÓ ,Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈ƒ¿ƒ«≈«

,'eÎ B·vÓe B„ÓÚÓ ומצבו «¬»«»
ביותר, נחות ÌBÏLÂהרוחני ÒÁ „¯tÈ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ‰ˆB¯ BÈ‡≈∆¿≈»¿ƒ»≈«¿»

˙e˜Ï‡Ó92„¯tÈ‰Ï ‡lL Ìb ÏÏBk) יכול ואינו רוצה שאינו היינו ≈¡…≈«∆…¿ƒ»≈
נפרד  e‰L‡להיות ÈÙk ˙e˜Ï‡Ó האלוקותCLÓpL ,„Á‡ 'ÈÂ‰ ≈¡…¿ƒ∆¬»»∆»∆ƒ¿»

ÌÏBÚ‰ ˙BÁe¯ Úa¯‡a'ד ı¯‡Âבגימטריא ÌÈÚÈ˜¯ ‰Ú·L·e93 ¿«¿«»»¿ƒ¿»¿ƒƒ¿»∆
כפי  שאפילו היינו עולם, של אלופו לא', בטל והכל ח' בגימטריא הם שביחד

עולם  ולהחיות לברוא ירדה שהאלוקות

צמצום  נדרש כך לשם והרי גשמי,

נפרד  לא יהודי זו במדרגה גם והסתר,

).מאלוקות 
e‰ÊÂ (Ê של הפנימי הפירוש סיכום ¿∆

B‡ˆn‰aהפסוק  'ÈÂ‰ eL¯cƒ¿¬»»¿ƒ»¿
·B¯˜ B˙BÈ‰a e‰e‡¯˜ בעבודת ¿»ƒ¿»

ואחד, אחד כל של ¿∆B·aL‡ה'
ÌÈ¯ÓB‡ ‰·eLz ÈÓÈ ˙¯NÚ¬∆∆¿≈¿»¿ƒ
„ÈÁÈ Ïk ,Ï‡¯NiÓ „Á‡ ÏÎÏ¿»∆»ƒƒ¿»≈»»ƒ

BÓˆÚ ÈÙa „ÈÁÈÂ94 וכלשון ¿»ƒƒ¿≈«¿
ביחיד', 'כאן ««»∆aw‰L"‰הגמרא

‡ˆÓ לו ‡ÂÈÏ,מצוי ·B¯˜Â ƒ¿»¿»≈»
,‡˜ÈÈc B‡ˆn‰·e מדייק והכתוב ¿ƒ»¿«¿»

להורות  'בהימצאו' בלשון זאת ואומר

הוא  וה'קרוב' ÏLשה'מצוי' ÔÙB‡a¿∆∆
ÔÈÚ ‰Ê ÔÈ‡L ,eÈÈ‰ ,‰‡ÈˆÓ¿ƒ»«¿∆≈∆ƒ¿»

‰ÚÈ‚È ÌÚ ¯eLw‰ מציאה כמו «»ƒ¿ƒ»
יגיעה  כל ללא בה וזוכה מוצא שהאדם

‰ÔÎen,ומאמץ, ÔÓ BLÈ ‡l‡∆»∆¿ƒ«»
‡l‡ BÈ‡ epnÓ L¯„pM ‰Óe«∆ƒ¿»ƒ∆≈∆»
‡e‰Â ,e‰e‡¯˜e eL¯„c ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿ƒ¿¿»¿

˙‡Ê ÌÈi˜Ó,והקריאה הדרישה את ¿«≈…
האדם  מצד לאלוקות ההתקרבות היינו

דלתתא', CBzÓeƒב'אתערותא
,BLÙ ˙eiÓÈt הכתוב כלשון ¿ƒƒ«¿

לעיל  eLwaשהובא ÈaÏ ¯Ó‡ EÏ¿»«ƒƒ«¿
ÈÙ וכדי פנימיות, מלשון 'פני' »»

נדרשת  האלוקות לפנימיות להתקרב

הנפש  מפנימיות ה' È‰BfL∆ƒעבודת
‰„ÈÁÈ „vÓ ‰„B·Ú‰ ˙eÏÏk¿»»¬»ƒ«¿ƒ»
פנימית  והכי עמוקה הכי הנקודה

˙ÈNÚpL ,LÙpaL וקריאה דרישה ∆«∆∆∆«¬≈
ÌÈÓÈזו  ‰¯NÚ Ïk CLÓa¿∆∆»¬»»»ƒ

‰fÓe .el‡ בעשרת הזו מהעבודה ≈ƒ∆
תשובה  Ckימי ¯Á‡ CLÓ האור ƒ¿»««»

מלמעלה  BÁk˙הנמשך ¯NÚ ÏÎa¿»∆∆…
‰È‰zL ,dlek ‰M‰ Ïk CLÓa ,BLÙ השנה L‰כל «¿¿∆∆»«»»»∆ƒ¿∆»»
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יט `"lyz'd ,ixyz e"`e

ּבאֹופן  הּמצוֹות וקּיּום הּתֹורה ּבליּמּוד ְְְְְִִִֶֶֶַַָמבֹורכת

חדׁש חּיּות ׁשהמׁשי ּכיון מחּוּדׁש, חּיּות ְְִִִִֵֶֶָָָָׁשל

ׁשאין  למעלה עד מעלה, מלמעלה חדׁש ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָֹוכח

ּומּטה. מעלה מּגדר ּולמעלה הימּנּו, ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָלמעלה

ּוגמר  וחתימה ּבכתיבה הוי' ּברּכת ְְְְְֲֲִִִִַַַַָָָָותּומׁש

הּקדֹוׁשה  הּפתּוחה המלאה מּידֹו טֹובה, ְְְֲִִֵַַַָָָָָָחתימה

הענין 95והרחבה  ׁשֹופר ּבתקיעת ׁשּפעלּו ּכפי , ְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָָ

יּֿה בּמרחב ּדעׂשית 80ּדענני ּבאֹופן ׁשּנמׁש ועד , ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָ

לעׂשּיה  עד הּתחּתֹון, עֹולם העׂשּיה, ּבעֹולם ְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָּפלא,

יקּוּיים  ׁשאז והּׁשלימה, האמיּתית לּגאּוּלה ועד רויחי, ּומזֹוני חּיי ּבבני ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָמּמׁש,

ּבנינּה נעׂשה זה ּולאחרי צֹור, ׁשל חּורּבנּה על ּדקאי לּגל, מעיר ׂשמּת ּכי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָהּיעּוד

ׁשּזהּו מּיׂשראל, ואחד אחד ּכל ּבעבֹודת ּדירּוׁשלים מהענין (החל ירּוׁשלים ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָׁשל

הּיראה  ׁשלימּות הּקאּפיטל 96ענין ּבהמׁש ּׁשּנאמר למה ועד ּבּיֹום 97), ואמר , ְְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָ

ונׂשמחה  נגילה לֹו קּוינּו הוי' זה ויֹוׁשיענּו לֹו קּוינּו זה אלקינּו הּנה ְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹההּוא

צדקנּו. מׁשיח ּבביאת מּמׁש, ּבקרֹוב ְְְְִִִִֵַַַָָָּביׁשּועתֹו,
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המזון.95) דברכת שלישית א.96)ברכה טז, תענית - הר תוד"ה ובכ"מ.ראה ג. ו, שה"ש ב. ס, לר"ה דרושים לקו"ת וראה

ט.97) כה, ישעי'

•

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙eiÁ ÏL ÔÙB‡a ˙BÂˆn‰ Ìei˜Â ‰¯Bz‰ „enÈÏa ˙Î¯B·Ó¿∆∆¿ƒ«»¿ƒ«ƒ¿¿∆∆ƒ

CÈLÓ‰L ÔÂÈk ,LceÁÓ תשובה ימי ובעשרת השנה eiÁ˙בראש ¿»≈»∆ƒ¿ƒƒ
‰ÏÚÓÏ ÔÈ‡L ‰ÏÚÓÏ „Ú ,‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏÓ L„Á ÁÎÂ L„Á»»¿…«»»ƒ¿«¿»«¿»«¿«¿»∆≈¿«¿»

epÓÈ‰,'העצמות 'פשיטות hÓe‰מבחינת ‰ÏÚÓ ¯„bÓ ‰ÏÚÓÏe ≈∆¿«¿»ƒ∆∆«¿»«»
'מעלה' הכי שהיא בחינה רק שאינה

ולגביה  שמבחינתה כך כל נעלית אלא

ו'מטה'. 'מעלה' גדרים בכלל אין

‰·È˙Îa 'ÈÂ‰ ˙k¯a CLÓe˙Â¿¿«ƒ¿«¬»»ƒ¿ƒ»
,‰·BË ‰ÓÈ˙Á ¯Ó‚e ‰ÓÈ˙ÁÂ«¬ƒ»¿«¬ƒ»»
‰Áe˙t‰ ‰‡ÏÓ‰ B„iÓƒ»«¿≈»«¿»

‰·Á¯‰Â ‰LB„w‰95 של «¿»¿»¿»»
בעצמו, ÈÙk¿ƒהקדושֿברוךֿהוא

ÔÈÚ‰ ¯ÙBL ˙ÚÈ˜˙a eÏÚtL∆»¬ƒ¿ƒ«»»ƒ¿»
dŒÈ ·Á¯n· ÈÚc80 תהיה כך ¿»»ƒ«∆¿»»

'הרחבה', ה' מיד »¿ÚÂ„ההמשכה
CLÓpL מעלה מלמעלה האור ∆ƒ¿»

,‡Ït ˙ÈNÚc ÔÙB‡a עד ויורד ¿∆¿»ƒ»∆∆
ביותר  ‰iNÚ‰,למטה ÌÏBÚa¿«»¬ƒ»

‰iNÚÏ „Ú ,ÔBzÁz‰ ÌÏBÚ»««¿««¬ƒ»
È·a ,LnÓ בניםÈiÁ חיים «»¿»≈«≈

ופרנסה ÈBÊÓeובריאות  ¯ÈÁÈÂמזון ¿≈¿ƒ≈
ובהרחבה, le‡bÏ‰בריווח „ÚÂ¿««¿»

Ê‡L ,‰ÓÈÏM‰Â ˙ÈzÈÓ‡‰»¬ƒƒ¿«¿≈»∆»

הגאולה  ‰eÚi„בעת ÌÈie˜È זו בנבואה ÏbÏ,האמור ¯ÈÚÓ zÓN Èk ¿««ƒƒ«¿»≈ƒ«»
‰Ê È¯Á‡Ïe ,¯Bˆ ÏL da¯eÁ ÏÚ È‡˜c של ה'עיר' ביטול לאחר ¿»≈«¿»»∆¿«¬≈∆

זה' ה'לעומת מציאות ביטול הפנימי, הפירוש ולפי העולם, ∆¬»NÚ‰אומות
Le¯Èc ÔÈÚ‰Ó ÏÁ‰) ÌÈÏLe¯È ÏL dÈaÏk ˙„B·Úa ÌÈÏ ƒ¿»»∆¿»«ƒ»≈≈»ƒ¿»ƒ»«ƒ«¬«»

e‰fL ,Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡∆»¿∆»ƒƒ¿»≈∆∆
‰‡¯i‰ ˙eÓÈÏL ÔÈÚ96„ÚÂ ,( ƒ¿«¿≈«ƒ¿»¿«

CLÓ‰a ¯Ó‡pM ‰ÓÏ¿«∆∆¡«¿∆¿≈
ÏËÈt‡w‰97 שבו בישעיה זה פרק «»ƒ¿

וכו', ארוממך הכתוב »«¿Ó‡Â¯נאמר
‡e‰‰ ÌBia כשיהיה הגאולה יום ««

כל  לעין במוחש אלוקות ≈p‰ƒ‰גילוי
eÚÈLBÈÂ BÏ eÈe˜ ‰Ê eÈ˜Ï‡¡…≈∆ƒƒ¿ƒ≈
‰ÏÈ‚ BÏ eÈe˜ 'ÈÂ‰ ‰Ê∆¬»»ƒƒ»ƒ»
·B¯˜a ,B˙ÚeLÈa ‰ÁÓNÂ¿ƒ¿¿»ƒ»¿»
.e˜„ˆ ÁÈLÓ ˙‡È·a ,LnÓ«»¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿≈
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ח תשרי, תשי"ב
ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על שאלתו: אם הרופאים אומרים שסכנה לאשה שתתעבר אם מותר לה לשמש במוך 
וכיו"ב:

כבר שקו"ט בזה ראשונים ואחרונים, ונשיאינו מתירים, יעויין שו"ת צ"צ חאה"ע ספ"ט, כן 
ישנה בכתובים תשובה עד"ז מבנו אדמו"ר מהרי"נ, וכן שמעתי מספרים שהורה כן למעשה כ"ק מו"ח 

אדמו"ר )ודלא כחוו"ד חלק מרבני אונגארן(.

אחכה לבשורות טובות מהטבת מצב בריאותו שלו של זוגתו תי' ושל כל ילידיהם שיחיו.

ואחתום בברכה לבריאות הנכונה לכאו"א מהם.



iyz'd"`כ ,daeyz zay axr

ב"ה*

בהמצאו  הוי' דרשו הנביא ציוה (שעליהם בכלל ליוהכ"פ ר"ה שבין ימים עשר – אלו ימים ענין
הניצוץ  אל המאור קירוב הוא אז כי קרוב, בהיותו אותיות 1קראוהו הוא שבת כל (אשר תשובה ושבת (

אנוש  לכל 2תש"ב תשובה זמן (שהוא ויוהכ"פ בתשובה) העם את לעורר לדרוש נהגו ביחוד זה ובשבת ,
ביוהכ"פ  ולהתוודות תשובה לעשות הכל חייבים לפיכך . . ולרבים –3ליחיד בפרט (

ופשע  עון חטא על תשובה תתאה, תשובה א) בתשובה: אשר המדריגות ובשתי תשובה, – ענינם
ומקורה  לשרשה נתנה, אשר האלקים אל ומס"נ הביטול בבחי' רוחו להשיב עילאה, תשובה ב) עשה. אשר

ירידתה קודם כמו okהעצמי, lr xzie4.

והענינים  הכחות אלו הנפש, מכחות וחלק פרטים בענינים רק גם להיות יכולה תשו"ת אשר מזה, מובן
ופגם, חטא בהם אשר

העלאתן שנתפזרו הנפש כחות כל וקיבוץ אסיפת ישראל, שמע היא תשו"ע ytpdאבל zelke ממטה ,
למטה מלמעלה המשכה ואח"כ ytpdלמעלה, iwlg lka.

עד  גו' שבטיכם ראשיכם ישראל בני כל של שלימה הקומה בכללות גם הוא כן בפרט שהוא וכמו
ושרשם  למקורם תשובנה ישראל נשמות שכללות כאחד, כולם ונצבים נאספים שצ"ל מימך, .5שואב

כאחד, נכללים הם היו בו אשר הכלל עם ההתקשרות היא הפרטים, כל באיחוד המסייעים ומהענינים
עתה. גם הנה מתאימות ושם

הנה  אליו, שייכים רק גם או אליו המקושרים אנ"ש הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק חסידי אלינו ובנוגע
כמה  זה נתבאר כאשר – וכו' הורנו אשר ישרה בדרך הליכה תורתו, לימוד ע"י אליו ההתקשרות זהו

פעמים.

אליו  הבאים את הכ"מ אדמו"ר מו"ח כ"ק מברך הי' בה אשר הברכה, למילוי וסיוע הכשרה כן וזהו
לשונו  וזה חצות. אחר יוהכ"פ בערב ברכה :6לבקש

z"iyd7yiy el` .dceare dxeza zeyrl ,zeipgexe zeinyba dwezne daeh dpy ,daeh dnizg xnbe dnizg ozi
zeinyba z"iyd mdl xefri ,zia zepal mikixvy el` .dagxda dqpxte ,mdn zgp mdl 'idiy z"iyd xefri a"a mdl

.zeipgexe

Ô‰‡Ò¯Â‡È˘ ‰Á Ô· Ï„ÚÓ ÌÁÓ

`"iyz'd ,daeyz zay axr
.i.p ,oilwexa
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ספ"ה.*) העבודה קונטרס ראה
ספ"י.1) התשובה אגרת
ה"ז.2) פ"ב תשובה הל' רמב"ם
תרצ"א 3) הוי' דרשו ד"ה האזינו. ר"פ לקו"ת בכ"ז ראה

אגה"ת  ואילך]). ב קלב, ח"א קונטרסים [סה"מ יו"ד (קונטרס
ואילך. פ"ח

גו'4) והי' רד"ה לר"ה דרושים ושם נצבים. ר"פ לקו"ת ראה
גדול. בשופר

נדפסה (5.380 ע' חי"ד לקו"ש .22 ע' תשי"א בסה"מ
תשסח. אגרת ח"ד שליט"א אדמו"ר כ"ק אגרותֿקודש

[סה"ש 6) תש"ח בשנת .[64 ע' תש"ז [סה"ש תש"ז בשנת
יעורר  השי"ת מאידית]: [בתרגום הברכה לשון הי' [166 ע' תש"ח
שתהי' הלב, ונקודת פנימיות מתוך אמיתית תשובה בהתעוררות

עבודה. שנת תורה שנת אורה שנת
מאידית.7) בתרגום – להלן

מכתב



כי

eigiy micinlzdl `"hily x"enc` w"k zkxa .c"qa
.d"kyz'd ,ixcp lk iptl mixetikd mei axr

מוגה  בלתי

יברכך  להם. אמור ישראל בני את תברכו כה לאמר בניו ואל אהרן אל דבר לאמר. משה אל ה' "וידבר
ישראל  בני על שמי את ושמו שלום. לך וישם אליך פניו ה' ישא ויחונך. אליך פניו ה' יאר וישמרך. ה'

אברכם" .1ואני

החסידות, ולימוד הנגלה בלימוד הצלחה בשנת אתכם יברך יתברך השם,ה' ואהבת שמים יראת מתוך
מעשה  לידי מביא יהיה קיום2והלימוד התפלה - עבודת - ובנקודתו בהידור, .3המצוות

שמחה  מתוך עילאה, תשובה - אמיתית תשובה התעוררות .4שתהיה

מעשרה  למטה והנגלה, הנראה בטוב כולה, השנה כל על טובה, חתימה וגמר בחתימה ויומשך
טפחים.

`"hily x"enc` w"k zkxa .c"qa
ixcp lk iptl mixetikd mei axr*z'd ,.d"ky

מוגה  בלתי

ומתוקה, טובה לשנה טובה חתימה גמר - וטף נשים אנשים וזקנים, נערים - אחד לכל יתן יתברך ה'
והנגלה. הנראה בטוב

גמורה בחרטה עילאה, תשובה - אמיתית תשובה התעוררות להבא,שתהיה על טובה וקבלה העבר על
המצוות. וקיום וחסידות, נגלה התורה, בלימוד ויומשך

אמיתית. ושמחה הרחבה מתוך - זה וכל

***

(:ztqep dveawl)
מוגה  בלתי

חתימה וגמר חתימה ישראל, כלל בתוך ואחת, אחד לכל יתן יתברך ומתוקה,ה' טובה לשנה טובה
בשר. בעיני זאת שיראו ובאופן והנגלה, הנראה בטוב

שמחה  מתוך שהיא עילאה, תשובה - אמיתית תשובה התעוררות וקבלה 1שתהיה העבר על בחרטה ,
בהידור. המצוות וקיום התורה בלימוד להבא, על טובה

ומזוני חיי בבני בשר, ועד מנפש המצטרך בכל אחד לכל יתן יתברך בהרחבה.וה' רויחי

ואילך.1) כב ו, נשא
וש"נ.2) ב. מ, קידושין ראה

ד.3) ע, בלק לקו"ת ראה
פי"א.4) אגה"ת תניא ראה

כבכל)* ולא נדרי, כל לפני נאמרה לאחרי הברכה שנה,
שליט"א  אדמו"ר כ"ק קם שזהֿעתה כיון מנחה, תפלת

) ).l"endמה"שבעה"
פי"א.1) אגה"ת תניא ראה



כב

ixyz b"i ,epif`d t"y zgiy .c"qa
d"kyz'd

*.d"kyz'd ,
מוגה  בלתי

תש"ה ‡. שנת תשרי י"ג האזינו פרשת שבתֿקודש ליל למרות1בסעודת הנה ההילולא , יום זה שהיה
שיתחיל (המסובים) חשבו ולכן מהר"ש, אדמו"ר ההילולא,של בעל אודות לדבר

לתפלת- בהמשך היא שבת  שסעודת  בחסידות המבואר עלֿפי כמו 2שבת ובפרט היא שהתפילה ועד ,
הסעודה  לפני כו'3ברכה ההילולא יום עם קשורה שהיתה ,-

לאופן  (בנוגע נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק אביו, אודות לדבר אדמו"ר מו"ח כ"ק התחיל בפועל, הנה
ההילולא. בעל מהר"ש, אדמו"ר אודות דיבר אחרֿכך ורק ס"ד), כדלקמן הכיפורים, ביום הנהגתו

אביו:·. אודות לדבר אדמו"ר מו"ח כ"ק התחיל שלכלֿלראש הדבר טעם לבאר ויש

אדמו"ר  (כ"ק ההילולא לבעל אדמו"ר מו"ח כ"ק של שהשייכות לפי שזהו לומר, אפשר לכאורה
אביו. אודות לדבר התחיל ולכן אביו, באמצעות היתה מהר"ש)

צורך  ללא בניֿישראל, כל אליו שייכים דאתפטר", "צדיקא כי כן, לומר אפשר אי באמת אבל
ר  מדברי כמובן הקודש'ב"ממוצעים", ב'אגרת הזקן רז"ל 4בינו מאמר חיים5בפירוש חי",lkl"דשבק

נמשכים  ואהבה", ויראה אמונה שהם רוחניים, חיים כיֿאם בשריים חיים ש"אינם הצדיק" ש"חיי
כו'. באורחותיו וההולכים לתלמידיו

זה  שענין לומר שרוצים כאלו יש חי": לכל חיים ד"שבק הענין לכללות בנוגע ולהעיר להוסיף [ויש
ששייך  ענין שזהו היא האמת אבל (כנ"ל). רוחניים" "חיים הם שחייו צדיק, במדריגת שהוא למי רק שייך

הוא  (תורה ישראל מנהג שעלֿפי מזה כדמוכח - מישראל ואחד אחד חיים 6לכל "שבק הלשון נאמר (
הדבר וטעם מישראל. ואחת אחד לכל בנוגע חי" צדיקים"לכל כולם ש"עמך לפי המשנה 7- כדברי ,8

חלק להם יש ישראל גו'","כל מטעי נצר ארץ ירשו לעולם צדיקים כולם ועמך שנאמר הבא, כך לעולם
כו']. רוחניים" ד"חיים הענין גם אצלו יש שבו הצדיק בחינת שמצד

ענין  איזה בעולם להמשיך שרצה לפי הוא אביו אודות לדבר שהתחיל שהטעם לומר אין כן וכמו
וההשפעות ההמשכות שכל וידוע הדורכללי, נשיא ֿ ידי על לעבור  צריכות שמצינו9בעולם במשה10[וכפי 

שאפילו  בשר"רבינו, לי "מאין שטען ואף ידו, על להיות הוצרכה הבשר אליו 11השפעת שייך זה שאין ,
בלקוטיֿתורה  בשר 12(כמבואר כמו גשמיים ענינים גם להשפיע הוצרך מכלֿמקום, היה 13), ולגביו ,[

אביו  ולא הנשיא אביו, של פרטית הנהגה אודות אז סיפר אדמו"ר מו"ח כ"ק שהרי - נ"ע אדמו"ר כ"ק
לנשיאותו. ששייך כללי ענין אודות

הוא:‚. הענין אך

בגמרא  "השוה 14איתא זה שבגלל כך, כדי ועד ואמו", ואביו הקב"ה באדם, הן שותפין "שלשה
. המקום לכבוד ואם אב כבוד .הכתוב המקום למוראת ואם אב מוראת לכיבוד . (שיוקשו בדין וכן .

בו). למקום שותפין הן (אף בו" שותפין ששלשתן הבן) על ומורא
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מרת )* הצדקנית הרבנית להסתלקות ה"שבעה" תקופת סיום
(ראה  שליט"א אדמו"ר כ"ק - יבדלח"ט - של אמו ע"ה, חנה
ואילך)). 63 ע' חמ"א התוועדויות - מנחם (תורת ואילך ס"י לקמן

ואילך.1) 21 ע' תש"ה סה"ש
וש "נ.2) א'שכד . ע' ח"ג תער "ב המשך  ראה
צג,3) (דרמ"צ בסופה ק"ק אכילת מצות להצ"צ סהמ"צ ראה

שם סד. ע' ריש ח"א תרס"ג סה"מ לח.ב). ע' ח"ב
וביאורו.4) ז"ך סי'
וש"נ.5) ערה. ע' תרצ"ב סה"מ ראה
ברמ"א 6) הובא - מהרי"ל ב. כ, מנחות - נפסל תוד"ה ראה

אדה"ז  שו"ע .153 ע' מדורא ישנים מנהגים ס"ד. סשע"ו יו"ד

ועוד. סט"ז. סתצ"ד ס"ד. סתנ"ב סי"א. סתל"ב סוסק"פ. או"ח
כא.7) ס, ישעי'
חלק.8) ר"פ סנהדרין
תורתו.9) ע"י אותם שממשיך נוספת: ברשימה

סי"ג 10) דאשתקד תשובה שבת האזינו, ש"פ שיחת ראה
וש"נ. .(32 ע' חל"ח התוועדויות - מנחם (תורת

יג.11) יא, בהעלותך
ד.12) לא, שם
מבכי 13) חנוק בקול זה ענין על דיבר שליט"א אדמו"ר כ"ק

)l"end.(
(ובפרש"י).14) ב ל, קידושין



כג

ixyz b"i ,epif`d t"y zgiy .c"qa
d"kyz'd

*.d"kyz'd ,
מוגה  בלתי

תש"ה ‡. שנת תשרי י"ג האזינו פרשת שבתֿקודש ליל למרות1בסעודת הנה ההילולא , יום זה שהיה
שיתחיל (המסובים) חשבו ולכן מהר"ש, אדמו"ר ההילולא,של בעל אודות לדבר

לתפלת- בהמשך היא שבת  שסעודת  בחסידות המבואר עלֿפי כמו 2שבת ובפרט היא שהתפילה ועד ,
הסעודה  לפני כו'3ברכה ההילולא יום עם קשורה שהיתה ,-

לאופן  (בנוגע נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק אביו, אודות לדבר אדמו"ר מו"ח כ"ק התחיל בפועל, הנה
ההילולא. בעל מהר"ש, אדמו"ר אודות דיבר אחרֿכך ורק ס"ד), כדלקמן הכיפורים, ביום הנהגתו

אביו:·. אודות לדבר אדמו"ר מו"ח כ"ק התחיל שלכלֿלראש הדבר טעם לבאר ויש

אדמו"ר  (כ"ק ההילולא לבעל אדמו"ר מו"ח כ"ק של שהשייכות לפי שזהו לומר, אפשר לכאורה
אביו. אודות לדבר התחיל ולכן אביו, באמצעות היתה מהר"ש)

צורך  ללא בניֿישראל, כל אליו שייכים דאתפטר", "צדיקא כי כן, לומר אפשר אי באמת אבל
ר  מדברי כמובן הקודש'ב"ממוצעים", ב'אגרת הזקן רז"ל 4בינו מאמר חיים5בפירוש חי",lkl"דשבק

נמשכים  ואהבה", ויראה אמונה שהם רוחניים, חיים כיֿאם בשריים חיים ש"אינם הצדיק" ש"חיי
כו'. באורחותיו וההולכים לתלמידיו

זה  שענין לומר שרוצים כאלו יש חי": לכל חיים ד"שבק הענין לכללות בנוגע ולהעיר להוסיף [ויש
ששייך  ענין שזהו היא האמת אבל (כנ"ל). רוחניים" "חיים הם שחייו צדיק, במדריגת שהוא למי רק שייך

הוא  (תורה ישראל מנהג שעלֿפי מזה כדמוכח - מישראל ואחד אחד חיים 6לכל "שבק הלשון נאמר (
הדבר וטעם מישראל. ואחת אחד לכל בנוגע חי" צדיקים"לכל כולם ש"עמך לפי המשנה 7- כדברי ,8

חלק להם יש ישראל גו'","כל מטעי נצר ארץ ירשו לעולם צדיקים כולם ועמך שנאמר הבא, כך לעולם
כו']. רוחניים" ד"חיים הענין גם אצלו יש שבו הצדיק בחינת שמצד

ענין  איזה בעולם להמשיך שרצה לפי הוא אביו אודות לדבר שהתחיל שהטעם לומר אין כן וכמו
וההשפעות ההמשכות שכל וידוע הדורכללי, נשיא ֿ ידי על לעבור  צריכות שמצינו9בעולם במשה10[וכפי 

שאפילו  בשר"רבינו, לי "מאין שטען ואף ידו, על להיות הוצרכה הבשר אליו 11השפעת שייך זה שאין ,
בלקוטיֿתורה  בשר 12(כמבואר כמו גשמיים ענינים גם להשפיע הוצרך מכלֿמקום, היה 13), ולגביו ,[

אביו  ולא הנשיא אביו, של פרטית הנהגה אודות אז סיפר אדמו"ר מו"ח כ"ק שהרי - נ"ע אדמו"ר כ"ק
לנשיאותו. ששייך כללי ענין אודות

הוא:‚. הענין אך

בגמרא  "השוה 14איתא זה שבגלל כך, כדי ועד ואמו", ואביו הקב"ה באדם, הן שותפין "שלשה
. המקום לכבוד ואם אב כבוד .הכתוב המקום למוראת ואם אב מוראת לכיבוד . (שיוקשו בדין וכן .

בו). למקום שותפין הן (אף בו" שותפין ששלשתן הבן) על ומורא
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מרת )* הצדקנית הרבנית להסתלקות ה"שבעה" תקופת סיום
(ראה  שליט"א אדמו"ר כ"ק - יבדלח"ט - של אמו ע"ה, חנה
ואילך)). 63 ע' חמ"א התוועדויות - מנחם (תורת ואילך ס"י לקמן

ואילך.1) 21 ע' תש"ה סה"ש
וש "נ.2) א'שכד . ע' ח"ג תער "ב המשך  ראה
צג,3) (דרמ"צ בסופה ק"ק אכילת מצות להצ"צ סהמ"צ ראה

שם סד. ע' ריש ח"א תרס"ג סה"מ לח.ב). ע' ח"ב
וביאורו.4) ז"ך סי'
וש"נ.5) ערה. ע' תרצ"ב סה"מ ראה
ברמ"א 6) הובא - מהרי"ל ב. כ, מנחות - נפסל תוד"ה ראה

אדה"ז  שו"ע .153 ע' מדורא ישנים מנהגים ס"ד. סשע"ו יו"ד

ועוד. סט"ז. סתצ"ד ס"ד. סתנ"ב סי"א. סתל"ב סוסק"פ. או"ח
כא.7) ס, ישעי'
חלק.8) ר"פ סנהדרין
תורתו.9) ע"י אותם שממשיך נוספת: ברשימה

סי"ג 10) דאשתקד תשובה שבת האזינו, ש"פ שיחת ראה
וש"נ. .(32 ע' חל"ח התוועדויות - מנחם (תורת

יג.11) יא, בהעלותך
ד.12) לא, שם
מבכי 13) חנוק בקול זה ענין על דיבר שליט"א אדמו"ר כ"ק

)l"end.(
(ובפרש"י).14) ב ל, קידושין

d"kyz'd ixyz b"i ,epif`d t"y zgiy

. הלובן מזריע ש"אביו לפי היא שהשותפות שאףֿעלֿפי .ולהעיר, אודם מזרעת אמו נותן . והקב"ה .
כו'" ונשמה רוח ענין15בו אמיתית הרי מהשותפים- אחד שכל  שלאחרי  באופן הוא  תורה ֿ פי  על השותפות 

חלקו , את כולו נותן  הדבר על הישיבות) (בלשון "בעלות" לו יש מהם אחד כל .16אזי

החיוב  מצד שזהו - אביו אודות לדבר התחיל אדמו"ר מו"ח שכ"ק לכך הסיבה לבאר יש ועלֿפיֿזה
a` ceaikc17.

***

אדמו"ר „. מו"ח כ"ק אמר הנ"ל שבתֿקודש ליל :18בסעודת

אחר  [ובמקום הטעם כידוע שעות, כ"ו במשך הוא הכיפורים יום אדמו 19צום מו"ח כ"ק "ר,ביאר
להוסיף  נוהג היה נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר וכ"ק הוי']. שם של הגימטריא כנגד הוא שעות דכ"ו שהמספר 

שעות. ל"ט סךֿהכל: הכיפורים, ליום הכנות בתור שעות י"ג עוד

אדמו"ר מו"ח כ"ק הנה - ד"טל" הענין זהו אם שאלו זאת;וכאשר אישר לא וגם זאת, שלל לא
פעם דיבר אדנ"ע שכ"ק לספר, המלקה והמשיך שאומרים רחום" "והוא פעמים ג' מלקות, ל"ט בענין

בגופו,20והנלקה  הם שהמלקות אלא הכיפורים, דיום השעות ל"ט של פנימית הכוונה שזוהי וסיים, ,
לנפשֿרוחֿנשמה. ומנשקים מגפפים ויחידה' ש'חיה - הוא השעות ל"ט ענין ואילו

בזה:‰. הביאור לומר ויש

מהֿשאיןֿכן  נר"ן, בבחינת רק שייך - עון") ("יכפר בלתיֿרצויים ענינים לבטל כדי - המלקות ענין
יתברך" אתו באמנה היתה החטא בשעת ש"גם ויחידה, חיה ויחידה'21בבחינת ש'חיה הענין גם ישנו אך ;

לנר"ן. ומנשקים מגפפים

נשיאי ובפרט צדיקים דברי (שהרי נ"ע אדמו"ר כ"ק בדברי הדיוק ביותר)ובהקדם מדוייקים הם ישראל
ויחידה miwypneשחי' mittbnשזהו - רז "ללנר"ן מאמר  תפלותיהם22עלֿדרך ומנשקים  מגפפים שהמלאכים

ומבואר  ישראל, למעלת 23בזה של בערך "גשמיות" כמו הם בגופים, נשמות ישראל, של שתפלותיהם ,
(ועד  למעלה להעלותם כדי ישראל של לתפלותיהם ומנשקים מגפפים המלאכים ולכן המלאכים,
המלאכים). משרש למעלה הוא הנשמות שרש שהרי המלאכים, מעבודת גם למעלה יתעלו שעלֿידי ֿזה

מגפפים  ויחידה שחי' וזהו ויחידה', 'חיה לגבי "גשמיות" כמו הם שנר"ן בנידוןֿדידן, ועלֿדרךֿזה
שייך  יהיה לא בהם גם הנה ועלֿידיֿזה ויחידה', 'חיה לדרגת שיתעלו בהם לפעול כדי - לנר"ן ומנשקים

כו'. רצוי בלתי ענין

נעלה  באופן הכיפורים דיום התשובה עבודת כללות נעשית לענינים ועלֿידיֿזה בשייכות לא - יותר
ד"הרוח  באופן אלא ועון, חטא של נתנה"24בלתיֿרצויים אשר האלקים אל .25תשוב

.Âההכנות של השעות י"ג אודות לספר אדמו"ר מו"ח כ"ק ההכנה והמשיך שתחילת - הכיפורים ליום
חיים': ו'עץ חיים' עץ 'פרי בלימוד היתה

דחיי" "אילנא שנקראת התורה, פנימיות על קאי חיים" כולה 26"עץ שהתורה שאףֿעלֿפי והיינו, ,
חיים" "תורת "אילנא 27היא בשם נקראת (ולכן ורע טוב של בענינים מתלבשת דתורה נגלה מכלֿמקום, ,

ורע" מהֿשאיןֿכן 26דטוב כו', שקר של לטענות ועד ורע), בטוב ההתלבשות מצד אלא עצמה, מצד לא -
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א.22) רא, ח"ב ב. כג, ח"א זהר ראה
מנחם ראה23) וש"נ.תורת רלו. ס"ע טבת סה"מ
פרשתנו.24) ריש לקו"ת וראה ז. יב, קהלת
נ"ע 25) (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק אצל והרי נוספת: ברשימה
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וכו'" דרע מסטרא קשיא לא תמן ד"לית התורה, אור"26פנימיות "תורה - בגילוי הם הענינים כל אלא ,28,
הקודש' ב'אגרת (כמבואר דחיי" "אילנא נקראת ).29ולכן

יומא  במסכת בגמרא כדאיתא - דתורה בנגלה גם הענין 30ומרומז והרי חיים", סם לו נעשית "זכה
התורה  פנימיות עלֿידי נעשה גם 31ד"זכה" בגלוי שנמשך ובאופן חיים", "סם נעשה ועלֿידיֿזה ,

כו'"). זכה "לא - ההפכי לענין בנוגע הגמרא דברי מהמשך (כמובן בגשמיות

בקודש" ד"מעלין באופן הכיפורים ליום ההכנות המשך היה עריכת 32ולאחריֿזה - עילוי אחר בעילוי
וכו'. במקוה הטבילה השוחט, ביאת הכפרות,

יום  למוצאי ועד שעות, כ"ו במשך הכיפורים דיום העבודה באה השעות, י"ג במשך ההכנות ולאחרי
נאמר  זה שעל הקשור 33הכיפורים, גשמי ענין אלא זה אין שלכאורה דאף - לחמך" בשמחה אכול "לך

מן  ניזונית תהיה שהנשמה לעתידֿלבוא, וכמו העילוי, תכלית מתבטא דוקא בזה הנה הגוף, הנאת עם
.34הגוף 

.Ê אדמו"ר מו"ח כ"ק שסיפר מה גם לבאר יש ה'תורה'35עלֿפיֿזה במוצאי אודות הזקן רבינו שאמר
הכיפורים: יום

למדותיו"36כתיב  ולא  "אליו אליו", קראנו בכל  אלקינו כה' גו' קאי 38הפרדס .37"מי  ש"אליו" מפרש
הוא  ש"אליו" מפרש הבעלֿשםֿטוב הרבי דאצילות. ספירות דעשר בכלים המתלבשים האורות על

דאצילות  ספירות דעשר שבכלים שישנו 39האלקות איןֿסוף עצמות - "אליו" הוא: הפשוט הפירוש ואילו .
בפי  שגור שמים "שם בענין גם (וכידוע כו' פשוטה אמונה עלֿידי עצמית בידיעה פשוט יהודי כל אצל

).40כל"

שלכן אמירתם, לזמן שייכים והמאמרים שהתורות ידוע השבוע ולכאורה: פרשת על הם המאמרים
- כו' איןֿסוף עצמות על קאי ש"אליו" הזקן רבינו מפרש שבה זו 'תורה' ואםֿכן, כו'. המועדים ועניני

הכיפורים? יום במוצאי ולא עצמו, הכיפורים ביום יהיה אמירתה שזמן יותר מתאים

דוקא  בגשמיות הוא איןֿסוף דעצמות שהגילוי - הוא הענין הכיפורים,41אך יום במוצאי דוקא ולכן, ,
לחמך", בשמחה אכול "לך אומרים למדותיו",שאז ולא "אליו בענין התורה לאמירת המתאים הזמן זה הרי

רק שהכוונה ולא ה'פרדס'), (כפירוש דאצילות ספירות דעשר בכלים המתלבשים לאורות רק לא היא
נמשך  (ומזה איןֿסוף לעצמות אלא הבעלֿשםֿטוב), (כפירוש דאצילות ספירות דעשר שבכלים לאלקות

והבעלֿשםֿטוב). ה'פרדס' בפירוש מדובר שאודותם המדריגות בשאר גם

.Á גם דובר השיחה מחייהו"42בהמשך תורה "טל ענין שזהו - ד) סעיף (כנ"ל ה"טל" ענין ,43אודות
המתים" את בו להחיות הקב"ה ש"עתיד תחי'" ביותר,44"טל נעלה ענין הוא המתים שתחיית וידוע ,

הגמרא  מדברי גם אלא 45וכמובן שליח", ביד נמסרו "שלא מהענינים הוא המתים" תחיית של ש"מפתח
חז"ל  ובלשון הקב"ה", של "בידו היותר 46הם בדרגא השליחות ענין לא (אפילו השליח" ולא "אני :

).47נעלית 
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כג.28) ו, משלי
סכ"ו.29)
ב.30) עב,
פי"ד.31) עה"ח קונטרס
וש"נ.32) א. כח, ברכות
ס"ט.33) סתרכ"ד או"ח אדה"ז שו"ע וראה ז. ט, קהלת

וש"נ.
מנחם ראה34) אבתורת קסח. ע' ריש ניסן וש"נ.סה"מ קנ. ע'
(נעתק35) ואילך קמד ס"ע ח"ג שלו יא אג"ק יום" ב"היום
תשרי).
ז.36) ד, ואתחנן
פ"ב.37) של"ב בפרדס הובא - ספרי
שם.38) של"ב ואילך. פ"א ש"ד

תה.39) ע' ח"ב לגני באתי סה"מ מנחם תורת גם ראה
וש"נ.40) .20 ע' ריש תרפ"ט סה"מ ראה
סי"א 41) דאשתקד תשובה שבת האזינו, ש"פ שיחת ראה

וש"נ. .(31 ע' חל"ח התוועדויות - מנחם (תורת
"כנשר 42) יאֿיב) (לב, השבוע בפרשת מ"ש אודות דובר וכן

נכר". אֿל עמו ואין ינחנו בדד ה' אברתו על ישאהו גו' קנו יעיר
ב.43) קיא, כתובות וראה תלא. רמז ישעי' יל"ש
חגיגה44) ב. פח, שבת וראה ספל"ו. ב.תניא יב,
תענית.45) ריש
הגש"פ.46) נוסח
(47.33 הערה 105 ע' חל"ז התוועדויות - מנחם תורת ראה

וש"נ.
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תכלי  יהיה אז ודוקא בגופים, נשמות - דוקא בגשמיות הוא המתים דתחיית הענין כללות ת והרי
כידוע  דלעתידֿלבוא, בתחיית 48העילוי או עדן בגן הוא העילוי עיקר אם והרמב"ן הרמב"ם בין הפלוגתא

בגופים  לנשמות המתים, בתחיית הוא העילוי  שעיקר הרמב"ן, כדעת היא החסידות תורת והכרעת המתים,
השליח". ולא "אני - שליח עלֿידי ולא בעצמו, מהקב"ה נמשך זה שענין וכאמור, דוקא,

מהר"ש  אדמו"ר בשם מהידוע גם שכתוב 49ולהעיר מה ואינו 50בביאור וחייתם", בכם רוחי "ונתתי
כו'. העצמות בחינת על דקאי מי, של רוחו מפרש

בידים, למששו שיוכלו ובאופן דוקא, בגוף נשמה יהיה הוא שגם צדקנו, משיח בביאת יהיה זה וכל
היעוד  יקויים דידן.51ואז בעגלא עפר", שוכני ורננו "הקיצו

***

.Ë שלפניֿזה השבתֿקודש דיום בהתוועדות הכתוב 52דובר בפירוש כל 53, אל גו' וידבר משה "וילך
מה  עלֿפי - הלך ולהיכן בניֿישראל, כל במעמד היה זה לפני גם הרי מובן: אינו דלכאורה - ישראל"
להביט  צריכים ענין לכל שבנוגע אולפנא", בית למשכן משה "ואזל עוזיאל בן יונתן בתרגום שכתוב

בתורה.

שלו, השלימות לתכלית בהגיעו ובפרט תורה, ענינו שכל רבינו, משה שאפילו לעיל שנתבאר וכמו
אולפנא". ל"בית הלך חדש, ומצב מעמד נעשה כאשר הנה - ושנותי" ימי "מלאו כאשר

צריכים  חדש, ומצב מעמד ישנו שכאשר בודאי הרי כערכנו, לאנשים בנוגע ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
זה. ומצב למעמד בנוגע התורה בהוראות לעיין

.È הקד אמירת חיוב של ומצב במעמד יש 54יש ובנידוןֿדידן, הזה השבתֿקודש שביום כיון הנה -
מהר"ש) (אדמו"ר בישראל נשיא של ההילולא יום עם הקשורה הקדיש אמירת שאלה 55גם מתעוררת ,

קודם: מי

אילו  גיסא, לאידך אבל בישראל. נשיא עם הקשורה הקדיש אמירת להקדים יש - הכבוד ענין מצד
מצד קדיש שאמירת בודאי הרי קדיש, לומר יכול היה אחד היתהaeigdרק ושלושים אמירת dgecדשבעה

יש  קדיש, אומרים שנים כאשר גם ואםֿכן, שנים, וכמה כמה לפני שאירע הסתלקות ליום בקשר קדיש
micwdl.החיוב שמצד הקדיש אמירת את

עלֿפי  להיות צריכה גופא הלב שהרגש לכך נוסף כי, - הלב בהרגש התלוי דבר שזהו לומר ואין
אין  ואםֿכן, מישראל, עשרה במעמד להיות צריכה הקדיש אמירת הרי אולפנא"), ("בית התורה הוראת

באחרים. שתלוי דבר אלא הקדיש, אומר של בלב ברגש התלוי דבר זה

אפשר  (שהרי הנשיא של ההילולא יום עבור גם יכוין קדיש שאומר שהראשון עצה יש שלכאורה ואף
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וש"נ.48) רכא. ע' ריז. ע' ניסן סה"מ מנחם תורת ראה
יעיר 49) כנשר בד"ה הובא תקנז. ע' ח"ב תר"ם סה"מ ראה

- מנחם (תורת פ"ו תשי"ט תשרי י"ג האזינו, דש"פ קנו
.(43 ע' חכ"ד התוועדויות

יד.50) לז, יחזקאל
יט.51) כו, ישעי'
(52) ס"ז שובה שבת וילך, ש "פ -שיחת מנחם תורת

חמ"א  ואילך).התוועדויות 35 ס"ע
וילך.53) ר"פ
הצדקנית 54) הרבנית אמו, אחר שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י

) ע"ה חנה ).l"endמרת
קדיש 55) אומר החסידים מזקני שא' של כנהוג ההילולא בימי

) נשיאינו ).l"endרבותינו
קצו.56) ס"ע חי"ב באג"ק שהובאו אחרונים ראה
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.‡È נדפס שכבר נ"ע, (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק פתגם ידוע מו"ח 57אמנם, כ"ק שמביא (וכפי
הנפטר,58אדמו"ר  בשביל שהוא קדישים ש"יש דורות), לדורי הוא שבדפוס שדבר צדק' ה'צמח פתגם

התועלת  הנה נשיאינו, רבותינו על קדיש לאמירת שבנוגע והיינו, להאומרם", תועלת שהם קדישים ויש
להאומרו. אלא) להנשיא, (לא היא בזה

שמצד מובן, הרי המפורסם, דבר שזהו התועלת mirneydוכיון בשביל אינה הקדיש שאמירת (שיודעים
ומצד הנשיא; עם הקשור הקדיש אמירת את להקדים חיוב אין שוב - מכוין xne`dלהנשיא) הוא הרי -

סיום  שזהו ובפרט כו', החיוב מצד - ולכלֿלראש הענינים, כל את כולל זה שקדיש כך הענינים, לכל
כו'. ביותר נעלה באופן היא הקדיש אמירת שעלֿידי העליה שאז ה'שבעה',

ה'שבעה' הפסיק הכיפורים שיום שאף מגדים'59ולהעיר, ה'פרי הרי רבא 60- האלי' שכתב מה 61מביא

שבעה' 'נחלת .62בשם שבעה כל נר מדליק הרגל, קודם לו ש"מת והיינו,, זה", מבטל הרגל ואין .
לעניני  בנוגע לא אבל כו'), האבילות (ענין הבלתיֿרצויים לענינים בנוגע רק הוא הכיפורים דיום שההפסק
לכלֿהפחות  הכיפורים ביום שיתפללו רציתי [ולכן בזה וכיוצא הנר הדלקת עלֿידי שנעשים העליות

אחת  בנוגע63תפלה והן ל'שבעה', בנוגע הן כדאיתא ], המציבה, הקמת כמו ה'שבעה', שלאחרי לענינים
האריז"ל  נשמה 64בכתבי רוח נפש בחינת על גם שפועלים הנשמה, של המקיפים עם הקשור ענין שזהו

לנפשֿרוחֿנשמה). ומנשקים מגפפים יחידה' ש'חיה ד) (סעיף לעיל האמור (עלֿדרך כו'

השיחה בה"[בסיום עצב "אין ששבת שליט"א, אדמו"ר כ"ק ענין 65הזכיר לא ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ,
כו' החיים היפך ].66של

***

.·È הקיץ במשך שגם 67דובר כך, תר"ם, דשנת הקביעות כמו שהיא (תשכ"ד), השנה קביעות אודות
זו. כבשנה האזינו, פ' השבתֿקודש ביום  (תרמ"א) תשרי י"ג חל אז

(בעל  מהר"ש אדמו"ר - בשעתו הנשיא עלֿידי שנאמר הנ"ל השבתֿקודש מיום דא"ח מאמר וישנו
תורה. אמירת עלֿידי ההמשכות כל שהמשיכו חב"ד, נשיאי כל כמו ההילולא),

תר"ם  יונתי בהמשך שנדפס "רושם", רק ישנו הנ"ל .68ממאמר

.‚È.'וגו קנו יעיר כנשר דיבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר

***

.„È השבוע שבפרשת ארפא" ואני מחצתי ואחיה אמית "אני הפסוק במסכת 69על בגמרא איתא -
:70פסחים 

אחויי השתא ארפא, ואני מחצתי וכתיב ואחיה, אמית אני אמר "כתיב אלא כלֿשכן, לא מרפא מחיי,
כמו מחיה, אני ממית שאני מה ואניהקב"ה, רפואה שמחצתי דאין ארפא, אני שמחצתי שמה (כשם ארפא
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ריש 57) דרבי" "אשכבתא גם וראה ע"ב. ריש מ, ח"א לקו"ד
.55 ע'
שפב.58) ע' ח"ב שלו אג"ק
טושו"ע 59) ה"ג. פ"י אבל הל' רמב"ם (במשנה). א יט, מו"ק

ס"י. סשצ"ט יו"ד
סוסקל"ב.60) או"ח במשב"ז
ז'.61) אות קדיש בדיני שם
הובא 62) זה שספר אמר שליט"א אדמו"ר כ"ק - סע"ג.

או"ח (שו"ת הצ "צ ח"ב בפסקי ס"ז. ח"א אה"ע ס"ג. סל"ד
חו"מ מביאו סער"ב. הזקן רבינו שגם וכמדומה ס"א), סל"ב

ס"מ). שלו  שו "ת ד. בקו "א  סתמ "א או "ח (שו "ע

שליט"א63) אדמו"ר כ"ק הוראת לתפלת ע"פ מנין התקיים
בבית הכיפורים יום (מנחת ע"ה הרבנית ).l"endאמו

ויחי.64) פ' להאריז"ל המצוות שער ראה
מו"ק 65) - מ"ד בתוד"ה הובא סה"ז. פ"ב ברכות ירושלמי
ב. כג,

(66.337 ע' ריש ח"מ התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
(67.335 ע' .268 ע' .249 ע' שם מנחם תורת
וש"נ .68) ואילך . תקנד  ע ' ח"ב  תר"ם סה "מ
לט.69) לב,
(ובפרש"י).70) סע"א סח,
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שליט"א63) אדמו"ר כ"ק הוראת לתפלת ע"פ מנין התקיים
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d"kyz'd ixyz b"i ,epif`d t"y zgiy

וחיים  באחד מיתה יכול ואחיה, אמית אני רבנן תנו מחיה). אני ממית שאני עצמו אותו כך במוכה, אלא
ואני  מחצתי לומר תלמוד נוהג, שהעולם כדרך החיים) את וזן מחיה ואני המתים את ממית (אני באחד
מן  המתים תחיית אין לאומרים תשובה מכאן באחד, וחיים מיתה אף באחד, ורפואה מכה מה ארפא,

התורה".

מובן: אינו ולכאורה

כלל א) מאמינים שאין הצדוקים (כמו המתים בתחיית מאמינים שאין אלו אודות מדובר כאשר
המתים  אני 71בתחיית ממית שאני ("מה ארפא" ואני ש"מחצתי מזה הקב"ה להם שמביא הראיה מהי - (

שלא  גם יכולים כן כמו המתים, בתחיית מאמינים שאין כשם הרי ארפא"), ואני שמחצתי כמו מחיה,
חולים? מרפא שהקב"ה בכך ולהודות להאמין

להיפך ב) בנוגע בתנ"ך הרגיל הלשון הרי - ארפא)" (ואני "מחצתי הלשון דיוק מהו להבין צריך גם
כלל? רגיל בלתי לשון שזהו "מחצתי ", לא אבל מכה, או מחלה הוא הרפואה

.ÂË:בזה הביאור לומר ויש

המתים, דתחיית הענין עצם על והוכחה ראיה בתור הובא לא ארפא" ואני ד"מחצתי הענין

הגמרא - כדברי שכל, עלֿפי גם מובן המתים דתחיית הענין עצם שלא 72שהרי (אותן הוו "דלא :
וחיין)?! (שחוזרין כלֿשכן" לא כבר), שהיו (אותן חיי דהוי וחיין), ונולדין (נוצרין חיי מעולם), -היו

של  ענין זה הרי שלכאורה המתים, דתחיית בענין שמתעוררת לקושיא בנוגע - היא בזה הכוונה אלא
למעלה. רצון שינוי

.ÊË שאר לכל בנוגע ולא - דוקא המתים לתחיית בנוגע למעלה רצון דשינוי הקושיא ביאור ובהקדם
למעלה: רצון שינוי הם גם הרי שלכאורה בזה, וכיוצא ועניות, לעשירות בנוגע כמו שבעולם, השינויים

בקונטרס  שנדפס אדמו"ר מו"ח כ"ק במאמר גם (והובא האמצעי לאדמו"ר הבחירה' ב'שער מבואר
(ה"כיס",73קיג  הכלי אופן שלפי והיינו, המקבל, כלי מצד אלא אינם שבעולם השינויים שכל ,(

בקו  אם מלמעלה, ההשפעה נמשכת כזה באופן הנה למטה, הנהגתו עלֿידי המקבל שמכין "קעשענע ")
כו'. הגבורה בקו או החסד

מהֿשאיןֿכן ההשתלשלות, לסדר השייכים בענינים רק שייך זה כל המתים:אמנם, לתחיית בנוגע

ח) (סעיף לעיל שנתבאר מה על (נוסף השתלשלות מסדר שלמעלה ענין הוא המתים בענין תחיית
יתברך  עצמותו מצד רק שזהו לשליח), נמסרו שלא המפתחות מג' אחד שהוא המתים, תחיית של מפתח

המטה). עבודת מצד (ולא

כתיב  דהנה - יתברך עצמותו מצד הוא המיתה ענין הוא 74וגם נתן" ש"ה' והיינו, לקח", וה' נתן "ה'
ביותר, נעלית ממדריגה הוא ד"נתן" שהענין וכיון שנתן; מה שלוקח לקח", ש"ה' זה על טעם נתינת

שכתוב  למעלה75כמו הוא בי" ד"נתת שהענין והיינו, וכו'", היא טהורה בי שנתת רק "נשמה לא
לבחינת  ועד האצילות, עולם על דקאי היא", מ"טהורה למעלה גם אלא ו"נפחתה", "יצרתה" מ"בראתה"

בחינת על אפילו או תתאה בחסידות טהירו (כמבואר עילאה לקח"76טהירו ד"ה' שהענין מובן, הרי ,(
יתברך.(שלקח עצמותו מבחינת - יותר עוד נעלית ממדריגה הוא שנתן) מה

שינוי  זה הרי - עצמותו מצד הוא המתים דתחיית הענין וגם עצמותו, מצד הוא המיתה שענין וכיון
למעלה?! רצון
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ספ"ה.71) דר"נ אבות ב. צ, סנהדרין ראה
(ובפרש"י).72) א צא, סנהדרין
27.נדפס73) ע' תש"ד בסה"מ לאח"ז

כא.74) א, איוב
ב).75) ס, (ברכות נשמה" "אלקי ברכת
וש"נ.76) נג. ע' תמוז סה"מ מנחם תורת ראה
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.ÊÈ:"ארפא ואני "מחצתי שכתוב ממה ההוכחה באה זה ועל

מ"ם, באות שמתחילה "מחצתי", בתיבת הדיוק ביאור - התיבה 77כידוע ובהקדם שבראש מ' שאות
"מא  ולדוגמא: מפעיל, מלשון בזה.כיל",היא וכיוצא "מכתיב",

ששניהם  "מחלה", או "מכה" של ענין שישנו לאחרי - ארפא") ("ואני הרפואה לענין בנוגע הוא וכן
ענין  שהוא ה"כה", את מפעיל מ' שהאות פירושו, כה, מ' - "מכה" מפעיל: מלשון מ', באות מתחילים

כהה" "יד כמו בענין 78החלישות, צורך יש (ואז החולי ענין את מפעיל מ' שהאות חלה, מ' - ו"מחלה" ;
המושאל). בשם רפואה - חלישות מלשון - ובמכה ממש, רפואה - במחלה הרפואה:

מתיקות  מלשון גם להתפרש יכולה "חולי" תיבת ,79והנה,

פירושים- להם שיש הקודש בלשון תיבות כמה שמצינו שורשוכפי שורש, תיבת ולדוגמא : הפכיים ,
משרשו האילן את לעקור או האבן",80האילן, ל"לב  בנוגע בעבודה  גם (שישנה  סקילה  תיבת  לסקול 81וכן  ,(

האבן באבנים, את ולפנות) (להסיר לסקל -82או

באופן או  מתיקות , של באופן אם - החולי ענין את מפעיל מ ' מהחולי והאות החל כפשוטו, חולי של
המתיקות , את מרגישים  שלא בכך האריז "ל שמתבטא בכתבי שכתוב למה  מ "ט,83ועד  בגימטריא  ש "חולה"

כאשר שאפילו אדמו"ר היינו , כ"ק שמבאר (כפי "חולה" בשם כבר נקרא אזי הנו"ן, שער רק אצלו חסר
חולי" כל ממך הוי' "והסיר דיבורֿהמתחיל במאמר נ"ע ).84מהורש"ב

שלמעלה, הפשיטות ענין מצד הנה המחלה, ענין את שמפעיל מ' האות שלולי לומר, אפשר ולכאורה
סדר  של הגדרים מצד אלא אינו שבזה והשינוי כו', הגבורה בקו או החסד בקו להיות אלו ענינים יכולים
כי  ממש, חולי של ענין זה שאין ה"מכה", לענין בנוגע ועלֿדרךֿזה כו'; המקבל כלי לפי ההשתלשלות,

ימ  יד לגבי שמאל יד של החלישות (כמו וחלישות כהות של ענין ויגיעה אם עבודה שעלֿידי - בלבד ין)
הקשור  ענין שזהו כיון רצון, שינוי של ענין כאן אין הרי שכן, וכיון והחלישות. הכהות שתתבטל אפשר

כו'. המקבל כלי עם

" מהפסוק ראיה הגמרא מביאה זה על ענין nאך את המפעיל המ' שפעולת - ארפא)" (ואני חצתי
ההשתלשלות, סדר של הגדרים מצד (לא היא הרפואה) בענין צורך יש שבגללה מחלה, או (מכה ה"חץ"

עלֿידי envraאלא) d"awd מחצת" -iשינוי בזה נעשה ואףֿעלֿפיֿכן דייקא; בעצמי) (אני "ואני " -
ארפא".

.ÁÈ שמחצתי כמו מחיה, אני ממית שאני "מה - המתים דתחיית הענין לכללות בנוגע גם מובן ומזה
ארפא": ואני

במדרש  כדאיתא מחיצה, מלשון גם הוא בדרושי85"מחצתי" "86חסידות (והובא :(iziyry dvign בין
שהיא  לגוף, הנשמה שבין המחיצה שזוהי - מתים" והתחתונים קיימין שהעליונים לתחתונים, העליונים

רק mnvrבאופן(לא cvny הקב"ה של פעולתו בגלל גם) אלא לזה, זה שייכים .87אינם

החידוש  גודל יותר עוד מודגש לעשות'xeyiwayובזה ה'מפליא בכח אלא שאינו הגוף, עם הנשמה
הרמ"א  שכתב כו',88(כמו והכתר החכמה מבחינת שלמעלה ענין שזהו פלא, מלשון דייקא, מפליא - (

"פלא" בשם נקרא שהוא89שלכן פירושו "מפליא" שהרי מזה, ויתירה ,jiynne lirtn.הפלא ענין את
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תו"ח77) ב. נה, לעשי"ת דרוש עט"ר ב.ראה נח, נח
א.78) לז, מנחות
וש"נ.79) תקלט. ע' שלח אוה"ת ראה
יב.80) לא, איוב - לדוגמא ראה
מקץ 81) תו "ח וראה כו. לו, יט. יא , ד.יחזקאל  [ריג], עב
ובכ"מ.
יו"ד.82) סב, ישעי' - לדוגמא ראה
לה.83) ח, מאו"א וירא. פ' להאריז"ל המצוות טעמי

ואילך).84) רסא ע' תרנ"ג (סה"מ תרנ"ג
(ג).85) ד פ"א, קה"ר
תער"ב86) המשך קנב. ס"ע תרל"ח ע'סה"מ תתנא. ע' ח"ב

א'רב.
רצז.87) ע' אייר סה"מ מנחם תורת עד"ז ראה
סוס"א.88) ס"ו או"ח
וש"נ.89) מד. ע' אדר סה"מ מנחם תורת ראה
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.ÊÈ:"ארפא ואני "מחצתי שכתוב ממה ההוכחה באה זה ועל

מ"ם, באות שמתחילה "מחצתי", בתיבת הדיוק ביאור - התיבה 77כידוע ובהקדם שבראש מ' שאות
"מא  ולדוגמא: מפעיל, מלשון בזה.כיל",היא וכיוצא "מכתיב",

ששניהם  "מחלה", או "מכה" של ענין שישנו לאחרי - ארפא") ("ואני הרפואה לענין בנוגע הוא וכן
ענין  שהוא ה"כה", את מפעיל מ' שהאות פירושו, כה, מ' - "מכה" מפעיל: מלשון מ', באות מתחילים

כהה" "יד כמו בענין 78החלישות, צורך יש (ואז החולי ענין את מפעיל מ' שהאות חלה, מ' - ו"מחלה" ;
המושאל). בשם רפואה - חלישות מלשון - ובמכה ממש, רפואה - במחלה הרפואה:

מתיקות  מלשון גם להתפרש יכולה "חולי" תיבת ,79והנה,

פירושים- להם שיש הקודש בלשון תיבות כמה שמצינו שורשוכפי שורש, תיבת ולדוגמא : הפכיים ,
משרשו האילן את לעקור או האבן",80האילן, ל"לב  בנוגע בעבודה  גם (שישנה  סקילה  תיבת  לסקול 81וכן  ,(

האבן באבנים, את ולפנות) (להסיר לסקל -82או

באופן או  מתיקות , של באופן אם - החולי ענין את מפעיל מ ' מהחולי והאות החל כפשוטו, חולי של
המתיקות , את מרגישים  שלא בכך האריז "ל שמתבטא בכתבי שכתוב למה  מ "ט,83ועד  בגימטריא  ש "חולה"

כאשר שאפילו אדמו"ר היינו , כ"ק שמבאר (כפי "חולה" בשם כבר נקרא אזי הנו"ן, שער רק אצלו חסר
חולי" כל ממך הוי' "והסיר דיבורֿהמתחיל במאמר נ"ע ).84מהורש"ב

שלמעלה, הפשיטות ענין מצד הנה המחלה, ענין את שמפעיל מ' האות שלולי לומר, אפשר ולכאורה
סדר  של הגדרים מצד אלא אינו שבזה והשינוי כו', הגבורה בקו או החסד בקו להיות אלו ענינים יכולים
כי  ממש, חולי של ענין זה שאין ה"מכה", לענין בנוגע ועלֿדרךֿזה כו'; המקבל כלי לפי ההשתלשלות,

ימ  יד לגבי שמאל יד של החלישות (כמו וחלישות כהות של ענין ויגיעה אם עבודה שעלֿידי - בלבד ין)
הקשור  ענין שזהו כיון רצון, שינוי של ענין כאן אין הרי שכן, וכיון והחלישות. הכהות שתתבטל אפשר

כו'. המקבל כלי עם

" מהפסוק ראיה הגמרא מביאה זה על ענין nאך את המפעיל המ' שפעולת - ארפא)" (ואני חצתי
ההשתלשלות, סדר של הגדרים מצד (לא היא הרפואה) בענין צורך יש שבגללה מחלה, או (מכה ה"חץ"

עלֿידי envraאלא) d"awd מחצת" -iשינוי בזה נעשה ואףֿעלֿפיֿכן דייקא; בעצמי) (אני "ואני " -
ארפא".

.ÁÈ שמחצתי כמו מחיה, אני ממית שאני "מה - המתים דתחיית הענין לכללות בנוגע גם מובן ומזה
ארפא": ואני

במדרש  כדאיתא מחיצה, מלשון גם הוא בדרושי85"מחצתי" "86חסידות (והובא :(iziyry dvign בין
שהיא  לגוף, הנשמה שבין המחיצה שזוהי - מתים" והתחתונים קיימין שהעליונים לתחתונים, העליונים

רק mnvrבאופן(לא cvny הקב"ה של פעולתו בגלל גם) אלא לזה, זה שייכים .87אינם

החידוש  גודל יותר עוד מודגש לעשות'xeyiwayובזה ה'מפליא בכח אלא שאינו הגוף, עם הנשמה
הרמ"א  שכתב כו',88(כמו והכתר החכמה מבחינת שלמעלה ענין שזהו פלא, מלשון דייקא, מפליא - (

"פלא" בשם נקרא שהוא89שלכן פירושו "מפליא" שהרי מזה, ויתירה ,jiynne lirtn.הפלא ענין את
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תו"ח77) ב. נה, לעשי"ת דרוש עט"ר ב.ראה נח, נח
א.78) לז, מנחות
וש"נ.79) תקלט. ע' שלח אוה"ת ראה
יב.80) לא, איוב - לדוגמא ראה
מקץ 81) תו "ח וראה כו. לו, יט. יא , ד.יחזקאל  [ריג], עב
ובכ"מ.
יו"ד.82) סב, ישעי' - לדוגמא ראה
לה.83) ח, מאו"א וירא. פ' להאריז"ל המצוות טעמי

ואילך).84) רסא ע' תרנ"ג (סה"מ תרנ"ג
(ג).85) ד פ"א, קה"ר
תער"ב86) המשך קנב. ס"ע תרל"ח ע'סה"מ תתנא. ע' ח"ב

א'רב.
רצז.87) ע' אייר סה"מ מנחם תורת עד"ז ראה
סוס"א.88) ס"ו או"ח
וש"נ.89) מד. ע' אדר סה"מ מנחם תורת ראה

d"kyz'd ixyz b"i ,epif`d t"y zgiy

בודאי הרי שכן, שלמעלה dvigndyוכיון נעלית היותר מבחינה להיות צריכה לגוף הנשמה שבין
בחסידות  וכמבואר כו', השתלשלות (שמזה 90מסדר כו' המבדיל רקיע מבחינת היא המחיצה ששרש

כו'). והגיהנם המחלוקת ענין נשתלשל

על  הנה - כו' רצון שינוי של ענין הוא המתים שתחיית הקושיא יותר מתחזקת עלֿפיֿזה מאי, אלא
ארפא  ואני שמחצתי כמו מחיה, אני ממית שאני "מה ארפא", ואני מחצתי ואחיה אמית "אני נאמר זה

רצון:. דשינוי הענין להם שקשה בגלל התורה", מן המתים תחיית אין לאומרים תשובה מכאן .

ישנו  שאכן המציאות את משנה זה אין אבל ("געזונטערהייט"), לבריאות לך שיהיה - קושיא לך יש
עלֿידי  שנעשית והמחלה המכה לאחרי בא הוא שגם הרפואה, מענין לדבר, וראיה המתים, דתחיית הענין

envra d"awd91."ואחיה אמית "אני כן וכמו ארפא", "אני ואףֿעלֿפיֿכן, "מחצתי", -

***

.ËÈ הגמרא לדברי המתים70בנוגע תחיית אין  לאומרים תשובה  להבין:"מכאן צריך עדיין - התורה" מן

מהסברא בהוכחה די לא ולמה דוקא, התורה" "מן ברמז הצורך ל 72"דלא מהו חיי דהוי חיי, א הוו
כלֿשכן"?

הקודמת  בהתוועדות שנתבאר מה עלֿפי מקרא.92ובפרט עדיפא סברא פוסקים, כמה שלדעת ,

.Î:בזה הביאור לומר ויש

ענינים: בב' שבעלֿפה מתורה חלוקה שבכתב תורה

כתיבה א) - בדיבור) אלא שאינה שבעלֿפה תורה כמו (ולא בפועל גשמי במעשה באה שבכתב תורה
(מהֿשאיןֿכן  העולם לאומות גם להגיע שיכולה ועד בידים, למשש יכול גוי שגם כך, הקלף, על בדיו

גיטין  במסכת בגמרא כדאיתא העולם), לאומות שתגיע שייך שלא שבעלֿפה בפירוש 94ובמדרש 93תורה
נחשבו".95הכתוב  זר כמו תורתי רובי לו "אכתוב

אותםב) קוראים שכולם בניֿישראל, בין חילוקים שייך לא שבכתב כו',בתורה והאותיות התיבות
בכמה  לבוא  יכולה סברא אותה שגם ועד פירושים, וכמה  כמה בה שיש שבעל ֿפה, בתורה מהֿשאיןֿכן

חסידות  בדרושי כמובא באותיות 96אופנים, הענין אומר מהם אחד שכל והר"ן הרא"ש לתוספות בנוגע
שלו.

.‡Î,שבכתב לתורה יותר שייך המתים דתחיית שהענין מובן כי:ועלֿפיֿזה

גןֿעדן א) כמו (ולא בגופים נשמות - דוקא הגשמיות ענין עם קשור המתים דתחיית הענין כללות
כו'). רוחני ענין שהוא

התוספות ב) (ולדוגמא: כו' חלוקות מדריגות בו שיש דגןֿעדן הענין כמו אינו המתים דתחיית הענין
אח  לכל יש - והר"ן בגןֿעדן והרא"ש עצמו בפני מחיצה בניֿישראל,97ד כל אצל שוה באופן אלא ,(

רז"ל  כמאמר שבפשוטים, לפשוט עד רבינו על 8ממשה (דקאי הבא" לעולם חלק להם יש ישראל "כל
חייבות  הן שגם נשים, (כולל מישראל ואחת אחד כל אצל בשוה שהוא ענין שזהו והיינו, התחיה), עולם

הזקן  לרבינו תורה תלמוד בהלכות שנתפרטו כפי להן, הצריכות בהלכות התורה, וכמדובר 98בלימוד ,

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

ובכ"מ.90) א'רב. ע' שם תער"ב המשך
רצון 91) שינוי של הקושיא סרה שעפ"ז גם הכוונה אולי

בשום  מוגדר שאינו העצמות בחי' אודות שמדובר כיון - למעלה
) כו' ).l"endגדר

(9275 הערה תשרי וא"ו שובה, שבת וילך, ש"פ שיחת
וש"נ. .(40 ע' חמ"א התוועדויות - מנחם (תורת בשוה"ג

שם.93) אתמוהי ובתוד"ה ב, ס,

רפמ"ז.94) שמו"ר
יב.95) ח, הושע
שליט"א 96) אדמו"ר כ"ק הערת וראה ד. כד, ראה לקו"ת

.36 ע' תש"י בסה"מ
א.97) עה, ב"ב, א. טו, חגיגה וש"נ. א. קנב, שבת ראה

ועוד. ד. פ"ג, רבה רות לד. מזמור סוף תהלים מדרש
ספ"א.98)



d"kyz'dל ixyz b"i ,epif`d t"y zgiy

פעמים  ויראת 99כמה ה' אהבת מצות לקיום באים שעלֿידיֿזה החסידות, תורת לימוד גם נכלל שבזה
ה').

.·Î הפסוק התחלת אודות דובר השיחה זה 69בסיום על שהקשה גו'", הוא אני אני כי עתה "ראו
"ראו100בזהר  נאמר מדוע ,dzr אני" ענין שהוא הוא" אני ד"אני הענין הרי אחרון"101", ואני ,102ראשון

רק ?ealÎcizrl`יתגלה

ואחי'" אמית ("אני המתים דתחיית הענין שייך עתה שגם - הוא הענין כידוע 69אך האדם, בעבודת (
הזקן  רבינו רז"ל 103פתגם מאמר דבר 104על לך ואין קר, דבר הוא ש"מת" מתים", מחיה דבכו "זוטרא

כמו במדות,קר המשכתו עלֿידי והתלהבות, חיות של ענין בו פועלים וכאשר תחיית השכל, לך אין
מזה. גדול המתים

רז"ל  ממאמר גם עמו 105ולהעיר וההתעסקות שהפעולה מובן, ומזה מית", איקרי מדרגי' דנפיל "מאן
המתים. תחיית בבחינת היא בעולם) חלקו (ובכללות

כפשוטו. המתים לתחיית זוכים ועלֿידיֿזה

***

.‚Î'הוי שם אותיות ד' כנגד שהם לסוכות, הכיפורים יום שבין הימים בד' עתה הרי 106בעמדנו ,
בקודש" ד"מעלין הענין שישנו והנגלה,32מובן הנראה וטוב קדושה עניני לכל בנוגע

הכיפורים, ביום שישנו השמחה לענין בנוגע גם כולל

נצחון - של ב"מארש" הכיפורים יום את שמסיימים בכך נצח"107כמודגש "דידן הענינים 108, וככל .
במשנה  הדבר מפורש - דתורה בנגלה בגלוי אפילו או ברמז לישראל 109שישנם טובים ימים היו "לא :

.. הכיפורים כיום ילבינו". ד"כשלג הענין עלֿדרך (שזהו לבן בכלי יוצאות ירושלים בנות היפך 110. -
. החטא) אומר ענין הוא וכן וכו', בכרמים וחולות שישנו 111. והיינו, לבו", שמחת  ביום  וגו' וראינה  צאינה

(שהטועה משנה" חוזר בדבר"דבר טעות)112משנה בו שייך ולא לכל, הידוע דבר שזהו כיון שיום ,
"לבן הוא הקב"ה והרי הקב"ה, של לבו" שמחת "יום הוא על הכיפורים רז"ל שדרשו (כפי ישראל" של

שייפין"113הפסוק  לכל פליג ש"לבא וכיון ער"), ולבי ישנה ואחת 114"אני אחד כל שמחת נעשית ,
כולה  השנה כל על הכיפורים מיום שנמשכת ומכופלת, כפולה שמחה -מישראל,

גדר  פורצת שמחה .115והרי מצרים בלי "נחלה בו - שכתוב כיעקב וצפונה 116. וקדמה ימה ופרצת
השבת 117ונגבה" ביום דרעוין רעוא של הזמן עם הקשור ענין שזהו ,118.
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וש"נ.99) .52 ע' חל"ו התוועדויות - מנחם תורת ראה
ב.100) קח, ח"ב
ו.101) מד, ישעי'
ריש 102) א, ויקרא  לקו"ת  ב . פז, זח"א המשך ראה  ע"ד.

א'תעד). ע' (ח"ג בסופו תער"ב
ע 103) תרצ"ז סה"ש מוהריי"צ ראה אדמו"ר אג"ק .195 '

סיון). יא יום" ב"היום (נעתק שעא ס"ע ח"ה שטו. ס"ע ח"ד
(104.99 ע' תש"ג סה"ש וראה ב. יו"ד, ע"ז
ח"ב105) באג"ק הנסמן ב . קלה, זח "ג  ד.ראה ס"ע
וש"נ.106) .346 ע' ה'שי"ת סה"ש ראה
מנחם ראה107) וש"נ.תורת קס. ס"ע היומן רשימת -
ב.108) פ"ל, ויק"ר - חז"ל לשון

בסופה.109) תענית
יח.110) א, ישעי'
יא.111) ג, שה"ש
וש"נ.112) ב. פד, כתובות
שם.113) ובשהש"ר ב, ה, שה"ש
ריש114) קסא, ח"ג א. קנג, ח "ב זהר רלב,ראה ב. רכא, ע"ב.

א.
ועוד.115) ואילך. רכג ס"ע תרנ"ז סה"מ ראה
יד.116) כח, ויצא
ואילך.117) סע"א קיח, שבת
סע"ב.118) פח, זח"ב



לי d"kyz'd ixyz b"i ,epif`d t"y zgiy

פעמים  ויראת 99כמה ה' אהבת מצות לקיום באים שעלֿידיֿזה החסידות, תורת לימוד גם נכלל שבזה
ה').

.·Î הפסוק התחלת אודות דובר השיחה זה 69בסיום על שהקשה גו'", הוא אני אני כי עתה "ראו
"ראו100בזהר  נאמר מדוע ,dzr אני" ענין שהוא הוא" אני ד"אני הענין הרי אחרון"101", ואני ,102ראשון

רק ?ealÎcizrl`יתגלה

ואחי'" אמית ("אני המתים דתחיית הענין שייך עתה שגם - הוא הענין כידוע 69אך האדם, בעבודת (
הזקן  רבינו רז"ל 103פתגם מאמר דבר 104על לך ואין קר, דבר הוא ש"מת" מתים", מחיה דבכו "זוטרא

כמו במדות,קר המשכתו עלֿידי והתלהבות, חיות של ענין בו פועלים וכאשר תחיית השכל, לך אין
מזה. גדול המתים

רז"ל  ממאמר גם עמו 105ולהעיר וההתעסקות שהפעולה מובן, ומזה מית", איקרי מדרגי' דנפיל "מאן
המתים. תחיית בבחינת היא בעולם) חלקו (ובכללות

כפשוטו. המתים לתחיית זוכים ועלֿידיֿזה

***

.‚Î'הוי שם אותיות ד' כנגד שהם לסוכות, הכיפורים יום שבין הימים בד' עתה הרי 106בעמדנו ,
בקודש" ד"מעלין הענין שישנו והנגלה,32מובן הנראה וטוב קדושה עניני לכל בנוגע

הכיפורים, ביום שישנו השמחה לענין בנוגע גם כולל

נצחון - של ב"מארש" הכיפורים יום את שמסיימים בכך נצח"107כמודגש "דידן הענינים 108, וככל .
במשנה  הדבר מפורש - דתורה בנגלה בגלוי אפילו או ברמז לישראל 109שישנם טובים ימים היו "לא :

.. הכיפורים כיום ילבינו". ד"כשלג הענין עלֿדרך (שזהו לבן בכלי יוצאות ירושלים בנות היפך 110. -
. החטא) אומר ענין הוא וכן וכו', בכרמים וחולות שישנו 111. והיינו, לבו", שמחת  ביום  וגו' וראינה  צאינה

(שהטועה משנה" חוזר בדבר"דבר טעות)112משנה בו שייך ולא לכל, הידוע דבר שזהו כיון שיום ,
"לבן הוא הקב"ה והרי הקב"ה, של לבו" שמחת "יום הוא על הכיפורים רז"ל שדרשו (כפי ישראל" של

שייפין"113הפסוק  לכל פליג ש"לבא וכיון ער"), ולבי ישנה ואחת 114"אני אחד כל שמחת נעשית ,
כולה  השנה כל על הכיפורים מיום שנמשכת ומכופלת, כפולה שמחה -מישראל,

גדר  פורצת שמחה .115והרי מצרים בלי "נחלה בו - שכתוב כיעקב וצפונה 116. וקדמה ימה ופרצת
השבת 117ונגבה" ביום דרעוין רעוא של הזמן עם הקשור ענין שזהו ,118.
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וש"נ.99) .52 ע' חל"ו התוועדויות - מנחם תורת ראה
ב.100) קח, ח"ב
ו.101) מד, ישעי'
ריש 102) א, ויקרא  לקו"ת  ב . פז, זח"א המשך ראה  ע"ד.

א'תעד). ע' (ח"ג בסופו תער"ב
ע 103) תרצ"ז סה"ש מוהריי"צ ראה אדמו"ר אג"ק .195 '

סיון). יא יום" ב"היום (נעתק שעא ס"ע ח"ה שטו. ס"ע ח"ד
(104.99 ע' תש"ג סה"ש וראה ב. יו"ד, ע"ז
ח"ב105) באג"ק הנסמן ב . קלה, זח "ג  ד.ראה ס"ע
וש"נ.106) .346 ע' ה'שי"ת סה"ש ראה
מנחם ראה107) וש"נ.תורת קס. ס"ע היומן רשימת -
ב.108) פ"ל, ויק"ר - חז"ל לשון

בסופה.109) תענית
יח.110) א, ישעי'
יא.111) ג, שה"ש
וש"נ.112) ב. פד, כתובות
שם.113) ובשהש"ר ב, ה, שה"ש
ריש114) קסא, ח"ג א. קנג, ח "ב זהר רלב,ראה ב. רכא, ע"ב.

א.
ועוד.115) ואילך. רכג ס"ע תרנ"ז סה"מ ראה
יד.116) כח, ויצא
ואילך.117) סע"א קיח, שבת
סע"ב.118) פח, זח"ב

.d"kyz'd ,(zetwd mcew) dxez zgny lil zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

פעם ‡. אמר אדמו"ר מו"ח שבדבר.1כ"ק החביבות מצד לעצמו, אחד כל מקדש שבשמחתֿתורה ,
מכלֿמקום  בדבר, שאלה שום ואין אחר, עלֿידי י"ח לצאת יכולים דין שעלֿפי שאףֿעלֿפי והיינו,

בעצמו. לקדש אחד כל צריך החביבות מצד

אמר:) (ואחרֿכך

לכמה  תיקון יהיה (ובכך כולם את חובה ידי ויוציא עתה, יקדש - קידש לא שעדיין - המסובים אחד
שבשדות" ה"עם את להוציא גם ויכוין דברים), .2וכמה

שליט"א:) אדמו"ר כ"ק אמר קידש, המסובים שאחד (לאחרי

בגמרא  איתא שבשדות" ל"עם ש"אניסי".2בנוגע

ברוסיא  שנמצאים בניֿישראל אחינו מאשר יותר ש"אניסי" מי לנו אין .3והרי

מרוסיא. שהביאו ניגון עתה ינגנו ולכן

***

האמצעי ·. אדמו"ר עלֿידי (שנקבע הזקן רבינו של במאמר מבואר דשמיניֿעצרת, המעלה אודות
הסוכות) שער ב'סידור' הראשון יח 4למאמר נעשה שאז כו'., וזיווג וד

המקומות: בשאר מהמבואר יותר נעלה באופן - דשמיניֿעצרת המעלה מתבטאת זה ובביאור

מבואר  כלל -5בדרך תשרי בחודש שנמשכו הענינים כל של הקליטה הוא שמיניֿעצרת של שענינו
הסוכות. וחג הכיפורים יום השנה, בראש 

עליכם" "תמליכוני - הוא השנה ראש של של 6ענינו מלכותו עצמם על מקבלים שבניֿישראל היינו, ,
עליהם" קיבלו ברצון ש"מלכותו באופן ההכתרה,7הקב"ה את מקבל והקב"ה כידוע, ההכתרה, ענין שזהו ,

מלך. להיות ומסכים

חודר  זה וענין הכיפורים. יום בנעילת ובפרט ומחילה, הסליחה המשכת - הוא הכיפורים יום של ענינו
המשכת  מיד נפעלת ועלֿידיֿזה וכו'", ישראל "שמע זועקים שבניֿישראל עד כו' דערנעמט") ("עס
עוד  חסֿושלום להמתין שצריך (לא שפירושו בירושלים", הבאה "לשנה מיד מכריזים שלכן הגאולה,

אדמו"ר  מו"ח כ"ק כדברי אלא) שלימה, "לשנה 8שנה הנה ממילא ובדרך ומיד, תיכף באה שהגאולה
"בירושלים". כבר נהיה הבאה"

הקשורה  אלקיכם", ה' לפני "ושמחתם השנה, כל על השמחה המשכת - הוא הסוכות חג של וענינו
גו'" לכם "ולקחתם נצוחייא"9עם אינון ש"ישראל שמורה לולב, נטילת שמבפנים,10, האויב נצחון הן ,

כפי  ישראל, של במעלתם מכירים העולם אומות שגם ועד שמבחוץ, האויבים נצחון והן היצה"ר, זה
ש)גבר מכירים הם (גם כי גו' גוים כל ה' את "הללו בהלל: .11חסדו"epilrשאומרים

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

בתחלתה1) תש"ד  שמח"ת ליל  שיחת ריש ראה תש"ד (סה"ש
שיחת  גם וראה .(281 ע' תש"ט (סה"ש בתחלתה תש"ט .(32 ע'

.(16 ע' ריש תרצ"ו (סה"ש בתחלתה תרצ"ו שמח"ת יום
בסופה.2) ר"ה - הגמרא לשון
(3) קצת ).l"endחסר
כא.4) ע' חכ"ה אג"ק גם וראה א. רנז, דא"ח) (עם סידור
וש"נ.

וש"נ.5) רכד. ע' תשרי סה"מ מנחם תורת ראה
וש"נ.6) סע"א. טז, ר"ה
ערבית.7) תפלת נוסח
וש"נ.8) .200 ע' תש"ח סה"ש ראה
מ.9) כג, אמור

ב.10) פ"ל, ויק"ר
וש"נ.11) ואילך. קפו ע' שם מנחם תורת וראה קיז. תהלים



d"kyz'dלב ,(zetwd mcew) dxez zgny lil zgiy

קליטה. מלשון "עצרת", של ענינו שזהו בשמיניֿעצרת, קליטה של באופן באים - אלו ענינים וכל

שנפעלו  ההמשכות כל קליטת רק הוא ענינו שכל כיון חדש, ענין בשמיניֿעצרת אין ועלֿפיֿזה
הקודמים. במועדים

שלא  חדש ענין שזהו - והזיווג היחוד הוא שמיניֿעצרת של שענינו מבואר  שב'סידור' במאמר ואילו
לכן. מקודם היה

שבשמיניֿעצרת  להיחוד הכנה הם שמיניֿעצרת קודם תשרי חודש שבמועדי הענינים שכל ועד
הנסירה  ענין מתחיל השנה בראש ספירות 12ושמחתֿתורה: העשר בכל - תשובה ימי עשרת בכל ונמשך ,

הסוכות, ובחג לסוכות הכיפורים יום שבין הימים בד' כן, לאחרי נוספת; בספירה יום כל שבמלכות,
שמקשטים  כלה קישוטי בדוגמת שזהו ישראל, כנסת במלכות, ופנימיים מקיפים אורות המשכת נעשית
והזיווג. היחוד נעשה - ושמחתֿתורה בשמיניֿעצרת כן, ולאחרי היחוד. קודם שונים בתכשיטים אותה

שלפניו  שבימים הענינים כל שהרי - שלפניו הימים לגבי שבשמיניֿעצרת המעלה גודל מובן ומזה
שבשמיניֿעצרת. להיחוד הכנה אלא אינם

- פרטיו בכל ומכוון מדוייק הוא הרי שבתורה משל שלהיותו - בגשמיות הנישואין ממשל וכמובן
השמחה  בענין גם שרואים וכפי עצמם, להנישואין בערך אינם הנישואין שקודם ההכנה עניני שכל
היחוד  למעלת בערך אינם הקודמים הענינים שכל בהנמשל, גם הוא וכן דוקא, הנישואין בשעת שעיקרה
שמחת  בדוגמת ושמחתֿתורה, דשמיניֿעצרת השמחה גדלה זה ומצד ושמחתֿתורה, שבשמיניֿעצרת

נישואין.

אדמו"ר ‚. מו"ח כ"ק דברי עלֿפי יובן - ושמחתֿתורה שבשמיניֿעצרת היחוד בענין ,13והביאור
בקו  פועלים השנה שבראש אלא השנה, ראש של הענין כמו הוא ושמחתֿתורה שמיניֿעצרת של שענינו

השמחה. בקו פועלים ושמחתֿתורה בשמיניֿעצרת ואילו המרירות,

שמחה?! עלֿידי זאת לפעול יכולים כיצד מובן: אינו ולכאורה

וכתיב  נשבר", ד"לב ענין הוא - מרירות שמחה 14בשלמא אבל תבזה"; לא אלקים ונדכה נשבר "לב
ואםֿכן, נשבר, ולב המרירות היפך התפשטות, של תנועה היא שמחה אדרבה, נשבר, לב של ענין אינה

שמחה? עלֿידי לפעול יכולים איך

נשבר  ד"לב ומצב במעמד להיות צריך ושמחתֿתורה דשמיניֿעצרת השמחה בשעת שגם אמת הן
"שמחת זו אין בלאוֿהכי שהרי אבל:dxezונדכה", נאך"), גלאט זיך גיט ("ער עצמו שמחת סתם אלא ,"ַָ

שמיניֿעצרת  דעניני ההמשכה פעולת (ב) השמחה, היא ובגילוי בהעלם, רק הוא נשבר" ה"לב (א)
יכולה  כיצד השאלה: נשאלת ואםֿכן, השמחה. מצד אלא נשבר", ה"לב מצד לא היא ושמחתֿתורה
דשמיניֿעצרת  ההמשכות את לפעול - נשבר ולב המרירות היפך שהיא - והתפשטות שמחה

ושמחתֿתורה?

של השמחה שזוהי לפי שזהו - בזה הביאור גם dxezdונקודת לפעול יכולים התורה מעלת ומצד ,
דוקא. המרירות בענין צורך יש השנה בראש אותם להמשיך שכדי ענינים אותם שמחה עלֿידי

בזה:„. והענין

שהנברא  ועד לזה, זה כלל ערך להם אין עצמם שמצד ובורא, נברא חיבור - הוא התורה של החידוש
מישראל, אחד לכל כביכול, עצמו, את הקב"ה "נותן" התורה עלֿידי ואילו בהבורא, כלל השגה לו אין

אותו. "ליקח" שיוכל
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ועוד.12) ר"ה. שער פע"ח ר"ה. שער הכוונות שער ראה
ח"ב 13) קונטרסים (סה"מ פכ"ו תרצ"ה השמע"צ ביום ד"ה

תורת  גם וראה שמע"צ. תשרי, כב יום" ב"היום נעתק - א). שלט,

שנג. ע' היומן רשימת - מנחם
יט.14) נא, תהלים
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נאמר  רבינו משה אצל שאפילו תפילין"15ואףֿעלֿפי של קשר "הראהו אחורי", את אבל 16"וראית ,
יראו" לא -15"פני בהשגה אבל העין, לראיית בנוגע רק זה הרי - בלבד החיצוניות את שראה היינו, ,

הפנימיות. את גם השיג

הקודש' ב'אגרת מנביא"17וכמבואר עדיף "חכם יכו 18בענין מוחשית, ראי' שהיא שבנבואה, לים ,
החיצוניות  את רק 19לראות

***

שליט"א: אדמו"ר כ"ק אמר ה"הקפות", עריכת [לאחרי

כבר  נשלם הניגונים דלימוד שהסדר בעבר.20כיון לימדוהו שכבר ניגון עתה ינגנו ,

בחרתנו"]. "אתה הניגון לנגן והתחיל

•
.d"kyz'd ,dxezÎzgny mei zgiy .c"qa

מוגה  בלתי

לסעודה. הקדושות ידיו נטל שליט"א אדמו"ר כ"ק

תרצ"ט ‡. דשנת הקפות) (קודם שמחתֿתורה דליל מההתוועדות רשימה כ"ק 1ישנה סיפר שבה ,
פינחס  ר' מהחסיד ששמעה תר"ז, שנת בשמחתֿתורה ה'צמחֿצדק' שאמר התורה אודות אדמו"ר מו"ח

הבעלֿשםֿטוב: בשם הזקן מרבינו ששמע רייזעס,

-2כתיב  מאושר" ותומכיה בה למחזיקים היא חיים מאושר,digneye"עץ

ד"- ת' שהאות שכיון רפה),zוהיינו, (תי"ו דגש ללא היא "ומכיה" לקרותה (בשי"ן yיכולים ומחיה"
שמאלית).

פלוגתא  בגמרא שמצינו למסורת"3ועלֿדרך אם "יש  ומקרא: מסורת בספר בענין ומסר משה שכתב (כמו
"סכת", בתיבת וכמו למקרא", אם "יש או נקרא), שהוא כמו ולא והעיקר, ה'אם' היא לישראל, תורה
זה  הרי רבים, בלשון היא הקריאה שעלֿפי כיון מכלֿמקום, יחיד, בלשון היא המסורת שעלֿפי שאף

לשתים. -נחשב

בתורה. עוסקים בנים ובני בבנים "מאושר", הוא התורה, את ומשמח התורה עם ששמח מי

וגם וסי  זו, תורה אמר שהבעלֿשםֿטוב שנה מאה זה אמר: שה'צמחֿצדק' אדמו"ר, מו"ח כ"ק ים
אמר  שהבעלֿשםֿטוב ואמר: לרקוד, שילכו ה'צמחֿצדק' והראה בגןֿעדן. זו תורה אומר הוא עתה

הרשימה). תוכן כאן (עד טרעּפ" ה"שווינדעל  במשל וכידוע כריחוק, שנראה קירוב הוא ש"מחול"

בזה:·. והענין

אחר  במקום נתבאר טרעּפ" ה"שווינדעל מסביב 4משל עיגול בצורת מזו למעלה זו מדריגות שהן -
- בזה והסדר כו'. צורה איזה ונצטייר נחקק שבו העמוד, לראש שמגעת העליונה למדריגה עד לעמוד,
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כג.15) לג, תשא
עה"פ.16) פרש"י
סי"ט.17)
א.18) יב, ב"ב
(19) לידינו שהגיעה ברשימה נמצא ).l"endע"כ
מנחם 20) (תורת בסופה דאשתקד שמח"ת ליל שיחת גם ראה

.(117 ע' חל"ח התוועדויות -

וראה1) .306 ע' תרצ"ט סה"ש - ליל בסופה שיחת גם
119 ס"ע חכ"ד (תו"מ ס"ב תשי"ט הקפות) (קודם שמח"ת

ואילך).
יח.2) ג, משלי
וש"נ.3) (ובפרש"י). ב ו, סוכה
אדה"ז 4) במאמרי במחול בתולה תשמח אז ד"ה ראה

ואילך. תתפד ע' ח"ב נ"ך אוה"ת ואילך. ריד ע' ח"א תקס"ה
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העמוד את לסבב תחילה צריך למדריגה, ממדריגה עולה את eixeg`nשכאשר לראות יכול אינו שאז ,
שהמדריגה  כיון יותר, קרוב הוא הרי באמת, אבל ממנה, מתרחק כאילו ונראה העמוד, שבראש הצורה

הרגיל. עלֿדרך במדריגות עליה בכל כמו הראשונה, מהמדריגה למעלה היא השניה

התשובה  בענין - מזה תתאה,5והנמשל תשובה בעיקר ואדרבה: - גם אלא עילאה, תשובה רק ולא ,
כו'. אלול דחודש התשובה שזוהי

יותר:‚. ובפרטיות

בתניא  מהמבואר כמובן גמור, צדיק אצל גם שייך התשובה צדיק 6ענין הוא אפילו האדם ש"נשמת
דרחימותא" כפולחנא פולחנא ד"לית העבודה, שלימות (שזוהי בתענוגים ואהבה ביראה ה' עובד ),7גמור

. לגמרי במציאות בטלה אינה מי אףֿעלֿפיֿכן, "יש ואוהבו", ה' ירא עצמו, בפני דבר הוא רק .
.8שאוהב"

לכך  נוסף אףֿעלֿפיֿכן, אבל ריחוק, של ענין הוא שאוהב", מי "יש בשם שנקרא שמה ומובן,
כו' האמיתית לשלימות באים שעלֿידה הדרך זוהי הרי קירוב, של באופן הוא ומצבו מעמדו .9שכללות

ענין  אמיתית ואילו אמיתי; ריחוק זה אין הרי עצמה, הקדושה במדריגת להיותו הנ"ל, ריחוק אמנם,
ממש. הפסק של ענין ישנו ששם תתאה, בתשובה צורך יש שבה במדריגה הוא הריחוק

כריחוק? שנראה קירוב ולא ממש, ריחוק זה הרי - כו' הפסק שזהו כיון גיסא, לאידך אבל

יתברך" אתו באמנה היתה החטא בשעת "גם הנה האלקית, נפש שמצד לכך שנוסף בזה, הענין ,10אך
נעלית  למדריגה בא החטא שעלֿידי היא האמת הרי כו', נגדו ומוחה החטא, על מסכימה שאינה והיינו,

בתניא  כמבואר כזכיות"11יותר, לו נעשו "זדונות .12בענין מאהבה "תשובה עלֿידי שזהו (ש)צמאה , .
. וצלמות ציה בארץ נפשו היתה הנה עד כי להיות וציה, עיפה כארץ לה' נפשו נפשו צמאה ולזאת .

" כזכיות", לו נעשו "זדונות ולכן הצדיקים", נפשות מצמאון עז efביתר dax dad`l `a dfÎiciÎlre li`ed."

(ובהתאם  אדמו"ר מו"ח כ"ק עלֿידי וכן ה'צמחֿצדק' עלֿידי נאמר זה שענין גופא שמזה להוסיף, ויש
עתה) גם - ש"מדת miaxaלכך (שאף בינוני עלֿכלֿפנים או גמור, לצדיק רק לא ששייך ענין שזהו מוכח, ,

אדם" כל מדת היא הפתגם 13הבינוני ידוע הרי שעבודת 14, מישראל, אחד לכל אלא בינוני"), א ַ"הלואי
תתאה. תשובה היא אצלו התשובה

מידי „. יוצא מקרא "אין (שהרי כפשוטו מאושר" ד"תומכיה הענין אודות גם דובר השיחה בהמשך
ו"תומכיה".15פשוטו" "שומחיה" העניניםֿפירושים: שני של והשייכות והקשר הצדקה, ענין על שקאי ,(

***

דא ‰. (בהתוועדות לעיל לגבי 16תמול דובר ושמחתֿתורה דשמיניֿעצרת המיוחדת המעלה עלֿדבר (
טובים  דימים המעלה כללות על ובהוספה בהמשך - הכיפורים ויום ראשֿהשנה ולפניֿזה הסוכות, חג

שבת. לגבי גם

וחסידות  קבלה בספרי כדאיתא מיוםֿטוב, למעלה הוא השבת שיום מבואר כלל שבדרך - 17ובהקדמה

דאימא. מוחין בחינת שהוא מיוםֿטוב למעלה הוא ולכן דאבא, מוחין בחינת הוא ששבת
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ואילך.5) ג פו, שמע"צ דרושי לקו"ת גם ראה
ואילך).6) סע"א (מד, פל"ה
לקו "ת7) א. רסז, ח"ג ב. נה, ח"ב זהר ג.ראה מב, שלח

ובכ"מ.
תזריע 8) לקו"ת ד. קיד, (בהוספות) ויקהל א. נו, וארא תו"א

ובכ"מ. א. עד, בלק ג. כ,
ריז.9) ע' שם אדה"ז מאמרי ראה

ספכ"ד.10) תניא
פ"ז.11)

ב.12) פו, יומא
רפי"ד.13) תניא
חל"ט 14) תו"מ גם וראה א. הערה א) (יד, פ"ח ח"ב רבי בית

וש"נ. .55 הערה 231 ע'
וש"נ.15) א. סג, שבת
(לעיל16) ס"ב הקפות) (לפני שמח"ת ואילך).ליל 96 ע'
פ"א.17) קודש מקרא שער פע"ח ד ראה יא, צו לקו"ת

שער דא"ח) (עם סידור ואילך).ואילך. א (ריז, בתחילתו המועדים
ובכ"מ.
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מה ֿשאין ֿכן המלאכות, בכל אסור השבת שיום  - נגלה עלֿפי בפשטות הוא שאסור וכן שאף יוםֿטוב,
בשבת) (שאסורה נפש אוכל במלאכת מותר הוא הרי מובדל 18במלאכה, הוא השבת שיום מוכח ומזה .

ושייכות  קשר איזה לו יש - נפש אוכל במלאכת שמותר יוםֿטוב מהֿשאיןֿכן העולם, מעניני לגמרי
העולם. לעניני

"קדש" נקרא השבת שיום מה גם קדש"19וזהו "מקראי אלא אינו יוםֿטוב מהֿשאיןֿכן "זמינין 20, ,
(וראיה 21דקדש" קודש אינו עצמו שמצד כזה ביום ד'קודש' הבחינה את וממשיכים שמזמינים היינו, ,

קודש שהוא שבדבר הקדושה בדרגת חילוק שיש ומובן נפש). אוכל במלאכת שמותר - envrלדבר cvn,
שרקל  בדבר הקדושה eaדרגת mikiynne mipinfn.הקדושה ענין

ענינו השבת שיום - בזה ענין אינם beprzועוד והטירחא היגיעה כי כלל, יגיעה של ענין בו ואין ,
רז"ל  כמאמר שבת, בערב -22אלא עצמו השבת יום בבוא אבל בשבת", יאכל שבת בערב שטרח "מי

ש"כל  ומצב למעמד הוא מתעלה - לארץ ובחוץ הזה בזמן וגם כו', ומצבו מעמדו על הבט מבלי הנה
עשויה" של23מלאכתך ענין להיות צריך - ביוםֿטוב מהֿשאיןֿכן ;dribi למלאכת בנוגע עלֿכלֿפנים

- הגשמיות עם ועלֿכלֿפנים - החומריות עם מלחמה של ענין גם להיות צריך ובמילא, נפש, אוכל
שבעולם.

מיוםֿטוב. למעלה הוא השבת יום - הענינים פנימיות עלֿפי והן נגלה עלֿפי שהן מובן זה ומכל

ענין - גיסא לאידך שכתוב dgnydאמנם, כמו דוקא, ביוםֿטוב בשבת.24הוא ולא בחגך", "ושמחת
ב'ספרי' שכתוב בהעלם 25ומה הוא בשבת השמחה ענין הרי - השבתות" אלו שמחתכם ואילו 26"וביום ,
- השמחה ענין דוקא.ielibaעיקר ביוםֿטוב הוא -

בשולחןֿערוך  שכתוב כמו - להלכה הוא לה 27וכן צריכים יוםֿטוב מבגדי ש"בגדי טובים יותר יות
מבשבת  יותר ביוםֿטוב מאכלים במיני להרבות נהגו ו"לכך דוקא, ביוםֿטוב השמחה חיוב מצד שבת",

שמחה". בה נאמר שלא

דעות  שיש ואף לארץ. ובחוץ הגלות בזמן גם הוא ביוםֿטוב השמחה שחיוב אלא 28ולהעיר, זה שאין
הזקן  אדמו"ר פסק כבר הרי השמחה 29מדרבנן, חיוב לארץ ובחוץ הגלות בזמן שגם - דדורנו הפוסק -

התורה. מן הוא

שמחתנו", "זמן שנקרא הסוכות דחג ביוםֿטוב - בחגך" "ושמחת החיוב ישנו יוםֿטוב בכל ואם
בעילוי  בשמחה וניתוסף שהולך באופן היא גופא שמחתנו" ד"זמן שהשמחה וכיון עלֿאחתֿכמהֿוכמה.

בקודש" "מעלין כהציווי עילוי, ושמחתֿתורה.30אחר בשמיניֿעצרת השמחה גדולה כמה עד מובן הרי -

.Â יותר הוא אחד ובענין בגילוי, יותר הוא אחד שבענין - והיפוכו דבר ביוםֿטוב שיש ונמצא,
בהעלם:

בנוגע  רק לא היא ביוםֿטוב השמחה שהתגלות זאת, ועוד בגילוי, ביוםֿטוב הוא - השמחה ענין
להזולת, בנוגע גם אלא לעצמו,

גילוי  ענינה בכלל ששמחה בענין 31[ולהעיר, שהוא וכמו הזולת. אל הוא הגילוי ענין עיקר והרי ,
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טושו"ע18) רמב"ם, (במשנה). ב  לו, ריש ביצה או"ח, ואדה"ז
יו"ט. הל'

יד.19) לא, תשא
ד.20) ב. כג, אמור
ואילך.21) ב צג, זח"ג
סע"א.22) ג, ע"ז
או"ח 23) (ואדה"ז) טושו"ע ט. כ, יתרו ופרש"י מכילתא

(סכ"א). ס"ח סש"ו
יד.24) טז, ראה פ'

חל "ג25) בלקו"ש (נת' יו"ד  יו"ד , ואילך).בהעלותך  62 ע'
(26.31 הערה 1090 ע' ח"ד לקו"ש גם ראה
ס"ז.27) סתקכ"ט או"ח אדה"ז
וראה28) ב). יד, (מו"ק דיחיד עשה שאגת תוד"ה בארוכה

מצוה חינוך מנחת סה. סי' תפה.ארי'
ס"ו.29) שם
וש"נ.30) א. כח, ברכות
(3117 שבהערה וסידור לקו"ת .ראה
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לעצמו, היא שמחשבה לפי - גילוי ענינו ודיבור העלם, ענינה שמחשבה עצמו, באדם והגילוי ההעלם
הזולת  אל הוא ],32ודיבור

בשו"ע  הזקן אדמו"ר שפוסק כפי יוםֿטוב, בשמחת עיקרי תנאי שזהו ושותה 33ועד אוכל "כשהוא :
שנאמר  האומללים, העניים שאר עם ולאלמנה ליתום לגר להאכיל אבל 24חייב וגו', והיתום והגר והלוי

חצירו  דלתי שנועל זו מי אין נפש, ולמרי לעניים ומשקה מאכיל ואינו ואשתו ובניו הוא ושותה ואוכל
שנאמר  להם, הוא קלון כזו ושמחה כו', מצוה חגיכם".34שמחת פרש פניכם על פרש וזריתי

לולי  גם הרי ומשקה), מאכל (עלֿידי וצדקה אורחים הכנסת להיות שצריך אף - בשבת מהֿשאיןֿכן
שבתכם" פרש ולא קאמר חגיכם "פרש שהרי ביוםֿטוב, כמו חסֿושלום "פרש" של באופן זה אין .35זאת

העלם. של באופן הוא השבת ענין - הזולת שלגבי ונמצא,

ektde מותר שיוםֿטוב מזה כדמוכח בהעלם, הוא וביוםֿטוב בגילוי, הוא שבשבת - הקדושה בענין
קדושה, בעניני (לא אדם יעסוק היום כל שבמשך אפשרות יש הרי שכן, וכיון (כנ"ל), נפש אוכל במלאכת

לכם" "כולו הוא שיוםֿטוב דעה שיש כך, כדי ועד נפש, אוכל במלאכת שישנו 36אלא) שאף והיינו, ,
הקדושה  ענין - בשבת מהֿשאיןֿכן בהעלם; להיות יכול זה הרי קדש", "מקראי ביוםֿטוב, הקדושה ענין

לה'" "שבת בגילוי, בשבת"37הוא תורה דברי לדבר התירו ש"בקושי כך, כדי ועד שגילוי 38, כיון ,
דתורה  מהדיבור גם שלמעלה מבחינה היא השבת דיום .39הקדושה

.Ê:ויוםֿטוב לשבת בשייכות האושפיזין לענין בנוגע והיפוכו דבר מצינו ועלֿדרךֿזה

בזהר  שנקראת יתירה נשמה (א) אושפיזין: סוגי שני שיש - אורחים.40ובהקדמה (ב) אושפיזא, בשם

בגמרא  איתא - יתירה נשמה דאושפיזין, הא' לענין בנוגע הקדושֿברוך41ֿוהנה, נותן יתירה "נשמה
שנאמר  הימנו, אותה נוטלין שבת ולמוצאי שבת, ערב באדם אבדה 42הוא ווי ששבת כיון וינפש, שבת

נפש".

שניתנת  יתירה הנשמה שגם מובן הרי בגוף, ופועל שנרגש באופן הוא ונפש הנשמה שענין וכיון
בשבת sebaלאדם zlrete zybxp ולשמחה למנוחה לב "רוחב יתירה", "נשמה בפירוש רש"י שכתב וכמו ,

מוכח  וכן עליו". קצה נפשו ואין ושתיה") לאכילה דעתו ("מרחיבים וישתה ויאכל לרווחה פתוח ולהיות
היתירה  הנשמה איבוד על שדואבת הנפש את להשיב כדי שבת, במוצאי בבשמים להריח חכמים מתקנת

שבת  נהנית 43במוצאי שהנשמה ריח היותו שעם בשמים, של בריח צורך יש הנפש להשיב שכדי היינו, ,
שנרגש 44ממנו  באופן הוא יתירה דנשמה הענין שכללות משום - דוקא הגשמי האף עלֿידי בא זה הרי ,

הגשמי. בגוף ופועל

השבת שביום בחסידות המבואר עלֿפי sebdובפרט zeig mb45 החיות מאשר לגמרי אחרת חיות היא
באיןֿערוך  יותר נעלית חיות שניתוסף היינו, החול, גם 46בימות כמרומז העיקר, על שמרובה הוספה ,

"נשמה ".dxiziבהלשון

ערוך  בשולחן הזקן אדמו"ר כותב - ליוםֿטוב בנוגע יתירה 47אמנם, נשמה לאדם אין ש"ביוםֿטוב
מו  ומזה דענין כלל", לה"שטורעם" ועד כו', קדושה תוספת ביוםֿטוב, לנשמה שנמשכים שהענינים בן
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ועוד.32) קנט. ע' פר"ת סה"מ ראה
סי"א.33) שם
ג.34) ב, מלאכי
תו "א 35) וראה שם ). (ובנצו"א  ב  פח, שרה.זח"ב חיי ר"פ

ועוד. ואילך. א רג, שבת סעודת סדר דא"ח) (עם סידור
ב.36) סח, פסחים
יו"ד.37) כ, יתרו
ירושלמי 38) וראה שיט). (אות יונה לר' היראה בסו"ס הובא

וש"נ. קא. ע' ח"כ אג"ק גם וראה ה"ג. ריש פט"ו שבת
(3917 שבהערה לקו"ת א. קיג, (בהוספות) תשא תו"א .ראה
ובכ"מ.

יז,40) בראשית זו"ח ב). (סט, תכ"ד ב). (כב, ת"ו תקו"ז
ועוד. א. לב, יתרו רע"א.

ב.41) כז, תענית א. טז, ביצה
יז.42) לא, תשא
חל"א 43) לקו"ש בארוכה וראה רצז. ר"ס או"ח אדה"ז שו"ע

וש"נ. ואילך. 191 ע'
ב.44) מג, ברכות
א.45) תרלב, שמות תו"ח ראה
שה"ש46) לקו"ת ד. פז, ויקהל תו"א ובכ"מ.ראה א. יט,
תצא.47) ר"ס או"ח
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הסוכות  בחג שמאירים באופן48המקיפים זה הרי -epi`y'יתירה שה'נשמה כשבת דלא בגוף, ופועל נרגש
ושתיה  באכילה שההוספה ביוםֿטוב, מהֿשאיןֿכן ושתיה, אכילה של בענין הוספה בגוף ופועלת נרגשת

מפני אלא aeigאינה yiy rceiy יין ולשתות בשר כבשבת.49לאכול עצמו הגוף הרגש מצד ולא ,

ektdeאיתא לשבת שבנוגע - דאושפיזין הב' לענין לאדם 50בגמרא בנוגע לו מלוין השרת מלאכי ש"שני
לביתו", הכנסת מבית שבת בעיני בערב אותם רואים ואין בידים למששם שאיֿאפשר דייקא, מלאכים

האושפיזין  - ליוםֿטוב בנוגע מהֿשאיןֿכן הגמרא; מדברי אלא אינה אודותם שיודעים והידיעה בשר,
בידים. למששם ואפשר בשר בעיני אותם שרואים כו', העניים שאר עם והאלמנה היתום הגר הם

האמת  מעולם שבאות לנשמות בנוגע הסוכות דחג האושפיזין ענין שגם להוסיף, עם 51[ויש קשור ,
בגופים  נשמות כפשוטו, האצילות 52אורחים בעולם ששרשה נשמה מלובשת אורח כל של בגופו שכן, ,

אבינו, אברהם של לנשמתו בנוגע אפילו הוא כן הרי - ממדרגתה ירדה בגוף שבהתלבשותה ואף כו'.
ואפר" עפר "ואנכי להתלבש53שאמר למטה נשמתו שבירידת כיון אור , מהות וערך דמיון אין בגופו,

שנעשה  העפר מהות ודמיון כערך אלא שבאצילות עליון וחסד אהבה אור מהות אל בו המאיר האהבה
כו' למאכל וטוב למראה נחמד עץ כשהיה ואיכותו מהותו אל ].54אפר

.Á כאשר גם ממש, בפועל למטה והגילוי ההמשכה בעיקר ומודגש נוגע שביוםֿטוב מובן זה ומכל
בלבד. סגולה בדרך כיֿאם כלֿכך, במורגש באות אינן שבדבר והרוחניות הקדושה

תקס"ב  משנת הזקן אדמו"ר של במאמר מהמבואר - לדבר דוגמא מעין להביא שבין 55ויש החילוק
שהאבות מתןֿתורה, לאחרי אנו לעבודתנו מתןֿתורה קודם האבות mznypaעבודת ebiyd דמלכות האורות

עבודתם  עלֿידי בנשמתם השיגו ולכן הבריאה, מעולם נשמתם שהיתה לפי בבריאה, המלובשת דאצילות
חכמה  בחינת בנפשנו מתלבש תפילין הנחת עלֿידי הנה מתןֿתורה, לאחרי מהֿשאיןֿכן כו', הרוחנית

בדרך הוא זה שענין אלא כו', המאציל מעצמות בה שנתלבש שהריdlebqדאצילות ,mibiyn ep` oi`
כו'. כלל בנפשינו

שה'נשמה  כנ"ל בגוף, במורגש הרוחניים הענינים באים השבת שביום - בנדוןֿדידן זה ודוגמת ומעין
לאכילה הדעת הרחבת פועלת ביוםֿטוב,יתירה' מהֿשאיןֿכן עליו", קצה נפשו ש"אין באופן ושתיה

הרוחניים בלבד.שהענינים סגולה בדרך כיֿאם בגוף, במורגש באים אינם

.Ë:ושמחתֿתורה דשמיניֿעצרת השמחה - לעניננו ובנוגע

הענין  אם נפקאֿמינה למאי הרי סגולה, בדרך היא ושמחתֿתורה דשמיניֿעצרת השמחה שמעלת אף
השמחה  ענין - ונפלא גדול ענין לנו יש ממש שבפועל הוא העיקר לאו, אם ובמורגש והשגה בהבנה בא

הגדרים  כל שפורץ והגבלות!56- מדידות ,

העבודה שכללות - כולה השנה כל על גם ופועל נמשך זה הלך וענין "ויעקב כולה, השנה דכל
"ופרצת"57לדרכו" של באופן תהיה "נחלה58, מצרים", .59בלי

***

.È הנ"ל שמות 60בהתוועדות בכמה נקראת שהתורה זה על גם אדמו"ר מו"ח כ"ק יין,61דיבר בשר, :
ומים, שמן

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

נתיב 48) ביאיר (נסמן ותקו"ז מזהר - טו ס, מאו"א ראה
.211 ס"ע חכ"ט בלקו"ש הנסמן ועוד. שם).

ס"ד.49) סתקכ"ט או"ח אדה"ז שו"ע
ב.50) קיט, שבת
ואילך.51) ב רנה, ואילך. ב קג, זח"ג ואילך.ראה ב שא,
א.52) קד, שם זח"ג ראה
כז.53) יח, וירא
ואילך ).תני54) סע"א  (קכא, סט"ו אגה"ק א
כו'55) רז"ל  בדברי שמצינו  מה  להבין -ד"ה יוה "כ  דמוצאי 

תקס "ב  אדה "ז  במאמרי זה נדפס ד"ה גם (וראה ואילך יא ע'
ואילך)). 36 ע' חל"ח (תו"מ דאשתקד יוה"כ דמוצאי

ועוד.56) ואילך. רכג ס"ע תרנ"ז סה"מ בארוכה ראה
ואילך.57) ס"כ לקמן וראה ב. לב, ויצא
יד.58) כח, שם
סע"א.59) קיח, שבת
שם.60) תרצ"ט סה"ש - ס"ג תרצ"ט שמח"ת דליל
תורת 61) (ראה ובפרש"י רע"א עב, ב"ק ב. כא, עירובין ראה

ספ"ד  יסוה"ת הל' רמב"ם (סט"ז). בפנים דלקמן ב"ב שם). חיים
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הטוב על קאי "יין" דתורה, ההשגה על קאי ש"בשר" בקיצור, ענין וביאר הוא "שמן" שבהשגה, טעם
אם  ברור לא השומעים) עלֿידי (שנרשמה השיחה שברשימת [ולהעיר, ולמטה למעלה שמפעפע החכמה
נמוך. למקום גבוה ממקום שיורדים - ו"מים" למעלה], מלמטה או למטה דמלמעלה באופן היא הכוונה

המים אין המים, מרוצת בדרך סתימה ישנה שכאשר לבאר, הם וממשיך אלא  עמדם, על נשארים
גריבלען ("זיי להסתימה מסביב  בחוזק מרוצת מתקבצים נעשית ואז אותה, שפורצים עד סתימה") די אונטער

במהירות ביותר המים ויין).62גדולה בשמן (ולא דוקא במים הוא זה שענין -

הנ"ל. השיחה ברשימת הדברים תוכן כאן עד

.‡È יי בשר - הענין) לתוכן גם ושייך נוגע (שבודאי הנ"ל בשיחה הדברים סדר ומים,והנה, שמן ן
מובן: אינו לכאורה - ב"מים" ומסיים ב"בשר" שמתחיל

חי" כל מעיני "נעלמה היא עצמה מצד שהתורה - למטה,63ובהקדמה ולירד להתצמצם וצריכה ,
בתניא  התורה 64כמבואר כך נמוך, למקום גבוה ממקום יורדים מים מה למים, התורה נמשלה ש"לכן

. חד כולא וקודשאֿבריךֿהוא ואורייתא יתברך וחכמתו רצונו שהיא כבודה ממקום נסעה ירדה ומשם  .
. והלכותיהן וירדה ככולם התורה מצות רוב שהן הזה עולם ועניני גשמיים בדברים שנתלבשה עד .

תוכל  האדם שבגוף ונפש רוח או הנשמה שכל "בכדי כו'", הספר על בדיו גשמיות אותיות ובצרופי
כו'". בדעתה להשיגן

מתקיימין אין תורה ש"דברי - התורה הלומד להאדם בנוגע שפלה",ועלֿדרךֿזה שדעתו במי אלא
שבכלים" בפחות אלא מתקיימין ו"אין נמוך", למקום והולכין גבוה מקום ש"מניחין המים (כלי 65כמשל

חרס).

להיות צריך התורה לימוד שבשביל מובן y`xlומזה lkl"ה שבשיחה minענין הטעם ומהו שבתורה. "
אלא בתחילה לא - שבתורה ה"מים" ענין נזכר דוקא?seqaהנ"ל

הכנת  היתה וכבר למטה, התורה ירידת היתה שכבר ומצב במעמד שמדובר - בזה הביאור ונקודת
הקדמת  לאחרי דשמחתֿתורה, בהתוועדות בעמדנו כבנדוןֿדידן, - דעתו שפלות עלֿידי הלומד האדם
הלך  ד"ויעקב הענין להיות צריך ועתה וכו', הכפורים ויום דראשֿהשנה העבודה כללות עלֿידי ההכנה

כדלקמן. ומים, שמן יין בשר של באופן הוא ההילוך סדר ואז, התורה, ועלֿידי עם לדרכו"

.·È:הענין וביאור

- שבתורה והשגה ההבנה ענין להיות צריך שבעלֿפה,xyaלכלֿלראש, בתורה עיקרי ענין שזהו -
אברהם' ה'מגן התורה,66כפסקֿדין לימוד חובת ידי יוצא אינו שלומד מה מבין אינו שאם

ב"ה העליון "רצון כי - שבעלֿפה בתורה הוא התורה גילוי  עיקר שבתורה והרי מצות בתרי"ג המלובש
ואינו ונעלם, טמיר ומכוסה מופלא הוא תפילין שבכתב מצות כמו שבעלֿפה, בתורה אלא 67מתגלה

שבכתב  בתורה שנאמר מאמר 68עלֿדרךֿמשל והוא עיניך, בין לטוטפות והיו ידך על לאות וקשרתם
עד  ידך, ועל עיניך בין הוא והיכן טוטפות, ומהו לקשור, ומה איך הכתוב פירש שלא ונעלם, סתום

כו'" שבעלֿפה תורה .69שפירשה

.‚Èהחכמות שאר כמו בלבד חכמה אינה שהתורה כיון שכתוב אמנם, כמו היא 70שבעולם, "כי 
מה "גוי (החל  גו'" העמים לעיני ובינתכם  בקרבך"חכמתכם וההשגה 71אשר ההבנה ענין מספיק לא - (
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ואילך.62) 244 ע' תרצ"ז סה"מ גם ראה
כא.63) כח, איוב
ב).64) (ח, פ"ד
סע"א.65) ז, תענית
והל'66) ס"ב, שם אדה"ז בשו"ע הובא סק"ב. ס"נ או"ח

ספ"ב. ת"ת
(קידושין 67) לתפילין" כולה התורה כל ש"הוקשה ולהעיר

וש"נ). א. לה,
ח.68) ו, ואתחנן
ב).69) (קנ, סכ"ט אגה"ק תניא
ו.70) ד, ואתחנן
תבוא 71) לקו"ת וראה מג. כח, תבוא - הכתוב לשון ע"פ
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חז"ל  שדרשו [וכפי בלבד הפסוק 72בתורה את73על עזבם על ה' ויאמר גו' הארץ אבדה מה תורתי","על
תמיד, בתורה  היו  עוסקין ש "ודאי היינו, תחילה", בתורה ברכו  תמהים "שלא ונביאים חכמים היו ולפיכך

. בעצמו הקדושֿברוךֿהוא שפרשו עד הארץ, אבדה מה כלֿכך על בעיניהם חשובה התורה היתה שלא .
גם74כו'" להיות צריך אלא ,[mrh aehe zeaiagd.יין - שבתורה

ההעלם  גילוי על שמורה - שבתורה ב"יין" ענין :75ועוד

שכתוב  מה השתדלות 76ובהקדם וצריכים בענביו, טמון שהוא עצמו היין כמו - סוד" יצא יין "נכנס
ואנשים" אלקים "המשמח שביין, השמחה ענין גם וזהו הגילוי, אל מההעלם להוציאו כדי כי 77ויגיעה ,

גדולה. שמחה פועלת הגילוי אל מההעלם היציאה

להיות צריך שתחילה - ליש מאין הבריאה סדר בכללות יכולה ודוגמתו אז ורק ה"אין", התעלמות
בנוגע שהוא וכמו ה"יש", התהוות הכלליים להיות עשיה יצירה בריאה אצילות אור 78לעולמות שכשהיה ,

היה לא החלל כל את ממלא כו'איןֿסוף הראשון צמצום להיות הוצרך ולכן העולמות, לעמידת .79מקום
כן שמזה וכמו וההעלם, הצמצום ענין תחילה להיות צריך הפרטיים עשיה יצירה בריאה אצילות בעולמות

כו' רצויים בלתי והסתרים דהעלמות הענינים כל גם שבהיציאה 80נשתלשלו המעלה גודל מצד - זה וכל .
הגילוי. אל ההעלם מן

הידוע  עלֿפי - האדם בעבודת הרגל 81וענינו בחינת אלא אינה בגוף שמתלבשת שהנשמה שאף
והעלם, מקיף בבחינת נשארת אלא בגוף, מתלבשת שאיננ שבנשמה, הראש בחינת ולא שבנשמה,
הנשמה  דמזל מהפעולה החל הגילוי, אל ההעלם מן לבוא צריך שבנשמה הראש בחינת גם מכלֿמקום,

אמרו  זה שעל בגוף, המלובשת הנשמה "חרדה 82על שלכן חזו", מזלייהו חזו לא דאינהו "אףֿעלֿגב
עליהם"גדו  נפלה .83לה

שבתורה, ההעלם בחינת גם מגלים בתורה היגיעה שעלֿידי - שבתורה ה"יין" ענין גם מובן ומזה
התורה. פנימיות

.„È וטוב החביבות גם כולל (בשר), בתורה והשגה הבנה של באופן התורה לומד האדם כאשר וגם
התורה גם צריכה אזי - (יין) שבתורה `ezeטעם cnll84,

כדי  עד מציאותו, בכל ולפעול לחדור צריכה התורה אלא בלבד, התורה לימוד מספיק שלא והיינו,
הרמב"ם  וכפסקֿדין איד", תורה "א תורנית, מציאות היא מציאותו שכל רואים ברחוב בלכתו שגם 85כך, ַ

. ובמתנו","החכם ובמשאו כו' ובמשקהו במאכלו במעשיו ניכר שיהיה צריך .

דבר  בכל מפעפע שהשמן דכשם - שבתורה ה"שמן" ענין מציאותו,86וזהו בכל התורה חודרת כך ,
תורנית. מציאות נעשית מציאותו שכל שברגל, להעקב עד והתענוג מהרצון

.ÂË חז"ל אמרו הרי שבתורה, ושמן יין דבשר הענינים פרטי כל שישנם לאחרי גם "כל 87והנה,
חסדים  וגמילות תורה להיות צריך אלא לו", אין תורה אפילו תורה אלא לו אין נמצא 88האומר כן, ואם ,

את להבטיח וכדי רחמנאֿליצלן, לו"), אין ("תורה בסכנה התורה כל של dxezdקיומה ly dneiw תורה)
el yi.חסדים דגמילות הענין גם להיות צריך (
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וש"נ.72) א. פא, נדרים
יאֿיב.73) ט, ירמי'
שם.74) הר"ן פי'
ובכ"מ.75) ואילך. ג מא, שלח לקו"ת ראה
וש"נ.76) סע"א. סה, עירובין
יג.77) ט, שופטים ס'
ענינים78) אוה"ת  א. צה, מסעי לקו "ת  ואילך.ראה  עז ע'
ויושר)79) עיגולים (שער א שער ע"ח אוצרות ראה ב. ענף

בתחילתם. שערים ומבוא חיים

ואילך.80) שיט ע' תרצ"א סה"מ ראה
ובכ"מ.81) ב. נא, ב. מ, שלח לקו"ת ב. פו, תשא תו"א ראה
וש"נ.82) א. ג, מגילה
ז.83) יו"ד, דניאל
וש"נ.84) .182 ע' ח"מ תו"מ ראה
רפ"ה.85) דעות הל'
סק"ה86) יו"ד שו"ע רע"א. צז, חולין ס"ה.ראה
ב.87) קט, יבמות
הערה 88) 266 ע' תש"ח סה"מ וראה רע"א. ה, ויקרא לקו"ת

ז.
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ה" ענין ומציאותו minוזהו תורה הלומד שהאדם - נמוך למקום גבוה ממקום שיורדים שבתורה, "
חסדים, בגמילות לעסוק כדי נמוך, למקום לירד צריך גבוה, במקום נמצא שלכן תורנית, מציאות היא

של הקודש ובאופן באגרת כמבואר - דוקא להשפיע89"חסד" היינו, דלי"ת, ח"ס ואביון שפירושו לדל
ורק  ממנו; למטה שאין ביותר נמוך למקום דהמים הירידה שזוהי כלום, מגרמיה ליה דלית (ברוחניות)

שלו. התורה של בקיומה הוא בטוח אז

ירידת את שמעכבת סתימה של מציאות להיות יכולה זה בענין זה אמנם, אם - נמוך למקום המים
כו'. ביותר נמוך למקום לירד רוצה שאינו מפני או תורה, ביטול של הטענה כללות מצד

להתייגע והיינו, הסתימה, את להסיר המים התגברות להיות צריך עצמו ולזה על ולפעול ("גריבלען")
- הסתימה הסרת לאחרי - ואז התורה. עלֿפי להיות צריך שכך וההכרה הידיעה מצד כו', למטה לירד
בלי  ועיף ציה דארץ הצמאון מצד שנעשה היתרון עלֿדרך כו', יותר בהתגברות המים מרוצת נעשית

.11מים 

.ÊË:שבהשגה טעם והטוב ההשגה על דקאי שבתורה, ו"יין" ל"בשר" בנוגע ולבאר להוסיף ויש

הידוע  רק 90ובהקדם (לא לזה זה ומכוונים מתאימים וה"נמשל" שה"משל" שבתורה, המשלים בענין
על משל שהם בהענינים (מלבד הפרטים בכל אלא) אחד, וענין כמו zehiytdבפרט דהקדושֿברוךֿהוא,

השמש באור שישנן וכו' שההגבלות - איןֿסוף אור על השמש מאור אור `mpiהמשל על משל
.91איןֿסוף)

חז"ל  אמרו קיים היה המקדש שבית שבזמן שאף מצינו (ב"משל") כפשוטם ויין לבשר שבנוגע 92וכיון

שלמי  לנו שאין הזה בזמן מכלֿמקום ביין", אלא שמחה ו"אין שמחה, שלמי בבשר", אלא שמחה "אין
ביין  אלא) מדרבנן, אלא שאינו בבשר, (לא הוא התורה מן יוםֿטוב דשמחת החיוב אזי (בשר), שמחה

בשולחןֿערוך  הזקן רבינו (כפסק מציאות 27בלבד להיות יכולה שבתורה ויין בבשר שגם לומר, צריך - (
"בשר". ללא "יין" של

יבוא שה"יין" בהכרח - שבתורה ו"יין" ה"בשר" ענין הנ"ל בשיחה המבואר עלֿפי ixg`lאמנם,
להיות צריך שלכלֿלראש היינו, לבשר,dbyddה"בשר", שנמשלה בתורה,

(עד - רבא" בי שמינא בישרא אכלו תו אביי בי גרמי "אדמגרמיתו לרבנן אבא בר אדא רב כמאמר
מרווחות  צהובות הלכות ולמדו בואו לשובע, שלא ללמוד כלומר עצמות, לגרם אביי אצל הולכים שאתם

רבא) שמינא"93אצל ל"בשרא נמשל וההשגה ההבנה בהרחבת התורה שלימוד היינו, ,-

להיות יכול אחרֿכך mrhורק aehd"יין" של מציאות ואילו ליין. שנמשל (כפי la`שבהשגה "בשר"
שבתורה? ו"בשר" ב"יין" בנמשל, לכאורה שייך לא - קיים) המקדש בית שאין בזמן במשל שמצינו

.ÊÈ לחסידים הזקן אדמו"ר חסידי בין הויכוח אודות אדמו"ר מו"ח כ"ק סיפור עלֿפי זה לבאר ויש
שאדמו  חיים, אלוקים דברי מאמרי אמירת באופן החילוק אודות האמצעי, אדמו"ר ממלאֿמקומו "ר של

אדמו"ר  של שבזמנו - ובהרחבה באריכות אומר היה האמצעי ואדמו"ר קצרות, תורות אומר היה הזקן
עם שנים וכמה כמה "לחיות" יכולים חסידים היו `zgהזקן `wqit חסידים שהיו ועד מהמאמר,

עם "לחיות" מספיק היה בשופי,weqtdשבשבילם חסידות אומרים עכשיו, ואילו המאמר; מיוסד שעליו
ניט"... עס "דערנעמט ואףֿעלֿפיֿכן חסידות", "מ'גיסט

בלבד, שבכתב דתורה אחד פסוק או בתיבה אפילו להיות יכול שבתורה טעם' שה'טוב - הענין ונקודת
שבתורה והשגה ההבנה ענין מצד זה תלויה ואין שאינה מסיבה כאשר גם זה ענין שיהיה אפשר [שלכן

אצלו חסרה הקורא בו "כאדם שהוא בתורה, הקריאה ענין עצם מצד כיֿאם בתורה], והשגה ההבנה
כו'" אליו לבוא לאביו הקורא קטן וכבן אליו, שיבוא ובלשון 94לחבירו ל"עצם", קורא "עצם" ,
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וש"נ.90) .226 ס"ע חל"ג תו"מ ראה
ואילך.91) 154 ע' ח"ז לקו"ש ראה

א.92) קט, פסחים
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למדני95הכתוב  ודעת טעם והשגה,"טוב הבנה עם (לא קשור טעם" שה"טוב האמנתי", במצוותיך כי
אדמו"ר אלא) מו"ח כ"ק במאמר (כמבואר דוקא האמונה ענין ).96עם

קודם יהיה שבתורה טעם) (טוב היין שענין אפשרות שיש מובן (בשר)ומזה וההשגה ההבנה לענין
שבתורה.

חיוב  ישנו הגלות שבזמן (כשם דגלות ומצב ומעמד בזמן כשנמצאים רק להיות יכול זה סדר אמנם,
כי: בשר), ללא ביין השמחה

ולהתייגע  להתיישב תחילה שצריך לו אומרים אזי בקיומו, הוא פנימה שבלבו המקדש שבית בזמן
והשגה, הבנה של באופן התורה בלימוד הארעווע") און אוועק זיך ַָ("זעץ

יהודי - כאשר שגם אלקות, גילוי והיה קיים, היה כפשוטו המקדש שבית בזמן שמצינו ועלֿדרך
עוסקים  וכהנים גדולה קדושה רואה שהיה "לפי הנה המקדש, ולבית לירושלים מגיע היה הארץ" "עם

תורה" וללמוד שמים ליראת יותר לבו מכוון היה פועל 97בעבודה, היה המקדש בית של שקיומו היינו, ,
חלק  "ותן שכתוב כמו שבתורה, הפרטי חלקו את ולגלות בתורה, לעסוק -98בתורתך"epעליו

חטוף  ואכול ד"חטוף באופן היא העבודה שאז חרב, שבו המקדש שבית ומצב במעמד כשנמצא ורק
נ"ע 99ושתי" (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק וכדברי להיות 100, יכול אזי הבירורים, בעבודת סדר עכשיו יש שלא

(בשר) והשגה ההבנה גם יהיה זה לאחרי ורק שבתורה, (יין) טעם' מה'טוב להתחיל - דילוג של ענין
בתורה.

צריך שלכלֿלראש באופן הוא התורה בלימוד הרגיל סדר וגם אמנם, בתורה, והשגה הבנה להיות
שהרי זה, על נתינתֿכח ישנה הגלות בריותיו"בזמן עם בטרוניא בא הקדושֿברוךֿהוא ואינו 22"אין ,

ואחד  אחד כל של כחו לפי אלא .101מבקש

.ÁÈ בנוגע והצלחה ברכה מישראל ואחד אחד לכל יומשך בשמחתֿתורה בעמדנו אשר ויהיֿרצון
שבתורה, ומים שמן יין דבשר הענינים פרטי לכל

טעם ' ה 'טוב להרגש  בנוגע  הן שבתורה, (בשר) והשגה  להבנה  בנוגע  שנפש הן גם  כולל  שבתורה, (יין)
וה"געשמאק " טעם ' ה'טוב את  תרגיש מציאותו הבהמית  בכל תחדור שהתורה לכך בנוגע הן שבתורה, ַ

שמפעפע להבטחת(שמן בנוגע והן תורנית, מציאות תהיה מציאותו שכל באופן דבר), עניני בכל כל קיום
חסדים, בגמילות גם לעסוק (מים) נמוך למקום גבוה ממקום שיורד עלֿידיֿזה התורה

הקדושה  הפתוחה המלאה "מידו עולםֿהזה, בעניני גם המצטרך בכל ה' ברכת תומשך התורה ועלֿידי
.102והרחבה"

ה"בינוני"]. ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***

.ËÈ פעמים כמה רז"ל 103דובר מאמר ופרטות104אודות כללות שהתורה עניני הידוע בכל שלכן, נאמרה,
פרטיות. ופרטי בפרטיות ובאים נמשכים שאחרֿכך כלליים ענינים ישנם ומצוותיה תורה
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סו.95) קיט, תהלים
וראה 96) ואילך). 12 ע' תרצ"ו (סה"מ תרצ"ו טעם טוב ד"ה

בתחלתו). חל"ב (תו"מ תשכ"ב דשנת זה ד"ה גם
א.97) כא, ב"ב - מציון כי תוד"ה
(וראה 98) ואילך 118 ע' חי"ג לקו"ש וראה מ"כ. פ"ה אבות

וש"נ. .(34 הערה שם
א.99) נד, עירובין

רסו.100) ע' ח"א שלו אג"ק .22 ע' ומעין לקונטרס "מבוא"
ג.101) פי"ב, במדב"ר יא. נשא תנחומא
דברהמ"ז.102) הג' ברכה נוסח
וש"נ.103) .35 ע' ריש לעיל גם ראה
ואילך.104) סע"א ו, חגיגה בהר. ר"פ ופרש"י תו"כ ראה

וש"נ.
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כללי חודש שהוא - תשרי חודש - גרמא שהזמן בענין מועדים ולדוגמא הם שבו המועדים אשר
כולה  השנה כל על נמשך שמהם עליכם"105כלליים "תמליכוני שענינו מראשֿהשנה, החל שממנו 106, ,

התשובה  ענין נמשך שממנו הכפורים, יום ועלֿדרךֿזה השנה, בכל שמים מלכות עול דקבלת הענין נמשך
השנה. בכל מצוה של דשמחה הענין נמשך שמהם ושמחתֿתורה, לשמיניֿעצרת ועד השנה, בכל

מצוה , של בשמחה כמו דוקא, הכללי  מהמועד בהמשכה הצורך  משמיניֿעצרת ומובן  שנמשכת
הרמב"ם  שכתב מה יודעים כאשר גם שהרי - המצוה 107ושמחתֿתורה בעשיית אדם שישמח ש"השמחה

("אינמיטן  חול יום באמצע כדבעי השמחה ענין להיות שיוכל כדי מכלֿמקום היא", גדולה עבודה כו'
שענינוא הכללי מהמועד מיוחדת ונתינתֿכח בהמשכה צורך יש השמחה.מיטוואך"), ענין הוא ַָ

פרטי  יום דכל בעבודה פרטיות ובפרטי בפרטיות לבוא צריכה הכללי מהמועד ההמשכה ולאידך,
להמשיך  צריך אלא הכללי, במועד שהיא כפי הכללית בהמשכה להסתפק שאין דהיינו, השנה, במשך
במועד  שהוא כמו "שטורעם" באותו זה אין בשנה פרטי שביום אףֿעלֿפי - בשנה פרטי יום בכל זה ענין

כפשוט. הכללי,

להיות צריך בראשֿהשנה, עליכם" ד"תמליכוני הענין כללות על שנוסף מלכות וזהו עול דקבלת הענין
רז"ל  כמאמר פרטי, יום בכל גם מלכות 108שמים עול עליו שיקבל כדי כו' שמע פרשת קדמה "למה

(ועלֿדרךֿזה כו'" במועדשמים הכללית ההמשכה מספיקה שלא כיון - הכלליים) הענינים הכללי,בשאר
השנה. ימות דכל הפרטית בעבודה בהמשכה  גם צורך יש אלא

.Îבעמדנו - זה לזמן במיוחד השייך הכללי הענין ההכנה והנה, הוא - שמחתֿתורה למוצאי בסמיכות
לדרכו" הלך ד"ויעקב נשיאינו ,57להענין רבותינו ומצב 109כדברי ממעמד המעבר כללות על דקאי

להקל  כדי אשר כולה), השנה דכל החול (בימות חולין של ומצב למעמד המועדים) (בחודש דיוםֿטוב
במוצאי  לדרכו" הלך "ויעקב ההכרזה - זה לפני ועוד ד"אסרוֿחג", הענין ישנו זה מעבר על

.110שמחתֿתורה 

ופרטות: כללות ישנו גופא ובזה

בעלי  והן אוהל יושבי הן מישראל, ואחד אחד  כל אצל שייך לדרכו" הלך ד"ויעקב הענין כללות
וקדושה  תורה של אמות בד' הם נמצאים כולה השנה כל במשך שגם אוהל יושבי אצל גם שהרי עסק,
ועלֿאחתֿכמהֿוכמה  המועדים, דימי ומצב למעמד כולה השנה דכל ומצב המעמד את להשוות אין כו',
עולם  בעניני לעסוק המועדים מימי ביציאה לדרכו" הלך ד"ויעקב הענין יותר מודגש שאצלם עסק, בעלי

כו'. הזה

למקום  הם נוסעים היוםֿטוב שלאחרי אלה אצל לדרכו" הלך ד"ויעקב הענין מודגש - יותר ובפרטיות
גשמי  במקום גם אלא הנפש, ומצב למעמד ביחס רק לא הוא ההליכה ענין שאצלם כפשוטו, אחר
נמצאים  שבה שהסביבה אדם בני טבע [שהרי הסביבה מצד גם בשינוי יותר עוד ניתוסף שאז כפשוטו,
מסביבה  ולברוח טובה, בסביבה להיות להשתדל האדם צריך שלכן למוטב, והן לטוב הן עליהם פועלת

כו' לדרכו".111בלתיֿרצויה הלך ד"ויעקב שבעבודה הקושי יותר גדול ובמילא ,[

נוסעים  אינם (שהרי הנאתם בשביל לא - היא אחר למקום שנסיעתם אלה אצל יותר עוד ניתוסף ובזה
השליחות  את למלא כדי - אם  כי בזה), וכיוצא ביתם, בני  נמצאים  שבו להמקום או שם, שגדלו להמקום

הנביאים" עבדיו אל סודו "גלה אשר הוי', דבר עלֿפי עליהם נשיאינו 112שהוטלה רבותינו עלֿידי ,
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דרושי 105) אוה"ת שעט. ע' תקס"ו אדה"ז מאמרי ראה
תרנ"ו  לו. ע' תרנ"ד סה"מ א'תתסו. ע' ברכה א'תשנו. ע' סוכות

ועוד. .49 ע' תש"ב רעח. ע'
וש"נ.106) סע"א. טז, ר"ה
בסופן.107) לולב הל'

רפ"ב.108) ברכות
שםראה109) ובהנסמן  ,43 ע' תרצ"ו 4.סה"ש  בהערה
ע'110) ח"א מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק קצד.ראה
רפ"ו.111) דעות הל' רמב"ם
ז.112) ג, עמוס
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המצוות  וקיום התורה לימוד ויהדות, תורה להפיץ - דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח לכ"ק עד לדורותיהם,
העיקר" הוא "המעשה (שהרי בפועל בסביבתו.113במעשה ואחד אחד כל (

העבודה  ערך לפי הרי - לדרכו" הלך ד"ויעקב בעבודה יותר גדול קושי ישנו שאצלם שכיון ומובן,
ועיקר  ועוד המקבל, כלי את לפתוח רק צריכים יותר; ונעלים גדולים כחות להם נותנים עליהם המוטלת

אדמו"ר  מו"ח כ"ק ובלשון המטען, את יפרקו למקומותיהם שבבואם די 114- "פאנאנדערּפאקן :ַַַ
ַּפעקלאך"...

.‡Î:לראש לכל - לפועל ובנוגע

גערעדט") יוםֿטוב אום ("ניט הם נוסעים היוםֿטוב לאחרי אשר כאן, הנמצאים השלוחים כל
טהרת  על בחינוך במקומותיהם לעסוק דורנו נשיא עלֿידי עליהם שהוטלה השליחות במילוי להמשיך
והן  יעשון' אשר ב'המעשה הן המצוות, קיום עלֿידי המסורה היהדות והרחבת בחיזוק ובכללות הקודש,

תעשינה', לא אשר מ'אלה בזהירות

"לחיים", ואמירת שמחה של ניגון עם מצוה, של התוועדות מתוך - עתה בזה ההתחלה תהיה

שיומשכו  - רצון" יהי כן "אמן אמירת עלֿידי ּבאשטעטיקן") דאס ("וועלן זאת יאשרו הקהל ַָוכל
לדרכו", הלך ד"ויעקב בעבודה להם המצטרך בכל נשיאינו רבותינו להם שנותנים הברכות כל ויקויימו

הוא. בדרכו אחד כל

יעקב  ד"וישא באופן יהיה לדרכו" הלך ד"ויעקב שהענין שתפעל טובה" ה"בשורה זו ותהיה
ללכת"115רגליו" קל ונעשה רגליו את לבו ש"נשא ,116,

העדרים" כל שמה  "ונאספו  אצלם  יקויים למקומותיהם  עדרים -117ובבואם  עדרים להעמיד שיצליחו
בישראל, לבתים ועד כו',

שכתוב  למה קרובה הכנה תהיה דוד 118וזו בביאת - מלכות ובתי כהונה בתי בתים", להם "ויעש
בעבודתם. הכהנים את גם רואים שאז משיחא, מלכא

מהם  ולאחדים "לחיים", שיאמרו וצוה השלוחים, הם היכן ושאל לקהל פנה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
פעמים]. ב' "לחיים" שיאמרו צוה

***

.·Î.'גו מורשה משה לנו צוה תורה ד"ה מאמר ואמר לנגן צוה

***

.‚Î בהמאמר) לעיל נאמר 119המדובר זה שעל שבתורה, הירושה ענין אודות משה 120) לנו צוה "תורה
דשמחתֿתורה  היוםֿטוב נקרא שכן שמחתנו", ד"זמן הענין לכללות במיוחד שייך - יעקב" קהלת מורשה

התפילה. בנוסח

שמחה על שמורה רבים , לשון שמחתנו", "זמן הלשון ביאור שמחה")ובהקדם צווייענדיקע ("א ַכפולה
ישראל  עם התורה של והשמחה התורה, עם ישראל של השמחה על דקאי -121,

השמחות  ב' שכוללת אחת בתיבה נכללות שלכן - יחד מתאחדות השמחות ששתי אלא עוד ולא
מציאות  הוא שהיהודי [היינו, עצמם בפני דברים שני אינם שלומד והתורה שהיהודי כיון - ("שמחתנו")
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מי"ז.113) פ"א אבות
(סה"ש114) ס"ו תש"ז שמח"ת ליל 74).שיחת ע' תש"ז

וש"נ.
א.115) כט, ויצא
עה"פ.116) פרש"י

ג.117) שם,
ובפרש"י.118) כא א, שמות
ואילך.119) 100 ע' לעיל
ד.120) לג, ברכה
ובהנסמן 121) ,168 ע' חי"ד  לקו"ש גם שם.ראה
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חכמה  להיותה התורה בלימוד ("געשמאק") תענוג לו שיש בכך רק היא התורה עם ושייכותו עצמו, ַבפני
לאחדים, והיו עמו מתאחדת שלומד שהתורה אלא כו'], ועמוקה רחבה

רז"ל - מאמר עלֿדרך התורה, עלֿפי ממילא בדרך נעשות עשיותיו שכל בכך מתבטא זה 122שענין

אלא  לכרוע, אם לחשוב צריך שאינו היינו, כרע", מנפשיה למודים מטא דכי לרישא טיבו "מחזיקנא
עלֿפי  מעצמו להתנהג הורגל הגוף) אברי שאר (ועלֿדרךֿזה שהראש כיון ממילא, בדרך נעשית הכריעה 

וכיוצא 123תורה  בשולחןֿערוך הלכה או בגמרא מסכת שלומד עצמו בפני מציאות שאינו ניכר שבזה ,
נעשו השולחןֿערוך או והמסכת הוא אלא `zgבזה, ze`ivn-

בתניא  הזקן אדמו"ר ממש 124ובלשון ומיוחדים לאחדים להיות  כו' כמוהו יחוד שאין נפלא "יחוד :
ופנה". צד מכל

התורה עם מאוחד להיות יוכל שיהודי והאפשרות הכח - זה היאוענין שהתורה מפני הוא -ely,
ירושה. מלשון ד"מורשה", ענין שזהו

.„Î תורה" בכתוב נאמר שלכן - ומצבו מעמדו על הבט מבלי מישראל, ואחד אחד בכל הוא זה וענין
דוקא:awriקהלתdyxenגו' יעקב שם ,"

שם הוא ש"ישראל" - הוא ישראל לשם יעקב השם שבין אלקים החילוק עם "שרית שם על המעלה,
ותוכל" אנשים עם 125ועם ונתאחד שנתקשר עלֿידיֿזה כו' העולם מציאות על הבית בעל שנעשה היינו, ,

לפני  עוד בלידתו, מיד אבינו יעקב נקרא שבו השם הוא - "יעקב" מהֿשאיןֿכן הקדושֿברוךֿהוא;
אלקים  עם ד"שרית להמעלה שהגיע לפני ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ומצוות, התורה בעניני בעבודתו שהתחיל

וגו'".

קודם  עוד שנולד, בשעה יהודי, שכל - זה לדורנו עד הדורות בכל בניֿישראל לכל בנוגע ועלֿדרךֿזה
עתה ומצבו מעמדו שזהו - יעקב בשם נקרא עבודתו, עלֿשם ielbaהתחלת - ישראל בשם גם ונקרא ;

בו mipnefnשיש zegk אנשים ועם אלקים עם ד"שרית ומצב ומעמד לדרגה לבוא יוכל ירצה רק שאם
ישראל. בשם (גם) בגלוי יקרא שאז ותוכל",

קהלת מורשה גו' "תורה להדרגא awriוזהו עדיין הגיע ולא העבודה, בהתחלת שנמצא מי שגם - "
של באופן התורה אליו שייכת - בלבד "יעקב" בשם בגלוי נקרא שלכן ("מורשה"),dyexiד"ישראל",

הירושה  את לבטל תנאי לעשות יכול אינו שהמוריש היורש, מצד והן המוריש מצד הן דייקא, ירושה
בטל" תנאו בתורה שכתוב מה על "המתנה לזכות 126(שהרי כדי כלל ויגיעה הכנה צריך אינו והיורש ,(

בירושה.

חז"ל  אמרו מישראל, ואחד אחד לכל שיש הירושה ענין לומר 127ומצד חייב מישראל ואחד אחד "כל
מגיע  אינו וידיעתו שבהבנתו כך על הבט מבלי - ויעקב" יצחק אברהם אבותי למעשה מעשי יגיעו מתי
שבה  שהנסיונות כזו בסביבה שנמצא להיות שיכול גם ומה העולם, אבות של למדרגתם כלל בערך ואינו
ש"מעשה  כיון - וכו' אבימלך אצל וליצחק לבן, בבית ליעקב שהיו מהנסיונות יותר וקשים גדולים הם

לבנים" סימן נתינתֿכח 128אבות גם שהוא סימן אחד 129, לכל הדרך את וסללו פתחו שהאבות היינו, ,
בכל  הקדושֿברוךֿהוא של ברכותיו את עלֿידיֿזה ולקבל ה', בדרך לילך שיוכל אחריהם מבניהם ואחד

לו. המצטרך

.‰Î בעניני שהוא כפי הירושה מענין הוראה ללמוד יש דתורה, הירושה ענין לכללות בנוגע והנה,
למה  ("משל העולם מעניני ראיות עליהם מביאים שחז"ל שבתורה ענינים בכמה שמצינו כפי - העולם

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

שבת 122) בתוס' הובא סה"ד. פ"ב ברכות ירושלמי ראה
ועוד. סע"ב. קיח,

וש"נ.123) .28 ס"ע חל"ז תו"מ ראה
ב).124) (ט, פ"ה
כט.125) לב, וישלח

וש"נ.126) (במשנה). א פג, כתובות
רפכ"ה.127) תדבא"ר
יב,128) לך לך רמב"ן ו. פ"מ, ב"ר ט. לך לך תנחומא ראה
ועוד. ו.
(129.39 הערה 154 ע' חכ"ה לקו"ש גם ראה
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עלֿידי  לתקנו צריכים שבניֿישראל ומצב במעמד העולם כללות היות עם - בזה) וכיוצא כו'", דומה הדבר
התורה.

בזה: והענין

הוא הרי - ירושה מקבל אדם שכאשר שבעולם daבנוהג ynzyn.

עלֿידיֿזה) דמלכותא" "דינא עלֿפי שלו הוא (שהממון בכך מסתפק אינו - ממון יורש אדם כאשר
ברשותו, נמצא שהחפץ בכך מסתפק אינו - חפץ יורש כאשר ועלֿדרךֿזה בלבד, ב"בנק" שמפקידו
אין  כזה באופן שכן, - גביו... על שהצטבר האבק את מנקה לזמן ומזמן אצטבא, עלֿגבי בביתו שמונח

הירושה... את "שוה" הוא

ביכלתו  כשיש - טוב ומה המקסימלית, במדה ולנצלה בה להשתמש איפוא היא הירושה של תכליתה
המדינה: בשפת (הנקרא המקורי הרכוש את שמשקיע עלֿידיֿזה ככה, פעמים כמה הירושה את להגדיל

כו'. בערך שלא לריוח ועד יותר, עוד שירויח באופן ַַ"קאּפיטאל")

דתורה: בירושה - האלה הדברים וככל

סיני  הר במעמד נוכחת היתה שנשמתו בכך להסתפק יהודי עשרת 130יכול הקדושֿברוךֿהוא כשאמר
עשרת  נתבארו (שבה כולה שבעלֿפה והתורה שבכתב התורה את בירושה הוא קיבל זה ולאחרי הדברות,
שהתורה  בכך מסתפק כאשר אבל יעקב"; קהלת מורשה משה לנו צוה "תורה שכתוב כמו הדברות),
שהרי  התורה, ירושת ומטרת תכלית היפך זה הרי - מזה יותר צריך שאינו ואומר בירושה, לו ניתנה

מלשון היא אשר d`xed131"תורה" המעשה ואת בה ילך אשר הדרך את לאדם להורות כדי שניתנה ,
יעשה.

הדברים כל שבין היינו, הקדושֿברוךֿהוא, של יקר הכי האוצר היא - להקדושֿברוךֿהתורה השייכים
כמ"ש  שכתוב 132הוא, כמו ביותר, היקרה היא התורה הרי וגו'", הזהב ולי הכסף היא 133"לי "יקרה

מפנינים";

ואחד אחד לכל הקדושֿברוךֿהוא נתן - הקדוש ֿברוךֿהוא אצל ביותר היקרה - זו מישראל,ותורה
"תורת  תורתו ", את לנו "ונתן התורה : ברכת  היינו,eכנוסח  דייקא, התורה" -elyשאת אחרת) תורה (לא

תשכ"ה.epl"נתן - זו ובשנה זה במקום גם זמן, ובכל מקום בכל מישראל, ואחד אחד לכל ,"

" של באופן מישראל ואחד אחד כל אצל שתהיה - בזה מלשוןdxezוהכוונה - כשמה - "d`xed,
miigו" zxez"134-miiga d`xed:חי לאדם אותו ועושה לחיות, כיצד לאדם שמורה היינו, ,

אבל  שנה, ועשרים מאה ועד שנה, שבעיםֿשמונים במשך - ה"לוח" עלֿפי - לחיות אדם יכול
התעסקות  או ושתיה, אכילה שינה, על מבוזבז שזמנו הזמן, כל במשך עמו נעשה מה לחשוב כשמתחיל
"דינער", לאכול כדי... בפרנסתו הוא עוסק היום כל - ושתיה! אכילה עבור להשתכר כדי בפרנסתו

"דינער" לאכול שיוכל כדי מחר הפרנסה עסק אודות הוא חושב "דינער" עוברים וכשאוכל וכך מחר... גם
זיך") ער ("כאּפט עצמו את תופס  אזי - ושנים חדשים ושבועות ימים zeiglעליו ligzd `l oiicry חיים ַ

לשמם! הראויים

לשמם! הראויים חיים אינם - ושתיה אכילה הם שתכליתם חיים

המדינה: בשפת (הנקרא שמן בשר שאוכל ושתייתו, מאכילתו מאד ונהנה ומתענג שמתאווה אמת הן
בלבד, מעשה בעת שעה, לפי אלא אינם וההנאה התענוג התאוה אבל וכו', מבושם יין ושותה "סטייק"...)

רצון! שביעת והעדר ("ּפוסטקייט") ריקנות ומרגיש מאומה, אצלו נשאר לא זה לאחרי ואילו
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יא.130) יתרו תנחומא ט. פכ"ח, שמו"ר פמ"א. פרדר"א ראה
א. צא, זח"א

(בשם 131) בראשית ר"פ גו"א ח. יט, לתהלים רד"ק ראה
ב. נג, זח"ג הרד"ק).

ח.132) ב, חגי
טו.133) ג, משלי
ספל"ד.134) דר"נ אבות ראה
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מוסר  בספרי שכתוב מה מצוה 135[וכידוע של ענין שהוא דבר בין ולהבחין לידע הסימנים שאחד
האדם הרגשת הוא בלבד, תאווה מילוי אלא שאינו לדבר dyrndוקדושה ixg`l וקדושה מצוה של בדבר :

של רגש ישנו העשיה לאחרי הנה -oevx zeriaye wetiq לפי אלא זה שאין תאוה, במילוי מהֿשאיןֿכן ,
מאומה]. בידו נשאר לא זה ולאחרי שעה,

וחיים  קאלענדאר"), ּפאּפירענעם ("א נייר של "לוח" עלֿפי שהוא כפי "חיים" של שהמושג ַַַַונמצא,
יתכן  ה"לוח" עלֿפי חיים של רב זמן משך לאחרי גם שלכן, שונים, דברים ב' הם - לשמם הראויים

לשמם. הראויים חיים לחיות התחיל לא שעדיין

להיותו  אשר הקדושֿברוךֿהוא, עלֿידי חיים" "תורת לאדם ניתנה - לשמם הראויים חיים לחיות וכדי
לשמם. הראויים חיים האדם יחיה ועלֿידה  שבה ביותר הטובה הדרך את הוא יודע האדם, בורא

חיים". "תורת בתור בה ישתמש שהאדם - התורה ירושת של תכליתה וזוהי

" שקורין ושומע בשמחתֿתורה, לתורה עולה יהודי שכאשר מובן משהdxezומזה לנו dyxenצוה
עליו  אלא בכך, להסתפק לו ואין בלבד, ("קאּפיטאל") המקורי הרכוש שזהו לדעת עליו - יעקב" ַַקהלת

ב  גדול בריבוי ישתכר שעלֿידיֿזה ובאופן בזה, ש"הקדושֿברוךֿהוא להשתמש עלֿידיֿזה יותר,
רז"ל 136עוזרו" וכמאמר אותו".137, מסייעין לטהר "בא

.ÂÎ חז"ל אמרו שעליו בתורה ענין עוד ישנו - שבתורה הירושה ענין על נוסף עצמך 138והנה, "התקן
שמקבל  ירושה של באופן רק לא תהיה שהתורה היא שהתכלית והיינו, לך", ירושה שאינה תורה ללמוד
ובשביל  עצמו, בכח ויגיעה עבודה של באופן תורה ללמוד האדם על אלא מהקדושֿברוךֿהוא, האדם

לכך. ראוי שיהיה עצמו להתקין צריך  זה

בזה: והענין

שהרי שבעולם, החכמות שאר כמו בעלמא, חכמה אינה - של התורה חכמתו היא התורה
חי" כל מעיני "נעלמה היא עצמה שמצד הקדושֿברוךֿהוא ,63הקדושֿברוךֿהוא, של ברצונו שעלה אלא

אנושי; בשכל ולהשיגה להבינה האדם שיוכל באופן למטה התורה את ליתן

באופן  אינו שלימודו בטוח שיהיה היינו, כדבעי, התורה את ולהבין ללמוד יוכל שהאדם כדי אבל
חיים) סם (היפך כו'" לו נעשית זכה פסקֿדין 139ד"לא מוציא ואינו אמיתי, שאינו פירוש מפרש שאינו ,

מכוין הוא אלא חסֿושלום, dxezמעוות ly dzzin`l,("עצמך ("התקן עצמו את להתקין הוא צריך -
מתוקן. דבר יהיה עצמו שהוא היינו,

תחילה" בתורה "ברכו - התורה דברכת ההכנה עלֿידי נעשה זה :72וענין

תורתו" את לנו "ונתן שאומרים לפני עוד - התורה ברכת העמים",התחלת מכל בנו בחר "אשר היא: -
זו בחירה עלֿידי תורתו",epzypאשר את לנו "נתן להיות שיוכל ההקדמה וזוהי העמים, מכל בניֿישראל

שבניֿישראל מפני היא לזה שהאפשרות שלנו, רכוש תהא הקדושֿברוךֿהוא של מכל epzypשתורתו
עלֿידי העמים.dxigadהעמים מכל בהם שבחר

ש" בכך ומתבטאת קשורה - בחרתנו" "אתה - בבניֿישראל דהקדושֿברוךֿהוא ",epznnexוהבחירה
היא  הנהגתם ובמילא, וכו', הגוף ממציאות למעלה העולם, ממציאות למעלה הם שבניֿישראל היינו,

" - והבדלה קדושה של כו'".epzycweבאופן

בעולם  לפעול יכולה אינה הנשמה שהרי - הגוף בעניני להתחשב שצריך טוען מישהו כאשר ולכן,
לראש, לכל היינו, מענטש"), לייטישער א ("ווי הישוב מן כאדם להתנהג צריך ובמילא - הגוף ַללא
- הפנוי בזמנו - זה כל ולאחרי וכו', ה"עיתון" לקרוא ביום, שעות 7ֿ8 לישון כדבעי, ולשתות לאכול
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(135.44 ס"ע חכ"ב תו"מ גם וראה פכ"ה. מוסר שבט ראה
וש"נ.

וש"נ.136) ע"ב. ריש נב, סוכה

וש"נ.137) א. קד, שבת
מי"ב.138) פ"ב אבות
ב.139) עב, יומא
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לשפת  המתורגם שולחןֿערוך בקיצור ישתמש לא - "למדן" הוא ואם ערוך", שולחן ב"קיצור בספר, יעיין
גם  יעיין - יותר גדול למדן הוא ואם הקודש!... בלשון המקורי שולחןֿערוך בקיצור אלא המדינה,
רק  - זה כל אבל וכו'; בגמרא ב'טור', יוסף', ה'בית של בשולחןֿערוך הזקן, אדמו"ר של בשולחןֿערוך 

לו, הרצויה בשלימות הם גופו שצרכי לאחרי

הוא- שיהודי היינו, כו'", ורוממתנו כו' בחרתנו ש"אתה לידע שצריך לו אומרים זה dlrnlעל
והגבלותיו! מהעולם

הפעולה שתהיה הקדוש ֿברוךֿהוא  של שרצונו אמת  אףֿעלֿפיֿכן ,mleraהן  אבל בעולם דוקא, הפעולה
עצמו את ומצמצם ומגביל שמודד באופן לא להיות הואצריכה הרי כזה שבאופן - העולם ערך carלפי

בתחתונים  דירה יתברך לו להיות הקדושֿברוךֿהוא שנתאווה - הבריאה כוונת היפך וזהו -140בעולם,
ומצב במעמד הוא שהאדם הואdlrnlyעלֿידיֿזה נעשה ואז mlerdמהעולם, lr lyen עלֿפי להנהיגו

הקדושֿברוךֿהוא. של רצונו

הנס" על סומכין ש"אין לפי הפרנסה בעניני לעסוק שצריך אמת הן אמורים 141ולכן, דברים במה אבל ,
רז"ל  כמאמר בתורה, קבוע שיעור שלמד ולאחרי שהתפלל, לאחרי המדרש",142- לבית הכנסת "מבית

ארץ" דרך בהן "הנהג גם להיות צריך לאחריֿזה שהעסק 143ורק ומוודא שבודק לאחרי - גופא וזה ,
כו', גבול השגת או וגזילה גניבה של מענין חשש שום בו שאין שולחןֿערוך, עלֿפי הוא העולם בעניני 

העולם בעניני לעסוק צריך שלכן הנס", על סומכין ש"אין ההוראה את הוא מקיים אז rahdורק jxca.

דעהו" דרכיך ד"בכל באופן היא עבודתו בעת 144ואז רק לא היא להקדושֿברוךֿהוא שעבודתו היינו, ,
יהודיֿתורני  שהוא עליו ניכר אז שגם כיון - העולם בעניני שעוסק בשעה גם אלא התורה, ולימוד התפלה
העולם  בעניני ובמשרתו בעסקיו בהנהגתו שגם כך שולחןֿערוך, עלֿפי היא שהנהגתו תורהֿאיד"), ַ("א

חז"ל  הוראת את הוא מקיים דזשאּב"), אויפן .145("זייענדיק שמים"ואהבת שם שיהא .ad`zn,"ידך על ַ
ושלום. ויושר צדק לידי המביאה הראויה ההנהגה שזוהי יכירו רואיו שכל עלֿידיֿזה

"ו  - הקדושֿברוךֿהוא של לברכתו הוא זוכה תעשה"ועלֿידיֿזה אשר בכל אלקיך ה' היינו,146ברכך ,
אחיזה lkaש" שישנה כיון במיעוט, או בריבוי היא אם העשיה, כמות על הבט מבלי תעשה", אשר

הקדושֿברוךֿהוא. של ברכתו בה שורה אזי - שולחןֿערוך עלֿפי היא והעשיה הטבע, בדרך בעשיה

מצד  מהעולם, שלמעלה ומצב במעמד להיות עצמו את מתקן שיהודי - עצמך" ד"התקן הענין וזהו
כו'", ורוממתנו כו' בחרתנו ש"אתה זה 

שאינה  תורה "ללמוד שבתורה: הירושה ענין לאחרי שבא - שבתורה השני להענין ראוי נעשה ואז
לך", ירושה

אחד בכל אלא בשוה, ישראל בכל שהיא כירושה אינו זה ezribieואחדשענין ezcear jxr itl בלימוד
שכתוב  וכמו תלכו",147התורה, ,148בתורה"milnr"שתהיו"בחוקותי

- המצוות בקיום בהידור גם יתוסף ועומק, ורוחב באורך שבתורה בעמל יותר שיתוסף ככל ולכן,
מצוותי "ואת הכתוב: מעשה כהמשך לידי מביא שהתלמוד כיון - גם 149תשמרו" יתוסף ועלֿידיֿזה ,

הכתוב בברכותיו כהמשך - הקדושֿברוךֿהוא האמורות 150של הברכות וכל בעתם", גשמיכם "ונתתי :
כו'. ועומק ורוחב באורך - בפרשה
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במדב"ר 140) ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה
ובכ"מ. רפל"ו. תניא ו. פי"ג,

ב.141) סד, פסחים
וש"נ.142) בסופה. ברכות
ב.143) לה, שם
ספ"ג.144) דעות הל' רמב"ם וראה ו. ג, משלי

א.145) פו, יומא
יח.146) טו, ראה פ'
בחוקותי.147) ר"פ
עה"פ.148) ופרש"י תו"כ
וש"נ.149) ב. מ, קידושין ראה
ד.150) שם,
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ענין - שבתורה השלישי הענין גם בא זה להלן dpzndולאחרי שיתבאר כפי ,151.

.ÊÎ משה לנו צוה "תורה קורין שבו שמחתנו", "זמן שמחתֿתורה, ביום היא זה בכל וההתחלה
לך", ירושה שאינה תורה ללמוד עצמך ד"התקן להענין גם באים לזה ובהמשך יעקב", קהלת מורשה

דוקא. יגיעה של באופן התורה לימוד ענין שהוא

אלא  שבתורה, הירושה שבענין השמחה את רק לא כולל רבים, לשון שמחתנו", ש"זמן להוסיף, ויש
שבתורה: היגיעה שבענין השמחה את גם

ששמח האדם כטבע - הירושה ענין עם קשור בתורה השמחה ירושה ענין לו שמברך 152כשנופלת ועד ,
והמטיב  הטוב ברכת זה השמחה.153על היפך לכאורה זה הרי - שבתורה היגיעה לענין בנוגע אבל  .

שאינו  בלבד זו לא הרי - בערך שלא מרובה במדה ירויח יגיעתו שעלֿידי יודע האדם כאשר אמנם,
שהוא זאת, עוד אלא כלל, וטירחא יגיעה gnyeחוסך oevx ray שעלֿידיֿזה בידעו והטירחא, בהיגיעה

היא בעצמו וטרח שיגע מריוח והתענוג שהשמחה אלא עוד ולא ככה, פעמים כמה xzeiירויח dlecb
בירושה! שקיבל דבר על מהשמחה

ד"התקן  בהענין - יותר ועוד - והן שבתורה, הירושה בענין הן הוא שבתורה השמחה שענין מובן ומזה
לך". ירושה שאינה תורה ללמוד עצמך

בעבודה  כולה השנה כל על משמחתֿתורה שלוקחים העיקריות ההוראות אחת הרי לפועל, ובנוגע
לילך שיש - לדרכו" הלך gnyד"ויעקב ala עם וכן גו'", מורשה משה לנו צוה ד"תורה הירושה עם

דירושה  המקורי להרכוש בנוגע הן ומוסיף, דהולך ובאופן האדם, יגיעת להיות צריכה שבה התורה ענין
בתורה, ומוסיף מחדש שעלֿידיֿזה שבתורה היגיעה לענין בנוגע והן ככה, פעמים כמה וגדל שהולך

שכתוב  מה "חלק 98עלֿדרך בתורתך", חלקנו דייקא.ep"ותן "

פורצת שמחה אזי - שמחה מתוך התורה עם לעולם יוצאים כל 56גדר וכאשר את ומבטלת שפורצת ,
ולזכך  לברר בעולם, התורה לפעולת ועיכוב מניעה שום יהיה שלא כו', וההסתרים ההעלמות הגדרים

יתברך. לו דירה ולעשותו העולם את ולהעלות

בראשית" במעשה להקדושֿברוךֿהוא "שותף האדם נעשה שעלֿידיֿזה פועל 50וכיון זה הרי -
העולם, בעניני והן ומצוות, תורה בעניני הן המצטרך, בכל הקדושֿברוךֿהוא של ברכתו המשכת

רויחי. ומזוני חיי בבני המצטרך, בכל ומבורכת טובה שנה שתהיה - ובפשטות

***

.ÁÎ ובו שעברה, השנה של התורה קריאת מסיימים שבו - דשמחתֿתורה המיוחדים מהענינים
כולה  השנה כל במשך ברבים התורה קריאת שעיקר [דאף החדשה השנה של התורה קריאת מתחילים
כולה  השנה כל על התורה קריאת התחלת מכלֿמקום וחמישי, שני ביום וגם השבתֿקודש, ביום היא
תכונה  יש שמחתֿתורה שביום ונמצא, בראשית], פרשת לקרוא מתחילים שבו שמחתֿתורה, ביום היא
התחלה  "מתכיפין בראשית": לחתן ה"רשות ובלשון יחד, גם התורה והתחלת סיום שמקשרת מיוחדת

להשלמה".

זה: ליום במיוחד השייך הפרשה לחלק בנוגע - יותר ובפרטיות

הזקן) רבינו דברי יסוד (על אדמו"ר מו"ח כ"ק תקנת  מפרשת ללמוד154ובהקדם אחד חלק יום בכל
כללות של שייכותה על נוסף [שהרי שבעתהשבוע כנגד חלקים  לשבעה הפרשה נחלקת זה, לשבוע  הפרשה 

השבוע], הלאה.ימי  וכן שלישי, עד משני שני יום שני, עד הפרשה מהתחלת ראשון יום
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סוסכ"ט.151) לקמן גם ראה
ע"ב).152) ריש (מב, פל"ג תניא ראה
סרכ"ג 153) או"ח טושו"ע ה"ז. פ"י ברכות הל' רמב"ם ראה

ס"ח. פי"ב לאדה"ז הנהנין ברכת סדר ס"ב.
ואילך.154) 29 ע' תש"ב סה"ש ראה
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שבתֿקודש  ממוצאי החל ללומדה (שמתחילים ברכה פרשת הנה - ובראשית ברכה לפרשיות ובנוגע
ימים, משבעה פחות במשך לומדים בראשית ופרשת ימים, משבעה יותר במשך לומדים האזינו) פרשת

השנה.ובזה  לקביעות בהתאם שינויים יש גופא

מחלק  ברכה בפרשת בשמחתֿתורה לומדים - בשבוע השלישי ביום חל ששמחתֿתורה זו בשנה וכמו
בראשית  פרשת מהתחלת ללמוד ומתחילים וחוזרים כולה, הפרשה סיום עד שלישי ליום השייך הפרשה

רביעי  עד דהיינו שלישי, ליום השייך הפרשה חלק אחר .155עד

בנוגע- הן כו', ופירסומה זו תקנה דבר על להזכיר המקום בנוגע וכאן והן השנה, ימי לכל
מעורר אדמו"ר מו"ח כ"ק שהיה וכפי במיוחד לשמחתֿתורה, לימוד 156ומדגיש דבר על לשכוח שלא

גדול"!... "שיעור שזהו ובפרט דשמחתֿתורה, חומש שיעור

התורה  והתחלת ברכה) (פרשת התורה סיום מחבר בכלל ששמחתֿתורה לכך נוסף - לעניננו ובנוגע
את  מחבר הוא הרי בשבוע, השלישי ביום חל ששמחתֿתורה זו שנה בקביעות הנה בראשית), (פרשת
שמחתֿתורה  שלפני היום שכן, בראשית, בפרשת דשלישי השיעור עם ברכה בפרשת דשלישי השיעור
צריך  וע"כ בראשית, דפרשת רביעי יום הוא שמחתֿתורה שלאחרי והיום ברכה, דפרשת שני יום הוא
יחד. שמחברם בראשית, דפרשת לשלישי והן ברכה דפרשת לשלישי הן שייך עצמו ששמחתֿתורה לומר

בין  התורה, להתחלת השייך להזמן התורה לסיום ששייך הזמן בין לחלק אפשר שאי כך, כדי ועד
שבענינים  אלא, בראשית, דפרשת שלישי ליום השייך להזמן ברכה דפרשת שלישי ליום השייך הזמן
לקרוא  צריכים שתחילה והגבלה מדידה יש השחר) מעלות מתחיל (שזמנו ודיבור לקריאה השייכים
(משקיעת  שלישי דיום הזמן כללות הרי גופא, להזמן בנוגע אבל זה, ענין ואחרֿכך זה ענין וללמוד

יחד. גם בראשית ודפרשת ברכה דפרשת לשלישי שייך החמה)

.ËÎ מזה הרי - הדיוק בתכלית הם אלא באקראי אינם התורה שעניני פעמים כמה המדובר ועלֿפי
בפרשת  דשלישי החלק והן ברכה בפרשת דשלישי החלק הן לומדים (שמחתֿתורה) אחד שביום גופא

ביניהם. ושייכות קשר שיש מובן, בראשית,

ש  במקרה, שהוא דבר אין העולם בעניני שגם - פרטית,ובהקדמה בהשגחה הם הענינים כל הרי
הבעלֿשםֿטוב  פתגם וכידוע כו', כוונה בזה יש מצד 157ובמילא ומתגלגל האילן מן הנתלש עלה שאפילו

הדברים  ואם פרטית. בהשגחה הוא אופנים) בכמה להיות (שיכול גלגולו אופן הרי הרוח, עלֿידי לצד
כו' ורוממתנו כו' בחרתנו ש"אתה בבניֿישראל ובפרט האדם, במין - האילן מן הנתלש בעלה אמורים

עלֿאחתֿכמהֿוכמה. כו'", וקדשתנו

בענין גם הכוונה להיות יכולה פרטית דהשגחה שבענין מזה iccvאלא, שיבוא ולדוגמא, בלבד,
דעהו" דרכיך ד"בכל באופן או מצוה, של בענין בזה;144תועלת וכיוצא ,

ענין גם זה הרי שבדבר, והכוונה פרטית ההשגחה מלבד - דידן בנדון .dxezaואילו

בנוגע  בחיים הוראה זה בענין גם להיות צריך - כ"ה) סעיף (כנ"ל הוראה שענינה התורה עניני וככל
הזה. בעולם בגוף דנשמה ההנהגה לאופן

גו'" מדה מארץ "ארוכה שהתורה  שכיון אתנו 158ולהעיר , גו ' "אין הרי  מה", עד לכל 159יודע בנוגע
פנים  מ"ט בתורה שיש בידעו - בלבד קצהו אפס כיֿאם תכליתם, עד שבתורה ענין שבכל ,160הפרטים
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ע'155) תרצ"ו (סה"ש ס"ז תרצ"ו שמח"ת ליל שיחת ראה
שם). 12 ובהערה 14

(סה"ש 156) סי"א תרצ"ז שמח"ת יום שיחת (לדוגמא) ראה
תש"ד .(203 ע' ס "י תרצ"ז תש "ה  .(44 ע ' תש "ד  (סה "ש בסופה

61).(סה "ש  ע' תש"ה
סקע"ט 157) בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב שם כתר ראה

וש"נ. ואילך.
ה"ה.158) פ"א לאדה"ז ת"ת הל' וראה ט. יא, איוב
ט.159) עד, תהלים
ז.160) יב, ח. ז, תהלים מדרש ה"ב. פ"ד סנהדרין ירושלמי

ועוד. ע"ב. ריש טו, זח"ב
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פנים  שבתורה,161שבעים וסוד דרוש רמז דפשט האופנים מד' באחד שנלמד שבתורה ענין שבכל ועד ,
בניֿישראל  ריבוא ששים כנגד פירושים, ריבוא ששים ,162יש

חז"ל - שאמרו ישראל"163וזהו כל כנגד שקול ריבוא ש"משה ששים של נאמן רועה להיותו כי ,
שבתורה, פירושים ריבוא הששים כל בידיעתו היו בניֿישראל,

כיון  דוקא, התורה עלֿידי היא בניֿישראל הנהגת כי מרעיתו, צאן את הנהיג זה שבכח אלא עוד ולא
כמאמר  בהקדושֿברוךֿהוא, הם מתקשרים חד",164שעלֿידה כולא וקודשאֿבריךֿהוא אורייתא "ישראל

הם  "כי ערבית: בתפלת יום כל בהתחלת לומר הגדולה כנסת אנשי שתיקנו התפילה נוסח ובלשון
חלקי  כל את ליהודי יש וכאשר בניֿישראל, של החיות להמשכת הצינור היא שהתורה היינו, חיינו",

בגשמיות. והן ברוחניות הן צרכיו כל לו נמשכים אזי התורה,

שכתוב  כמו - במתנה לו שניתנו דתורה, הראשון המקבל רבינו, משה אצל רק היה זה שענין 165אלא

לחתן" ככלה במתנה תורה לו "שנמסרה ככלתו", משה אל כולה,166"ויתן התורה שבכל הענינים כל -
לחדש  עתיד ותיק שתלמיד מה גם לו 167כולל ניתן - מישראל אחד לכל בנוגע ואילו הדורות; כל בסוף

את לגלות והיכולת elyהכח wlgd שכתוב כמו "חלק 98בתורה, בתורתך", חלקנו ובאופן ep"ותן דייקא, "
שבתורה. הפרטי חלקו בגילוי יותר עוד ומוסיף הולך לזמן שמזמן

פרשיות  ב' של והשייכות הקשר בענין עלֿכלֿפנים קצהו אפס לבאר יש - לעניננו בנוגע אופן, ובכל
יבחר, והבוחר ענינים, וכמה כמה בזה לומר שיש בראשית, דפרשת ושלישי  ברכה דפרשת שלישי היום,

ברכה. עליו תבוא בזה פירושים עוד להוסיף שירצה ומי

.Ï שמים ממגד ארצו ה' מבורכת אמר "וליוסף ליוסף: משה ברכת הוא ברכה דפרשת השלישי החלק
וגו'" תחת רובצת ומתהום .168מטל

יש  זה, עם וביחד ב"שמים"; שמרומזים נעלים ענינים בה שיש - זו שבברכה המיוחדים ומהענינים
תחתון. היותר שהוא ב"תהום" שמרומזים תחתונים ענינים גם בה

של  ומקורו לשרשו בהתאם שהיו לבניו יעקב ברכות עלֿדרך - יוסף של לענינו מתאימה זו וברכה
שכתוב  כמו מהם, אחד כי:169כל - אותם" ברך כברכתו אשר "איש

שכתוב  כמו כנען, בארץ בהיותם הן ובניו, יעקב את וכלכל פירנס - שבר 170יוסף יש כי יעקב "וירא
שכתוב  כמו מצרים, לארץ בבואם והן וגו'", ונחיה משם לנו ושברו שמה רדו גו' "ויכלכל 171במצרים

שמים"; "ממגד - נעלה הכי ענין שזהו - גו'" אביו בית כל ואת אחיו ואת אביו את יוסף

הארץ" עם לכל המשביר הוא גו' "יוסף - זה עם למצרים"172וביחד "וישבור היות 173, שעם והיינו, ,
הארץ" "ערות שנקראת עד כו', הטומאה דתוקף התחתונה בדרגא מצרים בתכלית 174ארץ ההיפך שזהו ,

הברית  דשמירת הענין שלימות עלֿשם הצדיק" "יוסף שנקרא יוסף של פירנס 175מענינו מכלֿמקום -
בדרך  פרנסתם להם שנתן אלא עוד ולא מצרים, של (הכומרים) הכהנים את וגם מצרים, את גם יוסף

אדמתם") את מכרו (ש"לא כו' היות 176כבוד למרות הירידה , ענין מודגש שבזה - דמצרים הקליפה תוקף ם
תחת". רובצת "תהום - למטה
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ובכ"מ.161) טז. פי"ג, במדב"ר
שער162) יז. הקדמה הגלגולים שער בענין ראה רוה"ק

הקדמה צדיקים קברי על מהרח"ו היחודים לקוטי ב). (קח, ג'
להאריז"ל. רז"ל מאמרי שער שבסוף

(ג).163) טו פ"א, שהש"ר יתרו. ור"פ א טו, בשלח מכילתא
א.164) עג, זח"ג ראה
יח.165) לא, תשא
עה"פ.166) פרש"י
(167.252 ע' חי"ט בלקו"ש הנסמן ועוד. ב. יט, מגילה ראה

יג.168) לג,
כח.169) מט, ויחי
אֿב.170) מב, מקץ
יב.171) מז, ויגש
ו.172) שם, מקץ
נו.173) מא, שם
ד.174) פ"א, קה"ר וראה יב. שם, ט. מב, שם
ד.175) אות שם ובנצו"א ב נט, זח"א ראה
ובפרש"י.176) כב מז, ויגש
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חסידות  בדרושי המבואר עם זה ענין לקשר -177ויש האבות לגבי גם יוסף של המיוחדת מעלתו
המרכבה" הן ש"הן בחרו 178שהאבות שלכן העולם, מעניני והתבודדות הבדלה של ומצב במעמד היו

מצרים  ארץ כל על השליט שהיה יוסף מהֿשאיןֿכן כו', צאן רועי להיות ירים 172לפרנסתם "לא ובלעדו ,
מצרים" ארץ בכל רגלו ואת ידו את הקדושה.179איש בשלימות ומצבו מעמדו היה שעה ובאותה ,

.‡Ï!?יוסף של המיוחדת לדרכו בקדושה המקור הוא היכן - להבין צריך גופא הא אמנם,

רז"ל  מאמר עלֿפי - זה על של 180והמענה בהנהגתו זאת שרואים - לבוראם" דומים "צדיקים
וחותמו  שסיומו בראשית בפרשת היום בשיעור כמסופר לאדם 181הקדושֿברוךֿהוא, אלקים ה' "ויעש

חז"ל  אמרו זה שעל וילבישם", עור כתנות .182ולאשתו חסדים  גמילות תחילתה ויעש "תורה דכתיב .
. ערומים מלביש הוא "מה ולכן, וילבישם", להיות גו' צריכה שההנהגה כיון ערומים", הלבש אתה אף .

כדלקמן. הקדושֿברוךֿהוא", של מדותיו אחר ד"הלך באופן

.·Ï:הדברים וביאור

בפ  היום בהיותו בשיעור הראשון אדם של ומצבו מעמדו אודות מסופר - רביעי עד - בראשית רשת
אבל החטא, לאחרי והן הדעת, עץ חטא לפני הן בשיעור iptlבגןֿעדן, מסופר זה (שעל בגירושין שנענש

גו'" האדם את "ויגרש - רביעי ).183דיום

שני), דיום בשיעור (כמסופר בגןֿעדן הראשון אדם היה הדעת עץ חטא שקודם בלבד זו לא כלומר:
שלישי  דיום בשיעור כמסופר - הדעת מעץ ואכל הבורא רצון על שעבר לאחר גם עדיין 184אלא נשאר -

ורק dfבגןֿעדן; ixg`l הן אלקים ה' "ויאמר זה: בענין שקלאֿוטריא מתחילה - רביעי דיום בשיעור -
וגו'" ידו ישלח פן ועתה וגו' מגןֿעדן 185האדם אלקים ה' ד"וישלחהו המסקנא באה זה לאחרי ורק ,

.186וגו'"

העונש להיות צריך היה שלכאורה כיון  - שבדבר החידוש  גודל מחטא ומובן ומסובב כתוצאה דגירושין
הדעת cineעץ skiz.העונש סיבת שהיא החטא לאחרי

.‚Ï בשל"ה המבואר שיטה 187ובהקדם שיטות: ב' בזה שיש - ועונש דשכר הענין לכללות בנוגע
העונש. או להשכר  העבירה או המצוה מעשה בין ושייכות קשר אין זאת, ולולי סגולי, ענין שזהו - הא'
שהקדושֿברוךֿהוא  כיון הדבר, מתעכב שלפעמים (אף ומסובב כסיבה טבעי, ענין שזהו - הב' ושיטה

רז"ל  כמאמר אפים, ארך דידי'").188הוא וגבי רוחי' "מאריך שהקדושֿברוךֿהוא

בתורת גם (והובאה השל"ה מליץ שעליה - הרווחת ענין 189החסידות והדעה הוא ועונש ששכר - (
שהואrahaשנקבע כפי טבע נברא"העולם, מילואו על ד"עולם באופן הבריאה החטא)190מצד (קודם

תלכו"- ד"בחוקותי  ד"ונתתי 147dnvrlykשההנהגה השכר את ומביאה וגו'"גורמת בעתם .150גשמיכם

- החרישה פעולת בהקדמת צורך יש וצמיחה גידול שיהיה שכדי הוא העולם שטבע כשם ולדוגמא:
נאמר  עליהם בישראל, הטבע גם הוא ("א 191כן שבו החרישה שעלֿידי חפץ", ארץ אתם תהיו ַ"כי

גו'" ונדכה נשבר "לב הביטול, ענין שהוא איד"), של 192געאקערטער ברכותיו לקבל ראוי נעשה , ַ
בגשמיות. והן ברוחניות הן וצמיחה גידול של ענין להיות הקדושֿברוךֿהוא
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(177.42 הערה 180 ע' חל"ה בלקו"ש הנסמן ראה
ו.178) פפ"ב, ו. פמ"ז, ב"ר
מד.179) מא, מקץ
ה.180) פ"י, במדב"ר ח. פס"ז, ב"ר וראה ג. פ"ד, רבה רות

ב. פ"ו, אסת"ר
כא.181) ג,
א.182) יד, סוטה
כד.183) שם,
ואילך.184) א שם,
כב.185) שם,

כג.186) שם,
אֿב).187) טו, אֿב. (יב, אחרון בית
סה"א.188) פ"ב תענית ירושלמי
לקו"ש 189) גם וראה רכב. ע' תרע"ח הערה סה"מ 135 ע' ח"ה

שם. ובשוה"ג ,23
ז.190) פי"ד, ג. פי"ג, ו. פי"ב, ב"ר ראה
תשנ"ט)191) (הוצאת טוב שם כתר וראה יב. ג, מלאכי

אייר). יז יום" ב"היום (נעתק וש"נ סנ"ז. בהוספות
יט.192) נא, תהלים
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דגירושין  העונש וכמו העונש, את ומביא גורם החטא שמעשה הוא העולם שטבע לאידך, ועלֿדרךֿזה
כמו שהוא הדעת, עץ חטא בגלל aaeqneמגןֿעדן daiqכיון -rahdyהוא leaqlדגןֿעדן leki epi`y ענין

כו' חטא .193של

מגןֿעדן  הגירושין ענין להיות צריך היה - נברא" מילואו ש"על - העולם טבע מצד הרי ועלֿפיֿזה,
cine skiz.החטא לאחר

.„Ï,הבורא רצון על שעבר באופן הראשון אדם הנהגת שלמרות - שלישי דיום בשיעור החידוש וזהו
הנהגת  מצד אבל הוא; הנהגתו מצד אלא אינו זה כל הרי וכו', העולם בכללות ירידה גרם שעלֿידי ֿזה
בגןֿעדן, הראשון אדם את ומשאיר הקדושֿברוךֿהוא ממתין החטא לאחרי גם הנה - הקדושֿברוךֿהוא

של ענין הוא שאצלנו מה [שהרי השלימות בתכלית שבעולם טוב כל לו שיש ומצב היה xkyבמעמד -
ומצב mlerdמעמד rahc הראשון אדם "איכה"194אצל לו לומר בדברים עמו ונכנס  שיתפוס 195], כדי -

כאּפן") זיך זאל ("ער עצמו daeyzaאת xxerzdl כתנות ולאשתו לאדם אלקים ה' "ויעש אלא עוד ולא , ַָ
התחלת הוא זה שענין - וילבישם" החטא.oewizעור

עצמך: והגע

הראשון  אדם של חטאו גודל של 196למרות כפיו יציר שהיה מעלתו גודל עם בהתחשב ובפרט ,
מעץ 197הקדושֿברוךֿהוא  לאכול יכול היה שעות ג' ממתין היה שאילו גם ומה בגןֿעדן, ומקומו ,

הצינור 198הדעת  את שפתח הלזה הראשון לאדם עור כתנות להלביש חסדים הקדושֿברוךֿהוא גומל -
החטאים!... ענין לכללות

והפטי - לרגע, הפסיק שליט"א אדמו"ר אדם (כ"ק של שבחו היפך לדבר הזמן הוא עכשיו לא ר:)
שמצינו  ממשיח!199הראשון, אפילו גדול שהוא או ממנו גדול יהיה משיח אם דעות ב' אודותיו

לבוא העונש צריך ובמילא מהחטא, ומסובב תוצאה העונש היות שלמרות - הדברים skizונקודת
cineמכלֿמקום החטא, תשובה oiznnאחר דרך ומורה תשובה 200הקדושֿברוךֿהוא שיעשה יתכן שהרי ,

מעיקרא  החטא את שעוקרת בלבד זו שלא כזכיות 201מעלייתא, לו נעשו שזדונות זאת עוד אלא ואז,12, ,
יותר! עוד נעלה באופן יהיה שלו הגןֿעדן - אדרבה אלא מגןֿעדן, יגורש שלא בלבד זו לא

לעיל  כמדובר - הירושה לענין בנוגע גם מצינו שעלֿדרךֿזה להוסיף, במעמדו 202ויש תלויה שאינה
כשורה", נוהגים בניו היו ש"לא בניו" את והניח לאחרים נכסיו את ש"הכותב - כו' היורש של ומצבו

מעליא" זרעא מיניה נפקא "דדלמא הימנו", נוחה חכמים רוח יהיה 203"אין מה לדעת אפשר שאי והיינו, ,
כו'. התשובה עלֿידי לעצמו, בנוגע אפילו או לזרעו, בנוגע אם - זמן לאחרי

.‰Ï,בהוה הבלתיֿרצוי המצב על הבט מבלי אשר בראשית, בפרשת היום בשיעור שלמדים זה ומענין
מצרים: בארץ להנהגתו בנוגע יוסף למד - כו' התשובה ענין שיהיה ולקוות להמתין יש

מד  כאשר לדעת גם אפשר אי לעולם הרי - הקליפה תוקף מצרים, מלך פרעה של הכהנים אודות ובר
בסופם, יהיה מה

פרעה  משרי שהיה מ"יתרו", - לדבר מדין"204וראיה ו"כהן אחת 205, פרשה "יתר דבר של ובסופו ,
צדיקים 206בתורה" על (יתרו) תשובה בעלי מעלת עלֿדרך משה, לגבי גם והוספה יתרון של ענין שזהו ,
(משה);
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וש"נ.193) .102 ע' ח"ד .233 ע' ח"ג תו"מ גם ראה
ג.194) נב, קרח ד. יו"ד, צו לקו"ת ראה
ובפרש"י.195) ט שם,
(תו"מ 196) ואילך ס"מ תשכ"ג שמח"ת יום שיחת גם ראה

וש"נ. ואילך). 186 ס"ע חל"ה
(ב).197) יא פ"ג, קה"ר ה. פכ"ד, ב"ר ראה
עה"ת198) ש"ך ד"הראה כג יט, (מב,קדושים ונטעתם עוד

קדושים. ר"פ בלקו"ת הובא ב).
וש"נ.199) ואילך. רסה ס"ע ח"א תרל"ה סה"מ ראה

תשב.200) רמז תהלים יל"ש ה"ו. פ"ב מכות ירושלמי ראה
סע"א.201) פו, יומא ראה
גם 202) וראה .(109 ע' .100 ע' (לעיל פ"ט פ"א. בהמאמר

סכ"ד. בהשיחה לעיל
ובפרש"י.203) ב קלג, ב"ב
כו.204) פ"א, שמו"ר ראה
יתרו.205) ר"פ
עה"פ.206) פרש"י
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שאף - ותשובה, לתורה בנוגע שמצינו כמו דוקא, משה עלֿידי להיות צריך גופא זה שענין אלא,
הא  מכלֿמקום בתורה, החסרון את לתקן התשובה בכח שלכן התורה, מעלת על התשובה מעלת שגדלה

דוקא  מהתורה יודעים התשובה מעלת שגדלה .207גופא

שענינו  - גו'" תחת רובצת ומתהום מטל שמים ממגד ארצו ה' "מבורכת יוסף של ברכתו תוכן גם וזהו
להיות  שיכול כיון מצרים, שבארץ לכהנים ואפילו ביותר, למטה עד והשפעה ברכה המשכת הוא יוסף של

כו'. בקדושה תועלת מזה

נאמר  שעליו - יוסף של מעלתו גודל מתבטאת זה מלחמו 208ובענין נתן כי יבורך הוא עין "טוב
לדל".

.ÂÏ ליוסף רק (לא שנוגע ענין שזהו היינו, נצחית, הוראה זה בענין גם יש - התורה עניני וכבכל
תשכ"ה  בשמחתֿתורה גם זמן, ובכל מקום בכל מישראל, ואחד אחד לכל גם) אלא בשעתו, הצדיק

בברוקלין:

שכבר  - הם טוענים - גם ומה הזולת, עם להתעסק סבלנות להם שאין כאלה שישנם - ובהקדמה
הרי  שכן, וכיון לטובה, היהדות מצב בשינוי גדולות פעלו לא ואףֿעלֿפיֿכן לעשות, שיכולים מה עשו

עצמם. עם שיתעסקו מוטב

חז"ל  אמרו הרי - הם טוענים - ואם 209ובלאוֿהכי קודמים", ביחס "חייך אפילו אמורים הדברים
בתניא  הזקן אדמו"ר שמדייק [כפי בעלמא" "בריות בבחינת שהם כאלה אודות כשמדובר הרי - ל"אחיך"

חז"ל  לשון בביאור ל"ב היחידה210פרק שמעלתם היינו, הבריות"], את עלֿידי "אוהב שנבראו היא
קודמים". ש"חייך עלֿאחתֿכמהֿוכמה - הקדושֿברוךֿהוא

חז"ל  אמרו ל"בריות" בנוגע שאפילו - לזה כו'210והמענה אהרן של מתלמידיו zeixad"הוי z` ade`
dxezl oaxwneמתוך זאת שעשה זאת, עוד אלא לתורה, בקירובן שהשתדל בלבד זו שלא היינו, ,"dad`.

עצמך: והגע

בלבד  לביתו אלא יצא ולא היום, כל במקדש יושב שיהיה וכבודו ש"תפארתו גדול, כהן היה - אהרן
משם". זז ואינו בירושלים ביתו ויהיה ואחד 211. אחד כל של האמיתי שמקומו לכך שנוסף היינו, ,

לבנים  להם "אוי אמרו זה ועל מארצנו", גלינו חטאינו ש"מפני אלא זה [ואין ישראל בארץ הוא מישראל 
אביהם" שולחן מעל ובבית 212שגלו בירושלים הוא הגדול הכהן של מקומו גופא ישראל בארץ הנה ,[

ש"עובד כך, כדי ועד שנאמר המקדש, אונן, ויעבוד 213כשהוא ישב  כלומר יחלל, ולא יצא לא המקדש ומן
חילל  עבד ואם אונן, כשהוא עובד שאינו הדיוט ככהן (דלא מתחללת" ואינה בה עוסק שהיה עבודה

.214עבודתו)

המקדש  בבית מקומם גדולים כהנים ששאר - גדולים כהנים שאר לגבי הכהן באהרן יתירה ומעלה
הכפורים  ליום הכפורים מיום אלא לשם נכנסים שאינם הקדשים, בקדש לא בשנה"215אבל "אחת ,216,

במדרש  מצינו - משה) (וכן לאהרן בנוגע אלא 217מהֿשאיןֿכן שירצה, עת בכל הקודש אל לבוא שיכול
וגו'" בקר בן בפר הקודש אל אהרן יבוא "בזאת בפרשה: האמורים הענינים כל את לעשות צריך .218שאז

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

(207.121 ע' חי"ח לקו"ש א'תח. ע' ח"ג תער"ב המשך ראה
וש"נ.

א.208) קל, זח"ג וראה ט. כב, משלי
א.209) סב, ב"מ
מי"ב.210) פ"א אבות
ה"ז.211) פ"ה המקדש כלי הל' רמב"ם
סע"א.212) ג, ברכות

יב.213) כא, אמור
ה"ו.214) פ"ב המקדש ביאת הל' רמב"ם
ה"א.215) שם
לד.216) טז, אחרי תצוה. ס"פ
ז.217) פכ"א, ויק"ר יח. פל"ח, שמו"ר ראה
ג.218) טז, אחרי
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שלא  המקדש לבית להכנס אסור שהרי בכלל, המקדש לבית להכנס אסורים - "בריות" - זאת ולעומת
עבודה  חז"ל 219לצורך ובלשון על 220, מורה ש"ריקנית" בזה, הרמז לומר דיש - ריקנית" "ביאה נקרא

המקדש. לבית לבוא לו אסור - ריק ואדם מענטש"), ּפוסטער ("א "ריק" שהוא אדם של ומצבו ַמעמדו

המזבח  אצל המקדש בבית לעמוד ברירה לו יש - גדול כהן אהרן אודות כשמדובר הרי, שכן, וכיון
עבודתו. ולעבוד

לקרבן  - "בריות" עם גם התעסק אלא המקדש, בבית בעבודתו אהרן הסתפק לא ואףֿעלֿפיֿכן,
מתוך היתה לתורה לקרבן הבריות עם שהתעסקותו - זאת ועוד .`dadלתורה,

כהנים" "ממלכת שנקראו מישראל, ואחד אחד לכל בנוגע גם מובן גדולים",221ומזה -222"כהנים
הגדול, הכהן בדוגמת להיותו המקדש בבית  היא שעבודתו טוען מישהו שכאשר 

אחיו  מכל גדול להיות צריך גדול שכהן שיודע אחיו,223[ואף מכל גדול אינו עצמו מצד והוא ,
הדין  שהרי - אחיו מכל גדול שיהיה אפשרות שיש טוען אחיו 223מכלֿמקום אזי משלו לו אין שאם הוא

אותו...], מגדלין

כפיה  בדרך (לא זאת ולעשות לתורה, לקרבן בריות עם גם לעסוק צריך שאףֿעלֿפיֿכן לו, אומרים
מתוך אלא) ד"`dadוהכרח, הענין תוכן גם שזהו -oir aeh על שנוסף לדל", מלחמו נתן כי יבורך הוא

ואביון  דל גם [כולל לדל "מלחמו"] גם אלא בלבד, מותרות שהם מענינים רק [לא מלחמו הנתינה עצם
הקודש  באגרת מהמבואר ט"ו) (סעיף כנ"ל כלום, מגרמיה ליה דלי"ת],89דלית ח"ס "חסד", בפירוש

כו', יפות פנים בסבר עין", ד"טוב  באופן הנתינה להיות צריכה

הנותן  "כל  לצדקה: בנוגע שמצינו כפי - עצמה מהנתינה יותר עוד חשוב עין" שה"טוב אלא עוד ולא
ברכות" בי"א מתברך בדברים והמפייסו ברכות, בשש מתברך לעני בנוגע 224פרוטה מצינו ועלֿדרךֿזה ,

העולם  לחיי ומביאו בריחים מטחינו ויש העולם, מן וטורדו פסיוני לאביו מאכיל "יש ואם: אב לכיבוד
.225הבא"

היומי חומש משיעור שלוקחים כח והנתינת ההוראה נקודת מדובר וזוהי שבה ברכה מפרשת החל -
בהתאם שהיא יוסף של ברכתו והמשכו אודות עין", ד"טוב באופן המיוחדת ועבודתו ומקורו לשרשו

שכאשר  - חסדים דגמילות בהענין הקדושֿברוךֿהוא של הנהגתו אודות מדובר שבה בראשית בפרשת
לדל  מלחמו וליתן הצדה עניניו כל את להניח צריך אזי ענין, באיזה וסיוע עזר שצריך יהודי פוגשים

כו'.

"וליוסף  - יוסף (הראשון) ששמו אדמו"ר, מו"ח כ"ק - הדור מנשיא יתירה כח נתינת ניתוסף זה ובכל
וגו'" ארצו ה' מבורכת והרא 226אמר והורה שאמר הוא , עין ד"טוב באופן להנהגה הדרך את וסלל ה

לבב. וטוב שמחה ומתוך כן, להתנהג ואחד אחד כל יוכל שעלֿידיֿזה לדל", מלחמו נתן כי יבורך

***

.ÊÏשהוא לשמחתֿתורה גם (ששייך דשמיניֿעצרת המיוחדים גלויות מהענינים של שני יוםֿטוב
הגשם" ומוריד הרוח "משיב לומר מתחילים שבו - לירידת 227דשמיניֿעצרת) בנוגע הברכה ענין שהוא ,

כפשוטם. גשמים
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הי"ט.219) פ"ז ביהב"ח הל' רמב"ם
מקדש 220) ביאת ערך ג) (כרך תלמודית אנציק' ראה

וש"נ. ואילך). קב (ע' בתחלתו
ו.221) יט, יתרו
עה"פ.222) בעה"ט

רפ"ה.223) המקדש כלי הל' רמב"ם
ב.224) ט, ב"ב
ואילך.225) סע"א לא, קידושין
וש"נ.226) .108 ע' חל"ח תו"מ גם ראה
וש"נ.227) .212 ס"ע חכ"ט תו"מ גם ראה



נה d"kyz'd ,dxezÎzgny mei zgiy

בזה: והענין

בקרא  מפורש - ל"ו) סעיף (כנ"ל בניֿישראל של האמיתי מקומם - ישראל ארץ של מעלתה :228אודות
ברגלך  והשקית זרעך את תזרע אשר גו' היא מצרים כארץ לא לרשתה שמה בא אתה אשר הארץ "כי

(אלא) minגו' dzyz minyd xhnl."

והפירות) התבואה (צמיחת הפרנסה ענין שכללות בגלוי רואים ישראל שבארץ - שבזה ומהמעלות
minydבא onמתפללים ולכן מים", תשתה השמים "למטר ,minya ayeidl הגשמים על ממנו ומבקשים
כו'.229כו' הארץ את ה' שעזב לטעות יכולים ברגלך", ש"השקית דכיון מצרים, כבארץ דלא ,

ורואים  המקדש ולבית לירושלים באים היו בניֿישראל שכאשר לרגל, לעליה בנוגע שמצינו ועלֿדרך
התורה  ולימוד שמים ביראת הוספה עליהם פועל זה היה ובעבודה, שמים במלאכת עוסקים .97שכולם

בני  ידי במעשה תלוי אינו הפרנסה שענין רואים שכאשר - בכללותה ישראל לארץ בנוגע גם ודוגמתו
מאמר  ועלֿדרך כו'. ומצוות בתורה שיוסיפו עליהם פועל זה הרי השמים, מן היורדים בגשמים אלא אדם,

הפסוק 230רז"ל  יורד".231על מטר מיד - ערפן את  בריות "שברו - לקחי" כמטר "יערוף

כידוע  - ברוחניות החיות להמשכת בנוגע הוא החיות 232וכן ומתלבשת נמשכת לארץ שבחוץ
בע' התלבשות עלֿידי שלא החיות נמשכת ישראל בארץ מהֿשאיןֿכן כו', שרים הע' ממשלת באמצעות

הכתוב  ובלשון בלבד), מעביר בדרך (כיֿאם הנ"ל ש"למטר 233שרים ישראל ארץ של למעלתה (בהמשך
אשר "ארץ מים") תשתה `dzeהשמים yxec jiwl` 'd אחרית ועד השנה מרשית בה אלקיך ה' עיני תמיד

שנה".

.ÁÏ:"מארצנו גלינו חטאינו "מפני כאשר גם ישנו זה וענין

אבל  ישראל, דארץ להגשמיות בנוגע אלא אינה כו', שליטה לגוים שתהיה שהאפשרות - ובהקדמה
הקדושֿברוךֿהוא  של הבלעדית בבעלותם היא - והעיקר הפנימיות שזהו - ישראל דארץ הרוחניות

אתך" לזרים ואין לבדך לך ד "יהיו באופן .234ובניֿישראל,

להיות צריכים  ישראל לארץ בנוגע האמורים הענינים שכל  מובן ובחוץ ומזה הגלות בזמן גם וישנם
הרוחנית. ישראל לארץ בנוגע - לארץ

מקום" בכל לו קונות אדם של אמות ש"ד' התורה דין עלֿפי זה לבאר חפץ 235ויש שכאשר היינו, ,
מקום  בכל כן, ואם פעולה. איזו לעשות שיצטרך מבלי שלו נעשה הוא הרי אמותיו בד' נכנס מסויים

הוא" ישראל כו' ו"אף ֿעלֿפי - הישראלי איש נמצא שבו "ארץ 236ומצב בבחינת הם אמותיו ד' הרי -
ישראל".

גו'", אלקיך ה' ד"עיני הענין בהם נראה שיהיה אמותיו בד' לפעול וצריך יכול שיהודי מובן, ומזה
היינו, מים", תשתה השמים ד"למטר הענין גם elyובמילא, zertydd lky ההשפעות אותן גם כולל -

ענינים  שהם לו ונדמה נראה הגלות דזמן ומכופל כפול החושך ומצד שבעולם וההסתר ההעלם שמצד
ובאות נמשכות - אֿל dlrnlnטבעיים אתה ד"אכן באופן בא זה שענין אלא זה ואין השמים"), ("למטר

בחיים"237מסתתר" "ובחרת הבחירה, לענין מקום נתינת שיהיה כדי ,238.

לענין בנוגע נאמר זה שענין המקדש minybdוהטעם שבית שבזמן לפי - דוקא השמים") ("למטר
זקוקים  שהיו כך האדמה, מעבודת פרנסתם עיקר היתה אדמתם, על יושבים היו ישראל ובני קיים היה
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יו"דֿיא.228) יא, עקב
ט.229) פי"ג, ב"ר ה"ג. פ"ג תענית ירושלמי ראה
יד.230) שם, ב"ר
ב.231) לב, האזינו
תניא232) ע'ראה טבת סה"מ תו"מ ב). (קלט, סכ"ה אגה"ק

וש"נ. רמז.
יב.233) שם, עקב

יז.234) ה, משלי
החסידות 235) תורת של ענינה קונטרס וראה א. יו"ד, ב"מ

ס"כ.
רע"א.236) מד, סנהדרין
טו.237) מה, ישעי'
יט.238) ל, נצבים
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לחם" יצא ממנה "ארץ להיות כדי גשמים, לירידת (כמו 239ביותר הסעודה צרכי כל שכולל "לחם" -
רש"י  בפירוש ובית 240שכתוב לבוש מזון שכולל הפרנסה, ענין שזהו האדם,241), צרכי כללות שהם ,

לארץ  ובחוץ הגלות בזמן ישראל של פרנסתם באה ידם שעל האופנים שאר לכל בנוגע גם הוא וכן
שכולם -minyd on הכתוב ובלשון והולידה 242, הארץ את הרוה גו' השמים מן גו' הגשם ירד כאשר "כי

וגו'". דברי יהי' כן גו' והצמיחה

"חלק שלהיותם מישראל, ואחת אחד כל של בפרנסתם המעלה נחלתו"וזוהי חבל גו' נמשכת 243הוי' ,
אומות  מהֿשאיןֿכן ובעצמו, בכבודו לכל") ומפרנס ("הזן הקדושֿברוךֿהוא עלֿידי פרנסתם ובאה

עמים" גבולות "יצב כנ"ל.244העולם, שרים, בשבעים התלבשות עלֿידי באה שפרנסתם ,

.ËÏמלמעלה ההשפעה  כללות על מורה הגשמים  שענין  האמור דברכת ועלֿפי הענין תוכן מובן -
בשמיניֿעצרת: הגשמים

עשרתֿימיֿתשובה, דראשֿהשנה, העבודה לאחר החדשה, השנה בתחלת עומדים הכפורים,כאשר יום
ומצב  במעמד נמצאים שבהם טובים', ה'ימים תקופת - ושמחתֿתורה לשמיניֿעצרת עד הסוכות, חג
עניני  וזיכוך בבירור השנה ימות דכל לעבודה לצאת עומדים זו ומתקופה דחול, מעובדין שלמעלה

העולם,

עוד- עכבו פרידתכם עלי "קשה לישראל הקדושֿברוךֿהוא אומר זה אחד"שעל "בבקשה 245יום ,
קטנה" סעודה לי עשו שאומר246מכם המלך כמשל שתמצא", במה ואתה אני "נגלגל "פר 247לאוהבו ,

אחד" איל בעולם 248אחד השליחות למילוי כח נתינת גם מהוה זה ענין אשר ,-

כפשוטו, גשמים לירידת בנוגע לראש לכל - גשמים דברכת הענין את לפעול צריכים שבו הזמן זה הרי
- הגשמים בענין שנרמזת מלמעלה והשפעה בהמשכה תלויים שכולם האדם, צרכי לכל בנוגע גם וכולל
שעלֿידיֿזה  רויחי, ומזוני חיי בבני והשפעה ברכה המשכת היינו, ברכה, גשמי של באופן יהיה זה שכל

כולה. השנה כל במשך בעולם עבודתו לעבוד יהודי יוכל

.Ó ברכה לבקשת בנוגע אדמו"ר מו"ח כ"ק דברי את ולזכור לידע יש זה :249ובענין

היא הגשמים שבירידת שהתועלת ברכה, גשמי כמו הוא - הרבי אומר - הברכה dyexgענין dcya
drexfe הפחות לכל - אותה לזרוע צריכים ואחרֿכך השדה, את לחרוש צריכים שתחילה היינו, דוקא,

שערים" "מאה ככה, פעמים מאה הצמיחה להיות תוכל גשמים, כשיורדים ואז, אחד, ויתירה 250גרעין ,
חז"ל  (כדרשת להמעשר בנוגע הוא ככה  פעמים שמאה לאופן 251מזה, ועד היה"), למעשרות זה "אומד

נאמר  די".252שעליו בלי עד ברכה לכם "והריקותי

ארעא" "לרפויי החרישה, ענין להיות צריך לראש שלכל - האדם בעבודת גם מובן היינו,253ומזה ,
והיינו, ל"ג), סעיף (כנ"ל הביטול תנועת בו ולפעול שבמציאותו, וההגשמה החומריות את להחליש

רז"ל  מאמר (עלֿדרך אדם לכל ונוח רך שהוא - בפשטות גם כולל רך, עפר כמו יהא 254שנעשה "לעולם
ברכה  גשמי עלֿידי - ואז כו', הזריעה ענין להיות צריך זה ולאחרי כארז"), קשה יהא ואל כקנה רך אדם

גדול. בריבוי כו' הצמיחה תהיה -

הסוכות  לחג מלכות בדבר יודפס השיחה המשך
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ה.239) כח, איוב
יז.240) כא, אמור נד. לא, ויצא פרש"י ראה
ובכ"מ.241) סע"ד. צח, ברכה לקו"ת ראה
יֿיא.242) נה, ישעי'
ט.243) לב, האזינו
ח.244) שם,
לו.245) כט, פינחס פרש"י
לה.246) שם, פרש"י
כד.247) פכ"א, במדב"ר

לו.248) שם, פינחס
ס"ע 249) ח"ד שלו אג"ק .14 ע' ה'ש"ת קיץ סה"ש ראה

שני). אדר ב יום" ב"היום (נעתק וש"נ ואילך. קעט
יב.250) כו, תולדות
עה"פ.251) פרש"י
יו"ד.252) ג, מלאכי
ד.253) עה, האזינו מסעי. ס"פ לקו"ת וראה ב. ב, מו"ק

ד. לח, שה"ש
סע"א.254) כ, תענית
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡
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"שאני  רש"י: מפרש השמים" "האזינו הפסוק על
שכך  בדבר, עדים אתם ותהיו בישראל, בהם מתרה

הארץ. ותשמע וכן עדים, תהיו שאתם להם אמרתי

בשר  אני משה: אמר וארץ? שמים בהם העיד ולמה
עלינו  קבלנו לא ישראל, יאמרו אם מת. אני למחר ודם,

שמים  בהם העיד לפיכך ומכחישם? בא מי – הברית

אומר  מכן לאחר לעולם". קיימים שהם עדים וארץ,
נוסף  פירוש העדים 1רש"י יבואו יזכו שאם "ועוד,

יבולה  תתן והארץ פריה, תתן הגפן שכרם. ,2ויתנו

טלם  יתנו "יד 3והשמים בהם תהיה יתחייבו ואם .
תחילה", השמים 5ועצר 4העדים יהיה 6את ולא

...".7מטר 

מן  לכאורה, נובע, רש"י של לפירוש ההכרח

הפרשה  תוכן לכאורה, והרי, השמים", "האזינו המילים
כיצד  – לישראל אלא והארץ, השמים כלפי מכוון אינו

ינהגו  לא הם אם התוצאות יהיו ומה להתנהג, עליהם

לשמים 8כך  אמר רבינו שמשה רש"י, מפרש ולפיכך –
בישראל; להתראתו "עדים" ולהיות להאזין, ולארץ

שמים  בהם העיד "ולמה מסביר הוא ובהמשך

וארץ...".

נצבים  פרשת בסוף כן, לפני להבין: יש נאמר 9אך ,
שם  וגם הארץ", ואת השמים את היום בכם "העדותי
לעולם, קיימים "שהם פירושים: שני רש"י מפרש
התרתי  שאני עדים יהיו הרעה אתכם תקרה וכאשר
את  היום בכם העדותי אחר: דבר זאת. בכל בכם

להם  אמר – וגו' לישראל:השמים הקדושֿברוךֿהוא
את  שינו שמא אתכם, לשמש שבראתי בשמים הסתכלו
לשכר... לא שנעשו אלו, ומה עלה... לא שמא מדתם,
וצריך  עלֿאחתֿכמהֿוכמה". זכיתם... שאם אתם, –
בהם  העיד "למה כאן רש"י שואל מדוע א) להבין:
עדות  על לפניֿכן למדו שכבר בשעה וארץ", שמים

עדים? להיותם לכך הסיבה ועל והארץ, השמים

גם  לפרש כלשהיא, מסיבה רש"י, רצה אילו אף ב)
לעדים, והארץ השמים לבחירת הסיבה את זו בפרשה
בענין  מרחיב הוא מדוע בקצרה, זאת לכתוב עליו היה

בפרשה ולא efזה השניה, בפעם כתוב הוא שבה ,
את  היום בכם "העדותי הפסוק על הראשונה, בפעם

הוא ששם לעולם dxvwaהשמים..." קיימים "שהם
אתכם..."? תקרה וכאשר

בפרשתנו: השני הפירוש לגבי להבין צריך גם ג)
נצבים  בפרשת השני בפירוש אומר שרש"י העובדה
הסתכלו  לישראל, הקדושֿברוךֿהוא להם "אמר
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לא 1) הם שם אבל עה"פ, בספרי מקורם ברש"י הפירושים ב'
בסופו  הא' פי' כו'", אומר בנאה ר' "הי' תחלה הב' (פי' אחד בהמשך

פרשתנו. ריש תנחומא גם וראה ובשינויים, כו'") העיד "משה
(2" ובזכרי' שלפנינו. בדפוסים ראשון `zכ"ה בדפוס וכ"ה יבולה".

דרש"י.
יב.3) ח, זכרי'
את 4) ונתתי יט) (כו, דבחוקותי הכתובים הביא שלא מה מובן ועפ"ז

פרש"י  וראה כג). (כח, דתבוא או כנחושה, ארצכם ואת כברזל שמיכם
" אי"ז שם כי שבניגוד dlgzבהנ"ל, מה א) בהעונש מביא כי ע"ז נוסף ,"

מהגהות  ולהעיר גו'. כברזל שמיכם בהכ' משא"כ ובגלוי, ב) להשכר,
לא  אבל וגו'". שמיך והיו "כמש"ה פרש"י בהמשך שמביא א ג, ע"ז יעב"ץ
עצמו. ראיית אלא רש"י מדברי אי"ז ואולי לפנינו. ובכת"י בדפוסים נמצא

יז.5) יא, עקב
פסוקים 6) ולא אלו פסוקים בהעונש והן בהשכר הן שהביא הטעם

כמ"פ  המפורש ולא מזכרי' פסוק הביא שבהשכר (ובפרט שבתורה אחרים
משמים  בא והעונש דהשכר מפורש בהן שדוקא לפי הוא בפשטות בתורה)
את  "ועצר גם כ' מדוע צ"ע לכאורה ועפ"ז עצמם. (מהעדים) וארץ

(תענית  כבגמרא דמפרש י"ל ואולי הקב"ה. על קאי שבפשוטו השמים"
הראי' עיקר וא"כ הם, ענינים ב' מטר יהי' ולא השמים את דועצר ב) ג,
שממנה  השמים" את "ועצר התחלתו גם והביא מטר". יהי' מ"ולא הוא
וי"ל  בפשש"מ. הוא דוחק אבל בפ"ע. ענין הוא מטר יהי' דולא מובן
והעונש  שהשכר מפורש שבהם כתובים להביא רש"י כוונת דאין בפשטות
בהשכר  הביא ולא וארץ. שמים ע"י שבא כפשוטו אלא מצ"ע, מהן בא
יבולה  הארץ ונתנה בעתם גשמיכם "ונתתי ד) (כו, בחוקותי דר"פ הכתוב

מן שבא בו מפורש שאין יד) יא, דעקב הכתוב (וכיו"ב .minydגו'"*
"יתנו7) נאמר "ולא mlhבהשכר ובעונש המוכרח) מטר רק (לא "

כטל. תזל ד"ה ב' פסוק פרש"י ראה טל). יהי' שלא (ופשיטא מטר" יהי'
שם. מתענית ולהעיר

ברא"ם.8) משמע כן ולכאורה מהרי"ק. פי' (ראה מפרשים בכמה
"ואדברה" ממ"ש הוא רש"י של שדיוקו דוד), ודברי חיים מים באר וראה
"האזינו  רק העתיק לא רש"י אבל "ואדברה"), תיבת מפרש שרש"י (או

" גם מעתיק ב' בדפוס אבל ותשמע dxac`eהשמים". "וכן מעתיק (וכן "
itהארץ ixn`.במהרי"ק הובא וכן .("
יט.9) ל,

.ux`d on jpbc ztq`e minyd on mkvx` xhn izzpe oke dleai ux`d dpzpe mzra mkinyb izzpe dxezae" mlh epzi zeaiz xg` dtqed yi i"yxc oey`x qetca (*

.i"yxt mipta eqipkd xrvrfd xegade oeilbd lr aezk 'idy (a"eike wizrnn) ddbdn edfy d`xpke ,"myn 'i`x `iad jkl ux`ae minya dpizp oeyl azky itl *`l

."azk `ly itl" midibn yie .(xg` oeyl) "`"l" wizrd lreery z`ved i"yxae .oey`x qetc (meliv)a d"k (*
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זאת  אומר ואינו מדתם...", את שינו שמא בשמים...
מובנת 10בפרשתנו  רש"י 11, פירש שכבר (כפי כי את 12, (

רבינו  משה אמר היום..." בכם "העדותי המילים
אמר  לא אך והארץ, השמים את מעיד שהוא לישראל,
מובן  ולכן עדים, יהיו שהם ולארץ, לשמים זאת

הקדושֿברוךֿהוא להם "אמר של :l`xyilשהענין
בפרשת  לשם, רק שייך שבראתי..." בשמים הסתכלו

אך l`xyiyנצבים, והארץ, השמים מן לקחים ילמדו
לפרשתנו: מתאים הוא אין

"שאם  בפרשתנו רש"י שאומר השני הפירוש אבל
להיאמר, מתאים שכרם..." ויתנו העדים יבואו יזכו
לישראל, אומר שמשה נצבים, בפרשת גם לכאורה,
יתנו  ישראל, יזכו שכאשר – עדים הם והארץ שהשמים
ואם  ההיפך. יקרה יזכו, לא ח"ו ואם שכרם, את העדים
אלא  הראשונה, בפעם כך מפרש רש"י אין מדוע כך,
עצמם? והארץ השמים את מעיד משה כאשר כאן, דוקא

.·
È"˘¯ È¯·„ ÏÚ ˙ÂÙÒÂ ˙ÂÏ‡˘
רש"י: בדברי דיוקים מספר להבין יש כן

אמרתי  "שכך ומפרש בדבריו רש"י מאריך מדוע א)
כאן  להודיע חשוב מדוע – עדים" תהיו שאתם להם
והארץ  שהשמים בישראל, התרה שהוא ולארץ, לשמים

עדים? יהיו

לומר  אי13ֿואין של האפשרות נמנעת שבכך ,
כי  עדים, יהיו והארץ שהשמים לכך ישראל הסכמת
מסכים  המותרה אם העדים לגבי הבדל אין לכאורה,
כך? ובין כך בין עדים נעשים הם – לאו אם לעדותם

כאשר  רק מועילה שהתראה בטעם, די אין וכן
עדים  לכך שמעידים יודע לגבי 14המותרה אמור זה כי ,

בפרשת  הנאמר מן זאת ידעו כבר הם והלוא ישראל,
והארץ  השמים כלפי חשיבות לכך ואין כלפי 15נצבים, ,

.16העדים 

עלינו  קבלנו לא ישראל יאמרו "אם רש"י לשון ב)

zixad משתמש הוא אין מדוע – ומכחישם" בא מי –
ב"ספרי" הכתוב את 17בביטוי עלינו קבלנו "לא :

את 18התורה" להכחיש היה ניתן עדים שללא וכדומה,
בכלל? והמצוות התורה קבלת

.‚
Â‡ „Á‡ ÔÈÚ Y ÌÈ·ˆ ˙˘¯Ù·Â Â˙˘¯Ù· ˙Â„Ú‰

?‡Ï
אחרת  שאלה ולהציג להקדים יש זאת להבין כדי

בכללותו: הענין על

משה  שדברי יוצא, רש"י, מפירושי המשתמע לפי
היום  בכם "העדותי נצבים פרשת בסוף לישראל רבינו
"האזינו  – שבפרשתנו והעדות הארץ", ואת השמים את
כדברי  הוא, היחיד ההבדל הך. היינו הם – השמים..."

אבל 12רש"י  אמר, לישראל נצבים) (בפרשת ש"התם ,
השמים  האזינו לומר: בא ועכשיו אמר, לא וארץ לשמים
אמרתי  "שכך זה: פסוק על גם רש"י שאומר וכפי וגו'",
כך, הדבר אין לכאורה, אבל, עדים". תהיו שאתם להם,
משה  אמר שעליהם נצבים, שבפרשת הדברים כי
הארץ" ואת השמים את היום בכם "העדותי לישראל

ששמ  דברים אותם האמורים אינם והארץ, השמים עו
אמירתם, על לעדים נהיו ואשר האזינו, בפרשת

– דברים אותם שאלה רש"י אומר איפוא, וכיצד,
ושההבדל  – עדים" תהיו שאתם להם אמרתי "שכך
גם  כך על הודיע הוא האזינו שבפרשת הוא היחיד

ולארץ? לשמים

.„
˙ÂÈÂ„Ú Ï˘ ÌÈ‚ÂÒ È˘

של  הפשוטה משמעותה הוא: הנ"ל לכל ההסבר
לזכר  סימן אות, היא: רבים בפסוקים "עדות" המלה

מסויים  צורות:19ענין בכמה אפשרי וזה ,

העצם  אך מסויים, לדבר סימן עדות, קובעים א)
עלֿידו. המסומן לענין כלל קשור אינו סימן המהווה

ואבימלך  אברהם בענין למדנו שכבר שאלת 20כפי על :
"כי  אברהם: לו ענה כבשות", שבע הנה "מה אבימלך
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האזינו 10) עה"פ בפרשתנו בספרי כ' שם שברש"י השני שפי' ולהעיר
השמים.
כאן.11) (להט"ז) דוד בדברי כמ"ש
כח.12) לא, וילך בפ'
כאן.13) ושפ"ח מהרי"ק בפי' כמ"ש
לדוד.14) משכיל וראה כאן. גו"א
שפירושם 15) מלבד לדוד. ומשכיל טוב שבדבק להפי' גם קשה וזה

פרש"י.epi`eדוחק ולשון בהמשך כלל מתיישב
"שאניה 16) אתםdxznשייכות ותהיו בישראל אף micrבהם "

לבאר  צריך רש"י אין התראה, על ולא עשי' על מעידים עדים שבכלל

התראה  לשון העיד, "העד ג) (מג, מקץ בפ' כמ"פ: לפנ"ז פירש שכבר
בהם, "העד כא) (יט, יתרו בפ' עדים"; בפני בו מתרה התראה שסתם
בעדים  התראה לשון בבעליו "והועד כט) (כא, משפטים בהם"; התרה

שם. ובהערות ואילך, 62 ע' ח"ו [המתורגם] לקו"ש וראה כו'",
ח"ו 17) ואם כו' והמצוות התורה ישראל שיקיימו תנחומא וראה

כו'. ימאנו
לפנינו.18) רש"י כת"י ובב' דרש"י. שני בדפוס וכ"ה
ב'קוֿז.19) ע' ויקהל אוה"ת ראה
ואילך.20) כח כא, וירא
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לי תהיה  בעבור מידי תקח כבשות שבע כי dcrlאת
הזאת". הבאר את חפרתי

ואינן  לענין קשורות אינן כשלעצמן הכבשות שבע
שהוא  אלא הבאר, את חפר שאברהם כך על מצביעות
עדות, יהוו הכבשות ששבע שניהם החליטו ואבימלך

הזאת". הבאר את ש"חפרתי לזכירה וסימן אות

יותר. מאוחר "קיים" להיות צריך אינו כזה סימן
dpeekd שהסימן לאחר גם נשארת והסימן העדות של

לא 21מתבטל  הכבשות ששבע בפשטות, שמובן כפי ,
לא  ואפילו ב"עדה", צורך שהיה הזמן כל במשך חיו

ש  למרות ואבימלך, אברהם חיי תקופת ozecrבכל
מכן  לאחר רב זמן שימשו שהיוו .22והסימן

שהם  הענין למשמעות קשר יש ולסימן לעדות ב)
כ"עד" אבינו יעקב שקבע הגל לדוגמא, להזכיר. באים

" – לבן לבין אני cr23בינו אם המצבה ועדה הזה הגל
אלי  תעבור לא אתה ואם הזה הגל את עליך אעבור לא

לר  הזאת המצבה ואת הזה הגל עה".את

לענין  בלבד סימן הוא עדות של זה סוג גם כלומר,
לבין  הסימן בין קשר יש אבל ביניהם, סיכמו שהם

הענין  בין 24תוכן מחיצה על מורה אבנים של "גל" ,
צדדים  .25שני

הפסוק  את לומדים כאשר בעניננו: מובן מזה
המדבר  הארץ", ואת השמים את היום בכם "העדותי
מהי  השאלה מתעוררת לא בשרֿודם, שאינם עדים על
כי  אלו, עדים דוקא נבחרו מדוע או העדים, משמעות
לענין  ולסימן ל"עדות" זה דבר וקבעו סיכמו כך

המסומן. הענין עם קשר לכך אין אם גם מסויים,

רק מסביר dnרש"י lr שמים של הסימן נקבע
שאני  עדים יהיו הרעה אתכם תקרה "וכאשר – וארץ

בכם" .26התריתי

לעולם", "קיימים שהם בעדים צורך יש שכאן אלא
שבע  כי וכדומה, הכבשות שבע של כסימן שלא
בין  ורק מסויים במקום שקיים לענין סימן היו הכבשות
לדעת  אפשר ולכן אחריהם, וזרעם לאבימלך אברהם
הסימן  בעניננו, ואילו ביטולו. לאחר גם זה סימן ולזכור
די  אין ולכן מקום, ובכל זמן בכל היהודים לכל הוא

הסימן  קביעת בעת רק קיימים שהעדים .27בכך

על  לומר אפשר לגמרי: "חלק" איננו זה פירוש אך
ביניהם  שאין אחר, לדבר וזכרון סימן שהוא מסויים דבר
במיוחד  האדם עלֿידי נעשה הסימן כאשר רק קשר,
אבל  הדרוש, את מזכיר הוא אז רק – סימן היותו למטרת
באותו  בראשית ימי מששת הקיימים וארץ, שמים לגבי

כך  לומר לכאורה, איֿאפשר, לעולם", "קיימים ,28מצב,
נעשה  לא ובכלל זו, למטרה במיוחד נוצרו לא הם כי

סימן  היותם לצורך שינוי שום .29בהם

אמר  אחר... "דבר נוסף: פירוש רש"י אומר לכן
בשמים  הסתכלו לישראל: הקדושֿברוךֿהוא להם
ומה  מדתם... את שינו שמא אתכם, לשמש שבראתי

שנעשו..." שע 30אלו עדים, הם והארץ שהשמים קב ,
ומעורר  המזכיר וסימן אות מהוים ומשמעותם מהותם

והמצוות  התורה .31לקיום

אין  בשמים...", "הסתכלו של כזה, עדות ולסוג
משמעותם, כי ומתמיד, מאז קיימים מהיותם סתירה

וזכרון. עדות היא מדתם...", את שינו ש"לא
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אבל 21) קכוֿז. אות שם לוירא בתו"ש שהובאו ממדרשים להעיר
ועוד. בסופו. טו יהושע יז. יב, ראה פרש"י ראה – כן כתב לא רש"י

שאמרו 22) מפני פלשתים "סתמום טו) (כו, תולדות מפרש"י להעיר
היא. דשלהם עלי' שרבו ולא עלינו", הבאות הגייסות מפני לנו הם תקלה

וכן 23) "הקב"ה". פרש"י מד בפסוק משא"כ מח. שם, נב. לא, ויצא
שם. נ בפסוק מפורש

לקמן 24) (ראה כבאברהם ולא הקיים דבר דוקא לקחו בזה שלכן וי"ל
מה. שם, ספורנו מד. שם ויצא רמב"ן ראה כאן) ברש"י הב' לפי' בפנים

שם.25) בהכתובים דברים לשאר גם "עד" הי' שהרי ממש לא אבל
הא' כאופן הוא דיעקב העד גם נצבים) בפרש"י השני פי' (לגבי ובכללות

העד. הוא והקב"ה בעלמא וזכרון סימן שהוא
צרי 26) בפ'וכן הארץ" ואת השמים את היום בכם "העדותי לפרש ך

שג"ז  בכם", שהתריתי עדים להיות מזמינם "הנני שפרש"י כו) (ד, ואתחנן
מזמינם" "הנני בואתחנן פירש שכבר ומכיון הנ"ל. ע"ד סימן רק הוא
ולא  בנצבים לפרש שהוצרך מה לאידך, נצבים. בפ' הדברים לכפול אי"צ
הוא  דבר איזה על מפורש לא זה בכתוב כי בואתחנן, פירושו על סמך
כו'", תקרה "וכאשר לפרש צריך ולכן (כבפנים) גו'" "העדותי אומר
מספיק  ולכן גו'". מהר תאבדון אבד "כי שממשיך בואתחנן משא"כ

שם. ואתחנן לדוד משכיל וראה בכם. שהתריתי עדים להיות פירושו
הפרשה 27) התחלת כי י"ל ואתחנן בפ' ולא בנצבים שפירשו ומה

תוליד "כי mzpyepeובניmipaשם mipa שהעיד מה מובן וא"כ גו'", בארץ
לפי  שזהו מוכרח אינו אבל ודם, מבשר יותר שקיימים וארץ, שמים בהם
הזמנים, בכל ולא סמוך בזמן הוא שהמדובר כיון לעולם קיימים שהם

ונושנתם. ד"ה שם בפרש"י וראה
וכו'28) וסימן עדות שהם כפשוטו הא' בפי' פרש"י לא שלכן וי"ל

דיעקב  והגל הכבשות בשבע ע"ד כו', הזמנים בכל ומצות התורה שיקיימו
דוחק  זה גם אבל מסויים, זמן על כו'", הרעה אתכם תקרה "כאשר ורק

כבפנים. קצת
שעכשיו 29) כיון וכיו"ב בכם ואעידה דהול"ל קשה זה לפי וגם:

שענינם  כיון "העדותי" ל' מתאים הב' לפי' משא"כ עדים אותם עשה
רע"ב  וראה בפנים. כדלקמן משה) של דבורו לפני (גם העדות הוא מצ"ע

שם. לדוד ומשכיל
הערה 30) (כנ"ל כי שם ואתחנן בפ' השני פי' גם רש"י כתב שלא מה

אבד  כי גו' השמים את היום בכם "העדותי ומפרש ממשיך שם (26
מה  היא שלהם שהעדותי בנצבים הב' כפי' לפרש אין א"כ גו'" תאבדון
שם. ואתחנן לדוד משכיל וראה המצות. קיום על מעוררים עצמם שהם

(31(16 הערה לעיל (הובא בפרש"י כבכ"מ הוא "העדותי" פי' ועפ"ז
גם  הפי' דלכל וי"ל בישראל, מתרים והארץ שהשמים התראה ולשון ענין

דלפ  אלא התראה, ולשון ענין הוא ברש"י הא' מסייעים לפי' רק הם זה י'
"העדותי". נאמר ולכן בההתראה,
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זאת  אומר ואינו מדתם...", את שינו שמא בשמים...
מובנת 10בפרשתנו  רש"י 11, פירש שכבר (כפי כי את 12, (

רבינו  משה אמר היום..." בכם "העדותי המילים
אמר  לא אך והארץ, השמים את מעיד שהוא לישראל,
מובן  ולכן עדים, יהיו שהם ולארץ, לשמים זאת

הקדושֿברוךֿהוא להם "אמר של :l`xyilשהענין
בפרשת  לשם, רק שייך שבראתי..." בשמים הסתכלו

אך l`xyiyנצבים, והארץ, השמים מן לקחים ילמדו
לפרשתנו: מתאים הוא אין

"שאם  בפרשתנו רש"י שאומר השני הפירוש אבל
להיאמר, מתאים שכרם..." ויתנו העדים יבואו יזכו
לישראל, אומר שמשה נצבים, בפרשת גם לכאורה,
יתנו  ישראל, יזכו שכאשר – עדים הם והארץ שהשמים
ואם  ההיפך. יקרה יזכו, לא ח"ו ואם שכרם, את העדים
אלא  הראשונה, בפעם כך מפרש רש"י אין מדוע כך,
עצמם? והארץ השמים את מעיד משה כאשר כאן, דוקא

.·
È"˘¯ È¯·„ ÏÚ ˙ÂÙÒÂ ˙ÂÏ‡˘
רש"י: בדברי דיוקים מספר להבין יש כן

אמרתי  "שכך ומפרש בדבריו רש"י מאריך מדוע א)
כאן  להודיע חשוב מדוע – עדים" תהיו שאתם להם
והארץ  שהשמים בישראל, התרה שהוא ולארץ, לשמים

עדים? יהיו

לומר  אי13ֿואין של האפשרות נמנעת שבכך ,
כי  עדים, יהיו והארץ שהשמים לכך ישראל הסכמת
מסכים  המותרה אם העדים לגבי הבדל אין לכאורה,
כך? ובין כך בין עדים נעשים הם – לאו אם לעדותם

כאשר  רק מועילה שהתראה בטעם, די אין וכן
עדים  לכך שמעידים יודע לגבי 14המותרה אמור זה כי ,

בפרשת  הנאמר מן זאת ידעו כבר הם והלוא ישראל,
והארץ  השמים כלפי חשיבות לכך ואין כלפי 15נצבים, ,

.16העדים 

עלינו  קבלנו לא ישראל יאמרו "אם רש"י לשון ב)

zixad משתמש הוא אין מדוע – ומכחישם" בא מי –
ב"ספרי" הכתוב את 17בביטוי עלינו קבלנו "לא :

את 18התורה" להכחיש היה ניתן עדים שללא וכדומה,
בכלל? והמצוות התורה קבלת

.‚
Â‡ „Á‡ ÔÈÚ Y ÌÈ·ˆ ˙˘¯Ù·Â Â˙˘¯Ù· ˙Â„Ú‰

?‡Ï
אחרת  שאלה ולהציג להקדים יש זאת להבין כדי

בכללותו: הענין על

משה  שדברי יוצא, רש"י, מפירושי המשתמע לפי
היום  בכם "העדותי נצבים פרשת בסוף לישראל רבינו
"האזינו  – שבפרשתנו והעדות הארץ", ואת השמים את
כדברי  הוא, היחיד ההבדל הך. היינו הם – השמים..."

אבל 12רש"י  אמר, לישראל נצבים) (בפרשת ש"התם ,
השמים  האזינו לומר: בא ועכשיו אמר, לא וארץ לשמים
אמרתי  "שכך זה: פסוק על גם רש"י שאומר וכפי וגו'",
כך, הדבר אין לכאורה, אבל, עדים". תהיו שאתם להם,
משה  אמר שעליהם נצבים, שבפרשת הדברים כי
הארץ" ואת השמים את היום בכם "העדותי לישראל

ששמ  דברים אותם האמורים אינם והארץ, השמים עו
אמירתם, על לעדים נהיו ואשר האזינו, בפרשת

– דברים אותם שאלה רש"י אומר איפוא, וכיצד,
ושההבדל  – עדים" תהיו שאתם להם אמרתי "שכך
גם  כך על הודיע הוא האזינו שבפרשת הוא היחיד

ולארץ? לשמים

.„
˙ÂÈÂ„Ú Ï˘ ÌÈ‚ÂÒ È˘

של  הפשוטה משמעותה הוא: הנ"ל לכל ההסבר
לזכר  סימן אות, היא: רבים בפסוקים "עדות" המלה

מסויים  צורות:19ענין בכמה אפשרי וזה ,

העצם  אך מסויים, לדבר סימן עדות, קובעים א)
עלֿידו. המסומן לענין כלל קשור אינו סימן המהווה

ואבימלך  אברהם בענין למדנו שכבר שאלת 20כפי על :
"כי  אברהם: לו ענה כבשות", שבע הנה "מה אבימלך
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האזינו 10) עה"פ בפרשתנו בספרי כ' שם שברש"י השני שפי' ולהעיר
השמים.
כאן.11) (להט"ז) דוד בדברי כמ"ש
כח.12) לא, וילך בפ'
כאן.13) ושפ"ח מהרי"ק בפי' כמ"ש
לדוד.14) משכיל וראה כאן. גו"א
שפירושם 15) מלבד לדוד. ומשכיל טוב שבדבק להפי' גם קשה וזה

פרש"י.epi`eדוחק ולשון בהמשך כלל מתיישב
"שאניה 16) אתםdxznשייכות ותהיו בישראל אף micrבהם "

לבאר  צריך רש"י אין התראה, על ולא עשי' על מעידים עדים שבכלל

התראה  לשון העיד, "העד ג) (מג, מקץ בפ' כמ"פ: לפנ"ז פירש שכבר
בהם, "העד כא) (יט, יתרו בפ' עדים"; בפני בו מתרה התראה שסתם
בעדים  התראה לשון בבעליו "והועד כט) (כא, משפטים בהם"; התרה

שם. ובהערות ואילך, 62 ע' ח"ו [המתורגם] לקו"ש וראה כו'",
ח"ו 17) ואם כו' והמצוות התורה ישראל שיקיימו תנחומא וראה

כו'. ימאנו
לפנינו.18) רש"י כת"י ובב' דרש"י. שני בדפוס וכ"ה
ב'קוֿז.19) ע' ויקהל אוה"ת ראה
ואילך.20) כח כא, וירא
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המילה  מובנת לא השני הפירוש לפי – שני מצד
תורה  לקיים ומזכירים עדים עצמם הם אם כי "היום",
שונה  עדותם הרי בשמים...", "הסתכלו עלֿידי ומצוות

"היום". דוקא ולאו תמיד,

חשוב  שהסימן למרות הראשון, הפירוש לפי ואילו
הפיכתם  העדים, קביעת הרי יותר, מאוחרת לתקופה
מתרה  רבינו משה כאשר "היום", נעשית לסימן,

אלו. עדים כך על ומעיד בישראל

.‰
˘ÓÓ ÌÈ„Ú Y "ÂÈÊ‡‰"·

היא, הללו העדים סוגי שני בין השווה הנקודה
צורך  ואין מדבר, באדם, דוקא כך לשם צורך  שאין

סימן. היותם על ידעו שהעדים

הארץ  ותשמע ואדברה השמים "האזינו בפסוק
איֿ ולארץ, לשמים רבינו משה שאומר פי", אמרי
(כבפסוק  וסימן אות היא כאן שהעדות לומר אפשר
שהעדים  צורך אין שכזו לעדות כי "העדותי..."),
היא  שהכוונה לומר, אפוא, הכרחי, זאת. וידעו ישמעו
מפרש  לכן מסויים. דבר או מאורע על ממשית לעדות
במשמעותה  עדות – בדבר" עדים אתם "ותהיו רש"י

.32האמיתית 

שמים  בהם העיד "ולמה רש"י כאן שואל ולכן
דוקא  נבחרו מדוע ממש, עדות זוהי אם – וארץ"

התורה? כבכל אדם, בני ולא לעדים, והארץ השמים

– וארץ" שמים בהם העיד "איך שואל אינו (רש"י
cvik משה התראת על יעידו והארץ שהשמים ייתכן

– ולהבין לשמוע יכולים הם אין אשר בעוד בישראל
בראשית  בפרשת כן, לפני כבר רש"י 33כי פירש כבר ,

בדשאין  למינהו נאמר שלא "אףֿעלֿפי הדשאים לגבי
כךernyבציווייהן, על האילנות Îlwשנצטוו e`ype

xnege"...אצלם,34בעצמן שאפשרי יודעים ומזה ,
והבנה  שמיעה של ענין והארץ, השמים אצל .35ובודאי

העדים, הם והארץ השמים דוקא מדוע רק שואל רש"י
– אנשים ).libxkולא

אני  משה: "אמר רש"י ממשיך זאת לתרץ כדי
שישראל  שייתכן כיוון – מת..." אני למחר בשרֿודם,

ב" צורך יש הברית", עלינו קבלנו "לא micrיאמרו
זו.miniiwmlerlשהם טענה להכחיש שיוכלו כדי ,"

שהמטרה  ממש, עדים הם אלה מובן: אינו אך
יותר  מאוחר להעיד שיוכלו היא בקביעתם העיקרית
אודות  שידעו רק ולא בענין, כך ידי על ולפעול
כזו  עדות אפשרית כיצד כך, ואם הדיבור, או המאורע

והארץ  השמים ?36באמצעות

אלא  אחר, פירוש (לא "ועוד רש"י מוסיף לפיכך
והארץ) השמים עדות על הסבר יזכו 37תוספת שאם ,

בהם  תהיה יתחייבו ואם שכרם... ויתנו העדים יבואו
השמים  כלומר, השמים...". את ועצר תחילה העדים יד

לצורך גם מושלמים עדים הם כעדים dlertוהארץ
שמיעת  לצורך רק ולא מעידים, הם שעליו בענין
אם  מקויימת היא אם והבדיקה בישראל ההתראה

.38לאו 

.Â
ÌÈ„Ú‰ ˙ÚÈ·˜ ÏÚ Ï‡¯˘È ˙ÚÈ„È Ï˘ ˙Â·È˘Á‰
כיוון  הדיוקים: שאר גם יובנו לעיל האמור כל לפי
עדים  הם והארץ שהשמים חדש, ענין נוסף זה שבפסוק
היא  עדים בפני התראה של המטרות שאחת הרי ממש,
מעשיית  ויימנע הדבר חומרת את ויחוש ידע שהמותרה
אחרֿכך, אותו להעניש שיוכלו רק ולא הבלתיֿרצוי,
"האזינו  ולארץ לשמים משה אמר כאשר ולכן,

הא  ותשמע מתעוררת השמים... לעדים, וקבעם רץ",
התראה  של העיקרית המטרה כאן חסרה הן השאלה:
דברי  שהרי כך, על ידעו שישראל וצריך עדים, בפני
השמים  את היום בכם "העדותי לפניֿכן אליהם משה
סימן  להיותם אלא לעדות, קשורים אינם הארץ" ואת

בהרחבה. לעיל שהוסבר כפי ואות,

תהיו  שאתם להם אמרתי "שכך רש"י מוסיף לפיכך
השמים  את בם "ואעידה לפסוק היא והכוונה – עדים"

וילך  פרשת בסוף אשר הארץ" משה 39ואת אמר ששם ,
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אבל 32) אמר לישראל "התם כח) (לא, בוילך שפרש"י מה ועפ"ז
רק  לא הכוונה וגו'", השמים האזינו לומר בא ועכשיו אמר לא לשו"א
גדר  חדש, גדר כאן שנתחדש אלא להם אמר לא עדיין העדות שאותה

ראשון. מדפוס 39 הערה לקמן וראה דעדים.
יב.33) א,
ענין 34) מצינו לא לכאורה בפשש"מ אבל .180 ע' ח"י לקו"ש וראה

ומזל. שר
השמים 35) לצבא בנוגע טז) (א, שם בפרש"י הוא דמפורש ולהעיר

להפיס כו' ואמרה שקטרגה על הלבנה "נתמעטה –dzrc ולהעיר ."
על היא גם נפקדה .. כן עשתה לא "והיא יא) (שם, פרש"י dperמרש"י ."

לחטוא". הוסיפה "בזו יא) (ד, שם

פרשתנו.36) ריש יקר מכלי להעיר
וראה 37) כו'". יזכו שאם אלא עוד "ולא הלשון דרש"י ראשון בדפוס

כאן. תנחומא
לא 38) כי לעד לפניו הזאת השירה ד"וענתה מובן כהנ"ל עפ"י

עדות  אי"ז כו) (שם, לעד" בך שם "והי' וכן כא) לא, (וילך גו'" תשכח
שפירש"י  וזהו נצבים). דפרש"י הב' אופן (ע"ד וזכרון לאות אלא גמורה
שם. רא"ם וראה אותו". המוצאות כל על בתוכה בו "שהתריתי כא) (שם,

פרשתנו. ריש לדרך צידה
לשון:39) בשינוי הוא וילך בפרש"י ראשון שבדפוס ולהעיר

לשמים  אבל הארץ ואת השמים את עליכם מעיד שאני אמר "לישראל
חבירו  על שמתרה למי "למדנו ומוסיף: עדים" תהיו עדיין אמר לא וארץ
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כעדים 40לישראל  הארץ ואת השמים את מעיד שהוא ,
השמים...", את היום בכם "העדותי לפסוק (ולא ממש

נצבים"), פרשת בסוף אשר

והארץ  השמים של בהיותם התועלת מובנת וכך
ישראל. לידיעת הובא הדבר כי להתראה, עדים

.Ê
˙Â„Ú Y ÂÈÊ‡‰ ˙˘¯Ù· ;ÔÓÈÒ Y ÌÈ·ˆ ˙˘¯Ù·

˘ÓÓ
לפי  ג': בסעיף דלעיל השאלה מתגברת זה לפי אך
על  רק ממש עדים הם והארץ שהשמים יוצא, האמור
משה  דברי על ואילו האזינו, בפרשת שנאמרו הדברים
ולא  בלבד, סימן הם נצבים בפרשת לישראל רבינו

ממשיים. עדים

משה  אומר נצבים בפרשת הוא: לכך ההסבר
החיים  הארץ ואת השמים את היום בכם "העדותי
וזרעך". אתה תחיה למען בחיים ובחרת והמוות...
והמצוות  התורה קיום לגבי היא שם העדות כלומר,
צורך  אין כך ועל עליהם, והעונש השכר ולגבי בכלל,
איֿפעם  יכחישו שישראל חשש אין בודאי כי בעדים,
ענין  זהו – והמצוות התורה מתן של הענין כל את

לדור. מדור ועבר לכולם הידוע מפורסם

שיזכרו  וסימן, אות שהיא עדות אפוא, מספקת, לכך
איֿקיומם, על העונש ואת והמצוות התורה את תמיד

רש"י. פירושי שבשני האופנים לשני בהתאם

אודות  רק איננו בפרשתנו השירה תוכן זאת, לעומת
את  כוללת היא אלא והמצוות, התורה קיום חובת עצם
בפרשה, כמפורט רבים פרטים שבהם הברית, דברי
קבלנו  "לא הכחשה של אפשרות קיימת א) ולפיכך:

(ואפילו zixadעלינו ואות בסימן די אין לכך ב) ;"
סימן  שכן נצבים), בפרשת רש"י שבפרוש השני באופן
כאשר  בו די אין אך בכללותו, הענין את מזכיר רק
להכחישם. לגמרי אפשר אשר רבים, פרטים על מדובר

אשר ל  זה, ענין על ממש בעדים צורך יש פיכך

ואף  כך, על ומעידים ההתראה פרטי את שומעים
למעשה. עדותם את לבצע יכולים

.Á
ÌÈ„Ú ˙ÂˆÂ·˜ È˙˘ Y ı¯‡‰Â ÌÈÓ˘‰

בפירוש  אשר המופלאים ההלכתיים הענינים מן
זה: רש"י

הארץ  והן השמים שהן מפרש רש"י אם לכאורה,
בתחילת  הפסוק, מן מצטט הוא אין מדוע עדים, הם

הארץ"? "ותשמע המילים את גם פירושו,

הם  והארץ השמים אחרת: שאלה לפי יובן זה דבר
נאמר  שעליהם ממש, "עלֿפי41עדים ,ipy יקום עדים...

אופן. באותו ביחד, להיות צריכים העדים ששני דבר",
משה  אמר לשמים השאלה: מתעוררת כך, ואם
שעדותם  אפוא, ויוצא "ותשמע", – ולארץ "האזינו",

dpey.כראוי קיים אינו העדות וענין ,

"כשהעדים  בספרי נאמר – וההלכה הדרוש בדרך
עדותם  כאחד, מכוונים דבריהם נמצאו אם מעידים,
אמר  אילו כך קיימת, עדותם אין – לאו ואם קיימת,
אומרים: שמים היו – ושותק השמים, האזינו משה:
הארץ  היתה – הארץ ותשמע בהאזנה. אלא שמענו לא

ישעיהו  בא בשמיעה. אלא שמעתי לא וסמך 42אומרת:
האזנה  ליתן – ארץ והאזיני שמים שמעו לדבר:
רש"י  אך לארץ". ושמיעה והאזנה לשמים, ושמיעה
מפני  מובנת, לכך והסיבה בפירושו, זאת מביא אינו
עדותם  היתה לא ישעיהו לתקופת שעד יוצא, זה שלפי

כנדרש  מכוונת והארץ השמים מפשט 43של אשר בעוד ,
כראוי  לעדים מיד נעשו שהם נראה .44הפסוקים

"האזינו  המילים את רק רש"י כאן מצטט לכן
"ותהיו ואומר: בלשון `mzהשמים" בדבר", עדים

רבים  בלשון עדים הם בעצמם שהשמים כפי 45רבים, ,
רש"י  בפירוש כן לפני פעמים מספר למדנו ,46שכבר
" מוסיף הוא ואחרֿכך יחידים. מ"שמים" יותר okeשיש

היא כשלעצמה הארץ שגם הארץ", zveawותשמע
ארצות 47עדים  עשרות כוללת שהארץ כידוע, ואם 48, .
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האזינו  לומר שבא עתה לפיכך עדי אתם לעדים שיאמר צריך עדים בפני
א  בם "ואעידה לפרש"י ולפי"ז להקהילם". סמוך ואת השמים השמים ת

אינו. הדפוסים ובכל וארץ, לשמים אמירה בעיקר הוא הארץ"
נושאי 40) "הלוים אל הי' גו'" בם "ואעידה בפועל, שהדיבור אף

כה). (לא, ה'" ברית ארון
טו.41) יט, שופטים
ב.42) א, ישעי'
ד.43) יז, שופטים פרש"י ראה
רש"י.44) בשם הנ"ל דרש הובא פרשתנו ריש התוס' בעלי ברבותינו

בדיוק  אינו לנ"ך בפירושו דרש"י ידוע אבל שם. ישעי' לפרש"י והכוונה

חי"ד  לקו"ש ראה בזה הטעם עה"ת. בפירושו כמו פשוטו ע"פ בתכלית
.10 להערה שוה"ג 87 ע'

כאן.45) טוב ודבק לדוד משכיל ראה
כ,46) שם ותחתונים". עליונים שמים שהרכין "מלמד כ יט, יתרו

ועוד. רקיעים. שבעה לה: ד, ואתחנן יט.
ופשוט.47) יחיד, ל' ארץ כי יחיד, לשון הארץ" "ותשמע ונאמר

עד  כל טו) יט, (שופטים לפנ"ז רש"י שפירש מה ע"פ יומתק ובנדו"ז
עד  שנאמר מקום "כל יח) (שם, אחד. בו לך פרט אא"כ שנים שבתורה

מדבר". הכתוב בשנים
ואילך.48) ה י, נח
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המילה  מובנת לא השני הפירוש לפי – שני מצד
תורה  לקיים ומזכירים עדים עצמם הם אם כי "היום",
שונה  עדותם הרי בשמים...", "הסתכלו עלֿידי ומצוות

"היום". דוקא ולאו תמיד,

חשוב  שהסימן למרות הראשון, הפירוש לפי ואילו
הפיכתם  העדים, קביעת הרי יותר, מאוחרת לתקופה
מתרה  רבינו משה כאשר "היום", נעשית לסימן,

אלו. עדים כך על ומעיד בישראל

.‰
˘ÓÓ ÌÈ„Ú Y "ÂÈÊ‡‰"·

היא, הללו העדים סוגי שני בין השווה הנקודה
צורך  ואין מדבר, באדם, דוקא כך לשם צורך  שאין

סימן. היותם על ידעו שהעדים

הארץ  ותשמע ואדברה השמים "האזינו בפסוק
איֿ ולארץ, לשמים רבינו משה שאומר פי", אמרי
(כבפסוק  וסימן אות היא כאן שהעדות לומר אפשר
שהעדים  צורך אין שכזו לעדות כי "העדותי..."),
היא  שהכוונה לומר, אפוא, הכרחי, זאת. וידעו ישמעו
מפרש  לכן מסויים. דבר או מאורע על ממשית לעדות
במשמעותה  עדות – בדבר" עדים אתם "ותהיו רש"י

.32האמיתית 

שמים  בהם העיד "ולמה רש"י כאן שואל ולכן
דוקא  נבחרו מדוע ממש, עדות זוהי אם – וארץ"

התורה? כבכל אדם, בני ולא לעדים, והארץ השמים

– וארץ" שמים בהם העיד "איך שואל אינו (רש"י
cvik משה התראת על יעידו והארץ שהשמים ייתכן

– ולהבין לשמוע יכולים הם אין אשר בעוד בישראל
בראשית  בפרשת כן, לפני כבר רש"י 33כי פירש כבר ,

בדשאין  למינהו נאמר שלא "אףֿעלֿפי הדשאים לגבי
כךernyבציווייהן, על האילנות Îlwשנצטוו e`ype

xnege"...אצלם,34בעצמן שאפשרי יודעים ומזה ,
והבנה  שמיעה של ענין והארץ, השמים אצל .35ובודאי

העדים, הם והארץ השמים דוקא מדוע רק שואל רש"י
– אנשים ).libxkולא

אני  משה: "אמר רש"י ממשיך זאת לתרץ כדי
שישראל  שייתכן כיוון – מת..." אני למחר בשרֿודם,

ב" צורך יש הברית", עלינו קבלנו "לא micrיאמרו
זו.miniiwmlerlשהם טענה להכחיש שיוכלו כדי ,"

שהמטרה  ממש, עדים הם אלה מובן: אינו אך
יותר  מאוחר להעיד שיוכלו היא בקביעתם העיקרית
אודות  שידעו רק ולא בענין, כך ידי על ולפעול
כזו  עדות אפשרית כיצד כך, ואם הדיבור, או המאורע

והארץ  השמים ?36באמצעות

אלא  אחר, פירוש (לא "ועוד רש"י מוסיף לפיכך
והארץ) השמים עדות על הסבר יזכו 37תוספת שאם ,

בהם  תהיה יתחייבו ואם שכרם... ויתנו העדים יבואו
השמים  כלומר, השמים...". את ועצר תחילה העדים יד

לצורך גם מושלמים עדים הם כעדים dlertוהארץ
שמיעת  לצורך רק ולא מעידים, הם שעליו בענין
אם  מקויימת היא אם והבדיקה בישראל ההתראה

.38לאו 
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כיוון  הדיוקים: שאר גם יובנו לעיל האמור כל לפי
עדים  הם והארץ שהשמים חדש, ענין נוסף זה שבפסוק
היא  עדים בפני התראה של המטרות שאחת הרי ממש,
מעשיית  ויימנע הדבר חומרת את ויחוש ידע שהמותרה
אחרֿכך, אותו להעניש שיוכלו רק ולא הבלתיֿרצוי,
"האזינו  ולארץ לשמים משה אמר כאשר ולכן,

הא  ותשמע מתעוררת השמים... לעדים, וקבעם רץ",
התראה  של העיקרית המטרה כאן חסרה הן השאלה:
דברי  שהרי כך, על ידעו שישראל וצריך עדים, בפני
השמים  את היום בכם "העדותי לפניֿכן אליהם משה
סימן  להיותם אלא לעדות, קשורים אינם הארץ" ואת

בהרחבה. לעיל שהוסבר כפי ואות,

תהיו  שאתם להם אמרתי "שכך רש"י מוסיף לפיכך
השמים  את בם "ואעידה לפסוק היא והכוונה – עדים"

וילך  פרשת בסוף אשר הארץ" משה 39ואת אמר ששם ,
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אבל 32) אמר לישראל "התם כח) (לא, בוילך שפרש"י מה ועפ"ז
רק  לא הכוונה וגו'", השמים האזינו לומר בא ועכשיו אמר לא לשו"א
גדר  חדש, גדר כאן שנתחדש אלא להם אמר לא עדיין העדות שאותה

ראשון. מדפוס 39 הערה לקמן וראה דעדים.
יב.33) א,
ענין 34) מצינו לא לכאורה בפשש"מ אבל .180 ע' ח"י לקו"ש וראה

ומזל. שר
השמים 35) לצבא בנוגע טז) (א, שם בפרש"י הוא דמפורש ולהעיר

להפיס כו' ואמרה שקטרגה על הלבנה "נתמעטה –dzrc ולהעיר ."
על היא גם נפקדה .. כן עשתה לא "והיא יא) (שם, פרש"י dperמרש"י ."

לחטוא". הוסיפה "בזו יא) (ד, שם

פרשתנו.36) ריש יקר מכלי להעיר
וראה 37) כו'". יזכו שאם אלא עוד "ולא הלשון דרש"י ראשון בדפוס

כאן. תנחומא
לא 38) כי לעד לפניו הזאת השירה ד"וענתה מובן כהנ"ל עפ"י

עדות  אי"ז כו) (שם, לעד" בך שם "והי' וכן כא) לא, (וילך גו'" תשכח
שפירש"י  וזהו נצבים). דפרש"י הב' אופן (ע"ד וזכרון לאות אלא גמורה
שם. רא"ם וראה אותו". המוצאות כל על בתוכה בו "שהתריתי כא) (שם,

פרשתנו. ריש לדרך צידה
לשון:39) בשינוי הוא וילך בפרש"י ראשון שבדפוס ולהעיר

לשמים  אבל הארץ ואת השמים את עליכם מעיד שאני אמר "לישראל
חבירו  על שמתרה למי "למדנו ומוסיף: עדים" תהיו עדיין אמר לא וארץ
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הם והארץ השמים – מכוונת עדות כאן קיימת izyכך,
עדים  .49קבוצות

.Ë
ÔÈ„Œ˙È· È"Ú ÌÈ„ÚÏ ÂÎÙ‰ ı¯‡‰Â ÌÈÓ˘‰

נוסף: הלכתי ענין יש רש"י בדברי

רבינו  משה אומר כיצד להבין: צריך לכאורה,
פי" אמרי הארץ ותשמע ואדברה השמים "האזינו
להיות  רוצים שהם מנין – לעדים עלֿידיֿזה והופכם

יחטאו? אם ולהענישם לישראל, עדים

שאתם  להם אמרתי "שכך באומרו רש"י רומז כך על
ולציין, להקדים יש זאת להסביר וכדי – עדים" תהיו
הקהלה  מוזכרת לא נצבים פרשת שבסוף שבעדות

ישראל  של וילך,50מיוחדת פרשת בסוף זאת, ולעומת .
– הארץ" ואת השמים את בם "ואעידה נאמר כאשר
זקני  כל את אלי "הקהילו כתוב – ממש לעדים קביעתם
הדברים  את באזניהם ואדברה ושוטריכם שבטיכם

ביניהם? ההבדל מהו ולכאורה, – ואעידה..." האלה

"האזינו  לומר רצה רבינו משה הסיבה: שזוהי אלא
עדים  אתם ותהיו בישראל בהם מתרה "שאני השמים",
ושטריכם" שבטיכם "זקני את הקהיל הוא ולכן בדבר",
נתונה  ביתֿדין ובידי וביתֿהדין, הסנהדרין אנשי –

עדים  להיות והארץ השמים את לחייב .51הסמכות

ההתראה  שמיעת על היתה לא העדות יתרֿעלֿכן:
ואף  הכחשה, של במקרה עדות מתן על גם אלא בלבד,
כפי  תחלה", העדים יד בהם "תהיה של הדין ביצוע
אמרתי  "שכך רש"י אומר ולכן בהמשך, רש"י שאומר
הפכו  הם עלֿידיֿזה דוקא – עדים" תהיו שאתם להם

ביתֿדין. באמצעות ממש, לעדים

.È
˙Â„Ú· Í¯Âˆ ˘È ˘Ù ˙Â¯ÈÒÓ ˙ÂÏ‚Ï È„Î

רש"י: בפירוש אשר תורה' של מ'יינה

לכך  הענינים בפנימיות שהסיבה לומר, יש
והמצוות  התורה קיום על כשמדובר נצבים, שבפרשת

לגבי  בפרשתנו, ואילו וזכרון, כסימן בעדות די בכלל,

התורה  קיום לגבי היא: ממש, בעדות צורך יש הברית,
יכחיש, ח"ו, שיהודי, ייתכן לא למעשה והמצוות

בו  שנכנסה ייתכן רק ומצוות. תורה יקיים לא ובמזיד
ביהדותו" ש"עודנו לו" ו"נדמה שטות די 52רוח ולכן, .

בסימן כך צורות:zxekfzeלשם בשתי היא זו ועדות .

התריתי  שאני עדים יהיו הרעה אתכם תקרה "כאשר
באה  שהרעה מזכירים העדים כלומר, זאת". בכל בכם

שהוא  היהודי נזכר וכך ומצוות, תורה איֿקיום עקב

מאלקות. עלֿידיֿזה מתנתק

מעוררים  עצמן" וארץ ש"שמים היא, השניה והדרך

miiwl והמצוות התורה .53את

על מדובר בפרשתנו זאת רק zixaלעומת שאיננה ,

התחזקות  יתר על בעיקר אלא למעשה, התורה קיום על
די  אין כך ולשם פרטיהן, לכל והמצוות התורה בקיום

ממש. בעדות צורך יש אלא ואות, בסימן

התורה  בקיום להתחזקות הברית היא: לכך והסיבה

הנפש  מסירות כח גילוי עלֿידי מתבצעת והמצוות

ענין  באמצעות נעשה זה וגילוי ישראל. אצל הקיים
הזקן  אדמו"ר בהרחבה שמבאר כפי העדות, ,54העדות:

צורך  אין גלוי דבר על ואילו נסתר, דבר על היא

צורך  אין להתגלות שעשוי דבר על וגם בעדות,
צורך  יש לחלוטין נסתר דבר על רק גמורה". ב"עדות

מתגלה. הוא ידם על שרק בעדים,

הנובע  הנפש מסירות כח את לגלות כדי ולפיכך,

מעל  ביותר, נסתרת שהיא שבנפש, ה"יחידה" מדרגת

ממש. בעדות צורך יש לגילויים,

(e"kyz epif`d t"y zgiyn)
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רש"י 49) העתיק שלא מה פשש"מ ע"פ הביאור גם שזהו וי"ל
הארץ" ותשמע "וכן פירושו בתוך כתב רק פירושו בתחלת הארץ ותשמע

שבספרי. הנ"ל קושיא מטעם לא אבל
נצבים 50) "אתם להתחלתה בהמשך היא הפרשה שכל שי"ל אף

ואילך. 278 ע' לעיל ראה גו'". כולכם היום
הוא 51) הרי שבטיכם, לזקני משה הוצרך למה להקשות יש לכאורה

ושווה  מומחה יחיד שהוא כיון וכו', וארץ לשמים לצוות בכחו עצמו
ולא  המות" ביום שלטון "ואין שם וילך בפ' רש"י ביאר כבר אך כב"ד.

נוס  בעצמו. בזה ולשלוט לדון בכחו וילך הי' ר"פ בפרש"י מפורש לזה ף
מסורות  ממנו שנסתמו מלמד התורה בדברי ולבא לצאת עוד) אוכל "(לא

החכמה". ומעיינות
פכ"ד.52) שם וראה פי"ד. תניא
(53c"re משנים שאינן קה"ט לג' בנוגע שם) (פכ"ד בתניא המבואר

תפקידם.
התבוננות  להדגיש צריך מתחלה כי הפירושים, לסדר הטעם
להסתכלות  ושייכים מרגישים שאינם פחותה, למדרי' גם לכ"א השייכות
ואח"כ  מאלקות. נפרד שנעשה – הרעה אתכם תקרה שעי"ז והתבוננות,

המצות. לקיום שמעורר ובארץ בשמים ההתבוננות ההסתכלות
ה'ש"ת 54) עדות ויקם ד"ה גם וראה ואילך. סע"א ד, פקודי לקו"ת

ואילך. 204 ע' לעיל בארוכה וראה ועוד. פ"א.
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הקודש  ללשון מתורגם
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‰˘Ó ˙ÂÓ
הפרשה  בעצם 1בסוף משה אל ה' "וידבר מסופר:

נבו... הר הזה העברים הר אל עלה לאמר הזה היום
אל  ה' "וידבר המילים על מתעכב רש"י בהר...". ומות
נאמר  מקומות "בג' ומסביר: הזה" היום בעצם משה
האחרים  המקומות שני את ומציין הזה", היום 2בעצם

הזה  היום ("בעצם לתיבה נח בכניסת כך: נאמר שבהם
נח..." הוציא 3בא הזה היום ("בעצם מצרים וביציאת (

דורו 4ה'" שבני היא הביטוי כוונת אלו מקומות בשני .(
מרגישין... אנו אם וכך "בכך אמרו והמצרים נח של
לנח  לאפשר לא ותכננו נוטלין...", אנו אלא עוד ולא
שמרחיב  כפי ממצרים, לצאת ולישראל לתיבה להכנס
הריני... הקדושֿברוךֿהוא "אמר ואז רש"י, ומפרט

בו  שיש מי וכל היום וימחה".5בחצי יבוא למחות כח
אותו  מניחים אנו "אין ישראל אמרו משה במות גם כך
אמר  לישראל), משה שעשה הטובות את מציין (ורש"י

היום...". בחצי מכניסו הריני הקדושֿברוךֿהוא

המילים  את להסביר צורך רואה שרש"י העובדה
הן, אלו מילים כי בפשטות, מובנת הזה" היום "בעצם

מיותרות  וילך 6לכאורה, (בפרשת הענין בתחילת :7(
והרי  היום", אנכי שנה ועשרים מאה "בן כתוב כבר
שכל  אפוא, כבר מובן היום. באותו נפטר משה
ומה  יום, באותו התרחשו מכן לאחר שארעו האירועים

הזה"? היום "בעצם המילים לחדש באות

לכך  רומזות אלו שמילים רש"י מסביר לפיכך
משה, פטירת את לאפשר הסכימו לא שישראל

מכניסו  "הריני הקדושֿברוךֿהוא אמר כך על וכתשובה
היום...". בחצי

להבין: יש אך

לחשוב  היו יכולים נח של דורו בני אכן א)
את למנוע המצרים zqipkשבכוחם ואף לתיבה, נח

את  למנוע יצליחו שהם עצמם את להשלות היו יכולים
z`ivi כיצד אך הרוב. היו שהם מפני ממצרים, ישראל

את למנוע שביכלתם יסברו שישראל של ezxihtייתכן
ודם  בשר בידי כלל נתון שאיננו דבר ?8משה,

רש"י מסביר מה לשם נאמר ba'ש"o`kב) מקומות
שני  על בהרחבה ומסביר מפרט ואף הזה", היום בעצם

את לפרש עליו היה האחרים. של eheytהמקומות
הפסוק את סרבו eplyמקרא, שישראל ולומר בלבד,

הקדושֿברוךֿ "אמר ואז משה, פטירת את להרשות
כך  שאכן העובדה לאור הדבר תמוה במיוחד הוא..."!

נח  בפרשת אלו למילים בפירושו עושה הוא 3הוא שם ,
דורו... בני שהיו הכתוב "למדך הקדוש9ֿאומר אמר

שום  מביא ואינו כולם...", לעיני מכניסו אני ברוךֿהוא
"בעצם  הביטוי פירוש שזהו לכך אחר ממקום דוגמא

הזה"? היום

הראשונה  בפעם אם יותר: עוד תמוהים הדברים
זקוק  הוא אין כזה, באופן אלו מילים מסביר שהוא
הוא  שאין עלֿאחתֿכמהֿוכמה והוכחות, לדוגמאות

השלישית. בפעם לכך זקוק

על  דבר מפרש רש"י אין בא בפרשת יתרֿעלֿכן:
ה'" הוציא הזה היום "בעצם ונראה 10הפסוק ,

על  מסתמך שהוא מפני היא לכך שהסיבה בפשטות,
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ואילך.1) מח לב,
גו'"2) הזה היום בעצם גו' "וימל כג) יז, (לך באברהם i"yxteמש"נ

מדרי') ב(גדולת המדובר שם שהרי לנדו"ד, שייך אינו – כו'" נתיירא "לא
mdxa` בנדו"ד משא"כ כו'"), נתירא ולא כו' שנצטווה ביום (ד"בו

הוא גו'" d"awdד"בעצם dprn וראה כו'". מניחין אנו ד"אין לאמירה
רש"י שמפרט שזהו וי"ל – כאן. רש"י מפרשי בג'oipndבארוכה :

תשמ"א. האזינו ש"פ שיחת בארוכה וראה הנ"ל. למעוטי – מקומות
יג.3) ז, נח
(4.10 הערה לקמן וראה נא. יב, בא
"שיש5) רש"י כ' נח בנח eciaאצל גם אי' עה"פ שבספרי (אף *"

" יש באם כי – י"ל השינוי וטעם בו"). אבלea"שיש כח "dyelg eci–
כהמשך התיבה, לבקע יוכל .i"yxtלא

(6" ההוספה לרש"י דקשה לפרש אין –mvraאבל הזה)" (היום
(בא t"nkשהרי כלום פרש"י ולא וכיו"ב הזה" היום "בעצם בתורה נאמר

(יז, לך יג), (ז, נח בפ' בפי' וגם ל). כט. כח. כא. יד. כג, אמור יז. יב,
" תיבת מפרש אינו – מא) (יב בא כו), "במראית mvraכג. כאן (כבפי' "

(שם, אמור מרמב"ן ולהעיר י). כד, משפטים בפרש"י ועד"ז כו'". אורו
ואכ"מ. כח).

ובפרש"י.7) ב לא,
כאן.8) עה"ת ש"ך ראה
הערה 9) לקמן ראה – נח דפ' ופרש"י כאן פרש"י שבין השינויים

.22
יצאו 10) הזה היום "בעצם מא) (יב, לפנ"ז שם מש"נ מפרש אלא

כהרף  המקום עכבן לא הקץ שהגיע שכיון "מגיד – גו'" ה' צבאות כל

.dfa miiepiy dnk ± i"yxc i"kae ,i"yxc 'ae '` qetca la` .epiptly miqetca d"k (*
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הם והארץ השמים – מכוונת עדות כאן קיימת izyכך,
עדים  .49קבוצות

.Ë
ÔÈ„Œ˙È· È"Ú ÌÈ„ÚÏ ÂÎÙ‰ ı¯‡‰Â ÌÈÓ˘‰

נוסף: הלכתי ענין יש רש"י בדברי

רבינו  משה אומר כיצד להבין: צריך לכאורה,
פי" אמרי הארץ ותשמע ואדברה השמים "האזינו
להיות  רוצים שהם מנין – לעדים עלֿידיֿזה והופכם

יחטאו? אם ולהענישם לישראל, עדים

שאתם  להם אמרתי "שכך באומרו רש"י רומז כך על
ולציין, להקדים יש זאת להסביר וכדי – עדים" תהיו
הקהלה  מוזכרת לא נצבים פרשת שבסוף שבעדות

ישראל  של וילך,50מיוחדת פרשת בסוף זאת, ולעומת .
– הארץ" ואת השמים את בם "ואעידה נאמר כאשר
זקני  כל את אלי "הקהילו כתוב – ממש לעדים קביעתם
הדברים  את באזניהם ואדברה ושוטריכם שבטיכם

ביניהם? ההבדל מהו ולכאורה, – ואעידה..." האלה

"האזינו  לומר רצה רבינו משה הסיבה: שזוהי אלא
עדים  אתם ותהיו בישראל בהם מתרה "שאני השמים",
ושטריכם" שבטיכם "זקני את הקהיל הוא ולכן בדבר",
נתונה  ביתֿדין ובידי וביתֿהדין, הסנהדרין אנשי –

עדים  להיות והארץ השמים את לחייב .51הסמכות

ההתראה  שמיעת על היתה לא העדות יתרֿעלֿכן:
ואף  הכחשה, של במקרה עדות מתן על גם אלא בלבד,
כפי  תחלה", העדים יד בהם "תהיה של הדין ביצוע
אמרתי  "שכך רש"י אומר ולכן בהמשך, רש"י שאומר
הפכו  הם עלֿידיֿזה דוקא – עדים" תהיו שאתם להם

ביתֿדין. באמצעות ממש, לעדים

.È
˙Â„Ú· Í¯Âˆ ˘È ˘Ù ˙Â¯ÈÒÓ ˙ÂÏ‚Ï È„Î

רש"י: בפירוש אשר תורה' של מ'יינה

לכך  הענינים בפנימיות שהסיבה לומר, יש
והמצוות  התורה קיום על כשמדובר נצבים, שבפרשת

לגבי  בפרשתנו, ואילו וזכרון, כסימן בעדות די בכלל,

התורה  קיום לגבי היא: ממש, בעדות צורך יש הברית,
יכחיש, ח"ו, שיהודי, ייתכן לא למעשה והמצוות

בו  שנכנסה ייתכן רק ומצוות. תורה יקיים לא ובמזיד
ביהדותו" ש"עודנו לו" ו"נדמה שטות די 52רוח ולכן, .

בסימן כך צורות:zxekfzeלשם בשתי היא זו ועדות .

התריתי  שאני עדים יהיו הרעה אתכם תקרה "כאשר
באה  שהרעה מזכירים העדים כלומר, זאת". בכל בכם

שהוא  היהודי נזכר וכך ומצוות, תורה איֿקיום עקב

מאלקות. עלֿידיֿזה מתנתק

מעוררים  עצמן" וארץ ש"שמים היא, השניה והדרך

miiwl והמצוות התורה .53את

על מדובר בפרשתנו זאת רק zixaלעומת שאיננה ,

התחזקות  יתר על בעיקר אלא למעשה, התורה קיום על
די  אין כך ולשם פרטיהן, לכל והמצוות התורה בקיום

ממש. בעדות צורך יש אלא ואות, בסימן

התורה  בקיום להתחזקות הברית היא: לכך והסיבה

הנפש  מסירות כח גילוי עלֿידי מתבצעת והמצוות

ענין  באמצעות נעשה זה וגילוי ישראל. אצל הקיים
הזקן  אדמו"ר בהרחבה שמבאר כפי העדות, ,54העדות:

צורך  אין גלוי דבר על ואילו נסתר, דבר על היא

צורך  אין להתגלות שעשוי דבר על וגם בעדות,
צורך  יש לחלוטין נסתר דבר על רק גמורה". ב"עדות

מתגלה. הוא ידם על שרק בעדים,

הנובע  הנפש מסירות כח את לגלות כדי ולפיכך,

מעל  ביותר, נסתרת שהיא שבנפש, ה"יחידה" מדרגת

ממש. בעדות צורך יש לגילויים,

(e"kyz epif`d t"y zgiyn)
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רש"י 49) העתיק שלא מה פשש"מ ע"פ הביאור גם שזהו וי"ל
הארץ" ותשמע "וכן פירושו בתוך כתב רק פירושו בתחלת הארץ ותשמע

שבספרי. הנ"ל קושיא מטעם לא אבל
נצבים 50) "אתם להתחלתה בהמשך היא הפרשה שכל שי"ל אף

ואילך. 278 ע' לעיל ראה גו'". כולכם היום
הוא 51) הרי שבטיכם, לזקני משה הוצרך למה להקשות יש לכאורה

ושווה  מומחה יחיד שהוא כיון וכו', וארץ לשמים לצוות בכחו עצמו
ולא  המות" ביום שלטון "ואין שם וילך בפ' רש"י ביאר כבר אך כב"ד.

נוס  בעצמו. בזה ולשלוט לדון בכחו וילך הי' ר"פ בפרש"י מפורש לזה ף
מסורות  ממנו שנסתמו מלמד התורה בדברי ולבא לצאת עוד) אוכל "(לא

החכמה". ומעיינות
פכ"ד.52) שם וראה פי"ד. תניא
(53c"re משנים שאינן קה"ט לג' בנוגע שם) (פכ"ד בתניא המבואר

תפקידם.
התבוננות  להדגיש צריך מתחלה כי הפירושים, לסדר הטעם
להסתכלות  ושייכים מרגישים שאינם פחותה, למדרי' גם לכ"א השייכות
ואח"כ  מאלקות. נפרד שנעשה – הרעה אתכם תקרה שעי"ז והתבוננות,

המצות. לקיום שמעורר ובארץ בשמים ההתבוננות ההסתכלות
ה'ש"ת 54) עדות ויקם ד"ה גם וראה ואילך. סע"א ד, פקודי לקו"ת

ואילך. 204 ע' לעיל בארוכה וראה ועוד. פ"א.
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זאת  בכל צריך הוא איפוא, מדוע, נח. בפרשת פירושו
היום  "בעצם בביטוי התורה כוונת את כאן להסביר

והוכחות? דוגמאות ובתוספת בהרחבה וזאת הזה",

"חלק" הזה הפירוש אין שבפסוקנו לומר, הכרחי

הזה  הביטוי של פירושו שזהו העובדה אך כך, כל

כאן  גם פירושו שזהו מוכיחה אחרים .11במקומות

הבאת  לאחר באמרו, רש "י מדייק [ולפיכך

" ומצרים, נח על o`kהדוגמאות s` כנאמר שלא ,"...
ששם  רש"י, של הזה לפירושו המקור שהוא בספרי,

לומר  ראה "ומה מצרים, יציאת בענין כמו כתוב,

שזהו  שמוצאים לאחר שרק להדגיש כדי וזאת כאן...",
ש" ללמוד ניתן ומצרים, נח אצל הביטוי `sפירוש

פירושו]. זהו כאן"

.·
È"˘¯ Ï˘ ÂÂ˘Ï ÏÚ ÌÈÙÒÂ ÌÈÈ˘˜Â ÌÈ˜ÂÈ„

רש"י. של בלשונו וקשיים דיוקים מספר עוד ישנם
מהם: חלק להלן

הסיבות  את מסביר רש"י אין ומצרים נח אצל א)
אנו  "אין אמרו והמצרים נח של דורו שבני לכך

אצל  ואילו מעצמו, מובן שהדבר מפני מניחים...",

לישראל, שעשה הטובות את לציין רש"י צריך משה
מובן  אין מדוע אותו". מניחים אנו "אין בגללן אשר

משה? של במותו רצו לא שישראל כאן, גם ופשוט

בדבריהם  מסתפק רש"י אין ומצרים נח אצל ב)

אלא כבעניננו, מניחים...", אנו אצל siqen"אין כך: על

" – cerנח `le וקרדומות כשלין נוטלין אנו אלא
" – המצרים ואצל התיבה", את אלא lecer`ומבקעין

הם  כלומר, בהם". והורגין זיין וכלי סייפות נוטלין אנו
יבטלו  אלא וכו', והיציאה הכניסה את רק ימנעו לא

("מבקעין  – וליציאה לכניסה האפשרות את לחלוטין
בהם")? "הורגין התיבה", את

אלא  עוד "ולא זו שבתוספת לכך הסיבה מהי ג)
רש"י מציין נוטלין..." והן ipyאנו נח אצל הן פרטים,

אצל  וקרדומות; (ב) כשלין (א) – נח אצל מצרים.

זיין? וכלי (ב) סייפות (א) – מצרים

הקדושֿ דברי את רש"י מביא ומצרים נח אצל ד)

מי  וכל הקדושֿברוךֿהוא... "אמר סופם עד ברוךֿהוא
ואילו  וימחה", יבא למחות כח "בו") (או בידו שיש

הקדושֿברוךֿהוא במק  "אמר אומר: הוא שלנו רה

את  מזכיר ואיננו וכו'", היום בחצי מכניסו הריני
כותב  הוא מצרים לגבי אם תמוה: ולכאורה ההמשך.

שכבר  כך על מסתמך ואיננו הסוף, עד הדברים את

ב"וכו'"? כך על רומז הוא כאן מדוע נח, לגבי אמרם
שהוא  או "וכו'", בשניהם כותב שהוא או ממהֿנפשך:

הדברים. סוף את בשניהם מפרט

שעשה  הטובות את בפרטו רש"י, בוחר מדוע ה)

בטובות דוקא לישראל, רבינו "הוציאנו el`12משה :
והגיז  המן, את לנו והוריד הים, את לנו וקרע ממצרים,

את  לנו ונתן הבאר, את לנו והעלה השליו, את לנו

במדבר 13התורה" שהותם שנות ארבעים במשך והרי ?
אלה, על בנוסף רבות טובות לישראל רבינו משה עשה

סיחון  ארץ כיבוש במרה, המרים המים המתקת כגון:

.cere,14ועוג 

לנו  "ועשה גם כאן נאמר בספרי יתרֿעלֿכן: ו)

רש"י  זאת משמיט ומדוע וגבורות", ?15ניסים

שלמרות  להסביר, יש הדברים הבנת [לצורך

דלעיל, הדיוקים כל מוסבים שעליה רש"י, של שלשונו
לפי  מפרש שרש"י כיון זאת, בכל מה'ספרי', לקוחה
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פי' שלא ומה כו'". אמר myעין כו' מניחין אנו "אין אמרו דמצרים
בכורות  מכת שבעת מכיון כי – כו'"* היום בחצי מוציאן הריני הקב"ה

" וגם עמי" מתוך צאו "קומו גו'wfgzeאמרו גו'"xdnlמצרים לשלחם
אנו  "אין ואמרו התחרטו אחדות שעות שבמשך לומר קשה לאֿלג), (שם,

אחדים ימים שבמשך (אף כו'" ehxgzdמניחין ok"בעצם" ולכן .(
עין. כהרף עיכבן שלא רש"י מפרש השני,הראשון** "בעצם" ורק
כו'" מניחין אנו "אין שאמרו פירש מיותר, צריך להיותו אין שבכ"ז [אלא

מובן שאי"ז אף כי בהדיא, שם לפרשו אבל k"kרש"י הענינים, בפשטות
אחדים ימים במשך שהרי דקרא, בפשטי' "מונח" ehxgzdג"ז ok כנ"ל

ס"ג)]. כדלקמן – בנדו"ד (משא"כ
לעכב 11) שייך (איך בפנים הנ"ל קושיא היא שהקושיא לומר ואין

מתרץ אינו כו'" נאמר מקומות ש"בג' זה כי – כו') קושיא llkבנדו"ד
זו.

שלח.12) לפ' א' שיחה ח"ח בלקו"ש ונת' ל. יג, שלח פרש"י וראה
את 13) לנו "והוריד – (בספרי  מבספרי שברש"י הסדר שינוי טעם

בספרי  כי – לבסוף) הוא – וברש"י המן", את לנו "והוריד לפני התורה"
ע"ד מונה בפרש"י משא"כ החשיבות, סדר על סדר hytdמונה ע"פ –

הזמנים.
עד 14) המתין כו' לנו היטיב "מה ד) א, (דברים פרש"י ע"פ ובפרט

וכו'". ועוג סיחון שהפיל
ליתא.15) ובספרי הבאר", את לנו "והעלה רש"י מוסיף – ולאידך

.my `a z"eza 'ity enke ,df aezk lr mb yxtl xyt` (`l eze ± "meid mvra mixvna") o`k ixtqd oeyly hxtae (*
."'ebe mzxnye" lr mrh (`"k ,d`ivid xetiq `l) `ed my ik ± "'eb iz`ved dfd meid mvra ik" (fi ,my) f"ptl my p"yn lr melk i"yxt `lc `de (**
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כאן  מציין הוא שאין כיון ובמיוחד מקרא, של פשוטו
שבכל  לומר הכרחי מה'ספרי', לקוח פירושו כי

את מסביר הוא הללו מקרא].eheytהדיוקים של

"בעצם  המילים את רק בפירוש מסביר רש"י ז)

ב"דיבור  איפוא מצטט הוא מדוע הזה". היום
משה"? אל ה' "וידבר המילים את גם המתחיל"

.‚
ÔÂˆ¯Ï „Â‚È· ÌÈÏÚÂÙ˘ ÌÈÚ˘¯ ÏÚ ¯·Â„Ó ÔÈ‡ Ô‡Î

'‰
הוא: לכך ההסבר

הדוגמאות  לבין שלנו המקרה בין בפשטות, ההבדל,

נח  של דורו בני הוא: המצרים ומן מנח המובאות

של  לרצונו בניגוד לפעול והתכוננו רשעים היו והמצרים
סיר  הם מדוע מובן ולכן לאפשר הקדושֿברוךֿהוא, בו

ממצרים, בניֿישראל יציאת ואת לתיבה נח כניסת את
ה'. לרצון בניגוד

לומר  ייתכן כיצד מובן: לא שלנו במקרה אך

בניגוד  ויפעלו בקדושֿברוךֿהוא ח"ו, ימרדו, שישראל

שאצלם  המדבר, דור על מדובר אין כאן לרצונו?
אלא  ה', רצון נגד פעלו שבהם מקרים מספר מוצאים

הדבקים  "ואתם נאמר שעליהם לארץ, שנכנס הדור על
אלקיכם" רצון 16בה' נגד התייצבו שהם לפרש וקשה ,

רבינו. משה פטירת בענין ה'

בעצם  נאמר מקומות ש"בג' ההוכחה ללא לפיכך,

הזה  הפירוש זו, מסיבה מתקבל, היה לא הזה...", היום
אך  כאן; מניחים...") אנו "אין על ה' תשובת (שזוהי

המקומות  ובשני נאמר...", מקומות ש"בג' כיון
קושי, שום ללא המילים מן ברור הפירוש האחרים

ש" לכך הוכחה הדבר o`kמהווה s`.כך הוא הפירוש "

.„
ÌÂ˜ÓÓ ¯·ÚÓ ÚÂÓÏ Âˆ¯ ˙ÂÓÂ˜Ó‰ ˙˘ÂÏ˘·

ÌÂ˜ÓÏ
גם  – משה? פטירת את למנוע ישראל חשבו כיצד
נח  על הדוגמאות הבאת לאחר באמרו, רש"י רומז לכך

" בהרחבה, o`kומצרים s` שהענין מדגיש הוא בכך ."...
המקומות. שלושת בכל זהה מניחים..." "אין של

מעבר  למנוע רצו והמצרים נח של דורו שבני כשם

ישראל), יציאת ואת נח כניסת (את לאחר אחד ממקום
משה  של מעברו את למנוע רצו ישראל בעניננו: גם כך

עלייתו את – למקום אמר xdlממקום שה' וכיון .
להר,xda"ומות משה עליית של מניעתה תגרום ,"...

פטירתו  .17לעיכוב

.‰
Ï‡¯˘È ÔÈ·Ï ÌÈ¯ˆÓ‰Â Á Ï˘ Â¯Â„ È· ÔÈ· Ï„·‰‰
"אין  שלנו במקרה לומר מספיק מדוע מובן בכך

המקרים  בשני ואילו אותו", מניחים זקוק אנו האחרים
עוד...": "ולא להוספה רש"י

היו  לא רשעים, בהיותם והמצרים, נח של  דורו בני
לתיבה  הכניסה על הקדושֿברוךֿהוא שהוראת בטוחים

שבעה" עוד "כחצות 18"לימים מצרים יציאת ועל
אצא" כן ואחרי כך.19הלילה... בדיוק להתבצע חייבת

ביום  אותו" מניחים אנו ב"אין מסתפקים הם אין לכן
ושבועות, ימים להזהר עליהם יהיה אלא המיועד,
ייצאו  לא ושישראל לתיבה יכנס לא שנח תמידי, באופן
שתבטל  פעולה לבצע מוכרחים היו הם לכן ממצרים.

את את zexyt`dלחלוטין "מבקעין – ויציאה לכניסה
בהם". "הורגין התיבה",

צדיקים, על מדובר כאשר שלנו, במקרה כך לא
שהביאה  הקדושֿברוךֿהוא שגזירת בודאות שידעו

" משה אמות meidלדברי זה ביום – ימי" היא 20מלאו
ביום  ההר על יהיה לא משה שאם סברו והם מדוייקת,

df] הגזירה תתבטל משה, מות נגזר שעליו ,dneca
רש"י oklלדברי mcew21 סיחון ארץ כיבוש שלאחר ,

הנדר"]. ש"הותר משה חשב ועוג

לעלות  אותו" מניחים אנו ב"אין הסתפקו הם לכן
dfלהר meiaאת להסיר כדי ,dxifbd.משה פטירת על

.Â
Á È· ˙Â„ÈÈËˆ‰· ÌÈË¯Ù‰ È˘ ÔÂÈˆÏ ¯·Ò‰‰

ÌÈ¯ˆÓ‰Â
מציין שרש"י לכך של ipyההסבר בענין פרטים

הוא: נוטלין..." אנו אלא עוד "ולא

מתכוון  שהקדושֿברוךֿהוא ראו נח של דורו בני
לכן  לתיבה. כניסתו עלֿידי המבול מן נח את להציל
נח, של מקלטו מקום התיבה, שבירת שבגלל סברו, הם

הקדושֿב  יוכל" המבול."לא את להביא רוךֿהוא
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ד.16) ד, ואתחנן
כאן.17) לספרי רב דבי בספרי גם תי' עד"ז
ד.18) ז, נח,

דֿח.19) יא, בא
ב20) לא, שם.i"yxtaeוילך
יב.21) כז, פינחס בפרש"י ועד"ז ואתחנן. ר"פ
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זאת  בכל צריך הוא איפוא, מדוע, נח. בפרשת פירושו
היום  "בעצם בביטוי התורה כוונת את כאן להסביר

והוכחות? דוגמאות ובתוספת בהרחבה וזאת הזה",

"חלק" הזה הפירוש אין שבפסוקנו לומר, הכרחי

הזה  הביטוי של פירושו שזהו העובדה אך כך, כל

כאן  גם פירושו שזהו מוכיחה אחרים .11במקומות

הבאת  לאחר באמרו, רש "י מדייק [ולפיכך

" ומצרים, נח על o`kהדוגמאות s` כנאמר שלא ,"...
ששם  רש"י, של הזה לפירושו המקור שהוא בספרי,

לומר  ראה "ומה מצרים, יציאת בענין כמו כתוב,

שזהו  שמוצאים לאחר שרק להדגיש כדי וזאת כאן...",
ש" ללמוד ניתן ומצרים, נח אצל הביטוי `sפירוש

פירושו]. זהו כאן"

.·
È"˘¯ Ï˘ ÂÂ˘Ï ÏÚ ÌÈÙÒÂ ÌÈÈ˘˜Â ÌÈ˜ÂÈ„

רש"י. של בלשונו וקשיים דיוקים מספר עוד ישנם
מהם: חלק להלן

הסיבות  את מסביר רש"י אין ומצרים נח אצל א)
אנו  "אין אמרו והמצרים נח של דורו שבני לכך

אצל  ואילו מעצמו, מובן שהדבר מפני מניחים...",

לישראל, שעשה הטובות את לציין רש"י צריך משה
מובן  אין מדוע אותו". מניחים אנו "אין בגללן אשר

משה? של במותו רצו לא שישראל כאן, גם ופשוט

בדבריהם  מסתפק רש"י אין ומצרים נח אצל ב)

אלא כבעניננו, מניחים...", אנו אצל siqen"אין כך: על

" – cerנח `le וקרדומות כשלין נוטלין אנו אלא
" – המצרים ואצל התיבה", את אלא lecer`ומבקעין

הם  כלומר, בהם". והורגין זיין וכלי סייפות נוטלין אנו
יבטלו  אלא וכו', והיציאה הכניסה את רק ימנעו לא

("מבקעין  – וליציאה לכניסה האפשרות את לחלוטין
בהם")? "הורגין התיבה", את

אלא  עוד "ולא זו שבתוספת לכך הסיבה מהי ג)
רש"י מציין נוטלין..." והן ipyאנו נח אצל הן פרטים,

אצל  וקרדומות; (ב) כשלין (א) – נח אצל מצרים.

זיין? וכלי (ב) סייפות (א) – מצרים

הקדושֿ דברי את רש"י מביא ומצרים נח אצל ד)

מי  וכל הקדושֿברוךֿהוא... "אמר סופם עד ברוךֿהוא
ואילו  וימחה", יבא למחות כח "בו") (או בידו שיש

הקדושֿברוךֿהוא במק  "אמר אומר: הוא שלנו רה

את  מזכיר ואיננו וכו'", היום בחצי מכניסו הריני
כותב  הוא מצרים לגבי אם תמוה: ולכאורה ההמשך.

שכבר  כך על מסתמך ואיננו הסוף, עד הדברים את

ב"וכו'"? כך על רומז הוא כאן מדוע נח, לגבי אמרם
שהוא  או "וכו'", בשניהם כותב שהוא או ממהֿנפשך:

הדברים. סוף את בשניהם מפרט

שעשה  הטובות את בפרטו רש"י, בוחר מדוע ה)

בטובות דוקא לישראל, רבינו "הוציאנו el`12משה :
והגיז  המן, את לנו והוריד הים, את לנו וקרע ממצרים,

את  לנו ונתן הבאר, את לנו והעלה השליו, את לנו

במדבר 13התורה" שהותם שנות ארבעים במשך והרי ?
אלה, על בנוסף רבות טובות לישראל רבינו משה עשה

סיחון  ארץ כיבוש במרה, המרים המים המתקת כגון:

.cere,14ועוג 

לנו  "ועשה גם כאן נאמר בספרי יתרֿעלֿכן: ו)

רש"י  זאת משמיט ומדוע וגבורות", ?15ניסים

שלמרות  להסביר, יש הדברים הבנת [לצורך

דלעיל, הדיוקים כל מוסבים שעליה רש"י, של שלשונו
לפי  מפרש שרש"י כיון זאת, בכל מה'ספרי', לקוחה
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פי' שלא ומה כו'". אמר myעין כו' מניחין אנו "אין אמרו דמצרים
בכורות  מכת שבעת מכיון כי – כו'"* היום בחצי מוציאן הריני הקב"ה

" וגם עמי" מתוך צאו "קומו גו'wfgzeאמרו גו'"xdnlמצרים לשלחם
אנו  "אין ואמרו התחרטו אחדות שעות שבמשך לומר קשה לאֿלג), (שם,

אחדים ימים שבמשך (אף כו'" ehxgzdמניחין ok"בעצם" ולכן .(
עין. כהרף עיכבן שלא רש"י מפרש השני,הראשון** "בעצם" ורק
כו'" מניחין אנו "אין שאמרו פירש מיותר, צריך להיותו אין שבכ"ז [אלא

מובן שאי"ז אף כי בהדיא, שם לפרשו אבל k"kרש"י הענינים, בפשטות
אחדים ימים במשך שהרי דקרא, בפשטי' "מונח" ehxgzdג"ז ok כנ"ל

ס"ג)]. כדלקמן – בנדו"ד (משא"כ
לעכב 11) שייך (איך בפנים הנ"ל קושיא היא שהקושיא לומר ואין

מתרץ אינו כו'" נאמר מקומות ש"בג' זה כי – כו') קושיא llkבנדו"ד
זו.

שלח.12) לפ' א' שיחה ח"ח בלקו"ש ונת' ל. יג, שלח פרש"י וראה
את 13) לנו "והוריד – (בספרי  מבספרי שברש"י הסדר שינוי טעם

בספרי  כי – לבסוף) הוא – וברש"י המן", את לנו "והוריד לפני התורה"
ע"ד מונה בפרש"י משא"כ החשיבות, סדר על סדר hytdמונה ע"פ –

הזמנים.
עד 14) המתין כו' לנו היטיב "מה ד) א, (דברים פרש"י ע"פ ובפרט

וכו'". ועוג סיחון שהפיל
ליתא.15) ובספרי הבאר", את לנו "והעלה רש"י מוסיף – ולאידך

.my `a z"eza 'ity enke ,df aezk lr mb yxtl xyt` (`l eze ± "meid mvra mixvna") o`k ixtqd oeyly hxtae (*
."'ebe mzxnye" lr mrh (`"k ,d`ivid xetiq `l) `ed my ik ± "'eb iz`ved dfd meid mvra ik" (fi ,my) f"ptl my p"yn lr melk i"yxt `lc `de (**
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שבירת  את למנוע ישתדל שנח בהבינם לפיכך,
יוכלו  שבה דרך לחפש מוכרחים היו הם התיבה,

נח, מהריגת להזהר זאת עם וביחד התיבה, את לשבור

המכשול  יוסר שוב הרי נח, את יהרגו הם שאם מפני
המבול  הורדת .22בפני

ל"קרדומות", בנוסף הצטיידו שהם רש"י אומר לכן
ב"כשילין": גם התיבה", "מבקעין שבהם

שופטים  של"שרי 23בפרשת רש"י ציין כבר
שרוצה  מי וכל בידיהם ברזל של "כשילין היו צבאות"

בידו הרשות eiweyלחזור z` gtwl אינם כשילין – "

כשלון: מלשון "כשילין", במילה רמוז [הדבר הורגים.
הריגה  לא אך מחסום, הם 24מכשול, בעניננו, וכך .[

נח  של הפרעתו את למנוע כדי ב"כשילין" הצטיידו

התיבה. לשבירת

הם  שאם ידעו המצרים במצרים: גם לכך בדומה

הם  לכן ישראל. עלֿידי מלחמה תפרוץ בישראל, יהרגו
ב"כלי  גם אלא הריגה) (כלי ב"סייפות" רק לא הצטיידו

הגנה 25זיין" כלי .26הכוללים

.Ê
‰˘Ó ÈÙÏÎ ‰·ÂË ÈÈÂÙÎ ˙ÂÈ‰Ï Âˆ¯ ‡Ï Ï‡¯˘È

לבצע  ישראל רצו זאת, בכל כיצד, תמוה: עדיין
לרצון  בניגוד זהו הן – משה פטירת לעיכוב פעולה

ה'?

"אדם  אמרו שישראל ואומר, רש"י ממשיך כך על

תבוא  בפרשת ממצרים...": התורה 27שהוציאנו לימדה

מניב  בשדה יהודי מברך הקדושֿברוךֿהוא שכאשר
להביא  חייב והוא טובה, כפוי להיות לו אסור פירות,

לה'. ולהודות ביכורים

רבות  טובות להם עשה רבינו משה ישראל: טענו
עליהם חלה ולכן כך, טובה daegכל כפויי להיות שלא

כ  יכלתם ככל ולעשות אף כלפיו, פטירתו, את למנוע די
ה' ציווי נגד זה העברים...".28אם הר אל "עלה

אחת  דוגמא בהבאת מסתפק רש"י אין לפיכך
אלא  "וכו'", וכתיבת לישראל משה שעשה לטובות
ישראל  שקבלו הטובות מספר שרב ככל כי מפרטן,
כפויי  להיות לא חובתם ומתחזקת גדלה כך ממשה,
למניעת  השתדלותם יותר מובנת וכך כלפיו, טובה

הר...". אל "עלה

.Á
¯‰Ï ‰˘Ó ˙ÈÈÏÚ ÌÂÈ· Ï‡¯˘È Â‰ ÂÏ‡ ˙Â·ÂËÓ

הטובות  מבין רש"י בוחר מדוע מובן זה לפי
ולא  אלו, דוגמאות דוקא לישראל, משה שעשה

אחרות:

שנות  בכל לישראל רבינו משה שעשה הטובות על
xard שהרי כלפיו, תודתם את הביעו כבר בודאי הם ,

טובה. כפויי היו לא

מהן  נהנו שישראל הטובות את רק רש"י מונה לכן
הזה", "ביום  xdl(גם) dyn ziilr meia חלה שעליהן ,

dzr.טובה כפויי להיות ולא תודה, להביע חובתם

"הוציאנו  גם מציין שרש"י כך על להקשות אין
התורה" את לנו ונתן הים... את לנו וקרע ,29ממצרים

ובכל  הדורות בכל ישראל לכל נמשכות אלו טובות כי
שהיא  סוף ים וקריעת מצרים, יציאת על התקופות:

לפניֿכן 30חתימתה  נאמר כבר בנך 31, ישאלך "כי ,
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רואים 22) אנו אילו אומרים דורו בני "שהיו פרש"י: שם שבנח ואף
אותה שוברים אנו לתיבה נכנס כותב oibxedeאותו שם הרי – כו'" אותו

אותנו רואים "אנו "בעצם"qpkpרש"י והנקודה: שינויים*. ועוד ."
האמינו המבול דור שגם  לומר גלאטער מאכט גדולה dcnaדפרשתנו ַַ

(ולכן גו'" "בעצם שנאמר במה ה' פארפאלן qpkiykבכח איז – לתיבה
בפשט  כו', פרשתנו שלומדים קודם משא"כ "רק כו'**), ה"ה הכתובים ות

ז). שם, נח מפרש"י (ולהעיר כו' במבול וכופרים גו'" רע
ט.23) כ,
ראה24) אבל כו'. לשמור סע"א): מד, סוטה מפרש"י i"yxtלהעיר

כשיל. ע' ערוך ו. עד, תהלים
"(סייפים)25) – הספרי מלשון ".zeaxgeומשנה
זיינך.i"yxtראה26) כלי כמו אזנך, יד) (כג, תצא
ג.27) שם, פרש"י ואילך. ב כו,
קדושים 28) כפרש"י – השני את דוחה א' שציווי בכ"מ שמצינו וע"ד

יב. כב, תצא ג. מטות cereיט, פרש"י משה) מיתת – (בעניננו גם וראה .

שנמסרו  עד ללכת רצו לא כו' תלוי' משה שמיתת "ומששמעו ה) (לא,
ogxk lr לקמן וראה בֿג). (שם, גו'" החלצו גו' "נקם ציווי שהי' אף – "

.33 הערה
"והוריד 29) לאחרי תיכף השלו" את לנו "והגיז רש"י שמביא מזה

שהרי  בהעלותך, דפ' להשלו (לא שכוונתו משמע, המן" את לנו
"ותעל  יג) (טז, בשלח בפ' למש"נ כ"א) טובה, ולא הי' "פורעניות"
כל  נמשך שזה דעתו בפנים) ו(עפמשנ"ת המן, ירידת מעת שעלה השלו"

וראה המן. עם ביחד שהובטח וכפשש"מ – במדבר היותם i"yxtזמן
פרש"י  עיין אבל, יב). (שם, בשלח רמב"ן בארוכה וראה רע"ב. טו, ערכין
– .182 ע' חט"ז [המתורגם] לקו"ש וראה שם. רמב"ן ד. יא, בהעלותך
"והעלה" ולא דבהעלותך) (דשלו "והגיז" רש "י לשון צ"ע אופן, ובכל

דבשלח). (כבשלו
(30.164 ע' שם לקו"ש ראה
(31" שם: (אבל ח יג, בא וראה ואילך. כ ו, גו'").בצ ilואתחנן אתי

ובפרש"י. יד שם,

.n"k`e .ci ,ci l`wfgi i"yxt mb d`xe (*
.fh ,my gp i"yxtn xirdl la` (**



סז ireayd cenild xefgn t"r - epif`d zyxt - zegiyÎihewl

רש"י, פירוש לפי "מחר", של ומשמעותו – מחר..."
שהוא "מחר onfהיא xg` אזי – הגבלה ללא ,"

לבנך... נתינת epze`e"ואמרת גם וכך משם..."; הוציא
לכל  היא אלא בלבד, ההוא לדור מוגבלת איננה התורה

הדורות  כל במשך .32ישראל

לנו  "ועשה בספרי הכתוב את רש"י משמיט [לפיכך
הטובות  את רק מונה שרש"י כיון וגבורות", ניסים
ולא  להר, משה עליית ביום (גם) מהן נהנו שישראל

שהיו וגבורות" "ניסים בעבר].סתם

.Ë
Ï‡¯˘ÈÏ ‡ÏÂ ,‰˘ÓÏ ÔÂÂÎÓ ¯‰Ï ‰ÈÏÚ‰ ÏÚ ÈÂÂÈˆ‰
בכל  היה הן "חלק": הענין אין זאת בכל לכאורה,

ציווי וכיצד yxetnזאת הר...", אל "עלה הקב"ה של
טובה  כפיות לאי החובה שבגלל לחשוב ישראל יכלו

משה? פטירת את לעכב להם מותר

גם  הפסוק מן רש"י מצטט זו, תמיהה לתרץ כדי
אל ה' "וידבר המילים אל dynאת "עלה הציווי – "

רק כוון העברים..." אליהם.dynlהר ולא

זה  בענין ציווי שום אין שעליהם ומשה 33וכיוון ,
"לא  נאמר כך שעל אנוס, בהיותו להר עולה היה לא

דבר" רק34תעשה הם ,minxeb יקיים לא שמשה לכך
ה' ציווי החלה `eilאת שהחובה ישראל, סברו –

mdilr ענין את דוחה טובה, כפויי להיות שלא
dnixbd35.

ואומר  ממשיך רש"י אין מדוע מובן הנ"ל  כל לפי
יבוא  למחות כח בו שיש מי "וכל ה' דברי סוף את
לא  ישראל (וכו'): בלבד ברמז מציינם אלא וימחה",
להיפך, אלא הקב"ה, נגד למחות חלילה, התכוונו,
כפיות  אי על מהתורה חובתם את דעתם, לפי לקיים
מי  "כל בפירוש כותב רש"י היה אם לפיכך, טובה;
לגבי  כמו זאת, לפרש היה ניתן למחות..." כח בו שיש
של  ("מוחה") כמרידה והמצרים נח של דורו בני

הקדושֿברוךֿהוא  כנגד כך 36ישראל על רומז הוא לכן .
"וכו'". באמרו

.È
˙‡ ÂÈ·‰ Ï‡¯˘È˙ÈÈÏ˙Ï Á˙ÙÎ ‰˘ÓÏ '‰ È¯·„

Â· ¯·„‰
סוף  הן ההסבר: את להרחיב צורך יש זאת בכל
רצו  וכיצד להר, לעלות למשה ה' של ציווי היה סוף

ה'? ציווי את לקיים לו לאפשר לא ישראל

העובדה  שעצם הבינו, ישראל הוא: לכך ההסבר
קיום  (לאחר למותו תנאי והציב משה, אל רק דבר שה'
רק  יתאפשר זה שדבר רק שלא מוכיחה, הר") אל "עלה

כרחן" "כאן 37"על אלא מדין, כבמלחמת ישראל, של
בו" תלוי שהדבר והודיעו פתח לו את 38פתח (למנוע

כמו  – אנוס יהא משה כאשר ובמיוחד ה"עלה"),
העגל. מעשה בגזירת

.‡È
Ï‡¯˘È ÌÂÈ˜ "ÌˆÚ"Ï ˙Ú‚Â ‰˘Ó ˙¯ÈËÙ

אמנם  לומר: יש ולפנימיותם דברים של לעומקם
משה, פטירת על גזרֿהדין קביעת לאחר זה היה כבר
הציבור  תשובת יכולה ציבור, של ענין שזהו כיון אך

שנחתם" "אףֿעלֿגב הדין גזר את .39לבטל

"כל  ואומר ממשיך איננו שרש"י לכך הטעם גם זהו
דבר של שלאמיתו מפני למחות..." כח בו שיש yiמי

[כפי  גזרֿהדין את ולבטל כביכול, למחות, כח לישראל
זאת משה ylyשמוצאים תפילת באמצעות פעמים,

הועילה 40בעצמו  משה שתפילת וכשם לביטול 41,
יכלו  כך ה'", התאנף "ובאהרן של הגזירה מחצית
הוי'" התאנף בי "גם את לבטל ומעשיו הציבור תפילת
לגבי  זאת שמוצאים כמו – בי" התאנף "והוי' ואת
בני  נצחוני אומר שהקדושֿברוךֿהוא התורה,

].42נצחוני"

הגזירה? את ישראל ביטלו לא באמת מדוע כך, אם
" באמרו הפסוק רומז כך ש"היום mvraעל הזה", היום

– ל"בעצם" נוגעת – זה ביום משה פטירת – הזה"
ישראל  את מכניס משה היה אם ישראל; קיום לעצם

נצחיים  הם משה ומעשי ישראל, היה 43לארץ יכול לא ,
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(32" הספרי מלשון משנה דרש"י וכ'cixedeולהעיר התורה", את לנו
" –ozpe."'כו לנו

ואינו 33) מוחים. היו דלא י"ל לבנ"י מפורש ציווי הי' באם משא"כ
בא  לא שם כי ,(28 הערה (כנ"ל מטות דפ' כרחן" על ל"נמסרו דומה

כ"א שנמסרו, לאלה בפרט אבל llkaציווי – רצה לא בפרט כאו"א ולכן ,
בפנים. לקמן ראה

ובפרש"י.34) כו) (כב, תצא
הגזירה 35) לבטל השתדלות שה"ז בזה, יל"ע ההלכה ע"ד וגם

)p"ewt.ועוד תעשה ואל שב ע"י גרם. רק ,(

דקאי 36) – אותו" מניחין אנו "אין שאמרו רש"י למ"ש דומה ואי"ז
כח בו שיש מי "כל משא"כ משה, הקב"ה.zegnlעל על דקאי – "

ה.37) לא, מטות פרש"י
י.38) לב, .i"yxtaeתשא
א.39) יח, ר"ה
ד.40) טז, קורח פרש"י
(41i"yxt.יב י, שמיני
ב.42) נט, ב"מ
תרומה.43) ר"פ צפע"נ צג. סה. ע' ואתחנן אוה"ת סע"א. ט, סוטה ראה

ireayd cenild xefgn t"r - epif`d zyxt - zegiyÎihewl

שבירת  את למנוע ישתדל שנח בהבינם לפיכך,
יוכלו  שבה דרך לחפש מוכרחים היו הם התיבה,

נח, מהריגת להזהר זאת עם וביחד התיבה, את לשבור

המכשול  יוסר שוב הרי נח, את יהרגו הם שאם מפני
המבול  הורדת .22בפני

ל"קרדומות", בנוסף הצטיידו שהם רש"י אומר לכן
ב"כשילין": גם התיבה", "מבקעין שבהם

שופטים  של"שרי 23בפרשת רש"י ציין כבר
שרוצה  מי וכל בידיהם ברזל של "כשילין היו צבאות"

בידו הרשות eiweyלחזור z` gtwl אינם כשילין – "

כשלון: מלשון "כשילין", במילה רמוז [הדבר הורגים.
הריגה  לא אך מחסום, הם 24מכשול, בעניננו, וכך .[

נח  של הפרעתו את למנוע כדי ב"כשילין" הצטיידו

התיבה. לשבירת

הם  שאם ידעו המצרים במצרים: גם לכך בדומה

הם  לכן ישראל. עלֿידי מלחמה תפרוץ בישראל, יהרגו
ב"כלי  גם אלא הריגה) (כלי ב"סייפות" רק לא הצטיידו

הגנה 25זיין" כלי .26הכוללים

.Ê
‰˘Ó ÈÙÏÎ ‰·ÂË ÈÈÂÙÎ ˙ÂÈ‰Ï Âˆ¯ ‡Ï Ï‡¯˘È

לבצע  ישראל רצו זאת, בכל כיצד, תמוה: עדיין
לרצון  בניגוד זהו הן – משה פטירת לעיכוב פעולה

ה'?

"אדם  אמרו שישראל ואומר, רש"י ממשיך כך על

תבוא  בפרשת ממצרים...": התורה 27שהוציאנו לימדה

מניב  בשדה יהודי מברך הקדושֿברוךֿהוא שכאשר
להביא  חייב והוא טובה, כפוי להיות לו אסור פירות,

לה'. ולהודות ביכורים

רבות  טובות להם עשה רבינו משה ישראל: טענו
עליהם חלה ולכן כך, טובה daegכל כפויי להיות שלא

כ  יכלתם ככל ולעשות אף כלפיו, פטירתו, את למנוע די
ה' ציווי נגד זה העברים...".28אם הר אל "עלה

אחת  דוגמא בהבאת מסתפק רש"י אין לפיכך
אלא  "וכו'", וכתיבת לישראל משה שעשה לטובות
ישראל  שקבלו הטובות מספר שרב ככל כי מפרטן,
כפויי  להיות לא חובתם ומתחזקת גדלה כך ממשה,
למניעת  השתדלותם יותר מובנת וכך כלפיו, טובה

הר...". אל "עלה

.Á
¯‰Ï ‰˘Ó ˙ÈÈÏÚ ÌÂÈ· Ï‡¯˘È Â‰ ÂÏ‡ ˙Â·ÂËÓ

הטובות  מבין רש"י בוחר מדוע מובן זה לפי
ולא  אלו, דוגמאות דוקא לישראל, משה שעשה

אחרות:

שנות  בכל לישראל רבינו משה שעשה הטובות על
xard שהרי כלפיו, תודתם את הביעו כבר בודאי הם ,

טובה. כפויי היו לא

מהן  נהנו שישראל הטובות את רק רש"י מונה לכן
הזה", "ביום  xdl(גם) dyn ziilr meia חלה שעליהן ,

dzr.טובה כפויי להיות ולא תודה, להביע חובתם

"הוציאנו  גם מציין שרש"י כך על להקשות אין
התורה" את לנו ונתן הים... את לנו וקרע ,29ממצרים

ובכל  הדורות בכל ישראל לכל נמשכות אלו טובות כי
שהיא  סוף ים וקריעת מצרים, יציאת על התקופות:

לפניֿכן 30חתימתה  נאמר כבר בנך 31, ישאלך "כי ,
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רואים 22) אנו אילו אומרים דורו בני "שהיו פרש"י: שם שבנח ואף
אותה שוברים אנו לתיבה נכנס כותב oibxedeאותו שם הרי – כו'" אותו

אותנו רואים "אנו "בעצם"qpkpרש"י והנקודה: שינויים*. ועוד ."
האמינו המבול דור שגם  לומר גלאטער מאכט גדולה dcnaדפרשתנו ַַ

(ולכן גו'" "בעצם שנאמר במה ה' פארפאלן qpkiykבכח איז – לתיבה
בפשט  כו', פרשתנו שלומדים קודם משא"כ "רק כו'**), ה"ה הכתובים ות

ז). שם, נח מפרש"י (ולהעיר כו' במבול וכופרים גו'" רע
ט.23) כ,
ראה24) אבל כו'. לשמור סע"א): מד, סוטה מפרש"י i"yxtלהעיר

כשיל. ע' ערוך ו. עד, תהלים
"(סייפים)25) – הספרי מלשון ".zeaxgeומשנה
זיינך.i"yxtראה26) כלי כמו אזנך, יד) (כג, תצא
ג.27) שם, פרש"י ואילך. ב כו,
קדושים 28) כפרש"י – השני את דוחה א' שציווי בכ"מ שמצינו וע"ד

יב. כב, תצא ג. מטות cereיט, פרש"י משה) מיתת – (בעניננו גם וראה .

שנמסרו  עד ללכת רצו לא כו' תלוי' משה שמיתת "ומששמעו ה) (לא,
ogxk lr לקמן וראה בֿג). (שם, גו'" החלצו גו' "נקם ציווי שהי' אף – "

.33 הערה
"והוריד 29) לאחרי תיכף השלו" את לנו "והגיז רש"י שמביא מזה

שהרי  בהעלותך, דפ' להשלו (לא שכוונתו משמע, המן" את לנו
"ותעל  יג) (טז, בשלח בפ' למש"נ כ"א) טובה, ולא הי' "פורעניות"
כל  נמשך שזה דעתו בפנים) ו(עפמשנ"ת המן, ירידת מעת שעלה השלו"

וראה המן. עם ביחד שהובטח וכפשש"מ – במדבר היותם i"yxtזמן
פרש"י  עיין אבל, יב). (שם, בשלח רמב"ן בארוכה וראה רע"ב. טו, ערכין
– .182 ע' חט"ז [המתורגם] לקו"ש וראה שם. רמב"ן ד. יא, בהעלותך
"והעלה" ולא דבהעלותך) (דשלו "והגיז" רש "י לשון צ"ע אופן, ובכל

דבשלח). (כבשלו
(30.164 ע' שם לקו"ש ראה
(31" שם: (אבל ח יג, בא וראה ואילך. כ ו, גו'").בצ ilואתחנן אתי

ובפרש"י. יד שם,

.n"k`e .ci ,ci l`wfgi i"yxt mb d`xe (*
.fh ,my gp i"yxtn xirdl la` (**
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מארצנו" "גלינו של הענין כך אחר לא 44להיות ואז ,
הקדושֿברוךֿ "שפך של באופן ישראל של ענשם היה

האבנים" ועל העצים על חמתו ישראל 45הוא על אלא ,
של  הענין להתקיים מוכרח היה לפיכך חלילה. עצמם,

העברים...". הר אל "עלה

.·È
È„Â‰È ÏÎÏ ‰‡¯Â‰‰

אחד  כל של ה' לעבודת מכך הנלמדת ההוראה
היא: ואחד

רבינו, משה "בחינת" קיימת יהודי כל של בנפשו
בתניא  בהרחבה הזקן אדמו"ר שמסביר יכול 46כפי .

רוצה  הקדושֿברוךֿהוא אם לטעון: היהודי אפוא
שבחינת  קבע הוא מדוע מצוות, ואקיים תורה שאלמד

לחשוב  שניתן כך כדי עד בהעלם, תהיה שבנפשו משה
הנפש  את רק חשים ובגילוי ח"ו, כלל קיימת היא שאין

הבהמית?

כי  לישראל, טובה שזוהי היא, כך על התשובה

" של הענין מתהווה כך רק mvraדוקא הזה": היום

כאן מושקעת כדי dcearכאשר עמל היהודי כאשר –
אז  רק – בכלל ובעולם בו הקיימת ההסתרה את להסיר

היהודי  של עצמיותו ה"עצם", רואים 47מתגלה ואז ,

הבאה  להתעלות הכנה רק היוו וההסתר שההעלם
שבנפשו, משה בחינת עלֿידי לגאולה לאחריהם,

גואל  הוא משה שהרי כללית, לגאולה פרטית ומגאולה
אחרון  גואל הוא .48ראשון
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ועוד.
פ'44) ראובני בילקוט (הובא קפה* אופן עמוקות מגלה ראה

הקודמת. שבהערה אוה"ת ואתחנן. ר"פ ועוד אוה"ח אלשיך, ואתחנן).
ועוד. בתחילתו. חינוך ח"ב – לאדמוהאמ"צ – שע"ת

תהלים 45) פרש"י עט. מזמור תהלים מדרש יד. פ"ד, איכ"ר ראה
איסתייעא. ד"ה ב לא, קדושין שם.

מב.46) ר"פ
שדוקא 47) (58 ע' .65 הערה 13 (ע' ח"ט [המתורגם] לקו"ש וראה

כו', המס"נ ענין אמיתית נתגלה יהושע ע"י היתה לא"י שהכניסה זה מצד
עיי"ש.

(48.8 ע' חי"א בלקו"ש ונתבאר נסמן

.c"dh `ede .ftw :(bv 'r my z"de`a wzrp oke) my x"lia (*

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ג אלול, תיש"א 
ברוקלין, נ. י.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מהו"ר חיים שי' שו"ב

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו מי"ט אלול, ונהניתי לקרות בו ע"ד ההתועדות שסידר בח"י אלול, ומתאורו 
גופא יכולים לראות עד כמה כנים הם דברי כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, שבאם רק 
מכמות  להתפעל  ולא  העבודה  אל  לגשת  צריכים  ורק  שיפעלו,  הוא  בטוח  ופועל  בעבודה  מתחילים 

האנשים שבתחלה, לפי שבמשך הזמן מספרם בודאי יתרבה.

בדבר שאלתו בענין קבלת משרת שו"ב, אקוה שבאם יעמוד בחוזק הראוי יפעול ההטבה ג"כ 
בשחיטת גסות שתהי' כדבעי, ובפרט כפי שכותב שהרב על צדו הוא, וכל זמן שלא תוקן זה הנה לדעתי 

לעת עתה יהי' על שחיטת עופות.

את כל אלו שמזכיר במכתבו, אזכירם בל"נ על הציון של כ"ק מו"ח אדמו"ר, לפני ר"ה הבע"ל.

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי לו 
ולב"ב שיחיו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בברכה.



סט

שנים  ישראל  שבטי  אלה  כל   – כח  מט,  בראשית 
עשר וזאת אשר דבר להם אביהם ויברך אותם איש 

אשר כברכתו ברך אתם

קסד

יעקב בחי' רחמים ותפארת – ו' שבשם הוי', וא"ו 
בגימטריא י"ג – מספר השבטים

יעקב – רחמים1, ו' שבשם הוי'2 – תפארת3.

1( ראה מאורי אור ערך רחמי”ם. זהר )סתרי תורה( פרשת ויצא קנז, 

ב. חלק ג' דף שב, א. לקוטי תורה ואתחנן ה, ב.

2( ראה לקוטי לוי יצחק על פסוקי תורה ומאחז”ל עמוד רמ וז”ל: כי 

ו' מדות דז”א הנרמזים באות ו' שבשם, הנה בפרט הוא בתפארת אות 

אמת בזהר ריש פרשת ויקרא, מפני שהתפארת כולל כל הו' קצוות. 

ע”ש. )מובא לקמן סימן קסו הערה 21(.

על  מרמז  מהשם  י”ה  דאות  ד',  פרק  התשובה  אגרת   – תניא  וראה 

חכמה ובינה, אות “ו” על המדות )ז”א(, ואות ה' אחרונה על מלכות.

מאמרי אדמו”ר האמצעי – הנחות )ויקרא( עמוד ח ואילך. תורת חיים 

בראשית מא, א ובהערה 13.

וראה תורת מנחם – ספר המאמרים ה'תשח”י עמוד נה.

3( תניא – אגרת הקודש פרק יב )מובא לעיל סימן קנג הערה 28(. אור 

התורה פרשת ויקרא עמוד תקלג וז”ל: שם הוי' זהו מה שאור אין סוף 

מאיר בבחי' בלי גבול... שזהו ההפרש בין ב' מדות חו”ג ובין תפארת 

אות ו' מלואו גם כן ו' – ו”ו.

ב' פעמים ו' הוא י”ב, וכמו הי”ב בני יעקב.

וא”ו, שעולה  כן,  גם  א'  יש מילוי4  ו'  וכמו שבאות 

י”ג, הוא כמו שלפעמים חושבין שבט לוי5 גם כן.
תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד שסו

בבחי'  מאיר  ב”ה  שא”ס  מה  זהו  וגבורה  חסד  שבחי'  האמצעי,  קו 

גבול, אכן ע”י תפארת קו האמצעי נמשך מה שאור אין סוף ברוך הוא 

מאיר בבחי' אין סוף ובלי גבול, ומזה נמשך התכללות המדות חו”ג 

להיות עושה שלום במרומיו בין מים ואש, עיין באגרת הקודש ע”פ 

והי' מעשה הצדקה שלום. ע”ש.

ובאור התורה פרשת ויקרא עמוד תקנב וז”ל: תפארת הוא קו האמצעי 

שכולל חסד וגבורה, ובחסד וגבורה כלול ענפי החסד וגבורה, נצח 

ויסוד בודאי  והוד בגבורה, וא”כ הכל כלול בתפארת,  כלול בחסד, 

כלול בתפארת. ע”ש.

ראה גם לקוטי תורה תזריע כג, ג )מובא לעיל סימן פב הערה 4(.

4( דיכולים לכתוב אות ו' במילוי בשני אופנים: א( ו”ו בגי' י”ב. ב( 

וא”ו בגי' י”ג. ראה עד"ז לעיל סימן קכח הערה 7.

נרמז  לוי  דשבט  לב,  סימן  ב  חלק  עה”ת  יצחק  לוי  ילקוט  ראה   )5

במספר יג, שהוא מיוחד מכל השבטים שהוא כולו קודש לה' )כהנים 

ולויים וכו'(, וע”ד החילוק בין י”ב חדשי השנה, וחודש העיבור הי”ג, 

לוי.  שמו  לו  קרא  הקב"ה  השבטים  שמכל  בזה,  הטעם  שם  ומבאר 

ע”ש.

ילקוט לוי יצחק על התורה

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ט אלול, תיש"א 
ברוקלין, נ. י.

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו עם הפ"נ המוסגר בו, ואקרא את הפ"נ - בל"נ - על הציון של כ"ק מו"ח אדמו"ר 
זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע לפני ר"ה הבע"ל.

בנוגע לשאלתו אם לבקר את אה"ק ת"ו אחר חג הסוכות הבע"ל, אסתפק מה מקום לזה בשנת 
השמיטה וכו'?

אתענין לדעת מהנעשה עם בנו שי' בהמשך להדברים שנדברנו יחד כשהי' כת"ר עמו כאן זה 
מזמן.

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי לו 
ולב"ב שיחיו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בברכה.
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מארצנו" "גלינו של הענין כך אחר לא 44להיות ואז ,
הקדושֿברוךֿ "שפך של באופן ישראל של ענשם היה

האבנים" ועל העצים על חמתו ישראל 45הוא על אלא ,
של  הענין להתקיים מוכרח היה לפיכך חלילה. עצמם,

העברים...". הר אל "עלה

.·È
È„Â‰È ÏÎÏ ‰‡¯Â‰‰

אחד  כל של ה' לעבודת מכך הנלמדת ההוראה
היא: ואחד

רבינו, משה "בחינת" קיימת יהודי כל של בנפשו
בתניא  בהרחבה הזקן אדמו"ר שמסביר יכול 46כפי .

רוצה  הקדושֿברוךֿהוא אם לטעון: היהודי אפוא
שבחינת  קבע הוא מדוע מצוות, ואקיים תורה שאלמד

לחשוב  שניתן כך כדי עד בהעלם, תהיה שבנפשו משה
הנפש  את רק חשים ובגילוי ח"ו, כלל קיימת היא שאין

הבהמית?

כי  לישראל, טובה שזוהי היא, כך על התשובה

" של הענין מתהווה כך רק mvraדוקא הזה": היום

כאן מושקעת כדי dcearכאשר עמל היהודי כאשר –
אז  רק – בכלל ובעולם בו הקיימת ההסתרה את להסיר

היהודי  של עצמיותו ה"עצם", רואים 47מתגלה ואז ,

הבאה  להתעלות הכנה רק היוו וההסתר שההעלם
שבנפשו, משה בחינת עלֿידי לגאולה לאחריהם,

גואל  הוא משה שהרי כללית, לגאולה פרטית ומגאולה
אחרון  גואל הוא .48ראשון
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פ'44) ראובני בילקוט (הובא קפה* אופן עמוקות מגלה ראה

הקודמת. שבהערה אוה"ת ואתחנן. ר"פ ועוד אוה"ח אלשיך, ואתחנן).
ועוד. בתחילתו. חינוך ח"ב – לאדמוהאמ"צ – שע"ת

תהלים 45) פרש"י עט. מזמור תהלים מדרש יד. פ"ד, איכ"ר ראה
איסתייעא. ד"ה ב לא, קדושין שם.

מב.46) ר"פ
שדוקא 47) (58 ע' .65 הערה 13 (ע' ח"ט [המתורגם] לקו"ש וראה

כו', המס"נ ענין אמיתית נתגלה יהושע ע"י היתה לא"י שהכניסה זה מצד
עיי"ש.

(48.8 ע' חי"א בלקו"ש ונתבאר נסמן
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ע

לב, יב – ה' בדד ינחנו ואין עמו אל נכר

נכר.  אל  עמו  ואין  ינחנו  בדד  ה'  יב(  לב,  )דברים  א. 
שליטה  יש  ולכך  בהעלם  הוי'  השם  שעתה  והענין 
אלהים  ג"כ  נאחזים  אלקים  בשם  כי  אחרא  להסטרא 
ויקרא כמו  הוי'  אחרים, אך לעתיד לבא שיהי' התגלות 
שנכתב )פסחים נ( לא יהי' עוד שליטה להסטרא אחרא, 
וז"ש ה' בדד ינחנו שהשם הוי' לבד ינהג אותנו ואין עמו 
אל נכר כי בו אין אחיזה להסט"א ולזה יבער רוח הטומאה 

מן הארץ כי יתגלה שם הוי'.
קול יעקב1

פני מהם אראה  ויאמר אסתירה  כ –  לב, 
מה אחריתם כי דור תהפוכות המה בנים לא 

אמון בם

המה,  תהפוכות  דור  כי  חז"ל,  אמרו  האזינו  בילקוט  א. 
הכנסתי אתכם לארץ ישראל, אמרתי לא תהו גולין ממנו 
ישראל  אמרתי  בדוד  חלק  לנו  אין  שאמרתם  כיון  לעולם, 

גלו יגלו מעל אדמתו.
צריך ביאור למה ע"י שאמרו אין לנו חלק בדוד גלו.

לאשתי  זה  גט  תן  האומר  )יא:(  דגיטין  פ"ק  דבמשנה 
ושחרור זה לעבדי, עד שלא בא לידם יכול לחזור בשתיהן 
משום דחוב הוא לעבד ואשה לצאת מיד בעלה ורבו דברי 
בעבד,  ולא  אשה  בגט  חוזר  אומרים  וחכמים  מאיר,  רבי 
רצה  ואם  בפניו  אלא  חבין  ואין  בפניו  שלא  לאדם  שזכין 
והוה  רשאי  אינו  אשתו  לזון  ושלא  רשאי  עבדו  לזון  שלא 
חוב לאשה לצאת מיד בעלה ויכול לחזור, אבל לעבד זכות 

ואינו יכול לחזור.
לומר לעבד עשי עמי  יכול הרב  יב.( ש"מ  ופריך )שם 
מעשה  צאי  דא"ל  עסקינן  במאי  הכא  ומשני  זנך,  ואינו 
ידיך  גבי אשה דא"ל צאי מעשה  ידיך במזונתיך, דכוותה 
בלא  נמי  עבדא  ספקא  בדלא  אשה  לא,  אמאי  במזונתך 
מבעי  למאי  למרא  שוי  לא  כרסי'  דנהום  עבדא  ספקי 
וכו' ואם מספקא באשה וא"ל צאי מעשה ידיך במזונתך 
רשאי, מספקת מאי למימרא מהו דתימא כל כבודה בת 
מלך פנימה קמ"ל, פירש"י צנועה ואין דרכה לצאת ולסבב 
שגלה  אשה  כגון  להשתכר,  מלאכה  אחר  אחרת  בעיר 
מלאכה  לה  להביא  מכירה  אדם  אין  ושם  מקלט,  לעיר 
לביתה בעלה חייב לפרנסה קמ"ל דאם ספקי יכול לומר 

צאי מעשה ידיך במזונותיך.
ובפרק הערל )יבמות עז.( שדנו לפסול דוד שבא מרות 
אשר  ע"ד  בקהל  יבא  לא  מואבית  אפילו  וסברו  המואבי' 
לא קדמו בלחם ומים והתירוהו לבא לקהל שאין דרכו של 

אשה לקדם בלחם ומים משום כל כבודה בת מלך פנימה.

1( ר' יעקב צבי יאליש ז"ל, בעל מחבר ספר מלא הרועים על הש"ס ועוד.

ישראל  מארץ  להגלנו  כביכול  ית'  בידו  אין  זו  ולסברה 
לארץ  וחוץ  ישראל  לארץ  יורד  שהשפע  לפרנסתינו  שלא 
ניזון מתמצית, ותו בחוץ לארץ שאין לנו נחלה שדה וכרם 
אין בידינו להשיג פרנסתינו כי אם ע"י יגיעה וטירחא יתירא 
להקב"ה  אשה  בגדר  שאנחנו  אחרים  במקומות  לשוטט 

כביכול וכל כבודה בת מלך פנימה.
וזה ביאר המדרש הכנסתי אתכם לארץ ישראל אמרתי 
מלך  בת  וכ"כ  אשה,  בגדר  שאתם  לעולם  ממנו  יגלו  לא 
אחר  אחרים  למקומות  לשוטט  יצטרכו  יגלו  ואם  פנימה, 
וגליתם  בדוד  חלק  לנו  אין  שאמרתם  כיון  אבל  פנסתם, 
לפסלו,  ורציתם  פנימה  מלך  בת  כבודה  כל  דאין  דעתכם 
מעשה  צאו  לומר  שאוכל  אדמתו,  מעל  יגלו  גלו  אמרתי 
המחי'  אחר  לשוטט  שתצטרכו  אף  במזונותיכם  ידיכם 
דן  לית דחש לכל כבודה בת מלך פנימה, הקב"ה  וכלכלה 

מדה במדה לפי סברתו ודעתו.
אבי שלום 

ואין  הוא  אני  אני  כי  עתה  ראו   – לט  ב, 
ואני  ואחיה מחצתי  אני אמית  אלקים עמדי 

ארפא ואין מידי מציל

ב. ראו עתה כי אני אני הוא ואין אלקים עמדי אני אמית 
ואחי' מחצתי ואני ארפא ואין מידי מציל. כ' בעל הטורים 
א(  א,  )יחזקאל  ע"ד  גליות  ד'  נגד  בפסוק  אני  פעמים  ד' 
תכופים  שהיו  ומדי  בבל  נגד  והנה  ע"ש,  הגולה  בתוך  ואני 
וסמוכים בלי הפסק ביניהם על כן ב' אני סמוכים אני אני 
הוא, ונגד יון אשר כמעט אבדה תקוה ר"ל אמר אני אמית 
ואחי', אמנם נגד אדום אמר מחצתי ואני ארפא, ולא אמר 
אני מחצתי וארפא, מפני ב' טעמים כי להיות כי אנ"י הוא 
שהשכינה  הגולה  בתוך  ואני  וע"ד  אני  הנקראת  השכינה 
כבר  הזה  הארוך  ובגלות  מה(  סוכה  )כתוס'  בגלות  עמנו 
ירדנו עד עפר לא ניכר כלל היות השכינה עמנו כ"א בתכלית 
ההסתר כדכתיב ואני הסתר אסתיר, לכן לא כתיב אני גבי 
שלימה,  יותר  אח"כ  הבאה  הגאולה  להיות  אמנם  מחצתי, 
על כן כתיב אח"כ ואני בוי"ו משא"כ באחרות, כי ואני בוי"ו 

באה לרמז על יחוד קב"ה ושכינתי'. ]תקס"א[.
* * *

ראו עתה כי אני אני הוא וגו' מחצתי ואני ארפא, על דרך 
פשטות, על דרך שאמר בתחלת צמיחת ישראל )שמות ג, 
יד( אהי' אשר אהי' בגלות אחר כפירש"י שם, ואמר עתה 
הגיע אותו הזמן אשר אני אני הוא, אלא אז בגאולת מצרים 
עמכם,  לעתיד  אהי'  אמר  לכן  זמן  לאחר  עתיד  הדבר  הי' 
ועכשיו בגאולה אחרונה שכבר הגיע אותו הזמן אמר בהוה 

אני אני הוא וק"ל.
חתם סופר

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת האזינו



עי מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - יום כיפור )פרשת אחרי(

טז, יב – ולקח מלא המחתה גחלי אש מעל 
המזבח מלפני ה' ומלא חפניו קטרת סמים דקה 

והביא מבית לפרוכת

א. הוציאו לו את הכף ואת המחתה וחפן מלא חפניו... הי' 
בין  המבדילות  הפרוכת  שתי  לבין  שמגיע  עד  בהיכל  מהלך 
לא  אומר  יוסי  ר'  אמה,  וביניהן  הקדשים,  קדש  ובין  הקודש 

היתה שם אלא פרוכת א' בלבד1 וכו'.
יומא פרק ה' משנה א'

מגיע  שהוא  עד  בהיכל  ומהלך  וכו',  בימינו  המחתה  נוטל 
לקדש הקדשים, מצא הפרוכת פרופה נכנס לקודש הקדשים 

עד שהוא מגיע לארון.
רמב"ם הל' עבודת יום הכפורים פ"ד ה"א

צריכין אנו למודעי, דאע"ג דהרמב"ם בפ"ד מהלכות בית 
הבחירה ובפ"ז מהלכות כלי המקדש כתב דשתי פרוכת היו 
ולא הזכיר דרך פריפתן, דהשתא י"ל דס"ל דחיצונה פרופה 
מהצפון2, מ"מ הכא בעי"כ כתב נמצא הפרוכת פרופה נכנס 
לקדש הקדשים כו'. נראה מלשונו זה שהעתיק דעת רבי יוסי 
לו להעתיק סדר  הי'  שלא היתה אלא פרוכת אחת, דלת"ק 
שהיו  שזה  שמפני  לי...  נראה  ולכן  הפרוכות,  בשתי  הליכתו 
עבדי  לא  ספיקא  לאו  ואי  הוה,  ספיקא  משום  פרוכות  שני 
אלא פרוכת אחת כמו לר"י משום דפשיטא לי' כדלעיל בשם 
ומיני'  ר"י  ס"ל  דהכי  בצפון  פתחא  אחת  ובפרוכת  התוס' 

נשמע לכ"ע היכא דליכא ספיקא...
נינהו  למשיחא  הלכתא  הלכות  הני  דכל  ידוע  והדבר 
וכשיבנה בית המקדש במהרה בימינו כבא בא אליהו והתיר 
המשנה  העתיק  הבחירה  בית  בבנין  הלכך  הספיקות  כל 
פירש  לא  שלעתיד  יחזקאל  דבנין  משום  שני  בבית  כשהיה 
על פי חז"ל, וכ"כ שם וז"ל בנין העתיד להבנות אע"פ שהוא 
כתוב ביחזקאל אינו מפורש ומבואר עכ"ל, אבל הכא דלאורי 
לן העבודה הוא בא כתבה ע"פ מה שהוא עבודה כשאין כאן 

אלא פרוכת אחת לפי שכן יהי' לעתיד במהרה בימינו אמן.
תוס' יום טוב – יומא פ"ה מ"ה

טז, לא – שבת שבתון היא לכם ועניתם את 
נפשותיכם חוקת עולם

ב. יום הכיפורים נקרא שבת שבתון כמו השבת, משא"כ 
שאר ימים טובים, שלא נקראו רק שבתון.

ראש  דהיינו  ששה,  טובים  ימים  ית'  השם  לנו  שנתן  וזה 
אחד  ויום  פסח,  ימים  וב'  סוכות,  ימים  וב'  אחד,  יום  השנה 
שבועות, שהם קצת בדמיון ימי החול, שמותר בהן מלאכת 
אוכל נפש, ונתן לנו יום טוב יום ז' יום הכיפורים שהוא בדמיון 

קדושת השבת שאסור בכל מלאכה.
הכיפורים,  יום  הוא  כן  הבא,  עולם  דוגמת  שהשבת  וכמו 

)ברטנורא:  והפנימי מן הצפון  הי' פרופה מן הדרום,  עי' בהמשך המשנה: החיצונה   )1

והבדילה  ואמרי  יוסי,  דר'  עלי'  דפליגי  לה  קאמרי  רבנן  הדרום.  מן  פרופה  החיצונה 

הפרוכת לכם במשכן לבד נאמר. פרופה, ראשה כפולה לצד החיצון ונאחזת בקרס של 

זהב להיות ]פתוחה[ מן הדרום ועומדת(.

2( כדעת ר' יוסי.

ויותר ממנו, שיום הכיפורים אין בו אכילה ולא שתי' דוגמת 
עולם הבא, וגם הוא יום אחד שאין בו כח בשטן לקטרג כמ"ש 
)יומא כ.( השטן בגי' שס"ד, וזהו כמו עולם הבא שאין בו שטן.
חדא"ג מהרש"א יומא ב. – ד"ה שבעת ימים

טז, כט – והיתה לכם לחוקת עולם בחודש 
נפשותיכם  את  תענו  לחודש  בעשור  השביעי 
וכל מלאכה לא תעשו האזרח והגר הגר בתוככם

ג. הנה יום הכפורים אין בו אכילה ושתי' על ידי שבו מאיר 
כיפור,  יום  בכוונת  בתולע"י  שכתוב  וכמו  הבא,  העולם  בחי' 
וז"ל סוד חכמה עינוים כו', ולפי שהעולם הבא אין בו אכילה 
ושתי' נאסרה אכילה ושתי' כו', ע"כ יום הכפורים הוא גם כן 
עשרה  של  הכנור  יהי'  לבוא  שלעתיד  דוגמת  דוקא  בעשור 
נימין דוקא, עימ"ש בתולע"י סוד ה' עינוים בסוד עץ החיים 

שמהלכו ת"ק שנה.
אור התורה דרושים לסוכות עמוד א'תשנג

טז, כב – ונשא השעיר עליו את כל עוונתם 
אל ארץ גזרה ושלח את השעיר במדבר

ד. בגמ' יומא סו: שאלו את ר"א בנוגע השעיר, דחפו ולא 
ה'  אויביך  כל  יאבדו  כן  א"ל  וימיתנו,  אחריו  שירד  מהו  מת, 
ענה  דלא  דהטעם  מסיים  שם  ובגמ'  וכו',  לא(  ה,  )שופטים 

להם ר"א הדין מפני שלא שמע מפי רבו.
ויש לבאר דמה ענה להם ר"א כן יאבדו כל אויבך ה', מה 

הקשר של תפלת ושירת דבורה להשעיר הנשתלח לעזאזל.
אברבנאל,  )עיין  במפרשים  המבואר  עפ"י  לומר  ויש 
עקידת יצחק שער לו, ובמהרש"א בגמ' שם( דהשעיר מרמז 
על עשו כמ"ש איש שעיר וכו', וכן על שר שלו הס"ם, ובעיקר 
מרמז על גלות עשו הוא אדום מלכות הרביעי היא גלות רומי 

)עי' רש"י סוף פרשת וישלח(.
ומבואר ברמב"ם סוף הלכות מלכים דבזמן שיבוא משיח אז 
האומות כולם מודים על טעותם, דת המוסלמים ודת הנוצרים, 
ה',  בשם  כולם  לקרוא  ברורה  שפה  עמים  אל  אהפוך  אז  כי 

והיתה לה' המלוכה, וביום ההוא יהי' ה' אחד ושמו אחד.
ולא  למטה  שדחפו  השעיר  כששאלו,  ר"א,  שאמר  וזהו 
אל  רמז  הוא  שנפל  דהשעיר  וכו',  יאבדו  כן  להם  ענה  מת, 
האומות  כל  וימותו  שיחרבו  לא  היינו  לע"ל,  האומות  נפילת 
האומות  שכל  ברמב"ם  לעיל  כמ"ש  אלא  משיח,  כשיבוא 
להם  יהי'  אלא  עולם,  אלקי  בה'  ויאמינו  בתשובה  יחזרו 

נפילה ולא מיתה.
וזהו שהביא הפסוק "כן יאבדו כל אויבך ה'", דאופן אבידת 
היינו,  לו,  ששאלו  השאלה  ע"ד  יהי'  לע"ל,  העולם  האומות 
אז  כי  לע"ל  האומות  לכל  מיתה  יהי'  דלא  מת",  ולא  "דחפו 
אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה', אלא יהי' 
כמשל "דחפו" דיהי' להם נפילה במלכותם, למטה, ולא מיתה.

על  באברבנאל  וכמבואר  הרומים,  לעשו,  מרמז  והשעיר 
ישעי' דקאי על דת הנוצרי, דלע"ל כולם, כל האו"ה יפסיקו 
מלהאמין במשיח שקר שלהם, ויאמינו בה' אלקי עולם, והי' 

ה' למלך על כל הארץ.
פרי דוד
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i"yx£ÌÈÓM‰ eÈÊ‡‰∑ ּביׂשראל ּבהם מתרה ,ׁשאני «¬ƒ«»«ƒְְְֲִִֵֶֶֶַָָ
להם  אמרּתי ׁשּכ ּבּדבר עדים אּתם ׁשאּתם וּתהיּו ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

עדים  הארץ"ּתהיּו "ותׁשמע וכן ּבהם , העיד ולּמה . ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
אני  למחר ּבׂשרֿודם, 'אני מׁשה: אמר וארץ? ְֲֲִִִֶֶַַָָָָָָָָָָֹׁשמים
מי  הּברית, עלינּו קּבלנּו לא יׂשראל: יאמרּו אם  ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָֹֹמת,
וארץ, ׁשמים ּבהם העיד לפיכ ּומכחיׁשם'? ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָּבא

יבֹואּו יזּכּו, ׁשאם ועֹוד, לעֹולם. קּימים ׁשהם ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָעדים
ּתּתן  והארץ ּפריּה ּתּתן הּגפן ׂשכרם: ויּתנּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָהעדים
ּבהם  ּתהיה יתחּיבּו ואם טּלם, יּתנּו והּׁשמים ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָיבּולּה,

ּתחּלה  העדים יא):יד ולא (לעיל הּׁשמים את "ועצר ְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹ
:ואחרּֿכ יבּולּה", את תּתן לא והאדמה מטר ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹיהיה

העֹובדיּֿכֹוכבים  עלֿידי מהרה", ."ואבדּתם ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָ
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היא: ּבעבֹודה מּזה ֲִִֶַַָָָההֹוראה
עסק. ּבעלי על - וארץ אהל, יֹוׁשבי על קאי - ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשמים

הענינים. ׁשני התּכללּות להיֹות ְְְְְְִִִִִֵַָָָּוצריכה
ּתֹורה, אּלא לי אין האֹומר ׁש"ּכל לידע צריכים אהל ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹיֹוׁשבי
ּכי  המצֹות, קּיּום ּגם להיֹות צרי אּלא לֹו", אין ּתֹורה ְְֲִִִִִִֵֶַַָָָאפּלּו
ּגדֹול  ּתלמּוד ּדוקא, לעׂשֹות על־מנת להיֹות צרי ְְְְֲִִִַַַַַַָָָהּלּמּוד

מעׂשה. לידי מביא ְֲִִֵֵֶֶַַַׁשהּתלמּוד
לידע  צריכים המצֹות, ּבקּיּום עבֹודתם ׁשעּקר עסק, ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּובעלי
על־ּכל־ יֹום, ּבכל לּתֹורה עּתים קביעּות להיֹות ְְְְִִִִֶַַַַָָָֻׁשּמכרחת

ערבית. אחד ּופרק ׁשחרית אחד ּפרק ְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַָָּפנים

מהּו אּלא אינֹו ׁשּבקועּקר החּלּוק להדר זה ענינם, צרי ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
הקוין. ׁשני להיֹות צריכים ׁשניהם אצל אבל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָיֹותר,
ּבגּופם: הוי' ועֹובדי ּבנׁשמתם הוי' עֹובדי ְְְְְְְֲֲִֵֵֵָָָָָָָּוכמֹו־כן

מּצד  היא עבֹודתם ׁשעּקר אף - ּבנׁשמתם הוי' ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָָעֹובדי
המׁשכה  - הּגּוף עם ּגם להתעּסק הם צריכים ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָהּנׁשמה,
ּבׁשמיעה  ּגם להתעּסק צריכים ּבגּופם הוי' ועֹובדי ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָלמּטה;
העלאה  - הּנׁשמה אֹור דערהערן") אּון ("הערן ְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָּוקליטת

ְְַָלמעלה.
עם  המצוה מעׂשה להיֹות צרי ּבפרט, מצוה ּבכל ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָָּוכמֹו־כן

נׁשמה. ּבלא ּכגּוף - ּכּונה ּבלא מצוה ּכי המצוה, ְְְְְְִִִַַַַָָָָָָָֹֹּכּונת
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ּכׁשּמדּבר  נּצבים, ׁשּבפרׁשת לכ הענינים ּבּפנימּיּות ְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַָָָָָָָָֻהּסּבה
וזּכרֹון, ּכסימן ּבעדּות ּדי ּבכלל, והמצֹות הּתֹורה קּיּום ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָעל
היא: מּמׁש, ּבעדּות צר יׁש הּברית, לגּבי ּבּפרׁשתנּו, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹואּלּו
חס  ׁשּיהּודי, יּתכן לא למעׁשה והמצֹות הּתֹורה קּיּום ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹלגּבי
יּתכן  רק ּומצֹות. ּתֹורה יקּים לא ּובמזיד יכחיׁש, ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹוׁשלֹום,
ּביהדּותֹו". ׁש"עֹודּנּו לֹו" ו"נדמה ׁשטּות רּוח ּבֹו ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַָׁשּנכנסה

ּבסימן ּכ לׁשם ּדי ּבׁשּתי ותזּכרת ולכן, היא זֹו ועדּות . ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹ
ׁשאני  עדים יהיּו הרעה, אתכם ּתקרה "ּכאׁשר ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָצּורֹות:
ׁשהרעה  מזּכירים העדים ּכלֹומר, זאת". ּבכל ּבכם ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹהתריתי
ׁשהּוא  הּיהּודי נזּכר וכ ּומצֹות, ּתֹורה אי־קיּום עקב ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָּבאה

מאלקּות. על־ידי־זה ְְֱִֵֵֵֶַַֹמתנּתק
מעֹוררים עצמן" וארץ ׁש"ּׁשמים היא, הּׁשנּיה לקּים והּדר ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

והמצֹות. הּתֹורה ְְִֶַַָאת
על מדּבר ּבּפרׁשתנּו זאת על ּברית לעּמת רק ׁשאינּנה , ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻֻ

ּבקּיּום  התחּזקּות יתר על ּבעּקר אּלא למעׁשה, הּתֹורה ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָקּיּום
ואֹות, ּבסימן ּדי אין ּכ ּולׁשם ּפרטיהן, לכל והמצֹות ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּתֹורה

מּמׁש. ּבעדּות צר יׁש ְֵֵֶֶַָָֹאּלא
והמצֹות  הּתֹורה ּבקּיּום להתחּזקּות הּברית היא: לכ ְְְְְְְְְִִִִִִַַַַַָָָוהּסּבה
אצל  הּקּים הּנפׁש מסירּות ּכח ּגּלּוי על־ידי ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָֹמתּבצעת
ּכפי  העדּות, העדּות: ענין ּבאמצעּות נעׂשה זה וגּלּוי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָיׂשראל.
ואּלּו נסּתר, ּדבר על היא הּזקן, אדמּו"ר ּבהרחבה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָׁשמבאר
ׁשעׂשּוי  ּדבר על וגם ּבעדּות, צר אין ּגלּוי ּדבר ְְֵֵֶֶַַַָָָָָָֹעל
נסּתר  ּדבר על רק ּגמּורה". ּב"עדּות צר אין ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹלהתּגלֹות

מתּגּלה. הּוא על־ידם ׁשרק ּבעדים, צר יׁש ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹלחלּוטין
מּדרּגת  הּנֹובע הּנפׁש מסירּות ּכח את לגּלֹות ּכדי ,ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹּולפיכ
יׁש לגילּוים, מעל ּביֹותר, נסּתרת ׁשהיא ׁשּבנפׁש, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָה"ּיחידה"

מּמׁש. ּבעדּות ְֵֶַָֹצר
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ux`e minW ± micr iYM 'a¦¥¥¦¨©¦¨¨¤

הארץ  ותׁשמע . . הּׁשמים ְְֲִִִֶַַַַָָָֽהאזינּו
אּתם  וּתהיּו ּביׂשראל, ּבהם מתרה ׁשאני – הּׁשמים ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ"האזינּו

וכן  עדים, ּתהיּו ׁשאּתם להם אמרּתי ׁשּכ ּבּדבר, ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָעדים
הארץ" רש"י)ותׁשמע ובפירוש א. .(לב, ְְִֶַָָ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

,dlFcB dbxcnA mdW minW mWA§¥¨©¦¤¥§©§¥¨§¨
Epif`d iEEvA mdl xAce ,mniCwde§¦§¦¨§¦¥¨¤§¦©£¦
ux`d rnWze xn` KM xg`e ,minXd©¨©¦§©©¨¨©§¦§©¨¨¤
milWnPd oFndd ErnWi mnvrn WExR¥¥©§¨¦§§¤¨©¦§¨¦
KxcA miklFd mdilFcB E`xIWM ux`l̈¨¤§¤¦§§¥¤§¦§¤¤

l"f mxnF`kE ,oFkp(:el a"g xdf)dfe ¨§§¨Ÿ©§¤
`lEM oTYz` `OrC `Wix i` mpFWl§¨¦¥¨§©¨¦§©¥¨

:oTYz ¦̀§©¥
ãBòf` dxFY ixaC Epif`i m` fnxi¦§Ÿ¦©£¦¦§¥¨¨

FxnF` `Ede ,minW mi`xwp Eidi¦§¦§¨¦¨©¦§§
lr ,minW miaWgp mY` dfA Epif`d©£¦¨¤©¤¤§¨¦¨©¦©

FxnF` KxC(a"t miNdY)iYxn` ip` ¤¤§§¦¦£¦¨©§¦
zWxtA Epkx`dW FnkE ,mY` midl ¡̀Ÿ¦©¤§¤¤¡©§§¨¨©

ziW`xA('b 'i)miwiCSd dUrn ici lrW §¥¦¤©§¥©£¥©©¦¦
FzF` miUFre FzF` mikRdn xngd mB©©Ÿ¤§©§¦§¦
mirWxd dUrn ici lre ,dxEv¨§©§¥©£¥¨§¨¦
Epxn` xakE ,xngl dxESd mikRdn§©§¦©¨©Ÿ¤§¨¨©§
xngde minW mWA qgizY dxESd iM¦©¨¦§©¥§¥¨©¦§©Ÿ¤

FxnF`e ,ux` mWA qgizidxAc`e ¦§©¥§¥¤¤§§©£©¥¨
Epif`Y cal daFHd zrWA `l WExR¥Ÿ¦§©©¨§©©£¦
zFWw xAcIW drWA ENt` `N ¤̀¨£¦§¨¨¤§©¥¨

:oif`dl oikixv oFr lr zFgkFzA§¥©¨§¦¦§©£¦
BøîBàåWExR 'Fbe .ux`d rnWze §§§¦§©¨¨¤§¥

WtPd zcxR xg` ENt`W¤£¦©©§¥©©¤¤
ux`d 'igA x`Xze sEBdns` DCal ¥©§¦¨¥§¦¨¨¤§©¨©

WExR ,it ixn` ux`d rnWY ok iR lr©¦¥¦§©¨¨¤¦§¥¦¥

xdGd xtqA mxnF` KxC lrziW`xA g"f) ©¤¤§¨§¥¤©Ÿ©§¥¦

('kdcizr 'Fbe Dpi`xE dpi`v FpFWl dfe§¤§§¤¨§¤¨§£¦¨
`pEIve `pEIv lkA `xrz`l lFw zA©§¦§¨¨§¨¦¨§¦¨
dpi`xE dpi`v zxnF`e mixaw iYaA§¨¥§¨¦§¤¤§¤¨§¤¨
Exrz`e `xtrC `zE`lA zFgYn EwER¦§§¨¨§©§¨§¦§¨
xn` Y`C `nM oFIv zFpA oFkYpWn¦§©§§¦§¨§©§¨©
xn`Od `Ed ,k"r fNd oEISd dn©©¦©¨©©£¨
mtEB rnWIW miwiCSl 'd gihaOW¤©§¦©©©¦¦¤¦§©¨
FxnF` `Ede ,ux`A didIW xg ©̀©¤¦§¤¨¨¤§§

,it ixn` ux`d rnWzexaC `vFOnE §¦§©¨¨¤¦§¥¦¦¨¨¨
`l 'd xac oif`i `NW iOW cnl dY ©̀¨¨¥¤¦¤Ÿ©£¦§©Ÿ
fExMd lFw z` ux`A okFXd FtEB rnWi¦§©©¥¨¨¤¤©§

:xrpp Fxtr didi `le `Edda dxez ©§Ÿ¦§¤£¨¦§¨



epif`dעד zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'e oey`x meil inei xeriy
צריכה  ּדבר", יקּום עדים ׁשני ו"על־ּפי מאחר להקׁשֹות: ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָיׁש
והארץ  הּׁשמים ואי האפן, ּובאֹותֹו ּכאחת להיֹות ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהעדּות
"האזינּו", ּבלׁשֹון אמר ׁשּלּׁשמים ּבׁשעה עדים, להיֹות ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָיּוכלּו

"ותׁשמע"? ּבלׁשֹון ְְְְִִֶַָָולארץ
ׁשמים  "ׁשמעּו יׁשעיה אמר זה ׁשּמּטעם ּתרץ ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ[ּב'ספרי'
ׁשמיעה  לׁשֹון יׁש ּבּׁשמים ּדגם הׁשום: ּדבזה ארץ" ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָוהאזיני

האזנה]. לׁשֹון ּבארץ ְְֲֶַַָָָָוגם
הּתבֹות  את הּפסּוק מן ּבהעּתיקֹו רׁש"י ּתרץ זֹו קׁשיא ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֻוהּנה

– ּבּדבר" עדים אּתם "וּתהיּו ּומפרׁש הּׁשמים" ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ"האזינּו
ּדבּׁשמים  ּגמּורה. עדּות יּתנּו לבּדם ׁשהּׁשמים ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָּדמׁשמע

רּבּוי יׁשנֹו שבעה עצמם לה: ד, ואתחנן רש"י בפירוש שמצינו (כמו ְְִֶַָ
ועוד) ּומּלב רקיעים, לבּדם. ּגמּורה עדּות יּתנּו ּגם והם זאת ד ְְְְְִִֵֵַַַָָֹ

וגם  הארץ" ותׁשמע "וכן רׁש"י וכלׁשֹון הארץ", ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָ"ותׁשמע
ואם־ּכן  ּגמּורה. עדּות יּתנּו ארצֹות, מהרּבה הּכלּולה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָהארץ
וכת  "האזנה" ּבלׁשֹון אחת ּכת עדים, ּכּתי ׁשּתי אכן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָיׁשנם

"ׁשמיעה". ּבלׁשֹון ְְִִֶֶַָאחרת

(á)íøéòNk éúøîà ìhk ìfz éç÷ì øènk óøòé©«£³Ÿ©¨¨Æ¦§¦½¦©¬©©−¦§¨¦®¦§¦¦´
:áNò-éìò íéáéáøëå àLã-éìò£¥¤½¤§¦§¦¦−£¥¥«¤

i"yx£¯Ënk Û¯ÚÈ∑ׁשּתעידּו העדּות היא ׁשאני זֹו , «¬…«»»ֲִִִֵֶֶָָ
ליׂשראל  ׁשּנתּתי ּתֹורה ּבפניכם, חּיים אֹומר ׁשהיא ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

לעֹולם לעֹולם, חּיים ׁשהּוא הּזה ּכאׁשר ,(ספרי)ּכּמטר ֲִֶֶֶַַַַָָָָָָ
ּומטר  טל הּׁשמים וכן ∑Û¯ÚÈ.יערפּו יּטיף, לׁשֹון ְִַַַַַָָָ«¬…ְְִֵַ

סה) ּדׁשן",(תהלים לג)"ירעפּון טל"(לקמן Ïfz."יערפּו ְְֲִֶַַָָƒ«
Ïhk∑(ספרי) ׂשמחים ּבֹוּבֹוׁשהּכל יׁש ׁשהּמטר לפי , ««ְְִִֵֵֶֶַַָָֹ

ּבֹו), עצבים יׁש אחרים: (ספרים לּברּיֹות ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵַָעצבים
יין  מלא ּבֹורֹו ׁשהיה ּומי ּדרכים הֹולכי .ּכגֹון ְְְִִִֵֵֶַָָָָ

Ì¯ÈÚNk∑ סערה רּוח 'ּכרּוחי ,לׁשֹון ּכתרּגּומֹו: ƒ¿ƒƒְְְְְֵַַָָ
העׂשבים  את מחזיקין הּללּו הרּוחֹות מה ְֲֲִִִִֶַַַָָָָָמטרא',
את  מגּדלין ּתֹורה ּדברי אף אֹותם, ְְְְְִִִֵֶַַַָָּומגּדלין

ׁשם ∑ÌÈ·È·¯ÎÂ.לֹומדיהן  על לי ונראה מטר. טּפי ְֵֶ¿ƒ¿ƒƒְְִִִֵֵַָָָ
אמר: ּדאּת ּכמה רביב, נקרא ּכחץ כא)ׁשּיֹורה (בראשית ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָ

קּׁשת" ע (גראזגוויכס)ארברי"ץ∑„L‡."רֹובה טיפת , ֶַָ∆∆ֲִַ
ּבירק הארץ עׂשב,∑NÚ·.מכּסה קרּוי אחד קלח ְְֶֶֶָָָֻ≈∆ֵֶֶֶַָָ

עׂשב  קרּוי לעצמֹו ּומין מין .וכל  ְְְִִֵֶַָָ

ÏËk‡ב  Ïa˜˙È ÈÙÏe‡ ‡¯ËÓk Ìq·È¿««¿ƒ¿»¿»ƒƒ¿««¿«»
‰‡˙„ ÏÚ ÔÈ·L„ ‡¯ËÓ ÈÁe¯k È¯ÓÈÓ≈¿ƒ¿≈ƒ¿»¿»¿ƒ«ƒ¿»

:‡aNÚ ÏÚ È„ ‡LB˜ÏÓ ÈÒÈÒ¯Îeƒ¿ƒ≈«¿»ƒ«ƒ¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.éç÷ì øèîk óøòé (áKxC lr WExR ©£Ÿ©¨¨¦§¦¥©¤¤
l"f mxnF`(b"t zFa`)gnw oi` m` §¨¨¦¥¤©

df xn`nA aEzMd oEki ,'Eke dxFY oi ¥̀¨§§©¥©¨§©£¨¤
FnM qpxtlE oEfl xhn ozFp 'dW FnM iM¦§¤¥¨¨¨§©§¥§
xErW dfe ,dxFY cnll md oikixv ok¥§¦¦¥¦§Ÿ¨§¤¦
xhOd siHn ip`W FnM siHi aEzMd©¨©¦§¤£¦©¦©¨¨
,xhnM igwl sxri xn` EN`kE ,igwl¦§¦§¦¨©©£Ÿ¦§¦§¨¨
mc`dn l`FW `Ed KExA WFcTd oi`W¤¥©¨¨¥¥¨¨¨
,FzqpxR icM Fl oikOW cr dxFY cnll¦§Ÿ¨©¤¥¦§¥©§¨¨
EtiHi `l m`W cnl dY` xaC `vFOnE¦¨¨¨©¨¨¥¤¦Ÿ©¦
zzl 'd utg oi` dxFY iRh mdiRn¦¦¤¦¥¨¥¥¤¨¥
`PYd xn`nA EpWxRX dn `Ede ,xhn̈¨§©¤¥©§§©£©©©¨
zi`x m` WExR dxFY oi` gnw oi` m ¦̀¥¤©¥¨¥¦¨¦¨
dPMW mrhe ,dxFY oi`W rC gnw oi`W¤¥¤©©¤¥¨§©©¤¦¨
zFncl ,sxri df oFWl dxFY cEOll§¦¨¨¤©£Ÿ¦§

:siHn `EdW xhOd dUrnl§©£¥©¨¨¤©¦
ãBòFzripn xhOdW KxcM iM fnxi¦§Ÿ¦§¤¤¤©¨¨§¦¨

ok FnM mc`dl dzin aaFqY§¥¦¨§¨¨¨§¥
FxnF` KxC lr ,EPtxrY dxFYd zripn§¦©©¨©©§¤©¤¤§

('` 'irWi)'Fbe Ep`nY m`e 'Fbe Ea`Y m` §©§¨¦Ÿ§§¦§¨£§
zFpFW zFNnA xnFl ltke ,'Fbe axg¤¤§§¨©©§¦

,izxn` igwldxFY zFxFY ipW cbpM ¦§¦¦§¨¦§¤¤§¥¨
dxFY cbpM ,dR lrAW dxFze azkAW¤¦§¨§¨¤§©¤§¤¤¨

xn` azkAWigwlFcIn Dpzp 'dW ¤¦§¨¨©¦§¦¤§¨¨¦¨
mbde ,midl` rAv`A daEzM dWn cil§©¤§¨§¤§©¡Ÿ¦©£©

Cd zxUr `N` ozp `NWmdA ,zFxA ¤Ÿ¨©¤¨£¤¤©¦§¨¤
dxFYd xtqA aEzMX dn lM milElM§¦¨©¤¨§¥¤©¨

l"f mxn`nM:(b"it x"cna) §©£¨¨
ãâðëexn` dR lrAW dxFYizxn` §¤¤¨¤§©¤¨©¦§¨¦

xn`nA ExqnPW mixaC mdW¤¥§¨¦¤¦§§§©£¨
xhn azkAW dxFYl dPke ,dR l` dR¤¤¤§¦¨©¨¤¦§¨¨¨
dxFYdW itl ,lh dR lrAW dxFYle§©¨¤§©¤©§¦¤©¨
,xaC lM cFqie xTrd `id azkAW¤¦§¨¦¨¦¨¦¨¨¨
miwECwce mipETY md dR lrAW dxFze§¨¤§©¤¥¦¦§¦§¦
`Ede ,mifnxp `N` DA miWxtn mpi`W¤¥¨§Ÿ¨¦¨¤¨¦§¨¦§
dOCW DpFincA aEzMd gwNW oipr¦§¨¤¨©©¨§¦§¨¤¦¨
xTre cFqi `EdW xhnl azkAW dxFY¨¤¦§¨§¨¨¤§§¦©
oETY `EdW lhl dR lrAW dxFze ,lMd©Ÿ§¨¤§©¤§©¤¦
`idW FnM xhOd dUrX dn dcnrde§©£¨¨©¤¨¨©¨¨§¤¦

:azkAW dxFzl dR lrAW dxFY¨¤§©¤§¨¤¦§¨
ãBòzn` iWp` mxnF` KxC lr dvxi¦§¤©¤¤§¨©§¥¡¤

(l"fix`d mWA g"lx 'iq g"e` ahid x`A)iM ¨¥¥¥¦§¥¦
`N` Dpi` azkAW dxFY wqr zevn¦§©¥¤¨¤¦§¨¥¨¤¨
`zixAA Exn` oke ,dliNA `le mFIA©§Ÿ©©§¨§¥¨§©¨©§¨

(miNdY Wxcn)didW mFi 'n ozF`A dWOW ¦§©§¦¦¤¤§¨¤¨¨
dliNl mFId oiA xiMn did 'd lv ¥̀¤¨¨©¦¥©©©§¨
didWM FcOln 'd didW cEONdn¥©¦¤¨¨§©§§¤¨¨
,dlil `EdW rcFi did dpWn FcOln§©§¦§¨¨¨¥©¤©§¨
`xwn cEOl oi`W xaCA mrh Wie§¥©©©¨¨¤¥¦¦§¨

:dliNA©©§¨

äæìåFpi`W xhnl azkAW dxFY dPM §¨¤¦¨¨¤¦§¨§¨¨¤¥
la` minWBd zFniA `N` cinŸ¦¤¨¦©§¨¦£¨
rx`X dn cnlE `ve ,dOgd zFniA `lŸ¦©©¨§¥§©©¤¥©

`axl(:c"k ziprY)cixFdl gixhdW lr §¨¨©£¦©¤¦§¦©§¦
`xwOd ok FnM ,mYrA `NW minWB§¨¦¤Ÿ§¦¨§¥©¦§¨
`le mFi Fl lAbOd FPnfA `weC `Ed©§¨¦§©©ª§¨§Ÿ
FnM lhl dR lrAW dxFY dOce ,dlil©§¨§¦¨¨¤§©¤§©§
mnFi sxge uiw wiqtn `l lHdW¤©©Ÿ©§¦©¦¨Ÿ¤¨
Ll oi` dR lrAW dxFY ok FnM dlilë©§¨§¥¨¤§©¤¥§
lHdW dWwY l`e ,DPnf Fpi`W onf§¨¤¥§©¨§©©§¤¤©©
cSn dripOd oi` iM WnXd EPgixti©§¦¤©¤¤¦¥©§¦¨¦©

:lHd©©
íøéòNkmxnF` KxC lr x`Azi .'Fbe ¦§¦¦§¦§¨¥©¤¤§¨

`zixAA('i ilWn Wxcn)xn` ©¨©§¨¦§©¦§¥¨©
mc`d z` oicinrOWM l`rnWi iAx©¦¦§¨¥§¤©£¦¦¤¨¨¨
EPOn oil`FW `xwn FciA Wi m` oiCA©¦¦¥§¨¦§¨£¦¦¤
dpWn FciA Wi m`e dpW `l dOl̈¨Ÿ¨¨§¦¥§¨¦§¨
,KxCd df lr oke cEnlY EPOn oil`FW£¦¦¤©§§¥©¤©¤¤
migikFn `zixAd ixaC wnrn dPd¦¥¥Ÿ¤¦§¥©¨©§¨¦¦
oi` `xwn FciA WIW iOW mixaCd©§¨¦¤¦¤¥§¨¦§¨¥
`N` daMxn dUrn EPOn oil`FW£¦¦¤©£¥¤§¨¨¤¨
dOn xzFi FYlki itM zg` dbxcn©§¥¨©©§¦§¨§¥¦©

did eilrW gxHXdlrnl xcB gxhl ¤¨©¤¨¨¨¨¦§Ÿ©¨¥§©§¨
xnF` `Ede ,FGnmxirUM'Fbemiaiaxke ¦§¥¦§¦¦§§¦§¦¦

oiRh 'd xihnIW xErWM WExR 'Fbe§¥§¦¤©§¦¦¦
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(â):eðéäìàì ìãâ eáä àø÷à ýåýé íL ék¦²¥¬§Ÿ̈−¤§¨®¨¬−Ÿ¤¥«Ÿ¥«

i"yx£‡¯˜‡ '‰ ÌL Èk∑ ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'ּכי' הרי ƒ≈∆¿»ְְֲִִֵֵַ
ּכמֹו'ּכאׁשר' כג), הארץ",:(ויקרא אל תבֹואּו "ּכי ְֲִֶֶֶַָָָ

אּתם ה', ׁשם ואזּכר eÈ‰Ï‡Ïּכׁשאקרא Ï„b e·‰ ְְְְֵֶֶֶֶַָֹ»…∆≈…≈

ּכבֹוד  ׁשם ּברּו" ׁשעֹונין: אמרּו מּכאן ׁשמֹו. ְְְְִִֵֶָָָָּוברכּו
ׁשּבּמקּדׁשמלכּותֹו" ּברכה אחר טז), .(תענית ְְְִֶַַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 106 cenr ` jxk a"nyz zeiecreezd)

WCwOA ± 'mW KExA' zIpr£¦©¨¥©¦§¨

לאלהינּו: גדל הבּו אקרא ה' ׁשם ְִֵֵֵֶֶָָֹֹּֽֽכי
ׁשם  ּברּו' ׁשעֹונין אמרּו מּכאן . . ה' ׁשם ואזּכיר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָּכׁשאקרא

ׁשּבּמקּדׁש ּברכה אחר מלכּותֹו' רש"י)ּכבֹוד ובפירוש ג. .(לב, ְְְְִֶַַַַָָָ
ּתלמּוד־ ,הּמבר אחר אמן ׁשעֹונין מּנין ׁשנינּו ּב'ספרי' ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָהּנה
- רׁש"י ׁשל טעמֹו להבין וצרי לאלקינּו. ּגדל הבּו ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹלֹומר
לאלקינּו" ּגדל ׁש"הבּו ׁשּפרׁש - מקרא ׁשל ּפׁשּוטֹו ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹהמפרׁש
ולא  ׁשּבּמקּדׁש, ּברכה אחר ׁשם' ּברּו' אמירת על ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹקאי
יֹותר  לכאֹורה הּמתאים ּברכה, ּכל על ּדקאי ה'ּספרי' ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָּכפרּוׁש
ּברכה  אֹודֹות ּבהם נתּפרׁש ׁשּלא הּכתּובים, ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹּבפׁשטּות

ּבּמקּדׁש? ְְִֶֶַָֻמיחדת
המדּבר  זה ּדפסּוק הּׁשּיכּות - לפרּוׁשֹו - להבין צרי ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָּגם

האזינּו? ּבפרׁשת מׁשה לדברי ׁשּבּמקּדׁש, ּברכה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹאֹודֹות

לבני  הזּכיר רּבנּו מׁשה הרי קׁשה, ּדלכאֹורה ּבזה: לבאר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹויׁש
ּומּדּוע  ׁשנה, הארּבעים ּבמׁש ּפעמים רּבּוי ה'" "ׁשם ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָיׂשראל
ׁשּצרי להם לֹומר האזינּו, ּבפרׁשת - האחרֹון יֹומֹו עד ְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָחּכה
על  מדּבר ׁשּכאן למד ּומּזה לאלקינּו"? ּגדל "הבּו ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֻלהיֹות
ּבּׁשם  ה' הזּכרת זה, לפני היתה ׁשּלא מיחד ּבאפן ה' ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻהזּכרת

ׁשם". ּברּו" עֹונים זה ׁשעל ּבּמקּדׁש, ׁשהיתה ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּמפרׁש
ּכי  לארץ, הּכניסה קדם האחרֹון ּביֹומֹו להם זאת אמר ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹולכן
הּמקּדׁש. ּובבית לארץ הּכניסה לאחר רק ׁשּי זה צּוּוי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָקּיּום
שם  להזכיר רשות ניתן "שלא רש"י כתב הרי במשכן (מה־שאין־כן

ולא  דוקא הבחירה" בית וזהו שם, שהשכינה במקום אלא המפורש

וכו'.) במשכן

(ã)ìà ètLî åéëøc-ìë ék Bìòt íéîz øevä©Æ¨¦´¨«¢½¦¬¨§¨−̈¦§¨®¥³
:àeä øLéå ÷écö ìåò ïéàå äðeîà¡¨Æ§¥´½̈¤©¦¬§¨−̈«

i"yx£BÏÚt ÌÈÓz ¯ev‰∑ חזק ׁשהּוא ,אףֿעלּֿפי «»ƒ»√ִֶַַָָ
הּוא  ּבׁשטף לא רצֹונֹו, עֹוברי על ּפרענּות ְְְְְִֵֵֶֶֶַָֹֻּכׁשּמביא

ּפעלֹו ּתמים ּכי ּבדין, ּכיֿאם ‡eÓ‰.מביא Ï‡∑ ְֳִִִִִִֵָָ≈¡»
הּבא  לעֹולם צדקתם לּצּדיקים ואףֿעלּֿפי ,לׁשּלם ְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָ

¯·e˙‡ג  e·‰ ÈÏˆÓ ‡‡ ÈÈ„ ‡ÓLa È¯‡¬≈ƒ¿»«¿»«»¿«≈»¿»
:‡‰Ï‡ Ì„»̃»¡»»»

‡¯d˙Áד  Ïk È¯‡ È‰B„·BÚ ÔÈÓÏL„ ‡ÙÈ˜z«ƒ»¿»¿ƒ»ƒ¬≈»…¿»≈
‡Ï ‰ÏÂÚ È‰BÓ„˜ ÔÓ„ ‡ÓÈ‰Ó ‡‰Ï‡ ‡È„ƒ»¡»»¿≈¿»¿ƒ»»ƒ«¿»»

:‡e‰ ËÈL˜Â ÈkÊ Ì„˜ ÔÓc ˜Ù»≈¿ƒ√»««¿«ƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

miaiaxke ohw `EdW `WCd lr miPhw§©¦©©¤¤¤¨¨§¦§¦¦
aUr ilr miare milFcB oiRh mdW¤¥¦¦§¦§¨¦£¥¥¤
df oFincM lAql lFkIW lFcB `EdW¤¨¤¨¦§Ÿ§¦§¤
lFkIW gM itM cg` lM dxFYd zFevn¦§©¨¨¤¨§¦Ÿ©¤¨
lwdl xingdlE lwdl dfA Wie ,biVdl§©¦§¥¨¤§¨¥§©£¦§¨¥
,xzFi biVdl lFki Fpi`W in lr©¦¤¥¨§©¦¥
dAxd lFkIW in lr xingdlE§©£¦©¦¤¨©§¥
dUrn ENt`e lMd EPOn oil`FXW¤£¦¦¤©Ÿ©£¦©£¥

:daMxnb dxez ¤§¨¨
.àø÷à 'ä íL ék (âxaCd iM dpEMd ¦¥¤§¨©©¨¨¦©¨¨

mW `Ed eixn`nA oEki eil` xW £̀¤¥¨§©¥§©£¨¨¥
l"f mxnF` KxC lr 'd(:g"v b"g xdf)lM ©¤¤§¨Ÿ©¨

dilre ,d"awd lW eizFnW DNM dxFYd©¨ª¨§¨¤§¨¤¨
`idW igwl xhnM sxri xnF` `Ed¥©£Ÿ©¨¨¦§¦¤¦
`xw` WxtE KxAzi FnW `idW dxFYd©¨¤¦§¦§¨©¥¥¤§¨

:xwi oFWNn¦§§¨
ãBòwqr mdl dlYW mbdW fnẍ©¤£©¤¨¨¨¤¥¤

didY `l xhnE lhA dxFYd©¨§©¨¨Ÿ¦§¤
zFxwl `N` ,df lr cEONA dpEMd©©¨¨©¦©¤¤¨¦§

FxnF` `Ede ,'d zxFY xtqAiMWExR §¥¤©§§¦¥
zFxwl WExR `xw` 'd mW mrh didi¦§¤©©¥¤§¨¥¦§
oYIW icM KxAzi FnW `idW FzxFzA§¨¤¦§¦§¨©§¥¤¦¥
DnWl dxFY `xTY Ffe ,Epidl`l lcBŸ¤¥Ÿ¥§¦¨¥¨¦§¨

FxnF`e ,FcFaM mW x`tlE lCbl`xw` §©¥§¨¥¥§§§¤§¨
lr F` ,mdn cg` lM dUrIX dn `Ed©¤©£¤¨¤¨¥¤©

l"f mxnF` KxC(b"rx b"g xdf)zFWtPW ¤¤§¨Ÿ©¤©§
`le dWn ivFvip md dxFY iwqFr lM̈§¥¨¥¦¥¤§Ÿ
lM sFq cr `N` cal xAcOd xFC©¦§¨§©¤¨©¨

zFxFCd`Ed KExM dxFYA wqFrd lM ©¨¨¥©¨¨
lW dxFYd wqr dPM dfle ,dWnA§¤§¨¤¦¨¥¤©¨¤

:oade `xw` xn`e eil` l`xUi¦§¨¥¥¨§¨©¤§¨§¨¥
ãBòFxnF` dvxi'd mW iMzpizp 'Fbe ¦§¤§¦¥§§¦©

Ead `EdW KM xg` xn`Pdl mrh©©§©¤¡©©©¨¤¨
dn KxC lr `Ede ,Epidl`l lcbŸ¤¥Ÿ¥§©¤¤©

l"f Exn`X(a"q gp hEwli)wEqRAmiNdY) ¤¨§©§Ÿ©©¨§¦¦

(a"k'd aWi `NW l`xUi zFNdY aWi¥§¦¦§¨¥¤Ÿ¨©
`av Exn`W cr zFNdYd `QM lr©¦¥©§¦©¤¨§§¨
did `le l`xUi idl` 'd KExA minXd©¨©¦¨¡Ÿ¥¦§¨¥§Ÿ¨¨

minW idl` Fl Exn`WM gEx zgp Fl©©©§¤¨§¡Ÿ¥¨©¦
FxaC `A dfle ,mik`lOd idl`e ux`ë¨¤¥Ÿ¥©©§¨¦§¨¤¨§¨
xacl dlrnE lcb Ead xn`e o`M aFHd©¨§¨©¨Ÿ¤©£¨§¨¨
,Epidl` `N` `xTl utg Fpi`W df¤¤¥¨¥¦¨¥¤¨¡Ÿ¥

FxnF` `EdeEpidl`lzErvn`A iM §§¥Ÿ¥¦§¤§¨
`Ede ,'d mW `EdW dxFYA mi`xFTW¤§¦©¨¤¥§

FxnF``xw` 'd mW iMoigAWOWM dfA §¦¥¤§¨¨¤§¤§©§¦
idl` 'd KExA mixnF`e mipFilrd̈¤§¦§§¦¨¡Ÿ¥
,gaWe dNcB FA Wi df gaW l`xUi¦§¨¥¤©¤¥§ª¨§¤©
miwqFr l`xUi oi`WM oM oi`X dn©¤¥¥§¤¥¦§¨¥§¦
'd KExA mik`lOd mixnF`e dxFYA©¨§§¦©©§¨¦¨
dHn c`n rExB df gaW l`xUi idl ¡̀Ÿ¥¦§¨¥¤©¤¨©§Ÿ©¨
md ixdW xaCd rTYWie dHn©¨§¦§©¥©©¨¨¤£¥¥
oiwqFr oi`WM mFlWe qg miWigkn©§¦¦©§¨§¤¥§¦
FzEdl` qgi DzErvn`AW FzxFzA§¨¤§¤§¨¨¦¥¡Ÿ
dAxd EWxC l"f EpizFAxe ,Epilr̈¥§©¥¨§©§¥

zFWxC(ixtq):'Fbe WiHtkEc dxez §¨¦§¦§©¦§
.Bìòt íéîz øevä (ãitl WExR ©¨¦¨¢¥§¦

aaFqi dxFYd wqrW xn`e mcTW¤¨©§¨©¤¥¤©¨§¥



epif`dעו zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'e oey`x meil inei xeriy
ּדבריו  את לאּמן סֹופֹו ּתגמּולם, את ÔÈ‡Â.ׁשּמאחר ְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָ¿≈

ÏÂÚ∑ הּזה ּבעֹולם צדקתם ׂשכר מׁשּלם לרׁשעים .אף »∆ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָ
‡e‰ ¯LÈÂ ˜Ècˆ∑ּדינֹו את עליהם מצּדיקים ,הּכל «ƒ¿»»ְֲִִִֵֶֶַַֹ

"ויׁשר  הּברּיֹות, מּפי "צּדיק" להם. ויׁשר ראּוי ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָוכ
להצּדיקֹוהּוא" .וראּוי ְְְִַָ

(ä):ìzìúôe Lwò øBc íîeî åéða àl Bì úçL¦¥¬²−Ÿ¨¨´¨®¬¦¥−§©§«Ÿ

i"yx£'B‚Â BÏ ˙ÁL∑ להֹון חּבילּו ולא ּכתרּגּומֹו: ƒ≈¿ְְְְִַַָ
ÌÓeÓ.ליּה ÂÈa∑היּו ׁשהׁשחיתּוּבניו והׁשחתה , ֵ»»»ְְְִִֶַָָָָָ

מּומם  ÌÓeÓ.היא ÂÈa∑ ולא היה ּבניו ׁשל מּומם ִָ»»»ְֶָָָָָֹ
LwÚ.מּומֹו ¯Bc∑ ּכמ ּומעּקל, ג)ֹו:עקּום "ואת (מיכה ƒ≈ְְְֶָָֻ

ׁשּׁשּניה  'חלּדה מׁשנה: ּובלׁשֹון יעּקׁשּו", היׁשרה ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֻּכל

ועקּוׁשֹות' אנטורטיליי"ׁש∑ÏzÏ˙Ùe.עקּומֹות ֲֲַ¿«¿…
פערוויקקעלט) ּכ(פערדרעהט, ּומּקיפין , אֹותֹו ׁשּגֹודלין הּזה ּפתיל ְְִִִִֶֶַַַ

סביבֹות  הּתבֹות ∑ÏzÏ˙t.הּגדיל אֹותֹו מן ְְִִַ¿«¿…ִֵַ
סגלּגל  סחרחר, אדמּדם, ירקרק, ּכמֹו: .הּכפּולֹות, ְְְְְְְְְֲַַַַַַַַָ

(å)ä-àBìä íëç àìå ìáð íò úàæ-eìîâz ýåýéì ©§Ÿ̈Æ¦§§½Ÿ©¬¨−̈§´Ÿ¨¨®£
éáà àeäðw Eððëéå ENò àeä E:E Æ¨¦´¨¤½¬¨«§−©§«Ÿ§¤«

eÁÏÙה  È„ ‡È· dÏ ‡Ï ÔB‰Ï eÏÈaÁ¬ƒ¿»≈¿«»ƒ¿»
:eÈzL‡Â È‰B„·BÚ eÈL‡„ ‡¯„ ‡˙ÂÚËÏ¿«¬»»»»¿«¿ƒ»ƒ¿ƒ¿«ƒ

„˜eÏÈaו  ‡ÓÚ ‡c ÔÈÏÓb Ôez‡ ÈÈ Ì„˜ ‡‰»√»¿»«»¿ƒ»«»¿«ƒ
È„ z‡Â Ce·‡ ‡e‰ ‡Ï‰ eÓÈkÁ ‡ÏÂ ‡˙È¯B‡«¿»¿»«ƒ¬»¬¿«¿ƒ

:C˜˙‡Â C„·Ú ‡e‰ dÏ≈»¿»¿«¿¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

wqr mc`d m`W xird dfl ,xhnE lh©¨¨¨¤¥¦¤¦¨¨¨¨©
F` ,oi` mgle miWw eizFpFfnE dxFYA©¨§¨¨¦§¤¤©¦
dxFY lr eilr oi`W mc` d`FxW¤¤¨¨¤¥¨¨Ÿ¨
dQB dCnA Fl oiccFnE dicnFlA q`FnE¥§§¤¨§¦§¦¨©¨
Exn`PW micEriM xzFde rFaUe lFk`̈§¨©§¥©§¦¤¤¤§
df ipRn `l ,`Ed Ktdpe dxFY icnFll§§¥¨§©£ŸŸ¦§¥¤
wiCvi `N` zEpin e"g FA clEze hrai¦§©§¦¨¥¦¤¨©§¦
oiC Fpice zn` 'd xn`ie eilr oiCd©¦¨¨§Ÿ©¡¤§¦¦

FxnF` `Ede ,zn`xESdoFWl WExR ¡¤§§©¥§
dcFxd 'd ci l` ciBi dfe wfge swYŸ¤§Ÿ¤§¤©¦¤©¨¤
xn`ze wiCvY ok iR lr s` mc`Ä¨¨©©¦¥©§¦§Ÿ©
z` d`FxX dn cbpM df ,FlrR minŸ¦¨¢¤§¤¤©¤¤¤
FccnE daFh lW dQbA cCnl FMxCW¤©§¦§Ÿ§©¨¤¨§¨

xn` xnbe ,dTcAhRWn eikxC lM iM §©¨§¨©Ÿ¤¦¨§¨¨¦§¨
daFh cCnl FMxCW z` mB dfA llM̈©¨¤©¤¤©§¦§Ÿ¨
eikxC lM iM ,dQbA Fl EccnE dTcA§©¨¨§§©¨¦¨§¨¨
wiCSd lr oixEQi `iad `l iM hRWn¦§¨¦Ÿ¥¦¦¦©©©¦
lr daFh `iad `le mdA aIgzPW cr©¤¦§©¥¨¤§Ÿ¥¦¨©
itM Dl Ekf m` `N` mirWxd̈§¨¦¤¨¦¨¨§¦

:mdiUrn©£¥¤
øîâåxn`dpEn` l`Exn`e 'Fbe §¨©Ÿ¤¥¡¨§§¨§

l"f EpizFAx(ixtq)dpEn` l` ©¥¦§¦¥¡¨
`Ad mlFrl mzwcv miwiCSl mNWl§©¥©©¦¦¦§¨¨¨¨©¨
mzwcv mirWxl mlWl ler oi`e§¥¨¤§©¥¨§¨¦¦§¨¨
iR lr df xn`nA dpEMde ,dGd mlFrÄ¨©¤§©©¨¨§©£¨¤©¦

Exn`W mdixaC('c miNdY Wxcn)wEqRA ¦§¥¤¤¨§¦§©§¦¦©¨
mWFxize mpbC zrn iAlA dgnU Yzp̈©¨¦§¨§¦¦¥¥§¨¨§¦¨
zelW d`xW zrn iM ceC xn`W EAẍ¤¨©¨¦¦¥¥¤¨¨©§©
dnE FnvrA xnge lw `Up mirWxd̈§¨¦¨¨©¨Ÿ¤§©§©
`Ede ,'Eke KM FpFvx ixaFr mdW EN`N§¥¤¥§¥§¨§§

FxnF`dpEn` l`wiCSd wiCvi WExR §¥¡¨¥©§¦©©¦
oi`e zCn d`xIWM 'dA FxkU zpEn ¡̀©§¨©§¤¦§¤¦©§¥

dGd mlFrAW mirWxd xkU `EdW ler̈¤¤§©¨§¨¦¤¨¨©¤
:mzEkf hErn lr©¦§¨

÷écö'd oFc`d iM WExR .`Ed xWie ©¦§¨¨¥¦¨¨
hRWnA mlFrd `xA zF`av§¨¨¨¨¨§¦§¨

aizkC(h"k ilWn),ux` cinri hRWnA ¦§¦¦§¥§¦§¨©£¦¨¤
l"f Exn`e(mihtFW `nEgpY)'d rAWPW §¨§©§¨§¦¤¦§©

Epivn la` ,hRWOd lr mlFrd cnrIW¤©£Ÿ¨¨©©¦§¨£¨¨¦
rAWp m`e ,mingx mNMW zFCn b"i Fl¦¤ª¨©£¦§¦¦§©
ok` ,mingxl mFwO dn hRWOd lr©©¦§¨©¨§©£¦¨¥
dNgYn iM KxCd df lr `Ed xcQd©¥¤©¤©¤¤¦¦§¦¨

hRWOd lr aWFIWMcinrn `Ed §¤¥©©¦§¨©£¦
mNYWdl `AWkE FNY lr hRWOd©¦§¨©¦§¤¨§¦§©¥
,mipEpgzA qIRznE mingxA dSxzn¦§©¤§©£¦¦§©¥§©£¦

FxnF` KxC lr `Ede(d"nw miNdY)wiCv §©¤¤§§¦¦©¦
WExR eiUrn lkA ciqge eikxC lkA 'd§¨§¨¨§¨¦§¨©£¨¥
Fkixcn `Ed xaC Kixcdl `A `EdWM§¤¨§©§¦¨¨©§¦
zrWA WExR eiUrnA la` ,oiCd ew lr©©©¦£¨§©£¨¥¦§©
mEgx l` oPgznE mc` `AWM dUrn©£¤§¤¨¨¨¦§©¥¥©

FxnF` `Ede ,Edngxi oEPgexWie wiCv §©§©£¥§§©¦§¨¨
`EdWExtkE ,oiCd ew lr wiCv WExR¥©¦©©©¦§¥

`xnBA Exn`X dOA i"Wx(.'e f"r) ©¦©¤¤¨§©§¨¨
minY uxznE dEd dtxh gp `nlce§¦§¨Ÿ©§¥¨©¥§¨¥¨¦
eikxcA wiCv `nlce EWwnE diA aizM§¦¥©§§¦§¨©¦¦§¨¨

WxitE eiUrnA minY(i"Wx)wiCv ¨¦§©£¨¥¥©¦©¦
dNgzA dfe ,'Eke oiCd iR lr eikxcA¦§¨¨©¦©¦§§¤¦§¦¨

KM xg` la`xWiemiptl xWi WExR £¨©©¨§¨¨¥¨¨¦§¦
l"f mxnF`M oiCd zxEXn(:f"h n"a) ¦©©¦§§¨

aFHde xWId ziUre wEqR WExtAlirl) §¥¨§¨¦¨©¨¨§©§¥

:(g"i 'ed dxez

.åéða àì Bì úçL (äWExR ¦¥Ÿ¨¨¥
drx minxFB mMxC mizigWOWM§¤©§¦¦©§¨§¦¨¨

minxFB drx dnE ,mnvrleipA `l §©§¨¨¨¨§¦Ÿ¨¨

ig l` ipA mi`xwp mpi`W WExR¥¤¥¨¦§¨¦§¥¥©
l"f mxnF`M(.'i a"a)miklFd l`xUIWM §§¨§¤¦§¨¥§¦

oi`WkE mipA mi`xwp mFwn lW FMxcA§©§¤¨¦§¨¦¨¦§¤¥
`Ede ,micar mi`xwp 'Eke miklFd§¦§¦§¨¦£¨¦§

FxnF`Fl zgWlW eipA E`xTi `NW §¦¥¤Ÿ¦¨§¨¨¤
FxnF`e ,`Ed KExA WFcTdmnEnitl ©¨¨§§¨§¦

xaCd riBi sFq sFq xnFl mFwn WIW¤¥¨©©¦©©¨¨
mnEn xn` dfl ,e"g mipAd mEn a`l̈¨©¨¦¨¤¨©¨
iM Epia`n `l `A mdn mEOd WExR¥©¥¤¨Ÿ¥¨¦¦
xn`nkE ,xWi mc`d z` `xA `Ed¨¨¤¨¨¨¨¨§©£©

`iaPd('d 'irWi)EdwGrie 'Fbe did mxM ©¨¦§©§¨¤¤¨¨§©§©§¥
zFUrl ewie 'Fbe wxU EdrHIe EdlTqie©§©§¥©¦¨¥¥§©§©©£

FxnF` `Ede ,'Fbe miaprnmnEWExR £¨¦§§§¨¥
KxC lr mEn WExtE ,`A mdn mEOd©¥¤¨¥©¤¤

l"f mxnF`('b dhFq)xaFr mc` oi` §¨¨¥¨¨¥
gEx FA dqpkp oM m` `N` dxar£¥¨¤¨¦¥¦§§¨©
`xTY `ide drx gEx `EdW ,zEhW§¤©¨¨§¦¦¨¥

FxnF` cFqA mEn(e"h lirl),rx mEn §§§¥¨
cSn `N` Fpi` rxd df wlg zkWnde§©§¨©¥¤¤¨©¥¤¨¦©

:mc`d dUrn©£¥¨¨¨
øBcdidi m`W .'Fbe lYlztE WTr¦¥§©§Ÿ§¤¦¦§¤

miUY dxFYd ixaC ,cal WTr¦¥§©¦§¥©¨¨¦
dfl mxB inE ,xFWinl miXwrOd©©£©¦§¦¦¨©¨¤
WExR lYlztE WTr FzFid zgWPW¤¦§©¡¦¥§©§Ÿ¥
zF`Fx Epipir xW`M ,FzEWwrA wGgzn¦§©¥§¦§©£¤¥¥
KxC zEqxFwiR` ipin ElNd zFxFCA©©¨¦¥¤¦§¤¤
md mdizFWwr xXin mc`WkE WTr¦¥§¤¨¨§©¥¦§¥¤¥
dfe ,miWw miWTr zFgx`A miwGgzn¦§©§¦§¨§¦§¦¨¦§¤

:ziA zclFn oCa`e dxez ¨§©¤¤©¦
.úàæ eìîâz 'äìä (ålEnB oFWl xn` ©§¦§§Ÿ¨©§§

zFaFh EdElnbIW mFwnAW xirdl§¨¦¤¦§¤¦§§
minNWn md dPd mlnB xW` lM lrM§©¨£¤§¨¨¦¥¥§©§¦



עז epif`d zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'f ipy meil inei xeriy
i"yx£˙‡ÊŒeÏÓ‚z '‰Ï‰∑ לפניו וכי ּתימּה, לׁשֹון «¿ƒ¿¿…ְְְִֵַָָ

מעציבין  וׁשהטיב אּתם מּכם, ליּפרע ּבידֹו ׁשּיׁש , ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ
הּטֹובֹות? ּבכל Ï·.לכם ÌÚ∑ את ׁשּׁשכחּו ְֶַָָ«»»ְֶֶָ

להם  ÌÎÁ.העׂשּוי ‡ÏÂ∑,הּנֹולדֹות את להבין ֶֶָָ¿…»»ְִֶַָָ
ּולהרע  להטיב ּבידֹו ‡·EÈ.ׁשּיׁש ‡e‰Œ‡BÏ‰ ְְְִֵֵֶַָָ¬»ƒ

Ew∑ׁשּקנאׁשּקּננ חזקה,, ּובארץ הּסלעים ּבקן »∆ְְְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָ
ּתּקנה  מיני ּבכל ׁשּתּקנ.ENÚ ‡e‰∑ אּמה ְְִִֵֶֶַָָָ»¿ָֻ

וכן ∑EÎÈÂ.ּבאּמֹות  ּבסיס מיני ּבכל ,אחריֿכן ָֻ«¿…¿∆ְֲִִֵֵֵַַָָָ
מלכים  ּומּכם נביאים מּכם ּכהנים, ׁשהּכל מּכם ּכר , ְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶַָָֹֹ

ּבֹו .ּתלּוי ָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(65 'nr ` jxk `"ypz zegiyd xtq)

זאת ּתגמלּו ו)הלה' ׁשהיא (לב, הלה', ּתבת ׁשל ה"א האֹות ְְְְִִֵֵֶֶַַַָֹ
מֹופיעה  זֹו ואֹות אחדּות. על מֹורה אחת, אֹות ׁשל ְְִֵֶַַַַָָָּתבה
היא  הּכּונה ּכי חכם"), ולא נבל ("עם ּדוקא ׁשלילי ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹּבהקׁשר
וכּידּוע, ּדוקא. התחּלקּות ׁשל ּבמקֹום אחדּות ְְְְְְְִִֶַַַַַָָָֹלפעל

יתּבר לֹו לעׂשֹות היא העֹולם ּבריאת ׁשל הּכּונה ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשּתכלית
ׁשל  ּבמּצב ׁשהם ּכפי ּׁשהּתחּתֹונים ּכלֹומר: ּבּתחּתֹונים, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָּדירה
לֹו ּדירה יהיּו לעליֹונים) ׁשּמתעּלים ּכפי (לא ְְְְְִִִִִִִֶֶַַָָֹּתחּתֹונים

.ְִֵָיתּבר

ß ixyz 'f ipy mei ß

(æ)éáà ìàL øãå øc úBðL eðéa íìBò úBîé øëæE §ŸÆ§´½̈¦−§´«Ÿ¨®Ÿ§©³¨¦̧Æ
éð÷æ Eãbéå:Cì-eøîàéå E §©¥½§§¥¤−§«Ÿ§¨«

i"yx£ÌÏBÚ ˙BÓÈ ¯ÎÊ∑ ּבראׁשֹונים עׂשה מה ¿…¿»ִִֶָָָ
לפניו  ÂŒ¯c„¯.ׁשהכעיסּו ˙BL eÈa∑,אנֹוׁש ּדֹור ְְִִֶָָƒ¿…»…ֱ

ׁשּׁשטפם. הּמּבּול ודֹור אֹוקינֹוס, מי עליהם ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשהציף
ׁשעבר  על לבבכם נתּתם לא אחר: eÈa.ּדבר ְְְֵֶֶֶַַַַַָָָֹƒ

¯cÂŒ¯c ˙BL∑ להּבא להטיב להּכיר ּבידֹו ׁשּיׁש , ¿…»…ְְְְִִֵֵֶַַָָ

הּבא  והעֹולם הּמׁשיח ימֹות לכם ּולהנחיל .לכם ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָ
EÈ·‡ Ï‡L∑ּכמֹו אבֹות, ׁשּנקראּו הּנביאים אּלּו ¿«»ƒְְְְִִִֵֶַָ

ּבאלּיהּו: ב)ׁשּנאמר יׂשראל"(מלכים רכב אבי ."אבי ְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ
EÈ˜Ê∑(לב החכמים (קידושין ∑CÏŒe¯Ó‡ÈÂ.אּלּו ¿≈∆ֲִֵַָ¿…¿»

.הראׁשֹונֹות  ִָ

(ç)úìáb ávé íãà éða Bãéøôäa íéBb ïBéìò ìçðäa§©§¥³¤§Æ¦½§©§¦−§¥´¨¨®©¥Æ§ª´Ÿ
é éða øtñîì íénò:ìàøN ©¦½§¦§©−§¥¬¦§¨¥«

i"yx£ÌÈBb ÔBÈÏÚ ÏÁ‰a∑ֿהּקדֹוׁשּֿברּו ּכׁשהנחיל ¿«¿≈∆¿ƒְְִִֶַָָ
נחלתם, חלק את למכעיסיו ּוׁשטפם הּוא .הציפם ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

Ì„‡ Èa B„È¯Ù‰a∑ּבידֹו היה הּפּלגה ּדֹור ּכׁשהפיץ ¿«¿ƒ¿≈»»ְְִֵֶַַָָָָָ
ּגבּולֹות  "יּצב אּלא כן, עׂשה ולא העֹולם מן ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹלהעבירם

c¯ז  ÈLa ÏkzÒ‡ ‡ÓÏÚ ÔÓ„ ÔÈÓBÈ ¯k„‡ƒ¿«ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿««ƒ¿≈«
CÏ ÈÂÁÈÂ Ce·‡ Ï‡L ¯„ÂCÈ·ÒÔe¯ÓÈÈÂ:CÏ ¿»¿«¬ƒ«ƒ»»»¿≈¿»

Èaח  d˙eL¯Ùa ‡ÈÓÓÚ ‰‡ÏÚ ‡ÒÁ‡a¿«¬»»ƒ»»«¿«»¿»»≈¿≈
Èa ÔÈÓÏ ‡ÈÓÓÚ ÈÓeÁz ÌÈÈ˜ ‡L‡¬»»«ƒ¿≈«¿«»¿ƒ¿«¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

FxnF`e ,daFh zgY drxlap mr`le ¨¨©©¨§§©¨¨§Ÿ
xnFl ,laPd zEIMtd mkg oi`e mkg̈¨§¥¨¨©§¦©¨¨©
Eid m` mraHn lap mr EidIW mbdW¤£©¤¦§©¨¨¦¦§¨¦¨
laPd iM ,'d mr milap Eid `l minkg£¨¦Ÿ¨§¨¦©¦©¨¨
`le xFqgnl K` xWIn KUFgW xiMi©¦¤¥¦¤©§©§§Ÿ

:lap didi¦§¤¨¨
àeäå`Fld xn` xnBX dnLia` `Ed §©¤¨©Ÿ¤£¨¦

`EdW '` ,zFTlg 'c xCq ,'Fbe§¦¥£ª¤
xn` df cbpkE mc`d z` `xA`Ed ¨¨¤¨¨¨§¤¤¤¨©

,Lia`dOA micarl EpzF` dpTW zipW ¨¦¥¦¤¨¨¨©£¨¦©¤
EpzF` digde drxR cIn Ep`ivFdX¤¦¨¦©©§Ÿ§¤¡¨¨
lM d`ln ux`l EpzF` `iade xAcOA©¦§¨§¥¦¨§¤¤§¥¨¨

xn` df cbpkE aFh,LpTEpzF` oTYW 'b §¤¤¤¨©¨¤¤¦¥¨
EpkFzA FzpikW zzA mxe dNrn oETY¦§ª¤§¨§¥§¦¨§¥
dUrW lFcB oETY dfe ,EpzF` `Ape§¦¨¨§¤¦¨¤¨¨

kE ,d`EaPd lAwl iE`x ilM EpzF`cbp ¨§¦¨§©¥©§¨§¤¤
xn` dfLUrcaNn Wcg dUrn WExR ¤¨©¨§¥©£¤¨¨¦§©

'c ,Lia` xn`OA dfEnxd d`ixAd©§¦¨¨§¨©©£©¨¦
zFMfl igvPd zEppFMzd EpzF` oMYW¤¦¥¨¦§§©¦§¦¦§
dpEMde ,xTrd `EdW `Ad mlFr iIg FA©¥¨©¨¤¨¦¨§©©¨¨
dlap dUFr laPd oi`W `Ed df lkA§¨¤¤¥©¨¨¤§¨¨
lkq FzFid cvl `l m` df xcB mr¦¨¥¤¦Ÿ§©¡¨¨

:mkg `le lap FxnF` `Edef dxez §§¨¨§Ÿ¨¨
.íìBò úBîé øëæ (æzFTlg 'c xn` §Ÿ§¨¨©£ª

wEqRA xn`W mixaC 'c cbpM§¤¤§¨¦¤¨©©¨
FxnF` cbpM ,df iptNWLia` `Ed `Fld ¤¦§¥¤§¤¤§£¨¦

zFni xkf xn` `xFAd `EdW FA fnxW¤¨©¤©¥¨©§Ÿ§
mW ziW`xA ini zWW mdW mlFr¨¤¥¥¤§¥§¥¦¨
cbpkE ,`xFAd `Ed xvFId `Ed iM `vOi¦¨¥¦©¥©¥§¤¤
mixvn z`ivil fnxW LpT FxnF`§¨¤¤¨©¦¦©¦§©¦
xn` EpzF` dpw mdAW zFaFHd x`WE§¨©¤¨¤¨¨¨¨©
lrRX dOA opFAzIW xce xC zFpW EpiA¦§Ÿ¨Ÿ¤¦§¥©¤¤¨©
xFC mdW zFxFC 'a lW mipXA 'd©¨¦¤¤¥
qpkPd iriax xFce mixvOn `vFId©¥¦¦§©¦§§¦¦©¦§¨

mrl KxAzi eiUrn xiMi mdaE ux`l̈¨¤¨¤©¦©£¨¦§¨©§©
FxnF` cbpkE ,LpT mdAW l`xUiLUr ¦§¨¥¤¨¤¨¤§¤¤§¨§

ozPW FA EpWxRW oFilr oETY `EdW¤¦¤§¤¥©§¤¨©
l`W xn` EpzF` `Ape EpkFzA FzpikW§¦¨§¥§¦¨¨¨©§©
oke ,mi`iaPd md Lia` LcBie Lia`̈¦§©¥§¨¦¥©§¦¦§¥

l"f EpizFAx dEWxR(ixtq)cbpkE ,Lppkie ¥§¨©¥¦§¦§¤¤©§Ÿ£¤
xn` `Ad mlFr zFpkd lr dEpWxRW¤¥©§¨©£¨¨©¨¨©
inkg md WExR Kl Exn`ie Lipwf§¥¤§Ÿ§¨¥¥©§¥
bVOde xaCd zpkdA mixiMOd l`xUi¦§¨¥©©¦¦©£¨©©¨¨§©ª¨

:Kl Exn`i md `Ad mlFrlg dxez ¨¨©¨¥Ÿ§¨
.íéBb ïBéìò ìçðäa (çligpdWM WExR §©§¥¤§¦¥§¤¦§¦

df dlrn ixUl miFBd z` d"a 'd¤©¦§¨¥©§¨¤
`l xW` Flv` mizEgR md xW` ciBi©¦£¤¥§¦¤§£¤Ÿ
:dlrn ixUl mpzpE FnWl EPMzIW dvẍ¨¤¦§©¦§§¨¨§¨¥©§¨

Bãéøôäaxqn `NW WExR .mc` ipA §©§¦§¥¨¨¥¤Ÿ¨©
cg` xU ciA zFO`d lM 'd¨¨ª§©©¤¨
,xUe xU lkl wlg ozpe mcixtd `N ¤̀¨¦§¦¨§¨©¥¤§¨©§©



epif`dעח zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'f ipy meil inei xeriy
אּבדם  ולא קּימם Ï‡¯NÈ.עּמים", Èa ¯tÒÓÏ∑ ְְְִִִַָָֹ¿ƒ¿«¿≈ƒ¿»≈

ׁשם  מּבני לצאת ׁשעתידין יׂשראל, ּבני מסּפר ,ּבׁשביל ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָ
למצרים, ׁשּירדּו יׂשראל ּבני ׁשל נפׁש ׁשבעים ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָּולמסּפר

לׁשֹון  ׁשבעים עּמים" "ּגבּולֹות .הּציב ְְִִִִִַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(83 'nr bi zeiecreezd mgpn zxez - e"hyz dxez zgny zgiy)

יׂשראל ּבני למסּפר עּמים ּגבּולֹות ח)יּצב ּבין (לב, הּקׁשר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָ
לברר  יׂשראל ּבני ׁשעל הּוא, עּמים" ל"גבּולֹות יׂשראל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָּבני
זאת? עֹוׂשים ּכיצד העֹולם. ּכל את הינּו העּמים, ארצֹות ְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹאת
ּכמי  ּדֹומה . . לברּבריא ּגֹולה מּכם ׁש"אחד זה ידי על -ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָ
עם  הקּב"ה עׂשה "צדקה רז"ל ׁשאמרּו זהּו ּכּלכם". ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻׁשּגליתם

יׂשראל  ּבני ׁשּכל צר אין האּמֹות": לבין ׁשּפּזרן ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹֻיׂשראל
("אחד  אחד ּביהּודי ּדי אּלא ּבעֹולם, מקֹום לכל ְִִִֶֶֶַַָָָָָָָיּגיעּו
ׁשֹוממה, ּבפּנה נמצא יהּודי ּכאׁשר ולפעמים, ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָמּכם").
ּומׁשה  האבֹות נׁשמֹות ואפילּו צּדיק, נׁשמת ּבֹו ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָֹמתעּברת

ההּוא. הּמקֹום את לברר ׁשּיּוכל ּכדי ְְֵֵֵֶֶַַַַָָרּבנּו,

(è):Búìçð ìáç á÷òé Bnò ýåýé ÷ìç ék¦²¥¬¤§Ÿ̈−©®©«£−Ÿ¤¬¤©«£¨«
i"yx£BnÚ '‰ ˜ÏÁ Èk∑ ׁשהיה לפי זאת? ּכל לּמה ƒ≈∆«ְִֶָָָָָֹ

ּביניהם  ּכבּוׁש חלקֹו?חלקֹו הּוא ּומי לצאת. ועתיד ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָ
עּמֹו? הּוא ּומי B˙ÏÁ.עּמֹו, Ï·Á ·˜ÚÈ• והּוא ִַַ«¬…∆∆«¬»ְ

ּבׁשל  הּמׁשּלׁש ּבאבֹות, אבי הּׁשליׁשי זכּות זכּיֹות: ׁש ְְְְְֲִִִַַָָָָֹֻֻ

ׁשל  הרי ּוזכּותֹו, אביו, ּוזכּות הּזה אביו, ּכחבל ׁש, ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹ
לֹו היּו ּובניו והּוא ּגדילים. ּבׁשלׁשה עׂשּוי ְְְִִִֶָָָָָֹׁשהּוא

ּבנֹו,לנחלה  עׂשו ולא אברהם, ּבן יׁשמעאל ולא ְְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֹֹ
יצחק  .ׁשל ְִֶָ

(é)eäðááñé ïîLé ììé eäúáe øaãî õøàa eäàöîé¦§¨¥̧Æ§¤´¤¦§½̈§−Ÿ§¥´§¦®Ÿ§«Ÿ§¤̧§Æ
:Bðéò ïBLéàk eäðøvé eäððBáé§´§¥½¦§¤−§§¦¬¥«

i"yx£¯a„Ó ı¯‡a e‰‡ˆÓÈ∑לֹו מצא אֹותם ƒ¿»≈¿∆∆ƒ¿»ָָָ
ּתֹורתֹו עליהם ׁשּקּבלּו מדּבר", "ּבארץ ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶָָָנאמנים
ועׂשו  יׁשמעאל עׂשּו ּׁשּלא מה ועּלֹו, ,ּומלכּותֹו ְְְְִֵֵֶַַָָָֹֻ

לג)ׁשּנאמר: מהר (לקמן הֹופיע למֹו, מּׂשעיר "וזרח ְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָ
ÔÓLÈ.ּפארן" ÏÏÈ e‰˙·e∑,ּוׁשממה צּיה ארץ ָָ¿…¿≈¿ƒ…ְִֶֶָָָ

אחר  נמׁשכּו ׁשם אף יענה, ּובנֹות ּתּנינים יללת ְְְְְֲִִִִַַַַַַָָמקֹום
לּמדּברֹות, נצא היא' למׁשה: אמרּו ולא ְְְְֱִֵֵֵֶַָָָָָֹֹהאמּונה,

ׁשּנאמר: ּכענין ּוׁשממֹון'? צּיה ב)מקֹום "לכּת(ירמיה ְְְְֱִִֵֶֶֶַָָָָ
ּבּמדּבר" והּקיפם ∑e‰··ÒÈ.אחרי סּבבם ׁשם ְֲִַַַָ¿…¿∆¿ְְִִִָָָ

וסּבבם  רּוחֹות, לארּבע ּבדגלים וסּבבם ְְְְְְְֲִִִִִַַַָָָָּבעננים

‡dzÒÁ:ט  ·„Ú ·˜ÚÈ dÓÚ ÈÈ„ ‡˜ÏÁ È¯‡¬≈√»»«¿»«≈«¬…¬««¬«¿≈

È·e˙י  ‡¯a„Ó ‡Ú¯‡a ÔB‰Èk¯ˆ ˜ÈtÒ«ƒ»¿≈¿«¿»«¿¿»≈
¯BÁÒ Ôe¯L‡ ‡ÈÓ ˙ÈÏ È„ ¯˙‡ ‡ÂÁ«̂¬»»¬«ƒ≈«»«¿ƒ¿
‡˙È¯B‡ ÈÓ‚˙t ÔeÙÏ‡ dzÎLÏ ¯BÁÒ¿ƒ¿ƒ¿≈«≈ƒƒ¿»≈«¿»

:ÔB‰ÈÈÚ ˙··k Ôe¯Ë¿»ƒ¿»«≈≈
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עט epif`d zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'f ipy meil inei xeriy
ׁשּכפהּו ההר, ּכגיגית ּבתחּתית ∑e‰B·È.עליהם ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָ¿¿≈

ּובינה  ּבתֹורה ועקרב ∑e‰¯vÈ.ׁשם, ׂשרף מּנחׁש, ְִָָָƒ¿∆¿ְְִַָָָָָ
העֹובדיּֿכֹוכבים  BÈÚ.ּומן ÔBLÈ‡k∑ הּׁשחר הּוא ְִִֵָָ¿ƒ≈ַָֹ

ּתרּגם:ׁשּבעין  ואּונקלֹוס הימּנּו. יֹוצא ׁשהּמאֹור ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

ּכמֹו: ּבּמדּבר', צרּכֹו ּכל 'יסּפיקהּו (במדבר "ימצאהּו", ְְְְְִִִֵֵַַָָָָ
להם",יא) יז)"ּומצא ההר"(יהושע לנּו יּמצא ."לא ִֵֶָָָָָָָֹ

e‰··ÒÈ∑'לׁשכנּתּה סחֹור סחֹור אהל 'אׁשרנּון , ¿…¿∆¿ְְְְְִִִֵֶַֹ
רּוחֹות  לארּבע ּדגלים וארּבעה ּבאמצע .מֹועד ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"iyz'd ,oeygxn g"dan ,ziy`xa t"y xn`nn)

ּבעבֹודה ּולהבין וקאי זה עינֹו, ּכאיׁשֹון יּצרנהּו ּכתיב הּנה , ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶָָָָ
ׁשּפסּוק  הינּו עּמֹו, הוי' חלק ּכי מיּניּה לעיל ׁשּכתּוב מה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָעל
ּכאיׁשֹון  יּצרנהּו נאמר ועליהם יׂשראל, נׁשמֹות על קאי ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָזה
זה  ויּובן עינֹו". "איׁשֹון נקראים יׂשראל ׁשּנׁשמֹות ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָעינֹו,
ידי  על הּוא הראּיה ׁשענין למּטה, ּבאדם ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָעל־ּדר־מׁשל
יׁש למעלה ּוכמֹו־כן ׁשּבעין. הּׁשחֹור ׁשהּוא ׁשּבעין, ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאיׁשֹון
הּמה  הוי' עיני אּלה ׁשבעה ׁשּכתּוב ּכמֹו הוי', עיני ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָּבחינת
ּבכל  מׁשֹוטטֹות עיניו הוי' ּכי ּוכתיב הארץ, ּבכל ְְְְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָמׁשֹוטטים
(מׁשֹוטטים) ּדכּורא ּדבחינת הּמלאכים על ּדקאי ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָהארץ,
והם  ּולבּוׁשים, ּכלים ׁשהם (מׁשֹוטטֹות), נּוקבא ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָּובחינת
ׁשּיתקּבל  אפׁשר אי ּׁשּלמּטה ּדכיון למּטה, ההׁשּפעה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשלּוחי
ידי  על האֹור המׁשכת נעׂשה לכן ׁשהּוא, ּכמֹו ְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָהאֹור
על־ּדר־מׁשל  זה ויּובן ההׁשּפעה. ׁשלּוחי ׁשהם ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהּמלאכים
הראּיה, אֹור את מצמצמֹות הן ׁשהעינים למּטה, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּבאדם
ּגבּול, ּבלי הּוא הּנפׁש מּצד ׁשהּוא ּכמֹו הראּיה אֹור ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָׁשהרי
הן  והעינים ּגׁשמי, ּדבר איזה לראֹות ׁשיתצמצם ׁשּי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹולא
סּגי  מהּלׁשֹון ּכן ּגם מכרח וזה הראּיה. אֹור את ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻמצמצמֹות
ּובכדי  יֹותר, ּברּבּוי הּוא עצמֹו מּצד הראּיה ׁשאֹור הינּו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָנהֹור,
צמצּום  ידי על הּוא ּגׁשמי ּדבר איזה לראֹות ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשיתצמצם
מלּביׁשים  ׁשהם ּוקרּומים לבּוׁשים ּבעינים ׁשּיׁש לפי ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָהעינים,
מהּלבּוׁשים  נחסר וכאׁשר הראּיה, אֹור את ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָּומצמצמים
נתּגּלה  אזי והּדֹומה, ּבהם הּׁשּמּוׁש רּבּוי ידי על ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָּוקרּומים

סּגי  וזהּו יֹותר, ּברּבּוי ׁשהּוא ׁשהּוא, ּכמֹו הראּיה אֹור ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָעצם
ּגׁשמי. ּדבר לראֹות להתצמצם ּביכלּתֹו אין ׁשּלכן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָנהֹור,
אי־ ׁשהּוא ּכמֹו האֹור ׁשעצם למעלה, יּובן ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָועל־ּדר־זה
ׁשהאֹור  לפי למּטה, ההׁשּגחה ענין על־ידֹו להיֹות ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָאפׁשר
יּׁשארּו ׁשהעֹולמֹות היא ׁשהּכונה וכיון ּביֹותר, ּברּבּוי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָהּוא
ּבהם  ימׁש ּבמציאּותם ׁשהם ּוכמֹו יתּבּטלּו, ולא ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹֻּבמציאּותם
והּצמצּום  יתצמצם, ׁשהאֹור ּבהכרח לכן ׁשּלמעלה, ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהאֹור
מׁשֹוטטֹות, עיניו והוי' מׁשֹוטטים הוי' עיני ידי על ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵַָָָָָהּוא
ׁשּנּוי  הּפֹועלים וכלים לבּוׁשים ׁשהם הּמלאכים, על ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָּדקאי
זה  ידי ועל האֹור, על ּומסּתירים ׁשּמעלימים אֹו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָּבהאֹור
על  קאי הוי' ׁשעיני לֹומר ּובהכרח למּטה. האֹור ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָנמׁש
עיני  אּלה ׁשבעה נאמר ׁשהרי הּנׁשמֹות, על ולא ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹהּמלאכים
ּכדאיתא  עינים, ב' רק יׁש ּובּנׁשמֹות מׁשֹוטטים, הּמה ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָהוי'
אזנים  ב' עינים ב' ׁשהם הׁשערים ּׁשבעה ּבענין יצירה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבספר
ּומאחר  ׁשּתים, רק הן ׁשהעינים הינּו והּפה, האף נקבי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָב'
על  ׁשּקאי לֹומר ּבהכרח הוי', עיני אּלה ׁשבעה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשאֹומר
זה  ּכל אמנם, למּטה. ההׁשּגחה היא ׁשעל־ידם ְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָָהּמלאכים,
ּכתיב  יׂשראל ּבנׁשמֹות מה־ּׁשאין־ּכן העֹולמֹות, ּבכללּות ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָהּוא
הׁשּגחה  יׁשנּה יׂשראל ׁשּבבני והינּו עינֹו, ּכאיׁשֹון ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָיּצרנהּו
אֹו ּכלים ידי על ׁשאינּה הׁשּגחה), טיפערע (א יֹותר ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָנעלית

עצמֹו. הראּיה ּכח מּבחינת אּלא ְְְְִִִִֶַַַָָָֹלבּוׁשים,

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

mixvnA oiaMrzn l`xUi Eid m`W¤¦¨¦§¨¥¦§©§¦§¦§©¦
Eid iM mlFrl crl mW mirnhp Eid̈¦§¨¦¨¨©§¨¦¨
xn` dfl ,d`nh ixrW 'pA miqpkp¦§¨¦§©£¥ª§¨¨¤¨©

ux`A Ed`vniWExR xAcn `idW ¦§¨¥§¤¤¤¦¦§¨¥
xn` `l dfle ,WOn DA oi`e daxg£¥¨§¥¨©¨§¨¤Ÿ¨©
xAcn ux`A `N` xAcOA Ed`vni¦§¨¥©¦§¨¤¨§¤¤¦§¨

:oade§¨¥
øîàåxAcn ux`dW caNOW cFr §¨©¤¦§©¤¨¨¤¦§¨

`EdW `N` dXcw uFvip ilAn¦§¦¦§ª¨¤¨¤
onWi lli EdYztPh d`ln WExR Ÿ§¥§¦Ÿ¥§¥¨¦Ÿ¤

xdGA Exn`W `vnze ,d`nhe(.f"h `"g) §ª§¨§¦§¨¤¨§©Ÿ©
gA `Ed EdY iMok FnkE zg` dRlT zpi ¦Ÿ§¦©§¦¨©©§¥

mFwOdW ,rxd zpigA mdW oFniWi lli§¥§¦¤¥§¦©¨©¤©¨
'd dfle ,rxdn llknE aFHdn llWnª§¨¥©ª§¨¥¨©§¨¤
oFWl xn`e ,dxinW oFWl WExR FaAq¦§¥§§¦¨§¨©§
Fl dUrW dxinW DzF`W xnFl cizr̈¦©¤¨§¦¨¤¨¨
dpEMde ,cinY didY dPcFre dxcrp `lŸ¤¤§¨§¤¨¦§¤¨¦§©©¨¨

`NW `Edd rxd mFwOn m`ivFdW dfÄ¤¤¦¨¦¨¨©©¤Ÿ
Fnvr mFwn FzF`AW cFr mW Ernhp¦§§¨¤§¨©§
did mixvn lr zFMOd 'd `ian didWM§¤¨¨¥¦©©©¦§©¦¨¨

FxnF` KxC lr ,mzF` xnFW('e 'h zFnW) ¥¨©¤¤§§

'Fbe oWB ux`A ,'Fbe l`xUi dpwOnEmW) ¦¦§¥¦§¨¥§§¤¤¤§¨

(e"k'Fbe xF` did l`xUi ipA lklEmW) §¨§¥¦§¨¥¨¨§¨

(b"k 'i'Fbe zigWOd oYi `le(b"k a"i mW) §Ÿ¦¥©©§¦§¨

:Edaaqi FxnF` `Ede§§§Ÿ§¤
BøîBàåozPW ici lr WExR EdppFai §§§§¥¥©§¥¤¨©

xFwn `idW dxFY mdl̈¤¨¤¦§
lr Fpir oFWi`M EdpxSi dfAW dpiAd©¦¨¤¨¤¦§¤§§¦¥©

FxnF` KxC('a ilWn),dMxvpY dpEaY ¤¤§¦§¥§¨¦§§¤¨
FxnF`eFpir oFWi`M`iaPd xn`nM §§§¦¥§©£©©¨¦
('a 'ixkf)zaaA rbFpM mkA rbFPd lM §©§¨¨©¥©¨¤§¥©§¨©

KxcM dfA dpEMde Fpiroird oi`W ¥§©©¨¨¨¤§¤¤¤¥¨©¦
mrHde ,DA mc`d rAv` zribp zlaFq¤¤§¦©¤§©¨¨¨¨§©©©
dMf oirde xEkr rAv`d sEb iM cvl§©¦¨¤§©¨§¨©¦©¨

cFq `Ede ,inWBd laFq ipgExd oi`e§¥¨¨¦¥©©§¦§
i"AWxd xn`n(:`ix a"g xdf)Dl ie xn`W ©£©¨©§¦Ÿ©¤¨©©¨

WExR ,d`xkp `X` `laqC `znWpl§¦§§¨§©§¨¤¨¨§§¨¥
W` `id DWiprdl zqpkp FAW W`d̈¥¤¦§¤¤§©£¦¨¦¥
`vnY dfle ,dnWPd W` KxrA dIxkp̈§¦¨§¥¤¥©§¨¨§¨¤¦§¨
`xwPd W`A lAhY wiCSd WtPW mẄ¤¤¤©©¦¦§Ÿ§¥©¦§¨
wgxzp `NW cFrA WExR xEpiC xdp̈¨¦¥§¤Ÿ¦§©¥
oade Exrhvi `l dfAW mWbp `le W`d̈¥§Ÿ¦§¨¤¨¤Ÿ¦§©£§¨¥

:mixaC lW ocFq¨¤§¨¦
àeäåo`M FxnF`Fpir oFWi`Mmd iM §§¨§¦¥¦¥

ExinWB mdn uEg lke miIpg̈¦¦§¨¥¤©§¦
zribp ENt` mdA EzigWie Erxi dfle§¨¤¨¥§©§¦¨¤£¦§¦©
oFWi`A ci zribp rxIW FnM xEkrd¤¨§¤¨©§¦©¨§¦
,dxFYd mligpdW xg` did dfe ,oir©¦§¤¨¨©©¤¦§¦¨©¨

xnFl mcw dfleEdppFaixn` KM xg`e §¨¤¨©©§§¥§©©¨¨©
EdpxSizFevn mrh `Ede ,Fpir oFWi`M ¦§¤§§¦¥§©©¦§

:oade dUrY `lŸ©£¤§¨¥
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(àé)åéôðk Nøôé óçøé åéìæBb-ìò Bp÷ øéòé øLðk§¤̧¤Æ¨¦´¦½©«¨−̈§©¥®¦§³Ÿ§¨¨Æ
:Búøáà-ìò eäàOé eäçwé¦¨¥½¦¨¥−©¤§¨«

i"yx£Bp˜ ¯ÈÚÈ ¯Lk∑ ּובחמלה ּברחמים נהגם ¿∆∆»ƒƒְְְְֲִֶַָָָ
ּפתאם, לקּנֹו נכנס ואינֹו ּבניו, על רחמני הּזה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּכּנׁשר
אילן  ּבין ּבכנפיו ּבניו על ּומטרף מקׁשקׁש ׁשהּוא ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָעד

ׂשּוכה  ּבין ויהא לאילן, ּבניו ׁשּיעֹורּו ּכדי לחברּתּה, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ
לקּבלֹו ּכח ˜Bp.ּבהן ¯ÈÚÈ∑ ּבניו ÂÈÏÊBbŒÏÚ.יעֹורר ְְֶַַָֹ»ƒƒְֵָָ«»»

ÛÁ¯È∑ נֹוגע מחפף, אּלא עליהם, עצמֹו מכּביד אינֹו ¿«≈ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָֹ
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, אף נֹוגע, לז)ואינֹו לא (איוב ׁשּדי ְֵֵַַַַַָָֹ

ּכח  ׂשּגיא נגלה מצאנּוהּו לא ּתֹורה, ליּתן ּכׁשּבא , ְְְִִִֵֶַַָָָָֹֹ
ׁשּנאמר: רּוחֹות, מארּבע אּלא אחת מרּוח (להלן עליהם ְֱֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָ

ּבא לג) מּסיני מהר "ה' הֹופיע למֹו, מּׂשעיר וזרח ְִִִִִֵֵַַַַָָָ
קדׁש", מרבבֹות ואתה ג)ּפארן, מּתימן (חבקוק "אלּה ְְֱִִֵֵֶַָָָָָֹֹ

רביעית  רּוח זֹו e‰ÁwÈ.יבא", ÂÈÙk N¯ÙÈ∑ ּכׁשּבא ְִִַָֹƒ¿…¿»»ƒ»≈ְֶָ
ּכׁשאר  ּברגליו נֹוטלן אינֹו למקֹום, מּמקֹום ְְְְְְִִִֵַָָָָָָליּטלן
ׁשהּוא  הּנׁשר, מן יראים עֹופֹות ׁשּׁשאר לפי ְְְִִִֵֶֶֶֶַָעֹופֹות,
ּברגליו  נֹוׂשאן לפיכ עליהם, ּופֹורח לעּוף ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָמגּביּה
החץ, מן אּלא ירא אינֹו הּנׁשר אבל הּנׁשר, ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָמּפני
החץ  ׁשּיּכנס 'מּוטב אֹומר: ּכנפיו, על נֹוׂשאן ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָלפיכ

יּכנס  ולא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא:ּבי אף יט)ּבבני', (שמות ְְִִֵַַַָָָָֹ
מצרים  ּכׁשּנסעּו נׁשרים", ּכנפי על אתכם ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ"ואּׂשא

והּׂשיגּום ּבהם (חֹונים)אחריהם זֹורקים היּו הּים, על ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָ
מּיד: ּבליסטראֹות, ואבני יד)חּצים מלא(שמות "וּיּסע ְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָ

וגֹו' מצרים מחנה ּבין וּיבא וגֹו', ."האלהים ְְְֱֲִִִֵֵַַַָָֹֹ

(áé):øëð ìà Bnò ïéàå epçðé ããa ýåýé§Ÿ̈−¨¨´©§¤®§¥¬¦−¥¬¥¨«

i"yx£„„a לבטח ∑‰' ּבדד – נהגם ה' »»ְֶַָָָָָ
Î¯.ּבּמדּבר  Ï‡ BnÚ ÔÈ‡Â∑ ּכח היה לא ְִַָ¿≈ƒ≈≈»ַָָֹֹ
ּכחֹוּבאחד  להראֹות העֹובדיּֿכֹוכבים אלהי מּכל ְְְְֱִִֵֵֶַָָָָֹֹ

עּמהם  ּדרׁשּוהּוּולהּלחם ורּבֹותינּו העתיד,על . ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ
ּתֹוכחה  ּדברי אֹומר: ואני אּונקלֹוס. ּתרּגם ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָוכן

להם הם  הּׁשירה ּותהא והארץ, הּׁשמים להעיד ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ׁשעׂשה  הראׁשֹונֹות יזּכרּו ולא לבּגד ׁשּסֹופן ְְְְְִִִֵֶֶָָָָֹֹלעד,
להם, לעׂשֹות עתיד ׁשהּוא הּנֹולדֹות ולא ְֲִֶֶֶַַָָָָֹלהם,

הּדבר  ליּׁשב צרי ּולכאן לפיכ הענין לכאן וכל , ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָָָ
ּדרֿודר", ׁשנֹות ּבינּו עֹולם, ימֹות "זכר על ְְְִַָָָֹֹֹמּוסב
היה  זה ּכל לעׂשֹות, עתיד וכן להם, עׂשה ְֲִֵֵֶֶַָָָָָָָּכן

לזּכר  .להם ְִֶָֹ

ÛÙBÁ˙Óיא  È‰Ba ÏÚ d˜Ï LÈÁÓ„ ‡¯Lk¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ≈«¿ƒƒ¿≈
ÛB˜z ÏÚ ÔB‰ÏËÓ ÔB‰Ïa˜Ó È‰Bt„b ÒÈ¯t»ƒ«¿ƒ¿«∆¿¿«∆¿«¿

:È‰B¯·‡¡»ƒ

ÓÏÚa‡יב  ÔB‰˙eÈ¯L‡Ï „È˙Ú È‰B„BÁÏa ÈÈ¿»ƒ¿ƒ¬ƒ¿«¿»¿¿»¿»
È‰BÓ„˜ ÌÈ˜˙È ‡ÏÂ ‡˙„Á˙‡Ï „È˙Ú ‡e‰„¿»ƒ¿ƒ¿«»»¿»ƒ¿««»»ƒ

:ÔÂÚË ÔÁÏÙ»¿««¬»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

ãBòFxnF` dvxi.EdpxSi EdppFailr ¦§¤§§¤¥¦§¤§©
zAW zkQnA l"f mxnF` KxC¤¤§¨§©¤¤©¨

(:c"p zFkxA)mdn '`e dxinW oikixv 'b §¨§¦¦§¦¨§¥¤
itl mrHde ,mkg cinlY `Ed©§¦¨¨§©©©§¦
dxFY oA zlrOn mi`Pwzn oiwiGOdW¤©©¦¦¦§©§¦¦©£©¤¨
WExR EdppFai xn` dfl ,FA mixBznE¦§¨¦¨¤¨©§£¥¥
dfl dpEaY z`xwPW dxFYd Fl oYi¦¥©¨¤¦§¥§¨¨¤
EdpxSi FxnF`M FxnWl eilr lg̈¨¨§¨§§§¦§¤§

:'Fbe`i dxez §
.Bp÷ øéòé øLðk (àél"fx(ixtq)EWxC §¤¤¨¦¦©©¦§¦¨§

mdixaCn uEge ,FA EWxCX dn©¤¨§§¦¦§¥¤
l"f mxnF` KxC lr x`Azi(f"it x"wIe) ¦§¨¥©¤¤§¨©¦§

lrA oi` FpFvx mixaFr l`xUIWM iM¦§¤¦§¨¥§¦§¥©©
ligzn `N` dNgY zFWtPA rbFp oiCd©¦¥©©§¨§¦¨¤¨©§¦
irbpA KM xg` miYA irbpA Fxirdl©£¦§¦§¥¨¦©©¨§¦§¥

xn`n `Ede ,'Eke micbAxiri xWpM §¨¦§§©£©§¤¤¨¦
FPwmxxFrn mB ,eipA xxFrn 'd ok FnM ¦§¥§¥¨¨©§§¨

mxnF`M FA cFnr ElkEIW zlkid itM§¦©§Ÿ¤¤§¨§§¨
l"f(d"p x"a)`N` mc`d dQpn 'd oi`W¤¥§©¤¨¨¨¤¨

:lAql lkEIW xErWA§¦¤©¦§Ÿ

BøîBàåKxC lr .'Fbe eitpM Uxti §§¦§Ÿ§¨¨§©¤¤
mxnF`(h"k 'b mixaC ixtq)Fpini §¨¦§¦§¨¦§¦

ici lr m`W ,miaW lAwl dhEWR§¨§©¥¨¦¤¦©§¥
ExxFrzi l`xUil 'd xirIW dxrd¤¨¨¤¨¦§§¨¥¦§§
,dhEWR Fpini skY daEWzA aEWl̈¦§¨¥¤§¦§¨
mrh DxErW df cizrl Uxti xn`e§¨©¦§Ÿ§¨¦¤¦¨©©
liaWA `Ed `xTrn eitpM UxtIW¤¦§Ÿ§¨¨¥¦¨¨¦§¦
xfFgd l`xUi Wi`l EdgTIW¤¦¨¥§¦¦§¨¥©¥

df zlEGW ,daEWzAUxFR did `l ¦§¨¤©¤Ÿ¨¨¥
FxnF`e ,eitpMEd`ViKxC lr 'Fbe §¨¨§§¦¨¥§©¤¤

l"f mxnF`(a"v `"g xdf)wEqRA('i zldw) §¨Ÿ©©¨Ÿ¤¤

zg` zM Wi iM ,xaC ciBi mitpM lraE©©§¨©¦©¥¨¨¦¥©©©
mitpM ilrA mi`xwPW mik`ln lW¤©§¨¦¤¦§¨¦©£¥§¨©¦
zMxaE aFh xEAC lMW `id mzExWe§¥¨¦¤¨¦¦§©
dE`Vi icEdi Wi` iRn z`vFId 'd©¥¦¦¦§¦¦¨¨
lr Ed`Vi FxnF` `Ede ,mditpM©§¥¤§§¦¨¥©
EPOn `Ad `Vi WExR Fzxa ¤̀§¨¥¦¨©¨¦¤

:aFHdnai dxez ¥©
epçðé ããa 'ä (áéKxC lr x`Azi . ¨¨©§¤¦§¨¥©¤¤

l"f mxnF`(g"lt x"a)wEqRArWFd) §¨©¨¥©

('c,Fl gPd mixt` miAvr xEag££©¦¤§¨¦©©
ENt` zECg` mdipiA Wi l`xUIWM§¤¦§¨¥¥¥¥¤©§£¦
lr WExR ,Fl gPd dxf dcFar icaFr§¥£¨¨¨©©¥©

KxC('a xYq`),dUr zFpicOl dgpde ¤¤¤§¥©£¨¨©§¦¨¨
FxnF` `EdeccA 'dmrdWM WExR §§¨¨¥§¤¨¨

FxnF`e ,EPgpi 'd cA oFWl ccAoi`e ¨¨§©©§¤§§§¥
xkp l` FOricaFr mdW mbd WExR ¦¥¥¨¥£©¤¥§¥

,df oFr Fl aiWgn 'd oi` dxf dcFar£¨¨¨¥©£¦¨¤
xn`nEFnr oi`KxC lr WxRzY ©£©¥¦¦§¨¥©¤¤

l"f EWxCW(:l d"x)wEqRA('l 'inxi) ¤¨§©¨¦§§¨

FnM ,Dl WIW llMn ,Dl oi` WxCŸ¥¥¨¦§©¤¥¨§
llMn FOr oi` xn` EpiptNX dOA ok¥©¤¤§¨¥¨©¥¦¦§©
lr FxQin 'd oi`W `N` FOr WIW¤¥¦¤¨¤¥§©§©

:df¤
ãBòccA 'd izni` KxCd df lr dvxi¦§¤©¤©¤¤¥¨©¨¨

rxd wlg xnbPWM EPgpi©§¤§¤¦§¨¥¤¨©
FxnF` `Ede ,l`xUInl` FOr oi`e ¦¦§¨¥§§§¥¦¥

xkpmc`A wEaCd rxd wlg `EdW ¥¨¤¥¤¨©©¨¨¨¨
:oiai liMUOde mc`d `hgnbi dxez ¥¥§¨¨¨§©©§¦¨¦
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ß ixyz 'g iyily mei ß

(âé)éãN úáeðz ìëàiå õøà éúîa-ìò eäákøé©§¦¥̧Æ©¨´¢¥½̈¤©Ÿ©−§´Ÿ¨¨®
:øeö Léîìçî ïîLå òìqî Láã eä÷ðiå©¥«¦¥³§©Æ¦¤½©§¤−¤¥«©§¦¬«

i"yx£ı¯‡ È˙ÓaŒÏÚ e‰·k¯È∑ הּמקרא ּכל «¿ƒ≈«»√≈»∆ְִַָָ
B‚Â'.ּכתרּגּומֹו e‰·k¯È∑ יׂשראל ׁשארץ ׁשם על ְְַ«¿ƒ≈¿ְִֵֵֶֶֶַָ

הארצֹות  מּכל È„N.ּגבֹוה ˙·ez ÏÎ‡iÂ∑אּלּו ֲִַָָָָ«…«¿…»»ֵ
מּכל  ּולהתּבּׁשל לנּוב ׁשּקּלים יׂשראל ארץ ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּפרֹות

הארצֹות  ÚÏqÓ.ּפרֹות L·„ e‰˜iÂ∑ מעׂשה ֲֵָָ«≈ƒ≈¿«ƒ∆«ֲֶַ
לבנֹוּבאחד  מן ּבסיכני:ׁשאמר קציעֹות לי 'הבא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָ

ּפיה  על צף הּדבׁש ּומצא הל 'זֹו,החבית'. לֹו: אמר ְִִֶַַַַַָָָָָָָ

היא' ּדבׁש ואּתה ׁשל לתֹוכּה יד 'הׁשקע לֹו: אמר , ְְְְְִֶַַַַַָָָָ
מּתֹוכּה' קציעֹות LÈÓÏÁÓ.(ספרי)מעלה ÔÓLÂ ְֲִִֶַָ¿∆∆≈«¿ƒ

¯eˆ∑(פה ּגּוׁש(מנחות ׁשל זיתים È˙Óa.חלב אּלּו ִֵֵֶָָ»√≈
ı¯‡∑ּגבּה ׂשדה ∑È„N.לׁשֹון LÈÓÏÁ.לׁשֹון »∆ְַֹ»»ְֶָ«¿ƒ
¯eˆ∑ לּתבה ּדבּוק ּכׁשאינֹו סלע. ׁשל וחזקֹו ְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָּתקּפֹו

'חלמיׁש' נקּוד נקּוד ׁשּלאחריו ּדבּוק ּוכׁשהּוא , ְְֲֲִֶֶַָָָָָ
.'חלמיׁש' ְִַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(fhw 'nr fk jxk ycw zexb`)

ארץ ּבמתי על יג)ירּכיבהּו יׂשראל (לב, ׁשארץ ׁשם על ְְֳִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
הארצֹות מּכל .(רש"י)ּגבֹוּה . ידיעה קּבלּתי עּתה זה ְְֲִִִִֶַַַָָָָָָ

מארץ  ׁשּבא ואף־על־ּפי הּקדֹוׁשה. לארצנּו מר ׁשל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמּׁשּובֹו
מּכל  ּגבֹוּה יׂשראל ארץ . . הרי ׁשאמרּו, ּכמֹו ּוגבעֹות, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָהרים
ּבכל  עלּיה ּבזה יׁש ּבוּדאי . . ׁשּׁשּובֹו אֹומרת זאת ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהארצֹות,

ּבנֹוגע  ּובפרט ּתלּוי. ּבזה ׁשּזה ּברּוח, והן ּבגׁשם הן ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהּמּובנים,
הּיֹוׁשב  קדֹוׁש לגֹוי ּבנֹוגע ועל־אחת־ּכּמה־וכּמה ְְְְְִֵֵַַַַַַַַָָָלּיהּודים,
אׁשר  החסידּות, ּתֹורת ּפי על ׂשאת ּוביתר הּקדׁש. ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַֹּבארץ
החמר  על הּצּורה הגּברת היא האדם עבֹודת ּכל ְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָָֹּתכלית

הּגׁשמּיּות. על ְְִִַַַָָוהרּוחנּיּות

(ãé)íéìéàå íéøk áìç-íò ïàö áìçå ø÷a úàîç¤§©̧¨¹̈©«£¥´ÀŸ¦¥̧¤¨¦¹§¥¦³
áðò-íãå ähç úBéìk áìç-íò íéãezòå ïLá-éða§¥«¨¨Æ§©¦½¦¥−¤¦§´¦¨®§©¥−̈

:øîç-äzLz¦§¤¨«¤
i"yx£Ô‡ˆ ·ÏÁÂ ¯˜a ˙‡ÓÁ∑,ׁשלמה ּבימי היה זה ∆¿«»»«¬≈…ְִֵֶָָֹֹ

ד)ׁשּנאמר: א ּבקר (מלכים ועׂשרים ּבריאים ּבקר "עׂשרה ְְְֱֲִִִֶֶֶַָָָָָָ
צאן" ּומאה ÌÈ¯k.רעי ·ÏÁŒÌÚ∑ ּבימי היה זה ְִֵָֹƒ≈∆»ƒִֵֶָָ

ׁשּנאמר: הּׁשבטים, ו)עׂשרת ּכרים (עמוס "ואֹוכלים ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַָָ
hÁ‰.מּצאן" ˙BÈÏk ·ÏÁ∑,ׁשלמה ּבימי היה זה ִֹ≈∆ƒ¿ƒ»ְִֵֶָָֹֹ

ד)ׁשּנאמר: א וגֹו'"(מלכים ׁשלמה לחם ÚŒÌ„Â·."ויהי ְְְֱִֶֶֶֶַַֹֹ¿«≈»
¯ÓÁŒ‰zLz∑ הּׁשבטים עׂשרת ו)ּבימי "הּׁשֹותים (עמוס ƒ¿∆»∆ְֲִִִֵֶֶַַָ

יין  a˜¯."ּבמזרקי ˙‡ÓÁ∑ מעל הּנקלט ׁשּומן הּוא ְְְִִֵַ∆¿«»»ְִֵַַָָ
החלב  ˆ‡Ô.ּגּבי ·ÏÁÂ∑ ּוכׁשהּוא צאן, ׁשל חלב ֵֶַָָ«¬≈…ְֶֶָָֹ

'חלב'ּדבּוק, ּכמֹונקּוד ּפּתח, כג)ּבחטף "ּבחלב (שמות ְֲֲֲֵֵַַַַָָָ
ŒÈa.ּכמׁשמעֹו∑ÌÈÏÈ‡Â.ּכבׂשים ∑ÌÈ¯k.אּמֹו" ִ»ƒְִָ¿≈ƒְְַָ¿≈
ÔL·∑היּו hÁ‰.ׁשמנים ˙BÈÏk∑ ׁשמנים חּטים »»ְִֵָƒ¿ƒ»ְִִִֵ

ּככּוליא  וגּסין ּכליֹות, ׁשֹותה ∑ÚŒÌ„Â·.ּכחלב היה ְְְְֲִֵַַָָ¿«≈»ֶָָ
חׁשּוב ענב  יין ארּמי ∑ÓÁ¯.וטֹועם ּבלׁשֹון .יין ְִֵֵַָָ»∆ְֲִִַַָ
¯ÓÁ∑,ּבּטעם מׁשּבח לׁשֹון אּלא ּדבר, ׁשם זה אין »∆ְְֵֵֶֶַַַָָָָֻ

ּבלע"ז מקראֹות (ווייניכט)ווינו"ש ׁשני לפרׁש יׁש ועֹוד . ְְְְְִֵֵֵַַָָ
ּתקּפי  על 'אׁשרינּון אּונקלֹוס: ׁשל ּתרּגּום אחר ְְְְְִֵֶַַַַַַָָהּללּו

וגֹו'" .ארעא ְְַָ

(åè)Lhiå úéNk úéáò zðîL èòáiå ïeøLé ïîLiå©¦§©³§ªÆ©¦§½̈¨©−§¨¨¦´¨¨¦®¨©¦Æ
:BúòLé øeö ìaðéå eäNò dBìà¡´©¨½̈©§©¥−¬§ª«¨«

i"yx£˙È·Ú∑ עבי לׁשֹון:∑ÈNk˙.לׁשֹון "ּכּסית", ּכמֹו »ƒ»ְֳִ»ƒ»ְְִִָ
טז) מּבפנים (איוב ׁשּׁשמן ּכאדם ּבחלּבֹו", ּפניו ּכּסה ְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָ"ּכי

אֹומר: הּוא וכן מּבחּוץ, נכּפלים "וּיעׂש(שם)ּוכסליו ְְְִִִֵֵַַַַָָָ
כסל" עלי קל ∑ÈNk˙.ּפימה לׁשֹון 'ּכּסּוי'יׁש ,ּבלׁשֹון ֲִֵֶָָ»ƒ»ְִִֵַָ

Êa˙יג  ÔeÏÎB‡Â ‡Ú¯‡ Èt˜z ÏÚ Ôe¯L‡«¿ƒ«»¿≈«¿»¿»ƒƒ«
ÈÒÎÂ ÔÈÂ¯˜ ÈËÈÏL ˙Êa ÔB‰Ï ·‰ÈÂ ÔB‰È‡Ò»¿≈ƒ«¿ƒ««ƒ≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈

:ÔÈÙÈ˜z ÔÈk¯k È·˙È»¿≈¿«ƒ«ƒƒ

ÌÚיד  ÔB‰ÈËÈÏLÂ ÔB‰ÈÎÏÓ ˙Êa ÔB‰Ï ·‰È¿«¿ƒ««¿≈¿«ƒ≈ƒ
ÔB‰Ú¯‡„ ‡ÓÚ ÔB‰ÈÙ˜˙Â ÔB‰È·¯·¯ ¯˙Ú…««¿¿≈¿«ƒ≈«»¿«¿¬
ÔB‰˙È¯LÓe ÔB‰ÈÏÈÁ ˙Êa ÌÚ ÔB‰zÒÁ‡Â¿«¬«¿¿ƒƒ«≈≈«ƒ¿»¿

:‡ÈÓk „LzÈ ÔB‰È¯ab Ì„Â¿«ƒ»≈ƒ»«¿«»

˜‡טו  ÛB˜z ÁÏˆ‡ ËÚ·e Ï‡¯NÈ ¯zÚÂ¿««ƒ¿»≈¿««¿«¿¿»
Ê‚¯‡Â d„·Ú„ ‡‰Ï‡ ÔÁÏt ˜·Le ÔÈÒÎƒ¿ƒ¿«»¿«¡»»¿»¿≈¿«¿≈

:d˜¯Ù„ ‡ÙÈ˜z Ì„√̃»«ƒ»¿»¿≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå éúîa ìò eäákøé (âé` dlrnl xEn`d mr KWnp df oi``Ed mixaCd zxfbE ,dHnl KWnpe oipr zlgzd `N ©§¦¥©¨¢¥§¥¤¦§¨¦¨¨§©§¨¤¨©§¨©¦§¨§¦§¨§©¨§¥©©§¨¦
:'Fbe oExWi onWIeci dxez ©¦§©§ª§



epif`dפב zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'h iriax meil inei xeriy
יב)ּכמֹו: 'ּכׂשית'(משלי ּכתב ואם ערּום". קלֹון "וכסה ְְְִִִֶַָָָָֹ

אחרים  את ּכּסית נׁשמע היה ּכמֹו:ּדגּוׁש, טו), "ּכי (איוב ְְֲִִִִִֵֶַָָָָ
ּפניו" B˙ÚLÈ.ּכּסה ¯eˆ ÏaÈÂ∑ּכמֹו ּובּזהּו, ּגּנהּו ִָָָ«¿«≈¿À»ְִִָָ

ח)אמר:ׁשּנ אין "אחֹוריהם (יחזקאל וגֹו'", ה' היכל אל ְֱֲֵֵֵֶֶֶֶַַ
מּזה  ּגדֹול .נּבּול ִִֶָ

(æè):eäñéòëé úáòBúa íéøæa eäàð÷é©§¦ª−§¨¦®§«¥−Ÿ©§¦ª«

i"yx£e‰‡˜È∑חמתֹו ּבהם ∑ÚB˙a·˙.וקנאתֹוהבעירּו ׁשּנאמר ּוכׁשפים, זכּור מׁשּכב ּכגֹון ּתעּובים ּבמעׂשים «¿ƒÀְְְֲִִִָָ¿≈…ְְְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָ
.""ּתֹועבה  ֵָ

(æé)íeòãé àì íéäìà dìà àì íéãMì eçaæé¦§§À©¥¦Æ´Ÿ¡½Ÿ©¡Ÿ¦−´Ÿ§¨®
:íëéúáà íeøòN àì eàa áøwî íéLãç£¨¦Æ¦¨´Ÿ½̈¬Ÿ§¨−£«Ÿ¥¤«

i"yx£dÏ‡ ‡Ï∑'צרֹו ּבהֹון 'ּדלית אּלּוּכתרּגּומֹו: , …¡…«ְְְְִִֵַ
צרֹו ּבהם ּכפּולה היה קנאה היתה עכׁשו לא .ּכמֹו ְְְְְְִֶַָָָָָָָָֹ

e‡a ·¯wÓ ÌÈL„Á∑(ספרי)היּו לא האּומֹות אפּלּו ¬»ƒƒ»…»ֲִָָֹ
אֹומר: היה אֹותם, רֹואה ׁשהיה נכרי ּבהם, ְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָרגילים

יהּודי' צלם ‡·˙ÌÎÈ.'זה Ìe¯ÚN ‡Ï∑יראּו לא ְִֶֶֶ…¿»¬…≈∆ְָֹ

מּפניהם  ׂשערתם עמדה לא האדם מהם, ׂשערֹות ּדר . ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ
לפרׁשל  ויׁש ּב'ּספרי'. נדרׁש ּכ יראה, מחמת ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָֹעמד

לׁשֹון  "ׂשערּום", יג)עֹוד ׁשם",(ישעיה ירּקדּו "ּוׂשעירים ְְְְְִִַָָ
הם  הּללּוׂשעירים ׂשעירים אבֹותיכם עׂשּו לא .ׁשדים, ְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָֹ

(çé)Lz Eãìé øeöé:Eììçî ìà çkLzå ¬§¨«§−¤®¦©¦§©−¥¬§«Ÿ§¤«

i"yx£ÈLz∑ להטיב ּכׁשּבא ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו ּתׁשּכח. ∆ƒְְְְְִִֵֵֶַַָָ
ּכחֹו ּומּתיׁשים לפניו מכעיסין אּתם מּלהטיב לכם, ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹ

EÏÏÁÓ.לכם  Ï‡∑ לׁשֹון מרחם, כט)מֹוציא (תהלים ֶָ≈¿…¿∆ְֲִֵֶֶ
אּילֹות", מח)"יחלל ּכּיֹולדה (שם .""חיל ְִֵֵַַָָֹ

ß ixyz 'h iriax mei ß

(èé):åéúðáe åéða ñòkî õàðiå ýåýé àøiå©©¬§§Ÿ̈−©¦§¨®¦©¬©¨−̈§Ÿ¨«

(ë)íúéøçà äî äàøà íäî éðô äøézñà øîàiå©ÀŸ¤©§¦³¨¨©Æ¥¤½¤§¤−¨´©«£¦¨®
:ía ïîà-àì íéða änä úëtäz øBã ék¦´³©§ªŸÆ¥½¨¨¦−«Ÿ¥ª¬¨«

i"yx£Ì˙È¯Á‡ ‰Ó∑ ּבסֹופם ּבהם ּתעלה „B¯.מה Èk »«¬ƒ»ְֲֶֶַַָָƒ
‰n‰ ˙Ît‰z∑רצֹונֹו Ìa.לכעס מהּפכין ÔÓ‡Œ‡Ï∑ «¿À…≈»ְְְְִַַַ…≈À»

וסרּונּכרים ּגּדּולי אין  טֹובה ּדר הֹוריתים ּכי ּבהם, ְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
ב)לׁשֹון ∑‡ÔÓ.מּמּנה  נודריטור"ה (אסתר אֹומן", "ויהי ִֶָ≈Àְְִֵַ

אמּונה (ערציהען)ּבלע"ז לׁשֹון "אמן", אחר: ּדבר ., ְְֱֵֵַַַָָָֻ
קּלה  ּולׁשעה ונׁשמע", "נעׂשה ּבסיני אמרּו ְְְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָּכתרּגּומֹו.

העגל  ועׂשּו הבטחתם .ּבּטלּו ְְְִֵֶַָָָָָ

z·ÚB˙a‡טז  ÔÂÚË ÔÁÏÙa È‰BÓ„˜ e‡È˜‡«¿ƒ»»ƒ¿»¿»«¬»¿∆¿»
:È‰BÓ„˜ eÊÈ‚¯‡«¿ƒ»»ƒ

„Ï‡יז  ÔÏÁc CB¯ˆ ÔB‰a ˙ÈÏc ÔÈ„LÏ eÁa„«»¿≈ƒƒ≈¿¿«¬»ƒ»
‡Ï ‡„È·Ú˙‡ ·È¯˜Ó È„ ‡z„Á ÔeÚ„È¿»À«¿»ƒƒ»ƒƒ¿¬ƒ»»

:ÔBÎ˙‰·‡ ÔB‰· e˜qÚ˙‡ƒ¿«»¿¬»»¿

z˜·L‡יח  ‡˙L˙‡ C‡¯·„ ‡ÙÈ˜˙ ‡ÏÁ„«¬»«ƒ»ƒ¿»»ƒ¿¿≈»¿«¿»
:C„·Ú„ ‡‰Ï‡ ÔÁÏÙ»¿«¡»»¿»¿»

eÊÈ‚¯‡„Óיט  dÊ‚¯ Û˜˙e ÈÈ Ì„˜ ÈÏ‚e¡ƒ√»¿»¿≈»¿≈ƒ¿«¿ƒ
:Ô·e ÔÈa È‰BÓ„»̃»ƒ¿ƒ¿»

Ó‡כ  ÈÓ„˜ ÈÏ‚ ÔB‰Ó ÈzÎL ˜ÏÒ‡ ¯Ó‡Â«¬«¡«≈¿ƒ¿ƒƒ¿¡ƒ√»«»
‡Èa Ôe‡ eÈL‡„ ‡¯„ È¯‡ ÔB‰ÈÙBÒ· È‰È¿≈¿≈¬≈»»¿«¿ƒƒ¿«»

:eÓÈ‰ ÔB‰a ˙ÈÏ„ƒ≈¿≈»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.dìà àì (æémigaFf mpi` md mB WExR Ÿ¡Ÿ©¥©¥¥¨§¦
zFUrl `N` Dl` mzFid cvl mdl̈¤§©¡¨¡Ÿ©¤¨©£
dn cbpkE ,mWTanE mdikxv mdl̈¤¨§¥¤§ª¨¨§¤¤©

xn` milil` zcFarl miUFrXmidl` ¤¦©£©¡¦¦¨©¡Ÿ¦
mErci `lmircFi mpi`W mbd WExR Ÿ§¨¥£©¤¥¨§¦

md milil`d lW maiH dn mzF`¨©¦¨¤¨¡¦¦¥
FxnF`e ,mzF` micaFraxTn miWcg §¦¨§§£¨¦¦¨Ÿ

wEqRA iYWxRX dn oIr ,'Fbe E`Alirl) ¨§©¥©¤¥©§¦©¨§¥

('f b"i:'Fbe Lig` Lziqi iMgi dxez ¦§¦§¨¦§
.éLz Eãìé øeö (çéKxC lr x`Azi §¨§¤¦¦§¨¥©¤¤

l"f mxnF`(:g"l oixcdpq)dvxW drWA §¨©§¤§¦§¨¨¤¨¨
mc`d z` `xal `Ed KExA WFcTd©¨¨¦§Ÿ¤¨¨¨
WFp` dn eiptl Exn`e mik`lOA Klnp¦§©©©§¨¦§¨§§¨¨¨¡
mik`lOd xaC cbp 'd mSrzpe 'Fbe§§¦§©¥¤¤§©©©§¨¦
dfle ,k"r micBpnd Wiprde F`xaE§¨§¤¡¦©§©§¦§¨¤
miWilgn FpFvx mixaFr l`xUIWM§¤¦§¨¥§¦§©£¦¦
Lcli FxnF` `Ede ,mc` lW Fzcl mrh©©¥¨¤¨¨§§§¨§

:iWY¤¦
çkLzåoFWl WxRzY .Lllgn l` ©¦§©¥§Ÿ£¤¦§¨¥§

FxnF` KxcM icr('a rWFd) £¦§¤¤§¥©

,Dzilge Dnfp crYeL`UrW dpEMde ©©©¦§¨§¤§¨¨§©©¨¨¤£¨£
lr ENt` mi`xaPd lM lr icr lFgn̈£¦©¨©¦§¨¦£¦©

FxnF`M mik`lOd(e"q miNdY)YaMxd ©©§¨¦§§§¦¦¦§©§¨
FxnF` KxC lr F` ,EpiW`xl WFp ¡̀§Ÿ¥©¤¤§

(h"n 'irWi),x`Rz` LA xW` l`xUi §©§¨¦§¨¥£¤§¤§¨¨
Exn` l"fxe KxAzi Fl icr L`UrW¤£¨££¦¦§¨©§©©¨§

(ixtq):'Fbe WiHtkE zFWxChi dxez ¦§¦§¨§©¦§
.'Bâå úëtäz øBã ék (ëitl WExR ¦©§ªŸ§¥§¦

ipt dxiYq` KEnqA aEzMd xn`W¤¨©©¨§¨©§¦¨¨©
`xie siwWi `l dfaE 'FbeEUrIW mbd d §¨¤Ÿ©§¦§¦§¤£©¤©£



פג epif`d zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'h iriax meil inei xeriy

(àë)éðàå íäéìáäa éðeñòk ìà-àìá éðeàð÷ íä¥µ¦§´¦§Ÿ¥½¦«£−¦§©§¥¤®©«£¦Æ
:íñéòëà ìáð éBâa íò-àìa íàéð÷à©§¦¥´§Ÿ½̈§¬¨−̈©§¦¥«

i"yx£Èe‡˜∑ חמתי ּבדבר ∑·Ï‡Œ‡Ï.הבעירּו ƒ¿ƒְֲִִִָ¿…≈ְָָ
אלּה להם ∑ÌÚŒ‡Ïa.ׁשאינֹו ׁשאין ּבעֹובדיּֿכֹוכבים ֱֵֶַֹ¿…»ְְִֵֵֶֶָָ

ׁשּנאמר: ּכמֹו כג)ׁשם, העם (ישעיה זה ּכׂשּדים ארץ "הן ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

אֹומר: הּוא ּובעׂשו היה", א)לא אּתה (עובדיה  "ּבזּוי ְֵֵַָָָָָֹ
‡ÌÒÈÚÎ.מאד" Ï· ÈB‚a∑ הּוא וכן הּכֹופרים, אּלּו ְֹ¿»»«¿ƒ≈ְְִֵֵַ

יד)אֹומר: אלהים (תהלים אין ּבלּבֹו נבל .""אמר ְֱִִֵֵַָָָֹ

(áë)ã÷ézå étàá äçã÷ Là-ékúézçz ìBàL-ãò ¦«¥Æ¨«§¨´§©¦½©¦©−©§´©§¦®
:íéøä éãñBî èäìzå dìáéå õøà ìëàzå©³Ÿ©¤̧¤Æ¦«ª½̈©§©¥−«§¥¬¨¦«

i"yx£‰Á„˜∑ ּבערה.„˜ÈzÂ∑ היסֹוד ּבכם .עד »¿»ֲָָ«ƒ«ְֶַַָ
dÏ·ÈÂ ı¯‡ ÏÎ‡zÂ∑ויבּולּה ∑Ë‰ÏzÂ.ארצכם «…«∆∆ƒÀ»ְְִֶַָ«¿«≈

הּמיּסדת  ׁשּנאמר:ירּוׁשלים ההרים, קכה)על (שם ְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַָָֻ
לּה סביב הרים .""ירּוׁשלים ְִִִַָָָָ

(âë):ía-älëà évç úBòø Bîéìò ätñà©§¤¬¨¥−¨®¦©−£©¤¨«
i"yx£˙BÚ¯ BÓÈÏÚ ‰tÒ‡∑,רעה על רעה אחּבר «¿∆»≈»ֲֵַַָָָָ

כט)לׁשֹון  ׁשנה",(ישעיה על ׁשנה כט)"ספּו "ספֹות (לעיל ְְְַָָָָ
ז)הרוה", אחר (ירמיה ּדבר זבחיכם". על ספּו "עֹולֹותיכם ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

אכּלה  ּכמֹו"אסּפה", יט), ּתספה"(בראשית ÈvÁ."ּפן ְְֲִֶֶֶֶַַָƒ«
ÌaŒ‰lÎ‡∑ לפי זֹו, ּוקללה ּבהם. אׁשלים חּצי ּכל ¬«∆»ְְְִִִֶַַָָָָ

ּכלים  אינם והם ּכלים חּצי היא: לברכה .הּפרענּות, ְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(430 'nr c f"nyz zeiecreezd - f"nyz dpyd y`x axr zgiy)

ּבם אכּלה כג)חּצי ּכלים(לב, אינם והם ּכלים (רש"י)חּצי ְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ
ויראה.חּצי  אהבה הינּו - ּכלים (למּוטב) אינם ּבכלֹות והם - ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָ

הוי' אני הּפסּוק על ּבחסידּות וכּמבאר (ּבתמיהה)? ְְְֲֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹהּנפׁש
אי להתּפּלא: ׁשּיׁש כּליתם, לא יעקב ּבני ואּתם ׁשּניתי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹלא
מּגיע  ולא הּתפּלה ּבעת ׁשּניתי" לא הוי' ּב"אני יהּודי ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹֹמתּבֹונן

חסד  ׁשּזה הּבעל־ׁשם־טֹוב, ּתֹורת ועל־ּדר הּנפׁש? ְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַלכלֹות
ּכלֹות  העּדר אמנם, הּתפּלה. אחר חי נׁשאר ׁשאדם ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָמה'
ּבגּוף  נׁשמה היא הּכונה ּתכלית ׁשהרי לטֹובה, הּוא ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּנפׁש
ּבּנׁשמה  חּיּות מֹוסיפֹות ה' ויראת ה' אהבת ואדרּבה, ְְְְְְֲִִַַַַַַַַָָָָּדוקא.

ְּבגּוף.

(ãë)úîäa-ïLå éøéøî áè÷å óLø éîçìe áòø éæî§¥¬¨¨²§ª¬¥¤−¤§¤´¤§¦¦®§¤§¥ŸÆ
:øôò éìçæ úîç-íò ía-çlLà£©©½̈¦£©−«Ÿ£¥¬¨¨«

i"yx£·Ú¯ ÈÊÓ∑ ואין כפן', 'נפיחי ּתרּגם: אּונקלֹוס ¿≈»»ְְְְְִִֵֵֵָָ
הּדרׁשן  מׁשה רּבי ׁשל ּומּׁשמֹו עליו. מֹוכיח עד ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹלי
מגּדל  ּכחּוׁש אדם רעב, ׂשעירי ׁשמעּתי: ְְְִִִֵֵַַָָָָָָָמּטּולֹוׁש"א

ּבׂשרֹו על א ∑ÈÊÓ.ׂשער מזיא,לׁשֹון ׂשער, רּמי: ְֵַָָ¿≈ְְֲִֵַַָָ
ּבמזיא ּדהוה  מהּפ.ÛL¯ ÈÓÁÏe∑ הּׁשדים ְְְֲֵַַַָָ¿À≈∆∆ִֵַ

ׁשּנאמר: ּבהם, ה)נלחמּו יגּביהּו(איוב רׁשף "ּובני ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַָ
ׁשדים  והם È¯È¯Ó.עּוף", ·Ë˜Â∑ ׁשד ּוכריתּות ְִֵֵ¿∆∆¿ƒƒְִֵ

מרירי. –ׁשּׁשמֹו ּכמֹוקטב יג)ּכריתה, "אהי (הושע ְְְְֱִִִִֶֶֶָ
ׁשאֹול" קטב.˙Ó‰aŒÔLÂ∑(ספרי) היה מעׂשה ְְְָ¿∆¿≈…ֲֶַָָ

ּוממיתין  נֹוׁשכין הרחלים ÙÚ¯.והיּו ÈÏÁÊ ˙ÓÁ∑ ְְְְִִִִֵָָ¬«…¬≈»»
העפר, על ּגחֹונם על המתהּלכים נחׁשים ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָארס
מרּוצת  לׁשֹון זחילה, הארץ. על הּזֹוחלים ְְְֲִִִֶַַַַַָָָּכּמים
על  הּמׁשפׁשף ּדבר מרּוצת ּכל וכן העפר, על ְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָָהּמים

והֹול .העפר ְֵֶָָ

(äë)øeça-íb äîéà íéøãçîe áøç-ìkLz õeçî¦Æ§©¤¤½¤¥«£¨¦−¥¨®©¨Æ
:äáéN Léà-íò ÷ðBé äìeúa-íb©§½̈¥−¦¦¬¥¨«

i"yx£·¯ÁŒÏkLz ıeÁÓ∑ ּתׁשּכלם לעיר מחּוץ ƒ¿«∆∆∆ְְִִֵַָ
ּגיסֹות  ‡ÓÈ‰.חרב ÌÈ¯„ÁÓe∑ ונמלט ּכׁשּבֹורח ְֶֶָ≈¬»ƒ≈»ְְְִֵֶַָ

לּבֹו חדרי החרב, אימה מן מחמת עליו ,נֹוקפים ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
ּדב  ּבּה. והֹול מת אימה",והּוא "ּומחדרים אחר: ר ְְֲִֵֵֵֵֵַָָָָָ

‡¯‚eÊÈכא  ‡ÏÁ„ ‡Ïa ÈÓ„˜ e‡È˜‡ Ôe‡ƒ«¿ƒ√»«¿»«¬»«¿ƒ
ÌÚ ‡Ïa Ôe˜‡ ‡‡Â ÔÂÚË ÔÁÏÙa ÈÓ„√̃»«¿»¿««¬»«¬»«¿ƒ¿»«

:ÔeÊ‚¯‡ ‡LÙË ‡ÓÚa¿«»«¿»«¿≈ƒ

Ê‚¯aכב  ÈÓ„˜Ó ˜Ù ‡L‡k ÛÈ˜z Ìe„˜ È¯‡¬≈ƒ«ƒ¿∆»¿«ƒ√»«ƒ¿«
‡Ú¯‡ ÛÒ‡Â ˙È‡¯Ú ÏB‡L „Ú ÈˆLÂ¿≈≈«¿¬»ƒ¿»≈«¿»

:‡È¯eË ÈÙÈÒ „Ú ˙ÈˆLÂ dzÏÏÚÂ«¬«¿«¿≈ƒ««¿»≈«»

·‰ÔB:כג  ÈˆL‡ ÈLzÎÓ ÔÈLÈa ÔB‰ÈÏÚ ÛÒ‡»≈¬≈ƒƒ¿«»«¡≈≈¿

¯ÔÈÁeכד  ÈLÈ˙Îe ÛeÚ ÈÏeÎ‡Â ÔÙÎ ÈÁÈÙ¿ƒ≈»»«¬≈¿ƒ≈ƒ
˙ÓÁ ÌÚ ÔB‰· È¯‚‡ ‡¯a ˙ÂÈÁ ÔLÂ ÔLÈaƒ»¿≈≈«»»¡»≈¿ƒ¬«

:‡¯ÙÚa ÔÈÏÁÊ„ ‡ÈÈz«ƒ«»¿»¬ƒ¿«¿»

BÓ˙‡כה  ˙‚¯Á ‡ÈÂzÓe ‡a¯Á Ïk˙z ‡¯aÓƒ»»¿«≈«¿»ƒ¿»«»«¿«»
ÌÚ ÔB‰È˜È ÔB‰˙ÓÏBÚ Û‡ ÔB‰ÈÓÏeÚ Û‡«≈≈«≈»¿»¿≈ƒ

:ÔB‰È·Ò L‡¡«»≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

oi`e mlFw EpPgie daEWYoFkPd on df §¨¦©§¨§¥¤¦©¨
mrHd xn` xnB dfl ,oM zFUrliM ©£¥¨¤¨©Ÿ¤©©©¦

zkRdY xFcdaFHn mikRdzn WExR ©§ªŸ¥¦§©§¦¦¨
FxnF`e ,drxlmipAENt` WExR , §¨¨§§¨¦¥£¦

EidIW xcB l` `Fal aihidl EaWgi©§§§¥¦¨¤¨¥¤¦§
EaEWi iM mA on` `l mipA miaWgp¤§¨¦¨¦Ÿ¥ª¨¦¨



epif`dפד zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'i iying meil inei xeriy
ּדבר  אימת ּתהיה ּׁשּנאמר:ׁשּבּבית ּכמֹו ט), "ּכי (ירמיה ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַ

אּונקלֹוס. ּתרּגם וכן ּבחּלֹונינּו", מות ּדבר (ספרי)עלה ְְְְְִֵֵֵֶַָָָָָ
ּׁשעׂשּו מה על ּתׁשּכלֿחרב", "מחּוץ ְִֵֶֶֶֶַַַַָאחר:

ׁשּנאמר: יא)ּבחּוצֹות, ירּוׁשלים (ירמיה חּוצֹות "ּומסּפר ְְֱִִֶֶַַַַָ

לּבׁשת" מזּבחֹות ‡ÓÈ‰.ׂשמּתם ÌÈ¯„ÁÓe∑ על ְְְִֶֶַַֹ≈¬»ƒ≈»ַ
ׁשּנאמר: חדרים, ּבחדרי ּׁשעׂשּו ח)מה "אׁשר (יחזקאל ְְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָ

ּבחדרי  איׁש ּבחׁש עֹוׂשים יׂשראל ּבית ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָֹזקני
."מׂשּכיתֹו ְִַ

(åë):íøëæ LBðàî äúéaLà íäéàôà ézøîà̈©−§¦©§¥¤®©§¦¬¨¥«¡−¦§¨«

i"yx£Ì‰È‡Ù‡ Èz¯Ó‡∑.אֹותם אפאה ּבלּבי אמרּתי »«¿ƒ«¿≈∆ְְְִִִֶַַָָ
להׁשליכם  ּפאה, אׁשיתם "אפאיהם", לפרׁש ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָויׁש

ּבעזרא: מצינּו ודגמתֹו הפקר, ט)מעלי "וּתּתן (נחמיה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻ
להפקר, לפאה", ותחּלקם ועממים ממלכֹות ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָלהם
'יחּול  ּכתרּגּומֹו: אֹותֹו ּפֹותרים ויׁש מנחם. חּברֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַוכן

עליהֹון' לכּתב:רגזי לֹו היה ּכן ׁשאם יּתכן, ולא , ְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָֹֹ
ּכמֹו: ליסֹוד, ואחת לׁשּמּוׁש, אחת א' ְְְְֲִִֵֶַַַַַ'אאפאיהם',

מה) טז)"אאּזר",(ישעיה והא'(איוב פי", ּבמֹו "אאּמצכם ְְְְֲֲִִֶֶַַָ
אחר  ּתרּגם ואּונקלֹוס ּכלל. ּבֹו ראּויה אינּה ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָהּתיכֹונה

הּבריתא  זֹולׁשֹון ּתבה החֹולקת ּב'ּספרי', הּׁשנּויה ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָ
ּבאּפי: אמרּתי הם, אי אף אמרּתי ּתבֹות: ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָֹלׁשלׁש
אּיה  עליהם: רֹואיהם ׁשּיאמרּו אינם, ּכאּלּו ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹ'אּתנם

.הם'? ֵ

(æë)eøîàé-ït Bîéøö eøkðé-ït øeâà áéBà ñòk éìeì¥À©³©¥Æ¨½¤§©§−¨¥®¤«Ÿ§Æ
:úàæ-ìk ìòt ýåýé àìå äîø eðãé̈¥´½̈¨§¬Ÿ§Ÿ̈−¨©¬¨«Ÿ

(çë):äðeáz íäa ïéàå änä úBöò ãáà éBâ-ék¦²Ÿ©¬¥−¥®¨§¥¬¨¤−§¨«

[gkÎfk] i"yxit£¯e‚‡ ·ÈB‡ ÒÚk ÈÏeÏ∑ ׁשּכעס לא אם ≈««≈»ִֶַַֹ
עליהם  ּכנּוס להם להׁשחיתם האֹויב יּוכל ואם , ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָ

יתלה ויׁשחיתם  ולא ּובאלהיו, ּבֹו הּגדּלה יתלה , ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֻ
ינּכרּו צרימֹו", ינּכרּו "ּפן ׁשּנאמר: וזהּו ּבי, ְְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָֻהּגדּלה

ּבעבֹודתּֿכֹוכ  ּגבּורתם לתלֹות ׁשאין הּדבר בים, ְְֲִִֵֶַַַָָָָָ
ׁשּלֹו B‚Â',.הּגדּלה ‰Ó¯ e„È e¯Ó‡ÈŒÔtÈk∑ ְֶַָֻ∆…¿»≈»»¿ƒ

ּגֹוי  e·z‰.אֹותֹו Ì‰a ÔÈ‡Â ‰n‰ ˙BˆÚ „·‡∑ …«≈≈»¿≈»∆¿»
חכמים ׁשאּלּו וגֹו'היּו ירּדף "איכה זאת: ."יׂשּכילּו ְְְֲִִִִֵֶַָָָֹֹ

ß ixyz 'i iying mei ß

(èë):íúéøçàì eðéáé úàæ eìékNé eîëç eì¬¨«§−©§¦´®Ÿ¨¦−§©«£¦¨«
i"yx£Ì˙È¯Á‡Ï eÈ·È∑ ּפרענּותם לסֹוף להתּבֹונן לב יׂשראל יּתנּו .ׁשל »ƒ¿«¬ƒ»ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָֻ

ÔeˆL‡Âכו  ÔB‰ÈÏÚ ÈÊ‚¯ ÏeÁ‡ ˙È¯Ó‡¬»ƒ≈»¿ƒ¬≈∆¡≈ƒ
:ÔB‰È¯Îe„ ‡L‡ ÈaÓ ÏË·‡¡««ƒ¿≈¡»»¿»≈

„ÓÏÈ‡כז  LÈk ‰‡Ò„ ‡Ê‚¯ ÔBÙÏeÏ‡ƒ»»¿»¿»¿»¿ƒƒ¿»
‡„È Ôe¯ÓÈÈ ‡ÓÏÈ„ ‡··„ ÏÚa ·¯·¯˙Èƒ¿«¿«¿≈¿»»ƒ¿»≈¿¿»»
:‡„ Ïk ˙Â‰ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡ÏÂ ‡Ï ˙ÙÈ˜¿̇ƒ«»»¿»ƒ√»¿»¬«»»

ÔB‰aכח  ˙ÈÏÂ Ôe‡ ‰ˆÚ È„a‡Ó ÌÚ È¯‡¬≈«¿«¿≈≈»ƒ¿≈¿
:e˙ÏÎeÒ¿¿»

È‰Èכט  ‡Ó e¯·Ò ‡„· eÏkzÒ‡ eÓÈkÁ eÏ‡ƒ«ƒƒ¿«»¿»¿»»¿≈
:ÔB‰ÈÙBÒ·¿≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

lr xW`e dnlW mzxfg oi`e riWxdl§©§¦©§¥£¨¨¨§¥¨©£¤©
:'Fbe xiYqdl `Ed iE`x oM`k dxez ¥¨§©§¦§

.íäéàôà ézøîà (åëmdi`t` WExR ¨©§¦©§¥¤¥©§¥¤
EzaXIW cr mdOr iR` Kinq ©̀§¦©¦¦¨¤©¤¦¨§

:WFp`nfk dxez ¤¡
.'Bâå áéBà ñòk éìeì (æëdOMW WExR ¥©©¥§¥¤©¨

mdiaiF` ipEqirkd zFqrkd dOke§©¨©§¨¦§¦¦§¥¤
FxnF` `EdexEb`oFWNn('e ilWn)dxb` §§¨¦§¦§¥¨§¨

aiF` lW FqrM `Ed xEb`W xivTa©¨¦¤¨©£¤¥
E`xIWkE ,oFiNkl md micnFre§§¦¥§¦¨§¤¦§
Enixv ExMpi e"g l`xUi mW iYAWdW¤¦§©¦¥¦§¨¥§©§¨¥
dIxkp mzpEn` l`xUi iM EaWgi WExR¥©§§¦¦§¨¥¡¨¨¨§¦¨
xwWl zn` xaC wGgzie wiCv `le§Ÿ©¦§¦§©¥§©¡¤¨¤¤

WWFg cFre ,e"gdnx Epici Exn`i oR §¥¤Ÿ§¨¥¨¨

l`xUi zpEn` EWigkIW caNn WExR¥¦§©¤©§¦¡©¦§¨¥
mzpEn`W xnFl `hgl EtiqFi mzce§¨¨¦©£Ÿ©¤¡¨¨
Exn`i oR FxnF` `Ede ,diE`x dpEn ¡̀¨§¨§§¤Ÿ§
'dn `l mzelWe mzaFhe dnx Epicï¥¨¨§¨¨§©§¨¨Ÿ¥
md xW` dxf dcFarn `N` `id¦¤¨¥£¨¨¨£¤¥

:micaFr§¦
àeäåWExR z`f lM lrR 'd `le FxnF` §§§Ÿ¨©¨Ÿ¥

di`xde ,mzglvde mzaFh lM̈¨¨§©§¨¨¨§¨§¨¨
mdX dn rx xaC l`xUi EUr `NW¤Ÿ¨¦§¨¥¨¨©©¤¥
ElWn mde dOdn xzFie miUFr mpi ¥̀¨¦§¥¥¥¨§¥¨§

cA`ie mdA:mE ¨¤©§©§
BàEUrW z`Gd dNrRd lMW dvxi¦§¤¤¨©§ª¨©Ÿ¤¨

EziAWde l`xUiA dlFcb dzgWd©§¨¨§¨§¦§¨¥§¦§¦
df lM dUr `NW Exn`i mxkf WFp`n¥¡¦§¨Ÿ§¤Ÿ¨¨¨¤

f"r zcFar oFvxE gM sExvA `N` 'd¤¨§¥Ÿ©§£©
:mdilr mzhilWd `idWgk dxez ¤¦¦§¦¨¨£¥¤
.úBöò ãáà éBâ ék (çëoi`W WExR ¦Ÿ©¥¥¤¥

xqEn gTie d`xi iFBdW WWg£¨¤©¦§¤§¦©¨
hrn EqirkdW lr EN` dnE xn`ie§Ÿ©¨¥©¤¦§¦§©
aihiie 'Eke mciA dzlr dn d`x§¥¤¨§¨§¨¨§§¥¦

FxnF` `Ede ,eiUrnzFvr ca` iFb iM ©£¨§§¦Ÿ©¥
`Ed cEa`e df xaC FrahA oi` WExR¥¥§¦§¨¨¤§¨

,EN`M zFvrndpEaY mdA oi`eoiadl ¥¥¨¥§¥¨¤§¨§¨¦
Enkg El Epxn`W FnM xaC KFYn xaC̈¨¦¨¨§¤¨©§¨§
lr `Ad s`d ixg WExR z`f EliMUi©§¦Ÿ¥¢¦¨©©¨©
didY dn mzixg`l Epiai dGnE l`xUi¦§¨¥¦¤¨¦§©£¦¨©¦§¤

:mlrn lrhk dxez ©©£¨



פה epif`d zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'i iying meil inei xeriy

(ì)äááø eñéðé íéðLe óìà ãçà ócøé äëéà¥º̈¦§³Ÿ¤¨Æ¤½¤§©−¦¨¦´§¨¨®
:íøébñä ýåýéå íøëî íøeö-ék àì-íà¦ŸÆ¦«¨´§¨½̈©«Ÿ̈−¦§¦¨«

i"yx£„Á‡ Ûc¯È ‰ÎÈ‡∑מּיׂשראל מּמּנּו ‰Ì¯ÈbÒ.אלף '‰Â Ì¯ÎÓ Ì¯eˆŒÈk ‡ÏŒÌ‡∑ ּומסרם מכרם ≈»ƒ¿…∆»ְִִִֵֶֶֶָƒ…ƒ»¿»»«ƒ¿ƒ»ְְָָָָ
ּבלע"ז דילבר"ר .(איבערגעבען)ּבידנּו, ְְֵַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(323 'nr hi jxk zeiecreezd mgpn zxez - f"iyz gqt ly oexg` zgiy)

הסּגירם וה' מכרם צּורם ל)ּכי ׁשהיּו(לב, ל"ע הּׁשמדֹות ְְְִִִֶַַָָָָָָ
אין  ׁשהרי העֹולם, אּמֹות ׁשל ּכחם מּצד היּו לא - ְֲִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹֻּבדֹורנּו
מּמעל  אלקה חלק היא ׁשּנׁשמתֹו יהּודי, על ׁשליטה ְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַָָֹלגֹוי
לא  ואבניו הּגׁשמי הּמקּדׁש ּבעצי אם :ּבעצמ והּגע ְְְְְְֲֲִִִֵַַַַַַַַַָָָָֹמּמׁש.
ּכל־ׁשּכן  - ׁשעריה" ּבארץ "טבעּו ּכּכתּוב האֹויב, ְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָׁשלט
ּבתֹוכם, (וׁשכנּתי רּוחני ּבמקּדׁש ׁשליטה לֹו ׁשאין ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹוקל־וחמר

אּלא ואחד). אחד ּכל צּורם ּבתֹו- הסּגירם וה' מכרם ְְְְִִֶֶֶַָָָָָָָָ
וחמי  מֹורי קדׁשת ּכבֹוד והּנה ּבראׁשית. ליֹוצר הּידּוע ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָֻמּטעם
. . . מּדאי יֹותר ה' את להצּדיק ׁשאין ּפעם, אמר ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָאדמֹו"ר
לה' יֹודּו ׁשּלעתיד הינּו ּבי", אנפּת ּכי ה' אֹוד" ּכתיב ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָאבל

ה"אנפּת". ְַַַָָעל

(àì):íéìéìt eðéáéàå íøeö eðøeöë àì ék¦²¬Ÿ§¥−¨®§«Ÿ§¥−§¦¦«

i"yx£Ì¯eˆ e¯eˆÎ ‡Ï Èk∑ לאֹויבים להם היה זה ּכל ƒ…¿≈»ְִֶֶָָָָָ
הּנּצחֹון, ולאלהיהם להם ולא הסּגירם, ׁשהּׁשם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹלהבין
צּורנּו, ּכנגד אלהיהם ּכלּום יכלּו לא הּנה עד ְְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹׁשהרי

ׁשּבּמקרא  "צּור" ּכל סלעם. ּכסלענּו לא לׁשֹון ּכי , ְְְְְִִֵֶַַַָָָֹ

ÌÈÏÈÏt.סלע  eÈ·ÈB‡Â∑ ׁשֹופטים אֹויבינּו ועכׁשו ֶַ¿¿≈¿ƒƒְְְְִֵַָ
להם מכרנּו צּורנּו ׁשהרי ׁשּצּורנּואֹותנּו, הרי אחרים: (ספרים ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָ

להם) .מכרנּו ְֶָָָ

(áì)Bîáðò äøîò úîãMîe íðôb íãñ ïôbî-ék¦«¦¤³¤§ŸÆ©§½̈¦©§−Ÿ£Ÿ̈®£¨¥̧Æ
:Bîì úøøî úìkLà LBø-éápò¦§¥½©§§¬Ÿ§Ÿ−Ÿ¨«

i"yx£ÌÙb Ì„Ò ÔÙbÓŒÈk∑ אמרּתי למעלה: מּוסב ƒƒ∆∆¿…«¿»ְְְִַַָָָ
ׁשּמעׂשיהם  לפי – זכרם ואׁשּבית אפאיהם ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָּבלּבי

ועמֹורה  סדם ּכמֹו:∑Ó„L˙.מעׂשה ּתבּואה, ׂשדה ְֲֲֵַַָֹ«¿…ְְְֵָ
ג) אכל",(חבקוק עׂשה לא כג)"ּוׁשדמֹות ב (מלכים ְֵֶָָֹֹ

קדרֹון" מר ∑LB¯ŒÈ·pÚ."ּבׁשדמֹות .עׂשב ְְְִַƒ¿≈ֵֶַ
BÓÏ ˙¯¯Ó ˙ÏkL‡∑ לפי להם, ראּוי מר מׁשקה «¿¿…¿……»ְְִֶֶַַָָ

ּפרענּותם  'ותׁשלמת מעׂשיהם אּונקלֹוס: ּתרּגם וכן , ְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָֻֻ
ּכמררּותהֹון' .עֹובדיהֹון ְְִֵָָ

Ôe˜¯ÚÈל  ÔÈ¯˙e ‡ÙÏ‡ „Á ÛB„¯È ÔÈ„Î‡∆¿≈ƒ¿««¿»¿≈∆∆¿
ÈÈÂ Ôe¯ÒÓ ÔB‰tÈ˜z È¯‡ Ô‰Ï‡ ‡˙Ba¯Ï¿ƒ»∆»≈¬≈«ƒ¿¿»ƒ«¿»

:ÔeÓÏL‡¬¿≈ƒ

„··‡לא  ÈÏÚ·e ÔB‰t˜z ‡t˜˙Î ‡Ï È¯‡¬≈»¿»¿»»»¿¿«¬≈¿»»»
:‡È„ BÂ‰¬«»»»

ÔB‰˙eÚ¯tלב  ÌB„Ò„ ‡ÓÚ ˙eÚ¯ÙÎ È¯‡¬≈¿À¿¬«»ƒ¿À¿¬¿
ÈL¯k ÔÈLÈa ÔB‰˙ÁÓ ‰¯ÓÚ ÌÚk ÔB‰˙e˜ÏÂ¿»¿¿«¬…»»»¿ƒƒ¿≈≈

:ÔB‰˙e¯¯Ók ÔB‰È„·BÚ ˙ÓÏL˙Â ÔÈÂÁ∆¿»¿À¿»«»≈ƒ¿»¿

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.ócøé äëéà (ìdxrd FWxtl Wi ¥¨¦§Ÿ¥§¨§¤¨¨
dxrdA xxFrzn Fpi`W iFBl©¤¥¦§¥§¤¨¨
'Fbe cg` sCxi dki` `idW zWBxp¦§¤¤¤¦¥¨¦§Ÿ¤¨§
,l`xUIn sl` zFO`dn cg` WExR¥¤¨¥¨ª¤¤¦¦§¨¥
oiA milibxd zFngln lkA iM WExR¥¦§¨¦§¨¨§¦¦¥
`pFU oi`W dfM xaC `vOi `l zFO`d̈ªŸ¦¨¥¨¨¨¤¤¥¥

:miOrd oiA FfM dxEabE gM biVn©¦Ÿ©§¨¨¥¨©¦
äëéàcgind '` WExR .sl` cg` sCxi ¥¨¦§Ÿ¤¨¤¤¥©§ª¨

,'Eke l`xUIn sl` zFO`dn¥¨ª¤¤¦¦§¨¥§
izTgA zWxtA iYWxRX dn oIre§©¥©¤¥©§¦§¨¨©§ªŸ©

wEqRA('g e"k)d`n dXng mMn Etcxe ©¨§¨§¦¤£¦¨¥¨
:'Fbe§
íà,oiCd zCn WExR .mxEv iM `l ¦Ÿ¦¨¥¦©©¦

wEqRA iYWxRW FnkE('c)xESd §¤¥©§¦©¨©
FxnF`e ,'Fbe minYmxiBqd 'deWExR ¨¦§§§©¦§¦¨¥

df zlEGW oiCd zCn mr mingx zCn¦©©£¦¦¦©©¦¤©¤

ElRIW l`xUil dcixi KM lM did `lŸ¨¨¨¨§¦¨§¦§¨¥¤¦§
:cg` iptl sl``l dxez ¤¤¦§¥¤¨

.'Bâå eðøeöë àì ék (àìmrHd WExR ¦Ÿ§¥§¥©©©
mxEv iM sl` cg` mrh ElzIW¤¦§©©¤¨¤¤¦¨
xnFl Elzi `le mxiBqd 'de mxkn§¨¨©¦§¦¨§Ÿ¦§©
dWn xn`nkE e"g 'Fbe 'd zlki iYlAn¦§§¦§Ÿ¤§§©£©¤
lW swYd iM ,milBxnd dUrnA 'dl©§©£¥©§©§¦¦©Ÿ¤¤

i` l`xUioi`W ,zFO`d lW mRwzM mp ¦§¨¥¥¨§¨§¨¤¨ª¤¥
,miAx mini dcnrW dxf dcFar Ll§£¨¨¨¤¨§¨¨¦©¦

cFqA(a"i ilWn),xwW oFWl driBx` cre §¦§¥§©©§¦¨§¨¤
xW` WFnM lW dxf dcFarn cnlE `ve§¥§©¥£¨¨¨¤§£¤
d`iltd dOke zFO`d ax dixg` ErŸ©£¤¨Ÿ¨ª§©¨¦§¦¨
oF`B dicrq EpAx ixacA aEzMM zFUr£©¨§¦§¥©¥§©§¨¨
zFAxe did `lM dide ok iR lr s`e§©©¦¥§¨¨§Ÿ¨¨§©
oilrn gM `iBU EpxEv la` ,dN`M̈¥¤£¨¥©¦Ÿ©©£¦
df lr EniMqi miFBd ENt`e WcTA©Ÿ¤©£¦©¦©§¦©¤

`iaPd ixacA xEn`M('` ik`ln)lFcB iM ¨¨§¦§¥©¨¦©§¨¦¦¨
l`xUi zlRn E`xIWkE ,miFBa inW§¦©¦§¤¦§©¤¤¦§¨¥
FxnF` `Ede ,oM EhRWi md mB df KxcA§¤¤¤©¥¦§Ÿ¥§§

mililR Epiai`eFxnF`M mipIC oFWl §Ÿ§¥§¦¦§©¨¦§§
(a"k `"k zFnW)EhRWi WExR milltA ozpe §§¨©¦§¦¦¥¦§Ÿ

`N` ,mxEv EpxEvk `NW md mB©¥¤Ÿ§¥¨¤¨
z` ExMpi l`xUi zzgWd mi`FxWM§¤¦©§¨©¦§¨¥§©§¤
oR 'Fbe ExMpi oR aEzMW FnM zn`d̈¡¤§¤¨¤§©§§¤

:'Fbe Exn`ial dxez Ÿ§§
.'Bâå ïôbî ék (áìmrh ozFp WExR ¦¦¤¤§¥¥©©

iYxn` Dl mcFTdlE mzxiknl¦§¦¨¨§©¥¨¨©§¦
FxnF`e ,mdi`t`otBniYrcFd xaM ©§¥¤§§¦¤¤§¨©§¦

`xhQA FCbpM Wi dXcTAW xaC iM¦¨¨¤©§ª¨¥§¤§©¦§¨
FxnF`M `xg`('f zldw)zOrl df z` mB ©§¨§§Ÿ¤¤©¤¤§ª©

otbl ElWnp l`xUie ,'Fbe dUr df¤¨¨§§¦§¨¥¦§§§¤¤
aizkC('t miNdY),riQY mixvOn otB ¦§¦§¦¦¤¤¦¦§©¦©¦©



epif`dפו zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'i iying meil inei xeriy

(âì):øæëà íéðút Làøå íðéé íðépz úîç£©¬©¦¦−¥¨®§¬Ÿ§¨¦−©§¨«

i"yx£ÌÈÈ ÌÈpz ˙ÓÁ∑ כמרת 'הא ּכתרּגּומֹו: ¬««ƒƒ≈»ְְְַַָָ
ּכֹוס  נחׁשים ּכמרירּות הּנה ּפרענּותהֹון', ּכס ְְְְֲִִִִִֵַַָָֹֻּתּנינּיא

ּפרענּותם  ÌÈ˙t.מׁשּתה L‡¯Â∑ ׁשהּוא ּכֹוסם , ְְִֵָָֻ¿…¿»ƒֶָ
אכזרי  אֹויב .לּנׁשּו מהם אכזר ויּפרע .יבא ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ

(ãì):éúøöBàa íeúç éãnò ñîk àeä-àìä£Ÿ−¨ª´¦¨¦®¨−§«§Ÿ¨«

i"yx£È„nÚ ÒÓk ‡e‰Œ‡Ï‰∑,ּכסבּורים ּכתרּגּומֹו ¬…»Àƒ»ƒְְְִִַ
ּוׁשמּורים  ּגנּוזים ּכּלם מעׂשיהם? ׁשּׁשכחּתי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֻהם

ׁשדמֹותם ∑‰e‰Œ‡Ï‡.לפני  ּותבּואת ּגפנם ,ּפרי ְַָ¬…ְְְְִַַַָָ
עּמדי  .ּכמּוס ִִָָ

(äì)íBé áBø÷ ék íìâø èeîz úòì ílLå í÷ð éì¦³¨¨Æ§¦¥½§¥−¨´©§¨®¦³¨Æ´
:Bîì úãúò Lçå íãéà¥½̈§−̈£¦¬Ÿ¨«

i"yx£ÌlLÂ Ì˜ ÈÏ∑ נקם עּמי ּפרענּות ּומזּמן נכֹון ƒ»»¿ƒ≈ְְִִָָָָָֻֻ
ּגמּולם. להם יׁשּלם הּנקם ּכמעׂשיהם. להם ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָוׁשּלם

'וׁשלֹום' ּכמֹו ּדבר ׁשם "וׁשּלם", מפרׁשים והּוא ויׁש , ְְְְְְְִִֵֵֵָָָָ
ה)מּגזרת והּדּבּור (ירמיה ּכמֹו ּבהם", אין "והּדּבר :. ְְְְִִִִֵֵֶַַַָ

להם  אׁשּלם –ואימתי ?ÌÏ‚¯ ËeÓz ˙ÚÏ∑ ְֲֵֵֶַַָָ¿≈»«¿»
עליו  סמּוכים ׁשהן אבֹותם, זכּות Èk.ּכׁשּתּתֹום ְְְֲִִֵֶֶָָָƒ

Ì„È‡ ÌBÈ ·B¯˜∑ יֹום עליהם להביא ּכׁשארצה »≈»ְְְֲִֵֶֶֶֶָ
לפני  ּומזּמן קרֹוב ׁשלּוחים אידם, עלֿידי להביא ְְְְְִִֵֵַַָָָָָֻ

BÓÏ.הרּבה  ˙„˙Ú LÁÂ∑ העתידֹות יבאּו ּומהר ְֵַ¿»¬ƒ…»ֲִֵַָָֹ

ה)ּכמֹו∑LÁÂ.להם  ּכאן (ישעיה עד יחיׁשה". "ימהר ֶָ¿»ְְִֵַַָָָ
הּׁשירה  להיֹות ּתֹוכחה ּדברי מׁשה עליהם ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹהעיד
ׁשאני  ידעּו הּפרענּות עליהם ּכׁשּתבא לעד, ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹֻהּזאת
ּדברי  עליהם העיד ואיל מּכאן מראׁש, ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָֹהֹודעּתים
אׁשר  ּככל הּפרענּות, ּככלֹות עליהם ׁשּיבאּו ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָֹֻּתנחּומין

למעלה: ל)אמר ּכל (לעיל עלי יבֹואּו כי "והיה ְְְִֶַַָָָָָָָ
אלהי ה' וׁשב וגֹו' והּקללה הּברכה האלה ְְְְְְֱִֵֶֶַַַָָָָָָָֹהדברים

וגֹו' ׁשבּות ."את ְְְֶ

(åì)äàøé ék íçðúé åéãáò-ìòå Bnò ýåýé ïéãé-ék¦«¨¦³§Ÿ̈Æ©½§©£¨−̈¦§¤¨®¦³¦§¤Æ
:áeæòå øeöò ñôàå ãé úìæà-ék¦¨´§©½̈§¤−¤¨¬§¨«

LÈ¯Îeלג  ÔB‰˙eÚ¯t Òk ‡iÈpz ˙¯ÓÎ ‡‰»¿»««ƒ«»…À¿¬¿¿≈
:ÔÈ‡¯ÊÎ‡ ÔÈÂÁ È˙t¿»≈∆¿»«¿¿»ƒ

ÌBÈÏלד  ÔÈÊÈ‚ ÈÓ„˜ ÔÏ‚ ÔB‰È„·BÚ ÏÎ ‡Ï‰¬»»»≈¿»√»«¿ƒƒ¿
:È¯ˆB‡a ‡Ècƒ»¿¿»

Ô„ÚÏלה  ÌÏL‡ ‡‡Â ‡˙eÚ¯t ÈÓ„√̃»«À¿¬»«¬»¬«≈¿ƒ»
ÔB‰¯·z ÌBÈ ·È¯˜ È¯‡ ÔB‰Ú¯‡Ó ÔeÏ‚È„¿ƒ¿≈«¿¬¬≈»ƒ¿»¿

:ÔB‰Ï „È˙Ú„ ÚaÓe««¿»ƒ¿

È‰B„·Úלו  ˙eÚ¯Ùe dÓÚ„ ‡È„ ÈÈ ÔÈ„È È¯‡¬≈¿ƒ¿»ƒ»¿«≈À¿¬«¿ƒ
ÔcÚ·„ È‰BÓ„˜ ÈÏ‚ È¯‡ Ú¯Ù˙È ‡È˜È„«̂ƒ«»ƒ¿¿«¬≈¡ƒ»»ƒƒ¿ƒ»
ÔÈÏËÏhÓ ÔB‰È ‰‡Ò ˙ÁÓ ÔB‰ÈÏÚ Û˜˙˙„ƒƒ¿≈¬≈»«»¿»¿ƒ«¿¿ƒ

:ÔÈ˜È·Le¿ƒƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

,mcq otBn xn` EriWxdWM mCbpkE§¤§¨§¤¦§¦¨©¦¤¤§Ÿ
zfig` lW rxd oli` `id otbe§¤¤¦¦¨¨©¤£¦©

xn` xnBW FnM mirWxdiaPr Fnapr ¨§¨¦§¤¨©Ÿ¤£¨¥¦§¥
WFxDA mifgF` `N` mpi`W itlE ,'Fbe§§¦¤¥¨¤¨£¦¨

xn` dfl ,dPOn mtpr lM oi`eotBn §¥¨£¨¨¦¤¨¨¤¨©¦¤¤
xgaE ,mptB mFcq otB iM xn` `le§Ÿ¨©¦¤¤§©§¨¨©
d`NnzPW itl ,mFcq rxd dnFC lMn¦¨¤¨©§§¦¤¦§©§¨

:mFcqM mz`q§¨¨¦§
BøîBàåFnM iM dxnr zncXnE §§¦©§Ÿ£Ÿ¨¦§

Wi WFcTd oli` itprAW¤§©§¥¦¨©¨¥
eil` qgizi oFilrde xcBn dlrnl xcB̈¥§©§¨¦¨¥§¨¤§¦§©¥¥¨
oFYgYde riRWn FzFidl xkf mW¥¨¨¦§©§¦©§©©§
rRWp FzFidl dawp mW eil` qgizi¦§©¥¥¨¥§¥¨¦§¦§¨
rxd FWxWA zEfig` liWnd ok FnM§¥¦§¦£¦§¨§¨©
,otB `xTi oFW`xd xcB ,mixcB 'al§§¨¦¨¥¨¦¦¨¥¤¤
oiai liMUOde ,dcU `xwp 'a xcbe§¨¥¦§¨¨¤§©©§¦¨¦

:eipir ExF`ie dXcTA mznbcAbl dxez §ª§¨¨©§ª¨§¨¥¨
.'Bâå éãnò ñîk àeä àìä (ãìWExR £Ÿ¨ª¦¨¦§¥

iYrpnp aiF` qrM liaWAW mbd£©¤¦§¦©©¥¦§©§¦
hRWn mdA zFUrnlr mdl aIgzOd ¥£¨¤¦§¨©¦§©¥¨¤©

Wprn ExhRi df ipRn `l mdiUrn©£¥¤Ÿ¦§¥¤¦¨§¥Ÿ¤
icOr qEnM `Ed `ld mdl riBOd©©¦©¨¤£Ÿ¨¦¨¦
df lre ,oiCd mFil izFxvF`A mEzg̈§§©§©¦§©¤

`iaPd xn`('i 'irWi)mFil EUrY dnE ¨©©¨¦§©§¨©©£§
l`EnW cxgX dn cnlE `ve ,dCwR§ª¨§¥§©©¤¨©§¥

l"f mxnF`M oiCd mFi cgRnc dbibg)(:' ¦©©©¦§§¨£¦¨

xnFl ltke ,aF` zlrA dUrnAqnM §©£¥©£©§¨©©¨ª
mEzg icOrFxnF` KxC lr ,'FbezFnW) ¦¨¦¨§©¤¤§§

('f c"lxn`IW xcbl riBIWkE ,oFr `UpŸ¥¨§¤©¦©§¨¥¤Ÿ©
mwpie zFxvF`A EdnYgi `FUp iz`lp¦§¥¦§©§§¥¨¨§¦§Ÿ
WnW z`vFdA drWx iUFrn `Ed¥¥¦§¨§¨©¤¤

DwiYxPn(:'g mixcp),'d mFi mzF` hdle ¦©§¦¨§¨¦§¦©¨
FxnF` `Edemwp il`Ed mwpIW WExR §§¦¨¨¥¤¦§Ÿ

:lFkiaM FnvrAdl dxez §©§¦§¨
.ílLå í÷ð éì (äìKxC lr x`Azi ¦¨¨§¦¥¦§¨¥©¤¤

l"f mxnF`(:'b f"r)`Fal cizrNW §¨¤§¨¦¨

mirWxd DwiYxPn dOg 'd `ivFi¦©¨¦©§¦¨¨§¨¦
miwiCSde mzF` dhdle DA mipFCp¦¦¨§¦£¨¨§©©¦¦

FxnF` `Ede ,DA oi`Rxznmwp il ¦§©§¦¨§§¦¨¨
mNWexkU mNWe mirWxl mwp WExR §¦¥¥¨¨¨§¨¦§¦¥¨¨

FxnF`e ,miwiCSl aFhhEnY zrl ©©¦¦§§§¥¨
mlbxxn`n cFq `Ed(h"n dhFq)zFawr ©§¨©£©¨¦§

n"q ilbx ivFvip ixExA `Ede ,`giWn§¦¨§¥¥¦¥©§¥
xnBze drWx iUFr lW mlbx hEnYWM§¤¨©§¨¤¥¦§¨§¦¨¥
rEcIM cinrOd xaCn DA rbPX dOn¦©¤¨©¨¦¨¨©©£¦©¨©

FxnF`e ,og ircFilmFi aFxw iM,'Fbe §§¥¥§§¦¨§
`iaPd xn`n `Ed('` diptv)aFxw iM ©©©©¨¦¦¨

FxnF`e .'d mFi,Fnl zczr Wgemd §§§¨£¦Ÿ¨¥
iUFr EnNYWIWM zFcizrd zFngPd©¤¨¨£¦§¤¦§©§¥
zFghad mIwl xdni skY drWx¦§¨¥¤§©¥§©¥©§¨

:miwiCSl zFcizrdel dxez ¨£¦©©¦¦
.'Bâå Bnò 'ä ïéãé ék (åìxnBW xg` ¦¨¦©§©©¤¨©

iqirkn oiprxfg mtFq cr l` ¦§©©§¦¥¥©¨¨©
mlFrl `NW l`xUi zEllkl gihadl§©§¦©¦§¨¦§¨¥¤Ÿ§¨



פז epif`d zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'i iying meil inei xeriy
i"yx£BnÚ '‰ ÔÈ„ÈŒÈk∑ ּביּסּורין אֹותם ּכׁשּיׁשּפט ƒ»ƒ«ְְְִִִֶָֹ

ּכמֹו עליהם, האמּורים לו)הּללּו ידין (איוב בם "ּכי ְֲֲִִִֵֶַָָָָ
ּבלׁשֹון  מׁשּמׁש אינֹו זה 'ּכי' עּמים. ייּסר ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַעּמים",
לׁשֹון  אּלא מעלה, ׁשל לּדברים טעם לתת ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָ'ּדהא'

ּכמֹו ּדּבּור, כה)ּתחּלת הארץ",(ויקרא אל תבאּו "ּכי ְְִִִֶֶַָָָֹ
הּקדֹוׁשֿ ויתנחם הּללּו מׁשּפטים עליהם ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּכׁשּיבאּו

עבדיו  על עליהם ּברּוֿהּוא ּולרחם .לׁשּוב ְֲֲֵֵֶַַָָָָ
ÌÁ˙È∑ להרע אֹו להטיב מחׁשבה, הפ Èk.לׁשֹון ƒ¿∆»ְְְֲִֵֵֶַַָָָƒ

„È ˙ÏÊ‡ŒÈk ‰‡¯È∑ יד ּכי הֹולכת ּכׁשּיראה האֹויב ƒ¿∆ƒ»¿«»ְְִִֵֶֶֶֶַָ

ועזּוב  עצּור ּבהם ואפס עליהם, מאד .וחֹוזקת ְְְְֲֵֶֶֶֶֶֶָָָֹ
¯eˆÚ∑ ּבהם ׁשּיעצר ּומֹוׁשל עֹוצר עלֿידי .נֹוׁשע »ְֲֵֵֵֶֶַַַָֹ
·eÊÚ∑ העֹוצר הּמֹוׁשל הּוא ועֹוצר עֹוזב. עלֿידי »ְְֵֵֵֵֵַַָ

האֹויב, על לּצבא ּבצאתם מפּזרים ילכּו ׁשּלא ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹֻּבעם
מיינטינדו"ר  לע"ז הּנֹוׁשע ∑eˆÚ¯.ּבלׁשֹון הּוא ְִַַ»ַָ

הּמֹוׁשל  ּכמֹו∑eÊÚ·.ּבמעצֹור ג)מחּזק, "וּיעזבּו(נחמיה ְֲֵַַ»ְְְַַַָֻ
החֹומה", עד ירּוׁשלים מט)את עּזבה (ירמיה לא אי" ְְִֵֶַַַָָָֹֻ

ּתהּלה  ."עיר ְִִָ

(æì):Bá eéñç øeö Bîéäìà éà øîàå§¨©−¥´¡Ÿ¥®−¨¨¬«

i"yx£¯Ó‡Â∑ עליהם ‡È.הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ¿»«ֲֵֶַָָ≈
BÓÈ‰Ï‡∑ׁשעבדּו ·B.עבֹודתּֿכֹוכבים eÈÒÁ ¯eˆ∑ ¡…≈ְֲִֶַָָ»»

ּכלֹומר  והּצּנה, החּמה מּפני ּבֹו מתּכּסין ׁשהיּו ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָהּסלע
הרעה  מן עליהם להגן ּבֹו ּבטּוחין .ׁשהיּו ְְֲִִֵֵֶֶָָָָָ

(çì)íëéñð ïéé ezLé eìëàé Bîéçáæ áìç øLà£¤̧¥³¤§¨¥̧ÆŸ¥½¦§−¥´§¦¨®
:äøúñ íëéìò éäé íëøæòéå eîe÷é̈¸Æ§©§§ª¤½§¦¬£¥¤−¦§¨«

i"yx£BÓÈÁ·Ê ·ÏÁ ¯L‡∑ אלהּות אֹותן היּו ¬∆≈∆¿»≈ֱָָֹ
יין  וׁשֹותים לפניהם מקריבים ׁשהיּו ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָאֹוכלים,

Ò˙¯‰.נסיכם  ÌÎÈÏÚ È‰È∑ לכם יהיה הּצּור אֹותֹו ְִָ¿ƒ¬≈∆ƒ¿»ְִֶֶַָ
ּומסּתֹור  .מחסה ְֲִֶַ

(èì)eàø|éãnò íéäìà ïéàå àeä éðà éðà ék äzò §´©À̈¦´£¦³£¦Æ½§¥¬¡Ÿ¦−¦¨¦®
éãiî ïéàå àtøà éðàå ézöçî äiçàå úéîà éðà£¦¯¨¦´©«£©¤À¨©̧§¦Æ©«£¦´¤§½̈§¥¬¦¨¦−

:ìévî©¦«
i"yx£‰zÚ e‡¯∑ ׁשהבאתי הּפרענּות מן הבינּו ¿«»ְִִִֵֵֶַָָֻ

ׁשאֹוׁשיעכם  הּתׁשּועה ּומן מֹוׁשיע, לכם ואין ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָעליכם
ּבידי  מֹוחה ‰e‡.ואין È‡ È‡∑ להׁשּפיל ואני אני ְְִֵֶָ¬ƒ¬ƒְְֲֲִִִַַ

È„nÚ.להרים  ÌÈ‰Ï‡ ÔÈ‡Â∑ למחֹות ּכנגּדי .עֹומד ְִָ¿≈¡…ƒƒ»ƒְְְִִֵֶ
È„nÚ∑ וכמֹוני ÏÈvÓ.ּדגמתי È„iÓ ÔÈ‡Â∑ ƒ»ƒְְִִָָֻ¿≈ƒ»ƒ«ƒ

ּבי  .הּפֹוׁשעים ְִִַ

¯ÔÈˆÈÁלז  BÂ‰„ ‡ÙÈ˜z ÔB‰˙ÏÁ„ Ô‡ ¯ÓÈÈÂ¿≈«»«¬»¿«ƒ»«¬¿ƒƒ
:da≈

ÓÁ¯לח  Ô˙L ÔÈÏÎ‡ BÂ‰ ÔB‰˙ÒÎ ·¯˙ È„ƒ¿«ƒ¿»¿¬»¿ƒ»»¬«
ÔB‰È ÔBÎe„ÚÒÈÂ ÔÚk ÔeÓe˜È ÔB‰ÈkÒƒ¿≈¿¿«ƒ«¬¿¿

:Ô‚Ó ÔBÎÈÏÚ¬≈»≈

‡dÏלט  ˙ÈÏÂ ‡e‰ ‡‡ ‡‡ È¯‡ ÔÚk BÊÁ¬¿«¬≈¬»¬»¿≈¡»
Û‡Â ‡ÈÁÓ ‰ÁÓe ˙ÈÓÓ ‡‡ ÈÓ ¯a«ƒƒ¬»≈ƒ»≈»≈»¿«

:·ÊLÓ È„È ÔÓ ˙ÈÏÂ ‡ÈÒÓ«≈»¿≈ƒ¿ƒ¿≈≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

,mY` aixiFOr 'd oici iMcinri WExR ¨¦¦¨¦¨¦©¥©£¦
mExar xW` dlrxYd zFqFM hRWOA©¦§¨©©§¥¨£¤£©
mdn miwiCSd lr ExarW zFxv d`xie§¦§¤¨¤¨§©©©¦¦¥¤
mEhiWtd mdn EtxU mdn Ebxd̈§¥¤¨§¥¤¦§¦
Exrhvp xW` miwiCSd liaWaE¦§¦©©¦¦£¤¦§©£

FxnF` `Ede ,mgpzimgpzi eicar lre ¦§©¥§§§©£¨¨¦§¤¨
zFxv iC xnFl mgpzi mliaWA WExR¥¦§¦¨¦§©¥©©¨
gM oi`W 'd d`xIWM cFre ,zElBd©¨§§¤¦§¤¤¥Ÿ©
gke ,zElBdn onvr liSdl l`xUiA§¦§¨¥§©¦©§¨¥©¨§Ÿ©
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äèBî EëBzî øéñz-íàéöò úà ¦¨¦³¦«§¸½̈¤£¥

íéiðòä éøàeö ìò zãaëäL ìòäçìL ¨Ÿ¤¦§©§¨©©§¥¨£¦¦§©¬
òaöàlî øéñz íbìà Eòaöà çBìL ¤§©−©¨¦¦¦§©¤§©£¤

íéáéøîä íãà éða Cøãk Eøáç éðt ìeî§¥£¥§§¤¤§¥¨¨©§¦¦

ïåà-øaãåàlL ïåà øác øéñz ïëå §©¤¨«¤§¥¨¦§©¨¤¤Ÿ

íéøáãa eléôà Eòø íò áéøz:é÷ôúå ¨¦¦¥££¦¦§¨¦§¨¥³
àéöBúåELôð árøìíéøác éîeçðúa §¦¨«¨¥¸©§¤½§©§¥§¨¦

íéáBèäðrð Lôðåáòøa äpòîä ¦§¤¬¤©«£−̈©§ª¨¨¨¨

réaNzæà ,dúBàCLça çøæå ©§¦®©¨¨§¨©³©¸Ÿ¤¸
,EøBàúBøvä úëLçåìôàåEú ¤½§¤§©©¨©«£¥¨«§−

áeL øéàz:íéøävkàéEçðåâäðé ¨¦©¨«¢¨«¦§¨«£´§©¥

EúBàãéîz ýåýé,Cì áBhä Cøãa §§Ÿ̈»¨¦¼§¤¤©¨

úBçöçöa réaNäåúà LáBé úòa §¦§¦³©§©§¨¸§¥¤¤

éúîörå ELôðõéìçé Eàéøáé ©§¤½§©§Ÿ¤−©«£¦®©§¦

÷éæçéåúééäåäáBhî òáNäåø ïâk §©£¦§¨¦̧¨̧¨¥©¦¨§©´¨¤½
íénä ïî òáOäàöBîëeøB÷îkíéî ©¨¥©¦©©¦§¨´¦§©½¦

eáfëé-àì øLàíé÷ñôð àì:åéîéî £¤¬«Ÿ§©§−Ÿ¦§¨¦¥¨«
áéeðáeíéàöBiä íéáBhä íéNònä ¨³©©£¦©¦©§¦

Enîúà eðáéíìBò úBáøç ¦§¸¦§¤¨§´½̈
éãñBîeìôpL úBãBñéäøBãå-øBã «§¥¬©§¤¨§«¨−

úBøBcä éîéaíîB÷zéNòîa íúBàE ¦¥©§¥®¨§©£¤

íéáBhäEì àø÷åíìBòä éðaøãb ©¦§Ÿ̈³§¸§¥¨¨Ÿ¥´
õøt,øeáMäå õeøtä íB÷îaááBLî ¤½¤§¨©¨§©¨§¥¬
áéLîì úBáéúðúáLúBéäì ¥¦§¦−¨¨«¤¦§

íéLðàa úBáMeéî:âéáéLz-íà §¨©£¨¦¦¨¦³
Eìâø úaMî,íeçzì õeç úëlî ¦©¨¸©§¤½¦¤¤©§

îeEöôç úBNríéøeñàäíBéa ¥£¬£¨¤−¨£¦§´
âðò úaMì úàø÷å éLã÷âpòúäì ¨§¦®§¨¨̧¨©©¹̈ÀŸ¤§¦§©¥

,Baýåýé LBã÷ìàø÷z úaMä íBéì ¦§³§Ÿ̈¸§©©¨¦§¨

íBéãaëîìL äëàìî Ba úBNò éìaî §ª½̈¦§¦£§¨¨¤

ìBçéëøc úBNrî BzãaëåE §¦©§¸¥«£´§¨¤½
äëàìî ìk úBNòî òðnzLàBönî ¤¦¨©¥£¨§¨¨¦§¬

Eöôçíéøácî Eöôç Ba äNòz àlL ¤§§−¤Ÿ©£¤¤§§¦§¨¦

úaLa íéøeñàäøác øaãåøaãlîe ¨£¦§©¨§©¥¬¨¨«¦§©¥



צ

:øác øaãå Eöôçãéýåýé-ìr âprúz æà ¤§§−§©¥¬¨¨«À̈¦§©©¸©§Ÿ̈½

ákøäåézézìëàäå õøà éúîa-ìr Eúìçð E §¦§©§¦−©¨´¢¥¨®¤§©«£©§¦À©«£©¸

éáà á÷ré:øac ýåýé ét ék E ©«£´Ÿ¨¦½¦²¦¬§Ÿ̈−¦¥«

øåôéë íåé äçðîì äøèôäà ÷øô äðåé

ààézîà-ïá äðBé-ìà ýåýé-øác éäéå©§¦¸§©§Ÿ̈½¤¨¬¤£¦©−

:øîàìáäìBãbä øérä äåðéð-ìà Cì íe÷ ¥«ŸÂ¥¯¤¦«§¥²¨¦¬©§−̈

:éðôì íúrø äúìr-ék äéìr àø÷eâí÷iå §¨´¨¤®¨¦¨«§¨¬¨«¨−̈§¨¨«©¨³¨

Bôé ãøiå ýåýé éðôlî äLéLøz çøáì äðBé¨¸¦§´Ÿ©©§¦½¨¦¦§¥−§Ÿ̈®©¥̧¤¨¹

äiðà àöîiå|ãøiå døëN ïziå LéLøú äàa ©¦§¨¯¢¦¨´¨¨´©§¦À©¦¥̧§¨¹̈©¥³¤

:ýåýé éðôlî äLéLøz íänr àBáì dä¸¨³¦¨¤¸©§¦½¨¦¦§¥−§Ÿ̈«

ãéäéå íiä-ìà äìBãb-çeø ìéèä ýåýéå©«Ÿ̈À¥¦³«©§¨¸¤©½̈©§¦¬

:øáMäì äáMç äiðàäå íia ìBãb-ørñ©«©¨−©®̈§¨´¢¦½̈¦§−̈§¦¨¥«

äåéäìà-ìà Léà e÷ræiå íéçlnä eàøéiå©¦«§´©©¨¦À©¦§£»¦´¤¡Ÿ¨¼

íiä-ìà äiðàa øLà íéìkä-úà eìèiå©¨¦̧¤©¥¦¹£¤³¨«¢¦¨¸¤©½̈

äðéôqä éúkøé-ìà ãøé äðBéå íäéìrî ì÷äì§¨¥−¥«£¥¤®§À̈¨©¸¤©§§¥´©§¦½̈

:íãøiå ákLiååøîàiå ìáçä áø åéìà áø÷iå ©¦§©−©¥«¨©«©¦§©³¥¨¸©´©Ÿ¥½©¬Ÿ¤

éýìû-ìà àø÷ íe÷ ícøð El-äî Bìéìeà E −©§´¦§¨®µ§¨´¤¡Ÿ¤½©º

:ãáàð àìå eðì íéýìûä úMrúéæeøîàiå ¦§©¥¯¨«¡Ÿ¦²−̈§¬ŸŸ¥«©«Ÿ§º
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mixn zxhrmixn zxhr

mixn zxhrmixn zxhr
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ézìëàäåEõøàä äéäz Eìúìçð §©«£©§¦À§¦§¤¨¨¤©«£©¸
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éîìeðì äàa BúañaL úàèçärøä §¦¨¨¨¤§¦¨¨¨¨¨«¨¨¬
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éëðàïBLàøä øáò éðaîýåýé-úàå ¨®Ÿ¦¦§¥¥¤¨¦§¤§Ÿ̈º
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:äLaiä-úàåéíéLðàä eàøéiå §¤©©¨¨«©¦«§³¨«£¨¦¸

-äî åéìà eøîàiå äìBãâ äàøé¦§¨´§½̈©«Ÿ§¬¥−̈©
úéNr úàfíMä éðôlî çBøáì ´Ÿ¨¦®¨¦§©¦¦§¥©¥

éðôlî-ék íéLðàä eòãé-ék¦¨«§´¨«£¨¦À¦«¦¦§¥³
:íäì ãébä ék çøá àeä ýåýé§Ÿ̈¸´Ÿ¥½©¦¬¦¦−¨¤«

àéCl äNrp-äî åéìà eøîàiå©«Ÿ§³¥¨¸©©´£¤½̈
Enòeðéìrî íiä ÷zLéåàìå ¦§§¦§¬Ÿ©−̈¥«¨¥®§Ÿ



צי

:ørñå CìBä íiä ék eðéìrî íiäáéøîàiå ©−̈¥«¨¥®¦¬©−̈¥¬§Ÿ¥«©Ÿ́¤

íiä ÷zLéå íiä-ìà éðìéèäå éðeàN íäéìà£¥¤À¨¸¦¸©«£¦ª¦́¤©½̈§¦§¬Ÿ©−̈

ìBãbä ørqä élLá ék éðà rãBé ék íëéìrî¥«£¥¤®¦ µ¥´©¨¦½¦´§¤¦À©©¯©©¨²

:íëéìr äfäâéáéLäì íéLðàä eøzçiå ©¤−£¥¤«©©§§´¨«£¨¦À§¨¦²

ørñå CìBä íiä ék eìëé àìå äLaiä-ìà¤©©¨−̈§´Ÿ¨®Ÿ¦´©½̈¥¬§Ÿ¥−

:íäéìrãéäpà eøîàiå ýåýé-ìà eàø÷iå £¥¤«©¦§§¸¤§Ÿ̈¹©«Ÿ§À¨¨³

äfä Léàä Lôða äãáàð àð-ìà ýåýé§Ÿ̈¸©¨´«Ÿ§À̈§¤̧¤¸¨¦´©¤½

øLàk ýåýé äzà-ék é÷ð íc eðéìr ïzz-ìàå§©¦¥¬¨¥−¨´¨¦®¦©¨´§Ÿ̈½©«£¤¬

:úéNr zöôçåèeäìèéå äðBé-úà eàNiå ¨©−§¨¨¦«¨©¦§¸¤½̈©§¦ª−

:Btrfî íiä ãîriå íiä-ìàæèeàøéiå ¤©®̈©©«£¬Ÿ©−̈¦©§«©¦«§¯

çáæ-eçaæiå ýåýé-úà äìBãâ äàøé íéLðàä̈«£¨¦²¦§¨¬§−̈¤§Ÿ̈®©¦§§¤̧©¸

:íéøãð eøciå ýåýéìáàâc ýåýé ïîéå ©«Ÿ̈½©¦§−§¨¦«©§©³§Ÿ̈¸¨´

âcä érîa äðBé éäéå äðBé-úà rìáì ìBãâ̈½¦§−Ÿ©¤¨®©§¦³¨¸¦§¥´©½̈

ìLìLe íéîé äL:úBìéì äLáäðBé ìltúiå §Ÿ¨¬¨¦−§Ÿ¨¬¥«©¦§©¥´½̈

:äâcä érnî åéäìà ýåýé-ìàâøîàiå ¤§Ÿ̈−¡Ÿ®̈¦§¥−©¨¨«©ÀŸ¤

ïèaî éððriå ýåýé-ìà éì äøvî éúàø÷̈ÂÂ̈¦¦¨¬¨¦²¤§Ÿ̈−©©«£¥®¦¦¤¯¤

:éìB÷ zrîL ézreL ìBàLãéðëéìLzå §²¦©−§¦¨©¬§¨¦«©©§¦¥³¦

k éðááñé øäðå íéné ááìa äìeöîéøaLî-ìélâå E:eøár éìr Eäãâpî ézLøâð ézøîà éðàå §¨¸¦§©´©¦½§¨−̈§«Ÿ§¥®¦¨¦§¨¤¬§©¤−¨©¬¨¨«©«£¦´¨©½§¦¦§©−§¦¦¤´¤
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i"yx£È„È ÌÈÓLŒÏ‡ ‡O‡ Èk∑ אּׂשא אּפי, ּבחרֹון ּכי ƒ∆»∆»«ƒ»ƒֲִִֶַַָ
עצמי  אל ‡ÈÎ.ּבׁשבּועה ידי ÈÁ Èz¯Ó‡Â∑ לׁשֹון ְְִִִֶַָָ¿»«¿ƒ«»…ƒְ

ּכאׁשר  לא אם ה' נאם אני חי [ּכמֹו הּוא, ְְְֲִִֶַַָָֹֻׁשבּועה

ּבאזני כח),דּברּתם יד "חי (במדבר נׁשּבע אני ּכאן] אף ְְְְֲִִִֶַַַַָָָ
."אנכי  ִָֹ
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ּכמֹוחרּבי  כא), פלנדו"ר "(יחזקאל ּברק", לּה היֹות למען ְְְֱִַַַָָָ

È„È.(גלאנץ) ËtLÓa ÊÁ‡˙Â∑ רחמים מּדת להּניח ¿…≈¿ƒ¿»»ƒְֲִִִַַַָ
לכם ּבאֹויבי  מעט ׁשהרעּו קצפּתי אני אׁשר והּמה , ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
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epif`dצד zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz `"i iyiy meil inei xeriy
ּדבר  לרעה. מּדת עזרּו את ידי", "ותאחז אחר: ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹ

נקם הּמׁשּפט  ולנקם ּבּה B‚Â'.להחזיק Ì˜ ·ÈL‡∑ ְְְְֲִִִַַָָָָֹ»ƒ»»¿
ׁשאמר  הּמקרא, לׁשֹון מּתֹו ּבאּגדה, רּבֹותינּו ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָלמדּו
מּדת  ּבׂשרֿודם ּכמּדת לא ידי", ּבמׁשּפט ְְְְִִִִֵַַָָָָָָֹֹ"ותאחז
ואינֹו חץ זֹורק ּבׂשרֿודם מּדת ְִֵֵֵַַָָָָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא:

ויׁש חּציו זֹורק והּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא להׁשיבֹו, ְְֲִִֵֵַַָָָָֹיכל
הּוא  ּברק ׁשהרי ּבידֹו, אֹוחזן ּכאּלּו להׁשיבן ְְְֲֲֲִִֵֶַָָָָָָּבידֹו
ידי", ּבמׁשּפט ותאחז חרּבי, "ּברק ּכאן ׁשּנאמר ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָֹחּצֹו,

ּפרענּות  לׁשֹון הּזה ּבלע"ז והּמׁשּפט הּוא, ְְְְְִֶַַַַָָֻ
.יושטיצא"ה 

(áî)ììç ícî øNa ìëàz éaøçå ícî évç øékLà©§¦³¦©Æ¦½̈§©§¦−Ÿ©´¨¨®¦©³¨¨Æ
:áéBà úBòøt Làøî äéáLå§¦§½̈¥−Ÿ©§¬¥«

i"yx£ÌcÓ ÈvÁ ¯ÈkL‡∑ האֹויב.ÏÎ‡z Èa¯ÁÂ «¿ƒƒ«ƒ»ֵָ¿«¿ƒ…«
¯Na∑ ּבׂשרם.‰È·LÂ ÏÏÁ ÌcÓ∑ ּתהיה זאת »»ְָָƒ«»»¿ƒ¿»ְִֶֹ

חללי ּדם מעון ּדם)להם חללי אחרים: וׁשביה יׂשראל (ספרים ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹ
מהם  ‡ÈB·.ׁשּׁשבּו ˙BÚ¯t L‡¯Ó∑ ּתחּלת מּפׁשע ֵֶֶָ≈…«¿≈ְִִֶַַ

האֹויב  נפרע ּפרצת ּכׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּכי , ְְְִִִֵֶַַָָָָ
ועונֹות  עונם עליהם ּפֹוקד הּוא ְֲֲֲִֵֵֵֵֶַָָָֹֹמהעֹובדיּֿכֹוכבים,

ּביׂשראל  ׁשּפרצּו ּפרצה מראׁשית .אבֹותיהם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָ

(âî)áéLé í÷ðå íBwé åéãáò-íã ék Bnò íéBâ eðéðøä©§¦³¦Æ©½¦¬©£¨−̈¦®§¨¨Æ¨¦´
ô :Bnò Búîãà øtëå åéøöì§¨½̈§¦¤¬©§¨−©«

i"yx£BnÚ ÌÈB‚ eÈ¯‰∑יׁשּבחּו הּזמן לאֹותֹו «¿ƒƒ«ְְְְַַַ
ׁשל  ּׁשבחּה מה 'ראּו יׂשראל: את ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָהעֹובדיּֿכֹוכבים
הּתלאֹות  ּבכל ּבהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשּדבקּו זֹו ְְְֶַַָָָָָָֻאּמה
ּבטּובֹו היּו יֹודעים עזבּוהּו, ולא עליהם ְְְְֲֲִֵֶֶָָָֹׁשעברּו

ÌBwÈ.ּובׁשבחֹו' ÂÈ„·ÚŒÌ„ Èk∑,ּדמיהם ׁשפיכּות ְְִƒ«¬»»ƒְְִֵֶ
ÂÈ¯ˆÏ.ּכמׁשמעֹו ·ÈLÈ Ì˜Â∑ הּגזל ועל על ְְַָ¿»»»ƒ¿»»ְֵַַַָ

ׁשּנאמר:החמס  ּכענין ד), תהיה,(יואל לׁשּמה "מצרים ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָ
יהּודה", ּבני מחמס ּתהיה ׁשממה למדּבר ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַָָָָואדֹום

א)ואֹומר  וגֹו'"(עובדיה יעקב אחי tÎÂ¯."מחמס ְְֲֲִֵֵַַָֹ¿ƒ∆
BnÚ B˙Ó„‡∑ועּמֹו אדמתֹו הּצרֹות ויפּיס על «¿»«ְְִֵַַַַַָָ

האֹויב  להם וׁשעׂשה עליהם, לׁשֹון ∑tÎÂ¯.ׁשעברּו ְְֲֵֵֶֶֶֶָָָָָ¿ƒ∆ְ
ּכמֹו ּופּיּוס, לב)רּצּוי 'אנחינּה(בראשית פניו", "אכּפרה ְְְֲִִִֵַַָָָ

‡„B˙Ó.לרגזּה' ¯tÎÂ∑.עּמֹו אדמתֹו? היא ּומה ְְֵֻ¿ƒ∆«¿»ְִַַַָ
אֹומר: הּוא וכן מתנחמת, ארצֹו מתנחמים, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַּכׁשעּמֹו

פה) "ׁשבּת(תהלים ?ארצ רצית ּבמה ,"ארצ ה' ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָ"רצית
יעקב" נ .ׁשבּות היא אחרים ּב'ּספרי',ּבפנים דרׁשת ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָֹ

יהּודה  רּבי נחמיה, ורּבי יהּודה רּבי ּבּה ְְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָונחלקּו
ּכּלּה ּדֹורׁש נחמיה ורּבי יׂשראל, ּכנגד ּכּלּה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻֻּדֹורׁש
ּכלּפי  ּדֹורׁשּה יהּודה רּבי העֹובדיּֿכֹוכבים. ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָּכנגד
"ולא  עד ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו אפאיהם", "אמרּתי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹיׂשראל:
אּבדּו – הּמה" עצֹות אבד גֹוי "ּכי זאת". ּכל ּפעל ְִִֵֵַַָָָֹֹה'

ּתבּונה" ּבהם "ואין נכֹונה. עצה להם ׁשהיא ְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָּתֹורתי,
"אלף" האּמֹות מן אחד" ירּדף "איכה להתּבֹונן –ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָֹֻ
כצּורנּו לא "ּכי מכרם", צּורם ּכי לא "אם ְְִִִֵֵֶָָָֹֹמהם,

ּתכליתֹו עד ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו הּכל נחמיה צּורם", ורּבי . ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹ
עצֹות  אבד גֹוי "ּכי העֹובדיּֿכֹוכבים: ּכלּפי ְְְִִֵֵֵַַָָָֹּדֹורׁשּה
"ואֹויבינּו עד ּתחּלה, ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָהּמה",

ÌÙb":ּפלילים  Ì„Ò ÔÙbÓ Èk∑ֿהעֹובדי ׁשל ְִִƒƒ∆∆¿…«¿»ְֵֶָ
B‚Â'.ּכֹוכבים  ‰¯BÓÚ ˙BÓ„MÓe∑ לּבם יׂשימּו ולא ִָƒ«¿¬»¿ְִִָָֹ

ּבי  הּגדּלה LB¯ŒÈ·pÚ.לתלֹות BÓ·Ú∑ הּוא ְְִִַָֻ¬»≈ƒ¿≈
יׂשראל  על אגּור", אֹויב ּכעס "לּולי ְִֵֵֵֶַַַַָָָׁשאמר:
למֹו", מררת "אׁשּכלת לפיכ ּולהמרירם. ְְְְְְְְִִִַַַָָָָֹֹֹלהרעילם

לבני: ּׁשעׂשּו מה על אֹותם ÌÈpzלהלעיט ˙ÓÁ ְְְִֶַַַַָָָ¬««ƒƒ
ÌÈÈ∑:להם ּׁשעֹוׂשין מה על להׁשקֹותם ÒÓkמּוכן ≈»ְְִֶֶַַַָָָ»À
È„nÚ∑:ׁשּנאמר הּכֹוס, עה)אֹותֹו ּביד (תהלים כֹוס "ּכי ƒ»ƒְֱִֶֶַַַ

וגֹו' ¯‚ÌÏ":ה' ËeÓz ˙ÚÏ∑:ׁשּנאמר (ישעיה ּכענין ְ¿≈»«¿»ְֱִֶֶַָָ
רגל כו) BnÚ":"ּתרמסּנה '‰ ÔÈ„ÈŒÈk∑ זה ּבלׁשֹון ְְִֶֶָָƒ»ƒ«ְֶָ

'ּדהא' ּבלׁשֹון ידין", "ּכי לׁשֹון מׁשּמׁש "ידין" ואין , ְְְְְִִִִֵֵַָָָ
עֹוׁשקיהם  מּיד ריבם את יריב 'ּכי ּכמֹו: אּלא ,יּסּורין, ְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָ

וגֹו'': יד אזלת ּכי יראה ‡BÓÈ‰Ïּכי È‡ ¯Ó‡Â∑ ְְְִִִֶַָָ¿»«≈¡…≈
ּכמֹוו  יׂשראל, ׁשל אלהימֹו", "אי יאמר: האֹויב ְְְֱִֵֵֵֵֶַָָֹֹ

ּכענין  הּפרכת, את ּכׁשּגּדר הרׁשע טיטּוס ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשאמר

ÈÓÓÚa‡מב  ÏBË˜z Èa¯ÁÂ ‡Ó„Ó È¯È‚ ÈÂ¯‡¡«≈ƒ«ƒ¿»¿«¿ƒƒ¿¿«¿«»
LÈ¯Ó ÔÈ¯˙Î ‰‡cÚ‡Ï ÔÈ·LÂ ÔÏÈË˜ ÌcÓƒ«¿ƒ»¿ƒ¿»¿«¿»»ƒ¿ƒ≈≈

:‡··„ ÏÚ·e ‰‡Ò»¿»¿≈¿»»

È‰B„·Úמג  ˙eÚ¯Ù È¯‡ dÓÚ ‡ÈÓÓÚ eÁaL«»«¿«»«≈¬≈À¿¬«¿ƒ
È‰B‡ÒÏ ·È˙È ˙eÚ¯Ùe Ú¯t˙È ‡i˜Èc«̂ƒ«»ƒ¿¿«À¿¬»≈¿»¿ƒ

:dnÚ ÏÚÂ dÚ¯‡ ÏÚ ¯tÎÈÂƒ««««¿≈¿««≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå íéBâ eðéðøä (âîzFUrA iM WExR ©§¦¦§¥¦©£
mnFxie l`xUi iaiF`A dnwp 'd§¨¨§§¥¦§¨¥¦¥
FOr lr miFBd EpPxi l`xUi zbxcn©§¥©¦§¨¥§©§©¦©©
FxnF`M mnnFxlE mgAWl l`xUi¦§¨¥§©§¨§§¨§§

(c"nw miNdY)FxnF`e ,'Fbe mrd ixW`iM §¦¦©§¥¨¨§§§¦

mC'Fbemwpecal mC `NW WExR 'Fbe ©§§¨¨§¥¤Ÿ¨§©
aiWi Fl oe` EWxg xW` eixv mB `N ¤̀¨©¨¨£¤¨§¨¤¨¦
KxC lr ,zFUrl EaWgW mwp mdl 'd¨¤¨¨¤¨§©£©¤¤

FxnF`('f mW)FxnF`e ,FW`xa Flnr aEWi §¨¨£¨§Ÿ§§
FOr Fznc` xRkemixaCd xnB `Ed §¦¤©§¨©§©©§¨¦

xnbe 'Fbe FOr 'd oici iM xnFl ligzdW¤¦§¦©¦¨¦©§§¨©
lr mi`hgdn oicr `vnPd iM xnŸ̀¤¦©¦§¨£©¦¥©£¨¦©

Y l`xUixW` ux`d mdilr xRk ¦§¨¥§©¥£¥¤¨¨¤£¤
df zFAx mipW dRxglE dOWl dzid̈§¨§©¨§¤§¨¨¦©¤

:'d mr oFr zxRkl didicn dxez ¦§¤§©¨©£©



צה epif`d zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz a"i ycew zayl inei xeriy
ז)ׁשּנאמר: ּבּוׁשה,(מיכה ּותכּסה אֹויבּתי "ותרא ְְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָ

אלהי ה' אּיֹו אלי ‡È":האֹומרה Èk ‰zÚ e‡¯ ְֱִֵַַָָָֹ¿«»ƒ¬ƒ
'B‚Â∑יׁשּועתֹו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא יגּלה ויאמר:אז , ¿ְְְֶַַַָָָָֹ

עליהם  ּבאת מאּתי הּוא", אני אני ּכי עּתה ְֲֲֲִִִִִֵֵֶַָָ"ראּו
עליהם הרעה  ּתבא ּומאּתי È„iÓ.הּטֹובה , ÔÈ‡Â ֲִִֵֵֶַָָָָָֹ¿≈ƒ»ƒ
ÏÈvÓ∑ אביא אׁשר הרעה מן אתכם ׁשּיּציל מי «ƒְֲִִִִֶֶֶֶַָָָָ

È„Èעליכם: ÌÈÓL Ï‡ ‡O‡ Èk∑'נׂשאתי 'ּכי ,ּכמֹו ֲֵֶƒ∆»∆»«ƒ»ƒְִִָָ
ּכתרּגּומֹו. ּבּׁשמים, ׁשכינתי מקֹום מׁשרה אני ְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָּתמיד

למּטה, וגּבֹור למעלה חּלׁש על אפּלּו העליֹון אימת ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָ
מּלמּטה  וחּלׁש מלמעלה ׁשּגּבֹור וכלֿׁשּכן .הּתחּתֹון, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָ

È„È∑ּכמֹו ׁשכינתי, ב)מקֹום ידֹו",(במדבר על "איׁש »ƒְְְִִִַָָ

אנכי  ׁשחי אמרּתי אבל מּכם, להּפרע ּבידי ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹוהיה
ּבּדבר, ׁשהּות לי ׁשּיׁש לפי לפרע, ממהר איני ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹלעֹולם,
מהם, נפרע אני אחרֹונים ּובדֹורֹות לעֹולם, חי אני ְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַָָּכי
מל החּיים. ּומן הּמתים מן ליּפרע ּבידי ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹוהיכלת
ליּפרע  נקמתֹו ממהר למּות, הֹול ׁשהּוא ְְִִֵֵֶַַָָָָָָָּבׂשרֿודם
ׁשּלא  ונמצא אֹויבֹו, אֹו הּוא ימּות ׁשּמא ּכי ְְְְִִֶֶַָָָָֹּבחּייו,

נקמת  הם ראה ימּותּו ואם לעֹולם חי אני אבל מּמּנּו, ֹו ְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָָ
ּבמֹותם: אּפרע ּבחּייהם, נפרע a¯˜ואיני È˙BpL Ì‡ ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָƒ«ƒ¿«

Èa¯Á∑ ּברק ּכׁשאׁשּנן ּתלּויים, ׁשאינם יׁש 'אם' הרּבה «¿ƒְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָ
ׁשּפרׁשּתי  ּכמֹו וכּו', ידי ּבמׁשּפט ותאחז ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹחרּבי

.למעלה  ְְַָ

ß ixyz a"i ycew zay ß

(ãî)úàfä-äøéMä éøác-ìk-úà øaãéå äLî àáiå©¨´Ÿ¤À©§©¥²¤¨¦§¥¬©¦¨«©−Ÿ
:ïeð-ïa òLBäå àeä íòä éðæàa§¨§¥´¨¨®−§¥¬©¦«

i"yx£ÔeŒÔa ÚLB‰Â ‡e‰∑(יג ּדיּוזגי (סוטה ׁשל ׁשּבת ¿≈«ƒְֵֶַָָ
מׁשה  לֹו העמיד לזה. ונּתנה מּזה רׁשּות נּטלה ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶָָָָָֹהיתה,
ׁשּלא  ּכדי ּבחּייו, ּדֹורׁש ׁשּיהא ליהֹוׁשע, ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָֹֻֻמתרּגמן
ראׁש'. להרים ל היה לא רּב 'ּבחּיי יׂשראל: ְְְְְְִִֵֵַַָָָָֹֹֹיאמרּו

ּדעּתֹו זחה ׁשּלא לֹומר 'הֹוׁשע'? ּכאן קֹוראהּו ְְְֵֵֶַַַָָָָָֹולּמה
עצמֹו,עליו  הׁשּפיל ּגדּלה, לֹו ׁשּנּתנה ׁשאףֿעלּֿפי ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֻ

מּתחּלתֹו .(ספרי)ּכאׁשר ְֲִִֶַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(201 'nr hk jxk zegiy ihewl)

נּון ּבן  והֹוׁשע מד)הּוא .(לב, הֹוׁשע ּכאן קֹוראהּו ולּמה ְְְִֵֵֵַַָָָ
ּכאׁשר  עצמֹו הׁשּפיל ּגדּלה לֹו ׁשּנּתנה ׁשאף־על־ּפי .ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָֻ

ׁשל (רש"י)מּתחּלתֹו ּגדלּות לגדּלה, זֹוכה יהּודי ּכאׁשר ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָֻ
מן  נעלֹות לברכֹות ׁשּזֹוכה אחר, ּבענין ּגדלּות אֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָׂשררה
,לכ זכה ׁשהּוא ּגּופא ׁשּמּזה לחׁשב, עלּול הּוא - ְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָֹהּׁשמים

ּתנּועה  אצלֹו ּתהיה מּכ ּוכתֹוצאה לּדבר, ראּוי ׁשהּוא ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָָסימן
מיהֹוׁשע, אנּו לֹומדים ורֹוממּות. הּדעת הרחבת ְְְְִִֶַַַַַַָָֻׁשל
את  להׁשּפיל צרי לגדּלה ׁשּזֹוכה מי ּדוקא ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֻׁשאּדרּבה:
ּתתקּים  ׁשהּגדּלה לכ הּכלי ּגם וזהּו ּבתחּלתֹו. ּכאׁשר ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֻעצמֹו

ְָּבידֹו.

(äî)-ìà älàä íéøácä-ìk-úà øaãì äLî ìëéå©§©´¤½§©¥²¤¨©§¨¦¬¨¥−¤¤
:ìàøNé-ìk̈¦§¨¥«

(åî)øLà íéøácä-ìëì íëááì eîéN íäìà øîàiå©³Ÿ¤£¥¤Æ¦´§©§¤½§¨̧©§¨¦½£¤¯
íëéða-úà íeöz øLà íBiä íëa ãéòî éëðà̈«Ÿ¦²¥¦¬¨¤−©®£¤³§©ªÆ¤§¥¤½

ì:úàfä äøBzä éøác-ìk-úà úBNòì øîL ¦§´Ÿ©«£½¤¨¦§¥−©¨¬©«Ÿ
i"yx£ÌÎ··Ï eÓÈN∑ עיניו ׁשּיהיּו אדם צרי ƒ¿«¿∆ְִִֵֶָָָָ

אֹומר: הּוא וכן ּתֹורה, לדברי מכּונים ולּבֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵָָָָֻואזניו
מ) וׂשים (יחזקאל ׁשמע ּובאזני ּבעיני ראה אדם ְְְְְְִֵֵֶֶֶָָָָ"ּבן

ּתבנית  ּומה קלֿוחמר, ּדברים והרי וגֹו'", ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹלּב

ÈÓ‚˙tמד  Ïk ˙È ÏÈÏÓe ‰LÓ ‡˙‡Â«¬»…∆«ƒ»»ƒ¿»≈
¯a ÚLB‰Â ‡e‰ ‡ÓÚ Ì„˜ ‡„‰ ‡˙ÁaLÀ̇¿«¿»»»√»«»¿≈««

:Ôe

iÓ‚˙Ù‡מה  Ïk ˙È ‡ÏlÓÏ ‰LÓ ÈˆLÂ¿≈≈…∆¿«»»»»ƒ¿»«»
:Ï‡¯NÈ Ïk ÌÚ ÔÈÏ‡‰»ƒ≈ƒ»ƒ¿»≈

„Èמו  ‡ÈÓ‚˙t ÏÎÏ ÔBÎaÏ BeL ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿«ƒ¿¿»ƒ¿»«»ƒ
˙È Ôe„˜Ù˙ È„ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎa „‰ÒÓ ‡‡¬»«¿≈¿»≈ƒ¿«¿ƒ»
‡˙È¯B‡ ÈÓ‚˙t Ïk ˙È „aÚÓÏ ¯hÓÏ ÔBÎÈa¿≈¿ƒ«¿∆¿«»»ƒ¿»≈«¿»

:‡„‰»»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.ïeð ïa òLBäå àeä (ãîdid WExR §¥©¦¥¨¨
xAC `l xEACd la` FOr cnFr¥¦£¨©¦Ÿ¦¥
'd xn` oke ,xAcie FxnF`M dWn `N ¤̀¨¤§§©§©¥§¥¨©
mditA DniU l`xUi ipA z` DcOle§©§¨¤§¥¦§¨¥¦¨§¦¤

FxnF`e ,dWn l` cigi oFWlrWFde §¨¦¤¤§§§¥©
,dWn Fl `xTW FnM rWFdie xn` `le§Ÿ¨©¦ª©§¤¨¨¤
dNcbE xwil `id c"EId ztqFYW itl§¦¤¤¤©¦¦¨§ª¨

xn`nA fEnxM(f"h b"i xAcOA)dWn `xwIe ¨¨§©£©©¦§¨©¦§¨¤

xn`e aEzMd meWdWkE 'Fbe rWFdl§¥©§§¤¦§¨©¨§¨©
lr ,c"EId xiqd oEp oA rWFde `Ed§¥©¦¥¦©©

FxnF` KxC('i 'irWi)ofxBd x`Rzid ¤¤§§©§¨£¦§¨¥©©§¤
:'Fbedn dxez §



epif`dצו zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz a"i ycew zayl inei xeriy
אדם  צרי ּבקנה, ונמּדד לעינים נראה ׁשהּוא ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָהּבית,
ּדברי  – להבין מכּוונים ולּבֹו ואזניו עיניו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָׁשּיהיּו

ּבׂשערה  הּתלּוין ּכהררין ׁשהן עלֿאחתֿ,ּתֹורה, ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָ
.ּכּמהֿוכּמה  ְַַָָ
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ולב, אזנים עינים ּביחזקאל: הּכתּוב מּסדר מׁשּנה ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָרׁש"י
ּבנֹוגע  מדּבר רׁש"י ּבפירּוׁש ּכי - ואזנים לב עינים ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָֻוכֹותב:
ׁשהענין  לעֹולמֹות, ּבנֹוגע מדּבר ּביחזקאל ואילּו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻלּתֹורה.

ּבית־הּמקּדׁש: הּוא ׁשּבֹו נעלה ְֲִֵֵֶֶַַַָהּיֹותר
ׁשּקדם  והינּו, ונׁשמע". "נעׂשה הּוא הּסדר - ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָֹּבּתֹורה
קדם  להיֹות ׁשּמּוכרחת ּכפׁשּוטּה, ׁשמיעה (לא ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָֹֹהּׁשמיעה
ׁשּפירּוׁשּה ׁשמיעה) אּלא ּלעׂשֹות, מה לדעת ּכדי ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהעׂשּיה,
ולכן  עֹול. קּבלת ּד'נעׂשה', הענין להיֹות צרי והּׂשגה, ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָהבנה
ׁשמיעה, - אזנים ואחר־ּכ עֹול, קּבלת - לב הּוא: ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָהּסדר

והּׂשגה. ְֲַָָָָהבנה
הראּיה  ענין להיֹות צרי לכל־לראׁש יֹותר: ְְְְְְִִִִִִֵַָָָָֹֹּובפרטּיּות
ענין  ּבא ּולאחרי־זה אמּונה; החכמה, ענין ׁשהּוא ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ(עינים),

(אזנים). הּׁשמיעה ענין ּבא ואחר־ּכ (לב), עֹול' ְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָָָה'קּבלת
להיֹות  צרי ׁשּלכל־לראׁש הּוא הּסדר - ּבעֹולמֹות ְְְֲִִֵֶֶַָָָָֹֹאבל
(ּבינה), ואזנים (חכמה) עינים חכמה־ּובינה, ּדיחּוד ְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָָָָָהענין
"לב  - הּלב הרּגׁש עם ׁשּקׁשּור הּדעת, ענין ּבא ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָואחר־ּכ
ועד  ׁשייפין", לכל ּפליג "לּבא הּנה ּולאחרי־זה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָלדעת";
ּבׁשלמּות, הּבנין) ימי ׁשבעת (על־ידי הּבית ּבנין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָׁשּנעׂשה
העלּיה  ּתכלית ׁשהּוא ּבית־הּמקּדׁש, ׁשל ענינֹו ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּזהּו

ּכּנ"ל. ֶַַָָׁשּבעֹולם,
ּבּתֹורה, ׁשהּוא ּכפי הענין יׁשנֹו ׁשּתחלה - הּדברים ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָוסדר
ּבעֹולם, ּגם נמׁש ואחר־ּכ אֹומר", הּוא "וכן רׁש"י ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָּובלׁשֹון

לבית־הּמקּדׁש. ְְְִֵֵַַָּבנֹוגע
הּתלּוין  "ּכהררין הם ּתֹורה" ׁש"ּדברי הענין את ּגם לבאר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָויׁש
ׁשהּתֹורה  לאחרי ׁשּגם - ּתֹורה' ׁשל 'יינּה על־ּפי ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבׂשערה"
היא  הרי הּגׁשמי, הּזה לעֹולם ׁשּבאה עד כּו' וירדה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָנסעה

הררין ענין וזהּו למעלה. ׁשהיא ּכמֹו ּבׂשערה,למּטה הּתלּויין ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָ
למּטה, ּׁשּנמׁש מה ׁשּזהּו ּבׂשערה, ׁשּתלּויין ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשאף־על־ּפי

למעלה. ׁשהם ּכפי "הררין", נׁשאר זה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָהרי
האדם: ּבעבֹודת ּבזה ְְֲִֶַַָָָָָָוהענין

הּצדי"ק, מּׁשנֹות אדמּו"ר מו"ח כ"ק ׁשל הּׂשיחה ְְְִִִֶַַַָָָידּועה

ׁשּמׁשה  ּומבאר, לבבכם", ּד"ׂשימּו הענין אֹודֹות מדּבר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּבּה
אבל  נפלא, מׂשּכיל והיה ּדאצילּות, חכמה מדרגת ְְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָָהּוא

"עֹובד". ּכמֹו יׂשראל ּבני עם ּדּבּורֹו היה ְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָאף־על־ּפי־כן
זה  ׁשּמּצד - ווארט") ּפלא'דיקער ("א נפלא ּדבר ׁשם ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ[ואֹומר
ּומּובן, ּדאצילּות, חכמה מדרגת על מׁשה ּבמדרגת יתרֹון ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹיׁש

ּבמׁשה!]. מקנאה ּדאצילּות חכמה הּנה זֹו, מעלה ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּמּצד
"ערנסטע  לדּבר מׁשה התחיל ׁשנה ארּבעים ׁשּלאחרי ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹוזהּו

לבבכם". "ׂשימּו יׂשראל לבני ואמר ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָרייד",
מּצד  - מּיׂשראל אחד ּכל אצל ּגם להיֹות צרי זה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָוענין
יהיה  הּיראה ענין ׁשּגם ׁשּפֹועלת ׁשּבנפׁשֹו, מׁשה ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹּבחינת

ּבּתניא. ּכמבאר זּוטרתי", "מיּלתא ְְְְְִִֶַַַָָָָֹאצלֹו
עם  ּגם לעסק עליו לפעל צרי לבבכם" ּד"ׂשימּו ְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָֹֹוהענין
ּכמאמר  ּבניכם", את ּתצּוּום "אׁשר הּכתּוב: ּכהמׁש - ְְְְְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַָהּזּולת
וזֹוהי  הּתלמידים"; אּלּו - לבני "וׁשּננּתם ז"ל ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָרּבֹותינּו
חסר  ואם לבבכם", ּד"ׂשימּו הענין אצלֹו ׁשּיׁש ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָההֹוכחה

ּבעצמֹו. החּסרֹון על הֹוכחה זֹו הרי הּזּולת, עם ְְְֲִִִֵַַַַַָָָָּבפעּולה
ועד  וגֹו'", ימים ּתאריכּו הּזה "ּובּדבר הּכתּוב: ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָּוכסּיּום
אפילּו הּוא הּירּוׁשה ׁשענין יׂשראל, ארץ ירּוׁשת - ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָ"לרׁשּתּה"
ּבביאת  הפסק", לּה ׁש"אין ּובאפן יֹומֹו, ּבן ּתינֹוק ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹאצל

מּמׁש. ּבקרֹוב צדקנּו, ְְְִִֵַַָָמׁשיח
ואחד, אחד לכל מכּון - לבבכם" "ׂשימּו ּבענין לעיל ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻהאמּור
ׁשּנאמר  ענין זה ׁשאין והינּו, מּמׁש, ּבפֹועל ׁשּיבא ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּובכדי
מׁשה  ׁשאמרֹו העיקר) ׁשּזהּו (אף־על־ּפי ּבלבד ְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבּתֹורה
וצרי הּזמּנים, לכל ׁשּנֹוגע ענין זהּו אּלא ּדֹורֹו, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָלאנׁשי

ואחד. אחד ּבכל ּבפעל ְְְְִֶֶַָָָֹלהיֹות
האברים, חמׁשת על 'ּבעל־הּבית' אחד ּכל נעׂשה ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָועל־ידי־זה

ּד"ּתמ  ּומּצב ּבמעמד ׁשּנעׂשה ועד וכּו', אזנים ים עינים ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָ
ּבגׁשמּיּות  הּנכֹונה, ּבריאּות ּומּתֹו ,"אלקי ה' עם ְְְְְֱִִִִִֶֶַַָֹּתהיה

והּנגלה. הּנראה ּבטֹוב ְְְְְִִִֶֶַַָּוברּוחנּיּות,
האמּתי  לּטֹוב אל ועד ("אריינטאנצן") ריקּוד מּתֹו ׁשּבאים ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָ

מּמׁש. ּבקרֹוב והׁשלמה, האמּתית ְְְְֲִִֵַַַָָָָָהּגאּולה
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ּבּה ּתלּוי ׂשכר הרּבה ּכי ּבּה, הּוא ,יגעים "ּכי ְְִִִֵֵַָָָָָ
ׁשאם  ּבּתֹורה ריקן ּדבר ל אין אחר: ּדבר ְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָחּייכם".

ׂשכר  מּתן ּבֹו ׁשאין אמרּוּתדרׁשּנּו ׁשּכן ל ּתדע , ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
לו)חז"ל: ּתמנע,(בראשית לֹוטן היתה "ואחֹות ותמנע ְְְְֲִִַַַַָָָָ

לֹו להיֹות ּכדאי 'איני ׁשאמרה: לפי וגֹו'", ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָּפילגׁש
לּמה? וכלּֿכ ּפילגׁשֹו', ואהיה הלואי ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָלאּׁשה,
ּומלכים  ׁשלטֹונים ׁשהיּו אברהם, ׁשל ׁשבחֹו ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָלהֹודיע

ּבזרעֹו ליּדבק .מתאּוים ְְְִִִֵַַָ
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ימים ּתאריכּו הּזה מז)ּובּדבר (לב, ֲִִֶַַַָָָ
ׁשמע  קריאת יקרא לא הּמטּנפֹות ּבּמבֹואֹות מהּל ְְְְְְִִֵַַַַַָָָָֹֻהיה
אֹומר  הּכתּוב עליו . . ּפֹוסק ּובא, קֹורא היה אם . .ִֵֵֵַָָָָָָ

ימים ּתאריכּו הּזה ב)ּובּדבר כד, (ברכות ֲִִֶַַַָָָ
ּדהּנה  לֹומר, ויׁש ּבּפסּוק. זֹו הלכה נרמזה היכן לתמּה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָֹיׁש
ּומּזה, לפרטים. והתחּלקּות הסּברה - רּבּוי ענינֹו ְְְְְְִִִִִִִֶַַָָָָּדּבּור

הּדברים", לכל לבבכם ל"ׂשימּו (ּבנּגּוד יחיד לׁשֹון ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָׁש"ּדבר"
ׁשלילה  לא אבל הּדּבּור, ׁשלילת על מֹורה רּבים), ְְְֲִִִִֶַַַַָָֹלׁשֹון
ּבאמצע  הפסקה אּלא ּכלל, ּדּבּור זה אין ׁשאז ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻמחלטת,
ּבמי  - ּבּתֹורה הּדּבּור את להפסיק ׁשּיׁש מצינּו והיכן ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּדּבּור.

נקי. ׁשאינֹו למבֹוא ּובא ּבּדר ְִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּלֹומד

(çî):øîàì äfä íBiä íöòa äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥³§Ÿ̈Æ¤¤½§¤²¤©¬©¤−¥«Ÿ

i"yx£‰f‰ ÌBi‰ ÌˆÚa ‰LÓŒÏ‡ '‰ ¯a„ÈÂ∑ «¿«≈∆…∆¿∆∆««∆
הּזה ּבׁשל  הּיֹום "ּבעצם נאמר מקֹומֹות נאמר ":ׁשה ְְְֱֱִֶֶֶֶֶַַַַָֹ
ז)ּבנח  ּבמראית "ּבעצם(שם וגֹו'", נח ּבא הּזה הּיֹום ְְְְְִֶֶֶַַַַַָֹֹ

ּבכ' אֹומרים: ּדֹורֹו ּבני ׁשהיּו לפי יֹום, ׁשל ְְְְִִֵֶֶָָאֹורֹו
אֹותֹו מּניחין אנּו אין ּבֹו, מרּגיׁשין אנּו אם ,ְְִִִִִֵַַָָָוכ
ּכּׁשילין  נֹוטלין אנּו אּלא עֹוד ולא ּבּתבה, ְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹליּכנס
ֿהּקדֹוׁשּֿברּו אמר הּתבה'. את ּומבּקעין ְְְְִֵֶַַַַַָָָָֻוקרדּמֹות
ּבידֹו ׁשּיׁש מי וכל הּיֹום, ּבחצי מכניסֹו 'הריני ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָהּוא:

נאמר: ּבמצרים וימחה'. יבא למחֹות , יב)ּכח (שמות ְְְְְֱִִִִֶֶַַַָֹֹ
מצרּיים  ׁשהיּו לפי ה'", הֹוציא הּזה הּיֹום ְְְִִִִִֶֶֶֶַַָ"ּבעצם
אנּו אין ּבהם, מרּגיׁשין אנּו אם וכ ּבכ' ְְְְִִִִֵֶַָָָָָאֹומרים:

נֹוטלין  אנּו אּלא עֹוד ולא לצאת, אֹותם ְְִִִֵֶַָָָָֹמּניחין
ֿהּקדֹוׁשּֿברּו אמר להם'. והֹורגין זין ּוכלי ְְְְִִֵֶַַַָָָָָסיפֹות
ּבֹו ׁשּיׁש מי וכל הּיֹום, ּבחצי מֹוציאן 'הריני ְֲֲִִִִֵֵֶַַָָהּוא:
מׁשה  ׁשל ּבמיתתֹו ּכאן אף וימחה'. יבא למחֹות, ְְְְִִִֶֶֶַַָָָֹֹֹּכח
יׂשראל  ׁשהיּו לפי הּזה", הּיֹום "ּבעצם ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָנאמר:
אנּו אין ּבֹו, מרּגיׁשין אנּו אם וכ ּבכ' ְְְְִִִִֵַָָָָאֹומרים:
לנּו וקרע מּמצרים, ׁשהֹוציאנּו אדם אֹותֹו, ְְִִִִִִֶַַַָָָָָמּניחין
הּׂשלו, את לנּו והגיז הּמן, את לנּו והֹוריד הּים, ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָאת
אנּו אין הּתֹורה, את לנּו ונתן הּבאר, את לנּו ְְְֱֵֵֶֶֶַַַָָָָָָוהעלה
'הריני  הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: אמר אֹותֹו'. ֲִִִֵַַַָָָמּניחין

וכּו'' הּיֹום ּבחצי .מכניסֹו ְְֲִִַַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(epif`d zyxt hi jxk zegiy ihewl)

היא: ואחד אחד ּכל ׁשל ה' לעבֹודת מּכ הּנלמדת ְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָההֹוראה
ּכפי  רּבינּו, מׁשה "ּבחינת" קּימת יהּודי ּכל ׁשל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹּבנפׁשֹו
הּיהּודי  אפֹוא יכל ּבּתניא. ּבהרחבה הּזקן אדמֹו"ר ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹׁשמסּביר
ואקּים  ּתֹורה ׁשאלמד רֹוצה הקדֹוׁש־ּברּו־הּוא אם ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָלטעֹון:
ּתהיה  ׁשּבנפׁשֹו מׁשה ׁשּבחינת קבע הּוא מּדּוע ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָֹמצֹות,
ּכלל  קּימת היא ׁשאין לחׁשֹוב ׁשניּתן ּכ ּכדי עד ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָּבהעלם,

הּבהמית? הּנפׁש את רק חׁשים ּובגלּוי ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָחס־וׁשלֹום,
ּכ ּדוקא ּכי ליׂשראל, טֹובה ׁשּזֹוהי היא, ּכ על ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָהּתׁשּובה

" ׁשל הענין מׁשקעת ּבעצם מתהּוה ּכאׁשר רק הּזה": הּיֹום ְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֻ
ההסּתרה עבֹודה ּכאן את להסיר ּכדי עמל הּיהּודי ּכאׁשר - ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

ה"עצם", מתּגּלה אז רק - ּבכלל ּובעֹולם ּבֹו ְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּקּימת
רק  הּוּו וההסּתר ׁשההעלם רֹואים ואז הּיהּודי, ׁשל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָעצמּיּותֹו
ּבחינת  על־ידי לגאּלה לאחריהם, הּבאה להתעּלּות ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֻהכנה
מׁשה  ׁשהרי ּכללית, לגאּלה ּפרטית ּומּגאּלה ׁשּבנפׁשֹו, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֻֻמׁשה

אחרֹון. ּגֹואל הּוא ראׁשֹון, ּגֹואל ֲִֵֵַהּוא

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 343 cenr hi jxk zegiyÎihewl itÎlr)

dWn lW Fzzin aEMr¦¦¨¤Ÿ¤

לאמר: הּזה הּיֹום ּבעצם אל־מׁשה ה' ְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹֽוידּבר
. . ּבנח נאמר הּזה, הּיֹום ּבעצם נאמר מקֹומֹות ְְְְֱֱִֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹּבׁשלׁשה

נאמר.. מׁשה ׁשל ּבמיתתֹו . . נאמר ובפירוש ּבמצרים מח. (לב, ְְְֱֱִִִֶֶֶֶַַַָֹ
.רש"י)

נח  את לעצר ּדֹורֹו ּבני חׁשבּו ּבנח ּבׁשלמא להבין, ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹֹֹוצרי
יׂשראל  מּבני למנֹוע חׁשבּו הּמצרּיים וכן לּתבה, ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָמּלהּכנס
מיתה, למנע יׂשראל ּבני חׁשבּו אי אבל מארצם, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָֹלצאת

ּבכחם? ׁשאינֹו ְֵֶָָָֹּדבר
העברים  הר אל עלה למׁשה הּקּב"ה מּצּוּוי ּבזה: לבאר ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹויׁש
יׂשראל  ּבני הבינּו ּוׁשנֹותי", ימי מלאּו ׁש"הּיֹום ּובּיֹום ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָהּזה,

ּבעל  ּתלּויה ימיו ׁשּמיתתֹו ׁשּמלאּו זה ּביֹום העברים להר ּיה ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָָ
ּבהר, זה ּביֹום יהיה לא מׁשה ׁשאם חׁשבּו ולכן ְְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָֹֹּוׁשנֹותיו,

ה ּגזרה. סיחון ּתתּבּטל ארץ כיבוש שאחרי רש"י שכתב מה (ועל־דרך ְְִֵֵַַָ
הנדר) שהותר משה חשב .ועוג,

‰„ÔÈמח  ‡ÓBÈ Ô¯Îa ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈÏÓe«ƒ¿»ƒ…∆ƒ¿«»»≈
:¯ÓÈÓÏ¿≈»
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לאמר: הּזה הּיֹום ּבעצם אל־מׁשה ה' מח)וידּבר (לב, ְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹֽ
אֹותֹו, מּניחים אנּו אין יׂשראל ׁשאמרּו ּדהּטעם לבאר, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָויׁש
מּׁשּום  הּוא מׁשה, ּפטירת על הּגזרה נגזרה ׁשּכבר ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹאף
הּצּבּור  ּותׁשּובת לּצּבּור, הּׁשּי ענין הּוא מׁשה ְְִִִִֶֶַַַַַַָָֹׁשּמיתת

ׁשּנחּתם אף־על־ּפי ּדין, ּגזר לבּטל א)יכֹולה יח, השנה .(ראש ְְְְִִֵֶֶַַַַַָ
הּגזרה, לבּטל ּבאמת הצליחּו לא יׂשראל ׁשּבני ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹוהּטעם
הּזה" ּד"הּיֹום הּזה", הּיֹום "ּבעצם ּבאמרֹו הּפסּוק ְְְְְֵֶֶֶֶַַַַַַָָמרּמז

יׂשראל. ּבני ׁשל הּקּיּום ּבעצם נֹוגע מׁשה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹּפטירת
ּבספרים ּכּמבאר ועוד)ׁשּכן עמוקות היה (מגלה מׁשה אּלּו , ְְִִִֵֶֶַָָָָֹֹ

יכֹולה  היתה לא יׂשראל, לארץ יׂשראל ּבני את ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹמכניס
ׁשל  ּבאפן היה לא הענׁש ּומּמילא ,אחר־ּכ ּגלּות ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹלהיֹות
ּבני  על אּלא האבנים" ועל העצים על חמתֹו הּקּב"ה ׁשפ"ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָ
אל  "עלה להיֹות צרי היה זה ּומּטעם חס־וׁשלֹום, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָיׂשראל

העברים". ֲִַָָהר

(èî)õøàa øLà Báð-øä äfä íéøáòä øä-ìà äìò£¥¿¤©Á¨«£¨¦¸©¤¹©§À£¤Æ§¤´¤
øLà ïòðk õøà-úà äàøe Bçøé éðt-ìò øLà áàBî½̈£¤−©§¥´§¥®§¥Æ¤¤´¤§©½©£¤̧

:äfçàì ìàøNé éðáì ïúð éðà£¦¬Ÿ¥²¦§¥¬¦§¨¥−©«£ª¨«

(ð)-ìà óñàäå änL äìò äzà øLà øäa úîeªÀ¨¨Æ£¤³©¨ÆŸ¤´½̈¨§¥«¨¥−¤
énòéçà ïøäà úî-øLàk Eóñàiå øää øäa E ©¤®©«£¤¥º©«£³Ÿ¨¦̧Æ§´Ÿ¨½̈©¥−̈¤

:åénò-ìà¤©¨«
i"yx£EÈÁ‡ Ô¯‰‡ ˙ÓŒ¯L‡k∑ מיתה ּבאֹותּה «¬∆≈«¬…»ƒְִָָ

אֹותּה וחמדּת אהרן ׁשראית את מׁשה ׁשהפׁשיט , ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ
לאלעז  והלּביׁשֹו ראׁשֹון ׁשליׁשי,ּבגד וכן ׁשני וכן ר, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָ

עלה  אחי, 'אהרן מׁשה: לֹו אמר ּבכבֹודֹו. ּבנֹו ְְְֲֲִִֵֶַַָָָָֹֹוראה

'ּפׁשט  ּופׁשט. !'ידי 'ּפׁשט ועלה. ְְְִֶַַָָָָָֹֹלּמּטה'!
!'ּפי 'קמץ ועצם. !'עיני 'עצם ּופׁשט. !'ְְְֲִֵֶֶַַַָָֹֹרגלי
ׁשּמת  מי אׁשרי מׁשה: אמר לֹו. והל ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹוקמץ,

זֹו .ּבמיתה ְִָ

(àð)-éîa ìàøNé éða CBúa éa ízìòî øLà ìò©Á£¤̧§©§¤¹¦À§Æ§¥´¦§¨¥½§¥«
éúBà ízLc÷-àì øLà ìò ïö-øaãî Lã÷ úáéøî§¦©¬¨¥−¦§©¦®©´£¤³«Ÿ¦©§¤Æ¦½

:ìàøNé éða CBúa§−§¥¬¦§¨¥«
i"yx£Èa ÌzÏÚÓ ¯L‡ ÏÚ∑ ּבי למעל ÏÚ.ּגרמּתם «¬∆¿«¿∆ƒְְְִִֶַֹ«

È˙B‡ ÌzLc˜Œ‡Ï ¯L‡∑,אתקּדׁש ׁשּלא לי ּגרמּתם ¬∆…ƒ«¿∆ƒְְְִֵֶֶֶַַֹ
לכם: כ)אמרּתי והם (במדבר הּסלע", אל "ודּברּתם ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָ

ונתן  עּמֹו ּדּברּו ואּלּו ּפעמים, להּכֹותֹו והצרכּו ְְְְְְְֲִִִִִַַַַָֻהּכּוהּו,

ׁשהיּו ׁשמים, ׁשם מתקּדׁש היה הּכאה, ּבלא ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹמימיו
ולא  לׂשכר ׁשאינֹו הּזה הּסלע 'ּומה אֹומרים: ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹיׂשראל
אינֹו חטא ואם ׂשכר, מּתן לֹו אין זכה אם ְְְִִֵֵַַָָָָָָָֻלפרענּות,

ּכלֿׁשּכן'? לא אנּו ּבֹוראֹו, מצות מקּים ּכ .לֹוקה, ְְְִֵֵֶֶַַָָָֹ

„Èמט  B·„ ‡¯eË ÔÈ„‰ È‡¯·Ú„ ‡¯eËÏ ˜Ò«¿»«¬»»≈»≈»ƒ¿ƒ
˙È ÈÊÁÂ BÁ¯È Èt‡ ÏÚ È„ ·‡BÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿»ƒ««≈¿≈«¬≈»
Ï‡¯NÈ È·Ï ·‰È ‡‡ È„ ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡«¿»ƒ¿««ƒ¬»»≈ƒ¿≈ƒ¿»≈

:‡ÒÁ‡Ï¿«¬»»

Lk˙‡Âנ  ÔÓ˙Ï ˜ÏÒ z‡ È„ ‡¯eËa ˙eÓe¿»ƒ«¿»≈¿«»¿ƒ¿¿≈
‡¯eË ¯B‰· CeÁ‡ Ô¯‰‡ ˙ÈÓ„ ‡Ók CÓÚÏ¿«»¿»¿ƒ«¬…¬¿»

:dÓÚÏ LÈk˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿«≈

Ï‡¯NÈנא  Èa B‚a È¯ÓÈÓa Ôez¯˜L È„ ÏÚ«ƒ««¿¿≈¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈
‡Ï È„ ÏÚ Ôˆ„ ‡¯a„Ó Ì˜¯ ˙eˆÓ ÈÓa¿≈«¿»«¿¿»¿ƒ«ƒ»

:Ï‡¯NÈ Èa B‚a È˙È ÔezLc«̃ƒ¿»ƒ¿¿≈ƒ¿»≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.øäa úîe (ðzEnl dvxzd WExR ª¨¨¥¦§©§¤¨
gwFl `Ed KExA WFcTd oi`W¤¥©¨¨¥©
FxnF`e ,mpFvxl `N` eiciqg zFWtp©§£¦¨¤¨¦§¨§§

mxnF` KxC lr LiOr l` sq`dezFazM) §¥¨¥¤©¤©¤¤§¨§ª

(.c"wipR liAwdl miwiCSd mi`vFIW¤§¦©©¦¦§©§¦§¥
l` sq`IW eil` 'd xn` dfle ,wiCv©¦§¨¤¨©¥¨¤¥¨¥¤

:Fz`xwl mi`Ad eiOr©¨©¨¦¦§¨
ãBòzzl `A iM KxCd df lr x`Azi¦§¨¥©¤©¤¤¦¨¨¥

Wi` zzinl minrh dWlW§Ÿ¨§¨¦§¦©¦
aEzMd xErW dfe ,midl`d,znE ¨¡Ÿ¦§¤¦©¨ª

mrHdexdAl"f mxnF` KxC lr WExR §©©©¨¨¥©¤¤§¨
(.c"i dhFq)Fap xdA dWn xAwp dOl ¨¨¨¦§©¤§©§

liaWAswfIW onf lkA iM xFrR oFr ¦§¦£§¦§¨§¨¤¦§Ÿ
,rpkpe dWn FCbpM `vni xFrR FW`xŸ§¦§¨§¤§¤§¦§¨

FxnF`kE('e c"l oOwl)`iBA FzF` xAwIe §§§©¨©¦§Ÿ©©§
'a mrh ,xFrR ziA lEndY` xW` ¥§©©£¤©¨

dOW dlrbiVdl lkEIW icM WExR Ÿ¤¨¨¥§¥¤©§©¦
miUrn zErvn`A biVdW xW`d̈¤¤¦¦§¤§¨©£¦
biVdl lFki oi`X dn mi`xFPd miaFh¦©¨¦©¤¥¨§©¦
lFki Fpi`W sEBd mr sYWn FcFrA§§ª¨¦©¤¥¨
FxnF` `Ede ,`idd dlrOd biVdl§©¦©©£¨©¦§§
mlFrA WExR dOW dlr dY` xW £̀¤©¨Ÿ¤¨¨¥¨¨

'b ,oFilrdLiOr l` sq`deKxC lr ¨¤§§¥¨¥¤©¤©¤¤
l"f mxnF`(h"it x"na)wEqRA ,b"l oOwl) §¨©¨§©¨

(`"kzErvn`AW 'Fbe mr iW`x `zIe©¥¤¨¥¨§¤§¤§¨
miqgizn mde ,xAcOd xFC EMfi dWn¤¦§©¦§¨§¥¦§©£¦

FxnF`M eil`('f a"l zFnW)zgW iM cx ¥¨§§§¥¦¦¥
FxnF` `Ede ,LOrl` sq`deWExR ©§§§§¥¨¥¤¥

,`Ad mlFrl m`iadl LiOr zAql§¦©©¤©£¦¨¨¨©¨
oM mB oM xn`W Epivn oxd`AW mbde©£©¤§©£Ÿ¨¦¤¨©¥©¥

(o`M)Wxcl WIW mFwnA eiOr l` sq`Ie ¨©¥¨¥¤©¨§¨¤¥¦§
:oiWxFC`p dxez §¦

'Bâå ízìòî øLà ìò (àðxW` lr ©£¤§©§¤§©£¤
iYWxRX dn oIr .'Fbe mYWCw `lŸ¦©§¤§©¥©¤¥©§¦

:Kx`A df oiprA zTg zWxtAap dxez §¨¨©ª©§¦§¨¤§Ÿ¤



צט epif`d zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz a"i ycew zayl inei xeriy

(áð)àBáú àì änLå õøàä-úà äàøz ãâpî ék¦¬¦¤−¤¦§¤´¤¨¨®¤§¨̧¨Æ´Ÿ¨½
:ìàøNé éðáì ïúð éðà-øLà õøàä-ìà¤¨¾̈¤£¤£¦¬Ÿ¥−¦§¥¬¦§¨¥«

i"yx£„‚pÓ Èk∑ מרחֹוק.'B‚Â ‰‡¯z∑ לא אם ּכי ƒƒ∆∆ֵָƒ¿∆¿ִִֹ
ּבחּיי עֹוד ּתראּנה לא עכׁשו, Ï‡.ּתראּנה ‰nLÂ ְְְְִִֶֶֶַַָָָֹ¿»»…

‡B·˙∑ אֹומר אני ּכן על ,ל היא חביבה ּכי ידעּתי ּכי »ְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָ
ּוראה': 'עלה :ְְֲֵֵל

סימן. כל"ב פסוקים, האזינו נ"ב פרשת חסלת

Ï‡נב  ÔÓ˙Ïe ‡Ú¯‡ ˙È ÈÊÁz Ï·˜Ó È¯‡¬≈ƒ√≈∆¡≈»«¿»¿«»»
Ù :Ï‡¯NÈ È·Ï ·‰È ‡‡ È„ ‡Ú¯‡Ï ÏeÚ≈̇¿«¿»ƒ¬»»≈ƒ¿≈ƒ¿»≈

Ù Ù

å øåáéöì äøèôääú"åîùìâôø ¯ ôø íéãåîò ïî÷ì

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå äàøz ãâpî ék (áðlr WExR ¦¦¤¤¦§¤§¥©
FxnF` KxC('` c"l oOwl)'d Ed`xIe ¤¤§§©¨©©§¥

:mW iYWxRX dn oIre ,ux`d lM z ¤̀¨¨¨¤§©¥©¤¥©§¦¨
änLådWw .'Fbe ux`d l` `Faz `l §¨¨Ÿ¨¤¨¨¤§¨¤

`Faz `l dOWe xn`W xg ©̀©¤¨©§¨¨Ÿ¨
xfgl mFwO dn,'Fbe ux`d l` xnFle ©¨©£Ÿ§©¤¨¨¤§

l"f mxnF` KxC lr x`Azie(a"t x"ac) §¦§¨¥©¤¤§¨
zFa`d mr ux`l qpMl dWn cizrW¤¨¦¤¦¨¥¨¨¤¦¨¨

xdGA Exn`e ,`Fal cizrl(.kw a"g)iM §¨¦¨§¨§©Ÿ©¦
`FaA ux`d l` l`xUi z` `iai `Ed¨¦¤¦§¨¥¤¨¨¤§
`l dOWe 'd xn`WM dfle ,mzN`B§ª¨¨§¨¤§¤¨©§¨¨Ÿ
mirnWp mixaCd EidIW Wg `Faz̈¨¤¦§©§¨¦¦§¨¦

,cre mlFrl ux`d z`iA Fl hilgOW¤©£¦¦©¨¨¤§¨¨¤
xn` dflozp ip` xW` ux`d l`'Fbe ¨¤¨©¤¨¨¤£¤£¦Ÿ¥§

,cizrl oYi xW` l` `le dYr WExR¥©¨§Ÿ¤£¤¦¥¤¨¦
wEqRA iYWxRX dn oIre(d"k 'b lirl) §©¥©¤¥©§¦©¨§¥

:`P dxAr ¤̀§§¨¨
Epif`d zWxR zlqg£¨©¨¨©©£¦

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ai sc dvia(oey`x meil)

úBìéìî ïéììBîáBè íBéa úBiðè÷ ïéëøôîe,xg`lk dyic `idy oeik §¦§¦§¨§¦¦§¦§
`l aeh meia jkle ,opaxcn `l` dxeqi` oi` zaya elit`e ,ci

.dilr exfb:`xnbd dywnéiaà déáéúéàepipy `lde ,`axl ¥¦¥©©¥
,`ziixaaøçîì ,úaL áøòî úBìéìî ììBnäzayaçtðîxiqn - ©¥§¦¥¤¤©¨§¨¨§©¥©

ozxard ici lr gex ayna zleqtdn lke`d z`,ãéì ãiî`edy ¦¨§¨
,lega miyery jxcn iepiyàì ìáà ,ìëBàåok dyriïBð÷aàìå , §¥£¨Ÿ§¨§Ÿ

éeçîúa.iepiy epi`y oeikøçîì ,áBè íBé áøòî úBìéìî ììBnä §©§©¥§¦¥¤¤§¨¨
aeh meiaãé ìò ãé ìò çtðîhrn hrn -ïBð÷a eléôà ,ìëBàå §©¥©©©©©§¥£¦§¨

,äøáëa àìå äôða àìå àìáèa àì ìáà ,éeçîúa eléôàåoeik ©£¦§©§£¨Ÿ§©§¨§Ÿ§¨¨§Ÿ¦§¨¨
.xgn jxevl dyerk d`xpe ,daxd zeyrl zelibx el` milkay
rnyn 'aeh mei axrn zeliln llend' `ziixaa epipyy dnne

yïéà áBè íBé áøòîla` ,lelnl xzen -áBè íBéaenvr,àìji`e ¥¤¤¦§Ÿ
.aeh meia lelnl xzeny `ax wqt:`xnbd zvxznàîéz eléôà£¦¥¨

mbyáBè íBéa,lelnl xzenemei axrn' `ziixaa epy mewn lkn §
y meyn 'aeh,úaL áøòî àLéø àðúc éãéià,`weeca `ed mye ©§¥§¨¨¥¨¥¤¤©¨

,lelnl xeq` i`ce dnvr zaya ixdyíBé áøòî énð àôéñ àðz̈¨¥¨©¦¥¤¤
.áBèxzeny x`eany oeik :epizpyn lr df oecipn `xnbd dywn

jxevl `ed xzidd lk i`ceae ,aeh meia mihg ilaiy lelnl
,aeh meia ozlik`dúîøäa éàkfL äîeøz eðéöî ïk íà,aeh meia ¦¥¨¦§¨¤©©©£¨¨¨

eaiigzp `l oebic mdn dyr `l oiicry oeik el` milay ixdy
`vnpe ,dyxtd aeig dzr lg aeh meia mllnyke ,dnexza

meia myixtdl `ed i`yxy.mlk`l ick aehåeli`epizpyna §
'eëå dúîøäa éàkæ BðéàL äîeøúa ízøîà íà àì ,ïðú.aeh meia §©Ÿ¦£©§¤¦§¨¤¥©©©£¨¨¨§

aeh meia zeliln lelnl xzen lkd ixacl mpn` :`xnbd zvxzn
e,àéL÷ àìŸ©§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ci sc dvia(iyily meil)

àøîâ
:dpyna epipylr s`e ,oixetz opi`y oia oixetz oia milk oiglyn

:`xnbd zl`ey .mi`lk oda yiy itàîìLamicbaeæç ,ïéøeôz- ¦§¨¨§¦¨
miie`x,Leaìîìmicba okeééeqëì eæç énð ïéøeôz ïéàLmiie`x - §©§¤¥§¦©¦¨§©¥

.aeh meia mze` miglyn ok lre ,mda zeqkzdl mdàlàcba ¤¨
,eæç éàîì íéàìk`ed xeq` `lde ,aeh meia eglyl xzed recne ¦§©¦§©¨

.melkl ie`x epi`e zeqkzdae dyialaàîéz éëådvxz m`e - §¦¥¨
c ayiildéúez Cîéîì eæç,eizgz mrivdle mltwl md miie`xy - ¨§¥©¥

,mi`lk xeqi` meyn dfa oi`e,àéðúäå(hi hi `xwie) weqtdny §¨©§¨
fphry mi`lM cbaE'éìò äìòé àì,'Ezyial wx `ly micnl ¤¤¦§©¦©©§¥Ÿ©£¤¨¤

,dxeq` mi`lkda yiy ote`a eteb lr mi`lk z`lrd mb `l`
,dxeq` ,dyial oirk d`pdézçz Bòéväì ìBëé äzà ìáàExzen - £¨©¨¨§©¦©§¤
,eizgz mrivdl dxezd on,íéîëç eøîà ìáàyïk úBNòì øeñà £¨¨§£¨¦¨©£¥

eizgz mrivdl -êøkz ànL ,Bìmdilr akeyd mc`l -àîéð- ¤¨¦¨¥§¦¨
heg,BøNa ìò`vnpe ,sebd z` mngie dar hegdy minrte ©§¨

.mi`lk meyn eilr xaeryås`àîéz éë,ayiil dvxz m` - §¦¥¨

ote`a eizgz mrivdl leki oiicryéðéa éðéa éãéî ÷éñôîc- §©§¦¦¦¥¥¥¥
oi`e ,mdilr akeyd mc`d oial mi`lkd oia xg` rvn uvegy

.exya lr mi`lkd cban `nip jxkz `ny yyg jkaå`ldøîàä §¨¨©
,ìeàL ïa éñBé éaø øîà ,éåì ïa òLBäé éaø øîà ,éft ïa ïBòîL éaø©¦¦§¤©¦¨©©¦§ª©¤¥¦¨©©¦¥¤¨
ìò Bæ úBòvî øNò eléôà ,íéìLeøéác àLéc÷ àìä÷ íeMî éaø øîà̈©©¦¦§¨¨©¦¨§¦¨©¦£¦¤¤©¨©

øeñà ,ïäézçz íéàìëå Bæ éabopaxcnøîàpL íeMî) ,íäéìò ïLéì ©¥§¦§©¦©§¥¤¨¦Ÿ£¥¤¦¤¤¡©
éìò äìòé àì''E.(:`xnbd zayiinàlàgelyl xzeny epipyy dn Ÿ©£¤¨¤¤¨

epiid aeh meia mi`lkïBìéåa.gztd cbpk eqxtl ie`xy ,mi`lk §¦
:df aeyii `xnbd dgecåc epivn `ldàìeò øîàäz`neh oiprl §¨¨©¨

,micbaîà äî éðtî,àîè ïBìéå eøzevignn cg`k aygp epi`e ¦§¥¨¨§¦¨¥
,d`neh milawn mpi`y ziadL éðtîminrtLnMäshrzn ¦§¥¤©©¨

e oelied ileyaBãâðk ínçúîok epivny xg`ne .dyial jxck ¦§©¥§¤§
ynydy yeygl yi mi`lk oiprl s` ,micba z`neh oiprl
mi`lk dfi` dywi aeye ,mi`lk oelie zeyrl xeq`e ,ea mngzi

.aeh meia mglyl xzed
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ק

יום ראשון - ו' תשרי
מפרק לה 

עד סוף פרק לח
ופרקים קג-קה

יום רביעי - ט' תשרי
פרק כ

מפרק מט עד סוף פרק נד
ופרקים קיב-קיד

יום שני - ז' תשרי
מפרק לט 

עד סוף פרק מג  
ופרקים קו-קח

יום חמישי - י' תשרי
פרק כ, מפרק נה עד סוף פרק נט

 קודם כל נדרי: קטו-קכג. 
קודם השינה: קכד-קלב.
 אחר מוסף: קלג-קמא. 
אחר נעילה: קמב-קנ.

יום שלישי - ח' תשרי
מפרק מד 

עד סוף פרק מח
ופרקים קט-קיא

יום שישי - י"א תשרי
פרק כ, מפרק ס
עד סוף פרק סה

שבת קודש - י"ב תשרי
פרק כ, מפרק סו עד סוף פרק סח

תהלים לשבוע פרשת האזינו 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 תהילים 
לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת הכ"א היה אומר פרק כ"א בתהילים וכן היו 

אומרים גם את התהילים לפי שנות בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא ייצאו לתרבות רעה...  

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

שבבתי- יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   
לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  הכנסת 
)וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(, 
ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי' 

 ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת 



קי ixyz 'fÎ'e ipyÎoey`x mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

éøùú 'å ïåùàø íåé
אגרת כ  ,lw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ùéä úéùàø äðäå,lw 'nr cr.åúìéò

éøùú'æ-'åéðù-ïåùàøíåé

éøùú 'æ éðù íåé
,lw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen..íéëàìîä úåîùð êà,260 'nr cr.ò"éáá

ze`ivn zeedzdy ,llk jxca lirl xiaqd owfd epaxy ixg`
"oi`n yi" d`ixa ly ote`a wx zeidl dleki ,zeipgexn "yi"
oldl owfd epax xiaqi ("lelre dlir" ly ote`a `le)

yid ly dlgzdde ziy`xdy`xapdxyr ly milkd od
zenlerd ly zexitqd

.diyrÎdxiviÎd`ixa
ly oipr dfy zexnly
jxray "zexitq"
od mnvr zenlerd
lka - mleray zewl`d
zexitqd ly milkd z`f
ze`ivn ly oipr xak md
mlera elit`y ,oke ."yi"
ly oipr epyi "zeliv`"d
yi" dfy `l` ,"yi"

lv`pdyi" `le "`xapd"
zeedzd xwiry ,mkqi owfd epaxe .(cxtp xace "yi" `edy)
da `wecy "zeliv`c zekln"n `ed ,cxtp xac `edy "yi"d

."oi`n yi" zeedl "seq oi`" ly gekd `haznepax oeylae
:owfdøNòc íéìkä ïä ,Búlçúe àøápä Liä úéLàø ,äpäå§¦¥¥¦©¥©¦§¨§¦¨¥©¥¦§¤¤

;çeø Lôð úBøBàä íâå ,äiNò-äøéöé-äàéøác úBøéôñ- §¦¦§¦¨§¦¨£¦¨§©¨¤¤©
mday - milkl zeig ly oipr mde milka miyalznd zexe`d
zepigad izy ixd ,dnype gex ,ytp zepigad yly ixd opyi

,"yi" ly oipr ok mb od gexe ytpäîLpä úðéçaî eàøáðå§¦§§¦§¦©©§¨¨
,úe÷ìà àeäL äiNò-äøéöé-äàéøáã úBøéôñ øNòc- §¤¤§¦¦§¦¨§¦¨£¦¨¤¡Ÿ

ly milkd ly "yi"d oipr z` deedn zexitqd ly zewl`de
,mdly gexde ytpd mbe zexitqdïäådpiga -ef-zexe`d §¥

od - zexitqd ly.úeìéöàc úeëìîc íéìk ã"îlä- ©¨¤¥¦§©§©£¦
zekln" ly milkd zeipevig elit`e milkd mb ixd "zeliv`"a

ae ,zewl` md "zeliv`czekln" ly milkd zeipevig
zeidl diyrÎdxiviÎd`ixa zenlera miyalznd "zeliv`c

,inipt :zepigad yly mdn cg` lka yi - zeige dnyp mdl
,"x"zq" oeyld minrtl aezky itk e` ,oevige irvn`q,se

z,jexyly mr "zekln"ay zexitqd xyr lky ixd - y`
miyalznd ,milk miyely md - odn zg` lkay zepigad

diyrÎdxiviÎd`ixaa
lye zexe` ly oipr mde
ly "zexitq"l dnyp

.diyrÎdxiviÎd`ixaïëå§¥
,úeìéöàazeedzdd - ©£¦

`id "lv`pd yi"d ly
ly milkd zeipevign
- "zeliv`"ay zexitqd
íéìkä úeiðBöéçî¥¦¦©¥¦
úeìéöàc úBøéôñ øNòc§¤¤§¦©£¦
eàøáð ,úe÷ìà ïäL¤¥¡Ÿ¦§§

úeìéöàc úBìëéää- ©¥¨©£¦
,miinipt zexe` miyalzn mda milke zexitq ly oipr df oi`y

,mler eze` ly zeipevig ly oipr df `l`ïäa LaìúnL¤¦§©¥¨¤
,úBøéôñ øNòc íéìebòä úðéçaly oipr `ed "milebir" - §¦©¨¦¦§¤¤§¦

didi xacdy ,zeinipta xi`n epi`y ,zexitqd ly siwne lebir
ly ote`a wx xi`n `ed `l` - eze` dignd iniptd xe`d enk
ly oiprl ybxp zeidl lkei digne xi`n `edy xacdy ,siwn

,"lv`pd yi"a `edy itk "yi" miptÎlkÎlr - "yi"úBôeb íâå§©
d -mitebly,Lé úðéça ïäL úeìéöàc íéëàìnä- ©©§¨¦©£¦¤¥§¦©¥

,"zeliv`"c zexitqd ly milkd zeipevign mieedznBîëe§
áeúkL26,"äìäz íéNé åéëàìîáe" :o`k aezk `l ixd - ¤¨§©§¨¨¨¦¨¢¨
mik`lnmzqmik`lnd ,"eik`ln" `l` ,elyxnelk ,

ly oipr yi mda mb ixd - "zeliv`"d mler ly mik`lnd
,zewl` `le "yi" ly oipr mzeida ,zenilyÎizlaïðéàL¤¥¨

.Búlò éaâì ìeìòk éøîâì ìeha úðéçáamd ,oky - ¦§¦©¦§©§¥§¨§©¥¦¨
."lelre dlir" enk `le "oi`n yi" ly ote`a mieedzn

,"ïé÷éLpä âeef"î eàöiL íéëàìnä úBîLð Càbeeif" - ©¦§©©§¨¦¤¨§¦¦©§¦¦
oipr `a dfny ,zexitqd ly ipgex cegie beeif `ed "oiwiyp

d enk ipgexzenyply
,mik`lndúBîLð ïëå§¥¦§

âeefî eàöiL íãàä- ¨¨¨¤¨§¦¦
,cegieïétðà-øéòæã¦§¥©§¦

àá÷eðåzexitqd ly - §§¨
zeklne (zecn) `"f

úeìéöàc,"ipteb beeif" `xwp df oiwiyp ly beeifl d`eeyday - ©£¦
,miinyb miteba zeyalznd zenyp ly dcled dyrp dfne
-äàéøáì eãøiL íã÷Ÿ¤¤¥§¦§¦¨

äiNò-äøéöéod `l` - §¦¨£¦¨
ixd ,"zeliv`"a oiicr
- my ody itk zenypd
øáãå "Lé" ììëa ïðéà¥¨¦§©¥§¨¨
àlà ,ïîöò-éðôa ãøôð¦§¨¦§¥©§¨¤¨
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

ñ"éã íéìëä ïä åúìéçúå àøáðä ùéä úéùàø äðäå
äîùðä 'éçáî åàøáðå çåø ùôð úåøåàä íâå ò"éáã
'ìîã íéìë ã"îìä ïäå úå÷ìà àåäù ò"éáã ñ"éã
'éöàã ñ"éã íéìëä úåéðåöéçî úåìéöàá ïëå úåìéöàã
ïäá ùáìúîù úåìéöàã úåìëéää åàøáð úå÷ìà ïäù
ïäù 'éöàã íéëàìîä úåôåâ íâå ñ"éã íéìåâéòä 'éçá
'éçáá ïðéàù .äìäú íéùé åéëàìîáå ù"îëå ùé 'éçá

åúìéò éáâì ìåìòë éøîâì ìåèéá

íéëàìîä úåîùð êà
åéæî åàöéùâååéæî åàöéù íãàä úîùð ïëå ïé÷éùðä âå

øáãå ùé ììëá ïðéà ò"éáì åãøéù íãå÷ 'éöàã ð"åæã
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úe÷ìà úðéça ïéòî ïä`a dfy itk -,íeöò íeöîöa- ¥¥¥§¦©¡Ÿ§¦§¨
,dnyp ly dpiga zeidl ly mevnvaøNòc íéìkä ïéòëe§¥©¥¦§¤¤
ìeáb úðéçáa ïäL ,úeìéöàc úBøéôñ-,zewl` ody zexnl §¦©£¦¤¥¦§¦©§

dfy .dnecke cqge dnkg ly leab zpigaa od z`f lkaéãé-ìò©§¥
,óBñ-ïéàä øBà íeöîö¦§¨¥
Laìîä "åw"ä àeä©©©§ª¨

äîLð-çeø-Lôða§¤¤©§¨¨
,íälLewdy cvny - ¤¨¤

`ed oda yaelnd
oda xi`n `le ax mevnva
ila"e "seq oi`"d oipr
,"ew"d z` oiit`nd "leab
"ew"dn cala dx`d `l`
"seq oi`"d da ybxp `ly
- "ew"d ly "leab ila"de
ly milkd mileki df cvn
zpigaa zeidl zexitqd

ly oipr md xe`l mlehiae mzecg`zd cvny zexnl ,leab
"zeliv`"c zenypa `ed jkl dnec .lirl xkfpk ,"zewl`"itk

yaelnd "ew"dy) df mevnv lr ,`l` ."zeliv`"a oiicr ody
herin df oi`y ,owfd epax xne` (mevnv ici lr ixd `ed mda

,`l` ,dx`ddae xe`a calaúBéäì ïBLàøä íeöîö Bîëe§¦§¨¦¦§
'eëå ììçick "seq oi` xe`"a didy oey`xd mevnvd enke - ¨¨§

mevnvd) df mevnvy ,zenlerd oiprl mewn zeidl lkeiy
eli`e .xe`d weliq `l` ,xe`a herin ly oipr epi` (oey`xd
.herin ly ote`a ixd md zelylzyd xcqay minevnvd x`y

mevnv ,j`dfÎytp) p"xpa - zexitqa yalznd ewd xe` ly
mevnvd ly mevnvd ote`l dnec - zexitqd ly (dnypÎgex

ody itk "zeliv`"c zenypl qgia `ed xen`d lk .oey`xd
oirn od f`y ,seba zeyalzn ody iptl ,"zeliv`"a oiicr
mby ,owfd epax xiaqi oldl ."cxtp xac"e "yi" opi`e zewl`n
miwicva ixd ,dfd mlerl ecxi "zeliv`"c zenypdy ixg`
`l ok mb mipey`xd

zenyp epzypel`zeidl
.zewl`n cxtp xacóàå)§©

-Lôpä eãøiL øçàì íb©§©©¤¨§©¤¤
äîLð-çeøody - ©§¨¨

dbixcnaúeìéöàc©£¦
íé÷écvì äfä íìBòì̈¨©¤©©¦¦
øLôà ¯ íéðBLàøä27 ¨¦¦¤§¨
ïúeäî äpzLð àlL- ¤Ÿ¦§©¨¨¨

ozeida eid ody ji` iabl
,"zeliv`"aøác úBéäì¦§¨¨

,úe÷ìàî ãøôðzeidl - ¦§¨¥¡Ÿ
cxtpd "yi" ze`ivn
eid ody itk dpiga dze`a zex`yp od `l` ,zewl`n

,"zeliv`"aúB÷lzñî eéä ïëìå,sebdn -àèçì eöøLk §¨¥¨¦§©§§¤¨©£Ÿ
.eàèçé íøèaxdef ipewiza xne`y itke -28dnyp" zpigay , §¤¤¤§§

jka my yxtne ,`hgd ziiyr iptl sebdn zwlzqn ,"zeliv`c
oial mkipia milican eid mkizepeer" weqtd z`"mkiwl`29,

dnypd) dnypd ly zewl`de dnypd oia milican zepeerdy
dpiga ,oky ,(zewl` ly oipr `idy day zeliv`d zpiga cvn

,zwlzqn - "zeliv`" cvny dnypd ly ef,øîBì áBø÷å§¨©
íbL30éøà"c "àzìbìâ"a àáúéc ïéîìò úBááøå íéôìàäC ¤©¨£¨¦§¦§¨§¦§¨§¨§ª§©§¨©£¦

"ïétðà øéòæ"e "ïétðàzenler zeaaxe mitl`d mby - ©§¦§¥©§¦
"oitp` jix`" ly lblba mi`vnpdaezky itk) "oitp` xirf"e
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ùã÷ä úøâà
íåöò íåöîöá úå÷ìà 'éçá ïéòî ïä àìà ò"ôá ãøôð
íåöîö é"ò ìåáâ 'éçáá ïäù 'éöàã ñ"éã íéìëä ïéòëå
åîëå íäìù ð"øðá ùáåìîä å÷ä àåä ñ"àä øåà
øçàì íâ óàå) 'åëå ììç úåéäì ïåùàøä íåöîö
íéðåùàøä íé÷éãöì äæä íìåòì 'éöàã ð"øðä åãøéù
úå÷ìàî ãøôð øáã úåéäì ïúåäî äðúùð àìù øùôà
áåø÷å åàèçé íøèá àåèçì åöøùë úå÷ìúñî åéä ïëìå
àúìâìåâá àáúéã ïéîìò úåááøå íéôìàä íâù øîåì
'éöàã úåìëéää ïéòë ùîî ïéîìò ïðéà à"æå à"àã
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.27:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ משא"כ טעמי' פסיק לא משה דמשה הענין עם לקשרו יש אפשר - הענין וכללות "אפשר" "אומרו
ובכ"מ)". משפטים ר"פ ותו"ח (תו"א סע"א).28.אברהם (קכד, ע' ב.29.תיקון מט, זאת 30.ישעי' להסביר שאפשר מעיר, הרבי

י"ג  באד"ר הנז' העולמות ריבוי ענין ...יובן צדק": ה"צמח כותב שם קצט. ע' שמות התורה" ב"אור צדק" ה"צמח שמבאר מה לפי
שיש  א' בהקדמה שנת' ע"ד מאד רוחני' עליונים אותיות בחי' הן אלא ממש עלמין ר"ל דאינו מספרים כמה עוד וכן כנ"ל עלמין אלף
המדריגות  בהשתלשלות למטה ונמשכים משתלשלים היו שאילו משום היינו עלמין בשם שנק' ומה גבוה מעל גבוה אותיות בחי' כמה

ש  עד מדריגה אחר הרי מדריגה למטה נתגשמו שלא אף וא"כ עלמין אלף תליסר התהוות מהן הי' בעשיה להתלבש מתגשמים היו
המלובשים  אותיות בחי' ג"כ הוא וקיומו וחיותו עוה"ז בחי' עיקר אדרבה והרי עלמין אלף י"ג בחי' של והחיות הכח בהם יש מ"מ
האותיות  א"כ הי' כלא הי' ובהסתלקותם בו המלובשים מע"מ האותיות בחי' הוא הנברא מציאות עיקר והרי ית' פיו ורוח הוי' מדבר בו
בעוה"ז  להתלבש שיוכלו עד משל אלפים ג' כענין ירידה אחר ירידה המדריגות בהשתלשלות שירדו אלא העוה"ז עיקר הן הן מע"מ
שאין  אז ומעלתם כחם יותר וגדל קץ לאין יותר נעלים הן ומקורם בשרשן אלו אותיות ובעוד  כו' שנתלבשו ע"י להכילן שיוכל הגשמי
אותיות  בחי' וא"כ הב' בהקדמה וכנ"ל כו' עליון חסד שבבחינת אלו אותיות לגבי גשמי' במים המלובשים מים אותיות בחי' ערוך
מדריגה  שירדו אלו מאותיות קץ לאין יותר נעלים הם  אדרבא הרי ערכן נגרע בהשתלשלות ירדו שלא מפני וכי בגולגלתא דיתבין הנ"ל
רם  בחיות ממש עלמין אלף תליסר של וחיות כח הן שהן ממש עלמין בשם בגולגלתא דיתבין הנ"ל אותיות נק' לכן מדריגה אחר

וז"ל וחיוהי איהו ד"ה באגה"ק מ"ש יובן (ובזה כו' בי"ע בעולמות המלובש מהחיות יותר שיעור לאין ‰‡ÌÈÙÏונפלא Ì‚˘ ¯ÓÂÏ ·Â¯˜Â
'ÂÎ ˘È 'ÈÁ·Â 'Èˆ‡„ ˙ÂÏÎÈ‰ ÔÈÚÎ ˘ÓÓ ÔÈÓÏÚ ÔÈ‡ ‡"ÊÂ ‡"‡„ ‡˙Ï‚ÏÂ‚· ÔÈ·˙È„ ÔÈÓÏÚ ˙Â··¯Â שנתהווה הנברא כי ור"ל עכ"ל.

שכבר  אותיות בחי' שהן ור"ל גולגלתא לגבי עלמין שנק' רק אלקות בחי' הן עצמן האותיות משא"כ נפרד ודבר יש הוא מהאותיות
ומש"ש  כו', גלגלתא בחי' משא"כ הגשמי לאש ושורש מקור שהוא שלמעלה אש בחי' כמו עלמין להתהוות ושרש מקור להיות נמשכו
אם  כצ"ל כו' אלו אותיות ע"י שהוא רק הסוכ"ע ב"ה א"ס מבחי' הוא היש התהוות עיקר כי ר"ל מאין יש לברוא ממש אלקות שאינן
אחר  בענין פי' באגה"ק דהתם ג"כ לומר יש אמנם אחת, כוונה שניהם הם רגליו ועמדו מ"ש עם הנ"ל באגה"ק שדבריו לומר באנו
דבי"ע). העולמות כאשר נפרד ודבר יש בחי' שאינן אחד בקנה עולה מקומות שני מ"מ אבל ע"ש. דאצילות נשמות בחי' ע"ד שהם
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(dlawa31,"ïéîìò" ïðéàzenler -úBìëéää ïéòk Lnî ¥¨¨§¦©¨§¥©¥¨
àlà ,"Lé" úðéçáe úeìéöàc,md -úBîLð ïéòk ©£¦§¦©¥¤¨§¥¦§

,"ïé÷éLpä âeef"î eàöiL íéëàìnäod oi`y ,lirl xkfpk - ©©§¨¦¤¨§¦¦©§¦¦
,mik`lnd ly mitebd e` zelkidd enk "yi" ly oipreàø÷ðå§¦§§

"ïéîìò"ly oipr - ¨§¦
`ed "mler"y ,zenler
oipr ,mlrd oeyln ixd

,"yi" lyúðéça éaâì§©¥§¦©
.("àð÷ã"å "àzìbìb"ä©ª§©§¨§¦§¨
lehiad znerly -
oi` xe`" mr zecg`zdde
zepigad ly "seq
md ,"`pwic"e "`zlbleb"
"oinlr" mi`xwp

,(zenler)Cà- ©
zenypde mik`lnd

,"zeliv`"cúe÷ìà ïðéà¥¨¡Ÿ
,ïéàî Lé àøáì Lnî- ©¨¦§Ÿ¥¥©¦

wx `id "oi`n yi" z`ixa
oeeike ,"seq oi`" geka
zexitq ly milkdy
micge`n "zeliv`"c

mciÎlr zeidl dleki okl ,"seq oi` xe`" mr cegid zilkza
oke ,"zeliv`"c mik`lnd eli`e ;"oi`n yi" ly zeedzdd
zewl` md oi` la` - zewl`n oirn mdy zexnl ,zenypd

,"oi`n yi" zeedl ynníéìkäî eãøôðå eàöé øákL øçàî¥©©¤§¨¨§§¦§§¥©¥¦
ïäaL ,úBøéôñ øNòc,milka -ìîøBàî "åw"ä La §¤¤§¦¤¨¤§ª¨©©¥

,óBñ-ïéà,oky) "seq oi` xe`" mda yaelny df cvny - ¥
micge`n mde ,(zenlera "seq oi` xe`" ly ielibd `ed "ew"d
leki okl ,mda yaelnd "seq oi` xe`" mr cegid zilkza

,"oi`n yi" ly zeedzdd mdn zeidlLok -ïéòk àeä øBàä ¤¨§¥
,øBànä,xe`d xewn -ìéöànä ìL Búeîöòå Búeäî àeä ©¨¨§©§¤©©£¦

äæéàî ìeìò Bðéàå ,Búeîöòî àeä BúeàéönL ,àeä-Ceøä¤§¦¥©§§¥¨¥¥¤
,íBìLå-ñç Bì äîãwL älòbeqn dppi` eze`ivn ,oky - ¦¨¤¨§¨©§¨

ly oipr da jiiyy iptn) dlire mxeb dl yiy ze`ivnd
`l,zizenvr ze`ivn `id `l` ,(ze`ivnÎBcáì àeä ïëìå§¨¥§©

,Lnî èìçnä ñôàå ïéàî Lé àøáì Bzìëéå Bçëa`l - §Ÿ¦¨§¦§Ÿ¥¥©¦§¤¤©ª§¨©¨
jtid `l mb `ed la` - "yi"d xcrd wx `ed epipr lky "oi`"
`edy ihlgd "yi"d xcrd ,"hlgend qt`e oi`" `l` ,"yi"d

,"yi"d jtidúîãB÷ úøçà äañå älò íeL éìa,zkiiye - §¦¦¨§¦¨©¤¤¤¤
.äfä Liì`a epnn (iwl`d gekd) "iwl`d oi`"d ,oky - ©¥©¤

ixd `ed ,"yi"djtiddeedn epi`e ,"yi"d oiprdaiqllk
zekiiyae dncwday`ed ,dfn jtidd ixd `ed ik ,"yi"l

zexitqd ly milkdn `wec ,okle ."yi" `le "oi`" ly oiprd
zeidl dleki ,"seq oi` xe`" yaeln mday ,"zeliv`"c
xaky zenypde mik`lndn `l la` ;"oi`n yi" ly zeedzdd
zeidl lkezy ynn zewl` md oi`y ,milkdn ecxtpe e`vi
yi" ly zeedzdd mdn
oeeik ,`l` ."oi`n
`id "yi"d zeedzdy
,"seq oi`"d geka `wec
,`eti` ,miwewf dn myl
ly milkd oiprl dfa
jk lr xne` ?zexitqd

:owfd epaxäéäiL éãëe§¥¤¦§¤
çëa àøápä äfä Liä©¥©¤©¦§¨§Ÿ©

óBñ-ïéàäoipr `edy - ¨¥
,"leab ila"e "seq oi`" ly
mb epnn `ad xacdy ixd
ly oipr zeidl jixv ok
"yi"dy icke ,"leab ila"

didi¯ äcîe ìeáb ìòa©©§¦¨
óBñ-ïéà øBà Laìúð¦§©¥¥
úBøéôñ øNòc íéìëa§¥¦§¤¤§¦

,úeìéöàcmda yiy - ©£¦
,'eke "cqg" ,"dnkg" ly dlabdde oiprd xakïëBúa ãçéúîe¦§©¥§¨

eäéà"c ãò ,ãeçiä úéìëúa,"seq oi` xe`" ,`ed -éäBîøâe §©§¦©¦©§¦§¨¦
,zexitqd ly milkde -,"ãç,cg` xac md -ïäa àøáì ©¦§Ÿ¨¤

éãé-ìò èøôáe ,úéìëúå ìeáb éìòa íéàeøa ïãé-ìòå§©¨¨§¦©£¥§§©§¦¦§¨©§¥
ïúeLaìúä,"zeliv`"c zexitqd ly milkd ly --äàéøáa ¦§©§¨¦§¦¨

.äiNò-äøéöéleabd oipr mi`xapl cgeina siqeny xac - §¦¨£¦¨
geka `id "yi"d zeedzdy lirl xn`y zexnl .dnybdde
zexitqd xyr lk ly milkd ici lr "seq oi` xe`"d
mi`xapa zeyid oipr xwiry oldl xn`i - "zeliv`"c
mzybxday (ixnbl cxtp xace "yi" ze`ivn eidi mi`xapdy)
,oky ."zeliv`c zekln"n `a - ,zewl`n ixnbl micxtp eidi
micxtp mdy mixac lr `wec `ed (dkelne) "zekln"d oipr

llkd itk ,mdilr jlend jlnl mnvr milhane32jln oi`"
milgb" enk ,xnelk ,"zenner" oeyln - "mr" ,"mr `la
mdy dl`k ,`id ,miyp` iabl "mr"a dpeekd jk ,"zenner
yiy itk ,eil` daxiw mey mdl oi`e jlnd zlrnn miwegx
ik ,dkelnd oipr jiiy `l micli lry ,eicli l` a`l lynl
zcnn mieedzn okl .jlndn micxtp mdy mixf lr `wec m`
xacke "yi" ze`ivnk mnvr miyibxnd mi`xap "zekln"d
mzceara mdy ,zeklnd oipr jiiy mdilr oky ,zewl`n cxtp

.miny zeklnl elhazi zinvrd
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ùã÷ä úøâà
âååéæî åàöéù íéëàìîä úåîùð ïéòë àìà ùé úðéçáå
(àð÷éãå àúìâìåâä 'éçá éáâì ïéîìò åàø÷ðå ïé÷éùðä
øáëù øçàî ïéàî ùé àåøáì ùîî úå÷ìà ïðéà êà
øåàî å÷ä ùáåìî ïäáù ñ"éã íéìëäî åãøôðå åàöé
åúåîöòå åúåäî àåä øåàîä ïéòë àåä øåàäù ñ"à
åðéàå åúåîöòî àåä åúåàéöîù ä"á ìéöàîä ìù
åãáì àåä ïëìå å"ç åì äîã÷ù äìéò äæéàî ìåìò
ùîî èìçåîä ñôàå ïéàî ùé àåøáì åúìëéå åçëá
éãëå äæä ùéì úîãå÷ úøçà äáéñå äìéò íåù éìá
äãîå ìåáâ ìòá ñ"àä çëá àøáðä äæä ùéä äéäéù
ïëåúá ãçééúîå úåìéöàã ñ"éã íéìëá ñ"à øåà ùáìúð
ïäá àåøáì ãç éäåîøâå åäéàã ãò ãåçéä úéìëúá
é"ò èøôáå úéìëúå ìåáâ éìòá íéàåøá ïãé ìòå

.ò"éáá ïúåùáìúä
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ב.31. קכח, זח"ג פ"ז.32.ראה והאמונה היחוד שער ובכ"מ. ל. לח, וישב בחיי



ixyzקד 'g iyily mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

éøùú 'ç éùéìù íåé
,260 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úòãåî íðîà,`lw 'nr cr.äãéìäå

,úàæ úòãeî íðîà,reci ixd -øáãå Liä úeeäúä øwòL ¨§¨©©Ÿ¤¦©¦§©©¥§¨¨
,éøîâì ãøôð,zewl`n -úeìéöàc úeëìnî àeäzxitqn - ¦§¨§©§¥¦©§©£¦

,"zeliv`"d mler ly "zekln"däNòpL"zeliv`c zekln" - ¤©£¨
ziyrp,äàéøác ÷ézòzeinipt ,beprzd oipr `ed "wizr" - ©¦¦§¦¨

zekln"e ,oevxd
ly oipr ziyrp "zeliv`c
mlerl oevxe beprz
cvn - "d`ixa"d
beprz xvep "zekln"
z` miyibxnd mi`xapa
Îlre ,"ze`ivn"l mnvr
oipr rvazn dfÎici

,"zekln"dCìî ïéà" ék¦¥¤¤
"'eëå íò àìa38.xkfpk - §Ÿ¨§

jln ly oiprdy ,lirl
"mr" lr `ed dkelne
miwegxe mixf lr ,`wec
mi`xapd mdy ,jlndn
"d`ixa"d mler ly
,epnn dhnly zenlerde
milv`pd enk mpi`y
,"el jenqe elv`" mdy
mr micge`ne miaexw

oipr `hazn mdilry mi`xape d`ixa ly oipr df `l` ,zewl`
.dkelndéeaø íâåïúe÷lçúäå íéàøápädpey `xap lky - §©¦©¦§¨¦§¦§©§¨

zexnl ,ezlefn"óBñ-ïéà"ä çëa eàøápL`edy -ãéçé ¤¦§§§Ÿ©¨¥¨¦
úéìëúa ãçéîemi`a mi`xapdy dn lr had ilan ixd - §ª¨§©§¦

eidiy z`f lka ,zilkza "cgeine cigi" `edy "seq oi`"d gekn
,zewlgzde lecb ieaix mdaúBiúBàä éeaø éãé-ìò àeä©§¥¦¨¦

,úeëìnî ïéàöBiäz`xwpd -ìk åét çeøáe" ,"'ä ét" ©§¦¦©§¦§©¦¨
,"íàáöaezky enk -33lk eit gexae (eyrp miny 'd xaca)" : §¨¨

,mi`xapd lk - "m`avätä úBàöBî 'äåmyk ,dlrnly - §§©¤
a mc`aymb opyi jk ,dtd ze`ven yngn xeaicd zeize` ze`

xeaicd zeize` ze`a odn ,dtd ze`ven yng dlrnl
,dlrnlyúBøeáb 'äî ïä,dxeabd zepiga yng -.àá÷eðc ¥¥§§§¨

,"zekln"ay -úàæìåokle -úàø÷ð,"zekln" -àîìò" §¨Ÿ¦§¥©§¨
,"àéìbúàc,zelbzd ly mlerd -øBà çk äìâð da ék §¦§©§¨¦¨¦§¨Ÿ©

,ìeìòå älò éãé-ìò àlL ïéàî Lé àøáì óBñ-ïéà"dlir" - ¥¦§Ÿ¥¥©¦¤Ÿ©§¥¦¨§¨
geka wx `id "oi`n yi" z`ixa eli`e ,mi`xapa mb yi "lelr"e

geke ,"seq oi`"ddf,"zeliv`c zekln"a ieliba `a'è ìáà£¨
úBðBLàøä úBøéôñ,"zekln"d zxitq iptly -eìöàð §¦¨¦¤¤§

ìzLäaLaìî àeä óBñ-ïéàä øBàå ,ìeìòå älò úeìL §¦§©§§¦¨§¨§¨¥§ª¨
.dcáì äîëçayi" oirk `id "seq oi`"n `idy itk "dnkg" - ©¨§¨§©¨

dnkgde" ,"oi`noi`n"dnkg"a xi`n "seq oi` xe`"e ,"`vnz
.(zexitqd x`y lka "seq oi` xe`" xi`n "dnkg" ici lre)

epiax w"k ztqedecal `ed - d`ixac l"pd oia dxizq oi`e :
ik 'ln `edc z`f zrcene 'ek egka:áeúkL eäæåxtqa - §¤¤¨

dxivi34xyr oipra ,
:zexitqïúlçz õeòð"¨§¦¨¨
,"ïôBña"dligz"dy - §¨

(y`xdn dlrnl `idy)
z`vnpseqadcna

xy`n xzei daexn
,zexitqa "y`x"d .y`xa
"dnkg"d zxitq `ed
,ziy`xe y`x z`xwpd)

("dnkg ziy`x"35,
dlrnly "dligz"de
zxitq `id y`xdn
ixd ."xzk"d
zxitq ,"dligz"dy
z`vnpe "uerp" ,xzkd
,zexitqd ly seqa
,"zekln"d zxitq
,zexitqd lka dpexg`d
ïéa òvîî àeä øúk ék¦¤¤§ª¨¥

ìéöànä,"seq oi`" `edy -,íéìöàpì,leab ly oipr mdy - ©©£¦©¤¡¨¦
Ba Léå,"xzk"a -.óBñ-ïéàä ìL äðBøçàä äðéça,oky - §¥§¦¨¨©£¨¤¨¥

oeeike .odipia rvennd `edy zebixcnd izy likn rvenn lk
`edy ixd ,"milv`p" oial "seq oi` xe`" oia rvenn "xzk"y
xe`" zpigae ,"milv`p"dn mbe "seq oi` xe`"n mb ekeza llek
oi`" ly dpexg`d dpigad `id ekeza likn "xzk"y "seq oi`
z`vnpe "uerp"y "seq oi`" ly dpigad ,"dligz"d `ide ,"seq
"seq oi`"d gek `hazn "zekln"ay lirl xkfpke ,"zekln"a

,"oi`n yi" `exalàø÷ð ïëìå,xzk -,"úeëìî øúk"itk - §¨¥¦§¨¤¤©§
oeilr xzk" - 'xdef ipewiz'ay "edil` gzt" exn`na xne`y

edi`,"zekln xzk (`ed),Cìîì àlà øúk ïéà ékjk - ¦¥¤¤¤¨§¤¤
oi`"d oipr jyneiy ick ,`ed xzkd oipr xwir - o`k xacd

,"zekln"l ("xzk"ay) "seqíâå"zekln xzk" `xwp xzk - §©
`l` ,"zekln"l "seq oi`"d gek jynp epnny iptn wx `l

"zekln" ly oiprd yi envr "xzk"ayäðBøçà äðéça ék¦§¦¨©£¨
óBñ-ïéàc úeëìî àéä óBñ-ïéàc36,mb yi "xzk"ay ixd - §¥¦©§§¥

`id "seq oi`" ly dpexg`d dpigad ixdy ,"zekln" ly oiprd
,"seq oi`c zekln""øúk" àø÷ð úeìéöàc úeëìnä íb ïëìå§¨¥©©©§©£¦¦§¨¤¤
.äìòîì ähnî,dlrnl dhnln zexitqd z` mipenyk - ¦©¨§©§¨

,"zekln" z`xwp ,dpeilrd dxitql dpezgzd dxitqdn
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ùã÷ä úøâà
úååäúä ø÷éòù úàæ úòãåî íðîà
äùòðù úåìéöàã 'ìîî àåä éøîâì ãøôð øáãå ùéä
éåáéø íâå 'åëå íò àìá êìî ïéà éë äàéøáã ÷éúò
ãçåéîå ãéçé ñ"àä çëá åàøáðù ïúå÷ìçúäå íéàøáðä
'ä éô 'ìîî ïéàöåéä úåéúåàä éåáéø é"ò àåä úéìëúá
'÷åðã â"äî ïä äôä úåàöåî 'äå íàáö ìë åéô çåøáå
øåà çë äìâð äá éë àéìâúàã àîìò úàø÷ð úàæìå
ìáà ìåìòå äìéò é"ò àìù ïéàî ùé àåøáì óåñ ïéà
ìåìòå äìéò úåìùìúùäá åìöàð úåðåùàøä úåøéôñ 'è
õåòð ù"æå .äãáì äîëçá ùáåìî àåä ñ"àä øåàå
ìéöàîä ïéá òöåîî àåä øúë éë ïôåñá ïúìçú
àø÷ð ïëìå ñ"àä ìù äðåøçàä 'éçá åá ùéå íéìöàðì
'éçá éë íâå êìîì àìà øúë ïéà éë úåëìî øúë
'éöàã 'ìîä íâ ïëìå óåñ ïéàã 'ìî àéä ñ"àã äðåøçà
úåîùðä úàéøá éë íâ äîå äìòîì äèîî øúë àø÷ð
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ו.33. לג, מ"ז.34.תהלים י.35.פ"א קיא, ˘ËÈÏ"‡:36.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ריש קלא, ולקמן (בח"א). בפנ"ב מההג"ה "להעיר
ע"ב".



קה ixyz 'g iyily mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

z`fe - zexitqd x`y iabl "xzk" mya ,dpexg`d dxitqd
dlrnly zexitql xi`n dfe ,"xzk"d zpiga z`vnp day iptn
df cvn `ed xen`d lk ,"xfeg xe`" ly ote`a "zekln"n

y gekd `hazn "zeliv`c zekln"ayz`ixa oipra "seq oi`" l
"zekln"ny ,"oi`n yi"
mdy mi`xapd mieedzn
"cxtp xac"e "yi"
.zewl`n (mzybxda)
df ixd - mi`xapa eli`e

`hazny wxgekdly
yi" `exal "seq oi`"
xyt` i` la` ,"oi`n

jkl `exwlzelbzdly
oky ,"seq oi` xe`"
miyibxn ixd mi`xapd
"yi" ze`ivnl mnvr z`

ixd df oi` -ielibly
xiaqi oldl ;"seq oi` xe`"
ly ezin`ly ,owfd epax
"zekln" cvn mixvep xac

mdy mipipr mbielibly
zeedzde zcila `ed xacdy itk ,"seq oi` xe`"e zewl`
zewl`y itke ,zewl` ixd od zenypy ,"zekln"ny zenypd

ly oiprd mb "zekln" cvn yi ,`xap ly mevnva `aielib
y ,"seq oi` xe`"e zewl`okl- "`ilbz`c `nlr" `xwp df

ef dxitq ici lry - ,zelbzd ly zenlerdlbzp"seq oi` xe`"
d wx `le) zenleragekzeedzda `haznd "seq oi`" ly

mi`xapa mlrd ly oipr df lirl xaqedy itky ,mi`xapd
.("yi" ze`ivnl mnvr z` miyibxndíb äîe37úàéøa ék , ©©¦§¦©

,äpnî ¯ úBîLpä,"zekln"n -ãøôð øáãå Lé úBéäì ©§¨¦¤¨¦§¥§¨¨¦§¨
,äàéøaä íìBòa Bîöò-éðôamlera od zenypdy itk `l - ¦§¥©§§¨©§¦¨

zeyibxn `le zelha ,zewl` ly zedn my ody ,"zeliv`"d
od my ,"d`ixa"d mlera od zenypdy enk `l` ,"yi"l onvr
ly oipr od jk mr cgie ,"cxtp xac"e "yi"l onvr zeyibxn

,zenlera zewl` zekiynne zewl`åze`a zenypy dn - §
,"zekln"n,"äãéì" íLa àø÷ðoeilr gekl jkl miwewfy - ¦§¨§¥¥¨

,"seq oi`" ly cgeinóeñ-íé úòéø÷ky -xdefa jk lr xne`38 ¦§¦©©
."àéìz à÷ézòá"cwzrp `edy "wizr"a ielz xacdy - ¦§©¦¨©§¨

ixd mpyi "xzk"a ,oky ."xzk"d zeinipt `ede ,zenlern lcape
- 'wizr'e ,milv`pl xewne y`x - "jix`" ,"jix`"e "wizr"
seqÎmi zrixw lry myke ."seq oi`" ly dpexg`d dpigad
,zenypd zcill mb jk ,("seq oi`"n) "wizr" ly gek yxcp

df dlawa xaecny itkyeze`yxcp ,seqÎmi zrixw ly oipr
`ly ,owfd epax xiaqi oldl ."seq oi`" ly cgein gek jk lr mb

l wxzciloipr lr mb m`Îik ,"seq oi`" ly gek yxcp zenypd

dxeaircr mipeilr zexe` miyxcp ,dcild iptly ,zenypd ly
."seq oi`"ìL âeefî ,íéLãç 'æ ìk úBîLpä ìecb ìk íâå§©¨¦©§¨¨¢¨¦¦¦¤

,çñt ìL éòéáL ãò úøöò éðéîLdlawa aezky -39ipinyy §¦¦£¤¤©§¦¦¤¤©
"zenypd zcil"e ,"zenyp ciledl" beeifde cegid `ed zxvr
,gqt ly iriaya `id

,seqÎmi zrixw onfaàeä
ïétðà-øéòæ ìecb Bîk§¦§¥©§¦

àá÷eðå`"f" zexitqd - §§¨
(zecn - oitp` xirf)
ody ,zeliv`c "zekln"e
,mlrda ok iptl

zelcbzneànà" ïèáa§¤¤¦¨
,"äàlòzeinipta - ¦¨¨

,zeliv`c "dpia"àeäL¤
íéðBéìò úBøBà éãé-ìò©§¥¤§¦

,"äàlò ànà"î- ¥¦¨¦¨¨
,"dpia"d zxitq
ãò äìòîì äìòîlîe¦§©§¨§©§¨©

da Laìúnä ,óBñ ïéà- ¥©¦§©¥¨
p"ef lecib myl - "dpia"a
("zekln"e "oitp` xirf")

.äãéì éçøé 'æ Bà 'è ìk`ni`"n "zeclep" zeliv`c "p"ef" - ¨©§¥¥¨
d`lir`ni`"a mb jke ,zeliv`c "dpia" ,"d`zz,"zekln"a ,

mipeilr zexe` ici lr ok mb `ed day zenypd leciby
."seq oi` xe`"n dkyndeúBîLð úàéøáa àeä äëëå§¨¨¦§¦©§¨

.äàéøaä íìBòì íéëàìîezexe` ici lr ok mb dfy - ©§¨¦§¨©§¦¨
xiaqi oldl ."zekln"a mikynpd ,"seq oi` xe`" cr ,mipeilr

xear wx `ly ,owfd epaxzcild xeare zenypdxeairmikynp
lkeiy ,xeair ly oiprd yxey xear mb m`Î ik ,mipeilr zexe`

.mipeilr zexe` zkyndl ok mb miwewf ,xeaird zeidlìk ,íâå§©¨
L ätéhä LøLå øwéò,"zekln" -úøaòúîe úìa÷n ¦©§Ÿ¤©¦¨¤§©¤¤¦§©¤¤

,"ïétðà øéòf"î,(zecn) -,"ànàå àaà"c ïéçnî àeä- ¦§¥©§¦¦Ÿ¦§©¨§¦¨
,"dpia"e "dnkg"âeeæ ìëáejyneiy ,"dpia"e "dnkg" ly - §¨¦

,dcled ly oipr jknúëLîðdtihd -"ànàå àaà"ì- ¦§¤¤§©¨§¦¨
,"dpia"e "dnkg"éøà"îäìòîlîe ,"ïéîBé ÷ézò"å "ïétðà C ¥£¦©§¦§©¦¦¦§©§¨

úãéì ãò ,ïéçîa íìòäa ìkäL ÷ø ,óBñ ïéà ãò äìòîì§©§¨©¥©¤©Ÿ§¤§¥©Ÿ¦©¥©
àá÷epä,dlbn "zekln" -úBìëéääå íéëàìnäå úBîLpä ©§¨©§¨§©©§¨¦§©¥¨

,Lnî óBñ-ïéà øBà éelb eäfL ,àöîð .äàéøaä íìBòì§¨©§¦¨¦§¨¤¤¦¥©¨
.äãläå øeaòä éãé-ìòn dkynd wx `l -gek,"seq oi`"d ©§¥¨¦§©¥¨

oipr mb m`Îik ,mi`xapd zeedzda "zekln" iciÎlr zkynpd
lyielib,zenypd zcile xeaird iciÎlr `ay "seq oi` xe`"n

ly zenler - "`ilbz`c `nlr" z`xwp "zekln"y dn ixd
d dlbzn dciÎlry iptn wx epi` - zelbzdgek"seq oi`"n

zewl` ly ynn zelbzd mb m`Îik ,mlrd ly ote`a mi`xapa
.zenyp iciÎlr dyrp dfy itk zenlera "seq oi` xe`"e
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ùã÷ä úøâà
äàéøáä íìåòá ò"ôá ãøôð øáãå ùé úåéäì äðîî
àéìú à÷éúòáã ñ"é úòéø÷ë äãéì íùá àø÷ðå
ìù âååéæî íéùãç 'æ ìë úåîùðä ìåãéâ ìë íâå
ð"åæ ìåãéâ åîë àåä çñô ìù éòéáù ãò úøöò éðéîù
àîéàî íéðåéìò úåøåà é"ò àåäù äàìéò àîéà ïèáá
äá ùáìúîä óåñ ïéà ãò äìòîì äìòîìîå äàìéò
úåîùð úàéøáá àåä äëëå .äãéì éçøé 'æ åà 'è ìë
äôéèä ùøùå ø÷éò ìë íâå äàéøáä íìåòì íéëàìîå
ìëáå à"åàã ïéçåîî àåä à"æî úøáòúîå úìá÷îù
ãò äìòîì äìòîìîå é"òå à"àî à"åàì úëùîð âååéæ
'÷åðä úãéì ãò ïéçåîá íìòäá ìëäù ÷ø óåñ ïéà
àöîð .äàéøáä íìåòì úåìëéääå íéëàìîäå úåîùðä

.äãéìäå øåáéòä é"ò ùîî ñ"à øåà éåìéâ åäæù
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.37:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰'כו הגידול ואפילו תליא בעתיקא וכו' הנשמות בריאת כי - בהנ"ל סתירה שאין ביותר יובן "שעי"ז
ב.38.וההיכלות". נב, וש"נ.39.ח"ב ב. טז, צו לקו"ת ראה



ixyzקו 'h iriax mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

éøùú 'è éòéáø íåé
אגרת כ  ,`lw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úåéä ïáåé äæáå,`lw 'nr cr.ïî÷ìãëå

,ä"éåä íL ìL 'ä ¯ úeëìna úBönä úBéä ,ïáeé äæáe- ¨¤¨¡©¦§©©§¤¥£¨¨
ixd ,'ied my zeize`ae "zexitq" ly oipra od zeevndy itk
ef ixd - 'ied my zeize`ae ,"zekln"d zxitq ef "zexitq"a

,'ied my ly dpexg` 'd ze`däøBzäå"zexitq"a `idy itk - §©¨
,'ied my ly zeize`ae

`id"ïétðà øéòæ"a- ¦§¥©§¦
ze`d ,(zecn)ìL å"àå̈¤

íâä ,ä"éåä íL- ¥£¨¨£©
,zexnläìòîlLitk - ¤§©§¨

od dxeze zeevny
"xzk" zbixcnaéøà"aC §£¦

ïä úBönä "ïétðà©§¦©¦§¥
,"àzìbìâ"a- §ª§©§¨

lry siwnae "zlebleb"a
,oigend,"úéðeðáì"a- §©§¦

micqg) "oael" zpigaa
,("oitp` jix`" lyàéä¦

àúeâìt"ác "àçøà"ä̈¨§¨§¤©§¨
,"éøòNc"gxe`"d - §©£¥

zewlgzda yiy (jxcd)
,zexryd lyïéçøà â"éøúì àâltúîc613Îl miwlgznd - §¦§©§¨§©§©¨§¦

zekynde mikxc,"ïétðà øéòæ"aL àúéøBàcdxez ly - §©§¨¤¦§¥©§¦
"`zlbleb" zpigaa od zeevndy ixd ,"oitp` xirf"a xy`

,"dnkg" oigenn dlrnly ,siwneà÷ôðc äøBzä LøLå§Ÿ¤©¨§¨§¨
"äàlò äîëç"îwx `id - "dpeilr dnkg"n d`ay -d`a ¥¨§¨¦¨¨

,"d`lir dnkg"n dlrnl `ed dyxy la` ,"d`lir dnkg"n
éøà"c "äàîéúñ àçî"a àeä,"ïétðà C`gen" zpigaa - §Ÿ¨§¦¨¨©£¦©§¦

,"xzk"ay dnezq dnkg - 'oitp` jix`' ly "d`nizqeðéäå- §©§
dlrnly (dnezq) "d`nizq dnkg"a `id dxeza dpiga efi`

,dbydne lkyn ixnbl,úBönä éîòèc äîëçämdy - ©¨§¨§©£¥©¦§
,zeevnd inrh dlbi `ed giynd z`iaa wxe ,"mlrpe mezq"
itk ,ixd .dnezqd dnkgd ,"d`nizq dnkg" dlbzz f`y
xzei dpeilr dpigaa od zeevnd ,"xzk"a od zeevne dxezy
oigend oipr ,"d`nizq dnkg"a `id dxezy ,dxez xy`n
siwnae zlebleba ,"`zlbleb"a od zeevn eli`e ,"xzk"ay
itky xacd ,`eti` ,cvik .xzkay d`nizq dnkgn dlrnly
dxezd ,'ied my ly zeize`ae "zexitq"a od zeevne dxezy
ly dpexg` 'd ze` ,"zekln"a od zeevn) zeevnd on dlrnl
itke ,('ied my ly e"`e ze`d ,"`"f"a `id dxeze ,'ied my
xzei dpeilr dpigaa od zeevnd ,"xzk"a od zeevne dxezy

:owfd epax uxzn ?dxezd oipr xy`níúBçk àeäL àlà¤¨¤©¨

,Ctäúnäeilry xaca ixd ,oini cv `ed mzegay dny - ©¦§©¥
,mzega "hlea"y dn mb oke ;jtidl oke ,l`ny cv `ed minzeg
mzegay zerewyd zeize`de ,minzeg eilry xaca "rwey"
zbixcny ,o`k jk - minzeg eilry xaca zehlea ze`vei
,"xzk"a ody itk zeevnd
,zelylzydn dlrnla
,xzei dpeilr dbixcna
zelylzyda zcxei
oiprn dhnl zexitqd
dxezd "xzk"ay ,dxezd
dpezgz dbixcna `id
.zeevn xy`n xzei
,"ïôBña ïúlçz õeòð"å§¨§¦¨¨§¨
dbixcnde "dligz"dy -
myy ,"xzk"ay dpeilrd
dverp ,zeyxyen zeevnd
dpexg`d dbixcnae seqa
,"zekln"a ,zexitq ly
"óBñ-ïéà"ä çk àeäŸ©¨¥
Lé àøáì àeä-Ceøä¦§Ÿ¥

,ïéàî,"zekln"d zxitqa ,lirl xkfpk ,epyi (xzk) df gek - ¥©¦
,"oi`n yi" ly zeedzdd ziyrp dpnnyäléò éãé-ìò àìå§Ÿ©§¥¦¨

,úeàéöna ìèáe Búléòî ówî ìeìòä äéäiL ,ìeìòå- §¨¤¦§¤¤¨ª¨¥¦¨¨¥¦§¦
zpeek rvazzy xyt` i` efk zeedzd beqny ,ely "dlir"l

,d`ixad zilkzeLiä äéäé ÷ø,ezybxda -î ãøôð øác- ©¦§¤©¥¨¨¦§¨¥
- n ,exewnCìî àeä-Ceøa ìéöànä äéäiL éãëa ,úe÷ìà¡Ÿ¦§¥¤¦§¤©©£¦¨¤¤

ìk ìòmd mzybxday mi`xapd -,íéãøôpä,zewl`n - ©¨©¦§¨¦
,íäéìò äeöiL åéúBöî eîi÷iL éãé-ìòdfÎiciÎlr `wecy - ©§¥¤§©§¦§¨¤§©¤£¥¤

`p` epevxa dlr"y dn ,d`ixad ly dpeekde oevxd mirvazn
mnvr z` miyibxnd mixac lr `wec `id "dkeln"e ,"jeln`

,micxtpkmde`a zewl`l mi`xapd ly mlehia ,jlnl milha
zeyrpd zeiyrnd zeevnd oipr ici lriciÎlre onmi`xap

,"zekln"d zxitqn `id mzeedzdy miinybäNòî óBñ"å- §©£¤
elr ,miinyb mixaca miniiwny zeevnd."älçz äáLçîa- §©£¨¨§¦¨

dbixcnae "dlgz"ay ,daygnd "ziy`x"n mb dlrnl `idy
zeevnl oevxde dpeekd mpyi ,daygn ly xzei dpeilrd

.miinyb mixaca zeyrpd zeiyrnéîìLeøéa eøîà ïëìå40: §¨¥¨§¦©§¦
ïBòîL éaøì déì úéìå"oerny 'x xaeq `l m`d -÷éñônL §¥¥§©¦¦§¤©§¦

,"'eëå áìeììdevn miiwl ick dxezd ceniln miwiqtny - §¨§
my inlyexia ,alel zevn meiwa enk ,dniiwl yiy onfa
mpi` ely "mixagd"e `edy ,oerny 'x xn`y dn lr jk dywn
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ùã÷ä úøâà
äæáå
à"æá äøåúäå 'éåä íù ìù 'ä 'ìîá úåöîä úåéä ïáåé
ïä úåöîä à"àá äìòîìù íâä .'éåä íù ìù å"àå
éøòùã àúåâìôáã àçøåàä àéä úéðåðáìá àúìâìåâá
ùøùå à"æáù àúééøåàã ïéçøåà â"éøúì àâìôúîã
äîëçä åðééäå à"àã ñ"åîá àåä ò"çî à÷ôðã äøåúä
õåòðå êôäúîä íúåçë àåäù àìà úåöîä éîòèã
ïéàî ùé àåøáì ä"á ñ"àä çë àåä ïôåñá ïúìçú
åúìéòî ó÷åî ìåìòä äéäéù ìåìòå äìéò é"ò àìå
úå÷ìàî ãøôð øáã ùéä äéäé ÷ø úåàéöîá ìèáå
é"ò íéãøôðä ìë ìò êìî ä"á ìéöàîä äéäéù éãëá
äáùçîá äùòî óåñå íäéìò äåöéù åéúåöî åîéé÷éù
÷éñôîù ù"øì äéì úéìå éîìùåøéá åøîà ïëìå äìçú
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ה"ב.40. פ"א ˘ËÈÏ"‡שבת ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ מקדים ששם אלא ה"ב) (פ"א ברכות בירוש' לפנ"ז ג"כ הוא כ"ז אשר "ולהעיר :
אבל  זה). דין עיקר הוא בשבת כי י"ל (והטעם דוקא שבת לסוגיית הכוונה דכאן מסתבר ולכן סוכה, ואח"כ לולב ובשבת ללולב סוכה
ואכ"מ". תרמ"א. ר"ס חאו"ח אדה"ז שו"ע וראה מובן. והחילוק - סוכה" ולעשות לולב "לעשות שלפנינו) (בש"ס הסוגיות בשני צ"ע:

וש"נ. .10 הערה 267 ע' כ' חלק לקו"ש וראה



קז ixyz 'i iying mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

éøùú 'é éùéîç íåé
'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen,`lw...âååéæî ë"åîë äðäå,262 'nr cr.ì"ðë

jk lr mil`ey ,rny z`ixwl `l mb dxezd ceniln miwiqtn
dxezd ceniln miwiqtny oerny 'x xaeq `l m`d :inlyexia
jixv ixd jky ,dkeqe alel enk - dpnfa devn miiwl ick
wlgn ,oldl ,`l` ?rny z`ixw zevnl qgia mb zeidl

z`ixw oia inlyexia
.zeevnd x`y oial rny
dfe "oepiy" df ,oky
dxezd cenil :"oepiy"
mdipy md rny z`ixwe
,cenile oepiy ly oipr
zeevnl qgia eli`e
'x dceny i`cea zeiyrn
ceniln miwiqtny oerny

:epiax w"k ztqed .dpnfa devn miiwl ick dxezdoiprae"
ielze dzlgzd odnc ,zevnd znicw yi k"b dnvr dxezd

."(clee 'ily znbeca) dneiwia oldl xne`eiax xn` ,inlyex
opgeiBúéìL äëtäúpL Bì çð ¯ úBNòì àlL ãîBlä ìë"å§¨©¥¤Ÿ©£Ÿ©¤¦§©§¨¦§¨

,"'eëå åéðt ìò" :epiax w"k ztqed -cle oi`eclep did `le - " ©¨¨§

oeyla ynzyn `ed ,dligzkldfdktdzpy el gepy ,`wec
eziily,clep did `ly el gepy - mzq xne` epi`e ,àéìMä ék¦©¦§¨

ãò ãìeä øwò äúéä dcáì àéäå ,äthäî älçz äøöBð§¨§¦¨¥©¦¨§¦§©¨¨§¨¦©©¨¨©
øwò ïä úBönä äëëå .ãìeä úøeö äìéçúäL íBé íéòaøà©§¨¦¤¦§¦¨©©¨¨§¨¨©¦§¥¦©

íâä ,dLøLå äøBzä- ©¨§¨§¨£©
,zexnlàéä äåönäL¤©¦§¨¦

å úéðôeb,eli` -äøBzä ¨¦§©¨
,äîëç àéäxac `idy - ¦¨§¨

:epiax w"k ztqed ,ipgex
dxez dnl k"`c w"le"

,"lirlck zevnn 'nl÷ø©
äfLod zeevnd - ¤¤

úeiðBöéçaozepeilr - §¦¦
,inipt oipra `l ,siwn oipra z`haznäæå`id dxez - §¤

,úeiîéðôa,zeevna zeige dnyp dqipkne -.ïn÷ìãëeitke - ¦§¦¦§¦§©¨
miiwl dvex epi`e dxez cnel `edy oeeik ixd .oldl xaqeiy
el did gep okle ,dxez ly yxeyde xwird ixd xqg ,zeevn

.melk epnn x`yp `le zktdzn eziily eli`

âeefî ïë-Bîk ,äpäå,cegie --äàéøác 'àá÷eðå 'ïétðà-øéòæ' §¦¥§¥¦¦§¥©§¦§§¨¦§¦¨
äiNò-äøéöéÎd`ixa zenlerd ly "zekln"e (zecn) "`"f" - §¦¨£¦¨
,diyrÎdxiviíéàøápä ìk Léì ïéàî eàøáðmler ly - ¦§§¥©¦§¥¨©¦§¨¦

,"d`ixa"díéøöBpäå,"dxivi"d mler ly mixevid - §©¨¦
,íéNòpäåmixacd - §©©£¦

itk ,"diyr"d mleray
ixd ,lirl xaqedy
"zeliv`c zekln"n
"`"f" ly beeifdne
zeliv`c "zekln"e
zenypd mieedzn
mler ly mik`lnde
mdy mi`xap ,"d`ixa"d
itke ,"yi" ly oipr xak
ixd ,owfd epax xiaqdy

beeife cegiae llka "zekln"a jynpd "seq oi`"d gek ici lr df
"seq oi` xe`" ly "ew"dy df cvne ,hxta "zekln"e "`"f"
ly zeedzdd mdn zeidl dleki df llbay ,zexitqa yaeln
zexitqdn "zekln"e "`"f" beeife ceginy mb jk ,"yi" ze`ivn

zenlerd lyd`ixaÎdxiviÎdiyrly mi`xapd mieedzn
zenlerdl`dpyi mda mby ,owfd epax mkqiy itke)

,("seq oi` xe`" ly "ew"dn dx`d ly zeyalzddøBà éãé-ìò©§¥
àéäL ,ïëBúaL äîLpä,`id dnypd -íéìkäî ,úe÷ìà ©§¨¨¤§¨¤¦¡Ÿ¥©¥¦

,úeìéöàc úeëìîc úBøéôñ øNòcly milkd zxyr - §¤¤§¦§©§©£¦
diyrÎdxiviÎd`ixa ly zexitqa micxei "zeliv`c zekln"
ÎdxiviÎd`ixa ly zexitqd ly zewl`de dnypd zeidl

.diyrdëBúa íâådpyi ,"zeliv`c zekln"a -"åw"ä úøàä §©§¨¤¨©©©
óBñ-ïéà øBàcdleki ,xe`nd oirn `edy "ew"d xe` cvny - §¥

,lirl xiaqdy itk ,"oi`n yi" ly zeedzdd zeidlLaìîä©§ª¨
,"àñøt"ä ãò úeìéöàa,"d`ixa"l "zeliv`" oiay jqnde - ©£¦©©©§¨

Îd`ixa ly xe`dy
zedn didi diyrÎdxivi
ly xe`d xy`n zxg`

."zeliv`""åw"ä úøàäå§¤¨©©©
íéìka øéàî äéäL¤¨¨¥¦©¥¦
úeëìîc úBøéôñ øNòc§¤¤§¦§©§

,"zeliv`" ly -ò÷ä©
øéàîe ,íänò "àñøt"ä©©§¨¦¨¤¥¦

íäamilkd miyelya - ¨¤
"zeliv`c zekln" ly
Îd`ixal dnyp miyrpd

,diyrÎdxivi.Lnî úeìéöàa Bîk äiNò-äøéöé-äàéøáa- ¦§¦¨§¦¨£¦¨§©£¦©¨
oiprdfmb `ed ,zeliv`c milka xi`dy "ew"dn dx`dd ly

ÎdxiviÎd`ixa"l "zeliv`" oia jqne `qxt dyrpy ixg`
xe`d zedn llka epi` diyrÎdxiviÎd`ixa ly xe`de ,"diyr
zekln" ly milkd miyelyy oeeik ,j` ,"zeliv`"ny

"zeliv`cmirweadf didi `l `qxtd ixg` mby ,`qxtd z`
ly oipr md `l` ,zewl` `le `xap ly oipr ,ixnbl xg` oipr
diyrÎdxiviÎd`ixa ly dnypd xe` md okl xy`e zewl`
mb jk ixd ,(diyrÎdxiviÎd`ixa ly mi`xapd digne deednd)

"ew"dn dx`ddmdayok mbzrweambe mzi` `qxtd z`
.diyrÎdxiviÎd`ixa ly dnypd xe`a dxi`n "ew"d zx`d
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

äëôäúðù åì çåð úåùòì àìù ãîåìä ìëå 'åëå áìåìì
äôéèäî äìçú äøöåð àéìùä éë 'åëå ô"ò åúééìù
äìéçúäù íåé 'î ãò ãìåä ø÷éò äúéä äãáì àéäå
äùøùå äøåúä ø÷éò ïä úåöîä äëëå .ãìåä úøåö
÷ø äîëç àéä äøåúäå úéðôåâ àéä äåöîäù íâä

.ïî÷ìãëå úåéîéðôá äæå úåéðåöéçá äæù

ë"åîë äðäå
íéàøáðä ìë ùéì ïéàî åàøáð ò"éáã ï"åæ âååéæî
àéäù ïëåúáù äîùðä øåà é"ò íéùòðäå íéøöåðäå
úøàä äëåúá íâå 'éöàã 'ìîã ñ"éã íéìëäî úå÷ìà
úøàäå àñøôä ãò 'éöàá ùáåìîä ñ"à øåàã å÷ä
àñøôä ò÷á 'ìîã ñ"éã íéìëá øéàî äéäù å÷ä
ïëå ùîî úåìéöàá åîë ò"éáá íäá øéàîå íäîò
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ixyzקח 'i iying mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

Bîöòa "åw"ä íb ,ïëåmilka dxi`nd "ew"d zx`d wx `l - §¥©©©§©§
,zeliv`c,envra "ew"d mb `l`-çöð óBñå íeiña Laìîä©§ª¨§¦§¤©

BlL øLiä éìâø óBñ àeäL ,"ïBîã÷ íãà"c ãBñé-ãBä- §§¨¨©§¤©§¥©Ÿ¤¤
ly`'mcw,'oencúøàä äpä ,äiNòc úeëìîa íéîizñnä©¦§©§¦§©§©£¦¨¦¥¤¨©

íMî äøéàî "åw"ä- ©©§¦¨¦¨
ceqiÎcedÎgvpnmc`'c

'oencw,øBàa úLaìúîe¦§©¤¤§
úBøéôñ øNòc äîLpä©§¨¨§¤¤§¦

äiNò-äøéöé-äàéøác¦§¦¨§¦¨£¦¨
.úe÷ìà àeäL"w"`" ¤¡Ÿ

epipry ,'oencw mc`' `ed
daygnd - `ed
zxve`d dpey`xd
lk z` dtiwne dkeza
zelylzydd xcq
lk seq cr hiane dtev")
mihxtdne ,("zexecd
efd dnecwd daygnay
xcq lk ly zeigd d`a

eb dfae ,zelylzydd`t
- "milebir"e "xyei" mpyi

zebixcn lk lr siwnd ,"siwn" ly oipr `ed "milebir"
"diyr"e "zeliv`"y ,dey ote`ae d`eeyda zelylzydd
lka zeig ozepd ,inipt xe` ly oiprd `ed "xyei"e ;cgi mitwen
ixd ,oiprd zbixcnle zednl m`zda zelylzyd ly oipr

d ilbxxyeily`'mcwd dbixcna miniizqn 'oencdpexg`ly
,xne` `ed jk lre ."diyrc zekln" `idy ,"diyr"d mler
cvn `l) "diyrc zekln" cr dxi`nd "ew"d zx`dy
xi`nd "ew"d oipr m`Îik ,"zeliv`"c milka zeyalzdd
cr ,zelylzydd zebixcn lka z`vnp - (oencw mc`) "w"`"a
daygndn d`ad "diyrc zekln" ly dpezgzd dbixcna
yalzne xi`n "ew"dn ef dx`de df oipr ixd ,("w"`"c dnecwd
ÎdxiviÎd`ixa zenlerd ly zexitqd xyr ly dnypd xe`a

.zewl` `edy ,diyr,äøàäc äøàäå,"ew"dn -úLaìúî §¤¨¨§¤¨¨¦§©¤¤
,äiNò-äøéöé-äàéøác úBøéôñ øNòc çeø Lôðawx `l - §¤¤©§¤¤§¦¦§¦¨§¦¨£¦¨

,gex ytpa mb `l` ,dnypd xe`aíéìkä ìëa íb óàå§©©§¨©¥¦
.íälLoi`y zexnl ,diyrÎdxiviÎd`ixa zexitq ly milka ¤¨¤

dxi`n `l zeliv`c milkdn "ew"d zx`d cvny ,zewl` md
oipra yalzn epi`e xi`n epi` "zeliv`" oky ,dx`dd my
"zeliv`"n dlrnly envr "ew"d cvn j` ,zewl` eppi`y

' ly dnecwd daygnd cvn) zcxei`mcw"ew"d zx`d ('oenc
ÎdxiviÎd`ixa zexitq ly milka mb dx`dc dx`d ly ote`a

.diyr,äøàäc äøàäc äøàäåziyilyd dbixcnd xnelk - §¤¨¨§¤¨¨§¤¨¨
,dx`d lyíéàøápä ìëa àeä,"d`ixa"d mler ly - §¨©¦§¨¦

íéøöBðå,"dxivi"d mler ly -,íéNòðå,"diyr"d mler ly - §¨¦§©£¦
dpeekd ,dyrpe xvepe `xap lka dxi`n dfÎiciÎlry

dyrpe xvepe `xapd lry ,"w"`"c dnecwd daygnay
oiprd .dyrpe xvepe `xapd ly zeigd `id ef dpeeke ,milydl

y ,`ed "dx`dc dx`dc dx`d" lydx`dla` ,mvrd dppi`
dze` oiicr `idzednjk ,dx`dd d`a epnny oiprd ly

oiicr `id "ew"d zx`dy
xy`e ,zewl` ly zedn
wx zyalzn `id okl
ly dnypd xe`a
.zewl` `edy zexitqd

dx`ddx`dcdpi` xak
dbixcnd ly zednd
oiicr `id j` ,zncewd
oiprd ly ze`ivnd
dx`dd okly ,mcewd
ytpa zyalzn dx`dc
Îd`ixa zexitq ly gexe
dpi` xaky ,diyrÎdxivi
`l df) zncewd zednd
oiicr df j` ,(zewl`

ze`ivnd,oipr eze` ly
lye milk ly ipgex oipr

`l ok mb df ixd zewl` df oi`y zexnly ,zexitqze`ivn
.`xap lydx`dc dx`dc dx`d`l mb xak `idze`ivnd

ly dx`dc dx`dc dx`dd okly ,zilpibixe`d dx`dd ly
ze`ivn mdy miyrpe mixvep ,mi`xapd lka zyalzn "ew"d

.mi`xap lyáeúkL Bîk41,íäa øLà ìëå íéniä" :- §¤¨©©¦§¨£¤¨¤
,ziyr,"ílk úà äiçî äzàåoi` xe`"n zeig zkynpy - §©¨§©¤¤ª¨

dx`dc dx`dd dfy ,(mi`xapd lka) mleka ,"dz`"n ,"seq
lkl zeig zeidl zkynpd ,"seq oi` xe`"n "ew"d ly dx`dc

.mi`xapd.íúBéçäì úeiçä úeèMtúä úðéçáa úàæ ìëå§¨Ÿ¦§¦©¦§©§©©§©£¨
xe`ae ,"zeliv`"a zeyalzdd ote` oia lcad yi jkay -

ddnypgexe ytpae ,diyrÎdxiviÎd`ixa lymilkexyr ly
rÎdxiviÎd`ixa zexitq,mi`xapd lka cr ,diyíðîà̈§¨

óBñ-ïéàä øBà ìL Búeäîe Búeàéöî,envr -øãâa Bðéà §¦¨¤¨¥¥§¤¤
,ììk íB÷îote`a "seq oi` xe`" `vnp "zeliv`"ay xn`py - ¨§¨

`ed `l` ,xg` ote`a - eihxte diyrÎdxiviÎd`ixaae cg`
ïéîìò ìk ááBñå,zenlerd lk -úàå íéîMä úà"å ,äåLa §¥¨¨§¦§¨¤§¤©¨©¦§¤
"àìî éðà õøàä,`ed jexa yecwd xne` -,úçà äàåLäa- ¨¨¤£¦¨¥§©§¨¨©©

,ux`a `ln `ed jk minya `ln `edy mykyøúà úéì"å§¥£©
"dépî éeðt,jxazi epnn wixe iept `edy dbixcne mewn oi` - ¨¦¥

éwî úðéçáa àeäL ÷ø ,úéîLbä eælä õøàa óà,ááBñå ó ©¨¨¤©¥©©§¦©¤¦§¦©©¦§¥
`l` ,zybxen zeigdy itk ybxeiy ,zeinipta xi`n `ed oi` -

,mlrde siwn ly ote`a `edLeøtä øàaúpL Bîëely - §¤¦§¨¥©¥
,"oinlr lk aaeq",íéøîà éèewìaxtq ly oey`xd wlga - §¦¥£¨¦

"`ipz"d42,úeiçä úeLaìúäå úeèMtúä àìåzedny dn - §Ÿ¦§©§§¦§©§©©
ly ote`a df oi` - zenlerd lka `ln "seq oi`"d ze`ivne
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äéçî äúàå íäá øùà ìëå íéîéä ù"îë íéùòðå
íúåéçäì úåéçä úåèùôúä úðéçáá úàæ ìëå íìåë úà
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קט ixyz `"i iyiy mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

éøùú à"é éùéù íåé
,262 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...øúé úàæ ãåòå,264 'nr cr.à"îá ù"îë

,zeigd zeyalzde zehytzd,Léì ïéàî íúBeäìe íúBéçäì§©£¨§©¨¥©¦§¥
gek ici lr dfy zexnl ,"yi"l "oi`"n zeedzdd lr mby -mlrp

zehytzde ielib ly oipr df ixd la` ,"seq oi` xe`" ly
zekiynnd zebixcnde zexitqd ici lr d`ad zeedzdl

,mlrpd gekd z` zelbne
íà-ékzehytzdd - ¦¦

d`a ,zeedzdle zeigl
äøàäc äøàä éãé-ìò©§¥¤¨¨§¤¨¨
,"åw"äî 'eëå äøàäc§¤¨¨§¥©©
øBàî íâå .ìéòì økæpk©¦§¨§¥§©¥
éwîe ááBqä óBñ-ïéàó ¥©¥©¦

úBîìBò òaøàì§©§©¨
-äøéöé-äàéøa-úeìéöà£¦§¦¨§¦¨

,äåLa äiNòxe`d - £¦¨§¨¤
,zenlern dlrnl `edy

zrax` lk siwne aaeq `edy ote`a wx `id zenlera ezrtyde
,deya zenlerdøéàîmb -éîéðtä åwä ìàxe` `edy - ¥¦¤©©©§¦¦
,zenlera inipt-äøéöé-äàéøác úBøéôñ øNòc íéìkä Cøc¤¤©¥¦§¤¤§¦¦§¦¨§¦¨

,äiNòa yalznd xe`l mitiwn ixd milkdy -jez,milkd £¦¨
.ïéàî Lé àøáì æòå çk íäa ïúBð ¯ íéìkä CBz Búøàäáe§¤¨¨©¥¦¥¨¤Ÿ©¨Ÿ¦§Ÿ¥¥©¦
cg` lkay mi`xapd zeedzd ixd ,lirl xaqedy itk -
ixd ;mler eze`ay zexitqd ly milkd ici lr `id ,zenlerdn
zeedzd) "oi`n yi" zeedl zexitqd ly milkl yiy gekd
`ed ("oinlr lk aaeq"d "seq oi` xe`" zEnvrn `wec d`ay

."oinlr lk aaeq"d "seq oi` xe`"n mda xi`ny iptnøçàîe¥©©
,íéìkä éãé-ìò àéä äàéøaäLleab ly oipr ixd mda yiy - ¤©§¦¨¦©§¥©¥¦

,zewlgzdeúàæì,okl -éeaø úðéçáa íéàøápä íä ¨Ÿ¥©¦§¨¦¦§¦©¦
úe÷lçúäå,ipydn dpey cg`y -,úéìëúå ìeáâezexnl - §¦§©§§§©§¦

j` ,leab ila `edy "aaeqd xe`"dn `a mzeedzdl gekdy

a xi`n gekdy iptnjezdpyiy ziwl`d dx`dd ixd ,milkd
,leab ly ote`ae zewlgzd ly dpiga `id ,milkd ici lr

èøôáed`a ,zeedzdd ziyrp dpnn ziwl`d dx`ddy itk - ¦§¨
,ieliba.ìéòì økæpk ,úBiúBàä éãé-ìòoda yi zeize`dy - ©§¥¨¦©¦§¨§¥

zewlgzdd oipr xzei
.milkd xy`n dlabdde
xn` ixd miptÎlkÎlr
zexitqa wx `ly ,lirl
,dnypa ,zenlerd ly
mb yi ,milkae ,gex ytpae
xe`" ly iniptd xe`dn
epipry ,"ew"d) "seq oi`
,zenlerd liayay xe`
zenlerd z` xi`iy xe`
"ybxp"d inipt xe`a
xe`) siwne aaeqd xe`dn mbe ,(zybxp zeigy itk ,zenlera

ote`a wx `ed zenlera ezrtyde ,zenlern dlrnl `edydf
`l ixd ,(zeinipta mda ybxp epi`e ,mdn dlrnl x`yp `edy

ay wxzexitqlka mb `l` ,xe`ay mibeqd ipyn cg` lkn yi
`xapdf m` jka wx `hazn lcadd ;xe`ay mibeqd ipyn yi

:dx`dc dx`dc dx`da e` ,dx`dc dx`da e` ,dx`da `a
oi` xe`"n mvrd ok` df oi` ixd ,dx`d ly ote`a `a dfyk

d oiicr df j` ,"seqzednote`a `a dfyke ;"seq oi` xe`" ly
m`Îik ,"seq oi` xe`" ly zednd mb df oi` ,dx`dc dx`d ly
m`Îik ,zewl` ezedny oipr df oi`y ,xnelk) cala ze`ivnd
dx`d ly ote`a `a dfyk ,j` ;(cala zewl` ly ze`ivn
`l mb df oi` ,mi`xapd lka xacdy itk ,dx`dc dx`dc
dx`ddy itk df `l` ,zncewd ziwl`d dx`dd ly ze`ivnd

.`xap ly ze`ivna zyalzne d`a ziwl`d

d`a ziwl`d dx`ddy itk mby ,owfd epax xiaqi oldl
mi`xapay dfk `xapa `wec dlbzn df ,`xap ly ze`ivna
,y`n dhnly xtrd ceqi ,xzeia jenpd ceqidn `ed mnvr
ux`d enk ,xtrd ceqin xwira akxend `xapae ,mine gex
zenvr"a `wec yiy zlekide gekd ieliba `hazn - zinybd
xe`"a xwira `ed df gek ."oi`n yi" zeedl "seq oi` xe`
df xac ,iniptd xe`d ,`wec "ew"d ici lr dlbzne "aaeqd
zepli`e mignv zginvy ,dginvn ux`dy dna xexiaa d`xp

gnevd gekn miinybipgexd,"oi`n yi" ly oipr `id ux`ay
mignv dpnn mignev cinzy ,cinz ux`d dlbn df geke
dfy itk ,ziy`xa ini zyya wx `l) ,"oi`n yi" ly ote`a
,f`y ,dnecke "mind evxyi" enk ,zexn`nd x`ya did
ytp ly oipr ipgexd mgekn mind e`ived ,ziy`xa ini zyya
ytp d`a xak ziy`xa ini zyy ixg`l j` ,mindn `ay dig

ux`d eli`e ,"oi`n yi" ly ote`a df oi`e ,dipydn zg` dig
ux`ay ixd - ("oi`n yi" ly ote`a mignv cinz dginvn -
day ziwl`d dx`ddy "`xap" `idy zexnly ,dlrnd dpyi
`id oi`y) dx`dc dx`dc dx`d ly ote`a dnvnhvd
`l` ,zewl` ly ze`ivnd `l elit`e zewl` ly zednd
lr d`xp z`f lka ,(ux`a dfy itk inyb `xap ly ze`ivn
mb da yiy df cvn ,"oi`n yi" zeedzd ly iwl`d gekd dci
dlbzn eciÎlry "ew"d xe`n mbe "oinlr lk aaeq"d xe`dn
xac ly enrh .mi`xapa zeige zeedzd ly oipra aaeqd gekd

dlbzn df xac recn`wec ux`a`ed ,oldl owfd epax xiaqi ,
,inybd mlerd ly xzeia jenpd ceqid `id ux`dy iptn
gek ea yi ,ziwl`d dx`dd zcxei eay xzeia jenpd mewnae
dbixcne xe`n ,"mvr"d z` xzei ieliba `hand ,"xfeg xe`"n

:owfd epax oeylae .dpnn dlrnly
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ùã÷ä úøâà
äøàäã äøàä é"ò à"ë ùéì ïéàî íúååäìå íúåéçäì
é÷îå ááåñä ñ"à øåàî íâå ì"ðë å÷äî 'åëå äøàäãó

éîéðôä å÷ä ìà øéàî äåùá ò"éáà úåîìåò òáøàì
ïúåð íéìëä êåú åúøàäáå ò"éáã ñ"éã íéìëä êøã
àéä äàéøáäù øçàîå ïéàî ùé àåøáì æåòå çë íäá
úå÷ìçúäå éåáéø úðéçáá íéàøáðä íä úàæì íéìëä é"ò
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ixyzקי `"i iyiy mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ìéòì økæpä ìk ìò ïk ìò øúé ,úàæ ãBòå43äøàäc äøàä , §Ÿ¨¥©¥©¨©¦§¨§¥¤¨¨§¤¨¨
,äøàäcly ote`a `xapa d`a ziwl`d dx`ddy itk - §¤¨¨

`l ,ieliba `ly xak df ixd f`y ,dx`dc dx`dc dx`d
z`f lkae ,zewl` ly ze`ivnd `l elit`e ,zewl` ly zednd

da yiy lirl xaqed xak
iniptd xe`d - "ew"dn mb
lk aaeq"d xe`dn mbe

,"oinlrìéòì økæpä ìëå§¨©¦§¨§¥
xe`"e ,day "ew"d xe` -
dx`dda - day "aaeqd
d`a xaky ziwl`d
dx`dc dx`d ly ote`a
ly ze`ivna - dx`dc

- `xapäàøî àéä- ¦©§¨
d`ad ziwl`d dx`dd
,"zeliv`c zekln"n

z` d`xndzìëéå dçkŸ¨¦¨§¨
éîLbä øôòä ãBñéa¦¤¨¨©©§¦
æò øúéa ,íeöò éelâa§¦¨§¤¤¨
íéðBéìòä úBãBñéî¦¨¤§¦

,epnî,xtrd ceqin - ¦¤
,y` zeceqi lynl enke

,mine gexàávî íâå§©¦§¨
,ãéîz ïéàî Lé àéöBäì ízìëéå íçëa ïéàL ,íéîMä©¨©¦¤¥§Ÿ¨¦¨§¨§¦¥¥©¦¨¦
úBðìéàå íéáNò íä ,ïéàî Lé ãéîz çéîönä øôòä ãBñék¦¤¨¨©©§¦©¨¦¥¥©¦¥£¨¦§¦¨
mb ixdy ."oi`n yi" ly ote`a ipgexd gnevd gekn mignevd -
yi" enk dfy ,oldl xiaqi ,drihpe drixf ici lr mignevy dl`

irxefy dn oky ,"oi`nzynyn drixfd ,ux`a elek awxp m
cgeinae ,(gnevd gek ly zexxerzd) cala "o"n z`lrd"k

,llk drihpe drixf ila mignevy dl`øîBàå äknä ìfnäå)§©©¨©©¤§¥
,"ìãb"l"f epinkgy -44el oi`y dhnl ayr oi`y mixne` ixd §©

`l `id dginvdy ,ixd .lcb el xne`e ea dknd dlrnl lfn
oipr `a riwxay "lfn"dn `l` ux`ay gnevd gekn dlek

:owfd epax jk lr xne` ?dginvdçîö øákL øçàì eðéä©§§©©¤§¨¨©
,áNòäeilry `l` ,(ayr) "yi" ly eze`ivn dyrp xaky - ¨¥¤

mda didiy jixv ixd zexit dyery oli`e ,lecble genvl
,lfnd on `a df ixd ,zeving e` zewizn ,mrhBì øîBà Bðéàå§¥¥

Léì ïéàî çîöì,oli`d e` ayrd ze`ivn deedzzy -àlà ¦§Ÿ©¥©¦§¥¤¨
.úeièøt éèøôa ïéîå ïéî ìk éøt úàNìå ,ìãâì ïèwî- ¦Ÿ¤§Ÿ¤§¨¥§¦¨¦¨¦¦§¨¥§¨¦

zepli` mpyie ,miwezn zexit mi`ivend zepli` mpyiy
.riwxay lfndn `a df ixd ,dnecke miveng zexit mi`ivend

xacna zyxt "dxezd xe`"a45lfndy ,"wcv gnv"d xne`
oli`a e` ayra `hazny gnevd geka zexxerzd rityn
mewnae ,envr gnevd gekn `ed dginvd mvr j` ,ginviy

"dxezd xe`"a xg`46ly "d`kd"d oipry ,"wcv gnv"d yxtn
eil`y oli`d e` ayrd lr xi`n lfndy dryay ,`ed lfnd
,eyxyl dkynd oli`a e` ayra xacd rityn ,jiiy `ed

.xzeie xzei lcbe jled `ed eyxyl dkynddneíøèa ìáà£¨§¤¤
éèøôa áNòå áNò ìëì ìfîe ìfî ìk øîàé éîì ¯ çîöé¦§¨§¦Ÿ©¨©¨©¨§¨¥¤§¥¤¦§¨¥

(úeièøtdkn" lfndy mixne` ixd -eael xne`e ,(ayra) " §¨¦
,`l` ?lcb xne` `ed inl - oiicr miiw epi` ayrdyke ,"lcb"
`id dpeekd ,xen`k
miiw xak ayrdy ixg`l
lr ,"yi" ly ze`ivna
'eke lecbl ohwn dginvd
dxin`d d`a jk lr

ekdelk lr .lfndn g
miayrd zginv ,mipt

`id zepli`deçkäî¥©Ÿ©
,BaL çîBväceqiay - ©¥©¤

xtrdàeäLgnevd gek - ¤
`edïéàze`ivn `l - ©¦

,zinybå ,éðçeøåeli` - §¨¦§
íä,zepli`de miayrd - ¥
md.íéiîLbdfy ixd - ©§¦¦

itky ,"oi`n yi" ly oipr
gekd ixd ,lirl xaqedy
`wec `ed "oi`n yi"l
geke - "seq oi` zenvr"a
xtrd ceqia `hazn df

.inybd,úàæ ïéàåoi`"d gek ieliba `hazn ux`a `wecy dn - §¥Ÿ
df oi` ,"oi`n yi" ly "seq"ïBîã÷ íãà" éìâøc íeMî àlà- ¤¨¦§©§¥¨¨©§

,'oencw mc`' ly 'miilbx'dúézçúa íéîizñîÎd mler - ¦§©§¦§©§¦
,äiNòly) 'oencw mc`' ly zepexg`d zebixcnd "milbx"d - £¦¨

mipeilrdn mi`xapd lk dkeza zllekd dnecwd daygnd
ly zepezgzd zebixcna zeniizqn ,(xzeia mipezgzd cr xzeia
mleray xtrd ceqi `ede ,"diyr"d mler ,xzeia oezgzd mlerd

,"diyr"dåéìâø úçúåmc`' ly zepexg`d zebixcnl zgzn - §©©©§¨
,'oencw,ïéîìò ìk ááBqä àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà øéàî- ¥¦¥¨©¥¨¨§¦

zewlgzdae dlabda `edy iniptd xe`d miizqny okid
,zenlern dlrnly siwnd xe`d xi`n ,zenlera÷ñôä éìa§¦¤§¥

"ïBîã÷ íãà" éìebò ÷ø ,íäéðéa áømc`' ly "milebir"d - ©¥¥¤©¦¥¨¨©§
,'oencw.Bcáìmpyi 'oencw mc`' ly dnecwd daygna ixdy - §©

miizqny okid ixd ,siwn xe`e inipt xe` ,"milebir"e "xyei"
milebird wx mix`ype 'oencw mc`' ly iniptd xe`de "xyei"d

'oencw mc`' ly mitiwndeixd 'oencw mc`' ly milebird mby)
lk aaeq"d "seq oi` xe`"d enk ynn "seq oi`" ly oipr mpi`

,"oinlr lk aaeq"d "seq oi` xe`" my xi`n - ("oinlr"åw"ä íâå§©©©
øéàî ¯ "ïBîã÷ íãà" éìâø íeiña íizñnä óBñ-ïéà øBàî¥¥©¦§©¥§¦©§¥¨¨©§¥¦

,"øæBç øBà" úðéçáa äìòîì ähnîxe` - epiid "xfeg xe`" - ¦©¨§©§¨¦§¦©¥
ribn `ed ,xi`dl leki `ed oi` el xarny mewnl ribnyky
iptl `ed xe`d xy`n xe` xziae wfeg xzia xfeg xe`a dxfg
oezgzd xie`dy ,ynyd xe`a xacdy itke .mewn eze`l ribny
xie`d) irvn`d xie`d xy`n xzei mg ,ux`l xzei aexwd
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ùã÷ä úøâà
úàæ ãåòå
ìëå äøàäã äøàäã äøàä ì"ðä ìë ìò ïë ìò øúé
éîùâä øôòä ãåñéá äúìëéå äçë äàøî àéä ì"ðä
íâå åðîî íéðåéìòä úåãåñéî æò øúéá íåöò éåìéâá
ïéàî ùé àéöåäì íúìëéå íçëá ïéàù íéîùä àáöî
íéáùò íä ïéàî ùé ãéîú çéîöîä øôòä ãåñéë ãéîú
øáëù øçàì åðééä ìãâ øîåàå äëîä ìæîäå) úåðìéàå
àìà ùéì ïéàî çåîöì åì øîåà åðéàå áùòä çîö
.úåéèøô éèøôá ïéîå ïéî ìë éøô úàùìå ìãåâì ïèå÷î
áùò ìëì ìæîå ìæî ìë øîàé éîì çîöé íøèá ìáà
ïéà àåäù åáù çîåöä çëäî (úåéèøô éèøôá áùòå
÷"à éìâøã íåùî àìà úàæ ïéàå íééîùâ íäå éðçåøå
ñ"à øåà øéàî åéìâø úçúå 'éùò úéúçúá íéîééúñî
÷ø íäéðéá áø ÷ñôä éìá ïéîìò ìë ááåñä ä"á
íåéñá íééúñîä ñ"à øåàî å÷ä íâå åãáì ÷"à éìåâéò
åîë øæåç øåà 'éçáá äìòîì äèîî øéàî ÷"à éìâø
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קיי ixyz `"i iyiy mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

miribn ynyd ipxw xy`k ,oky ,(ux`l ynyd oia ,rvn`ay
,xfeg xe`a xfeg `ed - ribdl mileki md oi` dl xarny ,ux`l
lk xi`dl epipry "ewd xe`"a xacd jk .dhnl xzei mg okle
zepexg`d zebixcnl ribn `ed xy`k ixd ,inipt xe`a mi`xapd

lk dtiwnd daygnd ly
`ed - mi`xapde zenlerd

,xfeg xe`a xfegL Bîk- §¤
,"ew"déøà"a LaìîäC ©§ª¨©£¦

"ànàå àaà"å "ïétðà- ©§¦§©¨§¦¨
dpiaÎdnkg-øéòæ"e§¥

"ïétðà"àá÷eðå`"f - ©§¦§§¨
,zeklne (zecn)úeìéöàc©£¦

øæBç øBàa øéàî ¯¥¦§¥
,úeìéöàc úeëìnî¦©§©£¦

àéä úeìéöàc úeëìîe- ©§©£¦¦
,oklähnî øúk úðéça§¦©¤¤¦©¨

,äìòîìaeyiga - §©§¨
,dlrnl dhnln zexitqd
zexitql "zekln"n
"zekln" ixd ,zepeilrd
- "xzk" ly dpiga `id
ycew zxb`a lirl xkfpk

,efïúlçz õeòð"å§¨§¦¨¨
."ïôBña"zekln"ay - §¨

ly "dligz"dy ,df ixd
dlrnly "xzk"

ly "dligz"dy ,df ixd "ew"ae ,"zekln"a z`vnp ,"dnkg"n
ilbx" ly seqa dverp "ew"d`mcwzebixcna zeniizqnd ,"oenc

ixd "ew"dy oeeike ;xtrd ceqia ,"diyr"d mler ly zepezgzd
epiprielibia okl `hazn - "seq oi` xe`" lyxtrd ceqxzei

ieliba,dginv ly oipra ,"oi`n yi" ly oipra "seq oi`" ly oiprd
.oldl xiaqiy itkóBñ-ïéà øBàc "åw"ä íeiña àeä äëëå§¨¨§¦©©§¥

"ïBîã÷ íãà" éìâøc "øLi"ä íeiña íizñnäitk - ©¦§©¥§¦©Ÿ¤§©§¥¨¨©§
xe`a ze`a 'oencw mc`' ly zepezgzd zebixcnde "milbx"dy
zebixcnl `a dfy drya ixd ,zebixcnd ly zewlgzda iniptd
ly zepexg`d zebixcna ,"diyr"d zizgza dfy ,zepexg`d

,inybd xtrd ceqi dfy itk ,"diyr"d mlerøéàî"ew"d - ¥¦
,"xfeg xe`" ly dpigaaäìòîì ähnîdx`dc dx`ddn - ¦©¨§©§¨

,inybd xtray dx`dcúeëìîc äîLpä øBà úðéçáì¦§¦©©§¨¨§©§
,äiNòc úeëìîc,oky .dpexg`d dbixcnd ef dnypd xe`ay - §©§©£¦¨

dxitqd `id "zekln"e ,xzeia oezgzd mlerd ixd `id "diyr"
zekln" ,day zexitqd xyra ,`teb "zekln"ae ,dpexg`d
xe` oipra o`k xaecny oeeik ,j` - dpexg`d `id "zeklnc

,dnypdúeëìîc íéìkä úeiðBöéçî ,Lnî úe÷ìà àeäL¤¡Ÿ©¨¥¦¦©¥¦§©§
.úeìéöàcÎd`ixal dnypd xe` miyrp md lirl xen`ky - ©£¦

dpexg`d `idy ,dnypd xe` zbixcna ixd - diyrÎdxivi
zepexg`d zebixcndn xfegd xe`d da xi`n - dnypd xe`ay

ay dpexg`d dbixcnd) "diyr" lymi`xapgekd z` ozepe ,(
ote`a ,dginv ly ,"oi`n yi" ly oipra "seq oi`"d gek zelbl

.icinz
éèewìa àáeä ,ë ÷øt íéìebìbä øôña áeúkM äî éôìe§¦©¤¨§¥¤©¦§¦¤¤¨§¦¥

íéøîàxtqa - £¨¦
"`ipz"d47,úLaìúî¦§©¤¤

ìL Bæ äøàä älçz§¦¨¤¨¨¤
óBñ-ïéà øBàc "åw"ä©©§¥
úeìéöàä øBàa§¨£¦
äpnîe ,äiNòaL¤©£¦¨¦¤¨
äøéöéå äàéøáì¦§¦¨¦¦¨
úðéçáì ïäîe ,äiNòaL¤©£¦¨¥¤¦§¦©
úeëìîc äîLpä øBà©§¨¨§©§

iNòc úeëìîc-ìòå ,ä §©§©£¦¨§©
íeiña æòå çk Lé äæ-éãé§¥¤¥Ÿ©¨Ÿ§¦
úeëìîc úeëìîc éìkä©§¦§©§§©§

äiNòcdbixcnd - ©£¦¨
xzeia dpezgzd dxitqe

,"diyr"ayãBñéaL¤¦
:øîàî àeäå ,øôòä¤¨¨§©£©

,"'eëå õøàä àLãz"- ©§¥¨¨¤§
`a df xn`nny - `yc

,gnevd gek ixdúBéäì¦§
ãéîz õøàä áø÷a ìòBt¥§¤¤¨¨¤¨¦
-ïéà úðéça) ãòå íìBòì§¨¨¤§¦©¥

,óBñmvr wx `ly -
,"seq oi`"d gekn `a ,"oi`n yi" ly oipr `idy dginvd zlert

dlert `ed ginvdl ly ote`d mb `l`zicinz,df gek cvne ,
ly oiprd `ed df mby ixd ,seq ila cinz ginvdl leki `ed

,"seq oi`"eöøLé" :øîàîk ,úéLàøa éîé úLLa ãáìa àìå§Ÿ¦§©§¥¤§¥§¥¦§©£©¦§§
,"äiç Lôð õøàä àöBz" :øîàîe ,"íénädl` zexn`n - ©©¦©£©¥¨¨¤¤¤©¨

ux`de mind e`ived f`y ,ziy`xa ini zyya wx erityd
d`a xak df ixg`l eli`e ,"oi`n yi" ly ote`a zeig zeytp
zyya wx ,"oi`n yi" ly ote`a `ly dipydn zg` dig ytp

zexn`n erityd cala ziy`xa inidl`mi`a zexn`ndy ,
øéàä úéLàøa éîé 'æaL ,äiNòc úeëìîc úeëìîc äîëçî¥¨§¨§©§§©§©£¦¨¤§§¥§¥¦¥¦
éìa ,"ípç ãñç"a óBñ-ïéà øBàî äøàä äfä íìBòä¨©¤¤¨¨¥¥§¤¤¦¨§¦

,(ììk "ïéá÷eð ïéî" úàìòädhndn zexxerzd mey ila - ©£¨©©¦§¦§¨
(lawnd) `awepdy ,"oiawep oiin z`lrd" z`xwpd ,(lawndn)
zexxerzd - dhnln dly zexxerzda zxxerne dlrn
didzy gxkdd ony ,ziy`xa ini 'f ixg` xcqd ,ixd .dlrnln
zexxerzd xxerl ick dhnln zexxerzde o"n z`lrd
"seq oi` xe`"n dx`d dxi`d ziy`xa inia ,j` ;dlrnln
zexn`nd f` erityd okle ,llk o"n z`lrd ila ,mpg cqga
gek eli`e ,"oi`n yi" ly oipr "ux`d `vez"e "mind evxyi"

rityn - "ux`d `ycz" xn`ndn gnevdcinz,çéîöäì§©§¦©
àî úBøôe úBðìéàå íéáNòïé,ipgexd gnevd gekn -Léì- £¨¦§¦¨¥¥©¦§¥
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ùã÷ä úøâà
øæåç øåàá øéàî 'éöàã ð"åæå à"åàå à"àá ùáåìîäù
äìòîì äèîî øúë 'éçá àéä 'éöàã 'ìîå 'éöàã 'ìîî
øåàã å÷ä íåéñá àåä äëëå .ïôåñá ïúìçú õåòðå
äèîî øéàî ÷"à éìâøã øùåéä íåéñá íééúñîä ñ"à
àåäù äéùòã 'ìîã 'ìîã äîùðä øåà 'éçáì äìòîì
ù"îôìå .'éöàã 'ìîã íéìëä úåéðåöéçî ùîî úå÷ìà
äìçú úùáìúî à"÷ìá àáåä ë"ô íéìåâìâä 'ñá
äéùòáù 'éöàä øåàá ñ"à øåàã å÷ä ìù åæ äøàä
øåà 'éçáì ïäîå äéùòáù äøéöéå äàéøáì äðîîå
íåéñá æåòå çë ùé æ"éòå äéùòã 'ìîã 'ìîã äîùðä
øîàî àåäå øôòä ãåñéáù äéùòã 'ìîã 'ìîã éìëä
ãéîú õøàä áø÷á ìòåô úåéäì 'åëå õøàä àùãú
éîé úùùá ãáìá àìå óåñ ïéà 'éçá) ãòå íìåòì
õøàä àöåú øîàîå íéîä åöøùé øîàîë úéùàøá
éîé 'æáù äéùòã 'ìîã 'ìîã äîëçî äéç ùôð
óåñ ïéà øåàî äøàä äæä íìåòá øéàä úéùàøá
çéîöäì (ììë ïéá÷åð ïééî úàìòä éìá íðç ãñçá
äðù éãî ãéîú ùéì ïéàî úåøéôå úåðìéàå íéáùò
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.47‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."וספנ"ב ספנ"א שם ג"כ וראה פי"ח. (בהג"ה), פ"ו "ראה :



ixyzקיב a"i ycew zay mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

éøùú á"é ùãå÷ úáù íåé
,264 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...áèéä ïáåé äæîå,blw 'nr cr.á"äåò

,zexitde zepli`d ,miayrd ,inybd "yi"läðL écî ãéîz̈¦¦¥¨¨
äðLa48àeäL ,`ed ,dpya dpy icn cinz ginvdl -ïéòî §¨¨¤¥¥

,"óBñ-ïéà" úðéçamrt s` miizqn `l ,iteqÎoi` oipr `edy - §¦©¥
,ginvdl ux`a gekdúBááø éeaø äfä íìBò íi÷úé íàL¤¦¦§©¥¨©¤¦¦§

äðL écî eçéîöé ¯ íéðL̈¦©§¦¦¥¨¨
ïäî LiL àlà .äðLa- §¨¨¤¨¤¥¥¤

zepli`dn ,miayrdn
mi`ad ,zexitdneéãé-ìò©§¥

,"ïéá÷eð ïéî" úàìòä- ©£¨©©¦§¦
z` xxernd edyn yiy

,ginviy gnevd gekíäå§¥
,íéòeèpäå íéòeøfä- ©§¦§©§¦

mirxfpd miayrd
ixd ,mirhipd zepli`de
"o"n z`lrd" md mirxfd

,gnevd gekl-ìò-óàå§©©
ïë-étmdy zexnl - ¦¥

,mirehpe mirexfBîk íä¥§
ïéòøbäL ,ïéàî Lé¥¥©¦¤©©§¦
ììk Cøò Bì ïéà òeèpä©¨©¥¤¤§¨

íâå ,éøtä éaâì,d`eeyde jxr mey el oi` -ïìéàä ìk ãâð §©¥©§¦§©¤¤¨¨¦¨
,ïéìòäå íéôðòä íòjkÎlk lcadd oi` jkay -zeki`aenk ¦¨£¨¦§¤¨¦

,j` .mrh oi` rxfpy oirxbl eli`e ,mrh ea yiy ixtd iabl
d`eeyd oi`e lecb lcad miiwzenkaeilre eitpre oli`d ly ,

ly oipr `id oli`d lye zexitd ly mzginv ixd ,oirxbd iabl
,oirxbd zrixf ici lr `a dfy zexnl ,"oi`n yi"éðéîa ïëå§¥§¦¥

úBàî úBeäúäì äàeáz éðéîa íâå ,úB÷øéå íéðBòøæ¥§¦¦¨§©§¦¥§¨§¦§©¥
ïkL-ìkîe ,ïéàî Lé Bîk àeä ,ãçà ïéòøbî ïéðéòøb`l - ©§¦¦¦©§¦¤¨§¥¥©¦¦¨¤¥

`l` ,oirxbd ly zedn eze` mdy dhgd ipirxbäïéMw ©©¦
.íéìaMäåmd ixd - oirxbd enk ynn zedn eze` mpi`y - §©¦¢¦

."oi`n yi" i`ceaäpäå49, §¦¥
L úBøtämignev --ìò ©¥¤©

ïéî" úàìòä éãé§¥©£¨©©¦
,"ïéá÷eðzexxerzd - §¦
,dhnlnäòéøfä àéä¦©§¦¨

íéçaLî íä ¯ äòéèpäå§©§¦¨¥§ª¨¦
íéìBòäî ãàî ãàî§Ÿ§Ÿ¥¨¦
çîBvä çkî ïäéìàî¥£¥¤¦Ÿ©©¥©

,õøàaL Bcáìila - §©¤¨¨¤
,drixfe drihpäfîe¦¤

ìékNðoipra -úBëLnä ©§¦©§¨
íéðBéìò úBøBà- ¤§¦

ekyneiyazenler - ©
-äøéöé-äàéøa-úeìéöà£¦§¦¨§¦¨

äiNòzexe`dy - £¦¨
z`lrd" ici lr mikynpd
dlrn mda yi ,mc`d zcear ly (dhnln zexxerzd) "o"n
"`lirlc `zexrz`"a mikynpd zexe`d xy`n xzei dpeilr
mc`d zceare zexxerzdd ila ,cala (dlrnln zexxerzda)

,dhnl,(íãàä úàéøa úéìëz àeäL)ezcear ici lry - ¤©§¦§¦©¨¨¨
,zenlerd lka xzei milrp zexe` ekyneiøàaúpL Bîk§¤¦§¨¥

.øçà íB÷îa§¨©¥

äfîezebixcna) diyrd zizgzay ,lirl xaqedy dnn - ¦¤
ly ote`a xzei wfegn xe` xi`n ("diyr"d mler ly zepexg`d

oi` xe`"n ,"xfeg xe`"
"oinlr lk aaeq"d "seq
dfn ixd - "ew"d xe`ne
øãñ ïéðòa áèéä ïáeé¨¥¥§¦§©¥¤
éç çîBö íîBc :úBâøãî©§§¥¥©©

ïäL ,øaãîdfy itk - §©¥¤¥
zeceqid drax`a `a
ixd ,`xap lk akxen mdn

mdøôò :úBðéça- §¦¨¨

)l"pd,(L ,çeø Là íéîçîBväî äìòîì àeä éçäL óà50, ©¦¥©¤©¤©©§©§¨¥©¥©
ïë-ét-ìò-óà ¯ éçäî äìòîì øaãîäåbeq -éçå ïBfð éçä §©§©¥§©§¨¥©©©©¦¥©©¦§©

øaãîäå ,çîBväî- ¥©¥©§©§©¥
,mc`dBúeiç ìa÷î§©¥©

,íäéðMî,igne gnevn - ¦§¥¤
,úòãå äîëç íâå- §©¨§¨¨©©

,igne gnevn mc`d lawn
òãBé ÷Bðézä ïéà"L¤¥©¦¥©
ãò 'ànà'å 'àaà' úBø÷ì¦§©¨§¦¨©

,"'eë ïâc íòè íòèiL- ¤¦§Ÿ©©¨¨
zxne` `xnbdy itk
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

éåáéø æ"äåò íéé÷úé íàù ñ"à 'éçá ïéòî àåäù äðùá
ïäî ùéù àìà äðùá äðù éãî åçéîöé íéðù úåááø
íä ë"ôòàå íéòåèðäå íéòåøæä íäå ð"î úàìòä é"ò
éáâì ììë êøò åì ïéà òåèðä ïéòøâäù ïéàî ùé åîë
ïëå ïéìòäå íéôðòä íò ïìéàä ìë ãâð íâå éøôä
úååäúäì äàåáú éðéîá íâå úå÷øéå íéðåòøæ éðéîá
ù"ëîå ïéàî ùé åîë àåä 'à ïéòøâî ïéðéòøâ úåàî
ð"î úàìòä é"òù úåøéôä äðäå íéìáùäå ïéù÷ä
ãàî ãàî íéçáåùî íä äòéèðäå äòéøæä àéä
äæîå õøàáù åãáì çîåöä çëî ïäéìàî íéìåòäî
àåäù) ò"éáàá íéðåéìò úåøåà úåëùîä ìéëùð

.à"îá ù"îë (íãàä úàéøá úéìëú

áèéä ïáåé äæîå
ùà íéî øôò 'éçá ïäù î"çöã úåâøãî øãñ ïéðòá
øáãîäå çîåöäî äìòîì àåä éçäù óàù çåø
øáãîäå çîåöäî éçå ïåæéð éçä ë"ôòà éçäî äìòîì
÷åðéúä ïéàù úòãå äîëç íâå íäéðùî åúåéç ìá÷î
'åë ïâã íòè íåòèéù ãò àîéàå àáà úåø÷ì òãåé

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

.48‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰:(סע"א (קלב, לעיל משא"כ מזל"ז), סתירה (מעין בשנה" שנה "מדי מהו "תמיד" אומרו "לאחרי :
שנה  שבכל אלא כו' אינה אעפ"כ כו' תמיד וז"ש יד: סו"ס אגה"ק עפמש"כ ויל"פ א"ס). (בחי' וכההמשך - לעו' יהי') (וכן תמיד

כו'". ˘ËÈÏ"‡49.ושנה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ המצות במעלת להנ"ל בהמשך שהוא וי"ל - כאן? ענינו מה - במ"מ" - "והנה "לכאורה :
ותפלת  מצוה ע"י כשנעשה - חנם" "בחסד עתה גם הנשפעים הענינים בכל דאף - מעשיות) מצות במעלות (ולהסיום בכלל מהסוף

'מ  הארץ טובה המרגלים טענת בשלילת במש"נ מלקו"ת ולהעיר מאד. מאד משובחים הם מאד'".האדם ‡„ÂÓ"¯50.אד ˜"Î ˙¯Ú‰
‡"ËÈÏ˘ שנתהווה לאחר גם שלכן וי"ל העפר. מן הי' דהכל - עפר כאן נזכר דלא מובן [עפ"ז כו' ניזון ובכ"ז - להתהוותו בנוגע "גם :

ממנו]". וניזון זקוק



קיג ixyz a"i ycew zay mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

zekxaa51,,"'eë àøBúc àøNa àðìéëà àì ïéãò"åitk - ©£©¦Ÿ£¦§¨¦§¨§¨
`nw `aa 'qna zxne` `xnbdy52ax lv` dl`y l`y `axy

dn ,jk lr xn`e ,xzei zxteyn `xaqa zxgnl el dpr ,ongp
`l oiicr f`y iptn df ixd ,axra lenz` z`f jl izxn` `ly

okle ,xey xya izlk`
lk dlelv dzid `l izrc
igd on xyay ixd .jk
.xacnd lkya siqen
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,"diyr" ly zepezgzd
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,diyrd zizgza'eë äøàäc äøàä ,æò øúéa,xnelk - §¤¤¨¤¨¨§¤¨¨
,inybd xtra dpyiy dx`dc dx`dc dx`dóBñ-ïéà øBàî¥¥

,ïéîìò ìk ááBqä,deeya zenlerd lk aaeqe siwnd - ©¥¨¨§¦
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א.51. ואילך.52.מ, סע"א ˘ËÈÏ"‡53.עא, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰"רוח ורעות משברון אדם הקרבן האוכל האש מן סתם "ארי' "אבל :
שם)". (אוה"ת המקריב דאדם נשברה ב.54.רוח כח, א.55.פינחס רמא, א.56.ח"ג כב, עירובין יא. ז, מי"ז.57.ואתחנן פ"ד אבות

כל שנה בתקופה זו, צריך אדם לערוך חשבון וסיכום של מחשבותיו, דיבוריו ומעשיו משנה החולפת.
ממכתב ימי הסליחות, ה'תשכ"ז



היום יום . . . קיד

ה'תש"דו תשרייום שלישי

חומש: ברכה, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח. קג־קה.

תניא: והנה כמו"כ . . . 262 להחיותם.

אּור ֹאֶפן ַהג': ִקּצּור ּבֵ

ֱאלֶֹקיָך”,  ֲהָוָי'  ֵאת  ִל”ְוָאַהְבּתָ  ִלי  ּכְ ֶזהּו  ר  ֲאׁשֶ ֵקן,  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ מֹוָך,  ּכָ ְלֵרֲעָך  ְוָאַהְבּתָ  ו, 
ת  ִסּבַ ׁשּוָבה ּבְ קֹום נֹוָחה ֵהיֶמּנּו”. ֲעבֹוַדת ַהּתְ ִרּיֹות נֹוָחה ֵהיֶמּנּו רּוַח ַהּמָ רּוַח ַהּבְ ל ׁשֶ ַמֲאָמר ”ּכָ ּוֵבאּור ּבְ

ֵלב טֹוב.

ה'תש"דז תשרייום רביעי

חומש: ברכה, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג. קו־קח.

תניא: אמנם מציאותו . . . 262 כנ"ל.

אּור ֹאֶפן ַהד': ִקּצּור ּבֵ

הּוא  רֹוֶאה  לֹו,  ִביב  ּוִמּסָ ִעּמֹו  ה  ֲעׂשֶ ַהּנַ ל  ּכָ ַעל  ְוַדְעּתֹו  ִלּבֹו  ם  ַהּשָׂ ָהָאָדם  ֵעהּו,  ּדָ ָרֶכיָך  ּדְ ָכל  ּבְ ב, 
ִעְנַין  ֵבי ֹאֶהל' ּבְ ֲעֵלי ֲעָסִקים' ַעל ַה'ּיֹוׁשְ ִיְתרֹון ַה'ּבַ ָאַמר ַאְדמֹו”ר ָהֶאְמָצִעי ּבְ מּוָחׁש, ּוְכמֹו ׁשֶ ֱאלֹקּות ּבְ

ָרִטית. ָחה ּפְ ּגָ ת ַהׁשְ ָאה ֵמְרִאּיַ ׁשּוָבה ַהּבָ מּוָחׁש. ֲעבֹוַדת ַהּתְ ת ֱאלֹקּות ּבְ ְרִאּיַ

ה'תש"דח תשרייום חמישי

חומש: ברכה, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח. קט־קיא.

תניא: ועוד . . . קלב דמל' דאצי'.

אּור ֹאֶפן ַהה': ִקּצּור ּבֵ

ָאָדם  ְיֵהא  ּוְכַמֲאָמר ”ְלעֹוָלם  ִליָטה,  ּבְ ׁשּום  ְהֶיה  ּתִ ּלֹא  ׁשֶ ְזִהירּות  ֱאלֶֹקיָך.  ֲהָוָי'  ִעם  ֶלֶכת  ַהְצֵנַע  ה, 
ה ֵמֲחִסיִדים ָהִראׁשֹוִנים ָהיּו  ַכּמָ ּדְ ָלל, ָידּוַע  ּכְ ר  ִנּכָ ִיְהֶיה  ּלֹא  ׁשֶ ְוִעְנַין ָהַעְרמּוִמית הּוא  ִיְרָאה”,  ּבְ ָערּום 

ָאה ֵמַהְצֵנַע ֶלֶכת. ׁשּוָבה ַהּבָ ּלּו ָהיּו ִמְצַטֲעִרים. ְוֶזהּו ֲעבֹוַדת ַהּתְ יִרים ַעְצָמם, ְוִאם ִהְתּגַ ַמְסּתִ

ה'תש"דט תשרי, עריוהכ"פיום שישי

חומש: ברכה, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד. קיב־קיד.

תניא: ולפמ"ש בס' . . . 264 במ"א.

ָעִמים. ב ט' ּפְ ָעִמים, ַסְך ַהּכֹל ְמַסּבֵ ב ג' ּפְ ַעם ְמַסּבֵ ָעִמים, ּוְבָכל ּפַ ֹלׁש ּפְ לֹום" ׁשָ ֵני ָאָדם - ּוְלׁשָ רֹות: "ּבְ ּפָ ּכַ
ָעִמים. ֹלׁש ּפְ ֵניֶהם אֹוְמִרים "ְוהּוא ַרחּום" ׁשָ ְלֶקה ׁשְ ְלֶקה ְוַהּנִ ֲחנּון. ַמְלקֹות: ַהּמַ ֵרי ֵאין אֹוְמִרים ּתַ ׁשְ ַעד סֹוף ּתִ

א. ָלה ַעל ְלַהּבָ ּפּוִרים – ַקּבָ יֹום ַהּכִ ּפּוִרים - ָהֲעבֹוָדה ִהיא ֲחָרָטה ַעל ֶהָעָבר, ּבְ ֶעֶרב יֹום ַהּכִ ּבְ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



קטו היום יום . . . 

ה'תש"די תשרי, יום הכפוריםשבת

חומש: ברכה, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט. קודם כל נדרי: קטו־קכג. קודם השינה: קכד־קלב. אחר מוסף: קלג־קמא. 

אחר נעילה: קמב־קנ.
תניא: ומזה יובן . . . עוה"ב.

ַעת  ַעם ַאַחת, ּוְבקֹול ָרם. ַעל ּדַ סּוק "אֹור ָזרּוַע" - ּפַ ֵגל" גו'. ּפָ ּפּוִרים ַמְתִחיִלים "ה' ָמָלְך ּתָ ֵליל יֹום ַהּכִ
מֹו  ה ּכְ ּטָ ַמע ַעל ַהּמִ ֹחֶמר". ְקִריַאת ׁשְ ה ּכַ י ִהּנֵ ָעִמים, ּוְבקֹול ָנמּוְך. ֵאין ּכֹוְפִלים ֶהָחרּוז "ּכִ ָהל כו' - ג' ּפְ ַהּקָ
ּפּוִרים אֹוְמִרים  ָנה ְויֹום ַהּכִ ָ ֹראׁש ַהּשׁ ִפּלֹות ַהּיֹום. ּבְ ָכל ּתְ נּו ְזכֹור ַרֲחֶמיָך כו' - ּבְ ת ְויֹום טֹוב. ָאִבינּו ַמְלּכֵ ּבָ ׁשַ ּבְ

ים ַאַחר מּוָסף. ִהּלִ עּור ּתְ ת. ׁשִ ּבָ ׁשַ ָחל ּבְ ׁשֶ ם ּכְ ֶפר ּתֹוָרה ּגַ הֹוָצַאת ַהּסֵ י"ג ִמּדֹות ָהַרֲחִמים ּבְ
ִמְנָחה אֹוְמִרים ְלָדִוד ה'  ם ּבְ מֹוָך גו'. ּגַ ה. ִמי ֵאל ּכָ ַבר - ּוְבֵהָמה ַרּבָ ּפּוִרים: ַוְיִהי ּדְ ַהְפטֹוַרת ִמְנַחת יֹום ַהּכִ
א  ְנִעיָלה - ְלֵעּלָ יׁש ּדִ ּדִ ּקַ ת ְנִעיָלה. ּבְ ִפּלַ ל ּתְ תּוַח ַעד ַאֲחֵרי ּכָ ָאר ּפָ ֵרי, ְוִנׁשְ ְנִעיָלה ְלַאׁשְ ִתיַחת ָהָארֹון ּבִ אֹוִרי. ּפְ

ִים. ּפַ ִאים ּכַ אֹלֵקינּו, ָעֵלינּו. ְוֵאין נֹוׂשְ א, ֵאין ּכֵ ּוְלֵעּלָ
ָחר. י" ַעד ְלּמָ ל ָצְרּכִ ה ִלי ּכָ ָעׂשָ ם ִאם ֶהֱעִריב ַהּיֹום. ֵאין ְמָבְרִכים "ׁשֶ אֹוְמִרים "ַהּיֹום ִיְפֶנה", ּגַ

יוהכ"פ קומט אויס צו פאסטען זעקס און צווַאנציג שעה.

עֹות. ׁש ׁשָ ִרים ְוׁשֵ ּפּוִרים יֹוֵצא ָלצּום ֶעׂשְ יֹום ַהּכִ ּבְ

ה'תש"דיא תשרייום ראשון

חומש: ברכה, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: כא. אד"ש . . . 266 בכל יום.

במוצאי יוהכ"פ תקנ"ו בליאזנא אמר רבינו הזקן תורה ברבים - כנהוג אז דרושים 
קצרים - ע"פ מי כה' אלקינו בכל קראנו אליו, אליו לא למדותיו, דער פרדס זָאגט 
אליו איז אורות המתלבשים בכלים דע"ס דאצילות, דער רבי דער בעש"ט זָאגט אליו 
איז דער אלקות ווָאס אין כלים דע"ס דאצילות, דער פירוש הפשוט איז: אליו עצמות 
א"ס ווָאס עס איז בא יעדען פשוט'ן אידען בידיעה עצמית דורך אמונה פשוטה, און 
דָאס איז קרובים אליו און בכל קראנו אליו עצמות א"ס און עצמות הנשמה, תפלה 
באמונה פשוטה איז מחבר עצמות הנשמה מיט עצמות א"ס, אז עצמות א"ס זָאל זיין 

דער רופא חולים און מברך השנים.

ים  רּוׁשִ ּדְ ָאז  הּוג  ּנָ ּכַ  – ים  ַרּבִ ּבָ ּתֹוָרה  ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ָאַמר  ִליָאְזָנא  ּבְ תקנ”ו  ּפּוִרים  ַהּכִ יֹום  מֹוָצֵאי  ּבְ
ְרֵדס' אֹוֵמר: ”ֵאָליו”  ָכל ָקְרֵאנּו ֵאָליו”, ֵאָליו לֹא ְלִמּדֹוָתיו. ַה'ּפַ ה' ֱאלֵֹקינּו ּבְ סּוק ”ִמי ּכַ ְקָצִרים – ַעל ּפָ
”ֵאָליו”  אֹוֵמר:  ם-טֹוב  ַעל-ׁשֵ ַהּבַ י  ָהַרּבִ ֲאִצילּות;  ּדַ ְסִפירֹות  ר  ֶעׂשֶ ּדְ ֵכִלים  ּבְ ים  ׁשִ ְתַלּבְ ַהּמִ ָהאֹורֹות  ֵהם 
ֵאין- ַעְצמּות   – ”ֵאָליו”  הּוא:  ׁשּוט  ַהּפָ רּוׁש  ַהּפֵ ֲאִצילּות;  ּדַ ְסִפירֹות  ר  ֶעׂשֶ ּדְ ִלים  ּכֵ ּבַ ׁשֶ ָהֶאלֹקּות  הּוא 
ׁשּוָטה – ְוֶזהּו 'ְקרֹוִבים ֵאָליו', ּו'ְבָכל  ׁשּוט – ַעל ְיֵדי ֱאמּוָנה ּפְ ל ְיהּוִדי ּפָ ל ּכָ יִדיָעה ַעְצִמית ׁשֶ ּבִ סֹוף ׁשֶ
ַעְצמּות  ֶאת  ֶרת  ְמַחּבֶ ׁשּוָטה  ּפְ ֱאמּוָנה  ּבֶ ה  ִפּלָ ּתְ ָמה;  ׁשָ ַהּנְ ְוַעְצמּות  ֵאין-סֹוף  ַעְצמּות   – ֵאָליו'  ָקְרֵאנּו 

ִנים. ָ ַעְצמּות ֵאין־סֹוף ִיְהֶיה ָהרֹוֵפא חֹוִלים ּוְמָבֵרְך ַהּשׁ ָמה ִעם ַעְצמּות ֵאין-סֹוף, ׁשֶ ׁשָ ַהּנְ

ה'תש"דיב תשרייום שני

חומש: ברכה, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: אך גם . . . יבא שילה

ֵאיָנּה חֹוֶזֶרת ֵריָקם. ַעת ׁשֶ מֹוֲעצֹות ָחְכָמה ּוְבֵקרּוב ַהּדַ רּוָתה ְלַתֲעמּוָלה ַוֲעבֹוָדה ּבְ ִרית ּכְ ּבְ

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש



v"ndqeקטז ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשפ"ב  תשרי ו' ראשון יום בימינו  תושב' 'גר

:Á ‰ÎÏ‰ ,„È ˜¯Ù ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰ïéìa÷î ïéàå§¥§©§¦
ìa÷ elôà ,äfä ïîfa ìáà ;âäBð ìáBiäL ïîæa àlà áLBz øb¥¨¤¨¦§©¤©¥¥£¨©§©©¤£¦¦¥

.BúBà ïéìa÷î ïéà ¯ ãçà ÷ec÷cî õeç dlk äøBzä ìk̈©¨ª¨¦¦§¤¨¥§©§¦
לגור נח  בני  מצוות שבע המקיים  לגוי  להתיר  יש  האם 

מתנה ? לו  לתת  או  ישראל בארץ

בזמן אלא  תושב  גר  מקבלין  "אין  הרמב "ם  מדברי הנה ,

תושב , גר דין כלל  נוהג אין שבימינו  משמע נוהג" שהיובל

זרה עבודה  בהל' כתב ה"ו)וכן עובד (פ"י להניח לאיסור  בנוגע 

בני מצוות  שבע  עליו  קיבל כן אם אלא  ישראל בארץ  כוכבים 

תושב)נח גר נוהג,(והיינו שהיובל בזמן רק  הוא  ההיתר  אז  וגם  ,

בארץ . לשבת  לגוי להניח אין  הזה  שבזמן ומשמע 

דין שעצם  וכותב  הרמב"ם  דברי על  משיג  הראב"ד אולם 

הדינים פרטי  בו נוהגים  שאין אלא  בימינו  גם נוהג  תושב גר

בזמן הארץ  ישיבת  עליו שתיאסר  טעם  אין וכן היובל , כבזמן

נח בני  מצוות  את עליו  מקבל אם  כאן הזה  הראב"ד השגת (ראה

שם) זרה עבודה .ובהל'

משנה ' ה 'כסף המפרשים : נחלקו  הרמב"ם  דעת  ובביאור 

ש "(שם) וכותב  מדייק שהרמב"ם  milawnכתב  oi`,"תושב גר 

אם  אך אותו , מקבלים  בית ֿדין שאין  envraהיינו  laiwאת

אותו מונעים אין בפועל , ומקיימן נח בני  מצוות שבע 

הארץ . מישיבת 

לו להניח  אין אכן  הרמב "ם  לדעת  כי שכתבו יש  אולם 

להושיבו שמותר  שם  על תושב ' 'גר נקרא  שהרי בארץ , לגור

אין היום , נוהג תושב גר  אין הרמב "ם  ולדעת  ומאחר  בארצנו ,

בארץ  להושיבו צד)היתר מצוה חינוך .(מנחת

נוהג תושב גר  דין  ואין מאחר כי אומרים יש  מתנה , ולגבי

את מקיים  אם  אף גוי כל לגבי חל  תחנם ' 'לא  האיסור  היום,

נח בני  מצוות  השמיטה)שבע  דבר קונטרס נו ב, דבר משיב שו"ת .(ראה

פענח' ה 'צפנת  הרמב "ם(כאן)אולם  מדברי  מלכים הוכיח (הל'

ה"י) כדיפ"י התורה  מצוות  משאר  מצוה  לעשות  שרצה  נח "בן 

כהלכתה... לעשותה  אותו  מונעין אין  שכר devneלקבל
ezeigdl mdilrגר בכלל שאינו  מי  אף  הרמב "ם  לדעת שגם  "

בהן, שחייב  המצוות  את מקיים  אם סתם, נח' 'בן אלא תושב 

צדק' ה 'צמח כתב וכן  להחיותו . פג)מצוה  סי' כן(יו"ד "ועל :

שאוכלים רק  הבורא , בייחוד שמאמינים עתה האינם ֿיהודים

וחי בהם מצווים  אנו  נימולים, ואינן לנו האסורים  מאכלים 

בישראל" כמו יט)עמך  עמ' תחנם' 'לא ,134 עמ' כו שיחות לקוטי .(וראה

ה'תשפ"ב  תשרי ז' שי יום נשים  שתי לשאת גדול כהן על האיסור

:‚È ‰ÎÏ‰ ,ÊÈ ˜¯Ù ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰àNBð Bðéàå§¥¥
àìå úçà ,"äMà çwé" :øîàpL ¯ úçàk íìBòì íéLð ézL§¥¨¦§¨§©©¤¤¡©¦©¦¨©©§Ÿ

.íézL§©¦
שתי לשאת  גדול כהן על שהאיסור  מובן  הרמב"ם  מדברי 

ה 'חינוך' כתב וכן תמידי . איסור  הוא  רעב)נשים  "אינו(מצוה :

בבתוליה אשה והוא  שנאמר  לעולם, נשים  שתים נושא 

שתים". לא  אבל  אחת  אשה דוקא – יקח 

איסו שמא  הסתפק  הראב "ד בקשראך דווקא  הוא זה  ר

ביום נשוי  להיות צריך גדול  שכהן  הוא  שדין הכיפורים  ליום

בגמרא  ואמרו  א)הכיפורים , יג, דווקא(יומא הם  שהנישואין 

ובעד  בעדו 'וכפר אמרה  התורה  כי  לשתיים ולא  אחת לאישה 

נשים בשתי  נאסר  שלא  "ואפשר  בתים. שני בעד  ולא  – ביתו'

לידי ויבוא  אחריהן  לבו  ימשך  שלא הכיפורים , ביום  אלא

טומאה".

אין השנה  ימות  שבשאר  נאמר  אם  שאף  הראב "ד והוסיף 

להימנע שצריך נותנת  הדעת  – נשים  שתי לשאת  איסור עליו

ומכל  הכיפורים ". יום ערב  לגרש  יצטרך שלא  "כדי מכך 

חינוך ' ה'מנחת  כתב  הרמב "ם(שם)מקום, בין הבדל יש  כי 

אשה נשיאת  שבדין  מלחמה , משוח  לכהן  בנוגע  – לראב "ד 

גדול לכהן שווה  הוא  ב)הרי יב, הרמב "ם(הוריות לדעת  כן, ואם 

הראב "ד, לדעת  אבל נשים , שתי לשאת  האיסור חל עליו  גם

הדיוט  כהן  כמו הוא  הרי הכיפורים  יום לעבודת  שבנוגע  כיון

נשים . שתי לשאת  ממנו למנוע טעם  אין שוב –

ה 'שבות ֿיעקב ' העיר כבר  כט)אולם , סי' מדברי(או"ח

המקדש  כלי בהל' עצמו  ה"י)הרמב "ם  ביארנו(פ"ה "וכבר :

ואינו הבתולה על ומצווה  באלמנה  אסור  שהוא  קדושה  בספר 

הצום ביום לעבוד יכול  אינו  שתים נשא  ואם  נשים , שתי נושא 

כל  הרמב "ם , לדעת  שאף  מוכח ומזה  לאחת ". שיגרש  עד 

יום של  העבודה מצד אכן הוא  נשים  שתי לשאת  האיסור 

הכיפורים .

ה'תשפ"ב  תשרי ח' שלישי יום בימינו  לכהן שבויה איסור

:ÊÈ ‰ÎÏ‰ ,ÁÈ ˜¯Ù ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰äéeáMä©§¨
äìòáð ànL ;äðBæ ÷ôñ àéäL éðtî ,äpäëì äøeñà ...úécôpL¤¦§¥£¨¦§ª¨¦§¥¤¦§¥¨¤¨¦§£¨

.éBâì§
המלך ' הכ"ג)ה 'שער  של (פי"ט חידושו את הביא 

שנשבתה אשה  לשאת  לכהן  איסור אין  בימינו כי המהרשד"ם 

נאנסה שמא  הספק מחמת  הוא  האיסור של טעמו כי  לנכרים ,

יחוס מהכהנים  אחד  לאף  אין  בימינו  אך לכהן , בכך ונאסרה 

להם להתיר  יש  ולכן כהנים, ספק  בגדר אלא ואינם  ברור 

אם וגם  נאנסה ; אמנם  אם  ספק  ספקא': מ'ספק  שבויה לשאת 

לו. אסורה  ואינה  כהן  איננו  שמא  - כן

לכהן: השבויה  איסור  בגדר תלוי זה  חידוש  אולם 

שנאנסה , מחשש  היא האיסור שסיבת אע"פ  כי  סוברים  יש 

מדרבנן, וודאי  כאיסור הוא  הרי  חז"ל  אותו שקבעו לאחר  אך

מחשש חכמים  שאסרום  נכרים ידי  על שיוצרו  גבינות כמו
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הן למעשה  אך נבילה , של בעור  העמידום  היצור שבתהליך

של  היא  הגבינה אם ספק  במקום  וגם וודאי כאיסור נחשבות 

ספיקא מספק  להתיר  אין כן נכרים  אם וגם נכרים, של היא אם (ספק

נבילה) בעור העמידוה אם ספק נחשבת– חכמים גזירת  לאחר  כי ,

מדרבנן וודאי כאן)כאיסור  פענח צפנת סו, אהע"ז מהדו"ק ביהודה .(נודע

ביהודה' ה 'נודע  השלכה(שם)וכתב  אף  מצאנו  זה  שמטעם 

ומפתה אונס  של קנס  חיוב  בה שאין  שבויה  לדין ממונית 

כבעולה  שנחשבת  לבתולה)משום  אלא קנס שחכמים(ואין ומכאן 

אחרת . הוכח לא  עוד כל כבעולה  שנחשבת  קבעו 

וודאי כאיסור  נחשבת אינה  שהשבויה  סוברים  יש  אך

שמא הספק לצד לחשוש  יש  כי קבעו  שחכמים  אלא  מדרבנן ,

ספק מדין להתיר יש  נוסף , ספק  לכך  יצטרף  אם אך נבעלה,

ספיקא .

חילקו לא  שלגביו  נכרים  גבינת  לאיסור  דומה  הדבר ואין 

למרות גוי, ידי על  שיוצרה  גבינה  כל ואסרו בגזירתם חז"ל

כשרים  מרכיבים  ידי על שנעשתה  בה  מאכלות שניכר  הל' (ראה

הי"ד) פ"ג בעצםאסורות כאיסור  שנחשבת  היא  התקנה גדר  ולכן ,

שלא התברר אם  שבויה , איסור  לגבי אך כספק , רק  ולא 

דינו התברר, לא  כשהדבר  גם  ולכן מותרת , היא  הרי נבעלה

נוסף  ספק  עם  בצירוף  להתירו ויש  בלבד, איסור  (ראה כספק 

ח) פז, סי' א יצחק .מנחת

ה'תשפ"ב  תשרי ט' רביעי יום כהן  בת עם שידוך

:‡Ï ‰ÎÏ‰ ,‡Î ˜¯Ù ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰àOé àìŸ¦¨
íàå ;ïøäà ìL Bòøæì ìelç Bîk äfL ,úðäk õøàä íò ìàøNé¦§¨¥©¨¨¤Ÿ¤¤¤¤§¦§©§¤©£Ÿ§¦

.äôé äìBò ïâeeæ ïéàL ,íéîëç eøîà ¯ àNð̈¨¨§£¨¦¤¥¦¨¤¨¤
בת עם  ישראל של בשידוך לחשוש  יש  הזה  בזמן  האם 

כהן ?

צדק ' ה 'צמח יא)כתב  סי' אבה"ע בזמן(שו"ת וכהנים  היות  :

לעיל  הרמב "ם  כדברי  דאורייתא , בתרומה אוכלים  אינם הזה 

ה"א) שיהיה(פ"כ חכם  בהתלמיד  כך כל  להחמיר  אין "לכן –

שיש והוסיף  אחת ". מסכת  שיודע  כל  רק  הגדולה . ממדרגה

ה'" פתאים  שומר  – רבים  ביה "דדשו מהטעם  גם  להתיר

הדשן ' ה 'תרומת  רי)וכדברי  .(סי'

צמחֿצדק שו "ת  גליון על קלאצקין הגר "א בהערות  והנה ,

תשל"ח) כ, גליון (נ"י) תורה ביגדיל בשם(נדפס נוספת  הוראה הביא  –

הק ' רבותינו אבותינו מכ "ק  הידוע  "כפי נשיאנו : רבותינו

משניות מס' איזה  בע"פ  ללמוד מצווים  היו נ"ע , זצוקללה "ה 

כהן בת  בענין בהתשובה  אה"ע  ובצ "צ  יום , בכל לחזור 

לצדקה מטבעות  חייו ימי  כל  ליתן עצה בכי"ק  רשום  לישראל 

די לא  זה  ולפי  וכו'". קטנות  היותר  מטבעות אפילו יום  בכל

על  להקפיד צריך אלא  עצמם  הנישואין בעת  מסכת בידיעת 

תמיד. צדקה  ובנתינת  התורה  בלימוד הוספה 

הרבי  כתב  כך 509)ועל  עמ' יט לקו"ש שם. תורה ש "בדורנו(יגדיל

"רובא א. סיבות: מכמה  העיתים ", נשתנו  אלה ... ובמקומות

– שנה " מעשרים  למעלה  הוא  כשהחתן הן דנישואין דרובא

פו "ר מצות ולקיים אישה לישא  החיוב  מוטל כבר  (ראה כאשר 

ובנ"כ) וברמ"א ס"ג א סי' אה"ע לגבישו"ע בפוסקים  שמובא  וכפי  .

השמות  כאשר אשה  לישא  שלא  כלה הזהירות  או וחמיו, החתן (של

לחשושוחמותה) אין עשרים גיל מעל החתן שכאשר  – שווים

זו סקט"ו)לזהירות יא סו"ס ב סי' ח"א הפוסקים אוצר "כלות(ראה ב . ;

עתה"; מאשר  מלפנים  יותר בנמצא  היו  – כדבעי שמים  יראות 

מאשר יותר  הרבה  – רבים  בה  ש "דשו  מפני בעיקר , ג .

שלפנינו". בדורות 

מסכת "יודע  החתן  כאשר  להתיר יש  כך, ומשום 

הנ"ל)אחת " הצ"צ שמסכת(כדברי הרבי והוסיף  הנישואין, בזמן

וכיו"ב". כלה  מסכת "אפילו להיות  יכולה  זו

ה'תשפ"ב  תשרי י' חמישי יום הגויים  גבינות

:„È ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˙Â¯ÂÒ‡ ˙ÂÏÎ‡Ó ˙ÂÎÏ‰äðéáb§¦¨
óøN ïBâk úBøt éîa Bà ,íéáNòa íééBbä dúBà ïéãéîònL¤©£¦¦¨©¦¨£¨¦§¥¥§§©
àéäL íéðBàb úö÷î eøBä ¯ äðéába ïéøkð ïä éøäå ,íéðàz§¥¦©£¥¥¦¨¦©§¦¨¦§¨§¦¤¦
øáãa äeãéîòäL ïéa ,íééBbä úðéáb ìk ìò eøæb øákL ;äøeñà£¨¤§¨¨§©¨§¦©©¦¥¤¤¡¦¨§¨¨
äeãéîòäL íeMî ,äøæb ¯ øzî øáãa äeãéîòäL ïéa øeñà̈¥¤¤¡¦¨§¨¨ª¨§¥¨¦¤¤¡¦¨

.øeñà øáãa§¨¨¨
ערוך' ב 'שלחן נפסק הרמב "ם  קטוס"ב)כדברי סי' שאמנם(יו"ד

של  עור  באמצעות  שנוצרה  מחשש  הוא  הגויים  גבינת  איסור 

הי"ג)נבילה  לעיל גמור(ראה איסור  עליה גזרו למעשה  אך ,

השתמשו שלא ברור  כאשר  גם  אסורה  גויים של  וגבינה

אסור . בדבר בייצורה 

ששתה מחשש  מגולים  מים שתיית איסור  לגבי  מאידך,

נפסק  נחש , קט מהם  סי' שם ס"א)(שו"ע נחשיםז שאין  ש "עכשיו 

גם קיימת  שהגזירה אומרים  ואין מותר ", – בינינו  מצויים 

קיים . הטעם אין כאשר 

החילוק : וביאור 

חשש אין מסוימת  גבינה לגבי אם  גם  גויים , לגבינת  בנוגע

אחרות , גבינות  לגבי קיים  החשש  עדיין  מאיסור, שנעשתה 

עומד  האיסור  קיימת , בכללותה האיסור  וסיבת  ומאחר 

מאחר מגולים , מים לגבי אך הגבינות , כל לגבי בתוקפו

ולכן לגמרי בטלה  האיסור סיבת  לנחשים , חשש  אין  ובזמנינו

שם)הותר ב"ח ועיין סק"ח, קטו סי' שם .(פרישה

על  הגבינה בייצור  נמצא  היהודי אם  שאפילו  סוברים , ויש 

בשונה מועיל , זה  אין בכשרות  שנעשתה ורואה הגוי  יד

החליבה , את  רואה  היהודי  כאשר  שהותר עכו "ם  חלב  מאיסור 

אין כאשר  אף הגויים גבינת  את  אסרו  חכמים  וכאמור מאחר 

כלל עירוב שםסק"כ)חשש  הרמ"א (ש"ך לדעת  אולם  כאשר(שם),

הגזירה . בכלל  זה  אין  הייצור, בשעת  נוכח הישראל 

ייצורן שבתהליך  רכות  גבינות  בדין הסתפקו  והפוסקים 

שהגזירה שכתבו  יש  חיצוניים : בחומרים  כלל שימוש  אין 
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אחר , דבר עירוב  ידי על  הוא  שעשייתן גבינות  על רק  חלה

כשר , בדבר  שהשתמשו  בוודאי ידוע  כאשר  גם  נאסרו ואלו

אינן חיצוני גורם  של  תערובת  ללא  המיוצרות  גבינות אך

הגזירה  מח)בכלל סי ב, יו"ד משה אגרות כי(ראה סוברים יש  אולם  ,

ואסורות  הגזירה  בכלל  הן  אלו גבינות סי'גם יו"ד השולחן (ערוך

סקט"ז) .קטז

ה'תשפ"ב  תשרי י"א שישי יום במליחה  התועלת

:È ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ˙Â¯ÂÒ‡ ˙ÂÏÎ‡Ó ˙ÂÎÏ‰?äNBò ãöék¥©¤
ãiî BëéìLîe ...äôé äôé BçìBî Ck øçàå ,älçz øNaä çéãî¥¦©©¨¨§¦¨§©©¨§¨¤¨¤©§¦¦¨

.ïéøLBôì àì ìáà ,ïéçúBø íéî CBúì§©¦§¦£¨Ÿ§§¦
חמים , מים  לתוך המליחה לאחר  הבשר  את  לתת  זה, דין

המליחה : פעולת בגדר  הראשונים  בין יסודית במחלוקת  תלוי

מכל  הדם  את שואבת המליחה הראשונים, רוב  לדעת

הרא"ה  לדעת אך הבשר , ש"ג)עומק  ב"ג הבית המליחה(בדק

ומצד  הבשר, של  העליונה  מהשכבה  רק הדם  את  מוציאה 

בתוך  הוא  כאשר  מהתורה  אסור  אינו  הדם  כי  בכך , די הדין

מהדם למנוע  רק  צריכה  המליחה  ולכן החוצה  יצא  ולא הבשר

מהשכבה הדם  בשאיבת  די  כך ולשם  הבישול, בעת  לצאת 

קודם יצא  לא  בעומק הבלוע הדם  ואילו הבשר, של העליונה

השכבה את  מקשים המים  הרתיחה  ובעת  המים , רתיחת

לצאת . מהדם  ומונעים  הבשר  של החיצונית 

צריך  הבשר , נחתך  המליחה  לאחר שאם הרא"ה  כתב  ולכן 

בעומק דם  יש  עדיין  כי החתך, מקום את  ולמלוח לשוב 

הבישול. בעת  לצאת  יוכל הוא החיתוך ולאחר  הבשר

אינה שהמליחה  הרא "ה  כדעת  סובר  הרמב "ם  והנה ,

ומחייב יותר מחמיר ואף  הבשר , מעומק הדם  את  מוציאה 

במים  הבשר את  migzexלתת  xakyשהדם יתכן כן לולי כי ,

הרתיחה . קודם  החוצה  ייצא  בבשר בלוע  הנשאר 

בשר לענין הרא "ה  כדעת  סובר אינו הרמב "ם מאידך,

ולמלוח  לחזור  צריך אין ולדעתו  המליחה , לאחר  שנחתך

מעומק גם  הדם  רוב את  מוציאה המליחה  לדעתו  כי  אותו ,

רותחים למים  להשליכו  צריך  הנותר  הדם מעט  ובגלל  הבשר,

חתכו אם  גם  אך  הבישול, בתחילת  לצאת  יספיק שלא  כדי 

כי אותו , ולמלוח לחזור צריך אין  המליחה, לאחר  הבשר את 

הבשר בעומק הנשאר  הדם  ממעט ימנעו  הרותחים  המים 

סקט"ז)לצאת  משב"ז סט סי' יו"ד מגדים פרי .(ראה

ה'תשפ"ב  תשרי י"ב קודש שבת בחלב? מבשר הנאה על לוקים האם

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ˙Â¯ÂÒ‡ ˙ÂÏÎ‡Ó ˙ÂÎÏ‰áìça øNä¨§¨¨
ëàì øeñàå BìMáì øeñà ¯...äéðäa øeñàå ,äøBzä ïî Bì ¨§©§§¨§¨§¦©¨§¨©£¨¨

...ïäéðMî úéfk ìëBàä ïëå ...ä÷Bì ¯ úéfk ïäéðLî ìMáiMîe¦¤§©¥¦§¥¤©©¦¤§¥¨¥©©¦¦§¥¤
.ä÷Bì¤

הט"ז)לעיל אסור(פ"ח ממאכל שהנהנה הרמב"ם  כתב 

שכל  לפי  הטעם , משנה' ה 'מגיד וביאר  לוקה . אינו בהנאה 

ודבר הנאתם . דרך אלא  עליהם  לוקים אין שבתורה  איסורים

באכילה . אלא  הנאתו דרך אין לאכילה , הראוי 

משנה ' ה 'לחם  רבינו)וכתב  ומ"ש ד"ה ה"ח פ"ה התורה יסודי :(הל'

הנאתו כדרך שלא  אף  עליו  לוקים  בחלב שבשר  (להלן אף 

ה"י) אכילה ,פי"ד לענין רק זה  הרי ,elke`deאכילתו כדרך שלא 

הנאתו. כדרך נהנה  אם אפילו  לוקה  אינו  הנאה  על אבל  לוקה ,

לוקה שאינו  - זו הלכה שכתב  הרמב"ם  מדברי משמע וכך

בהנאה  האסור  ממאכל הנאה  הט"ז)על פ"ח כל (לעיל על  –

בהלכה וכן  הכלל. מן  בחלב  בשר  איסור  הוציא ולא  האיסורים 

לוקה , בישולו  ועל בחלב  בשר  אכילת  שעל וכתב  פירט זו

שלוקה . כתב  לא  הנאה  על ואילו

אברהם ' ה'יד סק"א)וביאר פז סי' :(יו"ד

בחלב בבשר הנאה  איסור  על לוקים  אין  הרמב "ם  לדעת

או מדרשה  נלמד אלא  במפורש  כתוב  שאינו  דבר כל כי

האסור ממאכל  הנהנה  כל ולכן עליו . לוקים  אין  מריבוי 

אלא במפורש  כתוב לא הנאה  איסור שהרי לוקה  אינו בהנאה 

מיוחד  מלימוד א)נלמד כב, ב. כא, פסחים הנאה(ראה איסור  וגם  ,

תבשל  'לא  שהכתוב  מכך נלמד אלא  מפורש  אינו  בחלב  בבשר

פעמים שלוש  אמור  אמו ' בחלב  ב)גדי  נז, אין(קדושין ולכן

עליו. לוקים 

ה 'פלתי' סק"א)והקשה  פז סי' :(יו"ד

הפסוק לוקה , אינו בחלב  מבשר  שהנהנה  הרמב"ם  לדעת

תבשל...' הנאה)'לא  איסור על למדים(המלמד כבר  שהרי מיותר ,

תועבה ' כל תאכל מ'לא  הנאה 'לאו איסור  הוא כי עליו לוקים (ואין

ב) קיד, חולין !שבכללות',

איגר הגר "ע צה)ותירץ  עמ' ליהודה :(וזאת

אם רק  שאסור  למדים תועבה' כל תאכל 'לא  מהפסוק 

הנאתו  כדרך  'אכילה')נהנה  בלשון שנאמר הנאה איסור והכתוב(ככל ,

כדרך  שלא  אף  בחלב  מבשר הנאה  לאסור  בא  תבשל' 'לא 

ה"י)הנאתו פי"ד להלן .(וכנפסק

הקדוש-ברוך-הוא העניק לאדם כוח אלוקי – באמצעות תשובה – לשנות את העבר.
ממכתב ימי הסליחות, ה'תשכ"ז
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meil miwxt 'b m"anx ixeriyixyz a"iÎ'e -a"tyz'd

á"ôùú'ä éøùú 'å ïåùàø íåé

d`iA ixEQ` zFkld
-dyecwxtqd̀iAixEQìzFkld

¦§¦¥¦¨
¦§¥¦̈

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
הגויה 1) על הבא זנות; או אישות דרך הגויה על הבא יבאר

וגדול  הקנאי; את שהרג הבועל כיצד; – בו פוגעים שקנאין
שהטבילו  עבדים בתורה; כתוב שאינו אע"פ גויה בועל עוון
שנתערב  ישראל ולד השפחה; על והבא עבדות לשם אותם
כשיתגיירו. האומות ושאר עממין שבעה דין שפחה; ולד עם

.‡˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk ˙„·BÚ ÏÚaL Ï‡¯OÈ2¯‡MÓ ƒ¿»≈∆»«∆∆»ƒ«»ƒ¿»
˙Bn‡‰3„·BÚÏ ‰ÏÚ·pL ˙ÈÏ‡¯OÈ B‡ ,˙eLÈ‡ C¯c »À∆∆ƒƒ¿¿≈ƒ∆ƒ¿¬»¿≈

ÔÈ˜BÏ el‡ È¯‰ - ˙eLÈ‡ C¯c ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk4ÔÓ »ƒ«»∆∆ƒ¬≈≈ƒƒ
Ìa ÔzÁ˙˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ;‰¯Bz‰5B·Ï Ôz˙ ‡Ï Eza , «»∆∆¡«…ƒ¿«≈»ƒ¿…ƒ≈ƒ¿

Ïk „Á‡Â ÔÈÓÓÚ ‰Ú·L „Á‡ .E·Ï Áw˙ ‡Ï Bz·eƒ…ƒ«ƒ¿∆∆»ƒ¿»¬»ƒ¿∆»»
‰Ê ¯eq‡a ˙Bn‡6‡¯ÊÚ È„È ÏÚ L¯ÙÓ ÔÎÂ .7¯L‡Â : À¿ƒ∆¿≈¿…»«¿≈∆¿»«¬∆

Áw ‡Ï Ì‰È˙a ˙‡Â ,ı¯‡‰ ÈnÚÏ eÈ˙a Ôz ‡Ï…ƒ≈¿…≈¿«≈»»∆¿∆¿…≈∆…ƒ«
.eÈ·Ï¿»≈

ונשים 2) בגברים ביאה באיסורי מדובר הקודמים בפרקים
האחרות. באומות עוסק זה ופרק הוא 3)מישראל כן

- הכלל מכונה הכלל, מן יוצא חלק כשיש הלשון, מדרכי
"בשאר  "שאר", בשם - גדול היותר החלק הוא אם ואף
איסטניס  אדם כל כשאר "איני עשו"; מה המלך מדינות
ולפני  האומות בכל נוהג חיתון שאיסור רבינו [דעת אני".
שישבו  האומות שבע שרק וסוברים, עליו חלקו ורבים גיור.
בחיתון  נאסרו יהושע ידי על כיבושה בזמן בארץ
אין  כי חיתון, כלל שייך לא גיור לפני אבל כשנתגיירו,
לא  אומות שבשאר יוצא, כך ומתוך בהם. תופסים קידושין
לכל  כישראל הם שנתגיירו אחרי כי כלל, חיתון איסור שייך

בהם.4)דבר]. התרו זה 5)אם פסוק מפרש רבינו
את  גם רבינו מביא ולכן אישות, ובדרך בגירותן ולא בגיותן
שזה  לבנך". תקח לא ובתו לבנו תיתן לא "בתך הפסוק: סוף

בם". תתחתן ל"לא יסיר 6)כביאור "כי לו: זרה עבודה
המסירין". כל בספר 7)לרבות הוא שהפסוק למרות

ספר  את גם כולל עזרא ספר כי "עזרא", רבינו כתב נחמיה
הזכיר  לא ט"ו הלכה ז' פרק תורה ספר ובהלכות נחמיה,
אמרו: וכן התנ"ך. ספרי 24 בין נחמיה ספר את כלל רבינו
אנו  אין שמיה", על ספרא איקרי לא טעמא מאי "ונחמיה

לשניים. עזרא ספר נתחלק מי ידי ועל מתי יודעים

.·ÏÚ ‡a‰ Ï·‡ ;˙e˙Á C¯„ ‡l‡ ‰¯Bz ‰¯Ò‡ ‡ÏÂ¿…»¿»»∆»∆∆«¿¬»«»«
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ˙eÊ C¯c ˙È˙ek‰8È¯·cÓ «ƒ∆∆¿«ƒ«««¿ƒƒ¿≈

BÏ d„ÁÈ Ì‡Â .ÔzÁ˙‰Ï ‡·È ‡nL ‰¯Êb .ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ¿≈»∆»»…¿ƒ¿«≈¿ƒƒ¬»
˙eÊa9‰c ÌeMÓ ‰ÈÏÚ ·iÁ -10,‰ÁÙL ÌeMÓe , ƒ¿«»»∆»ƒƒ»ƒƒ¿»

‰BÊ ÌeMÓe ,˙È˙ek ÌeMÓe11,BÏ d„ÁÈ ‡Ï Ì‡Â . ƒƒƒ»¿ƒ…ƒ¬»
.˙È˙ek ÌeMÓ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - ‰¯˜Ó ˙‡¯˜ ‡l‡∆»ƒ¿»ƒ¿∆≈«»∆»ƒƒ

.Ô‰È¯·cÓ el‡ ÔÈ·eiÁ ÏÎÂ¿»ƒƒ≈ƒƒ¿≈∆

תורה 8) בדברי שמרד מרדות? מכת אותן קורין "ולמה
ונמסר  המכות מספר חכמים קבעו ולא סופרים". ובדברי
דעתם. שיקול לפי ומקרה מקרה בכל להחליט דין לבית

חייב 9) גוייה על הבא ישראל גזרו: חשמונאי של "ביתֿדין
הגמרא  ומסקנת זונה). גוייה, שפחה, (נדה, נשג"ז" משום
כלומר, לה". דמייחד "התם - רבינו גירסת לפי - שם
קבוע. באופן זה אם רק הייתה החשמונאים של שהגזירה

אתי 10) בנדתה, עליה ובא הואיל בכך הרגיל "וישראל
(לקחת) למנסב ואתי ישראלית, נדה (גם) נמי למבעל (יבוא)
לגוייה  למנסבה ואתי קדש יהיה לא משום ועבר שפחה

תתחתן". לא על כהן 11)ועבר אבל ישראל, הוא אם
התורה. מן לוקה

.‚;Ï‡¯OÈ ÏÚBa‰ ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«≈ƒ¿»≈
ÌeMÓ ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ - ˙È˙ek‰ ÏÚ ‡a‰ Ô‰k Ï·‡¬»…≈«»««ƒ∆ƒ«»ƒ
.˙ÈÏ‡¯OÈ ‰BÊ „Á‡Â ˙È˙ek ‰BÊ „Á‡Â .‰BÊ»¿∆»»ƒ¿∆»»ƒ¿¿≈ƒ

‰ÏÈÚ··e12.ÔÈLec˜ ˙a dÈ‡ È¯‰L ,‰˜BÏ „·Ïa ƒ¿ƒ»ƒ¿«∆∆¬≈≈»«ƒƒ

אינו 12) זנות דרך ישראלית זונה על הבא כהן אבל בגוייה,
ויבעול. שיקדש) (פירוש, שיקח עד אלא זונה משום לוקה
מישראל. גרע דלא קדשה תהיה לא משום לוקה הוא אמנם

.„,˙eÊ C¯c ÔÈa ˙e˙Á C¯c ÔÈa ,˙È˙ek ÏÚBa‰ Ïk»«≈ƒ≈∆∆«¿≈∆∆¿
‡ÈÒ‰¯Ùa dÏÚa Ì‡13‰¯OÚ ÈÈÚÏ ÏÚ·iL ‡e‰Â , ƒ¿»»¿«¿∆¿»¿∆ƒ¿«¿≈≈¬»»

È¯‰ - e‰e‚¯‰Â ÔÈ‡p˜ Ba eÚ‚t Ì‡ ,¯˙È B‡ Ï‡¯OiÓƒƒ¿»≈»≈ƒ»¿«»ƒ«¬»¬≈
ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯·„Â .ÔÈÊÈ¯Êe ÔÈÁaLÓ el‡≈¿À»ƒ¿ƒƒ¿»»∆¬»»¿∆ƒƒ«

.È¯ÓÊa ÒÁÈt ‰OÚÓ :‰Ê ¯·„Ï ‰È‡¯ .‡e‰¿»»¿»»∆«¬≈ƒ¿»¿ƒ¿ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

."xzi e` l`xyin dxyr ipirl leraiy `ede"

המשך  ב: מיותרות. יתר" "או המילים א: קשה, ולכאורה
- לדבר וראיה הוא, מסיני למשה הלכה זה "ודבר ההלכה
מסיני  למשה הלכה של גדרה הרי בזמרי", פנחס מעשה
בפרשה  הדבר נכתב כאן והלא בכתוב, רמז לה שאין הוא
מעשה  והלא מסיני, למשה הלכה צריך מה לשם ג: שלמה.

פנחס. מעשה - הוא רב
בפני  הבועל על היא מסיני למשה ההלכה בזה: והביאור
יותר  היו בפנחס כי רב, מעשה אין זה ועל מישראל, עשרה
עשרה  על כי יתר" או "עשרה הרמב"ם כתב ולכן מעשרה,
שמה  ועוד, רב. מעשה יש מעשרה יתר ועל הלל"מ, צריך
ביאור  גם הוא בזמרי" פנחס מעשה לדבר "ראיה שמזכיר
בשעת  אלא בהן לפגוע רשאי הקנאי "ואין שאח"כ להלכה

כזמרי". מעשה
(254 cenr b"i wlg y"ewl itÎlr)

ישראל".13) וכולהו אדם בני מעשרה פחותה פרהסיא "אין

.‰,‰OÚÓ ˙ÚLa ‡l‡ Ô‰a ÚbÙÏ È‡M¯ È‡pw‰ ÔÈ‡Â¿≈«««««ƒ¿…«»∆∆»ƒ¿««¬∆
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Ì‡ Ï·‡ .d˙·˜ Ï‡ ‰M‡‰ ˙‡Â :¯Ó‡pL ;È¯ÓÊk¿ƒ¿ƒ∆∆¡«¿∆»ƒ»∆√»»¬»ƒ
L¯t14B˙B‡ ÔÈ‚¯B‰ ÔÈ‡ -15‚¯‰ - B‚¯‰ Ì‡Â ; ≈≈≈¿ƒ¿ƒ¬»∆¡»
ÂÈÏÚ16B‚¯‰Ï ÔÈc ˙ÈaÓ ˙eL¯ ÏhÏ È‡pw‰ ‡a Ì‡Â . »»¿ƒ»«««ƒ…¿ƒ≈ƒ¿»¿

BÏ ÔÈ¯BÓ ÔÈ‡ -17.‰OÚÓ ˙ÚLa ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â , ≈ƒ¿««ƒ∆ƒ¿««¬∆
,ÏÚBa‰ ˙‡ ‚¯‰Ï È‡pw‰ ‡a Ì‡ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ¿…∆»ƒ»««««¬…∆«≈

ËÓLÂ18B„iÓ BÓˆÚ ÏÈv‰Ï È„k È‡pw‰ ‚¯‰Â ÏÚBa‰ ¿ƒ¿««≈¿»««««¿≈¿«ƒ«¿ƒ»
ÂÈÏÚ ‚¯‰ ÏÚBa‰ ÔÈ‡ -19·LBz ¯b ˙a ÏÚ ‡a‰Â .20 ≈«≈∆¡«»»¿«»««≈»

˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ Ï·‡ ;Ba ÌÈÚ‚Bt ÔÈ‡pw‰ ÔÈ‡ -≈««»ƒ¿ƒ¬»«ƒ««
˙ec¯Ó21. «¿

האשה.14) בשעת 15)מן אלא זו הלכה נאמרה "שלא
כרוצח.16)מעשה". בו, התרו ניתנה 17)אם "שלא

עצמו, עלֿידי מעשה דעושה מעצמו, למקנא אלא רשות
ומימלך  שבא) (וזה אתי כי והאי לא, שליח עלֿידי אבל
והרוג) (לך קטול זיל לו) נאמר (אם ליה אמרינן אי (ושואל),

שלהם). שליח שהוא (נמצא שלוחן" להו על 18)הוה אף
פירש. שלא נהרג 19)פי אין לפינחס והרגו זמרי "נהפך

[=לזמרי] להרגו מצוה אין שהרי הווה, רודף דפינחס עליו".
[=לפינחס], לו מורין אין שהרי הוא, בעלמא רשות אלא
רשות  ניתנה כך לזמרי, להרוג לפינחס רשות שניתן וכשם

פינחס". של בנפשו עצמו את להציל "איזהו 20)לזמרי
עם  זרה עבודה יעבוד שלא עליו שקיבל גוי זה תושב? גר
נקרא  ולמה טבל... ולא מל ולא נח בני של המצוות שאר
ישראל". בארץ בינינו להושיבו לנו שמותר לפי תושב? שמו
לעבוד  לא קיבלה בעצמה שהיא פירוש, תושב, גר ובת

זרה. מכין 21)עבודה דין בית אסורה ביאה הבא שכל
מרדות. מכת אותו

.ÂÌÈ‡p˜ Ba eÚ‚t ‡Ï22ÔÈc ˙Èa e‰e˜Ï‰ ‡ÏÂ ,23- …»¿«»ƒ¿…ƒ¿≈ƒ
‰Ïa˜ È¯·„a L¯ÙÓ BLÚ È¯‰24.˙¯Îa ‡e‰L ¬≈»¿¿…»¿ƒ¿≈«»»∆¿»≈

˙a ÏÚ·e ·‰‡ ¯L‡ ÈÈ L„˜ ‰„e‰È ÏlÁ Èk :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒƒ≈¿»…∆¿»¬∆»≈»««
Ì‡ .‰BÚÂ ¯Ú ‰pOÚÈ ¯L‡ LÈ‡Ï ÈÈ ˙¯ÎÈ ,¯Î Ï‡≈≈»«¿≈¿»»ƒ¬∆«¬∆»≈¿∆ƒ

¯Ú BÏ ‰È‰È ‡Ï - ‡e‰ Ï‡¯OÈ25‰BÚ ‡ÏÂ ÌÈÓÎÁa ƒ¿»≈…ƒ¿∆≈«¬»ƒ¿…∆
LÈbÓ BÏ ‰È‰È ‡Ï - ‡e‰ Ô‰k Ì‡Â ;ÌÈ„ÈÓÏza««¿ƒƒ¿ƒ…≈…ƒ¿∆«ƒ
- ˙È˙ek ÏÚBa‰L ,z„ÓÏ ‰p‰ .˙B‡·ˆ ÈÈÏ ‰ÁÓƒ¿»«»¿»ƒ≈»«¿»∆«≈ƒ
:¯Ó‡pL ;˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ ÔzÁ˙ el‡k¿ƒƒ¿«≈«¬«»ƒ«»∆∆¡«

.'‰ L„˜ ÏlÁÓ ‡¯˜Â .¯Î Ï‡ ˙a ÏÚ·e»««≈≈»¿ƒ¿»¿«≈…∆

מעשה.22) הלקוהו 23)בשעת אם אבל מרדות. מכת
אחר. מעונש דברי 24)נפטר הנקראים נביאים בספרי

החכמים".25)קבלה. בין ולהורות להבין "חריף

.ÊÏ‡ ,ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ê ÔBÚ»∆««ƒ∆≈ƒ«≈ƒ«
„ÒÙ‰ Ba LÈ ‡l‡ ;EÈÈÚa Ï˜ È‰È26ÏÎa ÔÈ‡L ¿ƒ«¿≈∆∆»≈∆¿≈∆≈¿»

ÏÎÏ ‡e‰ Ba - ‰Â¯Ú‰ ÔÓ Ôa‰L .B˙BÓk ˙BÈ¯Ú‰»¬»¿∆«≈ƒ»∆¿»¿¿»
;¯ÊÓÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,·LÁ Ï‡¯OÈ ÏÏÎ·e ,¯·c»»ƒ¿«ƒ¿»≈∆¿»««ƒ∆«¿≈
˙‡ ¯ÈÒÈ Èk :¯Ó‡pL ,Ba BÈ‡ - ˙È˙ek‰ ÔÓ Ôa‰Â¿«≈ƒ«ƒ≈¿∆∆¡«ƒ»ƒ∆

Ea.ÈÈ È¯Á‡ ˙BÈ‰lÓ B˙B‡ ¯ÈÒÓ - È¯Á‡Ó ƒ¿≈«¬«≈ƒƒƒ¿«¬≈¿»

ãycew zegiyn zecewpã

lw idi l` ,oicÎzia zzin ea oi`y itÎlrÎs` df oeer"
."ezenk zeixrd lka oi`y cqtd ea yiy `l` jipira

עניין  היא שביאה הוא אסורות ביאות חטא של חומרתו
למעלה  שהיא מהנפש ונלקח האדם, כל את ש"תופס"
כל  את בו שיש בן להוליד אפשר שלכן הגלויים, מהכוחות
הנפש. מעצם נמשכת ההולדה כי הנפש, כוחות עשרה
הנפש  עצם את לוקחים אסורה ביאה שעל־ידי ונמצא

ר"ל. הקליפה למקום
הפסד  בו ש"יש ארמית" "בועל של החטא הוא מזה חמור
עצם  את האדם מוציא בו כי כמותו" העריות בכל שאין
ואפילו  מהערוה שנולד בן כי ישראל, לכלל מחוץ נפשו
בנו" אינו הכותית מן "הבן אבל המצוות, בכל חייב ממזר

ישראל. עם לגבולות מחוץ ויוצא יהודי אינו
(154 cenr 'g wlg y"ewl itÎlr)

כולו.26) ישראל לעם

.Á,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚa ˜·c‰Ï Ì¯B‚ ‰Ê ¯·„Â¿»»∆≈¿ƒ«≈¿¿≈»ƒ«»
È¯Á‡Ó ·eLÏÂ ,Ì‰Ó ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ eÏÈc·‰L∆ƒ¿ƒ»«»»≈∆¿»≈«¬≈

.Ba ÏÚÓÏÂ ÈÈ¿»¿ƒ¿…

.ËÌ‡ :Ï‡¯OÈ ˙a ÏÚ ‡a‰ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ«»«»««ƒ¿»≈ƒ
BÈ‡ - ‡È‰ ‰Èet Ì‡Â ;‰ÈÏÚ ‚¯‰ - ‡È‰ LÈ‡ ˙L‡≈∆ƒƒ∆¡»»∆»¿ƒ¿»ƒ≈

.‚¯‰∆¡»

.ÈLÏL ˙a ‰pË˜ ÔÈa ,˙È˙ek‰ ÏÚ ‡a‰ Ï‡¯OÈ Ï·‡¬»ƒ¿»≈«»««ƒ≈¿«»«»
„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL27˙L‡ ÔÈa ‰Èet ÔÈa ,‰ÏB„b ÔÈa »ƒ¿∆»≈¿»≈¿»≈≈∆

„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa ÔË˜ ‰È‰ elÙ‡Â ,LÈ‡28, ƒ«¬ƒ»»»»∆≈«»ƒ¿∆»
ÔB„Êa ˙È˙ek‰ ÏÚ ‡aL ÔÂÈk29˙‚¯‰ BÊ È¯‰ -30, ≈»∆»««ƒ¿»¬≈∆¡∆∆

¯·„Â .‰Ó‰ak ,‰È„È ÏÚ ‰Ï˜z Ï‡¯OÈÏ ‡aL ÈtÓƒ¿≈∆»¿ƒ¿»≈¿»»«»∆»«¿≈»¿»»
Ï‡¯OÈ È·Ï eÈ‰ ‰p‰ Ô‰ :¯Ó‡pL ,‰¯Bza L¯ÙÓ ‰Ê∆¿…»«»∆∆¡«≈≈»»ƒ¿≈ƒ¿»≈
¯ÎÊ ·kLÓÏ LÈ‡ ˙Ú„È ‰M‡ ÏÎÂ ,ÌÚÏa ¯·„aƒ¿«ƒ¿»¿»ƒ»…««ƒ¿ƒ¿«»»

.e‚¯‰¬…

לביאה.27) ראוייה ביאה.28)שהיא שביאתו
אין 29) בשגגה... הבהמה עם "והשוכב תקלה. אין דבשוגג

נסקלת". קנאים 30)הבהמה ידי על נהרג - הבועל - והוא
כרת. שעונשו או מעשה. בשעת בו, שפוגעין

.‡ÈeÏa˜Â ,˙e„·Ú ÌLÏ Ì˙B‡ eÏÈaË‰L ÌÈ„·Ú‰»¬»ƒ∆ƒ¿ƒ»¿≈«¿¿ƒ¿
Ì‰a ÌÈ·iÁ ÌÈ„·Ú‰L ˙BˆÓ Ì‰ÈÏÚ31ÏÏkÓ e‡ˆÈ - ¬≈∆ƒ¿∆»¬»ƒ«»ƒ»∆»¿ƒ¿«

.e‡a ‡Ï Ï‡¯OÈ ÏÏÎÏÂ ,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰»¿≈»ƒ«»¿ƒ¿«ƒ¿»≈…»
‰ÁÙM‰ CÎÈÙÏ32‰¯eÒ‡33B˙ÁÙL „Á‡ ,ÔÈ¯BÁ Ô·Ï ¿ƒ»«ƒ¿»¬»¿∆ƒ∆»ƒ¿»

B¯·Á ˙ÁÙL „Á‡Â34ÔÈkÓ - ‰ÁÙM‰ ÏÚ ‡a‰Â . ¿∆»ƒ¿«¬≈¿«»««ƒ¿»«ƒ
L¯ÙÓ È¯‰L .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡«««¿ƒƒ¿≈¿ƒ∆¬≈¿…»
È¯·Ú‰ Bc·ÚÏ ˙ÈÚk ‰ÁÙL Ô˙B ÔB„‡‰L ‰¯Bza«»∆»»≈ƒ¿»¿«¬ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ

BÏ ˙¯zÓ ‡È‰Â35.‰M‡ BÏ ÔzÈ ÂÈ„‡ Ì‡ :¯Ó‡pL , ¿ƒÀ∆∆∆∆¡«ƒ¬…»ƒ∆ƒ»

חייבת.31) שהאשה המצוות כנענית.32)היינו
בן 34)מדרבנן.33) חציו שכבר אפשר אי שפחה "לישא

התורה,35)חורין". מן עברי לעבד אסורה הייתה שאם
לאשה. כנענית שפחה האדון לו נותן איך
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.·È‰Ê ¯·„a ÌÈÓÎÁ e¯Ê‚ ‡ÏÂ36‰¯Bz ‰·iÁ ‡ÏÂ . ¿…»¿¬»ƒ¿»»∆¿…ƒ¿»»
LÈ‡Ï ˙Ù¯Á ‰˙È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,‰ÁÙLa ˙e˜ÏÓ37, «¿¿ƒ¿»∆»ƒ≈»¿»∆¡∆∆¿ƒ

.e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿

עברי.36) חורין 37)בעבד בת וחצייה שפחה חצייה
עברי. לעבד המקודשת

.‚È˙e˜ÏÓ Ba ÔÈ‡L ÈtÓ EÈÈÚa Ï˜ ‰Ê ÔBÚ È‰È Ï‡«¿ƒ»∆«¿≈∆ƒ¿≈∆≈«¿
.ÈÈ È¯Á‡Ó ¯eÒÏ ÔaÏ Ì¯B‚ ‰Ê ÌbL ,‰¯Bz‰ ÔÓƒ«»∆«∆≈«≈»≈«¬≈¿»
‡ˆÓÂ ,Ï‡¯OiÓ BÈ‡Â „·Ú ‡e‰ ‰ÁÙM‰ ÔÓ Ôa‰L∆«≈ƒ«ƒ¿»∆∆¿≈ƒƒ¿»≈¿ƒ¿»
È¯‰ .ÌÈ„·Ú Ì˙BÈ‰ÏÂ ÏlÁ˙‰Ï L„w‰ Ú¯ÊÏ Ì¯B‚≈¿∆««…∆¿ƒ¿«≈¿ƒ¿»¬»ƒ¬≈

ÒBÏ˜‡38ÏÏÎa ‰ÁÙLÂ „·Ú ˙ÏÈÚa ÏÏk Ìb¯˙Ó‰ À¿¿«¿«¿≈»«¿ƒ«∆∆¿ƒ¿»ƒ¿«
.‰L„˜ ‰È‰˙ ‡ÏÂ L„˜ ‰È‰È ‡Ï…ƒ¿∆»≈¿…ƒ¿∆¿≈»

שהלאו 38) - אונקלוס של לדעתו מסכים אינו רבינו אמנם
ושפחה  עבד בעילת כולל קדשה" תהיה ולא קדש יהיה "לא
על  מסתמך רבינו אולם חכמים, גזירת רק זו ולדעתו, -
עבד  ו"קדשה" "קדש" המלים: שמבאר - בזה - אונקלוס
"גורם  שפחה או עבד המוליד שישראל כהוכחה ושפחה,

להתחלל". הקודש לזרע

.„È‰¯·Ú ˙ÚL·e ‡ÈÒ‰¯Ùa elÙ‡Â ‰ÁÙL ÏÚ ‡a‰«»«ƒ¿»«¬ƒ¿«¿∆¿»ƒ¿«¬≈»
Ba ÔÈÚ‚Bt ÔÈ‡pw‰ ÔÈ‡ -39C¯„ ‰ÁÙL Á˜Ï Ì‡ ÔÎÂ . ≈««»ƒ¿ƒ¿≈ƒ»«ƒ¿»∆∆

‰Ï·hL ˙ÚnL .‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ BÈ‡ - ˙e˙Á«¿≈∆ƒ«»∆≈≈∆»¿»
.˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÏÏkÓ ‰˙ˆÈ ˙BˆÓ ‰Ïa˜Â¿ƒ¿»ƒ¿»¿»ƒ¿«»¿≈»ƒ«»

וזו 39) (גוייה) ארמית בבועל אלא ההלכה נאמרה שלא
הגויים. מכלל יצאה

.ÂËÔ‰ÈL È¯‰ - ‰ÁÙL „ÏÂa ˙ÈÏ‡¯OÈ „ÏÂ ·¯Ú˙ƒ¿»≈¿«ƒ¿¿≈ƒƒ¿«ƒ¿»¬≈¿≈∆
ÔÈÙBÎÂ ;„·Ú ˜ÙÒ Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ ,˜ÙÒ40ÏÚa »≈¿»∆»≈∆¿≈∆∆¿ƒ««

‡e‰‰ Ôa‰ ‰È‰ Ì‡Â .Ì‰ÈL ˙‡ ¯¯ÁLÓe ‰ÁÙM‰«ƒ¿»¿«¿≈∆¿≈∆¿ƒ»»«≈«
ÔB„‡‰ Ôa41eÏc‚iLk - „·Ú ÏL42˙‡ ‰Ê e¯¯ÁLÈ ∆»»∆∆∆¿∆ƒ¿¿¿«¿¿∆∆

.Ï‰˜a ‡·Ï ÔÈ¯zÓ eÈ‰ÈÂ ,‰Ê∆¿ƒ¿À»ƒ»…¿»»

לא 40) לישא יכולים שאינם ורביה, פריה מצות ביטול מפני
חורין. בן וחצי עבד בחצי כמו חורין, בת ולא שפחה

בן 41) עם ונתערב בן, והניח מת השפחה שבעל כלומר,
השני. של האדון הוא הוולדות משני שאחד ונמצא השפחה,

אינו 42) שקטן לשחרר, יכולים אינם קטנים בהיותם אבל
לשחרר. יכול

.ÊË˜ÙÒ Ô‰ÈzL È¯‰ - ˙Ba ˙B·B¯Úz‰ eÈ‰»««¬»¬≈¿≈∆¿≈
˙BÁÙL43.„·Ú ˜ÙÒ „Ïe‰ - Ô‰Ó ˙Á‡ Ïk ÏÚ ‡a‰Â , ¿»¿«»«»««≈∆«»»¿≈∆∆

„ÏÂa ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk ˙„·BÚ „ÏÂ ·¯Ú˙ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒƒ¿»≈¿«∆∆»ƒ«»ƒ¿«
˙ÈÏ‡¯OÈ44Ô‰ÈL ˙‡ ÌÈÏÈaËÓ -45ÏÎÂ ,˙e¯b ÌLÏ ƒ¿¿≈ƒ«¿ƒƒ∆¿≈∆¿≈≈¿»

˙¯Bib ˜ÙÒ Ô‰Ó ˙Á‡46. ««≈∆¿≈ƒ∆

שהאשה 43) שתיהן, את שישחרר האדון את כופין ואין
שפחה אינה חצייה כדין ודינן ורביה, פריה על מצווה

לשחררה. האדון את כופין שאין חורין בת והן 44)וחצייה
הוולדות.45)בנות. לכהן.46)שני ואסורה

.ÊÈeÏa˜ÈÂ e¯ib˙iLk Ìlk ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ Ïk»»¿≈»ƒÀ»¿∆ƒ¿«¿ƒ«¿

e¯¯ÁzLiLk ÌÈ„·Ú‰Â ,‰¯BzaL ˙Bˆn‰ Ïk Ô‰ÈÏÚ47 ¬≈∆»«ƒ¿∆«»¿»¬»ƒ¿∆ƒ¿«¿¿
‰wÁ Ï‰w‰ :¯Ó‡pL ;¯·c ÏÎÏ Ï‡¯OÈk Ô‰ È¯‰ -¬≈≈¿ƒ¿»≈¿»»»∆∆¡««»»À»
.„iÓ ÈÈ Ï‰˜a Òk‰Ï ÔÈ¯zÓe .ÌÎÏ ‰È‰È ˙Á‡««ƒ¿∆»∆À»ƒ¿ƒ»≈ƒ¿«¿»ƒ»

‡e‰Â48‡OÈÂ ,Ï‡¯OÈ ˙a ¯¯ÁLÓ‰ B‡ ¯b‰ ‡OiL ¿∆ƒ»«≈«¿À¿»«ƒ¿»≈¿ƒ»
ÔÈÓÓÚ ‰Úa¯‡Ó ıeÁ .˙¯¯ÁLÓe ˙¯Bib ÈÏ‡¯Oi‰«ƒ¿¿≈ƒƒ∆¿À¿∆∆≈«¿»»¬»ƒ
˙Bn‡‰L ;Ì„‡Â ÌÈ¯ˆÓe ·‡BÓe ÔBnÚ :Ì‰Â ,„·Ïaƒ¿«¿≈«»ƒ¿«ƒ∆¡…∆»À
ÏÎÏ Ï‡¯OÈk ‡e‰ È¯‰ - Ô‰Ó „Á‡ ¯ib˙iLk ,el‡‰»≈¿∆ƒ¿«≈∆»≈∆¬≈¿ƒ¿»≈¿»

‡l‡ ,¯·c49.Ï‰wa ‰‡Èa ÔÈÚÏ »»∆»¿ƒ¿«ƒ»«»»

"שכבר 47) כשישתחרר, המצוות לקבל צריך לא עבד
עבדות". לשם כשטבל חוץ.49)היינו.48)הודיעוהו

.ÁÈ.ÌÏBÚ ¯eq‡ Ô¯eq‡ - ·‡BÓe ÔBnÚ ?ÔÈc „ˆÈÎÂ¿≈«ƒ»«»ƒ»ƒ»
È·‡BÓe ÈBnÚ ‡·È ‡Ï :¯Ó‡pL .˙B·˜ ‡ÏÂ ÌÈ¯ÎÊ¿»ƒ¿…¿≈∆∆¡«…»…«ƒ»ƒ
ÈBnÚ‰L ,ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ .¯ÓB‚Â ÈÈ Ï‰˜aƒ¿«¿»¿≈¬»»¿∆ƒƒ«∆»«ƒ

·‡Bn‰Â ¯Îf‰¯Îf‰ È50˙a ‡OÏ ÌÏBÚÏ ¯eÒ‡L ‡e‰ «»»¿«»ƒ«»»∆»¿»ƒ»«
˙ÈBnÚ Ï·‡ ;ÌÏBÚ‰ ÛBÒ „Ú ,Ba Ôa elÙ‡ ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈¬ƒ∆¿«»»¬»«ƒ

.˙Bn‡‰ ¯‡Lk „iÓ ˙¯zÓ ˙È·‡BÓe»ƒÀ∆∆ƒ»ƒ¿»»À

ולא 50) עמוני הרמתי: שמואל של דינו מבית מקובלני "כך
מואבית". ולא מואבי עמונית,

.ËÈ¯Bc :˙B·˜ „Á‡Â ÌÈ¯ÎÊ „Á‡ ,ÈÓB„‡Â È¯ˆÓƒ¿ƒ«¬ƒ∆»¿»ƒ¿∆»¿≈
¯B„Â ,Ï‡¯OÈa ‡·Ï ÔÈ¯eÒ‡ - ÈL ¯B„Â ÔBL‡ƒ̄¿≈ƒ¬ƒ»…¿ƒ¿»≈¿
Ì‰Ï e„ÏeÈ ¯L‡ ÌÈa :¯Ó‡pL ;¯zÓ - ÈLÈÏL¿ƒƒÀ»∆∆¡«»ƒ¬∆ƒ»¿»∆

.¯ÓB‚Â¿≈

.ÎÈL È¯ˆÓ .ÈL da - ‰¯ib˙pL ˙¯aÚÓ ˙È¯ˆÓƒ¿ƒ¿À∆∆∆ƒ¿«¿»¿»≈ƒƒ¿ƒ≈ƒ
‡OpL ÔBL‡¯ È¯ˆÓ B‡ ,‰BL‡¯ ˙È¯ˆÓ ‡OpL∆»»ƒ¿ƒƒ»ƒ¿ƒƒ∆»»
e„ÏeÈ ¯L‡ ÌÈa :¯Ó‡pL .ÈL „Ïe‰ - ‰iL ˙È¯ˆÓƒ¿ƒ¿ƒ»«»»≈ƒ∆∆¡«»ƒ¬∆ƒ»¿

‰„Ïa Ô‡Ïz ·e˙k‰ - Ì‰Ï51. »∆«»¿»»¿≈»

רק 51) אמר שהוא פי על ואף שם. יוחנן ר' בשם דימי כרב
הדין  שהוא רבינו, סובר ראשונה, מצרית שנשא שני במצרי
"הכתוב  שם שאמרו מה ומפרש שנייה, שנשא ראשון במצרי
וכל  ואם, אב בלא ללידה אפשר אי הכוונה: בלידה" תלאן

בקהל. לבוא אסור לשניהם שלישי שאינו

.‡ÎÈBnÚ „Ïe‰ - ˙È¯ˆÓ ‡OpL ÈBnÚ ¯b52¯b . ≈«ƒ∆»»ƒ¿ƒ«»»«ƒ≈
È¯ˆÓ „Ïe‰ - ˙ÈBnÚ ‡OpL È¯ˆÓ53:ÏÏk‰ ‰Ê . ƒ¿ƒ∆»»«ƒ«»»ƒ¿ƒ∆«¿»

¯Îf‰ ¯Á‡ Cl‰ - ˙Bn‡a54¯Á‡ Cl‰ - e¯ib˙ ; »À«≈«««»»ƒ¿«¿«≈««
.˙eÁt‰«»

איסור 52) - בקהל לבוא - איסורו זכר, הוא הוולד ואם
דור  עד ואסורה כמצרית דינה היא, נקבה אם אבל עולם,

להחמיר. הולכים שלעולם דור 53)שלישי, עד ואסור
הפגום. הוא שהזכר כיוון בא 54)שלישי, עמוני גוי אם

וכשיתגייר  כעמוני דינו בן, והוליד אחרת מאומה גוייה על
עמונית  גוייה על שבא אחרת מאומה גוי בקהל, לבוא אסור

בקהל. לבוא מותר וכשיתגייר עמוני, אינו בן, והוליד

.·ÎÔÓ ÔÈ¯eÒ‡ ÔÈ‡ - ÔÈÓÓÚ ‰Ú·MÓ ¯ib˙pL ÈÓƒ∆ƒ¿«≈ƒƒ¿»¬»ƒ≈»¬ƒƒ
Ô‰Ó e¯ib˙ ‡lL ,Úe„È ¯·c‰Â .Ï‰wa ‡B·Ï ‰¯Bz‰«»»«»»¿«»»»«∆…ƒ¿«¿≈∆
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ÌÈ¯eÒ‡ eÈ‰iL Ì‰ÈÏÚ ¯Êb ÚLB‰ÈÂ ,ÌÈBÚ·b‰ ‡l‡∆»«ƒ¿ƒƒÀ«»«¬≈∆∆ƒ¿¬ƒ
¯Ò‡ ‡ÏÂ .˙B·˜ „Á‡Â ÌÈ¯ÎÊ „Á‡ ,Ï‰w· ‡·Ï»…«»»∆»¿»ƒ¿∆»¿≈¿…»«
ÌÈˆÚ È·ËÁÂ :¯Ó‡pL ;Lc˜Ó LiL ÔÓÊa ‡l‡ Ì˙B‡»∆»ƒ¿«∆≈ƒ¿»∆∆¡«¿…¿≈≈ƒ
.Lc˜na Ì˙˜Á¯‰ ‰Ïz - È‰Ï‡ ˙È·Ï ÌÈÓ È·‡LÂ¿…¬≈«ƒ¿≈¡…»»»«¿»»»«ƒ¿»

.‚Î˙„B·ÚÏ Ì˙pL ÈÙÏ ,ÌÈÈ˙ ÌÈ‡¯˜p‰ Ì‰Â¿≈«ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿ƒ∆¿»»«¬«
Ï‰wa eÒkÈ ‡lL Ì‰ÈÏÚ ¯Ê‚Â „Â„ ‡a .Lc˜n‰«ƒ¿»»»ƒ¿»«¬≈∆∆…ƒ»¿«»»
L¯ÙÓ ÔÎÂ .Lc˜Ó ÔÈ‡L ÔÓÊa elÙ‡Â ,ÌÏBÚÏ¿»«¬ƒƒ¿«∆≈ƒ¿»¿≈¿…»
˙„·ÚÏ ÌÈ¯O‰Â „ÈÂc Ô˙pL ÌÈÈ˙p‰ ÔÓe :‡¯ÊÚa¿∆¿»ƒ«¿ƒƒ∆»«»ƒ¿«»ƒ«¬…«

.Lc˜na Ì˙B‡ ‰Ïz ‡lL ,z„ÓÏ ‡‰ .ÌiÂÏ‰«¿ƒƒ»»«¿»∆…»»»«ƒ¿»

.„Î‰‡¯L ÈÙÏ ?BÈc ˙È·e ‡e‰ Ì‰ÈÏÚ ¯Ê‚ ‰nÏÂ¿»»»«¬≈∆≈ƒ¿ƒ∆»»
Èa ˙Ú·L eL˜aL ˙Úa Ì‰a ‰˙È‰L ˙ei¯ÊÎ‡Â ˙efÚ«¿«¿¿ƒ∆»¿»»∆¿≈∆ƒ¿ƒ¿«¿≈
eÓÁ¯ ‡ÏÂ Ìe‚¯‰Â ,Ì˙BÏ˙Ï '‰ ¯ÈÁa Ïe‡L»¿ƒƒ¿»«¬»¿…ƒ¬

Ì‰ÈÏÚ55. ¬≈∆

ראיין 55) אינן מרחמי דלא כיוון גבעונים (ואלו) "והני
דוד". עליהן גזר מיד בהן, לידבק

.‰Î˙Bn‡‰ Ïk ÏaÏa ,¯eM‡ CÏÓ ·È¯ÁÒ ‰ÏÚLk¿∆»»«¿≈ƒ∆∆«ƒ¿≈»»À
el‡Â .ÌÓB˜nÓ Ì˙B‡ ‰Ï‚‰Â ,‰Êa ‰Ê Ì·¯ÚÂ¿≈¿»∆»∆¿ƒ¿»»ƒ¿»¿≈
ÌÈ¯Á‡ ÌÈL‡ - ‰zÚ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡aL ÌÈ¯ˆn‰«ƒ¿ƒ∆¿∆∆ƒ¿«ƒ«»¬»ƒ¬≈ƒ

Ì‰56e·¯Ú˙Â ÏÈ‡B‰Â .ÌB„‡ ‰„OaL ÌÈÓB„‡‰ ÔÎÂ , ≈¿≈»¬ƒ∆ƒ¿≈¡¿ƒ¿ƒ¿»¿
Ô‰L ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ ÏÎa ÌÈ¯eÒ‡‰ ˙Bn‡ Úa¯‡«¿«À»¬ƒ¿»À»»∆≈
- ¯ib˙‰Ï Ô‰Ó L¯Bt‰ ÏkL ;Ïk‰ ¯z‰ - ÌÈ¯zÓÀ»ƒÀ««…∆»«≈≈∆¿ƒ¿«≈
ÔÓfa ¯b‰ ¯ib˙iLk ,CÎÈÙÏ .·¯‰ ÔÓ L¯tL B˙˜ÊÁ∆¿»∆≈≈ƒ»…¿ƒ»¿∆ƒ¿«≈«≈«¿«
ÔÈa ÈBnÚ ÔÈa ,È¯ˆÓ ÔÈa ÈÓB„‡ ÔÈa ,ÌB˜Ó ÏÎa ‰f‰«∆¿»»≈¬ƒ≈ƒ¿ƒ≈«ƒ≈
ÌÈ¯Îf‰ „Á‡ ,˙Bn‡‰ ¯‡L ÔÈa ÈLek ÔÈa ,È·‡BÓ»ƒ≈ƒ≈¿»»À∆»«¿»ƒ

.„iÓ Ï‰wa ‡·Ï ÔÈ¯zÓ - ˙B·˜p‰ „Á‡Â¿∆»«¿≈À»ƒ»…«»»ƒ»

סנחריב 56) משעלה הלכה, טעית, בנימין עקיבא ר' לו "אמר
ולא  במקומן מואבין ולא עמונים לא האומות, כל את ובלבל

במקומן". ואדומי מצרי

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
קטן 1) גר דמים; והרצאת וטבילה מילה צריך שהגר יבאר

וטבלה; שנתגיירה ומעוברת אותו; מטבילין מי דעת על
מלין  אם פלוני; דין בבית נתגיירתי ואמר שבא מי ודין
שיטבול  צריך ואם הגויים; מן הנלקחים העבדים ומטבילין
וששלמה  טבילה; צריך אם וכשישתחרר דין; בבית העבד

שנשאו. הנשים גיירו ושמשון המלך

.‡ÌÈ¯·„ ‰LÏLa2˙È¯·Ï Ï‡¯OÈ eÒÎ3‰ÏÈÓa : ƒ¿»¿»ƒƒ¿¿ƒ¿»≈«¿ƒ¿ƒ»
.Ôa¯˜Â ‰ÏÈ·Ëe¿ƒ»¿»¿»

ãycew zegiyn zecewpã

oaxwe dliahe dlina ,zixal l`xyi eqpkp mixac dyelya"
."'ek

צריך  קרבן, שם שאין הזה "ובזמן שאח"כ בהלכה וממשיך
ומשמע  קרבן". יביא בית־המקדש וכשיבנה וטבילה. מילה
שיש  ורק בלבד, וטבילה מילה על־ידי גמור גר שנעשה

ובביאור  קרבן. להביא בית־המקדש לכשיבנה חיוב עליו
גר  עדיין מקרי לא לקדשים ש"רק הרוגוצ'ובי כתב הדבר
בזמן  וא"כ דבר, לכל כישראל הוה דברים לשאר אבל גמור,

הקרבן". בשביל כלל מחסר לא הזה
בזמן  שייכת אינה קדשים שאכילת אמת הן להבין, וצריך
בזמן  קדשים באכילת אסור שגר הטעם ואעפ"כ הזה,
עליו  ואין גמור, ישראל עדיין מקרי שלא כיון הוא הבית
שגם  מוכח וא"כ לקדשים, בן־נח כמו ומקרי ישראל דין
על  לומר יתכן איך וא"כ בשלימות, אינה הזה בזמן הגירות
עליהם  שאין בית־המקדש שחרב מאז שהתגיירו הגרים כל

גמור. ישראל דין
הגר, עובדיה לר' הרמב"ם תשובת שידועה ובפרט
המתייחסים  ישראל שאר ממעלת ביותר גדולה שמעלתו
שאמר  ל"מי מתייחסים הגרים ואילו ויעקב, יצחק לאברהם
הם  הרי הזה שבזמן לעיל האמור ועל־פי העולם". והיה
שמעלתו  הרמב"ם כותב כיצד נח, כבן מסויים) (לעניין
יכתוב  לא שהרמב"ם ופשיטא ישראל, שאר ממעלת גדולה
את  לעודד בכדי רק אמת", ל"תורת מכוון שאינו דבר ח"ו

הגר. עובדיה ר'
לברית, ישראל נכנסו דברים שבשלושה הגם בזה: והביאור
הם  וטבילה שמילה קרבן, לבין וטבילה מילה בין הבדל יש
קרבן  אבל בברית, הכניסה את הפועלים חיוביים עניינים
שעל־ על־דרך הכניסה, את והמעכב המניעה הסרת הוא
את  המעכב הדבר את להסיר גם צריך לבית, להכנס מנת
הזה  בזמן וממילא עלי'", דרביע הוא "ארי' בבחינת הכניסה
ידי  ועל מעכב, הדבר אין תורה שעל־פי הרי קרבן כשאין
מחסר  לא הרוגוצ'ובי (ובלשון גמור גר נעשה וטבילה מילה
גר  להיות עיכבו "שקרבנו הלשון הרמב"ם נקט ולכן כלל).
או  גמור" גר אותו "עושה - חיוב של בלשון ולא גמור"

בזה. וכיוצא "מגיירו"
(` oniq dyecw xtq 'zekln oii' itÎlr)

א.2) ט, משאר 3)כריתות וליבדל המקום "בברית
שם). ('תוספות' אומות"

.·‰ÏÈÓ4,ÌÈ¯ˆÓa ‰˙È‰‡Ï Ï¯Ú ÏÎÂ :¯Ó‡pL ƒ»»¿»¿ƒ¿«ƒ∆∆¡«¿»»≈…
Ba ÏÎ‡È5‰LÓ Ì˙B‡ ÏÓ .6ÌlkL .ea¯7˙È¯a eÏha …«»»∆«≈∆À»ƒ¿¿ƒ

ÈÂÏ Ë·MÓ ıeÁ ,ÌÈ¯ˆÓa ‰ÏÈÓ8:¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ . ƒ»¿ƒ¿«ƒƒ≈∆≈ƒ¿«∆∆¡«
.e¯ˆÈ E˙È¯·e¿ƒ¿ƒ¿…

ישראל 4) בני סידרו דברים השלושה שכל מבאר, רבינו
לברית. שנכנסו לפני כלומר, מתןֿתורה. ואיך 5)לפני

במצרים  בהיותם שעוד ומוכח, הפסח? את במצרים אכלו
ובפקודתו.6)נימולו. רבינו משה עלֿידי כלומר,

למול 7) ישראל ביקשו "לא ה: יט, פרשה רבה' 'שמות
משבטו  חוץ במצרים המילה את ביטלו כולם אלא במצרים,
ואוריך", תומיך אמר "וללוי ט) לג, (דברים שנאמר לוי, של
והיה  במצרים. - ינצורו" ובריתך אמרתך שמרו "כי למה?

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



קכג d`ia ixeqi` zekld - dyecw xtq - ixyz 'e oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

מה  זכות, להם היה ולא לגאלן מבקש הקדושֿברוךֿהוא
אותם". ומהול לך לו: ואמר למשה קרא הקב"ה? עשה

רבינו 8) שמשה לומר שאין המוהלים, היו לוי שבט ובני
כמליון  ימול יחידי שמוהל אפשר איך כי אותם, מל לבדו
פסולים  - המילה את שביטלו ישראל וכל קצר, בזמן איש
רסד, סי' (יו"ד כגוי" דינו לערלות, "שמומר לימול, היו

ברמ"א). ס"א,

.‚:¯Ó‡pL ,‰¯Bz ÔzÓ Ì„˜ ¯a„na ‰˙È‰ ‰ÏÈ·Ëe¿ƒ»»¿»«ƒ¿»…∆««»∆∆¡«
Ì˙ÏÓO eÒaÎÂ ¯ÁÓe ÌBi‰ ÌzLc˜Â9,Ôa¯˜Â . ¿ƒ«¿»«»»¿ƒ¿ƒ¿…»¿»¿»

.˙ÏÚ eÏÚiÂ Ï‡¯OÈ Èa È¯Ú ˙‡ ÁÏLiÂ :¯Ó‡pL∆∆¡««ƒ¿«∆«¬≈¿≈ƒ¿»≈««¬……
Ï‡¯OÈ Ïk È„È ÏÚ10.Ìe·È¯˜‰ «¿≈»ƒ¿»≈ƒ¿ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

mzycwe xn`py ,dxez ozn mcw xacna dzid dliahe"
."mzelny eqake xgne meid

הקס"ד  רק היה זה מפסוק הלימוד הלא להבין: וצריך
הזאה  ש"שאין מזה נלמד למסקנה אבל הגמרא, של
שכוונת  פירש רסח) סי' (לטויו"ד ובב"ח טבילה". בלא
שהכוונה  זה מכתוב להוכיח שאין רק היא הגמרא
המסקנא  לאחר אבל לנקיות, היתה אולי כי לטבילה,
בלא  הזאה "ואין הזאה שהוזכרה מהטעם טבילה שהיתה
שמלותם" ב"וכבסו הכתוב כוונת שגם מוכח טבילה",

טבילה. לעניין הוא
(4 dxrd 26 cenr b"l wlg y"ewl itÎlr)

צריך)9) (שאינו טעון שאין במקום "ומה  ב: מו, יבמות
יכבס  כתב ולא במים, ורחץ דכתיב . . . קרי ("בעל כיבוס
(בקיבול  כיבוס שטעון מקום טבילה, טעון רש"י) בגדיו".
שטעון  דין אינו רש"י), שמלותם. וכבסו דכתיב תורה,

ישראל.10)טבילה. כל שלוחי

.„‰ ‰ˆ¯iLk ,˙B¯B„Ï ÔÎÂ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ ¿≈¿¿∆ƒ¿∆»≈»ƒ«»
Ïa˜ÈÂ ‰ÈÎM‰ ÈÙk ˙Áz ÛÙBzÒ‰Ïe ˙È¯aÏ Òk‰Ï¿ƒ»≈«¿ƒ¿ƒ¿≈«««¿≈«¿ƒ»ƒ«≈

‰¯Bz ÏÚ ÂÈÏÚ11CÈ¯ˆ -12˙‡ˆ¯‰Â ‰ÏÈ·Ëe ‰ÏÈÓ »»…»»ƒƒ»¿ƒ»¿«¿»«
‰·˜ Ì‡Â .Ôa¯˜13‡È‰14:¯Ó‡pL .Ôa¯˜Â ‰ÏÈ·Ë - »¿»¿ƒ¿≈»ƒ¿ƒ»¿»¿»∆∆¡«

,Ôa¯˜ ˙‡ˆ¯‰Â ‰ÏÈ·Ëe ‰ÏÈÓa - Ìz‡ ‰Ó .¯bk ÌÎk»∆«≈»«∆¿ƒ»¿ƒ»¿«¿»«»¿»
‰ÏÈÓa - ˙B¯B„Ï ¯b‰ Û‡15.Ôa¯˜ ˙‡ˆ¯‰Â ‰ÏÈ·Ëe ««≈¿¿ƒ»¿ƒ»¿«¿»«»¿»

הי"ד.11) להלן א.12)כמבואר ט, יבמות 13)כריתות
ב. צריכה.14)מו, תימן: קודמת 15)בכת"י מילה

לטבילה.

.‰‰Ó‰a ˙ÏBÚ ?¯b‰ Ôa¯˜ e‰Óe16ÌÈ¯B˙ ÈzL B‡ , «»¿««≈«¿≈»¿≈ƒ
‰BÈ Èa ÈL B‡17‰ÏBÚ Ì‰ÈLe ,18‰f‰ ÔÓf·e . ¿≈¿≈»¿≈∆»«¿««∆

‰aiLÎe ,‰ÏÈ·Ëe ‰ÏÈÓ CÈ¯ˆ - Ôa¯˜ ÌL ÔÈ‡L19 ∆≈»»¿»»ƒƒ»¿ƒ»¿∆ƒ»∆
Ôa¯˜ ‡È·È Lc˜n‰ ˙Èa20. ≈«ƒ¿»»ƒ»¿»

ב.16) ח, א 19)שם.18)שם.17)כריתות ט, שם
קרבנו.20) תימן: בכת"י

.Â,¯‚ BÈ‡ - ÏÓ ‡ÏÂ Ï·Ë B‡ Ï·Ë ‡ÏÂ ÏnL ¯b≈∆»¿…»«»«¿…»≈≈
ÏaËÈÂ ÏeÓiL „Ú21‰LÏL ÈÙa ÏaËÏ CÈ¯ˆÂ .22. «∆»¿ƒ¿…¿»ƒƒ¿…ƒ¿≈¿»

ÔÈc ˙Èa CÈ¯ˆ ¯·c‰Â ÏÈ‡B‰Â23B˙B‡ ÔÈÏÈaËÓ ÔÈ‡ - ¿ƒ¿«»»»ƒ≈ƒ≈«¿ƒƒ
·BË ÌBÈa ‡ÏÂ ˙aLa24‰ÏÈla ‡ÏÂ25Ì‡Â . ¿«»¿…¿¿…««¿»¿ƒ

e‰eÏÈaË‰26¯‚ ‰Ê È¯‰ -27. ƒ¿ƒ¬≈∆≈

א.21) מו, שלשה,22)יבמות צריך "גר ב: מו, שם
(במדבר  ולגר" לכם יהיה אחד ("משפט ביה" כתיב משפט

(רש"י). משלשה פחות משפט ואין טז) זה 23)טו, והרי
הי"ד)24)דין. שבת מהל' (פכ"ג בשבת" דנין ש"אין שם.

מהל' (פ"א ביוםֿטוב" אסור . . . בשבת שאסור "כל
יא). אות רסח, סי' (יו"ד ט"ז ראה הי"ז). יוםֿטוב

סנהדרין 25) מהל' (פ"ג בלילה" הדינין את מתחילין "שאין
דמי,27)בלילה.26)ה"ג). דין כגמר בדיעבד "דטבילה

יבמות). מס' (רשב"א ומל" (המצוות) קיבל שכבר כיון
הדין  לגמור מותר ביום, התחילו אם ממונות "ובדיני

ה"ד). סנהדרין (הל' בלילה"

.Ê˙eÎfL ,ÔÈc ˙Èa ˙Úc ÏÚ B˙B‡ ÔÈÏÈaËÓ - ÔË˜ ¯b≈»»«¿ƒƒ«««≈ƒ∆¿
BÏ ‡È‰28CÈ¯ˆ da ÔÈ‡ - ‰Ï·ËÂ ‰¯ib˙pL ˙¯aÚÓ . ƒ¿À∆∆∆ƒ¿«¿»¿»¿»≈¿»»ƒ
‰ÏÈ·Ë29Ï·Ë .30¯ib˙Â BÓˆÚ ÔÈ·Ï BÈa31ÔÈ·Ï BÈa ¿ƒ»»«≈¿≈«¿¿ƒ¿«≈≈¿≈

ÌÈL ÈÙa elÙ‡Â ,BÓˆÚ32:¯Ó‡Â ‡a .¯‚ BÈ‡ - «¿«¬ƒƒ¿≈¿«ƒ≈≈»¿»«
Ë‰Â ÈBÏt ÏL BÈc ˙È·a Èz¯ib˙BÈ‡ - ÈeÏÈa ƒ¿««¿ƒ¿≈ƒ∆¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ≈

ÌÈ„Ú ‡È·iL „Ú Ï‰wa ‡·Ï ÔÓ‡33. ∆¡»»…«»»«∆»ƒ≈ƒ

מדעתו.28) ושלא בפניו שלא לאדם וזכין א. יא, כתובות
לו.29) עולה האם שטבילת א. עח, מז,30)יבמות שם

הגירות,31)א. וגם הטבילה גם - הדברים שני כלומר,
שהיו  "דכיון עצמו, לבין בינו היו - מצוות עול קבלת היינו
- שנים בפני או עצמו לבין בינו המצוות וקבלת הטבילה
ביתֿדין  בלא מהן אחד רק היה לא דאם . . . גר הוי לא
מהני, - לחוד שלשה) (בפני דטבילה בדיעבד; (מועיל) מהני
המצוות, קבלת ממילא הוי דטבילה (הי"ז), להלן כמבואר
דהיינו  ביתֿדין, בפני נתגייר אם וכן גירות. לשם שטבל כיון
היתה  לא אם אף בדיעבד, כן גם מהני המצוות, קבלת
כט). סי' יו"ד שלמה', ('חמדת בביתֿדין" הטבילה

סנהדרין 32) מהל' (פ"ב דין" דיניהם אין שדנו, ש"שנים
(ה"ט).33)ה"י). להלן כמבואר לגוי, והוחזק הואיל שם.

.Á,ÌÈa BÏ LÈÂ ˙¯Bi‚Ï B‡ ˙ÈÏ‡¯OÈÏ ÈeO ‰È‰»»»¿ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ∆¿≈»ƒ
˙‡ ÏÒÙÏ ÔÓ‡ - ÈÓˆÚ ÔÈ·Ï ÈÈa Èz¯ib˙ :¯Ó‡Â¿»«ƒ¿««¿ƒ≈ƒ¿≈«¿ƒ∆¡»ƒ¿…∆

BÓˆÚ34ÌÈa‰ ˙‡ ÏÒÙÏ ÔÓ‡ BÈ‡Â ,35¯ÊBÁÂ . «¿¿≈∆¡»ƒ¿…∆«»ƒ¿≈
ÔÈc ˙È·a Ï·BËÂ36. ¿≈¿≈ƒ

הישראלית,34) האשה עם לדור לו ואסור א. מז, שם
עצמו. על אסרה כשרים.35)שבהודאתו שהוחזקו מכיון

בפני 36) והטבילה הגירות היו לא דבריו שלפי מכיון שם.
ברית  דם הטפת אבל הקודמת. בהלכה וכמבואר שלשה,
סי' יו"ד בב"ח ראה שלשה. צריכה אינה שמילה צריך, אינו

רסח.

.ËÔB‚k ,„ÈÓz Ï‡¯OÈ ÈÎ¯„a ˙‚‰B ‰eÈ‡¯L ˙¯Bibƒ∆∆¿ƒ»∆∆¿«¿≈ƒ¿»≈»ƒ¿
d˙cÏ ÏaËzL37‡ˆBiÎÂ d˙qÚÓ ‰Óe¯z LÈ¯Ù˙Â ∆ƒ¿…¿ƒ»»¿«¿ƒ¿»≈ƒ»»¿«≈

BÈ¯˜Ï Ï·BhL ,Ï‡¯OÈ ÈÎ¯„a ‚‰BpL ¯b ÔÎÂ ;‰Êa»∆¿≈≈∆≈¿«¿≈ƒ¿»≈∆≈¿ƒ¿
Û‡Â ,˜„ˆ È¯b ˙˜ÊÁa el‡ È¯‰ - ˙Bˆn‰ Ïk ‰OBÚÂ¿∆»«ƒ¿¬≈≈¿∆¿«≈≈∆∆¿«
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.e¯ib˙pL ÈÓ ÈÙÏ ÔÈ„ÈÚnL ÌÈ„Ú ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈»≈ƒ∆¿ƒƒƒ¿≈ƒ∆ƒ¿«¿
ÔÈ‡ - Ï‡¯OÈa ·¯Ú˙‰Ï e‡a Ì‡ ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ≈ƒ»¿ƒ¿»≈¿ƒ¿»≈≈
eÏaËiL „Ú B‡ ÌÈ„Ú e‡È·iL „Ú Ì˙B‡ ÔÈ‡ÈOÓ«ƒƒ»«∆»ƒ≈ƒ«∆ƒ¿¿

.˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ e˜ÊÁ‰Â ÏÈ‡B‰ ;eÈÙÏ¿»≈ƒ¿À¿¿¿≈»ƒ«»

טבל 37) לא "מי לנידותה", טבלה לא "מי ב: מה, שם
ותרומת  לנדותה טבילה דברים: שני פירט רבינו לקריו".
מוכיחות  אינן מקיימת שהיא המצוות יתר כי מעיסתה, חלה
וכאינה  כגויה אותן שומרת היא שאולי ישראלית, שהיא
נשארת  היא שאם נדותה, בטבילת אבל ועושה. מצווה
מן  כי בגויים, כלום מועילה אינה הטבילה הלא בגיותה,
ולא  בנידות ולא בזיבה לא מטמאין אין "הגוים התורה
"ואין  ה"י) ומושב משכב מטמאי מהל' (פ"ב בלידות"
משום  ולא זבה משום ולא נדה משום עליהם חייבים
אם  אפילו טמאות הן ומדרבנן ה"ד), פ"ד (למעלה יולדת"
שיהיו  והנקבות הזכרים הגוים כל על גזרו "וחכמים ראו לא
לגוים  והטבילה (שם), ראו" לא בין ראו בין  תמיד, כזבים
הוכחה  זו הרי בטבילה, זהירה וכשהיא כלום; אינה
מעיסתה, חלה תרומת בהפרשת הדבר ואותו שנתגיירה,
אינה  . . . חלה שהפריש "גוי מחלה פטורה גוי שעיסת
"שכבת  בגר, והואֿהדין ה"י). ביכורים מהל' (פ"ו חלה"
ומושב  משכב מטמאי מהל' (פ"ב טהורה" גוי של זרעו
שלמה' 'חמדת (לפי שנתגייר גמורה הוכחה וטבילתו ה"י).

כט). סי' יו"ד

.È¯Ó‡Â ‡aL ÈÓ Ï·‡38˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‰È‰L ¬»ƒ∆»¿»«∆»»≈»ƒ«»
¯Ò‡L ‰t‰L ;ÔÓ‡ - ÔÈc ˙È·a ¯ib˙Â39‰t‰ ‡e‰ ¿ƒ¿«≈¿≈ƒ∆¡»∆«∆∆»««∆

¯Èz‰L40Ï‡¯OÈ ı¯‡a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .41 ∆ƒƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆ƒ¿»≈
ÌÈÓi‰ Ô˙B‡·e42Ï‡¯OÈ ˙˜ÊÁa ÌL Ïk‰ ˙˜ÊÁL ,43; ¿»«»ƒ∆∆¿««…»¿∆¿«ƒ¿»≈

Ck ¯Á‡Â ‰È‡¯ ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁa Ï·‡¬»¿»»»∆»ƒ¿»ƒ¿»»¿««»
BfL :¯ÓB‡ È‡Â .˙ÈÏ‡¯OÈ ‡OÈ44ÔÈÒÁBÈa ‰ÏÚÓ45. ƒ»ƒ¿¿≈ƒ«¬ƒ≈∆«¬»¿¬ƒ

כגוי.38) מוחזק היה לא שמעולם גוי 39)כלומר, שאמר:
נתגיירתי.40)הייתי. ישראל 41)שאמר: ארץ "חביבה

אותו  מקבלין - אני גר ישראל בארץ האומר גרים, שמכשרת
עדיו  אלאֿאםֿכן אותו מקבלין אין לארץ ובחוצה מיד,

פ"ד). גרים, (מסכת תקיפה,42)עמו" ישראל שיד
מהל' (פ"י בינינו" עבודהֿזרה עובד גוי להניח לנו ש"אסור
ישראל  בחזקת הוא סתם שבא דכל ה"ו). עבודהֿזרה

המשנה'). גדולות'43)('מרכבת 'הלכות בעל דעת וכן
עוז'). ביוחסין.44)('מגדל עשו מעלה רומי: בדפוס

הוא 45) שאסר שהפה נאמן, לארץ בחוצה גם הדין שמן
שהתיר. הפה

.‡ÈÌLk46ÔÈÏÓ Ck ,ÌÈ¯b‰ ˙‡ ÔÈÏÈaËÓe ÔÈÏnL ¿≈∆»ƒ«¿ƒƒ∆«≈ƒ»»ƒ
ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÓ ÌÈÁ˜Ïp‰ ÌÈ„·Ú‰ ˙‡ ÔÈÏÈaËÓe«¿ƒƒ∆»¬»ƒ«ƒ¿»ƒƒ»¿≈»ƒ

Á˜Bl‰ .˙e„·Ú ÌLÏ ˙BÏÊÓe47„·BÚ‰ ÔÓ „·Ú «»¿≈«¿«≈«∆∆ƒ»≈
Ì„˜Â ,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk48ÔÈ¯BÁ Ôa ÌLÏ Ï·ËÂ „·Ú‰ »ƒ«»¿»«»∆∆¿»«¿≈∆ƒ

BÓˆÚ ‰˜ -49‡e‰Â ;50ÈÈ¯‰ :‰ÏÈ·Ë ˙Úa ¯Ó‡iL »»«¿¿∆…«¿≈¿ƒ»¬≈ƒ
BÈ‡ - Ba¯ ÈÙa Ï·Ë Ì‡Â .˙e¯b ÌLÏ ÌÎÈÙa Ï·BË≈ƒ¿≈∆¿≈≈¿ƒ»«ƒ¿≈«≈

L¯ÙÏ CÈ¯ˆ51CÎÈÙÏ .¯¯ÁzL Ï·hL ÔÂÈk ‡l‡ , »ƒ¿»≈∆»≈»∆»«ƒ¿«¿≈¿ƒ»
BÙ˜˙Ï Ba¯ CÈ¯ˆ52˙Áz ‡e‰Â ‰ÏÚiL „Ú ÌÈna »ƒ«¿»¿««ƒ«∆«¬∆¿««

˙e„·Ú ÌLlL ÔÈic‰ ÈÙa BÚÈ„BÓe ,B„eaÚLƒ¿ƒƒ¿≈««»ƒ∆¿≈«¿
,ÌBi·e ‰LÏL ÈÙa ‡l‡ Ï·BË „·Ú‰ ÔÈ‡Â .BÏÈaËÓ«¿ƒ¿≈»∆∆≈∆»ƒ¿≈¿»«

‡e‰ ˙e¯b ˙ˆ˜nL ;¯‚k53. ¿≈∆ƒ¿»≈

א.46) מח, לפני 48)הקונה.47)יבמות כלומר,
עבדות. לשם הכהן שהמוכר 49)שהטבילו ב. מה, שם

להקנות  בכוחו ואין אחר, גוי של בגופו קנין לו אין עצמו
לעבודה, השעבוד היינו לו, שיש ממה יותר הקונה לישראל
הוציא  חורין, בן לשם וטבל עצמו הקדים שהעבד ומכיון

שקנאו. הישראל של משעבודו א.50)עצמו מו, שם
שרבו 51) לפני לטבול ומיהר אצלו, עומד דרבו כיון שם.

גירות. לשם טובל שהוא פירש כאילו הוי שם.52)יטבלנו,
כטבילת  נראית שתהא כדי במים, מלאכה עול עליו "לתת

שם). (רש"י כאשה.53)עבדות" במצוות חייב שהעבד

.·È˙¯Á‡ ‰ÏÈ·Ë CÈ¯ˆ - „·Ú‰ ¯¯ÁzLiLk54ÈÙa ¿∆ƒ¿«¿≈»∆∆»ƒ¿ƒ»«∆∆ƒ¿≈
daL ,ÌBia ‰LÏL55.Ï‡¯OÈk ‰È‰ÈÂ B˙e¯b ¯Óbz ¿»«∆»ƒ»≈≈¿ƒ¿∆¿ƒ¿»≈

,˙c‰ È¯wÚ BÚÈ„B‰Ïe ˙BˆÓ ÂÈÏÚ Ïa˜Ï CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ¿«≈»»ƒ¿¿ƒƒ»≈«»
.˙e„·Ú ÌLÏ Ï·hLk e‰eÚÈ„B‰ ¯·kL∆¿»ƒ¿∆»«¿≈«¿

(מגידֿמשנה).54) ובכת"י 55)מדרבנן רומי, בדפוס
בטבילה. כלומר שבה, תימן:

.‚ÈÌL - ‰c ˙ÏÈ·ËÏ ¯Lk‰ ‰Â˜n·e56ÔÈÏÈaËÓ ¿ƒ¿∆«»≈ƒ¿ƒ«ƒ»»«¿ƒƒ
¯·c ÏÎÂ .ÌÈ¯¯ÁLÓ‰ ˙‡Â ÌÈ„·Ú‰ ˙‡Â ÌÈ¯b‰ ˙‡∆«≈ƒ¿∆»¬»ƒ¿∆«¿À¿»ƒ¿»»»

ıˆBÁ - ‰ca ıˆBÁL57ÌÈ„·Ú·e ÌÈ¯‚a ∆≈¿ƒ»≈¿≈ƒ«¬»ƒ
.ÌÈ¯¯ÁLÓ·eƒ¿À¿»ƒ

ב.56) מז, שם.57)שם

.„È˙‡ ÚÈLBn‰ ÔBLÓML ,EzÚc ÏÚ ‰ÏÚÈ Ï‡««¬∆««¿¿∆ƒ¿«ƒ«∆
‡¯˜pL Ï‡¯OÈ CÏÓ ‰ÓÏL B‡ Ï‡¯OÈ58ÈÈ „È„È59 ƒ¿»≈¿……∆∆ƒ¿»≈∆ƒ¿»¿ƒ¿»
„BÒ ‡l‡ .Ô˙ei‚a ˙Bi¯Î ÌÈL e‡O60Ck ¯·c‰ »¿»ƒ»¿ƒ¿«»∆»«»»»

˙¯Bib‰ B‡ ¯b‰ ‡·iLk ,‰BÎp‰ ‰Âˆn‰L :‡e‰∆«ƒ¿»«¿»¿∆»…«≈«ƒ∆
B‡ ÏhiL ÔBÓÓ ÏÏ‚a ‡nL ÂÈ¯Á‡ ÔÈ˜„Ba - ¯ib˙‰Ï¿ƒ¿«≈¿ƒ«¬»∆»ƒ¿«»∆ƒ…
Òk‰Ï ‡a „Át‰ ÈtÓ B‡ dÏ ‰kÊiL ‰¯¯O ÏÈ·Laƒ¿ƒ¿»»∆ƒ¿∆»ƒ¿≈«««»¿ƒ»≈
Ô˙ ÂÈÈÚ ‡nL ÂÈ¯Á‡ ÔÈ˜„Ba - ‡e‰ LÈ‡ Ì‡Â .˙cÏ«»¿ƒƒ¿ƒ«¬»∆»≈»»«
‰ÈÈÚ ‡nL ÔÈ˜„Ba - ‡È‰ ‰M‡ Ì‡Â ;˙È„e‰È ‰M‡a¿ƒ»¿ƒ¿ƒƒ»ƒ¿ƒ∆»≈∆»

Ï‡¯OÈ È¯eÁaÓ ¯eÁ·a ‰˙61Ì‰Ï ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡ . »¿»¿»ƒ«≈ƒ¿»≈ƒ…ƒ¿»»∆
‰lÚ62Ô˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓ -63LiL Á¯ËÂ ‰¯Bz‰ ÏÚ „·k ƒ»ƒƒ»…∆…«»¿…«∆≈

eÏa˜ Ì‡ .eL¯ÙiL È„k ,˙Bˆ¯‡‰ ÈnÚ ÏÚ d˙iOÚa«¬ƒ»»««≈»¬»¿≈∆ƒ¿ƒƒ¿
ÌÈÏa˜Ó - ‰·‰‡Ó e¯ÊÁL Ô˙B‡ e‡¯Â ,eL¯t ‡ÏÂ¿…≈¿¿»»∆»¿≈«¬»¿«¿ƒ

Ô˙B‡64dz‡ ˙ÎÏÏ ‡È‰ ˙ˆn‡˙Ó Èk ‡¯zÂ :¯Ó‡pL ; »∆∆¡««≈∆ƒƒ¿«∆∆ƒ»∆∆ƒ»
.‰ÈÏ‡ ¯a„Ï ÏcÁzÂ«∆¿«¿«≈≈∆»

תימן:5)8 ובכת"י ווינציא, שונצין קושטא, רומי, בדפוס
"שנקרא". המלה הגירסא:59)חסרה אחרים, בדפוסים

רומי  בדפוס ושלמה. שמשון שניהם כלומר, ה', ידידי
ידידיה" שמו את "ויקרא ידידיה, הגירסה: תימן ובכת"י

כה). יב, מהל'60)(שמואלֿב פי"א השווה הדבר, ענין
העיבור". "סוד ה"ד, החודש ב.61)קידוש כד, יבמות

הגירות.62) רצון לתלות במה סיבה א.63)שום מז, שם
שם.64)
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.ÂËeÏa˜ ‡Ï CÎÈÙÏ65„Â„ ÈÓÈ Ïk ÌÈ¯b ÔÈc ˙Èa ¿ƒ»…ƒ¿≈ƒ≈ƒ»¿≈»ƒ
ÈÓÈ·e ;e¯ÊÁ „Át‰ ÔÓ ‡nL - „Â„ ÈÓÈa .‰ÓÏLe¿……ƒ≈»ƒ∆»ƒ«««»¿ƒ≈
‰l„b‰Â ‰·Bh‰Â ˙eÎÏn‰ ÏÈ·La ‡nL - ‰ÓÏL¿……∆»ƒ¿ƒ««¿¿«»¿«¿À»
˙„B·Ú ÔÓ ¯ÊBÁ‰ ÏkL .e¯ÊÁ Ï‡¯OÈ da eÈ‰L∆»»ƒ¿»≈»¿∆»«≈ƒ¬«
BÈ‡ - ÌÏBÚ‰ ÈÏ·‰Ó ¯·c ÏÈ·La ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»ƒ¿ƒ»»≈«¿≈»»≈

˜„v‰ È¯bÓ66‰a¯‰ ÌÈ¯‚ eÈ‰ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .67 ƒ≈≈«∆∆¿««ƒ≈»≈ƒ«¿≈
˙BËBÈ„‰ ÈÙa ‰ÓÏLe „Â„ ÈÓÈa ÌÈ¯ib˙Ó68eÈ‰Â . ƒ¿«¿ƒƒ≈»ƒ¿……ƒ¿≈∆¿¿»

¯Á‡ Ô˙B‡ ÔÈÁB„ ‡Ï ,Ì‰Ï ÔÈLLBÁ ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa≈ƒ«»¿ƒ»∆…ƒ»««
ÌB˜Ó ÏkÓ eÏ·hL69‰‡¯zL „Ú Ô˙B‡ ÔÈ·¯˜Ó ‡ÏÂ , ∆»¿ƒ»»¿…¿»¿ƒ»«∆≈»∆

.Ì˙È¯Á‡«¬ƒ»

ב.65) כד, שם 66)שם ראה גרורים. גרים אלא
דוד. בימי דיבורֿהמתחיל א.67)ב'תוספות' עט, שם

אלו.68) בימים גרים מקבלים שאין ההלכה, ידעו שלא
גרים.69) הם והרי אופן, בכל

.ÊË¯ib ÔBLÓL ÔÎÂ ,Ô‡Oe ÌÈL ‰ÓÏL ¯ibL ÈÙÏe¿ƒ∆ƒ≈¿……»ƒ¿»»¿≈ƒ¿ƒ≈
ÏÈ·La ‡l‡ el‡ e¯ÊÁ ‡lL Úe„È ¯·c‰Â ,‡OÂ¿»»¿«»»»«∆…»¿≈∆»ƒ¿ƒ

ÔÈc ˙Èa Èt ÏÚ ‡ÏÂ ,¯·c70·e˙k‰ Ô·LÁ - Ìe¯ib71 »»¿…«ƒ≈ƒƒ¿¬»»«»
.ÔÈ„ÓBÚ Ô¯eq‡·e ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk ˙B„·BÚ Ô‰ el‡k¿ƒ≈¿»ƒ«»¿ƒ»¿ƒ

Ô˙lÁz ÏÚ ÔÙBÒ ÁÈÎB‰L ,„BÚÂ72˙B„·BÚ Ô‰L , ¿∆ƒ«»«¿ƒ»»∆≈¿
ÂÈÏÚ ‰ÏÚ‰Â .˙BÓa Ô‰Ï e·e ,Ô‰lL ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»∆»∆»»∆»¿∆¡»»»

‡e‰ el‡k ·e˙k‰73‰ÓÏL ‰·È Ê‡ :¯Ó‡pL ,Ô‡a «»¿ƒ¿»»∆∆¡«»ƒ¿∆¿……
.‰Óa»»

בהלכה 70) כמבואר להם, חוששין הגדול שביתֿדין
ג;71)הקודמת. יד, ד.שופטים יא, מלכיםֿא,

אחריתן.72) ב.73)נראה נו, שבת

.ÊÈ˙Bˆn‰ e‰eÚÈ„B‰ ‡lL B‡ ,ÂÈ¯Á‡ e˜„a ‡lL ¯b≈∆…»¿«¬»∆…ƒ«ƒ¿
‰Ê È¯‰ - ˙BËBÈ„‰ ‰LÏL ÈÙa Ï·ËÂ ÏÓe ,ÔLÚÂ¿»¿»»¿»«ƒ¿≈¿»∆¿¬≈∆
ÏÈ‡B‰ ,¯ib˙Ó ‡e‰ ¯·c ÏÈ·LaL Ú„B elÙ‡ .¯‚≈¬ƒ«∆ƒ¿ƒ»»ƒ¿«≈ƒ
,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÏÏkÓ ‡ˆÈ - Ï·ËÂ ÏÓe»¿»«»»ƒ¿»»¿≈»ƒ«»

ÔÈLLBÁÂ74¯ÊÁ elÙ‡Â .B˙e˜„ˆ ¯‡a˙iL „Ú BÏ ¿¿ƒ«∆ƒ¿»≈ƒ¿«¬ƒ»«
¯ÓeÓ Ï‡¯OÈk ‡e‰ È¯‰ - ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·ÚÂ75, ¿»«»ƒ«»¬≈¿ƒ¿»≈»

ÔÈLec˜ ÂÈLecwL76B˙„·‡ ¯ÈÊÁ‰Ï ‰ÂˆÓe77¯Á‡Ó . ∆ƒ»ƒƒƒ¿»¿«¬ƒ¬≈»≈««
ÔBLÓL eÓi˜ CÎÈÙÏe .Ï‡¯OÈk ‰OÚ - Ï·hL∆»««¬»¿ƒ¿»≈¿ƒ»ƒ¿ƒ¿

Ô‰È˙BL ‰ÓÏLe78Ô„BÒ ‰Ï‚pL Èt ÏÚ Û‡Â ,79. ¿……¿≈∆¿««ƒ∆ƒ¿»»

אחריתו,74) שתראה עד אותו מקרבים ולא אותו דוחים לא
בהט"ז. למעלה 75)כמבואר שכתב למה נמשך [זה

אמנם  (כסףֿמשנה). הגוים" מכלל יצא וטבל, ומל "הואיל
לסורו  בחזר שהמדובר משמע משנה' ה'מגיד של מלשונו
דבריו, וליישב לדחוק עלינו אבל עבודהֿזרה, ועבד
אם  כי עבודהֿזרה, עבד לא אבל לסורו, לחזור שהתכוון
רגילותו. מחמת עובד הוא שגם מגוי עדיף לא הרי - עבד
כאן  ואין אחר, באופן משנה' ה'מגיד דברי ליישב גם ואפשר

להאריך]. ב.76)המקום מז, כו,77)יבמות זרה עבודה
גמורות.78)ב. ישראליות הן הדין שמן יתכן 79)מפני

כלומר, אמשטרדם. בדפוס וכן "סורן", להכתב שצריך
עבודהֿזרה, ועבדו הרע) (מנהגן לסורן שחזרו אףֿעלֿפי

כישראליות. הן נחשבות

.ÁÈÌÈ¯b Ì‰Ï ÌÈL˜ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ‰Ê ÈtÓeƒ¿≈∆»¿¬»ƒ»ƒ»∆≈ƒ
˙Ú¯ˆ Ú‚k Ï‡¯OÈÏ80¯·c ÏÈ·La ÔÈ¯ÊBÁ Ôa¯L .81, ¿ƒ¿»≈¿∆«»««∆À»¿ƒƒ¿ƒ»»

¯Á‡ Ì‰Ó L¯ÙÏ ¯·c‰ ‰L˜Â ,Ï‡¯OÈ ˙‡ ÔÈÚËÓe«¿ƒ∆ƒ¿»≈¿»∆«»»ƒ¿≈∆««
Ï‚Ú‰ ‰OÚÓa ¯a„na Ú¯‡ ‰Ó „ÓÏe ‡ˆ .e¯ib˙pL∆ƒ¿«¿≈¿«»≈««ƒ¿»¿«¬≈»≈∆

˙BBÈÒp‰ ·¯ ÔÎÂ ,‰Â‡z‰ ˙B¯·˜·e82ÛeÒÙÒ‡‰83eÈ‰ ¿ƒ¿««¬»¿≈…«ƒ¿»¬«¿»
.‰lÁz Ô‰a»∆¿ƒ»

ב.80) מז, שהוא.81)יבמות מקרה ככתוב:82)איזה
כב). יד, (במדבר פעמים עשר זה אותי רב.83)וינסו ערב

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
ואם 1) תושב גר הוא זה ואי הצדק; גרי מקבלין כיצד יבאר

אומרים  הגויים מן שנלקח עבד הזה]; [בזמן אותו מקבלין
וכיצד  דמי; שנולד כקטן שנתגייר גר שבאתה; ראית מה לו

ובשניות. בעריות הגרים דין

.‡„Á‡ ‡B·iLk ?˜„v‰ È¯b ÔÈÏa˜Ó „ˆÈk2¯ib˙‰Ï ≈«¿«¿ƒ≈≈«∆∆¿∆»∆»¿ƒ¿«≈
e˜c·ÈÂ ,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÓ3‡ÏÂ ÂÈ¯Á‡ ƒ»¿≈»ƒ«»¿ƒ¿¿«¬»¿…

BÏ ÌÈ¯ÓB‡ - ‰lÚ e‡ˆÓÈ4˙‡aL ˙È‡¯ ‰Ó : ƒ¿¿ƒ»¿ƒ»»ƒ»∆»»
ÌÈÈeÂc ‰f‰ ÔÓfa Ï‡¯OiL Ú„BÈ ‰z‡ È‡ ?¯ib˙‰Ï¿ƒ¿«≈ƒ«»≈«∆ƒ¿»≈«¿««∆¿ƒ

ÔÈÙÁÒÓe ÌÈÙeÁ„e5?Ô‰ÈÏÚ ÔÈ‡a ÔÈ¯eqÈÂ ÔÈÙ¯ËÓe ¿ƒ¿À»ƒ¿…»ƒ¿ƒƒ»ƒ¬≈∆
È‡„k ÈÈ‡Â Ú„BÈ È‡ :¯Ó‡ Ì‡6B˙B‡ ÔÈÏa˜Ó - ƒ»«¬ƒ≈«¿≈ƒ¿«¿«¿ƒ

.„iÓƒ»

ליתא.2) "אחד" תימן: ובכת"י רומי, כמבואר 3)בדפוס
הי"ד. פי"ג א.4)למעלה מז, "שפלים 5)יבמות

(רש"י). ומי 6)וכפויין" בצרתם, להשתתף ראוי "ואיני
(רש"י). לכך" ואזכה יתן

.·ÌM‰ „eÁÈ ‡e‰L ,˙c‰ È¯wÚ B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓeƒƒƒ»≈«»∆ƒ«≈
ÔÈÎÈ¯‡Óe ,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ¯eq‡Â7¯·ca ¿ƒ¬«»ƒ«»«¬ƒƒ«»»

˙ˆ˜Óe ˙Bl˜ ˙BˆÓ ˙ˆ˜Ó B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓe .‰f‰«∆ƒƒƒ¿»ƒ¿«ƒ¿»
ÔÈÚÈ„BÓe .‰Ê ¯·„a ÔÈÎÈ¯‡Ó ÔÈ‡Â ,˙B¯eÓÁ ˙BˆÓƒ¿¬¿≈«¬ƒƒ¿»»∆ƒƒ

Ë˜Ï ÔBÚ B˙B‡8‰ÁÎL9‰‡Ùe10ÈL ¯OÚÓe11. ¬∆∆ƒ¿»≈»«¬≈≈ƒ
:BÏ ÌÈ¯ÓB‡ ?„ˆÈk .˙BˆÓ ÏL ÔLÚ B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓeƒƒ»¿»∆ƒ¿≈«¿ƒ
·ÏÁ zÏÎ‡ Ì‡ ,BÊ ˙„Ï ˙‡a ‡lL „ÚL ,Ú„BÈ ÈÂ‰¡≈≈«∆«∆…»»¿»ƒ»«¿»≈∆
‰z‡ È‡ - ˙aL zÏlÁ Ì‡ ,˙¯k LeÚ ‰z‡ È‡ -ƒ«»»»≈ƒƒ«¿»«»ƒ«»
·ÏÁ zÏÎ‡ Ì‡ ,¯ib˙zL ¯Á‡ ÂÈLÎÚÂ ;‰ÏÈ˜Ò LeÚ»¿ƒ»¿«¿»««∆ƒ¿«≈ƒ»«¿»≈∆
LeÚ ‰z‡ - ˙aL zÏlÁ Ì‡ ,˙¯k LeÚ ‰z‡ -«»»»≈ƒƒ«¿»«»«»»

ÂÈÏÚ ÔÈa¯Ó ÔÈ‡Â .‰ÏÈ˜Ò12ÔÈ˜c˜„Ó ÔÈ‡Â ,13,ÂÈÏÚ ¿ƒ»¿≈«¿ƒ»»¿≈¿«¿¿ƒ»»
.‰Ú¯ C¯„Ï ‰·BË C¯cÓ B˙Bh‰Ïe B„¯ËÏ Ì¯‚È ‡nL∆»ƒ¿…¿»¿¿«ƒ∆∆»¿∆∆»»
ÔBˆ¯ È¯·„a ‡l‡ Ì„‡‰ ˙‡ ÔÈÎLBÓ ÔÈ‡ ‰lÁzaL∆«¿ƒ»≈¿ƒ∆»»»∆»¿ƒ¿≈»

ÌÈk¯Â14,ÌÎLÓ‡ Ì„‡ ÈÏ·Áa :¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ . ¿«ƒ¿≈≈¿«¿≈»»∆¿¿≈
.‰·‰‡ ˙B˙B·Úa Ck ¯Á‡Â¿««»«¬«¬»

ותשתרש 7) ה' את להכיר שידע כדי בהרחבה, לו להסביר
הייחוד. אמונת השבלים 8)בו ילקט לא ומאלם "כשקוצר

(ויקרא  שנאמר לעניים, יניחם אלא הקציר בשעת הנושרות
אותם" תעזוב ולגר לעני . . . תלקט לא קצירך ולקט כב) כג,

ה"ד). עניים מתנות מהל' אלומה 9)(פ"א ושכח "המעמר
יט) כד, (דברים שנאמר יקחנה, לא זה הרי בשדה, אחת
ה"ה). (שם לקחתו" תשוב לא בשדה, עומר ושכחת
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אלא 10) כולה השדה כל את יקצור לא שדהו, את "הקוצר
כב) כג, (ויקרא שנאמר השדה, בסוף לעניים קמה מעט יניח
"לקט  סידר רבינו ה"א). (שם בקוצרך" שדך פאת תכלה לא
שנוי  נמצא זה סדר (שם). בגמרא הוא וכן ופאה", שכחה
ומן  השכחה ומן הלקט "מן מ"ו) פ"ד, (פאה במשנה
שכן  להיות, שרגיל בסדר וסדרם) (אחזם "נקטינהו הפאה".
שכחת  אבל נושר, להיות ושכיח אפשר הקצירה, בתחילת
והדר  הקצירה, בתחילת שישכח רגיל אינו קמה או עומר
השדה" בסוף שמקומה פאה, (למד) תנא (ואחרֿכך)

שם). יוםֿטוב', כאן,11)('תוספות טעותֿסופר כנראה,
ובכת"י  (שם) בגמרא הגירסא וכן "עני". מעשר להגיה ויש
השלישית  (בשנה השבוע מן ובשישית "בשלישית תימן.
ראשון, מעשר שמפרישים אחר השמיטה) מן והששית
הנקרא  והוא לעניים, ונותנו אחר מעשר השאר מן מפריש
רק  פירט רבינו ה"ד). עניים מתנות מהל' (פ"ז עני" מעשר
ומעשר  תרומות חשב ולא בגמרא), (וכן אלו עניים מתנות
שונות  אלו שמתנות מפני צדקה, מצות לא גם ראשון
"הם  ולויה כהונה מתנות וצדקה. ראשון ומעשר מתרומות
י) ה, (במדבר שנאמר שירצו, כהן לכל ליתנן בעלים של
וכן  הט"ו), תרומות מהל' (פי"ב יהיו" לו קדשיו את ואיש
מהל' (פ"ז אדם" לכל קודם קרובו שהוא "עני בצדקה,
עניים  מתנת "כל עניים: במתנות כן לא הי"ג). עניים מתנות
אלא  לבעלים, הנייה טובת בהן אין ופאה) שכחה (לקט אלו
פ"א  (שם בעלים" של כרחן על אותן ונוטלין באין העניים
הנאה  טובת בו אין בגורן, המתחלק עני "ומעשר ה"ח);
פ"ו  (שם כרחו" על ונוטלין באים העניים אלא לבעלים
עניים  מתנות רק - להתגייר הבא לגוי - מודיעים לכן ה"י).
זו  ידיעה אולי לגמרי, מהן הבעלים זכות שנפקעה אלו,
מקפידין  והן "הואיל גירות: מרצון להתחרט עליו תשפיע
. . . פרוטה משוה פחות על דנהרג . . . כך כל הממון על

שם). (רש"י מלהתגייר" בו יחזור עונשין 12)שמא הזכרת
אין 13)(סמ"ג). עונשין, מקצת באותן "דאף שם.

רסח). סי' יו"ד ל'טור' (ב"ח העונשין" דקדוקי כל להודיעו
"רכים".14) תימן: ובכת"י רומי, בדפוס

.‚Ck ,˙BˆÓ ÏL ÔLÚ B˙B‡ ÔÈÚÈ„BnL ÌLÎe¿≈∆ƒƒ»¿»∆ƒ¿»
B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓ15B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓe .˙BˆÓ ÏL Ô¯ÎO ƒƒ¿»»∆ƒ¿ƒƒ

ÔÈ‡LÂ ,‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ ‰kÊÈ el‡ ˙BˆÓ ˙iOÚaL∆«¬ƒ«ƒ¿≈ƒ¿∆¿«≈»»«»¿∆≈
ÌeL16˙BˆÓ ‰OBÚL ‰ÓÎÁ‰ ÏÚa ‡l‡ ¯eÓb ˜Èc«̂ƒ»∆»«««»¿»∆∆ƒ¿

ÔÚ„BÈÂ el‡17. ≈¿¿»

כלומר 16)שם.15) "שם", תימן: ובכת"י רומי, בדפוס
ג). אות יא, (פרק למעלה ביאורנו ראה במציאות.

גמורה 17) דעה ויודעו (בתורה) בה הכתוב כל העושה "וכל
תשובה  מהל' (פ"ט הבא" העולם לחיי בה זוכה נכונה,

ה"א).

.„ÈÂ‰ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡Â18BÈ‡ ‡a‰ ÌÏBÚ‰L ,Ú„BÈ ¿¿ƒ¡≈≈«∆»»«»≈
ÔeÙˆ19‰‡¯zL ‰ÊÂ .Ï‡¯OÈ Ì‰Â ,ÌÈ˜ÈcvÏ ‡l‡ »∆»««ƒƒ¿≈ƒ¿»≈¿∆∆ƒ¿∆

,Ì‰Ï ‰eÙˆ ‡È‰ ‰·BË - ‰f‰ ÌÏBÚa ¯Úˆa Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿««»»«∆»ƒ¿»»∆
‰f‰ ÌÏBÚa ‰·BË ·¯ Ïa˜Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L20,˙Bn‡k ∆≈»¿ƒ¿«≈…»»»«∆»À

,‡a‰ ÌÏBÚ‰ ¯ÎO e„ÈÒÙÈÂ eÚ˙ÈÂ ÌaÏ Ìe¯È ‡nL∆»»ƒ»¿ƒ¿¿«¿ƒ¿«»»«»
.ËÚ·iÂ Ôe¯LÈ ÔÓLiÂ :¯Ó‡pL ÔÈÚk»ƒ¿»∆∆¡««ƒ¿«¿À«ƒ¿»

הבא 19)שם.18) בעולם מקומם כלומר שמור, גנוז,
הזה, בעולם לישראל שיש שהצער שמבאר, כמו מובטח,
ויפסידו  ותורתו, מה' לבם יסיר לא הטובה שרוב בכדי הוא
הגויים, אבל לישראל, רק זה אכן הבא. בעולם שכרם
לעולם  חלק להם יש העולם אומות ש"חסידי אףֿעלֿפי
וגנוז, שמור אינו חלקם - ה"ה) תשובה מהל' (פ"ג הבא"
ושלא  יבעטו שלא עליהם שומרת אינה העליונה ההשגחה
שם. חיות, צבי רבי בהגהות ראה הבא. עולם שכר יפסידו

שם.20)

.‰·¯ Ô‰ÈÏÚ ‡È·Ó ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÔÈ‡Â¿≈«»»≈ƒ¬≈∆…
˙eÚ¯t21È„·BÚ‰ Ïk ‡l‡ ;e„·‡È ‡lL È„k , À¿»¿≈∆……¿∆»»»¿≈

ÔÈ„ÓBÚ Ô‰Â ,ÔÈÏk ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk22¯·ca ÔÈÎÈ¯‡Óe . »ƒ«»»ƒ¿≈¿ƒ«¬ƒƒ«»»
- Ïa˜Ï ‰ˆ¯ ‡ÏÂ Ba ¯ÊÁ Ì‡ .Ô·aÁÏ È„k ,‰f‰«∆¿≈¿«¿»ƒ»«¿…»»¿«≈

Bk¯„Ï CÏB‰23‡l‡ ,B˙B‡ ÔÈ‰LÓ ÔÈ‡ - Ïa˜ Ì‡Â ; ≈¿«¿¿ƒƒ≈≈«¿ƒ∆»
„iÓ B˙B‡ ÔÈÏÓ24epnÓ ÔÈÙÈhÓ - Ïe‰Ó ‰È‰ Ì‡Â . »ƒƒ»¿ƒ»»»«ƒƒƒ∆

˙È¯a Ì„25‰‡eÙ¯ ‡t¯˙iL „Ú B˙B‡ ÌÈ‰LÓe . «¿ƒ«¿ƒ«∆ƒ¿«≈¿»
‰ÓÏL26.B˙B‡ ÔÈÏÈaËÓ Ck ¯Á‡Â , ¿≈»¿««»«¿ƒƒ

ישראל 22)שם.21) "אבל נצבים: פרשת 'תנחומא'
ועומדין". ב.23)נופלין פ"א, גרים יבמות 24)מסכת

עשיית  מעכבים (אין משהינן" לא מצוה "שהויי ב: מז,
מהל'25)מצוה). פ"א משנה' 'כסף ראה א. קלה, שבת

ה"ז. אותו".26)מילה מטבילין "נתרפא שם: יבמות,
(רש"י). המכה" חולי את "מכבידין שהמים

.Â‰LÏLe27˙ˆ˜Ó B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓe ÂÈab ÏÚ ÔÈ„ÓBÚ ¿»¿ƒ««»ƒƒƒ¿»
‰iL ÌÚt ˙B¯eÓÁ ˙BˆÓ ˙ˆ˜Óe ˙Bl˜ ˙BˆÓ28, ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿¬««¿ƒ»

‰M‡ ‰˙È‰ Ì‡Â .ÌÈna „ÓBÚ ‡e‰Â29ÌÈL - ¿≈««ƒ¿ƒ»¿»ƒ»»ƒ
ÌÈna d˙B‡ ˙B·ÈLBÓ30,ıeÁaÓ ÔÈic‰Â ,d¯‡eˆ „Ú ƒ»««ƒ««»»¿««»ƒƒ«

‡È‰Â ,˙B¯eÓÁÂ ˙Bl˜ ˙BˆÓ ˙ˆ˜Ó d˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓeƒƒ»ƒ¿»ƒ¿««¬¿ƒ
˙·LBÈ31Ô‰Â .Ì‰ÈÙa ˙Ï·BË Ck ¯Á‡Â .ÌÈna ∆∆««ƒ¿««»∆∆ƒ¿≈∆¿≈

d˙B‡ e‡¯È ‡lL È„k ,ÔÈ‡ˆBÈÂ Ô‰Èt ÔÈ¯ÈÊÁÓ«¬ƒƒ¿≈∆¿¿ƒ¿≈∆…ƒ¿»
.ÌÈn‰ ÔÓ ‰ÏÚzLk¿∆«¬∆ƒ««ƒ

גירות,28)שם.27) לכלל נכנס הוא טבילה "עלֿידי שם.
מצוות" עול עליו לקבל צריך - מצוה טבילת בשעת הילכך

שם). ייראה.30)שם.29)(רש"י לא שגופה
צוארה.31) עד במים יושבת נשארת היא כלומר,

.Ê˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‰Ê ?·LBz ¯‚ ‡e‰ ‰Ê È‡≈∆≈»∆≈»ƒ«»
ÏawL32¯‡L ÌÚ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·ÚÈ ‡lL ÂÈÏÚ ∆ƒ≈»»∆…«¬…»ƒ«»ƒ¿»

‰Ê È¯‰ - Ï·Ë ‡ÏÂ ÏÓ ‡ÏÂ ,Á Èa eeËˆpL ˙Bˆn‰«ƒ¿∆ƒ¿«¿≈…«¿…»¿…»«¬≈∆
‰nÏÂ .ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ È„ÈÒÁÓ ‡e‰Â ,B˙B‡ ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒ¿≈¬ƒ≈À»»¿»»
eÈÈa B·ÈLB‰Ï eÏ ¯znL ÈÙÏ ?·LBz BÓL ‡¯˜ƒ¿»¿»¿ƒ∆À»»¿ƒ≈≈
ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,Ï‡¯OÈ ı¯‡a¿∆∆ƒ¿»≈¿∆≈«¿¿ƒ¿¬«»ƒ

˙BÏfÓe33. «»

ב.32) סד, זרה ה"ו.33)עבודה פ"י

.ÁÏ·Bi‰L ÔÓÊa ‡l‡ ·LBz ¯b ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡Â¿≈¿«¿ƒ≈»∆»ƒ¿«∆«≈
‚‰B34‰¯Bz‰ Ïk ÂÈÏÚ Ïa˜ elÙ‡ ,‰f‰ ÔÓfa Ï·‡ ; ≈¬»«¿««∆¬ƒƒ≈»»»«»

B˙B‡ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - „Á‡ ˜ec˜cÓ ıeÁ dlk35. À»ƒƒ¿∆»≈¿«¿ƒ
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נראה 34) רבינו "ולדעת הראב"ד. השגת ראה א. כט, ערכין
שאינן  מצוות שבע עליו קיבל מעצמו שאם . . . לומר
שאין  אלא לומר בא ולא הארץ, מישיבת אותו מונעין
עבודהֿזרה  מהל' פ"י (כסףֿמשנה, אותו" מקבלין ביתֿדין

חוץ 35)ה"ו). תורה דברי לקבל שבא "נכרי ב: ל, בכורות
אחד". דקדוק ואפילו . . . אותו מקבלין אין . . . אחד מדבר
בגיותו  להשאר הרוצה בנכרי מדברת שהגמרא רבינו, ודעת
מקבלין  אין לכן נוהג, היובל שאין ובזמן תושב, גר ולהיות

אותו.

.Ë˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ Á˜Ïp‰ „·Ú‰36ÔÈ‡ - »∆∆«ƒ¿»ƒ»≈»ƒ«»≈
:BÏ ÌÈ¯ÓB‡ ‡l‡ ?˙‡aL ˙È‡¯ ‰Ó :BÏ ÔÈ¯ÓB‡¿ƒ»»ƒ»∆»»∆»¿ƒ
ÔÓ ‰È‰˙Â Ï‡¯OÈ È„·Ú ÏÏÎÏ ÒkzL EBˆ¿̄¿∆ƒ»≈ƒ¿««¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿∆ƒ

‰ˆ¯ Ì‡ ?‡Ï B‡ ÌÈ¯Lk‰37BÏ ÔÈÚÈ„BÓ -38È¯wÚ «¿≈ƒ…ƒ»»ƒƒƒ»≈
,Ô¯ÎOe ÔLÚÂ ,˙B¯eÓÁÂ ˙Bl˜ ˙BˆÓ ˙ˆ˜Óe ,˙c‰«»ƒ¿»ƒ¿««¬¿»¿»¿»»
,¯‚k B˙B‡ ÔÈÏÈaËÓe .¯b‰ ˙‡ ÔÈÚÈ„BnL BÓk¿∆ƒƒ∆«≈«¿ƒƒ¿≈
- Ïa˜Ï ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â .ÌÈna ‡e‰Lk B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓeƒƒ¿∆««ƒ¿ƒ…»»¿«≈

ÂÈÏÚ ÔÈÏbÏ‚Ó39L„Á ¯OÚ ÌÈL Ïk40B¯ÎBÓe ¿«¿¿ƒ»»»¿≈»»…∆¿
Ôk ÏÚ ¯˙BÈ BÓi˜Ï ¯eÒ‡Â ,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ41. ¿≈»ƒ«»¿»¿«¿≈«≈

‡l‡ ÏaËÈ ‡ÏÂ ÏBnÈ ‡lL ‰lÁzÓ ÂÈÏÚ ‰˙‰ Ì‡Â¿ƒƒ¿»»»ƒ¿ƒ»∆…ƒ¿…ƒ¿…∆»
·LBz ¯‚ ‰È‰È42¯‚ ‡e‰Lk B˙„B·Úa BÓi˜Ï ¯zÓ - ƒ¿∆≈»À»¿«¿«¬»¿∆≈

Ï·Bi‰ ÔÓÊa ‡l‡ ‰Êk „·Ú ÔÈÓi˜Ó ÔÈ‡Â .·LBz43. »¿≈¿«¿ƒ∆∆»∆∆»ƒ¿««≈

עצמית.36) מהתעוררות מאליו בא לא יבמות 37)שהרי
א. "אותו".38)מח, תימן: ובכת"י רומי, יש 39)בדפוס

(פ"ח  עבדים ובהל' תימן, ובכת"י בגמרא וכן "עמו", להגיה
ב.40)הי"ב). שבע 42)שם.41)שם, עליו מקבל אם

(מגידֿמשנה). לקיימו מותר ואז נח, בני מצוות
הקודמת.43) בהלכה כמבואר

.È˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰44Ì‰ÈÏÚ ÌÈ¯eÒ‡ ÔÈ‡ »¿≈»ƒ«»≈¬ƒ¬≈∆
Bn‡ ‡l‡ ‰Â¯Ú ÌeMÓ45B˙BÁ‡Â ,ÂÈ·‡ ˙L‡Â , ƒ∆¿»∆»ƒ¿≈∆»ƒ«¬

¯‡a˙iL BÓk ,‰Ó‰·e ,¯ÎÊÂ ,LÈ‡ ˙L‡Â ,Bn‡Ó≈ƒ¿≈∆ƒ¿»»¿≈»¿∆ƒ¿»≈
Ô‰È˙BÓÁÏÓe ÌÈÎÏÓ ˙BÎÏ‰a46- ˙BÈ¯Ú ¯‡L Ï·‡ ; ¿ƒ¿¿»ƒƒ¿¬≈∆¬»¿»¬»

.Ô‰Ï ÔÈ¯zÓÀ»ƒ»∆

קצרה.44) הקדמה ניתן יֿטו, בהלכות רבינו דברי להבין
שאינן  א) דרגות: לארבע נחלקות לישראל האסורות העריות
(3) נדה. (2) איש. אשת (1) ארבע: והן כלל, קורבה מצד
ב) מנדה. חוץ לגוים, גם אסורות אלו כל בהמה. (4) זכור.
(3) בתו. בת (2) בתו. (1) שבע: והן עצמו, מצד קרובות
אחות  (7) אביו. אחות (6) אחותו. (5) אמו. (4) בנו. בת
ג) מאמו. ואחותו מאמו חוץ לגוים מותרות והן אמו.
(3) בתה. בת (2) בתה. (1) הן: ושבע אשתו, מצד קרובות
אחותה. (7) אביה. אם (6) אמה. אם (5) אמה. (4) בנה. בת
אשת  (1) ארבע: והן קרובים, נשי ד) נח. לבני מותרות וכולן
אחיו. אשת (4) בנו. אשת (3) אביו. אחי אשת (2) אביו.
האסורות  העריות אביו. מאשת חוץ לגוים מותרות וכולן
מהן  שש ורק ושתים. עשרים הן התורה מדין לישראל,
ואחת  ב, מֿדרגה שתים א, מֿדרגה שלש לגוים: אסורות
מן  לגר אסורות א, מֿדרגה הארבע כל ובגרים: ג. מֿדרגה
שיש  אלו הדרגות, מֿשלש העריות יתר נדה. ואף התורה

הערוה  אפילו מדרבנן. אפילו לגרים מותרות אב צד בהן
ובזה  אביו, אשת כגון בגיותו, בהיותו עליו אסורה שהיתה
שהיו  אלו אם: צד רק בהן שיש והעריות מגוי, קל הוא
לו  אסורות מאמו, ואחותו אמו כמו בגיותו, גם עליו אסורין
חמורה  מקדושה באנו יאמרו שלא מהטעם מדרבנן,
בגיותו, באיסור אותן נשא אם ואפילו קלה, לקדושה
לו  מותרות שהיו והעריות אותם. מפרישין כשמתגייר
לטעות  יבואו שלא מהטעם מדרבנן, לו אסורות בגיותו,
הקרובות  ועל העריות, באלו מותר ישראל שגם ולומר,
שבאו  כבר יאמרו לא כי רבנן, גזרו לא האב, שמצד
האם  מצד שקרובות מאחר קלה, לקדושה חמורה מקדושה
הכלל, ידוע כי בישראל, להתיר יבואו לא וגם אסורות, כן
לגר  האסורות העריות הגויים. של לזרע אפקריה שהתורה
מקדושה  באנו יאמרו שלא מהטעם שתים תשע: הן מדרבנן,
מהטעם  ושבע מאמו. ואחותו אמו קלה, לקדושה חמורה
בת  (1) והן: מותרות, לישראל שגם ויחשבו יטעו שלא
(5) אמה. אם (4) אמה. (3) בתה. בת (2) הגויה. אשתו
אחיו  אשת (7) האם. מן אמו אחות (6) האם. מן אחותה

ב.45)מאמו. נח, ה"ה.46)סנהדרין פ"ט

.‡È¯ib˙pL ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ47„·ÚÂ ≈»ƒ«»∆ƒ¿«≈¿∆∆
¯¯ÁzLpL48¯‡L ÏÎÂ ,„ÏBpL ÔË˜k ‡e‰ È¯‰ - ∆ƒ¿«¿≈¬≈¿»»∆»¿»¿≈

B‡ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‡e‰Lk BÏ eÈ‰L ¯Oa»»∆»¿∆≈»ƒ«»
Ì‰Â ‡e‰ ¯ib˙ Ì‡Â ,¯Oa ¯‡L ÔÈ‡ - „·Ú ‡e‰Lk¿∆∆∆≈»¿≈»»¿ƒƒ¿«≈¿≈

·iÁ BÈ‡ -49.ÏÏk ‰Â¯Ú ÌeMÓ Ì‰Ó ˙Á‡ ÏÚ ≈«»«««≈∆ƒ∆¿»¿»

א.47) כב, ב.48)יבמות צז, התורה.49)שם מן

.·È‰¯Bz ÔÈc50˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ¯znL ,51 ƒ»∆À»¿≈»ƒ«»
ÌÈÓÎÁ Ï·‡ ;e¯ib˙pL Bn‡Ó B˙BÁ‡ B‡ Bn‡ ‡OiL∆ƒ»ƒ¬≈ƒ∆ƒ¿«¿¬»¬»ƒ

e¯Ò‡52‰M„wÓ e‡a :e¯Ó‡È ‡lL È„k ,‰Ê ¯·„ »¿»»∆¿≈∆……¿»ƒ¿À»
LÓ‡L ;‰l˜ ‰M„˜Ï ‰¯eÓÁ53BÊ BÏ ‰˙È‰ ¬»ƒ¿À»«»∆∆∆»¿»

‰¯eÒ‡54ÌBi‰Â ,55B‡ Bn‡ ÏÚ ‡aL ¯b ÔÎÂ .˙¯zÓ ¬»¿«À∆∆¿≈≈∆»«ƒ
˙È¯Îp‰ ÏÚ ‡·k ‰Ê È¯‰ - d˙ei‚a ‡È‰Â B˙BÁ‡56. ¬¿ƒ¿«»¬≈∆¿»««»¿ƒ

א.50) כב, לשון 51)שם הוא וכן "לגר", תימן: בכת"י
ס"א. רסט סי' יו"ד ערוך' שם.52)ה'שולחן

שנתגיירו.53) לפני ה"י.54)כלומר, למעלה כמבואר
מדרבנן.56)משנתגיירו.55) לישראל שאסורה

.‚ÈÌ‡ ?¯Oa ¯‡L ÏL ˙BÈ¯Úa ÌÈ¯b‰ ÔÈc „ˆÈk≈«ƒ«≈ƒ«¬»∆¿≈»»ƒ
B‡ Bn‡Ï ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‡e‰Lk ÈeO ‰È‰»»»¿∆≈»ƒ«»¿ƒ

B˙BÁ‡Ï57e¯‡aL BÓk ,Ô˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓ - e¯ib˙Â58; «¬¿ƒ¿«¿«¿ƒƒ»¿∆≈«¿
˙BÈ¯Ú ¯‡LÏ ÈeO ‰È‰ Ì‡Â59- BzL‡Â ‡e‰ ¯ib˙Â ¿ƒ»»»ƒ¿»¬»¿ƒ¿«≈¿ƒ¿

Ô˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡60¯Á‡ Ì‡‰ ¯‡La ¯eÒ‡ ¯b . ≈«¿ƒƒ»≈»ƒ¿≈»≈««
·‡‰ ¯‡La ¯zÓe ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ¯ib˙pL61ÏÚ Û‡ . ∆ƒ¿«≈ƒƒ¿≈¿ƒÀ»ƒ¿≈»»««

ÌÈÓB‡z ÔB‚k ,ÂÈ·‡Ó B¯‡L ‰fL È‡cÂa Ú„BiL Èt62, ƒ∆≈«¿««∆∆¿≈≈»ƒ¿¿ƒ
Û‡ ,‰Ê ÏL ÂÈ·‡ ‡e‰ ‰Ê ÏL ÂÈ·‡L ¯e¯a ¯·cL∆»»»∆»ƒ∆∆»ƒ∆∆«
¯b‰ ‡OB CÎÈÙÏ .ÂÈ·‡ ¯‡L ÏÚ e¯Ê‚ ‡Ï ÔÎ Èt ÏÚ«ƒ≈…»¿«¿≈»ƒ¿ƒ»≈«≈
,ÂÈ·‡ ˙L‡Â ,ÂÈ·‡ ÈÁ‡ ˙L‡Â ,ÂÈ·‡Ó ÂÈÁ‡ ˙L‡≈∆»ƒ≈»ƒ¿≈∆¬ƒ»ƒ¿≈∆»ƒ
B‡ ÂÈ·‡Ï B‡ ÂÈÁ‡Ï ˙‡OpL Èt ÏÚ Û‡ ,Ba ˙L‡Â¿≈∆¿««ƒ∆ƒ»¿»ƒ¿»ƒ
Bn‡ ˙BÁ‡ ÔÎÂ .e¯ib˙pL ¯Á‡ B·Ï B‡ ÂÈ·‡ ÈÁ‡Ï«¬ƒ»ƒƒ¿««∆ƒ¿«¿¿≈¬ƒ
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.BÏ ˙¯zÓ - ‰¯ib˙pL Bz·e ,ÂÈ·‡Ó B˙BÁ‡Â ,‰È·‡Ó≈»ƒ»«¬≈»ƒƒ∆ƒ¿«¿»À∆∆
Bn‡ ˙BÁ‡ ‡ÏÂ ,Bn‡Ó B˙BÁ‡ ‡Ï ‡OB BÈ‡ Ï·‡¬»≈≈…¬≈ƒ¿…¬ƒ
Bn‡Ó ÂÈÁ‡ d‡OpL Bn‡Ó ÂÈÁ‡ ˙L‡ ‡ÏÂ ,dn‡Ó≈ƒ»¿…≈∆»ƒ≈ƒ∆¿»»»ƒ≈ƒ

˙pL ¯Á‡„·BÚ ‡e‰Lk ÂÈÁ‡ d‡O Ì‡ Ï·‡ ;¯ib ««∆ƒ¿«≈¬»ƒ¿»»»ƒ¿∆≈
˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk63.BÏ ˙¯zÓ ‰Ê È¯‰ - »ƒ«»¬≈∆À∆∆

בה"י).57) (כמבואר בגיותו עוד עליו ערוה שהיתה מאמו
באנו 58) יאמרו שלא לגר, שאסורות הקודמת, בהלכה

קלה. לקדושה חמורה למעלה 59)מקדושה שפירטנו אלו
מג). ששם 60)(באות מאמו, ואחותו לאמו דומין ואינן

לכן  קלה, לקדושה חמורה מקדושה באנו יאמרו שלא הטעם
שהרי  לזה, לחוש אין עריות בשאר אבל אותם, מפרישים
אסורות, כן מאמו ואחותו שאמו הקדושה, קלה שלא רואים
ההלכה  אצלם נתחדשה התורה שקיבלו שאחרי יאמרו אלא

עליו 61)(כסףֿמשנה). אסורה שהיתה אביו באשת אפילו
שיבואו  חוששין אנו אב, צד בו שאין בעריות שרק בגיותו.
יבואו  לא האב בקורבת אבל בישראל, ולהתיר לטעות
האב  לזרע יחס אין שבגוים יודעים שכולם לטעות,

כב.). יבמות אסרו 62)('תוספות' לא שחכמים א. צח, שם
שהן  מפני האם, ומן האב מן לא אבל לבד, האם מן אלא
גם  ולהתיר לטעות יבואו ולא האב, שם על נקראות

שם.63)בישראל.

.„È‡lL Ô˙¯B‰ ‰˙È‰L ÌÈÓB‡z ÌÈÁ‡ ÈL¿≈«ƒ¿ƒ∆»¿»»»∆…
‰M„˜a64‰M„˜a Ô˙„ÏÂ65˙L‡ ÌeMÓ ÔÈ·iÁ - ƒ¿À»¿≈»»ƒ¿À»«»ƒƒ≈∆

Á‡66. »

הגירות.64) ההורים.65)לפני שנתגיירו שם 66)לאחר
שילדה  כישראלית היא "שהרי האם מן אח כאשת א. צז,

שם). (רש"י בנים"

.ÂË‡OBp‰67˙¯Bib‰ dz·e ˙¯Bi‚68˙BÈÁ‡ ÈzL B‡ , «≈ƒ∆ƒ»«ƒ∆¿≈¬»
‰iM‰ L¯‚Óe ,Ô‰Ó ˙Á‡ ÌÚ ·LBÈ - Ì‡‰ ÔÓ69. ƒ»≈≈ƒ««≈∆¿»≈«¿ƒ»

B‡ dn‡ ‡OÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ‰˙ÓÂ ˙¯Bi‚ ‡O»»ƒ∆»≈»¬≈∆À»ƒ»ƒ»
Ô‰ÈiÁa ‡l‡ e¯Ê‚ ‡lL ;dza70‡OÏ Ì„‡Ï ¯zÓe . ƒ»∆…»¿∆»¿«≈∆À»¿»»ƒ»

,·‡‰ ¯‡La e¯Ê‚ ‡lL ;·‡‰ ÔÓ ˙B¯Bib ˙BÈÁ‡ ÈzL¿≈¬»ƒƒ»»∆…»¿ƒ¿≈»»
e¯‡aL BÓk71. ¿∆≈«¿

ישראל.67) הוא שנשאן זה שנתגיירו.68)ואפילו לאחר
שנתגייר 69) שגר בשתיהן, תופסים שהקידושין ב. צח, שם

שלא  שתיהן, לקיים לו אסור מדרבנן אבל שנולד, כקטן
בישראל. גם ולהתיר להחליף האי 70)יבואו "כולי שם:

גזרו). לא כך כדי (עד גזרו" בהי"ג.71)לא

.ÊË˙BiM‰72ÌÈ¯‚a Ô‰ÈÏÚ e¯Ê‚ ‡Ï - Ôlk73CÎÈÙÏ . «¿ƒÀ»…»¿¬≈∆¿≈ƒ¿ƒ»
Ì‡Â ˙¯Bib Ì„‡ ‡OBÂ .Bn‡ Ì‡ ‡OÏ ¯b‰ ¯zÓ74 À»«≈ƒ»≈ƒ¿≈»»ƒ∆¿≈

.˙BiM‰ ¯‡La ÔÎÂ .dza ˙a ˙a B‡ dn‡ƒ»««ƒ»¿≈ƒ¿»«¿ƒ

והן 72) סופרים, מדברי ואיסורן הקבלה מפי "האסורות
מהל' (פ"א לעריות" שניות שהן מפני שניות הנקראות

ה"ו). א.73)אישות כב, אם 74)שם "ואם להגיה יש
"אם  שאילו ה"ו), אישות מהל' (פ"א שניה שהיא אמה",

יו"ד  ש"ך - ה"ז פ"ב (למעלה התורה מן ערוה היא אמה"
תימן. בכת"י הגירסא וכן יב). ס"ק רסט סי'

.ÊÈCÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,„·Ú ‡e‰Lk Bn‡ ‡OÏ ¯zÓ „·Ú‰»∆∆À»ƒ»ƒ¿∆∆∆¿≈»ƒ
ÏÏkÓ ‡ˆÈ ¯·kL .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ B˙BÁ‡Â Bza ¯ÓBÏ«ƒ«¬¿«≈»∆∆¿»»»ƒ¿«

˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ75˙BÈ¯Ú‰ ÔÈ‡Â ,76ÏÚ ˙B¯eÒ‡‰ ≈»ƒ«»¿≈»¬»»¬«
‡a ‡ÏÂ ;ÂÈÏÚ ˙B¯eÒ‡ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰»¿≈»ƒ«»¬»»¿…»

Ï‡¯OÈ ÏÏÎÏ77˙BÈ¯Ú ÂÈÏÚ e¯Ò‡iL È„k ,78 ƒ¿«ƒ¿»≈¿≈∆≈»¿»»¬»
˙B¯eÒ‡‰79.ÌÈ¯b‰ ÏÚ »¬««≈ƒ

ב.75) נח, משום 76)סנהדרין האסורות העריות כל
עבדות.77)קורבה. לשם וטבל האסורות 78)כשמל

(ה"י). למעלה המפורטות קורבה, כגר 79)משום מדרבנן,
חמורה  מקדושה באנו יאמרו שלא משום או עליו. שגזרו

ואח  (אמו קלה לטעות לקדושה יבואו שלא או מאמו), ותו
אמה, אם אמה, בתה, בת אשתו, (בת בישראל גם ולהתיר
מאמו), אחיו אשת האם, מן אמו אחות האם, מן אחותה

גזרו. לא בעבד

.ÁÈ- ‰Ó‰·e ¯eÎf‰ ÏÚ „·Ú‰ ‡a Ì‡L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ¿≈»∆ƒ∆ƒ»»∆∆««¿¿≈»
e‚¯‰È80Ì„‡‰ ÏÎa ‰ÂL el‡ ˙BÈ¯Ú ÈzL ¯eq‡L ;81. ≈»¿∆ƒ¿≈¬»≈»∆¿»»»»

הבהמה 80) וגם הרובע, – העבד גם כלומר שניהם,
ואין  נהרג לבדו שהוא הבהמה על הבא כגוי לא הנרבעת.
'אור  ראה ה"ו). מלכים מהל' (פ"ט הבהמה את הורגים

חינוך'. ה'מנחת מבעל ומקורות חידושים וכן 81)שמח';
שפחה  אפילו ובנדה ישראל של איש באשת אסורים הם

ומגידֿמשנה). (ה'חינוך' קורבה משום אינן שאיסורן

.ËÈ¯eÒ‡L Ïk .ÌÈ¯‚k Ô‰ È¯‰ - e¯¯ÁzLpL ÌÈ„·Ú¬»ƒ∆ƒ¿«¿¿¬≈≈¿≈ƒ…∆»
.Ô‰Ï ¯zÓ - ÌÈ¯‚Ï ¯zn‰ ÏÎÂ ,Ô‰Ï ¯eÒ‡ - ÌÈ¯‚Ï¿≈ƒ»»∆¿»«À»¿≈ƒÀ»»∆

Ô˙B82¯ÒBÓe ,B¯·Á „·ÚÏ B‡ Bc·ÚÏ B˙ÁÙL Ì„‡ ≈»»ƒ¿»¿«¿¿∆∆¬≈≈
‰lÁzÎÏ ÌÈ„·Ú ÈLÏ ˙Á‡ ‰ÁÙL83ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , ƒ¿»««ƒ¿≈¬»ƒ¿«¿ƒ»¿≈»¿ƒƒ

L ‰ÁÙLÂ .˙BÓ‰·k Ô‰ È¯‰ ‡l‡ ,¯·c ÌeL‡È‰ »»∆»¬≈≈ƒ¿≈¿ƒ¿»∆ƒ
ÈÙÏ ;‡È‰ ˙Á‡ - ˙„ÁÈÓ dÈ‡L B‡ „·ÚÏ ˙„ÁÈÓ¿À∆∆¿∆∆∆≈»¿À∆∆««ƒ¿ƒ

˙eLÈ‡ ÔÈ‡L84Ï‡¯OÈÏ ‡l‡85ÌÈ·ÎBk È„·BÚÏ B‡ ∆≈ƒ∆»¿ƒ¿»≈¿¿≈»ƒ
˙BÏÊÓe86˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÏÚ87‡Ï Ï·‡ , «»«»¿≈»ƒ«»¬»…
ÌÈ„·ÚÏ88ÌÈ„·Ú‰ ÏÚ89ÌÈ„·ÚÏ ‡ÏÂ90Ï‡¯OÈ ÏÚ91. «¬»ƒ«»¬»ƒ¿…«¬»ƒ«ƒ¿»≈

א.82) מז, "יכול 83)נדה ד) כא, (שמות דרשב"י מכילתא
תלמודֿלומר  לשנים? אחת שפחה הכנענים לעבדיו יתן לא
אחת  שפחה נותן אינו לו אשה, לו יתן אדוניו עברי) (בעבד
לשנים". אחת שפחה הכנעניים לעבדיו הוא נותן לשנים,

ה"ה. עבדים מהל' פ"ג לחייב 84)ראה איש אשת שתקרא
עליה. שבא שבא 85)מי מי וכל ישראל, של איש אשת

חייב. - עבד ובין גוי בין ישראל, בין איש 86)עליה, אשת
גוי. על 87)של הבא ישראל אבל חייב. עליה הבא שגוי

לאשת  פרט רעהו, "אשת איש אשת משום פטור גוי, אשת
כן  גם - גוי אשת על הבא ועבד נב:). (סנהדרין אחרים"

(הי"ז). למעלה כמבואר גוי מכלל שיצא אשת 88)פטור,
עליה.89)עבד. הבא העבד את עבד.90)לחייב אשת
על 91) הבא גוי אבל פטור. - עבד אשת על הבא שישראל
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ד"ה  לה, מצוה חינוך' 'מנחת ראה חייב. - עבד אשת
ועכו"ם.

á"ôùú'ä éøùú 'æ éðù íåé

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
גרושתו;1) המחזיר בתורה; האמור ממזר הוא זה אי יבאר

ומי  שפחה; שנשא ממזר ישראלית; על שבא ועבד וגוי
הבא  וגוי איש; אשת על שבא חורין בן וחציו עבד שחציו
איפכא; או גיורת לישא מותר אם ממזר השפחה; על
פנויה  ואסופי; שתוקי הוא ומי הם; ממזרים מיני שלושה
אם  האב הוא; מי [של] בנה על [לה] נאמין אם שנתעברה
בבית  והיא שנתעברה ארוסה ממזר; שהוא בנו על נאמן
אם  בעלה תחת מזנה שהיא קול עליה שיצאה אשה אביה;

לבניה. חוששין

.‡‰¯Bza ¯eÓ‡‰ ¯ÊÓÓ e‰Ê È‡2‰Â¯ÚÓ ‡a‰ ‰Ê ?3 ≈∆«¿≈»»«»∆«»≈∆¿»
Ìe‚t ‰pnÓ Ôa‰L ,‰cp‰ ÔÓ ıeÁ .˙BÈ¯Ú‰ ÔÓ4BÈ‡Â ƒ»¬»ƒ«ƒ»∆«≈ƒ∆»»¿≈

¯ÊÓÓ5Ò‡a ÔÈa ,˙BÈ¯Ú‰ ¯‡L ÏÚ ‡a‰ Ï·‡ .6ÔÈa «¿≈¬»«»«¿»»¬»≈¿…∆≈
„Á‡Â .¯ÊÓÓ „Ïe‰ - ‰‚‚La ÔÈa ÔB„Êa ÔÈa ,ÔBˆ¯a¿»≈¿»≈ƒ¿»»«»»«¿≈¿∆»
¯Bc Ìb :¯Ó‡pL ;ÌÏBÚÏ ÔÈ¯eÒ‡ ˙B·˜ „Á‡Â ÌÈ¯ÎÊ¿»ƒ¿∆»¿≈¬ƒ¿»∆∆¡««

.ÌÏBÚÏ ,¯ÓBÏk .È¯ÈOÚ¬ƒƒ¿«¿»

ה'".2) בקהל ממזר יבוא ביאתו 3)"לא שאסר "כל
אחרי  בפרשת האמורות והם כרת ביאתו על וחייב בתורה
כגון  ערווה, נקראת מהן אחת וכל עריות הנקראות הן מות

בהן". וכיוצא ובת ואחות מיוחס.4)אם אינו כלומר,
משום 5) כרת, הוא הנדה על הבא שעונש פי, על אף

בתפיסת  גם תלוייה וממזרות בנדה תופסין שקידושין
אינו 6)קידושין. ושוגג מזיד ואונס, רצון בין שהחילוק

עונשין. לגבי אלא

.·‡OpL ÈÏ‡¯OÈ B‡ ˙ÈÏ‡¯OÈ ‡OpL ¯ÊÓÓ „Á‡∆»«¿≈∆»»ƒ¿¿≈ƒƒ¿¿≈ƒ∆»»
Lc˜ .ÔÈ˜BÏ - ÔÈLecw‰ ¯Á‡ eÏÚaL ÔÂÈk ,˙¯ÊÓÓ«¿∆∆≈»∆»¬«««ƒƒƒƒ≈

‰˜BÏ BÈ‡ - ÏÚa ‡ÏÂ7ÏÚa .8ÔÈ‡ - Lc˜ ‡ÏÂ ¿…»«≈∆»«¿…ƒ≈≈»
ÔÈ˜BÏ9˙e¯ÊÓÓ ÌeMÓ10ÔÈÂ‡Ï È·iÁ ÏÎa EÏ ÔÈ‡L ; ƒƒ«¿≈∆≈¿¿»«»≈»ƒ

ÏB„b Ô‰k ‡l‡ ÔÈLec˜ ‡Ïa ‰ÏÈÚa ÏÚ ‰˜BlL ÈÓƒ∆∆«¿ƒ»¿…ƒƒ∆»…≈»
MÓ B˙Le¯b ¯ÈÊÁn‰ .¯‡a˙iL BÓk ,‰ÓÏ‡a˙‡Op ¿«¿»»¿∆ƒ¿»≈««¬ƒ¿»ƒ∆ƒ»

¯Lk „Ïe‰ -11.‰Â¯Ú dÈ‡ È¯‰L , «»»»≈∆¬≈≈»∆¿»

לאו.7) אין לבד בקידושין יבוא 8)כי "לא הוא: שהלאו
בקידושין". אלא הוי לא בקהל "וביאה ה'" בקהל

לוקה"9) "אינו כתב: בעל ולא בקידש בלשונו, דקדק רבינו
לשון  לוקין" "אינם כתב: קידש ולא ובבעל יחיד, לשון
לבד, הקידושין על לאו היה אם אף שבקידושין מפני רבים,
בלי  קידושיה לקבל שיכולה משום לוקה, היא אין כן גם
לתוך  או לחצרה הקידושין שיזרוק ידי על מצידה, מעשה
מעשה  בו שאין לאו אצלה זה הרי כן ואם ברצונה, חיקה
לוקה" "אינו כתב קידש גבי לכן עליו. לוקין שאין
ממלקות, פטורה היא כי המקדש, על עליו, הוא שהחידוש
קידש, ולא בבעל אבל הקידושין, על לאו היה אם אפילו
שהרי  פטורין, והיא הוא שניהן, כלומר, לוקין" "אינם כתב
הנאתה. מפני מעשה, כעושה היא גם נחשבת בבעילה

קדשה.10) תהיה לא משום הוא לוקה "היא 11)אבל
בהלכה  כתב שכבר פי על ואף תועבין". בניה ואין תועבה
להשוות  יטעו שלא רבינו חשש מעריות, אלא ממזר שאין א'
ולפיכך  "תועבה", בה שכתוב מפני לעריות, גרושתו מחזיר

לאוין. חייבי שאר כדין שדינו להדגיש, לנכון מצא

.‚Ï‡¯OÈ ˙a ÏÚ ‡a‰ „·ÚÂ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ«»¿∆∆«»««ƒ¿»≈
Ò‡a ÔÈa ,LÈ‡ ˙L‡a ÔÈa ‰Èet ÔÈa ;¯Lk „Ïe‰ -«»»»≈≈¿»≈¿≈∆ƒ≈¿…∆
ÏÚ ÌÈ‡a‰ „·ÚÂ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ .ÔBˆ¯a ÔÈa≈¿»≈»ƒ«»¿∆∆«»ƒ«

¯ÊÓÓ „Ïe‰ - ˙¯ÊÓn‰12˙„·BÚ‰ ÏÚ ‡a‰ ¯ÊÓÓe ; ««¿∆∆«»»«¿≈«¿≈«»«»∆∆
¯ib˙ .˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ „Ïe‰ - ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»«»»≈»ƒ«»ƒ¿«≈
‰ÁÙM‰ ÏÚ ‡a Ì‡Â .ÌÈ¯b ¯‡Lk ,¯Lk ‡e‰ È¯‰ -¬≈»≈ƒ¿»≈ƒ¿ƒ»««ƒ¿»
ÌÈ„·Ú ¯‡Lk ,¯Lk „Ïe‰ - B¯¯ÁL .„·Ú „Ïe‰ -«»»∆∆ƒ¿¿«»»»≈ƒ¿»¬»ƒ

.Ï‡¯OÈ ˙·a ¯zÓe ,ÔÈ¯¯ÁLÓ¿À¿»ƒÀ»¿«ƒ¿»≈

כמוה.12) שהוולד מפני

.„„·BÚ‰ ÔÓ B‡ „·Ú‰ ÔÓ ‡a‰ Ôa :ÏÏk‰ ‰Ê∆«¿»≈«»ƒ»∆∆ƒ»≈
˙„·BÚ ˙a ÔÓ B‡ ‰ÁÙM‰ ÔÓ B‡ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»ƒ«ƒ¿»ƒ«∆∆
ÏÚ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡Â ,Bn‡k ‡e‰ È¯‰ - ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»¬≈¿ƒ¿≈«¿ƒƒ«

e¯Èz‰ ,‰Ê ¯·„ ÈÙÏ .·‡‰13,‰ÁÙL ‡OÏ ¯ÊÓÓÏ »»¿ƒ»»∆ƒƒ¿«¿≈ƒ»ƒ¿»
Ì˙B‡ ¯¯ÁLÓ ‡e‰ È¯‰L ;ÂÈa ˙‡ ¯‰ËÏ È„k¿≈¿«≈∆»»∆¬≈¿«¿≈»

‰ÁÙM‰ ÏÚ e¯Ê‚ ‡ÏÂ .ÔÈ¯BÁ Èa e‡ˆÓÂ14,¯ÊÓÓÏ ¿ƒ¿¿¿≈ƒ¿…»¿««ƒ¿»¿«¿≈
.ÌÈa‰ ˙wz ÈtÓƒ¿≈«»««»ƒ

לכתחילה.13) לבן 14)ואפילו אסורה "השפחה שהרי
גזרו. לא בממזר אולם סופרים. מדברי וזה חורין".

.‰„·Ú BÈˆÁL ÈÓ15˙L‡ ÏÚ ‡a‰ ÔÈ¯BÁ Ôa BÈˆÁÂ ƒ∆∆¿∆∆¿∆¿∆ƒ«»«≈∆
Ôa‰ B˙B‡ - LÈ‡16‰wz BÏ ÔÈ‡17„vL ÈtÓ , ƒ«≈≈«»»ƒ¿≈∆«

˙e¯ÊÓÓ18˙e¯Lk „ˆÂ19¯eÒ‡ CÎÈÙÏ ,Ba ÔÈ·¯ÚÓ «¿≈¿««¿¿…»ƒ¿ƒ»»
‰ÁÙLa20ÂÈa e‡ˆÓÂ ,21ÌÏBÚÏ B˙BÓk22. ¿ƒ¿»¿ƒ¿¿»»¿¿»

חלקו.15) את מהם אחד ושחרר שותפים שני של עבד
זו.16) מביאה לישא 17)שנולד הקודמת בהלכה שנאמרה

על 18)ממזרת. הבא כישראל שהוא חירות צד משום
ממזר. שהוולד איש הבא 19)אשת ועבד עבד, צד משום

איש. באשת גם כשר הוולד ישראל בת צד 20)על מפני
בשפחה. שאסור שבו באיסור.21)כשרות שנולדו

שפחה.22) ולא ישראל בת לא לישא שאסורין

.Â‰Ï·hL ‰ÁÙM‰ ÏÚ ‡a‰ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ23 ≈»ƒ«»«»««ƒ¿»∆»¿»
˙„·BÚ ÏÚ ‡aL Ï·hL „·ÚÂ ;„·Ú ‰Ê È¯‰ -¬≈∆∆∆¿∆∆∆»«∆»«∆∆

BÏÊÓe ÌÈ·ÎBkCl‰ .˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ „Ïe‰ - ˙ »ƒ«»«»»≈»ƒ«»«≈
ÏÚ ‡a‰ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ Ï·‡ .Ì‡‰ ¯Á‡««»≈¬»≈»ƒ«»«»«

˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk ˙„·BÚ ‰ÁÙL24„·BÚ „·Ú B‡ , ƒ¿»∆∆»ƒ«»∆∆≈
˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk25˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk ˙„·BÚ ÏÚ ‡aL »ƒ«»∆»«∆∆»ƒ«»

¯Îf‰ ¯Á‡ Cl‰ - ÔÈ¯BÁ ˙a26. «ƒ«≈«««»»

עבדות.23) טבלה.24)לשם שלא שלא 25)כלומר,
ומכיוון 26)טבל. הזכר". אחר הלך באומות הכלל, "זה

עבדות  דין להם שאין בגיותן, הם עדיין טבלו, שלא
ושפחות.
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.Ê.¯‚Ï ˙¯zÓ ˙¯ÊÓn‰ ÔÎÂ ,˙¯Bi‚ ‡OÏ ¯zÓ ¯ÊÓÓ«¿≈À»ƒ»ƒ∆¿≈««¿∆∆À∆∆¿≈
¯Á‡ CÏB‰ „Ïe‰L ,ÌÈ¯ÊÓÓ Ì‰ÈMÓ ÌÈa‰Â¿«»ƒƒ¿≈∆«¿≈ƒ∆«»»≈««
Èe¯˜ BÈ‡ ÌÈ¯b Ï‰˜e ,ÈÈ Ï‰˜a :¯Ó‡pL .Ìe‚t‰«»∆∆¡«ƒ¿«¿»¿«≈ƒ≈»

.ÈÈ Ï‰¿̃«¿»

.ÁÈt ÏÚ Û‡ ,Ôa e„ÈÏB‰Â ¯‚Ï ˙‡OpL ˙¯Bibƒ∆∆ƒ»¿≈¿ƒ≈««ƒ
ÔÎÂ .˙¯ÊÓÓa ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ‰M„˜a B˙„ÏÂ B˙¯B‰L∆»¿≈»ƒ¿À»¬≈∆À»¿«¿∆∆¿≈
Ú„eÈ ‡ÏÂ epnÓ B˙e¯b ÌL ÚwzLiL „Ú ,Ba Ôa Ôa∆∆¿«∆ƒ¿««≈≈ƒ∆¿…ƒ»«
ÌÈ¯b‰ „Á‡Â .˙¯ÊÓÓa ¯Ò‡È Ck ¯Á‡Â ,¯‚ ‡e‰L∆≈¿««»≈»≈¿«¿∆∆¿∆»«≈ƒ

ÔlÎÏ „Á‡ ÔÈc ÔÈ¯¯ÁLÓ ÌÈ„·Ú‰ „Á‡Â27. ¿∆»»¬»ƒ¿À¿»ƒƒ∆»¿À»

לגרים 27) שאסור כל כגרים, הן הרי שנשתחררו "עבדים
להן". מותר לגרים המותר וכל להן אסור

.ËÏ‡¯OÈ ˙a ‡OpL ¯b28˙¯Bi‚ ‡OpL Ï‡¯OÈ B‡29 ≈∆»»«ƒ¿»≈ƒ¿»≈∆»»ƒ∆
.˙¯ÊÓÓa ¯eÒ‡Â ,¯·c ÏÎÏ Ï‡¯OÈ „Ïe‰ -«»»ƒ¿»≈¿»»»¿»¿«¿∆∆

ואסור 28) כשר שהוולד ישראל בת על הבא מגוי גרע לא
ואין 29)בממזרת. קידושין שיש מקום "כל הכלל: לפי

ישראל. אביו והרי הזכר", אחר הולך הוולד עבירה

.È,˜ÙÒ ¯ÊÓÓe ,È‡cÂ ¯ÊÓÓ :Ì‰ ÌÈ¯ÊÓÓ ‰LÏL¿»«¿≈ƒ≈«¿≈«««¿≈»≈
‡aL ‰Ê ?È‡cÂ ¯ÊÓÓ e‰Ê È‡ .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ¯ÊÓÓe«¿≈ƒƒ¿≈¿ƒ≈∆«¿≈««∆∆»
‰Ê - ˜ÙÒ ¯ÊÓÓe .e¯‡aL BÓk ,˙È‡ce‰ ‰Â¯Ú‰ ÔÓƒ»∆¿»««»ƒ¿∆≈«¿«¿≈»≈∆

,‰Â¯Ú ˜ÙqÓ ‡aLa‰ ÔB‚k‰Lc˜˙pL ‰M‡‰ ÏÚ ‡ ∆»ƒ¿≈∆¿»¿«»«»ƒ»∆ƒ¿«¿»
.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ,ÔÈLe¯b ˜ÙÒ ‰L¯b˙ B‡ ÔÈLec˜ ˜ÙÒ¿≈ƒƒƒ¿»¿»¿≈≈ƒ¿«≈»∆
dÏÚa ˙nL ‰ÚÓML ‰M‡‰ ÔB‚k - ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ¿»ƒ»∆»¿»∆≈«¿»

Ìi˜ dÏÚa È¯‰Â ,˙‡OÂ30‰ÈÏÚ ÔBL‡¯‰ dÏÚa ‡·e , ¿ƒ»«¬≈«¿»«»»«¿»»ƒ»∆»
.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ¯ÊÓÓ Ôa‰ È¯‰ - ÈM‰ ˙Áz ‡È‰Â¿ƒ«««≈ƒ¬≈«≈«¿≈ƒƒ¿≈¿ƒ

מהשני,30) גט צריכה היא שמדרבנן גרשה, שלא כלומר,
ממזר  הוא שנולד והבן סופרים. מדברי איש אשת והיא
שהיא  פי על אף השני, גרשה אם אבל סופרים, מדברי
ממחזיר  גרע שלא ממזר, הוולד אין לראשון, לחזור אסורה

ממזר. הוולד שאין גרושתו

.‡È¯aÚ‰ e‰Ó :dÏ e¯Ó‡ ,˙efÓ ‰¯aÚ˙pL ‰Èet¿»∆ƒ¿«¿»ƒ¿»¿»«»À»
,‡e‰ ¯Lk Ôa :‰¯Ó‡ Ì‡ ?‰f‰ „Bli‰ B‡ ‰f‰«∆«ƒ«∆ƒ»¿»≈»≈
Û‡Â .¯Lk Ôa‰Â ,˙Ó‡ BÊ È¯‰ - ÈzÏÚ· Ï‡¯OÈÏe¿ƒ¿»≈ƒ¿«¿ƒ¬≈∆¡∆∆¿«≈»≈¿«

ÌÈÏeÒt da ‰˙fL ¯ÈÚ‰ ·¯L Èt ÏÚ31. «ƒ∆…»ƒ∆»¿»»¿ƒ

נתינים.31) או ממזרים

.·È‰˙È‰L B‡ ,‰˙nL „Ú Bn‡ ‰˜c· ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…ƒ¿¿»ƒ«∆≈»∆»¿»
ÈBÏÙÏ :‰¯Ó‡L B‡ ,‰ËBL B‡ ˙Ól‡ B‡ ˙L¯Á≈∆∆ƒ∆∆»∆»¿»ƒ¿ƒ

ÈzÏÚ· ¯ÊÓn‰32B˙B‡ elÙ‡ ,ÔÈ˙p‰ ÈBÏÙÏ B‡ , ««¿≈ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ«»ƒ¬ƒ
˜ÙÒ „Bli‰ ‰Ê È¯‰ - epnÓ ‡e‰L ‰„BÓ ÈBÏt¿ƒ∆∆ƒ∆¬≈∆«ƒ¿≈
ÌÚ ‰˙f Ck ,dÏ ‰„B‰L ‰Ê ÌÚ ‰˙fL ÌLk .¯ÊÓÓ«¿≈¿≈∆»¿»ƒ∆∆»»»»¿»ƒ

¯Á‡33Bn‡ ˙‡ ¯ÈknL ,È˜e˙L ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰ÊÂ . «≈¿∆«ƒ¿»¿ƒ∆«ƒ∆ƒ
.È‡cÂ ÂÈ·‡ ˙‡ ¯ÈkÓ BÈ‡Â¿≈«ƒ∆»ƒ««

לפוסלו,32) לא אבל הוולד את להכשיר רק נאמנת האשה
לא  אבל בנו, את לפסול נאמנות התורה נתנה לאב שרק

הוא  לכן לאחרים, יכירנו "יכיר" תורה שאמרה ממה לאם,
ממזר. בממזרת,33)ספק אסור ובנו כשר אביו שמא

ממזר. כספק אלא וודאי כממזר אותו מחזיקים אין ולפיכך

.‚È- ÈÙeÒ‡ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,˜eMa ‡ˆÓp‰ Ôa‰ ÔÎÂ¿≈«≈«ƒ¿»«¿«ƒ¿»¬ƒ
.‡e‰ ‰Ó ÌÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L ,¯ÊÓÓ ˜ÙÒ ‡e‰ È¯‰¬≈¿≈«¿≈∆≈»¿ƒ«

.„È,‡e‰ ÈBÏt Ôa ‰Ê Ôa :‰¯Ó‡Â ,‰˙pfL ‰Èet¿»∆ƒ¿»¿»¿»≈∆∆¿ƒ
¯Lk Ôa‰ È¯‰ - ¯Lk ÈBÏt B˙B‡ Ì‡34dÈ‡Â , ƒ¿ƒ»≈¬≈«≈»≈¿≈»

˙Ó‡35,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .ÈBÏt ÏL Ba ‰Ê ˙BÈ‰Ï ∆¡∆∆ƒ¿∆¿∆¿ƒ¿≈»∆ƒ
‰È¯·„Ï ÔÈLLBÁL36˙B·B¯˜a ¯eÒ‡ Ôa‰ ‰È‰ÈÂ , ∆¿ƒƒ¿»∆»¿ƒ¿∆«≈»ƒ¿

dÈ‡ - ¯ÊÓÓ ÈBÏt B˙B‡ Ì‡Â .˜ÙqÓ ÈBÏt B˙B‡¿ƒƒ»≈¿ƒ¿ƒ«¿≈≈»
BÓk ,‰Èt ÏÚ È‡cÂ ¯ÊÓÓ Ôa‰ ˙BÈ‰Ï ˙Ó‡∆¡∆∆ƒ¿«≈«¿≈«««ƒ»¿

.¯ÊÓÓ ˜ÙÒ ‰È‰È ‡l‡ ,e¯‡aL∆≈«¿∆»ƒ¿∆¿≈«¿≈

נבעלתי.34) לכשר לומר אשתו 35)שנאמנת את לפטור
ליורשו. או הייבום נאמנת 36)מן שאינה פי על אף

ערווה. באיסור מחמירים פלוני, אותו של בבנו להחזיקו

.ÂË‰Ê Èa :¯Ó‡Â ,Ba ‰fL ˜ÊÁ‰L ·‡‰ Ï·‡¬»»»∆À¿«∆∆¿¿»«¿ƒ∆
.ÔÓ‡ BÈ‡ - ÌÈa ÔaÏ LÈ Ì‡Â .ÔÓ‡ - ‡e‰ ¯ÊÓÓ«¿≈∆¡»¿ƒ≈«≈»ƒ≈∆¡»
Èk :¯Ó‡pL ,Ba ÏÚ ‡l‡ ‰¯Bz B˙B‡ ‰ÈÓ‡‰ ‡lL∆…∆¡ƒ»»∆»«¿∆∆¡«ƒ

.ÌÈ¯Á‡Ï ep¯ÈkÈ - ¯ÈkÈ ‰‡eO‰ Ôa ¯Îa‰ ˙‡∆«¿…∆«¿»«ƒ«ƒ∆«¬≈ƒ

.ÊËÔÓ‡ Ck ,¯BÎa ‰Ê Èa :¯ÓBÏ ÔÓ‡pL ÌLÎe¿≈∆∆¡»«¿ƒ∆¿»∆¡»
.‰ˆeÏÁ Ôa B‡ ‰Le¯b Ôa B‡ ¯ÊÓÓ ‰Ê Èa :¯ÓBÏ«¿ƒ∆«¿≈∆¿»∆¬»
‰Ê ¯aÚ :¯ÓBÏ ÔÓ‡ - ˙¯aÚÓ BzL‡ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»ƒ¿¿À∆∆∆¡»«À»∆
ÏÚ ¯ÓB‡‰Â .È‡cÂ ¯ÊÓÓ ‰È‰ÈÂ ,‡e‰ ¯ÊÓÓe Èa BÈ‡≈¿ƒ«¿≈¿ƒ¿∆«¿≈««¿»≈«

ÔÓ‡ - ¯ÊÓÓ ‡e‰L BÓˆÚ37˙·a BÓˆÚ ¯Ò‡Ï «¿∆«¿≈∆¡»∆¡…«¿¿«
˙¯ÊÓÓa ¯eÒ‡Â ,Ï‡¯OÈ38‡e‰L È‡cÂ Ú„eiL „Ú ƒ¿»≈¿»¿«¿∆∆«∆ƒ»«««∆

e‰BÓk B·e .¯ÊÓÓ39BÈ‡ - ÌÈa Èa BÏ LÈ Ì‡Â . «¿≈¿»¿ƒ≈¿≈»ƒ≈
ÂÈa Èa ÏÒÙÏ ÔÓ‡40.BÓˆÚ ‡l‡ ÏÒÙÈ ‡ÏÂ , ∆¡»ƒ¿…¿≈»»¿…ƒ¿…∆»«¿

התלמוד:37) ובלשון ישראל. בת עליו אסר עצמו שהוא
דאיסורא". חתיכא אנפשיה לו 38)"שווייה להתיר כי

נאמן. אינו בנו 39)ממזרת על נאמנות לאב נתנה שהתורה
בנים.40)לפוסלו. בני לו כשיש נאמן אינו בניו על וגם

.ÊÈ„Ïe‰ È¯‰ - ‰È·‡ ˙È·a ‡È‰Â ‰¯aÚ˙pL ‰Òe¯‡¬»∆ƒ¿«¿»¿ƒ¿≈»ƒ»¬≈«»»
¯ÊÓÓ ˙˜ÊÁa41.˙¯ÊÓÓa ¯eÒ‡Â Ï‡¯OÈ ˙·a ¯eÒ‡Â , ¿∆¿««¿≈¿»¿«ƒ¿»≈¿»¿«¿∆∆

- Èz¯aÚ˙ ÈÒe¯‡Ó :‰¯Ó‡Â Bn‡ ‰˜c· Ì‡Â¿ƒƒ¿¿»ƒ¿»¿»≈¬ƒƒ¿««¿ƒ
:¯Ó‡Â Òe¯‡‰ dLÈÁÎ‰ Ì‡Â .¯Lk „Ïe‰Â ,˙Ó‡∆¡∆∆¿«»»»≈¿ƒƒ¿ƒ»»»¿»«
elÙ‡L ;¯ÊÓÓ „Ïe‰ È¯‰ - ‰ÈÏÚ È˙‡a ‡Ï ÌÏBÚÓ≈»…»ƒ»∆»¬≈«»»«¿≈∆¬ƒ
.ÔÓ‡ - ¯ÊÓÓ ‰Ê Èa :¯Ó‡Â ,Ba ˙˜ÊÁa ‰È‰»»¿∆¿«¿¿»«¿ƒ∆«¿≈∆¡»

˙Ó‡ ‡l‡ ,‰BÊ ˙˜ÊÁa dÈ‡ ‰M‡‰Â42:¯ÓBÏ ¿»ƒ»≈»¿∆¿«»∆»∆¡∆∆«
‡Ï - Ô‰ÎÏ ˙‡O Ì‡Â .‰BÊ dÈ‡Â ,ÈzÏÚ· Òe¯‡Ï»»ƒ¿«¿ƒ¿≈»»¿ƒƒ»¿…≈…

‡ˆz43¯Lk - epnÓ d„ÏÂe ,44. ≈≈¿»»ƒ∆»≈

וודאי.41) ממזר ולא ממזר ספק נאמן 42)שהוא שאינו
האשה. את להינשא 43)לפסול אסורה לכתחילה אבל

מכחישה. שהארוס מאחר חלל.44)לכהן שאינו לכהונה,
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.ÁÈ‰Òe¯‡ ‡È‰Â ,‰È¯Á‡ ÌÈp¯Ó ÌÚ‰ eÈ‰45ÌÚ , »»»¿«¿ƒ«¬∆»¿ƒ¬»ƒ
ÌÈ¯Á‡ ÌÈL‡ ÌÚÂ dÒe¯‡46‰ÈÏÚ ‡aL Èt ÏÚ Û‡ , ¬»¿ƒ¬»ƒ¬≈ƒ««ƒ∆»»∆»

ÌLk ;¯ÊÓÓ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ÂÈÓÁ ˙È·a dÒe¯‡¬»¿≈»ƒ¬≈∆¿≈«¿≈¿≈
ÌÈ¯Á‡Ï ‰¯È˜Ù‰ ,dÒe¯‡Ï dÓˆÚ ‰¯È˜Ù‰L47Ì‡Â . ∆ƒ¿ƒ»«¿»«¬»ƒ¿ƒ»«¬≈ƒ¿ƒ

BÓk ,¯Lk ‰Ê È¯‰ - ÈÒe¯‡Ó ‰Ê ¯aÚ :‰¯Ó‡Â ‰˜c·ƒ¿¿»¿»¿»À»∆≈¬ƒ¬≈∆»≈¿
.e¯‡aL∆≈«¿

ארוסה.45) שהייתה ומלעיזים 46)בזמן אותה חושדים
אחרים. עם זנתה וגם ארוסה עליה כשהיא 47)שבא אבל

עליה, בא שארוסה וידוע אחרים, עם שזנתה חשודה אינה
אותה. לבדוק צריכים ואין כשר, הוולד

.ËÈ‰Ê ¯aÚ :‰¯Ó‡Â ,˙¯aÚÓ ‰˙È‰L LÈ‡ ˙L‡≈∆ƒ∆»¿»¿À∆∆¿»¿»À»∆
˙˜ÊÁa Ôa‰ È¯‰Â ,BÏÒÙÏ ˙Ó‡ dÈ‡ - ÈÏÚaÓ BÈ‡≈ƒ«¿ƒ≈»∆¡∆∆¿»¿«¬≈«≈¿∆¿«
:·‡‰ ¯Ó‡ .·‡‰ ‡l‡ ‰¯Bz ‰ÈÓ‡‰ ‡lL ;˙e¯Lk«¿∆…∆¡ƒ»»∆»»»»«»»
‰Ê È¯‰ - Ìi‰ ˙È„Óa dÏÚa ‰È‰L B‡ ,Èa BÈ‡≈¿ƒ∆»»«¿»ƒ¿ƒ««»¬≈∆

¯ÊÓÓ ˙˜ÊÁa48˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÓ :‰¯Ó‡ Ì‡Â . ¿∆¿««¿≈¿ƒ»¿»≈≈»ƒ«»
¯Lk „Ïe‰ È¯‰ - Èz¯aÚ˙ „·ÚÂ49ÏÚa‰ ÔÈ‡L ; ¿∆∆ƒ¿««¿ƒ¬≈«»»»≈∆≈«««

ÈÚÓa ‰‰zLÓ ¯aÚ‰ ÔÈ‡Â .‰È¯·„a dLÈÁÎ‰Ï ÏBÎÈ»¿«¿ƒ»ƒ¿»∆»¿≈»À»ƒ¿«∆ƒ¿≈
L„Á ¯OÚ ÌÈL ÏÚ ¯˙È Bn‡50. ƒ»≈«¿≈»»…∆

כשר.48) והוולד נתעברה מגוי שאולי ממזר, ספק כלומר,
פסולין.49) ברוב אפילו וולדה להכשיר נאמנת שהיא
עשר 50) שנים בתוך כשנולד אלא הוולד להכשיר ואין

חודש  עשר משנים שיותר אותה, עזב שבעלה מיום חודש
אמו. במעי לשהות יכול העובר אין

.Î˙Áz ‰BÊ ‰˙È‰L ÏB˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆiL LÈ‡ ˙L‡≈∆ƒ∆»»»∆»∆»¿»»««
‰È·Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ‰È¯Á‡ ÔÈp¯Ó Ïk‰Â ,dÏÚa«¿»¿«…¿«¿ƒ«¬∆»≈¿ƒ¿»∆»
¯zÓe ,ÏÚa‰ Ïˆ‡ ˙BÏÈÚa ·¯L ,Ì‰ ÌÈ¯ÊÓÓ ‡nL∆»«¿≈ƒ≈∆…¿ƒ≈∆«««À»

zÎÏ dza ‡OÏdÏ ÔÈLLBÁ - dÓˆÚ ‡È‰ Ï·‡ .‰lÁ ƒ»ƒ»¿«¿ƒ»¬»ƒ«¿»¿ƒ»
‰BÊ ÌeMÓ51Û‡ - ÈcÓ ¯˙BÈ ‰ˆe¯t ‰˙È‰ Ì‡Â . ƒ»¿ƒ»¿»¿»≈ƒ««

ÔÈLLBÁ ‰È·Ï52. ¿»∆»¿ƒ

רוצה 51) אם וישראל התורה, מדין אותה לישא אסור כהן
הכיעור. מן ומספק 52)להתרחק נפשטה, שלא בעייה

מחמירים.

.‡Î;Ï‰wa ‡B·Ï ¯zÓ ¯ÊÓÓ ˜ÙqL ,‰¯Bz ÔÈcƒ»∆¿≈«¿≈À»»«»»
¯eÒ‡ È‡cÂ ¯ÊÓÓ - ÈÈ Ï‰˜a ¯ÊÓÓ ‡·È ‡Ï :¯Ó‡pL∆∆¡«…»…«¿≈ƒ¿«¿»«¿≈««»
‰ÏÚÓ eOÚ ÌÈÓÎÁ Ï·‡ .˜ÙÒ ‡ÏÂ ,Ï‰wa ‡B·Ï»«»»¿…»≈¬»¬»ƒ»«¬»
,CÎÈÙÏ .Ï‰wa ‡B·Ï ˙B˜Ùq‰ Ì‚ e¯Ò‡Â ,ÔÈÒÁBÈa¿¬ƒ¿»¿««¿≈»«»»¿ƒ»
¯ÊÓÓ Ï·‡ ,˙È‡cÂ ˙¯ÊÓÓ ‡OÏ ¯zÓ - È‡cÂ ¯ÊÓÓ«¿≈««À»ƒ»«¿∆∆«»ƒ¬»«¿≈
.Ï‡¯OÈ ˙a ‡OÏ ¯eÒ‡ - ÈÙeÒ‡ B‡ È˜e˙L B‡ ˜ÙÒ»≈¿ƒ¬ƒ»ƒ»«ƒ¿»≈

.·Î¯eÒ‡Â53˜ÙqÓ ˙¯ÊÓÓ elÙ‡Â .˙¯ÊÓÓ ‡OÏ ¿»ƒ»«¿∆∆«¬ƒ«¿∆∆ƒ»≈
¯ÊÓÓ ÈM‰Â ¯ÊÓÓ BÈ‡ Ô‰Ó „Á‡ ‡nL ,BÏ ‰¯eÒ‡¬»∆»∆»≈∆≈«¿≈¿«≈ƒ«¿≈
ÏL ˙¯ÊÓÓ ‡OÏ ¯zÓ - Ì‰È¯·c ÏL ¯ÊÓÓe .È‡cÂ«««¿≈∆ƒ¿≈∆À»ƒ»«¿∆∆∆
.‰fÓ ‰Ê ‡OÏ ÔÈ¯eÒ‡ - ˙B˜Ùq‰ ¯‡L ÔÎÂ .Ì‰È¯·cƒ¿≈∆¿≈¿»«¿≈¬ƒƒ»∆ƒ∆

ואסופי.53) לשתוקי ממזר, לספק

.‚Î- ÌÈ¯ÊÓÓ ˜ÙÒe ÌÈÙeÒ‡Â ÌÈ˜e˙L ?„ˆÈk≈«¿ƒ«¬ƒ¿≈«¿≈ƒ

,eÓi˜È ‡Ï - e‡O Ì‡Â .‰Ê ÌÚ ‰Ê ‡B·Ï ÌÈ¯eÒ‡¬ƒ»∆ƒ∆¿ƒ»¿…¿«¿
Ë‚a e‡ÈˆBÈ ‡l‡54ÔÈ‡Â .ÂÈ˙B·‡k ˜ÙÒ „Ïe‰Â . ∆»ƒ¿≈¿«»»»≈«¬»¿≈

‰wz el‡ ˙B˜ÙÒÏ55.ÌÈ¯b‰ ÔÓ e‡OiL ‡l‡ , ƒ¿≈≈«»»∆»∆ƒ¿ƒ«≈ƒ
.Ìe‚t‰ ¯Á‡ CÏB‰ „Ïe‰Â¿«»»≈«««»

תופסים 54) שקידושין גט, צריכה באיסור שנשא פי על ואף
לאווין. אשה.55)בחייבי לשאת

.„ÎB‡ ˙¯Bi‚ ‡OpL ÈÙeÒ‡ B‡ È˜e˙L ?„ˆÈk≈«¿ƒ¬ƒ∆»»ƒ∆
B‡ ˙È˜e˙L ‡OpL ¯¯ÁLÓe ¯‚ B‡ ,˙¯¯ÁLÓ¿À¿∆∆≈¿À¿»∆»»¿ƒ

.ÈÙeÒ‡ B‡ È˜e˙L „Ïe‰ - ˙ÈÙeÒ‡¬ƒ«»»¿ƒ¬ƒ

.‰ÎÌÈ·ÎBk È„·BÚ da LiL ¯ÈÚa ‡ˆÓpL ÈÙeÒ‡‰»¬ƒ∆ƒ¿»¿ƒ∆≈»¿≈»ƒ
·B¯ B‡ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ·¯ ‰È‰L ÔÈa ,˙BÏÊÓe«»≈∆»»…¿≈»ƒ«»
ÔÈÚÏ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - Ï‡¯OÈƒ¿»≈¬≈∆¿≈≈»ƒ«»¿ƒ¿«

˜ÙqÓ Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆ - ‰M‡ Lc˜ .ÔÈÒÁBÈ56B‚¯‰L ÈÓ . ¬ƒƒ≈ƒ»¿ƒ»≈ƒ»≈ƒ∆¬»
ÂÈÏÚ ‚¯‰ BÈ‡ -57. ≈∆¡»»»

על 56) כמחצה קבוע "כל בידינו שכלל מפני והטעם,
חנויות  "תשע מקומות: בכמה ל"קבוע" אבֿדוגמא מחצה".
מאחת  ולקח נבילה בשר ואחת שחוטה בשר מוכרות
ספיקו  לקח, מהן [=חנות] מאיזו יודע ואינו אלו מחנויות
בו  נמצא המיעוט שגם במקום נולד שהספק מפני אסור".
אחר  הלך "ובנמצא מסתיימת: הברייתא אמנם קבוע. באופן
שהבשר  פי על ואף הקבוע ממקומו שפירש מפני הרוב"
ופירש  נמצא הילד כאן והרי עצמן, החנויות מאותן הוא
הוא, הטעם הרוב? אחר הולכין אין ולמה הקבוע ממקומו
גם  יתירו שמא ביוחסין" עשו "מעלה החמירו, שביוחסין
הלכו  ולא איש אשת באיסור גם החמירו וכן ממש. בקבוע
אחרי  בו הלכו ולא הקילו נפשות ובספק גויים, רוב אחרי

ישראל. ישראל.57)רוב שרובה בעיר אפילו

.ÂÎÔÈc ˙Èa e‰eÏÈaË‰58Ï·hL B‡ ,˙e¯b ÌLÏ ƒ¿ƒ≈ƒ¿≈≈∆»«
‡e‰ È¯‰ - ÏÈc‚‰MÓ59ÌÈ‡ˆÓp‰ ÌÈÙeÒ‡ ¯‡Lk ƒ∆ƒ¿ƒ¬≈ƒ¿»¬ƒ«ƒ¿»ƒ

˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ¯ÈÚ‰ ·¯ ‰È‰ .Ï‡¯OÈ È¯Úa60 ¿»≈ƒ¿»≈»»…»ƒ¿≈»ƒ«»
˙BÏ· BÏÈÎ‡‰Ï ¯zÓ -61- Ï‡¯OÈ Ôa¯ ‰È‰ . À»¿«¬ƒ¿≈»»À»ƒ¿»≈

- ‰ˆÁÓ ÏÚ ‰ˆÁÓ .Ï‡¯OÈk B˙„·‡ BÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓ«¬ƒƒ¬≈»¿ƒ¿»≈∆¡»«∆¡»
Ïb‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈÁwÙÓe ,Ï‡¯OÈk B˙BÈÁ‰Ï ‰ÂˆÓƒ¿»¿«¬¿ƒ¿»≈¿«¿ƒ»»∆««

˙aLa62:ÔBÓÓ ˜ÙÒ ÏÎk ÔÈ˜Ê ÔÈÚÏ ‡e‰ È¯‰Â . ¿«»«¬≈¿ƒ¿«¿»ƒ¿»¿≈»
‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰63. «ƒ≈¬≈»»»¿»»

דין"..58) בית דעת על אותו מטבילין קטן שדינו 59)"גר
אבל  גוי מכלל להוציאו רק מועילה שהטבילה ממזר, כספק
שמא  ספקות, שני כאן שיש פי על ואף ממזר. מספק לא
אינו  שמא ישראל הוא אם ואפילו נתגייר, והרי גוי הוא
בדין  ואפילו ספקות בשני אפילו החמירו ביוחסין ממזר,
התורה  מן אוסרו אינו ממזר הוא שמא שהספק שלפנינו,
נימוק  עוד להוסיף ויש אסור. שספיקן ספיקות כשאר

קבוע. שהוא מפני התגייר.60)לאיסור כרב 61)ולא
אכילת  לעניין הרוב אחרי הולכים גויים שברוב פפא,
ממקומו  פירש הילד כי קבוע, דין בזה לדון ואין איסורים,
בהלכה  כלמעלה החמירו איש ובאשת ביוחסין ורק הקבוע,
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שבת.62)כ"ה. דוחה נפש פיקוח ספק גם שהרי
פטור,63) השור בעל ישראל שורו, נגח ישראל של שור אם

ואם  לך, ואשלם אתה שישראל ראיה הבא לו, לומר שיכול
לישראל  משלם אינו תם, שור והוא ישראל, לשור נגח שורו
שלם, נזק חייב גוי של תם ששור פי על אף נזק, חצי אלא
כל  את לך ואשלם אני שגוי ראייה הבא לניזק: לומר שיכול

הנזק.

.ÊÎ˘iL ‰È„Ó ÏkL ,ÈÏ ‰‡¯È64B‡ ‰ÁÙL da ≈»∆ƒ∆»¿ƒ»∆≈»ƒ¿»
ÏÈ‡B‰ ,„ÏÈÏ ‰Èe‡¯‰ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk ˙„·BÚ∆∆»ƒ«»»¿»≈≈ƒ
B‡ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ ˜ÙÒ ÌL ‡ˆÓp‰ ÈÙeÒ‡‰Â¿»¬ƒ«ƒ¿»»¿≈≈»ƒ«»
BÊ È¯‰ - e¯‡aL BÓk ˙¯Bib‰ ‡OiLk ,„·Ú ˜ÙÒ¿≈∆∆¿∆ƒ»«ƒ∆¿∆≈«¿¬≈
ÔÈ‚¯B‰ ÔÈ‡L ;¯eËt - ‰ÈÏÚ ‡a‰Â ,LÈ‡ ˙L‡ ˜ÙÒ¿≈≈∆ƒ¿«»»∆»»∆≈¿ƒ
‰M‡ ‡OpL È˜e˙M‰L ,ÈÏ ‰‡¯È ÔÎÂ .˜ÙÒ ÏÚ«»≈¿≈≈»∆ƒ∆«¿ƒ∆»»ƒ»
˙L‡ ˜ÙÒ ‡È‰ È¯‰Â - ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú ‡È‰L ¯LÙ‡L∆∆¿»∆ƒ∆¿»»»«¬≈ƒ¿≈≈∆

.˙BÈ¯Úa ÔÈÒÙBz ÔÈLec˜ ÔÈ‡L ;LÈ‡ƒ∆≈ƒƒ¿ƒ«¬»

ישראל.64) שרובה בעיר ואפילו

.ÁÎ‰Â¯Ú ‰È‰zL ¯LÙ‡L ‰M‡‰ ‡È‰ BÊ È‡Â¿≈ƒ»ƒ»∆∆¿»∆ƒ¿∆∆¿»
Ìi˜ ‰ÈÁ‡ B‡ ‰È·‡ ‰È‰L ‰M‡ Ïk ?ÂÈÏÚ»»»ƒ»∆»»»ƒ»»ƒ»«»

Bn‡ Ba ‰¯aÚ˙pLk65B‡ ‰L¯b˙pL ‰M‡ ÏÎÂ . ¿∆ƒ¿«¿»ƒ¿»ƒ»∆ƒ¿»¿»
‰ÓÏ‡˙66ÈÁ‡ ˙L‡ B‡ ‡È‰ ÂÈ·‡ ˙L‡ ‡nL , ƒ¿«¿¿»∆»≈∆»ƒƒ≈∆¬ƒ

.ÂÈ·‡»ƒ

היא.65) אביה אחות או אחותו הקודם 66)ושמא ובעלה
אמו. בו כשנתעברה קיים היה

.ËÎ¯eÒ‡ ÈÙeÒ‡‰Â È˜e˙M‰ ÔÈ‡L ,¯ÓB‡ È‡ ÔÈpÓeƒ«ƒ¬ƒ≈∆≈«¿ƒ¿»¬ƒ»
È¯‰L ?ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú ‰È‰zL ¯LÙ‡L ‰M‡ ÏÎa¿»ƒ»∆∆¿»∆ƒ¿∆∆¿»»»∆¬≈
‰M‡ ÏÎa ¯eÒ‡ BÈ‡ - Bn‡ ‰˜c·pL ¯Lk‰«»≈∆ƒ¿¿»ƒ≈»¿»ƒ»
Ï‡ :‰¯Bza ¯Ó‡ È¯‰Â ;ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú ‰È‰zL ¯LÙ‡L∆∆¿»∆ƒ¿∆∆¿»»»«¬≈∆¡««»«
Ì‡L :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â ,d˙BÊ‰Ï Eza ˙‡ ÏlÁz¿«≈∆ƒ¿¿«¿»¿»¿¬»ƒ∆ƒ
;B˙BÁ‡ ‡OB Á‡Â Bza ‡OB ·‡ ‡ˆÓ ,‰Ê ‰OÚÈ«¬∆∆ƒ¿»»≈ƒ¿»≈¬
- È‡cÂa ÂÈ·‡ Ú„BÈ BÈ‡L ÈÓ ÏkL ,ÔÈc‰ ‰È‰ el‡Â¿ƒ»»«ƒ∆»ƒ∆≈≈«»ƒ¿««
‡Ï ,ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú ‰È‰zL ¯LÙ‡L ‰M‡ ÏÎa ¯eÒ‡»¿»ƒ»∆∆¿»∆ƒ¿∆∆¿»»»…
ı¯‡‰ ‰È‰z ‡ÏÂ ,ÌÏBÚÏ ˙‡f‰ ‰cnÏ ÌÈ‡a eÈÈ‰»ƒ»ƒ«ƒ»«…¿»¿…ƒ¿∆»»∆
˙BÈ¯Ú ÔÈ¯ÒB‡ ÔÈ‡L ,z„ÓÏ ‡‰ .‰nÊ ‰‡ÏÓ¿≈»ƒ»»»«¿»∆≈¿ƒ¬»

eiL „Ú ,˜ÙÒa ¯Oa ¯‡La Ô˙B‡ ÔÈ˜ÈÊÁÓeÈ‡cÂa Ú„ «¬ƒƒ»ƒ¿≈»»¿»≈«∆ƒ»«¿««
ÌÈÓB˙È‰ Ïk ,Ôk ¯ÓB‡ ‰z‡ Ì‡L .ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú BfL∆∆¿»»»∆ƒ«»≈≈»«¿ƒ
‡Op‰Ï ÔÈ¯eÒ‡ eÈ‰ Ì‰È˙B·‡ e¯Èk‰ ‡lL ÌÏBÚaL∆»»∆…ƒƒ¬≈∆»¬ƒ¿ƒ»≈

.‰Â¯Úa eÚbÙÈ ‡nL ,ÌB˜Ó ÏÎa¿»»∆»ƒ¿¿¿∆¿»

.ÏÈa :¯Ó‡Â „Á‡ ‡·e ,C¯ca CÏLÓ ‰È‰L „Ïe‰«»»∆»»À¿»«∆∆»∆»¿»«¿ƒ
ÛÒ‡ .˙Ó‡ Bn‡ ÔÎÂ .ÔÓ‡ - ÂÈzÎÏL‰ È‡Â ‡e‰«¬ƒƒ¿«¿ƒ∆¡»¿≈ƒ∆¡∆∆∆¡«
ea :e¯Ó‡Â Ôk ¯Á‡ Bn‡Â ÂÈ·‡ e‡·e ,˜eM‰ ÔÓƒ«»»ƒ¿ƒ««≈¿»¿¿≈
.ÈÙeÒ‡ ÌL ÂÈÏÚ ‡ˆÈÂ ÏÈ‡B‰ ,ÔÈÓ‡ ÔÈ‡ - ‡e‰≈∆¡»ƒƒ¿»»»»≈¬ƒ
Ô‰Â ,e‰eÎÈÏL‰ ·Ú¯ ÈtnL ;ÔÈÓ‡ - ÔB·Ú¯ ÈL·eƒ¿≈¿»∆¡»ƒ∆ƒ¿≈»»ƒ¿ƒ¿≈
„Ú e˜˙L CÎÈÙÏe ,ÌÈ¯Á‡ B˙B‡ eeÊiL ÔÈˆB¯ƒ∆»¬≈ƒ¿ƒ»»¿«

.ÛÒ‡pL∆∆¡»

.‡ÏÏzÁ‰L B‡ ,Ïe‰Ó „Ïe‰ ‡ˆÓ67ÁÏÓ‰L B‡68, ƒ¿»«»»»∆À¿«∆»¿«
ÏÁk‰ ‰È‰L B‡69B‡ ,B¯‡eˆa ÔÈÚÈÓw‰ B‡ ÂÈÈÚa ∆»»«…«¿≈»«¿≈ƒ¿«»

‰È‰Â BÏ ˙ÒÎ ‰iÁ ÔÈ‡L CaÒÓ ÔÏÈ‡ ˙Áz ‡ˆÓpL∆ƒ¿»««ƒ»¿À»∆≈«»ƒ¿∆∆¿»»
˙eL¯Ï CeÓq‰ ˙Òk‰ ˙È·a ‡ˆÓpL B‡ ,¯ÈÚÏ CeÓÒ»»ƒ∆ƒ¿»¿≈«¿∆∆«»ƒ¿
ÌeMÓ Ô‡k ÔÈ‡ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯ Ècˆa B‡ ÌÈa¯‰»«ƒ¿ƒ≈¿»«ƒ≈»ƒ
,˙eÓÈ ‡lL B˙B‡ ÔÈ¯nLÓ Ô‰L ¯Á‡Ó ;ÈÙeÒ‡¬ƒ≈««∆≈¿«¿ƒ∆…»

‡e‰ ¯Lk ˙˜ÊÁa70ÚˆÓ‡a CÏLÓ ‡ˆÓ Ì‡ Ï·‡ . ¿∆¿«»≈¬»ƒƒ¿»À¿»¿∆¿«
ÔÏÈ‡ ˙Áz elÙ‡ ¯ÈÚ‰ ÔÓ ˜BÁ¯ B‡ ,C¯c‰71B‡ , «∆∆»ƒ»ƒ¬ƒ««ƒ»

‰iÁL ÌB˜Ó ÔÏÈ‡a ÈeÏz ‡ˆÓpL B‡ ,˙Òk‰ ˙È·a¿≈«¿∆∆∆ƒ¿»»¿ƒ»¿∆«»
.ÈÙeÒ‡ ‰Ê È¯‰ - BÏ ˙ÚbÓ«««¬≈∆¬ƒ

בבגדים.67) ומכורך כדי 68)מעוטף הילד את שמולחין
איבריו. כחול.69)שיתקשו שצבעה עיניים משחת

עשו 70) שמעלה לכהן, אסורה היא, בת אם כן פי על ואף
ולוי 71)ביוחסין. כהן אשת אחד, בבית שילדו נשים

וממזר.

.·Ï‰iÁ ˙Ó‡72ÈÂÏ B‡ ‡e‰ Ô‰k Ôa‰ ‰Ê :¯ÓBÏ ∆¡∆∆«»«∆«≈…≈≈ƒ
e‡ ÔÈ‡Â ,˜ÊÁ‰ ‡lL ÈtÓ ;¯ÊÓÓ B‡ ÔÈ˙ B‡»ƒ«¿≈ƒ¿≈∆…À¿«¿≈»
‰˜ÊÁ‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÔÒeÁÈ ÔÈÚ„BÈ¿ƒƒ»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆À¿¿»

‰ÈÏÚ ¯Ú¯Ú ‡ÏÂ ˙eÓ‡a73¯Ú¯Ú Ì‡ Ï·‡ ;Ì„‡ ¿∆¡»¿…ƒ¿≈»∆»»»¬»ƒƒ¿≈
dÈ‡ - ‰„ÈÚÓ ¯˜La :¯Ó‡Â „Á‡ elÙ‡ ‰ÈÏÚ»∆»¬ƒ∆»¿»«¿∆∆¿ƒ»≈»

¯Lk ˙˜ÊÁa Ôa‰ È¯‰Â ,˙Ó‡74ÒeÁÈ BÏ ÔÈ‡Â75. ∆¡∆∆«¬≈«≈¿∆¿«»≈¿≈ƒ

המעידה.73)מיילדת.72) החיה על זה 74)כלומר,
ידי  על שהוכחשה מכיוון ממזר, שהוא עליו העידה שהחיה

אחד. כהן.75)עד שהוא עליו שהעידה זה

.‚Ï¯e¯a ¯·c76,˙È˜e˙L ‡OÏ ¯eÒ‡ È˜e˙M‰L , »»»∆«¿ƒ»ƒ»¿ƒ
Ï·‡ .˙B˜ÙÒ Ô‰L ÈtÓ ,˙ÈÙeÒ‡a ¯eÒ‡ ÈÙeÒ‡Â«¬ƒ»«¬ƒƒ¿≈∆≈¿≈¬»
,‰Êa ‰Ê ‡B·Ï ÌÈ¯zÓ - ÌÈÈ˙e ÌÈ‡cÂ ÌÈ¯ÊÓÓ«¿≈ƒ«»ƒ¿ƒƒÀ»ƒ»∆»∆
ÌÈÈ˙a ÔÈ¯zÓ - ÈÙeÒ‡Â È˜e˙Le .¯ÊÓÓ „Ïe‰Â¿«»»«¿≈¿ƒ«¬ƒÀ»ƒƒ¿ƒƒ

Â ,ÌÈ¯b‰ ¯‡L·e.˜ÙÒ „Ïe‰ ƒ¿»«≈ƒ¿«»»»≈

זה.76) בפרק השנויים ממזרות דיני רבינו מסכם זו בהלכה

עּׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨
אם 1) ישראל; בת שנשאו שפכה וכרות דכא פצוע יבאר

ומסרס  לסרסם; לגוי יאמר ואם חיים; בעלי כל לסרס אסור
מסרס. אחר

.‡e‡OpL ‰ÎÙL ˙e¯Îe ‡kc Úeˆt2Ï‡¯OÈ ˙a ¿««»¿»¿»∆»¿«ƒ¿»≈
eÏÚ·e3˙e¯Îe ‡k„ ÚeˆÙ ‡·È ‡Ï :¯Ó‡pL ;ÔÈ˜BÏ - »¬ƒ∆∆¡«…»…¿««»¿

ÔÈ¯zÓe .ÈÈ Ï‰˜a ‰ÎÙL4.˙¯¯ÁLÓe ˙¯Bi‚ ‡OÏ »¿»ƒ¿«¿»À»ƒƒ»ƒ∆¿À¿∆∆
Ô‰k elÙ‡Â5˙¯Bi‚ ‡OÏ ¯zÓ ‡kc Úeˆt ‡e‰L «¬ƒ…≈∆¿««»À»ƒ»ƒ∆

B˙M„˜a BÈ‡L ÈÙÏ ,˙¯¯ÁLÓe6‰È˙ elÙ‡Â .7B‡ ¿À¿∆∆¿ƒ∆≈ƒ¿À»«¬ƒ¿ƒ»
˙B˜Ùq‰ ÔÓ „Á‡8.BÏ ˙¯zÓ ∆»ƒ«¿≈À∆∆

שקידשו.2) מי 3)כלומר לאוין חייבי בכל לך "שאין
קידושין". בלא בעילה על אינו 4)שלוקה גרים שקהל

קהל. ומשוחררת.5)קרוי גיורת לישא אסור שכהן
כהונתו.6) וגזר 7)בקדושת דוד "בא מדרבנן, שאיסורן
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גזרו. לא דכא, ובפצוע בקהל". יכנסו שלא של 8)עליהם
אסרו. וחכמים התורה, מן שמותרים ממזרים

.·e¯Ê‚ ‡Ï ,Ï‰wa ‡B·Ï ¯eÒ‡ ‡kc ÚeˆÙe ÏÈ‡B‰ƒ¿««»»»«»»…»¿
‡kc Úeˆt Ï·‡ .˙B˜Ùq‰ ÏÚ ‡ÏÂ ÌÈÈ˙p‰ ÏÚ Ba««¿ƒƒ¿…««¿≈¬»¿««»
‰¯eÒ‡ È¯‰L ,˙È‡cÂ ˙¯ÊÓÓa ¯eÒ‡ ‰ÎÙL ˙e¯Îe¿»¿»»¿«¿∆∆«»ƒ∆¬≈¬»

‰¯Bz‰ ÔÓ9. ƒ«»

ובכל 9) התורה, מן אסורה כן גם לכהן שגיורת ואףֿעלֿפי
דכא  שפצוע רבינו, סובר כהן, דכא' ל'פצוע היא מותרת זאת
ולכן  ישראל, בקדושת לא אבל כהונה בקדושת רק פוגם

בממזרת. הוא אסור

.‚.BlL ÌÈˆÈa‰ eÚˆÙpL Ïk ?‡kc Úeˆt e‰Ê È‡Â¿≈∆¿««»…∆ƒ¿¿«≈ƒ∆
‰LÏL·e .BlL „Èb‰ ˙¯ÎpL Ïk ?‰ÎÙL ˙e¯Îe¿»¿»…∆ƒ¿««ƒ∆ƒ¿»
,ÌÈˆÈa·e ,„Èba :¯Îf‰ ÏÒtiL ¯LÙ‡ ÔÈ¯·È‡≈»ƒ∆¿»∆ƒ»≈«»»«ƒ«≈ƒ
ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰Â ,Ú¯Ê ˙·ÎL ÏMa˙z Ô‰aL ÔÈÏÈ·M·e«¿ƒƒ∆»∆ƒ¿«≈ƒ¿«∆«¿≈«ƒ¿»ƒ
ÔÈ¯·È‡ ‰LÏMÓ „Á‡ ÚˆÙpL ÔÂÈÎÂ .ÌÈˆÈa ÈËeÁ≈≈ƒ¿≈»∆ƒ¿«∆»ƒ¿»≈»ƒ

ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - Cc B‡ el‡10. ≈ƒ«¬≈∆»

חכמת 10) שיחייב ממה הזרע, בכלי שיתחדש חולי "כל
פסול". הוא הרי בהן, יזרע לא שהוא הטבע

.„‰¯ËÚ‰ ˙¯ÎpL B‡ ,Cc B‡ „Èb‰ ÚˆÙ ?„ˆÈk≈«ƒ¿««ƒƒ«∆ƒ¿«»¬»»
B‡11‰¯ËÚÓ ‰ÏÚÓÏ12L‡¯Ó ˙¯Î Ì‡Â .ÏeÒt - ¿«¿»≈¬»»»¿ƒƒ¿«≈…

ÛwÓ ‰¯ÚO‰ ËeÁk elÙ‡ ‰pnÓ ¯izLÂ ‰¯ËÚ‰»¬»»¿ƒ¿«≈ƒ∆»¬ƒ¿««¬»À»
„Èb‰ ÏÎÏ13‰¯ËÚÓ ‰ÏÚÓÏ „Èb‰ ˙¯Î .¯Lk - ¿»«ƒ»≈ƒ¿««ƒ¿«¿»≈¬»»

ÒBÓÏ˜k14·Ê¯Ók B‡15.¯Lk - ¿À¿¿«¿≈»≈

הגיד.11) מעטרה 12)שנכרת אלא גיד "שאין הגוף לצד
(רש"י). פסול.13)ואילך" הגיד, של לרובו רק אם אבל

(רש"י).14) באלכסון" חודו את שמחתכין קולמוס "כחיתוך
והחקק 15) צדדים, משני דפנות לו ויש כסילון שנחקק

(רש"י). צינור" כמין באמצע

.‰‰¯ËÚ‰ ‰·w .¯Lk - ‰¯ËÚÓ ‰hÓÏ ·wƒ«¿«»≈¬»»»≈ƒ¿»»¬»»
·˜p‰ ÔÓ Ú¯Ê ˙·ÎL ‡ˆz È¯˜ ‰‡¯iLk Ì‡ ,dÓˆÚ«¿»ƒ¿∆ƒ¿∆¿ƒ≈≈ƒ¿«∆«ƒ«∆∆
‰hÓÏ ·w .B¯LÎ‰Ï ¯ÊÁ - ·˜p‰ ÌzÒ .ÏeÒt -»ƒ¿««∆∆»«¿∆¿≈ƒ«¿«»

Bc‚kL ‰¯ËÚÓ16;ÏeÒt - ‰¯ËÚ‰ CB˙a ‰ÏÚÓÏ ≈¬»»∆¿∆¿¿«¿»¿»¬»»»
.˙·kÚÓ dlk ‰¯ËÚ‰L∆»¬»»À»¿«∆∆

ויוצא 16) העטרה מן למטה מתחיל באלכסון, הולך שהנקב
העטרה. מתוך למעלה כנגדו

.ÂÚ¯Ê ˙·ÎL ˙B‡¯Ï ¯ÊÁÂ ,Ú¯Ê ˙·ÎL ÏÈ·L ÌzÒƒ¿«¿ƒƒ¿«∆«¿»«ƒ¿ƒ¿«∆«
ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - Ba ÔÈzLnL ÏÈ·MÓ17. ƒ¿ƒ∆«¿ƒ¬≈∆»

מבשלת".17) אינה במקומה שלא מבשלת, "במקומה

.Ê˙Á‡ ‰ÚˆÙpL B‡ ,Ô‰Ó ˙Á‡ B‡ ÌÈˆÈa‰ e˙¯Îƒ¿¿«≈ƒ««≈∆∆ƒ¿¿»««
‰¯ÒÁL B‡ ,Ô‰Ó ˙Á‡ ‰ÎBcpL B‡ ,Ô‰Ó18B‡ ≈∆∆ƒ»««≈∆∆»¿»

,˙Á‡ B‡ ÌÈˆÈa ÈËeÁ e˙¯Î .ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - ‰·wpL∆ƒ¿»¬≈∆»ƒ¿¿≈≈ƒ««
.ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - ÚˆÙ B‡ CcpL B‡∆ƒ«ƒ¿«¬≈∆»

מהן.18) אחת אפילו

.ÁÈ¯‰Â ,ÌÈÏ‚¯ ÈÓ ÏÈ·LÏ ÌÈˆÈa‰ ÈËeÁÓ ËeÁ ·wƒ«ƒ≈«≈ƒƒ¿ƒ≈«¿«ƒ«¬≈

ÌÈn‰ ÏÈ·MÓ :˙BÓB˜Ó ÈMÓ ÌÈÓ ÏÈËÓ ‡e‰≈ƒ«ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ««ƒ
.¯Lk ‰Ê È¯‰ - Ú¯Ê ˙·ÎL ÏÈ·MÓeƒ¿ƒƒ¿«∆«¬≈∆»≈

.ËÈ„Èa eÈ‰ ‡lLk - ‰Ê ÔÈÚa e¯Ó‡L ÏeÒt Ïk»¿∆»«¿¿ƒ¿»∆¿∆…»ƒ≈
ıB˜ e‰k‰ B‡ ·Ïk B‡ Ì„‡ B˙¯kL ÔB‚k ,ÌÈÓL»«ƒ¿∆¿»»»∆∆ƒ»
B‡ ‰ÎÙL ˙e¯k „ÏB Ì‡ Ï·‡ ;el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ¿«≈ƒ¿»ƒ≈¬»ƒ«¿»¿»
˙ÓÁÓ ‰ÏÁL B‡ ,ÌÈˆÈa ‡Ïa „ÏBpL B‡ ,‡kc Úeˆt¿««»∆«¿…≈ƒ∆»»≈¬«
ÔÈÁL Ì‰a „ÏBpL B‡ ,el‡ ÌÈ¯·‡ epnÓ eÏË·e BÙeb»¿ƒ∆≈»ƒ≈∆«»∆¿ƒ
;Ï‰wa ‡B·Ï ¯Lk ‰Ê È¯‰ - Ô˙¯k B‡ Ô˙B‡ ‰ÒÓ‰Â¿ƒ¿»»¿»»¬≈∆»≈»«»»

.ÌÈÓL È„Èa el‡ ÏkL∆»≈ƒ≈»«ƒ

.È‰Ó‰·a ÔÈa Ì„‡a ÔÈa ,Ú¯Ê È¯·È‡ „ÈÒÙ‰Ï ¯eÒ‡»¿«¿ƒ≈¿≈∆«≈¿»»≈ƒ¿≈»
ı¯‡a ÔÈa ,ÌÈ¯B‰Ë „Á‡Â ÌÈ‡ÓË „Á‡ ,ÛBÚÂ ‰iÁ«»»∆»¿≈ƒ¿∆»¿ƒ≈¿∆∆
:¯Ó‡pL Èt ÏÚ Û‡ .ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ÔÈa Ï‡¯OÈƒ¿»≈≈¿»»»∆««ƒ∆∆¡«
¯·cL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ - eOÚ˙ ‡Ï ÌÎˆ¯‡·e¿«¿¿∆…«¬ƒƒ«¿»»¿∆»»
˙‡Ê ‰OÚÈ ‡Ï :·e˙k‰ ÔÈÚÂ .ÌB˜Ó ÏÎa ‚‰B ‰Ê∆≈¿»»¿ƒ¿««»…≈»∆…
Ò¯ÒÓ‰ ÏÎÂ .ÌÈ¯Á‡ Ûe‚a ÔÈa ÔÙe‚a ÔÈa ,Ï‡¯OÈa¿ƒ¿»≈≈¿»≈¿¬≈ƒ¿»«¿»≈
¯Á‡ Ò¯ÒÓ elÙ‡Â .ÌB˜Ó ÏÎa ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ -∆ƒ«»¿»»«¬ƒ¿»≈««

.‰˜BÏ - Ò¯ÒÓ¿»≈∆

.‡È¯Á‡ ‡·e ,„Èb‰ ˙‡ ˙¯ÎÂ „Á‡ ‡aL È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»∆»¿»«∆«ƒ»«≈
ÈËeÁ ˙¯ÎÂ ¯Á‡ ‡·e ,Ô˜z B‡ ÌÈˆÈa‰ ˙‡ ˙¯ÎÂ¿»«∆«≈ƒƒ¿»»«≈¿»«≈
¯Á‡ ‡·e ,„Èb‰ ˙‡ CÚÓe „Á‡ ‡aL B‡ ;ÌÈˆÈa≈ƒ∆»∆»»«∆«ƒ»«≈
Èt ÏÚ Û‡Â ,ÔÈ˜BÏ Ôlk - B˙¯Îe ¯Á‡ ‡·e ,B˜zÂ¿ƒ¿»«≈¿»À»ƒ¿««ƒ
ÔÈa Ì„‡a ÔÈa .Ò¯ÒÓ ‡l‡ ÔB¯Á‡‰ Ò¯Ò ‡lL∆…≈«»«¬∆»¿…»≈¿»»≈
Ì„‡a ÔÈa ,‰·˜p‰ ˙‡ Ò¯ÒÓ‰Â .ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰·aƒ¿≈»«»»¿«¿»≈∆«¿≈»≈¿»»

¯eËt - ÌÈÈÓ ¯‡La ÔÈa19. ≈ƒ¿»ƒƒ»

לכן 19) יש, איסור אבל אין, מלקות שחיוב רבינו ודעת
פטור. כתב:

.·ÈÔÈ¯wÚ ‰˜Ln‰20È„k ÌÈÈÓ ¯‡LÏ B‡ Ì„‡Ï ««¿∆ƒ»ƒ¿»»ƒ¿»ƒƒ¿≈
ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â ,¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - BÒ¯ÒÏ21- ‰M‡Â . ¿»¿¬≈∆»¿≈ƒ»»¿ƒ»

È¯‰ .„Ïz ‡lL „Ú dÒ¯ÒÏ È„k ÔÈ¯wÚ ˙BzLÏ ˙¯zÓÀ∆∆ƒ¿ƒ»ƒ¿≈¿»¿»«∆…≈≈¬≈
„Ú ˙BiÁ ¯‡L B‡ ·Ïk Ba ‰qLÂ Ì„‡‰ ˙‡ ‰ÙkL∆»»∆»»»¿ƒ»∆∆¿»««
B‡ ÌÈÓa B·ÈLB‰L B‡ ,‰ÎÙL ˙e¯k e‰e‡OÚL∆¬»¿»¿»∆ƒ¿«ƒ
,‰˜BÏ BÈ‡ - LÈÓLz È¯·È‡ epnÓ ÏhaL „Ú ‚ÏLa¿∆∆«∆ƒ≈ƒ∆≈¿≈«¿ƒ≈∆

.˙ec¯Ó ˙kÓ B˙Bk‰Ï Èe‡¯Â .B„Èa Ò¯ÒiL „Ú«∆¿»≈¿»¿»¿««««¿

לעקרות.20) שגורמים באיברי 21)סמים נגע שלא כיון
מסתרס. ומאליו התולדה

.‚È‰Ó‰a Ò¯ÒÏ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ¯ÓBÏ ¯eÒ‡»«¿≈»ƒ«»¿»≈¿≈»
Ì‡Â .¯zÓ - dÒ¯ÒÂ BÓˆÚÓ ‡e‰ dÁ˜Ï Ì‡Â .elL∆»¿ƒ¿»»≈«¿¿≈¿»À»¿ƒ
d¯ÎBÓe B˙B‡ ÔÈÒB˜ - ‰Ê ¯·„a Ï‡¯OÈ ÌÈ¯Ú‰∆¿ƒƒ¿»≈¿»»∆¿ƒ¿»
.d¯ÎÓÏ ¯zÓ ÏB„b‰ B·Ï elÙ‡Â .¯Á‡ Ï‡¯OÈÏ¿ƒ¿»≈«≈«¬ƒƒ¿«»À»¿»¿»
.BÏ d˙B ‡ÏÂ BÏ d¯ÎBÓ BÈ‡ - ÔËw‰ B·Ï Ï·‡¬»ƒ¿«»»≈¿»¿…¿»

עּׂשר  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
גדול;1) לכהן וארבע לכהנים שאסורות נשים שלוש יבאר
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d`iaקלד ixeqi` zekld - dyecw xtq - ixyz 'f ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

אם  גדול כהן מוסיף; ואיסור כולל ואיסור אחת בת איסור
כהן  ונתמנה בעולה אירס ואם עץ; מוכת או בוגרת ישא
תחתיו; היא והרי אשתו, את שגירש קול עליו יצא גדול;

בעיר. מזנה שם לה יצא

.‡e¯Ò‡ ÌÈL LÏL2‰Le¯b :ÌÈ‰k‰ Ïk ÏÚ3, »»ƒ∆∆¿«»«…¬ƒ¿»
‰BÊ4‰ÏÏÁÂ5Ô‰k ÏÚÂ .LÏM‰ el‡ :Úa¯‡ - ÏB„b »«¬»»¿«…≈»«¿«≈«»

‰ÓÏ‡‰Â6B‡ ‰ÁLn‰ ÔÓLa ÁeLÓ ÏB„b Ô‰k „Á‡ . ¿»«¿»»∆»…≈»»«¿∆∆«ƒ¿»
ÌÈ„‚a ‰a¯Ó‰7ÏB„b Ô‰k „Á‡Â „·BÚ‰ Ô‰k „Á‡Â , «¿À∆¿»ƒ¿∆»…≈»≈¿∆»…≈»
¯·ÚÂ e‰epnL8‰ÓÁÏÓ ÁeLÓ Ô‰k ÔÎÂ ,9Ôlk -10 ∆ƒ¿»«¿≈…≈¿«ƒ¿»»À»

‰Ïe˙a‰ ÏÚ ÔÈeˆÓ11.‰ÓÏ‡a ÔÈ¯eÒ‡Â , ¿Àƒ««¿»«¬ƒ¿«¿»»

התורה.2) בגט.3)מן שנתגרשה איש "כל 4)אשת
שהיא  לאדם שנבעלה ישראל בת או ישראל, בת שאינה
לחלל" שנבעלה או לכל, השוה איסור לו להנשא אסורה

ה"א). פי"ח (להלן 5)(להלן כהונה" מאיסור שנולדה "זו
ז). כא, (ויקרא בתורה מפורשות אלו כל ה"א). פי"ט

יד.6) שלא 7)שם, שני בבית כהן הוא בגדים "מרובה
בגדי  בלבישתו גדול כהן היה אבל המשחה, שמן להם היה

פ"א). מגילה לרבינו, (פיה"מ גדולה" "וכהן 8)כהונה
ביום  גדול בכהן פסול (שקרה) כשאירע הוא שעבר
ישוב  הכיפורים יום שאחר . . . תחתיו אחר ומינו הכיפורים,
(על  שניהן" ונשתוו שנתמנה השני ויעבור לגדולתו, הראשון

שם). גדול. כהן דיני חלים מצוה 9)שניהם מלחמת "אחד
בשעת  העם אל לדבר כהן ממנין הרשות, מלחמת  ואחד
משוח  הנקרא וזהו המשחה, בשמן אותו ומושחין המלחמה,

ה"א). מלכים מהל' (פ"ז ב.10)מלחמה" יב, מגילה
הי"ג.11) להלן כמבואר

.·‡OpL Ô‰k Ïk12ÔÈa ,el‡ ÌÈL LÏM‰Ó ˙Á‡ »…≈∆»»««≈«»»ƒ≈≈
‰˜BÏ - ÏÚ·e ,ËBÈ„‰ ÔÈa ÏB„b13C¯„ ‰ÈÏÚ ‡a Ì‡Â . »≈∆¿»«∆¿ƒ»»∆»∆∆

‰BÊ ÌeMÓ ‰˜BÏ BÈ‡ - ˙eÊ14B‡ ‰Le¯‚ B‡ ¿≈∆ƒ»¿»
ÏÚ·ÈÂ ÁwiL „Ú - eÁwÈ ‡Ï :¯Ó‡pL ;‰ÏÏÁ15. ¬»»∆∆¡«…ƒ»«∆ƒ«¿ƒ¿«

בעל 13)שקידש.12) לא לוקה, - "בעל א. עח, קידושין
טעם  מה יחלל, ולא יקח ולא דכתיב משום לוקה, אינו -
(ויקרא  כתיב גדול בכהן כלומר: יחלל", לא משום יקח, לא
. יקח לא אלה את זונה, וחללה גרושה "אלמנה, יד): כא,
הקונין  שהן משמע, קידושין יקח "לא זרעו", יחלל ולא . .
הביאה  שעלֿידי ביאה, משמעו יחלל, ולא (רש"י). אותה"
אלא  אסורה אינה הקידושין, כלומר והקיחה, מחוללת. היא
ב'גזירה  גדול מכהן לומדים אנו הדיוט וכהן הביאה, משום
(מגידֿמשנה). ובעל קידש אם אלא לוקה שאינו (שם), שוה'

הבועל 14) "כל קדשה". תהיה "לא משום לוקה הוא אבל
שבעל  לפי התורה, מן לוקה קידושין, בלא זנות לשם אשה

ה"ד). אישות מהל' (פ"א שם.15)קדשה"

.‚,˙Á‡ ‰˜BÏ - ‰ÓÏ‡ ÏÚ ‡aL ÏB„b Ô‰k Ï·‡¬»…≈»∆»««¿»»∆««
¯Ó‡pL ;Lc˜ ‡lL Èt ÏÚ Û‡16ÔÂÈk - ÏlÁÈ ‡Ï : ««ƒ∆…ƒ≈∆∆¡«…¿«≈≈»

‰ÏÏÁÂ ‰BÊ Ï·‡ .‰p‰kÏ dÏÒÙe dÏlÁ dÏÚaL∆¿»»ƒ¿»¿»»«¿À»¬»»«¬»»
.B˙ÏÈÚa Ì„˜ ˙B„ÓBÚÂ ˙BÏlÁÓ Ô‰ È¯‰ - ‰Le¯‚e¿»¬≈≈¿À»¿¿…∆¿ƒ»
‰ÓÏ‡ ˙ÏÈÚa ÏÚ Bc·Ï ÏB„b Ô‰k ‰˜BÏ CÎÈÙÏe¿ƒ»∆…≈»¿««¿ƒ««¿»»

,dÏlÁ È¯‰L ;ÔÈLec˜ ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,dc·Ï¿«»««ƒ∆≈»ƒƒ∆¬≈ƒ¿»
.BÚ¯Ê ‡ÏÂ ‰M‡ ‡Ï ,ÌÈ¯Lk ÏlÁÈ ‡lL ¯‰ÊÓ ‡e‰Â¿À¿»∆…¿«≈¿≈ƒ…ƒ»¿…«¿

משום.16) תימן: ובכת"י רומי, בדפוס

.„ÌÈzL ‰˜BÏ - dÏÚ·e ‰ÓÏ‡ ÏB„b Ô‰k Lc˜17: ƒ≈…≈»«¿»»¿»»∆¿«ƒ
.ÏlÁÈ ‡Ï ÌeMÓ ˙Á‡Â ,ÁwÈ ‡Ï ‰ÓÏ‡ ÌeMÓ ˙Á‡««ƒ«¿»»…ƒ»¿««ƒ…¿«≈
ÔÓ ‰M‡ ‡OpL ËBÈ„‰ Ô‰k ÔÈ·e ÏB„b Ô‰k ÔÈ·e≈…≈»≈…≈∆¿∆»»ƒ»ƒ

.‰˜BÏ BÈ‡ - ÏÚa ‡ÏÂ Úa¯‡‰»«¿«¿…»«≈∆

שם.17)

.‰‰˜BÏ ‡È‰ - ‰˜BÏ ‡e‰L ÌB˜Ó ÏÎÂ18ÏÎÂ ; ¿»»∆∆ƒ»¿»
ÔÈ‡L .‰˜BÏ dÈ‡ ‡È‰ - ‰˜BÏ BÈ‡ ‡e‰L ÌB˜Ó»∆≈∆ƒ≈»»∆≈
‰ÁÙLa È˙ÏeÊ ,ÔÈLÚÏ ‰M‡Ï LÈ‡ ÔÈa L¯Ù‰∆¿≈≈ƒ¿ƒ»»√»ƒ»ƒ¿ƒ¿»

e¯‡aL BÓk ,„·Ïa ‰Ùe¯Á19. ¬»ƒ¿«¿∆≈«¿

ב.18) י, הי"ד.19)כריתות פ"ג למעלה

.Â- ËBÈ„‰ ÔÈa ÏB„b ÔÈa ,˙È˙ek‰ ÏÚ ‡a‰ Ô‰k Ïk»…≈«»««ƒ≈»≈∆¿
‰BÊ ÌeMÓ ‰˜BÏ20ÔÈLec˜ ˙a dÈ‡ È¯‰L ;21‡e‰Â , ∆ƒ»∆¬≈≈»«ƒƒ¿

.˙È˙ek ÔÈa ˙ÈÏ‡¯OÈ ÔÈa ‰BÊ ˙ÏÈÚ·a ¯eÒ‡»ƒ¿ƒ«»≈ƒ¿¿≈ƒ≈ƒ

ב.20) כט, לבד.21)תמורה בבעילה לוקה לכן

.ÊÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ô‰ÎÏ ‰¯eÒ‡ - ‰ˆeÏÁ‰22ÈtÓ , «¬»¬»¿…≈ƒƒ¿≈¿ƒƒ¿≈
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓe ,‰Le¯‚k ‡È‰L∆ƒƒ¿»«ƒ«««¿

Ì‰È¯·cÓ23ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ‰ˆeÏÁ ˜ÙÒ ‡OpL Ô‰k . ƒƒ¿≈∆…≈∆»»¿≈¬»≈ƒƒ
d˙B‡24‰¯Lk ‡È‰Â ,ÂÈzÁzÓ25¯Lk d„ÏÂe26ÈtÓ ; »ƒ«¿»¿ƒ¿≈»¿»»»≈ƒ¿≈
‡lL27‰ˆeÏÁ ÏÚ ‡l‡ ,‰ˆeÏÁ ˜ÙÒ ÏÚ e¯Ê‚ ∆…»¿«¿≈¬»∆»«¬»

‰ÓÏ‡ ˜ÙÒ B‡ ‰Le¯b ˜ÙÒ ‰˙È‰L ÈÓ ÔÎÂ .˙È‡cÂ«»ƒ¿≈ƒ∆»¿»¿≈¿»¿≈«¿»»
‰ÏÏÁ ˜ÙÒe ‰BÊ ˜ÙÒ B‡28˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ¿≈»¿≈¬»»«ƒ««

Ë‚a ‡ÈˆBÓe ,˙ec¯Ó29. «¿ƒ∆≈

א.22) עח, של 23)קידושין לאֿתעשה על שעובר "מפני
פ"א  (מגידֿמשנה, התורה" מן עיקר לו שיש כדבר דבריהם,
ה"ח. פ"א למעלה ביאורנו ראה ה"ב). שבת מהל'

שדומה 24) מפני אסורה, לכתחילה אבל א. כד, יבמות
חללה.25)לגרושה. ספק ואיננה ש"הולד 26)כלומר,

ומכיון  סו). ס"ק ז, סי' אהע"ז הגר"א (ביאור דמי" כדיעבד
הולד  גם לכן מתחתיו, אותה מוציאין אין אותה  כנס שאם

וולדה 27)כשר. כחללה, פסולה היא ודאית חלוצה אבל
מגידֿמשנה). (מדרבנן, ספיקא 28)פסול אלו שכל

לחומרא. דאורייתא שספיקא בהן, להחמיר ויש דאורייתא,
שם.29)

.ÁÔÈ‡L ,‰¯BzaL ÌÈ¯eq‡ ÏÎa ‡e‰ ÏB„b ÏÏk¿»»¿»ƒƒ∆«»∆≈
¯eq‡ ÏÚ ÏÁ ¯eq‡30ÔÈ¯eq‡ ÈL eÈ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,31 ƒ»«ƒ∆»ƒ≈»¿≈ƒƒ

˙Á‡k ÔÈ‡a32ÌÈ¯·c ÛÈÒBÓ „Á‡‰ ¯eq‡‰ ‰È‰L B‡ , »ƒ¿««∆»»»ƒ»∆»ƒ¿»ƒ
¯eq‡‰ B˙B‡ ÏÚ ÌÈ¯Á‡33ÏÏBk ‰È‰ Ì‡ B‡ ,34ÌÈ¯·c ¬≈ƒ«»ƒƒ»»≈¿»ƒ

.‰Ê ¯eq‡ ÌÚ ÌÈ¯Á‡¬≈ƒƒƒ∆

ב.30) יד, האיסורין.31)כריתות תימן: וזה 32)בכת"י
לג.). (יבמות אחת בת איסור שנוספו 33)נקרא כלומר,

מתוך  אומרים אנו הדבר. באותו שנאסרו אנשים עוד
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בכלל  היו שלא האחרים האנשים על חל החדש שהאיסור
ע"י  כבר שנאסר האיש אותו על גם חל הקודם, האיסור

הקודם. דברים 34)האיסור עוד שניתוספו כלומר,
מתוך  אומרים, ואנו הראשון, האיסור בכלל היו ולא שנאסרו
היו  שמקודם החברים אותם על חל החדש שהאיסור

אסור. היה שכבר הדבר אותו על גם חל מותרים,

.ËCÎÈÙÏ35,‰Le¯b ˙OÚÂ ,‰ÓÏ‡ ‰˙È‰L ‰M‡ , ¿ƒ»ƒ»∆»¿»«¿»»¿«¬»¿»
ÏB„b Ô‰k ‰ÈÏÚ ‡·e ,‰BÊ ˙OÚÂ ,‰ÏÏÁ ˙OÚÂ¿«¬»¬»»¿«¬»»»»∆»…≈»

˙Bi˜ÏÓ Úa¯‡ ‰˜BÏ - Ck ¯Á‡36.˙Á‡ ‰‡Èa ÏÚ ««»∆«¿««¿À«ƒ»««
.ËBÈ„‰Ï ˙¯zÓe ,ÏB„b Ô‰ÎÏ ‰¯eÒ‡ ‰ÓÏ‡‰L ÈÙÏ¿ƒ∆»«¿»»¬»¿…≈»À∆∆¿∆¿

איסור.35) על חל איסור מוסיף, שבאיסור מפני
מלקיות.36) ארבע למה רבינו מבאר הבאה, בהלכה

.È˙¯Ò‡Â ¯eq‡ da ÛÒB - ‰Le¯b ˙BÈ‰Ï ‰¯ÊÁ»¿»ƒ¿¿»«»ƒ¿∆¡∆∆
¯Á‡ ¯eq‡ da ÛÒB CÎÈÙÏ ,ËBÈ„‰ Ô‰ÎÏ37¯eq‡ ÏÚ ¿…≈∆¿¿ƒ»«»ƒ«≈«ƒ

˙OÚ .‰Óe¯˙a ÏÎ‡Ï ˙¯zÓ ‡È‰ ÔÈ„ÚÂ .‰ÓÏ‡‰»«¿»»«¬«ƒƒÀ∆∆∆¡…ƒ¿»«¬»
.‰Óe¯˙a ˙¯Ò‡ È¯‰L ,¯eq‡ da ÛÒB - ‰ÏÏÁ¬»»«»ƒ∆¬≈∆¡∆∆ƒ¿»
LÈÂ ÏÈ‡B‰ ,‰BÊ ˙OÚ .Ï‡¯OÈÏ ˙¯zÓ ‡È‰ ÔÈ„ÚÂ«¬«ƒƒÀ∆∆¿ƒ¿»≈«¬»»ƒ¿≈
BzL‡ ‰˙pÊ Ì‡ ,Ï‡¯OÈ ÏÚ d¯ÒB‡L ˙eÊ ÌL∆¿∆¿»«ƒ¿»≈ƒƒ¿»ƒ¿

ÔÈc‰ ‡e‰Â .¯Á‡ ¯eq‡ da ÛÒB - ÔBˆ¯a38Ô‰ÎÏ ¿»«»ƒ«≈¿«ƒ¿…≈
Ck ¯Á‡Â ‰ÏÏÁ ˙ÈOÚpL ‰Le¯b‰ ÏÚ ‡aL ËBÈ„‰∆¿∆»««¿»∆«¬≈¬»»¿««»
Ì‡ Ï·‡ .˙Á‡ ‰‡Èa ÏÚ LÏL ‰˜BÏ ‡e‰L ,‰BÊ»∆∆»«ƒ»««¬»ƒ

- ‰Ê ¯„Ò ‰pzL˙Á‡ ‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡39. ƒ¿«»≈∆∆≈∆∆»««

הדיוט.37) כהן על שחל מתוך הגדול, הכהן על גם
לישראל,38) נאסרה ולא מאיסור היא זו שזונה ואףֿעלֿפי

הוא  זונה איסור ולכן לישראל, שאסורה זונה ישנה אבל
מוסיף. איסור 39)איסור אחרי שבאו האחרים שהאיסורים

ונשאר  חדשים, איסורים ולא נאסרים לא הוסיפו לא זונה,
שאינו  רבינו, שכתב וזה איסור. על חל איסור אין הכלל:
היה  זונה שאיסור תחילה, שזנתה מדובר אחת, אלא לוקה
גדול  ובכהן וחללה, גרושה איסור חל לא לכן הראשון,
לאיסור, איסור בין באמצע, זנתה אם אבל האלמנה, איסור
משום  שתים, לוקה חללה, ונעשית זונה ונעשית גרושה כגון
חללה, על ופטור מוסיף, איסור הוא שזונה וזונה, גרושה

(מגידֿמשנה). חל לא חללה שאיסור

.‡È‰L¯b˙ B‡ ‰a¯‰ ÌÈL‡Ó ‰ÓÏ‡˙pL ÈÓƒ∆ƒ¿«¿¿»≈¬»ƒ«¿≈ƒ¿»¿»
˙Á‡ ‡l‡ ‰ÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡ - ‰a¯‰ ÌÈL‡Ó40ÏÚ ≈¬»ƒ«¿≈≈ƒ»∆»∆»«««

ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ÔÈa ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ ÔÈa ‰ÓÏ‡ .‰‡Èa Ïk»ƒ»«¿»»≈ƒ»≈ƒ≈ƒ«ƒƒ
‰¯eÒ‡ -41. ¬»

א.40) עז, א.41)קידושין נט, יבמות

.·ÈÔÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈÁ‡ ˙nL ÏB„b Ô‰k…≈»∆≈»ƒ««ƒ∆ƒ
ÔÈÒe¯‡‰42ÌaÈÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ -43ıÏBÁ ‡l‡ ,44‰ÏÙ . »≈ƒ¬≈∆…¿«≈∆»≈»¿»

Ô‰k ˙BÈ‰Ï ‰pÓ˙Â ,ËBÈ„‰ Ô‰k ‡e‰Â ‰Ó·È BÏ¿»»¿…≈∆¿¿ƒ¿«»ƒ¿…≈
¯Ó‡Ó da ‰OÚL Èt ÏÚ Û‡ ,ÏB„b45Ô‰Î ‡e‰Lk »««ƒ∆»»»«¬»¿∆…≈

‰pÓ˙pL ¯Á‡ ÌaÈÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ËBÈ„‰46Ì‡ Ï·‡ . ∆¿¬≈∆…¿«≈««∆ƒ¿«»¬»ƒ
È¯‰ - ÏB„b Ô‰k ˙BÈ‰Ï ‰pÓ˙Â ,‰ÓÏ‡‰ ˙‡ Ò¯‡≈≈∆»«¿»»¿ƒ¿«»ƒ¿…≈»¬≈

‰pÓ˙pL ¯Á‡ ÒÎÈ ‰Ê47˜ÙÒ ˙Lc˜Ó ‰˙È‰ . ∆ƒ¿…««∆ƒ¿«»»¿»¿À∆∆¿≈
‰ÓÏ‡ ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - dÒe¯‡ ˙Óe ,ÔÈLec˜48. ƒƒ≈¬»¬≈¿≈«¿»»

אם 42) "כי של 'עשה' איסור בה ואין בתולה, עדיין והיא
יקח". מעמיו א.43)בתולה  כ, מה 44)שם "ומפני

וקידושין  הואיל ליקוחין בה שיש מפני חליצה, צריכה
שיתייבמו  היה הדין ומן ליבם, זקוקות הן הרי בהן תופסין
ו'לא  'עשה' מוצא שאתה מקום וכל מצותֿעשה, שהיבום
חכמים  אבל תעשה', 'לא את וידחה 'עשה' יבוא תעשה'
עליה  יבוא שמא גזירה . . . לאוין חייבי יתייבמו שלא גזרו
שאין  מצוה שם ואין אסורה ביאתה והרי שניה, פעם
יבום  מהל' (פ"ו בלבד" ראשונה ביאה אלא מצותֿעשה

ה"י). "ונקרא 45)וחליצה, ביבמה: שטר או כסף קידושי
בשתיקה" ולא באמירה אלא קידושין דין שאין לפי מאמר,
קונים  אלה וקידושין מ"א). פ"ב, יבמות יוםֿטוב', ('תוספות
בביאה. אלא נקנית אינה יבמה התורה מן אבל מדרבנן, רק

כמו 46) גמור קנין ביבמה קונה המאמר "ואין א. סא, שם
ה"א). וחליצה יבום מהל' (פ"ב מפני 47)הביאה" שם.

גדול. לכהן שנתמנה לפני אותה קנה ואסורה 48)שכבר
למעלה  כמבואר בגט, מוציא כנסה ואם לכונסה, גדול לכהן

ה"ז.

.‚È‰Ïe˙a ‰¯Ú ‡OiL ÏB„b Ô‰k ÏÚ ‰OÚ ˙ÂˆÓ49, ƒ¿«¬≈«…≈»∆ƒ»«¬»¿»
¯b·zMÓe50‰M‡ ‡e‰Â :¯Ó‡pL .ÂÈÏÚ ¯Ò‡z - ƒ∆ƒ¿…≈»≈»»∆∆¡«¿ƒ»

‰pË˜ ‡Ï - ‰M‡ .ÁwÈ ‰ÈÏe˙··51‡ÏÂ - ‰ÈÏe˙·a , ƒ¿∆»ƒ»ƒ»…¿«»ƒ¿∆»¿…
ÏÏÎÏÂ ,˙eË˜ ÏÏkÓ ˙‡ˆÈ ?„ˆÈk ‡‰ .˙¯‚Ba∆∆»≈«»»ƒ¿««¿¿ƒ¿«
ÌÈL ÈzL ‡OB BÈ‡Â .‰¯Ú BÊ .‰‡a ‡Ï ˙e¯‚a«¿…»»«¬»¿≈≈¿≈»ƒ

ÌÏBÚÏ52ÌÈzL ‡ÏÂ ˙Á‡ - ‰M‡ :¯Ó‡pL ;˙Á‡k53. ¿»¿««∆∆¡«ƒ»««¿…¿«ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

."dleza dxrp `yiy lecb odk lr dyrÎzevn"

ביום  רק הוא נשוי להיות צריך גדול שכהן שהדין אף
נשוי, להיות החיוב עליו אין הזמנים בשאר אבל הכיפורים,
עשה, מכלל הבא לאו שהוא כאן הכוונה דעות לכמה הנה
מלשון  משמע וכן בתולה, שאינה מי לשאת שאסור היינו
נשא  לא שאם כתב שלא מזה המשניות, בפירוש הרמב"ם

ב'עשה'. עובר בתולה
(5 dxrd 172 cenr f"i wlg y"ewl itÎlr)

א.49) נט, בתוליה,50)שם קצת נתמעטו שבוגרת שם.
הבתולים. כל אצלה שישנן "בבתוליה", אמרה והתורה

קטנה,51) נקראת אחד ויום שנה 12 מן למטה שגילה הבת
בגוף  למטה שערות שתי לה צמחו אם ולמעלה זה מגיל
היא  - הבת גידול עם שער שמתמלאים ידועים במקומות
נקראת  מכאן לאחר שלמים. חדשים ששה עד נערה, נקראת

חכמים 52)בוגרת. שלמדו הכיפורים, ביום רק לא כלומר,
יז), טז, (ויקרא ביתו" ובעד בעדו "וכפר מהכתוב יג.) (יומא
ימות  בכל אפילו לעולם, אלא בתים, שני ולא אחד בית
ולא  אחת יקח", בבתוליה אשה "והוא שנאמר: השנה,

זה 53)שתים. דין למד שרבינו מבאר משנה' ה'מגיד
הגמרא  דברי את לפרש ונדחק א. נט, יבמות במס' מסוגיא
שהקשה  הראב"ד, בהשגת וראה עיי"ש. רש"י, כפירוש שלא
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נשים  יהוידע לו "וישא ג) כד, הימיםֿב, (דברי מהכתוב
הראב"ד, על תמהו רבים אולם גדול. כהן היה והוא שתים",

נשים. שתי ליואש השיא שיהוידע שם, הפירוש שהרי

.„ÈıÚ ˙kÓ ‡OÈ ‡Ï ÏB„b Ô‰k54‡lL Èt ÏÚ Û‡ , …≈»…ƒ»À«≈««ƒ∆…
‰ÏÚ·55‰ÏÚ·k BÊ È¯‰ - dk¯„k ‡lL ‰ÏÚ·] . ƒ¿¬»ƒ¿¬»∆…¿«¿»¬≈¿ƒ¿¬»

dk¯„k56[˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ‰Ó‰·Ï ‰ÏÚ· .57. ¿«¿»ƒ¿¬»ƒ¿≈»¬≈À∆∆

שקיבלה.54) מכה מחמת בתוליה שם.55)שנשרו
ב.57)שם.56) שם,

.ÂË‰˜BÏ BÈ‡ - ‰ÏeÚa ‡OpL ÏB„b Ô‰k58Ï·‡ , …≈»∆»»¿»≈∆¬»
Ë‚a ‡ÈˆBÓ59‰Ê È¯‰ - ıÚ ˙kÓ B‡ ˙¯‚Ba ‡O . ƒ¿≈»»∆∆À«≈¬≈∆

Ìi˜È60‰Ê È¯‰ - ÏB„b Ô‰k ‰pÓ˙Â ‰ÏeÚa Ò¯‡ . ¿«≈≈≈¿»¿ƒ¿«»…≈»¬≈∆
‰pÓ˙pL ¯Á‡ ÒÎÈ61. ƒ¿…««∆ƒ¿«»

בתולה 58) בתולה", אם "כי ב'עשה' אלא עובר שאינו מפני
ל.). (כתובות עשה עשה, מכלל הבא ולאו בעולה, ולא

'עשה'.59) חייבי כל כדין לקיימה ס,60)שאסור יבמות
המבואר 61)א. גדול, לכהן ונתמנה אלמנה כאירס

הי"ב. למעלה

.ÊË Ò‡dÒ‡ elÙ‡ ,d˙B‡ ‰zt B‡ ‰Ïe˙· ‰¯Ú »««¬»¿»ƒ»»¬ƒ¬»»
ÏB„b Ô‰k ‰pÓ˙Â ËBÈ„‰ Ô‰Î ‡e‰Lk d˙B‡ ‰zt B‡ƒ»»¿∆…≈∆¿¿ƒ¿«»…≈»

ÒÎÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ÒÎiL Ì„˜62- Òk Ì‡Â ; …∆∆ƒ¿…¬≈∆…ƒ¿…¿ƒ»«
‡ÈˆBÓ63. ƒ

א.63)שם.62) נט, שם

.ÊÈ- ÔÈ‡eO Ì„˜ ÂÈzÁz ‰¯‚·e ‰pËw‰ ˙‡ Ò¯‡≈≈∆«¿«»»¿»«¿»…∆ƒƒ
dÙe‚ ‰pzLpL ÈtÓ ,ÒÎÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰64Òk Ì‡Â ; ¬≈∆…ƒ¿…ƒ¿≈∆ƒ¿«»»¿ƒ»«

‡ÈˆBÈ ‡Ï -65. …ƒ

שיכול 64) גדול לכהן ונתמנה אלמנה לאירס דומה זה ואין
לבוגרת. מקטנה גופה שנשתנה מפני שנתמנה, אחר לכונסה

כמבואר 65) אותה, יקיים ונשאה עבר אם בבוגרת שהרי
הט"ו. למעלה

.ÁÈÏ·‡ .ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ B‡ ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ ‰Le¯b ˙Á‡««¿»ƒ»≈ƒƒ«ƒƒ¬»
˙‡ÓÓ‰66- Ba ‰‡Óe d¯ÈÊÁ‰Â Ë‚a dL¯‚ elÙ‡ , «¿»∆∆¬ƒ≈¿»¿≈¿∆¡ƒ»≈¬»

ÔÈLe¯b ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,Ô‰ÎÏ ˙¯zÓ BÊ È¯‰67. ¬≈À∆∆¿…≈¿∆≈«¿¿ƒ¿≈ƒ
‰Èe‡¯ dÈ‡L ÈÓ ÏÎÂ68‡Ï - ‰ˆÏÁ Ì‡ ,‰ˆÈÏÁÏ ¿»ƒ∆≈»¿»«¬ƒ»ƒ∆¿¿»…

‰p‰kÏ ‰ÏÒÙ69. ƒ¿¿»«¿À»

ואמה 66) אחיה והשיאוה אב, לה שאין יתומה קטנה הנושא
ממאנת  אלא גט, ממנו צריכה אינה בבעלה רצתה ולא
בתו  קידושי לקבל זכות תורה נתנה לאב רק כי לה, והולכת

ה"א). גירושין, מהל' פי"א (ראה הט"ז:67)הקטנה פי"א,
כמי  זו הרי גט, שקדמו אףֿעלֿפי במיאון, היוצאת "שכל

קח.). (יבמות מעולם" בגט ממנו נתגרשה כגון 68)שלא
מעוברת. ונמצאת ליבמתו ב.שם69)החולץ לה,

.ËÈ·˙k Ô‰k ÈBÏt LÈ‡ :ÏB˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆÈ70Ëb »»»∆»ƒ¿ƒ…≈»«≈
ÂÈzÁz ˙·LBÈ ‡È‰ È¯‰Â ,BzL‡Ï Ëb Ô˙ B‡ BzL‡Ï¿ƒ¿»«≈¿ƒ¿«¬≈ƒ∆∆«¿»

dÏÚa ˙ÁzÓ d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - BzLnLÓe71Ì‡Â . ¿««¿≈ƒƒ»ƒ«««¿»¿ƒ
¯Á‡ Ô‰ÎÏ ˙‡O72ÈM‰ ÔÓ ‡ˆz -73. ƒ»¿…≈«≈≈≈ƒ«≈ƒ

כתיבה.70) הגט לנתינת שקורין אנשים גיטין 71)ויש
א. הראשון.72)פא, בעלה שמת מפני 73)אחר שם .

לנישואין. הקול קדם השני, הכהן שלגבי

.ÎdÓL ‡ˆÈ74ÔÓ ‰L¯b˙Â ‰Lc˜˙pL ¯ÈÚa »»¿»»ƒ∆ƒ¿«¿»¿ƒ¿»¿»ƒ
ÔÈLLBÁ - ÔÈLecw‰75dÏ76˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , «ƒƒ¿ƒ»¿∆≈«¿¿ƒ¿

ÔÈLe¯b77ÏB˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆÈ Ì‡ Ï·‡ .78- ‰ˆeÏÁ ‡È‰L ≈ƒ¬»ƒ»»»∆»∆ƒ¬»
dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡79. ≈¿ƒ»

אישות 74) מהל' בפ"ט כמבואר בביתֿדין, הוחזק והקול
כמגורשת.75)הכ"ב. לכהן פט,76)ואסורה שם גמרא

ה"כ.77)א. בבית78ֿ)פ"י, הקול שהוחזק אףֿעלֿפי
גזרו,79)דין. לא חלוצה ובספק כספק, אלא אינו שהקול

(מגידֿמשנה). ה"ז למעלה כמבואר

.‡ÎÏB˜ ‡ˆÈ80ÔÈ‡ - ‰ÏeÚa ‡È‰L ‰Ïe˙a‰ ÏÚ »»««¿»∆ƒ¿»≈
dÏ ÔÈLLBÁ81ÏB˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆÈ .ÏB„b Ô‰ÎÏ ‡Op˙Â , ¿ƒ»¿ƒ»≈¿…≈»»»»∆»

dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ‰ÁÙL ‡È‰L82elÙ‡ ‡Op˙Â , ∆ƒƒ¿»≈¿ƒ»¿ƒ»≈¬ƒ
dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ¯ÈÚa ‰pÊÓ ÌL dÏ ‡ˆÈ .Ô‰ÎÏ83. ¿…≈»»»≈¿«»»ƒ≈¿ƒ»

˙c ÏÚ ‰¯·ÚL ÌeMÓ dÏÚa d‡ÈˆB‰ elÙ‡Â«¬ƒƒ»«¿»ƒ∆»¿»«»
˙È„e‰È84¯ÚÎÓ ¯·„ È„Úa B‡85dÏ ÔziL Ì„˜ ˙Óe , ¿ƒ¿≈≈»»¿…»≈…∆∆ƒ≈»

el‡Ó ‰M‡ ÔÈ¯ÒB‡ ÔÈ‡L .Ô‰ÎÏ ˙¯zÓ BÊ È¯‰ - Ëb≈¬≈À∆∆¿…≈∆≈¿ƒƒ»≈≈
‰¯e¯a ˙e„Úa ‡l‡86‰Èt ˙‡„B‰a B‡87. ∆»¿≈¿»¿»«ƒ»

ãycew zegiyn zecewpã

."dl oiyyeg oi` ,xira dpfn `idy lew dilr `vi

של  וגדולתה ישראל, בת של מעלתה מודגשת זו בהלכה
למצב  בהגיעה שאפילו ישראל, ואחדות ישראל אהבת
לה  חוששין אין אף־על־פי־כן בעיר" מזנה שם לה ש"יצא
רבקה  שרה בת ישראל, שבת כיון לכהונה. בנוגע אפילו
חז"ל  ובלשון כשרות, בחזקת לעולם שהיא הרי ולאה, רחל
שלא  ישראל של שבחן "להודיע דברי בת שלומית בעניין

הכתוב". ופרסמה זו, אלא בהם נמצא
טמאה  בהמה בגנות "אפילו חז"ל אמרו הרי להוסיף: ויש
של  בגנותה תדבר שהתורה יתכן ואיך הכתוב", דיבר לא
פרסמה  - דברי" בת שלומית אמו "ושם ישראל בת
שרק  לכל, נודע שבזכותה הגדול שבחה שזה אלא הכתוב.

הכתוב". ופרסמה היתה "אחת
שיתפרסם  כדי בכוונה נעשו אלו שמעשיה לומר ויש
ופרסמה  זו אלא בהם נמצא שלא ישראל של "שבחן
העולם, אומות בקרב גם הדבר שהתפרסם עד הכתוב"
בגופם  "ואם בפרך ישראל את העבידו שמצרים ובשעה
שהש"ר) המדרש (לשון בנשותיהם" ק"ו שולטים, היו

כלה". אחותי נעול "גן הקב"ה אמר ממש זמן ובאותו
כך, כדי עד זכות לימוד היתכן דהו, מאן יתמה ואם
שלטובה  עצים במקושש דוגמתו מצינו הרי לו: אומרים
ישראל  שידעו שכדי אודותיו מספרת שהגמרא נתכוון,
השבת  את וחילל עמד השבת, מחלל את דנין מיתה באיזו
מחלל  של דינו ישראל כל וידעו זו במיתה שימות כדי
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שכוונתה  דברי, בת בשלומית לומר יש ועל־דרך־זה השבת.
זה  ובזכות ישראל, של שבחן ולהודיע שמים לשם היתה

בתורה. שמה ונתפרש זכתה
ש"אין  הרמב"ם כתב המשניות בפירוש בעצמך, והגע
מהיטבאל" אשתו "ושם ומצרים" כוש חם "ובני בין הפרש
ו"שמע  אלוקיך" הוי' "אנכי ובין פלגש" היתה "ותמנע
המדברים  פסוקים שהם הגבורה" מפי הכל כי ישראל"
על־אחת־כמה־ העולם, לאומות ובנוגע תורה, מתן קודם
עצים, ובמקושש ישראל בבת המדברים הפסוקים וכמה
בהלכות  בירור בתורה, חדשים עניינים נוספו שעל־ידם

ישראל. של שבחן ופרסום שבת
(a oniq dyecw xtq 'zekln oii' itÎlr)

בביתֿדין.80) הקול שהוחזק שם,82)שם.81)אפילו
אלא  משפחה בפסולי פוסלין ואין משפחה, פסול שזה לפי

(מגידֿמשנה). ברורה לכהן.83)בראיה ומותרת
ה"יב.84) אישות מהל' בפכ"ד שם 85)כמבואר כמבואר

ה"ט.87)שזנתה.86)הט"ו. פי"ח להלן כמבואר

á"ôùú'ä éøùú 'ç éùéìù íåé

עּׂשר  ׁשמֹונה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
שאמרה 1) כהן אשת בתורה; האמורה זונה היא זו אי יבאר

אשה  (נמצאתי); איש דרוסת [שנמצאת] או נאנסתי לבעלה
אם  נבעלתי, לכשר שאמרה פנויה ונסתרה; בעלה לה שקינא
שלא  עד לה יש ואם לכהן אסורה אם שבויה נאמנת;
האשה  [זו]; (זה) לעדות נאמן אם וקטן עמה; נתייחד
שאמר  האב נאמנת; אם אני, וטהורה נשביתי שאמרה
עיר  נאמן; אם ופדיתיה נשבית או וגירשתיה בתי קידשתי
אשה  לכהונה; פסולות הנשים אם ונכבשה, במצור שבאה

נפשות. או ממון ידי על גויים ביד שנתפשה

.‡‰ÚeÓM‰ ÈtÓ2‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰ ‰Bf‰L ,e„ÓÏ ƒƒ«¿»»«¿∆«»»¬»«»
Ï‡¯OÈ ˙a dÈ‡L Ïk ‡È‰3‰ÏÚ·pL Ï‡¯OÈ ˙a B‡ ; ƒ…∆≈»«ƒ¿»≈«ƒ¿»≈∆ƒ¿¬»

BÏ ‡Op‰Ï ‰¯eÒ‡ ‡È‰L Ì„‡Ï4;ÏkÏ ‰ÂM‰ ¯eq‡ ¿»»∆ƒ¬»¿ƒ»≈ƒ«»∆«…
ÏÏÁÏ ‰ÏÚ·pL B‡5‡Op‰Ï ˙¯zÓ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ , ∆ƒ¿¬»¿»»««ƒ∆ƒÀ∆∆¿ƒ»≈

BÏ6‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ó‰·Ï ˙Úa¯p‰ ,CÎÈÙÏ .¿ƒ»«ƒ¿««ƒ¿≈»««ƒ∆ƒ
‰BÊ ˙OÚ ‡Ï - ‰ÏÈ˜Òa7,‰p‰kÏ ‰ÏÒÙ ‡ÏÂ ƒ¿ƒ»…«¬»»¿…ƒ¿¿»«¿À»

Èt ÏÚ Û‡ ,‰cp‰ ÏÚ ‡a‰Â .Ì„‡Ï ‰ÏÚ· ‡Ï È¯‰L∆¬≈…ƒ¿¬»¿»»¿«»««ƒ»««ƒ
,‰p‰kÏ ‰ÏÒÙ ‡ÏÂ ‰BÊ ˙OÚ ‡Ï - ˙¯Îa ‡È‰L∆ƒ¿»≈…«¬»»¿…ƒ¿¿»«¿À»

.BÏ ‡Op‰Ï ‰¯eÒ‡ dÈ‡ È¯‰L∆¬≈≈»¬»¿ƒ»≈

שבעל 2) תורה והם השמועה מפי אותן שלמדו "דברים
הגויים 3)פה". מן שבאה לפי נבעלה, שלא אפילו

בזימה. ומשוחררת 4)השטופים גיורת אלא זונה "אין
זנות". בעילת כגון 5)ושנבעלה כהונה, מאיסורי הנולד

בן. ממנה והוליד גרושה שנשא כהן 6)כהן בת ואפילו
לחלל. להינשא אם 7)מותרת גדול לכהן אפילו ומותרת

כמוכת  היא הרי כדרכה נבעלה שאם כדרכה, שלא נבעלה
עץ.

.·‰L„˜ ‰˙È‰ elÙ‡ ,‰Èet‰ ÏÚ ‡a‰ ÔÎÂ¿≈«»««¿»¬ƒ»¿»¿≈»
˙e˜ÏÓa ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÏkÏ dÓˆÚ ‰¯È˜Ù‰L8- ∆ƒ¿ƒ»«¿»«…««ƒ∆ƒ¿«¿

dÈ‡ È¯‰L ,‰p‰k‰ ÔÓ ‰ÏÒÙ ‡ÏÂ ‰BÊ ˙OÚ ‡Ï…«¬»»¿…ƒ¿¿»ƒ«¿À»∆¬≈≈»
È¯eq‡Ó „Á‡Ï ˙ÏÚ·p‰ Ï·‡ .BÏ ‡Op‰Ï ‰¯eÒ‡¬»¿ƒ»≈¬»«ƒ¿∆∆¿∆»≈ƒ≈
È¯eq‡Ó B‡ ,ÌÈ‰ka ÔÈ„ÁÈÓ ÔÈ‡Â Ïka ÔÈÂM‰ ÔÈÂ‡Ï»ƒ«»ƒ«…¿≈¿À»ƒ«…¬ƒ≈ƒ≈

‰OÚ9ÌeMÓ BÏ ‰¯eÒ‡ ‡È‰L ÈÓÏ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , ¬≈¿≈»ƒ«¿ƒ∆ƒ¬»ƒ
ÏÈ‡B‰ - „·ÚÂ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ B‡ ,‰Â¯Ú∆¿»¿≈»ƒ«»¿∆∆ƒ

.‰BÊ BÊ È¯‰ ,‡Op‰Ï BÏ ‰¯eÒ‡ ‡È‰Â¿ƒ¬»¿ƒ»≈¬≈»

ישראל".8) מבנות קדשה תהיה "לא הלאו גר 9)משום
שלישי. דור לפני ואדומי מצרי

.‚‡ ,˙¯¯ÁLÓ‰Â ˙¯Bib‰ ÔÎÂ‰¯ib˙ elÙ ¿≈«ƒ∆¿«¿À¿∆∆¬ƒƒ¿«¿»
dÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÌÈL LÏL ˙aÓ ‰˙eÁt ‰¯¯ÁzLÂ¿ƒ¿«¿¿»¿»ƒ«»»ƒƒ¿≈»
Ô‡kÓ .Ô‰ÎÏ ‰¯eÒ‡Â ,‰BÊ BÊ È¯‰ - Ï‡¯OÈ ˙a«ƒ¿»≈¬≈»«¬»¿…≈ƒ«
B‡ ¯ÊÓÓ B‡ ÔÈ˙ B‡ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ :e¯Ó‡»¿≈»ƒ«»»ƒ«¿≈
B‡ ÈLÂ ÔBL‡¯ ÈÓB„‡Â È¯ˆÓ B‡ È·‡BÓe ÈBnÚ ¯‚≈«ƒ»ƒƒ¿ƒ«¬ƒƒ¿≈ƒ
˙È„e‰i‰ ÏÚ e‡aL ÏÏÁ B‡ ‰ÎÙL ˙e¯Îe ‡kc Úeˆt¿««»¿»¿»»»∆»««¿ƒ
˙‰k ‰˙È‰ Ì‡Â .‰p‰kÏ ‰ÏÒÙÂ ,‰BÊ d˙B‡ eOÚ -»»»¿ƒ¿¿»«¿À»¿ƒ»¿»…∆∆

‰Óe¯z‰ ÔÓ ‰eÏÒt -10‰Ó·È ÔÎÂ .11¯Ê ‰ÈÏÚ ‡aL ¿»»ƒ«¿»¿≈¿»»∆»»∆»»
˙ÈBÏÈ‡‰Â .‰BÊ d‡OÚ -12dÈ‡Â ,Ô‰ÎÏ ˙¯zÓ - ¬»»»¿»«¿ƒÀ∆∆¿…≈¿≈»

.‰BÊ»

בתרומת 10) היא זר לאיש תהיה כי כהן ובת קרא "אמר
שהוא  (לאדם לה לפסול שנבעלה כיוון תאכל לא הקדשים

פסלה". לה) ולחליצה 11)זר לייבום הזקוקה אשה
תהיה  "לא שנאמר והחליצה, הייבום לפני לאחר ונבעלה
איסורי  משאר חמור זה לאו זר". לאיש החוצה המת אשת
י"ד: הלכה אישות מהלכות ד' בפרק כמבואר לאווין
(לחוץ) לשוק ביבמה תופסין הקידושין אם לחכמים "נסתפק
כערווה", בה תופסין קידושין אין או לאווין חייבי כשאר
לאווין. חייבי כשאר הכהונה מן שפסלה ברור ולפיכך

זכר:12) כאיל ללדת, מטבעה ראוייה שאינה אשה
ילדה. דלא דוכרניתא

.„˙BiM‰Ó ˙Á‡ ÏÚ ‡a‰13‡a‰ ÔB‚k ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ «»«««≈«¿ƒ¿«≈»∆¿«»
B˙ˆeÏÁ ˙·B¯˜ ÏÚ14B˙ˆeÏÁ ÏÚ B‡15‰OÚ ‡Ï - «¿«¬»«¬»…»»

ÔÓ BÏ ‡Op‰Ï ‰¯eÒ‡ dÈ‡ È¯‰L ,‰BÊ d˙B‡»»∆¬≈≈»¬»¿ƒ»≈ƒ
.ÌeaÈ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,‰¯Bz‰«»¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ

והן 13) סופרים מדברי ואיסורן הקבלה מפי אסורות "שהן
שניות". קרובותיה 14)הנקראות ... ליבמתו "החולץ

שגרשה". כאשתו היא הרי ... עליו "החולץ 15)אסורות
החולץ". על ... החלוצה נאסרה ליבמתו

.‰ÏL ‰ÏÈÚ·a ‰ÏBz ‰BÊ d˙BÈ‰ ÔÈ‡L ,z„ÓÏ ‡‰»»«¿»∆≈¡»»»ƒ¿ƒ»∆
˙Úa¯p‰Â ‰L„w‰ ÏÚÂ ‰cp‰ ÏÚ ‡a‰ È¯‰L .¯eq‡ƒ∆¬≈«»««ƒ»¿««¿≈»¿«ƒ¿««
;‰BÊ ˙OÚ ‡ÏÂ ¯eq‡ ÏL ‰ÏÈÚa ‰ÏÚ· - ‰Ó‰·Ïƒ¿≈»ƒ¿¬»¿ƒ»∆ƒ¿…«¬»»
BÓk ,¯z‰ ÏL ‰ÏÈÚa ‰ÏÚ· - ÏÏÁÏ ˙‡OpL ÈÓeƒ∆ƒ»¿»»ƒ¿¬»¿ƒ»∆∆≈¿
‡l‡ ÈeÏz ¯·c‰ ÔÈ‡Â .‰BÊ ˙OÚÂ ,¯‡a˙iL∆ƒ¿»≈¿«¬»»¿≈«»»»∆»
‡l‡ ‰Óe‚t dÈ‡L e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓe ,‰ÓÈ‚Ùa«¿ƒ»ƒƒ«¿»»¿∆≈»¿»∆»

.e¯Ó‡L BÓk ,ÏÏÁÓ B‡ dÏ ¯eÒ‡‰ Ì„‡Ó≈»»»»»≈»»¿∆»«¿
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.ÂÒ‡a ÔÈa ,‰BÊ d˙B‡ ‰OBÚL Ì„‡Ï ˙ÏÚ·p‰ Ïk»«ƒ¿∆∆¿»»∆∆»»≈¿…∆
ÔÈa dk¯„k ÔÈa] ,‰‚‚La ÔÈa ÔB„Êa ÔÈa ,ÔBˆ¯a ÔÈa≈¿»≈¿»≈ƒ¿»»≈¿«¿»≈
.‰BÊ ÌeMÓ ‰ÏÒÙ da ‰¯Ú‰MÓ - [dk¯„Î ‡lL∆…¿«¿»ƒ∆∆¡»»ƒ¿¿»ƒ»

„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL LÏL ˙a ‰È‰zL „·Ï·e16‰È‰ÈÂ , ƒ¿«∆ƒ¿∆«»»ƒ¿∆»¿ƒ¿∆
‰ÏÚÓÂ „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa ÏÚBa‰17,CÎÈÙÏ . «≈∆≈«»ƒ¿∆»»«¿»¿ƒ»

- ÔBˆ¯a ÔÈa Ò‡a ÔÈa ,¯Á‡Ï ‰ÏÚ·pL LÈ‡ ˙L‡≈∆ƒ∆ƒ¿¬»¿«≈≈¿…∆≈¿»
.‰p‰kÏ ‰ÏÒÙƒ¿¿»«¿À»

ביאה.16) ביאתה אין מזה אין 17)שפחות ובפחות
ביאה. ביאתו

.ÊÌeMÓ ‰ÈÏÚ ‰˜BÏ dÏÚa - ‰Ò‡pL Ô‰k ˙L‡≈∆…≈∆∆∆¿»«¿»∆»∆»ƒ
¯L‡ ÔBL‡¯‰ dÏÚa ÏÎeÈ ‡Ï :¯Ó‡pL .‰‡ÓËÀ¿»∆∆¡«…««¿»»ƒ¬∆
¯L‡ È¯Á‡ ‰M‡Ï BÏ ˙BÈ‰Ï dzÁ˜Ï ·eLÏ dÁlLƒ¿»»¿«¿»ƒ¿¿ƒ»«¬≈¬∆
ÏÚ ÔÈ¯eÒ‡ - eÏÚ· Ì‡L ,ÏÏka Ïk‰ .‰‡nh‰À«»»«…«¿»∆ƒƒ¿¬¬ƒ«

Ô‰ÈÏÚa18‰Ò‡pL Ï‡¯OÈ ˙L‡a ·e˙k‰ EÏ Ë¯t . «¿≈∆»«¿«»¿≈∆ƒ¿»≈∆∆∆¿»
;‰Ot˙ ‡Ï ‡È‰Â :¯Ó‡pL ,dÏÚ·Ï ˙¯zÓ ‡È‰L∆ƒÀ∆∆¿«¿»∆∆¡«¿ƒ…ƒ¿»»

‰BÊ ‡È‰ È¯‰L ,˙„ÓBÚ d¯eq‡a - Ô‰k ˙L‡ Ï·‡19. ¬»≈∆…≈¿ƒ»∆∆∆¬≈ƒ»

בין 18) באונס ובין שנתגרשה, אחר בין תחתיו בין כלומר
זונה.19)ברצון. משום אף ולוקה כלומר

.Á˙¯zÓ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ò‡pL Ï‡¯OÈ ˙L‡≈∆ƒ¿»≈∆∆∆¿»««ƒ∆ƒÀ∆∆
‰p‰kÏ ‰¯eÒ‡ - dÏÚ·Ï20‰¯Ó‡L Ô‰k ˙L‡ . ¿«¿»¬»«¿À»≈∆…≈∆»¿»

‡aL B‡ ,„Á‡ ÈÏÚ ‡·e Èz‚‚L B‡ ÈzÒ‡ :dÏÚ·Ï¿«¿»∆¡«¿ƒ»«¿ƒ»»«∆»∆»
ÔÈa Ò‡a ÔÈa ,‰˙pfL ‰ÈÏÚ BÏ „ÈÚ‰Â „Á‡ „Ú≈∆»¿≈ƒ»∆»∆ƒ¿»≈¿…∆≈
‰˙ ‰ÈÈÚ ‡nL ;ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ dÈ‡ BÊ È¯‰ - ÔBˆ¯a¿»¬≈≈»¬»»»∆»≈∆»»¿»

¯Á‡a21CÓÒÂ BÏ ÔÓ‡ „Ú‰ B‡ BÏ ˙Ó‡ ‡È‰ Ì‡Â . ¿«≈¿ƒƒ∆¡∆∆»≈∆¡»¿»«
È„È ˙‡ˆÏ È„k ,‡ÈˆBÈ ‰Ê È¯‰ - Ì‰È¯·„Ï BzÚc22 «¿¿ƒ¿≈∆¬≈∆ƒ¿≈»≈¿≈

.˜ÙÒ»≈

בעלה.20) מת נאנסתי.21)אם שאמרה היא על מוסב
נאמן  אינו אחד שעד מהטעם, נאסרת, אינה אחד ובעד
אל  לה ואמר לה קינא אם אלא בעלה, על אשה לאסור
לו. שקינא האיש עם ונסתרה פלוני, איש עם תיסתרי

שמים.22) ידי לצאת כלומר

.ËÈt ÏÚ Û‡ ,ÈzÒ‡ :dÏÚ·Ï ‰¯Ó‡L Ô‰k ˙L‡≈∆…≈∆»¿»¿«¿»∆¡«¿ƒ««ƒ
e¯‡aL BÓk dÏÚ·Ï ˙¯zÓ ‡È‰L23‡È‰ È¯‰ - ∆ƒÀ∆∆¿«¿»¿∆≈«¿¬≈ƒ

dÏÚa ˙eÓiL ¯Á‡ ÌÏBÚaL Ô‰k ÏÎÏ ‰¯eÒ‡24; ¬»¿»…≈∆»»««∆»«¿»
˙OÚÂ ,dÓˆÚ ‰¯Ò‡Â ,‰BÊ ‡È‰L ˙„B‰ È¯‰L∆¬≈»∆ƒ»¿»¿»«¿»¿«¬»

.‰¯eÒ‡‰ ‰ÎÈ˙Ák«¬ƒ»»¬»

נתנה 23) עיניה שמא חוששים שאנו הקודמת, בהלכה
אמרה 24)באחר. שאם בפירוש, אמרו ט"ז. בכתובות

מכהונה. עצמה פסלה שנתארסה, אחרי שנאנסה

.ÈÔÓÊ ¯Á‡Â ,‰pË˜ B‡ ‰ÏB„b LcwL Ô‰k25‡a …≈∆ƒ≈¿»¿«»¿««¿«»
LÈ‡ ˙Òe¯c d‡ˆnL ÔÚËÂ ‰ÈÏÚ26ÂÈÏÚ ‰¯Ò‡ - »∆»¿»«∆¿»»¿«ƒ∆∆¿»»»

‰ÏÚ· ÔÈLec˜ Ì„˜ ‡nL ,˜ÙqÓ27¯Á‡ B‡ ƒ»≈∆»…∆ƒƒƒ¿¬»««
ÔÈLec˜28‰¯Ò‡ ‡Ï - BÊ ‰ÚË ÔÚhL Ï‡¯OÈ Ï·‡ . ƒƒ¬»ƒ¿»≈∆»««¬»…∆∆¿»

ÔÈLec˜ Ì„˜ ‡nL :˙B˜ÙÒ ÈL Ô‡k LiL .ÂÈÏÚ»»∆≈»¿≈¿≈∆»…∆ƒƒ

,ÔÈLec˜ ¯Á‡Ï ¯Ó‡ elÙ‡Â ;ÔÈLec˜ ¯Á‡ ‡nLÂ¿∆»««ƒƒ«¬ƒ…«¿««ƒƒ
,Ï‡¯OÈÏ ˙¯zÓ ‰Òe‡‰L .ÔBˆ¯a ‡nL Ò‡a ‡nL∆»¿…∆∆»¿»∆»¬»À∆∆¿ƒ¿»≈

.e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿

הקידושין.25) אחרי שזנתה לומר שיש שלא 26)כלומר,
בתולה. לו.27)מצאה אפילו 28)ומותרת לו ואסורה

נאנסה. אם

.‡È‰˙eÁt ‡È‰Â Ï‡¯OÈÏ ‰È·‡ dLc˜ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒƒ¿»»ƒ»¿ƒ¿»≈¿ƒ¿»
˙Òe¯c d‡ˆnL ÔÚËÂ ,„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL LÏL ˙aÓƒ«»»ƒ¿∆»¿»«∆¿»»¿«

˜ÙqÓ ÂÈÏÚ ‰¯Ò‡ - LÈ‡29˜ÙÒ ‡l‡ Ô‡k ÔÈ‡L ; ƒ∆∆¿»»»ƒ»≈∆≈»∆»»≈
ÔBˆ¯a ‡nL Ò‡a ‡nL :„Á‡30ÏL ¯eq‡ ˜ÙÒe , ∆»∆»¿…∆∆»¿»¿≈ƒ∆

.‡¯ÓÁÏ - ‰¯Bz»¿À¿»

קטנה 29) שאפילו רבינו שדעת קטנה, היא אם ואפילו
ישראל. בעלה על נאסרה ברצון והספק 30)כשזינתה

הייתה  אז שהרי כאן, אין הקידושין לפני נבעלה שאולי
חוזרים, ובתוליה אחד ויום שנים שלוש מבת פחותה
קידושין. לאחר נבעלה הרי בתולים, לה היו שלא ומכיוון

.·È‡pwL ‰M‡ Ïk31‰¯zÒÂ dÏÚa dÏ32˙˙L ‡ÏÂ , »ƒ»∆ƒ≈»«¿»¿ƒ¿¿»¿…»»
‰ËBÒ ÈÓ33Ô‰ÎÏ ‰¯eÒ‡ -34˜ÙÒ ‡È‰L ÈtÓ , ≈»¬»¿…≈ƒ¿≈∆ƒ¿≈

‰BÊ35‰ˆ¯ ‡lL ÔÈa ,˙BzLÏ ‡È‰ ˙ˆ¯ ‡lL ÔÈa . »≈∆…»»ƒƒ¿≈∆…»»
˙e„Ú ÌL ‰˙È‰L ÔÈa ,d˙B˜L‰Ï36dÚBnL ¿«¿»≈∆»¿»»≈∆¿»

ÔÈc ˙Èa dÏ e‡wL ÔÈa ,˙BzLlÓ37ÔÓ ‰˙È‰L ÔÈa , ƒƒ¿≈∆ƒ¿»≈ƒ≈∆»¿»ƒ
˙˙L ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ - ˙BzLÏ ˙BÈe‡¯ ÔÈ‡L ÌÈLp‰«»ƒ∆≈¿ƒ¿ƒ¿…»»

.˜ÙqÓ ‰p‰kÏ ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ ,ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»¬≈¬»«¿À»ƒ»≈

לה 31) שיאמר הוא, אשתו את וקינא בתורה האמור "קינוי
פלוני". איש עם תיסתרי אל עדים "הסתירה 32)בפני

האיש  אותו עם שתיסתר היא ונסתרה, בתורה האמורה
עדים". שני בפני עימו, תיסתרי אל לה שאילו 33)שאמר

מי  ששתתה סוטה היא מותרת מתה ולא סוטה מי שתתה
היה  ואפילו לבעלה מותרת היא הרי מיד מתה ולא המרים

בעלה.34)כהן. מבואר 35)כשמת סוטה ובהלכות
בין  ישראל בין בעליהן על אסורות שותות שאינן שהנשים

זה 36)כהן. עם נבעלה שהיא שראה העיד אחד שעד
וודאי  בעלה, על אסורה היא זה [במקרה בעלה לה שקינא
רבינו  כאן שסיים ומה לכהונה. שכן ומכל מספק, לא

המקרים]. לשאר נמשך דין 37)"מספק" שבית "ואלו
שהיה  או שנשתטה או בעלה שנתחרש מי להן, מקנין

האסורין". בבית חבוש שהיה או אחרת במדינה

.‚Èe¯Ó‡Â ,BÏ CÏ‰Â „Á‡Ï ‰ÏÚ·pL ‰e‡¯L ‰Èet¿»∆»»∆ƒ¿¬»¿∆»¿»«¿»¿
- ¯Lk Ì„‡ :‰¯Ó‡Â ?CÈÏÚ ‡aL ‰Ê ‡e‰ ÈÓ :dÏ»ƒ∆∆»»«ƒ¿»¿»»»»≈
,˙¯aÚÓ ‰e‡¯ elÙ‡ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .˙Ó‡ BÊ È¯‰¬≈∆¡∆∆¿…∆»¬ƒ»»¿À∆∆
- ¯Lk Ì„‡Ó :‰¯Ó‡Â ?z¯aÚ˙ ÈnÓ :dÏ e¯Ó‡Â¿»¿»ƒƒƒ¿««¿¿¿»¿»≈»»»≈

‰È‰˙Â ,˙Ó‡ BÊ È¯‰38.Ô‰ÎÏ ˙¯zÓ ¬≈∆¡∆∆¿ƒ¿∆À∆∆¿…≈

כשרות 38) חזקת לה שאין פי על ואף נקבה, העובר אם
לאמה. כמו

.„È‰ÏÚ·pL ÌB˜n‰ ‰È‰iLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿∆«»∆ƒ¿¬»
ÔÈ¯·BÚ Ïk‰L ˙B„OaL ˙B¯wa B‡ ÌÈÎ¯c ˙L¯t Ba»»«¿»ƒ«¿»∆«»∆«…¿ƒ
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¯ÈÚ‰ ·¯Â ,ÌÈ¯Lk ÌL ÌÈ¯·BÚ‰ ·¯ eÈ‰Â ,ÌL»¿»…»¿ƒ»¿≈ƒ¿…»ƒ
eOÚ ÌÈÓÎÁ‰L .ÌÈ¯Lk ‰pnÓ ÔÈ¯·BÚ‰ el‡ eL¯tL∆»¿≈»¿ƒƒ∆»¿≈ƒ∆«¬»ƒ»

˙Ba¯ ÈL eÎÈ¯ˆ‰Â ÔÈÒÁBÈa ‰ÏÚÓ39eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ . «¬»¿¬ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈À¬»ƒ»
ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÔB‚k ,d˙B‡ ÌÈÏÒBt ÌÈ¯·BÚ‰ ·…̄»¿ƒ¿ƒ»¿¿≈»ƒ
·¯L Èt ÏÚ Û‡ ,Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯ÊÓÓ B‡ ˙BÏÊÓe«»«¿≈ƒ¿«≈»∆««ƒ∆…
ÈL‡ ·¯ eÈ‰L B‡ ,ÌÈ¯Lk ‰pnÓ e‡aL ÌB˜n‰«»∆»ƒ∆»¿≈ƒ∆»…«¿≈
ÌÈ¯Lk ÌL ÔÈ¯·BÚ‰ ·¯L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÏeÒt ÌB˜n‰«»¿ƒ««ƒ∆…»¿ƒ»¿≈ƒ
‡ÏÂ ,‰ÏÚ· d˙B‡ ÏÒBtL ÈÓÏ ‡nL dÏ ÔÈLLBÁ -¿ƒ»∆»¿ƒ∆≈»ƒ¿¬»¿…

Ô‰ÎÏ ‡Op˙40‡ˆz - ˙‡O Ì‡Â ;41. ƒ»≈¿…≈¿ƒƒ»≈≈

שם.39) העוברים ורוב העיר תושבי הכשיר 40)רוב אבל
לכהן, להינשא לכתחילה אפילו נאמנת היא הבת את

כדיעבד. הוא תצא",41)שהוולד "לא הנכונה: הגירסה
תימן. יד בכתב וכן

.ÂË¯ÈÚa ‰ÏÚ·pL ‰e‡¯42elÙ‡ ,¯ÈÚa ‰¯aÚ˙ B‡ »»∆ƒ¿¬»»ƒƒ¿«¿»»ƒ¬ƒ
„Á‡ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‡l‡ ÌL ÔÎBL ‰È‰ ‡Ï…»»≈»∆»≈»ƒ«»∆»
‡Opz ‡Ï BÊ È¯‰ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ „·ÚÂ „Á‡ ÏÏÁ B‡»»∆»¿∆∆¿«≈»∆¬≈…ƒ»≈
‰ˆÁÓ ÏÚ ‰ˆÁÓk - Úe·w‰ ÏkL ;Ô‰ÎÏ ‰lÁzÎÏ¿«¿ƒ»¿…≈∆»«»«¿∆¡»«∆¡»

‡e‰43:˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ÏÈ‡B‰ ,‡ˆz ‡Ï - ˙‡O Ì‡Â .¿ƒƒ»…≈≈ƒ¿ƒ∆∆
.ÈzÏÚ· ¯LÎÏ¿»≈ƒ¿«¿ƒ

ושבים.42) בעוברים לתלות שאנו 43)שאין הדין כל
אדם  או דבר על דנין אנו אם אלא אינו הרוב, אחר הולכים
יודעים  ואיננו אחר, למקום והגיע הקבוע ממקומו שנעקר
שהולכין  אומרים אנו אז מהמיעוט, או מהרוב בא הוא אם
מאחר  כלומר פריש", מרובא דפריש "וכל הרוב, אחר
אבל  בא. הוא מהרוב וודאי הקבוע, ממקומו נד שהדבר
האדם  על הוא והספק במקומם, עומדים והמיעוט כשהרוב
אל  או הרוב אל אם ובא, ניגש הוא  למי לשם, שהלך
מכיוון  הרוב, אחרי שהולכין הדין אין זה, במקרה המיעוט,
קבוע, הוא והרי נפרש, ולא במקומו נמצא שהמיעוט
הלך  כשהבועל שאפילו רבינו ודעת הוא. מחצה על וכמחצה
מרובא  "דפריש מכיוון לומר, לנו יש הדין שמצד אצלה,
לא  כן פי על אף הם, כשרים הרי העיר בני ורוב פריש",
- שהיא מקרים, משום גזרה לכהן, לכתחילה תינשא
קבוע, הוא הבועל שאז כלומר, הבועל, אל תלך הנבעלת
יש  כאשר ורק הרוב, אחרי הולכים אנו אין הרי זה ובמקרה

לכתחילה. מכשירין אנו רובים שני

.ÊËÈÈ‡ :‰¯Ó‡L B‡ ,˙L¯Á B‡ ˙Ól‡ ‰˙È‰»¿»ƒ∆∆≈∆∆∆»¿»≈ƒ
˙¯kÓ dÈ‡L ‰pË˜ ‰˙È‰L B‡ ,ÈzÏÚ· ÈÓÏ ˙Ú„BÈ««¿ƒƒ¿«¿ƒ∆»¿»¿«»∆≈»«∆∆

‰BÊ ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ÏeÒÙÏ ¯Lk ÔÈa44˙‡O Ì‡Â . ≈»≈¿»¬≈¿≈»¿ƒƒ»
ÔÈÈeˆn‰ ÔÈa¯‰ ÈL eÈ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ .‡ˆz - Ô‰ÎÏ¿…≈≈≈∆»ƒ≈»¿≈»Àƒ«¿ƒ

ÌÈ¯Lk dÏˆ‡45. ∆¿»¿≈ƒ

ממזר.44) ספק הוא בפרשת 45)והוולד שנבעלה כגון
אלו  שפרשו העיר ורוב כשרים שם העוברים ורוב דרכים

כשרים. ממנה

.ÊÈ‰Èe·M‰46ÌBÈÂ ÌÈL LÏL ˙a ‡È‰Â ˙ÈcÙpL «¿»∆ƒ¿≈¿ƒ«»»ƒ¿
„Á‡47˜ÙÒ ‡È‰L ÈtÓ ;Ô‰ÎÏ ‰¯eÒ‡ - ¯˙È B‡ ∆»»≈¬»¿…≈ƒ¿≈∆ƒ¿≈

LÈ Ì‡Â .˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ‰ÏÚ· ‡nL ,‰BÊ»∆»ƒ¿¬»¿≈»ƒ«»¿ƒ≈

- dnÚ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ „ÁÈ˙ ‡lL „Ú dÏ»≈∆…ƒ¿«≈»≈»ƒ«»ƒ»
B‡ ‰ÁÙL B‡ „·Ú elÙ‡Â .‰p‰kÏ ‰¯Lk BÊ È¯‰¬≈¿≈»«¿À»«¬ƒ∆∆ƒ¿»
Ïk ‰„ÈÚ‰L ˙BÈe·L ÈzLe .BÊ ˙e„ÚÏ ÔÓ‡ ·B¯»̃∆¡»¿≈¿≈¿∆≈ƒ»»
ÏÈ‡B‰ .˙BÓ‡ el‡ È¯‰ - dz¯·ÁÏ Ô‰Ó ˙Á‡««≈∆«¬∆¿»¬≈≈∆¡»ƒ

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ôlk ˙B˜Ùq‰ Ïk ¯eq‡Â48CÎÈÙÏ , ¿ƒ»«¿≈À»ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»
.‰Èe·La el˜‰≈≈ƒ¿»

הגויים.46) בין שנשבית ישראל כבר 47)בת שהיא
לביאה. לגוי.48)ראוייה נבעלה שמא חשש רק שזה

.ÁÈBnz ÈÙÏ ÁÈÒÓ ‰È‰L ÔË˜ ÔÎÂ49.ÔÓ‡ - ¿≈»»∆»»≈ƒ«¿ƒÀ∆¡»
‰OÚÓ50ÈÙÏ ÁÈÒÓ d·e ,Bn‡Â ‡e‰ ‰aLpL „Á‡a «¬∆¿∆»∆ƒ¿»¿ƒ¿»≈ƒ«¿ƒ

˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÈ·Ï eÈaL :¯Ó‡Â BnzÀ¿»«ƒ¿ƒ¿≈»¿≈»ƒ«»
Ë˜ÏÏ ,Èn‡ ÏÚ ÈzÚ„Â ÌÈÓ ·‡LÏ È˙‡ˆÈ ,Èn‡Â È‡¬ƒ¿ƒƒ»»ƒƒ¿…«ƒ¿«¿ƒ«ƒƒƒ¿…
Ô‰ÎÏ ÌÈÓÎÁ d˙B‡ e‡ÈO‰Â ;Èn‡ ÏÚ ÈzÚ„Â ÌÈˆÚ≈ƒ¿«¿ƒ«ƒƒ¿ƒƒ»¬»ƒ¿…≈

.ÂÈt ÏÚ«ƒ

לעדות.49) בכוונה שלא דבר למסיח 50)מספר דוגמא
תומו. לפי

.ËÈ‡lL ‰Èe·M‰ BzL‡a „ÈÚ‰Ï ÔÓ‡ ÏÚa‰ ÔÈ‡≈«««∆¡»¿»ƒ¿ƒ¿«¿»∆…
‡Ï d˙ÁÙL ÔÎÂ .BÓˆÚÏ „ÈÚÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ,‰‡ÓËƒ¿¿»∆≈»»≈ƒ¿«¿¿≈ƒ¿»»…
d˙ÁÙLÂ .dÏ ‰„ÈÚÓ - dÏÚa ˙ÁÙL Ï·‡ .dÏ „ÈÚz»ƒ»¬»ƒ¿««¿»¿ƒ»»¿ƒ¿»»

.˙Ó‡ - dnz ÈÙÏ ‰ÁÈÒÓ ‰˙È‰L∆»¿»¿ƒ»¿ƒÀ»∆¡∆∆

.Î‡Ï ‰Ê È¯‰ - ‰¯B‰Ë ‡È‰L ‰Èe·LÏ „ÈÚ‰L Ô‰k…≈∆≈ƒƒ¿»∆ƒ¿»¬≈∆…
da „ÈÚ‰Â d‡„t Ì‡Â .da Ô˙ ÂÈÈÚ ‡nL ,‰p‡OÈƒ»∆»∆»≈»»«»¿ƒ¿»»¿≈ƒ»
- ‰¯B‰Ë ‡È‰L Ú„È ‡Ï el‡L ;‰p‡OÈ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆ƒ»∆»∆ƒ…»«∆ƒ¿»

.ÂÈ˙BÚÓ da Ô˙ ‡Ï…»«»¿»

.‡Î;˙Ó‡ - È‡ ‰¯B‰Ëe È˙ÈaL :‰¯Ó‡L ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»ƒ¿≈ƒ¿»¬ƒ∆¡∆∆
„Ú ÌL ‰È‰ elÙ‡ .¯Èz‰L ‰t‰ ‡e‰ ¯Ò‡L ‰t‰L∆«∆∆»««∆∆ƒƒ¬ƒ»»»≈

‰Èe·L ‡È‰L „ÈÚnL „Á‡51ÈL ÌL LÈ Ì‡ Ï·‡ . ∆»∆≈ƒ∆ƒ¿»¬»ƒ≈»¿≈
„Á‡ dÏ „ÈÚiL „Ú ,˙Ó‡ dÈ‡ - ˙ÈaLpL ÌÈ„Ú≈ƒ∆ƒ¿≈≈»∆¡∆∆«∆»ƒ»∆»
„ÚÂ ,˙ÈaLpL ÌÈ„Ú ÈL ÌL eÈ‰ .‰¯B‰Ë ‡È‰L∆ƒ¿»»»¿≈≈ƒ∆ƒ¿≈¿≈
dÏ „ÈÚÓe B˙B‡ LÈÁÎÓ „Á‡Â ,˙‡ÓËpL „ÈÚÓ „Á‡∆»≈ƒ∆ƒ¿»¿∆»«¿ƒ≈ƒ»
ÌÈ·ÎBk „·BÚ dnÚ „ÁÈ˙ ‡ÏÂ ‰¯B‰Ë ‡È‰L∆ƒ¿»¿…ƒ¿«≈ƒ»≈»ƒ
‰¯B‰Ë ‡È‰L „ÈÚnL ‰Ê elÙ‡ ,˙ÈcÙpL „Ú ˙BÏÊÓe«»«∆ƒ¿≈¬ƒ∆∆≈ƒ∆ƒ¿»

˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ‰ÁÙL B‡ ‰M‡52. ƒ»ƒ¿»¬≈À∆∆

בשני 51) רק אותה פוסלין שאין להכחישו, יכולה שהיא
שנשבית. בא 52)עדים שנטמאה, המעיד עד אם ואפילו

אחד  עד להאמין הקילו שבשבוייה מותרת, כן גם תחילה,
בהכחשה. אפילו להכשירה

.·Î˙Èa ‰e¯Èz‰Â ,È‡ ‰¯B‰Ëe È˙ÈaL :‰¯Ó‡L ÈÓƒ∆»¿»ƒ¿≈ƒ¿»¬ƒ¿ƒƒ»≈
È¯‰ - ˙ÈaLpL ÌÈ„Ú ÈL e‡a Ck ¯Á‡Â ,‡Op‰Ï ÔÈcƒ¿ƒ»≈¿««»»¿≈≈ƒ∆ƒ¿≈¬≈
ÒÎ elÙ‡Â .d¯z‰Ó ‡ˆz ‡ÏÂ ,‰lÁzÎÏ ‡Opz BÊƒ»≈¿«¿ƒ»¿…≈≈≈∆≈»«¬ƒƒ¿«

L ‡È‰ È¯‰Â ,È‡aL ‰È¯Á‡‰ÈB„‡ „Èa eÈÙÏ ‰Èe· «¬∆»«««¬≈ƒ¿»¿»≈¿«¬∆»
ÔÈ¯nLÓe .‰e¯Èz‰L d¯z‰Ó ‡ˆz ‡Ï BÊ È¯‰ -¬≈…≈≈≈∆≈»∆ƒƒ»¿«¿ƒ

.‰„tzL „Ú ‰zÚÓ d˙B‡»≈«»«∆ƒ»∆
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.‚ÎelÙ‡ ,˙‡ÓËpL Ck ¯Á‡ ÌÈ„Ú ÈL dÏ e‡a»»¿≈≈ƒ««»∆ƒ¿»¬ƒ
‡a Ì‡Â .‡ˆz BÊ È¯‰ - ÌÈa dÏ eÈ‰ elÙ‡Â ˙‡Oƒ»«¬ƒ»»»ƒ¬≈≈≈¿ƒ»
,È‡ ‰¯B‰Ëe È˙ÈaL :‰¯Ó‡ .ÌeÏk BÈ‡ - „Á‡ „Ú≈∆»≈¿»¿»ƒ¿≈ƒ¿»¬ƒ
„Ú ÔÈzÓ :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - ‰¯B‰Ë È‡L ÌÈ„Ú ÈÏ LÈÂ¿≈ƒ≈ƒ∆¬ƒ¿»≈¿ƒ«¿ƒ«
,„BÚ ‡ÏÂ .„iÓ d˙B‡ ÔÈ¯ÈzÓ ‡l‡ ,ÌÈ„Ú‰ e‡B·iL∆»»≈ƒ∆»«ƒƒ»ƒ»¿…
- ‰‡ÓË È„Ú ‰ÈÏÚ LiL ÏB˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆÈ elÙ‡ ‡l‡∆»¬ƒ»»»∆»∆≈»∆»≈≈À¿»

.el˜‰ ‰Èe·LaL .e‡B·iL „Ú d˙B‡ ÔÈ¯ÈzÓ«ƒƒ»«∆»∆ƒ¿»≈≈

.„ÎÈ¯‰Â ,‰ÈzL¯‚Â Èza ˙‡ ÈzLc˜ :¯Ó‡L ·‡‰»»∆»«ƒ«¿ƒ∆ƒƒ¿≈«¿ƒ»«¬≈
ÔÓ‡ - ‰pË˜ ‡È‰53‰˙È‰Lk ‰ÈzL¯‚Â ‰ÈzLc˜ . ƒ¿«»∆¡»ƒ«¿ƒ»¿≈«¿ƒ»¿∆»¿»

d˜ÈÊÁ‰Ï ÔÓ‡ BÈ‡ - ‰ÏB„‚ ‡È‰ È¯‰Â ,‰pË¿̃«»«¬≈ƒ¿»≈∆¡»¿«¬ƒ»
‰Le¯b54ÔÈa ‰ÏB„‚ ‡È‰L ÔÈa ,‰È˙È„Ùe ˙ÈaL . ¿»ƒ¿≈¿ƒƒ»≈∆ƒ¿»≈

‰¯Bz B˙B‡ ‰ÈÓ‡‰ ‡lL .ÔÓ‡ BÈ‡ - ‰pË˜ ‡È‰L∆ƒ¿«»≈∆¡»∆…∆¡ƒ»»
Èz˙ Èza ˙‡ :¯Ó‡pL ,˙eLÈ‡ ÌeMÓ d¯Ò‡Ï ‡l‡∆»¿»¿»ƒƒ∆∆¡«∆ƒƒ»«ƒ

.˙eÊ ÌeMÓ dÏÒÙÏ ‡Ï Ï·‡ ,‰f‰ LÈ‡Ï»ƒ«∆¬»…¿»¿»ƒ¿

לכהן.53) ואסורה גרושה לאב 54)להחזיקה נאמנות שיש
בגדולה. ולא הקטנה בבתו רק

.‰ÎÏÈ‡B‰ ,‰Èe·L ÌeMÓ ÂÈÏÚ ‰¯Ò‡pL Ô‰k ˙L‡≈∆…≈∆∆∆¿»»»ƒ¿»ƒ
;˙Á‡ ¯ˆÁa BnÚ ¯e„Ï ˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ˜ÙÒ ¯·c‰Â¿«»»»≈¬≈À∆∆»ƒ¿»≈««

·Ï·e.B¯ÓLÏ „ÈÓz B˙Èa È·e ÂÈa BnÚ eÈ‰iL „ ƒ¿«∆ƒ¿ƒ»»¿≈≈»ƒ¿»¿

.ÂÎÈ„·BÚ‰ eÈ‰ Ì‡ :‰LaÎÂ ¯Bˆna ‰‡aL ¯ÈÚƒ∆»»«»¿ƒ¿¿»ƒ»»¿≈
,‰È˙BÁe¯ ÏkÓ ¯ÈÚ‰ ˙‡ ÔÈÙÈwÓ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»«ƒƒ∆»ƒƒ»∆»
‰OÚ˙Â d˙B‡ e‡¯iL „Ú ˙Á‡ ‰M‡ ËÏnz ‡lL È„k¿≈∆…ƒ»≈ƒ»«««∆ƒ¿»¿≈»∆
‰p‰kÏ ˙BÏeÒt dÎB˙aL ÌÈLp‰ Ïk È¯‰ - Ô˙eL¯aƒ¿»¬≈»«»ƒ∆¿»¿«¿À»
‡l‡ .˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚÏ eÏÚ· ‡nL ,˙BÈe·Lkƒ¿∆»ƒ¿¬¿¿≈»ƒ«»∆»
.e¯‡aL BÓk ,‰hÓÏe ÌÈL LÏL ˙aÓ ‰˙È‰L ÈÓƒ∆»¿»ƒ«»»ƒ¿«»¿∆≈«¿

.ÊÎeÚ„È ‡ÏÂ ˙Á‡ ‰M‡ ËÏnzL ¯LÙ‡ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»∆¿»∆ƒ»≈ƒ»««¿…≈¿
dÈ‡ elÙ‡ ,˙Á‡ ‰‡B·ÁÓ ¯ÈÚa ‰È‰zL B‡ ,da»∆ƒ¿∆»ƒ«¬»««¬ƒ≈»
.Ïk‰ ÏÚ ˙ÏvÓ BÊ È¯‰ - ˙Á‡ ‰M‡ ‡l‡ ˙˜ÊÁÓ«¬∆∆∆»ƒ»««¬≈«∆∆««…

.ÁÎÈ‡ ‰¯B‰Ë :‰¯Ó‡L ‰M‡ ÏkL ?˙ÏvÓ „ˆÈk≈««∆∆∆»ƒ»∆»¿»¿»¬ƒ
‰ÏBÎiL CBzÓ .„Ú dÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,˙Ó‡ -∆¡∆∆¿««ƒ∆≈»≈ƒ∆¿»
È˙ÈÈ‰ ‰‡B·Ána B‡ ¯ÈÚ‰ ‰LaÎpLk ÈzËÏÓ :¯ÓBÏ«ƒ¿«¿ƒ¿∆ƒ¿¿»»ƒ««¬»»ƒƒ
‡ÏÂ È˙‡aÁ ‡ÏÂ ÈzËÏÓ ‡Ï :¯ÓBÏ ˙Ó‡ ,ÈzÏvÂ¿ƒ«¿ƒ∆¡∆∆«…ƒ¿«¿ƒ¿…∆¿≈ƒ¿…

.È˙‡ÓËƒ¿≈ƒ

.ËÎ,˙eÎÏÓ d˙B‡ ÏL „e„‚a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿∆»«¿
ÔÈLLBÁ CÎÈÙÏ ,ÔÈ‡¯È ÔÈ‡Â ¯ÈÚa ÔÈ·MÈ˙Ó Ì‰L∆≈ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿≈¿≈ƒ¿ƒ»¿ƒ
˙¯Á‡ ˙eÎÏÓ ÏL „e„b Ï·‡ ;eÏÚa ‡nL Ì‰Ï»∆∆»»¬¬»¿∆«¿«∆∆
ÔÈ‡L ÈtÓ ,ÌÈLp‰ e¯Ò‡ ‡Ï - ¯·ÚÂ ÛËLÂ ËLtL∆»«¿»«¿»«…∆∆¿«»ƒƒ¿≈∆≈
.Ì‰Ï ÔÈÁ¯B·e ÏÏLa ÌÈ˜ÒBÚ Ô‰L ,ÏÚ·Ï È‡t Ì‰Ï»∆¿«ƒ¿…∆≈¿ƒ¿»»¿ƒ»∆
eÙ„¯L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô˙eL¯a eOÚÂ ÌÈL e·L Ì‡Â¿ƒ»»ƒ¿«¬ƒ¿»««ƒ∆»¿
Ô‰ È¯‰ - Ì„iÓ Ô˙B‡ eÏÈv‰Â Ï‡¯OÈ Ì‰È¯Á‡«¬≈∆ƒ¿»≈¿ƒƒ»ƒ»»¬≈≈

.˙B¯eÒ‡¬

.ÏÏÚ ,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ „Èa ‰LaÁpL ‰M‡‰»ƒ»∆∆¿¿»¿«¿≈»ƒ«»«
˙¯zÓ - ÔBÓÓ È„È55.‰p‰kÏ ‰¯eÒ‡ - ˙BLÙ È„È ÏÚ , ¿≈»À∆∆«¿≈¿»¬»«¿À»

ÂÈÏÚ ‰¯Ò‡ - Ô‰k dÏÚa ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏe56‰na . ¿ƒ»ƒ»»«¿»…≈∆∆¿»»»«∆
ÏÚ ‰ÙÈwz Ï‡¯OÈ „iL ÔÓÊa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆«ƒ¿»≈«ƒ»«
ÔÓÊa Ï·‡ ;Ì‰Ó ÔÈ‡¯È Ì‰Â ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰»¿≈»ƒ«»¿≈¿≈ƒ≈∆¬»ƒ¿«

wz ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ „iLÈ„È ÏÚ elÙ‡ - ‰ÙÈ ∆«»¿≈»ƒ«»«ƒ»¬ƒ«¿≈
˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ˙eL¯a ˙ÈOÚpL ÔÂÈk ,ÔBÓÓ»≈»∆«¬≈ƒ¿¿≈»ƒ«»
BÓk ,‰Èe·Lk ,„Á‡ dÏ „ÈÚ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ .‰¯Ò‡∆∆¿»∆»ƒ≈≈ƒ»∆»ƒ¿»¿

.e¯‡aL∆≈«¿

אותה.55) יבעלו אם ממונם שיפסידו אבל 56)שמפחדים
נתרצתה  שמא חוששים שאין לבעלה מותרת ישראל אשת

ישראל. לבעלה מותרת הרי ובאונס היא,

עּׂשר  ּתׁשעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
ומה 1) מדבריהם, וחלל בתורה האמורה חללה זו אי יבאר

מאלו; אלו שנשאו ומשוחררים וגרים חלל ספק לזה; זה בין
את  הפוסל כל עומדות; הן כשרות בחזקת המשפחות כל
ומי  ערער; עליה שקרא משפחה לו; שחוששין אחרים
משפחה  ודין ושותק; – חלל או נתין או ממזר לו שקורין

חלל. ספק בה שנתערב

.‡ÔÎÂ .‰p‰k ¯eq‡Ó ‰„ÏBpL BÊ ?‰ÏÏÁ ‡È‰ BÊ È‡≈ƒ¬»»∆¿»≈ƒ¿À»¿≈
- Ô‰ÎÏ ‰ÏÚ·pL ‰p‰kÏ ˙B¯eÒ‡‰ ÌÈLp‰ ÔÓ ˙Á‡««ƒ«»ƒ»¬«¿À»∆ƒ¿¬»¿…≈
‡Ï - ‰¯·Ú‰ ¯·ÚL BÓˆÚ Ô‰k‰ Ï·‡ .‰ÏlÁ˙ƒ¿«¿»¬»«…≈«¿∆»«»¬≈»…

ÏlÁ˙2. ƒ¿«≈

מתחלל".2) ואין עבירה שעבר עצמו... "הוא

.·ÔÈa dk¯„k ÔÈa] ,‰‚‚La B‡ Ò‡a ‰ÏÚ·pL ÔÈ·e≈∆ƒ¿¬»¿…∆ƒ¿»»≈¿«¿»≈
‡e‰Â .‰ÏlÁ˙ da ‰¯Ú‰MÓ - [dk¯„k ‡lL3 ∆…¿«¿»ƒ∆∆¡»»ƒ¿«¿»¿
‰ÏÚÓÂ „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa Ô‰k ‰È‰iL4, ∆ƒ¿∆…≈∆≈«»ƒ¿∆»»«¿»

„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL LÏL ˙a BÏ ‰¯eÒ‡‰ BÊ ‰È‰˙Â¿ƒ¿∆»¬»«»»ƒ¿∆»
‰ÏÚÓÂ5. »«¿»

נאמר.3) לביאה.4)וזה לביאה.5)שראוי הראויה

.‚ÏÚ ‡aL „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa Ô‰k ?„ˆÈk≈«…≈∆≈«»ƒ¿∆»∆»«
B‡ ,Ô‰ÈÏÚ ‡aL ÏB„b Ô‰ÎÂ ,‰Bf‰ ÏÚ B‡ ‰Le¯b‰«¿»««»¿…≈»∆»¬≈∆

‡OpL B‡ ,‰ÓÏ‡‰ ÏÚ6È¯‰ - ‰ÈÏÚ ‡·e ‰ÏeÚa «»«¿»»∆»»¿»»»∆»¬≈
ÌÏBÚÏ eÏlÁ˙ el‡7‰Ê ÔÈa ,Ôa ‰pnÓ „ÈÏB‰ Ì‡Â . ≈ƒ¿«¿¿»¿ƒƒƒ∆»≈≈∆

ÏÏÁ „Ïe‰ - ¯Á‡ Ô‰k ÔÈa dÏlÁL8Ô‰k Ï·‡ . ∆ƒ¿»≈…≈«≈«»»»»¬»…≈
‰L¯b˙ B‡ ‰ÓÏ‡˙Â ,‰p‰k È¯eq‡Ó ‰M‡ LcwL∆ƒ≈ƒ»≈ƒ≈¿À»¿ƒ¿«¿¿»ƒ¿»¿»

‰ÏlÁ˙ ‡Ï - ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ9Èt ÏÚ Û‡ ,˙‡O Ì‡Â . ƒ»≈ƒ…ƒ¿«¿»¿ƒƒ»««ƒ
‰ÏlÁ˙ - ‰ÏÚ· ‡lL10˙˜ÊÁa ‰‡eO ÏkL ; ∆…ƒ¿¬»ƒ¿«¿»∆»¿»¿∆¿«

‡È‰ ‰ÏeÚa11.‰Ïe˙a ˙‡ˆÓpL Èt ÏÚ Û‡ , ¿»ƒ««ƒ∆ƒ¿≈¿»

חללה.6) נעשית אינה - אותה קידש לא אם אבל שקידש,
זו.7) מביאה הולידה לא אם  אפילו ככתוב:8)כלומר,

זרעו". יחלל מן 9)"ולא נתגרשו... או "נתארמלו
לכהונה, כשרות נתארמלו אם פירוש: כשרות", האיסורין
שייך  לא נתגרשו ואם בתרומה, מותרת כהן בת היא ואם
אלא  לכהן, אסורה גרושה שהרי לכהונה, מותרות לומר
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בת  היא אם אבל כהן, בת היא אם בתרומה לאכול כשרות
בתרומה. אוכלת אינה הנישואין 10)ישראל "מן
נבעלו. לא אפילו משמע אלמנה...11)פסולות", "בתולה

לחופה". משנכנסה קיימא בעולה "דבחזקת מנה" כתובתן

.„‡Ï - ıÚ ˙kÓ B‡ ˙¯‚Ba ‡OpL ÏB„b Ô‰k…≈»∆»»∆∆À«≈…
dÏlÁ12‡Ï - ÔÈ‡eO ‡Ïa ‰ÏeÚa ÏÚa Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿»¿≈ƒ»«¿»¿…ƒƒ…

dÏlÁ13. ƒ¿»

לקיימה.12) מותר נשאה אם בדיעבד, שרק 13)שהרי
יקח", בבתוליה אשה "והוא עשה על עובר הוא בנישואין
עובר  אינו נישואין בדרך שלא הבעולה על בא אם אבל
אולם  קדשה", תהיה "לא לאו על עובר הוא כן אמנם עליה,
כהונה. מאיסורי אלא חלל ואין כהונה מאיסורי אינו זה לאו

.‰B‡ ,‰cpÓ ıeÁ ˙BÈ¯Ú‰ ÔÓ ‰Â¯Ú ÏÚ ‡a‰ Ô‰k…≈«»«∆¿»ƒ»¬»ƒƒ»
Ïka ÔÈÂM‰ ÔÈÂ‡Ï È·iÁÓ ˙Á‡ ÏÚ14d˙B‡ ‰OÚ - «««≈«»≈»ƒ«»ƒ«…»»»

‰BÊ15‰iL ‰‡Èa ‰ÈÏÚ ‡·e ¯ÊÁ .e¯‡aL BÓk ,16, »¿∆≈«¿»«»»∆»ƒ»¿ƒ»
‰pnÓ BÚ¯ÊÂ ,‰ÏÏÁ ˙ÈOÚ - ¯Á‡ Ô‰k ÔÈa ‡e‰ ÔÈa≈≈…≈«≈«¬≈¬»»¿«¿ƒ∆»

CÎÈÙÏ .ÌÈÏÏÁ17‡aL Ô‰k ,18Ì·ÈÏ ‰˜e˜Ê ÏÚ ¬»ƒ¿ƒ»…≈∆»«¿»¿»»
BÈ‡L ÈÙÏ ,¯Lk „Ïe‰ - ‰BL‡¯ ‰‡ÈaÓ ‰¯aÚ˙Â¿ƒ¿«¿»ƒƒ»ƒ»«»»»≈¿ƒ∆≈

‰BÊ ˙ÈOÚÂ ,‰p‰k È¯eq‡Ó19‰‡Èa ‰ÈÏÚ ‡·e ¯ÊÁ . ≈ƒ≈¿À»¿«¬≈»»«»»∆»ƒ»
ÈÙÏ ,ÏÏÁ d„ÏÂe ‰ÏÏÁ ‡È‰ - ‰„ÏÈÂ ‰¯aÚ˙ ,‰iL¿ƒ»ƒ¿«¿»¿»¿»ƒ¬»»¿»»»»¿ƒ

.‰p‰k È¯eq‡Ó ‡e‰L∆≈ƒ≈¿À»

לו.14) להנשא אסורה הבא 15)והיא "כהן חללה, ולא
משוי  לא חללה אותה), (עושה לה משוי זונה אחותו, על

כהונה. מאיסורי זה שאין מפני לו 16)לה", אסורה והיא
זונה. נעשית שהרי כהונה, שניה 17)מאיסורי שביאה

חללים. וזרעו חללה, אותה מצא 18)עושה לא רבינו
ליבם, זקוקה על בבא אלא כשר יהא שהבן אחרת דוגמא
הבן  הממזרת על בבא וכן ממזר, הבן כריתות בחייבי שהרי

זונה".19)ממזר. עשאה זר, עליה שבא "יבמה

.ÂdÏlÁ - ˙¯¯ÁLÓ‰Â ˙¯Bib‰ ÏÚ ‡a‰ Ô‰k ÔÎÂ20, ¿≈…≈«»««ƒ∆¿«¿À¿∆∆ƒ¿»
„Ïe‰ - ‰cp‰ ÏÚ ‡a‰ Ô‰k .ÌÈÏÏÁ ‰pnÓ BÚ¯ÊÂ¿«¿ƒ∆»¬»ƒ…≈«»««ƒ»«»»
,ÌÈ‰ka „ÁÈÓ ‰cp‰ ¯eq‡ ÔÈ‡L ,ÏÏÁ BÈ‡Â ¯Lk»≈¿≈»»∆≈ƒ«ƒ»¿À»«…¬ƒ

.Ïka ‰ÂL ‡l‡∆»»∆«…

זונה.20) משום לו שאסורה

.Ê,¯Á‡Ó ÔÈa epnÓ ÔÈa ,˙¯aÚÓ ‰Le¯‚ ‡OpL Ô‰k…≈∆»»¿»¿À∆∆≈ƒ∆≈≈«≈
‡a ‡Ï È¯‰L ,¯Lk „Ïe‰ - ‰ÏÏÁ ‡È‰Lk ‰„ÏÈÂ¿»¿»¿∆ƒ¬»»«»»»≈∆¬≈…»

‰¯·Ú ˙thÓ21. ƒƒ«¬≈»

בעבירה".21) יצירתו "חלל

.Á.Ì‰È¯·cÓ Ô‰ÎÏ ‰¯eÒ‡ ‰ˆeÏÁ‰L e¯‡a ¯·k¿»≈«¿∆«¬»¬»¿…≈ƒƒ¿≈∆
‰ÏÏÁ BÊ È¯‰ - ‰ˆeÏÁ‰ ÏÚ ‡aL Ô‰k ,CÎÈÙÏ¿ƒ»…≈∆»««¬»¬≈¬»»
‡aL Ô‰k Ï·‡ .Ô‰È¯·cÓ Ïk‰Â ,ÌÈÏÏÁ Ô‰kÓ dÚ¯ÊÂ¿«¿»ƒ…≈¬»ƒ¿«…ƒƒ¿≈∆¬»…≈∆»
‰pnÓ BÚ¯ÊÂ ‰¯Lk ‡È‰ - ˙BiM‰Ó ˙Á‡ ÏÚ«««≈«¿ƒƒ¿≈»¿«¿ƒ∆»
,‡e‰ Ïka ‰ÂM‰ ¯eq‡ - ˙BiM‰ ¯eq‡L ;ÌÈ¯Lk¿≈ƒ∆ƒ«¿ƒƒ«»∆«…

.ÌÈ‰ka „ÁÈÓ BÈ‡Â¿≈¿À»«…¬ƒ

.ËB‡ ˙¯Bib ˜ÙÒ ÔB‚k ,‰BÊ ˜ÙÒ ÏÚ ‡aL Ô‰k…≈∆»«¿≈»¿¿≈ƒ∆

ÏB„b Ô‰k ÔÎÂ ,‰Le¯b ˜ÙÒ ÏÚ ‡aL B‡ ,˙¯¯ÁLÓ¿À¿∆∆∆»«¿≈¿»¿≈…≈»
d„ÏÂe ,‰ÏÏÁ ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ‰ÓÏ‡ ˜ÙÒ ÏÚ ‡aL∆»«¿≈«¿»»¬≈¿≈¬»»¿»»

.ÏÏÁ ˜ÙÒ¿≈»»

.È‡ˆÓÏÏÁÂ ,‰¯Bz‰ ÔÓ ÏÏÁ :‰LÏL ÌÈÏÏÁ‰ e ƒ¿¿«¬»ƒ¿»»»ƒ«»¿»»
Ì‰È¯·cÓ22ÂÈÏÚ ÔÈ˙B ÏÏÁ ˜ÙÒ ÏÎÂ .ÏÏÁ ˜ÙÒe , ƒƒ¿≈∆¿≈»»¿»¿≈»»¿ƒ»»

‰Óe¯za ÏÎB‡ BÈ‡ :Ï‡¯OÈ È¯ÓÁÂ ÌÈ‰k È¯ÓÁ23, À¿≈…¬ƒ¿À¿≈ƒ¿»≈≈≈«¿»
ÌÈ˙ÓÏ ‡nhÓ ‡ÏÂ24Ô‰ÎÏ ‰Èe‡¯‰ ‰M‡ ‡OBÂ ,25. ¿…ƒ«≈¿≈ƒ¿≈ƒ»»¿»¿…≈

ÏÎ‡ Ì‡Â26B˙B‡ ÔÈkÓ - ‰Le¯‚ ‡O B‡ ‡ÓË B‡27 ¿ƒ»«ƒ¿»»»¿»«ƒ
˙ec¯Ó ˙kÓ28Ì‰È¯·c ÏL ÏÏÁa ÔÈc‰ ‡e‰Â .29Ï·‡ . «««¿¿«ƒ∆»»∆ƒ¿≈∆¬»

‰Le¯‚ ‡OBÂ ,¯Êk ‡e‰ È¯‰ - È‡ce‰ ‰¯Bz ÏL ÏÏÁ»»∆»«««¬≈¿»¿≈¿»
Èa ÌÈ‰k‰ Ï‡ ¯Ó‡ :¯Ó‡pL ;ÌÈ˙ÓÏ ‡nhÓeƒ«≈¿≈ƒ∆∆¡«¡…∆«…¬ƒ¿≈
eÈ‰iL „Ú ,Ô¯‰‡ Èa Ì‰L Èt ÏÚ Û‡ - Ô¯‰‡«¬…««ƒ∆≈¿≈«¬…«∆ƒ¿

Ìe‰Îa30. ¿ƒ»

החלוצה.22) על שבא ודאי 23)כהן חלל הוא שמא
דבר". לכל כזר "שהחלל תרומה לאכול אולי 24)שאסור

ליטמא. שאסור כשר, כהן חלל.25)הוא אינו שמא
מלקין 27)תרומה.26) שאין תורה, של מלקות לא אבל

הספק. על התורה אותו 28)מן מכין תורה של ספק שעל
דבריהם. של מאיסור גרע שלא מרדות שנותנים 29)מכת

אם  מלקות, לענין אבל ישראל. וחומרי כהנים חומרי עליו
מלקין  לכהן הפסולות נשים על בא אם או למתים נטמא
כשר. כהן הוא התורה שמן מכיון התורה, מן אותו

לומר:30) תלמוד חללים, (להתפרש) יכול אהרן "בני
חללים". יצאו הכהנים,

.‡È¯eÒ‡ - ‰ÏÏÁÂ ‰BÊ ‡OÏ ¯eÒ‡ ‡e‰L ¯ÎÊ Ô‰k…≈»»∆»ƒ»»«¬»»»
Ï·‡ .e¯‡aL BÓk ,‰BÊk ‡È‰L ,˙¯¯ÁLÓe ˙¯Bi‚a¿ƒ∆¿À¿∆∆∆ƒ¿»¿∆≈«¿¬»
‡lL .¯¯ÁLÓÏÂ ¯‚Ïe ÏÏÁÏ ‡Op‰Ï ˙¯zÓ ˙‰k‰«…∆∆À∆∆¿ƒ»≈¿»»¿≈¿ƒ¿À¿»∆…
Ô¯‰‡ Èa :¯Ó‡pL ;ÔÈÏeÒÙÏ ‡Op‰Ï ˙B¯Lk e¯‰Ê‰À¿¬¿≈¿ƒ»≈ƒ¿ƒ∆∆¡«¿≈«¬…
˙¯ÊÓÓ ‡OÏ ¯zÓ ¯b‰ ‡ˆÓ .Ô¯‰‡ ˙Ba ‡ÏÂ -¿…¿«¬…ƒ¿»«≈À»ƒ»«¿∆∆

˙‰k ‡OÏÂ31. ¿ƒ»…∆∆

בממזרת".31) ומותר בכהנת מותר גר "והלכתא,

.·Èe„ÈÏB‰Â el‡Ó el‡ e‡OpL ÌÈ¯¯ÁLÓe ÌÈ¯b≈ƒ¿À¿»ƒ∆»¿≈≈≈¿ƒ
·¯Ú˙ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,˙B¯B„ ‰nk ¯Á‡Ï elÙ‡ ,˙a«¬ƒ¿«««»ƒ¿…ƒ¿»≈

Ô‰ÎÏ ‰¯eÒ‡ ˙a‰ d˙B‡ È¯‰ - Ï‡¯OÈ Ú¯Ê Ô‰a32. »∆∆«ƒ¿»≈¬≈»««¬»¿…≈
‡ˆz ‡Ï - ˙‡O Ì‡Â33d˙„ÏÂ d˙¯B‰Â ÏÈ‡B‰ , ¿ƒƒ»…≈≈ƒ¿»»¿≈»»

B‡ ,Ï‡¯OÈ ˙a ‡OpL ¯¯ÁLÓ B‡ ¯b Ï·‡ .‰M„˜aƒ¿À»¬»≈¿À¿»∆»»«ƒ¿»≈
‰¯LÎ Bza - ˙¯¯ÁLÓ B‡ ˙¯Bi‚ ‡OpL Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆»»ƒ∆¿À¿∆∆ƒ¿≈»

‰lÁzÎÏ ‰p‰kÏ34. «¿À»¿«¿ƒ»

(מעלה)32) סלסול כהנים נהגו המקדש, בית שחרב "ומיום
בתו  גיורת, שנשא גר הסובר יעקב" בן אליעזר כרבי בעצמן

לכהונה. כרבי 33)פסולה ממנו" אותה מוציאין אין "נשא
לכהונה". כשרה בתו גיורת, שנשא גר "אף האומר יוסי

האם.34) מצד או האב מצד ישראל זרע בה שנתערב מפני

.‚ÈÈL È¯ˆÓ ÔÎÂ ,Ï‡¯OÈ ˙a ‡OpL ÈBnÚ ¯b≈«ƒ∆»»«ƒ¿»≈¿≈ƒ¿ƒ≈ƒ
È¯‰Â ‰¯·Úa Ì˙‡ÈaL Èt ÏÚ Û‡ ,Ï‡¯OÈ ˙a ‡OpL∆»»«ƒ¿»≈««ƒ∆ƒ»»«¬≈»«¬≈
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˙B¯Lk Ì‰È˙Ba - e¯‡aL BÓk ,˙BBÊ Ô‰È˙BL¿≈∆¿∆≈«¿¿≈∆¿≈
.‰lÁzÎÏ ‰p‰kÏ«¿À»¿«¿ƒ»

.„ÈÔÎÂ .ÌÈÏÏÁ ‰pnÓ BÚ¯Ê - ‰¯Lk ‡OpL ÏÏÁ»»∆»»¿≈»«¿ƒ∆»¬»ƒ¿≈
¯Îf‰ ÏÏÁ‰ ÔaL .¯Bc ÛÏ‡ ¯Á‡ elÙ‡Â ,Ba Ôa Ôa∆∆¿«¬ƒ««∆∆∆∆∆»»«»»
‡È‰ ‰¯eÒ‡ - ˙a ‰˙È‰ Ì‡Â .ÌÏBÚÏ ÏÏÁ ‡e‰»»¿»¿ƒ»¿»«¬»ƒ
‡OpL Ï‡¯OÈ Ï·‡ .‰ÏÏÁ ‡È‰ È¯‰L ,‰p‰kÏ«¿À»∆¬≈ƒ¬»»¬»ƒ¿»≈∆»»
BÊ È¯‰ - ˙· ‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .¯Lk „Ïe‰ - ‰ÏÏÁ¬»»«»»»≈¿ƒ»ƒ»¿»«¬≈

.‰lÁzÎÏ ‰p‰kÏ ‡Opzƒ»≈«¿À»¿«¿ƒ»

.ÂË,‰Êa ‰Ê ‡B·Ï ÔÈ¯zÓ - ÌÈÏ‡¯OÈÂ ÌÈiÂÏe ÌÈ‰k…¬ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿¿≈ƒÀ»ƒ»∆»∆
¯Îf‰ ¯Á‡ CÏB‰ „Ïe‰Â35ÌÈÏÏÁÂ ÌÈÏ‡¯OÈÂ ÌÈiÂÏ) . ¿«»»≈«««»»¿ƒƒ¿ƒ¿¿≈ƒ«¬»ƒ

¯Îf‰ ¯Á‡ CÏB‰ „Ïe‰Â ,‰Êa ‰Ê ‡B·Ï ÌÈ¯zÓ -36(. À»ƒ»∆»∆¿«»»≈«««»»
˙Èa - Ì˙·‡ ˙È·Ï Ì˙ÁtLÓ ÏÚ e„ÏÈ˙iÂ :¯Ó‡pL∆∆¡««ƒ¿«¿«ƒ¿¿…»¿≈¬…»≈

.BzÁtLÓ Bn‡ ˙Èa ÔÈ‡Â ,BzÁtLÓ ‡e‰ ÂÈ·‡»ƒƒ¿«¿¿≈≈ƒƒ¿«¿

לוי.35) הוא לוי, האב ואם כהן. הוא הולד כהן, האב ואם
גם 36) כשר, הוא האב ואם חלל. הולד חלל, הוא האב ואם

שיש  מקום "כל חללה. היא שהאם אףֿעלֿפי כשר, הולד
ואי  הזכר".קידושין אחר הולך הולד עבירה, ן

.ÊËÌÈ„·ÚÂ ÌÈ¯b ,ÌÈÏÏÁÂ ÌÈÏ‡¯OÈÂ ÌÈiÂÏ¿ƒƒ¿ƒ¿¿≈ƒ«¬»ƒ≈ƒ«¬»ƒ
¯¯ÁLÓ‰Â ¯b‰Â .‰Êa ‰Ê ‡B·Ï ÌÈ¯zÓ - ÌÈ¯¯ÁLÓ¿À¿»ƒÀ»ƒ»∆»∆¿«≈¿«¿À¿»
Ôa‰ È¯‰ - ‰ÏÏÁ B‡ ˙ÈÏ‡¯OÈ B‡ ‰iÂÏ ‡OpL∆»»¿ƒ»ƒ¿¿≈ƒ¬»»¬≈«≈

ÈÏ‡¯OÈ37˙¯Bi‚ e‡OpL ÏÏÁ B‡ ÈÂÏ B‡ ÈÏ‡¯OÈÂ . ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ¿¿≈ƒ≈ƒ»»∆»¿ƒ∆
.¯Îf‰ ¯Á‡ CÏB‰ „Ïe‰ - ˙¯¯ÁLÓ B‡¿À¿∆∆«»»≈«««»»

שיש 37) מקום כל שאמרו: ואףֿעלֿפי בממזרת, ואסור
אחר  כלומר הזכר, אחר הולך הולד עבירה, ואין קידושין
נאמר  זה כלל - בממזרת מותר וגר גר, הוא הרי והאב האב,
שנשא  גר וכן גר. כשהוא לא אבל ישראל, הוא כשהאב רק

כאמו. ממזר הולד - לו מותרת שהיא ממזרת,

.ÊÈ˙e¯Lk ˙˜ÊÁa ˙BÁtLÓ‰ Ïk38Ô‰Ó ‡OÏ ¯zÓe , »«ƒ¿»¿∆¿««¿À»ƒ»≈∆
˙BÁtLÓ ÈzL ˙È‡¯ Ì‡ ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .‰lÁzÎÏ¿«¿ƒ»¿««ƒ≈ƒ»ƒ»¿≈ƒ¿»

BÊa BÊ ˙B¯b˙nL39‡È‰L ‰ÁtLÓ ˙È‡¯ B‡ ,„ÈÓz ∆ƒ¿»»»ƒ»ƒ»ƒ¿»»∆ƒ
‰·È¯Óe ‰vÓ ˙ÏÚa40‡e‰L LÈ‡ ˙È‡¯ B‡ ,„ÈÓz «¬««»¿ƒ»»ƒ»ƒ»ƒ∆

¯˙BÈa ÌÈt ÊÚÂ Ïk‰ ÌÚ ‰·È¯Ó ‰a¯Ó41ÔÈLLBÁ - «¿∆¿ƒ»ƒ«…¿«»ƒ¿≈¿ƒ
.Ì‰ ˙eÏÒt ÈÓÈÒ el‡L ;Ô‰Ó ˜Á¯˙‰Ï Èe‡¯Â ,Ô‰Ï»∆¿»¿ƒ¿«≈≈∆∆≈ƒ»≈«¿≈
ıÓL Ô˙BpL ÔB‚k ,„ÈÓz ÌÈ¯Á‡ ˙‡ ÏÒBt‰ ÔÎÂ¿≈«≈∆¬≈ƒ»ƒ¿∆≈∆∆
ÌÈ¯ÊÓÓ Ô‰L Ô‰ÈÏÚ ¯ÓB‡Â ÌÈ„ÈÁÈa B‡ ˙BÁtLÓa¿ƒ¿»ƒƒƒ¿≈¬≈∆∆≈«¿≈ƒ
Ì‰L Ô‰Ï ¯Ó‡ Ì‡Â ;‡e‰ ¯ÊÓÓ ‡nL BÏ ÔÈLLBÁ -¿ƒ∆»«¿≈¿ƒ»«»∆∆≈
ÏÒBt‰ ÏkL .‡e‰ „·Ú ‡nL BÏ ÔÈLLBÁ - ÌÈ„·Ú¬»ƒ¿ƒ∆»∆∆∆»«≈
B‡ ÌÈt ˙efÚ Ba LiL ÈÓ Ïk ÔÎÂ .ÏÒBt BÓeÓa -¿≈¿≈»ƒ∆≈«»ƒ

¯ÊÎ‡- „ÒÁ Ì‰Ï ÏÓB‚ BÈ‡Â ˙Bi¯a‰ ˙‡ ‡BOÂ ˙ei «¿¿ƒ¿≈∆«¿ƒ¿≈≈»∆∆∆
ÈBÚ·‚ ‡nL ¯˙BÈa BÏ ÔÈLLBÁ42ÈÓÈqL .‡e‰ ¿ƒ¿≈∆»ƒ¿ƒ∆ƒ»≈

ÈÏÓB‚Â ÌÈÓÁ¯ ,ÔÈLia :‰LB„w‰ ‰n‡‰ Ï‡¯OÈƒ¿»≈»À»«¿»«¿»ƒ«¬»ƒ¿¿≈
ÈaÓ ‡Ï ÌÈÚ·b‰Â :¯ÓB‡ ‡e‰ ÌÈBÚ·b·e ;ÌÈ„ÒÁ¬»ƒ«ƒ¿ƒ≈¿«ƒ¿…ƒ…ƒ¿≈
‡ÏÂ eÒit˙ ‡ÏÂ Ì‰Èt efÚ‰L ÈÙÏ ,‰n‰ Ï‡¯OÈƒ¿»≈≈»¿ƒ∆≈≈¿≈∆¿…ƒ¿«¿¿…
ÏÁÓÏ „ÒÁ Ï‡¯OÈÏ eÏÓ‚ ‡ÏÂ ,Ïe‡L Èa ÏÚ eÓÁƒ̄¬«¿≈»¿…»¿¿ƒ¿»≈∆∆ƒ¿…
.‰lÁza ÌeÈÁ‰Â „ÒÁ Ì‰nÚ eOÚ Ì‰Â ,ÌkÏÓ È·Ïƒ¿≈«¿»¿≈»ƒ»∆∆∆¿∆¡«¿ƒ»

הן 38) כשרות בחזקת משפחות כל אומרים, חכמים "אבל
בזו,39)עומדות". זו המתגרות משפחות שתי ראית "אם

מהן. באחת יש פסול אדם 40)שמץ בני שני ראית "אם
מהן". באחד יש פסול שמץ בזה, זה שמתגרים

וכולם 41) אימר, בן לפשחור לו היו עבדיו מאות "ארבע
אלא  אינו פנים, עזות בו שיש כהן וכל בכהונה. נטמעו

(דוד)42)מהם". הוא הגבעונים) (על עליהם גזר "ולמה
בהם". שהיתה ואכזריות עזות שראה לפי וביתֿדינו,

.ÁÈe„ÈÚÈL ‡e‰Â ,¯Ú¯Ú ‰ÈÏÚ ‡¯wL ‰ÁtLÓƒ¿»»∆»»»∆»«¿»¿∆»ƒ
ÌÈL43Ô‰a LiL B‡ ÏÏÁ B‡ ¯ÊÓÓ Ô‰a ·¯Ú˙pL44 ¿«ƒ∆ƒ¿»≈»∆«¿≈»»∆≈»∆

˙e„·Ú45- ‡È‰ ÌÈ‰k ˙ÁtLÓ Ì‡Â .˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - «¿¬≈∆»≈¿ƒƒ¿««…¬ƒƒ
‡OÈ ‡Ï46Úa¯‡ ‰ÈÏÚ ˜c·iL „Ú ‰M‡ ‰pnÓ …ƒ»ƒ∆»ƒ»«∆ƒ¿…»∆»«¿«

‰ÓL Ô‰L ˙B‰n‡47È·‡ Ì‡Â ,dn‡ Ì‡Â ,dn‡ : ƒ»∆≈¿…∆ƒ»¿≈ƒ»¿≈¬ƒ
Ì‡ ÏÚ ˜„Ba ‡e‰ ÔÎÂ ;dn‡ È·‡ Ì‡ Ì‡Â ,dn‡ƒ»¿≈≈¬ƒƒ»¿≈≈«≈
È·‡ Ì‡ Ì‡Â ,‰È·‡ È·‡ Ì‡Â ,‰È·‡ Ì‡ Ì‡Â ,‰È·‡»ƒ»¿≈≈»ƒ»¿≈¬ƒ»ƒ»¿≈≈¬ƒ

.‰È·‡»ƒ»

ההלכה 43) שלפי מכיון משנים". פחות ערעור "אין
ורוצים  עומדות" הן כשרות בחזקת משפחות "כל הקודמת:
שיעידו. שנים צריכים לכן מחזקתה, אותה להוציא

בממזר 44) כמו "שנתערב" עבדות בפסול כתב לא רבינו
איֿאפשר  עדיין עבדות, במשפחה נתערב שאם מפני ובחלל,
התערובות, בני כל את שחרר שאולי המשפחה את לפסול
בעל  וכופין שפחה... בולד ישראלית ולד "נתערב אם שהרי
בלשונו, רבינו דקדק לכן שניהם". את ומשחרר השפחה
במשפחה  יש זה שברגע כלומר, עבדות" בהן "שיש וכתב

אם 45)עבדות. שעבד מפני עבד", "או כתב לא רבינו
כשר, הרי הולד ישראל, בת על בא כלומר בישראל, נתערב
כשר  הוא לכהונה ואפילו ג. הלכה טו פרק למעלה כמבואר
דהערעור  כלומר, "עבדות". רבינו כתב לכן רבינו, לדעת
משפחה  הנולד שוולד ושפחות, עבדים במשפחה שיש הוא
מן  נולד דשמא עבד, ספק היא המשפחה וכל עבד, הוא

חללות 46)השפחה. פסול משום הבדיקה שעיקר כהן.
ממזרות. פסול גם לבדוק הצריכו חללות, ומשום

צריך 47) הארבע, בדיקת "שמפני ואמותיהן. הן כלומר
הוא  אלאֿאםֿכן יפה נבדקות הארבע שאין האחרות, לבדוק

מהן". שלמעלה בודק

.ËÈÌiÂÏ ¯Ú¯Ú ‰ÈÏÚ ‡¯wL BÊ ‰ÁtLÓ ‰˙È‰ Ì‡Â¿ƒ»¿»ƒ¿»»∆»»»∆»«¿»¿ƒƒ
ÌÈÏ‡¯OÈ B‡48„Á‡ ‚eÊ Ì‰Ï ˜c·Ï ÛÈÒBÓ -49, ƒ¿¿≈ƒƒƒ¿…»∆∆»

ÌiÂÏa ·e¯Ú‰L .˙B‰n‡ ¯OÚ ˜„Ba ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»≈∆∆ƒ»∆»≈ƒ¿ƒƒ
.ÌÈ‰k‰ ÔÓ ¯˙È ÌÈÏ‡¯OÈÂ¿ƒ¿¿≈ƒ»≈ƒ«…¬ƒ

ואףֿעלֿפי 48) זו. ממשפחה אשה לישא רוצה וכהן
שנשא  "ישראל חללות פסול חשש אין וישראלים שבלוים
לכהונה  תנשא זו הרי בת, היתה אם כשר... הולד חללה,
לכהן  שהצריכו מפני אולם יד), הלכה (למעלה לכתחילה"
לבדוק  הצריכו חללות, פסול משום כהנים במשפחת לבדוק
לוים  במשפחות אפילו שייך וזה ממזרות, פסול משום גם

והטעם:49)וישראלים. אביה. אם אם ואם אמה אם אם
בשכניו. האדם שידבק כדי קנס,

.ÎÏk ,ÌÈL‡‰L ÈtÓ ?„·Ïa ÌÈLpa ˜„Ba ‰nÏÂ¿»»≈«»ƒƒ¿«ƒ¿≈∆»¬»ƒ»
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LiL ÏeÒÙa B¯·Á ˙‡ Û¯ÁÈ ,‰Ê ÌÚ ‰Ê e·È¯iL ˙Ú≈∆»ƒ∆ƒ∆¿»≈∆¬≈ƒ¿∆≈
Ï·‡ .ÚÓL ‰È‰ - ÏeÒt ÌL ‰È‰ el‡Â ;BÒeÁÈa¿ƒ¿ƒ»»»¿»»ƒ¿»¬»

.ÔÈÒÁBÈa ˙BÙ¯ÁÓ ÔÈ‡ ÌÈLp‰«»ƒ≈¿»¿¿¬ƒ

.‡ÎBÊ ‰ÁtLnÓ ‡OÏ ‰ˆ¯iLk LÈ‡‰ ˜c·È ‰nÏÂ¿»»ƒ¿…»ƒ¿∆ƒ¿∆ƒ»ƒƒ¿»»
?Ô‰Ï ‡OpzL ‰M‡ ˜c·z ‡ÏÂ ,d˙˜ÊÁ ‰Ú¯e‰L∆¿»∆¿»»¿…ƒ¿…ƒ»∆ƒ»≈»∆

ÔÈÏeÒÙÏ ‡Op‰Ï ˙B¯Lk e¯‰Ê‰ ‡lL ÈtÓ50. ƒ¿≈∆…À¿¬¿≈¿ƒ»≈ƒ¿ƒ

לא 50) כהונה, ביוחסי עליהן התורה הקפידה ולא והואיל
משום  ואפילו לבדוק, שתצרכנה מעלה בהן החכמים עשו

ממזרות. פסול

.·Î,˜˙BLÂ ÔÈ˙ B‡ ,˜˙BLÂ ¯ÊÓÓ BÏ ÔÈ¯BwL Ïk…∆ƒ«¿≈¿≈»ƒ¿≈
BÏ ÔÈLLBÁ - ˜˙BLÂ „·Ú B‡ ,˜˙BLÂ ÏÏÁ B‡»»¿≈∆∆¿≈¿ƒ

ÔÈ˜„Ba Ôk Ì‡ ‡l‡ Ô‰Ó ÔÈ‡OB ÔÈ‡Â ,BzÁtLÓÏe51, ¿ƒ¿«¿¿≈¿ƒ≈∆∆»ƒ≈¿ƒ
.e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿

ממשפחה 51) גרוע השותק זה יהא שלא מכשרתו, והבדיקה
פסול. בה שנתערב עדים עליה שהעידו

.‚Î‰ÓÏ‡ Ïk - ÏÏÁ ˜ÙÒ da ·¯Ú˙pL ‰ÁtLÓ52 ƒ¿»»∆ƒ¿»≈»¿≈»»»«¿»»
‰¯eÒ‡ ‰ÁtLÓ d˙B‡Ó53Ì‡Â .‰lÁzÎÏ Ô‰ÎÏ ≈»ƒ¿»»¬»¿…≈¿«¿ƒ»¿ƒ

BÊ ‡nL :˙B˜ÙÒ ÈzL Ô‰L ÈtÓ ,‡ˆz ‡Ï - ˙‡Oƒ»…≈≈ƒ¿≈∆≈¿≈¿≈∆»
ÏÏÁ B˙B‡ ˙ÓÏ‡54¯Ó‡ Ì‡Â ;B˙ÓÏ‡ dÈ‡ ‡nL «¿»«»»∆»≈»«¿»»¿ƒ…«

.ÏÏÁ BÈ‡ ‡nL ‡e‰ ÏÏÁ ‡nL ,B˙ÓÏ‡ ‡È‰L∆ƒ«¿»»∆»»»∆»≈»»
Ô‰Ó ‰M‡ Ïk - È‡cÂ ÏÏÁ da ·¯Ú˙ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ¿»≈»»»««»ƒ»≈∆
‡e‰Â .‡ˆz - ˙‡O Ì‡Â ;˜c·iL „Ú Ô‰ÎÏ ‰¯eÒ‡¬»¿…≈«∆ƒ¿…¿ƒƒ»≈≈¿

ÔÈc‰55;È‡cÂ ¯ÊÓÓ B‡ ¯ÊÓÓ ˜ÙÒ da ·¯Ú˙ Ì‡ «ƒƒƒ¿»≈»¿≈«¿≈«¿≈««
,‡e‰ „Á‡ ¯eq‡ ‰p‰kÏ ÏÏÁ ˙L‡Â ¯ÊÓÓ ˙L‡L∆≈∆«¿≈¿≈∆»»«¿À»ƒ∆»

e¯‡aL BÓk56. ¿∆≈«¿

משפחה 52) מאותה לאחד שנשאת כשרה אשה כל כלומר,
כאמור 53)ונתלאמנה. ספקות, שני כאן שיש ואףֿעלֿפי

ביוחסין". עשו ש"מעלה מפני לכתחילה אסורה למטה,
בביאתו.54) נאסרה אלמנתו, היא על 55)ואם מוסב זה

חלל, כספק דינו - נתערב אם ממזר ספק כלומר, ההלכה. כל
כחלל  דינו - נתערב אם ודאי וממזר תצא. לא נישאת שאם

תצא. נישאת שאם א.56)ודאי, הלכה יח פרק למעלה

עּׂשרים  1ּפרק ¤¤¤§¦
חלה 1) הם; כהנים בחזקת הזה בזמן הכהנים שכל יבאר

משמרות  מעלין אם התורה; מן הם הזה בזמן ותרומה
האחר; וכן כהן וחברי אני אומר זה שבאו, ושנים לכהונה;
אביו  שהוחזק מי נאמן; הוא אם אני כהן ואמר שבא מי ודין
כהן  ולד נתערב אם גרושה; בן שהוא קול עליו ויצא כהן

ישראל. ולד עם

.‡‰f‰ ÔÓfa ÌÈ‰k Ïk2‰˜ÊÁa -3ÔÈ‡Â ,ÌÈ‰k Ì‰ »…¬ƒ«¿««∆«¬»»≈…¬ƒ¿≈
ÔÈÏÎB‡4Ïe·b‰ ÈL„˜a ‡l‡5‰Óe¯z ‰È‰zL ‡e‰Â . ¿ƒ∆»¿»¿≈«¿¿∆ƒ¿∆¿»

Ì‰È¯·c ÏL6‰Óe¯z Ï·‡ ;7‰lÁÂ ‰¯Bz ÏL8ÏL ∆ƒ¿≈∆¬»¿»∆»¿«»∆
d˙B‡ ÏÎB‡ ÔÈ‡ - ‰¯Bz9.ÒÁÈÓ Ô‰k ‡l‡ »≈≈»∆»…≈¿À»

סנהדרין.2) ואין מזבח מוחזקים 3)שאין שהם כלומר,

ב.4)לכהנים. כד, נוהגת 5)כתובות שהיא תרומה
(רש"י). ולירושלים למקדש חוץ הארץ) (בגבולי בגבולין

מדרבנן.6) אלא אינה הנשמר 7)שחיובה אדם אוכל "כל
להפריש  ומצותֿעשה - בתרומה חייב הארץ, מן שגידולו
דגנך  ראשית ד) יח, (דברים שנאמר לכהן, ראשית ממנו
ה"א). תרומות מהל' (פ"ב לו" תתן וגו' ויצהרך תירושך

שנאמר 8) לכהן, העיסה מן תרומה להפריש מצותֿעשה
תרומה" תרימו חלה עריסותיכם ראשית כ) טו, (במדבר

ה"א). ביכורים מהל' שם.9)(פ"ה כתובות,

.·ÌÈ„Ú ÈL BÏ e„ÈÚ‰L Ïk ?ÒÁÈÓ Ô‰k e‰Ê È‡≈∆…≈¿À»…∆≈ƒ¿≈≈ƒ
,Ô‰k‰ ÈBÏt Ôa ÈBÏÙe ,Ô‰k‰ ÈBÏt Ôa Ô‰k ‡e‰L∆…≈∆¿ƒ«…≈¿ƒ∆¿ƒ«…≈
LnML Ô‰k‰ ‡e‰Â ,‰˜È„a CÈ¯ˆ BÈ‡L LÈ‡ „Ú«ƒ∆≈»ƒ¿ƒ»¿«…≈∆ƒ≈

ÁaÊn‰ Èab ÏÚ10ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa e˜„a ‡Ï el‡L ; ««≈«ƒ¿≈«∆ƒ…»¿≈ƒ«»
„·ÚÏ B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ eÈ‰ ‡Ï - ÂÈ¯Á‡11ÔÈ‡ ,CÎÈÙÏ . «¬»…»«ƒƒ«¬…¿ƒ»≈

;‰ÏÚÓÂ ÔÈ¯„‰q‰ ÔÓ ‡ÏÂ ,‰ÏÚÓÂ ÁaÊn‰Ó ÔÈ˜„Ba¿ƒ≈«ƒ¿≈«»«¿»¿…ƒ««¿∆¿ƒ»«¿»
ÌÈÏ‡¯OÈÂ ÌÈiÂÏ ÌÈ‰k ‡l‡ ÔÈ¯„‰qa ÔÈpÓÓ ÔÈ‡L∆≈¿«ƒ««¿∆¿ƒ∆»…¬ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿¿≈ƒ

ÔÈÒÁÈÓ12. ¿À»ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

."dlrnle gafndn oiwcea oi`..."

שהרי  ישראל, של מעלתם על נפלא לימוד יש זו בהלכה
בית  שאין שבזמן ונמצא תקנום", תמידין כנגד "תפילות
תפילות  - המזבח גבי על העבודה נעשית קיים, המקדש
לוי  כהן מישראל, ואחד אחד כל על־ידי - תמידין כנגד

גר. ואפילו וישראל
תפילה  הל' (רמב"ם מהתורה מצות־עשה היא התפילה
לכל  אלא סגולה ליחידי שייכת אינה זו ומצוה ה"א) פ"א
במעמדו  הבדל ללא מה, לדבר הצריך מישראל אחד
יש  אז גם אחר, או זה רוחני עניין בו חסר אם ואף ומצבו.
הברכות, כל מקור שהוא לקב"ה להתפלל ציווי עליו
על  שציווה הוא שהרי תפילתו מקבל בוודאי והקב"ה
שגם  לנשים, גם שייכת זו שעבודה כך כדי ועד התפילה.
רק  נפעלים היו הבית שבזמן העניינים כל את פועלות הן

סגולה. יחידי על־ידי
כתב, שכבר מה על בדבריו סומך שהרמב"ם הכלל ידוע
את  לומדים כאשר ובענייננו, אחר־כך. הנכתב על לא אבל
הלכות  למדו כבר ולמעלה", מהמזבח בודקין ש"אין ההלכה
מנין  שיהא "תיקנו שם הרמב"ם דברי ואת תפילה
ישנו  הזה בזמן שגם היינו הקרבנות", כמניין התפילות
וא"כ  תפילה, ידי על המזבח גבי על שימוש של העניין
ששימש  כהן בבחינת הוא מישראל ואחד אחד שכל נמצא

בדיקה". צריך ש"אינו המזבח גבי על
ב"עיקבות  ובפרט הגלות, בזמן ביותר מודגש זה עניין
שהיה  מי ראשונים שבדורות אור' ב'תורה מבואר משיחא",
שהיה  ומי נביא, או גדול צדיק במדריגת זכאי היה זכאי
בהם  אין האחרונים בדורות אך גמור. רשע היה חייב
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כאשר  הבית בזמן טובים. כ"כ צדיקים ולא כ"כ רשעים
הקליפה  התגברות גם היתה בתוקף, אלוקות גילוי היה
גדול, בתוקף עבודה־זרה של הרע יצר גם היה ולכן בתוקף,
התגברות  תוקף גם התבטל בגילוי הירידה ולאחרי
שדווקא  ונמצא עבודה־זרה. של הרע יצר כולל הקליפה,
ואחד  אחד כל של והקשר הע"ז, ענין שייך לא הגלות בזמן

ובשלימות. בתוקף הוא הקב"ה עם מישראל
אבל  והשגה, בהבנה אלקות בגילוי הוא הבית בזמן העילוי
גדול, בתוקף הוא הפשוטה האמונה עניין הגלות בזמן
משה  "והאיש הפסוק על נשיאינו רבותינו ביאור וכידוע
דעקבתא  לדרא ביחס היתה ענוותנותו שעיקר מאוד" עניו
וכו' המלעיגים הניסיונות, הקשיים, שלמרות דמשיחא,

פשוטה. אמונה מתוך גדול הכי בתוקף עומדים
(jli`e 2508 cenr ,'c wlg d"nyz zeiecreezd itÎlr)

א.10) עו, ב.11)קידושין שם.12)שם,

.‚ÏL dÈ‡ - Ï‡¯OÈ ı¯‡a elÙ‡Â ,‰f‰ ÔÓfa ‰lÁ«»«¿««∆«¬ƒ¿∆∆ƒ¿»≈≈»∆
‡ÏÂ ÌÎlk ˙‡Èa - ı¯‡‰ Ï‡ ÌÎ‡·a :¯Ó‡pL .‰¯Bz»∆∆¡«¿…¬∆∆»»∆ƒ«À¿∆¿…
eÏÚ ‡Ï - ‡¯ÊÚ ÈÓÈa eÏÚLÎe ;ÌÎ˙ˆ˜Ó ˙‡Èaƒ«ƒ¿»¿∆¿∆»ƒ≈∆¿»…»

Ìlk13‰f‰ ÔÓfa ‰Óe¯z ÔÎÂ .14È¯·c ÏL - À»¿≈¿»«¿««∆∆ƒ¿≈
ÌÈ¯ÙBÒ15CÎÈÙÏe .16epÓÊaL ÌÈ‰k‰ d˙B‡ ÌÈÏÎB‡ ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»«…¬ƒ∆ƒ¿«≈

.‰˜ÊÁa Ô‰L∆≈«¬»»

א.13) כה, ואפילו 14)כתובות וכו' הזה בזמן "התרומה
אל  תבואו "כי שנאמר וכו' התורה מן אינה - עזרא בימי
וכו'" ראשונה בירושה כשהיו כולכם, בביאת וגו' הארץ"

הכ"ו). תרומות מהל' ב.15)(פ"א פב, יבמות
דאורייתא 16) תרומה אבל מדרבנן, רק שזה מפני כלומר,

בהל' בפירוש רבינו כתב וכן מיוחס. לכהן רק מותרת
בכל  כמו החזקה, על סומכים אין ולמה ה"ב. פ"ו תרומות
חזקה? סמך על ושורפים סוקלין וביתֿדין דאורייתא איסורי
וראה  סג. ב, עזרא בספר ככתוב נחמיה, שגזר היא גזירה

שם. כתובות, מס'

.„‰È‰L e‰e‡¯L ÌÈ„Ú [ÈL] ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰L ÈÓƒ∆≈ƒ»»¿≈≈ƒ∆»∆»»
ÔÈ‡Â .ÒÁÈÓ ‰Ê È¯‰ - ‰¯Bz ÏL ‰Óe¯˙a ÏÎB‡≈ƒ¿»∆»¬≈∆¿À»¿≈

˙‡ÈOpÓ ‡Ï ÔÈÒÁBÈÏ ÔÈÏÚÓ17ÌÈtk18‡ÏÂ , «¬ƒ¿¬ƒ…ƒ¿ƒ«««ƒ¿…
‰‡È¯wÓ19ÔBL‡¯ ‰¯Bza20‰Óe¯z ˜elÁÓ ‡ÏÂ , ƒ¿ƒ»«»ƒ¿…≈ƒ¿»

.„Á‡ „Ú Èt ÏÚ ‡ÏÂ ,˙B¯b‰ ˙È·a¿≈«¿»¿…«ƒ≈∆»

לברכת 17) שליחֿציבור כשמגיע לדוכן עולים הכהנים
שגומר  אחרי הציבור את ומברכים בשמונהֿעשרה, "רצה"
להודות). נאה ולך (היינו: ההודאה ברכת את שליחֿהציבור
אין  העם, את ומברך לדוכן עולה שראוהו עדים העידו אם

למיוחס. כך משום אותו ב.18)מחזיקים כד, כתובות
מעלין. אין ולכן נפשטה, שלא ב.19)בעיא כה, שם

קורא 20) כהן . . . התורה) (קריאת וקריאה קריאה "בכל
תפילה  מהל' (פי"ב ישראל" ואחריו לוי ואחריו ראשון,

הי"ח).

.‰ÔÈ‡ - ‡e‰ Ô‰k ‰Ê Èa :¯Ó‡L ÒÁÈÓ Ô‰k…≈¿À»∆»«¿ƒ∆…≈≈

ÔÈÏÚÓ21ÌÈ„Ú ‡È·iL „Ú ,ÂÈt ÏÚ ÔÈÒÁBÈÏ B˙B‡ «¬ƒ¿¬ƒ«ƒ«∆»ƒ≈ƒ
.Ba ‡e‰L∆¿

שם.21)

.ÂeÚ„iL BzL‡Â ‡e‰ ‡ˆiL ÒÁÈÓ Ô‰k22‡È‰L …≈¿À»∆»»¿ƒ¿∆»«¿∆ƒ
ÔÈÎe¯k ÌÈ·e ‡È‰Â ‡e‰ ‡·e ,˙¯Á‡ ‰È„ÓÏ ‰¯Lk¿≈»ƒ¿ƒ»«∆∆»¿ƒ»ƒ¿ƒ

Ô‰È¯Á‡23el‡Â BÊ ‡È‰ ÈnÚ ˙‡ˆiL ‰M‡ :¯Ó‡Â , «¬≈∆¿»«ƒ»∆»»ƒƒƒ¿≈
BÈ‡ - ‰Èa24‡ÏÂ ‰M‡‰ ÏÚ ‡Ï ÌÈ„Ú ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ »∆»≈»ƒ¿»ƒ≈ƒ…«»ƒ»¿…

ÌÈ„Ú ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ - ‰Èa el‡Â ‰˙Ó .ÌÈa‰ ÏÚ««»ƒ≈»¿≈»∆»»ƒ¿»ƒ≈ƒ
ÂÈa el‡L25Ôn‡ ÏÚ ÌÈ„Ú ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â , ∆≈»»¿≈»ƒ¿»ƒ≈ƒ«ƒ»

‡È‰L26enÚÓ ‰‡ˆiL ˜ÊÁ‰ ¯·kL ÈtÓ ,‰¯Lk ∆ƒ¿≈»ƒ¿≈∆¿»À¿«∆»¿»≈ƒ»
.‰¯Lk ‰M‡k¿ƒ»¿≈»

(רש"י).22) כשנשאת אחריה.23)שבדקוה תימן: בכת"י
ב.24) עט, שהיתה.26)שם.25)קידושין תימן: בכת"י

.ÊBzL‡Â ‡e‰ ‡·e ,˙¯Á‡ ‰È„ÓÏ ÒÁÈÓ Ô‰k ‡ˆÈ»»…≈¿À»ƒ¿ƒ»«∆∆»¿ƒ¿
CÈ¯ˆ - ‰Èa el‡Â È˙‡O BÊ ‰M‡ :¯Ó‡Â ,ÂÈ·e27 »»¿»«ƒ»»»ƒ¿≈»∆»»ƒ

ÌÈ„Ú ‡È·Ó BÈ‡Â ,‰¯Lk BÊ ‰M‡L ‰È‡¯ ‡È·‰Ï¿»ƒ¿»»∆ƒ»¿≈»¿≈≈ƒ≈ƒ
‡a Ì‡Â .‰È¯Á‡ ÔÈÎe¯k eÈ‰iL ‡e‰Â .‰Èa el‡L∆≈»∆»¿∆ƒ¿¿ƒ«¬∆»¿ƒ»
Èt ÏÚ Û‡ ,˙Á‡‰ ÏÚ ‰È‡¯ ‡È·‰Â ,ÌÈL ÈzLaƒ¿≈»ƒ¿≈ƒ¿»»«»««««ƒ

CÈ¯ˆ - ‰È¯Á‡ ÔÈÎe¯Îe ÌÈpË˜ ÌÈa‰L28‡È·‰Ï ∆«»ƒ¿«ƒ¿ƒ«¬∆»»ƒ¿»ƒ
eÎ¯ÎÂ Ì‰ ˙¯Á‡‰ ÔÓ ÂÈa ‡nL ;Ì‰ÈÏÚ ‰È‡¿̄»»¬≈∆∆»»»ƒ»«∆∆≈¿ƒ¿¿

.˙ÒÁÈÓ‰ BÊ ¯Á‡«««¿À∆∆

שם.28)שם.27)

.Áel‡Â ‰˙ÓÂ È˙‡O ‰M‡ :¯Ó‡Â ,ÂÈ·e ‡e‰ ‡a»»»¿»«ƒ»»»ƒ»≈»¿≈
ÌÈ„Ú ‡È·Ó - ‰Èa29‰˙È‰ ‰¯Lk ‰M‡‰ d˙B‡L »∆»≈ƒ≈ƒ∆»»ƒ»¿≈»»¿»

ÔÈc ‰f‰ ÔÈcÎÂ .‰Èa el‡Â30ÈÂÏ·e ÒÁÈÓ Ï‡¯OÈa ¿≈»∆»¿«ƒ«∆»ƒ¿ƒ¿»≈¿À»¿≈ƒ
È„k ,ÒÁÈÓ ‡e‰L ‰Ê Ba ÏÚ „ÈÚ Ck ¯Á‡Â .ÒÁÈÓ¿À»¿««»»ƒ«¿∆∆¿À»¿≈

ÔÈ¯„‰qÏ Èe‡¯ ‰È‰iL31. ∆ƒ¿∆»««¿∆¿ƒ

הוא 30)שם.29) שיצא "מי אומרת שהמשנה שם,
(מגידֿמשנה). ישראל בין כהן בין כלומר, וכו', ואשתו"

ה"ב.31) למעלה כמבואר

.Ë‰p‰ÎÏ ˙B¯ËMÓ ÔÈÏÚÓ ÔÈ‡32‰È‰L È¯‰ ?„ˆÈk . ≈«¬ƒƒ¿»ƒ¿À»≈«¬≈∆»»
Ck e‰ÂÏ‰Â ÈBÏtÓ ‰ÂÏ Ô‰k ÈBÏt :¯ËLa ·e˙k»ƒ¿»¿ƒ…≈»»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»»
‰Ê Ô‰k Ì‰a ÔÈ˜ÈÊÁÓ ÔÈ‡ - ‰hÓlÓ ÌÈ„Ú‰Â ,CÎÂ»»¿»≈ƒƒ¿«»≈«¬ƒƒ»∆…≈∆
‰na .‰ÂÏn‰ ÏÚ ‡l‡ e„ÈÚ‰ ‡Ï ‡nL ,ÒÁÈÓ ‡e‰L∆¿À»∆»…≈ƒ∆»««ƒ¿∆«∆
‰È‰iL ‰˜ÊÁÏ Ï·‡ :ÒeÁÈ ÔÈÚÏ ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿«ƒ¬»«¬»»∆ƒ¿∆
È¯·c ÏL ‰lÁÂ ‰Óe¯z ÏÎ‡ÈÂ ,‰Ê ÔÓÊ È‰Îk Ô‰k…≈¿…¬≈¿«∆¿…«¿»¿«»∆ƒ¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ33Ïe·b‰ ÈL„˜ ¯‡L·e34ÔÓ ÔÈÏÚÓ - ¿ƒƒ¿»»¿≈«¿«¬ƒƒ
˙B¯ËM‰35,ÌÈtk ˙e‡ÈOpÓe ,„Á‡ „Ú Èt ÏÚÂ , «¿»¿«ƒ≈∆»ƒ¿ƒ««ƒ

.ÔBL‡¯ ‰¯Bza ‰‡È¯wÓeƒ¿ƒ»«»ƒ

ב.32) פד, ה"א.33)כתובות למעלה לתת 34)כמבואר
וראשית  חמור פטר פדיון הבן, פדיון כמו: כהונה, מתנות לו

שם.35)הגז.

.ÈBÏÈÎ‡‰Ï ÔÓ‡ - Ô‰k ‰Ê Èa :¯Ó‡L Ô‰k Ïk ÔÎÂ¿≈»…≈∆»«¿ƒ∆…≈∆¡»¿«¬ƒ
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‰Óe¯˙a36‡È·‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,Ô‰k ˙˜ÊÁa B˙BÈ‰ÏÂ ƒ¿»¿ƒ¿¿∆¿«…≈¿≈»ƒ¿»ƒ
.‰M‡‰ ÏÚ ‡ÏÂ ÌÈa‰ ÏÚ ‡Ï ‰È‡¿̄»»…««»ƒ¿…«»ƒ»

ב.36) כה, שם

.‡È,Ô‰k È¯·ÁÂ È‡ :¯ÓB‡ ‰Ê ,‰È„ÓÏ e‡aL ÌÈL¿«ƒ∆»ƒ¿ƒ»∆≈¬ƒ«¬≈ƒ…≈
ÔÈ‡¯pL Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰k È¯·ÁÂ È‡ :¯ÓB‡ ‰ÊÂ¿∆≈¬ƒ«¬≈ƒ…≈««ƒ∆ƒ¿ƒ

ÔÈÓ‡ el‡ È¯‰ - ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈÏÓB‚k37Ì‰ÈLe , ¿¿ƒ∆∆∆¬≈≈∆¡»ƒ¿≈∆
˙˜ÊÁa38‡OpL ‰Ê È˙È‡¯ :¯Ó‡L „Ú ÔÎÂ .ÌÈ‰k ¿∆¿«…¬ƒ¿≈≈∆»«»ƒƒ∆∆»»

B‡ ,Ô¯b‰ ÏÚ ˜ÏÁL B‡ ,‰Óe¯˙a ÏÎ‡L B‡ ,ÂÈtk«»∆»«ƒ¿»∆»«««…∆
¯wLÈÂÏ ÂÈ¯Á‡ ‡¯˜Â ÔBL‡¯ ‰¯Bza ‡39ÔÈ˜ÈÊÁÓ - ∆»»«»ƒ¿»»«¬»≈ƒ«¬ƒƒ

ÈL ‡¯˜ ‰fL „ÈÚ‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÂÈt ÏÚ ‰p‰Îa B˙B‡ƒ¿À»«ƒ¿≈ƒ≈ƒ∆∆»»≈ƒ
Ô‰k ¯Á‡ ‰¯Bza40‰iÂÏa B˙B‡ ÔÈ˜ÈÊÁÓ -41. «»««…≈«¬ƒƒƒ¿ƒ»

א.37) כד, שמחזיקים 38)שם ה"ט, למעלה כמבואר
אחד. עד פי על אחריו 39)בכהונה קראו לא שאם שם:

כהן, שהוא הוכחה אין עוד - הראשון היה שהוא בזה לוי,
גדול. שהוא בחזקת ראשון אותו קראו שם.40)שאולי

ראשון.41) מעשה לו ליתן

.·È„ÈÚ‰42ÔÈc ˙È·a ÂÈÁ‡ ÌÚ ˜ÏÁL ‰Ê ‰‡¯L ≈ƒ∆»»∆∆»«ƒ∆»¿≈ƒ
B˙B‡ ÔÈÏÚÓ ÔÈ‡ - Ô‰k‰ Ô‰È·‡ Ô‰Ï ÁÈp‰L ‰Óe¯z¿»∆ƒƒ«»∆¬ƒ∆«…≈≈«¬ƒ
˜ÏÁ Á˜ÏÂ ,‡e‰ ÏÏÁ ‡nL ;BÊ ˙e„Úa ‰p‰kÏ«¿À»¿≈∆»»»¿»«≈∆

‰¯ÎÓÏ ‰Óe¯zÓ B˙M¯È43. ¿À»ƒ¿»¿»¿»

(מגידֿמשנה).42) אחד כו.).43)עד (שם לכהן

.‚È,ÔÓ‡ BÈ‡ - È‡ Ô‰k :¯Ó‡Â ‰f‰ ÔÓfa ‡aL ÈÓƒ∆»«¿««∆¿»«…≈¬ƒ≈∆¡»
BÓˆÚ Èt ÏÚ ‰p‰kÏ B˙B‡ ÔÈÏÚÓ ÔÈ‡Â44‡¯˜È ‡ÏÂ , ¿≈«¬ƒ«¿À»«ƒ«¿¿…ƒ¿»

ÏÎ‡È ‡ÏÂ ,ÂÈtk ˙‡ ‡OÈ ‡ÏÂ ,ÔBL‡¯ ‰¯Bza«»ƒ¿…ƒ»∆«»¿……«
Ïe·b‰ ÈL„˜a45¯ÒB‡ Ï·‡ .„Á‡ „Ú BÏ ‰È‰iL „Ú , ¿»¿≈«¿«∆ƒ¿∆≈∆»¬»≈

‰ÏÏÁÂ ‰BÊÂ ‰Le¯‚a BÓˆÚ46.ÌÈ˙ÓÏ ‡nhÓ BÈ‡Â , «¿ƒ¿»¿»«¬»»¿≈ƒ«≈¿≈ƒ
‰˜BÏ - ‡ÓË B‡ ‡O Ì‡Â47˙ÏÚ·p‰Â ,48˜ÙÒ (BÏ) ¿ƒ»»ƒ¿»∆¿«ƒ¿∆∆¿≈
‰ÏÏÁ49. ¬»»

ב.44) כג, ראשון 45)שם בתורה שמקריאה מפני
הגורן, בבית תרומה וחלוקת ומאכילת כפים ומנשיאות
מי  שאין ומכיון ה"ט, למעלה כמבואר לכהן, אותו מחזיקין
על  נאמן הוא ואין בעצמו, הוא רק כהן, שהוא עליו שיעיד

(מגידֿמשנה). ונעשו 46)עצמו הוא, שכהן אומר שהרי
למעלה  כמבואר דאיסורא, כחתיכה עליו הכהונה פסולי

ה"ט. או 47)פי"ח לישראל מתחילה הוחזק שלא מכיון
עצמו  על נאמן כהן, שהוא עליו לומר נאמן אחד ועד לכהן,

אפרים'). ('מחנה אליו כגון 48)בנוגע כהונה, מפסולי
וזונה. וכן 49)גרושה לוקה. אינו עליה, בא אחר כהן ואם

מחוקק'). ('חלקת חללים ספק הם מכהן, זרעה

.„ÈÔÓ‡ - Bnz ÈÙÏ ÁÈÒÓ ‰È‰ Ì‡Â50?„ˆÈk . ¿ƒ»»≈ƒ«¿ƒÀ∆¡»≈«
‰OÚÓ51¯eÎÊ :¯Ó‡Â Bnz ÈÙÏ ÁÈÒÓ ‰È‰L „Á‡a «¬∆¿∆»∆»»≈ƒ«¿ƒÀ¿»«»

,È·‡ ÏL BÙ˙k ÏÚ ·k¯Ó È˙ÈÈ‰Â ˜BÈz È˙ÈÈ‰Lk È‡¬ƒ¿∆»ƒƒƒ¿»ƒƒÀ¿»«¿≈∆»ƒ
¯Ùq‰ ˙ÈaÓ Èe‡ÈˆB‰52Èzzk ÈeËÈLÙ‰Â ƒƒƒ≈«≈∆¿ƒ¿ƒƒÀ»¿ƒ

ÈeÏÈaË‰Â53ÔÈÏ„Ba È¯·ÁÂ ,·¯ÚÏ ‰Óe¯z ÏÎ‡Ï ¿ƒ¿ƒƒ∆¡…¿»»∆∆«¬≈«¿ƒ
ÈpnÓ54e‰ÏÚ‰Â .˙BlÁ ÏÎB‡ ÔÁBÈ È˙B‡ ÔÈ‡¯B˜ eÈ‰Â ƒ∆ƒ¿»¿ƒƒ»»≈«¿∆¡»

.BÓˆÚ Èt ÏÚ ‰p‰kÏ LB„w‰ ea«̄≈«»«¿À»«ƒ«¿

כעד 50) שדינו הגבול, קדשי ולאכול כהן בחזקת להיות
ה"ט. למעלה המבואר א.51)אחד כו, כתובות

"שאסור 52) בתרומה) מותר כהן (שעבד עבד שאינו הוכחה
הי"ח). עבדים מהל' (פ"ח תורה" עבדו את שילמד לאדם

שם"53) מצוין ושרצין באשפות, מטפח תינוק שסתם "מפני
התרומה.54)(רש"י). את יטמאו שלא כדי

.ÂË¯ÓBÏ ÏB„b ÔÓ‡55˜BÈz È˙ÈÈ‰Lk È‡ ¯eÎÊ :56 ∆¡»»«»¬ƒ¿∆»ƒƒƒ
ÔÈ˜ÈÊÁÓe ,·¯ÚÏ ‰Óe¯˙a ÏÎB‡Â Ï·BË ÈBÏt È˙È‡¯Â¿»ƒƒ¿ƒ≈¿≈ƒ¿»»∆∆«¬ƒƒ

B˙e„Úa ‰p‰Îa B˙B‡57:¯Ó‡Â ‰f‰ ÔÓfa ‡aL ÈÓ . ƒ¿À»¿≈ƒ∆»«¿««∆¿»«
‰kÏL ÂÈ·‡L Ú„BÈ È‡L :BÏ „ÈÚÓ „Á‡ „ÚÂ ,È‡ Ô …≈¬ƒ¿≈∆»≈ƒ∆¬ƒ≈«∆»ƒ∆

‡nL ,‰Ê ˙e„Úa ‰p‰kÏ B˙B‡ ÔÈÏÚÓ ÔÈ‡ - Ô‰k ‰Ê∆…≈≈«¬ƒ«¿À»¿≈∆∆»
‡e‰ ÏÏÁ58Ô‰k ‰fL „ÈÚiL „Ú ,59Ì‡ Ï·‡ .‡e‰ »»«∆»ƒ∆∆…≈¬»ƒ

ÏL ÂÈ·‡L e„ÈÚ‰Â ÌÈL e‡aL B‡ ,Ô‰k ÂÈ·‡ ˜ÊÁ‰À¿«»ƒ…≈∆»¿«ƒ¿≈ƒ∆»ƒ∆
.ÂÈ·‡ ˙˜ÊÁa ‡e‰ È¯‰ - Ô‰k ‰Ê∆…≈¬≈¿∆¿«»ƒ

א.55) כח, קטן.56)כתובות תימן: שדינו 57)בכת"י
אחד. עד 58)כעד רק ויש לכהן אביו הוחזק שלא מכיון

בן  שהוא קול עליו יצא כשלא אפילו לבנו חוששין אחד,
(מגידֿמשנה). חללה בן או חלל.59)גרושה לא כשר,

.ÊË‡e‰L ÏB˜ ÂÈÏÚ ‡ˆÈÂ ,Ô‰k ÂÈ·‡ ˜ÊÁ‰L ÈÓƒ∆À¿«»ƒ…≈¿»»»»∆
ÔÈ„È¯BÓe BÏ ÔÈLLBÁ - ‰ˆeÏÁ B‡ ‰Le¯b Ôa∆¿»¬»¿ƒƒƒ

B˙B‡60¯Lk ‡e‰L „ÈÚ‰Â Ck ¯Á‡ „Á‡ „Ú ‡a .»≈∆»««»¿≈ƒ∆»≈
ÌÈ„Ú ÌÈL e‡a .ÂÈt ÏÚ ‰p‰kÏ B˙B‡ ÔÈÏÚÓ -«¬ƒ«¿À»«ƒ»¿«ƒ≈ƒ
ÔÓ B˙B‡ ÔÈ„È¯BÓ - ÏÏÁ ‡e‰L e„ÈÚ‰Â Ck ¯Á‡««»¿≈ƒ∆»»ƒƒƒ
ÔÈÏÚÓ - ¯Lk ‡e‰L „ÈÚ‰Â „Á‡ „Ú ‡a .‰p‰k‰«¿À»»≈∆»¿≈ƒ∆»≈«¬ƒ

ÔBL‡¯ „ÚÏ Û¯ËˆÓ ÔB¯Á‡‰ ‰fL .‰p‰kÏ B˙B‡61, «¿À»∆∆»«¬ƒ¿»≈¿≈ƒ
ÌÈ„ÈÚÓ ÌÈLe ¯Lk ‡e‰L ÔÈ„ÈÚÓ ÌÈL È¯‰Â«¬≈¿«ƒ¿ƒƒ∆»≈¿«ƒ¿ƒƒ
,ÏBw‰ ‰ÁcÈÂ ,el‡Â el‡ eÁcÈ ;ÏeÒt ‡e‰L∆»ƒ»≈»≈¿ƒ»∆«

ÂÈ·‡ ˙˜ÊÁa Ô‰k ¯‡MÈÂ ,‰‡Ók ÌÈM‰L62. ∆«¿«ƒ¿≈»¿ƒ»≈…≈¿∆¿«»ƒ

א.60) כו, שאם 62)שם.61)שם בתלמוד, הוא כלל
על  האדם את מעמידין אנו - עדים שני כנגד עדים שני יש
עדים, במקום לקול חוששין ואין לא.) (יבמות חזקתו

אותם. מכחישים אחרים כשעדים ואפילו

.ÊÈdÏÚa ¯Á‡ ÌÈL„Á ‰LÏL ‰˙‰L ‡lL ‰M‡ƒ»∆…»¬»¿»√»ƒ«««¿»
Ôa B‡ ÔBL‡¯Ï ‰ÚLz Ôa Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,‰„ÏÈÂ¿»¿»¿≈»«ƒ∆ƒ¿»»ƒ∆
Ï‡¯OÈ ÈM‰Â Ô‰k Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰Â ,ÔB¯Á‡Ï ‰Ú·Lƒ¿»»«¬¿»»∆»≈∆…≈¿«≈ƒƒ¿»≈

Ô‰k ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ -63„ÏÂa Ô‰k „ÏÂ ·¯Ú˙ Ì‡ ÔÎÂ . ¬≈∆¿≈…≈¿≈ƒƒ¿»≈¿«…≈ƒ¿«
˜ÙÒ Ô‰Ó „Á‡ Ïk - ˙B·B¯Úz‰ eÏÈc‚‰Â Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ««¬»∆»≈∆¿≈
:ÌÈ‰k È¯ÓÁÂ Ï‡¯OÈ È¯ÓÁ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˙BÂ .Ô‰k…≈¿¿ƒ¬≈∆À¿≈ƒ¿»≈¿À¿≈…¬ƒ
ÌÈ‡nhÓ ÔÈ‡Â ,‰p‰ÎÏ ˙BÈe‡¯‰ ÌÈL ÔÈ‡OB¿ƒ»ƒ»¿ƒ¿À»¿≈ƒ«¿ƒ
- ‰Le¯‚ e‡O Ì‡Â ;‰Óe¯˙a ÔÈÏÎB‡ ‡ÏÂ ,ÌÈ˙ÓÏ¿≈ƒ¿…¿ƒƒ¿»¿ƒ»¿¿»

.ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â ÔÈ‡ÈˆBÓƒƒ¿≈»ƒ

ב.63) ק, שם

.ÁÈÔ‰k ˙L‡ B‡ ,Ì‰È˙B„ÏÂ e·¯Ú˙pL ÌÈ‰k ÈL¿≈…¬ƒ∆ƒ¿»¿«¿≈∆≈∆…≈
˙‡OÂ ÌÈL„Á ‰LÏL dÏÚa ¯Á‡ ‰˙‰L ‡lL∆…»¬»«««¿»¿»√»ƒ¿ƒ»
B‡ ÔBL‡¯Ï ‰ÚLz Ôa Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ¯Á‡ Ô‰ÎÏ¿…≈«≈¿≈»«ƒ∆ƒ¿»»ƒ
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È¯ÓÁ „Ïe‰ ÏÚ BÏ ÔÈ˙B - ÔB¯Á‡Ï ‰Ú·L Ôa∆ƒ¿»»«¬¿ƒ««»»À¿≈
Ì‰ÈÏÚ ÔB‡ ‡e‰ :Ì‰ÈL64ÂÈÏÚ ÔÈB‡ Ô‰Â ,65; ¿≈∆≈¬≈∆¿≈¿ƒ»»

Ì‰Ï ‡nhÓ ÔÈ‡ ‡e‰66BÏ ÔÈ‡nhÓ ÔÈ‡ Ì‰Â ,67; ≈ƒ«≈»∆¿≈≈»ƒ«¿ƒ
LÓa ‰ÏBÚÂ‰Ê ÏLÂ ‰Ê ÏL B¯Ó68˜ÏBÁ ÔÈ‡Â ,69. ¿∆¿ƒ¿»∆∆¿∆∆¿≈≈

- „Á‡ ·‡ ˙È·e „Á‡ ¯ÓLÓa Ì‰ÈL eÈ‰ Ì‡Â¿ƒ»¿≈∆¿ƒ¿»∆»≈»∆»
.„Á‡ ˜ÏÁ ÏËB≈≈∆∆»

הא 64) קרובים, של המיתה ונקרא ביום מותו על מתאונן דם
אבל. בהלכות מבוארים אונן ודיני "וביום 65)"אונן",

ויצוייר  (רש"י). בקדשים" שניהם אסורים הולד) (של מותו
מן  נתגרשה לא והאשה לידתו, אחרי מתו ששניהם הדבר
ומותר  חלל הבן הרי השני, ונשאה נתגרשה (אם הראשון
מטמא  אינו "הוא אמרו: שם ובמשנה למתים, ליטמא
ואחרֿכך  ממנו ונתעברה לראשון שנשאת כגון להם"),
לשני  ונשאה טעות, קידושי היו הראשון שקידושי נתברר
גט, צריכה אינה היא שהרי גט, בלא חדשים, שלשה בתוך

שם). (גמרא היו טעות שקידושי שנתברר לכל 66)מכיון
הוא. אביו לאו שמא מהם, אינו 67)אחד מהם אחד כל

בנו. אינו שמא לו, משמרות 68)מטמא וארבעה עשרים
תור  לפי שבוע כל מתחלפים והיו במקדש, היו כהנים של
לבתי  נחלקו והמשמרות דוד. בימי גורל ע"י להם שנקבע
השבוע  מימי אחד יום במקדש עובד היה אב בית וכל אב,
לשני  משתייכים הללו הכהנים שני אם ואפילו משמרו. של
מלעבוד  עליו לעכב יכולים המשמרות חברי אין משמרות,

שלהם. בשבוע המקדש אב 69)בבית בית כל אנשי
בבשר  חלקם ואת הקדשים, עורות את ביניהם חולקים
כי  חלק, מקבל אינו הזה הספק ביומם. שהקריבו הקרבנות
שאתה  ראיה הבא וטוענים: אותו דוחים המשמרות שני

ותקח. - שלנו ממשמר

.ËÈÁkÓ ÔÈ‡a Ô‰L ÔÓÊa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆≈»ƒƒ…«
ÌÈÓÎÁ e¯Êb - ˙eÊa Ï·‡ ;ÔÈ‡eO70ÔÈ˜zLnL ƒƒ¬»ƒ¿»¿¬»ƒ∆¿«¿ƒ

ÂÈ·‡ Ú„BÈ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÏÏk ‰p‰k ÔÈcÓ B˙B‡ƒƒ¿À»¿»ƒ¿≈≈«»ƒ
„Ú - ÂÈ¯Á‡ BÚ¯ÊÏe Bl ‰˙È‰Â :¯Ó‡pL .È‡ce‰«««∆∆¡«¿»¿»¿«¿«¬»«

.ÂÈ¯Á‡ ÒÁÈÓ BÚ¯Ê ‰È‰iL∆ƒ¿∆«¿¿À»«¬»

הכתוב.70) על גזירתם והסמיכו ב. ק, שם

.Î,ÏÚ·e Ì‰Ó „Á‡ L¯tL ÌÈ‰k ‰¯OÚ ?„ˆÈk≈«¬»»…¬ƒ∆≈≈∆»≈∆»«
BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â ,È‡cÂ Ô‰k „Ïe‰ È¯‰L∆¬≈«»»…≈««¿««ƒ≈ƒ¿≈
,‰p‰k ÔÈcÓ B˙B‡ ÔÈ˜zLÓ - BÏ ÒÁÈ˙iL ÂÈ·‡ Ú„BÈ≈«»ƒ∆ƒ¿«≈¿«¿ƒƒƒ¿À»
ÌÈ˙ÓÏ ‡ÓË Ì‡Â .˜ÏBÁ ‡ÏÂ ÏÎB‡ ‡ÏÂ „·BÚ BÈ‡Â¿≈≈¿…≈¿…≈¿ƒƒ¿»¿≈ƒ

.¯z‰ ˜ÙÒ Ô‡k ÔÈ‡L ,‰˜BÏ - ‰Le¯‚ ‡O B‡»»¿»∆∆≈»¿≈∆≈

á"ôùú'ä éøùú 'è éòéáø íåé

ועּׂשרים  אחד 1ּפרק ¤¤¤¨§¤§¦
מותר 1) אם תאוה; דרך לערוה ונישוק חיבוק איסור יבאר

מן  אחת לחבק מותר אם נדה; באשתו או בבתולה להסתכל
אם  המסוללות נשים עליהן; נוקפו לבו שאין העריות
אשתו  עם האדם ישמש אם לבעליהן; או לכהונה נאסרות
עם  האדם הנהגת וכל ביום; או הנר לאור או כדרכה שלא

לבטלה  זרע שכבת להוציא אסור המטה; בתשמיש אשתו
אסור  זונה; פתח על לעבור אסור לדעת; עצמו ושיתקשה
סמוך  בניו שישיא נשוי; אינו אם במבושיו יד לשלוח
ישא  אם בחצר; עמו תדור אם אשתו שגרש ומי לפרקן;
ומתו; אנשים לשני שנשאת ואשה לגרשה; ודעתו אשה

חכם. תלמיד בת לישא לו שיש מה אדם ימכור לעולם

.‡‰Â¯Ú ÏÚ ‡a‰ Ïk2B‡ ,ÌÈ¯·È‡ C¯c ˙BÈ¯Ú‰ ÔÓ »«»«∆¿»ƒ»¬»∆∆≈»ƒ
È¯‰ - ¯Oa ·e¯˜a ‰‰Â ‰Â‡z C¯c ˜MÂ ˜aÁL∆ƒ≈¿ƒ≈∆∆«¬»¿∆¡»¿≈»»¬≈

‰˜BÏ ‰Ê3˙BOÚ ÈzÏ·Ï :¯Ó‡pL .‰¯Bz‰ ÔÓ ∆∆ƒ«»∆∆¡«¿ƒ¿ƒ¬
˙BwÁÓ4˙Bl‚Ï e·¯˜˙ ‡Ï :¯Ó‡Â .¯ÓB‚Â ˙·ÚBz‰ ≈À«≈…¿≈¿∆¡«…ƒ¿¿¿«

È„ÈÏ ÔÈ‡È·n‰ ÌÈ¯·„Ï e·¯˜˙ ‡Ï :¯ÓBÏk - ‰Â¯Ú∆¿»¿«…ƒ¿¿ƒ¿»ƒ«¿ƒƒƒ≈
‰Â¯Ú Èel‚5. ƒ∆¿»

"והם 2) כרת או דין בית מיתת עליהן שחייבים ביאות כל
אחת  וכל עריות הנקראות הן מות אחרי בפרשת האמורים

ערווה. נקראת חייב 3)מהן אינו וכרת דין בית מיתת אבל
בחייבי  גם אסורים אלה ודברים בהעראה. או בביאה אלא
בלבד. כריתות בחייבי אלא לוקה אינו אבל לאווין,

הזימה.4) לתועבות המביאים מדרבנן.5)מנהגים

.·ÏÚ „eLÁ ‡e‰ È¯‰ - el‡ ˙BwÁÓ ¯·„ ‰OBÚ‰»∆»»≈À≈¬≈»«
ÊÓ¯Ï B‡ ÂÈÏ‚¯·e ÂÈ„Èa ı¯˜Ï Ì„‡Ï ¯eÒ‡Â .˙BÈ¯Ú‰»¬»¿»¿»»ƒ¿…¿»»¿«¿»ƒ¿…

dnÚ ˜ÁOÏ B‡ ,˙BÈ¯Ú‰ ÔÓ ˙Á‡Ï ÂÈÈÚa6Ï˜‰Ï B‡ ¿≈»¿««ƒ»¬»ƒ¿…ƒ»¿»≈
ËÈa‰Ï B‡ ‰ÈÏÚL ÌÈÓOa ÁÈ¯‰Ï elÙ‡Â .L‡…̄«¬ƒ¿»ƒ«¿»ƒ∆»∆»¿«ƒ

ÔÈkÓe .¯eÒ‡ - dÈÙÈa7˙kÓ ‰Ê ¯·„Ï Ôek˙nÏ ¿»¿»»«ƒ«ƒ¿«≈¿»»∆««
‰M‡ ÏL ‰pË˜ Úaˆ‡a elÙ‡ ÏkzÒn‰Â .˙ec¯Ó«¿¿«ƒ¿«≈¬ƒ¿∆¿«¿«»∆ƒ»

Û¯z‰ ÌB˜Óa ÏkzÒpL ÈÓk - ˙B‰Ï Ôek˙Â8elÙ‡Â . ¿ƒ¿«≈≈»¿ƒ∆ƒ¿«≈ƒ¿«…∆«¬ƒ
.¯eÒ‡ - d¯ÚO ˙B‡¯Ï B‡ ‰Â¯Ú‰ ÏB˜ ÚÓLÏƒ¿…«»∆¿»ƒ¿«¬»»

לערווה".6) מרגילין ראש וקלות העובר 7)"שחוק ככל
חכמים. דברי ערוותה.8)על

.‚È·iÁa ÔÈ¯eÒ‡ el‡‰ ÌÈ¯·c‰Â9¯zÓe .ÔÈÂ‡Ï ¿«¿»ƒ»≈¬ƒ¿«»≈»ƒÀ»
ÔÈa ‰Ïe˙a ÔÈa ,d˜„·Ïe ‰Èet‰ ÈÙa ÏkzÒ‰Ï¿ƒ¿«≈ƒ¿≈«¿»¿»¿»≈¿»≈
,‰p‡OÈ ÂÈÈÚa ‰‡ ‡È‰ Ì‡ ‰‡¯iL È„k ,‰ÏeÚa¿»¿≈∆ƒ¿∆ƒƒ»»¿≈»ƒ»∆»
˙BOÚÏ Èe‡¯L ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .¯eq‡ „ˆ ‰Êa ÔÈ‡Â¿≈»∆«ƒ¿…∆»∆»«¬
˙È¯a :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ .˙eÊ C¯c ÏkzÒÈ ‡Ï Ï·‡ .Ôk≈¬»…ƒ¿«≈∆∆¿¬≈≈¿ƒ

.‰Ïe˙a ÏÚ ÔBa˙‡ ‰Óe ,ÈÈÚÏ Èz¯k»«ƒ¿≈»»∆¿≈«¿»

בשר 9) וקרבת ונישוק וחיבוק לאווין. בחייבי גם כלומר,
מדרבנן. איסורן לאווין בחייבי

.„Û‡Â ,‰c ‡È‰Lk BzL‡a ËÈa‰Ï Ì„‡Ï ¯zÓeÀ»¿»»¿«ƒ¿ƒ¿¿∆ƒƒ»¿«
·Ï ˙‡‰ BÏ LiL Èt ÏÚ Û‡Â .‰Â¯Ú ‡È‰L Èt ÏÚ«ƒ∆ƒ∆¿»¿««ƒ∆≈¬»«≈
- ÔÓÊ ¯Á‡Ï BÏ ˙¯zÓ ‡È‰Â ÏÈ‡B‰ ,‰i‡¯a ‰pnÓƒ∆»»¿ƒ»ƒ¿ƒÀ∆∆¿««¿«
Ï˜È ‡ÏÂ ˜ÁOÈ ‡Ï Ï·‡ .ÏBLÎÓ ¯·„Ï ‰Êa ‡a BÈ‡≈»»∆ƒ¿«ƒ¿¬»…ƒ¿…¿…»≈

.‰¯·ÚÏ ÏÈb¯È ‡nL ,dnÚ L‡…̄ƒ»∆»«¿ƒ»¬≈»

.‰ÔÈa ‰ÏB„b ÔÈa ,ÏÏk ‰M‡a LnzL‰Ï ¯eÒ‡»¿ƒ¿«≈¿ƒ»¿»≈¿»≈
È„ÈÏ ‡B·È ‡nL ,˙¯¯ÁLÓ ÔÈa ‰ÁÙL ÔÈa ,‰pË¿̃«»≈ƒ¿»≈¿À¿∆∆∆»»ƒ≈

e¯Ó‡ LenL ‰Ê È‡a .¯e‰¯‰10ÂÈ„È ÂÈt ˙ˆÈÁ¯ ? ƒ¿¿≈∆ƒ»¿¿ƒ«»»»»
ÔÈ‡L ,ÒBk‰ ˙‚ÈÊÓe ,ÂÈÙÏ ‰hÓ ˙Úv‰Â ,ÂÈÏ‚¯Â¿«¿»¿«»«ƒ»¿»»¿ƒ««∆≈
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ÔÈ‡Â .„·Ïa BzL‡ ‡l‡ el‡ ÌÈ¯·c LÈ‡Ï ‰OBÚ»¿ƒ¿»ƒ≈∆»ƒ¿ƒ¿«¿≈
.ÁÈÏL È„È ÏÚ elÙ‡Â ,ÏÏk ‰M‡ ÌBÏLa ÔÈÏ‡BL¬ƒƒ¿ƒ»¿»«¬ƒ«¿≈»ƒ«

שאסור.10)

.ÂÌ„‡ ÏL BaÏ ÔÈ‡L ˙BÈ¯Ú‰ ÔÓ ˙Á‡ ˜aÁÓ‰«¿«≈««ƒ»¬»∆≈ƒ∆»»
BÙ˜B11B˙BÁ‡ ÔB‚k ,Ô‰Ó ˙Á‡Ï ˜MpL B‡ ,Ô‰ÈÏÚ ¿¬≈∆∆ƒ≈¿««≈∆¿¬

ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Bn‡ ˙BÁ‡Â ‰ÏB„b‰«¿»«¬ƒ¿«≈»∆««ƒ∆≈
,¯˙BÈa ‰p‚Ó ‰Ê È¯‰ - ÏÏk ‰‡‰ ‡ÏÂ ‰Â‡z ÌL»«¬»¿…¬»»¿»¬≈∆¿À∆¿≈
ÔÈ·¯˜ ÔÈ‡L .‡e‰ ÌÈLtË ‰OÚÓe ,‡e‰ ¯eÒ‡ ¯·„Â¿»»»«¬≈ƒ¿ƒ∆≈¿≈ƒ
d·Ï Ì‡‰Ó ıeÁ ,‰pË˜ ÔÈa ‰ÏB„b ÔÈa ,ÏÏk ‰Â¯ÚÏ¿∆¿»¿»≈¿»≈¿«»≈»≈ƒ¿»

.Bz·Ï ·‡‰Â¿»»¿ƒ

חטא.11) לידי שיבוא חרד לבו אין כלומר,

.ÊBnÚ ÔLÈ˙Â ,d˜MÏe Bza ˜aÁÏ ·‡‰ ¯zÓ ?„ˆÈk≈«À»»»¿«≈ƒ¿«¿»¿ƒ«ƒ
Ì‰L ÔÓÊ Ïk ,da ÌÚ Ì‡‰ ÔÎÂ ,¯Oa ·e¯˜a¿≈»»¿≈»≈ƒ¿»»¿«∆≈
„Ú ‰ÏB„b ˙a‰Â ÏB„b Ôa‰ ‰OÚÂ eÏÈc‚‰ .ÌÈpË¿̃«ƒƒ¿ƒ¿«¬»«≈»¿««¿»«
,B˙eÒÎa ÔLÈ ‰Ê - Ánˆ C¯ÚOe eÎ ÌÈ„L eÈ‰iL∆ƒ¿»«ƒ»…¿»≈ƒ≈«∆»≈ƒ¿
„ÓÚÏ ‰LBa ˙a‰ ‰˙È‰ Ì‡Â .d˙eÒÎa ‰LÈ ‡È‰Â¿ƒ¿≈»ƒ¿»¿ƒ»¿»««»«¬…

˙‡OpL B‡ ,‰n¯Ú ‰È·‡ ÈÙÏ12‰LBa Ì‡‰ Ì‡ ÔÎÂ , ƒ¿≈»ƒ»¬À»∆ƒ≈¿≈ƒ»≈»
- ÌÈpË˜ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,‰n¯Ú da ÈÙa „ÓÚÏ«¬…ƒ¿≈¿»¬À»¿««ƒ∆≈¿«ƒ
‡l‡ Ì‰nÚ ÌÈLÈ ÔÈ‡ Ô‰Ó ÌÏk‰Ï eÚÈb‰MÓƒ∆ƒƒ¿ƒ»≈≈∆≈¿≈ƒƒ»∆∆»

.Ô˙eÒÎaƒ¿»

נתקדשה.12) ואפילו

.Á˙BÏÏBÒÓ‰ ÌÈL13‰OÚnÓe ,¯eÒ‡ - BÊa BÊ »ƒ«¿¿»»ƒ«¬≈
ı¯‡ ‰OÚÓk :¯Ó‡pL ,ÂÈÏÚ e¯‰Ê‰L ‡e‰ ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ∆À¿«¿»»∆∆¡«¿«¬≈∆∆
?ÌÈOBÚ eÈ‰ ‰Ó :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .eOÚ˙ ‡Ï ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ…«¬»¿¬»ƒ∆»ƒ
˙‡O ‰M‡Â ,‰M‡ ‡OB ‰M‡Â ,LÈ‡ ‡OB LÈ‡ƒ≈ƒ¿ƒ»»ƒ»¿ƒ»ƒ≈
ÔÈ‡ - ¯eÒ‡ ‰Ê ‰OÚnL Èt ÏÚ Û‡ .ÌÈL‡ ÈLÏƒ¿≈¬»ƒ««ƒ∆«¬∆∆»≈
ÌL ÔÈ‡ È¯‰Â ,„ÁÈÓ Â‡Ï BÏ ÔÈ‡L ,ÂÈÏÚ ÔÈ˜ÏÓ«¿ƒ»»∆≈»¿À»«¬≈≈»
,˙eÊ ÌeMÓ ‰p‰kÏ ˙B¯Ò‡ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .ÏÏk ‰‡Èaƒ»¿»¿ƒ»≈∆¡»«¿À»ƒ¿

˙eÊ Ô‡k ÔÈ‡L ,‰Êa dÏÚa ÏÚ ‰M‡ ¯Ò‡z ‡ÏÂ14. ¿…≈»≈ƒ»««¿»»∆∆≈»¿
ÚÂ ÏÈ‡B‰ ,˙ec¯Ó ˙kÓ Ô˙Bk‰Ï Èe‡¯Â¯eq‡ eO15. ¿»¿«»«««¿ƒ¿»ƒ

ÚBÓe ,‰Ê ¯·cÓ BzL‡ ÏÚ „Èt˜‰Ï LÈ‡Ï LÈÂ¿≈»ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿ƒ»»∆≈«
‡È‰ ˙‡ˆlÓe dÏ Òk‰lÓ CÎa ˙BÚe„È‰ ÌÈLp‰«»ƒ«¿¿»ƒ¿ƒ»≈»ƒ»≈ƒ

.Ô‰ÈÏ‡¬≈∆

נשים 13) חכמים שקוראין וזה ... אשה על אשה "מביאות
בזו". זו ומשום 14)המסוללות בעלמא" "פריצותא

בעלה. על נאסרת אשה אין על 15)פריצותא העובר ככל
מדבריהם. איסור

.Ë‰Ó Ïk CÎÈÙÏ .BÏ ‡È‰ ˙¯zÓ - Ì„‡ ÏL BzL‡ƒ¿∆»»À∆∆ƒ¿ƒ»»«
˙Ú ÏÎa ÏÚBa :‰OBÚ - BzL‡a ˙BOÚÏ ‰ˆB¯ Ì„‡M∆»»∆«¬¿ƒ¿∆≈¿»≈
‰ÈÏÚ ‡·e] ,‰ˆ¯iL ¯·‡Â ¯·‡ ÏÎa ˜MÓe ,‰ˆ¯iL∆ƒ¿∆¿«≈¿»≈∆¿≈∆∆ƒ¿∆»»∆»
˙·ÎL ‡ÈˆBÈ ‡lL „·Ï·e ;[dk¯„k ‡lLÂ dk¯„k¿«¿»¿∆…¿«¿»ƒ¿«∆…ƒƒ¿«
Ï˜È ‡lL ˙e„ÈÒÁ ˙cÓ ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .‰Ïh·Ï Ú¯Ê∆«¿«»»¿««ƒ≈ƒ«¬ƒ∆…»≈
,LÈÓLz ˙ÚLa BÓˆÚ Lc˜iLÂ ,CÎÏ BL‡¯ ˙‡ Ì„‡»»∆…¿»¿∆¿«≈«¿ƒ¿««¿ƒ

ÌÏBÚ‰ C¯cÓ ¯eÒÈ ‡ÏÂ ,˙BÚc ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿¿ƒ¿≈¿…»ƒ∆∆»»
.˙Ba¯ÏÂ ˙B¯ÙÏ È„k ‡l‡ ‰Ê ¯·c ÔÈ‡L ,B‚‰Óeƒ¿»∆≈»»∆∆»¿≈ƒ¿¿ƒ¿

.È‰˙È‰L È¯‰ .¯p‰ ¯B‡Ï B˙hÓ LnLÏ Ì„‡Ï ¯eÒ‡»¿»»¿«≈ƒ»¿«≈¬≈∆»¿»
È¯‰ - ˜eÏc ¯p‰ ‰È‰Â ¯Á‡ ˙Èa BÏ ‰È‰ ‡ÏÂ ˙aL«»¿…»»«ƒ«≈¿»»«≈»¬≈
LnLÏ ÈÏ‡¯OÈÏ ¯eÒ‡ ÔÎÂ .ÏÏk LnLÈ ‡Ï ‰Ê∆…¿«≈¿»¿≈»¿ƒ¿¿≈ƒ¿«≈
„ÈÓÏz ‰È‰ Ì‡Â .BÏ ‡È‰ ÌÈt ˙efÚL ,ÌBia B˙hÓƒ»«∆«»ƒƒ¿ƒ»»«¿ƒ
ÏÈÙ‡Ó ‰Ê È¯‰ - CÎa CLn‰Ï ‡a BÈ‡L ,ÌÎÁ»»∆≈»¿ƒ»≈¿»¬≈∆«¬ƒ
ÈtÓ ‡l‡ ‰Ê ¯·„Ï ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡Â .LnLÓe B˙ÈlËa¿«ƒ¿«≈¿≈ƒ¿»ƒ¿»»∆∆»ƒ¿≈

ÏB„b C¯ˆ16.‰ÏÈl‰ ÚˆÓ‡a LnLÏ ‰M„˜ C¯„Â . …∆»¿∆∆¿À»¿«≈¿∆¿«««¿»

הרפואה".16) דרך "כמו

.‡È‰a¯Ó ‡e‰L ÈÓÏ ‰ÁB ÌÈÓÎÁ ˙Úc ÔÈ‡≈««¬»ƒ»¿ƒ∆«¿∆
,ÏB‚¯˙k BzL‡ Ïˆ‡ ÈeˆÓ ‰È‰ÈÂ ‰hn‰ LÈÓL˙a¿«¿ƒ«ƒ»¿ƒ¿∆»≈∆ƒ¿¿«¿¿
Ïk ‡l‡ .‡e‰ ÌÈ¯ea ‰OÚÓe ,„‡Ó „Ú ‡e‰ Ìe‚Ùe»«¿…«¬≈ƒ∆»»
‡lL ‡e‰Â ;ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ - LÈÓL˙a ËÚÓÓ‰«¿«≈¿«¿ƒ¬≈∆¿À»¿∆…
ewz ‡ÏÂ .BzL‡ ˙ÚcÓ [‡l‡] ‰BÚ Ïh·È¿«≈»∆»ƒ««ƒ¿¿…ƒ¿

‰BL‡¯a17„Ú ‰¯Bza e‡¯˜È ‡lL ÔÈÈ¯˜ ÈÏÚ·Ï »ƒ»¿«¬≈¿»ƒ∆…ƒ¿¿«»«
.‰hn‰ LÈÓL˙a ËÚÓÏ È„k ‡l‡ ,eÏaËiL∆ƒ¿¿∆»¿≈¿«≈¿«¿ƒ«ƒ»

בטלוה.17) כך אחר

.·ÈBaÏÂ B˙hÓ Ì„‡ LnLÈ ‡lL ,ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡ ÔÎÂ¿≈»¿¬»ƒ∆…¿«≈»»ƒ»¿ƒ
‡ÏÂ ,˙e¯ÎL CBzÓ ÏÚ·È ‡ÏÂ ,˙¯Á‡ ‰M‡a ·MÁÓ¿«≈¿ƒ»«∆∆¿…ƒ¿«ƒƒ¿¿…
ÏÚ ‰ÈÏÚ ‡B·È ‡ÏÂ ,‰‡O CBzÓ ‡ÏÂ ,‰·È¯Ó CBzÓƒ¿ƒ»¿…ƒƒ¿»¿…»»∆»«
Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰iLk ‡ÏÂ ,epnÓ ‰‡¯È ‡È‰Â dÁ¯k»¿»¿ƒ¿≈»ƒ∆¿…¿∆ƒ¿∆∆»≈∆
.dL¯‚Ï BaÏa ¯ÓbL ¯Á‡ ‰ÈÏÚ ‡B·È ‡ÏÂ ,‰cÓ¿À∆¿…»»∆»««∆»«¿ƒ¿»¿»
ÈfÚ Ô‰Ó ‡l‡ ,ÌÈe‚‰ ÔÈ‡ ÌÈa‰ - Ôk ‰OÚ Ì‡Â¿ƒ»»≈«»ƒ≈»¬ƒ∆»≈∆«≈

.ÌÈÚLBÙe ÌÈ„¯BÓ Ô‰Óe ÌÈt»ƒ≈∆¿ƒ¿ƒ

.‚È‡È‰L ‰ÙeˆÁ ‰M‡ ÏkL ,ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ÔÎÂ¿≈»¿¬»ƒ∆»ƒ»¬»∆ƒ
ÌLÏ ‰M‡ ‰zÙÓ‰ B‡ ,‰ÈÙa ‰hn‰ LÈÓLz ˙Ú·Bz«««¿ƒ«ƒ»¿ƒ»«¿«∆ƒ»¿≈
ÏÚ ‡·e BzL‡ ÏÁ¯ ÏÚ ‡B·Ï Ôek˙n‰ B‡ ,ÔÈ‡eOƒƒ«ƒ¿«≈»«»≈ƒ¿»«
dÏÚa ˙˙ÈÓ ¯Á‡ ‰˙‰L ‡lL ÈÓe ,BzL‡ ‰‡Ï≈»ƒ¿ƒ∆…»¬»««ƒ««¿»
ÌÈa‰ el‡ Ïk - ˜ÙÒ Ôa‰ È¯‰Â ÌÈL„Á ‰LÏL¿»√»ƒ«¬≈«≈»≈»≈«»ƒ
È¯eqiL ÌÈÚLBt‰Â ÌÈ„¯Bn‰ Ì‰ Ì‰Ó ÌÈ„Bli‰«ƒƒ≈∆≈«¿ƒ¿«¿ƒ∆ƒ≈

.Ô˙B‡ ÔÈ¯¯Ba ˙eÏb‰«»¿ƒ»

.„È˙B·BÁ¯·e ÌÈ˜ÂMa BzL‡ ÏÚ ‡B·Ï Ì„‡Ï ¯eÒ‡Â¿»¿»»»«ƒ¿«¿»ƒ»¿
‰‡¯È ‡lL ;‰¯Èc ˙È·a ‡l‡ ,ÔÈÒc¯Ù·e ˙Bp‚a B‡¿«¿«¿≈ƒ∆»¿≈ƒ»∆…≈»∆
BzL‡ ˙‡ ÏÚBa‰Â .˙eÊ È„ÈÏ ÌÓˆÚ eÏÈb¯ÈÂ ,˙eÊkƒ¿¿«¿ƒ«¿»ƒ≈¿¿«≈∆ƒ¿
ÔÎÂ .˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - el‡ ˙BÓB˜Óaƒ¿≈«ƒ«««¿¿≈

˜eMa Lc˜Ó‰Â ,‰‡È·a Lc˜Ó‰18‡Ïa Lc˜Ó‰Â , «¿«≈¿ƒ»¿«¿«≈«¿«¿«≈¿…
.˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - CecLƒ«ƒ«««¿

הוא".18) ופריצות זילות דמנהג בכספא "אפילו

.ÂË¯ÊÁiL „Ú ‰hn‰ LÈÓL˙a ¯eÒ‡ È‡ÒÎ‡Â¿«¿¿«»¿«¿ƒ«ƒ»«∆«¬…
˙È·a ¯e„iL LÈ‡‰ ÏÚ ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡ ÔÎÂ .B˙È·Ï¿≈¿≈»¿¬»ƒ«»ƒ∆»¿≈
.ıÁ¯nÏ BnÚ ÒkÈ ‡ÏÂ .‡È‰ ÌÈt ˙efÚ BfL ,ÂÈÓÁ»ƒ∆«»ƒƒ¿…ƒ»≈ƒ«∆¿»
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.ÊËÏÚa ÌÚ ‡ÏÂ ,ıÁ¯nÏ ÂÈ·‡ ÌÚ Ì„‡ ÒkÈ ‡ÏÂ¿…ƒ»≈»»ƒ»ƒ«∆¿»¿…ƒ««
B„ÈÓÏ˙Ï CÈ¯ˆ ‰È‰ Ì‡Â .B„ÈÓÏz ÌÚ ‡ÏÂ ,B˙BÁ‡¬¿…ƒ«¿ƒ¿ƒ»»»ƒ¿«¿ƒ
ÌÈÁ‡ ÈL eÒkÈ ‡lL e‚‰pL ˙BÓB˜Ó LÈÂ .¯zÓ -À»¿≈¿∆»¬∆…ƒ»¿¿≈«ƒ

.ıÁ¯nÏ „Á‡k¿∆»«∆¿»

.ÊÈÈÚe¯t Ï‡¯OÈ ˙Ba eÎl‰È ‡Ï19,˜eMa L‡¯ …¿«¿¿ƒ¿»≈¿≈…«
‰Èet ˙Á‡20˜eMa ‰M‡ CÏz ‡ÏÂ .LÈ‡ ˙L‡ ˙Á‡Â ««¿»¿««≈∆ƒ¿…≈≈ƒ»«

ÂÈ¯Á‡ CÏ˙Â ,da eOt˙È ‡nL ‰¯Êb .‰È¯Á‡ d·e¿»«¬∆»¿≈»∆»ƒ¿¿¿»¿≈≈«¬»
C¯„ e‰eÒÙzL ÌÈÚL¯‰ da eÏlÚ˙ÈÂ ,B¯ÈÊÁ‰Ï¿«¬ƒ¿ƒ¿«¿»»¿»ƒ∆¿»∆∆

.˜BÁO¿

שער.19) אבל 20)מגולות בעולה, או גרושה או אלמנה
ראש. פרועת לצאת מותרת בתולה

.ÁÈ‡Ï CÎÈÙÏ .‰Ïh·Ï Ú¯Ê ˙·ÎL ‡ÈˆB‰Ï ¯eÒ‡»¿ƒƒ¿«∆«¿«»»¿ƒ»…
‡OÈ ‡ÏÂ ,ıeÁaÓ ‰¯BÊÂ ÌÈÙaÓ Lc Ì„‡ ‰È‰Èƒ¿∆»»»ƒƒ¿ƒ¿∆ƒ«¿…ƒ»
„ia ÔÈÙ‡nL el‡ Ï·‡ .„ÏÈÏ ‰Èe‡¯ dÈ‡L ‰pË¿̃«»∆≈»¿»≈≈¬»≈∆¿»¬ƒ«»
ÏB„b ¯eq‡L Ì‰Ï È„ ‡Ï - Ú¯Ê ˙·ÎL ÔÈ‡ÈˆBÓeƒƒƒ¿«∆«…«»∆∆ƒ»

·LBÈ ‡e‰ Èeca - ‰Ê ‰OBÚ‰L ‡l‡ ,‡e‰21, ∆»∆»∆∆¿ƒ≈
‚¯‰ el‡Îe ,e‡ÏÓ ÌÈÓc ÌÎÈ„È :¯Ó‡ Ì‰ÈÏÚÂ«¬≈∆∆¡«¿≈∆»ƒ»≈¿ƒ»«

.LÙp‰«∆∆

כן.21) שיעשה מי כל נידו שחכמים כלומר,

.ËÈ‡È·È B‡ ˙Ú„Ï BÓˆÚ ‰M˜iL Ì„‡Ï ¯eÒ‡ ÔÎÂ¿≈»¿»»∆¿«∆«¿¿««»ƒ
ÚÈqÈ - ¯e‰¯‰ BÏ ‡B·È Ì‡ ‡l‡ .¯e‰¯‰ È„ÈÏ BÓˆÚ«¿ƒ≈ƒ¿∆»ƒ»ƒ¿«ƒ«

‰¯Bz È¯·„Ï (‰˙ÁL‰Â) È‡·‰ È¯·cÓ BaÏ22‡È‰L , ƒƒƒ¿≈¬«¿«¿»»¿ƒ¿≈»∆ƒ
ÔLÈÏ Ì„‡Ï ¯eÒ‡ CÎÈÙÏ .ÔÁ ˙ÏÚÈÂ ÌÈ·‰‡ ˙Ïi‡«∆∆¬»ƒ¿«¬«≈¿ƒ»»¿»»ƒ…
‡lL È„k ,ËÚÓ ‰hiL „Ú ,‰ÏÚÓÏ ÂÈÙe Bt¯Ú ÏÚ«»¿»»¿«¿»«∆ƒ∆¿«¿≈∆…

.ÈeM˜ È„ÈÏ ‡B·È»ƒ≈ƒ

המדרש".22) לבית "משכהו

.Î‰ÚLa ÛBÚÂ ‰iÁ·e ‰Ó‰·a ÏkzÒÈ ‡ÏÂ¿…ƒ¿«≈ƒ¿≈»¿«»»¿»»
‰Ó‰a ÈÚÈa¯ÓÏ ¯zÓe .‰·˜Ï ¯ÎÊ ÔÈ˜wcÊnL∆ƒ¿«¿ƒ»»ƒ¿≈»À»¿«¿ƒ≈¿≈»
ÔÈ˜eÒÚ Ô‰L ÈtÓ ,˙¯ÙBÙLa ÏBÁÎÓk ÒÈÎ‰Ï¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆∆ƒ¿≈∆≈¬ƒ

Î‡ÏÓa.¯e‰¯‰ È„ÈÏ e‡B·È ‡Ï Ôz ƒ¿«¿»…»ƒ≈ƒ¿

.‡ÎÔ‰L ‰ÚLa ÌÈLpa ÏkzÒ‰Ï Ì„‡Ï ¯eÒ‡ ÔÎÂ¿≈»¿»»¿ƒ¿«≈«»ƒ¿»»∆≈
ÏL ¯Óˆ È„‚·a ÏkzÒ‰Ï elÙ‡ .‰ÒÈ·k‰ ÏÚ ˙B„ÓBÚ¿««¿ƒ»¬ƒ¿ƒ¿«≈¿ƒ¿≈∆∆∆
.¯e‰¯‰ È„ÈÏ ‡B·È ‡lL ,¯eÒ‡ - d¯ÈkÓ ‡e‰L ‰M‡ƒ»∆«ƒ»»∆…»ƒ≈ƒ¿

.·ÎCl‰Ï BÏ ¯eÒ‡ - ˜eMa ‰M‡a Ú‚tL ÈÓƒ∆»«¿ƒ»«»¿«≈
ÏÎÂ .ÂÈ¯Á‡Ï B‡ ÔÈ„„ˆÏ d˜lÒÓe ı¯ ‡l‡ ,‰È¯Á‡«¬∆»∆»»¿«¿»ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»
ÈnÚ ÈlwÓ ‰Ê È¯‰ - ‰M‡ È¯Á‡ ˜eMa Cl‰Ó‰«¿«≈««¬≈ƒ»¬≈∆ƒ«≈«≈
˜ÈÁ¯iL „Ú ‰BÊ ‰M‡ Á˙t ÏÚ ¯·ÚÏ ¯eÒ‡Â .ı¯‡‰»»∆¿»«¬…«∆«ƒ»»«∆«¿ƒ
.d˙Èa Á˙t Ï‡ ·¯˜z Ï‡Â :¯Ó‡pL ,˙Bn‡ Úa¯‡«¿««∆∆¡«¿«ƒ¿«∆∆«≈»

.‚Î,ÂÈLe·Óa B„È ÁÏLÏ ÈeO BÈ‡L Ì„‡Ï ¯eÒ‡Â¿»¿»»∆≈»ƒ¿…«»ƒ¿»
‡Ï B¯eaË ˙ÁzÓ elÙ‡Â .¯e‰¯‰ È„ÈÏ ‡B·È ‡lL∆…»ƒ≈ƒ¿«¬ƒƒ««ƒ…

ÒÈÎÈ23ÔÈzL‰ Ì‡Â .¯e‰¯‰ È„ÈÏ ‡B·È ‡nL ,B„È «¿ƒ»∆»»ƒ≈ƒ¿¿ƒƒ¿ƒ

- ÈeO ‰È‰ Ì‡Â .ÔÈzLÈÂ ‰n‡a ÊÁ‡È ‡Ï - ÌÈÓ«ƒ…∆¡…»«»¿«¿ƒ¿ƒ»»»
B„È ËÈLBÈ ‡Ï - ÈeO BÈ‡L ÔÈ·e ÈeO ÔÈ·e .¯zÓÀ»≈»≈∆≈»…ƒ»

.ÂÈ·˜Ï CÈ¯ˆ ‡e‰L ‰ÚLa ‡l‡ ÏÏk ‰n‡Ï»«»¿»∆»¿»»∆»ƒƒ¿»»

דבזה 23) ... ההלכה) בתחילת (כמו אסור (רבינו) כתב "לא
יהודה  לרבי קראו (שלכן קדושה תוספת מצד רק איסור אין

אבנטו". תחת ידו הכניס "שלא הקדוש רבינו הנשיא

.„Î¯‡t˙‰ - ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„‚e ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ„ÈÒÁ¬ƒƒ»ƒƒ¿≈«¬»ƒƒ¿»≈
Ô‰Óe ,BlL ‰ÏÈna ÏkzÒ ‡Ï ÌÏBÚnL Ì‰Ó „Á‡∆»≈∆∆≈»…ƒ¿«≈«ƒ»∆≈∆

BzL‡ ˙¯eˆa ÌÏBÚÓ ÔBa˙‰ ‡lL ¯‡t˙‰L ÈÓ24. ƒ∆ƒ¿»≈∆…ƒ¿≈≈»¿«ƒ¿
Ô‰L ,˙Ó‡‰ È¯·„Ï È‡·‰ È¯·cÓ ‰Bt BalL ÈtÓƒ¿≈∆ƒ∆ƒƒ¿≈¬«¿ƒ¿≈»¡∆∆≈

.ÌÈLB„w‰ ··Ï ˙BÊÁB‡¬¿««¿ƒ

בה 24) הכיר ולא גידמת אשה שנשא באדם "מעשה
הכיר  שלא זה אדם צנוע כמה ... מותה יום עד (במומה)

באשתו".

.‰ÎCeÓÒ ÂÈ˙B·e ÂÈa Ì„‡ ‡ÈOiL ,ÌÈÓÎÁ ˙ÂˆÓƒ¿«¬»ƒ∆«ƒ»»»»¿»»
È„ÈÏ B‡ ˙eÊ È„ÈÏ e‡B·È - ÔÁÈpÈ Ì‡L ;Ô˜¯ÙÏ¿ƒ¿»∆ƒ«ƒ≈»ƒ≈¿ƒ≈
.‡ËÁ˙ ‡ÏÂ EÂ z„˜Ùe :¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ .¯e‰¯‰ƒ¿¿«∆∆¡«»«¿»»¿¿…∆¡»

ÔË˜Ï ‰M‡ ‡ÈO‰Ï ¯eÒ‡Â25.‡È‰ ˙eÊ BÓk ‰fL , ¿»¿«ƒƒ»¿»»∆∆¿¿ƒ

עשרה.25) השלוש שנת לפני

.ÂÎ‡OÈ ‡ÏÂ .‰M‡ ‡Ïa ·LÈÏ È‡M¯ LÈ‡‰ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ««≈≈¿…ƒ»¿…ƒ»
„ÏÈÏ ‰Èe‡¯ dÈ‡L ‰˜Êe ‰¯˜Ú26‰M‡Ï ˙eL¯e . ¬»»¿≈»∆≈»¿»≈≈¿¿ƒ»

¯eÁa ‡OÈ ‡ÏÂ .ÒÈ¯ÒÏ ‡Opz B‡ ÌÏBÚÏ ‡Opz ‡lL∆…ƒ»≈¿»ƒ»≈¿»ƒ¿…ƒ»»
‰˜Ê27.˙eÊÏ Ì¯Bb ‰Ê ¯·cL ;‰cÏÈ Ô˜Ê ‡OÈ ‡ÏÂ , ¿≈»¿…ƒ»»≈«¿»∆»»∆≈ƒ¿

ורביה.26) פריה מצות  קיים לא עדיין אפילו 27)כאשר
לילד. הראוייה

.ÊÎ¯e„z ‡Ï - ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ BzL‡ ˙‡ L¯bL ÈÓ ÔÎÂ¿≈ƒ∆≈≈∆ƒ¿ƒ«ƒƒ…»
Ô‰k ‰È‰ Ì‡Â .˙eÊ È„ÈÏ e‡B·È ‡nL ,¯ˆÁa BnÚ28 ƒ∆»≈∆»»ƒ≈¿¿ƒ»»…≈

ÈB·na BnÚ ¯e„z ‡Ï -29.ÈB·Ók ÔBc ÔË˜ ¯ÙÎe . …»ƒ«»¿»»»ƒ¿»
‰Le¯‚e .BÚ·˙Ï ÁÈÏL ‰OBÚ - BÏˆ‡ ‰ÂÏÓ dÏ ‰È‰»»»ƒ¿∆∆¿»»ƒ«¿»¿¿»
Ô˙B‡ ÔÈkÓ B‡ Ô˙B‡ ÔÈcÓ - ÔÈ„Ï L¯‚Ó‰ ÌÚ ‰‡aL∆»»ƒ«¿»≈¿ƒ¿«ƒ»«ƒ»

˙ec¯Ó ˙kÓ30˙¯zÓ - ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ ‰L¯b˙ Ì‡Â . «««¿¿ƒƒ¿»¿»ƒ»≈ƒÀ∆∆
Ò‚ BaÏ ‰È‰ Ì‡Â .BnÚ ¯e„ÏÂ ÔÈ„a BÚ·˙Ï31- da ¿»¿¿ƒ¿»ƒ¿ƒ»»ƒ«»

‡È‰ ?ÈÓ ÈtÓ ‰Á„ ÈÓe .¯eÒ‡ ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ Û‡«ƒ»≈ƒ»ƒƒ¿∆ƒ¿≈ƒƒ
‰ÁcÈ ‡e‰ - dlL ¯ˆÁ‰ ‰˙È‰ Ì‡Â .ÂÈtÓ ˙ÈÁcƒ¿≈ƒ»»¿ƒ»¿»∆»≈∆»ƒ»∆

.‰ÈtÓƒ»∆»

גרושה.28) איסור גם עליו היו 29)שיש שלהם בתים
אחת  לחצר פתוחים אחדים בתים שכזו: תכנית פי על בנויים

למבוי. פתוחות אחדות לדינא 30)וחצרות לקמן אתי "ואי
להו  משמתינן שמותי אמר פפא רב לדין) לפנינו באו (ואם
יהושע  דרב בריה הונא רב קל), חרם הוא נידוי אותן, (מנדין
לא  שבגמרא ומכיוון אותן). (מכין להו" מנגדינן נגודי אמר

מכין. או נידוי או רבינו פסק ההלכה, "לבו 31)נפסקה
לה" קרוב

.ÁÎ;dL¯‚Ï BzÚ„Â ‰M‡ ‡OÏ Ì„‡Ï ¯eÒ‡»¿»»ƒ»ƒ»¿«¿¿»¿»
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ÁË·Ï ·LBÈ ‡e‰Â ‰Ú¯ EÚ¯ ÏÚ L¯Áz Ï‡ :¯Ó‡pL∆∆¡«««¬«≈¬»»¿≈»∆«
d˙B‡ ‡OB ‡e‰L ‰lÁza dÚÈ„B‰ Ì‡Â .Cz‡ƒ»¿ƒƒ»«¿ƒ»∆≈»

.¯zÓ - ÌÈÓÈÏ¿»ƒÀ»

.ËÎ‰È„Óa ‰M‡Â BÊ ‰È„Óa ‰M‡ Ì„‡ ‡OÈ ‡ÏÂ¿…ƒ»»»ƒ»ƒ¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿ƒ»
‡OB Á‡ ‡ˆÓÂ ,ÌÈÓi‰ eÎÈ¯‡È ‡nL ;˙¯Á‡«∆∆∆»«¬ƒ«»ƒ¿ƒ¿»»≈
BÈ‡Â ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÂÈ·‡ ˙BÁ‡Â Bn‡ ˙BÁ‡Â B˙BÁ‡¬«¬ƒ«¬»ƒ¿«≈»∆¿≈
BÚ¯Ê È¯‰Â ,Úe„È BÓML ÏB„b Ì„‡ ‰È‰ Ì‡Â .Úe„È»«¿ƒ»»»»»∆¿»««¬≈«¿

.¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÔÈÚe„ÈÂ ÔÈÓÒ¯ÙÓ¿À¿»ƒƒƒ¬≈∆À»

.Ï‡ÏÂ ÌÈÚ¯ˆÓ ˙ÁtLnÓ ‰M‡ Ì„‡ ‡OÈ ‡Ï…ƒ»»»ƒ»ƒƒ¿««¿…»ƒ¿…
ÔÈtÎ ˙ÁtLnÓ32ÌÈÓÚt ‰LÏL e˜ÊÁ‰L ‡e‰Â .33 ƒƒ¿««ƒ¿ƒ¿∆À¿¿¿»¿»ƒ

.Ck Ì‰Èa e‡B·iL∆»¿≈∆»

ברצונו 32) שלא שמתהפך לפי כך "ונקרא הנפילה, מחלת
כורע". שהוא שבשתי 33)בשעה פוסק שרבינו פי על ואף

שלוש  צריך המשפחה את להחזיק אולם חזקה, הווה פעמים
פעמים.

.‡ÏÈLÈÏLÏ - e˙ÓÂ ÌÈL‡ ÈLÏ ˙‡OpL ‰M‡34 ƒ»∆ƒ»ƒ¿≈¬»ƒ»≈ƒ¿ƒƒ
‰Lc˜˙ elÙ‡Â .‡ˆz ‡Ï - ˙‡O Ì‡Â ;‡Opz ‡Ï…ƒ»≈¿ƒƒ»…≈≈«¬ƒƒ¿«¿»
BÓk ‰fL ,˙‰k ı¯‡‰ ÌÚ Ï‡¯OÈ ‡OÈ ‡ÏÂ .ÒÎÈ -ƒ¿…¿…ƒ»ƒ¿»≈«»»∆…∆∆∆∆¿
:ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ - ‡O Ì‡Â .Ô¯‰‡ ÏL BÚ¯ÊÏ ÏelÁƒ¿«¿∆«¬…¿ƒ»»»¿¬»ƒ
˙Ó B‡ ,ÌÈa ‡Ïa ˙Ó ‡l‡ ,‰ÙÈ ‰ÏBÚ Ô‚eeÊ ÔÈ‡≈ƒ»∆»∆∆»≈¿…»ƒ≈

Ì‰ÈÈa ‰È‰z ‰ËË˜ B‡ ,‰¯‰Óa ‡È‰ B‡ ‡e‰35. ƒƒ¿≈»¿»»ƒ¿∆≈≈∆
‰‡ ‰Ê È¯‰ - ˙‰k ‡OpL ÌÎÁ „ÈÓÏz Ï·‡¬»«¿ƒ»»∆»»…∆∆¬≈∆»∆

.„Á‡k ‰p‰Îe ‰¯Bz È¯‰ ,ÁaLÓe¿À»¬≈»¿À»¿∆»

סכנה 34) ויש "קטלנית" ונקראת מתים שבעליה שהוחזקה
אותה. הנושא השלישי לידי 35)לבעל מביאתו "או

שעניות  מפני ביניהם", תהיה "קטטה כותב ורבינו עניות",
נקיש  מכדא שערי "כמשלם שאמרו כמו קטטה, לידי מביאה
באה  בכד השעורים נגמרים (=כאשר בביתא" תיגרא ואתי
העניות. מן גרועה שמריבה רבינו ודעת לבית) מריבה
ולא  כותב: הוא חכם תלמיד של ביתו רבינו משבח וכאשר

חכם. תלמיד של בביתו מריבה

.·ÏB‡ ˙Ó Ì‡L ;ı¯‡‰ ÈnÚ ˙a Ì„‡ ‡OÈ ‡Ï…ƒ»»»««≈»»∆∆ƒ≈
¯˙k ˙Ú„BÈ Ôn‡ ÔÈ‡L ,eÈ‰È ı¯‡‰ ÈnÚ ÂÈa - ‰ÏB‚∆»»«≈»»∆ƒ¿∆≈ƒ»««∆∆
Bza Ô˙Bp‰ ÏkL .ı¯‡‰ ÌÚÏ Bza ‡ÈOÈ ‡ÏÂ .‰¯Bz‰«»¿…«ƒƒ¿«»»∆∆»«≈ƒ
‰kÓ ;È¯‡‰ ÈÙÏ d˙e d˙ÙkL ÈÓk - ı¯‡‰ ÌÚÏ¿«»»∆¿ƒ∆¿»»¿»»ƒ¿≈»¬ƒ«∆
Ïk Ì„‡ ¯kÓÈ ÌÏBÚÏe .ÌÈt ˙La BÏ ÔÈ‡Â ,ÏÚB·e≈¿≈∆»ƒ¿»ƒ¿…»»»
B‡ ˙Ó Ì‡L ;ÌÎÁ „ÈÓÏz ˙a ‡OÈÂ BÏ LiM ‰Ó«∆≈¿ƒ»««¿ƒ»»∆ƒ≈

˙Ï Bza ‡ÈOÈ ÔÎÂ .ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz ÂÈa - ‰ÏB‚„ÈÓÏ ∆»»«¿ƒ≈¬»ƒ¿≈«ƒƒ¿«¿ƒ
ÏL B˙È·a ‰·È¯Ó ‡ÏÂ ‰p‚Ó ¯·c ÔÈ‡L ;ÌÎÁ»»∆≈»»¿À∆¿…¿ƒ»¿≈∆

.ÌÎÁ „ÈÓÏz«¿ƒ»»

ãycew zegiyn zecewpã

"..dxezd xzk zrcei on` oi`y"

ובכל  פעמים, שלוש ברמב"ם מופיע תורה" "כתר המושג
התורה. שבכתר אחר לעניין נתכוון פעם

לבו  שנשאו "מי כתב ה"א) ג' (פרק תורה תלמוד בהלכות
יסיח  לא תורה, בכתר מוכתר ולהיות כראוי זו מצוה לקיים
שם  הפרק שבסוף ובהלכה כו'" אחרים לדברים דעתו
למד  אדם אין ובלילה, ביום ללמוד שמצוה "אע"פ כתב:
בכתר  לזכות שרצה מי לפיכך בלילה, אלא חכמתו  רוב

כו'". לילותיו בכל יזהר התורה
שהתורה  כך על מדבר א' בהלכה עניינים: לשני וכוונתו
במילים  כוונתו וזוהי הלומדה, האדם של כתרו נעשית
לסגולת  כוונתו הפרק בסוף אבל תורה". בכתר "מוכתר
לעניין  היינו התורה, לכתר זוכה שעל־ידה בלילה הלימוד
שינה  ולכן תורה. של כתרה - גופא בתורה יותר נעלה
של  ומהותה לעיקרה היינו התורה, כתר וכתב זה בענין
בו  שיש אלא התורה את ומשיג שמבין רק שלא התורה,
"כתר  א' בהלכה הלשון אבל התורה'. ב'נותן הדביקות גם

אותו. מכתירה שהתורה הלומד האדם על מורה תורה"
כתר  יודעת אמן "שאין כאן הרמב"ם שכתב מה אמנם

התורה. יוקר יודעת שאינה כוונתו התורה",
(27 dxrde 43 cenr zegiyÎihewl itÎlr)

ועּׂשרים  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§©¦§¤§¦
או 1) בהמה ועם העריות מן ערוה עם ייחוד איסור יבאר

ותינוקת  תינוק וכן הגויים עם ישראלית ייחוד איסור זכר;
אם  ואשה תינוקות; ילמד אם אשה לו שאין מי ובהמה;
ושירגיל  בשלשה; עריות בסתרי דורשין אין קטנים; תלמד

בקדושה. עצמו

.‡˙BÈ¯Ú‰ ÔÓ ‰Â¯Ú ÌÚ „ÁÈ˙‰Ï ¯eÒ‡2‰˜Ê ÔÈa , »¿ƒ¿«≈ƒ∆¿»ƒ»¬»≈¿≈»
Ì‡‰Ó ıeÁ .‰Â¯Ú ˙Bl‚Ï Ì¯B‚ ‰Ê ¯·cL ;‰cÏÈ ÔÈa≈«¿»∆»»∆≈¿«∆¿»≈»≈
.‰c BzL‡ ÌÚ ÏÚa‰Â ,Bza ÌÚ ·‡‰Â ,da ÌÚƒ¿»¿»»ƒƒ¿«««ƒƒ¿ƒ»
¯eÒ‡ - ÏÚ·iL Ì„˜ ‰c BzL‡ ‰Ò¯tL Ô˙ÁÂ¿»»∆≈¿»ƒ¿ƒ»…∆∆ƒ¿«»
ÔLÈ ‡e‰Â ÌÈLp‰ ÔÈa ‰LÈ ‡È‰ ‡l‡ ,dnÚ „ÁÈ˙‰Ï¿ƒ¿«≈ƒ»∆»ƒ¿≈»≈«»ƒ¿»≈
Ck ¯Á‡Â ‰BL‡¯ ‰‡Èa ‰ÈÏÚ ‡a Ì‡Â .ÌÈL‡‰ ÔÈa≈»¬»ƒ¿ƒ»»∆»ƒ»ƒ»¿««»

.dnÚ „ÁÈ˙‰Ï ¯zÓ - ˙‡ÓËƒ¿»À»¿ƒ¿«≈ƒ»

עם 2) יחוד אבל א. הלכה כא פרק למעלה ביאורנו ראה
התורה. מן אסור אינו לאוין חייבי

.·.‰Ó‰a‰ ÏÚÂ ¯eÎÊ ·kLÓ ÏÚ Ï‡¯OÈ e„LÁ ‡Ï…∆¿¿ƒ¿»≈«ƒ¿«¿¿««¿≈»
elÙ‡ ˜Á¯˙ Ì‡Â .Ô‰nÚ „ÁÈ˙‰Ï ¯eÒ‡ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»≈ƒ¿ƒ¿«≈ƒ»∆¿ƒƒ¿«≈¬ƒ
ÈÏB„‚e .ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ - ‰Ó‰·e ¯eÎÊ „eÁiÓƒƒ¿¿≈»¬≈∆¿À»¿≈
e„ÁÈ˙È ‡lL È„k ‰Ó‰a‰ ÔÈ˜ÈÁ¯Ó eÈ‰ ÌÈÓÎÁ‰«¬»ƒ»«¿ƒƒ«¿≈»¿≈∆…ƒ¿«¬

‰Ïaw‰ ÈtÓ ˙BÈ¯Ú‰ „eÁÈ ¯eq‡Â .dnÚ3. ƒ»¿ƒƒ»¬»ƒƒ««»»

"רמז 3) ושם רבינו. משה עד איש מפי איש שקיבלו כלומר,
התורה". מן ליחוד

.‚BÈc ˙È·e „Âc ¯Êb ¯Ó˙Â ÔBÓ‡ ‰OÚÓ Ú¯‡Lk¿∆≈««¬≈«¿¿»»»«»ƒ≈ƒ
‰Â¯Ú dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â .‰Èet „eÁÈ ÏÚ4ÏÏÎa - «ƒ¿»¿««ƒ∆≈»∆¿»ƒ¿«

Ïl‰Â È‡nLÂ .‡È‰ ˙BÈ¯Ú „eÁÈ5„eÁÈ ÏÚ e¯Êb ƒ¬»ƒ¿««¿ƒ≈»¿«ƒ
¯eÒ‡L ‰M‡ ÌÚ „ÁÈ˙n‰ Ïk ,‡ˆÓ .˙È˙ekƒƒ¿»»«ƒ¿«≈ƒƒ»∆»
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˙‡ ÔÈkÓ - ˙È˙ek ÔÈa ˙ÈÏ‡¯OÈ ÔÈa ,dnÚ „ÁÈ˙‰Ï¿ƒ¿«≈ƒ»≈ƒ¿¿≈ƒ≈ƒ«ƒ∆
ÔÈÊÈ¯ÎÓe ,‰M‡‰Â LÈ‡‰ ,˙ec¯Ó ˙kÓ Ô‰ÈL¿≈∆«««¿»ƒ¿»ƒ»«¿ƒƒ

Ô‰ÈÏÚ6¯eÒ‡L Èt ÏÚ Û‡L ,LÈ‡ ˙L‡Ó ıeÁ . ¬≈∆≈≈∆ƒ∆««ƒ∆»
‡lL ;ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡ - „ÁÈ˙ Ì‡ ,dnÚ „ÁÈ˙‰Ï¿ƒ¿«≈ƒ»ƒƒ¿«≈≈ƒ∆…
ÏÚ ÊÚÏ ÔÈ‡ÈˆBÓ e‡ˆÓÂ ,‰˙pfL ‰ÈÏÚ ÊÚÏ ‡ÈˆB‰Ï¿ƒ««»∆»∆ƒ¿»¿ƒ¿¿ƒƒ«««

.ÌÈ¯ÊÓÓ Ô‰L ÌÈa‰«»ƒ∆≈«¿≈ƒ

ד:4) הלכה אישות מהלכות א בפרק כמבואר לאו, אלא
התורה". מן לוקה קידושין, בלא זנות לשם אשה "הבועל

לו:5) עבודהֿזרה ובגמרא וביתֿהלל, ביתֿשמאי כלומר,
אפילו  גזור וביתֿהלל ביתֿשמאי תלמידי (ובאו) "ואתו
ביום  עצמן והלל שמאי "שהיו ומפני גוים". דבת איחוד
והלל  שמאי את רבינו הזכיר דבר", שמונהֿעשר שגזרו

הגזירה. ומכריז".6)כגוזרי מלקי זוטרא "מר

.„BzL‡ ‰˙È‰ Ì‡ ,dnÚ „ÁÈ˙‰Ï ¯eÒ‡L ‰M‡ Ïk»ƒ»∆»¿ƒ¿«≈ƒ»ƒ»¿»ƒ¿
˙¯zÓ BÊ È¯‰ - BnÚ7BzL‡L ÈtÓ ,„ÁÈ˙‰Ï ƒ¬≈À∆∆¿ƒ¿«≈ƒ¿≈∆ƒ¿
È˙z ‡Ï Ï·‡ .Bz¯nLÓÛ‡Â È˙ek‰ ÌÚ ˙ÈÏ‡¯OÈ „Á ¿«¿«¬»…ƒ¿«≈ƒ¿¿≈ƒƒ«ƒ¿«

Bz¯nLÓ È˙ek ÏL BzL‡ ÔÈ‡L ,BnÚ BzL‡L Èt ÏÚ«ƒ∆ƒ¿ƒ∆≈ƒ¿∆ƒ¿«¿«
.‰Lea Ô‰Ï ÔÈ‡Â¿≈»∆»

מותר.7) זה הרי תימן: בכת"י

.‰¯ÙÒ B„nÏÏ È˙eÎÏ Ï‡¯OÈ ˜BÈz ÔÈ¯ÒBÓ ÔÈ‡ ÔÎÂ¿≈≈¿ƒƒƒ¿»≈¿ƒ¿«¿≈∆
·kLÓ ÏÚ ÔÈ„eLÁ ÔlkL ÈtÓ ,˙en‡ B„nÏÏe¿«¿À»ƒ¿≈∆À»¬ƒ«ƒ¿«

˙BÈ˜cÙa ‰Ó‰a ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡Â .¯eÎÊ8,ÌÈ˙ek ÏL ¿¿≈«¬ƒƒ¿≈»¿À¿¿»∆ƒ
.˙B·˜ Ïˆ‡ ˙B·˜e ÌÈ¯ÎÊ Ïˆ‡ ÌÈ¯ÎÊ elÙ‡Â«¬ƒ¿»ƒ≈∆¿»ƒ¿≈≈∆¿≈

שכר 8) ומעלים שם דרכים עוברי להתאכסן "שעושין
(רש"י). לבעלים"

.ÂÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a ÔÈ¯ÒBÓ ÔÈ‡Â9elÙ‡ ,È˙ek ‰ÚB¯Ï ¿≈¿ƒ¿≈»«»»¿∆ƒ¬ƒ
ÔÈ„eLÁ ÔlkL ÈtÓ .˙È˙eÎÏ ˙B·˜e ÌÈ˙eÎÏ ÌÈ¯ÎÊ¿»ƒ¿ƒ¿≈¿ƒƒ¿≈∆À»¬ƒ

e¯‡a ¯·Îe ,‰Ó‰a ˙Úa¯‰ ÏÚ10¯eÎÊa ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L ««¿»«¿≈»¿»≈«¿∆≈¬ƒƒ¿
.ÏLÎÓ Ôz˙ ‡Ï ¯eÚ ÈÙÏÂ :¯Ó‡Â ,‰Ó‰··eƒ¿≈»¿∆¡«¿ƒ¿≈ƒ≈…ƒ≈ƒ¿…

הלכה 9) א פרק למעלה כמבואר בעוף, גם אסורה שרביעה
י.10)טז. הלכה יד פרק למעלה

.Ê?˙È˙eÎÏ ‰·˜ ‰Ó‰a ÔÈ¯ÒBÓ ÔÈ‡ ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»≈¿ƒ¿≈»¿≈»¿ƒ
·kLÏ Û‡Bp‰ ‡B·iLÎe ,ÌÈÙ‡B ˙˜ÊÁa ÔlkL ÈtÓƒ¿≈∆À»¿∆¿«¬ƒ¿∆»«≈ƒ¿«
ÌÚ ·kLÈÂ ‰p‡ˆÓÈ ‡lL ¯LÙ‡ ,BÊ ˙È˙ek‰ ÌÚƒ«ƒ∆¿»∆…ƒ¿»∆»¿ƒ¿«ƒ

.‰Ó‰a‰ ÌÚ ·kLÈ ‰p‡ˆÓÈ elÙ‡ B‡ .‰Ó‰a‰«¿≈»¬ƒƒ¿»∆»ƒ¿«ƒ«¿≈»

.Á,‰a¯‰ ÌÈL‡ ÌÚ elÙ‡ ˙Á‡ ‰M‡ „ÁÈ˙z ‡Ï…ƒ¿«≈ƒ»««¬ƒƒ¬»ƒ«¿≈
ÌL Ì‰Ó „Á‡ ÏL BzL‡ ‰È‰zL „Ú11‡Ï ÔÎÂ . «∆ƒ¿∆ƒ¿∆∆»≈∆»¿≈…

‰a¯‰ ÌÈL .‰a¯‰ ÌÈL ÌÚ elÙ‡ „Á‡ LÈ‡ „ÁÈ˙Èƒ¿«≈ƒ∆»¬ƒƒ»ƒ«¿≈»ƒ«¿≈
„eÁÈÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ‰a¯‰ ÌÈL‡ ÌÚ12eÈ‰ . ƒ¬»ƒ«¿≈≈¿ƒ¿ƒ»

ÌÈL‡‰ B‡ ,ÌÈÙaÓ ÌÈLp‰Â ıeÁaÓ ÌÈL‡‰»¬»ƒƒ«¿«»ƒƒƒ¿ƒ»¬»ƒ
‰L¯Ùe ,ıeÁaÓ ÌÈLp‰Â ÌÈÙaÓ13ÔÈ·Ï ˙Á‡ ‰M‡ ƒƒ¿ƒ¿«»ƒƒ«≈¿»ƒ»««¿≈

ÌeMÓ ÔÈ¯eÒ‡ - ÌÈLp‰ ÔÈ·Ï LÈ‡ B‡ ÌÈL‡‰»¬»ƒƒ¿≈«»ƒ¬ƒƒ
„eÁÈ14elÙ‡ .15- ÌÈLp‰ ÌÚ BzÎ‡ÏÓe B˜ÒÚL LÈ‡ ƒ¬ƒƒ∆ƒ¿¿«¿ƒ«»ƒ

ÁÈ˙‰Ï BÏ ¯eÒ‡˜qÚ˙È ?‰OÚÈ „ˆÈk .ÌÈLp‰ ÌÚ „ »¿ƒ¿«≈ƒ«»ƒ≈««¬∆ƒ¿«≈
.˙¯Á‡ ‰Î‡ÏÓÏ ‰ÙÈ B‡ ,BnÚ BzL‡Â Ô‰nÚƒ»∆¿ƒ¿ƒƒ¿∆ƒ¿»»«∆∆

ואין 11) ד. הלכה למעלה כמבואר משמרתו, שאשתו מפני
שם, נשותיהן שאין האחרים, עם תזנה האשה שמא לחוש
תזנה, לא חברתה גם בעלה, מפני תזנה לא שהיא מכיון
סודה. יגלו ובעלה היא שמא מפחדת שהיא מפני

אין 12) מבפנים, ונשים החיצון) (בבית מבחוץ אנשים
ואם  לפנים, דרך להם אין (שהחיצונים יחוד משום חוששים
מבפנים  אנשים חבריו), בזה ירגישו - לפנים מהם אחד יכנס
מהם  אחד יצא (שמא יחוד משום חוששין מבחוץ, ונשים
בחוץ  (אנשים איפכא" תנא "במתניתא הנשים). עם ויתייחד
אנשים  לפנים... האחד יכנס שמא חוששין בפנים ונשים
לבין  יוצא מהם אחד ואם חוששין... אין בחוץ ונשים בפנים
מהם  אחד יצא שמא (מפחד) דמיסתפי יחוד, זה אין הנשים

וה  רש"י) החיצוניים. על הפנימיים דרך שהרי רי אחריו
ליחוד. חוששין אין - הרבה אנשים עם הרבה בנשים

פירשה 13) אם שהמדובר הגמרא, דברי מפרש שרבינו נראה
מותר  אבל הנשים, לבין איש או האנשים לבין אשה
לו, הסמוך בחדר ונשים אחד בחדר הרבה אנשים שיתאספו
רבינו. כדעת שלא קצת משמע נא: בסוכה אולם

מתניתא 14) ותנא הכי, כהנא רב דאמר השתא אביי, "אמר
לחומרא". נעביד אנן - "אףֿעלֿפי 15)איפכא כלומר,

(בעבודתו) דבעבידתיה משום יותר, לו להתיר ראוי שהיה
אסור" הכי אפילו ליזהר, יכול שאינו משום או טריד,
פרק  (למעלה בהמה להרביע שמותר ואףֿעלֿפי (הרא"ש).
יותר. חוששים באשה במלאכתו, שעסוק מפני כ), הלכה כא

.Ë,˙B¯ˆ ÈzL ÌÚ B‡ ,˙BÓ·È ÈzL ÌÚ „ÁÈ˙‰Ï ¯zÓÀ»¿ƒ¿«≈ƒ¿≈¿»ƒ¿≈»
B‡ ,dÏÚa ˙·e ‰M‡ ÌÚ B‡ ,d˙BÓÁÂ ‰M‡ ÌÚ B‡ƒƒ»«¬»ƒƒ»««¿»
,BÊ ˙‡ BÊ ˙B‡BOL ÈtÓ ;d˙BÓÁ ˙·e ‰M‡ ÌÚƒƒ»«¬»ƒ¿≈∆¿∆
‰M‡ ÌÚ „ÁÈ˙‰Ï ¯zÓ ÔÎÂ .BÊ ÏÚ BÊ ˙BtÁÓ ÔÈ‡Â¿≈¿««¿≈À»¿ƒ¿«≈ƒƒ»
dÈ‡Â ‰‡Èa ÌÚË ˙Ú„BiL ‰pË˜ ˙˜Èz dnÚ LiL∆≈ƒ»ƒ…∆¿«»∆««««ƒ»¿≈»
È¯‰L ,‰ÈÙa ‰pÊÓ dÈ‡L ;‰‡È·Ï dÓˆÚ ˙¯ÒBÓ∆∆«¿»¿ƒ»∆≈»¿«»¿»∆»∆¬≈

.d„BÒ ˙‡ ‰l‚Ó BÊ¿«»∆»

.ÈÔa ˜BÈ˙Â ‰hÓÏe LÏL ˙aÓ ˙˜Èz16ÚLz ƒ…∆ƒ«»¿«»¿ƒ∆≈«
ÏÚ ‡l‡ e¯Ê‚ ‡lL ;Ô‰nÚ „ÁÈ˙‰Ï ¯zÓ - ‰hÓÏe¿«»À»¿ƒ¿«≈ƒ»∆∆…»¿∆»«
.‰‡È·Ï Èe‡¯‰ LÈ‡Â ,‰‡È·Ï ‰Èe‡¯‰ ‰M‡ „eÁÈƒƒ»»¿»¿ƒ»¿ƒ»»¿ƒ»

מבן.16) תימן: בכת"י

.‡ÈÒBÈ‚B¯c‡17ÌÈLp‰ ÌÚ „ÁÈ˙Ó BÈ‡18Ì‡Â , «¿¿ƒ≈ƒ¿«≈ƒ«»ƒ¿ƒ
Ï·‡ .˜ÙÒ ‡e‰L ÈtÓ ,B˙B‡ ÔÈkÓ ÔÈ‡ - „ÁÈ˙ƒ¿«≈≈«ƒƒ¿≈∆»≈¬»

ÒBÈ‚B¯c‡‰ ÌÚ „ÁÈ˙Ó LÈ‡‰19.ÌeËÓh‰ ÌÚÂ »ƒƒ¿«≈ƒ»«¿¿ƒ¿ƒ«À¿

א 17) פרק למעלה ביאורנו ראה ונקבות. זכרות בו שיש
טו. אסור 18)הלכה לכן גמורה, לאשה מתאוה "דהוא

נשים". עם אשה,19)להתייחד לספק מתאוה אינו "ואיש
דברי  מגיה והגר"א אנדרוגינוס". עם להתייחד מותר לכן
עם  ולא האנשים עם מתייחד אינו אנדרוגינוס וגורס: רבינו

הטומטום. עם מתייחד ואשה האיש אבל הנשים...

.·È˙LLBÁ dÈ‡ - ¯ÈÚa dÏÚa ‰È‰L LÈ‡ ˙L‡≈∆ƒ∆»»«¿»»ƒ≈»∆∆
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Ò‚ ‰Ê ‰È‰ Ì‡Â .‰ÈÏÚ dÏÚa ˙ÓÈ‡L ÈtÓ ,„eÁÈÏ20 ¿ƒƒ¿≈∆≈««¿»»∆»¿ƒ»»∆«
‡Ï - B˙·B¯˜ ‰˙È‰L B‡ BnÚ ‰Ï„bL ÔB‚k ,da»¿∆»¿»ƒ∆»¿»¿»…
Ïk ÔÎÂ .¯ÈÚa dÏÚaL Èt ÏÚ Û‡Â dnÚ „ÁÈ˙Èƒ¿«≈ƒ»¿««ƒ∆«¿»»ƒ¿≈»
˙eL¯Ï Áe˙t Á˙t‰ ‰È‰Â ,‰M‡ ÌÚ „ÁÈ˙n‰«ƒ¿«≈ƒƒ»¿»»«∆«»«ƒ¿

.„eÁÈ ÌeMÓ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ÌÈa¯‰»«ƒ≈¿ƒƒƒ

כז.20) הלכה כא פרק למעלה ביאורנו ראה לה, קרוב לבו

.‚ÈÈtÓ ,˙B˜BÈz „nÏÈ ‡Ï ‰M‡ BÏ ÔÈ‡L ÈÓƒ∆≈ƒ»…¿«≈ƒƒ¿≈
‡ˆÓÂ ,Ì‰È·Ï ¯Ùq‰ ˙È·Ï ˙B‡a ÌÈa‰ ˙Bn‡L∆ƒ«»ƒ»¿≈«≈∆ƒ¿≈∆¿ƒ¿»

‰¯b˙Ó21ÈtÓ ,ÌÈpË˜ „nÏz ‡Ï ‰M‡ ÔÎÂ .ÌÈLa ƒ¿»∆«»ƒ¿≈ƒ»…¿«≈¿«ƒƒ¿≈
e‡ˆÓÂ ,Ì‰Èa ÏÏ‚a ÔÈ‡a Ô‰L Ô‰È˙B·‡¬≈∆∆≈»ƒƒ¿«¿≈∆¿ƒ¿¿

ÌÈ„ÁÈ˙Ó22BzL‡ ‰È‰zL CÈ¯ˆ „nÏÓ‰ ÔÈ‡Â .dnÚ ƒ¿«¬ƒƒ»¿≈«¿«≈»ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿
·a ‡È‰ ‡l‡ ,¯Ùq‰ ˙È·a BnÚ ‰Èe¯L‡e‰Â d˙È ¿»ƒ¿≈«≈∆∆»ƒ¿≈»¿

.BÓB˜Óa „nÏÓ¿«≈ƒ¿

גירוי 21) משום אסור ליחוד, חשש שאין באופן ואפילו
מפני 22)בנשים. עמה, מתייחדים רבינו כותב כאן

מתייחדת. אם אלא אסור ואין גירוי, שייך לא שבנשים

.„ÈÌÚ BÊ ˙B¯tÒÓ ÌÈLp‰ ‰ÈÈ‰zL ,ÌÈÓÎÁ ewzƒ¿¬»ƒ∆ƒ¿∆»«»ƒ¿«¿ƒ
ÌeMÓ ,LÈ‡ ÌL ÒkÈ ‡lL È„k ,‡qk‰ ˙È·a BÊ¿≈«ƒ≈¿≈∆…ƒ»≈»ƒƒ

.„eÁÈƒ

.ÂË¯ÓBL ˙BÈ‰Ï ¯LÎÂ ÔÓ‡ Ì„‡ elÙ‡ ÔÈpÓÓ ÔÈ‡≈¿«ƒ¬ƒ»»∆¡»¿»≈ƒ¿≈
;ıeÁa „ÓBÚ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈL ÌL LiL ¯ˆÁ»≈∆≈»»ƒ««ƒ∆≈«
˙BpÓÏ Ì„‡Ï ¯eÒ‡Â .˙BÈ¯ÚÏ ÒBtB¯ËBt‡ ÔÈ‡L∆≈«¿»¬»¿»¿»»¿«
¯·„Ï BzL‡ ‚È‰È ‡lL ,B˙Èa ÏÚ ÒBtB¯ËBt‡«¿«≈∆…«¿ƒƒ¿ƒ¿«

.‰¯·Ú¬≈»

.ÊËda LiL ¯ˆÁa ÔkLÏ ÌÎÁ „ÈÓÏ˙Ï ¯eÒ‡»¿«¿ƒ»»ƒ¿…¿»≈∆≈»
ÈtÓ ,dnÚ „ÁÈ˙Ó BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÓÏ‡«¿»»««ƒ∆≈ƒ¿«≈ƒ»ƒ¿≈
‰ÓÏ‡ ÔÎÂ .BnÚ BzL‡ ‰˙È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ;„LÁ‰«¬»∆»ƒ≈»¿»ƒ¿ƒ¿≈«¿»»

·Ïk Ïc‚Ï ‰¯eÒ‡23‰M‡ ‰˜z ‡ÏÂ .„LÁ‰ ÈtÓ , ¬»¿«≈∆∆ƒ¿≈«¬»¿…ƒ¿∆ƒ»
ÌÈ„·Ú24ÌÈpË˜ elÙ‡ ,ÌÈ¯ÎÊ25.„LÁ‰ ÈtÓ , ¬»ƒ¿»ƒ¬ƒ¿«ƒƒ¿≈«¬»

שהכלב 23) כשיראו אחריה, ירננו שלא שפתים, לזות משום
נחשדו  שלא הכלב, עם להתייחד מותרת אבל אחריה, הולך

הבהמה. ועל הזכור על בש"ס 24)ישראל "ומבואר
דצנוע  משום לקנות, לה אסור עברי דעבד שכלֿשכן
הדבר". לגלות יתפאר לא יחד יקלקלו שאם בעיניה,

תשע 25) בן עבד אלא לקנות אסורה שאינה לי, "ויראה
העבדים  הלא זה, דין להבין (קשה ולמעלה" ומתשע שנים
משנה' וב'כסף רסז סימן יורהֿדעה 'טור' ראה יגדלו?

שם). עבדים הלכות

.ÊÈÈtÓ ,‰LÏLa ˙BÈ¯Ú È¯˙Òa ÔÈL¯Bc ÔÈ‡≈¿ƒ¿ƒ¿≈¬»ƒ¿»ƒ¿≈
ÔÈ‡OB ÌÈM‰Â ,·¯‰ ˙Ï‡La „e¯Ë „Á‡‰L∆»∆»»ƒ¿≈«»«¿«¿«ƒ¿ƒ
.ÚÓLÏ ‰Èet ÌzÚc ÔÈ‡Â ‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈ˙BÂ¿¿ƒ∆ƒ∆¿≈«¿»¿»ƒ¿…«
˜tzÒ Ì‡ ,˙BÈ¯Ú Ïˆ‡ ‰·B¯˜ Ì„‡ ÏL BzÚcL∆«¿∆»»¿»≈∆¬»ƒƒ¿«≈
ÔÈL¯Bc ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .Ï˜‰Ï ‰¯BÓ - ÚÓML ¯·„ BÏ»»∆»«∆¿»≈¿ƒ»≈¿ƒ

‰pÙÓ ÚÓBM‰ „Á‡‰ ‰È‰iL È„k ,ÌÈLÏ ‡l‡∆»ƒ¿«ƒ¿≈∆ƒ¿∆»∆»«≈«¿«∆
.·¯‰ ÔÓ ÚÓLiM ‰Ó Ú„BÈÂ BzÚ„«¿¿≈««∆ƒ¿«ƒ»«

.ÁÈ·¯Ï ‰L˜ ‡e‰L dlk ‰¯Bz‰ ÏÎa ¯·„ EÏ ÔÈ‡≈¿»»¿»«»À»∆»∆¿…
.˙B¯eÒ‡‰ ˙B‡Èa‰Â ˙BÈ¯Ú‰ ÔÓ ‡l‡ L¯ÙÏ ÌÚ‰»»ƒ¿∆»ƒ»¬»¿«ƒ»¬
˙BÈ¯Ú‰ ÏÚ Ï‡¯OÈ eeËˆpL ‰ÚLa :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡»¿¬»ƒ¿»»∆ƒ¿«ƒ¿»≈«»¬»

Ú¯˙a BÊ ‰ÂˆÓ eÏa˜Â ,eÎa‰Îa :¯Ó‡pL ;‰iÎ·e ˙Ó »¿ƒ¿ƒ¿»¿«¿…∆¿ƒ»∆∆¡«…∆
˙BÁtLÓ È˜ÒÚ ÏÚ - ÂÈ˙ÁtLÓÏ26. ¿ƒ¿¿…»«ƒ¿≈ƒ¿»

(רש"י).26) קרובות" להם "שנאסר

.ËÈÌ„‡ ÏL BLÙ - ˙BÈ¯ÚÂ ÏÊ‚ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â¿»¿¬»ƒ»≈«¬»«¿∆»»
ÏÎa Ï‰˜ ‡ˆBÓ ‰z‡ ÔÈ‡Â .Ôz„nÁÓe Ô‰Ï ‰e‡˙Óƒ¿«»»∆¿«¿«»¿≈«»≈»»¿»
.˙B¯eÒ‡ ˙B‡È·e ˙BÈ¯Úa ÔÈˆe¯t Ô‰a ÔÈ‡L ÔÓÊe ÔÓÊ¿«¿»∆≈»∆¿ƒ«¬»ƒ¬
,˙BÈ¯Úa - ËeÚÓ ,ÏÊ‚a - ·¯ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ [„BÚÂ]¿»¿¬»ƒ…¿»≈ƒ«¬»

˜·‡a - Ïk‰Â27Ú¯‰ ÔBLÏ28. ¿«…«¬«»»»

ממש.27) עפר שאינו כאבק הרע לשון מעין כלומר,
כמות 28) שיהיה לפלוני יאמר מי כיצד? הרע לשון "אבק

להודיע  רוצה איני מפלוני, שתקו שיאמר: או עתה, שהוא
היה". ומה אירע מה

.Î,‰Ê ¯·„a B¯ˆÈ ÛÎÏ Ì„‡Ï BÏ Èe‡¯ CÎÈÙÏ¿ƒ»»»»»»…ƒ¿¿»»∆
‰¯B‰Ë ‰·LÁÓ·e ‰¯˙È ‰M„˜a BÓˆÚ ÏÈb¯‰Ïe¿«¿ƒ«¿ƒ¿À»¿≈»¿«¬»»¿»
,„eÁi‰ ÔÓ ¯‰fÈÂ .Ô‰Ó Ïˆp‰Ï È„k ,‰BÎ ‰Ú„·e¿≈»¿»¿≈¿ƒ»≈≈∆¿ƒ»≈ƒ«ƒ
ÌÈ¯ÓB‡ eÈ‰ ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„b .ÏB„b‰ Ì¯Bb‰ ‡e‰L∆«≈«»¿≈«¬»ƒ»¿ƒ
ÈtÓ Èa e¯‰f‰ ,Èz· ÈtÓ È· e¯‰f‰ :Ì‰È„ÈÓÏ˙Ï¿«¿ƒ≈∆ƒ»¬ƒƒ¿≈ƒƒƒ»¬ƒƒ¿≈
¯·cÓ eLia˙È ‡lL Ì‰È„ÈÓÏ˙Ï „nÏÏ È„k .È˙lk«»ƒ¿≈¿«≈¿«¿ƒ≈∆∆…ƒ¿«¿ƒ»»

.„eÁi‰ ÔÓ e˜Á¯˙ÈÂ ,‰Ê∆¿ƒ¿«¬ƒ«ƒ

.‡Î˙e¯ÎM‰ ÔÓe ˜BÁO‰ ÔÓ ˜Á¯˙‰Ï ‚‰È ÔÎÂ¿≈ƒ¿«¿ƒ¿«≈ƒ«¿ƒ«ƒ¿
ÌÈ·‚Ú È¯·cÓe29˙BÏÚÓ Ì‰Â ÌÈÏB„b ÔÈÓ¯Bb el‡L , ƒƒ¿≈¬»ƒ∆≈¿ƒ¿ƒ¿≈«¬

Ì¯B‚ ‰Ê ‚‰nL ,‰M‡ ‡Ïa ·LÈ ‡ÏÂ .˙BÈ¯Ú ÏL∆¬»¿…≈≈¿…ƒ»∆ƒ¿»∆≈
e¯Ó‡ ˙‡Ê ÏkÓ ‰ÏB„b .‰¯˙È ‰¯‰ËÏ30BÓˆÚ ‰pÙÈ : ¿»√»¿≈»¿»ƒ»…»¿¿«∆«¿

;‰ÓÎÁa BzÚ„ ·ÈÁ¯ÈÂ ,‰¯Bz È¯·„Ï Bz·LÁÓe«¬«¿¿ƒ¿≈»¿«¿ƒ«¿¿»¿»
ÔÓ Èet ·Ïa ‡l‡ ˙¯ab˙Ó ˙BÈ¯Ú ˙·LÁÓ ÔÈ‡L∆≈«¬∆∆¬»ƒ¿«∆∆∆»¿≈»ƒ
˙ÏÚÈÂ ÌÈ·‰‡ ˙Ïi‡ :¯ÓB‡ ‡e‰ ‰ÓÎÁ·e .‰ÓÎÁ‰«»¿»«»¿»≈«∆∆¬»ƒ¿«¬«
.„ÈÓ˙ ‰bLz d˙·‰‡a ,˙Ú ÏÎ· Ee¯È ‰Ècc ,ÔÁ≈«∆»¿«À¿»≈¿«¬»»ƒ¿∆»ƒ

תאוה.29) הלכה 30)דברי כא פרק למעלה ביאורנו ראה
יט.

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ‰‡Èa È¯eq‡ ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÏÒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ≈ƒ»¿ƒ«¿»ƒ¿«»

-dyecwxtq
zFxEq` zFlk`n zFkld
zFxEq̀zFlk̀n'ld-dyecwxtq

¦§©£¨£
¦§©£̈£

˙BˆÓ Úa¯‡ .˙BˆÓ ÌÈ¯OÚÂ ‰BÓL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿∆¿∆¿ƒƒ¿«¿«ƒ¿
‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ ÌÈ¯OÚÂ Úa¯‡Â ,‰OÚ¬≈¿«¿«¿∆¿ƒƒ¿…«¬∆¿∆
ÔÈa ÏÈc·‰Ï ‰iÁÂ ‰Ó‰a ÈÓÈÒa ˜c·Ï (‡ :ÔË¯Ù¿»»ƒ¿…¿ƒ»≈¿≈»¿«»¿«¿ƒ≈

‰¯B‰ËÏ ‰‡ÓË1ÏÈc·‰Ï ÛBÚ‰ ÈÓÈÒa ˜c·Ï (· . ¿≈»ƒ¿»ƒ¿…¿ƒ»≈»¿«¿ƒ
¯B‰hÏ ‡Óh‰ ÔÈa2ÏÈc·‰Ï ÌÈ·‚Á ÈÓÈÒa ˜c·Ï (‚ . ≈«»≈«»ƒ¿…¿ƒ»≈¬»ƒ¿«¿ƒ
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¯B‰ËÏ ‡ÓË ÔÈa3ÏÈc·‰Ï ÌÈ‚„ ÈÓÈÒa ˜c·Ï („ . ≈»≈¿»ƒ¿…¿ƒ»≈»ƒ¿«¿ƒ
¯B‰ËÏ ‡ÓË ÔÈa4‰iÁÂ ‰Ó‰a ÏÎ‡Ï ‡lL (‰ . ≈»≈¿»∆…∆¡…¿≈»¿«»

‰‡ÓË5‡ÓË ÛBÚ ÏÎ‡Ï ‡lL (Â .6ÏÎ‡Ï ‡lL (Ê . ¿≈»∆…∆¡…»≈∆…∆¡…
ÌÈ‡ÓË ÌÈ‚c7ÛBÚ‰ ı¯L ÏÎ‡Ï ‡lL (Á .8‡lL (Ë . »ƒ¿≈ƒ∆…∆¡…∆∆»∆…

ı¯‡‰ ı¯L ÏÎ‡Ï9ı¯‡‰ OÓ¯ ÏÎ‡Ï ‡lL (È .10. ∆¡…∆∆»»∆∆…∆¡…∆∆»»∆
¯ÈÂ‡Ï ‡ˆzLk ˙B¯t‰ ˙ÚÏBz ÏÎ‡Ï ‡lL (‡È11(·È . ∆…∆¡…«««≈¿∆≈≈»¬ƒ

ÌÈn‰ ı¯L ÏÎ‡Ï ‡lL12‰Ï· ÏÎ‡Ï ‡lL (‚È .13. ∆…∆¡…∆∆««ƒ∆…∆¡…¿≈»
Ï˜Òp‰ ¯BLa ˙B‰Ï ‡lL („È14ÏÎ‡Ï ‡lL (ÂË . ∆…≈»¿«ƒ¿»∆…∆¡…

‰Ù¯Ë15ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡ ÏÎ‡Ï ‡lL (ÊË .16‡lL (ÊÈ . ¿≈»∆…∆¡…≈∆ƒ««∆…
Ìc ÏÎ‡Ï17‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ·ÏÁ ÏÎ‡Ï ‡lL (ÁÈ .18. ∆¡…»∆…∆¡…≈∆¿≈»¿»

‰Lp‰ „Èb ÏÎ‡Ï ‡lL (ËÈ19¯Oa ÏÎ‡Ï ‡lL (Î . ∆…∆¡…ƒ«»∆∆…∆¡…»»
·ÏÁa20BÏM·Ï ‡lL (‡Î .21ÌÁÏ ÏÎ‡Ï ‡lL (·Î . ¿»»∆…¿«¿∆…∆¡…∆∆

‰L„Á ‰‡e·z22L„Á‰ ÔÓ ÈÏ˜ ÏÎ‡Ï ‡lL (‚Î .23. ¿»¬»»∆…∆¡…»ƒƒ∆»»
L„Á‰ ÔÓ ÏÓ¯k ÏÎ‡Ï ‡lL („Î24ÏÎ‡Ï ‡lL (‰Î . ∆…∆¡…«¿∆ƒ∆»»∆…∆¡…

‰Ï¯Ú25Ì¯k‰ È‡Ïk ÏÎ‡Ï ‡lL (ÂÎ .26‡lL (ÊÎ . »¿»∆…∆¡…ƒ¿≈«∆∆∆…
Ï·Ë ÏÎ‡Ï27CÒ ÔÈÈ ˙BzLÏ ‡lL (ÁÎ .28. ∆¡…∆∆∆…ƒ¿≈∆∆

ודרשו 1) תאכלו, אשר החיה זאת ב): יא, (ויקרא שנאמר
באכילה, "אותה אֿב: סי' ג פרק שמיני פ' כהנים' ב'תורת
הריהו  - עשה מכלל הבא ולאו באכילה. טמאה בהמה ואין
אולם  קמט. עשה המצוות', ('ספר לבדוק מצוה ולכן עשה".
מה  היינו אחרת, 'עשה' רבינו מוסר ה"א בפ"א  לקמן
א. הערה שם ראה וגו', והבדלתם כה) כ, (שם שנאמר

ומכאן 2) תאכלו, טהורה צפור כל א): יד, (דברים שנאמר
- עשה מכלל הבא ולאו באכילה, אסורה טמאה  שציפור
אולם  'ספרי', בשם ה"ד פ"ב לקמן (מגידֿמשנה עשה

זאת). מצאנו לא שלפנינו, יא,3)ב'ספרי' (ויקרא שנאמר
לא  אחרים ומשמע העוף, שרץ מכל תאכלו זה את כא):

אשר 4)תאכלו. מכל תאכלו זה את ט): (שם שנאמר
ממעלי 5)במים. תאכלו לא זה את אך ד): (שם שנאמר

אחד, טהרה סימן בעלי וחיה בבהמה מדבר זה פסוק הגרה.
אלה  את בקלֿוחומר ולמדנו חזיר, ארנבת, שפן, גמל, היינו:
ה"א). פ"ב לקמן (ראה כלל טהרה סימן בהם שאין

ג).6) יא, (ויקרא העוף מן תשקצו אלה ואת שנאמר,
תאכלו.7) לא מבשרם לכם, יהיו ושקץ יא): (שם שנאמר
לכם.8) הוא טמא העוף, שרץ וכל יט): יד, (דברים שנאמר
הארץ,9) על השורץ השרץ וכל מא): יא, (ויקרא שנאמר

הוא. את 10)שקץ תטמאו ולא מד): (שם, שנאמר
הרומש. השרץ בכל מב):11)נפשותיכם (שם, שנאמר

המצוות  [במנין תאכלום. לא הארץ על השורץ השרץ לכל
בכת"י  וכן לארץ, כשיצא הגירסא: החזקה' ל'יד שבפתיחה
שלהלכה  ללמוד, יש המצוות' ב'ספר רבינו ומדברי תימן.
(היינו  הפרי על יצאו ואם הגירסאות, שתי בין הבדל אין

לארץ"]. "יצאו נקרא אל 12)לאויר) מג): (שם, שנאמר
פ"ב  (לקמן השורץ השרץ בכל נפשותיכם את תשקצו

נבלה.13)הי"ב). כל תאכלו לא כא): יד, (דברים שנאמר
בשרו.14) את יאכל ולא כח): כא, (שמות שנאמר
תאכלו.15) לא טרפה בשדה ובשר ל): כב, (שם שנאמר
הבשר.16) עם הנפש תאכל ולא כג): יב, (דברים שנאמר
ת 17) לא דם וכל כו): ז, (ויקרא שנאמר 18)אכלו.שנאמר

תאכלו. לא ועז וכשב שור חלב כל כג): שנאמר 19)(שם,
הנשה. גיד את ישראל בני יאכלו לא לג): לב, (בראשית

אמו.20) בחלב גדי תבשל לא כו): לד, (שמות שנאמר
הקדים 21) כאן ה"ב. פ"ט לקמן ראה הלאֿתעשה, [אותו

המצוות', ב'ספר אולם בישול, לאיסור אכילה איסור רבינו
(שם) שלקמן מפני והטעם, הסדר. הפך קפוֿקפז, לאֿתעשה
המצוות', וב'ספר אחד. מפסוק האיסורים שני רבינו למד
איסור  מקדים השני, תבשל" מ"לא אכילה איסור שלומד

הראשון]. תבשל" מ"לא הנלמד שנאמר 22)בישול,
היום  עצם עד תאכלו לא וכרמל וקלי ולחם יד): כג, (ויקרא

הקודמת.23ֿ24)הזה. שבהערה הפסוק מאותו
יאכל.25) לא ערלים כג): יט, (שם שנאמר 26)שנאמר

ותבואת  תזרע אשר הזרע המלאה תקדש פן ט): כב, (דברים
תעשה'. 'לא משמעותה ו"פן" (ויקרא 27)הכרם. שנאמר

ירימו  אשר את ישראל בני קדשי את יחללו ולא טו): כב,
זבחימו 28)לה'. חלב אשר לח): לב, (דברים שנאמר

נסיכם. יין ישתו יאכלו,
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
שנמצא 1) טהור דג וחגב; [דג] ועוף חיה בהמה סימני יבאר

טמא. – הטמא מן היוצא איפכא; או טמא דג במעי

.‡Ú„ÈÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓ2ÔÈa Ô‰a ÔÈÏÈc·nL ÔÈÓÈq‰ ƒ¿«¬≈≈««ƒ»ƒ∆«¿ƒƒ»∆≈
ÔÏÎ‡Ï ¯znL ÌÈ·‚ÁÂ ÌÈ‚„Â ÛBÚÂ ‰iÁÂ ‰Ó‰a3ÔÈ·e ¿≈»¿«»¿¿»ƒ«¬»ƒ∆À»¿»¿»≈

‰Ó‰a‰ ÔÈa ÌzÏc·‰Â :¯Ó‡pL .ÔÏÎ‡Ï ¯zÓ ÔÈ‡L∆≈À»¿»¿»∆∆¡«¿ƒ¿«¿∆≈«¿≈»
¯‰hÏ ‡Óh‰ ÛBÚ‰ ÔÈ·e ‰‡ÓhÏ ‰¯‰h‰4:¯Ó‡Â . «¿…»«¿≈»≈»«»≈«»…¿∆¡«

˙ÏÎ‡p‰ ‰iÁ‰ ÔÈ·e ¯‰h‰ ÔÈ·e ‡Óh‰ ÔÈa ÏÈc·‰Ï¿«¿ƒ≈«»≈≈«»…≈««»«∆¡∆∆
.ÏÎ‡˙ ‡Ï ¯L‡ ‰iÁ‰ ÔÈ·e≈««»¬∆…≈»≈

ידיעת 2) אינה המצוה שהרי "לבדוק" משנה' ה'מגיד גירסת
להבדיל  כדי בעלֿהחי, של הבדיקה אלא ולימודם, הסימנים
מנה  אלו, להלכות בפתיחתו רבינו הטהור. ובין הטמא בין
מצוות: ארבע לו ויצאו עצמה, בפני מצוה מין כל בדיקת
המצוות' ב'ספר מנאן וכן חגבים. דגים, עוף, וחיה, בהמה
וכו'". "והבדלתם של במצוותֿעשה קמטֿקנב, עשין
נצטוינו  "שאנו אלו: מצוות כוונת מבאר הוא קמט ובמצוה
יהיה  מותר ואז וחיה, בהמה בכל אלה סימנים לדרוש

המצוה". הוא זה ודין על 3)לאכלה, מוטלת המצוה
של  'עשה' כמו בעלֿהחי, את לאכול רוצה כשהוא האדם
בשר. לאכול רוצה הוא אם רק בה חייב שהאדם שחיטה

סדורים 4) שהם כפי לא בעליֿהחיים מיני את סידר רבינו
דגים, וחיה, בהמה הוא: הכתוב סדר יא). (ויקרא בתורה
הפסוק  על כאן שהסתמך מפני והטעם, חגבים. עוף,
סמוך  עוף מנה לבהמה, עוף נסמך שבו וכו' והבדלתם
חגבים, ואחרֿכך תחילה דגים סידר מכן ולאחר לבהמה,
לא  "והבדלתם" ובמצוות במקומם. בתורה שנכתבו כסדר

הכ"ד. לקמן וראה בפירוש. וחגבים דגים נזכרו

.·‰iÁÂ ‰Ó‰a ÈÓÈÒ5eL¯t˙6‰¯Bza7Ì‰Â ,ÈL ƒ»≈¿≈»¿«»ƒ¿»¿«»¿≈¿≈
eÈ‰iL „Ú .‰¯b ˙ÏÚÓe ‰Ò¯t ˙Ò¯ÙÓ :ÔÈÓÈÒƒ»ƒ«¿∆∆«¿»«¬«≈»«∆ƒ¿

‰iÁÂ ‰Ó‰a ÏÎÂ .Ì‰ÈL8ÔÈ‡ - ‰¯b ˙ÏÚÓ ‡È‰L ¿≈∆¿»¿≈»¿«»∆ƒ«¬«≈»≈
ÔBÈÏÚ‰ ÈÁla ÌÈpL dÏ9˙ÏÚÓ ‡È‰L ‰Ó‰a ÏÎÂ . »ƒ«ƒ«¿ƒ»∆¿¿»¿≈»∆ƒ«¬«
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‰¯b10‰Ò¯t ˙Ò¯ÙÓ ‡È‰ È¯‰ -11ÏÓb‰ ÔÓ ıeÁ ,12. ≈»¬≈ƒ«¿∆∆«¿»ƒ«»»
‡È‰ - ‰Ò¯t ˙Ò¯ÙÓ ‡È‰L ‰Ó‰a ÏÎÂ13,‰¯b ˙ÏÚÓ ¿»¿≈»∆ƒ«¿∆∆«¿»ƒ«¬«≈»

¯ÈÊÁ‰ ÔÓ ıeÁ14. ƒ«¬ƒ

לטמאה,5) טהורה וחיה בהמה בין ההבדל סימני כלומר,
(ה"י) להלן מבואר לחיה, בהמה שבין ההבדל סימני אבל

הן". השמועה א.6)ש"מפי נט, חולין המשנה לשון
ג.7) יא, שם.9)הטהורים.8)ויקרא ואין 10)חולין,

(מגידֿמשנה). העליון בלחי שיניים צריך 11)לה ואין
(מגידֿמשנה). למה 12)לבדוק לתמוה ואין ד. יא, ויקרא

ואינם  גרה מעלי הם שגם והארנבת, השפן רבינו הזכיר לא
מדבר  רבינו כי הראב"ד: כהשגת הֿו), (שם, פרסה מפריסי
למעלה, שיניים להם שאין אמר ועליהם הטהורים, במינים
להם  יש הם גרה מעלי כי אם טמאים, שהם והארנבת והשפן
לבהמות  דומה הרך הגמל אבל העליון, בלחי שיניים
(מגידֿמשנה). למעלה שיניים לו שאין הטהורות

תימן:13) היא.בכת"י א.14)הרי ז, שם,

.‚CÎÈÙÏ15,d¯ÈkÓ BÈ‡Â ¯a„na ‰Ó‰a ‡ˆBn‰ , ¿ƒ»«≈¿≈»«ƒ¿»¿≈«ƒ»
˙BÒ¯t‰ ˙Îe˙Á d‡ˆÓe16‰ÈÙa ˜„Ba -17ÔÈ‡ Ì‡ : ¿»»¬««¿»≈¿ƒ»ƒ≈

‰ÏÚÓÏ ÌÈpL dÏ18‰¯B‰Ë ‡È‰L Úe„Èa -19‡e‰Â . »ƒ«ƒ¿«¿»¿»«∆ƒ¿»¿
ÏÓb ¯ÈkiL20Ce˙Á ‰ÈtL ‰Ó‰a ‡ˆÓ .21˜„Ba -22 ∆«ƒ»»»»¿≈»∆ƒ»»≈

‰¯B‰Ë - ‰ÚeÒL ‡È‰ Ì‡ :‰È˙BÒ¯Ùa23‡e‰Â . ¿«¿∆»ƒƒ¿»¿»¿
¯ÈÊÁ ¯ÈkiL24˙BÎe˙Á ‰ÈÏ‚¯Â Ce˙Á ‰Èt ‡ˆÓ .25- ∆«ƒ¬ƒ»»ƒ»»¿«¿∆»¬

da ˜„Ba26ı˜Ú‰ ÈÙÎa dËÁML ¯Á‡27‡ˆÓ Ì‡ : ≈»««∆¿»»¿«¿≈»…∆ƒ»»
·¯ÚÂ È˙L Cl‰Ó ÌL d¯Oa28‡e‰Â .‰¯B‰Ë - ¿»»»¿«≈¿ƒ»≈∆¿»¿

„B¯Ú ¯ÈkiL29B¯Oa ‡e‰ ÔkL ,30·¯ÚÂ È˙L31. ∆«ƒ»∆≈¿»¿ƒ»≈∆

גרה,15) מעלה האלו: הסימנין שלשה יודעים שאנו מאחר
העליון. בלחי שיניים להם ואין פרסה ואין 16)מפריסי

פרסה. מפרסת היא אם לבדוק שם.17)האפשרות חולין,
העליון.18) למעלה,19)בלחי שיניים לה אין אם שהרי

ומאחר  (ה"ב), למעלה כמבואר גרה, מעלה שהיא ברור כבר
פרסה. מפרסת שהיא גם לנו ידוע גרה, מעלה שהיא

(שם). למעלה אין 20)כמבואר רך לגמל שם. חולין,
ט. הערה למעלה כמבואר העליון, בלחי ואי 21)שיניים

למעלה. שיניים לה אין אם להכיר שם.22)אפשר חולין,
גרה,23) מעלה גם היא פרסה, מפרסת היא אם שהרי

הקודמת. בהלכה הוא 24)כמבואר חזיר שהרי שם. חולין,
פרסה. ברגלים.25)מפריס ולא בפה לא לבודקה ואין

הזנב.27)שם.26) "יש 28)בקצות ולרוחב, לאורך
ערב  שנקרע ויש (לאורך), שתי נקרע אותו שכשקורעין בשר
אם  הזנב, שבקצות שהבשר כלומר, רש"י. (לרוחב)"
נקרע  כן גם - ערב תקרעהו ואם נקרע, - שתי תקרעהו
מפרש: גרשום ורבינו שם). להרא"ש, טוב' יום ('מעדני
בערב. נקרע אחר ומצד בשתי, נקרע הבשר אחד דמצד

הבר.29) וערב.30)חמור שתי מהלך תימן: בכת"י
שם.31) חולין

.„Û‡ ,‰‡ÓË ‰Ó‰a ÔÈÓk ‰„ÏiL ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a¿≈»¿»∆»¿»¿ƒ¿≈»¿≈»«
‡l‡ ,‰¯‚ ‰ÏÚÓ ‡ÏÂ ‰Ò¯t ÒÈ¯ÙÓ BÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈«¿ƒ«¿»¿…«¬≈≈»∆»
¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¯·c ÏÎÏ ¯BÓÁ B‡ ÒeÒ ÔÈÓk¿ƒ¬¿»»»¬≈∆À»

‰ÏÈÎ‡a32;ÂÈÙÏ ‰„ÏiLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . «¬ƒ»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿»¿»»
Ók ‡ˆÓe ‡·e ,B¯„Úa ˙¯aÚÓ ‰¯t ÁÈp‰ Ì‡ Ï·‡ÔÈ ¬»ƒƒƒ«»»¿À∆∆¿∆¿»»»¿ƒ

- ‰pnÓ ˜BÈ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰È¯Á‡ Ce¯k ¯ÈÊÁ¬ƒ»«¬∆»««ƒ∆≈ƒ∆»
‰ÏÈÎ‡a ¯eÒ‡Â ,˜ÙÒ ‰Ê È¯‰33‰‡Óh‰ ÔÓ ‡nL ; ¬≈∆»≈¿»«¬ƒ»∆»ƒ«¿≈»

.‰¯B‰h‰ ¯Á‡ C¯ÎÂ ,„ÏB«¿ƒ¿««««¿»

ב.32) ה, א.33)בכורות כד, שם

.‰Û‡ ,‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ÔÈÓk ‰„ÏiL ‰‡ÓË ‰Ó‰a¿≈»¿≈»∆»¿»¿ƒ¿≈»¿»«
‡e‰ È¯‰Â ,‰¯‚ ‰ÏÚÓe ‰Ò¯t ÒÈ¯ÙÓ ‡e‰L Èt ÏÚ«ƒ∆«¿ƒ«¿»«¬≈≈»«¬≈
¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ‰O ÔÈÓk B‡ ¯·c ÏÎÏ ¯BL ÔÈÓk¿ƒ¿»»»¿ƒ∆¬≈∆»

‰ÏÈÎ‡a34Ï„b‰L .35ÔÓe ,‡ÓË - ‰‡Óh‰ ÔÓ «¬ƒ»∆«»≈ƒ«¿≈»»≈ƒ
(CÎÈÙÏ) .¯B‰Ë - ‰¯B‰h‰36‡ˆÓpL ‡ÓË ‚c37 «¿»»¿ƒ»»»≈∆ƒ¿»

¯eÒ‡ - ¯B‰Ë ‚„ ÈÚÓa38ÈÚÓa ‡ˆÓp‰ ¯B‰Ë ‚„Â , ƒ¿≈»»»¿»»«ƒ¿»ƒ¿≈
¯zÓ - ‡ÓË ‚„39.BÚÏa ‡l‡ ,ÂÈÏecb ÔÈ‡L ÈÙÏ ; »»≈À»¿ƒ∆≈ƒ»∆»¿»

ב.34) ה, ורבינו 35)שם "שהיוצא", כתוב: שם במשנה
בלבד  שהגידול להשמיענו "שהגדל", וכתב הלשון שינה

יצא. שממנו או נמצא שבו הגוף ולא כלומר,36)קובע

נמצא. שבו בגוף ולא בגידול שתלוי ואפילו 37)מכיון
סקל"א). פג, סי' יו"ד, הגר"א (ביאורי שבלעו ראינו כשלא

ב.38) ז, שם.39)שם

.ÂLiL ‰i¯a da ‡ˆÓpL B‡ ‰„ÏiL ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a¿≈»¿»∆»¿»∆ƒ¿»»¿ƒ»∆≈
ÈzL dÏ40‰ÏÈÎ‡a ‰¯eÒ‡ - ˙B¯„L ÈzLe ÔÈa‚41. »¿≈«ƒ¿≈¿»¬»«¬ƒ»

‰Ê ˙‡ :¯Ó‡pL ,‰¯Bza ‰¯Ò‡pL ‰ÚeÒM‰ ‡È‰ BÊÂ¿ƒ«¿»∆∆∆¿»«»∆∆¡«∆∆
‰Ò¯t‰ ÈÒÈ¯ÙnÓe ‰¯b‰ ÈÏÚnÓ eÏÎ‡˙ ‡Ï……¿ƒ«¬≈«≈»ƒ«¿ƒ≈««¿»
ÈzLÏ ‰ÚeÒL ‰„ÏBpL ‰i¯a :¯ÓBÏk .‰ÚeÒM‰«¿»¿«¿ƒ»∆¿»¿»ƒ¿≈

.˙BÓ‰a¿≈

איסורי 40) מהל' פ"י ראה שני. רומי: ובדפוס תימן, בכת"י
הי"א. א.41)ביאה כד, נדה

.ÊÈt ÏÚ Û‡ ,ÛBÚ ˙eÓc da ‡ˆÓpL ‰Ó‰a ÔÎÂ¿≈¿≈»∆ƒ¿»»¿««ƒ
‰ÏÈÎ‡a ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ¯B‰Ë ÛBÚ ‡e‰L42¯z‰ ‡Ï . ∆»¬≈∆»«¬ƒ»…À«

ÔÓ43.‰Ò¯t BÏ LiM ‰Ó ‡l‡ ‰Ó‰·a ‡ˆÓp‰ ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈»∆»«∆≈«¿»

א.42) סט, גורס 43)חולין וכן "מין", תימן: בכת"י
משנה'. ה'מגיד

.Á¯znL ÌÏBÚaL ‰iÁÂ ‰Ó‰a ÏÎa EÏ ÔÈ‡≈¿¿»¿≈»¿«»∆»»∆À»
ÔÈÈn‰ ˙¯OÚÓ ıeÁ ‰ÏÈÎ‡a44‰¯Bza ÔÈÈen‰45. «¬ƒ»≈¬∆∆«ƒƒ«¿ƒ«»

‰Ú·LÂ ;ÊÚÂ ,‰O ,¯BL :Ì‰Â ,‰Ó‰a ÈÈÓ ‰LÏL¿»ƒ≈¿≈»»≈∆»≈¿ƒ¿»
,B‡˙e ,ÔLÈ„Â ,Bw‡Â ,¯eÓÁÈÂ ,È·ˆe ,Ïi‡ :‰iÁ ÈÈÓƒ≈«»«»¿ƒ¿«¿¿«¿ƒ…¿

‡È¯n‰Â ¯a‰ ¯BL ÔB‚k .Ô‰ÈÈÓe Ì‰ .¯ÓÊÂ46Ô‰L , »»∆≈ƒ≈∆¿«»¿«¿ƒ∆≈
¯BM‰ ÔÈnÓ47‰ÏÚÓ - Ì‰ÈÈÓe ÔÈÈÓ ‰¯OÚ‰ ÏÎÂ . ƒƒ«¿»»¬»»ƒƒƒ≈∆«¬≈

BÈ‡ - Ô¯ÈkÓ ‡e‰L ÈÓ ,CÎÈÙÏ .‰Ò¯t ÒÈ¯ÙÓe ‰¯‚≈»«¿ƒ«¿»¿ƒ»ƒ∆«ƒ»≈
‰ta ‡Ï ˜c·Ï CÈ¯ˆ48ÌÈÏ‚¯a ‡ÏÂ49. »ƒƒ¿……«∆¿…»«¿«ƒ

א.44) פ, דֿה.45)שם יד, בבקר 46)דברים מיוחד מין
הבהמות  בשמות בקיאים אנו [אין ובשמנו. בגדלו המצטיין
כי  המדעיות, החקירות תוצאות על לסמוך ואין והחיות,
על  לסמוך ויש והשערות, רעועים יסודות על הן מושתתות
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בעופות]. כמו אסור, ומה מותר מה שבידינו המסורת
משנה'.47) ו'לחם משנה' 'כסף משנה', 'מגיד ראה
ה"ג.48) למעלה כמבואר העליון, בלחי שיניים לה יש אם
שם.49) למעלה כמבואר פרסה, מפריסה היא אם

.Ëe‡ ÔÈÎÈ¯ˆ ,‰ÏÈÎ‡a ÔÈ¯zÓ ÔlkL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆À»À»ƒ«¬ƒ»¿ƒƒ»
- ‰iÁ‰L .‰¯B‰Ë ‰iÁÂ ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ÔÈa ÏÈc·‰Ï¿«¿ƒ≈¿≈»¿»¿«»¿»∆««»

¯zÓ daÏÁ50Èeqk ÔeÚË dÓ„Â ,51‰Ó‰a‰Â ; ∆¿»À»¿»»»ƒ¿«¿≈»
‰¯B‰h‰52˙¯Îa daÏÁ -53Èeqk ÔeÚË dÓc ÔÈ‡Â ,54. «¿»∆¿»¿»≈¿≈»»»ƒ

,ב.50) נט חיה 51)חולין שחיטת דם לכסות "מצותֿעשה
ה"א). שחיטה מהל' (פי"ד של 52)טהורה" חלב על אבל

ה"א. פ"ז להלן כמבואר כרת, חייב אינו טמאה בהמה
כה.53) ז, ועוף 54)ויקרא בחיה אלא אינו הדם שכיסוי

בבהמה. ולא

.È‰ÚeÓM‰ ÈtÓ - ‰iÁ ÈÓÈÒÂ55‡e‰L ÔÈÓ Ïk :Ô‰ ¿ƒ»≈«»ƒƒ«¿»≈»ƒ∆
ÌÈ¯˜ BÏ LÈÂ ‰¯‚ ‰ÏÚÓe ‰Ò¯t ÒÈ¯ÙÓ56 «¿ƒ«¿»«¬≈≈»¿≈«¿«ƒ

˙BÏvÙÓ57k ,;È‡cÂa ‰¯B‰Ë ‰iÁ ‰Ê È¯‰ - Ïi‡‰ ÔB‚ ¿À»¿»«»¬≈∆«»¿»¿««
˙BÎe¯k ÂÈ¯˜ eÈ‰ Ì‡ ,˙BÏvÙÓ ÂÈ¯˜ ÔÈ‡L ÏÎÂ58 ¿»∆≈«¿»¿À»ƒ»«¿»¿

˙B˜e¯ÁÂ ,¯BM‰ È¯˜k59˜¯Á‰ ‰È‰ÈÂ ,ÊÚ‰ È¯˜k ¿«¿≈««¬¿«¿≈»≈¿ƒ¿∆«∆∆
˙B¯e„‰Â ,Ô‰a ÚÏ·Ó60‰iÁ BÊ È¯‰ - È·v‰ È¯˜k À¿»»∆«¬¿«¿≈«¿ƒ¬≈«»

‰LÏL ÌÈ¯wa ‰È‰iL „·Ï·e .‰¯B‰Ë61ÔÈÓÈÒ ¿»ƒ¿«∆ƒ¿∆««¿«ƒ¿»ƒ»ƒ
.˙B¯e„‰Â ˙B˜e¯Á ,˙BÎe¯k :el‡≈¿¬«¬

שבעל55ֿ) תורה והם השמועה, מפי אותן שלמדו "דברים
ה"ב). ממרים מהל' (פ"א א.56)פה" נט, חולין

פ).57) סי' יו"ד, (רמ"א מהן יוצאין פיצולין שהרבה
לרבינו).58) המשנה (פירוש ומעוותות עקומות
לו 59) שאין עגול דבר נפתל, כמו ומפותלים "מעוותים

לרבינו). המשנה (פירוש חדה" לשון 60)שפה עגולות,
ב). מה, (ישעיה אישר" "והדורים כלומר,61)המקרא

חיה. ודאי זו אין - אחד סימן חסר ואם

.‡ÈÏ·‡ ;B¯ÈkÓ BÈ‡L ÔÈÓa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ∆≈«ƒ¬»
¯ÈkÓ ‰È‰ Ì‡ ,‰¯Bza ÔÈ¯eÓ‡‰ ‰iÁ ÈÈÓ ‰Ú·Lƒ¿»ƒ≈«»»¬ƒ«»ƒ»»«ƒ
ÏÎB‡ ‰Ê È¯‰ - ÌÈ¯˜ BÏ ‡ˆÓ ‡Ï elÙ‡ ,Ô˙B‡»¬ƒ…»»«¿«ƒ¬≈∆≈

.BÓc ˙BqÎÏ ·iÁÂ ,BaÏÁ∆¿¿«»¿«»

.·È‡e‰ ‰Ó‰a ÔÈÓ - ¯a‰ ¯BL62L¯w‰Â .63ÏÚ Û‡ , «»ƒ¿≈»¿«∆∆««
Èt64ÏÎÂ .‰iÁ ‡e‰ È¯‰ - ˙Á‡ Ô¯˜ ‡l‡ BÏ ÔÈ‡L ƒ∆≈∆»∆∆««¬≈«»¿»

BaÏÁ - ‰Ó‰a ÔÈÓ B‡ ‰iÁ ÔÈÓ ‡e‰ Ì‡ EÏ ˜tzÒiL∆ƒ¿«≈¿ƒƒ«»ƒ¿≈»∆¿
¯eÒ‡65ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â ,66BÓc ˙‡ ÔÈqÎÓe ,ÂÈÏÚ67. »¿≈ƒ»»¿«ƒ∆»

כחיה,62) וטבעו במדבר גדל שהוא ואף מ"ו. פ"ה, כלאים
למדבר  וברח מישוב בא שהוא מפני בהמה, למין הוא נחשב

ה"ד). שם, ב.63)('ירושלמי' נט, החיות 64)חולין וכל
קרנים. שתי להן יש הוא.65)הטהורות בהמה מין שמא

הספק.66) על לוקין ואין הוא, חיה מין מספק,67)שאולי
כחיה.

.‚È- ‰¯B‰Ë ‰iÁ ÌÚ ‰¯B‰Ë ‰Ó‰aÓ ‡a‰ ÌÈ‡Ïkƒ¿«ƒ«»ƒ¿≈»¿»ƒ«»¿»
ÈBk ‡¯˜p‰ ‡e‰68¯eÒ‡ BaÏÁ .69ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â ,70, «ƒ¿»∆¿»¿≈ƒ»»

BÓc ˙‡ ÔÈqÎÓe71¯aÚ˙Ó ‡ÓË ÔÈÓ ÔÈ‡Â .72ÔÈnÓ ¿«ƒ∆»¿≈ƒ»≈ƒ¿«≈ƒƒ
ÏÏk ¯B‰Ë73. »¿»

א.68) פ, ה"י).69)שם פ"ב, ביכורים (הל' כבהמה
ב.71)שם.70) פג, א.72)חולין ז, וגם 73)בכורות

בגמרא. שם כמבואר הטמא, ממין מתעבר אינו טהור מין

.„È‰¯Bz‰ ÔÓ L¯t˙ ‡Ï ¯B‰Ë ÛBÚ ÈÓÈÒ74‡l‡ , ƒ»≈»…ƒ¿»≈ƒ«»∆»
‰Ó75- ÛBÚ‰ ÈÈÓ ¯‡Le ,„·Ïa ÌÈ‡ÓË ÔÈÓ »»ƒ¿«¿≈ƒƒ¿«¿»ƒ≈»

ÔÈ¯zÓ76Ô‰ ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡ ÔÈ¯eÒ‡‰ ÔÈÈn‰Â .77, À»ƒ¿«ƒƒ»¬ƒ«¿»»¿∆¿ƒ≈
‡È‰Â .‰‡c („ .‰iÊÚ (‚ .Ò¯t (· .¯L (‡ :Ô‰ el‡Â78 ¿≈≈∆∆∆∆»¿ƒ»»»¿ƒ

‰¯B˙ ‰LÓa ‰¯eÓ‡‰ ‰‡¯‰79‡È‰Â .‰i‡ (‰ .80 »»»»¬»¿ƒ¿≈»«»¿ƒ
‰¯B˙ ‰LÓa ‰¯eÓ‡‰ ‰ic‰81ÔkL .‰i‡‰ ÔÈÓ (Â . ««»»¬»¿ƒ¿≈»ƒ»«»∆≈

da ·e˙k82‡e‰L ÏÏkÓ ,dÈÓÏ :83(Ê .ÔÈÈÓ ÈL »»¿ƒ»ƒ¿»∆¿≈ƒƒ
·¯BÚa ¯Ó‡ ÔkL .¯ÈÊ¯Ê (Á .·¯BÚ84‡È·‰Ï - BÈÓÏ : ≈«¿ƒ∆≈∆¡«¿≈¿ƒ¿»ƒ

¯ÈÊ¯f‰ ˙‡85.ı (·È .ÛÁL (‡È .ÒÓÁz (È .‰ÚÈ (Ë . ∆««¿ƒ«¬»«¿»««≈
ıp‰ ÔÈÓ ‡e‰Â ,‡˜¯LÂ (‚È86:Ba ·e˙k ÔkL . ¿«¿»»¿ƒ«≈∆≈»

e‰ÈÓÏ87(ÊÈ .ÛeLÈ (ÊË .CÏL (ÂË .ÒBk („È . ¿ƒ≈»»«¿
(‡Î .‰„ÈÒÁ (Î .‰ÓÁ¯ (ËÈ .˙‡˜ (ÁÈ .˙ÓLzƒ¿∆∆»»»»»¬ƒ»

ÈÓ (·Î .‰Ù‡‰‰Ù‡‰ Ô88dÈÓÏ :da ¯Ó‡ ÔkL .89. »¬»»ƒ»¬»»∆≈∆¡«»¿ƒ»
.ÛlËÚ‰ („Î .˙ÙÈÎec‰ (‚Î«ƒ«»¬«≈

א.74) נט, יבֿיח.75)חולין יד, דברים יגֿיט; יא, ויקרא
,ב.76) סג יג.79)שם.78)שם.77)חולין יד, דברים
שם.80) שם.81)חולין, יג.82)דברים, יא, ויקרא
בסמ"ג.83) וכן "שהן", תימן: טו.84)בכת"י שם,
א.85) סב, א.86)חולין סג, טז.87)שם שם, ויקרא,
שם.88) יט.89)חולין, שם, ויקרא,

.ÂËÈ¯‰ - Ô‰È˙BÓL·e el‡ ÔÈÈÓa È˜a ‡e‰L ÈÓ Ïk»ƒ∆»ƒ¿ƒƒ≈ƒ¿≈∆¬≈
‰˜È„a CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,Ì‰Ó BÈ‡L ÛBÚ ÏÎB‡ ‰Ê90. ∆≈∆≈≈∆¿≈»ƒ¿ƒ»

¯B‰Ë ÛBÚÂ91˙¯ÒÓa ÏÎ‡92‡e‰Â .93¯·„ ‰È‰iL ¿»∆¡»¿»…∆¿∆ƒ¿∆»»
„iˆ ÔÓ‡Â .¯B‰Ë ÛBÚ ‰fL ÌB˜Ó B˙B‡a ËeLt»¿»∆∆»¿∆¡»«»
˜ÊÁiL ‡e‰Â .„iv‰ Èa¯ ÈÏ ¯Èz‰ ‰Ê ÛBÚ :¯ÓBÏ94 «∆ƒƒƒ«ƒ««»¿∆À¿«

„iˆ B˙B‡95Ô‰È˙BÓL·e el‡ ÔÈÈÓa È˜a ‡e‰L96. «»∆»ƒ¿ƒƒ≈ƒ¿≈∆

הסמוכה).90) (בהלכה להלן המפורשים בסימנים
ב.91) שם, בדיקה.92)חולין, צריך "כלומר,93)ואינו

טהור  בחזקת לאכלו בפשיטות ונהגו המקום בני קיבלו שאם
מצוה  (ה'חינוך' לבודקו" צריך ואין כלל עליו לפקפק שאין

שהוחזק.94)קנז). תימן: הרב 95)בכת"י כלומר,
פב). סי' יו"ד, (ש"ך, לו שם.96)שהתיר חולין,

.ÊËÔ¯ÈkÓ BÈ‡L ÈÓ97˜„Ba - Ô‰È˙BÓL Ú„BÈ BÈ‡Â ƒ∆≈«ƒ»¿≈≈«¿≈∆≈
ÌÈÓÎÁ e˙pL el‡ ÔÈÓÈÒa98Ò¯B„ ‡e‰L ÛBÚ Ïk :99 ¿ƒ»ƒ≈∆»¿¬»ƒ»∆≈

Úe„Èa - ÏÎB‡Â100ÔÈÈn‰ el‡Ó ‡e‰L101‡ÓËÂ ,102; ¿≈¿»«∆≈≈«ƒƒ¿»≈
„Á‡ Ba LÈ Ì‡ ,ÏÎB‡Â Ò¯B„ BÈ‡LÂ103‰LÏMÓ ¿∆≈≈¿≈ƒ≈∆»ƒ¿»

Úaˆ‡ :Ô‰ el‡Â .¯B‰Ë ÛBÚ ‰Ê È¯‰ - el‡ ÔÈÓÈÒƒ»ƒ≈¬≈∆»¿≈≈∆¿«
‰¯˙È104˜ÙÊ B‡ ,105‰‡¯n‰ ‡È‰Â ,106‰È‰L B‡ , ¿≈»∆∆¿ƒ«À¿»∆»»

B·˜¯˜107ÛÏ˜108„ia109. À¿¿»ƒ¿»«»

להכירן 97) וגם שמותיהן את לידע צריכין: הדברים ששני
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בגמרא). א.98)(שם סא, ודף א. נט, "שיתן 99)שם
עושים  וכן ממנו, אוכל ואחרֿכך אוכל שהוא הדבר על ידו
ראה  לרבינו). המשנה (פירוש טורפים" שהם בעליֿחיים כל

משנה'. טמא".100)'מגיד - הדורס עוף "כל א. נט, שם
הי"ד.101) למעלה סימני 102)הנזכרים לו יש אם ואפילו

א.103)טהרה. סב, שאחורי 104)שם הגבוה "אצבע
היא, העופות שברוב "ואףֿעלֿפי שם). (רש"י, האצבעות"
ואחרים  חברותיה. אצבעות בסדר שאינה לפי יתירה לה קרי
קרויה  מחברותיה, ויתרה גדולה שלפניו שהאצבע פירשו:

(הר"ן). יתרה" שם"105)אצבע נקבץ שהאוכל "כיס
במקום  לעוף "והוא רש"י). לקורקבן, מגיע שהוא (לפני
לרבינו). המשנה (פירוש לאדם" האסטומכא

מוראתו".106) את "והסיר טז)) א, (ויקרא בתורה הכתובה
שבא 107) המאכל על מקיף כיס בתוכו "ויש העופות. קיבת

לרבינו). המשנה (פירוש שבתוך 108)אליו" הכיס כלומר,
נקלף. ב.109)הקורקבן סב, שם

.ÊÈBÈ‡L ÔÈÓ ÔÈ¯eÒ‡‰ ÔÈÈn‰ el‡ ÏÎa ÔÈ‡L ÈÙÏ¿ƒ∆≈¿»≈«ƒƒ»¬ƒƒ∆≈
Ò¯tÓ ıeÁ el‡ ÔÈÓÈÒ ‰LÏMÓ „Á‡ Ba LÈÂ Ò¯B„≈¿≈∆»ƒ¿»ƒ»ƒ≈ƒ∆∆

·eMia ÔÈÈeˆÓ ÔÈ‡ ‰iÊÚÂ Ò¯Ùe ,‰iÊÚÂ110‡l‡ , ¿»¿ƒ»∆∆¿»¿ƒ»≈»¿ƒ«ƒ∆»
ÛBÒ Ô‰L ,„‡Ó „Ú ˙B˜BÁ¯‰ Ìi‰ Èi‡ ˙B¯a„Óa¿ƒ¿¿ƒ≈«»»¿«¿…∆≈

.·eMi‰«ƒ

שם.110)

.ÁÈÔÈ‡Â ,„ia ÛÏ˜ BÈ‡Â ÔÈkÒa ÛÏ˜ Ô·˜¯w‰ ‰È‰»»«À¿¿»ƒ¿»¿«ƒ¿≈ƒ¿»«»¿≈
¯Á‡ ÔÓÈÒ Ba111Ò¯B„ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,112È¯‰ - ƒ»«≈««ƒ∆≈≈¬≈

˜ÙÒ ‰Ê113‰t¯˙Â LÓMa BÁÈp‰Â ,˜·„Â ˜ÊÁ ‰È‰ . ∆»≈»»»»¿»≈¿ƒƒ«∆∆¿ƒ¿«»
¯zÓ ‰Ê È¯‰ - „ia ÛÏ˜Â114. ¿ƒ¿»«»¬≈∆À»

כמבואר 111) טהור, עוף הוא הרי אחר, סימן בו היה שאם
הט"ז. טמא 112)למעלה עוף זה הרי דורס, הוא שאם

(שם). למעלה כמבואר ב.113)ודאי, סב, שם
שם.114)

.ËÈÔÈ‡L ,Ì‰È„Èa ‡È‰ ˙¯ÒnL :ÌÈB‡b‰ e¯Ó‡»¿«¿ƒ∆»…∆ƒƒ≈∆∆≈
‰È‰ Ì‡ ‡l‡ ,„Á‡ ÔÓÈÒa ‡a‰ ÛBÚ ¯Èz‰Ï ÔÈ¯BÓƒ¿«ƒ«»¿ƒ»∆»∆»ƒ»»
ÛÏ˜ BÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ;„ia B·˜¯˜ ÛÏwiL ÔÓÈÒ B˙B‡ƒ»∆ƒ»≈À¿¿»«»¬»ƒ≈ƒ¿»
- ‰¯˙È Úaˆ‡ B‡ ˜ÙÊ BÏ LiL Èt ÏÚ Û‡ ,„ia«»««ƒ∆≈∆∆∆¿«¿≈»

.e‰e¯Èz‰ ‡Ï ÌÏBÚÓ≈»…ƒƒ

.ÎÂÈÏ‚¯ ˙‡ ˜ÏBÁL ÛBÚ Ïk115ËeÁ BÏ ÔÈÁ˙BnLk »∆≈∆«¿»¿∆¿ƒ
¯ÈÂ‡‰ ÔÓ ËÏBwL B‡ ,Ô‡ÎÏ ÌÈzLe Ô‡ÎÏ ÌÈzL¿«ƒ¿»¿«ƒ¿»∆≈ƒ»¬ƒ

‡ÓËÂ ,Ò¯B„ ‰Ê È¯‰ - ¯ÈÂ‡a ÏÎB‡Â116ÔÎBM‰ ÏÎÂ . ¿≈»¬ƒ¬≈∆≈¿»≈¿»«≈
‡ÓË ‰Ê È¯‰ - Ì‰Ï ‰Ó„Â ÌÈ‡Óh‰ ÌÚ117. ƒ«¿≈ƒ¿ƒ¿∆»∆¬≈∆»≈

דק,115) שרביט או חבל על כשעומד טמא שעוף "וענינו
ומקצתם  אחד מצד השרביט אותו על צפרניו קצת ונותן
שאוחז  כמו אצבעותיו תחת השרביט שיהא עד אחר מצד

לרבינו). המשנה (פירוש ביניהן" דבר סה,116)שום שם
שם.117)א.

.‡Î‰¯Bz ‰¯Èz‰L ÌÈ·‚Á ÈÈÓe118el‡Â ,‰BÓL - ƒ≈¬»ƒ∆ƒƒ»»¿»¿≈
·‚Á (‡ :Ô‰119˙ÈaÊ¯‰ ‡e‰Â ,·‚Á ÔÈÓ (· .120(‚ . ≈»»ƒ»»¿»«¿»ƒ

‡È·eˆ¯Ú ‡e‰Â ,Ïb¯Á ÔÈÓe („ .Ïb¯Á121.‰a¯‡ (‰ . «¿…ƒ«¿…¿«¿¿»«¿∆
˙¯tˆ ‡È‰Â ,‰a¯‡ ÔÈÓe (Â122ÌÈÓ¯k123.ÌÚÏÒ (Ê . ƒ«¿∆¿ƒƒ…∆¿»ƒ»¿»

˙ÈÓÏLe¯È ‡ÁBÈ ‡È‰Â ,ÌÚÏÒ ÔÈÓe (Á124. ƒ»¿»¿ƒ¬»¿«¿ƒ

כב.118) יא, המקרא,119)ויקרא מסדר שינה רבינו
שם  הוא ש"חגב" מפני חגב. חרגול, סלעם, ארבה, שהוא:
יהא  ששמו טהרה: ומסימני הטהורים, החגבים לכל הכולל
את  רבינו הזכיר לכן הכ"ב, בסוף להלן כמבואר חגב,
עלֿיד  חרגול כתוב שבתורה ומכיון בראשונה. ה"חגב"
רבינו  חזר החרגול מין ואחרי החגב, למין רבינו סמכו חגב,

וסלעם. ארבה המקרא: שם.121)שם.120)לסדר
צ:).123)שם.122) (שבת צעירים דקלים אצל המצויה
שם.124) חולין,

.·Î„iv‰Â .ÏÎB‡ - Ô‰È˙BÓL·e Ô‰a È˜a ‡e‰L ÈÓƒ∆»ƒ»∆ƒ¿≈∆≈¿««»
ÛBÚk ,Ô‰ÈÏÚ ÔÓ‡125˜„Ba - Ô‰a È˜a BÈ‡L ÈÓe . ∆¡»¬≈∆¿ƒ∆≈»ƒ»∆≈
‰LÏLe .ÔÈÓÈqa126BÏ LiL Ïk :Ô‰a LÈ ÔÈÓÈÒ127 «ƒ»ƒ¿»ƒ»ƒ≈»∆»∆≈

˙BÙBÁL ÌÈÙk Úa¯‡Â ,ÌÈÏ‚¯ Úa¯‡128C¯‡ ·¯ «¿««¿«ƒ¿«¿«¿»«ƒ∆……∆
BÙeb Ûw‰ ·¯Â BÙeb129ÌÈÚ¯k ÈL BÏ LÈÂ ,130¯zÏ ¿…∆≈¿≈¿≈¿»«ƒ¿«≈

Èt ÏÚ Û‡Â .¯B‰Ë ÔÈÓ ‰Ê È¯‰ - Ì‰a131BL‡¯L »∆¬≈∆ƒ»¿««ƒ∆…
·‚Á BÓL ‰È‰ Ì‡ ,·Ê BÏ LÈÂ C¯‡132.¯B‰Ë - »…¿≈»»ƒ»»¿»»»

הט"ו.125) למעלה שניהם:126)כמבואר את מנה רבינו
וממילא  אחד, לסימן - גופו אורך רוב וחופות כנפים ארבע
לשני  מונם סו.) (שם הגמרא אולם, סימנים. שלשה הם
רבינו  של ונימוקו (לחםֿמשנה). ארבעה הם והרי סימנים
את  חופין לכנפיו כנפים הארבע בין הפסיקה שהמשנה הוא:
מחולקים  הם וממילא (הכרעים), קרסולים של בסימן רובו,
לזה  וטעמו - בסוף ה"כרעים" חשיב רבינו אולם לשנים,
אחד. לסימן כללם לכן - קכב) (אות להלן יבואר

במשנה.127) וכן לו, תימן: ואףֿעלֿפי 128)בכת"י
החופות  של הסימן לפני הכרעים של הסימן כתוב שבמשנה
לטעות  נבוא שלא הסדר, את רבינו שינה גופו, אורך רוב את
הגוף, אורך רוב חופות להיות צריכות הכרעים שגם ולומר
הכנפים  שרק ללמדנו הכנפים, אצל "שחופות", כתב: לכן
ל'טור' יוסף' ('בית הכרעים לא אבל חופות, להיות צריכות

פה). סי' א.129)יו"ד סה, המקרא 130)שם לשון
כא). יא, ראשם 131)(ויקרא אין המינים שמונת שכל

זנב, לו ויש ארוך ראשו אם אפילו וזה זנב, להם ואין ארוך
ושמו  הסימנין שלושת כל לו שיש כיון טהור, מין הוא הרי

ב.132)חגב. סה, שם

.‚ÎÔÈ‡L B‡ ,ÌÈÚ¯k B‡ ÌÈÙk ÂLÎÚ BÏ ÔÈ‡L ÈÓƒ∆≈«¿»¿»«ƒ¿»«ƒ∆≈
ÔÈÙBÁ‰ ÌÈÙk BÏ133¯Á‡ Ô˙B‡ Ïc‚Ï „È˙ÚÂ ,Ba¯ ˙‡ ¿»«ƒ«ƒ∆À¿»ƒ¿«≈»««

¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÏÈc‚iLk ÔÓÊ134‰zÚÓ135. ¿«¿∆«¿ƒ¬≈∆À»≈«»

החופות.133) תימן: א.134)בכת"י  סה, שם
הסימנין.135) לו אין שעכשיו ואפילו כלומר,

.„ÎÌÈ‚c·e136˙O˜O˜Â ¯ÈtÒ :ÔÈÓÈÒ ÈL137. «»ƒ¿≈ƒ»ƒ¿«ƒ¿«¿∆∆
Ba Á¯BtL ‡e‰ ¯ÈtÒe138‰˜e·c‰ ‡È‰ ˙O˜O˜Â ,139 ¿«ƒ∆≈«¿«¿∆∆ƒ«¿»

ÎÂ .BÙe‚ ÏÎa¯ÈtÒ BÏ LÈ - ˙O˜O˜ BÏ LiL Ï140. ¿»¿…∆≈«¿∆∆≈¿«ƒ
BÏ LiL B‡ ,BÏ ‰È‰È ÏÈc‚iLÎe ÂÈLÎÚ BÏ ÔÈ‡≈«¿»¿∆«¿ƒƒ¿∆∆≈
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`zexeqקנו zelk`n 'ld - dyecw xtq - ixyz 'i iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

È¯‰ - ÂÈO˜O˜ ¯ÈMÈ ‰ÏÚiLÎe Ìia ‡e‰Lk ˙O˜O«̃¿∆∆¿∆«»¿∆«¬∆«ƒ«¿«»¬≈
¯zÓ ‰Ê141Blk ˙‡ ÔÈÙBÁ‰ ÌÈO˜O˜ BÏ ÔÈ‡L ÈÓe . ∆À»ƒ∆≈«¿«ƒ«ƒ∆À

˙O˜O˜Â „Á‡ ¯ÈtÒ ‡l‡ Ba ÔÈ‡ elÙ‡ .¯zÓ -À»¬ƒ≈∆»¿«ƒ∆»¿«¿∆∆
˙Á‡142¯zÓ ‰Ê È¯‰ -143. ««¬≈∆À»

כפי 136) לדגים חגבים והקדים הסדר, את כאן שינה רבינו
הדינים  מקור ששם נט, חולין במשנה סדורים שהם

זו. ט.137)שבהלכה יא, שם.138)ויקרא חולין,
כתב:139) ורבינו בו". הקבועים "קשקשין במשנה:

אינה  שהקשקשת ללמדנו "הקבועה", במקום "הדבוקה"
היא  אם אבל בכלי, או ביד נקלפת היא שהרי בגוף, קבועה
(מגידֿ קשקשת אינה הדג, מעור נקלפת שאינה קבועה

ב.140)משנה). נא, א.141)נדה לט, זרה עבודה
אחד.142) תימן: ג.143)בכת"י פרשה שמיני, 'ספרא'

á"ôùú'ä éøùú 'é éùéîç íåé

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
אדם;1) מבשר או הטמאים ועוף חיה מבהמה האוכל יבאר

הנמצאים  ותולעים בתורה; האמורים שרצים שמונה ודין
שלימה  אחת והביא נמלות רסק ודין במים; או בפירות

לאלו. וצירפה

.‡¯Ó‡pL ÏÏkÓ2‰Ò¯t ˙Ò¯ÙÓ ‰Ó‰a ÏÎÂ : ƒ¿«∆∆¡«¿»¿≈»«¿∆∆«¿»
ÚÓBL ,‰¯b ˙ÏÚÓ ˙BÒ¯Ù ÈzL ÚÒL ˙ÚÒLÂ3È‡ ¿…««∆«¿≈¿»«¬«≈»≈«¬ƒ

ÚÓ dÈ‡L ÏkL.‰¯eÒ‡ - ‰Ò¯t ˙Ò¯ÙÓe ‰¯b ˙Ï ∆…∆≈»«¬«≈»«¿∆∆«¿»¬»
‰OÚ ÏÏkÓ ‡a‰ Â‡ÏÂ4‡e‰ ‰OÚ -5¯ÈÊÁ·e ÏÓb·e . ¿««»ƒ¿«¬≈¬≈«»»«¬ƒ

ÈÏÚnÓ eÏÎ‡˙ ‡Ï ‰Ê ˙‡ :¯Ó‡ ÔÙM·e ˙·¯‡·e»«¿∆∆«»»∆¡«∆∆……¿ƒ«¬≈
‡Ïa Ô‰L z„ÓÏ È¯‰ .¯ÓB‚Â ‰Ò¯t‰ ÈÒÈ¯ÙnÓe ‰¯b‰«≈»ƒ«¿ƒ≈««¿»¿≈¬≈»«¿»∆≈¿…
ÔkL ÏÎÂ .„Á‡ ÔÓÈÒ Ô‰a LiL Èt ÏÚ Û‡Â ,‰OÚ«̇¬∆¿««ƒ∆≈»∆ƒ»∆»¿»∆≈
ÏÏk ÔÓÈÒ da ÔÈ‡L ,‰‡ÓË ‰iÁÂ ‰‡ÓË ‰Ó‰a ¯‡L6, ¿»¿≈»¿≈»¿«»¿≈»∆≈»ƒ»¿»

ÏÏkÓ ‡a‰ ‰OÚ ÏÚ ¯˙È ,‰OÚ˙ ‡Ïa Ì˙ÏÈÎ‡ ¯eq‡L∆ƒ¬ƒ»»¿…«¬∆»≈«¬≈«»ƒ¿«
.eÏÎ‡z d˙‡…»…≈

ãycew zegiyn zecewpã

izy rqy zrqeye dqxt zqxtn dnda lke xn`py llkn"
zqxtne dxb zlrn dpi`y ip` rney ,dxb zlrn zeqxt

."`ed dyr llkn `ad e`le ,dxeq` dqxt

לא  זה את נאמר ובשפן ובארנבת ובחזיר "ובגמל וממשיך,
שאר  וכל־שכן בלא־תעשה... שהן למדת הא תאכלו...
שאיסור  כלל, סימן בהן שאין טמאה וחיה טמאה בהמה
אותה  מכלל הבא 'עשה' על יתר בלא־תעשה אכילתן

תאכלו".
בהמה  ש'לאו' על לתמוה שאין משנה' ה'מגיד וחיה וכתב

עונשים  אין והרי וארנבת, שפן מחזיר ק"ו בא טמאין,
'עשה', מכלל הבא ב'לאו' נאסרו כבר שאלו לפי מק"ו?
ודבריו  מקל־וחומר. לבוא שלהן ל'לאו' אפשר שכן וכיון
מצד  אינו 'לאו' איסור הכל אחרי שהרי ביאור, דורשים
'עשה' מכלל הבא ב'לאו' כבר שנאסר עוזר מה וא"כ הק"ו,

מלקות. להענישו 'לאו' איסור לגבי

מכלל  הבא בכלל נאסרו כבר שאלו לאחר הרוגוצו'בי: וכתב
גמל  חזיר של האיסור שגדר מובן בביאור, התורה מן עשה
שחסר  משום אלא הפרטי גדרם מצד אינו וארנבת שפן
מילתא  גילוי אלא הק"ו אין וממילא טהרה, סימן בהם
זה. בכלל הם סימנים שני בהם שחסרים אלו שגם בעלמא
בהמה  שכל שכתבה תורה, של אמיתותה מתגלה זה בעניין
שבהמה  וכל פרסה, מפרסת גם היא הרי גרה מעלת שהיא
אלו. מארבע חוץ גרה מעלת גם היא פרסה מפרסת שהיא
אשר  "כל מהפסוק הנלמד דומה דבר מצינו לדגים, ובנוגע
יש  קשקשת לו שיש ש"כל במים" וקשקשת סנפיר לו אין
שתים  מתקיימת תולעת "אין לשרצים ובנוגע סנפיר", לו
נקפה  אינו טמאה בהמה "חלב לחלב ובנוגע חודש", עשרה

הטהורה". כחלב ועומד
שניתנה  שמאז תורה, של אמיתותה גודל מכאן ונראה
הרמב"ם  שכתב מאז ואפילו והגמרא, המשנה ומזמן תורה
על  ידעו שלא בעלי־חיים סוגי בעולם נתגלו חיבורו, את
חיו  שבהם המקומות בכל נמצאים היו ושלא קיומם
בתורה  שהובאו הכללים ואעפ"כ והאמוראים, התנאים
מוחשית  הוכחה ומהווים ואמיתיים נכונים הם וברמב"ם
שברא  מה ש"כל הקב"ה של וכבודו תורה, של לאמיתתה

לכבודו". אלא בראו לא בעולמו הקב"ה
(d oniq dyecw xtq 'zekln oii' itÎlr)

הכתוב.2) שאומר זה כלומר, ובברייתא. במשנה שגור ביטוי
לומד.3) אני מכאן כלומר, אני, שכתוב:4)מבין מאחר

לעשות  שלא הוא התורה שרצון מבינים אנו כך" "לעשות
הבא  "לאו וזהו לעשות, לא במפורש נכתב שלא אף אחרת,
הנכתב  הפסוק מסגנון נלמד שהלאו כלומר, עשה", מכלל

עשה. על 5)בלשון עובר הוא התורה כציווי לא עשה ואם
בתורה.6)עשה. מפורשות שאינן

.·‰‡ÓË ‰iÁÂ ‰Ó‰a ¯OaÓ ÏÎB‡‰ Ïk ,CÎÈÙÏ¿ƒ»»»≈ƒ¿«¿≈»¿«»¿≈»
‰˜BÏ - ˙ÈÊk7ÔÈa ¯Oa‰ ÔÓ ÏÎ‡L ÔÈa .‰¯Bz‰ ÔÓ ¿«ƒ∆ƒ«»≈∆»«ƒ«»»≈

·ÏÁ‰ ÔÓ ÏÎ‡L8ÔÈa ÌÈ‡Óha ·e˙k‰ ˜lÁ ‡Ï . ∆»«ƒ«≈∆…ƒ≈«»«¿≈ƒ≈
.ÌaÏÁÏ Ì¯Oa¿»»¿∆¿»

בכזית".7) כולן השיעורין לאו 8)"כל משום רק כלומר,
חלב. אכילת משום לא אבל טמאה, בהמה בשר של

.‚LÙÏ Ì„‡‰ È‰ÈÂ :Ba ¯Ó‡pL Èt ÏÚ Û‡ ,Ì„‡‰»»»««ƒ∆∆¡««¿ƒ»»»¿∆∆
‰iÁ9‰Ò¯t ˙ÏÚa ‰iÁ ÈÈÓ ÏÏkÓ BÈ‡ -10CÎÈÙÏ ,11 «»≈ƒ¿«ƒ≈«»«¬««¿»¿ƒ»
BÈ‡12,BaÏÁÓ B‡ Ì„‡‰ ¯OaÓ ÏÎB‡‰ .‰OÚ˙ ‡Ïa ≈¿…«¬∆»≈ƒ¿«»»»≈∆¿

‰˜BÏ BÈ‡ - ˙n‰ ÔÓ ÔÈa ÈÁ‰ ÔÓ ÔÈa13¯eÒ‡ Ï·‡ , ≈ƒ««≈ƒ«≈≈∆¬»»
‰iÁ ÈÈÓ ˙Ú·L ·e˙k‰ ‰Ó È¯‰L ;‰OÚa ‡e‰«¬≈∆¬≈»»«»ƒ¿«ƒ≈«»

eÏÎ‡z ¯L‡ ‰iÁ‰ ˙‡Ê :Ô‰a ¯Ó‡Â14‡e‰L Ïk ‡‰ , ¿»«»∆…««»¬∆…¿»…∆
Ô‰Ó ıeÁ15- ‰OÚ ÏÏkÓ ‡a‰ Â‡ÏÂ ,eÏÎ‡˙ ‡Ï - ≈∆……¿¿««»ƒ¿«¬≈

.‰OÚ¬≈

תעשה 9) בלא בשרו אין כן פי על אף טהרה, סימני בו ואין
תאכלו". לא זה "את זה 10)של את אך כתבה: והתורה
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הפרסה. וממפריסי וג' תאכלו שהמין 11)לא מפני כלומר,
זו. פרשה בכלל אינו פרסה בעל האדם.12)שאינו

אלא 13) אינו שזה חייב, אינו החי מן בשר משום וגם
אלא  אינו נבלה איסור וגם טהורים. ועוף חיה בבהמה,

טהורים. בבשר 1)4במינים שיש עשה" מכלל הבא ה"לאו
א', הלכה בראש טמאים למינים ממנו שלמד אותו אינו אדם,
פרסה, מבעלי אינו ואדם פרסה בבעלי מדבר זה מקרא כי
החיה  "זאת העשה אלא זו, הלכה בראש רבינו שכתב כמו

למעלה. כאמור חיה נקרא ואדם תאכלו" אפילו 15)אשר
פרסה. מבעלי לא

.„,‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ - ‡ÓË ÛBÚ ¯OaÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰»≈¿«ƒƒ¿«»≈∆ƒ«»
.eÏÎ‡È ‡Ï ÛBÚ‰ ÔÓ eˆwLz ‰l‡ ˙‡Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿∆≈∆¿«¿ƒ»…≈»¿
‰¯‰Ë ¯Btˆ Ïk :¯Ó‡pL ,‰OÚ ÏÚ ¯·Ú È¯‰Â«¬≈»««¬≈∆∆¡«»ƒ¿…»
˙ÈÊk ÏÎB‡‰ ÔÎÂ .eÏÎ‡˙ ‡Ï - ‰‡ÓË ‡‰ ,eÏÎ‡z…≈»¿≈»……≈¿≈»≈¿«ƒ

‚cÓ16,ÌÎÏ eÈ‰È ı˜LÂ :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ - ‡ÓË ƒ»»≈∆∆∆¡«¿∆∆ƒ¿»∆
Ïk :¯Ó‡pL ,‰OÚ ÏÚ ¯·ÚÂ .eÏÎ‡˙ ‡Ï Ì¯OaÓƒ¿»»……≈¿»««¬≈∆∆¡«…
ÔÈ‡L ÈnL ÏÏkÓ ,eÏÎ‡z ˙O˜O˜Â ¯ÈtÒ BÏ ¯L‡¬∆¿«ƒ¿«¿∆∆…≈ƒ¿»∆ƒ∆≈
ÏkL ,z„ÓÏ ‡‰ .ÏÎ‡È ‡Ï - ˙O˜O˜Â ¯ÈtÒ BÏ¿«ƒ¿«¿∆∆…≈»≈»»«¿»∆»
‡ÓË ÛBÚ B‡ ‰‡ÓË ‰iÁÂ ‰Ó‰a B‡ ‡ÓË ‚c ÏÎB‡‰»≈»»≈¿≈»¿«»¿≈»»≈

.‰OÚ˙ ‡Ï ÏÚ ¯·ÚÂ ‰OÚ ˙ÂˆÓ Ïha -ƒ≈ƒ¿«¬≈¿»««…«¬∆

ובעוף,16) בבהמה כמו הדג", "מבשר כאן הזכיר לא רבינו
בני  בלשון בשר, בשם הדג בשר נקרא מקום בכל שלא מפני

אדם.

.‰ÏÎB‡‰Â ,ÛBÚ‰ ı¯L ÏÏÎa ‡e‰ È¯‰ - ‡ÓË ·‚Á»»»≈¬≈ƒ¿«∆∆»¿»≈
˙ÈÊk17Ïk :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ - ÛBÚ‰ ı¯MÓ18ı¯L ¿«ƒƒ∆∆»∆∆∆¡«…∆∆

ı¯L e‰Ê È‡Â .eÏÎ‡È ‡Ï ÌÎÏ ‡e‰ ‡ÓË ÛBÚ‰»»≈»∆…≈»≈¿≈∆∆∆
‡ˆBiÎÂ ‰¯B·„e ‰Ú¯ˆÂ LezÈ B‡ ·e·Ê ÔB‚k ?ÛBÚ‰»¿¿«¿ƒ¿»¿»¿«≈

.Ô‰·»∆

כי 17) העוף, שרץ מבשר רבינו הזכיר לא בחגב כאן גם
בשר. בשם נקראו לא לאו 18)חגבים נזכר לא ויקרא בספר

בלבד. דברים בספר אלא העוף, שרץ על

.ÂÏÎÂ :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ - ı¯‡‰ ı¯MÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰»≈¿«ƒƒ∆∆»»∆∆∆∆¡«¿»
È‡Â .ÏÎ‡È ‡Ï ‡e‰ ı˜L ı¯‡‰ ÏÚ ı¯M‰ ı¯M‰«∆∆«…≈«»»∆∆∆…≈»≈¿≈
˙ÈLetÁÂ ÌÈa¯˜ÚÂ ÌÈLÁ ÔB‚k ?ı¯‡‰ ı¯L e‰Ê∆∆∆»»∆¿¿»ƒ¿«¿«ƒ¿ƒƒ

Ï„Â19.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿»»¿«≈»∆

רגלים.19) מרבה הפסוק: בלשון

.Ê„ÏÁ‰ :Ô‰L ,‰¯Bza ÌÈ¯eÓ‡‰ ÌÈˆ¯L ‰ÓLe¿…»¿»ƒ»¬ƒ«»∆≈«…∆
ËÓÁ‰Â ‰‡Ël‰Â Ák‰Â ‰˜‡‰Â ·v‰Â ¯aÎÚ‰Â¿»«¿»¿«»¿»¬»»¿«…«¿«¿»»¿«…∆

Ì¯OaÓ ÏÎB‡‰ ,˙ÓLz‰Â20¯eÚL .‰˜BÏ - ‰L„Úk ¿«ƒ¿∆∆»≈ƒ¿»»«¬»»∆ƒ
‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓ ÌlÎÂ .Ô˙‡ÓË ¯eÚLk Ô˙ÏÈÎ‡¬ƒ»»¿ƒÀ¿»»¿À»ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆

‰L„ÚÎa21. ¿«¬»»

מיתתן.20) -21)לאחר כעדשה ביחד כולם בין יש שאם
לוקה. מהם האוכל

.ÁÔ˙˙ÈÓ ¯Á‡ Ô‰Ó ÏÎ‡La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na22; «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«≈∆««ƒ»»
BÈ‡ - BÏÎ‡Â Ô‰Ó „Á‡ ÔÓ ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡ C˙BÁ‰ Ï·‡¬»«≈≈∆ƒ««ƒ∆»≈∆«¬»≈

¯Oa ˙ÈÊk Ba ‰È‰iL „Ú ÂÈÏÚ ‰˜BÏ23ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔlÎÂ . ∆»»«∆ƒ¿∆¿«ƒ»»¿À»ƒ¿»¿ƒ
BÈ‡ - ˙nL ¯Á‡ ı¯M‰ ÔÓ ÌÏL ¯·‡ ÏÎ‡ .˙ÈÊÎÏƒ¿«ƒ»«≈∆»≈ƒ«∆∆««∆≈≈

.‰L„Úk Ba ‰È‰iL „Ú ‰˜BÏ∆«∆ƒ¿∆«¬»»

אכילתן 22) שיעור לכן מטמאים הם שבמיתתן והטעם,
אינם  בחייהן אבל לטומאה, שהוקשה משום כעדשה,
אכילות  איסורי בכל בכזית אכילתם שיעור ולפיכך מטמאים

שהוא:23)שבתורה. בכל מטמאים שאברים פי על ואף
אין  כברייתו", השרץ מן אבר שיעור להן אין "האברים
אכילתו  "שיעור אמרו שלא שהוא, בכל אכילתו על לוקין
אבל  בשרץ, חידוש שזהו בכעדשה, אלא טומאתו" כשיעור
משאר  בשרצים נבדלת אינה שהוא, בכל האברים טומאת
אין  שהן, בכל מטמאין אבריהן הטומאות שכל הטומאות,
טומאתן, כשיעור אכילתן שיעור באברים אומרים אנו
ולמה  עומד. בעינו שלמים באברים גם בכעדשה, והשיעור
שאבר  הדעת, על מתקבל שאין מפני בכזית? ולא בכעדשה

אבר. מחתיכת יותר גדול שיעורו שלם

.Ë.‰L„ÚÎÏ Û¯ËˆÓ - Ô¯O·e ÌÈˆ¯L ‰ÓL Ìc«¿…»¿»ƒ¿»»ƒ¿»≈¿«¬»»
LÁp‰ Ìc ÔÎÂ .¯OaÏ ¯aÁÓ Ìc‰ ‰È‰iL ‡e‰Â24 ¿∆ƒ¿∆«»¿À»«»»¿≈««»»

B¯Oa ÔÈ‡L ÈÙÏ ,ÂÈÏÚ ‰˜BÏÂ ˙ÈÊÎÏ B¯O·Ï Û¯ËˆÓƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¿«ƒ¿∆»»¿ƒ∆≈¿»
ÎÂ .‡nËÓ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â .BÓcÓ ˜eÏÁ‡ˆBik Ïk Ô »ƒ»¿««ƒ∆≈¿«≈¿≈…«≈
ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡L ÌÈˆ¯L ¯‡MÓ Ba25. ƒ¿»¿»ƒ∆≈»¿«¿ƒ

בכזית.24) ששיעורם השרצים מן לך 25)שהוא "ואין
המינין  משמונת חוץ במותו שמטמא מה השרצים בכל
בכזית, ושיעורם באכילה אסורים אבל בתורה". המפורשין

מצטרפין. ולפיכך מבשרן חלוק דמן ואין

.ÈÂÈÏÚ ‰˜BÏ - BÏÎ‡Â BÒÎe ,L¯tL ÌÈˆ¯L Ìc«¿»ƒ∆»«¿»«¬»∆»»
˙ÈÊÎa26Ì‡ Ï·‡ ;ı¯L ÏÎB‡ ÌeMÓ Ba e¯˙iL ‡e‰Â . ¿««ƒ¿∆«¿ƒ≈∆∆¬»ƒ

¯eËt - Ìc ÏÎB‡ ÌeMÓ Ba e¯˙‰27‡l‡ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡L , ƒ¿ƒ≈»»∆≈«»ƒ∆»
.ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a Ìc ÏÚ««¿≈»«»»

בכעדשה.26) ששיעורן שרצים בשמונה לא 27)אפילו
מלקות. ולא כרת

.‡ÈÌ˙B˜ÏÁÓe ÔÈ¯eÚM‰ Ïk28‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ - »«ƒƒ«¿¿»¬»»¿∆
.ÈÈqÓƒƒ«

שנאמרו 28) אלה כגון בשיעורים, שיש החילוקים כלומר,
בכעדשה. וזה בכזית זה למעלה:

.·È.‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ - ÌÈn‰ ı¯MÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰»≈¿«ƒƒ∆∆««ƒ∆ƒ«»
ı¯M‰ ı¯M‰ ÏÎa ÌÎÈ˙LÙ ˙‡ eˆwLz Ï‡ :¯Ó‡pL∆∆¡««¿«¿∆«¿…≈∆¿»«∆∆«…≈
ı¯‡‰ ı¯L ‰Ê Â‡Ïa ÏÏk È¯‰ ;Ì‰a e‡Óh˙ ‡ÏÂ¿…ƒ«¿»∆¬≈»«¿«∆∆∆»»∆
el‡ ?ÌÈn‰ ı¯L e‰Ê È‡ .ÌÈn‰ ı¯LÂ ÛBÚ‰ ı¯LÂ¿∆∆»¿∆∆««ƒ≈∆∆∆««ƒ≈
,ÌÈnaL ‰˜eÏÚ‰Â ÌÈÚÏBz‰ BÓk ,˙BpËw‰ ˙Bi¯a‰«¿ƒ«¿«¿«»ƒ¿»¬»∆««ƒ
ÏL BÏÏk .Ìi‰ ˙BiÁ Ô‰L ,¯˙Èa ˙BÏB„b‰ ˙Bi¯a‰Â¿«¿ƒ«¿¿»≈∆≈««»¿»∆
‚„ ‡ÏÂ ‡ÓË ‚„ ‡Ï ,ÌÈ‚c‰ ˙¯eˆa BÈ‡L Ïk :¯·c»»…∆≈¿««»ƒ…»»≈¿…»

ÔBÙÏc‰Â ÌÈn‰ ·Ïk ÔB‚k ,¯B‰Ë29‡ˆBiÎÂ Úc¯Ùv‰Â »¿∆∆««ƒ¿««¿¿«¿«¿≈«¿«≈
.Ô‰a»∆

דג".29) צורת וחציין אדם צורת שחציין בים יש "דגים
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.‚È,˙BÏ·p‰ ÈÙe‚·e ˙BtL‡a ÔÈ‡¯·pL ÔÈÈn‰ el‡≈«ƒƒ∆ƒ¿»ƒ»«¿¿≈«¿≈
¯ÎfÓ ÔÈ‡¯· ÔÈ‡L ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ‰ÚÏB˙Â ‰n¯ ÔB‚k¿ƒ»¿≈»¿«≈»∆∆≈»ƒ¿»ƒƒ»»
Ô‰ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ eÁÈ¯Ò‰L ÌÈÏÏb‰ ÔÓ ‡l‡ ‰·˜e¿≈»∆»ƒ«¿»ƒ∆ƒ¿ƒ¿«≈»∆≈
- ˙ÈÊk Ô‰Ó ÏÎB‡‰Â .ı¯‡‰ ÏÚ OÓB¯ ÔÈ‡¯˜p‰«ƒ¿»ƒ≈«»»∆¿»≈≈∆¿«ƒ
ÏÎa ÌÎÈ˙LÙ ˙‡ e‡nË˙ ‡ÏÂ :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ∆∆∆¡«¿…¿«¿∆«¿…≈∆¿»
ÔÈ¯t ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,ı¯‡‰ ÏÚ OÓ¯‰ ı¯M‰«∆∆»…≈«»»∆¿««ƒ∆≈»ƒ
‰¯tL ‡e‰ ı¯‡‰ ÏÚ ı¯BM‰ ı¯M‰ Ï·‡ .ÔÈ·¯Â¿»ƒ¬»«∆∆«≈«»»∆∆»∆

.‰·˜e ¯ÎfÓ ‰·¯Â¿»∆ƒ»»¿≈»

.„Èta ÔÈ‡¯·p‰ ÔÈÈn‰ el‡Ì‡ :˙BÏÎ‡n·e ˙B¯ ≈«ƒƒ«ƒ¿»ƒ«≈««¬»ƒ
ı¯‡Ï e‡ˆÈÂ eL¯t30,ÏÎ‡‰ CB˙Ï e¯ÊÁL Èt ÏÚ Û‡ , ≈¿¿»¿»»∆««ƒ∆»¿¿»…∆

ı¯M‰ ÏÎÏ :¯Ó‡pL ;‰˜BÏ - ˙ÈÊk Ô‰Ó ÏÎ‡L ÈÓƒ∆»«≈∆¿«ƒ∆∆∆¡«¿»«∆∆
Ï·‡ .ı¯‡Ï eL¯tL el‡ ¯Ò‡Ï - ı¯‡‰ ÏÚ ı¯M‰«…≈«»»∆∆¡…≈∆»¿»»∆¬»
.BÎB˙aL ˙ÚÏBz‰Â È¯t‰ ÏÎ‡Ï ¯zÓ - eL¯Ù ‡Ï Ì‡ƒ…»¿À»∆¡…«¿ƒ¿«««∆¿

על 30) וריחשה עלתה אם הדין הוא "לארץ", דווקא לאו
הפרי.

.ÂË¯Á‡ ÏÎ‡‰ ÚÈÏ˙‰L ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆ƒ¿ƒ«»…∆««
- ¯aÁÓ ‡e‰Â ÚÈÏ˙‰ Ì‡ Ï·‡ ;ı¯‡‰ ÔÓ ¯˜ÚpL∆∆¡«ƒ»»∆¬»ƒƒ¿ƒ«¿¿À»
ÏÚL ,ı¯‡Ï ‰L¯Ù el‡k ‰¯eÒ‡ ˙ÚÏBz‰ d˙B‡»«««¬»¿ƒ»¿»»»∆∆«

‰ÈÏÚ ÔÈ˜BÏÂ ,˙‡¯· ı¯‡‰31‰¯eÒ‡ - ˜ÙÒ Ì‡Â .32. »»∆ƒ¿≈¿ƒ»∆»¿ƒ»≈¬»
Ô‰Lk ÚÈÏ˙‰Ï Ôk¯cL ˙B¯t ÈÈÓ Ïk ,CÎÈÙÏ¿ƒ»»ƒ≈≈∆«¿»¿«¿ƒ«¿∆≈
‡nL ,BÎBzÓ È¯t‰ ˜c·iL „Ú ÏÎ‡È ‡Ï - ÔÈ¯aÁÓ¿À»ƒ……««∆ƒ¿…«¿ƒƒ∆»

˙ÚÏBz Ba LÈ33ÌÈL ¯˜ÚpL ¯Á‡ È¯t‰ ‰‰L Ì‡Â . ≈««¿ƒ»»«¿ƒ««∆∆¡«¿≈
BaL ˙ÚÏBz ÔÈ‡L ;‰˜È„a ‡Ïa ÏÎB‡ - L„Á ¯OÚ»»…∆≈¿…¿ƒ»∆≈««∆

˙Ói˜˙Ó34.L„Á ¯OÚ ÌÈL ƒ¿«∆∆¿≈»»…∆

הארץ.31) על השורץ השרץ של הלאו ככל 32)משום
תורה. איסורי של מספק.33)ספק אסור בו יש ואם

שתא 34) ירחי תריסר לבתר (שהתליעו) דכדא תמרי הני
מותרין). - חודש י"ב עליהן שעברו (אחרי שריין

.ÊËı¯‡Ï eÚ‚ ‡ÏÂ ¯ÈÂ‡Ï eL¯t35eL¯tL B‡ , »¿»¬ƒ¿…»¿»»∆∆»¿
˙‡ˆÓpL B‡ ,e˙nL ¯Á‡ eL¯tL B‡ ,ı¯‡Ï Ô˙ˆ˜Óƒ¿»»»»∆∆»¿««∆≈∆ƒ¿≈
ÏÎ‡‰ CBzÓ e‡ˆiL B‡ ,ÌÈÙaÓ ‰ÈÚ¯b‰ ÏÚ ˙ÚÏBz«««««¿ƒ»ƒƒ¿ƒ∆»¿ƒ»…∆
ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â ,˜ÙqÓ ÔÈ¯eÒ‡ el‡ Ïk - ¯Á‡ ÏÎ‡ CB˙Ï¿…∆«≈»≈¬ƒƒ»≈¿≈ƒ

Ô‰ÈÏÚ36. ¬≈∆

לבולעה.35) בפיו קלטה לארץ שהגיעו שלפני כלומר,
נאמרו 36) זו בהלכה הדינים וכל בספק. מלקות שאין

רבינו  פסק במחובר התליעו אם אבל בתלוש, בהתליעו
אסורה. - התולעת פירשה לא שאפילו

.ÊÈ˙ÚÏBz37L‡¯aL Án·e ÌÈ‚c‰ ÈÚÓa ˙‡ˆÓp‰ «««ƒ¿≈ƒ¿≈«»ƒ«…«∆¿…
‰Ó‰a‰38¯Oaa ˙‡ˆÓp‰Â39‚c Ï·‡ .‰¯eÒ‡ - «¿≈»¿«ƒ¿≈«»»¬»¬»»

˙¯zÓ BaL ˙ÚÏBz‰ È¯‰ - ÚÈÏ˙‰L ÁÈÏÓ40Ô‰L ; ¿ƒ«∆ƒ¿ƒ«¬≈«««∆À∆∆∆≈
¯znL ,ı¯‡‰ ÔÓ e¯˜ÚpL ¯Á‡ eÚÈÏ˙‰L ˙B¯Ùk¿≈∆ƒ¿ƒ««∆∆∆¿ƒ»»∆∆À»
ÌÈn‰ ÔÎÂ .ÔÎB˙aL ˙ÚÏBza ˙Á‡k Ôlk ÔÏÎ‡Ï¿»¿»À»¿«««««∆¿»¿≈««ƒ
¯zÓ ÌÈˆ¯L Ô˙B‡ È¯‰ - eˆÈ¯L‰L ÌÈÏkaL∆«≈ƒ∆ƒ¿ƒ¬≈»¿»ƒÀ»
¯ÈtÒ BÏ ¯L‡ ÏÎÂ :¯Ó‡pL .ÌÈn‰ ÌÚ Ô˙BzLÏƒ¿»ƒ««ƒ∆∆¡«¿…¬∆¿«ƒ

.eÏÎ‡z Ì˙‡ ÌÈÏÁp·e ÌÈnia ÌÈna ˙O˜O˜Â¿«¿∆∆««ƒ««ƒ«¿»ƒ…»…≈
ÏÎB‡ ‰z‡L ‡e‰ ÌÈÏÁp·e ÌÈni·e ÌÈna :¯ÓBÏk¿«««ƒ««ƒ«¿»ƒ∆«»≈
Ï·‡ ;BÏ ÔÈ‡L ˙‡ ÏÎB‡ ‰z‡ ÔÈ‡Â BÏ LiL ˙‡∆∆≈¿≈«»≈∆∆≈¬»

.¯zÓ - BÏ ÔÈ‡L ÔÈa BÏ LiL ÔÈa ,ÌÈÏka«≈ƒ≈∆≈≈∆≈À»

שאינם 37) מפני ואסורים תולעים. כלומר אסיר", "קוקיאני
החוץ. מן נחיריו דרך לו נכנסו אלא ממנו מתהווים

נכנסה.38) הנחירים דרך שנתהוו 39)שבוודאי מפני
באכילה  ניתרת שבהמה מפני ואסורות מיתה, אחר בבשר
אסור  מיתה לאחר אפילו ממנה שיצא חי דבר וכל בשחיטה

בשחיטה. לו אפשר שאי עודנה 40)כיוון התולעת אם
אסורה.מחובר  - מהחתיכה פירשה אם אבל בהם, ת

.ÁÈ,˙B¯Ún·e ÔÈÁÈM·e ˙B¯Baa ‡¯·p‰ ÌÈn‰ ı¯L∆∆««ƒ«ƒ¿»««ƒƒ«¿»
ÌÈ¯eˆÚ Ô‰ È¯‰Â ÔÈÚ·B ÌÈÓ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰41È¯‰ - ƒ¿≈»«ƒ¿ƒ«¬≈≈¬ƒ¬≈

,ÚÓ BÈ‡Â ‰˙BLÂ ‰ÁBLÂ .¯zÓe ÌÈÏkaL ÌÈnk Ô‰≈««ƒ∆«≈ƒÀ»¿∆¿∆¿≈ƒ¿»
ÌÈˆ¯M‰ Ô˙B‡Ó ‰i˙L ˙ÚLa ÚÏBaL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆≈«ƒ¿«¿ƒ»≈»«¿»ƒ

.ÌÈwc‰««ƒ

ונעיצין 41) חריצים כגון עצורים, אינם אם אבל מכונסים.
נובעין. שאינן פי על אף כימים, דינם הנמשכים, מים של

.ËÈÌB˜nÓ eL¯t ‡lL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆…≈¿ƒ¿
CB˙Ï ¯ÊÁL Èt ÏÚ Û‡ ,ı¯M‰ L¯t Ì‡ Ï·‡ ;Ô˙i¯a¿ƒ»»¬»ƒ≈««∆∆««ƒ∆»«¿
˙È·Á‰ ÈÙ„Ï L¯t .¯eÒ‡ - ¯Ba‰ CB˙Ï B‡ ÈÏk‰«¿ƒ¿«»»«¿»¿≈∆»ƒ

¯zÓ - ¯ÎM‰ CB˙Ï B‡ ÌÈn‰ CB˙Ï ÏÙÂ ¯ÊÁÂ42ÔÎÂ . ¿»«¿»«¿««ƒ¿«≈»À»¿≈
.¯zÓ - ÌÈnÏ ¯ÊÁÂ ‰¯Ún‰ B‡ ¯Ba‰ ÈÙ„Ï L¯t Ì‡ƒ»«¿»¿≈««¿»»¿»«««ƒÀ»

גידולן,42) מקום זה גדל, הוא כך כלומר רביתיה", "היינו
אף  ולפיכך למים ולחזור הבור או הכלי לדפני לפרוש ודרכו
לאחורי  פירש ואם כלום. בכך אין לדופן שפירש פי על

גידולו. מקום שאינו אסור בחוץ, הבור שפת על או הכלי

.Î,¯ÎM‰ ˙‡ B‡ ıÓÁ‰ ˙‡ B‡ ÔÈi‰ ˙‡ ÔpÒÓ‰«¿«≈∆««ƒ∆«…∆∆«≈»
˙BÚÏBz‰Â ÔÈLezi‰ ˙‡ B‡ ÌÈLeÁ·i‰ ˙‡ ÏÎ‡Â¿»«∆««¿ƒ∆««ƒ¿«»

ÌÈn‰ ı¯L ÌeMÓ ‰˜BÏ - ÔpqL43ı¯L ÌeMÓ B‡ ∆ƒ≈∆ƒ∆∆««ƒƒ∆∆
ÌÈn‰ ı¯LÂ ÛBÚ‰44,ÔpqL ¯Á‡ ÈÏkÏ e¯ÊÁ elÙ‡ . »¿∆∆««ƒ¬ƒ»¿«¿ƒ««∆ƒ¿»

Ô˙i¯a ÌB˜nÓ eL¯Ù È¯‰L45- ÔpÒ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ . ∆¬≈»¿ƒ¿¿ƒ»»¬»ƒ…ƒ¿»
.eL¯tL BÓk ,ÚÓ BÈ‡Â ‰˙BL∆¿≈ƒ¿»¿∆≈«¿

העוף.44)ביבחושים.43) שרץ גם שהוא ביתושים,
במים שהתהווה המים.ומכיוון שרץ משום גם לוקה

פירשו.45) שאולי לחשוש אין כלומר,

.‡Î˙ÈÊk ÏÎ‡Lk - ˙ÈÊk ÏÎB‡‰ ‰Ê ˜¯Ùa e¯Ó‡L ‰Ê∆∆»«¿¿∆∆∆»≈¿«ƒ¿∆»«¿«ƒ
‰i¯aÓ ËÚÓe BÊ ‰i¯aÓ ËÚÓ Û¯vL B‡ ,‰ÏB„‚ ‰È¯aÓƒƒ¿»¿»∆≈≈¿«ƒ¿ƒ»¿«ƒ¿ƒ»

dÈÓaL BÊ46‰i¯a ÏÎB‡‰ Ï·‡ ;˙ÈÊk ÏÎ‡iL „Ú ∆¿ƒ»«∆…«¿«ƒ¬»»≈¿ƒ»
,‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - dlk dÓˆÚ ÈÙa ‰‡ÓË¿≈»ƒ¿≈«¿»À»¬≈∆∆ƒ«»

Ïc¯Á‰ ÔÓ ‰˙eÁt ‰˙È‰ elÙ‡Â47‰˙Ó dÏÎ‡L ÔÈa .48 «¬ƒ»¿»¿»ƒ««¿»≈∆¬»»≈»
‰È¯a‰ ‰Á¯Ò elÙ‡Â .‰iÁ dÏÎ‡L ÔÈa49˙ÈpzLÂ ≈∆¬»»«»«¬ƒ»¿»«¿ƒ»¿ƒ¿«≈

d˙¯eˆ50.‰˜BÏ - dlk dÏÎ‡Â ÏÈ‡B‰ , »»ƒ«¬»»À»∆

שאיסורן 46) "כל אחד בלאו שאסורים אחד, משם כלומר
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מצטרפים  אינם מינים שני אבל מצטרפין" אחד בלאו
שהוא.47)לכזית. כל ביותר, קטנה בכמות כלומר,

שהוא".48) בכל במיתתה בין בחייה בין "טמאה
עד 49) סרחה אם אבל אדם, לאכילת ראוייה עוד היא אולם

כמבואר  פטור אדם, לאכילת כבר ראוייה שאינה כך כדי
אחר  האסור אוכל "שאכל י"א הלכה י"ד פרק להלן
פטור". זה הרי אדם מאוכל ובטל והבאיש שהסריח

נתרסקה.50) לא אבל נשתנית,

.·Î‰˜BÏ BÈ‡ - ‰ÈÏ‚¯Ó ˙Á‡ elÙ‡ ‰¯ÒÁL ‰ÏÓ¿»»∆»¿»¬ƒ««≈«¿∆»≈∆
‰ÈÏÚ51CÎÈÙÏ .˙ÈÊÎa ‡l‡52B‡ ÌÏL ·e·Ê ÏÎB‡‰ , »∆»∆»ƒ¿«ƒ¿ƒ»»≈¿»≈

ı¯L ÌeMÓ ‰˜BÏ - ˙Ó ÔÈ·e ÈÁ ÔÈa ,ÌÏL LezÈ«»≈≈«≈≈∆ƒ∆∆
.ÛBÚ‰»

נפשטה,51) ולא לא, או ברייה חשובה אם בגמרא: בעייא
לוקים. אין ספק ברייה 52)ועל אכילת על שלוקים מכיוון

שהיא. כל שלימה

.‚ÎÌÈn‰ ı¯MÓe ÛBÚ‰ ı¯MÓ ‰È¯a‰ ‰˙È‰L È¯‰¬≈∆»¿»«¿ƒ»ƒ∆∆»ƒ∆∆««ƒ
ÌÈÙk dÏ eÈ‰L ÔB‚k ,ı¯‡‰ ı¯MÓe53˙Îl‰Ó ‡È‰Â , ƒ∆∆»»∆¿∆»»¿»«ƒ¿ƒ¿«∆∆

ÌÈˆ¯L ¯‡Lk ı¯‡‰ ÏÚ54ÌÈna ‰·¯ ‰˙È‰Â ,55, «»»∆ƒ¿»¿»ƒ¿»¿»»»««ƒ
ÏÎ‡Â˙Bi˜ÏÓ LÏL ‰˜BÏ - d56ÏÚ ¯˙È ‰˙È‰ Ì‡Â . «¬»»∆»«¿À¿ƒ»¿»»≈«

Úa¯‡ ‰ÈÏÚ ‰˜BÏ - ˙B¯ta e‡¯·pL ÔÈÈn‰ ÔÓ ‰Ê∆ƒ«ƒƒ∆ƒ¿¿«≈∆»∆»«¿«
˙Bi˜ÏÓ57- ÔÈ·¯Â ÔÈ¯tL ÔÈÈn‰ ÔÓ ‰˙È‰ Ì‡Â . «¿À¿ƒ»¿»ƒ«ƒƒ∆»ƒ¿»ƒ

ÏÚ ¯˙È ‡ÓË ÛBÚ ÏÏkÓ ‰˙È‰ Ì‡Â .LÓÁ ‰˜BÏ∆»≈¿ƒ»¿»ƒ¿«»≈»≈«
:˙Bi˜ÏÓ LL ‰ÈÏÚ ‰˜BÏ - ÛBÚ‰ ı¯MÓ d˙BÈ‰¡»ƒ∆∆»∆»∆»≈«¿À
ı¯L ÌeMÓe ,ÛBÚ‰ ı¯L ÌeMÓe ,‡ÓË ÛBÚ ÌeMÓƒ»≈ƒ∆∆»ƒ∆∆
,ı¯‡‰ ÏÚ OÓB¯ ÌeMÓe ,ÌÈn‰ ı¯L ÌeMÓe ,ı¯‡‰»»∆ƒ∆∆««ƒƒ≈«»»∆
ÏÎ‡L ÔÈa dlk dÏÎ‡L ÔÈa .˙B¯t‰ ˙ÚÏBz ÌeMÓeƒ«««≈≈∆¬»»À»≈∆»«
‰Ï„b‰ ˙Á¯Bt‰ ‰ÏÓ ÏÎB‡‰ ,CÎÈÙÏ .˙ÈÊk ‰pnÓƒ∆»¿«ƒ¿ƒ»»≈¿»»««««¿≈»

.˙Bi˜ÏÓ LÓÁ ‰˜BÏ - ÌÈna««ƒ∆»≈«¿À

העוף.53) שרץ לאו בה ויש על 54)ופורחת ההולכים
על  השורץ השרץ "בכל בלאו נכללת היא ולכן הארץ,

המים.55)הארץ". שרץ של לאו בה מלקות 56)שנוסף
ולאו. לאו נמלה 57)לכל ארבע, לוקה פוטיתא "אכל

בדבר  יש שאם רבינו דעת שש". לוקה צרעה חמש, לוקה
כאן  מבאר הוא ולכן אחת אלא לוקה אינו לאווין כמה אחד
תכונות  בהן יש אלו שבריות מפני המלקיות ריבוי טעם
לוקה  והאוכלן המינים אלה בכל נכללות הן ידן ועל שונות
הרבה  לאווין של למקרה כלל דומה זה ואין הלאווין כל על

השונות. התכונות את כאן הדגיש ולפיכך אחד איסור על

.„Î˜q¯58el‡Ï dÙ¯ˆÂ ‰ÓÏL ˙Á‡ ‡È·‰Â ÌÈÏÓ ƒ≈¿»ƒ¿≈ƒ««¿≈»¿≈¿»¿≈
LL ‰˜BÏ - BÏÎ‡Â ˙ÈÊk Ïk‰ ‰OÚÂ e˜q¯˙pL∆ƒ¿«¿¿«¬»«…¿«ƒ«¬»∆≈
- ˙Á‡Â ,˙Á‡‰ ‰ÏÓp‰ ÌeMÓ - LÓÁ :˙Bi˜ÏÓ«¿À»≈ƒ«¿»»»««¿««

ÌÈ‡Óh‰ ˙Ï·pÓ ˙ÈÊk ÌeMÓ59. ƒ¿«ƒƒƒ¿««¿≈ƒ

של דכיוון 58) דין לה ואין ברייה מתורת ביטלם שריסקם
שלימה. נמלה כל 59)אוכל תאכלו "לא לאו משום ולא

משום  לוקה וכאן טהורים. במיני מדבר זה לאו כי נבלה",
את  תשקצו אל משום שרצים, כלומר הטמאים, נבלת

נפשותיכם.

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
טעם 1) ומה אסור; הוא אם האסור מן היוצא מאכל יבאר

מותר  אם האדם חלב מותר; שהוא וצרעים דבורים  לדבש
הבאים  וביצים חלב מהשדיים; אותו לינק או לאכול
ודין  דם; קורט עליו שנמצא טהור עוף וביצת מהטמאה;
גויים  של וחמאה גבינה טריפה; מביצת שנולד אפרוח
חביות  שהביא גוי טמאים; דגים וציר ביצים; וסימני

מהם. באחת טהור ודג ציר של פתוחות

.‡ÔÈ¯eÒ‡‰ ÔÈÈn‰ ÔÓ ÔÈnÓ ‡ˆBi‰ ÏÎ‡Ó Ïk»«¬»«≈ƒƒƒ«ƒƒ»¬ƒ
ÔÈ˜BlL2¯eÒ‡ ÏÎ‡n‰ B˙B‡ È¯‰ - Ô˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ∆ƒ«¬ƒ»»¬≈««¬»»

ÌÈ‡Óh‰ ‰iÁÂ ‰Ó‰a ·ÏÁ ÔB‚k .‰¯Bz‰ ÔÓ ‰ÏÈÎ‡a«¬ƒ»ƒ«»¿¬≈¿≈»¿«»«¿≈ƒ
- ‰Úi‰ ˙a ˙‡Â :¯Ó‡pL .ÌÈ‡Óh‰ ‚„Â ÛBÚ ÈˆÈ·e≈≈¿»«¿≈ƒ∆∆¡«¿≈«««¬»

¯eÒ‡‰ ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .d˙ˆÈa BÊ3‰ÚÈk4ÏÎÏe , ≈»»¿«ƒ¿»»»¿«¬»¿»
.‰ˆÈaÏ ÔÈÓBc‰ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ«ƒ«≈»

'עשה'.2) איסורי ולא לאו איסורי רבינו 3)כלומר, כוונת
למדים  אנו טמא" הטמא מן היוצא "שכל שהדין היא

זה. הגוף.4)מפסוק מתוך שמתמצאים

.·¯OaL Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÏÈÎ‡a ¯zÓ Ì„‡‰ ·ÏÁ¬≈»»»À»«¬ƒ»««ƒ∆¿«
e¯‡a ¯·Îe ,‰ÏÈÎ‡a ¯eÒ‡ Ì„‡‰5‰OÚa ‡e‰L6. »»»»«¬ƒ»¿»≈«¿∆«¬≈

ג.5) הלכה ב פרק הכלל:6)למעלה אין 'עשה' ובאיסור
הקודמת. בהלכה כמבואר טמא" הטמא מן היוצא "שכל

.‚ÌÈ¯B·c L·c7BÈ‡L ÈtÓ ,¯zÓ - ÌÈÚ¯ˆ L·„e ¿«¿ƒ¿«¿»ƒÀ»ƒ¿≈∆≈
ˆÓzÓCB˙a ÌÈ·OÚ‰ ÔÓ B˙B‡ ÔÈÒBk ‡l‡ ,ÔÙeb ˙È ƒ«¿ƒ»∆»¿ƒƒ»¬»ƒ¿

B˙B‡ e‡ˆÓiL È„k ,˙¯eka B˙B‡ ÔÈ‡È˜Óe Ô‰Ètƒ∆¿ƒƒ««∆∆¿≈∆ƒ¿¿
.ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa epnÓ ÏÎ‡Ï∆¡…ƒ∆ƒ«¿»ƒ

ז.7) בבכורות יעקב כר' ולא ו, פרק מכשירין משנה, כסתם

.„ÏB„‚Ï ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡ ,¯zÓ Ì„‡ ·ÏÁL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆¬≈»»À»»¿¬»ƒ¿»
CB˙Ï ‰M‡ ˙·ÏBÁ ‡l‡ ,ÌÈ„M‰ ÔÓ B˙B‡ ˜ÈÏƒ…ƒ«»«ƒ∆»∆∆ƒ»¿
ı¯L ˜BÈk - „M‰ ÔÓ ˜iL ÏB„‚Â .‰˙BLÂ ÈÏk‰8, «¿ƒ¿∆¿»∆»«ƒ««¿≈∆∆

.˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓe«ƒ«««¿

מרדות.8) מכת אותו מכין לפיכך

.‰.ÌÈL LÓÁ B‡ Úa¯‡ elÙ‡ CÏB‰Â ˜BÈz ˜BÈ≈ƒ¿≈¬ƒ«¿«»≈»ƒ
˙ÓÁÓ ,¯˙È B‡ ÌÈÓÈ ‰LÏL L¯Ùe e‰eÏÓb Ì‡Â¿ƒ¿»»«¿»»ƒ»≈≈¬«

BÈ¯a9‡e‰Â .˜BÈÂ ¯ÊBÁ BÈ‡ - BÈÏÁ ˙ÓÁÓ ‡Ï À¿…≈¬«»¿≈≈¿≈¿
CB˙a Ï·‡ ;L„Á ‰Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚ ¯Á‡ e‰eÏÓbL∆¿»««∆¿ƒ¿«¿»»…∆¬»¿
¯ÊÁÏ ¯zÓ - ÌÈL B‡ L„Á e‰eÏÓ‚ elÙ‡ ,‰Ê ÔÓÊ¿«∆¬ƒ¿»…∆¿«ƒÀ»«¬…

L„Á ‰Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚ ÛBÒ „Ú ˜ÈÏÂ10. ¿ƒ««∆¿ƒ¿«¿»»…∆

בריא.9) יונק 10)כשהוא כלל, פירש לא שאם כלומר,
ועשרים  ארבעה תוך פירש אם אבל שנים. ארבע עד והולך
עד  רק והולך יונק ולינק, לחזור שמותר אףֿעלֿפי חודש,

יותר. ולא חודש כ"ד סוף

.Â‡ÓË ÛBÚ ÈˆÈ·e ‰‡ÓË ‰Ó‰a ·ÏÁL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆¬≈¿≈»¿≈»≈≈»≈
Ì‰ÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡ - ‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈ¯eÒ‡11:¯Ó‡pL ; ¬ƒƒ«»≈ƒ¬≈∆∆∆¡«

BÈ‡Â ,‰˜BÏ ‡e‰ ¯Oa‰ ÏÚ - eÏÎ‡˙ ‡Ï Ì¯OaÓƒ¿»»……≈««»»∆¿≈
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- Ô˙B‡ ÏÎB‡‰ È¯‰Â .·ÏÁ‰ ÏÚÂ ‰ˆÈa‰ ÏÚ ‰˜BÏ∆««≈»¿«∆»»«¬≈»≈»
¯eÚL ÈˆÁ ÏÎB‡k12BÈ‡Â ‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÒ‡ ‡e‰L , ¿≈¬ƒƒ∆»ƒ«»¿≈

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ Ï·‡ ,‰˜BÏ13. ∆¬»«ƒ«««¿

השורץ 11) השרץ משום עליה לוקה ואכלה, ריקמה "אם
שהיא  אףֿעלֿפי ריקמה לא אם אבל משמע, הארץ", על
היוצא  כל והואֿהדין עליה. לוקין אין - טמא כביצת אסורה

מלקות. שם אין התורה, מן שאסור הטמא שבא 12)מן
ואינו  התורה מן איסור רק ויש תאכלו, לא חלב כל מדרשת
מדרשת  שבא טמאה בהמה וחלב טמא עוף ביצת כן לוקה,
התורה. מן שאיסורם אףֿעלֿפי מלקות בהם אין היענה בת

מרדות".13) מכת אותו מכין שיעור חצי "והאוכל

.ÊÌÈ‡ˆÓp‰ ÌÈ‡ÓË ÌÈ‚„ ÈˆÈa ÏÎB‡‰L ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆»≈≈≈»ƒ¿≈ƒ«ƒ¿»ƒ
ÌÈ‡ÓË ÌÈ‚„ È·¯˜ ÏÎB‡k - Ì‰ÈÚÓa14ÔÓ ‰˜BÏÂ , ƒ¿≈∆¿≈ƒ¿≈»ƒ¿≈ƒ¿∆ƒ

,ÏBkL‡a ˙BÈeÏz‰ ‡Óh‰ ÛBÚ‰ ÈˆÈa ÔÎÂ .‰¯Bz‰«»¿≈≈≈»«»≈«¿»∆¿
e¯Ó‚Â eL¯Ù ‡Ï ÔÈ„ÚL15,‰˜BÏ - Ô˙B‡ ÏÎB‡‰ , ∆¬«ƒ…»¿¿ƒ¿¿»≈»∆

.Ô‰lL ÌÈÚÓ Èa ÏÎB‡k¿≈¿≈≈«ƒ∆»∆

בשר 14) הם הרי קליפה, בהם ואין הדגים בגוף שהם כיון
נגמרו.15)גמור. לא וגם פרשו, לא שעדיין כלומר,

כבני  אינם נגמרו, שאם שניהם, על מוסבת "לא", והמלה
לוקה. ואינו מעיים

.Áda Ìw¯˙‰Ï ÁB¯Ù‡‰ ÏÈÁ˙‰L ‡ÓË ÛBÚ ˙ˆÈa≈«»≈∆ƒ¿ƒ»∆¿«¿ƒ¿«≈»
ÛBÚ‰ ı¯L ÏÎB‡ ÌeMÓ ‰˜BÏ - dÏÎ‡Â16˙ˆÈa Ï·‡ . «¬»»∆ƒ≈∆∆»¬»≈«

dÏÎ‡Â da Ìw¯˙‰Ï ÁB¯Ù‡‰ ÏÈÁ˙‰L ¯B‰Ë ÛBÚ‰»»∆ƒ¿ƒ»∆¿«¿ƒ¿«≈»«¬»»
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ -17. «ƒ«««¿

שהוא16ֿ) רבינו ודעת הארץ". שרץ משום לוקה "ריקמה
העוף, שרץ משום לוקה ריקמה שאם טמא, עוף בביצת הדין
משום  לוקה אינו ואףֿעלֿפיֿכן העוף, ממין שהוא מכיון
שרץ, הוא ועדיין עוף, לכלל הגיע שטרם מפני טמא, עוף
הלכה  ב פרק למעלה וכמבואר ויתושים, כזבובים דינו ולכן

זמן 17)ה. כל מדרבנן אסורה שריקמה מבואר שם בגמרא
מרדות. מכת חייב ולכן העולם. לאויר יצא לא שהאפרוח

.ËÌc Ë¯˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆÓ18˜¯BÊ - ÔBaÏÁ‰ ÏÚ Ì‡ : ƒ¿»»∆»…∆»ƒ««∆¿≈
Ìc‰ ˙‡19- ÔBÓÏÁ‰ ÏÚ Ì‡Â ,¯‡M‰ ˙‡ ÏÎB‡Â ∆«»¿≈∆«¿»¿ƒ««∆¿

dlk ‰¯eÒ‡20˙¯Êen‰ ‰ˆÈa .21‰Ùi‰ LÙp‰ -22 ¬»À»≈»«∆∆«∆∆«»»
.‰pÏÎ‡z…¿∆»

דם.18) הולד,19)טיפת קשר יש הדם במקום שרק מפני
החלקים. בשאר נתפשט בכל 20)ולא קלקול פשט שכבר

"מתחממת 21)הביצה. התרנגולת אלא זכר של שאינה
אפרוחים". מגדלות אין ביצים ואותן ביצים, ויולדת בקרקע

מיאוס".22) מחמת בה קצה דעתו "שאין

.È- ÂÈÈÚ eÁzt˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,„ÏBpL ÁB¯Ù‡∆¿«∆«««ƒ∆…ƒ¿«¿≈»
BÏÎ‡Ï ¯zÓ23d·ÏÁ - ‰Ù¯ËpL ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a . À»¿»¿¿≈»¿»∆ƒ¿¿»¬»»

¯B‰Ë ÛBÚ ˙ˆÈa ÔÎÂ .‰‡ÓË ‰Ó‰a ·ÏÁk ¯eÒ‡»«¬≈¿≈»¿≈»¿≈≈«»
‡ÓË ÛBÚ ˙ˆÈ·k - Û¯ËpL24.¯eÒ‡Â , ∆ƒ¿«¿≈«»≈¿»

לאויר 23) יצא שלא עוד וכל העולם, לאויר כשיצא ודוקא

למעלה  כמבואר שרץ, משום סופרים מדברי אסור - העולם
ח. א.24)הלכה הלכה למעלה כמבואר

.‡ÈBÈÓ ÔÈ‡L ,¯zÓ - ‰Ù¯Ë ˙ˆÈaÓ „ÏBpL ÁB¯Ù‡∆¿«∆«ƒ≈«¿≈»À»∆≈ƒ
‡ÓË25„ÏzL ÌÈˆÈa‰ Ïk ,‰Ù¯Ë ˜ÙÒ ÛBÚ‰ ‰È‰ . »≈»»»¿≈¿≈»»«≈ƒ∆≈≈

‰BL‡¯ ‰Ó¯Úa26Ô˙B‡ ÔÈ‰LÓ -27‰ÚË Ì‡ : «¬≈»ƒ»«¿ƒ»ƒ»¬»
‰iL ‰Ó¯Ú28,˙BBL‡¯‰ e¯z‰ - „ÏÈÏ ‰ÏÈÁ˙‰Â ¬≈»¿ƒ»¿ƒ¿ƒ»≈≈À¿»ƒ

„BÚ ˙„ÏBÈ ‰˙È‰ ‡Ï - ‰Ù¯Ë ‰˙È‰ Ì‡L29Ì‡Â ; ∆ƒ»¿»¿≈»…»¿»∆∆¿ƒ
.˙B¯eÒ‡ Ô‰ È¯‰ - ‰„ÏÈ ‡Ï…»¿»¬≈≈¬

מותר,25) האפרוח למה לנמק כאן התכוון לא רבינו
אחר  נימוק ניתן לזה כי טריפה, מביצת שבא אףֿעלֿפי
טריפה  מביצת אפרוח בין מה לומר כוונתו אלא שם, בגמרא

טמאה. מביצת אותן 26)לאפרוח כלומר ראשונה, בטעינה
טריפות. ספק בה שנולד בשעה במעיה שהיו הביצים

הראשונה.27) הטעינה של הביצים כל להטיל שגמרה אחרי
של 28) עיבורה זמן שזה יום, ואחד עשרים השהיה וזמן

אינה 29)התרנגולת. כלומר, יולדת" אינה "טריפה
לפני  שעיברה מה היא יולדת אבל ויולדת, מתעברת

שנטרפה.

.·È·ÏÁk „ÓBÚÂ ‰t˜ BÈ‡ ‰‡ÓË ‰Ó‰a ·ÏÁ¬≈¿≈»¿≈»≈ƒ¿∆¿≈«¬≈
‰Ó‰a ·ÏÁa ‰‡ÓË ·ÏÁ ·¯Ú˙ Ì‡Â .‰¯B‰h‰«¿»¿ƒƒ¿»≈¬≈¿≈»«¬≈¿≈»
,‰¯B‰h‰ ·ÏÁ „ÓÚÈ - B˙B‡ „ÈÓÚzLk ,‰¯B‰Ë¿»¿∆«¬ƒ«¬…¬≈«¿»

.‰È·b ÏL ÌBw‰ ÌÚ ‰‡Óh‰ ·ÏÁ ‡ˆÈÂ¿≈≈¬≈«¿≈»ƒ«∆¿ƒ»

.‚È„·BÚ „Èa ‡ˆÓp‰ ·ÏÁ ÏkL :ÔÈc‰ ÔzÈ ‰Ê ÈtÓeƒ¿≈∆ƒ≈«ƒ∆»»»«ƒ¿»¿«≈
˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk30‰Ó‰a ·ÏÁ Ba ·¯Ú ‡nL ,¯eÒ‡ - »ƒ«»»∆»≈≈¬≈¿≈»

,˙¯zÓ - ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˙È·‚e ;‰‡ÓË¿≈»¿ƒ«»≈»ƒ«»À∆∆
ÈÓÎÁ ÈÓÈa Ï·‡ .Ôab˙Ó ‰‡ÓË ‰Ó‰a ·ÏÁ ÔÈ‡L∆≈¬≈¿≈»¿≈»ƒ¿«≈¬»ƒ≈«¿≈

„·BÚ‰ ˙È·b ÏÚ e¯Êb ‰LÓ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È ƒ¿»»¿«¿ƒ«»¿≈»ƒ«»
ÏL ‰·˜ ¯BÚa d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚnL ÈtÓ ,Ìe¯Ò‡Â«¬»ƒ¿≈∆«¬ƒƒ»¿≈»∆
‰·w‰ ¯BÚ ‡Ï‰Â :¯Ó‡z Ì‡Â .‰Ï· ‡È‰L Ô˙ËÈÁL¿ƒ»»∆ƒ¿≈»¿ƒ…««¬…«≈»
‡Ï ‰nÏÂ ,Ba „ÓÚL ·ÏÁa „‡Ó „Ú ‡e‰ ÔË˜ ¯·c»»»»«¿…∆»»∆»«¿»»…
,‰È·b‰ „ÈÓÚn‰ ‡e‰L ÈtÓ ?BËeÚÓa ÏË·Èƒ¿«¿ƒƒ¿≈∆««¬ƒ«¿ƒ»
Ïk‰ È¯‰ - „ÈÓÚ‰L ‡e‰ ¯eÒ‡‰ ¯·„Â ÏÈ‡B‰Â¿ƒ¿»»»»∆∆¡ƒ¬≈«…

¯‡a˙iL BÓk ,¯eÒ‡31. »¿∆ƒ¿»≈

טהורה.30) מבהמה חלבו אם רואה ישראל ואין
טז.31) הלכה ט פרק להלן

.„È˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚnL ‰È·b¿ƒ»∆«¬ƒƒ»»¿≈»ƒ«»
Ô‰ È¯‰Â ,ÌÈ‡z‰ Û¯O ÔB‚k ,˙B¯t ÈÓa B‡ ÌÈ·OÚa«¬»ƒ¿≈≈¿¿««¿≈ƒ«¬≈≈
.‰¯eÒ‡ ‡È‰L ÌÈB‡b‰ ˙ˆ˜Ó e¯B‰ - ‰È·ba ÔÈ¯kƒ»ƒ«¿ƒ»ƒ¿»«¿ƒ∆ƒ¬»

e¯Êb ¯·kL32,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ˙È·b Ïk ÏÚ ∆¿»»¿«»¿ƒ«»¿≈»ƒ«»
¯·„a ‰e„ÈÓÚ‰L ÔÈa ¯eÒ‡ ¯·„a ‰e„ÈÓÚ‰L ÔÈa≈∆∆¡ƒ»¿»»»≈∆∆¡ƒ»¿»»

ÔÈ„ÈÓÚnL ÌeMÓ ‰¯Êb ,¯zn‰33¯·„a d˙B‡ «À»¿≈»ƒ∆«¬ƒƒ»¿»»
.¯eÒ‡‰»»

סתם.32) היתה "משום 33)שהגזירה תימן: בכת"י
מיימוניות. בהגהות הגירסה וכן האסור", בדבר שהעמידוה
גזרו  האסור, בדבר להעמיד שנוהגים מפני הדברים: פירוש
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קסי zexeq` zelk`n 'ld - dyecw xtq - ixyz 'i iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

אסור  בדבר העמידו בין חילקו ולא גויים, גבינות סתם על
או  שרובם במקומות אפילו אסורה ולכן מותר, בדבר או

בהיתר. מעמידים כולם

.ÂË·ÏÁ B‡ ,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ˙È·b ÏÎB‡‰»≈¿ƒ«»¿≈»ƒ«»»»
e‰‡B¯ Ï‡¯OÈ ÔÈ‡Â ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ B·ÏÁL34 ∆¬»≈»ƒ«»¿≈ƒ¿»≈≈

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ -35È„·BÚ ÏL ‰‡ÓÁ‰ . «ƒ«««¿«∆¿»∆¿≈
È¯‰L ;‰e¯Èz‰ ÌÈB‡b‰ ˙ˆ˜Ó - ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»ƒ¿»«¿ƒƒƒ»∆¬≈

„ÓBÚ BÈ‡ ‰‡Óh‰ ·ÏÁÂ ,‰‡ÓÁ‰ ÏÚ e¯Ê‚ ‡Ï36. …»¿««∆¿»«¬≈«¿≈»≈≈
¯‡MiL ·ÏÁ ÈÁBˆÁˆ ÈtÓ ,‰e¯Ò‡ ÌÈB‡b‰ ˙ˆ˜Óeƒ¿»«¿ƒ¬»»ƒ¿≈«¿≈»»∆ƒ»≈

·¯ÚÓ BÈ‡ ‰‡ÓÁaL ÌBw‰ È¯‰L .da37‰‡ÓÁ‰ ÌÚ »∆¬≈«∆«∆¿»≈¿…»ƒ«∆¿»
BÏ ÔÈLLBÁ Ô‰lL ·ÏÁ ÏÎÂ ,BËeÚÓa ÏË·iL È„k¿≈∆ƒ¿«¿ƒ¿»»»∆»∆¿ƒ

‰‡ÓË ‰Ó‰a ·ÏÁ B· e·¯Ú ‡nL38. ∆»≈¿¬≈¿≈»¿≈»

טהורה.34) מבהמה איסורי 35)שחלבו על העובר ככל
שנשארו 36)חכמים. טמא חלב זעירות) (טיפות וצחצוחי

איסורים  כשאר במיעוטם בטלים שהמה אוסרים. אינם בה,
מעמיד. אינו זה חלב שהרי בששים, כלומר 37)שבטלים

אותו  לברור שאיֿאפשר אלא - ניכר הקום, היינו שהאיסור,
בטל. אינו לפיכך החמאה, מן כמבואר 38)ולסלקו

יג. הלכה למעלה

.ÊËÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ‰‡ÓÁ Á˜Ï Ì‡L ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆ƒ»«∆¿»ƒ»≈»ƒ
·ÏÁ ÈÁBˆÁˆ Ô‰Ï eÎÏ‰L „Ú dÏM·e ˙BÏÊÓe39- «»ƒ¿»«∆»¿»∆«¿≈»»

˙¯zÓ BÊ È¯‰40eÏMa˙Â dnÚ e·¯Ú˙ :¯Ó‡z Ì‡L . ¬≈À∆∆∆ƒ…«ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ¿«¿
Á‰ Ï·‡ .ÌËeÚÓa eÏËa - Ôlkd˙B‡ eÏMaL ‰‡Ó À»»¿¿ƒ»¬»«∆¿»∆ƒ¿»

È„·BÚ ÈÏeÚb ÌeMÓ ‰¯eÒ‡ - ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ¿≈»ƒ«»¬»ƒƒ≈¿≈
˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk41¯‡a˙iL BÓk ,42. »ƒ«»¿∆ƒ¿»≈

האש.39) עלֿידי לשיטת 40)שניתכו אפילו כלומר,
יש  שהרי לכתחילה, אפילו מותר גוי, של חמאה האוסרין
ואם  כלל. טמא חלב היה לא שמא ספיקות. הרבה כאן
תמצא  ואם כלום. נשאר לא שמא שנתערב, לומר תמצא
ולפיכך  אש, עלֿידי ניתך הבישול בתחלת שמא נשאר, לומר
משום  לאסור אין ובכלל איסור. מבטל משום לאסור אין
שיותכו  בבישולה כוונתו שהרי מלכתחילה, מבטל

כלל. בה ישארו ולא מהכלי 41)הצחצוחים איסור פליטת
הגוי. הם 42)של גוי כלי שסתם ב. הלכה יז פרק להלן

התבשיל. את פוגמת אינה שבהם והבלועה יומן, בני

.ÊÈÈ¯Îp‰ ‡·e ,È¯Î ÏL ¯„Ú‰ „ˆa ·LiL Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆»«¿«»≈∆∆»¿ƒ»«»¿ƒ
¯„Ú‰ ÔÓ ·ÏÁ BÏ ‡È·‰Â43¯„Úa LiL Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈ƒ»»ƒ»≈∆««ƒ∆≈»≈∆

‰‡¯ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ‰‡ÓË ‰Ó‰a¿≈»¿≈»¬≈∆À»¿««ƒ∆…»»
·ÏBÁ ‡e‰Lk B˙B‡¯Ï ÏBÎiL ‡e‰Â .·ÏBÁ B˙B‡≈¿∆»ƒ¿¿∆≈
‡nL ,‰‡Óh‰ ÔÓ ·ÏÁÏ ‡¯È˙Ó È¯Îp‰L ;„ÓÚiLk¿∆«¬…∆«»¿ƒƒ¿»≈«¬…ƒ«¿≈»∆»

.B˙B‡ ‰‡¯ÈÂ „ÓÚÈ«¬…¿ƒ¿∆

טמא,43) חלב בו לערב ומתיירא ישראל, של לצרכו שחלבו
אותו. ויראה יעמוד פן

.ÁÈ‰ÈL‡¯ ÈML B‡ ÔÈck ‰ÈL‡¯ ÈML ‰ˆÈa≈»∆¿≈»∆»«ƒ∆¿≈»∆»
- ÌÈÙaÓ ÔBaÏÁÂ ıeÁaÓ ÔBÓÏÁ ‰È‰L B‡ ,ÔÈcÁ«ƒ∆»»∆¿ƒ«¿∆¿ƒƒ¿ƒ
„k „Á‡ dL‡¯ .‡ÓË ÛBÚ ˙ˆÈa ‡e‰L Úe„Èa¿»«∆≈«»≈…»∆»«

ÌÈÙaÓ ÔBÓÏÁÂ ıeÁaÓ ÔBaÏÁÂ ,„Á „Á‡ dL‡¯Â¿…»∆»«¿∆¿ƒ«¿∆¿ƒƒ¿ƒ
‡ÓË ÛBÚ ˙ˆÈa ‡È‰L ¯LÙ‡ -44‡È‰L ¯LÙ‡Â ∆¿»∆ƒ≈«»≈¿∆¿»∆ƒ

Ï‡¯OÈ „iˆÏ Ï‡BL CÎÈÙÏ .¯B‰Ë ÛBÚ ˙ˆÈa45 ≈«»¿ƒ»≈¿«»ƒ¿»≈
ÛBÚÂ ‡e‰ ÈBÏt ÛBÚ ÏL :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ :d¯ÎBnL∆¿»ƒ»«∆¿ƒ¿
ÛBÚ ÏL :¯Ó‡ Ì‡Â ;ÂÈÏÚ CÓBÒ - ‡e‰ ¯B‰Ë»≈»»¿ƒ»«∆

ÂÈÏÚ CÓBÒ BÈ‡ - BÓL BÏ ¯Ó‡ ‡ÏÂ ,¯B‰Ë46. »¿…»«¿≈≈»»

ביצים 44) שסימני מפני אלו, טהרה סימני על סומכין שאין
ספק. והדבר התורה, מן נאמן,45)אינם אינו גוי אבל

הסמוכה. בהלכה עוף 46)כמבואר "של הגמרא: כלשון
לצייד  רק מאמינים אנו טהור, בעוף וכן הוא". וטהור פלוני,
טו. הלכה א פרק למעלה כמבואר ובשמותיהם, בהם שבקי
ממנו  לוקחים בנאמנות מוחזק הוא שאם הראב"ד, וכתב
בפירוש  שכתב כפי כך, רבינו דעת שגם ונראה בסתם. אפילו

כ. בהלכה דגים ביצי גבי

.ËÈÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÓ ÌÈˆÈa ÌÈÁ˜BÏ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»≈¿ƒ≈ƒƒ»¿≈»ƒ
Ô˙B‡ ¯ÈkÓ ‰È‰ Ì‡ ‡l‡ ,˙BÏÊÓe47Ô‰a BÏ LÈÂ «»∆»ƒ»»«ƒ»¿≈»∆

ÔÈ‡Â .¯B‰h‰ ÈBÏt ÛBÚ ÈˆÈa Ô‰L ÔÈÚ ˙eÚÈ·Ë¿ƒ«ƒ∆≈≈≈¿ƒ«»¿≈
.‰Ï· ÈˆÈa B‡ ‰Ù¯Ë ÈˆÈa Ô‰ ‡nL Ô‰Ï ÔÈLLBÁ¿ƒ»∆∆»≈≈≈¿≈»≈≈¿≈»
‰ˆÈa ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÓ ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒƒ»¿≈»ƒ«»≈»

‰Ùe¯Ë48.ÏÏk ¿»¿»

מוחזק 47) שאינו ישראל שרק הקודמת, בהלכה וכמבואר
אבל  הוא, וטהור פלוני עוף של אומר אם נאמן, בכשרות
שאינו  אףֿעלֿפי הגויים מן ביצים לוקחים ועכשיו גוי. לא
ביצים  רוב על אנו שסומכים הוא, פלוני עוף של אומר
מיימוני). (הגהות טהורים עופות של שהן בינינו המצויים

שאנו 48) מפני טהור, עוף ממין שהן מכיר הוא אם ואפילו
כמבואר  לו, מכרה וישראל טריפה, ביצת היא שמא חוששין

בגמרא. שם

.ÎÌ‡ .ÛBÚ‰ ÈˆÈa ÈÓÈÒk Ì‰ÈÓÈÒ - ÌÈ‚„ ÈˆÈa≈≈»ƒƒ»≈∆¿ƒ»≈≈≈»ƒ
„k „Á‡ .‰‡ÓË - ÔÈcÁ B‡ ÔÈck ‰ÈL‡¯ ÈL eÈ‰»¿≈»∆»«ƒ«ƒ¿≈»∆»«

¯ÎBn‰ ÈÏ‡¯OiÏ Ï‡BL - „Á „Á‡Â49:BÏ ¯Ó‡ Ì‡ : ¿∆»«≈«ƒ¿¿≈ƒ«≈ƒ»«
ÌÈzÁÏÓ È‡50ÏÚ ÏÎB‡ - ¯B‰Ë ‚cÓ ÌÈ˙‡ˆB‰Â ¬ƒ¿«¿ƒ¿≈ƒƒ»»≈«

ÂÈt51ÔÓ‡ BÈ‡ - Ì‰ ÔÈ¯B‰Ë :BÏ ¯Ó‡ Ì‡Â ;52, ƒ¿ƒ»«¿ƒ≈≈∆¡»
.˙e¯LÎa ˜ÊÁ‰L Ì„‡ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡∆»ƒ≈»»»»∆À¿«¿«¿

בעדותו.49) נאמן אינו אומר 50)שגוי הוא אם די ובעוף,
ממרחק, באים המלוחים שהדגים והטעם, פלוני. עוף של
לומר  צריך לפיכך טמא, מדג האלו הביצים נשמטו ואולי

מלחתים. מוחזק 51)אני ואינו חשוד אינו הוא אם
אינו  - בטהור טמא למכור חשוד הוא אם אבל בכשרות,

בדבר. נוגע שהוא מכיון סימנים 52)נאמן, שעל מפני
הם, דאורייתא" "לאו דגים ביצי שסימני סומכים, אין לבד

עוף. ביצי כסימני

.‡Îda ÔÈ‡L ‚c ˙ÎÈ˙ÁÂ ‰È·b ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡ ÔÎÂ¿≈≈¿ƒ¿ƒ»«¬ƒ«»∆≈»
ÔÓÈÒ53ı¯‡a Ï·‡ .˙e¯LÎa ˜ÊÁ‰L ÈÏ‡¯OiÓ ‡l‡ ƒ»∆»ƒƒ¿¿≈ƒ∆À¿«¿«¿¬»¿∆∆

Ï‡¯OÈ54Ï‡¯OÈ da¯ ‰˙È‰Lk ,55ÏkÓ ÔÈÁ˜BÏ - ƒ¿»≈¿∆»¿»À»ƒ¿»≈¿ƒƒ»
daL ÈÏ‡¯OÈ56Ï‡¯OÈ ÏkÓ B˙B‡ ÔÈÁ˜BÏ - ·ÏÁ‰Â . ƒ¿¿≈ƒ∆»¿∆»»¿ƒƒ»ƒ¿»≈

.ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»
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מונה 53) לט: שם ובברייתא ה. פרק עבודהֿזרה תוספתא
שני  בדין שם רב של במימרא אולם דג. חתיכת במקום חלב
דג. חתיכת במקומו ומכניס "חלב" כהנא רב מוחק חותמות,
במקום  דג חתיכת גורס הוא הנזכרת בברייתא שגם ומסתבר,

ודעת 54)"חלב". בסוריא". לוקחין "אין שם והגירסא
לארץ, חוץ לכל הכוונה אלא דוקא לאו שסוריא רבינו,
רבינו), (של הזה ובזמן מותר. ישראל שבארץ מכאן ומוכח
לקמן  ראה לארץ, כחוצה זה לענין ישראל ארץ של דינה

כה. הלכה חוששים 55)פי"א ישראל, רובה אין אם אבל
בכשרות. מוחזק שאינו כיון הגוי, מן קנה שמא

רבינו 56) שגירסת וכנראה למעלה. ראה התוספתא, כגירסת
חננאל. רבינו שם גורס וכן התוספתא, כגירסת שלנו בגמרא

.·Î¯Èˆ Ï·‡ .¯eÒ‡ Ô¯Èˆ - ÌÈ‡ÓË ÌÈ‚c L·Bk‰«≈»ƒ¿≈ƒƒ»»¬»ƒ
¯zÓ - ÌÈ‡ÓË ÌÈ·‚Á57.˙ÈÁeÏÁÏ Ì‰a ÔÈ‡L ÈtÓ , ¬»ƒ¿≈ƒÀ»ƒ¿≈∆≈»∆«¿ƒ

,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ¯Èˆ ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»≈¿ƒƒƒ»≈»ƒ«»
¯B‰Ë ‚„ Ba ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡58elÙ‡ ,Ba ËËBLÓ ∆»ƒ≈»»»»¿≈¬ƒ
.„Á‡ ‚„»∆»

טהור",57) שהוא טמאים, דגים של ציר על צדוק ר' "העיד
מותר. שהוא ב, משנה פ"ז, בעדויות רבינו ופירש

דגה 58) בה שאין וציר אסורין... גוים של דברים "ואלו
וכן  הוא, טהור דג כלבית מפרש ורבינו בו". שוטטת כלבית
משוטט  אם טהור דג לכל הדין והוא חננאל. רבינו פירש
שקטן  אףֿעלֿפי לרבותא, כלבית שנה אלא מותר הציר בו,

ביותר.

.‚Î‰‡ÏÓ ‰·¯Ú ‡È·‰L ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ«»∆≈ƒ¬≈»¿≈»
Ô‰Ó ˙Á‡a ¯B‰Ë „Á‡ ‚„Â ,¯Èˆ ÏL ˙BÁe˙t ˙Bi·Á»ƒ¿∆ƒ¿»∆»»¿««≈∆

˙B¯zÓ Ôlk -59da ‡ˆÓÂ ˙Á‡ Á˙t ,˙BÓe˙Ò eÈ‰ . À»À»»¿»«««¿ƒ¿»»
¯B‰Ë da ‡ˆÓÂ ‰iL ,¯B‰Ë ‚c60.˙B¯zÓ Ôlk - »»¿ƒ»¿ƒ¿»»»À»À»
B¯„LÂ ‚c ÏL BL‡¯ ‰È‰iL ‡e‰Â61‡‰iL È„k ,Ìi˜ ¿∆ƒ¿∆…∆»¿ƒ¿«»¿≈∆¿≈

¯k62ÌÈ‚c ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .¯B‰Ë ‚„ ‡e‰L ƒ»∆»»¿ƒ»≈¿ƒ»ƒ
Ì‰Â .˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ÔÈÁeÏÓ ÔÈˆv¯Ó¿À»ƒ¿ƒƒ»≈»ƒ«»¿≈
B¯„LÂ ‚c‰ L‡¯ ‰È‰ Ì‡Â .‰Ùe¯Ë ˙È¯Ë ÌÈ‡¯˜p‰«ƒ¿»ƒ»ƒ¿»¿ƒ»»…«»¿ƒ¿

B˙B‡ ÁwÏ ¯zÓ - ıv¯Ó ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯kÔÓ ƒ»««ƒ∆¿À»À»ƒ«ƒ
.˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰»≈»ƒ«»

עשוי 59) שאדם מפני הן, אחת כחבית פתוחות חביות שכל
ומותרות. הן כמעורבות ולפיכך בזו. וליתן מזו ליטול

של 60) ציר שבכולן הדבר מוכח בשתים, טהור דג שנמצא
ומותרות. טהורים שם 61)דגים כדמוכח יחד, שניהם

בראש 62)בגמרא. עין בטביעות מכיר שהוא כלומר,
מפרש, (רש"י טהור שהוא פלוני דג ממין שהוא ושדרה
מזו  משונה ראשם ותבנית שדרה, להם אין טמאים שדגים
בו, נמצא וסנפיר קשקשת אין אם ואפילו טהורים), של

בים. אותן שהשיר תולים שאנו

.„Î˙BÎÈ˙Á ÏL ·¯‚ ‡È·‰L ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ«»∆≈ƒ»»∆¬ƒ
‰ÂL ÔÎezÁL ‚c63,„Á‡ ‚cÓ ÔlkL ÔÈ¯k Ô‰Â , »∆ƒ»»∆¿≈ƒ»ƒ∆À»ƒ»∆»

Ôlk È¯‰ - ÔÈO˜O˜ Ô‰Ó ˙Á‡ ‰ÎÈ˙Áa ‡ˆÓe»»«¬ƒ»««≈∆«¿«ƒ¬≈À»
.˙B¯zÓÀ»

קשקשת 63) בהן שיש אותן עם שוה חיתוכן אין אם אבל
אסורות. -

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
עוף 1) כל הא ועוף; חיה בהמה נבלת מבשר האוכל יבאר

טהורה  מבהמה נפל כזית האוכל כזית; בו ואין חי טהור
הטרפיות  ושנכנסין טרפה; כזית האוכל נפל; הוא כמה ובן
למות  כוחה שתשש חולה בהמה טרפה; בשדה בשר בכלל
וכן  מצטרפין אם האיסורין פירכסה; ולא מסוכנת שחט או
כבשרם; שעורותיהם הדברים טרפה; עם ונבלה הנבלות

הנסקל. שור ודין

.‡‰˙nL ‰iÁ B‡ ‰˙nL ‰Ó‰a ¯OaÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰»≈¿«ƒƒ¿«¿≈»∆≈»«»∆≈»
.‰Ï· Ïk eÏÎ‡˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ - ˙nL ÛBÚ B‡∆≈∆∆∆¡«……¿»¿≈»

‰˙Ó BÊ È¯‰ - Èe‡¯k ‰ËÁL ‡lL ÏÎÂ2˙BÎÏ‰·e . ¿…∆…ƒ¿¬»»»¬≈≈»¿ƒ¿
‰ËÈÁM‰3Èe‡¯k ‡È‰L ‰ËÈÁM‰ ¯‡a˙È4dÈ‡LÂ «¿ƒ»ƒ¿»≈«¿ƒ»∆ƒ»»¿∆≈»

.Èe‡¯k»»

א.2) לב, בֿג.3)חולין איזוהי 4)פרקים כלומר,
כראוי. שהיא שחיטה

.·ÌÈ¯B‰Ë ÌÈÈÓ ‡l‡ ‰Ï· ÌeMÓ ¯eÒ‡ ÔÈ‡5 ≈»ƒ¿≈»∆»ƒƒ¿ƒ
‰ËÈÁLÏ ÔÈÈe‡¯ Ô‰L ÈtÓ ,„·Ïa6eËÁL Ì‡Â , ƒ¿«ƒ¿≈∆≈¿ƒƒ¿ƒ»¿ƒƒ¿¬

ÔÈÈÓ Ï·‡ ;‰ÏÈÎ‡a ÔÈ¯zÓ eÈ‰È ‰¯Lk ‰ËÈÁL¿ƒ»¿≈»ƒ¿À»ƒ«¬ƒ»¬»ƒƒ
‰ËÁLpL ÔÈa ,Ô‰a ˙ÏÚBÓ ‰ËÈÁL ÔÈ‡L ,ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ∆≈¿ƒ»∆∆»∆≈∆ƒ¿¬»
ÈÁ‰ ÔÓ ¯Oa C˙ÁL ÔÈa dk¯„k ‰˙nL ÔÈa Èe‡¯k»»≈∆≈»¿«¿»≈∆»«»»ƒ««
‰Ù¯Ëe ‰Ï· ÌeMÓ ‰˜BÏ BÈ‡ - BÏÎ‡Â ‰pnÓ7, ƒ∆»«¬»≈∆ƒ¿≈»¿≈»

.‰‡ÓË ¯Oa ÏÎB‡ ÌeMÓ ‡l‡∆»ƒ≈¿«¿≈»

כרב.5) א. טז, ומעילה א. ק, נאמר 6)חולין שם בחולין
אבל  טמא, איסור על חל נבילה איסור שאין מפני הטעם,
שאיסור  היינו, אחר. נימוק משמע כאן רבינו של מסגנונו
נבילה  איסור אין ולפיכך שחיטה, בהכשר תלוי נבילה
שאינם  כלומר, שחיטה, הכשר להם שאין טמאים, במינים

בשחיטה. על 7)ניתרים חייב אינו טהורה בבהמה גם
להלן  כמבואר טריפה, משום רק נבילה משום החי מן בשר
אינו  טריפה משום שאף הוא, בטמאה והחידוש י. הלכה

לוקה.

.‚ÌeMÓ ‰˜BÏ - ‡e‰L Ïk ÈÁ ¯B‰Ë ÛBÚ ÏÎB‡‰»≈»«»∆∆ƒ
‰Ï· ÏÎB‡8ÏÈ‡B‰ ,˙ÈÊk Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â , ≈¿≈»¿««ƒ∆≈¿«ƒƒ

Ba ‰È‰iL „Ú - ˙nL ¯Á‡ BÏÎ‡ Ì‡Â .Blk BÏÎ‡Â«¬»À¿ƒ¬»««∆≈«∆ƒ¿∆
˙ÈÊk9LÈÂ ÏÈ‡B‰ ,˙ÈÊk ¯Oa BlÎa ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â . ¿«ƒ¿««ƒ∆≈¿À»»¿«ƒƒ¿≈

˙ÈÊk BlÎa10.‰Ï· ÌeMÓ ÂÈÏÚ ·iÁ - ¿À¿«ƒ«»»»ƒ¿≈»

שהוא".8) בכל בחייה, טהורה צפור "אכל ב: קב, חולין
מן  אבר משום ולא נבילה משום חייב שהוא מפרש ורבינו
ספק, כל ללא נראה שם בגמרא [אבל (מגידֿמשנה). החי
למצוא  המפרשים כל ונלאו החי. מן אבר משום  שלוקה
שנספחו  איש' ה'חזון ובהגהות רבינו, לדברי מלא ישוב
היא, שטעותֿסופר כתב המקורות", "אל הוצאת לרמב"ן
ברש"י. שם וראה החי]. מן אבר משום לומר: וצריך

בכזית".9) "במיתתה גידין 10)שם: בשר "במשהו שם:
לכזית. משלימין ועצמות שגידים כלומר, ועצמות",
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.„ÏÙ ¯OaÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰11‰˜BÏ - ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a »≈¿«ƒƒ¿«≈∆¿≈»¿»∆
‰Ï· ÏÎB‡ ÌeMÓ12ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡Â .13‰Ó‰a‰ ÔÓ ƒ≈¿≈»¿»∆¡…ƒ«¿≈»

ÈÈÓL ÏÈÏ „Ú ‰„ÏBpL14‰BÓL ‰‰L ‡lL ÏkL ; ∆¿»«≈¿ƒƒ∆…∆…»»¿»
ÏÙk ‰Ê È¯‰ - ‰Ó‰aa ÌÈÓÈ15ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â .16. »ƒ«¿≈»¬≈∆¿≈∆¿≈ƒ»»

ÂÈL„Á BÏ eÏkL BÏ Ú„B Ì‡Â17Ck ¯Á‡Â ÔËaa ¿ƒ«∆»√»»«∆∆¿««»
‰MÓÁÂ ‰q‚ ‰Ó‰·Ï ÌÈL„Á ‰ÚLz Ô‰L ,„ÏB«∆≈ƒ¿»√»ƒƒ¿≈»«»«¬ƒ»

‰w„Ï18.„ÏBpL ÌBÈa ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¿«»¬≈∆À»¿∆«

חי.11) הוא אם (שבת 12)ואפילו כמת חשוב שנפל
ב.13)קלו.). קלח, ליל 14)חולין ומשנכנס א. קלו, שם

שלמים  ימים שמונה לחכות צריך ואין לאוכלה, מותר שמיני
א).15)(מגידֿמשנה). קלה, (שם נפל ספק כלומר,

הספק.16) על לוקים א.17)שאין קלו, בכורות 18)שם
א. ה,

.‰‰ÏÈÎ‡a ‰¯eÒ‡ - „Ïe‰ ÌÚ ˙‡ˆiL ‡ÈÏM‰19. «ƒ¿»∆»»ƒ«»»¬»«¬ƒ»
¯eËt - dÏÎB‡‰Â20¯Oa dÈ‡L ,21. ¿»¿»»∆≈»»»

א.19) עז, נבילה.20)חולין "חישב 21)משום שם:
נבילות", טומאת לא אבל אוכלין, טומאת מטמאה עליה
שם. כדמוכח לאוכל, נחשבה אבל בשר, שאינה מפני והיינו

.ÂÛBÚ B‡ ‰iÁ B‡ ‰Ó‰a ¯OaÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰»≈¿«ƒƒ¿«¿≈»«»
ÌÈ¯B‰Ë22˜BÏ - eÙ¯ËpL‰„Oa ¯O·e :¯Ó‡pL ,‰ ¿ƒ∆ƒ¿¿∆∆∆¡«»»«»∆

‰Ù¯Ë .B˙‡ ÔeÎÏLz ·ÏkÏ ,eÏÎ‡˙ ‡Ï ‰Ù¯Ë¿≈»……≈«∆∆«¿ƒ…¿≈»
d˙B‡ ‰Ù¯hL BÊ - ‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰23,¯Úi‰ ˙iÁ »¬»«»∆»¿»»«««««

Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¯ÓÂ È¯‡ ÔB‚k24B˙B‡ Û¯hL ÛBÚ ÔÎÂ . ¿¬ƒ¿»≈¿«≈»∆¿≈∆»«
ÏBÎÈ ‰z‡ ÔÈ‡Â .Ba ‡ˆBiÎÂ ı ÔB‚k ,Ò¯Bc‰ ÛBÚ«≈¿≈¿«≈¿≈«»»
- ‰˙Ó Ì‡L ;d˙B‡ ‰˙ÈÓ‰Â d˙B‡ ‰Ù¯hL ¯ÓBÏ«∆»¿»»¿≈ƒ»»∆ƒ≈»
dk‰ B‡ dÓˆÚ ˙ÓÁÓ ‰˙Ó Èl ‰Óe ,‰Ï· ‡È‰ È¯‰¬≈ƒ¿≈»«ƒ≈»≈¬««¿»ƒ»

‡‰ ?d˙ÈÓ‰Â È¯‡ d¯aL B‡ d˙ÈÓ‰Â ÛÈÒa25BÈ‡ ¿«ƒ∆¡ƒ»ƒ¿»¬ƒ∆¡ƒ»»≈
.‰˙Ó ‡ÏÂ ‰Ù¯ËpLa ‡l‡ ¯a„Ó¿«≈∆»¿∆ƒ¿¿»¿…≈»

במינים 22) אלא אינו טריפה שאיסור טמאים, לא אבל
ה"ב. למעלה כמבואר נבילה, איסור כמו בלבד טהורים

שהוא,23) אופן בכל לה גרמה או בידה עליה שדרסה כגון
ה"ה. שחיטה מהל' בפ"ה המבוארים הטריפות מסוגי אחד

שדרסה 24) גדולה, יער חיית כל אלא ארי, דוקא שלאו
נטרפה. דקה, בהמה וכלֿשכן גסה הרי.25)בהמה

.Ê·‡Ê ‡a Ì‡ ÏBÎÈ ,‰¯eÒ‡ ‰˙Ó ‡lL ‰Ù¯h‰ Ì‡Â¿ƒ«¿≈»∆…≈»¬»»ƒ»¿≈
BÏ‚¯a È„b‰ ¯¯‚Â26Ì„‡ Û„¯Â ,BÊ‡a B‡ B·Êa B‡ ¿»««¿ƒ¿«¿ƒ¿»¿»¿¿»«»»

„eÓÏz ?Û¯Ë È¯‰L ,¯eÒ‡ ‰È‰È ,ÂÈtÓ BÏÈv‰Â¿ƒƒƒƒƒ¿∆»∆¬≈ƒ¿««¿
B˙‡ ÔeÎÏLz ·ÏkÏ ¯ÓB‚Â ‰Ù¯Ë ‰„Oa ¯O·e :¯ÓBÏ«»»«»∆¿≈»¿≈«∆∆«¿ƒ…

‰Èe‡¯‰ ¯Oa d˙B‡ ‰OÚiL „Ú -27‡‰ .·ÏkÏ «∆«¬∆»»»»¿»¿∆∆»
‰Ù¯hL ‡È‰ ‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰ ‰Ù¯h‰L ,z„ÓÏ»«¿»∆«¿≈»»¬»«»ƒ∆»¿»
‡Ï ÔÈ„ÚÂ ˙eÓÏ ˙ËÂ d˙B‡ ‰¯aLÂ ¯Úi‰ ˙iÁ d˙B‡»«««««¿ƒ¿»»¿»»»«¬«ƒ…
È¯‰ - ˙eÓzL Ì„˜ dËÁLe Ì„wL Èt ÏÚ Û‡ .‰˙Ó≈»««ƒ∆»«¿»»…∆∆»¬≈
‰ÈÁzL ¯LÙ‡ È‡Â ÏÈ‡B‰ ,‰Ù¯Ë ÌeMÓ ‰¯eÒ‡ BÊ¬»ƒ¿≈»ƒ¿ƒ∆¿»∆ƒ¿∆

.‰ÈÏÚ ‰‡a‰ BÊ ‰knÓƒ«»«»»»∆»

דרוסת 26) היא הרי דרסה, שאם בידו, דרסה שלא כלומר,
טריפה. שהיא בדקה, הראוי.27)זאב ר"מ: רומי בדפוס

.Á‡È‰Â ,‰˙n‰ ‰¯Ò‡ ‰¯Bz‰L :„ÓÏ ˙‡ˆÓƒ¿≈»»≈∆«»»¿»«≈»¿ƒ
ÏÚ Û‡Â ‰È˙BkÓ ˙ÓÁÓ ˙eÓÏ ‰ËBp‰ ‰¯Ò‡Â ,‰Ï·p‰«¿≈»¿»¿»«»»≈¬««∆»¿««
‡lL ÌLÎe .‰Ù¯h‰ ‡È‰Â ,‰˙Ó ‡Ï ÔÈ„ÚL Ètƒ∆¬«ƒ…≈»¿ƒ«¿≈»¿≈∆…
‰ÏÙpL ÔÈa ,dÓˆÚ ˙ÓÁÓ ‰˙Ó ÔÈa ‰˙ÈÓa ˜ÏÁz«¬…¿ƒ»≈≈»≈¬««¿»≈∆»¿»
‰iÁ ‰zÒ¯cL ÔÈa ,‰˙nL „Ú d˜ÁL ÔÈa ,‰˙ÓÂ»≈»≈∆¬»»«∆≈»≈∆¿»«»«»
‰zÙ¯hL ÔÈa ˙eÓÏ ‰ËBa ˜ÏÁz ‡Ï Ck ;‰z‚¯‰Â«¬»«»»…«¬…¿»»≈∆¿»«»
·¯ e¯azLÂ ‚b‰ ÔÓ ‰ÏÙpL ÔÈa ,‰z¯aLÂ ‰iÁ«»¿ƒ¿«»≈∆»¿»ƒ««¿ƒ¿«¿…

¯·È‡ e˜q¯˙Â ‰ÏÙpL ÔÈa ,‰È˙BÚÏˆ˜¯fL ÔÈa ,‰È «¿∆»≈∆»¿»¿ƒ¿«¿≈»∆»≈∆»«
ÈÏÁ dÏ ‡aL ÔÈa ,d˙‡¯ B‡ daÏ ·wÂ ıÁ da»≈¿ƒ«ƒ»≈»»≈∆»»…ƒ
·¯ ¯aL B‡ d˙‡¯ B‡ daÏ ·wÂ dÓˆÚ ˙ÓÁÓ≈¬««¿»¿ƒ«ƒ»≈»»ƒ≈…
ÏkÓ ˙eÓÏ ‰ËB ‡È‰Â ÏÈ‡B‰ .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰È˙BÚÏ«̂¿∆»¿«≈»∆ƒ¿ƒ»»ƒ»
¯Oa È„Èa Ì¯Bb‰ ‰È‰L ÔÈa ,‰Ù¯Ë BÊ È¯‰ - ÌB˜Ó»¬≈¿≈»≈∆»»«≈ƒ≈»»
¯Ó‡ ‰nÏ ,Ôk Ì‡ .ÌÈÓL È„Èa ‰È‰L ÔÈa Ì„Â»»≈∆»»ƒ≈»«ƒƒ≈»»∆¡«

?‰Ù¯Ë ‰¯Bza28‰Â‰a ·e˙k‰ ¯a„29‡Ï Ì‡L . «»¿≈»ƒ≈«»«…∆∆ƒ…
Ôk ¯Ó‡z30,‰„Oa ‰Ù¯ËpL d˙B‡ ‡l‡ ¯Ò‡z ‡Ï , …«≈…≈»≈∆»»∆ƒ¿¿»«»∆

ÔÈ‡L ,z„ÓÏ ‡‰ .¯Ò‡z ‡Ï - ¯ˆÁa ‰Ù¯Ë Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ¿¿»∆»≈…≈»≈»»«¿»∆≈
‰Â‰a ‡l‡ ¯a„Ó ·e˙k‰31. «»¿«≈∆»«…∆

חיה.28) בידי שנטרפה ורגיל.29)שמשמעה המצוי דבר
שנכתב.30) מה לפי דוקא שהכל מכילתא 31)אלא

ב. פרשה משפטים

.Ë·e˙k‰ ÔÈÚÂ32‰È˙BkÓ ˙ÓÁÓ ˙eÓÏ ‰ËBp‰L :33 ¿ƒ¿««»∆«»»≈¬««∆»
˙BÈÁÏ dÏ ¯LÙ‡ È‡Â34.‰¯eÒ‡ - BÊ ‰kÓ ˙ÓÁÓ ¿ƒ∆¿»»ƒ¿≈¬««»¬»
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ Ô‡kÓ35‰BÓk ÔÈ‡L Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê : ƒ»»¿¬»ƒ∆«¿»…∆≈»»

‰iÁ36‰ËÈÁL ˙BÎÏ‰·e .‰Ù¯Ë -37‰Ê È‡ ¯‡a˙È «»¿≈»¿ƒ¿¿ƒ»ƒ¿»≈≈∆
d˙B‡ ‰OBÚ ÔÈ‡ ÈÏÁ ‰Ê È‡Â ‰Ù¯Ë d˙B‡ ‰OBÚ ÈÏÁ…ƒ∆»¿≈»¿≈∆…ƒ≈∆»

.‰Ù¯Ë¿≈»

תאכלו".32) לא טריפה בשדה מחמת 33)"ובשר או
הקודמת. בהלכה כמבואר חודש,34)חולי, עשר שנים

ה"א. שחיטה מהל' בפי"א א.35)כמבואר מב, חולין
ראויה 36) דוגמתה לקויה בהמה שאין מכה "שלקתה

(רש"י). ה"ט.37)לחיות" פ"י

.ÈÌÈ¯B‰h‰ ÔÓ ÈÁ‰ ÔÓ ¯Oa C˙BÁ‰ ÔÎÂ38È¯‰ - ¿≈«≈»»ƒ««ƒ«¿ƒ¬≈
‰Ù¯Ë ¯Oa‰ B˙B‡39‰˜BÏ - ˙ÈÊk epnÓ ÏÎB‡‰Â , «»»¿≈»¿»≈ƒ∆¿«ƒ∆

‡lL ‰Ó‰aÓ ‰Ê ¯Oa È¯‰L .‰Ù¯Ë ÏÎB‡ ÌeMÓƒ≈¿≈»∆¬≈»»∆ƒ¿≈»∆…
‰˙Ó ‡ÏÂ ‰ËÁL40‰Ó ‰iÁ d˙B‡ ‰Ù¯Ë Èl ‰Ó , ƒ¿¬»¿…≈»«ƒ»¿»»«»«

?d˙ˆ˜Óa Èl ‰Ó dlÎa Èl ‰Ó ?ÔÈkÒa dÎ˙Á Èlƒ¬»»¿«ƒ«ƒ¿À»«ƒ¿ƒ¿»»
- eÏÎ‡˙ ‡Ï ‰Ù¯Ë ‰„Oa ¯O·e :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰¬≈≈»»«»∆¿≈»……≈

‰„Oa ¯Oa ‰Ó‰a‰ ˙ÈOÚpL ÔÂÈk41.‰Ù¯Ë ‡È‰ È¯‰ ≈»∆«¬≈«¿≈»»»«»∆¬≈ƒ¿≈»

בהם,38) נוהג אינו טריפה שאיסור כשם בטמאים, אבל
מן  בשר איסור בהם נוהג אינו כך ה"ב, למעלה כמבואר

ב.39)החי. קב, משום 40)חולין אסורה מתה שרק
ה"א. למעלה כמבואר (רש"י 41)נבילה, ממקומו שפירש

שם).

.‡È‰˙ËÂ dÁk LLzL ˙ÓÁÓ ‰ÏBÁ ‡È‰L ‰Ó‰a¿≈»∆ƒ»≈¬«∆»«…»¿»¿»
˙eÓÏ42‰Ú¯‡ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,43‰È¯·È‡Ó ¯·‡a ‰kÓ »ƒ¿…≈¿»«»¿≈∆≈≈»∆»
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d˙B‡ ÌÈ˙ÈÓn‰44‰¯Bz ‰¯Ò‡ ‡lL ;˙¯zÓ BÊ È¯‰ - «¿ƒƒ»¬≈À∆∆∆…»¿»»
˙OÚ È¯‰L ,¯Úi‰ ˙iÁ ˙Ù¯Ë ÔÈÚk ‡l‡45‰kÓ da ∆»¿≈¿≈««««««∆¬≈»»»«»

.d˙B‡ ‰˙ÈÓn‰«¿ƒ»»

"מסוכנת".42) המשנה: בלשון א. לז, קרה.43)שם לא
טריפה 44) בין המהותי ההבדל את לבאר רבינו כוונת

ובמסוכנת  מכה, בה נעשית שבטריפה - ואומר למסוכנת,
מכה. אירעה נעשית.45)לא תימן: בכת"י

.·ÈÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„b ,˙¯zÓ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡46‡Ï ««ƒ∆ƒÀ∆∆¿≈«¬»ƒ…
È„k d˙B‡ ÔÈËÁBLÂ ÔÈ¯‰ÓnL ‰Ó‰aÓ ÔÈÏÎB‡ eÈ‰»¿ƒƒ¿≈»∆¿«¬ƒ¿¬ƒ»¿≈

‰ËÈÁL ÛBÒa ‰Òk¯tL Èt ÏÚ Û‡Â ,˙eÓz ‡lL47. ∆…»¿««ƒ∆ƒ¿¿»¿¿ƒ»
ÏÚ ¯ÈÓÁ‰Ï ‰ˆB¯‰ Ïk ‡l‡ ,¯eq‡ Ba ÔÈ‡ ‰Ê ¯·„Â¿»»∆≈ƒ∆»»»∆¿«¿ƒ«

.ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ - ‰Ê ¯·„a BÓˆÚ«¿¿»»∆¬≈∆¿À»

ב.46) לז, -47)שם שחיטה בסוף פירכסה לא שאם
הסמוכה. בהלכה להלן כמבואר באכילה, אסורה

.‚È- Ìc Ô‰Ó ‡ˆÈ ‡ÏÂ ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a ËÁBM‰«≈¿≈»«»»¿…»»≈∆»
ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰48ÔÎÂ .eÈ‰ ÌÈ˙Ó ‡nL ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â , ¬≈≈À»ƒ¿≈¿ƒ∆»≈ƒ»¿≈

˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ‰Òk¯t ‡ÏÂ ‰‡È¯a‰ ˙‡ ËÁBM‰49. «≈∆«¿ƒ»¿…ƒ¿¿»¬≈À∆∆
dÈ‡Â d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚnL Ïk :‡È‰Â ,˙kÒÓ‰ Ï·‡¬»«¿À∆∆»ƒ…∆«¬ƒƒ»¿≈»

Èt ÏÚ Û‡ ,˙„ÓBÚ50,˙B‡È¯a ÏÎ‡Ó ˙ÏÎB‡ ‡È‰L ∆∆««ƒ∆ƒ∆∆«¬«¿ƒ
‰Òk¯t ‡ÏÂ dËÁL Ì‡51‰Ï· BÊ È¯‰ - ÏÏk52, ƒ¿»»¿…ƒ¿¿»¿»¬≈¿≈»

CÈ¯ˆÂ .˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ‰Òk¯t Ì‡Â .‰ÈÏÚ ÔÈ˜BÏÂ¿ƒ»∆»¿ƒƒ¿¿»¬≈À∆∆¿»ƒ
‰ËÈÁM‰ ÛBÒa Òek¯t‰ ‰È‰iL53- d˙lÁ˙a Ï·‡ , ∆ƒ¿∆«ƒ¿¿«¿ƒ»¬»ƒ¿ƒ»»
.ÏÈÚBÓ BÈ‡≈ƒ

א.48) לג, א.49)שם לז, ב.50)שם שם.51)שם,
מיתתה 52) גמר ורק כלום שחיטתה אין פירכסה, שלא שכל

בסוף 53)(מגידֿמשנה). כן עושה שאינה "כל א: לח, שם
לכן". קודם הימנה נטולה שנשמתה בידוע שחיטה,

.„È‰w„ ‰Ó‰·a ?Òek¯t‰ ‡e‰ „ˆÈk54‰iÁ·e ≈««ƒ¿ƒ¿≈»«»¿«»
‰q‚55‰ËLtL ÔÈa :‰w„Â56B‡ ,‰¯ÈÊÁ‰Â d„È «»¿«»≈∆»¿»»»¿∆¡ƒ»

‰¯ÈÊÁ‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ dÏ‚¯ ‰ËLtL57B‡ , ∆»¿»«¿»««ƒ∆…∆¡ƒ»
Ï·‡ ;¯zÓe Òek¯t ‰Ê È¯‰ - „·Ïa dÏ‚¯ ‰ÙÙkL∆»¿»«¿»ƒ¿«¬≈∆ƒ¿À»¬»
,‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - ‰z¯ÈÊÁ‰ ‡ÏÂ d„È ‰ËLt Ì‡ƒ»¿»»»¿…∆¡ƒ«»¬≈¬»

„·Ïa LÙ ˙‡ˆB‰ ‡l‡ BÊ ÔÈ‡L58‰q‚ ‰Ó‰··e .59: ∆≈∆»»«∆∆ƒ¿«ƒ¿≈»«»
ÔÈa ‰ÙÙk ‡ÏÂ ‰ËLtL ÔÈa ,Ï‚¯‰ „Á‡Â „i‰ „Á‡∆»«»¿∆»»∆∆≈∆»¿»¿…»¿»≈
‡Ï Ì‡Â ;˙¯zÓe Òek¯t ‰Ê È¯‰ - ‰ËLt ‡ÏÂ ‰ÙÙk»¿»¿…»¿»¬≈∆ƒ¿À∆∆¿ƒ…
BÊ È¯‰ - ÏÏk ‰ÙÙÎ ‡ÏÂ Ï‚¯ ‡ÏÂ „È ‡Ï ‰ËLt»¿»…»¿…∆∆¿…»¿»¿»¬≈

BÈÚa ‡l‡ Û¯Ù¯ ‡Ï elÙ‡ :ÛBÚ·e .‰Ï·60‡ÏÂ ¿≈»»¬ƒ…ƒ¿≈∆»¿≈¿…
.Òek¯t ‰Ê È¯‰ - B·Êa ‡l‡ LkLkƒ¿≈∆»ƒ¿»¬≈∆ƒ¿

א.54) לז, הרי 55)שם גסה, "חיה ב: טז, זרה עבודה 
לפירכוס". דקה כבהמה ידה 56)היא היתה אם אבל

פרכוס. אינו - וכפפתה מקודם ב:57)פשוטה לה, שם
- פשטה ולא כפפה בין כפפה, ולא פשטה בין ברגל, "אבל

א.58)כשרה". לז, ב.59)שם לח, וכן 60)שם שם,
אול  והערוך. הרי"ף "בגפו".גירסת בגמרא: שלנו הגירסא ם

.ÂËÌ‡ Ú„È ‡ÏÂ ,‰ÏÈla ˙kÒÓ‰ ˙‡ ËÁBM‰«≈∆«¿À∆∆««¿»¿…»«ƒ

‰Ï· ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ‰Òk¯t ‡Ï B‡ ‰Òk¯tƒ¿¿»…ƒ¿¿»¬≈¿≈¿≈»
‰¯eÒ‡Â61. «¬»

א.61) לז, שם

.ÊËÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ ‰¯BzaL ÔÈ¯eq‡ Ïk62,‰Ê ÌÚ ‰Ê »ƒƒ∆«»≈ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆
¯ÈÊ È¯eq‡Ó ıeÁ63ÌL ¯‡a˙iL BÓk ,64,CÎÈÙÏ . ≈ƒ≈»ƒ¿∆ƒ¿»≈»¿ƒ»

ËÚÓ Á˜Bl‰65‰Ó‰a ¯Oa ËÚÓe Ìc ËÚÓe ·ÏÁ «≈«¿«≈∆¿«»¿«¿«¿≈»
ËÚÓe ‡ÓË ‚c ¯Oa ËÚÓe ‰Ï· ¯Oa ËÚÓe ‰‡ÓË¿≈»¿«¿«¿≈»¿«¿«»»≈¿«
Û¯ˆÂ ÔÈ¯eq‡‰ ¯‡MÓ el‡a ‡ˆBiÎÂ ‡ÓË ÛBÚ ¯Oa¿«»≈¿«≈»≈ƒ¿»»ƒƒ¿≈≈
ÏÎB‡ ÔÈ„k BÈ„Â ,‰˜BÏ BÈ‡ - BÏÎ‡Â ˙ÈÊk Ïk‰ ÔÓƒ«…¿«ƒ«¬»≈∆¿ƒ¿ƒ≈

¯eÚL ÈˆÁ66. ¬ƒƒ

מ"א.62) פ"ב, יעשה 63)ערלה אשר "מכל ב: לז, נזיר
זה". עם זה שמצטרפין נזיר איסורי על לימד היין, מגפן

ה"ג.64) נזירות מהל' מכזית.65)פ"ה פחות
אותו 66) מכין אבל לוקה ואינו התורה, מן אסור "שהוא

ה"ו). פ"ג (למעלה מרדות" מכת

.ÊÈ˙BÏ·p‰ Ïk67˙BÙ¯ËˆÓ68‰Ï·e .BÊ ÌÚ BÊ »«¿≈ƒ¿»¿ƒ¿≈»
‰Ù¯Ë ÌÚ ˙Ù¯ËˆÓ69ÌÈ‡Óh‰ ‰iÁÂ ‰Ó‰a Ïk ÔÎÂ . ƒ¿»∆∆ƒ¿≈»¿≈»¿≈»¿«»«¿≈ƒ

¯Oa ÌÚ ‰Ï· ¯Oa Ï·‡ .‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓ -ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆¬»¿«¿≈»ƒ¿«
˙Ï·pÓ Á˜Bl‰ ?„ˆÈk .ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - ‰‡ÓË ‰Ó‰a¿≈»¿≈»≈ƒ¿»¿ƒ≈««≈«ƒƒ¿«
Ïk‰ ÔÓ ıa˜Â ,ÏB‚¯z‰ ˙Ï·Â È·v‰ ˙Ï·Â ¯BM‰«¿ƒ¿««¿ƒ¿ƒ¿«««¿¿¿ƒ≈ƒ«…
˙ÈÊ ÈˆÁ ıa˜ Ì‡ ÔÎÂ .‰˜BÏ - BÏÎ‡Â ¯Oa ˙ÈÊk¿«ƒ»»«¬»∆¿≈ƒƒ≈¬ƒ«ƒ
ÈˆÁ B‡ ,‰Ù¯h‰ ÔÓ ˙ÈÊ ÈˆÁÂ ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ˙Ï·pÓƒƒ¿«¿≈»¿»«¬ƒ«ƒƒ«¿≈»¬ƒ

ÈÁ‰ ÔÓ ¯OaÓ ˙ÈÊ ÈˆÁÂ ‰Ï· ¯OaÓ ˙ÈÊ70ÔÓ «ƒƒ¿«¿≈»«¬ƒ«ƒƒ»»ƒ««ƒ
‰¯B‰h‰71¯ÈÊÁ‰Â ÏÓb‰ ¯Oa ÔÎÂ .‰˜BÏ - BÏÎ‡Â , «¿»«¬»∆¿≈¿««»»¿«¬ƒ
˙·¯‡‰Â72Ï·‡ .‰˜BÏ - BÏÎ‡Â ˙ÈÊk ÌlkÓ ıawL , ¿»«¿∆∆∆ƒ≈ƒÀ»¿«ƒ«¬»∆¬»

¯OaÓ ˙ÈÊ ÈˆÁÂ ¯BM‰ ˙Ï·pÓ ˙ÈÊ ÈˆÁ Û¯ˆ Ì‡ƒ≈≈¬ƒ«ƒƒƒ¿«««¬ƒ«ƒƒ¿«
ÔÎÂ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - ÏÓb‰«»»≈»ƒ¿»¿ƒ¿≈…«≈»∆¿≈
¯Oa ÔÈ‡ - ‡ÓË ‚„ B‡ ‡ÓË ÛBÚÂ ‰‡ÓË ‰Ó‰a¿≈»¿≈»¿»≈»»≈≈¿«
„Á‡ Ïk È¯‰L ;˙BÓL ÈL Ô‰L ÈÙÏ ,Û¯ËˆÓ Ô‰ÈL¿≈∆ƒ¿»≈¿ƒ∆≈¿≈≈∆¬≈»∆»

e¯‡aL BÓk ,BÓˆÚ ÈÙa Â‡Ïa Ô‰Ó73Ïk Ï·‡ . ≈∆¿«ƒ¿≈«¿¿∆≈«¿¬»»
Ïk ÔÈÙ¯ËˆnL BÓk ,ÔÈÙ¯ËˆÓ - ÔÈ‡Óh‰ ˙BÙBÚ‰»«¿≈ƒƒ¿»¿ƒ¿∆ƒ¿»¿ƒ»
Â‡Ïa Ô¯eq‡L Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê .ÔÈ‡Óh‰ ‰iÁÂ ‰Ó‰a¿≈»¿«»«¿≈ƒ∆«¿»…∆ƒ»¿«
ıeÁ ;ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - ÔÈÂ‡Ï ÈLa ,ÔÈÙ¯ËˆÓ - „Á‡∆»ƒ¿»¿ƒƒ¿≈»ƒ≈ƒ¿»¿ƒ

‡È‰ ‰Ï· ˙lÁz ‰Ù¯h‰Â ÏÈ‡B‰ ,‰Ù¯Ëe ‰Ï·pÓ74. ƒ¿≈»¿≈»ƒ¿«¿≈»¿ƒ«¿≈»ƒ

הטהורים.67) ועוף חיה ונבילת בהמה נבילת כלומר,
ב.68) טז, כמו 69)מעילה נבילה, תחילת שטריפה

ההלכה. בסוף משום 70)שמסיים אסור החי מן שבשר
טריפה. עם מצטרפת ונבילה ה"י, למעלה כמבואר טריפה,

למעלה 71) כמבואר החי, מן בשר איסור אין בטמאה אבל
הואיל 72)שם. אמנם לבדו, מוזהר אחד שכל אףֿעלֿפי

למעלה  כמבואר תאכלו", לא זה "את בפסוק נכללו וכולם
מצטרפים. ולפיכך אחד בלאו איסורם הרי ה"א, פ"ב

פ"ב.73) שאיֿאפשר 74)למעלה משום אסורה שטריפה
הוצרך  למה נתבאר [ולא ה"ז. למעלה כמבואר לחיות, לה
אחד: בלאו נאמרו וטריפה נבילה הלא זה. לטעם רבינו
וכל  ח), כב, (ויקרא בה" לטמאה יאכל לא וטריפה "נבילה

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



קסה zexeq` zelk`n 'ld - dyecw xtq - ixyz `"i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

אינו  המלקות שחיוב מפני ואולי מצטרפים? אחד שבלאו
מחולקים]. מלאוים אלא זה, מלאו

.ÁÈ‰iÁÂ ‰Ó‰aÓ B‡ ‰Ù¯Ëe ‰Ï·pÓ ÏÎB‡‰»≈ƒ¿≈»¿≈»ƒ¿≈»¿«»
¯BÚ‰ ÔÓ ÌÈ‡Óh‰75ÔÓe ,ÌÈ„Èb‰ ÔÓe ˙BÓˆÚ‰ ÔÓe «¿≈ƒƒ»ƒ»¬»ƒ«ƒƒƒ

ÛBÚ ÏL ÌÈ¯tv‰ ÔÓe ,ÌÈÙÏh‰ ÔÓe ÌÈ¯w‰««¿«ƒƒ«¿»«ƒƒ«ƒ»¿«ƒ∆
ÔÓe ,eÎ˙ÁiLk Ìc‰ ÌMÓ ıaˆ·nL ˙BÓB˜nÓƒ¿∆¿«¿≈ƒ»«»¿∆≈»¿ƒ

e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰lL ‡ÈÏM‰‰Ê È¯‰ - ¯eÒ‡ ‡ «ƒ¿»∆»∆««ƒ∆»¬≈∆
‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡ el‡L ÈtÓ ,¯eËt76ÔÈ‡Â . »ƒ¿≈∆≈≈»¿ƒ«¬ƒ»¿≈

.˙ÈÊÎÏ ¯Oa‰ ÌÚ ÔÈÙ¯ËˆÓƒ¿»¿ƒƒ«»»ƒ¿«ƒ

והקרנים 75) והגידין והעצמות . . "העור. ב: קיז, חולין
טומאת  לא אבל אוכלין טומאת לטמא מצטרפין והטלפים
(מגידֿ נבלה של לאו בהן שאין מפני והטעם: נבילות".

להחשב 76)משנה). ראויין שאינם לומר, רבינו כוונת אין
שאינם  אלא אוכלין, טומאת מטמאים הם שהרי כאוכל,

נבילה. בשר איסור עליהם שיחול בשר נקראים

.ËÈ˙·˜77ÈtÓ ,˙¯zÓ - ‰‡Óh‰ ˙·˜Â ‰Ï·p‰ ≈««¿≈»¿≈««¿≈»À∆∆ƒ¿≈
ÛebaL ˙ÙpË ¯‡Lk ‡È‰L78¯zÓ CÎÈÙÏe .79 ∆ƒƒ¿»ƒ…∆∆«¿ƒ»À»

ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˙ËÈÁL ˙·˜a ‰È·b‰ „ÈÓÚ‰Ï¿«¬ƒ«¿ƒ»¿≈«¿ƒ«»≈»ƒ
‰·w‰ ¯BÚ Ï·‡ .‰‡ÓË ‰iÁÂ ‰Ó‰a ˙·˜·e ,˙BÏÊÓe«»¿≈«¿≈»¿«»¿≈»¬»«≈»

ÌÈÚn‰ ¯‡Lk ‡e‰ È¯‰ -80.¯eÒ‡Â , ¬≈ƒ¿»«≈«ƒ¿»

קרוש 77) בין רבינו חילק ולא הקיבה, בתוך הכנוס חלב
לקמן  ורדב"ז משנה' 'כסף וראה הרי"ף. דעת וכן לניגר,

הט"ו. הוא".78)פ"ט בעלמא "פירשה ב: קטז, שם
שם.80)שם.79)

.Î¯BÓÁ ÏL ÂÈt „‚k ‡a‰ ¯BÚ81¯zÓ - «»¿∆∆»»∆¬À»
‰ÏÈÎ‡a82Ô‰L ÌÈÏ‚¯ ÈÓe L¯t‰ BÓk ‡e‰L ÈtÓ , «¬ƒ»ƒ¿≈∆¿«∆∆≈«¿«ƒ∆≈
ÔÈ¯zÓ83¯O·k Ô‰L ˙B¯BÚ LÈ .84˙ÈÊk Ô‰Ó ÏÎB‡‰Â , À»ƒ≈∆≈¿»»¿»≈≈∆¿«ƒ

Ô‰Lk Ô˙B‡ ÏÎ‡iLk ‡e‰Â .¯Oa‰ ÔÓ ÏÎB‡k -¿≈ƒ«»»¿¿∆…«»¿∆≈
ÌÈk¯85. «ƒ

(רש"י).81) בו" נולד שהחמור שליא בכורות 82)"כעין
ב. משנה'.83)ז, וב'מגיד הראב"ד השגת ראה

א.84) קכב, בהן 85)חולין שהילך או עבדן שאם שם.
כבשר. ואינם אוכל אינם מתקשים, שהם עבודה כדי

.‡ÎÔ¯O·k Ô‰È˙B¯BÚL el‡Â86¯BÚÂ ;Ì„‡‰ ¯BÚ : ¿≈∆≈∆ƒ¿»»»»»¿
·eMÈ ÏL ¯ÈÊÁ‰87˙¯ËBËÁ ¯BÚÂ ;88‡lL ÏÓb ÏL «¬ƒ∆ƒ¿¬∆∆∆»»∆…

ÚÈb‰ ‡ÏÂ ÌÏBÚÓ ‡OÓ ÂÈÏÚ eÚË89ÔÈ„ÚL ,‡OÓÏ »¬»»«»≈»¿…ƒƒ«¿«»∆¬«ƒ
˙La‰ ˙Èa ¯BÚÂ ;‰k¯ ‡È‰90˙ÁzL ¯BÚÂ ; ƒ«»¿≈«∆¿∆««

‰ÈÏ‡‰91Ák‰Â ‰˜‡‰ ¯BÚÂ ;ÏÈÏM‰ ¯BÚÂ ; »«¿»¿«¿ƒ¿»¬»»¿«…«
- ˙Bk¯ Ô‰Lk ,˙B¯BÚ‰ el‡ Ïk .ËÓÁ‰Â ‰‡Ël‰Â¿«¿»»¿«…∆»≈»¿∆≈«
ÔÈa ‰ÏÈÎ‡ ¯eq‡Ï ÔÈa ,¯·c ÏÎÏ ¯O·k Ô‰ È¯‰¬≈≈¿»»¿»»»≈¿ƒ¬ƒ»≈

.‰‡ÓËÏ¿À¿»

הקודמת.86) להלכה ואוכלים 87)ביאור רך שהוא מפני
כבשר. ואינו קשה הבר חזיר אבל (רש"י). אותו

תרגום:88) ו) ל, (ישעיה גמלים" דבשת "ועל הגמל. דבשת
(ערוך). גמליא  חטרייא  הרחם 90)זמנו.89)על בית 

שם). מפני 91)(רש"י שיער שאין מקום מתחת הזנב עור
שם). (רש"י רך שהוא

.·Î.B¯Oa ˙‡ ÏÎ‡È ‡ÏÂ :Ï˜Òp‰ ¯BLa ¯Ó‡∆¡«¿«ƒ¿»¿…≈»≈∆¿»
‡e‰ È¯‰Â Ï˜ÒpL ¯Á‡ BÏÎ‡Ï ¯LÙ‡ ‰È‰ C‡È‰Â¿≈«»»∆¿»¿»¿««∆ƒ¿««¬≈

EÚÈ„B‰Ï ‡l‡ ·e˙k‰ ‡a ‡Ï ‡l‡ ?‰Ï·92ÔÂÈkL : ¿≈»∆»…»«»∆»¿ƒ¬∆≈»
¯Ò‡ ‰ÏÈ˜ÒÏ BÈc ¯Ó‚pL93‰Ó‰·k ‰OÚÂ , ∆ƒ¿«ƒƒ¿ƒ»∆¡«¿«¬»ƒ¿≈»

‰Ê È¯‰ - ‰¯Lk ‰ËÈÁL BËÁLe Ì„˜ Ì‡Â ,‰‡ÓË¿≈»¿ƒ»«¿»¿ƒ»¿≈»¬≈∆
‰˜BÏ - ˙ÈÊk B¯OaÓ ÏÎ‡ Ì‡Â ,‰È‰a ¯eÒ‡94ÔÎÂ . »«¬»»¿ƒ»«ƒ¿»¿«ƒ∆¿≈

È„·BÚÏ ‡ÏÂ ÌÈ·ÏÎÏ epzÈ ‡ÏÂ ¯ÎnÈ ‡Ï Ï˜qiLk¿∆ƒ»≈…ƒ»≈¿…ƒ¿∆ƒ¿»ƒ¿…¿¿≈
¯Ó‡ CÎÏ .˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk95.B¯Oa ˙‡ ÏÎ‡È ‡Ï : »ƒ«»¿»∆¡«…≈»≈∆¿»
¯zÓ Ï˜Òp‰ ¯BL ÏL L¯Ùe96‡e‰L Ú„B .‰‡‰a ∆∆∆«ƒ¿»À»«¬»»«∆

‰ÏÈ˜qÓ ¯eËt97enÊe‰L ÔB‚k ,BÈc ¯Ó‚pL ¯Á‡ »ƒ¿ƒ»««∆ƒ¿«ƒ¿∆«
¯„Úa ‰Ú¯ÈÂ ‡ˆÈ - ÌÈ„Ú‰98Ï˜ÒpL ¯Á‡ Ú„B Ì‡Â . »≈ƒ≈≈¿ƒ¿∆»≈∆¿ƒ«««∆ƒ¿«

‰È‰a ¯zÓ ‰Ê È¯‰ -99. ¬≈∆À»«¬»»

א.92) מא, אלא 93)בבאֿקמא סקלו שלא אפילו כלומר,
בשרו".94)שחטו. את יאכל "ולא הלאו: משום

ב.95) כב, "לא 96)פסחים שנאמר: ב: לד, זרה עבודה
מותר. ופירשו אסור בשרו בשרו", את כריתות 97)יאכל

ב. שם).98)כג, (רש"י גמורים כחולין צאנו, שאר עם
שם.99)

á"ôùú'ä éøùú à"é éùéù íåé

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
המושיט 1) בבהמה; המדולדל ובשר החי מן אבר איסור יבאר

בתוכה; והניחו והכליות הטחול מן וחתך הבהמה למעי ידו
אבר  אותו שנאסר ידו שהוציא עובר שניתקן; ביצים ודין
בן  או שליל בה ומצאה מעוברת בהמה השוחט נולד; ואח"כ

חי. תשעה

.‡‰ÚeÓM‰ ÈtÓ2‡Ï :‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰fL ,e„ÓÏ ƒƒ«¿»»¿∆∆∆∆¡««»…
ÔÓ CzÁpL ¯·‡ ¯Ò‡Ï - ¯Oa‰ ÌÚ LÙp‰ ÏÎ‡…̇««∆∆ƒ«»»∆¡…≈∆∆∆¿«ƒ

ÈÁ‰3ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡ ÏÚÂ .4¯Oa C‡ :ÁÏ ¯ÓB‡ ‡e‰ ««¿«≈∆ƒ««≈¿…««»»
‚‰B ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡ ¯eq‡Â .eÏÎ‡˙ ‡Ï BÓ„ BLÙa¿«¿»……≈¿ƒ≈∆ƒ««≈

ÌÈ‡ÓËa ‡Ï Ï·‡ ÌÈ¯B‰Ëa ,ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰·a5. ƒ¿≈»«»»ƒ¿ƒ¬»…ƒ¿≈ƒ

פה.2) שבעל יחתכנו 3)תורה שאם נפש מקרי חי "דאבר
שאינה  הנטולה כנפש עוד, ישוב שלא חליפין עושה אינו
בעוד  הבשר עם בעודו הנפש תאכל לא משמע והכי חוזרת

הבשר". עם מצוות 4)החיות משבע אחת היא החי מן אבר
עליהן. נצטוו נח ופסק 5)שבני בדבר, תנאים מחלוקת

כחכמים.

.·ÔB‚k ,˙BÓˆÚÂ ÌÈ„È‚Â ¯Oa Ba LiL ¯·‡ „Á‡∆»≈∆∆≈»»¿ƒƒ«¬»¿
ÌˆÚ Ba ÔÈ‡L ¯·‡ „Á‡Â ,Ï‚¯‰Â „i‰6ÔB‚k , «»¿»∆∆¿∆»≈∆∆≈∆∆¿
·ÏÁÂ ˙BÈÏk‰Â ÏBÁh‰Â ÌÈˆÈa‰Â ÔBLl‰7‡ˆBiÎÂ «»¿«≈ƒ¿«¿¿«¿»¿≈∆¿«≈

C˙ÁL ÔÈa - ÌˆÚ Ba ÔÈ‡L ¯·‡‰L ‡l‡ .Ô‰a»∆∆»∆»≈∆∆≈∆∆≈∆»«
B˙ˆ˜Ó C˙ÁL ÔÈa Blk8¯·‡ ÌeMÓ ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ , À≈∆»«ƒ¿»¬≈∆»ƒ≈∆

ÂÈÏÚ ·iÁ BÈ‡ - ÌˆÚ Ba LiL ¯·‡‰Â ;ÈÁ‰ ÔÓƒ««¿»≈∆∆≈∆∆≈«»»»
¯Oa :B˙i¯·k L¯ÙiL „Ú ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡ ÌeMÓƒ≈∆ƒ«««∆ƒ¿ƒ¿ƒ»»»
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¯Oa‰ ÈÁ‰ ÔÓ L¯t Ì‡ Ï·‡ ;˙BÓˆÚÂ ÌÈ„È‚Â¿ƒƒ«¬»¬»ƒ»«ƒ«««»»
,e¯‡aL BÓk ,‰Ù¯Ë ÌeMÓ ÂÈÏÚ ·iÁ - „·Ïaƒ¿««»»»ƒ¿≈»¿∆≈«¿

.ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡ ÌeMÓ ‡Ï…ƒ≈∆ƒ««

חלב 6) (משום שלוש" חייב הטריפה מן החי מן חלב "אכל
בו  שאין באבר דגם הרי החי). מן אבר ומשום טרפה ומשום
בחלב. עצם אין שהלא החי, מן אבר משום חייב עצם

ואיסור 7) אבר איסור ... בו וטרפה אבר ממנה שתלש "כגון
חתך  שאם הרי אחת), בבת (שחלו קאתו" הדדי בהדי טרפה
החי  מן אבר משום חייב מנטילתה נטרפת שהיא אבר ממנה
ספר  בגליון כתוב "מצאתי נדפס: בגיליון (אמנם כשאכלו
הלב  כי והחלב להיות שצריך לי נראה והלב, לשונו, וזה אחד
אם  בכך מה כי תמוהים, הדברים אבל ניטל", אם טרפה עושה
החי? מן אבר איסור אין זה משום וכי נטרפת, הבהמה

שבאבר 8) הרי מקצת. אפילו משמע החי", מן חלב "אכל
אם  אפילו החי מן אבר משום חייב חלב, כמו עצם, בו שאין

מקצתו. חתך

.‚˙ÈÊk ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡Ó ÏÎB‡‰9ÏÎ‡ elÙ‡Â .‰˜BÏ - »≈≈≈∆ƒ««¿«ƒ∆«¬ƒ»«
˙ÈÊk Ba LÈ Ì‡ :ÌÏL ¯·‡10˙ÈÊkÓ ˙BÁt ,·iÁ - ≈∆»≈ƒ≈¿«ƒ«»»ƒ¿«ƒ

¯eËt -11ÌÈ„È‚Â ¯Oa B˙i¯·k ¯·‡‰ ÔÓ C˙Á . »»«ƒ»≈∆ƒ¿ƒ»»»¿ƒƒ
Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰˜BÏ - BÏÎ‡Â ˙ÈÊk ˙BÓˆÚÂ«¬»¿«ƒ«¬»∆««ƒ∆≈

‡e‰L Ïk ‡l‡ ¯Oa12¯Á‡ ¯·‡‰ „È¯Ù‰ Ì‡ Ï·‡ . »»∆»»∆¬»ƒƒ¿ƒ»≈∆««
ÔÓe ÌÈ„Èb‰ ÔÓ ¯Oa‰ „È¯Ù‰Â ÈÁ‰ ÔÓ BLÏzL∆¿»ƒ««¿ƒ¿ƒ«»»ƒ«ƒƒƒ

‰˜BÏ BÈ‡ - ˙BÓˆÚ‰13¯Oa‰ ÔÓ ˙ÈÊk ÏÎ‡iL „Ú »¬»≈∆«∆…«¿«ƒƒ«»»
,˙ÈÊÎÏ Ba ÔÈÙ¯ËˆÓ ÌÈ„Èb‰Â ˙BÓˆÚ‰ ÔÈ‡Â ,Bc·Ï¿«¿≈»¬»¿«ƒƒƒ¿»¿ƒƒ¿«ƒ

B˙i¯a ‰pML ¯Á‡Ó14. ≈««∆ƒ»¿ƒ»

תורה.9) איסורי לכזית.10)ככל מצטרפים ועצמות וגידים
שלם.11) אבר שאכל פי על ועצמות 12)אף שגידים

החלק 13)מצטרפים. אם ואפילו פטור". מבחוץ "חלקו
מן  בשר אלא החי מן אבר שם כבר עליו אין מכזית, יותר הוא

מצטרפים. אין והעצמות והגידין בשר 14)החי, נברא האבר
לו  אין ולפיכך נפרדים הם ועכשיו מחוברים, וגידים ועצמות

החי. מן אבר דין

.„‰Ê ¯·‡Ï B˜lÁ15‰Óa LÈ Ì‡ :ËÚÓ ËÚÓ BÏÎ‡Â ƒ¿¿≈∆∆«¬»¿«¿«ƒ≈¿«
¯eËt - Â‡Ï Ì‡Â ,·iÁ - ¯Oa ˙ÈÊk ÏÎ‡L16Á˜Ï . ∆»«¿«ƒ»»«»¿ƒ»»»«

,BÏÎ‡Â ˙BÓˆÚÂ ÌÈ„È‚Â ¯Oa B˙i¯·k ¯·‡‰ ÔÓ ˙ÈÊk¿«ƒƒ»≈∆ƒ¿ƒ»»»¿ƒƒ«¬»«¬»
- epÚÏ·iL Ì„˜ ÌÈÙa ÂÈÙa ˜ÏÁpL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆∆¡«¿ƒƒ¿ƒ…∆∆ƒ¿»∆

·iÁ17. «»

וא 15) והעצמות, הגידים מן הבשר הפריד חלק ולא בכל ין
ולפיכך  החי, מן בשר דין אלא החי, מן אבר דין לו אין כזית.
והעצמות  הגידים כי בשר", כזית "שאכל וכתב: רבינו דייק
מן  אבר הוא הרי כזית, חלק בכל יש אם אבל מצטרפים. אינם
והעצמות. הגידים מן הבשר הפריד שלא מכיוון החי,

החי.16) מן בבשר מצטרפים אין ועצמות שגידים
חייב".17) מבפנים "חלקו

.‰- BÏÎ‡Â B˙ÏÈËa ‰Ù¯ËÂ ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡ LÏz»«≈∆ƒ««¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»«¬»
;‰Ù¯Ë ÌeMÓe ,ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡ ÌeMÓ :ÌÈzL ·iÁ«»¿«ƒƒ≈∆ƒ««ƒ¿≈»

˙Á‡k ÔÈ‡a ÔÈ¯eq‡‰ ÈL È¯‰L18·ÏÁ LÏBz‰ ÔÎÂ . ∆¬≈¿≈»ƒƒ»ƒ¿««¿≈«≈≈∆

,ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡ ÌeMÓ :ÌÈzL ‰˜BÏ - BÏÎ‡Â ÈÁ‰ ÔÓƒ«««¬»∆¿«ƒƒ≈∆ƒ««
·ÏÁ ÌeMÓe19‰˜BÏ - BÏÎ‡Â ‰Ù¯h‰ ÔÓ ·ÏÁ LÏz . ƒ≈∆»«≈∆ƒ«¿≈»«¬»∆

LÏL20. »

לאיברים 18) לאו בחייה ש"בהמה אחת, בבת כלומר,
האבר  שהופרש בשעה רק חל החי מן אבר ואיסור עומדת",
על  חל איסור אחת בת ובאיסור נטרפה היא שעה ובאותה

הדעות. לכל חל 19)איסור החי מן אבר שאיסור פי על ואף
יציאת  משעת חל הרי חלב ואיסור האבר שנחתך בשעה
חלב, איסור על החי מן אבר איסור חל העולם, לאוויר הבהמה
על  חל שהוא ומתוך לגויים, גם נאסר החי מן שאבר מפני
משום  עליהם נאסר שכבר פי על אף יהודים, על גם חל הגויים

החי.20)חלב. מן אבר ומשום חלב ומשום טרפה משום

.ÂÏcÏ„Ó‰ ¯Oa21Ì‡ ,da ÏcÏ„Ó‰ ¯·‡Â ‰Ó‰·a »»«¿À¿»ƒ¿≈»¿≈∆«¿À¿»»ƒ
˙BÈÁÏÂ ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡22L¯Ù ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ≈»«¬…¿ƒ¿««ƒ∆…»«

¯eÒ‡ - ‰ËÁLpL ¯Á‡ ‡l‡23.ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â , ∆»««∆ƒ¿¬»»¿≈ƒ»»
ÌÈiÁÓ ÏÙ el‡k B˙B‡ ÔÈ‡B¯ - ‰Ó‰a‰ ‰˙Ó Ì‡Â24. ¿ƒ≈»«¿≈»ƒ¿ƒ»«≈«ƒ

ÏBÎi‰ Ï·‡ .ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡ ÌeMÓ ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»»ƒ≈∆ƒ««¬»«»
¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ‰Ó‰a‰ ‰ËÁL Ì‡ ,˙BÈÁÏÂ ¯ÊÁÏ25. «¬…¿ƒ¿ƒƒ¿¬»«¿≈»¬≈∆À»

ברצועות 21) עוד מחובר אלא לגמרי לא אבל הגוף, מן נתלש
קטנות. בו.22)בשר ולהידבק הגוף אל להתחבר

עושה 24)מדרבנן.23) אין שחיטה ניפול עושה "מיתה
אנו  מתה אם כלומר, מחיים ניפול", נפל האבר כאילו רואים

כאילו  אומרים, אנו אין בשחיטה אבל החי, מן אבר זה והרי
החי. מן אבר זה אין וממילא מחיים, ויכול 25)נפל הואיל

הבהמה. כגוף ונחשב מתירתו השחיטה ולחיות, לחזור האבר
החי. מן אבר משום ולא נבלה משום אלא חייב אינו ובמתה

.ÊËÓL26ÌÈˆÈa‰ ÔB‚k ,BÎ„ B‡ BÎÚÓ B‡ ¯·‡ »«≈∆ƒ¬»¿«≈ƒ
Ô˜z B‡ Ô˙B‡ CÚnL27ÔÓ ¯eÒ‡ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - ∆ƒ≈»ƒ¿»¬≈∆≈»ƒ

CÎÈÙÏe ,ÌÈiÁ ˙ˆ˜Ó Ba LÈ È¯‰L ,‰¯Bz‰28ÔÈ‡ «»∆¬≈≈ƒ¿»«ƒ¿ƒ»≈
e‚‰pL ‚‰nÓ BÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .ÁÈ¯ÒÓ«¿ƒ«¿««ƒ≈»¿»¿ƒƒ¿»∆»¬
.ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡Ï ‰ÓB„ ‡e‰ È¯‰L ,Ì„wÓ Ï‡¯OÈ Ïk»ƒ¿»≈ƒ∆∆∆¬≈∆¿≈∆ƒ««

תלשו.26) לא הבהמה.27)אבל מפני 28)ונשחטה
חיים. מקצת בו שיש

.Á‰ÙBÁ ¯BÚ‰ B‡ ¯Oa‰ ‰È‰ Ì‡ :¯aLpL ÌˆÚ29 ∆∆∆ƒ¿«ƒ»»«»»»∆
BÈ·Ú ·¯30¯·M‰ Ûw‰ ·¯Â ¯aLp‰ ÌˆÚ ÏL31È¯‰ - …»¿∆∆∆«ƒ¿»¿…∆≈«∆∆¬≈

ıeÁÏ ÌˆÚ‰ ‡ˆÈ Ì‡Â ;¯zÓ ‰Ê32.¯eÒ‡ ¯·‡‰ È¯‰ - ∆À»¿ƒ»»»∆∆«¬≈»≈∆»
¯·M‰ ÌB˜nÓ CzÁÈ - ÛBÚ‰ B‡ ‰Ó‰a‰ ËÁLiLÎe¿∆ƒ¿««¿≈»»«¿…ƒ¿«∆∆
‰ÙBÁ ¯Oa‰Â ,ÌˆÚ‰ ¯aL .¯zÓ ¯‡M‰Â ,BÎÈÏLÈÂ¿«¿ƒ¿«¿»À»ƒ¿«»∆∆¿«»»∆

Òq¯Ó ¯Oa B˙B‡ ‰È‰ Ï·‡ ,Ba¯ ˙‡33,Ïk‡˙ B‡ ∆À¬»»»»»¿À»ƒ¿«≈
L ¯OakËwÏ˙Ó ‰È‰L B‡ ,B¯¯B‚ ‡ÙB¯‰34·¯‰ «»»∆»≈¿∆»»ƒ¿«≈»…

ÌÈ·˜ ÂÈÏÚL ¯Oa‰ ‰È‰L B‡ ,‰a¯‰ ˙BÓB˜nÓƒ¿«¿≈∆»»«»»∆»»¿»ƒ
ÌÈ·˜35,˙ÚaË ÔÈÓk ¯c˜pL B‡ ,¯Oa‰ ˜cÒpL B‡ , ¿»ƒ∆ƒ¿««»»∆ƒ¿«¿ƒ«««

¯Oa‰ ÔÓ ¯‡L ‡lL „Ú ‰ÏÚÓÏÓ ¯Oa‰ ¯¯‚pL B‡∆ƒ¿««»»ƒ¿«¿»«∆…ƒ¿«ƒ«»»
ÏÚÓ ‰hÓÏÓ ¯Oa‰ Ïk‡˙pL B‡ ,‰tÏ˜k ‡l‡∆»ƒ¿ƒ»∆ƒ¿«≈«»»ƒ¿«»≈«
Ú‚B BÈ‡ ‰ÙBÁ‰ ¯Oa‰ ‡ˆÓpL „Ú ¯aLpL ÌˆÚ‰»∆∆∆ƒ¿««∆ƒ¿»«»»«∆≈≈«

¯eq‡Ï ÔÈ¯BÓ el‡ ÏÎa - ÌˆÚa36‡t¯˙iL „Ú , »∆∆¿»≈ƒ¿ƒ«∆ƒ¿«≈
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קסז zexeq` zelk`n 'ld - dyecw xtq - ixyz `"i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

¯Oa‰37˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - el‡ ÏkÓ ÏÎ‡ Ì‡Â . «»»¿ƒ»«ƒ»≈«ƒ««
.˙ec¯Ó«¿

אלא 30)מכסה.29) לחוץ השבירה עובי רוב יצא שלא
מכוסה. ורובו נגלה העצם חלל היקף 31)מיעוט רוב

קיים. - השבר שעל אותו.32)הבשר מכסה אינו הבשר
רוב 33) את מכסה אבל וקלוש מרודד הבשר שהיה כלומר,

כאן 34)העצם. אלא יחד אינו הרוב לכסות הנותר בשר
נכסה. היקפו רוב הרי תצרפו ואם מעט וכאן מעט

חיסרון.35) שם 36)בלא בגמרא הן בעיות אלו כל
מחמירים. הרי 37)ומספק ארוכה", ומעלה בעצם "מסרטו

כשר. - (מתרפא) ארוכה מעלה שאם

.ËÔÓe ÏBÁh‰ ÔÓ C˙ÁÂ ‰Ó‰a‰ ÈÚÓÏ B„È ËÈLBn‰«ƒ»ƒ¿≈«¿≈»¿»«ƒ«¿ƒ
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BÈÏk‰38,‰ÈÚÓ CB˙a ˙BÎÈ˙Á‰ ÁÈp‰Â , «¿»¿«≈»∆¿ƒƒ««¬ƒ¿≈∆»

˙B¯eÒ‡ ˙BÎÈ˙Á‰ Ô˙B‡ È¯‰ - dËÁL Ck ¯Á‡Â¿««»¿»»¬≈»«¬ƒ¬
ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡ ÌeMÓ39CB˙a ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â , ƒ≈∆ƒ««¿««ƒ∆¿

‡ÏÂ ‰ÈÚÓaL ¯aÚ‰ ÔÓ C˙Á Ì‡ Ï·‡ .‰ÈÚÓ≈∆»¬»ƒ»«ƒ»À»∆¿≈∆»¿…
B‡ ¯aÚ‰ ˙ÎÈ˙Á È¯‰ - dËÁL Ck ¯Á‡Â ,B‡ÈˆB‰ƒ¿««»¿»»¬≈¬ƒ«»À»

‡ˆÈ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,¯zÓ B¯·È‡40B‡ B„È ‡ÈˆB‰L ¯aÚ . ≈»À»ƒ¿…»»À»∆ƒ»
Ì„˜ BÎ˙ÁL ÔÈa ,ÌÏBÚÏ ¯·‡ B˙B‡ ¯Ò‡ - BÏ‚«̄¿∆¡«≈∆¿»≈∆¬»…∆

Bn‡ ‰ËÁLpL ¯Á‡ BÎ˙ÁL ÔÈa Bn‡ ËÁMzL41. ∆ƒ»≈ƒ≈∆¬»««∆ƒ¿¬»ƒ
Ck ¯Á‡Â Bn‡ ÈÚÓÏ ¯·‡ B˙B‡ ¯ÈÊÁ‰ elÙ‡Â«¬ƒ∆¡ƒ≈∆ƒ¿≈ƒ¿««»

ËÁL42B˙B‡ È¯‰ - ÌÈL ‰nk ‰ÈÁÂ „Ïe‰ „ÏB B‡ , ƒ¿«««»»¿»»«»»ƒ¬≈
ıeÁ ‡ˆiL ¯Oa ÏkL .‰Ù¯Ë ÌeMÓ ¯eÒ‡ ¯·‡‰»≈∆»ƒ¿≈»∆»»»∆»»
:¯Ó‡pL ;ÈÁ‰ ÔÓ L¯tL ¯O·k ¯Ò‡ - B˙vÁÓÏƒ¿ƒ»∆¡«¿»»∆»«ƒ««∆∆¡«
BÏ ‡e‰L ÌB˜ÓÏ ‡ˆiL ÔÂÈk - ‰Ù¯Ë ‰„Oa ¯O·e»»«»∆¿≈»≈»∆»»¿»∆

.e¯‡aL BÓk ,‰Ù¯Ë ‰OÚ ‰„Ok¿»∆«¬»¿≈»¿∆≈«¿

ãycew zegiyn zecewpã

."..dtixh dyrp dcyk el `edy mewnl `viy oeik"

הגלות, על רומז ש'טריפה' בגלות, ישראל על מרמז זה דין
שיצא  כיון טריפה", בשדה "ובשר הפסוק על כמארז"ל
הוא  בזה שהרמז כטריפה, נעשה למחיצתו חוץ בשר
הגם  בגלות, למחיצתן חוץ נמצאים ישראל שכאשר
מצד  הרי והשלימות, המעלה בתכלית שעבודתם
אמיתית  שלימות להם אין גלות, - ב"שדה" שנמצאים

והחירות. החיות
(42 cenr a"l wlg y"ewl itÎlr)

הבהמה.38) את מטריפה אינה שנטילתם איברים
אותן.39) מתירה אינה בשחיטת 40)והשחיטה וניתר

אמו 41)אמו. שחיטת קודם חתכו בין הבדל יש אכן
אמו, שנשחטה לפני נחתך שאם אמו, שנשחטה אחר לחתכו
לאחר  ובחתכו ההלכה. בסוף כדמסיים טרפה משום אסור

החי. מן אבר משום חייב אמו כלומר,42)שחיטת
נשאר  אז אמו, שחיטת אחרי העולם לאוויר חי יצא שהוולד
מתירתו  אינה אמו ושחיטת לעולם באיסורו היוצא האבר
שחיטה, בשעת הבהמה בפנים היה לא שהאבר מכיוון
בפנים  היה שהוא מפני כשחוט, נחשב הרי עצמו, והוולד

אם  אבל שחיטה. דין לו ואין שחיטה, בשעת [=הבהמה]
דין  לוולד יש הרי אמו, את ששחטו לפני יצא הוולד
גם  מתירה שחיטתו ואז התירתו, לא אמו ששחיטת שחיטה,

היוצא. האבר את

.ÈelÙ‡ ,ÌÈÙa B˙ˆ˜Ó ¯‡LÂ ¯·‡‰ ˙ˆ˜Ó ‡ÈˆB‰ƒƒ¿»»≈∆¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿ƒ¬ƒ
BËeÚÓ ‡l‡ ¯‡L ‡Ï43ÌÈÙaLÂ ,¯eÒ‡ ‡ˆBi‰ - …ƒ¿«∆»ƒ«≈»¿∆ƒ¿ƒ

¯zÓ44B¯ÈÊÁ‰L ¯Á‡ ¯·‡‰ ÔÓ ‡ˆBi‰ C˙Á Ì‡Â . À»¿ƒ»««≈ƒ»≈∆««∆∆¡ƒ
¯eÒ‡ „·Ïa ‡ˆiL B˙B‡ - ‰ËÁLÂ45¯·‡‰ ¯‡Le , ¿ƒ¿¬»∆»»ƒ¿«»¿»»≈∆

ÔÈa ,ıeÁa ‡e‰Â BÎ˙ÁÂ B¯ÈÊÁ‰ ‡Ï Ì‡Â ;¯zÓÀ»¿ƒ…∆¡ƒ«¬»¿«≈
ÌB˜Ó - ‰ËÈÁL ¯Á‡ B‡ ‰ËÈÁL Ì„˜ BÎ˙ÁL∆¬»…∆¿ƒ»««¿ƒ»¿

¯ÈÂ‡‰ „‚pL ÌB˜n‰ ‡e‰Â .¯eÒ‡ C˙Á‰46¯Á‡ , «¬»»¿«»∆∆∆»¬ƒ««
.C˙Á‰ ÌB˜Ó C˙BÁÂ ¯ÊBÁ ‡ˆBi‰ CzÁiL∆«¿…«≈≈¿≈¿«¬»

הרי 43) רובו "יצא אנו אומרים שבלידה פי על אף כלומר,
כילוד". היוצא 44)זה הרוב ואין לאברים לידה אין כי

בפנים. שנשאר המיעוט את כילוד ומצמצם 45)עושה
הבהמה. בשחיטת ניתר כן גם החתך ומקום וחותך

ביה 46) קרינא ולא הרחם שפת על עומד שהוא "מפני
הוא". בתוכה דלאו בבהמה, בהמה

.‡È‡e‰Â ‰ËÈÁL Ì„˜ BÎ˙ÁÂ ,‡ˆiL ¯aÚ ¯·‡ Ïk»≈∆À»∆»»«¬»…∆¿ƒ»¿
ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡ ‰Ê È¯‰ - ıeÁa47elÙ‡Â ,ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏÂ «¬≈∆≈∆ƒ««¿ƒ»»«¬ƒ

˙Ó48‰ËÈÁL ¯Á‡ CzÁ Ì‡Â .‰ËÈÁL Ì„˜ ¯aÚ‰ ≈»À»…∆¿ƒ»¿ƒ∆¿«««¿ƒ»
‰˜BÏ BÈ‡ BÏÎB‡‰ -49‰˙Ó Ì‡Â .˙Ó elÙ‡Â , »¿≈∆«¬ƒ≈¿ƒ≈»

‡Â ‰Ó‰a‰¯·‡ ÌeMÓ ‰˜BÏ BÏÎB‡‰ - BÎ˙Á Ck ¯Á «¿≈»¿««»¬»»¿∆ƒ≈∆
ÈÁ‰ ÔÓ50. ƒ««

בשדה 47) "ובשר של שהאיסור למעלה שביארנו וכמו
בנחתך  אבל אמו, שחיטת אחרי כשנחתך אלא אינו טרפה"

החי. מן אבר זה הרי השחיטה שבפנים 48)לפני "דעובר
להתירו  אמו שחיטת ליה מהני דהא כחי חשיב מת אפילו

באכילה". משום 49)אף לוקה אבל החי. מן אבר משום
נפל 50)טריפה. כאילו ורואים ניפול עושה דמיתה
מחיים.

.·È„ÏB Ck ¯Á‡Â ,¯·‡‰ ¯Ò‡Â ¯·‡ ‡ÈˆB‰L ¯aÚÀ»∆ƒ≈∆¿∆¡«»≈∆¿««»«
,˜ÙqÓ B˙BzLÏ ¯eÒ‡ dlL ·ÏÁ‰ - ‰·˜ ‡È‰ È¯‰Â«¬≈ƒ¿≈»∆»»∆»»ƒ¿ƒ»≈
„Á‡ ¯·‡ da LÈÂ ÔÈ¯·È‡‰ ÏÏkÓ ‡a ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿»ƒ¿«»≈»ƒ¿≈»≈∆∆»
.‰¯B‰Ë ·ÏÁa ·¯Ú˙pL ‰Ù¯Ë ·ÏÁk ‰Ê È¯‰Â .¯eÒ‡»«¬≈∆«¬≈¿≈»∆ƒ¿»≈«¬≈¿»

.‚ÈÏÈÏL da ‡ˆÓe ˙¯aÚÓ ‰Ó‰a ËÁBM‰51ÔÈa , «≈¿≈»¿À∆∆»»»¿ƒ≈
‡ÈÏL elÙ‡Â .‰ÏÈÎ‡a ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ˙Ó ÔÈa ÈÁ52 «≈≈¬≈∆À»«¬ƒ»«¬ƒƒ¿»

˙‡ ËÁLÂ d˙ˆ˜Ó ˙‡ˆiL ‡ÈÏLÂ .‰ÏÈÎ‡a ˙¯zÓÀ∆∆«¬ƒ»¿ƒ¿»∆»»ƒ¿»»¿»«∆
‰¯eL˜ BÊ ‡ÈÏL ‰˙È‰ Ì‡ :‰Ó‰a‰53‰Ó - „Ïea «¿≈»ƒ»¿»ƒ¿»¿»«»»«

¯eÒ‡ ‰pnÓ ‡ˆiM54‰˙È‰ ‡Ï Ì‡Â ;¯zÓ ¯‡M‰Â , ∆»»ƒ∆»»¿«¿»À»¿ƒ…»¿»
˙‡ˆiL BÊ ‡ÈÏL ‡nL ;‰¯eÒ‡ dlk - Ba ‰¯eL¿̃»À»¬»∆»ƒ¿»∆»»

da ‰È‰L „ÏÂ BÏ CÏ‰ d˙ˆ˜Ó55‡ˆÓpL ‰Ê „ÏÂe , ƒ¿»»»«»»∆»»»»»∆∆ƒ¿»
‡Ï Ì‡L ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .BlL ‡ÈÏL ‰ÎÏ‰ ÔËaa«∆∆»¿»ƒ¿»∆¿≈»ƒ«∆ƒ…

.‰¯eÒ‡ dlk ‡ÈÏM‰L ,ÏÏk „ÏÂ ÔËaa ‡ˆÓƒ¿»«∆∆»»¿»∆«ƒ¿»À»¬»

העובר".52)עובר.51) יהיה שבתוכו הכיס "והוא

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



`zexeqקסח zelk`n 'ld - dyecw xtq - ixyz `"i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

בתוך 53) שנמצא מהוולד חלק היא השלייה כן ואם
שיצא.54)הבהמה. העובר מן כאבר הוא שהרי

אסורה.55) שלייתו גם ולפיכך האם בשחיטת ניתר ולא

.„È‰ÚLz Ôa ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÈÁ ¯aÚ da ‡ˆÓ»»»À»«««ƒ∆∆ƒ¿»
,‰ËÈÁL CÈ¯ˆ BÈ‡ - ‰ÈÁiL ¯LÙ‡Â ÔÈ¯eÓb ÌÈL„Á√»ƒ¿ƒ¿∆¿»∆ƒ¿∆≈»ƒ¿ƒ»
Èab ÏÚ ÒÈ¯Ù‰ Ì‡Â .Bz¯‰ËÓ Bn‡ ˙ËÈÁL ‡l‡∆»¿ƒ«ƒ¿««¿¿ƒƒ¿ƒ««≈

‰ËÈÁL CÈ¯ˆ - Ú˜¯˜56. «¿«»ƒ¿ƒ»

עין.56) מראית משום מדרבנן היא זו ושחיטה

.ÂË‡ˆÓe ‰Ù¯Ë ‰Ó‰a ËÁL B‡ ‰Ó‰a‰ ˙‡ Ú¯»̃«∆«¿≈»»«¿≈»¿≈»»»
‰ËÈÁL CÈ¯ˆ - ÈÁ ‰ÚLz Ôa da57ÔÈ‡Â ,B¯Èz‰Ï »∆ƒ¿»«»ƒ¿ƒ»¿«ƒ¿≈

,ÂÈL„Á BÏ e¯Ó‚ ‡Ï Ì‡Â .BÏ ˙ÏÚBÓ Bn‡ ˙ËÈÁL¿ƒ«ƒ∆∆¿ƒ…»¿√»»
,¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ‰Ù¯h‰ ÈÚÓa ÈÁ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆«ƒ¿≈«¿≈»¬≈∆»
BL‡¯ ‡ÈˆB‰L ¯aÚ Ïk .Bn‡Ó ¯·‡k ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆¿≈∆≈ƒ»À»∆ƒ…
Bn‡ ˙ËÈÁL ÔÈ‡ - Bn‡ ˙‡ ËÁL Ck ¯Á‡Â ,B¯ÈÊÁ‰Â¿∆¡ƒ¿««»»«∆ƒ≈¿ƒ«ƒ

.‰ËÈÁL CÈ¯ˆÂ „eÏÈk ‡e‰ È¯‰Â ,BÏ ˙ÏÚBÓ∆∆«¬≈¿»¿»ƒ¿ƒ»

טרפה.57) אמו בשחיטת ניתר הוולד שאין

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
הלב 1) ודיני חייב; דם איזה ועל הדם מן כזית האוכל יבאר

עד  בהמה מפרקת השובר וחגבים; ודגים והכבד הטחול
ועופות  דגים מולחין ואם הבשר; מליחת ודין נפשה; שתצא
ומילא  שלמים שהניחן עופות בתנור; שצלהו וראש ביחד;
אם  בה ששחט סכין בבצק; שטפלן או וביצים בשר חללן

רותח. בה יחתוך

.‡Ìc‰ ÔÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰2˙¯k ·iÁ - „ÈÊÓa :3, »≈¿«ƒƒ«»¿≈ƒ«»»≈
,‰¯Bza L¯ÙÓ ¯·„Â .‰Úe·˜ ˙‡hÁ ‡È·Ó - ‚‚BLa¿≈≈ƒ«»¿»¿»»¿…»«»
ÔÈa ,„·Ïa ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a Ìc ÏÚ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡L∆≈«»∆»««¿≈»«»»ƒ¿«≈
eÏÎ‡˙ ‡Ï Ìc ÏÎÂ :¯Ó‡pL .ÔÈ¯B‰Ë ÔÈa ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ≈¿ƒ∆∆¡«¿»»……¿
,‰Ó‰a ÏÏÎa ‰iÁÂ ;‰Ó‰aÏÂ ÛBÚÏ ÌÎÈ˙·LBÓ ÏÎa¿…¿…≈∆»¿«¿≈»¿«»ƒ¿«¿≈»
Ïi‡ ¯ÓB‚Â ¯BL eÏÎ‡z ¯L‡ ‰Ó‰a‰ ˙‡Ê :¯Ó‡pL∆∆¡«…«¿≈»¬∆…≈¿≈«»
ÌÈOÓ¯e ÌÈˆ˜Le ÌÈ·‚ÁÂ ÌÈ‚c Ìc Ï·‡ .¯ÓB‚Â È·ˆe¿ƒ¿≈¬»«»ƒ«¬»ƒ¿»ƒ¿»ƒ

Ì„‡‰ Ì„Â4ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ -5:CÎÈÙÏ .Ìc ÌeMÓ ¿«»»»≈«»ƒ»»ƒ»¿ƒ»
ÌÈ¯B‰Ë ÌÈ·‚ÁÂ ÌÈ‚c Ìc6elÙ‡Â .BÏÎ‡Ï ¯zÓ - «»ƒ«¬»ƒ¿ƒÀ»¿»¿«¬ƒ

¯zÓ - e‰˙LÂ ÈÏÎa BÒpk7ÌÈ‚„Â ÌÈ·‚Á Ì„Â . ƒ¿ƒ¿ƒ¿»»À»¿«¬»ƒ¿»ƒ
·ÏÁk ,ÔÙeb ˙ÈˆÓz ‡e‰L ÌeMÓ ,¯eÒ‡ - ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ»ƒ∆«¿ƒ»«¬≈

‰‡ÓË ‰Ó‰a8.e¯‡aL BÓk ,Ô¯O·k - ÌÈˆ˜L Ì„Â . ¿≈»¿≈»¿«¿»ƒƒ¿»»¿∆≈«¿

משקה,2) שהוא אףֿעלֿפי בכזית, דם אכילת איסור שיעור
מפני  דבר, של וטעמו רביעית. שיעורם המשקים וכל
דם  כל תאכל אשר נפש "כל אכילה בלשון כתבה שהתורה
שיעורה  אכילה וכל יכרת" אוכליו כל הוא "דמו ונכרתה".
מגמרא  משמע וכן טֿי, הלכה ב פרק כתב וכן בכזית,
וכן  ברביעית. שיעורו טומאה לענין ורק כב. כא: כריתות
קיד: ביבמות אולם רביעיות. עשר של בסוגיא לח. בנזיר
באיסורי  המדובר ושם רביעית", דאיכא עד "דם גרסינן
ששמים  נזיר, בתוספתא שנינו אותו? משערים וכיצד אכילה.
הוא  מהכוס הנשפכת והכמות משקה, מלאה בכוס זית

כזית. שעבירה 3)שיעור בו התרו כשלא ב. כריתות משנה
מלקים  ביתֿדין למלקות, בו כשהתרו אבל מלקות, עונשה זו

מכרת. ונפטר שתים.4)אותו מהלכי דם הגמרא: בלשון
ב.5) בהלכה כמבואר כשפירש, אסור הוא אבל
לכתחילה.6) מותר וחגבים דגים דם כא. בכריתות ברייתא

ולפיכך  קשקשים", ביה "דאית כגון מפרשים, שם ובגמרא
בכלי. כנסו אפילו עין, מראית משום לחוש רבינו 7)אין

כנסו. לא ובין כנסו בין טהורים, דגים בדם מחלק אינו
אין 8) אבל ו, א, הלכה ג בפרק שכתב כמו עליו, לוקין ואין

דם. איסור בו

ãycew zegiyn zecewpã

."zxk aiig ,cifna mcd on zifk lke`d"

ושקצים  חגבים דם אבל ועוף, חיה דם על אלא חייב ואינו
ובהלכה  דם, משום עליהם חייבין אין האדם, ודם ורמשים
ומכין  ... סופרים מדברי אסור האדם "דם ממשיך שאח"ז
בין  הבדל יש דם שבאיסור נמצא מרדות". מכת אותו
ושקצים  וחגבים דגים ובין - ועוף חיה - גדולים בעלי־חיים
מדברי  אלא עליו חייבים "אין האדם דם ולאידך, ורמשים.
האוכל  "כל שלפני־זה בהלכה גם מצינו זה תוכן סופרים".
אבל  התורה". מן לוקה כזית, טמאה וחיה בהמה מבשר
הוא  אסור אבל לוקה, אינו ... האדם מבשר "האוכל

ב'עשה'".
בעניינים  רק שייך וטהרה טומאה עניין העניין: וביאור
רוח  כי דוקא, ישראל בני אצל - לקדושה השייכים
מקדושה, יניקה לקבל כדי לדבר מתאווה והלעו"ז הטומאה
רוח  מצד השתדלות אין קדושה בו שאין בדבר משא"כ
ושליטת  הגלות בענין ועד"ז ממנו, לקבל והלעו"ז הטומאה
גלינו  חטאינו "מפני - החטאים בסיבת ישראל על אוה"ע
יניקה  יש אזי המצוות, על עובר כשיהודי כי מארצנו"

ללעו"ז.
דגים  לדם ועוף חיה בהמה דם בין ההבדל גם יובן ומזה
הדם  ומעט חיות, ריבוי בה אין קטנה בריה כי כו' וחגבים
שאין  ובוודאי החגב, של מציאותו את להחיות הוא שבה
אין  ולכן ממנו ולינוק לקבל יוכל אחר שמישהו כדי בו
ישנה  הגדולים ועוף בהמה בדם אבל מדמו, לשתות איסור
אסור  ולכן ממנו לינוק ללעו"ז מקום ויש מרובה חיות
האדם  דם הותר מדוע מובן אין שלפי־זה אלא לשתותו.

סופרים. מדברי רק ונאסר
יותר  סופרים דברי "חמורים חז"ל אמרו בזה: והביאור
דם  של שאיסורו בלבד זו שלא ונמצא תורה", מדברי
איסור  להיותו ועוף חיה בהמה משל יותר חמור האדם
הוא  בהם כמו חמור עונש בו שאין ומה סופרים, מדברי
עונש. על־ידי לתקנו אפשר שאי עד כל־כך חמור שאיסורו
מכת  אותו "ומכין הרמב"ם מסיים מדוע להבין, צריך וא"כ
דבר  לך "אין שאז התשובה, עבודת אחרי הוא כי מרדות"

התשובה  בפני כדי שעומד הוא מרדות מכות של ועניינן ."
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צער  לשם שהם ממש במלקות צורך ואין לתשובה, לעוררו
על  הדבר יבוא שעל־ידי־זה מרדות" ב"מכת רק אלא ועונש

לטוב. יתהפך ואף תיקונו
(f oniq dyecw xtq 'zekln oii' itÎlr)

.·,L¯t Ì‡ ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ¯eÒ‡ - Ì„‡‰ Ìc«»»»»ƒƒ¿≈¿ƒƒ≈«
˙ec¯Ó ˙kÓ ÂÈÏÚ ÔÈkÓe9ÌÈpM‰ Ìc Ï·‡ .10BÚÏBa - «ƒ»»«««¿¬»««ƒ«ƒ¿

¯¯Bb - Ìc ‰ÈÏÚ ‡ˆÓe ˙Ùa CLpL È¯‰ .ÚÓ BÈ‡Â¿≈ƒ¿»¬≈∆»«¿«»»»∆»»≈
.L¯t È¯‰L ,ÏÎB‡ Ck ¯Á‡Â Ìc‰ ˙‡∆«»¿««»≈∆¬≈≈«

על 9) העוברים החוטאים את לרדות כדי מדרבנן, מלקות
חכמים. השיניים.10)דברי שבין דם בגמרא:

.‚‰ËÈÁL ˙ÚLa ‡ˆBi‰ Ìc ÏÚ ‡l‡ ˙¯k ÔÈ·iÁ ÔÈ‡≈«»ƒ»≈∆»«»«≈ƒ¿«¿ƒ»
L‡¯‰ ˙Êz‰ B‡ ‰¯ÈÁe11Ba LiL ÔÓÊ Ïk , ¿ƒ»«»«»…»¿«∆≈

˙ÈÓeÓ„‡12·l‰ CB˙a Òek‰ Ìc‰ ÏÚÂ ;13Ìc ÏÚÂ ; «¿ƒ¿««»«»¿«≈¿««
‡ˆBÈÂ Ál˜Ó ‡e‰L ÔÓÊ Ïk ,‰Êw‰14Ìc‰ Ï·‡ . «»»»¿«∆¿«≈«¿≈¬»«»

˙˙BM‰15Ì„Â ,Ál˜Ï ÏÈÁ˙iL Ì„˜ ‰Êw‰ ˙lÁ˙a «≈ƒ¿ƒ««»»…∆∆«¿ƒ¿«≈«¿»
ÔÈ‡ - ˜ÒÙÏ Ìc‰ ÏÈÁ˙iLk ‰Êw‰ ÛBÒa ˙˙BM‰«≈¿«»»¿∆«¿ƒ«»ƒ¿…≈

ÌÈ¯·È‡‰ Ì„k ‡e‰ È¯‰Â ,ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ16ÌcL ; «»ƒ»»«¬≈¿«»≈»ƒ∆«
LÙp‰L Ìc‰ ‡e‰ Áelw‰17.Ba ‰‡ˆBÈ «ƒ««»∆«∆∆¿»

בדם 11) ששנינו כמו בו, יוצאה שהנשמה דם הם אלה כל
הנפש. דם ונקרא הבהמה,12)הקזה חיות של דם שהוא

דם. אינה המטפטפת אדמימות בה שאין הליחה אבל
מאליו 13) שמתכנס דם אבל בלב, תמיד שנמצא כב. שם

שכתב  כמו בלאו, אלא כרת חייב אינו שחיטה, בשעת
רב  קאמר "כי היא: רבינו גירסת שם בגמרא ד. בהלכה
חייבין" "אין קתני כי שלו), (דם דיליה בדם כרת) (שחייב
הגירסא  שלפנינו ובספרים מבחוץ). (שבא מעלמא דאתי
של  דם זהו דיליה שדם רש"י ופירשה שם. ראה הפוכה,
ודם  כרת, עליו חייבים שאין איברים כדם ודינו הלב, בשר
הלב. בחלל הכנוס הדם הוא כרת עליו שחייב

כמו 14) בו. יוצאה הנפש זה דם שרק רצוף, הקילוח
שם. יוחנן כרבי רבינו. מטפטף.15)שמסיים

הסמוכה.16) הנשמה.17)בהלכה

.„˙ÈˆÓz‰ Ìc18ÏBÁh‰ Ìc ÔB‚k ,ÔÈ¯·È‡‰ Ì„Â «««¿ƒ¿«»≈»ƒ¿««¿
ÌÈˆÈa Ì„Â ˙BÈÏk‰ Ì„Â19˙ÚLa ·lÏ Òpk˙n‰ Ì„Â , ¿««¿»¿«≈ƒ¿»«ƒ¿«≈«≈ƒ¿«

„·ka ‡ˆÓp‰ Ì„Â ,‰ËÈÁL20.˙¯k ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ¿ƒ»¿»«ƒ¿»«»≈≈«»ƒ»»»≈
‰˜BÏ - ˙ÈÊk epnÓ ÏÎB‡‰ Ï·‡21Ìc ÏÎÂ :¯Ó‡pL , ¬»»≈ƒ∆¿«ƒ∆∆∆¡«¿»»
B‡ ‡e‰ ˙¯k ·eiÁ·e .eÏÎ‡˙ ‡Ï¯Oa‰ LÙ Èk :¯Ó ……¿¿ƒ»≈≈ƒ∆∆«»»

‡È‰ Ìca22LÙp‰L Ìc‰ ÏÚ ‡l‡ ˙¯k ·iÁ BÈ‡ - «»ƒ≈«»»≈∆»««»∆«∆∆
.Ba ‰‡ˆBÈ¿»

בו.18) יוצאה הנפש שאין השותת זכר.19)דם ביצי
דם 20) בדין הכבד דם נמנה לא שם, ובברייתא במשנה

אףֿעלֿפי  הכבד שדם מזה, למד ורבינוֿתם האיברים.
והתורה  דם, כולו שהכבד מפני התורה. מן מותר שפירש,
דיבורֿהמתחיל  קי: חולין תוספות ראה לאכלו. התירה
לענין  קיא. שם שאמרו מה על כנראה, מסתמך ורבינו כבדא.

הוא". דאורייתא "דם הכבד: הרי 21)דם כא: כריתות

בלאֿתעשה. והכרתי 22)אלו כתוב: י) (פסוק ולפניֿזה
עמה". מקרב אותה

.‰Ì„k BÓ„ È¯‰ - ‰Ó‰a‰ ÈÚÓa ‡ˆÓp‰ ÏÈÏM‰«¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈«¿≈»¬≈»¿«
„Bli‰23- BaÏ CB˙a Òek ‡ˆÓp‰ Ìc‰ :CÎÈÙÏ . «ƒ¿ƒ»«»«ƒ¿»»¿ƒ

ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ24˙¯k25Ì„k ‡e‰ È¯‰ - BÓc ¯‡L Ï·‡ , «»ƒ»»»≈¬»¿»»¬≈¿«
ÔÈ¯·‡‰26. »≈»ƒ

שחלבו 23) חדשיו, לו שלמו שלא שמונה בן הוא ואפילו
אסור. דמו - ג הלכה ז בפרק כמבואר כר'24)מותר,

שלא  בשליל לדם חלב בין ההבדל וטעם עד: חולין יוחנן
עז, או כשב או שור הכתוב פירט שבחלב חדשיו, לו שלמו
אלא  ועז כשב שור חלב אינו חדשיו לו שלמו שלא ושליל
"וכל... מקרא התורה שהתירתו אמו, מאיברי אבר חלב
ואפילו  דם" "כל נאמר בדם אבל תאכלו", אותה בבהמה
משנה'. ב'לחם הובאה הרשב"ץ תשובת משמע, שליל של

ג.25) בהלכה אינו 26)כמבואר אבל בלאֿתעשה, שעובר
כרת. חייב

.ÂÈÏˆÏ ÔÈa ,·l‰27‰¯„˜Ï ÔÈa28˙‡ ‡ÈˆBÓe BÚ¯B˜ - «≈≈¿»ƒ≈ƒ¿≈»¿ƒ∆
BÁÏBÓ Ck ¯Á‡Â ,BÓc29- BÚ¯˜ ‡ÏÂ ·l‰ ÏMa Ì‡Â . »¿««»¿¿ƒƒ≈«≈¿…¿»

¯zÓe BÏLaL ¯Á‡ BÚ¯B˜30BÏÎ‡Â BÚ¯˜ ‡Ï Ì‡Â ;31 ¿««∆ƒ¿À»¿ƒ…¿»«¬»
˙¯k ÂÈÏÚ ·iÁ BÈ‡ -32·Ïa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ≈«»»»»≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿≈

Ìc ˙ÈÊk Ba ÔÈ‡L ,ÛBÚ‰33‰Ó‰a ·Ï ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; »∆≈¿«ƒ»¬»ƒ»»≈¿≈»
,·l‰ CB˙aL ÌcÓ ˙ÈÊk Ba LÈ È¯‰L ;˙¯k ·iÁ -«»»≈∆¬≈≈¿«ƒƒ»∆¿«≈

.˙¯k ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁL∆«»ƒ»»»≈

אותו.27) נראה 29)לבשלו.28)לצלות רבינו מלשון
הבשר  את לצלות שאף לקדירה, ובין לצלי בין שמולחו
מה  וראה יב, בהלכה רבינו שכתב כמו קודם, למלחו צריך

שם. את 30)שכתבתי בולע ואינו חלק הלב שבשר משום
לא  אם אבל נאסר, אינו הלב רק ולפיֿזה עד), (פסחים הדם
הלב  מן היוצא שהדם נאסרים, אחרים דברים עמו בשלו

(רשב"א). אותם ואוסר בהם עצמה 31)נבלע בפני בבא
הדם  שהרי בישול, בלא דמיירי בשלו, על מוסב ואינו
וב'לחם  משנה). מגיד כא. (מנחות מדרבנן רק אסור שבשלו
להלכה  קיבל לא שרבינו הרלב"ח, בשם מביא כאן משנה'
דם  שגם וסובר שהזכרנו, במנחות חנינא ר' של המימרא את

כרת. עליו וחייבין התורה מן אסור ואפילו 32)שבישלו,
כזית. בו שאין כיון בו, אין ואם 33)מלקות הלב. בתוך

שחיטה  בשעת אליו ומתכנס שבתוכו מדם כזית בו יש
שעל  בו, אין כרת אבל מלקות, וחייב בלאו עובר ביחד,
ד, הלכה למעלה שכתב כמו כרת חייבין אין המתכנס הדם
חביב  בן לוי ר' תשובות כזית. שיעור אין שבתוכו ובדם

משנה'. ב'לחם הובאה

.ÊdÎ˙Á Ì‡ ,„·k‰34ıÓÁ‰ CB˙Ï dÎÈÏL‰Â35B‡ «»≈ƒ¬»»¿ƒ¿ƒ»¿«…∆
ÔÈÁ˙B¯ ÌÈÓ CB˙Ï36˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ÔaÏ˙zL „Ú ¿«ƒ¿ƒ«∆ƒ¿«≈¬≈À∆∆

d˙B‡ ÏM·Ï37Ï‡¯OÈ Ïk e‚‰ ¯·Îe .Ôk ¯Á‡38 ¿«≈»««≈¿»»¬»ƒ¿»≈
ÔÈa .d˙B‡ ÔÈÏM·Ó Ck ¯Á‡Â ¯e‡‰ ÏÚ d·‰·‰Ï¿«¿¬»«»¿««»¿«¿ƒ»≈
‚‰Ó ÔÎÂ .¯Á‡ ¯Oa ÌÚ dÏMaL ÔÈa dc·Ï dÏMaL∆ƒ¿»¿«»≈∆ƒ¿»ƒ»»«≈¿≈ƒ¿»

ËeLt39ÔÈÏB˜ ‡ÏÂ L‡¯ ÏL Án‰ ÔÈÏM·Ó ÔÈ‡L ,40 »∆≈¿«¿ƒ«…«∆…¿…ƒ
¯e‡a B˙B‡ ÔÈ·‰·‰nL „Ú B˙B‡41. «∆¿«¿¬ƒ»
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צריך 34) רותחים, במים או בחומץ אותה שחולט אע"פ
רק  החליטה אותה, לבשל מותר ואז הכבד לחתוך כן לפני
הוא  והרי יוצא אינו והדם עצמה, שבכבד הדם מצמיתה
דם  יש הרי אבל שמותר, פירש שלא האיברים כדם
לחתוך  צריך ולפיכך בכלי, ככנוס והוא הכבד בסמפונות

שבסמפונות. הדם שיצא כדי הלשון:35)אותה בגמרא
י.36)חלטה. הלכה עיין פושרים, לצלי,37)ולא אבל

אומרים, ויש חתיכה. צריכה ואינה בשר כדין הכבד דין
לצלי. אפילו חתיכה צריכה מביא 38)שכבד בבה"ג

בקיאים  אנו אין שעכשיו מישיבה, שלחו הגאונים: תשובות
מבושלת  כבד לאכול ומותר להחמיר, איסור וספק בחליטה

תחלה צלאוה אם לבשלה אלא אבל בישלוה, ואחרֿכן
ור' ישראל. בכל המנהג וכן אסור, צליה) (בלי לכתחלה
בקדירה  הכבד את לבשל שלא ישראל מנהג כתב אלפסי
אומר  רבינוֿתם אבל מליחה, לאחר ולא צלייה לאחר אלא
שגם  צלייה, אחר כמו לבשלה מותר הכבד, נמלחה שאם

דם. מוציא ישראל.39)המלח בכל פשט לא אבל
מקדרת 41)צולין.40) המוח שמוציאים נוהגים ועכשיו

ומותר  ומולחו, מעליו הקרום ואחרֿכך בו נתון שהוא הראש
לקדרה. אף בזה

.Á‡ÏÂ ¯e‡‰ ÏÚ d·‰·‰ ‡ÏÂ dÏMaL „·k‰«»≈∆ƒ¿»¿…ƒ¿¬»«»¿…
dËÏÁ42dlk ‰¯„w‰ È¯‰ - ÔÈÁ˙B¯a B‡ ıÓÁa ¬»»¿…∆¿¿ƒ¬≈«¿≈»À»

dnÚ ÏMa˙pL ÏÎÂ „·k‰ ,‰¯eÒ‡43˙BÏˆÏ ¯zÓe .44 ¬»«»≈¿»∆ƒ¿«≈ƒ»À»ƒ¿
„·k‰ ‰È‰zL ‡e‰Â ,„Á‡ „etLa ¯Oa‰ ÌÚ „·k»≈ƒ«»»¿«∆»¿∆ƒ¿∆«»≈

‰hÓÏ45ÚÓÏ d‡Ïˆe ¯·Ú Ì‡Â .‰Ê È¯‰ - ¯OaÓ ‰Ï ¿«»¿ƒ»«¿»»¿«¿»ƒ»»¬≈∆
BÏÎB‡46. ¿

מותרת 42) הגמרא, כדין חלטה אם אבל חלטה, לא וגם
והמנהג  הגאונים שתיקנו שמה עמה, שנתבשל וכל הכבד
אלא  אינו חליטה, לאחר אפילו כבד לבשל שלא הנהוג

מותר. נתבשלה אם בדיעבד, אבל כר'43)לכתחילה.
אוסרת  שלוקה שאמר: ברוקה, בן יוחנן ר' של בנו ישמעאל

אינו 45)לכתחילה.44)ונאסרת. הכבד, מן הזב שהדם
אם  ודווקא שם. התנור, לחלל זב אלא הבשר על נוטף
אם  אבל למטה, וחודו זקוף בתנור תלוי או מונח השפוד
כאן  ואין האש גבי על התנור לרוחב מונח כולו השפוד
משנה. מגיד לכתחילה, אסור אופן בכל ומטה, מעלה
את  לכתחילה למלוח שאסור הדין הוא כתב: והרשב"א

נהגו. וכן הבשר, על צליה,46)הכבד אגב הזב שהדם
שריק. מישרק בגמרא: ונופל, מחליק אלא בבשר נבלע אינו

.ËBÈ‡L ;¯Oa‰ ÌÚ elÙ‡ BÏM·Ï ¯zÓ - ÏBÁh‰«¿À»¿«¿¬ƒƒ«»»∆≈
¯Oa ‡l‡ ,Ì„47‰Ó‰a ˙˜¯ÙÓ ¯·BM‰ .Ì„Ï ‰ÓBc‰ »∆»»»«∆¿»«≈«¿∆∆¿≈»

ÌÈ¯·‡a ÚÏ· Ìc‰ È¯‰ - dLÙ ‡ˆzL Ì„˜48, …∆∆≈≈«¿»¬≈«»ƒ¿»»≈»ƒ
ÈÁ ¯Oa ‰pnÓ ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡Â49BËÏÁ elÙ‡Â ,50‡l‡ . ¿»∆¡…ƒ∆»»»««¬ƒ¬»∆»

‰OÚÈ „ˆÈk51‰ÎÈ˙Á‰ CzÁÈ ?52‰ÙÈ ‰ÙÈ ÁÏÓÈÂ53, ≈««¬∆«¿…«¬ƒ»¿ƒ¿«»∆»∆
‰ÏˆÈ B‡ ÏM·È Ck ¯Á‡Â54ËÁBM‰L ,e¯‡a ¯·Îe . ¿««»¿«≈ƒ¿∆¿»≈«¿∆«≈

ÔÈ¯zÓ Ô‰L ,Ìc Ô‰Ó ‡ˆÈ ‡ÏÂ ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a55. ¿≈»«»»¿…»»≈∆»∆≈À»ƒ

בגמרא 47) דם. כולו כאילו ונראה מאד, אדום שהוא ואף
כתב: ורבינו הוא". בעלמא שומנא "טחלא שם: חולין
כדם  הוא שבו והדם בשר. כשאר מליחה שצריך "בשר",

ד. בהלכה שכתב כמו שבשעת 48)האיברים, לפי
מתוך  מפרקתה, וכששבר דם. להוציא טרודה היא שחיטתה
ושוקטת  נחה והיא דם, ולהוציא להתאנח כוח בה אין צרתה

רש"י. באבריה, נבלע קיג.49)והדם שם בגמרא בעיה
ואוסרים. מחמירים - איסור ספק שהחליטה 50)ומשום

זה  ודם במקומו, מצמיתו אלא הדם את מוציאה אינה
שלא האיברים לדם דומה אינו באיברים פירש,שנבלע

שלא  האיברים דם שכל רבינו, בדעת מפרש משנה' ו'מגיד
או  מליחה בלא חי בשר כל לאכול אסור ולכן אסור, פירש
מועילה  אינה חליטה אפילו מפרקתה בשובר אבל חליטה,
שם. משנה' ו'כסף יב הלכה להלן וראה מליחה. אלא

מותרת.51) אינה חליטה שאפילו ה'מגיד 52)כיון לדעת
מפרש, משנה' וה'לחם כלל. מעכבת אינה החתיכה משנה'

ז. הלכה למעלה בכבד כמו לחתוך אבל 53)שצריך
דומה  זה ואין מועילה. אינה החיתוך אחר אפילו חליטה,
האיברים  דם בבשרה ונבלע המפרקת ששבר מפני לכבד,
האיברים  כדם דינו ולפיכך לצאת, כדי ממקומו שפירש
מצמיתו  אלא מוציאו, אינה והחליטה שאסור. שפירש,
שדם  בכבד מהֿשאיןֿכן למעלה. שנתבאר כמו במקומו,
והתורה  הוא דם כולו שהרי מותר, פירש שלא הכבד
בשר. של חליטה בדין יב בהלכה לקמן וראה התירתו,

מפרקתה,54) בשובר קודם מליחה צריך לצלי שאפילו
כלל, ומליחה חתיכה צריך לא שלצלי מפרש משנה' וב'לחם

הבשר. כשאר צולה מתים 55)אלא שמא אומרים ואין
נבלע  שמא חוששין אנו אין וגם שם. רבינו שכתב כמו היו,

מפרקתה. בשובר כמו יצא ולא באיבריה דם

.ÈBÁÏBÓ Ôk Ì‡ ‡l‡ BÓ„ È„ÈÓ ‡ˆBÈ ¯Oa‰ ÔÈ‡≈«»»≈ƒ≈»∆»ƒ≈¿
ÁÈ„Ó ?‰OBÚ „ˆÈk .‰ÙÈ ‰ÙÈ BÁÈ„Óe ‰ÙÈ ‰ÙÈ»∆»∆¿ƒ»∆»∆≈«∆≈ƒ«

‰ÙÈ ‰ÙÈ BÁÏBÓ Ck ¯Á‡Â ,‰lÁz ¯Oa‰56BÁÈpÓe , «»»¿ƒ»¿««»¿»∆»∆«ƒ
ÏÈÓ Cel‰ È„k BÁÏÓa57‰ÙÈ ‰ÙÈ BÁÈ„Ó Ck ¯Á‡Â ,58 ¿ƒ¿¿≈ƒƒ¿««»¿ƒ»∆»∆

„iÓ BÎÈÏLÓe ,ÌÈkÊ ÌÈn‰ e‡ˆiL „Ú59ÌÈÓ CB˙Ï «∆≈¿««ƒ«ƒ«¿ƒƒ»¿«ƒ
‡ÏÂ „iÓ ÔaÏ˙iL È„k ,ÔÈ¯LBÙÏ ‡Ï Ï·‡ ,ÔÈÁ˙B¯¿ƒ¬»…¿¿ƒ¿≈∆ƒ¿«≈ƒ»¿…

.Ì„ ‡ˆÈ≈≈»

הגהות 56) מלחו, מחמת נאכל אינו שיהיה עד צדדיו מכל
קיא:57)מיימוניות. שם דצלי, כרותח הוא הרי שמליח

מיל. הילוך כדי הגאונים: פירשו צלייה, ושיעור
הבלוע 58) המלח להעביר ראשונה פעמים, שתי להדיח

האסורים  הראשונים המים לחלוחית להעביר ושניה מדם,
מיימוניות. הגהות הבשר, על רבינו,59)הנשארים חומרת

וכל  מימינו. ראינו ולא שמענו לא כתב: הראב"ד אבל
בשר. חמר אלא אינו ממנו מליחה אחר שיצא האדמימות
כל  דעת וכן ראיה. להביא עליו מכן, יותר והמחמיר
מקור  ואין דבר. שום צריך אין מליחה שאחר האחרונים,

משנה. מגיד רבינו, לדברי

.‡ÈÈÏÎa ‡l‡ B˙B‡ ÔÈÁÏBÓ ÔÈ‡ - ¯Oa‰ ÔÈÁÏBnLk¿∆¿ƒ«»»≈¿ƒ∆»ƒ¿ƒ
Òb‰ ÏBÁk ‰·Ú ÁÏÓa ‡l‡ ÔÈÁÏBÓ ÔÈ‡Â .·wÓ60; ¿À»¿≈¿ƒ∆»¿∆«»∆«««

.Ì„ ‡ÈˆBÈ ‡ÏÂ ¯Oaa ÚÏaÈ ÁÓ˜k ˜c ÁÏn‰L∆«∆««¿∆«ƒ»««»»¿…ƒ»
ÁÏn‰ ÔÓ ¯Oa‰ ıtÏ CÈ¯ˆÂ61epÁÈ„È Ck ¯Á‡Â62. ¿»ƒ¿«≈«»»ƒ«∆«¿««»¿ƒ∆

כאבן.60) חזק גללינתא פירש והערוך גללינתא". "מילחא
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דם. מוציאה ואינה נבלעת הדקה שהמלח והטעם,
דם.61) בו שנבלע מפני שאינו 62)שנאסר בכלי אפילו

מנוקב.

.·ÈÏ·‡ ;BÏM·Ï CÈ¯vL ¯O·Ï - el‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk»«¿»ƒ»≈¿»»∆»ƒ¿«¿¬»
„iÓ ‰ÏBˆÂ ÁÏBÓ - ÈÏˆÏ63ÈÁ ¯Oa ÏÎ‡Ï ‰ˆB¯‰Â . ¿»ƒ≈«¿∆ƒ»¿»∆∆¡…»»«

‰ÙÈ ‰ÙÈ BÁÏBÓ -64Ck ¯Á‡Â ,‰ÙÈ ‰ÙÈ BÁÈ„Óe ¿»∆»∆¿ƒ»∆»∆¿««»
ıÓÁa BËÏÁ Ì‡Â .ÏÎ‡È65BÏÎ‡Ï ¯zÓ -66‡e‰Lk …«¿ƒ¬»¿…∆À»¿»¿¿∆
ıÓÁ‰ ˙BzLÏ ¯zÓe .ÈÁ67ıÓÁ‰ ÔÈ‡L ,Ba BËÏÁL «À»ƒ¿«…∆∆¬»∆≈«…∆

.Ìc‰ ‡ÈˆBÓƒ«»

האמור 63) מיל, הילוך כדי במלחו לשהות צריך שאין
מליחה. צריך לצלי שאף רבינו, שדעת מזה נראה י. בהלכה
וצולהו  שמולחו לצלי" וכן אביי, "אמר גורס כא. ובמנחות
אם  רבינו: בדברי אחרת לפרש ואפשר משנה. מגיד מיד,
הנשאר  שהמלח רשאי, הדחה בלא מיד, ולצלות למלוח רצה
בולע  המלח במלחו, שהה אם אבל נאסר. לא הבשר על
ולפי  ואוכל. וצולהו יפה יפה מדיחו ולפיכך ונאסר, הדם
לא, או מליחה צריך לצלי אם מדבריו ללמוד אין זה, פירוש
והשאלה  למלוח, רוצה שהוא במקרה המדובר כאן שהרי

הצליה. לפני להדיח צריך אם משיג 64)היא והראב"ד
האברים  שדם מליחה, בלא חי בשר לאכול שמותר ואומר,
מבית  בבשר מדברת שם, דחולין והסוגיא מותר, פירש שלא
בהלכה  שהאדימה חתיכה כמו יותר שבולע השחיטה
רבינו, ודעת עוז. מגדל יפה, יפה מולחו ולפיכך הסמוכה,
ראוי  הוא אם אסור, פירש שלא אףֿעלֿפי האברים שדם

לפרוש. וכו'.65)(יכול) אומצא האי עד: פסחים
ודם 66) יותר. יפרוש ולא הדם את מצמית שהחומץ

כסף  מותר, רבינו לדעת גם לפרוש, ראוי שאינו האברים
נבלע 67)משנה. לא שהדם שרי", וחליה "הוא שם:

בחומץ.

.‚ÈÌÚt Ba ËÏÁÈ ‡Ï - ¯Oa Ba ËÏÁL ıÓÁ…∆∆»«»»…«¿…««
‰iL68‰ÓÈc‡‰L ‰ÎÈ˙ÁÂ .69‡È‰ - ıÓÁ‰ CB˙a ¿ƒ»«¬ƒ»∆∆¿ƒ»¿«…∆ƒ

ÔÈ¯eÒ‡ ıÓÁ‰Â70ÁÏÓiL „Ú ,71‰ÙÈ ‰ÙÈ d˙B‡ ¿«…∆¬ƒ«∆ƒ¿«»»∆»∆
‰ÏˆÈÂ72ÌÈc‡‰L ¯Oa .73‰iÁÂ ‰Ó‰a ÈˆÈa ÔÎÂ ,74 ¿ƒ¿∆»»∆∆¿ƒ¿≈≈≈¿≈»¿«»

Ô‰ÈÏÚL ‰tÏwa75ÌÈ˜¯Ên‰ BaL Û¯Ú‰ ÔÎÂ ,76Ô‰L «¿ƒ»∆¬≈∆¿≈»…∆∆«ƒ¿»ƒ∆≈
ÔÏM·Ï ¯zÓ - ˙ck ÔÁÏÓe ÔÎ˙Á Ì‡ ,Ìc ÌÈ‡ÏÓ77. ¿≈ƒ»ƒ¬»»¿»»«»À»¿«¿»

ÔÎ˙Á ‡Ï Ì‡Â78ÂÈÙe Û¯Ú‰ ‰ÏˆÂ ,„etLa Ô‡Ïˆe ¿ƒ…¬»»¿»»¿«¿»»»…∆ƒ
‰hÓÏ79ÌÈÏÁb‰ ÏÚ Ôlk Ô‡ÏvL B‡ ,80el‡ È¯‰ - ¿«»∆¿»»À»««∆»ƒ¬≈≈

.ÔÈ¯zÓÀ»ƒ

בחליטה 68) כוחו שנחלש לפי חי, כשהוא להתירו כדי בשר
שם. רש"י "אומצא 69)הראשונה, שם: פסחים בגמרא

החומץ. בתוך להאדים שהכוונה מפרש, ורבינו דאסמיק".
חי 70) בשר כשנותנים אסור". וחליה "הוא גורס: רבינו

הבשר  בתוך נצמת הדם בתוכו, שוהה ואינו החומץ, לתוך
ואם  פירש. לא שהדם מותר הכל ולפיכך כלום, פולט ואינו
בחוץ, ונפלט מהבשר הדם נעקר שהתאדם, עד בתוכו שוהה

אסורים. החומץ וגם החתיכה גם שלא 71)ולפיכך כבשר
של 72)נחלט. פירושו לפי כי יצלה, או שהכוונה נראה

גם  מותר בעקבותיו, כאן הולכים שאנו משנה' ה'מגיד
ולדעתו  אחר, פירוש משנה' וב'כסף המליחה. אחרי לבשלו

סי' יורהֿדעה ב'טור' בפירוש כתב וכן מותר. לצלייה רק
כאן. משנה' 'לחם וראה אומצא 73)סז, שם: פסחים

וכו'. חתכיה שם.74)דאסמיק רש"י זכר, של
צג.75) בחולין כמבואר דם, משום שאסור שעליהם, הקרום

ראה  רש"י, כפירוש ולא שם חננאל רבינו כפירוש וזהו
שם. אבל 76)תוספות עד: שם "ומזרקי" רבינו מפרש כן

השחיטה. שבבית ורידים שהם גסים חוטים מפרש רש"י
זה 77) דין שרי, לקדירה אפילו ומלחיה חתכיה בגמרא,

גם  וכנראה משנה. לחם החומץ, בתוך שהאדים בשר כולל
כך. מפרש משנה' חתיכה,78)ה'מגיד גם צריך לבשלו

חתכיה, דיבורֿהמתחיל צג. חולין ובתוספות לא. לצלי אבל
מליחה. לא אבל חתיכה, צריך לצלי שגם כתבו

החתך,79) דרך זב שהדם למטה השחיטה בית שם, בגמרא
מה  ראה העורף. במזרקי שהמדבר למטה ופיו אומר ורבינו

למלעלה. שם,80)שכתבנו ורבינא אחא רב מחלוקת
להקל. אחא כרב והלכה

.„ÈÌ‡ ,ÔL·Îa B‡ ¯ep˙a e‰ÏvL ‰Ó‰a‰ L‡…̄«¿≈»∆»»¿«¿ƒ¿»ƒ
‰hÓÏ B˙ËÈÁL ˙È·e e‰Ïz81‡ˆBÈ Ìc‰L ;¯zÓ - »»≈¿ƒ»¿«»À»∆«»≈

- BÁÓ :„v‰ ÔÓ ‰ËÈÁM‰ ˙Èa ‰È‰ Ì‡Â .˙˙BLÂ¿≈¿ƒ»»≈«¿ƒ»ƒ««…
¯eÒ‡82ÏÚL ¯Oa‰ ¯‡Le ;BÎB˙Ï ıa˜˙Ó Ìc‰L , »∆«»ƒ¿«≈¿¿»«»»∆«

¯zÓ - ıeÁaÓ ˙BÓˆÚ‰83‰hÓÏ BÓËÁ ÁÈp‰ .84Ì‡ : »¬»ƒ«À»ƒƒ«»¿¿«»ƒ
BÓ„ ‡ˆÈÂ Áe˙t ¯‡MiL È„k ‰˜ B‡ ÈÓb Ba ÁÈp‰ƒƒ«¿ƒ»∆¿≈∆ƒ»≈»«¿≈≈»

.¯eÒ‡ BÁÓ - Â‡Ï Ì‡Â ,¯zÓ - BÓËÁ C¯„∆∆»¿À»¿ƒ«…»

וצלאו 81) בו, מונח שהמוח העצם ניקב אם והואֿהדין
(רשב"א). מותר - למטה מותר,82)כשהנקב ראשו אבל

את  בישל ואם הסוגיא, בפירוש גדולות בהלכות כתב וכן
המוח, נגד ששים אין אם אסור הכל צלייתו, אחרי הראש

רמב"ן. בקדרתו, שמונח שם,84)בצלי.83)ואףֿעלֿפי
להחמיר. ראשון כלשון

.ÂËÂÈÓÈÓ Ïa˜Ï ÈÏv‰ ˙Áz ÈÏk ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡85„Ú ≈«ƒƒ¿ƒ«««»ƒ¿«≈≈»«
?ÔÈOBÚ „ˆÈÎÂ .BaL ˙ÈÓeÓ„‡ ‰‡¯Ó Ïk ‰ÏÎzL∆ƒ¿∆»«¿≈«¿ƒ∆¿≈«ƒ

ÈÏk‰ CB˙Ï ÔÈÎÈÏLÓ86ÁÏÓ ËÚÓ87„Ú ÈÏk‰ ÁÈpÓe , «¿ƒƒ¿«¿ƒ¿«∆««ƒ««¿ƒ«
˙ÈeÓM‰ Á˜BÏÂ ,‰ÏviL88‰ÏÚÓ ÏL89ÏL ÌÈn‰Â , ∆ƒ»∆¿≈«««¿ƒ∆«¿»¿««ƒ∆

‰¯eÒ‡ ˙ÈeÓM‰ ˙ÁzL ‰hÓ90. «»∆««««¿ƒ¬»

דם.85) בה שמעורב מפני ואסור הצלי, של השמנונית
הכלי.86) בתוך ובין הבשר על בין פירש שם ורש"י
המלח 87) אל נגרר והדם דמילחא". גללי "תרי בגמרא:

מלח  הרבה כשנותן אבל מלח, מעט ודווקא בשולים,
הלכות  בשם משנה (מגיד שם רש"י בשומן. הדם מתערב

שומן 88)גדולות). קצת כשנוטף מיד הרי לשאול: ויש
לסוחטו  "אפשר הכלל עלֿפי איסורו, מחמת נאסר הבשר מן
דיבורֿ שם זו בקושיא הרגישו התוספות בעלי אסור"?
ולא  השמנוניות מן לגמרי נפרד שהדם ותירצו תרי, המתחיל
לסוחטו  אפשר אמרו לא זה ובכגון משהו, אפילו נשאר

יערה 89)אסור. רש"י ופירש ומשפייה. שם: בגמרא
הדם  יתערב שלא כדי כלי, אל מכלי בנחת העליון השומן

אסורים.90)בו. להיות: צריך

.ÊËÈÏˆ ¯Oa ‰ÈÏÚ C˙ÁL ˙t91,dÏÎ‡Ï ¯zÓ - «∆»«»∆»»»»ƒÀ»¿»¿»
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dÈ‡L92˙ÈeÓL ‡l‡93‰Ê ÔÁÏnL ˙BÙBÚÂ ÌÈ‚c . ∆≈»∆»«¿ƒ»ƒ¿∆¿»»∆
ÔÈ¯eÒ‡ ÌÈ‚c‰ - ·wÓ ÈÏÎa elÙ‡ ,‰Ê ÌÚ94‚c‰L ; ƒ∆¬ƒƒ¿ƒ¿À»«»ƒ¬ƒ∆«»

‰Ù¯95¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .ÛBÚ‰ ÔÓ ‡ˆBi‰ Ìc ÚÏB·e , »∆≈«»«≈ƒ»¿≈»ƒ«
‰iÁ B‡ ‰Ó‰a ¯Oa ÌÚ ‚c ÁÏÓ Ì‡96. ƒ»«»ƒ¿«¿≈»«»

מי 91) ויש לאכילה. ראוי שיהא עד שנצלה והיינו שם.
ובלשון  משנה. מגיד בישולו, לשליש שהגיע כל שכתב,
כשהגיע  בשר אוכל שהיה דרוסאי", בן "כמאכל התלמוד:

בישולו. ונצלה.93)האדמימות.92)לשליש הואיל
בשר. של יין לזה וקרא אכל, רבא אבל 94)בגמרא:

מותרים. בגמרא.95)העופות כמבואר רפה, שלו שהקרום
מפני 96) נקוב, בכלי ביחד למלוח מותר ועוף, בהמה אבל

דם, פולט בהמה שבשר זמן כל ציר פולטים שהעופות
משנה. מגיד הדם, את בולע אינו לפלוט שטרוד ומתוך

.ÊÈÌÈˆÈ·e ¯Oa ÔÏÏÁ ‡lÓe ÌÈÓÏL ÔÁÈp‰L ˙BÙBÚ∆ƒƒ»¿≈ƒƒ≈¬»»»»≈ƒ
ÔÎB˙Ï ‡ˆBÈ Ì„ È¯‰L ,˙B¯eÒ‡ - ÔÏM·e97ÏÚ Û‡Â . ƒ¿»¬∆¬≈»≈¿»¿««

‰ÙÈ ‰ÙÈ ÔÁÏnL Èt98ÔÎB˙aL ¯Oa‰ ‰È‰ elÙ‡Â . ƒ∆¿»»»∆»∆«¬ƒ»»«»»∆¿»
ÈeÏˆ B‡ ˜eÏL99˙B¯zÓ el‡ È¯‰ - Ô‡Ïˆ Ì‡Â .100, »»¿ƒ¿»»¬≈≈À»

ÈÁ ÔÎB˙aL ¯Oa‰L Èt ÏÚ Û‡101Ô‰Èt elÙ‡Â , ««ƒ∆«»»∆¿»««¬ƒƒ∆
‰ÏÚÓÏ102. ¿«¿»

של 97) וביצים הבשר לתוך העופות מן יוצא הדם כלומר,
עוז. מגדל המליח 98)המילוי, שאין בישולם, לפני

רבינו  שכתב כמו המליחה, בשיעור הדם כל את מפליט
לתוך  מיד הבשר את משליך המליחה שאחרי י, בהלכה
מלא  וכשחללן דם. יצא ולא מיד שיתלבן כדי רותחין,
משנה. מגיד יפה, לתוכן נכנסים הרותחים המים אין מבשר,
רבינו  על חולקים האחרונים שכל וכותב, מוסיף והוא
ונהגו  בבשר, דם כל אין המליחה שלאחר וסוברים,

רך 99)כדבריהם. הוא צלי או שלוק שבשר אומרים (ואין
שכתב  ומה לפנים. מלהכנס הרותחים המים על מעכב ואינו
מבושל" אינו לי מה מבושל, לי "מה כאן : משנה' ה'מגיד
שלפנינו). הדין בעיקר פירושו עם ליישבו איֿאפשר וכו',

ודוקא 100) הרי"ף: ופירש שריא, מולייתא והלכתא שם.
משנה. מגיד לא, לקדירה אבל צלי, שהוא פסח כעין לצלי

פולטו.101) כך כבולעו שואב 102)דקיימאֿלן שהאור
ומוציאו. הדם

.ÁÈB‡ ÈeÏˆ ¯O·a BÊ C¯c ÏÚ Ô‡ÏnL ÌÈÚÓ Èa¿≈≈«ƒ∆ƒ¿»«∆∆¿»»»
˜eÏL103Ô‡Ï˜ B‡ Ô˜ÏLe ÌÈˆÈ·a Ô‡ÏnL B‡ ,104- »∆ƒ¿»¿≈ƒ¿»»¿»»

ÌÈÚÓ È·a Ìc ÔÈ˜ÈÊÁÓ ÔÈ‡L ;ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰105. ¬≈≈À»ƒ∆≈«¬ƒƒ»ƒ¿≈≈«ƒ
.ÌÈB‡b‰ e¯B‰ ÔÎÂ¿≈«¿ƒ

מן 103) היוצא דם משום חוששים אנו מלוח, בבשר אבל
כל  את מפליט המלח שאין המעיים, בני ובולעים הבשר

משנה. מגיד יז, בהלכה שכתבנו כמו צלאן.104)הדם,
כמו 105) בחללם, סובב שהמאכל הפנימיים, האיברים

טו. הלכה ז בפרק שכתב

.ËÈÔÈa ÌÈÓÏL ÔÈa ,Ô‡Ïˆe ˜ˆ·a ÔÏÙhL ˙BÙBÚ∆¿»»¿»≈¿»»≈¿≈ƒ≈
‰˜ÈÓÒ‰ elÙ‡ ,‰qb ˙ÏÒa ÔÏÙË Ì‡ :ÔÈÎzÁÓ106 ¿À»ƒƒ¿»»¿…∆«»¬ƒƒ¿ƒ»

‰qb ˙ÏqL ÈtÓ ,‰ÏÙh‰ ˙‡ ÏÎB‡ - ‰ÏÙh‰«¿≈»≈∆«¿≈»ƒ¿≈∆…∆«»
˙¯¯t˙Ó107ÌÈhÁ ÁÓ˜a ÔÏÙË Ì‡Â .Ìc‰ ‡ˆBÈÂ ƒ¿»∆∆¿≈«»¿ƒ¿»»¿∆«ƒƒ

Ô˙˙lL108ÛÒk‰ BÓk ‰·Ï ‰ÏÙh‰ ‰˙È‰ Ì‡ :109- ∆¿»»ƒ»¿»«¿≈»¿»»¿«∆∆
‰¯eÒ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,‰pnÓ ÏÎ‡Ï ¯zÓ110ÔÏÙË . À»∆¡…ƒ∆»¿ƒ«¬»¿»»

‡Ï Ì‡Â ,ÔÈ¯eÒ‡ - eÓÈc‡‰ Ì‡ :ÔÈÁÓ˜ ¯‡Laƒ¿»¿»ƒƒ∆¿ƒ¬ƒ¿ƒ…
eÓÈc‡‰111.ÔÈ¯zÓ - ∆¿ƒÀ»ƒ

והדם 107)האדימה.106) ומלחלח, כלֿכך נדבקת אינה
פולטו. כך וכבולעו הזעירים הרווחים דרך הקמח 108)זב

שבלע. מה פולט ואינו נדבק והבצק בגמרא:109)דק,
חיוורא". כזוזא מהֿשאיןֿכן 110)"דזיג בצלי, אף

וכל  יז. בהלכה שנתבאר כמו בצלי, שמותרת במולייתא
כמו  לקדירה ומוכשרים מלוחים העופות אם אף אלה, דינים

משנה. מגיד רבינו, בדעת לבן 111)שביארנו שאינו אף
ככסף.

.Îda ËÁML ÔÈkÒ112Á˙B¯ da CzÁÏ ¯eÒ‡ -113, «ƒ∆»«»»«¿…»≈«
B‡ ,˙ÊÁLÓa ‰pÊÈÁLÈ B‡ ,¯e‡a ÔÈkq‰ ÔaÏiL „Ú«∆¿«≈««ƒ»«¿ƒ∆»¿«¿∆∆

Ú˜¯˜a ‰pˆÚÈ114da C˙Á Ì‡Â .ÌÈÓÚt ¯OÚ ‰L˜ ƒ¿»∆»¿«¿«»∆∆∆¿»ƒ¿ƒ»«»
¯zÓ - Á˙B¯115ÔBˆ da C˙BÁ BÈ‡ ÔÎÂ .116‡ˆBiÎÂ ≈«À»¿≈≈≈»¿¿«≈

ÔÈkq‰ ÁÈ„‰ Ì‡Â .‰lÁzÎÏ ÌÈÙÈ¯Á‰ ÌÈ¯·cÓ Ba117 ƒ¿»ƒ«¬ƒƒ¿«¿ƒ»¿ƒ≈ƒ«««ƒ
‡ˆBiÎÂ ÔBˆ da CzÁÏ ¯zÓ - ÈÏÎa dÁpwL B‡∆ƒ¿»ƒ¿ƒÀ»«¿…»¿¿«≈

Ba118.Á˙B¯ ‡Ï Ï·‡ ,¬»…≈«

רש"י.112) הדם, מן בולעת קיא:113)והסכין חולין
רש"י. בו, ופולטת שחוזרת רק 114)מפני שהיא כיון

אבל  בקרקע. נעיצה מספיקה שיתבאר, כמו בעלמא חומרא
אם  באור ללבנה צריך ממש, רותח איסור שבלעה מסכין
בקרקע. נעיצה מספיקה צונן ולחתוך רותח, בה לחתוך רוצה

בלעה 115) לא והסכין צונן, השחיטה שבית מפני לאכול,
(מגיד  מחמירים אנו לכתחילה אלא השחיטה, בשעת דם

בלע".116)משנה). חורפיה אגב "צנון, קיב. שם
דיבורֿהמתחיל 117) ח: שם התוספות כפירוש קיא: שם

הדחה. טעון שנחתך שהצנון רש"י כפירוש ולא והלכתא,
"צונן"118) ולא "צנון" בגמרא שם גורס שרבינו נראה

שגורסים  ספרים ויש כך. כל חריף אינו צנון וסתם כגירסתנו.
זו  שגירסא מראה בו", "וכיוצא הסיום אבל "צונן", ברבינו
צונן  לכל ואםֿכן זו, גירסא מקיים משנה' וה'מגיד מוטעית.

קינוח. או לכתחלה סכין הדחת צריך

.‡Î‰ÚeL ‰˙È‰ elÙ‡ ,¯Oa da ÁÏnL ‰¯Ú¿̃»»∆»«»»»¬ƒ»¿»»
Á˙B¯ da ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ - ¯·‡a119¯·kL ,ÌÏBÚÏ ¿»»»∆¡…»≈«¿»∆¿»
‰ÈÒ¯Áa Ìc‰ ÚÏ·120. ƒ¿««»«¬»∆»

בו.119) ונפלט חוזר בכלי הנבלע שדם מפני שם. חולין
יבא  שמא בה, להשתמש אסור בצונן שאף אומרים ויש
בה. שמלח הקערה אמי ר' שבר ולפיכך בחמין. להשתמש
היתה  אם אבל מנוקבת, הקערה כשאין דוקא אומרים יש
מנוקבת  היא אם אפילו אוסר והרשב"א נאסרה. לא מנוקבת

משנה). ולפיכך 120)(מגיד חרס, בכלי שמדבר משמע
במים  בהגעלה ניתרים חרס כלי כי לעולם", "אסור כתב

משנה). (מגיד רותחים

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
השוחט 1) בהמה; מיני משלשה חלב כזית האוכל יבאר

החלבים  מותר; חלבו אם מת או חי שליל בה ונמצא בהמה
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דם  משום האסורין חוטין התורה; מן כרת עליהם שחייב
אם  חלבים בה שחתך וסכין בשר; עם חלבים מליחת וחלב;
אחריו  ומצאו הבשר לנקר שדרכו טבח ודין בשר; בה יחתוך

חלב.

.‡·ÏÁ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰2ÊÓa :˙¯k ·iÁ - „È3‚‚BLa , »≈¿«ƒ≈∆¿≈ƒ«»»≈¿≈
‰Úe·˜ ˙‡hÁ ‡È·Ó -4BÈ‡L ‰¯Bz ‰¯Ó‡ Le¯Ù·e . ≈ƒ«»¿»¿≈»¿»»∆≈

„·Ïa ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ÈÈÓ ‰LÏL ÏÚ ‡l‡ ·iÁ5, «»∆»«¿»ƒ≈¿≈»¿»ƒ¿«
ÔÈa .eÏÎ‡˙ ‡Ï ÊÚÂ ·OÎÂ ¯BL ·ÏÁ Ïk :¯Ó‡pL∆∆¡«»≈∆¿∆∆»≈……≈≈
‰Ï· ·ÏÁÓ ÏÎ‡L ÔÈa ‰ËeÁL ·ÏÁÓ ÏÎ‡L∆»«≈≈∆¿»≈∆»«≈≈∆¿≈»

‰Ù¯Ëe6Ô‰lL7‰‡ÓË ÔÈa ,‰iÁÂ ‰Ó‰a ¯‡L Ï·‡ . ¿≈»∆»∆¬»¿»¿≈»¿«»≈¿≈»
d¯O·k daÏÁ - ‰¯B‰Ë ÔÈa8ÏÙ ÔÎÂ .9‰LÏL ÏL ≈¿»∆¿»ƒ¿»»¿≈≈∆∆¿»

B¯O·k BaÏÁ - ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ÈÈÓ10ÏÎB‡‰Â , ƒ≈¿≈»¿»∆¿ƒ¿»¿»≈
.‰Ï· ÏÎB‡ ÌeMÓ ‰˜BÏ - ˙ÈÊk BaÏÁÓ≈∆¿¿«ƒ∆ƒ≈¿≈»

בכזית.2) שיעורם אוכלין איסורי ב,3)כל כריתות משנה
חטאות,4)א. קרבן סוגי שני יש שם. שעירה, או כבשה

מביא  עשיר בין עני בין קבועה חטאת ויורד, ועולה קבועה
מביא  ועני בהמה, מביא עשיר - ויורד עולה וקרבן בהמה,
לו  שקשה שעני קרבנות ויש יונה. בני שני או תורים שני
"דלי  בתלמוד נקרא וזה למנחה, סולת מביא עופות, להביא

א.5)דלות". ד, "וחלב 6)שם כד) ז, (ויקרא ככתוב
תאכלוהו". לא ואכול . . . טריפה וחלב ראה 7)נבלה

ב. החלב,8)הלכה אפילו לאכול מותר טהורה בחיה
משום  כבשרן, החלב לאכול אסור טמאות וחיה ובבהמה

כרת. בו אין אבל הריונו.9)טומאה, חדשי נגמרו שלא
נגמרו 10) שלא נפל ודוקא חלב. של כרת עונש בו ואין

את  התורה אסרה - חדשיו כשנגמרו אבל הריונו, חדשי
אחרון. וכלשון א. עה, בחולין יוחנן כרבי חלבו,

.·ÏÎB‡ ÌeMÓ ·iÁ - ‰Ù¯Ëe ‰Ï· ·ÏÁÓ ÏÎB‡‰»≈≈≈∆¿≈»¿≈»«»ƒ≈
ÛÒBpL CBzÓ .‰Ù¯Ëe ‰Ï· ÏÎB‡ ÌeMÓe ·ÏÁ≈∆ƒ≈¿≈»¿≈»ƒ∆«

d¯O·a ¯eq‡‰11¯zÓ ‰È‰L12,·ÏÁ‰ ÏÚ ÛÒB , »ƒƒ¿»»∆»»À»»««≈∆
.ÌÈzL ‰˜BÏ CÎÈÙÏe¿ƒ»∆¿«ƒ

על 11) חל איסור ש"אין בידינו שכלל אףֿעלֿפי כלומר,
איסור  על טריפה או נבילה איסור חל כאן ולמה איסור",
"איסור  נקרא זה ובתלמוד וכו'. שנוסף מתוך ומבאר, חלב?
הראשון  שהאיסור דברים כולל השני שהאיסור מפני כולל",
ובפירוש  אחר. ענין זהו מוסיף" "ואיסור עליהם. חל לא
האופנים, שלושת את מגדיר מ"ד, פ"ג לכריתות המשניות
ולפי  ובתֿאחת. מוסיף כולל, היינו: איסור, על חל שאיסור
וראה  כולל". "איסור נקרא שלפנינו המקרה שם, הגדרתו
רבינו, בדברי לדייק ויש כאן. משנה' ו'כסף משנה' 'מגיד
בחולין  הלא "מוסיף", שהוא מפני זה דין מנמק הוא למה
ויחול  נבילה איסור יבא התורה אמרה רבא, אמר - א לז,
וחלב  נבילה "וחלב כד) ז, (ויקרא שנאמר חלב, איסור על
אומרים  שאין חידוש והוא תאכלוהו", לא ואכול . . . טריפה
וכן  שם, רש"י שפירש כמו איסור", על חל איסור "אין כאן
אמר. דיבורֿהמתחיל א. טז, במעילה 'תוספות' פירשו
שב"איסור  הכלל, עלֿפי הפסוק טעם מפרש רבינו וכנראה
איסור  על חל נבילה ואיסור איסור, על חל איסור כולל"

הוא. כולל" "איסור שנבילה משום שחיטה.12)חלב אחר

.‚ÏÈÏL da ‡ˆÓe ‰Ó‰a ËÁBM‰13BaÏÁ Ïk - «≈¿≈»»»»¿ƒ»∆¿
‰pnÓ ¯·‡k ‡e‰L ÈtÓ ,ÈÁ B‡ˆÓ elÙ‡Â ,¯zÓ14. À»«¬ƒ¿»«ƒ¿≈∆¿≈∆ƒ∆»

‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÈÁ B‡ˆÓe ÂÈL„Á BÏ eÓÏL Ì‡Â¿ƒ»¿√»»¿»«««ƒ∆…
ÒÈ¯Ù‰15‰ËÈÁL CÈ¯ˆ BÈ‡Â Ú˜¯w‰ ÏÚ16BaÏÁ - ƒ¿ƒ«««¿«¿≈»ƒ¿ƒ»∆¿
¯eÒ‡17Ïk epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓe .˙¯k ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁÂ , »¿«»ƒ»»»≈ƒƒƒ∆»

ÔÈ¯eÒ‡‰ ˙BÓe¯w‰Â ÔÈËeÁ‰18˙BÓ‰a‰ ¯‡Lk ,19. «ƒ¿«¿»¬ƒƒ¿»«¿≈

חדשיו.13) לו שלמו בו.14)שלא חלב איסור ואין
רש"י.15) פרסותיו, על הי"ד.16)עמד פ"ב שכתב כמו
שסובר 17) - א עה, חולין אחרון, וכלשון יוחנן כרבי

חדשיו  לו ששלמו וכיון חלב, באיסור גורמים שחדשים
וסובר  אסור. החלב - העולם לאויר יצא שלא אףֿעלֿפי
כן  גם בתוכה, העובר ונמצא האם בנשחטה שאפילו רבינו
האם  שכשנשחטה אמרו, אחרים מפרשים אבל אסור. חלבו
האם, נשחטה בשלא אלא אמר לא יוחנן ורבי מותר, חלבו -
החי  העובר של חלב ותלש בהמה למעי ידו שהושיט וכגון
כמו  מותר, הכל - במעיה העובר ועוד נשחטה אבל ואכלו,
(מגידֿמשנה). תאכלו בבהמה כל חכמינו: שדרשו

האסורים 18) הקרומות וכלֿשכן חלב, משום בהם שיש
ה"ה. בפ"ו שכתב כמו דם, הילודות.19)משום

.„¯aÚ‰ ·ÏÁÓ C˙ÁÂ ‰Ó‰a ÈÚÓÏ B„È ËÈLB‰ƒ»ƒ¿≈¿≈»¿»«≈≈∆»À»
B‡ÈˆB‰Â ÂÈL„Á BÏ eÏkL20el‡k ÂÈÏÚ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ∆»√»»¿ƒ¬≈∆«»»»¿ƒ

ÔÈÓ¯Bb‰ Ô‰ ÌÈL„Á‰L ;dÓˆÚ Ì‡‰ ·ÏÁÓ BÎ˙Á¬»≈≈∆»≈«¿»∆∆√»ƒ≈«¿ƒ
.·ÏÁ‰ ¯Ò‡Ï∆¡…«≈∆

תלשו 20) אם אבל ואכלו, לחוץ כשהוציאו דוקא משמע
שניתר  החלב את לאכול מותר בהמה, במעי והניחו
כתבו  וכן תאכלו". בבהמה "כל הדרש מן האם, בשחיטת
הקודמת  בהלכה רבינו שכתב ואףֿעלֿפי ורמב"ן. הרא"ש
שנחתך  בחלב כאן, - האם בשחיטת ניתר השליל חלב שאין

(כסףֿמשנה). מותר - במעיה ונשאר

.‰·ÏÁ :˙¯k Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL Ô‰ ÌÈ·ÏÁ ‰LÏL¿»¬»ƒ≈∆«»ƒ¬≈∆»≈≈∆
BÈÏk‰ ÈzL ÏÚLÂ ,·¯w‰ ÏÚL.ÌÈÏÒk‰ ÏÚLÂ ,˙ ∆««∆∆¿∆«¿≈«¿»¿∆««¿»ƒ

‰ÏÈÎ‡a ˙¯zÓ ‰ÈÏ‡‰ Ï·‡21·ÏÁ ˙‡¯˜ ‡Ï .22 ¬»»«¿»À∆∆«¬ƒ»…ƒ¿≈≈∆
˙BÈÏk ÌÈ·ÏÁ e‡¯˜pL BÓk ,„·Ïa Ôa¯˜ ÔÈÚÏ ‡l‡∆»¿ƒ¿«»¿»ƒ¿«¿∆ƒ¿¿¬»ƒ¿»

„·k‰ ˙¯˙BÈÂ23¯ÓB‡ ‰z‡L BÓk .Ôa¯˜ ÔÈÚÏ24: ¿∆∆«»≈¿ƒ¿«»¿»¿∆«»≈
ı¯‡‰ ·ÏÁ25‰hÁ ˙BÈÏk ·ÏÁÂ26.Ì·eË ‡e‰L , ≈∆»»∆¿≈∆ƒ¿ƒ»∆»

ÌMÏ ‰Ù¯OÏ Ôa¯w‰ ÔÓ el‡ ÌÈ¯·c ÔÈÓÈ¯nL ÈÙÏe¿ƒ∆¿ƒƒ¿»ƒ≈ƒ«»¿»ƒ¿≈»«≈
ÌL ÔÈ‡L ,·ÏÁ e‡¯˜27Ì¯en‰ ‡l‡ ·BË ¯·c ƒ¿¿≈∆∆≈»»»∆»«»

ÌMÏ28˙‡ ÌÎÓÈ¯‰a :¯OÚÓ ˙Óe¯˙a ¯Ó‡ CÎÏe . «≈¿»∆¡«ƒ¿««¬≈«¬ƒ¿∆∆
.epnÓ BaÏÁ∆¿ƒ∆

א.21) קיז, זביד 22)חולין רב תשובת את רבינו מפרש כן
בסוגיא. שם ראה שם. מרי שם.23)לרב קרבן, לענין

קלים, קדשים של הכבד ויותרת בכליות מעילה שיש למדו
למעילה. קדשיםֿקלים אימורי לרבות לה'" חלב "כל מפסוק

של 24) טּובּה קרבן לענין האמור חלב של פירושו ָכלומר,
לשם. המורם היינו יח.25)הבהמה, מה, בראשית

יד.26) לב, התורה 27)דברים יסודי מהל' פ"א ראה
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ד. שאין 28)הערה חלב ב: צב, שם ב'תוספות' מובא
לך. אמרתי לא ליקרב ראוי

.Â·ÏÁ‰ ‡e‰ - ˙BÒBk‰ ˙Èa ÏÚLÂ ÒÒn‰ ÏÚL ·ÏÁ≈∆∆««∆∆¿∆«≈««≈∆
·¯w‰ ÏÚL29ÌÈÙaÓ ˙BÎ¯È‰ È¯wÚaL ·ÏÁÂ .30- ∆««∆∆¿≈∆∆¿ƒ¿≈«¿≈ƒƒ¿ƒ

LÈÂ .ÌÈÏÒk‰ ÏÚL ·ÏÁ‰ ‡e‰Â ,˙¯k ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ«»ƒ»»»≈¿«≈∆∆««¿»ƒ¿≈
¯eÒ‡‰ ‡e‰Â ,˙L˜ BÓk Ì˜Ú ‰·w‰ ÏÚ ·ÏÁ ÌL31; »≈∆««≈»»…¿∆∆¿»»

¯zÓ ‡e‰Â ,¯˙È BÓk CeLÓ ËeÁÂ32·ÏÁaL ÔÈËeÁ . ¿»¿∆∆¿À»ƒ∆«≈∆
ÔÈ¯eÒ‡ -33.˙¯k Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â , ¬ƒ¿≈«»ƒ¬≈∆»≈

א.29) צג, וב'הלכות 30)שם דקליבוסתא. תרבא שם:
במקום  הקלובוסתא חלב כתבו: וב'שאילתות' גדולות'

מתחברות. ב.31)שהירכים מט, שם,32)שם בגמרא
נגררים  אנו ואין הדין, מן שלא איסור בו נהגו בבל שבני
לאסור  נהגו ובזמננו הדין, מן שלא במנהג בבל בני אחר

ב.33)(מגידֿמשנה). צב, שם רש"י מדרבנן,

.ÊÌÈÏÒk‰ ÏÚL ;¯zÓ - B˙B‡ ‰ÙBÁ ¯Oa‰L ·ÏÁ≈∆∆«»»∆À»∆««¿»ƒ
ÌÈÏÒk‰ CB˙aL ‡Ï ,·e˙k‰ ¯Ò‡34ÏÚL ·ÏÁ ÔÎÂ . »««»…∆¿«¿»ƒ¿≈≈∆∆«

˙BÈÏk‰ CB˙aL ‡ÏÂ ,¯Ò‡ ˙BÈÏk‰35Èt ÏÚ Û‡Â . «¿»∆¡«¿…∆¿«¿»¿««ƒ
‡ÈÏk‰ CB˙aL Ô·Ï Ì„‡ ÏËB ,ÔÎ36ÏÎB‡ Ck ¯Á‡Â ≈≈»»…∆∆¿«À¿»¿««»≈
ËhÁÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,d˙B‡37.ÂÈ¯Á‡ »¿≈»ƒ¿«≈«¬»

א.34) צג, בלובן 36)שם.35)שם להחמיר שיש
דיבורֿ ב צב, שם ב'תוספות' ועי' רש"י, דעת וכן כוליא.

בהרחבה. הדברים שביארו אביי, אמר כרב 37)המתחיל
שם. אסי,

.ÁÌÈ˙n‰ È¯wÚa ·ÏÁ ÏL ˙BÏÈ˙t ÈzL BÓk LÈ38 ≈¿¿≈¿ƒ∆≈∆¿ƒ»≈«»¿«ƒ
‰‡¯ ‰Ê ·ÏÁ - ‰iÁ ‰Ó‰a‰Lk .C¯i‰ L‡¯Ï CeÓÒ»¿…«»≈¿∆«¿≈»«»≈∆∆ƒ¿∆

ÌÈÚna39‰qk˙ÈÂ ¯O·a ¯Oa ˜a„È - ˙eÓzLÎe , «≈«ƒ¿∆»ƒ¿«»»¿»»¿ƒ¿«∆
.¯Oa‰ ÔÓ ¯Oa‰ ˜¯t˙iL „Ú ‰‡¯ BÈ‡Â ,‰Ê ·ÏÁ≈∆∆¿≈ƒ¿∆«∆ƒ¿»≈«»»ƒ«»»
¯Oa‰L ·ÏÁ ‰Ê ÔÈ‡L ,¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ≈¬≈∆»∆≈∆≈∆∆«»»

B˙B‡ ‰ÙBÁ40˙Áz ·ÏÁ‰ B· ‡ˆÓzL ÌB˜Ó ÏÎÂ . ∆¿»»∆ƒ¿»«≈∆««
‰‡¯È ‡ÏÂ ,ÂÈ·È·Ò ÏkÓ B˙B‡ ÛÈwÓ ¯Oa‰Â ,¯Oa‰«»»¿«»»«ƒƒ»¿ƒ»¿…≈»∆

.¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¯Oa‰ Ú¯wiL „Ú«∆ƒ»««»»¬≈∆À»

מתני.38) דתותי תרבא ב: צג, שבחייה,39)שם מפני
מיפרקא". אפרוקי בחייה, "בהמה הבשר. מן הבשר מפורק

חופהו.40) הבשר אין שבחיים, כיון

.Ë·l‰ ·ÏÁ41ÌÈÚn‰ ·ÏÁÂ42ÔÈwc‰ Ô‰Â , ≈∆«≈¿≈∆«≈«ƒ¿≈««ƒ
ÔÈÙtÏÓ‰43k Ì‰ È¯‰Â ,ÔÈ¯zÓ Ôlk -‡e‰L ÔnL «¿À»ƒÀ»À»ƒ«¬≈≈«À»∆

‰·wÏ CeÓqL ÈÚn‰ L‡¯Ó ıeÁ .¯zÓ44‡e‰L , À»≈…«¿ƒ∆»«≈»∆
ÂÈÏÚL ·ÏÁ‰ ¯¯‚Ï CÈ¯vL ,ÌÈÚÓ Èa ˙lÁz45e‰ÊÂ . ¿ƒ«¿≈≈«ƒ∆»ƒƒ¿…«≈∆∆»»¿∆

ÔÈwc‰ ÏÚL ·ÏÁ46ÌÈB‡b‰ ÔÓ LÈÂ .¯eÒ‡L ≈∆∆«««ƒ∆»¿≈ƒ«¿ƒ
ÈÚn‰ ‡e‰ B¯¯‚Ï CÈ¯vL ÈÚn‰ L‡¯L ,¯ÓB‡L∆≈∆…«¿ƒ∆»ƒ¿»¿«¿ƒ

ÌÈÚn‰ ÛBÒ ‡e‰L ,ÈÚ¯‰ Ba ‡ˆiL47. ∆≈≈»¿ƒ∆«≈«ƒ

ממה 41) זה דין ולמד ה"ו, פ"ו שחיטה בהל' רבינו פסק וכן
סותמו  הלב וחלב שניקב שלב - ב מט, שם בגמרא שאמרו
להשמיענו  צריך ולמה טובה. סתימה זו שאין טריפה, -
אינו  אסור שחלב למעלה נאמר כבר הלא זה, דין במיוחד

ואףֿעלֿפיֿ באכילה, מותר הלב שחלב מכאן ומוכח סותם?
סותם. אינו המעים 42)כן בראש אמרו: – א צג, בחולין

(מגידֿ מותר המעים חלב ששאר מזה ודנו גרירה, צריך
שבשעה 43)משנה). וכיון דהדורי", "כנתא היינו

ואינו  המעים על החלב מן נשאר החלב, את שמפרישים
אסור  אינו - הקרב את המכסה כחלב ונקלף קרום תותב

מט:). שם (רש"י 44)(רש"י הקיבה מן יוצאין כשהדקין
צג.). גרירה,45)שם בעי באמתא מעיא ריש הגירסא: שם

כתב  לא ורבינו אמה. אורך שעליהן חלב לגרור רש"י: ופירש
מעיים, בבני "באמתא" מפרש שהוא ונראה אמה, באורך
(כסףֿמשנה  המים אמת כמו אמתא, קורא מעיים שלבני

הרא"ש). ב:46)בשם מט, שם שאומר ישמעאל, כרבי
שם  ופירשו הדקין. גבי שעל חלב להביא החלב", כל "את

בלבד. המעיים בראש א ורבינו 47)צג, הראב"ד פירשו וכן
שני  הביא שרבינו משנה' ה'מגיד וכתב שני. בפירוש חננאל
שחיטה  מהל' בפ"ו אבל לשניהם. לחוש שיש הפירושים,

המותרים. החלבים בין האחרון, המעי חלב מונה הוא ה"י

.È.ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L ˙BÓe¯˜e ÔÈËeÁ ‰Ó‰a‰ Ûe‚a LÈ≈¿«¿≈»ƒ¿∆≈¬ƒ
Ìc ÌeMÓ Ô‰Óe ,·ÏÁ ÌeMÓ Ì‰Ó48B‡ ËeÁ ÏÎÂ . ≈∆ƒ≈∆≈∆ƒ»¿»

CÈ¯ˆ - eÏÎ‡˙ ‡Ï Ìc Ïk ÌeMÓ ¯eÒ‡L Ìe¯¿̃∆»ƒ»»……≈»ƒ
BÓk ,¯Oa‰ ÏM·ÈÂ ÁÏÓÈ Ck ¯Á‡Â BÏËÏ¿»¿¿««»ƒ¿«ƒ«≈«»»¿

e¯Ó‡L49BÁÏÓe BÎ˙Á Ì‡Â .50.BÏËÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - ∆»«¿¿ƒ¬»¿»≈»ƒ¿»¿
(BÏËÏ CÈ¯ˆ BÈ‡) - ÈÏˆÏ ÔÎÂ51Ìe¯˜ B‡ ËeÁ ÏÎÂ . ¿≈¿»ƒ≈»ƒ¿»¿¿»¿

ÏeM·Ï ÔÈa ÈÏˆÏ ÔÈa ,·ÏÁ Ïk ÌeMÓ ¯eÒ‡ ‡e‰L∆»ƒ»≈∆≈¿»ƒ≈¿ƒ
BÏËÏ CÈ¯ˆ -52.‰Ó‰a‰ ÔÓ »ƒ¿»¿ƒ«¿≈»

א.48) צג, ה"י.49)שם ומלחו 50)פ"ו חתכו שם.
דמי. שפיר - לקדירה וכן 51)אפילו הדם, מוציא שהצלי

צריך  לבשל ואם זב, הדם בצלי אם לחי בחוטי א. קלג, שם
מזרקים. בענין הי"ג פ"ו למעלה וראה ומליחה. חתיכה
טעון  אינו אבל חתיכה, צריך לצלי שאפילו הרשב"א ודעת
חתכיה. דיבורֿהמתחיל א צג, שם ב'תוספות' וראה מליחה.

שם.52)

.‡È:ÌÈÏÒka LÈ ÔÈËeÁ ‰MÓÁ53,ÔÈÓi‰ ÔÓ ‰LÏL ¬ƒ»ƒ≈«¿»ƒ¿»ƒ«»ƒ
Ïvt˙Ó - ÔÈÓi‰ ÔnL ‰LÏM‰ .Ï‡ÓO‰ ÔÓ ÌÈLe¿«ƒƒ«¿…«¿»∆ƒ«»ƒƒ¿«≈
Ï‡ÓO‰ ÔnL ÌÈM‰Â ,ÌÈL ÌÈLÏ Ì‰Ó „Á‡ Ïk»∆»≈∆ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿«¿«ƒ∆ƒ«¿…
.·ÏÁ ÌeMÓ ÔlÎÂ .‰LÏL ‰LÏLÏ ÔÈÏvt˙Ó -ƒ¿«¿ƒƒ¿»¿»¿À»ƒ≈∆
ÔÎÂ .·ÏÁ ÌeMÓ - ˙BÈÏk‰ ÈËeÁÂ ÏBÁh‰ ÈËeÁÂ¿≈«¿¿≈«¿»ƒ≈∆¿≈
ÏÚL Ìe¯˜e ÌÈÏÒk‰ ÏÚL Ìe¯˜e ÏBÁh‰ ÏÚL Ìe¯¿̃∆««¿¿∆««¿»ƒ¿∆«
„c ÏÚL Ìe¯˜e .·ÏÁ ÌeMÓ ÔÈ¯eÒ‡ - ˙BÈÏk‰«¿»¬ƒƒ≈∆¿∆««

ÏBÁh‰54Ìe¯w‰ ¯‡Le ;˙¯k ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ -55- «¿«»ƒ»»»≈¿»«¿
ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â ,¯eÒ‡56. »¿≈«»ƒ»»

(בארמית).53) "בכפלי" (רש"י 54)שם: עביו מקום על
הטחול.55)שם). שם.56)שעל

.·ÈÔBÈÏÚ‰ :‡ÈÏkÏ LÈ ˙BÓe¯˜ ÈLe57ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ - ¿≈¿≈«À¿»»∆¿«»ƒ»»
‡e‰ È¯‰ - ÔBzÁz‰Â ;‡ÈÏk‰ ÏÚL ·ÏÁk ,˙¯k»≈«≈∆∆««À¿»¿««¿¬≈
Ô‰a ÔÈ‡Â ,ÔÈ¯eÒ‡ - Ô‰aL ÔÈËeÁÂ .˙BÓe¯˜ ¯‡Lkƒ¿»¿¿ƒ∆»∆¬ƒ¿≈»∆
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שם.57) גמור, חלב והוא דק חלב יש הכליות שעל

.‚È·l‰ ÈËeÁ58„i‰ ÈËeÁÂ59ı˜Ú‰ ÈËeÁÂ60ÈËeÁÂ ≈«≈¿≈«»¿≈»…∆¿≈
ÔBzÁz‰ ÈÁl‰61ÔÎÂ ,ÔkÓe ÔkÓ ÔBLl‰ „ˆaL «¿ƒ««¿∆¿««»ƒ»ƒ»¿≈
ÔÈwc‰ ÔÈËeÁ‰62˙Èa BÓk ÔÈwc‰ ·ÏÁ CB˙a Ô‰L «ƒ««ƒ∆≈¿≈∆««ƒ¿≈

Án‰ ÏÚL Ìe¯˜e ,‰Êa ‰Ê ÔÈÎaÒÓ LÈ·kÚ63 «»ƒ¿À»ƒ∆»∆¿∆««…«
ÌeMÓ ÔÈ¯eÒ‡ Ïk‰ - ÌÈˆÈa‰ ÏÚL Ìe¯˜e ,„˜„waL∆«»¿…¿∆««≈ƒ«…¬ƒƒ

.Ìc»

אבל 58) הלב, חוטי מוזכרים לא בגמרא דם. מלאים שהן
דעת  נוטה וכן החוטים. שאר כדין דינם - דם שמלאים לפי
הנזכרים  אלא אסורים שאינן כתב הרשב"א אבל הראב"ד,

הגר"א). (ביאור א.59)בגמרא צג, חולין רש"י
שאסורים 60) רבינו ומפרש אסורין. שבעוקץ, חוטין שם:

ה' היינו שבעוקץ חוטין מפרש שם רש"י אבל דם, משום
לקרום  וכוונתו חלב. משום אסורים כן ואם שבכפלי, חוטין
הוא, וחזק ועב פלאנקש, שקורים הכסלים מן נוטלים שאנו
אבל  ב. ח, שם רש"י שכתב כמו בו, נבלע שחלב אסור לכן
ה'לחם  תמיהת תתיישב ובזה ממש. הכפלא חלב זה אין
לחוד  עוקץ רבינו, ולפירוש רש"י. על יוסף' וה'בית משנה'

לחוד. דלועה.61)וכפלי הוראת 62)בגמרא: היא
שיש  הדקים החוטין ריבוי מפני הדקין חלב שאסרו הגאונים
אלו  בחוטים והבקי היתר, בהם נהגו ועכשיו דם. בהם
(מגידֿמשנה). מהם אחד ישאר שלא עד היטב שולפם
יש  סט: סי' 'הרוקח' בשם מביא סה, סי' יו"ד יוסף' וב'בית
בתוך  ואחד זה, מצד וכ"ה זה מצד כ"ה חוטין, נ"א בבהמה

נ"א. תאכלו אל וסימנך: שם.63)האליה. חולין,

.„È‰ÏË B‡ È„‚ ÈˆÈa64- ÌBÈ ÌÈLÏL ÌÈÏL‰ ‡lL ≈≈¿ƒ»∆∆…ƒ¿ƒ¿ƒ
‰tÏ˜ ‡Ïa ÔÏM·Ï ¯zÓ65Ì‡ :ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï . À»¿«¿»¿…¿ƒ»¿««¿ƒƒ

ÌÈn„‡ ÔÈwc ÔÈËeÁ Ô‰a ‰‡¯66Ì‰a CÏ‰L Úe„Èa - ƒ¿∆»∆ƒ«ƒ¬Àƒ¿»«∆»«»∆
ÛÏ˜iL „Ú ÏM·È ‡ÏÂ ,Ìc‰67,ÁÏÓÈÂ CzÁiL „Ú B‡ «»¿…¿«≈«∆ƒ¿…«∆«¿…¿ƒ¿«

ÔÈËeÁ Ô‰a e‡¯ ‡Ï ÔÈ„Ú Ì‡Â ;e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿¿ƒ¬«ƒ…ƒ¿»∆ƒ
.ÔÈ¯zÓ - ÌÈn„‡‰»¬ÀƒÀ»ƒ

כמו 64) דקה בהמה דוקא משמע דגדיא. ביעי ב: צג, שם
(מגידֿ נתפרש לא גסה בהמה של ודינה טלה, או גדי

נראים 65)משנה). ואפילו (רש"י). הקרום קליפת בלא
(מגידֿ שומן אלא אודם זה שאין אדומים, חוטים בהם

הרשב"א). בשם בהו 66)משנה אית "אי שם: בגמרא
סומקי". הקרום.67)שורייקי את

.ÂËÔÏÏÁa ··BÒ ÏÎ‡n‰L ÌÈÚÓ Èa ÏÎÂ68ÔÈ‡ - ¿»¿≈≈«ƒ∆««¬»≈«¬»»≈
Ìc Ô‰a ÔÈ˜ÈÊÁÓ69. «¬ƒƒ»∆»

א.68) קיג, שם ומעיים, כרס קיבה, חלחולת, כגון
הי"ח,69) בפ"ו למעלה שכתב כמו מליחה, צריכים ואינם

(מגידֿמשנה). מליחה צריכים המעיים ושאר הכרס אבל
בשומן  אבל דם, אין עצמם במעיים דוקא הרשב"א, וכתב
שמולחים  ולפיכך כך, על מעידה והעין דם, יש שעליהם

השומן. נמצא ששם החיצון בצד אותה מולחים כרכשתא

.ÊËÔ¯eq‡ - ˙BÓe¯w‰Â ÔÈËeÁ‰ el‡ ÏkL ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆»≈«ƒ¿«¿ƒ»
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ70ÔÓ ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L ¯Ó‡z Ì‡Â . ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ…«∆≈¬ƒƒ

‰¯Bz‰71Ìc ÏÎÂ ·ÏÁ Ïk ÏÏÎa72Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡ - «»ƒ¿«»≈∆¿»»≈ƒ¬≈∆
¯eÚL ÈˆÁk eÈ‰ÈÂ ;˙ec¯Ó ˙kÓ ‡l‡73¯eÒ‡ ‡e‰L , ∆»«««¿¿ƒ¿«¬ƒƒ∆»

.ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â ‰¯Bz‰ ÔÓƒ«»¿≈ƒ»»

לדם 70) דומה ואינו צלול, היוצא גמור דם אלו שאין
פ"ו  למעלה שנתבאר כמו בלאֿתעשה, שעובר האיברים
וכן  (מגידֿמשנה) דם קרויים אינם וקרומות שחוטין ה"ד,

מדרבנן. שאסורים ב צב, שם רש"י אינו 71)כתב רבינו
סופרים. מדברי שהוא נוטה שדעתו אלא מכריע,

וקרומות.72) חוטין לרבות "כל", בא 73)שנאמר כן שגם
שנקט  ה"ו בפ"ג משנה' ה'מגיד כתב וכן הכתוב. מריבוי
ב, שורש לרבינו המצוות' 'ספר [וראה דומה. לשון רבינו
איזהו  מידות, בי"ג שלמדו הדינים בדבר מדויקת הגדרה

מדרבנן. ואיזהו מדאורייתא

.ÊÈÌÈ·ÏÁ ÔÈÁÏBÓ ÔÈ‡74ÔÈÁÈ„Ó ‡ÏÂ ,¯Oa‰ ÌÚ75 ≈¿ƒ¬»ƒƒ«»»¿…¿ƒƒ
‡Ï - ÌÈ·ÏÁ da C˙ÁL ÔÈkÒÂ .¯Oa ÌÚ ÌÈ·ÏÁ¬»ƒƒ»»¿«ƒ∆»«»¬»ƒ…

¯Oa da CzÁÈ76ÁÈ„È ‡Ï - ÌÈ·ÏÁ Ba ÁÈ„‰L ÈÏÎe , «¿…»»»¿ƒ∆≈ƒ«¬»ƒ…»ƒ«
¯Oa Ba77Áah‰ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ .78LÏL ÔÈ˜˙‰Ï »»¿ƒ»»ƒ««»¿«¿ƒ»

da ËÁBML - ˙Á‡ :ÔÈÈkÒ79da CzÁnL - ˙Á‡Â , «ƒƒ««∆≈»¿««∆¿«≈»
.ÌÈ·ÏÁ da CzÁnL - ˙Á‡Â ,¯Oa»»¿««∆¿«≈»¬»ƒ

נדבק 74) וגם החלב, מן קימעה בולע שהבשר ב. צז, שם
לקמן  שיתבאר כמו הבשר, נאסר לא ומלח עבר ואם בבשר.
צריך  לדעתו, וגם רבינו, על בזה חולקים ורבים בהי"ט.
שנדבק  החלב את להוריד כדי יפה, יפה הבשר את לשפשף

(מגידֿמשנה). מבחוץ ב.75)עליו ח, בלא 76)שם
רש"י. ויקלטו 77)קינוח, תחילה, חלבים ידיח שמא שם.

החלב  שאין ואע"ג בידים, השפשוף ע"י השמנונית מן המים
(רש"י). מבחוץ הוא נדבק בבשר, שם.78)נבלע

תיפגם 79) שלא כדי אחר, דבר חיתוך עלֿידי ינקנה ולא
בדיקה  בלא שישחוט איסור, לידי שיבוא ופעמים ותתקלקל,

(רש"י).

.ÁÈ¯Oa‰ Áah‰ ÁÈ„iL ÌB˜Ó B˙B‡ C¯c Ì‡Â¿ƒ∆∆»∆»ƒ«««»«»»
ÌÈÓ ÏL ÌÈÏk ÈL BÏ ÔÈ˜˙‰Ï CÈ¯ˆ ,˙eÁa80„Á‡ : «¬»ƒ¿«¿ƒ¿≈≈ƒ∆«ƒ∆»

¯Oa Ba ÁÈ„nL -.ÌÈ·ÏÁ Ba ÁÈ„nL - „Á‡Â , ∆≈ƒ«»»¿∆»∆≈ƒ«¬»ƒ

שם).80) (רש"י סימן מהם באחד ועושה

.ËÈO¯ÙÏ ÁahÏ ¯eÒ‡Â81¯Oa‰ ÏÚ ÌÈÏÒk‰ ·ÏÁ ¿»««»ƒ¿…≈∆«¿»ƒ««»»
„Èa CÚÓ˙ÈÂ ,˜c ·ÏÁ‰ ÏÚL Ìe¯w‰L ;B˙B‡Ï È„k¿≈¿»∆«¿∆««≈∆«¿ƒ¿«≈¿«

Áah‰82¯Oaa ÚÏaÈÂ ·ÏÁ‰ ·eÊÈÂ ,83ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ . ««»¿»«≈∆¿ƒ»««»»¿»«¿»ƒ
el‡‰84¯Ò‡ ‡Ï - eOÚ Ì‡Â ,Ô˙BOÚÏ ¯eÒ‡ »≈»«¬»¿ƒ«¬…∆¡«
¯Oa‰85ÔÈkÓ ÔÈ‡Â .86ÔÈ„nÏÓ ‡l‡ ,‰OBÚ‰ ˙‡87 «»»¿≈«ƒ∆»∆∆»¿«¿ƒ

.‰OÚÈ ‡lL B˙B‡∆…«¬∆

לסחוף.81) שם: ממשמשת 82)בגמרא הטבח שיד כיון
אחר 83)בו. אבל חמים, שהם בעוד דוקא אומרים: יש

את  "וישימו כ) ט, (ויקרא כתוב שהרי מותר, שנצטננו
ה'תוספות' כתבו וכן (מגידֿמשנה). החזות" על החלבים

כן וכנראה אחר שם. היינו "טבח", שכתב רבינו דעת
(לחםֿמשנה). חמים שעוד ולא 84)ששחטו מולחים אין
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יחתוך  לא חלבים בה שחתך סכין בשר, עם חלב מדיחים
אסור  וכן בשר, בו ידיח לא חלבים בו שהדיח כלי בשר, בה

הבשר. על הכסלים חלב בדין 85)לפרוש חולקים ויש
קליפה  וצריך חלב בלע שהבשר וסוברים הכסלים, חלב
בליעה  שהיא רבינו ודעת הרשב"א). בשם (מגידֿמשנה
בשר  כדין הדחה אלא צריך אין ולפיכך ובטלה, מועטת

כזית 86)למליחה. אחריו שנמצא כטבח מרדות, מכות
בהכ"א. רבינו שמסיים כמו שאין 87)חלב, משמע

בהכ"א. ראה אותו, מעבירין

.ÎÔÈÁÏBÓ ÔÈ‡ ÔÎÂ88˙‡ epnÓ ¯ÈÒiL Ì„˜ ¯Oa‰ ˙‡ ¿≈≈¿ƒ∆«»»…∆∆»ƒƒ∆∆
Ì¯ÈÒÓ - ÁÏÓ Ì‡Â .ÔÈ¯eÒ‡‰ ÔÈËeÁ‰ ˙‡Â ˙BÓe¯w‰«¿¿∆«ƒ»¬ƒ¿ƒ»«¿ƒ»

eÁÏÓpL ¯Á‡89B¯ÈÒÓ - ‰Lp‰ „Èb Ô‰a ‰È‰ elÙ‡Â . ««∆ƒ¿¿«¬ƒ»»»∆ƒ«»∆¿ƒ
.ÏM·Óe ÁÏÓpL ¯Á‡««∆ƒ¿«¿«≈

וקרומות 88) חוטים שגם רבינו כאן משמיענו לכתחילה.
לטרוח  וצריך חלב, רק ולא לכתחילה בשר עם למלוח אסור

הבשר. מליחת לפני שצריך 89)ולהסירם הרשב"א, ודעת
מפני  והקרומות החוטין כל כנגד הבשר מן משהו להסיר

(מגידֿמשנה). בקליפה שאוסרים

.‡ÎËeÁ ÂÈ¯Á‡ ‡ˆÓÂ ,¯Oa‰ ˙BwÏ Bk¯cL ÁaËÂ¿«»∆«¿¿««»»¿ƒ¿»«¬»
B˙B‡ ÔÈ„nÏÓ - Ìe¯˜ B‡90‡lL B˙B‡ ÔÈ¯È‰ÊÓe ¿¿«¿ƒ«¿ƒƒ∆…

‰È‰ Ì‡ ,·ÏÁ ÂÈ¯Á‡ ‡ˆÓ Ì‡ Ï·‡ .ÔÈ¯eq‡a ÏÊÏÊÈ¿«¿≈»ƒƒ¬»ƒƒ¿»«¬»≈∆ƒ»»
‰¯BÚOk91˙ÈÊk ÂÈ¯Á‡ ‡ˆÓ Ì‡Â .B˙B‡ ÔÈ¯È·ÚÓ - ƒ¿»«¬ƒƒ¿ƒƒ¿»«¬»¿«ƒ

˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ‰a¯‰ ˙BÓB˜Óa elÙ‡ ,·ÏÁ≈∆¬ƒƒ¿«¿≈«ƒ««
˙ec¯Ó92ÔÓ‡ Áah‰L ÈtÓ .B˙B‡ ÔÈ¯È·ÚÓe93ÏÚ «¿«¬ƒƒƒ¿≈∆««»∆¡»«

.·ÏÁ‰«≈∆

או 90) אותו" "מכין אמרו אחריו, חלב שנמצא בטבח שרק
חוטין  אבל התורה, מן אסור שחלב מפני אותו" "מעבירין
(מגידֿמשנה). אמרו לא - מדרבנן שאיסורם וקרומות

ב.91) צג, תתן 92)חולין לא עור "לפני על שעובר מפני
זה  שלאו מפני התורה, מן מלקות חייב אינו אבל מכשול",
ללוות  נכונה, לא עצה לייעץ כגון: דינים, כמה כולל
אין  איסורים, כמה הכוללים הלאווין וכל בריבית, ולהלוות
'ספר  שבכללות". "לאו נקרא כזה ולאו עליהם. לוקים

רצ"ח. ולאֿתעשה ט, שורש שם,93)המצוות' כחכמים
אחרי  לחטט טורח שיש ואע"פ באיסורין, נאמן אחד שעד
לפיכך  הוא, וחשוד נאמנותו את איבד והוא הואיל החלב,
לנקות  שדרכו מפני "טבח", רבינו ונקט אותו. מעבירין
ולפיכך  עליו", "וסומכים דבריו בראש שכתב כמו הבשר,
שם  רש"י כתב וכן אותו, מעבירים אחריו חלב מצאו אם

הבשר. לנקות הטבח שדרך

á"ôùú'ä éøùú á"é ÷"ù íåé

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
טרפה 1) שיצאה טבח נוהג; ובמה הנשה גיד דיני יבאר

ואם  דמי מחצה על כמחצה קבוע תקנתיה; ומאי ידו מתחת
עושין  ואם העין; מן הנעלם בשר החנויות; בין בשר מצא

וטרפות. בנבלות סחורה

.‡ÔÈ¯B‰h‰ ‰iÁÂ ‰Ó‰·a ‚‰B ‰Lp‰ „Èb2elÙ‡Â , ƒ«»∆≈ƒ¿≈»¿«»«¿ƒ«¬ƒ
,ÔÈLc˜Ó·e ÏÈÏLa ‚‰BÂ .Ô‰lL ˙BÙ¯Ëe ˙BÏ·aƒ¿≈¿≈∆»∆¿≈ƒ¿ƒ¿À¿»ƒ
.ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡L ÌÈL„˜ ÔÈa ÌÈÏÎ‡p‰ ÌÈL„˜ ÔÈa≈»»ƒ«∆¡»ƒ≈»»ƒ∆≈»∆¡»ƒ
¯eÒ‡ ÔÈ‡Â .Ï‡ÓO ÏL C¯È·e ÔÈÓÈ ÏL C¯Èa ‚‰BÂ¿≈¿»≈∆»ƒ¿»≈∆¿…¿≈»
¯L‡ :¯Ó‡pL ,„·Ïa C¯i‰ Ûk ÏÚL ‡l‡ ‰¯Bz‰ ÔÓƒ«»∆»∆«««»≈ƒ¿«∆∆¡«¬∆
Ûk‰ ÔÓ ‰ÏÚÓlL „Èb‰ ¯‡L Ï·‡ .C¯i‰ Ûk ÏÚ«««»≈¬»¿»«ƒ∆¿«¿»ƒ««
¯eÒ‡ BÈ‡ - „Èb‰ ÏÚL ·ÏÁ ÔÎÂ ,BÙBÒ „Ú ‰hÓlLÂ¿∆¿«»«¿≈≈∆∆««ƒ≈»
ÈÓÈt‰ :Ô‰ ÔÈ„Èb ÈLe .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡l‡3 ∆»ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈ƒƒ≈«¿ƒƒ

‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÒ‡ - ÌˆÚÏ CeÓq‰4Blk ÔBÈÏÚ‰Â ,5- «»»∆∆»ƒ«»¿»∆¿À
Ì‰È¯·cÓ ¯eÒ‡6. »ƒƒ¿≈∆

ãycew zegiyn zecewpã

טעמו  גם בתורה התפרש הנשה, גיד אכילת איסור בטעם
פרטיו  את גם קובע זה וטעם יעקב". ירך בכף נגע כי ..."
וגם  ימין של בירך גם שנוהג הרמב"ם כפסק האיסור, של

בשתיהן. נגע שהמלאך חכמים כדעת שמאל, בשל
יעקב, של גבורתו "לזכרון שהוא הטעם במפרשים ומובא
לישראל  רמז "שהוא כתב וב'חינוך' הקב"ה". לו שעשה ונס
בני  ומיד העמים מיד בגלות רבות צרות שיעברו שאע"פ
יעמוד  לעולם אלא יאבדו שלא בטוחים שיהיו עשו,
מאוד  כללי עניין עם קשורה זו שהצלה כלומר, זרעם".

בישראל.
מעין  בו יש עושים שאנו לנס זכר כל הלא להבין: וצריך
"דרך  הסדר ליל מעשה כל שעושים על־דרך המאורע,
כל־כך  וכללי יסודי לעניין והרמז הזכר ומדוע חירות",
לנס  ממש נוגע שאינו קטן בפרט רק מוזכר בישראל
לעניין  שמתאים זכר הוא הנשה גיד ואיך מהמלאך, ההצלה

ההצלה.
הפרטית  שההשגחה הבעש"ט שיטת ידועה בהקדים: ויובן
שלא  הברואים, כל על גם אלא המדבר מין על רק לא היא
על  הפרטית שההשגחה שסברו ישראל מחכמי כמה כדעת
ופרט  פרט כל על ולא הכללי המין על היא הברואים כל
אחד  כל של ותנועה תנועה שכל הבעש"ט וסובר שבהם,

הבריאה. של הכללית הכוונה את משלימה מהפרטים,
כל  כי שניהם, בין הבדל יש הבעש"ט לשיטת גם אמנם
אמצעי  אלא הבריאה ומטרת תכלית אינם הברואים
לישראל  העולם את ומכין הבריאה, כוונת את המשלים
הוא  בישראל ה' שחפץ נמצא העולם, נברא שבשבילם
הבריאה. כוונת להשלמת אמצעי שהם ולא 'עצמי', רצון
הרי  מסויים, בדבר ובוחר שכשרוצה היא הרצון תכונת
עקרת  כמו ועל־דרך־משל בשווה. הפרטים בכל הוא הרצון
ופרטי  חפצי כל על ומפקחת שיודעת שמלבד הבית
חפצי  פרטי כל ובנוסף בבית, אצלה הנמצאים הדברים
ממש  כך הבית. הנהגת של הכללית במטרה חלק הם הבית
הרי  בהם, וחפצו שרצונו שכיון ישראל על הקב"ה השגחת
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קעז zexeq` zelk`n 'ld - dyecw xtq - ixyz a"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

יובן  ומכאן להם. ונוגע השייך ופרט פרט כל על שמשגיח
עם  יעקב של המאורע פרטי של הזכרון נקבע מדוע
לרמז  המאורע, של לכאורה שולי בפרט המלאך
וגם  ופרט, פרט בכל היא ישראל על הפרטית שההשגחה
מושגחים  כולם - ערך ומיעוטי כטפלים הנראים הדברים

שוה. באופן יתברך מאתו
הנוגע  בעניין הנס זכרון הוקבע לא מדוע קשה, קצת ועדיין
המאורע. של פרט שהוא הנשה בגיד ורק ההצלה, לכללות
תופס  במקצתו ש"התופס הוא עצם לגבי הכלל לומר: ויש
בכל  עצמותו בכל נמצא עניין כל של העצם כי בכולו",
ישראל  בני לגבי בהלכה שמצינו ועל־דרך בשוה, חלקיו
ואם  ונהרגנו מכם אחד לנו "תנו לישראל שאמרו ש"עכו"ם
אחת  נפש להם ימסרו ואל כולם יהרגו כולכם, נהרוג לאו
ובזה  בכולו. תופסים ישראל של חלק בכל כי מישראל",
התוכן  זהו כי הנשה, גיד בעניין הנס זכרון נקבע מדוע יובן
בעצם  תופס שכשהוא לישראל הקב"ה בין הקשר של
לכאורה, וצדדי שולי בעניין זכרון וגם כולו, את תופסים
על  המיוחדת הפרטית ההשגחה עניין כללות את מבטא

ישראל.
(h oniq dyecw xtq 'zekln oii' itÎlr)

יאכלו 2) לא כן על הפסוק: מן זה דין ולמדו הטמאין. ולא
גידו  מותר שבשרו מי ודרשו: הנשה. גיד את ישראל בני
נאסר  יעקב מבני והלא יהודה ר' אמר שם: ובמשנה אסור.
לו: אמרו להם. מותרת טמאה בהמה ועדיין הנשה, גיד

במקומו. שנכתב אלא נאמר והוא 3)בסיני הארוך הגיד
כשהבהמה  חברתה ירך שכלפי הצד ירך. של פנימי בצד

פנימי. לה קורא הכף.4)מחוברת על גיד 5)שהוא
הקולית  את הסובב העב (=הבשר השופי שבסוף הקצר
הכף  על ומתפשט ויורד אליה בעצם מחובר וראשו לרחבו.)
סמוך  הוא שם הירך ועצם הקולית חיבור למקום וכשמגיע
הבשר  שתחת ירך של פנימי בצד נכנס ואילך ומשם לעצם
הגידין. לצומת התחתונה הארכובה עד הירך לאורך

הכף.6) בשר בתוך מובלע אלא הכף על שאינו

.·- Ûk‰ ÏÚL ÌB˜nÓ ÈÓÈt‰ ‰Lp‰ „ÈbÓ ÏÎB‡‰»≈ƒƒ«»∆«¿ƒƒƒ»∆«««
B‡ ÈÓÈt‰ „Èb‰ ¯‡MÓ B‡ BaÏÁÓ ÏÎ‡ Ì‡Â .‰˜BÏ∆¿ƒ»«≈∆¿ƒ¿»«ƒ«¿ƒƒ

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ÔBˆÈÁ‰ ÏkÓ7¯eÚL ‰nÎÂ . ƒ»«ƒ«ƒ«««¿¿«»ƒ
Û‡ ,Blk Ûk‰ ÏÚL „Èb‰ ÏÎ‡ Ì‡Â .˙ÈÊk ?‰ÏÈÎ‡¬ƒ»¿«ƒ¿ƒ»««ƒ∆«««À«

‰˜BÏ - ˙ÈÊk Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ8‰i¯·k ‡e‰L ÈtÓ , «ƒ∆≈¿«ƒ∆ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ»
.dÓˆÚ ÈÙaƒ¿≈«¿»

סופרים.7) מדברי איסור על ששמו 8)כעובר דבר שכל
נקרא  שמו, את אבד שלם וכשאינו שלם, כשהוא  עליו
חתיכת  אלא גיד קרוי אינו שלם כשאינו הנשה וגיד "בריה",

גיד.

.‚Ï‡ÓO ÏL „ÈbÓ ˙ÈÊÎe ÔÈÓÈ ÏL „ÈbÓ ˙ÈÊk ÏÎ‡9, »«¿«ƒƒƒ∆»ƒ¿«ƒƒƒ∆¿…
˙ÈÊk Ô‰a ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ Ôlk ÌÈ„È‚ ÈL ÏÎ‡L B‡∆»«¿≈ƒƒÀ»««ƒ∆≈»∆¿«ƒ
(.„È‚Â „Èb Ïk ÏÚ ‰˜BÏ ‡e‰ ÔÎÂ) .ÌÈBÓL ‰˜BÏ -∆¿ƒ¿≈∆«»ƒ»ƒ

עצמה.9) בפני ואכילה אכילה כל על כשהתרו ומדובר

.„BÏ ÔÈ‡L ÈtÓ ;‰Lp‰ „Èb ÌeMÓ Ba ÔÈ‡ - ÛBÚ‰»≈ƒƒ«»∆ƒ¿≈∆≈
C¯È Ûk10BÎ¯iL ÛBÚ ‡ˆÓ Ì‡Â .C¯‡ BÎ¯È ‡l‡ , «»≈∆»¿≈»…¿ƒƒ¿»∆¿≈

,¯eÒ‡ BlL ‰Lp‰ „Èb - Ûk BÏ LiL ‰Ó‰a‰ C¯Èk¿∆∆«¿≈»∆≈«ƒ«»∆∆»
ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â11‰Ó‰a ÔÎÂ .12C¯‡ dÎ¯È ÛkL ¿≈ƒ»»¿≈¿≈»∆«¿≈»»…

.ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â ,¯eÒ‡ dlL ‰Lp‰ „Èb - ÛBÚ ÏLk¿∆ƒ«»∆∆»»¿≈ƒ»»

עגול.10) אינו אבל כף, לו שלא 11)שיש בעייא שהיא
הספק. על לוקין אין אבל מספק, ואסור בגמרא: נפשטה

בגמרא.12) נפשטה שלא בעייא זו גם

.‰- ÌÈ‡Óh‰ ‰iÁÂ ‰Ó‰aÓ ‰Lp‰ „Èb ÏÎB‡‰»≈ƒ«»∆ƒ¿≈»¿«»«¿≈ƒ
‰Ó‰·a ‡l‡ ,‰‡ÓËa ‚‰B BÈ‡L ÈÙÏ ;¯eËt»¿ƒ∆≈≈ƒ¿≈»∆»ƒ¿≈»

˙¯zÓ dlkL13ÔÈ‡L ,dÙeb ¯‡MÓ ÏÎB‡k BÈ‡Â . ∆À»À∆∆¿≈¿≈ƒ¿»»∆≈
·ÏÁÓ ÏÎ‡ Ì‡Â .e¯‡aL BÓk ,¯Oa‰ ÏÏkÓ ÌÈ„Èb‰«ƒƒƒ¿««»»¿∆≈«¿¿ƒ»«≈≈∆

d¯OaÓ ÏÎB‡k ‰Ê È¯‰ - „Èb‰ ÏÚL14. ∆««ƒ¬≈∆¿≈ƒ¿»»

איסור 13) שאין משום לומר ואין המקרא. מן זה דין דרשו
בהמה  איסור על חל הגידין שנקשרו אחרי שבא הנשה גיד
טומאה  איסור עליו אין רבינו לדעת שהרי לו, שקדם טמאה

טמאה.14)כלל. בהמה משום וחייב

.ÂÏL B‡ ‰Ù¯Ë ÏL B‡ ‰Ï· ÏL ‰Lp‰ „Èb ÏÎB‡‰»≈ƒ«»∆∆¿≈»∆¿≈»∆
ÌÈzL ·iÁ - ‰ÏBÚ15¯eq‡a ÏÏÎpL CBzÓ .16¯‡L »«»¿«ƒƒ∆ƒ¿«¿ƒ¿»

¯eq‡ ÂÈÏÚ ÛÒBÂ „Èb‰ Ìb ÏÏÎ ,¯zÓ ‰È‰L dÙeb»∆»»À»ƒ¿«««ƒ¿«»»ƒ
¯Á‡17. «≈

עולה.15) או טריפה או נבילה ומשום הנשה גיד משום
איסור.16) על חל כולל מוסיף,17)ואיסור איסור זה אין

כולל. איסור אלא

.Ê‡lL „Ú ÂÈ¯Á‡ ËhÁÏ CÈ¯ˆ ‰Lp‰ „Èb ÏËBp‰«≈ƒ«»∆»ƒ¿«≈«¬»«∆…
,‰Lp‰ „Èb ÏÚ Áah‰ ÔÓ‡Â .ÌeÏk epnÓ ¯È‡LÈ«¿ƒƒ∆¿¿∆¡»««»«ƒ«»∆
ÏkÓ ¯Oa ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡Â .·ÏÁ‰ ÏÚ ÔÓ‡pL ÌLk¿≈∆∆¡»««≈∆¿≈¿ƒ»»ƒ»

ÁaË18- ˙e¯LÎa ˜ÊÁÓe ¯Lk Ì„‡ ‰È‰ Ì‡ ‡l‡ ; «»∆»ƒ»»»»»≈À¿»¿«¿
¯ÎBÓe BÓˆÚÏ ËÁBML ‡e‰19.ÔÓ‡Â ∆≈¿«¿≈¿∆¡»

כאן),18) משנה (מגיד לט: זרה בעבודה הדין מקור
מה"ג  ימ"ח לוקחים אין בגמרא: הובאה שם, [תוספתא
המומחה, מן אלא וכו' דברים) שישה של תיבות (ראשי
חשודים  ואינם כשרות בחזקת שהם אדם בני פירוש:
ורק  הדברים, ששת בין נמנה לא ובשר איסורים, להאכיל
כאן  תפס רבינו אבל בשר. נזכר נכרי ידי על לשלוח בדין
היינו  "חתיכה", כתוב "חלב" שבמקום התוספתא, גירסת
ודין  שם התוספות גירסת לפי דג, חתיכת או בשר חתיכת
הראב"ד  השיג כ"ה, הלכה י"א בפרק ולקמן דג]. כדין בשר
חוץ  איסורים על הארץ עמי נחשדו לא שהרי רבינו, על

ובמ  הדברים ממעשרות, ששת שכל מבאר, שם משנה גיד
המומחה, מן אלא אותם לוקחים שאין בברייתא, שם שנמנו
ונראה  מהם. לוקחים אין ולכן בהם להקל הארץ עמי רגילים
כשר  אדם שיהיה ודורש ביותר רבינו החמיר שבבשר
בהלכות  זהיר אינו או בקי אינו שמא כי בכשרות ומוחזק

אחר 19)שחיטה. ישחוט בכשרות מוחזק אינו אם אבל
ימכור. והוא
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.Áı¯‡Ï ‰ˆeÁa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na20Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ¿»»»∆¬»
ÏkÓ ÔÈÁ˜BÏ - Ï‡¯OÈÏ dlkL ÔÓÊa Ï‡¯OÈ ı¯‡a¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿«∆À»¿ƒ¿»≈¿ƒƒ»

.Ì„‡»»

או 20) גוי עם חילוף של חשש ויש הגויים בין שמעורבים
הגוי. מן שיקנו

.ËB‡ ‰Ï· ¯Oa ‡ˆÓÂ ,¯Oa ¯kÓÏ ÔÓ‡p‰ ÁaË«»«∆¡»ƒ¿…»»¿ƒ¿»¿«¿≈»
ÌÈÓc‰ ˙‡ ¯ÈÊÁÓ - B„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ ‰Ù¯Ë ¯Oa21 ¿«¿≈»≈ƒ««»«¬ƒ∆«»ƒ

BÏ ÔÈ‡Â .B˙B‡ ÔÈ¯È·ÚÓe B˙B‡ ÔÈ˙nLÓe ,ÌÈÏÚaÏ«¿»ƒ¿«¿ƒ«¬ƒƒ¿≈
ÌB˜ÓÏ CÏiL „Ú ,¯Oa epnÓ ÁwÏ ÌÏBÚÏ ‰wz«»»¿»ƒ«ƒ∆»»«∆≈≈¿»
B‡ ,·eLÁ ¯·„a ‰„·‡ ¯ÈÊÁÈÂ B˙B‡ ÔÈ¯ÈkÓ ÔÈ‡L∆≈«ƒƒ¿«¬ƒ¬≈»¿»»»
;·eLÁ ÔBÓÓa BÓˆÚÏ ‰Ù¯Ë ‡ÈˆBÈÂ BÓˆÚÏ ËBÁLÈƒ¿¿«¿¿ƒ¿≈»¿«¿¿»»

‰Ó¯Ú‰ ‡Ïa ‰·eLz ‰OÚ È‡ceL22. ∆««»»¿»¿…«¬»»

הבשר.21) שאכלו פי על ספק 22)ואף יש אם אבל
מועילה. תשובתו אין שהערים,

.ÈÈ¯‰ - ı¯‡‰ ÈnÚÓ „Á‡ „Èa BÁlLÂ ¯Oa Á˜Bl‰«≈«»»¿ƒ¿¿«∆»≈«≈»»∆¬≈
- ˙e¯LÎa ˜ÊÁÓ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â .ÂÈÏÚ ÔÓ‡ ‰Ê∆∆¡»»»¿««ƒ∆≈À¿»¿«¿

ÛÈÏÁÈ ‡nL BÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡23È„·Ú elÙ‡Â . ≈¿ƒ∆»«¬ƒ«¬ƒ«¿≈
Ï‡¯OÈ24‰Ê ¯·„a ÔÈÓ‡ Ô‰È˙B‰Ó‡Â25‡Ï Ï·‡ ; ƒ¿»≈¿«¿≈∆∆¡»ƒ¿»»∆¬»…

ÛÈÏÁÈ ‡nL ,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ26. ¿≈»ƒ«»∆»«¬ƒ

של 23) הבשר את יקח לא הגזל על חשוד שאינו כיוון
בזה  מרוויח אינו ואם גוזלו, שהרי באיסור, ויחליפו חבירו

לו. ולא חוטא אדם אין הרי להחליף, לו נכרים 24)למה
נאמן  אחד שעד מקום שבכל לעבדים. לישראל שנמכרו

נאמנין. שפחה או עבד מקום 25)אפילו שבכל פי על אף
נאמנים  כאן אך נאמנים, העבדים אין תורה לאיסורי שנוגע

הגזל. על חשודים שאינם כלל.26)מפני נאמן אינו שגוי

.‡È˙Á‡Â ‰ËeÁL ¯Oa ˙B¯ÎBÓ ÚLz ,˙BiÁ ¯OÚ∆∆¬À≈«¿¿«¿»¿««
Ú„BÈ BÈ‡Â Ô‰Ó ˙Á‡Ó ¯Oa Á˜ÏÂ ,˙BÏ· ˙¯ÎBÓ∆∆¿≈¿»«»»≈««≈∆¿≈≈«
- Úe·˜ ÏkL ;¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - Á˜Ï Ô‰Ó ‰ÊÈ‡Ó≈≈∆≈∆»«¬≈∆»∆»»«

ÈÓ„ ‰ˆÁÓ ÏÚ ‰ˆÁÓk27CÏLÓ ‡ˆÓp‰ ¯Oa Ï·‡ . ¿∆¡»«∆¡»»≈¬»»»«ƒ¿»À¿»
˜eMa28‡a¯Ó - L¯Ùc ÏÎc ;·¯‰ ¯Á‡ Cl‰ - ««≈««»…¿»¿»≈≈À»
L¯t29ÌÈ¯ÎBn‰ ·¯ eÈ‰ Ì‡ .30ÌÈ·ÎBk È„·BÚ »≈ƒ»…«¿ƒ¿≈»ƒ

- Ï‡¯OÈ ÌÈ¯ÎBn‰ ·¯ eÈ‰ Ì‡Â ,¯eÒ‡ - ˙BÏÊÓe«»»¿ƒ»…«¿ƒƒ¿»≈
.¯zÓÀ»

קבועות 27) הן הנבלות ושל השחוטות של והחנויות
אסור. תורה של איסור וספק השקול, כספק זה והרי במקומן

בא.28) מאין יודעים אנו הרוב,29)ואין מן פירש כלומר,
אלא  שפירש ראינו כשלא ודווקא כשרה מחנות היינו
אם  ידענו ולא מחנות לקח בפנינו אם אבל כך, מצאנוהו
חנות  או שחוטה מוכרת חנות הייתה לקח שממנו המקום
במקום  הספק שנולד מכיוון כקבוע דינו נבלה, מוכרת

עיר.30)קביעות. אותה של

.·È˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ „Èa ‡ˆÓp‰ ¯Oa ÔÎÂ¿≈»»«ƒ¿»¿«≈»ƒ«»
Á˜Ï ÈnÓ Úe„È BÈ‡Â31¯Oa‰ È¯ÎBÓ eÈ‰ Ì‡ , ¿≈»«ƒƒ»«ƒ»¿≈«»»

Ï‡¯OÈ32e¯Ò‡ ¯·Îe .‰¯Bz ÔÈc ‡e‰ ‰Ê .¯zÓ - ƒ¿»≈À»∆ƒ»¿»»¿

ÌÈÓÎÁ33„·BÚ „Èa ÔÈa ˜eMa ÔÈa ,‡ˆÓp‰ ¯Oa‰ Ïk ¬»ƒ»«»»«ƒ¿»≈«≈¿«≈
˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk34ÔÈËÁBM‰ ÏkL Èt ÏÚ Û‡ ,35ÏÎÂ »ƒ«»««ƒ∆»«¬ƒ¿»

¯Oa Á˜Bl‰ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .Ï‡¯OÈ ÔÈ¯ÎBn‰36 «¿ƒƒ¿»≈¿…∆»«≈«»»
Ôk Ì‡ ‡l‡ ,¯eÒ‡ - ÔÈÚ‰ ÔÓ ÌÏÚÂ B˙È·a BÁÈp‰Â¿ƒƒ¿≈¿∆¿«ƒ»«ƒ»∆»ƒ≈

ÔÈÚ ˙ÚÈ·Ë Ba BÏ ‰È‰L B‡ ,ÔÓÈÒ Ba BÏ ‰È‰37‡e‰Â »»ƒ»∆»»¿ƒ««ƒ¿
.Ìe˙ÁÂ ¯e¯ˆ ‰È‰L B‡ ,‰Ê ‡e‰L È‡cÂ B¯ÈkÓ«ƒ««∆∆∆»»»¿»

הבשר.32)הגוי.31) מוכרי רוב כבשר 33)כלומר,
העין. מן רב,34)שנתעלם אסר לא גוי ביד בנמצא

המשתמר  בחזקת שהייתה הואיל שם רש"י פירש והטעם
אבל  כאן, למוכרה לו מכרו לא וטריפה שחטה לא והוא
החליפוהו. עורבים שמא נשמר] שאינו [=סתם, המונח בשר
מפני  העין מן שנתעלם בשר משום שאסור פוסק רבינו אבל
שרב  ד, הלכה ז פרק שקלים הירושלמי סוגיית על שסומך
אופן. בכל להחמיר ראוי לפיכך גוי, ביד בנמצא אף מחמיר
להכריז  נוהגים אם בין חילוק שיש מיישב משנה והכסף
מותר  גוי ביד נמצא הכריזו לא אם ואז טריפה שיש בעיר
הגמרא  סוגיית עוסקת זה ובכגון טריפה, אינו הסתם שמן
אפילו  כן ואם להכריז, מנהג שאין במקום כן שאין מה שם,
גוי  ביד נמצא אפילו לפיכך טריפה, חשש יש הכריזו לא

מכריזין. שאין במקום מדבר ורבינו רק 35)אסור, ולא
בכשרות.36)רובם. שהוחזק שכל 37)מאדם ומשמע

תלמיד  אינו ואפילו בו לי יש עין טביעות לאמר נאמן אדם
סומכין  אין באבידה אבל באיסורין, נאמן אחד עד כי חכם,
כי  הוא, משקר שמא בו לחשוד שאין חכם תלמיד על אלא

נאמן. אחד עד אין ממון בדברי

.‚ÈeÏÙÂ ÈÏk‰ ¯aLÂ ,¯Oa ˙BÎÈ˙Á ‡ÏÓ ÈÏÎ ‰Ïz»»¿ƒ»≈¬ƒ»»¿ƒ¿««¿ƒ¿»¿
Ô‰a BÏ ÔÈ‡Â ˙BÎÈ˙Á ‡ˆÓe ‡·e ,ı¯‡Ï ˙BÎÈ˙Á‰«¬ƒ»»∆»»»¬ƒ¿≈»∆
:¯ÓBÏ LiL ;¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÔÈÚ ˙ÚÈ·Ë ‡ÏÂ ÔÓÈÒƒ»¿…¿ƒ««ƒ¬≈∆»∆≈«
‰ÊÂ ,ı¯L B‡ ‰iÁ ez¯¯b ÈÏka ‰È‰L ¯Oa B˙B‡»»∆»»«¿ƒ¿»««»∆∆¿∆

.‡e‰ ¯Á‡ ¯Oa»»«≈

.„È‰‡‰a ¯zÓ ‰Lp‰ „Èb38Ì„‡Ï ¯zÓ CÎÈÙÏ . ƒ«»∆À»«¬»»¿ƒ»À»¿»»
‰Lp‰ „ÈbL C¯È ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ÁÏLÏƒ¿…«¿≈»ƒ«»»≈∆ƒ«»∆
ÔÈ‡Â ,Ï‡¯OÈ ÈÙa ‰ÓÏL C¯i‰ BÏ Ô˙BÂ .dÎB˙a¿»¿≈«»≈¿≈»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈

ÔÈLLBÁ39‰Ê Ï‡¯OÈ ‰pnÓ ÏÎ‡È ‡nL40Ì„˜ ¿ƒ∆»…«ƒ∆»ƒ¿»≈∆…∆
¯k BÓB˜Ó È¯‰L ,„Èb‰ ÏËpiL41‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ∆ƒ»≈«ƒ∆¬≈¿ƒ»¿ƒ»ƒ»¿»

˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ‰pzÈ ‡Ï - ‰Îe˙Á C¯i‰«»≈¬»…ƒ¿∆»¿≈»ƒ«»
,„Èb‰ ÏhiL „Ú Ï‡¯OÈ ÈÙa‰pnÓ ÏÎ‡È ‡nL ƒ¿≈ƒ¿»≈«∆ƒ…«ƒ∆»…«ƒ∆»

Ï‡¯OÈ42. ƒ¿»≈

במכירה.38) או כלומר,40)בשלימה.39)במתנה
יקנה  מישראל הגוי] [=לידי לידו באה שהירך שראה ישראל

ויאכל. הגוי  הגיד.41)מן ניטל שישראל 42)אילו
ניכר. המקום אין כי גידה. ניטל שכבר סובר הרואה

.ÂË‡Ï ,ÏÎ‡˙ ‡Ï :‰¯Bza ¯Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk»»∆∆¡««»……«…
‰ÏÈÎ‡ ¯eq‡ „Á‡ - ÏÎ‡È ‡Ï ,eÏÎ‡È ‡Ï ,eÏÎ‡…̇¿……¿……«∆»ƒ¬ƒ»
·e˙k‰ EÏ Ë¯ÙiL „Ú ,ÚÓLna ‰‡‰ ¯eq‡ „Á‡Â¿∆»ƒ¬»»««¿»«∆ƒ¿…¿«»
EÈ¯ÚLa ¯L‡ ¯bÏ :¯Ó‡pL ,‰Ï·pa EÏ Ë¯tL C¯„k¿∆∆∆»«¿«¿≈»∆∆¡««≈¬∆ƒ¿»∆
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ÏÎÏ ‰OÚÈ :Ba ¯Ó‡pL ·ÏÁÎe ,dÏÎ‡Â ‰pzzƒ¿∆»«¬»»«≈∆∆∆¡«≈»∆¿»
‡e‰L ‰t ÏÚaL ‰¯Bza L¯t˙iL „Ú B‡ .‰Î‡ÏÓ¿»»«∆ƒ¿»≈«»∆¿«∆∆
ÔÓ ¯·‡Â Ì„Â ÌÈOÓ¯e ÌÈˆ˜L ÔB‚k .‰‡‰a ¯zÓÀ»«¬»»¿¿»ƒ¿»ƒ¿»¿≈∆ƒ
ÈtÓ ‰‡‰a ÔÈ¯zÓ el‡ ÏkL ,‰Lp‰ „È‚Â ÈÁ‰««¿ƒ«»∆∆»≈À»ƒ«¬»»ƒƒ

.‰ÏÈÎ‡a ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ‰Ïaw‰««»»««ƒ∆≈¬ƒ«¬ƒ»

.ÊË‡ÏÂ ‰‰ Ì‡ ,‰‡‰a ¯eÒ‡ ‡e‰L ÏÎ‡Ó Ïk»«¬»∆»«¬»»ƒ∆¡»¿…
B‡ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ Ô˙ B‡ ¯ÎnL ÔB‚k ,ÏÎ‡»«¿∆»«»«¿≈»ƒ«»

‰˜BÏ BÈ‡ - ÌÈ·ÏÎÏ43˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓe .44, ƒ¿»ƒ≈∆«ƒ«««¿
ÔÈ¯zÓ ÌÈÓc‰Â45¯zÓe ‰ÏÈÎ‡a ¯eÒ‡L ¯·c ÏÎÂ . ¿«»ƒÀ»ƒ¿»»»∆»«¬ƒ»À»

¯eÒ‡ - ‰‡‰a ¯zÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰‡‰a«¬»»««ƒ∆À»«¬»»»
BzÎ‡ÏÓ ÔeÎÏe ,‰¯BÁÒ Ba ˙BOÚÏ46ÌÈ¯·„a «¬¿»¿«≈¿«¿ƒ¿»ƒ

ÏÎÏ ‰OÚÈ :Ba ¯Ó‡ È¯‰L ,·ÏÁ‰ ÔÓ ıeÁ .ÌÈ¯eÒ‡¬ƒƒ«≈∆∆¬≈∆¡«≈»∆¿»
‰Î‡ÏÓ47‰¯BÁÒ ÔÈOBÚ ÔÈ‡ ,CÎÈÙÏ .48˙BÏ·a ‡Ï ¿»»¿ƒ»≈ƒ¿»…ƒ¿≈

.ÌÈOÓ¯a ‡ÏÂ ÌÈˆ˜La ‡ÏÂ ˙BÙ¯Ëa ‡ÏÂ¿…ƒ¿≈¿…ƒ¿»ƒ¿…ƒ¿»ƒ

נאמר 43) יאכל לא ועיקר לאכילה דרכו מאכל שדבר מפני
דבר  וכל הנאה, איסור גם בזה שנכלל אלא אכילה איסור על
כתקנו, אכילה דרך אלא הנאתו דרך אין לאכילה הראוי
כדרך  אלא עליהם לוקין אין שבתורה איסורין כל ולמדנו:

עליו. לוקין ואין התורה מן אסור לפיכך כמו 44)הנאתן.
שיעור. זרה 45)חצי עבודה מלבד הנאה איסורי שחליפי

ליהנות  לו אסור עצמו שהמוכר אומרים ויש מותרים,
מות  אחרים אבל משמע,מדמיהם, רבינו ומדברי רים,
בהם. מותר המוכר אם 46)שאפילו אבל עסק, לקבוע

אמרה  התורה שהרי לסחור, מותר איסור דבר לו נזדמן
לנכרי". מכור "או מן 47)בנבילה ראייה מביא רבינו

סחורה  שאיסור מזה, ומוכח לסחור. מותר שבחלב התורה
אין  מדרבנן, הוא אם כי התורה, מן הוא האסורים בדברים

בחלב. מלאכה התירה שהתורה ממה זה 48)ראייה דין
למלאכה, עומד ואינו באכילה אסור שהוא בדבר רק נאמר
שהרי  מותר, גמל או חמור כמו למלאכה שעומד מה אבל

לאכילה. בהם לחוש אין

.ÊÈ,Ô„ˆÂ ÌÈ‡ÓË ‚„Â ÛBÚ B‡ ‰iÁ BÏ encÊpL „iv‰««»∆ƒ¿«¿«»¿»¿≈ƒ¿»»
Ï·‡ .Ô¯ÎÓÏ ¯zÓ - ÌÈ¯B‰Ëe ÌÈ‡ÓË BÏ e„BvpL B‡∆ƒ¿≈ƒ¿ƒÀ»¿»¿»¬»
‰¯BÁÒ ˙BOÚÏ ¯zÓe .ÌÈ‡ÓhÏ BzÎ‡ÏÓ ÔeÎÈ ‡Ï…¿«≈¿«¿«¿≈ƒÀ»«¬¿»
Ï‡¯OÈ ÔÈ‡Â ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ B·ÏÁL ·ÏÁa¿»»∆¬»≈»ƒ«»¿≈ƒ¿»≈

˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ˙BÈ·‚·e e‰‡B¯49‡ˆBiÎÂ ≈ƒ¿ƒ»¿≈»ƒ«»¿«≈
.Ô‰a»∆

לעשות 49) ומותר מדבריהם אסורים גויים וגבינת חלב כי
[ולמה  הסמוכה. בהלכה רבינו שמסיים כמו סחורה, בהם
כותב  והלא לחוד? גויים וגבינת חלב דין רבינו משמיענו
מפני  בסחורה? מותרים דרבנן איסורי שכל יח, בהלכה
בהם  נתערב שמא משום נאסרו גויים של וגבינות שחלב
בסחורה, אסורין תורה איסורי וספק התורה, מן האסור דבר
אין  כי הוא, והטעם בסחורה, שמותרים רבינו משמיענו לכן
איסור  עליהם וגזרו לכך רבנן חששו אלא גמור, ספק זה

סחורה]. איסור לא אבל אכילה,

.ÁÈ‰¯Bz‰ ÔÓ B¯eq‡L Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê50¯eÒ‡ - ∆«¿»…∆ƒƒ«»»

¯zÓ - Ì‰È¯·cÓ B¯eq‡L ÏÎÂ ;‰¯BÁÒ Ba ˙BOÚÏ«¬¿»¿…∆ƒƒƒ¿≈∆À»
.B‡cÂa ÔÈa B˜ÙÒa ÔÈa ,‰¯BÁÒ Ba ˙BOÚÏ«¬¿»≈ƒ¿≈≈¿«»

סחורה.50) לעשות אסור איסור בספק ואפילו

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ומבושל;1) צלוי הכחל וכסה; ניער ואם בחלב בשר יבאר

בשר  לצרור מותר ואם נבלה; קיבת בעור המעמיד ודין
מעלים  ואם כרותח; הוא אם מליח אחת; במטפחת  וגבינה
ופת  בחלב; העיסה לשין אם בשולחן; הגבינה עם העוף
צנון; בה וחתך וחזר צלי בה שחתך סכין הצלי; עם שאפאה
גבינה  שאכל מי כמך; של כד בצד מלח של כד מניחין ואם

איפכא. או בשר אחריה יאכל אם

.‡ÔÓ BÏÎ‡Ï ¯eÒ‡Â ,BÏM·Ï ¯eÒ‡ - ·ÏÁa ¯Oa»»¿»»»¿«¿¿»¿»¿ƒ
¯eÒ‡ B¯Ù‡Â ,B˙B‡ ÔÈ¯·B˜Â ,‰‡‰a ¯eÒ‡Â ,‰¯Bz‰«»¿»«¬»»¿¿ƒ¿∆¿»
˙ÈÊk Ì‰ÈMÓ ÏM·iL ÈÓe .ÔÈ¯a˜p‰ Ïk ¯Ù‡k¿≈∆»«ƒ¿»ƒƒ∆¿«≈ƒ¿≈∆¿«ƒ

„Á‡k2‰˜BÏ -3.Bn‡ ·ÏÁa È„b ÏM·˙ ‡Ï :¯Ó‡pL , ¿∆»∆∆∆¡«…¿«≈¿ƒ«¬≈ƒ
ÏÎB‡‰ ÔÎÂ4·ÏÁ‰Â ¯Oa‰Ó ,Ì‰ÈMÓ ˙ÈÊk ¿≈»≈¿«ƒƒ¿≈∆≈«»»¿∆»»

„Á‡k eÏMa˙pL5ÏM· ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,‰˜BÏ -6. ∆ƒ¿«¿¿∆»∆¿««ƒ∆…ƒ≈

משקה 2) שהוא חלב משערים ואיך ביחד. והחלב הבשר
ונותנן  זית ומביא משקין מלא כוס מביא כזית? בשיעור
כזית. שיעור הוא לחוץ היוצא המשקה לתוכו,

שם.3) כלוי נהנה 4)שמצטרפים, אבל אוכל, רק משמע
הנאת  שעל בהנאה, התורה מן שאסור פי על אף לוקה אינו
ח  בפרק למעלה ובחלב. בבשר אפילו לוקין אין איסור
לוקה. אינו הנאה מאיסורי שהנהנה רבינו כתב טז הלכה
שלא  הוא מאכל מדבר הנאה שכל משנה, המגיד ומנמק
בחלב  מבשר הנהנה למה לשאול יש כן ואם הנאתן, כדרך
כמו  הנאתם, כדרך אפילו אסור בחלב בשר הלא לוקה? אינו
שרבינו  כתב משנה ובלחם י? הלכה יד בפרק לקמן שמבואר
הנאה  איסור שלומד קטו: בחולין יהודה בן כאיסי סובר
הדין, מן עונשין ואין מערלה, וחומר בקל בחלב בבשר
נאמרו  שלא עבירות על הגוף ענשי מטילין אין כלומר,
בספר  אמנם וחומר. מקל נלמדו אלא בתורה, בפירוש
פרשת  המכילתא כדברי רבינו כתב קפו, לאֿתעשה המצוות
שלש  בתורה שנכפל ממה הנאה איסור שלמדנו משפטים,

אמו". בחלב גדי תבשל "לא הפסוק שלא 5)פעמים
קח. שם בישול, דרך אלא תורה אחרים 6)אסרה אלא

בישלו.

.··e˙k‰ ˜˙L ‡Ï7ÈtÓ ‡l‡ ‰ÏÈÎ‡‰ ¯Ò‡lÓ …»««»ƒ∆¡…»¬ƒ»∆»ƒ¿≈
ÔÈ‡Â ,¯eÒ‡ BÏeMa elÙ‡Â :¯ÓBÏk .ÏeMa‰ ¯Ò‡L∆»««ƒ¿««¬ƒƒ»¿≈
¯Á‡Ó ˙a‰ ¯Ò‡lÓ ˜˙ML BÓk .B˙ÏÈÎ‡ ¯ÓBÏ CÈ¯»̂ƒ«¬ƒ»¿∆»«ƒ∆¡…««≈««

.˙a‰ ˙a ¯Ò‡L∆»««««

בשר 7) שהאוכל הקודמת, בהלכה שכתב למה ביאור זה
ורק  בתורה מפורש אינו אכילה איסור והלא לוקה בחלב
שאכילה  כתב, ולזה לוקה? ומדוע התורה ממדות נדרשת
הוא  תבשל" "לא הפסוק ופירוש הבישול, באיסור נכללת
באיסור  כמו האכילה, לומר צריך ואין אסור הבישול שאף
ואין  הבת. בזה ונכללה הבת בת רק כתבה שהתורה הבת
הדין, מין עונשין אין ולומר וחומר קל מידת בכך לראות
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וראה  בעלמא". מילתא "גילוי נקרא זה התלמוד ובלשון
ו. הלכה ביאה איסורי מהלכות ב פרק

.‚‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ¯Oa ‡l‡ ‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÒ‡ ÔÈ‡≈»ƒ«»∆»¿«¿≈»¿»
·ÏÁa È„b ÏM·˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ·ÏÁa«¬≈¿≈»¿»∆∆¡«…¿«≈¿ƒ«¬≈

Bn‡8ÏÏBk ‡e‰ È„‚e .9„ÏÂ ‰O‰ „ÏÂ ¯BM‰ „ÏÂ ƒ¿ƒ≈¿««¿««∆¿«
È„b ¯Ó‡ ‡ÏÂ .ÌÈfÚ È„b ¯Ó‡ÈÂ Ë¯ÙiL „Ú ,ÊÚ‰»≈«∆ƒ¿…¿…«¿ƒƒƒ¿…∆¡«¿ƒ
¯Oa Ï·‡ .‰Â‰a ·e˙k‰ ¯acL ‡l‡ ,Bn‡ ·ÏÁa«¬≈ƒ∆»∆ƒ≈«»¿…∆¬»¿«

(BÏMaL) ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a10B‡ ,‰‡ÓË ‰Ó‰a ·ÏÁa ¿≈»¿»∆ƒ¿«¬≈¿≈»¿≈»
‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ·ÏÁa (BÏMaL) ‰‡ÓË ‰Ó‰a ¯Oa¿«¿≈»¿≈»∆ƒ¿«¬≈¿≈»¿»

·Ï ¯zÓ -B˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â ,‰È‰a ¯zÓe ,ÏM À»¿«≈À»«¬»»¿≈«»ƒ«¬ƒ»
·ÏÁa ¯Oa ÌeMÓ11. ƒ»»¿»»

קיג:8) חולין טמאה, בהמה להוציא נאמר 9)גדי שם.
גדיי  עורות "את נאמר, וכן העזים" גדי את יהודה "וישלח
אפילו  סתם, גדי שנאמר מקום שבכל מכאן ולמדנו העזים"

במשמע. ורחל הנכון.10)פרה והוא אינו, אחרים בספרים
טמאה.11) בהמה איסור בו יש אלא

.„ÛBÚÂ ‰iÁ ¯Oa ÔÎÂ12·ÏÁa ÔÈa ‰iÁ ·ÏÁa ÔÈa , ¿≈¿««»»≈«¬≈«»≈«¬≈
¯zÓ CÎÈÙÏ .‰¯Bz‰ ÔÓ ‰ÏÈÎ‡a ¯eÒ‡ BÈ‡ - ‰Ó‰a¿≈»≈»«¬ƒ»ƒ«»¿ƒ»À»

BÏM·Ï13È¯·cÓ ‰ÏÈÎ‡a ¯eÒ‡Â .‰È‰a ¯zÓe ¿«¿À»«¬»»¿»«¬ƒ»ƒƒ¿≈
¯eq‡ È„ÈÏ e‡B·ÈÂ ÌÚ‰ eÚLÙÈ ‡lL È„k ,ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ¿≈∆…ƒ¿¿»»¿»ƒ≈ƒ
‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ¯Oa eÏÎ‡ÈÂ ,‰¯Bz ÏL ·ÏÁa ¯Oa»»¿»»∆»¿…¿¿«¿≈»¿»

ÚÓLÓ ÔÈ‡ È¯‰L ,‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ·ÏÁa14·e˙k‰ «¬≈¿≈»¿»∆¬≈≈ƒ¿««»
e¯Ò‡ CÎÈÙÏ ,LnÓ Bn‡ ·ÏÁa È„‚ ‡l‡15¯Oa Ïk ∆»¿ƒ«¬≈ƒ«»¿ƒ»»¿»»»

·ÏÁa16. ¿»»

עקיבא 12) כרבי התורה, מן בחלב בשר איסור בו אין
ממרים  בהלכות והרי מקשה, משנה' ה'כסף שם. במשנה
וכו' גדי תבשל לא בתורה כתוב "הרי רבינו: כתב ה"ט פ"ב
בהמה  בשר בין בחלב בשר ולאכול לבשל אסר הכתוב שזה
הפך  התורה, מן אסור חיה שבשר מפורש חיה", בשר בין

שתירץ. כאן משנה לחם ראה כאן, שכתב אפילו 13)ממה
ששנינו  ומה לבד. באכילה אלא חכמים גזרו שלא מדרבנן,
ולאכול, לבשל הכוונה בחלב, לבשל אסור ועוף חיה שבשר

אסרו. לא עצמו בישול כן 14)אבל יאמרו הם כלומר,
בחלב. בשר באיסור אפילו 16)באכילה.15)ויכשלו

ועוף. חיה בשר

.‰ÛBÚ ËÁBM‰Â .·ÏÁa ÔÏÎ‡Ï ¯zÓ - ÌÈ·‚ÁÂ ÌÈ‚c»ƒ«¬»ƒÀ»¿»¿»¿»»¿«≈
˙B¯eÓb ÌÈˆÈa Ba ‡ˆÓÂ17.·ÏÁa ÔÏÎ‡Ï ¯zÓ - ¿ƒ¿»≈ƒ¿À»¿»¿»¿»»

מעורות 17) שהן פי על ואף וחלבון חלמון להן שיש
ואסור  בשר היא עדיין חלמון אלא לה אין אם אבל בגידין.
בשר, כדין בקדירה לבישול מליחה וטעונה בחלב, לאכלה
במגיד  ז הלכה ב בפרק עיין רשב"א. בשם משנה מגיד

שם. משנה

.ÂÔÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‡È¯·Ë ÈnÁa ÏM·Ó‰Â ÔMÚÓ‰«¿À»¿«¿À»¿«≈¿∆¿»¿«≈»∆≈
ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ18·ÏÁ ÈÓa ¯Oa ÏM·Ó‰ ÔÎÂ .19·ÏÁa B‡ ƒ»»¿≈«¿«≈»»¿≈»»«¬≈

‰˙Ó20¯ÎÊ ·ÏÁa B‡21,¯eËt - ·ÏÁa Ìc ÏMaL B‡ , ≈»«¬≈»»∆ƒ≈»¿»»»
·ÏÁa ¯Oa ÌeMÓ B˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ‰˜BÏ BÈ‡Â22Ï·‡ . ¿≈∆«¬ƒ»ƒ»»¿»»¬»

- ·ÏÁa Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ·ÏÁ B‡ ‰˙Ó ¯Oa ÏM·Ó‰«¿«≈¿«≈»≈∆¿«≈»∆¿»»
BÏeMa ÏÚ ‰˜BÏ23ÌeMÓ B˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ‰˜BÏ BÈ‡Â , ∆«ƒ¿≈∆«¬ƒ»ƒ

¯eq‡ ÏÚ ÏÁ ·ÏÁa ¯Oa ¯eq‡ ÔÈ‡L ;·ÏÁa ¯Oa»»¿»»∆≈ƒ»»¿»»»«ƒ
‡ÏÂ ÏÏBk ¯eq‡ ‡Ï Ô‡k ÔÈ‡L ,·ÏÁ ¯eq‡ B‡ ‰Ï·¿≈»ƒ≈∆∆≈»…ƒ≈¿…

ÛÈÒBÓ ¯eq‡24.˙Á‡ ˙a ¯eq‡ ‡ÏÂ ƒƒ¿…ƒ«««

אם 18) האכילה על ולא תבשל לא משום הבישול על לא
עם  טבריה בחמי מבושל וכן בחלב שעשנו מעושן אכל
מעושן  בישול. דרך אלא בחלב בשר תורה אסרה שלא חלב,
ומספק  בישול. חשוב אם ה פרק נדרים בירושלמי היא בעיא
בישול  אינו טבריה בחמי ומבשל עליו, לוקין ואין אסור
הלכה  ט פרק שבת בהלכות ששנינו כמו מלקות חיוב לענין

פטור. טבריה בחמי המבשל מן 19)ג: המתחמצים מים
פטור  הגבינה את שהוציאו אחרי ונשארים הגבינה הקפאת
מדרבנן, אסור אבל כחלב אינם חלב שמי מפני לוקה, ואינו
בשר  לאכול אסור לן וקיימא חלב, ממי עושים כותח שהרי

חלב 20)בכותח. להוציא אמו בחלב קיג: שם בגמרא
משנשחטה  ולא אם להיות הראויה אמו שכתוב שחוטה,

מתה. הדין והוא שאנו 21)(רש"י) אלו כל אסור. אבל
אסור. אבל פטור הוא אמו בחלב לוקה 22)ממעטים אבל

מתה. בחלב נבלה אלא 23)משום לבשל נאסר לא שהרי
ב  לענין לפיכך בלבד, בחלב איסור בשר אלא כאן אין ישול

קיד. שם אחרון כלשון רבינו ופסק שם. רש"י בחלב, בשר
שלוקה  סוברים ושניהם אסי ור' אמי ר' כלל נחלקו שלא

אכילתו. על לוקה ואינו בישולו הלא 24)על תשאל, (ואם
בפירוש  שכתב כמו מוסיף, נקרא הנאה שאיסור רבינו דעת
כשבישל  הנאה איסור ניתוסף וכאן ג פרק כריתות המשניות
בחלב? בשר איסור חל לא ולמה בחלב הנבילה או החלב
(ראה  בחלב בשר הנאת על לוקין שאין שמפני לומר, יש
איסור  כל כי באכילה, גם כאן מלקות חיוב אין א) הלכה
טפל  יהא ולא הנאה, איסור שניתוסף מתוך בא האכילה
רבינו  מבאר הנ"ל המשניות ובפירוש העיקר. מן חמור
בבשר  הנאה שאיסור שמכיון ואומר, דבר של טעמו בעצמו
אכילה, איסור חל לא אם לפיכך אכילה, באיסור כלול וחלב
כאן  ואין בהנאה ומותר עליו בחלב בשר שם נקרא לא
בהנאה" "מותר כתב ולא כאן רבינו מדסתם אבל "מוסיף",
שאסור  משמע טמאה, בהמה בשר גבי ג בהלכה שכתב כמו
כידוע  המשניות. שבפירוש מדבריו בו חזר וכנראה בהנאה.
המשניות, לפירוש המנוגדים החזקה ביד המקומות הם רבים

בצעירותו). שחיבר

.ÊÏÈÏL ÏM·Ó‰25·iÁ - ·ÏÁa26Ï·‡ .BÏÎB‡‰ ÔÎÂ . «¿«≈¿ƒ¿»»«»¿≈»¿¬»
‡ÈÏL ÏM·Ó‰27ÔÈ„È‚Â ¯BÚ B‡28È¯wÚÂ ˙BÓˆÚÂ «¿«≈ƒ¿»¿ƒƒ«¬»¿ƒ»≈

ÌÈ¯˜29ÔÏÎB‡‰ ÔÎÂ .¯eËt - ·ÏÁa ÌÈk¯‰ ÌÈÙÏËe «¿«ƒ¿»«ƒ»«ƒ¿»»»¿≈»¿»
.¯eËt -»

גדי.26)עובר.25) נקרא כן גם מפני 27)ששליל
יח. הלכה ד פרק רבינו כתב וכן לאכילה ראויה שאינה

כדין 28) עור ודאי אלא שם, בברייתא נזכר לא קיד. שם
מקום. בכל אותם שמשוה ועצמות בברייתא 29)גידים

עיקרי  כאן כתב ולמה שם רבינו כתב וכן קרנים, שם,
לחלוחית  כל בהם ואין שם יבשים שקרנים אפשר קרנים?
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הדקים  עיקריהם שהכוונה כתב, ולכן להשמיענו. צריך ולא
שהרי  בקשה, מדובר עור אבל הרכים, בטלפים כתב וכן

כבשר. דינם רכים עורות

.ÁCB˙Ï ÏÙpL ·ÏÁ B‡ ·ÏÁ‰ CB˙Ï ÏÙpL ¯Oa»»∆»«¿∆»»»»∆»«¿
ÌÚË Ô˙Ba B¯eÚL - BnÚ ÏMa˙Â ¯Oa‰30?„ˆÈk . «»»¿ƒ¿«≈ƒƒ¿≈««≈«
˙Á˙B¯ ‰¯„˜Ï ‰ÏÙpL ¯Oa ÏL ‰ÎÈ˙Á31·ÏÁ ÏL ¬ƒ»∆»»∆»¿»ƒ¿≈»««∆»»

È¯Îp‰ ÌÚBË -32¯„w‰ ˙‡ÌÚË da LiL ¯Ó‡ Ì‡ :‰ ≈«»¿ƒ∆«¿≈»ƒ»«∆≈»««
- ‰ÎÈ˙Á d˙B‡Â .˙¯zÓ - Â‡Ï Ì‡Â ,‰¯eÒ‡ - ¯Oa»»¬»¿ƒ«À∆∆¿»¬ƒ»

‰¯eÒ‡33˙‡ ‡ÈˆB‰Â Ì„wL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¬»«∆¿»ƒ¬ƒ∆»«¿ƒ∆
‰ÚÏaL ·ÏÁ ËÏÙzL Ì„˜ ‰ÎÈ˙Á‰34‡Ï Ì‡ Ï·‡ ; «¬ƒ»…∆∆ƒ¿…»»∆»¿»¬»ƒ…

d˙B‡ ÌÈ¯ÚLÓ - ˜lÒ35ÌÈMLa36·ÏÁ‰L ÈtÓ , ƒ≈¿«¬ƒ»¿ƒƒƒ¿≈∆∆»»
·ÏÁ‰ ¯‡L ÌÚ ·¯Ú˙Â ‡ˆÈ ¯Ò‡Â da ÚÏ·pL37. ∆ƒ¿«»¿∆¡«»»¿ƒ¿»≈ƒ¿»∆»»

טעמו 30) לתת כדי בבשר יש אם חלב לתוך שנפל בבשר
לתת  כדי בחלב יש אם בשר לתוך שנפל ובחלב בחלב,

בבשר. פולט.31)טעמו ואינו בולע אינו שהצונן
נכרי 32) היינו ארמאה", "קפילא גרסינן צז. שם בגמרא

נכרי  שכל משמע רבינו מדברי המאכלים. בטעמי מומחה
שרק  כתבו, קפילא, המתחיל דבור שם בתוספות אבל נאמן,
האימון  את יערער שמא הוא חושש כי נאמן, מומחה

ישקר. לא ולפיכך בנאמנותו, או שהרי 33)במומחיותו
חלב. בה תשהה.34)נבלע זמן כמה רבינו ביאר לא

החתיכה.35) היינו 36)את כנגדה, ששים בקדרה יש אם
יז. הלכה טז פרק וראה ואחד, ששים יהיו ואי 37)שביחד

משערים  ולפיכך שוים טעמם כי בטעמו, להבחין אפשר
טעם  נתינת אין מששים שביותר לחז"ל, היה וידוע בששים,

צח.). שם נזיר, באיל בשילה זרוע דין על זאת (והסמיכו

.Ë¯Oa ÏL ‰¯„˜ CB˙Ï ·ÏÁ ÏÙ38˙‡ ÔÈÓÚBË - »«»»¿¿≈»∆»»¬ƒ∆
‰ÎÈ˙Á‰39·ÏÁ ÌÚË da ÔÈ‡ Ì‡ :·ÏÁ ‰ÈÏÚ ÏÙpL «¬ƒ»∆»«»∆»»»ƒ≈»««»»

ÏÚ Û‡ ,·ÏÁ ÌÚË ‰ÎÈ˙Áa LÈ Ì‡Â ;¯zÓ Ïk‰ -«…À»¿ƒ≈«¬ƒ»««»»««
‰ÎÈ˙Á‰ ËÁqz Ì‡L Èt40,ÌÚË da ¯‡MÈ ‡Ï ƒ∆ƒƒ»≈«¬ƒ»…ƒ»≈»««

d˙B‡ ‰¯Ò‡ - ·ÏÁ ÌÚË ‰zÚ da LÈÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿≈»«»««»»∆∆¿»»
dlÎa ÔÈ¯ÚLÓe .‰ÎÈ˙Á41LiL ÏÎa ‰È‰ Ì‡ : ¬ƒ»¿«¬ƒ¿À»ƒ»»¿»∆≈

È„k ÔÈÏ·z‰Â ˜¯n‰Â ˜¯i‰Â ˙BÎÈ˙Á‰ ÔÓ ‰¯„wa«¿≈»ƒ«¬ƒ¿«»»¿«»»¿««¿ƒ¿≈
ÌÈMMÓ „Á‡ BÊ ‰ÎÈ˙Á ‰È‰zL42Ïk‰ ÔÓ43- ∆ƒ¿∆¬ƒ»∆»ƒƒƒƒ«…

‰¯eÒ‡ ‰ÎÈ˙Á‰44¯zÓ ¯‡M‰Â ,45. «¬ƒ»¬»¿«¿»À»

בשר.38) של אחת חתיכה על נכרי,39)כלומר, כלומר,
למעלה. בגמרא 40)כמבואר שבלעה, החלב את ותפלוט

אסור". לסוחטו "אפשר נעשית 41)שם: עצמה שהחתיכה
החתיכות. כל ואוסרת איסור חתיכת וטעימה 42)כולה

לעמוד  אפשר ואי אוסר עצמו הבשר שהרי מועילה, אינה
בבשר. בשר טעם כמו 43)על ואחד ששים יהיה וביחד

בה 44)שבארנו. שהיה כיון אסור, דבר נעשית כבר שהיא
נעשית  "חתיכה והפוסקים: התלמוד בלשון חלב, טעם

זה. במשפט נשתמש ולהלן ששים 45)נבילה", אין ואם
אסור. הכל

.È‰¯„w‰ ˙‡ ¯Ú ‡lLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…ƒ≈∆«¿≈»
‰lÁza46ÛBq·Ï ‡l‡ ·ÏÁ‰ ÏÙpLk47‰qk ‡ÏÂ ,48; «¿ƒ»¿∆»«∆»»∆»¿«¿…ƒ»

ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ ¯Ú Ì‡ Ï·‡49˙ÚMÓ ‰qkL B‡ , ¬»ƒƒ≈ƒ¿ƒ»¿«∆ƒ»ƒ¿«
ÌÚË Ô˙Ba ‰Ê È¯‰ - ÛBÒ „Ú ‰ÏÈÙ50ÏÙ Ì‡ ÔÎÂ . ¿ƒ»«¬≈∆¿≈««¿≈ƒ»«

È‡Ï Ú„B ‡ÏÂ ˙BÎÈ˙Á‰ ÏÎÏ B‡ ˜¯n‰ CB˙Ï ·ÏÁ»»¿«»»¿»«¬ƒ¿…«¿≈
¯ÚB - ÏÙ ‰ÎÈ˙Á BÊ51·eLiL „Ú dlk ‰¯„w‰ ˙‡ ¬ƒ»»«≈∆«¿≈»À»«∆»

·ÏÁ ÌÚË dlk ‰¯„wa LÈ Ì‡ .Ïk‰ ·¯Ú˙ÈÂ52- ¿ƒ¿»≈«…ƒ≈«¿≈»À»««»»
È¯Î ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡ .˙¯zÓ - Â‡Ï Ì‡Â ,‰¯eÒ‡¬»¿ƒ«À∆∆ƒ…ƒ¿»»¿ƒ

ÂÈÏÚ CÓÒÂ ÌÚËiL53¯Oa ÔÈa .ÌÈMLa ÌÈ¯ÚLÓ - ∆ƒ¿«¿ƒ¿…»»¿«¬ƒ¿ƒƒ≈»»
- ÌÈMMÓ „Á‡ ,¯Oa CB˙Ï ·ÏÁ ÔÈa ·ÏÁ CB˙Ï¿»»≈»»¿»»∆»ƒƒƒ

.¯eÒ‡ - ÌÈMMÓ ˙BÁt ,¯zÓÀ»»ƒƒƒ»

אינו 46) והחלב עצמו בפני נפרד כדבר החתיכה זאת הרי
משערים, לבדה בה ולפיכך ולמרק החתיכות לשאר מפעפע
החתיכה  כל נעשית החלב כנגד ששים בחתיכה אין ואם

הניעור 47)כנבלה. זה החתיכה, זאת נאסרה שכבר אחר
מה  כל ואוסרת חוזרת שנאסרה שהחתיכה לכך, גורם
כלל  ניער לא שאם כנגדה, ששים בכולה אין אם שבקדרה
נפרד, כדבר שהיא מכיון הקדירה, לתוך כלום פולטת אינה
החתיכות  שאר אין זה שמטעם למעלה, שאמרנו כמו

החלב. טיפת את לבטל בתחלה.48)מצטרפות
או 49) ינער אם שמספיק כתב, צב סימן דעה ביורה והטור

כבר  מלנער כך אחר פסק ואפילו נפילה בשעת מיד יכסה
כאן  משנה ובכסף ונתבטל, שבקדירה מה בכל הטעם נתערב

כך. רבינו דעת שגם טעם 50)מפרש, נותנת הטיפה אם
הכל  בכולה, טעם ליתן כדי בה אין ואם אוסרת, הקדרה בכל
חתיכה  באותה טעם ליתן כדי בה שיש פי על אף מותר
באותה  נפילה בשעת מיד כיסה או שניער שכיון לבדה,

אחת. כחתיכה שבקדרה דבר כל נעשה מיד 51)שעה
חתיכה  איזו על השגיח ולא לקדירה הטיפה נפילת כשראה
שבקדרה  מה כל מצטרף ובזה לכסות או לנער ימהר נפלה

החלב. את נכרי.52)לבטל הלשון 53)יטעום מזה
שעליו  ארמאה" "קפילא אלא נאמן, נכרי כל שלא משמע
ח, בהלכה למעלה שנתבאר למה מנוגד וזה סומכים אנו

עיון. וצריך

.‡È.·ÏÁ da ÏM·È ‡Ï - ¯Oa da ÏMaL ‰¯„¿̃≈»∆ƒ≈»»»…¿«≈»»»
ÌÚË Ô˙Ba - ÏMa Ì‡Â54. ¿ƒƒ≈¿≈««

שם.54) גמרא בששים, משערים אין ואם טועם נכרי יש אם

.·ÈÏÁk‰55ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ¯eÒ‡56¯Oa ÔÈ‡L ; «¿»»ƒƒ¿≈¿ƒ∆≈»»
‰ËeÁL ·ÏÁa ÏMa˙pL57BÓk ,‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÒ‡ ∆ƒ¿«≈«¬≈¿»»ƒ«»¿

˜¯Óe BÚ¯˜ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .e¯‡aL58- BaL ·ÏÁ‰ ∆≈«¿¿ƒ»ƒ¿»≈≈∆»»∆
·¯ÚÂ È˙L BÚ¯˜ Ì‡Â .BÏÎ‡Ïe B˙BÏˆÏ ¯zÓ59BÁËÂ À»ƒ¿¿»¿¿ƒ¿»¿ƒ»≈∆¿»

Ï˙ka60¯zÓ - ·ÏÁ ˙ÈÁeÏÁÏ Ba ¯‡L ‡lL „Ú «…∆«∆…ƒ¿««¿ƒ»»À»
‰pË˜ ÏL ÔÈa ,BÚ¯˜ ‡lL ÏÁÎe .¯Oa‰ ÌÚ BÏM·Ï¿«¿ƒ«»»¿»∆…¿»≈∆¿«»

‰˜È‰ ‡lL61Ì‡Â .BÏM·Ï ¯eÒ‡ - ‰ÏB„b ÏL ÔÈa ∆…≈ƒ»≈∆¿»»¿«¿¿ƒ
BÓˆÚ ÈÙa BÏM·e ¯·Ú62BÏMa Ì‡Â ;BÏÎ‡Ï ¯zÓ - »«ƒ¿ƒ¿≈«¿À»¿»¿¿ƒƒ¿

¯Á‡ ¯Oa ÌÚ63B˙B‡ ÔÈ¯ÚLÓ -64ÔÓ ÏÁÎe ,ÌÈMLa ƒ»»«≈¿«¬ƒ¿ƒƒ¿»ƒ
ÔÈn‰65. «ƒ¿»

הבהמה.55) ההלכה:56)שד בראש כותב רבינו קט: שם
פרטי  את מברר הוא מכאן ולאחר סופרים" מדברי "אסור
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הכחל. שחיטת 57)דין אחרי בכחל שנשאר החלב
די 59)ומיצה.58)הבהמה. לא בשר עם שלבישול

טעם  בו ויש שבכחל בחלב הנבלע בשר טעם משום במריקה
בחלב. מה 60)בבשר כל והוציא הכותל אל בכוח לחצו

לצאת. לו.61)שעומד שניתי מניקה של כחל קי. שם
בתוספות. שם סופרים 62)וראה מדברי אפילו אסור ואינו

שאפילו  כיון קט: שם ראשון, כלשון רב, אמר זירא כר'
וזה  מדרבנן, רק אסור שחוטה חלב ממנו ויצא נסחט
שם) (רש"י מותר סופרים מדברי אפילו פירש ולא שמובלע
פסק  כאן אבל אחרון, כלשון לפסוק רבינו של דרכו (אמנם

כמותו). בברייתא ששנינו מפני ראשון ולא 63)כלשון
אנו 64)קרעו. אין כי ממנו, שיצא בחלב רק לא הכחל כל

צז. שם פלט, חלב כמה יש 65)יודעים אם כלומר,
עצמו  הכחל את גם מצרפים הכחל, נגד ותשעה חמשים
הואיל  רבינו: מבאר יח הלכה טו ובפרק בששים. ומתבטל
ויש  בשיעורו. הקלו שביארנו, כמו מדבריהם, והכחל
לפיכך  שבו, החלב אלא אוסר הכחל שלא מפני מפרשים,
(רבו  החלב. את לבטל מצטרף בשר, שהוא עצמו הכחל
פירושו  כפי רבינו, של ודעתו כחל, של בסוגיא הפירושים
קריעה  לצלי צריך לכתחילה היא: כאן, משנה המגיד של
וטחו  וערב שתי קריעה צריך לבדו אפילו ולבישול ומירוק,
בלא  אפילו לבדו בישלו בין צלאו בין ובדיעבד בכותל,
שתי  קרעו ולא בשר עם בשלו אם אבל מותר, כלל קריעה

נגדו). שישים אין אם אוסר בכותל, וטחו וערב

.‚È„ˆÈk66ÌÈML BÓk ÏÁk‰ ÌÚ Ïk‰ ‰È‰ Ì‡ ? ≈«ƒ»»«…ƒ«¿»¿ƒƒ
¯eÒ‡ ÏÁk‰ - ÏÁka67‰È‰ Ì‡Â ;¯zÓ ¯‡M‰Â , «¿»«¿»»¿«¿»À»¿ƒ»»

Ck ÔÈ·e Ck ÔÈ·e .¯eÒ‡ Ïk‰ - ÌÈMMÓ ˙BÁÙa68, ¿»ƒƒƒ«…»≈»≈»
Ba ÔÈ¯ÚLÓe ,d˙B‡ ¯ÒB‡ - ˙¯Á‡ ‰¯„˜Ï ÏÙ Ì‡ƒ»«ƒ¿≈»«∆∆≈»¿«¬ƒ

‰BL‡¯·k ÌÈMLa69ÏMa˙pL BÓˆÚ ÏÁk‰L ; ¿ƒƒ¿»ƒ»∆«¿»«¿∆ƒ¿«≈
‰¯eÒ‡‰ ‰ÎÈ˙Ák ‰OÚ70‡l‡ Ba ÔÈ¯ÚLÓ ÔÈ‡Â . «¬»«¬ƒ»»¬»¿≈¿«¬ƒ∆»

‡e‰L ˙BÓk71‰È‰L ˙BÓk ‡Ï ,ÏMa˙pL ˙Úa ¿∆¿≈∆ƒ¿«≈…¿∆»»
ÏÙpL ‰ÚLa72. ¿»»∆»«

הקודמת.66) ההלכה על נתן 67)מוסב שהבשר מפני
מפני  מפרש: והר"ן שם. רש"י הכחל, שבתוך בחלב טעם

העין. ששים.68)מראית שאין ובין ששים שיש בין
הכחל.69) עם ביחד היא 70)ששים חכמים שאסרוה כיון

יצחק. ר' של מימרא שם ששים, עד צז:71)אוסרת שם
משערינן. הכמות 72)בדידיה הפרש את משערים אין

אלא  לפנינו, שהביאוהו השעה ובין הנפילה שעת שבין
במגיד  פירש כך לפנינו, שהוא כמו כמותו כל לפי משערים

משנה.

.„ÈBÎ˙ÁL ÏÁk‰ ˙‡ ÔÈÏBˆ ÔÈ‡73ÔÓ [‰ÏÚÓÏ] ≈ƒ∆«¿»∆¬»¿«¿»ƒ
¯Oa‰74¯zÓ Ïk‰ - e‰Ïˆ Ì‡Â ;„etLa75. «»»¿«¿ƒ»»«…À»

הקודמת.73) בהלכה ראה לצליה, כחל כדין שקרעו כלומר,
מן 74) חלב נוטף שעדיין לכתחילה אסור שחתכו פי על אף

מותר  וטחו, וחתכו ובקרעו קיא.) (שם הבשר על הכחל
משנה). (כסף הבשר מן למעלה שם.75)אפילו כמרימר

נבלע  ודאי החלב הרי אומרים ואין הבשר אפילו מותר הכל

גזרו  לא סופרים מדברי איסורו שכחל כיון - ואסור בבשר
לכתחילה. אלא

.ÂËdaL ·ÏÁa dÏMaL ‰·˜76BÈ‡L ;˙¯zÓ - ≈»∆ƒ¿»∆»»∆»À∆∆∆≈
˙ÙpËk ‡e‰ È¯‰ ‡l‡ ,·ÏÁ77.ÌÈÚna ‰pzLÈ È¯‰L , »»∆»¬≈¿ƒ…∆∆¬≈ƒ¿«∆«≈«ƒ

בה.76) פירשא 77)המכונס בה המכונס "חלב בגמרא:
פרש  כן גם צלול החלב אם אפילו ומשמע הוא". בעלמא
חלב  שם עדיין צלול שבחלב תם רבינו כשיטת ולא הוא,

משנה). (כסף ואסור עליו

.ÊË‰·w‰ ¯BÚa ‰È·b‰ „ÈÓÚ‰Ï ¯eÒ‡78ÏL »¿«¬ƒ«¿ƒ»¿«≈»∆
ÌÚBË - „ÈÓÚ‰ Ì‡Â .‰ËeÁL79LÈ Ì‡ :‰È·b‰ ˙‡ ¿»¿ƒ∆¡ƒ≈∆«¿ƒ»ƒ≈

ÈtÓ .˙¯zÓ - Â‡Ï Ì‡Â ,‰¯eÒ‡ - ¯Oa ÌÚË da»««»»¬»¿ƒ«À∆∆ƒ¿≈
„ÈÓÚn‰L80,‡È‰ ‰ËeÁL ˙·wL ,‡e‰ ¯zn‰ ¯·c ∆««¬ƒ»»«À»∆≈«¿»ƒ

·ÏÁa ¯Oa ¯eq‡ ‡l‡ Ô‡k ÔÈ‡Â81,Ô˙Ba B¯eÚML ¿≈»∆»ƒ»»¿»»∆ƒ¿≈
‰Ó‰·e ‰Ù¯Ëe ‰Ï· ˙·˜ ¯BÚa „ÈÓÚn‰ Ï·‡ .ÌÚË««¬»««¬ƒ¿≈«¿≈»¿≈»¿≈»
- BÓˆÚ ÈÙa ¯eÒ‡‰ ¯·c „ÈÓÚn‰Â ÏÈ‡B‰ ,‰‡ÓË¿≈»ƒ¿««¬ƒ»»»»ƒ¿≈«¿
.·ÏÁa ¯Oa ÌeMÓ ‡Ï ,‰Ï· ÌeMÓ ‰È·b‰ ‰¯Ò‡∆∆¿»«¿ƒ»ƒ¿≈»…ƒ»»¿»»
,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ˙È·‚ e¯Ò‡ ‰Ê LLÁ ÈtÓeƒ¿≈¬»∆»¿¿ƒ«¿≈»ƒ«»

.e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿

הרדב"ז).78) (פי' הוא גמור שלא 80)נכרי.79)שבשר
ועור  שהוא בכל אוסר המעמיד שדבר בידינו כלל הרי תאמר
נאמר  שזה רבינו מבאר לפיכך הוא, מעמיד הקיבה
מותר  עצמו בפני כשהוא אבל האסור, דבר הוא כשהמעמיד

בלבד. טעם בנותן אוסר בחלב, בשר אינו 81)כגון ואם
בחלב. בשר זה אין טעם נותן

.ÊÈ·¯Ú˙‰·e ,¯zÓ Bc·Ï ·ÏÁ‰Â ,¯zÓ Bc·Ï ¯Oa‰«»»¿«À»¿∆»»¿«À»¿ƒ¿»≈
ÌÈ¯·c ‰na .Ì‰ÈL e¯Ò‡È - ÏeMa È„È ÏÚ Ô‰ÈL¿≈∆«¿≈ƒ≈»¿¿≈∆«∆¿»ƒ

Ì‰ÈL eÏMa˙pL ?ÌÈ¯eÓ‡82ÌÁ ÏÙpL B‡ ,„ÁÈa ¬ƒ∆ƒ¿«¿¿≈∆¿««∆»««
ÌÁ CB˙Ï83ÌÁ CB˙Ï ÔBˆ B‡ ,84„Á‡ ÏÙ Ì‡ Ï·‡ ; ¿«≈¿«¬»ƒ»«∆»

ÛÏB˜ - ÔBˆ ‡e‰Â ÈM‰ CB˙Ï ÌÁ ‡e‰Â Ì‰ÈMÓƒ¿≈∆¿«¿«≈ƒ¿≈≈
Blk ¯Oa‰85Ì‡Â .¯‡M‰ ÏÎB‡Â ,·ÏÁ‰ Ba Ú‚pL «»»À∆»«∆»»¿≈«¿»¿ƒ

ÁÈ„Ó - ÔBˆ CB˙Ï ÔBˆ ÏÙ86.dÏÎB‡Â ‰ÎÈ˙Á‰ »«≈¿≈≈ƒ««¬ƒ»¿¿»
CÎÈÙÏ87,˙Á‡ ˙ÁtËÓa ‰È·‚e ¯Oa ¯¯ˆÏ ¯zÓ ¿ƒ»À»ƒ¿…»»¿ƒ»¿ƒ¿««««

¯Oa‰ ÁÈ„Ó - eÚ‚ Ì‡Â .‰Êa ‰Ê eÚbÈ ‡lL ‡e‰Â88 ¿∆…ƒ¿∆»∆¿ƒ»¿≈ƒ««»»
‰È·b‰ ÁÈ„Óe89.ÏÎB‡Â ≈ƒ««¿ƒ»¿≈

תורה".82) אסרה בישול "דרק קח. שם גמרא
כבישול.83) הוא והרי עו.84)שבולע, פסחים כשמואל

הרי  חם שלמטה וכיון גובר), (התחתון גבר תתאה שסובר
באיסורים, כרב הלכה מקום שבכל פי על ואף בולע. הוא
שם. בברייתא כמותו ששנינו כשמואל הלכה כאן

שעליו,85) החם את מקרר למטה שהוא הצונן אשר שעד
קליפה. כדי עד מתפשטת והבליעה המצונן קצת החם בולע
אותו  לקלוף שאפשר דבר שהוא קליפה צריך הבשר ורק

מותר. קליפה בו שייך שאין החלב את 86)אבל להסיר
(שם). הבשר על בעין שיש בצונן 87)החלב שצונן מפני

יאכל  שמא חוששין ואין וכו' לצרור מותר הדחה מספיקה
(רדב"ז). קלה טירחה שהיא מפני הדחה, שם 88)בלי
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בעי". לא מי "הדחה שייך 89)בסוגיא: שלא חלב וגבי
למעלה. שנתבאר כמו ומותר דבר שום צריך אין הדחה בו

.ÁÈÏÎ‡ BÈ‡L ÁÈÏÓ90‡e‰ È¯‰ - BÁÏÓ ˙ÓÁÓ »ƒ«∆≈∆¡»≈¬«ƒ¿¬≈
Á˙B¯k91‡e‰L ˙BÓk ÏÎ‡ Ì‡Â .92Á˙ek‰ BÓk ,93- ¿≈«¿ƒ∆¡»¿∆¿«»

Á˙B¯k BÈ‡94. ≈¿≈«

מלח 90) מרוב להאכל נוח שאינו לשימור, בשר כמליחת
במים. אותו ומדיחים ששורים עד ופולט 91)שבו ובולע

הדחה.92)ואוסר. שמליח 93)בלא פי על אף שנאכל
נאכל  הרי כותחא "האי קיב. שם הוא הגמרא ולשון הוא.
מליח  והוא חלב של נסיוב בו יש כותח הוא". מלחו מחמת

בו. לטבל הדחה 94)ועשוי או קליפה שצריך כצונן והוא
יז. בהלכה כמבואר

.ËÈBa LiL Á˙eÎÏ B‡ ·ÏÁÏ ÏÙpL ËeÁL ÛBÚ»∆»«¿»»¿»∆≈
·ÏÁ95¯zÓe BÁÈ„Ó - ‡e‰ ÈÁ Ì‡ :96- ÈÏˆ Ì‡Â ; »»ƒ«¿ƒÀ»¿ƒ»ƒ

BÙÏB˜97ÌÈÁÏt ÌÈÁÏt Ba eÈ‰ Ì‡Â .98‰È‰L B‡ , ¿¿ƒ»¿»ƒ¿»ƒ∆»»
ÔÈÏ·˙a Ïa˙Ó99‰Ê È¯‰ - Á˙eÎÏ B‡ ·ÏÁÏ ÏÙÂ , ¿À»¿«¿ƒ¿»«¿»»¿»¬≈∆

.¯eÒ‡»

מלחו 95) מחמת שנאכל כיון הוא מליח שהכותח פי על אף
כצונן. הוא אלא כרותח בצונן.96)אינו צונן כדין

שאפילו 97) הרא"ש, בשם הביא צא סימן יו"ד יוסף בבית
אומר  והר"ן ובולע. רך הוא כי קליפה, צריך צונן צלי
דעתו. נתבררה ולא סתם ורבינו חם. בצלי עומדת שהגמרא

בקעים.98) בקעים מפרש: ורש"י פילי" "פילי שם בגמרא
היה 99) לכותח וכשנפל לבלוע, נוח אותו מרככים שהתבלין

שם). (רש"י ונבלע לבלוע צמא

.ÎÛBÚ‰ ˙BÏÚ‰Ï ¯eÒ‡100ÔÁÏM‰ ÏÚ ‰È·b‰ ÌÚ »¿«¬»ƒ«¿ƒ»««À¿»
ÂÈÏÚ ÏÎB‡ ‡e‰L101‰¯·Ú Ïb¯‰ ÌeMÓ ‰¯Êb .102, ∆≈»»¿≈»ƒ∆¿≈¬≈»

È ‡nL‰Ê ÌÚ ‰Ê ÏÎ‡103·ÏÁa ÛBÚ‰L Èt ÏÚ Û‡ . ∆»…«∆ƒ∆««ƒ∆»¿»»
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ¯eÒ‡104. »ƒƒ¿≈¿ƒ

מקולי 100) זו שהלכה שאוסרים, הלל וכבית קד: שם משנה
הלל. בית ומחומרי שמאי שמסדר 101)בית שלחן אבל

שם). (משנה חושש ואינו זה בצד זה נותן התבשיל את עליו
עבירה.102) לידי הגבינה.103)מביא עם העוף
כאן 104) ד. בהלכה כמבואר בלבד סופרים מדברי כלומר,

שקרוב  תורה כשל לדבריהם חיזוק עשו לו ובדומה זה בדין
גדי  שאינו בהמה בשר גם ולאכול תורה איסור לידי לבוא
של  מלשונו יוצא (רדב"ז). גדי רק נאמר שבתורה מפני
ואכילתו  אכילתו משום עוף העלאת היא שהגזירה רבינו
כאן  בגמרא אבל הגבינה, עם בהמה בשר אכילת משום
העלאה  משום עוף של העלאה היא: שהגזירה משמע
ואכילה  שהעלאה רש"י ופירש בהמה, בשר של ואכילה

משנה). לחם (וראה אחת כגזירה נחשבות

.‡Î- ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ¯ÈkÓ ÌÈ‡L ÔÈ‡ÒÎ‡ ÈL¿≈«¿¿»ƒ∆≈»«ƒƒ∆∆∆
;‰È·b ‰ÊÂ ‰Ó‰a ¯Oa ‰Ê „Á‡ ÔÁÏL ÏÚ ÔÈÏÎB‡¿ƒ«À¿»∆»∆¿«¿≈»¿∆¿ƒ»

.BnÚ ÏÎ‡iL È„k ‰Êa BaÏ Òb ‰Ê ÔÈ‡L ÈtÓƒ¿≈∆≈∆«ƒ»∆¿≈∆…«ƒ

.·Î˙t‰ Ïk - LÏ Ì‡Â .·ÏÁa ‰qÚ‰ ÔÈLÏ ÔÈ‡≈»ƒ»ƒ»¿»»¿ƒ»»««

‰¯eÒ‡105.¯Oa da ÏÎ‡È ‡nL ,‰¯·Ú Ïb¯‰ ÈtÓ , ¬»ƒ¿≈∆¿≈¬≈»∆»…«»»»
ÔÈLË ÔÈ‡Â106‰ÈÏ‡a ¯epz‰ ˙‡107Ïk - LË Ì‡Â . ¿≈»ƒ∆««¿«¿»¿ƒ»»

‰¯eÒ‡ ˙t‰108˜ÈqiL „Ú109ÏÎ‡È ‡nL ,¯epz‰ ˙‡ ««¬»«∆«ƒ∆««∆»…«
‰pL Ì‡Â .·ÏÁ da110,˙¯k ‰È‰zL „Ú ˙t‰ ˙¯eˆa »»»¿ƒƒ»¿««««∆ƒ¿∆ƒ∆∆

¯Oa ‡Ï da ÏÎ‡È ‡lL È„k111·ÏÁ ‡ÏÂ112È¯‰ - ¿≈∆……«»…»»¿…»»¬≈
.¯zÓ ‰Ê∆À»

(רש"י).105) במלח לאכלה טחים.106)ואפילו
התנור 108)שומן.107) בקרקעית טעם נותן שהשומן

(רש"י). בלחם טעם טעם 109)ונותן נאבד כבר הוסק הא
ל: שם תורא",110)השומן, כעין "עבדינהו לו. שם

הפת. תבנית שינה דהיינו הרי"ף לש 111)וכפירוש אם
בחלב. אליה.112)עיסה בשומן שטח בתנור פת אפה אם

אחרת  עיסה ואפה הפת תבנית ושינה בחלב עיסה לש ואם
מותר  אחרת בצורה הפת תבנית ושינה בשומן שטח בתנור
יטעה  שמא חוששים ואין צורתה לפי אחת כל לאכול

(רדב"ז).

.‚ÎÈÏv‰ ÌÚ d‡Ù‡L ˙t113ÌÚ Ô‡ÏvL ÌÈ‚„Â , «∆¬»»ƒ«»ƒ¿»ƒ∆¿»»ƒ
¯Oa‰114·ÏÁa ÔÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ -115da eÏÎ‡L ‰¯Ú˜ . «»»»¿»¿»¿»»¿»»∆»¿»
¯Oa116eÏM·e117ÔÏÎ‡Ï ¯zÓ ÌÈ‚c‰ Ô˙B‡ - ÌÈ‚c da »»ƒ¿»»ƒ»«»ƒÀ»¿»¿»

Á˙eÎa118. ¿»

(רדב"ז).113) בזה זה נוגעים ואינם אחד בתנור
בהדי 114) דאטוי "ביניתא עו: פסחים הגמרא לשון

"ריחא 115)בישרא". משום הטעם: מפרש שם רש"י
טו  בפרק ורבינו בו. יש ממשות הריח פירוש: היא" מילתא
כדעת  כאן אוסר כן פי על ואף היא מילתא לאו ריחא פוסק,
ריחא  האומרים לדעת שאפילו תתכב, סימן בחולין הרי"ף
כמו  שזה א. טעמים: מכמה אסור כאן היא, מילתא לאו
שאפשר  מפני מתירין, לו שיש דבר כמו זה ב. לכתחילה,
ואפילו  במשהו אוסר מתירין לו שיש ודבר בשר, עם לאכלו

בו. יש משהו וריח בטל אינו שבישלו 116)באלף אפילו
בישלו  דוקא לומר יטעו שלא כדי שאכלו, ונקט בשר, בה

נ"ט. של בנו בן שהן מותר, קיא:117)במים בחולין
בקערה. הדגים נתבשלו אם הדין והוא "עלו",

והטעם:118) כמותו, הלכה פסק שאביי שם, כשמואל
טעמו  נותן שהבשר טעם, נותן בן טעם נותן שהוא משום
היתר. הכל ועדיין בדגים, טעם נותנת והקערה בקערה
ורק  בחלב. בשר נעשה ולא נ"ט, בר נ"ט הפוסקים: בלשון
בפני  מותר אחד שכל לפי נ"ט, בר נ"ט מותר וחלב בבשר
דעה  יורה יוסף ובית (רדב"ז איסורים בשאר לא אבל עצמו,
נ"ט  בר נ"ט הוא: והכלל והרשב"א). הר"ן בשם צה, סימן

אסור. - דאיסורא נ"ט בר נ"ט -מותר, דהיתירא

.„ÎÈÏˆ ¯Oa da C˙ÁL ÔÈkÒ119da C˙ÁÂ ¯ÊÁÂ , «ƒ∆»«»»»»ƒ¿»«¿»«»
ÔÈÙÈ¯Á ÌÈ¯·cÓ Ba ‡ˆBiÎÂ ÔBˆ120ÔÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ - ¿¿«≈ƒ¿»ƒ¬ƒƒ»¿»¿»

Á˙eÎa121da C˙ÁÂ ¯ÊÁÂ ,¯Oa da C˙Á Ì‡ Ï·‡ . ¿»¬»ƒ»«»»»¿»«¿»«»
C˙Á‰ ÌB˜Ó „¯Bb - ÁÈh·‡ B‡ ˙eM˜122ÏÎB‡Â ƒ¬«ƒ«≈¿«¬»¿≈

.·ÏÁa ¯‡M‰«¿»¿»»

חם 119) מבושל בשר הדין והוא דוקא לאו צלי חם. שהוא
ורדב"ז). משנה ובצלים.120)(כסף שומים כגון
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שהצנון 121) דבר, של וטעמו אביי. בשם הלכה קיא: שם
ניכרת  אינה ולפעמים עליה הקרושה הסכין משמנונית בולע
שם  ורש"י נ"ט. בגדר ואינו הממש מן הבא טעם כאן ויש
מדגים  יותר בולע חריף שהדבר מפני טעם, עוד מוסיף קיב.
בחלב  לאכלו אסור הצנון שכל רבינו, מדברי ומשמע חמים.
רק  ואוסרים עליהם חולקים ויש ור"ן, הרשב"א דעת וכן
יורה  יוסף בית ראה אצבע, (כעובי נטילה או קליפה כדי

צו). סימן חם,122)דעה בשר בחתך רק וזה שם. בגמרא
שלא  מפני הקישות, הדחת מספיקה צונן בשר בחתך אבל
מקליפה  פחותה (וגרידה הסכין. על הרבה שמנונית נדבקה
כולה  להינטל שתוכל כדי קצת, עבה קליפה יז, שבהלכה

(ר"ן)). כאחת

.‰ÎCÓk ÏL „k „ˆa ÁÏÓ ÏL „k ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡123, ≈«ƒƒ«∆∆«¿««∆»»
epnÓ ·‡BML ÈtÓ124ÁÏÓa ¯Oa‰ ÏM·Ó ‡ˆÓÂ , ƒ¿≈∆≈ƒ∆¿ƒ¿»¿«≈«»»¿∆«

„ˆa ıÓÁ‰ „k ÁÈpÓ Ï·‡ .·ÏÁ‰ ÌÚË Ba LiL ‰Ê∆∆≈««∆»»¬»«ƒ«««…∆¿«
epnÓ ·‡BL ıÓÁ‰ ÔÈ‡L ,CÓk‰ „k125. ««»»∆≈«…∆≈ƒ∆

ורבינו 123) כמכא, - ארמית בצורה הגמרא בלשון כותח
קיב. שם עברית, צורה לה הכלים 124)נתן דפנות דרך

אסור  רבינו טעם לפי הרדב"ז, כתב הכותח. מן המלח שואב
שאין  מפני מותר מתכות כלי אבל חרס, של בכדים רק
להניח  שאסור ותוספות רש"י לפירוש אבל מזה. זה שואבים
ממנו  וימלח ידע לא והוא המלח לתוך הכותח מן יפול שמא

מתכות. לכדי חרס כדי בין חילוק אין רש"י 125)בשר,
מן  יפול אם שאפילו בגמרא, גירסתם לפי מפרשים ותוספות
הכותח  ניכר במלח אבל בששים, יבטל החומץ לתוך הכותח
אינו  שרבינו ברור, מתבטל. אינו ולפיכך במקומו הסמיך
והאי  בעיניה לאיסורא איתיה האי המשפט: את בגמרא גורס

משנה). וכסף ראב"ד (וראה בעיניה לאיסורא ליתיה

.ÂÎÏÎ‡Ï ¯zÓ - ‰lÁz ·ÏÁ B‡ ‰È·b ÏÎ‡L ÈÓƒ∆»«¿ƒ»»»¿ƒ»À»∆¡…
ÂÈ„È ÁÈ„iL CÈ¯ˆÂ .„iÓ ¯Oa ÂÈ¯Á‡126ÂÈt Áp˜ÈÂ127 «¬»»»ƒ»¿»ƒ∆»ƒ«»»ƒ««ƒ

ÂÈt Áp˜Ó ‰n·e .¯Oa‰ ÔÈ·e ‰È·b‰ ÔÈa128˙Ùa ? ≈«¿ƒ»≈«»»«∆¿«≈«ƒ¿«
ÔÈÁp˜Ó Ïk·e .ÔËÏBt B‡ ÔÚÏB·e ÔÒÚBlL ,˙B¯Ùa B‡¿≈∆¬»¿»¿»«…¿«¿ƒ
ÔÈ‡L ,˙B˜¯È B‡ ÁÓ˜ B‡ ÌÈ¯ÓzÓ ıeÁ ,‰t‰ ˙‡∆«∆ƒ¿»ƒ∆«¿»∆≈

.‰ÙÈ ÔÈÁp˜Ó el‡≈¿«¿ƒ»∆

פה,126) הדחת היינו הלל, בית שאומרים מדיח פירש רש"י
ידים. הדחת היינו הלל, בית שאמרו "מדיח" מפרש ורבינו

קינוחו.127) וגם הפה הדחת גם צריך ורש"י הרי"ף לדעת
בסוגיא.128) שם

.ÊÎ‰iÁ B‡ ‰Ó‰a ¯O·a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na129; «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«¿≈»«»
B‡ ‰È·b‰ ÏÎ‡L ¯Á‡ ÛBÚ ¯Oa ÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«¿«««∆»««¿ƒ»
.ÌÈ„È ˙ÏÈË ‡ÏÂ ‰t‰ Áep˜ ‡Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - ·ÏÁ‰∆»»≈»ƒ…ƒ««∆¿…¿ƒ«»«ƒ

אסור 129) בחלב חיה שבשר פי על אף והדחה, קנוח צריך
ההבדל  ומה ד. בהלכה רבינו שכתב כמו סופרים מדברי רק
דומה  חיה שבשר משום לומר יש עוף, לבשר חיה בשר בן
בשם  משנה (כסף כבהמה חיה עשו לכן בהמה, לבשר
תם  רבינו בשם כתבו עוף, ד"ה קד: שם ובתוספות הר"ן).
בחניכיים, נדבק שאינו מפני בלבד עוף בשר התיר שאגרא

גבינה. אחריו לאכול אסור ולכן נדבק חיה בשר אבל

.ÁÎÔÈa ‰Ó‰a ¯Oa ÔÈa ,‰lÁza ¯Oa ÏÎ‡L ÈÓƒ∆»«»»«¿ƒ»≈¿«¿≈»≈
ÛBÚ ¯Oa130‰È‰iL „Ú ·ÏÁ ÂÈ¯Á‡ ÏÎ‡È ‡Ï - ¿«……««¬»»»«∆ƒ¿∆

˙¯Á‡ ‰cÚÒ ¯eÚL È„k Ô‰ÈÈa131LL BÓk ‡e‰Â , ≈≈∆¿≈ƒ¿À»«∆∆¿¿≈
ÌÈpM‰ ÔÈa ÏL ¯Oa‰ ÈtÓ ,˙BÚL132¯Ò BÈ‡L »ƒ¿≈«»»∆≈«ƒ«ƒ∆≈»

.Áep˜a¿ƒ«

כאן.130) האמור שיעור להמתין מר 131)צריך "אמר
סעודה  ובין אכילנא". אחריתא בסעודתא וכו' עוקבא

לנהוג לס  צריך שכן הרי"ף וכתב שעות. שש של הפסק עודה
שש  לחכות עוף בבשר גם ומחמיר בשיטתו הולך ורבינו
הזה. הבשר נתעכל שעות שש ששהה ולאחר שעות

לתינוק 132) להאכיל לעס אלא בלע לא אפילו זה ולטעם
הבשר  שטעם מפרשים ויש שעות. שש לחכות צריך כן גם
מותר  בלע ולא לעס אם ולדבריהם הזה. כשיעור בפה נמשך
וטור  משנה כסף (וראה והדחה קינוח אחרי גבינה לאכול

פט). סימן דעה יורה

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
נוהגים 1) ואם והערלה, הכרם וכלאי החדש דיני יבאר

בארץ  נוהג ואם ופדיונו רבעי נטע לארץ; ובחוצה בארץ
או  מיתה בו שיש וטבל טבל; כזית האוכל לארץ; ובחוץ
כו'. שביעית וספיחי והחדש מהטבל היוצאין משקין לאו;

.‡e¯Ó‡L ÔÈ¯eq‡ Ïk2‰iÁ LÙ ÈÈÓa Ô‰3LÈÂ . »ƒƒ∆»«¿≈¿ƒ≈∆∆«»¿≈
,L„Á‰ :Ô‰Â ,ı¯‡‰ Ú¯Êa ‰¯Bz ÏL ÌÈ¯Á‡ ÔÈ¯eq‡ƒƒ¬≈ƒ∆»¿∆«»»∆¿≈∆»»

‰Ï¯Ú‰Â ,Ï·h‰Â ,Ì¯k‰ È‡ÏÎÂ4. ¿ƒ¿≈«∆∆¿«∆∆¿»»¿»

הקודמים.2) הפרקים בבעליֿחיים 3)בתשעת כלומר,
שלהם. הגוף לפי 4)וחלקי רבינו מפרש שלפנינו, בהלכות

איסורים  עוד וישנם הללו. האיסורים דיני כל את הסדר
וביכורים, מעשר תרומת תרומה, כגון הארץ, בזרע אחרים
ורבינו  מותרים. לכהנים אבל לזרים, מוגבל שאיסורם אלא
איסורים  גם ויש זרעים. בספר מיוחדות הלכות להם קבע
הקודמים, הפרקים בתשעת נתבארו שלא בעליֿחיים במיני
בספר  ונתבארו וטמא, נותר פיגול, כגון - במוקדשין וכולם

עבודה.

.·‰‡e·z ÈÈÓ ‰MÓÁÓ „Á‡ Ïk ?„ˆÈk L„Á‰∆»»≈«»∆»≈¬ƒ»ƒ≈¿»
„·Ïa5¯ÓÚ‰ ·¯˜iL Ì„˜ BlL L„Á‰Ó ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ ƒ¿«»∆¡…≈∆»»∆…∆∆ƒ¿«»…∆

‡Ï ÏÓ¯ÎÂ ÈÏ˜Â ÌÁÏÂ :¯Ó‡pL ,ÔÒÈa ¯OÚ ‰MLa¿ƒ»»»¿ƒ»∆∆¡«¿∆∆¿»ƒ¿«¿∆…
eÏÎ‡˙6L„Á ˙ÈÊk ÏÎB‡‰ ÏÎÂ .7¯ÓÚ‰ ˙·¯˜‰ Ì„˜ …¿¿»»≈¿«ƒ»»…∆«¿»«»…∆

ÌB˜Ó ÏÎa ,‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ -8ı¯‡a ÔÈa ,ÔÓÊ ÏÎ·e ∆ƒ«»¿»»¿»¿«≈»»∆
ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ÔÈa9˙Èa‰ ÈÙa ÔÈa ,10ÈÙa ‡lL ÔÈa ≈¿»»»∆≈ƒ¿≈««ƒ≈∆…ƒ¿≈

¯ÓÚ‰ ·¯˜iMÓ - Lc˜Ó LiL ÔÓÊaL ‡l‡ .˙Èa‰««ƒ∆»∆ƒ¿«∆≈ƒ¿»ƒ∆ƒ¿«»…∆
ÓB˜n‰Â ,ÌÈÏLe¯Èa L„Á‰ ¯z‰ÔÈ˜BÁ¯‰ ˙B11ÔÈ¯zÓ À«∆»»ƒ»«ƒ¿«¿»¿ƒÀ»ƒ

˙BˆÁ ¯Á‡12¯Á‡ „Ú Ba ÔÈÏvÚ˙Ó ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡L , ««¬∆≈≈ƒƒ¿«¿ƒ«««
Blk ÌBi‰ Ïk - Lc˜n‰ ˙Èa ÔÈ‡L ÔÓÊ·e ;˙BˆÁ¬ƒ¿«∆≈≈«ƒ¿»»«À

‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÒ‡13ÔÈOBÚL ˙BÓB˜na ,‰f‰ ÔÓf·e . »ƒ«»«¿««∆«¿∆ƒ
¯OÚ ‰Ú·L ÌBÈ Ïk ¯eÒ‡ L„Á‰ - ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈL¿≈»ƒƒ∆»»»»ƒ¿»»»

·¯ÚÏ „Ú ÔÒÈa14ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ,15. ¿ƒ»«»∆∆ƒƒ¿≈¿ƒ

והכוסמים,5) והשעורים, החיטים, מ"א: פ"א, חלה
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והשיפון. שועל, עצם 6)ושיבולת עד הפסוק: ומסיים
קרבן  והיינו וגו', אלהיכם קרבן את הביאכם עד הזה, היום
אתיא  דריש, – ב ע, ובמנחות בניסן. בט"ז שהקריבו עומר
כתוב  ובמצה וקלי, לחם כתוב בחדש ממצה, "לחם" "לחם"
אלא  בא אינו בפסח הנאכל הלחם מצה מה עני, לחם
בלבד  המינים בחמשת נוהג חדש אף מינים, מחמשת

מ"א). פ"א, חלה המשניות אכילה 7)(פירוש איסורי שכל
מקומות. בכמה כמבואר פ"ג,8)בכזית, ערלה משנה,

מקום.9)מ"ט. בכל של זמן 10)פירוש בכל של פירוש
סח.). מנחות קרב 11)(משנה כבר אם יודעים שאינם

לא. או מותרים 12)העומר הרחוקים מה מפני שם:
ביתֿדין  שאין יודעים שהן מפני ולהלן? היום מחצות

בו. היום 13)מתעצלים עצם "עד כג): (ויקרא שנאמר
של  פלוגתא היום. כל היינו יום, של עיצומו עד הזה"
(כסףֿמשנה). אחרון שהוא כרבינא ופסק שם: אמוראים

התורה"14) מן אסור "חדש סובר רבינו והרי תאמר: ואם
ואםֿכן לארץ, בחוץ יום אפילו הוא שמא הספק, מפני אסור

איסור  ספק שזה אמר ולא סופרים" "מדברי אמר ולמה טז,
החודש, בקביעות אנו בקיאים שעכשיו לומר יש תורה?
שאנו  ומה לחודש, טז הוא שמא יז ביום מסופקים אנו ואין
מנהג  לשנות שלא כדי הוא, ימיםֿטובים שני עושים
סופרים  מדברי רק שאסור רבינו אומר לפיכך אבותינו,

שם.15)(רדב"ז). כרבינא,

.‚ÈÏ˜Â ÌÁÏ ÏÎB‡‰16ÏÓ¯ÎÂ17„Á‡ ÏkÓ ˙ÈÊk , »≈∆∆¿»ƒ¿«¿∆¿«ƒƒ»∆»
˙Bi˜ÏÓ LÏL ‰˜BÏ - „Á‡Â18ÈÏ˜Â ÌÁÏÂ ¯Ó‡pL ; ¿∆»∆»«¿À∆∆¡«¿∆∆¿»ƒ

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .eÏÎ‡˙ ‡Ï ÏÓ¯ÎÂ19ÔzLÏML , ¿«¿∆……¿ƒƒ«¿»»¿∆¿»¿»
.‰fÓ ‰Ê ÔÈ˜eÏÁ ÔÈÂ‡Ïa¿»ƒ¬ƒ∆ƒ∆

באש.16) קלויים תבואה קלויות.17)גרעיני שבלים
אחת 18) אלא לוקה אינו לאו ואם התראות, בשלש ודוקא

בידינו  וכלל אחד, בלאו נכללו ששלשתם ואע"פ (רדב"ז).
שמצאו  מפני לוקיןֿ כאן שבכללות", לאו על לוקין "אין
לחלק  שבאו ופירשו מיותרים, פסוקים ה) (כריתות חכמים
למדו". השמועה "מפי רבינו שסיים וזה לאוין. לשלשה

המקרא 19) מן ברור יוצא שאינו לימוד כל לומר, רצונו
למדו  השמועה מפי רבינו: אומר עליו, מסתמכים שחז"ל
בשורש  רבינו שכתב מה וראה הרמב"ם). כללי מלאכי, (יד

המצוות'. מ'ספר תשיעי

.„¯ÓÚ‰ ˙·¯˜‰ Ì„˜ ‰LÈ¯L‰L ‰‡e·z Ïk20Û‡ , »¿»∆ƒ¿ƒ»…∆«¿»«»…∆«
˙¯zÓ - ·¯wL ¯Á‡ ‡l‡ ‰¯Ó‚ ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…ƒ¿¿»∆»««∆»«À∆∆

‰ÏÈÎ‡a21¯Á‡ ‰LÈ¯L‰L ‰‡e·˙e .¯ÓÚ‰ ·¯wMÓ «¬ƒ»ƒ∆»«»…∆¿»∆ƒ¿ƒ»««
‰Úe¯Ê ‰˙È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÓÚ‰ ·¯wL22·¯wL Ì„˜ ∆»«»…∆««ƒ∆»¿»¿»…∆∆»«

‰L ÏL ¯ÓÚ‰ ·¯˜iL „Ú ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - ¯ÓÚ‰»…∆¬≈¬»«∆ƒ¿«»…∆∆»»
ÌB˜Ó ÏÎa ‰Ê ÔÈ„Â .‰‡a‰23ÔÓÊ ÏÎ·e24.‰¯Bz‰ ÔÓ «»»¿ƒ∆¿»»¿»¿«ƒ«»

ב.20) ע, מנחות יונה כרבי העומר, נקצר שכבר אע"פ
קודם 21) השרישו אם שם, ומנחות מ"א, פ"א חלה משנה,

מתירן. העומר - במקומות 23)שם.22)לעומר [אפילו
ישראל]. שבארץ מזמנים שונים וההשרשה הזריעה שזמני

לטז 24) קודם שהשרישה תבואה קרב, העומר שאין אע"פ

עד  השרישה שלא ותבואה לערב, בניסן ביז מותרת בניסן,
הבאה. לשנה בערב בניסן יז עד אסורה בניסן, טז

.‰¯ÓÚ‰ ¯Á‡ ‰LÈ¯L‰L ‰‡e·z25Ú¯ÊÂ ,d¯ˆ˜e , ¿»∆ƒ¿ƒ»««»…∆¿»»¿»«
‡a‰ ¯ÓÚ‰ ·¯˜ Ck ¯Á‡Â ,Ú˜¯wa ÌÈhÁ‰ ÔÓ26 ƒ«ƒƒ««¿«¿««»»«»…∆«»

Ú˜¯wa ÌÈhÁ‰ ÔÈ„ÚÂ27˜ÙÒ el‡ È¯‰ -28Ô¯Èz‰ Ì‡ «¬«ƒ«ƒƒ««¿«¬≈≈»≈ƒƒƒ»
¯ÓÚ‰29„Îa ÔÈÁpÓ eÈ‰ el‡k30Ô˙B‡ ¯ÈzÈ ‡Ï B‡ , »…∆¿ƒ»À»ƒ¿«…«ƒ»

Ú˜¯wa eÏËaL ÈtÓ31ÏÎ‡Â Ì‰Ó Ë˜Ï Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ƒ¿≈∆»¿««¿«¿ƒ»ƒ»«≈∆¿»«
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓe ,‰˜BÏ BÈ‡ -32˙ÏaL ÔÎÂ . ≈∆«ƒ«««¿¿≈ƒ…∆

LÈÏL ‰‡È·‰L33¯Á‡ dÏ˙Le d¯˜ÚÂ ,¯ÓÚ‰ ÈÙlÓ ∆≈ƒ»¿ƒƒƒ¿≈»…∆«¬»»¿»»««
˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ‰ÙÈÒB‰Â ,¯ÓÚ‰ ·¯wL34‰È‰z Ì‡ ∆»«»…∆¿ƒ»¬≈»≈ƒƒ¿∆

‰¯eÒ‡35˙ÙÒBz‰ ÈtÓ36B‡ ,‡a‰ ¯ÓÚ‰ ‡B·iL „Ú ¬»ƒ¿≈«∆∆«∆»»…∆«»
¯ÓÚ‰ Ì„˜ ‰LÈ¯L‰ È¯‰L ,‰¯eÒ‡ ‰È‰z ‡Ï37. …ƒ¿∆¬»∆¬≈ƒ¿ƒ»…∆»…∆

העבר.25) העומר התירה את 26)ולא מתיר שהיה
זרען. לולא (כסףֿמשנה).27)החיטים הושרשו ולא

א 28) סט, במנחות היא בעיא מותרות, שנזרעו החיטים אם
איפשטא. ולא זרען.30)הבא.29)- זו 31)ולא והרי

מתירן. ואינו הבא העומר קודם השרישו ולא חדשה, זריעה
תורה'.32) 'איסור ספק כל בישול 33)כדין שליש

לא  ואם מתיר, והעומר פרי כגמר חשוב שזה הגרעינין,
ואין  תבואה ולא שחת כקוצר זה הרי ועקרה, שליש הביאה

שם). (רש"י מתיר שם.34)העומר כולה.35)בעיא,
שם.36) גמרא התוספת, אחר אחר 37)שהולכים והולכים

העיקר.

.ÂÈÈÓ B‡ ‰‡e·z ÈÈnÓ ÔÈÓ ?„ˆÈk Ì¯k‰ È‡Ïkƒ¿≈«∆∆≈«ƒƒƒ≈¿»ƒ≈
˙B˜¯È38ÔÈa Ï‡¯OÈ Ú¯fL ÔÈa ,ÔÙb‰ ÌÚ eÚ¯ÊpL ¿»∆ƒ¿¿ƒ«∆∆≈∆»«ƒ¿»≈≈

È¯Î Ú¯fL39b‰ ÚËpL ÔÈa Ô‰ÈÏ‡Ó eÏÚL ÔÈa ,ÔÙ ∆»«»¿ƒ≈∆»≈¬≈∆≈∆»««∆∆
˜¯i‰ CB˙a40.‰È‰·e ‰ÏÈÎ‡a ÔÈ¯eÒ‡ Ì‰ÈL - ¿«»»¿≈∆¬ƒ«¬ƒ»«¬»»

Ú¯Êz ¯L‡ Ú¯f‰ ‰‡ÏÓ‰ Lc˜z Ôt :¯Ó‡pL∆∆¡«∆ƒ¿««¿≈»«∆«¬∆ƒ¿»
˜Á¯˙z Ôt :¯ÓBÏk .Ì¯k‰ ˙‡e·˙e41.Ì‰ÈL ¯Ò‡˙Â ¿««»∆¿«∆ƒ¿«≈¿∆¡…¿≈∆

ובהנאה.38) באכילה אסור בגפן, אחד מין אפילו משמע
חייב  שאינו ה"א, כלאים מהל' בפ"ה פסק שרבינו ואע"פ
וחרצן  ושעורה חיטה שיזרע עד הכרם כלאי זריעת על
אחד  מין רק נזרע אפילו לוקה אכילתם על יד, במפולת
ורדב"ז). (לחםֿמשנה מאליהם עלו ואפילו בכרם,

ב'ירושלמי'39) זריעה. באיסור תלוי האכילה איסור שאין
מפרש  כנראה בגויים", "נוהג שנינו: ה"ח, פ"א קידושין
גוי. של הוא הכרם אם ובין גוי זרע אם בין רבינו,

ה"ח.40) פ"א כלאים כתוב 41)'ירושלמי' הפסוק בראש
מהם  תתרחק פן רבינו: ומפרש כלאים", כרמך תזרע "לא
אכילה  איסור דרשו - א קטו, ובחולין שניהם. תאסור כי
ונפלא  לשורפן, שתצטרך אש" "תוקד תקדש" "פן מן והנאה

רדב"ז). (וראה זו דרשה רבינו הביא לא למה הדבר

.Ê˙ÈÊk ÏÎB‡‰Â42ÔÈa ˜¯i‰ ÔÓ ÔÈa ,Ì¯k‰ È‡ÏkÓ ¿»≈¿«ƒƒƒ¿≈«∆∆≈ƒ«»»≈
‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ - ÌÈ·Ú‰ ÔÓ43ÔÈÙ¯ËˆÓ Ì‰ÈLe .44 ƒ»¬»ƒ∆ƒ«»¿≈∆ƒ¿»¿ƒ

.‰Ê ÌÚ ‰Ê∆ƒ∆

נלמד 42) אכילה שאיסור אכילה, לשון בו נזכר שלא אע"פ
אכילה  שסתם אכילה, איסורי כשאר שיעורו תקדש", מ"פן
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(מכות 43)בכזית. בידינו הוא וכלל תקדש", "פן שנאמר
לאֿתעשה. – אל פן, השמר, ובמקבילות) אכל 44)יג, אם

שהכל  לכזית, מצטרפים - ענבים זית וחצי ירק, זית חצי
הוא. אחד איסור

.ÁÏ‡¯OÈ ı¯‡a eÚ¯ÊpL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na45; «∆¿»ƒ¬ƒ∆ƒ¿¿¿∆∆ƒ¿»≈
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ì¯k‰ È‡Ïk - ı¯‡Ï ‰ˆeÁa Ï·‡46. ¬»¿»»»∆ƒ¿≈«∆∆ƒƒ¿≈¿ƒ

ÌÈ‡Ïk ˙BÎÏ‰·e47È‡ÏÎa ¯eÒ‡ ÔÈÓ ‰Ê È‡ :¯‡a˙È ¿ƒ¿ƒ¿«ƒƒ¿»≈≈∆ƒ»¿ƒ¿≈
È˙Óe ,¯Ò‡È C‡È‰Â ,¯eÒ‡ BÈ‡ ÔÈÓ ‰Ê È‡Â Ì¯k‰«∆∆¿≈∆ƒ≈»¿≈«∆¡…»«

Lc˜Ó ¯·„ ‰Ê È‡Â ,¯Ò‡È48.Lc˜Ó BÈ‡ ‰Ê È‡Â ≈»≈¿≈∆»»¿«≈¿≈∆≈¿«≈

ואינן 45) בארץ, התלויות המצוות מסוג הוא הכרם שכלאי
פ"א). סוף קידושין (משנה, בארץ אלא משנה,46)נוהגות

מ"ט. פ"ג, רק 47)ערלה עוסקים אנו וכאן זרעים, בספר
הכרם. כלאי של והנאה אכילה איסור כלאי 48)בדיני

וטעונים  ובהנאה באכילה התורה מן שאסורים הכרם
תקדש". "פן הכתוב: לשון עלֿפי שריפה,

.Ë˙B¯t Ïk - ÏÎ‡Ó ÔÏÈ‡ ÚËBp‰ Ïk ?„ˆÈk ‰Ï¯Ú‰»»¿»≈«»«≈«ƒ««¬»»≈
ÌÈL LÏL ÔÏÈ‡ B˙B‡ ‰OBÚL49Ô‰ È¯‰ ÚËpMÓ ∆∆ƒ»»»ƒƒ∆»«¬≈≈

‰‡‰·e ‰ÏÈÎ‡a ÔÈ¯eÒ‡50ÌÈL LÏL :¯Ó‡pL , ¬ƒ«¬ƒ»«¬»»∆∆¡«»»ƒ
ÏÎB‡‰ ÏÎÂ .ÏÎ‡È ‡Ï ÌÈÏ¯Ú ÌÎÏ ‰È‰È51Ì‰Ó ƒ¿∆»∆¬≈ƒ…≈»≈¿»»≈≈∆

˙ÈÊk52.‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ - ¿«ƒ∆ƒ«»

עץ 49) כל ונטעתם הארץ אל תבואו וכי מתחילה: הפרשה
ה"ב  פ"א ערלה 'ירושלמי' נטיעה. משעת ומונים מאכל.
חנטת  עד ערלה מאיסור יוצא אינו אבל (כסףֿמשנה).
שחנטו  והפירות הרביעית, השנה של בשבט בטו הפירות
משום  אסורים בשבט, טו אחרי שנגמרו אףֿעלֿפי כן לפני

י:). ראשֿהשנה (ראה ב.50)ערלה נו, קידושין ברייתא,
הט"ז.51) בפ"ח רבינו שכתב כמו לוקה, אינו הנהנה אבל
מקומות.52) בכמה כמבואר בכזית, אכילה שסתם

.È,Ï‡¯OÈ ı¯‡a ÚËBa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿≈«¿∆∆ƒ¿»≈
ı¯‡‰ Ï‡ e‡·˙ Èk :¯Ó‡pL53Ï·‡ ;¯ÓB‚Â ∆∆¡«ƒ»…∆»»∆¿≈¬»

‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ‰Ï¯Ú ¯eq‡ƒ»¿»¿»»»∆¬»»¿∆
ÈÈqÓ54,‰¯eÒ‡ ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ‰Ï¯Ú‰ È‡ceL , ƒƒ«∆««»»¿»¿»»»∆¬»

¯zÓ d˜ÙÒe55¯‡a˙È ÈL ¯OÚÓ ˙BÎÏ‰·e . ¿≈»À»¿ƒ¿«¬≈≈ƒƒ¿»≈
.ÔÈ¯zn‰ ÌÈ¯·„e ‰Ï¯Ú ÌeMÓ ÔÈ¯eÒ‡‰ ÌÈ¯·c¿»ƒ»¬ƒƒ»¿»¿»ƒ«À»ƒ

בי"ד 53) ואפילו ה"ט). שני מעשה מהל' (פ"י ביאה משעת
ערלה  נוהגת ישראל, ארץ את וחילקו שכבשו שנים

מ"ב). פ"א, (ערלה שכבשו נאמרה:54)במקומות כך
לט.). (קידושין מותר ספיקה אסור, -55)ודאה ובסוריא

הבאה. הלכה ראה

.‡È- Ï‡¯OÈ ı¯‡a :Ì¯k‰ È‡ÏÎÂ ‰Ï¯Ú ˜ÙÒ¿≈»¿»¿ƒ¿≈«∆∆¿∆∆ƒ¿»≈
„Âc L·kL ˙Bˆ¯‡ ‡È‰Â ,‡È¯eÒa ;¯eÒ‡56.¯zÓ - »¿¿»¿ƒ¬»∆»«»ƒÀ»

Ì¯k ‰È‰ ?„ˆÈk57‰Ï¯ÚÂ58‰ˆeÁ ˙B¯kÓ ÌÈ·ÚÂ ≈«»»∆∆¿»¿»«¬»ƒƒ¿»»
BÎB˙a Úe¯Ê ˜¯È ‰È‰ ,BÏ59,BÏ ‰ˆeÁ ¯kÓ ˜¯ÈÂ »»»»»«¿¿»»ƒ¿»»

epnÓ ‡nL60.¯zÓ ‡È¯eÒa - ¯Á‡Ó ‡nL ‰Ê ‡e‰ ∆»ƒ∆∆∆»≈«≈¿¿»À»
Ì¯kÓ ˙B‡ˆBÈ ÌÈ·Ú‰ ‰‡¯ elÙ‡ ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁ·e¿»»»∆¬ƒ»»»¬»ƒ¿ƒ∆∆

Ô‰Ó Á˜BÏ - Ì¯k‰ ÔÓ ‡ˆBÈ ˜¯È B‡ ,‰Ï¯Ú61; »¿»»»≈ƒ«∆∆≈«≈∆

Ë˜BÏ B‡ ‰Ï¯Ú‰ ÔÓ ¯ˆBa B˙B‡ ‰‡¯È ‡lL ‡e‰Â¿∆…ƒ¿∆≈ƒ»»¿»≈
B„Èa ˜¯i‰62. «»»¿»

ונקראת 56) בתורה, שנקבעו ישראל ארץ לגבולות מחוץ
ספיקה  ולפיכך הארץ, בקדושת נתקדשה ולא יחיד כיבוש

כלאים.57)מותר. ערלה.58)שאינו הוא והכרם
בה"ו.59) שנתבאר כמו הכרם, כלאי משום אסור והירק
מהירקות 60) או ערלה שאילנותיו הכרם מאותו כלומר,

כלאים. משום האסורים בו כמו 61)שגדלו ספק שאפילו
הם  שהפירות נוטה והדעת שקולים, הצדדים שני שאין זה,
רחוקה  אפשרות שיש אלא כלאים, או ערלה שהוא זה מכרם
התירה  לכאן, והובאו אחר מכרם הם האלו שהפירות
(רדב"ז  מותר ספקות מיני כל - נאמרה שכך  ההלכה,

ואסור 62)בהי"ג). הכרם, כלאי או ערלה ודאי שזהו
דין  שהשווה רבינו על משיג הרמ"ך לארץ. בחוצה אפילו
אמרו  - ב לז, קידושין בגמרא והלא הכרם, לכלאי ערלה
אין  מסיני, למשה הלכה לארץ בחוץ ערלה הסוברים שלדעת
ולמה  מסיני, למשה הלכה סובר ורבינו שווה. ספיקם דין
בריה  כמר סובר שרבינו מתרץ שם והר"ן דינם? כאן השווה
הרמב"ם  ובתשובות בשניהם. להקל שפוסק דרבינא
כב, סימן שולזינגר הוצאת קדושה, לספר המסופחות
התלמוד, "למדנו ואומר: ה'ירושלמי' על רבינו מסתמך
בכל  אסור ודאן דהיינו שווין, הכרם ובכלאי בערלה שהדין
בסוריא  ומותר ישראל בארץ אסור הוא ספקן אבל מקום,
מקור  את כאן איפוא גילה רבינו לקיטתן". שנראה עד וכו'

ההשגה. את והסיר שיטתו,

.·È‰Ï¯Ú ˜ÙÒ ‡e‰L Ì¯k63ÌÈ‡Ïk ˜ÙÒ B‡64: ∆∆∆¿≈»¿»¿≈ƒ¿«ƒ
¯zÓ - ‡È¯eÒ·e ,¯eÒ‡ - Ï‡¯OÈ ı¯‡a65CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , ¿∆∆ƒ¿»≈»¿¿»À»¿≈»ƒ

.ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ¯ÓBÏ«¿»»»∆

שנים.63) שלש הכרם על עבר נזרע 64)ספק אם ספק
לא. או קודם ירק אופן,65)בכרם בכל מותר משמע

הקודמת  בהלכה בידו. לוקט או בוצר אותו ראה אפילו
נפל  והספק כלאים, או ערלה ודאי שהוא בכרם מדובר
אם  ולפיכך אחר, ממקום או הכרם מאותו הם אם בפירות
או  ערלה ודאי זה הרי ביד, לוקט או קוצר אותו רואה
אפילו  אסור ובסוריא לארץ, בחוצה אפילו ואסור כלאים,
אבל  הלקיטה. ראה ולא זה מכרם יוצאים הפירות ראה אם
כלאים, או ערלה הוא אם עצמו, בכרם כשהספק מדובר כאן
עומד  הוא ביד, לוקט או קוצר אותו רואה אפילו ולכן
מותר" בסוריא ואפילו לארץ בחוץ "ספק והלכה - בספקו

(כסףֿמשנה).

.‚ÈÒc¯Ùa ‰eÓË ˙‡ˆÓ‰ ÔÈÈ ˙È·Á66- ‰Ï¯Ú ÏL »ƒ«ƒ«ƒ¿≈¿»¿«¿≈∆»¿»
‰i˙La ‰¯eÒ‡67·Bb ·pb‰ ÔÈ‡L ;‰È‰a ˙¯zÓe68 ¬»ƒ¿ƒ»À∆∆«¬»»∆≈««»≈

ÌL ÌÈeÓË ÔÈ‡ˆÓp‰ ÌÈ·Ú Ï·‡ .Ba ÔÓBËÂ ÌB˜nÓƒ»¿≈¬»¬»ƒ«ƒ¿»ƒ¿ƒ»
.ÌL ÔÚÈˆ‰Â eË˜Ï ÌMÓ ‡nL ;ÌÈ¯eÒ‡ -¬ƒ∆»ƒ»ƒ¿¿¿ƒ¿ƒ»»

א.66) כד, ב'טור'67)בבאֿבתרא הב"ח גירסת  היא כך 
בשתיה  מותרת הגירסא: אחרים ובספרים רצד. סי' יו"ד
וכן  והרדב"ז. משנה' ה'לחם גורסים וכן בהנאה, ומותרת
אסורים", וכו' ענבים "אבל רבינו שכתב ממה משמע
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ואם  "אבל"? ומה אסור, יין גם הלא - הב"ח ולגירסת
נסך? יין חשש משום היין אוסרים אין למה תשאל:
נינהו  ישראל גנבי רוב ותירצו: כך, הקשו שם ה'תוספות'
יהודים, הם הגנבים של רובם פירוש: ע.). זרה (עבודה
אומר  ולפיכך המצב, נשתנה רבינו של ובמקומו בזמנו אמנם
רוב  אם גנבים: שפתחוה בחבית פי"ב בסוף לקמן רבינו
עוסק  וכאן אסור. - לאו ואם מותר, היין - ישראל העיר גנבי
על  וסומך נסך, יין לדיני נכנס ולא בלבד, ערלה בדיני רבינו

ורדב"ז). לחםֿמשנה (וראה שם שכתב בגמרא 68)מה
וקרוב  רוב למאןֿדאמר הטעם זה אומר א. כד, בבאֿבתרא
טומן  הגנב שאין הטעם לולא כן ואם הקרוב, אחר הולכים
והוא  הקרוב הוא ערלה של זה שפרדס משום אסור היה שם,
(ובלחםֿמשנה  ה'תוספות' שמפרשים כמו ערלה, כוודאי
וקרוב  רוב להסוברים זה טעם נאמר שם בגמרא הלא מתמה,
אחר  שהולכים היא רבינו ודעת הקרוב, אחר הולכים -

שם). ראה הרוב,

.„È‰ÚÈËa ÔÈÙzL eÈ‰L Ï‡¯OÈÂ È¯Î69Ì‡ : »¿ƒ¿ƒ¿»≈∆»À»ƒƒ¿ƒ»ƒ
ÈL ÏÎB‡ È¯Îp‰ ‰È‰iL ˙eÙzM‰ ˙lÁzÓ e˙‰ƒ¿ƒ¿ƒ««À»∆ƒ¿∆«»¿ƒ≈¿≈

‰Ï¯Ú70¯z‰ ÈMÓ ÌÈL LÏL ÏÎB‡ Ï‡¯OÈÂ »¿»¿ƒ¿»≈≈»»ƒƒ¿≈∆≈
¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ‰Ï¯Ú‰ ÈL „‚k71‡Ï Ì‡Â ; ¿∆∆¿≈»»¿»¬≈∆À»¿ƒ…

¯eÒ‡ - ‰lÁzÓ e˙‰72e‡·È ‡lL „·Ï·e . ƒ¿ƒ¿ƒ»»ƒ¿«∆…»…
ÔBaLÁÏ73ÏÎ‡ ˙B¯t ‰nk ·LÁiL ÔB‚k ?„ˆÈk . ¿∆¿≈«¿∆«¿…«»≈»«

„‚k Ï‡¯OÈ ÏÎ‡iL „Ú ‰Ï¯Ú ÈLa È¯Îp‰«»¿ƒƒ¿≈»¿»«∆…«ƒ¿»≈¿∆∆
‰Ê È¯‰L ,¯eÒ‡ - ‰Êk e˙‰ Ì‡ .˙B¯t‰ Ô˙B‡»«≈ƒƒ¿»∆»∆¬≈∆

.‰Ï¯Ú ˙B¯t ÛÈÏÁÓk¿«¬ƒ≈»¿»

א.69) כב, (רש"י 70)ע"ז השנים באותן בנטיעה ומתעסק
התנאי 71)שם). לפי המשפט שכן מערלה, כנהנה ואינו

והישראל  בנטיעות, שהתעסק ערלה בשני יאכל שהגוי
עובד. כשהוא היתר אכילת 72)בשנות מחליפת שנהנה

המותרות. שנים באכילת ערלה כך,73)שני התנו ואפילו
פירות  חילופי זה הרי פירות, כנגד פירות שמחשבים מכיון

רבינו. שמסיים כמו אסורים, חליפיה וערלה ממש, ערלה

.ÂË‰ˆeÁa ‚‰B ÈÚ·¯ ÚË ÔÈc ÔÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆≈ƒ∆«¿»ƒ≈¿»
ı¯‡Ï74ÔBÈ„t ‡Ïa ˙ÈÚÈ·¯ ‰L ˙B¯t ÏÎB‡ ‡l‡ , »»∆∆»≈≈»»¿ƒƒ¿…ƒ¿

¯ÓÁÂ Ï˜Â .‰Ï¯Ú‰ ‡l‡ e¯Ó‡ ‡lL ;ÏÏk¿»∆…»¿∆»»»¿»¿«»…∆
˙B¯OÚÓa ˙·iÁ ‡È‰L ,‡È¯eq ‰Óe :ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ«¿»∆ƒ«∆∆¿««¿

˙·iÁ dÈ‡ ,Ì‰È¯·cÓ ˙ÈÚÈ·L·e75,ÈÚ·¯ ÚËa ƒ¿ƒƒƒƒ¿≈∆≈»«∆∆¿∆«¿»ƒ
a˙iL BÓk- ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ;ÈL ¯OÚÓ ˙BÎÏ‰a ¯‡ ¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«¬≈≈ƒ»»»∆

Ï·‡ !?da ‚‰B ÈÚ·¯ ÚË ‰È‰È ‡lL ÔkL Ïk ‡Ï…»∆≈∆…ƒ¿∆∆«¿»ƒ≈»¬»
‡lL ÔÈa ˙Èa‰ ÈÙa ÔÈa da ‚‰B - Ï‡¯OÈ ı¯‡a¿∆∆ƒ¿»≈≈»≈ƒ¿≈««ƒ≈∆…

˙Èa‰ ÈÙa76ÌÈB‡b ˙ˆ˜Ó e¯B‰Â .77ÈÚ·¯ Ì¯kL , ƒ¿≈««ƒ¿ƒ¿»¿ƒ∆∆∆¿»ƒ
Bc·Ï78B˙B‡ ÔÈ„Bt79‰È‰È Ck ¯Á‡Â ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ¿«ƒ¿»»»∆¿««»ƒ¿∆

.¯wÚ ‰Ê ¯·„Ï ÔÈ‡Â .‰ÏÈÎ‡a ¯zÓÀ»«¬ƒ»¿≈¿»»∆ƒ»

ב'גזירה74ֿ) שני ממעשר רבעי נטע שלומדים מפני טעמו
מה  גם ללמוד יש א. נד, בקידושין "קודש " "קודש" שוה'
נוהג  אינו רבעי נטע כך לארץ, בחוצה נוהג אין שני מעשר
כרם  גם זה, ולפי הרשב"א). בשם (כסףֿמשנה לארץ בחוץ
שם  לומדים רבעי כרם שגם לארץ, בחוץ נוהג אינו רבעי

כמה  רבינו על וחלקו "קודש". "קודש" מ'גזירהֿשוה'
(שאר  רבעי לנטע רבעי כרם בין ומחלקים הפוסקים, מגדולי
לארץ, בחוץ נוהג רבעי שכרם וסוברים גפנים) לא אילנות,
א. לה, ברכות ה'תוספות' כתבו וכן אילנות. בשאר לא אבל

ולמאן. מעשר 75)ד"ה מ'ירושלמי' סוריא, דין למד רבינו
קידושין). סוף (ר"ן פ"ה מ"ב,76)שני פ"ה שני מעשר

אליעזר, רבי של רבעי בכרם א. ה, ביצה מגמרא משמע וכן
שני. בית חורבן אחרי היה הוא גאון 77)והרי אחאי רב

אילנות,78)(כסףֿמשנה). בשאר ולא בכרם רק כלומר,
בזה. למעלה שכתבנו מה שוה 79)ראה על אותו מחללין

פרשת  אחאי דרב שאילתות לנהר, ומטיל ושוחק פרוטה
בזמן  ישראל בארץ בהי"ז רבינו כותב וכן ק. סי' קדושים

הזה.

.ÊË˙ÈÚÈ·¯ ‰L ˙B¯t80dlk81Ô‰Ó ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ - ≈»»¿ƒƒÀ»»∆¡…≈∆
ÈL ¯OÚÓ ˙BÎÏ‰·e .e„tiL „Ú Ï‡¯OÈ ı¯‡a¿∆∆ƒ¿»≈«∆ƒ»¿ƒ¿«¬≈≈ƒ
ÔÈBÓ È˙ÓÈ‡Óe ,Ô˙ÏÈÎ‡ ÔÈ„Â ,ÔBÈ„t ÈËtLÓ ¯‡a˙Èƒ¿»≈ƒ¿¿≈ƒ¿»¿ƒ¬ƒ»»≈≈»«ƒ

.ÈÚ·¯ÏÂ ‰Ï¯ÚÏ¿»¿»¿ƒ¿»ƒ

לה.).80) (ברכות רבעי כרם רק ולא אילנות כל של
אוכלים 81) אין לחמישית, ונכנסו ברביעית חנטו אם אפילו

(רדב"ז). פדיון בלא אותם

.ÊÈ¯Á‡ ?‰f‰ ÔÓfa ÈÚ·¯ ÚË ˙B¯t ÔÈ„Bt „ˆÈk≈«ƒ≈∆«¿»ƒ«¿««∆««
Ô˙B‡ ÛÒB‡L82CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a :C¯·Ó ∆≈»¿»≈»«»¿»¡…≈∆∆

ÚË ÔBÈ„t ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ ÌÏBÚ‰»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«ƒ¿∆«
‰Ëe¯Ùa elÙ‡Â ,Ôlk ˙‡ ‰„Bt Ck ¯Á‡Â .ÈÚ·¿̄»ƒ¿««»∆∆À»«¬ƒƒ¿»

˙Á‡83.BÊ ‰Ëe¯Ùa ÔÈÈe„t el‡ È¯‰ :¯ÓB‡Â , ««¿≈¬≈≈¿ƒƒ¿»
ÁÏn‰ ÌÈÏ ‰Ëe¯t d˙B‡ CÈÏLÓe84ÏÚ ÔÏlÁÓ B‡ . «¿ƒ»¿»¿»«∆«¿«¿»«

˙B¯t‰ Ïk È¯‰ :¯ÓB‡Â ,˙B¯Á‡ ˙B¯tÓ ‰Ëe¯t ‰ÂL»∆¿»ƒ≈¬≈¿≈¬≈»«≈
ÔÈÏlÁÓ el‡‰85el‡ ÌÈhÁ ÏÚ86ÌÈ¯BÚO ÏÚ B‡ »≈¿À»ƒ«ƒƒ≈«¿ƒ

eÈ‰È ‡lL È„k ,Ô˙B‡ Û¯BOÂ .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡≈¿«≈»∆¿≈»¿≈∆…ƒ¿
ÌÈ¯Á‡Ï ‰Ï˜˙87.˙B¯t‰ Ïk ÏÎB‡Â . «»»«¬≈ƒ¿≈»«≈

(כסף82ֿ) בתוספתא כדאיתא לקרקע במחובר פודים שאין
לחלל 83)משנה). לכתחילה אפילו מותר הזה שבזמן

כט.). (ערכין בהקדש כמו פרוטה שוה על מנה שוה
תקלה.84) לידי ויבוא אדם ימצאנה שלא כדי
שני,85) ממעשר למדנו רבעי נטע שהרי משיג, [הראב"ד

שרבינו  קשה, וביותר בכסף. אלא שני מעשר פודים ואין
מעשר  פודין אין ה"ט: פ"ד שני מעשר בהל' אומר עצמו
כותב: הוא ה"ב, עצמו פרק באותו אולם בכסף. אלא שני
בירושלים, וכו' יעלו אחרות פירות על לחלל רצה אם וכן
בכסף  רק פדיון לחילול, פדיון בין שמחלק שם רדב"ז וראה
מאמר  מה, כרך סיני וראה פירות. על רק מותר וחילול -

רייך]. משה מאת שני, מעשר אףֿעלֿפי 86)פדיון
על  מין מחללין אין שני ומעשר מינו, אינו הוא שחיטים
שבזמן  כיון שני, מעשר מהל' בפ"ג שפסק כמו מינו, שאינו
מחללים  מחולל, חיללו אם בדיעבד - קיים שביתֿהמקדש
לתרץ  כאן הכסףֿמשנה שכתב (כמו לכתחילה הזה בזמן
(לחםֿמשנה). שלא) סי' ביו"ד כתב וכן הראב"ד, השגת

תקלה87) משום שהוא דבר בכל תאמר, היא ואם ההלכה -
ושנינו  ב. סב, זרה עבודה ראה שורפים, ולא שקוברים
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פסק  וכן ישרפו, לא הנקברים כל א: לד, תמורה במשנה
למד  רבינו אולם אותן"? "ושורף כאן כתב ולמה רבינו.
מונעת  הקבורה אין שבתבואה - ב סב, זרה עבודה מגמרא
הטמינוה  שגנבים יחשוב אותה המוצא כי התקלה, את

שם). (ראה ויאכלוה

.ÁÈ‰„tL Èt ÏÚ Û‡L ,ÌÈB‡b‰ ˙ˆ˜Ó e¯B‰ƒ¿»«¿ƒ∆««ƒ∆»»
„Ú ÔÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ - ÔÏlÁ B‡ ˙ÈÚÈ·¯ ‰L ˙B¯t≈»»¿ƒƒƒ¿»»¿»¿»«
.¯wÚ BÏ ÔÈ‡ ‰Ê ¯·„Â .˙ÈLÈÓÁ ‰L ÒkzL∆ƒ»≈»»¬ƒƒ¿»»∆≈ƒ»

ÌÚh‰Â .‰‡¯B‰ ˙‚‚L BfL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ88ÈÙÏ : ¿≈»∆ƒ∆ƒ¿«»»¿«««¿ƒ
BÈ¯t ˙‡ eÏÎ‡z ˙LÈÓÁ‰ ‰M·e :·e˙kL89ÔÈ‡Â . ∆»«»»«¬ƒƒ…¿∆ƒ¿¿≈

BÈ¯t eÏÎ‡z ˙ÈLÈÓÁ‰ ‰MaL ‡l‡ ·e˙k‰ ÔÈÚ90 ƒ¿««»∆»∆«»»«¬ƒƒ…¿ƒ¿
LÁÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â .ÌÏBÚaL ÔÈlÁ ÏÎk ,ÔBÈ„t ‡Ïa¿…ƒ¿¿»Àƒ∆»»¿≈»»

.BÊ ‰‡¯B‰Ï¿»»

הגאונים.88) מקצת של טעמם ופירשו 89)כלומר,
לאכול  תורה ואמרה רביעית, שנה בפירות מדבר שהכתוב
ברביעית. ולא שפדאם, אחרי החמישית בשנה אותם

אבל 90) פדיון, ובלא החמישית השנה של פירות פירוש,
ברביעית. גם אותן אוכלים - שנפדו הרביעית של פירות

.ËÈLÈ¯Ù‰Ï ·iÁ ‡e‰L ÏÎ‡ Ïk ?„ˆÈk Ï·h‰«∆∆≈«»…∆∆«»¿«¿ƒ
epnÓ LÈ¯ÙiL Ì„˜ - ˙B¯OÚÓe ‰Óe¯z epnÓƒ∆¿»««¿…∆∆«¿ƒƒ∆
‡ÏÂ :¯Ó‡pL .epnÓ ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡Â ,Ï·Ë ‡¯˜ƒ¿»∆∆¿»∆¡…ƒ∆∆∆¡«¿…
eÓÈ¯È ¯L‡ ˙‡ Ï‡¯OÈ Èa ÈL„˜ ˙‡ eÏlÁÈ¿«¿∆»¿≈¿≈ƒ¿»≈≈¬∆»ƒ
ÔÈ„ÚÂ ÔÈlÁ ‚‰Ó Ô‰a e‚‰È ‡Ï :¯ÓBÏk .ÈÈÏ«»¿«…ƒ¿¬»∆ƒ¿«Àƒ«¬«ƒ

ÔÈ„È˙ÚL ÌÈL„˜ÏÎB‡‰Â .eÓ¯e‰ ‡Ï Ì¯z‰Ï »»ƒ∆¬ƒƒ¿ƒ»≈…¿¿»≈
˙ÈÊk91‰Óe¯z epnÓ LÈ¯ÙiL Ì„˜ Ï·h‰ ÔÓ ¿«ƒƒ«∆∆…∆∆«¿ƒƒ∆¿»

È„Èa ‰˙ÈÓ ·iÁ - ¯OÚÓ ˙Óe¯˙e ‰ÏB„‚¿»¿««¬≈«»ƒ»ƒ≈
ÌÈÓL92eÏlÁÈ ‡ÏÂ :¯Ó‡pL ;93Èa ÈL„˜ ˙‡ »«ƒ∆∆¡«¿…¿«¿∆»¿≈¿≈

.‰ÓL‡ ÔBÚ Ì˙B‡ e‡ÈO‰Â ,¯ÓB‚Â Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿≈¿ƒƒ»¬«¿»

ãycew zegiyn zecewpã

oer mze` e`iyde 'ebe l`xyi ipa iycw z` ellgi `le"
."dny`

לתרום  "בעתידים א.) פג, (סנהדרין הגמרא כדרשת והוא
כב, (ויקרא התורה על בפירושו רש"י אבל מדבר", הכתוב
לזרים". להאכילו איסור "שהוא הפסוק פירש טו.)
התרומה  מצד הוא טבל שאיסור כיון צ"ע ולכאורה
להאכיל  איסור שהוא לפרש רש"י דחק למה בו, המעורבת
אכילת  באיסור שמדבר כהגמרא פירש ולא לזרים, תרומה
שבו. התרומה חלק מצד ישראל" בני "קדשי ונקרא טבל,
חילוק  יש מקרא, של בפשוטו רש"י שלשיטת לומר ויש
מעשר, לתרומת הטבול ומעשר גדולה לתרומה טבל בין
החיוב  מצד שרק לומר מסתבר לא מקרא של בפשוטו כי
ולכן  בטבל, תרומה חלק בפועל ישנו כבר תרומה להפריש
ישראל" בני קדשי את יחללו "ולא הכתוב לפרש אפשר אי
מעשר  לגבי משא"כ קודש. כאן אין כי טבל איסור על
כבר  זו בהפרשה הרי ההפרשה, פעולת נעשית שכבר

מעורבת  שהיא אלא מעשר, תרומת הפרשת גם נכללת
מעשר  תרומת חלק שמברר רק היא הלוי ופעולת במעשר,

המעשר. מן
אכילת  על מיתה חיוב מקרא של בפשוטו מצינו לא ולכן
חילול  "חילול למדו (שם) סנהדרין בגמרא כי טבל,
עון  אותם מ"והשיאו (או מיתה עונש לחייבו מתרומה",
איירי  לא רש"י לפי אבל קדשיהם") את באכלם אשמה

בטבל. שם
(36 dxrd 69 cenr c"l wlg y"ewl itÎlr)

כחכמים.91) מ"א, פ"ג מכות א.92)משנה, סג, סנהדרין
תרומה 93) שאכל מטמא "חילול" "חילול" ולומדים

יחללוהו" כי בו "ומתו ט) כב, (ויקרא בו שנאמר טהורה,
שם). (רש"י

.Î‰ÏB„‚ ‰Óe¯z epnÓ ‰ÏhpL ¯·cÓ ÏÎB‡‰ Ï·‡¬»»≈ƒ»»∆ƒ¿»ƒ∆¿»¿»
˙B¯OÚÓ epnÓ LÈ¯Ù‰ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ¯OÚÓ ˙Óe¯˙e94, ¿««¬≈«¬«ƒ…ƒ¿ƒƒ∆««¿

ÈÚ ¯OÚÓ ‡l‡ Ba ¯‡L ‡Ï elÙ‡Â95‰Ê È¯‰ - «¬ƒ…ƒ¿«∆»«¿«»ƒ¬≈∆
Ï·Ë ÏÎB‡ ÌeMÓ ‰˜BÏ96ÔBÚ ÔÈ‡L ;‰˙ÈÓ Ba ÔÈ‡Â , ∆ƒ≈∆∆¿≈ƒ»∆≈¬

¯OÚÓ ˙Óe¯˙e ‰ÏB„‚ ‰Óe¯˙a ‡l‡ ‰˙ÈÓ97. ƒ»∆»ƒ¿»¿»¿««¬≈

לפני 94) הכרי מן מעשר תרומת והפריש שעבר כגון
ראשון. מעשר קדושה,95)שהפריש בו שאין אע"פ

(רש"י). מקום בכל ונאכל לזרים ב.96)ומותר טז, שם
מן  למדנו טבל, לאוכל שהאזהרה רבינו מבאר בהכ"א להלן
הוא  ולהלן בשעריך, לאכול תוכל לא יז) יב, (דברים הכתוב
ושבעו  ואכלו בשעריך אשר והאלמנה והיתום הגר אומר
לא  הפסוק: של פירושו וזהו עני. מעשר וזהו כט), יד, (שם
- "בשעריך" בו שכתוב שהמעשר בעוד טבל לאכול תוכל
תוכל  ד"לא לאו משום לוקה ולפיכך שם) (רש"י בתוכו

שמים,97)לאכול". בידי מיתה אכילתן על חייב שזר
האוסר  מאיר לרבי ואפילו מיתה. בהם אין מעשרות אבל
ולמדו  אכילתו, על מיתה חיוב אין - לזרים ראשון מעשר
כי  בו "ומתו בתרומה שכתוב ממה - א פו, ביבמות זה

במעשר. ולא "בו" ודרשו: יחללוהו",

.‡ÎepnÓ eÓ¯e‰ ‡lL Ï·Ë ÏÎB‡Ï ‰¯‰Ê‡«¿»»¿≈∆∆∆…¿ƒ∆
ÏÎ‡Ï ÏÎe˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ÏÏÎa - ˙B¯OÚÓ98 ««¿ƒ¿«∆∆¡«…«∆¡…

˙BÓe¯z ˙BÎÏ‰·e .¯ÓB‚Â E‚c ¯OÚÓ EÈ¯ÚLaƒ¿»∆«¿«¿»¿¿≈¿ƒ¿¿
˙B¯OÚÓe99‰Óe¯˙a ·iÁ ¯·„ ‰Ê È‡ :¯‡a˙È ««¿ƒ¿»≈≈∆»»«»ƒ¿»

‡e‰ ¯·„ ‰Ê È‡Â ,¯eËt ¯·„ ‰Ê È‡Â ˙B¯OÚÓ·e¿««¿¿≈∆»»»¿≈∆»»
.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ·iÁ‰ e‰Ê È‡Â ‰¯Bz‰ ÔÓ ·iÁ«»ƒ«»¿≈∆««»ƒƒ¿≈¿ƒ
È‡ÏkÓ B‡ Ì‰È¯·c ÏL Ï·hÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰Â¿»≈¿«ƒƒ∆∆∆ƒ¿≈∆ƒƒ¿≈

Ì¯k‰100ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ÏL ‰Ï¯ÚÂ101B˙B‡ ÔÈkÓ - «∆∆¿»¿»∆»»»∆«ƒ
.˙ec¯Ó ˙kÓ«««¿

הקודמת.98) בהלכה שכתבנו מה ז 99)ראה רעים.בספר
ל 100) בה"ה.בחוץ כמ"ש סופרים, מדברי - ארץ
מסיני,101) למשה הלכה - אסורה לארץ בחוץ ערלה

אינו  בתורה, מפורש לאו כאן שאין כיון אבל בה"י, כמבואר
שיעור. חצי כדין מרדות, מכת אלא התורה מן מלקות לוקה
אחרים. מקומות ובכמה ה"ו. בפ"ג למעלה רבינו כתב וכן
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.·Î˙ÈÚÈ·L ÈÁÈÙÒe Lc˜‰‰Â L„Á‰Â Ï·h‰«∆∆¿∆»»¿«∆¿≈¿ƒ≈¿ƒƒ
ÌÈ‡Ïk‰Â102Ô‰È˙B¯tÓ ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈ˜LÓ - ‰Ï¯Ú‰Â103 ¿«ƒ¿«ƒ¿»»¿»«¿ƒ«¿ƒƒ≈≈∆

Ì˙BÓk ÌÈ¯eÒ‡104Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â ,105ÔÈiÓ ıeÁ . ¬ƒ¿»¿≈ƒ¬≈∆ƒ«ƒ
‰Ï¯Ú ÏL ÔÓLÂ106Ì¯k‰ È‡Ïk ÏL ÔÈÈÂ107ÔÈ˜BlL , »∆∆∆»¿»¿«ƒ∆ƒ¿≈«∆∆∆ƒ

.Ô‰lL ÌÈ·Ú‰ ÏÚÂ ÌÈ˙Èf‰ ÏÚ ÔÈ˜BlL C¯„k Ô‰ÈÏÚ¬≈∆¿∆∆∆ƒ««≈ƒ¿«»¬»ƒ∆»∆

הכרם.102) כלאי משום שאסור בכרם הנזרע הירק פירוש,
זרעים  כלאי שהרי זרעים, בכלאי שהמדובר לפרש ואין

ה"ז). כלאים מהל' פ"א (ראה באכילה כגון:103)מותרים
ורמונים. תאנים ב.104)תותים, קכ, שהוא 105)חולין

המגיד  הרב כמ"ש עליו לוקין ואין אכילתו, כדרך שלא
הנאה. על לוקין אין בדין רבינו לדעת הט"ז בפ"ח למעלה

מביכורים,106) "פרי" "פרי" ב'גזירהֿשוה' שלמדים
תירוש  ויצהר", "תירוש כתיב ובתרומה מתרומה, וביכורים
ו'גזירהֿ א. קכא, שם כמבואר שמן, הוא ויצהר יין, הוא
ושמן. יין על לוקים ולפיכך בתורה, כמפורש היא שוה'

כדרך 107) שלא אפילו עליהם לוקה הכרם כלאי דקיימאֿלן
היוצאים  המשקין על לוקין ולכך בפט"ו. פסק וכן הנאתם.
עוד  נשאר [אולם (לחםֿמשנה). כמותם שאסורים מהם
על  לוקין שאין זו הלכה בתחילת רבינו כתב למה לבאר
שם  שפירשנו כפי בכרם שנזרעו מירקות היוצא משקה
משנה' ה'לחם בזה והרגיש הענבים. כדין דינם והלא דבריו,
בפסחים  אביי של שיטתו כאן נוקט שרבינו ונראה עצמו.
ממשות  בו אין כלומר בעלמא", "זיעה פירות שמיץ - ב כד,

טעונה  ערלה שלמדנו - ב לג, תמורה רש"י וראה האיסור.
כלאי  ללמוד אפשר ומכאן בהיקש. הכרם מכלאי שריפה
של  הפלפול כל בלי ביין, מלקות לענין מערלה  הכרם

משנה']. ה'לחם

.‚ÎÎ‡Óa ÌÈ¯Á‡ ÔÈ¯eq‡ ÌÈL„˜a LÈÂÔlÎÂ ,˙BÏ ¿≈¿»»ƒƒƒ¬≈ƒ¿«¬»¿À»
˙BÓe¯z ˙ÏÈÎ‡a LiL ÔÈ¯eq‡ ÔB‚k .Ô‰ ‰¯Bz ÏL∆»≈¿ƒƒ∆≈«¬ƒ«¿
ÈL„˜a LiL ÔÈ¯eq‡Â ,ÈL ¯OÚÓe ‰lÁÂ ÌÈ¯ek·eƒƒ¿«»«¬≈≈ƒ¿ƒƒ∆≈¿»¿≈
Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ .‡ÓËÂ ¯˙BÂ Ïebt ÔB‚k ,ÁaÊÓƒ¿≈«¿ƒ¿»¿»≈¿»∆»≈∆

.BÓB˜Óa ¯‡a˙Èƒ¿»≈ƒ¿

.„Î˙e˜ÏÓÏ ÔÈa ,˙ÈÊk - Ô‰Ó ‰ÏÈÎ‡ Ïk ¯eÚLÂ¿ƒ»¬ƒ»≈∆¿«ƒ≈¿«¿
ÂÈÈ„Â ÁÒÙa ıÓÁ ¯eq‡ e¯‡a ¯·Îe .˙¯ÎÏ ÔÈa≈¿»≈¿»≈«¿ƒ»≈¿∆«¿ƒ»

‰vÓe ıÓÁ ˙BÎÏ‰a108ÌBÈa ‰ÏÈÎ‡ ¯eq‡ Ï·‡ . ¿ƒ¿»≈«»¬»ƒ¬ƒ»¿
BÓˆÚ ÈÙa ÔÈÓ ¯eq‡ - ÌÈ¯etk‰109¯eq‡ ÔÎÂ ; «ƒƒƒƒƒ¿≈«¿¿≈ƒ

CÎÈÙÏe .Ïka ‰ÂL BÈ‡ ¯ÈÊp‰ ÏÚ ÔÙbÓ ‡ˆBÈ110 ≈ƒ∆∆««»ƒ≈»∆«…¿ƒ»
BÓB˜Óa ÂÈÈ„Â B¯eÚLÂ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ¯eq‡ ¯‡a˙Èƒ¿»≈ƒ»∆»≈∆¿ƒ¿ƒ»ƒ¿

.BÏ Èe‡¯‰»»

כאן.108) נכתבו לא על 109)ולפיכך איסור שם שאין
בכלל. ושתיה אכילה נאסרה זה שביום אלא המאכל,

שאר 110) ובין אלה בין עקרוניים הבדלים שישנם מפני
אכילה. איסורי
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ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
אילן 1) שדה אסורה. לשביעית סמוך הארץ שעבודת יבאר

אם  מותרין. אימתי עד הזה ובזמן הם, ומה הלבן ושדה
והמדלעות. המקשאות ולעבוד השדות לזבל מותר

.‡ı¯‡‰ ˙„B·Ú2CeÓÒ ÌBÈ ÌÈLÏL ˙ÈML ‰La ¬«»»∆¿»»ƒƒ¿ƒ»
‡e‰L ÈtÓ ,ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ ‰¯eÒ‡ - ˙ÈÚÈ·LÏƒ¿ƒƒ¬»¬»»¿∆ƒƒ«ƒ¿≈∆

˙ÈÚÈ·LÏ dw˙Ó3Lc˜n‰ ˙ÈaL ÔÓÊa ‰Ê ¯·„Â . ¿«¿»ƒ¿ƒƒ¿»»∆ƒ¿«∆≈«ƒ¿»
‡lL ,ÌÈÓÎÁ e¯Ê‚Â .‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ¯Ò‡pL ‡e‰ Ìi«̃»∆∆¡«ƒƒ«¿»¿»¿¬»ƒ∆…
ÔÓÊa ˙ÈÚÈ·L ·¯Ú ÔÏÈ‡‰ ‰„O ÌÈL¯BÁ eÈ‰Èƒ¿¿ƒ¿≈»ƒ»∆∆¿ƒƒƒ¿«

˙¯ˆÚ‰ „Ú ‡l‡ Lc˜n‰4.ÁÒt‰ „Ú - Ô·l‰ ‰„Oe , «ƒ¿»∆»«»¬∆∆¿≈«»»««∆«
ÔÈ¯zÓ - Lc˜Ó ÔÈ‡L ÔÓÊ·e5„Ú ı¯‡‰ ˙„B·Úa ƒ¿«∆≈ƒ¿»À»ƒ«¬«»»∆«

.‰¯Bz ÔÈ„k ,‰M‰ L‡…̄«»»¿ƒ»

עשה 2) "מצות על רבינו דיבר א פרק בתחילת למעלה
השמיט  כאן ואילו האילן", ועבודת הארץ מעבודת לשבות
ובית  גמליאל "רבן התוספתא: לשון וכן האילן", "עבודת

השנה", ראש עד הארץ בעבודת מותרין שיהו התקינו דינו
על  ואף בלבד. הארץ", "עבודת על אלא דיברו שלא הרי
חכמים  כי ייתכן האילן, עבודת נאסרה לא התורה שמן פי
זימור, כגון התורה, מן שאסורה במלאכה עליה, גם גזרו
איבוק  ופיסול, זירוד אלא חכמים שיתירו מצאנו לא שהרי

מדרבנן. אלא אסורים שאינם עשר 3)ועישון שהרי
עד  עבורן לחרוש מותר סאה בית בתוך המפוזרות נטיעות
שביעית  לצורך לתקן אינה זו שחרישה מפני השנה, ראש

הנטיעות. את לחזק השבועות.4)אלא כרבן 5)חג
חרישה  שאיסור ישמעאל כר' הסוברים דינו ובית גמליאל
מהלכה  נלמדה אלא בתורה, מפורשת אינה שביעית בערב
מסיני  למשה הלכות שלוש שנמסרו ומכיוון מסיני. למשה
למדים  המים, וניסוך ערבה הנ"ל, נטיעות עשר אחת: בבת
המקדש  שבית בזמן אלא אינו המים שניסוך שכשם אנו,

אינו  נטיעות עשר דין גם כן המקדש קיים, שבית בזמן אלא
קיים.

.·ÔÏÈ‡‰ ‰„O ‡È‰ BÊ È‡6˙BÏÈ‡ ‰LÏL Ïk ?7 ≈ƒ¿≈»ƒ»»¿»ƒ»
‰‡Ò ˙È·Ï8˜¯Ò ÔÏÈ‡ „Á‡ ,9,ÏÎ‡Ó ÔÏÈ‡ „Á‡Â ¿≈¿»∆»ƒ«¿»¿∆»ƒ««¬»

ÌÈL‡ ‰LÏL ÏL Ô‰ elÙ‡Â10el‡k Ô˙B‡ ÔÈ‡B¯ - «¬ƒ≈∆¿»¬»ƒƒ»¿ƒ
ÌÈ‡z Ì‰11ÔÈÈe‡¯ Ì‡ ;12‰Ï·c ¯kk ˙BOÚÏ13ÏL ≈¿≈ƒƒ¿ƒ«¬ƒ«¿≈»∆
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ÌÏÈ·La ‰‡Ò ˙Èa Ïk ÔÈL¯BÁ - ‰Ó ÌÈML14‡e‰Â . ƒƒ»∆¿ƒ»≈¿»ƒ¿ƒ»¿
¯˜a‰ ‰È‰iL È„k „Á‡Â „Á‡ Ïk ÔÈa ˜eÁ¯ ‰È‰iL∆ƒ¿∆ƒ≈»∆»¿∆»¿≈∆ƒ¿∆«»»

ÂÈÏÎa ¯·ÚÏ ÏBÎÈ15. »«¬…¿≈»

העצרת.6) עד שביעית ערב בה פחות,7)שחורשין ולא
עבורם. חורשים - משלושה יותר היו והיא 8)אבל

אמה. חמישים על שאינו 9)חמישים הוא, סרק "אילן
ודומיהן". ותרזה הארז כגון פרי "היינו 10)עושה

אילנו  סביבות יחרוש מהם אחד וכל יצטרפו, שלא חושבים
שיצטרפו". ללמדנו ובא לו, חוצה וסלו אורה כמלוא

ידי 11) על - תאנים? אמרו "ולמה ג: הלכה שם בירושלמי
הרבה". עושות והן גסין שפירותיהן ג'12)(=מכיוון) כל

כאחד. שהן 13)האילנות התאנים מן המחובר "הגוף
לחם". כיכר כדמות שיהיו עד זו על זו עד 14)נקבצים

הם 15)עצרת. יותר, קרובים הם שאם אמות, ארבע הוא
להיעקר. עומדים

.‚,‰LÏL eÈ‰L B‡ ;‰‡Ò ˙È·Ï ‰LÏMÓ ˙BÁt eÈ‰»»ƒ¿»¿≈¿»∆»¿»
ÔÈ‡ ÌÈM‰Â ,¯˙È B‡ ‰Ó ÌÈML ˙BOÚÏ Èe‡¯ „Á‡Â¿∆»»«¬ƒƒ»∆»≈¿«¿«ƒ≈»
‰‡Ó elÙ‡ ˙BOÚÏ ÔÈÈe‡¯ ÌÈL B‡ ;˙BOÚÏ ÔÈÈe‡¿̄ƒ«¬¿«ƒ¿ƒ«¬¬ƒ≈»

‰Ó16‡l‡ Ô‰Ï ÔÈL¯BÁ ÔÈ‡ - ‰OBÚ BÈ‡ „Á‡Â , »∆¿∆»≈∆≈¿ƒ»∆∆»
BÏ ‰ˆeÁ BlÒÂ ‰¯B‡‰ ‡ÏÓ ‡e‰Â ,Ìk¯ˆÏ17. ¿»¿»¿¿…»∆¿«»

כשרק 16) זו, לא במשנתנו. שנו זו" אף זו "לא זה ולפי
עושים  מהם כששניים זו אף אלא השלושה, מן אחד אילן
כשהאילן  רק ולא בשבילם. סאה בית כל חורשין אין פירות.

ק. עושים כששניהם אף אלא מנה, ס כלומר,17)עשה
העץ. מן הלאה

.„‰ÚLz „ÚÂ ‰LÏMÓ eÈ‰18ÌÈML ˙BOÚÏ ÔÈÈe‡¯e »ƒ¿»¿«ƒ¿»¿ƒ«¬ƒƒ
ÔÏÈ·La ‰‡Ò ˙Èa Ïk ÔÈL¯BÁ - ‰Ó19Èt ÏÚ Û‡Â »∆¿ƒ»≈¿»ƒ¿ƒ»¿««ƒ

˙BOÚÏ Èe‡¯ BÈ‡L ÈÓ Ì‰a LiL20. ∆≈»∆ƒ∆≈»«¬

סאה.18) לבית אילנות תשעה עד עצרת.19)כלומר, עד
"ובלבד 20) חנינא רבי בשם שם בירושלמי שאמר ביבי כרב

ראויים  יהיו כלומר, משולשים" מחשבון יפחות שלא
ואף  פחות, ולא אילנות, בשלושה כמו מנה, שישים לעשות

לעשות. ראויים שאינם מהם שיש פי על

.‰¯˙È B‡ ‰‡Ò ˙Èa CB˙Ï ˙BÏÈ‡ ‰¯OÚ eÈ‰21ÔÈa , »¬»»ƒ»¿≈¿»»≈≈
ÔÈOBÚ22‰‡Ò ˙Èa Ïk ÔÈL¯BÁ - ÔÈOBÚ ÌÈ‡ ÔÈa ƒ≈≈»ƒ¿ƒ»≈¿»

ÔÏÈ·La23‰‡Ò ˙Èa CB˙Ï ˙B¯fÙÓ ˙BÚÈË ¯OÚ .24- ƒ¿ƒ»∆∆¿ƒ¿À»¿≈¿»
ÔÈL¯BÁ25.‰M‰ L‡¯ „Ú ÔÏÈ·La ‰‡Ò ˙Èa Ïk ¿ƒ»≈¿»ƒ¿ƒ»«…«»»

ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯·„Â26. ¿»»∆¬»»¿∆ƒƒ«

סאה.21) לבית אילנות מעשרה יותר שישים 22)כלומר,
עצרת.23)מנה. מבית 24)עד עשירית יש נטיעה שלכל

הזקיקו  גדולה יניקתן ואין רכות שהן נטיעות ודווקא הסאה.
לצורכן, שלא חורש יימצא שלא כדי מפוזרות, שתהיינה
(עד  עבורם חורשין גדולה, שיניקתם זקנים אילנות אבל
ביניהם  שיהיו ובלבד מפוזרים, שאינם פי על אף עצרת)

אמות. הבית.25)ארבע בזמן של 26)אפילו וטעמה
נמצא  חרישה, וטעונות רכות שהנטיעות כיוון זו: הלכה
טעונים  שאינם זקנים באילנות אבל לשביעית, מתקן שאינו

לשביעית. הקרקע את מתקן שהוא נמצא כך, כל חרישה
אילנות  כדין דינן - סאה לבית נטיעות מעשר פחות היו ואם

עצרת. עד עבורם שחורשים

.Â˙BÈeOÚ eÈ‰27˙Á‡ ‰¯eL28- ‰¯ËÚ ˙BÙwÓ (B‡) »¬»««À»¬»»
Ôk¯ˆ ‡l‡ Ô‰Ï ÔÈL¯BÁ ÔÈ‡29.˙Á‡Â ˙Á‡ ÏÎÏ ≈¿ƒ»∆∆»»¿»¿»««¿««

eÏc‰ÂÔÈÚ30.‰¯OÚÏ ˙BÙ¯ËˆÓ ˙BÚÈËp‰ ÌÚ ¿«¿ƒƒ«¿ƒƒ¿»¿«¬»»

[אחד]".28)הנטיעות.27) (אחת) קו ונראה 29)"על
השנה. ראש עד שחורש הלשון מלשון 30)מפשטות שינה

בכדי  - מצטרפין" והדילועים "הנטיעות שנאמר המשנה
רבות  נטיעות שיהו "והן שם בירושלמי שנאמר למה לרמז

רוב. הן שהנטיעות הנטיעות עם והיינו הדילועין". על

.Ê‰ÚÈË ‡È‰ BÊ È‡31ÔÓÊ Ïk ,ÔËw‰ ÔÏÈ‡‰ ‰Ê ? ≈ƒ¿ƒ»∆»ƒ»«»»»¿«
.‰ÚÈË BÏ ÔÈ‡¯BwL∆¿ƒ¿ƒ»

עשר 31) בשביל שחורשין מסיני למשה הלכה בה שנאמרה
השנה. ראש עד סאה בית כל מהן,

.ÁÁÙhÓ ıˆ˜ Ì‡ :ÔÈÙÈÏÁ ‡ÈˆB‰Â ıˆ˜pL ÔÏÈ‡ƒ»∆ƒ¿«¿ƒ¬ƒƒƒƒ¿«ƒ∆«
ÔÏÈ‡k ‡e‰ È¯‰ - ‰ÏÚÓÏe32È¯‰ - ‰hÓÏe ÁÙhÓ ; ¿«¿»¬≈»ƒ»ƒ∆«¿«»¬≈

‰ÚÈËpk ‡e‰33. «¿ƒ»

אילן.32) לו שקוראים לו 33)כיוון שקוראים כיוון
ערלה  לעניין אבל בשם. תלוי הדבר שביעית ולגבי נטיעה,
שבערלה  הארץ, מעם קצצו אם אלא ערלה שאינו רבינו פסק
הארץ  על משהו שנשתייר וכיוון ממש, בנטיעה תלוי הדבר

נטיעה. זו אין

.ËBÓk ,Lc˜n‰ ÔÓÊa - el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ¿»«¿»ƒ»≈ƒ¿««ƒ¿»¿
ı¯‡‰ ˙„B·Úa ÔÈ¯zÓ - ‰f‰ ÔÓfa Ï·‡ ;e¯Ó‡L∆»«¿¬»«¿««∆À»ƒ«¬«»»∆
ÂÏwÒÏ ¯zÓ Lc˜n‰ ÔÓÊa Û‡ .‰M‰ L‡¯ „Ú34 «…«»»«ƒ¿««ƒ¿»À»¿«≈

¯cÚÏÂ ˙B„O‰ ÏaÊÏe35˙B‡L˜n‰36˙BÚÏ„n‰Â37 ¿«≈«»¿«¿…«ƒ¿»¿«ƒ¿»
ÔÈ˜¯ÙÓe ÔÈÏaÊÓe .‰M‰ L‡¯ „Ú ÔÈÁÏM‰ ˙È·e38, ≈«¿»ƒ«…«»»¿«¿ƒ¿»¿ƒ

ÔÈÓÒ¯˜Óe ,ÔÈMÚÓe ÔÈ˜a‡Óe39ÔÈ„¯ÊÓe40 ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿¿ƒ¿»¿ƒ
ÔÈÏqÙÓe41ÔÈÓËB˜Â ÔÈÎ¯BÎÂ ˙BÚÈËp‰ ˙‡ ÔÈÓ‰ÊÓe , ¿«¿ƒ¿«¬ƒ∆«¿ƒ¿¿ƒ¿¿ƒ

ÌÈza Ì‰Ï ÔÈOBÚÂ ,Ô˙B‡42ÔÈ˜LÓe43ÔÈÎÒÂ ,Ì˙B‡ »¿ƒ»∆»ƒ«¿ƒ»¿»ƒ
È·wÓe ÔÈbt‰ ˙‡˙B¯zÓ el‡ ˙B„B·Ú Ïk .Ô˙B‡ Ô ∆««ƒ¿«¿ƒ»»¬≈À»

elÙ‡Â ˙ÈÚÈ·L ÏL ‰M‰ L‡¯ „Ú ˙ÈÚÈ·L ·¯Úa¿∆∆¿ƒƒ«…«»»∆¿ƒƒ«¬ƒ
.Lc˜n‰ ÔÓÊaƒ¿««ƒ¿»

בשביעית 34) אסורים אינם כאן, הנזכרים הדברים וכל
בערב  בהם החמירו לא ולפיכך מדרבנן, אלא עצמה

מן 35)שביעית. (האסור חריש בכלל אינו שעידור
אמרו  שם ובירושלמי מדרבנן. אלא אסור ואינו התורה)
ורבינו  ומדלעות למקשאות שמותרת לחרישה הדין שהוא

זאת. הקישואים.36)השמיט זריעת מקום 37)מקום
ומדלעות  למקשאות אלא לעדור התירו ולא הדלועין. זריעת
לא  אחרים באילנות אבל לפירות. העידור מועיל שבהן
החמירו  התורה, מן אסור אינו שעידור פי על ואף התירו,

הקרקע. בגוף שהוא כיוון חכמים ואילך 38)בו מכאן
נאמרה  שלא כיוון לעשותן והתירו האילן, מעבודות כמה
בעבודת  אלא שביעית, תוספת לעניין מסיני למשה הלכה
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בלבד. ולהניח 39)הארץ ביד השיבולת לכרות ופירושו:
מכרסמין. כמו והוא הענפים 40)התבן, "לכרות

בעת  הכרותים הענפים שם וזרדים, האילן. מן המתפשטים
נפסד.41)הזמיר". שהוא הענפים, מן שיבש מה "לכרות

פסולת". מן מן 42)גזור להסך צללים להם "עושים
יזיקום". שלא והשמש שהמדובר 43)הגשם נראה

השלחין  בית בשדה שהרי גשמים, במי המסתפקות בנטיעות
עצמה. בשביעית גם להשקות מותר

.È˙ÈÚÈ·MÏ eÒÎpL ˙ÈÚÈ·L ·¯Ú Èbt44ÏLÂ , «≈∆∆¿ƒƒ∆ƒ¿¿«¿ƒƒ¿∆
˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓÏ e‡ˆiL ˙ÈÚÈ·L45‡ÏÂ ÔÈÎÒ ‡Ï - ¿ƒƒ∆»¿¿»≈¿ƒƒ…»ƒ¿…

ÔÈ·wÓ46Èt ÏÚ ˙B‚¯„Ó ÔÈBa ÔÈ‡ Lc˜n‰ ÔÓÊ·e . ¿«¿ƒƒ¿««ƒ¿»≈ƒ«¿≈«¿≈
ÈtÓ ,ÌÈÓLb‰ e˜ÒtiMÓ ˙ÈÚÈ·L ·¯Ú ˙BÈ‡b‰«≈»∆∆¿ƒƒƒ∆ƒ»¿«¿»ƒƒ¿≈

Ôw˙Ó ‡e‰L47.˙ÈÚÈ·MÏ ∆¿«¿»«¿ƒƒ

שהרי 44) השנה, ראש קודם המעשרות לעונת הגיעו ואפילו
דבר. לכל שישית כפירות לעונת 45)הן יגיעו ואפילו

כפירות  שדינם שמינית, של השנה ראש אחרי המעשרות
לסוך 46)שמינית. שנהגו במקום ובין הזה. בזמן אפילו

ש  לסוך נהגו שלא במקום של ובין וטעמו עבודה. זו אין שם
מראית  מפני שהוא נראה, שביעית), ערב (בפגי זה איסור
בשביעית, שביעית פגי ונוקב סך פלוני יאמרו: שלא העין,
שביעית, מוצאי של לפגין הדין והוא אסור. הדבר והרי
אפילו  אסור וזה שביעית, פגי ומנקב סך שהוא שיאמרו:
האילן  עבודת שמתיר שם שמעון כר' ודלא שביעית אחר

שביעית. של השנה ראש אבל 47)לאחר הגיאיות, את
מתקנה  הוא שהרי כן, לעשות מותר עצמה בשביעית

שביעית. למוצאי

.‡ÈÔÈÚËB ÔÈ‡ ‰f‰ ÔÓfa Û‡48ÔÈ‡Â ˙BÏÈ‡ ««¿««∆≈¿ƒƒ»¿≈
ÔÈ·Èk¯Ó49ÔÈÎÈ¯·Ó ÔÈ‡Â50È„k ‡l‡ ˙ÈÚÈ·L ·¯Ú «¿ƒƒ¿≈«¿ƒƒ∆∆¿ƒƒ∆»¿≈

ÌBÈ ÌÈLÏL ‰ËÈÏw‰ ¯Á‡ ‰‰L˙Â ‰ÚÈËp‰ ËÏ˜zL∆ƒ¿…«¿ƒ»¿ƒ¿∆«««¿ƒ»¿ƒ
ÚÈ·L ÏL ‰M‰ L‡¯ Ì„˜ÈzL - ‰ËÈÏ˜ Ì˙Òe .˙È …∆…«»»∆¿ƒƒ¿«¿ƒ»¿≈

˙B˙aL51˙È‡¯Ó ÈtÓ ,ÌÏBÚÏ ¯eÒ‡ ‰Ê ¯·„Â . «»¿»»∆»¿»ƒ¿≈«¿ƒ
˙‡ˆÓ .eÚË ˙ÈÚÈ·Ma :‰‡B¯‰ ¯Ó‡È ‡nL ;ÔÈÚ‰»«ƒ∆»…«»∆«¿ƒƒ»¿ƒ¿≈»
·¯Ú ·Èk¯n‰ B‡ CÈ¯·n‰ B‡ ÚËBp‰L ,¯ÓB‡≈∆«≈«««¿ƒ««¿ƒ∆∆
- ÌBÈ ÌÈÚa¯‡Â ‰Úa¯‡a ‰M‰ L‡¯ Ì„˜ ˙ÈÚÈ·L¿ƒƒ…∆…«»»¿«¿»»¿«¿»ƒ
˙B¯t‰ - ¯˜Ú ‡Ï Ì‡Â .¯˜ÚÈ - ÔkÓ ˙BÁt ;Ìi˜È¿«≈»ƒ≈«¬…¿ƒ…»««≈
L¯Bi‰ ˙‡ ÔÈ·iÁÓ - ¯˜ÚiL Ì„˜ ˙Ó Ì‡Â .ÔÈ¯zÓÀ»ƒ¿ƒ≈…∆∆«¬…¿«¿ƒ∆«≈

¯˜ÚÏ52. «¬…

מבריכין 48) ואין נוטעין "אין ו: משנה ב פרק בשביעית
וסבור  השנה". ראש לפני כו' שביעית ערב מרכיבין ואין
דינו  ובית גמליאל שרבן לאחר שנוייה זו משנה כי רבינו
המשנה, בפירוש וכדעתו השנה, ראש עד לחרוש התירו
בזמן  שהיה דיבנה, גמליאל רבן הוא זה גמליאל שרבן
ולהבריך  לנטוע אסרו כן פי על ואף המקדש, בית חורבן
לא  למה קיים, היה המקדש שבית בזמן המדובר שאם וכו',
החרישה, את שאסרו כמו יום, שלושים לפני גם אסרו

ומהעצרת. אחר 49)מהפסח אילן על אחד מאילן ענף
מינו. שם 50)שהוא נקלט והוא האדמה, בתוך אילן ענף

שני. אילן שבועות.51)ומצמיח מפני 52)שני והטעם:

יג  הלכה א בפרק ולמעלה בשביעית. שנטעו שיחשדוהו
שאסור  שביעית, במוצאי לזרעה בשביעית שדהו בחורש
חשד, שם שאין אחריו, בנו יזרענה שביעית, במוצאי לזרעה
בנו. את ולא העבריין את אלא קנסו לא ולפיכך קנס, אלא

á"ôùú'ä éøùú 'æ éðù íåé

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שקוצר 1) כדרך יקצור ושלא ספיח. הנקרא הוא מה יבאר

וספיחים  אסורין. ולמה אסורין הספיחין אם שנה. בכל
ופירות  שביעית ספיחי אסורין. מתי עד בור בשדה העולין
לירק. או לזרע שזרעם דברים לשביעית. שנכנסו ששית
ערב  של ולוף ר"ה. קודם והוקשו לזרע שקיימם הדברים
יאספו  איך בשביעית האילן שיוציא הפירות ודין שביעית.
הארץ  שתוציא מה כל להשמיט מצותֿעשה אותם.
בא"י  קרקע שקנה וגוי נוהגת. היכן השביעית בשביעית.

בשביעית. וזרעה

.‡Ú¯f‰ ÔÓ ÔÈa - ˙ÈÚÈ·L ‰La ı¯‡‰ ‡ÈˆBzL Ïk…∆ƒ»»∆¿»»¿ƒƒ≈ƒ«∆«
ÏÙpL2Ì„wÓ da3e¯ˆ˜pL ÌÈ¯wÚ‰ ÔÓ ÔÈa ,˙ÈÚÈ·L ∆»«»ƒ…∆¿ƒƒ≈ƒ»ƒ»ƒ∆ƒ¿¿

ÔÓ ÔÈa ,ÁÈÙÒ e‡¯˜ Ì‰ÈLe ,eOÚÂ e¯ÊÁÂ Ì„wÓƒ…∆¿»¿¿»¿≈∆ƒ¿¿»ƒ«≈ƒ
Ú‰Ô‰ÈÏ‡Ó eÏÚL ˙B˜¯È‰Â ÌÈ·O4- Ú¯Ê Ô‰Ï ÔÈ‡Â »¬»ƒ¿«¿»∆»≈≈≈∆¿≈»∆∆«

‰¯Bz‰ ÔÓ BÏÎ‡Ï ¯zÓ Ïk‰5˙aL ‰˙È‰Â :¯Ó‡pL ; «…À»¿»¿ƒ«»∆∆¡«¿»¿»««
‰ÏÎ‡Ï ÌÎÏ ı¯‡‰6‰·ihpL ‰„O elÙ‡Â .7˙ÈÚÈ·Ma »»∆»∆¿»¿»«¬ƒ»∆∆ƒ«¿»«¿ƒƒ

‰ÏÈÎ‡a ÔÈ¯zÓ ‰È˙B¯t - ‰ÁnˆÂ8˙‡ :¯Ó‡pL ‰ÊÂ . ¿ƒ¿»≈∆»À»ƒ«¬ƒ»¿∆∆∆¡«≈
¯ˆ˜˙ ‡Ï E¯Èˆ˜ ÁÈÙÒ9¯ˆ˜È ‡lL -10¯ˆBwL C¯„k ¿ƒ«¿ƒ¿…ƒ¿…∆…ƒ¿…¿∆∆∆≈

‰˜BÏ - ÔÈ¯ˆBw‰ C¯„k ¯ˆ˜ Ì‡Â .‰L ÏÎa11ÔB‚k . ¿»»»¿ƒ»«¿∆∆«¿ƒ∆¿
¯ˆwL B‡ ,¯˜aa L„Â È¯k „ÈÓÚ‰Â ‰„O‰ Ïk ¯ˆwL∆»«»«»∆¿∆¡ƒ¿ƒ¿»«»»∆»«

ı¯‡‰ ˙„B·ÚÏ12e¯‡aL BÓk ,13ËÚÓ ¯ˆB˜ ‡l‡ . «¬«»»∆¿∆≈«¿∆»≈¿«
ËÚÓ14ÏÎB‡Â Ë·BÁÂ15. ¿«¿≈¿≈

לאחר 3)מאליו.2) המעשרות לעונת ובאו שביעית. לפני
המעשרות  לעונת באו אם אבל ט), הלכה (להלן השנה ראש
אפילו  ספיחין באיסור אסורים אינם – השנה ראש קודם

הסמוכה. בהלכה ראה בירושלמי 4)מדרבנן, בשביעית.
תקצור. לא קצירך ספיח (ו)את "כתיב ו: הלכה פ"ח שביעית
מנא, רבי אמר וכו'. לא, הקוצרים (=כדרך) כנגד קצירה הא
ועלו  הואיל תאמר שלא מאליהן, כשעלו נצרכה, לכך
כלומר, אסור". מימר צריך כן לפום מותרין, יהא מאליהן

הקוצרים. ה:5)כדרך במנחות דגמרא סתמא הוא כן
התורה. מן ספיחין שאוסר עקיבא כר' ומה 6)ודלא

"מן  ה) פסקא א (פרשה בהר פרשת כהנים בתורת שאמרו
במצב  אלא עבודה ידי על צמח שלא (כלומר, בארץ השבות
השמור" מן אוכל אתה ואין אוכל, אתה שביתה) של
המיוחס  בפירוש וראה הארץ. שנעבדה ידי על (כלומר,
שם  אמרו שכן ביתֿשמאי, לדעת אלא אינו משנ"ץ), לר"ש
ביתֿשמאי  שניטייבה, שדה אמרו "מיכן הדברים: בהמשך
אוכלין", אומרים וביתֿהלל פירותיה, אוכלין אין אומרים

להלן. כהנים 8)שנחרשה.7)וראה בתורת כביתֿהלל,
ספיחין, גזירת לפני זה וכל ב. משנה פ"ד  ובשביעית שם,
ראשונה). (משנה לא או התורה מן אסורים אם וחולקים
וזרע  עבר אם שאפילו ד, משנה פ"א לשביעית בר"ש וראה
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הלכה  להלן וראה התורה. מן אסורים הפירות אין בשביעית
"לא  ג) יד, (דברים תורה שאמרה מה בכלל זה [ואין טו.
"כל  קיד:) (חולין חכמים אמרו זה שעל תועבה", כל תאכל
ונזרעו  נפלו שאם שכיון תאכל", בבל הרי לך שתיעבתי
ואפילו  תועבה, זו אין התורה, מן לאסור שייך לא מאיליהם
ד"ה  ד: בתמורה התוספות שכתבו כמו נאסר, אינו עשה אם
יג]. ס"ק קמא סימן המשפט לחושן בפרישה ועיין רבא.

באכילה.9) שאסורים הכוונה שביעית 10)אין ירושלמי
תקצור, "לא ג: הלכה שם כהנים בתורת שאמרו ומה שם.
אם  בשביעית", אסורין שיהו הספיחין על חכמים סמכו מיכן
[ונראה  עקיבא. רבי לדעת אלא זה אין התורה, מן זהו
גם  (וראה משומר לבין מופקר בין הבדל שאין רבינו מדברי
פירש  ו) משנה פ"ה (לשביעית והר"ש כבֿכג). הלכות להלן
מן  תבצור, לא נזירך ענבי "ואת הנ"ל: התורתֿכהנים בדברי
המבוצר  מן בוצר אתה אבל בוצר, אתה אי בארץ השמור
תאנים  אמרו מיכן הבוצרים, כדרך תבצור לא (=המופקר),
הסיפא  שגם במוקצה", אותה קוצרים אין שביעית של
דברי  מבארת שהסיפא אלא הרישא, כמו במשומר מדוברת
ואילו  הבוצרים. כדרך לבצור אלא אסרו שלא הרישא,
התוספות  ודעת הבוצרים. כדרך גם לבצור מותר מופקר,
באכילה, אפילו אסור שמשומר וקציר) ד"ה ט. השנה (ראש

ולהצריך וזוהי  באכילה, מופקר להתיר באה והסיפא הרישא,
שאמרו  מה רבינו לדעת ואילו בצירה. מדרך לשנות בו
שניה  דיעה זוהי וכו'" הבוצרים כדרך תבצור "לא בסיפא
הוא  וכן הראשונה, הדיעה על החולקת כהנים בתורת
שהביא  ב) משנה (פ"ו לשביעית מלכיֿצדק בן ר"י בפירוש
מן  תבצור, לא נזירך ענבי "ואת התורתֿכהנים בלשון
המבוקר  מן אתה בוצר בוצר, אתה אי בארץ השמור
הבוצרים". כדרך תבצור לא אחר) דבר =) ד"א (=המופקר).
אין  שניה לדיעה כן ואם מז. פרק ופרח  בכפתור הוא וכן
ולעולם  באכילה, מותר שלעולם למשומר, מופקר בין הבדל
הראשונה  כדיעה הלכה ואין הבצירה. מדרך לשנות צריך
קעג  עמוד יז כרך ב"סיני" וראה באכילה. משומר האוסרת

שיש 11)בהערות]. שבתורה, לאֿתעשה על עובר כל כדין
קט. אות ד הלכה סנהדרין מהלכות בפי"ט וראה מעשה, בו

נכלל 12) זה ואף מכן. לאחר טוב יותר שתצמיח כדי כלומר,
לעבודת  שהיא זו, שבקצירה וברור תקצור". "לא של בלאו
לא. או הקוצרים כדרך קצר אם בין הבדל אין הארץ,

אֿב).13) הלכות פ"א למעלה רבינו 14)(ראה שכתב כמו
בצירה. לענין כבֿכג) (הלכות להלן כתב בקצירה, כאן

לביתו 15) מביא וגם מעט, מעט בקוצר אלא הותר שלא
מעט  מעט שקוצר או הרבה, קוצר אם אבל מעט, מעט
הלכה  להלן וראה אסור. – אחת בבת הרבה לביתו ומביא

ג. הלכה ופ"ח כד,

.·ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe16ÔÈ¯eÒ‡ ÌÈÁÈÙq‰ Ïk eÈ‰iL , ƒƒ¿≈¿ƒ∆ƒ¿»«¿ƒƒ¬ƒ
‰¯·Ú È¯·BÚ ÈtÓ ?Ì‰ÈÏÚ e¯Ê‚ ‰nÏÂ .‰ÏÈÎ‡a17. «¬ƒ»¿»»»¿¬≈∆ƒ¿≈¿≈¬≈»

CB˙a ‰p‚ ÈBÚ¯ÊÂ ˙BiË˜Â ‰‡e·z Ú¯ÊÈÂ CÏÈ ‡lL∆…≈≈¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿ƒ¿≈¿≈ƒ»¿
e‰„O18:¯Ó‡ÈÂ ,Ì‰Ó ÏÎ‡È - ÁÓˆiLÎe ,¯˙qa »≈«≈∆¿∆ƒ¿«…«≈∆¿…«

ÌÈÁÓBv‰ ÌÈÁÈÙq‰ Ïk e¯Ò‡ CÎÈÙÏ .Ô‰ ÌÈÁÈÙÒ¿ƒƒ≈¿ƒ»»¿»«¿ƒƒ«¿ƒ
.˙ÈÚÈ·Ma«¿ƒƒ

כחכמים.16) א, משנה פ"ט שם:17)שביעית במשנה
עליהן  נחשדו שלא מותרין חרדל ספיחי אומר, יהודה "רבי
כדעת  אלא כדבריו, הלכה שאין ואףֿעלֿפי עבירה". עוברי
מדברי  ללמוד יש זאת בכל אסורים, הספיחין שכל חכמים
שנחשדו  הוא, חכמים של שטעמם לרבנן, גם יהודה ר'
(כסףֿמשנה). הספיחין כל על עבירה עוברי

בשביעית.18)

.‚z„ÓÏ ‡‰19˙ÈÚÈ·L ˙B¯tÓ ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡L ,20‡l‡ »»«¿»∆≈¿ƒƒ≈¿ƒƒ∆»
˙BÏÈ‡‰ ˙B¯t21Ì˙B‡ ÔÈÚ¯BÊ ÔÈ‡L ÌÈ·OÚ‰Â22·¯ ≈»ƒ»¿»¬»ƒ∆≈¿ƒ»…

Ì‚Èt‰ ÔB‚k ,Ì„‡‰23ÌÈËBM‰ ÔÈÊea¯i‰Â24ÏÎÂ »»»¿«≈»¿««¿ƒ«ƒ¿…
Ô‰a ‡ˆBik25ÌÚ¯ÊÏ Ì„‡‰ ·¯ C¯cL ˙B˜¯È‰ Ï·‡ . «≈»∆¬»«¿»∆∆∆…»»»¿»¿»

¯eÒ‡ Ô‰Ó ÁÓBv‰ Ïk - ˙BiË˜Â ‰‡e·z ÈÈÓe ˙Bpba«ƒƒ≈¿»¿ƒ¿ƒ»«≈«≈∆»
Ì‰È¯·cÓ26ÔËwÏÓ‰Â ,27.˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ƒƒ¿≈∆¿«¿«¿»«ƒ«««¿

הספיחין.19) על שגזרו הנ"ל כלומר,20)מהטעם
אומר,21)ספיחין. גמליאל בן שמעון "רבן יט: בתענית

על  ומתפללים בשופר תוקעים =) מתריעין האילנות על אף
פרנסה  בהן שיש מפני בשביעית, הספיחין על הגשמים)

שם. ותוספות ברש"י וראה שם.22)לעניים". שביעית
שם.23) במשנה "רודא". ונקרא בשמים מין "הם 24)הוא

איספרגוס  והוא המשנה). (פירוש רחבים" עלים להם שיש
ישראל). (תפארת חשש 25)מדברי אין אלה שבכל

בסתר. אדם בני הקודמת.26)שיזרעום כן 27)כבהלכה
וחמי  בשמיטתא עבר הוה יוחי בן ר"ש שם: בירושלמי הוא
אמר  א] הלכה פ"א בברכות שם הוא כן [ספיחי, מלקט חד
את  גם שאסרו הרי – אינון?" ספיחין ולאו אסור? ולית ליה
דרכם  – בצפיפות עולים אינם שספיחין שכיון הלקיטה,
א), הלכה (למעלה ואסור קצירתם, דרך וזוהי ביד. להתלש

ה. הלכה להלן וראה

.„ÌÈÁÈÙÒ28¯ea ‰„Oa ÌÈÏBÚ‰29¯È ‰„O·e30 ¿ƒƒ»ƒƒ¿≈ƒ¿≈ƒ
ÈtÓe .‰ÏÈÎ‡a ÔÈ¯zÓ - Ú¯Ê ‰„O·e Ì¯k ‰„O·eƒ¿≈∆∆ƒ¿≈∆«À»ƒ«¬ƒ»ƒ¿≈
˙BÓB˜Ó Ú¯BÊ Ì„‡ ÔÈ‡L ÈÙÏ ?Ì‰ÈÏÚ e¯Ê‚ ‡Ï ‰Ó»…»¿¬≈∆¿ƒ∆≈»»≈«¿

el‡31ÌLÏ ‰Ù Ì„‡ ÔÈ‡ - ¯ea ‰„O :32‰„Oe ; ≈¿≈≈»»ƒ¿∆¿»¿≈
dew˙a ‡e‰ ‰ˆB¯ - ¯È33k ‰„Oe ;Ì¯34BÈ‡ - ƒ∆¿ƒ»¿≈∆∆≈

BÓ¯k ¯ÒB‡35ÔÈ„ÈÒÙÓ ÔÈÁÈÙq‰ - Ú¯Ê ‰„Oe ; ≈«¿¿≈∆««¿ƒƒ«¿ƒƒ
Ô·z‰ ÔÎÂ .d˙B‡36,ÌB˜Ó ÏÎa ¯zÓ - ˙ÈÚÈ·L ÏL »¿≈«∆∆∆¿ƒƒÀ»¿»»

ÂÈÏÚ e¯Ê‚ ‡ÏÂ37. ¿…»¿»»

(כסףֿמשנה).28) א הלכה פ"ה בתרא בבא ירושלמי
עליהן  שהיתה וקטניות, תבואות ירקות בספיחי והמדובר

כנ"ל. ספיחין, כלום.29)גזירת בה זורעים שאין
לחרישה.30) יזרע 31)העומדת שמא חשש ואין

בסתר. בשביעית אלו מתעניין 32)במקומות אינו כלומר,
עתה.33)בה. לזרעה עומד ואינו בחרישתה, כלומר,
לא 34) ועוד כרם, בו לנטוע שהכין בשדה שהמדובר כנראה

להלן. וראה בו, ידי 35)נטע על ייאסר לכשייטענו
א. הלכה כלאים מהלכות בפ"ו וראה הזרעים.

שביעית 36) של "תבן ה: הלכה פ"ט שביעית בירושלמי
בר  בא לרבי שאל לוי רבי ספיחין, משום אסור שיהא מהו

ושרי". איסור 37)זבדי, עליו גזרו "לא הראב"ד: כתב
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אסור  לאבדה בה, יש ודאי שביעית קדושת אבל ספיחין,
ראה  בזה, לו מודה רבינו ואף סחורה". בה לעשות ושלא
וכסףֿמשנה). קורקוס (מהר"י ואילך יט מהלכה פ"ה להלן

.‰ÔÈÁÈÙÒ38e‡ˆiL ˙ÈÚÈ·L ÏL39˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓÏ ¿ƒƒ∆¿ƒƒ∆»¿¿»≈¿ƒƒ
‰ÏÈÎ‡a ÔÈ¯eÒ‡ -40„ia Ô˙B‡ ÔÈLÏBz ÔÈ‡Â ,41‡l‡ , ¬ƒ«¬ƒ»¿≈¿ƒ»«»∆»
Bk¯„k L¯BÁ42dk¯„k ‰ÚB¯ ‰Ó‰·e ,43. ≈¿«¿¿≈»»¿«¿»

כג.38) הלכה פ"ה שביעית כן 39)תוספתא פירש רבינו
בשביעית  ייתכן לא וזה כדרכו, חורש שם: ששנו מה עלֿפי

ורדב"ז). ספיחי 40)(כסףֿמשנה מתירין היו שאם
לחשוש  יש עדיין שמינית, בתחילת מיד באכילה שביעית
ספיחין  ויאמרו בסתר, שביעית בסוף שיזרעו עבירה לעוברי

שמינית. בתחילת מיד לאכול שיוכלו כדי כיון 41)הם
ביד  להתלש דרכם הרי בצפיפות, עולים אינם שספיחין
(תוספתא  א הלכה למעלה ראה ואסור, קצירתם, דרך וזוהי

ג. הלכה למעלה עוד ועיין חושש 42)כפשוטה). ואינו
ע"י  שדהו לזיבול חושש אינו וכן לאכלם, יבא  שמא
בהנאה. ולא באכילה אלא אסורים שאינם כיון הספיחין,

נראה 43) עצמה ובשביעית כנ"ל. הנאה, איסור בהם שאין
עבירה  לעוברי לחשוש שיש בספיחין, רועה בהמה שאין

כפשוטה. בתוספתא וראה לבהמתם. שיזרעו

.ÂÔÈ¯eÒ‡ È˙Ó „ÚÂ44È‡ˆBÓa ˙ÈÚÈ·L ÈÁÈÙÒ ¿«»«¬ƒ¿ƒ≈¿ƒƒ¿»≈
CÏÈ‡Â ‰kÁÓe .‰kÁ „ÚÂ ‰M‰ L‡¯Ó ?˙ÈÚÈ·L¿ƒƒ≈…«»»¿«¬À»≈¬À»¿≈»

ÔÈ¯zÓ Ô‰ -45Ú¯Bf‰Â .46¯Á‡ ˙ÈÚÈ·L ÈÁÈÙÒ ≈À»ƒ¿«≈«¿ƒ≈¿ƒƒ««
ÔÈ¯zÓ ÔÈÏecb‰ - ˙ÈÚÈ·L47. ¿ƒƒ«ƒƒÀ»ƒ

מראש 44) ספיחין "ולענין א: הלכה פ"ב דמאי בירושלמי
היתר  עצרת עד חנוכה מן ספיחין, אסור חנוכה עד השנה
ספק)". (כלומר, צריכה השנה ראש עד העצרת מן ספיחין,
"מראש  גורסים: כל) (ד"ה נא: בפסחים התוספות אבל
השנה  ראש ועד ומחנוכה ספיחין, איסור חנוכה ועד השנה
וכסףֿמשנה. ראב"ד ועיין רבינו. גורס וכן ספיחין", היתר

שמינית)45) של תבואה (כלומר, ההיתר ואילך, שמחנוכה
רבי  כדברי שביעית), של תבואה (כלומר, האיסור על רבה

שם. ד.46)זעירא משנה פ"ט שדבר 47)תרומות שכל
מקום  בכל מותר זה הרי (לגדול) לו גורמין מותר ודבר אסור
זרע  הרי וכאן יד). הלכה כוכבים עבודת מהלכות (פ"ז
לגידולים  גורמים היתר של והקרקע איסור של הספיחין
שבגידולי  ואףֿעלֿפי (רדב"ז). מותרים הם ולכן שיגדלו,
(למעלה  תרומה כמו לזר אסורים שיהיו חכמים גזרו תרומה
לא  שביעית בספיחי – כא) הלכה תרומות מהלכות פי"א
תמיד  מצויים ואינם בשביעית אלא נוהגים שאינם לפי גזרו,
(אור  עליהם אין שביעית קדושת שגם שכתבו ויש (רע"ב).

שמח).

.ÊÌÈÏˆa48˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓÏ ˙ÈÚÈ·MÓ e‡ˆiL49Ì‡ : ¿»ƒ∆»¿ƒ¿ƒƒ¿»≈¿ƒƒƒ
eOÚ50Ô‰a ‡ˆBik51ÔÈ¯zÓ -52ÔÈ¯eÒ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,53. »«≈»∆À»ƒ¿ƒ»¬ƒ

˙B¯t‰ ¯‡L ÔÎÂ54Ì˙B‡ ÌÈÁ˜BÏ ÔÈ‡ -55È‡ˆBÓa ¿≈¿»«≈≈¿ƒ»¿»≈
È‡ˆBÓ ˙B¯tÓ Ô‰a ‡ˆBik eOÚiMÓ ‡l‡ ˙ÈÚÈ·L¿ƒƒ∆»ƒ∆«¬«≈»∆ƒ≈»≈

˙ÈÚÈ·L56‰OÚ .57¯Èka‰58ÏÈÙ‡‰ ¯z‰ -59¯zÓe .60 ¿ƒƒ»»««ƒÀ«»»ƒÀ»
.„iÓ ˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓa ˜¯È ÁwÏƒ«»»¿»≈¿ƒƒƒ»

יג.48) הלכה פ"ד שביעית במוצאי 49)תוספתא ונלקטו
הולכים  בירק שהרי מותרים, הם הדין לפי כן ואם שביעית,

יגֿטו). הלכות (להלן הלקיטה גדלו 50)אחר כלומר,
שביעית. הגודל.51)במוצאי  באותו שאין 52)כלומר,

יאמרו  אלא בשביעית, שנלקטו העין מראית של חשש כאן
להלן. וראה שביעית. במוצאי שיאמרו:53)שנלקטו

שביעית, ספיחי כדין אסורים הם והרי נלקטו, בשביעית
בפאתֿ ראה העין, מראית משום חכמים אסרום ולפיכך

עונת 54)השולחן. אחר בהם שהולכים אלו הן
(להלן  פרי גמר אחר בהם שהולכים אלו והן המעשרות,

להלן. וראה יג), על 55)הלכה נאמן שאינו ממי
לעונת 56)השביעית. באו שאם אףֿעלֿפי כלומר,

מותרים  הם הרי שביעית, במוצאי פרי לגמר או המעשרות
בשנת  נגמרו או המעשרות לעונת באו שמא חששו –
שבאו  מפירות בהם כיוצא אם אבל ואסרום, השביעית
בשלו  כבר שביעית, במוצאי נגמרו או המעשרות לעונת
רבינו  כן ולמד חשש. כאן ואין מותרים, – אלה של זו במדה
(כסףֿמשנה). להלן ראה חכמים, לדעת ירק מדין

ד.57) משנה פ"ו לצאת 58)שביעית הממהר "הוא
המשנה). (פירוש שביעית" מוצאי "הוא 59)בתחילת

(שם). שעברה" שביעית שנה מפירות שנשאר המתאחר,
משמע 60) שם ובירושלמי כתנאֿקמא. ולא כרבי שם,

ירק שהלכה  להביא רגילים שהיו מפני ההיתר, וטעם כמותו.
(רדב"ז). לארץ מחוצה

.ÁÈ˙ÓÈ‡Ó61ÛeÏ ÁwÏ Ì„‡ ¯zÓ62È‡ˆBÓa ≈≈»«À»»»ƒ«¿»≈
?˙ÈÚÈ·L63‰a¯iMÓ64L„Á‰65. ¿ƒƒƒ∆ƒ¿∆∆»»

יהודה.61) כרבי ולא כחכמים ה, משנה פ"ה ממי 62)שם
השביעית. על נאמן אחר 63)שאינו לעקרו היה דרכם

נלקט  שמא חשש יש הפסח ולפני להלן, ראה הפסח,
(רבינו 64)בשביעית. הרבה" למצוא "שיוכל כלומר,

אין  ולפי"ז בשמו). יוםֿטוב' 'תוספות – מלונדריש אליהו
הקודמת. הלכה וראה בהיתר, רוב שיהיה צורך

הפסח 65) מן והיינו שביעית, במוצאי שנלקט זה כלומר,
רדב"ז. ועיין שם). (ירושלמי ואילך

.ËÈ¯L˙a „Á‡a66ÔÈhÓLÏ ‰M‰ L‡¯ - ¿∆»¿ƒ¿≈…«»»ƒ¿ƒƒ
˙ÈML ˙B¯t .˙BÏ·BÈÏe67eÈ‰ Ì‡ :˙ÈÚÈ·LÏ eÒÎpL ¿¿≈ƒƒ∆ƒ¿¿ƒ¿ƒƒƒ»

ÔÏÈ‡‰ ˙B¯t B‡ ˙BiË˜ B‡ ‰‡e·z68˙BÚÏ eÚÈb‰Â , ¿»ƒ¿ƒ≈»ƒ»¿ƒƒ¿«
˙B¯OÚn‰69‰M‰ L‡¯ Ì„˜70.ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - «««¿…∆…«»»¬≈≈À»ƒ

˙B¯Ùk Ô‰ È¯‰ - ˙ÈÚÈ·Ma Ì˙B‡ ÛÒB‡L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆≈»«¿ƒƒ¬≈≈¿≈
¯·c ÏÎÏ ˙ÈML71˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ e‡a ‡Ï Ì‡Â . ƒƒ¿»»»¿ƒ…»¿««««¿

:˙ÈÚÈ·L ˙B¯Ùk Ô‰ È¯‰ - ‰M‰ L‡¯ ¯Á‡ ‡l‡∆»««…«»»¬≈≈¿≈¿ƒƒ

ד.66) הלכה בפ"י להלן וראה ב. השנה בראש משנה
וקטנית.67) תבואה לענין יג. הלכה פ"ב שביעית תוספתא

שהביאה  לתבואה "מניין ב: הלכה פ"ה מעשרות ובירושלמי
השנה, ראש לפני כדלהלן), המעשרות, עונת (היא שליש
בשביעית, לבית) ומכניסה קוצרה (כלומר, אותה כונסין
להלן  וראה בשביעית". תבואתה, את ואספת לומר: תלמוד

יג:68)שם. השנה מהלכות 69)ראש בפ"ב ראה
ואילך. ה מהלכה הגליון 70)מעשר, שעל בהגהה
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האילן  שבפירות השל"ה, בשם כתוב חדשים בדפוסים
בפ"א  כנ"ל לאילנות, השנה ראש שהוא בשבט לטו הכוונה
טו:) (שם הר"ח דעת וכן ב. הלכה שני מעשר מהלכות
בא"י  הישיבה אב נתן ורבינו שוח), בנות (ערך והערוך
ויש  .65 והערה כב עמ' שם ועיין פ"א. סוף בשביעית
אחד  הוא שלהם השנה ראש אילנות, שגם וסוברים חולקים
מעשר  בהלכות ועיין וברדב"ז. בפאתֿהשולחן ראה בתשרי,

שם. ספיחין,71)שני בגזירת ואינם באכילה שמותרים
להלן. וראה שביעית, קדושת בהם אין וגם

.È‰‡e·z‰72Î‡a ÔÈ¯eÒ‡ - ˙BiËw‰ÂÌeMÓ ‰ÏÈ «¿»¿«ƒ¿ƒ¬ƒ«¬ƒ»ƒ
ÌÈÁÈÙÒ73ÔÏÈ‡‰ ˙B¯Ùe ,74˙M„˜a Ô˙B‡ ÔÈÏÎB‡ - ¿ƒƒ≈»ƒ»¿ƒ»ƒ¿À«

˙ÈÚÈ·L75. ¿ƒƒ

שביעית",72) כפירות הן "הרי מהו לבאר באה זו הלכה
הקודמת. ההלכה בסוף עוברי 73)שנאמר גזירת מפני

ב. בהלכה כנ"ל, כנ"ל 74)עבירה, בהן, הגזירה שאין
ג. קדושת 75)בהלכה מהי הֿו, בפרקים להלן וראה

שביעית.

.‡ÈÊ¯‡‰76ÏÙe ÔÈÓLÓM‰Â ÌÈ‚¯t‰Â ÔÁc‰Â »…∆¿«…«¿«¿»ƒ¿«À¿¿ƒ…
È¯ˆn‰77BÚ¯fL78¯Ób ¯Á‡ Ô‰a ÔÈÎÏB‰ - Ú¯ÊÏ «ƒ¿ƒ∆¿»¿∆«¿ƒ»∆««¿«

È¯t79el‡ È¯‰ - ‰M‰ L‡¯ Ì„˜ ÌÈ¯t ¯Ó‚ Ì‡ : ¿ƒƒƒ¿«ƒ¿»…∆…«»»¬≈≈
¯Á‡ e¯Ó‚ Ì‡Â ;˙ÈML ˙B¯Ùk ˙ÈÚÈ·Ma ÔÈ¯zÓÀ»ƒ«¿ƒƒ¿≈ƒƒ¿ƒƒ¿¿««

eLÈ¯L‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰M‰ L‡¯80L‡¯ Ì„˜ …«»»««ƒ∆ƒ¿ƒ…∆…
.ÌÈÁÈÙÒ ÌeMÓ ÌÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ - ‰M‰«»»¬≈≈¬ƒƒ¿ƒƒ

אחר 76) בהם הולכים אין אלה וכל ז. משנה פ"ב שביעית
(למעלה  וקטנית כתבואה שליש), הבאת =) המעשרות עונת
אחד, בזמן המעשרות לעונת באים שאינן לפי ט), הלכה
לפי  הסמוכה), (בהלכה כירק לקיטה אחר בהם הולכים ואין
ה"ח. שם שני מעשר בהלכות וראה כאחת, נקלטים שאינם

שזורי.77) ר"ש בשם מ"ח שם "לוביא". צ"ל 78)ונקרא
הי"ג. להלן וראה נקלטים 79)"שזרען". שאינם כיון

הי"ד) (להלן כירק לקיטה אחר הלכו – לירק וכזרען כאחת,
שזורי  ור"ש כחכמים ולא יג: השנה בראש כשמואל, והיינו
ואףֿעלֿפי  השרשה. אחר בהם שהולכים הנ"ל, במשניות
שביעית, לענין הואֿהדין מעשרות, לענין כן אמר ששמואל
שנה  של פרי הוא הרי הפרי שנגמר שכיון שוה, הטעם שהרי
שם. שני מעשר בהלכות וראה (כסףֿמשנה). הקודמת

אחר 80) שהולכים שזורי, שמעון ורבי כחכמים ולא
השרשה.

.·È˜¯i‰81‰È‰ elÙ‡ ,‚B¯˙‡‰Â .B˙ËÈ˜Ï ˙ÚLa - «»»ƒ¿«¿ƒ»¿»∆¿¬ƒ»»
ÏBÙÎ82¯kkÎ ‰OÚÂ ‰M‰ L‡¯ Ì„˜83- ˙ÈÚÈ·Ma «…∆…«»»¿«¬»«ƒ»«¿ƒƒ

˙ÈML ˙B¯Ùk ˙B¯OÚÓa ·iÁ84¯kkÎ ‰È‰ elÙ‡Â ;85 «»¿««¿¿≈ƒƒ«¬ƒ»»«ƒ»
˙B¯Ùk ‡e‰ È¯‰ - ˙ÈÚÈ·Ma Ë˜ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,˙ÈMMa«ƒƒƒ¿ƒ¿««¿ƒƒ¬≈¿≈

˙ÈÚÈ·L86¯ÈÓÁ‰Ï ˙ÈML ˙B¯Ùk ¯OÚ˙Óe ,87. ¿ƒƒƒ¿«≈¿≈ƒƒ¿«¿ƒ

לענין 81) והואֿהדין מעשר, לענין שם, השנה ראש
כנ"ל. המעשרות 82)שביעית, לעונת והגיע נחנט כלומר,

כתב  ו, הלכה שם שני מעשר בהלכות ולמעלה בששית.
בדפוסים  הרמב"ם בגליון וראה כזית", "היתה רבינו:

הרי 83)חדשים. שביעית שלענין בשביעית, ונלקט שנגמר
ולגבי  ספיחין אכילת איסור לגבי שביעית כפירות ודאי הוא

כדלהלן. שביעית, בקדושת חומרא 84)אכילתו שלענין
טו: השנה בראש יוחנן ר' אמר כרבין חנטה, אחר בו הלכו
ונעשית  כזית אפילו לשביעית, שנכנסה ששית בת "שאתרוג
שני  מעשר בהלכות וראה טבל". משום עליה חייבין ככר

הפרי.85)שם. אחר 86)שנגמר הולכין שלחומרא
לקיש  וריש יוחנן ור' באושא רבותינו כדעת כירק, לקיטתו
אליעזר  ור' גמליאל כרבנן ולא שם) השנה (בראש
שם). השנה (בראש זקנים וחמשה ו) משנה פ"ב (בביכורים

בכסףֿמשנה. וראה 87)וראה כנ"ל, חנטה, אחר ללכת
שם. שני מעשר בהלכות

.‚ÈÔÎÂ88˙ÈÚÈ·L ˙B¯t89:˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓÏ e‡ˆiL ¿≈≈¿ƒƒ∆»¿¿»≈¿ƒƒ
˙BÚ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ - ˙BÏÈ‡Â ˙BiË˜Â ‰‡e·˙aƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ«««
ÏBÙe ÔÁc‰Â Ê¯‡‰Â ÔÈÓLÓM‰Â ÔÈ‚¯t‰Â ;˙B¯OÚn‰«««¿¿«¿»ƒ¿«À¿¿ƒ¿»…∆¿«…«

BÚ¯fL È¯ˆn‰90È¯Ù‰ ¯Ób ¯Á‡ - Ú¯ÊÏ91- ˜¯i‰Â ; «ƒ¿ƒ∆¿»¿∆«««¿««∆ƒ¿«»»
B˙ËÈ˜Ï ¯Á‡92. ««¿ƒ»

הולכים 88) לשביעית שנכנסו ששית שפירות כשם כלומר:
כמו  ט, הלכה למעלה כמפורש המעשרות, עונת אחר  בהם
(כסףֿמשנה). לשמינית שנכנסו שביעית בפירות כן

(זוהי 89) שליש שהביאה תבואה "כל יב: השנה בראש
ה) הלכה מעשר מהלכות בפ"ב ראה שלה, המעשרות עונת
בו  נוהג אתה שמינית), (של השנה ראש לפני בשביעית

בשמינית". שביעית למעלה 90)מנהג וראה שזרען. צ"ל:
בהי"א.91)הי"א. ולא 92)כנ"ל הקודמת. כבהלכה

שלענין  הוא, שפשוט כיון אתרוג, של דינו רבינו הזכיר
להחמיר, ובין להקל בין לקיטתו, אחר הולכין שביעית
כאן  כן ואם לחומרא, תמיד הולכים מעשר ולענין כנ"ל,
נמצא  שמינית. כפירות ומתעשר לקיטתו אחר הולכים

דבר. לכל ירק כדין אתרוג דין זה, דין שלגבי

.„ÈÏBt93BÈ¯t ¯Ó‚Â ˙ÈMMa Ú¯ÊÏ BÚ¯fL È¯ˆn‰94 «ƒ¿ƒ∆¿»¿∆««ƒƒ¿ƒ¿«ƒ¿
ÔÈa BlL ˜¯È ÔÈa - ˙ÈÚÈ·L ÏL ‰M‰ L‡¯ Ì„…̃∆…«»»∆¿ƒƒ≈»»∆≈

˙ÈÚÈ·Ma ¯zÓ BlL Ú¯Ê95˜¯ÈÏ Ú¯Ê Ì‡Â .96‰ÒÎÂ ∆«∆À»«¿ƒƒ¿ƒ»«¿»»¿ƒ¿¿»
ÂÈÏÚ97ÈÁÈÙÒk ¯eÒ‡ BÚ¯Ê ÔÈa B˜¯È ÔÈa - ˙ÈÚÈ·L »»¿ƒƒ≈¿»≈«¿»ƒ¿ƒ≈

˙ÈÚÈ·L98¯eÒ‡ - ˜¯ÈÏe Ú¯ÊÏ BÚ¯Ê Ì‡ ÔÎÂ .99. ¿ƒƒ¿≈ƒ¿»¿∆«¿»»»

ה.93) הלכה סוף פ"ב שביעית למעלה 94)ירושלמי ראה
יא. הירק 95)בהלכה ואף פריו. גמר אחר שהולכין כיון

לזרע. רק היתה שהמחשבה כיון פריו 96)מותר, ונגמר
כנ"ל. לקיטה.97)בששית, קודם מחובר כשהוא כלומר,

והזרע 98) שם). למעלה (ראה לקיטתו אחר שהולכים כיון
לירק. רק היתה שהמחשבה כיון לירק, בטל

השנה 99) ראש לפני ולירק לזרע "זרעו שם: בירושלמי
מהו, ירקו מותר, זרעו פשיטא שביעית. ונכנסה השביעית,
מותר. שאול בן חלפתא רבי תני אסור, חייא רבי תני
מראית  מפני אסור, מאןֿדאמר תורה. דבר מותר, מאןֿדאמר
וירקו  מותר, זרעו לכתוב: לרבינו היה זה, ולפי העין".
ירקו  "פשיטא שם: הגירסא היתה רבינו שלפני ונראה אסור.
אסור. זרעו שאף חייא, כרבי רבינו ופסק מהו". זרעו אסור,
הרואה  יאמר ירק, להיות סופו שהזרע כיון דבר, של וטעמו
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להחמיר. ירק דין לזרע חכמים נתנו ולכן בירק, שהקלו
ובאורֿשמח. הסמוכה בהלכה וראה

.ÂË¯·Ú100BÚ¯Êe101˙ÈÚÈ·Ma102:˙ÈÈÓMÏ ‡ˆÈÂ »«¿»«¿ƒƒ¿»»«¿ƒƒ
Ú¯ÊÏ BÚ¯Ê Ì‡103È‡ˆBÓa ¯eÒ‡ B˜¯È ÔÈa BÚ¯Ê ÔÈa - ƒ¿»¿∆«≈«¿≈¿»»¿»≈

ÌÈÁÈÙq‰ ¯‡Lk ˙ÈÚÈ·L104ÏÈ‡B‰ ,˜¯ÈÏ BÚ¯Ê Ì‡Â ; ¿ƒƒƒ¿»«¿ƒƒ¿ƒ¿»¿»»ƒ
¯zÓ BÚ¯Ê ÔÈa B˜¯È ÔÈa - ˙ÈÈÓMa Ë˜ÏÂ105BÚ¯Ê ; ¿ƒ¿««¿ƒƒ≈¿»≈«¿À»¿»
ÌÈÁÈÙÒ ÌeMÓ ¯eÒ‡ BÚ¯Ê - ˜¯ÈÏe Ú¯ÊÏ106B˜¯ÈÂ , ¿∆«¿»»«¿»ƒ¿ƒƒƒ»

¯zÓ107. À»

שם.100) המצרי.101)ירושלמי הפול ונגמר 102)את
כנ"ל. בשביעית, פרי 103)פריו גמר אחר בו שהולכים

יא). הלכה להלן.104)(למעלה למעלה 105)ראה ראה
מן  אסור אינו בשביעית, וזרע וחרש עבר שאם א) (הלכה
בשמינית, שנקלטו וכיון ספיחין, גזירת מטעם אלא התורה
שאמרו  ומה מותרים. הם הרי ספיחין, איסור כאן שאין
זה  אין יב), הלכה פ"א (למעלה יעקור" בשביעית "הנוטע
אינם  – פירות ויצאו עקר, לא אם אבל לכתחילה. אלא
רבינו  כתב וכן בשמינית. שליש הביאו אם באכילה, נאסרים
שאףֿעלֿ יא) הלכה פ"ג (למעלה שביעית ערב נוטע לענין
ועיין  מותרים, פירותיו – עקר לא אם לעקור, שקנסוהו פי

חנטה.106)כסףֿמשנה. אחר בו הולכים שהרי
(בהלכה 107) ירק שהוא בזרע לטעות שאפשר שאףֿעלֿפי

בו. גזרו לא ולכן זרע, שהוא בירק לטעות אין – הקודמת)
י. הלכה שני מעשר מהלכות בפ"א וראה

.ÊËÁeL ˙Ba108LÏL ¯Á‡Ï ˙B¯Ó‚ Ô‰Â ÏÈ‡B‰ , ¿«ƒ¿≈ƒ¿»¿««»
˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ e‡a Ì‡ ,ÌÈL109‰M‰ L‡¯ Ì„˜ »ƒƒ»¿««««¿…∆…«»»

ÔÓ ‰iL ‰La ˙BÏÎ‡ Ô‰ È¯‰ - ˙ÈÈÓL ÏL∆¿ƒƒ¬≈≈∆¡»¿»»¿ƒ»ƒ
Úe·M‰110˙ÈÚÈ·L ˙¯B˙a111. «»«¿«¿ƒƒ

יהודה.108) כרבי ולא כחכמים א, משנה פ"ה שביעית
עלֿפי  שם המשנה (פירוש לבנות תאנים הן שוח ובנות
הישיבה  אב נתן רב בפירוש וראה יד.). זרה עבודה

.1 הערה 48 עמוד שם, אחריה 109)לשביעית שהולכין
ט. בהלכה כנ"ל היא 110)באילן, השמיטה, מן כלומר,

השוח. בנות לגידול שלישית בקדושת 111)שנה כלומר,
קודם  אבל השבוע. של שניה בשנה ודוקא שביעית. פירות
פירות  קדושת עליהן חלה לא בישולן, נגמר לא שעדיין לכן,

ראשונה). (משנה שביעית

.ÊÈÌÈÏˆa‰112ÌÈÒÈ¯q‰113È¯ˆn‰ ÏBÙe114ÚnL «¿»ƒ«»ƒƒ«ƒ¿ƒ∆»«
ÏÚa ÏLÂ ,‰M‰ L‡¯ Ì„˜ ÌBÈ ÌÈLÏL ÌÈÓ Ì‰Ó≈∆«ƒ¿ƒ…∆…«»»¿∆««

˙BBÚ LÏL Ì‰Ó ÚnL115È¯‰ - ‰M‰ L‡¯ ÈÙÏ ∆»«≈∆»ƒ¿≈…«»»¬≈
˙ÈML ˙B¯tÓ el‡116ÈÁÈÙÒk Ì‰ È¯‰ - ÔkÓ ˙BÁt ; ≈ƒ≈ƒƒ»ƒ»¬≈≈ƒ¿ƒ≈

.˙ÈÚÈ·L¿ƒƒ

ט.112) משנה פ"ב כשימצאם 113)שם הבצלים "ענין
פרחים  ויוציאו יצמחו הארץ, מן אותם שיעקרו אחר לחות
בצלים  נקרא והוא כך, דרכו שאין מין ממנו ויש מבפנים.
המין  יזרעו ולא מוליד. שאינו לסריס אותם המשילו סריסים,
בעל" ושל בהפכו: אמר זה ומפני משקה, במקום אלא הזה

המשנה). אחר 114)(פירוש בו שהולכים לזרע. שזרעו בין

בו  שהולכים לירק שזרעו ובין יא), הלכה (למעלה פרי גמר
ראשונה"). "משנה – יד הלכה (למעלה לקיטה אחר

ידועים.115) לימים אותם שישקו מפני השקאות. שלש
שם. לקיטה 116)וראה אחר הלכו שבבצלים שאףֿעלֿפי

פריו, גמר אחר הלכו לזרע שנטעו המצרי ובפול כירק,
צריכים  שהם כיון – הלקיטה אחר בו הלכו לירק וכשנטעו
שהלכו  וקיטנית כתבואה הם הרי מהם, ומנע מים הרבה
ראשונה  (משנה ט הלכה כנ"ל המעשרות, עונת אחר בהם

ישראל). ותפארת

.ÁÈÔÈÚeÏc‰117Ú¯ÊÏ ÔÓiwL118eL˜‰ Ì‡ :119ÈÙÏ «¿ƒ∆ƒ¿»¿∆«ƒÀ¿ƒ¿≈
ÔÓi˜Ï ¯zÓ - Ì„‡ ÏÎ‡lÓ eÏÒÙÂ ‰M‰ L‡…̄«»»¿ƒ¿¿ƒ∆¡…»»À»¿«¿»

˙ÈÚÈ·Ma120Â‡Ï Ì‡Â ;˙ÈML ˙B¯tÓ Ô‰L ,121- «¿ƒƒ∆≈ƒ≈ƒƒ¿ƒ»
ÔÈ¯eÒ‡122˙ÈÚÈ·L ÈÁÈÙÒk123˙B˜¯È‰ ÔÎÂ .124Ôlk ¬ƒƒ¿ƒ≈¿ƒƒ¿≈«¿»À»

ÔÓi˜Ï ¯zÓ - ‰M‰ L‡¯ ÈÙÏ eL˜‰L∆À¿ƒ¿≈…«»»À»¿«¿»
˙ÈÚÈ·Ma125ÌeMÓ ÔÓi˜Ï ¯eÒ‡ - ÌÈk¯ eÈ‰ Ì‡Â ; «¿ƒƒ¿ƒ»«ƒ»¿«¿»ƒ
ÌÈÁÈÙÒ126ÔÈ‡ .127L¯LÏ B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ128˙‡ ¿ƒƒ≈¿«¿ƒ¿»≈∆

Ûel‰129ÁÓˆ Ì‡ ;‡e‰L ˙BÓk ı¯‡a BÁÈpÓ ‡l‡ , «∆»«ƒ»»∆¿∆ƒ»«
¯zÓ - ˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓÏ130ÔÈ‡Â .131B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ¿»≈¿ƒƒÀ»¿≈¿«¿ƒ

Òcw‰ ˙‡ L¯LÏ132ÔÈÏÚa ÊÊB‚ ‡l‡ ,133Ì‡Â ; ¿»≈∆«ƒ¿≈∆»≈∆»ƒ¿ƒ
¯zÓ - ˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓÏ ÁÓˆ134. »«¿»≈¿ƒƒÀ»

י.117) משנה כך 118)שם שמשום כיון כן, רבינו כתב
לירק, זרען אם הואֿהדין אבל קושי, לידי הדלועין  באו

ראשונה). (משנה המשנה).119)והוקשו (פירוש יבשו
"לאכלה 120) של האיסור בהם ואין שביעית, לאחר ולזרעם

שם, המשנה פירוש (ע"פ שביעית כבפירות לזריעה" ולא
להלן  ראה ביעור, מצות בהם אין וגם הארץ). שבת ועיין

ישראל). (תפארת הוקשו.121)שם שלא כלומר,
ב),123)באכילה.122) הלכה (למעלה באכילה שאסורים

מותרים  הם התורה מן שהרי זריעה, איסור גם בהם ויש
ראה  לזריעה", ולא "לאכלה בהם: קורא ואני באכילה,

יא.124)למעלה. הלכה פ"ב שם ומה 125)תוספתא
זהו  לקיטה, אחר הולכים שבירק יב) הלכה (למעלה שאמרנו

שביעית. קודם הוקשה לקיימן 126)כשלא אסור [כלומר,
כמבואר  בזריעה, שאסורים שביעית ספיחי שהם מפני לזרע,
העין", מראית מפני לקיימן "אסור שם: ובתוספתא למעלה].
ספיחי  משום לקיימן אסור הכסףֿמשנה: פירש ועפ"ז
לקיימן  שמותר לומר ראוי שהיה אףֿעלֿפי כלומר, שביעית,
מראית  מפני לקיימן אסור – הספיחין לקיים שמותר כמו
בשביעית. שנזרעו לומר יבואו רכים שהם מתוך העין,
מוכיחה  הלוף" את לשרש מחייבין "אין הסמוכה, והפיסקא

שם.127)כפירושו. לפי 129)לעקור.128)תוספתא
משנה  פ"ב (כלאים שנים שלש בקרקע לגדל לוף של שדרכו

כפשוטה). (תוספתא העין מראית כאן ואין כיון 130)ה),
ולמעלה  כא, הלכה סוף להלן וראה היתר. רוב בו שיש

כפשוטה. ובתוספתא ח, הלכה 131)בהלכה שם תוספתא
(רע"ב 132)יב. והדרדרים הקוצים ממיני מין הוא

פ"ג  לעוקצין יוםֿטוב' ו'תוספות ח משנה פ"ה לכלאים
שמגדל  אלא בארץ זמן הרבה מתקיים הוא ואף ב). משנה

כפשוטה). (תוספתא שנה בכל העלין 133)עלים שהרי
שצמחו  אףֿעלֿפי העין, מראית מפני לקיימן ואסור רכין
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טמון  אלא גלוי אינו המותר שהדבר כיון היתר, של מדבר
(שם). כנ"ל.134)בארץ

.ËÈÛeÏ135˙ÈÚÈ·L ·¯Ú ÏL136·¯Ú ÏL ÌÈÏˆa ÔÎÂ ∆∆∆¿ƒƒ¿≈¿»ƒ∆∆∆
ÌÈBˆÈw‰ ˙ÈÚÈ·L137‰‡eÙe138ÈÙÏ e¯Ó‚pL ¿ƒƒ«≈ƒ»∆ƒ¿¿ƒ¿≈

ÏL ˙Bnc¯˜a ˙ÈÚÈ·Ma Ô¯˜ÚÏ ¯zÓ - ˙ÈÚÈ·L¿ƒƒÀ»¿»¿»«¿ƒƒ¿«¿À∆
ı¯‡‰ ˙„B·Ú ÌeMÓ ‰Êa ÔÈ‡Â ,˙ÎzÓ139. «∆∆¿≈»∆ƒ¬«»»∆

כביתֿשמאי.135) ולא כביתֿהלל ד, משנה פ"ה שביעית
נשאר 136) ולא שביעית קודם הלוף כשישלם הדבר, "זה

המשנה). (פירוש הבצלים" ולעקור עליו לחפור אלא בו
(שם).137) הקיץ" לזמן אדום 138)"מיוחדות עץ הוא

הפואה  כלומר עידית, של פואה ובין אדום. צבע בו צובעים
שינוי, ידי על אלא לעקרה ביתֿשמאי התירו שלא הטובה,
הארץ  בעומק והיא צלעות, לה שיש צלעות, של פואה ובין
בה  ומודים בברזל, אלא עץ בכלי אותם לעקור ואיֿאפשר

הארץ 139)ביתֿשמאי. לעבודת כוונתו שאין שמוכח כיון
ראשונה). (משנה

.ÎÌÈÏˆa‰140˙ÈÚÈ·Ma ÌÈÓLb Ì‰ÈÏÚ e„¯iL «¿»ƒ∆»¿¬≈∆¿»ƒ«¿ƒƒ
el‡ È¯‰ - ÔÈw¯È Ô‰lL ÔÈÏÚ‰L ÔÓÊ Ïk :eÁÓˆÂ¿»¿»¿«∆∆»ƒ∆»∆¿Àƒ¬≈≈

ÔÈ¯zÓ141,ı¯‡a ÔÈÚeËk Ô‰ È¯‰ - e¯ÈÁL‰ Ì‡Â ; À»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¬≈≈ƒ¿ƒ»»∆
ÔÈ·e Ck ÔÈ·e .ÔÈÁÈÙÒ ÌeMÓ ÔÈ¯eÒ‡ ÔÈÏÚ‰ Ô˙B‡Â¿»∆»ƒ¬ƒƒ¿ƒƒ≈»≈

ÔÈ„ÓBÚ Ô¯z‰a ÔÓˆÚ ÌÈÏˆa‰ - Ck142. »«¿»ƒ«¿»¿∆≈»¿ƒ

בן 140) חנינא כרבי ולא כחכמים ג, משנה פ"ו שם
ודרכם  שביעית. מערב תלושים בבצלים ומדובר אנטיגנוס.
עלים. מצמיחים הם - עליהם יורדת כשלחות בצלים, של

ראשונה. במשנה כאילו 141)וראה ירוקין, שהן זמן "כל
המשנה). (פירוש לאוכלן" ומותר עצמו הפרי מן הם

וירוקין 142) אסורין שחורין מתניתין, כיני שם: בירושלמי
עולה  במשנה, שאמרו ו"מותרין" "אסורין" כלומר מותרין.
נט: ובנדרים (רדב"ז). עצמם הבצלים על ולא העלים על
הבצלים), על (כלומר, קתני עיקר על סברת מי ליה, "אמר
בפאתֿ וראה העלים). על (כלומר, אסורין קתני אתוספת

השולחן.

.‡ÎÏˆa143ea¯Â ˙ÈÈÓM· BÚËe ˙ÈÚÈ·Ma B¯˜ÚL »»∆¬»«¿ƒƒ¿»«¿ƒƒ¿«
¯z‰Â B¯wÚ ˙‡ ÂÈÏec‚ eÏÚ‰ - B¯wÚ ÏÚ ÂÈÏec‚ƒ»«ƒ»∆¡ƒ»∆ƒ»¿À«

Ú˜¯˜ È„È ÏÚ ‰¯eÒ‡ ˙ÈÚÈ·Le ÏÈ‡B‰ ;Ïk‰144Ck , «…ƒ¿ƒƒ¬»«¿≈«¿«»
d˙ÏÈË145Ú˜¯˜ È„È ÏÚ146. ¿ƒ»»«¿≈«¿«

בצל 143) שאל), =) בידו העלה וכו', "ישמעאל, נז: שם
על  (היתר) גידוליו ורבו בשמינית ונטעו בשביעית שעקרו
מעלין  היתר דגידולי "למימרא נח: שם ולהלן וכו'", עיקרו
את  ודכו שטחנו (כלומר, במדוכנין ודלמא וכו', האיסור את
הבצלים  בלאוֿהכי אבל בגידולים, נתבטלו ולכן הבצלים,
את  טחן לא (וממילא קתני השביעית על חשוד אסורים),
רבי  אמר וכו'. האסור), מן לו אכפת שלא כיון הבצלים,

קרקע, ע"י ואסורה הואיל שביעית, שניא בטילתה יצחק,
שהבצלים  היא, הגמרא שמסקנת ומשמע קרקע". ע"י נמי
בירושלמי  הוא וכן מדוכנין. כשאינם אף בגידוליהם, בטלים
ושתלו  (בשביעית) שעקרו "בצל ג: הלכה פ"ו שביעית
חדש  עליו שרבה מכיון אמר זירא רבי וכו', (בשמינית),

אמרו  תרוויהון אימי ורבי לא רבי מותר. הגידולים) (כלומר,
בוצלייא, באילין ליה שאלון וכו', אבהו רבי וכו'. אסור
אמר  עלוי, סמיכין חמתון וכו', זעירא דר' הדא להון והורי
בבבלי  "במדוכנין" (כמו במרוכנין אלא אמרתי לא אני לון,
כד  וסופה, ראשה ידע אנא פזי, בן יהודה רבי אמר הנ"ל),
(ואוסרים  פליגין אימי ורבי לא רבי אבהו) (רבי דשמע
מתיר  לעולם אבל מהיתרו. (הסתייג מינה שרע הבצלים),
את  והתיר השיג והראב"ד מדוכנין)". בשאינם אף אבהו רבי
ורדב"ז. בכסףֿמשנה וראה מדוכנים. כשהם רק הבצלים

הארץ.144) ושבתה שם:145)שנאמר: בנדרים
רבינו. בדברי גם כן לגרוס יש ושמא "בטילתה",

(פ"י 146) בזמן תלוי שאיסורה בערלה מהֿשאיןֿכן
תלוי  שאיסורם וכלאים טז), הלכה שני מעשר מהלכות
שם. בר"ן וראה כד). הלכה כלאים מהלכות (פ"ה בתערובת

.·Î˙ÈÚÈ·Ma ÔÏÈ‡‰ ‡ÈˆBiL ˙B¯t‰147ÌÙÒ‡È ‡Ï - «≈∆ƒ»ƒ»«¿ƒƒ…««¿≈
‰L ÏÎa ÛÒB‡L C¯„k148E¯ÈÊ È·pÚ ˙‡Â :¯Ó‡pL ; ¿∆∆∆≈¿»»»∆∆¡«¿∆ƒ¿≈¿ƒ∆

¯ˆ·˙ ‡Ï149¯ˆaL B‡ ÔÏÈ‡‰ ˙„B·ÚÏ ¯ˆa Ì‡Â . …ƒ¿…¿ƒ»««¬«»ƒ»∆»«
‰˜BÏ - ÌÈ¯ˆBa‰ C¯„k150. ¿∆∆«¿ƒ∆

למעלה 147) ראה משומר, לבין מופקר בין הבדל בלי
א. בשינוי.148)בהלכה שלא 149)אלא  הכוונה שאין

לכם  הארץ שבת "והיתה נאמר: שהרי כלל, יבצרנו
פירות  שבוצרים כדרך תבצרנו לא הכוונה, אלא לאכלה",
א  פרק בהר בתורתֿכהנים השניה וכהדיעה שנים. שאר

ט. הערה למעלה ראה ג, שם.150)הלכה למעלה ראה

.‚Î?‰OBÚ „ˆÈÎÂ151ÌÈ‡z152ÔÈ‡ - ˙ÈÚÈ·L ÏL ¿≈«∆¿≈ƒ∆¿ƒƒ≈
ÔÈˆB˜153‰ˆ˜na Ô˙B‡154‰a¯Áa ÔLaÈÓ Ï·‡ ,155. ƒ»«À¿∆¬»¿«¿»¿»¿»

˙ba ÌÈ·Ú C¯„È ‡ÏÂ156‰·¯Úa ‡e‰ C¯Bc Ï·‡ ,157. ¿…ƒ¿…¬»ƒ««¬»≈«¬≈»
‰OÚÈ ‡ÏÂ158„a‰ ˙È·a ÌÈ˙ÈÊ159‡e‰ L˙Bk Ï·‡ ,160 ¿…«¬∆≈ƒ¿≈««¬»≈

¯˙BÈa ÔË˜ „a CB˙Ï ÒÈÎÓe161„a‰ ˙È·a ÔÁBËÂ ,162 «¿ƒ¿«»»¿≈¿≈¿≈««
·Ë˜·e163‰pË˜ „·Ï ÒÈÎÓe164,ÌÈ¯·c‰ ¯‡La ÔÎÂ . ¿…∆«¿ƒ¿«¿«»¿≈ƒ¿»«¿»ƒ

.‰pLÓ - ˙BpLÏ ÏBÎiL Ïk…∆»¿«¿«∆

הבוצרים.151) מדרך משנה כיצד שביעית 152)כלומר,
ו. משנה לייבש.153)פ"ח מקום 154)שוטחים שם

(פירוש  והענבים התאנים שטחי עליו שוטחין ששם
לדעת 155)המשנה). שלמה (מלאכת בחורבה כלומר,

(שם).157)כדרכן.156)רבינו). העיסה בו שלשין כלי
שלמה).158) ומלאכת יו"ט שדורכים 159)(תוספות יקב

בבד  זיתים עושין "ואין שם: ובמשנה (שם). הזיתים בו
[ולדעת  כסףֿמשנה). – קטן בד הוא (קוטב ובקוטב"
"ובקוטב" כאן רבינו בדברי להוסיף יש איש" ה"חזון
בירושלמי  שאמרו ומה להלן. ראה בטעות, בסמוך שנכתבה
ורבותינו  ובקוטבי, בבד זיתים עושין "ואין ו) הלכה (שם
תנאֿקמא  לדברי הכוונה אין בקוטבי", לעשות התירו
ר' בדברי המשנה לסוף אלא בתחילה, הזיתים בעשיית

להלן]. ראה או 160)שמעון, הבד בבית במכתשת,
למעלה. ראה (כסףֿמשנה)161)בקוטב, "הבודידה" היא

ומכניס  הוא כותש "אבל שם: במשנה תנאֿקמא וכדעת
מן  וגדול קטן, בד שהוא בקוטב, להכניס (אבל לבודידה"

כנ"ל). אסור, – במשנה 162)הבודידה שמעון רבי כדעת
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פסקו  וכן הבד", בבית הוא טוחן "אף שאמר: שם,
שכבר  אחר לטוחן שהכוונה להלן [וראה שם בירושלמי

והשני]. הראשון השמן והוציא זו 163)נכבש, תיבה
וכסףֿ קורקוס מהר"י לפני היתה ולא רומי, בדפוס איננה
למעלה  שכתבנו מה [ולפי בפאתֿהשולחן. וראה משנה,
מסוף  בטעות לכאן שנשתרבבה נראה איש" "חזון בשם
ושם  הבד", בבית זיתים יעשה "ולא הקודמת: השורה

אמרו 164)מקומה]. וכן (כסףֿמשנה). הקוטב [הוא
רבי  דבית לאילין (=הורה) הורי יוחנן "רבי שם: בירושלמי
שמעון  כר' הבד) בבית (כלומר: בריחיים לטחון ינאי
שהתירו  שם, למעלה רבותינו, והם כרבנן", בקוטבי ולעשות
שכן  בריחיים. וטחנו שכבשו לאחר והיינו בקוטבי, לעשות
הזיתים  את כותשים בתחילה השמן: עשיית מלאכת היתה
אותם  טוענים כך ואחר ראשון, שמן ומוציאים לסל ונותנם
טוחנם  כך ואחר שני, שמן להוציא הבד בית קורת תחת
שלישי  שמן מהן להוציא הבד לבית שוב ומכניסם בריחיים
שאחר  השני השמן תפוקת כי ומסתבר פו.). במנחות (משנה
שלאחר  השלישית מהתפוקה יותר נוחה היא הכתישה,
לעשות  הראשונה בתפוקה נהגו ולפיכך בריחיים, הטחינה
אין  קשה, שהיא השניה, התפוקה אבל בקוטב, וגם בבד גם
"כותש  ולפיכך בקוטב. ולא הבד בבית אלא אותה עושים
בה  שרק הבודידה, היא ביותר", קטן בד לתוך ומכניס הוא
בריחיים  הטחינה לאחר אבל הבוצרים, מדרך משנה הוא
מדרך  משנה הוא בו שגם (=קוטב), קטן בד לתוך גם מכניס
הבד, בבית רק זו שלישית דריכה לעשות הנוהגים הבוצרים,
קורקוס, בר"י וראה נכון. על רבינו דברי מבוארים ובזה

ובחזוןֿאיש). בפאתֿהשולחן בכסףֿמשנה,

.„Î‰OÚ ˙ÂˆÓ165ËÈÓL‰Ï166‡ÈˆBzM ‰Ó Ïk ƒ¿«¬≈¿«¿ƒ»«∆ƒ
‰pËÓLz ˙ÈÚÈ·M‰Â :¯Ó‡pL ,˙ÈÚÈ·Ma ı¯‡‰»»∆«¿ƒƒ∆∆¡«¿«¿ƒƒƒ¿¿∆»

‚Ò B‡ BÓ¯k ÏÚBp‰ ÏÎÂ .dzLËe167˙ÈÚÈ·Ma e‰„O ¿«¿»¿»«≈«¿»»≈«¿ƒƒ
ÛÒ‡ Ì‡ ÔÎÂ .‰OÚ ˙ÂˆÓ Ïha -168CB˙Ï ÂÈ˙B¯t Ïk ƒ≈ƒ¿«¬≈¿≈ƒ»«»≈»¿

ÔÈÂL Ïk‰ „ÈÂ Ïk‰ ¯È˜ÙÈ ‡l‡ .B˙Èa169ÏÎa ≈∆»«¿ƒ«…¿««…»ƒ¿»
ÌB˜Ó170BÏ LÈÂ .EnÚ ÈÈ·‡ eÏÎ‡Â :¯Ó‡pL , »∆∆¡«¿»¿∆¿…≈«∆¿≈
‡È·‰Ï171ÔÓ ÔÈ‡È·nL C¯„k ,ËÚÓ B˙Èa CB˙Ï ¿»ƒ¿≈¿«¿∆∆∆¿ƒƒƒ

ÔÈÈ Èck ‰¯OÚ LÓÁ ,ÔÓL Èck LÓÁ - ¯˜Ù‰‰172. «∆¿≈»≈«≈∆∆¬≈∆¿≈«≈«ƒ
¯zÓ - ‰fÓ ¯˙È ‡È·‰ Ì‡Â173. ¿ƒ≈ƒ»≈ƒ∆À»

ãycew zegiyn zecewpã

בשביעית, הארץ שתוציא מה כל להשמיט "מצות־עשה
המצוות  ובספר ונטשתה". תשמטנה והשביעית שנאמר
כי  שתצמח". מה כל להפקיר "שציונו כתב: קלד ) (מ"ע
הארץ  שתוציא מה כל להשמיט החיוב הרמב"ם לדעת
דמלכא", "אפקעתא ולא הקרקע בעל על הוא בשביעית
למי  ונפק"מ בשמיטה. שדהו את הפקירה שהתורה היינו
דמלכא" "אפקעתא הוא אם בשמיטה, שדהו הפקיר שלא
התורה  שהרי הפירות, ולקחת לשדהו להיכנס מותר
הרי  הקרקע, בעל על חיוב הוא אם אבל הפקר. עשאתן

לשדהו, להיכנס אסור עדיין המצוה וביטל הפקיר לא שאם
הפקר. אינה שהרי

(287 cenr f"i wlg y"ewl itÎlr)

קלד.165) עשה המצוות, בספר להפקיר.166)ראה
קט.167) הערה פ"ב למעלה וראה סייג. מלשון גדר,
אמרה 168) מה מפני וכי תאמר, "שלא שם: במכילתא

ומחלקה  מכניסה אני הרי עניים, אותה שיאכלו לא תורה,
שהוא  מגיד תשמטנה, והשביעית לומר, תלמוד לעניים.
שם  סיימו שבסוף אלא שדהו)". של (בגדר פרצות פורץ
תיקון  מפני יפרוץ) (שלא חכמים שגזרו "אלא זו: בלשון
אבל  רענן). זית – אילנותיו ויקלקל יחריב (שלא העולם"
אסור. – לאסוף כן, וכמו (רדב"ז). שאסור בוודאי לגדור

א,169) הלכה פ"ו פאה (ירושלמי עשירים ובין עניים בין
ו). הלכה שם (אם 170)ושביעית בבית ובין בשדה בין

לשם). למעלה 171)אספם וראה ז. משנה פ"ה שביעית
ג. הלכה פ"ח ולהלן א, הלכה כי 172)סוף חכמים שיערו

ביתו. בני למאכל הזאת הכמות צריכה כלל בדרך
למאכל 173) יותר צריך שהוא אמר אם כלומר, שם. משנה

ראשונה). (משנה מותר – ביתו אנשי

.‰ÎÏ‡¯OÈ ı¯‡a ‡l‡ ˙‚‰B ˙ÈÚÈ·L ÔÈ‡≈¿ƒƒ∆∆∆»¿∆∆ƒ¿»≈
„·Ïa174.¯ÓB‚Â ı¯‡‰ Ï‡ e‡·˙ Èk :¯Ó‡pL ; ƒ¿«∆∆¡«ƒ»…∆»»∆¿≈

˙Èa‰ ÈÙa ‡lL ÔÈa ˙Èa‰ ÈÙa ÔÈa ˙‚‰BÂ175. ¿∆∆≈ƒ¿≈««ƒ≈∆…ƒ¿≈««ƒ

שהיא 174) מצוה ש"כל הסמוכה). הלכה (וראה התורה מן
לו:). (קידושין בארץ" אלא נוהגת אינה בארץ, תלויה

בזמן 175) אולם, המקדש. בבית תלויה אינה השביעית כי
בזמן  גם היה וזה נוהג, היובל ואין עליה, יושביה כל שאין
להלן  וראה התורה, מן אז נוהגת אינה כי יתכן השני, הבית
(פ"א  רבינו כתב ומעשרות, תרומות גבי וכן ט. הלכה פ"י
ובין  הבית בפני בין שנוהגים א) הלכה תרומות מהלכות
כו) הלכה (שם כתב ואףֿעלֿפיֿכן הבית, בפני שלא
באו  שלא לפי מדרבנן, אלא נהגו לא עזרא בימי שאפילו

ובפאתֿהשולחן. בכסףֿמשנה וראה ישראל, לארץ כולם

.ÂÎÏk176·ÈÊk „Ú Ï·a ÈÏBÚ Ba e˜ÈÊÁ‰L177¯eÒ‡ - …∆∆¡ƒ≈»∆«¿ƒ»
ÔÈ¯eÒ‡ Ba ÔÈÁÓBvL ÔÈÁÈÙq‰ ÏÎÂ ,‰„B·Úa«¬»¿»«¿ƒƒ∆¿ƒ¬ƒ
ÌÈ¯ˆÓ ÈÏBÚ ‡l‡ Ba e˜ÈÊÁ‰ ‡lL ÏÎÂ .‰ÏÈÎ‡a«¬ƒ»¿…∆…∆¡ƒ∆»≈ƒ¿«ƒ

¯‰p‰ „ÚÂ ·ÈÊkÓ ‡e‰L ,„·Ïa178‰Ó‡ „ÚÂ179Û‡ , ƒ¿«∆ƒ¿ƒ¿««»»¿«¬»»«
‰„B·Úa ¯eÒ‡ ‡e‰L Èt ÏÚ180ÔÈÁÈÙq‰ - ˙ÈÚÈ·Ma «ƒ∆»«¬»«¿ƒƒ«¿ƒƒ

‰ÏÈÎ‡a ÌÈ¯zÓ Ba ÔÈÁÓBvL181‰Ó‡Óe ¯‰p‰Óe . ∆¿ƒÀ»ƒ«¬ƒ»≈«»»≈¬»»
‰„B·Úa ¯zÓ - ‰‡Ï‰Â182.˙ÈÚÈ·Ma »»¿»À»«¬»«¿ƒƒ

א.176) משנה פ"ו לא 177)שביעית עצמה וכזיב
בבל  עולי בו שהחזיקו למקום כחוץ ודינה בה, החזיקו
הלכה  מעשר מהלכות ופי"ג ח, הלכה שם תרומות (הלכות

שם).178)ג). תרומות (הלכות מצרים נחל והוא
(שם).179) אמנום כבהלכה 180)והוא מדרבנן,

"נאכל 181)הקודמת. שם: ששנינו מה רבינו מפרש כן
שאין  שכיון המשנה), בפירוש שם (ועיין נעבד" לא אבל

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19



laeieקצח dhiny zekld - mirxf xtq - ixyz 'g iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

הספיחין. על שם גזרו לא מדרבנן, אלא שם נוהגת שביעית
מדרבנן.182) אפילו

.ÊÎ‡È¯eÒ183da ˙‚‰B ˙ÈÚÈ·L ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¿»««ƒ∆≈¿ƒƒ∆∆»
‰¯Bz‰ ÔÓ184‰„B·Úa ‰¯eÒ‡ ‰È‰zL ‰ÈÏÚ e¯Êb ,185 ƒ«»»¿»∆»∆ƒ¿∆¬»«¬»

È„k ,Ï‡¯OÈ ı¯‡k ˙ÈÚÈ·Ma186ı¯‡ eÁÈpÈ ‡lL «¿ƒƒ¿∆∆ƒ¿»≈¿≈∆…«ƒ∆∆
·‡BÓe ÔBnÚ Ï·‡ .ÌL eÚwzLÈÂ eÎÏÈÂ Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿≈¿¿ƒ¿«¿»¬»«»
˙B¯OÚÓa ˙B·iÁ Ì‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÚLÂ ÌÈ¯ˆÓeƒ¿«ƒ¿ƒ¿»««ƒ∆≈«»¿««¿

Ì‰È¯·cÓ187Ô‰a ˙‚‰B ˙ÈÚÈ·L ÔÈ‡ -188. ƒƒ¿≈∆≈¿ƒƒ∆∆»∆

בהלכות 183) וראה עקיבא, וכרבי כחכמים ב, משנה שם
סוריא. היא איזו ט, הלכה שם בפני 184)תרומות אפילו

שלא  ישראל בארץ למקומות בניגוד זמן, בשום הבית
התורה, מן בשביעית חייבים שהיו – בבל עולי כבשום

מצרים. עולי בה שהחזיקו לקרקע 185)בשעה במחובר
ט). הלכה פ"ח להלן וראה שם, ירושלמי 186)(משנה

א.187)שם. הלכה שם תרומות בהלכות כנ"ל
שרוב 188) כיון דבר, של וטעמו ג. משנה פ"ד ידים

אבל  במעשרות. חייבו ולכן שם, ושבין הולכין ישראל
לא  כנ"ל, שם, ישתקעו שמא הוא שהחשש בשביעית

לארץ, חוץ מכלל שיצאה בסוריא, אלא אףֿעלֿפי חששו
אבל  ג), הלכה (שם, הגיעה לא ישראל כארץ שלהיות
לארץ  כחוץ שהן (=בבל) ושנער ומצרים ומואב בעמון

שם. ישתקעו שמא חשש אין (שם), דבר לכל

.ÁÎÔc¯i‰ ¯·Ú189da ˙‚‰B ˙ÈÚÈ·L - ≈∆««¿≈¿ƒƒ∆∆»
Ì‰È¯·cÓ190ÔÈ¯zÓ - Ôc¯i‰ ¯·ÚÂ ‡È¯eÒ ÈÁÈÙÒe . ƒƒ¿≈∆¿ƒ≈¿»¿≈∆««¿≈À»ƒ

Ï‡¯OÈ ı¯‡Ó ÔÈ¯eÓÁ el‡ ˙Bˆ¯‡ eÈ‰È ‡Ï ;‰ÏÈÎ‡a«¬ƒ»…ƒ¿¬»≈¬ƒ≈∆∆ƒ¿»≈
ÌÈ¯ˆÓ ÈÏBÚ da e˜ÈÊÁ‰L191. ∆∆¡ƒ»≈ƒ¿«ƒ

ועוג.189) סיחון ארץ טעם 190)היא מה עיון, צריך
שביעית. בה שם,191)הנהיגו נוהגת ששביעית כלומר,

כו. בהלכה למעלה מותרים, וספיחין

.ËÎÏ‡¯OÈ ı¯‡a Ú˜¯˜ ‰wL ÌÈ·ÎBk „·BÚ192 ≈»ƒ∆»»«¿«¿∆∆ƒ¿»≈
ÔÈ¯zÓ ‰È˙B¯t - ˙ÈÚÈ·Ma dÚ¯Êe193e¯Ê‚ ‡lL ;ÏÚ ¿»»«¿ƒƒ≈∆»À»ƒ∆…»¿«

‰¯·Ú È¯·BÚ ÈtÓ ‡l‡ ÔÈÁÈÙq‰194È„·BÚ‰Â , «¿ƒƒ∆»ƒ¿≈¿≈¬≈»¿»¿≈
.Ì‰ÈÏÚ ¯Ê‚pL È„k ˙ÈÚÈ·M‰ ÏÚ ÔÈeˆÓ ÔÈ‡ ÌÈ·ÎBk»ƒ≈»¿Àƒ««¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿…¬≈∆

של 192) שספיחין בבל, עולי בו שהחזיקו במקום אפילו
שם). (למעלה בו אסורים ראיה 193)ישראל שמביאים יש

ישראל  עם לדון שבאו כנען בבני שאמרו צא. מסנהדרין
בארץ  היו ששדותיהם מפרשים (הם שדותיהם והניחו
כסףֿ – היתה שביעית שנה ואותה זרועות, כשהן ישראל

ופרח). כפתור בשם אבל 194)משנה ב. בהלכה כנ"ל
ישראל  בארץ לגוי קנין אין שהרי בהם, יש שביעית קדושת
שם  תרומות בהלכות (למעלה קדושתה מידי להפקיעה

בהערות). שם ועיין י, הלכה

.Ï˙B¯ÈÚ195¯ÙqÏ ˙BÎeÓq‰ Ï‡¯OÈ ı¯‡196- «»∆∆ƒ¿»≈«¿«¿»
È„·BÚ eˆeÙÈ ‡lL È„k ,ÔÓ‡ Ì‰ÈÏÚ ÌÈ·ÈLBÓƒƒ¬≈∆∆¡»¿≈∆…»¿≈

˙ÈÚÈ·L ˙B¯t ef·ÈÂ ÌÈ·ÎBk197. »ƒ¿»…≈¿ƒƒ

ח.195) הלכה פ"ד שביעית לגבול.196)תוספתא

שביעית 197) פירות לגוי מאכילין שאין שנינו והרי כלומר,
לכם, שנאמר: משום שם), ובהערות יג, הלכה פ"ה (להלן
ובמקומות  ו). הלכה א פרק בהר פר' (ספרא לאחרים ולא
לא  - גויים ומיעוטם ישראל שרובם לספר, סמוכים שאינם

(רדב"ז). למיעוט חששו

á"ôùú'ä éøùú 'ç éùéìù íåé

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
שלא 1) מהם. וליהנות לאכלן מותר שביעית שפירות יבאר

ואם  לחו"ל, אותם מוציאין אם שביעית פירות ברייתן. ישנה
ואם  שביעית. פירות לאשה פוסקין אם לגוי. מאכילין
לאכול  מותר מאימתי ודין בוסר. כשהם הפירות אוספין
האילן. קוצצין אין מאימתי שביעית. בשדה האילן פירות
ודין  שביעית. בתבן שהסיקוהו במרחץ לרחוץ מותר ואם
תבלין  הצורר לזרים. בתרומה שמותרין והגרעינין הקליפין

התבשיל. לתוך ונותן שביעית של

.‡˙ÈÚÈ·L ˙B¯t2‰ÎÈÒÏe ‰i˙LÏÂ ‰ÏÈÎ‡Ï ez3 ≈¿ƒƒƒ¿«¬ƒ»¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .‰ÚÈ·ˆÏÂ ¯p‰ ˙˜Ï„‰Ïe4: ¿«¿»««≈¿ƒ¿ƒ»ƒƒ«¿»»¿

‰È‰z5.Ú·ˆ da ÚaˆÏÂ ¯ ˙˜Ï„‰Ï Û‡ - ƒ¿∆«¿«¿»«≈¿ƒ¿…«»∆«

מ"ב.2) פ"ח והיתה 3)שביעית ו): כה , (ויקרא שנאמר
בכלל  ושתיה כשתיה, וסיכה לאכלה, לכם הארץ שבת
ה"ב  בפ"י שם וראה ה"א). תרומות מהל' (פי"א אכילה
וראה  התורה. מן כשתיה, שסיכה רבינו שדעת שם, ובהערות

בהי"א. ה"י.4)להלן פ"א בהר פרשת כל 5)'ספרא'
ז). (שם, לאכול" תבואתה כל "תהיה הפסוק:

.·ÏÎ‡Ï ?„ˆÈk ‰i˙LÏÂ ‰ÏÈÎ‡Ï6Bk¯cL ¯·c «¬ƒ»¿ƒ¿ƒ»≈«∆¡…»»∆«¿
˙BzLÏÂ ,ÏÎ‡Ï7‰Óe¯z ÔÈ„k ,˙BzLÏ Bk¯cL ¯·c8 ∆¡…¿ƒ¿»»∆«¿ƒ¿¿ƒ¿»

ÈL ¯OÚÓe9. «¬≈≈ƒ

שם.6) ה"א.7)משנה, פ"ו שם בהל'8)תוספתא ראה
שם. הי"א.9)תרומות, שני מעשר מהל' בפ"ג ראה

.‚‰pLÓ BÈ‡L C¯„k ,Ô˙i¯aÓ ˙B¯t ‰pLÈ ‡ÏÂ¿…¿«∆≈ƒ¿ƒ»»¿∆∆∆≈¿«∆
ÈL ¯OÚÓe ‰Óe¯˙a10¯·c .11- ÈÁ ÏÎ‡Ï Bk¯cL ƒ¿»«¬≈≈ƒ»»∆«¿≈»≈«

- ÏM·Ó ÏÎ‡‰Ï Bk¯cL ¯·„Â ,ÏM·Ó epÏÎ‡È ‡Ï……¿∆¿À»¿»»∆«¿¿≈»≈¿À»
CÎÈÙÏ .ÈÁ B˙B‡ ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡12ÔÈ˜ÏBL ÔÈ‡13ÈÏÎ‡ ≈¿ƒ«¿ƒ»≈¿ƒ»¿≈

ÏthÓ BÈ‡Â .‰Ó‰a14˙t‰Â „ÒÙpL ÏÈL·z ÏÎ‡Ï ¿≈»¿≈ƒ«≈∆¡…«¿ƒ∆ƒ¿«¿««
¯OÚÓe ‰Óe¯˙a ÏÎB‡ BÈ‡L C¯„k ,‰LtÚL15. ∆ƒ¿»¿∆∆∆≈≈ƒ¿»«¬≈

שם.10) שני, מעשר ובהל' תרומות בהל' כנ"ל
או 11) חיין תרדין לוכל "שביקש ה"ב: שם ב'ירושלמי'

להאכל  שדרכו דבר הם אלו (ודברים חיות חיטין לכוס
לאכול  שדרכו "דבר שכתב: ומה לו". שומעין אין מבושל),
מאכל  שולקין שאין ממה נלמד מבושל", יאכלנו לא חי,

דלהלן. פירות 12)בהמה משנים שאין לפי כלומר,
כנ"ל. מברייתם, וראה 13)שביעית ה"א. שם 'ירושלמי'

הי"א. בסוף ה"ב.14)להלן שם בהל'15)'ירושלמי'
אףֿעלֿ בתרומה אבל הי"א), (פ"ג רבינו הביאו שני, מעשר
בדברי  זה אין ה"י), (פ"ט תרומות בתוספתא הוא שכן פי

תרומות. בהל' רבינו
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.„ÔÈÏM·Ó ÔÈ‡Â16,‰Óe¯z ÔÓLa ˙ÈÚÈ·L ÏL ˜¯È ¿≈¿«¿ƒ»»∆¿ƒƒ¿∆∆¿»
ÏeÒt È„ÈÏ ep‡È·È ‡lL17ÏMa Ì‡Â .18BÏÎ‡Â ËÚÓ ∆…¿ƒ∆ƒ≈¿¿ƒƒ≈¿««¬»

Ï ‡B·Ï È„k ÔÁÈp‰ ‡Ï È¯‰L ,¯zÓ - „iÓ.ÏeÒt È„È ƒ»À»∆¬≈…ƒƒ»¿≈»ƒ≈¿

שנראה 16) כמו מאיר, רבי (הוא כתנאֿקמא מ"ז, שם
שב'ירושלמי' ואףֿעלֿפי שמעון. כרבי ולא צ:), בזבחים
דעת  על רבינו סמך - שמעון כרבי פסקו שם) (שביעית
מאיר  רבי בפלוגתת הכריעו שלא - ב מו, בעירובין הבבלי
במשנתנו  כאן והרי (כסףֿמשנה), כמי הלכה שמעון, ורבי
שם. רידב"ז ועי' משנה, כסתם זה והרי מאיר, רבי נזכר לא

התרומה 17) לשרוף ויצטרך התבשיל יטמא אם כלומר,
ונמצא  השמן, את גם לשרוף יצטרך טמאה) תרומה (כדין
נראה  וכן המשנה). (פירוש שביעית לפירות הפסד גורם
זה  ובפרק שמיטה, בהל' זו הלכה שהביא כאן, רבינו מדברי
יפסיד  שמא הוא שהחשש הרי שביעית, פירות באכילת הדן
לידי  תבוא שהתרומה מפרש, הר"ש אבל שביעית, פירות
וראה  א. עו, בזבחים נראה וכן הביעור, זמן אחר פסול

ואילך. פט מעמ' "אמנה" שם.18)בקובץ 'ירושלמי'
כן  לעשות לו מותר מעט, לבשל רצה שאם לומר רוצה

טומאה. לידי שיבוא חשש אין שבמעט (כסףֿמשנה).

.‰˙B¯t19ÔÈÏÈÎ‡Ó ÔÈ‡ - Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ ÔÈ„ÁÈÓ‰ ≈«¿À»ƒ¿«¬«»»≈«¬ƒƒ
‰ÈÏ‡Ó ‰Ó‰a‰ ‰ÎÏ‰ .˙BÙBÚÏÂ ‰iÁÏ ‰Ó‰aÏ Ô˙B‡»«¿≈»««»¿»»¿»«¿≈»≈≈∆»
;d¯ÈÊÁ‰Ï B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - ‰ÏÎ‡Â ‰‡z‰ ˙Á˙Ï¿«««¿≈»¿»¿»≈¿«¿ƒ¿«¬ƒ»
ÏÎ ‰È‰z Eˆ¯‡a ¯L‡ ‰iÁÏÂ EzÓ‰·ÏÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ¿∆¿¿¿««»¬∆¿«¿∆ƒ¿∆»

d˙‡e·z20.ÏÎ‡Ï ¿»»∆¡…

ה"ז.19) שם ב'ספרא' הוא וכן ה"כ. פ"ה שם תוספתא
נה.20) בנדרים [וראה אדם. למאכל המיוחד אף כלומר,

אדם, במאכל שמדובר הרי דגן, מיני מחמשת היא שתבואה
ה"א]. פ"ז להלן עוד וראה

.ÂCeÒÏ ?„ˆÈk ‰ÎÈÒÏ21CeÒÈ ‡Ï .CeÒÏ Bk¯cL ¯·c ¿ƒ»≈«»»»∆«¿»…»
ÌhÙÈ ‡ÏÂ .ÔÓM‰ ˙‡ ‡e‰ CÒ Ï·‡ ,ıÓÁÂ ÔÈÈ22˙‡ «ƒ»…∆¬»»∆«∆∆¿…¿«≈∆

CeÒÈ ‡ÏÂ .ÔÓM‰23ıÁ¯na24ıeÁaÓ ‡e‰ CÒ Ï·‡ , «∆∆¿…»«∆¿»¬»»ƒ«
ÒÎÂ25. ¿ƒ¿»

מ"ב.21) שם, שם 22)שביעית ותוספתא שם, 'ירושלמי'
והם  בשמים. שרשי בשמן ששמים הוא, ופיטום הי"ג. פ"ו
משחה  לשמן אותו ועושים מאכל מכלל אותו מוציאים

ה"ג). תרומות מהל' ה"ב.23)(פי"א סוף שם 'ירושלמי'
(משנהֿלמלך). פ"א סוף דמאי בתוספתא שזה 24)וראה

שביעית. לפירות ונבלע 25)בזיון השמן את שסך שכיון
בזיון. כאן אין שוב בגופו,

.ÊÔÓL26ÔÈÓÒBÁ ÔÈ‡ - ˙ÈÚÈ·L ÏL27¯epz Ba ∆∆∆¿ƒƒ≈¿ƒ«
B˙B‡ ÔÈÎÒ ÔÈ‡Â ,ÏcÒÂ ÏÚÓ Ba ÔÈÎÒ ÔÈ‡Â ,ÌÈ¯ÈÎÂ¿ƒ«ƒ¿≈»ƒƒ¿»¿«¿»¿≈»ƒ

˙B‡ÓË ÌÈ„Èa28ÏÙ .29BÙLÙLÓ - B¯Oa ÏÚ30 ¿»«ƒ¿≈»««¿»¿«¿¿
ÏÚn‰ CB˙a BÏ‚¯ CeÒÈ ‡ÏÂ .˙B‡ÓË ÌÈ„Èa31Ï·‡ , ¿»«ƒ¿≈¿…»«¿¿«ƒ¿»¬»

ÏÚ ÏbÚ˙Óe BÙeb CÒÂ .ÏÚn‰ L·BÏÂ BÏ‚¯ ‡e‰ CÒ»«¿¿≈«ƒ¿»¿»ƒ¿«≈«
‡ÈÏ·Ë˜ Èab32. «≈»»»¿»

ה"י.26) שם בו 27)תוספתא ומקשין סותמין אין כלומר,
אדם  לסיכת אלא שביעית של שמן ניתן שלא התנור, סדקי

תחילה),28)בלבד. ידים נטילת (בלי ידים בסתם [כלומר,
ה"ח), הטומאות אבות מהל' (פ"ח לטומאה שניות שהן
(שם  לטומאה ראשון אותו עושים במשקה נוגעות שכשהן
חולין  האוכלים שהרי השמן, באוכלי ממעט ונמצא ה"י),
ישתו  ולא יאכלו לא הקודש, טהרת על או תרומה טהרת על

בידים  שנטמא זה, שאין שמן בתרומה אמרו וכן טמאות,
פי"א מבשלי  (תרומות ממעיטו שהוא מפני תרומה של יין ם

יין  שותים הכל שאין ה"ד), תרומות מהל' ופי"א מ"א,
ועי' שם, ('ירושלמי' משותיו ממעטו הוא והרי מבושל
יתכן  לא זה ודין כנ"ל. לשביעית, והואֿהדין שם), רדב"ז
והכלי  בידיו, בו נוגע אינו שהרי שביעית, של אחר במשקה
פירות  וכשאוכל נב.), (ברכות בו הידים בנגיעת טמא אינו
שני  "אין שהרי טמאים, אינם טמאות בידים שביעית של
שביעית  של שמן הסך אבל (שם), בחולין" שלישי עושה
שאמרו  ומה כנ"ל. לטומאה, ראשון הוא הרי טמאות, בידים
לו  נותן בשביעית מחבירו לולב "הלוקח (לט.) בסוכה
מפני  שביעית, של אתרוג ליטול אסרו ולא במתנה", אתרוג
(שם  טהורה תרומה של אתרוג שאסרו כשם מכשירו, שהוא
טומאה, שגורם משום אלא אינו הכשרה שאיסור – ( לה:
אבל  "משמרת", בה שכתוב בתרומה אלא אינו וזה
הפסד  גרם אסרו ולא "משמרת" נאמר לא בשביעית
שגרם  רבינו שדעת נחליט אם ואם פג), סי' ח"א (מהרי"ט
בלשון  בה נאמר שלא משום אסור, שביעית בפירות הפסד
"לאכלה" 'עשה' בלשון אלא ( קכ: בשבת (ראה לאֿתעשה
לומר  מקום יש שם), וב"אמנה" טז, הערה למעלה (ראה
על  לגמרי שנפסדת בתרומה אלא בהכשרה, החמירו שלא
הטומאה, ידי על נפסדת שאינה בשביעית אבל הטומאה, ידי
לא  – בטהרה הנזהרים אוכלים מכמה מתמעטת אלא
שם]. הארץ, לשבת בקונטרסֿאחרון וראה כך. כל החמירו

שם.29) מפני 30)תוספתא, כרגיל, אותו, סך כלומר,
ה"ז. שם תרומות בהל' וראה השמן. נתחלל שכבר

פירות 31) מאבד ונמצא הנעל, על השמן מן ישפך שמא
ה"ו. שם וראה שיש.32)שביעית. של טבלא היא

התעגלותו  אגב שמא חושש אינו חדשה, שהיא ואףֿעלֿפי
על  השמן מן יתן לא אבל השיש. על השמן מן מעט נסוך

שם. ראה עליו, להתעמל כדי השיש

.ÁÔÓLa ¯p‰ ˙‡ ˜ÈÏ„nL ?„ˆÈk ¯p‰ ˙˜Ï„‰Ï¿«¿»««≈≈«∆«¿ƒ∆«≈¿∆∆
B¯ÎÓ .BÓˆÚ ˙ÈÚÈ·L33Ba Á˜ÏÂ34B‡ ¯Á‡ ÔÓL ¿ƒƒ«¿¿»¿»«∆∆«≈

ÛÈÏÁ‰L35;‰˜Ï„‰a ÌÈ¯eÒ‡ Ì‰ÈL - ÔÓLa ÔÓL ∆∆¡ƒ∆∆¿∆∆¿≈∆¬ƒ¿«¿»»
˙ÈÚÈ·L ÈÓ„a ÔÈ˜ÈÏ„Ó ÔÈ‡L36ÔzÈ ‡ÏÂ .37ÔÓM‰ ∆≈«¿ƒƒƒ¿≈¿ƒƒ¿…ƒ≈«∆∆

‰¯e„n‰ CB˙Ï38.¯a B˜ÈÏ„Ó ‡l‡ , ¿«¿»∆»«¿ƒ¿≈

הי"ד.33) שם שמכר.34)תוספתא, השמן בדמי
ה"א.35) פ"ז שם מותר 36)'ירושלמי' בשמן רק שהרי

שהוא  לפי אחרים להדליק, באוכלין אבל להדלקה, עומד
נתפסים  אינם שביעית ודמי להדליק, אסור שביעית, של
גם  בה שיש סתם, שביעית בקדושת אלא השמן, בקדושת

בהדלקה. שאסורים שם.37)דברים כיון 38)תוספתא,
בפירות  משתמשין אין והרי בשמן, מדורה להסיק דרך שאין

כנ"ל. כדרכן, שלא שביעית

.ËÌÈ¯·c ?„ˆÈk ‰ÚÈ·ˆÏ39Û‡ ,Ô‰a ÚaˆÏ Ôk¯cL ƒ¿ƒ»≈«¿»ƒ∆«¿»ƒ¿…«»∆«
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Ì„‡Ï Ô‰a ÔÈÚ·Bˆ - Ì„‡ ÈÏÎ‡Ó Ô‰L Èt ÏÚ40Ï·‡ . «ƒ∆≈««¿≈»»¿ƒ»∆¿»»¬»
ÈÏÎ‡Ó elÙ‡ ,˙ÈÚÈ·L ˙B¯tÓ ‰Ó‰aÏ ÔÈÚ·Bˆ ÔÈ‡≈¿ƒ«¿≈»ƒ≈¿ƒƒ¬ƒ««¿≈
ÈÚ·ˆ ÏÚ ‰ÏÁ ˙ÈÚÈ·L ˙M„˜ ÔÈ‡L ;‰Ó‰·¿≈»∆≈¿À«¿ƒƒ»»«ƒ¿≈

‰Ó‰·41. ¿≈»

ה"א.39) פ"ח שביעית אדם.40)'ירושלמי' בן לצורך
ניתנים 41) שביעית שפירות השמועה מפי שכשלמדו

ולא  אדם, לצבעי אלא למדו לא ה"א), (כנ"ל לצביעה
קדושת  חלה אוכלין שלענין ואףֿעלֿפי בהמה, לצבעי
(כסףֿמשנה). בהי"א כדלהלן בהמה, אוכלי על אף שביעית

.ÈÌÈÒeaÎ ÈÈÓ42Ï‰‡Â ˙È¯Ba ÔB‚k ,43˙M„˜ - ƒ≈ƒƒ¿ƒ¿»»¿À«
˙ÈÚÈ·L44:¯Ó‡pL ;Ô‰a ÔÈÒaÎÓe Ô‰ÈÏÚ ‰ÏÁ ¿ƒƒ»»¬≈∆¿«¿ƒ»∆∆∆¡«

È‰ÂÌÎÈÎ¯ˆ ÏÎÏ - ÌÎÏ ı¯‡‰ ˙aL ‰˙45ÔÈ‡ Ï·‡ . ¿»¿»««»»∆»∆¿»»¿≈∆¬»≈
ÔÈÒaÎÓ46ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â ,˙ÈÚÈ·L ˙B¯Ùa47Ì‰Ó ¿«¿ƒ¿≈¿ƒƒ¿≈ƒ≈∆
‡Ó‚eÏÓ48‰ÏÎ‡Ï ÌÎÏ ı¯‡‰ ˙aL ‰˙È‰Â :¯Ó‡pL ; ¿¿»∆∆¡«¿»¿»««»»∆»∆¿»¿»

‡È˜‰Ï ‡ÏÂ ,ÛelÊÏ ‡ÏÂ ,‡Ó‚eÏÓÏ ‡ÏÂ -49‡ÏÂ , ¿…ƒ¿¿»¿…¿ƒ¿…¿»ƒ¿…
‰¯LÓÏ50.‰ÒÈ·ÎÏ ‡ÏÂ , ¿ƒ¿»¿…ƒ¿ƒ»

להלן.42) וראה לאכילה. ראויים ואינם בהם, שמכבסים
(43.550 עמוד כפשוטה' ב'תוספתא וראה צמחים. מיני
בשם 44) הוגה הרמב"ם, ובגליון ה"א. פ"ז שם 'ירושלמי'

בכל  אבל עליהן", חלה שביעית קדושת "אין אחר נוסח
שלפנינו  כמו הגירסא כתביֿיד, ובחמשה הישנים הדפוסים

.(17 הערה שם כפשוטה' רבינו 45)('תוספתא דעת
מתקלקלים  שאינם שווה, וביעורם הנאתם ואהל שבורית

השולחן'). ('פאת הכ"ה,46)מיד פ"ו שביעית תוספתא
יוסי. כרבי ולא א.47)כחכמים קב, בבאֿקמא ברייתא

אפיקטוזין".49)רפואה.48) ממנה "לעשות שם:
שם:50) ובגמרא שביעית. של ביין פשתן להשרות כלומר,

לא ומדוע (כלומר, לכם הכתיב: נמי משרה ורבנן התירו
וביעורו  שהנאתו במי ד"לאכלה", דומיא "לכם" וכבוסה),
וראה  ביעורן. אחר שהנאתן וכבוסה משרה יצאו שוין,

ואהל. בבורית למעלה

.‡ÈÏB„b ÏÏk51‡e‰L Ïk :˙ÈÚÈ·L ˙B¯Ùa e¯Ó‡ ¿»»»¿¿≈¿ƒƒ…∆
ÌÈ·ÚÂ ÌÈ‡z ÌÈhÁ ÔB‚k ,Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ „ÁÈÓ¿À»¿«¬«»»¿ƒƒ¿≈ƒ«¬»ƒ
‰iË¯ B‡ ‡Ó‚eÏÓ epnÓ ÔÈOBÚ ÔÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆≈ƒƒ∆¿¿»¿ƒ»
Ïk - ‰ÏÎ‡Ï ÌÎÏ :¯Ó‡pL ;Ì„‡Ï elÙ‡ Ba ‡ˆBiÎÂ¿«≈¬ƒ¿»»∆∆¡«»∆¿»¿»…

‰‡eÙ¯Ï ‡ÏÂ ‰ÏÎ‡Ï ‰È‰È ÌÎÏ „ÁÈÓ ‡e‰L52ÏÎÂ . ∆¿À»»∆ƒ¿∆¿»¿»¿…ƒ¿»¿…
Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ „ÁÈÓ BÈ‡L53ÔÈ¯c¯„Â ÔÈˆB˜ ÔB‚k ,54 ∆≈¿À»¿«¬«»»¿ƒ¿«¿»ƒ

Ì„‡Ï ‡Ó‚eÏÓ Ô‰Ó ÔÈOBÚ - ÌÈk¯‰55‡Ï Ï·‡ , »«ƒƒ≈∆¿¿»¿»»¬»…
‰Ó‰aÏ56‰ÊÏ ‡ÏÂ ‰ÊÏ ‡Ï „ÁÈÓ BÈ‡L ÏÎÂ .57, «¿≈»¿…∆≈¿À»…»∆¿…»∆

ÈeÏz ‡e‰ È¯‰ - ˙È¯Bw‰Â ·BÊ‡‰Â ‰‡Èq‰ ÔB‚k¿«ƒ»¿»≈¿«»ƒ¬≈»
ÌÈˆÚk ‡e‰ È¯‰ - ÌÈˆÚÏ ÂÈÏÚ ·LÁ :Bz·LÁÓa58; ¿«¬«¿»«»»¿≈ƒ¬≈»≈ƒ

‰ÏÈÎ‡Ï59˙B¯Ùk ‡e‰ È¯‰ -60Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ . «¬ƒ»¬≈«≈¿«¬«»»
,Ì„‡ ÏÎ‡Ó È¯ÓÁ ÂÈÏÚ ÔÈ˙B - ‰Ó‰a ÏÎ‡ÓÏe¿«¬«¿≈»¿ƒ»»À¿≈«¬«»»

‡Ó‚eÏÓ Ô‰Ó ÔÈOBÚ ÔÈ‡L61,‰Ó‰a ÏÎ‡Ó È¯ÓÁÂ , ∆≈ƒ≈∆¿¿»¿À¿≈«¬«¿≈»
B˙B‡ ÔÈ˜ÏBL ÔÈ‡L62. ∆≈¿ƒ

מ"א.51) פ"ח הקודמת.52)שביעית הלכה כבסוף

בהמה.53) למאכל הי"ח.54)אלא פ"ד למעלה ראה
לכם 55) שיהיה הוא לכם המיוחד לאכלה, לכם "שנאמר

לכם  מיוחד (שאינו וזולתו למלוגמא), (ולא בלבד לאכלה
המשנה). (פירוש ולמלוגמא" לאכלה לבהמה) אלא

כל 56) תהיה בארצך אשר ולחיה ולבהמתך שנאמר:
מלוגמא  לה לעשות ולא לבהמה לאכול - לאכול תבואתה

בהמה.57)(רע"ב). למאכל ולא אדם למאכל לא כלומר,
כלל.58) שביעית קדושת עליהם חלה אדם.59)ולא של
שביעית.60) קדושת בהם  שם.61)שיש 'ירושלמי'
אבל 62) אחר, בענין פירש שם המשנה ובפירוש ה"ג. כנ"ל

במבוא  ליברמן הר"ש (ראה כלפנינו - שם בתרא במהדורה
ניו  כת"י הגהות בשם ז עמ' להרמב"ם ה'ירושלמי' להלכות
כת"י  המשנה בפירוש הוא וכן ניאפולי. דפוס למשניות יורק
עליהם  חשב לא שאם הי"ד, בפ"ז להלן וראה ירושלים).
שביעית, קדושת עליהם חלה כעצים, שאינם כיון כלל,

משנה'. ב'כסף ועיי"ש

.·È¯zÓ63¯kÓÏ64ÁwÏÂ ‰Ó‰a ÈÏÎ‡Â Ì„‡ ÈÏÎ‡ À»ƒ¿…»¿≈»»¿»¿≈¿≈»¿ƒ«
ÁwÏ ‰Ó‰a ÈÏÎ‡ ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡ Ï·‡ ;Ì„‡ ÈÏÎ‡ Ì‰a»∆»¿≈»»¬»≈¿ƒ»¿≈¿≈»ƒ«

˙¯Á‡ ‰Ó‰a ÈÏÎ‡ Ì‰a65ÔÈ‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , »∆»¿≈¿≈»«∆∆¿≈»ƒ«∆≈
Ì‡Â .‰Ó‰a ÈÏÎ‡ Ì‰a ÁwÏ Ì„‡ ÈÏÎ‡ ÔÈ¯ÎBÓ¿ƒ»¿≈»»ƒ«»∆»¿≈¿≈»¿ƒ

Á˜Ï66‰Ó‰a ÈÏÎ‡a Ì„‡ ÈÏÎ‡ Ô‰a ÛÈÏÁ‰ B‡ Ô‰a »«»∆∆¡ƒ»∆»¿≈»»¿»¿≈¿≈»
‡Ó‚eÏÓ Ì‰Ó ÔÈOBÚ ÔÈ‡L Ì„‡ ÈÏÎ‡k Ô‰ È¯‰ -¬≈≈¿»¿≈»»∆≈ƒ≈∆¿¿»

Ì„‡Ï67. »»»

ה"א.63) פ"ז שם ו'ירושלמי' הי"ט, פ"ה שם תוספתא
ה"א.64) בפ"ו כדלהלן מעט, פירות 65)מעט שדמי לפי

אלא  בו, שלקחו הדבר אותו בקדושת נתפסים אינם שביעית
אדם, מאכל שהיא סתם שביעית קדושת עליהם חלה
ה"ח). למעלה וראה כפשוטה', ('תוספתא שם כדלהלן

שם.66) למעלה וראה שם. כבראש 67)'ירושלמי'
בדמי  בהמה אוכלי לקח אם והואֿהדין הקודמת. ההלכה
ואין  למעלה, כמבואר אדם, כאוכלי הן שהרי בהמה, אוכלי

לאדם. מלוגמא מהם עושים

.‚È˙B¯t68ı¯‡‰Ó Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ˙ÈÚÈ·L ≈¿ƒƒ≈ƒƒ»≈»»∆
‡È¯eÒÏ elÙ‡Â ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ69ÏÈÎ‡Ó ÔÈ‡Â .ÔÈ70 ¿»»»∆«¬ƒ¿¿»¿≈«¬ƒƒ

ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ‡Ï Ô˙B‡71¯ÈÎOÏ ‡ÏÂ72‰È‰ Ì‡Â . »…¿≈»ƒ¿…¿»ƒ¿ƒ»»
˙aL ¯ÈÎO73B‡ ,L„Á ¯ÈÎO B‡ ‰L ¯ÈÎO B‡ ¿ƒ«»¿ƒ»»¿ƒ…∆

ÂÈÏÚ ÂÈ˙BBÊÓ ıvwL74B˙Èa ÈL‡k ‡e‰ È¯‰ - ∆ƒ≈¿»»»¬≈¿«¿≈≈
‡ÈÒÎ‡‰ ˙‡ ÔÈÏÈÎ‡Óe .B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Óe75˙B¯t «¬ƒƒ«¬ƒƒ∆»«¿«¿»≈

˙ÈÚÈ·L76. ¿ƒƒ

מ"ה.68) פ"ו שמעון.69)שם כרבי ולא כתנאֿקמא שם,
ה"כ.70) שם לכם 71)תוספתא לאכלה, לכם שנאמר:

וראה  ה"ו). פ"א בהר פרשת ('ספרא' לאחרים ולא
כפשוטה'. כמשלם 72)ב'תוספתא נראה שהוא יום. שכיר

בבית, קצר זמן אותו שהרואה לפי שביעית, מפירות חובו
משלם  הבית ובעל הבית, מאנשי זה אין אומר: הבית בעל
בפ"ו  כדלהלן כן, לעשות ואסור שביעית, בפירות שכירותו

שנים.73)ה"י. שבע שכיר ב'תוספתא 74)כלומר, ראה
שם. היהודים 75)כפשוטה' בבתי גרים שהיו המלך חיל

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



רי laeie dhiny zekld - mirxf xtq - ixyz 'g iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

היהודים. עם כהדא 76)יחד ה"א: פ"ג דמאי וב'ירושלמי'
אומר, לעזר רבי האכסניא. את לרבות עמכם" "הגרים דתני,
גויים. שהם אף אותם מאכילין ולכן גוי. של אכסניא זו

כפשוטה'. ב'תוספתא וראה

.„ÈÔÈ‡77˙ÈÚÈ·L ˙B¯t ‰M‡Ï ÔÈ˜ÒBt ÔÈc ˙Èa78, ≈≈ƒ¿ƒ¿ƒ»≈¿ƒƒ
˙Bf Ï·‡ ;˙ÈÚÈ·L ˙B¯tÓ ·BÁ ÌlLÓk ‰fL ÈtÓƒ¿≈∆∆ƒ¿«≈ƒ≈¿ƒƒ¬»ƒ∆

‡È‰79dÏÚa ÏMÓ80. ƒƒ∆«¿»

הכ"ב.77) שם אינו 78)תוספתא כשבעלה במזונותיה,
את 80)עצמה.79)לפנינו. שמשלם מי כאן אין שהרי

ניזונת  שהיא עלֿידיֿזה מעצמו משתלם החוב אלא החוב,
בעצמה.

.ÂËÔÈÙÒB‡ ÔÈ‡81¯Òa Ô‰Lk ˙ÈÚÈ·L ˙B¯t82; ≈¿ƒ≈¿ƒƒ¿∆≈…∆
eÏÎ‡z :¯Ó‡pL83„Ú ˙ÏÎ‡ dÈ‡ - d˙‡e·z ˙‡ ∆∆¡«…¿∆¿»»≈»∆¡∆∆«
‰‡e·z ‰OÚzL84‰„Oa ËÚÓ Ô‰Ó ÏÎB‡ Ï·‡ .85 ∆≈»∆¿»¬»≈≈∆¿««»∆

ÔÈbt Ì‰Lk86C¯„k ,87.Úe·L ÈL ¯‡La ÏÎB‡L ¿∆≈«ƒ¿∆∆∆≈ƒ¿»¿≈»«
˙BÚÏ eÚÈbiL „Ú B˙Èa CB˙a ÏÎ‡Ï ÒÈÎÈ ‡ÏÂ¿…«¿ƒ∆¡…¿≈«∆«ƒ¿«

˙B¯OÚn‰88. «««¿

ה"י.81) שם המעשרות,82)'ספרא' לעונת שהגיעו לפני
כל 83)כדלהלן. תהיה הכתוב: מן זאת למדו שם

לאכול. המעשרות,84)תבואתה לעונת משיגיעו והיינו,
אכילתן. דרך הוא וזה אדם 85)כדלהלן. בני שמנהג "כמו

בישל  שלא הפרי לאכול כן כמו ומנהגם פירותיהם, לאכול
(פירוש  להם" שיזדמן דרך על מעט, קשה ועודנו צרכו, כל

המעשרות.86)המשנה). לעונת שהגיעו קודם היינו,
כדלהלן.87) פתו, בהן שאוכל הם 88)כלומר, שאז

ה"ג. מעשרות מהל' פ"ב למעלה וראה "תבואה", קרויים

.ÊËÈ˙ÓÈ‡Óe89‰„Oa ÔÏÈ‡‰ ˙B¯t ÏÎ‡Ï ¯zÓ ‰È‰È ≈≈»«ƒ¿∆À»∆¡…≈»ƒ»«»∆
?˙ÈÚÈ·Ma90eÁÈ¯ÊiMÓ - ÌÈ‡z ÏL ÔÈbt‰91ÏÎB‡ «¿ƒƒ««ƒ∆¿≈ƒƒ∆«¿ƒ≈

Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰„Oa Bzt Ô‰a92¯Òa‰ .93- »∆ƒ«»∆¿≈…«≈»∆«…∆
BÏÎB‡Â ÌÈÓ ‡ÈˆBiMÓ94.Ba ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰„Oa ƒ∆ƒ«ƒ¿¿«»∆¿≈…«≈

ÌÈ˙Èf‰95eÒÈÎiMÓ -96˙ÈÚÈ·¯ ÌÈ˙ÈÊ ÏL ‰‡Ò97 «≈ƒƒ∆«¿ƒ¿»∆≈ƒ¿ƒƒ
ÏÎB‡Â ÚˆBt ÔÓL98L˙Bk - ‚Ï ÈˆÁ eÒÈÎ‰ .‰„Oa ∆∆≈«¿≈«»∆ƒ¿ƒ¬ƒ…≈

CÒÂ99LÈÏL eÒÈÎ‰ .‰„Oa100ÒÈÎ‰Ï ¯zÓ - ¿»«»∆ƒ¿ƒ¿ƒÀ»¿«¿ƒ
.˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ eÚÈb‰ È¯‰L ,B˙È·Ï¿≈∆¬≈ƒƒ¿««««¿

מ"ז.89) פ"ד לאכלם 90)שביעית דרך שמאז כלומר,
כנ"ל. שבוע, שני בשאר גופם 91)מעט וישוב "יבהיקו,

המים  להכנס כשיתחיל הפגים, התאנים דרך וכן חלק.
המשנה). (פירוש מפרש 92)בתוכם" שרבינו נראה

לענין  למעלה שכתוב מה על עולה במשנה זו שפיסקא
שם. דלהלן מעשר על ולא מ"ח.93)שביעית, שם

פתו.94) בו אוכל מ"ט.95)שם: לומר:96)שם, צריך
לסוך 98)הלוג.97)משיכניסו. ראוי השמן אין שעדיין

בשמן.99)בו. אחד 100)גופו עושים שהזיתים כלומר,
שליש  וזה כשיגמרו, לעשות ראויין שהן ממה מתשעה

ה"ה). מעשר מהל' (פ"ב שלהן

.ÊÈ¯zÓ101Ì„˜ ˙ÈÚÈ·Ma ÌÈˆÚÏ ˙BÏÈ‡ ı˜Ï À»»…ƒ»¿≈ƒ«¿ƒƒ…∆
È¯t Ô‰a ‰È‰iL102ÏÈÁ˙iMÓ Ï·‡ .103- È¯t ˙BOÚÏ ∆ƒ¿∆»∆¿ƒ¬»ƒ∆«¿ƒ«¬¿ƒ

„ÈÒÙÓ È¯‰L ;B˙B‡ ı˜È ‡Ï104ÌÎÏ :¯Ó‡Â ,ÏÎ‡‰ …»…∆¬≈«¿ƒ»…∆¿∆¡«»∆
‡ÈˆB‰ Ì‡Â .„ÈÒÙ‰Ï ‡ÏÂ - ‰ÏÎ‡Ï105eÚÈb‰Â ˙B¯t ¿»¿»¿…¿«¿ƒ¿ƒƒ≈¿ƒƒ

‡ÈˆB‰ È¯‰L ;B˙B‡ ı˜Ï ¯zÓ - ˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ¿««««¿À»»…∆¬≈ƒ
.epnÓ ˙ÈÚÈ·L ÔÈc ÏË·e ,ÂÈ˙B¯t≈»»«ƒ¿ƒƒƒ∆

בשביעית.101) המשנה מן להלן שכתב ממה משמע כן
כשדמי 102) אלא השחתה, דרך קוצץ שאינו באופן ומדובר

בשאר  אפילו לעולם לקצוץ אסור כן לא שאם יקרים, האילן
המשנה. פירוש - ה"ח) מלכים מהל' בפ"ו (ראה שנים

הסמוכה.103) בפירוש 104)כבהלכה וראה ב. נב, פסחים
מ"י. שם לשביעית שם.105)המשנה שביעית משנה,

.ÁÈÈ˙ÓÈ‡Óe106?˙ÈÚÈ·Ma ÔÏÈ‡‰ ÔÈˆˆB˜ ÔÈ‡107 ≈≈»«≈¿ƒ»ƒ»«¿ƒƒ
eÏLÏLiMÓ - ÔÈ·e¯Á‰108eÚ¯‚iMÓ - ÌÈÙb‰Â ,109, ∆»ƒƒ∆¿«¿¿¿«¿»ƒƒ∆¿»¿
eˆiMÓ - ÌÈ˙Èf‰Â110- ˙BÏÈ‡‰ Ïk ¯‡Le , ¿«≈ƒƒ∆»≈¿»»»ƒ»

ÔÈˆˆB˜ ÔÈ‡Â .¯Òa e‡ÈˆBiMÓ111˙BiÙk‰ ˙‡112 ƒ∆ƒ…∆¿≈¿ƒ∆««¿ƒ
È¯t „ÒÙ‰ ‡e‰L ÈtÓ ,˙ÈÚÈ·Ma113ÔÈ‡ Ì‡Â . «¿ƒƒƒ¿≈∆∆¿≈¿ƒ¿ƒ≈

Ôk¯c114ıÈˆÈL ‡l‡ ÌÈ¯Óz ˙BOÚ‰Ï115ı˜Ï ¯zÓ - «¿»¿≈»¿»ƒ∆»ƒƒÀ»»…
˙BiÙk Ô˙B‡116. »«¿ƒ

פרי.107)שם.106) עשיית התחלת היא מאימתי כלומר,
"משעה 108) ופירושו שמאי. כבית ולא הלל כבית שם,

המשנה). (פירוש וגדלים" נמשכים שהענפים
(שם).109) הגרעינין" להם "משעה 110)"משיעשו

(שם). הנצנים" בהם שם.111)שיראו פסחים,
(רש"י).112) בשלו" שלא קטנים שהרי 113)"תמרים

לגדול. רבי 114)סופו של מעשה א. נג, ב. נב, שם
(עיי"ש 115)אילעא. "שיצין" העתיק קורקוס [ר"י

שם). הארץ' ב'שבת (וראה שם בפסחים ונזכרו בדבריו).
התשובות  חלק שם, פסחים הגאונים' ('אוצר המכבדות והם
('ערוך' התמרים תלויים שבהם האשכולות כלומר: ,(73 עמ'
אינו  הללו האילנות של קיומם שכל באופן מכבד). ערך
בשביל  אלא שהם, כמו לעולם שיישארו הכפניות, בשביל

המכבדות]. כלומר, פרי,116)השיצין, אינם עתה שהרי
לגדול. סופם אין וגם

.ËÈÔÈ‡117ÈtÓ ,˙ÈÚÈ·L ÏL L˜Â Ô·z ÔÈÙ¯BO ≈¿ƒ∆∆»«∆¿ƒƒƒ¿≈
‰Ó‰a ÏÎ‡ÓÏ Èe‡¯ ‡e‰L118Ï·‡ .119˙Ù‚a ÔÈ˜ÈqÓ ∆»¿«¬«¿≈»¬»«ƒƒ¿∆∆

˙ÈÚÈ·L ÏL ÔÈbÊ·e120. ¿«ƒ∆¿ƒƒ

בתבן 117) ושורפין נהנין מאימתי מ"ז: פ"ט בשביעית
הכ"ג), להלן (ראה שניה רביעה משתרד שביעית, של ובקש
(כסףֿמשנה). אותם שורפין אין לכן שקודם משמע

כנ"ל 118) שביעית קדושת עליהם חלה בהמה אוכלי ואף
לסחורה. ולא לאכלה, תורה: אמרה עליהם ואף וט'. ה"ג,
לעוברי  חששו שלא ספיחים, משום התבן על גזרו לא אבל
למעלה  ראה בהמה. באוכלי ולא אדם באוכלי אלא עבירה

וברדב"ז. שם, ובהערות ה"ד פ"ו 119)פ"ד שם תוספתא
שאין 120)הט"ז. כעצים, הם והרי כלל, אוכל שאינם

שביעית. קדושת בהם

.ÎıÁ¯Ó121‰˜q‰L122- ˙ÈÚÈ·L ÏL L˜·e Ô·˙a ∆¿»∆À¿»¿∆∆¿«∆¿ƒƒ
da ıÁ¯Ï ¯zÓ123¯ÎOa124- ‡e‰ ·eLÁ Ì„‡ Ì‡Â . À»ƒ¿…»¿»»¿ƒ»»»
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ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·c da e˜ÈqÈ ‡nL ;¯eÒ‡125È„k BÏÈ·La »∆»«ƒ»¿»ƒ¬≈ƒƒ¿ƒ¿≈
.˙ÈÚÈ·L ˙B¯t ÔÈ„ÈÒÙÓ e‡ˆÓÂ ,Û„B dÁÈ¯ ‰È‰iL∆ƒ¿∆≈»≈¿ƒ¿¿«¿ƒƒ≈¿ƒƒ

מי"א.121) פ"ח תבן 122)שם שורפין אין שהרי בדיעבד,
(כסףֿמשנה). כנ"ל שביעית, של בדיעבד.123)וקש

שישרפו  לחשוש ואין (שם), והקש התבן נשרפו כבר שהרי
שמותר 124)עוד. וכלֿשכן כסחורה, שנראה אףֿעלֿפי

מן  בשכר, אפילו שמדובר כן ולמד ראב"ד. ועי' בחינם,
ומסתבר  וכו', יסיקו שמא חשוב, אדם שאסרו הסיפא,

קורקוס). (ר"י כן יעשו לא אוכלי 125)שבחינם כלומר,
לאדם  מלוגמא לעשות מותר בהמה מאוכלי אבל אדם.

שווה. וביעורו הנאתו זה והרי הי"א), (למעלה

.‡ÎÌÈ¯fÏ ‰Óe¯˙a ÔÈ¯znL ÔÈÈÚ¯b‰Â ÔÈtÏw‰126 «¿ƒƒ¿««¿ƒƒ∆À»ƒƒ¿»«»ƒ
,ÌÈˆÚk Ô‰ È¯‰Â ,Ì‰ÈÏÚ ‰ÏÁ ˙ÈÚÈ·L ˙M„˜ ÔÈ‡ -≈¿À«¿ƒƒ»»¬≈∆«¬≈≈¿≈ƒ

‰ÚÈ·ˆÏ ÔÈÈe‡¯ Ôk Ì‡ ‡l‡127¯Bw‰Â .128˙M„˜ - ∆»ƒ≈¿ƒƒ¿ƒ»¿«¿À«
.ÂÈÏÚ ‰ÏÁ ˙ÈÚÈ·L¿ƒƒ»»»»

ה"יֿיא.126) תרומות מהל' בפי"א תוספתא 127)ראה
לאבדם  אסור לצביעה, ראויים שהם שכיון הט"ז. שם
ב'תוספתא  וראה בהם. להסיק שרגילים אףֿעלֿפי בהסקה

ראש 128)כפשוטה'. והוא ה"ו. סוף פ"ד שם 'ירושלמי'
מהל' ופ"ח לו. (ברכות אותו אוכלים רך וכשהוא הדקל,

ה"ו). ברכות

.·Î¯¯Bv‰129CB˙Ï Ô˙BÂ ˙ÈÚÈ·L ÏL ÔÈÏ·z «≈¿»ƒ∆¿ƒƒ¿≈¿
ÏÈL·z‰130ÏÎÏ ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - ÔÓÚË ÏËa Ì‡ : ««¿ƒƒ»««¿»¬≈≈À»ƒ¿»

¯·c131˙M„˜a Ì‰ ÔÈ„Ú - ÌÚË Ô‰a ¯‡L Ì‡Â ; »»¿ƒƒ¿«»∆««¬«ƒ≈ƒ¿À«
.˙ÈÚÈ·L¿ƒƒ

ה"ז.129) שם, ונתנו 130)תוספתא בשקיק צררו כלומר,
התבשיל. כעצים.131)לתוך הם שהרי

.‚ÎÔÈ‡132CB˙Ï ‡Ï ˙ÈÚÈ·L ÏL L˜Â Ô·z ÔÈ˙B ≈¿ƒ∆∆»«∆¿ƒƒ…¿
ËÈh‰ CB˙Ï ‡ÏÂ ¯k‰133Ô˙ Ì‡Â .134‰Ê È¯‰ - ««¿…¿«ƒ¿ƒ»«¬≈∆

¯Ú·Ók135¯epz .136e‰e˜Èq‰L137ÏL L˜·e Ô·˙a ƒ¿…»«∆ƒƒ¿∆∆¿«∆
ÔˆeÈ - ˙ÈÚÈ·L138„¯zMÓe .139È‡ˆBÓa ‰iL ‰ÚÈ·¯ ¿ƒƒ«ƒ∆≈≈¿ƒ»¿ƒ»¿»≈

ÔÈÙ¯BOÂ ÔÈ‰ ˙ÈÚÈ·L140.˙ÈÚÈ·L ÏL Lw·e Ô·za ¿ƒƒ∆¡ƒ¿¿ƒ«∆∆¿«∆¿ƒƒ

הי"ח.132) פ"ה שם, ראוי 133)תוספתא שהוא מפני
בהי"ט. כנ"ל בהמה, נתן 134)למאכל אם אפילו משמע

נתן  שאם משמע אחרים", נתנוהו "אם שם: ובתוספתא הוא.
כפשוטה'). ('תוספתא התירו לא על135ֿ)בעצמו ובטל

התירו  לא וב'ירושלמי' בהמה. מאכל מלהיות ידיֿזה
פסק  ורבינו בטיט, וגבל הכר גבי על ישן אלאֿאםֿכן

(רדב"ז). כן התנו שלא הנ"ל, תוספתא 136)כתוספתא
הי"ט. לעשות 137)שם, אסור לכתחילה שהרי בדיעבד,

בהי"ט. כנ"ל כיון 138)כן, לחם, בו יאפו ולא כלומר,
שלא  לחם, בו ואפו עברו שאם ונראה באיסור. שהסיקוהו
לרחוץ  מותר זה ומטעם לאכלו. ומותר כך, כל קנסוהו
שחממו  שהמים ה"כ), (למעלה באיסור שהוסק במרחץ
משנה'. 'כסף ועי' בתנור. שנאפה כלחם הם הרי אותם

מ"ז.139) פ"ט שנייה,140)שביעית רביעה שמשירדה
מהשנה  וקש ותבן הבהמות, לאכילת חדשים זרעים צמחו

קדושתם  ובטלה בהמה למאכל עומדים אינם שוב הקודמת
מה  שתסרח "מכיון אמרו: שם וב'ירושלמי' שמח'). ('אור

שבבית". מה הותר שבשדה,

á"ôùú'ä éøùú 'è éòéáø íåé

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
מכר 1) ואם שביעית. בפירות סחורה עושין שאין יבאר

פירות  מוכרין אין ודין והמעות. הפירות דין מה מעט,
בשביעית  חומר ודין לארץ שנכנסו חו"ל פירות שביעית.
אם  שביעית דמי ודין מתחללת. שביעית ואיך מבהקדש.
שביעית  בפירות העושין החמרים החוב. את מהם פורעין
ואם  בפונדיון, ככר מהנחתום הלוקח האסורה. מלאכה

בטובה. ושלא בטובה שביעית פירות אוכלין

.‡˙ÈÚÈ·L ˙B¯Ùa ‰¯BÁÒ ÔÈOBÚ ÔÈ‡2‰ˆ¯ Ì‡Â . ≈ƒ¿»¿≈¿ƒƒ¿ƒ»»
¯ÎBÓ - ˙ÈÚÈ·L ˙B¯tÓ ËÚÓ ¯kÓÏ3ÌÈÓc‰ Ô˙B‡Â . ƒ¿…¿«ƒ≈¿ƒƒ≈¿»«»ƒ

˙ÈÚÈ·L ˙B¯Ùk Ô‰ È¯‰4ÏÎ‡Ó Ô‰a Á˜lÈÂ ,5ÏÎ‡ÈÂ ¬≈≈¿≈¿ƒƒ¿ƒ»«»∆«¬»¿≈»≈
˙ÈÚÈ·L ˙M„˜a6‡e‰ È¯‰ ¯kÓp‰ È¯t‰ B˙B‡Â ; ƒ¿À«¿ƒƒ¿«¿ƒ«ƒ¿»¬≈

.‰È‰Lk B˙M„˜aƒ¿À»¿∆»»

ולא 2) "לאכלה לאכלה". לכם הארץ שבת "והיתה שנאמר:
סחורה.3)לסחורה". נקראת אינה מועטה שמכירה

שאין  אמרו הארץ מעם שביעית פירות קניית ולעניין
שגם  משם, ולמדו סעודות. שלוש ממזון יותר ממנו לוקחים
מזון  הוא מותר, שהוא המעט שיעור סחורה, באיסור כאן

סעודות. תהיה 4)שלוש קודש היא יובל "כי שנאמר
[ויובל] שביעית אף ואסור דמיו את תופס קודש מה - לכם"

ואסורה. דמיה את ולא 6)לאדם.5)תופסת לאכלה
אחרים. לדברים

.·Á˜BÏ ‰È‰È ‡Ï7‰„O ˙B˜¯È8¯ÎBÓe9ÚaˆÈ ‡ÏÂ . …ƒ¿∆≈««¿»∆≈¿…ƒ¿«
˙ÈÚÈ·L ÈtÏwÓ10‰¯BÁÒ ‰OBÚ ‰fL ÈtÓ ,¯ÎOa ƒ¿ƒ≈¿ƒƒ¿»»ƒ¿≈∆∆∆¿»

¯zÓ - ¯È˙B‰Â ÏÎ‡Ï ˙B˜¯È Á˜Ï .˙ÈÚÈ·L ˙B¯Ùa¿≈¿ƒƒ»«¿»∆¡…¿ƒÀ»
¯˙Bn‰ ¯kÓÏ11ËwÏ Ì‡ ÔÎÂ .˙ÈÚÈ·L ÌÈÓc‰Â , ƒ¿…«»¿«»ƒ¿ƒƒ¿≈ƒƒ≈
BÓˆÚÏ ˙B˜¯È12Ba Ô‰Ó Á˜ÏÂ13- ¯ÎÓe Bza Ôa B‡ ¿»¿«¿¿»«≈∆¿∆ƒ»«

¯zÓ ‰Ê È¯‰14.˙ÈÚÈ·L ÈÓc ÌÈÓc‰Â , ¬≈∆À»¿«»ƒ¿≈¿ƒƒ

לוקט.7) בור,8)היינו בשדה מאליהם שגדלו כלומר,
ספיחים. איסור בהם דעת 9)שאין על ילקוט לא כלומר,

קדושת 10)למכור. עליהם שחלה לצביעה, הראויים
וניכרים 11)שביעית. למכור, דעת על לקח לא שהרי

אלא  מוכר ואינו מהם, אכל שהרי לאכילה, שלקטם הדברים
שהותיר. למכור.12)מה דעת על שהתחיל 13)לא לפני

למכרם. אסור עצמו שהוא באופן יקח 14)לאכלם, "שאם
שלעולם  בזה". חובה עליו אין ומכרו, אביו שאסף ממה הבן

מוכר. עצמו כשהמלקט אלא סחורה איסור אין

.‚ÔÈ¯ÎBnLk15Ô˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡ - ˙ÈÚÈ·L ˙B¯t ¿∆¿ƒ≈¿ƒƒ≈¿ƒ»
‰È‰È ‡lL È„k ,ÔÈÓa ‡ÏÂ Ï˜LÓa ‡ÏÂ ‰cÓa ‡Ï16 …¿ƒ»¿…¿ƒ¿»¿…¿ƒ¿»¿≈∆…ƒ¿∆

·Ma ˙B¯t ¯ÁBÒk¯ÎBnL ËÚÓ‰ ¯ÎBÓ ‡l‡ .˙ÈÚÈ ¿≈≈«¿ƒƒ∆»≈«¿«∆≈
‰¯ÒÎ‡17¯˜Ù‰ ‡e‰L ÚÈ„B‰Ï ,18ÌÈÓc‰ Á˜BÏÂ «¿¿»¿ƒ«∆∆¿≈¿≈««»ƒ

.¯Á‡ ÏÎ‡ Ô‰a ˙B˜Ïƒ¿»∆…∆«≈
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אֿב.15) בהלכות למעלה המבואר המותר, באופן
ייראה.16) שלא האומד.17)כלומר, לפי כלומר,
זכה 18) אלא בהם כסוחר ואינו ההפקר מן בו זכה כלומר,

מאכל  בדמיהם ולקנות למכרם רוצה ועתה לאכלם, בהם
אחר.

.„„‚B‡Â19˜eMa ¯kÓÏ ˙ÈaÏ „‚‡‰Ï Ôk¯cL ÌÈ¯·c ¿≈¿»ƒ∆«¿»¿≈»≈««ƒƒ¿…«
˙ÈaÏ ‡È·‰Ï ÔÈ„‚B‡L C¯„k ,‰¯ÒÎ‡20C¯„k ‡Ï , «¿¿»¿∆∆∆¿ƒ¿»ƒ««ƒ…¿∆∆

˜eMÏ ÔÈ„‚B‡L21ÌeˆÓˆa ¯ÎBÓk ‰È‰È ‡lL È„k ,22. ∆¿ƒ«¿≈∆…ƒ¿∆¿≈¿ƒ¿
„‚‡È ‡Ï - ˜eMÏ ‡l‡ „‚‡‰Ï Ôk¯c ÔÈ‡L ÌÈ¯·„e¿»ƒ∆≈«¿»¿≈»≈∆»«…∆¡…

.Ô˙B‡»

אוגדין 19) בבית לאגוד שדרכו "את שאמרו: הלל כבית
האגד  כדרך אלא הותר שלא רבינו ומפרש בשוק. אותו
כיוון  לשוק, שאוגד כדרך גם מתיר והראב"ד שבבית.

לבית. גם לאגוד בו.20)שדרכו מדקדקים שאין
בו.21) שבשוק,22)שמדקדקים כאגד אוגדו אם כלומר,

אכסרה. ולא בצמצום למכור כעומד נראה זה הרי בדקדוק,

.‰eÈ‰È ‡Ï - ı¯‡Ï eÒÎpL ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ˙B¯t≈»»»∆∆ƒ¿¿»»∆…ƒ¿
˙B¯Ùk ‡l‡ ,ÔÈÓa B‡ Ï˜LÓa B‡ ‰cÓa ÌÈ¯kÓƒ¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»¿ƒ¿»∆»¿≈

‰¯ÒÎ‡ ı¯‡‰23ı¯‡Ï ‰ˆeÁÓ Ì‰L ÔÈ¯k eÈ‰ Ì‡Â . »»∆«¿¿»¿ƒ»ƒ»ƒ∆≈ƒ»»»∆
.¯zÓ -À»

ואומר 23) לארץ, מחוץ הם שהפירות מבחין אינו שהרואה
שביעית. בפירות סוחר שהלה

.ÂLc˜‰‰ ˙‡ ‰„Bt‰L :Lc˜‰aÓ ˙ÈÚÈ·Ma ¯ÓÁ…∆«¿ƒƒƒ¿∆¿≈∆«∆∆«∆¿≈
;ÂÈzÁz ÌÈÓc‰ eOÙzÈÂ ÔÈlÁÏ Lc˜‰ ‡ˆÈ -»»∆¿≈¿Àƒ¿ƒ»¿«»ƒ«¿»
- ˙ÈÚÈ·L ˙B¯t ¯ÎBn‰ ‡l‡ ,Ôk dÈ‡ ˙ÈÚÈ·M‰Â¿«¿ƒƒ≈»≈∆»«≈≈¿ƒƒ
ÔÓˆÚ ˙B¯t‰Â ,˙ÈÚÈ·L ˙B¯Ùk eOÚÈÂ ÌÈÓc‰ eOÙzÈƒ»¿«»ƒ¿≈»¿≈¿ƒƒ¿«≈«¿»

ÌÈL ¯‡L ˙B¯Ùk eOÚÂ eÏlÁ˙ ‡Ï24:da ¯Ó‡pL . …ƒ¿«¿¿«¬¿≈¿»»ƒ∆∆¡«»
L„˜ ˙‡¯˜pL ÈÙÏe ;ÌÏBÚÏ ‡‰z d˙ÈÂ‰a - ‰È‰zƒ¿∆«¬»»»¿≈¿»¿ƒ∆ƒ¿≈…∆
Ot˙ ÔB¯Á‡‰ :¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ .‰ÈÓc ˙OÙBz -∆∆»∆»ƒ¿≈»≈»«¬ƒ¿»

.‰È‰L BÓk ‡e‰ BÓˆÚ È¯t‰Â ,˙ÈÚÈ·Ma«¿ƒƒ¿«¿ƒ«¿¿∆»»

השנים.24) שאר של כפירות חולין נעשו לא כלומר,

.Ê- ¯Oa Ô‰ÈÓ„· B‡ ˙ÈÚÈ·L ˙B¯Ùa Á˜Ï ?„ˆÈk≈«»«¿≈¿ƒƒƒ¿≈∆»»
˙B¯t‰ Ô˙B‡k ¯Oa‰ ‰OÚ25˙B¯Ùk BÏÎB‡Â , «¬»«»»¿»«≈¿¿¿≈

.˙ÈÚÈ·M‰ ¯eÚa ˙ÚLa Ô˙B‡ ¯Ú·Ï CÈ¯ˆÂ ,˙ÈÚÈ·L¿ƒƒ¿»ƒ¿»≈»ƒ¿«ƒ«¿ƒƒ
¯Oa‰ ‡ˆÈ - ÌÈ‚c ÂÈÓ„a B‡ ¯Oa B˙B‡a Á˜Ï26 »«¿»»¿»»»ƒ»»«»»

e‡ˆÈ - ÔÓL Ô‰ÈÓ„a B‡ ÌÈ‚ca Á˜Ï .ÌÈ‚c‰ eOt˙Â¿ƒ¿¿«»ƒ»««»ƒƒ¿≈∆∆∆»¿
ÌÈ‚„27- L·c ÂÈÓ„a B‡ ÔÓMa Á˜Ï .ÔÓL Ot˙Â »ƒ¿ƒ¿«∆∆»««∆∆¿»»¿«

˙B¯t‰ ¯Ú·Ï CÈ¯ˆÂ .L·c Ot˙Â ÔÓL ‡ˆÈ»»∆∆¿ƒ¿«¿«¿»ƒ¿«≈«≈
ÔÈ¯Ú·nL C¯„k ,ÔB¯Á‡‰ L·c‰ ÌÚ ˙BBL‡¯‰»ƒƒ«¿«»«¬¿∆∆∆¿«¬ƒ
‡ÏÂ ‡Ó‚eÏÓ Ì‰ÈMÓ ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â .˙ÈÚÈ·L ˙B¯t≈¿ƒƒ¿≈ƒƒ¿≈∆¿¿»¿…

.˙ÈÚÈ·L ˙B¯t ¯‡Lk ,Ô˙B‡ ÔÈ„ÈÒÙÓ«¿ƒƒ»ƒ¿»≈¿ƒƒ

כדמיהם.25) דמיהם.27)לחולין.26)או או

.Á˙ÈÚÈ·L ÔÈ‡28ÁwÓ C¯c ÏÚ ‡l‡ ˙ÏlÁ˙Ó29. ≈¿ƒƒƒ¿«∆∆∆»«∆∆ƒ»
È¯Ùa Ï·‡ ;ÔBL‡¯ È¯Ùa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿ƒƒ¬»ƒ¿ƒ

ÈL30.ÏelÁ C¯c ÔÈa ÁwÓ C¯c ÔÈa ÏlÁ˙Ó - ≈ƒƒ¿«≈≈∆∆ƒ»≈∆∆ƒ

עצמם.28) שביעית פירות ממה 29)כלומר, כן למדו
תמכרו  "וכי לפסוק ויובל שביעית פרשת התורה שהסמיכה
מכר. דרך אלא מתחללים אינם כי להורות ממכר"

שביעית.30) בדמי

.Ë˙ÈL Á˜Ïp‰ È¯t ÔÈÏlÁnLÎe31ÔÈÏlÁÓ ÔÈ‡ - ¿∆¿«¿ƒ¿ƒ«ƒ¿»≈ƒ≈¿«¿ƒ
ÌÁÈpÈ ‡nL ,ÌÈiÁ ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a ÏÚ B˙B‡32 «¿≈»«»»«ƒ∆»«ƒ≈

ÌÈ¯„Ú Ì‰Ó Ïc‚ÈÂ33˙ÈÚÈ·L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ƒ«≈≈∆¬»ƒ¿≈»ƒ«¿ƒƒ
dÓˆÚ34ÌÈËeÁM‰ ÏÚ ˙B¯t‰ Ô˙B‡ ÔÈÏlÁÓ Ï·‡ .35. «¿»¬»¿«¿ƒ»«≈««¿ƒ

שני.31) פרי הביעור.32)כלומר, בשעת יבערם ולא
קנה 33) לא חילל שאם רבינו, כתב שם שני מעשר בהלכות

ונראה  שביעית. לעניין כאן הדין שהוא ופשוט מעשר.
הפקר". דין בית "הפקר מכח הקדושה הפקיעו שחכמים

על 34) אותו מחללים שאין שני, בפרי אמרו אם [כלומר:
על  נשארה והקדושה מחולל, אינו בדיעבד ואף חיה, בהמה
הפקיעו  פעולות: שתי כאן עשו שחכמים ונמצא השני, הפרי
מן  שהרי הפרי, על הקדושה והטילו מהבהמה, הקדושה
ראשון, בפרי שכן מכל - הבהמה ונכנסה הפרי יצא הדין
שום  נתפסה לא שוודאי מקדושתו, לעולם יוצא שאינו
בפעולה  אלא צורך כאן אין שהרי החיה, הבהמה על קדושה

מהבהמה]. הקדושה הפקעת והיא: שלא 35)אחת, כיוון
הנ"ל. החשש כאן שייך

.È·BÁ‰ ˙‡ Ì‰Ó ÔÈÚ¯Bt ÔÈ‡ - ˙ÈÚÈ·L ÈÓc36ÔÈ‡Â , ¿≈¿ƒƒ≈¿ƒ≈∆∆«¿≈
Ô‰Ó ÔÈÓlLÓ ÔÈ‡Â ,˙eÈ·LBL Ô‰a ÔÈOBÚƒ»∆¿ƒ¿≈¿«¿ƒ≈∆

ÔÈÏeÓ‚z37˙È·a ÌÈiÚÏ ‰˜„ˆ Ô‰Ó ÔÈ˜ÒBt ÔÈ‡Â , «¿ƒ¿≈¿ƒ≈∆¿»»«¬ƒƒ¿≈
˙Òk‰38˙eÏÈÓb ÏL ÌÈ¯·c Ô‰Ó ÔÈÁlLÓ Ï·‡ ; «¿∆∆¬»¿«¿ƒ≈∆¿»ƒ∆¿ƒ

ÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆÂ .ÌÈ„ÒÁ39Ì‰Ó ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡ ÔÎÂ . ¬»ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿≈≈¿ƒ≈∆
‰‡ÓË ‰Ó‰·e ˙BÚ˜¯˜Â ÌÈ„·Ú40ÏÎ‡È - Á˜Ï Ì‡Â . ¬»ƒ¿«¿»¿≈»¿≈»¿ƒ»«…«

ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡Â .ÈL ¯OÚÓa ‰OBÚL C¯„k ,Ôc‚k¿∆¿»¿∆∆∆∆¿«¬≈≈ƒ¿≈¿ƒƒ
ÌÈ·Ê Èp˜ Ô‰Ó41.˙BÓL‡Â ˙B‡hÁÂ ˙B„ÏBÈÂ ˙B·ÊÂ ≈∆ƒ≈»ƒ¿»¿¿¿«»«¬»

Ôc‚k ÏÎ‡È - ‡È·‰ Ì‡Â42˙B¯BÚÂ ÌÈÏk ÌÈÎÒ ÔÈ‡Â . ¿ƒ≈ƒ…«¿∆¿»¿≈»ƒ≈ƒ¿
˙ÈÚÈ·L ÏL ÔÓLa43.Ôc‚k ÏÎ‡È - CÒ Ì‡Â . ¿∆∆∆¿ƒƒ¿ƒ»…«¿∆¿»

סחורה.36) בהם כעושה הוא כלומר,37)שהרי
חבירו. לו שעשה טובה עבור ותגמול אין 38)תשלום

בבית  לעניים שהתחייב מה עבור השביעית דמי את נותנים
מן  שהרי שביעית, בדמי חובו כפורע שזה כיוון הכנסת,

חולין. מעות לשלם התחייב המתנה,39)הסתם למקבל
יחזיק  שלא כדי ועוד, שביעית. קדושת בפירות שינהג כדי

זה. עבור ביותר טובה שביעית 40)לו בדמי לוקחים שאין
מאכל. דבר יונה 41)אלא בני שני או תורים שתי "הם

כפרה". מחוסרי אלו בהם מממונו 42)שחייבים "שיוציא
פירות  בלבד פירות, בו ויקנה ההוא הדבר שווה שהוא מה

שביעית". בקדושת ויאכלם ניתנה 43)שביעית שלא
בלבד. האדם לסיכת אלא שביעית

.‡ÈÔ‰Ó ÔÈ˙B ÔÈ‡44ÔlaÏ ‡Ï45‡ÏÂ ¯tqÏ ‡ÏÂ ≈¿ƒ≈∆…««»¿…««»¿…
ÔÈn‡‰ ¯‡LÏ ‡ÏÂ ÔtqÏ46ÈÓÏ ‡e‰ Ô˙B Ï·‡ ; ««»¿…ƒ¿»»À»ƒ¬»≈¿ƒ

ÔzÏ ¯zÓe .ÌÈÓ B˙B˜L‰Ï ¯Ba‰ ÔÓ ÌÈÓ ‰ÏBcL∆∆«ƒƒ«¿«¿«ƒÀ»ƒ≈
ÌpÁ ˙zÓ ÔÈn‡Ï Ô‰ÈÓcÓ B‡ ˙ÈÚÈ·L ˙B¯tÓ47. ƒ≈¿ƒƒƒ¿≈∆»À»ƒ«¿«ƒ»
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שביעית.44) המרחץ".45)מדמי קונים 46)"בעל שאין
מאכל. דבר אלא וצריך 47)בהם חסד. כגמילות זה שהרי

יכירו  שהאומנין פי על ואף שביעית. של שהדמים להודיעם
ושלא  בטובה שביעית פירות אוכלין הרי כך, עבור טובה לו

בטובה.

.·È˜¯È ÈÏ ËwÏÂ ‰Ê ¯q‡ EÏ ‡‰ :ÏÚBtÏ ¯ÓB‡‰48 »≈«≈≈¿ƒ»∆¿«≈ƒ»»
˙ÈÚÈ·L ÈÓ„k BÈ‡Â ,¯zÓ B¯ÎO - ÌBi‰49‡l‡ , «¿»À»¿≈ƒ¿≈¿ƒƒ∆»

‰ˆ¯iM ‰Ó ÏÎa B‡ÈˆBÓ50˙BÈ‰Ï ÏÚBt‰ eÒ˜ ‡ÏÂ . ƒ¿»«∆ƒ¿∆¿…»¿«≈ƒ¿
˙ÈÚÈ·L ÈÓ„k B¯ÎO51Ba ÈÏ ËwÏ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡Â .52 ¿»ƒ¿≈¿ƒƒ¿ƒ»««≈ƒ

˙ÈÚÈ·L ÈÓ„k ‰Ê È¯‰ - ˜¯È ÌBi‰53B‡ÈˆBÓ BÈ‡Â , «»»¬≈∆ƒ¿≈¿ƒƒ¿≈ƒ
.˙ÈÚÈ·L ˙B¯Ùk ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡a ‡l‡∆»«¬ƒ»¿ƒ»¿≈¿ƒƒ

ספיחין.48) מטעם אסור שאינו ובאופן שביעית, של ירק
כלומר,49) רגלו", "שכר אלא אינו טרחתו שהאיסר שכר

הירק. את שאין 50)ללקט לפי ושתייה, באכילה רק ולא
שביעית. קדושת כבהלכה 51)בו בחמרים שקנסו כדרך

לי 53)באיסר.52)הסמוכה. תן לו כאומר זה "שהרי
שביעית". פירות כמוכר זה והרי ירק, זה בדינר

.‚È˙Î‡ÏÓ ˙ÈÚÈ·L ˙B¯Ùa ÌÈOBÚ‰ ÌÈ¯nÁ‰««»ƒ»ƒ¿≈¿ƒƒ¿∆∆
È‡cÓ ¯˙BÈ e‡È·‰L ÔB‚k ,‰¯eÒ‡‰ ˙ÈÚÈ·L54È¯‰ - ¿ƒƒ»¬»¿∆≈ƒ≈ƒ«¬≈

˙ÈÚÈ·L ÈÓ„k Ô¯ÎO55ÈtÓe .Ì‰Ï Ò˜ ‰Ê ¯·„Â . ¿»»ƒ¿≈¿ƒƒ¿»»∆¿»»∆ƒ¿≈
?ÏÚBt‰ ¯ÎOa eÒ˜ ‡ÏÂ ÌÈ¯nÁ‰ ¯ÎOa eÒ˜ ‰Ó»»¿ƒ¿«««»ƒ¿…»¿ƒ¿««≈

ÂÈiÁ È„k ÌeMÓ ,Ba eÒ˜ ‡Ï ËÚÓ B¯ÎOL ÈtÓ56. ƒ¿≈∆¿»¿«…»¿ƒ¿≈«»

יין.54) כדי עשר וחמשה שמן כדי מחמשה יותר כלומר,
לי 55) ולקטו פלוני סך לכם הא להם: אמר אפילו כלומר,

כדמי  שכרו אין פועל אצל שכזה שבאופן היום, ירק
כדי 56)שביעית. אלא אינו הפועל של ששכרו כלומר,

ביותר. גדול החמרים של שכרם אבל חייו,

.„ÈBÏ ¯Ó‡Â ,ÔBÈceÙa ¯kk ÌBzÁp‰ ÔÓ Á˜Bl‰«≈«ƒ««¿ƒ»¿¿¿¿»«
‰„O ˙B˜¯È ËwÏ‡Lk :‰ÁÈ˜Ï ˙ÚLa57EÏ ‡È·‡ ƒ¿«¿ƒ»¿∆¬«≈«¿»∆»ƒ¿

Ba58˙B¯Ùk ‡e‰ È¯‰ ¯kk‰ B˙B‡Â ,¯zÓ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆À»¿«ƒ»¬≈¿≈
˙ÈÚÈ·L59Ì˙Ò epnÓ Á˜Ï Ì‡Â .60BÏ ÌlLÈ ‡Ï - ¿ƒƒ¿ƒ»«ƒ∆¿»…¿«≈

˙ÈÚÈ·L ÈÓcÓ61Ô‰Ó ·BÁ ÔÈÚ¯Bt ÔÈ‡L ,62. ƒ¿≈¿ƒƒ∆≈¿ƒ≈∆

בפירות 57) שאפילו "ירקות", כתב וכאן שביעית. של
מותר. עצמם, חליפי 59)בכיכר.58)שביעית הוא שהרי

ששניהם  הירושלמי, פי על פירש שם והר"ש שביעית.
חינם. מתנות לזה זה בשעת 60)נותנים לו לומר מבלי

כנ"ל. בו", לך "אביא מפירות 61)לקיחה שכן וכל
עצמן. מעות,62)שביעית לו נתחייב סתם, שלקח שכיוון

בהן. חובו פורע נמצא שביעית, דמי לו וכשנותן

.ÂË‰·BËa ˙ÈÚÈ·L ˙B¯t ÔÈÏÎB‡63‰·BËa ‡lLÂ64. ¿ƒ≈¿ƒƒ¿»¿∆…¿»
‰OÚL BÓk ˙ÈÚÈ·L ˙B¯t BÏ ÔziL ?„ˆÈk ‰·BËa¿»≈«∆ƒ≈≈¿ƒƒ¿∆»»

Ô˙pL ‰·BË BnÚÈÓk ÏÎ‡Ï B˙p‚Ï BÒÈÎiL B‡ ,BÏ ƒ»∆»«∆«¿ƒ¿ƒ»∆¡…¿ƒ
˙ÈÚÈ·L ˙B¯t BÏ e˙pL ÈÓe .‰·BË BÏ ‰OÚL∆»»»ƒ∆»¿≈¿ƒƒ

‰M¯Èa BÏ eÏÙpL B‡ ‰zÓa65ÌÏÎB‡ ‰Ê È¯‰ - ¿«»»∆»¿ƒÀ»¬≈∆¿»
ÔÓ BÓˆÚa ‡e‰ Ô˙B‡ ÛÒB‡L ˙B¯t ÏÎB‡L C¯„k¿∆∆∆≈≈∆≈»¿«¿ƒ

‰„O‰66. «»∆

עבור 63) טובה לו שיכיר פי על אף כן לעשות ומותר
שביעית. בפירות סחורה נקראת זו שאין לו, שנתן הפירות

דבית 64) אליבא יהודה ר' מדברי להוציא בזה השמיענו
אלא אוכלין שאין לשדה הלל להיכנס יתרגל שלא בטובה,

לכך. לחשוש שאין השמיענו - מדעתו שלא חבירו
במתנה.65) לו שנתנו חושב שם:66)והרואה במשנה

בפירוש  רבינו וכתב לאוכליהן", יינתנו אומר אליעזר "רבי
אוכלים  שאין שמאי כבית סובר אליעזר שר' שם, המשנה
לאוכליהן", "יינתנו אמר: ולפיכך בטובה, שביעית פירות
בטובה" אוכל שיהיה מפני באכילתן לבדו יתייחד ש"לא
החולקים  חכמים וגם לו), שנתנם למי טובה יחזיק (כלומר,
כבית  פוסקים שאנו מה לפי אבל שיטתו, לפי לו אמרו עליו
שאוכל  כדרך אוכלם בטובה, שביעית פירות שאוכלים הלל

השדה. מן בעצמו הוא אותם שאוסף פירות

á"ôùú'ä éøùú 'é éùéîç íåé

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
זמן 1) כל אלא מהן אוכלין אין שביעית שפירות יבאר

פעמים  ב' פירות שעושה אילן בשדה. מצוי, המין שאותו
וששלשתן  לביעור ארצות ג' הדמים. מבערין ואם בשנה.
שכלו  ממקום פירות המוליך פירות. לקצת כאחת חשובות
יהיה  מתי עד לעלין. הביעור שעת זהו אי כלו. שלא למקום
שביעית, לו אין הקטף בשביעית. לחים עשבים מלקט אדם

ששית. בשמן שביעית ורד והכובש

.‡˙B¯t2ÔÓÊ Ïk ‡l‡ Ô‰Ó ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡ - ˙ÈÚÈ·L ≈¿ƒƒ≈¿ƒ≈∆∆»»¿«
ÔÈn‰ B˙B‡L3EzÓ‰·ÏÂ :¯Ó‡pL .‰„Oa ÈeˆÓ ∆«ƒ»«»∆∆∆¡«¿ƒ¿∆¿¿

Ïk ;ÏÎ‡Ï d˙‡e·z ÏÎ ‰È‰z Eˆ¯‡a ¯L‡ ‰iÁÏÂ¿««»¬∆¿«¿∆ƒ¿∆»¿»»∆¡…»
ÏÎB‡ ‰z‡ - ‰„O‰ ÔÓ ‰Ê ÔÈnÓ ˙ÏÎB‡ ‰iÁL ÔÓÊ4 ¿«∆«»∆∆ƒƒ∆ƒ«»∆«»≈
¯Ú·Ï ·iÁ - ‰„O‰ ÔÓ ‰iÁÏ ‰Ïk ;˙ÈaaM ‰nÓƒ«∆««ƒ»»¿«»ƒ«»∆«»¿«≈

¯eÚa e‰ÊÂ .˙Èa‰ ÔÓ ÔÈn‰ B˙B‡5.˙ÈÚÈ·L ˙B¯t ÏL «ƒƒ««ƒ¿∆ƒ∆≈¿ƒƒ

נב:2) בפסחים וראה ח). הלכה א (פרק בהר פרשת ספרא
ד.3) הלכה להלן ו:4)ראה תענית נב: (פסחים [בבבלי

באוכלי  שהמדובר הרי לבהמתך", "האכל אמרו נא:) ונדה
לבהמה  אותם מאכילים אין אדם אוכלי שהרי בהמה,
בספרא  אבל רוקח. במעשה וראה ה). הלכה פ"ה (למעלה
אם  ומה לומר, תלמוד מה ולחיה, "ולבהמתך אמרו: (שם)
שהיא  בהמה אוכלת, היא הרי ברשותך, שאינה חיה
ברשותך, שאינה חיה אם ומה שתאכל. דין אינו ברשותך
שתאכל, דין אינו ברשותך שהיא בהמה אוכלת, היא  הרי
לעולם, אוכלת ותהא לבהמה יכנוס אומר הייתי כן אילו
אבל  אדם, בפירות שביעית, פירות ביעור מקיים אני (ו)מה
ולבהמתך  אומר וכשהוא לעולם, אוכלת תהיה בהמה
בשדה, אוכלת שחיה זמן כל לחיה, בהמה מקיש ולחיה,
לבהמתך  כלה שבשדה, לחיה כלה בבית. אוכלת בהמה
הלכה  פ"ט שביעית בירושלמי גם הברייתא (סוף שבבית"
ונראה  אדם, ובאוכלי באדם מקרא של שפשוטו הרי ב),
לכם  הארץ שבת "והיתה שם: הפסוקים מהמשך כן שלמדו
הגרים  ולתושבך ולשכירך ולאמתך ולעבדך לך לאכלה,
תבואתה  כל תהיה בארצך אשר ולחיה ולבהמתך עמך,
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וגו' לאכלה לכם הארץ שבת "והיתה כן: ודרשו לאכול",
אוכל  אתה בשדה, אוכלת החיה אם בארצך", אשר ולחיה
שאין  שאףֿעלֿפי (ומכאן אוכל אינך לאו, ואם בבית.
אין  מאיליה, הלכה אם – לבהמה אדם אוכלי מאכילים
הכתוב  שפשטות לפי שם), פ"ה (למעלה להחזירה חייבים
מיתור  ורק אוכלת, החיה ואףֿעלֿפיֿכן אדם, באוכלי היא
כלומר, לבהמה, גם איסור דרשו "ולבהמתך", המלה
"וכשם  ו): (הלכה להלן רבינו כתב ולכן בהמה. לאוכלי
שעיקר  לפי בהמה", אוכלי מבער כך אדם, אוכלי  שמבער

כנ"ל]. אדם, באוכלי פ"ט 5)הכתוב בשביעית הנזכר
המשנה. בפירוש שם ועיין ב, משנה

.·˙B¯‚B¯‚ BÏ eÈ‰L È¯‰ ?„ˆÈk6CB˙a ˙ÈÚÈ·L ≈«¬≈∆»¿¿¿ƒƒ¿
˙BÏÈ‡a ÌÈ‡z‰L ÔÓÊ Ïk Ô‰Ó ÏÎB‡ - B˙Èa≈≈≈∆»¿«∆«¿≈ƒ»ƒ»

‰„O‰ ÔÓ ÌÈ‡z‰ eÏk ;‰„Oa7ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ - «»∆»«¿≈ƒƒ«»∆»∆¡…
Ô˙B‡ ¯Ú·Ó ‡l‡ ,˙ÈaaL Ô˙B‡Ó8. ≈»∆««ƒ∆»¿«≈»

מיובשות.6) שזמנם 7)תאנים יא, הלכה להלן ראה
הסמוכה.8)בחנוכה. כבהלכה

.‚eÈ‰9ÔÈa¯Ó ˙B¯t BÏ10LÏL ÔBÊÓ Ô˜lÁÓ - »≈¿Àƒ¿«¿»¿»
„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ˙BcÚÒ11¯eÚa‰ ¯Á‡ ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡Â . ¿À¿»∆»¿∆»¿»∆¡…«««ƒ

ÌÈ¯ÈLÚÏ ÔÈa ÌÈiÚÏ ÔÈa12ÔÈÏÎB‡ ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â . ≈»¬ƒƒ≈»¬ƒƒ¿ƒ…»»¿ƒ
L‡a Û¯BO - ¯eÚa‰ ˙ÚLa13ÁÏn‰ ÌÈÏ CÈÏLÓ B‡ ƒ¿««ƒ≈»≈«¿ƒ¿»«∆«

.„a‡nL ¯·c ÏÎÏ Ô„a‡Óe¿«¿»¿»»»∆¿«≈

ח.9) משנה שם בעצמו.10)שביעית לאכלם יכול שאינו
להלן. ראה הביעור, זמן שלפני האחרון ביום והמדובר

לאכול 11) בידם סיפק שאין האחרון, ביום המדובר שהרי
סעודות. משלש אוכלין 12)יותר "ועניים שם: במשנה

יוסי  רבי יהודה. רבי דברי עשירים, לא אבל הביעור, אחר
הביעור". אחר אוכלין עשירים, ואחד עניים אחד אומר,
כמותו, שהלכה יוסי, רבי בדברי הגירסא היתה רבינו ולפני
שם  המשנה מפירוש נראה וכן הביעור". אחר אוכלין "אין
בפירוש  וראה קפו). (סימן היראים גם גרס וכן ג. משנה פ"ה

ז. כה, ויקרא התורה על לחלק 13)הרמב"ן שהתירו שמה
שכלה  קודם אלא אינו זה כנ"ל, אחד, לכל שביעית פירות
הפירות  את שורף השדה, מן כשכלה אבל השדה, מן לחיה
מן  לבער כמשמעו, פירושו ביעור ולפיֿזה מאבדן, או
שני  מעשר מהלכות בפי"א וראה הראב"ד, דעת וכן העולם.
שביעור  ומפרשים חולקים הראשונים יתר אבל ח. הלכה
ב: הלכה פ"ח שם ובתוספתא שירצה. מי לכל הפקר היינו
ולקרוביו  לשכניו מהן מחלק וכו', לחלק פירות לו שיש "מי
ישראל, בית אחינו ואומר: ביתו על ומניח ומוציא וליודעיו,

ל  ומכניס חוזר ויטול, יבוא ליטול שצריך מי ביתו כל תוך
הראשונים  יתר ולדעת שיכלו". שעה עד והולך ואוכל
עד  הפקר, לאחר הפירות את בעצמו אפילו שיאכל פירושו,
הפירות  מן שאוכל פירושו, רבינו לדעת אבל הפירות. שיכלו
מקיים  כך ואחר השדה, מן לחיה שיכלו עד חלוקה, לאחר
(תוספתא  אחר איבוד או שריפה דהיינו, ביעור, מצות

בכסףֿמשנה. וראה כפשוטה),

.„eÈ‰14ÔÓ ÌÈ·Ú‰ eÏÎÂ ,˙ÈÚÈ·L ÏL ÔÈ˜enˆ BÏ »ƒƒ∆¿ƒƒ¿»»¬»ƒƒ
¯˜Ù‰ Ô‰L ÌÈÒc¯t‰Â ˙Bpb‰ ÔÓ ‰„O‰15ÏÚ Û‡ , «»∆ƒ«ƒ¿««¿≈ƒ∆≈∆¿≈««

ÈtBÈ‡ - ˙B¯ˆÁ‰ CB˙aL ÌÈÙba ÌÈ·Ú LÈ ÔÈ„ÚL ƒ∆¬«ƒ≈¬»ƒ«¿»ƒ∆¿«¬≈≈
ÈÙÏ ,¯ˆÁaL el‡ ÌÈ·Ú ÈtÓ ÔÈ˜env‰ ÔÓ ÏÎB‡≈ƒ«ƒƒƒ¿≈¬»ƒ≈∆∆»≈¿ƒ

‰iÁÏ ÔÈÈeˆÓ ÔÈ‡L16ÌÈL˜ ÌÈ·Ú LÈ Ì‡ Ï·‡ .17 ∆≈»¿ƒ««»¬»ƒ≈¬»ƒ»ƒ
‰Ê È¯‰ - ‰M‰ ÛBÒa ‡l‡ ÔÈ¯Ó‚ ÔÈ‡L ,¯˙BÈa¿≈∆≈»ƒ¿»ƒ∆»¿«»»¬≈∆

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÔÏÈ·La ÔÈ˜env‰ ÔÓ ÏÎB‡18. ≈ƒ«ƒƒƒ¿ƒ»¿≈…«≈»∆

השמור".14) על ולא המופקר על "אוכלים ד: משנה שם
יוסי. כרבי ולא מהן.15)וכחכמים לאכול חיה ויכולה

הבית,16) מן לכלות חייב השדה, מן לחיה שכלה וכיון
ובפירוש 17)כנ"ל. הטפיחין". על "אוכלין שם: משנה

התבואה  ממיני הקשים הגרגרים והם טפיח, "קבוץ המשנה:
יבישותם  לרוב רבים ימים בארץ וישארו וכו' והקטניות
בענבים  אוכלין רבנן, "תנו נג. בפסחים הוא וכן וחוזקתם".
(כלומר, מהן מאוחרות יש אם אוכל, של דליות שיכלו עד

עליהן". אוכלין כדלהלן), קשים טפיחין 18)ענבים שהרי
כנ"ל. הקשים, הדברים לכל כולל שם הוא

.‰ÔÏÈ‡19‰Ma ÌÈÓÚt ÈzL ˙B¯t ‰OBÚL20eÈ‰Â , ƒ»∆∆≈¿≈¿»ƒ«»»¿»
ÔÓÊ Ïk Ô‰Ó ÏÎB‡ ‰Ê È¯‰ - ˙BBL‡¯‰ ÂÈ˙B¯tÓ BÏƒ≈»»ƒ¬≈∆≈≈∆»¿«
ÔÈn‰ B˙B‡Ó È¯‰L ;‰„Oa ˙BÈeˆÓ ˙BiL ˙B¯tL∆≈¿ƒ¿«»∆∆¬≈≈«ƒ

ÌÈÏÎB‡ ÔÈ‡ - Â˙q‰ ˙B¯t Ï·‡ .‰„Oa21,ÔÏÈ·La «»∆¬»≈«¿»≈¿ƒƒ¿ƒ»
.˙¯Á‡ ‰L ÏL ˙B¯ÙÏ ÔÈÓBcL ÈtÓƒ¿≈∆ƒ¿≈∆»»«∆∆

"והיא 20)שם.19) הדופרא". ועל וכו', "אוכלין שם:
שם). המשנה (פירוש פרי" דו מורכבת: שם,21)מילה

יהודה. כרבי ולא כחכמים

.ÂL·Bk‰22ÌÈL·k ‰LÏL23Ïk - ˙Á‡ ˙È·Áa «≈¿»¿»ƒ¿»ƒ««…
˙È·Á‰ ÔÓ BÈÓ ¯Ú·È ‰„O‰ ÔÓ BÈÓ ‰ÏkL24Ì‡Â . ∆»»ƒƒ«»∆¿«≈ƒƒ∆»ƒ¿ƒ

ÏÈÁ˙‰25¯Ú·Ók Ïk‰ È¯‰ - da26ÌLÎe .27¯Ú·nL ƒ¿ƒ»¬≈«…ƒ¿…»¿≈∆¿«≈
BÈ‡Â ,˙Èa‰ ÔÓ ‰Ó‰a ÈÏÎ‡ ¯Ú·Ó Ck ,Ì„‡ ÈÏÎ‡»¿≈»»»¿«≈»¿≈¿≈»ƒ««ƒ¿≈
.‰„O‰ ÔÓ ÔÈn‰ B˙B‡ ‰Ïk Ì‡ ‰Ó‰aÏ ÔÏÈÎ‡Ó«¬ƒ»«¿≈»ƒ»»«ƒƒ«»∆

ורבי 22) אליעזר כרבי ולא גמליאל כרבן ה, משנה שם
גמליאל: רבן דברי על שם במשנה אמרו שהרי יהושע.
ה, הלכה פ"ג שם בספרא הוא וכן כדבריו". "והלכה
להלכות  ובמבוא שם, המשנה פירוש וראה נב. ובפסחים

ז. עמוד להרמב"ם שונים.23)הירושלמי ביעורם שזמני
לבער.24) חייב אינו האחרים, הכבשים שני את אבל

ביתר  טעם נתן השדה, מן שכלה הזה שהמין ואףֿעלֿפי
הטעם  הרי הביעור, זמן לפני טעם בהם שנתן כיון – המינים
בתוספות  וראה יב) כה, לויקרא (רמב"ן אוסר ואינו כמבוער,
כאֿכב. הלכות ולהלן הכובש, ד"ה שם פסחים

שם.25) כאילו 26)ירושלמי התערובות כל הרי [כלומר,
והמדובר  ואסורה, השדה, מן מינה כששלשת כלה כאן

בתרי", "חד כאן ויש ובמדתם, בגדלם כולם שווים הכבשים
רבינו  ולדעת איסור. של אחד נגד היתר, של שנים כלומר,
מהלכות  (פט"ו התורה מן איסור אין ממשו" ולא "בטעמו
ואינו  שאינו, כמי זה והרי א), הלכה אסורות מאכלות
כן  אם ההיתר, מן לאכול התחיל אם אבל בביעור. מתחייב
שם  (ראה התורה מן בטל ואינו בתרי", "חד כאן אין מעתה
כשנים  האליה חלב היה "אם לכתוב רבינו שדקדק ד, הלכה
בפמ"ג  ועיין התורה", מן מותר הכל הרי הכליות, בחלב
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למעלה  וראה ביבש, יבש והנה ד"ה א חלק התערובת בשער
והרי  שם), שכתבנו ובמה ז הלכה תרומות מהלכות פי"ד
ובמראה  ברדב"ז וראה לבערו. וחייב בעין, כנמצא הוא

כאֿכב]. הלכות להלן עוד ועיין שם. ספרא 27)הפנים
א. הלכה למעלה וראה ח. הלכה פ"א שם,

.ÊÌLÎe28˙‡ ÔÈ¯Ú·Ó Ck ,˙B¯t‰ ˙‡ ÔÈ¯Ú·nL ¿≈∆¿«¬ƒ∆«≈»¿«¬ƒ∆
ÌÈÓc‰29˙ÈÚÈ·L ÏL ÌÈBn¯ ¯ÎnL È¯‰ ?„ˆÈk . «»ƒ≈«¬≈∆»«ƒƒ∆¿ƒƒ

Ô‰ÈÓ„a ÏÎB‡ ‡e‰ È¯‰Â30ÔÓ ÌÈBn¯‰ eÏÎÂ , «¬≈≈ƒ¿≈∆¿»»ƒƒƒ
¯ÎnL ÌÈÓc‰ ÔÓ BÏˆ‡ ¯‡LÂ ‰„OaL ˙BÏÈ‡‰»ƒ»∆«»∆¿ƒ¿«∆¿ƒ«»ƒ∆»«

Ô‰a31.Ô¯Ú·Ï ·iÁ - »∆«»¿«¬»

ומאכל 28) אדם מאכל שהוא "כל א: משנה בפ"ז שם
ביעור  לו יש שביעית, ולדמיו שביעית לו יש וכו', בהמה

(כסףֿמשנה). ביעור" בקדושת 29)ולדמיו נתפשו שהרי
ו). הלכה פ"ו (למעלה עצמן כפירות ונעשו שביעית,

מאכלים.30) בהם תמורתם 31)שקונה שמכר כלומר,
שביעית. רימוני

.Á‰B˜ ?‰OBÚ „ˆÈk32ÔBÊÓ Ô˜lÁÓe ˙BÏÎ‡Ó Ô‰a ≈«∆∆»∆«¬»¿«¿»¿
„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ˙BcÚÒ LÏL33ÌÎÈÏLÈ B‡ ;34ÌÈÏ »¿À¿»∆»¿∆»«¿ƒ≈¿»

.ÔÈÏÎB‡ ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡ ,ÁÏn‰«∆«ƒ…»»¿ƒ

מאכלים,32) בהם יקנו לא שמא עצמם, הדמים נותן ואינו
(רדב"ז). אותם ביער שלא ג.33)ונמצא בהלכה כנ"ל

שם.34)

.ËLÏL35dlk ‰„e‰È ı¯‡ :¯eÚaÏ ˙Bˆ¯‡36¯‰‰ , »¬»«ƒ∆∆¿»À»»»
Ôc¯i‰ ¯·Ú .˙Á‡ ı¯‡ - ˜ÓÚ‰Â ‰ÏÙM‰Â37,Blk ¿«¿≈»¿»≈∆∆∆««≈∆««¿≈À

Ìi‰ „Ú ÔB¯BÁ ˙ÈaÓe „BÏ ˙ÏÙL ¯‰Â „BÏ ˙ÏÙL38 ¿≈«¿«¿≈«ƒ≈««»
Áz‰Â ÔBÈÏÚ‰ ,Blk ÏÈÏb‰Â .˙Á‡ ı¯‡ -ÌeÁ˙e ÔBz ∆∆««¿«»ƒÀ»∆¿¿««¿¿

˙Á‡Â ˙Á‡ ÏÎa ÔÈÏÎB‡Â .˙Á‡ ı¯‡ - ‡È¯·Ë39 ¿∆¿»∆∆««¿¿ƒ¿»««¿««
daL ÔB¯Á‡‰ ‰ÏÎiL „Ú ÔzLÏMÓ40. ƒ¿»¿»«∆ƒ¿∆»«¬∆»

ב.35) משנה פ"ט חלקיה:36)שם שלשת על כלומר,
והעמק. והשפלה מרכז 37)ההר והוא המערבי. כלומר,

כפתור  בשם רעק"א (תוספות ויהודה הגליל בין הארץ,
במשנה.38)ופרח). הוא וכן הארץ). (שבת הים עד צ"ל

שמעון.39) כרבי ולא כתנאֿקמא ג, משנה שם
האחרון 40) החלק של השדה מן המין שיכלה עד כלומר,

המשנה. בפירוש וראה וארץ, ארץ כל חלקי משלשת

.ÈÔ‰Ó ÏÎB‡ - ‰„e‰È ı¯‡a ˙B¯t BÏ eÈ‰ ?„ˆÈk≈«»≈¿∆∆¿»≈≈∆
‰„e‰È ı¯‡ ÏÎa ÔÈn‰ B˙B‡Ó LiL ÔÓÊ Ïk41dlk42. »¿«∆≈≈«ƒ¿»∆∆¿»À»

ÏÈÏb ˙B¯t BÏ eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ43.Ôc¯i‰ ¯·Úa ÔÎÂ , ¿≈ƒ»≈»ƒ¿≈¿≈∆««¿≈

יב.41) הלכה להלן ראה יהודה, בארץ אפילו 42)שגדלו
וראה  השדה. מן המין כלה כבר הארץ חלקי משני אם

המשנה. כנ"ל.43)בפירוש בגליל, שגדלו

.‡ÈLÏLÂ44ı¯‡k ˙B·eLÁ Ôlk - el‡ ˙Bˆ¯‡ ¿»¬»≈À»¬¿∆∆
˙Á‡45ÔÈÏÎB‡Â .ÌÈ¯ÓzÏÂ ÌÈ˙ÈfÏÂ ÔÈ·e¯ÁÏ46 ««∆»ƒ¿«≈ƒ¿«¿»ƒ¿¿ƒ

¯ÚˆaL ÔB¯Á‡‰ ‰ÏÎiL „Ú ÌÈ¯Óza47‡e‰ È˙ÓÈ‡Â . «¿»ƒ«∆ƒ¿∆»«¬∆¿…«¿≈»«
ÌÈ¯et‰ „Ú ?‰Ïk48˙¯ˆÚ‰ „Ú ÌÈ˙Èfa ÔÈÏÎB‡Â .49, »∆««ƒ¿¿ƒ«≈ƒ«»¬∆∆

ÌÈ·Ú·e50˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓ ÏL ÁÒt‰ „Ú -51, «¬»ƒ««∆«∆»≈¿ƒƒ
‰kÁ‰ „Ú - ˙B¯‚B¯b·e52. «¿»««¬À»

ולתמרים",44) לזיתים כאחת הארצות "וכל שם: במשנה
לחרובין". אף "תני שם בגליל 45)ובירושלמי שאוכלין

משתי  באחת כלה שלא זמן כל בגליל, שכלה אףֿעלֿפי
יוצאה  אחת שבארץ חיה שאין שאףֿעלֿפי הנ"ל. הארצות
הן  אלו לפירות כי היה ידוע – אחרת שבארץ פירות לאכול

ישראל). (תפארת אחרת למדינה ברייתא 46)יוצאות
נג. ומצויים 47)בפסחים התמרים, עיר ליריחו קרובה היא

אחר. ממקום שכלו אףֿעלֿפי תמרים בשם 48)בה שם,
כרש"י. ולא ר"ח וכפירוש יוחנן, השבועות.49)ר' חג

למה 50) בקשר בירושלמי ולא במשנה לא נזכרו לא ענבים
לא  וכן כאחת חשובות כולן אלו ארצות ששלש שאמרו
המאוחרים  הזמנים הם ההם הזמנים כי ויתכן גרוגרות. נזכרו

שם). (ר"ש האלה הזמנים 51)בפירות לכל מכוון זה
ופסח. עצרת פורים, למעלה: מוצאי 52)שנכתבו של

כנ"ל. שביעית,

.·ÈCÈÏBn‰53ÌB˜ÓÏ eÏkL ÌB˜nÓ ˙ÈÚÈ·L ˙B¯t «ƒ≈¿ƒƒƒ»∆»¿»
·iÁ - eÏkL ÌB˜ÓÏ eÏk ‡lL ÌB˜nÓ B‡ ,eÏk ‡lL∆…»ƒ»∆…»¿»∆»«»

¯Ú·Ï54‡ˆiL ÌB˜Ó È¯ÓÁ ÂÈÏÚ ÔÈ˙BpL ÈÙÏ , ¿«≈¿ƒ∆¿ƒ»»À¿≈»∆»»
ÌMÓ55ÌLÏ CÏ‰L ÌB˜Ó È¯ÓÁÂ56˙B¯Ùe .57ı¯‡‰ ƒ»¿À¿≈»∆»«¿»≈»»∆

‡ÏÂ ,ÔÓB˜Óa ÌÈ¯Úa˙Ó - ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ e‡ˆiL∆»¿¿»»»∆ƒ¿«¬ƒƒ¿»¿…
.ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ Ì¯È·ÚÈ«¬ƒ≈ƒ»¿»

נ:53) שם יהודה.54)משנה כרבי ולא כתנאֿקמא שם,
לחזור.55) דעתו שאין מפני 56)אףֿעלֿפי ישנה שלא

כאנשי  נוהג למקומו, לחזור דעתו אם אבל המחלוקת,
בפני  יתראה שלא והוא להחמיר, ובין להקל בין מקומו
מהלכות  (פ"ח המחלוקת מפני בו, שהוא המקום אנשי

כ). הלכה ולא 57)יוםֿטוב כתנאֿקמא נב: שם בברייתא
הונא  רב ליה אמר שם: אמרו שהרי אלעזר, בן שמעון כרבי
שמעון  כרבי הלכה אין אבהו, רב אמר הכי איקא, דרב בריה
בידך, הונא דרב כללא הא נקוט ספרא, רב אמר אלעזר. בן
דפומבדיתא. כרחבה דרביה מפומיה שמעתתא וגמר דדייק

.‚ÈÏÏk58ÏÎ‡Ó ‡e‰L Ïk :˙ÈÚÈ·Ma e¯Ó‡ ÏB„b ¿»»»¿«¿ƒƒ…∆«¬«
BÈ‡ Ì‡ ,ÔÈÚ·Bv‰ ÔÈnÓ B‡ ‰Ó‰a ÏÎ‡Ó B‡ Ì„‡»»«¬«¿≈»ƒƒ«¿ƒƒ≈
¯eÚaa ·iÁÂ ,˙ÈÚÈ·L ÂÈÓ„Ïe BÏ LÈ - ı¯‡a Ìi˜˙Óƒ¿«≈»»∆≈¿»»¿ƒƒ¿«»«ƒ
‰pcc‰ ÈÏÚÂ ‰ËBM‰ Ûel‰ ÈÏÚ ÔB‚k .ÂÈÓ„Â ‡e‰59 ¿»»¿¬≈««∆«¬≈««¿«»

ÔÈ¯c¯c‰Â ÌÈÁBÁ‰ ÔB‚Îe ,Ì„‡ ÏÎ‡Ó ÔÈLÏÚ‰Â¿»À¿ƒ≈…∆»»¿«ƒ¿««¿»ƒ
.ÔÈÚ·Bv‰ ÔÈnÓ ‰ˆB˜Â ÒËq‡ ÔB‚Îe ,‰Ó‰a‰ ÏÎ‡Ó≈…∆«¿≈»¿ƒ»≈¿»ƒƒ«¿ƒ

Ìi˜˙Ó ‰È‰ Ì‡Â60‰tÎ¯‰Â ‰‡et‰ ÔB‚k ,ı¯‡a ¿ƒ»»ƒ¿«≈»»∆¿«»¿»ƒ¿»
nÓÂÈÓ„Ïe ˙ÈÚÈ·L BÏ LiL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÚ·Bv‰ ÔÈ ƒƒ«¿ƒ««ƒ∆≈¿ƒƒ¿»»

È¯‰L ,Ì‰ÈÓ„Ï ‡ÏÂ ¯eÚa Ì‰Ï ÔÈ‡ - ˙ÈÚÈ·L¿ƒƒ≈»∆ƒ¿…ƒ¿≈∆∆¬≈
ı¯‡a Ìi˜˙Ó61L‡¯ „Ú Ba ÔÈÚ·BˆÂ ÔÈ‰ ‡l‡ , ƒ¿«≈»»∆∆»∆¡ƒ¿¿ƒ«…

‰M‰62. «»»

א.58) משנה פ"ז "מינטא"59)שביעית "נענע", היא
הסמוכה.60)בלע"ז. בהלכה וראה ב. משנה שם

השדה.61) מן לחיה הכלה דבר אלא לבער נתחייב ולא
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כרבי 62) ולא כחכמים השנה", ראש "אחר לומר: צריך
(חזוןֿאיש). מאיר

.„ÈÏÎÂ63ÏÎ‡ÓÏ ‡ÏÂ Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ ‡Ï „ÁÈÓ BÈ‡L ¿…∆≈¿À»…¿«¬«»»¿…¿«¬«
ÌÈˆÚÏ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÌÈÚ·Bv‰ ÔÈnÓ BÈ‡Â ‰Ó‰a64 ¿≈»¿≈ƒƒ«¿ƒƒ¿≈¿≈ƒ

¯eÚa Ì‰Ï ÔÈ‡ Ï·‡ ,˙ÈÚÈ·L ÂÈÓ„Ïe BÏ LÈ -65Û‡ , ≈¿»»¿ƒƒ¬»≈»∆ƒ«
ı¯‡a Ìi˜˙Ó BÈ‡L Èt ÏÚ66B‡ Ba ÔÈ‰ ‡l‡ , «ƒ∆≈ƒ¿«≈»»∆∆»∆¡ƒ

‰M‰ L‡¯ „Ú ÂÈÓ„a67‰ËBM‰ Ûel‰ È¯wÚ ÔB‚k . ¿»»«…«»»¿ƒ»≈««∆
ÔÈ·¯˜Ú‰Â ‰pcc‰ ¯wÚÂ68. ¿ƒ«««¿«»¿»«¿¿»ƒ

וממין 63) בהמה, ומאכל אדם, מאכל שאינו "כל שם:
לדמיו  ואין ביעור לו אין וכו' בארץ ומתקיים הצובעין,
זה  בארץ", "ומתקיים שאמרו שמה רבינו, ומפרש ביעור".
וממין  בהמה ומאכל אדם מאכל שאינם אלה על עולה לא
מתקיים  אינו אם אפילו ביעור להם אין אלה שכל הצובעין,
ראה  והרכפא, הפואה הצובעין מין על עולה זה אלא בארץ,

הקודמת. אין 64)הלכה ועצים לעצים, עליהם חשב שלא
כא. הלכה בפ"ה כנ"ל שביעית, קדושת שהרי 65)בהם

לבער  נצטוינו ולא בארצך", אשר ולחיה "ולבהמתך נאמר:
לבהמה. הראוי את אבל 66)אלא ביעור, לענין זה וכל

כנ"ל. עליו, חלה שביעית לומר:67)קדושת צריך כאן גם
כנ"ל. השנה", ראש שם 68)"אחר ובמשנה עשב. מין

לפי  כאן, הזכירם ולא והבוכריה", "והחלבצין גם נזכרים
שם). המשנה בפירוש (ראה ידועים שאינם

.ÂËÈtÏ˜69ıp‰Â ÔBn¯70ÌÈÊB‚‡ ÈtÏ˜ ,BlL71 ¿ƒ≈ƒ¿«≈∆¿ƒ≈¡ƒ
ÔÈÈÚ¯b‰Â72˙ÈÚÈ·L Ì‰ÈÓ„ÏÂ ˙ÈÚÈ·L Ì‰Ï LÈ -73, ¿««¿ƒƒ≈»∆¿ƒƒ¿ƒ¿≈∆¿ƒƒ

¯eÚa Ì‰Ï ÔÈ‡ Ï·‡74ÌÈ„¯Ê È·ÏeÏ .Ì‰ÈÓ„Ï ‡ÏÂ75 ¬»≈»∆ƒ¿…ƒ¿≈∆¿≈¿»ƒ
˙ÈÚÈ·L Ì‰ÈÓ„ÏÂ Ì‰Ï LÈ - ÌÈ·e¯Á‰Â76¯eÚ·e77. ¿∆»ƒ≈»∆¿ƒ¿≈∆¿ƒƒƒ

‰Ëa‰Â ‰Ï‡‰ È·ÏeÏ78ÔÈ„Ë‡‰Â79Ô‰Ï LÈ - ¿≈»≈»¿«»¿»¿»¬»ƒ≈»∆
˙ÈÚÈ·L Ô‰ÈÓ„ÏÂ80Ì‰Ï ÔÈ‡ Ï·‡ ,81¯eÚa82Ï·‡ ; ¿ƒ¿≈∆¿ƒƒ¬»≈»∆ƒ¬»

¯eÚa LÈ Ô‰lL ÌÈÏÚÏ83. ∆»ƒ∆»∆≈ƒ

ג.69) משנה הירוקה 71)הפרח.70)שם, הקליפה היינו
כעצים  היא הרי הקשה, הקליפה אבל לצביעה, שראויה

אין 72)(רדב"ז). שהרי אגוזים של ולא פירות, שאר של 
(כסףֿמשנה). גרעינים ראויים 73)להם שהם כיון

כא. הלכה בפ"ה למעלה וראה זה 74)לצביעה. אין
שם. הירושלמי מן כן שלמד וכנראה שם. במשנה מפורש
ראשונה" ("משנה בארץ מתקיימים אלה שכל בזה והטעם
יוםֿטוב). ותוספות כסףֿמשנה ועיין אנשיֿשם, ותוספות

מן 75) אותם שזמרו ענפים "פרחי והם: ה. משנה שם
המשנה). (פירוש אדם.76)הגפנים" מאכל כן 77)שהם

מדוייקים  בספרים הוא וכן קורקוס). (מהר"י להיות צריך
שם  ועיין שם. במשנה הוא וכן שלמה). ומלאכת (רדב"ז

שלמה. רבים 78)במלאכת לשון (כלומר, וקבוצו "פסתאק
המשנה). (פירוש בטנים" הקוצים 79)שלו) ממיני "מין

קשים  שחורים גרגרים בו שצומחין יג) הלכה למעלה (ראה
(שם). ונאכלים" אפונים, לאוכל 80)כמו ראויים שהם

(רדב"ז). מתקיימים 82)ולדמיהם.81)אדם שהם
נושרים. ואינם מאביהן.83)באילנות שנושרין מפני שם:

אליהם  מיוחסים שהם מהענפים נופלין המשנה: ובפירוש
לבן. אב כיחס

.ÊËeÏBaiL ˙Úa ?ÔÈÏÚ‰ ¯eÚa ˙ÚL ‡È‰ BÊÈ‡84 ≈ƒ¿«ƒ∆»ƒ¿≈∆ƒ
Ô‰È˙BÏÈ‡Ó ÔÈ¯LBÂ85ÌÈ˙ÈÊ ÈÏÚ .86ÈÏÚÂ ÌÈ˜ ÈÏÚÂ ¿¿ƒ≈ƒ»≈∆¬≈≈ƒ«¬≈»ƒ«¬≈

.˙BÏÎÂ ˙BÏ·B ÔÈ‡L ÈÙÏ ,¯eÚa Ì‰Ï ÔÈ‡ - ÔÈ·e¯Á»ƒ≈»∆ƒ¿ƒ∆≈»¿¿»

שלהם.84) השדה" מן לחיה "כלה בפ"ז 85)וזהו ראה
שם. המשנה ובפירוש ה, פ"ה 86)משנה שם תוספתא

עד  גפנים ועלי קנים "עלי ו משנה שם ט ובפרק יב. הלכה
אולם  קנים. לעלי ביעור שיש הרי מאביהן". שישרו
עלי  כאן לית יוחנן, ר' בשם אבין "ר' אמרו: שם בירושלמי

גפנים". עלי אלא קנים

.ÊÈÈ˙Ó „ÚÂ87ËwÏÏ È‡M¯ Ì„‡ ‰È‰È88ÌÈ·OÚ ¿«»«ƒ¿∆»»««¿«≈¬»ƒ
˜B˙n‰ L·ÈiL „Ú ?˙ÈÚÈ·Ma ÔÈÁÏ89ÌÈ·OÚ ·a‚ÈÂ . «ƒ«¿ƒƒ«∆ƒ««»ƒ«≈¬»ƒ

˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓa ‰iL ‰ÚÈ·¯ „¯zL „Ú - ÌÈL·È90. ¿≈ƒ«∆≈≈¿ƒ»¿ƒ»¿»≈¿ƒƒ

שם.87) מלקט,88)משנה נקרא הלחים העשבים "אוסף 
המשנה). (פירוש מגבב" נקרא היבשים פרי 89)ואוסף

בפ"ב  למעלה וראה נהור, סגי בלשון מתוק הנקרא מר,
יג. יא.90)הערה בהלכה למעלה ראה

.ÁÈÈ˙Ó „ÚÂ91˙BÒc¯ta Òk‰Ï ÔÈ¯zÓ ÌÈiÚ‰ eÈ‰È ¿«»«ƒ¿»¬ƒƒÀ»ƒ¿ƒ»≈««¿≈
?˙ÈÚÈ·L ˙B¯t ÛÒ‡Ï ˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓa92„¯zL „Ú ¿»≈¿ƒƒ∆¡…≈¿ƒƒ«∆≈≈

‰iL ‰ÚÈ·¯93. ¿ƒ»¿ƒ»

ז.91) משנה "עניים",92)שם לשון נקטו ואףֿעלֿפיֿכן
(רדב"ז). אצלם עניים כולם שביעית שפירות שאז 93)לפי

למעלה  וראה בר"ש. וראה ביעורם, שעת וזהו הפירות, כלים
יא. הלכה עניים מתנות מהלכות פ"א

.ËÈ„¯e‰94¯Ùk‰Â95Ô‰ÈÓ„ÏÂ Ô‰Ï LÈ - ÌËl‰Â «∆∆¿«…∆¿«…∆≈»∆¿ƒ¿≈∆
˙ÈÚÈ·L96ÛËw‰ .97Û¯O ‡e‰Â ,98˙BÏÈ‡‰Ó ‡ˆBi‰ ¿ƒƒ«¿»¿¿»«≈≈»ƒ»

ÌÈ¯wÚ‰Óe ÌÈÏÚ‰ ÔÓ99˙ÈÚÈ·L BÏ ÔÈ‡ -100‡ˆBi‰Â . ƒ∆»ƒ≈»ƒ»ƒ≈¿ƒƒ¿«≈
.˙ÈÚÈ·L ÂÈÓ„Ïe BÏ LÈ - ÌÈbt‰ ÔÓƒ««ƒ≈¿»»¿ƒƒ

ו.94) משנה פ"ז הנזכר 95)שם הכופר אשכול הוא
כלומר, גרופלי, שהוא אומרים ויש יד. א, בשירֿהשירים

המשנה). (פירוש ומשנתנו 96)נעגאלאך פירות. שהם כיון
ולדמיהן  ביעור להן "יש שם: ונוסף ח. בנדה הובאה

והשרף 98)שם.97)ביעור". קטף. האילן: שם כלומר,
(וראה  ו. בכריתות בברייתא הנזכר הצרי הוא ממנו היוצא
קטף  נקרא השרף ואף ד). הלכה המקדש כלי מהלכות בפ"ב
קטף. ד"ה שם ובתוספות שם, בנדה וראה האילן. שם על

והענפים.99) בנדה 100)הגזע אמרו וכן שביעית. קדושת
(הסובר  אליעזר דרבי עליה רבנן פליגי לא כאן "עד שם:
אלא  אסור), ערלה בשרף המעמיד ז, משנה פ"א בערלה
אמר  דתנן, ליה. מודו דפירא בקטפא אבל דאווזא, בקטפא
בשרף  העלין, בשרף שהמעמיד בפירוש שמעתי יהושע, רבי

פרי". שהוא מפני אסור הפגין בשרף מותר, העיקרין

.ÎÏÎ‡Ó ÔÏÈ‡a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na101Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ««¬»¬»
- ÌÈ¯wÚ‰ ÔÓe ÔÈÏÚ‰ ÔÓ ‡ˆBi‰ Û‡ ,˜¯Ò ÔÏÈ‡a¿ƒ«¿»««≈ƒ∆»ƒƒ»ƒ»ƒ

Ô‰lL È¯tk102.˙ÈÚÈ·L ÂÈÓ„Ïe BÏ LÈÂ , «¿ƒ∆»∆¿≈¿»»¿ƒƒ

דרבי 101) עליה רבנן פליגי כי אימא, "ואיבעית שם:
בין  הבדל יש (שלדבריהם פירות העושה באילן אליעזר
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כנ"ל, הפגים, מן היוצא שרף לבין העלים מן היוצא שרף
עושה  שאינו באילן אבל אסור), בשניהם אליעזר רבי ולדעת
אין  אומר שמעון רבי דתנן פריו, זהו דקטפו מודו פירות,
מפני  שביעית לקטף יש אומרים וחכמים שביעית, לקטף

פריו". זהו אחר.102)שקטפו פרי להם אין שהרי

.‡ÎL·Bk‰103˙ÈÚÈ·L „¯Â104- ˙ÈML ÏL ÔÓMa «≈∆∆¿ƒƒ«∆∆∆ƒƒ
„¯e‰ ˙‡ ËwÏÈ105ÔÓM‰Â ,106¯zÓ107BL·k .108ÔÓLa ¿«≈∆«∆∆¿«∆∆À»¿»¿∆∆

˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓ ÏL109ÔÓM‰ ¯Ú·Ï ·iÁ -110È¯‰L ; ∆»≈¿ƒƒ«»¿«≈«∆∆∆¬≈
‡e‰ L·È „¯e‰111¯eÚaa ·iÁ˙ ¯·Îe ,112. «∆∆»≈¿»ƒ¿«≈«ƒ

יגֿיד.103) הלכות פ"ה שם ותוספתא ז, משנה שם
פ"ז.104) סוף שביעית ויאכלנו 105)ירושלמי

שביעית. שם.106)בקדושת שלא 107)תוספתא "מפני
והורד  ישן הוא שהשמן בשמן, וטעמם הורדין כח יכנס

המשנה). (פירוש רב" זמן יניחהו אם אלא את 108)חדש,
שביעית. של ישן,109)הורד הורד שאז שביעית, במוצאי
בשמן. טעם הורד 110)ונותן וכלֿשכן השמן, גם כלומר:

אנשיֿשם. בתוספות וראה ויש 111)עצמו. יושנו, מחמת
החדש. בשמן טעם לתת כשנתערב 112)בכוחו [המדובר

ואףֿעלֿפיֿכן  הסמוכה), בהלכה (ראה הביעור זמן לפני
ו) (הלכה למעלה שכתבנו למה דומה זה ואין לבער, חייב
לפי  כמבוער, הוא המעורב שטעם כבשים, שלשה בדין
כולם  שהרי הביעור, זמן לפני השאלה נשאלה לא ששם

ש  ומכיון הביעור, זמן לאחר אלא שביעית, נתערב פירות
מזיתי  אינו שהשמן כאן, אבל כמבוער. הוא הרי – קודם
השמן  לאכול יש אם עכשיו השאלה ונתעוררה שביעית,
לאכלו  שחייבים ההלכה ונפסקה לא, או שביעית בקדושת
ממילא  הוא מתחייב הביעור, זמן כשבא – שביעית כפירות

שביעית]. כפירות עכשיו עד אותו שהחזקנו כיון בביעור,

.·ÎÔÈ·e¯Á113˙ÈML ÔÈÈa ÔL·kL ˙ÈÚÈ·L ÏL114 »ƒ∆¿ƒƒ∆¿»»¿≈ƒƒ
˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓ ÔÈÈa B‡115È¯‰L ;ÔÈi‰ ¯Ú·Ï ·iÁ - ¿≈»≈¿ƒƒ«»¿«≈««ƒ∆¬≈

Ba ˙ÈÚÈ·L ˙B¯t ÌÚË116ÏÏk‰ ‰Ê .117˙B¯t : ««≈¿ƒƒ∆«¿»≈
ÏÎa - BÈÓa ÔÈÓ ,˙B¯Á‡ ˙B¯Ùa e·¯Ú˙pL ˙ÈÚÈ·L¿ƒƒ∆ƒ¿»¿¿≈¬≈ƒ¿ƒ¿»

‡e‰L118ÌÚË Ô˙Ba - BÈÓa ‡lLÂ ,119. ∆¿∆…¿ƒ¿≈««

ראה 114)שם.113) הביעור, זמן לפני המדובר [הרי
שכיון 115)למעלה]. כנ"ל, הביעור, זמן לפני [אף

– שביעית בקדושת נתקדש שהשמן ההלכה שנפסקה
בביעור]. גם שהוא 116)נתחייב אףֿעלֿפי שהחרוב,

ישן. ביין גם טעם לתת כח בו יש שם.117)חדש, משנה
שיש 118) כדבר זה והרי הביעור. זמן לפני בנתערב היינו

שלש  מזון ולחלקו בקדושה לאכלו אפשר שהרי מתירין, לו
אסורות  מאכלות ובהלכות כאן (רדב"ז אחד לכל סעודות

ח). הלכה חדש,119)שם בשמן שנתערב ישן ורד היינו
(ראה  בשמן שנתערבו ישנים בין חדשים בין חרובים או
שנתבאר  וכמו הביעור, זמן לפני והכל הקודמת), בהלכה

למעלה.

á"ôùú'ä éøùú à"é éùéù íåé

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
הכלים 1) הם ומה עבירה. עוברי ידי לחזק שאסור יבאר

למי  אותם למכור מותר אם בשביעית. למכרן רשאי שהאומן
אם  לישראל. בחו"ל רבים כדים היוצר שמוכר חשוד. שאינו
שביעית  פירות ליקח מותר אם בשביעית. נכרים ידי מחזיקין
חשוד  הוא ומי בשביעית. הארץ מעם לולב הלוקח מע"ה.
חשוד  אם השביעית על החשוד בשביעית. סחורה לעשות
אחרים. על נאמן הוא אם החשוד בהיפך. או המעשרות על
אם  והצבעונין הפטמין השביעית. על חשודין אם והכהנים

אדם. מכל מורסן לוקחין

.‡˙ÈÚÈ·Ma ı¯‡‰ „·ÚÏ ¯eÒ‡L C¯„k2¯eÒ‡ Ck , ¿∆∆∆»«¬…»»∆«¿ƒƒ»»
˜fÁÏ3d˙B‡ ÔÈ„·BÚL Ï‡¯OÈ È„È4Ô‰Ï ¯kÓÏ B‡ , ¿«≈¿≈ƒ¿»≈∆¿ƒ»ƒ¿…»∆

¯eÒ‡L ÈÙÏ ;‰„B·Ú ÈÏk5‰¯·Ú È¯·BÚ È„È ˜fÁÏ6. ¿≈¬»¿ƒ∆»¿«≈¿≈¿≈¬≈»

ה"א.2) פ"א מ"ט.3)כנ"ל פ"ה כגון 4)שביעית
תצליח, או תתחזק לו יאמר לא זורע, או חורש שראהו
ה"ח. להלן וראה בידיים. לסעדו שאסור וקלֿוחומר

רצונו 6)שם.5) מכשול. תתן לא עור לפני הכתוב: "אמר
אותו  תעזור אל הרע, ויצר התאוה עיניו, שסגרה מי לומר,
זה  ומפני היושר. מן להרחיקו ותוסיף בעוורונו להוסיף
ראוי  אבל כלים, להם יתקנו ולא עבירה, עוברי לעזור אסור
שכתב  כאן רבינו [ומדברי המשנה). (פירוש להם" לקלקל
לחזק  אסור כך בשביעית, הארץ לעבוד שאסור "כדרך
מן  (חוץ בידו ולמחזיק לעובד אחד שאיסור נראה וכו'",
במחזק). אלא שאינו מכשול", תתן לא עור "לפני של הלאו
ה"א) פ"א (למעלה הארץ" "ושבתה של ה'עשה' והיינו
בשביעית  לגוי שאמירה צ.) מציעא (בבא מהרש"ל וכדעת
"שבת  של זו, ב'עשה' הישראל ועובר התורה, מן אסורה
המשנה  בפירוש רבינו שכתב וזהו לארץ". יהיה שבתון
לקלקל, בידו אם כלומר, להם", לקלקל ראוי "אבל הנ"ל
שמה  אלא הארץ". "ושבתה של 'עשה' משום לקלקל חייב
שאסור  מ"ו) פ"ה שביעית (ממס' הסמוכה בהלכה שכתב
של  מצותֿעשה על עובר אינו בזה המזרה, לו למכור
תתן  לא עור "לפני של לאו אלא כאן ואין הארץ". "ושבתה
פרה  שבמוכר נראה - ב טו, זרה בעבודה אולם מכשול".
'עשה' איסור ואין הארץ, שביתת משום אין לחשוד, חורשת

וצ"ע]. אחרים, של בשדה ולא בשדהו, אלא

.·el‡Â7˙ÈÚÈ·Ma Ô¯ÎÓÏ È‡M¯ Ôn‡‰ ÔÈ‡L ÌÈÏk ¿≈≈ƒ∆≈»À»««¿»¿»«¿ƒƒ
„eLÁL ÈÓÏ8,‰ÈÏk ÏÎÂ ‰L¯ÁÓ :˙ÈÚÈ·M‰ ÏÚ ¿ƒ∆»««¿ƒƒ«¬≈»¿»≈∆»
‰¯Ên‰Â ÏÚ‰9¯˜c‰ÂBzÎ‡ÏnL Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê . »…¿«ƒ¿∆¿«∆∆∆«¿»…∆¿«¿

B¯ÎÓÏ ¯eÒ‡ - ˙ÈÚÈ·Ma ‰¯eÒ‡L ‰Î‡ÏÓÏ ˙„ÁÈÓ¿À∆∆ƒ¿»»∆¬»«¿ƒƒ»¿»¿
‰È‰˙Â ‰¯eÒ‡ ‰È‰zL ¯LÙ‡L ‰Î‡ÏÓÏÂ ;„eLÁÏ¿»¿ƒ¿»»∆∆¿»∆ƒ¿∆¬»¿ƒ¿∆

B¯ÎÓÏ ¯zÓ - ˙¯zÓ10.„eLÁÏ À∆∆À»¿»¿¿»

מ"ו.7) ה"ד).8)שם, להלן (ראה שם 'ירושלמי'
ועבודה 9) המשנה), (פירוש התבואה" את בו שיזרו "הוא
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ה"ט. כדלהלן מדרבנן, אסורה התלוש בדבר בשביעית
בהיתר 10) אנו תולים בהיתר, לתלות שאפשר שכיון

על  עובר אינו שלעולם דבר, של וטעמו שם). זרה, (עבודה
ולא  ודאי, במכשול אלא מכשול" תתן לא עור "לפני
בעבודה  הריטב"א כתב וכן ראשונה', ('משנה ספק במכשול
הלאו  מן שחוץ למעלה, שכתבנו מה לפי [וגם שם). זרה,
שאינו  יתכן הארץ", "ושבתה של מצותֿעשה גם ישנה הזה,
או  עבודה עשה עצמו הוא אם אלא זו, 'עשה' על עובר

ודאי]. היה שסיועו באופן

.‚?„ˆÈk11Ïbn‰ BÏ ‡e‰ ¯ÎBÓ12ÏÎÂ ‰Ï‚Ú‰Â ≈«≈««»¿»¬»»¿»
ËÚÓ Ba ¯ˆ˜È Ì‡L .‰ÈÏk13‰Ï‚Ú‰ ÏÚ ‡È·ÈÂ ≈∆»∆ƒƒ¿…¿«¿»ƒ«»¬»»

ËÚÓ14ÔÈ¯ˆBw‰ C¯„k ¯ˆ˜È Ì‡Â ;¯zÓ ‰Ê È¯‰ -15 ¿«¬≈∆À»¿ƒƒ¿…¿∆∆«¿ƒ
e‰„O ˙B¯t Ïk ‡È·È B‡16.¯eÒ‡ - »ƒ»≈»≈»

קציר".12)שם.11) ומגל יד "מגל פ"ד 13)שם: כנ"ל
ה"א. הכ"ד.14)סוף  שם כל 15)כנ"ל  שקצר כגון

שם). (למעלה וכו' מעט,16)שדהו מעט קצר אם שאפילו
(למעלה  אסור זה הרי אחת, בבת בביתו כולם שהביא כיון
לביתו  ולהביאו מעט מעט לקצור אלא הותר ולא ושם). שם

(שם). מעט מעט לאכילה

.„Ì˙Ò ¯kÓÏ ¯zÓe17¯·„ elÙ‡ „eLÁ BÈ‡L ÈÓÏ À»ƒ¿…¿»¿ƒ∆≈»¬ƒ»»
;˙ÈÚÈ·Ma ‰¯eÒ‡‰ ‰Î‡ÏÓÏ ˙„ÁÈÓ BzÎ‡ÏnL∆¿«¿¿À∆∆ƒ¿»»»¬»«¿ƒƒ
‰Î‡ÏÓ BÏ ˙BOÚÏ ˙ÈÚÈ·Ma ‰wL ¯LÙ‡ È¯‰L∆¬≈∆¿»∆»»«¿ƒƒ«¬¿»»

.˙ÈÚÈ·L ¯Á‡Ï¿««¿ƒƒ

רשאי 17) האומן שאין כלים "אלו ה"ג): (שם ב'ירושלמי'
בני  סתם =) סתמן השביעית, על לחשוד בשביעית, למוכרן
לענין  =) דתני (ו)ממה מהו? לחשודים) ידועים שאינם אדם
אמרה  הדא מותר, ולהיתר לאיסור ה"ב) למעלה ראה חשוד,

מותר". סתמן

.‰¯ˆBi‰18¯ÎBÓ19¯OÚ ‰MÓÁÂ ÔÓL Èck ‰MÓÁ «≈≈¬ƒ»«≈∆∆«¬ƒ»»»
ÔÈÈ Èck20ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ¯kÓÏ ¯zÓe .21‰fÓ ¯˙È22, «≈«ƒÀ»ƒ¿…¿≈»ƒ»≈ƒ∆

Ï‡¯OÈÏ ¯kÓÈ ‡nL LLBÁ BÈ‡Â23ÌÈck ¯ÎBÓe . ¿≈≈∆»ƒ¿…¿ƒ¿»≈≈«ƒ
ı¯‡Ï ‰ˆeÁa Ï‡¯OÈÏ ÌÈa¯24LLBÁ BÈ‡Â ,25‡nL «ƒ¿ƒ¿»≈¿»»»∆¿≈≈∆»

.ı¯‡Ï Ì‡È·È¿ƒ≈»»∆

חרס.18) כלי העושה אומן והוא מ"ז. לישראל 19)שם,
כנ"ל. השביעית, על להביא 20)החשוד דרכו שכן שם:

מן  כזאת כמות להביא מותר הרי כלומר: ההפקר. מן
הכ"ד. סוף שם כנ"ל בארץ.21)ההפקר, אפילו

הארץ.22) שביתת על מצווים שאינם מפני שם. 'ירושלמי'
כנ"ל.23) תלינן", למיתלי דאיכא היכא "כל שהרי
שם.24) נוהגת שביעית לקולא 25)שאין לתלות יש שהרי

לארץ. יביאם שלא

.Â¯ÎBÓe26È¯‰L ,˙ÈÚÈ·Ma ˙L¯BÁ ‰¯t „eLÁÏ ≈¿»»»∆∆«¿ƒƒ∆¬≈
¯ÎBÓe .dËÁLÏ ¯LÙ‡27È¯‰L ,e‰„O BÏ28¯LÙ‡ ∆¿»¿»√»≈»≈∆¬≈∆¿»

Ï·‡ .d¯È·BiL29ÔÏÈ‡‰ ‰„O BÏ ¯kÓÈ ‡Ï30‡l‡ , ∆ƒ»¬»…ƒ¿…¿≈»ƒ»∆»
.ÔÏÈ‡a BÏ ÔÈ‡L ˙Ó ÏÚ BnÚ ˜Òt Ôk Ì‡ƒ≈»«ƒ«¿»∆≈»ƒ»

BÏÈ‡LÓe31‰‡Ò32Ú„BÈ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,da „cÓÏ «¿ƒ¿»ƒ¿…»««ƒ∆≈«
Ô¯b BÏ LiL33CB˙a da „cÓiL ¯LÙ‡ È¯‰L , ∆≈…∆∆¬≈∆¿»∆ƒ¿…»¿

B˙Èa34Ë¯BÙe .35Ú„BÈ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙BÚÓ BÏ ≈≈»««ƒ∆≈«
ÌÈÏÚBt BÏ LiL36ÌÈ¯eÒ‡ - Le¯Ùa ÔlÎÂ .37. ∆≈¬ƒ¿À»¿≈¬ƒ

שמאי.26) כבית ולא הלל כבית מ"ח, תוספתא 27)שם
כבית  ולא הלל כבית שם, זרה עבודה ובבלי ה"ה, פ"ד שם,

שם.28)שמאי. זרה, פ"ג.29)עבודה סוף שם תוספתא
וראה 30) האסורות, עבודות באילן שיעשה לודאי שקרוב

שם. כפשוטה' שם.31)ב'תוספתא מדה.32)משנה,
כדי 33) שביעית, פירות למדוד ואסור שביעית. פירות של

ה"ג. פ"ו כנ"ל בהם, כסוחר יהא למכירה,34)שלא ולא
כנ"ל. להקל, לו 35)ותולים ויתן דינר, ממנו שיקח "כגון

המשנה). (פירוש האסורה 36)מעות" עבודה העושים
אלא  הפועלים, עבור פורט שאינו להקל ותולים בשביעית.

אחרוש 37)לצרכו. הפרה, זו לי מכור לו, שאמר "כגון
הזרע  בה אמוד הסאה לי ותן פלוני, זרע בה אזרע או בה

(שם). דשתי" אשר

.Ê˙Ï‡LÓ ÔÎÂ38ÏÚ ‰„eLÁ‰ dz¯·ÁÏ ‰M‡ ¿≈«¿∆∆ƒ»«¬∆¿»«¬»«
‰Ù ˙ÈÚÈ·M‰39‰¯·Îe40¯ep˙Â ÌÈÁ¯ ,41‡Ï Ï·‡ ; «¿ƒƒ»»¿»»≈«ƒ¿«¬»…

dnÚ ÔBÁËz ‡ÏÂ ¯B·˙42. »¿…ƒ¿ƒ»

שתולים 38) שנינו שלמעלה שכשם רבינו וכוונת מ"ט. שם,
להלן. ראה להקל, תולים כאן כן כמו לנפות 39)להקל,

קומח. תבואה.40)בה בה שם 41)לנקות במשנה,
כאן  שיש ואףֿעלֿפי שלום, דרכי משום כן שהתירו מפורש
"שאני  ה"ד) (שם ב'ירושלמי' שאמרו כמו לקולא, לתלות
ריחיים  חול, בה לכבור כברה מעות, בו לספור  נפה אומר,
נראה  - פשתן" של אונין בו לטמון תנור סממנים, בו לטחון
אלא  התירו לא ולפיכך שכיחה, כלֿכך אינה זו שתלייה

שם). יוםֿטוב' ('תוספות שלום דרכי שוודאי 42)משום
מלשון  שמשמע כמו שביעית, פירות אלא לה שאין
וכו', בחול במעות, אלא לקולא תלו שלא שם, ה'ירושלמי'
ד"ה  סא. גיטין ב'תוספות' (ראה היתר של בפירות ולא
עור", "לפני של בחשש אלא התירו שלא ועוד משאלת).
התירו. לא - עמה ותטחון שתבור מעשה עצמה לעשות אבל

.ÁÔÈ˜ÈÊÁÓ43ÌÈ¯·„a ˙ÈÚÈ·Ma ÌÈ·ÎBk È„·BÚ È„È «¬ƒƒ¿≈¿≈»ƒ«¿ƒƒƒ¿»ƒ
„·Ïa44BÏ ¯ÓB‡ - Ú¯BÊ B‡ L¯BÁ e‰‡¯L ÔB‚k , ƒ¿«¿∆»»≈≈«≈

'˜fÁ˙z'45'ÁÈÏˆz' B‡46ÈtÓ ,el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ ƒ¿«≈«¿ƒ«¿«≈ƒ¿»ƒ≈ƒ¿≈
ı¯‡‰ ˙˙È·L ÏÚ ÔÈeˆÓ ÌÈ‡L47ep„ÚÒÈ ‡Ï Ï·‡ ; ∆≈»¿Àƒ«¿ƒ«»»∆¬»…ƒ¿»∆

„ia48˙¯ek‰ Ô‰nÚ ˙Bc¯Ï ¯zÓe .49ÔÈ¯ÎBÁÂ .50Ô‰Ó «»À»ƒ¿ƒ»∆««∆∆¿¿ƒ≈∆
ÔÈ¯È51Ô˙B‡ Ò˜Ï È„k ·eiÁ Èa ÔÈ‡L ÈÙÏ ,52. ƒƒ¿ƒ∆≈»¿≈ƒ¿≈ƒ¿…»

שם.43) א.44)משנה, סב, יהודה.45)גיטין כרב שם,
ששת.46) כרב לא 47)שם, בידו, ימחה אם [ואפילו

וראה  בידו. מסייע אינו מברכו, אם כן, ואם לו, ישמע
ה"א]. שביתת 48)למעלה על מצווה הישראל שהרי שם,

(פ"א  מקדושתה הארץ להפקיע גוי ביד קנין ואין הארץ,
ה"י). תרומות ה"ג:49)מהל' סוף פ"ד שם 'ירושלמי'

עמו  לרדות רבינו: ופירשה עמו", לרדות אימי רבי "הורה
(סי' השולחן' וב'פאת משה' ב'פני וראה הכוורת. מן הדבש
לכאן  נשתרבבו ה'ירושלמי' שדברי שכתבו כד) אות כח
ברדיית  ומדובר ה"י). סוף (פ"ד שם זרה בעבודה מהסוגיא
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רבינו: בדברי אחרים בספרים והנה דבש. ברדיית ולא הפת
רומי: ובדפוס קורקוס). מהר"י (כת"י הפירות" עמו "לדרוך
ספר  בשם קורקוס בר"י הוא וכן הפירות". עמהן "לרדות
שבא  לומר צריך שלנו הנוסחא ולפי מבורר. ואינו אחר,
כקרקע  היא הרי כוורת שאמר אליעזר רבי מדעת להוציא
לענין  שהואֿהדין ואפשר מ"ז), פ"י (שביעית שבת לענין
"חלות  עוקצין מס' סוף בתוספתא לפרש יש וכן שביעית.
שרבי  השביעית, ועל השבת על נחלקו מה על כו' דבש
היא  הרי אומרים וחכמים כקרקע, היא הרי אומר אליעזר
ראה  פרוזבול, לענין לפרשה שיש (אףֿעלֿפי ככלי"
דינה  לרבנן שגם [וכיון קורקוס). ר"י - מ"ז פ"י בשביעית
אסרוה  ה"ו), שבת מהל' (פכ"א מדרבנן לקרקע כמחוברת
קנין  יש אמרו: שבדרבנן לפי התירו, בגוי אבל בישראל,
סוריא, לענין הי"ז תרומות מהל' בפ"א ראה להפקיע, לגוי
אלא  שאינו אחר לאופן והואֿהדין מדרבנן, אלא שאינה

ישר  ארץ בהלכות התרומה' 'ספר וכדעת ועי'מדרבנן, אל,
מ"ג.50)רדב"ז]. פ"ד שחרשוה 51)שם קרקע

שקנסו 52)בשביעית. משום חוכרין, אין מישראל אבל
פ"א  למעלה ראה בשביעית, השדה את שחרשו על אותם

הי"ג.

.Ë¯zÓ53‡È¯eÒa ˙BOÚÏ54LeÏ˙a55‡Ï Ï·‡ , À»«¬¿¿»¿»¬»…
¯aÁÓa56,ÔÈ¯nÚÓe ÔÈÎ¯B„Â ÔÈ¯BÊÂ ÔÈLc ?„ˆÈk . ƒ¿À»≈«»ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿«¿ƒ

ÔÎÂ .ÔÈ˜ÒBÓ ‡ÏÂ ÔÈ¯ˆBa ‡ÏÂ ÔÈ¯ˆB˜ ‡Ï Ï·‡57Ïk ¬»…¿ƒ¿…¿ƒ¿…¿ƒ¿≈…
.el‡a ‡ˆBik«≈»≈

מ"ב.53) פ"ו ולכלל 54)שם לארץ, חוצה מכלל שיצאה
וראה  ה"ג). שם תרומות (הל' הגיעה לא ישראל ארץ

הכ"ז. פ"ד מדרבנן,55)למעלה אלא אינו איסורו שכל
ראשונה). (משנה בסוריא הקילו 'ירושלמי'56)ולפיכך

שם  ומשתקעים ישראל) (מארץ הולכים יהו שלא : שם
כל 57)(בסוריא). עקיבא, רבי אמר "כלל שם: במשנה,

עושין  התורה), מן (כלומר, ישראל בארץ מותר בו שכיוצא
בסוריא". אותו

.È˙ÈÚÈ·L ˙B¯Ùa ‰¯BÁÒ ˙BOÚÏ ¯eÒ‡L ÌLk58B‡ ¿≈∆»«¬¿»¿≈¿ƒƒ
Ô¯ÓLÏ59ÁwÏ ¯eÒ‡ Ck ,60ı¯‡‰ ÌÚÓ61ÔÈ‡L ÈÙÏ ; ¿»¿»»»ƒ«≈«»»∆¿ƒ∆≈

ı¯‡‰ ÌÚÏ ˙ÈÚÈ·L ÈÓc ÔÈ¯ÒBÓ62Ïk elÙ‡Â , ¿ƒ¿≈¿ƒƒ¿«»»∆«¬ƒ»
‡e‰L63Ô˙B‡ ÏÎ‡È ‡Ï ‡nL ,64˙ÈÚÈ·L ˙M„˜a65. ∆∆»……«»ƒ¿À«¿ƒƒ

ה"א.58) פ"ו כנ"ל 59)כנ"ל (רדב"ז), הביעור לאחר עד
ה"ג. ליקח,60)פ"ז מותר שמחבר ובאופן שביעית, פירות

פירות  שקניית לומר, ורוצה שם. פ"ו כנ"ל מעט שלוקח כגון
סחורה  איסור על לעבור למוכר גורמת מעםֿהארץ שביעית
הביעור. לאחר שביעית פירות שמירת איסור ועל

א.61) לט, סוכה ממנו 62)ברייתא שקונה שעלֿידי
פ"ו  כנ"ל שביעית, בקדושת הדמים נתפשים שביעית, פירות

בכחצי 63)ה"ו. אפילו המשומר מן "הלוקח ב: לט, שם
הי"ב. להלן וראה אסור". - הדמים.64)איסר את

כנ"ל,65) הביעור, לאחר וישמרם סחורה בהם יעשה אלא
מכשול". תתן לא עור "לפני על עובר הלוקח ונמצא
כנ"ל  לקולא, תולין ודאי, האיסור שאין שבמקום ואףֿעלֿפי

ודאי. להיות הדבר קרוב כאן - ה"ב בסוף

.‡ÈÁ˜Bl‰66·ÏeÏ67ı¯‡‰ ÌÚÓ68Ô˙B - ˙ÈÚÈ·Ma «≈«»≈«»»∆«¿ƒƒ≈
BÏ69‚B¯˙‡70‰zÓ71BÏ Ô˙ ‡Ï Ì‡Â .72ÚÈÏ·Ó - ∆¿«»»¿ƒ…»««¿ƒ«

BÏ73·ÏeÏ ÈÓ„a ‚B¯˙‡ ÈÓ„74. ¿≈∆¿ƒ¿≈»

שם.66) סוכה המינים 67)משנה, ארבעת כל כלומר,
מעםֿהארץ.68)(רש"י). גורס: רש"י אולם מחבירו. שם:

שם  ב'תוספות' וראה רבינו. גירסת גם היתה שזו וכנראה
הלוקח. לישראל.69)ד"ה שנלקט 70)עםֿהארץ

שהרי  שביעית. קדושת עליו וחלה פרי שהוא בשביעית,
אבל  הי"ב). פ"ד (למעלה להחמיר לקיטה אחר בו הולכים
שביעית. בקדושת קדושים ואינם כעצים, הם המינים יתר
(סוכה  שביעית ערב של חנטה אחר בהם שהולכים ועוד

מ.). שביעית 71)לט: דמי מוסר הוא הרי כן, לא שאם
שם.72)לעםֿהארץ. דמים 73)סוכה, לו קבע כלומר,

המינים. ארבעת עבור 74)לכל יותר לו משלם כלומר,
המינים. בשאר נבלעים האתרוג דמי ונמצא המינים, שלשת

.·È?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na75ÔÓÊa76¯ÎBÓ ‰È‰L «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆»»≈
‡ˆBiÎÂ ÌÈBn¯Â ÌÈ‡z ÔB‚k ,¯eÓLa Ô˙BÓkL ˙B¯t≈∆¿»¿»¿¿≈ƒ¿ƒƒ¿«≈
,¯˜Ù‰‰ ÔÓ Ô˙˜ÊÁL ˙B¯t ¯ÎBÓ ‰È‰ Ï·‡ ;Ô‰a»∆¬»»»≈≈∆∆¿»»ƒ«∆¿≈

Ì‚Èt‰ ÔB‚k77ÌÈËBM‰Â ÔÈÊea¯i‰Â78˙B‚BÏ‚ÏÁ‰Â ¿«≈»¿««¿ƒ¿«ƒ¿«¬«¿
ÁwÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯‰ ÏL ¯aÒk‰Â¿«À¿»∆»ƒ¿«≈»∆¬≈∆À»ƒ«

ËÚÓ epnÓ79˙BcÚÒ LÏL ÈÓ„k ,80aÈ„k ÌeMÓ ,„·Ï ƒ∆¿«ƒ¿≈»¿Àƒ¿«ƒ¿≈
.¯ÎBÓ ÏL ÂÈiÁ«»∆≈

כל 75) אפילו הארץ, מעם שביעית פירות ליקח שאסור
כנ"ל. מכל 76)שהוא, "ונלקחים מ"א: פ"ט בשביעית

משמע  נשמר". בהם כיוצא שאין מעםֿהארץ), (אפילו אדם
מעםֿהארץ. אותם לקנות אסור נשמר, בהם כיוצא שכשיש
אמורים  דברים "במה שם: בסוכה שאמרו מה זה, ולפי
מן  בלוקח סעודות) שלש בדמי מעםֿהארץ ליקח (שמותר
- איסר בכחצי אפילו המשומר מן בלוקח אבל המופקר,
מן  בהם כיוצא שישנם ממינים לוקח שהוא פירושו, אסור",

(פירוש 77)המשומר. "רודא" והוא: שם. שביעית,
להיות:78)המשנה). שצריך העירו הגליון, על בהגהה

אחד. מין והוא רומי, בדפוס הוא וכן השוטים, והירבוזין
עיי"ש. ה"ג, פ"ד למעלה רבינו בדברי פירות.79)וכן

ההפקר,80) מן שחזקתן פירות מוכר שכשהוא שם. סוכה,
שמא אחד חשש אלא כאן בקדושת ואין אותן יאכל לא

כיוצא  כשיש אבל חייו, כדי ממנו לקנות התירו – שביעית
פירות  שומר הוא שמא גם לחשוש שיש המשומר, מן בהם
שהוא, כל אפילו ממנו לקנות ואסרו החמירו – שביעית

כנ"ל.

.‚È¯·c ÏÎÂ81ÏÚa ÌeL ÔB‚k ,˙B¯OÚÓa ·iÁ BÈ‡L ¿»»»∆≈«»¿««¿¿««
ÈÎa82‰tÎ¯ ÏL Ïˆ·e83ÌÈL„ÚÂ ˙Bi˜Ïw‰ ÔÈÒÈ¯‚e ∆ƒ»»∆ƒ¿»¿ƒƒ«ƒ¿ƒ«¬»ƒ

˙Bi¯ˆn‰84˙BÏÎ‡ ÔÈ‡L ‰p‚ ÈBÚ¯Ê ÔÎÂ ,85ÔB‚k , «ƒ¿ƒ¿≈≈¿≈ƒ»∆≈»∆¡»¿
ÔBˆe ˙ÙÏ Ú¯Ê86ÔÈÁ˜Ï el‡ È¯‰ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ∆«∆∆¿¿«≈»∆¬≈≈ƒ¿»ƒ

Ì„‡ ÏkÓ87.˙ÈÚÈ·Ma ƒ»»»«¿ƒƒ

יוסי.81) ורבי מאיר כרבי ולא כחכמים מ"ח. פ"ה מעשרות
לאכילה,82) ראויים ואינם מאד החריפים השומין "הם

(פירוש  בכי" בעל נקרא ולכך דמעות, יורדין עיניו והאוכלן
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האדם 83)המשנה). עין אל כשיקרב וכו', בצל "הוא
מן  למקום מיוחסים הם ואולי וכו', הרבה דמעות מדמע

(שם). משום 84)המקומות" ההפקר מן חזקתם וכולם
המעשרות. מן פטור וההפקר כנ"ל, לאכילה, ראויים שאינם

הי"ב. תרומות מהל' פ"ב נאכלים.85)וראה צ"ל:
אינם 86) לזריעה, שראויים מכיון נאכלים, שאינם ואע"פ

הי"א. פ"ה כנ"ל שביעית, קדושת עליהם חלה שלא כעצים
לקחת 87) לו שמותר רבינו שכוונת ונראה מעםֿהארץ. אף

גם  שהרי כנ"ל, בלבד, סעודות שלוש כדמי מעםֿהארץ
ונלקחים  המעשרות מן פטורים השוטים, והירבוזין הפיגם

כמ  בשביעית, אדם ואףֿעלֿפיֿכן מכל וכו', בכי בעל שום ו
שלוש  בדמי אלא התירו שלא הנ"ל, סוכה בבבלי ביארו
('פאת  וכו' בכי בעל לשום הואֿהדין כן אם סעודות,
ההלכות  שתי רבינו עירב לא למה להבין יש אבל השולחן'),

שם. ראשונה' וב'משנה ברדב"ז וראה כאחת,

.„È?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na88ı¯‡‰ ÌÚa89Ï·‡ ;Ì˙Ò «∆¿»ƒ¬ƒ¿«»»∆¿»¬»
‰¯BÁÒ ˙BOÚÏ „eLÁ ‡e‰L ÈÓ90B‡ ˙ÈÚÈ·L ˙B¯Ùa ƒ∆»«¬¿»¿≈¿ƒƒ

¯·„ epnÓ ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡ - Ô‰Ó ¯kÓÏÂ ÂÈ˙B¯t ¯ÓLÏƒ¿…≈»¿ƒ¿…≈∆≈¿ƒƒ∆»»
˙ÈÚÈ·L ˙wÊ ÂÈÏÚ LiL91ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡Â .ÏÏk92epnÓ ∆≈»»ƒ«¿ƒƒ¿»¿≈¿ƒƒ∆

˜e¯Ò elÙ‡ ,ÔzLt93ÈeÂË epnÓ ÔÈÁ˜BÏ Ï·‡ ; ƒ¿»¬ƒ»¬»¿ƒƒ∆»
¯eÊLÂ94. ¿»

סעודות,88) שלוש כדמי שביעית פירות לקנות שהתירו
דתימר,89)כנ"ל. "הדא פ"ה: סוף מעשרות 'ירושלמי'

בריא  דבר הא חשוד, אינו אם הוא חשוד אם יודע כשאינו
ב. כט, בכורות משנה וראה אסור". חשוד, ראה 90)שהוא

שם. ובהערות ה"י, עליו 91)בתחילת שאין דבר אבל
(לענין  שם בבכורות שמעון כרבי ממנו, קונים שביעית, זיקת
מהל' בפי"ב וראה יהודה, כרבי ולא ומעשרות) תרומה

הט"ז. שם.92)מעשר ב'ירושלמי'93)בכורות,
הרי  כן ואם (כלומר, הוא קסמין לאו "ופשתן שם: מעשרות
שביעית), קדושת עליהם חלה ומדוע בעלמא, כעצים הם
וזהו  שבקסמין)". הזרע (כלומר, זרעה מפני חנינא, רבי אמר

שביעית. זיקת עליו שיש דבר רבינו: משנה,94)שכתב
ובנינן, טווי "השתא ובגמרא: ובגדים. טווי שם: בכורות
וראה  שזור, ופירושו: תיכי". אריג, מאי מיבעיא, אריג
את  שזר או שמשטווה דבר של וטעמו המשנה. בפירוש

כלל. זרע בו אין שוב הפשתן,

.ÂË„eLÁ‰95ÏÚ „eLÁ BÈ‡ - ˙ÈÚÈ·M‰ ÏÚ ∆»««¿ƒƒ≈»«
˙B¯OÚn‰96„eLÁ BÈ‡ - ˙B¯OÚn‰ ÏÚ „eLÁ‰Â , «««¿¿∆»««««¿≈»

‰¯Bz‰ ÔÓ ‰ÊÂ ‰fL Èt ÏÚ Û‡L .˙ÈÚÈ·M‰ ÏÚ97- ««¿ƒƒ∆««ƒ∆∆»∆ƒ«»
¯OÚÓ98ÌB˜Ó ˙‡·‰ ÔeÚË99Ôk ÔÈ‡M ‰Ó , «¬≈»¬»«»«∆≈≈

˙ÈÚÈ·Ma100ÔBÈ„t dÏ ÔÈ‡ ˙ÈÚÈ·Le ,101ÔÈ‡M ‰Ó , «¿ƒƒ¿ƒƒ≈»ƒ¿«∆≈
¯OÚÓa Ôk102. ≈¿«¬≈

א.95) ל, שם כדלהלן.96)משנה, שני, מעשר על כלומר,
זיקת  בו שיש דבר ממנו לוקחין אין המעשרות, על והחשוד
לוקח  סתם, עםֿהארץ אבל שם. מעשר בהל' כנ"ל מעשר,

דמאי. הפירות והחשוד 97)ומתקן הראשון, הבית בזמן
שם). המשנה, (פירוש לו השוה אחר לדבר אף חשוד לדבר,
תרומות  מהל' פ"א כנ"ל מדרבנן, אלא אינם הזה בזמן אבל

ובהערה  הכ"ה, פ"ד ראה הזה, בזמן שביעית ולענין הכ"ו.
שם.98)קעד. בגמרא מפורש והכל כלומר,99)שני.

הוא  חמור ולכן ה"א. שני מעשר מהל' פ"ב ראה לירושלים,
אינו  השביעית, על "החשוד ולפיכך ביותר, בו ונזהר עליו,

המעשרות". על מקום,100)חשוד הבאת צריכה שאינה
מקום. בכל נאכלת היא 101)והיא ולכן ה"ו. פ"ו כנ"ל

על  חשוד אינו המעשרות על החשוד ולפיכך עליו, חמורה
ה"א.102)השביעית. שני מעשר מהל' פ"ד ראה

.ÊË„eLÁ‰103˙B¯‰h‰ ÏÚ104ÏÚ ‡Ï „eLÁ BÈ‡ - ∆»««¿»≈»…«
˙ÈÚÈ·M‰ ÏÚ ‡ÏÂ ¯OÚn‰105‰f‰ ‡Óh‰ ÏÎ‡‰L . ««¬≈¿…««¿ƒƒ∆»…∆«»≈«∆

‡l‡ ÌÈ¯Á‡ ‡nËÓ BÈ‡ - ¯B‰Ë ˙˜ÊÁa B¯ÎnL∆¿»¿∆¿«»≈¿«≈¬≈ƒ∆»
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·„Ï „eLÁ‰Â ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ106BÈ‡ - ƒƒ¿≈¿ƒ¿∆»¿ƒ¿≈¿ƒ≈

‰¯Bz È¯·„Ï „eLÁ107. »¿ƒ¿≈»

שם.103) כגון 104)משנה, מדרבנן, שהן בטהרות מדובר
וראה  שם), המשנה, (פירוש ידים וטומאת אוכלים טומאת

כנ"ל.105)להלן. התורה, מן שהם ראה 106)בזמן
ה"י. הטומאות אבות מהל' שם.107)פ"ח גמרא,

.ÊÈ„eLÁ‰ Ïk108ÔÓ‡ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,¯·c ÏÚ »∆»«»»««ƒ∆≈∆¡»
‰˜ÊÁ .ÌÈ¯Á‡ ÏL ÏÚ ‡e‰ ÔÓ‡ - BÓˆÚ ÏL ÏÚ109 «∆«¿∆¡»«∆¬≈ƒ¬»»

¯·c‰ ÏÚ „eLÁ‰ ,CÎÈÙÏ .ÌÈ¯Á‡Ï ‡ËBÁ Ì„‡ ÔÈ‡≈»»≈«¬≈ƒ¿ƒ»∆»««»»
Bc -110.B„ÈÚÓe »¿ƒ

כרבי 108) ולא גמליאל בן שמעון כרבי א. לה, שם משנה,
גם  נאמן שאינו מאיר, כרבי ופסק חולק, (והראב"ד מאיר

אחרים). של מקומות.109)על ובעוד ב. ה, בבאֿמציעא
חשוד 110) עצמו שהוא דבר, באותו החשוד אחר אדם דן

הי"ז. מעשר מהל' פי"ב וראה עליו.

.ÁÈÌÈ‰k‰111˙ÈÚÈ·M‰ ÏÚ ÔÈ„eLÁ112ÈÙÏ .113 «…¬ƒ¬ƒ««¿ƒƒ¿ƒ
˙BÓe¯z‰Â ÏÈ‡B‰ :ÌÈ¯ÓB‡ Ì‰L114Û‡ eÏ ˙B¯zÓ ∆≈¿ƒƒ¿«¿À»»«

‰˙ÈÓa ÌÈ¯f‰ ÏÚ ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L Èt ÏÚ115Ï˜ ,¯ÓÁÂ «ƒ∆≈¬ƒ««»ƒ¿ƒ»«»…∆
‰‡Ò ,CÎÈÙÏ .˙ÈÚÈ·L ˙B¯t116‰ÏÙpL ‰Óe¯z ≈¿ƒƒ¿ƒ»¿»¿»∆»¿»

‰ÏÚz - ˙ÈÚÈ·L ˙B¯t ÏL ‰‡Ò ‰‡ÓÏ117‰ÏÙ ; ¿≈»¿»∆≈¿ƒƒ«¬∆»¿»
‰‡nÓ ˙BÁÙÏ118ÌÈ‰kÏ e¯ÎnÈ ‡ÏÂ Ïk‰ e·˜¯È -119 ¿»ƒ≈»ƒ¿¿«…¿…ƒ»¿«…¬ƒ

˙ÈÚÈ·M‰ ÏÚ ÔÈ„eLÁ Ì‰L ÈÙÏ ,Ún„Ó ÏÎk120. ¿»¿À»¿ƒ∆≈¬ƒ««¿ƒƒ

א.111) כו, שביעית 112)סנהדרין פירות ולמכור לאכול
הביעור. זמן וראה 113)אחר מדעתו. רבינו כתב זה טעם

שם. וב'מאירי' מעשר,114)ברש"י תרומת גדולה, תרומה
ה"ו, תרומות מהל' (פ"ו תרומה נקראת היא שאף וחלה
הי"ג). ביכורים מהל' ופ"ה ה"ה, מעשר מהל' ופ"א

שם.115) (הובאה 116)כנ"ל ה"ג פ"ו תרומות תוספתא
ה"א,117)שם). תרומות מהל' פי"ג כנ"ל לכהן, ותינתן

כנ"ל, הביעור, זמן אחר הכהנים יאכלוה שמא חושש ואינו
הרי  – השיריים להתיר כדי להעלותה צריך שהוא שמכיון
כשם  זה, חשש מחמת לעכבה ואיֿאפשר כהנים, ממון היא
שם). כפשוטה' ('תוספתא שביעית של חלה מעכבים שאין

לזרים.118) אסור מדמי 119)שהכל חוץ תרומה בדמי
ה"ב. שם כנ"ל סאה, כנ"ל.120)אותה

.ËÈÔÈÚ·v‰121ÔÈÓht‰Â122ÔÒ¯Ó ÔÈÁ˜BÏ123ÏkÓ ««¿»ƒ¿««»ƒ¿ƒÀ¿»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



laeieריב dhiny zekld - mirxf xtq - ixyz a"i w"y mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÌB˜Ó124˙ÈÚÈ·L ÈÁÈÙqÓ ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â , »¿≈»¿ƒ∆»ƒ¿ƒ≈¿ƒƒ
‡e‰125.

ה"ח.121) פ"ה שביעית בהמות 122)תוספתא מפטמי
וגם 123)ועופות. ולעופות לבהמה העומדים גסים, סיבים

כפשוטה' ('תוספתא ה"ט פ"ט שבת תוספתא ראה לצבע,
ירמיה 124)שם). רבי "סבר : ה"ה פ"ט שם ב'ירושלמי'

אלא  אמרו לא יוסי, רבי ליה אמר החשוד. מן אפילו מימר
ברי ב  דבר הא חשוד, אינו אם הוא חשוד אם יודע שאינו

אסור". חשוד, שכיון 125)שהוא דבר, של וטעמו
לכן  ה"ב, פ"ד כנ"ל מדרבנן, רק אסורים שביעית שספיחי
ברי  הדבר – בחשוד אבל לקולא, הולכים ספק כשהדבר

לודאי. וקרוב

.ÎÈ‡ab126ÔÈ˜c˜„Ó eÈ‰È ‡Ï ˙ÈÚÈ·M· ‰t˜ «»≈À»«¿ƒƒ…ƒ¿¿«¿¿ƒ
˙ÈÚÈ·L ÈÏÎB‡ ÏL ˙B¯ˆÁa127- ˙t Ô‰Ï e˙ Ì‡Â . «¬≈∆¿≈¿ƒƒ¿ƒ»¿»∆«

˙ÈÚÈ·L ÈÁÈÙqÓ ‡nL dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,˙¯zÓÀ∆∆¿≈¿ƒ»∆»ƒ¿ƒ≈¿ƒƒ
‡È‰128‡lL ;129ÔÈ˙B ˙BÈ‰Ï Ï‡¯OÈ e„LÁ130‡l‡ ƒ∆…∆¿¿ƒ¿»≈ƒ¿¿ƒ∆»

ÈÓ„a ˙BÁ˜Ïp‰ ÌÈˆÈa B‡ ˙ÈÚÈ·L ˙BÚÓ B‡¿¿ƒƒ≈ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈
˙ÈÚÈ·L131¯zÓe .132˙BÂÏÏ133˙B¯t ÌÈiÚ‰ ÔÓ ¿ƒƒÀ»ƒ¿ƒ»¬ƒƒ≈
˙ÈÚÈ·L134˙B¯t Ô‰Ï ÔÈ¯ÈÊÁÓe ,135˙ÈÈÓL ‰La136. ¿ƒƒ«¬ƒƒ»∆≈¿»»¿ƒƒ

וכן 126) מאיר. כרבי ולא כחכמים הי"ז, פ"ג דמאי תוספתא
ה"א. פ"ג שם ב'ירושלמי' ימנעו 127)הוא לא כלומר,

שביעית. ספיחי מאוכלי העניים עבור מאכלים מלקבל
היא.128) שם.129)צ"ל: פירות 130)'ירושלמי'

אדם  "שאין ב): (ח, פאה וב'ירושלמי' צדקה. בתור שביעית
ערוה". בטעות] ונמחק בכי"ל, כן – [מצוה בדבר עושה

כפשוטה'. ב'תוספתא סבורים 131)וראה שעמיֿהארץ
את  תופסת שאינה וכלֿשכן דמיה, את תופסת שביעית שאין

(רדב"ז). דמיה ב.132)דמי סב, זרה אבל 133)עבודה
לעםֿהארץ. שביעית דמי מוסרין שאין לפי לקנות, לא

(רש"י).134) הביעור זמן אבל 135)קודם שמינית, של
שם. כנ"ל בקדושה, אותם יאכלו לא שמא שביעית, של לא

יאות. וד"ה יזפי, ד"ה שם ב'תוספות' שכיון 136)וראה
מחזיר  שהוא בשעה בעין אינם מהעניים, שלוה שהפירות

מחזיר. שהוא אלו על חלה שביעית קדושת אין – להם

á"ôùú'ä éøùú á"é ÷"ù íåé

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
חמור 1) פטר מישראל אדם כל לפדות שמצותֿעשה יבאר

בהנאה  אסור חמור ושפטר הוא. למי בו שפודין השה בשה.
חייב  ומאימתי השה. באחריות חייב אם שיפדה. עד
וכהנים  בשוויו. פודהו ואם אותו. פודין מה על לפדותו.
או  גוי של חמורו עובר הלוקח בו. חייבים אם ולויים
או  מהגוי, חמור המקבל ודין שותף. הגוי היה ואם המוכרו.
וחמורה  חמורה. כמין שילדה פרה מישראל. שקיבל הגוי
זכרים  בשני שיש הספיקות זכרים. ב' וילדה ביכרה שלא
ביתו. בתוך חמורים פטרי עשרה לו שהיה ומי נקבות, ושתי

.‡ËÈÓL‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ2,˙ÈÚÈ·Ma ‰ÂÏn‰ ƒ¿«¬≈¿«¿ƒ«ƒ¿»«¿ƒƒ
·BÁ Ú·Bz‰Â .B„È ‰MÓ ÏÚa Ïk ËBÓL :¯Ó‡pL∆∆¡«»»«««≈»¿«≈«

˙ÈÚÈ·L ÂÈÏÚ ‰¯·ÚL3,‰OÚ˙ ‡Ï ÏÚ ¯·Ú - ∆»¿»»»¿ƒƒ»««…«¬∆
.ÂÈÁ‡ ˙‡Â e‰Ú¯ ˙‡ ObÈ ‡Ï :¯Ó‡pL∆∆¡«…ƒ…∆≈≈¿∆»ƒ

מלגבות.2) כספים 3)להניח משמטת שביעית אין שהרי
בסופה. אלא

.·ÌÈÙÒk ˙hÓL ÔÈ‡4ÔÓÊa ‡l‡ ‰¯Bz‰ ÔÓ ˙‚‰B ≈¿ƒ«¿»ƒ∆∆ƒ«»∆»ƒ¿«
Ú˜¯˜ ˙hÓL ÌL LiL ,‚‰B Ï·Bi‰L5·eLÈ È¯‰L , ∆«≈≈∆≈»¿ƒ««¿«∆¬≈»

ÛÒk ‡Ïa ÂÈÏÚ·Ï Ú˜¯w‰6‰Ê ¯·„Â .7.‡e‰ ‰Ïa˜ ««¿«ƒ¿»»¿…∆∆¿»»∆«»»
‰z‡ - Ú˜¯˜ ËÈÓLÓ ‰z‡L ÔÓÊa :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡»¿¬»ƒƒ¿«∆«»«¿ƒ«¿««»
‰ˆeÁa ÔÈa ı¯‡a ÔÈa ,ÌB˜Ó ÏÎa ÌÈÙÒk ËÈÓLÓ«¿ƒ¿»ƒ¿»»≈»»∆≈¿»
‰z‡ ÔÈ‡ - Ú˜¯˜ ˙hÓL ÌL ÔÈ‡L ÔÓÊ·e ;ı¯‡Ï»»∆ƒ¿«∆≈»¿ƒ««¿«≈«»

ÌÈÙÒk ËÈÓLÓ8.ı¯‡a elÙ‡ ˙ÈÚÈ·Ma «¿ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ¬ƒ»»∆

אינה 4) הארץ שביתת אבל החובות. השמטת כלומר,
היובל  שאין בזמן אף התורה מן נוהגת והיא ביובל, תלוייה

למוכר.5)נוהג. והחזרתה הקרקע עזיבת כלומר,
ולפיכך 6) כספים שמיטת יש קרקע בשמיטת גם כן [ואם

להן]. הושוותה לא הארץ שביתת אבל שתיהן. הושוו
תלוייה 7) הגוף, חובת שהיא פי על אף כספים ששמיטת

בארץ. התלוייה מצוה שהיא ביובל השבת 8)היא כלומר,
ביובל. והיינו לבעליה, הקרקע

.‚ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe9˙‚‰B ÌÈÙÒk ˙hÓL ‡‰zL , ƒƒ¿≈¿ƒ∆¿≈¿ƒ«¿»ƒ∆∆
ÌB˜Ó ÏÎa ‰f‰ ÔÓfa10Ï·Bi‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â «¿««∆¿»»¿««ƒ∆≈«≈

‚‰B11ÌÈÙÒk‰ ˙hÓL ˙¯Bz ÁkzLz ‡lL È„k , ≈¿≈∆…ƒ¿«««¿ƒ««¿»ƒ
.Ï‡¯OiÓƒƒ¿»≈

לשביעית".9) זכר דתשמט, רבנן "ותקינו שם: בגיטין
ושם 10) התורה. מן נוהגת שהייתה כשם לארץ, בחוץ אף

את  סידרו אסי ורב אמי רב של דינם שבבית אמרו,
אבטליניה, חילי איישר אי שמואל: אמר וכן הפרוזבול,
מדרבנן. בבבל גם נוהגת כספים שמיטת שהייתה משמע

שנות 11) שתי חכמים תיקנו שלא נוהג, אינו מדרבנן אפילו
יכולים  הצבור רוב שאין דבר שהוא תכופות, שביתה,

בו. לעמוד

.„dÙBÒa ‡l‡ ÌÈÙÒk ˙ËnLÓ ˙ÈÚÈ·L ÔÈ‡12. ≈¿ƒƒ¿«∆∆¿»ƒ∆»¿»
¯·c ‰ÊÂ ‰hÓL ‰OÚz ÌÈL Ú·L ıwÓ :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ≈∆«»ƒ«¬∆¿ƒ»¿∆¿«

ÌLÂ ,‰hÓM‰13„ÚÓa ÌÈL Ú·L ıwÓ :¯ÓB‡ ‡e‰ «¿ƒ»¿»≈ƒ≈∆«»ƒ¿…≈
Ú·L ¯Á‡ - ÌM ‰Ó ;˙Bkq‰ ‚Áa ‰hÓM‰ ˙L14, ¿««¿ƒ»¿««À«»««∆«

CÎÈÙÏ .Ú·L ¯Á‡ - ÌÈÙÒk ˙ËÓL‰ Û‡15‰ÂÏ‰ , ««¿»«¿»ƒ««∆«¿ƒ»ƒ¿»
,‰M‰ Ïk B·BÁ ‰·Bb - dÓˆÚ ˙ÈÚÈ·Ma B¯·Á ˙‡∆¬≈«¿ƒƒ«¿»∆»«»»

‰nÁ Ú˜LzLÎe16È‡ˆBÓ ÏL ‰M‰ L‡¯ ÈÏÈÏa ¿∆ƒ¿««»¿≈≈…«»»∆»≈
·BÁ‰ „·‡ - ˙ÈÚÈ·L17. ¿ƒƒ»««

מתחילתה.12) נוהגת קרקע שביתת במצות 13)אבל
יכול  שנים, שבע "מקץ אמרו: שם בספרי והנה הקהל.
קץ  כאן נאמר דן: אתה הרי בסופה, או השנה, מתחילת
ולא  בסופה, להלן האמור קץ מה קץ, להלן ונאמר
ולא  בתחילתה" ולא בסופה כאן האמור קץ אף בתחילתה,
פירש  ורבינו מכוונים, הדברים "קץ" לאיזה שם מבואר

הקהל. במצות הנאמר לקץ נאמר 14)שהכוונה [שהרי
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היינו  "מקץ" ואם הסוכות" בחג השמיטה שנת "במועד שם:
"במועד  לאמר התורה הוצרכה למה השמיטה, שנת בתחילת
הוצרכה  השנה, לסוף הכוונה אם אבל השמיטה", שנת
שכבר  פי על שאף לנו לאמר השמיטה" שנת "במועד לאמר
בשביעית, שליש שהביאה תבואה - השמיטה שנת עברה
שבסוטה  פי על ואף בשמינית. שביעית מנהג בה נוהג אתה
כן  לא שאם "שמיטה", לאמר התורה שהוצרכה אמרו מא.
שזה  פי על ואף לארץ, כניסתם מעת שנים שבע מונים היינו
מקום  לה אין הזאת הטעות כל - השמיטה בשנת יהיה לא
כן  ואם שנים, שבע בסוף היינו ש"מקץ" האמת לפי אלא
שנים  שבע לסוף הכוונה כי לטעות יש "שמיטה" המלה בלי
בתחילת  "מקץ", נפרש אם אבל כנ"ל, לארץ, היכנסם מיום
זה  לפי כי מעכשיו, למנות לטעות מקום אין שנים, שבע
על  אלא שנים", שבע "מקץ ולא "מעתה" להיות צריך היה
לומר  הוצרך ולפיכך שנים, שבע בסוף הוא ש"מקץ" כרחנו
בלי  שנים שבע לסוף שהכוונה לומר נטעה שלא "שמיטה",

אלא 15)שמיטה]. אינה כספים ששמיטת לפי כלומר,
שביעית. פירוש 16)בסוף אלא מ"הקהל" לומדים ואין

שלא  משם, למדו לא אבל בסוף, שהוא "מקץ" המלה
הסוכות. בחג אלא הלווה 17)תישמט רוצה כן אם אלא

מתנה. בתורת להחזיר

.‰L‡¯ ÌBi‰L ˙Úc ÏÚ d˜lÁÂ ‰¯t‰ ˙‡ ËÁL»«∆«»»¿ƒ¿»«««∆«…
˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓ ÏL ‰M‰18ÏeÏ‡ ¯aÚ˙Â ,19‡ˆÓÂ «»»∆»≈¿ƒƒ¿ƒ¿«≈¡¿ƒ¿»

i‰ B˙B‡È¯‰L ,ÌÈÓc‰ e„·‡ - ˙ÈÚÈ·L ÛBÒ ÌB «¿ƒƒ»¿«»ƒ∆¬≈
·BÁ‰ ÏÚ ˙ÈÚÈ·L ‰¯·Ú20. »¿»¿ƒƒ««

נשמטים.18) החובות אין ושוב שביעית, עברה וכבר
השנה 19) ראש וקדשו יום, שלושים בן החודש שנעשה

ואחד. שלושים ביום להקפת 20)למחר דומה זה ואין
תובעו  החנות בעל אין ששם כיוון נשמטת, שאינה חנות
מעט  מחנותו לוקח שהיה מרובה זמן שלאחר אלא כלל,
יודע  היה שאם כאן, אבל כאחד. הכל משלם  הוא מעט,
הרי  ולכן מיד, הבשר דמי נוטל היה השנה, ראש היום שאין

משמטתו. ששביעית במלווה, כזקפו זה

.Â‰ÂÏÓ elÙ‡Â .‰ÂÏn‰ ˙‡ ˙ËnLÓ ˙ÈÚÈ·L¿ƒƒ¿«∆∆∆«ƒ¿»«¬ƒƒ¿»
ËÈÓLÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÒÎ ˙eÈ¯Á‡ Ba LiL ¯ËLaL21. ∆ƒ¿»∆≈«¬»¿»ƒ¬≈∆«¿ƒ

BÏ ÌiÒ Ì‡Â22ËÈÓLÓ BÈ‡ - B˙‡ÂÏ‰a ‰„O23. ¿ƒƒ≈»∆¿«¿»»≈«¿ƒ
‰Úe·M‰ ˙‡ ˙ËnLÓ ˙ÈÚÈ·M‰Â24‡Ï :¯Ó‡pL ; ¿«¿ƒƒ¿«∆∆∆«¿»∆∆¡«…

ÌlLÏ ‡Ï ,ÌB˜Ó ÏkÓ - ObÈ25Ú·M‰Ï ‡ÏÂ26. ƒ…ƒ»»…¿«≈¿…¿ƒ»«

דמי".21) כגבוי לגבות העומד ש"שטר אומרים אנו ואין
למלווה.22) והרא 23)הלווה לו שייחדה את שכיוון לו ה

כבר. כגבויה היא הרי סביב, במיצריה כגון 24)השדה
וכופר  בחמישים מודה והלה זוז מאה מחברו התובע
על  עבר אם - במקצת מודה כדין שבועה שחייב בחמישים,
ומלהישבע. מלשלם הוא פטור השמיטה, שנת סוף זה

אינה 25) - הממון את משמטת השביעית שאין ודבר
השבועה. את גם מן 26)משמטת זאת למדו מט. ושם

שבועה) (היינו, דיבור ואפילו השמיטה", דבר "וזה הפסוק:
משמטת.

.ÊÔÈic‰ ˙Úe·La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na27ÏÎÂ «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«««»ƒ¿…

Ô‰a ‰„BÈ Ì‡L ÌÈ¯·cÓ da ‡ˆBik28˙ÈÚÈ·L «≈»ƒ¿»ƒ∆ƒ∆»∆¿ƒƒ
Ô˙ËnLÓ29ÔÈÙzM‰Â ÔÈ¯ÓBM‰ ˙Úe·L Ï·‡ ;30 ¿««¿»¬»¿««¿ƒ¿«À»ƒ

‰„BÈ Ì‡L ˙BÚe·MÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ31ÌlLÈ32È¯‰ - ¿«≈»∆ƒ¿∆ƒ∆¿«≈¬≈
‰hÓM‰ ¯Á‡ Ú·MÈ ‰Ê33. ∆ƒ»««««¿ƒ»

במקצת.27) מודה שבועת בכל 28)שהיא כלומר,
תובעו. שהמלווה הודה 29)ההלוואה לא אם ולכן

השבועה. נשמטת שבועה נעשים 30)ונתחייב שהם
של  דבר נגנב מהן אחד מבית שאם לזה, זה שכר שומרי
חבירו  שגם שכרו, וזהו שכר. כשומר לשלם חייב שותפות

עכשיו. זה שמשמר זמן כשיעור הכל סוף 31)ישמור לפני
שהם 32)שביעית. "לפי שמינית, של השנה ראש לאחר

מלווה". ולא השמיטה,33)פקדון אחר אפילו כלומר,
כספים. שמיטת זמן זה על עבר שכבר

.Áe‰ÂÏ‰34‡e‰Â ‰hÓM‰ ÚÈb‰Â ,Ba ¯ÙÎÂ BÚ·˙e ƒ¿»¿»¿»«¿ƒƒ««¿ƒ»¿
B˙¯ÈÙÎa35ÚL ¯Á‡ ‰„B‰Â ,e‡aL B‡ ˙ÈÚÈ·L ‰¯· ƒ¿ƒ»¿»««∆»¿»¿ƒƒ∆»

˙ÈÚÈ·M‰ ¯Á‡ ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ36˙ÈÚÈ·M‰ ÔÈ‡ - »»≈ƒ«««¿ƒƒ≈«¿ƒƒ
˙ËnLÓ37. ¿«∆∆

דא 34) "פשיטא א: הלכה סוף י פרק שביעית ירושלמי
משמטת". אינה כפרנית נעשית שהיא מלווה מילתא,

לפי 35) כך, על ולנגשו ממון לתובעו יכול המלווה אין שאז
היסת  שבועת אלא עליו לו ואין מלשלם, פטור הכל שכופר

השביעית,36)בלבד. שנת שעברה לפני הודה אם אבל
משמטת. היא אלא 37)הרי משמטת אינה ששביעית כיוון

השמיטה  דבר "וזה שנאמר ונגישה, תביעה בו שיש דבר
רעהו". את יגוש לא וגו'

.Ë- ÌÈL ¯OÚÏ ÔÓÊ BÏ Ú·˜Â B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰««¿∆∆¬≈¿»«¿«¿∆∆»ƒ
BÈ‡38ObÈ ‡Ï È„ÈÏ ‡a ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ;ËnLÓ39, ≈¿«≈««ƒ∆»ƒ≈…ƒ…

‰zÚ ‡e‰ È¯‰40BnÚ ‰˙‰ .ObÏ ÏBÎÈ BÈ‡41‡lL ¬≈«»≈»ƒ¿…ƒ¿»ƒ∆…
˙ËnLÓ ˙ÈÚÈ·L - epÚa˙È42. ƒ¿»∆¿ƒƒ¿«∆∆

השמיטה.38) שנת ישנה שנים עשר בתוך לאחר 39)והרי
שנים. הזמן.40)עשר המלווה.41)לפני עם הלווה

למלווה 42) יהא שלא הייתה, יגוש" ב"לא התורה כוונת כי
הרי  לתבעו, יכול שאינו פי על אף וכאן מאומה, הלווה על
הוא  והרי ורגע, רגע בכל ההלוואה להחזיר חייב הלווה

מעצמו. כנתבע

.ÈepËnLz ‡lL BnÚ ‰˙‰Â B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰««¿∆∆¬≈¿ƒ¿»ƒ∆…¿«¿∆
ÔÈc Ïh·Ï ÏBÎÈ BÈ‡L ;ËÓL ‰Ê È¯‰ - ˙ÈÚÈ·L¿ƒƒ¬≈∆ƒ¿»∆≈»¿«≈ƒ

˙ÈÚÈ·M‰43‰Ê ·BÁ ‡e‰ ËÈÓLÈ ‡lL BnÚ ‰˙‰ .44 «¿ƒƒƒ¿»ƒ∆…«¿ƒ∆
ÔBÓÓaL È‡z ÏkL ;Ìi˜ B‡z - ˙ÈÚÈ·Ma elÙ‡Â«¬ƒ«¿ƒƒ¿»«»∆»¿«∆¿»
ez·iÁ ‡lL ÔBÓÓa BÓˆÚ ·iÁ ‰Ê ‡ˆÓÂ ,Ìi˜ -«»¿ƒ¿»∆ƒ≈«¿¿»∆…ƒ¿«

·iÁ ‡e‰L ,‰¯Bz45. »∆«»

התנה 43) אלא לו, שישלם הלווה עם  התנה לא שהרי
ייתכן. לא וזה תשמט, לא שלא 44)שהשמיטה כלומר,

לו  ישלם אלא שביעית, כשתשמטנו החוב, מן עצמו יפטור
ההשמטה. עם להתחשב בפרק 45)מבלי רבינו שכתב כמו

חייב  שהלווה לומר, וצריך טו. הלכה מכירה מהלכות י"א
וייתכן, שם. שנזכרים האופנים ביתר או עדים בפני עצמו
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כאילו  זה הרי השטר, כתיבת בשעת עמו שהתנה שכיוון
מועיל. שהדבר בשטר, לו כתב

.‡È˙Ùw‰46d‡OÚ Ì‡Â .˙ËÓL dÈ‡ - ˙eÁ‰ «»««¬≈»ƒ¿∆∆¿ƒ¬»»
‰ÂÏÓ47ËÓL BÈ‡ - ¯ÈÎO ¯ÎO .˙ËÓL -48Ì‡Â . ƒ¿»ƒ¿∆∆¿«»ƒ≈ƒ¿»¿ƒ

ÂÈÏÚ BÙ˜Ê49.ËÓL - ‰ÂÏÓa ¿»»»¿ƒ¿»ƒ¿»

נפרע 46) ואינו זמן אחר זמן להקיף שדרך הוא: והטעם
כאילו  זה והרי לנוגשו דרך ואין מעות, לו שיזדמנו עד ממנו
משמטתו. שביעית שאין השביעית, אחר עד הלווהו
י  בהלכה שנאמר למה דומה זה אין מדוע לבדוק [=וכדאי

מׁשּמטת]. ׁשביעית - יתּבעּנּו ׁשּלא עּמֹו כלומר,47)התנה ְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָֹ
לפרעו. זמן החנווני לו קבע אם הדין והוא בדין. העמידו

אותו 48) השוכר ביד שנתיים או שנה שכר לקבץ שדרך
כפיקדון. בידו והם לו לתיתם נוגשו [למעלה 49)ואינו

"עשאה  כתב שביעית, לאחר כמלווה שהיא חנות בהקפת
בפיקדון  אלא כלל, מלווה שאינו שכיר בשכר אבל מלווה"

במלווה"]. עליו "זקפו כתב

.·ÈÚ¯ ÌL ‡ÈˆBn‰Â ‰zÙÓ ÏLÂ ÒB‡ ÏL ˙BÒ¿̃»∆≈¿∆¿«∆¿«ƒ≈«
-ÔÈËÓL ÌÈ‡50.ÌÈËÓL - ‰ÂÏÓa ÔÙ˜Ê Ì‡Â . ≈»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»»¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ

.ÔÈca ‰„ÓÚ‰ ˙ÚMÓ ?‰ÂÏÓa ÔÈÙ˜Ê È˙ÓÈ‡Óe≈≈»«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿««¬»»«ƒ

שהאיש 50) חיובים הם אבל חובות, כשאר "שאינם כיוון
שיפרעם". עד פטור יהיה לא ההוא והאיש בהם, נתחייב
התובע  שיקבל שצריך בממון שרק היא: רבינו דברי [וכוונת
אינו  קנס אבל קבלתו, כאילו ידך", "תשמט תורה אמרה
צריך  שהנתבע ממון אלא לקבל, צריך שהתובע ממון
הלא  קיבלו? כאילו ידו יסלק הנתבע אם יועיל ומה לשלם,

בקנס. מחילה מועילה שלא נראה זה ולפי שילם. לא זה

.‚Èd˙a˙k ÔÈ‡ - ‰hÓM‰ Ì„˜ BzL‡ ˙‡ L¯‚Ó‰«¿»≈∆ƒ¿…∆«¿ƒ»≈¿À»»
˙ËÓL51‰zÓ‚t Ì‡Â .52- ‰ÂÏÓa ÂÈÏÚ ‰zÙ˜Ê B‡ ƒ¿∆∆¿ƒ¿»«»¿»«»»»¿ƒ¿»

.˙ËÓLƒ¿∆∆

ודין 51) שכיר. ושכר חנות כהקפת אלא מלווה שאינה
הכתובה. כעיקר הכתובה נתקבלה 52)תוספת כלומר,

למלווה. הכתובה הפכה זה ידי שעל הכתובה, מן חלק

.„ÈÔBkLn‰ ÏÚ ‰ÂÏn‰53ËÈÓLÓ BÈ‡ -54‡e‰Â . ««¿∆«««¿≈«¿ƒ¿
- ¯˙È ‰È‰ Ì‡Â ;ÔBkLn‰ „‚k ·BÁ‰ ‰È‰iL∆ƒ¿∆«¿∆∆««¿¿ƒ»»»≈

.¯˙i‰ ËÈÓLÓ«¿ƒ«»≈

מטלטלין.53) קונה 54)של חוב "בעל הלכה שהרי
המשכון, על אותו כשילווה לפיכך, מטלטלין). (של משכון
לזמן  שהלווהו, ההוא בממון המשכון הקנהו כאילו יהיה

נשמט". ואינו ידוע,

.ÂËÌz‡ :Ì‰Ï ¯Ó‡Â ÔÈc ˙È·Ï ÂÈ˙B¯ËL ¯ÒBn‰«≈¿»»¿≈ƒ¿»«»∆«∆
‰È‰È ¯L‡Â :¯Ó‡pL ;ËÓL BÈ‡ - ‰Ê È·BÁ ÈÏ e·b¿ƒƒ∆≈ƒ¿»∆∆¡««¬∆ƒ¿∆
˙Èa ÔÎÂ .B˙B‡ ÔÈÚ·Bz ÔÈc ˙Èa ‰ÊÂ ,EÈÁ‡ ˙‡ EÏ¿∆»ƒ¿∆≈ƒ¿ƒ¿≈≈

ÔÈc55e·˙ÎÂ ÔÈc‰ ˙‡ eÎ˙ÁL56‰z‡ ÈBÏt LÈ‡ : ƒ∆»¿∆«ƒ¿»¿ƒ¿ƒ«»
·iÁ57Èe·‚k ‰fL ;ËÓL BÈ‡ - CÎÂ Ck ‰ÊÏ ÔzÏ «»ƒ≈»∆»»»≈ƒ¿»∆∆¿»

.‰ÂÏÓk BÈ‡Â ,B„ÈÏ ‡a el‡Îe ,‡e‰¿ƒ»¿»¿≈¿ƒ¿»

משמטין".55) אין דין בית מעשה "וכל שם: שביעית
דינים.56) גזרי אלו דין, בית מעשה וכל שם: ירושלמי

פי  על אף גמרו, לא עוד אם אבל הדין, את כשגמרו ודווקא
הוא  שדין בפניהם, עדים הביאו או דין בית בפני שהודה
כגבוי. אינו כתבו שלא זמן כל - כותבים דין שבית

דין.57) גמר של נוסח שזהו

.ÊË˙‡ ‰Ê ˙BÂÏ‰lÓ eÚÓpL Ô˜f‰ Ïl‰ ‰‡¯Lk¿∆»»ƒ≈«»≈∆ƒ¿¿ƒ¿«¿∆∆
‰Ê58‰¯Bza ·e˙k‰ ÏÚ ÔÈ¯·BÚÂ ,59Ôt EÏ ¯ÓM‰ : ∆¿¿ƒ««»«»ƒ»∆¿∆

ÏeaÊB¯t ÔÈ˜˙‰ ,¯ÓB‚Â ¯·„ ‰È‰È60ËÓMÈ ‡lL È„k , ƒ¿∆»»¿≈ƒ¿ƒ¿¿¿≈∆…ƒ»≈
ÏÈÚBÓ ÏeaÊB¯t‰ ÔÈ‡Â .‰Ê ˙‡ ‰Ê eÂÏiL „Ú ,·BÁ‰««∆«¿∆∆∆¿≈«¿¿ƒ
È¯·cÓ ‡È‰L ,‰f‰ ÔÓfa ÌÈÙÒk ˙hÓLa ‡l‡∆»ƒ¿ƒ«¿»ƒ«¿««∆∆ƒƒƒ¿≈
ÏeaÊB¯t‰ ÔÈ‡ - ‰¯Bz ÏL ‰hÓL Ï·‡ ;ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ¬»¿ƒ»∆»≈«¿¿

.da ÏÈÚBÓƒ»

שחששו 58) מפני לעניים, מלהלוות נמנעו העשירים כלומר,
למסור  היו שיכולים פי על ואף חובותיהם. לשמיטת
כל  להביא להם היה שקשה נראה דין, לבית שטרותיהם
למלווה  אלא תקנה זו שאין ועוד, דין. לבית השטרות

פה. על למלווה ולא רבינו 59)בשטר, שכתב מה לפי
בזמן  כספים בשמיטת אלא מועיל הפרוזבול שאין בסמוך,
דווקא, לאו בתורה" "הכתוב - מדרבנן אלא שאינה הזה

הכתוב. על שהסמיכו דרבנן "מאי 60)אלא לו: בגיטין
ובוטי  (=עשירים) בולי פרוס חסדא, רב אמר פרוסבול,
שלא  עשירים ועניים. עשירים תקנת כלומר, (=עניים),
שלא  ועניים הנ"ל, הלאו על יעברו ושלא ממונם, יפסידו

בפניהם. דלת תנעל

.ÊÈ,¯˙BÈa ÌÈÏB„b ÌÈÓÎÁ ‡l‡ ÏeaÊB¯t ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡≈¿ƒ¿¿∆»¬»ƒ¿ƒ¿≈
ÔÈÈe‡¯ Ô‰L ,Èq‡ Èa¯Â Èn‡ Èa¯ ÏL BÈc ˙È·k¿≈ƒ∆«ƒ«ƒ¿«ƒ«ƒ∆≈¿ƒ

Ì„‡ Èa ÔBÓÓ ÚÈ˜Ù‰Ï61- ÔÈÈ„ Èza ¯‡L Ï·‡ ; ¿«¿ƒ«»¿≈»»¬»¿»»≈ƒƒ
ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡62. ≈¿ƒ

שהכריז 61) ממה הפקר, דין בית שהפקר שם למדו שהרי
השרים  כעצת ימים לשלושת יבוא לא אשר וכל עזרא:
ובית  הגולה. מקהל ייבדל והוא רכושו כל יחרם והזקנים
הגדולים  הדין בתי הם האבות, ראשי וכן עזרא של דינו
אמורים  הדברים אין רבינו שלדעת פי על ואף שבדורם.
גם  - סופרים מדברי אלא אינה כספים ששמיטת בזמן אלא
דין. בית הפקר לכח צריך סופרים מדברי דבר לעקור

חכמים,62) תלמידי והלווה המלווה כשאין דווקא זה וכל
הפרוזבול  את למסור יכולים חכמים תלמידי הם אם אבל

פה. בעל ואפילו רגיל דין בית בפני אף

.ÁÈÌÎÏ È¯ÒBÓ :ÏeaÊB¯t ÏL BÙe‚ e‰Ê63ÈBÏt ∆∆¿¿¿«ƒ»∆¿ƒ
ÈBÏÙe64ÈBÏt ÌB˜ÓaL ÔÈic‰65ÈÏ LiL ·BÁ ÏkL , ¿ƒ««»ƒ∆ƒ¿¿ƒ∆»∆≈ƒ

‰ˆ¯‡L ÔÓÊ Ïk epa‚‡L66ÔÈic‰Â .67ÌÈ„Ú‰ B‡68 ∆∆¿∆»¿«∆∆¿∆¿««»ƒ»≈ƒ
.‰hÓlÓ ÔÈÓ˙BÁ¿ƒƒ¿«»

שהוא 63) אלא החוב, שטר את מוסר שהוא הכוונה אין
מסירת  כעין זה והרי הדין, לבית דלהלן הדברים את מוסר

וודאי 64)מודעה. אבל כלשונה, המשנה כתב רבינו
דיינים. לשלושה במקום 65)שכוונתו הדיינים אם כלומר,

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



רטו laeie dhiny zekld - mirxf xtq - ixyz a"i w"y mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

עדים. לפני כאן דבריו מוסר והוא לאחר 66)אחר אפילו
לפניהם.67)שמיטה. דבריו מוסר הוא היינו,68)אם

לבית  עדים, לפני כאן דבריו מוסר הוא אם העדים, אפילו
אחר. שבמקום הדין

.ËÈÚ˜¯w‰ ÏÚ ‡l‡ ÏeaÊB¯t ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡69ÔÈ‡ Ì‡ . ≈¿ƒ¿¿∆»«««¿«ƒ≈
BÏ ¯ÎBÓ - ‰ÂlÏ Ú˜¯˜70‡e‰L Ïk ‰ÂÏn‰71CB˙a «¿««…∆≈««¿∆»∆¿

·e¯k ÏL ÁÏ˜ elÙ‡ ,e‰„O72BÏÈ‡L‰ .73ÌB˜Ó »≈¬ƒ∆«∆¿ƒ¿ƒ»
ÂÈÏÚ ÔÈ·˙Bk - ‰¯ÈÎÏ B‡ ¯ep˙Ï74BÏ ‰˙È‰ .ÏeaÊB¯t ¿«¿ƒ»¿ƒ»»¿¿»¿»

˙kLÓÓ ‰„O75.ÏeaÊB¯t ‰ÈÏÚ ÔÈ·˙Bk - »∆¿À¿∆∆¿ƒ»∆»¿¿

הרי 69) קרקע ללווה יש שאם הדברים וטעם הלווה. של
שאין  ללווה שהלוואה משום או דין. בית ביד כגבוי החוב
להלוות  הנה יסור פתי מי כי שכיח שאינו דבר זהו קרקע לו
להשמיטה  יכול שאינו קרקע, ודווקא בטוחות. בלי מעות לו

עבדים. לא וגם מטלטלין, לא אבל ללווה 70)ולהצניעה,
ובהסכמתו. שאין 71)מדעתו שכיוון דבר, של וטעמו

את  זה שהוא" ב"כל לגבות הוא ראוי לקרקעות, כלל אונאה
החוב. לזרוע 72)כל אפשר שאי שהוא כל קרקע כלומר,

כרוב. של אחד קלח אלא ללווה.73)בה המלווה כלומר,
כאילו 74) זה הרי בקרקע, תשמיש זכות לשואל שיש שכיוון

לו. השכיר אם הדין והוא שלו. שהייתה 75)הקרקע בין
שדה  שהייתה בין אחרים, ביד ממושכנת הלווה של השדה

בידו. ממושכנת אחרים של

.ÎLÈ‡Ï ÔÈ·˙Bk76BzL‡ ÈÒÎ ÏÚ77ÏÚ ÌÈÓB˙ÈÏÂ , ¿ƒ»ƒ«ƒ¿≈ƒ¿¿«¿ƒ«
ÒBtB¯ËBt‡ ÈÒÎ78BÏ LÈ ·¯ÚÏÂ ,Ú˜¯˜ BÏ ÔÈ‡ . ƒ¿≈«¿≈«¿«¿∆»≈≈

ÏÚ ·BÁ BÏ ‰È‰ .ÏeaÊB¯t ‰ÈÏÚ ÔÈ·˙Bk - Ú˜¯«̃¿«¿ƒ»∆»¿¿»»«
‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,Ú˜¯˜ B¯·ÁÏ LÈÂ B¯·Á79˙Áz ¬≈¿≈«¬≈«¿«ƒ¿««

B„eaÚL80ÏeaÊB¯t ÂÈÏÚ ·˙Bk -81. ƒ¿≈»»¿¿

הלווה.76) שהוא אוכל 77)כלומר, שהבעל מלוג נכסי
היתומים.78)פירותיהם. לצורך האפוטרופוס כשלווה

כשל  נחשבים האפוטרופוס שנכסי פרוזבול, כותב והמלווה
להם. ומשועבד להם אשר על ממונה שהוא כיוון היתומים,
ומה  להלן]. ערב כדין כאן אפוטרופוס דין כי עוד [=וייתכן
המדובר  פרוזבול", צריכים אינם "היתומים שאמרו:

המלווים. הם השני.79)כשהיתומים הלווה כלומר,
השני.80) המלווה משתעבד 81)של השני הלווה שהרי

נתן". דרבי "שעבודא מדין הראשון, למלווה

.‡ÎÌÈÎÈ¯ˆ - ‰MÓÁÓ ‰ÂlL „Á‡82ÏÎÏ ÏeaÊB¯t ∆»∆»»≈¬ƒ»¿ƒƒ¿¿¿»
ÏeaÊB¯t Bic - „Á‡Ó eÂlL ‰MÓÁÂ ;„Á‡Â „Á‡∆»¿∆»«¬ƒ»∆»≈∆»«¿¿

ÔlÎÏ „Á‡83. ∆»¿À»

ומלווה.82) מלווה את 83)כל כותב המלווה שהרי
שאם  ונראה דין. לבית חובותיו כל מוסר והוא הפרוזבול,
ויכול  לזה, זה ערבים כולם שאז אחד, בשטר כולם לוו
קרקע. מהם לאחד שיהא די שירצה, מאיזה לגבות המלווה

.·ÎBÈ‡ - ‰ÂÏ‰ Ck ¯Á‡Â ‰lÁz ÏeaÊB¯t‰ ·˙k»««¿¿¿ƒ»¿««»ƒ¿»≈
ÏÈÚBÓ84¯Á‡ ÏeaÊB¯t‰ ·zÎiL „Ú ËÈÓLÓ ‡l‡ , ƒ∆»«¿ƒ«∆ƒ¿…«¿¿««

˙Ó„Bw‰ ‰ÂÏÓ ÏkL :¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ .‰ÂÏ‰L∆ƒ¿»ƒ¿≈»≈∆»ƒ¿»«∆∆
Ì‡Â ;‰Ê ÏeaÊB¯Ùa ˙ËÓL dÈ‡ - ÏeaÊB¯tÏ«¿¿≈»ƒ¿∆∆ƒ¿¿∆¿ƒ
.‰Ê ÏeaÊB¯Ùa ˙ËÓL - ‰ÂÏnÏ Ì„B˜ ÏeaÊB¯t‰«¿¿≈«ƒ¿»ƒ¿∆∆ƒ¿¿∆

בשעת 84) הקיימים לחובות רק מועיל הפרוזבול כי
כתיבתו.

.‚Î- ¯Á‡Ó‰Â ,¯Lk - Ìc˜n‰ ÏeaÊB¯t :CÎÈÙÏ¿ƒ»¿¿«À¿»»≈¿«¿À»
- ¯„‡Ó BpÓÊ ÌÈc˜‰Â ÔÒÈa B·˙k ?„ˆÈk .ÏeÒt»≈«¿»¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿«≈¬»

BÁk Ú¯e‰ È¯‰L ;¯Lk85„Ú ‡l‡ ËÈÓLÓ BÈ‡L , »≈∆¬≈«…∆≈«¿ƒ∆»«
¯„‡86;ÏeÒt - ¯i‡Ó B·˙Îe BpÓÊ ¯Á‡ Ì‡ Ï·‡ . ¬»¬»ƒ≈«¿«¿»≈ƒ»»

¯i‡ „Ú ËÈÓLÓ BÈ‡L ,BÁÎ ‰tÈÓ È¯‰L87‡lL ∆¬≈¿«∆…∆≈«¿ƒ«ƒ»∆…
˙ÚLa ,ÔÒÈ „Ú ‡l‡ ËÈÓLÈ ‡lL BÈc ÔÈ‡L ,ÔÈck«ƒ∆≈ƒ∆…«¿ƒ∆»«ƒ»ƒ¿«

.ÔÈc ˙È·Ï ÌÈ¯·c‰ ˙¯ÈÒÓ¿ƒ««¿»ƒ¿≈ƒ

המלווה.85) בכלל 86)של אינו כך אחר שהלווה מה אבל
ומשמטים. (אחר 87)הפרוזבול, מניסן שהלווה מה כלומר,

בפרוזבול). הכתוב (הזמן אייר עד הפרוזבול) כתיבת

.„ÎBnÚ ÔÈ‡Â ˙ÈÚÈ·L ¯Á‡ ·BÁ ¯ËL ‡ÈˆBn‰«ƒ¿«««¿ƒƒ¿≈ƒ
B·BÁ „a‡ - ÏeaÊB¯t88ÈÏ ‰È‰ :¯Ó‡ Ì‡Â .89„·‡Â ¿¿ƒ≈¿ƒ»«»»ƒ¿»«

‰kq‰ ÔÓfnL ;ÔÓ‡ -90‰·Bb ·BÁ ÏÚa CÏÈ‡Â ∆¡»∆ƒ¿«««»»¿≈«««∆
ÏeaÊB¯Ùa ‡lL91·BÁ ÏÚa ‡È·iLk ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ . ∆…ƒ¿¿¿…∆»¿∆»ƒ««

- ‰t ÏÚ ‰ÂÏÓa Úa˙Ï ‡B·iLk B‡ B¯ËL ˙‡∆¿»¿∆»ƒ¿…«¿ƒ¿»«∆
:¯Ó‡Â Úa˙p‰ ÔÚË Ì‡Â .BÏ ÌlL :Úa˙pÏ ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ«ƒ¿»«≈¿ƒ»««ƒ¿»¿»«
EÏ ‰È‰ :Ú·BzÏ ÌÈ¯ÓB‡ ?BlL ÏeaÊB¯t ‰i‡«≈¿¿∆¿ƒ«≈«»»¿
‰„B‰ Ì‡Â ,ÔÓ‡ - Ô‰ ¯Ó‡ Ì‡ ?„·‡Â ÏeaÊB¯t¿¿¿»«ƒ»«≈∆¡»¿ƒ»

ÌÈÓB˙È‰Â .B·BÁ „a‡ - ÏeaÊB¯t ·˙k ‡lL92ÔÈ‡ ∆…»«¿¿ƒ≈¿«¿ƒ≈»
.ÏeaÊB¯t ÔÈÎÈ¯¿̂ƒƒ¿¿

שביעית.88) שמטתו היו 90)פרוזבול.89)שהרי שלא
לא  - מצוה אינו שפרוזבול פי על ואף מצוות, לקיים יכולים
שמיטת  מצות ניכרת ידו שעל כיוון לעשותו, הגויים התירו
תורת  תישכח שלא הוא עיקרה שכל הזה, בזמן כספים
"להשכיחם  הייתה כוונתם כל והרי מישראל, כספים שמיטת

המאירי 91)תורתך". כתב וכן ואבד. לי היה אמר, אם
אדם  שאין החזקה, מכח האמינו ואילך הסכנה שמזמן שם,
שבזמן  לומר, ורוצה אסור. דבר ואוכל מותר דבר מניח
לי  היה פרוזבול לומר נאמן שיהא חכמים תיקנו הסכנה
במקומה. התקנה נשארה הסכנה, שבטלה אחר ואף ואבד,

שהלוו.92)

.‰Î‡ÈˆB‰93‰ÂÏÓ :¯Ó‡Â Úa˙p‰ ÔÚËÂ ,ÏeaÊB¯t ƒ¿¿¿»««ƒ¿»¿»«ƒ¿»
‰˙È‰ ‰Ê ÏeaÊB¯t ¯Á‡ Ú·Bz ‡e‰L BÊ94Ú·Bz‰Â , ∆≈«««¿¿∆»¿»¿«≈«

ÔÓ‡ Ú·Bz‰ - ‰˙È‰ ÏeaÊB¯t Ì„˜ :¯ÓB‡95el‡L ; ≈…∆¿¿»¿»«≈«∆¡»∆ƒ
„·‡Â ÈÏ ‰È‰ :¯Ó‡96e‡ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ÔÓ‡ - »«»»ƒ¿»«∆¡»¿««ƒ∆≈»

„·‡L ÏeaÊB¯t‰ ÔÓÊ ÔÈÚ„BÈ97. ¿ƒ¿««¿¿∆»«

כלום.94)המלווה.93) מועיל הפרוזבול ואין
אדם 95) שאין היא חזקה פרוזבול, חכמים שתקנו "שכיוון

פרוזבול  עשה ובוודאי אסור" דבר ואוכל מותר דבר מניח
זו. הלוואה אחר מוציא 96)שזמנו היה ולא כלומר,

הזמן.97)פרוזבול. על גם שנאמן הרי

.ÂÎÂ Úa˙p‰ ÔÚËÈÏˆ‡ BÏ LÈ ‰ÂÏÓ :¯Ó‡98, »««ƒ¿»¿»«ƒ¿»≈∆¿ƒ
,‡È‰ ˙eÁ ˙Ùw‰ ‡l‡ Èk ‡Ï :¯ÓB‡ Ú·Bz‰Â¿«≈«≈…ƒ∆»«»«¬ƒ
È¯‰ - ‰ÂÏÓ ‰ÈzÙ˜Ê ‡Ï È¯‰L ,˙ËÓL dÈ‡L∆≈»ƒ¿∆∆∆¬≈…¿«¿ƒ»ƒ¿»¬≈
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‰˙È‰ ‰ÂÏÓ :¯Ó‡È ‰ˆ¯È Ì‡ È¯‰L ;ÔÓ‡ ‰Ê99 ∆∆¡»∆¬≈ƒƒ¿∆…«ƒ¿»»¿»
„·‡Â ÈÏ ‰È‰ ÏeaÊB¯Ùe100ÔÂÈkL .101ewzL ¿¿»»ƒ¿»«∆≈»∆ƒ¿

¯·c ÁÈpÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ‡È‰ ‰˜ÊÁ ,ÏeaÊB¯t ÌÈÓÎÁ¬»ƒ¿¿¬»»ƒ∆≈»»«ƒ«»»
¯zÓ102¯eÒ‡ ¯·c ÏÎB‡Â103. À»¿≈»»»

נשמטת.98) המלווה הרי פרוזבול למלווה שאין וכיוון
להוציא 100)כדבריך.99) מיגו אמרו שלא פי על ואף

אדם  שאין חזקה המסייעת: חזקה גם ישנה כאן - ממון
כדבריו  הוא כן ובוודאי אסור, דבר ואוכל מותר דבר מניח

היא. חנות במיגו 101)שהקפת האמינו מדוע הוא זה טעם
ממון. נשמטה.102)להוציא שלא מלווה כלומר,

שנשמטה.103) מלווה

.ÊÎÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz104‰Ê ˙‡ ‰Ê eÂÏ‰L105¯ÒÓe ,106 «¿ƒ≈¬»ƒ∆ƒ¿∆∆∆»«
ÌÈ„ÈÓÏzÏ ÂÈ¯·c107ÌÎÏ È¯ÒBÓ :¯Ó‡Â108ÏkL , ¿»»««¿ƒƒ¿»«¿«ƒ»∆∆»

CÈ¯ˆ BÈ‡ - ‰ˆ¯‡L ÔÓÊ Ïk epa‚‡L ÈÏ LiL ·BÁ∆≈ƒ∆∆¿∆»¿«∆∆¿∆≈»ƒ
ÌÈÙÒk ˙ËÓL‰L ÌÈÚ„BÈ Ô‰L ÈtÓ ;ÏeaÊB¯t ·zÎÏƒ¿…¿¿ƒ¿≈∆≈¿ƒ∆«¿»«¿»ƒ

˙ÈÁ„ ‡È‰ „·Ïa ÌÈ¯·„·e ,Ì‰È¯·cÓ ‰f‰ ÔÓfa109. «¿««∆ƒƒ¿≈∆ƒ¿»ƒƒ¿«ƒƒ¿≈

להדדי 104) מילייהו מסרי אשי רב דבי "רבנן לז. שם
תלמידים, לפני ומסרוהו פה, בעל פרוזבול שעשו (כלומר,
זה  וכל אסי. ורב אמי רב של דינו כבית גדולים שאינם
מסר  יונתן רבי חכמים.) תלמידי והלווה כשהמלווה דווקא
אחרינא? מידי צריכנא ליה אמר אבא, בר חייא לר' מילי

צריכת". לא ליה שגם 105)אמר נזכר לא שם בגמרא
ורבינ  חכם, תלמיד להיות צריך מה הלווה פי על זאת כתב ו

ללוות  מותרים חכמים "תלמידי עה. מציעא בבבא שאמרו
אסורה  דריבית ידעי מידע טעמא, מאי בריבית, מזה זה
אינו  המלווה אם גם ולכאורה אהדדי". דיהבו היא ומתנה
שהוא  הלווה שהרי ריבית, לו לתת מותר חכם, תלמיד
שמא  כן לעשות שאסרו אלא במתנה, נותנה חכם תלמיד
לא  לענייננו, גם כן אם ריבית. בדין להקל המלווה יבוא
שלא  חכם, תלמיד הלווה כשאף אלא כזה פרוזבול התירו

כספים. בשמיטת להקל המלווה.106)יבוא
ביותר.107) גדולים חכמים ופלוני 108)שאינם פלוני

בית 109)הדיינין. בלא וכן פרוזבול, כתיבת  בלא כלומר,
אף  התורה, מן הייתה כספים כששמיטת אבל חשוב. דין
בפני  ולמוסרו פרוזבול לכתוב צריכים היו חכמים תלמידי
ששמיטת  שחושבים אדם בני שאר ולכן חשוב, דין בית
לכתוב  חכמים הזקיקום מדאורייתא, הזה בזמן כספים
יבוא  להם נקל שאם חשוב, דין בית בפני ולמסרו פרוזבול

כספים. בשמיטת להקל

.ÁÎÁe¯ - ˙ÈÚÈ·L ÂÈÏÚ ‰¯·ÚL ·BÁ ¯ÈÊÁn‰ Ïk»««¬ƒ∆»¿»»»¿ƒƒ«
epÓÈ‰ ‰ÁB ÌÈÓÎÁ110¯ÓBÏ ‰ÂÏn‰ CÈ¯ˆÂ . ¬»ƒ»≈∆¿»ƒ««¿∆«

:BÏ ¯Ó‡ .ÈpnÓ z¯ËÙ ¯·Îe È‡ ËÈÓLÓ :¯ÈÊÁnÏ««¬ƒ«¿ƒ¬ƒ¿»ƒ¿«¿»ƒ∆ƒ»«
:¯Ó‡pL ;epnÓ Ïa˜È - Ïa˜zL ÈBˆ¯ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡««ƒ≈¿ƒ∆¿«≈¿«≈ƒ∆∆∆¡«

,ObÈ ‡ÏO‚ ‡Ï È¯‰Â111È‡ È·BÁa :BÏ ¯Ó‡È Ï‡Â . …ƒ…«¬≈…»«¿«…«¿ƒ¬ƒ
Ì‰ ÈlL :BÏ ¯Ó‡È ‡l‡ ,EÏ Ô˙B112È‡ ‰zÓ·e ≈¿∆»…«∆ƒ≈¿«»»¬ƒ

.EÏ Ô˙B≈¿

בעיניהם 110) וישר זה, על אותו אוהבים שהחכמים "עניינו,

מלהלוות. יימנעו שלא כדי דבר, של וטעמו שעשה". מה
שאמר 111) ממה "הראיה השמיטה. דבר וזה שנאמר: שם:

התירו". מפיו, הדבר שהוציא מאחר כלומר, "דבר",
שביעית.112) ששמטתן המעות,

.ËÎ¯ÈÊÁ‰113·aÒÓ - Ôk BÏ ¯Ó‡ ‡ÏÂ B·BÁ BÏ114 ∆¡ƒ¿…»«≈¿«≈
‰zÓ·e Ì‰ ÈlL :BÏ ¯Ó‡iL „Ú ÌÈ¯·„a BnÚƒƒ¿»ƒ«∆…«∆ƒ≈¿«»»
‡l‡ ,epnÓ Ïa˜È ‡Ï - ¯Ó‡ ‡Ï Ì‡Â .EÏ ÌÈz˙¿«ƒ¿¿ƒ…»«…¿«≈ƒ∆∆»

ÏhÈ115BÏ CÏÈÂ ÂÈ˙BÚÓ116. ƒ…»»¿≈≈

מרתא.113) בר לאבא מעות שהלווה ברבה מעשה שם,
דאמר 114) עד נמי ליה תלי לאביי), (רבה ליה אמר שם:

רבינו  ומפרש לך). נותן אני ובמתנה הם שלי  (כלומר, הכי
שהרי  כופהו, לא אבל בדברים, עמו מסבב שהכוונה
אלא  מרתא, בר אבא את רבה כפה לא שם, הנזכר במעשה
כן". פי על "אף לו: ויאמר לרבה שילך בדברים שידלו אביי

(אביי 116)הלווה.115) אשכחיה שם: אמרו שהרי
הכי  ליה אמר מר, עציב אמאי ליה, אמר עציב. דהוה  לרבה)
מן  המעות את יקבל בדיעבד ואם לגביה. אזל מעשה, הוה
עצוב, להיות לו היה לא כן", פי על "אף בלי אפילו הלווה

מרתא. בר לאבא אביי את ולשלוח

.Ï‰hÓM‰ Ì„˜ B¯·Á ˙‡ ˙BÂÏ‰lÓ ÚÓpL ÈÓƒ∆ƒ¿»ƒ¿«¿∆¬≈…∆«¿ƒ»
BlL ·BÁ‰ ¯Á‡˙È ‡nL117‡Ïa ¯·Ú - ËÓMÈÂ ∆»ƒ¿«≈«∆¿ƒ»≈»«¿…

,‡e‰ ÏB„b ‡ËÁÂ .¯ÓB‚Â EÏ ¯ÓM‰ :¯Ó‡pL ,‰OÚ«̇¬∆∆∆¡«ƒ»∆¿¿≈¿≈¿»
:¯Ó‡pL ;ÔÈÂ‡Ï ÈLa ‰¯Bz ÂÈÏÚ ‰¯È‰Ê‰ È¯‰L∆¬≈ƒ¿ƒ»»»»ƒ¿≈»ƒ∆∆¡«
B‡ '¯ÓM‰' ¯Ó‡pL ÌB˜Ó ÏÎÂ ,¯ÓB‚Â Ôt EÏ ¯ÓM‰ƒ»∆¿∆¿≈¿»»∆∆¡«ƒ»∆
‰¯Bz‰Â .‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ ‰Ê È¯‰ - 'Ï‡' B‡ 'Ôt'∆«¬≈∆ƒ¿«…«¬∆¿«»

ÏÚiÏa ez‡¯˜e BÊ ‰Ú¯ ‰·LÁÓ ÏÚ ‰„Èt˜‰118È¯‰Â . ƒ¿ƒ»««¬»»»»¿»«¿ƒ«««¬≈
ÚnÈ ‡lL ˙BeˆÏe ¯È‰Ê‰Ï ·e˙k‰ ÛÈÒB‰119‡l‡ ƒ«»¿«¿ƒ¿«∆…ƒ»«∆»

ÔzÈ120Ôzz ÔB˙ :¯Ó‡pL ,121Ú¯È ‡ÏÂ BÏ122E··Ï ƒ≈∆∆¡«»ƒ≈¿…≈«¿»¿
¯ÎOa ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÁÈË·‰Â .¯ÓB‚Â BÏ Ez˙a¿ƒ¿¿≈¿ƒ¿ƒ««»»ƒ¿«

‰f‰ ÌÏBÚa BÊ ‰ÂˆÓ123¯·c‰ ÏÏ‚a Èk :¯Ó‡pL , ƒ¿»»»«∆∆∆¡«ƒƒ¿««»»
.¯ÓB‚Â EÎ¯·È ‰f‰«∆¿»∆¿¿≈

הפירעון.117) בזמן חובו את לו יחזיר לא שהלווה כלומר,
לפי 118) זה מפסוק כן למדו צדקה לעניין וגם שם.

נאמר  שכן הלוואה, על וגם צדקה על גם נאמר שהפסוק
והעבט  צדקה) (הרי לו ידך את תפתח פתח "כי שם:
עם  דבר יהיה פן לך השמר וגו' הלוואה) (הרי תעביטנו

וגו'". השבע שנת קרבה לאמר בליעל היינו 119)לבבך
"לצוות".120)"להזהיר". הציווי.121)היינו, זהו

האזהרה.122) חסדים,123)זוהי גמילות בכלל והוא
לעולם  לו קיימת והקרן הזה בעולם פירותיה אוכל שאדם
שזהו  המשנה בפירוש שם ועיין א, משנה א פרק (פאה הבא
עיון  שצריך אלא לחבירו). אדם שבין המצוות לכל כלל
"רודף  במשלי: מפסוק מ.) (קידושין ללמוד הוצרכו למה
חסדים  שגמילות וכבוד", צדקה חיים ימצא וחסד צדקה
הפסוק  מן כן למדו ולא הזה, בעולם פירותיה אוכל אדם

רבינו. שהביא שבתורה, הנ"ל

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



ריז ixyz 'e oey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

zeevnd xtq m"anx ixeriyixyz a"iÎ'e -a"tyz'd

á"ôùú'ä éøùú 'å ïåùàø íåé
.áðù äùòú àì úåöî

.åîù .æîù
― השנ"ב עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ

תגּלה" לא אחיֿאבי "ערות אמרֹו: והּוא האב, ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָֹאחי
(ci ,gi `xwie)ׁשּתי חּיב אביו ּבאחי ׁשֹוגג ׁשּגם ְֲִִֵֵֶַַַַָָעד

סנהדרין ּובגמרא ּבאביו. ׁשּבארנּו ּכמֹו (ck.)חּטאֹות, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ
הּכל, לדברי ׁשּתים חּיב ― אביו אחי על הּבא ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָֹאמרּו:

תגּלה". לא אחיֿאבי "ערות ְְְֲִִִִֵֶַַָֹּדכתיב:

העדּות" "נתקּימה אמרי ׁשענין Ðודע zeixr ixeqi` lka) ְְְְְִִִֵֶַַַָָָ
(dzin ipic mda miiwl i`pzkעדים ׁשני ׁשם ׁשּיהיּו ְְִִֵֵֶָהּוא

עׂשרים ׁשל ּכׁשר ּדין ּובית יֹותר, אֹו ּבֹו מתרים ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָּכׁשרים
ּבזמן זה ויהיה לפניהם, נגּבית ׁשהעדּות (ziayּוׁשלׁשה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹ

(mitqep mi`pze ,miiw ycwnd.נֹוהגים נפׁשֹות ְֲִִֵֶָׁשּדיני
זכרן ׁשּקדם האּלה ׁשּכלֿהעריֹות הּוא, (epxkfdyּופׁשּוט ְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָ

(mcewאחר אמרֹו והּוא הּתֹורה, ּבלׁשֹון הּכרת ּבהן ְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָָנאמר
ונכרתּו האּלה הּתֹועבת מּכל יעׂשה ּכלֿאׁשר "ּכי ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּמנן:

העׂשת" hk)הּנפׁשֹות ,my)מהן ּׁשהזּכרנּו ּכלֿמה וכן , ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
אבל הּתֹורה. לׁשֹון הּוא ּגם ּדין, ּבית מיתת עליו ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָׁשחּיבים
ּומקצתן ּבסקילה מקצתן ׁשאמרנּו הּמיתה מיני ְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָָָׁשּנּוי
ּבּקּבלה ׁשּבאּו מהם יׁש הרי ּבׂשרפה, ּומקצתן ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּבחנק

(l"fg)ּֿכל ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבּכתּוב. מפרׁשים ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֹּומהן
ּובכּמה ּכרתֹות ּומּסכת סנהדרין ּבמּסכת האּלה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָהעריֹות

וקּדּוׁשין. ּוכתּבֹות ּביבמֹות ְְְִִִָֻמקֹומֹות
ּכרתֹות ּבריׁש נתּבאר a)ּוכבר dpyn)ׁשחּיבים ׁשּכלֿחטא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ

על חּיבים ― קבּועה חּטאת ׁשגגתֹו ועל ּכרת זדֹונֹו ְְְְִִֵַַַַַָָָָָעל
ׁשּלֹו" הֹודע hg`)"לא m` wteqn `ed xy`k).ּתלּוי אׁשם ֶַָָָֹ

מןֿהּבהמה ׁשּתהיה הּוא קבּועה" "חּטאת אמרם ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָוענין
ּבכלֿמצ ּתעּין ואם ׂשעירה. אֹו ּכׂשּבה לאּֿדוקא: ות ְְְְְְְִִִִֵַַָָָָֹֹ

ּבכלֿמצוה ׁשּנזּכרּו ּבענׁשים ותתּבֹונן אחת אחת ְְְְְְֲֳִִִִֵֶֶַַַַַָָָָתעׂשה
ּכרת זדֹונֹו על ׁשחּיבים ׁשּכלֿחטא ּתמצא, מהן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּומצוה
קבּועה, חּטאת ― החּטאת אֹותּה ― חּטאת ׁשגגתֹו ְְְִַַַַַָָָָָָועל
ּכרת מהם ּכלֿאחד זדֹון על ׁשחּיבים חטאים מּׁשני ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָחּוץ
"עֹולהֿ היא אּלא קבּועה, ׁשאינה חּטאת ׁשגגתֹו ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָועל

aixwnd)ויֹורד" zleki itl dpzynd oaxw ׁשני(= ואֹותם ; ְְְֵֵָ
קדׁשיו וטמאת מקּדׁש טמאת הם fr,החטאים dyrz `l) ְְְְֲִִֵַַַָָָָָֻֻ

(hkwe:לעזרה ׁשּנכנס טמא מקּדׁש: טמאת ּבאמרי ּכּונתי .ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָֻ
קדׁש. ּבׂשר ׁשאכל טמא קדׁשיו; ְְְֵֶֶַַַָָָָָֹֻוטמאת

זדֹונּה על ׁשחּיבין לאֿתעׂשה ׁשּכלֿמצות ,ל יתּבאר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹוכן
והּוא: אחד, מחטא חּוץ חּטאת, ׁשגגתּה על חּיבין ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּכרת

q)המגּדף dyrz `l)על חּיבין ואין ּבכרת ׁשּזדֹונֹו , ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָ
מיתת ׁשחּיב ׁשּכלֿאדם ,ל יתּבאר וכן חּטאת. ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשגגתֹו

ּבכרת אדם אֹותֹו הרי ― ׁשּתהיה מיתה איזֹו ― ּדין ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָּבית
ּבֹו, ידעּו ׁשּלא אֹו ּדין ּבית אֹותֹו המיתּו לא אם ּכן ְִִִֵֵֵֶַָֹֹּגם
עליהם ואין ּדין ּבית מיתת מחּיבי ׁשהם מעׂשרה ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָֻחּוץ
ּבׁשם ּומתנּבא ּונביאֿׁשקר, ּומּדיח, מסית, והם: ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָּכרת,
נפׁש וגֹונב ּומֹורה, סֹורר ּובן ממרא, וזקן זרה, ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָעבֹודה
ואּמֹו. אביו ּומקּלל ואּמֹו אביו ּומּכה ורֹוצח, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָמּיׂשראל,
ואם נהרג ― העדּות עליו נתקּימה אם מאּלּו ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָּכלֿאחד
― להרגֹו ּדין לבית אפׁשר היה ׁשּלא אֹו ּבֹו ידעּו ְְְְְִֵֶֶָָָָָֹֹלא
ּבכרת. עֹומד ׁשאינֹו אּלא למיתה, עצמֹו מּתיר הּוא ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהרי

וזכרם. אּלּו ּכללים ְְְִֵֵַָָּדע

― השמ"ז עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
לאֿתּתן עמית "ואלֿאׁשת אמרֹו: והּוא איׁש, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָֹאׁשת

לזרע" ׁשכבּת(k ,hi `xwie)לאו על העֹובר ּבענׁש ויׁש . ְְְְְְֵֵֶַַָָָָֹ
הפ מארׂשהזה נערה זֹו איׁש אׁשת היתה אם והּוא: רׁש, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ

(oi`eyp iptl oiyeciw xg`)ּכמֹו סקילה, חּיבים ׁשניהם ―ְְְִִֵֶַָָ
הּכתּוב k`)ׁשּבאר ,ak mixac)― ּכהן ּבת היתה ואם ; ְְִֵֵֵֶַַָָָֹ

ּבת היתה ואם הּבֹועל; ּכלֹומר: ּבחנק, והּוא נׂשרפת, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָהיא
ּבעּולה והיתה חנק(d`eyp)יׂשראל ׁשניהם חּיבים ― ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

הרי ― נתקּימה לא אם אבל העדּות; נתקּימה אם ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹּכלֿזה
היה ואם מזיד, ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבכרת. ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָהּוא
ּבעברה הּלאו נכּפל ּוכבר קבּועה. חּטאת מקריב ― ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָׁשֹוגג

ּתנאף" "לא הּדּברֹות: ּבעׂשרת אמרֹו והּוא k,זֹו zeny) ְְְְֲִִֶֶַַָָֹ
(fi ,d mixac ;ci.איׁש אׁשת ּביאת על האזהרה ּבזה ּכּונתֹו ,ְִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

המכלּתא my)ּולׁשֹון exzi zyxt)לּמה ּתנאף, "לא : ְְְְִִַָָָָֹ
אֹומר: ׁשהּוא לפי i)נאמר? ,k `xwie)אזהרה ׁשמענּו, ענׁש ְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָֹ

ּובספרא: ּתנאף". "לא לֹומר: ּתלמּוד ― ׁשמענּו ְְְְְִִַַַָָָֹֹלא
רעהּו" אתֿאׁשת ינאף אׁשר איׁש אתֿאׁשת ינאף ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַ"אׁשר

zt`Pde")וגֹו' s`Pd znEiÎzFn")(my)אזהרה ׁשמענּו ענׁש , ְ©©Ÿ¥§©Ÿ¨¤ְְֶַַָָָֹ
האיׁש אחד ּתנאף", "לא לֹומר ּתלמּוד ― ׁשמענּו ְְְִִֶַַַָָָָֹֹלא
לאֿתּתן עמית "ואלֿאׁשת עׂשּו ולא האּׁשה. ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָֹֹואחד

"ׁשכבּת(k ,gi `xwie)ׁשאינֹו לאו ׁשהּוא לפי ― אזהרה ְְְְְִֵֶֶַָָָָ
ּבׁשאר וכן ּבלבד. לּנֹואף אזהרה אּלא ונֹואפת, נֹואף ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּכֹולל
לאּׁשה, ּגם אזהרה ילמדּו ׁשּלא להם אפׁשר אי ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹהעריֹות

ערוה"(xtq`)אמרּו לגּלֹות תקרבּו "לא :(e ,my)הרי ― ְְְְְֲִֵֶַָָֹ
עלֿידי והאּׁשה האּׁשה, עלֿידי האיׁש להזהיר ׁשנים ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָָּכאן

סנהדרין ּובגמרא ּבכלל(p`:)האיׁש". היּו "הּכל אמרּו: ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָֹ
הּכתּוב הֹוציא ונֹואפת, cxtpa)נֹואף hxt)ּכהן אתּֿבת ְִֵֵֶֶַַָָֹ

ק ּוכבר לסקילה". מארׂשה ואתֿנערה לנּולׂשרפה דם ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָֹ
("zt`epde s`epd znei zen .. s`pi xy`" :weqtd)ּדבר ֵָָּפרּוׁש

זה מאמר ּבהקּדמת (llkd)זה yxeyd).(השביעי ְְֲֶֶַַַָָ

― השמ"ו עלהּמצוה מּלבֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
והּוא הּימים. ּכלֿׁשבעת ּכלֹומר: טמאתּה, ּבזמן ְְְְְִִִִַַַַַָָָָָֻהּנּדה

תקרב" לא טמאתּה ּבנּדת "ואלֿאּׁשה gi,אמרֹו: `xwie) ְְְְְִִִֶַַָָָָֹֻ
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ixyzריח 'gÎ'f iyilyÎipy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
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(hiהיא הּימים ׁשבעת אחר ּתטּבֹול ׁשּלא ּכלֿזמן וגם ;ְְְְִִִִֶַַַַַַָָֹ
ּובׁשֹוגג ּכרת; חּיב מזיד היה אם זה לאו על והעֹובר ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָנּדה.

קבּועה. חּטאת חּיב ―ְַַָָָ

á"ôùú'ä éøùú 'æ éðù íåé
.âð .áð äùòú àì úåöî

.àñù .ñù .ãðù .ãð .äð
éøùú'ç-'æéùéìù-éðùíåé

― הנ"ב מּלהתחּתןהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻ
ּבם" תתחּתן "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא (mixacּבּכֹופרים, ְְְְְְִִִֵֶַַַָָֹ

(b ,fלאֿתּתן ּבּת" ואמר: היא מה ההתחּתנּות ּובאר ,ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָֹ
"לבנ לאֿתּקח ּובּתֹו ּבמּסכת(my)לבנֹו אמרּו ּובפרּוׁש ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָֹ

זרה על(el:)עבֹודה העֹובר ּתֹורה". אסרה חתנּות ּדר" : ְְֲֵֶֶַַָָָָָָָ
ּבפרהסיא עליה ּבא אם והּוא: הפרׁש ּבענׁשֹו יׁש זה ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָלאו

(miax ipirl)ֿאת עֹוׂשה ׁשהּוא ּבׁשעה ההֹורגֹו הרי ―ְְֲֵֶֶֶַָָ
ּבזמרי ּפינחס ׁשעׂשה ּכמֹו אתֿענׁשֹו קּים ּכבר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָָהעברה,

(g ,dk xacna)אמרּו(:`t oixcdpq)קּנאין ארמית הּבֹועל : ְֲִִֵַַָָָ
ׁשּיבעֹול והם: ׁשאמרּו, ּבּתנאים ודוקא ּבֹו, ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָּפֹוגעין

ׁשהיה ּוכמעׂשה מעׂשה ּובׁשעת kּבפרהסיא weica)it ְְְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָ
(ixnfe qgpt lv` ygxzdyזה עׂשה לא אם ֲִֶָָָֹאבל

הּוא הרי ― קּנאים ּבֹו ּפגעּו ולא ׁשּפרׁש אֹו ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹּבפרהסיא,
הּתֹורה. ּבלׁשֹון זה ּכרת ּבֹו נתּבאר לא אבל ּכרת. ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָֹֻמחּיב
ּבכרת, ׁשהּוא ונתּבאר מהּו?" קּנאים ּבֹו ּפגעּו "לא ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹאמרּו:
יכרת וגֹו' אהב אׁשר ה' קדש יהּודה חּלל "ּכי ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּנאמר:

וענה" ער יעׂשּנה אׁשר לאיש aiÎ`i)ה' ,a ik`ln):אמרּו , ְְֲֲִֵֶֶֶַָָָֹ
ארמית ּבעל ׁשאדם ּכן אם ּכׁשּמתּברר ּדבכרת. ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָמּכלל
ּוכבר זאת. ודע מּדאֹוריתא, לֹוקה ― והתראה ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹּבעדים

זרה ּבעבֹודה האּלה ּכלֿהּדברים ּדיני (el:)נתּבארּו ְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָ
.(at:)ּובסנהדרין ְְְִֶַ

― הנ"ג ּבזכריהּמצוה מּלהתחּתן ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻ
(ly mixab),ׁשּנתּגּירּו אחר אפּלּו ― ּדוקא ּומֹואב ְְְֲִִֶַַַַַָָעּמֹון

ה'" ּבקהל ּומֹואבי עּמֹוני "לאֿיבא יתעּלה: אמרֹו ְְְְִִִִֶַַַָָָֹֹוהּוא
(c ,bk mixac)ׁשּגר ּכלֹומר: לֹוקה, ― זה לאו על ְֵֵֶֶֶַַָָהעֹובר

לֹוקין ― ּבנּׂשּואין יׂשראלית ׁשּבעל ּומֹואבי ְְְִִִִִִִֵֶַַָָעּמֹוני
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּדאֹוריתא מלקּות ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָׁשניהם

מיבמֹות ח' קּדּוׁשין(er:)ּבפרק .(cr:)ּובסֹוף ְְִִִֶֶָ

― הנ"ה מּלהרחיקהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
ׁשּנתּגּירּו, אחר ּבהם מּלהתחּתן ּומּלהתרחק ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָאתֿהּמצרים

מצרי" "לאֿתתעב יתעּלה: אמרֹו g)והּוא ,my)ּוכבר ְְְְְְִִִֵֶַַָָֹ
מצרי ּדיני ּכלֹומר: האּלה, הּמצות ׁשּתי ּדיני ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹנתּבארּו

onwl)ואדֹומי dqtcp ,cp dxdf`)מיבמֹות ח' ּבפרק ,(my) ְֲִִֶֶַָ
קּדּוׁשין .(fr.)ּובסֹוף ְִִ

― הנ"ד זרעהּמצוה מּלהרחיק ׁשהזהרנּו אזהרה ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָֻ
נתרחק לבל מזהרים ׁשאנּו ּכלֹומר: ׁשּנתּגּירּו, אחר ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֻעׂשו

ו ׁשּנתּגּירּו, אחר ּבהם יתעּלה:מּלהתחּתן אמרֹו הּוא ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ
הּוא" אחי ּכי אדמי .(my)"לאֿתתעב ְֲִִִֵַָֹֹ

― השנ"ד מּלבֹואהּמצוה הּממזר ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָֻ
ממזר "לאֿיבא יתעּלה: אמרֹו והּוא יׂשראל, ּבת ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֹעל

ה'" b)ּבקהל ,my)ּוכבר לֹוקה. ― זה לאו על והעֹובר . ְְְִֵֶֶַַָָָ
מיבמֹות ח' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ּובסֹוף(gr:)נתּבארּו ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָ

.(cr:)קּדּוׁשין ִִ

― הש"ס ּבתהּמצוה על מּלבֹוא ׁשהזהר האזהרה ְְְִִֶַַַַַַָָָָָֻ
אפׁשר ׁשאי עד ׁשּלֹו הּתׁשמיׁש אברי ׁשּנׁשחתּו מי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָיׂשראל
פצּועּֿדּכא "לאֿיבא יתעּלה: אמרֹו והּוא להֹוליד, ְְְְְִִֶַַַָָָֹֹלֹו

ה'" ּבקהל ׁשפכה a)ּוכרּות ,my)יׂשראל ּבת ּבעל ואם . ְְְְְִִִֵַַַָָָָ
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― הּקּדּוׁשין ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָאחרי

מיבמֹות ט' .(er.)ּבפרק ְִֶֶָ

― השס"א מּלהׁשחיתהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
החּיים ּבעלי ׁשל מּכלֿמין זכרים ׁשל הּתׁשמיׁש אברי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָאת
אחר יתעּלה אמרֹו והּוא וזּולתֹו, האדם ּבזה ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָוׁשוה
לא "ּובארצכם ― וכרּות ונתּוק וכתּות מעּו ְְְְְְְִִֶֶַָָָָֹׁשהזּכיר

ck)תעׂשּו" ,ak `xwie)הּפרּוׁש ּבא ,(xen` `xtq)ּובכם" : ֲֵֶַַָָ
ּכלֹומר: לֹוקה, ― זה לאו על והעֹובר תעׂשּו". ְְֲֵֶֶַַַָָֹלא
ׁשרצים ׁשמֹונה ּובפרק ׁשּיהיה. מין מאיזה מיׁשהּו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָהמסרס

(:iw zay)?אסּור ׁשהּוא ּבאדם לסרּוס מּנין "ּתניא ְְְִִֵֶַַָָָָָָאמרּו:
אחר מסרס ואפּלּו תעׂשּו". לא "ּובארצכם לֹומר: ְְְְְֲֲִֵֶַַַַַַַָֹּתלמּוד
יֹוחנן: רּבי אמר אבּון ּבר חּיא רּבי ּדאמר חּיב. ― ְֲֲִִִֵַַַַַַַָָָָָָמסרס
ׁשּנאמר: חּיב, ׁשהּוא מחּמץ אחר ּבמחּמץ מֹודים ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹהּכל

חמץ""לא i)תאפה ,e my)"חמץ תעׂשה a,ו"לא my) ְֵֵֵֵֶֶָָָָֹֹ
(`iּומעּו ׁשּנאמר: חּיב, ׁשהּוא מסרס אחר ּבמסרס ;ְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ּכלֿׁשּכן! לא נתּוק על חּיב, ּכרּות על אם וכּו'. ְְִֵֶַַַָָָָָֹוכתּות
נתּבארּו ּוכבר חּיב". ׁשהּוא ּכֹורת אחר נֹותק להביא ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָאּלא

ּבׁשּבת מקֹומֹות ּבכּמה זֹו מצוה .(dr.)ויבמֹות(my)ּדיני ְְְְִִִֵַַָָָָ

á"ôùú'ä éøùú 'ç éùéìù íåé
.áñ÷ .àñ÷ äùòú àì úåöî

.ñ÷ äùòú àì úåöî .çì äùò úåöî
.èð÷ .çð÷

― הקס"א ּבלבדהּמצוה ּגדֹול ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹֻ
ּוגרּוׁשה "אלמנה יתעּלה: אמרֹו והּוא אלמנה, ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָמּלּׂשא

יּקח" לא אתֿאּלה זנה ci)וחללה ,`k `xwie)וכפל ְֲִֵֶֶַַָָָָָֹֹ
(lecb odkl cgein xeqi`a)ּבגרּוׁשה ּגדֹול ּבכהן זֹו ְְְִֵַָָָָֹאזהרה

וזֹונה odkוחללה lkk jk lr xdfen `ed xaky zexnl) ְֲַָָָ
(heicdקּדּוׁשין ּבגמרא ׁשּבארּוהּו ׁשאם(fr.)לענין והּוא: . ְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָ

וחללה, וזֹונה ּוגרּוׁשה אלמנה אחת אּׁשה ׁשּתהיה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָארע
ּבעלּה ואם מלקּיֹות; ארּבע לֹוקה ― ּגדֹול ּכהן ְְְְְִֵֶַַַָָָָָֹֻּובעלּה
ּוגרּוׁשה "אלמנה אמרּו: וׁשם ׁשלׁש. לֹוקה ― הדיֹוט ְְְְְֵֶֶַָָָָָָֹֹּכהן
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ּכלֿאחת על חּיב ― ּכּסדר ׁשהן ּבזמן זֹונה ְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָוחללה
"ּכּסדר", אמרם וענין אחת. ּבאּׁשה ׁשּזה ּובארּו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָואחת",
ּתחּלה ׁשּתהיה ׁשּבּפסּוק, הּסדר לפי הענינים אּלּו ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשחלּו
ואחרֿ חללה, ּתהיה ואחרּֿכ ּגרּוׁשה, ואחרּֿכ ְְְְְְֲִֶַַַַַַַָָָָָָָאלמנה,
אחת אּׁשה ׁשהיא מּפני לזה, והצרכנּו זֹונה. ּתהיה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻּכ
אּלּו. מלקּיֹות ארּבע לחּיבֹו רֹוצים אנּו אחת ְְְְְִִִֵַַַַַַָָֻּובבעילה

אצלנּו הּוא fr:)ּוכלל my)אּסּור על חל אּסּור אין : ְְִִֵֵֶַָָ
מֹוסיף אּסּור היה siqenאּלאֿאםּֿכן oexg` `ay xeq`dy) ִִִֵֶָָָ
(xeqi`d ihxta dxzi dxnegּכֹולל אּסּור אֹו :xeqi`y) ִֵ

lr hleyd xeqi` ;"mixq`p" xzei siwny xeqi` `ed oexg`d

(xzei agx megzאחת ּבת אּסּור eicgiאֹו milg mixeqi`dy) ִַַַ
(micwn cg` oi`e onf zcigi dze`ae dyrn eze`aּכמֹו ,ְ
ּבפרּוׁשנּו ּכרתֹות ּבמּסכת ּבמקֹומֹו ("yexitׁשּבארנּו ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַ

(c dpyn b wxt "zeipyndהּסדר על יהיּו ואם ;dnbeca) ְְִִֵֶַַ
(df "xcq"a eplyׁשּנתּבאר ּכמֹו מֹוסיף, אּסּור ּבכּלם יהיה ,ְְְְִִִִֵֶֶָָֻ

רּבים ּגּופים היּו אם אבל zepey)ׁשם. miyp)ׁשּבעל ּכגֹון , ְֲִִִֶַַָָָָ
זֹונה אחרת ואּׁשה חללה אחרת ואּׁשה אלמנה ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָאּׁשה
על לֹוקה ׁשהּוא לֹומר צרי אין ― ּגרּוׁשה אחרת ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָואּׁשה
ׁשהּכלל ּכיון ותאמר: ׁשּתקׁשה ואפׁשר ואחת. ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּכלֿאחת
על לֹוקה מּדּוע ― ׁשּבכללּות לאו על לֹוקין אין ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָאצלנּו:
ּדע אחד? ּבלאו עליהן מזהר ּכּלן והרי ואחת, ְְְֲֲֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻֻּכלֿאחת
ּגרּוׁשה על ּגדֹול ּבכהן אתֿהּלאו ּכפל זה ענין ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּבגלל
ּכהן ּדין ּכמֹו ּבהן ׁשּדינֹו להׁשמיענּו ― וחללה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹוזֹונה
הדיֹוט ּכהן ונתחּיב ואחת, ּכלֿאחת על ׁשּלֹוקה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹהדיֹוט
מהן אחת ׁשּנתיחדה ּכיון ואחת, ּכלֿאחת על ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָמלקּות
ּגרּוׁשה "ואּׁשה אמרֹו: והּוא לחּלק, ּכּלן נעׂשּו אחד, ְְְְְְֲִֵֶַַָָָָָָֻּבלאו

יּקחּו" לא f)מאיׁשּה ,`k my)הּגרּוׁשה ויחד הֹואיל . ְְִִִִֵֵַָָָֹ
לֹוקה ּכ עצמּה, ּבפני הּגרּוׁשה על לֹוקה הּוא והרי ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָּבלאו,
ענין וזהּו עצמּה. ּבפני חללה ועל עצמּה, ּבפני זֹונה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָעל

קּדּוׁשין ּבגמרא ּגרּוׁשה(fr:)אמרם ׁשחלּוקה "ּכׁשם ְְְְֲִִִֵֶָָָָָָ
וׁשם ּגדֹול". ּבכהן חלּוקה ּכ הדיֹוט, ּבכהן וזֹונה ְְְְְֲֲֵֵֵֶָָָָָָָֹֹמחללה
ּכלֿאחת על לֹוקה מחּלקין ּגּופין הּנׁשים ׁשאם ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻנתּבאר,
הּנה הּסדר. על ׁשּלא אֹו הּסדר על ׁשהיּו ּבין ְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹואחת,
עצמּה, ּבפני מצוה מהן ּכלֿאחת על ׁשהּלאו ל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָנתּבאר

וׁשם ואחת. ּכלֿאחת על לֹוקה ּולפיכ(.gr),נתּבאר ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָ
ׁשּיּקח עד מהן אחת מּׁשּום מלקּות חּיב הדיֹוט ּכהן ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹׁשאין

(ycwi)ּבעל לא לֹוקה, ― "ּבעל אמרם: והּוא ְְְְִֶַַָָָָֹויבעֹול,
לֹוקה; אינֹו ―z` dpef dllge dyexbe dpnl`" :miaezkde) ֵֶ

odk iabl mpaen Ð "einra erxf llgi `le .. gwi `l dl`

(:`ed heicd:קאמר "לא(xnelk:)מהּֿטעם מהּֿטעם ַַַַַַַָָֹ
יחּלל" "לא מּׁשּום lrיּקח"? dxdf` "llgi `l"a oi`e) ְִִֵַַֹ

(oiyeciwdאּלּו מצות ארּבע ּדיני נתּבארּו ּוכבר .(`qwÎgpw) ְְְְֲִִִֵֵַַָָֹ
וקּדּוׁשין. ּביבמֹות ְְִִִִֵָּבׁשלמּות

― הקס"ב ּגדֹולהּמצוה ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶַַַַָָָָָֹֻ
אמרֹו והּוא קּדּוׁשין, ּבלי אפּלּו האלמנה על ְְְְֲִִִִִַַָָָָָמּלבֹוא

ּבעּמיו" זרעֹו "ולאֿיחּלל eh)יתעּלה: ,my)ׁשּכהן ּופרּוׁשֹו . ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹ
הּנּׂשּואין עליו נאסרּו Ðהדיֹוט "dllg"e "dpef" "dyexb"a) ְְִִֶֶֶַָָ

(heicd odk lr mixeq`d"יּקחּו "לא ׁשּנאמר: ,(f my), ֱִֶֶַָֹ
ׁשּיבעֹול, עד לֹוקה ׁשאינֹו אּלא הּקּדּוׁשין, הם ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָולּקּוחין

לעיל ׁשּבארנּו seqaeּכמֹו qw ,gpw dyrz `l :jyndae) ְְְֵֵֶַ
(`qwאסּור ׁשּזה אףֿעלּֿפי קּדּוׁשין, ּבלי ּבעל אם אבל ;ְֲִִִִִֶֶַַַָָָ

עליו dycw")ּומזהר didz `l" cvn)ּופסלּהdllg d`yr) ְְָָָָָֻ
(dnexzle dpedklׁשּלא ּכיון זה, מּׁשּום לֹוקה אינֹו ―ִֵֵֶֶֶָֹ

לאוין: ׁשני ּבֹו ּבאּו ּגדֹול ּכהן אבל .לכ אזהרה ְְְְְֲִִֵֵַָָָָָָָָָֹנתּפרׁשה
יחּלל "ולא והּׁשני הּנּׂשּואין, אּסּור והּוא יּקח" "לא ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֹֹאחד
ּובגמרא קּדּוׁשין. ּבלי אפּלּו הּביאה אּסּור והּוא ְְְְֲִִִִִִִַַָָָזרעֹו"

ּבאלמנה,(gr.)קּדּוׁשין ּגדֹול ּבכהן רבא "ּומֹודה אמרּו: ְְְְִִֵֶַָָָָָָֹ
אמר זרעֹו" יחּלל "ולא ׁשּלֹוקה, קּדׁש ולא ּבעל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹׁשאם
ּבאלמנה ּגדֹול "ּכהן אמרּו: וׁשם חּלל". והרי ― ְְְְֲֲִֵֵֵַַַָָָָָָָֹרחמנא

ו יּקח", "לא מּׁשּום לֹוקה ׁשּתים: לֹוקה מּׁשּום― לֹוקה ְְִִִִֶֶֶַָֹ
ּבאלמנה זה נתיחד ולא יחּלל". zehytay"לא s` lr) ְְְְִֵֵֶַַַָָָֹֹ

(eiptly weqtay dveawd lkl qgiizn miaezkdלפי ְִֶָאּלא
לּכהּנה, ּכׁשרה והיא ּגדֹול ּכהן על ּבלאו המיחדת ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻֻׁשהיא
וזֹונה ּגרּוׁשה אבל לּכהּנה. ּופסלּה חּללּה זֹו ְְְְְְֲִִִַָָָָָָָָֻּובבעילה
ּכלֹומר: הדיֹוט, ּכהן ּכדין ּבׁשלׁשּתן ּדינֹו הרי ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָֹוחללה

מּתחּלתּה לּכהּנה ּפסּולה מהן o`kׁשּכלֿאחת dyr `le) ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֻ
(exwirn lelg lecbd odkdּגדֹול ּכהן על אּסּורן ּכפל ולא ,ְִֵַַָָָֹֹ

(d`iaa mb xeq`l ick e` ,lelig ly sqep xeqi` jxevl)ֶָאּלא
ל ׁשהזּכרּתי lklלענין e`l cgiil ick Ð `qw dxdf`) ְְְִִִֶַָָָ

(cg`.

― הל"ח לּׂשאהּמצוה ּגדֹול ּכהן ׁשּנצטּוה הּצּוּוי ְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹ
dlrap)בתּולה `ly):יתעּלה אמרֹו והּוא ּבבתּוליה ְְְְְִִֶֶַָָָ

יּקח" ּבבתּוליה אּׁשה bi)"והּוא ,my)אמרּו ּובפרּוׁש ְְְְִִִֵֶָָָָ
(.l zeaezk)מחּיבי אפּלּו ממזר עקיבא רּבי היה ְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָ"עֹוׂשה

ׁשאינּה מי ּגדֹול ּכהן ׁשּבעל ּכגֹון: אתֿזה, ּובארּו ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹעׂשה".
הּוא ׁשהּכלל לפי ּבעׂשה. עליו אסּורה ׁשהיא ― ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָּבתּולה
נתּבאר הּנה עׂשה. ― עׂשה מּכלל הּבא לאו ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָאצלנּו:

עֹוד ואמרּו עׂשה. מצות i`:)ׁשהיא zeixed)על "ּומצּוה : ְְְְֲִִֵֶֶַַָֻ
מיבמֹות ו' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָהּבתּולה".

(.hk)ּבכתּבֹות ּובמקֹומֹות ,(:fv)וקּדּוׁשין(.gq). ְְְִִִִֻ

― וׁשּׁשים מאה הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָ
ּגרּוׁשה "ואּׁשה אמרֹו: והּוא ּגרּוׁשה, מּלּׂשא הּכהן ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹֻׁשהזהר

יּקחּו" לא f)מאיׁשּה ,my)ּוכׁשּבא(`AW onfÎlM :oiqxeb yie) ְִִֵֶָָָֹ¨§©¤¨
מלקּות. חּיב ― ְֶַַָָָעליה

― הקנ"ח מּלּׂשאהּמצוה הּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֻ
dl)זֹונה xeq`d l`xyin dlrapy e` l`xyi za dpi`y), ָ

יּקחּו" לא וחללה זנה "אּׁשה אמרֹו: f)והּוא ,`k `xwie) ְְֲִִַָָָָָָֹֹ
AW`)ּוכׁשּבא onfÎlM :oiqxeb yie).מלקּות חּיב עליה― ְֶָ¨§©¤¨ְֶַַָָָ

― הקנ"ט מּלּׂשאהּמצוה הּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֻ
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ixyzרכ 'iÎ'h iyingÎiriax mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

leqtlחללה dlrapyk oke dpedkl mileqtd on dclepy) ֲָָ
(zllgzn Ð dpedkn"וחללה זנה "אּׁשה אמרֹו: והּוא ,ְְֲִַָָָָָֹ

(my)ּוכׁשּבא ;(l"pk :oiqxeb yie).מלקּות חּיב ― עליה ְְֶֶַַָָָָ

á"ôùú'ä éøùú 'è éòéáø íåé
.âðù äùòú àì úåöî

.èî÷ äùò úåöî
― השנ"ג מּלהתעּנגהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻ

החּבּוק ּכגֹון ּביאה, ּבלי ואפּלּו מּכלֿהעריֹות ְְְֲֲִִִִִַַַַָָָָּבאחת
יתעּלה אמרֹו והּוא הּזנּות, מּפעּלֹות ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֻוהּנּׁשּוק
לא ּבׂשרֹו אלּֿכלֿׁשאר איׁש "איׁש זה: על ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹּבאזהרה

ערוה" לגּלֹות e)תקרבּו ,gi `xwie)לא אמר: ּכאּלּו ְְְְְִִֶַַָָ
ּולׁשֹון ערוה. לגּלֹות הּמביאה קרבה אליהם ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָּתתקרבּו

my)ספרא ixg`)אּלא לי אין ערוה", לגּלֹות תקרבּו "לא : ְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹ
"ואלֿאּׁשה לֹומר: ּתלמּוד יקרב? ׁשּלא מּנין יגּלה, ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָֹֹׁשּלא

תקרב" לא טמאתּה hi)ּבנּדת ,my)ּבל נּדה אּלא לי אין , ְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹֻ
ּתקרבּו ּבבל ׁשהן ּבכלֿהעריֹות ּומּנין ּתגּלה, ּובל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָּתקרב
ערוה". לגּלֹות תקרבּו "לא לֹומר: ּתלמּוד ּתגּלּו? ְְְְְְִֶַַַַַָֹּובל

hk)וׁשם my)מה העׂשת", הּנפׁשֹות "ונכרתּו נאמר: ְְְְְֱִֶַַָָָָֹֹ
ׁשּנאמ לפי לֹומר? יהיּוּתלמּוד יכֹול תקרבּו" "לא ר: ְְְְְֱִִִֶֶַַַָֹ

לא "העׂשת", לֹומר ּתלמּוד ― הּקריבה על ּכרת ְְִִֵַַַַַָָָָֹֹֹחּיבין
המכערים הּדברים ּבאּסּור הּלאו נכּפל ּוכבר ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָֹהּקרבֹות.

הּתֹועבת" מחּקֹות עׂשֹות "לבלּתי ואמר: l)האּלה ,my) ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָֹֻ
אמרֹו: zeixrd)אבל lk xeqi`l dncwdk xn`py weqta) ְֲָָ

תעׂשּו לא יׁשבּתםּֿבּה אׁשר ארץֿמצרים ְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָֹ"ּכמעׂשה
תעׂשּו" לא וגֹו' ארץּֿכנען b)ּוכמעׂשה ,my)מזהיר אינֹו , ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַֹ

מזהיר אּלא ּבלבד, הּתֹועבת מחּקֹות אּלּו לאוין ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֻּבׁשני
ׁשהביא ּכלֹומר ,ּכ אחר ׁשּבאר עצמן מהּתֹועבת ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּבהם
על הזהיר וכאׁשר ּכלֿהעריֹות. על ּכללּיים לאוין ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָׁשני
ּכֹולל וזה ― ּכנען ארץ ּומעׂשה מצרים ארץ ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַמעׂשה
ּומרעה האדמה ועבֹודת הּׁשחיתּות עֹוׂשים, ְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָּכלֿמהּֿׁשהיּו
ׁשאֹותם ּובאר חזר לפיכ ּכן, ּגם הארץ ויּׁשּוב ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּמקנה
תגּלה לא ערות ואּלּו: אּלּו הם מהם ׁשהזהרּתי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹהּמעׂשים

תגּלה לא dnvrÎipta)וערות darez lk hxt ,xnelk)ּוכמֹו , ְְְְֵֶַַֹ
עׂשּו האל אתּֿכלֿהּתֹועבת "ּכי ואמר: הענין ּבסֹוף ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹׁשּבאר

fk)אנׁשיֿהארץ" ,my)ספרא ּולׁשֹון .(my)יבנּו לא "יכֹול : ְְְְִִֵֶַָָָָֹ
ּכמֹותם ּכרמים יּטעּו ולא lelkּבנינֹות ,dxe`kl ,df mbe) ְְְְְִִִָָָֹ
("eyrz `l orpk ux` dyrn"a:לֹומר ּתלמּוד ―ְַַ

תלכּו" לא b)"ּובחּקֹותיהם ,my)ּבחּקים אּלא אמרּתי לא , ְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֻֻ
היּו "ּומה אמרּו: וׁשם ולאבֹותיהם". להם ְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָהחקּוקים
ואּׁשה אּׁשה נֹוׂשאה והאּׁשה איׁש נֹוׂשא האיׁש ְְְִִִִִִֵָָָָָָעֹוׂשין?
ׁשהם האּלה ׁשהּלאוין נתּבאר הּנה אנׁשים". לׁשני ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָנּׂשאת
הם ּתעׂשּו לא ּכנען ארץ ּוכמעׂשה מצרים ארץ ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַֹּכמעׂשה
וכפל וחזר הּכלל. ּדר על ּכלֿהעריֹות ּביאת על ְְְְֲִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָאזהרה
את אנּו ּבארנּו ּוכבר לבּדּה. ּכלֿערוה ּבהן, ְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָאתֿהּלאו

ּב הּזאת הּמצוה מּסנהדריןּכלּֿדיני ז' c)פרק dpyn) ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹ
ּומּמהּֿׁשאּתה עליהם. ׁשּלֹוקין ּובארנּו הּמׁשנה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּבפרּוׁש
הרי ― ּכרת ּביאתּה על ׁשחּיבים ׁשּכלֿאּׁשה לדעת, ֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָצרי
ממזר, נקרא: ּכרת חּיּוב ּבּה ׁשּיׁש הּביאה מאֹותּה ְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָהּנֹולד
ּבין ּבזדֹון הּביאה ׁשאֹותּה ּבין ממזר, ה' ׁשּקראֹו ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָוהּוא
ׁשהּולד ּבלבד מןֿהּנּדה חּוץ ממזר, הּולד ― ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָּבׁשגגה
נתּבאר ּוכבר ּבןֿהּנּדה. נקרא: אּלא ממזר אינֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָמּמּנה

מיבמֹות ד' ּבפרק זה .(hn:)ענין ְְִִֶֶֶָָ

― הקמ"ט ּבסּמניהּמצוה לבּדק ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָֹ
(ly zexykd)ּגרה מעלי ׁשּיהיּו הינּו: וחּיה, ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָּבהמה

לבּדק מצּוים ׁשאנּו וזה לאכלן. מּתר ואז סדּוקה, ְְְְְְְְִִֶֶַָָָָָָָָֹֻֻּופרסתן
אמרֹו: והּוא עׂשה, מצות הּוא ― אּלּו ּבסּמנים ְְְְֲִִִֵֵַָָָאֹותן

וגֹו'" ּתאכלּו אׁשר החּיה a)"זאת ,`i my)ספרא ּולׁשֹון . ְְְְֲִֶַַָָֹֹ
(ipiny zyxt)ואין ּבאכילה אֹותּה ― ּתאכלּו אתּה :ְֲִֵֵַָָָֹֹ

אּלּו סּמנים ׁשּיׁשּֿבּה את ּכלֹומר: ּבאכילה, טמאה ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָּבהמה
ּבּה ׁשאין ׁשאת מּזה, מׁשמע לאכלּה, ׁשּמּתר היא ―ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻ
עׂשה, מּכלל הּבא לאו וזה לאכלּה, אסּור ― אלּו ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָסּמנים
ּבסמּו אמרּו לפיכ ׁשּבידינּו הּכלל לפי עׂשה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָׁשהּוא
ּבלאֿתעׂשה? מּנין ּבעׂשה, אּלא לי "אין זה: ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹללׁשֹון
ּבמצות ׁשּנבאר ּכמֹו ― אתֿהּגמל" לֹומר: ְְְְְִֵֶֶַַַָָָֹּתלמּוד

ּתאכלּו"(arw)לאֿתעׂשה "אתּה ׁשאמרֹו נתּבאר, הּנה . ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹֹ
,ל ּׁשהזּכרּתי מה היא זֹו ּבמצוה והּכּונה עׂשה. מצות ―ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָ
ּבכלּֿבהמה אּלּו סּמנים לדרֹוׁש נצטּוינּו ׁשאנּו ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָוהּוא:
הּמצוה. הּוא ― זה ודין לאכלּה, מּתר יהא ואז ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָֻוחּיה,

ּבכֹורֹות ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּובמּסכת(e.)ּוכבר ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
.(hp.)חּלין ִֻ

á"ôùú'ä éøùú 'é éùéîç íåé
.áð÷ .àð÷ .ð÷ äùò úåöî

.ãò÷ .áò÷ äùòú àì úåöî
éøùú'é-'èéùéîç-éòéáøíåé

― הק"ן ּבסּמניהּמצוה ּגם לבּדק ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָֹ
וסּמני מּתרים. יהיּו מּמּנּו מינים ּכּמה ׁשרק והּוא ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָֻהעֹוף,
ּכי ּבחקירה, הּׂשגּו אּלא מןֿהּתֹורה נאמרּו לא ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָֹֻהעֹוף
אּסּורם ׁשּנתּבאר ּבכלֿהּמינים מתּבֹוננים אנּו ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָּכאׁשר

(zehxtae ,dxeza)ּדברים ּבהם אנּו מֹוצאים אחד, ְְִִֶֶֶָָָָָאחד
אֹותם mitzeyn)הּכֹוללים mihxt Ð "deeyd cv")והם , ְְִֵַָ

זה ולֹומר: ּבעֹופֹות לדּון ׁשּנצטּוינּו וזה טמא עֹוף ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָסּמני
ספרי: ּולשֹון עׂשה. מצות הּוא ― טהֹור וזה ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָטמא

ּתאכלּו טהרה i`)"ּכלֿצּפֹור ,ci mixac)מצות זֹו ― ְְִִֵַָָֹֹ
ּדיני נתּבארּו ּוכבר עליו; מהּֿׁשרמזנּו נתּבאר הּנה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָעׂשה".

חּלין ּבמּסכת זֹו .(hp.)מצוה ְְִִֶֶַָֻ

― הקנ"א ּבסּמניהּמצוה ּגם לבּדק ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָֹ
מּמעל כרעים לֹו "אׁשר ּבּתֹורה: המפרׁשים והם ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹחגבים,

k`)לרגליו" ,`i `xwie)ּבּמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו זֹו מצוה וענין . ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָ
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רכי ixyz `"i iyiy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּתאכלּו "אתֿזה אמרֹו: הּוא ּבּה ׁשּנאמר והּפסּוק ְְְְֱֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלפניה,
ג' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר העֹוף". ׁשרץ ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָֹמּכל

חּלין .(fn)מּמּסכת ִִֶֶַֻ

― הקנ"ב ּבסּמניהּמצוה לבּדק ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָֹ
ּתאכלּו "אתֿזה אמרֹו: והּוא ּבּתֹורה מפרׁשים והם ְְְְְִִֵֶֶַָָָָֹֹּדגים

ּבּמים" אׁשר h)מּכל ,my my)חּלין ּבגמרא אמרּו ּובפרּוׁש ְְְֲִִִִֵֶַָָָָֹֻ
(:eq)ול ּבעׂשה עֹובר טמא ּדג ׁשאֹוכל מּמה: ּכי אֿתעׂשה. ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ

ולאו ּתאכל, לא ׁשּזּולתֹו אני ׁשֹומע אכֹול' 'זה ְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָֹֹּׁשאמר
"אתֿזה ׁשאמרֹו נתּבאר, הּנה עׂשה. ― עׂשה מּכלל ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהּבא
מצות ׁשהיא ּבאמרנּו והענין עׂשה. מצות ― ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹּתאכלּו"
ּבסּמנים לדּון נצטּוינּו ׁשאנּו ,ל ׁשהזּכרּתי ּכמֹו הּוא ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָעׂשה
ׁשּבאר ּכמֹו מּתר, אינֹו וזה לאכלֹו מּתר זה ונאמר: ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֻֻאּלּו
לּטמאה הּטהרה ּביןֿהּבהמה "והבּדלּתם ואמר: ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹהּכתּוב

dk)וגֹו'" ,k my)― ּבּסּמנים אּלא הבּדלה ּתהא לא ְְְִִֵֶַַָָָָֹ
האּלה הּסּמנין מיני מארּבעת ומין ּכלֿמין יהיה ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָלפיכ
וסּמני וחּיה, ּבהמה סּמני ּכלֹומר: עצמּה, ּבפני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָמצוה
לׁשֹונם, ּבארנּו ּוכבר ּדגים. וסּמני חגבים, וסּמני ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָָָהעֹוף,
ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר לבּדֹו. עׂשה לכלֿאחד ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשּקראּו
חּלין מּמּסכת ג' ּבפרק ּדגים, סּמני ּכלֹומר: זֹו, ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֻמצוה

(my).

― הקע"ב מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
אמרֹו והּוא טמאה, וחּיה טמאה eÎd)ּבהמה ,ci mixac): ְְְְְְֵֵֵַָָָָָ

אתֿהּגמל וגֹו' הּגרה מּמעלי תאכלּו לא אתֿזה א"ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ
ּבהמה ׁשאר אבל ואתֿהחזיר". ואתֿהּׁשפן ְְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָואתֿהארנבת
ּׁשאמר: מּמה אבל ּבפרּוׁש, לאו ּבהן ּבא לא ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֹטמאה
אתּה ּבּבהמה ּגרה מעלת וגֹו', ּפרסה מפרסת ְְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ"וכלּֿבהמה

e)תאכלּו" ,ci my)הּסימנים ׁשני ּבֹו ּׁשאין ׁשּכלֿמה ידענּו , ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
מּכלל הּבא לאו ׁשהּוא אּלא אכילתֹו, על מזהרים ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָֻיחד
הּבא לאו אצלנּו: הּוא ּוכלל עׂשה, ׁשהּוא ׁשּנתּבאר ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָעׂשה
נאסרה אבל עליו. לֹוקין ואין עׂשה, ― עׂשה ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָמּכלל
אכילתן על וחּיבנּו טמאה וחּיה ּבהמה ׁשאר ְְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָָָֻעלינּו
ׁשּיׁש וגמל חזיר ּומה אֹומרים: ׁשאנּו וחמר, ּבקל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹמלקּות
לׁשאר וחמר קל עליו, לֹוקין ― אחד טהרה סימן ְֳִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹּבהן
ׁשּלֹוקין ― ּכלל טהרה סימן ּבהן ׁשאין וחּיה ְְְֳִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבהמה

ספרא לׁשֹון ּוׁשמע ipiny)עליהן. zyxt):אמרּו ּבכלֿזה, ְְְְְֲִֵֶֶַָָָ
טמאה ּבהמה ואין ּבאכילה אֹותּה ― תאכלּו" ְְְֲִֵֵֵֵַָָָָָֹֹ"אתּה
ּתלמּוד מּנין? ּבלאֿתעׂשה ּבעׂשה, אּלא לי אין ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹּבאכילה.
אּלא לי אין הּגרה", מּמעלי תאכלּו לא "אתֿזה ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹלֹומר:

ודין מּנין? טמאה ּבהמה ׁשאר ּבלבד, xnege)אּלּו lw) ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָ
ּבלאֿתעׂשה הן הרי טהרה סימן ּבהן ׁשּיׁש אּלּו מה ְֲֲֳִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹהּוא:
טהרה, סימן ּבהן ׁשאין טמאה ּבהמה ׁשאר אכילתן, ְְְֲֳִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָעל
הּגמל נמצאּו: אכילתן! על ּבלאֿתעׂשה ׁשּתהא ּדין ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאינֹו
ּבהמה ּוׁשאר מןֿהּכתּוב, ― והחזיר והּׁשפן ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָוהארנבת
― ׁשּלהן עׂשה מצות ונמצאת מּקלֿוחמר: ― ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹטמאה

dyr)מןֿהּכתּוב Ð dyr llkn `ad e`la)ּֿבלא ּומצוה , ְְִִַָָֹ

מלתא לגּלֹויי זה ׁשּקלֿוחמר אּלא מּקלֿוחמר. ― ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹתעׂשה
הּוא dxe`klּבעלמא mlrpd z` dlbn "xnege lw"d :xnelk) ְְָָ

dxezd z`f dazk eli`k aygp df ixde "zexeyd oia"

(yxetnaּבמקֹומֹו ׁשּנבאר ּכמֹו ּבבּתֹו", ׁשאמרּו ּכדר ,`l) ְְְְְְִִֵֶֶֶֶָָ
(gt xeriy Ð ely dyrzמּבׂשר ּכזית ּכלֿהאֹוכל ּולפיכ .ְְְִִִֵַַָָָ

לֹוקה ― ׁשּיהיה מהן מין מאיזה טמאה חּיה אֹו ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָּבהמה
זאת ודע `epמּדאֹוריתא. xeqi`d xwiry oeik :xnelk) ְְְִַַָֹ

oi`"l dxizqa df oi` Ð "xnege lw" cenll ilan mb mircei

(dwele Ð "oicd on oixidfn.

― הקע"ד עֹוףהּמצוה מּלאכל ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֹֻ
ּתׁשּקצּו "ואתֿאּלה הּמינים: ּבאֹותם אמרֹו והּוא ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָטמא,

יאכלּו" לא bi)מןֿהעֹוף ,`i `xwie)ּכזית מהם האֹוכל וגם . ְְְִִֵֵֵֶַַָָָֹ
עם זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― ְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָמּבׂשרם

מחּלין ג' ּבפרק ׁשּלפניה .(hp.)הּׁשּתים ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָֻ

íåéá"ôùú'ä éøùú à"é éùéù
.äò÷ .âò÷ äùòú àì úåöî

.çò÷ .æò÷ .åò÷
― הקע"ג ּדגהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָֻ

יהיּו "וׁשקץ הּדגים: מן הּמינים ּבאֹותם אמרֹו והּוא ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָטמא,
ּתׁשּקצּו" ואתֿנבלתם תאכלּו לא מּבׂשרם i`,לכם `xwie) ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹ

(`i.לֹוקה ― ּכזית מּבׂשרם והאֹוכל .ְְְִִֵֶַָָָ

― הקע"ה ׁשרץהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָֻ
מן וזּולתם והּצרעין והּדבֹורים הּזבּובים ּכגֹון ְְְְְְְִִִִַַַָָָָהעֹוף,
ׁשרץ "וכל ּתֹורה: ּבמׁשנה אמרֹו והּוא האּלה, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹהּמינים

יאכלּו" לא לכם הּוא טמא hi)העֹוף ,ci mixac)ּולׁשֹון . ְֵֵֵֶָָָָֹ
לאֿתעׂשה", מצות ― וכּו' העֹוף ׁשרץ "וכל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָֹֹספרי:

לֹוקה. ― ְְֶָָוהאֹוכלם

― הקע"ו ׁשרץהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָֻ
וזהּו להם, והּדֹומה והחּפּוׁשּיֹות הּתֹולעים ּכגֹון ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָהארץ,
"וכלֿהּׁשרץ יתעּלה: אמרֹו והּוא הארץ, ׁשרץ ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּנקרא:

יאכל" לא הּוא ׁשקץ עלֿהארץ n`)הּׁשרץ ,`i `xwie). ֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ
מּׁשהּו מהם dnly)והאֹוכל dixa ef dzid m`)חּיב ― ְֵֵֶֶַַָָ

ְַמלקּות.

― הקע"ז הּׁשרץהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ
מסּים מין ׁשאינֹו אףֿעלּֿפי מןֿהעּפּוׁשים, ְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָֻהּמתהּוה
תטּמאּו "ולא אמרֹו: והּוא ּונקבה, מּזכר נֹולד ְְְְְְְִֵֵַָָָָָֹואינֹו

עלֿהארץ" הרמׂש ּבכלֿהּׁשרץ cn)אתֿנפׁשתיכם ,my). ְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
ספרא ipiny)ּולׁשֹון zyxt)― עלֿהארץ הרמׂש "הּׁשרץ : ְְִֵֶֶֶַַָָָָֹ

ּבין ׁשּיׁש החּלּוק וזהּו ורֹובה", ּפֹורה ׁשאינֹו ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַאףֿעלּֿפי
הארץ" על הּׁשרץ "הּׁשרץ erw)אמרֹו dxdf` lirl)ּובין ְֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

הּוא ― הּׁשֹורץ ׁשהּׁשרץ לפי הרמׂש". "הּׁשרץ ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹאמרֹו
מׁשריץ הּוא והרי הּמין את הּמֹוליד ּכח ּבֹו ׁשּיׁש ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַֹהּׁשרץ
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(mivxy cilen)הּׁשרץ הּוא ― הרֹומׂש והּׁשרץ הארץ; ְֵֶֶֶֶֶַַַָָָעל
מןֿהע האֹוכלהּמתהּוה וגם ּכמֹוהּו, מֹוליד ׁשאינֹו ּפּוׁשים ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

לֹוקה. ― ִֶֶמּמּנּו

― הקע"ח ּבעליהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֻ
וירמׂשּו מּׁשּיצאּו והּפרֹות הּזרעים ּבתֹו הּמתהּוים ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָהחּיים
מצאנּום אפּלּו הּפרי, אֹותֹו אֹו הּזרע אֹותֹו ּפני ְְֲִִֵֶֶַַַַָעל
― והאֹוכלם לאכלם, אסּור ― האכל ּבתֹו ְְְְְֶַַָָָָָָָֹאחרּֿכ
לא עלֿהארץ הּׁשרץ "לכלֿהּׁשרץ אמרֹו: והּוא ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹלֹוקה,

הם" ּכיֿׁשקץ an)תאכלּום ,`i my)ספרא ּולׁשֹון .zyxt) ְְְִִֵֶֶָֹ
(ipiny."וחזרּו לארץ ׁשּפרׁשּו את "להביא :ְְְְִֵֵֶֶָָָָ

á"ôùú'ä éøùú á"é ÷"ù íåé
.èò÷ äùòú àì úåöî

.çô÷ .ô÷
― הקע"ט איזההּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
יחּוד ּבלי ׁשּיהיה, oind)ׁשרץ lcad `ll)העֹוף ׁשרץ ּבין ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶָ

יתעּלה: אמרֹו והּוא הארץ, ׁשרץ ּבין הּמים ׁשרץ ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָּבין
ולא הּׁשרץ ּבכלֿהּׁשרץ אתֿנפׁשתיכם ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹ"אלּֿתׁשּקצּו

ּבם" ונטמתם ּבהם bn)תּטּמאּו ,`i `xwie)ּבפני לאו זה . ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָ
האֹוכל לפיכ ּכֹולל. אּסּור ּכעין והּוא עליו, ולֹוקין ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָעצמֹו
"וכלֿ מּׁשּום אחת ׁשּתים: לֹוקה ― הארץ מּׁשרץ ְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָּדבר

יאכל" לא הּוא ׁשקץ עלֿהארץ הּׁשרץ n`)הּׁשרץ ,my), ֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
ּבכלֿהּׁשרץ". אתֿנפׁשתיכם "אלּֿתׁשּקצּו מּׁשּום ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹואחת
אחת ׁשּתים: לֹוקה ― העֹוף מּׁשרץ ּדבר האֹוכל ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָוכן

יאכלּו" לא לכם הּוא טמא העֹוף "ׁשרץ ci,מּׁשּום mixac) ִֵֵֵֶֶֶָָָָֹ
(eh―dyrz `l)(erwאלּֿתׁשּקצּו" מּׁשּום ואחת ,ְְְִַַַַ

אחד חי ּבעל אכל ואם ּבכלֿהּׁשרץ". ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹאתֿנפׁשתיכם
ּכ הארץ, על וׁשֹורץ מעֹופף החי אֹותֹו והיה ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָּבלבד
ארּבע עליו חּיב יהיה ― הארץ וׁשרץ העֹוף ׁשרץ ְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשהּוא

zewlnd)מלקּיֹות oipna ef dhiy lr oldl wleg epax)ואם . ְְִַֻ
עליו חּיב יהיה ― הּמים מּׁשרץ ּגם ׁשהּוא ּכ על ְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָנֹוסף
ׁשּנאמר טמא ּדג מּׁשּום החמיׁשית הּמלקּות מלקּיֹות: ְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻׁשׁש

תאכלּו" לא "מּבׂשרם i`)ּבֹו: ,`i `xwie)―dyrz `l) ְִֵָָֹֹ
(brwֿאת "אלּֿתׁשּקצּו מּׁשּום הּׁשּׁשית והּמלקּות ,ְְְְִִִֶַַַַַ

ׁשרץ ּגם ּכֹולל ׁשהּוא לפי הּׁשרץ", ּבכלֿהּׁשרץ ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹנפׁשתיכם
מּמה חּוץ הּמים ׁשרץ לאסֹור ּפסּוק לנּו ואין ְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָהּמים.
הּׁשרץ". ּבכלֿהּׁשרץ אתֿנפׁשתיכם "אלּֿתׁשּקצּו ְְְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹּׁשּנאמר:

מּכֹות ּבגמרא אמרּו האּלה הּכללים "אכל(fh:)ּולפי : ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָ
lyּפֹוטיתא zepekz epiax ea x`zn oldle .mind uxy) ִָ

(ezhiy itl `xnbd xn`n miiwl ick mitqep mivxy―
לֹוקה ― צרעה חמׁש; לֹוקה ― נמלה ארּבע; ְְְִֵֶֶֶַַָָָָלֹוקה
אֹו ּפרּוׁשֹו ׁשּׁשמעּתי ּכלֿמי ׁשּפרׁש הּפרּוׁש זהּו ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשׁש".

וכּו' ּפֹוטיתא אכל ׁשהּוא: זה ּבענין ּדבריו (dhiyראיתי ְְְְִִִִֶֶַָָָָָָ
e`l gkn mb zewln xtqn zaiign Ð epax wleg dilr Ð ef
cxtpa mdn cg` lk lv`y mixeqi` dnk etxhvdyk Ð cg`

Ð etxhvdy mixeqi`d xtqnke .miiw xen`d e`ld did
(dwelאּלא יתקּים ולא יהיה לא נכֹון, ׁשאינֹו ּפרּוׁש וזה .ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹ

הּתלמּוד. ּבלׁשֹון המבארים האמּתּיים הּכללים ְְְְְֲִִִִִִִַַַַָָָֹּבהּפּו
ׁשחּיבּו ּתמצא ּכאן ּׁשהקּדמנּו ּבמה ּתתּבֹונן ׁשאם ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָוהּוא:
אתֿ "אלּֿתׁשּקצּו והּוא: אחד מּלאו מלקּיֹות ְְְְִֶֶַַַָָָֹֻׁשלׁש
זה, ּדבר ּבּטּול נתּבאר ּוכבר ּבכלֿהּׁשרץ". ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹנפׁשתיכם
ּכמֹו ּפנים, ּבׁשּום אחד לאו על מלקּיֹות ׁשּתי לֹוקין ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֻוׁשאין

חּלין ּבגמרא זה(aw:)ׁשּבארּו ּכלל הקּדמנּו ּוכבר : ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֻ
לקּמן ּדגמאֹות מּמּנּו ל ויבֹואּו ּפעמים, ּכּמה ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֻּובארנּוהּו

(hÎgiy ,dvw dyrz `l).

הּוא: ּתׁשּתּבׁש ולא ּבֹו ּתסּתּפק ׁשּלא הּנכֹון ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֹוהּדבר
הּמים וׁשרץ העֹוף ׁשרץ ּבעצמֹו ׁשהּוא חי ּבעל ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָׁשהאֹוכל

אח ּבלבד: ׁשלׁש לֹוקה ― הארץ ׁשרץוׁשרץ מּׁשּום ת ְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
ׁשּגם הארץ ׁשרץ מּׁשּום ואחת הּלאו, ּבֹו ׁשּנתּבאר ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהעֹוף
אתֿ "אלּֿתׁשּקצּו מּׁשּום ואחת הּלאו, נתּבאר ְְְְִִֵֶַַַַַָָּבֹו
"ּכלֿׁשרץ", ּבכלל נאסר הּמים ׁשרץ ׁשּגם ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹנפׁשתיכם",
ּבכלֿהּׁשרץ אתֿנפׁשתיכם "אלּֿתׁשּקצּו אמרֹו: ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָֹוהּוא
אחת לֹוקה ― ּבלבד הארץ ׁשרץ אכל ואם ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּׁשרץ".
אחת ― העֹוף ׁשרץ על ּגם וכ הארץ. ׁשרץ ְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָמּׁשּום
אחת ― לבּדֹו הּמים ׁשרץ על וכ העֹוף. ׁשרץ ְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָמּׁשּום
הּׁשרץ". ּבכלֿהּׁשרץ אתֿנפׁשתיכם "אלּֿתׁשּקצּו ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹמּׁשּום
ׁשרץ על ילקה לא הארץ ׁשרץ ּכֹולל זה ׁשּלאו ְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹּומחמת
מפרׁשים לאוין אלף לנּו ּבאּו ׁשאפּלּו לפי ׁשּתים, ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַָָָָָָֹהארץ
מלקּות אּלא עליהן לֹוקה אינֹו ― הארץ" ּב"ׁשרץ ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֻּכּלם
אמר: ואפּלּו ּבעצמֹו, אחד ּבענין נכּפלּו ׁשּכּלם לפי ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָֻאחת,
ּתאכל", לא הארץ "ׁשרץ ּתאכלּו", לא הארץ ְֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹֹֹ"ׁשרץ
יתחּיב לא ― ּפעמים אלף ּכ יאכל", לא הארץ ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ"ׁשרץ
ׁשּקבעּו ׁשאּלה ראית האם אחת. מלקּות אּלא ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָעליו
לֹוקה ׁשעטנז ׁשהּלֹובׁש סֹוברים הּזה המׁשּבׁש ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻאתֿהּכלל

לאוין ׁשני ּבֹו ׁשּבאּו ּכיון ak,ׁשּתים mixac .hi ,hi `xwie) ְְִִֵֵֶַָָָ
(`iהיה זה אּלא ּכן סֹוברים ׁשהם ראיתי לא מפרׁשים? .ְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹֹ

מּוזרים ּדבריהם ואין ׁשהּוא, מי אמרֹו אּלּו ּבעיניהם ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָמּוזר
עליו לֹוקין העֹוף ׁשרץ אֹו הארץ ׁשּׁשרץ ּבאמרם ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָּבעיניהם
מּׁשּום ואחת ּבֹו המפרׁש הּלאו מחמת אחת ְְְֲִִֵַַַַַַַַָָֹׁשּתים:
ּברּור וזה ּבכלֿהּׁשרץ". אתֿנפׁשתיכם ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ"אלּֿתׁשּקצּו
והאּלמים. מןֿהחרׁשים אפּלּו יעלם ׁשּלא עד ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹּבתכלית
ואמר לבארֹו ׁשהתחלּתי אתֿהענין להׁשלים ְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָֹאחזֹור
oeekn zeidl jixv e`l lk ,e`l siqedl ick epiax zhiyl)
oi`y zelitk df ixd ok `lel .dpekz ly "ztqez" e` "wlg"l

(epiax zhiyl) oiwelשל חלק אותו על אחת מפעם יותר
רבינו לפירוש הקדמה הם הבאים והדברים איסור.

ׁש הגמרא): מןבמאמר זרע ּבאיזה חי ׁשּנתהּוה ארע אם ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַ
אףֿעלֿ העֹולם, לאויר ויצא הּפרֹות מן ּבפרי אֹו ְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָהּזרעים
מלקּות חּיב האֹוכלֹו הרי ― האדמה ּבפני נגע ׁשּלא ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָּפי
ׁשּבארנּו ּכמֹו עצמֹו, ּבפני לאו ּבֹו ׁשּנאמר לפי ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָאחת,

לזֹו ׁשּקדמה grw)ּבּמצוה dyrz `l)ּפני על רחׁש ואם , ְְְְִִֵֶַַַָָָָָ
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רכג ixyz a"i w"y mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּבּה ורמׂש epi`yהארץ uxya cgein xeqi` `ed "ynx") ְֶַָָָָ
(cilenֿלכל" מּׁשּום: אחת ׁשּתים: אכילתֹו על חּיב ―ְְֲִִִַַַַַָָָ

הם" ּכיֿׁשקץ תאכלּום לא הארץ על הּׁשרץ (my,הּׁשרץ ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ
(an―(grw dyrz `l)תטּמאּו "ולא מּׁשּום: ואחת ,ְְְְִַַַֹ

הארץ" על הרמׂש ּבכלֿהּׁשרץ my,אתֿנפׁשתיכם `xwie) ְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
(cn―(frw dyrz `l)עלֿהארץ הּׁשרץ ["וכלֿהּׁשרץ ,ְֵֶֶֶַַַָָָֹ

יאכל" לא הּוא n`)ׁשקץ ,my)לאּלּו נֹוסף ארע ואם [ ְִֵֵֵֵֶֶַָָָֹ
ׁשלׁש עליו חּיב ― ורֹובה ּפֹורה ׁשּיהא יהא] ְְְֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ[ׁשּלא
מּׁשּום: ּוׁשליׁשית לעיל, ׁשהזּכרנּו הׁשּתים ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַֻמלקּיֹות:

יאכל" לא הּוא ׁשקץ הארץ על הּׁשרץ (my)"וכלֿהּׁשרץ ְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
―(erw dyrz `l)ּֿבכל אתֿנפׁשתיכם תטּמאּו ְְְְְֵֶֶַַָֹֹ["ולא

הארץ" על הרמׂש an)הּׁשרץ ,my)ׁשּיהא לכ נֹוסף ואם ,[ ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
"ּכלֿׁשרץ מּׁשּום: רביעית מלקּות עליו יתחּיב ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָמעֹופף

יאכל" לא לכם הּוא טמא hi)העֹוף ,ci mixac)―`l) ֵֵֵֶָָָָֹ
(drw dyrzׁשהּוא עם ּבּמים ׂשֹוחה ׁשּיהא לכ נֹוסף ְְְִִִֵֶֶֶַַַָואם

יתחּיב ― רּבים ּבמינים ּתמיד רֹואים ׁשאנּו ּכמֹו ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָמעֹופף,
ׁשרץ מּׁשּום: זֹו חמיׁשית מלקּות מלקּיֹות, חמׁש ְְֲִִִֵֶֶַַָָָֻעליו
"אלּֿתׁשּקצּו אמרֹו: והּוא הּכֹוללֹו לאו ׁשּבא ְְְְְִֶַַַַַָָָהּמים,

בהם" תּטּמאּו ולא הּׁשרץ ּבכלֿהּׁשרץ (my,אתֿנפׁשתיכם ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹ
(bn―(igkepd dyrz `l)זה חי ׁשּיהא לכ נֹוסף ואם .ְְְִֵֶֶַַָ

יתחּיב ― עֹוף ּגם האֹוכל מן הּמתהּוה ּבמלקּותּבעצמֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָ
יאכלּו" לא מןֿהעֹוף ּתׁשּקצּו "ואתֿאּלה מּׁשּום: ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָֹׁשּׁשית

(bi ,my)―(crw dyrz `l)ׁשּיתהּוה ּכ על ּתּתּמה ואל .ְְִִֶֶַַַַָָ
קרֹובֹות לעּתים רֹואים ׁשאנּו לפי הּפרֹות, מעּפּוׁש ְְְִִִִִֵֵֶַָעֹוף
האגֹוז מן ּגדֹולים יֹותר והם מןֿהעּפּוׁשים מתהּוים ְְְֱִִִִִִִֵֵַָָעֹופֹות
טמא עֹוף הּוא ּבעצמֹו אחד ׁשּמין על ּתתּפּלא ואל ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּקטן
לֹו ׁשּיהיּו רחֹוק, ּדבר זה אין ּכי ― העֹוף ׁשרץ ְְִִֵֶֶֶֶָָָָוהּוא
ּתראה הלא העֹוף. ׁשרץ ּותכּונֹות ּופעּלֹותיו העֹוף ְְְְֲִֶֶֶָָָֹֻּתכּונֹות
ּדג מלקּיֹות הּׁשׁש אּלּו ּבכלל ׁשּמנּו ּכלֿהראׁשֹונים ְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻּפרּוׁשי
ׁשאפׁשר לפי אכחיׁשּנּו, ולא נכֹון וזה הּמים, וׁשרץ ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָטמא
ויהיה עֹוף יהיה ּגםּֿכן ּכ הּמים, ׁשרץ ויהיה ּדג ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשּיהא
וׁשרץ העֹוף וׁשרץ עֹוף ׁשהיה הּפֹוטיתא, וזהּו העֹוף, ְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשרץ
ארּבע, עליה חּיבין ּולפיכ ― הּמים וׁשרץ ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהארץ
היא האמּורה, זֹו ּונמלה חמׁש. עליה לֹוקה ְְְֲִֵֶֶַָָָָָָָָָוהּנמלה
ּפֹורה ׁשאינה הּפרֹות מעּפּוׁש הּמתהּוה המעֹופפת ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּנמלה
מןֿהאכל ׁשּפרׁש ׁשרץ מּׁשּום: אחת עליה חּיב ― ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹורֹובה

(grw dyrz `l)הארץ על ׁשֹורץ מּׁשּום: ואחת ,`l) ְִֵֶַַַָָ
(erw dyrzהארץ על רֹומׂש מּׁשּום: ואחת ,dyrz `l) ְִֵֶַַַָָ

(frwהעֹוף ׁשרץ מּׁשּום: ואחת ,(drw dyrz `l)ואחת , ְְִֶֶַַַַָ

הּמים ׁשרץ hrw)מּׁשּום: dyrz `l)היא ׁשּגם והּצרעה ְְִִִִֶֶֶַַַָָ
וׁשרץ עֹוף ׁשהיא אּלּו על ּבּה נֹוסף מןֿהעּפּוׁש, ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָמתהּוה
הּנמלה אֹו הּצרעה ׁשּתתהּוה הּנמנע מן ואין ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהעֹוף.
ּובתֹו מןֿהעּפּוׁשים והּׁשֹורצים המעֹופפים מּמיני ְְְְְְִִִִִִִֵַַָָָוזּולתן
ּבמּדעי ידיעה להם ׁשאין ההמֹון, אצל אּלא ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהּפרֹות
ּדבר ׁשּיתהּוה אפׁשר אי ׁשּכלֿמין מדּמים אּלא ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּטבע,
על ּכ ׁשהּדבר רֹואים ׁשהם ּכיון ּונקבה מּזכר אלא ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָמּמּנּו
ּדבר ׁשהּוא לפי זה, ענין והבן אּלּו ּכללים ּוזכֹור ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָֹהרב.

אפניו על i`)ּדבר ,dk ilyn)את ל ּבארּתי ּוכבר . ְְְְִֵֶַַָָָָֻ
על חּיבים זה חי ּבעל ותאמר: ּתבחֹון ׁשּבהם ְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹהענינים
ּכ אּלא עליו חּיבין אין וזה מלקּיֹות, וכ ּכ ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֻאכילתֹו
חי ּבעל ׁשהאֹוכל ל יתּבאר האּלה הּלׁשֹונֹות ּומן .ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָוכ
אּלא "ּכזית", ּבֹו אֹומרים ואין לׁשעּורֹו חֹוׁשׁשין אין ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָׁשלם
הּׁשרץ, ׁשרץ מּׁשּום ׁשלׁש: לֹוקה ― יּתּוׁש אֹוכל ֲִִֵֵֶֶֶַַָֹֹאפּלּו

עֹוד ואמרּו העֹוף. ׁשרץ ּומּׁשּום רֹומׂש, fh.)ּומּׁשּום zekn): ְְִִֵֶֶָָ
אתֿ אלּֿתׁשּקצּו מּׁשּום: עֹובר ― נקביו ְְְְִֵֶֶַַַַָָהּמׁשהה

מּיא ּדׁשתי מאן וכן min)נפׁשתיכם. dzeyd)ּבקרנא ְְְְְֵֵֵֶַַַַָָָֹ
מּׁשּום: עֹובר ― ּדם מּקיז ׁשל ּכלי והּוא ְְְִִִֵֶַָָָֻּדאּמנא,
הּלכלּוכים ּבאכילת הּדין והּוא אתֿנפׁשתיכם. ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַֹאלּֿתׁשּקצּו
רב ׁשּנפׁש המגעלים, ּדברים ּוׁשתּית הּמאּוסים ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָֹֹּודברים
אין אבל עליו, מזהרים ּכלֿזה ― מהם קהה אדם ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֻּבני
אּלא אינֹו ּדקרא ׁשּפׁשטיּה לפי מלקּות, עליו, ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָחּיבים
הּנה מרּדּות. מּכת אּלּו על אֹותֹו מּכין אבל ּבלבד: ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָּבׁשרץ
"אלֿ ׁשהּוא זה, ׁשּפסּוק מּכלֿמהּֿׁשהקּדמנּו ל ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָנתּבאר
הּמים ׁשרץ אּסּור מּמּנּו למדנּו אתֿנפׁשתיכם", ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹּתׁשּקצּו
זאת. והבן מּזה. חּוץ מיחד לאו עליו ּבא ׁשּלא ְְְִִֵֶֶַָָָָָָֹֹֻּבלבד,

― ּוׁשמנים מאה הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָֹ
תאכלּו "לא אמרֹו: והּוא הּמתה, את מּלאכֹול ְְְְְֱִֵֶֶֶַַָָֹֹֻׁשהזהרנּו

k`)ּכלֿנבלה" ,ci mixac)― ּכזית נבלה מּבׂשר והאֹוכל ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָ
ֶלֹוקה.

― הקפ"ח ּבׂשרהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָֻ
הּנסקל `mc)ׁשֹור bxdy oebk ,dliwq aiigy ig lra)ואפּלּו ְֲִִַַָ

ּבאכילה נאסר ּדינֹו ׁשּמּׁשּנגמר לפי סקילתֹו, קדם ְְְְֱֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹנׁשחט
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּכׁשרה, ׁשחיטה ׁשּנׁשחט ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָאףֿעלּֿפי

אתּֿבׂשרֹו" יאכל gk)"ולא ,`k zeny)ה ּולׁשֹון ּמכלּתא. ְְְְְִֵֵֶַָָָֹ
(mihtyn zyxt)הּבעלים וקדמּו לּסקל ׁשּיצא "ׁשֹור :ְְְִִֵֶַָָָָָ

"ולא נאמר: לכ ּבאכילה", אסּור ּבׂשרֹו ― ְְְְֱֲִֶַַָָָָָֹּוׁשחטּוהּו
לֹוקה. ― ּכזית מּבׂשרֹו והאֹוכל אתּֿבׂשרֹו". ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָיאכל
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אם לקולי ישמע, יעזוב את כל מגידי העתידות המנחשים והקוסמים וכו'.
אגרות קודש ד עמוד קיז



bרכד wxt dingp - miaezk

â-÷øô äéîçðclÎek

åë(ñ) :àöBiä ìcânäå çøænì íénä øòL ãâð ãò ìôòa íéáLé eéä íéðéúpäåæëe÷éæçä åéøçà §©̧§¦¦½¨¬Ÿ§¦−¨®Ÿ¤©Â¤¹¤©³©©©Æ¦Æ©¦§½̈§©¦§−̈©¥«©£¨²¤¡¦¬
:ìôòä úîBç ãòå àöBiä ìBãbä ìcânä ãâpî úéðL äcî íéò÷zäçëe÷éæçä íéñeqä øòL | ìòî ©§Ÿ¦−¦¨´¥¦®¦¤¹¤©¦§¨³©¨Æ©¥½§©−©¬¨«Ÿ¤¥©´©´©©¦À¤¡¦ÆÆ

(ñ) :Búéa ãâðì Léà íéðäkäèëäéòîL ÷éæçä åéøçàå (ñ) Búéa ãâð ønà ïa ÷Bãö ÷éæçä åéøçà ©´Ÿ£¦½¦−§¤¬¤¥«©£¨¯¤¡¦²¨¬¤¦¥−¤¤́¥®§©£¨³¤¡¦Æ§©«§¨´
(ñ) :çøænä øòL øîL äéðëL ïáìéððç ÷éæçä åéøçà (éøçà)éMMä óìö ïa ïeðçå äéîìL ïá ä ¤§©§½̈Ÿ¥−©¬©©¦§¨«©£¨¸¤¡¦¹£©§¨´¤¤¤§À̈§¨¯¤¨¨²©¦¦−

(ñ) :BúkLð ãâð äéëøa ïa ílLî ÷éæçä åéøçà (ñ) éðL äcîàìäikìî ÷éæçä åéøçà (éøçà) ¦¨´¥¦®©£¨´¤¡¦À§ª¨Æ¤¤´¤§½̈¤−¤¦§¨«©£¨´¤¡¦À©§¦¨Æ
:äptä úiìò ãòå ã÷ônä øòL ãâð íéìëøäå íéðéúpä úéa-ãò éôøvä-ïaáìì äptä úiìò ïéáeøòL ¤©´Ÿ§¦½©¥¬©§¦¦−§¨Ÿ§¦®¤µ¤©´©©¦§½̈§©−£¦©¬©¦¨«¥̧£¦©³©¦¨Æ§©´©

(ô) :íéìëøäå íéôøvä e÷éæçä ïàväâìøçiå äîBçä-úà íéðBá eðçðà-ék èláðñ òîL øLàk éäéå ©½Ÿ¤¡¦¬©Ÿ§¦−§¨Ÿ§¦«©§¦º©£¤¯¨©´©§©©À¦«£©³§¦Æ¤©´½̈©¦´©
:íéãeäiä-ìò âòìiå äaøä ñòëiå Bìãìíéììîàä íéãeäiä äî øîàiå ïBøîL ìéçå åéçà éðôì | øîàiå ½©¦§©−©§¥®©©§¥−©©§¦«©´Ÿ¤¦§¥´¤À̈§¥Æ«Ÿ§½©¾Ÿ¤¨²©§¦¬¨£¥¨¦−

:úBôeøN änäå øôòä úBîøòî íéðáàä-úà eiçéä íBiá elëéä eçaæéä íäì eáæòéä íéNòŸ¦®£©©§¸¨¤³£¦§Æ̈Æ©§©´©½©§©¯¤¨£¨¦²¥£¥¬¤¨−̈§¥¬¨§«

i"yx
(ÂÎ).ìôåòá íéáùåé åéä íéðéúðäå יושבים היו והנתינים

סמוך  שהיה שלהם מחוז אותו בונים והיו מחוז באותו
המזרח: צד של המים שער נגד עד ùéà(ÁÎ)לחומה

.åúéá ãâðì:ביתו כנגד בונה היה אחד ïá(Ï)כל ïåðçå
.éùùä óìö:הששי הוא וחנון לצלף לו  היו הרבה בנים

.éðù äãî:שנית אחת åúëùð.כמו לשכה לשכתו, כמו
לחומה: סמוך שם לו éôøåöä.(Ï‡)היתה ïá איש

אומנותו: שם של ונקרא äðôä(Ï·)הצורף úéìò ïéáå
.ïàöä øòùì הצאן שער לבנות התחילו הבנין תחלת

החומה  בונין היו כך וגו' הצאן שער את ויבנו שנאמר
זה: אחר בזה ïåøîåù.(Ï„)מסביב ìéçå åéçà éðôì

יהודה: צרי שהיו שומרון וחיל חביריו äîלפני

.íéãåäéä:עושים הם כך היהודים ענין íéììîàä.מדוע
ורפיון: íäì.חלשות åáæòéä אשר סבורים הם וכי

לבנות: כוכבים העובדי להם ויניחו אם åçáæéä.יעזבו
סבורים: שהם כמו תמיד זבחיהם את להם åìëéäיזבחו

.íåéá'א ביום התחילו אשר מלאכתם וישלימו יכלו אם
בניינם: את לגמור כוכבים העובדי יניחום שלא לומר

.åéçéä להיות לקדמתן האבנים ויחזירו ויתקנו יחיו אם
העפר: מן וחזקות ותלים:úåîøòî.קשות חמרים ענין

.úåôåøù äîäå כך עפר, ונעשית שרופות היו והאבנים
בונין  שהיו החומה בנין על ומתלוצצים מלעיגים היו
כאשר  האש מן לארץ שנפלו שרופות האבנים מן

ירושלים: נשרפה

cec zcevn
(ÂÎ).ÌÈ·˘ÂÈ ÂÈ‰ עד החזיקו  בעופל יושבים  היו  אשר  ר"ל 

החומה מן היוצא  המגדל  וגם למזרח  הפונה המים  שער  נגד 
כמ"ש‰˙˜ÌÈÚÂ.(ÊÎ)ולחוץ: פעם החזיקו כבר  כי  עם

הנתינים שבנו המדה כפי שוב  והחזיקו עתה חזרו  למעלה
וכו': המגדל מנגד  היה הבנין  ˘Ú¯(ÁÎ)והתחלת ÏÚÓ

.ÌÈÒÂÒ‰: ההר גובה אל  ולמעלה הסוסים Ï‚„משער ˘È‡
.Â˙È·:הכהנים בתי  עמדו שם  מןˆ„Â˜.(ËÎ)כי היה לא

לעצמו: זכרו ולזה צלף:‰˘˘È.(Ï)הכהנים של  הששי בן 
.Â˙Î˘:מתחלף דטלנ "ת כי לשכתו  Â‚Â'.(Ï‡)כמו „‚ומשם המפקד  שער נגד  עד  ולהלאה והרוכלים הנתינים  ומבית  ר "ל 

הפנה: אל  בה  שעולים  המקום עד  ‰ˆ‡Ô.(Ï·)והלאה  ¯Ú˘Ï עד בהקף  בונים והיו למעלה כמ "ש הבנין התחלת  היה  שם כי
ההתחלה: מקום  אל  ÂÏ.(Ï‚)באו ¯ÁÈÂ:בלב.'Â‚Â ÒÚÎÈÂ:כעסו ÂÎÂ'.(Ï„)הראה  ‰Ó:במעשיהם תועלת מה  ‰Â·ÊÚÈ.ר"ל

החומה : אל  מה  חיזוק יש וכי כאומר  העפר במילוי לעצמם החומה את יחזקו  במלאות‰ÂÁ·ÊÈ.וכי  שמחה  זבחי יזבחו  וכי 
בו: לשמוח  ראוי כזה חלוש  בנין וכי כאומר ·ÌÂÈ.הבנין ÂÏÎÈ‰היה דבריו כי להשלימו יחשבו אשר  ביום הבנין ישלימו וכי

הבנין: ישלימו ומתי המה  מועטים החומה בוני הלא  וכאומר  לבנותו החילם אשר‰ÂÈÁÈ.בעת האבנים את לחזק יוכלו וכי
הנפולה: החומה אבני מצרורות הנעשים  העפר מערמות לקוחים  וחוזקÓ‰Â‰.המה  באש  שרופות  המה  האלה האבנים  הלא 

להם: מה

oeiv zcevn
(ÂÎ).ÌÈÈ˙‰Â:הגבעונים ויבא·ÏÙÂÚ.הם כמו מגדל שם

העופל  ה')אל הבושם:ÌÈÏÎÂ¯‰Â.(Ï‡):(מ"ב סוחרי הם 
(„Ï).ÌÈÏÏÓ‡‰אני אומלל כי כמו וחלושים (תהלים הנכרתים 

לחיזוק:‰Â·ÊÚÈ.:ו') העפר מילוי  והוא מעזיבה ‰ÂÈÁÈ.מלשון 
חיותם  עד  כמו רפואה ה')ענין  השאלה(יהושע בדרך ובא 

וכו' לחומת  ארוכה עלתה כי ד')וכמ "ש עניןÂÓ¯ÚÓ˙.:(לקמן
ערמות ערמות  ויתנו וכן  ותל  ל"א)גל  :(דה"ב

iÎh wxt l`wfgi - mi`iap

è-÷øô ìà÷æçé`iÎd

ä:eìîçz-ìàå íëðéò (íëéðéò) ñçz-ìà-(ìò) ekäå åéøçà øéòá eøáò éðæàa øîà älàìeåï÷æ §¥Æ¤Æ¨©´§¨§©½¦§¬¨¦²©£−̈§©®©¨¬Ÿ¥§¤−§©©§«Ÿ¨¥¿
elçz éLc÷nîe eLbz-ìà åzä åéìò-øLà Léà-ìk-ìòå úéçLîì eâøäz íéLðå óèå äìeúáe øeçä´§¨Á§©̧§¨¦¹©©§´§©§¦À§©¨¦̧£¤¨¨³©¨Æ©¦©½¦¦§¨¦−¨¥®

:úéaä éðôì øLà íéð÷fä íéLðàa elçiåæíéììç úBøöçä-úà eàìîe úéaä-úà eànè íäéìà øîàiå ©¨¥ÆÆ¨£¨¦´©§¥¦½£¤−¦§¥¬©¨«¦©¸Ÿ¤£¥¤¹©§´¤©©À¦©§¯¤©£¥²£¨¦−
:øéòá ekäå eàöéå eàöçýåýé éðãà däà øîàå ÷òæàå éðt-ìò äìtàå éðà øàLàðå íúBkäk éäéå ¥®§¨§−§¦¬¨¦«©«§¦Æ§©½̈§¥«£©−¨®¦¨¤§¨̧©¨©¹¨¤§©À¨«Ÿ©Æ£¨Æ£Ÿ¨´§¦½

:íìLeøé-ìò Eúîç-úà EkôLa ìàøNé úéøàL-ìk úà äzà úéçLîäèìàøNé-úéa ïBò éìà øîàiå £©§¦´©À̈¥µ¨§¥¦´¦§¨¥½§¨§§¬¤£¨§−©§¨¨¦«©´Ÿ¤¥©À£¸¥«¦§¨¥³
ïéàå õøàä-úà ýåýé áæò eøîà ék ähî äàìî øéòäå íéîc õøàä àìnzå ãàî ãàîa ìBãb äãeäéå¦«¨Æ¨Æ¦§´Ÿ§½Ÿ©¦¨¥³¨Æ̈¤Æ¨¦½§¨¦−¨§¨´ª¤®¦´¨§À¨©³§¨Æ¤¨½̈¤§¥¬

:äàø ýåýéé:ézúð íLàøa íkøc ìîçà àìå éðéò ñBçú-àì éðà-íâåàéíécaä Láì | Léàä äpäå §−̈Ÿ¤«§©̧£¦½Ÿ¨¬¥¦−§´Ÿ¤§®Ÿ©§−̈§Ÿ¨¬¨¨«¦§¦¥º¨¦´§ª´©©¦À
(ô) :éðúéeö øLà ìëk (øùàë) éúéNò øîàì øác áéLî åéðúîa úñwä øLà£¤³©¤Æ¤Æ§¨§½̈¥¦¬¨−̈¥®Ÿ¨¦¾¦§−Ÿ£¤¬¦¦¨«¦

é-÷øô ìà÷æçé`

à:íäéìò äàøð àqk úeîc äàøîk øétñ ïáàk íéáøkä Làø-ìò øLà òé÷øä-ìà äpäå äàøàå̈¤§¤À§¦¥³¤¨¨¦Æ©Æ£¤Æ©´Ÿ©§ª¦½§¤´¤©¦½§©§¥−§´¦¥®¦§−̈£¥¤«

i"yx
(‰).éðæàá øîà äìàìå:המחבלים éùã÷îîå(Â)לששת

.åìçú תקרי אל אמרו ורבותינו מקדשי לפני העומדי' מן
אותם  הם לי המקודשים מן ממקודשי אלא ממקדשי
לחבלם  וצוה חזר מלהזיקם בהם שהתרה התיו חקוקי
הרי  מאלו אלו נשתנו מה לפניו הדין מדת שאמרה לפי

שבת: במסכת כדאיתא בהם מיחו éðà.(Á)לא øàùàå

אני: äèî.(Ë)ונשארתי äàìî:מעוקל דין
(‡).íéáåøëä ùàø ìò המרכבה חיות ארבעה ראש על

השור  פני שנהפכו לפי כרובי' לקרותם חזר זו ובפרשה
רבותינו  ואמרו זו, בפרשה שכתוב כמו כרוב לפני
רבונו  לפניו אמר לכרוב, והפכו רחמי' בקש יחזקאל

סניגור: נעשה קטיגור אין עולם של

cec zcevn
(‰).‰Ï‡ÏÂ:מפצם בכלי הבאים האנשים ששת  ‡Ó¯הם

.ÈÊ‡·: להם מדבר כשהיה שמעתי לבוש‡ÂÈ¯Á.ר"ל  אחרי 
העיר:ÂÎ‰Â.הבדים : מןÈÁ˘ÓÏ˙.(Â)באנשי להשחית 
‡È˘.העולם: ÏÎ ÏÚÂ אל הסימן עליו שיהיה מי כל על  אבל 

להכותו: אליו ˙ÂÏÁ.תגשו È˘„˜ÓÓÂלהכות תתחילו
מקדשי: לפני העומדים אישÂÏÁÈÂ.מהאנשים  ושבעים כמ "ש לגלולים  קטרו  אשר הבית לפני  שעמדו מהזקני' להכות התחילו 

בידו מקטרתו ואיש  וגו' ח)מזקני ‰·È˙.(Ê):(לעיל ˙‡ Â‡ÓËהמקדש בית חצרות ומלאו  המקדש  בית  לטומאת  תחושו אל כאומר 
בעיר: והכו צאו ואח"ז החללים  בעיר:Â‡ˆÈÂ.מן והכו יצאו בהחצרות שהכו  ‡È.(Á)אחר ¯‡˘‡Âכי אני כ "א נשאר  לא

בהם: מיחו שלא על  שנענשו אמרו ורז"ל צדיק , מצא לא כי אחד  על  אף סימן רשם בעת‰ÈÁ˘Ó˙.לא  כולם את  תשחית  כי
ירושלים : על  חמתך  Ï‡¯˘È.(Ë)תשפוך  ˙È·: יהודה למלכות  ונטפלו אפרים מלכות גלות אחר בארצם  הנשארים  „ÌÈÓ.הם 

דמים : שופכי משפט:ËÂÓ‰.אנשי  ‰'.הטיית  ·ÊÚ: השמים מערכת בארץ :¯‡‰.ביד  הנעשה  ‡È.(È)מה Ì‚Âשהם כמו 
עליהם: לחוס  עיני תראה לא  כן רואה, אני שאין ראשם:„¯ÌÎ.אומרים  על אשלם דרכם „·¯.(È‡)גמול  ·È˘Óמשיב היה

המשלחו: ה' אל  Â‚Â'.תשובה È˙È˘Úעשיתי כן והנה  זולתם  על  ולא  הצדיקים מצחות  על  כ "א  לרשום צוית לא הנה  כאומר
מצאתי: לא הנה  הצדיקים  ומן זולתם מצחות על  רשמתי לא כי

(‡).ÌÈ·Â¯Î‰ ˘‡¯ ÏÚשם נאמר  וכן  המרכבה חיות ארבע רקיע הם  החיה  ראשי על  א)ודמות  תינוק(לעיל כי כרובים וקראם
להנה אדם  דמות מראיהן וזה  כמ"ש  אדם בן  בדמות  היו החיות  כל  גוף מראה ותואר רביא, ארמי בל ' ÈÙÒ¯.:(שם)הוא Ô·‡Î

כסא : דמות  כמראה  ספיר כאבן מזהיר דבר על היה Ì‰ÈÏÚ.הרקיע  ‰‡¯הדבר וכפל  להם, ממעל אשר ברקיע  הכרובים על 
ביאור: לתוספת 

oeiv zcevn
(Â).ÂÏÁÈÂ ,ÂÏÁ˙: התחלה ונשאר:Â‡˘‡¯.(Á)מלשון כמו

יללה:‡‰‰. צעקת  ל ' הטיה:ËÓ‰.(Ë)ענין מל'
(‡).ÚÈ˜¯‰ Ï‡:הרקיע הוא‰ÌÈ·Â¯Î.על  תינוק של  תרגום

רביא:

בהתאם ל"כלל" המקובל ששום דבר אינו הולך לאיבוד – הרי כך הדבר גם בקשר למחשבותיו, דיבוריו ומעשיו של האדם.
ממכתב ימי הסליחות, ה'תשכ"ז



רכה b wxt dingp - miaezk

â-÷øô äéîçðclÎek

åë(ñ) :àöBiä ìcânäå çøænì íénä øòL ãâð ãò ìôòa íéáLé eéä íéðéúpäåæëe÷éæçä åéøçà §©̧§¦¦½¨¬Ÿ§¦−¨®Ÿ¤©Â¤¹¤©³©©©Æ¦Æ©¦§½̈§©¦§−̈©¥«©£¨²¤¡¦¬
:ìôòä úîBç ãòå àöBiä ìBãbä ìcânä ãâpî úéðL äcî íéò÷zäçëe÷éæçä íéñeqä øòL | ìòî ©§Ÿ¦−¦¨´¥¦®¦¤¹¤©¦§¨³©¨Æ©¥½§©−©¬¨«Ÿ¤¥©´©´©©¦À¤¡¦ÆÆ

(ñ) :Búéa ãâðì Léà íéðäkäèëäéòîL ÷éæçä åéøçàå (ñ) Búéa ãâð ønà ïa ÷Bãö ÷éæçä åéøçà ©´Ÿ£¦½¦−§¤¬¤¥«©£¨¯¤¡¦²¨¬¤¦¥−¤¤́¥®§©£¨³¤¡¦Æ§©«§¨´
(ñ) :çøænä øòL øîL äéðëL ïáìéððç ÷éæçä åéøçà (éøçà)éMMä óìö ïa ïeðçå äéîìL ïá ä ¤§©§½̈Ÿ¥−©¬©©¦§¨«©£¨¸¤¡¦¹£©§¨´¤¤¤§À̈§¨¯¤¨¨²©¦¦−

(ñ) :BúkLð ãâð äéëøa ïa ílLî ÷éæçä åéøçà (ñ) éðL äcîàìäikìî ÷éæçä åéøçà (éøçà) ¦¨´¥¦®©£¨´¤¡¦À§ª¨Æ¤¤´¤§½̈¤−¤¦§¨«©£¨´¤¡¦À©§¦¨Æ
:äptä úiìò ãòå ã÷ônä øòL ãâð íéìëøäå íéðéúpä úéa-ãò éôøvä-ïaáìì äptä úiìò ïéáeøòL ¤©´Ÿ§¦½©¥¬©§¦¦−§¨Ÿ§¦®¤µ¤©´©©¦§½̈§©−£¦©¬©¦¨«¥̧£¦©³©¦¨Æ§©´©

(ô) :íéìëøäå íéôøvä e÷éæçä ïàväâìøçiå äîBçä-úà íéðBá eðçðà-ék èláðñ òîL øLàk éäéå ©½Ÿ¤¡¦¬©Ÿ§¦−§¨Ÿ§¦«©§¦º©£¤¯¨©´©§©©À¦«£©³§¦Æ¤©´½̈©¦´©
:íéãeäiä-ìò âòìiå äaøä ñòëiå Bìãìíéììîàä íéãeäiä äî øîàiå ïBøîL ìéçå åéçà éðôì | øîàiå ½©¦§©−©§¥®©©§¥−©©§¦«©´Ÿ¤¦§¥´¤À̈§¥Æ«Ÿ§½©¾Ÿ¤¨²©§¦¬¨£¥¨¦−

:úBôeøN änäå øôòä úBîøòî íéðáàä-úà eiçéä íBiá elëéä eçaæéä íäì eáæòéä íéNòŸ¦®£©©§¸¨¤³£¦§Æ̈Æ©§©´©½©§©¯¤¨£¨¦²¥£¥¬¤¨−̈§¥¬¨§«

i"yx
(ÂÎ).ìôåòá íéáùåé åéä íéðéúðäå יושבים היו והנתינים

סמוך  שהיה שלהם מחוז אותו בונים והיו מחוז באותו
המזרח: צד של המים שער נגד עד ùéà(ÁÎ)לחומה

.åúéá ãâðì:ביתו כנגד בונה היה אחד ïá(Ï)כל ïåðçå
.éùùä óìö:הששי הוא וחנון לצלף לו  היו הרבה בנים

.éðù äãî:שנית אחת åúëùð.כמו לשכה לשכתו, כמו
לחומה: סמוך שם לו éôøåöä.(Ï‡)היתה ïá איש

אומנותו: שם של ונקרא äðôä(Ï·)הצורף úéìò ïéáå
.ïàöä øòùì הצאן שער לבנות התחילו הבנין תחלת

החומה  בונין היו כך וגו' הצאן שער את ויבנו שנאמר
זה: אחר בזה ïåøîåù.(Ï„)מסביב ìéçå åéçà éðôì

יהודה: צרי שהיו שומרון וחיל חביריו äîלפני

.íéãåäéä:עושים הם כך היהודים ענין íéììîàä.מדוע
ורפיון: íäì.חלשות åáæòéä אשר סבורים הם וכי

לבנות: כוכבים העובדי להם ויניחו אם åçáæéä.יעזבו
סבורים: שהם כמו תמיד זבחיהם את להם åìëéäיזבחו

.íåéá'א ביום התחילו אשר מלאכתם וישלימו יכלו אם
בניינם: את לגמור כוכבים העובדי יניחום שלא לומר

.åéçéä להיות לקדמתן האבנים ויחזירו ויתקנו יחיו אם
העפר: מן וחזקות ותלים:úåîøòî.קשות חמרים ענין

.úåôåøù äîäå כך עפר, ונעשית שרופות היו והאבנים
בונין  שהיו החומה בנין על ומתלוצצים מלעיגים היו
כאשר  האש מן לארץ שנפלו שרופות האבנים מן

ירושלים: נשרפה

cec zcevn
(ÂÎ).ÌÈ·˘ÂÈ ÂÈ‰ עד החזיקו  בעופל יושבים  היו  אשר  ר"ל 

החומה מן היוצא  המגדל  וגם למזרח  הפונה המים  שער  נגד 
כמ"ש‰˙˜ÌÈÚÂ.(ÊÎ)ולחוץ: פעם החזיקו כבר  כי  עם

הנתינים שבנו המדה כפי שוב  והחזיקו עתה חזרו  למעלה
וכו': המגדל מנגד  היה הבנין  ˘Ú¯(ÁÎ)והתחלת ÏÚÓ

.ÌÈÒÂÒ‰: ההר גובה אל  ולמעלה הסוסים Ï‚„משער ˘È‡
.Â˙È·:הכהנים בתי  עמדו שם  מןˆ„Â˜.(ËÎ)כי היה לא

לעצמו: זכרו ולזה צלף:‰˘˘È.(Ï)הכהנים של  הששי בן 
.Â˙Î˘:מתחלף דטלנ "ת כי לשכתו  Â‚Â'.(Ï‡)כמו „‚ומשם המפקד  שער נגד  עד  ולהלאה והרוכלים הנתינים  ומבית  ר "ל 

הפנה: אל  בה  שעולים  המקום עד  ‰ˆ‡Ô.(Ï·)והלאה  ¯Ú˘Ï עד בהקף  בונים והיו למעלה כמ "ש הבנין התחלת  היה  שם כי
ההתחלה: מקום  אל  ÂÏ.(Ï‚)באו ¯ÁÈÂ:בלב.'Â‚Â ÒÚÎÈÂ:כעסו ÂÎÂ'.(Ï„)הראה  ‰Ó:במעשיהם תועלת מה  ‰Â·ÊÚÈ.ר"ל

החומה : אל  מה  חיזוק יש וכי כאומר  העפר במילוי לעצמם החומה את יחזקו  במלאות‰ÂÁ·ÊÈ.וכי  שמחה  זבחי יזבחו  וכי 
בו: לשמוח  ראוי כזה חלוש  בנין וכי כאומר ·ÌÂÈ.הבנין ÂÏÎÈ‰היה דבריו כי להשלימו יחשבו אשר  ביום הבנין ישלימו וכי

הבנין: ישלימו ומתי המה  מועטים החומה בוני הלא  וכאומר  לבנותו החילם אשר‰ÂÈÁÈ.בעת האבנים את לחזק יוכלו וכי
הנפולה: החומה אבני מצרורות הנעשים  העפר מערמות לקוחים  וחוזקÓ‰Â‰.המה  באש  שרופות  המה  האלה האבנים  הלא 

להם: מה

oeiv zcevn
(ÂÎ).ÌÈÈ˙‰Â:הגבעונים ויבא·ÏÙÂÚ.הם כמו מגדל שם

העופל  ה')אל הבושם:ÌÈÏÎÂ¯‰Â.(Ï‡):(מ"ב סוחרי הם 
(„Ï).ÌÈÏÏÓ‡‰אני אומלל כי כמו וחלושים (תהלים הנכרתים 

לחיזוק:‰Â·ÊÚÈ.:ו') העפר מילוי  והוא מעזיבה ‰ÂÈÁÈ.מלשון 
חיותם  עד  כמו רפואה ה')ענין  השאלה(יהושע בדרך ובא 

וכו' לחומת  ארוכה עלתה כי ד')וכמ "ש עניןÂÓ¯ÚÓ˙.:(לקמן
ערמות ערמות  ויתנו וכן  ותל  ל"א)גל  :(דה"ב

כדי לעורר את האובדים והנידחים, הוא דווקא על-ידי שופר גדול.
ממאמר ב' דראש-השנה ה'תשכ"ח

iÎh wxt l`wfgi - mi`iap

è-÷øô ìà÷æçé`iÎd

ä:eìîçz-ìàå íëðéò (íëéðéò) ñçz-ìà-(ìò) ekäå åéøçà øéòá eøáò éðæàa øîà älàìeåï÷æ §¥Æ¤Æ¨©´§¨§©½¦§¬¨¦²©£−̈§©®©¨¬Ÿ¥§¤−§©©§«Ÿ¨¥¿
elçz éLc÷nîe eLbz-ìà åzä åéìò-øLà Léà-ìk-ìòå úéçLîì eâøäz íéLðå óèå äìeúáe øeçä´§¨Á§©̧§¨¦¹©©§´§©§¦À§©¨¦̧£¤¨¨³©¨Æ©¦©½¦¦§¨¦−¨¥®

:úéaä éðôì øLà íéð÷fä íéLðàa elçiåæíéììç úBøöçä-úà eàìîe úéaä-úà eànè íäéìà øîàiå ©¨¥ÆÆ¨£¨¦´©§¥¦½£¤−¦§¥¬©¨«¦©¸Ÿ¤£¥¤¹©§´¤©©À¦©§¯¤©£¥²£¨¦−
:øéòá ekäå eàöéå eàöçýåýé éðãà däà øîàå ÷òæàå éðt-ìò äìtàå éðà øàLàðå íúBkäk éäéå ¥®§¨§−§¦¬¨¦«©«§¦Æ§©½̈§¥«£©−¨®¦¨¤§¨̧©¨©¹¨¤§©À¨«Ÿ©Æ£¨Æ£Ÿ¨´§¦½

:íìLeøé-ìò Eúîç-úà EkôLa ìàøNé úéøàL-ìk úà äzà úéçLîäèìàøNé-úéa ïBò éìà øîàiå £©§¦´©À̈¥µ¨§¥¦´¦§¨¥½§¨§§¬¤£¨§−©§¨¨¦«©´Ÿ¤¥©À£¸¥«¦§¨¥³
ïéàå õøàä-úà ýåýé áæò eøîà ék ähî äàìî øéòäå íéîc õøàä àìnzå ãàî ãàîa ìBãb äãeäéå¦«¨Æ¨Æ¦§´Ÿ§½Ÿ©¦¨¥³¨Æ̈¤Æ¨¦½§¨¦−¨§¨´ª¤®¦´¨§À¨©³§¨Æ¤¨½̈¤§¥¬

:äàø ýåýéé:ézúð íLàøa íkøc ìîçà àìå éðéò ñBçú-àì éðà-íâåàéíécaä Láì | Léàä äpäå §−̈Ÿ¤«§©̧£¦½Ÿ¨¬¥¦−§´Ÿ¤§®Ÿ©§−̈§Ÿ¨¬¨¨«¦§¦¥º¨¦´§ª´©©¦À
(ô) :éðúéeö øLà ìëk (øùàë) éúéNò øîàì øác áéLî åéðúîa úñwä øLà£¤³©¤Æ¤Æ§¨§½̈¥¦¬¨−̈¥®Ÿ¨¦¾¦§−Ÿ£¤¬¦¦¨«¦

é-÷øô ìà÷æçé`

à:íäéìò äàøð àqk úeîc äàøîk øétñ ïáàk íéáøkä Làø-ìò øLà òé÷øä-ìà äpäå äàøàå̈¤§¤À§¦¥³¤¨¨¦Æ©Æ£¤Æ©´Ÿ©§ª¦½§¤´¤©¦½§©§¥−§´¦¥®¦§−̈£¥¤«

i"yx
(‰).éðæàá øîà äìàìå:המחבלים éùã÷îîå(Â)לששת

.åìçú תקרי אל אמרו ורבותינו מקדשי לפני העומדי' מן
אותם  הם לי המקודשים מן ממקודשי אלא ממקדשי
לחבלם  וצוה חזר מלהזיקם בהם שהתרה התיו חקוקי
הרי  מאלו אלו נשתנו מה לפניו הדין מדת שאמרה לפי

שבת: במסכת כדאיתא בהם מיחו éðà.(Á)לא øàùàå

אני: äèî.(Ë)ונשארתי äàìî:מעוקל דין
(‡).íéáåøëä ùàø ìò המרכבה חיות ארבעה ראש על

השור  פני שנהפכו לפי כרובי' לקרותם חזר זו ובפרשה
רבותינו  ואמרו זו, בפרשה שכתוב כמו כרוב לפני
רבונו  לפניו אמר לכרוב, והפכו רחמי' בקש יחזקאל

סניגור: נעשה קטיגור אין עולם של

cec zcevn
(‰).‰Ï‡ÏÂ:מפצם בכלי הבאים האנשים ששת  ‡Ó¯הם

.ÈÊ‡·: להם מדבר כשהיה שמעתי לבוש‡ÂÈ¯Á.ר"ל  אחרי 
העיר:ÂÎ‰Â.הבדים : מןÈÁ˘ÓÏ˙.(Â)באנשי להשחית 
‡È˘.העולם: ÏÎ ÏÚÂ אל הסימן עליו שיהיה מי כל על  אבל 

להכותו: אליו ˙ÂÏÁ.תגשו È˘„˜ÓÓÂלהכות תתחילו
מקדשי: לפני העומדים אישÂÏÁÈÂ.מהאנשים  ושבעים כמ "ש לגלולים  קטרו  אשר הבית לפני  שעמדו מהזקני' להכות התחילו 

בידו מקטרתו ואיש  וגו' ח)מזקני ‰·È˙.(Ê):(לעיל ˙‡ Â‡ÓËהמקדש בית חצרות ומלאו  המקדש  בית  לטומאת  תחושו אל כאומר 
בעיר: והכו צאו ואח"ז החללים  בעיר:Â‡ˆÈÂ.מן והכו יצאו בהחצרות שהכו  ‡È.(Á)אחר ¯‡˘‡Âכי אני כ "א נשאר  לא

בהם: מיחו שלא על  שנענשו אמרו ורז"ל צדיק , מצא לא כי אחד  על  אף סימן רשם בעת‰ÈÁ˘Ó˙.לא  כולם את  תשחית  כי
ירושלים : על  חמתך  Ï‡¯˘È.(Ë)תשפוך  ˙È·: יהודה למלכות  ונטפלו אפרים מלכות גלות אחר בארצם  הנשארים  „ÌÈÓ.הם 

דמים : שופכי משפט:ËÂÓ‰.אנשי  ‰'.הטיית  ·ÊÚ: השמים מערכת בארץ :¯‡‰.ביד  הנעשה  ‡È.(È)מה Ì‚Âשהם כמו 
עליהם: לחוס  עיני תראה לא  כן רואה, אני שאין ראשם:„¯ÌÎ.אומרים  על אשלם דרכם „·¯.(È‡)גמול  ·È˘Óמשיב היה

המשלחו: ה' אל  Â‚Â'.תשובה È˙È˘Úעשיתי כן והנה  זולתם  על  ולא  הצדיקים מצחות  על  כ "א  לרשום צוית לא הנה  כאומר
מצאתי: לא הנה  הצדיקים  ומן זולתם מצחות על  רשמתי לא כי

(‡).ÌÈ·Â¯Î‰ ˘‡¯ ÏÚשם נאמר  וכן  המרכבה חיות ארבע רקיע הם  החיה  ראשי על  א)ודמות  תינוק(לעיל כי כרובים וקראם
להנה אדם  דמות מראיהן וזה  כמ"ש  אדם בן  בדמות  היו החיות  כל  גוף מראה ותואר רביא, ארמי בל ' ÈÙÒ¯.:(שם)הוא Ô·‡Î

כסא : דמות  כמראה  ספיר כאבן מזהיר דבר על היה Ì‰ÈÏÚ.הרקיע  ‰‡¯הדבר וכפל  להם, ממעל אשר ברקיע  הכרובים על 
ביאור: לתוספת 

oeiv zcevn
(Â).ÂÏÁÈÂ ,ÂÏÁ˙: התחלה ונשאר:Â‡˘‡¯.(Á)מלשון כמו

יללה:‡‰‰. צעקת  ל ' הטיה:ËÓ‰.(Ë)ענין מל'
(‡).ÚÈ˜¯‰ Ï‡:הרקיע הוא‰ÌÈ·Â¯Î.על  תינוק של  תרגום

רביא:



`רכו dpyn iyy wxt dcip zkqn

ËúBøòN ézL äàéáä àHL äðL íéøNò úa,úéðBìéà àéäå äðL íéøNò úa àéäL äéàø àéáz–úöìBç àG ©¤§¦¨¨¤¥¦¨§¥§¨¨¦§¨¨¤¦©¤§¦¨¨§¦©§¦¤¤
úîaéúî àGå.úBøòN ézL àéáä àHL äðL íéøNò ïa,ñéøñ àeäå äðL íéøNò ïa àeäL äéàø àéáé–àG §¦§©¤¤¤¤§¦¨¨¤¥¦§¥§¨¨¦§¨¨¤¤¤§¦¨¨§¨¦

íaéî àGå õìBç.éøác elàúéaìlä.éànL úéaíéøîBà:äøNò äðBîL éða äæå äæ.øæòéìà éaøøîBà:øëfä ¥§§©¥¥¦§¥¥¦¥¥©©§¦¤¨¤§¥§¤¤§¥©¦¡¦¤¤¥©¨¨
éøáãkìlä úéa,éøáãk äá÷päåéànL úéa,Léàä éðôì àáì úøäîî äMàäL. §¦§¥¥¦¥§©§¥¨§¦§¥¥©©¤¨¦¨§©¤¤¨Ÿ¦§¥¨¦

È ˘ ˘ ˜ ¯ Ù
‡ïBéìòä àa àHL ãò ïBzçzä ïîéñ àa–úöìBç Bàúîaéúî Bà.ïBzçzä àa àHL ãò ïBéìòä àa,óà ¨¦¨©©§©¤¨¨¤§¤¤¦§©¤¤¨¨¤§©¤¨©©§©

øLôà éàL ét ìò–øéàî éaøøîBà:úîaéúî àGå úöìBç àG;íéîëçåíéøîBà:Bàúîaéúî Bà úöìBç.éðtî ©¦¤¦¤§¨©¦¥¦¥¤¤§¦§©¤¤©£¨¦§¦¤¤¦§©¤¤¦§¥

:àøîåçì ïéá àìå÷ì ïéá úøâåá áùçú æàå íìåë åììä íéðîéñä ìë äá åéäéù ãò
h.zipeli` `ideïééãò úåøòù éúù äàéáä àìå íéøùò úá àéäù ô"òà úéðåìéà éðîéñ äá åàøð àì íàù .úéðåìéà éðîéñ éîð äá åàøééù êéøöå øîåìë

éðîéñå .úéðåìéà åæ éøä ,úéðåìéà éðîéñ äá åàøð àìù ô"òà ,æà úåøòù éúù äàéáä àì íàå .ãçà íåéå äðù ùîçå íéùìù úá äéäúù ãò ,àéä äðè÷
:úåîáéã àî÷ ÷øô [ùéø] åðùøéô úéðåìéà.znaizn `le zvleg `láéúëã ,äøèô àðîçøã .÷åùì àùðéì úøúåîå(ä"ë íéøáã),ãìú øùà øåëáä äéäå

:úãìåé äðéàù ,úéðåìéàì èøô.qixq `edeäðù ùîçå íéùìù ïá äéäéù ãò ,ïè÷ àåä ïééãò ,ñéøñ éðîéñ åá åàøð àì éàã .ñéøñ éðîéñ åá åàøðù øîåìë
áéúëã ,àåä äöéìç øá åàì ñéøñå .úåøòù éúù àéáä àìù ïåéë ,ñéøñ àåäù òåãéá ,ñéøñ éðîéñ åá åàøð àì åìéôà æàã ,ãçà íåéå(íù)åéçàì íé÷äì

:àåä éëä øá åàì éàäå ,ìàøùéá íù.lld zia ixack xkfd xne` xfril` 'x:ñéøñ äæ éøä ñéøñ éðîéñ åá åàøð íà ,íéøùò ïá.dawpdeäðåîù úá
:øæòéìà éáøë äëìä ïéàå .éàîù úéá éøáãë úéðåìéà åæ éøä úéðåìéà éðîéñ äá åàøð íà ,øùò

e`.oezgzd oniq `a:úåøòð ïîéñ àåäù úåøòù éúù.oeilrd `a `ly cr:ìçåá àåäå ,ïéãã ìù ïîéñ.znaizn e` zvleg e`.àéä äìåãâã íåùî
:ïðéëîñ åäééìòå ,÷äáåî ïîéñ úåøòùäùxyt` i`y t"r`éìòä ïîéñ àåáì ïðáøìïåúçú åçëùà àìå å÷ãáã â"òà ïåéìòä ïîéñ àúà éëîå ,ïåúçúä àìá ïå

àìá ïåéìò ïîéñ àåáì øùôà äéì àøéáñ øéàî 'øã .úîáéúî àìå úöìåç àì øéàî 'øì íå÷î ìëî ,øùðù àìà àúà éàãå ïåúçúä ïîéñ ïðéøîà øîéî
àöîé àîù ïè÷ .ïéîáéúî àìå ïéöìåç àì äðè÷å ïè÷ øîàã äéîòèì î"øå .úîáéúî àìå úöìåç àìå àéä äðè÷ ïéãò êëìä ,ïðéëîñ ïåúçúà ïðàå ,ïåúçú

`xephxa yexit

להחמיר כולם כדברי  והלכה הסימנים (גמרא ),– מן אחד  בה נראה שאם
קידשה  אם כגון לקולה, לא אבל  לחומרה, בוגרת דין  בה דנים הללו,

צריכ עצמה, כן את גם אביה, קידשה ואם היא, בוגרת שמא גט, ה
הסימנים, כל  בה נראו  אם אבל  היא. נערה עדיין  שמא גט, צריכה

לחומרה. בין  לקולה בין ודאית, כבוגרת נחשבת היא הרי 

הרמב"ם  ואף רש"י , פירש וכן  הצמל. סימני ללמד  שבאה משנתנו בארנו 
נערות, סימני  ללמד באה שמשנתנו  מבואר , בתוספות אבל  כך . כותב בפירושו

בחיבורו הרמב"ם כותב וכן בוחל. g-f).שהיא ,a zeyi` 'ld)

ט ה נ ש מ ר ו א ב

שתי שהביאה אחד  ויום שנה עשרה שתים שבת אחדים, במקומות הזכרנו  כבר 
"נערה" שנעשתה מיום חדשים ששה וכעבור "נערה", נעשית היא הרי  שערות,

שערות  שתי  שהביא אחד ויום שנה עשרה שלוש בן  וכן בוגרת. נעשית היא הרי

שהגיע  ובן  אחד  ויום שנה עשרה לשתים שהגיעה בת אבל גדול. נעשה הריהו 

"קטנים". נקראים עדיין שערות, שתי  הביאו ולא אחד, ויום שנה עשרה לשלוש 

כל "גדולים", נעשים אינם סריס, סימני בבן  או איילונית סימני  בבת נראו  ואפילו

ולא  עשרים בני נעשו  שאם ללמד, באה משנתנו  – שערות. בהם נראו  שלא זמן

"גדולים", נעשים הם הרי וסריס, איילונית סימני בהם נראו אם שערות, בהם נראו 

"קטנים" עדיין וסריס, איילונית סימני  ולא שערות שתי  לא הביאו לא אם אבל 

אחד  ויום שנה וחמש שלושים לגיל שיגיעו עד `mc,הם, ly eizepy aex cr epiid)
mei elit` ynge miyely lr xizi `edy lk jkitl ,dpy miray epizepy inie li`edy

eizepy aex `xwp df ixd ,cg` גמרא ובלא ),– שערות בלא אף גדולים נעשים ואז

וסריס. איילונית סימני 

äðL íéøNò úaיום ושלושים שנה עשרה תשע בת היינו  (גמרא );– ÇÆÀÄÈÈ
úBøòN ézL äàéáä àHL,"נערה" נעשתה שלא והרי –àéáz ÆÅÄÈÀÅÀÈÈÄ

àéäå äðL íéøNò úa àéäL äéàø– ושהיא –úéðBìéà– ÀÈÈÆÄÇÆÀÄÈÈÀÄÇÀÄ
איילונית שהיא ראיה תביא ואף zcll),כלומר  zlbeqn dpi`y) שאם

ולא  הואיל  עשרים, בת שהיא פי  על  אף איילונית, סימני  בה נראו לא

וחמש שלושים בת שתהיה עד כקטנה, דינה שערות, שתי הביאה
נעשית  הריהי  איילונית, סימני  בה נראו  אם אבל  אחד , ויום שנים

לבגרות, תצא מקטנותה אלא נערות, ימי  לה אין  שהאילונית "בוגרת",
לפיכך  איילונית, והיא úîaéúîוהואיל àGå úöìBç àGשנאמר – ÆÆÀÄÀÇÆÆ

ייבום ו):בפרשת כה, xekad(דברים  dide"clz xy`," לאיילונית פרט
יולדת. àéáéשאינה ,úBøòN ézL àéáä àHL äðL íéøNò ïaÆÆÀÄÈÈÆÅÄÀÅÀÈÈÄ

ñéøñ àeäå äðL íéøNò ïa àeäL äéàøכלומר סריס, ושהוא – ÀÈÈÆÆÆÀÄÈÈÀÈÄ
עדיין  סריס סימני  בו  נראו  לא שאם סריס, סימני בו שייראו וצריך

סימני בו משנראו  אבל  אחד , ויום שנה ל "ה בן שיהא עד  קטן  הוא
íaéîסריס, àGå õìBç àG מה לקיים יכול  שאינו סריס, כדין – ÅÀÀÇÅ

בישראל", שם לאחיו "להקים בייבום: ìlä.שכתוב úéa éøác elàÅÄÀÅÅÄÅ
äæå äæ :íéøîBà éànL úéa,והנקבה הזכר  –äðBîL éða ÅÇÇÀÄÆÈÆÀÅÀÆ

äøNò שמונה בני שהם ראיה יביאו שערות, שתי  הביאו שלא – ÆÀÅ
סריס. והוא איילונית והיא øëfäעשרה, :øîBà øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅÇÈÈ

ìlä úéa éøáãk הריהו סריס סימני בו נראו  אם עשרים, בן  – ÀÄÀÅÅÄÅ
éànLסריס, úéa éøáãk äá÷päå נראו אם עשרה, שמונה בת – ÀÇÀÅÈÀÄÀÅÅÇÇ

איילונית, הריהי  איילונית, סימני  éðôìבה àáì úøäîî äMàäLÆÈÄÈÀÇÆÆÈÙÄÀÅ
Léàä.לגדלות –.lld ziak `l` xfril` iaxk dkld oi`e ÈÄ
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ïBzçzä ïîéñ àa,שערות שתי –ïBéìòä àa àHL ãò– ÈÄÈÇÇÀÇÆÈÈÆÀ
ח), (ה, לעיל ששנינו כמו  בדדים, העליון הסימן  שבא Bàקודם

úîaéúî Bà úöìBçשודאי לייבום, בעלה אחי לפני נפלה אם – ÆÆÄÀÇÆÆ
עליהם. וסומכים מובהק סימן הן שערות ששתי היא, àaÈגדולה

ïBéìòä,העליון הסימן  –ïBzçzä àa àHL ãò שהביאה קודם – ÈÆÀÇÆÈÇÇÀ
שערות, øLôàשתי éàL ét ìò óà חכמים שלדעת כלומר  – ÇÇÄÆÄÆÀÈ

אנו  העליון  בא ואם התחתון , שבא קודם לבוא לעליון  אפשר  אי 
שתי הביאה שכבר היינו התחתון, הסימן גם בא שודאי  אומרים

שנשרו , אלא mewnשערות lknúöìBç àG :øîBà øéàî éaøÇÄÅÄÅÆÆ
úîaéúî àGå קודם העליון שיבוא שאפשר סובר, מאיר  שרבי – ÀÄÀÇÆÆ

חוששים  התחתון, הסימן  את מוצאים אין  אם הלכך התחתון, שבא

הסימן  שאין  היא, קטנה ועדיין בלבד , העליון  שבא אירע שמא
ולא  חולצת לא הריהי  לייבום נפלה ואם גדולה, אותה עושה העליון 

ולא  חולצין  לא וקטנה שקטן לשיטתו, הולך  מאיר רבי מתייבמת;
איילונית. תימצא שמא וקטנה סריס, יימצא שמא קטן  מייבמין ,

úîaéúî Bà úöìBç Bà :íéøîBà íéîëçå כלומר –ef `l ÇÂÈÄÀÄÆÆÄÀÇÆÆ
,znaiizn `idy cala,מתייבמת קטנה אפילו חכמים לדעת שכן 

izdw - zex`ean zeipyn

g dpyn iying wxt dcip zkqn

Âãçà íBéå äðL äøNò úçà úa–ïé÷cáð äéøãð.ãçà íBéå äðL äøNò íézL úa–ïéîi÷ äéøãð.ïé÷ãBáe ©©©¤§¥¨¨§¤¨§¨¤¨¦§¨¦©§¥¤§¥¨¨§¤¨§¨¤¨©¨¦§¦
äøNò íézL ìk.ãçà íBéå äðL äøNò íézL ïa–íé÷cáð åéøãð.GL ïaãçà íBéå äðL äøNò L–åéøãð ¨§¥¤§¥¤§¥¤§¥¨¨§¤¨§¨¨¦§¨¦¤§¤§¥¨¨§¤¨§¨¨

ïéîi÷.GL ìk ïé÷ãBáeäøNò L.äfä ïîfì íã÷,eøîàL ét ìò óà:ì eðà ïéòãBéeðøãð éî íL,ìeðLc÷ä éî íL ©¨¦§¦¨§¤§¥Ÿ¤©§©©¤©©¦¤¨§§¦¨§¥¦¨©§§¥¦¦§©§
–øãð íäéøãð ïéà,Lc÷ä ïLc÷ä ïéàå.îfä øçàìäfä ï,eøîàL ét ìò óà:ì ïéòãBé eðà ïéàeðøãð éî íL, ¥¦§¥¤¤¤§¥¤§¥¨¤§¥§©©©§©©¤©©¦¤¨§¥¨§¦§¥¦¨©§
ìeðLc÷ä éî íL–øãð ïøãð,Lc÷ä ïLc÷äå. §¥¦¦§©§¦§¨¤¤§¤§¥¨¤§¥
ÊeìLî ìLîíéîëçäMàa:äbt,ìça,ìîöå.äbt–ú÷Bðéz dãBò.ìça–äéøeòð éîé elà.Bæáe Bæa– ¨¨¨§£¨¦¨¦¨©¨Ÿ©¨¤¤©¨¨¦¤Ÿ©¥§¥§¤¨¨¨

dúàéöîa éàkæ äéáà,äéãé äNòîáe,äéøãð úøôäáe.ìîö–äøâaL ïåék,da úeLø äéáàì ïéà áeL. ¨¦¨©©¦§¦¨¨§©£¥¨¤¨©£¨©§¨¤¨¤¤¥¨¤¨§¨¥§¨¦¨§¨
Áäéðîéñ eäæéà?éìéìbä éñBé éaøøîBà:äìòiMîãcä úçz èîwä.àáé÷ò éaøøîBà:íéccä ehiMî.ïa ¥¤¦¨¤¨©¦¥©§¦¦¥¦¤©£¤©¤¤©©©©©¦£¦¨¥¦¤©©©¦¤

éàfòøîBà:úîBhtä øéçLzMî.éñBé éaøøîBà:õ÷òä ìò Bãé ïúBð àäiL éãk,øBæçì àäBLå ò÷BL àeäå. ©©¥¦¤©§¦©¦¤©¦¥¥§¥¤§¥¥¨©¨Ÿ¤§¥©§¤©£

e.miwcap dixcp:øãð äøãð ,äùéã÷ä éî íùìå äøãð éî íùì äòãé íà.oiniiw dixcpãçà íåéå äðù äøùò ùìù ïá ïëå .úåøòù éúù äàéáäù àåäå
:úåøòù éúù àéáäùë à÷åã ,íéîéé÷ åéøãð.dxyr mizy lk oiwceaeíéùìù äð÷ãáã àëéä ,äðù íéáåùç äðùá íåé íéùìù øî øîàå ìéàåä àîéúã åäîã

:ïì òîùî÷ ,äðè÷ë ä÷æçìå ÷åãáð àì åú ,äøãð éî íùì ùøôì äòãé àìå äøùò íéúùã éàî÷ íåé.dfd onfl mcewäøùò íéúù ìù äðùä ùàø íãå÷
éúì äøùò ùìù ìùå ú÷åðéúì:÷åð.xcp odixcp oi`:ïä íéðè÷ã

f.dbt('á øéù äéâô äèðç äðàúä åîë .øãîñ:úåøòùá àìå ïéããá àì ïîéñ äì ïéàù ú÷åðéúä êë ..lgea,àåä íéîëç ïåùìå .ìùáúäì áåø÷ä éøôä
:àéä äøòðå úåøòù éúù äàéáäù òåãéá ,úö÷ ïéãã ïîéñ äì ùéùë êë .øùòîá íéáééç åìéçáéùî íéðàúä.lnväì ùéù .äàìî äúöé ïå÷éøèåð ïåùì

:úøâåá àéäå äéããá ÷äáåî ïîéñ.efae efaáéúëã .ìëá éàëæ äéáà ,äøòð àéäùë åìéôà('ì øáãîá):äéáàì äéøåòð çáù ìë ,äéáà úéá äéøåòðá
g.dipniq `ed efi`:éà÷ ìîöà.hnw:èî÷ë äàøéå äæçä ìò èòî íéìåôëù ãò äéãã åìãâù.oiccd ehiyn:èî÷î øúåé íéìåãâ.znehitd.ããä ùàø

åúîèô äìèéð åîë['å äðùî 'â ÷øô äëåñ]:.uwerd lràéä éøä äùàá åàøðùë åììä íéðîéñä ìëå .õ÷åòä úåáéáñ åðééä úîåèéôå .÷ðåé ÷åðéúù ãã ìù åãåç
ïðéðééã åììä íéðîéñä ïî ãçà äá äàøð íà êëìä .øéîçäì íìåë éøáãë äëìäå .äá úåùø äéáàì ïéà áåùå ,äéì úéàãë øîìå äéì úéàãë øîì ,úøâåá

äùãé÷ íàù ,àìå÷ì àì ìáà .àøîåçì úøâåá ïéã äá,àéä äøòð ïééãò àîùã ,èâ éîð äëéøö ,äùãé÷ äéáà íàå .àéä úøâåá àîù èâ äëéøö ,äîöò úà

`xephxa yexit
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ïé÷cáð äéøãð ,ãçà íBéå äðL äøNò úçà úa היא ואם – ÇÇÇÆÀÅÈÈÀÆÈÀÈÆÈÄÀÈÄ
שנאמר הטעם, מבארים בגמרא נדר. נידרה נדרה, מי לשם יודעת

ב): ו, ודרשו:(במדבר נדר ", לנדור  יפליא כי אשה או ilti`"איש  ik
רש "י : ופירש לאיש, סמוך מופלא לרבות –`ltenלפרש יודע –

נדר; מי  yi`lלשם jenqש דהיינו – גדול, לכלל  לבוא סמוך  הוא

כל בילדה והיינו : שערות, להביא ראוי שהוא הזמן קודם אחת שנה
עשרה. השלוש  שנתו כל ובילד עשרה, השתים íézLשנתה úaÇÀÅ

ãçà íBéå äðL äøNò,שערות שתי שהביאה –ïéîi÷ äéøãð ÆÀÅÈÈÀÆÈÀÈÆÈÇÈÄ
היא. שגדולה –äøNò íézL ìk ïé÷ãBáe אותה בדקו  שאפילו – ÀÄÈÀÅÆÀÅ

שכבר אומרים אין  נדרה, מי  לשם לפרש  ידעה ולא השנה, בתחילת
כל במשך אלא נדר, נידרה אין נדרה ואם כקטנה, והוחזקה נבדקה

נודרת, שהיא פעם בכל  ולבדקה לחזור  צריכים עשרה השתים שנתה
נדרה. מי  לשם יודעת היא ãçà,אם íBéå äðL äøNò íézL ïaÆÀÅÆÀÅÈÈÀÆÈ

íé÷cáð åéøãð הטעם שבארנו כמו נדר, מי  לשם יודע הוא אם – ÀÈÈÄÀÈÄ
אחד . ויום שנה עשרה אחת בבת GLלעיל , ïaäðL äøNò L ÆÀÆÀÅÈÈ

ïéîi÷ åéøãð ,ãçà íBéå"איש" שבכלל  שערות, שתי כשהביא – ÀÆÈÀÈÈÇÈÄ
GLהוא. ìk ïé÷ãBáeäøNò L בודקים עשרה השלוש  בשנתו  – ÀÄÈÀÆÀÅ

פי על  ואף נדר . מי  לשם יודע הוא אם נודר, שהוא פעם בכל אותו 
כך, אחר כשנדר אותו ובודקים חוזרים ידע, ולא בתחילה שבדקוהו 

בת. של עשרה שתים כל  בבדיקת לעיל שבארנו  ïîfìכמו  íã÷ÙÆÇÀÇ
äfä לשתים קודם או לבת אחד  ויום שנה עשרה לאחת קודם – ÇÆ

לבן, אחד ויום שנה íLìעשרה eðà ïéòãBé :eøîàL ét ìò óàÇÇÄÆÈÀÀÄÈÀÅ
ïLc÷ä ïéàå ,øãð íäéøãð ïéà ,eðLc÷ä éî íLì ,eðøãð éîÄÈÇÀÀÅÄÄÀÇÀÅÄÀÅÆÆÆÀÅÆÀÅÈ

Lc÷ä.שערות שתי הביאו  ואפילו  הם, שקטנים –ïîfä øçàì ÆÀÅÀÇÇÇÀÇ
äfäשלוש לאחר או  לבת אחד  ויום שנה עשרה שתים לאחר  – ÇÆ

לבן, אחד  ויום שנה ìòעשרה óàïéòãBé eðà ïéà :eøîàL ét ÇÇÄÆÈÀÅÈÀÄ
Lc÷ä ïLc÷äå ,øãð ïøãð ,eðLc÷ä éî íLì ,eðøãð éî íLìÀÅÄÈÇÀÀÅÄÄÀÇÀÄÀÈÆÆÀÆÀÅÈÆÀÅ

שערות שתי שהביאו  מאחר  הם, שגדולים הגמרא – בסוגיית (רש "י

אחרונה "). "משנה  למשנתנו; בפירוש הרמב"ם  ב; מה, הרמב"ם נידה  אבל
על ואף הקדש, והקדשן  נדר  נדרן  הזה הזמן  שאחר כותב, בחיבורו 

שערות שתי  הביאו שלא ג-ד).פי  יא , נדרים הל' (עיין
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äMàa íéîëç eìLî ìLî,הקטנות שבאשה: הזמנים שלשת – ÈÈÈÀÂÈÄÈÄÈ
המציינות  השמות בשלושת משל  בדרך  חכמים כינו  והבגרות, הנערות

התאנה: של הבישול  דרגות שהתחילה äbtאת קודם תאנה – ÇÈ
שכתוב כמו  יג):להתבשל , ב, השירים  חנטה(שיר ";dibt"התאנה

ìça ששנינו כמו להתבשל , הקרובה תאנה –:(a ,` zexyrn)מאימתי" ÙÇ
התאנים במעשרות? חייבין  תאנה eligaiyn,"ìîöåהפירות – ÈÆÆ

לגמרי . ú÷Bðézהמבושלת dãBò ,äbt שתים עד קטנה שהיא – ÇÈÈÄÆ
בגרות; סימני  כל  לה אין  שעדיין שנה, äéøeòðעשרה éîé elà ,ìçaÙÇÅÀÅÀÆÈ

ובידוע  להתפתח, דדיה שמתחילים אחד , ויום שנה עשרה משתים –
שערות. שתי Bæáeשהביאה Bæa,ובנערה בקטנה –éàkæ äéáà ÈÈÈÄÈÇÇ

äéøãð úøôäáe ,äéãé äNòîáe ,dúàéöîaשנאמר (במדבר – ÄÀÄÈÈÀÇÂÅÈÆÈÇÂÈÇÀÈÆÈ
יז ): לאביהל, נעורים שבח כל  ודרשו: אביה", בית (oiir"בנעוריה

.(c ,c zeaezk dpynìîö:נוטריקון לשון שזה מבואר, בגמרא – ÆÆ
,d`ln dzvi והיינו בגרה, שכבר מעיד שבדדיה מובהק שסימן 

חדשים, וששה שנה עשרה שתים בת efe,äøâaLכשנעשתה ïåékÅÈÆÈÀÈ
da úeLø äéáàì ïéà áeL האב מרשות מוציאה שהבגרות – ÅÀÈÄÈÀÈ

לגמרי.
i p y m e i
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הבוגרת. בסימני ממשיכה והיא הקודמת, המשנה המשך היא משנתנו 

äéðîéñ eäæéà?צמל שהיא בוגרת, של  –éìéìbä éñBé éaø ÅÆÄÈÆÈÇÄÅÇÀÄÄ
ãcä úçz èîwä äìòiMî :øîBà שנראה עד הדד שגדל  – ÅÄÆÇÂÆÇÆÆÇÇÇÇ

כקמט. íéccäתחתיו ehiMî :øîBà àáé÷ò éaø שנופלים – ÇÄÂÄÈÅÄÆÇÇÇÄ
הקמט. מן  גדול  שיעור  והוא החזה, øéçLzMîעל  :øîBà éàfò ïaÆÇÇÅÄÆÇÀÄ

úîBhtä.בו יונק שהתינוק לעוקץ, שסביב –:øîBà éñBé éaø ÇÄÆÇÄÅÅ
øBæçì àäBLå ò÷BL àeäå ,õ÷òä ìò Bãé ïúBð àäiL éãkÀÅÆÀÅÅÈÇÈÙÆÀÅÇÀÆÇÂ

izdw - zex`ean zeipyn
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ËúBøòN ézL äàéáä àHL äðL íéøNò úa,úéðBìéà àéäå äðL íéøNò úa àéäL äéàø àéáz–úöìBç àG ©¤§¦¨¨¤¥¦¨§¥§¨¨¦§¨¨¤¦©¤§¦¨¨§¦©§¦¤¤
úîaéúî àGå.úBøòN ézL àéáä àHL äðL íéøNò ïa,ñéøñ àeäå äðL íéøNò ïa àeäL äéàø àéáé–àG §¦§©¤¤¤¤§¦¨¨¤¥¦§¥§¨¨¦§¨¨¤¤¤§¦¨¨§¨¦

íaéî àGå õìBç.éøác elàúéaìlä.éànL úéaíéøîBà:äøNò äðBîL éða äæå äæ.øæòéìà éaøøîBà:øëfä ¥§§©¥¥¦§¥¥¦¥¥©©§¦¤¨¤§¥§¤¤§¥©¦¡¦¤¤¥©¨¨
éøáãkìlä úéa,éøáãk äá÷päåéànL úéa,Léàä éðôì àáì úøäîî äMàäL. §¦§¥¥¦¥§©§¥¨§¦§¥¥©©¤¨¦¨§©¤¤¨Ÿ¦§¥¨¦

È ˘ ˘ ˜ ¯ Ù
‡ïBéìòä àa àHL ãò ïBzçzä ïîéñ àa–úöìBç Bàúîaéúî Bà.ïBzçzä àa àHL ãò ïBéìòä àa,óà ¨¦¨©©§©¤¨¨¤§¤¤¦§©¤¤¨¨¤§©¤¨©©§©

øLôà éàL ét ìò–øéàî éaøøîBà:úîaéúî àGå úöìBç àG;íéîëçåíéøîBà:Bàúîaéúî Bà úöìBç.éðtî ©¦¤¦¤§¨©¦¥¦¥¤¤§¦§©¤¤©£¨¦§¦¤¤¦§©¤¤¦§¥

:àøîåçì ïéá àìå÷ì ïéá úøâåá áùçú æàå íìåë åììä íéðîéñä ìë äá åéäéù ãò
h.zipeli` `ideïééãò úåøòù éúù äàéáä àìå íéøùò úá àéäù ô"òà úéðåìéà éðîéñ äá åàøð àì íàù .úéðåìéà éðîéñ éîð äá åàøééù êéøöå øîåìë

éðîéñå .úéðåìéà åæ éøä ,úéðåìéà éðîéñ äá åàøð àìù ô"òà ,æà úåøòù éúù äàéáä àì íàå .ãçà íåéå äðù ùîçå íéùìù úá äéäúù ãò ,àéä äðè÷
:úåîáéã àî÷ ÷øô [ùéø] åðùøéô úéðåìéà.znaizn `le zvleg `láéúëã ,äøèô àðîçøã .÷åùì àùðéì úøúåîå(ä"ë íéøáã),ãìú øùà øåëáä äéäå

:úãìåé äðéàù ,úéðåìéàì èøô.qixq `edeäðù ùîçå íéùìù ïá äéäéù ãò ,ïè÷ àåä ïééãò ,ñéøñ éðîéñ åá åàøð àì éàã .ñéøñ éðîéñ åá åàøðù øîåìë
áéúëã ,àåä äöéìç øá åàì ñéøñå .úåøòù éúù àéáä àìù ïåéë ,ñéøñ àåäù òåãéá ,ñéøñ éðîéñ åá åàøð àì åìéôà æàã ,ãçà íåéå(íù)åéçàì íé÷äì

:àåä éëä øá åàì éàäå ,ìàøùéá íù.lld zia ixack xkfd xne` xfril` 'x:ñéøñ äæ éøä ñéøñ éðîéñ åá åàøð íà ,íéøùò ïá.dawpdeäðåîù úá
:øæòéìà éáøë äëìä ïéàå .éàîù úéá éøáãë úéðåìéà åæ éøä úéðåìéà éðîéñ äá åàøð íà ,øùò

e`.oezgzd oniq `a:úåøòð ïîéñ àåäù úåøòù éúù.oeilrd `a `ly cr:ìçåá àåäå ,ïéãã ìù ïîéñ.znaizn e` zvleg e`.àéä äìåãâã íåùî
:ïðéëîñ åäééìòå ,÷äáåî ïîéñ úåøòùäùxyt` i`y t"r`éìòä ïîéñ àåáì ïðáøìïåúçú åçëùà àìå å÷ãáã â"òà ïåéìòä ïîéñ àúà éëîå ,ïåúçúä àìá ïå

àìá ïåéìò ïîéñ àåáì øùôà äéì àøéáñ øéàî 'øã .úîáéúî àìå úöìåç àì øéàî 'øì íå÷î ìëî ,øùðù àìà àúà éàãå ïåúçúä ïîéñ ïðéøîà øîéî
àöîé àîù ïè÷ .ïéîáéúî àìå ïéöìåç àì äðè÷å ïè÷ øîàã äéîòèì î"øå .úîáéúî àìå úöìåç àìå àéä äðè÷ ïéãò êëìä ,ïðéëîñ ïåúçúà ïðàå ,ïåúçú

`xephxa yexit

להחמיר כולם כדברי  והלכה הסימנים (גמרא ),– מן אחד  בה נראה שאם
קידשה  אם כגון לקולה, לא אבל  לחומרה, בוגרת דין  בה דנים הללו,

צריכ עצמה, כן את גם אביה, קידשה ואם היא, בוגרת שמא גט, ה
הסימנים, כל  בה נראו  אם אבל  היא. נערה עדיין  שמא גט, צריכה

לחומרה. בין  לקולה בין ודאית, כבוגרת נחשבת היא הרי 

הרמב"ם  ואף רש"י , פירש וכן  הצמל. סימני ללמד  שבאה משנתנו בארנו 
נערות, סימני  ללמד באה שמשנתנו  מבואר , בתוספות אבל  כך . כותב בפירושו

בחיבורו הרמב"ם כותב וכן בוחל. g-f).שהיא ,a zeyi` 'ld)
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שתי שהביאה אחד  ויום שנה עשרה שתים שבת אחדים, במקומות הזכרנו  כבר 
"נערה" שנעשתה מיום חדשים ששה וכעבור "נערה", נעשית היא הרי  שערות,

שערות  שתי  שהביא אחד ויום שנה עשרה שלוש בן  וכן בוגרת. נעשית היא הרי

שהגיע  ובן  אחד  ויום שנה עשרה לשתים שהגיעה בת אבל גדול. נעשה הריהו 

"קטנים". נקראים עדיין שערות, שתי  הביאו ולא אחד, ויום שנה עשרה לשלוש 

כל "גדולים", נעשים אינם סריס, סימני בבן  או איילונית סימני  בבת נראו  ואפילו

ולא  עשרים בני נעשו  שאם ללמד, באה משנתנו  – שערות. בהם נראו  שלא זמן

"גדולים", נעשים הם הרי וסריס, איילונית סימני בהם נראו אם שערות, בהם נראו 

"קטנים" עדיין וסריס, איילונית סימני  ולא שערות שתי  לא הביאו לא אם אבל 

אחד  ויום שנה וחמש שלושים לגיל שיגיעו עד `mc,הם, ly eizepy aex cr epiid)
mei elit` ynge miyely lr xizi `edy lk jkitl ,dpy miray epizepy inie li`edy

eizepy aex `xwp df ixd ,cg` גמרא ובלא ),– שערות בלא אף גדולים נעשים ואז

וסריס. איילונית סימני 

äðL íéøNò úaיום ושלושים שנה עשרה תשע בת היינו  (גמרא );– ÇÆÀÄÈÈ
úBøòN ézL äàéáä àHL,"נערה" נעשתה שלא והרי –àéáz ÆÅÄÈÀÅÀÈÈÄ

àéäå äðL íéøNò úa àéäL äéàø– ושהיא –úéðBìéà– ÀÈÈÆÄÇÆÀÄÈÈÀÄÇÀÄ
איילונית שהיא ראיה תביא ואף zcll),כלומר  zlbeqn dpi`y) שאם

ולא  הואיל  עשרים, בת שהיא פי  על  אף איילונית, סימני  בה נראו לא

וחמש שלושים בת שתהיה עד כקטנה, דינה שערות, שתי הביאה
נעשית  הריהי  איילונית, סימני  בה נראו  אם אבל  אחד , ויום שנים

לבגרות, תצא מקטנותה אלא נערות, ימי  לה אין  שהאילונית "בוגרת",
לפיכך  איילונית, והיא úîaéúîוהואיל àGå úöìBç àGשנאמר – ÆÆÀÄÀÇÆÆ

ייבום ו):בפרשת כה, xekad(דברים  dide"clz xy`," לאיילונית פרט
יולדת. àéáéשאינה ,úBøòN ézL àéáä àHL äðL íéøNò ïaÆÆÀÄÈÈÆÅÄÀÅÀÈÈÄ

ñéøñ àeäå äðL íéøNò ïa àeäL äéàøכלומר סריס, ושהוא – ÀÈÈÆÆÆÀÄÈÈÀÈÄ
עדיין  סריס סימני  בו  נראו  לא שאם סריס, סימני בו שייראו וצריך

סימני בו משנראו  אבל  אחד , ויום שנה ל "ה בן שיהא עד  קטן  הוא
íaéîסריס, àGå õìBç àG מה לקיים יכול  שאינו סריס, כדין – ÅÀÀÇÅ

בישראל", שם לאחיו "להקים בייבום: ìlä.שכתוב úéa éøác elàÅÄÀÅÅÄÅ
äæå äæ :íéøîBà éànL úéa,והנקבה הזכר  –äðBîL éða ÅÇÇÀÄÆÈÆÀÅÀÆ

äøNò שמונה בני שהם ראיה יביאו שערות, שתי  הביאו שלא – ÆÀÅ
סריס. והוא איילונית והיא øëfäעשרה, :øîBà øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅÇÈÈ

ìlä úéa éøáãk הריהו סריס סימני בו נראו  אם עשרים, בן  – ÀÄÀÅÅÄÅ
éànLסריס, úéa éøáãk äá÷päå נראו אם עשרה, שמונה בת – ÀÇÀÅÈÀÄÀÅÅÇÇ

איילונית, הריהי  איילונית, סימני  éðôìבה àáì úøäîî äMàäLÆÈÄÈÀÇÆÆÈÙÄÀÅ
Léàä.לגדלות –.lld ziak `l` xfril` iaxk dkld oi`e ÈÄ

i y i l y m e i
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ïBzçzä ïîéñ àa,שערות שתי –ïBéìòä àa àHL ãò– ÈÄÈÇÇÀÇÆÈÈÆÀ
ח), (ה, לעיל ששנינו כמו  בדדים, העליון הסימן  שבא Bàקודם

úîaéúî Bà úöìBçשודאי לייבום, בעלה אחי לפני נפלה אם – ÆÆÄÀÇÆÆ
עליהם. וסומכים מובהק סימן הן שערות ששתי היא, àaÈגדולה

ïBéìòä,העליון הסימן  –ïBzçzä àa àHL ãò שהביאה קודם – ÈÆÀÇÆÈÇÇÀ
שערות, øLôàשתי éàL ét ìò óà חכמים שלדעת כלומר  – ÇÇÄÆÄÆÀÈ

אנו  העליון  בא ואם התחתון , שבא קודם לבוא לעליון  אפשר  אי 
שתי הביאה שכבר היינו התחתון, הסימן גם בא שודאי  אומרים

שנשרו , אלא mewnשערות lknúöìBç àG :øîBà øéàî éaøÇÄÅÄÅÆÆ
úîaéúî àGå קודם העליון שיבוא שאפשר סובר, מאיר  שרבי – ÀÄÀÇÆÆ

חוששים  התחתון, הסימן  את מוצאים אין  אם הלכך התחתון, שבא

הסימן  שאין  היא, קטנה ועדיין בלבד , העליון  שבא אירע שמא
ולא  חולצת לא הריהי  לייבום נפלה ואם גדולה, אותה עושה העליון 

ולא  חולצין  לא וקטנה שקטן לשיטתו, הולך  מאיר רבי מתייבמת;
איילונית. תימצא שמא וקטנה סריס, יימצא שמא קטן  מייבמין ,

úîaéúî Bà úöìBç Bà :íéøîBà íéîëçå כלומר –ef `l ÇÂÈÄÀÄÆÆÄÀÇÆÆ
,znaiizn `idy cala,מתייבמת קטנה אפילו חכמים לדעת שכן 
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Âãçà íBéå äðL äøNò úçà úa–ïé÷cáð äéøãð.ãçà íBéå äðL äøNò íézL úa–ïéîi÷ äéøãð.ïé÷ãBáe ©©©¤§¥¨¨§¤¨§¨¤¨¦§¨¦©§¥¤§¥¨¨§¤¨§¨¤¨©¨¦§¦
äøNò íézL ìk.ãçà íBéå äðL äøNò íézL ïa–íé÷cáð åéøãð.GL ïaãçà íBéå äðL äøNò L–åéøãð ¨§¥¤§¥¤§¥¤§¥¨¨§¤¨§¨¨¦§¨¦¤§¤§¥¨¨§¤¨§¨¨

ïéîi÷.GL ìk ïé÷ãBáeäøNò L.äfä ïîfì íã÷,eøîàL ét ìò óà:ì eðà ïéòãBéeðøãð éî íL,ìeðLc÷ä éî íL ©¨¦§¦¨§¤§¥Ÿ¤©§©©¤©©¦¤¨§§¦¨§¥¦¨©§§¥¦¦§©§
–øãð íäéøãð ïéà,Lc÷ä ïLc÷ä ïéàå.îfä øçàìäfä ï,eøîàL ét ìò óà:ì ïéòãBé eðà ïéàeðøãð éî íL, ¥¦§¥¤¤¤§¥¤§¥¨¤§¥§©©©§©©¤©©¦¤¨§¥¨§¦§¥¦¨©§
ìeðLc÷ä éî íL–øãð ïøãð,Lc÷ä ïLc÷äå. §¥¦¦§©§¦§¨¤¤§¤§¥¨¤§¥
ÊeìLî ìLîíéîëçäMàa:äbt,ìça,ìîöå.äbt–ú÷Bðéz dãBò.ìça–äéøeòð éîé elà.Bæáe Bæa– ¨¨¨§£¨¦¨¦¨©¨Ÿ©¨¤¤©¨¨¦¤Ÿ©¥§¥§¤¨¨¨

dúàéöîa éàkæ äéáà,äéãé äNòîáe,äéøãð úøôäáe.ìîö–äøâaL ïåék,da úeLø äéáàì ïéà áeL. ¨¦¨©©¦§¦¨¨§©£¥¨¤¨©£¨©§¨¤¨¤¤¥¨¤¨§¨¥§¨¦¨§¨
Áäéðîéñ eäæéà?éìéìbä éñBé éaøøîBà:äìòiMîãcä úçz èîwä.àáé÷ò éaøøîBà:íéccä ehiMî.ïa ¥¤¦¨¤¨©¦¥©§¦¦¥¦¤©£¤©¤¤©©©©©¦£¦¨¥¦¤©©©¦¤

éàfòøîBà:úîBhtä øéçLzMî.éñBé éaøøîBà:õ÷òä ìò Bãé ïúBð àäiL éãk,øBæçì àäBLå ò÷BL àeäå. ©©¥¦¤©§¦©¦¤©¦¥¥§¥¤§¥¥¨©¨Ÿ¤§¥©§¤©£

e.miwcap dixcp:øãð äøãð ,äùéã÷ä éî íùìå äøãð éî íùì äòãé íà.oiniiw dixcpãçà íåéå äðù äøùò ùìù ïá ïëå .úåøòù éúù äàéáäù àåäå
:úåøòù éúù àéáäùë à÷åã ,íéîéé÷ åéøãð.dxyr mizy lk oiwceaeíéùìù äð÷ãáã àëéä ,äðù íéáåùç äðùá íåé íéùìù øî øîàå ìéàåä àîéúã åäîã

:ïì òîùî÷ ,äðè÷ë ä÷æçìå ÷åãáð àì åú ,äøãð éî íùì ùøôì äòãé àìå äøùò íéúùã éàî÷ íåé.dfd onfl mcewäøùò íéúù ìù äðùä ùàø íãå÷
éúì äøùò ùìù ìùå ú÷åðéúì:÷åð.xcp odixcp oi`:ïä íéðè÷ã

f.dbt('á øéù äéâô äèðç äðàúä åîë .øãîñ:úåøòùá àìå ïéããá àì ïîéñ äì ïéàù ú÷åðéúä êë ..lgea,àåä íéîëç ïåùìå .ìùáúäì áåø÷ä éøôä
:àéä äøòðå úåøòù éúù äàéáäù òåãéá ,úö÷ ïéãã ïîéñ äì ùéùë êë .øùòîá íéáééç åìéçáéùî íéðàúä.lnväì ùéù .äàìî äúöé ïå÷éøèåð ïåùì

:úøâåá àéäå äéããá ÷äáåî ïîéñ.efae efaáéúëã .ìëá éàëæ äéáà ,äøòð àéäùë åìéôà('ì øáãîá):äéáàì äéøåòð çáù ìë ,äéáà úéá äéøåòðá
g.dipniq `ed efi`:éà÷ ìîöà.hnw:èî÷ë äàøéå äæçä ìò èòî íéìåôëù ãò äéãã åìãâù.oiccd ehiyn:èî÷î øúåé íéìåãâ.znehitd.ããä ùàø

åúîèô äìèéð åîë['å äðùî 'â ÷øô äëåñ]:.uwerd lràéä éøä äùàá åàøðùë åììä íéðîéñä ìëå .õ÷åòä úåáéáñ åðééä úîåèéôå .÷ðåé ÷åðéúù ãã ìù åãåç
ïðéðééã åììä íéðîéñä ïî ãçà äá äàøð íà êëìä .øéîçäì íìåë éøáãë äëìäå .äá úåùø äéáàì ïéà áåùå ,äéì úéàãë øîìå äéì úéàãë øîì ,úøâåá

äùãé÷ íàù ,àìå÷ì àì ìáà .àøîåçì úøâåá ïéã äá,àéä äøòð ïééãò àîùã ,èâ éîð äëéøö ,äùãé÷ äéáà íàå .àéä úøâåá àîù èâ äëéøö ,äîöò úà

`xephxa yexit
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ïé÷cáð äéøãð ,ãçà íBéå äðL äøNò úçà úa היא ואם – ÇÇÇÆÀÅÈÈÀÆÈÀÈÆÈÄÀÈÄ
שנאמר הטעם, מבארים בגמרא נדר. נידרה נדרה, מי לשם יודעת

ב): ו, ודרשו:(במדבר נדר ", לנדור  יפליא כי אשה או ilti`"איש  ik
רש "י : ופירש לאיש, סמוך מופלא לרבות –`ltenלפרש יודע –

נדר; מי  yi`lלשם jenqש דהיינו – גדול, לכלל  לבוא סמוך  הוא

כל בילדה והיינו : שערות, להביא ראוי שהוא הזמן קודם אחת שנה
עשרה. השלוש  שנתו כל ובילד עשרה, השתים íézLשנתה úaÇÀÅ

ãçà íBéå äðL äøNò,שערות שתי שהביאה –ïéîi÷ äéøãð ÆÀÅÈÈÀÆÈÀÈÆÈÇÈÄ
היא. שגדולה –äøNò íézL ìk ïé÷ãBáe אותה בדקו  שאפילו – ÀÄÈÀÅÆÀÅ

שכבר אומרים אין  נדרה, מי  לשם לפרש  ידעה ולא השנה, בתחילת
כל במשך אלא נדר, נידרה אין נדרה ואם כקטנה, והוחזקה נבדקה

נודרת, שהיא פעם בכל  ולבדקה לחזור  צריכים עשרה השתים שנתה
נדרה. מי  לשם יודעת היא ãçà,אם íBéå äðL äøNò íézL ïaÆÀÅÆÀÅÈÈÀÆÈ

íé÷cáð åéøãð הטעם שבארנו כמו נדר, מי  לשם יודע הוא אם – ÀÈÈÄÀÈÄ
אחד . ויום שנה עשרה אחת בבת GLלעיל , ïaäðL äøNò L ÆÀÆÀÅÈÈ

ïéîi÷ åéøãð ,ãçà íBéå"איש" שבכלל  שערות, שתי כשהביא – ÀÆÈÀÈÈÇÈÄ
GLהוא. ìk ïé÷ãBáeäøNò L בודקים עשרה השלוש  בשנתו  – ÀÄÈÀÆÀÅ

פי על  ואף נדר . מי  לשם יודע הוא אם נודר, שהוא פעם בכל אותו 
כך, אחר כשנדר אותו ובודקים חוזרים ידע, ולא בתחילה שבדקוהו 

בת. של עשרה שתים כל  בבדיקת לעיל שבארנו  ïîfìכמו  íã÷ÙÆÇÀÇ
äfä לשתים קודם או לבת אחד  ויום שנה עשרה לאחת קודם – ÇÆ

לבן, אחד ויום שנה íLìעשרה eðà ïéòãBé :eøîàL ét ìò óàÇÇÄÆÈÀÀÄÈÀÅ
ïLc÷ä ïéàå ,øãð íäéøãð ïéà ,eðLc÷ä éî íLì ,eðøãð éîÄÈÇÀÀÅÄÄÀÇÀÅÄÀÅÆÆÆÀÅÆÀÅÈ

Lc÷ä.שערות שתי הביאו  ואפילו  הם, שקטנים –ïîfä øçàì ÆÀÅÀÇÇÇÀÇ
äfäשלוש לאחר או  לבת אחד  ויום שנה עשרה שתים לאחר  – ÇÆ

לבן, אחד  ויום שנה ìòעשרה óàïéòãBé eðà ïéà :eøîàL ét ÇÇÄÆÈÀÅÈÀÄ
Lc÷ä ïLc÷äå ,øãð ïøãð ,eðLc÷ä éî íLì ,eðøãð éî íLìÀÅÄÈÇÀÀÅÄÄÀÇÀÄÀÈÆÆÀÆÀÅÈÆÀÅ

שערות שתי שהביאו  מאחר  הם, שגדולים הגמרא – בסוגיית (רש "י

אחרונה "). "משנה  למשנתנו; בפירוש הרמב"ם  ב; מה, הרמב"ם נידה  אבל
על ואף הקדש, והקדשן  נדר  נדרן  הזה הזמן  שאחר כותב, בחיבורו 

שערות שתי  הביאו שלא ג-ד).פי  יא , נדרים הל' (עיין

ז ה נ ש מ ר ו א ב

äMàa íéîëç eìLî ìLî,הקטנות שבאשה: הזמנים שלשת – ÈÈÈÀÂÈÄÈÄÈ
המציינות  השמות בשלושת משל  בדרך  חכמים כינו  והבגרות, הנערות

התאנה: של הבישול  דרגות שהתחילה äbtאת קודם תאנה – ÇÈ
שכתוב כמו  יג):להתבשל , ב, השירים  חנטה(שיר ";dibt"התאנה

ìça ששנינו כמו להתבשל , הקרובה תאנה –:(a ,` zexyrn)מאימתי" ÙÇ
התאנים במעשרות? חייבין  תאנה eligaiyn,"ìîöåהפירות – ÈÆÆ

לגמרי . ú÷Bðézהמבושלת dãBò ,äbt שתים עד קטנה שהיא – ÇÈÈÄÆ
בגרות; סימני  כל  לה אין  שעדיין שנה, äéøeòðעשרה éîé elà ,ìçaÙÇÅÀÅÀÆÈ

ובידוע  להתפתח, דדיה שמתחילים אחד , ויום שנה עשרה משתים –
שערות. שתי Bæáeשהביאה Bæa,ובנערה בקטנה –éàkæ äéáà ÈÈÈÄÈÇÇ

äéøãð úøôäáe ,äéãé äNòîáe ,dúàéöîaשנאמר (במדבר – ÄÀÄÈÈÀÇÂÅÈÆÈÇÂÈÇÀÈÆÈ
יז ): לאביהל, נעורים שבח כל  ודרשו: אביה", בית (oiir"בנעוריה

.(c ,c zeaezk dpynìîö:נוטריקון לשון שזה מבואר, בגמרא – ÆÆ
,d`ln dzvi והיינו בגרה, שכבר מעיד שבדדיה מובהק שסימן 

חדשים, וששה שנה עשרה שתים בת efe,äøâaLכשנעשתה ïåékÅÈÆÈÀÈ
da úeLø äéáàì ïéà áeL האב מרשות מוציאה שהבגרות – ÅÀÈÄÈÀÈ

לגמרי.
i p y m e i
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הבוגרת. בסימני ממשיכה והיא הקודמת, המשנה המשך היא משנתנו 

äéðîéñ eäæéà?צמל שהיא בוגרת, של  –éìéìbä éñBé éaø ÅÆÄÈÆÈÇÄÅÇÀÄÄ
ãcä úçz èîwä äìòiMî :øîBà שנראה עד הדד שגדל  – ÅÄÆÇÂÆÇÆÆÇÇÇÇ

כקמט. íéccäתחתיו ehiMî :øîBà àáé÷ò éaø שנופלים – ÇÄÂÄÈÅÄÆÇÇÇÄ
הקמט. מן  גדול  שיעור  והוא החזה, øéçLzMîעל  :øîBà éàfò ïaÆÇÇÅÄÆÇÀÄ

úîBhtä.בו יונק שהתינוק לעוקץ, שסביב –:øîBà éñBé éaø ÇÄÆÇÄÅÅ
øBæçì àäBLå ò÷BL àeäå ,õ÷òä ìò Bãé ïúBð àäiL éãkÀÅÆÀÅÅÈÇÈÙÆÀÅÇÀÆÇÂ

izdw - zex`ean zeipyn
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„úBLôð éðéc ïeãì éeàøä ìk–úBðBîî éðéc ïeãì éeàø;úBðBîî éðéc ïeãì éeàøL Léå,éðéc ïeãì éeàø Bðéàå ¨¨¨¨¦¥§¨¨¨¦¥¨§¥¤¨¨¦¥¨§¥¨¨¦¥
úBLôð.ïeãì øLkä ìk–ãéòäì øLk;ãéòäì øLkL Léå,ïeãì øLk Bðéàå. §¨¨©¨¥¨¨¥§¨¦§¥¤¨¥§¨¦§¥¨¥¨
‰úBøNòna áiçL ìk–úàîè ànhîíéìëà;ïéìëà úàîè ànhnL Léå,BðéàåúBøNòna áiç. ¨¤©¨©©©§¦©¥ª§©Ÿ¨¦§¥¤¦©¥ª§©Ÿ¨¦§¥©¨©©©§
Âäàta áiçL ìk–úBøNòna áiç;úBøNòna áiçL Léå,äàta áiç Bðéàå. ¨¤©¨©¥¨©¨©©©§§¥¤©¨©©©§§¥©¨©¥¨
Êæbä úéLàøa áiçL ìk–úBðzna áiç;úBðzna áiçL Léå,æbä úéLàøa áiç Bðéàå. ¨¤©¨§¥¦©¥©¨©©¨§¥¤©¨©©¨§¥©¨§¥¦©¥
Áøeòa Bì LiL ìk–úéòéáL Bì Lé;úéòéáL Bì LiL Léå–øeòa Bì ïéàå. ¨¤¤¦¤§¦¦§¥¤¤§¦¦§¥¦
ËúN÷N÷ Bì LiL ìk–øétðñ Bì Lé;øétðñ Bì LiL Léå,úN÷N÷ Bì ïéàå.íéðø÷ Bì LiL ìk–Lé ¨¤¤©§¤¤¤§©¦§¥¤¤§©¦§¥©§¤¤¨¤¤©§©¦¤

c.zeytp ipic oecl ie`xd lk:úåðåîî éðéã ïåãì éåàøù ïëù ìë.zepenn ipic oecl ie`xy yie:úåùôð éðéãì ìåñôå úåðåîî éðéãì øùëã ,øæîî ïåâë
.oecl xyk epi`e cirdl xyky yieáéúëã àø÷ ùéøãã àéä øéàî 'ø ïéúéðúîå .åéðéòî úçàá àîåñ ïåâë(à"ë íéøáã),òâð ìëå áéø ìë äéäé íäéô ìòå

áéúëã àîåñá àìù òâð äî ,òâðì áéø ùé÷î(â"é àø÷éå)'øã äéìò éâéìô íéîëçã ,àîúñ éàäë äëìä ïéàå .àîåñá àìù áéø óà ,ïäëä éðéò äàøî ìëì
úåàøì øùë åðéàù ô"òà ïåãì øùë åéðéòî úçàá àîåñ éîð éëä ,äìéìá íéòâð íéàåø ïéàù ô"òà äìéìá øùë ïéã øîâã ïçëùàã éëéä éëã éøîàå øéàî

:íéòâð
d.milke` z`neh `nhin zexyrna aiigy lk:ìëåà åðéàù øùòîá áééç øáã êì ïéàã.zexyrna aiig epi`e milke` z`neh `nhiny yieïåâë

:ò÷ø÷ éìåãéâ åðéàù ,íéöéáå íéâãå øùá
e.zexyrna aiig d`ta aiigy lkáééç ,úçàë åúèé÷ìå íåé÷ì åñéðëîå õøàä ïî åìåãéâå øîùðå ìëåà àåäù ìë äàôá åøîà ììë ,ïðú äàô éáâã

íåé÷ì åñéðëî ïéàù ÷øé àöîð .éðú÷ àì úçàë åúèé÷ìå íåé÷ì åñéðëîå .øùòîá áééç õøàä ïî åìåãéâå øîùðå ìëåà àåäù ìë ,ïðú øùòî éáâ åìéàå .äàôá
:äàôä ïî íéøåèôå úåøùòîá ïéáééç ,úçàë íúèé÷ì ïéàù íäá àöåéëå äðàúå

f.fbd ziy`xa aiigy lk:ãáìá íéìéàå íéìçø.zepzna aiig:äáé÷äå íééçìäå òåøæä.zepzna aiigy yie:íéùáëå íéæòå øåùì úåðúîä áåéçù
g.xeria el oi`e ziriay el yiy yieíéøå÷ù ,äðãðãäå äèåù óåìä åîë ,íéîùâä úåîéá ïéá äîçä úåîéá ïéá ò÷ø÷á øàùð íùøùù íéøáãä ïåâë

áéúëã ,úéáä ïî íøòáì áééç ïéà äãùä ïî íìåòì íéìë ïéàù ïåéëã ,à"èðéî æ"òìáå ,òðòð éáøòá(ä"ë àø÷éå)äéçù ïîæ ìë ,êöøàá øùà äéçìå êúîäáìå
:úéáä ïî íøòáì êéøö ïéà äãùä ïî äéçì åìë àìã êðä ìëå ,úéáä ïî êúîäáì äìë äãùä ïî äéçì äìë ,úéáä ïî êúîäáì ìëàä äãùá úìëåà

h.zywyw:åá òåá÷ä âã ìù ùåáìî.xitpqøåäè âãù ,ãåò åéøçà ÷åãáì êéøö ïéàå øéôðñ åì ùéù òåãéá úù÷ù÷ åì ùéù ìëå .ïäá çøåôù íéôðë
:àåäxitpq el yiy yie:úù÷ù÷ åì ïéàù ,àîè âã àåäå.mitlh el yi:äøåäè äéçìå äîäáì àìà íéðø÷ ïéàù .úå÷åãñ åéúåñøô.mipxw el oi`eïåâë
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úBðBîî éðéc ïeãì éeàø ,úBLôð éðéc ïeãì éeàøä ìkכל – ÈÈÈÈÄÅÀÈÈÈÄÅÈ
ממונות; דיני  לדון שראוי  úBðBîî,שכן éðéc ïeãì éeàøL LéåÀÅÆÈÈÄÅÈ

úBLôð éðéc ïeãì éeàø Bðéàå ששנינו כמו וממזר , גר כגון  – ÀÅÈÈÄÅÀÈ
ב): ד , ipic(סנהדרין oecl oixyk lkd oi`e ,zepenn ipic oecl oixyk lkd"

,"zeytpבגמרא הטעם ב),ומבואר לו, שנאמר (סנהדרין יח ,לפי (שמות 

מעליךכב): ודרשו :"והקל אתך", `jzונשאו  e`ypeלך בדומים –
שאין  למדים, ומכאן כמוך, מיוחסים השופטים שיהיו  כלומר יהיו,

נפשות, דיני לדון  כשרים oi`iyndהכל  mil`xyie ,miiel ,mipdk `l`"
."dpedkl,ãéòäì øLkL Léå ;ãéòäì øLk ,ïeãì øLkä ìkÈÇÈÅÈÈÅÀÈÄÀÅÆÈÅÀÈÄ

ïeãì øLk Bðéàåשכשר מעיניו, באחת סומא כגון מבואר, בגמרא – ÀÅÈÅÈ
שסומא  הסובר  מאיר , רבי  לדעת היא ומשנתנו  לדון , כשר  ואינו  להעיד 

שנאמר  משום לדון , פסול  מעיניו ה):באחת כא , פיהם (דברים "ועל
סומא  בנגע מה לנגע, ריב הכתוב מקיש  – נגע" וכל  ריב כל יהיה

בנגעים שנאמר  פסול, מעיניו יב):באחת יג, עיני(ויקרא  מראה "לכל 
כן. בריב אף xi`nהכהן ", iaxk dkld oi`e החולקים כחכמים אלא

שאין  פי  על אף בלילה, כשר דין שגמר שכשם וסוברים, מאיר  רבי  על 
על אף לדון , כשר מעיניו  באחת סומא גם כך  בלילה, נגעים רואים

נגעים. לראות כשר שאינו פי 

i y i n g m e i
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íéìëà úàîè ànhî ,úBøNòna áiçL ìk חיוב שאין  – ÈÆÇÈÇÇÇÀÄÇÅËÀÇÙÈÄ
ששנינו כמו בלבד , באוכל  אלא `):מעשרות ,` zexyrn) שהוא "כל 

במעשרות". חייב הארץ, מן וגידוליו ונשמר  ànhnLאוכל  LéåÀÅÆÄÇÅ
úBøNòna áiç Bðéàå ,ïéìëà úàîè,וביצים ודגים בשר  כגון  – ËÀÇÙÈÄÀÅÇÈÇÇÇÀ

הארץ. מן  גידולם שאין

ו ה נ ש מ ר ו א ב

,úBøNòna áiçL Léå ;úBøNòna áiç ,äàta áiçL ìkÈÆÇÈÇÅÈÇÈÇÇÇÀÀÅÆÇÈÇÇÇÀ

äàta áiç Bðéàå בפ שכן  שנינו – ד ):אה א, `lke(פאה `edy lk" ÀÅÇÈÇÅÈ
,"d`ta aiig meiwl eqipkne zg`k ezhiwle ux`d on eilecibe xnype

שנינו  במעשר  א ):ואילו א , eilecibe(מעשרות  xnype lke` `edy lk"
,"zexyrna aiig ux`d on לא לקיום" ומכניסו כאחת "לקיטתו ואילו 

שאינן  תאנים, כגון  כאחת, לקיטתם שאין  פירות נמצא שם, נשנה
אותם  מכניסים שאין  וירקות קימעא, קימעא ונלקטות כאחת מבשילות

בפאה. חייבים ואינם במעשרות חייבים מהר , שמתקלקלים לפי לקיום,

i y y m e i
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úBðzna áiç ,æbä úéLàøa áiçL ìk הזרוע לכהן מהם לתת – ÈÆÇÈÀÅÄÇÅÇÈÇÇÈ
והקבה; æbäוהלחיים úéLàøa áiç Bðéàå ,úBðzna áiçL LéåÀÅÆÇÈÇÇÈÀÅÇÈÀÅÄÇÅ

בלבד, ובאילים ברחלים היינו בכבשים, אלא נוהג אינו  הגז שראשית –

חייבים  שעזים והרי  ובצאן , בבקר נוהגים והקיבה והלחיים הזרוע ואילו 
הגז . בראשית חייבים ואינם במתנות
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øeòa Bì LiL ìk לבערו שמצוה השמיטה, בשנת שגדל  פרי  – ÈÆÆÄ
שבשדה, לחיה המין אותו  משכלה הבית, úéòéáLמן  Bì Lé– ÆÀÄÄ

ואסור במחובר , בעודו  להפקירו  שחייבים השמיטה, שנת דין  בו  נוהג

סחורה; בו  úéòéáLלעשות Bì LiL Léå קדושת בו  שנוהגת – ÀÅÆÆÀÄÄ
øeòaשביעית, Bì ïéàå ואינו שהואיל  בארץ, המתקיים דבר כגון – ÀÅÄ

הבית מן  לבערו חייבים אין השדה, מן לחיה a).כלה ,f ziriay oiir)

y c e w z a y
ט ה נ ש מ ר ו א ב

øétðñ Bì Lé ,úN÷N÷ Bì LiL ìkשכ של– טהרתם סימני  ן ÈÆÆÇÀÆÆÆÀÇÄ
שנינו וכבר וקשקשת, סנפיר  הם ז ),דגים ג, היינו "zywyw"ש(חולין
ו  הדג, של בגופו הקבועות בהם "xitpq"הקליפות שט שהוא אלו –

izdw - zex`ean zeipyn

b dpyn iyy wxt dcip zkqn

eøîàL:ïBéìòä àa àHL ãò àáì ïBzçzì øLôà,ïBzçzä àa àHL ãò àáì ïBéìòì øLôà éà ìáà. ¤¨§¤§¨©©§¨Ÿ©¤¨¨¤§£¨¦¤§¨¨¤§¨Ÿ©¤¨©©§
·Bá àöBik,ñéðëî àeäL ñøç éìk ìk–àéöBî;ñéðëî Bðéàå àéöBnL Léå.ïøtö Ba LiL øáà ìk– ©¥¨§¦¤¤¤©§¦¦§¥¤¦§¥©§¦¨¥¤¤¤¦Ÿ¤

íöò Ba Lé;íöò Ba LiL Léå,ïøtö Ba ïéàå. ¤¤¤§¥¤¤¤¤§¥¦Ÿ¤
‚ñøãî ànhnä ìk–úî àîè ànhî;ànhnL Léåúî àîè,ñøãî ànhî Bðéàå. ¨©¦©¥¦§¨¦©¥§¥¥§¥¤¦©¥§¥¥§¥¦©¥¦§¨

:úéðåìéà àöîú àîù äðè÷å ,ñéøñ.znaizn e` zvleg e`ïðéà íéùð áåøã ,úéðåìéà àöîú àîù àèåòéîì éùééç àìã ,ïðáøì úîáéúî äðè÷ àéä åìéôàå
:íéîëçë äëìäå .ùéàì äùà ïðéù÷îå ,äùøôá áéúë ùéàã ,ïðáøì åìéôà äìåãâ àäúù ïðéòá äöéìçì åäéî .úåéðåìéà`eal oezgzl xyt` exn`y iptn

.'eke:äéì éîãã 'åëå åá àöåéë äéì êîñîì éòáã íåùî ,éúéøçà àðîéæ àéðú øãä àùéøá äéì àðúã â"òà
aqipkn `edy qxg ilk lk.õåçì ä÷ùîä àöåé åëåúì íéîä ïúåð íàù ïëù ìë ,åëåúì íéñðëð íéîäù ìåãâ á÷ð åá ùé íéîä ìò åçéðîùë ,ä÷ùî

ìù íéî åëåúá úúì åðééäã ,úàèç éî åá ùã÷ì ìåñô åðéà á÷éðù íìù ñøç éìëã ïì àîéé÷ã àäì äðéî à÷ôðå .ñéðëî åðéàå àéöåîù ïè÷ á÷ð ùé ìáà
àéöåîë ïè÷ á÷ð ïéà íìåòìå .éëäá ìéñôî àìå éìë úøåúî ÷éôð àì ,ä÷ùî àéöåîë ïè÷ á÷ð á÷éð ìáà .ä÷ùî ñðåëá ìåãâ á÷ð á÷ðéù ãò ,äøô øôà
ïéàù ,éìë úøåúî ìèá ,ä÷ùî àéöåîá á÷éð íà ,åá ùîúùäìå íéî åá úåàìîì åãçéù éìë øáù åðééäã ,ãáìá àøèñâä àìà éìë úøåúî àéöåî ä÷ùî
åðéàå åéìò ñç íãàù éôì ,íåìëî ìéèá àì ,ä÷ùî àéöåîá á÷éðù íìù éìë ìáà .àöåéä ä÷ùîä ìá÷ì åæ àøèñâ úçú íéùðå úøçà àøèñâ àáä íéøîåà
ìåñô úàèç éîì ìåñôä ñøç éìë ìë ïéúéðúîã äùåøéô éëä äúòîå .åðîî àöåéä ä÷ùîä ìá÷ì åéúçú çéðîå éìë øáù àéáîå ,åá ùîúùîå ,åøáåù

:úàèç éîì øùëå àøèñâì ìåñô ùéå ,àøèñâì.oxetv ea yiy xa` lkòâîá àîèîå ,øáà äáåùç ïøåôö äá ùé íà ,ãéä úåòáöàáù äøéúé òáöà ïåâë
:øåòéù íäì ïéà íéøáàä ì"éé÷ã ,øùá úéæë àëéì éà åìéôàå ìäåàá àîèîù íöò åá ùéù øáàë ,ìäåàáå àùîáå.mvr ea yiy yieøáà äáåùç àìå

ìäåàá äàîèî éàãå ,àéä úøúé åàì éàå .øùá úéæë äá ïéàù ïîæ ìë ìäåàá äàîèî äðéàå ,àùîáå òâîá äàîèîå ,ïøåôö åá ïéàù ïåéë ,àéä úøúåé íà
:øùá úéæë àëéìã â"òàå ïøåôö äá ïéàã â"òà ,øáà íåùî

bqxcna `nhind lkåà úîá òâð íà äàîåèä áà úåéäì éåàø ,áùåîå áëùîì ãçåéîä éìë ïåâë ,áæä ñøãîá äàîåèä áà úåéäì éåàøä éìë ìë ,áæä
áæä äôë íà ïåâë ,ñøãîá áæä é"ò äàîåèä áà äùòð åðéàå úî éãé ìò äàîåèä áà äùòðå úåàîåè ìë ìá÷ì øåîâ éìë àåäù ùéå .úîä ìäåàá àîèð

áéúëã ,áæ ìù åòâîá äàîåèì ïåùàø àìà ,äàîåèä áà äùòð úåéäì ñøãî àîè éìë åúåà ïéà ,äéìò áùéå á÷øú åà ,äéìò áùéå äàñ(å"è àø÷éå)øùà
ãåîò úî àîèá íéøîåà ïéàù ,äàîåèä áà äùòð ,úîá òâð íà ìáà .åðúëàìî äùòðå ãåîò åì íéøîåàù äæ àöé ,äáéùéì ãçåéîù éî ,áæä åéìò áùé

:åðúëàìî äùòðå

`xephxa yexit

איילוניות, אינן נשים שרוב לפי איילונית, תימצא שמא חוששים שאין

למיעוט, חוששים אינם zvleg,וחכמים elit` `l`פי על שאף
שנאמר  משום גדולה, שתהא צריך  ז ):שלחליצה כה , "ואם (דברים 

יחפוץ מכלyi`dלא לאיש , אשה ומקישים יבמתֹו", את לקחת
חולצת, הריהי  eøîàLמקום éðtî ח ïBzçzìכמים:– øLôà ÄÀÅÆÈÀÆÀÈÇÇÀ

התחתון , לסימן  –ïBéìòä àa àHL ãò àáì, העליון הסימן  – ÈÙÇÆÈÈÆÀ
ïBzçzä àa àHL ãò àáì ïBéìòì øLôà éà ìáà ואם – ÂÈÄÆÀÈÈÆÀÈÙÇÆÈÇÇÀ

ודאי. גדולה היא והרי שנשרו , אלא שערות, שתי  הביאה כבר ודאי כן ,

ב ה נ ש מ ר ו א ב

משניות  של קובץ י  משנה סוף ועד  מכאן  סּודר  הקודמת, המשנה של הסיפא אגב
אי השני  אבל  השני, בלי להיות לו  אפשר  האחד  שהדבר בתכונתן, לה הדומות

האחד. בלי  להיות לו אפשר 

Bá àöBik,הקודמת במשנה ששנינו להלכה בדומה –ñøç éìk ìk ÇÅÈÀÄÆÆ
ñéðëî àeäL אם כגון לכלי , משקה נכנס שדרכו נקב, בו  שיש  – ÆÇÀÄ

הנקב, אותו  דרך  לתוכו  המים ייכנסו  מים, על  הכלי  את àéöBîÄישימו 
לתוכו ; הניתן המשקה את הנקב אותו דרך שמוציא שכן כל  –LéåÀÅ

נקב, –àéöBnL מן דרכו  יוצאים המים לכלי, מים נותנים שאם – ÆÄ
ñéðëîהכלי , Bðéàå לא המים, על  הכלי  את יניחו  שאם משקה, – ÀÅÇÀÄ

ונפקא  מאד . קטן שהנקב מפני הכלי, לתוך מים הנקב אותו  דרך  ייכנסו
אלא  כלי, מתורת בטל  אינו  שניקב, שלם חרס שכלי  להלכה, מינה

חטאת, מי בו לקדש פסול  הוא זה שבכגון משקה, בכונס ניקב כן  אם
אלא  ניקב לא אם אבל  המים, על  אדומה פרה אפר  בתוכו  לתת היינו 
חטאת, מי בו לקדש  נפסל ואינו  עליו , כלי  שם עדיין  משקה במוציא

מה  לקבל הנקב תחת שמעמיד  גיסטרא, ידי על  בו  שמשתמש  לפי
תוך, לו  שיש  חרס כלי  שבר  היינו  גיסטרא, כן שאין  מה דרכו; שיצא

טומאה, שמקבל  פי  על  שאף בו, ולהשתמש מים בו  למלא וייחדוהו 
שאין  כלי , מתורת בטל  בלבד , משקה במוציא ניקב אם מקום מכל

גיסטרא. תחת להעמידה גיסטרא הבא dpynd:אומרים: yexit jk dzrn
גם  ופסול משקה, שמוציא שכן כל  משקה בכונס שניקב חרס כלי  כל

משקה, מכניס אינו  משקה, במוציא שניקב כל אבל  גיסטרא, כשנעשה

שלם. כלי  בעודו  ולא גיסטרא נעשה כן אם אלא כלי  מתורת יצא ולא
íöò Ba Lé ,ïøtö Ba LiL øáà ìkשיש המת מן  אבר שכן  – ÈÅÆÆÆÄÙÆÆÆÆ

שאין  כזית, בו אין  ואפילו ובאוהל , ובמשא במגע מטמא עצם בו
ללמד המשנה ובאה שהוא, בכל  מטמא והוא שיעור , (itkלאבר

,(`xnba x`eany בו שיש כאבר  דינה צפורן  בה שיש  יתירה שאצבע
יש צפורן  בו שיש  אבר שכל  ובאוהל, ובמשא במגע ומטמאה עצם,

עצם; ïøtöבו  Ba ïéàå ,íöò Ba LiL Léå אצבע כלומר  – ÀÅÆÆÆÆÀÅÄÙÆ
אבר, חשובה אינה עצם, בה שיש  פי על  אף צפורן , בה שאין יתירה

ובמשא  במגע אלא באוהל  מטמאה אינה בשר  כזית בה שאין  זמן  וכל 
`mixen?בלבד. mixac dna,היד גב על  נספרת שאינה יתירה באצבע

עומ  שאינה היא היינו אם אבל האצבעות, שאר עם אחת בשורה דת

צפורן , לה אין  שאפילו  האצבעות, כשאר  דינה היד , גבי  על נספרת
בשר כזית בה שאין  פי על ואף אבר , משום באוהל מטמאה היא הרי

אחרונה "). "משנה עיין ב; מט, נידה (גמרא 

i r i a x m e i
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ñøãî ànhnä ìk,הזב ממדרס טומאה לקבל הראוי  דבר  כל – ÈÇÄÇÅÄÀÈ
לשכיבה, או לישיבה המיוחד  כלי  úîכגון  àîè ànhî נטמא – ÄÇÅÀÅÅ

אב  נעשה הריהו המת, באוהל  נטמא או  במת נגע שאם מת, בטומאת
ñøãîהטומאה; ànhî Bðéàå ,úî àîè ànhnL Léå כגון – ÀÅÆÄÇÅÀÅÅÀÅÄÇÅÄÀÈ

ידי על  הטומאה אב שנעשה לשכיבה, או לישיבה עומד  שאינו כלי 

הזב  שאם הזב, מדרס ידי על הטומאה אב נעשה ואינו  מת, טומאת
אותו  אין  אחרת, למלאכה אלא לישיבה מיוחד שאינו כלי על  ישב

מחמת  לטומאה ראשון אלא הזב, מדרס משום הטומאה אב נעשה כלי 
בזב שנאמר  הזב, של ד):מגעו טו, עליו (ויקרא  ישב אשר  הכלי "וכל

עמוד לו: שאומרים זה יצא לישיבה, שמיוחד מי  ודרשו: יטמא",
מלאכתנו  ck).ונעשה wxt milk oiir)
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„úBLôð éðéc ïeãì éeàøä ìk–úBðBîî éðéc ïeãì éeàø;úBðBîî éðéc ïeãì éeàøL Léå,éðéc ïeãì éeàø Bðéàå ¨¨¨¨¦¥§¨¨¨¦¥¨§¥¤¨¨¦¥¨§¥¨¨¦¥
úBLôð.ïeãì øLkä ìk–ãéòäì øLk;ãéòäì øLkL Léå,ïeãì øLk Bðéàå. §¨¨©¨¥¨¨¥§¨¦§¥¤¨¥§¨¦§¥¨¥¨
‰úBøNòna áiçL ìk–úàîè ànhîíéìëà;ïéìëà úàîè ànhnL Léå,BðéàåúBøNòna áiç. ¨¤©¨©©©§¦©¥ª§©Ÿ¨¦§¥¤¦©¥ª§©Ÿ¨¦§¥©¨©©©§
Âäàta áiçL ìk–úBøNòna áiç;úBøNòna áiçL Léå,äàta áiç Bðéàå. ¨¤©¨©¥¨©¨©©©§§¥¤©¨©©©§§¥©¨©¥¨
Êæbä úéLàøa áiçL ìk–úBðzna áiç;úBðzna áiçL Léå,æbä úéLàøa áiç Bðéàå. ¨¤©¨§¥¦©¥©¨©©¨§¥¤©¨©©¨§¥©¨§¥¦©¥
Áøeòa Bì LiL ìk–úéòéáL Bì Lé;úéòéáL Bì LiL Léå–øeòa Bì ïéàå. ¨¤¤¦¤§¦¦§¥¤¤§¦¦§¥¦
ËúN÷N÷ Bì LiL ìk–øétðñ Bì Lé;øétðñ Bì LiL Léå,úN÷N÷ Bì ïéàå.íéðø÷ Bì LiL ìk–Lé ¨¤¤©§¤¤¤§©¦§¥¤¤§©¦§¥©§¤¤¨¤¤©§©¦¤

c.zeytp ipic oecl ie`xd lk:úåðåîî éðéã ïåãì éåàøù ïëù ìë.zepenn ipic oecl ie`xy yie:úåùôð éðéãì ìåñôå úåðåîî éðéãì øùëã ,øæîî ïåâë
.oecl xyk epi`e cirdl xyky yieáéúëã àø÷ ùéøãã àéä øéàî 'ø ïéúéðúîå .åéðéòî úçàá àîåñ ïåâë(à"ë íéøáã),òâð ìëå áéø ìë äéäé íäéô ìòå

áéúëã àîåñá àìù òâð äî ,òâðì áéø ùé÷î(â"é àø÷éå)'øã äéìò éâéìô íéîëçã ,àîúñ éàäë äëìä ïéàå .àîåñá àìù áéø óà ,ïäëä éðéò äàøî ìëì
úåàøì øùë åðéàù ô"òà ïåãì øùë åéðéòî úçàá àîåñ éîð éëä ,äìéìá íéòâð íéàåø ïéàù ô"òà äìéìá øùë ïéã øîâã ïçëùàã éëéä éëã éøîàå øéàî

:íéòâð
d.milke` z`neh `nhin zexyrna aiigy lk:ìëåà åðéàù øùòîá áééç øáã êì ïéàã.zexyrna aiig epi`e milke` z`neh `nhiny yieïåâë

:ò÷ø÷ éìåãéâ åðéàù ,íéöéáå íéâãå øùá
e.zexyrna aiig d`ta aiigy lkáééç ,úçàë åúèé÷ìå íåé÷ì åñéðëîå õøàä ïî åìåãéâå øîùðå ìëåà àåäù ìë äàôá åøîà ììë ,ïðú äàô éáâã

íåé÷ì åñéðëî ïéàù ÷øé àöîð .éðú÷ àì úçàë åúèé÷ìå íåé÷ì åñéðëîå .øùòîá áééç õøàä ïî åìåãéâå øîùðå ìëåà àåäù ìë ,ïðú øùòî éáâ åìéàå .äàôá
:äàôä ïî íéøåèôå úåøùòîá ïéáééç ,úçàë íúèé÷ì ïéàù íäá àöåéëå äðàúå

f.fbd ziy`xa aiigy lk:ãáìá íéìéàå íéìçø.zepzna aiig:äáé÷äå íééçìäå òåøæä.zepzna aiigy yie:íéùáëå íéæòå øåùì úåðúîä áåéçù
g.xeria el oi`e ziriay el yiy yieíéøå÷ù ,äðãðãäå äèåù óåìä åîë ,íéîùâä úåîéá ïéá äîçä úåîéá ïéá ò÷ø÷á øàùð íùøùù íéøáãä ïåâë

áéúëã ,úéáä ïî íøòáì áééç ïéà äãùä ïî íìåòì íéìë ïéàù ïåéëã ,à"èðéî æ"òìáå ,òðòð éáøòá(ä"ë àø÷éå)äéçù ïîæ ìë ,êöøàá øùà äéçìå êúîäáìå
:úéáä ïî íøòáì êéøö ïéà äãùä ïî äéçì åìë àìã êðä ìëå ,úéáä ïî êúîäáì äìë äãùä ïî äéçì äìë ,úéáä ïî êúîäáì ìëàä äãùá úìëåà

h.zywyw:åá òåá÷ä âã ìù ùåáìî.xitpqøåäè âãù ,ãåò åéøçà ÷åãáì êéøö ïéàå øéôðñ åì ùéù òåãéá úù÷ù÷ åì ùéù ìëå .ïäá çøåôù íéôðë
:àåäxitpq el yiy yie:úù÷ù÷ åì ïéàù ,àîè âã àåäå.mitlh el yi:äøåäè äéçìå äîäáì àìà íéðø÷ ïéàù .úå÷åãñ åéúåñøô.mipxw el oi`eïåâë

`xephxa yexit

ד ה נ ש מ ר ו א ב

úBðBîî éðéc ïeãì éeàø ,úBLôð éðéc ïeãì éeàøä ìkכל – ÈÈÈÈÄÅÀÈÈÈÄÅÈ
ממונות; דיני  לדון שראוי  úBðBîî,שכן éðéc ïeãì éeàøL LéåÀÅÆÈÈÄÅÈ

úBLôð éðéc ïeãì éeàø Bðéàå ששנינו כמו וממזר , גר כגון  – ÀÅÈÈÄÅÀÈ
ב): ד , ipic(סנהדרין oecl oixyk lkd oi`e ,zepenn ipic oecl oixyk lkd"

,"zeytpבגמרא הטעם ב),ומבואר לו, שנאמר (סנהדרין יח ,לפי (שמות 

מעליךכב): ודרשו :"והקל אתך", `jzונשאו  e`ypeלך בדומים –
שאין  למדים, ומכאן כמוך, מיוחסים השופטים שיהיו  כלומר יהיו,

נפשות, דיני לדון  כשרים oi`iyndהכל  mil`xyie ,miiel ,mipdk `l`"
."dpedkl,ãéòäì øLkL Léå ;ãéòäì øLk ,ïeãì øLkä ìkÈÇÈÅÈÈÅÀÈÄÀÅÆÈÅÀÈÄ

ïeãì øLk Bðéàåשכשר מעיניו, באחת סומא כגון מבואר, בגמרא – ÀÅÈÅÈ
שסומא  הסובר  מאיר , רבי  לדעת היא ומשנתנו  לדון , כשר  ואינו  להעיד 

שנאמר  משום לדון , פסול  מעיניו ה):באחת כא , פיהם (דברים "ועל
סומא  בנגע מה לנגע, ריב הכתוב מקיש  – נגע" וכל  ריב כל יהיה

בנגעים שנאמר  פסול, מעיניו יב):באחת יג, עיני(ויקרא  מראה "לכל 
כן. בריב אף xi`nהכהן ", iaxk dkld oi`e החולקים כחכמים אלא

שאין  פי  על אף בלילה, כשר דין שגמר שכשם וסוברים, מאיר  רבי  על 
על אף לדון , כשר מעיניו  באחת סומא גם כך  בלילה, נגעים רואים

נגעים. לראות כשר שאינו פי 

i y i n g m e i
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íéìëà úàîè ànhî ,úBøNòna áiçL ìk חיוב שאין  – ÈÆÇÈÇÇÇÀÄÇÅËÀÇÙÈÄ
ששנינו כמו בלבד , באוכל  אלא `):מעשרות ,` zexyrn) שהוא "כל 

במעשרות". חייב הארץ, מן וגידוליו ונשמר  ànhnLאוכל  LéåÀÅÆÄÇÅ
úBøNòna áiç Bðéàå ,ïéìëà úàîè,וביצים ודגים בשר  כגון  – ËÀÇÙÈÄÀÅÇÈÇÇÇÀ

הארץ. מן  גידולם שאין

ו ה נ ש מ ר ו א ב

,úBøNòna áiçL Léå ;úBøNòna áiç ,äàta áiçL ìkÈÆÇÈÇÅÈÇÈÇÇÇÀÀÅÆÇÈÇÇÇÀ

äàta áiç Bðéàå בפ שכן  שנינו – ד ):אה א, `lke(פאה `edy lk" ÀÅÇÈÇÅÈ
,"d`ta aiig meiwl eqipkne zg`k ezhiwle ux`d on eilecibe xnype

שנינו  במעשר  א ):ואילו א , eilecibe(מעשרות  xnype lke` `edy lk"
,"zexyrna aiig ux`d on לא לקיום" ומכניסו כאחת "לקיטתו ואילו 

שאינן  תאנים, כגון  כאחת, לקיטתם שאין  פירות נמצא שם, נשנה
אותם  מכניסים שאין  וירקות קימעא, קימעא ונלקטות כאחת מבשילות

בפאה. חייבים ואינם במעשרות חייבים מהר , שמתקלקלים לפי לקיום,

i y y m e i
ז ה נ ש מ ר ו א ב

úBðzna áiç ,æbä úéLàøa áiçL ìk הזרוע לכהן מהם לתת – ÈÆÇÈÀÅÄÇÅÇÈÇÇÈ
והקבה; æbäוהלחיים úéLàøa áiç Bðéàå ,úBðzna áiçL LéåÀÅÆÇÈÇÇÈÀÅÇÈÀÅÄÇÅ

בלבד, ובאילים ברחלים היינו בכבשים, אלא נוהג אינו  הגז שראשית –

חייבים  שעזים והרי  ובצאן , בבקר נוהגים והקיבה והלחיים הזרוע ואילו 
הגז . בראשית חייבים ואינם במתנות

ח ה נ ש מ ר ו א ב

øeòa Bì LiL ìk לבערו שמצוה השמיטה, בשנת שגדל  פרי  – ÈÆÆÄ
שבשדה, לחיה המין אותו  משכלה הבית, úéòéáLמן  Bì Lé– ÆÀÄÄ

ואסור במחובר , בעודו  להפקירו  שחייבים השמיטה, שנת דין  בו  נוהג

סחורה; בו  úéòéáLלעשות Bì LiL Léå קדושת בו  שנוהגת – ÀÅÆÆÀÄÄ
øeòaשביעית, Bì ïéàå ואינו שהואיל  בארץ, המתקיים דבר כגון – ÀÅÄ

הבית מן  לבערו חייבים אין השדה, מן לחיה a).כלה ,f ziriay oiir)

y c e w z a y
ט ה נ ש מ ר ו א ב

øétðñ Bì Lé ,úN÷N÷ Bì LiL ìkשכ של– טהרתם סימני  ן ÈÆÆÇÀÆÆÆÀÇÄ
שנינו וכבר וקשקשת, סנפיר  הם ז ),דגים ג, היינו "zywyw"ש(חולין
ו  הדג, של בגופו הקבועות בהם "xitpq"הקליפות שט שהוא אלו –

izdw - zex`ean zeipyn
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eøîàL:ïBéìòä àa àHL ãò àáì ïBzçzì øLôà,ïBzçzä àa àHL ãò àáì ïBéìòì øLôà éà ìáà. ¤¨§¤§¨©©§¨Ÿ©¤¨¨¤§£¨¦¤§¨¨¤§¨Ÿ©¤¨©©§
·Bá àöBik,ñéðëî àeäL ñøç éìk ìk–àéöBî;ñéðëî Bðéàå àéöBnL Léå.ïøtö Ba LiL øáà ìk– ©¥¨§¦¤¤¤©§¦¦§¥¤¦§¥©§¦¨¥¤¤¤¦Ÿ¤

íöò Ba Lé;íöò Ba LiL Léå,ïøtö Ba ïéàå. ¤¤¤§¥¤¤¤¤§¥¦Ÿ¤
‚ñøãî ànhnä ìk–úî àîè ànhî;ànhnL Léåúî àîè,ñøãî ànhî Bðéàå. ¨©¦©¥¦§¨¦©¥§¥¥§¥¤¦©¥§¥¥§¥¦©¥¦§¨

:úéðåìéà àöîú àîù äðè÷å ,ñéøñ.znaizn e` zvleg e`ïðéà íéùð áåøã ,úéðåìéà àöîú àîù àèåòéîì éùééç àìã ,ïðáøì úîáéúî äðè÷ àéä åìéôàå
:íéîëçë äëìäå .ùéàì äùà ïðéù÷îå ,äùøôá áéúë ùéàã ,ïðáøì åìéôà äìåãâ àäúù ïðéòá äöéìçì åäéî .úåéðåìéà`eal oezgzl xyt` exn`y iptn

.'eke:äéì éîãã 'åëå åá àöåéë äéì êîñîì éòáã íåùî ,éúéøçà àðîéæ àéðú øãä àùéøá äéì àðúã â"òà
aqipkn `edy qxg ilk lk.õåçì ä÷ùîä àöåé åëåúì íéîä ïúåð íàù ïëù ìë ,åëåúì íéñðëð íéîäù ìåãâ á÷ð åá ùé íéîä ìò åçéðîùë ,ä÷ùî

ìù íéî åëåúá úúì åðééäã ,úàèç éî åá ùã÷ì ìåñô åðéà á÷éðù íìù ñøç éìëã ïì àîéé÷ã àäì äðéî à÷ôðå .ñéðëî åðéàå àéöåîù ïè÷ á÷ð ùé ìáà
àéöåîë ïè÷ á÷ð ïéà íìåòìå .éëäá ìéñôî àìå éìë úøåúî ÷éôð àì ,ä÷ùî àéöåîë ïè÷ á÷ð á÷éð ìáà .ä÷ùî ñðåëá ìåãâ á÷ð á÷ðéù ãò ,äøô øôà
ïéàù ,éìë úøåúî ìèá ,ä÷ùî àéöåîá á÷éð íà ,åá ùîúùäìå íéî åá úåàìîì åãçéù éìë øáù åðééäã ,ãáìá àøèñâä àìà éìë úøåúî àéöåî ä÷ùî
åðéàå åéìò ñç íãàù éôì ,íåìëî ìéèá àì ,ä÷ùî àéöåîá á÷éðù íìù éìë ìáà .àöåéä ä÷ùîä ìá÷ì åæ àøèñâ úçú íéùðå úøçà àøèñâ àáä íéøîåà
ìåñô úàèç éîì ìåñôä ñøç éìë ìë ïéúéðúîã äùåøéô éëä äúòîå .åðîî àöåéä ä÷ùîä ìá÷ì åéúçú çéðîå éìë øáù àéáîå ,åá ùîúùîå ,åøáåù

:úàèç éîì øùëå àøèñâì ìåñô ùéå ,àøèñâì.oxetv ea yiy xa` lkòâîá àîèîå ,øáà äáåùç ïøåôö äá ùé íà ,ãéä úåòáöàáù äøéúé òáöà ïåâë
:øåòéù íäì ïéà íéøáàä ì"éé÷ã ,øùá úéæë àëéì éà åìéôàå ìäåàá àîèîù íöò åá ùéù øáàë ,ìäåàáå àùîáå.mvr ea yiy yieøáà äáåùç àìå

ìäåàá äàîèî éàãå ,àéä úøúé åàì éàå .øùá úéæë äá ïéàù ïîæ ìë ìäåàá äàîèî äðéàå ,àùîáå òâîá äàîèîå ,ïøåôö åá ïéàù ïåéë ,àéä úøúåé íà
:øùá úéæë àëéìã â"òàå ïøåôö äá ïéàã â"òà ,øáà íåùî

bqxcna `nhind lkåà úîá òâð íà äàîåèä áà úåéäì éåàø ,áùåîå áëùîì ãçåéîä éìë ïåâë ,áæä ñøãîá äàîåèä áà úåéäì éåàøä éìë ìë ,áæä
áæä äôë íà ïåâë ,ñøãîá áæä é"ò äàîåèä áà äùòð åðéàå úî éãé ìò äàîåèä áà äùòðå úåàîåè ìë ìá÷ì øåîâ éìë àåäù ùéå .úîä ìäåàá àîèð

áéúëã ,áæ ìù åòâîá äàîåèì ïåùàø àìà ,äàîåèä áà äùòð úåéäì ñøãî àîè éìë åúåà ïéà ,äéìò áùéå á÷øú åà ,äéìò áùéå äàñ(å"è àø÷éå)øùà
ãåîò úî àîèá íéøîåà ïéàù ,äàîåèä áà äùòð ,úîá òâð íà ìáà .åðúëàìî äùòðå ãåîò åì íéøîåàù äæ àöé ,äáéùéì ãçåéîù éî ,áæä åéìò áùé

:åðúëàìî äùòðå

`xephxa yexit

איילוניות, אינן נשים שרוב לפי איילונית, תימצא שמא חוששים שאין

למיעוט, חוששים אינם zvleg,וחכמים elit` `l`פי על שאף
שנאמר  משום גדולה, שתהא צריך  ז ):שלחליצה כה , "ואם (דברים 

יחפוץ מכלyi`dלא לאיש , אשה ומקישים יבמתֹו", את לקחת
חולצת, הריהי  eøîàLמקום éðtî ח ïBzçzìכמים:– øLôà ÄÀÅÆÈÀÆÀÈÇÇÀ

התחתון , לסימן  –ïBéìòä àa àHL ãò àáì, העליון הסימן  – ÈÙÇÆÈÈÆÀ
ïBzçzä àa àHL ãò àáì ïBéìòì øLôà éà ìáà ואם – ÂÈÄÆÀÈÈÆÀÈÙÇÆÈÇÇÀ

ודאי. גדולה היא והרי שנשרו , אלא שערות, שתי  הביאה כבר ודאי כן ,

ב ה נ ש מ ר ו א ב

משניות  של קובץ י  משנה סוף ועד  מכאן  סּודר  הקודמת, המשנה של הסיפא אגב
אי השני  אבל  השני, בלי להיות לו  אפשר  האחד  שהדבר בתכונתן, לה הדומות

האחד. בלי  להיות לו אפשר 

Bá àöBik,הקודמת במשנה ששנינו להלכה בדומה –ñøç éìk ìk ÇÅÈÀÄÆÆ
ñéðëî àeäL אם כגון לכלי , משקה נכנס שדרכו נקב, בו  שיש  – ÆÇÀÄ

הנקב, אותו  דרך  לתוכו  המים ייכנסו  מים, על  הכלי  את àéöBîÄישימו 
לתוכו ; הניתן המשקה את הנקב אותו דרך שמוציא שכן כל  –LéåÀÅ

נקב, –àéöBnL מן דרכו  יוצאים המים לכלי, מים נותנים שאם – ÆÄ
ñéðëîהכלי , Bðéàå לא המים, על  הכלי  את יניחו  שאם משקה, – ÀÅÇÀÄ

ונפקא  מאד . קטן שהנקב מפני הכלי, לתוך מים הנקב אותו  דרך  ייכנסו
אלא  כלי, מתורת בטל  אינו  שניקב, שלם חרס שכלי  להלכה, מינה

חטאת, מי בו לקדש פסול  הוא זה שבכגון משקה, בכונס ניקב כן  אם
אלא  ניקב לא אם אבל  המים, על  אדומה פרה אפר  בתוכו  לתת היינו 
חטאת, מי בו לקדש  נפסל ואינו  עליו , כלי  שם עדיין  משקה במוציא

מה  לקבל הנקב תחת שמעמיד  גיסטרא, ידי על  בו  שמשתמש  לפי
תוך, לו  שיש  חרס כלי  שבר  היינו  גיסטרא, כן שאין  מה דרכו; שיצא

טומאה, שמקבל  פי  על  שאף בו, ולהשתמש מים בו  למלא וייחדוהו 
שאין  כלי , מתורת בטל  בלבד , משקה במוציא ניקב אם מקום מכל

גיסטרא. תחת להעמידה גיסטרא הבא dpynd:אומרים: yexit jk dzrn
גם  ופסול משקה, שמוציא שכן כל  משקה בכונס שניקב חרס כלי  כל

משקה, מכניס אינו  משקה, במוציא שניקב כל אבל  גיסטרא, כשנעשה

שלם. כלי  בעודו  ולא גיסטרא נעשה כן אם אלא כלי  מתורת יצא ולא
íöò Ba Lé ,ïøtö Ba LiL øáà ìkשיש המת מן  אבר שכן  – ÈÅÆÆÆÄÙÆÆÆÆ

שאין  כזית, בו אין  ואפילו ובאוהל , ובמשא במגע מטמא עצם בו
ללמד המשנה ובאה שהוא, בכל  מטמא והוא שיעור , (itkלאבר

,(`xnba x`eany בו שיש כאבר  דינה צפורן  בה שיש  יתירה שאצבע
יש צפורן  בו שיש  אבר שכל  ובאוהל, ובמשא במגע ומטמאה עצם,

עצם; ïøtöבו  Ba ïéàå ,íöò Ba LiL Léå אצבע כלומר  – ÀÅÆÆÆÆÀÅÄÙÆ
אבר, חשובה אינה עצם, בה שיש  פי על  אף צפורן , בה שאין יתירה

ובמשא  במגע אלא באוהל  מטמאה אינה בשר  כזית בה שאין  זמן  וכל 
`mixen?בלבד. mixac dna,היד גב על  נספרת שאינה יתירה באצבע

עומ  שאינה היא היינו אם אבל האצבעות, שאר עם אחת בשורה דת

צפורן , לה אין  שאפילו  האצבעות, כשאר  דינה היד , גבי  על נספרת
בשר כזית בה שאין  פי על ואף אבר , משום באוהל מטמאה היא הרי

אחרונה "). "משנה עיין ב; מט, נידה (גמרא 

i r i a x m e i
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ñøãî ànhnä ìk,הזב ממדרס טומאה לקבל הראוי  דבר  כל – ÈÇÄÇÅÄÀÈ
לשכיבה, או לישיבה המיוחד  כלי  úîכגון  àîè ànhî נטמא – ÄÇÅÀÅÅ

אב  נעשה הריהו המת, באוהל  נטמא או  במת נגע שאם מת, בטומאת
ñøãîהטומאה; ànhî Bðéàå ,úî àîè ànhnL Léå כגון – ÀÅÆÄÇÅÀÅÅÀÅÄÇÅÄÀÈ

ידי על  הטומאה אב שנעשה לשכיבה, או לישיבה עומד  שאינו כלי 

הזב  שאם הזב, מדרס ידי על הטומאה אב נעשה ואינו  מת, טומאת
אותו  אין  אחרת, למלאכה אלא לישיבה מיוחד שאינו כלי על  ישב

מחמת  לטומאה ראשון אלא הזב, מדרס משום הטומאה אב נעשה כלי 
בזב שנאמר  הזב, של ד):מגעו טו, עליו (ויקרא  ישב אשר  הכלי "וכל

עמוד לו: שאומרים זה יצא לישיבה, שמיוחד מי  ודרשו: יטמא",
מלאכתנו  ck).ונעשה wxt milk oiir)

izdw - zex`ean zeipyn
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íéôìè Bì;Léåíéôìè Bì LiL,íéðø÷ Bì ïéàå. §¨©¦§¥¤¤§¨©¦§¥©§©¦
Èåéøçàì äëøa ïeòhä ìk–åéðôì äëøa ïeòè;Léååéðôì äëøa ïeòè,åéøçàì äëøa ïeòè ïéàå. ¨©¨§¨¨§©£¨¨§¨¨§¨¨§¥¨§¨¨§¨¨§¥¨§¨¨§©£¨

:íéðø÷ åì ïéàå úå÷åãñ åéúåñøôù ,øéæç
i.eixg`l dkxa oerh oi`e eiptl dkxa oerhy yieäëøá ïéðåòè ïéàå ,ïúééùòì øáåò ïäéìò ïéëøáîù ,áìåìå äëåñ øôåù ,äæåæîå ïéìéôúå úéöéö ïåâë

:ïäéøçàì

`xephxa yexit

המובהק  הסימן הוא שקשקשת ללמד, משנתנו  ובאה המים, פני  על 

סנפיר, לו  שיש  בידוע קשקשת לו  שיש  דג שכל הטהורים, הדגים של
הוא; טהור דג שודאי עוד, אחריו  לבדוק צריכים Bìואין  LiL LéåÀÅÆÆ

úN÷N÷ Bì ïéàå ,øétðñ אינו שסנפיר ומכאן טמא, דג והוא – ÀÇÄÀÅÇÀÆÆ
נזכר ולמה טהור . אינו  קשקשת לו שאין  וכל דג, של  לטהרתו  סימן 

קשקשת  שאין  להודיע ויאדיר ", תורה "יגדיל משום בתורה? "סנפיר"
סנפיר המאירי).בלא ב; סו, חולין Lé(גמרא  ,íéðø÷ Bì LiL ìkÈÆÆÇÀÇÄÆ
íéôìè Bì לבהמה אלא קרניים שאין  הוא, וטהור  סדוקות, פרסותיו – ÀÈÇÄ

טהורות; ÷íéðøולחיה Bì ïéàå ,íéôìè Bì LiL Léå כגון – ÀÅÆÆÀÈÇÄÀÅÇÀÇÄ
קרניים. לו ואין סדוקות שפרסותיו החזיר ,

י ה נ ש מ ר ו א ב

åéðôì äëøa ïeòè ,åéøçàì äëøa ïeòhä ìk טעון לך  שאין  – ÈÇÈÀÈÈÀÇÂÈÈÀÈÈÀÈÈ
ומשקה; מאכל מיני כל כגון  לפניו, ברכה טעון  יהא שלא לאחריו  ברכה

åéøçàì äëøa ïeòè ïéàå ,åéðôì äëøa ïeòè Léåככל – ÀÅÈÀÈÈÀÈÈÀÅÈÀÈÈÀÇÂÈ
ולולב, סוכה שופר, מזוזה, תפילין, ציצית, כגון המצוות, ברכות

מיני כל וכן  לאחריהן . ברכה ואין לעשייתן, עובר עליהן  שמברכים
היא מועטת שהנאה כלל , לאחריהם ברכה אין המאירי).ריח, (גמרא ;

izdw - zex`ean zeipyn

אגרות קודש

 ב"ה,  ערב ש"ק י"ג תשרי, ה'תשי"ב
ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

שלוח בזה קונטרס י"ג תשרי - חה"ס הבע"ל, והוא לזכות בו את הרבים. ובפרט בימי השמחה 
דזמן שמחתנו, שמחתנו לשון רבים.

גם ידוע אשר בשעת שמחה רצונו של אדם והשתדלותו להיות בצוותא וחברותא, ושמחת אתה 
וביתך - ואנשי ביתך.

ובפרט צוותא וחברותא דלימוד התורה, אשר סגולתו לקרב את הלבבות עד שנעשים אוהבים 
זה את זה. וביחוד בלימוד פנימיות התורה, שהיא אילנא דחיי דלית תמן לא קשיא ולא מחלוקת.

ובהתאחדות הרבים כולם כאחד לא יבצר מהם כל אשר יזמו, ובפרט אם ההתאחדות היא 
בלימוד והתועדות דאהבת ישראל, אשר אז נתמלאת הבקשה שיהי' ברכנו אבינו כולנו כאחד באור 
הוי'  ישמח   - הקב"ה  שמחת  רבים:  ל'  שמחתנו  זמן   - למטה  מלמעלה  גם  השמחה  וגורמים  פניך, 

במעשיו, ושמחת ישראל - ישמח ישראל בעושיו.

בברכת חג שמח.

מ. שניאורסאהן
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"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia

ע"ב: כ שסוברת דף וברייתא רב כדברי שסוברת ברייתא מביאה הגמרא
שילא: רבי áøcבברייתאàéðzכדברי déúåk היינו הגבר שקריאת ©§¨§¨¥§©

ו  ההשכמה. על הממונה àìéLבברייתאàéðzהכרזת éaøc déúåk ©§¨§¨¥§©¦¦¨
התרנגול. קריאת æBøkדהיינו éðéáb ,áøc déúåk àéðz ששמו אדם - ©§¨§¨¥§©§¦¦¨

בשחר, להכריז ממונה היה והוא גביני øîBàהיה eäî מכריז כשהוא ©¥
íëúãBáòìבבוקר, íéðäk eãîò,הקרבנות לעבודת -íëðëeãì íiåìe ¦§Ÿ£¦©£©§¤§¦¦§©§¤

לשיר, הדוכן על לעמוד -,íëãîòîì ìàøNéå מחולקים ישראל שהיו §¦§¨¥§©£©§¤
על  עומדים שהיו אחד משמר היה שבוע ובכל מעמדות וארבע לעשרים

התמיד. aמכריזכשהיה åהקרבת òîLð BìB÷ äéäריחוקìLL §¨¨¦§¨§¨Ÿ
úBàñøt.מירושליםCøca àa äéäL Cìnä ñtéøâàa äNòî ©§¨©£¤§©§¦©©¤¤¤¨¨¨©¤¤

òîLåאתBìB÷ כרוז גביני ìLúBàñøtריחוקaשל L,מירושלים §¨©§¨Ÿ©§¨
úBðzî Bì øbéL Búéáì àaLëe.למרחוק קולו שנשמע שנהנה על §¤¨§¥¦¥©¨

ïë ét ìò óàå,בכך משובח כרוז גביני שהיה פי על אף -ìBãb ïäk §©©¦¥Ÿ¥¨
,epnî çaeLî,הרבה למרחוק נשמע  היה שקולו  øî,שמצינו øîàc §¨¦¤§¨©©

øîà øáëe מעשה פעם היה ביום - פרו על בוידוי גדול הכהן שאמר §¨¨©
íMäהכיפורים àpà','וכו äaøחטאתי' øîàå ,Bçéøéa BìB÷ òîLðå ¨¨©¥§¦§©¦¦§¨©©¨

éñøt øNò Bçéøéì íéìLeøiî ,ïðçBé éaø øîà äðç øa øa עשר - ©©¨¨¨©©¦¨¨¦§¨©¦¦¦¤¤©§¥
גביני  משל יותר למרחוק נשמע היה גדול הכהן של שקולו הרי פרסאות,

הגמרא: מוסיפה àëäcכרוז. áb ìò óàå הכיפורים ביום גדול הכהן אצל §©©©§¨¨
ìeç àkéààL,הצום יוםàëäåמחמת בכל כרוז גביני àkéìאצל ¦¨§¨§¨¨¥¨

ìeçàL.åד עוד בדבר, ב àëäחילוק נשמע היה גדול כהן של קולו -àîîé,פחות נשמע שהקול ביום, - §¨§¨¨§¨¨
íúäå,כרוז גביני יותר,àéìéìאצל חידוש יש ביום הקול שבשמיעת ומצינו בלילה, היתה ההכרזה -øîàc §¨¨¥§¨§¨©

L änç ìbìb éðtî ,äìéla òîLpL Cøãk íBia òîLð íãà ìL BìB÷ ïéà äî éðtî ,éåì éaø בהליכתו ©¦¥¦¦§¥¨¥¤¨¨¦§¨©§¤¤¤¦§¨©©§¨¦§¥©§©©¨¤
Løçkהוא  òé÷øa øqðn[נגר-]a øqðnäעצי,íéæøà אדם של קולו אין ולכן חזק, קול בזה ומשמיע §©¥¨¨¦©§¨¨©§©¥©£¨¦

כבלילה. ביום חזק àîBécנשמע àbøéç éàäåהרקיע מן שמתנסרת והנסורת -déîL àì בשם נקראת - §©¦§¨§¨¨§¥
אין, מלשון øvðãëeáð'לא', øîà÷c eðééäåלב)להתפאר ד [äìk](דניאל (àìë) àòøà éøéc ìëå' ִַ§©§§¨¨©§©§¤©§¨¨§¥©§¨§¨

'ïéáéLç.הרקיע מן הנסורת פסולת וכמו ככלום, דהיינו כלא , בעיניו נחשבים העולם דיירי שכל - £¦¦
àìîìà ,ïðaø eðzשל קולו נשמע שהיה לא אם -änç ìbìbהיה לעיל, כמבואר ÷ìBבעולם, òîLð ¨©¨¨¦§¨¥©§©©¨¦§©

àìîìàå ,éîBø ìL dðBîäנשמע éîBøהיה ìL dðBîä ìB÷היה änçבעולם, ìbìb ìB÷ òîLð. £¨¤¦§¦§¨¥£¨¤¦¦§¨©§©©¨
ìL ,ïðaø eðz,BôBñ ãòå íìBòä óBqî ïéëìBä úBìB÷ L בכל וידועים מפורסמים אלו שדברים כלומר ¨©¨¨¨Ÿ§¦¦¨¨§©

נפסקים. ואינם änçהעולם ìbìb ìB÷ ,ïä elàå,הפסק ללא למערב ממזרח העולם בכל יום בכל שהולך §¥¥©§©©¨
éîBø ìL dðBîä ìB÷å,ומתפרסמת הולכת מלכותם והיתה העולם, בכל בכיפה äòLaשמשלו äîLð ìB÷å §£¨¤¦§§¨¨§¨¨

,óebä ïî äàöBiL.הפסק לו ואין העולם בכל שהולך דבר שזה האדם, מיתת óàשהיא íéøîBà Léå קול ¤§¨¦©§¥§¦©
äãéì.הפסק לה ואין העולם בכל הולך אדם של ¥¨

óà íéøîBà Léå של שימ àééãéøקולו העליונים למים כשקורא השדות, השקאת על הממונה מלאך טירו - §¥§¦©¦§¨
העולם. בכל קולו ונשמע מימיו, שיוציא התחתון ולתהום äàöBiLגשמיהם äòLa äîLpà éîçø ïðaø eòáe¨©¨¨©£¥©§¨¨§¨¨¤§¨

óebä ïî,הגוף מן יוצאת שהנשמה בשעה היוצא לקול הפסק שיהיה ה ' לפני רחמים ביקשו ורבנן  -.äeìháe ¦©¦§¨

i"yx
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íéôìè Bì;Léåíéôìè Bì LiL,íéðø÷ Bì ïéàå. §¨©¦§¥¤¤§¨©¦§¥©§©¦
Èåéøçàì äëøa ïeòhä ìk–åéðôì äëøa ïeòè;Léååéðôì äëøa ïeòè,åéøçàì äëøa ïeòè ïéàå. ¨©¨§¨¨§©£¨¨§¨¨§¨¨§¥¨§¨¨§¨¨§¥¨§¨¨§©£¨

:íéðø÷ åì ïéàå úå÷åãñ åéúåñøôù ,øéæç
i.eixg`l dkxa oerh oi`e eiptl dkxa oerhy yieäëøá ïéðåòè ïéàå ,ïúééùòì øáåò ïäéìò ïéëøáîù ,áìåìå äëåñ øôåù ,äæåæîå ïéìéôúå úéöéö ïåâë

:ïäéøçàì

`xephxa yexit

המובהק  הסימן הוא שקשקשת ללמד, משנתנו  ובאה המים, פני  על 

סנפיר, לו  שיש  בידוע קשקשת לו  שיש  דג שכל הטהורים, הדגים של
הוא; טהור דג שודאי עוד, אחריו  לבדוק צריכים Bìואין  LiL LéåÀÅÆÆ

úN÷N÷ Bì ïéàå ,øétðñ אינו שסנפיר ומכאן טמא, דג והוא – ÀÇÄÀÅÇÀÆÆ
נזכר ולמה טהור . אינו  קשקשת לו שאין  וכל דג, של  לטהרתו  סימן 

קשקשת  שאין  להודיע ויאדיר ", תורה "יגדיל משום בתורה? "סנפיר"
סנפיר המאירי).בלא ב; סו, חולין Lé(גמרא  ,íéðø÷ Bì LiL ìkÈÆÆÇÀÇÄÆ
íéôìè Bì לבהמה אלא קרניים שאין  הוא, וטהור  סדוקות, פרסותיו – ÀÈÇÄ

טהורות; ÷íéðøולחיה Bì ïéàå ,íéôìè Bì LiL Léå כגון – ÀÅÆÆÀÈÇÄÀÅÇÀÇÄ
קרניים. לו ואין סדוקות שפרסותיו החזיר ,

י ה נ ש מ ר ו א ב

åéðôì äëøa ïeòè ,åéøçàì äëøa ïeòhä ìk טעון לך  שאין  – ÈÇÈÀÈÈÀÇÂÈÈÀÈÈÀÈÈ
ומשקה; מאכל מיני כל כגון  לפניו, ברכה טעון  יהא שלא לאחריו  ברכה

åéøçàì äëøa ïeòè ïéàå ,åéðôì äëøa ïeòè Léåככל – ÀÅÈÀÈÈÀÈÈÀÅÈÀÈÈÀÇÂÈ
ולולב, סוכה שופר, מזוזה, תפילין, ציצית, כגון המצוות, ברכות

מיני כל וכן  לאחריהן . ברכה ואין לעשייתן, עובר עליהן  שמברכים
היא מועטת שהנאה כלל , לאחריהם ברכה אין המאירי).ריח, (גמרא ;

izdw - zex`ean zeipyn



xcde"רלב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ai sc dvia(oey`x meil)

øáñ øîc meyn ,dxifgdl xeq`y mixaeq i`ny zia -øéö ïðéøæb ©¨©©§¦¨¦
ãvä ïî øéö eèà òöîàazlc xifgdl xizp m` `ny oiyyegy - ¨¤§©¨¦¦©©

,cvd on dixivy zlc s` xifgdl e`eai eføáñ øîelld ziae - ©¨©
y mixaeqïðéøæb àìerpni dxifgdl xeq`p m`y meyn ,ok Ÿ©§¦¨

ayein dzrne .aeh mei zgny jxevl zeiepg geztln mixkend
dx`iay dpey`xd `ziixad `l` ,zeziixad ewlgp `ly
cg` xivl dzpeek ,xiv odl yia lld ziae i`ny zia ewlgpy
epiid ,xzen lkd ixacl xiv odl oi`ay da x`eande ,rvn`a
odl oi`a ewlgpy dx`iay dipyd `ziixade .llk xiv oi`yk
cg` xiv wx `l` cvd on mixiv ipy odl oi`y dzpeek ,xiv
epiid ,xeq` lkd ixacl xiv odl yiay da x`eande ,rvn`a

.cvd on mixiv ipy odl yiy

äðùî
cigid zeyxn `ivedl xzen m` lld ziae i`ny zia ewlgp

:ytp lke` jxevl `ly s` ,aeh meia miaxd zeyxléànL úéa¥©©
ïéàéöBî ïéà ,íéøîBàaeh meiaïèwä úà àìáìelä úà àìå ,àìå , §¦¥¦¦Ÿ¤©¨¨§Ÿ¤©¨§Ÿ

äøBz øôñ úà,cigid zeyxn,íéaøä úeLøìd`veda oi`y meyn ¤¥¤¨¦§¨©¦
.dlik` jxev efïéøézî ìlä úéáe,.`xnba x`eai mnrhe ¥¦¥©¦¦

àøîâ
:`xnbd d`ianéðzdpy -àpz`ziixaøa ÷çöé éaøc dén÷ ¨¥©¨©¥§©¦¦§¨©

ä÷Bì ,áBè íBéa äáãð úìBò èçBMä ,éîécáà`l dk`ln lM' meyn ©§¦¦©¥©§¨¨§¤¨§¨¨Ÿ
,ytp lke` jxevl `l` aeh meia hegyl xzed `ly ,'mda dUri¥¨¤¨¤

.zlk`p dpi`e gafnl lilk dlek ixdy df llka dpi` dlereøîà̈©
déì,inica` xa wgvi iaxépî Cì øîàcink mc` jl`yi m` - ¥§¨©¨©¦

ky el xn`z gxkda ,ef dkld dxn`péøîàc ,àéä éànL úéa¥©©¦§¨§¥
c meyn ,aeh meia ohw `ivedl exizd `ly epizpynaïðéøîà àìŸ©§¦¨

CøBöì äàöBä äøzeäL CBzî,ytp lke`CøBöì àlL énð äøzeä ¦¤§¨¨¨§¤§¨©¦¤Ÿ§¤
,ytp lke`éàck ef `ziixaàä ,ìlä úéac oeikéøîàepizpyna §¦¥¦¥¨¨§¥

,aeh meia ohw `ivedl xzenyyäøzeäL CBzîzk`lnäàöBä ¦¤§¨¨¨
CøBöì,ytp lke`CøBöì àlL énð äøzeäénð àëä ,iabl mb - §¤§¨©¦¤Ÿ§¤¨¨©¦

xnel mdl yi dhigy zk`lnçL äøzeäL CBzîCøBöì äèélke` ¦¤§¨§¦¨§¤
ytp,CøBöì àlL énð äøzeäda oi`y s` dacp zler zhigyae §¨©¦¤Ÿ§¤

.zewln dilr miaiign eid `l dlik` jxev
ziae i`ny zia zwelgny ,inica` xa wgvi iax zrcy `vnp
jxevl dxzedy jezn' mixne` m` `xaqa dielz epizpyna lld

:`xnbd zl`ey .'jxevl `ly s` dxzed dlik`é÷úî,äaø dì ó ©§¦¨©¨
éâéìt àäa ìlä úéáe éànL úéác éànîmd 'jezn' zxaqay oipn - ¦©§¥©©¥¦¥§¨§¦¥

,miwelgàîìcmixne` oi`y i`ny zial lld zia micen ile` - ¦§¨
e ,'jezn'ì äàöBäå áeøòaà÷ áBè íBéì äàöBäå áeøò ïéàå úaL §¥§¨¨§©¨§¥¥§¨¨§¨

éâìôéîdxq`p `id m` ,cala d`ved zk`lna `id mzwelgne - ¦§§¥
zekld epwzp aeh meia s` `linne zaya dxq`py enk aeh meia

.aeh mei iabl llk xn`p `l d`ved xeqi`y e` ,zexvg iaexir
øáñ øîyiy mixaeq i`ny zia -áeøòå úaMì äàöBä áeøò ©¨©¥¨¨©©¨§¥

áBè íBéì äàöBäxeq` jkle ,d`veda xeq` aeh mei s`y - ¨¨§
zeyxl dlik` jxev mda oi`y dxez xtqe alel ohw `ivedl

,miaxdøáñ øîey mixaeq lld ziae -áeøòeäàöBäexn`pìúaL ©¨©¥¨¨§©¨
,calaåïéàzpwzáeøòxeqi`e,áBè íBéì äàöBäit lr s`e §¥¥¨¨§

mye (e el zeny) 'dpgOA lFw ExiarIe'n micnl d`ved xeqi`y©©£¦©©£¤
`a mewn lkn ,aeh meia `le zaya wx ok xq`py yxtzp `l

,d`ved dxq`p `l aeh meiay yxite dinxiáéúëãkfi dinxi) §¦§¦
(ak,'úaMä íBéa íëézaî àNî eàéöBú àìå'wxy eixaca x`eane §Ÿ¦©¨¦¨¥¤§©©¨

ïéà úaLala` `ivedl xq`p -.àì áBè íBéazia exizd jkle §©¨¦§Ÿ
ziae i`ny zia zwelgny `vnpe .aeh meia ohw `ivedl lld
x`ya j` ,aeh meia dxq`p m` d`ved zk`ln iabl wx `id lld
`ly i`ny zial lld zia micen ,aeh meia exq`py zek`ln
,jkle .'jezn' mixne` oi`e ,cala ytp lke` jxevl `l` exzed
zia zhiyk s` ,dwel aeh meia dacp zler hgeyy `ziixad oic

.`id lld
:lld ziae i`ny zia zwelgna dax ly exe`ia z` dgec `xnbd

é÷úîóñBé áø dì ó,dax lräzòî àlàlld ziay jixack m` - ©§¦¨©¥¤¨¥©¨
d`ved xeqi` oi`y meyn dxez xtqe alel ohw `ivedl exizd
alel ohw z`ved lr wx dpyna ewlgp recn ,dywi ,aeh meia

,dxez xtqeíéðáàa eâìôéìdfa eycgie ,mipa` lehlha ewlgi - ¦§§©£¨¦
xeqi` meyn zaya llk mlhlhl xeq`y mipa` s`y ,xzei
zxfb lk ixdy ,aeh meia mlhlhl mixizn lld zia ,dvwen

vwen lehlh xeq`l minkgjezn `ny meyn `l` epi` d
oeike ,miaxd zeyxl cigid zeyxn m`ivedl e`eai mlehlh
`l i`ce ,llk d`ved xeqi` aeh meia xn`p `l lld zia zrcly

.llk aeh meia dvwen lehlh minkg exq`éâìôî àìcî àlà¤¨¦§Ÿ¦§§¥
dpéî òîL ,íéðáàalehlhe d`ved xeqi` yi mlek zrcly ©£¨¦§©¦¨

,ytp lke` jxevl d`ved dxez dxizde ,aeh meia dvwen
eCøBöì àlL äàöBäadlik`éâéìtexaq lld zia ,dxzed m` §¨¨¤Ÿ§¤§¦¥

on xzed jkle ,'jxevl `ly mb dxzed jxevl dxzedy jezn'
mewn lkne ,dlik` jxev ea oi`y s` xac lk `ivedl dxezd
j` ,mipa` z`ved oebk llk jxev da oi`y dgxh minkg exq`
.m`ivedl exq` `l ,aeh mei jxev mda yiy dxez xtqe alel ohw
alel ohw j` ,dlik` jxev `l` xzed `ly exaq i`ny ziae
.dxezd on d`veda mixeq` ,dlik` jxev mda oi`y dxez xtqe

:`xnbd d`ian,øáñ ïðçBé éaø óàåyäàöBä äøzeäL CBzîa §©©¦¨¨¨©§¦¤§¨¨¨
éâéìt CøBöì àlL énð äøzeä CøBöì.lld ziae i`ny ziaixdy §¤§¨©¦¤Ÿ§¤§¦¥

epivnéðúcdpyy -àpz`ziixaãéb ìMánä ,ïðçBé éaøc dén÷ §¨¥©¨©¥§©¦¨¨©§©¥¦
Lîç ä÷Bì ,Bìëàå áBè íBéa áìça äLpä,oie`l dying meyn - ©¨¤§¨¨§©£¨¤¨¥

ãéb ìMáî íeMî ä÷Bì,ytp lke` jxevl `ly aeh meiaä÷Bìå ¤¦§©¥¦§¤
ãéb ìëBà íeMî,dypdáìça øNa ìMáî íeMî ä÷Bìåä÷Bìå , ¦¥¦§¤¦§©¥¨¨§¨¨§¤

áìça øNa ìëBà íeMîä÷Bìå , ¦¥¨¨§¨¨§¤
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קיומו של עמנו בוודאי אינו קשור בשפע חומרי או עוצמה פיזית.
ממכתב ימי הסליחות, ה'תשי"ז



רלג
izni`n` cenr ai sc ± oey`x wxt`nei

øáñ øî.i`ny zia -øáñ øîåopirny` xn `l` ,belt` `l `zipzn jpde .lld zia -

- mixen` mixac dna :xn`w ikd `ziinw `zipzn ,ibilt `le `cg opirny` xne `cg

ikd `xza `pze .xzen lkd ixac - xwir lk xiv mdl oi` la` ,rvn`a xiv odl yiya

on xiv mdl yiya la` ,cvd on xiv mdl oi`ya - ewlgpc mixen` mixac dna :xn`w

.xeq` lkd ixac - cvdäðùîïè÷ä úà àì
.dlik` jxev e`lc ilin lk -àøîâúìåò

äáãð,`ixy `pngx meid zaeg zler eli`c .

.aeh mei xg`l daixwdl yi - ef la`ä÷åì-

(k zeny) ("dk`ln lk dyrz `l") meyn.

êøåöì."ytp lkl lk`i xy` j`" -áåøòá
äàöåäepwzpe ,aeh meia d`ved dxq`p m` -

.e`l m` ,aeh meil zexivg iaexr zekldïéàå
'åë äàöåäå áåøòd`ved xwirc ab lr s`e -

`a ,(a,ev zay) ol `wtp "dpgna lew exiarie"n

meyn - zaya `l` dxq`p `ly yxite dinxi

,dk`ln a` `idy ,dhigy la` .exy `w ikd

:jl `ni` ,`id "dk`ln lk dyrz `l" llkae

`l - jxevl dxzed m` ,lld zial elit`

zia elit` oizipzn jde .jxevl `ly dxzed

.lldé÷úîóñåé áø äì ó`ztwz` jd` -

.daxcäúòî àìàlld zial edl `xiaqc -

.aeh meil d`ved xeq` oi`íéðáàá åâìôéìi` -

`ly ,lehlh xeq` oi` - d`ved xeq` oi`

exfb `ly dne .d`ved meyn `l` lehlh xq`p

- milke milke` lr elit` ,milehlh lk lr

ok m` `l` xeavd lr dxfb oixfeb oi`c meyn

.da cenrl oileki xeav aexâåìôà àìãî àìà
íéðáàád`ved yi `nlr ileklc dpin rny -

.jxevl dxzed dxezd ony `l` ,aeh meil

dxzed jxevl dxzedc oeik ,edl zi` lld ziae

iedc icina xefb opax `l` ,ixnbl dxezd on

xtqe ohwa la` .mipa` oebk ,jixv `lc `gxh

ziae !xefb `l - aeh meia edl opikixvc ,dxez

dlik` jxevc icine ,ebin edl zil i`ny

dlik` jxev epi`ye ,xzed - ezxizd dxezdy

.dxezd on cner exeq`a -øáñ ïðçåé éáø óàå
êåúîá.opiqxbéâéìô,lld ziae i`ny zia -

aeh meil d`ved xeq` yi `nlr ilekce

ody zezayd lr oxidfn did dinxie ,zek`ln x`ya dpyic ,"dpgna lew exiarie"n

.ernyi i`elde ,oixengãéâ ìùáî íåùî ä÷åìcib leyae ,`ed dk`ln a` leyady -

`l` xzed `lc ,"dk`ln lk dyrz `l" xeq`a cnere ,dlik`l ie`x epi`e xeq`d xac

.jxevláìçá øùá ìùáî íåùî ä÷åìåaeh mei leyac zewlnc ,aeh mei meyn e`l -

lyaz `l" aizkc ,alga xya lyan meyn dwel leg `ed elit` `l` ,dil `pz `d

.leya xeq`l cg`e ,d`pd xeq`l cg`e ,dlik` xeq`l cg` ,minrt yly "alga icb
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èçåùäzilc `id `aiwr iax xninl ivnc oicd `ede - 'eke dwel aeh meia dacp zler

.ith `icda ikd edl `xiaqc ,i`ny zia hwpnl dil `gip `l` .jezn dil

aeh meia daeg zler hgeyd `nil ok m` ,i`ny ziac `ail` dl opinwene li`ed :dnize

"mzebge" opiyxcc ,dwelc dii`x zler lr (`,hi) onwl edl zi` i`ny zia `dc ,dwel

dbibgdii`x zler ,oi` -meyn :xnel yie !`l -

daeg zler hwp ded i`c ,dihwp `weicded -

daeg inly la` ,iaiign daeg zler :`pin`

ea `veikoda yi mbe ,daeg mde li`ed ,xeht -

dacp inly la` .mc`d jxevli`ed ,aiig -

zler hwpc `zyde xgnl oaixwdl leki dide

aiig dacp zler `wecc ,`zeax opirny` dacp

dacp inly la` ,lilk dlekc -lr s` .xeht -

xgnl cr oizndl leki dide ,oda aiig epi`y ab

`de :xn`z m`e .heicd jxev oda yie li`ed -

onwl edl `xiaqc ,dwelc ecen lld zia elit`

i`n`e ,aeh meia miaxw oi` zeacpe mixcpc (my)

:xnel yie ?i`ny ziac `ail` dl miwen

meia miaxw oi` zeacpe mixcpc dil zi` `kidnc

aeh`ad e`l ied ok m`e ,deabl `le "mkl"n -

oeik :xn`z m`e .eilr oiwel oi`c ,dyr llkn

dixcd`copixn` `dc ,`nw `xeq`l dixcd` -

`lc ab lr s` ,dwelc oiycwend ileqt ffeb iab

kcn wx dfifb xeq` opirci"gafz" (ai mixac) aiz

oi`c ,dyr llkn `ad e`l epiidc ,dfib `le

dixcd`c oeik :dpin rny `l` .oiweldixcd` -

mcew ea didy e`ll xnelk ,`nw `xeq`l

,ikd `nip zeacpe mixcp iab mbe .lqtpy

:xnel yie !dwele ,`nw `xeq`l dixcd`c

llk oiycwend ileqta dxzed `ly dfib ip`yc

eda jnq gkzy`e li`ed ,ok m`e .`icda

`xeq`lla` .`nw `xeqi`a dil opinwen -

xy`" aizkc xzed ytp lke`c aeh mei iab ,`kd

,zeacpe mixcpa oicd `ede (ai zeny) 'ebe "lk`i

exzedc `pgky` ok m`e .'eke dxzedy jezn

`icda exzedc `pgky`c oeike ,`icda`l -

i`nl :`l` ,`nw iaxeq`l dixcd` ixn`

dixcd`cdixcd` `lc i`nle ,dixcd` -`l -

.dyra `wec i`we ,dixcd`

àîìãiaexir jixv i`n :dywe ,zexvg iaexr :i"yx yxit - ibltnw d`vede aexra

d`xp okl !jxevl xvgl xvgn lhlhl xzen ikd e`la `d ?aeh mei iab zexvg

axern d`ved xeq` m` :eyexit ikde ,e"ie `la "d`ved aexr" opiqxbc odk miig epax axdl

`l m` d`ved xeq` `kiiy m`e ,drexb dk`ln `idy ab lr s` ,zek`ln x`y oia ea

mixac `ivedl lkeiy aexr jixvc ,d`vede aexr xity opiqxbc ayil yi ,edine .ibltnw

aeh meil d`vede aexr oi`e) ,llk aeh mei jxevl opi`ylkn `id drexbc d`ved ip`yc -

"zayd meia mkizan `yn e`ivez `le" dinxic `xw iaxbc mixtq yie .zek`ln x`y

zayaaeh meia ,oi` -.(`id drexb d`vedc mrhn `icda dl hrnnc ,`l -

éëäd`ved xeq` edl zil lld ziac dzrn `l` :eyexit ikde .'eke dpin rny mipa`a ibltin `lcne ,mipa`a ebltl dzrn `l` :i"yx qxb`zeax opirnyle ,mipa` lehlha ebltl -

"milkd lk" wxt `icda `zi`ck ,`ivei `ny dxfb `l` ,llk aeh mei jxev epi` mbe xeq`l ezk`lny xac elit` ,lehlh xac meya xq`p `l `dc ,d`ved xeq` oda edl zilc

el jixvd ilk oebk ,aeh mei jxev `edy xac elit`e ,(a,ckw zay)`lcne ,da cenrl oileki xeavd aex ok m`` xeavd lr dxifb oixfeb oi`y `l` ,`ivei `ny dxifb xeq`l ie`x did -

mipa`a ibltnw?aeh mei jxev epi` elit` ,xac lke mipa` lehlh elit` oixizn oi` i`n` ,jezn edl zi` lld ziac oeik :xn`z m`e .jezn ixaq lld ziac ,'eke d`veda dpin rny -

dxzede li`ed `ziixe`cnc ,inp ikd oi` i`cec :xnel yiebl dxzed -dxq`p d`ved xwirc oeikc ,aeh mei jxev epi`y xac lr xefb opax `l` ,ixnmei jxevl oi`y xaca xeq`l yi -

"zewln aiign `lc inp ikd ,lld zial ,mipa` `ived dzrn `l`" mixtqa yiy enk qexbl dvx `le ,i"yx yxit jgxk lr llk aehzial mipa` `ived df yexitl wiqn ded ok m`c -

dxzede li`ed edl `xiaq lld ziac dil miw i"yxe ,aiigc lldmein dte`d :(a,en) migqta opixn`c :`cg ,dywe .llk aeh mei jxev epi`y xaca xefbc `ed opax `l` ,ixnbl dxzed -

legl aehiwl `lc daxl elit`e 'eke jezn opixn` `le ,dwel -jezn mrhn la` ,migxe` dil inxz` i`e li`ed mrhn epiid -d`xp okl .mixtqd zqxib wgenc :cere ,xn`w `l -

inp ikd `niz ike .zewln ,`ziixe`cn yexit ,aiign `lc inp ikd lld zial mipa` `ived dzrn `l` :mixtqd zqxibk opiqxbc :iaxtlibltnw `lcn i`ce `l` mipa`a ebltl ok m` -

xzen ytp lke` lkc ,aeh mei jxevl dxzedy jezn opixn` zvw aeh mei jxev da yiy d`veda `wece .'ekejxev yiy ,zvwn jxev `ki`e li`ed ,ytp lke` jxevl `ly inp dxzed -

llk aeh mei jxevl `ly la` ,aeh meiv `l `kilc ,mipa` `ivene legl aeh mein dte` oebk ,dxezd on xeq`c i`ce -aeh mei zgny `le ytp jxezia ibilt ike .`ziixe`cn aiig -

lld ziae i`nyepiax yxit oke .ea zexwl dxez xtqe ,ea z`vl alele ,aeh mei jxev z`xwp devndc ,elenl ohw oebk ,zvw aeh mei jxev oda `ki`e ,ytp lke` jxevl opi`y mixaca -

elenl ohw `wec e`lc ,oyexit `zil la` .l`ppgab lr s` ,miaxd zeyxa aeh meia f"rla `"helt* oixewy xecka oiwgync inp ogky` `dc ,leih mb ixyc elenl `ly oicd `edc -

.(a,k) onwl gkenck ,owix jax oglye `ln jpgly `di `ly ,aeh mei zgny `ki` inp `kdc :xnel yi ?da el yi jxev dn dler hgeyd :xn`z m`e .leih `l` `kilc
`kd
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øîe ,ãvä ïî øéö ehà òöîàa øéö ïðéøæb :øáñ øî̈¨©¨§¦©¦¨¤§©©¦¦©©¨
.ïðéøæb àì :øáñäðùîïéà :íéøîBà éànL úéa ¨©¨¨§¦©¥©©§¦¥

øôñ úà àìå ,áìelä úà àìå ,ïèwä úà àì ïéàéöBî¦¦Ÿ¤©¨¨§Ÿ¤©¨§Ÿ¤¥¤
.ïéøézî ìlä úéáe .íéaøä úeLøì äøBzàøîâéðz ¨¦§¨©¦¥¦¥©¦¦¨¥

úìBò èçBMä :éîécáà øa ÷çöé éaøc dén÷ àpz©¨©¥§©¦¦§¨©©§¦¦©¥©
¯ épî Cì øîàc :déì øîà .ä÷Bì áBè íBéa äáãð§¨¨§¤£©¥©£©¨©¦
äøzeäL CBzî ïðéøîà àì :éøîàc ,àéä éànL úéa¥©©¦§¨§¦¨¨§¦©¦¤§¨
úéa éàc .CøBöì àlL éîð äøzeä ¯ CøBöì äàöBä¨¨§¤§¨©¦¤Ÿ§¤§¦¥
¯ CøBöì äàöBä äøzeäL CBzî :éøîà àä ¯ ìlä¦¥¨¨§¦¦¤§¨¨¨§¤

àlL éîð äøzeääøzeäL CBzî ,éîð àëä .CøBöì §¨©¦¤Ÿ§¤¨¨©¦¦¤§¨
é÷úî .CøBöì àlL éîð äøzeä ¯ CøBöì äèéçLó §¦¨§¤§¨©¦¤Ÿ§¤©§¦

?éâéìt àäa ìlä úéáe éànL úéac éànî :äaø dì̈©¨¦©§¥©©¥¦¥§¨§¦¦
ì äàöBäå áeøòa àîìcíBéì äàöBäå áeøò ïéàå úaL ¦§¨§¥§¨¨§©¨§¥¥§¨¨§

ì äàöBä áeøò :øáñ øî ?éâìtéî à÷ áBèáeøòå úaL ¨¦©§¦¨¨©¥¨¨§©¨§¥
ì äàöBä áeøò :øáñ øîe ,áBè íBéì äàöBä,úaL ¨¨§¨¨©¥¨¨§©¨

eàéöBú àìå" áéúëãk ,áBè íBéì äàöBä áeøò ïéàå§¥¥¨¨§§¦§¦§Ÿ¦
¯ áBè íBéa ,ïéà ¯ úaLa "úaMä íBéa íëézaî àOî©¨¦¨¥¤§©©¨§©¨¦§

é÷úî .àì!íéðáàa eâìôéì äzòî àlà :óñBé áø dì ó ¨©§¦¨©¥¤¨¥©¨¦§§©£¨¦
äàöBäa :dpéî òîL ,íéðáàa éâìtî àìcî ,àlà¤¨¦§¨¦©§¦©£¨¦§©¦¨§¨¨
CBzîa :øáñ ïðçBé éaø óàå .éâéìt CøBöì àlL¤Ÿ§¤§¦¦§©©¦¨¨¨©§¦
.éâéìt CøBöì àlL éîð äøzeä CøBöì äàöBä äøzeäL¤§¨¨¨§¤§¨©¦¤Ÿ§¤§¦¦
áìça äLpä ãéb ìMáîä :ïðçBé éaøc dén÷ àpz éðúc§¨¥©¨©¥§©¦¨¨©§©¥¦©¨¤§¨¨
ìMáî íeMî ä÷Bì .Lîç ä÷Bì ¯ Bìëàå áBè íBéa§©£¨¤¨¥¤¦§©¥
ìMáî íeMî ä÷Bìå ,ãéb ìëBà íeMî ä÷Bìå ,ãéb¦§¤¦¥¦§¤¦§©¥
ä÷Bìå ,áìça øNa ìëBà íeMî ä÷Bìå ,áìça øNä¨§¨¨§¤¦¥¨¨§¨¨§¤
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רלד
izni`na cenr ai sc ± oey`x wxt`nei

äøòáä íåùîzewll aeh meil zek`ln welg yi :xaq `w .dnvrl dk`ln `idy -

.aeh mei meyn zek`ln izy lr mizyìåùáå äøòáäzewll dpyn dpi` ,aeh meic -

.dxezd on jxevl `ly inp exzed - jxevl exzedy jeznc .odilräðùî äðéà`l -

.yxcnd ziaa mlern zipypäðùî øîåì àöîú íàåi`ce - zipypy mi`pz exn`i m` -

.de`py i`ny ziaäðùîäìç ïéëéìåî ïéà-

dil exy `l ,dzyxtda xzeny it lr s`

`le el exizd ezqir owzl oewz `l` ,dzkled

.xzeiúåðúî,od s` ,daiwde miiglde rexfd -

j`ide ,onixdl dehvp ixdy ,el dxzed oznxd

oilaeh oi`y it lr s`e ?xyad x`y lk`i

m` edin ,dlik`a xyad xeq`l ,lah x`yk

olke` `ed ixd - odn xyad x`y yxit `l

`le ,exizd - oznxd ,jkld .dyra xaere

.mze` oidiabn oi`c dxfb meyn oleke .ozkled

äåù äøæâ,xefb opaxcn dlekc ,`wec e`l -

.opaxca dey dxfbc `inec `l`ïäëì äðúî-

.od dpedk zepzn rax`e mixyrnïéàù íùë
ïéëéìåîlenz`n ixdy ,ol ezicen `dac -

.ddabedéàëæ åðéàùminkg epzp `l .i`yx -

.dzyxtda zekfe gk mc`làøîâéáø àì
íéøçà àìà äãåäé éáø àìå éñåé.opiqxb -

'åë ïúåà ïéëéìåîùenxedy oia ipzw oizipzne -

`w meid ehgypac jzrc `wlq `we ,meidn

.xq`e ,ixiinúåðúîä ìòïéëéìåîùli`ed -

ediipin cge ,dlgl oicd `ede ,oznxda i`kfe

.hwpúåðúîä ìò àìà,meidn ehgyp elit`e -

.oizipzn ik rnynéáø àìå àéä íéøçà àîéì
äãåäéxyt` `l i`ce iqei iaxk ,xnelk -

xninl opivn in ?i`n dcedi iaxk .`nwe`l

mwezne ,xn`w yn` lya `wec inp oizipznc

iaxk `lc xnel epgxk lr wwfp e` ,diail`

.dcediéðú÷ éîenxedy oia oizipzn -ehgype

jpda la` yn`n ozhigy mlerle ,meidn

.ecen aeh meia ehgypcàéä äãåäé éáø àîéì
íéøçà àìåyn` lyca `wec oizipznc oeik -

`lc `nip - meid ehgyp ipzw `lcn ,i`w

.ixn`w zepznd lr mixg` `dc ,mixg`kêðäá
ùîàî åèçùðãmixg` ixn`wc zepznd lr -

.ixiinw yn` lyaäìôèxizn dcedi iax -

mixg`e ,meid ly mr yn` ly jiledle lthl

.i`ny zia ixq` inp lthl elit`c ixaq

`ki` - llk dltha ixii` `lc oizipzne

.mixg`k xninl `ki`e ,dcedi iaxk xninl

éñåé éáøë äëìäelit`c ,lld ziac `ail`e -

.jiledl xzen inp dnexzàúééøåñàzeliag -

.okeza rxfde ,oihiaxya lcxg lyéëåøôì åäî
ixy in .aeh meia rxfd `ivedle ,oihiaxyd -

oeik `nlc e` ,leyiake dhigyk aeh meia

dyic zclezc ,`l - aeh mei axrn xyt`c

.`edúåìéìî ïéììåî.`ed ci xg`lk ycc -

`l` ,`ed `ziixe`c e`l - zaya elit`e

.xefb `l aeh meiae ,opaxcnúåìéìî,oihg ly -

cin opiqxb zay iab :mikx odyk eicia lleny

.ci lr ci lr opiqxb aeh mei iabe cilãéì ãéî
.leg jxck `ly -ïåð÷cg` ey`x ,`ed ilk -

zeiphwd ozepe ,xvw afxn oirk ieyr ipyde agx

jxc lblbzn lke`de ,rprpne agxd jeza

.ilka x`yp zleqtde ,afxndéåçîúdxrw -

.dlecbãé ìò ãé ìò.hrn hrn -àì ìáà
'åë àìáèá.daxd `l` elld milka zeyrl jxc oi`y ,xgn jxevl ciarc o`nk ifgnc -ïéà áåè íåé áøòî.aeh meia llend ipzw `le ,ipzw aeh mei axrn llend -ïë íà-

.egxk lr dnexz odn yixtn - olk`l aeh meia ollende ,obc eyriy cr dnexz oiyixtn `l oilay mzqc .dznxda i`kfy dnexz epivn ,aeh meia zeliln oillenc
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àëäoeik ,cib lyana `ki` jxev dne :xn`z m`e - 'eke jxevl dxrad dxzedy oeik inp

elk`l df ly ezrca didy oeik :xnel yi ?xeq` `edy.aeh mei jxev epiid -

ïéàodkd `ai m` oicd `edc ,oikilen `wec e`l :'it - 'ek odkl zepzne dlg oikilen

xn`wc ;`icda "zexit gweld" wxt i`ncc inlyexia rnyn oke .el mpzi `l ezial

,i`nc xyrn znexzl my `xwy in :mzd

i`ce ly ipr xyrnlem` la` .zaya mlhi `l -

elv` lek`l milibx ipre odk,oilke`e oi`a -

dlr xn`we .lenz`n :yexit .mriceiy calae

mlhi `l xn`wc `eddc`l oizipzn epiid -

:wiqne ,'eke oikilen oi` `kdc jdn iziine .mpzi

`ed .`edn opitli `idde `iddn `ed opitli

ikd :yexit .zay `id aeh mei `ed ,`iddn opitli

,oikilen oi`c `eddn opitli zayac `idc xn`w

`idn opitli `ede .aeh meia ixiincdn `wec -

epiid ,lld zia oixiznylek`l oilibxyk `wec

m`c `nl` ,`id ixw inlyexi ly dze`e .elv`

elv` lek`l oicnl oi`m` elit` ,mpzi `l -

xac `zrc` `wlq `lc meyn ,ezial odkd `ai

exaqie ,dixagc `ziaa dizqit lkinl ypi`

`ed jkle ,aeh meia mze` mxz `edy mlerd

.eziaa lke`
`d
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äøòáä !àøáì éðz ÷Bt :déì øîà .äøòáä íeMî¦©§¨¨£©¥§¥§¨¨©§¨¨
¯ äðLî øîBì àöîz íàå .äðLî dðéà ìeMáe¦¥¨¦§¨§¦¦§¨©¦§¨
äøzeäL CBzî ïðéøîà àì :éøîàc ,àéä éànL úéa¥©©¦§¨§¦¨¨§¦©¦¤§¨
éîð àëä ,CøBöì àlL éîð äøzeä ¯ CøBöì äàöBä¨¨§¤§¨©¦¤Ÿ§¤¨¨©¦
äøzeä ¯ CøBöì äøòáä äøzeäL CBzî ïðéøîà àì̈¨§¦©¦¤§¨©§¨¨§¤§¨
CBzî éøîàc ïåék ,ìlä úéá éàc .CøBöì àlL éîð©¦¤Ÿ§¤§¦¥¦¥¥¨§¨§¦¦
,CøBöì àlL éîð äøzeä ¯ CøBöì äàöBä äøzeäL¤§¨¨¨§¤§¨©¦¤Ÿ§¤
äøzeä ¯ CøBöì äøòáä äøzeäL CBzî ,éîð àëä̈¨©¦¦¤§¨©§¨¨§¤§¨

.CøBöì àlL éîðäðùîïéà :íéøîBà éànL úéa ©¦¤Ÿ§¤¥©©§¦¥
eîøeäL ïéa ,áBè íBéa ïäkì úBðzîe älç ïéëéìBî¦¦©¨©¨©Ÿ¥§¥¤§

L ïéa Lîàîeøîà .ïéøézî ìlä úéáe .íBiäî eîøeä ¥¤¤¥¤§¥©¥¦¥©¦¦¨§
úBðzîe älç :äåL äøæb :éànL úéa íäì¯äðzî ¨¤¥©©§¥¨¨¨©¨©¨©¨¨

ïéëéìBî ïéàL íLk ,ïäkì äðzî ¯ äîeøúe ,ïäkì©Ÿ¥§¨©¨¨©Ÿ¥§¥¤¥¦¦
eøîà .úBðznä úà ïéëéìBî ïéà Ck ¯ äîeøzä úà¤©§¨¨¥¦¦¤©©¨¨§
éàkfL úBðzna eøîàz ,dúîøäa éàkæ BðéàL ¯ äîeøza ízøîà íà ,àì :ìlä úéa íäì̈¤¥¦¥Ÿ¦£©§¤©§¨¤¥©©©£¨¨¨Ÿ§©©¨¤©©

?ïúîøäaàøîâLîàî eîøeäLå ,íBiäî eèçLpLå íBiäî eîøeäL :Cúòc à÷ìñ à÷ ©£¨¨¨¨¨§¨©£¨¤§¥©§¤¦§£¥©§¤§¥¤¤
øîà ,àéðúc .íéøçà àlà ,äãeäé éaø àìå ,éñBé éaø àì ?ïéúéðúî épî .Lîàî eèçLpLå§¤¦§£¥¤¤©¦©§¦¦¨©¦¥§¨©¦§¨¤¨£¥¦§©§¨¨©
ïéëéìBnL áBè íBé áøòî eîøeäL úBðznä ìò ìlä úéáe éànL úéa e÷ìçð àì :äãeäé éaø©¦§¨Ÿ¤§§¥©©¥¦¥©©©¨¤§¥¤¤¤¦¦
úéaL ,ïîöò éðôa ïëéìBäì àlà e÷ìçð àì .íBiäî eèçLpLå íBiäî eîøeäL úBðznä íò¦©©¨¤§¥©§¤¦§£¥©Ÿ¤§§¤¨§¦¨¦§¥©§¨¤¥
älç :ïéðc éànL úéa eéä Cëå .ïéëéìBî :íéøîBà ìlä úéáe ,ïéëéìBî ïéà :íéøîBà éànL©©§¦¥¦¦¥¦¥§¦¦¦§¨¨¥©©¨¦©¨
ïéà Ck ¯ äîeøzä úà ïéëéìBî ïéàL íLk ,ïäkì äðzî äîeøúe ïäkì äðzî úBðzîe©¨©¨¨©Ÿ¥§¨©¨¨©Ÿ¥§¥¤¥¦¦¤©§¨¨¥
,dúîøäa éàkæ BðéàL äîeøúa ízøîà íà ,àì :ìlä úéá íäì eøîà .úBðznä úà ïéëéìBî¦¦¤©©¨¨§¨¤¥¦¥Ÿ¦£©§¤¦§¨¤¥©©©£¨¨¨
ìò ìlä úéáe éànL úéa e÷ìçð àì :éñBé éaø øîà ?ïúîøäa éàkfL úBðzna eøîàzŸ§©©¨¤©©©£¨¨¨¨©©¦¥Ÿ¤§§¥©©¥¦¥©
úéáe ,ïéëéìBî ïéà :íéøîBà éànL úéaL ,äîeøzä ìò àlà e÷ìçð àì ,ïéëéìBnL úBðznä©©¨¤¦¦Ÿ¤§§¤¨©©§¨¤¥©©§¦¥¦¦¥
äðzî äîeøúe ,ïäkì äðzî úBðzîe älç :ïéðc ìlä úéa eéä Cëå .ïéëéìBî :íéøîBà ìlä¦¥§¦¦¦§¨¨¥¦¥¨¦©¨©¨©¨¨©Ÿ¥§¨©¨¨
:éànL úéa íäì eøîà .äîeøzä úà ïéëéìBî Ck ¯ úBðznä úà ïéëéìBnL íLk .ïäkì©Ÿ¥§¥¤¦¦¤©©¨¨¦¦¤©§¨¨§¨¤¥©©

,ïúîøäa éàkfL ¯ úBðzna ízøîà íà ,àìíéøçà ?dúîøäa éàkæ ïéàL äîeøza eøîàz Ÿ¦£©§¤©©¨¤©©©£¨¨¨Ÿ§©§¨¤¥©©©£¨¨¨£¥¦
àlà e÷ìçð àì ,ïéëéìBî ïéàL äîeøzä ìò ìlä úéáe éànL úéa e÷ìçð àì :íéøîBà§¦Ÿ¤§§¥©©¥¦¥©©§¨¤¥¦¦Ÿ¤§§¤¨
íéøçà àîéì .ïéëéìBî :íéøîBà ìlä úéáe ,ïéëéìBî ïéà :íéøîBà éànL úéaL .úBðznä ìò©©©¨¤¥©©§¦¥¦¦¥¦¥§¦¦¦¥¨£¥¦
"eîøeäL" ?"íBiäî eèçLpLå íBiäî eîøeäL" éðú÷ éî :àáø øîà !äãeäé éaø àìå àéä¦§¨©¦§¨£©¨¨¦¨¨¥¤§¥©§¤¦§£¥©¤§
,íéøçà àîéz eléôà ?íéøçà àìå àéä äãeäé éaø àîéì .Lîàî ïúèéçL íìBòìe ,éðú÷̈¨¥§¨§¦¨¨¥¤¤¥¨©¦§¨¦§¨£¥¦£¦¥¨£¥¦

ðäáeøîà äãeäé áø øîà .äìôè eäééðéa àkéà !äãeäé éaø eðééä éëä éà .Lîàî eèçLðc C §¨¨§¦§£¥¤¤¦¨¦©§©¦§¨¦¨¥©§§¥¨¨©©§¨¨©
.äîeøúc àøîçc àaøb déì äåä äéîçð áøc déøa éáBè áø .éñBé éaøk äëìä :ìàeîL§¥£¨¨§©¦¥©¦§¥§©§¤§¨£¨¥©§¨§©§¨¦§¨
áø øîà éëä :déì øîà ?àðcéàä ïäkì ééeèîàì eäî :déì øîà ,óñBé áøc dén÷ì àúà£¨§©¥§©¥£©¥©§©§¥©Ÿ¥¨¦¨¨£©¥¨¦¨©©
àúééøeqà déì äåä ïðç áø øa àáøc déðëéætLeà .éñBé éaøk äëìä :ìàeîL øîà äãeäé§¨¨©§¥£¨¨§©¦¥§§¦§¥§¨¨©©¨¨£¨¥¦§¨¨
dén÷ì àúà ,déãéa äåä àì ?áBè íBéa eäéépî ìëéîe éëeøôì eäî :déì øîà ,àìcøçc§©§§¨£©¥©§¨¥¥©¦©§§¨£¨¦¥£¨§©¥
úBìéìî ììBnä :ééaà déáéúéà .áBè íBéa úBiðè÷ ïéëøôîe úBìéìî ïéììBî :déì øîà .àáøc§¨¨£©¥§¦§¦§¨§¦¦§¦§¥¦¥©©¥©¥§¦
áøòî úBìéìî ììBnä .éeçîúa àìå ïBð÷a àì ìáà ,ìëBàå ãéì ãiî çtðî øçîì ,úaL áøòî¥¤¤©¨§¨¨§©¥¦¨§¨§¥£¨Ÿ§¨§Ÿ§©§©¥§¦¥¤¤
àìáèa àì ìáà ,éeçîúa eléôàå ïBð÷a eléôà ,ìëBàå ãé ìò ãé ìò çtðî øçîì ,áBè íBé§¨¨§©¥©©©©§¥£¦§¨©£¦§©§£¨Ÿ§©§¨

áBè íBéa ,ïéà ¯ áBè íBé áøòî .äøáëa àìå äôða àìå¯,áBè íBéa àîéz eléôà !àì §Ÿ§¨¨§Ÿ¦§¨¨¥¤¤¦§¨£¦¥¨§
äîeøz eðéöî ïk íà ?áBè íBé áøòî éîð àôéñ àðz ¯ úaL áøòî àLéø àðúc éãéiàå§©§¥¦§¨¥¨¥¤¤©¨§¨¥¨©¦¥¤¤¦¥¨¦§¨
:àéL÷ àì !'åëå dúîøäa éàkæ BðéàL äîeøúa ízøîà íà ,àì :ïðúe ,dúîøäa éàkfL¤©©©£¨¨¨§©Ÿ¦£©§¤¦§¨¤¥©©©£¨¨¨¨©§¨
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רלה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ai sc dvia(oey`x meil)

äøòáä íeMî.cibd z` lyal ick y`d zxrad -déì øîàiax - ¦©§¨¨¨©¥
,ef `ziixa dpeyl opgeiàøáì éðz ÷etzial ueg dze` dpye `v - §¥¦§¨

lr zewln aeig oky ,yxcndìeMáe äøòáäaeh meiaäðLî dðéà ©§¨¨¦¥¨¦§¨
zek`ln exzedy jezn ixdy ,yxcnd ziaa mlern dpyp `l -

.jxevl `ly s` exzed ytp lke` jxevl el`øîBì àöîz íàå§¦¦§¨©
äðLîk i`ce ,yxcnd ziaa z`f epyy -éøîàc ,àéä éànL úéa ¦§¨¥©©¦§¨§¥

,epizpynaénð äøzeä CøBöì äàöBä äøzeäL CBzî ïðéøîà àìŸ©§¦¨¦¤§¨¨¨§¤§¨©¦
,CøBöì àlLeénð àëädxrad iabläøzeäL CBzî ïðéøîà àì ¤Ÿ§¤¨¨©¦Ÿ©§¦¨¦¤§¨

,CøBöì àlL énð äøzeä CøBöì äøòáälr zewln miaiig jkle ©§¨¨§¤§¨©¦¤Ÿ§¤
.jxevl `ly aeh meia leyiae dxradéàcl eli`c -,ìlä úéa §¦¥¦¥

éøîàc ïåék,dlik` jxevl `ly s` `ivedl xzeny epizpyna ¥¨§¨§¥
y mixaeq md gxkdaénð äøzeä CøBöì äàöBä äøzeäL CBzî¦¤§¨¨¨§¤§¨©¦

,CøBöì àlLeénð àëädxrad iablCøBöì äøòáä äøzeäL CBzî ¤Ÿ§¤¨¨©¦¦¤§¨©§¨¨§¤
,CøBöì àlL énð äøzeäleyiae dxrad meyn zewln eaiigi `le §¨©¦¤Ÿ§¤

ewlgp lld ziae i`ny zia opgei iax zrcly `vnpe .aeh meia
:lirl inica` xa wgvi iax ixacke ,`l e` 'jezn' mixne` m`

äðùî
ïéëéìBî ïéà ,íéøîBà éànL úéaúBðzîe älçdaiwe miigl rexf - ¥©©§¦¥¦¦©¨©¨

áBè íBéa ïäëì,eîøeäL ïéadndad on e` dqird on eyxtedy - §Ÿ¥§¥¤§
Lîàî,bgd mcew ,lenz`n -íBiäî eîøeäL ïéa.aeh meia -úéáe ¥¤¤¥¤§¥©¥

ïéøézî ìlä.`ed odk jxevy oeik okiledléànL úéa íäì eøîà ¦¥©¦¦¨§¨¤¥©©
oirka zepzne dlg oic zeeydl yi `lde ,lld zialäåL äøæb§¥¨¨¨

ixdy ,dnexz oiclúBðzîe älçodïäkì äðzîrax`e mixyrn - ©¨©¨©¨¨©Ÿ¥
,dpedk zepznäîeøúe`id mb,ïäkì äðzîeíLkmz` miceny §¨©¨¨©Ÿ¥§¥

ïéëéìBî ïéàLaeh meiaäîeøzä úà,lenz`n dyxtedyCklkl ¤¥¦¦¤©§¨¨
y ecez zegtdïéëéìBî ïéàaeh meiaúBðznä úàeyxtedy ¥¦¦¤©©¨

.lenz`nàì ,ìlä úéa íäì eøîà,zepznl dnexz zencl oi` - ¨§¨¤¥¦¥Ÿ
ixdyäîeøúa ízøîà íàmeyn `l` df oi` ,dkiledl xeq`y ¦£©§¤¦§¨

Ls`dúîøäa éàkæ Bðéà,aeh meia dyixtdl i`yx epi` -eøîàz ¤¥©©©£¨¨¨Ÿ§
ïúîøäa éàkfL úBðzîaodkl mpzil s` el xzed jkle ,aeh meia §©¨¤©©©£¨¨¨

.aeh meia

àøîâ
Czòc à÷ìñ à÷epizpyna epipyy dny `xnbd dxaq dligza - ¨¨§¨©§¨

' zepzne dlg jiledl exq` i`ny ziay'íBiäî eîøeäLdpeekd ¤§¥©
enxed mbyåmbíBiäî eèçLpLå .epipyy dn ok'Lîàî eîøeäL' §¤¦§£¥©§¤§¥¤¤

enxed mby dpeekdåmb.Lîàî eèçLpLexq`y `vnp oky oeike §¤¦§£¥¤¤
zxxan .meid dhgyp dndad m` s` zepzn jiledl i`ny zia

:`xnbdïéúéðúî épîz` epizpyna `pzd x`ia in zhiyk - ©¦©§¦¦
,df ote`a lld ziae i`ny zia zwelgnàìkàìå ,éñBé éaøkéaø Ÿ©¦¥§Ÿ©¦

àlà ,äãeäézhiykíéøçà.`ide÷ìçð àì ,äãeäé éaø øîà ,àéðúc §¨¤¨£¥¦§©§¨¨©©¦§¨Ÿ¤§§
[micen -]úBðznä ìò ìlä úéáe éànL úéadlgdeáøòî eîøeäL ¥©©¥¦¥©©©¨¤§¥¤¤

ïéëéìBnL ,áBè íBéodkl mze`úBðznä íòdlgdeíBiäî eîøeäL ¤¦¦¦©©¨¤§¥©
íBiäî eèçLpLå.aeh meia -ïëéìBäì àlà e÷ìçð àìdlgl - §¤¦§£¥©Ÿ¤§§¤¨§¦¨

lenz` enxedy zepzneïéà ,íéøîBà éànL úéaL ,ïîöò éðôa¦§¥©§¨¤¥©©§¦¥
ïéðc éànL úéa eéä Cëå .ïéëéìBî ,íéøîBà ìlä úéáe ,ïéëéìBî¦¦¥¦¥§¦¦¦§¨¨¥©©¨¦

y oeik ,xeq`lúBðzîe älçodå ,ïäëì äðzîmbäîeøú`idäðzî ©¨©¨©¨¨§Ÿ¥§§¨©¨¨
,ïäëìxnele mzeeydl yiïéëéìBî ïéàL íLkaeh meiaúà §Ÿ¥§¥¤¥¦¦¤

äîeøzä,lenz`n dyxtedyïéëéìBî ïéà Ckaeh meiaúà ©§¨¨¥¦¦¤
úBðznä.lenz`n enxedy,ìlä úéa íäì eøîààìmzencl oi` - ©©¨¨§¨¤¥¦¥Ÿ
,dfl dfokyäîeøúa ízøîà íàmeyn epiid ,dkiledl xeq`y ¦£©§¤¦§¨

Lmbdúîøäa éàkæ Bðéà,aeh meia dyixtdl xeq`y -eøîàz ¤¥©©©£¨¨¨Ÿ§
úîøäa éàkfL úBðzîaïdcedi iax ixaca x`eany oeike .aeh meia §©¨¤©©©£¨¨¨

,odkl mkiledl xzen meid ehgypy zepzny i`ny zia miceny
i`ny ziay x`ean dpyna ixdy ,ezrck dpi` epizpyny `vnp

.df ote`a s` mixqe`
:`ziixad jynda epipyy itk ,epizpynk dpi` iqei iax zrc oke

e÷ìçð àì ,éñBé éaø øîà[micen-]úBðznä ìò ìlä úéáe éànL úéa ¨©©¦¥Ÿ¤§§¥©©¥¦¥©©©¨

dlgdeïéëéìBnLenxedy oiae meidn enxedy oia ,aeh meia odkl ¤¦¦
.dxzed oznxd mby oeik ,lenz`näîeøzä ìò àlà e÷ìçð àìŸ¤§§¤¨©©§¨

,dzyxtd dxzed `lyïéëéìBî ïéà ,íéøîBà éànL úéaL,odkl ¤¥©©§¦¥¦¦
,aeh meia dpyixti `ny dxifbeéä Cëå .ïéëéìBî ,íéøîBà ìlä úéáe¥¦¥§¦¦¦§¨¨

ïéðc ìlä úéaixd ,xizdläðzî äîeøúe ,ïäëì äðzî úBðzîe älç ¥¦¥¨¦©¨©¨©¨¨§Ÿ¥§¨©¨¨
,ïäëìxnele mzeeydl yi jkleúBðznä úà ïéëéìBnL íLkmeia §Ÿ¥§¥¤¦¦¤©©¨

,odkl aehíà ,àì ,éànL úéa íäì eøîà .äîeøzä úà ïéëéìBî Ck̈¦¦¤©§¨¨§¨¤¥©©Ÿ¦
úBðzîa ízøîàdlgeïúîøäa éàkfLmb dxzed jkl ,aeh meia £©§¤§©¨¤©©©£¨¨¨

mze` mb exzed ,aeh meia enxedy mze` exzedy oeike ,ozkled
,aeh mei axra enxedydúîøäa éàkæ ïéàL äîeøúa eøîàzmeia Ÿ§¦§¨¤¥©©©£¨¨¨

xzeny micen i`ny ziay iqei iax ixaca x`eany oeike .aeh
ixdy ,ezrck dpi` epizpyn i`ce ok m` ,aeh meia zepzn jiledl

.aeh meia zepzn jiledl mixqe` i`ny ziay x`ean dpyna
jynda epipyy dhiyk `l` epizpyn cinrdl epl oi` jkle

:`ziixade÷ìçð àì ,íéøîBà íéøçà[micen-]ìlä úéáe éànL úéa £¥¦§¦Ÿ¤§§¥©©¥¦¥
úBðznä ìò àlà e÷ìçð àì ,ïéëéìBî ïéàL äîeøzä ìòelit`e ©©§¨¤¥¦¦Ÿ¤§§¤¨©©©¨

,meid ehgypykìlä úéáe ,ïéëéìBî ïéà ,íéøîBà éànL úéaL¤¥©©§¦¥¦¦¥¦¥
.ïéëéìBî ,íéøîBàdhgypa s`y ,epizpyna x`eandy `vnpe §¦¦¦

`l` ayiizn epi` ,odkl dizepzn ozil i`ny zia oixqe` meid
:`xnbd zdnez .mixg` zrckàîéìwx epizpyny xn`p ike - ¥¨

zrckàìå ,àéä íéøçàk,äãeäé éaø.iqei iaxk `ly i`cee £¥¦¦§Ÿ©¦§¨
:`xnbd dgec,àáø øîà,dcedi iaxk mb epizpyn cinrdl xyt` ¨©¨¨

ixdyéðz÷ éîepizpynaíBiäî eèçLpLå íBiäî eîøeäLdn itk ¦¨¨¥¤§¥©§¤¦§£¥©
,dligza exaqywx `ldeíìBòìe ,éðz÷ 'eîøeäL'xnel yi ¤§¨¨¥§¨

yïúèéçLdzid.Lîàîepizpyn ly `pzdy `vnp oky oeike §¦¨¨¥¤¤
zepzn jiledl i`ny zia exq`y dn lky dcedi iaxk xaeq
meid ehgyp m` la` ,lenz` ehgypyk wx `ed aeh meia odkl
lr `xnbd zl`ey .odkl okiledl xzeny i`ny zia micen
epizpyna xkfed `ly dfny ok yxtp m` :`ax ly exe`ia
m` ,i`ny zia exq` lenz`n ehgypa wxy gken 'meid ehgypy'

okàîéìzrck wx epizpynyàìå ,àéä äãeäé éaøzrck,íéøçà ¥¨©¦§¨¦§Ÿ£¥¦
i`ny zia exq` meid dhgypy dndaa s` mixg` zrcl ixdy

.odkl dizepzn jiledl:`xnbd zayiinàîéz eléôàepizpyny £¦¥¨
zrcke ,íéøçàjiledl exq` i`ny ziay mixg` exn`y dn £¥¦

`weec epiid zepznðäá,Lîàî eèçLðc Cehgypy oze`a la` §¨¨§¦§£¥¤¤
dywn .mkiledl xzeny i`ny zia micen mixg` zrcl mb meid

:`xnbdéëä éà,mixg` zrc z` ok yxtp m` -,äãeäé éaø eðééä ¦¨¦©§©¦§¨
:`xnbd zvxzn .dcedi iaxe mixg` ewlgp dnaeeäééðéa àkéà¦¨¥©§

äìôèzepznd mr yn` ly zepzn jiledle lethl xzen m` - §¥¨
mixg` zrcle ,z`f oixizn i`ny zia dcedi iax zrcl ,meid ly
m` df oecip epizpyna xkfed `ly oeike .z`f mixqe` i`ny zia
:mixg`k e` dcedi iaxk e` dcinrdl xyt` jkl ,'lethl' xzen

* * *
éñBé éaøk äëìä ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàlld zia zrcke ¨©©§¨¨©§¥£¨¨§©¦¥

a dyrn did oke .odkl jiledl xzen dnexz elit`yéáBè áø©¦
,äéîçð áøc déøacäîeøúc àøîçc àaøb déì äåäly oii ziag - §¥§©§¤§¨£¨¥©§¨§©§¨¦§¨

,dnexzàúàaeh meia `a -óñBé áøc dén÷ìeeäî ,Bì øîà ¨¨§©¥§©¥¨©©
àðãéàä ïäëì ééeèîàì,eiykr odkl dkiledl il xzen m`d - §©§¥§Ÿ¥¨¦§¨

.aeh meiadéì øîà,sqei iax,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà éëä ¨©¥¨¦¨©©§¨¨©§¥
éñBé éaøk äëìä.xzene ,lld zia zrcke £¨¨§©¦¥

dligzae .dfl xzid yiy ote` epivny `xnbd dywn oldl
:oecip eze` z` `xnbd zxxandéðëéætLeàegx`n -áø øa àáøc §§¦§¥§¨¨©©

àìcøçc àúééøeqà déì äåä ,ïðçlcxg ly zexeyw zeliag - ¨¨£¨¥¦§¨¨§©§§¨
,okeza rxfde ,odihiaxya oiicr eidydéì øîàopg ax xa `axl ¨©¥

éëeøôì eäîaeh meia mihiaxyd z` jextl xzen m`d - ©§¨¥
rxfd z` `ivedle.áBè íBéa eäéépî ìëéîedyrn m`d wtzqpe ¥©¦©§§

e` ,ytp lke` jxevl aeh meia xzeny leyiae dhigyk `ed df
jka yie ,xzed `l aeh mei axrn ok zeyrl did lekiy oeik `ny

.dyic zclez meyn xeqi`déãéa äåä àìax xa `ax rci `l - Ÿ£¨¦¥
.xaca daeyz opgàáøc dén÷ì àúà.el`yedéì øîà,`ax ¨¨§©¥§¨¨¨©¥
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המשך בעמוד צצ



xcde"רלו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bi sc dvia(ipy meil)

éaø àä`ed ,aeh meia zelilnd on minxezy lirl x`eand - ¨©¦
e ,zelilna dnexz yiy xaeqd iax zhiykéaøa éñBé éaø àä̈©¦¥§©¦

äãeäé,aeh meia dnexz mixdl xeq`y epizpyna epipyy dn - §¨
dnexz aeig oi`y xaeqd dcedi iaxa iqei iax zhiya `ed

.zelilnakïéìaL ñéðëä ,àéðúcick zial dztilw mr d`eaz - §©§¨¦§¦¦¢¦
äqéò ïäî úBNòìodn oikdl ick ixka otqe`le oze` yecl - ©£¥¤¦¨

,dqirïäî ìëBàzlik`øeèôe éàøòonf lky oeik ,dnexzd on ¥¥¤£©¨
.dnexza aiigzdl ozk`ln dxnbp `l ixka ogxine oyc `ly

ick oqipkd m` la`úBìéìîa ïììBîì,hrn hrn olk`leéaø §§¨¦§¦©¦
áéiçîoilaya ozqpkd ,oxeb icil `eal oteq oi`y oeiky ,dnexza §©¥

.dnexzl opxb `ide ozk`ln xnb `idøèBt äãeäé éaøa éñBé éaøå§©¦¥§©¦§¨¥
oebic `lay micnl 'LpbC ziW`x' (c gi mixac) aezkdny oeik¥¦§¨§
oiekzn epi`y oeike ,dnexza aiigzn epi` [oxeba gexin epiidc]

.dnexzn mixeht md ixd ,mlerl oxeb mdn zeyrl
ji` :aeh meia lelnl xiznd `ax lr zeywdl dkiynn `xnbd

,dcedi iaxa iqei iaxk epizpyn z` cinrdl lkepå`ldéñBé éaøì §§©¦¥
äãeäé éaøadì úçkLî énð,aeh meia dznxda i`kfy dnexzïBâk §©¦§¨©¦©§©©¨§

ïéìaL ñéðëäLe oze` gxnl ick zialå ,äqéò ïäî úBNòìaey ¤¦§¦¦¢¦©£¥¤¦¨§
ïäéìò Cìîðick oripvdl `l` ogxnl `ly,áBè íBéa ïììBîìdfae ¦§©£¥¤§§¨§

dcen dcedi iaxa iqei iax mbdéîBéa àìáècjlnpy meiay - §¨§¨§¥
,dnexz odn yixtiy cr mixeq`e ,lah eidp md ollenl odilr
zenexz zxez mdilr dlg gexin myl oqipkdy oeiky meyn
ozqpkd zaygp ollenl mdilr jlnpyke ,mgxniykl zexyrne

:`xnbd zvxzn .dnexza eaiigzpe ozk`ln xnbk zialàlàok` ¤¨
i`kfy dnexz ly ote` epivn dcedi iaxa iqei iaxl oiae iaxl oia

e ,aeh meia dznxdaäîeøz éàîepi`y epizpyna epipyy dn - ©§¨
,llk i`yx epi`y dpeekd oi` ,aeh meia dnexz mixdl i`yx

y `l`áBøznxda i`kf epi` minrtäîeøzixdy ,aeh meia §¨
.ze`eazdn herinc herin md zeliln

* * *
:dcedi iaxa iqei iaxe iax zwelgn z` zx`an `xnbd,éiaà øîà̈©©©¥

ú÷Bìçî`weec `id dcedi iaxa iqei iaxe iaxïéìaLaz`eaz ly ©£¤§¦¢¦
oeik dcedi iaxa iqei iax xht mday ,zelilnl oqipkdy obc

.gexina `l` opxb oi`e dyicl micner oaexyéøác úBiðè÷a ìáà£¨§¦§¦¦§¥
àìáè àúééøeqà ìkälah oze` dyer zeliaga zial ozqpkd - ©Ÿ¦§¨¨¨§¨

,cgi oze` oihaeg mpi` mc` ipa daxdy oeik ,dnexza aiigzdl
mixeyw odyk zial ozqpkd jkl ,mkxv ick hrn hrn `l`
.dcedi iaxa iqei iaxl elit` dnexza aiigzdl opxb edf zeliaga

:jkl di`x `xnbd d`iandéì òéiñî àîéìepipyy dnn ,iia`l ¥¨§©©¥
adpynéìéáç Bì eéäL éîïzìzziphw oin -LúBk äæ éøä ,ìáè ìL ¦¤¨£¦¥¦§¨¤¤¤£¥¤¥

,urd on ozlzd rxf z` cixtneLéøôîe ,íäa Lé òøæ änk áMçîe§©¥©¨¤©¥¨¤©§¦
.õòä ìò Léøôî Bðéàå òøfä ìòdnexza zaiegn ziphwy x`eane ©©¤©§¥©§¦©¨¥

,gikedl `xnbd dxaqe ,zeliaga dcera s`åàì éàîef dpyny ©¨
zrck,àéä äãeäé éaøa éñBé éaø`vnpeøîàc`weecyíúä- ©¦¥§©¦§¨¦§¨©¨¨

milaya,àìáè àìla`àëäziphwa -,àìáèiia` x`iay itk Ÿ¨§¨¨¨¨§¨
zeliaga mixeyw odyk ozqpkdy zeiphwa iqei iax dceny

:`xnbd dgec .dnexza ozaiigne oze` zlaehàìdpi` ef dpyn - Ÿ
ixack `l` ,ziphwa cgein oic epi`e iqei iax zrckàéä éaø©¦¦

.ollny obc ly oilay s` dnexza aiignd:`xnbd zl`eyéà¦
ïzìz àéøéà éàî ,àéä éaøozlz `weec dpynd dhwp recn - ©¦¦©¦§¨¦§¨

`ldeeléôàaénð ïéìaLef oi` gxkda :`xnbd daiyn .ok oicd £¦¦¢¦©¦
ixdy ,dl`yàlàaéàîxn`z m` s` `lde ,ef dpyn ayiiz ¤¨©

yäãeäé éaøa éñBé éaø,dywi ,`idìïðéòîLdpic z` ef dpyn ©¦¥§©¦§¨©§§¦¨
a,úBiðè÷ éðéî øàLdaxd yi oday s`y ,xzei lecb myecigy §¨¦¥¦§¦

,ixka gexin miyerymewn lknoze` zlaeh dliaga dxiyw
,dnexzlïkL ìëåyïzìzjxc ixdy ,ezliaga dnexzl lahed §¨¤¥¦§¨

dcxtd `la evr mr epzepe ,dxicwd z` wznl hrn hrn epzil
,ozlz `weec `ziixad dhwp recne ,llk gexineàlàgxkda ¤¨

xnel jixvydéì àëéøèöà ïzìzmeyn ,yxetn eprinydl `pzl ¦§¨¦§§¦¨¥
ok ilelyàðéîà Czòc à÷ìñy xnel mewn did -Böò íòèå ìéàBä ¨§¨©§¨£¦¨¦§©©¥

Böòà énð LBøôì ,äåL Béøôemb xyrne dnexz yixtdl eilr - ¦§¨¤¦§©¦©¥
,ely urd cbpkïì òîLî à÷,oky oeike .jka jxev oi`y dpynd ¨©§©¨

`le ozlz dhwpy xnel yi ,iax zrck ef dpyn yxtp m` s`
.ozlzd ivr lr oiyixtn oi`y df yecig eprinydl ick oilay

:jtidl iia` ixac z` epyy yiy d`ian `xnbd,éøîàc àkéà¦¨§¨§¥
ú÷Bìçî éiaà øîà`id dcedi iaxa iqei iaxe iax,ïéìaLawxe ¨©©©¥©£¤§¦¢¦

oiqipkn mc` ipa daxdy meyn ,gexin `la s` iax aiign mda
.zeilwe zeliln jxevl oze`àúééøeqà ìkä éøác úBiðè÷a ìáà£¨§¦§¦¦§¥©Ÿ¦§¨¨

àìáè àìoeik ,dnexzl ozlaeh dpi` zeliaga ozqpkd - Ÿ¨§¨
:`xnbd dywn .gexinl `id ozqpkd zelibxyéáéúéîdpyndn ¥¦¥

,lirl d`aedyLúBk äæ éøä ìáè ìL ïzìz éìéáç Bì eéäL éî¦¤¨£¦¥¦§¨¤¤¤£¥¤¥
.õòä ìò Léøôî Bðéàå òøfä ìò Léøôîe ,ïäa Lé òøæ änk áMçîe§©¥©¨¤©¥¨¤©§¦©©¤©§¥©§¦©¨¥

,dziiyewa `xnbd dxaqeåàì éàîdpynd zpeek oi` m`d - ©¨
od el` zeliagyäîeøz ìL ìeáè ìáèaiegnd xenb lah - ¤¤¨¤§¨

ozlaeh zeliaga ozqpkd zeiphwa s`y `vnpe ,dnexz zyxtda
mleky iia` xn` ji`e ,dnexzlozqpkdy zeiphwa micen

:`xnbd zvxzn .dnexzl ozlaeh dpi` zeliagaàìzpeek oi` - Ÿ
`l` ,l`xyid lv` xenb lah eyrp el` zeliagy dpynd

a xaecnøNòî úîeøz ìL ìeáè ìáèxyrn lhpe iel oa jldy - ¤¤¨¤§©©£¥
my elld zeliagd lr lge ,l`xyil eidy zeliagn oey`x
mdn yixtdl aiigy oiprl lah elv` eyrp dzrne ,xyrn

,xyrn znexzéaø øîàc ,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîà eäaà éaøãëe¦§©¦©¨¨©©¦¦§¤¨¦§¨©©¦
Bîéc÷äL ïBLàø øNòî ,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîà eäaàmicwdy - ©¨¨©©¦¦§¤¨¦©£¥¦¤¦§¦

ecera odkl dlecb dnexz ozpy mcew iell epzilïéìaLaiptl - §¦¢¦
,gexindBîLeilr `xwpy xyrn my -,øNòî úîeøúì BìáBè §§¦§©©£¥

znexz epnn yixtiy cr ,i`xr zlik` elit` elke`l iell xeq`e
.xyrn

xenb laha dpynd z` miyxtn epiid m` mpn` :`xnbd zl`ey
oztilw z` cixtdle mze` yezkl edekixvd recn oaen did
edfe ,oebic xg`l wx `ed dnexzd aeigy oeik ,dyxtdd mcew
'oilaya micwd'y iel oaa xaecny jixack m` j` .epebic

,xyrn znexz yixtdl aiigzpeéì änì LúBkedekixvd recn - ¥¨¨¦
,dyxtdd mcew obc ezeyrle yezkldéì àîéìodkl ieldék ¥¨¥¦

éì eáäéc éëéädyizk `la xyrnd z` izlaiwy myk -éëä ¥¦§¨£¦¨¦
Cì àðáéäé:`xnbd zayiin .dyizk `la xyrn znexz epnnøîà ¨¦§¨¨¨©

,àáøy `l` ,eyzkl ield jixv oi` oicd xwirn ok`àñð÷`ed ¨¨§¨¨
mcew xyrnd z` lehil micwdy lr ield z` opax eqpwy
Lz`ln' ly e`l lr xearl dfa mxbe ,dlecb dnexz dlhipy§¥¨§
dnexz xg`l xeqi` `edy ,(gk ak zeny) 'xg`z `l Lrnce§¦§£Ÿ§©¥¥
zlik`l jka mpikie myzkiy iell edeqpw okle .xyrnd xg`

:df qpwl di`x `xnbd d`ian .odkdeðúpL éåì ïa ,éëä énð àéðz©§¨©¦¨¦¤¥¦¤¨§
åéúBøNòîa ïéìaL Bìzenk xyrn znexz odn ozil leki epi` ¦¢¦§©£§¨

`l` ,odyïøBb ïúBà äNBò.xyrn znexz mdn odkl ozi jk xg`e ¤¨¤
eizexyrna laiwyk okeïéé ïúBà äNBò ,íéáðòznexz mdn ozepe £¨¦¤¨©¦

laiwyk oke .odkl xyrníéúéæ,eizexyrnaïîL ïúBà äNBò ¥¦¤¨¤¤
ïäkì ïðúBðå ,øNòî úîeøz íäéìò Léøôîe.meynäîeøzL íLkL ©§¦£¥¤§©©£¥§§¨©Ÿ¥¤§¥¤§¨

úìhéð dðéà äìBãb§¨¥¨¦¤¤
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ממכתב ימי הסליחות, ה'תשי"ז



רלז
izni`n` cenr bi sc ± oey`x wxt`nei

äãåäé éáøá éñåé éáø àä éáø àäm` ol `iywce ,lkd ixacl zeliln oillen mlerl -

dnexz yi xn`c iaxc `ail` epivn i`ce ,oi` - dznxda i`kfy dnexz epivn ok

dnexz oi` :xn`c ,`id dcedi iaxa iqei iax - epivn `l ipzwc oizipzne .zelilna

.zelilnaéàøò ïäî ìëåàozk`ln dxnbp `l - ixka ogxne oyc `ly onf lk -

.dnexzlúåìéìîá ïììåîìolk`l oqipkd -

.zeliln ici lr ,hrn hrnáééçî éáø-

.yixtiy cr i`xr odn lk`i `ly ,dnexza

oi`y ,ozk`ln xnb `id oilaya ozqpkdy itl

.opxb edfe ,xg` oxeb icil `al oteqéñåé éáøå
øèåô äãåäé éáøá.gexn epiide ,aizk "jpbc" -

xn`c `axl :opikxte .ixka ueaw `l` oebc oi`c

zixy i` ,inp dcedi iaxa iqei iaxl ollen

i`kfy jigxk lr dl zgkyn ,aeh meia ollenl

dqir zeyrl oqipkdy ,zelilna dznxda

oripvdl ollenl odilr jlnpe ,gexne dyica

iqei iax eda dcen jigxk lrc - zelilnl olek

myl oqipkdc oeikc ,odilr jlnpy meia olahc

,zexyrne zenexz zxez odl dcxi - xenb oxeb

,oxeb ezqpkd ziyrp - ollenl jlnpyke

micw egxk lr aeh meia ollende.oznexzàìà
äîåøú áåø äîåøú éàî`l` qxb `le .opiqxb

`d iax `d `niz `l `l` xninl jl zi` i`n

i`ne ,`nwezn iqei iaxl oia iaxl oiac ,iqei iax

- "dznxda i`kf epi`" oizipzn opzc dnexz

dyic ici lr opyiy ,xn`w zenexz aexa

.aeh mei axrn ode ,gexneïéìáùá ú÷åìçî-

oi`e ,dyicl oaexc ,iqei iax xhtc `ed edpda

.gexna `l` opxbúåéðè÷ ìáàmc` ipa yi -

,ozxcw ick `l` cgi oze` oihaeg oi`y daxd

.opxb edf oiliaga ozqpkd jkitlïúìúoin -

.mrh ozil dxcwa oipzep hrne ,`ed ziphw

ùúåë.ozyic jxc edf -áùçîå.cne`n -ïéàå
õòä ìò ùéøôî.miywd on yixtdl jixv oi` -

edeaiig `l - dey eixte evr mrhy it lr s`e

,lah ly oiliag ipzwcn ,zexyrna minkg

.`lah `ziixeq` `nl`éðéî øàù ïðéòîùì
úåéðè÷daxdy it lr s`e ,iliaga elahc -

`edy ,ozlz oky lke .gexne ixk odn oiyer

.evra epzepe ,wznl dxcwa hrn hrn epzep

äéì àëéøèöà ïúìú àìàiax mlerle .opiqxb -

.`kdn diriiqz `le ,oilayl oicd `ede .`id

ïéìáùá ú÷åìçî ééáà øîà éøîàã àëéà-

oze` oiqpek daxdy itl ,iax aiign edpda

- zeiphwa la` ,opxb ody zeilwe zelilnl

.`lah `l `ziixeq`e ,gexnl mzqpkd mzq

äîåøúì ìåáè ìáèá åàì éàî`l oiicre ,lah dil ixw l`xyi iab e`l i`n :xnelk -

,zexyrnd lkl dlgz `idy dnexza aiige ,lah iexw `nzqne ,dta my eilr `xwp

."ziy`x" da aizkcøùòî úîåøúì ìåáè ìáèá àì,dk`ln xnb oiliag oi` mlerl -

l`xyi lv` jlde mcwy ,i`w iel oaa `l` .lah ixwn ded `l - `ed l`xyi iab eli`e

xyrn lhpelah eyrp - xyrn my elld oiliag lr lge li`ede ,oiliaga epnn oey`x

lke ,dzina `ide yixtdl ield lry ,xyrnd on xyrn znexz mdn yixtdl elv`

.`pngx diixw dnexzc ,dilr dnexz zxezïéìáùá åîéã÷äù.dlecb dnexzl enicwdy -åìáåè åîù,lah oick dzinae i`xr zlik`a exqe`e ,elaeh eilr `xwpy xyrn my -

.`nrh aidi dinwle .ely xyrn znexz mixiy créì äîì ùúåë- `lah `ziixeq`e ,i`w l`xyia `nlya zxn` i` ?obc ezeyrl eilr lhen dnl ,dil opinwen iel oaa i` -

.oewz `ziixe`c `inec opaxce ,"jpbc" aizkc ,yzek `pz xityàñð÷jrnce jz`ln" ,e`la xaer zexyrnd xcq dpyndy .dxez ixac lr xearl mixrdl mxbe ,micwdy lr -

.xyrn dl micwdl ,dnexz xg`z `l :xn`w ikdc ,(bk zeny) "xg`z `lïðéñøâ ïøåâ åúåà äùòé
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àädznxda i`kfc epivn dne :i"yx yxit - iqei iaxyi xn`c ,iaxc `ail` epiid -

oizipzn la` .dk`ln xnbe ,opxb epiid zelilnc ozqpkdc xaqc .zelilna dnexz

epivn `l ipzwccitw obc`c .zelilna dnexz oi` xn`c ,dcedi iaxa iqei iax epiid -

dl zgkyn inp dcedi iaxa iqei iaxle :opiqxb jenqae .`nlra ueaw `l` df oi`e ,`pngx

zlik` elit` iqei iaxlc ,eyexitl rnyn 'eke

aiign did m`c .xyrn `la lek`l leki raw

raw zlik`aiaxa iqei iaxl dl zgkyn -

:dnize .raw zlik`a dznxda i`kfc dcedi

i`xr zlik` lr i`w `dc ,ok rnyn `l oeyldc

dqir odn zeyrl oilay qipkdodn lke` -

iax zelilna ollenl :wiqn dlre ,xehte i`xr

xhet dcedi iaxa iqei iaxe ,i`xrn aiign

(`ed) epivn ikid ,inp iaxl :dyw cere .i`xrn

dil zi`c li`ed ?aeh meia dznxda i`kfy

ozk`ln xnbe opxb edf zelilnl ozqpkdcm` -

leki oi` ok m`e ,aeh meirn lenz`n eaiigzp ok

xn`wc `dc il d`xp okl !aeh meia yixtdl

dznxda i`kf odkciqei iaxc `ail` `iz` -

edf e`l ozqpkdc xaqc oeikc ,xhetc dcedi iaxa

aeh meia olln ik ok m`e .opxbaeig el `a -

epi`c xn`c `de .dznxda i`kf ok m`e ,`zyd

dznxda i`kfdil `xiaqc ,iaxc `ail` iz` -

,lenz`n mexzl mdl dide ,opxb `id ef ozqpkdc

iaxle opiqxb jenqae .dznxda i`kf epi` ok m`e

.'eke dl zgkynàëéàzwelgn ixn`c

- `lah `l lkd ixac zeiphwa la` milaya

cenlzd lkac :ivewn oeyny epax axd dywde

jtdl `edy ,`peeb i`dk ixn`c `ki` epivn `l

`pyil zenewn x`ya epivn i`cec .oey`xd on

e` .ibilt inp `da ixn`c `ki`e ,lkd ixac `nw

`nw `pyilc `dae ibilt `da ixn`c `ki`

`peeb i`dk la` .lkd ixaczegtd lkc ,`l -

oilaya la` ,zwelgn zeiphwac xninl dil ded

`pyil xn`w ikdc uxize .ecen `nlr ilek

`icda yxity `kid ,oilaya zwelgn :`nw

ollenl yxity ziphwa la` ,oilayl oqipkdy

zeiphwa ibiltc oicd `ede ,`lah lkd ixac

:xn`w ikd ixn`c `ki`le .mzq oilayae mzq

la` ,ollenl yxit `ly mzq oilaya zwelgn

`nzq zeiphwa.elah `lc ecen `nlr ilek -

oke .ibilt ollenl oqipkdy zeiphwa oicd `ede

jtidl ied `lc ,`gip `zyde .ibilt oilaya

ibiltc `nw `pyil xn`wc `dc .ixnblwiqn -

m`e .`lah [`l] lkd ixac ixn`c `ki`ca `kd

yxtna wx dizbelta llk ixiin `l `de :xn`z

zelilna ollenl `tiq ipzwc dnc :xnel yi !milayl oqipkdyn -enk `nzqnc mey

dqir odn zeyrl eedc iaxit `ly lkc ,zelilna ollenlzelilna ollenl enk ied -

ipyl ?jixt i`n ,'eke laha e`l i`n jenqa dywnc :`yexit i`dl dniz la` .milaya

elit` ,oipr lka ixiinc rnync :xnel yie !mzqa ixiin `kde ,yxtnca ixiinc dil

.i`pz edlkc `ail` irac :cere .`nzqa
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ביצה. פרק ראשון - ביצה דף יג עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

אי אפשר לומר שמין תרבות או מדע כלליים הבטיחו את קיום אומתנו, כי דברים אלה השתנו בתכלית מתקופה לתקופה.
ממכתב ימי הסליחות, ה'תשי"ז



רלח
`xew dida cenr bi sc ± ipy wxt`nei

á÷éä ïîå ïøåâä ïî àìà.(gi xacna) "xdvie yexiz obc" aizkc ,dlek xnbpy -áùçî
éòá äãéãî àäipzinl `ki` - dlecb dnexzae ,dl znwen l`xyia i` `nlya -

ziy`x" aizkc ,xeriy dxezd da dpzp `l dlecb dnexzy .cne`a zlhipc ,aygn

.ibq cne`a ,jkld .drxe zipepiae dti oir xeriy ixn`c `ed opaxe .(gi mixac) "jpbc

zxhet zg` dhg - xeriyk aidi `l inp i`c

"xyrnd on xyrn" iel iab la` .ixkd lk

oa xfrl` `a` :cecnl jixve ,(gi xacna) aizk

.opiqxb lnibíëúîåøú íëì áùçðåmiela -

.aizkøáãî áåúëä úåîåøú éúùáaizkc -

"mkznexz" ,dlecb dnexz ef - "oxebd on obck"

.xyrn znexz ef -úìèð äìåãâ äîåøú äî
ãîåàá.xeriy da aizk `lc ziyixtck -

äáùçîáåozep -,xg` cva lke`e df cva eipir

sili `wc `de ,i`w ediiexz`e ,"aygpe" aizkc

.dl hwp cne` meyn - dlecb dnexzn dl

øùòî íù åéìò àöéå ìéàåäxn` `pngxe -

`xwpyn - "xyrnd on xyrn epnn mzenxde"

.eznexzl mwiwfd xyrnäìåãâ äîåøúî øåèô
,dlgz dlecb dnexz lehil odkl el didy -

dna xyrn eixg` ielde ,"ziy`x" diexw ixdy

`ly `vnpe ,dlgz xyrn lhpy dfe .xiiyny

ozi `l l`xyie ,exyrnn dlecb dnexz dnxed

`vnp - xiiyy dna miyngn cg` `l` odkl

dlecb dnexzn ield xeht ,ciqtn odk

znexz epnn mzenxde" xn`py ,df xyrnay

on xyrn" - dnexzd `id dne :yxite ,"'d

."xyrndåîéã÷ä åìéôàixka dnexzl -

.`xw i`dn ,iel xhtp ,gxnzpynøîà êéìò
àø÷.ok xn`z `ly ick -) ìëî(íëéúåøùòî

'ä úîåøú ìë úà åîéøúikdle ,aizk mielae -

ea zlhend dnexz cv lkc xninl ,"lk" aizk

.ozi -úéàø äîådil zicy iaxnc "lk" i`dc -

`ni` ,milaya enicwd` jci`e ,ixka enicwd`

!`kti`ïâãà éàädyrp xak - ixka enicwd -

,odk zaeg eilr dlg obc llkl `ayne ,obc

i`dc `xazqn ,jkld ."jpbc ziy`x" aizkc

.diicyz ixk` - odkc `zekfc `xwóì÷îä
íéøåòù.miig mitelw olke`l -ìëåàåxehte -

.`id i`xr zlik` `peeb i`d ikc .xyrnd on

zleay jezn otlwny ,i`w egxnzp `lyae

.odlyáééç.raw dil dedc ,xyrna -ïëå
úáùì,ycc dclez wxtn ied `l zg` zg` -

`ied - ecia ovawyn la` .`ed ci xg`lkc

.aiige ,dyic zclezéñë éñëzeqek `ln -.

ìëåàå.xyrn `la -å÷éç êåúì,eicba ileya -

.u"p`t oixewyøùòî ìù åðøâ éøäå:xnelk -

oxeb zeraew ody exn`y zek`ln daxd

.zaya zexzene ,i`xr zlik`a exq`l xyrnl

øùòîì ïðøâ åäæéà,zexita ixii` dpin lirl -

.xyrnl rawil ozk`ln xnb izni` :xn`we

åñ÷ôéùîgxt oink `ede ,odly qwt lhipyn -

eil`n ltepe migetza yiy enk ,ey`xa

.yaiznykäîøò ãéîòéùî åñ÷ô àìùå-

.dk`ln dnxr zcnrd oi` - ezial milva `iadyn ,zay oiprle .xyrnl dk`ln xnb `ied dnxr zcnrd :`nl` .erawed - ixk oink ,odn dnxr cinrd eqwt `ly cr m`e xnelk

øîéîì êì úéà éàî àìàzayl ,dk`ln `ied xyrnlc ab lr s` -mzde ,"ldwie"a okynd zk`lnl zay zyxt dknqpy ,dxez dxq` zepne` zk`ln `idy zaygn zk`ln -

.aizk zaygn zk`lnììåî ãöéë.legc `caern ira iepiy i`ce `de .zeliln oillen lirl oxn`c ,aeh meia -àãçà àãç.rav`l lceb oia -éúøúà àãçizyl lceb oia -

.eizerav`çôðî ãöéë.zaya cil cin gtpn xgnl :lirl opixn`c -
éøù÷î
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íùëdnexzn xyrn znexz slinl jixv dn :xn`z m`e - 'eke zlhip dlecb dnexzy

znexz` i`wc ,"aygpe" da aizk `icdac dil wetiz ?daygna zlhipc dlecb

:xnel yire .hwp `wec cne` `l` ,daygn hwp `wec e`lc :qxhpewd yxite !'eke xyrn

dlecb dnexzn xyrn znexz opitlic e`l i`zlhip xyrn znexzc xne` iziid `l -

iab aizkc "aygpe"c `xw meyn i`c ,daygna

xyrnxn`w ikdc .dlecb dnexza dl opinwen -

ueg ,dcnlne dcnl dxezd lk :inlyexia

`dc .dcnl dpi`e dcnlnc xyrn znexzn

`wtp dipinc ,xyrn znexz iab aizkc "epnn"

epnn opiyxcc ,swendl opinwene ,el jenqd on -

znexza la` ,swen opirac dlecb dnexza

xyrniab :`nl` .swen opira `l `ziixe`cn -

xyrna aizkc epnndnexza dil opinwen -

.ziyixtck `nip ,aygpe inp `kde ,dlecb

äîå:dnize - obc` `l i`de obc` i`d zi`x

,`kt` xnel dywnc dizrc` wiq` ikid

?xeht `di ixka onicwdae ,aiig `di oilayac

milaya aiig `ed m`dn lky ,ixka oky lk -

ikdc wgvi epiax axd xne`e !aiig `di ok ixg`y

ixka enicwd oiccv lkn aiigl zi`x dn :xn`w

xeht oiae aeig oiac `ni` ,oilaya xehte

ixka enicwda,ziad ipt zii`x mcew xeht -

,obc` i`d :ipyne .ziad ipt zii`x xg`l aeige

aiig `diy `ed oic ok m`e ,ixka enicwda :yexit

.cv lkn

íàåm`e :i"yx yxit - aiig eci jezl ozpe slw

`tlwn ikid :dnize .oilayd jezn slw

zeliln llenc lirl xn`d ?iqk iqk edziac axl

zaya `d :rnyn .'eke zay axrnyie !xeq` -

`edy ,milayd on yelzl ixiin mzdc :xnel

`kde ,dk`ln a` `edy ycc dclez edfe ,wxtn

la` ,oilayd on zay axrn eylzp xakya ixiin

yxity dne .ixy jkle ,dpevigd oztilwa od cer

iptn aiig eci jezl ozpe slw m`c `kd i"yx

raw `edymrhdy rnyn jenqac .`xidp `l -

daxd slew `ede li`ed ,dk`ln xnb `edy iptn

.epebc epiidc ,cgia

ãöéëxeq` zayae .aeh meia :yexit - llen

gtpn cvike .lelnlxnel dvex -

.iegnzae oepwa s` ixy aeh meiac ,zaya

ãöéë- eizerav` ixyw oia xn`we gtpn

zeliln llend xn` lirlc dnize

`l la` 'ek cil cin gtpn xgnl zay axrn

ixyw oia yexit ied lirlc :xnel yie !'eke oepwa

hwpc iegnze oepwe ,eizerav`aeh mei meyn -

.dil hwp
zia
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epnî íúBîøäå" øîàpL ,äìBãb äîeøzî øeèt ¯¨¦§¨§¨¤¤¡©©£¥¤¦¤
øNònä ïî øNòî "øNònä ïî øNòî 'ä úîeøz§©©£¥¦©©£¥©£¥¦©©£¥
ïî øNòî úîeøúe äìBãb äîeøz àìå ,Eì ézøîà̈©§¦§§Ÿ§¨§¨§©©£¥¦
eléôà ,éëä éà :ééaàì àtt áø ,déì øîà .øNònä©©£¥£©¥©©¨§©©¥¦¨¦£¦

éìò :déì øîà !éîð éøka Bîéã÷äìkî" àø÷ øîà E ¦§¦©§¦©¦£©¥¥¤¨©§¨¦¨
?úéàø äîe ."'ä úîeøz ìk úà eîéøz íëéúBøNòî©§§¥¤¨¦¥¨§©©¨¦¨
ïéøBòN ól÷îä :íúä ïðz .ïâcà àì éàäå ,ïâcà éàä©¦§©§©¨¦§©§©¨¨©§©¥§¦
Bãé CBúì ïúðå ól÷ íàå ,ìëBàå úçà úçà ól÷î§©¥©©©©§¥§¦¦¥§¨©§¨

ì ïëå :øæòìà éaø øîà .áéiç ¯áø àäå ?éðéà .úaL ©¨¨©©¦¤§¨¨§¥§©¨¦¦§¨©
àôl÷î àéiç éaøå ,éñk ,éñk eäúéác déì àôl÷î§©§¨¥§¥§¨¥¨¥§©¦¦¨§©§¨
àôéqà øîzà éà ,àlà !éñk ,éñk eäúéác déì¥§¥§¨¥¨¥¤¨¦¦§©©¥¨
ìò ãé ,ìò çtðî ¯ íéhç ìL úBìéìî ììBnä :øîzà¦§©©¥§¦¤¦¦§©¥©©©
øîà .áéiç ¯ B÷éç CBúì ïúðå çtð íàå ,ìëBàå ,ãé©§¥§¦¦©§¨©§¥©¨¨©

ì ïëå :øæòìà éaøé÷úî .úaLøa àaà éaø dì ó ©¦¤§¨¨§¥§©¨©§¦¨©¦©¨©
øNònì ,àLéøå :ìîî¯ì ,ïéààkéà éîe ?àì úaL ¤¤§¥¨©©£¥¦§©¨¨¦¦¨

øNòîìe ,äëàìî øîb éåä àì úaL ïéðòìc éãéî¦¥¦§¦§©©¨¨¨¥§©§¨¨§©£¥
é÷úî !?äëàìî øîb éåäáøc déøa úLL áø dì ó ¨¥§©§¨¨©§¦¨©¥¤§¥§©

ïðøb eäæéà :ïðúc ,øNòîì ïðøb àäå ?àìå :éãéà¦¦§¨§¨¨§¨§©£¥¦§©¥¤¨§¨
eñwt àlLå ,eñwôiMî ïéòeìcäå ïéàeMwä ?øNòîì§©£¥©¦¦§©§¦¦¤§©§§¤Ÿ¦§
ãéîòiMî :íéìöa éab éîð ïðúe .äîøò ãéîòiMî ¯¦¤©£¦£¥¨§©©¦©¥§¨¦¦¤©£¦
àlà !øeèt äîøò úãîòä ¯ úaL éab elàå .äîøò£¥¨§¦©¥©¨©£¨©£¥¨¨¤¨
,äøBz äøñà úáLçî úëàìî ¯ øîéîì Cì úéà éàî©¦¨§¥©§¤¤©£¤¤¨§¨¨
:øîà óñBé áøc déîMî ééaà ?ììBî ãöék .äøBz äøñà úáLçî úëàìî :éîð àëä̈¨©¦§¤¤©£¤¤¨§¨¨¥©¥©©¥¦§¥§©¥£©

:øîà àáø .ézøzà àãç :øîà óñBé áøc déîMî àéåà áøå ,àãçà àãçépLîc ïåék £¨©£¨§©¨§¨¦§¥§©¥£©£¨©©§¥¨¨£©¥¨¦§©¥
çtðî :áø øîà äáäà øa àcà áø øîà ?çtðî ãöék .éîð eäìekà àãç eléôà ¯£¦£¨©§©¦¥©§©¥¨©©©¨©©£¨¨©©§©¥
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רלט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bi sc dvia(ipy meil)

á÷iä ïîe ïøBbä ïî àlà,dzk`ln dxnbpy d`eazn xnelk -Ck ¤¨¦©¤¦©¤¤¨
.á÷iä ïîe ïøBbä ïî àlà úìhéð dðéà øNòî úîeøz§©©£¥¥¨¦¤¤¤¨¦©¤¦©¤¤

ef dpyna miyxtn epiid m` mpn` :zl`eye `xnbd dkiynn
oaen did ,dlecb dnexz epnn yixtdl `ay xenb laha xaecny
cne`n yixtny ezernyny ,'yi rxf dnk aygn' epipy recn
dl oi` dlecb dnexz dxezd on ixdy ,wecwca cecnl jixv oi`e
zipepia oir dti oira dyxtdl xeriy epzp minkgy `l` ,xeriy
,ixkd lk z` zxhet zg` dhig elit` oicd ony oeike ,drx oire
iela dpyna xaecny jixacl j` .cne`n dyixtdl ozip okl

epipy recn ,dyw ,xyrn znexz yixtndàä ,'áMçî'znexz §©¥¨
xyrnéòa äãéãîzixiyr `ed dxeriy dxezd on ixdy §¦¨¨¥

:`xnbd zvxzn .wiecna xyrndnépî àäink ef dpyn - ¨©¦
zhiya ,dzpyp,àéä ìîéb ïa øæòìà àaàznexz mby xaeqd ©¨¤§¨¨¤¦¤¦

.cne`a zpzip xyrn,øîBà ìîéb ïa øæòìà àaà ,àéðúcdnn §©§¨©¨¤§¨¨¤¦¤¥
(fk gi xacna) xn`pyíëúîeøz íëì áLçðå''oxBd on obCM §¤§©¨¤§©§¤©¨¨¦©Ÿ¤

y x`eanäìBãb äîeøz úçà ,øaãî áeúkä úBîeøz ézLa`idy ¦§¥§©¨§©¥©©§¨§¨
'oxebd on obck'øNòî úîeøz úçàåeywede ,'mkznexz' `idy §©©§©©£¥

,dlecb dnexzl xyrn znexz ipicúìhéð äìBãb äîeøzL íLk§¥¤§¨§¨¦¤¤
,ãîBàa,xeriy da xn`p `l ixdyåzlhip okäáLçîáoi` - §¤§§©§¨¨

ly df cvay d`eazdy aygl leki `l` xeaica dyixtdl jixv
,ixkd ly ipy cvn lek`le ,dnexz didz ixkdøNòî úîeøz Ck̈§©©£¥

.äáLçîáe ãîBàa úìhéð`aend oicd z` x`al `xnbd zxfeg ¦¤¤§¤§©§¨¨
:(`"r) lirløNòî ,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîà eäaà éaø øîà ,àôeb¨¨©©¦©¨¨©©¦¦§¤¨¦©£¥

Bîéc÷äL ïBLàøecera iell epzilïéìaLaoiicry gexind mcew - ¦¤¦§¦§¦¢¦
,zexyrne zenexza eaiigzp `lBîLeilr `xwpd xyrn my - §

øNòî úîeøúì BìáBèdlik`a xeq` `diy oiprl lah edyer - §¦§©©£¥
yixtiy cr,odkl xyrn znexz epnndxnbp `l oiicry s`

:`xnbd zx`an .zexyrne zenexza oaeig onf ribd `le ozk`ln
àîòè éàîøNòî íL åéìò àöéå ìéàBä àáø øîà ,dxn` dxezde ©©£¨¨©¨¨¦§¨¨¨¨¥©£¥

(ek gi xacna)oeik ,'xUrOd on xUrn 'd znExY EPOn mznxde'©£¥Ÿ¤¦¤§©©£¥¦©©£¥
znexz epnn yixtdl dxezd daiig xyrn my eilr `xwpy

:ezk`ln dxnbp `l oiicry s` xyrn
* * *

:oilaya enicwdy xyrna sqep oic dtiqen `xnbdéaø øîà̈©©¦
Bîéc÷äL ïBLàø øNòî ,Lé÷ì ïa ïBòîLzpizp mcew iell epzil ¦§¤¨¦©£¥¦¤¦§¦

ecera ,odkl dlecb dnexzïéìaLazenexza aiigzp `l oiicry §¦¢¦
ield ixd ,zexyrneî øeètyixtdläìBãb äîeøzxyrndn ¨¦§¨§¨

eyixti `ly ,odkd ciqtd ezncwd zngny it lr s` ,laiwy
,x`yd lr `l` dnexz milrad'ä úîeøz epnî íúîøäå' øîàpL¤¤¡©©£¥Ÿ¤¦¤§©

,'øNònä ïî øNòîznexz wxy weqta yxetn ixdïî øNòî ©£¥¦©©£¥©£¥¦
Eì ézøîà øNònä,yixtdl [iell-]àìåmb yixtdl izxn` ©©£¥¨©§¦§§Ÿ

å äìBãb äîeøzmbøNònä ïî øNòî úîeøz.:`xnbd zl`eyøîà §¨§¨§§©©£¥¦©©£¥¨©
éëä éà ,éiaàì àtt áø déìxeht ieldy hrnn weqtd m` - ¥©¨¨§©©¥¦¨¦

oilaya enicwda wx recn ,xyrnd on dlecb dnexz zpizpn
,ok oicdeléôàykBîéc÷ägxnzpy xg` dnexzl xyrnd z` £¦¦§¦
énð éøëa:`xnbd daiyn .odkl dlecb dnexz oziln ield xhti ¦§¦©¦
déì øîà,iia`éìòEon ield xhtiy zl`yy 'ixka enicwd' lr - ¨©¥¨¤

,dnexzdàø÷ øîà(hk gi xacna)(íëéúåøùòî) ìkî' ¨©§¨¦Ÿ
,''ä úîeøz ìk úà eîéøz [íëéúðzî],miiela xn`p df weqte ©§Ÿ¥¤¨¦¥¨§©

,zenexzd lk z` ozil ield jixvy ote` yiy zeaxl 'lk' xn`pe
:`xnbd zl`ey .dlecb dnexz mbúéàø äîe'lk'y xg`n - ¨¨¦¨

,xehty hrnn 'xyrnd on xyrn'e ,dlecb dnexza aiigy daxn
,oilaya enicwda herinde ,ixka enicwda xn`p ieaixdy oipn
`ed xehty herinde ,oilaya enicwda ieaixd ,jtidl ile`

:`xnbd zvxzn .ixka enicwdykïâcà éàäoeik ixka enicwd - ©¦§©
eay xazqn ,dlecb dnexz aeig eilr lge 'obc' dyrp xaky

,odkl epzil ield aiegny ieaixd xn`pïâcà àì éàäåla` - §©Ÿ¦§©

`l oiicre ,'obc' dyrpy mcew ield elaiwy oeik ,oilaya enicwd
ieldy herind xn`p eay xazqn ,dnexzl oileah oilayd eid

:xeht
:xyrn aeig oipra sqep oic d`ian `xnbdíúä ïðzc"t zexyrn) §©¨¨

,(d"nïéøBòN ól÷nämdyk mlke`l gexin mcew zleayd on ©§©¥§¦
,miigìëBàå úçà úçà ól÷î.xyrnd on xehte i`xr zlik`íàå §©¥©©©©§¥§¦

áéiç Bãé CBúì ïúðå ól÷zaiegnd raw zlik` edfy meyn ,xyrl ¦¥§¨©§¨©¨
jk lry ,`xnbd dtiqene .xyrnaïëå ,øæòìà éaø øîàoicd ¨©©¦¤§¨¨§¥

ìoipr,úaLwxtn zk`ln df oi` lke`e zg` zg` slwnd ,epiidc §©¨
`edy wxtn meyn aiig ,eci jezl ozepe slwnd j` ,xzene yce

:`xnbd zl`ey .yc zk`ln zclezéðéàxnel xyt` ji` - ¥¦
,aiig zaya ecia `lnne slwndyeäúéác déì àôl÷î áø àäå§¨©§©§¨¥§¦§

éñk éñkmixery zeqek `ln el ztlwn dzid ax ly ezy` - ¨¥¨¥
,zayaåokéñk éñk eäúéác déì àôl÷î àéiç éaøixd ,zaya §©¦¦¨§©§¨¥§¦§¨¥¨¥

:`xnbd zayiin .zaya cgi daxd selwl xzeny epivnéà ,àlà¤¨¦
øîzàzay oiprl oicd oky xfrl` iax xn`y dn -àôéqà ¦§©©¥¨
,øîzà,ef dpyn ly `tiqa epipyyíéhç ìL úBìéìî ììBnä- ¦§©©¥§¦¤¦¦

,zleayd on mihg wxtndçtðîzetilwd z` ecia xrpn -ãé ìò §©¥©©¨
ãé ìò,hrn hrn -ìëBàå,ef i`xr zlik`a xyrl jixv oi`eíàå ©¨§¥§¦

B÷éç CBúì ïúðå çtðeicba ileyl -áéiç`edy iptn ,xyrl ¦©§¨©§¥©¨
df oic lre .raw zlik`ì ïëå øæòìà éaø øîà,úaLlln m`y ¨©©¦¤§¨¨§¥§©¨

ixdy ,lek`le hrn hrn gtpl zaya xzen ,zay axrn zeliln
ewigl ozpe gtip m` j` .xxea meyn xeq` epi`e dlik` jxc df

.xxea meyn aiig
:`xnbd zl`eyé÷úîå ,ìnî øa àaà éaø dì óikok xnel xyt` ©§¦¨©¦©¨©©¨§

aàLéøy ,seliw oic da x`azpyìoiprïéà øNòîxy`k aiig - ¥¨§©£¥¦
eli`e ,ecil ozepe slewìoipràì úaLxeqi` meyn df lr aiig §©¨Ÿ

,dk`lnéãéî àkéà éîedf oirk epivn m`d -éåä àì úaL ïéðòìc ¦¦¨¦¦¦§¦§©©¨Ÿ¨¥
.äëàìî øîb éåä øNòîìe äëàìî øîbjk lr `xnbd daiyn §©§¨¨§©£¥¨¥§©§¨¨

:dl`y oeylaé÷úîå ,éãéà áøc déøa úLL áø dì óikàìepivn ©§¦¨©¥¤§¥§©¦¦§Ÿ
,dk`ln xnb oiprl xyrnn zay oic welgyàäåoiprl ok epivn §¨

øNòîì ïðøb,xyrna aiigzdl dk`ln xnbe oxeb zeaiyg -ïðúc ¨§¨§©£¥¦§©
,(e-d zeipyn `"t zexyrn)øNòîì ïðøb eäæéà-aygp izni` ¥¤¨§¨§©£¥

,zexyrna aiigzdl dk`ln xnbeñwôiMî ïéòeìcäå ïéàeMwä- ©¦¦§©§¦¦¤§©§
,letie oy`xay gxtd yaiynåonf lkeñwt àlLozk`ln xnb §¤Ÿ¦§

`edãéîòiMîa oze`äîøò.oxebk,íéìöa éab énð ïðúeyãéîòiMî ¦¤©£¦£¥¨§©©¦©¥§¨¦¦¤©£¦
äîøò.xyrna aiigzdl ozk`ln xnb df ixdúaL éab eléàå £¥¨§¦©¥©¨

øeèt äîøò úãîòä,dk`ln zaygp eziaa dnixr zcnrd oi`y ©£¨©£¥¨¨
oiprle ,dk`ln xnb miaygp xyrnly mixac yiy x`ean ixd

.`l zayøîéîì Cì úéà éàî àlàdpi` zaya dnixry mrhdy ¤¨©¦¨§¥©
wxy meyn ,dk`lnúáLçî úëàìîzepne` zk`ln `idyäøñà §¤¤©£¤¤¨§¨

,äøBz.zepne` zk`ln dpi` dnixr ziiyreénð àëäxnel yi ¨¨¨©¦
wxy ,seliw iabläøBz äøñà úáLçî úëàìîzk`ln epi` seliwe §¤¤©£¤¤¨§¨¨

:dk`lnl aygp xyrn oiprly s` zaya xzen okle ,zepne`
* * *

:`xnbd zx`an .aeh meia zeliln oilleny (:ai) lirl x`azp
ììBî ãöék`l i`ce ixdy ,ef dlilna zeyrl jixv iepiy dfi` - ¥©¥

.lega lleny jxck aeh meia lelnl xzedóñBé áøc déîMî éiaà©©¥¦§¥§©¥
,øîàokrnnàãçà àãçoia epiidc ,zg` rav` lr zg` rav` - ¨©£¨©£¨

.rav`l lceb`ézøzà àãç ,øîà óñBé áøc déîMî àéåà áøå- §©©§¨¦§¥§©¥¨©£¨©©§¥
.eizerav` izyl lceb` oia epiidc ,zerav` izy lr zg` rav`

épLîc ïåék ,øîà àáø,eizerav`a wx `l` eci lka dyer epi`e ¨¨¨©¥¨¦§©¥
eäìekà àãç eléôàzerav`d lk lr lceb` -énðaygp mb - £¦£¨©§©¦

xzene iepiyl.
:`xnbd zx`an .zaya gtpl xzeny (:ai) lirl x`eanãöék¥©

çtðî.xeripde getipa zeyrl jixv iepiy dfi` -øa àcà áø øîà §©¥©¨©©©¨©
çtðî ,áø øîà äáäà©£¨¨©©§©¥©
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äìòîìe åéúBòaöà éøLwî.etka `le eizerav`a wx -dìò eëçî ¦¦§¥¤§§¨§©§¨©££¨
àáøòîac meyn ,epic lr ebrl l`xyi ux` ipa -épLîc ïåékepi`e §©£¨¨¥¨¦§©¥

,leg jxck eici ipya gtpneléôàgtpi m`énð àãé dleëamb - £¦§¨¨¨©¦
.xzen `die iepiyl aygiy did ie`xçtðî ,øæòìà éaø øîà àlà¤¨¨©©¦¤§¨¨§©¥©

úçà Bãéa,zepyl ick ,mipya `leåelit`Bçk ìëá:xzen §¨©©§§¨Ÿ

äðùî
zek`lny s`e .ogeh zk`ln zclez `id oilazde glnd zyizk
zyizk j` ,dxzed `l dpigh zk`ln ,aeh meia exzed ytp lke`
dfi`a mi`pzd ewlgpe ,miniieqn mipte`a zxzen oilaze gln

:dxzed ote`a,íéøîBà éànL úéd ipin lkïéëBcð ïéìázmiyzkp - ¥©©§¦©§¦¦¦
CBãîadpkeaa -,õò ìLzyzkn] dkecnd jeza ekxck ea mikne §¨¤¥

.okxck oa` ly jecna myzekl `ly ,df hren iepiya ice ,[dphw
åeli`çìnä`l` eyzekl oi`e ,lecb iepiy jixv qbdCôaly §©¤©§©

,qxgåeyzekl xzen okøeøtä õòa.dlecb ur sk -ìlä úéáe §§¥©¨¥¦¥
ïkøãk ïéëBcð ïéìáz ,íéøîBàelit`,ïáà ìL CBãîajixv epi`e §¦©§¦¦¦§©§¨§¨¤¤¤

.llk iepiyåeli`çìnäeyzekl ,hren iepiy jixvõò ìL CBãîa §©¤©§¨¤¥
:oa` ly `le

* * *

àøîâ
:epizpyna x`eanàîìò éleëcexaq lld ziae i`ny zia -úäéî §¥¨§¨¦©

yéepL àéòa çìî:`xnbd zx`an .mipilaz x`yn xzeiéàî ¤©¨£¨¦©
àîòè.mipilaz x`yn gln welgàcñç áøå àðeä áøz`f ex`ia ©£¨©¨§©¦§¨

.mipte` ipyaãçmdn,øîàjxhviy lenz`n rciy oeik ,glny ©¨©
ixdy ,aeh mei liyaz jxevl el,çìî úBëéøö ïlek úBøãwä ìk̈©§¥¨§¦¤©

mei axrn ezeyrl xyt`y xace ,aeh mei axrn eyzkl el did
.iepiy ici lr `l` aeh meia xzed `l aehådid `ly ,oilaz eli` §

ixdy ,aeh meia el jxhviy lenz`n zrcl eilrúBøãwä ìk ïéà¥¨©§¥
,ïéìáz úBëéøöeilr did `l ,xgn lek`l dvxi dn rcei mc` oi`e §¦©§¦

iepiy `la s` aeh meia eyzkl xzed jkle ,lenz`n eyzkl
.i`ny zial hren iepiyae ,lld zialãçåmdn,øîàmrh §©¨©

y oeik ,`ed oilazl gln oia weligdìkipinïéâéôî ïéìázäz` ¨©©§¦§¦¦
ïîòèmyzkl el did `l jk meyne ,mzwigy xg`l dn onf ©£¨

myzkl xzen ok lr ,aeh meia mnrh beti ixdy ,aeh mei axrn
.iepiy `la aeh meiaåeli`,çìîy oeikäâéôî dðéàz`dîòè §¤©¥¨§¦¨©£¨

ok lr ,lenz`n eyzkl xyt`e ,ezwigyn daexn onf xg` elit`
.iepiy ici lr `l` aeh meia xzed `l

:`xnbd zxxaneäééðéa éàîipy oia oica welig yi ote` dfi`a - ©¥©§
:`xnbd daiyn .mixen`d minrhd,eäééðéa àkéàote`aòãéc ¦¨¥©§§¨©

aeh mei axrnéìeMáì éòa äøã÷ éàîlyal ezrca liyaz dfi` - ©§¥¨¨¥§©¥
mrhy dpey`xd drcd itl .el jxhvi oilaz dfi`e ,aeh meia
`le ,el jxhviy lenz`n rci `ly meyn `ed oilaza xzidd
meia yezkl el xizp `l xen`d ote`a ,lenz`n yezkl ecia did
xgnl jxhviy aeh mei axrn rci ixdy ,iepiy ici lr `l` aeh

ide ,oilazmrhy dipyd drcd itl la` .lenz`n yezkl el d
`ed xzen df ote`a s` ,mrh bitn meyn `ed oilaza xzidd

.iepiy `laénð éà,minrhd ipy oia welig yi eay ote` cer - ¦©¦
à÷éøBîadrcd itl .enrh z` bitn epi`y oilaz `edy ,mekxk - §¦¨

epice xzid oi` mekxka ,mrhd zbtd meyn oilaz xzidy dipyd
zxzen dfa s` ,dpey`xd drcd itl la` .iepiy jixvy glnk
did `le ,el jxhviy lenz`n rci `l ixdy ,iepiy `ll dyizkd

.aeh mei mcew eyzkl eilr
* * *

:aeh meia gln zyizk oica dhiy cer d`ian `xnbdáø øîà̈©©
ìk ,ìàeîL øîà äãeäémipilazdïkøãk ïéëBcð ,ïéëBcpäjecna §¨¨©§¥¨©¦¦¦¦§©§¨

,oa` lyçìî eléôàå:`xnbd dywn .iepiy `la jecipzøîà àäå ©£¦¤©§¨¨§©§
y epizpynaéepL àéòa çìîmikixvn lld zia s`e ,mlek zrcl ¤©¨£¨¦

:`xnbd zvxzn .ur ly dkecna ekecl hren iepiy eaøîàc àeä§¨©
àpz éàä ék,epizpyn lr wlegy `ziixac `pzk xaq l`eny - ¦©©¨

.xg` ote`a lld ziae i`ny zia zwelgn z` yxtneøîà ,àéðúc§©§¨¨©

ìò ìlä úéáe éànL úéa e÷ìçð àì ,øéàî éaømipilazd lk ©¦¥¦Ÿ¤§§¥©©¥¦¥©
å ,ïkøãk ïéëBcpL ,ïéëBcpäd s`çìîcgi jecipe÷ìçð àì .ïänò ©¦¦¤¦¦§©§¨§¤©¦¨¤Ÿ¤§§

àdëeãì àlglnldîöò éðôa.mipilaz `la,íéøîBà éànL úéaL ¤¨§¨¦§¥©§¨¤¥©©§¦
dçìî`l` envr ipta jecip epi`.øeøtä õòáe Côaiepiya s`e ¤©§©§¥©¨

jxvpd xeriyk gln hrn `l` exizd `l dfìxyaéìöàì ìáà , §¨¦£¨Ÿ
jxvpd xeriyk gln daxd zyizk exizdäøã÷ì.iepiy ici lr s` ¦§¥¨

,íéøîBà ìlä úéáeglnd z` miyzek.øác ìëa:`xnbd zl`ey ¥¦¥§¦§¨¨¨
ike ,ea jecl lld zia exizdy 'xac lka' ednà÷ìñ øác ìëa§¨¨¨¨§¨

Czòcxeqi` meyn zaya elhlhl xeq`y xaca s`e ,exiziy ©§¨
:`xnbd zayiin .dvwen,àîéà àlàmiyzek ,mixne` lld zia ¤¨¥¨

glnd z`,øác ìëì,xi`n iax zrc `vnpe .dxicwl oiae ilvl oia §¨¨¨
,oa` ly jecna s` dkxck glnd zyizk z` lld zia exizdy
glnd zyizka ewlgp `l dligza xn`y dny myk ixdy

xn`y jynda ok ,dkxck dyizka epiid ,cgi oilazdeewlgpy
,oa` ly jecna dkxck dyizka epiid ,envr ipta gln zyizka
xiznd l`enye .dxicwl oiae ilvl oia lld zia exizd dfa s`e

.xi`n iax zhiya lld ziak xaeq ,ekxck glnd z` jecl
* * *

déøáì àìcøa àçà áø déì øîà,epal -ééeìöà éìöà ,úëééc ék ¨©¥©©¨©§§¨¦§¥¦¨§©©§¥©§¥
CBãålr dkecnd z` dhd ,aeh meia glnd z` yzek dz`yk - §

glnd z` jecl xzeny l`enyk xaqy meyn .yezkz jke dciv
ziihdk ohw iepiy ea zepyl jixv j` ,oa` ly dkecna s` ekxck

.dkecnd
àðëea ì÷ òîL úLL áø.aeh meia dkecnd zyizk lew -,øîà ©¥¤¨©©§¨¨©

àeä éàúéáã déååbî åàì éàäjezn `a `l df lewy ip` rcei - ©¨¦©¥§¥©
oa` ly dkecna glnd z` jecl izia ipa lr izxq` ik ,izia

,`ed ezian `ly el oipn :`xnbd zl`ey .llk iepiy `laàîìãå§¦§¨
éìöà ééeìöà,glnd z` da ekc jke dkecnd z` ehd ile` - ©§¥©§¥

:`xnbd daiyn .jecl xizd ixd df ote`aeìéìö äåäc déòîLc§¨§¥©£¨¨¦
dél÷lr dehd m`e ,lelv dkecnd lew didy zyy ax rny - ©¥

otec lr hnype wilgn jecndy oeik ,lelv dlew did `l dciv
:`xnbd zl`ey .dkecndeåä ïéìáz àîìãåezia ipa da miyzek §¦§¨©§¦£

daiyn .lld zial llk iepiy jixv epi` oilazde ,gln `le
:`xnbdeäééì÷ çaðî éçeað ïéìázoilazd ipirxb mixaypyk - ©§¦§¥§©©¨©§

gxkda ,df lew rnyp `ly oeike ,gevit lew mirinyn md ixd
.ezian rnyp df lew oi`e ,dzid dkxck gln zyizky

* * *
ïéNBò ïéà ,ïðaø eðzaeh meiaéðñéèzewlegne zeyezk mihg - ¨©¨¨¥¦¦§¦

.oziiyra lecb gxeh yiy iptn ,miwlg drax`leok enkïéà¥
ïéLúBkmihigúLzëîa:`xnbd dywn .aeh meiaézøz`ld - §¦§©§¤¤©§¥

wxy rnyn dligza ixdy ,df z` df mixzeq el` mipic ipy
,oziiyra daexn gxeh yiy meyn ,aeh meia miyer oi` ipqih
oi`y epy jynda eli`e ,aeh meia zxzen zxg` dyizk la`
mipic ipy o`k exn`py yxtl oi` :`xnbd zvxzn .llk miyzek

e .`ed cg` oic lkd `l` micxtpïéNBò ïéà íòh äî ,øîà÷ éëä̈¦¨¨©©©©¥¦
úLzëîa ïéLúBk ïéàL éôì ,éðñéèok m` :`xnbd zl`ey .llk ¦§¦§¦¤¥§¦§©§¤¤

àîéìåwx,úLzëîa ïéLúBk ïéà,ipqih miyer oi`y rcip jkne §¥¨¥§¦§©§¤¤
:`xnbd zvxzn .llk `yixd z` zepyl el dnleéðz éàwxïéà ¦¨¥¥

éléî éðä ,àðéîà äåä ,úLzëîa ïéLúBkmihig yezkl xeq`y §¦§©§¤¤£¨£¦¨¨¥¦¥
`weec ,aeh meia,äìBãb úLzëîa`id zyzkn mzqy meyn §©§¤¤§¨

,dlecbéîc øétL àîéà äpè÷ úLzëîa ìáàda yezkl xzen - £¨§©§¤¤§©¨¥¨©¦¨¦
da miyzekyke ,oilazl `l` dieyr dpi`y meyn ,aeh meia
oi` xnel enicwd ok lr ,zxzene iepiya dyizk ef ixd mihig

e ,llk ipqih miyerïì òîLî à÷.xeq` dphw zyzkna s`y ¨©§©¨
:df uexiz `xnbd dgecàéðúäå,zxg` `ziixaa yxetn `ld - §¨©§¨

.äpè÷ úLzëîa ïéLúBk ìáà ,äìBãb úLzëîa ïéLúBk ïéàuxzn ¥§¦§©§¤¤§¨£¨§¦§©§¤¤§©¨
`l` :xg` ote`a iia`éiaà øîàúLzëî ,àúéðúî énð àéðz ék , ¨©©©¥¦©§¨©¦©§¦¨©§¤¤

àéðz äìBãboi`e ipqih oiyer oi`' zncewd `ziixaa epipyy dn - §¨©§¨
epcnll d`a `yixd .micxtp mipic ipy md 'zyzkna oiyzek
iptn ,dphw zyzkna s`e ,ote` lka dxeq` ipqihd ziiyry
`l el`e ,dyizk ipin x`y exq`p `tiqae .daexn dzgxhy

.dlecb zyzkna `l` exq`p
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רמי
`xew did` cenr ci sc ± ipy wxt`nei

åéúåòáöà éøù÷î.etka `le -äðùîêåãîjixv oi`e ekxck ea oikny ,`pkea `ed -

.dkecna `le ,epkeci qxg ly jta - dqb gln yiy mewna ,glna la` .iepyõòá åà
øåøô.`nrh yxtn `xnbae .iepy ira glnc .`"iwet oixewy dlecb sk -êåãîá çìîäå

õò ìù.`hef iepy i`da ibq la` ,ira iepy -àøîâúåøã÷ä ìëliyaz ipin lk -

irai`c rci ded lenz`n jkld ,gln zekixv

.dkecl dilïéìáú úåëéøö úåøã÷ä ìë ïéàå-

.xgn lek`l eala dlri dn rcei epi` mc`e

ïîòè ïéâéôî.lenz`n okeci m` onrh oixinn -

.bt `l :opinbxzn (gn edinxi) "xnp `l egix"

éìåùá éòá äøã÷ éàî ìåîúàî òãéã`pyill -

l ,iepy ira `nw.iepy ira `l `xza `pyiléà
éîðyiy .ediipia `ki` `wixen ly oilaz -

bitn epi`e ,mekxka dze` oilazny dxcw

rcei did `l `ede ,mei ceran jecp m` enrh

,iepy ira `xza `pyill .xgn lyai dn

.iepy ira `l `nw `pyillíäîògln -

oilaze.cg`kéðôá äëåãì àìà å÷ìçð àì
äîöò.oilaz x`yk dkxck -øåøôä õòáå êôá

xac epiidc ,ilvle .dkxck `le ,iepy ici lr -

.hrenêúòã à÷ìñ øáã ìëáxaca elit`e -

.zaya lhip oi`yøáã ìëì,dxcwl elit`e -

zhiy jxc lkk ,ixn` dkxck jgxk lre

ewlgp `lc `inec ewlgp dn lrc ,cenlzd

cg`k glne oilazd lr ewlgp `l ,xn`w

,dkxck jecl - ewlgp dn lr ,okxck oikecpy

jta mixne` i`ny ziay .dnvr ipta gln lr

ziae .dxcwl `le ilvl :xingn cere ,iepya

`le ,dkxck zikecp xac lkl :mixne` lld

.yxit xaky ,yxtl jxvedúëééã éë.gln -

êåãå ééåìöà éìöà.dcv lr dkecnd dhd -

jecna dkxck zikecp :xn`c ,l`enyk xaqc

.iiepyl ira `hef iepy edine ,oa` lyàðëåá ì÷
.gln zkecna -àåä éàúéáã äéåâî åàì éàä-

mdilr izxq`y ,izia jeza df oi`y ip` rcei

.iepy `la oa` ly jecna jeclìéìö äåäã
äéì÷did `l oeqkl`a dhnyda dkn eli`e -

.lelv elewååä ïéìáú àîìéãåoikixv opi`y -

.iepyçáðî éçåáðmipirxbd oixayn odyk -

.h"pyiexw ,migapnk dkecna elew rnypïéà
éðñéè ïéùåò,`ed lecb gxehy ,aeh meia -

,drax`l cg` miwlgpy cr oihgd yzeky

.(a,bi) ohw crena opixn`ckéúøúmixac ipy -

oiyer oi` :ipzw .dfl dnec df `l ,o`k yi

oi`c ,inc xity - `qiice `wlg `d ,ipqih

.llk oiyzek oi` :ipz xcde .daexn ogxhàîéìå
ïéùúåë ïéàciarzn `l ezc `prci `p`e -

.dlecb epiid zyzkn mzq :`pqihäðè÷ ìáà
éîã øéôù àîéà.ipqih elit` -ïì òîùî à÷oiyzek oi`y itl ,llk ipqih oiyer oi` -

ipzcn ,dphw `py `le dlecb `py `l jigxk lr ,zyzkn jde .zyzkna dyizk mey

.llk ipqih oiyer oi` `yixäðè÷á äùúåë ìáà.oilazl `l` dpi`c ,ci xg`lk iedc -

àúéðúî éîð àéðú éë`l` ,xn`w mrh dn `niz `le .`ipz dlecb zyzkn - lirlc -

zeyizk x`y oiyzek oi`e ,dphwa elit` ,llk ipqih oiyer oi` :xn`w ikde ,ipzw izxz

.ixiin `w dlecba zyzkn mzqe ,`qiic oebk zyzkna
àáø
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úéájecl xzen oilazc `kd rnync :dnize - oa` ly jecna oikecip oilaz mixne` lld

`cg `cg ,`pikqc `zwa oiltlt :xn`w (mye `,`nw) zay zkqnae ,iepy `la-

ixz ixz ,ixyoilazl oiltlt oia welig yic `niz ike .xiq` -xn`w `icdac ,epi` df -

rcze .zaya ixiin mzdc :xnel yie !oilazk `ed ixd oiltlt :`kdc dlr `ztqeza

xnel dvex m`c ,zaya ixiin mzdc `zrnyc

aeh meia.l`ppg epiax yxitck ,yxtl el did -

elit`e ekxck ixy ok m`e ,aeh meia ixiin `kde

,iepiy jixv mi ly gln la` .oa` ly jecna

i"peiipily la` .oirxb oirxb eze` jecloi` -

.mc` icia ieyr `ede li`ed ,iepy jixv

àëéà- ileyal ira 'ek rcic ediipia

`pyille ,iepy ira `nw `pyillc

bitn epi`y i`da ,inp i` ,iepy ira `l `xza

,iepy jixv `xza `pyillc rci `le ,enrh

wgvi epiax wqte .iepy jixv `l `nw `pyille

lr s` .`xnegl opilf`c ,oipr lka xeq`l yiy

lkle li`ed ,lwind xg` jld mixteq lyac ab

cv lkn `xnege `lew yi cg`e cg`opicar -

aeh meia mpwzl xzen oiney ,edine .`xnegl

dyri m` xzeia oilwlwzny iptn ,iepy `la

drx gexc opixn`c :cere .aeh mei axrn oze`

i`dn ,edine .dlila oipghpyk odilr dxey

l`enyk ol `niiw `dc ,icin ol witp `l `wqit

`ipzcke ,okxck oikecp oikecpd lkc jenqa

.hrn iepy jxc ,iielv` jixvy glnn xa ,iziinc

i`xen` ixxbe ilf`e li`edc qtl` ax wqt oke

oizipznac ab lr s` ,`ziixa i`dc `ail`

dlr `biltax wqt oke ,`ziixak ol `niiw -

dkld bdpn yi oke zeweqt zeklda oe`b i`cedi

lkne .iaxax ily`a `ilz `zln jdc ,dyrnl

meyn ,mdly migxa oiltlt oeghl xeq` mewn

oixewy migxa oipgehyk legc `caerk ifgnc

.(`,bk) `xza wxta `zi`ck ,f"rla h"ipilen**

oa` ly jecna la`.iepy `la okecl xzen -

lkn ,`xnegl opilf`c zetqezd yexitl s`e

mewnrci `lc `kid oixzen oiltltc `ny -

,onrh oibitn ody itl ,ileyal ira dxcw i`n

`ki` xn`w `lcn ,onrh bitn inp oiltlte

mya yxity dn itl la` ,oiltlt ediipia

okxck oikecp oikecpd lkc ol `niiwc milecbd-

,ileyal ira dxcw i`n rci ik elit` xizdl yi

mei axrn okecl xingnde .enrh bitn `l elit`e

cgia daxd aeh.cgeind myae midl`a jxazi -

ìëájzrc `wlq xacxaca elit`e :yexit -

,ixefne ixiif ikiq oebk ,zaya lhip oi`y

,xac lkl :`ni` `l` ,oerny iax eda icenc

?iziin i`n izk`e :xn`z m`e .dxcwl elit`e

`inecc ,`id jk cenlzd zhiyc qxhpewd yxitck :xnel yie !iepy ira mlerl `nlic

okxck oikecpy odnr glne oilazd lr ewlgp `lc ikid ike .ewlgpc xn`w ewlgp `lc

iepy `la ,cgiadkecl ,dnvr ipta gln lr lld ziae i`ny zia ewlgp ikdc `inec -

.iepy `la dkxck

éúøúipqih oiyer oi` :iccd` ixzqc izxz xninl il dnl xnelk`qiice `wlg `d -

.qxhpewd yxitck ,llk oiyzek oi` ipz xcde .daexn `gxh oi`c ,inc xity

éëikde ,xn`w izxzc `nip `zyde :yexit - `ipz dlecb zyzkna `zipzna inp `ipz

llk ipqih oiyer oi` :xn`wmixac x`y oiyzek oi`e ,dphw zyzkna elit` -.ci xg`lk dyizk ied oilazl wx `kilc i`dc meyn ,ipqihn ueg lkd oiyzek dphwa la` ,dlecba -
`ax
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ïåék :àáøòîa dìò eëçî .äìòîìe åéúBòaöà éøLwî¦¦§¥¤§§¨§©§¨§©£¨§©©§¨¥¨
:øæòìà éaø øîà àlà .éîð àãé dleëa eléôà ¯ épLîc¦§©¥£¦§¨§¨©¦¤¨¨©©¦¤§¨¨

.Bçk ìëáe úçà Bãéa çtðîäðùîéànL úéa §©¥§¨©©§¨Ÿ¥©©
Côa çìnäå ,õò ìL CBãîa ïéëBcð ïéìáz :íéøîBà§¦§¨¦¦¦§¨¤¥§©¤©§©
ïkøãk ïéëBcð ïéìáz :íéøîBà ìlä úéáe .øeøtä õòáe§¥©¨¥¦¥§¦§¨¦¦¦§©§¨

.õò ìL CBãîa çìnäå ,ïáà ìL CBãîaàøîâ §¨¤¤¤§©¤©§¨¤¥
?àîòè éàî ,éepL àéòa çìî úäéî àîìò éleëc§¥¨§¨¦©¤©©£¨¦©©§¨
ïlek úBøãwä ìk :øîà ãç ;àcñç áøå àðeä áø©¨§©¦§¨©¨©¨©§¥¨
ãçå .ïéìáz úBëéøö úBøãwä ìk ïéàå ,çìî úBëéøö§¦¤©§¥¨©§¥§¦§¨¦§©
äâéôî dðéà çìîe ,ïîòè ïéâéôî ïéìázä ìk :øîà̈©¨©§¨¦§¦¦©£¨¤©¥¨§¦¨
äøã÷ éàî òãéc eäééðéa àkéà ?eäééðéa éàî .dîòè©£¨©¥©§¦¨¥©§§¨©©§¥¨
øîà äãeäé áø øîà .à÷éøBîa éîð éà ,éìeMáì éòä¥§©¥¦©¦§¦¨¨©©§¨¨©
.çìî eléôàå ,ïkøãk ïéëBcð ¯ ïéëBcpä ìk :ìàeîL§¥¨©¦¦¦¦§©§¨©£¦¤©
.àpz éàä ék øîàc àeä !éepL àéòa çìî zøîà àäå§¨¨§©§¤©©£¨¦§¨©¦©©¨
úéáe éànL úéa e÷ìçð àì :øéàî éaø øîà ,àéðúc§©§¨¨©©¦¥¦Ÿ¤§§¥©©¥
àì .ïänò çìîe ïkøãk ïéëBcpL ¯ ïéëBcpä ìò ìlä¦¥©©¦¦¤¦¦§©§¨¤©¦¨¤Ÿ
:íéøîBà éànL úéaL ,dîöò éðôa dëeãì àlà e÷ìçð¤§§¤¨§¨¦§¥©§¨¤¥©©§¦
úéáe .äøã÷ì àì ìáà ,éìöì øeøtä õòáe Côa çìî¤©§©§¥©¨§¨¦£¨Ÿ¦§¥¨¥
?Cúòc à÷ìñ øác ìëa .øác ìëa :íéøîBà ìlä¦¥§¦§¨¨¨§¨¨¨¨§¨©£¨
àìcøa àçà áø déì øîà .øác ìëì :àîéà àlà¤¨¥¨§¨¨¨£©¥©©¨©§§¨
úLL áø .CBãå ééeìöà éìöà ¯ úëééc ék :déøáì¦§¥¦¨§©©§¦©§¥§©¥¤
éàúéác déåebî åàì éàä :øîà ,àðëea ì÷ òîL§©©§¨£©©¨¦©¥§¥©
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éãáòc àúeöéøtmilflfne mivext eidy micar ea miievny - §¦¨§©§¥

.:xeqi`a `qiicd z` eyry yyg ok lre ,dxiara
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zleqtdìëBàå.lke`d jezn zleqt xexai `l la` ,cinúéáe §¥¥

Bkøãk øøBa ,íéøîBà ìläz` qxet oke .lke` jezn zleqt s` ¦¥§¦¥§©§
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lke`d z` lehiln zhrend zleqtd z` lehil dgxih zegt yi

,daexndìáàdy mewna,ìëBàä ìò äaeøî úìBñtlìkä éøác £¨§¤§¨©¨¤¦§¥©Ÿ
`ed ixd.úìBñtä úà çépîe ,ìëBàä úà ìèBðike :`xnbd dywn ¥¤¨¤©¦©¤©§¤

dy mewnaéøLc ïàî àkéà éî ìëBàä ìò äaeøî úìBñtin yi - §¤§¨©¨¤¦¦¨©§¨¥
s` dxeq` zaexrzd lk `ld ,ef zaexrz xexal llk xizny
meyn xq`pe zleqtd aexa lha day lke`d mby oeik ,lehlha

:`xnbd zvxzn .melkl die`x dpi`y zleqtd oick dvwenàìŸ
àëéøö`l` ,daexn zleqtdy `ziixad zpeek oi` -Léôðc §¦¨§¨¦

àøeòéLa øèeæå àçøèadlecb zhrend zleqtd z`ved zgxih - §¦§¨§¨§¦¨
lke`de zephw mipa` md zleqtdy oebke ,lke`d z`vedn xzei
xxeay mixen` mixac dna ,`ziixad zyxtzn jke ,qb `ed
z`ved zgxihy mewna ,jka dvex `ed m` lke` jezn zleqt
dgxiha hrnl sicre ,zleqtd z`ved zgxihn daexn lke`d

mewna la` ,xyt`d lkkdaexn zleqtd zxixa zgxihy
s` lr ,jtidl `le zleqtdn lke`d z` xexal jixv lke`dn

dxixad gxeha hrnl yiy meyn dzenka zhren zleqtdy
:xyt`d lkk
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ïéàéáî eéäL ,ìàéìîb ïaø úéa ìL ïâäðî äéä Ck ,÷Bãö éaøa øæòìà¤§¨¨§©¦¨¨¨¨¦§¨¨¤¥©¨©§¦¥¤¨§¦¦
aeh meiaíéî åéìò ïéôéöîe ,íéLãò àìî éìcmin eze` mi`lnn - §¦¨¥£¨¦§¦¦¨¨©¦

åjk ici lràöîðdyìëBàx`ypúìBñôe ,ähîìdtv.äìòîì §¦§¨¤§©¨§¤§©§¨
:`xnbd dywnàéðúäåzxg` `ziixaa,àëtéàdixyd ici lry §¨©§¨¦§¨

:`xnbd zvxzn .zrwey zleqtde sv lke`d minaàä ,àéL÷ àìŸ©§¨¨
`ed dhnl zleqtdy epyyaly zleqt,àøôòon cak `edy §©§¨

e .mdizgz rweye miycrdàä`ed dlrnl dtv zleqtdy epyy ¨
éìéâa:dlrnl dtve miycrd on dlw `idy yw ly zleqta - §¦¥

äðùî
ïéçlLî ïéà ,íéøîBà éànL úéaoexecáBè íBéaedrxl yi`àlà ¥©©§¦¥§©§¦§¤¨

úBðî,xgnl cr ogipdl miieyr oi`e ody zenk dlik`l zepkend ¨
.migxe`l zepkend mibc e` xya zekizg oebk,íéøîBà ìlä úéáe¥¦¥§¦
,ïéèeçL ïéa ïéiç ïéa ,óBòå äiç äîäa ïéçlLîoiicry it lr s` §©§¦§¥¨©¨¨¥©¦¥§¦

oke .dlik`l mpwzl jixvïéçlLîly oexec,úBúìñe ,íéðîL úBðéé §©§¦¥§¨¦§¨
,úBiðè÷å.mdy zenk dizye dlik`l miie`xy xg`nàì ìáà §¦§¦£¨Ÿ
oiglyn,äàeázoi`e ,dpigh `la dlke`l xyt` i`y oeik §¨

.mrhd betiy `la lenz`n oeghl lkiy xac aeh meia mipgeh
,äàeáúa øézî ïBòîL éaøådyzekle dxcwa dlyal ie`xy oeik §©¦¦§©¦¦§¨

jk lk`izy giky `ly xaeq `nw `pz la` .dphw zyzkna
:xgn jxevl gleyk d`xpe ,d`eazd

* * *

àøîâ
,ìàéçé áø éðzmpi`y mixac s` gelyl exizd lld zia mpn` ¨¥©§¦¥

j` ,dlik`l mipkenäøeLa epNòé àlL ãáìáelr epglyi `ly - ¦§¨¤Ÿ©£¤§¨
mikilenk d`xpe ,daexn lewl mxeb dfy meyn ,daxd miyp` ici

:`xnbd zx`an .weya xeknlìMî äúeçt äøeL ïéà ,àðzéða äL ¨¨¥¨§¨¦§Ÿ¨§¥
,íãàz` gelyl xzene ,dxeyl miaygp mpi` migely ipy la` ¨¨

:`xnbd zxxan .mci lr oexecd,éMà áø éòaici lr oexec zgily ¨¥©©¦
épéî àúìúe ,éøáb àúìzoin gley cg` lk cia epiidc ,oilke` §¨¨©§¥§¨¨¦¥

,xg`éàîxzeny myk ,xzen ,oin eze` df oi`y oeik m`d ,epic ©
xg`n `ny e` ,ecia cg` oinyk envr ipta cg` lk gelyl
,`xnbd zniiqn .xeq`e ,daexn lew dfa yi cgi mlek z` gleye

:e÷éz¥
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ét ìò óàå ,ïéøeôzmeyn dyiala mixeq`y,íéàìk ïäa LiL §¦§©©¦¤¥¨¤¦§©¦
,mgleyl xzeney calaãòBnä CøBöì ïä.dfi` `xnba x`eaie ¥§¤©¥

.mda yi jxevàì ìáàaeh meia miglynøneñnä ìcðñlcpq - £¨Ÿ©§¨©§¨
minkg exfby meyn ,ea mireaw mixnqny xera dtevnd ur

.aeh meiae zaya elrpl `lyåokàìmiglyn,øeôz BðéàL ìòðî §Ÿ¦§¨¤¥¨
.melkl ie`x epi`y itlàì óà ,øîBà äãeäé éaømiglynìòðî ©¦§¨¥©Ÿ¦§¨

ïáì,elrpl jxc oi`e ,ravp `l oiicryéøvL éðtîïneà Cick ¨¨¦§¥¤¨¦¨
.aeh meia elrpl xyt` i`e ,exigydlìk ,ììkä äæxacïéúBàpL ¤©§¨¨¤¥¦

áBè íBéa Bajixv epi`e ,`edy zenk ea mipdpe mihywzny - §
,sqep oewiz,BúBà ïéçlLîzenk ea miynzyn oi`y xac j` §©§¦

:aeh meia exiagl dpzna epzile eglyl xeq` ,oewiz `la `edy
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המשך בעמוד צצ

`xew dida cenr ci sc ± ipy wxt`nei
øîà àáøopinxce ,llk oiyzek oi` :xn`we ,i`w inp dphwae ,xn`w mrh dn mlerl -

.'ek oiyzek la` dlrïì àä.ilflfnc icar ol zilc -åäì àäicar edl zi`c -

.epiyr dphwa mixne`e ,dlecba oiyere ,ilflfncéì÷äéøäö óselw did ezi`xn xdev -

.oaleäðùîçéãî.mina -äìåùåenk ,dlrnl svy zleqtd dley :`xnba yxtn -

epiidc ,(`,ep dxf dcear) "zeiaga dlyiyn"

.zeiagd it lr mitvd mipvxg lhepy inp

àøîâíéøåîà íéøáã äîálld zia exyc -

.jilydle ynn zleqt lehilïàî àëéà éî
éøùãdil iliha `de ,elhlhl elit`e -

de ,`aex iabl `herinzleqt dilekk dil de

.ifg `leàçøèá ùéôðãikde ,wc epyiy -

gxehy onfa - mixen` mixac dna :xn`w

ixn` `wc `ed ,zleqt ly lr daexn lke`d

.sicr `gxha ihernc ,zleqt lhep lld zia

lke`d ly lr daexn zleqtd gxeh m` la`

.'ek lkd ixac -íéî åéìò ïéôéöîåea mipzepe -

.lke`d lr mitvy cr minàëôéàlke` -

.dhnl zleqte dlrnlàøôòon dhnl -

.lke`déìéâ.lke`d on dlrnl ,yw -äðùî
ïéçìùî ïéà.edrxl yi` oexec -úåðî àìà-

oebk ,xgnl egipdl ieyr epi`e ,okend xac

.mibc oke ,migxe`d iptl zekezg xya zekizg

äàåáúä úà àì ìáà,meid die`x dpi`y -

oeghl el didy ,aeh meia mipgeh oi`y

.dnrh bitz `le lenz`nøéúî ïåòîù éáøå
äàåáúámyzkie dxcwa mlyai `ny -

.dphw zyzknaàøîâäøåùá åðùòé àìù-

`yee`c ,daxd miyp` ici lr oexecd glyi `l

.weya xeknl mikilenk mi`xpe ,`zlnàúìú
éøáâ.ipin `zlz mr migely -éàîopilf` in -

gelyl lekic `kid ik ,ixye oine oin lk xza

inp `zyd df `la df oin lk mr cg` yi`

.`zln `yee` `din `zyd `nlc e` ,ixy

úåéãåì.oihg lk`n -ïéñéñøieyrd lk`n -

.miycrd onäðùîíéìë ïéçìùî.micba -

ãòåîä êøåöì ïäå.efg i`nl yxtn `xnbae -

ìãðñ àì ìáàzexnqne xer dtevn ur ly -

elrpl `ly eilr minkg exfby ,ea oireaw

ebxdpy ,didy dyrn meyn ,aeh meiae zaya

.(`,q) zay zkqna ,eici lr zaya mibexdàìå
øåôú åðéàù ìòðî.icinl ifg `lc -àì óà

ïáì ìòðî.elrpl ekxc did `ly -ïîåà êéøöù
.exigydl -ïéúåàðù.oihywzn -àøîâ

êîéîì.letkl -àîéð åì êøëú àîùyie -

oixewy oixwtelc ly oebk ,miqbe oilecb minip

`l" meyn xaere ,dnewna znngne ,h"ew

oeik ,`nlra `nip inp i` ."fphry yalz

dl `ied - dhnln enngne edpdn cbad xwirc

.d`pd da zi`c dyial `déãéî ÷éñôîã-

.mdipia xg` cba ozepyíäéìò ïùéì øåñà-

.opaxcnïåìéåá.gztd cbpk eqxtl ie`xy -

àîè ïåìéå åøîà äî éðôî`le ,d`neh lawn -

zelawn opi`y ziad zevignn zg`k ede`yr

.d`nehåãâðë íîçúî ùîùäù éðôîshrzn -

oeike ,eilr ilk zxez yi jkitl ,eileya

.mi`lk ezeyrl xeq` - ecbpk minngznc
ïéù÷á
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àáøedl ixiine .dphwa elit`e ,`ixy `l dyizk meye ,xn`w mrh dn mlerl - xn`

a milflfny micar mdl yiy ,l`xyi ux` ipal.qxhpewd yxit jk .xac

øøåáä'eke dxixa epiid e`le - lke`e lke` xxea mixne` i`ny zia aeh meia zeiphw

xxea ly ekxc dn :xn`w (`,glw) zay zkqnac :dnizegipne lke`d lhep -

ixwc ,jka dxixa oi`y rnyn `kde .zleqtd

lhep :eyexit ikd mzdc :xnel yie !iepy dil

zleqtd gipne envr lke`d,eze` wexfi :yexit -

i` .dxixa ied lke`d jezn zleqt mewn lkne

i`ce f`e ,lke`d lr daexn zleqtdy mzd :inp

`kd la` ,dxixa jxc zleqtd jezn lke` ied

ied f`c ,zleqtd lr daexn lke`dy ixiin

jixtc `xnbae .dxixa jxc lke`d jezn zleqt

,ixyc o`n `ki` in lke`d lr daexn zleqtc

leki did .xeq` `di lehlha elit` :eyexit

dipn `ticrc `l` ,xxea jxc edfc zeywdl

`hern lhac ,xeq` `di lehlh elit`c ,jixt

.zleqt dilekk iede `aex iabl

éðôîynydy iptn `nh oelie exn` dn

zkxta `de :xn`z m`e - ecbpk mngzn

(mye a,v oileg) "dypd cib" wxta xn` okynd

.'eke mipdk ze`n ylye (xn`we) ,d`neh lawnc

:xnel yie !eda jiiy `l `nrh i`dc ab lr s`e

oex`c dielr itiik skinc li`ed ,zkxt ip`yc

:dyw mewn lkne .zna `nhne ,ld` `ed ied

zkqna xn`c ,d`nehd clea d`nhn j`idc

,d`nehd clea d`nhpy zkxt :(a,ai) milwy

ikd e`l i`c ,dafe afc dwyna ixiine`l -

ld` dyrpy oeik :xnel yie !ilk enhnmdl yi -

cere ,d`nehd clea s` mi`nhne ,ilk zxez

eidyk :`"xaii`n l`eny epax axd xne`

mewnl mewnn zkxtd mi`yepmilkd ozep -

zekldae .mdilr ilk zxez yi ok m` ,dkezl

xeq` :yxtl yie .xeq` oelie :qxb zelecb

.ecbpk mngzn ynydy iptn ,mi`lkn ezeyrl

l mewn meya `pgky` `lc ,d`xp ile`

.mi`lkn oelie xeq` `dic dpyna `le `ziixaa

d`neh `nlyadidy oicq :opzck ,`pgky` -

oelie e`yre qxcn `nhla` qxcnd on xedh -

.(h dpyn fk wxt milk) .rbn `nh
`l`oiywa
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רמד
`xew did` cenr eh sc ± ipy wxt`nei

ïéù÷á.odilr ayil xzen - minngn oi`y oiyw micba -àèîð`"xhlt oixewy cba -

.f"rlaàãîâ.dyw dyrp ueek `edy xac ,(`,`iw migqt) ip`qn cenb enk ,dyw -

ùøðã.mewn -àéøù.mngn epi`y ,daiyil -ïéìéãøò,mipe`bd zeaeyza izi`x -

,ozirwxw zgz oicaern miyiz ly xer mdilr (mileze) ,odilrpn zgz oyall oilibxy

,xnv ly oze` oiyer yi lbx ly awrd cbpke

.ihnp oze` oixeweíéàìë íåùî íäá ïéà-

.od oiywcíéàìë íåùî ïäá ïéà éèéùôã éøøö
ozzl xzen - zern ea oixexvy mi`lk cba -

.mngn epi`e eze` oiywn zerndy ,ewiga

éðøæáã.mirxf mda xexvy -íåùî íäá ùé
íéàìë.ewig jeza ozzl xeq`e -åìòðì øåñà

.aeh meia -åìèìèì øúåîå.`ed ilkc -äùòî
äéäù"d`vei dy` dna" wxt ,zay zkqna -

.(`,q)éëéñáyie .ur ly zephw zeczi -

mizye ,ervn`a zexitz izy xtez :mixne`

.eawra mizye ,ey`xaøéâä úöéáoin xib -

xac lk zvia xigynd rwxwar dyrpe yelpd

.f"rla y"pehn ,zvia iexwåçöçöì.ewilgdl -

mewn mikted eid enewnay ,dinwl yxtnck

mewn jxce ,miptan xry mewne uegan xya

.zetilw zetilwe mihxn ea zeidl xyaäéøúàá
úçúì àøùá äãåäé éáøãoi` jkld ,miptl -

.egvgvl jixv'åë ïðú ïðàäåoi` oilitze -

(`,ev) oiaexra xn`ck ,aeh meia oda oize`p

.ze` onvr ody miaeh minie zezay e`viìë
ìåçá åá íéúåàðù.ekxv lk owezn `edy -

áåè íåéá åúåà ïéçìùîipzwc aeh meia i`c -

`l` ,i`w dinwlc oize`p` e`l - oizipzn

i`c ,`z` oilitz iiez`le ,dixzac oiglyn`

,edine .`xeq` `kil - aeh meia edl gpn inp

opax exycn :`nil `lc ,`l - xneqnd lcpq

.elrpl xzen dpin rny ,eglylêøãá àá äéä
.my lra -íäéìò åãé çéðî.me`xi `ly -

,yealn jxc xirl mqipkdl el exizd minkge

.oeifa meyne ,ci xg`lk dxard `idcúéáá
ùøãîä.xnzyn epi`e did dcya -úéáì

äîåçì êåîñäziaa mpzi xirl qpkpyn -

.ezia cr mkilei `le ,oey`xdàøèðîã àä-

mixnyp m` ,xn`c o`ndal jenqd zia eze`a

.my mpzi - ea mdåùàøá àéøéà éàîxaky -

.iia` hiwp `wc ,mei ceran oda yaeln did

éîð àòøàá ïúçî åìéôàycwy xg`l elit` -

minkg el exizd - rwxwa migpen o`vn meid

.oripvdle ey`xa ogipdlàöåîä`le qxb -

.`ivend opiqxbïéìéôú àöåîä.dcya zaya -

ïñéðëî.xirl -âåæ âåæ,cg` ey`xa ozep -

xfege ,oqipkne ,lega ozgpd jxck ,erexfa cg`e

y`x ly oilitz :oqipkne xg` bef yaele jlede

.bef bef ixw rexf lyeéáðâ úîçî àøèðî àìå-

zngn `xhpn `le li`edc ,iia` opirny`e

la` ;ezia cr mkilei - ey`xa ody xg`n ,iapb

- mialkd on oixnyp ody mewna my o`vn m`

.onewnn mfifi `l
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àìà`,hq) `neia rnyn oke .mi`lk meyn ea oi` dyw xacac `kd rnyn - oiywa

epdzn `w `d :jixte .mdiy`x zgz mdicba miltwn eid mipdkdy :xn`wc (mye

dpedk icba ip`y :iy` ax xn`e ,`kd `zi`ck mzd `zi` `ibeqc `llke .'eke mi`lkn

:jixte .mil`xyie miel mipdk ziviva oiaiig lkd :(a,b) oikxra xn`c :dnize .od oiywc

:ipyne ?mixeht eidi od mipdkc meyn ,`hiyt

fphry yalz `l" aizke li`ed `nizc edn

yalz `l"a epyiy lk :`ni` "jl dyrz milicb

"fphryipde ,"jl dyrz milicb" llka epyi -

ediiabl mi`lk exzy`e li`ed ,ipdk`l `ni` -

.oiaiig mipdkc ol rnyn `w ,ziviva eaiigl

mi`lk exzy`e li`ed xn`w i`n :dniz `zyde

:d`xp okl !oiyw eidy mdicba ip`yc ?ediiabl

`kil mikxac li`edc ,mdizgz rivdl `wecc

rivdl opaxc xeqi` `l`,xefb `l oiywa -

.`ixy yxpc `cnb `hnp 'eke `idd ik iziine

dywzny `cnbyxit ok .eizgz rivdl xzen -

mikx la` .i"yxoicalc mzd xn`ck ,mixeq` -

oixeq`rnyn `ixyc :d`xp ile .rey ody iptn

`ixyc inp ikd oi`c :xnel yie .yeall elit`

`cnb `dn iziin i`n xn`z m`e .yeall elit`

rivdl `wec oixzen oiywc yxit `de ?'eke yxpc

icba] iabc :xnel yie !oixeq` yeall la` ,eizgz

ea yi f`e ,fepe ieeh rey `edy ixiin [dpedk

on oixeq` ody oeike .`ziixe`cn mi`lk xeqi`

dxezddyiala oixeq` oiyw elit` ok m` -

`cnb la` ,d`lrdae,opaxc `l` epi` -

opira `ziixe`cnc :(mye a,`q) dcpa opixn`ck

micald xn`wc `de .fepe ieeh rey `diy

mixeq`mikxc oeike .opaxc `wec ixiin -`kil -

dyiala elit` ,opaxc `l` `xeq``l oiywa -

y"lifnc fpky`a oixewy y"ihpietxet* ipde .xefb

:xnel yi ,xnv oda yiy minrtc ,miyael ep`y

jxc eze` oi`iven ohw rxw oiyer m`e li`ed

exiagl jixq jxqn cgc ,drixwdla` .ixy -

xnv cba ly zephw zekizg oda oiniyn eid m`

.xeq` `diy i`ce -

éëäiz`e - 'eke lega oize`py lk xn`w

elit` `dc .oze` oiglync ,oiltz iiez`l

iiez`l ipz `l la` .`xeq` `kil oze` gipn m`

xneqnd lcpqi`c ,eglyl xeq` `di i`cec -

eglyl zixyxaca `xeqi` `ki`c ,elrpl iz` -

onf e`l aeh meie zayc idp) oiltz la` .df

mewn lkn ,(od oilitzdl `xeqi` `kil -.ogip

äéäeilr drwye ey`xa oilitze jxca `a

- 'eke yxcnd ziaa ayei e` 'eke dng

zayc ,zay axra ixiin ediiexzc :i"yx yxit

dng eilr drwye jxca `a ike ,oilitz onf e`l

xg`lk m`iane li`ed ,xirl m`iadl el exizd -

jxca `a iab hwp i`n` ok m`c ,dyw df itle .ci

?meid ycwe yxcnd ziaa ayei iable ,drwye

?dipyila ipy i`n` oiey ediiexzc `nrhc oeik

drwye jxca `ae .d`xp okl,lega ixiin -

ol rnyn `we ,owlql el yi dng drwye li`ede

ixiin i` :xn`z m`e .`ed oilitz onf e`l dlilc

xnel yie ?ecia mze` `ian epi` i`n` lega

.`ed oilitz onf e`l zayc ol rnyn `we ,ixiin zay axrac .meid ycwe hwp yxcnd ziaa ayeic `idde .dicin dil itlzyn `nlc
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:òLBäé áøc déøa àðeä áø øîàc àä éëå ,ïéL÷a àlà¤¨§¨¦§¦¨©£©©¨§¥§©§ª©
ïéìcøò :àtt áø øîà .àéøL Løðc àcîb àèîð éàä©©§¨©§¨§¤¤©§¨£©©©¨©§¨©¦
éèéLôc éøøö éðä :àáø øîà ,íéàìk íeMî ïäa ïéà¥¨¤¦¦§©¦£©¨¨¨¥§¨¥¦§¦¥
.íéàìk íeMî ïäa Lé ¯ éðøæác ,íéàìk íeMî íäa ïéà¥¨¤¦¦§©¦§¦§¨¥¥¨¤¦¦§©¦
íeMî ïäa ïéà äæ ãçàå äæ ãçà :øîà éLà áø©©¦¨©¤¨¤§¤¨¤¥¨¤¦
ìcðñ àì ìáà" .Cëa íenç Cøc ïéàL éôì ,íéàìk¦§©¦§¦¤¥¤¤¦§¨£¨Ÿ©§¨
íeMî ?àì àîòè éàî øneñîä ìcðñ ."øneñîä©§¨©§¨©§¨©©§¨¨¦
,Bìòðì øeñà øneñîä ìcðñ :ééaà øîà .äéäL äNòî©£¤¤¨¨¨©©©¥©§¨©§¨¨§¨£
,äéäL äNòî íeMî Bìòðì øeñà .Bìèìèì øzeîe¨§©§§¨§¨£¦©£¤¤¨¨
à÷ìñ éàc .ïéçlLî ïéà éðú÷cî ¯ Bìèìèì øzeîe¨§©§§¦§¨¨¥¥§©§¦§¦¨§¨
ïéçlLî ,øeñà éìeèìèì àzLä ¯ Bìèìèì øeñà Cúòc©£¨¨§©§§¨§¨§©§¥¨§©§¦
àëøöð àì !àèéLt ."øeôz BðéàL ìòðî àìå" ?àéòaî¦¨£¨§Ÿ¦§¨¤¥¨§¦¨¨¦§§¨
àì óà øîBà äãeäé éaø" .ékéña èé÷ðc áb ìò óàc§©©©¦§¦§¦¥©¦§¨¥©Ÿ
øñBàå øBçLa øézî äãeäé éaø ,àéðz ."ïáì ìòðî¦§¨¨¨©§¨©¦§¨©¦§¨§¥

éøvL éðtî ,ïáìa,øBçLa øñBà éñBé éaø .øébä úöéa C §¨¨¦§¥¤¨¦¥©¦¦©¦¥¥§¨
éøvL éðtîøîe déøúà ék øî ,éâéìt àìå .Bçöçöì C ¦§¥¤¨¦§©§§§¨§¦¦¨¦©§¥¨

øîc déøúàa ,úçúì àøNa øîc déøúàa .déøúà ék¦©§¥§©§¥§¨¦§¨§©©§©§¥§¨
áø ."áBè íBéa Ba ïéúBàpL ìk ììkä äæ" .ìéòì àøNa¦§¨§¥¤©§¨¨¤¥¦§©

LLì ïðaøì eäì àøL ú.àáè àîBéa ïélôz éøecL ¥¤§¨§§©¨©§©¥§¦¦§¨¨¨
íBéa Ba ïéúBàpL ìk :ïðz ïðà àäå :ééaà déì øîà£©¥©©¥§¨£©§©¨¤¥¦§
ìBça Ba ïéúBàpL ìk :øîà÷ éëä !BúBà ïéçlLî áBè§©§¦¨¦¨¨©¨¤¥¦§
ìéàBä ,ïélôz :ééaà øîà .áBè íBéa BúBà ïéçlLî§©§¦§£©©©¥§¦¦¦
ïélôúe Cøca àa äéä :àúléî eäa àîéð ïãéì eúàå§¨¦¨¥¨§¦§¨¨¨¨©¤¤§¦¦

änç åéìò äò÷Lå ,BLàøa¯ãò íäéìò Bãé çépî §Ÿ§¨§¨¨¨©¨©¦©¨£¥¤©
,BLàøa ïélôúe Løãnä úéáa áLBé äéä .Búéáì òébnL¤©¦©§¥¨¨¥§¥©¦§¨§¦¦§Ÿ
,Búéáì òébnL ãò ïäéìò Bãé çépî ¯ íBiä åéìò Lã÷å§¨©¨¨©©¦©¨£¥¤©¤©¦©§¥
ïélôúe Cøca àa äéä :à÷éà áøc déøa àðeä áø áéúî§¦©¨§¥§©¦¨¨¨¨©¤¤§¦¦
òébnL ãò ïäéìò Bãé çépî ¯ íBiä åéìò Lã÷å BLàøa§Ÿ§¨©¨¨©©¦©¨£¥¤©¤©¦©
Lã÷å Løãnä úéáa áLBé äéä ,äîBçì Ceîqä úéaì©©¦©¨©¨¨¨¥§¥©¦§¨§¨©
Ceîqä úéaì òébnL ãò ïäéìò Bãé çépî ¯ íBiä åéìò̈¨©©¦©¨£¥¤©¤©¦©©©¦©¨
àìc ¯ àä .àøèðîc ¯ àä ;àéL÷ àì !Løãnä úéáì§¥©¦§¨¨©§¨¨§¦§§¨¨§¨
eléôà ?BLàøa àéøéà éàî ,àøèðî àìc éà .àøèðî¦§§¨¦§¨¦§§¨©¦§¨§Ÿ£¦

ëî ïélôz àöBnä :ïðz àäc !éîð àòøàa ïzçîïñéð ©§¨§©§¨©¦§¨§©©¥§¦¦©§¦¨
úîçîe éápb úîçî àøèðîc ¯ àä ;àéL÷ àì !âeæ âeæ¨©§¨¨§¦§§¨¥£©©¨¥¥£©
úîçî àøèðî àìå ,éáìk úîçî àøèðîc àä ,éáìk©§¥¨§¦§§¨¥£©©§¥§¨¦§§¨¥£©
àìå ,eäðéð ìàøNé íéèñì áBø :àîéúc eäî .éápb©¨¥©§¥¨¦§¦¦§¨¥¦§§¨

.ïì òîLî à÷ ,eäa éìæìæî§©§§¦§¨©§©¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr eh sc dvia(iriax meil)

:`xnbd zvxznàlàaeh meia gelyl epizpyna exizdy dn ¤¨
epiidami`lk icbaïéL÷.mdilr zayl xzene ,minngn mpi`y §¨¦

e,mi`lk xeqi` meyn mda oi`y `xnbd dgikenáø øîàc àä ék¦¨§¨©©
àéøL Løðc àcîb àèîð éàä ,òLBäé áøc déøa àðeäly cba - ¨§¥§©§ª©©©§¨©§¨§©¨©§¨

,'yxp' iexwd mewna ievny oirk ,dywe ueekn xnvn ieyrd cal
iptny meyn ,mi`lk ea yiy it lr s` ,eizgz erivdl xzen

.menig z`pd ea oi` ezeiyw
ïéìcøò ,àtt áø øîàjeza lbxd sk zgz minyy ozyt zeqit - ¨©©¨¨©§¨©¦

awr cbpke ,mzizgza caern miyiiz xer mdilr mileze ,lrpnd
,mizyte xnv mda yiy it lr s` ,xnvn miieyr md lbxdïéà¥

íeMî ïäaxeqi`,íéàìk.menig z`pd mda oi`e miyw mdy oeik ¨¤¦¦§©¦
éèéLôc éøøö éðä ,àáø øîàmda mixexvy mi`lk icba mze` - ¨©¨¨¨¥§¨¥¦§¦¥

zerníeMî íäa ïéàxeqi`,íéàìk,ewig jeza mpzil xzene ¥¨¤¦¦§©¦
lke ,sebd z` mngn epi` aeye cbad z` miywn zerndy meyn

mi`lk icba j` .xen`k xzen menig z`pd ea oi`yãmixexv §
mdaéðøæa,mirxf -,íéàìk íeMî ïäa Lémirxfd oi`y meyn ¦§¨¥¥¨¤¦¦§©¦

.menig z`pd ea yie ,cbad z` miywnãçàå äæ ãçà ,øîà éMà áø©©¦¨©¤¨¤§¤¨
äæ,ipxfac ixxv oiae ihiytc ixxv oia -íeMî ïäa ïéàxeqi` ¤¥¨¤¦

Cëa íenç Cøc ïéàL éôì ,íéàìk: ¦§©¦§¦¤¥¤¤¦§¨
* * *

:dpyna epipy:øneñnä ìcðñ àì ìáà:`xnbd zx`anìcðñ £¨Ÿ©§¨©§¨©§¨
àì àîòè éàî øneñnä`vi `ly exfby itl .aeh meia miglyn ©§¨©©£¨Ÿ

,aeh meiae zaya mc` eaäéäL äNòî íeMîzay zkqna `aend ¦©£¤¤¨¨
(.q)`l dxrnl qpkpdy erawe ,dxrna e`agp dxifbd zryay ,

okidn miaie`d e`xie ,`vie uega miaie` yiy rci `l `ny ,`vi
el yiy xneqnd lcpq jetd lrp miqpkpd cg`e ,meytzie `vi
lr mi`agpl dncp dide ,eiccv ipyn elrpl xyt`ye zeit izy
dldad jezne ,dxrnd on `vi mc` eze`y lcpqd zeawr it
xg`ne ,dfa df ewgce gexal exdin miaie`d ici lr elbzdy
ebxd ,miqeqd zeqxtk miary mixneqn milcpqa miyeal eidy
meyne .miaie`d mda ebxdy dnn xzei mdilcpqa df z` df
lcpq mc` lrpi `ly rxe`nd oirk exfb zaya did df dyrny
s` xeq` elrpl xeq`y xg`ne .aeh meiae zaya llk xneqnd

.aeh meia eglyl
Bìòðì øeñà øneñnä ìcðñ ,éiaà øîàxg`n j` ,aeh meie zaya ¨©©©¥©§¨©§¨¨§¨¢

dvwen meyn xeq` epi` ilk zxez ea yiy.Bìèìèì øzeîex`ane ¨§©§§
,epic z` iia`,äéäL äNòî íeMî ,Bìòðì øeñà,lirl x`eank ¨§¨¢¦©£¤¤¨¨

ey oipnBìèìèì øzeîéðz÷cî ,y epizpynaïéçlLî ïéàmeia eze` ¨§©§§¦§¨¨¥¥§©§¦
,aehCzòc à÷ìñ éàcy,Bìèìèì øeñàdpynd dkxved dnl §¦¨§¨©§¨¨§©§§

`ld ,'oiglyn oi`' xnel,øeñà éìeèìèì àzLäoi` ikeïéçlLî ©§¨§©§¥¨§©§¦
àéòaî:eprinydl jixv - ¦©§¨

* * *
:dpyna epipy:øeôz BðéàL ìòðî àìå:`xnbd zl`eyàèéLt §Ÿ¦§¨¤¥¨§¦¨

zayiin .melkl ie`x epi` ixdy ,aeh meia eze` miglyn oi`y
:`xnbdàëøöð àìeprinydl `l` df oicékéñá èé÷ðc áb ìò óàc Ÿ¦§§¨§©©©§¨¦§¦¥

oi` ,dyiall zvw ie`xe ur ly zephw zeczia xaegn lrpndy -
.ezxitz dxnbp `ly oeik ,eze` miglyn

* * *
:dpyna epipyäãeäé éaø ,àéðz :ïáì ìòðî àì óà ,øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥©Ÿ¦§¨¨¨©§¨©¦§¨

a øézîlrpnøBçLzenk elrpl ie`xy meyn ,aeh meia eglyl ©¦§¨
,`edya øñBàålrpnïáì,reav epi`yéøvL éðtîCexigydl §¥§¨¨¦§¥¤¨¦

aøébä úvéa.yeniyl ie`x epi` oiicre ,xib znc` ly ueaa -éaø ¦©©¦©¦
a øñBà éñBélrpnøBçL,aeh meia eglylL éðtîoiicréøvC ¥¥§¨¦§¥¤¨¦

Bçöçöì:`xnbd zx`an .xerd iteliw z` wilgdl -éâéìt àìå §©§§§Ÿ§¦¥
`l` ,iqei iaxe dcedi iaxdéøúà ék øîe déøúà ék øîcg` lk - ©¦©§¥©¦©§¥

dndad xera ixdy .enewna bedpd lrpnd itl epic z` wqt
jixvy zehixne miteliw yi xyaa weacd iniptd ecivn

.gevgv jixv epi`e wlg ipevigd eciv eli`e ,mwilgdldéøúàa§©§¥
úçúì àøNá øîcweacd xerd cv did dcedi iax ly enewna - §©¦§¨§©©

,wlg did lrpnd ly ipevigd ecive ,lrpnd miptl ieyr xyaa
,`edy zenk yeniyl ie`xe ,gevgv jixv lrpnd oi` df ote`ae

eli`e ,aeh meia eglyl xizd jkleìéòì àøNá øîc déøúàa- §©§¥§©¦§¨§¥

eciva ieyr xyaa weacd xerd cv did iqei iax ly enewna
jkle ,gevgv `la yeniyl ie`x lrpnd oi`e ,lrpnd ly ipevigd

:aeh meia `edy zenk eglyl xq`
* * *

:dpyna epipyáBè íBéa Ba ïéúBàpL ìk ììkä äæ:eze` oiglyn ¤©§¨¨¤¥¦§
:df oipra oic `xnbd d`ianì ïðaøì eäì àøL úLL áøéøecL ©¥¤¨¨§§©¨¨§©¥

àáè àîBéa ïélôzoilitz edrxl yi` gelyl minkgl xizd - §¦¦§¨¨¨
:iia` dywn .aeh meia,ïðz ïðà àäå ,éiaà déì øîàwxyìkxac ¨©¥©©¥§¨£¨§©¨

,BúBà ïéçlLî áBè íBéa Ba ïéúBàpLea oiynzyn oi`y xac j` ¤¥¦§§©§¦
ji` oilitz oigipn oi` aeh meiay oeike ,eglyl xeq` aeh meia
epizpyn zpeek oi` :`xnbd zvxzn .aeh meia oglyl xzed

`l` ,aeh meia ea miynzyny xac wx oiglynyìk ,øîà÷ éëä̈¦¨¨©¨
ìBça Ba ïéúBàpL,`edy zenkáBè íBéa BúBà ïéçlLîyi jke . ¤¥¦§§©§¦§

.'eze` oiglyn aeh meia ,ea oize`py lk' ,epizpyn z` `exwl
* * *

:ab` oic `xnbd d`ianàîéð ïãéì eúàå ìéàBä ,ïélôz ,éiaà øîà̈©©©¥§¦¦¦§¨§¨¨¥¨
àúléî eäasqep dkld xac ycgp ,oilitz oic epicil `ae xg`n - §¦§¨

y in .zaya oilitz oipraCøca àa äéä,zay axraïélôúe ¨¨¨©¤¤§¦¦
änç åéìò äò÷Lå ,BLàøamkiledl el xeq`y s` ,zayd dqpkpe §Ÿ§¨§¨¨¨©¨

`ed ixd ,d`ved xeqi` meyn ,miaxd zeyxa zen` rax` ecia
e ,erexfe ey`x lr mxi`yníäéìò Bãé çépî,miyp`d me`xi `ly ©¦©¨£¥¤

jlede,Búéáì òébnL ãòjxc `l` d`ved jxc df oi`y oeiky ©¤©¦©§¥
ezial olhlhl minkg edexizd ,`id ci xg`lk dxarde ,yealn

m` oke .oilitzd efazi `ly ickáLBé äéäzay axraúéáa ¨¨¥§¥
Løãnäxnzyn epi`y mewna xirl ueg `vnpd,BLàøa ïélôúe ©¦§¨§¦¦§Ÿ

,íBiä åéìò Lc÷å,oilitzd z` ea xi`ydl leki epi`eBãé çépî §¨©¨¨©©¦©¨
.Búéáì òébnL ãò ïäéìò£¥¤©¤©¦©§¥

:`xnbd dywn,à÷éà áøc déøa àðeä áø áéúî,epipy `ldeäéä ¨¦©¨§¥§©¦¨¨¨
òébnL ãò ïäéìò Bãé çépî ,íBiä åéìò Lã÷å ,BLàøa ïélôúe Cøca àä©¤¤§¦¦§Ÿ§¨©¨¨©©¦©¨£¥¤©¤©¦©

úéaìoey`xdäîBçì Ceîqä.ezia cr mkilei `le ,my mxi`yne ©©¦©¨©¨
m`eãò ïäéìò Bãé çépî ,íBiä åéìò Lã÷å Løãnä úéáa áLBé äéä̈¨¥§¥©¦§¨§¨©¨¨©©¦©¨£¥¤©

.Løãnä úéáì Ceîqä úéaì òébnLel exizd `ly x`ean ixd ¤©¦©©©¦©¨§¥©¦§¨
:`xnbd zvxzn .ezial okiledlàä ,àéL÷ àìokileny epipyy Ÿ©§¨¨

ote`a `ed ,yxcnd ziale dnegl jenqd zialcoilitzdàøèðî §¦§§¨
e .df ziaa zexnyp -àämewna `ed ,ezial okileny iia` xn`c ¨

coilitzdàøèðî àìel exizd ok lre ,dnegl jenqd ziaa §Ÿ¦§§¨
.efazi `ly ick ,ezial okiledl

:`xnbd dywnàøèðî àìc éàcr okilei ok m` `l` oilitzd ¦§Ÿ¦§§¨
,eziaàéøéà éàîoilitzd eidyk `weec recn -BLàøamcew ©¦§¨§Ÿ

`lde ,ezial okiledl iia` xizd ,meid ycwyïúçî eléôà£¦©£¨
énð àòøàan m` s` -xzen ,meid ycwy xg` rwxw iab lr o`v §©§¨©¦

,ezial okiledle ey`x lr mgipdl elàöBnä ,ïðz àäczebef dnk §¨§©©¥
ïélôz,zaya dcyaâeæ âeæ ïñéðëîerexf lr cg` bef gipn - §¦¦©§¦¨

bef gipne xfeg aeye ,ezial jk okilene ,lega ozgpd jxck ey`xe
el xzeny ixd .ezial olek z` `iany cr ,ezial oqipkne xg`
:`xnbd zvxzn .ezial mqipkdle zaya dligzkl mgipdl s`

,àéL÷ àì,llk xeny epi`y mewna xaic `l iia` s`y meyn Ÿ©§¨
`l`àäjenqd e` dnegl jenqd ziad cr mkileny epipyy ¨

mewna `ed ,yxcnd zialcoilitzdàøèðîoia df ziaaúîçî §¦§§¨¥£©
e éápboia,éáìk úîçîcr mgipdl jiyndl el exizd `l ok lre ©¨¥¥£©©§¥

e .my mxi`yie mvlgi `l` ,eziaàäcr mkiledl iia` xizdc ¨
mewna `ed ezialàøèðîczia eze`a oilitzdàìå ,éáìk úîçî §¦§§¨¥£©©§¥§Ÿ
éápb úîçî àøèðî,,`ed iia` ly eyecigeàîéúc eäîy oeikBøá ¦§§¨¥£©©¨¥©§¥¨

íéèñìmewn eze`aeäðéð ìàøNé,eäa éìæìæî àìåjkl ,oilitza ¦§¦¦§¨¥¦§§Ÿ§©§§¥§
,ezial okiledl el exizd `lïì òîLî à÷eid m` df ote`a s`y ¨©§©¨

jixvy meyn ,ezial mkiledl el exizd ,ey`x lr migpen
o`vn `l` eilr migpen eid `l m` la` .epnn eapbi `ly oxnyl
epi` mewnd ok m` `l` okiledle ogipdl xzed `l ,dcya

.oilitzd iefial yyg yie mialkd on s` xnzyn
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רמה
`xew did` cenr eh sc ± ipy wxt`nei

ïéù÷á.odilr ayil xzen - minngn oi`y oiyw micba -àèîð`"xhlt oixewy cba -

.f"rlaàãîâ.dyw dyrp ueek `edy xac ,(`,`iw migqt) ip`qn cenb enk ,dyw -

ùøðã.mewn -àéøù.mngn epi`y ,daiyil -ïéìéãøò,mipe`bd zeaeyza izi`x -

,ozirwxw zgz oicaern miyiz ly xer mdilr (mileze) ,odilrpn zgz oyall oilibxy

,xnv ly oze` oiyer yi lbx ly awrd cbpke

.ihnp oze` oixeweíéàìë íåùî íäá ïéà-

.od oiywcíéàìë íåùî ïäá ïéà éèéùôã éøøö
ozzl xzen - zern ea oixexvy mi`lk cba -

.mngn epi`e eze` oiywn zerndy ,ewiga

éðøæáã.mirxf mda xexvy -íåùî íäá ùé
íéàìë.ewig jeza ozzl xeq`e -åìòðì øåñà

.aeh meia -åìèìèì øúåîå.`ed ilkc -äùòî
äéäù"d`vei dy` dna" wxt ,zay zkqna -

.(`,q)éëéñáyie .ur ly zephw zeczi -

mizye ,ervn`a zexitz izy xtez :mixne`

.eawra mizye ,ey`xaøéâä úöéáoin xib -

xac lk zvia xigynd rwxwar dyrpe yelpd

.f"rla y"pehn ,zvia iexwåçöçöì.ewilgdl -

mewn mikted eid enewnay ,dinwl yxtnck

mewn jxce ,miptan xry mewne uegan xya

.zetilw zetilwe mihxn ea zeidl xyaäéøúàá
úçúì àøùá äãåäé éáøãoi` jkld ,miptl -

.egvgvl jixv'åë ïðú ïðàäåoi` oilitze -

(`,ev) oiaexra xn`ck ,aeh meia oda oize`p

.ze` onvr ody miaeh minie zezay e`viìë
ìåçá åá íéúåàðù.ekxv lk owezn `edy -

áåè íåéá åúåà ïéçìùîipzwc aeh meia i`c -

`l` ,i`w dinwlc oize`p` e`l - oizipzn

i`c ,`z` oilitz iiez`le ,dixzac oiglyn`

,edine .`xeq` `kil - aeh meia edl gpn inp

opax exycn :`nil `lc ,`l - xneqnd lcpq

.elrpl xzen dpin rny ,eglylêøãá àá äéä
.my lra -íäéìò åãé çéðî.me`xi `ly -

,yealn jxc xirl mqipkdl el exizd minkge

.oeifa meyne ,ci xg`lk dxard `idcúéáá
ùøãîä.xnzyn epi`e did dcya -úéáì

äîåçì êåîñäziaa mpzi xirl qpkpyn -

.ezia cr mkilei `le ,oey`xdàøèðîã àä-

mixnyp m` ,xn`c o`ndal jenqd zia eze`a

.my mpzi - ea mdåùàøá àéøéà éàîxaky -

.iia` hiwp `wc ,mei ceran oda yaeln did

éîð àòøàá ïúçî åìéôàycwy xg`l elit` -

minkg el exizd - rwxwa migpen o`vn meid

.oripvdle ey`xa ogipdlàöåîä`le qxb -

.`ivend opiqxbïéìéôú àöåîä.dcya zaya -

ïñéðëî.xirl -âåæ âåæ,cg` ey`xa ozep -

xfege ,oqipkne ,lega ozgpd jxck ,erexfa cg`e

y`x ly oilitz :oqipkne xg` bef yaele jlede

.bef bef ixw rexf lyeéáðâ úîçî àøèðî àìå-

zngn `xhpn `le li`edc ,iia` opirny`e

la` ;ezia cr mkilei - ey`xa ody xg`n ,iapb

- mialkd on oixnyp ody mewna my o`vn m`

.onewnn mfifi `l
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àìà`,hq) `neia rnyn oke .mi`lk meyn ea oi` dyw xacac `kd rnyn - oiywa

epdzn `w `d :jixte .mdiy`x zgz mdicba miltwn eid mipdkdy :xn`wc (mye

dpedk icba ip`y :iy` ax xn`e ,`kd `zi`ck mzd `zi` `ibeqc `llke .'eke mi`lkn

:jixte .mil`xyie miel mipdk ziviva oiaiig lkd :(a,b) oikxra xn`c :dnize .od oiywc

:ipyne ?mixeht eidi od mipdkc meyn ,`hiyt

fphry yalz `l" aizke li`ed `nizc edn

yalz `l"a epyiy lk :`ni` "jl dyrz milicb

"fphryipde ,"jl dyrz milicb" llka epyi -

ediiabl mi`lk exzy`e li`ed ,ipdk`l `ni` -

.oiaiig mipdkc ol rnyn `w ,ziviva eaiigl

mi`lk exzy`e li`ed xn`w i`n :dniz `zyde

:d`xp okl !oiyw eidy mdicba ip`yc ?ediiabl

`kil mikxac li`edc ,mdizgz rivdl `wecc

rivdl opaxc xeqi` `l`,xefb `l oiywa -

.`ixy yxpc `cnb `hnp 'eke `idd ik iziine

dywzny `cnbyxit ok .eizgz rivdl xzen -

mikx la` .i"yxoicalc mzd xn`ck ,mixeq` -

oixeq`rnyn `ixyc :d`xp ile .rey ody iptn

`ixyc inp ikd oi`c :xnel yie .yeall elit`

`cnb `dn iziin i`n xn`z m`e .yeall elit`

rivdl `wec oixzen oiywc yxit `de ?'eke yxpc

icba] iabc :xnel yie !oixeq` yeall la` ,eizgz

ea yi f`e ,fepe ieeh rey `edy ixiin [dpedk

on oixeq` ody oeike .`ziixe`cn mi`lk xeqi`

dxezddyiala oixeq` oiyw elit` ok m` -

`cnb la` ,d`lrdae,opaxc `l` epi` -

opira `ziixe`cnc :(mye a,`q) dcpa opixn`ck

micald xn`wc `de .fepe ieeh rey `diy

mixeq`mikxc oeike .opaxc `wec ixiin -`kil -

dyiala elit` ,opaxc `l` `xeq``l oiywa -

y"lifnc fpky`a oixewy y"ihpietxet* ipde .xefb

:xnel yi ,xnv oda yiy minrtc ,miyael ep`y

jxc eze` oi`iven ohw rxw oiyer m`e li`ed

exiagl jixq jxqn cgc ,drixwdla` .ixy -

xnv cba ly zephw zekizg oda oiniyn eid m`

.xeq` `diy i`ce -

éëäiz`e - 'eke lega oize`py lk xn`w

elit` `dc .oze` oiglync ,oiltz iiez`l

iiez`l ipz `l la` .`xeq` `kil oze` gipn m`

xneqnd lcpqi`c ,eglyl xeq` `di i`cec -

eglyl zixyxaca `xeqi` `ki`c ,elrpl iz` -

onf e`l aeh meie zayc idp) oiltz la` .df

mewn lkn ,(od oilitzdl `xeqi` `kil -.ogip

äéäeilr drwye ey`xa oilitze jxca `a

- 'eke yxcnd ziaa ayei e` 'eke dng

zayc ,zay axra ixiin ediiexzc :i"yx yxit

dng eilr drwye jxca `a ike ,oilitz onf e`l

xg`lk m`iane li`ed ,xirl m`iadl el exizd -

jxca `a iab hwp i`n` ok m`c ,dyw df itle .ci

?meid ycwe yxcnd ziaa ayei iable ,drwye

?dipyila ipy i`n` oiey ediiexzc `nrhc oeik

drwye jxca `ae .d`xp okl,lega ixiin -

ol rnyn `we ,owlql el yi dng drwye li`ede

ixiin i` :xn`z m`e .`ed oilitz onf e`l dlilc

xnel yie ?ecia mze` `ian epi` i`n` lega

.`ed oilitz onf e`l zayc ol rnyn `we ,ixiin zay axrac .meid ycwe hwp yxcnd ziaa ayeic `idde .dicin dil itlzyn `nlc
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:òLBäé áøc déøa àðeä áø øîàc àä éëå ,ïéL÷a àlà¤¨§¨¦§¦¨©£©©¨§¥§©§ª©
ïéìcøò :àtt áø øîà .àéøL Løðc àcîb àèîð éàä©©§¨©§¨§¤¤©§¨£©©©¨©§¨©¦
éèéLôc éøøö éðä :àáø øîà ,íéàìk íeMî ïäa ïéà¥¨¤¦¦§©¦£©¨¨¨¥§¨¥¦§¦¥
.íéàìk íeMî ïäa Lé ¯ éðøæác ,íéàìk íeMî íäa ïéà¥¨¤¦¦§©¦§¦§¨¥¥¨¤¦¦§©¦
íeMî ïäa ïéà äæ ãçàå äæ ãçà :øîà éLà áø©©¦¨©¤¨¤§¤¨¤¥¨¤¦
ìcðñ àì ìáà" .Cëa íenç Cøc ïéàL éôì ,íéàìk¦§©¦§¦¤¥¤¤¦§¨£¨Ÿ©§¨
íeMî ?àì àîòè éàî øneñîä ìcðñ ."øneñîä©§¨©§¨©§¨©©§¨¨¦
,Bìòðì øeñà øneñîä ìcðñ :ééaà øîà .äéäL äNòî©£¤¤¨¨¨©©©¥©§¨©§¨¨§¨£
,äéäL äNòî íeMî Bìòðì øeñà .Bìèìèì øzeîe¨§©§§¨§¨£¦©£¤¤¨¨
à÷ìñ éàc .ïéçlLî ïéà éðú÷cî ¯ Bìèìèì øzeîe¨§©§§¦§¨¨¥¥§©§¦§¦¨§¨
ïéçlLî ,øeñà éìeèìèì àzLä ¯ Bìèìèì øeñà Cúòc©£¨¨§©§§¨§¨§©§¥¨§©§¦
àëøöð àì !àèéLt ."øeôz BðéàL ìòðî àìå" ?àéòaî¦¨£¨§Ÿ¦§¨¤¥¨§¦¨¨¦§§¨
àì óà øîBà äãeäé éaø" .ékéña èé÷ðc áb ìò óàc§©©©¦§¦§¦¥©¦§¨¥©Ÿ
øñBàå øBçLa øézî äãeäé éaø ,àéðz ."ïáì ìòðî¦§¨¨¨©§¨©¦§¨©¦§¨§¥

éøvL éðtî ,ïáìa,øBçLa øñBà éñBé éaø .øébä úöéa C §¨¨¦§¥¤¨¦¥©¦¦©¦¥¥§¨
éøvL éðtîøîe déøúà ék øî ,éâéìt àìå .Bçöçöì C ¦§¥¤¨¦§©§§§¨§¦¦¨¦©§¥¨

øîc déøúàa ,úçúì àøNa øîc déøúàa .déøúà ék¦©§¥§©§¥§¨¦§¨§©©§©§¥§¨
áø ."áBè íBéa Ba ïéúBàpL ìk ììkä äæ" .ìéòì àøNa¦§¨§¥¤©§¨¨¤¥¦§©

LLì ïðaøì eäì àøL ú.àáè àîBéa ïélôz éøecL ¥¤§¨§§©¨©§©¥§¦¦§¨¨¨
íBéa Ba ïéúBàpL ìk :ïðz ïðà àäå :ééaà déì øîà£©¥©©¥§¨£©§©¨¤¥¦§
ìBça Ba ïéúBàpL ìk :øîà÷ éëä !BúBà ïéçlLî áBè§©§¦¨¦¨¨©¨¤¥¦§
ìéàBä ,ïélôz :ééaà øîà .áBè íBéa BúBà ïéçlLî§©§¦§£©©©¥§¦¦¦
ïélôúe Cøca àa äéä :àúléî eäa àîéð ïãéì eúàå§¨¦¨¥¨§¦§¨¨¨¨©¤¤§¦¦

änç åéìò äò÷Lå ,BLàøa¯ãò íäéìò Bãé çépî §Ÿ§¨§¨¨¨©¨©¦©¨£¥¤©
,BLàøa ïélôúe Løãnä úéáa áLBé äéä .Búéáì òébnL¤©¦©§¥¨¨¥§¥©¦§¨§¦¦§Ÿ
,Búéáì òébnL ãò ïäéìò Bãé çépî ¯ íBiä åéìò Lã÷å§¨©¨¨©©¦©¨£¥¤©¤©¦©§¥
ïélôúe Cøca àa äéä :à÷éà áøc déøa àðeä áø áéúî§¦©¨§¥§©¦¨¨¨¨©¤¤§¦¦
òébnL ãò ïäéìò Bãé çépî ¯ íBiä åéìò Lã÷å BLàøa§Ÿ§¨©¨¨©©¦©¨£¥¤©¤©¦©
Lã÷å Løãnä úéáa áLBé äéä ,äîBçì Ceîqä úéaì©©¦©¨©¨¨¨¥§¥©¦§¨§¨©
Ceîqä úéaì òébnL ãò ïäéìò Bãé çépî ¯ íBiä åéìò̈¨©©¦©¨£¥¤©¤©¦©©©¦©¨
àìc ¯ àä .àøèðîc ¯ àä ;àéL÷ àì !Løãnä úéáì§¥©¦§¨¨©§¨¨§¦§§¨¨§¨
eléôà ?BLàøa àéøéà éàî ,àøèðî àìc éà .àøèðî¦§§¨¦§¨¦§§¨©¦§¨§Ÿ£¦

ëî ïélôz àöBnä :ïðz àäc !éîð àòøàa ïzçîïñéð ©§¨§©§¨©¦§¨§©©¥§¦¦©§¦¨
úîçîe éápb úîçî àøèðîc ¯ àä ;àéL÷ àì !âeæ âeæ¨©§¨¨§¦§§¨¥£©©¨¥¥£©
úîçî àøèðî àìå ,éáìk úîçî àøèðîc àä ,éáìk©§¥¨§¦§§¨¥£©©§¥§¨¦§§¨¥£©
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`xew dida cenr eh sc ± ipy wxt`nei

äìçúá ìùáé àì áåè íåé,eleya zlgz `di aeh mei myl `l` ,zay myl exwire eleya zlgz zeidl -xieynde`ed lyan la` :lif`e ipzwck ,zayl `di,aeh meil`lae

.onwl ipzwck ,dnxrdìéùáú äùåò.aexr myl -åéìòù äöéáåoilevyk bcd lr dvia oigh eidy -.eze`ãáàù åà åìëà.zay ikxv lk lyay mcew -åéìò êîåñlyal -

.eliayaàøîâéìéî éðä àðî?opax deknq` `kid` :dil `iran `w ikde ,opaxc oiliyaz iaexrc ,sili i`xwn `wec e`l -øåëæxaca `l` dxikf oi` -.gkzyndåäøëæøçàî
àáùåçéëùäìzay aexw - zay axra aeh mei `ayk -,eceak ick zayl gipn epi`e meid zcerqa daxny ,aeh mei zngn gkzydljxidfdeaezkd.exkfliaexr axrnyke

,exkefy `vnp - oiliyazdyer epi` ixdy

.zay zngn `l`àîòè éàîepwz dnl -

aexr e`le ,irzyn aexra e`l i`ce `xw .aexr

ike .`ed `nlra `zknq`e ,dipn rnzyn

migqta `ipzck `z` meid yecwl - `xw `z`

:(`,ew)edxkf,oiid lraexree`x dne ,opaxcn

.owzløåøáéù éãë àáø øîà'åëjezn -

lkd z` dlkn epi`e ,zayd z` xkef axrny

.dfl dpne dfl dpn xxeae ,aeh meiléùà áø
øîàmei ceakl `l` ,edepwz zay ceakl `l -

.aehúáùì áåè íåéî ïéôåà ïéà åøîàéù éãë-

`l` epi`c ,mei ceran ligzd ok m` `l`

xnebk.`l - ilegz` la` ,jledeøîåçå ì÷
ìåçì áåè íåéîã.`l ixnbl -éùà áøì àîìùá

exn`iy ick ,edepwz aeh mei ceakl xn`c -

:epiid - aeh meia zay ileya ligzdl xeq`

.ezeyrl jxved aeh mei axrncàáøì àìà-

.xexaiy ick xn`cáåè íåéá åìéôàedyri -

xexal zay zxikf o`k yi ,aeh mei zcerq iptl

.eizepnòùôé àîùmeyn ,axri `le gkyi -

.cixhcàëäî äì éúééî àðúåzhiy jxc ok -

oiligznyk :cenlzdmrh `ivedl oi`xen`d

eze` cnl `ziixa ly `pz yie ,`xwnd on

oi`xen`d :xnelk .ikd hwp - xg` mewnn

edecnl.o`kn cnl `pzde ,o`knøùà úà
åôà åôàú,elyae et` meid azknl dil ded -

oite` oi`y iyy mei jl yiy `ed fnx `l`

.xgn jxevléåôàä ìò àìà.zaya iyinga -

ïéôåà.zt -ïéìùáî.liyaz -áùåé äéäù
ùøåãå.aeh meia -äðåùàø úë äúöécerql -

,aeh mei zcerqedegipde.yxecéìòáïéñèô-

mdl epikd zelecb zeiagjqne oilnep`a

jkitl ,ze`zynexdnilra ,xnelk .z`vl

.dxez renyl oiribi opi`e ,od ytpéìòá åììä
äøàîyxcnd zia didy -owexzni`pbe ,c`n

`l miayei md izn cr :eipira dywe ,xacd

opiqxb.ïéðúùî íäéðô åìéçúäoixeaqk -

exg`y iptn ziyy zk lr qrekylke ,z`vl

.epilr okyäòù ééç.dcerq -åìëàíéðîùî-

ik" cr `xfr xtqa `ed `xwnzecgd`id '

."mkfernçéðäì åì äéä àìùel dca`y oebk -

xfgne ,aeh mei axrn dca`.dixg` meid lk

úåãçä'yecwd liaya miyer mz`y dgny -

xefrz `id ,mkfern `id ixd - `ed jexamkz`

mlylmkizetwdmkizeelneeelzy.dliaya

åéñëð åì åîéé÷úéùmc` `di `ly -,oqneg

lfebe.epnn zecyòèéïäáøãàaeyg oli` -

el yi ipelt :mixne`e ,wegxnl my el yi ,`ed

xc`!edcyaeny lr z`xwp zeidl `vei lewd did - dxkn eli`e ,ely dzidy daxd micr el yi - da wifgde xg` `ae ,mid zpicnl jled m`e .eny lr z`xwp `id jk jezne

.ipy lyíåøîá øéãà øîàðùxc`y ,xnelk -meiw oeyl,wfege`xwp jkle.xc`äéîùë,enyk -oiyxtny.eny z` mc` ipaúñîçð,inc aidi oqng -lew yie ,gka gwely `l`

xgn e` meide .xaclepinfn.oic zialïéøîúùî äéúåøéôå`edy d`xp ile .xcbl dcyl `ede ,daxd mitpr el yie ,mileabd lr eze` oirhepy miyxtn yi .`id i`n `prci `l -

zxnzyne .xn`w oal dcyae ,zexitd mr axrzn erxfe ,aeyg ayr oinrxf eze` gixy ,mirlezde dnipkd on d`eazdogixanoihnega xn`ck ,obxedezkqna ,d`eazd xnyny
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áBè íBéälçza ìMáé àì úaL áøò úBéäì ìçL¤¨¦§¤¤©¨Ÿ§©¥©§¦¨
íBéì àeä ìMáî ìáà ,úaMì áBè íBiî¦©©¨£¨§©¥§
ìéLáz äNBòå .úaMì øéúBä ¯ øéúBä íàå ,áBè§¦¦¦©©¨§¤©§¦
éànL úéa .úaMì åéìò CîBñå áBè íBé áøòî¥¤¤§¥¨¨©©¨¥©©
ìéLáz :íéøîBà ìlä úéáe ,ïéìéLáz éðL :íéøîBà§¦§¥©§¦¦¥¦¥§¦©§¦
.ïéìéLáz éðL ïäL åéìòL äöéáe âãa ïéåLå .ãçà¤¨§¨¦§¨¥¨¤¨¨¤¥§¥©§¦¦
øéiL íàå ,älçza åéìò ìMáé àì ¯ ãáàL Bà Bìëà£¨¤¨©Ÿ§©¥¨¨©§¦¨§¦¦¥

.úaMì åéìò CîBñ ¯ àeäL ìk epnîàøîâàðî ¦¤¨¤¥¨¨©©¨§¨
àaL øçàî eäøëæ ¯ "BLc÷ì úaMä íBé úà øBëæ" àø÷ øîàc :ìàeîL øîà ?éìéî éðä̈¥¦¥¨©§¥§¨©§¨¨¤©©¨§©§¨§¥¥©¥¤¨
áø .áBè íBéì äôé äðîe ,úaMì äôé äðî øBøáiL éãk :àáø øîà ?àîòè éàî .BçékLäì§©§¦©©§¨¨©¨¨§¥¤¦§¨¨¨¨©©¨¨¨¨¨§©
äNBò :ïðz .ìBçì áBè íBiî øîBçå ì÷ ,úaMì áBè íBiî ïéôBà ïéà :eøîàiL éãk :øîà éLà©¦¨©§¥¤Ÿ§¥¦¦©©¨©¨¤¦§§©¤
ïéôBà ïéà eøîàiL éãk :øîàc ,éLà áøì àîìLa .úaMì åéìò CîBñå áBè íBé áøòî ìéLáz©§¦¥¤¤§¥¨¨©©¨¦§¨¨§©©¦§¨©§¥¤Ÿ§¥¦

úaMì áBè íBiî¯àéøéà éàî ,àáøì àlà .àì ¯ áBè íBéa ,ïéà ¯ áBè íBé áøòîc eðééä ¦©©¨©§§¥¤¤¦§¨¤¨§¨¨©¦§¨
éúééî àpúå .òLôé ànL äøæb àlà ,éîð éëä ïéà !éîð áBè íBéa eléôà ?áBè íBé áøòî¥¤¤£¦§©¦¦¨¦©¦¤¨§¥¨¤¨¦§©§©¨©§¦

dìïéà :øæòìà éaø øîà ïàkî ¯ "eìMa eìMáz øLà úàå eôà eôàz øLà úà" àëäî ¨¥¨¨¤£¤Ÿ¥§¤£¤§©§©¥¦¨¨©©¦¤§¨¨¥
ïéìéLáz éáeøòì íéîëç eëîñ ïàkî .ìMeáîä ìò àlà ïéìMáî ïéàå ,éeôàä ìò àlà ïéôBà¦¤¨©¨¨§¥§©§¦¤¨©©§¨¦¨¨§£¨¦§¥¥©§¦¦
íBé úBëìäa Blek íBiä ìk LøBãå áLBé äéäL øæòéìà éaøa äNòî :ïðaø eðz .äøBzä ïî¦©¨¨©¨©©£¤§©¦¡¦¤¤¤¨¨¥§¥¨©§¦§
úk .úBiáç éìòa eìlä :øîà ,äiðL úk .ïéñht éìòa eìlä :øîà ,äðBLàø úk äúöé .áBè¨§¨©¦¨¨©©¨©£¥¦¨¦©§¦¨¨©©¨©£¥¨¦©
:øîà ,úéLéîç úk .ïéðéâì éìòa eìlä :øîà ,úéòéáø úk .ïéck éìòa eìlä :øîà ,úéLéìL§¦¦¨©©¨©£¥©¦©§¦¦¨©©¨©£¥¨¦¦©£¦¦¨©
,íéãéîìza åéðéò ïúð .äøàî éìòa eìlä :øîà ,úàöì úéML úk eìéçúä .úBñBk éìòa eìlä©¨©£¥¦§¦©¦¦¨¥¨©©¨©£¥§¥¨¨©¥¨©©§¦¦
íéçépnL ,eàöiL eìläì àlà øîBà éðà íëì àì ,éða :íäì øîà .ïépzLî íäéðt eìéçúä¦§¦§¥¤¦§©¦¨©¨¤¨©Ÿ¨¤£¦¥¤¨§©¨¤¨§¤©¦¦
íéwzîî eúLe íépîLî eìëà eëì" :íäì øîà ïúøéèt úòLa .äòL éiça íé÷ñBòå íìBò éiç©¥¨§§¦§©¥¨¨¦§©§¦¨¨¨©¨¤§¦§©§©¦§©§©¦
øîà ."íëfòî àéä 'ä úåãç ék eáöòz ìàå eðéðãàì íBiä LBã÷ ék Bì ïBëð ïéàì úBðî eçìLå§¦§¨§¥¨¦¨©©£Ÿ¥§©¥¨¥¦¤§©¦¨ª§¤¨©
øæòéìà éaø !àéä äåöî áBè íBé úçîN àäå ,"äòL éiça ïé÷ñBòå íìBò éiç ïéçépnL" :øî̈¤©¦¦©¥¨§§¦§©¥¨¨§¨¦§©¦§¨¦©¦¡¦¤¤
áBè íBéa íãàì Bì ïéà :øîBà øæòéìà éaø ,àéðúc .úeLø áBè íBé úçîN :øîàc ,déîòèì§©£¥§¨©¦§©§§©§¨©¦¡¦¤¤¥¥§¨¨§
.íëì Béöçå 'äì Béöç ¯ eä÷lç :øîBà òLBäé éaø .äðBLå áLBé Bà äúBLå ìëBà Bà :àlà¤¨¥§¤¥§¤©¦§ª©¥©§¥¤§©§¤§¨¤

éäìà 'äì úøöò" øîBà ãçà áeúk .eLøc ãçà àø÷î íäéðLe :ïðçBé éaø øîàáeúëå "E ¨©©¦¨¨§¥¤¦§¨¤¨¨§¨¤¨¥£¤¤©¡Ÿ¤§¨
,íëì Blek Bà 'äì Blek Bà :øáñ øæòéìà éaø ?ãöék àä "íëì äéäz úøöò" øîBà ãçà¤¨¥£¤¤¦§¤¨¤¨¥©©¦¡¦¤¤¨©©¨¤

ïéàì" éàî .íëì Béöçå 'äì Béöç ¯ eä÷lç :øáñ òLBäé éaøåéîì :àcñç áø øîà ?"Bì ïBëð §©¦§ª©¨©©§¥¤§©§¤§¨¤©§¥¨¨©©¦§¨§¦
éî ìáà ,ïéìéLáz éáeøéò çépäì Bì äéä àlL éî :éøîàc àkéà .ïéìéLáz éáeøéò çépä àlL¤Ÿ¦¦©¥¥©§¦¦¦¨§¨§¦¦¤Ÿ¨¨§©¦©¥¥©§¦¦£¨¦
?"íëfòî àéä 'ä úåãç ék" éàî .àeä òLBt ¯ çépä àìå ïéìéLáz éáeøéò çépäì Bì äéäL¤¨¨§©¦©¥¥©§¦¦§Ÿ¦¦©¥©©¦¤§©¦¨ª§¤
,éða :ìàøNéì àeä Ceøa LBãwä íäì øîà :ïBòîL éaøa øæòéìà éaø íeMî ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¦©¦¡¦¤¤§©¦¦§¨©¨¤©¨¨§¦§¨¥¨©
éaøa øæòéìà éaø íeMî ïðçBé éaø øîàå .òøBt éðàå éa eðéîàäå ,íBiä úMeã÷ eLc÷å éìò eåì§¨©§©§§©©§©£¦¦©£¦¥©§¨©©¦¨¨¦©¦¡¦¤¤§©¦

'ä íBøna øécà" øîàpL ,øãà ïäa òhé åéñëð eîéi÷úiL äöBøä :ïBòîLàøãà :éîð éà ." ¦§¨¤¤¦§©§§¨¨¦©¨¤¤¤¤¤¡©©¦©¨¦©¦¦§¨
àøãà éàî :éLðéà éøîàãk ,déîLk¯da LiL äãN :éëä éîð àéðz .éøc éøãì àîéé÷c ¦§¥¦§¨§¦¡¨¥©¦§¨§©§¨§¨¥¨¥©§¨©¦¨¦¨¤¤¥¨

:äàæBç éàðáøc deçà àôéìçz áø éðz .ïéønzLî äéúBøéôe ,úñîçð dðéàå ,úìæâð dðéà øãà¤¤¥¨¦§¤¤§¥¨¤§¤¤¥¤¨¦§©§¦¨¥©©§¦¨£§©§©¨¨
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רק שרשרת הזהב של תורה ומצוות לא נותקה, ועל-ידי תורה ומצוות עבר כלל ישראל את הדרך הארוכה מהר סיני עד היום הזה.
ממכתב ימי הסליחות, ה'תשי"ז



רמז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eh sc dvia(iriax meil)

älçza ìMáé àì ,úaL áøò úBéäì ìçL áBè íBédligz dpeeka - ¤¨¦§¤¤©¨Ÿ§©¥©§¦¨
ì áBè íBiîjxevì àeä ìMáî ìáà ,úaLjxevøéúBä íàå ,áBè íBé ¦§©¨£¨§©¥§§¦¦

,aeh meil lyiay dnnì øéúBä.úaLaexir zgpd ici lr mpn` ¦§©¨
,zay jxevl mb lyal leki oiliyazåy epiidáøòî ìéLáz äNBò §¤©§¦¥¤¤

áBè íBé,zayd mylåéìò CîBñåaeh mein ezngn lyalì,úaL §¥¨¨§©¨
el xzed ,aeh mei axrn zayd ikxv leyiaa ligzde xg`ny

aeh meia s` jiyndl.
:gipdl jixv miliyaz dnk mi`pzd ewlgpe,íéøîBà éànL úéa¥©©§¦

,íéøîBà ìlä úéáe .ïéìéLáz éðLa icïéåLå .ãçà ìéLázi`ny zia §¥©§¦¦¥¦¥§¦©§¦¤¨§¨¦
axrl xyt`y ,lld ziaeL äöéáe âãaeghåéìò,eziilv mcew §¨¥¨¤¨¨

meynïäLl miaygp.ïéìéLáz éðL ¤¥§¥©§¦¦
m` la` ,leyiad zra miiw aexird `diy jixveãáàL Bà Bìëà£¨¤¨©

okl mcew,aeyälçza åéìò ìMáé àìx`yiy jxev oi` j` .zayl Ÿ§©¥¨¨©§¦¨
,elekås`åéìò CîBñ ,àeäL ìk epnî øéiL íàlyalì.úaL §¦¦¥¦¤¨¤¥¨¨§©¨

àøîâ
:`xnbd zxxanéléî éðä àðî.oiliyaz aexir gipdl jixvyøîà §¨¨¥¦¥¨©

àø÷ øîàc ,ìàeîL(g k zeny),'BLc÷ì úaMä íBé úà øBëæ'oi`e §¥§¨©§¨¨¤©©¨§©§
epiide ,gkzydl ieyrd xaca `l` dxikfd lr xidfdl jxev

eäøëæ[zayd mei z`]îxac,BçékLäì àaL øçàaeh mein xnelk ¨§¥¥©¥¤¨§©§¦
zayd dlelr aeh mei zcerqa miaxny jezny ,zay axra lgy
aexir gipdl yi ok lr ,dceakl jxevd ic egipi `le ,gkzydl
mei axrn xak zayd ikxv z` oikdl ligzny jezny ,oiliyaz

.aeh meia dkxv ick oikdl xekfi ,aeh
:`xnbd zxxanàîòè éàî.ef dpwz lyøBøáiL éãk ,àáø øîà ©©£¨¨©¨¨§¥¤¦§

ì äôé äðî,áBè íBéì äôé äðîe ,úaLmei zcerqa daxny xg`ny ¨¨¨¨§©¨¨¨¨¨§
,eilk`n lk z` zelkl lelr aehikxv z` zayl gipi `le

dpn xexal xekfi ,aeh mei axrn aexir gipny ici lre ,dizecerq
zayl dgipdle dti.,øîà éMà áø,zayd ceak meyn dpwzd oi` ©©¦¨©

`l`éãk,legd jxevl aeh mein leyiad xeqi` z` wfglLjezn §¥¤
jkeøîàim` ,zeixadì áBè íBiî ïéôBà ïéàúaLligzd `lyk Ÿ§¥¦¦§©¨

,aeh mei axrn xakøîBçå ì÷llk oite` oi`y.ìBçì áBè íBiî ©¨¤¦§
ck ,aeh mei axra `ed aexird ziiyr onf ixd :`xnbd dywnïðz§©

,epizpynaì åéìò CîBñå áBè íBé áøòî ìéLáz äNBò.úaL ¤©§¦¥¤¤§¥¨¨§©¨
eøîàc ,éMà áøì àîìLa`id dpwzd zaiqyïéà eøîàiL éãk ¦§¨¨§©©¦§¨©§¥¤Ÿ§¥

e miligznì áBè íBiî ïéôBàeðééä ,úaLdnïéà ,áBè íBé áøòîc- ¦¦§©¨©§§¥¤¤¥
lyal jka ligzny meyn ,aexird gipdl xyt`axrn zayl

la` ,aeh meiáBè íBéaenvràì.aexir zgpd lireiàáøì àlà §Ÿ¤¨§¨¨
,zayd jxevl dti dpn xi`ydl xekfiy ick dpwzd mrhyéàî©

àéøéà`weec `ed aexird zgpd onf recn -,áBè íBé áøòî`ld ¦§¨¥¤¤
áBè íBéa eléôàdcerqd mcew envrénðjka mbe ,egipdl leki £¦§©¦

:`xnbd zvxzn .zayl dti dpn xexal xekfi,énð éëä ïéàxwirn ¥¨¦©¦
,aeh meia s` aexird gipdl xyt` did oicdàlàegipdl epwizy ¤¨

meyn ,aeh mei axrn `wecòLôé ànL äøæbzngn aeh meia §¥¨¤¨¦§©
.axrl gkyie ezcxih¨¥

:xg` `xwnn aexirl jnq zyxecd `ziixa d`ian `xnbdàpúå§©¨
,àëäî dì éúééîzay axra l`xyi ipa z` dyn zxdf`a xn`p ©§¦¨¥¨¨

xgn 'dl Wcw zAy' ,(bk fh zeny) zay jxevl ond z` oikdl©©Ÿ¤¨¨
,'eìLa eìMáz øLà úàå eôà eôàz øLà úàmeid' xnel ic dide ¥£¤Ÿ¥§¥£¤§©§©¥

oi`y zezay iaxr yiy fnxl `a oeyld ltke ,'elyae et`
,mcewn eligzd xak m` `l` zayd jxevl mda lyale zet`l

.aeh mei mda lgyk dfeïéôBà ïéà ,øæòìà éaø øîà ïàkîinia zt ¦¨¨©©¦¤§¨¨¥¦
el` iyiyàlàztqezkéeôàä ìò,zaya iyingn xakåokïéà ¤¨©¨¨§¥

ìMeánä ìò àlà ïéìMáî.zaya iyingn xakíéîëç eëîñ ïàkî §©§¦¤¨©©§¨¦¨¨§£¨¦
.äøBzä ïî ïéìéLáz éáeøòì§¥¥©§¦¦¦©¨

* * *
:aeh mei zgny oica zwqerd `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðz̈©¨¨

LøBãå áLBé äéäL ,øæòéìà éaøa äNòîaeh meiaBlek íBiä ìk ©£¤§©¦¡¦¤¤¤¨¨¥§¥¨©
,áBè íBé úBëìäayxec eceraeäðBLàø úk äúöéick ,mirneydn §¦§¨§¨©¦¨

,aeh mei zcerq cerqløîà[xfril` iax]ïéñht éìòa eìläzk - ¨©©¨©£¥©¨¦
,[yace miltlta axernd oii-] oilnep` ly zelecb zeiag epikd ef
renyl mirbi mpi`e ,md de`z ilra ,xnelk ,z`vl exdin okl

d`viyk .dxez ixacúBiáç éìòa eìlä ,øîà äiðL úk,md zephw ©§¦¨¨©©¨©£¥¨¦

d`viyk .xzei zhren mziizyy ,mz`ivi z` hrn exgi` okle
ïéck éìòa eìlä ,øîà úéLéìL úkd`viyk .zeiagn miphwdúk ©§¦¦¨©©¨©£¥©¦©

a eìlä ,øîà úéòéáøïéðéâì éìò[ur ick oin-].xzei miphwd §¦¦¨©©¨©£¥¨¦¦
d`viykúBñBk éìòa eìlä ,øîà úéLéîç úkeakrzd okle ,md ©£¦¦¨©©¨©£¥
.dzr cr,úàöì úéML úk eìéçúämz`iviay itl ,xzeia citwd ¦§¦©¦¦¨¥

e ,owexzn yxcnd zia didäøàî éìòa eìlä ,øîàmd [dllw-]. ¨©©¨©£¥§¥¨
íéãéîìza åéðéò ïúðe ,mix`ypd,ïépzMî íäéðt eìéçúäerhy itl ¨©¥¨©©§¦¦¦§¦§¥¤¦§©¦

mixg`ny meyn ziyiy zk lr xzeia citwny exaqe ezpeeka
,miakrzn oiicry mdilr citwny oky lke ,aeh mei bper meiwa

íäì øîà,xfril` iaxøîBà éðà íëì àì ,éða,izgkez z`àlà ¨©¨¤¨©Ÿ¨¤£¦¥¤¨
íìBò éiç íéçépnL ,eàöiL eìläì,dxez ixac -äòL éiça íé÷ñBòå §©¨¤¨§¤©¦¦©¥¨§§¦§©¥¨¨

.dzyne dcerqk sebd ikxv -ïúøéèt úòLaxg` mzial zkll ¦§©§¦¨¨
,dyxcd xnbíäì øîàoeyla,(i g dingp) aezkdeìëà eëì' ¨©¨¤§¦§
eúLe íépîLîíBiä LBã÷ ék ,Bì ïBëð ïéàì úBðî eçìLå ,íéwúîî ©§©¦§©§©¦§¦§¨§¥¨¦¨©

.'íëfòî àéä 'ä úåãç ék eáöòz ìàå ,eðéðãàì©£Ÿ¥§©¥¨¥¦¤§©¦¨ª§¤
,øî øîàelldLe`vi.äòL éiça ïé÷ñBòå íìBò éiç ïéçépndywn ¨©©¤©¦¦©¥¨§§¦§©¥¨¨
:`xnbd,àéä äåöî áBè íBé úçîN àäåiax mdilr citwd recne §¨¦§©¦§¨¦

:`xnbd zvxzn .xfril`íBé úçîN øîàc ,déîòèì øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤§©£¥§¨©¦§©
àlà áBè íBéa íãàì Bì ïéà ,øîBà øæòéìà éaø ,àéðúc .úeLø áBè§§©§¨©¦¡¦¤¤¥¥§¨¨§¤¨

,äðBLå áLBé Bà ,äúBLå ìëBà Bàmeid zevn miiwl lekiy xnelk ¥§¤¥§¤
.mikxcdn cg` ici lròLBäé éaøe wlegeä÷lç ,øîBà,[meid z`] ©¦§ª©¥©§¥
,íëì Béöçå 'äì Béöç`weec meidn wlg weqrl `id devne ¤§©§¤§¨¤

dizye dlik`a.
:mzwelgn xewn z` `xnbd zx`anàø÷î íäéðLe ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨§¥¤¦§¨

øîBà ãçà áeúk ,eLøc ãçà(g fh mixac) gqt ly iriay iabl ¤¨¨§¨¤¨¥
éäìà 'äì úøöò','E,'dl ycew meid z` zeyrl yiy rnyne £¤¤©¡Ÿ¤
øîBà ãçà áeúëå(dl hk xacna) zxvr ipiny iabläéäz úøöò' §¨¤¨¥£¤¤¦§¤

,'íëì.dizye dlik` epiidc ,mkikxvl rnyn 'mkl'e.ãöék àä ¨¤¨¥©
,øáñ øæòéìà éaøezeyrl mkcia zeyxdBlek Bà ,'äì Blek Bà ©¦¡¦¤¤¨©©

íëì Béöçå 'äì Béöç eä÷lç ,øáñ òLBäé éaøå .íëì. ¨¤§©¦§ª©¨©©§¥¤§©§¤§¨¤
.ozxiht zra eicinlzl xfril` iax ixac z` zyxtn `xnbd

:`xnbd zl`eyéàîzFpn EglWe','Bì ïBëð ïéàìxn`p `l ixdy ©§¦§¨§¥¨
ecia yiy inl dpeekdy rnyne ,'el oekp oi`l' `l` ,'el oi`l'

`ly `l` dlik` ikxv
:`xnbd daiyn .aeh meia oikdle lyal leki oi` recne ,mpikd

,àcñç áø øîàdpeekd,ïéìéLáz éáeøéò çépä àlL éîìoi` ok lre ¨©©¦§¨§¦¤Ÿ¦¦©¥¥©§¦¦
.zayd jxevl lyal eciaéøîàc àkéàl `weecL éîcexh did ¦¨§¨§¥¦¤

e aeh mei axraäéä àlxyt`ïéìéLáz éáeøéò çépäì Bìéî ìáà , Ÿ¨¨§©¦©¥¥©§¦¦£¨¦
Bì äéäLi`pt,àeä òLBt ,çépä àìå ïéìéLáz éáeøéò çépäìoi`e ¤¨¨§©¦©¥¥©§¦¦§Ÿ¦¦©¥©

.dcerq ikxv el gelyl devn
zl`ey .xfril` iax xikfdy weqtd jynd z` zyxec `xnbd

:`xnbd.'íëfòî àéä 'ä úåãç ék' éàî:`xnbd daiynéaø øîà ©¦¤§©¦¨ª§¤¨©©¦
àeä Ceøa LBãwä íäì øîà ,ïBòîL éaøa øæòéìà éaø íeMî ïðçBé¨¨¦©¦¡¦¤¤§©¦¦§¨©¨¤©¨¨

éìò eåì ,éða ,ìàøNéì[iceakl ,iliaya-]íBiä úMeã÷ eLc÷å- §¦§¨¥¨©§¨©§©§§©©
,micrend z`e zayd z` ecakòøBt éðàå éa eðéîàäåepin`de - §©£¦¦©£¦¥©

`vnp .mziely dn rextl elkezy mkici iyrna dkxa gly`y
`id' ,d"awd ceakl miyer mz`y dgnyd `idy ''d zecg'y
mziely dn z` mlyl elkez dzekfay ,mkghane 'mkfern

dxeara.
* * *

:enya ztqep `xnin d`ian `xnbdéaø íeMî ïðçBé éaø øîàå§¨©©¦¨¨¦©¦
åéñëð eîéi÷úiL äöBøä ,ïBòîL éaøa øæòéìà,eciaïäa òhéoli` ¡¦¤¤§©¦¦§¨¤¤¦§©§§¨¨¦©¨¤

enyy,øãàenk ,meiwe wfeg oeyln jk `xwpyøîàpLmildz) £¨¤¤¡©
(c bvdéîLk àøãà ,énð éà .''ä íBøna øécà'oeyln ,enyk-] ©¦©¨¦©¦¦§¨¦§¥
,['xec'éLðéà éøîàãkmc` ipa miyxtny jxck -î,àøãà éà ¦§¨§¥¦§¥©¦§¨

éøc éøcì àîéé÷c.eilra cia zexec ixecl miiwzny - §©§¨§¨¥¨¥
úñîçð dðéàå úìæâð dðéà ,øãà da LiL äãN ,éëä énð àéðz, ©§¨©¦¨¦¨¤¤¥¨£¨¥¨¦§¤¤§¥¨¤§¤¤

xefgi xgnle ,dlifbd xacl lew `vei dkezay xc`d meyny
.oica dcyd z` epnn lehieäéúBøéôedcyd ly,ïéønzLîoeik ¥¤¨¦§©§¦

ynyn `ed dcyd zeleab lr eze` mirhepyke ,miaexn eitpry
.dizexit lr oibne xcbl dl

* * *
,äàæBç éàðaøc äeçà àôéìçz áø éðz̈¥©©£¦¨£¨§©§©¨¨
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xcde"רמח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fh sc dvia(iying meil)

íéøetkä íBé ãòå äðMä Làøî Bì íéáeö÷ íãà ìL åéúBðBæî ìk, ¨§¨¤¨¨§¦¥Ÿ©¨¨§©©¦¦
dlek dpyd jyna xkzyi dnk eilr xfbp dpyd zligzay

,eizepefn jxevl,íéáBè íéîé úàöBäå úBúaL úàöBäî õeç¥¨©©¨§¨©¨¦¦
,äøBz ãeîìúì åéða úàöBäåjxevl xkzyi dnk el miavew oi`y §¨©¨¨§©§¨

`vnpe ,`iveny dn itl dpyd jyna rawp `l` ,dfúçt íàL¤¦¦¥
,el` ze`vedaBì ïéúçBt,hren xky el mi`ivnn -éñBä íàåó £¦§¦¦
,daxd `ivedeBì ïéôéñBî.jxvpy dnk ¦¦

äàø÷ éàî ,eäaà éaø øîàmiavwp mc`d zepefny ea fnexnd ¨©©¦©¨©§¨¨
(c `t mildz) xn`py ,dpyd y`xa(àñëá) øôBL Lãçá eò÷z'¦§©Ÿ¤¨

Ba äqkúî LãçäL âç eäæéà ,'eðbç íBéì [äñka]dpald oi`y - ©¤¤§©¥¥¤©¤©Ÿ¤¦§©¤
,mc` lkl ea zi`xp,äðMä Làø äæ øîBà éåäy`xa lg `ed wxy ¡¥¥¤Ÿ©¨¨

.mlerd lkl zi`xp dpald oi` f`e ,ycegáéúëe,jynda÷ç ék' §¦¦Ÿ
,'á÷òé éäìàì ètLî àeä ìàøNéìdpyd y`xay ixdeweg rawp §¦§¨¥¦§¨¥Ÿ¥©£Ÿ

:`xnbd zl`ey .mc`d lyéðBæîc àðMéì '÷ç' éàäc òîLî éàî©©§©§©Ÿ¦§¨¦§¥
.àeä:`xnbd daiynáéúëcmdizepefn elaiwy mixvn ipdk iabl ¦§¦

,(ak fn ziy`xa) drxtn.'äòøt íäì ïúð øLà íwç úà eìëàå'§¨§¤ª¨£¤¨©¨¤©§Ÿ
àëäî ,øîà àøèeæ øî,z`f cenll yi(g l ilyn) xn`py ©§¨¨©¥¨¨

.'éwç íçì éðôéøèä'©§¦¥¦¤¤ª¦
* * *

:zay ikxv zpkda mi`pzd zbdpda mikxc ipy `xnbd d`ian
åéîé ìk ,ï÷fä éànL ìò åéìò eøîà ,àéðz[legd zenia s`e]äéä ©§¨¨§¨¨©©©©¨¥¨¨¨¨¨

,úaL ãBáëì ìëBàyky did ebdpny oeik,äàð äîäa àöîdid ¥¦§©¨¨¨§¥¨¨¨
ì Bæ ,øîBà,úaLjk xg` m`eúà çépî ,äpîéä äàð úøçà àöî ¥§©¨¨¨©¤¤¨¨¥¤¨©¦©¤

äiðMä,zay ceakläðBLàøä úà ìëBàådzlik`a yie ,lega ©§¦¨§¥¤¨¦¨
xzei dtid dipyd `dzy ick dlke` ixdy ,zay ceak meyn

.zaylì åéNòî ìkL ,Bì äúéä úøçà äcî ï÷fä ìlä ìáàíL £¨¦¥©¨¥¦¨©¤¤¨§¨¤¨©£¨§¥
íéîL,,zayl dgipn did `l d`p dnda ecil dpncfd m` s`e ¨©¦

,zayl dpnid d`p zxg` el oncfzy ghea did `l`øîàpL¤¤¡©
(k gq mildz)íBé íBé 'ä Ceøa'yiy ,'dlq EpzrEWi l`d Epl qnri ¨©£¨¨¨¥§¨¥¤¨

.eneia mei lkl epikxv epl qinriy ea gehale 'd z` jxalàéðz©§¨
éaL ãçî ,íéøîBà éànL úéa ,éëä énðì CéúaLCly oey`x mein - ©¦¨¦¥©©§¦¥©©¨§©§¨

.dikxv z` oikdl ,d`ad zayl jal oz ,jly reaydìlä úéáe¥¦¥
,'íBé íBé 'ä Ceøa' ,íéøîBàepikxv z` epl oinfiy 'da gehal yiy §¦¨

.mzrya
* * *

éøö ïéà ,Bøáçì äðzî ïúBpä ,àðéðç éaøa àîç éaø øîà,BòéãBäì C ¨©©¦¨¨§©¦£¦¨©¥©¨¨©£¥¥¨¦§¦
,el d`a oipn dnziy jkl yegl oi`eøîàpLdyn zcixi zra ¤¤¡©

,(hk cl zeny) ipiq xdn,'åéðt øBò ïø÷ ék òãé àì äLîe'ixd Ÿ¤Ÿ¨©¦¨©¨¨
lr ericedy `la mipt oexiw zpzn dynl `ed jexa yecwd ozpy

.jk
:jtidl da x`eand `ziixan `xnbd dywn,éáéúéîdxeza aezk ¥¦¥

izFzAW z` K` ,xn`l l`xUi ipA l` xAC dY`e' (bi `l zeny)§©¨©¥¤§¥¦§¨¥¥Ÿ©¤©§©
mkizxcl mkipiaE ipiA `ed zF` iM ExnWY'ä éðà ék úòãì ¦§Ÿ¦¦¥¦¥¥¤§ŸŸ¥¤¨©©¦£¦

,'íëLc÷îy ,epcnl 'zrcl' xn`py dnneCeøa LBãwä Bì øîà §©¦§¤¨©©¨¨
éðàå ,dîL úaLå éæðb úéáa éì Lé äáBè äðzî ,äLî ,äLîì àeä§Ÿ¤Ÿ¤©¨¨¨¥¦§¥§¨©§©¨§¨©£¦

íúBà òéãBäå Cì ,ìàøNéì dðzéì Lwáîip` daeyg dpzn efi` §©¥¦§¨§¦§¨¥¥§¦©¨
.mdl zzl ywanút ïúBpä ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø øîà ïàkî¦¨¨©©¨¦§¤©§¦¥©¥©

éøö ,÷BðéúìBnàì òéãBäì Cozepdy ixd .oniq ea dyriy ici lr §¦¨¦§¦©§¦
.ericedl jixv exiagl dpzn

:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àìjixv oi`' `ng iax xn`c Ÿ©§¨¨
epiid ,'ericedl,ééeìbàì àãéáòc äðzîa,dyn ipt xer oexiw oebk §©¨¨©£¦¨§¦§¥

e .eze` mi`exd ici lr jkn rceeidl did cizr jk oiayàäxn`c ¨
epiid ,'ericedl jixv' l`ilnb oa oerny oaxàãéáò àìc äðzîa§©¨¨§Ÿ£¦¨

ééeìbàì`l m`:`xnbd dywn .ericeiàãéáòc äðzî énð úaL §¦§¥©¨©¦©¨¨©£¦¨
ééeìbàì.mcewn dilr mricedl dyn jxved recne ,mdl ozpzyk §¦§¥

j` ,zelbzdl dteq zayd zevn mvr ok` :`xnbd zvxznïzî©©
døëNdixney milawnd,ééeìbàì àãéáò àìdyn dehvp dfe §¨¨Ÿ£¦¨§¦§¥

:mricedl
* * *

éøö ÷Bðéúì út ïúBpä ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø øîà ïàkî ,øî øîàC ¨©©¦¨¨©©¨¦§¤©§¦¥©¥©§¦¨¦
,Bnàì òéãBäì:`xnbd zxxandéì ãéáò éàîdaiyn .oniql §¦©§¦©¨¦¥

:`xnbdééLàçLî déì ó,wepizd ly eipir oia onya sytyn - ¨¥¥¦§¨

àìçBk déì éìîe:`xnbd zxxan .eipir aiaq legMa el raev e` - ¨¥¥£¨§
,íéôLëì ïðéLééçc àðãéàäå,jka edetyiky ceygl m`d dlelre §¨¦§¨§©§¦¨¦§¨¦

éàî,dyriééL ,àtt áø øîàïénä BúBàî déì ó.dpzna el ozpy ©¨©©¨¨¨¥¥¥©¦
* * *

íäì ïúpL úBöî ìk ,éçBé ïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¦©¦¦§¤©¨¦§¤¨©¨¤
ïúpL úaMî õeç ,àéñäøôa íäì ïúð ,ìàøNéì àeä Ceøa LBãwä©¨¨§¦§¨¥¨©¨¤§©§¤§¨¦©¨¤¨©

øîàpL ,àòðöa íäì(fi `l zeny)àéä úBà ìàøNé éða ïéáe éðéa' ¨¤§¦§¨¤¤¡©¥¦¥§¥¦§¨¥¦
,'íìòìmlrda mdl dpzip ik fenxl ,e"`e `la xqg 'mlrl' azkpe §Ÿ¨

:`xnbd dywn .`rpiveéëä éà,drpva dpzip zayd zevnyàì ¦¨¦Ÿ
,dìò íéøëð eLðòìzene`d lk lr d"awd xfgy epivn recne ¦©§¨§¦£¨

:`xnbd zvxzn .zeevne dxez mdilr elaiw `ly lr myiprdl
d zevn mvreäðéòãBà éòeãBà úaLwxe ,`iqdxtaàì døëN ïzî ©¨¥§¦§©©§¨¨Ÿ

eäðéòãBà.`rpiva `l` `iqdxta,àîéà úéòa éàåz` s`ïzî §¦§§¦¨¦¥¨©©
eäðéòãBà énð døëNd z`y `l` ,`iqdxtaäîLðdäøéúémikefy §¨¨©¦§¦§§¨¨§¥¨

zaya l`xyi dleäðéòãBà àì.`rpiva `l` `iqdxtaéaø øîàc Ÿ§¦§§¨©©¦
íãàa àeä Ceøa LBãwä ïúBð äøéúé äîLð ,Lé÷ì ïa ïBòîLaáøò ¦§¤¨¦§¨¨§¥¨¥©¨¨¨¨¨¤¤

øîàpL ,epîéä dúBà ïéìèBð úaL éàöBîìe ,úaL(my)úáL' ©¨§¨¥©¨§¦¨¥¤¤¤¡©¨©
,'Lôpiå,xnelk ,'ytp ie' ,zeaiz izyk zyxcp 'ytpie' dlindeïåék ©¦¨©¥¨
úáML,zeayl l`xyi eniiqy xg`l -Lôð äãáà éåådnyp - ¤¨©©¨§¨¤¤

:zaya dl ekfy dxizid
* * *

:dpyna epipyáBè íBé áøòî ìéLáz íãà äNBò,zayl eilr jneqe ¤¨¨©§¦¥¤¤
:xen`k oiliyaz aexir `ed dfe

eðL àì ,éiaà øîàaexirl ie`xy.àì út ìáà ,ìéLáz àlà ¨©©©¥Ÿ¨¤¨©§¦£¨©Ÿ
:`xnbd zl`eyàîéìéà ,àìc út àðL éàîc meynútìîã éãéî ©§¨©§Ÿ¦¥¨¦¦¦§©¥

[oztl-] ztd mr lk`pd xac -ïðéòadyrpy xkip f`y ,aexirl §¦¨
,zay ceakl,àútìî àì úôe,dcerqd qiqa `id `l`xkip oi`e ©Ÿ§©§¨

,mgl milke` mei lka ixdy ,zayl dieyryåxnel xyt` i` ixd §
c ,ok,énð àñééc àäs`,àútìî àìc,dnvr ztk zaygp `l` ¨©§¨©¦§Ÿ§©§¨

kéàìáa éðä ,àøéæ éaø øîàc`qiica ztd z` ztll mibdepd §¨©©¦¥¨¨¥©§¨¥
éàLtè,mdàîäða àîäð éìëàc,mgla mgld z` miztlny - ¦§¨¥§¨§¥©£¨§©£¨

ez`f lka,àñééca ïéáøòî ,éiaàc déîMî äéøëæ øa éîeçð áø øîà̈©©§¦©§©§¨¦§¥§©©¥§¨§¦§©§¨
.oztl epi`y xaca s` oiaxrny gkeneàlàoiaxrn oi`y mrhd ¤¨

c meyn ,`ed ztaçéëL àìc éãéîievn oi`y xac -ïðéòa,aexirl ¦¦§Ÿ§¦©§¦¨
,zayl ieyr `edy xkip didiy ickàçéëL úôeokle ,mei lka ©§¦¨

,da oiaxrn oi`,àçéëL àì àñéécå.da oiaxrn okle §©§¨Ÿ§¦¨
éøîàc àkéà,dketd jxcaeðL àì ,éiaà øîàaexirl ie`xyàlà ¦¨§¨§¥¨©©©¥Ÿ¨¤¨
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,ïðéòa çéëL àìc éãéîc àîéìéà,zayl ieyry xkip didiy ick ¦¥¨§¦¦§Ÿ§¦©§¦¨

e ,àçéëL àì àñééc àäå ,àçéëL úôez`f lkaøa éîeçð áø øîà ©§¦¨§¨©§¨Ÿ§¦¨¨©©§¦©
àlà .àñééca ïéáøòî ïéà ,éiaàc déîMî äéøëæoi`y mrhd §©§¨¦§¥§©©¥¥§¨§¦§©§¨¤¨

c meyn ,`ed zta miaxrnútìîã éãéîztd z`ïðéòa,aexirl ¦¦¦§©¥§¦¨
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ïäéìò CîBñ ,äøã÷ éìeLaaeh mei axraïéìéLáz éáeøò íeMîlr §¥§¥¨¥£¥¤¦¥¥©§¦¦
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.úéæk eäa úéàc éléî éðäå§¨¥¦¥§¦§§©¦
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íéçeìî íépè÷ íéâc ,áø,ixkp mlyiayíeMî íäa ïéàxeqi` ©¨¦§©¦§¦¥¨¤¦
,íéøëð éìeMa.mzegiln zngn miig mb milk`p mdy itláø øîà ¦¥¨§¦¨©©
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éøëð eäðécáò éàå .ïéìéLázixkp m`yr m` la` -àðñøäc àñk ©§¦¦§¦©§¦§¨§¦¨¨§©§¨¨

,gnwae mibc iaxw oneya mipbehn mibc -øeñàixdy ,mlk`l ¨
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:`xnbd daiynàîéúc eäî©§¥¨

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124



רמט
`xew did` cenr fh sc ± ipy wxt`nei

íãà ìù åéúåðåæî ìë`diy ,dpya xkzydl cizry dn lk -oefpjk ,el aevw - myn

xdfil el yie .ef dpya xkzyi jkezeyrlnxky el etiqei `ly - daexn d`ivi

.el ewqty dn `l` zepefnlúåúáù úàöåäî õåçxkzyi dn el ewqt `l dze` -

okidne ,dkxvl.ed`eazlibxy dn itl `l`mi`ivnn.dry xg`l e` dryl ,el

åì ïéúçåô:xnelk -oi`ivnn.hren xky el

äàø÷ éàîoiavewy -.dpyd y`xa zepefn

åá äñëúî ùãçäù,ea dqkzn dpaldy -

zixgy `l` ,mc` lkl zi`xp dpi`yiayeil

y`xa xn`ck ,axrn iayeil ziaxre gxfn

dqkzn zery rax`e mixyr :(a,k) dpyd

.`xdiqäðùä ùàø äæ øîåà éåäx`y el`c -

zi`xpe ,zvwna dpald d`lnzp xak aeh mei

.mewn lkaåðâç íåéì äñëái`w "ycga"` -

yecga erwzdqkzn `edyk ,xtey dpald

.epbg meiaäðåùàøä úà ìëåàådlke` `vnp -

dl `iedc ,zaya zlk`p dtid `dzy ick ,efl

.zay ceakl dpey`xd ly dzlik`íéîù íùì
oncfzy ghea -.zayl d`p elêéáù ãçî

êéúáùìzayl jal oz jly zaya cg`n -

.d`adíåé íåéz` epl qnri -epikxv.epzxfre

åòéãåäì êéøö åðéàayei df `di `ly ,xnel -

:ddeze?df xac eil` `a okidnòãé àì äùîå
el ozp :`nl` -xer oexw `ed jexa yecwd

.ericed `le miptä éðà éë úòãì'åâå 'diyix -

i`ne ,"exnyz izezay z` j`" - `xwc

mricezy ip` dvex - ?"zrcl"dpzn dn

.mdl ozil ywan ip` daeygúà òéãåäì êéøö
åîàmcew eplk`i m`y ,oniqe ze` el zeyrl -

,ze`d z` d`xz - en`l `aiy:epl`yzein

.zt il ozp mbe ,ipelt :xn`i `ede ?jk jl dyr

`edy en`e eia` erci jk jezne,made`daxze

dad`zerxe.l`xyiaééåìâì àãéáòãoebk -

jixv `l ,oi`exd edericedy dync mipt oexw

.ericedl ozepdàìçåë äéì éìîålegk ozep -

.eipir zeaiaqäìò íéåâ (åùðòð) àìop`e -

`ed jexa yecwd xfgy ogky`lr oyiprdl

enl xiryn gxfe" aizkc ,zevnd lre dxezd

mixac) "ox`t xdn riteddel`" aizke ,(bl

oniznwewag) "`ai.(bäøéúé äîùðal agex -

dgepnllk`ie ,dgexl gezt zeidle ,dgnyle
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ig `edy enk lk`py oeikc ,eleya lr exfb `l
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.miig ogln iciïäéìò ìàøùé êîåñexy `dc -

.dlik`aàðñøäã àñëobehn -iaxw oneya

.gnwae mibcéøéñàgnwc -enk lk`p oi`

.mieb ileya meyn ea yi jkitl ,ig `edy
àðñøä

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

ìëiwtp lkd :wgvi epiax yxit - dxez cenlzl eipa z`vede 'ek miaevw mc` ly eizepefn

zayc eizepefn ,lirlc i`xwndxez ,rxet ip`e ilr eel xn`ck -"zecg" aizkc -

.(hi mildz) "al ignyn mixyi 'd icewt" aizkc ,dxez `id zecge

åäæéà:df itl dywe .zi`xp dpi` dpaldy :i"yx yxit - 'eke ea dqkzn ycgdy bg

yxit jkl !dqkzn dpaldy xninl dil dedc

libxy xnelk ,ea oncfn [ycg y`xy] :mz epiax

`ai `qkd meil" enk ,onf oeyl `qke .ea `al

dqkzn :yxit mleyn epiaxe .(f ilyn) "ezia-

dywde .ea axw ycg y`x ly xiry did `ly

miyely) aiygwc xn`w `ztqezac :mz epiax

xyr mipy aiyg `we ,dpya mixiry (mizye

xyr mipy epivn `le ,miycg iy`xc mixiry

!dpyd y`xc ycg y`xc xiry did `l m`

xnel eal lr dlr `lc mleyn epiax el aiyde

ly `icda `xw yxtn `lc ezrc dzid `l` ,ok

caln" qgpita aizkc dpyd y`xc .ycg y`x

:miyxtn yie .xikfd `l z`hge ,"ycgd zler

dqkzny`xc sqena eze` oixikfn oi`y -

dide li`ed ,daxc` :xne` did mz epiaxe .dpyd

axwowze ,dpyd y`xc sqena eze` oixikfn -

.'ebe ycgd zler caln :sqena xnel mz epiax

xiry ,'ebe ozkldk mixiry ipy xnel owz oke

.dpyd y`x ly cg` xirye ycg y`x ly cg`
xn`

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

ãòå äðMä Làøî Bì íéáeö÷ íãà ìL åéúBðBæî ìk̈§¨¤¨¨§¦¥Ÿ©¨¨§©
,áBè íBé úàöBäå úBúaL úàöBäî õeç ,íéøetkä íBé©¦¦¥¨©©¨§¨©
ïéúçBt ¯ úçt íàL .äøBz ãeîìúì åéða úàöBäå§¨©¨¨§©§¨¤¦¨©£¦

éñBä íàå ,Bìéàî :eäaà éaø øîà .Bì ïéôéñBî ¯ ó §¦¦¦¦¨©©¦©¨©
eäæéà "eðbç íBéì àñka øôBL Lãça eò÷z" ¯ dàø÷§¨¨¦§©Ÿ¤¨©¤¤§©¥¥¤

L âç,äðMä Làø äæ øîBà éåä ¯ Ba äqkúî Lãçä ©¤©Ÿ¤¦§©¤¡¥¥¤Ÿ©¨¨
."á÷òé éäìàì ètLî àeä ìàøNéì ÷ç ék" áéúëe§¦¦Ÿ§¦§¨¥¦§¨¥Ÿ¥©£Ÿ
áéúëc ¯ àeä éðBæîc àðMéì ¯ "÷ç" éàäc òîLî éàî©©§©§©Ÿ¦¨¨¦§¥¦§¦
àøèeæ øî ."äòøt íäì ïúð øLà íwç úà eìëàå"§¨§¤ª¨£¤¨©¨¤©§Ÿ¨§¨
åéìò eøîà ,àéðz ."éwç íçì éðôéøèä" :àëäî øîà£©¥¨¨©§¦¥¦¤¤ª¦©§¨¨§¨¨
àöî .úaL ãBáëì ìëBà äéä åéîé ìk ,ï÷fä éànL ìò©©©©¨¥¨¨¨¨¨¥¦§©¨¨¨
äpîéä äàð úøçà àöî .úaMì Bæ :øîBà äàð äîäa§¥¨¨¨¥©©¨¨¨©¤¤¨¨¥¤¨
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.ïéìéLáz éáeøò íeMî ïäéìò CîBñ äøã÷ éìeLaL íéLãò :àéiç éaø éðz .àîäða àîäð©£¨§©£¨¨¥©¦¦¨£¨¦¤§¥§¥¨¥£¥¤¦¥¥©§¦¦
BøøBb ïékqä éab ìòL úéðeðîL :äãeäé áøc déøa ÷çöé áø øîà .úéfk eäa úéàc éléî éðäå§¨¥¦¥§¦§©©¦¨©©¦§¨§¥§©§¨©§¦¤©©¥©©¦§
:áø øîà éñà áø øîà .úéfk eäa úéàc ¯ éléî éðäå .ïéìéLáz éáeøò íeMî åéìò CîBñå§¥¨¨¦¥¥©§¦¦§¨¥¦¥§¦§©©¦¨©©©¦¨©©
CîBñ ¯ éBb ïàìö íàå :óñBé áø øîà .íéBb éìeMa íeMî íäa ïéà íéçeìî íépè÷ íéâc̈¦§©¦§¦¥¨¤¦¦¥¦¨©©¥§¦§¨¨¥
:àîéúc eäî !àèéLt .øeñà àðñøäc àñk éBb eäðéãáò éàå ,ïéìéLáz éáeøò íeMî íäéìò£¥¤¦¥¥©§¦¦§¦£©¦§¨¨§©§§¨¨§¦¨©§¥¨

àðñøä

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

ביצה. פרק שני - יום טוב דף טז עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות



רנ
`xew dida cenr fh sc ± ipy wxt`nei

ø÷éò àðñøä.mibcd oney -äàîì ïéá ãçàì ïéá.zifka mdl ic -úéæë äéá úéàã àì
.`edy lk dil ixw mly xkk iable -äæ ìéùáú.aexr ly -ùåáëlcxgae unega -

.zewxi ipine÷åìù.c`n daxd lyean -ìùåáî.ezkldk -ñééìå÷ïéðôñàägiln bc -

zay zkqna opzck ,eleya dfe ,oing eilr oipzepy `l` .ig `edy enk lk`pe ,jxe ,`ed

ezgcdy :(`,hl).ezk`ln xnb `id efåðúðù
ïéîç åéìòaeh mei axrn el eyry opiqxb -

.el ie`xd leyaåúìçú,liyazd dyryk -

.ea `di dnk xeriy el oi`åôåñe` ,elk` -

.zvw epnn xiiye ,ca`yøåòéù åì ïéà åàì éàî
ììë.hrnl `le axl `l -øåòéù åì ïéà àì

äìòîì.jke jk lr ea siqei `ly xnel -äèîì
.zifkn zegti `l -úòã íéëéøöerciy -

.in zrc yxit `l `ped axe .eyrp jk myly

ol `hiyt i`ce `d :opixn`e ,op` dl opiyxtne

gipnc ezrc - zrc mikixv `ped ax xn` ikc

edyery ,sicr edi`c ,ira `din.jk myl

oebk ,ekxvl egipdy in zrc ol `iran ,edin

ea jlniy jixv melk ,exag jxevl df edyrc

?eit lr ezeyrl dlgzúáù íåçú ãò-

micnerlegipn ly ezrc did `l megzl ueg

eal lr elr `le ,mdilr.oxkeflàúéðúî øãñî
,`qxba zeipyn rcei didy -odilr xfgne

.oxwirk eita zexecq eidy ,l`eny xn iptl

êåîñéãéãà,`rcxdp dlek` `paxrnc -

exir `idy.äðùì.zxg` dpyl -dpyd y`xe

.zepzdle gipdl leki oi`y ,didøåñà êãéãì-

lr izrc oi`yoicifndmpi`y miryetde

micxg.minkg ixaclúåøöç éáåøò àì-

.xac owznk d`xpc ,xgn lhlhlåøñåà äúàù
åì øåñàä øáãáeilr xeq`l jcia yi gk -

zeyrln,meia ea xeq` `edy xac xgn jxev

on z`vl xeq` aeh meia s`y ,oinegz epiide

.megzdåøñåà äúà éàåxeq`l jcia gk oi` -

elowzln.meia ea xzen `edy xac xgnl

.aeh meia dizil zexvg lehlh xeq`eíåùî
'åë øæòìà éáø çìùã:le`yl ekxved jkitl -

meyn ?`xnegl e` ,l`eny xn`w `lewl

x glyciaxc oipey ep`e ,`xnegl xfrl` '

rawy l`eny :ep` mil`ey jkitl ,`lewl

ipzn ikid ,iaxk dkld?ediizbeltláø øîàå
'åëå äàøåä úìçúxn`e ,dilr bilt axc -

.`nw `pzk dkldéì÷ì÷îã ïåéëíéáø äá-

oigkeyy.aexr `la oilhlhne
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øîà:aexr zeklda yi mipic dylye - zifk oda `diy jixv oiliyaz iaexr `a` iax

.(a,t) oiaexira `icda wiqn ikde ,cg`e cg` lkl zecerq izy jixv oinegz iaexr

zexvg iaexrcr :(a,at) oiaexira `icda wiqn ikde ,cg`e cg` lkl zxbexbk oikixv -

zecerq izy oefn my yi m`e .zecerq izy `diyoileki d`n elit`e ,xzei jixv epi` -

oiliyaz iaexr .eilr jenqloia cg`l oia -

.oine oin lkl zifk `l` jixv epi` d`nl

íéâãmieb ileya meyn mda oi` migeln miphw

li`ed ,oiig ody enk milk`p `dc -

migeln eid `l m` la` ,migelnemda yi -

dcear zkqna xn`c :dnize .mieb ileya meyn

dler epi`y lk :(`,gl) "oicinrn oi`" wxt dxf

ztd z` ea ztll mikln ogly lrea oi` -

mibc oebk dlr xn`we .mieb ileya meyn xeqi`

`kde ,ixiin ith miphwa mzdc :xnel yie !miphw

ody minrty ,jk lk miphw oi`y mibca ixiin

.ztd z` ea ztll mikln ogly lr oiler

ïì òîùî à÷ep` o`kn - xwir `gnw

zt miebd on gwil oikneq

y"iiehpw* oixewy miviad on yelpd

envr zt meyn i` ?yegp i`nc .y"`filae`**e-

da ewlyy mivia meyn i` ,minkg exizd`d -

ip`yc xnele wlgl oi`e .xwir `gnw opixn`

zewly on `edy `gnwc xnelk ,`xnegl `kd

dkx ezlilay,ar `edy `nlra la` ,xeq` -

xwir xzidy s` xepz dyrn iedeopilf` `l -

edn :`kd xn`w `dc ,ok xnel xyt` i` .`lewl

.xizdl epl did xnelk ,xwir `pqxd `nizc

xwir xzidc `kid ,`nl`elit` dixza opilf` -

yegl oi`e .xwir `gnwc wiq`c e`l i` ,`lewl

mi`nh zetern miviad `nyoiievn opi` `dc -

miviaa mc yi `nye .epipia.mc mda oi` maex -

mze` oiniyny drya miviad miwceay dne

mc oda yi m` ahexa`dc ,`nlra `xneg edf -

ewcap `l m`ivia meyn yegl oi` mbe ,oixzen -

zetxhn e` zelap.aexd xza opilf`c meyn -

miviaa eyelp `ny yegl yi `de :xn`z m`e

oigwel oi`c (mye `,cq) oilega xn`c ,zetexh

ilin ipd :xnel yie !iebd on zetexh mivia-

i`c meyn ,ediipira`gkenc `zerix eda z

,ez` zetxhe zelapnc ,zetexh ody dnn `zln

`kilc ,eyelpy `kd la` .iebl l`xyi edpafe

`zerix meyxnel yie ,xac meyl opiyiig `l -

ly u"ihyt*** edine .zenly mivian eyelpy

ieb e`t`y mibcmeyn mda yic ,xizdl oi` -

jeza mibcd oney rlape li`ed ,mieb ileya

mieb ileyia meyn oixeq` mibcde ,dqirdm` -

elek dyrpe ,dxeq` uegany dqird s` ok

meyn da oi` dqirdy it lr s` .mieb ileya

dn mbe ,ztd z` exizd `dc ,mieb ileyia

rlapy mcew mewn lkn ,oira epi` da rlapy

dqirdy `vnpe .xq`p dide ,oira did dqira

oneyd oixiqny yie ,opaxc xeqi`d on dyelp

`ivend zkxa ediilr oikxan `lcn ,y"iilip**** oze`e .`peeb i`dka oze` milke`emieb ileya meyn oda yi -jxcc oeik ,mieb ileya meyn mda oi`c :l`igi epax axd xne` ,edine -

"`ivend" zkxa jxan ediilr dizcerq raw i`c :cere .edl ciar zt ziit`.edpip zt `nl` -

éáøiaexr opiaxrn ikid ok m`e ,`id zg` dyecw aeh meie zayc (mye a,gl oiaexir) "oiaxrn lka" wxta dil `xiaq iax `d :dniz - oinegz iaexr `l la` zexvg iaexr oiaxrn xne`

od zg` dyecw dil zi`c `dc ,iaxc `kd `nrh epiid ,daxc`c :xnel yie ?zayl aeh mein zexvgoinegz oebk ,aeh meia zeyrl xeq`d xaca epiid -aeh meia mzeyrl xeq` -

.zay liaya aexr zeyrl exvga lhlhl oebk ,envr aeh meia zeyrl xzend xac opixq` `l `id zg` dyecwy liaya la` ,od zg` dyecw `dc ,zay liaya
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éaø øîà .øwéò àçî÷ :ïì òîLî à÷ ,øwéò àðñøä©§§¨¦¨¨©§©¨¦§¨¦¨¨©©¦
úéfk :eäì àéòaéà .úéfk ïéëéøö ïéìéLáz éáeøò :àaà©¨¥¥©§¦¦§¦¦©©¦¦©£¨§©©¦
àz ?ãçàå ãçà ìëì úéfk àîìc Bà ,ïlëì ãçà¤¨§ª¨¦§¨©©¦§¨¤¨§¤¨¨
ïéìéLáz éáeøò :áø øîà àaà éaø øîàc :òîL§©§¨©©¦©¨¨©©¥¥©§¦¦
Bà Bìëà :ïðz .äàîì ïéa ãçàì ïéa ,úéfk ïéëéøö§¦¦©©¦¥§¤¨¥§¥¨§©£¨
àeäL ìk epnî øéiL ,älçza åéìò ìMáé àì ¯ ãáàL¤¨©Ÿ§©¥¨¨©§¦¨¦¥¦¤¨¤
ìò óà åàì ?"àeäL ìk" éàî .úaMì åéìò CîBñ ¯¥¨¨©©¨©¨¤¨©©
:òîL àz .úéfk déa úéàc ,àì !úéfk àkéìc áb©§¥¨©©¦¨§¦¥©©¦¨§©
,ìOeáîe ,÷eìL ,Leák eléôàå ,éìö äæ ¯ ìéLáz©§¦¤¨¦©£¦¨¨§¨
,áBè íBé áøòî ïénç åéìò ïúpL ïéðtñàä ñééìB÷å§§©¨¦§§¦¤¨©¨¨©¦¥¤¤
øeòéL Bì ïéà åàì éàî .øeòéL Bì ïéà BôBñå Búlçz§¦¨§¥¦©¨¥¦
eòéL Bì Lé ìáà ,äìòîì øeòéL Bì ïéà ,àì ?ììkø §¨Ÿ¥¦§©§¨£¨¥¦

ïéëéøö ïéìéLáz éáeøò :áø øîà àðeä áø øîà .ähîì§©¨¨©©¨¨©©¥¥©§¦¦§¦¦
Bì eçépäL éî úòc ,ïðéòa çépî úòc ,àèéLt .úòc©©§¦¨©©©¦©¨¥©©©¦¤¦¦
áøòî ìàeîLc deáàc :òîL àz ?ïðéòa àì Bà ïðéòä¥©¨¨¥©¨§©©£¦§¥§¨¥
eälekà eáøòî éñà éaøå éîà éaø ,àòcøäð dlekà©¨§©§§¨©¦©¦§©¦©¦§¨§©§
éáeøò çépä àlL éî :éãéà øa á÷òé éaø æéøëî .àéøaè¦¤§¨©§¦©¦©£Ÿ©¦¦¦¤Ÿ¦¦©¥¥
áø øîà ?änk ãòå .élL ìò CBîñéå àáé ¯ ïéìéLáz©§¦¦¨Ÿ§¦§©¤¦§©©¨¨©©
..úaL íeçz ãò :ééaàc déîMî äéøëæ øa éîeçð§¦©§©§¨¦§¥§©©¥©§©¨
,ìàeîL øîc dén÷ àúéðúî øcñî äåäc àéîñ àeää©©§¨©£¨§©¥©§¦¨©¥§¨§¥
øîà ?záéöò éànà :déì øîà :áéöò äåäc dééæç©§¥©£¨£¦£©¥©©£¦©§£©
CBîñ :déì øîà .ïéìéLáz éáeøò éáéúBà àìc :déì¥§¨¦¦¥¥©§¦¦£©¥§

ì .éãécàéànà :déì øîà ,áéöò äåäc dééæç äðL ©¦¦§¨¨©§¥©£¨£¦£©¥©©
øîà .ïéìéLáz éáeøò éáéúBà àìc :déì øîà ?záéöò£¦©§£©¥§¨¦¦¥¥©§¦¦£©

Cãéãì ,éøL ¯ àîìò éleëì ,zà òLBt :déì¯.øeñà ¥¥©©§§¥¨§¨¨¥§¦¨¨
ïéà ¯ úaL áøòa úBéäì ìçL áBè íBé :ïðaø eðz̈©¨©¤¨¦§§¤¤©¨¥
éaø .úBøöç éáeøò àìå ,ïéîeçz éáeøò àì ïéáøòî§¨§¦Ÿ¥¥§¦§Ÿ¥¥£¥©¦
.ïéîeçz éáeøò àì ìáà ,úBøöç éáeøò ïéáøòî :øîBà¥§¨§¦¥¥£¥£¨Ÿ¥¥§¦
BøñBà äzà éàå ,Bì øeñàä øáãa BøñBà äzàL éðtî¦§¥¤©¨§§¨¨¨¨§¦©¨§
,àn÷ àpúk äëìä :øîà áø ,øîzà .Bì øzenä øáãa§¨¨©¨¦§©©¨©£¨¨§©¨©¨
éaøk äëìä :eäì àéòaéà .éaøk äëìä :øîà ìàeîLe§¥¨©£¨¨§©¦¦©£¨§£¨¨§©¦
íeMî !øîà÷ àle÷ìc àèéLt ?àøîeçì Bà àle÷ì§¨§§¨§¦¨¦§¨¨¨©¦

øñBà éaø :àlà ,ïéøñBà íéîëçå øézî éaø ìááa ïéðBL ízàLk àì :äìBbì øæòìà éaø çìLc¦§©©¦¤§¨¨©¨Ÿ§¤©¤¦§¨¤©¦©¦©£¨¦§¦¤¨©¦¥
øîàå .ìàeîLc déúåk àãáBò ãáò éîécáà øa àôéìçz áøc ,òîL àz ?éàî .ïéøézî íéîëçå©£¨¦©¦¦©¨§©§©©§¦¨©©§¦¦£©¨¨§¨¥¦§¥©£©
eðééä ¯ øîà÷ àle÷ì àîìLa zøîà éà .àìe÷ì÷ì ïðaøî àáøeö éàäc äàøBä úlçz :áø©§¦©¨¨§©§¨¥©¨©§¦§¨¦¨§©§¦§¨¨§¨¨¨©©§
íéaø da éì÷ì÷îc ïåék ?àkéà àìe÷ì÷ éàî ¯ àøîeçì zøîà éà àlà ,àìe÷ì÷¦§¨¤¨¦¨§©§§§¨©¦§¨¦¨¥¨¦§©§§¦¨©¦
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ביצה. פרק שני - יום טוב דף טז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

קיום עמנו תלוי אך ורק בקיום התורה והמצוות בחיי יום יום, של היחיד ושל הציבור.
ממכתב ימי הסליחות, ה'תשי"ז



רני "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fh sc dvia(iying meil)

¯ àðñøäl aygp bcd obehn eay mibcd oneyøwéò,lk`ndokle ©§¨¨¦¨
,lth `l` epi`y gnwd zngn lk`nd xeq`l oi`ïì òîLî à÷̈©§©¨

,øwéò àçî÷.ezngn lk`nd lk xq`pe ¦§¨¦¨
* * *

:oiliyaz iaexir xeriy z` zcnln `xnbdéáeøò ,àaà éaø øîà̈©©¦©¨¥¥
ïéëéøö ïéìéLázxeriya zeidl.úéæk ©§¦¦§¦¦§©¦

:`xnbd zwtzqn,eäì àéòaéàmc` ipa dnk xear axrnyk ¦©§¨§
a ic m`d ,zayd ikxv oikdl elkeiyàîìc Bà ,ïlëì ãçà úéæk§©¦¤¨§ª¨¦§¨

gipdl jixvãçàå ãçà ìëì úéæk:`xnbd zhyet .mdn,òîL àz §©¦§¨¤¨§¤¨¨§©
,úéæk ïéëéøö ïéìéLáz éáeøò ,áø øîà àaà éaø øîàczifka ice §¨©©¦©¨¨©©¥¥©§¦¦§¦¦§©¦

cg`,ãçàì ïéae:äàîì ïéa ¥§¤¨¥§¥¨
:`a` iax ixac lr `xnbd dywnïðz,epizpynaãáàL Bà Bìëà §©£¨¤¨©

aexird,älçza åéìò ìMáé àìm` la`CîBñ ,àeäL ìk epnî øéiL Ÿ§©¥¨¨©§¦¨¦¥¦¤¨¤¥
ì åéìò.úaL:`xnbd zxxanàeäL ìk éàîm`dåàì,áb ìò óà ¨¨§©¨©¨¤¨©©©

,úéæk àkéìc:`xnbd zvxzn .`a` iaxk `lce,àì'`edy lk' §¥¨§©¦Ÿ
epiiddéa úéàcoiicr,úéæklk' `ed mly xkkl qgiay `l` §¦¥§©¦

:'`edy
:zifka jxev oi`y gikedl dqpn `xnbd,òîL àzepipy ¨§©

,`ziixaaäæ ìéLázezeyrl leki ,oiliyaz aexir lyå ,éìöok ©§¦¤¨¦§
ezeyrl lekiLeák eléôà`ly s`e ,zewxi ipine lcxge unega £¦¨

lk`n oke .lyeank yeaky ,elyia÷eìL,daxd lyean - ¨
ìMeáîe,ezkldkåa oiaxrn okïéðtñàä ñééìB÷[jx giln bc oin-] §¨§§¨¨©§¨¦

,áBè íBé áøòî ïénç åéìò ïúpL:`ziixad zniiqne .eleyia edfy ¤¨©¨¨©¦¥¤¤
a oiaBúlçz,aexird ziiyr lyea xiizypy dna oiaBôBñm`] §¦¨

[zayl lyiay mcew ezvwn ca`y e` epnn lk`.øeòéL Bì ïéà¥¦
:`xnbd zxxanéàîm`d ,xeriy el oi`åàìy,ììk øeòéL Bì ïéà ©¨¥¦§¨

:`xnbd dgec .`edy lka s` ice,àìy `id dpeekdøeòéL Bì ïéà Ÿ¥¦
äìòîì,aexird zenka zeaxdl xyt`y -øeòéL Bì Lé ìáà §©§¨£¨¥¦
,ähîì.zifk epiide §©¨

* * *
,úòc ïéëéøö ïéìéLáz éáeøò ,áø øîà àðeä áø øîàjixv ,xnelk ¨©©¨¨©©¥¥©§¦¦§¦¦©©

ly ezrc `ped ax yxit `le .aexir myl dpeeka liyazd gipdl
:`xnbd dpce ,jixv inàèéLtyçépî úòcaexird,ïðéòacgiiy §¦¨©©©¦©§¦¨

,mixg` xear aexir gipna ,wtzqdl yi j` .jk myl aexird z`
z` s` m`dBì eçépäL éî úòc[exeara-]aexird z`,ïðéòa ©©¦¤¦¦§¦¨

.dgpdd mcew ea jlndl gipnd jixveBà,`nyïðéòa àì`diy Ÿ§¦¨
.ezrcn

:`xnbd zhyetìàeîLc deáàc ,òîL àzdidøòîälekà á ¨§©©£©¦§¥§¨¥©¨
,àéøáè eälekà eáøòî éqà éaøå énà éaø .àòcøäðmigipn eidy §©§§¨©¦©¦§©¦©¦§¨§©§§¤§¨

:zayl aeh mein leyiad mdl xizdl ,mxir ipa lk xear aexird
didy epivn okeéãéà øa á÷òé éaø æéøëîaxra lgy aeh meia ©§¦©¦©£Ÿ©¦¦

,zay,élL ìò CBîñéå àáé ïéìéLáz éáeøò çépä àlL éîdidy ¦¤Ÿ¦¦©¥¥©§¦¦¨Ÿ§¦§©¤¦
.gipdl gkyy in lk xear gipne dkfn,dler el` zecaer lkn

.el egipdy in zrc z` aeh mei axrn jixv oi` ik
:`xnbd zxxanänk ãòåaexird z` gipnd on wgxn dfi` cr - §©©¨

.df aexir lr jenql xyt`,éiaàc déîMî äéøëæ øa éîeçð áø øîà̈©©§¦©§©§¨¦§¥§©©¥

,úaL íeçz ãòday xird leabn gex lkl dn` miitl` mdy ©§©¨
wx gipnd zrce ,zaya zkll xzen my cry ,aexird gipn `vnp

:megzd jeza mi`vnpd lr
àéîñ àeää[xeir-]àúéðúî øcñî äåäczeipyna iwa didy - ©©§¨©£¨§©¥©§¦¨

mdilr xfeg didedééæç .ìàeîL øîc dén÷lgy aeh meia l`eny ©¥§©§¥©§¥
zay axraáéöò äåäc.déì øîà,l`enydéì øîà .záéöò éànà ©£¨£¦¨©¥©©£¦©§¨©¥

meynéáéúBà àìc[izgpd `ly-]déì øîà .ïéìéLáz éáeøò §Ÿ¦¦¥¥©§¦¦¨©¥
,l`eny,éãécà CBîñ.ixir ipa lk xear eizgpd ixdyìäðL §©¦¦§¨¨

,zay axra aeh mei lg aeyyk d`addééæçyi` eze`l l`eny ©§¥
déì øîà .áéöò äåäc,l`eny,déì øîà .záéöò éànàmeyncaey ©£¨¨¦¨©¥©©£¦©§¨©¥§

déì øîà .ïéìéLáz éáeøò éáéúBà àì,l`enyzgpd `ly xg`n Ÿ¦¦¥¥©§¦¦¨©¥
,miinrtzà òLBty s` okl ,jkaéøL àîìò éleëìlr jenql ¥©©§§¥¨§¨¨¥
,iaexir,øeñà Cãéãìmpi`y miryetd xear axrl izrca oi`y §¦¨¨

.oiliyaz iaexir gipdl minkg zpwzl miyyeg
* * *

ïéáøòî ïéà ,úaL áøòa úBéäì ìçL áBè íBé ,ïðaø eðzjxevl ea ¨©¨¨¤¨¦§§¤¤©¨¥§¨§¦
zay,úBøöç éáeøò àìå ,ïéîeçz éáeøò àìd`xp xacdy meyn Ÿ¥¥§¦§Ÿ¥¥£¥

.aeh meia xeq`e ,oewizkéaøe wlegúBøöç éáeøò ïéáøòî ,øîBà ©¦¥§¨§¦¥¥£¥
,zayl aeh meinBøñBà äzàL éðtî .ïéîeçz éáeøò àì ìáà£¨Ÿ¥¥§¦¦§¥¤©¨§

[xgn jxevl zeyrl]Bì øeñàä øáãa,meidøáãa BøñBà äzà éàå §¨¨¨¨§¦©¨§§¨¨
Bì øzenä,aeh meia s` bdep oinegz xeqi`e .meidxeq` okle ©¨

xvga lehlh ok oi`y dn ,zayd jxevl oinegz aexir ea gipdl
zexivg aexir ea gipdl xeq`l oi` okl ,aeh meia xzen ixd

.zayd jxevl
:éaøk äëìä ,øîà ìàeîLe ,àn÷ àpúk äëìä ,øîà áø ,øîzà¦§©©¨©£¨¨§©¨©¨§¥¨©£¨¨§©¦

,eäì àéòaéàl`eny xn`y dnàle÷ì ,éaøk äëìäepiide ,ok xn` ¦©§¨§£¨¨§©¦§¨
zayl aeh mein zexivg iaexr axrl xyt`y,àøîeçì Bà§§¨

.gipdl xeq`y:`xnbd ddnz,øîà÷ àle÷ìc àèéLtiax ixdy §¦¨¦§¨¨¨©
`ed wtqd :`xnbd zvxzn .gipdl xizdøæòìà éaø çìLc íeMî¦§¨©©¦¤§¨¨

ïéðBL ízàLk àì ,äìBbìzwelgnd z`,ìááayøézî éaøgipdl ©¨Ÿ§¤©¤¦§¨¤©¦©¦
,aeh meia zexivg iaexiràlà .ïéøñBà íéîëçå,jtidl,øñBà éaø ©£¨¦§¦¤¨©¦¥

.ïéøézî íéîëçå.mzwelgn z` l`eny dpy ji` wtzqdl yie ©£¨¦©¦¦
éàî. ©

:heytl dqpn `xnbdãáò éîécáà øa àôéìçz áøc ,òîL àz̈§©§©©£¦¨©©§¦¦¨©
ìàeîLc déúåk àcáeòwqty l`eny ixac it lr dyrn dyr - §¨§¨¥¦§¥

,iaxkàìe÷ì÷ì ïðaøî àaøeö éàäc äàøBä úlçz ,áø øîàå- §¨©©§¦©¨¨§©§¨¥©¨¨§¦§¨
lewlwl znxebe ,`id zerh df mkg cinlz ly ez`xed zligz

.`nw `pzk dkld ax zrcly iptn ,miaxd,dzrnezøîà éà¦¨§©§
øîà÷ àle÷ì àîìLa,zexivgd axrl xizd `tilgz axe ,l`eny ¦§¨¨§¨¨¨©

,àìe÷ì÷ eðééä,ax zrcl xeq`d xac xizdyzøîà éà àlà ©§¦§¨¤¨¦¨§©§
àøîeçì,axrl xq` `tilgz axe ,l`eny xn`àìe÷ì÷ éàî §§¨©¦§¨

àkéà:`xnbd dgec .xiznd ax zrcl ef d`xedazn`a xyt` ¦¨
xizde liwdy axe ,axrl xq` `tilgz axe ,xingd l`enyy

c ,lewlwl z`f aiygd axrlíéaø da éì÷ìwîc ïåékmd milelry ¥¨§¦©§§¥¨©¦
aexir `la s` lhlhle gekyl
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כל יחיד איש, אשה וילד, עובדים רק את ה' אחד, על-פי תורתנו תורה אחת, שהיא נצחית ואינה יכולה להשתנות ח"ו.
ממכתב ימי הסליחות, ה'תשי"ז

`xew dida cenr fh sc ± ipy wxt`nei
ø÷éò àðñøä.mibcd oney -äàîì ïéá ãçàì ïéá.zifka mdl ic -úéæë äéá úéàã àì

.`edy lk dil ixw mly xkk iable -äæ ìéùáú.aexr ly -ùåáëlcxgae unega -

.zewxi ipine÷åìù.c`n daxd lyean -ìùåáî.ezkldk -ñééìå÷ïéðôñàägiln bc -

zay zkqna opzck ,eleya dfe ,oing eilr oipzepy `l` .ig `edy enk lk`pe ,jxe ,`ed

ezgcdy :(`,hl).ezk`ln xnb `id efåðúðù
ïéîç åéìòaeh mei axrn el eyry opiqxb -

.el ie`xd leyaåúìçú,liyazd dyryk -

.ea `di dnk xeriy el oi`åôåñe` ,elk` -

.zvw epnn xiiye ,ca`yøåòéù åì ïéà åàì éàî
ììë.hrnl `le axl `l -øåòéù åì ïéà àì

äìòîì.jke jk lr ea siqei `ly xnel -äèîì
.zifkn zegti `l -úòã íéëéøöerciy -

.in zrc yxit `l `ped axe .eyrp jk myly

ol `hiyt i`ce `d :opixn`e ,op` dl opiyxtne

gipnc ezrc - zrc mikixv `ped ax xn` ikc

edyery ,sicr edi`c ,ira `din.jk myl

oebk ,ekxvl egipdy in zrc ol `iran ,edin

ea jlniy jixv melk ,exag jxevl df edyrc

?eit lr ezeyrl dlgzúáù íåçú ãò-

micnerlegipn ly ezrc did `l megzl ueg

eal lr elr `le ,mdilr.oxkeflàúéðúî øãñî
,`qxba zeipyn rcei didy -odilr xfgne

.oxwirk eita zexecq eidy ,l`eny xn iptl

êåîñéãéãà,`rcxdp dlek` `paxrnc -

exir `idy.äðùì.zxg` dpyl -dpyd y`xe

.zepzdle gipdl leki oi`y ,didøåñà êãéãì-

lr izrc oi`yoicifndmpi`y miryetde

micxg.minkg ixaclúåøöç éáåøò àì-

.xac owznk d`xpc ,xgn lhlhlåøñåà äúàù
åì øåñàä øáãáeilr xeq`l jcia yi gk -

zeyrln,meia ea xeq` `edy xac xgn jxev

on z`vl xeq` aeh meia s`y ,oinegz epiide

.megzdåøñåà äúà éàåxeq`l jcia gk oi` -

elowzln.meia ea xzen `edy xac xgnl

.aeh meia dizil zexvg lehlh xeq`eíåùî
'åë øæòìà éáø çìùã:le`yl ekxved jkitl -

meyn ?`xnegl e` ,l`eny xn`w `lewl

x glyciaxc oipey ep`e ,`xnegl xfrl` '

rawy l`eny :ep` mil`ey jkitl ,`lewl

ipzn ikid ,iaxk dkld?ediizbeltláø øîàå
'åëå äàøåä úìçúxn`e ,dilr bilt axc -

.`nw `pzk dkldéì÷ì÷îã ïåéëíéáø äá-

oigkeyy.aexr `la oilhlhne
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øîà:aexr zeklda yi mipic dylye - zifk oda `diy jixv oiliyaz iaexr `a` iax

.(a,t) oiaexira `icda wiqn ikde ,cg`e cg` lkl zecerq izy jixv oinegz iaexr

zexvg iaexrcr :(a,at) oiaexira `icda wiqn ikde ,cg`e cg` lkl zxbexbk oikixv -

zecerq izy oefn my yi m`e .zecerq izy `diyoileki d`n elit`e ,xzei jixv epi` -

oiliyaz iaexr .eilr jenqloia cg`l oia -

.oine oin lkl zifk `l` jixv epi` d`nl

íéâãmieb ileya meyn mda oi` migeln miphw

li`ed ,oiig ody enk milk`p `dc -

migeln eid `l m` la` ,migelnemda yi -

dcear zkqna xn`c :dnize .mieb ileya meyn

dler epi`y lk :(`,gl) "oicinrn oi`" wxt dxf

ztd z` ea ztll mikln ogly lrea oi` -

mibc oebk dlr xn`we .mieb ileya meyn xeqi`

`kde ,ixiin ith miphwa mzdc :xnel yie !miphw

ody minrty ,jk lk miphw oi`y mibca ixiin

.ztd z` ea ztll mikln ogly lr oiler

ïì òîùî à÷ep` o`kn - xwir `gnw

zt miebd on gwil oikneq

y"iiehpw* oixewy miviad on yelpd

envr zt meyn i` ?yegp i`nc .y"`filae`**e-

da ewlyy mivia meyn i` ,minkg exizd`d -

ip`yc xnele wlgl oi`e .xwir `gnw opixn`

zewly on `edy `gnwc xnelk ,`xnegl `kd

dkx ezlilay,ar `edy `nlra la` ,xeq` -

xwir xzidy s` xepz dyrn iedeopilf` `l -

edn :`kd xn`w `dc ,ok xnel xyt` i` .`lewl

.xizdl epl did xnelk ,xwir `pqxd `nizc

xwir xzidc `kid ,`nl`elit` dixza opilf` -

yegl oi`e .xwir `gnwc wiq`c e`l i` ,`lewl

mi`nh zetern miviad `nyoiievn opi` `dc -

miviaa mc yi `nye .epipia.mc mda oi` maex -

mze` oiniyny drya miviad miwceay dne

mc oda yi m` ahexa`dc ,`nlra `xneg edf -

ewcap `l m`ivia meyn yegl oi` mbe ,oixzen -

zetxhn e` zelap.aexd xza opilf`c meyn -

miviaa eyelp `ny yegl yi `de :xn`z m`e

oigwel oi`c (mye `,cq) oilega xn`c ,zetexh

ilin ipd :xnel yie !iebd on zetexh mivia-

i`c meyn ,ediipira`gkenc `zerix eda z

,ez` zetxhe zelapnc ,zetexh ody dnn `zln

`kilc ,eyelpy `kd la` .iebl l`xyi edpafe

`zerix meyxnel yie ,xac meyl opiyiig `l -

ly u"ihyt*** edine .zenly mivian eyelpy

ieb e`t`y mibcmeyn mda yic ,xizdl oi` -

jeza mibcd oney rlape li`ed ,mieb ileya

mieb ileyia meyn oixeq` mibcde ,dqirdm` -

elek dyrpe ,dxeq` uegany dqird s` ok

meyn da oi` dqirdy it lr s` .mieb ileya

dn mbe ,ztd z` exizd `dc ,mieb ileyia

rlapy mcew mewn lkn ,oira epi` da rlapy

dqirdy `vnpe .xq`p dide ,oira did dqira

oneyd oixiqny yie ,opaxc xeqi`d on dyelp

`ivend zkxa ediilr oikxan `lcn ,y"iilip**** oze`e .`peeb i`dka oze` milke`emieb ileya meyn oda yi -jxcc oeik ,mieb ileya meyn mda oi`c :l`igi epax axd xne` ,edine -

"`ivend" zkxa jxan ediilr dizcerq raw i`c :cere .edl ciar zt ziit`.edpip zt `nl` -

éáøiaexr opiaxrn ikid ok m`e ,`id zg` dyecw aeh meie zayc (mye a,gl oiaexir) "oiaxrn lka" wxta dil `xiaq iax `d :dniz - oinegz iaexr `l la` zexvg iaexr oiaxrn xne`

od zg` dyecw dil zi`c `dc ,iaxc `kd `nrh epiid ,daxc`c :xnel yie ?zayl aeh mein zexvgoinegz oebk ,aeh meia zeyrl xeq`d xaca epiid -aeh meia mzeyrl xeq` -

.zay liaya aexr zeyrl exvga lhlhl oebk ,envr aeh meia zeyrl xzend xac opixq` `l `id zg` dyecwy liaya la` ,od zg` dyecw `dc ,zay liaya
oi`
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éaø øîà .øwéò àçî÷ :ïì òîLî à÷ ,øwéò àðñøä©§§¨¦¨¨©§©¨¦§¨¦¨¨©©¦
úéfk :eäì àéòaéà .úéfk ïéëéøö ïéìéLáz éáeøò :àaà©¨¥¥©§¦¦§¦¦©©¦¦©£¨§©©¦
àz ?ãçàå ãçà ìëì úéfk àîìc Bà ,ïlëì ãçà¤¨§ª¨¦§¨©©¦§¨¤¨§¤¨¨
ïéìéLáz éáeøò :áø øîà àaà éaø øîàc :òîL§©§¨©©¦©¨¨©©¥¥©§¦¦
Bà Bìëà :ïðz .äàîì ïéa ãçàì ïéa ,úéfk ïéëéøö§¦¦©©¦¥§¤¨¥§¥¨§©£¨
àeäL ìk epnî øéiL ,älçza åéìò ìMáé àì ¯ ãáàL¤¨©Ÿ§©¥¨¨©§¦¨¦¥¦¤¨¤
ìò óà åàì ?"àeäL ìk" éàî .úaMì åéìò CîBñ ¯¥¨¨©©¨©¨¤¨©©
:òîL àz .úéfk déa úéàc ,àì !úéfk àkéìc áb©§¥¨©©¦¨§¦¥©©¦¨§©
,ìOeáîe ,÷eìL ,Leák eléôàå ,éìö äæ ¯ ìéLáz©§¦¤¨¦©£¦¨¨§¨
,áBè íBé áøòî ïénç åéìò ïúpL ïéðtñàä ñééìB÷å§§©¨¦§§¦¤¨©¨¨©¦¥¤¤
øeòéL Bì ïéà åàì éàî .øeòéL Bì ïéà BôBñå Búlçz§¦¨§¥¦©¨¥¦
eòéL Bì Lé ìáà ,äìòîì øeòéL Bì ïéà ,àì ?ììkø §¨Ÿ¥¦§©§¨£¨¥¦

ïéëéøö ïéìéLáz éáeøò :áø øîà àðeä áø øîà .ähîì§©¨¨©©¨¨©©¥¥©§¦¦§¦¦
Bì eçépäL éî úòc ,ïðéòa çépî úòc ,àèéLt .úòc©©§¦¨©©©¦©¨¥©©©¦¤¦¦
áøòî ìàeîLc deáàc :òîL àz ?ïðéòa àì Bà ïðéòä¥©¨¨¥©¨§©©£¦§¥§¨¥
eälekà eáøòî éñà éaøå éîà éaø ,àòcøäð dlekà©¨§©§§¨©¦©¦§©¦©¦§¨§©§
éáeøò çépä àlL éî :éãéà øa á÷òé éaø æéøëî .àéøaè¦¤§¨©§¦©¦©£Ÿ©¦¦¦¤Ÿ¦¦©¥¥
áø øîà ?änk ãòå .élL ìò CBîñéå àáé ¯ ïéìéLáz©§¦¦¨Ÿ§¦§©¤¦§©©¨¨©©
..úaL íeçz ãò :ééaàc déîMî äéøëæ øa éîeçð§¦©§©§¨¦§¥§©©¥©§©¨
,ìàeîL øîc dén÷ àúéðúî øcñî äåäc àéîñ àeää©©§¨©£¨§©¥©§¦¨©¥§¨§¥
øîà ?záéöò éànà :déì øîà :áéöò äåäc dééæç©§¥©£¨£¦£©¥©©£¦©§£©
CBîñ :déì øîà .ïéìéLáz éáeøò éáéúBà àìc :déì¥§¨¦¦¥¥©§¦¦£©¥§

ì .éãécàéànà :déì øîà ,áéöò äåäc dééæç äðL ©¦¦§¨¨©§¥©£¨£¦£©¥©©
øîà .ïéìéLáz éáeøò éáéúBà àìc :déì øîà ?záéöò£¦©§£©¥§¨¦¦¥¥©§¦¦£©

Cãéãì ,éøL ¯ àîìò éleëì ,zà òLBt :déì¯.øeñà ¥¥©©§§¥¨§¨¨¥§¦¨¨
ïéà ¯ úaL áøòa úBéäì ìçL áBè íBé :ïðaø eðz̈©¨©¤¨¦§§¤¤©¨¥
éaø .úBøöç éáeøò àìå ,ïéîeçz éáeøò àì ïéáøòî§¨§¦Ÿ¥¥§¦§Ÿ¥¥£¥©¦
.ïéîeçz éáeøò àì ìáà ,úBøöç éáeøò ïéáøòî :øîBà¥§¨§¦¥¥£¥£¨Ÿ¥¥§¦
BøñBà äzà éàå ,Bì øeñàä øáãa BøñBà äzàL éðtî¦§¥¤©¨§§¨¨¨¨§¦©¨§
,àn÷ àpúk äëìä :øîà áø ,øîzà .Bì øzenä øáãa§¨¨©¨¦§©©¨©£¨¨§©¨©¨
éaøk äëìä :eäì àéòaéà .éaøk äëìä :øîà ìàeîLe§¥¨©£¨¨§©¦¦©£¨§£¨¨§©¦
íeMî !øîà÷ àle÷ìc àèéLt ?àøîeçì Bà àle÷ì§¨§§¨§¦¨¦§¨¨¨©¦

øñBà éaø :àlà ,ïéøñBà íéîëçå øézî éaø ìááa ïéðBL ízàLk àì :äìBbì øæòìà éaø çìLc¦§©©¦¤§¨¨©¨Ÿ§¤©¤¦§¨¤©¦©¦©£¨¦§¦¤¨©¦¥
øîàå .ìàeîLc déúåk àãáBò ãáò éîécáà øa àôéìçz áøc ,òîL àz ?éàî .ïéøézî íéîëçå©£¨¦©¦¦©¨§©§©©§¦¨©©§¦¦£©¨¨§¨¥¦§¥©£©
eðééä ¯ øîà÷ àle÷ì àîìLa zøîà éà .àìe÷ì÷ì ïðaøî àáøeö éàäc äàøBä úlçz :áø©§¦©¨¨§©§¨¥©¨©§¦§¨¦¨§©§¦§¨¨§¨¨¨©©§
íéaø da éì÷ì÷îc ïåék ?àkéà àìe÷ì÷ éàî ¯ àøîeçì zøîà éà àlà ,àìe÷ì÷¦§¨¤¨¦¨§©§§§¨©¦§¨¦¨¥¨¦§©§§¦¨©¦
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רנב
`xew did` cenr fi sc ± ipy wxt`nei

àìå÷ì÷ åðééä.xq` `ede lenz` axrl xzen did m` -úáù ìùá ìéçúîzg` dkxa -

ipelt bg mei z`e dfd dgepnd mei z` epl ozze" :dligz zay xikfdl ligzne ,mdipyl

."dfdíééñîå.`l eze ,"zayd ycwn" zay lya dkxad -òöîàá íåéä úùåã÷ øîåàå
epl ozze" -d."dfd ipelt bg mei z`e dfd dgepnd mei z` epidl` 'äéî÷ àðú éðú

àðéáøãl`xyi ycwn" iaxc dizlina -

zayde."mipnfdeäéì éùã÷î ìàøùé úáù åèà
`nlya ?zay lyl l`xyi zyecw zncwy -

l`xyi zyecw micwdl jixv - mipnf

,ozyecwl.md eycwzp l`xyi zyecw ici lry

miraew eid `l - l`xyi eycwzp `l eli`e

.oic ziaa micren oi`xewe miycgúáù àìà
àîéé÷å àùã÷îdpi`e ,ziy`xa ini zyyn -

.ycg y`xc zeriawa dielzòáù ììôúî-

crenl el oi` legac ikid ik .zezay x`yk

zaya s` ,elld zeltz ylya dreaw dkxa

`le ,i`ny zial dkxa el reawl jixv oi`

ellkl.lld zialòøåàîä ïéòîycg y`x -

.cren e`äãåáòázkxaa "`aie dlri" oebk -

.dcearäàãåäá"miqpd lr" xne`y enk -

.mixete dkepgaòáùì ÷å÷æù íå÷î ìë-

.dgpne zixgye ziaxr elit`eåúåàë äëìä ïéà
âåæäziaxr xn`c `nw `pzk `l` opiqxb -

oirn xne`e ray lltzn dgpne zixgy

dizeek `zkld e`l ,edin .dceara rxe`nd

`da `l` ,'ek ligzn oitqenae xn`wc `da

zayd ycwn da mzeg s` :xn`c iaxk `zkld

l`xyimipnfde.ycg y`xa miycg iy`x e`

åøéáçì áåè íåéî,oey`x aeh meia xkfp m` -

elge:dpzne ,zay axre iying miaeh mini ipy

m`e ,aexir iaexir - ycw xgne leg meid m`

selgaxrl jixv ipi` -oinegzae .oiliyazl

xgnle ,melk ixaca oi` - ycw meid m` :xn`i

,dnvr ztd dze`ae ,oinegz lya ok enk xn`i

- oiliyaz lya la` .aexir ied jytp dnnc

.xgnl e`pz z` xefgle zepyl jixv oi`

àúáùá äúéáù éð÷îìã`zay `wec e`l -

el exizd `l .`zay ixw aeh mei `l` ,hwp

m`e ,wtqn elit`e aeh meia dziay zepwl

ceak meyn mzd - oiliyaz iaexira exizd

.exizd zayïéôåà ïéà.zt -'åë äùà äàìîî
cgac -mezgpa oke ,ibq `gxhiabl.ielnìáà
úåôàìdicxe dit` dkixv xkke xkk lk -

.dnvrlàìî øåðúäù ïîæámiphw mixepzy -

`ln `edy jezne ,zeptca zt oiwiacne ,eid

,hytzdl ezeningl mewn oi`e ,ellg hrnzn

.dti zt`p ztdeøñàð àåä.zet`l -åçî÷å
øñàðoite` mixg` edi `ly -ecera egnw

.elyåçî÷ ééåð÷àìz` dpzna zzl jixv m` -

mixzen mixg` ediy ,egnwezet`l.el zzle
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ïéài`c :xnel yie ?`nw `pzk dkld xn`w `l i`n` :xn`z m`e - befd eze`k dkld

.zay lya miiqn xn`y dnn s` ,eixac lk` rnyn ded `nw `pzk dkld xn` ded

l`xyi zayd ycwn jexa" mzeg :xn`c ,iaxk `zkldc ol `niiw `dc ,`zil `de

."mipnfde

éàîm`e - `l `zaya dziay ipwnl `nrh

n`z`nrh `ki`d ?`nrh i`d il dnl :x

oiaexir) "oiaxrn lka" wxta opixn`ck ,dpkdc

`l `nrh i`n zayl aeh mein (mye a,gl-

`nrh `idd e`l i`c :xnel yie !dpkd meyn

xn`wc `nrh meyn ,`zaya dziay ipwnc

dpkd meynwtq my yie li`ed ,opixq` `l -

mzdc :dyw mewn lkn .ixnbl `ed leg `nyc

dil wetiz ?dpkdc `nrh il dnl oiaexira

:xnel yie !`l `zaya dziay ipwnc meyn

ipwnl jiiy `le ,zexvg iaexira ixiin mzdc

wxt oihbc `eddn dyw mewn lkne .dziay

lifz idi` :xn`wc ,rxn aiky iab (a,fr) "wxefd"

zeyrl ixyc ,zaya ixiin mzde ,gztze cegze

!aeh meia elit` dziay ipwnl xq` `kde ,oipw

`ly eilr exizdc ,ip`y rxn aikyc :xnel yie

rxn aiky oia welg yic rcze .ezrc sxhz

ep` oi`e ,zaya yxbl el exizd `dc ,xg` yi`l

xn`w `lc ab lr s`e ,oiyxbn oi`e oiycwn

oiyxbn oi` onwloia wlgl yi dnl mewn lkn -

opixn` `ztqezac :cere ?oiyexbl oiyecw

:d`xp ile .oiyxbn oi`e oiycwn oi` `icda

dcen dz` i` mzd xn`wcnbilt `lc rnyn -

xn`c ,lirl dilr iax bilt `de ,dilr mc` mey

zexvg iaexir oiaxrnyxtl d`xp jkl -

:xn`w ikde ,dpkd meyn xnel yi `kdc `nrhc

,dpkd epiidc meyn `zaya dziay ipwnl xeq`

iaxl :xn`z m`e .zayl aeh mein oipikn oi`e

,dfa zxzen dfa dclep :(`,c) lirl xn`c ,opgei

ike ,dpkd dil zilc meyn lirl `nrh xn`we

?`kdc i`xen`e i`pz ipd lk` opgei iax bilt

,micia dyrpy dpkda ixiin mzdc :xnel yie

la` .dcen opgei iax elit`e ,oinegz iaexir oebk

opgei iax xizny dniedc ,dvia iab epiid -

.dil`n ziyrpy ,miny icia dpkd

éàiiepw`l jixv xq`p egnwe xq`p `ed zxn`

oi` xq`p egnw oi` zxn` i`e mixg`l egnw

,xq`p egnwe li`ed :dnize - egnw iiepw`l jixv

wlql leki in ?mixg`l diipwd liren dn

(jk) xg` envr `ed lk`iy ick eay xeqi`d

xq`p `edy oeik :dyw cere !xq`pydfi`n -

?eliaya (zayl) oite` mixg`y xzen `di mrh

`edy dn eliaya zeyrl mileki mixg` ike

d`xp okl ?envr liaya zeyrl leki epi` envr

xq`p `ed zxn` i` :zelecb zekldc `qxibk il

xq`p egnw oi`e,mixg`l egnw iiepw`l ivn -

egnwe xq`p `ed zxn` i`e ,oipwd liren f`e

xq`p`l `dc ,mixg`l egnw iiepw`l ivn `l -

xq`p `ed dpin rny :qxb jenqae ,oipwd liren

.xq`p egnw oi`e
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.àìe÷ì÷ eðééä©§¦§¨
e ,éaøk äëìä ,àðeä áø øîà àcñç áø øîà àáø øîà`edy oeylk ¨©¨¨¨©©¦§¨¨©©¨£¨¨§©¦

xaeq.øeqàì§¦
* * *

dlitzd xcqa zehiy yly zhxtnd `ziixa d`ian `xnbd
:zaya lgy aeh meiaúéa ,úaLa úBéäì ìçL áBè íBé ,ïðaø eðz̈©¨¨¤¨¦§§©¨¥

äðîL ìltúî ,íéøîBà éànLyelye zepey`x yely .zekxa ©©§¦¦§©¥§Ÿ¤
,mei lkay zepexg`[øîBàå]dkxa mdipia,dîöò éðôa úaL ìL §¥¤©¨¦§¥©§¨

edkxaòáL ìltúî ,íéøîBà ìlä úéáe .dîöò éðôa áBè íBé ìL¤¦§¥©§¨¥¦¥§¦¦§©¥¤©
,calaìéçúîzirvn` dkxaa,úaL ìLa íéiñîe ,úaL ìLa ©§¦§¤©¨§©¥§¤©¨

mzegy,'zayd ycwn'íBiä úMeã÷ øîBàåwx aehòöîàa §¥§©©§¤§©
.dkxadéaølld zia ixac lr siqeneda íúBç óà ,øîBàlya ©¦¥©¥¨

xne`e ,aeh mei.'íépîfäå ìàøNé úaMä Lc÷î'§©¥©©¨¦§¨¥§©§©¦
dén÷ àpz éðz[iptl `pz dpy-]àðéáøcmzeg ,iax ixac z` ¨¥©¨©¥§¨¦¨

,'íépîfäå úaMäå ìàøNé Lc÷î'.zayl l`xyi z` micwdeøîà §©¥¦§¨¥§©©¨§©§©¦¨©
déìoeik ,mipnfd zyecwl l`xyi zyecw micwdl yi ok` ,`piax ¥

ziaa miycgd miraewy ici lr mipnfd zyecwl minxeb mdy
j` ,oiceèàd z`,déì éLc÷î ìàøNé úaL,dl mze` zncwdy ¨©¨¦§¨¥§©§¥¥

àîéé÷å àùcwî úaL àäådzyecw oi`e ,ziy`xa ini zyyn §¨©¨¦©§¨§©§¨
.miycgd zriawa dielzìàøNé úaMä Lc÷î' ,àîéà àlà¤¨¥¨§©¥©©¨¦§¨¥

.'íépîfäå§©§©¦
éaøk äëìä ,óñBé áø øîà,aeh mei lya mb minzegyågqep ¨©©¥£¨¨§©¦§

dnizgd:àðéáø õéøúãë¦§¨¦¨¦¨
* * *

yceg y`xa dlitzd xcq z` zyxtnd `ziixa d`ian `xnbd
:zaya milgd crend legeLãç Làøa úBéäì ìçL úaL ,ïðaø eðz̈©¨¨©¨¤¨¦§§ŸŸ¤

òáL ìltúî äçðîe úéøçLå úéáøò ,ãòBî ìL Bleça Bàzekxa §¤¥©§¦§©£¦¦§¨¦§©¥¤©
,zay icinkäãBáòa òøBànä ïéòî øîBàå.[dvx zkxa-]àì íàå §¥¥¥©§¨§£¨§¦Ÿ

øîà,rxe`nd oirn,øîBà øæòéìà éaø .BúBà ïéøéæçîoirn mixikfn ¨©©£¦¦©¦¡¦¤¤¥
rxe`ndäàãBäa.[micen zkxa-]ìéçúî ,ïéôñeîáedkxaa §¨¨§¨¦©§¦
zirvn`íéiñîe ,úaL ìLadaíBiä úMeã÷ øîBàå ,úaL ìLa §¤©¨§©¥§¤©¨§¥§©©

ïa ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé éaøå ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø .òöîàä¤§©©¨¦§¤©§¦¥§©¦¦§¨¥§¤©¦¨¨¤
ì ÷÷æeäL íB÷î ìk ,íéøîBà à÷BøaòáLlka epiide ,zekxa §¨§¦¨¨¤§©§¤©

,zayd zelitzìéçúîzirvn` dkxaaíéiñîe úaL ìLada ©§¦§¤©¨§©¥
íBiä úMeã÷ øîBàå ,úaL ìLacrend lege yceg y`x ly §¤©¨§¥§©©

.òöîàä¤§©
âefä BúBàk äëìä ïéà ,àðeä áø øîà,l`rnyi iaxe oerny oax - ¨©©¨¥£¨¨§©

mixikfn zay ly ziaxre dgpn zixgyay `nw `pzk `l`
.dceara rxe`nd

* * *
ipy aeh mei ly wtqd zngn miraepd mipic ipy zx`an `xnbd

:zeielb ly,áø øîà éMà øa àéiç áø øîàly miaeh mini ipy ¨©©¦¨©©¦¨©©
,iyiye iying inia elgy zeielbíBiî ïéîeçz éáeøéò íãà çépî©¦©¨¨¥¥§¦¦

Bøáçì áBèjxevl minid ipya oinegz iaexir gipdl leki - ©£¥
,zaydäðúîejytp dnne ,leg meid m` wx axrny ,axrnyk ©§¤

.mdn cg` jnq lr zaya z`vl xzen
,àáø øîà,iyiye iying inia elgy zeielb ly miaeh mini ipy ¨©¨¨

áBè íBiî ïéìéLáz éáeøéò íãà çépîoey`xdBøéáçìlkeiy ick - ©¦©¨¨¥¥©§¦¦¦©£¥
,zayl lyal [ipy aeh mei-] xgnläðúîeleg meid m` ,xne`e ©§¤

leg `edy xgnle ,melk epi` ycew meid m`e ,aexir iaexir ixd
.lyal il xzen jk oia

:`xnbd zx`anøîàc ïàîly miaeh mini ipya gipdl xzeny ©§¨©
zeielbïéîeçz éáeøéò,[ax-] i`pz lrïkL ìkgipdl xizny ¥¥§¦¨¤¥

ïéìéLáz éáeøéò.df ote`aøîàc ïàîegipdl xzenyéáeøéò ¥¥©§¦¦©§¨©¥¥
ïéìéLáz,[`ax-],xizd dfa `weecéàî .àì ,ïéîeçz éáeøéò ìáà ©§¦¦£¨¥¥§¦Ÿ©

àzaLa äúéáL éð÷îìc ,àîòè[aeh meia-]àì,wtqn s` xzed ©£¨¦§¦§¥§¦¨§©©¨Ÿ
.zayd ceak meyn ,gipdl exizd oiliyaz iaexir wxe

* * *
'mixeriya ieaix' xeqi` oi`y zx`and `ziixa d`ian `xnbd

:aeh meia ziyrpd ytp lke` zk`lnaïéôBà ïéà ,ïðaø eðzzt ¨©¨¨¥¦
áBè íBiîoey`xBøáçìipyde ycew oey`xd `ny ,[ipy aeh mei-] ¦©£¥

.legl aeh mein dte` `vnpe ,legäMà äàlîî ,eøîà úîàameia ¤¡¤¨§§©§¨¦¨
z` aehøNa äøãwä ìk,dzlyaneäëéøö dðéàL ét ìò óàmeil ¨©§¥¨¨¨©©¦¤¥¨§¦¨

aeh,úçà äëéúçì àlàici lr zelyazn zekizgd lky xg`n ¤¨©£¦¨©©
.cg` leyia dyrnokeíBzçð àlîî[dte`-]íéî ìL úéáçmeia §©¥©§¨¦¤©¦

,dnngne aehéøö BðéàL ét ìò óàãçà ïBúé÷ì àlà Cliaya ©©¦¤¥¨¦¤¨§¦¤¨
.`id zg` dgxihy oeik ,aeh meil dit`däôBà Bðéà úBôàì ìáà£¨¤¡¥¤

éøvM äî àlàBì Cdit` jixv xkke xkk lky meyn ,aeh meil ¤¨©¤¨¦
.envrl dicxe,øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaøxzen dit`a s` ©¦¦§¤¤§¨¨¥

,zeaxdleäMà äàlîîz`úôàð útäL éðtî ,út øepzä ìkxzei §©§¨¦¨¨©©©¦§¥¤©©¤¡¥
,àìî øepzäL ïîæa äôéwiacdle ohw xepza zet`l did mkxcy ¨¤¦§©¤©©¨¥

mewn megl oi`e ellg mvnhvn `ln `edyke ,eizeptca ztd z`
aeh meil zkxvpd ztd dt`zy mxeb ielindy `vnpe ,hytzdl

.ahid
.øæòìà ïa ïBòîL éaøk äëìä ,àáø øîà̈©¨¨£¨¨§©¦¦§¤¤§¨¨

* * *
`la ,zay jxevl aeh meia leyia xeqi` xcba zwtzqn `xnbd

:oiliyaz iaexir zgpd,ïéìéLáz éáeøéò çépä àlL éî ,eäì àéòaéà¦©§¨§¦¤Ÿ¦¦©¥¥©§¦¦
øñàð àeälyal,zayl aeh meinåmbøñàð Bçî÷meia dit`l ¤¡¨§¦§¤¡¨

aeh,mnvrl aexir egipdy mixg` ici lr s`,àîìc Bàwxàeä ¦§¨
.øñàð Bçî÷ ïéàå ,øñàð:`xnbd zxxan.dpéî à÷ôð éàîì:daiyne ¤¡¨§¥¦§¤¡©§©©§¨¦¨

jixv m`íéøçàì Bçî÷ ééeð÷àìzet`l mdl xzen `diy ick §©§¥¦§©£¥¦
,exearaéøö ,øñàð Bçî÷å øñàð àeä úøîà éàBçî÷ ééeð÷àì C ¦¨§©§¤¡¨§¦§¤¡¨¨¦§©§¥¦§

éøö àì ,øñàð Bçî÷ ïéàå øñàð àeä úøîà éàå .íéøçàìééeð÷àì C ©£¥¦§¦¨§©§¤¡¨§¥¦§¤¡¨Ÿ¨¦§©§¥
,íéøçàì Bçî÷,ely gnwn exear zet`l mileki `l`.éàî ¦§©£¥¦©
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.f"rla x"vpin -úåèåìô÷y"ixet ,izxk -

.f"rlaïãéã àðúëlld zia ipzwc oizipznc -

.cg` liyaza exyåúñéòá ìéçúä íà-

dpwzldzet`le.eaexir ici lräðùî
ìëä úà ïéìéáèîmc` oia dliah jixvd lk -

.milk oiaúáùä éðôìîy`xa ol `niiwc -

) dpyd,lbxa envr z` xdhl mc` aiig :(a,fh

mzlapae" aizkc`l"erbz`xwie)miwene .(`i

xeq`c ,zay axrn liahi jkld ,lbxa dl

.aeh meiae zaya liahdl'åë íéøîåà ììä úéáå
zial opireny` `zeax - zay hwpc `de -

yxtn `xnbae .mc`a exy zaya elit`c ,lld

.mixeq` milkc `nrh i`nïé÷éùîù ïéåùåúà
íéîä- e`nhpe zezyl oiti min el yiy in -

,oa` ilk mdn `lnnmpzepewiyny cr migeln min dewnael` e`vnpe ,minl minmirexfdwyne lke` lkl dewna dxdh cer oi`e .exdhe ,ediiab` ilhae ,dewnd inl mixaegne

.(a,cl) "dry lk" wxta migqta opixn`ck ,drixf zxeza `l` dliah zxeza `le ,minl `l`ïéìéáèî àì ìáàdliah jixvd `nh ur ilka oze` oipzep oi`y yxtn `xnba -

owiydlab` ilkl dliah zelrdl ick ,eazwyd.mindïéìéáèîåáâîáâì.aeh meia -äøåáçîåäøåáçì.dl yxtn `xnba -
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ãáìáåe` ,migxe` oinfdl jixv ip` :xn`iy ,zexcw izya - i"yx yxit - mixri `ly

zg` dxcwa la` ,migxe` il e`ailirl opifg `dc ,zeaxdle mixrdl xzen -

glne mixrnc `c` axc `iddn `py i`n :xn`z m`e .jka ixy exagl aeh mein elit`c

aeh mei zgny meyne ,`nlra oilke` cear iedc ,mzd ip`yc :xnel yie ?`nxb `nxb

ikd e`l i`c .exizd,xyad gixqi `ny yiig -

,leyaa ixiin `kd la` ,higy `le rpnne

iaexir ici lr dpwz zeyrl leki did mbe ,xengc

.mei ceran oiliyaz

ìòi`ny ziay ilry dviae bc lr ewlgp dn

eilry dviae bce - oiliyaz ipy mixne`

:mixne` lld ziae .cg` liyaz `l` aeyg epi`

`peeb i`d ik cg` liyaz :xnelk ,cg` liyaz

eilry dviae bc oebk.oiliyaz ipy aeyg -

il d`xp jkl !ikd rnyn `l `pyilc :dywe

,cg` liyaz mixne` i`ny zia :`kt` qxbc

liyaz `l` aeyg epi` eilry dviae bc :yexit

:mixne` lld ziae .xg` liyaz cer jixve ,cg`

ipy aeyg eilry dviae bc :yexit ,oiliyaz ipy

.oiliyaz

øîàziac `ail`e ocic `pzk `zkld `ax

lld ziac `ail`e :i"yx yxit - lld

jixv dit`lc :mz epiax`e .cg` liyaz xn`wc

aexr lr zet`l leki epi`e ,zta mb axrl

:xn`c xfril` iaxk ol `niiw `dc ,cg` liyaz

lr `l` oilyan oi`e ,iet`d lr `l` oite` oi`

dizeek `xnbc `nzq iziin `wcn ,lyeand

dl iziin `pze :xn`wc .oiwxt yixa lirl

mc` gipn lirl lld zia ixn`wc `de .`kdn

ekxv lk ea dyere cg` liyaz aexri`w -

oingd z` oipneh oi` :i`ny zia xn`wc i`n`

,'eke mei ceran oipenh oing el eid ok m` `l`

lkl `diy jixv oiliyaz dylya elit`c ixaqe

,lld zia ixiin `w df lre ecbpk cg`e cg`

,ekxv lk ea dyer cg` liyaz lrc ixn`e

,ea `veike oing oebk ,oiliyaz ipin lk :xnelk

,cg` liyaz `l` epy `l iia` xn`wc `de

`l zt la`dvex epi`c `kid `weec epiid -

zet`l dvex did m` la` ,zet`ljixv did -

ipd lknc `cg :wgvi epax axdl `xidp `le .zt

,xac lkl cg` liyaz `l` jixv `lc rnyn

lirl cenlzd `iany dne ,lyal oia zet`l oia

xfril` iaxc`l` ,dizek `zkldc meyn e`l -

,oiliyaz iaexir lr iziin `nlra `zknq`

iaxc iabl ryedi iaxk ol `niiw ,daxc` `l`

iaxe .`ed izeny xfril` iaxc meyn ,xfril`

oite` :xn`e ,inlyexia dilr bilt ryedi

:wgvi epiaxe` mewn lkne .lyeand lr oilyane

ipy jixve icec ixac lr xearl ial ip`ln `l

.xac `nr oke .liyaze zt ,oiliyaz
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ביצה. פרק שני - יום טוב דף יז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

פשרה קטנה היום, מביאה לידי פשרה גדולה יותר מחר.
ממכתב ימי הסליחות, ה'תשי"ז



רנה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fi sc dvia(iyiy meil)

àúéà éàå,dlik`a xzen dt`e xar m`yéðúéìm`y ,ef dpwz mb §¦¦¨¦§¥
øzeî äôàå øáò:`xnbd dgec .z`f lek`løa àcà áø øîà ¨©§¨¨¨¨©©©¨©

,äðúîj` ,xzen zn`ay okziéðz÷ àøzéäc àzðwz àpz`pzd - ©§¨©¨©©§¨§¤¥¨¨¨¥
,xzida ziyrpd dpwz wx dpyegnw z`pwd oebkla` ,mixg`l

,àøeqàc àzðwz,dlik`a xzen dt`e xar m`y.éðz÷ àì ©©§¨§¦¨Ÿ¨¨¥
:heytl dqpn `xnbd,òîL àz,`ziixaa epipyéáeøéò çépäL éî ¨§©¦¤¦¦©¥¥

ïéîèîe ìMáîe äôBà äæ éøä ,ïéìéLáz.zayl aeh meinäöø íàå ©§¦¦£¥¤¤§©¥©§¦§¦¨¨
jk xg`.Bãéa úeLøä ,Báeøéò úà ìBëàìm` j`àlL ãò Bìëà ¤¡¤¥¨§§¨£¨©¤Ÿ

ìMa àlL ãò] äôàïéîèä àlL ãò ,[,zaylàìå äôàé àì äæ éøä ¨¨©¤Ÿ¦¥©¤Ÿ¦§¦£¥¤ŸŸ¤§Ÿ
ïéîèé àìå ìMáé,zaylïéôBà íéøçà àìå ,íéøçàì àìå Bì àì §©¥§Ÿ©§¦Ÿ§Ÿ©£¥¦§Ÿ£¥¦¦

ì øéúBä ,øéúBä íàå ,áBè íBéì àeä ìMáî ìáà ,Bì ïéìMáîeúaL §©§¦£¨§©¥§§¦¦¦§©¨
,zaya elk`l leki -íéøòé àlL ãáìáexaky xg` zayl lyal ¦§¨¤Ÿ©£¦

migxe` xear meid jxevl izpeek exne`a ,aeh meil lyal xnb
.oinfdl izpeekayøeñà íéøòä íàåmyk ,dzrne .z`f lek`l el §¦¤¡¦¨

jxevl yexita lyane xaerd mb jk ,dlik`a xeq` mixrndy
.zay

:`xnbd dgec,éMà áø øîànzøîà à÷ äîøòälyanl gikedl ¨©©©¦©£¨¨¨¨§©§
,xeqi`a,ãéænî éôè ïðaø da eøéîçàc äîøòä éðàLcifndy itl ©¦©£¨¨§©§¦¨©¨¨§¥¦¥¦

aeyl eteq `ed s`e ,epnn micnl mixg` oi`e ,`ed ryx
la` .dlik`a edexizi m` aexir zxez xwriz `le ,daeyza
aeyl eal l` ozi `l okle ,xzida dyery xaeq mixrnd
dlelr ,epqpwp `l m`e ,eiyrnn ecnli mixg` mbe ,daeyza

.xwridl aexir zxez
:zegcl yi xg` ote`aàä ,øîà ÷çöé øa ïîçð áø`ziixa ©©§¨©¦§¨¨©¨

dnxrda lyaznd dxq`yàéä äéððç ,épîzhiya dzpyp-] ©¦£©§¨¦
,oiliyaz aexira xingnd ,[dippgåxaeq,éànL úéác àaélàyiy §©¦¨§¥©©

.cegl dk`lne oin lkl aexir gipdlúéa ,øîBà äéððç ,àéðúc§©§¨£©§¨¥¥
ïéôBà ïéà ,íéøîBà éànLzayl aeh mein,úôa áøò ïk íà àlà ©©§¦¥¦¤¨¦¥¥©§©

ïéðîBè ïéàå ,ìéLáúa áøò ïk íà àlà ïéìMáî ïéàåzayl aeh mein §¥§©§¦¤¨¦¥¥©§©§¦§¥§¦
ïéðeîè ïénç eéä ïk íà àlàel,íéøîBà ìlä úéáe .áBè íBé áøòî ¤¨¦¥¨©¦§¦¥¤¤¥¦¥§¦

,Bkøö ìk Ba äNBòå ,ãçà ìéLáúa áøòîyie .dpnhde dit` s`e §¨¥§©§¦¤¨§¤¨¨§
dn dlik`a eqpwe exingd ok ,dfa exingdy myky xnel
lld zia zhiyl wtzqdl yi oiicre ,aexir `la lyazpy

.mzenk dkldy
:heytl dqpn `xnbdïðz)(b"n a"t zenexz)øNònä (z` §©©§©¥

úaLa åéúBøétìëàé ,ââBLaxyir m` la` ,zexitdàì ,ãéæîa ¥¨§©¨§¥Ÿ©§¥¦Ÿ
,ìëàéexq`e ,mdizexifba minkg exingdy ixd .qpw meyn Ÿ©

bpern jk ici lr lhaziy s`e ,zeay xeqi`a owezy dnn zepdil
`la zayl aeh mein lyiay dn xeq`l jkn cenll yie ,zay

:`xnbd dgec .aexiràëéøö àìzlik` xeqi` xn`p `l - Ÿ§¦¨
a `l` ,zexitdéðéøçà éøét déì úéàc.zaylwtzqdl yi oiicre §¦¥¥¥©£¦¥

.zayl mixg` milk`n el oi`y lyiae xary ina
:zxkfpd dpynd zligzn heytl dqpn `xnbdìéaènä ,òîL àz̈§©©©§¦

úaLa åéìk,exivgay dewnaïäa LnzLé ,ââBLala` ,meia ea ¥¨§©¨§¥¦§©¥¨¤
m`ãéæîa,mliahd.ïäa LnzLé àìxeq`l jkn cenll yie §¥¦Ÿ¦§©¥¨¤

:`xnbd dgec .aexir `la lyiay dn dlik`aàëéøö àì`l - Ÿ§¦¨
a `l` ,milka yeniyd xq`péðéøçà éðàî déì úéàcel yia - §¦¥¨¥©£¦¥

.zayl mixg` milk,énð éàixd ,el oi` m` s`äìàLa øLôàly ¦©¦¤§¨¦§¥¨

el oi`y lyiae xary ina wtzqdl yi oiicre ,exiagn milk
.zayl mixg` milk`n

:heytl dqpn `xnbd,òîL àz(my) epipy,ââBLa úaLa ìMánä ¨§©©§©¥§©¨§¥
,ìëàélyia m` la`.ìëàé àì ,ãéæîaxeq`l jkn cenll yie Ÿ©§¥¦ŸŸ©

:`xnbd dgec .aexir `la aeh meia lyazpy liyazdàøeqà¦¨
ca lyanúaL`ziixe`cn xeq`d,éðàLlyiae xarl cenll oi`e §©¨©¦

:wtqa oicd x`ype .opaxcn wx xeq`y ,aexir `la
* * *

:dpyna epipy,íéøîBà éànL úéaa axrl yi,ïéìéLáz éðLziae ¥©©§¦§¥©§¦¦
miaygp eilry dviae bcy oieye ,cg` liyaza ic ,mixne` lld

:oiliyaz ipyl
:dpey ote`a zwelgnd z` dpeyd `ziixa d`ian `xnbd

àpz éàä ék àìc ïéúéðúî.`ziixacïa ïBòîL éaø øîà ,àéðúc ©§¦¦§Ÿ¦©©¨§©§¨¨©©¦¦§¤
éøvL ïéìéLáz éðL ìò ìlä úéáe éànL úéa íéãBî ,øæòìàCaexirl ¤§¨¨¦¥©©¥¦¥©§¥©§¦¦¤¨¦

`l` .oiliyazL äöéáe âc ìò ,e÷ìçp äî ìòdze` eghúéaL .åéìò ©©¤§§©¨¥¨¤¨¨¤¥
,íéøîBà éànLjixv,ïéìéLáz éðLliyaze bcl dlith ef dviae ©©§¦§¥©§¦¦

.dfa ic oi`e ,`ed cg`,íéøîBà ìlä úéáea icãçà ìéLáz,dfk ¥¦¥§¦©§¦¤¨
.oiliyaz ipyl aygpyïéåLå,lld ziae i`ny ziaøtøt íàL §¨¦¤¦¦§¥

[xxet-]äöéacegl dlyazpyïúðådze`÷qøL Bà ,âcä CBúì ¥¨§¨©§©¨¤¦¥
úBèeìô÷[izxk-],ïéìéLáz éðL ïäL ,âcä CBúì ïúðålk ixdy ©§§¨©§©¨¤¥§¥©§¦¦

.md miaxerny `l` ,`ed envr ipta liyaz cg`
ïãéc àpúk àúëìä ,àáø øîà,[epzpynay-],ìlä úéác àaélàå ¨©¨¨¦§§¨§©¨¦¨§©¦¨§¥¦¥

.oiliyaz aexirl cg` liyaza icy
* * *

:dpyna epipyBìëà[aexird z`-]åéìò ìMáé àì äæ éøä ãáàL Bà £¨¤¨©£¥¤Ÿ§©¥¨¨
ïðéè÷ð ,éiaà øîà .'eëå,dkldlìéçúäweqrlBúqéòadpwzl §¨©©©¥©§¦¨¦§¦§¦¨

dzet`le,miiw aexird ceraøîBb ,Báeøéò ìëàðåoeik ,dzet`l §¤¡©¥¥
:miiw aexird cera ligzdy

äðùî
,'ErBz `l mzlapaE' (g `i `xwie) aezkdn (:fh d"x) minkg eyxc§¦§¨¨Ÿ¦¨
mei axr lgyk epzpyn dpce .lbxa envr z` xdhl mc` aiigy

:dyri cvik ,zaya aehìçaeh meiéànL úéa ,úaMä øçà úBéäì ¨¦§©©©©¨¥©©
ìkä úà ïéìéaèî ,íéøîBà[milk oiae mc` oia-],úaMä éðôlî §¦©§¦¦¤©Ÿ¦¦§¥©©¨

.mliahdl xeq` aeh meiae zayay iptníéìk ,íéøîBà ìlä úéáe¥¦¥§¦¥¦
oiliahníãàå ,úaMä éðôlîmb laehïé÷éMnL ïéåLå .úaLameia ¦¦§¥©©¨§¨¨§©¨§¨¦¤©¦¦

aehïáà éìëa íénä úàick,ïéìéaèî àì ìáà .ïøäèì,xnelk ¤©©¦¦§¦¤¤§©£¨£¨Ÿ©§¦¦
z` xdhl jk ab`e ,owiydle `nh ur ilkl mind ozil xeq`

.ilkdïéìéaèîeaeh meia,äøeáçì äøeáçîe ,áâì ábîdpi`y ©§¦¦¦©§©¥£¨©£¨
.d`nehn zxdhnd dliah

* * *

àøîâ
epcnl dpynd ixacn :`xnbd zxxanúäéî àîìò éleëc,micen §¥¨§¨¦©

càì úaLa éìk.oiliahnàîòè éàî.df xeqi` ly §¦§©¨Ÿ©©£¨
:dpey`xd dhiyd .xeqi`d mrha zehiy rax` `xnbd d`ian

äøæb ,äaø øîà̈©©¨§¥¨
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פשרה היום במצוות שבין אדם למקום, מביאה מחר לידי פשרה במצוות שבין אדם לחברו.
ממכתב ימי הסליחות, ה'תשי"ז



xcde"רנו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gi sc dvia(ycew zay meil)

epìhé ànL[ilkd z`-]íéaøä úeLøa úBnà òaøà epøéáòéå ,Bãéa ¤¨¦§¤§¨§©£¦¤©§©©¦§¨©¦
.miaxd zeyxa lehlh xeqi` lr xearie ,dliahl ekiledløîà̈©

éiaà déì,daxl,déì øîà .øîéîì àkéà éàî Bøéöça øBa Bì Lé ¥©©¥¥©£¥©¦¨§¥©¨©¥
eèà ,Bøöça øBa äøéæb-a leahl e`eai `ny.íéaøä úeLøa øBa §¥¨©£¥¨¦§¨©¦

:`xnbd dywnçðéúä[ayein-]úaLzk`ln da dxq`py ¨¦©©¨
la` ,d`vedáBè íBéa,d`vedd dxq`p `ly.øîéîì àkéà éàî §©¦¨§¥©

:`xnbd zvxzn.úaL eèà áBè íBé eøæb̈§¨©¨
:`xnbd dywnïðéøæb éîe,ef dpwza jk lk minkg exingd ike - ¦©§¦¨

,xeqi`a lyki `ny ,oicd xwirn zxzend zaya dliah xeq`l
,aeh meia mb xeq`le dxifbl dxifb xefbl siqedleïðz àäå§¨§©

,epzpynaíénä úà ïé÷éLnL ïéåLåmi`nhdìáà ,ïøäèì ïáà éìëa §¨¦¤©¦¦¤©©¦¦§¦¤¤§©£¨£¨
ïéìéaèî àì.dwydd ab` exdhl `nh ur ilkaàúéà éàå Ÿ©§¦¦§¦¦¨

,minkg exingdyä÷Mä øBæâð,oa` ilka.äìaèä eèàzvxzn ¦§©¨¨¨©§¨¨
:`xnbdàøañúå`ld ,ef `id `iyewyíéôé íéî déì úéà éà §¦§§¨¦¦¥©¦¨¦

,mixg` mixedhéðämi`nhdàlà .ä÷Mä eäì ãáòîì éì änì ¨¥¨¨¦§¤¡©§©¨¨¤¨
xaecn gxkdadéì úéìc ïåéëå ,déì úéìci`ce ,el` min `l`øäæî §¥¥§¥¨§¥¥¦§©

eäa øéäæ`le ,giky `l dxwn `ed e`nhpy dne ,e`nhi `ly §¦§
.minkg ea exfb

xeqi` oipra exn`py mipic dnkn zeywdl dtiqen `xnbd
dpwza dxifbl dxifb exfb `ly mdn gikedl yiy ,milk zliah

:ef,déáéúéà,`ziixaa epipyïéìãîxead on min mia`ey -éìãa ¥¦¥©§¦¦§¦
àúéà éàå .øBäè àeäå ,àîè,dxifbl dxifb xefbl minkg exingdy ¨¥§¨§¦¦¨

øBæâð,dai`ydéðéòa déìeaèàì éúà àîìc`la ,envr ipta-] ¦§¦§¨¨¥§©§¥§¥¥
.[min zai`y:`xnbd dgecBì äøzeä àlL CBzî ,íúä éðàL©¦¨¨¦¤Ÿ§¨

dliahBéìc éãé ìò àlà,[dai`y-]àeä øeëæmilk zliah xeqi`n ¤¨©§¥¨§¨
.aeh meia

:xg` oicn `xnbd dywn,déáéúéà,`ziixaa epipyàîèpL éìk ¥¦¥§¦¤¦§¨
áBè íBé áøòî,d`nehd a`a,áBè íBéa BúBà ïéìéaèî ïéàdidy ¥¤¤¥©§¦¦§

`nhp la` .mei ceran eliahdl elíBéa BúBà ïéìéaèî ,áBè íBéa§©§¦¦§
àúéà íàå .áBè,ef dxifba minkg exingdyøBæâðmilk zliah §¦¦¨¦§

ca e`nhpc eèà ,áBè íBén e`nhp.áBè íBé áøò:`xnbd dgec §¨§¤¤
,àéä àçéëL àìc àúlî áBè íBéa äàîeèz` mixdhn lkd ixdy §¨§¦§¨§Ÿ§¦¨¦

.`nhdln mixdfpy oky lke ,lbxa mnvràì àçéëL àìc àúlîe¦§¨§Ÿ§¦¨Ÿ
.ïðaø da eøæb̈§¨©¨¨

:xg` oicn `xnbd dywn,déáéúéà,`ziixaa epipyàîèpL éìk ¥¦¥§¦¤¦§¨
aeh mei axrn.áBè íBéa BúBà ïéìéaèî ïéà ,äàîehä áàala` §©©§¨¥©§¦¦§

`nhp,äàîehä ãìåa,opaxcn `l` `nh epi`y oeikBúBà ïéìéaèî ¦§©©§¨©§¦¦
,àúéà íàå .áBè íBéa,ef dxifba minkg exingdyàä øBæâðilk-] §§¦¦¨¦§¨

,[d`nehd clea `nhpyàä eèà.[d`nehd a`a `nhpy ilk-] ¨¨
:`xnbd dgeca `nhpy ilkdì úçkLî éëéä ,äàîehä ãìådidiy §©©§¨¥¦©§©©¨

wx ,dliah oerhéab[lv`-]íéðäkoi` mdae ,dnexz milke`d ©¥Ÿ£¦
y oeik xefbl,íä ïéæéøæ íéðäkmilk zliah mb xizdl erhi `le Ÿ£¦§¦¦¥

.a`a e`nhpy
:xg` oicn `xnbd dywnøîà éMà øa àéiç áø øîàc ,òîL àz̈§©§¨©©¦¨©©¦¨©

íéãâa dì ïéàL äcð ,áø,leahzy xg`l myaell mixedhúîøòî ©¦¨¤¥¨§¨¦©£¤¤
úìáBèåaeh meia,äéãâáa.dicbale dl dliahd dlereàúéà íàå §¤¤¦§¨¤¨§¦¦¨

xifba minkg exingdy,ef døBæâð,dfa mbéìeaèàì éúà àîìcz` ¦§¦§¨¨¥§©§¥
micbad.eäééðéòa:`xnbd dgecdì äøzeä àlL CBzî ,íúä éðàL §¥©§©¦¨¨¦¤Ÿ§¨¨

micbad zlahdàéä äøeëæ ,Leaìî éãé ìò àlàmilk zliahy ¤¨©§¥©§§¨¦
.zaya dxeq`

:aeh meie zaya milk zliah xeqi` mrha dipy dhiyóñBé áø©¥
,äèéçñ íeMî äøæb ,øîàxeq`l yie ,md milk llka micba s`y ¨©§¥¨¦§¦¨

.jk xg` mhgeql e`eaiy yygn dliahdçðéz ,éiaà déì øîà̈©¥©©¥¦©
,eäðéð äèéçñ éðác íéìkla` .micba oebkäèéçñ éða åàìc íéìk ¥¦¦§¥§¦¨¦§¥¦§¨§¥§¦¨

déì øîà .øîéîì àkéà éàî ,eäðéð,sqei axéðä äøæbipa mpi`y ¦§©¦¨§¥©¨©¥§¥¨¨¥
dhigqéðä eèàxizdl e`eai el`a xizp m`y ,md dhigq ipay ¨¨¥

.el`a s`
déáéúéàsqei axl iia`àzáeéz éðä ìkexfb m`y ,daxl dywdy ¥¦¥¨¨¥§§¨

.lirl mi`aend mixwnd lka exfb `l dnl ,dxifbl dxifb dfa
déì épLåsqei axïðépLãktk -.dax itl epayiiy i §©¥¥¦§©¦©

:aeh meie zaya milk zliah xeqi` mrha ziyily dhiyéáéa áø©¦¦
àäLé ànL äøæb ,øîàf`y ,aeh meia mlahl mi`nhd eilk z` ¨©§¥¨¤¨©§¤

mcera dnexzl mda ynzydle lykdl lelre ,i`pt el yi
.mi`nh

ïéìéaèî ïéà áBè íBé áøòî àîèpL éìk ,éáéa áøc déúååk àéðz©§¨§¨¥§©¦¦§¦¤¦§¨¥¤¤¥©§¦¦
àäLé ànL äøæb ,áBè íBéa BúBà.aeh mei cr ez`neha eze` §§¥¨¤¨©§¤

:aeh meie zaya milk zliah xeqi` mrha ziriax dhiyàáø̈¨
éìk ïwúîk äàøpL éðtî ,øîàici lr oewizl dnece ,exdhn ixdy ¨©¦§¥¤¦§¤¦§©¥§¦

.dxezd on xeq`d ,dk`ln
:`xnbd dywnénð íãà éëä éà,zaya dliaha lld zial xq`i ¦¨¦¨¨©¦

:`xnbd zvxzn .eteb z` owznk d`xpy iptníãàz` laehd ¨¨
`l` ,owznk d`xp epi` etebø÷éîk äàøðdywn .eteb z` [opvn-] ¦§¤§¥¥

:`xnbdçðéz àäa laehaíéôé íéîa la` ,mda uegxl jxcyíéî ¨¦©©¦¨¦©¦
íéòø[migexq-],dxdh myl `l` mda leahl jxc oi`yéàî ¨¦©

.øîéîì àkéà:`xnbd zvxzn,÷çöé øa ïîçð áø øîàjka s` ¦¨§¥©¨©©©§¨©¦§¨
y ,dxdhl laehk d`xp epi`àa íãàL íéîòt§¨¦¤¨¨¨
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אגרות קודש

 ב"ה,  שלהי אלול, תיש"א, 
ברוקלין נ. י.

 הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' וכו' 
מהור"ש שי' הלוי

שלום וברכה!

לקראת השנה החדשה, הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי, 
ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות גם יחד, הצלחה רבה בתלמידיו 
בהשפעת תורה ביראת שמים, ורוב נחת חסידותי מכל יו"ח שיחיו - מתוך מנוחת הנפש ומנוחת הגוף.

בברכה,

מ. שניאורסאהן



רנז ezny in` cenr gi sc ± iyily wxt`nei
åðøéáòéåíéáøä úåùøá úåîà òáøà.dewnd cr enewnn -ïðéøæâ éîåopax xeng` ine -

zliahc `zpwz jda i`d ilek?dxifbl dxfbe ,`xeq` eh` `xizd xfbnl ,milkàøáñúå
.`ed `iyew `dc -åäá øéäæ øäæîxidfc oeike ,e`nhi `ly -oz`neh edl `ied - eda

.opax da exfb `le ,`giky `lc `zlnïéìãî.min -éìãáøåäè àåäå àîè.eil`n -

inc `l `deliahnleinin iab lr ilk

`a `l envr lk mzdc - xeq`c ,oizipznc

jkld ,ilk oia min oia ,xdhl `l``gken

- dxeq` dliahc `nrhe .dliahc `zlin

`kd la` .ifgn i`de ,ilk owznk d`xpc meyn

ilcdy mircei lkd oi` -xne` d`exde ,`nh

.jixv did elld min ae`yléúà àîìã øåæâð
äéðéòá äéìåáèàìzai`y `la -.minêåúî

åì äøúåä àìùeilc ici lr `l` ef dliah -

,ezai`ya.zeliah x`y jxc ok oi`yàåä øåëæ
.aeh meia dxeq` dliahdy -àîèðù éìë

áåè íåé áøòîa`ae -.onwlck ,d`nehdïéà
áåè íåéá åúåà ïéìéáèîel dide li`ed -

.mei ceran oliahdlåúåà ïéìéáèî áåè íåéá
áåè íåéáoi`y ,oileg meid ea ynzyie -

.yny axrd oikixvàçéëù àìãlkd ixdy -

oixidfy oky lke ,lbxa oixdhn.`nhdlnéìë
äàîåèä áàá àîèðù,aeh mei axrn -

.lirlckáåè íåéá åúåà ïéìéáèî ïéàoeikc -

.owznk dil ded - dxezd on `nhcãìåá
äàîåèäxedh `ziixe`cnc ,oewz o`k oi` -

a`a `l` `nh ilk oi`y ,`ed `ilrn

lke` :(`,dk) "oihgey lkd"a `ipzck ,d`nehd

milkd lk oi`e ,qxg ilk xie`n oi`nhn dwyne

cle dil dedc meyn .qxg ilk xie`n oi`nhn

zngn `nhin oi` ekezay dny ,d`nehd

ilk :miyxtn yi .ilk xie` zngn `l` uxyd

- aeh meia `nhp elit` ,d`nehd a`a `nhpy

meyn - `nrhe ,aeh meia eze` oiliahn oi`

dkixv `ziixe`c d`nehc ,yny axrd irac

meid ie`x epi`e li`ed ,jkld .yny axrd

`l - yinyzl.epliahiie`x ixd ,il `iywe

`l` yny axrd oi`y ,oileg ea ynzydl

lke` - dlre lah :opzck ,miycwe dnexzl

lke` - eyny aixrd ,xyrnamirbp) miycwa

wxtci.(b dpynäì úçëùî éëéä äàîåèä ãìå
,odk `l` epi` - eliahdl jixvd `ed in -

,ipy ea `nhpy ilke ,oey`x d`nehd cle `dc

,oilega iyily dyer ipy oi`y .oilegl xzene

.dnexzl `l` eliahdl jixv oi`eïä ïéæéøæ-

oifixf ,inp i` .d`nehd a`c ixynl ez` `le

d`neh `aln`lc `zln `iede ,odilkl

.`gikyíéãâá äì ïéàùsilgdl mixedh -

dpi`e ,aeh mei meide ,dzliah xg` yealle

.dilry el` z` liahdl dlekiúîøòî
úìáåèå`idyk -,dyeal`idy `zln `gken `le ,milkl s` dliah dl `wlqe

zliahlc - zpwzn,xwink d`xpc ,lld ziak leahl xzen mc`e ,dqpkp dnvr

.onwlckøîà óñåé áøzaya milk zliahc oizipznc `nrh -meyn - `xiq` aeh meie

.milk llka od s`y ,micba zhigqàäùé àîùdil zixy i` -edpileah`laeh meia

oda ynzydl dlwz icil jk jeza eda iz`e ,iept `edy ,aeh mei cr edl idyn -

.dnexzøîà àáø,ilk owznk d`xpy iptn oizipznc `nrh -`ince,dk`ln zpwzl

.opaxcn dlr xefbeïéôé íéî çðéú.oda uegxl jxcy -
áøùá
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àîùzeyxn ep`ivei `ny xn`w `l i`n` :dniz - miaxd zeyxa zen` rax` epxiari

.xvgd itetbae gzta `xkid yiy :xnel yie ?miaxd zeyxl cigid

äøæâ.`id zg` zaye aeh meic ,dxfbl dxfb ied `le - zay eh` aeh meiøåæâðdwyd

miaxd zeyxa zen` rax` epxiari `ny meyn xefbp :jextl ,dywe - dlahd eh`

xfbnl jixv ilk zlahd iabc :xnel yie !owiydl

zwyda la` .eliahdl hedly itl ,epxiari `ny

minmina xyt`c ,owiydl jk lk hedl oi` -

xefbp jixt `l d`nehd clea jenqa oke .mixg`

epxiari `ny,eliahdl jk lk hedl epi`y itl -

.opaxc d`neh `l` `kilc oeik

ïéìãîeil`n - xedh `ede `nh ilca:dniz -

lr ilk oiliahn oi` xn` oizipznac

`edy ixiin mzdc :xnel yie !exdhl einin iab

xeq`e ,iraw ileah`lc dgked ea yie ,min `ln

`kd la` .owznk ifgnc ,ilk liahdllkd oi` -

xeaq `di d`exd ok m`e `nh ilcdy oircei

.jixv `ed ae`ylc

éìëeze` oiliahn oi` d`nehd a`a `nhpy

yxit - 'eke eze` oiliahn d`nehd clea

meia i`c .aeh mei axrn `nhpy ixiinc :i"yx

aeh`de .eze` oiliahn d`nehd a`a elit` -

eze` oiliahn oi` aeh mei axrn lirl opixn`c

aeh meia`nrhe .d`nehd a`a `nhpy ixiin -

eze` oiliahn oi` d`nehd a`cmeyn -

la` .owznk d`xpc ,`id `ziixe`c d`nehc

oiwyna `nhpy d`neham` ik `nh epi` -

yexit yxit cere .owznk ifgn `le ,opaxcn

a`ae ,envr aeh meia `nhpy ixiinc :xg`

aeh meia eze` oiliahn oi` mewn lkne ,d`nehd

jxevl oiliahn oi`e ,yny axrd jixve li`ed -

yny axrd jixv epi` d`nehd clea la` .leg

`nhp opixn`c `de .aeh meia eze` oiliahne

aeh meiaaeh meia eze` oiliahn -ixiin -

,i"yxl dil `xidp `le d`nehd clea `nhpy

,oileg ea ynzydl ie`x ixd mewn lkn izk`c

epiax axde !dnexz `l` yny axrd jixv epi`y

!dnexza ixii`c `pwqnd itl `gipc :yxit wgvi

epax axdl d`xp epi`e .yny axrd jixv myc

?oileg edl zil mipdkc dil `wiqt eh`c :wgvi

ilk liahdl xzen `ed j`id :dyw edine

ynzydl dvex m`c ?d`nehd clea `nhpy

xyrnae oilegameyn i`e ,dliah jixv oi` -

dnexzok m`e ,yny axrd ira `d -jxevl -

xg` yexitlc :xnel yie !liahn `ed leg

`l ef enk opaxc dliahac ,`gip i"yx yxity

`i wxt) dxt zkqna opzck ,yny axrd `ira

minkg ixacn min z`ia oerhd lk :(d dpyn-

.oleka xzen ez`ia xg`l

éëéä:xn`z m`e - mipdka dl zgkyn

ixiinc :xnel yie !dlgz zeidl oiwyn `nhn dnexz lqetd lkc ,dl zgkyn inp l`xyia

.awepn ilk oebk ,min ekeza ynzydl ie`x epi`y ilka

úîøòîoalne qakn `edy iptn dxeq` diixye ,diixy epiid :dniz - dicbaa zlaehe

sepih jxc iedc li`edc :xnel yie .eqeak `id ef eziixy opixn`c,rcze .ixy -

`l` !oalne qakn `edy iptn ,xeq`e diixy ied `d ?zaya dtna epici miabpn ep` ji`dc

sepih jxc iedc oeik.ikd `nip inp `kd ,ixy -äøæâ,aeh mei cr :yexit - `dyi `ny

.leahln envr `dyn oi` mc` la` .dnexz oda ynzydl dlwz icil `aie ,iept `edy

.jk lk dlwz icil yginl jiiy `l ,cere
xcd
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.íéaøä úeLøa úBnà òaøà epøéáòéå Bãéa epìhé ànL¤¨¦§¤§¨§©£¦¤©§©©¦§¨©¦
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בזמן זה של חשבון הנפש, וודאי שאחינו בני ישראל בכל מקום שהם, ה' עליהם יחיו . . יתבוננו ברצינות ויערכו לעצמם חשבון צדק, 
תוך הכרה מלאה במציאות ובאמת לאמיתתה.

ממכתב ימי הסליחות, ה'תשי"ז
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על-ידי חיקוי העולם שאינו-יהודי, לא נרכוש את ידידותם, ולהיפך, עוד יגדילו את שנאתם.
ממכתב ימי הסליחות, ה'תשי"ז
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.devn myl laehy gken:`xnbd zvxzn,àáø øîàmeia ok` ¨©¨¨
j` ,dvigxa ezliah zelzl yiy zngn xzidd oi` mixetikd

c mrhn xzenéãéî àkéà éîxac yi m`d -úaLácdxengdéøL ¦¦¨¦¦¦§©¨¨¥
,zeay meyn minkg ea exfb `le ,dk`ln meyníéøetkä íBéáe§©¦¦

didiøeñà,dk`ln dyere owznk d`xpy mrhnìéàBä àlà ¨¤¨¦
éøL úaLáe,xwink d`xpy meyn leahléøL énð íéøetkä íBéa, §©¨¨¥§©¦¦©¦¨¥

.zayn xzei ea xingdl oi`y
:`xnbd dywnàáøì déì úéà éîezxaqìéàBä,ef oirkïðúäå ¦¦¥§¨¨¦§¨§©

(.`iw zay)õîBçä úà ïäa ònâé àì åépéLa LLBçä ,.d`etxlìáà ©¥§¦¨Ÿ§©¥¨¤¤©¤£¨
àeä ìaèîunega elk`n z`àtøúð íàå ,Bkøãkjk ici lr §©¥§©§§¦¦§©¥

,àtøúð.xzen dlik` jxc lkydìò ïðéîøådpyn lr epiywde - ¦§©¥§¨¦¨£¨
eipiya yyegd ,epipyy ,`ziixan efònâé àìunegd z`,èìBôe Ÿ§©©¥

,erneb `ed d`etxly xkip f`y,òìBáe ònâî ìáàlk`n jxcy £¨§©¥©¥©
,envr ipta mb ernebl xzen unegd rlea m`y x`azne .`ed

.ea lk`n leaih ici lr wx `leéiaà øîàå,dxizqd uxzlïðz ék §¨©©©¥¦§©
énðaïéúéðúîa ,envr ipta unegd z` rnbl xeq`yèìBôe ònâî ©¦©§¦¦§©¥©¥
ïðz.xzen relale renbl la` ,okøîà àáøå,ef dxizq uexiza §©§¨¨¨©

àîéz eléôàa mb dpynd dxq`yïàk ,àéL÷ àìå ,òìBáe ònâî £¦¥¨§©¥©¥§Ÿ©§¨¨
xaecn ,envr ipta unegd zrinb z` dxiznd `ziixaaíãB÷¤

ìeaè`l` ,d`etx myl erneby xkip oi` f`y ,ezlik` mcew - ¦
e .dlik`l el liren unegdy itl ok dyery d`xpïàkdpyna ¨

xaecn ,zxqe`dìeaè øçàìelk`n laihe ,lk` xaky xg`l - §©©¦
.d`etxl ok dyery xkip rnbne xfeg m` f`e ,unega

:dziiyew `xnbd zniiqnàúéà íàå,li`ed zxaq `ax xaeqy §¦¦¨
àîéðcr-] zay ivgl mieqn xac xizdl xyt` i`y ,o`k mb ok ¥¨

`l` ,[dcerqd xg`-] xg`d divga exq`le ,[dcerqd zryl

éøL ìeaè íãB÷å ìéàBämyl ok dyery d`xpy oeik ,renbl ¦§¤¦¨¥
s` ,dlik`.éøL énð ìeaè øçàì:`xnbd zvxznàáø déa øãä §©©¦©¦¨¥¨©¥¨¨

àéääîo`k eixace ,iia`k uxzne ,my uxizy dnn `ax ea xfg - ¥©¦
:`xnbd zl`ey .dxfg xg`l exn`p,déa øãä àéääîc éànîe¦©§¥©¦¨©¥

àäî àîìco`k xn`y li`ed zxaqn `ny -,déa øãäzn`ae ¦§¨¥¨¨©¥
daiyn .owznk d`xpy meyn mixetikd meia mc` zliah xeq`i

:`xnbdñ àìCzòc à÷ì,xeq`iyïéìáBè úBìéáè éáéiç ìk ,àéðúc Ÿ¨§¨©§¨§©§¨¨©¨¥§¦§¦
áàa äòLúa ïéa ,ïkøãkíéøetkä íBéa ïéa,el` mini mixeq`y s`e §©§¨¥§¦§¨§¨¥§©¦¦

:dvigxa
* * *

:dpyna epipy,'åëå ïáà éìëa íénä úà ïé÷éLnL ïéåLå`l la` §¨¦¤©¦¦¤©©¦¦§¦¤¤
:oiliahn

:`xnbd zxxanïéìéaèî ïéà ,ìàeîL øîà .ïéìéaèî àì ìáà éàî©£¨Ÿ©§¦¦¨©§¥¥©§¦¦
éìkä úà`nhdáb ìòzwydåéîéîickáBè íBéa Bøäèì.`ly ¤©§¦©©¥¨§©£§

.ok ab` ilk xdhl `le ,cegl dwyd `l` dxzed
:`xnbd zl`eyïéúéðúî épîmin zwyd dxiznd epzpyn - ©¦©§¦¦

dpi` ,dwydd ab` ilk zlahd zxqe`e ,ceglàìzhiykàìå éaø Ÿ©¦§Ÿ
zhiykéìkä úà ïéìéaèî ïéà ,àéðúc .ïðaø`nhpyåéîéî áb ìò ©¨¨§©§¨¥©§¦¦¤©§¦©©¥¨

éøác ,ïøäèì ïáà éìëa íénä úà ïé÷éMî ïéàå ,Bøäèìíéîëçå .éaø §©£§¥©¦¦¤©©¦¦§¦¤¤§©£¨¦§¥©¦©£¨¦
,íéøîBàz`f lka ,dxeq` envr ipta ilk zliahy s`ïéìéaèî §¦©§¦¦

.ïøäèì ïáà éìëa íénä úà ïé÷éMîe ,Bøäèì åéîéî áb ìò éìk§¦©©¥¨§©£©¦¦¤©©¦¦§¦¤¤§©£¨
dzrneépî,epzpyn dxn`p in zhiyk -éàkàéL÷ ,éaødn ©¦¦©¦©§¨

epzpyn dxizdyä÷Mäe .dxq` iax ixdy ,oa` ilkaéàk,ïðaø ©¨¨¦©¨¨
àéL÷dxq`y dnäìaèäopax ixdy ,einin ab` `nh ilk ly ©§¨©§¨¨

.z`f mb exizd
`l` ,cg`k mixen` `ziixaay mipicd ipy oi` :`xnbd zvxzn

epizpyn df itle ,aeh meil zay oia wlgl yiàîéà úéòaéàk,éaø ¦¨¦¥¨©¦
àîéà úéòaéàk.ïðaø ¦¨¦¥¨©¨¨

àîéà úéòa éàk epizpyn,éaøc ,yxtl yiy `l`àúééøác àLéø ¦¨¦¥¨©¦¥¨§¨©§¨
lahd iax xqe`ycegl dwydy wiiecne ,einin ab` `nh ilk z

epiid ,zxzenàôéñå .áBè íBéaepiid dwydd z` s` iax xq`y §§¥¨
ïéúéðúî dleëå .úaLazxacn,áBè íBéadwyd dxizd okle §©¨§¨©§¦¦§

.zexeq` mdipy zaya la` ,dlahd dxq`e
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אגרות קודש

 ב"ה,  ערב חג הסוכות, תשי"ב
ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א עוסק בצ"צ וכו'

מוה"ר משה מאיר שי'

שלום וברכה!

לבנין  ביטש  ברייטאן  בשכונת  המשפחה  טהרת  ועד  התיסדות  ע"ד  כותב  בו  מכתבו  קבלתי 
מקוה כשרה, ומבקש שאבוא בדברי זירוז לבני מחנם שיחיו.

יעזרם  הנכונה  בהשתדלות  ובודאי  שלי  קורא  הקול  ומוסג"פ  בקשתו,  ממלא  הנני  בשמחה 
השי"ת להוציא מחשבתם הטובה מהכח אל הפועל בהקדם האפשרי.

בברכת חג שמח.
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.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

çäæ ìëå[etéìk úøBz LiL øáãa[ftíãà ìëàî Bðéàå åéìò éìk úøBz ïéàL øác ìk ìáà ,åéìò[gtàìå §¨¤§¨¨¤¥©§¦¨¨£¨¨¨¨¤¥©§¦¨¨§¥©£©¨¨§Ÿ
äîäa ìëàî[htúBòîe ,íéðáà ïBâk ,[víéöòå ,[`víéð÷å ,[avúBøB÷å ,[bvøôòå ,[cvìBçå ,[dväqòå ,çî÷å , ©£©§¥¨§£¨¦¨§¥¦§¨¦§§¨¨§§¤©§¦¨

íéøézî Lé éøëð ìL ìáà ,ìàøNé ìL)[evíéøáãa àöBik ìëå ,íéiç éìòáe ,únäå ,(é"ù ïnña øàaúiL Bîk , ¤¦§¨¥£¨¤¨§¦¥©¦¦§¤¦§¨¥§¦¨§©¥©£¥©¦§¨©¥¦§¨¦
elà[fvòBöôì ïééeàøL íéðáà ïBâk ,úaLa øznä LéîLz äæéà Ba LnzLäì éeàø àeäL øáã elôàå ,[gv ¥©£¦¨¨¤¨§¦§©¥¥¤©§¦©ª¨§©¨§£¨¦¤§¦¦§©

úBøBøöe ,íéæBâà ïäa[hvøeñà ¯ íäéìò éìk úøBz ïéàL ïåék ,íäá àöBik ìëå ,íéìk ïäa úBqëì úBéeàøL ¨¤¡¦§¤§§©¨¤¥¦§¨©¥¨¤¥¨¤¥©§¦£¥¤¨
eøàaúiL íéëøcä ét ìò àlà ,íîB÷îe íôeb Cøöì elôà íìèìèì[wBôeb úîçî äö÷î àø÷pä eäæå .[`w: §©§§¨£¦§Ÿ¤¨§¨¤¨©¦©§¨¦¤¦§¨£§¤©¦§¨ª§¤¥£©

ח  סעיף בשבת לטלטל והאסורים המותרים דברים שח, סימן ב חלק שבת, הלכות

1

2

3

4

5

6

dkld ixe`ia
äæ ìëå [åô מותר בשבת לשימוש הראוי שדבר –

שלא  עוד כל המיועד מתשמישו שהוקצה אף בטלטול
כלל. בו להשתמש שלא עליו מקפיד

éìë úøåú [æô כלי גדר –85.
íãà ìëàî [çô בשבת באכילה המותר אדם מאכל –

כלל  לצורך שלא אפילו בטלטול .86מותר
äîäá ìëàî [èô בטלטול מותר בהמה מאכל –

.87בשבת 
úåòîå [ö המשמשים וכסף זהב של נקובים מעות –

בטלטול  מותרים – .88לתכשיט
íéöòå [àö לשריפה העומדים –89.
íéð÷å [áö המשמשים מקל בצורת (צמחים) גבעולים –

שונים  .90לדברים
úåøå÷å [âö לבנייה המשמשות עץ קורות –91.

øôòå [ãö.הארץ עפר אדמה, –
ìåçå [äö הים כחול –92.

íéøéúî ùé [åö של ועיסה קמח לטלטל מתירים יש –
וכיון  ביום, בו ראוי ולעשותו לאפותו הוא שבידו נכרי

לכל  מוכן זה הרי – בעליו להנכרי מוכן .93שהוא
åìà íéøáãá [æö.בערכו דבר כל המוקצה' 'לוח עיין –

òåöôì [çö.לפצח –
úåøåøöå [èö קטנות אבנים –94.
åøàáúéù יחוד ÷] ידי על כלי תורת להם שיתנו כגון –

טלטול  או יד כלאחר טלטול ידי על או שבת, מערב
הצד  .95מן

åôåâ úîçî [à÷ מיועד אינו שמעצמו עצמו" "מחמת –
או  שייעדו עד החול) בימות (אפילו תשמיש לשום
כדי  ועשויים מיועדים כלים אבל לתשמיש, ייחדו
אינם  עצמם ומצד עכ"פ) החול (בימות בהם להשתמש
היודע  האדם דעת הקצאת מחמת אלא "מוקצה"

בשבת. בהם ישתמש שלא השבת בכניסת

zetqede mipeiv
כלי 85) דיני לו שיש חפץ שהוא או ממש כלי שהוא

יח. ביאור כדלעיל
יז.86) סעיף להלן
ואילך.87) סד סעיף להלן
סל"ט.88) שא סי'
שיחדם 89) עצים לגבי ואילך נב סעיף וראה נ, סעיף להלן

אחר. לשימוש או לישיבה
הכנת 90) בנייה, כמו בשבת האסורות למלאכות בעיקר

על  מו סעיף לקמן וראה בזה, וכיוצא נגינה כלי מחצלות,
בשבת. בקנה המותרים שימושים

המותר 91) תשמיש לאיזה כשייחדוה יא סעיף לקמן ראה
בשבת.

למשחק.92) המשמש חול דין המוקצה' 'לוח ראה
יש 93) הדחק בשעת לא שאם שם וראה ס"א, שכה סי'

השמשות  בבין אם רק ומתירים החולקים כדעת להחמיר
אם  אבל ועיסה, קמח הנכרי עשאה ובשבת תבואה היתה
שאף  לטלטלה, אסור עיסה, או קמח היתה השמשות בבין
היתה  לא עצמה מצד מכלֿמקום מדעתו, הקצה לא שהנכרי

השמשות. בבין לאכילה העיסה ראויה
דקים,94) אבנים שהם צרורות, ס"ח: ג סי' מהדו"ת לעיל

הקינוח: ד"ה הכסא בית הנהגות הסידור בפסקי ועד"ז
קטנים. אבנים כמו שהן בצרורות

ציונים.95) ראה

•
"inei ax" gel itl zay zekld owfd epax jexr ogley

בשבת  סחיטה דיני שכ סימן ב' חלק

יש · הפירות מן המשקה בפיו למצוץ אבל לסחוט זה וכל
סחיטה  דרך שאין מפני וענבים מזיתים אפילו מתירין
פי  על שאף אומרים ויש אדם כל אצל דעתו ובטלה בכך

הבהמה  מן בפיו לינק שאסרו כמו סופרים מדברי אסור כן
וגם  שכ"ח בסי' שיתבאר כמו הוא יד כלאחר שמפרק אע"פ
כלאחר  מפרק נקרא זה אין שמא כי חטאת לחיוב לחוש יש
שאין  גמור שינוי הוא שלינק לפי מהבהמה היונק כמו יד
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רסי c"ag i`iyp epizeax zxezn

שינוי  אינה פירות מציצת אבל לחלוב אלא לינק כלל דרך
שאיסור  פירות ואפילו לפעמים כן לעשות רגילין כי כך כל
וענבים  זיתים כמו למצוץ אסור סופרים מדברי הוא סחיטתן
או  ביין פת בנותן הדין והוא בגזרתם חכמים חלקו שלא
איסור  שאין אע"פ אותם למצוץ שאסור במרק בשר
אסור  ולכן שיתבאר כמו סופרים מדברי אלא בסחיטתן
בהם. וכיוצא ורימונים כתותים שדינו הצוק"ר קנה למצוץ

הראשונה  כסברא וענבים בזיתים אפילו להקל והמנהג
מקום  ומכל ברכה עליו תבוא ובשר בפת אפילו והמחמיר
להקל  צד יש כי להקל יש וענבים מזיתים חוץ פירות בשאר
דרך  שהוא וכל הוא כך אכילתן שדרך ולומר פירות במציצת
בו  גזרו לא חכמים ואף כלל מלאכה מעין אינו אכילה

הפסולת: מתוך אוכל בבורר שי"ט בסי' כמ"ש

עד ‚ אסורים וענבים מזיתים מאליהם  בשבת שזבו משקין
אם  היום לשתותן כדי בידים יסחוט שמא גזרה לערב
עומדין  הן והענבים הזיתים אם ואפילו מותרים יהיו
כמו  משקין לשם לסחטן עליהן ימלך שמא חוששין לאכילה
מתותים  שזבו משקין אבל והענבים הזיתים רוב דרך שהוא
המשקין  לאכילה עומדים הן אם בהן וכיוצא ורמונים

חוששים  ואין הן מותרים ואם למשקין עליהם ימלך שמא
אסורים: המשקין למשקין עומדין

* * *
מהן „ היוצאין משקין יום מבעוד שנתרסקו וענבים זיתים

רנ"ב. בסימן שנתבאר מטעם מותרין בשבת

שהענבים  בגיגית יין יש אם יום מבעוד נתרסקו לא ואפילו
מהן  ויוצא בגיגית בשבת מתבקעים שהענבים אע"פ בתוכה
היוצא  יין מעט שכל בשבת זו מגיגית לשתות מותר יין עוד
ואע"פ  בגיגית כבר שהיה ביין בס' מתבטל בשבת מהענבים
בלא  מותר יהיה השבת שלאחר מתירין לו שיש דבר שהוא
ניכר  היה לא בשבת היוצא זה שיין כיון מקום מכל ביטול
(ועיין  מעולם יין שם עליו היה ולא שנתערב קודם מעולם
שם  עליו חל לא יין) שם עליו חל אימתי קכ"ג סי' ביו"ד
אמרו  ולא נתבטל שכבר לאחר עד מתירין לו שיש דבר
בעין  כשהאיסור אלא בטל אינו מתירין לו שיש שדבר
נתערב. ואח"כ מתירין לו שיש דבר שם עליו וחל מתחלה

ונתבקעו  בשבת זו בגיגית שלימים ענבים נתנו אם ואפילו
אבל  זה מטעם מהגיגית יין לשתות מותר ביום בו ביין
כדי  בשבת ביין שלמים ענבים ליתן אסור לכתחלה
סוחט  שאינו ואף סחיטה איסור משום יינם ויזוב שיתבקעו

סופרים: מדברי אסור מקום מכל ממש בידיו

למשוך ‰ מותר תמד לעשות מים עליהם שנתן וזגים חרצנים
וזב  מתמצה והיין מים נתן לא ואפילו ולשתות בשבת מהם

יום: מבעוד נתרסק שכבר כיון לשתותו מותר מאליו

Â בה שיש הקדרה לתוך ענבים של אשכול לסחוט מותר
משקה  שכל האוכל תק"ה) סי' (עיין לתקן כדי תבשיל
כלל  משקה שם עליו ואין חשוב הוא כאוכל לאוכל הבא
אסור  אוכל בה אין אם אבל מאוכל אוכל כמפריד זה והרי
כך  ובשביל אוכל בה לערב שעתיד אע"פ לתוכה לסחוט
שיתן  האוכל את ולמתק לתקן כדי זה יין לתוכה סוחט הוא

לאוכל  הבא משקה זה והרי זה יין עם שיאכלנו אח"כ בה
אין  היין סחיטת שבשעת כיון מקום מכל חשוב הוא וכאוכל
אוכל  לתקן בא שהוא כלל ניכר הדבר ואין עדיין אוכל בה

סופרים: מדברי אסור

* * *
Ê פירות שאר אבל בהם וכיוצא ורמונים בתותים הדין וכן

מקום  מכל מימיהם לצורך לסחטן האוסרים לדברי אף
זה  הרי במימיהם המאכל לטבל כדי אלא סוחטן אינו אם
לתוכו  שסוחטן הכלי בתוך אוכל שם שאין אע"פ מותר
האוכל  למתק שסוחטן הכל יודעים סחיטתן שבשעת מפני

משקה: לשם לסחטן כלל דרך שאין משקה לשם ולא

Á אבל לאכילה הראויים בפירות אמורים דברים במה
הכל  לדברי לסחטן אסור לאכילה ראוים שאינן פירות
לאכילה  ראוי שאינו פרי שכשסוחט האוכלים לתוך אפילו
משום  בזה ויש מפסולת אוכל אלא מאוכל אוכל מפריד אינו
הפסולת  מתוך אוכל בורר משום וגם ש"ה בסי' כמ"ש מפרק
אוכל  לברור התירו שלא לאלתר לאכול רוצה אפילו
אכילה  שדרך מפני אלא לאלתר לאכול כדי בידו מפסולת
מעין  ואינו ולאכול הפסולת מן בידו האוכל ליטול הוא כך
דרך  אלא אכילה דרך אינו ולאכול לסחוט אבל מלאכה

מלאכה:

Ë הגיעו שלא ענבים דהיינו הבוסר לסחוט אסור וכן
ראוי  שאינו מפני האוכלין לתוך אפילו הלבן לכפול
שלא  ולפי ממנו הנסחט יין לגבי הוא וכפסולת לאכילה
אוכלים  לתוך ענבים לסחוט אסור הלבן פול שיעור לנו נודע
שמתיר  מי ויש אדם בני לרוב לאכילה ראויים שיהיו עד
שאינן  פירות בשאר (ואצ"ל האוכל לתוך הבוסר לסחוט
להמתירין  מותר משקין לשם לסחטן ואפילו לאכילה ראוים

הראשונה: כסברא להחמיר ויש פירות) בשאר

È דינם אין לימונים ואפילו פירות כשאר דינם תפוחים
לסחטן  שמותר פירות כשאר אלא ורמונים כתותים
ולדברי  המתירים לדברי משקה לשם אפילו מימיהן לצורך
דהיינו  אוכל לצורך לסחטן פנים כל על מותר האוסרים
מקומות  שבאותן ואע"פ בזה וכיוצא במימיהן המאכל לטבל
אין  מימיהן לצורך אותן סוחטים הם מהם הרבה להם שיש
לפי  מקומות באותן אפילו כך בשביל ורמונים כתותים דינם
ואפילו  אוכל לצורך אלא משקה לשם מימיהן סוחטין שאינן
דרך  שאין כיון מותר לשתות מים לתוך לסחטן נוהגין אם

לבדן. לשתותן

לצורך  פירות שאר לסחוט האוסרים לדברי מקום ומכל
שאר מי  או לימונים בשבת לסחוט אסור משקה לשם מיהן

אמרו  שלא לפי לשתותן משקין שאר או מים לתוך פירות
למשקה: הבא ולא כאוכל הוא לאוכל הבא משקה אלא

* * *
‡È וחומץ במלח הכבושים אבל חדשים בלימונים זה וכל

וכן  הכבושים וירקות פירות שאר וכן מלח במי או
אלא  מימיהן לצורך לסחטן הכל לדברי אסור השלקות
כיון  מפרק בו אין שאז כך ע"י לאכילה לתקנם גופן לצורך

מימיהן. דהיינו המתפרק לדבר כלל צריך שאינו
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שמימיהן  שאע"פ התורה מן פטור מימיהן לצורך סחטן ואם
או  שנכבשו כגון בהן שנבלעו קודם גמורים משקין היו
כיון  משקין משאר בהן וכיוצא וחומץ יין או במים נשלקו
זה  והרי עליהן אוכל תורת מאוכלין נסחטין הן שעכשיו
אסור  סופרים מדברי מקום ומכל מאוכל אוכל כמפריד
קודם  גמורים משקין והיו הואיל מימיהם לצורך לסוחטן
עליהם  היה לא סחיטתן שמימי חיין בפירות משא"כ לכן

המתירין: לדברי לסחטן מותר לפיכך מעולם משקה שם

·È לתוך מימיהן לצורך ושלקות כבשים לסחוט מותר
בה  אין עדיין אם אבל לתקנו כדי אוכל בה שיש קדרה
אוכל  בה לערב שעתיד אע"פ לתוכה לסחוט אסור אוכל

למעלה: שנתבאר מטעם

‚È אוכל חשוב שהוא מפני המורייס לתוך לסחטן מותר
לסחטן: אסור המשקין לתוך אבל

„È ושלקות כבשים כסוחט דינו צירו לצורך דג הסוחט
מימיהן: לצורך

ÂË ממנו להוציא לסחטו מותר מבושל פרי שאר או תפוח
כדי  ולא ממנו האוכל כל סוחט הוא שהרי בו שיש מה

מימיו: ממנו להוציא

ÊË בידים אותם לרסק אסור בהם כיוצא וכל והברד השלג
מימיהן  שיזובו כדי דקות לחתיכות לשברם דהיינו
הוא  נותן אבל הללו מים שבורא למלאכה שדומה משום
והם  לצננו כדי החמה בימות מים או יין של כוס לתוך
או  בחמה להניחם מותר וכן חושש ואינו מאליהם נימוחים
שתהא  עד שם להתחמם יכולים שאין במקום המדורה כנגד

מאליהם. שם נפשרים והם בו סולדת היד

שהנימוח  הכוס לתוך ליתן אלא התירו שלא אומרים ויש
אבל  שבכוס במים או ביין מעורב אלא לבדו בעין אינו
מטעם  בדיעבד אפילו אסור לבדו בעין הוא כשהנימוח

שי"ח. בסי' שנתבאר

שלכתחלה  אלא הראשונה כסברא שהעיקר שם נתבאר וכבר
להחמיר: נוהגין

ÊÈ מימיו שיזובו בשביל לרסק כשמתכוין אלא אסרו לא
קצת  יזובו אם אפילו ממנו חתיכה לשבור מותר אבל
ועוד  כלום חשוב ואינו הוא מועט שדבר זה ידי על מים
הולכים  שהם ועוד רישיה פסיק ואינו לכך מתכוין שאינו
למשקים  העומדים פירות לסחיטת כלל דומין (ואינן לאיבוד
על  כלל לגזור אין ולכן לאיבוד הולך הנסחט המשקה שאין

זה): מפני זה

* * *
ÁÈ אינו שהרי מתחתיו מים ליטול הקרח לשבר מותר

כלל  איסור אין הקרח שבירת ומשום בזה מים בורא
שום  ופסיקתו בשבירתו אין כלי שאינו תלוש דבר שכל
כיון  באר או בנהר אבל שי"ד בסי' כמ"ש כלל איסור

לשברו: אסור לקרקע מחובר שהקרח

ËÈ שהמלח מפני במלח ידיו לשפשף שלא ליזהר צריך
וליטול  במלח מים להשליך מותר אבל ידיו על נימוח
שלא  ובלבד מאליו שם נמחה שהמלח אע"פ מהם ידיו

במים  כלל ידיו ליטול שלא צריך ובחורף בידיו ישפשפנו
ואם  מהמלח להתרסק קלים שהמה ברד או שלג בהם שיש

בידים. מרסק יהא שלא ידיו בין ידחקם שלא יזהר יטול

מתערב  אלא לבדו בעין אינו שהנימוח שכל אומרים ויש
מותר  ולכן מותר בידים וממחהו מרסקו אפילו אחר בדבר
מלח  או וברד שלג בהם שיש במים ולשפשפם ידיו ליטול
מתערבים  שהם כיון בידיו אותם וממחה שמרסקם אע"פ
שלג  חתיכות בידים לרסק אפילו מותר וכן ידיו שעל במים
שטעם  מפני מים או יין של כוס לתוך וזב נמחה שיהא וברד
פירות  יסחוט שמא גזרה משום הוא בידים הריסוק איסור
עומדים  הן למימיהן והברד שהשלג לפי למשקין העומדים

דומה וכיו  שאינו לפי גזרו לא אחר בדבר מתערב שהוא ן
הוא  הנסחט שהמשקה למשקין העומדים פירות לסחיטת

לבדו. בעין

הראשונה: כסברא להחמיר ויש

Î ע"י כי בשלג מים להטיל נזהר שהיה מי יש ולפיכך
לפי  שאסור בידים כממחהו זה והרי השלג נימוח השתן
הוא  (וגם לבדו בעין הנימוח שאין אע"פ הראשונה סברא
שלא  אפשר כי ברגליו שלג לדרוס מותר אבל לאיבוד) הולך
ונמס  נמחה הוא אם אף ולכן כך ידי על ונמס נמחה יהא

רישיה. פסיק שאינו כיון ומותר הוא מתכוין שאינו דבר

השלג  נימס ובודאי לחים המנעלים שאפילו שאומר מי ויש
דבר  שהוא מפני בשלג רגלים מי להטיל מותר וכן מותר שם
שלג  מלאה הארץ כל כי החורף בימות בו ליזהר אפשר שאי

כלל  חכמים בו גזרו לא ולכן

בקל): ליזהר שאפשר במקום להחמיר (וטוב

* * *
‡Î שמא לכסותה מים של חבית פי על סודר לפרוס אסור

אבל  מלבן משום ויתחייב לסחטו ויבא במים יתלכלך
עליו  חושש שאינו מפני מותר עליה לפרוס העשוי בגד
מותר  אבל לכך מיוחד שהוא כיון מתלכלך אם לסחטו
שכר  או שמן של או אדום יין של חבית פי על סודר לפרוס
במשקין  לכתחלה לשרותו ואפילו בהם כיוצא משקים ושאר
אלא  מלבן שאין מפני מותר עליו לסננו כגון בידים הללו

בהם. וכיוצא לבן ויין מים

אסור  מלבנין שאין במשקין אפילו שנשרה בגד מקום ומכל
שסחיטת  כמו הדש תולדת שהוא מפרק איסור משום לסחטו
זו  סחיטה על חייב שאינו אלא מפרק משום אסורה פירות
אינו  אם אבל מהבגד הנסחטין למשקין צריך כן אם אלא
הבגד  לנקות כדי אלא סוחט ואינו הנסחטין למשקין צריך
שמפרק  לתבואה צריך הוא שהדש כלל לדישה דומה זה אין
אלא  התורה מן איסור זו בסחיטה אין לפיכך מהשבלים

סופרים. מדברי

משום  מלבנים שאין במשקין בגד לשרות שלא גזרו לא ולכן
חייב  שאינו כיון מפרק משום ויתחייב יסחוט שמא גזרה
כלל  לחוש אין וזה הנסחטין למשקין צריך כן אם אלא
שאינן  מפני ממנו שיסחטו המשקין לצורך הבגד שיסחוט

כן: לעשות כלל דרך ואין כלום חשובים
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·Î יבא שמא משקין בו שיש פך בפי מוכין להדוק אסור
הבלועין  המשקין יסחטו ההידוק שע"י סחיטה לידי
פסיק  מקום מכל מתכוין שאינו ואף הפך לתוך במוכין
כלל  להדק אסרו ולכן היטב כשיהדק הוא ימות ולא רישיה

היטב: יהדק שמא

‚Î בו שיאחזנו עור של אחיזה בית לו יש אם ספוג
בידו  שכשאוחזו בו מקנחין אין לאו ואם בו מקנחין
פסיק  לכך מתכוין שאינו ואף אצבעותיו בין נסחט הוא
בית  לו כשיש שאף שאומר מי ויש הוא ימות ולא רישיה
מותר  ואעפ"כ סחיטה בלא בספוג לקנח אפשר אי אחיזה
סחיטה  נקראת אינה אחיזה בית ע"י באה שהסחיטה שכיון
מפרק  משום בו שאין מצלוחית מים כמריק הוא הרי אלא
ידו  אחיזת במקום נסחט שהוא אחיזה בית לו כשאין אבל

אסור:

* * *
„Î בו שמוציאין החבית שבדופן בנקב שמכניסין ברזא

של  נעורת או בגד חתיכת הברזא סביב וכורכין היין
בשבת  בה לפקוק אסור שבחבית הנקב בה ופוקקים פשתן
מלבנים  שאין משקין שאר או אדום יין של חבית היא אפילו
ופסיק  בנעורת הבלועין משקין נסחטין הפקיקה שע"י מפני
הולכין  הנסחטין שהמשקין ואף הוא ימות ולא רישיה

למעלה. כמ"ש סופרים מדברי אסור מקום מכל לאיבוד

איסור  אין לאיבוד הולכין שהמשקין שכל אומרים ויש
שאינו  כל אבל לסחוט כשמתכוין אלא סופרים מדברי אפילו
שאין  כיון מותר רישיה פסיק שהוא אע"פ לכך מכוין
ולא  ממנה הנאה שום לו אין שהרי כלל  לו נוחה הסחיטה
לסחוט  מתכוין שאינו אע"פ הפך בפי מוכין להדק אסרו
שמגיע  הפך לתוך מהמוכין הנסחטין שהמשקין מפני אלא

שסביב  מהנעורת הנסחטין משקין אבל זו מסחיטה הנאה לו
בהם  לו ואין תחתיהם כלי אין אם לאיבוד הולכין הן הברזא

כלום. של הנאה

אחיזה  בית לו שאין ספוג שהרי הראשונה כסברא והעיקר
הנסחט  והמשקה לסחוט מתכוין שאינו אע"פ בו מקנחין אין

לאיבוד. הולך מהספוג

בשבת  בנעורת לפקוק בדבר היתר נהגו העולם מקום ומכל
לנעורת  חוץ ארוכה שהברזא דכיון זכות עליהם שלמדו ויש

מ  משקים שנסחטין אע"פ לנעורת מגעת יד הנעורת ואין ן
שאף  האומר לדברי אחיזה בית לו שיש ספוג כמו מותר
מים  כמריק שהוא מפני מותר משקה ממנו שהנסחט
משקה  לקבל הברזא תחת כלי יש אם אף זה ולפי מצלוחית

מותר. הנסחט

יהיה  שלא להנהיגם יש לכן דבריו על החולקים שרבו ולפי
ויסמכו  לאיבוד ילך הנסחט שהמשקה כדי הברזא תחת כלי
שיש  מפני עיקר שאינה אף שנתבאר האחרונה סברא על
הולך  שהמשקה כל במתכוין לסחוט אפילו לגמרי מתירין
ג"כ  לצרף כדי לנעורת חוץ ארוכה תהא הברזא וגם לאיבוד

זו. קולא

בגד  ובחתיכת בנעורת לחוש אין ליבון איסור (ומשום
שהן  מפני מלבן שהוא לבן יין הוא אם אף הברזא שסביב
בסי' שנתבאר כמו כלל לליבון חושש ואינו לכך עשויין

משמרת): לענין שי"ט

‰Î כדי המיטלטל דבר ובכל בסודרין הביב את פוקקין
שאינו  לפי הכלים ועל האוכלין על המים יצופו שלא
ולא  הרבה דוחק אינו לפיכך מועטים מים יצאו אם חושש

רישיה: בפסיק סחיטה לידי יבא
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Edfe .cux`k iM'כּוdPbkE'כּוoFYgYde oFilrd ocrÎoB : §¤¦¨¨¤§©¨©¥¤¨¤§§©©§
drixfE `YzlCÎ`zExrz`n dpikXd eif iENiB Eginvi©§¦¦¦©§¦¨¥¦§£¨¦§©¨§¦¨
zpigAn iENiB `id Ff dginvE ,zFvOd dUrn lW¤©£¥©¦§§¦¨¦¦¦§¦©

eizFvnA EpWCw xW`" oFilrdÎWcw'כּו." Ÿ¤¨¤§£¤¦§¨§¦§¨
d"ied 'c` oMdpXdÎW`xA miNBzOd EN` zFnW 'a ± ¥©§£¨¨¥¥©¦§©¦§Ÿ©¨¨

:mixERMdÎmFie§©¦¦

mW'c`zpigA EpiiddpXdÎW`xzpigA `Ed iM ¥©§©§§¦©Ÿ©¨¨¦§¦©

`zEklnC `piC" ,"mkilr ipEkilnYW"`piC"87zFIzF` ± ¤©§¦¦£¥¤¦¨§©§¨¦¨¦
'c`88'כּו. ©§

mWed"iedmiwl` cETipAzpigA Epiid ,ÎmFi §¥£¨¨§¦¡Ÿ¦©§§¦©
mixERMd89zpigAn Epiid ,xzFi oFilrÎxF` iENiB "ginvi" , ©¦¦©§¦©¦¤§¥©§¦§¦©

dlrnN"W "izXEcw"C `NirlCÎ`zExrz ¦̀§£¨¦§¥¨¦§¨¦¤§©§¨
zFNgd dY` d"ied 'c`" xn`p df lre ,"mkzXEcTn¦§©§¤§©¤¤¡©©§£¨¨©¨©¦¨

.90"כּו'

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

(87.(a ,i oiHiB)¦¦

(88.(` ,giw mihRWn a wlg xdf)Ÿ©¥¤¦§¨¦

(89mixERMd mFi xrW miig ur ixR .` ,b `nFi zkQn miciqg zpXn d`x)§¥¦§©£¦¦©¤¤¨§¦¥©¦©©©¦¦

.("mixagdn" ligzOd xEAC a wxR¤¤¦©©§¦¥©£¥¦

כּו'"90) החּלֹות "אּתה ּפסּוק על ואתחּנן ּבפרׁשת ּׁשּנתּבאר מה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָועּיין

(Kli`e ` ,a).Wcw ci azM sEB ± .'Ek "oFr `UFp 'c` gM xn`p lCbi dYre" Edfe] ¨¥¨§¤§©¨¦§©¤¡©Ÿ©£Ÿ¥¨§©¨Ÿ¤

.[1101

ּכח  נא יגּדל "ועּתה הּמתחיל ּבדּבּור ׁשלח ּבפרׁשת ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָֹועּיין
כּו'" עֹון נֹוׂשא כּו' Kli`e)אד' b ,gl). ְֵַָ¨¥¨

מֹורי"( "אריתי ּבענין לגּני" "ּבאתי ּפסּוק על ּבּביאּור ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָועּיין
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dpXdÎW`xA Ff dpigA iENibl zEkiIW xnFl Wi mbÎmFie ©¥©©¨§¦§¦¨§Ÿ©¨¨§
aizM dPd iM :mixERMd(g ,a ziW`xA)rHIe" :miwl` 'docrA oB ©¦¦¦¦¥§¦§¥¦©¦©¡Ÿ¦©§¥¤

`ln mW ± "miwl` 'd" ,"mcTn91mc`d z` mW mUIe" dPde . ¦¤¤¡Ÿ¦¥¨¥§¦¥©¨¤¨¤¨¨¨
"xvi xW`(g ,a ziW`xA)mc` `FxA mFi ,dpXdÎW`xA did £¤¨¨§¥¦¨¨§Ÿ©¨¨§¨¨

ocr obA Lxivi LgOUM" oipr Edfe ,oFW`xdmcTn"92x`FanE , ¨¦§¤¦§©§©¥£§¦§§©¥¤¦¤¤§¨
,`YzlCÎ`zExrz` ilA Epiid ± "mcTn" WExiR xg` mFwnA§¨©¥¥¦¤¤©§§¦¦§£¨¦§©¨

ipRn `l`(gi ,f dkin)"`Ed cqg utg iM"93lkA mb okl dPde , ¤¨¦§¥¦¨¦¨¥¤¤§¦¥¨¥©§¨
dirExf dPbkE" zFidl Ff dpigA xxFrzn dpXdÎW`x'כּוoM Ÿ©¨¨¦§¥§¦¨¦§§©¨¥¤¨¥

.94"כּו'

" WExitEdwcv ginvimW zpigA `Ed dwcv iM :"'c` ¥©§¦©§¨¨¦§¨¨§¦©¥©§
±oiC '`ici lr wYnp oiCdW ,sl`95±`lRoFilr'כּו. ¦¤©¦¦§¨©§¥¨¤¤¤¤§

oipr oM mB Edfedwcv±'d wcv"oiC idi` wcv" iM ,96, §¤©¥¦§©§¨¨¤¤¦¤¤¦¦¦
micqg 'd ici lr oiCd wYnPWkE97dwcv `xwp98lre , §¤¦§©©¦©§¥£¨¦¦§¨§¨¨§©

xn`p df(`i ,gn miNdY)"Lpini d`ln wcv" :99. ¤¤¡©§¦¦¤¤¨§¨§¦¤

:oiprde§¨¦§¨

"eikxC lkA 'd wiCv" dPd iM(fi ,dnw miNdY)aizkE , ¦¦¥©¦§¨§¨¨§¦¦§¦
(f ,`i miNdY)WExiR ."ad` zFwcv 'd wiCv" :wiCvEpiid ± §¦¦©¦§¨¨¥¥©¦©§

dwcvÎlrAzpYiPW zinWBd dwcSd lWn KxC lr ; ©©§¨¨©¤¤§©©§¨¨©©§¦¤¦¤¤
"miltW gEx zFigdl" iprl(eh ,fp dirWi)WFcTd KM ± ¤¨¦§©£©§¨¦§©§¨¨©¨

gEx zFigdl" dwcv dUFr FnvraE FcFakA `EdÎKExÄ¦§§©§¤§¨¨§©£©
miltWDiOw `lFk"C ± zFnlFrd lM odW ± "`lM §¨¦¤¥¨¨¨§¨©¥§¨

aiWg"'כּו. ¨¦

:dpXdÎW`xA `id Ff dkWnd xTire§¦©©§¨¨¦§Ÿ©¨¨

'iwl` rtWe xF` oM mB KWnp dpXdÎW`xA dPd iM¦¦¥§Ÿ©¨¨¦§¨©¥§¤©¡Ÿ¦
WExitA rcFPM ,dpXd lkl dcFare dxFzA cg` lkl§¨¤¨§¨©£¨§¨©¨¨©¨§¥

,`Ed l`xUil wg iM"hRWn"awri idl`l100,`t miNdY) ¦Ÿ§¦§¨¥¦§¨¥Ÿ¥©£Ÿ§¦¦

(dFWtpA oFCip mc`dW ,"hRWn" oFWl xn`PW mBde .©£©¤¤¡©§¦§¨¤¨¨¨¦§©§
oiCd otF`e ,FWtpA zEwl` iENiB KWnEi dOke Ki ¥̀§©¨§©¦¡Ÿ§©§§¤©¦

dxard dpXA mc` lW eiUrnA iElY hRWOde101'כּו, §©¦§¨¨§©£¨¤¨¨©¨¨¤¨§¨
Edi` hRWn" mFwn lMningx"102. ¦¨¨¦§¨¦©£¥

" EdfemipRd zWFA Eple ,dwcSd 'c` Ll"(f ,h l`ipC). §¤§©§©§¨¨§¨¤©¨¦¨¦¥

mi`Hgd ici lrW ,daEWzÎilral drRWd zpigA Epiide§©§§¦©©§¨¨§©£¥§¨¤©§¥©©¨¦
Edfe ,zFvnE dxFYn miUrPd miWEaNd Fl Exqg zFpFre©£¨§©§¦©©£¦¦¨¦§§¤

"mipRd zWFA Eple"103mixnF` Ep` dPd iM .104EpAlA oze" §¨¤©¨¦¦¦¥¨§¦§¥§¦¥
dpiA'כּוmiIwlE zFUrl'כּו" df ici lre "WFap `le'כּו," ¦¨©£§©¥§©§¥¤§Ÿ¥

Eple" zpigA `Ed `hgWM oM oi`X dnmipRd zWFA"105, ©¤¥¥§¤¨¨§¦©§¨¤©¨¦
,"mipRd zWFA" zpigA oM mB `ide ,daEWYd ici lr K ©̀©§¥©§¨§¦©¥§¦©¤©¨¦
ÎKExA sFqÎoi` xF`n WWFAzdl "zWA d`xi" oiprkE§¦§©¦§¨Ÿ¤§¦§¥¥¥¨
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(` ,bl aÎ` ,al mixiXd xiW oOwl). §©¨¦©¦¦

עלמין [xdGA]ועּיין "ּתלת ּגּבי ׁשם ּובהרמ"ז א'), (קנ"ט, ׁשלח ּבפרׁשת ְֵַ©Ÿ©ְְְְְִֵַַַַַַָָָָָ
יעּוּין  כּו', והּתחּתֹון העליֹון ּגן־עדן ּכנגד – ּברי־הּוא" לקּודׁשא ליּה ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָאית

±ׁשם  '` "`Ed KExA WFcTdl Dil zi`C oinlr zlY" oipr WxiR mW f"nxd) ָ¨©©¨¥¥¦§©§¨¨§¦§¦¥§©¨¨

'b .zEliv`d mlFr ± 'a .w"` zEIniptA Epiid "DiEbA fipb Edi`C" sFq oi`d mlFr¨¨¥§¦¨¦§©¥©§¦§¦¦©¨¨£¦

.(zEkix`A mW oiIr gixzz cEOr a KxM wcv gnSdl xdGd ixE`A ± .r"iA ±¦©¥¥©Ÿ©§©¤©¤¤¤¤©©¥¨©£¦

ׁשּכתב [xdGA]ועּיין  ּומה ּבגּנתא", "ּדזרע ּגּבי א') ל"ה, (דף ּבא ּבפרׁשת ְֵַ©Ÿ©ְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָֹ
הרח"ו ּבׁשם "מל ּב"מקּדׁש zPbA`ׁשם  rxfC .w"`C cFqi Epiid wiCv cg") ְְִֵֶֶַַַַָָ©©¦©§§§©§¨©§¦§¨

.hixzz cEOr a KxM wcv gnSdl xdGd ixE`A ± ."Ek FA znlrPd zEklnA ±§©§©¤¡¤¤¥¥©Ÿ©§©¤©¤¤¤¤©

(b ,cn xF` dxFY d`xE. §¥¨

ב')91) (קל"ח, נׂשא ג', חלק ּובּזהר ט"ו. ּפרׁשה ּבראׁשית, ּברּבֹות ְְִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹעּיין
(b ,fp zTg .a ,`p .a ,hn glW lirl mb d`xE .c ,hl `vY lirl mb xMfp). ¦§©©§¥¥¥§¥©§¥§©ª©

(92.(oi`EVp zMxA gqFp)©¦§©¦¦

(93.(c ,gi mixiXd xiW oOwl .b ,gi d`x zWxR lirl d`x)§¥§¥¨¨©§¥§©¨¦©¦¦

"מּקדם" ּבענין א') נ"ד, (דף ּדפסחים ד' ּפרק ּבגמרא mixaCועּיין draW") ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ¦§¨§¨¦

miwl` 'd rHIe (g ,a ziW`xA) aizkC . . ocr obe . . mlFrd `xaPW mcFw E`xap¦§§¤¤¦§¨¨¨§©¥¤¦§¦§¥¦©¦©¡Ÿ¦

((i"Wx .mlFrl mCwEn) mcTn ocrA oB ּדּבּור סֹוף ּׁשּנתּבאר מה ועּיין . ©§¥¤¦¤¤§¨¨¨©¦ְְִִֵֵֶַַָ
נֹותן" אנכי "ראה b)הּמתחיל ,gi lirl). ְְִִֵֵַַָֹ§¥

החדׁשים"94) הּׁשמים כאׁשר "ּכי הּמתחיל ּבדּבּור ּׁשּנתּבאר מה ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָועּיין
( c ,gn mixiXd xiW oOwl).( §©¨¦©¦¦

(95FzNgzaE ,'c` Kxr awri zNdw d`xE .` wxR Wix ,h xrW miig ur ixR)§¦¥©¦©©¥¤¤§¥§¦©©£Ÿ¥¤£Ÿ¦§¦¨

.(` KxrA§¥¤

(96EdGW Kli`e clw cEOr xF` ldi d`xE .a ,fi dnCwdA xdf ipETY d`x)§¥¦¥Ÿ©©©§¨¨§¥¨¥©¨¥¨¤¤

dwcv oipr `Ed wcvC dAx Wxcnde `xnBd zhiW itl la` ,xdGd zhiW itl§¦¦©©Ÿ©£¨§¦¦©©§¨¨§©¦§©©¨§¤¤¦§©§¨¨

"ignUe iPx" ligzOd xEAC irvn`d x"Enc`l dxF` ixrWA .mW oiIr cqge§¤¤©¥¨§©£¥¨§©§¨¤§¨¦¦©©§¦¨¦§¦§¦

hRWnE wcvA `AW ipRn `N` ,xEnB oiC zpigA `le" :x`an (a dk sC) b wxR¤¤©§¨¥§Ÿ§¦©¦¨¤¨¦§¥¤¨§¤¤¦§¨

.("`weC xEriWe dCinA§¦¨§¦©§¨

(97):micqg 'd . . 'd wcv dwcv.(f sirq ,v zF` xF` ixF`n d`x §¨¨¤¤£¨¦§¥§¥¨¦

ב')98) עּמּוד קי"ג, (דף ּבחּקתי ּבזהר ׁשּכתּוב xF`Aּוכמֹו oFWNd d`x) ְְֶַַַַַָֹֹֻ§¥©¨§

,hl `vY lirl mb xMfp .Kli`e bn cEOr sFq mipipre l"fx ixn`n lr dxFYd©¨©©£¨¥©©§¦§¨¦©¨¥¨¦§©©§¥¥¥

(`.

ב'. עּמּוד רצ"א, (דף זּוטא" ּוב"אּדרא ׁשם. ּבהרמ"ז עּמּוד ועּיין רצ"ב, ודף ְְְְִֵַַַַַַַַָָָָ
`)א' ,hl `vY lirl .cn cEOr mW dxFYd xF` d`x).( §¥©¨¨©§¥¥¥

ּפסּוק 99) על אחר ּבמקֹום ׁשּנתּבאר אלקיּוכמֹו הוי"ה אבה "ולא ְְְְֱֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֹ
כּו'" ּבלעם אל )לׁשמֹוע ` ,hl `vY lirl).ׁשם עּיין . ְְִִֶַָ§¥¥¥ֵַָ

(100.(` ,ep ± c ,dp .c,cp dpXd W`x oOwl d`x)§¥§©¨Ÿ©¨¨

(101KM ± FzcFare FzxFzA zEwl` iENiB dxarW dpXA KiWndW dn itl)§¦©¤¦§¦©¨¨¤¨§¨¦¡Ÿ§¨©£¨¨

.(apy cEOr e"qwz ."d`Ad dpXA iwl` xF` iENiB Fl EhRWi Kxr itl§¦¥¤¦§§¦¡Ÿ¦©¨¨©¨¨©

ׁשם.102) זּוטא" ּב"אּדרא ׁשּכתּוב zFAxAּוכמֹו aEzM oke,ּבאסּתר ְְִֶָָָָָ§¥¨§©ְְֵֶ
`)ּבפסּוק אחׁשורֹוׁש"(`, wEqR"ּבימי lr(f ,dw miNdY)'d `Ed" ְְֲִֵֵַָ©¨§¦¦

Epiide ,"mlFrl eingx zCOW" ± "eihRWn ux`d lkA Epiwl ¡̀Ÿ¥§¨¨¨¤¦§¨¨¤¦©©£¨§¨§©§
.oiCd miwiYnn mingxdW¤¨©£¦©§¦¦©¦

אמֹור  ּובפרׁשה ב'). ועמּוד א' עמּוד סֹוף ט"ו, (דף וּיקרא ּבזהר: ְְְְֱִֵַַַַַַַָָָָֹועּיין
ּפסּוק על א' עּמּוד פ"ז, (דף ל ל ּובפרׁשת ק'). gi)(ּדף ,ci) ּומלּכי" ( ְְְִֶַַַַַַָָָ

ׁשם. עּיין כּו'", ׁשלם מל ֵֵֶֶֶֶַָָצדק

(103.(kyzz cEOr `az dxFYd xF` d`x)§¥©¨¨Ÿ©

(104.(zixgW lW rnW z`ixw zMxA)¦§©§¦©§©¤©£¦

ב').105) פ"ט, (דף אמֹור ּבזהר ׁשּכתּוב ְְֱֶַַָֹּוכמֹו
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`Ed106l" df ici lr ±'c` LdwcSdlM ze`Nnl " ©§¥¤§©§©§¨¨§©Ÿ¨
"mingxd zFCn b"i" ici lr minbRd'107כּו. ©§¨¦©§¥¦¨©£¦

oipredNdY108mXn KWnp `EdcETipA d"ied §¦§©§¦¨¦§¨¦¥£¨¨§¦
midl`109WExiR .mixERMdÎmFi zpigA `EdW ,dNdY± ¡Ÿ¦¤§¦©©¦¦¥§¦¨

gaWe lENid oFWl110Fxp FNidA" oFWl mBe 111±"כּו', §¦§¤©§©§§¦¥
.dGn KWnp df iM zn` mdipWE ,iENiB zpigaA dx`d¤¨¨¦§¦©¦§¥¤¡¤¦¤¦§¨¦¤

aEzMW FnkE(e ,pw miNdY)lrW ,"D"i lNdY dnWPd lM" : §¤¨§¦¦Ÿ©§¨¨§©¥¨¤©
dxnfCÎiwEqR oipr EdGW ,mFwn lW eigaW xECiq ici112, §¥¦§¨¨¤¨¤¤¦§©§¥§¦§¨

.FWtp lr ziwl` dx`d KiWnn df ici lr©§¥¤©§¦¤¨¨¡Ÿ¦©©§
ÎWtpC KWgd oM mB dgcp Ff dx`d ici lr dPde§¦¥©§¥¤¨¨¦§¤©¥©Ÿ¤§¤¤
± "Di Elld"C milENidd E`xwp KklE .xiYqOd zindAd©©£¦©©§¦§¨¦§§©¦¦§©§¨

C iwEqR"dxnf" oFWln "xinf"mivixr113EzxkPW , §¥§¦§¨¦§§¦¨¦¦¤¦§§
mixiYqOd zFRilTd Exnfpe'כּו. §¦§§©§¦©©§¦¦

zFUrl mciA zFItiR axge mpFxbA l` zFnnFx" Edfe§¤§¥¦§¨§¤¤¦¦§¨¨©£
"miFBA dnwp(fÎe ,hnw miNdY)l` zFnnFx" zpigA ici lrW : §¨¨©¦§¦¦¤©§¥§¦©§¥

ici lr ,"D"i lNdY dnWPd lM" zpigA `ide ,"mpFxbA¦§¨§¦§¦©Ÿ©§¨¨§©¥¨©§¥
zFItiR axg" KWnp df'כּוÎWtpC KWgd xiardl " ¤¦§¨¤¤¦¦§©£¦©Ÿ¤§¤¤
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•
.a

irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miig zxez

ארץ ‰Â‰(יח) יסד בחכמה ה' במ"ש להבין יש מעתה
שמים  בבחי' למעלה שמבואר מאחר כו'.

ודב  מדות זו"נ בבחי' הן שלמעלה בחי'וארץ שהן ור
מבחי' מקבל הדומם בחי' דארץ אמר איך ודומם צומח
ארץ  יסד בחכמה כמ"ש יסודו ומשם דוקא החכמה
כנ"ל  יותר הרוחני' דמדות צומח בבחי' שהוא ושמים
החכ' מן למטה שהיא לבד בתבונה שמים כונן אמר
החכמ' מן שמקבל דבינה חצוניות שהיא בתבונה כידוע
דארץ  הדומם שבחי' ממש בהפוך להיות ראוי והיה כו'.
שהן  ושמים דחכמה מקבל בחי' שהיא מתבונה יקבל
מבחי' יקבלו יותר עליונים שהן דמדות צומח בחי'
דבחכ' להיפוך אמר ואיך מדבר מבחי' שהוא החכמה
ולמה  כו' בתבונה העליוני' שמים וכונן ארץ יסד דוקא

וד"ל: כו' למשפיע תחלה למקבל הזכיר
שרש ‡Í(יט) בענין הנ"ל מטעם הוא הענין הנה

הוי"ה  דשם אותיות בד' שהוא הדצח"מ
שהן  דהוי"ה ה"א וא"ו באותיות הן וחי הצומח ובחי'
ומתיחסים  זע"ז בערך שקרובים העליונים צו"ח בחי'
מבחי' ונמשכים שמקבלים המדות בחי' והיינו יחד
החי  בבחי' ובינה כנ"ל צומח בבחי' שהמדות בינה

עלאה  הה"א שמן כמו המדות יסוד נמשך ומבינה
כו'). שבה"א הקצר ברגל (וכנ"ל שאחריו וא"ו נעשה
דוקא  בתבונה כנ"ל דז"א המדות שהן שמים כונן וז"ש
מעט  להגדילם במדות שנמשך דאימא נה"י בחי' שהוא
הענין  וביאור כו'. וקיומם המדות חיות יסוד וע"ז מעט
שאנו  במה א' אופנים. בב' האדם בנפש ידוע הנה
בגלוי  הבאים המדות התפעלות תולדות רואים
ההתבוננות  שמן שבמוח והשגה בשכל מהעלמם
המדות  התפעלות ויומשך יולד דוקא ההשגה שבמוח
קיג, (תהלים הבנים אם בינה נק' וע"כ וכה"ג. אוי"ר
היו  מתחלה כו' תקרא לבינה אם ג) ב, (משלי כמו ט)
המדות  תולדות ולאחר כו' באימא עבור בבחי' המדות
הולד  כיניקת כו' לגדלות מקטנות המגדלת אם נקר'
יש  וכן דיניקה מוחין ונקרא עי"ז שנתגדל אמו מחלב
שמדותיו  עוד התינוק יגדל כאשר דמדות גדלות עוד
אהבה  וכמו (כמשי"ת). שכלו גדלות מצד יותר גדולים
מאיר  מ"מ האהבה טעם שבטלה שהגם בדבר התלויה
שמאיר  רק האהבה לבטל שלא הזה הטעם מאור
התפשטות  בבחי' האהבה את לעורר שיכול עד בהעלם
הן  לפעמים צומח בבחי' שהמדות וזהו גדול. ורבוי
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השכל  מן שנולדים כמו מאד והצמצום הקטנות בבחי'
ויראה  כאה"ר גדול ורבוי להתפשטות לבא ויכולים
אלא  אינו זה ורבוי וגידול גדולים. רחמים או גדולה
במדות  ונמשך שמאיר שבמוח דבינה ההשגה כח לפ"ע
המתבונן  עד"מ לגדלות מקטנות ולהצמיחם להגדילם
לפ"ע  ביותר ויקר נחמד ודבר גדול אוצר בהון

והחמדה  האהבה התפשטות רבוי יצמח כן ההתבוננות
הלסטי  מן ביראה וכן לפ"ע בלב. ורע המזיק דבר וכל ם

התפעלות  יהיה כן ורוחב בעומק ההתבוננות רוב
המדות  שהן איש יהולל שכלו לפי וז"ש היראה
המגדלת  אם שנק' וההתבוננות השכל לפ"ע שצומחים

וד"ל: כו' אותם ומצמחת
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ÈÎ.לעשותו ובלבבך בפיך מאד הדבר אליך קרוב
יהיו  אם בני הקב"ה א"ל נצבים בפ' במד"ר וארז"ל
קרובים  אתכם קורא אני אף לכם קרובים תורה דברי
קמ"ח). מזמור סוף (תילי' קרובו עם לבנ"י כתי' שכן

עיון  הזכיר לא ולמה תורה, דברי ל' דקדוק וצ"ל
וארז"ל  גדול לגוי ואעשך כתי' באברהם הנה התורה.
א"ל  העמדת, לא ומנח ל"ט, פ' תוך הנ"ל ע"פ במד"ר
זיי"ן) ד' (ואתחנן גדול גוי מי כי דכתי' אומה אותה
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אשר  כו' מי כי ע"פ במקומו ובמד"ר ממך. מעמיד אני
כאן  כתי' אין קרוב גוי לו אשר אליו, קרובים אלקי' לו
לישראל  עושה כבי' אליו קרובים אלקי' לו אשר אלא
ה"ה  שמקיימים והמשפטי' החוקי' ע"י כי והיינו עיקר,
החוקי' אל שמע ישראל ועתה וכמ"ש הוי' בש' דבקי'
אלקיכם  בה' הדבקי' ואתם וכתי' כו' המשפטי' ואל
ולא  גדול קול כתי' במ"ת כי וגם א"ד) ד' רסי' (ואתחנן
דהנה  והענין כו'. גדול גוי נק' התורה ע"י ולכן יסף
שלח  ס"פ במד"ר כמארז"ל זריעה בשם נק' התומ"צ
ואת  התורה את הקב"ה זרע זרוע, אור ע"פ פי"ז לך
כמ"ש  הארץ בחי' הם וישראל כו', להנחילם המצות
ראוי' היא אשר הארץ שהיא חפץ ארץ אתם תהיו כי
יובן  ובזה לעתיד. יהי' מזה והצמיחה התומ"צ, לזריעת
עזי  ע"פ בשלח פ' בבחיי הובא במד"ת משארז"ל
אבל  אותיות בשתי אותו מקלסין בעוה"ז י"ה, וזמרת
עולמים  צור הוי' בי"ה כי שנא' אותיות בששה לע"ל
בהמק"ד  קודם היינו עכשיו כי והיינו ד'), ך"ו (ישעי'
הנשמה  כל כמ"ש אותיות, בשני רק ההילול ולאחריו
מיום  ע"ב די"ח דערובין בפ"ב וארז"ל י"ה תהלל
אותיות  בשתי שישתמש לעולם דיו בהמק"ד שחרב
הבחיי  פי' לפי י"ה ש' ופי' כו', הנשמה כל שנא'
המק"מ  פי' וכן במל', הוא סך"ח יו"ד אות ובמאו"א
במדבר  ובפ' ע"ב, דקך"ו תרומה בר"פ הרח"ו בשם
קיום  וע"י ה"א. יו"ד ערך קה"י בס' והובא ע"ב, דקי"ח
רמ"ח, ו"ה עם וזכרי שס"ה י"ה עם שמי שהם המצות
הקילוס  שיהי' לעתיד הצמיחה יהי' זו זריעה ע"י הנה

כו'. אותיות בששה
שרק  הנ"ל ב' די"ח עירובין במארז"ל רש"י בפי' [ע'
כי  ונמצא המפורש, ושם ד' בן שם קורין היו במקדש

רק י  ההילול ואחריו בהמק"ד בנין קודם חלוקות, ג' ש
אותיות, בד' קיים שבהמק"ד ובזמן אותיות, בשני

הוי'. בי"ה כי אותיות, בשש ולע"ל
Ï"ÈÂ שהם הא' די"ה, אותיות בב' פי' ב' יש כי

יסוד  שהם והב' דז"א, הוי' משם גבוהים
יחוד  על שפי' ו"ה ממדריגת נמוך שזהו במל', כשמאיר
דלים, גמול ענין היינו ומל' יסוד יחוד כי ומל', ת"ת
היו"ד  וכאשר למטה יו"ד וא"ו הוא הג' ותמונת
ה"א, אז נק' המל' בחי' הוא בדל"ת נשפע שמהגימ"ל
את  רואים העם וכל בד"ה בת"א וע' שבמל'. י"ה וזהו
חכ' בחי' על פי' י"ה במרחב ענני בענין הקולות
העוה"ז  נברא בה' בהבראם מארז"ל כי וגם תתאה,
כפי' חו"ב על י"ה נפרש איך וא"כ המל ', על כוונתם
ד' סי' באגה"ק ולכן ט', שער אורה ושערי הפרדס
הבחיי  לפי אבל בזה, לידחק מוצרך שם דוד ויעש
בעצמו  פי' י"ה במרחב בענין אך שפיר, אתי והמאו"א
די  גבי פ"ו המצות חג שער בפע"ח וע' כנ"ל, ח"ת על
ד"י, ד"ו ציורים ב' בו יש ה' והנה כ' אבהתנא אכלו
ו"ה  ובחי' ועני', דלה נק' שהיא ומל' יסוד יחוד ד"י
לעיל  מ"ש וע' עשיר, בחי' שהוא ומל' ת"ת יחוד הוא
בר"פ  מקומות בב' המל' על י"ה שפי' הרח"ו בשם
ארץ]. יסד בחכ' ה' ע"ש ב' דקי"ח במדבר ובפ' תרומה

¯Â‡È·Â בפיך כו' אליך קרוב כי ענין תחלה צ"ל הענין
לידי  לבוא שקרוב שתירץ פי"ז בסש"ב וע'
צ"ל  אשר המצות, עשיית לידי המביאה אהבה
שהמוח  מ"ש וגם כ"כ, קרוב אינו זה גם שלכאורה
לבן  צדיקים שדוקא שמשמע צ"ל ג"ז הלב, על שליט
מאד  אליך קרוב דכתי' וקרא הבינוני, לא אבל ברשותן,

לבינונים. גם משמע
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‰·Â˘ עמכם קחו כו' כשלת כי אלקיך ה' עד ישראל
כו', עון תשא כל אליו אמרו כו' ושובו דברים
שובה  אומר שכבר אחר דברים עמכם קחו מה"ע וצ"ל
ולמה  כו'. ושובו דברים עמכם קחו עוד מהו ישראל
אומר  ואח"כ בעוניך כשלת כי או' ישראל שובה גבי
כל  אליו אמרו אומרו מהו גם כו'. דברים עמכם קחו
מה"ע  וצ"ל תשובה עוד שיש מזה דמשמע עון תשא
ענין  משנת"ל להקדים יש כ"ז ולהבין כו'. זו תשובה

בחי' היא דבת כו' בתי שקראה עד מחבבה זז לא
לקבל  וצריך מעצמו לעלות כח כשאין והוא מקבל

כו'. יתן לעמו עוז ה' מהתורה
שבכח ‡ÌÓעו) גבוה מדרי' זהו בעבודה אמי בחי'

בתורה. משפיעים בבחי' הן נש"י אדרבה זה
ופעם  התו' ממעלת גדלו דנש"י מצינו פעמים דהנה
וכדאי' נש"י, על מעלתה גבהה שהתורה בהיפך
אומר  כו' וישראל תו' לעולם קדמו דברים שני בתדב"א
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קדמו  דברים ז' אי' ובמד"ר כו', קדמו שישראל אני
מובן  וכן לכ"ד, קדמה ישראל של ומחשבתן כו', לעולם
אלא  מורשה א"ת מורשה משה לנו צוה תורה ממ"ש
ופעם  בתורה. משפיעים חתן בבחי' הן שנש"י מאורשה

ישראל מש  כו' קשרין תלת בזהר ממ"ש להיפך מע
הענין  אך כו'. בקוב"ה ואורייתא באורייתא מתקשראין
נר"ן  בחי' ורק בגוף מתלבשת הנשמה כל לא דהנה הוא
והדרגה  שבסדר העבודה והיא בגוף שמתלבשים הן לבד
מנש"י, למעלה התורה זו מדרי' ולגבי כו', ולב במוח
וע"כ  דאצי', ח"ע מבחי' דשרשה נפקת מחכ' דאורייתא
שלהם  והתבוננות בהשגה הנשמות מעבודת למע' היא
חכמתו  לגבי ערוך באין שהן הנבראים השגות שהוא
והשגת  ית' חכמתו מהות היא שהתורה ובפרט ית',
ידיעת  בבחי' הוא הגבוהות נשמות אפי' הנשמות
באגה"ק  ועמ"ש כו', ונביא חכם בענין וכידוע המציאות
התלבשות  ומצד בפרע"ח. מ"ש להבין ד"ה בקו"א
אור  על ומסתירים שמעלימים ונה"ב בגוף הנשמה
דהתקשרות  מהתורה סיוע צריכים ה"ה כו' הנשמה
תלת  וזהו פע"ה. וכמשנת"ל כו' התורה ע"י שלהם
הנשמה  דהתקשרות כו' בדא דא מתקשראין קשרין
בבחי' בנשמות בד"כ שזהו התורה, ע"י הוא באלקות

וכמ  בגוף המלובשת הנשמה עביד חלק כי מעיקרא א'
ובפרט  כו', נפשו להעלות קעביד דנפשי' אדעתא אינש

סיוע  שצריכים הנה"ב מצד חלישות בבחי' שהן בנשמות
מהחכ' למע' הוא הנשמה ומקור שרש אבל כו'. מהתורה
ומצד  כו', מטו"ד שלמעלה פשוט רצון רעו"ד בחי' והיא
משפיעים  וה"ה מהתורה, למע' הן שבנשמות זו מדרי'
להמשיך  התו' לשם לשמה התורה לימוד שז"ע בתורה
מלכות  המה ששים שכ' וזהו כו'. בתורה אוא"ס המשכת
וכן  באחד מס"נ בחי' יונתי היא אחת כו' מסכתות ס'
תוס' וממשיכים מהתורה למע' שהן מאדך דבכל אה"ר
כו', לבנה המברכת אמי בחי' וזהו כו'. בתורה אור
רעו"ד  בחי' שזהו דדכורא עלמא בחי' היא בינה ועש"ז
בבחי' ההשפעה היא ולמעלה בתורה, משפיעים שעי"ז
השתל' דבסדר ההמשכה ע"ש דכורא נק' (ואינה כו' ז"א
כו', אוא"ס דעצמות ההמשכה ע"ש כ"א לז"א שמבינה
תב"כ  מח' לית וכמא' בעצמות שתופס רעו"ד ע"י והוא

כו'). ברעו"ד איהו נתפס אבל
.¯ÂˆÈ˜,בתורה משפיעים שנש"י הוא אמי ובחי'

בחי' שהיא התורה שבנשמה נר"ן בחי' דלגבי
בעבודתו  מהנשמה למעלה ה"ה ית' חכמתו ומהות חכ'
ע"י  סיוע וצריכה המציאות, ידיעת רק שהיא בהשגה
הנשמה  שרש אבל הנפש, בחלישות ובפרט התורה,
בתורה  ומשפיע מהתורה למעלה ורעו"ד אה"ר בחי'
ג"כ  וזהו ברעו"ד, איהו שנתפס אוא"ס עצמות בחי'

לז"א. מבינה ההמשכה
b"xrz ,l`xyi daey d"c
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íòá íéøòåá åðéá""תשכילו מתי .1וכסילים

טיפש. משמעה כסיל המילה ריק; משמעה 'בער' ֵהמילה

להשכלה? להגיע טיפש יכול ואיך להבנה, להגיע ריקני אדם יכול איך להבין, צריך

וככל  התורה. להבנת להגיע ביכלתו ריקני, שיהיה כמה עד רוצה, כשהוא אחד שכל הוא, הענין אך
האלקי. השכל את אפילו היטב להבין ביכלתו באמת, רוצה הוא אם טיפש, שיהיה

אליעזר  דר' בפרקי שכתוב מה בינה,2זהו למד ולא בער שהוא מישראל אדם ידע. לא בער איש
שנאמר  בינה, ילמדוהו ישראל בעם".1חכמי בוערים "בינו

הפסוק 3בזוהר  את מבאר כשהוא אותו ופגש רשב"י, את לפגוש הלך קדישא מהחבריא שאחד 4כתוב

משגיחים  שאינם העולם בני הם שוטים כמה רשב"י: אמר זאת". את יבין לא וכסיל ידע לא בער "איש
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ח.1) צד, תהלים
קס. ע' תרפ"ג, המאמרים ספר גם ראה זה מאמר לכללות

אדמו"ר].2) כ"ק [הערת יט בפרק
חפשי.3) בתרגום אדמו"ר]. כ"ק [הערת ב עה, ג חלק
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לדעת? להם מפריע מי בעולם, וחיים קיימים הם מה על . . יודעים ואינם הקב"ה, דרכי . . להתבונן
הקב"ה. דרכי יודעים היו בתורה עסקו לו בתורה. עוסקים שאינם משום שלהם הטפשות

העולם  בבורא ואמונה הבנה להשגה, – ישראל בבני שיש ואמונה הבנה השגה, בין החילוק זהו
העולם  אומות חכמי בחסידי שישנה :5ברוךֿהוא

בענין  מסוימת פילוסופית הבנה היינו באלקות, מסוימת השגה יש העולם אומות חכמי לחסידי גם
באלקות  וההבנה ההשגה כמו לא כלל זו אבל ברוךֿהוא, העולם בבורא מסוימת ואמונה העולם בריאת
שבני  כפי ברוךֿהוא, העולם בבורא הנכונה והאמונה זאת, מבינים ישראל שבני כפי העולם בריאת של

מאמינים. ישראל

הקדוש  והשם הוי' הקדוש השם נמצאים בהם, נקרא ברוךֿהוא שהבורא הקדושים השמות בין
.6ם אלקי 

זה. בשם הנקרא של משמעותו ואת תוכנו את ומדגיש מבאר – ֵׁשם

הטבע. ענין את מבטא אלקים שם

של  הענין את מבטא הוי' שם הבורא; את מסתיר שהנברא הוא, בטבע ברא יתברך שה' הטבע
עלֿטבעי. קוראים אדם שבני מה הטבע, מן למעלה

הטבע  ענין את מבינים העולם אומות חכמי העולם: אומות חכמי וחסידי ישראל בני בין החילוק זהו
למעלה  הוא עצמו הטבע שגם מבינים ישראל ובני הכל, את ברא ברוךֿהוא שהבורא בכך ומאמינים

מהטבע.

והשגחה  אלקות ושעל צעד כל על רואים ישראל ובני עלֿטבעי הוא דבר, של לאמיתו עצמו, הטבע
שכתוב  כמו הוי' בשם ומאמינים בשם 7פרטית, רק המאמינים העולם אומות כחסידי לא בהוי'"; "ויאמינו
השגה. שום להם אין הוי' ובענין אלקים,

.øåöé÷ אליעזר דר' בפרקי שנאמר כפי לחכמה, – וטיפש להבנה, – ריק אדם מגיע רצון עלֿידי
העולם  אומות לחסידי הוי', בשם ומאמינים אלקות הוא שטבע המבינים ישראל בני בין החילוק זהו ובזוהר.

אלקים. שם שהוא בטבע רק ומאמינים המבינים

[a"yz'd ixyz] mra mixrea epia
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ז.4) צב, תהלים
(5.[568] ג ע' רפד, דא"ח עם סידור ראה
שולחן 6) ב. הלכה ו', פרק התורה יסודי הלכות רמב"ם ראה

ב. סעיף רעז סימן דעה יורה ערוך
לא.7) יד, בשלח

w"dla c"yz'd - zegiyd xtq

הוד ‡. עם שלמדתי אחרי שנים ואחת עשרים
המאמר  את הרה"ק אאמו"ר שיושבין"1כ"ק "עשרה

כך. על ביאור פעם עוד שמעתי הקודש', ב'אגרת
הרה"ק  אאמו"ר כ"ק הוד אמר במענטאן, בהיותו
לא  אך וגביר, מכובד היה האברך – ב'יחידות' לאברך

בית" יבנה "בחכמה – בית' 'שלום לו לא 2היה אך ,
כתוב  "אדם"3בקרדום. בית", לשבת אדם "כתפארת

למוחין. "תפארת" הוא בית" ה"לשבת מוחין, זה
בכל  ישנה והיא התכללות, הרי היא "תפארת"

הדרגות.
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כ"ג.1)
ג.2) כד, משלי

יג 3) מד, ישעיה
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פעם  אמר צדק' 'צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד
ואת  שבחסידים, חסיד להיות רוצה אתה לאברך:
זהו  אותם, ומוריד לפשוטים עושה אתה בני־ביתך
אם  שוטה"? "חסיד זה מה לכאורה שוטה". "חסיד
שוטה  הוא ואם שוטה, להיות יכול אינו  חסיד הוא
הוא  שוטה" "חסיד אלא חסיד, להיות יכול הוא אין 
"שוטה". אבל "הדס" אמנם זה שוטה", "הדס על־דרך
אתי  הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד הלך למחרת,
היו  זאת בכל שקט, היה הים הים. שפת על לטייל
אאמו"ר  כ"ק הוד לי אמר שקטים, לבנים גלים
שכינה   זכו ואשה "איש של הענין את הרה"ק

אוכלתן" אש  זכו לא "שכינה 4ביניהן, הלשון דיוק ,
"שכינה  הוא הלשון סגנון מקום בכל כאשר ביניהן",

diexy בהתלבשות לבוא צריך שזה למרות ביניהם",
אבינו, ביעקב שכתוב ועל־דרך הגשמיים, בדברים

על 5והלא  כן נאמר ואיך כן, אומר אינו קל־שבקלים
כתוב  לא מעלה של כבוד משום אלא שבאבות, בחיר

ביניהם". "שכינה רק "שרויה" הלשון
הרה"ק  אאמו"ר כ"ק הוד הסביר הטיול, בהמשך
ב' במשנה אבות'. ב'פרקי במשניות הסתירות 6את

ועוסקין  שיושבין "שנים תרדיון בן חנינא רבי אומר
ו' ובמשנה ביניהם", שרויה שכינה  אומר 7בתורה

 בתורה ועוסקין שיושבין "עשרה וכו' חלפתא רבי
שרויה", "שכינה בשנים אם ביניהם", שרויה שכינה
שתי  שישנן ואמר בעשרה? חלפתא רבי מוסיף מה
או  בתורה" ועוסקין שיושבין "עשרה גירסאות,
חכמה. היא 'תורה' מדות, זה 'דין' בדין". "ועוסקין
"ועוסקין  הגירסא את מקיים הזקן רבינו כ"ק הוד
"שנים  הסביר, הרה"ק אאמו"ר כ"ק והוד בתורה".
ו"עשרה  הרע, ויצר הטוב יצר על הכוונה שיושבין"
חנינא  רבי הנפש. כוחות עשרה על מוסב שיושבין"
אמר  התורה, על ונהרג נפשו את שמסר תרדיון בן

על־ידי־ תורה", דברי ביניהם ויש שיושבין "שנים על
"עשרה  על שגם לומר חלפתא רבי יכל כבר זה

ביניהם". שרויה שכינה  בתורה ועוסקין שיושבין
לדבר  הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד החל מכן, לאחר
הקודש' שב'אגרת שיושבין" "עשרה המאמר על

המאמר  על שכינתא 8והביאור עשרה בי "אכל
ו"אילו  תורה, בדברי עוסקים הם כשאין גם שריא",

וכ  מלאך" שאומר נמצא למה הקדמה ב"תניא" שזה ו',
הלכה, ולימוד יעקב" ב"עין שיעור קביעת בענין להלן
בחוק  קביעות היתה עברו בזמנים ושלחסידים
עמוד  במשניות, השיעורים על שנוסף לימודיהם,
יעקב" ב"עין פיסקא לומדים גם היו ו"תניא", גמרא
שני  ערוך' שולחן ב'קיצור אחת הלכה ועל־כל־פנים
באופן  לומדים היו גדול, סעיף זה היה אם סעיפים.
שם  מסודרת  רוב ועל־פי אחת, הלכה שתהיה כזה,

סעיפים. בשני הלכה כל
לאנשים.·. אותם עשו חסידים, של אומנותם כלי

היינו  'רודפים' נרדפים, ואינם רודפים אינם חסידים
היינו  ו'נרדפים' הגשמיים, העניינים אחרי הרדיפה

מהיצר־הרע. נרדפים שאינם
'שונא  הוא שהיצר־הרע אומרים, המוסר ספרי
לדחוף  יכולים להיחבא, יכולים רגיל משונא נפשי'.
יכולים  לא היצר־הרע את אך לקנותו, יכולים אותו,

האמורים. העניינים בכל לעצור
אומרת  לו".9הגמרא נקראו שמות "שבעה

בחמץ, שישנם העניינים הם אלה כללי, באופן
ביעור  "על עושים הברכה את וכו'. ביטול בדיקה
הוא  והעיקר בבדיקה, עסוקים הלילה וכל חמץ",
שנעשה  שלו, היצר־הרע אחד לכל החמץ. ביעור
הזקן, רבינו כ"ק הוד שאומר וכפי שלו, בעל־הבית
שלו. הגוי את יש אחד לכל ואחד", אחד שבכל "הגוי
dcerqa ,gqt ly iriay
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י"ב.4) פדר"א כג. ב, בראשית פס"ז א. יז, סוטה
יז.5) ע, ב"ר עפ"י כא. כט, רש"י
ג.6) פרק

שם.7)
א.8) לט, סנהדרין
א.9) רס"ג זח"ב א. נב, סוכה
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של  הפנאטיים למתנגדים כוחֿנגד מבצר ברוך ר' יצר שהקים, הישיבה ידי שעל למרות
- שהמחלוקת בטוח עצמו הוא היה לא - בסלוצק תקופה באותה שהיו והמקובלים הנסתרים

ילדיו. על ותשפיע שלו, ביתו לתוך תחדור לא - לשניים היהודי המחנה את אז שחצתה
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ובאופן  ובישיבתו, אביהם בבית חונכו שניהם ואברהם. יוסף בנים: שני ברוך לר' לו היו
בעקבותיו. הלכו טבעי

סלוצק. העיר נגידי לבנות שידוכים בענייני נכבדות בהם ודובר שידוכם, מועד בהגיע ברם,
יהיו  אף הזמן ובמשך קנאים של ברשותם יפלו נישואין שבאמצעות מוחשית סכנה אפוא, הייתה
רב  בעמל לבנות ברוך ר' שניסה מה וכל ולנסתרים, למקובלים בהתנגדות מוחדרים עצמם הם

עצמו. שלו בניו עלֿידי להיהרס עלול היה

הזה? כדבר יקרה שלא להבטיח כיצד

שר' הוחלט שביקרוהו, הנסתרים מחבורת ביניהם שבידידיו, הנכבדים עם התייעצות לאחר
עניים. - אך גדולים, וצדיקים למדנים של לבנותיהם נישאו שם ללמברג. בניו את ישלח ברוך
רק  לא ברוך ר' החזיק - חותניהם שולחן על וסמוכים "מזונות" אוכלים הם כאילו שייראה וכדי

מחותניו. משפחות את גם אלא בניו משפחות  את

לעולם  עברו מכן לאחר בתורה. ועסקו ברוך ר' של בניו ישבו נישואיהם לאחר מספר שנים
ואכסניות  מדרש בתי באחוזותיהם  בנו הם אף כאביהם. לחכירה, אחוזות בקבלם העסקים.

רחבה. ביד צדקה נתנו ואף לאורחים,

לנסתרים  בעיר ששררה המסורתית ההתנגדות למרות הקנאית. בסלוצק שינויים חלו בינתיים
והולכת  גדלה במידה ומקובלים נסתרים תס"ט, עד תס"ד בשנים  לעיר, לחדור החלו ולמקובלים,
סלוצק  לתושבי הפכו מתלמידיה רבים אשר וישיבתו, ברוך לר' הודות זה שהיה מובן ובתכיפות.

בשטח. ניכרת להיות החלה הסמויה והשפעתם וסביבתה,

בכוחם  שיש חשו אפילו הם לשם. להגיע והמקובלים הנסתרים את עודד עצמו זה דבר
עצמם. שלהם עמדותיהם את לחזק כדי הקנאים נגד להתמודד

אורח  כל על אשר עד גדולה, כה הייתה בסלוצק ההתנגדות בנקל. עלה לא שהדבר ברור
בחש  רדפו הביטו ומקובלים , נסתרים שהם - סברו שהקנאים  - אלו את  מקובל. או  נסתר שהינו ד

מהעיר. אותם גירשו אף רבים ובמקרים זעם , בחמת הקנאים

למרות  העקבית, אך האיטית, בחדירתם המשיכו הם החרישו. לא גם הם, מצידם  הנסתרים
ויותר. יותר בעיר התלקחה  המחלוקת ואש מרים, לעימותים גרם זה הרדיפות. ִָכל

וכל  סלוצק של התורה בני על נשכח בלתי רושם השאיר אשר כזה, אירוע אירע אחת פעם
סביבתה.

יראתֿכבוד  עורר בלבד פניו מראה אשר אורח בסלוצק הופיע אחד בהיר ביום כאשר זה היה
אומץ  הביעו ועיניו חן, לוויית לו הוסיפו ופאותיו זקנו אלוקית. פנים הדרת לו הייתה גדולה.

והחלטיות.

גדול  הוא כי מיד ברור היה איתו. הראשונה בשיחה להיווכח היה ניתן  למדנותו, בגודל
רגילה. בלתי במידה ובחריפות  בבקיאות

לו  וחלקו הקהל, בבית המיוחד החדר לו הוקצה - כמותו נכבדים אורחים לגבי - כנהוג
ולזהותו. לשמו אפילו נשאל לא כאלו במקרים כנהוג גלות. העורך כגאון אותו קבלו רב. כבוד

שמו. את גילה לא עצמו הוא אף
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על  היה שבו תאריך ונקבע מתאימה, פנים קבלת מסיבת לו לערוך החליטו הקהילה ראשי
הגדול. בביתֿהכנסת הלכתי פלפול להשמיע האורח

פורסמו  - האורח מפי שישמעו התורה לחידושי כראוי להתכונן יוכלו סלוצק שלמדני כדי
נהגו  כך שלו. הפלפול את להשמיע האורח אמור שבה לסוגיה המקומות מראי ציוני מראש

אליהם. שהגיעו תורה גדולי עם תמיד בסלוצק

את  לקבל בביתֿהקהל האורח של לחדרו - קבוצות או יחידים - העיר למדני נהרו בינתיים
להן  מצאו שלא שאלות או קושיות עם שבאו כאלו היו תורה. בדברי ורק אך שדיברו מובן פניו.
אמיתי. למדן עם עסק באמת כאן להם יש אם בטוחים, להיות סתם רצו אחרים עתה, עד פיתרון

היה  שלא התלמוד בים כלשהו עניין היה לא למדנותו. בגודל כולם את ממש הדהים האורח
בישראל. גדול עם עניין כאן להם שיש לאיש ספק היה לא כעת לפניו. גלוי

אנשים. הרבה הגיעו בסלוצק, הגדול הכנסת בבית דברו את לשאת האורח עמד שבו ביום
סלוצק  תושבי רק לא פה. אל מפה האולם את שגדש עצום בקהל מלא היה הגדול ביתֿהכנסת
ובניו  ישראל מנשה ור' מוויאזין ברוך ר' גם הסמוכים. והכפרים העיירות תושבי גם אלא הגיעו ,
במינם  המיוחדים התורה דברי את לשמוע הובאו ברוך ר' ישיבת תלמידי גם הבאים. בין היו

האורח. מפי

בדריכות  ציפה כולו הציבור הס. הושלך בביתֿהכנסת, הבמה, אל האורח עלה כאשר
האורח. של דרשתו לתחילת עצורה ובנשימה

התאמצו  מהבימה, הרחק עמדו אשר ישראל, מנשה ור' ברוך ר' בנגעים. בסוגיא פתח האורח
דבריו. את היטב ולקלוט האורח של פניו הדרת את בבירור לראות מנת על להתקרב כדי קשות

אל  עצמו את הטה הוא ישראל. מנשה ר' של פניו חוורו - האורח על ראשון מבט ִָבהעיפו
באוזנו: ולחש ברוך ר'

אחר  לא הוא "הרי חרדה כולו כאשר ישראל מנשה ר' אמר זה"?! הוא מי אתם "היודעים
את  מזאמושטש, הבעלֿשם יואל, רבי הפקיד בידיו הרי מרופשיץ. בעלֿשם אדם רבי מאשר
ישראל  מנשה ר' סיים שלנו"! המנהיג שהוא שנים ששֿשבע כבר זה הנסתרים. חבורת הנהלת

דבריו. את

מתלמידיו  אחד לידי החבורה הנהגת את פטירתו לפני מסר יואל רבי כי מכבר שמע ברוך ר'
לו  היה ולא לראותו זכה לא מעולם אך שבגליציה, מרופשיץ שמוצאו בעלֿשם, אדם רבי בשם

פניו. מראה איך מושג כל

בפלפול  התפרס - הכירוהו ישראל מנשה ור' ברוך ר' שניהם רק אשר - בעלֿשם אדם ר'
היטב  אותו הבינו - "גאליצאי" במבטא שדיבר הגם לשון. ובחדות בבהירות היה דיבורו עמוק,
הכל. את הסביר שבו באופן והן הפלפול של בתוכנו הן כולם את הפליא הוא סלוצק. יהודי

הלמדנית. בסלוצק נשמע לא  מזמן כבר כזה פלפול

עתה  בהשתאות. למקומו רתוק נשאר הציבור אך פלפולו, את כבר סיים בעלֿשם אדם ר'
בבית  לחדרו חזרה כפיים על ממש אותו הובילו יותר. גדולה כבוד יראת האורח לגאון הראו

הקהילה.
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אף  אותו לשאול העז לא איש אך האורח, של זהותו על פרטים לדעת סקרנים היו הכל
כלל  בדרך הסתירו והמקובלים הנסתרים שכן מקובל, או נסתר הוא שאין הניחו זאת עם לשמו.

למדנותם. את

להיות  אכן אמורה הייתה הסעודה האורח. לכבוד מפוארת סעודה ארגנו העיר נכבדי
תענית  יום הוא הסעודה נקבעה שבו יום אותו כי האורח, הודיע כולם להפתעת אך בביתֿהקהל.
טבלה  יבש, לחם פרוסת ממזוודתו הוציא יום, אותו של בערבו ערבית, תפילת לאחר עבורו.
כי  השיב שונים אנשים להפצרות מים. בלגימת קינח מכן ולאחר צומו, את שבר ובכך במלח,

מאיש. ליהנות שלא נוהג הוא

הזמן  כל והתפלל רבות, דמעות שופך הוא כאשר חצות, תיקון האורח ערך הלילה בחצות
הסתגר  התפילה לאחר "וותיקין". תפילת להתפלל המדרש לבית הלך אז השחר. שהפציע עד

היום. חצי עד ביחידות ולמד בחדרו

רגיל  גאון אינו שהאורח לחשוד דהו מאן החל זו מהנהגה שכתוצאה בגלל זה היה אולי
ר' של באוזנו ישראל מנשה ר' לחש אשר את קלט שמישהו או מקובל, שהינו להיות יכול ַָאלא
ותלמידו  והנסתרים, מהמקובלים אחד הינו שהאורח ידיעה התפשטה בסלוצק פנים כל על ברוך,

מזאמושטש. הבעלֿשם של

למקובל  ולתת כך, כדי עד לטעות סלוצק העיר קנאי יכלו איך סערה. בעיר עוררה הידיעה
דרכם! לא זו הרי רב? כה כבוד זה ונסתר

אסור  כלל. חשובה עבורם הייתה לא בלמדנותו, אותם הדהים בעלֿשם אדם שרבי זו עובדה
ונסתר. מקובל היותו עקב אליו, להתייחס בכלל היה

ולבזותו  מביתֿהקהל, לגרשו האורח, את "להחרים בעיר, נשמעה ומרה גדולה זעקה
את  ה"הולכתֿשולל" עלֿידי בכך שנעשתה ה"נבלה" על בשתיקה לעבור איֿאפשר ברבים".

סלוצק! של הקנאים ְֶָלֹומדיה

קנאי  לדעת הסכימו כצדיקים, נחשבים גם שהיו בעיר אשר הגדולים גדולי מהלמדנים רבים
עונשו. את לקבל צריך שהאורח העיר,

זה  "אורח אמרו, אשר יותר, ומיושבים יותר מתונים אחרים, אנשים בסלוצק גם היו אך
ובמיוחד  לו להרע להעיז אפשר ואיך הלמדני, בעולם לה דומה אין פשוט אשר כזו גאונות הראה

לבזותו"?!

זה  הרי ומקובל נסתר היותו אך וודאי. דבר זה הרי גאון האורח של "היותו טענו: הנ"ל
עדיף". ש"ברי קובעת ההלכה אשר ושמא" "ברי של מציאות זו והרי בספק.

דעתו. על נאבק מחנה כל כאשר מחנות, לשני העיר תושבי התפלגו כך
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ycew zexb`

תש"א  תשרי, כ"ט ב"ה,

ברוקלין 

שי' תן מאיר מו"ה אי"א וו"ח ידידי

האפשטיין 

וברכה! שלום

כסא  בין שקבלתיו סיון מכ"א מכתבו על במעה
להשיב  גרמא הזמן אין הימים קדושת שמפי בזמן לעשור
שה  בברכת יחיו ביתו ואת אותו וברכתי מכתבים, על

וברוחיות. בגשמיות ומתוקה טובה

התעוררות  בעיי הטובה מפעולתו לשמוע היתי
לבעלי  שיעורים ג' יסד ת"ל ואשר לתורה עתים לקבוע

טובים  חברים תוספו עתה ועד מאז ובטח עסקים

בעזרו  יהי' והשי"ת קיבוצים. עוד ויסד האלו בקיבוצים

בקשוט  לבבו משאלות וימלא לטובים בעבודתו ויצליח

פרסתו  השי"ת לו ויזמין - במכתבו האמור כוסח - עצמך

ובמוחה. בריוח

וימסור  יחיו השיעורים לומדי בשלום גיי א יפרוש

וברוח. בגשם השי"ת שיעזרם ברכתי את להם

פעל  אשר ומאת עמו אתו מהעשה יודיעי לזמן מזמן

לתורה. עתים קביעות בעין ועשה

ומברכו  הדו"ש

יצחק  יוסף

ci jxk v"iixden w"b`
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אגרות קודש

 ב"ה,  ה' תשרי, ה'תשי"ב
ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

מזמן לזמן הנני מקבל ידיעות ע"ד לימודם בישיבת... ואף כי באיזה פרטים הנני שבע רצון 
מהנהגתם, אבל אם גם הכל הי' כדבעי למהוי, הנה ידוע פתגם כ"ק אדמו"ר מוהר"ש נ"ע שחזר עליו 
כמה פעמים כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זיע"א "אז גוט איז גוט, איז בעסער ניט בעסער" 

ובפרט שבאיזה פרטים כנראה הנהגתם והתמדתם בלימוד צריכה עדוד וחזוק.

נ"ע להתמימים, שהם  )מוהרש"ב(  כ"ק אדמו"ר  ע"ד שם התואר שנתן  לעוררם  בזה  ובאתי 
כל אחד  ועל  בבני התמימים,  להיות  צריך  הוא שזהו  כן בפשטות  ואם  נרות להאיר.  להיות  צריכים 
לכל  מופת  לשמש  צריך  שהוא  עליו,  המוטלת  הגדולה  האחריות  בזכרונו,  חקוק  להיות  מכם  ואחד 
שאר התלמידים הנמצאים בהישיבה, אשר ממנו יראו וכן יעשו, ולא לבד בלימוד החסידות ובעבודת 

התפלה, אלא ג"כ בלימוד הנגלה בכלל ובעניני דרך ארץ שבין אדם לחבירו.

אקוה אשר דבריי אלה המועטים בכמות, יספיק לעוררם ולהעמידם על האמת אשר תכלית 
בואם לישיבת... הוא לא רק לתועלת עצמם, אלא להשפיע ג"כ על הסביבה שלהם, לשמש דוגמא איך 

שבן ישיבה צריך להיות בפנימיות וגם בחיצוניות.

אחכה לבשורה טובה מהם מקבלת מכתבי זה, ואשר נגשו להביא את הענין בפועל ממש בכל 
הפרטים הנ"ל.

בברכת הצלחה בלימוד תורת הנגלה ותורת החסידות מתוך יראת שמים.
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åðéæàä úùøô
áìàeðéæàäïåùàøõøàä òîLúå äøaãàå íéîMä ©«£¦¬©¨©−¦©«£©¥®¨§¦§©¬¨−̈¤

:éô-éøîàáìhk ìfz éç÷ì øènk óøré ¦§¥¦«©«£³Ÿ©¨¨Æ¦§¦½¦©¬©©−
-éìr íéáéáøëå àLã-éìr íøérNk éúøîà¦§¨¦®¦§¦¦´£¥¤½¤§¦§¦¦−£¥

:áNrâ:eðéäìàì ìãâ eáä àø÷à ýåýé íL ék ¥«¤¦²¥¬§Ÿ̈−¤§¨®¨¬−Ÿ¤¥«Ÿ¥«
(éåì)ãåéëøc-ìë ék Bìrt íéîz øeväìà ètLî ©Æ¨¦´¨«¢½¦¬¨§¨−̈¦§¨®¥³

:àeä øLéå ÷écö ìår ïéàå äðeîàäBì úçL ¡¨Æ§¥´½̈¤©¦¬§¨−̈«¦¥¬²
:ìzìúôe Lwr øBc íîeî åéða àlåäýåýéì −Ÿ¨¨´®̈¬¦¥−§©§«Ÿ©§§Ÿ̈Æ

àeä-àBìä íëç àìå ìáð ír úàæ-eìîâz¦§§½Ÿ©¬¨−̈§´Ÿ¨®̈£Æ
éáàðw Eððëéå ENr àeä E:E ¨¦´¨¤½¬¨«§−©§«Ÿ§¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(65 'nr ` `"ypz zegiyd xtq)

˙‡Ê eÏÓ‚z '‰Ï‰(ו ׁשהיא (לב, הלה', ּתבת ׁשל ה"א האֹות «¿ƒ¿¿…ְִֵֵֶֶַַָ

מֹופיעה  זֹו ואֹות אחדּות. על מֹורה אחת, אֹות ׁשל ְְִֵֶַַַַָָָּתבה

היא  הּכּונה ּכי חכם"), ולא נבל ("עם ּדוקא ׁשלילי ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹּבהקׁשר

ׁשּתכלית  וכּידּוע, ּדוקא. התחּלקּות ׁשל ּבמקֹום אחדּות ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָֹלפעל

ּדירה  יתּבר לֹו לעׂשֹות היא העֹולם ּבריאת ׁשל ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָהּכּונה

ׁשל  ּבמּצב ׁשהם ּכפי ּׁשהּתחּתֹונים ּכלֹומר: ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָּבּתחּתֹונים,

לֹו ּדירה יהיּו לעליֹונים) ׁשּמתעּלים ּכפי (לא ְְְְְִִִִִִִֶֶַַָָֹּתחּתֹונים

.ְִֵָיתּבר

(ìàøùé)éðùæøãå øc úBðL eðéa íìBò úBîé øëæ§ŸÆ§´½̈¦−§´«Ÿ¨®Ÿ
éáà ìàLéð÷æ Eãbéå E:Cì-eøîàéå Eçìçðäa §©³¨¦̧Æ§©¥½§§¥¤−§«Ÿ§¨«§©§¥³

íénr úìáb ávé íãà éða Bãéøôäa íéBb ïBéìr¤§Æ¦½§©§¦−§¥´¨®̈©¥Æ§ª´Ÿ©¦½
:ìàøNé éða øtñîìèá÷ré Bnr ýåýé ÷ìç ék §¦§©−§¥¬¦§¨¥«¦²¥¬¤§Ÿ̈−©®©«£−Ÿ

Búìçð ìáç:éììé eäúáe øaãî õøàa eäàöîé ¤¬¤©«£¨«¦§¨¥̧Æ§¤´¤¦§½̈§−Ÿ§¥´
:Bðér ïBLéàk eäðøvé eäððBáé eäðááñé ïîLé§¦®Ÿ§«Ÿ§¤̧§Æ§´§¥½¦§¤−§§¦¬¥«

àéåéôðk Nøôé óçøé åéìæBb-ìr Bp÷ øéré øLðk§¤̧¤Æ¨¦´¦½©«¨−̈§©¥®¦§³Ÿ§¨¨Æ
:Búøáà-ìr eäàOé eäçwéáéepçðé ããa ýåýé ¦¨¥½¦¨¥−©¤§¨«§Ÿ̈−¨¨´©§¤®

:øëð ìà Bnr ïéàåúçðîá ë"r
Iåçáå úáù §¥¬¦−¥¬¥¨«

ã ycew zegiyn zecewp ãmgpn zxez - e"hyz dxez zgny zgiy)

(83 'nr bi zeiecreezd

Ï‡¯NÈ Èa ¯tÒÓÏ ÌÈnÚ ˙BÏe·b ·vÈ(ח ּבין (לב, הּקׁשר «≈¿«ƒ¿ƒ¿«¿≈ƒ¿»≈ֵֶֶַ

לברר  יׂשראל ּבני ׁשעל הּוא, עּמים" ל"גבּולֹות יׂשראל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָּבני

זאת? עֹוׂשים ּכיצד העֹולם. ּכל את הינּו העּמים, ארצֹות ְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹאת

ּכמי  ּדֹומה . . לברּבריא ּגֹולה מּכם ׁש"אחד זה עלֿידי -ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָ

עם  הקּב"ה עׂשה "צדקה רז"ל ׁשאמרּו זהּו ּכּלכם". ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻׁשּגליתם

יׂשראל  ּבני ׁשּכל צר אין האּמֹות": לבין ׁשּפּזרן ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹֻיׂשראל

מּכם"). ("אחד אחד ּביהּודי ּדי אּלא ּבעֹולם, מקֹום לכל ְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָיּגיעּו

ּבֹו מתעּברת ׁשֹוממה, ּבפּנה נמצא יהּודי ּכאׁשר ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָולפעמים,

ׁשּיּוכל  ּכדי רּבנּו, ּומׁשה האבֹות נׁשמֹות ואפילּו צּדיק, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹנׁשמת

ההּוא. הּמקֹום את ְֵֶַַָָלברר

éùéìùâéeäákøéáéúëéúåîá-ìòéø÷õøà éúîa-ìr ©§¦¥̧Æ©¨´¢¥½̈¤
ïîLå òìqî Láã eä÷ðiå éãN úáeðz ìëàiå©Ÿ©−§´Ÿ¨¨®©¥«¦¥³§©Æ¦¤½©§¤−¤

:øeö Léîìçîãé-ír ïàö áìçå ø÷a úàîç ¥«©§¦¬«¤§©̧¨¹̈©«£¥´ÀŸ¦
áìç-ír íéãezrå ïLá-éða íéìéàå íéøk áìç¥̧¤¨¦¹§¥¦³§¥«¨¨Æ§©¦½¦¥−¤

:øîç-äzLz áðr-íãå ähç úBéìkåèïîLiå ¦§´¦¨®§©¥−̈¦§¤¨«¤©¦§©³
dBìà Lhiå úéNk úéár zðîL èráiå ïeøLé§ªÆ©¦§½̈¨©−§¨¨¦´¨¨¦®¨©¦Æ¡´©

:BúrLé øeö ìaðéå eäNræèíéøæa eäàð÷é ¨½̈©§©¥−¬§ª«¨«©§¦ª−§¨¦®
:eäñérëé úárBúaæédìà àì íéãMì eçaæé §«¥−Ÿ©§¦ª«¦§§À©¥¦Æ´Ÿ¡½Ÿ©

àì eàa áøwî íéLãç íeòãé àì íéäìà¡Ÿ¦−´Ÿ§¨®£¨¦Æ¦¨´Ÿ½̈¬Ÿ
:íëéúáà íeørNçéLz Eãìé øeöéìà çkLzå §¨−£«Ÿ¥¤«¬§¨«§−¤®¦©¦§©−¥¬

:Eììçî§«Ÿ§¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(fhw 'nr fk ycw zexb`)

ı¯‡ È˙Óa ÏÚ e‰·Èk¯È(יג Ï‡¯NÈ(לב, ı¯‡L ÌL ÏÚ «¿ƒ≈«»√≈»∆«≈∆∆∆ƒ¿»≈

˙Bˆ¯‡‰ ÏkÓ dB·b(רש"י)מּׁשּובֹו . . ידיעה קּבלּתי עּתה זה »«ƒ»»¬»ְְִִִִֶַַָָ

הרים  מארץ ׁשּבא ואףֿעלּֿפי הּקדֹוׁשה. לארצנּו מר ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשל

מּכל  ּגבֹוּה יׂשראל ארץ . . הרי ׁשאמרּו, ּכמֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָּוגבעֹות,

ּבכל  עלּיה ּבזה יׁש ּבוּדאי . . ׁשּׁשּובֹו אֹומרת זאת ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהארצֹות,

ּבנֹוגע  ּובפרט ּתלּוי. ּבזה ׁשּזה ּברּוח, והן ּבגׁשם הן ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהּמּובנים,

הּיֹוׁשב  קדֹוׁש לגֹוי ּבנֹוגע ועלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה ְְְְְִֵֵַַַַַַַַָָָלּיהּודים,

אׁשר  החסידּות, ּתֹורת עלּֿפי ׂשאת ּוביתר הּקדׁש. ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַֹּבארץ

החמר  על הּצּורה הגּברת היא האדם עבֹודת ּכל ְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָָֹּתכלית

הּגׁשמּיּות. על ְְִִַַַָָוהרּוחנּיּות

,éùéìù,éðù
éòéáøèé:åéúðáe åéða ñrkî õàðiå ýåýé àøiå©©¬§§Ÿ̈−©¦§¨®¦©¬©¨−̈§Ÿ¨«

ëäî äàøà íäî éðô äøézñà øîàiå©ÀŸ¤©§¦³¨¨©Æ¥¤½¤§¤−¨´
ïîà-àì íéða änä úëtäz øBã ék íúéøçà©«£¦®̈¦´³©§ªŸÆ¥½¨¨¦−«Ÿ¥ª¬

:íaàëíäéìáäa éðeñrk ìà-àìá éðeàð÷ íä ¨«¥µ¦§´¦§Ÿ¥½¦«£−¦§©§¥¤®
:íñérëà ìáð éBâa ír-àìa íàéð÷à éðàå©«£¦Æ©§¦¥´§Ÿ½̈§¬¨−̈©§¦¥«

áëìBàL-ãr ã÷ézå étàá äçã÷ Là-ék¦«¥Æ¨«§¨´§©¦½©¦©−©§´
éãñBî èäìzå dìáéå õøà ìëàzå úézçz©§¦®©³Ÿ©¤̧¤Æ¦«ª½̈©§©¥−«§¥¬

:íéøäâë:ía-älëà évç úBòø Bîéìr ätñà ¨¦«©§¤¬¨¥−¨®¦©−£©¤¨«
ãë-ïLå éøéøî áè÷å óLø éîçìe árø éæî§¥¬¨¨²§ª¬¥¤−¤§¤´¤§¦¦®§¤



iriayרעח ,iyiy ,iying - al - epif`d zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:øôr éìçæ úîç-ír ía-çlLà úîäa§¥ŸÆ£©©½̈¦£©−«Ÿ£¥¬¨¨«
äëøeça-íb äîéà íéøãçîe áøç-ìkLz õeçî¦Æ§©¤¤½¤¥«£¨¦−¥¨®©¨Æ

Léà-ír ÷ðBé äìeúa-íb:äáéNåëézøîà ©§½̈¥−¦¦¬¥¨«¨©−§¦
:íøëæ LBðàî äúéaLà íäéàôàæëñrk éìeì ©§¥¤®©§¦¬¨¥«¡−¦§¨«¥À©³©

äîø eðãé eøîàé-ït Bîéøö eøkðé-ït øeâà áéBà¥Æ¨½¤§©§−¨¥®¤«Ÿ§Æ¨¥´½̈¨
:úàæ-ìk ìrt ýåýé àìåçëúBör ãáà éBâ-ék §¬Ÿ§Ÿ̈−¨©¬¨«Ÿ¦²Ÿ©¬¥−

:äðeáz íäa ïéàå änä¥®¨§¥¬¨¤−§¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã- f"nyz dpyd y`x axr zgiy)

(430 'nr c f"nyz zeiecreezd

Ìa ‰lÎ‡ ÈvÁ(כג ÌÈÏk(לב, ÌÈ‡ Ì‰Â ÌÈÏk ÈvÁ(רש"י) ƒ«¬«∆»ƒ«»ƒ¿≈≈»»ƒ

ÈvÁ.ויראה אהבה הינּו - ÌÈÏk(למּוטב) ÌÈ‡ Ì‰Â- ƒ«ְְְְֲִַַָָָ¿≈≈»»ƒ

אני  הּפסּוק על ּבחסידּות וכּמבאר (ּבתמיהה)? הּנפׁש ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָָֹּבכלֹות

להתּפּלא: ׁשּיׁש כּליתם, לא יעקב ּבני ואּתם ׁשּניתי לא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹהוי'

ולא  הּתפּלה ּבעת ׁשּניתי' לא הוי' ּב'אני יהּודי מתּבֹונן ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַָָָָֹֹאי

ׁשּזה  הּבעלֿׁשםֿטֹוב, ּתֹורת ועלּֿדר הּנפׁש? לכלֹות ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַמּגיע

ּכלֹות  העּדר אמנם, הּתפּלה. אחר חי נׁשאר ׁשאדם מה' ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָחסד

ּבגּוף  נׁשמה היא הּכונה ּתכלית ׁשהרי לטֹובה, הּוא ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּנפׁש

ּבּנׁשמה  חּיּות מֹוסיפֹות ה' ויראת ה' אהבת ואדרּבה, ְְְְְְֲִִַַַַַַַַָָָָּדוקא.

ְּבגּוף.

éùéîç
éòéáù,éùéù,

èëæ eìékNé eîëç eì:íúéøçàì eðéáé úà ¬¨«§−©§¦´®Ÿ¨¦−§©«£¦¨«
ìäááø eñéðé íéðLe óìà ãçà ócøé äëéà¥º̈¦§³Ÿ¤¨Æ¤½¤§©−¦¨¦´§¨¨®

:íøébñä ýåýéå íøëî íøeö-ék àì-íààìék ¦ŸÆ¦«¨´§¨½̈©«Ÿ̈−¦§¦¨«¦²
:íéìéìt eðéáéàå íøeö eðøeöë àìáìïôbî-ék ¬Ÿ§¥−¨®§«Ÿ§¥−§¦¦«¦«¦¤³¤

LBø-éápr Bîáðr äøîr úîãMîe íðôb íãñ§ŸÆ©§½̈¦©§−Ÿ£Ÿ̈®£¨¥̧Æ¦§¥½
:Bîì úøøî úìkLàâìLàøå íðéé íðépz úîç ©§§¬Ÿ§Ÿ−Ÿ¨«£©¬©¦¦−¥¨®§¬Ÿ

:øæëà íéðútãìíeúç éãnr ñîk àeä-àìä §¨¦−©§¨«£Ÿ−¨ª´¦¨¦®¨−
:éúøöBàaäìíìâø èeîz úrì ílLå í÷ð éì §«§Ÿ¨«¦³¨¨Æ§¦¥½§¥−¨´©§¨®

:Bîì úãúr Lçå íãéà íBé áBø÷ ékåìïéãé-ék ¦³¨Æ´¥½̈§−̈£¦¬Ÿ¨«¦«¨¦³
úìæà-ék äàøé ék íçðúé åéãár-ìrå Bnr ýåýé§Ÿ̈Æ©½§©£¨−̈¦§¤¨®¦³¦§¤Æ¦¨´§©

:áeærå øeör ñôàå ãéæìøeö Bîéäìà éà øîàå ½̈§¤−¤¨¬§¨«§¨©−¥´¡Ÿ¥®−
:Bá eéñççìïéé ezLé eìëàé Bîéçáæ áìç øLà ¨¨¬«£¤̧¥³¤§¨¥̧ÆŸ¥½¦§−¥´

:äøúñ íëéìr éäé íëøæréå eîe÷é íëéñð§¦¨®¨¸Æ§©§§ª¤½§¦¬£¥¤−¦§¨«
èìíéäìà ïéàå àeä éðà éðà ék äzr | eàø§´©À̈¦´£¦³£¦Æ½§¥¬¡Ÿ¦−

àtøà éðàå ézöçî äiçàå úéîà éðà éãnr¦¨¦®£¦¯¨¦´©«£©¤À¨©̧§¦Æ©«£¦´¤§½̈
:ìévî éãiî ïéàå§¥¬¦¨¦−©¦«

ã ycew zegiyn zecewp ãzxez - f"iyz gqt ly oexg` zgiy)

(323 'nr hi zeiecreezd mgpn

Ì¯ÈbÒ‰ '‰Â Ì¯ÎÓ Ì¯eˆ Èk(ל ׁשהיּו(לב, ל"ע הּׁשמדֹות ƒ»¿»»«ƒ¿ƒ»ְֶַָָ

אין  ׁשהרי העֹולם, אּמֹות ׁשל ּכחם מּצד היּו לא - ְֲִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹֻּבדֹורנּו

מּמעל  אלקה חלק היא ׁשּנׁשמתֹו יהּודי, על ׁשליטה ְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַָָֹלגֹוי

לא  ואבניו הּגׁשמי הּמקּדׁש ּבעצי אם :ּבעצמ והּגע ְְְְְְֲֲִִִֵַַַַַַַַַָָָָֹמּמׁש.

ּכלֿׁשּכן  - ׁשעריה" ּבארץ "טּבעּו ּכּכתּוב האֹויב, ְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָׁשלט

ּבתֹוכם, (וׁשכנּתי רּוחני ּבמקּדׁש ׁשליטה לֹו ׁשאין ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹוקלֿוחמר

אּלא ואחד). אחד ּכל ּבתֹוÌ¯eˆ- הסּגירם וה' מכרם ְְֶֶֶָָָָ»ְְִִַָָָ

וחמי  מֹורי קדׁשת ּכבֹוד והּנה ּבראׁשית. ליֹוצר הּידּוע ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָֻמּטעם

. . . מּדאי יֹותר ה' את להצּדיק ׁשאין ּפעם, אמר ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָאדמֹו"ר

לה' יֹודּו ׁשּלעתיד הינּו ּבי", אנפּת ּכי ה' אֹוד" ּכתיב ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָאבל

ה"אנפּת". ְַַַָָעל

éùéùîéëðà éç ézøîàå éãé íéîL-ìà àOà-ék¦«¤¨¬¤¨©−¦¨¦®§¨©¾§¦©¬¨«Ÿ¦−
:íìòìàîètLîa æçàúå éaøç ÷øa éúBpL-íà §Ÿ¨«¦©¦Æ§©´©§¦½§Ÿ¥¬§¦§−̈

:ílLà éàðNîìå éøöì í÷ð áéLà éãéáîøékLà ¨¦®¨¦³¨¨Æ§¨½̈§¦§©§©−£©¥«©§¦³
äéáLå ììç ícî øNa ìëàz éaøçå ícî évç¦©Æ¦½̈§©§¦−Ÿ©´¨®̈¦©³¨¨Æ§¦§½̈

:áéBà úBòøt Làøîâîék Bnr íéBâ eðéðøä ¥−Ÿ©§¬¥«©§¦³¦Æ©½¦¬
Búîãà øtëå åéøöì áéLé í÷ðå íBwé åéãár-íã©£¨−̈¦®§¨¨Æ¨¦´§¨½̈§¦¤¬©§¨−

:Bnrô ©«
ã ycew zegiyn zecewp ã(201 'nr hk zegiy ihewl)

Ôe Ôa ÚLB‰Â ‡e‰(מד .(לב, . ÚLB‰ Ô‡k e‰‡¯B˜ ‰nÏÂ ¿≈«ƒ¿»»¿≈»≈«

B˙lÁzÓ ¯L‡k BÓˆÚ ÏÈtL‰ ,‰l„b BÏ ‰zpL ÈtŒÏÚŒÛ‡L∆««ƒ∆ƒ¿»¿À»ƒ¿ƒ«¿«¬∆ƒ¿ƒ»

ּגדלּות (רש"י) אֹו ׂשררה ׁשל ּגדלּות לגדּלה, זֹוכה יהּודי ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָֻּכאׁשר

עלּול  הּוא - הּׁשמים מן נעלֹות לברכֹות ׁשּזֹוכה אחר, ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָּבענין

לּדבר, ראּוי ׁשהּוא סימן ,לכ זכה ׁשהּוא ּגּופא ׁשּמּזה ְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹלחׁשב,

הּדעת  הרחבת ׁשל ּתנּועה אצלֹו ּתהיה מּכ ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָּוכתֹוצאה

ׁשּזֹוכה  מי ּדוקא ׁשאּדרּבה: מיהֹוׁשע, אנּו לֹומדים ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֻורֹוממּות.

ּגם  וזהּו ּבתחּלתֹו. ּכאׁשר עצמֹו את להׁשּפיל צרי ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָֻלגדּלה,

ּבידֹו. ּתתקּים ׁשהּגדּלה לכ ְְְְְִִֵֶַַַָָָֻהּכלי

éòéáùãî-äøéMä éøác-ìk-úà øaãéå äLî àáiå©¨´Ÿ¤À©§©¥²¤¨¦§¥¬©¦¨«
:ïeð-ïa rLBäå àeä írä éðæàa úàfääîìëéå ©−Ÿ§¨§¥´¨®̈−§¥¬©¦«©§©´

-ìk-ìà älàä íéøácä-ìk-úà øaãì äLî¤½§©¥²¤¨©§¨¦¬¨¥−¤¤¨
:ìàøNéåî-ìëì íëááì eîéN íäìà øîàiå ¦§¨¥«©³Ÿ¤£¥¤Æ¦´§©§¤½§¨̧

øLà íBiä íëa ãérî éëðà øLà íéøácä©§¨¦½£¤¯¨«Ÿ¦²¥¦¬¨¤−©®£¤³
ì íëéða-úà íeözøác-ìk-úà úBNrì øîLé §©ªÆ¤§¥¤½¦§´Ÿ©«£½¤¨¦§¥−

:úàfä äøBzäæîíkî àeä ÷ø øáã-àì ék ©¨¬©«ŸÂ¦«Ÿ¨¨̧¥¬Æ¦¤½



רעט xihtn - al - epif`d zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

-ìr íéîé eëéøàz äfä øácáe íëéiç àeä-ék¦−©¥¤®©¨¨´©¤À©«£¦³¨¦Æ©
änL ïcøiä-úà íéøár ízà øLà äîãàä́̈£¨½̈£¤̧©¤¹«Ÿ§¦¯¤©©§¥²−̈¨

:dzLøìôçîíöra äLî-ìà ýåýé øaãéå §¦§¨«©§©¥³§Ÿ̈Æ¤¤½§¤²¤
:øîàì äfä íBiäèîäfä íéøárä øä-ìà äìr ©¬©¤−¥«Ÿ£¥¿¤©Á¨«£¨¦¸©¤¹

Bçøé éðt-ìr øLà áàBî õøàa øLà Báð-øä©§À£¤Æ§¤´¤½̈£¤−©§¥´§¥®
ìàøNé éðáì ïúð éðà øLà ïrðk õøà-úà äàøe§¥Æ¤¤´¤§©½©£¤̧£¦¬Ÿ¥²¦§¥¬¦§¨¥−

:äfçàìðänL äìò äzà øLà øäa úîe ©«£ª¨«ªÀ¨¨Æ£¤³©¨ÆŸ¤´½̈¨
énr-ìà óñàäåéçà ïøäà úî-øLàk Eøäa E §¥«¨¥−¤©¤®©«£¤¥º©«£³Ÿ¨¦̧Æ§´Ÿ

:åénr-ìà óñàiå øääàðéa ízìrî øLà ìr ¨½̈©¥−̈¤¤©¨«©Á£¤̧§©§¤¹¦À
ïö-øaãî Lã÷ úáéøî-éîa ìàøNé éða CBúa§Æ§¥´¦§¨¥½§¥«§¦©¬¨¥−¦§©¦®
:ìàøNé éða CBúa éúBà ízLc÷-àì øLà ìr©´£¤³«Ÿ¦©§¤Æ¦½§−§¥¬¦§¨¥«

áðàBáú àì änLå õøàä-úà äàøz ãâpî ék¦¬¦¤−¤¦§¤´¤¨¨®¤§¨̧¨Æ´Ÿ¨½
ôôô :ìàøNé éðáì ïúð éðà-øLà õøàä-ìà¤¨¾̈¤£¤£¦¬Ÿ¥−¦§¥¬¦§¨¥«

BBB

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§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBB

ã ycew zegiyn zecewp ãzxez - a"kyz dxez zgny zgiy)

(128 'nr al zeiecreezd mgpn

ÌÈÓÈ eÎÈ¯‡z ‰f‰ ¯·c·e(מז B‡B·na˙(לב, Cl‰Ó ‰È‰ «»»«∆«¬ƒ»ƒ»»¿«≈«¿

˜ÒBt ,‡·e ‡¯B˜ ‰È‰ Ì‡ . . ÚÓL ˙‡È¯˜ ‡¯˜È ‡Ï ˙BÙpËn‰«¿À»…ƒ¿»¿ƒ«¿«ƒ»»≈»≈

ÌÈÓÈ eÎÈ¯‡z ‰f‰ ¯·c·e ¯ÓB‡ ·e˙k‰ ÂÈÏÚ . ב). כד, (ברכות »»«»≈«»»«∆«¬ƒ»ƒ

ּדהּנה  לֹומר, ויׁש ּבּפסּוק. זֹו הלכה נרמזה היכן לתמּה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָֹיׁש

ּומּזה, לפרטים. והתחּלקּות הסּברה - רּבּוי ענינֹו ְְְְְְִִִִִִִֶַַָָָָּדּבּור

הּדברים", לכל לבבכם ל"ׂשימּו (ּבנּגּוד יחיד לׁשֹון ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָׁש"ּדבר"

ׁשלילה  לא אבל הּדּבּור, ׁשלילת על מֹורה רּבים), ְְְֲִִִִֶַַַַָָֹלׁשֹון

ּבאמצע  הפסקה אּלא ּכלל, ּדּבּור זה אין ׁשאז ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻמחלטת,

ּבמי  - ּבּתֹורה הּדּבּור את להפסיק ׁשּיׁש מצינּו והיכן ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּדּבּור.

נקי. ׁשאינֹו למבֹוא ּובא ּבּדר ְִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּלֹומד

øéèôîçîäfä íBiä íöra äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥³§Ÿ̈Æ¤¤½§¤²¤©¬©¤−
:øîàìèîBáð-øä äfä íéøárä øä-ìà äìr ¥«Ÿ£¥¿¤©Á¨«£¨¦¸©¤¹©§À

äàøe Bçøé éðt-ìr øLà áàBî õøàa øLà£¤Æ§¤´¤½̈£¤−©§¥´§¥®§¥Æ
ìàøNé éðáì ïúð éðà øLà ïrðk õøà-úà¤¤´¤§©½©£¤̧£¦¬Ÿ¥²¦§¥¬¦§¨¥−

:äfçàìðänL äìò äzà øLà øäa úîe ©«£ª¨«ªÀ¨¨Æ£¤³©¨ÆŸ¤´½̈¨
énr-ìà óñàäåéçà ïøäà úî-øLàk Eøäa E §¥«¨¥−¤©¤®©«£¤¥º©«£³Ÿ¨¦̧Æ§´Ÿ

:åénr-ìà óñàiå øääàðéa ízìrî øLà ìr ¨½̈©¥−̈¤¤©¨«©Á£¤̧§©§¤¹¦À
ïö-øaãî Lã÷ úáéøî-éîa ìàøNé éða CBúa§Æ§¥´¦§¨¥½§¥«§¦©¬¨¥−¦§©¦®
:ìàøNé éða CBúa éúBà ízLc÷-àì øLà ìr©´£¤³«Ÿ¦©§¤Æ¦½§−§¥¬¦§¨¥«

áðàBáú àì änLå õøàä-úà äàøz ãâpî ék¦¬¦¤−¤¦§¤´¤¨¨®¤§¨̧¨Æ´Ÿ¨½
ôôô :ìàøNé éðáì ïúð éðà-øLà õøàä-ìà¤¨¾̈¤£¤£¦¬Ÿ¥−¦§¥¬¦§¨¥«

.ïîéñ á"ìë ,íé÷åñô á"ð

.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



רפ

,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 eðéýìà 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¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
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 åðéæàä úùøôì äøèôä

ú"åîùìåáë ÷øô á ìàåîùá

àäøéMä éøác-úà ýåýéì ãåc øaãéå©§©¥³¨¦¸©«Ÿ̈½¤¦§¥−©¦¨´
ókî Búà ýåýé ìévä íBéa úàfä©®Ÿ§Á¦¦̧§Ÿ̈¬Ÿ²¦©¬

:ìeàL ókîe åéáéà-ìkáýåýé øîàiå ¨«Ÿ§¨−¦©¬¨«©Ÿ©®§Ÿ̈²
:éì-éèìôîe éúãöîe érìñâéøeö éýìû ©§¦¬§ª«¨¦−§©§¦¦«¡Ÿ¥¬¦−

éabNî érLé ïø÷å épâî Ba-äñçà¤«¡¤®¨¦¦º§¤´¤¦§¦À¦§©¦¸
:éðrLz ñîçî érLî éñeðîeãìläî §¦½«Ÿ¦¦¾¥«¨¨−«Ÿ¦¥«¦§ª¨−

:rLeà éáéàîe ýåýé àø÷àäéðôôà ék ¤§¨´§Ÿ̈®¥«Ÿ§©−¦¨¥«©¦¬£¨ª−¦
:éðúráé ìriìá éìçð úåî-éøaLî¦§§¥¨®¤©«£¥¬§¦©−©§©«£ª«¦

å:úåî-éL÷î éðîc÷ éðañ ìBàL éìáç¤§¥¬§−©ª®¦¦§ª−¦¬Ÿ§¥¨«¤
æàø÷à éäìà-ìàå ýåýé àø÷à éì-øva©©¦¸¤§¨´§Ÿ̈½§¤¡Ÿ©−¤§¨®

:åéðæàa éúråLå éìB÷ Bìëéäî òîLiå©¦§©³¥¥«¨¸¦½§©§¨¦−§¨§¨«
çúBãñBî õøàä Lrøzå Lrbúéå©¦§¨©³©¦§©¸¨½̈¤«§¬

:Bì äøç-ék eLrbúiå eæbøé íéîMäèLàå Btàa ïLr äìr ©¨©−¦¦§¨®©¦§¨£−¦¨¬¨«¨¨³¨¨¸§©½§¥¬
:epnî eøra íéìçb ìëàz åétîéìôørå ãøiå íéîL èiå ¦¦−Ÿ¥®¤«¨¦−¨«£¬¦¤«©¥¬¨©−¦©¥©®©«£¨¤−

`xenl iy
(à,åéáéBà ìk ókî BúBà 'ä ìévä íBéaeøáòL øçàì Búð÷æ úòì §¦¦¦©¨§¨§¥¦§¨§©©¤¨§

äpnî ìvðå äøö åéìò äàaL úò ìëa ,øçà Leøt .ílkî ìvðå åéúBøö ìk åéìò̈¨¨¨¨§¦©¦ª¨¥©¥§¨¥¤¨¨¨¨¨¨§¦©¦¤¨

.úàfä äøéMä øL äéä,ìeàL ókîeBøékæä ,ílkî BôãBøå BáéBà äéäL éôì ¨¨¨©¦¨©Ÿ¦©¨§¦¤¨¨§§§¦ª¨¦§¦

.ãeçì(á,éòìñ.÷æç òìñ Bîk ,é÷æç,éúãöîe.éøöáî,éì éèìôîeèlôî §©§¦¨§¦§¤©¨¨§ª¨¦¦§¨¦§©§¦¦§©¥

íâå .äîçìna ìàøNé àáö íò éúBà¦¦§¨¦§¨¥©¦§¨¨§©

.écáì éúBéäa(â,éøeöøeö Bîk ,é÷æç ¦§¦§©¦¦¨§¦§

.òìñå,éòLé ïø÷åBîk øæòì éì àeä §¤©§¤¤¦§¦¦§¥¤§

.íéðøwä ìòáì ïø÷,éabNîCîBñ ¤¤§©©©©§©¦¦§©¦¥

.éúBà,éñeðîe.äøæòì åéìà ñð éúééäL ¦§¦¤¨¦¦¨¥¨§¤§¨
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íäa ïøqéî éðàL øbñî éøeqé:æîýåýé-éçälà éì äNBòäCeøáeäläúe äëøa ìk ìòéøeöé÷æçå éô÷zíøéåíéîø ìk ìò íø àeäérLé øeö éýìû ¦¥©§¥¤£¦§©§¨¨¤©§Ÿ̈−¨¤¦¥¤¨´©¨§¨¨§¦¨¦®¨§¦§¨§¦§¨ª¾¨©¨¨¦¡Ÿ¥−¬¦§¦«



רפג

:érLé øeö éýìû íøéåçîïúpä ìûä §¨ª¾¡Ÿ¥−¬¦§¦«¨¥¾©Ÿ¥¬
:éðzçz íénr ãéøîe éì úî÷ð§¨−Ÿ¦®Ÿ¦¬©¦−©§¥«¦

èîéðîîBøz éîwîe éáéàî éàéöBîe«¦¦−¥«Ÿ§¨®¦¨©¸§´§¥½¦
:éðìévz íéñîç Léàîðìe íéBba ýåýé EãBà ïk-ìrEîL ¥¦¬£¨¦−©¦¥«¦©¥²«§¬§Ÿ̈−©¦®§¦§−

:ønæààð:íìBò-ãr Bòøæìe ãåãì BçéLîì ãñç-äNrå Bkìî úBòeLé ìBcâî £©¥«¦§−§´©§®§«Ÿ¤¤¯¤¦§¦²§¨¦¬§©§−©¨«

`xenl iy
.éáéàî àøéà àì ïëìå ,íéîø ìk ìò íø àeä éòLé ó÷z àeäL íéäìàäå§¨¡Ÿ¦¤Ÿ¤¦§¦¨©¨¨¦§¨¥Ÿ¦¨¥Ÿ§©

(çî,éì úBî÷ð ïúBpä.éúî÷ð í÷Bpä(èî,éáéBàî éàéöBîeéðìévîe ©¥§¨¦©¥¦§¨¦¦¦¥§¨©¦¥¦

.éáéBàî,éðîîBøz éîwîe.éðäéaâz éìò íéîwä ïîe(ðúBòeLé ìBcâî ¥§©¦¨©§§¥¦¦©¨¦¨©©§¦¥¦¦§§
,BkìîìBvð àeäå æò-ìcâîa ñð íãàL íLkL ,Bkìîì àeä úBòeLé ìcâî ©§¦§©§§©§¤§¥¤¨¨¨§¦§©Ÿ§¦

ézòLBðå åéìà ézñð ïë Bîk ,åéáéBàî¥§¨§¥©§¦¥¨§©§¦

.éáéBàî,BçéLîì ãñç äNBòå ¥§©§¤¤¤¦§¦
íà-ék ,ìeîb íeìLz øeáòa àì ,øîBìk§©Ÿ©£©§§¦¦

BçéLîì äNBò àeäL ìBãbä Bcñça§©§©¨¤¤¦§¦

.Cìnä ãåc àeäL,íìBò ãò Bòøæìe ¤¨¦©¤¤§©§©¨
ãò Bòøæì äNòé ïk ,ãåãì äNòL Bîk§¤¨¨§¨¦¥©£¤§©§©

.íìBò¨

mixn zxhr
éðòéLBälî Bãé øö÷zL àøéà àì äæìå:çîéì úî÷ð ïúpä ìûäí÷Bpä §¨¤Ÿ¦¨¤¦§©¨¦§¦¥¦¨¥¾©Ÿ¥¬§¨−Ÿ¦®©¥

éúî÷ð:éðzçz íénr ãéøîeèîéàéöBîeéúBà ìévîeéîwîe éáéàî ¦§¨¦Ÿ¦¬©¦−©§¥«¦«¦¦−©¦¦¥«Ÿ§¨®¦¨©¸
éî÷ ïî øúBééðîîBøz,äìLîîa íøå àOð éðîéNzíéñîç Léàîñîç ¥¦¨©§´§¥½¦§¦¥¦¦¨§¨§¤§¨¨¥¦¬£¨¦−¨¨

:éðìévzðíéBba ýåýé EãBà ïk-ìrñîç éLðàî éðzìväLìeEîL ©¦¥«¦©¥²«§¬§Ÿ̈−©¦®¤¦©§©¦¥©§¥¨¨§¦§−
ønæàíòå íò ìk éðôì íeñøôa: £©¥«§¦§¦§¥¨¨¨¨

àð'ä øLà eòcìBcâîäNBò §£¤¦§−¤

úBòeLéì úBìBãb-äNrå Bkìî §´§§©§®§«Ÿ¤
ãñçíéãñç äNòåBçéLîìïk ¤¯¤§¨¨£¨¦¦§¦²¥

äNòé:íìBò-ãr Bòøæìe ãåãì ©£¤§¨¦¬§©§−©¨«

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøa,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©
:÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä ìûä̈¥©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeä äzà ,ïîàðéøácî ãçà øáãå ,Eàì øBçà E ¤¡¨©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ
ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék ,í÷éø áeLé̈¥¨¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨

:åéøác§¨¨

,íçøäøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨
:äéðáa ïBiö çnNî ,éé äzà Ceøa .eðéîéá§¨¥¨©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnNäøäîa ,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤¦§¥¨
úà íéøçà ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé̈§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§££¥¦¤
,éé äzà Ceøa :ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤¨©¨§¨

:ãåc ïâî̈¥¨¦

ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨
eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§
Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé ,CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨

ביום הכיפורים גופא יש חילוק בין שאר שעות היום לתפילת נעילה שהיא החותם ותכלית העלייה דיום הכיפורים עצמו.
משיחת אור לי"ט כסלו, ה'תשכ"ז



רפד

ùãå÷-úáù úçðîì äøåúä úàéø÷
âIàäëøaä úàæåïåùàøLéà äLî Cøa øLà §´Ÿ©§¨À̈£¤̧¥©¬¤²¦¬

:BúBî éðôì ìàøNé éða-úà íéäìàäáøîàiå ¨«¡Ÿ¦−¤§¥´¦§¨¥®¦§¥−«©Ÿ©À
øäî réôBä Bîì øérOî çøæå àa éðéqî ýåýé§Ÿ̈º¦¦©¬¨Æ§¨©³¦¥¦Æ½̈¦̧©Æ¥©´
:Bîì úc Là Bðéîéî Lã÷ úááøî äúàå ïøàẗ½̈§¨−̈¥¦«§´Ÿ®Ÿ¤¦«¦¾¥¬−̈¨«

âekz íäå Eãéa åéLã÷-ìk íénr ááç óà©µŸ¥´©¦½¨§−̈§¨¤®§¥Æª´
éúøacî àOé Eìâøì:EãäLî eðì-äeö äøBz §©§¤½¦−̈¦©§Ÿ¤«¨¬¦¨−̈¤®

:á÷ré úlä÷ äLøBîäCìî ïeøLéá éäéå «¨−̈§¦©¬©«£«Ÿ©§¦¬¦«ª−¤®¤
:ìàøNé éèáL ãçé ír éLàø óqàúäaåéçé §¦§©¥Æ¨´¥½̈©−©¦§¥¬¦§¨¥«§¦¬

:øtñî åéúî éäéå úîé-ìàå ïáeàøñæúàæå §¥−§©¨®Ÿ¦¦¬§−̈¦§¨«§Ÿ́
Bnr-ìàå äãeäé ìB÷ ýåýé òîL øîàiå äãeäéì¦«¨»©Ÿ©¼§©³§Ÿ̈Æ´§½̈§¤©−

:äéäz åéøvî øærå Bì áø åéãé epàéázô(éåì) §¦¤®¨¨Æ¨´½§¥¬¤¦¨−̈¦«§¤«
çénz øîà éåììeéøeàå EøLà Eãéñç Léàì E §¥¦´¨©½ª¤¬§¤−§¦´£¦¤®£¤³

:äáéøî éî-ìr eäáéøz äqîa Búéqðèøîàä ¦¦Æ§©½̈§¦¥−©¥¬§¦¨«¨«Ÿ¥º
áàìøékä àì åéçà-úàå åéúéàø àì Bnàìe åé §¨¦³§¦Æ´Ÿ§¦¦½§¤¤¨Æ´Ÿ¦¦½

Eúéøáe Eúøîà eøîL ék òãé àì åða-úàå§¤¨−̈´Ÿ¨¨®¦³¨«§Æ¦§¨¤½§¦«§−
:eøöðéééètLî eøBéìàøNéì EúøBúå á÷réì E ¦§«Ÿ³¦§¨¤̧Æ§©«£½Ÿ§¨«§−§¦§¨¥®

:Eçaæî-ìr ìéìëå Etàa äøBè÷ eîéNéàéCøa ¨¦³§¨Æ§©¤½§¨¦−©¦§§¤«¨¥³
åéî÷ íéðúî õçî äöøz åéãé ìrôe Bìéç ýåýé§Ÿ̈Æ¥½¬Ÿ©¨−̈¦§¤®§©̧¨§©¦̄¨¨²

:ïeîe÷é-ïî åéàðNîeñáéãéãé øîà ïîéðáì §©§−̈¦§«§¦§¨¦´¨©½§¦´
ïéáe íBiä-ìk åéìr óôç åéìr çèáì ïkLé ýåýé§Ÿ̈½¦§¬Ÿ¨¤−©¨®̈Ÿ¥³¨¨Æ¨©½¥¬

:ïëL åéôúkñ(ìàøùé)âéúëøáî øîà óñBéìe §¥−̈¨¥«§¥´¨©½§Ÿ¤¬¤
úöáø íBäzîe ìhî íéîL ãânî Böøà ýåýé§Ÿ̈−©§®¦¤³¤¨©̧¦Æ¦½̈¦§−Ÿ¤¬¤

:úçzãéLøb ãânîe LîL úàeáz ãânîe ¨«©¦¤−¤§´Ÿ¨®¤¦¤−¤¤¬¤
:íéçøéåèúBòáb ãânîe íã÷-éøøä Làøîe §¨¦«¥−Ÿ©«§¥¤®¤¦¤−¤¦§¬
:íìBòæèäðñ éðëL ïBöøe dàìîe õøà ãânîe ¨«¦¤À¤¤µ¤§Ÿ½̈§¬«Ÿ§¦−§¤®

:åéçà øéæð ã÷ã÷ìe óñBé Làøì äúàBáz̈¸¨Æ§´Ÿ¥½§¨§−Ÿ§¦¬¤¨«
æéíäa åéðø÷ íàø éðø÷å Bì øãä BøBL øBëa§¸¹¨¨´À§©§¥³§¥Æ©§½̈¨¤À

úBááø íäå õøà-éñôà åcçé çbðé íénr©¦²§©©¬©§−̈©§¥®̈¤§¥Æ¦§´
:äMðî éôìà íäå íéøôàñ ¤§©½¦§¥−©§¥¬§©¤«

אגרות קודש

 ב"ה  ח' תשרי, תשי"ב
ברוקלין, נ.י.

הרה"ג וו"ח אי"א חו"ב סדרן ודרשן נו"מ צנמ"ס וכו'

מוהר"ר מאיר שי'

שלום וברכה!

תודה רבה בעד התשורה היקרה תורת חיים ב' חלקים ששלח לי, והנני מקוה כי ישלח להספרי' 
גם שאר חיבוריו ג"כ.

מוסג"פ קונטרס ח"י אלול, וגם העתק מכתב כללי, אשר בטח יענינו את כת"ר.

ובחבילה בפ"ע שלוחים לכת"ר מאמרי קיץ ת"ש וספר השיחות.

היא  תו"ח,  בקהלתו  ולהשפיע  לאורייתא,  חילי'  ויוסיף  טובה,  וגמר חתימה  בברכת חתימה 
תורה חדורה פני' התורה, אילנא דחיי )זח"ג קכד, ב(.

ודפדפתי  בספריו  עיינתי  מקום  מכל  אלו,  בימים  הטרדות  רוב  משום  גרמא  הזמן  שאין  אף 
בעניני דיומא בהדרושים הנוגעים לתשובה. בהקונטרס המוסג"פ בהקדמתו נזכר ענין התשובה, ואבוא 

בזה בהערות אחדות, אף שאין משיבין על הדרוש.

בהדרושים לפי' וילך האזינו שמביא ענין שאלו לתשובה כו', בטח ידוע לכת"ר כי כמה גירסות 
פרק  לבן השל"ה  )ובווי-העמודים  כ"ה  ילקוט שמעוני תהלים  ב',  פ'  ירושלמי מכות  ויעויין  כאן,  יש 

המשך בעמוד רפו



רפה לוח זמנים לשבוע יום הכיפורים ופרשת האזינו - בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
06:2306:2708:5408:5509:2809:2910:3210:3213:0813:0618:5018:4319:1619:0818:2419:19באר שבע )ק(

06:2206:2608:5208:5309:2709:2810:3110:3113:0713:0518:5318:4519:1719:0818:1319:19חיפה )ק(

06:2106:2508:5208:5309:2609:2710:3010:3013:0713:0418:5418:4619:1519:0718:0719:17ירושלים )ק(

06:2306:2708:5408:5509:2809:2910:3210:3213:0813:0618:5118:4319:1719:0918:2219:19תל אביב )ק(

06:2706:3608:5108:5509:3709:4010:4310:4413:2313:2019:1319:0119:4719:3418:4519:47אוסטריה, וינה )ק(

06:2506:1608:4308:3709:1909:1310:2010:1512:4612:4418:0918:1418:3618:4117:5418:52אוסטרליה, מלבורן )ח(

06:3106:3908:5609:0009:4009:4310:4610:4713:2513:2219:1519:0319:4719:3518:4719:48אוקראינה, אודסה )ק(

06:0206:1008:2608:3009:1109:1410:1710:1812:5712:5418:4718:3519:2119:0818:1919:21אוקראינה, דונייצק )ק(

06:1206:2108:3608:4009:2209:2510:2810:2913:0813:0518:5918:4619:3219:2018:3019:33אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

06:3706:4608:5909:0309:4709:5010:5310:5413:3413:3119:2619:1220:0119:4718:5620:01אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

06:2906:3808:5108:5609:3909:4310:4510:4713:2613:2319:1819:0519:5319:4018:4919:54אוקראינה, קייב )ק(
איחוד אמירויות, אבו 

דאבי )ח(
06:0806:1008:3908:4009:1109:1110:1510:1412:5012:4718:3018:2318:5418:4718:0418:57

06:5807:0509:2409:2710:0710:0911:1211:1313:5113:4819:4219:3120:1220:0019:1220:12איטליה, מילאנו )ק(

06:0706:0508:3808:3609:0709:0410:0910:0712:4012:3818:1318:1118:3518:3317:5418:42אקוואדור, קיטו )ח(

06:5706:4809:1609:1109:5209:4610:5210:4813:2013:1818:4418:4819:1019:1418:2919:25ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

07:5107:4110:0609:5910:4410:3811:4511:4014:1114:0919:3219:3820:0220:0819:1920:19ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

06:4506:5109:1409:1609:5209:5310:5710:5713:3413:3119:1919:1019:4819:3818:5319:49ארה״ב, בולטימור )ק(

06:3406:4009:0209:0409:4109:4210:4610:4613:2313:2119:0918:5919:3919:2818:4319:40ארה״ב, ברוקלין )ק(

06:3406:4009:0209:0409:4109:4310:4610:4713:2413:2119:1019:0019:3919:2918:4319:40ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

07:0907:1609:3609:3910:1710:1911:2211:2214:0013:5719:4719:3620:1720:0619:2020:18ארה״ב, דטרויט )ק(

07:0507:0809:3509:3610:0910:0911:1311:1313:4913:4619:3119:2319:5519:4819:0619:58ארה״ב, האוסטון )ק(

06:3306:3809:0309:0509:3909:4010:4310:4313:1913:1719:0218:5419:2919:2018:3719:31ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

07:0607:0809:3709:3710:0910:0911:1311:1213:4813:4519:2819:2219:5319:4619:0419:55ארה״ב, מיאמי )ק(

06:2906:3508:5708:5909:3609:3810:4110:4213:1913:1719:0618:5519:3519:2518:3919:36ארה״ב, ניו הייבן )ק(

06:5807:0409:2609:2810:0510:0711:1011:1013:4813:4519:3319:2320:0319:5219:0720:04ארה״ב, פיטסבורג )ק(

06:2806:3408:5508:5809:3509:3710:4010:4113:1813:1519:0518:5419:3519:2418:3819:36ארה״ב, שיקגו )ק(

06:3006:2508:5808:5409:2709:2410:2910:2612:5912:5718:2818:2818:5118:5118:1019:00בוליביה, לה-פס )ח(

07:1307:2209:3409:3910:2310:2711:3011:3114:1114:0820:0319:4920:3920:2519:3420:39בלגיה, אנטוורפן )ק(

07:1307:2309:3509:4010:2410:2711:3011:3214:1114:0820:0319:5020:3920:2519:3420:39בלגיה, בריסל )ק(

06:0606:0008:3108:2709:0308:5810:0410:0112:3312:3118:0418:0618:2418:2617:4318:35ברזיל, סאן פאולו )ח(

05:5405:4808:2008:1508:5108:4609:5209:4912:2112:1917:4817:5018:1218:1417:3118:23ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

06:3106:4008:5208:5709:4109:4510:4810:4913:2913:2619:2319:0919:5719:4318:5519:57בריטניה, לונדון )ק(

06:3706:4808:5709:0209:4909:5310:5510:5813:3713:3419:3219:1720:0919:5419:0420:09בריטניה, מנצ'סטר )ק(

06:3606:4608:5609:0109:4709:5110:5310:5513:3513:3219:3019:1620:0519:5118:5920:05גרמניה, ברלין )ק(

06:5707:0609:1909:2410:0710:1011:1311:1513:5413:5119:4519:3220:2020:0719:1620:20גרמניה, פרנקפורט )ק(

06:0806:0108:3208:2709:0408:5910:0510:0112:3312:3118:0618:0818:2418:2617:4318:36דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

06:2606:2708:5808:5709:2809:2810:3210:3113:0613:0318:4418:3819:0719:0218:2119:11הודו, מומבאי )ח(

06:2206:2308:5408:5409:2409:2410:2810:2713:0212:5918:4018:3419:0318:5818:1719:07הודו, פונה )ח(

06:1706:2508:4108:4509:2609:2910:3210:3313:1213:0919:0218:5019:3519:2218:3419:35הונגריה, בודפשט )ק(

05:3805:4408:0608:0808:4508:4709:5009:5112:2812:2518:1518:0418:4418:3417:4818:45טורקיה, איסטנבול )ח(

07:0407:0909:3309:3510:1110:1211:1511:1613:5313:5019:3819:2820:0619:5619:1220:07יוון, אתונה )ק(



ycewרפו zaye mixetikd meil zexp zwlcd zevn xcq

לדבר  מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו .... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל  כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש .... ישראל בנות של הטוב מנהגן
שתישאר  במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם

xetik mei axr

לאחר  להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
:íéøetkä íBé©¦¦

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤

ycew zay axr

לאחר  להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן

ההדלקה  לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש .... ישראל בנות של הטוב מנהגן
הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
:Lã÷ úaL©¨Ÿ¤

*( הזמנים נערכו על־פי תוכנת 'חזון שמים'.

לוח זמנים לשבוע יום הכיפורים ופרשת האזינו - בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
06:3806:4609:0309:0709:4709:5010:5310:5413:3313:3019:2319:1019:5519:4318:5419:56מולדובה, קישינב )ק(

06:2306:2408:5508:5509:2509:2510:2910:2813:0313:0018:4118:3519:0418:5918:1819:08מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

06:3806:2708:4908:4209:3009:2310:3010:2512:5612:5418:1418:2118:4518:5318:0219:05ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

05:4705:5008:1908:1908:5208:5209:5609:5512:3112:2818:1218:0518:3718:3017:4818:40נפאל, קטמנדו )ח(

05:5205:5808:2108:2308:5909:0110:0410:0512:4212:3918:2818:1818:5718:4718:0018:59סין, בייג'ין )ח(

06:5706:5509:2909:2709:5709:5511:0010:5813:3113:2919:0419:0219:2719:2418:4519:33סינגפור, סינגפור )ח(

06:0606:1508:2608:3109:1709:2010:2310:2513:0413:0118:5818:4419:3419:2018:2819:34פולין, ורשא )ק(

06:0406:0008:3308:3009:0208:5910:0410:0212:3412:3218:0418:0418:2718:2717:4618:36פרו, לימה )ח(

07:1507:2309:4109:4410:2410:2711:2911:3014:0914:0619:5819:4620:3020:1819:3020:30צרפת, ליאון )ק(

07:2307:3209:4709:5110:3310:3611:3911:4014:1914:1620:1119:5820:4420:3119:4120:44צרפת, פריז )ק(

05:4805:4708:2008:1808:4808:4609:5109:4912:2312:2117:5717:5418:1918:1617:3718:25קולומביה, בוגוטה )ח(

06:5407:0109:2009:2310:0210:0411:0711:0813:4513:4219:3519:2420:0319:5219:0620:04קנדה, טורונטו )ק(

06:2906:3708:5508:5809:3809:4010:4310:4413:2213:1919:1219:0019:4219:3118:4319:43קנדה, מונטריאול )ק(

06:2606:3108:5608:5809:3209:3310:3610:3613:1313:1018:5718:4819:2419:1518:3119:26קפריסין, לרנקה )ק(

06:2306:3408:4108:4709:3609:4010:4210:4513:2513:2219:2019:0519:5919:4418:5019:59רוסיה, ליובאוויטש )ח(

05:5606:0708:1208:1909:0809:1310:1510:1812:5812:5518:5818:4219:3519:1818:2419:34רוסיה, מוסקבה )ח(

05:5506:0308:1908:2309:0409:0710:1010:1112:4912:4618:3918:2719:1219:0018:1119:13רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

06:5907:0709:2409:2810:0810:1111:1411:1513:5413:5119:4819:3620:1720:0419:1620:17שוויץ, ציריך )ק(

06:0706:0708:3908:3809:0909:0810:1210:1112:4512:4318:2218:1718:4418:4018:0018:49תאילנד, בנגקוק )ח(

כ"א מביא גירסא והיא תמוה על שאלו לחכמה את הכתוב ביחזקאל הנביא ועל שאלו לנבואה מביא 
הכתוב דמשלי שהוא כמובן שייך לחכמה, משא"כ בירושלמי שמביא הכתובים להיפך שנראה יותר( - 

והארכתי בזה במקום אחר, וארשום בקיצור:

שאלו לחכמה כו' א"ל חטאים תרדוף רעה, כי על פי שכל והבנה הרי מהסיבה שהיא החטא בא 
בדרך ממילא המסובב שהוא הרעה, ואמר סתם רעה, כי איכות וכמות הרעה דהמסובב תלוי באיכות 

וכמות הסיבה שהיא החטא.

שאלו לנבואה, שענינה התקשרות בהשכינה, וא"כ החוטא )אפילו בשוגג(, נפסקה זו ההתקשרות 
)כי גם השוגגים צריכים כפרה(, ולכן א"ל הנפש החוטאת היא תמות, כיון שעל ידי החטא איזה שיהי' 

הרי עכ"פ נפסקה דביקותה בהשכינה. יעויין מורה נבוכים חלק ב' מפרק ל"ד ואילך בענין הנבואה.

שאלו לתורה א"ל יביא אשם ויתכפר לו, כי התורה שהיא חכמתו של הקב"ה והיא למעלה גם 
מנבואה, שלכן אין הנביא רשאי לחדש דבר וכו', לכן נרגש בה הפגם יותר מבחכמה ונבואה, ובמילא 
גם מיתה מצ"ע לא תכפר, ורק מפני שתורת חסד היא והקב"ה נותן יד לקבל שבים ומביא בחשבון 
שאין אדם חוטא אלא א"כ נכנסה בו רוח שטות היא עשתה מעשה בהמה, לכן יש בתורה עצה לכפרה, 
והעצה היא בהדגשה שלא עשה החטא אלא מצד היותו אז כבהמה, ובקרבנות גופא תפיס אשם דוקא 

וי"ל משום דבזה נכללו כל אופני החטאים מספק שוגג ועד מזיד. ועוד טעמים יש לומר בזה.

המשך בעמוד רפר

המשך מעמוד רפד



רפז ycew zaye mixetikd meil zexp zwlcd zevn xcq

לדבר  מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו .... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל  כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש .... ישראל בנות של הטוב מנהגן
שתישאר  במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם

xetik mei axr

לאחר  להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
:íéøetkä íBé©¦¦

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤

ycew zay axr

לאחר  להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן

ההדלקה  לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש .... ישראל בנות של הטוב מנהגן
הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
:Lã÷ úaL©¨Ÿ¤

שאלו להקב"ה וכו' כי אף שהפגם נרגש שם ביותר, אבל לאידך גיסא מי יאמר לו מה תעשה 
ואם רבו פשעיך מה תעשה לו וגו', אלא שצריך לעורר בנפשו ג"כ מדריגה כזו שהיא למעלה מחשבון, 
וזהו לעשות תשובה, שענין התשובה הוא שנהפך מהקצה אל הקצה וכל' הרמב"ם שיעיד עליו יודע 
הקצה,  אל  מהקצה  שנהפך  ענין  ובמצבו  למעלה  ג"כ  מעורר  ובזה  עוד,  לכסלה  ישוב  שלא  תעלומות 
אשר תחת שהי' בבירא עמיקתא וכהנ"ל שהפגם נרגש ביותר, הנה ע"י התשובה עולה לאיגרא רמה, כי 

במקום שבעלי תשובה עומדים אפי' צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד שם, ואכמ"ל.

במה שכותב בענין זדונות נעשו לו כזכיות יעויין ביאור הענין בתניא ספ"ז.

בענין חלק התומ"צ של החוטא יעויין הל' ת"ת לרבינו הזקן פרק ד' סעיף ג'.

לומר  ושלום  חס  דגאולה,  אתחלתא  לראות  שזכינו  שמסיים  במה  ביחוד  להעיר  באתי  ועוד 
דברים כאלו ובפרט להדפיסם, אשר המצב דעתה בארצנו הק' בעניני יהדות הם סימנים לאתחלתא 
דגאולה, וכואב הלב להאריך בזה, ובפרט שהוא ידוע לרבים. ויה"ר שבמהרה בימינו נזכה לצאת מן 
החשך כפול ומכופל ששמים חשך לאור ואור לחשך, ומשיח צדקנו יגאלנו בתוך כלל ישראל, הן בחו"ל 

הן באה"ק ת"ו מן הגלות המר, גאולה שלימה ואמתית.

המשך מעמוד רפו



תפלת הדרךחפר

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר הימים 
שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לוֹם  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לוֹם  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לוֹם  ְלׁשָ ּתוִֹליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבוֵֹתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצוֹן  ְיִהי 

לוֹם(,  לוֹם, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחוֹז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לוֹם, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשוֹת ּוָבאוֹת ְלעוָֹלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיוֹת ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אוֵֹיב ְואוֵֹרב ְוִלְסִטים ְוַחּיוֹת ָרעוֹת ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רוֵֹאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ְיָי, ׁשוֵֹמַע ּתְ ה  רּוְך ַאּתָ ה: ּבָ ל־ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ה ׁשוֵֹמַע ּתְ י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ַמע קוֹל ּתְ ֲחָסִדים טוִֹבים ְוִתׁשְ

לזכות
לוי שי' הלוי בן חנה

וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב
שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב
זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב
שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל
אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי וזוגתו מעיין חנה
אור אבנר הלוי שיחיו
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