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(9 - 15 August 20) י"ט - כ"ה מנחם־אב תש"פ
שבוע פרשת ראה



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

éðáì ízðpLå .Eááì ìr ,íBiäEúéáa EzáLa ,ía zøaãå E ©©§¨¤§¦©§¨§¨¤§¦©§¨¨§¦§§§¥¤
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ìëa ,Bãárìe íëéýìû éé úà äáäàì ,íBiä íëúà¤§¤©§©£¨¤§¨¡Ÿ¥¤§¨§§¨
äøBé Bzra íëöøà øèî ézúðå .íëLôð ìëáe íëááì§©§¤§¨©§§¤§¨©¦§©©§§¤§¦¤

ðâã zôñàå ,LB÷ìîeEãNa áNr ézúðå .Eøäöéå ELøéúå E ©§§¨©§¨§¨¤§¦Ÿ§§¦§¨¤§¨©¦¥¤§¨§
,íëááì äzôé ït íëì eøîMä .zráNå zìëàå ,Ezîäáì¦§¤§¤§¨©§¨§¨¨§¨¦¨§¨¤¤¦§¤§©§¤
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.íëéðér ïéa úôèBèì eéäå íëãé ìr úBàì íúà ízøL÷e§©§¤Ÿ¨§©¤§¤§¨§¨Ÿ¥¥¥¤
Eúéáa EzáLa ,ía øaãì íëéða úà íúà ízãnìå§¦©§¤Ÿ¨¤§¥¤§©¥¨§¦§§§¥¤
Eúéa úBæeæî ìr ízáúëe .Eîe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe§¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨©§¥¤

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ג מנ"א, תשכ"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי הפסק נתקבל מכתבו מי"ח במנ"א,

ואפילו  בישיבה  הק'  תורתנו  לימוד  להפסיק  להתחלתו אשר במחשבתו  נבהלתי  ומובן אשר 

במסגרת שהיא למטה ממסגרת ישיבה.

שלו,  בגיל  ובפרט  וכלל,  כלל  רצוי  זה  שאין  למותר,  האריכות  בוודאי  מקודם,  מכתבי  וע"פ 

נצטוינו על לימוד התורה בנגלה וחסידות, ואין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו, ולכן בודאי שהיכולת 

ניתנה, ואין הדבר תלוי אלא ברצון ובחירה, בחירה כמ"ש ראה נתתי לפניך וגו' ובחרת בחיים.

התקוה ששומר על שלשת השיעורים דחומש תהלים ותניא הידועים.

יזכירוהו וכל שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה  ובעת רצון 

נבג"מ זי"ע.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.
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דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי

 

כללי   מפתח   

 ב   ......................................   סדר הנחת תפילין  )א

 ג   ..............................  קכ, קיט תהליםמזמורי   )ב

   אחרי הוי' אלקיכם תלכו גו'ה "מאמר ד  ) ג

 ה   ......    ט"כה'תש ,רכים החודש אלולמב, ראה  בת פרשת ש

  , פרשת ראה יום ב'שיחת   )ד

 טו  .............................  ט"כה'תש, אב-חםנמ כ"ף

 מ  ......  'תשכ"טאלול, ה שיחת ש"פ ראה, מבה"ח  )ה

 נה  ...................  דיך כר פרשת ראהשיחות -לקוטי  )ו

 רה"ח ה  לכ"ק הרה"ג לוי יצחק על התורה  ילקוט  )ז

 סא  .................  "ל הן זצאורסאשני  לוי יצחק המקובל ר'

 סב  ..............  פרשת ראה –ילקוט גאולה ומשיח   )ח

 סג  ........... פרשת ראהלשבוע יומי חומש  ישיעור  )ט

 ק  .................  פרשת ראהלשבוע שיעורי תהלים   )י

    (מוגה)שיעורים בספר התניא   )יא

 קא  ..................................... פרשת ראהלשבוע  

 יאק  .............  פרשת ראהלשבוע לוח "היום יום"   )יב

 ידק  .......................  מב"ם הלכה יומית לעיון בר  ) יג

 רמב"ם  ירו שיע

 קיז  .............  פרשת ראהבוע  שלם ליום ג' פרקי –  )יד

 פהק   .........  פרשת ראהלשבוע פרק אחד ליום  –  )טו

 רג  ................  פרשת ראהלשבוע ות צוספר המ –  )טז

  נביאים וכתובים   )יז

 רה  ...................................... ו פרק   דניאל, אמ פרק  ה רמיי

  כלים /קיניםמסכת  –משניות   ) יח

 רז  ...................................................  ביאור קהתי 

 רכא  ....................................... ילה מגמסכת  עקביעין   )יט

  עם ביאורים שבתמסכת   )כ

 רכב  .........................................  ז נקעד דף   נוקף מד

  עם ביאורים יןעירובמסכת   )כא

 לר  .................................................. ועד דף  בף מד

  : מתורת רבותינו נשיאי חב"ד

    עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   )כב

 נאר  ..................................................  אדמו"ר הזקן 

  תבשת שולחן ערוך הלכו  ) כג

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

    כי תשמע בקול התורלקוטי   )כד

 נדר  .................................................  הזקן ו"ר אדמ 

   תורת חיים  )כה

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

  ותיךדרך מצ –הצ"צ מאמרי   )כו

 סאר  .......................................  אדמו"ר ה"צמח צדק"

   תורת שמואל תרל"ב  )כז

 סגר  ..............................................  הר"ש אדמו"ר מו

   העבודהקונטרס   )כח

 סדר  ............................................  אדמו"ר מוהרש"ב

  ש"ת –ם מאמריספר ה  )כט

 סור  .............................................  אדמו''ר מוהריי''צ

  בלה"ק גתש" -ש"בספר השיחות ה'ת  ) ל

 ער  ..............................................  'צאדמו''ר מוהריי' 

 ערב  ...........................................  זכפרק  ספר הזכרונות  )לא

  אגרות קודש   )לב

 עדר  ......................................................  הריי"צאדמו"ר מו

 עור  .................................  חומש לקריאה בציבור  ) לג

 פדר  .................  קודש-התורה למנחת שבתקריאה   )לד

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

 פור  ........................  פרשת ראהלשבוע  לוח זמנים   ) לו

 פזר  .............  שבת קודשלהדלקת נרות סדר מצות   ) לז
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,d`x zyxt zay .c"qa
,lel` ycegd mikxan

h"kyz'd
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

È¯Á‡ תדּבקּון ּובֹו ּגֹו' ּתלכּו אלקיכם ,1הוי' «¬≈ְֱֲִֵֵֵֶָָָֹ

הפריׁשּו תדּבקּון, "ּובֹו ּב'ספרי': ְְְְְִִִִִַָָואיתא

וצרי ּבּמקֹום". ודבקּו מעבֹודהֿזרה ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָעצמכם

עצמכם  "הפריׁשּו ׁשענין הּטעם מהּו ְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָלהבין,

העבֹודֹות  ּפרטי ּכל לאחרי נאמר  ְְֱֲֲֲֵֵֵֶַַָָָָָָמעבֹודהֿזרה"

ׁשּתחּלת  אמת ּדהן לפניֿזה, ּבּכתּוב ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָׁשּנמנּו

אלקיכם  הוי' ּד"אחרי ּבאפן היא ְְֱֲֲֲִֵֵֶֶַָָָָֹֹהעבֹודה

ּדיקא  "אחרי" אחרּֿכ2ּתלכּו", הרי מּכלֿמקֹום , ְֲֲִֵֵֵֵַַַַָָָָ

מּזֹו, למעלה זֹו עבֹודה, אֹופּני חמּׁשה עֹוד ְְֲֲִִֵֶַַָָָמֹונה

תדּבקּון", "ּובֹו העבֹודה, ׁשּתכלית אפׁשר ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָואי

מעבֹודהֿזרה", עצמכם "הפריׁשּו ְְְֲִֵֶַַָָָהּוא

מעבֹודהֿזרה" עצמכם "הפריׁשּו ענין ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָּדלכאֹורה,

מענין  זה ׁשאין ועד העבֹודה, ּתחּלת ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָהּוא

לפני  להיֹות צרי זה ענין ׁשהרי ּכלל, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶָָָָָהעבֹודה

ז"ל  רּבֹותינּו מאמר עלּֿפי ּובפרט 3העבֹודה. ְֲֲִִֵַַַַָָָ

ּבוּדאי  הרי ּדעבֹודהֿזרה", ליצרא ְְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָׁש"קטלּוהּו

אינֹו מעבֹודהֿזרה" עצמכם "הפריׁשּו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָׁשענין

ׁשהּתֹורה  ּכיון ּומּכלֿמקֹום, ּכלל. העבֹודה ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָמענין

ּבּתניא  ׁשּכתּוב ּכמֹו נצחית, מּובן,4היא הרי , ְְְֲִִִֵֶַַָָָ

ּובֹו ּגֹו' ּתלכּו אלקיכם הוי' ּד"אחרי ְֱֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹׁשהּסדר

ּגם  מקֹום, ּובכל זמן ּבכל הֹוראה הּוא ְְְְִַַָָָָָָתדּבקּון"

ׁשּגם  ּדעבֹודהֿזרה", ליצרא ׁש"קטלּוהּו ְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָלאחרי

הּוא  מעבֹודהֿזרה" עצמכם "הפריׁשּו ענין ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָאז

העבֹודה. ותכלית ְְְֲִַַָָּגמר

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

ה.)1 יג, א.)2פרשתנו כה, ח"א האמצעי לאדמו"ר תשובה שערי ג. יט, פרשתנו בלקו"ת תלכו ה"א אחרי ד"ה ראה )3ראה

ב. סט, רפי"ז.)4יומא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ראה: פרשת השבוע, בפרשת נאמר

B·e 'Bb eÎÏz ÌÎÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ È¯Á‡בקדושֿברוךֿהואÔe˜a„˙1, «¬≈¬»»¡…≈∆≈≈ƒ¿»
‡˙È‡Â זה פסוק על במדבר È¯ÙÒ'a'ומובא החומשים על הלכתי מדרש ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ
‰eLÈ¯Ùודברים: ,Ôe˜a„˙ B·e"הרחיקו‰¯ÊŒ‰„B·ÚÓ ÌÎÓˆÚ ƒ¿»«¿ƒ«¿¿∆≈¬»»»

ÌB˜na e˜·„Â הקדושֿברוךֿהוא ¿ƒ¿«»
'מקום'" –הנקרא ז"ל חכמינו (כמאמר

ואין  עולם, של מקומו שהוא 'לפי

מקומו'). העולם

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ,'ה'ספרי בדברי ¿»ƒ¿»ƒ
ÌÚh‰ e‰Ó הדברים פנימיות לפי ««««

ÌÎÓˆÚ eLÈ¯Ù‰" ÔÈÚL∆ƒ¿««¿ƒ«¿¿∆
"‰¯ÊŒ‰„B·ÚÓ מתכווין שלכך ≈¬»»»

תדבקון' 'ובו באמירה »¡∆Ó‡¯הכתוב
˙B„B·Ú‰ ÈË¯t Ïk È¯Á‡Ï¿«¬≈»¿»≈»¬

,‰ÊŒÈÙÏ ·e˙ka eÓpL הכתוב ∆ƒ¿«»ƒ¿≈∆
ולפני  תלכו", אלוקיכם ה' "אחרי אומר

נאמר  תדבקון" "ובו הפסוק סיום

תשמורו, מצוותיו ואת תיראו "ואותו

תעבודו", ואותו תשמעו ובקולו

הפרישות  עניין מדוע השאלה ונשאלת

רק  נאמר תדבקון' 'ובו מעבודהֿזרה,

הללו הדברים פרטי כל ≈¿Ô‰cאחרי
‰„B·Ú‰ ˙lÁzL ˙Ó‡ השלב ¡∆∆¿ƒ«»¬»

ה' בעבודת ÔÙ‡aהראשון ‡È‰ƒ¿…∆
ÌÎÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ È¯Á‡"c¿«¬≈¬»»¡…≈∆

‡˜Èc "È¯Á‡" ,"eÎÏz2, לשון ≈≈«¬≈«¿»
כי  וחיצוניות, 'אחוריים' לבחינת שרומז

העבודה, התחלת על «ŒÏkÓƒמדובר
CkŒ¯Á‡ È¯‰ ÌB˜Ó אחרי »¬≈««»

תלכו' אלוקיכם ה' 'אחרי האמירה

ה', עבודת של ההתחלה כאמור שהיא

‰BÓהכתובÈpÙB‡ ‰MÓÁ „BÚ ∆¬ƒ»«≈
,‰„B·Ú הוא בכתוב הדברים וסדר ¬»

אופני  שחמשת כך למעלה, מלמטה

מנויים  תראו' מ'ואותו החל העבודה

של CÈ‡Âבסדר  ,BfÓ ‰ÏÚÓÏ BÊ¿«¿»ƒ¿≈
¯LÙ‡ ייתכן ÈÏÎzL˙איך ∆¿»∆«¿ƒ

,‰„B·Ú‰ של והשלימות השיא »¬»
וחותם, מסיים הכתוב שבה ה' עבודת

העבודה  אופני חמשת פירוט אחרי

,"‰¯ÊŒ‰„B·ÚÓ ÌÎÓˆÚ eLÈ¯Ù‰" ‡e‰ ,"Ôe˜a„˙ B·e"ƒ¿»«¿ƒ«¿¿∆≈¬»»»
‡e‰ "‰¯ÊŒ‰„B·ÚÓ ÌÎÓˆÚ eLÈ¯Ù‰" ÔÈÚ ,‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»ƒ¿««¿ƒ«¿¿∆≈¬»»»

‰„B·Ú‰ ˙lÁz מתרחקים לא אם ה' את לעבוד להתחיל ייתכן לא שהרי ¿ƒ«»¬»
בהתחלה ÚÂ„מעבודהֿזרה, להיות צריכה מעבודהֿזרה ההתרחקות כך כדי ¿«

ה' עבודת ÏÏkשל ‰„B·Ú‰ ÔÈÚÓ ‰Ê ÔÈ‡L,דבר של ולאמיתו ∆≈∆≈ƒ¿«»¬»¿»
כלל, ה' עבודת לא היא מעבודהֿזרה ˆ¯CÈהתרחקות ‰Ê ÔÈÚ È¯‰L∆¬≈ƒ¿»∆»ƒ

ÈÙÏ ˙BÈ‰Ï אל בכלל שניגשים ƒ¿ƒ¿≈
‰„B·Ú‰ מדוע ביותר תמוה כן ואם »¬»

מעבודהֿזרה  הריחוק עניין זה בכתוב

'ובו  באמירה הכתוב מתכווין שלכך

העבודה? ושלמות כשיא בא תדבקון'

Ë¯Ù·e יותר עוד מודגשת והשאלה ƒ¿»
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ó ÈtŒÏÚ3 «ƒ«¬««≈

ÈÏˆ¯‡בגמרא e‰eÏË˜"L∆¿»¿ƒ¿»
,"‰¯ÊŒ‰„B·Úc חכמי) הרגוהו «¬»»»

(ובעוד  עבודהֿזרה של ליצר ישראל)

חזק  יצר היה ראשונים שבדורות

נכשלו  ישראל מבני ורבים לעבודהֿזרה

'נהרג' כבר הזה היצר מכן לאחר בדבר,

הרע  יצר בכלל אין ואם פעל) ולא

עבודהֿזרה  לעבוד ומסית ≈¬‰¯Èשמפתה
eLÈ¯Ù‰" ÔÈÚL È‡cÂa¿««∆ƒ¿««¿ƒ
BÈ‡ "‰¯ÊŒ‰„B·ÚÓ ÌÎÓˆÚ«¿¿∆≈¬»»»≈

ÏÏk ‰„B·Ú‰ ÔÈÚÓ אין ובוודאי ≈ƒ¿«»¬»¿»
ולכן  ה', בעבודת חשוב מרכיב זה

יי  איך התמיהה יותר תכן מודגשת

עבודת  של השלימות נראה זה שבכתוב,

Bz‰L¯‰ה'? ÔÂÈk ,ÌB˜ÓŒÏkÓeƒ»»≈»∆«»
·e˙kL BÓk ,˙ÈÁˆ ‡È‰ƒƒ¿ƒ¿∆»

‡Èza4 התורה הוראות וכל ««¿»
מקום, ולכל זמן לכל ≈¬‰¯Èמתייחסות

'ÈÂ‰ È¯Á‡"c ¯„q‰L ,Ô·eÓ»∆«≈∆¿«¬≈¬»»
'Bb eÎÏz ÌÎÈ˜Ï‡ באים כך ואחר ¡…≈∆≈≈

בכתוב  האמורים העבודה אופני חמשת

היא הכול של והשלמות B·eוהתכלית
‰‡¯B‰ ‡e‰ "Ôe˜a„˙ אחד לכל ƒ¿»»»

Ìbואחד  ,ÌB˜Ó ÏÎ·e ÔÓÊ ÏÎa¿»¿«¿»»«
‡¯ˆÈÏ e‰eÏË˜"L È¯Á‡Ï¿«¬≈∆¿»¿ƒ¿»

,"‰¯ÊŒ‰„B·Úc צורך אין וכבר «¬»»»
כדי  מיוחדת ובמלחמה מיוחד במאמץ

עבודהֿזרה  לעבוד ‡Êלא ÌbL כאשר ∆«»
מעבודהֿזרה  ההתרחקות עניין לכאורה

בנקל Ób¯בא ‡e‰ "‰¯ÊŒ‰„B·ÚÓ ÌÎÓˆÚ eLÈ¯Ù‰" ÔÈÚƒ¿««¿ƒ«¿¿∆≈¬»»»¿«
‰„B·Ú‰ ˙ÈÏÎ˙Â.להלן שיוסבר וכפי העבודה, תחילת רק ולא ¿«¿ƒ»¬»
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   העבודהקונטרס   )כח

 סדר  ............................................  אדמו"ר מוהרש"ב
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 ערב  ...........................................  זכפרק  ספר הזכרונות  )לא

  אגרות קודש   )לב

 עדר  ......................................................  הריי"צאדמו"ר מו

 עור  .................................  חומש לקריאה בציבור  ) לג

 פדר  .................  קודש-התורה למנחת שבתקריאה   )לד
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 פור  ........................  פרשת ראהלשבוע  לוח זמנים   ) לו

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



h"kyz'dו ,lel` ycegd mikxan ,d`x zyxt zay

ּבדּבּורֿהּמתחיל זהÔ·eÈÂב) הּמבאר ּבהקּדים ¿»ְְְְְִִִֶַַַַָֹ

תרכ"ט  ּבׁשנת לפני 5"אחרי" ׁשּנאמר , ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַ

ּתלכּו" אלקיכם הוי' "אחרי ׁשּבּפסּוק ׁשנה, ֱֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹמאה

אֹומרים  אנּו ּב"יׁשּתּבח" וכן ּתבֹות, ט"ו יׁש ְְְְִִֵֵֵַַָּגֹו',

הּמעלֹות" "ׁשיר ט"ו ּכנגד ׁשבחים, ְְֲִִֶֶַַָט"ו

חמׁש זה ּבפסּוק מצינּו ּגם ,ּוממׁשי ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָׁשּבּתהּלים.

וגֹו' ּתׁשמרּו" מצֹותיו ואת תיראּו "ואֹותֹו ְְְְְִִִִֶָָָֹוא"וין,

הּתבֹות  ט"ו ׁשּיכּות מבאר הּמאמר ּובהמׁש)ְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָ

חמׁש ענין ּולבאר זה). ׁשּבפסּוק הּוא"וין ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָלחמׁש

ׁשּכתּוב  מה ּבּמאמר מביא אּלּו, "וזכרּתי 6ואוי"ן ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָ

רׁש"י  ּופרׁש וא"ו, מלא יעקֹוב", ּבריתי ְֲִִִֵֵֵֶַַָָאת

ּבוא"ו, מלא "יעקֹוב" נאמר ּפעמים ְְֱֲִֵֵֶֶַַָָָָׁשחמׁש

וא"ו, חסר ּפעמים חמׁש נאמר ּבאלּיהּו ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַָָָָָָּוכנגדן

ּבמׁשּכֹון  מאלּיהּו, הּוא"ו נטל ׁשּיעקב לפי ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹוהּוא

וצרי" ּומסּים, לבניו. הּגאּלה את לבּׂשר ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻׁשּיבא

ּומֹוסיף  ּדוקא". הּוא"ו ׁשּנטל הענין מהּו ְְְִִִֶַַַַָָָָָָלהבין,

הּקדׁש' ּב'אּגרת הּקׁשיא עלּֿדר על 7להקׁשֹות ְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָֹֻ

עצמֹו8הּפסּוק  יעקב הרי ליעקב", אמת "ּתּתן ְְֱֲֲֲִֵֵֶַַַַָֹֹ

ליעקב". אמת "ּתּתן ענין ּומהּו האמת, מּדת ְְֱֱֲִִִֵֶֶַַַַָֹהּוא

וא"ו  אֹות נטל ׁש"ּיעקב ּבענין קׁשה ְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹועלּֿדרֿזה

"יעקֹוב" נעׂשה ּדוקא ועלֿידיֿזה ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָמאלּיהּו,

וא"ו, אֹות ענין הּוא עצמֹו יעקב ּדהּנה, ְְְֲִִֵֵַַַָָֹמלא.

ּבּזהר  הּפסּוק 9וכדאיתא אֹות 10על לי ּונתּתם ְְְִִִֶַַַַַָָֹ

מּדת  הּוא ׁשּיעקב  וכיון וא"ו", אֹות "ּדא ְֱֲִֵֶֶַַָָָֹאמת,

וא"ו. אֹות הּוא ׁשענינֹו מּובן הרי ְֱֲִֵֶֶָָָָהאמת,

והּנֹורא",11וכּידּוע  הּגּבֹור "הּגדֹול ּבענין ְְְְִִַַַַַַָָָ

הּוא  "הּגּבֹור" אברהם, ּכנגד הּוא ְְִֶֶֶַַַָָָׁש"הּגדֹול"

יעקב  ּכנגד הּוא "והּנֹורא" יצחק, הּנה 12ּכנגד , ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹ

נ  יעקב, ׁשּכנגד ּבּמּדה "והּנֹורא"ּדוקא אמר ְְְֱֲִֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

הּוא  יעקב הרי הּספירֹות, ּבענין וכן ְְְְְֲֲִִֵֵַַַָֹּבוא"ו.

הּמּדֹות  ּבמסּפר 13ּבחינת ּכלל ּבדר ׁשּנכללֹות , ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָ
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ואילך.)5 שיא ע' תרכ"ט מב.)6סה"מ כו, כ.)8ס"ו.)7בחוקותי ז, ר"פ )9מיכה להצ"צ הזהר ביאורי וראה א. ב, ח"ג

יב.)10ויקרא. ב, עט.)11יהושע ע' תרט"ו הצ"צ אדמו"ר מאמרי ד]. רד, [ח"א ב רצד, בשלח תו"ח א. רסא, זח"ב ראה

התפלות. אוצר בסידור שלום ודובר יוסף עץ קעא. רע"א.)12ע' עט, זח"ב גם ואילך.)13ראה סע"א קע, ויצא תו"ח ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÏÈÁ˙n‰Œ¯ea„a ¯‡·n‰ ÌÈc˜‰a ‰Ê Ô·eÈÂ חסידות ·) במאמר ¿»∆¿«¿ƒ«¿…»¿ƒ««¿ƒ

זה  בפסוק ˙¯Ë"Îהפותח ˙La "È¯Á‡"5¯Ó‡pL אדמו"ר , ידי על «¬≈ƒ¿«∆∆¡«
ליובאוויטש) חב"ד אדמו"רי בשושלת הרביעי שמואל, (רבי ≈¿ÈÙÏƒמהר"ש

,‰L ‰‡Ó,תשכ"ט בשנת הרבי ידי על זה מאמר אמירת לפני שנה מאה ≈»»»
מבואר  מהר"ש אדמו"ר של ובמאמר

'ÈÂ‰ È¯Á‡" ˜eÒtaL∆«»«¬≈¬»»
Â"Ë LÈ ,'Bb "eÎÏz ÌÎÈ˜Ï‡¡…≈∆≈≈≈

,˙B·zמילים עשרה ÔÎÂחמש ≈¿≈
ÌÈ¯ÓB‡ e‡ "ÁazLÈ"a על ¿ƒ¿««»¿ƒ

ÌÈÁ·Lהקדושֿברוךֿהוא  Â"Ë¿»ƒ
עוז  וזמרה, הלל ושבחה, "שיר

תהלה  וגבורה, גדולה נצח, וממשלה,

ושני  ומלכות", קדושה ותפארת,

המילים  עשרה חמש הללו, העניינים

תלכו" אלוקיכם ה' "אחרי בפסוק

ב'ישתבח' השבח ביטויי עשרה וחמש

Â"Ëהם  „‚k הפותחים הפרקים ¿∆∆
‰BÏÚn˙"במילים  ¯ÈL"ƒ««¬

CÈLÓÓe .ÌÈl‰zaL במאמר ∆«¿ƒƒ«¿ƒ
Ê‰הנזכר, ˜eÒÙa eÈˆÓ Ìb«»ƒ¿»∆

תלכו' אלוקיכם ה' ≈«LÓÁ'אחרי
˙‡Â e‡¯È˙ B˙B‡Â" ,ÔÈÂ"‡Â»ƒ¿ƒ»¿∆

"e¯ÓLz ÂÈ˙BˆÓ ואוי"ן שתי הינו ƒ¿»ƒ¿…
'B‚Â ואוי"ן בשלוש ממשיך והכתוב ¿

תעבודו  ואותו תשמעו "ובקולו נוספים,

תדבקון" ‰Ó‡n¯ובו CLÓ‰·e)¿∆¿≈««¬»
˙eÎiL ¯‡·Ó של הפנימי והקשר ¿»≈«»

˙B·z‰ Â"Ë זה LÓÁÏשבפסוק «≈¿»≈
.(‰Ê ˜eÒÙaL ÔÈÂ"‡e‰«»ƒ∆¿»∆

Ô"ÈÂ‡Â LÓÁ ÔÈÚ ¯‡·Ïe¿»≈ƒ¿«»≈»ƒ
‡È·Ó ,el‡ מהר"ש אדמו"ר ≈≈ƒ

¯Ó‡naהנזכר·e˙kL ‰Ó6 ««¬»«∆»
בחוקותי בפרשת Èz¯ÎÊÂ"¿»«¿ƒבתורה

,"·B˜ÚÈ È˙È¯a והמילה ‡˙ ∆¿ƒƒ«¬
כאן  כתובה Â"‡Â,'יעקוב' ‡ÏÓ»≈»

È"L¯ L¯Ùe זה פסוק LÓÁLעל ≈≈«ƒ∆»≈
‡ÏÓ "·B˜ÚÈ" ¯Ó‡ ÌÈÓÚt¿»ƒ∆¡««¬»≈
¯Ó‡ e‰iÏ‡a Ô„‚Îe ,Â"‡Âa¿»¿∆¿»¿≈ƒ»∆¡«

ÌÈÓÚt LÓÁ'אליה'¯ÒÁ »≈¿»ƒ»≈
ÏË ·˜ÚiL ÈÙÏ ‡e‰Â ,Â"‡Â»¿¿ƒ∆«¬…»«

ÔBkLÓaאות ‰ ,e‰iÏ‡Ó Â"‡e «»≈≈ƒ»¿«¿
ערבון  O·Ï¯אליהוiL·‡בתור ∆»…¿«≈

ÂÈ·Ï ‰l‡b‰ ישראל.‡˙ בני יעקב, במאמר ÌiÒÓeשל זה עניין ∆«¿À»¿»»¿«≈
Ï‰·בשאלה, CÈ¯ˆÂ"ÏËpL ÔÈÚ‰ e‰Ó ,ÔÈ מאליהו ‰Â"‡eיעקב ¿»ƒ¿»ƒ«»ƒ¿»∆»««»
"‡˜Âc?אחרת אות ‰ÈLw‡ולא C¯cŒÏÚ ˙BL˜‰Ï ÛÈÒBÓe «¿»ƒ¿«¿«∆∆«À¿»

'L„w‰ ˙¯b‡'a7 התניא ‰eÒt˜שבספר ÏÚ8 מיכה "Ôzzבנבואת ¿ƒ∆∆«…∆««»ƒ≈
·˜ÚÈ È¯‰ ,"·˜ÚÈÏ ˙Ó‡¡∆¿«¬…¬≈«¬…
e‰Óe ,˙Ó‡‰ ˙cÓ ‡e‰ BÓˆÚ«¿ƒ«»¡∆«
,"·˜ÚÈÏ ˙Ó‡ Ôzz" ÔÈÚƒ¿«ƒ≈¡∆¿«¬…
ליעקב  אמת לתת יש מה לשם כלומר,

בו? נמצאת כבר האמת והרי

ÔÈÚa ‰L˜ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆»∆»ƒ¿»
Â"‡Â ˙B‡ ÏË ·˜Úi"L∆«¬…»«»
‡˜Âc ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,e‰iÏ‡Ó≈≈ƒ»¿«¿≈∆«¿»
מאליהו  שנטל ו' האות לתוספת הודות

,‰p‰c .‡ÏÓ "·B˜ÚÈ" ‰NÚ«¬»«¬»≈¿ƒ≈
˙B‡ ÔÈÚ ‡e‰ BÓˆÚ ·˜ÚÈ«¬…«¿ƒ¿«

‡˙È‡„ÎÂ ,Â"‡Â כמובא¯‰fa9 »¿ƒ¿ƒ»«…«
˜eÒt‰ ÏÚ10ביהושעÈÏ Ìz˙e ««»¿«∆ƒ

‡c" ,˙Ó‡ ˙B‡ זו˙B‡ ¡∆»
,"Â"‡Â אות' היא ו' שהאות היינו »

cÓ˙אמת' ‡e‰ ·˜ÚiL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆«¬…ƒ«
,˙Ó‡‰,כאמורÔ·eÓ È¯‰ »¡∆¬≈»

Â"‡Â ˙B‡ ‡e‰ BÈÚL שהיא ∆ƒ¿»»
אמת'. 'אות Úe„iÎÂ11כאמור ¿«»«

וחסידות  התפילה ÔÈÚaבקבלה נוסח ¿ƒ¿«
עשרה  שמונה תפילת בהתחלת

,"‡¯Bp‰Â ¯Bab‰ ÏB„b‰"«»«ƒ¿«»
Ì‰¯·‡ „‚k ‡e‰ "ÏB„b‰"L∆«»¿∆∆«¿»»

החס  שם שמידת על 'גדולה' נקראת ד

וההתפשטות, השפע Bab‰"«ƒ¯"עניין
˜ÁˆÈ „‚k ‡e‰ מידת שמידתו ¿∆∆ƒ¿»

k‚„הגבורה, ‡e‰ "‡¯Bp‰Â"¿«»¿∆∆
·˜ÚÈ12,האמת מידת ‰p‰שמידתו «¬…ƒ≈

,·˜ÚÈ „‚kL ‰cna ‡˜Âc«¿»«ƒ»∆¿∆∆«¬…
Â"‡Âa "‡¯Bp‰Â" ¯Ó‡ ואילו ∆¡«¿«»¿»

וא"ו, אין ב'הגבור' וכן ב'הגדול'

יעקב  בין מיוחד קשר שיש ומכאן

וא"ו. לאות יעקב של ומידתו

È¯‰ ,˙B¯ÈÙq‰ ÔÈÚa ÔÎÂ¿≈¿ƒ¿««¿ƒ¬≈
˙Bcn‰ ˙ÈÁa ‡e‰ ·˜ÚÈ13 «¬…¿ƒ««ƒ

וחסידות), בקבלה (כמבואר

˙BÏÏÎpLהמידותÏÏk C¯„a ∆ƒ¿»¿∆∆¿»
LL ¯tÒÓa הן המידות עיקר כי ¿ƒ¿»≈
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ז 'eb eklz mkiwl` 'ied ixg`

ּב'אּגרת  ּכדאיתא ו', ּבאֹות וּנרמזֹות ְְְְִִִִֵֶֶָָָׁשׁש,

אֹות 14הּתׁשּובה' הּוא עצמֹו ׁשּיעקב ּומאחר . ְְֲֵֶַַַַַָֹ

וא"ו  אֹות לּטֹול ּׁשהצר מה מּובן אינֹו ְִֵֶַַָָָֻוא"ו,

"יעקֹוב" נעׂשה ּדוקא ועלֿידיֿזה ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָמאלּיהּו,

ֵָמלא.

ּבחינֹות Óe·‡¯ג) ׁשּתי יׁש ּדהּנה ּבּמאמר, ¿»≈ְְְֲִִֵֵֵַַָ

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו אמת 15'אמת', ׂשפת ְְֱֱֶֶֶַָ

ויׁש אמת', 'ׂשפת ּבחינת רק ׁשּזהּו לעד, ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָּתּכֹון

(ּכפי  יֹותר ּובפרטּיּות לאמּתֹו'. 'אמת ְְְֱֲִִִִִֵֶַַָּבחינת

ּבחינֹות, ׁשלׁש יׁשנן ּב'הּגהה') ׁשם ְְְִִֶֶַָָָָָֹׁשּמֹוסיף

ענין  וזהּו לאמּתֹו'. ו'אמת 'אמת', אמת', ְְְֱֱֱֲִִֶֶֶֶֶַַַ'ׂשפת

אֹות  נטל ׁשּיעקב מה וכן ליעקב", אמת ְְֱֲֲִֵֵֶֶַַַַָֹֹ"ּתּתן

ּתחּתֹונה  ּבחינה הּוא מּצדֿעצמֹו יעקב ּכי ְְְֲִִִַַַַָָָֹוא"ו,

הּוא  ליעקב" אמת "ּתּתן ׁשּכתּוב ּומה ְֱֱֲִֵֶֶֶֶֶַַָֹׁשּב'אמת',

מּלמעלה, לֹו ׁשּנּתן ּב'אמת', יֹותר נעלית ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָּבחינה

ּדהינּו וא"ו, אֹות נטל ׁשּיעקב מה ּגם ְְֲֶֶֶַַַַַָָֹׁשּזהּו

ּבמּדֹות  ּגם ׁשהּוא ּוכמֹו לאמּתֹו'. 'אמת ְְְֱֲִִִֶֶַַַּבחינת

ׁשּבאֹות  'אהבהֿויראה' ׁשּיׁש ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָ'אהבהֿויראה',

'אהבהֿ ויׁש מּצדֿעצמֹו, האדם עבֹודת ְְְֲֲִֵֵַַַַַָָָָעלֿידי

מּלמעלה. ׁשּנֹותנים ְְְְְִִִֶַָָויראה'

ÔÈÚ‰Âֿאהבה' ׁשּבין החילּוק ּדהּנה ּבזה, ¿»ƒ¿»ְֲִִֵֵֶֶַַָָ

ל'אהבהֿויראה' האדם, ׁשּמּצד ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָויראה'

ּב'ּתֹורה  הּמבאר עלּֿפי יּובן מּלמעלה, ְְְְִִַַַַָָָָָֹהּבאֹות

ועקרה  מׁשּכלה תהיה "לא ּדּבּורֿהּמתחיל ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹאֹור'

"ּבבחינת 16ּבארצ הן ה'אהבהֿויראה' ׁשּכאׁשר , ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

ׁשאין  ּדבר זה הרי האדם), ׁשל ('ארץ' " ּבארצ"ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָ

לפ  רק קּיּום כּו',לֹו "מׁשּכלה" ּוכמֹו ׁשעה, י ְְְִִֵַַָָָ

ּבאֹות  ּכׁשה'אהבהֿויראה' ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָמהֿׁשאיןּֿכן

הן  אזי העליֹונה'), 'ארץ (ּבחינת ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָמּלמעלה

ועלֿ קּיּום. להן ׁשּיׁש אמּתּיֹות ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָ'אהבהֿויראה'

מּצד  הּבאֹות 'אהבהֿויראה' ׁשּבין החּלּוק ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָּדר
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א.)15פ"ד.)14ועוד. מ, בהר לקו"ת פי"ג. תניא וראה יט. יב, א.)16משלי עט, משפטים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
חסדֿגבורהֿתפארתֿנצחֿהודֿיסוד, הספירות B‡a˙המידותBÊÓ¯pÂ˙שש ¿ƒ¿»»

‡˙È‡„k ,'Â כמובא'‰·eLz‰ ˙¯b‡'a14 שארבע התניא שבספר ƒ¿ƒ»¿ƒ∆∆«¿»
בינה, – ראשונה ה חכמה, – י הספירות לעשר רומזות הוי' שם של האותיות

מלכות. - אחרונה ה מידות, – ‡B˙ו ‡e‰ BÓˆÚ ·˜ÚiL ¯Á‡Óe≈««∆«¬…«¿
,Â"‡Â,לעיל Ô·eÓכמבואר BÈ‡ »≈»

C¯ˆ‰M ‰Ó יעקב˙B‡ ÏBhÏ «∆À¿«ƒ
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,e‰iÏ‡Ó Â"‡Â»≈≈ƒ»¿«¿≈∆
‡ÏÓ "·B˜ÚÈ" ‰NÚ ‡˜Âc«¿»«¬»«¬»≈
ליעקב  הייתה כבר לכן קודם גם והרי

בכך  בו נוסף ומה ו' לאות שייכות

מאליהו? ו' אות שנטל

LÈ ‰p‰c ,¯Ó‡na ¯‡·Óe (‚¿»≈««¬»¿ƒ≈≈
BÓÎe ,'˙Ó‡' ˙BÈÁa ÈzL¿≈¿ƒ¡∆¿

·e˙kL15במשלי˙Ó‡ ˙ÙN ∆»¿«¡∆
e‰fL ,„ÚÏ ÔBkz'ה'אמת ƒ»«∆∆

היא  זה בפסוק מדובר ̄»˜שאודותה
'˙Ó‡ ˙ÙN' ˙ÈÁa במובן 'שפה' ¿ƒ«¿«¡∆

עצמה, האמת ולא ושוליים קצה של

'BzÓ‡Ï ˙Ó‡' ˙ÈÁa LÈÂ היא ¿≈¿ƒ«¡∆«¬ƒ
עצמה. האמת

ÛÈÒBnL ÈÙk) ¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·eƒ¿»ƒ≈¿ƒ∆ƒ
ÌLבמאמרÔLÈ ('‰‰b‰'a לא »¿«»»∆¿»

אלא 'אמת' של בחינות שתי …«LÏLרק
˙BÈÁa שהן 'אמת', 'ÙN˙של ¿ƒ¿«
'˙Ó‡,עצמה האמת איננה שכאמור ¡∆

'˙Ó‡' רגילה'BzÓ‡Ï ˙Ó‡'Â , ¡∆∆¡∆«¬ƒ
באמת. גבוהה דרגה עצמה, האמת

e‰ÊÂאודות לשאלות ÔÈÚהמענה ¿∆ƒ¿«
‰Ó ÔÎÂ ,"·˜ÚÈÏ ˙Ó‡ Ôzz"ƒ≈¡∆¿«¬…¿≈«

Â"‡Â ˙B‡ ÏË ·˜ÚiL ולכאורה ∆«¬…»«»
ליעקב  הרי בכך, הצורך מה מובן לא

ו' האות ואת האמת מידת את יש כבר

BÓˆÚŒ„vÓ ·˜ÚÈ Èk ללא ƒ«¬…ƒ««¿
ליעקב' אמת 'תתן של ‰e‡התוספת

זו אבל אמת, בחינת «ÈÁa¿ƒ‰אמנם
Óe‰ודרגה ,'˙Ó‡'aL ‰BzÁz«¿»∆∆¡∆«

"·˜ÚÈÏ ˙Ó‡ Ôzz" ·e˙kL∆»ƒ≈¡∆¿«¬…
ביעקב  'אמת' עניין של תוספת היינו

‰ÈÁa ‡e‰ודרגה¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ¿ƒ»«¬≈≈
BÏ ÔzpL ,'˙Ó‡'a ליעקב ∆¡∆∆ƒ«

‰ÏÚÓlÓ האמת מידת על בהוספה ƒ¿«¿»
עצמו, מצד לו שיש התחתונה בדרגה

Â"‡Â ˙B‡ ÏË ·˜ÚiL ‰Ó Ìb e‰fL'ו שהאות פי על אף מאליהו ∆∆««∆«¬…»«»
עצמו, מצד גם לו אבינו eÈ‰cשייכת ליעקב הנוספת ב'אמת' הגבוהה הדרגה ¿«¿

היא  עצמו מצד לו שיש מה BzÓ‡Ï'מלבד ˙Ó‡' ˙ÈÁa.האמת תכלית ¿ƒ«¡∆«¬ƒ
Œ‰·‰‡' LiL ,'‰‡¯ÈÂŒ‰·‰‡' ˙BcÓa Ìb ‡e‰L BÓÎe¿∆«¿ƒ«¬»¿ƒ¿»∆≈«¬»

'‰‡¯ÈÂ'ה ויראת ה' אהבת של B·Ú„˙רגשות È„ÈŒÏÚ ˙B‡aL ¿ƒ¿»∆»«¿≈¬«
,BÓˆÚŒ„vÓ Ì„‡‰ שלו והלב המוח וכלי היכולות '‡‰·‰Œלפי LÈÂ »»»ƒ««¿¿≈«¬»

'‰‡¯ÈÂ אהבת של יותר נעלים רגשות ¿ƒ¿»
להגיע  מסוגל לא שהאדם ה' ויראת ה'

עצמו  בכוחות לאדם ÌÈ˙BpLלכך ∆¿ƒ
‰ÏÚÓlÓ ומבאר שממשיך וכפי ƒ¿«¿»

אהבה  בין ההבדל את יותר בפרטיות

לאהבה  עצמו האדם שמצד ויראה

יובן  זה ולפי מלמעלה. שניתנים ויראה

האמת  עניין בין ההבדל לענייננו, גם

האמת  לעניין עצמו מצד ליעקב שיש

מכן. לאחר בו שנוסף

˜eÏÈÁ‰ ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈«ƒ
'‡‰·‰ÈÂŒ¯‡‰'ההבדל ÔÈaL∆≈«¬»¿ƒ¿»

Ì„‡‰ „vnL נמוכה דרגה שהיא ∆ƒ«»»»
של  המוגבלות היכולות לפי יותר,

‰B‡a˙האדם '‰‡¯ÈÂŒ‰·‰‡'Ï¿«¬»¿ƒ¿»«»
‰ÏÚÓlÓ,יותר גבוהה בדרגה שהן ƒ¿«¿»

‰¯Bz'a ¯‡·n‰ ÈtŒÏÚ Ô·eÈ»«ƒ«¿…»¿»
'¯B‡ אדמו"ר של חסידות מאמרי ספר

בחומשים  התורה פרשיות על הזקן

ושמות, ÏÈÁ˙n‰Œ¯eacƒ««¿ƒבראשית
בפרשת  בפסוק הפותח במאמר

ÏkLÓ‰משפטים ‰È‰˙ ‡Ï"…ƒ¿∆¿«≈»
"Eˆ¯‡a ‰¯˜ÚÂ16¯L‡kL , «¬»»¿«¿∆∆«¬∆
'‰‡¯ÈÂŒ‰·‰‡'‰ אוהב שהאדם »«¬»¿ƒ¿»

מה' וירא ה' ÈÁ·a˙את Ô‰≈ƒ¿ƒ«
ÏL 'ı¯‡') "Eˆ¯‡a"¿«¿∆∆∆∆

,(Ì„‡‰ מידתו ולפי כוחו לפי היינו »»»
האדם BÏשל ÔÈ‡L ¯·c ‰Ê È¯‰¬≈∆»»∆≈

Ìei˜ אלא ÚL‰,תמידי ÈÙÏ ˜¯ ƒ«¿ƒ»»
בלבד  קצר "ÏkLÓ‰"לזמן BÓÎe¿¿«≈»

'eÎ אבל מולידה שהיא חלילה

רחמנאֿליצלן, קיום אין לצאצאיה

Œ‰·‰‡'‰Lk ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó«∆≈≈¿∆»«¬»
‰ÏÚÓlÓ ˙B‡a '‰‡¯ÈÂ¿ƒ¿»»ƒ¿«¿»

'‰BÈÏÚ‰ ı¯‡' ˙ÈÁa) למעלה ¿ƒ«∆∆»∆¿»
'‡‰·‰Œבאלוקות  Ô‰ ÈÊ‡ ,(¬«≈«¬»

˙BizÓ‡ '‰‡¯ÈÂ דמיונות רק ולא ¿ƒ¿»¬ƒƒ
Ìei˜ Ô‰Ï LiL.תמידי ∆≈»∆ƒ

˜elÁ‰ C¯cŒÏÚÂההבדל„vÓ ˙B‡a‰ '‰‡¯ÈÂŒ‰·‰‡' ÔÈaL ¿«∆∆«ƒ∆≈«¬»¿ƒ¿»«»ƒ«
BÓˆÚ Ì„‡‰,שעה לפי ורק נמוכה יותר ברמה ÈÂŒ‰·‰‡'Ï¯‡‰'שהן »»»«¿¿«¬»¿ƒ¿»
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h"kyz'dח ,lel` ycegd mikxan ,d`x zyxt zay

מּלמעלה, הּבאֹות ל'אהבהֿויראה' עצמֹו, ְְְְְְֲִִַַַַָָָָָָָהאדם

ה'אמת' ּבחינת ּבין החּלּוק הּוא ְֱִִֵֶֶֶֶַַַָעלּֿדרֿזה 

הּבאה  ה'אמת' לבחינת עצמֹו, האדם ְְֱִִִֶֶַַַַָָָָָָׁשּמּצד

ה'אמת' ענין ׁשּכללּות הגם ּדהּנה, ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָמּלמעלה.

ּבּתניא  וכּמבאר ק ּיּום, לֹו ׁשּיׁש מּדת 17הּוא ּבענין ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָֹ

ועֹוברת  ׁשחֹולפת ׁשאף ׁשּב'ּבינֹונים', ְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָהאהבה

ּתּמה  עבֹודה "נקראת מּכלֿמקֹום הּתפּלה, ְְֲִִִֵַַַַָָָָָאחר

ּבאהבתם  קֹורא והריני ׁשּלהם, לאמּתֹו ְֱֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבאמת

לעד", ּתּכֹון אמת "ׂשפת ּגםּֿכן ְְֱִִִֵֶֶַַַָָָׁשּבתפּלתם

ּולעֹורר  לחזר האלקית נפׁשם ּובכח ְְְֱֲִִֵַַַָָֹֹֹהֹואיל

ּבׁשעת  ּבהתּגּברּותּה לעֹולם, זֹו אהבה ְְְְְְֲִִִַַַַָָָּבחינת

אּלא  אינֹו זה ּכל הרי  ּביֹום", יֹום מּדי ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָהּתפּלה

מדרגת  "לגּבי אבל ה'ּבינֹונים', מדרגת ְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַַַַָלגּבי

ּבחינת  אין לאמּתֹו, ּבאמת ה' עֹובדי ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַהּצּדיקים

ּכלל, אמת' 'עבֹודת ּבׁשם נקראת זֹו ְְְֱֲֲִֵֵֶַַָָאהבה

וזהּו הּתפּלה". אחר ועֹוברת ׁשחֹולפת ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָמאחר

מּצדֿעצמֹו ּביעקב ּכי ליעקב", אמת ְְְֱֲֲִִִֵֶַַַַֹֹ"ּתּתן

ׁשּגם  ה'ּבינֹונים', ׁשל 'אמת' ּבחינת להיֹות ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָאפׁשר

ּכּמבאר  יעקב, ׁשל האמת' ּב'מּדת נכלל ְְְֱֲִִֶֶֶַַַָָָֹֹזה

יעקב, ׁשל מּדתֹו היא אמת ׁש"מּדת ׁשם, ְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָָֹּבּתניא

אל  הּקצה מן הּמבריח הּתיכֹון "ּבריח ְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָָהּנקרא

נקּודה  ּתֹו מבריח ּומדרגה מעלה ּובכל ְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָהּקצה",

אמת  מּדת ּובחינת נקּודת ׁשהיא ְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָהאמצעית,

ׁשל  ה'אמת' ּבחינת ׁשּגם מּוכח ּומּזה ְֱִִֶֶֶֶֶַַָָָׁשּלּה",

אדם, ּכל מּדת היא הּבינֹוני ׁש"ּמּדת ִִִִִֵֵֶַַַַָָָה'ּבינֹונים',

"ימׁש אדם ּכל ׁשל 18ואחריה האמת מּדת היא , ְְֱֲִִִֶֶֶַַָָָָָֹ
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÏÚÓlÓ ˙B‡a‰,תמידי קיום להן ויש גבוהה יותר ברמה שהן «»ƒ¿«¿»
‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚ גם˜elÁ‰ההבדל'˙Ó‡'‰ ˙ÈÁa ÔÈa «∆∆∆«ƒ≈¿ƒ«»¡∆

BÓˆÚ Ì„‡‰ „vnL,זמני ועניין נמוכה ברמה 'אמת' ÈÁ·Ï˙שהיא ∆ƒ«»»»«¿ƒ¿ƒ«
‰ÏÚÓlÓ ‰‡a‰ '˙Ó‡'‰,נצחי עניין והיא גבוהה ברמה 'אמת' שהיא »¡∆«»»ƒ¿«¿»

ומבאר. שממשיך ‰‚Ìכפי ,‰p‰c¿ƒ≈¬«
'˙Ó‡'‰ ÔÈÚ ˙eÏÏkL התוכן ∆¿»ƒ¿«»¡∆

הרמות  בכל האמת, מידת של הכללי

הדרגות, ˜Ìeiובכל BÏ LiL ‡e‰∆≈ƒ
מה, לזמן קיום רק ולא תמידי

‡Èza ¯‡·nÎÂ17˙cÓ ÔÈÚa ¿«¿…»««¿»¿ƒ¿«ƒ«
,'ÌÈBÈa'aL בספר ‰‡‰·‰ »«¬»∆«≈ƒ

בינונים') של 'ספר גם (הקרוי התניא

גם  שעושה מי איננו 'בינוני' כי מוסבר

מגדיר  חטא כל כי עבירות, וגם מצוות

מי  הוא 'בינוני' אלא כ'רשע' האדם את

בשום  נכשל לא מעשית שמבחינה

הנפשי  מצבו שמבחינת אלא חטא

והיצר  האלוקית הנפש גם הפנימי,

הרע  והיצר הבהמית הנפש וגם הטוב

מ'צדיק') (בשונה אצלו פעילים

הנפש  התפילה בעת כי בתניא ומבואר

בבחינת  היא ה'בינוני' של הבהמית

ה' אהבת של רגשות לו ויש שינה

¯Á‡ ˙¯·BÚÂ ˙ÙÏBÁL Û‡L∆«∆∆∆¿∆∆««
‰lÙz‰ היא ה'בינוני' של ה' ואהבת «¿ƒ»

תמידי, קיום ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒללא
˙‡¯˜"'ה'בינוני של ה' אהבת ƒ¿≈

‰nz ‰„B·Ú חיסרון ללא שלימה ¬»«»
,Ì‰lL BzÓ‡Ï ˙Ó‡a לגביהם ∆¡∆«¬ƒ∆»∆

מוחלטת  אמת ˜B¯‡זו ÈÈ¯‰Â«¬≈ƒ≈
Ì˙lÙ˙aL Ì˙·‰‡a למרות ¿«¬»»∆ƒ¿ƒ»»
התפילה אחר חולפת ≈»ÔkŒÌbשהיא

"„ÚÏ ÔBkz ˙Ó‡ ˙ÙN" היינו ¿«¡∆ƒ»«
נצחי, קיום לו שיש ÏÈ‡B‰ƒדבר

˙È˜Ï‡‰ ÌLÙ ÁÎ·e של ¿…««¿»»¡…ƒ
ÈÁa˙ה'בינונים' ¯¯BÚÏe ¯ÊÁÏ«¬…¿≈¿ƒ«

BÊ d˙e¯ab˙‰aתמיד ÌÏBÚÏמחדש‡‰·‰ על , האלוקית הנפש של «¬»¿»¿ƒ¿«¿»
הבהמית ÌBÈa",הנפש ÌBÈ ÈcÓ ‰lÙz‰ ˙ÚLa חוזר שהדבר וכיוון ƒ¿««¿ƒ»ƒ≈¿

נחשב  הוא הרי ביומו, יום מדי עצמו על לחזור יכול לפחות או עצמו על

הפסק, לו שאין וכדבר תמיד Èa‚Ïכברֿקיימא ‡l‡ BÈ‡ ‰Ê Ïk È¯‰¬≈»∆≈∆»¿«≈
'ÌÈBÈa'‰ ˙‚¯„Ó שקיים דבר נקרא ברתֿחלוף ה' אהבת גם שלגביהם «¿≈««≈ƒ

אמת, אכן זו לדרגתם ויחסית ‰ÌÈ˜Ècvלעד, ˙‚¯„Ó Èa‚Ï" Ï·‡¬»¿«≈«¿≈«««ƒƒ
BzÓ‡Ï ˙Ó‡a '‰ È„·BÚ הרבה בדרגה 'אמת' היא שלהם ה' שעבודת ¿≈∆¡∆«¬ƒ

ה'בינונים', של מזו גבוהה BÊיותר ‰·‰‡ ˙ÈÁa ÔÈ‡'ה'בינונים של ≈¿ƒ««¬»

התפילה, Á‡Ó¯בעת ,ÏÏk '˙Ó‡ ˙„B·Ú' ÌLa ˙‡¯˜ƒ¿≈¿≈¬«¡∆¿»≈««
"‰lÙz‰ ¯Á‡ ˙¯·BÚÂ ˙ÙÏBÁL קיו לה אין סוף נצחי.וסוף ם ∆∆∆¿∆∆«««¿ƒ»

,"·˜ÚÈÏ ˙Ó‡ Ôzz" e‰ÊÂ אמת ליעקב ולהוסיף לתת הצורך כלומר, ¿∆ƒ≈¡∆¿«¬…
הוא  עצמו מצד גם אמת לו שיש אף ‡LÙ¯על BÓˆÚŒ„vÓ ·˜ÚÈa Èkƒ¿«¬…ƒ««¿∆¿»

'‡Ó˙'יכולה  ˙ÈÁa ˙BÈ‰Ïƒ¿¿ƒ«¡∆
בחינת  היא (יחסית) נמוכה בדרגה

Ê‰האמת ÌbL ,'ÌÈBÈa'‰ ÏL∆«≈ƒ∆«∆
הבינונים  אצל שהיא כפי ה'אמת'

ÏL '˙Ó‡‰ ˙cÓ'a ÏÏÎƒ¿»¿ƒ«»¡∆∆
·˜ÚÈ ושונות רבות דרגות שמכילה «¬…

אמת, ÌLשל ‡Èza ¯‡·nk«¿…»««¿»»
ה' אהבת שגם כך על מהביאור כחלק

ונחשבת  'אמת' נקראת ה'בינונים' של

קיום, לו שיש ‡Ó˙כדבר ˙cÓ"L∆ƒ«¡∆
‡¯˜p‰ ,·˜ÚÈ ÏL B˙cÓ ‡È‰ƒƒ»∆«¬…«ƒ¿»
ÔÓ ÁÈ¯·n‰ ÔBÎÈz‰ ÁÈ¯a"¿ƒ««ƒ««¿ƒ«ƒ

,"‰ˆw‰ Ï‡ ‰ˆw‰ כמסופר «»∆∆«»∆
מחוברים  היו המשכן שקרשי בתורה

היה  הבריחים ואחד בבריחים, לזה זה

היה  זה ובריח האמצעי. תיכון', 'בריח

לכותל  מכותל ועובר, הולך 'מבריח',

עד  הקצה מן המשכן, כתלי בכל

יעקב  של האמת מידת וכך הקצה,

הרמות  כל את בתוכה כוללת אבינו

האמת  מידת של הדרגות כל ואת

‰‚¯„Óe ‰ÏÚÓ ÏÎ·e,ולענייננו ¿»«¬»«¿≈»
ה' אהבת של ודרגה דרגה בכל היינו

ה'צדיקים') של והן ה'בינונים' של (הן

אבינו  אל ÁÈ¯·Óיעקב וחודר ונכנס «¿ƒ«
˙ÈÚˆÓ‡‰ ‰„e˜ CBz אותה של ¿»»∆¿»ƒ

האמצעית',È‰L‡דרגה, ה'נקודה ∆ƒ
כל  של והפנימית התיכונה הנקודה

היא דרגה וכל »¿e˜„˙בחינה
,"dlL ˙Ó‡ ˙cÓ ˙ÈÁ·e¿ƒ«ƒ«¡∆∆»

‰fÓe היא יעקב שבחינת מהאמור ƒ∆
דרגה כל של וה'תוך' «ÁÎeÓה'אמצע'

,'ÌÈBÈa'‰ ÏL '˙Ó‡'‰ ˙ÈÁa ÌbL אצלם שהיא כפי ה' אהבת ∆«¿ƒ«»¡∆∆«≈ƒ
כיוון  מיוחדת חשיבות יש ה'בינונים' אצל שהם כפי ה' עבודת וענייני

Ì„‡ Ïk ‰È¯Á‡Â ,Ì„‡ Ïk ˙cÓ ‡È‰ ÈBÈa‰ ˙cn"L∆ƒ««≈ƒƒƒ«»»»¿«¬∆»»»»
"CLÓÈ18, יחידי של מידתם היא הצדיקים שמידת בתניא הזקן רבנו כדברי ƒ¿…

מעלתה, כל עם ה'בינוני', מידת אבל מלמעלה) מיוחד לסיוע (הזוכים סגולה

לכך  נמשך להיות צריך אדם וכל אליה להגיע יכול אחד שכל ה' עבודת היא

ה'בינונים' עבודת של וה'תוך') (ה'אמצע' האמת וגם לכך, È‰ƒ‡ולשאוף
·˜ÚÈ ÏL ˙Ó‡‰ ˙cÓ מצד יעקב של האמת לבחינת הכוונה וכאמור, ƒ«»¡∆∆«¬…
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ט 'eb eklz mkiwl` 'ied ixg`

ׁשּתמׁש הּוא ליעקב" אמת "ּתּתן וענין ְְְְֱֲֲִִֵֶֶַַַָֹֹֻיעקב.

ּבמדרגת  ׁשּזה ּכמֹו לאמּתּה' 'אמת ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָּבחינת

ִִַַהּצּדיקים.

ּכתיב e‡·e¯ד) ּדהּנה לא 19הענין, הוי' אני ≈ְְְֲֲִִִִֵָָָָֹ

כּליתם. לא יעקב ּבני ואּתם ְְְֲִִִֵֶֶַַָֹֹׁשניתי,

היה  ׁשניתי", לא הוי' ׁש"אני זה ׁשּמּצד ְְֲֲִִִִֶֶֶַַָָָָָֹוהינּו,

יעקב" ּב"בני להיֹות ּומה 20צרי ה"ּכּליֹון", ענין ְְְֲִִִִִֵַַַַָָֹ

הּתפיסה  ּבגלל זה הרי "ּכּליֹון" ּבהם ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשאין

ּבמציאּות  אן) זי האלטן (זיי ׁשּלהם ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָוהאחיזה

ּבהם  נרּגׁש לא ׁשּלכן הּׁשּנּויים, עֹולם ְִִִֵֶֶַָָָָָָֹהעֹולם,

ׁשענין  מּובן ּומּזה ׁשניתי". לא הוי' "אני ְְֲֲִִִִִִֶֶַַָָָָֹענין

הוי' ׁשם ּבבחינת  הּוא הּׁשּנּוי, העּדר ְְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָָה'אמת',

ּדהּנה, ׁשניתי". לא (ּדיקא) הוי' "אני ְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָֹּדוקא,

מּׁשם  היא הּׁשּנּויים) (עֹולם העֹולם ְִִִִִֵַַָָָהתהּוּות

ׁשּכתּוב  ּכמֹו אלקים,21אלקים, ּברא ּבראׁשית ְְֱֱִִִֵֶָָָֹֹ

לׁשֹון  הּוא "אלקים" ּכי ׁשּנּויים, ּבֹו יׁש ְְֱִִִִֵֵָֹולכן

'ערּו ּב'ׁשלחן ׁשּכתּוב ּוכמֹו ׁשם 22רּבים, ּבכּונת ְְְְִֵֶַַַָָָָֻ

הינּו ּכּלם', הּכחֹות ּבעל 'ׁשהּוא ְֱִֶַַַַָֹֹֻ"אלקים"

ּבעל  הּוא יתּבר והּוא ּכחֹות, רּבּוי ְְְִִֵֶֶַַָָֹׁשּיׁשנם

הרּבּוי, ענין הּוא ׁש"אלקים" וכיון ּכּלם, ְְֱִִִֵֶַַָָָֹֹֻהּכחֹות

ׁשענין  מּובן ּומּזה הּׁשּנּוי. ענין ּבֹו ׁשּי ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָלכן

ּדוקא. הוי' ּבׁשם הּוא הּׁשּנּוי) (העּדר ְְְֱֲִֵֵֶֶַַָָָָה'אמת'

ׁשּב'אמת', הּבחינֹות ׁשּׁשּתי לֹומר, יׁש ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַועלּֿפיֿזה

הּבחינֹות  ּבׁשּתי הן לאמּתֹו', ו'אמת ְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶַַ'אמת'

והוי'ּֿדלעילא  הוי'ּֿדלתּתא הוי', .23ׁשּבׁשם ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָ

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

ו.)19 ג, ועוד.)20מלאכי ד. סא, ר"ה לקו"ת א. סז, יתרו תו"א א.)21ראה א, ס"ה.)22בראשית סה"מ )23או"ח גם ראה

ואילך. קל ע' ואילך. קטז ע' תרנ"ד

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
נמוכות. בדרגות 'אמת' גם שכוללת ÚÈÏ˜·"עצמו ˙Ó‡ Ôzz" ÔÈÚÂ¿ƒ¿»ƒ≈¡∆¿«¬…

יעקב של האמת במידת והתעלות תוספת של CLÓzLבמשמעות ‡e‰∆À¿«
ביעקב  Óa„¯‚˙ותתגלה ‰fL BÓk 'dzÓ‡Ï ˙Ó‡' ˙ÈÁa¿ƒ«¡∆«¬ƒ»¿∆∆¿«¿≈«

ÌÈ˜Ècv‰ שממשיך וכפי ה'בינונים' אצל שהיא כפי אמת מבחינת למעלה ««ƒƒ
ומבאר.

‰p‰c ,ÔÈÚ‰ ¯e‡·e („≈»ƒ¿»¿ƒ≈
·È˙k19מלאכי ‰ÈÂ'בנבואת È‡" ¿ƒ¬ƒ¬»»

·˜ÚÈ Èa Ìz‡Â ,È˙ÈL ‡Ï…»ƒƒ¿«∆¿≈«¬…
."Ì˙ÈlÎ ‡Ï הכתוב פשוטו לפי …¿ƒ∆

הקדושֿברוךֿ של הנצחיות על מדבר

ישראל  בני וגם שינויים בו שאין הוא

כלים ואינם תמיד ועל eÈ‰Â,קיימים ¿«¿
את  מפרשים הדברים, פנימיות פי

‰ÈÂ'הפסוק  È‡"L ‰Ê „vnL∆ƒ«∆∆¬ƒ¬»»
,"È˙ÈL ‡Ï ההתבוננות בעקבות …»ƒƒ

קיים  שהקדושֿברוךֿהוא בכך וההכרה

גורמת  לא הבריאה מציאות וכל לנצח

קודם  הוא 'אתה (אלא שינוי שום בו

משנברא  הוא ואתה העולם שנברא

שינוי) כל ללא ˆ¯CÈהעולם' ‰È‰»»»ƒ
"·˜ÚÈ È·"a ˙BÈ‰Ï20ÔÈÚ ƒ¿ƒ¿≈«¬…ƒ¿«

,"ÔBÈlk"‰ ברמה לאלוקות ביטול «ƒ»
המציאות, ואבדן הנפש כלות »Óe‰של

"ÔBÈlk" Ì‰a ÔÈ‡L והעובדה ∆≈»∆ƒ»
לחיות  ממשיכים ישראל בני שלמעשה

'כיליון' בהם ואין בגופים כנשמות

‰ÒÈÙz‰ ÏÏ‚a ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ¿««¿ƒ»
ÔËÏ‡‰ ÈÈÊ) Ì‰lL ‰ÊÈÁ‡‰Â¿»¬ƒ»∆»∆≈«¿¿

Ô‡ CÈÊ נאחזים e‡ÈˆÓa˙הם ( ƒ»ƒ¿ƒ
,ÌÈÈepM‰ ÌÏBÚ ,ÌÏBÚ‰ עולם »»»«ƒƒ

שינויים, בה שאין לאלוקות שבניגוד

משתנה  מציאות של עולם ≈«∆ÔÎlLהוא
של  החזקה והשייכות האחיזה בגלל

הגשמית  למציאות ישראל …Ï‡בני
‡Ï 'ÈÂ‰ È‡" ÔÈÚ Ì‰a Lb¯ƒ¿»»∆ƒ¿«¬ƒ¬»»…

"È˙ÈL להם שתגרום כזו ברמה »ƒƒ
הנפש. כלות

‰fÓe ולא תמיד הקיים דבר הוא שעניינה האמת מידת אודות לעיל המבואר ƒ∆
מהמציאות  בשונה שניתי', 'לא נאמר כך שעל האלוקות עניין (שהוא ברֿחלוף

שינויים) בה שיש ‰ÈepMהגשמית ¯cÚ‰ ,'˙Ó‡'‰ ÔÈÚL Ô·eÓ»∆ƒ¿«»¡∆∆¿≈«ƒ
Âc˜‡,שבאלוקות, 'ÈÂ‰ ÌL ˙ÈÁ·a ‡e‰ הכתוב "‡Èוכלשון ƒ¿ƒ«≈¬»»«¿»¬ƒ

‡˜Èc) 'ÈÂ‰'הוי שם את דווקא כאן ואומר מדייק È˙ÈL"הכתוב ‡Ï ( ¬»»«¿»…»ƒƒ
ומבאר. שממשיך כפי

ÌÏBÚ‰ ˙ee‰˙‰ ,‰p‰cגשמית מציאות שהוא (ÌÏBÚהזה ¿ƒ≈ƒ¿«»»»
,ÌÈ˜Ï‡ ÌMÓ ‡È‰ (ÌÈÈepM‰ האלוקי האור והגבלת צמצום שעניינו «ƒƒƒƒ≈¡…ƒ

מוגבל  גשמי עולם לברוא e˙kL·כדי BÓk21 הבריאה התחלת על בתורה ¿∆»
Ba LÈ ÔÎÏÂ ,"ÌÈ˜Ï‡ ‡¯a ˙ÈL‡¯a"הזה ÌÈÈepLבעולם ¿≈ƒ»»¡…ƒ¿»≈≈ƒƒ

מהאלוקות  בשונה שונים, ומצבים

שינויים, בה ואין נצחית Èkƒשהיא
,ÌÈa¯ ÔBLÏ ‡e‰ "ÌÈ˜Ï‡"¡…ƒ¿«ƒ

ÓÎeÔÁÏL'a ·e˙kL B ¿∆»¿À¿»
'Ce¯Ú22"ÌÈ˜Ï‡" ÌL ˙eÎa »¿«»«≈¡…ƒ
‰BÁk˙בתפילה ÏÚa ‡e‰L'∆«««…
,'Ìlk,כח לשון הוא 'אלוקים' שכן À»

להורות  רבים בלשון נאמר והדבר

כל  בעל הוא שהקדושֿברוךֿהוא

כולם, ¯Èeaהכוחות ÌLiL eÈ‰«¿∆∆¿»ƒ
˙BÁk ומזה) באלוקות למעלה …

רבים), כוחות יש למטה שגם נשתלשל

˙BÁk‰ ÏÚa ‡e‰ C¯a˙È ‡e‰Â¿ƒ¿»≈«««…
Ìlk והוא הכוחות כל את לו שיש À»

לכל  שניתנו הכוחות לכל המקור

ÌÈ˜Ï‡"L"הנבראים, ÔÂÈÎÂ¿≈»∆¡…ƒ
Ba CiL ÔÎÏ ,Èea¯‰ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«»ƒ»≈«»

ÈepM‰ ÔÈÚ שבאחדות בעוד ƒ¿««ƒ
שינויים. ייתכנו לא ומוחלטת פשוטה

'˙Ó‡'‰ ÔÈÚL Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»∆ƒ¿«»¡∆
ÌLa ‡e‰ (ÈepM‰ ¯cÚ‰)∆¿≈«ƒ¿≈

‡˜Âc 'ÈÂ‰ הוא אלא ריבוי בו שאין ¬»»«¿»
המוחלטת. האחדות עניין

ÈzML ,¯ÓBÏ LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈«∆¿≈
'˙Ó‡'aL ˙BÈÁa‰,עצמה «¿ƒ∆∆¡∆

לעיל, Ó‡'Â˙הנזכרות '˙Ó‡'¡∆∆¡∆
˙BÈÁa‰ ÈzLa Ô‰ ,'BzÓ‡Ï«¬ƒ≈ƒ¿≈«¿ƒ
‡z˙ÏcŒ'ÈÂ‰ ,'ÈÂ‰ ÌLaL∆¿≈¬»»¬»»ƒ¿«»
הוי' שם של התחתונה הדרגה שלמטה,

‡ÏÈÚÏcŒ'ÈÂ‰Â23,שלמעלה «¬»»ƒ¿≈»
(על  הוי' שם של העליונה הדרגה

של  בפירוט תשא, כי בפרשת הכתוב

בשם  דרגות לשתי מכוון שהדבר בזוהר נאמר הוי"' "הוי', הרחמים מידות י"ג

בחסידות  כמבואר גדול, הבדל ביניהם שיש דלתתא" והוי' דלעילא "הוי' הוי',

כו' בינה ה"א חכמה יו"ד – בהשתלשלות "א' - הוי' שבשם הבחינות ב' על

הוי' שם אבל ההשתלשלות... התהוות בחינת שהוא . מלכות]. ה' מדות, [ו'

יתברך, שממנו התהוות שם על הוי' כן גם שנקרא היות עם דלעילא,

בחינת  והוא מהשתלשלות, שלמעלה עליון אור גילוי בחינת הוא מכלֿמקום

החכמה"). מן מעלה למעלה שהוא . . העליון רצון
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h"kyz'dי ,lel` ycegd mikxan ,d`x zyxt zay

ז"ל  רּבֹותינּו ׁשאמרּו מּמה הּפסּוק 24אמנם, 25על ְְִֵֶַַַַָָָָ

ׁשּגם  מּובן, ּכמֹותֹו", "ׁשהלכה – עּמֹו ְֲֲִֶֶַַָָָָָוהוי'

ענין יׁשנֹו הוי'ּֿדלתּתא ׁשם 'אמת ּבבחינת ְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָ

רּבֹותינּו אמרּו ההלכה ּבענין ׁשהרי ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַָָָלאמּתֹו'.

ּובחינת 26ז"ל  כּו', לאמּתֹו אמת ּדין ׁשּדן ּדּין ְֱֲִִִֶֶַַַָָָּכל

- עּמֹו ("הוי' ההלכה ּבענין הּנמׁש ְְְֲֲֲִִִַַַָָָָָָָהוי'

ׁשּנמׁש ענין ׁשּזהּו ּכיון ּכמֹותֹו"), ְְְֲִִֵֶֶֶֶָָָָָׁשהלכה

ּבנֹוגע  ּפסקּֿדין הּוא ההלכה ענין (ׁשהרי ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָּבעֹולם

ּבעֹולם) הוי'27ֿלהנהגה ׁשם ּבחינת זה הרי , ְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָָ

הוי'ֿ ׁשם ּבבחינת ׁשּגם מּוכח ּומּזה ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָּדלתּתא,

לאמּתֹו'. 'אמת ּבחינת יׁשנּה ְְְֱֲִִִֶֶַַַָָּדלתּתא

ÔÈÚ‰Âֿמּצד העֹולם מציאּות ּדהּנה, ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְִִִֵֶַָָָ

"אלקים", מּׁשם ׁשּנתהּוה ּכפי ְְְֱִִִִֵֶַַָֹעצמֹו

מה  ׁשּזהּו כּו', לטעֹות מקֹום ׁשּיׁש ּבאפן ְְִִֵֶֶֶֶַָֹהיא

ואמרּו28ׁשּכתּוב  רּבים, לׁשֹון אדם" "נעׂשה ְְְֲִֶֶַַָָָָ

ז"ל  יטעה 29רּבֹותינּו - לטעֹות והרֹוצה ּכתּוב, ְְְִִֵֶֶַָָ

ּגם  הרי חסֿוׁשלֹום, אֹותֹו' מסּיעין ׁש'אין ְְְְֲִֵֵֶַַַַָ(ּדאף

הּוא  זה ּכל אמנם, מּלטעֹות). אֹותֹו מֹונעין ְְְִִִֵֶָָָאין

היא  העֹולם ׁשהתהּוּות ּכפי ּבחיצֹונּיּות, ְְְִִִִִֶַַָָרק

רּבּו ּב"מה ההתּבֹוננּות עלֿידי אבל ְְְְְֲִִֵַַַַַָָמּצדֿעצמֹו.

הוי'" הוי'"30מעׂשי מעׂשי ּגדלּו הּנה 31ּו"מה , ְֲֲֲֲִֵֶֶַַַָָָָָ

לידי  האדם ּבא עצמם, הּנבראים וגדלּות ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָמרּבּוי

אחדּות  הוי', היא מציאּותם ׁשאמּתית ְְֲֲִִִִֶַַָָָָָהּכרה

הרמּב"ם  ׁשּכתב ּוכמֹו "יסֹוד 32הּפׁשּוטה, ְְְְֶַַַַָָָ

וכל  כּו' לידע החכמֹות ועּמּוד ְְְְֵַַַַָָהּיסֹודֹות

לא  ׁשּביניהם, ּומה וארץ מּׁשמים ְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהּנמצאים
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ב.)24 צג, יח.)25סנהדרין טז, ועוד.)26שמואלֿא שטו. ע' שז. ע' תרכ"ז סה"מ וראה א. י, (המו"ל).)27שבת קצת חסר

כו.)28 א, ח.)29בראשית פ"ח, כד.)30ב"ר קד, ו.)31תהלים צב, יסוה"ת.)32שם הל' ריש

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ó‡Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡L ‰nÓ ,Ì24בגמרא˜eÒt‰ ÏÚ25 »¿»ƒ«∆»¿«≈««»

B˙BÓk",בשמואל ‰ÎÏ‰L" Y BnÚ 'ÈÂ‰Â שנאמרו השבחים לגבי «¬»»ƒ∆¬»»¿
ואיש  חיל וגיבור נגן יודע הלחמי בית לישי בן ראיתי "הנה המלך, דוד על

למעלות  שהכוונה בגמרא אמרו וגו'", עמו וה' תואר ואיש דבר ונבון מלחמה

שיודע  - נגן "יודע התורה, בלימוד

איש  להשיב, שיודע - גיבור להישאל,

וליתן  לישא שיודע - מלחמה

- תואר איש תורה, של במלחמתה

- דבר ונבון בהלכה, פנים שמראה

עמו  וה' דבר, מתוך דבר שמבין

ומכך  מקום", בכל כמותו שהלכה

עניין  את מקשרים ז"ל שחכמינו

הוי' שם עם ÌbLההלכה ,Ô·eÓ»∆«
‡z˙ÏcŒ'ÈÂ‰ ÌL ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«≈¬»»ƒ¿«»

הוי' שם של הנמוכה לא BLÈהדרגה ∆¿
גם  אלא סתם 'אמת' ענין »¿ÔÈÚƒרק

'BzÓ‡Ï ˙Ó‡' הדרגה שהוא ¡∆«¬ƒ
לעיל  (ונתבאר האמת בעניין הגבוהה

הוי' לשם שייכת זו דרגה כללי שבאופן

‰‰ÎÏ‰דלעילא) ÔÈÚa È¯‰L∆¬≈¿ƒ¿««¬»»
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡26 בגמרא »¿«≈

BzÓ‡Ï ˙Ó‡ ÔÈc ÔcL Ôic Ïk»«»∆»ƒ¡∆«¬ƒ
'eÎ העם "ויעמוד הגמרא: לשון (וזה

וכי  הערב; עד הבוקר מן משה על

כל  ודן יושב שמשה דעתך על תעלה

אלא  נעשית, מתי תורתו כולו, היום

לאמיתו  אמת דין שדן דיין כל לך לומר

הכתוב  עליו מעלה אחת, שעה אפילו

להקדושֿברוךֿהוא  שותף נעשה כאילו

'ויעמוד  הכא כתיב בראשית. במעשה

הערב' עד הבוקר מן משה על העם

יום  בוקר ויהי ערב 'ויהי התם  וכתיב

הביטוי  נאמר דין שלגבי ומכך אחד'")

הוי' בשם שגם מובן לאמיתו', 'אמת

עניין  יש ההלכה, עניין שורש דלתתא,

לאמיתו', ‰ÈÂ''אמת ˙ÈÁ·e¿ƒ«¬»»
) ‰ÎÏ‰‰ ÔÈÚa CLÓp‰ לעיל המובא הגמרא -כלשון BnÚ 'ÈÂ‰" «ƒ¿»¿ƒ¿««¬»»¬»»ƒ

È¯‰L) ÌÏBÚa CLÓpL ÔÈÚ e‰fL ÔÂÈk ,("B˙BÓk ‰ÎÏ‰L∆¬»»¿≈»∆∆ƒ¿»∆ƒ¿»»»∆¬≈
‰‚‰‰Ï Ú‚Ba ÔÈcŒ˜Òt ‡e‰ ‰ÎÏ‰‰ ÔÈÚבפועלÌÏBÚa ƒ¿««¬»»¿«ƒ¿≈«««¿»»»»

‰z˙ÏcŒ'ÈÂ‡27)הזה  ÌL ˙ÈÁa ‰Ê È¯‰ להוות , שירד השם ¬≈∆¿ƒ«≈¬»»ƒ¿«»
הגשמי, הזה בעולם נבראים ÌLולהחיות ˙ÈÁ·a ÌbL ÁÎeÓ ‰fÓeƒ∆»∆«ƒ¿ƒ«≈

‡z˙ÏcŒ'ÈÂ‰דלעילא הוי' שם בבחינת רק '‡Ó˙ולא ˙ÈÁa dLÈ ¬»»ƒ¿«»∆¿»¿ƒ«¡∆
'BzÓ‡Ï.להלן ומבאר שממשיך וכפי סתם 'אמת' בחינת רק ולא «¬ƒ

BÓˆÚŒ„vÓ ÌÏBÚ‰ ˙e‡ÈˆÓ ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â תוספת לפני ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¿ƒ»»ƒ««¿
הוי', משם "‡ÌÈ˜Ï"האור ÌMÓ ‰e‰˙pL ÈÙk מידת של השם ¿ƒ∆ƒ¿«»ƒ≈¡…ƒ
וההסתר, ÔÙ‡aהצמצום ‡È‰ כדי עד בעולם בגלוי נראית לא שהאלוקות ƒ¿…∆

eÎ',כך  ˙BÚËÏ ÌB˜Ó LiLנסתרת הבורא מציאות Ó‰כי e‰fL ∆≈»ƒ¿∆∆«
·e˙kL28 אדם בריאת לגבי בתורה ∆»
ÔBLÏהראשון "Ì„‡ ‰NÚ"«¬∆»»¿
,ÌÈa¯ֿהקדוש רק שכמובן למרות «ƒ

ועושה יוצר לבדו ¿«¿e¯Ó‡Âברוךֿהוא
Ï"Ê eÈ˙Ba¯29ֿשהקדוש במדרש «≈

כך על אמר ¿B˙k·,ברוךֿהוא
˙BÚËÏ ‰ˆB¯‰Â יש כאילו ולהבין ¿»∆ƒ¿

ועוזרים  שותפים לקדושֿברוךֿהוא

- ÔÈ‡'Lבבריאה Û‡c) ‰ÚËÈƒ¿∆¿«∆≈
ÔÈÚiÒÓמלמעלה'B˙B‡ הבא את ¿«¿ƒ

‡ÔÈלטעות Ìb È¯‰ ,ÌBÏLÂŒÒÁ«¿»¬≈«≈
˙BÚËlÓ B˙B‡ ÔÈÚBÓ הוא ואם ¿ƒƒƒ¿

שיטעה  לטעות Ïkרוצה ,ÌÓ‡ .(»¿»»
‰Ê העולם על וההסתר ‰e‡ההעלם ∆

˙eiBˆÈÁa שהדברים ¯˜ כפי «¿ƒƒ
חוץ, כלפי ee‰˙‰L˙נראים ÈÙk¿ƒ∆ƒ¿«

BÓˆÚŒ„vÓ ‡È‰ ÌÏBÚ‰»»ƒƒ««¿
ומסתירה  המעלימה גשמית כמציאות

האלוקי. האור È„ÈŒÏÚעל Ï·‡¬»«¿≈
˙eBa˙‰‰ מעמיק שהאדם «ƒ¿¿

EÈNÚÓלהתבונן ea¯ ‰Ó"a¿»««¬∆
"'ÈÂ‰30EÈNÚÓ eÏ„b ‰Ó"e ¬»»«»¿«¬∆
"'ÈÂ‰31, בתהילים הכתוב כלשון ¬»»

ÌÈ‡¯·p‰ ˙eÏ„‚Â Èea¯Ó ‰p‰ƒ≈≈ƒ¿«¿«ƒ¿»ƒ
,ÌÓˆÚ שהריבוי זאת תמורת «¿»

תרבה  הגשמית המציאות של והגדלות

על  וההסתר ההעלם את ותגדיל

שכל  ראוייה בהתבוננות הרי האלוקות,

ה' גדולת על בעצם מורה «a‡זה
˙ÈzÓ‡L ‰¯k‰ È„ÈÏ Ì„‡‰»»»ƒ≈«»»∆¬ƒƒ

Ì˙e‡ÈˆÓ וכל המעשים כל של ¿ƒ»
‡e„Á˙הברואים ,'ÈÂ‰ ‡È‰ƒ¬»»«¿

,‰ËeLt‰'הוי שם עניין גילוי נראה, זה אין שבחיצוניות למרות כלומר, «¿»
בטלה  המציאות שכל הכרה לידי מביא הראוייה, ההתבוננות ידי על בעולם,

'פשוטה' אחדות היא ה' ואחדות והיחידה. האחת המציאות שהיא לאלוקות

מגבילות מהגדרות ומופשטת מורכבת, ‰¯Ì"aÓכלומר, ·˙kL BÓÎe32 ¿∆»«»«¿«
תורה' 'משנה ספר ‰BÓÎÁ˙בפתיחת „enÚÂ ˙B„BÒi‰ „BÒÈ" ראשי) ¿«¿¿««»¿

הוי') eÎ'תיבות Ú„ÈÏ במציאות הכרה לידי ולבוא ולדעת להאמין ≈«
ולהכיר ולדעת ÌÈÓMÓהקדושֿברוךֿהוא ÌÈ‡ˆÓp‰ ÏÎÂ‰Óe ı¯‡Â ¿»«ƒ¿»ƒƒ»«ƒ»»∆«
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יי 'eb eklz mkiwl` 'ied ixg`

ׁשאמּתית  הינּו, הּמצאֹו", מאמּתת אּלא ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָנמצאּו

"אמּתית  היא הּנבראים ּכל ׁשל ְְֲִִִִִִֶַַָָהּמציאּות

א הוי'. ּדׁשם הּפׁשּוטה אחדּות ,יתּבר ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָהּמצאֹו"

עלֿידי  לֹו ּבאה זֹו ׁשהּכרה ּכיון ְִֵֵֶַַָָָָָָָמּכלֿמקֹום,

ּבאפ  היא זֹו הּכרה הּנה ּבּבריאה, ן ההתּבֹוננּות ְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹ

הגּבלת  ּכפי מגּבלת ׁשהיא הגּבלה, ּבּה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשּיׁש

הוי' ּבׁשם ּכׁשההּכרה מהֿׁשאיןּֿכן ׁשּלֹו. ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּׂשכל

מּלמעלה, אּלא) ׁשּלֹו, ההתּבֹוננּות מּצד (לא ְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹּבאה

להסיר  ּבכדי רק היא ׁשּלֹו ׁשההתּבֹוננּות ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָהינּו,

ההּכרה  אבל ּומסּתירים, הּמעלימים הּדברים ְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָאת

הגּבלֹות  ּבּה אין אזי מּלמעלה, לֹו ּבאה ְְְְֲִֵַַַַָָָָָָעצמּה

ְָּכלל.

הּבחינֹות ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ה) ׁשלׁש ענין לבאר יׁש ¿«ƒ∆ְְְְִִֵֵַַָֹ

ו'אמת  'אמת', אמת', ְֱֱֱֶֶֶֶַ'ׂשפת

ּבכל  ּדהּנה, האדם. ּבעבֹודת ׁשהן ּכפי ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָלאמּתֹו',

ּבעֹולם, נמצא ׁשהּוא ּכפי ּגם מּיׂשראל, ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָאחד

מעׂשי ּגדלּו ּומה רּבּו, ּב"מה ההתּבֹוננּות ְְְְֲִֶֶַַַַָָֹקדם

ּב'לּקּוטי  וכּמבאר הוי', ׁשם הארת ּבֹו יׁש ְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָָֹהוי'",

ּפרׁשתנּו ריׁש רּבֹותינּו33ּתֹורה' מאמר ּבפרּוׁש ְֲֵֵֵֵַַַָָָָ

זה 34ז"ל  ׁשענין חרטֹות, מלאים רׁשעים ְְְֲֲִִִִֵֶֶָָָאפילּו

הּבּטּול  ּבחינת ׁשהיא ה'חכמה', מּבחינת ְְְִִִִִֶַַַַָָָּבא

הּמּׂשג  והּדעת הּׂשכל מן ׁשּלמעלה ,יתּבר ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻאליו

ּבּתניא  ׁשּבּקּלים 35[וכּמבאר קל אפילּו ׁשּלכן ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָֹ

הּׁשם  קדּׁשת על נפ ׁשם מֹוסרים יׂשראל ְְְְְִִֵֵֵַַַַָָֻּופֹוׁשעי

הוי' ׁשם ׁשל יּו"ד ּבחינת היא זֹו ּובחינה ְְֲִִִֵֶַָָָכּו'],

ּבחינת  יׁשנּה ּבהם ׁשּגם מּובן ּומּזה ְְִִֶֶֶֶַַָָָָּברּוֿהּוא.
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א.)33 פכ"ה.)34יח, מוסר שבט פ"ג. היראה שער חכמה פי"ח.)35ראשית

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ì‰ÈÈaL,והארץ השמים שבין מה וכל הארץ ברואי והן השמים ברואי הן ∆≈≈∆

"B‡ˆn‰ ˙zÓ‡Ó ‡l‡ e‡ˆÓ ‡Ï,הבורא ÈzÓ‡L˙של ,eÈ‰ …ƒ¿¿∆»≈¬ƒ«ƒ»¿«¿∆¬ƒƒ
˙e‡Èˆn‰,האלוקות על ומסתירים מעלימים הנבראים שלכאורה אף על «¿ƒ

האמיתית ‰B‡ˆn"המציאות ˙ÈzÓ‡" ‡È‰ ÌÈ‡¯·p‰ Ïk ÏL∆»«ƒ¿»ƒƒ¬ƒƒƒ»¿
,C¯a˙È של האמיתית המציאות ƒ¿»≈

שום  אין לנבראים כי יתברך, הבורא

והם  עצמם, משלהם כוח ושום מציאות

ממציאותו  ורק אך וקיימים נמצאים

היא  בכך וההכרה הבורא, של ומכוחו

כל  של המוחלט בביטול הכרה

שהיא הבורא כלפי ¿»‡e„Á˙המציאות
.'ÈÂ‰ ÌLc ‰ËeLt‰ כמבואר «¿»¿≈¬»»

ÔÂÈkלעיל, ,ÌB˜ÓŒÏkÓ C‡«ƒ»»≈»
BÊ ‰¯k‰L'ה BÏבאחדות ‰‡a ∆«»»»»

‰‰˙eBa˙לאדם È„ÈŒÏÚ«¿≈«ƒ¿¿
,‰‡È¯aa שמדובר וכאמור «¿ƒ»

באה  שהיא כפי ה' בגדלות בהתבוננות

רבו  "מה ככתוב בבריאה ביטוי לידי

ה'", מעשיך גדלו ו"מה ה'" מעשיך

LiL ÔÙ‡a ‡È‰ BÊ ‰¯k‰ ‰p‰ƒ≈«»»ƒ¿…∆∆≈
‡È‰L ,‰Ïa‚‰ da ההכרה »«¿»»∆ƒ

ÏÎO‰ ˙Ïa‚‰ ÈÙk ˙Ïa‚ÓÀ¿∆∆¿ƒ«¿»««≈∆
BlL עומק כפי הוא ההכרה ועומק ∆

של  שכלו יכולות לפי ההתבוננות ורמת

יותר. ולא ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Óהמתבונן
‰¯k‰‰Lk האדם ‰ÈÂ'של ÌLa ¿∆««»»¿≈¬»»

˙eBa˙‰‰ „vÓ ‡Ï) ‰‡a»»…ƒ««ƒ¿¿
השכל של ההבנה יכולת ∆BlL,כפי

,‰ÏÚÓlÓ (‡l‡ ומפרט ומוסיף ∆»ƒ¿«¿»
באה  באלוקות כשההכרה גם כיצד

של  להתבוננות עדיין מלמעלה, לאדם

ותפקיד מקום יש ¿»‰eÈ,האדם
˙eBa˙‰‰L השכל עם  האדם של ∆«ƒ¿¿

˙‡ ¯ÈÒ‰Ï È„Îa ˜¯ ‡È‰ BlL∆ƒ«ƒ¿≈¿»ƒ∆
ÌÈÓÈÏÚn‰ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ««¿ƒƒ

,ÌÈ¯ÈzÒÓe המציאות כלומר, «¿ƒƒ
ומ  שמהווה האלוקות על והסתר העלם היא אותה.הגשמית ומקיימת חייה

באלוקות  להכרה האדם את להביא נועדה ההתבוננות כאן המדובר ובאופן

ה' בגדולת להתבונן ממנו ימנע לא הזה וההסתר שההעלם כזו במידה לפחות

לאלוקות ‰‰k¯‰ולהתחבר Ï·‡באלוקותdÓˆÚ ידי על נוצרת לא ¬»««»»«¿»
שלו  השכלית והיכולת ההבנה למידת מוגבלת איננה ולכן שלו ההתבוננות

ÏÏkאלא ˙BÏa‚‰ da ÔÈ‡ ÈÊ‡ ,‰ÏÚÓlÓ BÏ ‰‡a שהרי »»ƒ¿«¿»¬«≈»«¿»¿»
במציאות  ורק אך הן ההגבלות וכל הגבלה, כל ללא היא עצמה האלוקות

הגשמית.

˙BÈÁa‰ LÏL ÔÈÚ ¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ השונות ‰) הדרגות ¿«ƒ∆≈¿»≈ƒ¿«¿…«¿ƒ
לעיל  האמורות האמת ‡Ó˙',בעניין ˙ÙN' ממנה '‡Ó˙',ולמעלה ¿«¡∆¡∆

Âממנה B·Úa„˙למעלה Ô‰L ÈÙk ,'BzÓ‡Ï ˙Ó‡'של ‰‡„Ìה' ∆¡∆«¬ƒ¿ƒ∆≈«¬«»»»
ומפרט. שממשיך כפי

,Ï‡¯NiÓ „Á‡ ÏÎa ,‰p‰c¿ƒ≈¿»∆»ƒƒ¿»≈
ÌÏBÚa ‡ˆÓ ‡e‰L ÈÙk Ìb«¿ƒ∆ƒ¿»»»
בעולם  גשמי בגוף המלובשת כנשמה

אפילו ‰‰˙eBa˙הזה, Ì„…̃∆«ƒ¿¿
EÈNÚÓ eÏ„b ‰Óe ,ea¯ ‰Ó"a¿»««»¿«¬∆

Ba LÈ ,"'ÈÂ‰ כיהודי מהותו מעצם ¬»»≈
¯‡·nÎÂ ,'ÈÂ‰ ÌL ˙¯‡‰∆»«≈¬»»¿«¿…»
LÈ¯ '‰¯Bz ÈËewÏ'a¿ƒ≈»≈

e˙L¯t33 פרשת והתחלת בראש »»»≈
ראה  פרשת Ó‡Ó¯השבוע, Le¯Ùa¿≈«¬«

Ï"Ê eÈ˙Ba¯34ÌÈÚL¯ eÏÈÙ‡ «≈¬ƒ¿»ƒ
חלילה  עבירות לעבור שרגילים

˙BË¯Á ÌÈ‡ÏÓ עושים ותמיד ¿≈ƒ¬»
Ê‰תשובה, ÔÈÚL על החרטה של ∆ƒ¿»∆

שהרשעים  טובים לא מעשים

ÈÁaÓ˙מתחרטים ‡a»ƒ¿ƒ«
Á'‰'‰ÓÎ הנעלית הדרגה שבנשמה, «»¿»

הרעיון  בה השכל כוח של והראשונית

ללא  בלבד כנקודה הוא השכלי

לפרטים  עניין È‰L‡הסתעפות ∆ƒ
האלוקית שבנפש »ÈÁa¿ƒ˙ה'חכמה'

Ïeha‰האדם C¯a˙È,של ÂÈÏ‡ «ƒ≈»ƒ¿»≈
˙Úc‰Â ÏÎO‰ ÔÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ«≈∆¿«««

‚On‰ בהכרה מדובר לא כלומר, «À»
הקדושֿברוךֿ אל והתבטלות באלוקות

אלא  שכלית התבוננות בעקבות הוא

האישית  המציאות של התבטלות

עלֿשכלית, מציאות שהיא לאלוקות

משיג  ולא מבין לא שהשכל למרות

Èza‡אלוקות ¯‡·nÎÂ]35 ¿«¿…»««¿»
ÔÎlL קשור יהודי שכל בגלל ∆»≈

עלֿשכלי  וחיבור בקשר באלוקות

ÌÈlwaL Ï˜ eÏÈÙ‡נפש ובשאט בקלות עבירות שעובר ÈÚLBÙeאדם ¬ƒ«∆««ƒ¿≈
Ï‡¯NÈחלילה בעבירות להיכשל ˜„M˙שרגילים ÏÚ ÌLÙ ÌÈ¯ÒBÓ ƒ¿»≈¿ƒ«¿»«¿À«

'eÎ ÌM‰ שעה באותה כי בה', האמונה בענייני ניסיון בפני עומדים  כשהם «≈
מהשכל  שלמעלה לאלוקות והחיבור הקשר בהם BÊמתעורר ‰ÈÁ·e ,[¿ƒ»

ה'חכמה' e‰ŒCe¯a‡בחינת 'ÈÂ‰ ÌL ÏL „"eÈ ˙ÈÁa ‡È‰ƒ¿ƒ«∆≈¬»»»
והאות  הספירות, לעשר רומזות הוי' שם של האותיות שארבע לעיל (וכמובא

ה'חכמה'). כנגד היא י'

‰fÓeנמוכה רוחנית ברמה ביהודים גם נמצא הוי' ÌbLששם Ô·eÓ ƒ∆»∆«
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h"kyz'dיב ,lel` ycegd mikxan ,d`x zyxt zay

ענין  עּקר ׁשהרי הּׁשּנּוי, העּדר ענין ׁשהּוא ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַ'אמת'

ׁשּבׁשם  הּיּו"ד מּצד הּוא הּׁשּנּוי והעּדר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַהּתמידּות

ּבּתניא  ּכּמבאר על 36הוי', מׁשּמׁשת ׁשהּיּו"ד ְְְֲֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

רׁש"י  ּכדפרׁש ותמיד, הוה ּבלׁשֹון ׁשהיא ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֹֻהּפעּלה

הּפסּוק  הּימים".37על ּכל אּיֹוב יעׂשה "ּככה ֲִִֶַַַַָָָָָ

וקל  ּברׁשעים ּגם ׁשּיׁשנּה הוי' ׁשם ּבחינת ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָאמנם,

ּב רק זה הרי ּבחינה ׁשּבּקּלים, נקראת ולכן כח, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ

ּגּלּוי  הּוא 'אמת' ּובחינת אמת'. 'ׂשפת ּבׁשם ְְְֱֱִִֵֶֶַַזֹו

ּבענין  ההתּבֹוננּות עלֿידי ׁשּבא ּכמֹו הוי' ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָׁשם

יׁשנֹו ׁשאז הוי'", מעׂשי ּגדלּו ּומה רּבּו, ְְֲֲֶֶֶַַַָָָָָ"מה

ּכיון  מּכלֿמקֹום, א אחד". "הוי' ּגּלּוי ְֲִִֵֶַַָָָָָָֹ(ּבפעל)

ּבהגּבלה  ׁשהיא ההתּבֹוננּות עלֿידי ּבא זה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשענין

'אמת  ּובחינת  לאמּתֹו'. 'אמת זה אין הרי ְֱֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַּכּנ"ל,

למעלה  ׁשהּוא ּכמֹו הוי' ׁשם ּגּלּוי הּוא ְְְֲֲִִֵֶַַָָָלאמּתֹו'

ולא  מּלמעלה, ּבא ׁשהּגּלּוי והינּו ְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹמהעֹולם,

רק  הּוא ההתּבֹוננּות ענין ּכי ההתּבֹוננּות , ְְְְְְִִִִֵַַַַַעלֿידי

ועלֿ ּכּנ"ל. הּמעלימים הּדברים את להסיר ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָּכדי

אחר  ּבמקֹום הּמבאר ה'ּיחידה 38ּדר ּגּלּוי ּבענין ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

להסיר  ּכדי רק הּוא ההתּבֹוננּות ׁשּצר ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹׁשּבּנפׁש',

ה'ּיחידה  ּבחינת על הּמעלימים הּדברים ְְְְִִִִִֶַַַַַַָָאת

עצמּה, ׁשּבּנפׁש' ה'יחידה ּגּלּוי אבל ְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּבּנפׁש',

ׁשּגם  זאת, ועֹוד מהּׂשכל. למעלה ְְְֵֵֶֶַַַָֹהּוא

ּכיֿ והלּבׁשה, ּבהּׂשגה אינּה עצמּה ְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָההתּבֹוננּות

ּבּה אין זֹו ׁשּבחינה וכיון ּוׁשלילה. ּבהפׁשטה ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָאם

לאמּתֹו'. 'אמת ּבחינת זה הרי לכן ְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַָָהגּבלֹות,
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פ"ד.)36 והאמונה היחוד ה.)37שער א, המאמרים )38איוב ספר מנחם (תורת פ"ג תש"מ השמע"צ ביום ד"ה גם ראה

.(39 ובהערה ריח ע' תשרי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÈepM‰ ¯cÚ‰ ÔÈÚ ‡e‰L '˙Ó‡' ˙ÈÁa dLÈ Ì‰a יש ואכן »∆∆¿»¿ƒ«¡∆∆ƒ¿«∆¿≈«ƒ

ומחוברת  שקשורה שיהיה, מי יהיה יהודי, כל של בנשמה פנימית נקודה

חסֿושלום, והפסק שינוי בכך ייתכן ולא תמיד ÔÈÚבאלוקות ¯wÚ È¯‰L∆¬≈ƒ«ƒ¿«
ÈepM‰ ¯cÚ‰Â ˙e„ÈÓz‰'הוי שם ומבטא מסמל vÓ„שאותם ‡e‰ «¿ƒ¿∆¿≈«ƒƒ«

i‰¯‡·nk ,'ÈÂ‰ ÌLaL „"e «∆¿≈¬»»«¿…»
‡Èza36„"ei‰L מופיעה כשהיא ««¿»∆«

פעולה  של מילה ∆∆»¿LnLÓ˙בראש
ÔBLÏa ‡È‰L ‰lÚt‰ ÏÚ««¿À»∆ƒƒ¿
È"L¯ L¯Ù„k ,„ÈÓ˙Â ‰Â‰…∆¿»ƒƒ¿≈≈«ƒ

˜eÒt‰ ÏÚ37באיוב‰Îk" ««»»»
"ÌÈÓi‰ Ïk ·Bi‡ ‰NÚÈ וזה) «¬∆ƒ»«»ƒ

כמו  איוב, יעשה "ככה רש"י: לשון

ההווה  בדבר כשכתב מחר, עושה היה

עבר, לשון בו שכתב פעמים ותדיר,

אופן, ובכל עתיד") לשון ופעמים

רוחנית  ברמה ביהודי שגם נמצא

הוי'. שם בחינת יש ביותר נמוכה

'ÈÂ‰ ÌL ˙ÈÁa ,ÌÓ‡»¿»¿ƒ«≈¬»»
Ìb dLiLאפילוÏ˜Â ÌÈÚL¯a ∆∆¿»«»¿»ƒ¿«

ÁÎa ˜¯ ‰Ê È¯‰ ,ÌÈlwaL∆««ƒ¬≈∆«¿…«
ולא  והסתר בהעלם היא כלל ובדרך

BÊבגילוי, ‰ÈÁa ˙‡¯˜ ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿≈¿ƒ»
הוי' שם ‡Ó˙'של ˙ÙN' ÌLa¿≈¿«¡∆

'‡Ó˙'בלבד. ˙ÈÁ·e שהיא כפי ¿ƒ«¡∆
ה' ‰ÈÂ'בעבודת ÌL Èelb ‡e‰ƒ≈¬»»

˙eBa˙‰‰ È„ÈŒÏÚ ‡aL BÓk¿∆»«¿≈«ƒ¿¿
להתבונן  מעמיק »¿ÔÈÚa¿ƒשהאדם

EÈNÚÓ eÏ„b ‰Óe ,ea¯ ‰Ó"»««»¿«¬∆
Ê‡L ,"'ÈÂ‰ הראוייה בהתבוננות ¬»»∆»

'ÈÂ‰" Èelb (ÏÚÙa) BLÈ∆¿¿…«ƒ¬»»
"„Á‡.'אמת' נקראת זו ודרגה באדם ∆»

ÔÈÚL ÔÂÈk ,ÌB˜ÓŒÏkÓ C‡«ƒ»»≈»∆ƒ¿»
˙eBa˙‰‰ È„ÈŒÏÚ ‡a ‰Ê∆»«¿≈«ƒ¿¿
המוגבל  בשכלו מתבונן שהאדם

‰Ïa‚‰a ‡È‰L היכולת מידת לפי ∆ƒ¿«¿»»
שלו השכל ‰¯Èשל ,Ï"pk מכלֿמקום 'אמת', שזו '‡Ó˙אף ‰Ê ÔÈ‡ ««¬≈≈∆¡∆

.'BzÓ‡Ï«¬ƒ
‡e‰L BÓk 'ÈÂ‰ ÌL Èelb ‡e‰ 'BzÓ‡Ï ˙Ó‡' ˙ÈÁ·e¿ƒ«¡∆«¬ƒƒ≈¬»»¿∆

ÌÏBÚ‰Ó ‰ÏÚÓÏ,המוגבל‡ÏÂ ,‰ÏÚÓlÓ ‡a Èelb‰L eÈ‰Â ¿«¿»≈»»¿«¿∆«ƒ»ƒ¿«¿»¿…
˙eBa˙‰‰ È„ÈŒÏÚ,האדם ¯˜של ‡e‰ ˙eBa˙‰‰ ÔÈÚ Èk «¿≈«ƒ¿¿ƒƒ¿««ƒ¿¿«

ÌÈÓÈÏÚn‰ ÌÈ¯·c‰ ˙‡ ¯ÈÒ‰Ï È„kהאלוקות כמבואר Ï"pkעל ¿≈¿»ƒ∆«¿»ƒ««¿ƒƒ««
מעשיך  גדלו ב'מה ביטוי לידי באה שהיא כפי ה' בגדולת שההתבוננות לעיל

לידי  להביא רק ביכולתה עצמה הבריאה מתוך היינו ה'', מעשיך רבו ו'מה ה'

תהווה  לא האלוקות, על ומסתירה מעלימה עצמה שמצד העולם שמציאות כך

האלוקית  באמת ההכרה את לפעול ביכולתה אין אבל באלוקות, להכרה מניעה

מהעולם. שלמעלה והמוחלטת האמיתית

¯Á‡ ÌB˜Óa ¯‡·n‰ C¯cŒÏÚÂ38בחסידותÈelb ÔÈÚa ¿«∆∆«¿…»¿»«≈¿ƒ¿«ƒ
'LÙpaL ‰„ÈÁi'‰ הכי הנקודה «¿ƒ»∆«∆∆

שבה  שבנשמה פנימית והכי עמוקה

עלֿ הוא לאלוקות הנשמה של החיבור

ולא  השכל ידי על נוצר לא והוא שכלי

ומכלֿמקום  השכל, בהגבלות מוגבל

ידי  על הוא ה'יחידה' גילוי גם

מבואר כך ועל ∆…∆C¯vLהתבוננות,
˙eBa˙‰‰'ה'יחידה ‰e‡בגילוי «ƒ¿¿

ÌÈ¯·c‰ ˙‡ ¯ÈÒ‰Ï È„k ˜«̄¿≈¿»ƒ∆«¿»ƒ
˙ÈÁa ÏÚ ÌÈÓÈÏÚn‰««¿ƒƒ«¿ƒ«

'LÙpaL ‰„ÈÁi'‰ ממנה ומונעים «¿ƒ»∆«∆∆
‰'ÈÁÈ„‰להתגלות, Èelb Ï·‡¬»ƒ«¿ƒ»

‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ,dÓˆÚ 'LÙpaL∆«∆∆«¿»¿«¿»
ÏÎO‰Ó היא ההתבוננות ולא ≈«≈∆

הזה. הגילוי את Ê‡˙,הגורמת „BÚÂ¿…
dÓˆÚ ˙eBa˙‰‰ ÌbL∆««ƒ¿¿«¿»
הוי' שם לגילוי המניעות את המסירה

המניעות  את וכן מהעולם שלמעלה

ה'יחידה' O‰a‚‰לגילוי dÈ‡≈»¿«»»
‰LaÏ‰Â שכלית התבוננות כמו ¿«¿»»

להבין  מתאמץ האדם שבה רגילה

מתבונן  הוא שבו הנושא את ולהשיג

מתקשר  הוא כי בעניין 'מתלבש' ושכלו

ההתבוננות  ואילו הדבר, עם ומתחבר

שבע  למעלה בדברים הם מהותם צם

לא  היא המוגבלת, והמציאות מהשכל

כזו ËLÙ‰a‰בצורה Ì‡ŒÈkƒƒ¿«¿»»
‰ÏÈÏLe התבוננות אמנם זו ¿ƒ»

במגמה  לא אבל השכל באמצעות

ולהתחבר  הדברים מהות את להבין

התבוננות  אלא 'הלבשה' מתוך בהם

ניתנת  ולא מוגבל נברא של וההשגה מההבנה למעלה הם הדברים כמה עד

מה  להבין כלומר 'חיובית', לא היא וההתבוננות השכל, באמצעות לקליטה

השלילה, ידיעת בדרך אלא מתבוננים בו הדבר של וההגדרות ומהותו עניינו

וכו'. מוגדר ואיננו מוגבל איננו לא, מהו הבנה

BÊ ‰ÈÁaL ÔÂÈÎÂ מהעולם שלמעלה הוי' ‰‚BÏa˙,שם da ÔÈ‡ ¿≈»∆¿ƒ»≈»«¿»
וגם  המציאות של מהגבלות נעלית עצמה מצד הבחינה שגם לעיל כמבואר

השכל, בהגבלות מוגבלת לא קשורה, היא בה Ê‰ההתבוננות È¯‰ ÔÎÏ»≈¬≈∆
'BzÓ‡Ï ˙Ó‡' ˙ÈÁa.האמת ÌbLתכלית ˙BÈ‰ ÌÚc ,eÈ‰Â ¿ƒ«¡∆«¬ƒ¿«¿¿ƒ¡∆«
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יג 'eb eklz mkiwl` 'ied ixg`

ׁשם  ּבחינת היא זֹו מדרגה ׁשּגם היֹות ּדעם ְְְְְֱִִִֵֵֶַַַַָוהינּו,

ּכפי  הּוא זה ּגּלּוי  ּגם ׁשהרי ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָהוי'ּֿדלתּתא,

ּכיון  מּכלֿמקֹום כּו', ּבעֹולם נמצא ְִִֵֶָָָָָָָָָׁשהאדם

הוי'ּֿדלעילא, ׁשם ּבבחינת קׁשּורה זֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָׁשּבחינה

מה  ּגםּֿכן וזהּו לאמּתֹו'. 'אמת היא ְֱֲִִֵֵֶֶַַַָלכן

ּדהגם  לאמּתֹו', 'אמת ּבחינת היא ְֱֲֲֲִִִֶֶַַַַָָׁש'הלכה'

לברר  התלּבׁשּות ׁשל ּבאפן הּוא ההלכה ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּפסק

טענה  היא מהן ׁשאחת טענֹות ׁשּתי ּבין הּדין ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָאת

ּבבחינת  קׁשּור ׁשּזה ּכיון מּכלֿמקֹום ׁשקר, ְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשל

לאמּתֹו'. 'אמת ּבחינת זה הרי הוי'ּֿדלעילא, ְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשם

‰p‰Â למעלה ׁשהּוא ּכמֹו הוי' ׁשם ּגּלּוי ¿ƒ≈ְְְֲִֵֶַָָָ

מּבחינת  יֹותר נעלה ענין הּוא ְְֲִִִֵֵַַָָָָמהעֹולם,

ׁשהרי  ההתּבֹוננּות, עלֿידי ׁשּנמׁש אחד" ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָ"הוי'

ז"ל  רּבֹותינּו אמרּו אחד" "הוי' ּכד 39ּבענין ְְְֲִֵֶַַַָָָָ

רּוחֹות, ּולארּבע ּולמּטה למעלה ְְְְְְְִֵַַַַַָָאמליכּתיּה

הרי  מּכלֿמק ֹום ׁש"אמליכּתיּה", ּדאף ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָוהינּו,

כּו'. וארץ רקיעים ׁשבעה ׁשל הּמציאּות ּגם ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָיׁשנּה

מהעֹולם, למעלה ׁשהּוא ּכמֹו הוי' ׁשם ּגּלּוי ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָא

ּכלל, העֹולמֹות מציאּות ׁשאין ההּכרה זֹו ְְֲִֵֵֶַַָָָָָהרי

מּלבּדֹו" עֹוד "אין ענין .40והּוא ְְְִִֵַַ

"ּובֹוÊ·e‰ו) ּבפרּוׁש ּב'ספרי' ׁשּכתּוב מה יּובן »∆ְְְִִֵֶָָָ

מעבֹודהֿ עצמכם הפריׁשּו ְְְְֲִִֵֶַַָָתדּבקּון,

ׁשאינֹו מה ּכל ּדהּנה, ּבּמקֹום". ודבקּו ְְְִִֵֵֶַַָָָָזרה

עבֹודהֿ ׁשל ענין עדין זה הרי הּבּטּול, ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָּבתכלית

וגֹו' ּתלכּו אלקיכם הוי' "אחרי אֹומרֹו וזהּו ְְְֱֲֲֵֵֵֵֶֶַָָָָֹזרה.

מעבֹודהֿזרה  עצמכם "הפריׁשּו תדּבקּון", ְְְְֲִִֵֶַַָָָָּובֹו

ּד"אחרי  העבֹודה ׁשּלאחרי הינּו, ּבּמקֹום", ְְְְְֲֲֲִֵֵֶַַַַָָָודבקּו

ׁשּנמנּו הּדרגֹות חמׁש וכל ּתלכּו", אלקיכם ְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹהוי'

צרי העבֹודה, ותכלית ּבגמר הּנה ְְְֲִִִִֵַַַָָָָּבּכתּוב,

ודבקּו מעבֹודהֿזרה עצמכם "הפריׁשּו ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָלהיֹות
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ב.)39 יג, לה.)40ברכות ד, ואתחנן

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,‡z˙ÏcŒ'ÈÂ‰ ÌL ˙ÈÁa ‡È‰ BÊ ‰‚¯„Ó בשם הנמוכה הדרגה «¿≈»ƒ¿ƒ«≈¬»»ƒ¿«»

לאמתו') 'אמת בחינת יש דלתתא בהוי' שגם בהכרח כי לעיל (וכמבואר הוי'

‰Ê Èelb Ìb È¯‰L שלמעלה הוי' משם והמשכה הארה היותו עם ∆¬≈«ƒ∆
ÈÙkמהעולם, ‡e‰ כפי לאדם ומתגלה ÌÏBÚaשיורד ‡ˆÓ Ì„‡‰L ¿ƒ∆»»»ƒ¿»»»

המוגבל  ÌB˜ÓŒÏkÓהגשמי ,'eÎƒ»»
‰¯eL˜ BÊ ‰ÈÁaL ÔÂÈk≈»∆¿ƒ»¿»
,‡ÏÈÚÏcŒ'ÈÂ‰ ÌL ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«≈¬»»ƒ¿≈»
(כמובא  לגמרי מהעולם למעלה שהוא

BzÓ‡Ï'לעיל) ˙Ó‡' ‡È‰ ÔÎÏ»≈ƒ¡∆«¬ƒ
בעולם  להתגלות שיורדת לאחר וגם

תכלית  מוחלטת, אמת נשארת היא

האמת.

ÔkŒÌb e‰ÊÂ על הפנימי ההסבר ¿∆«≈
Ó˙ÈÁa ‡È‰ '‰ÎÏ‰'L ‰«∆¬»»ƒ¿ƒ«

,'BzÓ‡Ï ˙Ó‡' לעיל כמובא ¡∆«¬ƒ
ז"ל חכמינו ÒtL˜מדברי Ì‚‰c«¬«∆¿«

ÏL ÔÙ‡a ‡e‰ ‰ÎÏ‰‰«¬»»¿…∆∆
˙eLaÏ˙‰הדיין ‡˙בשכל ¯¯·Ï ƒ¿«¿¿»≈∆

˙BÚË ÈzL ÔÈa ÔÈc‰ טענת «ƒ≈¿≈¿»
מצד  הנתבע וטענת אחד מצד התובע

ÚË‰שני ‡È‰ Ô‰Ó ˙Á‡L∆««≈∆ƒ«¬»
,¯˜L ÏL סותרות הטענות שהרי ∆∆∆

אמת, הן הטענות ששתי ייתכן ולא

היפך  של עניין כאן יש ולכאורה

fL‰האמת, ÔÂÈk ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈»∆∆
Œ'ÈÂ‰ ÌL ˙ÈÁ·a ¯eL»̃ƒ¿ƒ«≈¬»»

‰Ê È¯‰ ,‡ÏÈÚÏc ההלכה פסק ƒ¿≈»¬≈∆
הדיון אחרי '‡Ó˙שבא ˙ÈÁa¿ƒ«¡∆

.'BzÓ‡Ï«¬ƒ
BÓk 'ÈÂ‰ ÌL Èelb ‰p‰Â¿ƒ≈ƒ≈¬»»¿

ÌÏBÚ‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L שיורד ∆¿«¿»≈»»
בעולם, ÏÚ‰ומתגלה ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿»«¬»

"„Á‡ 'ÈÂ‰" ˙ÈÁaÓ ¯˙BÈ≈ƒ¿ƒ«¬»»∆»
,˙eBa˙‰‰ È„ÈŒÏÚ CLÓpL∆ƒ¿»«¿≈«ƒ¿¿
"שמע  שמע, קריאת עניין שהוא

כל  בביטול ותתבונן תשמע ישראל",

ה' ובאחדות האלוקות כלפי המציאות

"„Á‡ 'ÈÂ‰" ÔÈÚa È¯‰L∆¬≈¿ƒ¿«¬»»∆»
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡39 בגמרא »¿«≈

בעולם  ה' למלכות ביטוי יש שבכך

ה' ‡dÈzÎÈÏÓולאחדות „k כאשר ««¿ƒ¿≈
הקדושֿברוךֿהוא] [את עליוניםÏÚÓÏ‰המלכת בעולם hÓÏe‰בעולמות ¿«¿»¿«»

¯BÁe˙הזה Úa¯‡Ïe של ד' באות הנרמזות (מזרחֿמערבֿצפוןֿדרום) ¿«¿«
ארבע, היא שלה שהגימטריא 'אחד' Û‡cהמילה ,eÈ‰Â¿«¿¿«

,"dÈzÎÈÏÓ‡"L ומתבטל הקדושֿברוךֿהוא את ממליך שהאדם למרות ∆«¿ƒ¿≈
באחדותו ומכיר ÏLאליו ˙e‡Èˆn‰ Ìb dLÈ È¯‰ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¬≈∆¿»««¿ƒ∆

,ı¯‡Â ÌÈÚÈ˜¯ ‰Ú·L'אחד' של ח' באות המרומזים שמונה, ביחד ƒ¿»¿ƒƒ¿∆∆
שמונה היא שלה ביטול eÎ'שהגימטריא אחד מצד יש זו שבדרגה ונמצא .

שני  ומצד לאלוקות, המציאות של

הכרה  ויש מוחלט לא הביטול

הרקיעים  של »‡Cוהארץ,במציאות
‡e‰L BÓk 'ÈÂ‰ ÌL Èelbƒ≈¬»»¿∆
BÊ È¯‰ ,ÌÏBÚ‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈»»¬≈
˙e‡ÈˆÓ ÔÈ‡L ‰¯k‰‰««»»∆≈¿ƒ
ÔÈÚ ‡e‰Â ,ÏÏk ˙BÓÏBÚ‰»»¿»¿ƒ¿«
בתורה  הכתוב של הפנימי התוכן

"Bc·lÓ „BÚ ÔÈ‡"40 שאין היינו ≈ƒ¿«
מציאות  מלבד מציאות שום עוד

הוא  הקדושֿברוךֿהוא ורק האלוקות

אמיתית. מציאות

·e˙kL ‰Ó Ô·eÈ ‰Ê·e (Â»∆»»∆»
Le¯Ùa 'È¯ÙÒ'a החותם הציווי ¿ƒ¿ƒ¿≈

תלכו' אלוקיכם ה' 'אחרי הפסוק את

eLÈ¯Ù‰ ,Ôe˜a„˙ B·e"ƒ¿»«¿ƒ
e˜·„Â ‰¯ÊŒ‰„B·ÚÓ ÌÎÓˆÚ«¿¿∆≈¬»»»¿ƒ¿

"ÌB˜na נשאלה המאמר ובתחילת «»
ההתרחקות  עניין מדוע השאלה

ומשמע  העניין בסיום בא מעבודהֿזרה

עבודת  של והשלימות התכלית שהוא

והדבר  ההתחלה זו לכאורה והרי ה',

המענה  כאן בא כך ועל ראשוני. הכי

התרחקות  על רק מדובר לא שאכן

בה' דבקות אלא כפשוטו מעבודהֿזרה

דק  באופן עבודהֿזרה גם שמרחיקה

הדברים,p‰c‰,ומעודן  פנימיות לפי ¿ƒ≈
˙ÈÏÎ˙a BÈ‡L ‰Ó Ïk»«∆≈¿«¿ƒ

Ïeha‰,לאלוקותÔÈ„Ú ‰Ê È¯‰ «ƒ¬≈∆¬«ƒ
e‰ÊÂ .‰¯ÊŒ‰„B·Ú ÏL ÔÈÚƒ¿»∆¬»»»¿∆

B¯ÓB‡ שבתחילה הכתוב כוונת זו ¿
אומר ‡ÌÎÈ˜Ïהוא 'ÈÂ‰ È¯Á‡"«¬≈¬»»¡…≈∆

'B‚Â eÎÏz העניין והשלמת והסיום ≈≈¿
"‰eLÈ¯Ùהיא  ,"Ôe˜a„˙ B·eƒ¿»«¿ƒ

e˜·„Â ‰¯ÊŒ‰„B·ÚÓ ÌÎÓˆÚ«¿¿∆≈¬»»»¿ƒ¿
È¯Á‡lL ,eÈ‰ ,"ÌB˜na«»«¿∆¿«¬≈
'ÈÂ‰ È¯Á‡"c ‰„B·Ú‰»¬»¿«¬≈¬»»

·e˙ka eÓpL ˙B‚¯c‰ LÓÁ ÏÎÂ ,"eÎÏz ÌÎÈ˜Ï‡ ובו" לפני ¡…≈∆≈≈¿»»≈«¿»∆ƒ¿«»
המאמר), בתחילת שצוטט (כפי ÈÏÎ˙Â˙תדבקון" ¯Ó‚a ‰p‰ƒ≈ƒ¿«¿«¿ƒ

‰¯ÊŒ‰„B·ÚÓ ÌÎÓˆÚ eLÈ¯Ù‰" ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ,‰„B·Ú‰ גם »¬»»ƒƒ¿«¿ƒ«¿¿∆≈¬»»»
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h"kyz'dיד ,lel` ycegd mikxan ,d`x zyxt zay

הּוא  ּתדּבקּון" "ּובֹו על (ׁשהּסימן ְִִֶַַַָָָּבּמקֹום"

ּבתכלית  להיֹות הינּו, מעבֹודהֿזרה), ְְְְְֲִִִֵַַַָָָהּפריׁשּות

מּלבּדֹו". עֹוד ּד"אין הענין ׁשּירּגׁש ְְְְִִִֵֶַַַָָֻהּבּטּול,

ּכמֹו41והרּגׁש ראּיה, ׁשל ּבאפן להיֹות צרי זה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶָָֹ

ּכיון  א ּגֹו'. אנכי" "ראה הּפרׁשה ּבתחּלת ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹׁשּכתּוב

ּכמֹו למעלה, מּלמּטה הּוא העבֹודה ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָׁשּסדר

הּׁשמימה,42ׁשּכתּוב  מּגיע וראׁשֹו ארצה מּצב סּלם ְְְִֶַַַַָָָָָָָֹֻֻ

ּתׁשמעּון", עקב "והיה נאמר עקב ּבפרׁשת ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָלכן

ּגֹו'. אנכי" "ראה נאמר ׁשּלאחריה ְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹּובּפרׁשה

יהיה  ׁשאז לעתידֿלבא, ּתהיה ּבזה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹוהּׁשלמּות

ׁשּכתּוב  מה ּגםּֿכן וזהּו ראּיה. ּבבחינת ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָהּגּלּוי

ּבחינת  מּצד ּכי ּוקללה", ּברכה ּגֹו' אנכי ְְְְִִִִֵַַָָָָָֹ"ראה

ׁשּנמׁש הׁשּתלׁשלּות, מּסדר ׁשּלמעלה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ"אנכי"

לברכה  הּקללה ּגם נהפכת כּו', ראּיה .43ּבבחינת ְְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָָָָ

ּדאחדּות  הּגּלּוי ׁשּמּצד לעתידֿלבא, ׁשּיהיה ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָֹּוכמֹו

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ראּיה, ּבבחינת ׁשּיהיה 44הּפׁשּוטה ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָ

"אז  הּנה ּגֹו', ּבׂשר כל וראּו הוי' ּכבֹוד ְְְְֲִִֵָָָָָָָָונגלה

אחד" ׁשכם לעבדֹו ּגֹו' עּמים אל 45אהפ. ְְְֱִֶֶֶֶַָָֹ
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מעודן הכי (ÔÓÈq‰Lבאופן "ÌB˜na e˜·„ÂוהוכחהB·e" ÏÚ ¿ƒ¿«»∆«ƒ»«

"Ôe˜a„zהביטול בתכלית באלוקות ‰eLÈ¯t˙דבקות ‡e‰ ƒ¿»«¿ƒ
Lb¯iL ,Ïeha‰ ˙ÈÏÎ˙a ˙BÈ‰Ï ,eÈ‰ ,(‰¯ÊŒ‰„B·ÚÓ באדם ≈¬»»»«¿ƒ¿¿«¿ƒ«ƒ∆À¿«

ומוחלטת עמוקה פנימית Bc·lÓ"בהכרה „BÚ ÔÈ‡"c ÔÈÚ‰ שמלבד »ƒ¿»¿≈ƒ¿«
מציאות  שום אין הקדושֿברוךֿהוא

אמיתי. קיום Lb¯‰Â41‰Êבעלת ¿∆¿≈∆
ה' באחדות הזו הפנימית ההכרה

לאלוקות  העולמות CÈ¯»̂ƒוביטול
,‰i‡¯ ÏL ÔÙ‡a ˙BÈ‰Ï היינו ƒ¿¿…∆∆¿ƒ»

שהאדם  כדבר ובהירה ברורה בצורה

בעיניו  lÁ˙a˙רואה ·e˙kL BÓk¿∆»ƒ¿ƒ«
.'Bb "ÈÎ‡ ‰‡¯" ‰L¯t‰«»»»¿≈»…ƒ

‡e‰ ‰„B·Ú‰ ¯„qL ÔÂÈk C‡«≈»∆≈∆»¬»
,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ היא וההתחלה ƒ¿«»¿«¿»

ה' בעבודת נמוכות ¿BÓkבדרגות
·e˙kL42 יעקב בחלום בתורה ∆»

ÚÈbÓ BL‡¯Â ‰ˆ¯‡ ·vÓ ÌlÒÀ»À»«¿»¿…«ƒ«
,‰ÓÈÓM‰ לכך משל וזהו «»»¿»

ואחרֿכך  מלמטה היא שההתחלה

עד  לדרגה מדרגה ומתעלים עולים

למעלה, L¯Ùa˙שמגיעים ÔÎÏ»≈¿»»«
·˜Ú ראה לפרשת Ó‡¯שקודמת ≈∆∆¡«

,"ÔeÚÓLz ·˜Ú ‰È‰Â" עניין ¿»»≈∆ƒ¿¿
È¯Á‡lL‰השמיעה  ‰L¯t·e«»»»∆¿«¬∆»

וההתקדמות  העלייה אחרי הבאה

ה' ‡ÈÎ"בעבודת ‰‡¯" ¯Ó‡∆¡«¿≈»…ƒ
'Bb,לראייה שמיעה דומה אינה שכן

מאשר  בהירות של יותר נמוכה ברמה היא שמיעה באמצעות דברים וקליטת

ראייה. באמצעות הקליטה

‰Êa ˙eÓÏM‰Â באלוקות הראייה ÏŒ„È˙ÚÏ·‡,בעניין ‰È‰z בימות ¿«¿≈»∆ƒ¿∆∆»ƒ»…
‰Èelbהמשיח  ‰È‰È Ê‡L בעולם האלוקות ¯‡i‰של ˙ÈÁ·a בצורה ∆»ƒ¿∆«ƒƒ¿ƒ«¿ƒ»

בעיניים. שרואים דבר כמו ובהירה e˙kL·ברורה ‰Ó ÔkŒÌb e‰ÊÂ¿∆«≈«∆»
הפרשה  ÏÏ˜e‰",בתחילת ‰Î¯a 'Bb ÈÎ‡ הכתוב "¯‡‰ ומשמעות ¿≈»…ƒ¿»»¿»»

באה  הברכה, היפך ה'קללה', שגם היא

מ'אנכי', ÈÁa˙ונמשכת „vÓ Èkƒƒ«¿ƒ«
"ÈÎ‡" האלוקות עצמיות היינו »…ƒ

˙eÏLÏzL‰ ¯„qÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ≈∆ƒ¿«¿¿
בצמצומים  בא האלוקי האור שבו

לדרגה, מדרגה ומשתלשל ויורד

CLÓpL'אנכי' ÈÁ·a˙עניין ∆ƒ¿»ƒ¿ƒ«
,'eÎ ‰i‡¯ גדול אור כשנמשך הרי ¿ƒ»
כך  כל ‰ÏÏw‰ועצום Ìb ˙ÎÙ‰∆¡∆∆««¿»»

‰Î¯·Ï43‰È‰iL BÓÎe . ƒ¿»»¿∆ƒ¿∆
Èelb‰ „vnL ,‡·ÏŒ„È˙ÚÏ∆»ƒ»…∆ƒ««ƒ

‰ËeLt‰ ˙e„Á‡c שיתגלה כיוון ¿«¿«¿»
ברמה  ה' אחדות בעולם ויורגש

מהגדרות  ∆¿È‰iL∆ƒ‰שלמעלה
·e˙kL BÓk ,‰i‡¯ ˙ÈÁ·a44 ƒ¿ƒ«¿ƒ»¿∆»

גילוי  אודות על ישעיה בנבואת

המשיח  בימות בעולם האלוקות

ÏÎ e‡¯Â 'ÈÂ‰ „B·k ‰Ï‚Â"¿ƒ¿»¿¬»»¿»»
,'Bb "¯Na,הראייה ‰p‰עניין »»ƒ≈

צפניה שבנבואת היעוד גם «"‡Êיקויים
ראייה  בבחינת אלוקות גילוי כשיהיה

כל  Bb'לעין ÌÈnÚ Ï‡ CÙ‰‡∆¡…∆«ƒ
B„·ÚÏ יתהפכו העולם אומות שכל ¿»¿

ה' עובדי להיות הנוכחי ‡Á„"ממצבם ÌÎL45 הפיכת בדוגמת ביחד, ¿∆∆»
לעיל. כאמור 'אנכי', בחינת בהתגלות לברכה הקללה
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h"kyz'd ,lel` g"dan ,d`x t"y zgiy

וגו'" בקרניו בסבך נאחז אחר ד"איל הענין נעשה הענינים 149ואז כל את עצמו על שלוקח ,
כו', הבלתיֿרצויים

דר"ה  בתפלות שמבקשים הבקשה תזכור",150ומתקיימת ברחמים היום לזרעו יצחק "ועקדת :

ד"ופרצת ובאופן הענינים, בכל טובה וחתימה לכתיבה ההכנה ונגבה"וזוהי וצפונה וקדמה ,151ימה

צדקנו. משיח ע"י והשלימה האמיתית גאולה – העיקרית לנקודה ועד
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יג.149) כב, וירא
מוסף.150) בתפלת זכרונות ברכת סיום

יד.151) כח, ויצא

h"kyz'd ,lel` g"dan ,d`x t"y zgiy

וגו'" בקרניו בסבך נאחז אחר ד"איל הענין נעשה הענינים 149ואז כל את עצמו על שלוקח ,
כו', הבלתיֿרצויים

דר"ה  בתפלות שמבקשים הבקשה תזכור",150ומתקיימת ברחמים היום לזרעו יצחק "ועקדת :

ד"ופרצת ובאופן הענינים, בכל טובה וחתימה לכתיבה ההכנה ונגבה"וזוהי וצפונה וקדמה ,151ימה

צדקנו. משיח ע"י והשלימה האמיתית גאולה – העיקרית לנקודה ועד
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המשך מעמוד דד



טו

.h"kyz'd ,a`Îmgpn s"k ,d`x 't 'a mei zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

ב"סיום"‡. שמתחילים – ליארצייטֿהילולא) (בקשר זו בהתוועדות .1הסדר ָ

השבוע, ימי שבעת כנגד חלקים, לשבעה שנחלקת השבוע, פרשת עם גם זאת לקשר שיש – ובהקדמה
כל  אחד, כל אצל וישנם להיות שצריכים שונים לימוד שיעורי על שנוסף הידועה, התקנה גם ישנה ולכן
בחלק  רש"י פירוש עם חומש פרשה יום בכל ללמוד השיעור גם ישנו דילי', שיעורא לפום וחד חד
עד  משני – שני ביום ועד"ז שני, עד הסדרה מהתחלת – בשבוע ראשון ביום זה: ליום ששייך הפרשה

הסדרה. כל את מסיימים השבוע שבמשך כך, השבוע, ימי בשאר וכן שלישי,

הזקן  רבינו כפתגם – בחיים ההוראה ביאור גם נכלל התורה)2ובזה בפנימיות (פוסק התניא בעל ,
וכל  היום לחיי בנוגע הוראה ללמוד יכולים היום שמפרשת דתורה), בנגלה (פוסק והשולחןֿערוך

זה. יום עם הקשורים המאורעות

הוא" ריק דבר הוא"3ו"לא מכם ריק, הוא "ואם בודאי 4, היום, בפרשת ויתעמק ילמד רק שאם כך, ,
שלא  סימן זה הרי מצא, לא עדיין ואם זה, ביום חייו לגבי בחומש זה מחלק ללמוד שביכלתו מה ימצא

("יגעת" ויגיעה העמקה מתוך ("מצאת"5למד מצא לא ולכן בחלק 5), שיש וההוראה הלימוד את עדיין (
זה. ביום לחייו בנוגע שבתורה זה 

קשור  ענינם שכללות פרטים כמה ישנם שלישי, עד משני זה, ליום השייך השבוע פרשת בחלק ובכן:
ביתֿהמקדש: עם

. ה' יבחר אשר "המקום שישנו שני) (עד ראשון ביום שלומדים הפרשה בחלק למ"ש לשום בהמשך .
שם" שמו ,6את

אלקות– נראה  יהי' שבו "את ielbaוהיינו, הרי בגלוי, שלא דאלקות, המציאות לעצם בנוגע כי, ,
מלא" אני הארץ ואת מיני'"7השמים פנוי אתר "לית במדרש 8, חז"ל שלמדו (כפי סנה" "אפילו ,9,(

במשנה  להמסופר ועד בגלוי, זה שהי' שבביהמ"ק גלויים 10והחידוש נסים בביהמ"ק היו ויום יום שבכל
לראותם  יכול הי' אחד –שכל

שלישי) עד (משני שני דיום בשיעור שמו 11ממשיך לשכן בו אלקיכם ה' יבחר אשר המקום "והי' :
(קרבנות) וזבחיכם "עולותיכם הדברים: פרטי ומונה אתכם", מצוה אנכי אשר כל את תביאו שמה שם

הביכורים  (אלו ידכם ותרומת וממשיך 12מעשרותיכם וגו'", מקום 13) בכל עולותיך תעלה פן לך "השמר :
ביתֿהמקדש. שזהו – גו'" יבחר אשר במקום אם כי גו'

זבחים  מסכת בסיום כמסופר – הזמן בהשתלשלות דרגות כמה היו זה הו"ע 14ובענין [שכללותה
המסכת  גם והיא לה'), קרבן מהם ומביאים זובחים שהיו הקרבנות ד"זבחים": הפירוש (שזהו הקדשים

שבפרשתנו: מהפסוקים שלמדים כפי הקרבנות, בהקרבת הסדר אודות קדשים] סדר כל של הראשונה

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

(תורת 1) בתחלתם תשי"ט תשי"ד; מנ"א כ"ף שיחות גם ראה
.(156 ע' חכ"ו ;147 ע' חי"ב מנחם

חשון).2) ב יום" ב"היום (נעתק ואילך 29 ע' תש"ב סה"ש
מז.3) לב, האזינו
וש"נ.4) ה"א. פ"א פאה ירושלמי
ע"ב.5) ריש ו, מגילה
ה.6) יב, ראה פ'
כד.7) כג, ירמי'

ב).8) (קכב, ת"ע סע"ב). (צא, תנ"ז תקו"ז
ה.9) פ"ב, שמו"ר

מ"ה.10) פ"ה אבות
יא.11) שם,
יז.12) שם, פרש"י
יגֿיד.13) שם,
(ובפרש"י).14) ואילך ב קיב,

h"kyz'd ,lel` ycegd mikxan ,d`x zyxt zay

הּוא  ּתדּבקּון" "ּובֹו על (ׁשהּסימן ְִִֶַַַָָָּבּמקֹום"

ּבתכלית  להיֹות הינּו, מעבֹודהֿזרה), ְְְְְֲִִִֵַַַָָָהּפריׁשּות

מּלבּדֹו". עֹוד ּד"אין הענין ׁשּירּגׁש ְְְְִִִֵֶַַַָָֻהּבּטּול,

ּכמֹו41והרּגׁש ראּיה, ׁשל ּבאפן להיֹות צרי זה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶָָֹ

ּכיון  א ּגֹו'. אנכי" "ראה הּפרׁשה ּבתחּלת ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹׁשּכתּוב

ּכמֹו למעלה, מּלמּטה הּוא העבֹודה ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָׁשּסדר

הּׁשמימה,42ׁשּכתּוב  מּגיע וראׁשֹו ארצה מּצב סּלם ְְְִֶַַַַָָָָָָָֹֻֻ

ּתׁשמעּון", עקב "והיה נאמר עקב ּבפרׁשת ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָלכן

ּגֹו'. אנכי" "ראה נאמר ׁשּלאחריה ְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹּובּפרׁשה

יהיה  ׁשאז לעתידֿלבא, ּתהיה ּבזה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹוהּׁשלמּות

ׁשּכתּוב  מה ּגםּֿכן וזהּו ראּיה. ּבבחינת ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָהּגּלּוי

ּבחינת  מּצד ּכי ּוקללה", ּברכה ּגֹו' אנכי ְְְְִִִִֵַַָָָָָֹ"ראה

ׁשּנמׁש הׁשּתלׁשלּות, מּסדר ׁשּלמעלה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ"אנכי"

לברכה  הּקללה ּגם נהפכת כּו', ראּיה .43ּבבחינת ְְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָָָָ

ּדאחדּות  הּגּלּוי ׁשּמּצד לעתידֿלבא, ׁשּיהיה ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָֹּוכמֹו

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ראּיה, ּבבחינת ׁשּיהיה 44הּפׁשּוטה ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָ

"אז  הּנה ּגֹו', ּבׂשר כל וראּו הוי' ּכבֹוד ְְְְֲִִֵָָָָָָָָונגלה

אחד" ׁשכם לעבדֹו ּגֹו' עּמים אל 45אהפ. ְְְֱִֶֶֶֶַָָֹ
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(המו"ל).)41 בלבד פרקים ראשי ― ואילך יב.)42מכאן כח, א'קז.)43ויצא ע' ח"ב תער"ב המשך גם ישעי')44ראה

ה. ט.)45מ, ג, צפני'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מעודן הכי (ÔÓÈq‰Lבאופן "ÌB˜na e˜·„ÂוהוכחהB·e" ÏÚ ¿ƒ¿«»∆«ƒ»«

"Ôe˜a„zהביטול בתכלית באלוקות ‰eLÈ¯t˙דבקות ‡e‰ ƒ¿»«¿ƒ
Lb¯iL ,Ïeha‰ ˙ÈÏÎ˙a ˙BÈ‰Ï ,eÈ‰ ,(‰¯ÊŒ‰„B·ÚÓ באדם ≈¬»»»«¿ƒ¿¿«¿ƒ«ƒ∆À¿«

ומוחלטת עמוקה פנימית Bc·lÓ"בהכרה „BÚ ÔÈ‡"c ÔÈÚ‰ שמלבד »ƒ¿»¿≈ƒ¿«
מציאות  שום אין הקדושֿברוךֿהוא

אמיתי. קיום Lb¯‰Â41‰Êבעלת ¿∆¿≈∆
ה' באחדות הזו הפנימית ההכרה

לאלוקות  העולמות CÈ¯»̂ƒוביטול
,‰i‡¯ ÏL ÔÙ‡a ˙BÈ‰Ï היינו ƒ¿¿…∆∆¿ƒ»

שהאדם  כדבר ובהירה ברורה בצורה

בעיניו  lÁ˙a˙רואה ·e˙kL BÓk¿∆»ƒ¿ƒ«
.'Bb "ÈÎ‡ ‰‡¯" ‰L¯t‰«»»»¿≈»…ƒ

‡e‰ ‰„B·Ú‰ ¯„qL ÔÂÈk C‡«≈»∆≈∆»¬»
,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ היא וההתחלה ƒ¿«»¿«¿»

ה' בעבודת נמוכות ¿BÓkבדרגות
·e˙kL42 יעקב בחלום בתורה ∆»

ÚÈbÓ BL‡¯Â ‰ˆ¯‡ ·vÓ ÌlÒÀ»À»«¿»¿…«ƒ«
,‰ÓÈÓM‰ לכך משל וזהו «»»¿»

ואחרֿכך  מלמטה היא שההתחלה

עד  לדרגה מדרגה ומתעלים עולים

למעלה, L¯Ùa˙שמגיעים ÔÎÏ»≈¿»»«
·˜Ú ראה לפרשת Ó‡¯שקודמת ≈∆∆¡«

,"ÔeÚÓLz ·˜Ú ‰È‰Â" עניין ¿»»≈∆ƒ¿¿
È¯Á‡lL‰השמיעה  ‰L¯t·e«»»»∆¿«¬∆»

וההתקדמות  העלייה אחרי הבאה

ה' ‡ÈÎ"בעבודת ‰‡¯" ¯Ó‡∆¡«¿≈»…ƒ
'Bb,לראייה שמיעה דומה אינה שכן

מאשר  בהירות של יותר נמוכה ברמה היא שמיעה באמצעות דברים וקליטת

ראייה. באמצעות הקליטה

‰Êa ˙eÓÏM‰Â באלוקות הראייה ÏŒ„È˙ÚÏ·‡,בעניין ‰È‰z בימות ¿«¿≈»∆ƒ¿∆∆»ƒ»…
‰Èelbהמשיח  ‰È‰È Ê‡L בעולם האלוקות ¯‡i‰של ˙ÈÁ·a בצורה ∆»ƒ¿∆«ƒƒ¿ƒ«¿ƒ»

בעיניים. שרואים דבר כמו ובהירה e˙kL·ברורה ‰Ó ÔkŒÌb e‰ÊÂ¿∆«≈«∆»
הפרשה  ÏÏ˜e‰",בתחילת ‰Î¯a 'Bb ÈÎ‡ הכתוב "¯‡‰ ומשמעות ¿≈»…ƒ¿»»¿»»

באה  הברכה, היפך ה'קללה', שגם היא

מ'אנכי', ÈÁa˙ונמשכת „vÓ Èkƒƒ«¿ƒ«
"ÈÎ‡" האלוקות עצמיות היינו »…ƒ

˙eÏLÏzL‰ ¯„qÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ≈∆ƒ¿«¿¿
בצמצומים  בא האלוקי האור שבו

לדרגה, מדרגה ומשתלשל ויורד

CLÓpL'אנכי' ÈÁ·a˙עניין ∆ƒ¿»ƒ¿ƒ«
,'eÎ ‰i‡¯ גדול אור כשנמשך הרי ¿ƒ»
כך  כל ‰ÏÏw‰ועצום Ìb ˙ÎÙ‰∆¡∆∆««¿»»

‰Î¯·Ï43‰È‰iL BÓÎe . ƒ¿»»¿∆ƒ¿∆
Èelb‰ „vnL ,‡·ÏŒ„È˙ÚÏ∆»ƒ»…∆ƒ««ƒ

‰ËeLt‰ ˙e„Á‡c שיתגלה כיוון ¿«¿«¿»
ברמה  ה' אחדות בעולם ויורגש

מהגדרות  ∆¿È‰iL∆ƒ‰שלמעלה
·e˙kL BÓk ,‰i‡¯ ˙ÈÁ·a44 ƒ¿ƒ«¿ƒ»¿∆»

גילוי  אודות על ישעיה בנבואת

המשיח  בימות בעולם האלוקות

ÏÎ e‡¯Â 'ÈÂ‰ „B·k ‰Ï‚Â"¿ƒ¿»¿¬»»¿»»
,'Bb "¯Na,הראייה ‰p‰עניין »»ƒ≈

צפניה שבנבואת היעוד גם «"‡Êיקויים
ראייה  בבחינת אלוקות גילוי כשיהיה

כל  Bb'לעין ÌÈnÚ Ï‡ CÙ‰‡∆¡…∆«ƒ
B„·ÚÏ יתהפכו העולם אומות שכל ¿»¿

ה' עובדי להיות הנוכחי ‡Á„"ממצבם ÌÎL45 הפיכת בדוגמת ביחד, ¿∆∆»
לעיל. כאמור 'אנכי', בחינת בהתגלות לברכה הקללה
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מותרות  הבמות היו המשכן הוקם שלא הבמות,15"עד נאסרו המשכן ומשהוקם בבכורות, ועבודה ,
לגלגל  באו ישראל. מחנה בכל קלים וקדשים הקלעים, מן לפנים נאכלין קדשים קדשי בכהנים, ועבודה
קדשי  הבמות, הותרו שחלקו), ושבע שכבשו שנים שבע שם מועד אוהל והוקבע הירדן את (כשעברו
שם  הי' ולא הבמות, נאסרו לשילה, באו מקום. בכל קלים וקדשים הקלעים מן לפנים נאכלין קדשים
לפנים  נאכלין קדשים קדשי מנוחה, היתה והיא מלמעלן, והיריעות מלמטן בלבד אבנים בית אלא תקרה,
וגבעון  לנוב באו שילה). את משם שרואין (במקום הרואה בכל שני ומעשר קלים וקדשים הקלעים, מן
קלים  קדשים הקלעים, מן לפנים נאכלין קדשים קדשי הבמות, הותרו הארון), ונלקח שילה (כשחרבה

לירושלים  באו ומקריבו). במה עושה שם שהוא מקום בכל (דהא ישראל ערי ולא 16בכל הבמות, נאסרו ,
וכו'". נחלה היתה והיא היתר, להן הי'

וכו'", וגבעון) נוב (גלגל ציבור לבמת יחיד במת בין "ומה גופא: במה לדיני בנוגע הוא והסיום
במשנה, הן – ובזה" בזה ש"שוין מה גם ויש יחיד", ב"במת ולא ציבור" ב"במת שיש הדינים פרטי ומונה

השקו"ט. באריכות בגמרא והן

הוה"·. דהוה "מאי דלכאורה, – זבחים מסכת בסיום ד"במה"17הביאור הדינים פרטי נפק"מ ולמאי ,
הזה. בזמן

"לאור  שצריך רחוקה למציאות בנוגע רק היא בגמרא הדברים אריכות שכל לומר לאוה"ע ודוחק ינהו"
שירצו  מקום בכל לשם עולות להקריב איך וללמדם בנוגע 18(להורותם (ולא שלהם בבמה להקריב איך (

חוץ  שחוטי על שמצווין שכיון עצמם, דאיפרא 19לבנ"י הא כי שרי, "לאורינהו ורק לסייען", "אסור ,
. כו'"הורמיז קורבנא שדרה בני 20. אל "דבר נאמר שבהם מכתובים נלמדים במה מדיני שכמה ובפרט .(

ישראל  בבמת רק נוהגים אלו דינים פרטי שגם לומר ומסתבר .21ישראל",

כו"כ  שמבאר הרמב"ם, [ולדעת נביא ציווי ע"פ – ישראל של לקרבן בנוגע גם שנפק"מ לומר, ויש
לנבואה 22פרטים  רק23בנוגע לא הזה בזמן נבואה – זמן של הגבלות כלל הזכיר ולא ,zixyt` אלא ,

"xefgz"'כו לישראל המשיח 24הנבואה ביאת שעה.25קודם הוראת בתור בבמה להקריב [

אודות  ברמב"ם) הלכה לפסק ועד בגמרא, (הן בכ"מ להמובא בנוגע לכאורה תמוה דבר [ובהקדם
במסכת  הגמרא ובלשון הנבואה, לענין שייך שאינו ומה לפעול, שבתקפו מה שיש – נביא של התוקף
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מקום 15) בכל מזבח להעמיד יכול הי' אחד שכל והיינו,
בבמה. להקריבם שמותר הקרבנות עליו ולהקריב שירצה,

הארון16) ביאת אלא ירושלים, כיבוש שנלקח לא (לאחרי
כיבוש  משא"כ שלמה, בזמן בביהמ"ק, לירושלים משילה)

לפנ"ז. שנים ריבוי המלך דוד ע"י כבר הי' ירושלים
ובכ"מ.17) ב. ה, יומא
שם.18) זבחים להרמב"ם פיה"מ ראה
כיון 19) הרי – ביהמ"ק שחרב לאחרי הזה בזמן וגם

בטלה", אינה ושכינה השכינה מפני וירושלים המקדש ש"קדושת
בנוי" בית שם שאין אע"פ כולן הקרבנות מקריבין ו"לפיכך
גם  חוץ שחוטי של איסור ישנו ספ"ו), ביהב"ח הל' (רמב"ם

לגוי. לסיוע בנוגע
ב.20) קטז, זבחים
(זבחים 21) בהן" פוסל ש"המום – במה מדיני שא' ולהעיר,

מדיני  לגמרי אחר באופן הם בנ"י אצל מומין דיני והרי בסופה),
א) נו, (גיטין הגמרא (בסיפור הידוע וכלשון גוים, אצל מומין
של  בקרבן מום שהטילו מזה היתה שהתחלתו לחורבן, בנוגע

. שבעין "בדוקין מומ גוי): הוה דלדידן מומא . לאו ולדידהו א,
מנחם  (תורת סכ"ג תשכ"ה מנ"א כ"ף שיחת גם (וראה הוא"

וש"נ). .(212 ע' חמ"ד
שה '22) ויאמר לנו שיעמוד  נביא "כל  צריך וכמו : אינו שלחו,

ואלישע  אליהו כאותות או רבינו משה מאותות כאחד אות לעשות
. עולם של מנהגו שינוי בהם הים שיש לנו קרע לו אומרין אין  .

לו, אומרים אלא בך, נאמין כך ואחר באלו, וכיוצא מת החי' או
ואנו  אומר, והוא להיות, העתידים דברים אמור אתה נביא אם
קטן  דבר נפל ואפילו יבואו, לא אם דבריו היבואו לראות מחכים
. והקוסמים "המעוננים כמו (ולא שקר" נביא שהוא .בידוע

שנאמר  כענין מתקיימין, אין ומקצתן מתקיימין דבריהם (ש)מקצת
בכוכבים  החוזים שמים הוברי ויושיעוך נא יעמדו יג) מז, (ישעי'

. אשר כל ולא מאשר עליך, יבאו מאשר לחדשים אבל מודיעים .
ה"אֿג. פ"י יסוה"ת הל' רמב"ם – כו'") קיימין דבריו כל הנביא,

כו'"23) האדם בני את מנבא שהאֿל לידע הדת ש"מיסודי
(שם  האדם" בני ללב מהבורא שמגיע "מדע רפ"ז), שם (רמב"ם

ה"ח). פ"ג תשובה הל'
(24.333 ס"ע ח"נ מנחם תורת גם וראה פ"ג. תימן" "אגרת

וש"נ.
הגאולה,25) מבשר טוב, מבשר הנביא, שאליהו – ובפשטות
" קודם iptlיבוא – כג) ג, (מלאכי והנורא" הגדול ה' יום בוא

פוסק  הרמב"ם שהרי ביהמ"ק, בנין קודם ועאכו"כ משיח, ביאת
צ"ל  וא"כ, במקומו, ביהמ"ק יבנה שמשיח ספי"א) מלכים (הל'
ביהמ"ק, בנין ידו על יהי' זמן משך ולאחרי משיח, ביאת תחילה

המשיח. ביאת קודם יבוא הגאולה, מבשר הנביא אליהו ואילו
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לא 26ב"ב  אבל בתורה, "למדן" להיותו "חכם", לפעול שיכול ענינים שיש היינו, מנביא", עדיף "חכם :
נבואה. ניתנה זה על שלא כיון הנבואה, בכח "נביא"

מוחלפת" תהא "לא שהתורה – בזה הענין כל 27וכללות על הם, נצחיים התורה דיני פרטי וכל ,
בלבד, א"י עם או ביהמ"ק עם קשור זה שדין פוסקת עצמה התורה אא"כ – הזמנים כל ועל המדינות
אינם  אלו שדינים אומרת עצמה שהתורה וכיו"ב, ויו"ט שבת דיני כמו בלבד, מיוחד זמן עם שקשור או
הרי  – מיוחד מקום או מיוחד זמן עם שקשור תנאים ללא בתורה דין כשיש אבל החול; בימות שייכים

זאת. ולשנות להחליף יכול אינו אחד שאף בתורה כלל זה

הרמב"ם  כופר28וכפסק כו' בטלה וכבר אחרת במצוה זו מצוה החליף שהבורא –dxezaש"האומר "
חלק  ממנה להסיר אפשר ואי שלם, אחד ענין היא שהתורה כיון כולה, התורה בכל אלא זה, בדין רק לא

כולה. התורה עם שקשור מסויים,

כמ"פ  מי29[וכמדובר בין עיקרי חילוק שיש ,`hgy rceiyמי ezbdpdלבין z` wicvny שבעבר באמרו, ,
שנשתנו  כיון בתורה, שינויים לעשות שצריך זמן מגיע אבל בשלימותה, התורה את לקיים צריכים היו

הידוע  כהלשון המקום, שנשתנה או והזמנים, אנדערש"!...30העתים איז "אמעריקא :ַַ

יחטא" ולא טוב יעשה אשר בארץ צדיק ש"אין אלא וכך, כך אומרת שהתורה יודע ומאיזה 31הוא ,
ממנו  ידח ש"לא וכיון עבירה, עבר או מצוה, קיים ולא ונכשל יצרו, נגד לעמוד יכול הי' לא סיבה

שינוי.,32נדח" בה שנעשה ולומר ח"ו בתורה לפגוע רצונו אין אבל בתשובה; ישוב שלאח"ז בודאי

כמ"פ  המדובר גם לתורה"33וזהו ומקרבן הבריות את "אוהב הלשון דיוק ישראל 34אודות אהבת :
גם  ממנו, ביותר בריחוק  שנמצא מי אפילו מישראל, אחד כל לאהוב שצריך ישראל, באמונת יסוד מהוה

ש" באופן – האהבה? להיות צריכה אופן באיזה אבל הרוחני; dxezlבמובן oaxwn פלוני את לקרב :"
של  לתאוה) דיוק: (וליתר לרצון אותה ולהתאים לשנות כדי ממקומה, התורה את להוציא ולא לתורה,

פלוני]. מקום או פלוני אדם

נביא: של התוקף מתבטא זה ובענין

כדברי  יגיעה, מתוך ללמוד צריך דינים לפסוק כדי לנבואה. שייך אינו – דינים פסקי של הענין כללות
האמת,5הגמרא  אל ולכוין להצליח מהקב"ה סיוע לבקש אמנם צריכים – תאמין". אל ומצאת יגעת "לא :

היא" בשמים ו"לא להפס"ד, שיבוא עד ולהתייגע בעצמו ללמוד צריך לאח"ז ע"י 35אבל בא זה שאין ,
נבואה.

. איש יעמוד ש"אם כך, כדי מצוה ועד לגרוע או מצוה להוסיף שלחו שה' ויאמר ומופת אות ויעשה .
היו",. זמן לפי מצות אלא דורות ולדורי לעולם אינן ישראל בהן שנצטוו המצות שאותן שאמר או .

הרמב"ם  (כפס"ד החיים היפך וענשו אמת, נביא שאינו הוכחה זו הגמרא 36הרי דברי ע"פ ,37.(

התורה  שדין אומר הנביא אם אבל לעולם"; נעקר שהדבר אמרו "אם – אמורים דברים במה אמנם,
בנבואה, לו שנאמרה מהקב"ה מיוחדת הוראה שעה", "הוראת שישנה אלא שהוא, כמו rxe`nayנשאר

df inrtÎcg ד לעשות התורה צריכים דין נשאר מעשה בשעת שגם (והיינו, לעשותו אסור תורה שע"פ בר
לו" לשמוע "מצוה אזי שהוא), .38כמו
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א.26) יב,
רמב"ם27) וראה העיקרים. מי"ג הט' רפ"ט.עיקר יסוה"ת הל'

התשיעי. יסוד חלק פ' סנהדרין פיהמ"ש סה"ג. פי"א מלכים הל'
שם.28) תשובה הל'
(29103 ע' חי"ט ואילך. 80 ע' ח"ה מנחם תורת גם ראה

.90 ע' חנ"ז מנחם תורת ואילך.
וש"נ.30) .53 ע' תש"ו סה"ש ראה
כ.31) ז, קהלת

סה"ג.32) פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' וראה יד. יד, שמואלֿב ע"פ
וש"נ.

וש"נ.33) .94 ע' חנ"ז מנחם תורת גם ראה
מי"ב.34) פ"א אבות
ב.35) נט, ב"מ וראה יב. ל, נצבים
ה 36) פ"ט יסוה"ת "א.הל'
ב.37) פט, סנהדרין
ה"ג.38) שם רמב"ם
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הכרמל: בהר מאליהו הדוגמא הובאה זה ועל

קרבן, והקריב מזבח, אליהו שם בנה ואעפ"כ בביהמ"ק. לא ועאכו"כ בירושלים, הי' לא – הכרמל הר
בתנ"ך  כמסופר האלקים", הוא הוי' האלקים הוא "הוי' שזעקו עד בתשובה, בנ"י את החזיר .39ועי"ז

הרמב"ם  אומר זה בתורה 38ועל מ"ש נעקור היאך לו, ואמרו אליהו את שאלו "אילו תעלה 13: פן
נאמר  לא אומר, הי' היתר"], להן הי' ולא הבמות, נאסרו לירושלים ש"באו [וכנ"ל מקום בכל עולותיך

בחוץ המקריב .mlerlאלא כרת אקריבחייב אני אבל .meid,"הבעל נביאי להכחיש כדי ה' בדבר בחוץ
שעה" "הוראת שישנה אלא עתה, גם עומד בתקפו חוץ דשחוטי שהאיסור אומר עצמו שאליהו והיינו,
מזבח  שם לבנות צריך הכרמל, בהר שהתאספו הבעל, מנביאי בנ"י את להציל שכדי בנבואה, שנאמרה

קרבן. ולהקריב

עצמה  שהתורה כיון התורה, בשלימות פוגע זה אין – שעה הוראת בתור שנאמרה נבואה שזוהי וכיון
תשמעון" "אליו .40אמרה תורה דברי על עבור הנביא לך יאמר "אם ,. שעה לפי נביא . שהוא מפני .

el renyl devn(זרה עבודה עם קשור זה שאין (ובלבד תשמעון" אליו נאמר בזה וגם ,38.[

הרגצ'ובי  מ"ש ע"פ יותר גדול הירושלמי 41וחידוש דברי "ובדברך 42בביאור אמר הנביא שאליהו
שם 43עשיתי" עליו ואין מקדש, בשעת בבמה להקריב יכולין נביא דעפ"י דין "דזהו עשיתי", "בדיבורך ,

להקריב  "דיכול – לדינא (ונפק"מ התורה ציווי על עוברים שעה הוראת שע"פ ולא כלל", חוץ שחוטי
בביהמ"ק") .44אח"כ

ההקרבה  שפעולת – הבמות היתר בשעת ההקרבה לגבי נביא ע"פ בבמה בהקרבה יתרון שיש וי"ל
גם בבמה mc`daהיא ההקרבה לגבי בביהמ"ק ההקרבה מעלת ע"ד ההקרבה 45, שפעולת גם 46, היא
mewnda47.

לשם  לבעלים עלו שלא אלא כשרים לשמן שלא שנזבחו הזבחים "כל המסכת, להתחלת הקשר וזהו
בסיום  במיוחד מודגש האדם, על לפעול בכחו שאין לשמו, שלא שנזבח בקרבן שהחסרון – חובה"

בביהמ"ק. ועאכו"כ המקריב, האדם על גם פועלת נביא) (ע"פ בבמה ההקרבה שאפילו המסכת,

מעט" ("מקדש וביהמ"ד בביהכ"נ וכו' שבקדושה דבר כל לעשות טוב שלכאורה מזה, )48וההוראה
אחר  במקום –מלעשותו

ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י ואילך.49הוגה 70 ע' חי"ד בלקו"ש

לימ ‚. שע"י שפתינו"ויה"ר פרים ד"ונשלמה הענין תחילה יהי' קדשים הלכות יתקרב 50וד ועי"ז ,
שיבוא  צדקנו, משיח בביאת דידן, ובעגלא בימינו במהרה בביהמ"ק, הקרבנות דהקרבת היעוד קיום

ויגאלנו,
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לט.39) יח, מלכיםֿא
טו.40) יח, שופטים פ'
(41.4 הערה שבפנים בלקו"ש נסמן
הי"א.42) פ"א מגילה
לו.43) שם, מלכיםֿא
(כפי 44) הנביא ציווי ע"פ בבמה ההקרבה קצת: אחר בסגנון

עולותיך  תעלה פן לך "השמר יג) (יב, בפרשתנו ממ"ש שלמדים
לך  שיאמר מקום בכל אתה מעלה "אבל תראה", אשר מקום בכל

היא עה"פ)) (ספרי ההקרבהjyndaהנביא" בביהמ"ק,לציווי
יש הקרבנות הקרבת שבדיני בביהמ"ק,והיינו, (א) אופנים: ב'

אנציק' (ראה הנביא נתן ע"פ היתה דוד ע"י מקומו קביעת שגם
מצינו  ועד"ז וש"נ), רכה. ע' ביהמ"ק ערך ג) (כרך תלמודית
עלו  נביאים ש"שלשה שני, לבית בנוגע א) סב, (זבחים בגמרא

. על להם שהעיד אחד הגולה מן (ב)עמהן כו'", המזבח מקום .
הנביא". לך שיאמר מקום "בכל

שאע"פ 45) מ"ת, לקודם מ"ת לאחרי בין החילוק ובדוגמת

כח, (יומא ניתנה שלא עד כולה התורה כל אבינו אברהם שקיים
בעלמא. דוגמא – אחר באופן זה הי' וש"נ), ב.

(תורת 46) ס"ז ראה ש"פ שיחת גם ראה – הענין לשלימות
ואילך). 283 ס"ע חנ"ז מנחם

פ"א 47) תרומות הל' (רמב"ם הפוסקים רוב לדעת ואפילו
לשעתה  קידשה ראשונה שקדושה הט"ז) פ"ו ביהב"ח הל' ה"ה.
קדושת  לאח"ז להיות הוצרכה שלכן לבוא, לעתיד קידשה ולא
הקריבו  שלא בשעה גם קיים, הי' שביהמ"ק זמן כל הנה עזרא,
היתה  קרבנות), הקרבת זמן שאינו בלילה, (כמו קרבנות בו
שמו  לשכן ה"א יבחר אשר "המקום להיותו התוקף, בכל קדושתו
פעולת  שנשלמה שלאחרי הכרמל, בהר אליהו גבי משא"כ שם";
הוא  הוי' האלקים הוא "הוי' זעקו וכולם הקרבן, הקרבת

זה. במקום כלל קדושה נשארה לא האלקים",
א.48) כט, מגילה וראה טז. יא, יחזקאל
ראה.49) ש"פ בשיחת הביאור המשך בשילוב
ג.50) יד, הושע
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הרמב"ם  שהם 51ובלשון שלפנ"ז הענינים פרטי לאחרי – ישראל" נדחי וקבץ במקומו מקדש "ובנה :
" ובאה הגלות שנסתיימה לידע .`zlgz`הסימן דוד מבית מלך יעמוד "ואם מלחמות דגאולה": וילחם .

במקומו מקדש "בנה לאח"ז ורק גלויות), קיבוץ (קודם בגלות עדיין כשנמצאים שזהו וינצח", uaweה'
ודאית. וגאולה בודאי", משיח זה "הרי ואז, גלויות, קיבוץ ומסתיים מתחיל ידו שעל היינו, ישראל", נדחי

וכו' ודורשים ואומרים הכותבים כדעת שכיון 52ולא בחשבם, הרמב"ם, בדברי ברור פסקֿדין היפך –
מותר הארצן"), אויפן גוט ווערן אים וועט ("עס ליהודי טובה הרגשה תהי' ופסקֿדין mwrlשעי"ז הלכה ַ

בתורה! ברור

נביאים  שאותם שלום), של מצב שזהו לומר אסור (שאז הגלות לזמן בנוגע בתנ"ך המסופר וע"ד
לכם" יהי' "שלום פעלו53שאמרו –jtid!ביהמ"ק וקיום בנין

בו" דיבר ה' ש"רוח הרמב"ם, על רח"ל חולקים כאשר הר 54ועד"ז הראב"ד, עליו והסכימו דב"ז ,
הרמב"ם  בכללי (כידוע זו הלכה על מאומה העירו שלא הרמב"ם), ממפרשי הוא (שגם והביתֿיוסף

הם 55והראב"ד  והרי עמו), שמסכים סימן זה הרי הרמב"ם, בדברי ומגי' מעיר אינו הראב"ד שכאשר ,
אחר. באופן שיאמר אחד פוסק ואין בישראל, הפוסקים ההוראה עמודי

אע"פ  הנה – הרמב"ם בדברי ברור פסקֿדין ע"פ תורתֿאמת, של האמת בדרך יהודים מנהיגים וכאשר
היא  שהאמת בשעה בה דגאולה", ב"אתחלתא כבר (שנמצאים אמת של שאינם "תנחומין" כאן שאין
עניני  בכל מתנחמים ולא גלות, שזוהי שיודעים עי"ז הרי ומכופל), כפול וחושך בגלות עדיין שנמצאים
יעודו  את לקיים מחוייב שהוא מהקב"ה תובעים אלא הגלות, במשך שאירעו ונפלאות וגדולות ניסים

ישראל" בני אחד לאחד תלוקטו "ואתם מישראל, אחד כל את מקרב 56להוציא זה הרי – הגלות מעומק ,
הוגה  דוד מבית "מלך צדקנו, משיח וגילוי בביאת הגאולה, את טפחים מעשרה למטה וממשיך וממהר

. אביו כדוד במצות ועוסק ויבנה בתורה ה'", מלחמות וילחם בדקה ולחזק בה לילך ישראל כל ויכוף .
ישראל. נדחי ויקבץ במקומו מקדש

בספרים  המבואר יותר,57וע"פ עוד זאת למהר מהסגולות הוא קדשים בהלכות והלימוד העסק הנה ,
והנגלה, הנראה טוב של ובאופן טפחים, מעשרה למטה יומשך ממש בימינו שבמהרה

בחסידות – ומכאן 58כמבואר כבר, שהיו הגזירות ע"י הדעות, לכל י"ח כבר יצאנו משיח" ש"חבלי ,
והנגלה  הנראה בטוב הענינים כל להיות צריכים –ואילך

ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו כמ"ש 59"בנערינו הנכסים, כל ועם "כל 60, והרי מצרים", את "ונצלתם
מצרים" שם על נקראו בה 61המלכיות שאין כמצולה כו' דגן בה שאין "כמצודה הפירושים: וכב' ,

בארוכה 62דגים" פעם וביאר פירש שאאמו"ר (כפי דאתכסיא בעלמא והן דאתגליא בעלמא הן ,63,(

ראשם" על עולם בראשם"64ו"שמחת "והוי' ,65.

***
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(51.25 שבהערה
מה 52) ע' חכ"ו (אג"ק זו שנה כסלו טו"ב מכתב גם ראה

וש"נ. .93 ע' חנ"ו מנחם תורת ואילך).
יז.53) כג, יו"ד. ד, ירמי'
לקו"ש54) גם וראה ב. כג, שמואלֿב 40.ע"פ ע ' ריש חכ"ג

וש"נ.
בהערה.55) 149 ע' ח"ה בלקו"ש בהנסמן ראה
ג.56) ל, נצבים פרש"י וראה יב. כז, ישעי'
למס'57) בהקדמה חיים) (להחפץ הלכות ליקוטי ראה

.155 ע' ריש חנ"ג מנחם תורת גם וראה זבחים.
כ"ף 58) שיחת גם וראה ספ"ה. לאדהאמ"צ שעה"ת ראה

ע' חנ"ב שם .(234 ס"ע חל"ד מנחם (תורת סי"ט תשכ"ב מנ"א
וש"נ. .101

ט.59) יו"ד, בא
כב.60) ג, שמות
ה.61) פט"ז, ב"ר
וש"נ.62) ע"ב. ריש ט, ברכות
ע'63) חמ"ו מנחם תורת גם וראה ער. ע' אג"ק לוי"צ לקוטי

.331
יא.64) נא, יו"ד. לה, ישעי'
יג.65) ב, מיכה
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ביחד,„. מישראל כו"כ ואסיפת שבהתוועדות המעלה כללות על נוסף

הגמרא – הזקן 66ובלשון רבינו וכדברי שריא", שכינתא עשרה בי "אכל מדברים 67: שאינם "אף :
תענוג  גורמת ביחד, ונמצאים מתאספים מישראל יותר) (או שעשרה העובדה שעצם והיינו, תורה", בדברי
שהעובדה  מובן, ומזה השו"ע, היפך שהוא ענין זה אין רק (אם שריא" ש"שכינתא כך כדי עד להקב"ה,

שתהי'), סיבה מאיזו היתר, של באופן היא תורה" בדברי מדברים ש"אינם

ניתוסף  שאז – ביראתֿשמים או ומצוות בתורה התעוררות עם הקשורה והתוועדות באסיפה ועאכו"כ
בתו"א  הזקן רבינו דברי וע"פ שבאיןֿערוך; לאופן עד צדיק 68בזה אדם מתפלת ש"מתפעל למי בנוגע

יותר, טובה תפלתו שתהי' הוא" גם מתפעל שעי"ז ומס"נ, בדו"ר ("א המתפלל יותר וברגש ַבעומק
פ  השכינה שהשראת מובן, הארציקערע"), א און טיפערע א און שנמצאים בעסערע אלו כל על ועלת ַַַ

וכו' לתפלתם בנוגע עשרה", ל"בי בסמיכות חדר, –באותו

נוספת  והתחזקות נוסף לימוד בזה יש – יארצייטֿהילולא של ענין עם קשורה ההתוועדות כאשר ָהנה
כדלקמן. האמונה, ועיקרי התורה מעיקרי באחד

ובהקדים:‰.

אחד  ולו יוצרו ה"ימים כשמסתיימים או שנה ועשרים מאה (לאחרי הגוף מן נפרדת שהנשמה בשעה
פרטי 69בהם" בכל צדיק נשמת שבעליית העילויים ככל האמת, עולם העליון, לעולם הנשמה עולה – (

בגןֿעדן. שנימנו הדרגות

הגמרא  דברי שע"פ בספרים, בעולם 70וכדאיתא ולא הזה בעולם לא מנוחה להם אין חכמים "תלמידי
מובן  עלי'71הבא", היא יום שבכל העלי' אבל עלי', אחר בעלי' הנשמה עולה יום, בכל שגם ,jxray–

שנעשית  העלי' ואילו הימנה), (למטה שלאחריו היום לגבי והן הימנה) (למעלה שלפניו היום לגבי הן
עלי' היא שנים, וחמש לעשרים ועד שנתיים, או שנה jxraבמלאות `ly.

(כמ"ש  הולדת יום ללכת 72ובדוגמת יהודי צריך יום שבכל שאע"פ הולדו"), מיום גו' ויום גו' "טוב
חיל" אל הנה 73"מחיל – החיים בסדר וחידוש חדשה תקופה חדשה, שנה מתחילה ההולדת ביום הנה ,

הנשמה  עולה יארצייט, השנה, שביום בספרים, איתא האמת, ועולם עדן גן חיי האמיתיים, בחיים ָגם
בערך. שלא עלי'

ועם  בכלל, הזמן ענין עם הנשמה עליית שלאחרי ומצב המעמד של הקשר מהו מובן: אינו ולכאורה
שלכ  והחומרי, הגשמי התחתון, בעוה"ז למטה, שהם כפי זמן עם הקשורות שנה,פעולות כשעוברת ן,

למעלה?! שעלתה בהנשמה גם אלא למטה, רק לא שינוי נעשה

שליחותה  את מילאה ושם ומקום, בזמן בגוף, נשמה למטה, ירדה שהנשמה שכיון – הענין ונקודת
עם  שלה העליות קשורות חיל", אל "מחיל והולכת למעלה עולה כשהנשמה לאח"ז, גם הנה כדבעי,

הזמן. ענין

הדינים  כל באים ומזה ישראל, אמונת ישראל, דת ע"י שנתחדש נפלא חידוש זה הרי ולכאורה
ובוחנים  חוזרים שאז למטה, שהם כפי הענינים מצד שבזה הטעמים על שנוסף – יארצייט עם ָהקשורים

הזמן. ענין עם קשורה למעלה הנשמה עליית גם הנה כו', דין שבעלמא הקרובים עם נעשה מה

.Â אלא הגוף, מן שיצאה לאחרי לנשמה בנוגע רק לא הוא החידוש הרי שפיר, דייקת כד ובאמת,
ומצוות: התורה ענין לכללות בנוגע גם 
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א.66) לט, סנהדרין
ב).67) (קלו, סכ"ג אגה"ק תניא
סע"ד.68) לג, מקץ
וש"נ.69) .273 ע' חט"ז לקו"ש וראה טז. קלט, תהלים

וש"נ.70) בסופה. ברכות
ועוד.71) .4 ע' חמ"ט מנחם תורת גם ראה
א.72) ז, קהלת
שם.73) ברכות וראה ח. פד, תהלים
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חי" כל מעיני "נעלמה היא – לפניו"74התורה גו' "שעשועים היא"75, בשמים "לא ואעפ"כ, אלא 35. ,
בארץ. דוקא

המצוות, קיום מבעי [לא ומקום זמן עם הקשור באופן למטה, מצוות ומקיים תורה לומד שיהודי ועי"ז
התורה  לימוד אפילו ובלילה 76אלא המקרא לימוד הוא שביום מצינו התורה ללימוד בנוגע גם שהרי –

(תושבע"פ) וכו' המשנה בלילה)77לימוד או ביום הלימוד שיעורי חילוק אודות כמ"פ –78(כמדובר הרי ]
אורייתא  מקשר (מחבר) הוה ד"דוד להדרגא ועד התורה, נמצאת שבהם (דרגות) המקומות בכל פועל זה

דוד 79בקוב"ה" של התורה לימוד ע"י נעשה זה ענין שגם – א"ס עצמות עם התורה חיבור שזהו"ע ,
ומפורט. מסויים ומקום בזמן

.Ê:בזה ענין ועוד

נ"ע  (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק פתגם ידוע צדיק, של היארצייטֿהילולא ענין לכללות ,80בנוגע ָ
שלנו. הצורך זהו אלא שלהם, ה"יארצייט" לעריכת אלינו זקוקים אינם ָשהצדיקים

טוב, דבר עושה בהתוועדות) ההשתתפות גם (כולל ה"יארצייט" בעריכת שהמשתתף גופא הא ָאמנם,
ע"י  שנעשה הנחתֿרוח ענין כי, עלי', אצלו נעשית ועי"ז ההילולא, בעל לנשמת נחתֿרוח גורם זה הרי
הנשמה  ענין שכל כיון ברוחניות, עלי' היא הנשמה אצל הוספה וכל מסויים, ענין בו מוסיף שהוא, מי

רוחניים. בענינים רק מתבטא הגוף מן צאתה לאחרי

גם אם היארצייט, לבעל השייכים אלו את ודנים בודקים – גיסא מחד שינוי `mlvולהעיר: נעשה ָ
נשמה  ודם , בשר עם עסק שיש שיודעים כיון זה, עם ביחד אבל, היארצייט; בעל  של  העלי' בערך ָועלי '
הדוגמא  כידוע  ("עּפעסֿוואס"), "משהו" שעושים ובלבד וכו', ומוחלים ומוותרים בכך מתחשבים ָבגוף,

גדולה  אבן תחת קטנה" "אצבע וההילולא.81מהושטת היארצייט בעל בנשמת עלי' גם פועלים ועי"ז .ָ

.Á?וכיו"ב זקנם אבי או זקנם נשמת עבור לעשות יכולים הם מה השואלים: לכמה מענה ומכאן

ובכן:

לעולם  הנשמה בין ומחיצה הפסק אין ישראל, ותורת ישראל אמונת שע"פ לדעת, צריך לראש לכל
כו' יותר חזק הוא הקשר ואדרבה, ביניהם, קשר יש אלא קרובי 82דלמטה, ע"י למטה שנעשה ענין וכל .

הנפטר. בנשמת עילוי פועל ביותר, הקרובים ועאכו"כ הנפטר,

בגוף  מלובשת אינה נשמתו שהרי גשמיים, בענינים לפעול הנפטר של באפשרותו שאין כיון ואדרבה:
מצד לעשות שצריך מה על שנוסף והיינו, זאת, להשלים קרוביו צריכים –ezaeg`ed גם לעשות צריך ,

בגופו. היתה נשמתו אילו הנפטר עושה שהי' טובים" ה"מעשים את

.Ë דארפן ניט ("מ'זאל עלינו לא וכיו"ב, מצבה" "גילוי "הספד", לעריכת בנוגע כללית הוראה ַָוזוהי
להסביר  היא, בזה הנקודה שעיקר – וכיו"ב פסוקים על "דרשות" לומר המדינה כמנהג דערצו"), ָאנקומען

כפול: חוב עליהם מוטל שעכשיו וכיו"ב, ה"יארצייט" את שעורכים ָלאלו

בגלל טובים מעשים לעשות שצריכים לכך mdlyנוסף aeigd הקב"ה לו שנתן יהודי ובתור אדם בתור
ועאכו"כ  בחייו, כמו לקרובו, נחתֿרוח לגרום רוצה שבודאי כיון הרי – טוב דבר לעשות היכולת את
המעשים  כל את לעשות עליו עצמו, מצד זאת לעשות יכול שאינו ומצב במעמד נמצא קרובו כאשר
עושה  הוא וכאשר למעלה, היא שנשמתו בגלל לעשותם, יכול אינו ועכשיו קרובו, עושה שהי' טובים

אבא" מזכי "ברא אזי באֿכוחו, ובתור שלוחו בתור .83אותם
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כא.74) כח, איוב
ל.75) ח, משלי
א.76) יג, במדבר לקו"ת ראה
ג.77) יט, תהלים מדרש תו. רמז תשא יל"ש ראה
ואילך.78) 87 ע' חי"ט מנחם תורת גם ראה
גם 79) וראה (קצו). סנ"ח הבהיר ספר ב. רכב, זח"ג ראה

וש"נ. .314 ע' חמ"ד מנחם תורת
ע'80) ריש דרבי" "אשכבתא ע"ב. ריש מ, ח"א לקו"ד ראה

.55
בתחלתם.81) ושהש"ר קה"ר ראה
ובכ"מ.82) וביאורו. ז"ך סי' אגה"ק תניא ראה
א.83) קד, סנהדרין
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שבועות, של שני ביו"ט פסח, של באחרון "יזכור" באמירת שברך" ה"מי בנוסחאות שמצינו וע"ד
הנשמה. לעילוי צדקה שמנדבים ובשמיניֿעצרת, ביוםֿכיפור

לתאר – צריך טובים, למעשים בנוגע אבל קבועים, וימים בזמנים אמנם עורכים שברך" ה"מי את
טובי  המעשים כל את ולעשותם לעצמו דין, בעלמא חיותו בחיים הי' אילו לעשות ממשיך הנפטר שהי' ם

עצמו). מצד שעושה מה על (נוסף במקומו

כל  אלקי להקב"ה, נחתֿרוח גורם וגם נחתֿרוח, לה וגורם הנפטר, נשמת עם יותר מתקשר ועי"ז
הרוחות  כל ואלקי .84בשר

מצוה" גוררת דהולך 85ו"מצוה באופן לפעול וחשק כח ויותר אפשרויות, יותר לו נותן שהקב"ה –
כיון  לבב, וטוב שמחה של במאורעות טובים המעשים כל את ולעשות מסביבו, להאיר ואור, ומוסיף

והרחבה" הקדושה הפתוחה המלאה "מידו הקב"ה, של לברכתו .86שזוכה

***

.È כמ"פ כבר היהדות 87סופר והפצת בחיזוק התעסקותו שבגלל ההילולא, ובעל היארצייט בעל ָאודות
אפשרות  היתה שלא ועאכו"כ יהודים, בו היו שלא מקום – גזירה לארץ נשלח מגעת, שידו מקום בכל
ולעשות  להתחכם צורך והי' וכיו"ב, נייר או דיו להשיג אפשרות היתה לא שגם ועד וכו', ספרים להשיג

וכו'. דיו בעצמה שייצרה מורתי, אמי שעשתה כפי – ותחבולות עצות  כמה

גליונות  על לכתוב הוצרך לכתיבה, נייר לו הי' שלא כיון הנה תורה, חידושי לכתיבת בנוגע גם ולכן,
רק  שהי' ובפרט להכיל, הגליון שיכול כמה עד – בצמצום לכתוב הוכרח ולכן ברשותו, שהיו הספרים
לציון  בנוגע וגם אחר; ממקום להשיג שיכלו ממה שיריים רק או מורתי, אמי שייצרה דיו מעט

אתר. על בספר במ"ש לעיין אפשרות ללא הזכרון, על לסמוך הוצרך  אחרים, לספרים מראהֿמקומות

בספרים – לעיין או עצמו, בספר ולעיין ל"ספרי'" להכנס כאן, שישנה האפשרות שם היתה לא
עמה  לקחת יכולה היתה מורתי שאמי בלבד, אחדים ספרים אלא לו היו שלא כיון אצלו, שנמצאים

לשם. כשנסעה

ליט  יכול הי' עטאּפ"), מיטן ("געשיקט למאסר אבל כששלחוהו ביותר, הכרחים דברים רק עמו ול ַ
עמו... לקחת לו להתיר שצריך דבר  הם ש"ספרים" בדעתם הונח לא שאסרוהו, אלו ספרים; לא

מכות  במסכת הרב,88הגמרא את מגלין שכאשר היינו, עמו", ישיבתו מגלין שגלה "הרב אמנם אומרת
לא  שם הגלות אבל, שהורגל, כפי תורה ללמוד שם שיוכל כדי עניניו כל את לגלות עמו לשלוח צריכים

הנ"ל. הנהגה שם היתה שלא כך, גלות", בתוך "גלות אלא מקלט", "ערי של גלות כמו היתה

כנ"ל. הזכרון, על הסתמכות כדי תוך בצמצום, תורה החידושי כתיבת להיות הוצרכה –ולכן

וא' הטבע , מדרך שלמעלה באופן לכאן, סוכ"ס הגיעו עמו, ביחד בגלות שהיו מהספרים חלק ובכן:
ענינים. כמה הגליון על בו נרשמו מקומות ובכמה הזהר, ספר הוא מהם

.‡È הזהר ספר גבי 89בהתחלת מ"ש אודות מדובר בראשית) בפרשת התחלתו החומש, על (שלהיותו
מצרי" "איש :90משה

נפשות), לסכנת עד המלכות גזירת בגלל הי' זה (שגם למדין ממצרים לברוח הוצרך רבינו משה כאשר
הרועים  מן להושיען צאנם, להשקות באו יתרו שבנות בשעה הבאר על בשבתו היתה פעולתו התחלת הנה

היום" בוא מהרתן "מדוע לשאלתו (במענה אביהן ליתרו שסיפרו כפי עוולה, להם "91שעשו :(ixvn yi`
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כב.84) טז, קרח ע"פ
מ"ב.85) פ"ד אבות
דברהמ"ז.86) הג' ברכה נוסח
חנ"ג 87) מנחם (תורת סי"א דאשתקד מנ"א כ"ף שיחת ראה

וש"נ. ואילך). 375 ע'

א.88) יו"ד,
ב.89) ו, ח"א
יט.90) ב, שמות
יח.91) שם,
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גו'" מכן")90הצילנו אחת ישא ("שמא לחם" ויאכל לו "קראן יתרו אמר "ויתן 92(ולכן – מזה וכתוצאה ,
למשה" בתו ציפורה ).93את

בזהר  נאמר זה ששם 89ועל והיינו, עלאה", לנהורא אסתליק ותמן אתרבי ותמן אתיליד "תמן :
(כמ"ש  גדל ושם נולד, כו'.94(במצרים) לגדולה עלה ושם הילד"), "ויגדל

מובן: אינו דלכאורה – בפשטות – בזה והכוונה

מה  הוא, מי ידעו לא האיש, את הכירו שלא כיון הצילנו", מצרי "איש אמרו יתרו שבנות אמת הן
נפק"מ למאי אבל מצרי"; "איש היותו עובדת מלבד וכו', dxezaשמו xetiqd איש" אמרו יתרו שבנות

ixvnפרט זה אין הרי – בהסיפור,ixwirהצילנו"

בן – היותו המעלה; היפך אלא מעלה, של ענין אינו מצרי" "איש התואר למשה, בנוגע ואדרבה:
יותר  הרבה גדולה מעלה מהווים ההיא, בעת עצמו מהות וכן ויעקב, יצחק מאברהם ומוצאו –עמרם,

"איש יתרו: בנות שאמרו הלשון כל את להעתיק התורה הוצרכה למה (שזהו ixvnוא"כ, הצילנו"
חלק  בהעתקת הסתפקה ולא חסרון), של ענין אצלו זהו ואדרבה, מעלתו, על מורה אינו שלכאורה תואר

הצילנו"?!gxkendהמענה "איש :

ד"איש הענין שגם מובן, הענין.ixvnומזה ותוכן המעשה סיפור לכל נוגע  "

גדל, שם נולד, שם עלאה", לנהורא אסתליק ותמן אתרבי ותמן אתיליד "תמן בזהר: מבאר זה ועל
היו אלו ענינים שכל היינו, הגדולה, לתכלית הגיע "תמן"my,mixvnaושם תיבת וכופל מדייק שלכן ,

ג"פ!

וגידולו  שלידתו התורה מדגישה משה, של וגדלותו ענינו אודות לספר רוצה התורה כאשר כלומר:
דוקא. מצרים עם קשורים לגדולה ועלייתו

.·È:הגליון על אאמו"ר רשם וכאן

היו  שכולם דגדלות, דיניקה דעיבור מוחין בחי' הג' לנגד י"ל, אסתליק, אתרבי אתיליד לשונות "ג'
. .במשה דעיבור מוחין לו הי' כשנולד .. דיניקה מוחין לו שהי' הוא אתרבי ואח"כ אתיליד, זהו ..

דגדלות". מוחין הוא עלאה, לנהורא אסתליק  ואח"כ

הוא, מצרי, איש נקרא שמשה מה והיינו מצרי, בתיבת הללו בחי' ג' כל ש"נרמזים לבאר וממשיך
שנה, ק"ל בת אז היתה החומות) בין (שנולדה שיוכבד שנה, ק"ל במצרים ישראל כשהיו נולד משה כי
– וכו'" דמצרי ר"י זהו שנה, ר"י שמה כשהיו ממצרים ישראל את והוציא ק"ל, גי' דמצרי, מ"צ זהו

הדברים  יודפסו ובליֿנדר השמות, בעניני בזה הגימטריאות פרטי שמביא בפרטיות.95כפי לראות ויוכלו ,

.‚È(הקבלה (כלשון וגדלות יניקה עיבור דמוחין, הבחי' ג' לבאר פשוטות 96ויש באותיות –97:

נמצא  שאז העולם, לאויר אמו ממעי בצאתו – עיבור (א) האדם: בחיי ותקופות שלבים ג' ישנם
אצלו  ניתוסף לא ועדיין העולם), לאויר שיצא העובדה (מלבד העיבור בעת שהי' כפי ומצב מעמד באותו
התינוק  גדל היניקה שבימי בפועל שרואים כפי אמו, מחלב היניקה ע"י גידולו – יניקה (ב) מאומה.

זמן  jxraקצרבמשך `ly,עניניו לכל בנוגע  גם אלא הגוף, לגידול בנוגע רק  לא זמן, לאחר גידולו לגבי
שמגיע  עד חיל, אל מחיל והולך רגליו, על עומד שכבר לאחרי – מוחין (ג) גדול. שינוי בהם שנעשה

השלימות. לתכלית
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(ובפרש"י).92) כ שם,
כא.93) שם,
יו"ד.94) שם,
בתחלתו.95) לזח"א הערות לוי"צ בלקוטי לאח"ז נדפס

המשך 96) ואילך. פקל"ג התפילין שער אמ"ב גם ראה
ואילך. פרנ"ה ח"א תער"ב

יב 97) ע' בראשית יצחק לוי תפארת – מנחם תורת גם ראה
ואילך.
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והגאולה: הגלות לענין שייכותם גם לבאר יש – המוסגר מאמר ובתור 

אור, בתורה בארוכה כמבואר ל"לידה", נמשל הגאולה וענין ל"עיבור", נמשל הגלות שענין ידוע
וארא  פרשת בדרושי התורה, ואור חיים .98תורת

יחזקאל  בנבואת – בקרא הפסח,99ומפורש שבליל והיינו, בדמייך", מתבוססת ואראך עלייך "ואעבור :
וגאלם" ובעצמו בכבודו הקב"ה המלכים מלכי מלך עליהם "נגלה הגאולה, היתה רגע 100שאז אז הי' –

בנ"י. של ה"לידה"

רק  שניתוסף היינו, ה"עיבור", ענין הנ"ל: הענינים ג' כל נעשו – הגאולה רגע – הלידה ברגע ובכן:
דקטנות; מוחין דיניקה, מוחין – ה"יניקה" ענין גם הי' ומיד ותיכף דעיבור; המצב לגבי הלידה ענין

האריז"ל  בסידור (כמבואר דגדלות מוחין – ה"גדלות" ענין גם הי' ומיד ע"ד 101ותיכף הקושיות ד' בענין
פרטי  בכ"מ כמבואר דקטנות", "מוחין לפני דגדלות" "מוחין באים כיצד היא הקושיא שתוכן הקבלה,

שבזה). הענינים

פשוטות: ובאותיות

מכת  היתה שאז הלילה, ובחצות במצרים; עבדים בנ"י היו בניסן, עשר חמשה ליל פסח, ליל עד
בחומש  (כמסופר ממצרים לגרשם פרעה התחיל במצרים 102בכורות, בהיותם עוד מהגלות שיצאו והיינו, ,(

אותם. מגרש עצמו פרעה שהרי עיבור), של (במצב

ד"מתניכם  ובאופן אכילתו, גם אלא הפסח, הקרבת רק לא – פסח דקרבן הענין גם אצלם הי' ואז
גו'" אמנם 103חגורים היו הם דקטנות); (מוחין עצמם מצד פעולה  איזו היתה שכבר כך, ללכת, מוכנים ,

וערי'" "ערום של ומצב חיי"104במעמד בדמייך חיי ד"בדמייך הענין כבר ישנו אעפ"כ אבל מילה 99, דם ,
פסח  .105ודם

שכינה" גילוי זה גדול "במורא – שכינה דגילוי הענין גם הי' לזה נעלה,100ובהמשך היותר באופן –
הקב"ה המלכים מלכי מלך עליהם envraeש"נגלה eceaka ואתחנן בפרשת הכתוב ובלשון "הנסה 106", :

עשר  חמשה בליל שראו הפלאים ככל ובמופתים", באותות וגו' גוי מקרב גוי לו לקחת לבוא אלקים
"מוחין  – השלימות תכלית שזוהי בכ"מ), (כמבואר ביותר נעלית נבואה של ענינים אז שראו בניסן,

דגדלות".

שהם  האדם, בלידת הרגיל כסדר שלא – "מוחין" "יניקה", "עיבור", הענינים: ג' כל אז שהיו ונמצא,
כו'. והדרגה בסדר שבאים שלבים ג'

ע"י היתה שהגאולה נאמר dynוכיון עליו במדרש 107, כדאיתא רועה", הי' שכתוב 108"ומשה מי "כל
. לכך מתוקן הי', "רועה"בו להיות מנת על נולד  ברייתו שמתחלת היינו, לכך", נתקנו ברייתם מתחלת .

הוא ו  שלה שהסדר ישראל, של גאולתם עם הקשורה העבודה אצלו התחילה כשנולד מיד הנה "גואל",
ו"מוחין". "יניקה" ד"עיבור", באופן

דכיון  דעיבור", מוחין לו הי' ש"כשנולד היינו אתיליד" ש"תמן הזהר גליון על אאמו"ר מ"ש וזהו
לאור  שיצא העובדה מלבד העיבור, בשעת שהי' כפי ומצב מעמד באותו עדיין הוא הרי נולד, עתה שזה
מוחין  "הוא לנהורא" אסתליק ו"תמן דיניקה", מוחין לו שהי' "הוא הגידול, שהו"ע אתרבי", "תמן עולם;

דגדלות".
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ע'98) שם אוה"ת ואילך. ב צו, שם תו"ח וארא. ר"פ תו"א
עז, (דרמ"צ פ"ב ק"פ מצות להצ"צ סהמ"צ גם וראה ואילך. קמ

ועוד. ואילך). סע"ב
ו.99) טז,

הגש"פ.100) נוסח
במקומו.101) בהגש"פ
ואילך.102) כט יב, בא

יא.103) שם,
ז.104) שם, יחזקאל
ו.105) שם, בא ופרש"י מכילתא
לד.106) ד,
א.107) ג, שמות
ד.108) פ"ב, שמו"ר
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.„È בהקדם יובן – בעבודה עלאה" לנהורא אסתליק ותמן אתרבי ותמן אתיליד ד"תמן הענין וביאור
הלידה: ענין כללות ביאור

בגמרא  .109איתא "הולד :. אמו במעי .. שותה שאמו ממה ושותה אוכלת שאמו ממה אוכל ונר . .
. ראשו על לו ויש דלוק כלל, ובלבולים קשיים דאגות, לו שאין כך, כולה", התורה כל אותו ומלמדין .

ברוחניות. והן בגשמיות הן המוכן, מן הכל לו

ומכריזים  ּפאראד") גאנצן ("א שלם עסק מזה שעושים – הולדת יום של הענין גודל מהו ַַַַולכאורה:
ואילו  ברוחניות; והן בגשמיות הן כלל, חסרון ללא טוב, לו הי' שלפנ"ז בשעה בה – וכו' טוב מזל

ולבכות?!... לצעוק מתחיל לראש לכל הנה – העולם לאויר בצאתו

אינו  הרי כו', אותו ומלמדין ושותה, אוכל הכל, לו יש אמו במעי שבהיותו שאע"פ – הוא הענין אך
מאומה, פועל אינו בעצמו הוא אבל המוכן, מן לו שנותנים מה אלא אינו לו שיש מה כל לעצמו; מציאות

ל"מצאת" מגיעים שעי"ז ד"יגעת" הענין אצלו אין .5ובודאי

שעי"ז  בעולם, ושליחותו תפקידו ולמלא לפעול כדי נברא יהודי בריאתו! תכלית זו אין שכן, וכיון
בראשית" במעשה להקב"ה "שותף רז"ל 110נעשה וכמאמר אביכם 111, אף עולמות בורא הקב"ה "מה

העול  בבריאת חלק שנוטל היינו עולמות", בורא שהעולם (יעקב) הקב"ה של לרצונו בהתאם מחדש, ם
אור" ותורה מצוה ב"נר מואר .112יהי '

" הוא וה"אתיליד" "אתיליד", כאשר דוקא נעשה זה לנענע onzוענין מתחיל ושם הגשמי, בעוה"ז ,"
מהעולם. להתפעל מבלי בעולם, ושליחותו תפקידו למלא ברֿשכל, כמו להתנהג וממשיך ורגליו, ידיו

ומצב מעמד אלא אינו אמו במעי נמצא שהתינוק ומצב שהמעמד מובן, לעבור ipnfומזה שצריך ,
תכלית  ממלא שאכן כשמרגיש ורק בריאתו, תכלית שזוהי ושליחותו תפקידו למלא אח"כ שיוכל כדי אותו

אמיתיים. ואושר שמחה של ומצב במעמד להיות יכול אזי בריאתו,

.ÂË" הזהר דברי בהדגשת הביאור גם להיות onzוזהו יכולה היתה שבו שהמקום היינו, כו'", אתיליד
של  הו"ע מצרים הרי מובן: אינו דלכאורה – דוקא מצרים עם קשור לאור, ועלייתו גידולו משה, לידת

מלחמה תשליכוהו"cbpעריכת היאורה הילוד הבן "כל פרעה גזר שלכן משה, למשה 113לידת בהתכוונו ,
היא שמצרים ועאכו"כ עלאה)?!zecbpzdaדוקא, (נהורא לאור ועלייתו משה של לגידולו

בתניא  המבואר ע"פ יובן הענין .114אך זרות מחשבות לו ו"נופלים ומתפלל, עומד יהודי שכאשר ,.
. אליהן לב ישית לבואל יפול (ו)אל .. בכוונת בקרבו כחו  בכל אומץ ויוסיף יותר יתחזק אדרבה, אלא .

כו'". התפלה

שהלעו"ז  כשרואה ודוקא הרגיל; ע"ד מתפלל הי' המבלבלת, מחשבה לו נפלה לא שאילו ונמצא,
ביתר  ולהתפלל יותר, וחזקים גדולים כחות בעצמו לעורר צריך עליו להתגבר כדי הנה לנגדו, עומד

התלהבות.

תמידית, מנוחה להם שנותנים עי"ז (לא נעשה הגוף שרירי שחיזוק הידוע, כמשל – בזה וההסברה
והרגל, היד וחוזק השרירים חוזק היפך זה הרי תנועה, ללא רגלו או ידו את יניח אם אדרבה: שהרי
שלכאורה  ואע"פ עמהם. ולעבוד בהם להשתמש הגוף, אברי כל ועד"ז ורגלו, ידו את שמאמן עי"ז אלא)
שרואים  כפי חיזוק, בהם נעשה עי"ז דוקא אדרבה: הנה – עמהם העבודה ע"י והרגל היד מתעייפים

בפועל.

שנאמרה  – האמת אל סוכ"ס הגיעו רפואה בעניני שאפילו האחרון, בזמן רואים שאכן כפי ובפרט
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ב.109) ל, נדה
וש"נ.110) א. יו"ד, שבת
ג.111) פצ"ח, ב"ר

כג.112) ו, משלי
כב.113) א, שמות
(ק 114) סכ"ה אגה"ק גם וראה א).פכ"ח. מא,
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בגמרא  אותו 115כבר כשמעמידים דוקא הגוף בריאות בחיזוק מעלה יתרון שיש – שנים מאות לפני
כו'. תפקידו את למלא אותו ומרגילים ופעולה, תנועה של ומצב במעמד

השלימות  לתכלית אותם שמביא עד ישראל", של "גואלן רבינו, משה ללידת בנוגע גם מובן ומזה
ושליחותם, לתפקידם בהתאם בנ"י של הרצון לפי שאינו מקום דוקא, מצרים בארץ אתיליד", ש"תמן –
נעשית  ואז דוקא, בתחתונים יתברך לו דירה ולעשות שם לפעול ומתחילים מזה, מתייראים אינם ואעפ"כ,
הגידול  גם נעשה ולאח"ז כו'); המוכן מן הכל שמקבל באופן (ולא בפ"ע מציאות בתור שלהם הלידה
מוחין  גם אלא ודיניקה, דעיבור מוחין רק לא – השלימות לתכלית שמגיע ועד אתרבי"), ("תמן שלו

הקבלה). (בלשון דגדלות

.ÊË שאלתם על לכו"כ המענה גם מצוות 116וזהו ויקיימו תורה ילמדו שבנ"י הקב"ה של שרצונו כיון :
מצרים" שם על נקראו המלכיות ("כל ל"מצרים" אותם שולח למה קשיים 61– שיש ומצב במעמד להיות ,(

אותם  להכניס צריך הי' הקב"ה מסביבם; שנמצאים מיהודים) אפילו (ולפעמים מאינםֿיהודים ומניעות
ועננ  מרים, של בארה מן, להם ליתן "מלאכים"; עם רק עסק להם יהי' ששם עדן", שיכבסו ל"גן הכבוד י

הלבושים  את לבב!117ויגהצו וטוב ושמחה מנוחה מתוך מצוות ולקיים תורה ללמוד שיוכלו כך, ,

ומדינה  כזה במקום אותם העמיד שהקב"ה כיון הרווחה: בארצות שנמצאים אלו טוענים גיסא, ולאידך
ואשתי" חטוף ואכול ד"חטוף באופן להתנהג עליהם גשמיות, ריבוי שם שיש מכל 118כזו וליהנות ,

מסביבם! שרואים הענינים

אתרבי  ותמן אתיליד ש"תמן כדי – היא במצרים נמצא שיהודי לכך שהסיבה בזהר, מבואר זה על אך
למוחין  שיגיע ועד יהודי בתור ויגדל יהודי בתור שיוולד כדי היינו, עלאה", לנהורא אסתליק ותמן
ויהפוך  המקום), לתכונות עצמו את שמתאים באופן (ולא זה מקום על בעה"ב שנעשה עי"ז דגדלות,

ליהודי. המתאים באופן להיות אותו

לכללות  ואלקות חיות הממשיכים רועים "משבעה להיותו – מישראל לכאו"א משה ממשיך זה וענין
ישראל" שלו:119נשמות ב"מצרים" לפעול שיוכל –

היפך  הצדק, היפך הפכי, דבר ישנו וכאן כדבעי, שאינו דבר ישנו שכאן ורואה מסביבו מביט כאשר
"תמן  – הוא תפקידו אחרת; למדינה לברוח אינה העצה אזי – המצוות והיפך התורה היפך היושר,
הענינים  עם להתמודד כאן) שאומרים כפי ("טשאלענדזש" האתגר את עצמו על לקחת היינו, ַאתיליד",

חיים". "תורת גם שנקראת אמת", "תורת התורה, כרצון יהיו שהם ולפעול בהם, שפוגש

על  ביתו, על עליו, יסתכלו שכאשר – "ראה" שנקראת השבוע בפרשת המבואר באופן שנעשה ועד
נותן  ש"אנכי ("ראה") יראו אזי כולה, הסביבה וכל עמהם שנפגש האנשים על שלו, והמסחר העסק

ברכה" היום הרוחנית,120לפניכם בעבודתו שמצליח בשר בעיני שרואים לאופן עד ברכו שהקב"ה היינו, ,
של  לברכתו גם שמחה וזוכה מתוך הקב"ה את ועובד כפשוטם, הגשמיים הענינים לכל בנוגע הקב"ה

בחלק  למ"ש ועד מגעת, שידו מקום בכל אור" ותורה מצוה "נר ומפיץ הנכונה, ובבריאות לבב וטוב
. ה' יבחר אשר "המקום הקודש, לארץ לבוא שזוכה – שני דיום בגאולה הפרשה שם", שמו לשכן .

צדקנו. משיח ע"י והשלימה האמיתית

***

.ÊÈ'גו תביאו שמה שם שמו לשכן בו אלקיכם ה' יבחר אשר המקום "והי' למש"נ הקדמה בתור
(כנ"ל  בפרשה שנימנו הענינים פרטי ככל וגו'", ויצהרך ותירושך דגנך מעשר וגו' וזבחיכם עולותיכם
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עבדי 115) לא דאי דמחוזא "באכלושי א: עז, ב"מ ראה
. (במחוזא תמיד,חלשי" משאות לשאת הרגילים אדם בני היו .

פרש"י). – להן קשה בטלים וכשיושבין
וש"נ.116) .79 ע' חנ"א מנחם תורת גם ראה

ד.117) ח, עקב פרש"י ראה
רע"א.118) נד, עירובין – חז"ל לשון
רפמ"ב.119) תניא
(ראה).120) פרשתנו ריש
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הכתוב  מקדים – נכנסים 121ס"א) שכאשר היינו, גו'", היום פה עושים אנחנו אשר ככל תעשון "לא :
את  להקריב צריך אלא במדבר, שהיתה מההנהגה אחר באופן ההנהגה להיות צריכה ישראל, לארץ

ה'. יבחר אשר במקום הקרבנות

הירדן" את עוברים אתם ("כי ישראל לארץ להכניסה בנוגע הוא הפרשה תוכן שכללות )122ונמצא,
ישראל. לארץ לארץ חוץ בין החילוק –

. ה' יבחר  אשר ש"המקום שאע"פ גם מובן הואועפ"ז שם" שמו  לשכן .ycwnd zia הקריבו שבו
ולאח"ז  ירושלים, את כבשו ולאח"ז בכללותה, ישראל לארץ נכנסו שתחילה באופן זה הי' – הקרבנות את

שם". שמו ד"לשכן הענין נעשה שבו ביהמ"ק, את שם בנו

תדרשו" "לשכנו (מספרי): רש"י כפירוש – לשילה בנוגע גם שתחילה 6ועד"ז – שילה" משכן "זה ,
המשכן. שם להעמיד שילה נבחרה לאח"ז ורק לגלגל"), ("באו ישראל לארץ נכנסו

ישראל  ארץ כל היתה ירושלים נבחרה שלא "עד בתחילתה: במכילתא מ"ש עם גם מתאים זה וענין
כל  היו ישראל ארץ נבחרה שלא ש"עד וע"ד ישראל", ארץ יצאת ירושלים משנבחרה למזבחות, כשרה

הארצות". כל יצאו ישראל ארץ משנבחרה לדברות, כשרות הארצות

ת  זה הרי כלים ובכללות במסכת המשנה דברי מכל 123וכן מקודשת ישראל ארץ הן, קדושות "עשר :
. .הארצות ממנה מקודשות חומה המוקפות עיירות ומונה . והולך כו'", מהם מקודש החומה מן לפנים .

קדושות". ה"עשר כל

.ÁÈ בגלל היא שקדושתה או עצמה, בפני קדושה היא אם חקירה יש ירושלים לקדושת בנוגע והנה,
ביהמ"ק. שם יבנה שלאח"ז

ורחבה"– טובה "ארץ היא עצמה מצד הרי ישראל, לארץ מעלה,124בנוגע עוד בה ניתוסף ולאח"ז ,
גם  אם חקירה יש עצמם, וביהמ"ק לירושלים בנוגע אבל והמקדש; דירושלים הענין גם בה שיהי'
זה  ומצד ביהמ"ק, נבנה שבה העיר היותה בגלל היא מעלתה שכל או עצמו, בפני ענין לה יש ירושלים
שנשחטו  קלים קדשים אוכלים שבו המקום – החומה) מן (לפנים ירושלים של הקדושה גם נעשית

בביהמ"ק.

הבית", בשביל אלא נתקדשה לא ש"ירושלים ע"ב, ס' דף זבחים במסכת בתוס' מפורש ולכאורה:
קיימא". ירושלים וקדושת תבטל הבית ש"קדושת יתכן ולא

חומה. מוקפות ערים שאר לגבי בירושלים מעלה היתה לא ביהמ"ק שנבנה שקודם נמצא ועפ"ז

כשרות  הארצות כל היו ישראל ארץ נבחרה שלא "עד הנ"ל המכילתא לדברי בסתירה זה הרי ולכאורה
כשרה  ישראל ארץ כל היתה ירושלים נבחרה שלא עד הארצות, כל יצאו ישראל ארץ משנבחרה לדברות,
יצאת  עולמים בית "משנבחר מוסיף לאח"ז ורק ישראל", ארץ יצאת ירושלים משנבחרה למזבחות,

בפ"ע. וקדושה ענין יש שבירושלים מובן, שמזה ירושלים",

בביהמ"ק  הבחירה שקודם הסברא בגלל המכילתא לשון את ולתקן להגי' שרצה מי שיש [ולהעיר,
ישראל  שבארץ המקומות שאר ככל ירושלים ה 125היתה ע"פ אך בפ"ע,. קדושה יש בירושלים שגם אמור

. ירושלים "משנבחרה ראשון: מדפוס החל הדפוסים, בכל שמופיע הלשון את ולתקן להגי' צורך .אין
עולמים"]. בית משנבחר

.ËÈ– דינים) לכמה בנוגע נפק"מ גם בזה (ויש ישראל ארץ לגבולי בנוגע השאלה בהקדם ויובן
כמ"פ  הבתרים 126כמדובר בין בברית מ"ש בין חילוקים בזה לבוא:127שמצינו לעתיד בנוגע מ"ש  ובין

גבולך" את אלקיך הוי' ירחיב .128"ואם
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ח.121) שם, פרשתנו
לא.122) יא, שם
ואילך.123) מ"ו פ"א
ח.124) ג, שמות

וש"נ.125) .215 ע' (מירסקי) המסכתות" "סיומי ראה
וש"נ.126) .214 ע' חכ"ח לקו"ש גם ראה
ואילך.127) יח טו, לך לך
ובפרש"י.128) ח יט, שופטים פ'
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הרבה  וגדול רחב שטח על חלים הארצות, משאר ישראל ארץ מחולקת שבהם הדינים – אופן ובכל
מכל  מקודשת ישראל מ"ארץ החל קדושות" ה"עשר נימנו שבה כלים, במסכת במשנה שנזכר ממה יותר
וכו'", החומה מן לפנים כו ', הימנה מקודשות חומה המוקפות "עיירות גופא ישראל ובארץ הארצות",

במדב"ר  במדרש ואילו הקדשים"; "לקדש הצ"צ 129עד קדושות",130(שמביא ה"עשר נימנו שם שגם (
הירדן". מעבר מקודשת כנען ש"ארץ מוסיף הארצות", מכל מקודשת ישראל "ארץ שאומר לאחרי הנה

והן  כנען ארץ הן כולל זה הרי הארצות", מכל מקודשת ישראל ש"ארץ אומרים שכאשר מובן, ומזה
"ארץ  בשם היא גם נקראת ולכן ישראל, לעמו ליתן הקב"ה בחר הירדן עבר גם שהרי הירדן, עבר

רש"י  שמביא כפי ישראל, לעם הקב"ה שנתן הארץ להיותה יצחק 131ישראל", רבי של "כל 132המאמר :
. היא הקב"ה של לנו".הארץ ונתנה מהם נטלה וברצונו להם נתנה ברצונו .

.Î מעבר גם הלחם ושתי וביכורים עומר מביאים תנאים כמה שלדעת שמצינו מה לתרץ יש ועפ"ז
הלחם"133הירדן  ושתי והביכורים העומר ממנה "שמביאים היא ישראל ארץ של ש"קדושתה" אף ,134–

הירדן. עבר והן כנען ארץ הן ישראל" "ארץ כוללת הנ"ל המד"ר ע"פ כי,

– הירדן בעבר נחלתם וקיבלו שביקשו מנשה שבט וחצי ראובן ובני גד לבני בנוגע גם יובן ובזה
נאמר  שעליהם כיון יתכן 135דלכאורה איך ישראל, ארץ את שכבשו אלו והם לפניהם", הולך "והחלוץ

הארצות". מכל ש"מקודשת ישראל" ב"ארץ נכללת הירדן עבר שגם כיון – לארץ? בחוץ נחלה שביקשו

הרמב"ן  מתרץ להם 136ועפ"ז אמר ולא הגוים, מאיסורי מדין כלי בהגעלת עתה אותם ש"הזהיר הטעם
שאמר  כמו שללם, גם שלקחו ועוג סיחון בכלי מתחלה אשר 137זה הערים ושלל לנו בזזנו הבהמה רק

. הם,לכדנו האמורי מלכי ועוג סיחון כי, .`id l`xyi zlgpn mvx`e אפילו שללם כל להם והותר ,
. רבותינו האיסורים ואמרו ארצם,138. את לקחו ולא משלהם, הי' לא מדין אבל להו, אשתרי דחזירי קדלי

הירדן  שעבר מובן שמזה – כו'" בכליהם האיסור נהג ולכך שללם, ולקחו אותם הרגו נקמתם לנקום רק
ישראל  מארץ חלק היא ועוג) סיחון .139(ארץ

.‡Î חומה המוקפות מערים אפילו ישראל, ארץ שאר מכל שמובדלת לירושלים בנוגע יובן ועד"ז
ישראל: ארץ מכל שמקודשות

רק אינה ה"חומה" הנה – חומה המוקפות לערים ה"חומה"oniqבנוגע אלא העיר, מסתיימת שכאן
zlret"אותו מחזירין אין ש"יצא למת, בנוגע (כמו העיר לקדושת שהסיבה והיינו, העיר, קדושת ,123את

הקדושה. את שפועלת חומה, מוקפת היותה בגלל היא וכיו"ב)

העיר  קדושת את פועלת שהחומה לומר אפשר אי לירושלים בנוגע רש"י *אמנם, שהרי מבאר 140–
שבמדבר" ישראל מחנה במקום "היא כולה שירושלים החומה מן לפנים קלים קדשים אכילת בטעם

מסביב. (חומה) מחיצות לו היו לא ישראל מחנה והרי קלים, קדשים אכלו שבכולו

וכו',)* להקשות יש ענינים שבכמה אלא ואילך, קיב ע' תשכ"ח) (ירושלים השלם" ציון ב"כרם גם בזה שקו"ט
נ"ל. ואינם
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ח.129) פ"ז,
ע'130) תרכ"ט סה"מ גם וראה א'שמ. ס"ע מטות אוה"ת

רפב.
בראשית.131) ר"פ
(132.6 ,5 הערות בתחלתו ח"כ לקו"ש ראה
נשא 133) זוטא ספרי שם. ובירושלמי מ"י פ"א ביכורים ראה

שם. 35 ובהערה צז, ע' תמוז סה"מ מנחם תורת גם וראה ב. ה,
וש"נ.

שם.134) ובמד"ר כלים
יג.135) ו, יהושע
כג.136) לא, מטות
לה.137) ב, דברים
א.138) יז, חולין
וש"נ.139) .20 הערה 124 ע' חי"ג לקו"ש גם ראה
החומה).140) מן לפנים (ד"ה ב קיב, זבחים
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הרמב"ם  כותב שכינה, למחנה .141בנוגע הבית בבנין עיקר שהן הדברים הן ועושים"אלו .dvign
. להיכל סביב אוהל אחרת חצר  כעין שהוא  זו במחיצה המוקף  וכל במדבר, שהיו החצר קלעי כעין .

מחיצות. לו היו לא – ישראל מחנה אבל עזרה"; הנקרא הוא הקדשים) וקדש הקודש היו (שבה מועד

שלכן  (חומה), מחיצה היתה לא שם שגם – הנ"ל) (מטעם בשילה קלים קדשים לאכילת בנוגע ועד"ז
משם  שרואין "במקום הרואה", "בכל שילה"נאכלים .142את

רק היא החומה אלא החומה, ע"י נעשית אינה ירושלים שקדושת המקום oniqועכצ"ל, מסתיים שכאן
קלים. קדשים אוכלים כאן עד ולכן במדבר, שהי' ישראל מחנה כנגד שהוא

בגמרא  שנתבארו שבזה הדינים פרטי (ככל בחומה צורך יש ירושלים על להוסיף שבשביל [ואע"פ
שבועות  ונביא 143במסכת ומלך דין בית ע"י שנעשית ההוספה קודם שהוא כפי לירושלים בנוגע מ"מ, ,(

סימן]. אלא אינו החומה ענין וכו',

.·Î:ביניהם והנפק"מ

ירושלים חומת יכול zlretאם אזי אדם, בני מעשה עם קשורה שהחומה כיון הרי – הקדושה את
זאת; ולבטל אדם בני של נוסף מעשה לבוא

אלא אינה ירושלים חומת אם אינה oniqאבל ירושלים של הקדושה אזי ירושלים, מסתיימת שכאן
הקדושה  אבל אדם, בני ע"י אמנם נעשה [הסימן הקב"ה של בחירתו מצד אלא אדם, בני מעשה מצד

כו'", ירושלים "נבחרה המדרש: כלשון הקב"ה], ע"י נפעלה הסימן) מורה (שעלי' עצמה

נשארה  אבל קרבנות, להקרבת בנוגע רק זה הרי ירושלים", יצאת (שאז) עולמים בית "משנבחר [וגם
וכיו"ב], קלים קדשים לאכילת בנוגע בקדושתה ירושלים

זאת. לבטל אפשר אי – הקב"ה ע"י שנעשה שזהו"ע וכיון

.‚Î הרמב"ם מ"ש יובן אומר144ועפ"ז אני milyexie"ולמה ycwna לעתיד קדשה ראשונה קדושה
שקדושת  לפי לבוא, לעתיד קדשה לא בהן וכיוצא ומעשרות שביעית לענין א"י שאר ובקדושת לבוא,

בטלה": אינה ושכינה השכינה, מפני וירושלים המקדש

המקדש, קדושת כמו היא ירושלים קדושת

הרמב"ם – בדברי ההסברה גם כולה,145וזוהי ירושלים תקרא "מקדש ו"מדינה": ל"מקדש" בנוגע
ישראל  ארץ שבכל שהעיירות אומר אינו שהרמב"ם והיינו, ישראל", ארץ שבכל העיירות שאר ומדינה

כולה" ירושלים תקרא ש"מקדש לומר מדייק אלא מירושלים, חוץ "מדינה" –נקראים

זה  במקום בנו שלאח"ז אלא ה'", יבחר אשר "המקום שזהו [היינו, השכינה" "מפני היא שקדושתו
אינה  "שכינה והרי מלמעלה], נעשו וקדושתו המקום הוראת אבל כו', הענין נשלם ועי"ז הבנין, את

בנוי" בית שם שאין אע"פ כולן הקרבנות "מקריבין ולכן .146בטלה",

מהחומה, חלק שחסר או החומה, את רואים לא כאשר שאפילו – כולה לירושלים בנוגע גם מובן ומזה
בכל  שני ומעשר קלים קדשים "אוכלין ולכן ירושלים, של הקדושה נשארת וכו', וכו' אמות מעשר ויותר

חומות" שם שאין אע"פ .146ירושלים חומה מוקפת "שהיתה בגלל לא עתה",– מוקפת שאינה אע"פ .
חומה  מוקפות בערים הערים 147כמו קדושת על בהוספה ירושלים של המיוחדת הקדושה מצד אלא ,

אינה  ו"שכינה השכינה", "מפני – עלי') סימן רק שהיא החומה, עם קשורה (שאינה חומה המוקפות
בטלה".
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הי"א.141) פ"ז שם וראה ה"ה. פ"א ביהב"ח הל'
ובפרש"י.142) שם זבחים
ובפרש"י.143) א טז,
הט"ז.144) פ"ו ביהב"ח הל'

מי"ב.145) פ"ג סוכה פיהמ"ש גם וראה רפ"ד. ר"ה פיהמ"ש
מ"ג. פ"א שקלים

הט"ו.146) שם ביהב"ח הל'
הט"ו.147) פי"ב ויובל שמיטה הל' רמב"ם
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.„Î אלו לימינו בנוגע גם ירושלים של הענין בכללות תוקף ניתוסף לעיל האמור :148וע"פ

ל  בטלה אינה ששכינה מודים שהכל כשם אלא וכו', ראיות להביא שצריכים הטועים כדעת עולם,שלא
לעולם. בטלים שאינם וקודש קדושה של מקומות הם וירושלים המקדש גם כך

למישהו  נוסף וחלק לפלוני שייך שחלק לומר שייך לא וגם עליו; ולחלוק להתווכח ששייך ענין זה אין
שוה. כולם ויד שותפים לשלשה ששייך או אחר,

. אלקיך ה' ש"אנכי פני"כשם על אחרים אלקים לך יהי' לא אשר 149. מקום "בכל רש"י כפירוש ,
. שם בטלה אני אינה השכינה") "מפני (שהיא וירושלים המקדש קדושת גם כך – קיים" שאני זמן כל .

לעולם.

הרי  – באמת לכך מתכוונים שאכן שרואים ובאופן בתוקף, זה על עומדים שכאשר כמ"פ וכמדובר
נצח" "דידן ואז מתבטלים, האמת שבפני  הלשון שלום,150ידוע ובדרכי נועם בדרכי ,

היעוד  מירושלים",151ומתקיים ה' ודבר מסיני) ונתונה המסורה האמיתית (התורה תורה תצא "מציון
לו" למושב (הקב"ה) וכמ"ש 152ש"אוה שיומשך 153, ובאופן אויתי'", כי אשב פה עד עדי מנוחתי "זאת

אלו. בימינו לבב, ובטוב בשמחה

***

.‰Î תענית במסכת המשנה בדברי העצים 154הביאור לקרבן פחת 155בנוגע בני (באב) בו "בעשרים :
הדעו  וב' יהודה", בן עדין בני באלול בעשרים יהודה, בן שבגמרא מואב בני 156ת או דוד בני הם אם

,157יואב 

שונים – בשמות הנדבות בשתי נקראת משפחה עשרים158שאותה של העצים שנדבת לפי ,a`a שייכת
עשרים ושל מואב", "פחת כי:lel`aלשם "עדין", לשם שייכת

קרבן  להקריב יוכל נוסף שיהודי כדי למזבח עצים המנדב 159נדבת (א) אופנים: בב' להיות יכולה –
נמצא  הוא ואילו בחטא, נכשל פלוני שהרי למטה, מלמעלה – קרבן להביא שצריך היהודי על מסתכל
בגלוי  ומצבו שמעמדו שאף מתבונן המנדב (ב) הזולת, עבור גם עצים לו שיש עד השלימות, בתכלית
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וש"נ.148) .153 ע' חנ"ז מנחם תורת גם ראה
וֿז.149) ה, ואתחנן בֿג. כ, יתרו
ג.150) פכ"ד, ויק"ר – חז"ל לשון
ב.151) ד, מיכה ג. ב, ישעי'
יג.152) קלב, תהלים
יד.153) שם,
א.154) כו,
בביאור155) א) כח, (שם בברייתא (שם)כדאיתא המשנה דברי

הכהנים  היו זמנים התשעה (באלו תשעה" והעם, כהנים עצי "זמן
היום, אותו קרבן מקריבין והיו עצים, להביא מתנדבים והעם
בלשכה  עצים מצאו לא הגולה בני "כשעלו שלהם): יו"ט שהי'
במשנה) שנימנו (המשפחות אלו ועמדו כו'), העניות גודל (מצד
לשכה  שאפילו שביניהן, נביאים התנו וכך משלהם, והתנדבו
משלהן". מתנדבין אלו יהיו כו') שהעשירו (לאחרי עצים מלאה

שם.156)
והן 157) דוד שהן – מואב" ל"פחת בנוגע רש"י וכפירוש

עדינו  אמר "חד – ל"עדין" בנוגע וכן המואבי', מרות באו יואב
. לי' קרי ("להכי דוד זה שעוסק העצני שבשעה העצני, עדינו .

כעץ"), מתקשה למלחמה וכשיוצא כתולעת, עצמו מעדן בתורה
יואב". זה אמר וחד

(158– מזה מרות miiktdויתירה שבא ע"ש מואב", "פחת :
בקהל  לבוא שיוכל שכדי ועד גרים, בן היותו על מורה – המואבי'
מואבית" ולא מואבי עמונית, ולא ד"עמוני בלימוד צורך יש

. עצמו מעדן "שהי' ו"עדין", וש"נ); סע"א. סט, בדברי (יבמות .
השלימות  תכלית על מורה – סע"ב) טז, למו"ק הר"ח (פי' תורה"
ואורך  "חיינו היא התורה כולם שאצל לכך שנוסף בנ"י, אצל

שבתורה,*ימינו" התענוג בענין בנ"י שאר מכל מובדל הוא הרי ,
כו'. מהותו כל שזהו

הענינים 159) :**וברוחניות
להתקרב שרוצה יהודי שיש רואה ללימוד הוא לאלקות,

חסרה  עצים; לו חסרים עני, להיותו אבל המצוות, וקיום התורה
התומ"צ. של היוקר והכרת והחמימות, האש לו

(*opilf` dpinc reayd zyxta y"nke" :'eb mkipa inie mkini eaxi ornl"`i awr),(`k,my) f"ptl p"yn lr i`wc i"yx yexitk,(hi"mzcnle
ma xacl mkipa z` mze`– "dxezd cenil.

**(zeipgexa mipiprd lk mpyi w"ndia axgyn mby t"nk xaecnd mcwdae–zeipgexa oiprd 'id `l miiw 'id w"ndiay onfay dpeekd oi`y,
oiprd 'id f`y `l` בגשמיות הרוחניים ,גם הענינים אז שהיו .ועאכו"כ
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הרי  השלימות, בתכלית הזולת,160הוא בטובת משתדל ולכן הנפש, עצם עם נעשה מה לדעת אפשר אי
ממנו  יותר נעלית במדריגה שפלוני אצלו שנרגש .161כיון

הרחמים  חודש אלול, בחודש באלול: לעשרים באב עשרים בין החילוק גילוי 162וזהו מאיר שבו ,
להזולת; לסייע ממדריגתו יורד ואעפ"כ תורה, בדברי עצמו שמעדן "עדין", בן היותו נרגש אלקות,

הדינים  חודש אב, מואב"163ובחודש "פחת מבני היותו נרגש שנתגיירה 164, המואבי' מרות ה',165, בחסדי
מישר  אחד כל על מסתכל ממנו ולכן למעלה שהוא –אל

ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י ואילך.166הוגה 86 ע' ח"ט בלקו"ש

שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים

מתוך  לו לסייע שמתחיל באופן בזה הסדר צ"ל השלימות, בתכלית יהי' להזולת והסיוע שהעזר וכדי
ליהודי  אלא) לגר, (לא ששייכים עצים נתינת ע"י לו לסייע מוסיף ולאח"ז כו', ממנו פחות שהוא הרגש 
ע"י  רק לא לו שמסייע והיינו, בתורה, התענוג על שמורה העצני", "עדינו – השלימות בתכלית שהוא

נעלים. היותר הכחות ע"י גם אלא הבינונים, או הפחותים כחותיו

רז"ל  כדרשת לו, גם הקב"ה עוזר – האמורים האופנים בשני – להזולת העזר כללות על 167וע"י
שהוא 168הפסוק  עי"ז לעשיר עוזר שהקב"ה והיינו, ה'", שניהם עיני מאיר נפגשו תככים ואיש "רש

לעני. עוזר (העשיר)

לשנה  טובה וחתימה בכתיבה ונמשך ובשלימות, ברצון חבירו של והקרבן שלו הקרבן מתקבל ואז
ישראל. כלל בתוככי לנו תהי' כן והנגלה, הנראה בטוב ומתוקה טובה

***
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מום, ללא היא והבהמה לו, יש – להקריב) (שצריך בהמה
"כולך  ולאה, רחל רבקה שרה ויעקב, יצחק אברהם בן הוא שהרי

(שה" בך" אין ומום רעיתי שלא יפה לפעול צריך אבל, ז), ד, ש
תעלה  אלא כא), ג, (קהלת למטה" היא היורדת הבהמה "רוח תהי'

הקב"ה. עם ולהתאחד להתקשר השמימה, בלהב
שעי"ז  – העצים  את ולהדליק  עצים, לו ליתן צריך זה ובשביל
דרחימותא" ב"שלהובא להקב"ה שישרף ועד חמימות, אצלו תהי'

א). פד, זח"ג (ראה
להציווי 160) בנוגע (רפל"ב) בתניא המבואר על נוסף

יודע  מי והרוח ש"הנפש יח), יט, (קדושים כמוך" לרעך "ואהבת
. ומקורן בשרשן ומעלתן א'גדולתן ואב מתאימות שכולן בשגם .

לכולנה".
הכרת 161) מתוך שנעשית הנתינה את להשוות שאין ומובן

ובגשמיות, ברוחניות העשיר, שהוא הזולת, לבין בינו החילוק
להרגיש  שביכלתו אלא כו', אליו שזקוק העני, הקבצן הוא ופלוני
את  מרגיש שעשיר כמו מיטֿפילן") אים קען ("ער הזולת את

נמצא שהוא רגש מתוך שנעשית לנתינה ומצב eze`aהעני, מעמד
גברא  "ההוא סע"ב) צה, (סנהדרין חז"ל (כלשון זולתו כמו

ומצב במעמד שהוא ועד יתיב"), נמי פחדא dhnlyבההוא
פלוני  שעל (158 ע' תרצ"א סה"ש (ראה הידוע (וכהלשון מהזולת
בעין  להסתכל צריך עצמו על ואילו ימין, בעין  להסתכל צריך

היא הנתינה שאז ixnblשמאל), xg` ote`a לעצמו אם שהרי –
לעזור, e"weצריך y"k גדולה שמעלתו לחבירו, לעזור שצריך

יותר!
ואילך  259 ס"ע תרח"ץ (סה"ש הידוע בלשון – ובפשטות
וואס  ברויט שטיקל "דער ובכ"מ): אייר). טו יום" ב"היום ָ(נעתק
היא  לי, שיש הלחם (פרוסת מיינער" ווי דיינער ער איז האב, ָאיך

שלי)! כמו שלך
הכתוב  בפירוש ב) סג, (בשלח בתו"א מהמבואר גם ולהעיר

משפט  "בחי' שיש ומשפט", צדקה "לעשות יט) יח, (וירא
. הצדקה נגד גופו חיי מותרות על בנפשו האדם .שעושה

שכאשר  והיינו, כו'", חבירך לחיי קודמין אינן שלך המותרות
ש"אנכי  ה"סךֿהכל" הי' בעצמו, "משפט" עשה אבינו אברהם
זה  חשבון ולפי מאומה, לו מגיע לא ולכן כז), (שם, ואפר" עפר

את לצדקה הונו!נתן כל
ובשעה"פ)162) ג  ו, (שה"ש במ"ש ודודי כמרומז לדודי "אני

תליסר  לה אית שושנה מה – בשושנים" הרועה אלול) (ר"ת לי
המדות  י"ג על וגם הרחמים, מדות י"ג על שרומז כו', עלין
לקו"ת  (ראה אלול חודש בדרושי כמבואר בהן, נדרשת שהתורה

ואילך). א לג, ואילך. א לב, ראה
ב)163) עח, (שם בזהר שמצינו ועד – רע"א. יב, זח"ב

את  ממנו נטלו שלאח"ז אלא דיעקב, ההפכי לצד ניתן אב שחודש
תשעת  את גם ממנו יטלו וסוכ"ס באב, תשעה שלאחרי הימים
78 ע' ח"ט לקו"ש גם וראה – ולשמחה. לששון שיהפכו הימים,

זו). (משיחה
"מלך 164) בהיותו שגם דוד, וכמו יהודה". "בן היותו עם

תולעת  ד"אנכי הענין אצלו נרגש א), כה, (ר"ה וקיים" חי ישראל
ז). נא, (שם אמי" יחמתני "בחטא ז), כב, (תהלים איש" ולא

עברו165) הגיור שמזמן שלמרות – בזה k"ekוהחידוש
zexec ביהמ"ק בנין ושלמה, דוד ללידת עד בועז, של (מזמנו

עד  בבל, גלות שנות שבעים שנה, ת"י במשך שלמה ע"י הראשון
ו"עד  דורות, מעשרה יותר – הגולה") בני "כשעלו שני לבית
נרגש  מ"מ, א), צד, (סנהדרין קמי'" ארמאי תבזה לא דרי עשרה

הגירות,dzrאצלו ענין מצד ביותר, ירוד ומצב במעמד שהוא
סע"ב). נט, (ב"מ רע" שסורו "מפני

ראה.166) ש"פ בשיחת הביאור המשך בשילוב
א.167) טז, תמורה
יג.168) כט, משלי
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.ÂÎ לאלו מסייעים שממנה יצחק", לוי "קרן אודות להזכיר אב כ"ף של בהתוועדות תמיד רגיל
הדבר  פרטי כמ"פ כמדובר הקודש, טהרת על הכשר חינוך בשטח להתעסקות בנוגע לעזר .169שזקוקים

בזה. להשתתף יכול – הרוצה וכל

"כל– אומר שאינני שהואutgdהטעם "חפץ" כי, ,"zeinipt עדינו"),170הרצון" – התענוג (ענין
בזה  ישתתף ה)רצון, ב(חיצוניות גם הרצון מפנימיות נמשך שאצלו מי אך אחד; כל אצל בודאי ישנו

בפועל.

ביום  – גרמא שהזמן ענין שזהו ובפרט מצוה, של בענין השתתפותו עבור תבוא, עליו ה' וברכת
זו. נשמה עליית עם הקשור

.ÊÎ:החינוך ענין ע"ד להמוזכר בקשר להוסיף ויש

קשור  החינוך וכאשר חייו, ימי במשך האדם הנהגת לכללות היסוד את מעמיד – בכלל החינוך ענין
עד" עדי "בנין ה"בית" נעשה שעי"ז התורה, יסודי על אמיתי, חינוך זה הרי התורה, ש"ה'171עם כיון ,

בו"). בוניו עמלו "שוא זאת, לולי (שהרי בית" יבנה "בית",172. בשם נקראת התורה שגם ולהעיר .
חז"ל  במדרשי .173כמבואר

מ"ש  גם יש 174וזהו למהוי, כדבעי ובנוי קבוע באופן יהיו האדם שחיי שכדי – אדם" התורה "זאת
אור" "תורה שהיא התורה, בענין התורה 112צורך פרשיות לשתי ועד פרטיו, בכל הבית את שמאירה ,

ובשעריך" ביתך מזוזות על ("וכתבתם במזוזה שזהו 175שכותבים  שמעידה עי"ז הבית, כל את ששומרת ,(
אחד" הוי' אלקינו הוי' ישראל ד"שמע הענין ניכר שבו .176בית "ואהבת ובכל , נפשך ובכל לבבך בכל .

ממונך"177מאדך" "בכל ומבונה.178, מיוסד בית זה נעשה ואז להקב"ה, באהבתו הנכסים כל את שנותן ,

.ÁÎ,וירושלים לשילה בנוגע המשנה דברי אודות (ס"א) לעיל המדובר  עם גם קשור זה וענין
ה'": יבחר אשר "המקום ע"ד השבוע בפרשת למ"ש בשייכות

הפסוק  בתור 179על ראשון, דיום בשיעור (שנאמר הנחלה" ואל המנוחה אל עתה עד באתם לא "כי
שם" שמו לשכן בו אלקיכם הוי' יבחר אשר המקום ל"והי' חז"ל 11הקדמה דרשו שילה 180) זו "מנוחה :

. ירושלים זו .נחלה שילה זו נחלה ירושלים זו מנוחה אומר, ר"ש יהודה. ר' דברי רבי . דבי תני .
ירושלים" וזו זו אומר, יוחי בן שמעון רבי שילה. וזו זו .181ישמעאל,

בזה: והענין

הכתוב  ובלשון ממנו, לנוח שצריכים ענין שיש מורה – אויביכם",182"מנוחה" מכל לכם "והניח :
מעמד  נעשה ולאח"ז למקום, ממקום ונדודים טלטולים או מלחמות של ומצב מעמד הי' שתחילה והיינו,

הגמרא  (כדברי הפסק" לה ש"אין "ירושה" כמו היא – "נחלה" ואילו מנוחה; של היינו,183ומצב ,(
עולמים. נחלת שנשארת

לתמיד, ביהמ"ק נשאר בירושלים כי, – ירושלים" זו נחלה שילה זו "מנוחה המ"ד של מהטעמים וזהו
המשנה  הבמות 14כדברי נאסרו לירושלים "באו נחלה".: היתה והיא היתר, להן הי' ולא ,
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מנחם 169) (תורת סט"ו דאשתקד מנ"א כ"ף שיחת גם ראה
וש"נ. ואילך). 378 ס"ע חנ"ג

וש"נ.170) ד. כח, שה"ש לקו"ת ראה
ונישואין.171) אירוסין ברכת נוסח
א.172) קכז, תהלים
רבים 173) מים המשך ואילך. א יו"ד, ואתחנן לקו"ת ראה

וש"נ. ואילך). רלא (ע' בסופו תרל"ו
יד.174) יט, חוקת
ט.175) ו, ואתחנן

ד.176) שם,
ה.177) שם,
עה"פ.178) ופרש"י ספרי רפ"ט. ברכות
עה"פ.179) ופרש"י ספרי וראה ט. יב,
א.180) קיט, זבחים
(181.40 ע' חנ"ה מנחם תורת גם ראה
יו"ד.182) שם, פרשתנו
ב.183) קכט, ב"ב
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.ËÎ:האדם לחיי בנוגע גם הוא וכן

עמיקתא" לבירא רמה "מאיגרא הנשמה ירידת לאחרי הם האדם והחומרי,184חיי הגשמי לעוה"ז ,
העלם  מלשון "עולם", בשם נקרא עצמו שיש 185שמצד באופן היא בעולם האדם שבריאת ועד (והסתר),

רבים  לשון "נעשה" של שזהו"ע לטעות בעולם 186מקום לפעול האדם צריך ולאח"ז דפרודא; עלמא ,
עושנו" הוי' לפני נברכה ונכרעה ד"נשתחוה דר"א 187הענין בפרקי כמ"ש שהמליך 188, לאדה"ר בנוגע

"ה' הוא: אדה"ר, בריאת יום הששי, יום של שירו שלכן כולו, העולם כל על הקב"ה גאות 189את מלך
אדם"190לבש" קרויין "אתם מבנ"י, אחד כל אצל הוא וכן ,191.

"מצרים", בשם שנקרא בעולם היא שהלידה – אתיליד" "תמן ואילך): (סי"א לעיל האמור ובסגנון
וגבולים  מיצרים עצמות 192מלשון להמשיך צריך זה ובעולם הענינים, בכל ומוגבל מדוד הוא שהאדם כך, ,

נאמר  עליו ב"ה, א"ס ואין 193ומהות עולם של מקומו "הוא שלכן יכלכלוך", לא השמים ושמי "השמים
מקומו" ית'.194העולם לו דירה יהי' שהעולם ולפעול ,

דירה  הוא ואם ית'; לו דירה להיות יכול אינו – עולם ישאר העולם אם סתירה: זו הרי לכאורה אך
וועלט")?! ("אויס העולם מציאות ומתבטלת וההגבלות המדידות כל מתבטלים – ית' לו

השנים: מן אחד שיהי' שבהכרח ואומרים חלוקה שעושים כו"כ של הטענה גם וזוהי

מכל  למעלה ולהיות מצוות ולקיים תורה ללמוד להתפלל, – הקב"ה עם להיות שענינם יהודים ישנם
רק  להיות – הוא טוען – שלו הענין אבל העולם; עניני כל עם שייכות ללא אופן, ובכל העולם, עניני
עצמו  שהוא כיון אבל, הקב"ה, עם קשור להיות יוכל אחר שיהודי כדי כסף יתרום היותר, ולכל בעולם,
והחיות  העצם זה אין שהרי והגבלה, במדידה תהי' הכסף נתינת שגם מובן הרי זה, ובענין עם חי אינו

שלו. והלהט

הזה" הבית כי "אף וק"ו ובמכ"ש יכלכלוך" לא השמים ושמי ש"השמים כיון לטעון: –193וממשיך
בכל  אותם ויפרנס וביתֿהמדרש, בביתֿהכנסת בטלנים" "עשרה יושיב ומצוות, התורה בשביל הנה

העולם. עם יתעסק הוא ואילו הקב"ה, עם יתעסקו והם הכבוד,

סוג  יש רבים): (לשון אדם סוגי שני שיש אומר הוא שהרי – רבים לשון אדם" "נעשה עז"נ ובכן:
אבל  זל"ז, מסייעים אפילו והם ביניהם, מלחמה אין אמנם השני!... לצד ששייך סוג ויש זה, לצד ששייך
מחזיק  רק הוא אלא המצוות, וקיום התורה ללימוד שייך אינו – עצמו מצד הוא שונים; סוגים שני הם

אלקות. עם להתעסק יוכל שהלה נוסף ליהודי ומסייע

פה" עושים אנחנו אשר ככל תעשון "לא מסתברא: שאיפכא – התורה הוראת באה זה ;121ועל
שם" אדם ישב לא גו' "ארץ במדבר, להשאר אינה ועיף"195התכלית צי' "ארץ "מן",,196, יהי' ושם

התכלית  וכו'; וזריעה בחרישה לעסוק ולא ללמוד, רק שיכולים כך, הכבוד", ו"ענני מרים" של "בארה
ודבש" חלב זבת "ארץ ורחבה", טובה ל"ארץ לבוא – בה"124היא כל תחסר ש"לא צריכים 197, זו ובארץ ,

שם". שמו לשכן בו אלקיכם הוי' יבחר אשר "המקום יהי' ששם לפעול

ורחבה", טובה ב"ארץ ומתיישב ועובר נוסע שהקב"ה כך, מהמדבר, הקב"ה את מוציא הוא כלומר:
ע"י  הדואר, ע"י זאת שולח לא הוא – שלו. הביכורים את היהודי מביא ולשם ודבש", חלב זבת "ארץ
את  גו' "לשרת שענינו הכהן, אל – שלו המובחר – הביכורים את מביא בעצמו הוא אלא וכו', שליח
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ב.184) ה, חגיגה – חז"ל לשון ע"פ
ובכ"מ.185) ד. לז, שלח לקו"ת ראה
ח.186) פ"ח, ב"ר וראה ובפרש"י. כו א, בראשית
ו.187) צה, תהלים
פי"א.188)
א.189) צג, שם
בסופה.190) תמיד א. לא, ר"ה

וש"נ.191) רע"א. סא, יבמות
ובכ"מ.192) צו. ס"פ לקו"ת ראה
כז.193) ח, מלכיםֿא
ט.194) פס"ח, ב"ר
ו.195) ב, ירמי'
ב.196) סג, תהלים
ט.197) ח, עקב
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בביהמ"ק 198ה'" מתגורר שהוא מובן לי"199(שמזה נתתה אשר "האדמה על והודי' שבח נותן ושם ,(200;
ויצהרך" ותירושך דגנך "ואספת וזריעה, בחרישה לעסוק הולך שעה שלפי לאח"ז 201אלא שיוכל כדי ,

ביכורים  בפרשה 12להביא שנימנו הפרטים ככל ויצהרך", ותירושך דגנך ו"מעשר ,11.

כשאין  אפילו הנה מחנות, שתי שיש זמן כל כי, – ה"מנוחה" ענין אמיתת נעשה כזה באופן ודוקא
ענינים  שני להיותם ביניהם, וניגוד סתירה יהי' מקום שבאיזה בהכרח סוכ"ס הרי ביניהם, מלחמה

לה'" שמים "השמים – גיסא מחד .202הפכיים: "הארץ – גיסא ומאידך אדם", לבני אינו 198. והאדם ,
ה"צדקה  או ה"נדבה" את שולח היותר ולכל אליו, הקב"ה את כדי מכניס גדולה) נדבה (אפילו שלו "

xg` icediy.מצוות ויקיים תורה ילמד

ד"ה' הענין נאמר זה (cg`"176ועל והארץ רקיעים בז' שדוקא היינו, "אחד", אלא "יחיד", לא –g('
(cוב  עולם" של "אלופו את להמשיך יש העולם, רוחות '`('203.

–zlgzd רק ששייך "מדבר", של באופן אמנם היא פה") עושים אנחנו ("אשר יהודי של הנהגתו
שנים  ג' או ב' בתורה לעסוק וממשיך ל"ישיבה", ואח"כ ל"חדר", הולך הוא במדבר: שניתנה לתורה

תורה  תלמוד בהלכות הזקן רבינו שפוסק (כפי הנישואין ששייך 204לאחרי הסוג ישנו לאח"ז, אבל ;(
שלו, החיות זוהי – התורה לימוד עם או הקב"ה עם ח"ו שייכות לו שאין באופן זה אין אך ל"זבולון",
ש"חלוצים  ועד הירדן, עבר מכיבוש החל ישראל, ארץ את שכובש באופן אצלו נעשה זה שענין אלא

אחיכם" לפני לפניכם"205תעברו הארץ "ונכבשה הוי'206, יבחר אשר ה"מקום נמצא שבה כזו "ארץ" –
במדבר. ולא שם", שמו לשכן בו אלקיכם

ביכורים) בפרשת (כהסיום הבאה" לשנה ש"תשנה הברכה ישנה וביתר 207ואז שאת ביתר ואדרבה: ,
בקודש" "מעלין – נתינתֿכח גם שהוא – הציווי ע"פ .208עוז,

.Ï,מישראל אחד כל אצל ו"נחלה" "מנוחה" שצ"ל – כללית הוראה גם וזוהי

לשבטים"– נתחלקה לא "ירושלים "לשכנו 209שהרי שעז"נ בשילה, שהי' כפי אפילו והמקדש, ,
שבטיכם" "מכל צ"ל סי"ז), כנ"ל ברש"י, שהובא הספרי (כפירוש שילה" "זה כללות 6תדרשו", שהרי ,

(כמבואר  ועניניו להמקדש בנוגע גם ועד"ז יחד, בנ"י כל ע"י שנבנה ענין להיות הוצרך המשכן
י 210בהלכה  כל ע"י תחילה שנעשה לאחרי יחיד, קרבנות בעניני גם ומשכן המקדש פועל אז ודוקא שראל ),

יחד  שלשתם וישראל לוי כהן השתתפות גם צ"ל יחיד בקרבן שאפילו –)211(ועד

מסביב" אויביכם "מכל – אוהב 182"מנוחה" להיות מתהפך האויב שגם באופן אמיתית, מנוחה ,
תורה, תלמוד בהלכות ואחד אחד לכל הניתנה "כדת כו', תורה לומד הוא שגם מהיצה"ר, החל ומסייע ,

רז"ל  כו'"212וכמאמר שחרית אחד פרק רבינו 213אפי' שמפרש כפי הגשמיים, הענינים לכל בנוגע ועד"ז ,
כו'",215מ"ש 214הזקן  ארץ בעניני "גם בארץ", אחד "גוי

עולמים. ולעולמי לעד קיום לזה שיש  – "נחלה" של ענין גם מה"מנוחה" נעשה ואז

אויתי'" כי אשב פה עד עדי מנוחתי "זאת אומר שהקב"ה "מקדש 153ועד וביתֿהמדרש, ביתֿהכנסת –
בתוכם"216מעט" "ושכנתי ועד מישראל 217זה, אחד כל של בביתו ותורה 218, מצוה ב"נר מואר שנעשה ,
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יב.198) יז, שופטים פ'
ה"ז.199) פ"ה המקדש כלי הל' רמב"ם ראה
יו"ד.200) כו, תבוא
יד.201) יא, עקב
טז.202) קטו, תהלים
וש"נ.203) .11 ע' חי"א לקו"ש ראה
סה"א.204) פ"ג
יח.205) ג, דברים
כט.206) לב, מטות
טז.207) כו, תבוא פרש"י
וש"נ.208) א. כח, ברכות

וש"נ.209) א. יב, יומא
הי"ב.210) פ"א ביהב"ח הל' רמב"ם ראה
ספ"ז.211) שקלים תוי"ט אֿב. לב, א. ח, זח"ג ראה
ב.212) צט, מנחות
פל"ד.213) תניא
ובכ"מ.214) רס"ט. אגה"ק תניא
ועוד.215) כג. ז, שמואלֿב
א.216) כט, מגילה וראה טז. יא, יחזקאל
ח.217) כה, תרומה
ועוד.218) א. סט, של"ה עה"פ. אלשיך ראה
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תורה  תלמוד בהלכות כמבואר ובלילה, ביום בו נשמע התורה וקול התורה 219אור ", לימוד ע"י והרי ,
לוקחים" אתם התורה",220"אותי "נותן את ,

רע" יגורך "לא – ומזוני 221ואז חיי בבני ברכותיו וממשיך הברכות, מקור הוא הקב"ה ואדרבה: ,
והרחבה" הקדושה הפתוחה המלאה "מידו טפחים.86רויחי, מעשרה למטה ,

***

.‡Ï דירה ית' לו לעשות שם", שמו "לשכן הוא העולם בריאת ענין כל הנה – לעיל כמדובר
ישראל  "שמע נכתב שבה הפרטי, בביתו מזוזה לקבוע צריך מישראל אחד שכל כשם ולכן, בתחתונים,
– ממונך" "בכל מאדך", ובכל נפשך ובכל לבבך בכל אלקיך הוי' את "ואהבת אחד", ה' אלקינו ה'

העולם" נברא ש"בשבילי (בידעו כולו העולם על לפעול צריך עי"ז 222כמו"כ ית', לו "בית" שיהי' (
להקב"ה. ששייך ניכר יהי' במגע, עמו שבא שבעולם דבר שבכל היינו, "מזוזה", בו שקובע

למלא  שיוכל כחות לו ניתנו שמלכתחילה סימן זה הרי מישראל, אחד מכל זאת שתובעים וכיון
בריותיו" עם בטרוניא בא הקב"ה "אין שהרי זו, כחן"223שליחות לפי אלא כו' מבקש ו"אינו ,224.

ביהמ"ק, של ענינו הי' זה על הנה – בפועל זאת ליישם שיכולים ולראות זה, על כח לשאוב וכדי
בזה), שנימנו הפרטים (ככל ונחושת וכסף זהב מאבנים, ונבנה גשמי, במקום להיות הוצרך ביהמ"ק שהרי
שלמרות  ועד קדוש, ובנין קודש כלי שרת, כלי שיהיו בהם שפעלו אלא העולם, עניני הם שכולם

הקב"ה  את יכיל – הזה" "הבית הנה יכלכלוך", לא השמים ושמי .225ש"השמים

.·Ï הרמב"ם דעת דעות, ב' ישנם בביהמ"ק השכינה השראת שבענין הידוע ע"פ – יותר  ובפרטיות
ויצא  פ' התורה באור בארוכה כמבואר הרמב"ן, .226ודעת

ובהקדמה:

. "פילא ולדוגמא: סוג. באותו שניהם אבל מחבירו, יותר גדול מהם שא' ענינים שני בקופא יש .
מופרך 227דמחטא" ולכן, מחבירו, יותר הרבה גדול מהם שאחד אלא גשמי, מקום תופסים שניהם –

ושולט, מושל השכל אין שאז בחלום, שאפילו כך, כדי עד שבמחט, הנקב דרך לעבור יוכל  שהפיל לגמרי
יותר  הרבה גדול מהם שאחד אף ביניהם, שייכות הפחות לכל יש אעפ"כ, אבל זאת. לדמיין אפשר אי

אוקינוס  לים ערך לה יש אחת טיפה שאפילו הלשון וכידוע .228מחבירו.

זוהי  אלא יותר, גדולה כמות שזוהי בגלל אינו – יכלכלוך" לא השמים ושמי ד"השמים הענין אמנם,
בידים" "למששה שייך לא לחכמה שבנוגע וכשם לגמרי, אחרת שייך 229איכות לא – ובמכ"ש – כמו"כ ,

לגמרי. אחרת איכות שזוהי כיון "יכלכלוך", השמים" ושמי ש"השמים

אשר  ב"המקום כמו גשמיות, עם אלקות בין קישור להיות יכול איך – ישראל חוקרי שואלים – וא"כ
למעלה  שהוא אלקות אודות מדובר גיסא שמחד בשעה בה שם", שמו לשכן בו אלקיכם הוי' יבחר

כפשוטה?! גשמיות אודות מדובר גיסא ומאידך מרוחניות,

דעות: ב' יש זה בענין ובכן,

הרמב"ם  במקום 230דעת שנמצא לומר שנוכל וזמן, למקום שייך אינו עצמו מצד שאלקות אמת שהן –
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וש"נ.219) ה"ד. פ"ג לאדה"ז ת"ת הל' ראה
ג.220) תרומה תנחומא ו. פל"ג, תרומה. ר"פ שמו"ר ראה

יז. אמור תנחומא יג. פ"ל, ויק"ר
ה.221) ה, תהלים
(במשנה).222) סע"א לז, סנהדרין
סע"א.223) ג, ע"ז
ג.224) פי"ב, במדב"ר יא. נשא תנחומא

וש"נ.225) .148 ע' ריש חכ"א לקו"ש ראה
וש"נ.226) .193 ע' חל"ו לקו"ש גם וראה ואילך. א קעח,
סע"ב.227) נה, ברכות
ובכ"מ.228) ב. מז, ויחי תו"א ראה
ב).229) (פו, פ"ט שעהיוה"א תניא ראה
פכ"ה.230) ח"א מו"נ
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באמצעות  רק הענינים כל את ומקבל וזמן, במקום שנמצא לנברא בנוגע מ"מ, כו', אחר במקום או זה
הדברים  פירוש אין אבל, וזמן, מקום של ענינים ע"י אליו נמשך אלקות גילוי גם הנה וזמן, מקום

שייכות איזו לו יש רקשהמקום שהאלקות אם כי האלקות, שהאלקות xaerלענין גופא זה וענין ידו. על
ועד  וקדושה, קודש של מקום שנעשה כך, קדושה, להמשיך כדי מספיק עצמו זה הרי – ידו על עובר

קדשים. לקודש

ע"י קלף או נייר על חכמה דבר מכתיבת – זה על cidוהמשל zerav` החכמה רוחניות נמשכת שעי"ז ,
אל  כלל שייכות להם אין היד אצבעות אעפ"כ, אבל זאת, ולידע לקרוא יכול הזולת שגם באופן והשכל
מענין  רושם שום בהם נשאר לא אבל וכו', ובי"ת אל"ף אותיות כותבים היד אצבעות – והשכל. החכמה

ידם שעל רושם רק נשאר oevxהשכל; mlypרושם שום נשאר לא אבל לגבי dnkgdnהמוח, שהרי עצמה,
אחרת. חכמה או זו חכמה עמוקה, שאינו חכמה או עמוקה חכמה זוהי אם כלל נפק"מ אין היד אצבעות
במקום  השכינה השראת היא כזה ובאופן השכל. ונמשך עובר ידם שעל אמצעי אלא אינם היד אצבעות 

בלבד. מעבר בדרך –

הרמב"ן  שיטת גם ישנה בו 231אך אלקיכם הוי' יבחר אשר "המקום בפסוק שנאמר שכיון שטוען, ,
רוחניות  בין יש שייכות איזו מאי, אלא בעלמא. מעבר בדרך רק שזהו לומר אפשר אי שם", שמו לשכן

בדוגמת זה הרי – גשמי מקום עם y`xayואלקות gend ותופס משקל, לו שיש גשמי, דבר הוא שגם ,
שבראש  המוח גם שמתגדל הגדל, בתינוק וכמו וגדלות, קטנות של חילוקים בו ויש גשמי, מקום
שחושב  או מתעייף, שאז עמוקה, חכמה חושב הוא אם הגשמי במוח נפק"מ יש ואעפ"כ, בגשמיות,

מתעייף. אינו זמן ובקוצר מתעייף, אזי ארוך זמן חושב אם וכן מתעייף, אינו שאז שטחית, חכמה

זהו אבל ביד, אצבעות ע"י השכל בכתיבת גם שייך העייפות מצד [ענין ולא התנועה, ענין מצד רק
בנוגע  אבל שטחית; לחכמה עמוקה חכמה כתיבת בין חילוק אין היד לאצבעות בנוגע שהרי החכמה,

המוח]. את שמעייפת יגיעה, דורשת עמוקה שחכמה ביניהם, החילוק ניכר – למוח

החסידות  התלבשות.232ובלשון לדרך מעבר דרך בין החילוק כללות זה הרי –

ידו  על שנפעלה בגלל קדושה של ענין רק זה אין – התלבשות בדרך היא השכינה השראת וכאשר
בו. שנתלבש הענין עם התאחד עצמו שהמקום באופן אלא הקב"ה, של שליחות

המדה" מן אינו ארון "מקום בענין הסברה גם ניתוסף ("אמתים 233ועפ"ז במדה הי' עצמו שהארון אף ,
גו'" וחצי ואמה גו' זה 234וחצי שאין כיון – ביחד? המדה" מן ו"אינו "מדה" יתכן איך דלכאורה – (

כי  שינוי, בו פועל אינו אבל מקיף, בדרך קדושה של ענין שנמשך באופן להיות שיכול מעבר, בדרך רק
ו"אינו  "מדה" של באופן שיהי' בתכלית, המהות שינוי בו פועל שלכן פנימי, באופן התלבשות, בדרך אם

ביחד. המדה" מן

.‚Ï:מישראל אחד מכל גם נדרשים אלו ענינים וב'

הבית  כי אף יכלכלוך לא השמים ושמי ש"השמים באופן הוא האלקות שענין הוא יודע – גיסא מחד
(בתמי'); הזה"

אלקיכם" לה' אתם ש"בנים שכיון לידע, צריך – גיסא לאידך "חלק 235אבל היא שבו האלקית ונפש ,
ממש" ממעל לבבך 236אלקה "בכל לו, אשר כל על ושולט מושל יהי' זה ש"חלק" יפעל רק אם הרי ,

שישתנה  אלא מקיף, בדרך קדושה של ענין עליו שישלוט בלבד זו לא הנה מאדך", ובכל נפשך ובכל
אלקות, של מציאות – ממציאותו) תחילה שמתבטל (עי"ז לגמרי אחרת מציאות להיות
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הגמול.231) ובשער לדֿלה), (מ, פקודי ס"פ
ועוד.232) .20 הערה שם בלקו"ש נסמן
וש"נ.233) א. כא, יומא

יו"ד.234) כה, תרומה
א.235) יד, ראה פ'
רפ"ב.236) תניא
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בזהר  שמצינו בירושלמי 237ועד והיינו,238(ועד"ז יוחאי", בן שמעון ר' דא הוי' האדון פני "מאן :(
" שאומר משה וכמו האלקות, מציאות אלא אינה מציאותו וכל לגמרי, ממציאותו שנתבטל izzpeלפי

לבהמתך" בשדך מה"239עשב "ונחנו הביטול, בתכלית הוא עצמו שמצד כיון הוא 240, שדיבורו כך, ,
גרונו  מתוך מדברת שכינה – הקב"ה הדברים 241דיבור ("אלה תורה" ד"משנה להחידוש בנוגע [ועד"ז

משה" דבר עצמו"242אשר "מפי משה שאמרו הראשונים, ספרים ד' לגבי מהמבואר 243) כמובן ,
].244בלקו"ת 

.„Ï:בפועל ההוראה גם באה ומזה

"לא  לו אומרת אמת שתורת בשעה בה כולו, העולם נגד יוצא שבו הכח מהו יהודי: שואלים כאשר
העמים" מכל המעט אתם כי גו' בכם הוי' חשק העמים מכל עצמו 245מרובכם שמצד יהודי, משיב –

חולין  במסכת הגמרא (כפירוש עצמו" ש"ממעט לאחרי אבל העמים", מכל המעט "אתם אמנם :246ה"ה
ימלוכו" מלכים "בי אזי לפני"), עצמכם ממעטין רבנן"247"אתם מלכי "מאן נעשה 248– שאומר, מה וכל ,

צדיקים" כולם ("עמך ש"צדיק כיון מקיים"249בפועל, והקב"ה גוזר מה 250) כל בעולם שפועלים והיינו, ,
ית'. לו דירה שיהי' כדי בו לפעול שצריכים

עיניך" תחזינה ש"ביפיו מלך, של ח"ו,251וכדרכו וכיו"ב השמחה העדר של ענינים ללא זה נעשה –
הענין  בהם שפעל כיון עניניו, בכל טפחים, מעשרה למטה בגלוי, לבב, וטוב שמחה יופי, של באופן אלא

דעהו" דרכיך בתחתונים.252ד"בכל ית' לו דירה שנעשו ,

בעולם  ובחלקו שבביתו כיון הברכה", את גו' היום לפניכם נותן אנכי "ראה השבוע: פרשת ובלשון
לבב. ובטוב בשמחה ית', לו ודירה משכן שנעשו שם", שמו ד"לשכן הענין נעשה

***

.‰Ï כמ"פ כבר קבלה 253דובר בספרי מ"ש אב254אודות שכ"ף השנה , ראש קודם יום ארבעים הוא
הולד" יצירת קודם יום "ארבעים מקובלים 255– כמה במנהגי מצינו ולכן בר"ה, האדם לבריאת 254בנוגע

לר"ה. השייכים ענינים כמה אב מכ"ף מתחילים שהיו

ובמילא  שיכולים זמן שזהו סימן זה הרי זה, חשבון אודות הידיעה אלינו שהגיעה כיון אופן, ובכל
טובה  לשנה טובה וחתימה הכתיבה גם תומשך ועי"ז ר"ה, עם הקשורים לענינים בנוגע להתעורר צריכים

והנגלה. הנראה בטוב ומתוקה

.ÂÏ לכללות גם שייכת באב) בעשרים מתחילה לזה (שההכנה בר"ה האדם שבריאת בזה, להוסיף ויש
ביום  שנברא האדם היא הבריאה תכלית הרי באלול, בכ"ה נברא כולו העולם שכל אע"פ כי, הבריאה,

ועז"נ  השנה, ראש בראשית, למעשה שזהו 256הששי אע"פ ראשון", ליום זכרון מעשיך תחילת היום "זה
הר"ן  מדברי בכ"מ (כמובא בראשית ימי למעשה הששי ).257יום
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א.237) לח, ח"ב
ה"ג.238) פ"ג ביכורים
טו.239) יא, עקב
זֿח.240) טז, בשלח
(241.1087 ע' ח"ד בלקו"ש נסמן
דברים.242) ר"פ
ב.243) לא, מגילה
א.244) נ, בחוקותי
ז.245) ז, ואתחנן
עה"פ.246) בפרש"י הובא א. פט,
טו.247) ח, משלי
(ברע"מ).248) ב רנג, זח"ג סע"א. סב, גיטין ראה

חלק.249) ר"פ סנהדרין וראה כא. ס, ישעי'
א.250) טו, זח"ב א. סג, שבת ראה
יז.251) לג, שם
ו.252) ג, משלי
מנחם 253) (תורת ס"ח דאשתקד מנ"א כ"ף שיחת חנ"ג ראה

וש"נ. .(373 ע'
ספר 254) בהקדמת (נדפסו יכבץ אֿל בית הק"ק מנהגי ראה

(להרב  אליהו יד בס' סד. סימן מזרחי) (להרא"ש שלום דברי
מנהגים). מע' תשכ"ג) ירושלים ַסלאטקי,

וש"נ.255) א. ב, סוטה
א).256) כז, (מר"ה דר "ה מוסף תפלת נוסח
א.257) טז, ר"ה
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בלקו"ת  מהמבואר גם השבת 258ולהעיר דיום בהתוועדות מ"ש 259(כמוזכר כה 260) לחי",261"ואמרתם
לחי" כה "לקשרא הוא דר"ה נברא 262שהענין בר"ה כי מעשיך"), תחלת היום "זה "זה", הו"ע (ש"חי"

"ואמרתם  שזהו"ע באלול, ("כה") בכ"ה מתחיל זה וענין לחי", ד"כה היחוד להמשיך שביכלתו האדם
dk יום השישי, ביום היתה שתכליתה העולם, כללות בריאת עם שקשורה המלכות, ספירת על דקאי ,"

השנה. ראש אדה"ר, ברוא

כדברך" ד"סלחתי לענין אח"כ באים חתונתו 263[ומזה "יום תורה"264שביוהכ"פ, מתן זה "יום 265, ,
האחרונות" לוחות בו שניתנו לבו 266הכפורים, שמחת "יום לזה ובהמשך ביהמ"ק"264, בנין זה ,265,

ובו – שלמה, ע"י וביהמ"ק המזבח חנוכת ימי שבעת בתוך הי' יוהכ"פ שהרי ליוהכ"פ, גם ששייך
שלכן ביהמ"ק, דחנוכת הענין עיקר במדרשי ניכר בזה הסיפור אריכות כמבואר ביוהכ"פ, אז התענו לא

–267חז"ל 

נעשה  שעי"ז השלישי, ביהמ"ק בנין לפעול – באב תשעה לאחרי דנחמתא שבע ענין כללות זהו והרי
נחמו" ד"נחמו באב"268הענין עשר כחמשה לישראל טובים ימים היו ש"לא ועד השלימות, ].265בתכלית

.ÊÏ:האדם עבודת כללות הוא – "זה" יומשך שב"כה" לחי", כה "ואמרתם – זה וענין

ש"מורה  באופן אינו "כה" שהרי והסתר, העלם של שהו"ע – ד"כה" באופן היתה העולם בריאת
ואומר מנהיג df"269באצבע שיש יכיר אז ורק כו', ולהתבונן חשבון לערוך צריך שלכן "כה", רק אלא ,

זו, לבירה

במדרש – ש 270כמסופר מה שהתבונן אבינו, אברהם סברות אודות כמה אצלו והיו כו', מסביבו נעשה
מים  או (אש הירח או השמש זאת, ברא העולם,271מי והי' שאמר בהקב"ה שהכיר עד ,(

מעשיך" רבו "מה רואה שכאשר אחד, כל אצל הוא הבורא,272וכן גדלות מכיר אזי התחתון, בעוה"ז
התורה 273וכמ"ש  יסודי הלכות ברמב"ם כמבואר אלה", ברא מי וראו (ועי"ז) עיניכם מרום 274"שאו

עולם" ב"הליכות ההתבוננות שע"י החוקרים), בספרי זו,275(ובכ"מ לבירה מנהיג שיש להכרה באים
העולם  כל על –בעה"ב

ד"כה". הענין שזהו בגלוי, זאת רואים שלא בגלל – היא בהתבוננות צורך שיש לכך והסיבה

" של באופן הגלות זמן במשך ומעשינו עבודתינו ע"י "dkאך של לאופן ובאים זוכים – "df,"
הנביאים  ש"כל הנביאים, שאר כל לגבי רבינו משה של העילוי ע"ד שזהו זה", ואומר באצבע ש"מראה

בזה" נתנבא ומשה בכה, משה 276נתנבאו בחי' אצלו שמתגלה עי"ז מישראל, אחד כל אצל נעשה ועד"ז ,
לו.119שבו  אשר כל על ושולט מושל שנעשה ובאופן ,

העתידה  והשלימה האמיתית בגאולה שיהי' כפי "זה", פעמים לשתי באים "זה" אחת מפעם הנה ואז,
כמ"ש  צדקנו, משיח ע"י אלקינו277לבוא הנה ההוא ביום הגמרא dfגו'df"ואמר כדברי לו", קוינו הוי'

וכו'). התעניות ענין (סיום תענית מסכת בסיום
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ב.258) מז, נצבים
ס"ע 259) חנ"ז מנחם (תורת פ"ה עקב דש"פ וכתבתם ד"ה

ואילך). 215
ו.260) כה, שמואלֿא
להסתלקות261ֿ) שנים כ"ה מלאו מנחםֿאב שבכ"ף להעיר

אביו  ז"ל, רלוי"צ וכו' המקובל הרה"ג הרה"ק כ"ק של הילולא
) שליט"א אדמו"ר כ"ק ).l"endשל

ב.262) כג, זח"ב
כ.263) יד, שלח
יא.264) ג, שה"ש
(במשנה).265) ב כו, תענית
ב).266) ל, (משם שם פרש"י

א.267) ט, מו"ק
רמה.268) רמז ישעי' יל"ש ספ"א. איכ"ר וראה א. מ, ישעי'
טו,269) בשלח פרש"י ספכ"ג. שמו"ר בסופה. תענית ראה

ב.
ז.270) טו, לך לך בבחיי הובא
יג.271) פל"ח, ב"ר גם ראה
כד.272) קד, תהלים
כו.273) מ, ישעי'
רפ"ב.274)
ו.275) ג, חבקוק – הכתוב לשון
מטות.276) ר"פ ופרש"י ספרי
שם.277) שמו"ר וראה ט. כה, ישעי'



לט h"kyz'd ,a`Îmgpn s"k ,d`x 't 'a mei zgiy

.ÁÏ"חנם "מתנת ד"ואתחנן", ההקדמה שלאחרי – השבוע פרשיות ד"והי'278ובלשון העבודה ישנה ,
וצריך oernyz"279עקב ד"כה", באופן רק אלא בגילוי, זה שאין כיון רואה, שאינו והיינו, שמיעה, מתוך ,

" של לענין מגיע לאח"ז ורק וכו', "d`xלהתבונן ולומר באצבע להראות שיכול ,"df."

שכוללים  הראשונות מדות שלשה הם שכללותם הבנין, ימי שבעת המדות, שבעת בכללות הוא וכן
המדות: שבעת כל את

"מתנת  ד"ואתחנן", שזהו"ע – כלל הגבלה בלי השפעה שענינה החסד, מדת היא הראשונה המדה
חנם".

"עקב  שדוקא וצמצום, מדידה של שזהו"ע וגו'", תשמעון עקב "והי' – הגבורה מדת באה ולאח"ז
. וגו'"תשמעון "ושמר אזי ועשיתם", ושמרתם הוא 279. ("תשמעון") השמיעה ענין שכללות גם ומה .

השמאל  .280בקו

" – מיצרים בלי לברכה ועד הברכה, ענין נמשך ברכה"`ikpולאח"ז היום לפניכם "אנכי"120נותן ,
כו'" כלל וקוצא אות בשום אתרמיז ד"לא בפנימיות 281דייקא, שעולה האמצעי, בקו היא זו שבחי' ,

.282הכתר 

עליון  קדושי וכמאמר רחמים, דין חסד המדות ג' הם – שלאחרי 283ובכללות הוא הספירות שסדר ,
יעקב" "נחלת אלא) חסד, רק (לא נמשך אזי וגבורה, והסתר העלם דין, של ענין בלי 284שישנו "נחלה ,

ונגבה"285מצרים" וצפונה וקדמה ימה ד"ופרצת באופן שנמשכת ביותר,286, מטה למטה עד באה ולכן ,
" זה: על שאומרים ועד גלוי', ברכה של באופן היא ושם טפחים, מעשרה למטה התחתון, ".d`xבעוה"ז

של  באופן שלימה, וגאולה דגאולה" "אתחלתא נעשית ולאח"ז הגלות, זמן בסוף עוד נמשך זה וכל
לבב, וטוב שמחה

הנראה  בטוב ומתוקה טובה לשנה טובה וחתימה הכתיבה עם ביחד צדקנו, משיח פני לקבל והולכים
טפחים. מעשרה למטה והנגלה,

מקומו  על ורקד קומתו מלוא ועמד "ופרצת", הניגון לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל צאתו [טרם
רבה]. בשמחה
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ובפרש"י.278) ואתחנן ר"פ
עקב.279) ר"פ
ובכ"מ.280) וירא. ס"פ תו"א ראה
ב.281) רנז, א. יא, זח"ג וראה סע"ב. פ, פינחס לקו"ת
וש"נ.282) קכב. ס"ע תשרי סה"מ מנחם תורת ראה

מנחם 283) (תורת ס"ט תמוז י"ב חו"ב, ש"פ שיחת ראה
וש"נ. ואילך). 25 ע' חנ"ז

יד.284) נח, ישעי'
סע"א.285) קיח, שבת
יד.286) כח, ויצא

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr a sc oiaexir(iyily meil)

'íëëBúa éðkLîekli m`y l`xyi ipal gihan d"awd ,xnelk ± ¦§¨¦§£¤
jgxk lre ,mleaba ycwnd zia z` dpai dxezd zewega
,xacnay okynd lr `le ycwnd zia lr `id dpeekdy
aezkdy ixd ,iepa okynd did xak df `xwn xn`pyk ixdy

.okyn mya ycwnd zial `xwLc÷î éøwéàc ïkLî àlà¤¨¦§¨§¦§¦¦§¨
ïìðî,ycwn `xwp okyndy dxeza epivn okid -àîéìéà §¨¨¦¥¨

áéúëcîxcq oipra dxeza aezkdn cnlpy xn`z m` ± ¦¦§¦
xacna l`xyi ipa zriqp(`k i xacna),éàNð íéúäwä eòñðå'§¨§©§¨¦Ÿ§¥

,'íàa ãò ïkLnä úà eîé÷äå Lc÷näzdw ipa mieldy jkne ©¦§¨§¥¦¤©¦§¨©Ÿ¨
x`ean ,'ycwnd i`yep' mi`xwp okynd ilk z` e`ypy

.ycwn `xwp okyndy
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המשך ביאור למס' עירובין ליום שלישי עמ' א



מ

.h"kyz'd ,lel` g"dan ,d`x t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

נדפסה ‡. (שכבר ראה פרשת דשבת ההנהגה אודות אדמו"ר מו"ח כ"ק שיחת דובר 1ידועה וכבר ,
אודותה  כולל 2בארוכה – אלול ר"ח שבת או אלול, חודש מברכים שבת אלול, חודש עם שקשורה – (

בפסוק  מתחילים היו כלל שבדרך נשיאינו, רבותינו של המאמרים להתחלות בנוגע נותן 3גם אנכי  "ראה
הפרשה. שבהתחלת הברכה) (היפך וגו'" ברכה היום לפניכם

הרי  – אחר בפסוק שמתחילים תורה, מלקוטי החל נשיאינו, רבותינו מאמרי כמה שיש [ואע"פ
שלפניו]. והדור שלו הדור אודות הוא בהשיחה המדובר

"ראה", בשם נקראת כולה שהפרשה מזה כמובן הפרשה, לכל שייכת הפרשה שהתחלת ולהעיר,
ברכה". היום לפניכם נותן אנכי "ראה הפסוק: כל עם הפרשה כל קשורה יותר ובכללות

אלול:·. לחודש זה פסוק של השייכות לבאר ויש

גו' אנכי ראה ד"ה בלקו"ת המבואר בחינת 4ובהקדים ש"יש הקדמה), בתור שם נתבאר זה שענין (אף
ומתחיל  נפשו. בפנימיות שלהם", פנים "בבחי' ואחד", אחד בכל הוי' יו"ד שם בחינת של ענינה לבאר

יהי' לבוא ש"לעתיד ומבאר, החכמה, מבחי' שנמשך ודעת מטעם שלמעלה הביטול שזהו הוי', שם של
בהעלם). (שזהו כו'" עכשיו משא"כ מישראל, ואחד אחד בכל בהתגלות הנ"ל ביטול בחי' חכמה בחי'

הגלות" משך זמן כל ועבודתנו "במעשינו תלויים לבוא דלעתיד הגילויים שכל כיון בהכרח 5אמנם, ,
בגלוי. זה ענין ישנו עכשיו גם הנה שבעבודה, לומר,

בזה: והענין

שעז"נ  ומצוות, תורה על קאי ו"ה, אותיות הנה – הוי' שם אותיות ו"ה 6בד' ולבנינו", לנו "והנגלות
י"ה 7נגלות  ואותיות שבגלוי; עבודה שזוהי כיון אלקינו"7, לה' "הנסתרות על קאי דחילו 6, "דאינון ,

בליבי'" דמשער מה לפום דילי', שיעורא לפום וחד חד דכל ולבא דבמוחא פועל 8ורחימו זה ענין אבל ,
דתומ"צ. בעבודה ושלימות עילוי

רז"ל  "אמרו כי, לבוא, לעתיד רק יתגלה זה ענין והיינו,9אך כו', שלם השם אין הגלות שבזמן
י"ה" מאותיות מפורדים הם ו"ה דתומ"צ;10שאותיות העבודה שזוהי דו"ה, הענין רק ישנו שבגלוי כך, ,

דמשיחא 11ועז"נ  בדרא אפילו דור", מדור בעמלק לה' אזי 12"מלחמה עמלק, של זרעו ימחה כאשר ורק ,
ההעלם, על שמורה "כס", רק לא היינו, שלם", "הכסא וגם בשלימותו, הוי' שם – שלם" "השם יהי'

"כס  .13"`אלא

שלמעלה  אנכי בחי' מצד – הוא י"ה, עם ו"ה הוי', שם אותיות ד' כל של החיבור לפעול הכח והנה,
י"ה. בחי' עם קשורה תהי' ו"ה, דתומ"צ, שהעבודה הכח נמשך שמשם מהוי',
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ואילך.1) א קטז, ח"א לקו"ד
בתחלתה 2) דאשתקד אלול אדר"ח ראה, ש"פ שיחת גם ראה

וש"נ. ואילך). 426 ע' חנ"ג מנחם (תורת
פרשתנו.3) ריש
א).4) (יח, פרשתנו ריש
רפל"ז.5) תניא
כח.6) כט, נצבים
ריש 7) ב). (כה, ת"י תקו"ז ע"ב. ריש קכג, בזח"ג רע"מ ראה

א. כט, פרשתנו לקו"ת א). (קכט, ת"ע תכ"ב.
רפמ"ד.8) גם וראה התניא. הקדמת
בשלח.9) ס"פ פרש"י תצא. ס"פ תנחומא

ג).10) (יח, שם לקו"ת
שם.11) בשלח
עה"פ.12) תיב"ע ראה
א'תרצד 13) ס"ע תצוה אוה"ת קמו. ע' תקס"ד סה"מ ראה

ועוד. ואילך.



מי h"kyz'd ,lel` g"dan ,d`x t"y zgiy

וקללה":‚. ברכה היום לפניכם נותן "אנכי  מ"ש גם וזהו

היא  הקללה ביטול כי, – ("קללה" מרע" ו"סור ("ברכה") טוב" ד"עשה הקוין ב' הם – וקללה ברכה
ענין כללות שזהו מרע"), ד"סור העבודה עניןzeevndע"י וכן תעשה, לא ומצוות עשה מצוות ,dxezd,

מעשה" לידי שמביא תלמוד "גדול התורה 14שהרי בלימוד צורך יש מרע" ד"סור הענין בשביל גם שהרי ,
האסורים. מהדברים להזהר לידע כדי

וקללה"), ("ברכה התומ"צ של החיבור שיהי' שכדי – וקללה" ברכה גו' לפניכם נותן "אנכי ועז"נ
וו"ה. מי"ה שלמעלה "אנכי" בחי' ע"י זה הרי הפנימיות, בחי' ד"לפניכם", שזהו"ע י"ה, בחי' עם ו"ה,

בזה:„. והענין

ש"לא  ועד השתלשלות, סדר מכל למעלה והגבלה, מדידה מכל למעלה הוא – כשלעצמו "אנכי"
כו'" כלל וקוצא אות בשום כמבואר 15אתרמיז הכתר, בחי' על שרומז יו"ד, של בקוצו לא (אפילו

למעלה16באגה"ת  שהיא התשובה, הו"ע בעבודה וענינו בכחה ). ולכן הוי', שם עם הקשורים מתומ"צ
הוי' בשם שנעשו הפגמים כל את .17לתקן

בסדר  שהי' – במ"ת וכמ"ש השתלשלות, לסדר שייכת אנכי בחי' שגם מבואר לפעמים אמנם,
אלקיך" הוי' "אנכי – בלבד מדידה 18השתלשלות מכל לגמרי למעלה שהוא כפי ד"אנכי" הענין ואילו ;

אנכי" ב"אנכי נרמז – כו' והדרגה התשובה 19והגבלה לענין בנוגע שנאמר .20(ב"פ)

הענין  (ב) לגמרי, מהשתלשלות שלמעלה ד"אנכי" הענין (א) דרגות: ב' בזה שיש – הוא הענין אך
השתלשלות. בסדר שנמשך כפי ד"אנכי"

התשובה: בענין ודוגמתו

בתומ"צ.א) שנעשו הפגמים את לתקן בכחה שלכן מתומ"צ, לגמרי למעלה שהיא כפי התשובה ענין
רז"ל  אמרו זה בו".21ועל לעמוד יכולין גמורין צדיקים אין עומדין תשובה שבעלי "מקום

התומ"צ,ב) קיום על ופועל פנימיים בענינים שנמשך כפי התשובה ענין

בתניא – כמבואר התומ"צ, קיום על פועל המס"נ שענין ע"ה 22וע"ד רבינו משה ש"צוה הטעם
נפש", במסירת שמים מלכות עליו לקבל יום בכל פעמים ק"ש לקרות לארץ שנכנסו לדור תורה במשנה
שיזכור  בזה תלוי ומצותי' התורה שקיום "משום שזהו וגו'", ה' יתן ומוראכם פחדכם להם ש"הבטיח אף

. תמיד בלבו קבוע  שיהי' יחודו, על לה' נפשו מסירת ענין לנצחו תמיד יצרו נגד לעמוד יוכל בזה כי .
ע"י  הוא שקיומם שניכר ולדוגמא, התומ"צ, קיום על התשובה לפעולת בנוגע ועד"ז כו'". תמיד

–בעלֿתשובה 

או  הוידוי, (ענין מצוות מתרי"ג אחת מצוה – מתומ"צ חלק היא עצמה שהתשובה מה גם שזהו
בזה  שדובר השקו"ט אריכות ככל – התשובה ענין של 23כללות ראשון בפרק הזקן רבינו לדברי בנוגע

יותר  נעלה ענין ישנו לזה (ונוסף המצוות תרי"ג כל שמקיים צדיק אצל גם שייך זה הרי שלכן אגה"ת),
בתיובתא" צדיקייא "לאתבא למעלה 24– שהיא כפי התשובה עבודת של העילוי יהי' צדיקים אצל שגם ,

מתומ"צ).

שנחלקים  התומ"צ, ענין עם הקשורה אנכי בחי' – וקללה" ברכה גו' נותן אנכי ד"ראה הענין גם וזהו
וקללה". "ברכה מרע), (סור תעשה לא ומצוות טוב) (עשה עשה למצוות
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וש"נ.14) ב. מ, קידושין
סע"ב.15) פ, פינחס לקו"ת
פ"ד.16)
ואילך.17) ד סד, ש"ש דרושי לקו"ת ובכ"מ.ראה
ו.18) ה, ואתחנן ב. כ, יתרו
כה.19) מג, ישעי'

ובכ"מ.20) ואילך. סע"ב סה, שם לקו"ת ראה
ה"ד.21) פ"ז תשובה הל' רמב"ם ב. לד, ברכות
ספכ"ה.22)
חנ"ג 23) מנחם (תורת ס"ז תשכ"ח מנ"א כ"ף שיחת ראה

וש"נ. ואילך). 370 ס"ע
ובכ"מ.24) ב. צב, שמע"צ דרושי לקו"ת ב. קנג, זח"ג ראה
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אדמו"ר ‰. מו"ח כ"ק כפתגם – מזה לעבודה 25וההוראה בנוגע "בכן", להיות צריך ענין שמכל
בפועל:

נתנה" אשר האלקים אל תשוב "והרוח התשובה, עבודת להיות צריכה כולה השנה שבכל ,26אע"פ
יש  אבל התומ"צ; בקיום פרט רק היא והתשובה התומ"צ, בקיום היא השנה בכל העבודה עיקר מ"מ,
שקשורה  כפי עצמה, מצד התשובה עבודת להיות צריכה שבהם אלול, חודש כמו בשנה, מיוחדים זמנים
עבודת  ואז, התומ"צ, מענין ולמעלה השתלשלות סדר מכל למעלה להיותה ב"פ, ד"אנכי" הענין עם

התשובה. בעבודת פרט רק הוא התומ"צ  וקיום העיקר, היא התשובה

יומין" כולהו מתברכין ש"מיני' השבת יום של שענינו אלול,27וכיון ר"ח גם וביניהם השבוע , ימי כל ,
שעבודת  מובן, הרי – הנ"ל התשובה עבודת להיות צריכה שבהם אלול, חודש ימי כל את שכולל

אלול. חודש מברכים משבת כבר מתחילה אלול חודש של התשובה

הענין  כי, – התשובה ענין על גם שרומז וקללה", ברכה היום לפניכם נותן אנכי "ראה בו קורין ולכן
לברכה  הקללה נהפכת ידה שעל התשובה ענין על קאי קללה", גו' נותן נעלית 28ד"אנכי ברכה שזוהי ,

סתם. ברכה מאשר יותר

הטעם  גם ("29[וזהו א' באות מתחיל ב'`שמ"ת באות שהתחלתה העולם בריאת כמו ולא נכי"),
")a כיון – כו' רצוי בלתי למקום יומשך שהאל"ף  חשש שיש כיון באל"ף, ולא ברכה, ר"ת ראשית"),

לברכה]. הקללה את להפוך יכולים התורה שע"י

נותן" הוא יפה בעין הנותן ש"כל ד"נותן", ובאופן הראי', ענין ד"ראה", באופן הוא זה שענין ,30וכיון
מדאי" גו'"31"יותר לפנים הפנים "כמים הנה מתוך 32– התשובה עבודת נעשית האדם מצד שגם כך, ,

לשנה  טובה וחתימה לכתיבה שזוכים באופן תשרי לחודש באים אלול שמחודש בטחון ומתוך שמחה,
והנגלה. הנראה בטוב ומתוקה, טובה

***

.Âהשייכות מצד שזהו אלול, לחודש בנוגע לעיל האמור על השבוע נוסף לימי השבת יום של
השייכות גם ישנה ממנה, שמתברכין נעשית שלאח "ז, שמהם שלפנ"ז, השבוע לימי השבת יום של

הגמרא  כדברי השבת, יום של יום 33מציאותו על רק (לא וקאי בשבת", יאכל שבת בערב שטרח "מי
בגמרא  כמסופר השבוע, ימי כל על גם) אלא אוכל 34ששי, הי' ימיו ש"כל הזקן, שמאי הנהגת אודות

השבוע. ימי כל במשך היא לשבת שההכנה והיינו, וכו'", לשבת זו אומר נאה, בהמה מצא שבת, לכבוד

הענינים  ב)ביאור החסרון את להמעיט (ועכ"פ ולהשלים להמשיך המתאים הזמן זה הרי ולכן,
פרטים  כמה על שאלות ששאלו (כיון שלפנ"ז בהתוועדות דובר ענינים 35שאודותם אינם אם וגם ,

החול, שבימות בהחסרון שלימות לפעול הוא השבת ענין שכל ובפרט ביאור), דורשים הם הרי עיקריים,
הפירושים 36כמארז"ל  א' גם וזהו כו'", שבת באת בזה) הדעות (כפרטי כו' חסר העולם הי' "מה

שלימות 37ב"ויכולו" מלשון הנ"ל.38, ענינים ביאור גם להשלים צריך לכך ובהתאם ,
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ריש 25) חנ"ז מנחם תורת גם וראה יא. ע' ה'ש"ת סה"מ ראה
וש"נ. .220 ע'

ובכ"מ.26) האזינו. ר"פ לקו"ת וראה ז. יב, קהלת
א.27) פח, ב. סג, זח"ב
תשי"ג 28) אלול מבה"ח ראה, דש"פ אנכי ראה ד"ה ראה

וש"נ. .(141 ע' ח"ט מנחם (תורת פ"ז
ראה 29) ד"ה גם וראה ע"ב. ריש יט, פרשתנו לקו"ת ראה

וש"נ. .(131 ע' שם מנחם (תורת פ"ב הנ"ל אנכי
וש"נ.30) רע"א. נג, ב"ב ראה
מנחם 31) תורת גם וראה א. עא, שם – אבל ד"ה פרשב"ם

וש"נ. .196 ע' חנ"ז

יט.32) כז, משלי
סע"א.33) ג, ע"ז
א.34) טז, ביצה
(35) קצת ).l"endחסר
ויכל).36) (ד"ה א ט, מגילה פרש"י ב. ב, בראשית פרש"י

שם  ובמת"כ ט פ"י, ב"ר וראה א. לח, סנהדרין – חצבה תוד"ה
"חז"ל". בשם שאנן) (ד"ה

א.37) ב, בראשית
(38– ג כרך ואילך. ב מב, – א (כרך עה"פ אוה"ת ראה

ואילך). א תקח,
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.Ê הקודמת בהתוועדות ל"במה",39דובר בנוגע

ו"נחלה"– "מנוחה" נאמר 40שאינה עליו המשכן, לא ואפילו בלבד, ביהמ"ק של ענינו שזהו ,41

שענינו  אלא גדולה"), "במה – ורבים ציבור של אפילו ב"במה", לא (ועאכו"כ באוהל" מתהלך "ואהי'
כמ"ש  למעלה, מצד שנעשה ענין הוא ביהמ"ק לעמל 42של ("אדם האדם עבודת ואילו בתוכם", "ושכנתי

הרמב"ם 43יולד" וכמ"ש הקרבנות, עבודת היא זה בענין מקריבים 44) להיות מוכן לה' "בית הוא שביהמ"ק
הקרבנות". בו

לגני  באתי ד"ה ההילולא, במאמרי מצינו להמדובר45ולכן שבהמשך בתוכם",, ד"ושכנתי הענין אודות
של  השייכות מהי דלכאורה – הקרבנות" עבודת הו"ע במקדש שהי' העבודות ש"אחת לבאר ממשיך
בתוכם", "ושכנתי הוא ביהמ"ק של ענינו כל למעלה, מצד כי, – בתוכם" ל"ושכנתי הקרבנות עבודת

והחושים  הכחות קירוב הוא שענינם הקרבנות, ענין שזהו האדם, עבודת גם להיות צריכה –46ובזה

במזבח  משא"כ הקרבן, הוקרב שבו במקום הקדושה שתתפשט פועלת אינה בבמה שההקרבה
במקומו. גם קדושה פועלת הקרבן שהקרבת שבמקדש,

המזבח  שקדושת לכך נוסף הרי בקרבנות, תלוי' המזבח קדושת אין שלכאורה דאף – הביאור המשך
המזבח" ד"קיץ הדין גם ישנו מסויימים, קרבנות ע"י נעשית בשביל 47מעיקרא ורק אך קרבנות שמקריבים ,

מנ"א  כ"ף בשיחת נכלל – עצמו שליט"א 39המזבח אדמו"ר כ"ק ע"י .48שהוגהה

המקדש  "קדושת כי ממכ"ע, מבחי' היא ביהמ"ק קדושת שהרי – הענינים פנימיות ע"פ בודאי הוא וכן
השכינה". מפני כו'49. ומתלבשת ששוכנת ע"ש ו"שכינה", הקרבנות,50, ע"י ואילו ממכ"ע, בחי' היא ,

דא"ס" רזא עד עולה דקורבנא א"ס.46ש"רזא בחי' המשכת בביהמ"ק ניתוסף ,

עתה: גם בעבודה שייך זה וכל

הרמב"ם  מ"ש לבוא,49ובהקדם לעתיד קדשה ראשונה קדושה וירושלים במקדש אומר אני "ולמה :
המקדש  שקדושת לפי לבוא, לעתיד קדשה לא בהן וכיוצא ומעשרות שביעית לענין א"י שאר ובקדושת

מפני ושכינה dpikydוירושלים ,dlha dpi`."

שלם  וע"ש יראה ע"ש – ירושלים של ענינה גם היראה 51וזהו שלימות שהו"ע בתוס'52, וכמובא .53

גדולה  קדושה רואה שהי' "לפי שני, מעשר אכילת לצורך אפילו לירושלים, בא שהי' ליהודי בנוגע
תורה". וללמוד שמים ליראת יותר לבו מכוון הי' בעבודה, עוסקים וכהנים

עסוק  היום כל שבמשך והיינו, בחוץֿלארץ, שנמצא מי שגם – מישראל אחד כל בעבודת הוא וכן
עמו  וליקח וירושלים, ישראל ארץ למדריגת לעלות צריך ביום רגעים כמה למשך הנה העולם, בעניני

ויצהרך" ותירושך דגנך "מעשר עניניו, כל הכסף 54את וצרת בכסף ונתתה גו' שאתו תוכל "לא ואם ,
וגו'" והלכת הנגלה 55בידך (בלשון נמשכת פעולה שתהי' – בזה והכוונה והיינו,56, כולו, היום כל על (

כו'. ירושלים עניני את עמו ומביא לוקח העולם, לעניני לחו"ל, שחוזר  לאחרי שגם
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ואילך).39) 234 ע' חנ"ז מנחם (תורת ס"ב מנ"א כ"ף שיחת
וש"נ.

ט.40) יב, פרשתנו
ר"פ 41) תו"א (ג). טז פ"א, שהש"ר וראה ו. ז, שמואלֿב

ובכ"מ. ויגש.
ח.42) כה, תרומה
ז.43) ה, איוב
ביהב"ח.44) הל' ריש
ואילך).45) 111 ע' תש"י (סה"מ בתחלתו
וש"נ.46) קסד. ע' תשרי סה"מ מנחם תורת ראה
מנחות 47) א. יב, שבועות ב. קו, כתובות מ"ב. פ"ד שקלים

ב. א, ויקרא פרש"י ובפרש"י. א צ,

(48.38 הערה 76 ע' חי"ד לקו"ש
ספ"ו.49) ביהב"ח הל' רמב"ם
פנ"ב.50) פמ"א. תניא ראה
א.51) טז, תענית – הר בתוד"ה הובא יו"ד. פנ"ו, ב"ר ראה

ועוד.
ובכ"מ.52) ד. כט, פרשתנו לקו"ת ראה
א.53) כא, ב"ב – מציון כי ד"ה
יז.54) יב, פרשתנו
כדֿכה.55) יד, שם
ע'56) חנ"ז מנחם תורת גם וראה פ"ה. צפונות מפענח ראה

וש"נ. .118
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.Á כ בשיחת נכלל – באלול ועשרים באב דעשרים העצים בקרבן החילוק בענין הביאור "ף המשך
שליט"א.57מנ"א  אדמו"ר כ"ק ע"י שהוגהה

שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים

ללעו"ז  שייכים שהיו אב חודש של הימים תשעת גם הנה אלול, דחודש העבודה לששון 58וע"י יהפכו ,
ולשמחה.

ה' ד"ויהפוך הענין שזהו וקללה", ברכה היום לפניכם נותן אנכי "ראה מ"ש עם גם קשור זה וענין
אלקיך" ה' אהבך כי לברכה הקללה את לך מעלת 59אלקיך ע"ד סתם, ברכה מאשר יותר נעלה ענין שזהו ,

צדיקים. על תשובה בעלי

דבני  הענינים בכל והנגלה, הנראה בטוב ומתוקה טובה לשנה טובה וחתימה הכתיבה את וממשיכים
רויחי. ומזוני חיי

***

.Ë.'גו תלכו אלקיכם הוי' אחרי ד"ה שיחה) (כעין מאמר

***

.È רש"י פירוש השבוע בפרשת יש אם חפשתי תפילין, אודות לדבר מרבים שלאחרונה לכך בהמשך
רש"י פירוש שישנו בלבד זו שלא השי"ת... עזר ובכן, התפילין. ענין עם התפילין,xeywdהקשור ענין עם

התפילין ענין icdl`אלא yxetn רש"י של חידושו הנה לקמן, שיתבאר כפי מזה, ויתירה רש"י, בפירוש
עשרה  חמש ובן למשנה עשר דבן הלימוד מצד זאת, ולולי תפילין, אודות מדבר שהכתוב הוא בפירושו
"גירסא  – למקרא חמש בן בהיותו שלמד מה שיזכור לקוות ויש תפילין; אודות בכלל מדובר לא לגמרא,

תפילין. אודות שמדובר – דינקותא"

הפסוק  בלולב 60על מינין וחמשה בתפילין טוטפות "חמשה רש"י: מפרש עליו", תוסף ארבע 61"לא ,
כהנים". בברכת ברכות

פירושו  השוואת מצד קושיות והן גופא, אתר על קושיות מצד הן כולו, מוקשה זה רש"י פירוש ובכן,
ואתחנן. בפ' פירושו עם בפרשתנו

.‡È:"קושיא ה"קלאץ – לראש ָולכל

נאמר  תרי"ג 60בפסוק כל על דקאי – לעשות" תשמרו אותו אתכם מצוה אנכי אשר הדבר כל "את
פשטני  כמה שמפרשים כפי – בפשטות לפרש אפשר עליו", תוסף "לא לאח"ז נאמר כאשר וא"כ, מצוות.

להוסיף62המקרא  שאין הכתוב שכוונת –zeycg zeevn.המצוות תרי"ג על נוסף

בהלכה  שקו"ט מצינו וכפי 63[ואכן עליו", תוסף "לא היפך זה הרי שלכאורה דרבנן, מצוות לז' בנוגע
הזקן  רבינו אלא 64שמבאר תוסף, לא נאמר כבר שהרי עצמן, בפני מצות נחשבות אינן דרבנן מצות ש"ז'

כו'" תרי"ג במספר בהם וכלולות התורה ממצות ונמשכות יוצאות ].*הן

מארז"ל )* עם דרבנן) מצות (ז' זה יתאים איך גם מתורץ מל"ת 65עפ"ז שס"ה אברים רמ"ח כנגד מ"ע רמ"ח
גידים. שס"ה כנגד
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ואילך 57) 257 ס"ע חנ"ז מנחם (תורת וש"נ.סכ"ה .(
וש"נ.58) .163 ובהערה 259 ע' שם ראה
ו.59) כג, תצא
א.60) יג, פרשתנו
למקרא 61) חמש הבן שרואה כפי עיקר, הלולב שהרי

ב). לז, סוכה (ראה הלולב על שמברכים

(62138 ע' חט"ו לקו"ש גם וראה ב. ד, ואתחנן רמב"ן ראה
וש"נ. .8 הערה

שכו 63) ע' ג (כרך תוסיף בל ערך תלמודית אנציק' ראה
וש"נ. ואילך. 104 ע' חכ"ט לקו"ש גם וראה וש"נ. ואילך).

סע"א).64) (קנ, סכ"ט אגה"ק תניא
ב.65) קע, זח"א
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חדשות מצוות להוסיף שלא הוא שהאיסור שהפירוש גם xzeiומה xazqne oaen הפירוש מאשר
שמצד  מקום יש חדשה, למצוה בנוגע בשלמא כי, – גופא בהמצוה להוסיף שלא הוא שהאיסור

ירצה בהמצוה "פרומקייט" להוספה בנוגע משא"כ זה, על לצוות צורך יש ולכן מצוה, עוד להוסיף אדם
כך, "להכעיס"?!... כדי סתם – חמש להוסיף ירצה למה ארבע, צוה שהקב"ה כיון הרי גופא,

זה. על לצוות צורך שיהי' זאת, לעשות סברא אין שמלכתחילה

לעשות  צוה שהקב"ה שכיון פשיטא שהרי ממנו", תגרע "ולא הפירוש מהו יוקשה שעפ"ז לתרץ [ואין
מ"ש  רש"י מפרש שלפנ"ז בפיסקא כי, – קמ"ל ומאי מהם, לגרוע ולא כולם, לעשותם יש מצוות,
"לא  מ"ש  עד"ז לפרש אפשר וא"כ, בפרשה", האמורים עשה על תעשה לא "ליתן לעשות", "תשמרו

מעצמו]. שמובן אף הדבר, על תעשה לא ליתן היא שהכוונה ממנו", תגרע

.·È:עצמו רש"י בפירוש להבין צריך וכן

דוקא?א) שלש אלא חמש, או ארבע לא וגם שתים, או אחת לא – דוגמאות שלש רש"י מביא מדוע

חזקה  הוי זימני שבתלת בגלל דוגמאות שלש מביא שרש"י מפרשים של 66יש המושג כל (א) אבל: .
מועד" "שור לענין אלא רש"י בפירוש הובא לא פעמים כך,67שלש תומ"צ, של לענינים בנוגע לא אבל ,

בפירוש  למדנו עתה זה ועיקר: (ב) "חזקה". דין שיש בגלל דוגמאות שלש יביא שרש"י מסתבר שלא
עקב  בפ' תפילין 68רש"י "הניחו דוגמאות: שתי מביא ורש"י במצוות", מצויינים היו שתגלו לאחר "אף

שבספרי  למרות – וזאת שלש! ולא מזוזות", וכמשנת"ל הובא 68עשו התורה, לימוד נוספת: דוגמא 69ה

דוגמאות? שלש להביא רש"י הוצרך כאן מדוע וא"כ, זאת. מביא אינו שרש"י הטעם

ואתחנן ב) בפרשת שנאמרה תפילין, מצות תחילה רש"י מביא – הדוגמאות שלש לסדר ואח"כ 70בנוגע ,
אמור  בפרשת שנאמרה לולב, מצות נשא 71מביא בפרשת שנאמרה כהנים, ברכת ואח"כ אין 72, ולכאורה, ,

דוקא? זה בסדר רש"י הביאם למה וא"כ, המוקדם, אל המאוחר מן ולא המאוחר, אל המוקדם מן זה

בא  בפ' כבר שנאמרה כיון תפילין מצות תחילה מביא שרש"י בדוחק לתרץ שיש עדיין 73ואף הרי –
מובן: אינו

מצות ג) לפני גם הרי – דוקא כהנים) וברכת לולב (תפילין אלו ממצוות דוגמא רש"י הביא למה
דקרבן  המצוה נאמרה שבה לכם", הזה "החודש מפרשת החל מצוות, עוד יש בא, בפ' שנאמרה תפילין

בה 74פסח  גם והרי בא], שבפ' תפילין מצות כמו לדורות, גם חיובה הרי מ"ת, קודם שנאמרה [שאף
תאכל  ימים "שבעת מצה, דאכילת המצוה וכן פסחים; ב' יקריב שלא עליו", תוסף "לא להזהיר צריך

במפרשים 75מצות" שמצינו (וכפי ימים שמונה ולא בסתירה 63, אינו מדוע שני, ליו"ט בנוגע שקו"ט
עליו"). תוסף "לא להציווי

שבספרי  דוגמאות60ובפרט .הובאו עליו תוסף "לא אחת אחרות: במתנה הניתנים אמרו, מכאן .
. עליו תוסף לא ד"א אחת. במתנה ינתנו אחת, במתנה בניתנים הלולב שנתערבו על לא מוסיפים שאין .

כהנים  ברכת ומביא ציצית ומשמיט תפילין, ומביא דם זריקת משמיט רש"י ואילו הציצית". על *ולא
בגמרא  ).76(שנזכרה

אבותיכם )* אלקי ה' אומר לברך, ופתחתי הואיל יאמר שלא כהנים, ברכת לברך פתח שאם "מנין שם: בספרי
ולא  "דבר", מתיבת  ונלמד  הפיסקא, בסוף רק זהו אבל, עליו". תוסף לא דבר אפילו דבר , ת"ל וגו', עליכם יוסיף 

רש"י. כפירוש ודלא תוסף", מ"לא
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וש"נ.66) ע"ב. ריש קו, ב"מ
ואילך.67) כט כא, משפטים
יח.68) יא,
(69224 ס"ע חנ"ז מנחם (תורת ס"ט עקב ש"פ שיחת

וש"נ. ואילך).
ח.70) ו,

מ.71) כג,
ואילך.72) כג ו,
טז.73) שם, ט. יג,
ואילך.74) ב יב, שם
ועוד.75) ו. יג, שם
ב.76) כח, ר"ה
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"חמשהד) רש"י כותב רש"י zethehמדוע בפירוש (גם הרגיל כהלשון ולא "חמש 77בתפילין", (
בתים"? "חמשה או פרשיות"

הוא ד"טטפת" הפירוש שהרי ובי', מיני' סתירה זה הרי טוטפות" ש"חמשה שפירש `raxובפרט כפי ,
שתים"!78רש"י  באפריקי פת שתים בכתפי טט "טטפת,

.‚È הפסוק על ואתחנן, בפ' לפירושו בהשוואה – רש"י בפירוש ולדייק להוסיף תוסיפו 79ויש "לא
תגרעו": לא וכן ציציות, וחמש בלולב, מינין חמשת בתפילין, פרשיות חמש "כגון הדבר", על

"חמשא) רש"י כותב ואתחנן "חמשהzeiyxtבפ' וכותב משנה בפרשתנו ואילו "?zethehבתפילין",

כהנים"?ב) לברכת ברכות "ארבע מביא בפרשתנו ואילו ציציות", "חמש רש"י מביא ואתחנן בפ'

הביאה  ואעפ"כ בפרשתנו, אלא) ואתחנן, בפ' (לא היא בספרי שהובאה דציצית שהדוגמא ובפרט
בפרשתנו! והשמיטה ואתחנן, בפ' רש"י

ואילו ג) הדבר"), "על התיבות מעתיק (ואינו תוסיפו" "לא התיבות את רק רש"י מעתיק ואתחנן בפ'
"עליו"? תיבת גם אלא תוסף", "לא התיבות רק לא רש"י מעתיק בפרשתנו

"ד) רש"י כותב ואתחנן בפרשתנו.oebkבפ' משא"כ כו'", פרשיות חמש

בפרשתנו.ה) משא"כ תגרעו", לא "וכן רש"י מסיים ואתחנן בפ'

עכצ"ל  ונשנה, חוזר זה שענין דכיון ואתחנן, מפ' הפירוש לשנות רש"י מוכרח ראה שבפ' לומר [ואין
בפ' נפשכם" ובכל לבבכם "בכל הפסוק על רש"י פירש כבר שהרי – כו' בזה להוסיף הכתוב שכוונת

נפשך 80עקב  ובכל לבבך בכל הזהיר כבר "והלא אפ"ל 81: ועד"ז לציבור", אזהרה ליחיד אזהרה אלא ,
ליחיד]. אזהרה הוא תוסף" ו"לא לציבור , אזהרה היא תוסיפו" ש"לא בנדו"ד, גם

פשטות  ע"פ מוכרחים בפרשתנו, והן ואתחנן בפ' הן רש"י, שבפירוש הענינים פרטי שכל ועכצ"ל
לקמן. שיתבאר וכפי הכתובים,

***

.„È בנוגע עתה) אוחזים (שבו ד' פרק בסיום מ"ש על נתעכב התשובה, באגרת ענין ללימוד בנוגע
זה לד  שענין כיון השבוע, לפרשת גם השייך ענין (שזהו האדם בנשמת שהם כפי הוי' שם אותיות '

"ומזה  ממשיך: ה"א, ואות יו"ד אות של ענינם שמבאר שלאחרי – פרשתנו) ריש בלקו"ת גם נתבאר
וכו'". ה"א וא"ו אותיות הן מעשה, או ודבור בקול והמצות התורה בעסק האמיתית עבודה נמשכה

"עבודה הלשון דיוק לבאר התשובה zizin`dויש מצות "התחלת הפרק: בהתחלת למ"ש בהמשך – "
ה' עד לשוב בתניא zn`aועיקרה ראשון בחלק מ"ש ע"ד – שלם" שהיא 82ובלב האהבה לענין בנוגע

ש"המקיימן תעשה, לא לשס"ה שרש היא והיראה מ"ע רמ"ח כל הוי'zn`aשרש שם את האוהב הוא
העבודה  (בקונטרס נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק שמבאר כפי המצוות 83וכו'", לקיום היא בזה שהכוונה (

מ"ש  לפרש יש ועד"ז שבה"); והיוקר שבהמצוה החיות ע"י (ש)הוא מצוה "הידור (כמו חיות מתוך
(שהרי  אמיתית שאינה עבודה לשלול הכוונה שאין – והמצות" התורה בעסק האמיתית "עבודה באגה"ת

ויראה. אהבה הקדמת ע"י שבאה חיות מתוך לעבודה היא הכוונה אלא מעצמו), המובן דבר זה

.ÂË:"ה"א וא"ו אותיות הן מעשה, או ודבור בקול והמצות התורה ד"עסק הענין גם לבאר ויש

מעשה  על קאי ה' ואות בדיבור), נמשך שהקול (כפי ודיבור קול על קאי ו' שאות לפרש שרוצים יש
הדיבור). ענין על שקאי למעלה תתאה ה' (כמו
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(בתים).77) טז שם, (פרשיות); ט יג, בא
שם.78) ואתחנן טז. שם, בא
ב.79) ד,
יג.80) יא,

ה.81) ו, ואתחנן
פ"ד.82)
(83.(15 (ע' פ"ב
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מבאר  בספירות) שהם כפי הוי' שם אותיות לד' (בנוגע לפנ"ז שהרי כן, לפרש אפשר אי באמת אבל
. ה"א באות ונרמזת נכללת סתימין לעלמין וההבנה ההשגה וגילוי התפשטות כשנמשכת ש"בחי' ואח"כ .

.. דאתגליין לעלמין למטה יותר ההמשכה . על מורה הוי"ו כי ו"ה, באותיות זו המשכה ונרמזת נכללת .
. הנכללות הקדושות מדותיו ושאר וטובו חסדו מדת ע"י היא זו המשכה וגם למטה, במספר .מלמעלה

ענין  ואילו המדות, לענין שייכת ו' שאות – האדם לנשמת בנוגע גם הוא שכן מובן ומזה כו'"; שש
(אחרונה). ה' לאות שייך והמעשה הדיבור

וא"ו  אות (א) דלכאורה – ה"א" וא"ו אותיות הן מעשה או ודבור  ש"קול מ"ש להבין צריך ועפ"ז
ד"קול"? הענין מהו (ב) המדות, לענין שייכת

" מ"ש להבין צריך dxezdגם wqr או שבתורה ההשגה ענין אודות כאן מדובר לא הרי – והמצות"
בעיקר  מדובר אלא ראשונה, ה' אות של ענינה שזהו כו', ההתבוננות בענין שנכללים המצוות, כוונת
מספיק  וא"כ התורה, לימוד מצות – התורה שבלימוד המצוה ענין שזהו והמעשה, הדיבור ענין אודות
לפרט  הוצרך ולמה התורה, לימוד מצות גם נכללת שבזה במצוות", (בחיות) האמיתית "עבודה לומר

" ומדגיש שמוסיף אלא עוד ולא עצמו, בפני התורה התורה"?wqrענין

.ÊË בזה הביאור לומר :84ויש

ה"עבודה ענין כאן מבאר הזקן ויראה zizin`dרבינו האהבה מצד חיות מתוך שהיא ומעשה, בדיבור "
ענין  עם והחיבור הקשר שנשאר באופן היא ומעשה) (דיבור תתאה לה' שההמשכה והיינו, (כנ"ל),

המדות.

הקול: ענין היא (ומעשה) לדיבור ממדות ההמשכה כי, – ה"קול" ענין כאן מוסיף ולכן

חסידות  בדרושי שלמעלה 85מבואר מהענינים (וגם מהשכל נמשך ידו שעל "ממוצע" הוא שקול ,
האותיות, מהגבלות ולמעלה פשוט הוא עצמו מצד השכל כי, הדיבור, לאותיות הנפש) לעצם עד מהשכל
למעלה  הוא אבל מהשכל, למטה אמנם שהוא פשוט, קול – הקול ענין שזהו ביניהם, ממוצע צ"ל ולכן

נעשית ידו על ולכן הדיבור.מהאותיות, לענין מהשכל ההמשכה

הקול. דענין הממוצע ע"י שנעשית – הדיבור לענין המדות מענין להמשכה בנוגע גם מובן ומזה

נמשך  ידו שעל פשוט לקול אלא הדיבור, לקול הכוונה שאין – ודבור" "קול הזקן רבינו מ"ש וזהו
המדות. לענין והשייכות הקשר מודגש הדיבור בענין שגם והיינו, לדיבור, מהמדות

.ÊÈ:"התורה ד"עסק הענין את במיוחד הזקן רבינו מדגיש זה ובענין

הענין  "וביאור שמתחיל: כפי – אליהו" "מאמר על מיוסד הוי' שם אותיות ד' בענין באגה"ת הביאור
אליהו  ממאמר וכו'".86כנודע תיקונין עשר דאפיקת הוא אנת

שה' לומר הזקן רבינו יכול לא לה", קרינן פה שבעל תורה פה "מלכות איתא אליהו שבמאמר וכיון
במאמר  למ"ש בסתירה זה שהרי תורה), תלמוד מצות גם נכללת (שבהם המצוות ענין על קאי תתאה

והמצוות". "התורה כתב ולכן התורה, הו"ע  שמלכות אליהו

" להדגיש לתורהwqrומוסיף (מלכות) תתאה ה' של השייכות מצד – עיקר t"rayהתורה" הוא שבה ,
לה" "לאפשא – כו' הוספה נעשית ידו שעל דייקא, "עסק" התורה", שבה 87"עסק בתושב"כ משא"כ ,

לגרוע). שאין (כמו להוסיף אין

דלימוד  הענין זה שאין היינו, תתאה, ה' לאות ששייך כפי התורה עסק אודות הוא כאן המדובר אמנם,
שם  בלקו"ת כמבואר מעשה, לידי שמביא תלמוד – המעשה לענין ששייך כפי אלא עצמו, מצד התורה
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ש"פ 84) בשיחת הביאור המשך גם נכלל – לקמן בהבא
שופטים.

ואילך.85) ג רמד, התקיעות שער דא"ח) (עם סידור ראה

ובכ"מ. א. כג, פרשתנו לקו"ת
א).86) (יז, בהקדמה תקו"ז
וש"נ.87) ה"ב. פ"ב לאדה"ז ת"ת הל' וראה ב. יב, זח"א
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. קוין ג' כנגד שהם ומעשה דבור מחשבה בחי' אחרונה ב"ה' תורה שיש בחי' והוא ה') אות (שבציור .
מעשה". לידי שמביא תלמוד וגדול לה קרינן מלכות שבע"פ

*

.ÁÈ להתנתק יכולים שלא הוא הקושי עיקר הנה – אלול לחודש בנוגע לעיל להמדובר בהמשך
הרגילים: מהחיים

יכול  אינו – כו' בעצמו התעוררות לפעול צריך שאז אלול, חודש מברכים שבת כמו זמן בא כאשר
מזה. להתנתק יכול ואינו כרכין", "ישיבת עם ועסוק בעולם, שנמצא הרגילים, חייו את לעזוב

ללבנה  עד להגיע שהצליחו מהמאורע להתאושש יכול לא הוא .88ולדוגמא:

ללמוד  שיכולים ההוראות כל את ולהפיק בזה, להתבונן זמן מספיק והי' זה, ממאורע רב זמן עבר כבר
דעם")?!... אין זיך ("קאכן בלהט בזה לעסוק עדיין ממשיך אתה מדוע וא"כ, ָמזה;

שזהו  בשעה בה – ללבנה להגיע כדי דולרים מליארדי שהשקיעו בכך ההפלאה גודל מהו ובכלל:
של המהלך לגבי הוא נחשב ובמה הארץ, על טיסה של איכות ובאותה מייל, וכך כך של מהלך jznypרק

עמיקתא" לבירא רמה "מאיגרא שזהו89בירידתה ,jxra `ly xzei lecb jldn בעיקר אלא בכמות, רק לא ,
הכבוד  כסא מתחת חצובה היתה הנשמה שהרי ירדה 90באיכות, ומשם רמה", "מאיגרא גם למעלה ,

הנשמה  בירידת שהושקעו הכחות וכל עמיקתא". "מבירא גם למטה בעוה"ז, ודם בשר בגוף ונתלבשה
הבורא  בחיק אלא שאינו ענין שזהו – שהוקצבו 91בגוף הימים במשך השליחות את למלא כדי הם –

בהם" אחד ולו יוצרו "ימים אשר , שליחותך?!92לכך, את ממלא אינך למה וא"כ, ,

ד"אני ובפרט  העבודה להיות צריכה שבו אלול, חודש ומגיע אלול, מברכים בשבת כבר כשעומדים
לי" ודודי להגיע 93לדודי מתכוננים אם לדעת צריך אתה ולמה ללבנה, שהגיעו מה לך נוגע מה וא"כ, ,

עסוק  להיות צריך אתה – אחר) גוי של לרצונו ובניגוד זה, גוי של (כרצונו מאדים לכוכב יותר, רחוק
אלול!... חודש בעבודת

ויו"ט  בשבת בשלמא – שבט. או אייר לחודש אלול חודש בין חילוק מרגיש שאינו טוען הוא אבל
שבת  בגדי ולובש דחול, בעובדין עוסק אינו דתי, יהודי להיותו שכן, החול, ימי שאר לגבי חילוק נרגש
לגבי  חילוק מרגיש אינו אלול, חודש של החול בימות אבל השבת; תפלות שאר וכל נרננה" "לכו ואומר

הימים. שאר

היפך  שזהו כיון בלאה"כ, אפשר אי שהרי – ה"עניבה" את ומסדר בוקר, בכל כמו בבוקר, קם הוא
יאמרו  בעיתון, שכתוב מה כל ידע לא שאם שמתיירא כיון העיתון... את קורא ואח"כ – המדינה מנהג

"בטלן"... שהוא עליו

במשנה  מפורש פס"ד ישנו אדרבה: – "בטלן"?! להיות לך איכפת גדולה,94[מה עיר היא זו "אי :
כפר, זה הרי "בטלנין", שאין זמן שכל והיינו, כפר", זה הרי מכאן פחות בטלנין, עשרה בה שיש כל

גדולה"!] "עיר נעשה זה הרי בטלנין", "עשרה בטלנין, של למנין ועד "בטלנין", כשיש ורק

או  אלול מברכים שבת לפני בין חילוק ללא בוקר, בכל כמו וכיו"ב, במסחר לעסקיו הולך ואח"כ
אלול. מברכים שבת לאחרי

אורי" ה' "לדוד המזמור לומר הציווי את אמנם מקיים דקות 95הוא שתי במשך אמירתו מלבד אבל ,
זה! עבור "מדלי'" לו יעניק לא אחד שאף גם ומה כו'. התשובה עבודת להיות שצריכה מרגיש אינו וחצי,
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וש"נ.88) ואילך. 204 ע' חנ"ז מנחם תורת גם ראה
ב.89) ה, חגיגה – חז"ל ל' ע"פ
א.90) קיג, לזח"א בנצו"ז הנסמן וראה ע"ב. ריש כט, זח"ג
סוס"א.91) ס"ו או"ח רמ"א ראה
וש"נ.92) .273 ע' חט"ז לקו"ש וראה טז. קלט, תהלים

ובכ"מ.93) ואילך. א לב, פרשתנו לקו"ת וראה ג. ו, שה"ש
א.94) ה, מגילה
וש"נ.95) ס"ו. סתקפ"א אפרים מטה וראה אדה"ז. סידור

וש"נ. סקכ"ח. פי"א הכולל שער – ובארוכה
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.ËÈ מעבר בהיותו רב: זמן מלפני כבר יודע אלול בחודש התשובה עבודת שאודות לטעון, ומוסיף
עסוק  הוא עכשיו אבל התשובה; בעבודת לעסוק צריך אלול חודש שבבוא ידע, שנה, י"ב בן נער לים,

ו  שנה, שלושים עברו מאז שהרי "ביזי"), המדינה: אצלו (ובלשון שניתוסף מה ניכר להיות צריך ממילא
בעולם! שנעשה מה כל יודע שהוא –

הזקן  רבינו כדברי זאת עשה הזמן", עם "לחיות רצונך לו: אומרים פרשת 96וכאשר עם לחיות שיש ,
דבר שזהו טוען, אזי – ברכה" היום לפניכם נותן אנכי "ראה ובנדו"ד: זאת oyiהשבוע, למד כבר הוא ,

חמישים  שלפני הלבנה, עד הטיסה אודות – חדשים דברים לדעת צריך עכשיו ואילו שנים, כמה לפני
זה! על חלמו לא אפילו שנה

הפסוק  על בפירושו זאת הבהיר כבר שרש"י היא, האמת יהיו 97ובכן, "לא היום", מצוך אנכי "אשר
. ישנה במכתב) הבאה המלך (מצות כדיוטגמא צריכים בעיניך התומ"צ עניני שכל והיינו, כחדשה", אלא .

אנשים  ד"מצות באופן בלבד, הרגילות מצד ולא חיות, מתוך לקיימם וצריך "כחדשים", להיות
זה.98מלומדה" על הנביא שקובל כפי ,

ישן  דבר זהו אבל המלך", "מצות "דיוטגמא", אמנם זוהי ישן; דבר שזהו הוא טוען אעפ"כ אבל
הידוע  ובלשון שנה, אלפי ומחצה שלש לפני "אלקיכם99שניתן :oyi(א) פירושים: ב' בזה שיש הוא",

("אלט") ישן דבר (ב) שינה, .100מלשון ַ

התעוררות,– של ומצב במעמד נמצא מרעיתו שקהל שבראותו היתכן, הרבנים, אחד את פעם שאלתי
אותו: ושאלתי שנה... עשרים לפני זה על דיבר שכבר לי, והשיב המשפחה, טהרת אודות עמהם דיבר לא

" והפטיר: שנישאו?! חדשים אנשים ניתוספו בינתיים הרי בכך?! הדבר.ומה הסתיים ובזה –נּו",

זאת, יודע שכבר הוא טוען – ברכה" היום לפניכם נותן אנכי "ראה בתורה קורין כאשר ולדוגמא:
פירושו ש"ראה" הוא הלימוד אבל, שעברה. בשנה זאת למד שכבר הלימוד ze`xlכיון שכוונת ומובן, ,

("דו  רואה אמנם אתה האם ובכן: בפועל. שיבוא אלא טייטש"), ("עיברי המילות פירוש רק אינה
זעסט")?!...

הוא  לעוה"ז עד הנשמות" מ"אוצר שהמהלך לעיל, וכאמור לעולם, נשמתך ירדה זה בשביל והרי
לכוין  דולרים מליארדי השקיעו הלבנה אל שבמהלך וע"ד הלבנה, אל המהלך מאשר יותר הרבה גדול
ללא  – מלמעלה כיוונו קץ, אין הבדלות אלפי להבדיל עד"ז לטובה, יהי' שהכל באופן והמקום הזמן את

שליחותך. את למלא יותר קל לך שיהי' באופן לעולם נשמתך ירידת של והמקום הזמן את – יגיעתך

עם  יהי' ומה הלבנה, אל ההילוך אודות חושב הנך – השליחות במילוי לעסוק במקום ואעפ"כ,
התורה... קריאת באמצע זה כל וחושב מאדים, לכוכב ההילוך

כבר  יענה והוא המשיח, ביאת את ולפעול מצוות, ולקיים תורה ללמוד עליך – זה?! כל לך נוגע מה
זאת... לדעת מוכרח אתה אם שאלותיך, כל על

.Î"האדמה פני על אשר העם מכל ועמך אני ש"ונפלינו לאמיתו, האמת ששוכח בגלל – זה ,101וכל
העולם  כטעות ולא לגמרי, אחר באופן היא כו', והאיכות הכמות יהודי, של ומהותו מציאותו שכל והיינו,
וענינו  לגמרי, אחרת מציאות הוא יהודי אלא מצוות, ומקיים תורה שלומד בכך רק מגוי שונה שיהודי

הפועל. אל הכח מן זאת להביא הוא

לוקח שיהודי – הוא ה"קדשים" ענין כל החי: למין בנוגע שמצינו ממה וק"ו ומקדישה dndaובמכ"ש
שהיתה  בהמה אודות שמדובר שאף והיינו, מיוחדים, וגדרים דינים לו שיש "קרבן", נעשית ועי"ז בפיו,
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חשון).96) ב יום" ב"היום (נעתק ואילך 29 ע' תש"ב סה"ש
ו.97) ו, ואתחנן
ובכ"מ.98) ב). (נג, פל"ט תניא וראה יג. כט, ישעי'
פע"ח 99) תתרנד. רמז אסתר יל"ש יב. פ"ז, אסת"ר ראה

פ"ה. הפורים שער
(100.90 ע' חנ"ז מנחם תורת גם ראה
טז.101) לג, תשא
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זו  שבהמה דיבורו ע"י לפעול יהודי של בכחו מ"מ, הבהמות, שאר כל עם יחד געּפאשעט") ("זיך ַרועה
ואפילו והקרנים והעור הבשר שמציאות כך, לגמרי, אחרת מציאות אחרת תהי' מציאות היא הטלפיים

לגמרי!

ממציאותו  לגמרי אחרת מציאות שזוהי יהודי, של לקדושתו בנוגע – וכו' וכו' וק"ו במכ"ש מובן ומזה
גוי. של

העבודה יהודי אצל להיות צריכה אלול, חודש בבוא הנה שכן, שהו"ע וכיון לי", ודודי לדודי ד"אני
שלישי  יום בשבוע, שני ביום בשבוע, ראשון ביום הן עליו ניכר שיהי' באופן הקב"ה, עם האחדות
ניכרת  צ"ל בודאי שאז השבת, ליום ועד בשבוע, ששי יום בשבוע, חמישי יום בשבוע, רביעי יום בשבוע ,
גם  אצלו שנמשך ועד לגמרי, אחרת מציאות שנעשה באופן חדשה עלי' שפועלת החדשה העבודה אצלו

לפני" רוח "נחת קרבן, בדוגמת שנעשים הגשמיים, בורא 102בעניניו נח"ר –103.

. אלול ש"בר"ח כיון בשופר, לתקוע מתחילים שבו אלול, ר"ח עד להמתין צורך אין העבירו ובאמת .
. להר עלה משה במחנה שנאמר שופר שופר באותו נתעלה והקב"ה לכן 104. וגו', בתרועה אלקים עלה

תשובה, שיעשו ישראל להזהיר כדי החדש, וכל ושנה שנה בכל אלול בר"ח תוקעין שיהו חז"ל התקינו
וגו'"105שנאמר  בעיר שופר יתקע אלול.106אם מברכים משבת כבר זאת להתחיל יכולים אלא ,

מ"ש  בה יתקיים בגוף מלובשת שבהיותה – למטה הנשמה של השליחות כללות "והרוח 26וזוהי
נתנה". אשר האלקים אל תשוב

וללחוץ  מיוחדים בגדים ללבוש רק עליו עכ"פ; משהו בעצמו לעשות האדם צריך זה בשביל אבל
כו' הכפתור דרייען 107על שוין וועט ("ער הענינים כל את כבר יסדר השולחן ליד שיושב זה הנה ואז, ,

במצוות" "מצויינים להיות רק שצריך – בנמשל ועד"ז רעדל")... מתוך 68דעם תפילין, להניח ולדוגמא: ,
הזקן  רבינו כמ"ש והמוח, הלב (ופתיחת) [וכידוע 108שעבוד תפילין הנחת לכוונת זו 109בנוגע שכוונה

"למען  סוכה, דמצות הכוונה וכמו מהמצוה, חלק היא אלא המצוות, כל כוונת כמו דורותיכם 110אינה ידעו
ממך"35גו'" ד"ויראו הענין כבר יהי' ואז בכך...),111], צורך יש (אם "מדלי'" לו יעניקו הגוים שגם כך, ,

מ"ש  העמים".112וע"ד מכל תהי' "ברוך

במדרשי  כדאיתא שבלולב, המינים בד' כמרומז – בנ"י כל את בזה ולכלול לצרף עליו כן ולאחרי
שלש 113רז"ל  ענין תוכן שזהו הקב"ה, של ברכותיו כל יומשכו ועי"ז שבבנ"י, הסוגים ד' כנגד שהם

תורה" של ה"יינה גם (וזהו כהנים שבברכת הנ"ל).114הברכות רש"י בפירוש לפרש שיש

ד" באופן נעשה זה משיח d`xוכל ע"י יהי' הראי' שענין ידוע והרי ברכה", היום לפניכם נותן 115אנכי

ממש. בקרוב ויגאלנו יבוא –

***

.‡Î בפירוש הביאור תחילה להקדים יש בפרשתנו, רש"י בפירוש הביאור את יותר בנקל להבין כדי
ראה: לפ' קודמת ואתחנן שפ' החומש, לימוד כסדר ואתחנן, שבפ' תוסיפו " "לא בפסוק רש"י
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ועוד.102) ט. א, ויקרא ופרש"י תו"כ
ואילך103) פי"ב תרל"ז וככה המשך ח"ב ראה תרל"ז (סה"מ

ועוד. ואילך). תיב ע'
ו.104) מז, תהלים
ו.105) ג, עמוס
פמ"ו).106) (מפרדר"א תקפא ר"ס טואו"ח
(107) ללבנה לטיסה בנוגע הכוונה ).l"endכנראה
וש"נ.108) סי"א. סכ"ה או"ח אדה"ז שו"ע ראה

תורת 109) גם וראה ועוד. ויכוין). (ד"ה ס"ח או"ח ב"ח ראה
.211 ע' חנ"ה מנחם

מג.110) כג, אמור
וש"נ.111) א. ו, ברכות וראה יו"ד. כח, תבוא
יד.112) ז, עקב
יב.113) פ"ל, ויק"ר
סכ"ז.114) לקמן גם ראה
ובכ"מ.115) ואילך. א יז, צו לקו"ת ראה
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חמש  הבן שהרי – מצוות עוד להוסיף שלא היא תוסיפו" ב"לא שהכוונה לפרש יכול אינו רש"י
מדרבנן  שהן ופורים דחנוכה המצוות שישנן יודע הפשט116למקרא שע"ד ועכצ"ל, ,xeqi` oi` להוסיף

מצוות.

מצינו mikixveואדרבה: milekiy הפסוק על רש"י שפירש כפי – המצוות בעניני "וישמור 117להוסיף
לשבת". ושבות לעריות שניות כגון שבתורה אזהרות על להרחקה "גזרות באברהם, שנאמר משמרתי"

פרשיות  חמש "כגון עצמה, במצוה פרטים עוד להוסיף שלא היא שהכוונה רש"י מפרש ולכן
בתפילין".

רק  למדים ואתחנן), (בפ' הראשונה בפעם תוסיפו" "לא ממש"נ ענין118אמנם, להוסיף epi`yשאסור
האיסור  ובנדו"ד, יותר, ולא המוכרח, המינימום את רק הפסוק כולל הפשט, בדרך [כי, להמצוה שייך
להמצוה, שייכות לו שיש ענין אבל להמצוה, כלל שייכות לו שאין ענין על רק הוא המצוה על להוסיף 

"חמש רש"י מפרש ולכן להוסיף], שמותר לומר מקום שייכת zeiyxtיש אינה חמישית פרשה כי, ,"
"והי  "שמע", יביאך", כי "והי' ("קדש", פרשיות ד' רק בתורה ישנן שהרי שבהן לתפילין, שמוע") אם '

תפילין. מצות נאמרה

החמישי שהמין – בלולב" מינין "חמשת jiiyוכן epi` אמרה התורה שהרי לכם 71להמצוה, "ולקחתם 
מה" עד יודע אתנו ["ולא גו'" ושמחתם נחל וערבי עבות עץ וענף תמרים כפות הדר עץ פרי מהו 119גו'

מין  להוסיף אסור ולכן תורה!], אמרה כך אבל השמחה, ענין עם קשורים אלו מינים ד' שדוקא הטעם
השמחה. לענין שייך שאינו חמישי

תצא  כי בפ' שרק [דאף ציציות" "חמש על120וכן לך תעשה "גדילים כסותך",`raxנתפרש כנפות
בגדיהם" כנפי "על רק נאמר (שבה שלח בפ' .121ולא "כגון תוסיפו", "לא לפרש רש"י יכול מ"מ, ,(.

ציציות", heytdחמש xack כפי לאח"ז, נתפרש זה שענין להבהיר צורך ללא ציציות, ארבע רק שיש
בכ"מ  בפירש"י עד"ז שעי"ז 122שמצינו זאת (מלבד כי הענין, לעצם שייכת אינה חמישית ציצית כי, – [

גו'" וזכרתם אותו ד"וראיתם בענין מאומה ניתוסף רק123לא הרי) ,'c ישנן דגאולה וציצית 124לשונות ,
דגאולה. הענין באותו אינה חמישית

.·Î:"תגרעו לא "וכן רש"י, וממשיך

מפרשים  שהרי 125יש במצוות, יוסיף לא למה הקושי: לתרץ – תוסיפו" ד"לא האיסור טעם שמבארים
מדעת dlrnזו מצוה להוסיף יכול האדם כאשר כי, תגרעו", ש"לא כדי שזהו – ה' בעבודת להוסיף

וטוען  היצה"ר בא מזה וכתוצאה כו', בדיוק ואינו בבעלותו, הוא המצוות שענין מראה זה הרי עצמו,
כו'. לגרוע גם שיכול

תוסיפו". ד"לא האיסור טעם והסבר ביאור אם כי עצמו, בפני ציווי אינו תגרעו", "ולא מ"ש ועפ"ז,

בפני  ציוויים ב' שהם – ממנו" תגרעו ולא גו' הדבר על תוסיפו "לא הכתובים פשטות משמעות אבל,
" רש"י מ"ש וזהו פרשיות okeעצמם, חמש "כגון להוסיף, שלא ציווי שישנו שכשם היינו, תגרעו", לא

בתפילין. פרשיות שלש כגון תגרעו", ש"לא ציווי יש כמו"כ וכו'", בתפילין
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הראשונים 116) בדברי שנאמרו בזה התירוצים וכל
ע"ד  ולא והרמז, הדרוש ההלכה, ע"ד הם הרי – והאחרונים

הפשט.
ה.117) כו, תולדות
(118.24 הערה 53 ע' ח"ט לקו"ש גם ראה – לקמן בהבא
ט.119) עד, תהלים – הכתוב לשון
יב.120) כב,
לח.121) טו,
טעם 122) "מה בחומש: הראשון רש"י בפירוש – ולדוגמא

כח משום בבראשית, גוים פתח נחלת  להם לתת לעמו  הגיד  מעשיו
לישראל(תהלים העולם אומות יאמרו שאם ו), אתם קיא, ליסטים

הם גוים, שבעה ארצות של שכבשתם הארץ כל להם אומרים
נתנה  ברצונו בעיניו, ישר לאשר ונתנה בראה הוא היא, הקב"ה
למקרא  חמש שהבן אף – לנו" ונתנה מהם נטלה וברצונו להם,
ישראל. ע"י וכיבושם גוים, שבעה ארצות אודות עדיין למד לא

לט.123) שם, שלח
שלח.124) ס"פ פרש"י ראה
שם.125) ואתחנן תמימה ותורה יקר כלי ראה



h"kyz'dנב ,lel` g"dan ,d`x t"y zgiy

פסח  מקרבן דוגמא רש"י מביא לא מדוע גם מובן סי"ב)126ועפ"ז (כנ"ל פסחים שני להקריב שאסור ,
ד"לא  הציווי שייך לא פסח בקרבן הזה), בזמן גם שקיומם ממצוות דוגמא שמביא העיקר על (נוסף כי –
תגרעו", "לא גם נאמר תוסיפו" "לא הציווי עם שיחד וכיון קרבן, חצי להקריב אפשר אי שהרי תגרעו",

תגרעו". לא "וכן תוסיפו", "לא הציוויים: ב' בו ששייכים מענין דוגמא רש"י מביא לכן

.‚Î נשאלת שבו – בפרשתנו ממנו" תגרע ולא עליו תוסף "לא הפסוק לביאור לגשת יכולים ועתה
כאן  ונכפל חזר ולמה ואתחנן, בפ' כבר נאמר זה ענין הרי ?*השאלה:

ש  מובן, הרי שנכפלו, בתורה ציוויים כמה שמצינו י"ל שבדוחק סתם,[ואף כפל זה שאין לפרש מוטב
נוסף]. דבר מזה למדים אלא

כי: – לציבור ואזהרה ליחיד אזהרה הם הציוויים שב' לתרץ ואין

גו' "לאהבה הציווי (שהרי ליחיד ולא לרבים, רק ששייך ציווי שזהו הכוונה אין – לציבור אזהרה
לציבור" "אזהרה הוא נפשכם" ובכל לבבכם ליחיד,80בכל ולא לרבים רק ששייך ציווי זה שאין ובודאי ,

על  שנוסף הוא, הפירוש אלא מישראל), ואחד אחד כל של והנפש הלב הוא ו"נפשכם" "לבבכם" שהרי
זו. מצוה של קיומה את להבטיח הציבור על אזהרה גם יש היחיד, על הציווי

(כמו  רבים בלשון נאמר ולאח"ז יחיד, בלשון הציווי נאמר בתחילה כאשר רק שייך זה שענין ומובן,
נפשך" ובכל לבבך "בכל לאחרי נפשכם", ובכל לבבכם תחילה 81"בכל הפוך, בסדר כשנאמר משא"כ ;(

בלשון  תגרעו", ולא גו' תוסיפו "לא נאמר ואתחנן שבפ' כבנדו"ד, יחיד, בלשון ואח"כ רבים, בלשון
נאמרה  שתחילה לפרש מקום אין אזי – יחיד בלשון תגרע", ולא גו' תוסף "לא נאמר ובפרשתנו רבים,

ליחיד. אזהרה נאמרה ואח"כ לרבים אזהרה

.„Îבפעם תוסף" "לא שממש"נ – בזה להוסיף ipyd'והביאור שאסור ללמוד מוסיפים (בפרשתנו)
ענין יודעים jiiyyאפילו שמזה הראשונה, בפעם תוסיפו" "לא ממש"נ יודעים לא זה (שענין להמצוה

ענין להוסיף שאסור כנ"ל).epi`yרק להמצוה, שייך

רש"י: מפרש זה ועל

חמשהzetheh"חמשה – רש"י mizaבתפילין" כתב כבר כי, פרשיות), "טוטפות":76(ולא בפירוש
דרום  אל והטף עם חברו תטיפו 127"ומנחם אל ,128. דיבור לשון העינים , בין קשורים אותם שהרואה .

שזוהי  והיינו, והזכרון, בהדיבור ניתוסף חמישי, בית ניתוסף שכאשר מובן, ומזה בו", וידבר הנס יזכור
"zkiiyyהוספה הציווי ישנו ואעפ"כ עליו".l`להמצוה, תוסף

בנוגע שגם ע"י zeiyxtl[ואת"ל השני', בפעם שהיא כמו תוסף" "לא בהאזהרה חידוש להיות אפשר
מענין בה שמדובר חמישית פרשה זה n"iviהוספת שגם י"ל, – ליצי"מ) זכר  שענינם לתפילין (ששייך

"חמשה הלשון בדיוק (ולאzethehנכלל "miza פרשה אשר כנ"ל), (ודלא פרשיות הפי' גם שכולל – (
הפרשיות  ע"ש טטפת שנקראים לתפילין שייכת .129החמישית

יוסיפו )* שלא מכוין ואתחנן שבפ' – בחברתה חדא שם) ואתחנן תמימה בתורה הובא – (הגר"א מתרצים יש
שגם  רש"י, פירוש דעת כן אין אבל יוסיפו. לא גופא מצוה שבאותה מכוין ראה ובפ' בכלל, מצוות תרי"ג על

עצמה. במצוה הוספה פי' ואתחנן בפ'
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בהמצוה,126) הוספה שייך לא – מצה אכילת למצות ובנוגע
מצוה. כאן אין הימים ז' לאחר כי,

ב.127) כא, יחזקאל
ו.128) ב, מיכה

"טט 129) ארבע, הוא ד"טטפת" שהפירוש אע"פ כלומר:
לאחרי  מ"מ, סי"ב), (כנ"ל שתים" באפריקי פת שתים בכתפי
לפרשה  גם לקרוא יכולים הפרשיות, על "טטפת" השם שנקבע

"טטפת". בשם חמישית



נג h"kyz'd ,lel` g"dan ,d`x t"y zgiy

"חמש כותב ואתחנן דפ' תוסיפו" שב"לא מה יומתק –zeiyxtובזה ראה דפ' עליו" תוסף וב"לא ,"
הבתים ztheh"חמשה מצד בין הוא "טוטפת", נקראים שתפילין מה הפרשיות 126": מצד ולכן,130ובין .

לחמש רק אזהרה שהיא תוסיפו", בהזכרון,zeiyxtב"לא מוסיפים שהבתים מכיון כי בתים, לחמשה (ולא
החמישי בית גם פרשיות";jiiyהרי "חמש רש"י כותב כנ"ל), אסור, שג"ז מכאן ללמוד ואין לתפילין,

פרשיות  לחמש בין (כנ"ל) בתים לחמשה בין הוא, זו שבאזהרה שהחידוש עליו", תוסף ב"לא משא"כ
"חמשה רש"י כותב – יצי"מ) מענין היא החמישית "].ztheh(כשפרשה

הוא  בזה שהפירוש – בלולב" מינין "ה' המינין 131וכן ארבעת (מלבד אחר מין להוסיף שאסור רק לא
לענין  ששייך מין גם להוסיף אסור אלא ואתחנן), (כבפ' השמחה לענין שייך שאינו בתורה) שנתפרשו
השמחה). לענין ששייך נוסף מין על מהתורה ראי' תמצא אם (או לולב עוד או אתרוג עוד – השמחה

שייכת  אינה החמישית שהציצית ואתחנן, כבפ' ציציות", "חמש (ולא כהנים" בברכת ברכות "ד' וכן
של ענין שגם – כנ"ל) אסור dkxaלהמצוה, בנ"י) את מברך שהקב"ה ברכות כמה עוד ישנן (שהרי

"ד'zkxaaלהוסיף רש"י מדייק ולכן של zekxaכהנים. ענין אודות שמדובר להדגיש – פסוקים ד' ולא ,"
כהנים. בברכת להוסיפו אסור ואעפ"כ ברכה,

.‰Î ואילו תוסיפו", "לא התיבות את רק מעתיק ואתחנן שבפ' רש"י, בפירוש הדיוק לבאר יש ועפ"ז
תוסף "לא התיבות את מעתיק כי:eilrבפרשתנו – "

ענין הוספת אודות מדובר ואתחנן "לא epi`yבפ' התיבות את רק רש"י מעתיק ולכן להמצוה, שייך
הוספה אודות שמדובר כיון הדבר", "על התיבות מעתיק ואינו zkiiyתוסיפו", dpi`y משא"כ לה"דבר";

ענין הוספת אודות שמדובר תוסףjiiyyבפרשתנו "לא רש"י מעתיק ששייך eilrלהמצוה, ענין גם – "
אליו.

להמצוה  ששייך בענין הוספה אודות מדובר שבפרשתנו רש"י לפירוש היסוד גם שזהו להוסיף, ויש
על  תוסף) "(לא הלשון כי, –eiהענין לעצם השייכות על מורה "xzei על תוסיפו) "(לא הלשון מאשר

xacd.בלבד בעלמא הוספה אם כי הענין, לעצם שייך שאינו מה על גם להתפרש שיכול ,"

לקמן. שיתבאר וכפי דוגמאות, שלש להביא רש"י צריך מדוע רק לבאר נשאר ועתה

***

.ÂÎ:לומר יש – דוגמאות שלש להביא צריך שרש"י הטעם בביאור

אופנים: ג' ישנם – תוסף" ו"לא תוסיפו" "לא נאמר זה שעל – אתכם" מצוה אנכי אשר ל"דבר בנוגע
שבהם  מצוות למשה (א) הקב"ה ציווי הן נתפרש שבהם מצוות (ב) לבנ"י, משה של הציווי רק נתפרש

שמשה  מובן (ומעצמו למשה הקב"ה ציווי רק נתפרש שבהם ומצוות (ג) לבנ"י, משה של הציווי והן
לבנ"י) .132אמרם

בא  ס"פ בתו"א אל 133וכמבואר הוי' אמירת נאמר לא ופעם משה, אל הוי' ויאמר פעם ש"נאמר ,
גלוי  והכל עצמו, את צמצם כך לקבל, שיוכלו העם ויכולת כח כפי העם, אל משה אמירת אלא משה,

לסובלו". העולם שיוכל כדי לצמצם יוכל אופן באיזה לפניו וידוע

משא"כ  משה, של הציווי בהם שנתפרש במצוות רק הוא תוסיפו" "לא שהאיסור לומר סברא יש והנה,
והיינו, בקיצור, הקב"ה ע"י שנאמרו כיון עליהם, להוסיף יכולים הקב"ה, ציווי רק נאמר שבהם מצוות
הפירוש  לגבי דתושב"כ הקיצור כמו הוא משה ע"י שנאמר הציווי לגבי הקב"ה ע"י שנאמר שהציווי
אפשר  אי ולכן הדיוק, בתכלית הוא הקב"ה של שדיבורו להיפך, סברא ויש שבתושבע"פ; וההוספה

עליו. להוסיף שאפשר משה של דיבורו משא"כ מאומה, עליו להוסיף
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ח.130) ו, ואתחנן פרש"י
(131.118 שבהערה בלקו"ש הא' שוה"ג גם ראה

וש"נ.132) .215 ע' חל"א .262 ע' חכ"ו לקו"ש גם ראה
ד.133) נב, שמות תו"א גם וראה

h"kyz'd ,lel` g"dan ,d`x t"y zgiy

פסח  מקרבן דוגמא רש"י מביא לא מדוע גם מובן סי"ב)126ועפ"ז (כנ"ל פסחים שני להקריב שאסור ,
ד"לא  הציווי שייך לא פסח בקרבן הזה), בזמן גם שקיומם ממצוות דוגמא שמביא העיקר על (נוסף כי –
תגרעו", "לא גם נאמר תוסיפו" "לא הציווי עם שיחד וכיון קרבן, חצי להקריב אפשר אי שהרי תגרעו",

תגרעו". לא "וכן תוסיפו", "לא הציוויים: ב' בו ששייכים מענין דוגמא רש"י מביא לכן

.‚Î נשאלת שבו – בפרשתנו ממנו" תגרע ולא עליו תוסף "לא הפסוק לביאור לגשת יכולים ועתה
כאן  ונכפל חזר ולמה ואתחנן, בפ' כבר נאמר זה ענין הרי ?*השאלה:

ש  מובן, הרי שנכפלו, בתורה ציוויים כמה שמצינו י"ל שבדוחק סתם,[ואף כפל זה שאין לפרש מוטב
נוסף]. דבר מזה למדים אלא

כי: – לציבור ואזהרה ליחיד אזהרה הם הציוויים שב' לתרץ ואין

גו' "לאהבה הציווי (שהרי ליחיד ולא לרבים, רק ששייך ציווי שזהו הכוונה אין – לציבור אזהרה
לציבור" "אזהרה הוא נפשכם" ובכל לבבכם ליחיד,80בכל ולא לרבים רק ששייך ציווי זה שאין ובודאי ,

על  שנוסף הוא, הפירוש אלא מישראל), ואחד אחד כל של והנפש הלב הוא ו"נפשכם" "לבבכם" שהרי
זו. מצוה של קיומה את להבטיח הציבור על אזהרה גם יש היחיד, על הציווי

(כמו  רבים בלשון נאמר ולאח"ז יחיד, בלשון הציווי נאמר בתחילה כאשר רק שייך זה שענין ומובן,
נפשך" ובכל לבבך "בכל לאחרי נפשכם", ובכל לבבכם תחילה 81"בכל הפוך, בסדר כשנאמר משא"כ ;(

בלשון  תגרעו", ולא גו' תוסיפו "לא נאמר ואתחנן שבפ' כבנדו"ד, יחיד, בלשון ואח"כ רבים, בלשון
נאמרה  שתחילה לפרש מקום אין אזי – יחיד בלשון תגרע", ולא גו' תוסף "לא נאמר ובפרשתנו רבים,

ליחיד. אזהרה נאמרה ואח"כ לרבים אזהרה

.„Îבפעם תוסף" "לא שממש"נ – בזה להוסיף ipyd'והביאור שאסור ללמוד מוסיפים (בפרשתנו)
ענין יודעים jiiyyאפילו שמזה הראשונה, בפעם תוסיפו" "לא ממש"נ יודעים לא זה (שענין להמצוה

ענין להוסיף שאסור כנ"ל).epi`yרק להמצוה, שייך

רש"י: מפרש זה ועל

חמשהzetheh"חמשה – רש"י mizaבתפילין" כתב כבר כי, פרשיות), "טוטפות":76(ולא בפירוש
דרום  אל והטף עם חברו תטיפו 127"ומנחם אל ,128. דיבור לשון העינים , בין קשורים אותם שהרואה .

שזוהי  והיינו, והזכרון, בהדיבור ניתוסף חמישי, בית ניתוסף שכאשר מובן, ומזה בו", וידבר הנס יזכור
"zkiiyyהוספה הציווי ישנו ואעפ"כ עליו".l`להמצוה, תוסף

בנוגע שגם ע"י zeiyxtl[ואת"ל השני', בפעם שהיא כמו תוסף" "לא בהאזהרה חידוש להיות אפשר
מענין בה שמדובר חמישית פרשה זה n"iviהוספת שגם י"ל, – ליצי"מ) זכר  שענינם לתפילין (ששייך

"חמשה הלשון בדיוק (ולאzethehנכלל "miza פרשה אשר כנ"ל), (ודלא פרשיות הפי' גם שכולל – (
הפרשיות  ע"ש טטפת שנקראים לתפילין שייכת .129החמישית

יוסיפו )* שלא מכוין ואתחנן שבפ' – בחברתה חדא שם) ואתחנן תמימה בתורה הובא – (הגר"א מתרצים יש
שגם  רש"י, פירוש דעת כן אין אבל יוסיפו. לא גופא מצוה שבאותה מכוין ראה ובפ' בכלל, מצוות תרי"ג על

עצמה. במצוה הוספה פי' ואתחנן בפ'
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בהמצוה,126) הוספה שייך לא – מצה אכילת למצות ובנוגע
מצוה. כאן אין הימים ז' לאחר כי,

ב.127) כא, יחזקאל
ו.128) ב, מיכה

"טט 129) ארבע, הוא ד"טטפת" שהפירוש אע"פ כלומר:
לאחרי  מ"מ, סי"ב), (כנ"ל שתים" באפריקי פת שתים בכתפי
לפרשה  גם לקרוא יכולים הפרשיות, על "טטפת" השם שנקבע

"טטפת". בשם חמישית
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הדוגמאות  משלש כמובן – הנ"ל המצוות סוגי ג' בכל הוא תוסיפו" ד"לא שהאיסור רש"י מפרש ולכן
רש"י: שמביא

נתפרשא) תפילין, מצות אודות נזכר שבהם הפעמים ד' שבכל – dynתפילין ly ieeivd'בפ :
.134ואתחנן  היום מצוך אנכי אשר האלה הדברים "והיו עקב – ובפ' וגו'", ידך על לאות וקשרתם .135

. היום אתכם מצוה אנכי אשר מצותי אל תשמעו שמוע אם "והי' ידכם – על לאות אותם וקשרתם .
דברים  ספר לכל ההקדמה על (נוסף והי'136וגו'" קדש בפ' וכן גו'"); משה דבר אשר הדברים "אלה :

נאמר  שבתחילתה אף – יביאך נאמר 137כי לאח"ז הרי גו'", בכור כל לי קדש לאמר משה אל ה' 138"וידבר

וגו  ידך על לאות לך והי' וגו' העם אל משה וגו'"."ויאמר ידך על לאות והי' '

נאמר ב) שבתחילתה – המועדים בפרשת – וגו'139לולב ה' מועדי גו' לאמר משה אל ה' "וידבר
ישראל" בני אל ה' מועדי את משה "וידבר נאמר הפרשה ובסיום וגו'", הדר עץ פרי גו' לכם ,140ולקחתם

לבנ"י. משה ציווי והן למשה ה' ציווי הן שנתפרש והיינו,

"ויאמר ג) למשה: הקב"ה ציווי רק נתפרש שבהם – (בפרשתנו) כהנים וברכת ואתחנן) (בפ' ציצית
ציצית" להם ועשו גו' ישראל בני אל דבר לאמר משה אל אל 141ה' דבר לאמר משה אל ה' "וידבר ;

גו'" ישראל בני את תברכו כה לאמר בניו ואל .142אהרן

"אשר נאמר בכתוב הרי דלכאורה, – בזה תוסיפו"`ikpוההסברה "לא שהציווי לן ומנא אתכם", מצוה
"הקול  משה", אל "ויקרא ויקרא: פ' בהתחלת רש"י פירש שכבר כפי – הנ"ל המצוות סוגי ג' בכל הוא
מובן  וממילא ה', דברי את לבנ"י אומר משה הי' ואח"כ שומעין", לא ישראל וכל לאזניו ומגיע הולך

"אשר בכלל הם המצוות אתכם".`ikpשכל מצוה

הנ"ל  הדוגמאות שלש את רש"י מביא המצוות, סוגי בין ולחלק לטעות מקום יהי' שלא כדי ואעפ"כ,
אתכם". מצוה אנכי "אשר בכלל ששלשתן להדגיש כדי תוסיפו", ד"לא לציווי בנוגע

.ÊÎ:רש"י שבפירוש תורה" של מ"יינה – מזה וההוראה

ודרא" דרא ש"בכל דמשה" "אתפשטותא – הדור מנשיא הוראה –143כשמתקבלת דורנו לנשיא עד ,
ש"רוח  לדעת צריך לאו, אם ובין שטאמט") דאס וואנעט ("פון הדברים מקור את אומר הוא אם בין ַַָהנה

לשוני" על ומלתו בי דבר הנביאים"144ה' עבדיו אל סודו "גלה את 145, ששומעים כמו זה הרי וממילא, ,
הגבורה" "מפי בעצמו,146הדבר מהקב"ה ,

השלימות, ובתכלית הדיוק בתכלית זאת לקיים צריכים ולכן

באחרונים  (כדאיתא "אמתלאות" ללא – ויכוחים ש"אמתלא"147ובודאי לא"), "אמת פירושה
ועאכו"כ "פשטים" לימוד או ַ"ּפשט'לאך",("דינגעניש"),

באגה"ק  כמבואר הזריזות, ולבנינו 148ובתכלית לנו לעד העומדת היא ע"ה אבינו דאברהם ש"זריזותי'
בו  דיבר  ה' כי  בשגם ע"ה, א"א מעלת לערך גדול לנסיון כ"כ נחשבה אינה עצמה העקדה כי עולם, עד
רק  בם, ה' דיבר לא כי גם ה' קדושת על נפשם שמסרו קדושים וכמה כמה והרי כו', בנך את נא קח

כו'". נפלאה בזריזות זאת עשה ע "ה שא"א
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הדוגמאות  משלש כמובן – הנ"ל המצוות סוגי ג' בכל הוא תוסיפו" ד"לא שהאיסור רש"י מפרש ולכן
רש"י: שמביא

נתפרשא) תפילין, מצות אודות נזכר שבהם הפעמים ד' שבכל – dynתפילין ly ieeivd'בפ :
.134ואתחנן  היום מצוך אנכי אשר האלה הדברים "והיו עקב – ובפ' וגו'", ידך על לאות וקשרתם .135

. היום אתכם מצוה אנכי אשר מצותי אל תשמעו שמוע אם "והי' ידכם – על לאות אותם וקשרתם .
דברים  ספר לכל ההקדמה על (נוסף והי'136וגו'" קדש בפ' וכן גו'"); משה דבר אשר הדברים "אלה :

נאמר  שבתחילתה אף – יביאך נאמר 137כי לאח"ז הרי גו'", בכור כל לי קדש לאמר משה אל ה' 138"וידבר

וגו  ידך על לאות לך והי' וגו' העם אל משה וגו'"."ויאמר ידך על לאות והי' '

נאמר ב) שבתחילתה – המועדים בפרשת – וגו'139לולב ה' מועדי גו' לאמר משה אל ה' "וידבר
ישראל" בני אל ה' מועדי את משה "וידבר נאמר הפרשה ובסיום וגו'", הדר עץ פרי גו' לכם ,140ולקחתם

לבנ"י. משה ציווי והן למשה ה' ציווי הן שנתפרש והיינו,

"ויאמר ג) למשה: הקב"ה ציווי רק נתפרש שבהם – (בפרשתנו) כהנים וברכת ואתחנן) (בפ' ציצית
ציצית" להם ועשו גו' ישראל בני אל דבר לאמר משה אל אל 141ה' דבר לאמר משה אל ה' "וידבר ;

גו'" ישראל בני את תברכו כה לאמר בניו ואל .142אהרן

"אשר נאמר בכתוב הרי דלכאורה, – בזה תוסיפו"`ikpוההסברה "לא שהציווי לן ומנא אתכם", מצוה
"הקול  משה", אל "ויקרא ויקרא: פ' בהתחלת רש"י פירש שכבר כפי – הנ"ל המצוות סוגי ג' בכל הוא
מובן  וממילא ה', דברי את לבנ"י אומר משה הי' ואח"כ שומעין", לא ישראל וכל לאזניו ומגיע הולך

"אשר בכלל הם המצוות אתכם".`ikpשכל מצוה

הנ"ל  הדוגמאות שלש את רש"י מביא המצוות, סוגי בין ולחלק לטעות מקום יהי' שלא כדי ואעפ"כ,
אתכם". מצוה אנכי "אשר בכלל ששלשתן להדגיש כדי תוסיפו", ד"לא לציווי בנוגע
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השלימות, ובתכלית הדיוק בתכלית זאת לקיים צריכים ולכן

באחרונים  (כדאיתא "אמתלאות" ללא – ויכוחים ש"אמתלא"147ובודאי לא"), "אמת פירושה
ועאכו"כ "פשטים" לימוד או ַ"ּפשט'לאך",("דינגעניש"),

באגה"ק  כמבואר הזריזות, ולבנינו 148ובתכלית לנו לעד העומדת היא ע"ה אבינו דאברהם ש"זריזותי'
בו  דיבר  ה' כי  בשגם ע"ה, א"א מעלת לערך גדול לנסיון כ"כ נחשבה אינה עצמה העקדה כי עולם, עד
רק  בם, ה' דיבר לא כי גם ה' קדושת על נפשם שמסרו קדושים וכמה כמה והרי כו', בנך את נא קח
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d`x zyxt zegiy ihewl יד כרך

הפסוק ‡. כי 1על הדם אכול לבלתי חזק "רק
הפסוק  תחלת רש"י מעתיק גו'" הנפש הוא הדם
"ממה  ומפרש: הדם". אכול לבלתי חזק "רק
לאכלו  בדם שטופין שהיו למד אתה חזק שנאמר
רבי  יהודה, רבי דברי חזק לומר הוצרך 2לפיכך

עזאי  בן אלא 3שמעון הכתוב בא לא אומר
להתחזק  צריך אתה כמה עד וללמדך להזהירך
אדם  שאין ממנו להשמר קל שהוא הדם אם במצות
וחומר  קל באזהרתו, לחזקך הוצרך לו מתאוה

מצוות". לשאר
נחית  שרש"י שבכתוב הקושי מובן בפשטות
לשון  מצינו שלא "חזק", שנאמר מה והוא לתרץ,

התורה  מצוות בשאר הדרשות 4זה מביא זה ועל ,
הנאמר  "חזק" לשון מבואר פיהן שעל כאן שבספרי

בדם.

להבין: צריך אמנם

ב' מביא רש"י שכאשר פעמים כמה דובר א)
ישנו  מהפירושים אחד שבכל לפי הוא פירושים
פירוש  ידי על שיתורץ הכתובים, בהבנת קושי
לפשוטו  יותר קרוב הראשון שהפירוש אלא השני,
הוצרך  טעם מה ביאור צריך זה פי על מקרא. של
בפירוש  קשה מה - הדרשות ב' כאן להביא רש"י
חסר  ומה השני פירוש ידי על שמתיישב הא'

הראשון? פירוש להביא המכריח השני בפירוש

שמעון  ורבי יהודה דרבי זו במחלוקת בכלל ב)
זו  הרי - קשה הפשט, דרך על ובפרט עזאי בן

הקצה:ze`ivnaפלוגתא אל הקצה מן ובהיפך
"שהיו לפי חזק" לומר "הוצרך יהודה oitehyלרבי

רגילים  היו ההוא שבזמן והיינו לאכלו", בדם
xzeiae דם על עזאי, בן שמעון ולרבי דם; באכילת

" כי כלל חיזוק צריך אין ממנו לה lwעצמו שמר
de`zn mc` oi`y בשעת גם היה כזה (ובאופן לו"

לבלתי  חזק "רק ההוא בזמן הוזהרו שלכן הציווי,
הדם" ),5אכול

רש"י  שבפירוש עזאי בן שמעון רבי בדברי 6ג)

שטוף  אדם "שאין ולא לו", מתאוה אדם "שאין
בדם". שטופין "שהיו יהודה רבי דברי עלֿדרך בו",

הפסוק  על לקמן פירש 7ד) גו'" לך ייטב "למען
הדם 8רש"י  אם) מצוות של שכרן מתן ולמד "(צא

משמע  זה דמלשון ממנו" קצה אדם של שנפשו
מדם. קצה אדם של נפשו - זמן בכל הוא שכן
"היו  יהודה לרבי כמר: ולא כמר לא הוי ולכאורה

oitehy) ממנו"jtidבדם" קצה כו' וגם 9"נפשו ;(
אבל  לו", מתאוה אדם "אין - עזאי בן שמעון לרבי

ממנו". קצה אדם של "שנפשו לא

שם  מביא רש"י שאין פעמים כמה מדובר ה)
בתוכן  ביאור נוסף זה ידי שעל לא אם המאמר בעל
וצריך  ממולח). לתלמיד פנים כל (על הפירוש
שבעלי  ידי על כאן בפירושו נוסף מה להבין
ועוד: עזאי. בן שמעון ורבי יהודה רבי הם המאמר
בשם  (גם) בספרי הובאו עזאי בן שמעון רבי דברי
למימר  לרש"י ליה הוה זה פי ועל גמליאל, רבן
גם  בזה נכלל והיה בזה), (וכיוצא פירשו רבותינו

גמליאל  ?10רבן

מספרי,·. הוא רש"י של פירושו כאמור, והנה
ידי  על הן - הספרי מלשון כאן משנה רש"י אמנם

הוספה: ידי על הן השמטה,
"שהיו  יהודה רבי בדברי איתא בספרי א)

בדם dxezשטופים ozn mcew"11 רש"י ואילו ,
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כג.1) יב, פרשתנו
רשב"ע.2) ב"ע, שמעון עזאי, בן אופנים: בג' בדחז"ל נזכר

ואכ"מ. רע"ב). (מט, קדושין רש"י וראה
יוחאי 3) בן שמעון "ר' דרש"י שני ובדפוס ראשון בדפוס

שראיתי  רש"י בדפוסי אבל (סתם)". "ר"ש כת"י וברש"י אומר",
עכ"פ) שראיתי, (בדפוסים בספרי וכ"ה עזאי". בן "ר"ש הוא

פרש"י. מקור שהוא
כלל 4) וזה . . במצות חוזק לשון "מצינו כאן: רמב"ן ראה

כן". נמצא לא אחת במצוה אבל . . כולן במצות

הי'5) לדם מתאוה אדם שאין זה עזאי בן דלר"ש לומר דאין
להשמר  "קל הל' א) כי הציווי, אמירת בזמן משא"כ זמן, לאחר
אלא  הכתוב בא "לא הל' ב) הווה, ל' הוא מתאוה'' אדם שאין כו'
הציווי). זמן גם (כולל כן הוא זמן שבכל משמע כו'" הדם אם . .

ממנו.6) קל המצוות בכל שאין דם בספרי: משא"כ
כה.7) שם,
ב.8) כג, ממכות
אפי'9) אתי' ממנו  קצה דנפשו  זו דדרשה שם: לדוד במשכיל

שטופים  היו האבות שאם אחריך ולבניך ג"כ ד"מדכתיב לר"י,
רש"י  אבל כו'". ק"ו ללמד איצטריך ע"כ אלא הוו לא הבנים

ייטב "למען רק jlמעתיק מרמז אחריך" "ולבניך ותיבת "
זה  שהרי אחריך" "ולבניך להעתיק הו"ל פירושו ולפי ב"וגו'",

לר"י). (גם זו דרשה ללימוד היסוד
מבאר 10) עזאי בן שר"ש בספרי הנצי"ב עמק פי' ולפי

– בזה הכתוב החיזוק על אמרו ור"ג שבזה, הרבות האזהרות
מש"נ  רק מבאר רש"י דהרי ביותר "חזק".קשה

סיני.11) מהר בשמחה אותה משקבלו אף יכול מסיים: בספרי
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השמטה  זו והרי בדם". "שטופים רק מעתיק
ל"ט jtidשפירושה נאמר זה שכתוב כיון - הספרי

לאחר dxezשנה ozn שצריך רש"י פירש זה ועל ,
מפני חזק להשומעים mitehyלומר eidy.בדם

מקרא  של בפשוטו מפרש רש"י היה באם ואדרבא
התיבות  גם יהודה רבי בדברי מעתיק ובמילא
ורבי  יהודה רבי פלוגתת אין - תורה" מתן "קודם
לרבי  שגם לומר יש כי במציאות, עזאי בן שמעון

בדם שטופים היו עזאי בן dxezשמעון ozn mcew
עזאי  בן שמעון רבי שאמר ומה יהודה, לרבי כמו
(ומפני) לאחרי המדובר לו". מתאוה אדם "שאין

- דם אכילת על dxezשהוזהרו ozn xg`l.

יהודה  רבי בדברי מאריך רש"י "ממה 12ב)
לומר  הוצרך ולפיכך . . למד אתה חזק שנאמר
שהיו  "מגיד קצרה בלשון הוא בספרי ואילו חזק".

כו'". שטופין

"מה  עזאי בן שמעון רבי בדברי איתא בספרי ג)
הכתוב  הזהירך ממנו קל המצוות בכל שאין דם

לו", מתאוה אדם "שאין מוסיף ורש"י עליו"

לרש"י  שהיתה לומר יש מהנ"ל שבכמה ואף
בספרי  אחרת צריך 13גירסא גופא הא מקום מכל ,

הספרי  של נדירה בגירסא רש"י בחר מדוע ביאור:
שבדפוסים  מזה (כי שלפנינו הרווחת בגירסא ולא
היתה  שכן מוכח זו, גירסא בספרי באה שלפנינו
- הספרי של כתביֿיד ברוב פנים כל על הגירסא

רש"י)? בזמן גם

בזה:‚. והביאור
כגירסתנו  יהודה רבי בדברי מעתיק אינו רש"י
- תורה" מתן קודם בדם שטופין "שהיו בספרי
פי  על כי תורה, מתן לאחר שנשתנה דמשמעותה
נאמרה  דם אכילת על האזהרה מובן: אינו זה

פעמים  כמה שטופים 14בתורה שהיו נאמר ואם ,
לפי  הוא (שבפשטות תורה מתן קודם רק בדם

במצרים  בדם שטופים למימר 15שהיו ליה הוה - (
הראשונה, בפעם אכילתו על כשהוזהרו "חזק"

קרוב  תורה, מתן לאחר בסמיכות שהיו היינו לזמן
לאכול  שלא להתחזק נצטוו ומדוע בדם. שטופים
הארבעים  שנת בסוף שנאמרו הדברים", ב"אלה דם
ההוא, הדור כל מת וכבר ממצרים, צאתם לאחרי
שבחומש  דם אכילת על באזהרה "חזק" נאמר ולא

?16ויקרא 

"ממה  יהודה רבי בדברי רש"י מאריך לכן
) בדם o`kשנאמר שטופין שהיו למד אתה חזק (

בשנת 17לאכלו" גם האמירה, בזמן היינו -
ציווי נאמר שאז לישראל,dfהארבעים

ולומר  במציאות מחלוקת בזה אין מקום ומכל
בן  שמעון רבי מסברת הפוכה יהודה רבי שסברת
לאדם  אפשר כי לו", מתאוה אדם "אין שהדם עזאי
קצה  נפשו שתהא - מזו ויתירה לדבר, יתאוה שלא

מקום ומכל מפני sehyיהיהlretaממנו, באכילתו
סגולה  שיש מאמין - צדדי רפואה 18טעם בזה,19או

בחוש. וכנראה - בזה וכיוצא בזה שרגיל מפני
בו  שטופים היו - בדם בנדוןֿדידן ועלֿדרךֿזה
היו  שלא אף ממצרים, צאתם לאחר גם רבות שנים

לו  ממנו.20מתאוים קצה נפשם גם או ,

כאן  דוקא שנאמר למה זה בטעם די אין אמנם
כי  בדם, "חזק"
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לדברי  הקדמה שזהו מפרש הנצי"ב ובעמק כאן. בילקוט וכ"ה
ב"מאיר  (ראה כת"י בכמה אבל ר"י. דברי סיום ולא עזאי בן ר"ש
גירסת  היא ועד"ז חזק". רק "ת"ל ומסיים ממשיך בספרי) עין"

הגר"א.
בדם)12) "(שטופים ר"י בדברי מוסיף רש"י ".elk`lגם:

בספרי. שאינו
וכמו 13) הנ"ל. השינויים בכל הוא שכן מוכרח אינו אבל

שרש"י  שי"ל לו", מתאוה אדם "שאין "לאכלו", רש"י הוספות
x`an עדיין - עפ"ז גם אבל לשונו*, שאי"ז אף עזאי בן דברי

זה. ביאור תוספת מכריח מה ביאור צריך

dpyn elit` i"yxy epivn efn dxziy oeylלשון * elit` e` ,l"fgn
d"c mixac t"x i"yxta enke ,mpkezle myexitl mi`zn - aezkd
'r h"g y"ewl d`x) f ,e opgz`e ,(2 dxrd 1 'r lirl d`x) adf ice

.n"kae .(7 dxrd 33

(14" ב: ד, כריתות כו'"dyngראה בדם האמורים לאוין
א). טו, (בכורות רק ד"ה תוס' לאוין. ה' ד"ה שם ובפרש"י

דם מאכילת האזהרה באה וכן ט: שרש להרמב"ם rayובסהמ"צ
כאן. בחיי ברבינו הוא ועד"ז פעמים.

פמ"ו).15) (ח"ג ממו"נ שהביא מה כאן מרמב"ן להעיר
ואילך 16) מ"ת שמשעת דאף מבאר: שם הנצי"ב בעמק

שייך  מכ"מ עוד, להוטים שאינם בדם להתחזק צריכים אינם
עדיין  אבל דם, לאכול שלא בחזקך עומד הוי פי' חזק, לשון

שבפנים. הקושי' תקשה
שהיו 17) הפי' לשלול בכדי "לאכלו" רש"י מוסיף ולכן

תמיד  לשעירים זבחיהם את זובחים ש"היו היינו בו שטופים
לשדים הדם הובא mdeומקבצים (שם כבמו"נ וכו'" ממנו אוכלים

כאן  במלבי"ם הובא וכן כאן). (וראה ברמב"ן הספרי דברי בפי'
פרש"י. על חיים מים בבאר וכ"ה בחיי). ורבינו ספורנו.

ריבוי  טעם מבאר הספרי לדעתו, כי הוא בזה דהרמב"ן וטעמו
ואומץ  חוזק מה מתיישב אינו "חזק" הלשון אבל בדם האזהרות

כבמו"נ). מבאר (ולכן כו' הדם מן בהזהר צ"ל
לאכלו  בדם ששטופים דמכיון בפשטות מובן בפשש"מ אבל

ממנו. להבדל יתיר חיזוק צריך
שם.18) ורמב"ן כבמו"נ
ב).19) מד, (ברכות הנפש את משיב נפש כל מרז"ל ע"ד
מקום 20) ציון (אם אבל פרש"י, על כאן חיים מים באר ראה

הוצרך  למה כטעם עזאי בן ר"ש בדברי כן מפרש נכון) פירושו
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השמטה  זו והרי בדם". "שטופים רק מעתיק
ל"ט jtidשפירושה נאמר זה שכתוב כיון - הספרי

לאחר dxezשנה ozn שצריך רש"י פירש זה ועל ,
מפני חזק להשומעים mitehyלומר eidy.בדם

מקרא  של בפשוטו מפרש רש"י היה באם ואדרבא
התיבות  גם יהודה רבי בדברי מעתיק ובמילא
ורבי  יהודה רבי פלוגתת אין - תורה" מתן "קודם
לרבי  שגם לומר יש כי במציאות, עזאי בן שמעון

בדם שטופים היו עזאי בן dxezשמעון ozn mcew
עזאי  בן שמעון רבי שאמר ומה יהודה, לרבי כמו
(ומפני) לאחרי המדובר לו". מתאוה אדם "שאין

- דם אכילת על dxezשהוזהרו ozn xg`l.

יהודה  רבי בדברי מאריך רש"י "ממה 12ב)
לומר  הוצרך ולפיכך . . למד אתה חזק שנאמר
שהיו  "מגיד קצרה בלשון הוא בספרי ואילו חזק".

כו'". שטופין

"מה  עזאי בן שמעון רבי בדברי איתא בספרי ג)
הכתוב  הזהירך ממנו קל המצוות בכל שאין דם

לו", מתאוה אדם "שאין מוסיף ורש"י עליו"

לרש"י  שהיתה לומר יש מהנ"ל שבכמה ואף
בספרי  אחרת צריך 13גירסא גופא הא מקום מכל ,

הספרי  של נדירה בגירסא רש"י בחר מדוע ביאור:
שבדפוסים  מזה (כי שלפנינו הרווחת בגירסא ולא
היתה  שכן מוכח זו, גירסא בספרי באה שלפנינו
- הספרי של כתביֿיד ברוב פנים כל על הגירסא

רש"י)? בזמן גם

בזה:‚. והביאור
כגירסתנו  יהודה רבי בדברי מעתיק אינו רש"י
- תורה" מתן קודם בדם שטופין "שהיו בספרי
פי  על כי תורה, מתן לאחר שנשתנה דמשמעותה
נאמרה  דם אכילת על האזהרה מובן: אינו זה

פעמים  כמה שטופים 14בתורה שהיו נאמר ואם ,
לפי  הוא (שבפשטות תורה מתן קודם רק בדם

במצרים  בדם שטופים למימר 15שהיו ליה הוה - (
הראשונה, בפעם אכילתו על כשהוזהרו "חזק"

קרוב  תורה, מתן לאחר בסמיכות שהיו היינו לזמן
לאכול  שלא להתחזק נצטוו ומדוע בדם. שטופים
הארבעים  שנת בסוף שנאמרו הדברים", ב"אלה דם
ההוא, הדור כל מת וכבר ממצרים, צאתם לאחרי
שבחומש  דם אכילת על באזהרה "חזק" נאמר ולא

?16ויקרא 

"ממה  יהודה רבי בדברי רש"י מאריך לכן
) בדם o`kשנאמר שטופין שהיו למד אתה חזק (

בשנת 17לאכלו" גם האמירה, בזמן היינו -
ציווי נאמר שאז לישראל,dfהארבעים

ולומר  במציאות מחלוקת בזה אין מקום ומכל
בן  שמעון רבי מסברת הפוכה יהודה רבי שסברת
לאדם  אפשר כי לו", מתאוה אדם "אין שהדם עזאי
קצה  נפשו שתהא - מזו ויתירה לדבר, יתאוה שלא

מקום ומכל מפני sehyיהיהlretaממנו, באכילתו
סגולה  שיש מאמין - צדדי רפואה 18טעם בזה,19או

בחוש. וכנראה - בזה וכיוצא בזה שרגיל מפני
בו  שטופים היו - בדם בנדוןֿדידן ועלֿדרךֿזה
היו  שלא אף ממצרים, צאתם לאחר גם רבות שנים

לו  ממנו.20מתאוים קצה נפשם גם או ,

כאן  דוקא שנאמר למה זה בטעם די אין אמנם
כי  בדם, "חזק"

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
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ב"מאיר  (ראה כת"י בכמה אבל ר"י. דברי סיום ולא עזאי בן ר"ש
גירסת  היא ועד"ז חזק". רק "ת"ל ומסיים ממשיך בספרי) עין"

הגר"א.
בדם)12) "(שטופים ר"י בדברי מוסיף רש"י ".elk`lגם:

בספרי. שאינו
וכמו 13) הנ"ל. השינויים בכל הוא שכן מוכרח אינו אבל

שרש"י  שי"ל לו", מתאוה אדם "שאין "לאכלו", רש"י הוספות
x`an עדיין - עפ"ז גם אבל לשונו*, שאי"ז אף עזאי בן דברי

זה. ביאור תוספת מכריח מה ביאור צריך

dpyn elit` i"yxy epivn efn dxziy oeylלשון * elit` e` ,l"fgn
d"c mixac t"x i"yxta enke ,mpkezle myexitl mi`zn - aezkd
'r h"g y"ewl d`x) f ,e opgz`e ,(2 dxrd 1 'r lirl d`x) adf ice

.n"kae .(7 dxrd 33

(14" ב: ד, כריתות כו'"dyngראה בדם האמורים לאוין
א). טו, (בכורות רק ד"ה תוס' לאוין. ה' ד"ה שם ובפרש"י

דם מאכילת האזהרה באה וכן ט: שרש להרמב"ם rayובסהמ"צ
כאן. בחיי ברבינו הוא ועד"ז פעמים.

פמ"ו).15) (ח"ג ממו"נ שהביא מה כאן מרמב"ן להעיר
ואילך 16) מ"ת שמשעת דאף מבאר: שם הנצי"ב בעמק

שייך  מכ"מ עוד, להוטים שאינם בדם להתחזק צריכים אינם
עדיין  אבל דם, לאכול שלא בחזקך עומד הוי פי' חזק, לשון

שבפנים. הקושי' תקשה
שהיו 17) הפי' לשלול בכדי "לאכלו" רש"י מוסיף ולכן

תמיד  לשעירים זבחיהם את זובחים ש"היו היינו בו שטופים
לשדים הדם הובא mdeומקבצים (שם כבמו"נ וכו'" ממנו אוכלים

כאן  במלבי"ם הובא וכן כאן). (וראה ברמב"ן הספרי דברי בפי'
פרש"י. על חיים מים בבאר וכ"ה בחיי). ורבינו ספורנו.

ריבוי  טעם מבאר הספרי לדעתו, כי הוא בזה דהרמב"ן וטעמו
ואומץ  חוזק מה מתיישב אינו "חזק" הלשון אבל בדם האזהרות

כבמו"נ). מבאר (ולכן כו' הדם מן בהזהר צ"ל
לאכלו  בדם ששטופים דמכיון בפשטות מובן בפשש"מ אבל

ממנו. להבדל יתיר חיזוק צריך
שם.18) ורמב"ן כבמו"נ
ב).19) מד, (ברכות הנפש את משיב נפש כל מרז"ל ע"ד
מקום 20) ציון (אם אבל פרש"י, על כאן חיים מים באר ראה

הוצרך  למה כטעם עזאי בן ר"ש בדברי כן מפרש נכון) פירושו

d`x zyxt - zegiy ihewl

למימר  ליה הוה בדם" "שטופים שהיו כיון א)
- ויקרא שבספר דם על בהאזהרה גם "חזק"
ולא  תורה למתן בסמיכות שם מקומו עיקר ואדרבא

שנה  הארבעים בסוף .21(רק)

פעמים  כמה הוזהרו שכבר מכיון ועיקר: ב)
מסתבר  אין הארבעים, שנת לפני דם אכילת על
הועילו  לא שנה לארבעים קרוב שבמשך לומר כלל

אלו אזהרות היוllkכל בדם.mitehyועדיין

שנה  ארבעים שבסוף לומר, קשה ביותר ג)
יהיו ממצרים, היוצאים העם כל מתו mdipa22שכבר

אזהרות  בזה שנאמרו לאחרי ובפרט בדם, שטופים
פעמים. כמה הקב"ה

רבי  (דעת השני הפירוש רש"י מביא ולכן
אינו  - כאן "חזק" שנאמר שמה עזאי) בן שמעון

שטופים שהיו אלא `fלפי הכתוב בא "ולא בדם:
להתחזק  צריך אתה כמה עד וללמדך להזהירך
"שאין  מדם להשמר" ש"קל אף שהרי - במצות"
וחומר  קל באזהרתו, לחזק הוצרך לו, מתאוה אדם
בן  שמעון רבי בדברי רש"י ומוסיף מצות". לשאר

לו": מתאוה אדם "שאין עזאי

לפי  הוא ממנו" להשמר  ש"קל שזה מכיון א)
דבר שזהו היינו לו", מתאוה אדם rahay"שאין

הציווי. נאמר בו בזמן גם היה שכן מובן האדם,

לפי  דוקא מדם להשמר" ש"קל נאמר שלא ב)
אדם של זה 23ממנו"dvw"שנפשו שאין (אף כי ,

jtid ֿ מכל כנ"ל, בדם שטופים שהיו הדעה מן
ורבי  יהודה רבי של הדעות תהיינה אז מקום)
ועיקר  ועוד מזו. זו יותר רחוקות עזאי בן שמעון
מתאווה  אדם שאין דבר המוחש: היפך זה הרי -
בודאי  - פעמים כמה זה על אותו מזהירין וגם לו

ממנו. להשמר לו שקל

לבדו,„. זה בפירוש מסתפק רש"י אין אמנם
בנכונות  (גם השני כפירוש מביאו זאת ועוד
גבי  "חזק" נאמר סוף שסוף מכיון כי - הפירוש)

mc24 להתחזק ללמדך בכדי רק שהוא לומר קשה ,

x`ya בעצמו דם איסור שגם יותר ומסתבר מצות,
חיזוק. צריך

בא  זו בפרשה הפרשה: מהמשך גם כן ומשמע
תאוה  בשר עד 25להתיר בו אסורים עתה)(שהיו

אות  בכל בשר לאכול נפשך תאוה "כי שנאמר וכמו
אות  בכל בשעריך "ואכלת בשר", תאכל נפשך

" זה אחרי וכשממשיך - wfgנפשך" wx אכול לבלתי
שייך 26הדם" בזה שגם מקרא של בפשוטו משמע ,

שיהיה, טעם מאיזה תאווה נפשך", תאווה "כי
שהיו  למד אתה חזק (כאן) שנאמר "ממה ולכן
רבי  לדברי מהֿשאיןֿכן לאכלו". בדם שטופין
ורק  לו מתאווה אדם אין שהדם עזאי, בן שמעון
דם  אכילת על האזהרה סגנון הרי - כו' ללמד שבא

)wx מתאים אינו חזק) - לעיל הנאמר למרות -
שלפניו. להכתובים

לראשונה  יהודה רבי דעת רש"י מביא ולכן
והקושי  הכתובים, המשך משמעות כן כי (במעלה),
בדם  שטופים עדיין (שהיו הענין תוכן מצד רק הוא

כנ"ל. אז),

ממולח ‰. לתלמיד מקום יש עדיין אמנם
ופליג  הכי ומר הכי מר אמר טעמא מאי להעיר:
מהאי  דוחקא דהאי אולמי' מאי - חברו פירוש על
כי  המאמר, בעל של שמו רש"י מביא לכן דוחקא?

אזיל  לשיטתו אחד :27כל
מצינו  יהודה שכתוב 28לרבי תאכלו 29במה "לא

מכור  או ואכלה תתננה בשעריך אשר לגר נבלה כל
" שס"ל גו'", mazkkלנכרי mixac בנתינה לגר ,

"אחד  דאמר מאיר רבי על (ופליג במכירה" ולנכרי
ולשיטתו  בנתינה"). בין במכירה בין נכרי ואחד גר
על  ללמד הכתוב שבא לפרשו שיש דידן, בנדון זו
מפרשו  - עצמו לדם בנוגע שמדבר או מצות, שאר

"mazkk mixac,עצמו דם באזהרת ללמד שבא ,"
לפי דם גבי "חזק" "לפי mcaלחזקםjixvyשנאמר

כנ"ל; דוחק, בזה שיש ואף - בו" שטופים שהיו
" בלשונו (רש"י?) מאריך גם חזק dnnxn`pyולכן

cnl dz`. .jkitl"חזק לומר .30הוצרך
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ממנו. להשמר קל שדם כיון בדם לחזקם
שאפילו 21) מצות כו"כ מצינו כי – בזה אין גמורה פירכא

אופן נאמרוmeiwפרטי עצמן שהמצות אלא עוד ולא wxהמצות
הדברים". ב"אלה

נמשך 22) האב שטבע כ' כה) (פסוק יקר וכלי שבראב"ע ואף
לרגילות  בנוגע ולא הנפש (תכונות) לטבע בנוגע ה"ז – לבנים גם

כבפנים. כמ"פ, ע"ז התורה שהזהירה ובפרט וכיו"ב, באכילה
בהספרי.23) הנצי"ב בעמק פירש כן
(פרש"י 24) נפש" "שיקוץ בהם שיש שקצים באזהרת לא גם

המשנה  בפי' (רש"י בהם קצה אדם של דנפשו מג), יא, שמיני
שמיני). ס"פ פרש"י ב. סא, ב"מ וראה שם. דמכות

כ.25) טו. יב, פרשתנו פרש"י ראה
"רק".26) תיבת גם מהכתוב מעתיק שרש"י מה יומתק ועפ"ז
ש 27) 36 ובהערה ס"ז 209 ע' ח"ה לקו"ש גם n"kae.ם.ראה
ב.28) כא, פסחים
כא.29) יד, פרשתנו
שם)30) 28 ובהערה 267 ע' ח"ה (לקו"ש שנת' מה ע"פ

שמשמע  כפי הכתוב מפרש שר"י היא בכ"מ ר"י ששיטת
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לזרז  א) - מצינו עזאי בן שמעון רבי שיטת
וכאמרו  הקלות, אפילו המצוות בקיום 31ולחזק

גרסינן  לא אם (גם (שפירושו קלה למצוה רץ "הוי
הזקן 32"כלחמורה" אדמו"ר וכגירסת ,33- לא (wx

- אלא קלה, קלה mbלמצוה וכהטעם 34למצוה ,
ועלֿדרךֿזה  מצוה"; גוררת שמצוה שמסיים)

" אומר בעבירה על gxeaeלהיפך (וגם העבירה מן
עבירה". גוררת ועבירה הטעם) זה

שאר  לקיום מביא - קלה מצוה קיום ב)
בעבירה. - גיסא ולאידך יותר, חמורות גם המצוות,

בציווי  גם א) דם: באיסור כאן גם - ולשיטתו
"חזק"lw"שהוא להיות צריך - ממנו" להשמר

" שאמר מה הוא שבמצוותֿעשה uxבאזהרתו,
עבירה) (בכל ובלאֿתעשה קלה"; (גם) למצוה

"gxea;"העבירה מן

צריך  אתה כמה עד וללמדך "להזהירך ב)
וחומר קל . . . במצוות כי x`ylלהתחזק מצוות",

חיזוק הוא כאן אמרו znbecהמצוות.x`ylהנאמר
שמצוהux"הוי . . קלה מצוה",zxxebלמצוה

ועל  העבירה", מן "ובורח מצוות, שאר גם ותקיים
העבירות. משאר גם רחוק תהיה זה ידי

.Â רבי דשיטת ידעינן האמור, פי על והנה
שמעון  רבי ושיטת ככתבם", "דברים - היא יהודה
- והפכה קלה, למצוה אפילו לרוץ - עזאי בן
ליה  סבירא לא יהודה שרבי מנלן אבל בעבירה.
במצוה  "חזק" להיות שצריך עזאי בן שמעון כרבי

lwy ליה סבירא לא עזאי בן שמעון ורבי לשומרה,
ככתבם"? ד"דברים יהודה כרבי

ברכות  מסכת בסוף איתא בן 35והביאור: תניא :
לבית  עקיבא רבי אחר נכנסתי אחת פעם אומר עזאי
לו  אמר כו'. למדתי דברים, ג' ממנו ולמדתי הכסא

תורה  לו אמר ברבך. פניך העזת כאן עד יהודה ר'
צריך. אני וללמוד היא

פליגי? במאי ולכאורה

היא  שתורה דאף סבר יהודה שרבי לומר ויש
עליו  - התורה בלימוד כרגיל הרי, ללומדה, וצריך
לרבי  שאמר וזהו המדרש, בבית ההלכה לשאול
במקום  פניך" העזת כאן "עד עזאי בן שמעון

המדרש. בבית שאלה

שצריך  שמדגיש עזאי בן שמעון רבי אמנם
מובן dvixלהיות ועלֿדרךֿזה קלה, למצוה אפילו

הרי - הלכה לבירור בנוגע כן xyt`yגם mewna אין
לראות  אם כי המדרש, בבית הלכה שאלת מספיק

dyrnאשר ,ax dyrn36,jxc lre חז"ל אין 37מאמר
(באם  מעשה מפי ולא לימוד מפי לא הלכה למדין

rbep בטעם לטעות מקום עד 38ויש המעשה)
רבי  אחרי נכנס ולכן - למעשה הלכה לו שיאמרו

בפועל  הנהגתו לראות .39עקיבא

אגד  ה'חידושי קושיית מתורצת זה פי ות'ועל
על  לשאול לו היה פניו להעיז הכריחו "דמי שם,

מרבו". אלו דברים

מילי  בהני אדעתי' אסיק ד"לא מתרץ שם והנה
היא  ותורה עליהם, לשאול איסור חשש בהו דאית
ללמוד  שם שיש מה לידע היינו דקאמר כו' וללמוד

כו'". ממנו

יכול  היה גופא זה הרי להבין: זכיתי ולא
והיה  ממנו" ללמוד שם "יש אם רבו את לשאול
ברבו. פניו להעיז צריך היה ולא מפיו, הדבר לומד

רבי  של ודרכו שיטתו כנ"ל: הוא והביאור
בתורה  וענין דבר כל לעשות עזאי, בן שמעון
ומכיון  יתירה. והתחזקות ריצה של באופן ומצוות
רב", מ"מעשה וברור טוב יותר הלכה פסק שאין

" אלא רבו, את שישאל בזה הסתפק אחריו qpkpלא
הנהגתו  שיראה ידי על ממנו ללמוד הכסא" לבית

בפועל.

שאין  היתה יהודה רבי של שיטתו כן שאין מה
שתורה  ואף וכו', פניו להעיז כדי עד לרוץ צריך
הלכות  ישנם אם רבו את שישאל די וכו', היא
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מובן  ישראל, של בכבודן שממעט במקום אפי' עצמם מהכתובים
ומהמשך  מהכתובים המובן כפי שמפרש כאן גם שיטתו היא שכן
"שהיו  לגלות ישראל של בכבודן ממעט שעי"ז אף עצמו. הפרשה

בדם". שטופין
מ"ב.31) פ"ד אבות
שם.32) למשניות נוסחאות ובשינויי שם תויו"ט ראה
שמזה 33) ואפשר ג: אות פ"ל הכולל שער (ראה בסידורו

בסידור). אדמו"ר הדפיסם הטעם
העירו 34) "וכבר שם הרמב"ם בפי' וראה שם. פרש"י ראה

המצות  מעשה על זרוז בו יש בתורה נפלא חדוש על ע"ה חכמים
כו'".

א.35) סב,

וש"נ.36) א. כא, שבת
וברשב"ם.37) ב. קל, ב"ב
שם.38) ב"ב עיין רב. דוקא מעשה – לזה מקום כשאין אבל
העזת 39) כאן "עד לר"ע עזאי בן א"ל לפנ"ז שם דאיתא ואף

כן. לעשות למד דמזה י"ל כו'",
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לזרז  א) - מצינו עזאי בן שמעון רבי שיטת
וכאמרו  הקלות, אפילו המצוות בקיום 31ולחזק

גרסינן  לא אם (גם (שפירושו קלה למצוה רץ "הוי
הזקן 32"כלחמורה" אדמו"ר וכגירסת ,33- לא (wx

- אלא קלה, קלה mbלמצוה וכהטעם 34למצוה ,
ועלֿדרךֿזה  מצוה"; גוררת שמצוה שמסיים)

" אומר בעבירה על gxeaeלהיפך (וגם העבירה מן
עבירה". גוררת ועבירה הטעם) זה

שאר  לקיום מביא - קלה מצוה קיום ב)
בעבירה. - גיסא ולאידך יותר, חמורות גם המצוות,

בציווי  גם א) דם: באיסור כאן גם - ולשיטתו
"חזק"lw"שהוא להיות צריך - ממנו" להשמר

" שאמר מה הוא שבמצוותֿעשה uxבאזהרתו,
עבירה) (בכל ובלאֿתעשה קלה"; (גם) למצוה

"gxea;"העבירה מן

צריך  אתה כמה עד וללמדך "להזהירך ב)
וחומר קל . . . במצוות כי x`ylלהתחזק מצוות",

חיזוק הוא כאן אמרו znbecהמצוות.x`ylהנאמר
שמצוהux"הוי . . קלה מצוה",zxxebלמצוה

ועל  העבירה", מן "ובורח מצוות, שאר גם ותקיים
העבירות. משאר גם רחוק תהיה זה ידי

.Â רבי דשיטת ידעינן האמור, פי על והנה
שמעון  רבי ושיטת ככתבם", "דברים - היא יהודה
- והפכה קלה, למצוה אפילו לרוץ - עזאי בן
ליה  סבירא לא יהודה שרבי מנלן אבל בעבירה.
במצוה  "חזק" להיות שצריך עזאי בן שמעון כרבי

lwy ליה סבירא לא עזאי בן שמעון ורבי לשומרה,
ככתבם"? ד"דברים יהודה כרבי

ברכות  מסכת בסוף איתא בן 35והביאור: תניא :
לבית  עקיבא רבי אחר נכנסתי אחת פעם אומר עזאי
לו  אמר כו'. למדתי דברים, ג' ממנו ולמדתי הכסא

תורה  לו אמר ברבך. פניך העזת כאן עד יהודה ר'
צריך. אני וללמוד היא

פליגי? במאי ולכאורה

היא  שתורה דאף סבר יהודה שרבי לומר ויש
עליו  - התורה בלימוד כרגיל הרי, ללומדה, וצריך
לרבי  שאמר וזהו המדרש, בבית ההלכה לשאול
במקום  פניך" העזת כאן "עד עזאי בן שמעון

המדרש. בבית שאלה

שצריך  שמדגיש עזאי בן שמעון רבי אמנם
מובן dvixלהיות ועלֿדרךֿזה קלה, למצוה אפילו

הרי - הלכה לבירור בנוגע כן xyt`yגם mewna אין
לראות  אם כי המדרש, בבית הלכה שאלת מספיק

dyrnאשר ,ax dyrn36,jxc lre חז"ל אין 37מאמר
(באם  מעשה מפי ולא לימוד מפי לא הלכה למדין

rbep בטעם לטעות מקום עד 38ויש המעשה)
רבי  אחרי נכנס ולכן - למעשה הלכה לו שיאמרו

בפועל  הנהגתו לראות .39עקיבא

אגד  ה'חידושי קושיית מתורצת זה פי ות'ועל
על  לשאול לו היה פניו להעיז הכריחו "דמי שם,

מרבו". אלו דברים

מילי  בהני אדעתי' אסיק ד"לא מתרץ שם והנה
היא  ותורה עליהם, לשאול איסור חשש בהו דאית
ללמוד  שם שיש מה לידע היינו דקאמר כו' וללמוד

כו'". ממנו

יכול  היה גופא זה הרי להבין: זכיתי ולא
והיה  ממנו" ללמוד שם "יש אם רבו את לשאול
ברבו. פניו להעיז צריך היה ולא מפיו, הדבר לומד

רבי  של ודרכו שיטתו כנ"ל: הוא והביאור
בתורה  וענין דבר כל לעשות עזאי, בן שמעון
ומכיון  יתירה. והתחזקות ריצה של באופן ומצוות
רב", מ"מעשה וברור טוב יותר הלכה פסק שאין

" אלא רבו, את שישאל בזה הסתפק אחריו qpkpלא
הנהגתו  שיראה ידי על ממנו ללמוד הכסא" לבית

בפועל.

שאין  היתה יהודה רבי של שיטתו כן שאין מה
שתורה  ואף וכו', פניו להעיז כדי עד לרוץ צריך
הלכות  ישנם אם רבו את שישאל די וכו', היא
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מובן  ישראל, של בכבודן שממעט במקום אפי' עצמם מהכתובים
ומהמשך  מהכתובים המובן כפי שמפרש כאן גם שיטתו היא שכן
"שהיו  לגלות ישראל של בכבודן ממעט שעי"ז אף עצמו. הפרשה

בדם". שטופין
מ"ב.31) פ"ד אבות
שם.32) למשניות נוסחאות ובשינויי שם תויו"ט ראה
שמזה 33) ואפשר ג: אות פ"ל הכולל שער (ראה בסידורו

בסידור). אדמו"ר הדפיסם הטעם
העירו 34) "וכבר שם הרמב"ם בפי' וראה שם. פרש"י ראה

המצות  מעשה על זרוז בו יש בתורה נפלא חדוש על ע"ה חכמים
כו'".

א.35) סב,

וש"נ.36) א. כא, שבת
וברשב"ם.37) ב. קל, ב"ב
שם.38) ב"ב עיין רב. דוקא מעשה – לזה מקום כשאין אבל
העזת 39) כאן "עד לר"ע עזאי בן א"ל לפנ"ז שם דאיתא ואף

כן. לעשות למד דמזה י"ל כו'",
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הרי  עזאי בן והנהגת הכסא. לבית בשייכות ודינים
פניך  העזת כאן "עד - יהודה דרבי לשיטתיה זה

.40ברבך"

מצינו  זה דרך עזאי 41על "בן גיסא: לאידך
נאמר  ונאמר 42אומר תחיה לא שוכב 43מכשפה כל

עם  שוכב מה לו, ענין סמכו יומת, מות בהמה עם
ר' ליה אמר בסקילה. מכשפה אף בסקילה בהמה
לסקילה, זה נוציא לו ענין שסמכו מפני וכי יהודה
יצאו, ולמה היו, מכשפים בכלל וידעוני אוב אלא
בסקילה  וידעוני אוב מה לך, ולומר להם להקיש

בסקילה". מכשפה אף

דורש  עזאי בן לומר: יש מחלוקתם וטעם
- ענין" "סמכו כולה, התורה בכל "סמוכין"

עונש 44dzellkaהפרשה  מזה ללמוד כך כדי ועד
שסמכו  מפני "וכי מתמה יהודה רבי אבל סקילה.
מזה  הדין לומד כיֿאם לסקילה", זה נוציא לו ענין

כו' בכלל וידעוני מכשפה xnelejlש"אוב כו'
" - yxetnבסקילה" `xwn"41.

.Ê:רש"י שבפירוש תורה של מיינה
הוא  הדם "כי הכתוב מפרש דם אזהרת בטעם

המפרשים  וביארו גו'". בבשר 45הנפש שגם דאף
בין  הפרש ישנו מקום מכל הנפש, נמצאת הבהמה

שבו ש"46הנפש z`vnpהבשר הנפש"ed47`לדם
.48עצמה 

מבשרו  ובשר דם נעשה מאכל דבר מכל דהנה
אוכל  שהוא המאכל טבע בהאדם נקבע .49ולכן

הרי  (טהורה) בהמה בשר אוכל האדם וכאשר
תוקף בזה אין הבהמה ytpא) הבשר 50(וטבע) ב) ,

עד  וכו' ומשתנה ומתעכל נלעס להיות צריך
הדם  אבל הנזון": טבע אל "ושב ובשר דם שנעשה
על  הרי בזה, וכיוצא כבשר וכו' עיכול צריך שאין

הדם אכילתו ytpdידי `edy טבע יתחבר דהבהמה,
כנפש  ותתעבה האדם בנפש הבהמה ונפש

.51הבהמה 

דנפש  מדות בדם, השטופים שאלו מזה, והמובן
הבהמה.52הבהמית  נפש כטבע שלהם

רש"י: שבפירוש הפירושים ב' וזהו

בדם" שטופים ש"היו בזה מדבר בתחלה
על  הציווי והוא חזק" לומר הוצרך ו"לפיכך

הטבעיים  מדותיו ובירור בתיקון נפש 53החיזוק של
הבהמית.

הוא  יהודה רבי כי יהודה, רבי אומרו זה ופירוש
בחינת 54מלשון  שהוא ה'" את אודה "הפעם

וביטול  בביטול 55הודאה היא העבודה זה ומצד ,
- אתכפיא עבודת תחתונות, הכי מדריגות ובירור
דנפש  טבעיים למדות שייכות לו שיש היינו

ולשנותם. לבררם וצריך הבהמית,

בבחי' "היה דעבודתו עזאי בן שמעון רבי אבל
`evx למעלה לעלות היה ומגמתו חפצו שכל דוקא

חשקה  נפשו שלו התורה בעסק כן וכמו 56כו'

וכו'" תורה 57בתורה של ענין כל לכן ואשר ,
של באופן עשה כנ"ל,dvixומצוות והתחזקות,

עד  וללמדך להזהירך אלא הכתוב בא "לא לדעתי'
שהכתוב  והיינו במצות", להתחזק צריך אתה כמה
אלא  - טבעיות מדות ושינוי בירור על בא לא
זוהר  מלשון להזהירך במצוות, להתחזק להזהירך
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רע"ק40) שהרי צע"ק אופן i"xcובכל eax'כו פניו העיז
ד(עדיין) ואת"ל רשב"ע? על התמי' ומהי – (39 בהערה (כנ"ל

– לר"י רשב"ע ענה לא למה – זו עובדה ר"י ידע axלא dyrn
כן. עשה שרע"ק

וש"נ.41) ב. כא, ברכות
יז.42) כב, משפטים
יח.43) שם,
רע"ב.44) שם ברכות פרש"י
עקדה 45) בתחלתה. קמח מצוה חינוך יא. יז, אחרי רמב"ן

השני". "בטעם כאן אברבנאל שם. אחרי אוה"ח מו). (שער אחרי
ועוד.

(46.50 הערה לקמן וראה שבו. הדם ע"י רק שזהו וי"ל
"המתלבשת".47) פ"א מתניא להעיר
וכל 48) הנפש את משיב נפש כל ב): (מד, מברכות להעיר

הנפש. את משיב לנפש קרוב
אכילת 49) איסור בטעם ועוד) יג יא, ויקרא (רמב"ן וכמבואר

האוכל. בלב אכזריות מוליד כי וטורפים הדורסים בע"ח
מרמב"ן 50) אבל עיקר". כל בבשר הנפש "ואין שם באוה"ח

כבפנים. מובן שם וכו' ואברבנאל
ממנו 51) יצא כבר כאשר הוא דם אכילת איסור אשר ואף

אליו  כלי רק הוא והדם לחוד שנפשו את"ל (גם י"ל הבהמה, נפש
נשאר  הנפש צאת לאחרי שגם (45 בהערה שנסמנו בכ"מ ראה –
האדם  לגוף בהנוגע המבואר וע"ד בדם, הבהמה נפש רוח עדיין

שם. אחרי אלשיך וראה תרנ"ט). שובה (ד"ה
שלו.52) דנפה"א במדות גם פועל וה"ז
פ"ה.53) תרצ"ד היום זה ד"ה וראה פט"ו. מתניא להעיר

סו  ע' ח"ז התמים ואילך. סע"א נו ע' ח"א לקו"ד וראה ובכ"מ.
ואילך. [298]

ספ"פ.54) תרל"ז וככה המשך ראה
הודאה 55) בבחי' ואילך) א מה, א. (מד, תו"א וראה

שביהודה.
ב.56) סג, יבמות
וראה 57) ועוד. לסופו). (קרוב יג אות תרמ"ט מות אחרי ד"ה

שם. 12 ,11 ובהערות 990 ע' ח"ג לקו"ש
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להתחזק58ואור  האדם שעל היינו ,zelrzdle'כו
נפשו -xe`aולהאיר המצוות בענין אלקי

אדם  שאין ממנו להשמר קל "שהוא בדבר אם
אומרת  זאת באזהרתו", לחזקך הוצרך לו מתאוה
מצד  לו מתאוה אדם אין שבלא"ה כזה ענין אם
גם  ממנו ומובדל הבהמית דנפשו הטבעיות מדותיו

מדותיו 59מצד  לחזק 47טבע "הוצרך מקום מכל ,

ezxdf`a יותר עוד להתחזק עליו בזה שגם ,"
מעלה  לעלות היינו אלקי, אור בבחי' באזהרתו,

- מדותיו מטבע גם בהבדלה

כאלו  מצוות בעניני מצוות" לשאר וחומר "קל
וכמה  כמה אחת על - להן מתאוה אדם של שנפשו
של  באופן להיות ולהתעלות להתחזק שעליו

מזה  נפשו60הבדלה ולהאיר ,xe`a.אלקי

(l"yz d`x zyxt zay zgiyn)
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סו"ס 58) אגה"ק וראה ,240 ע' תש"ח המאמרים (ספר וכידוע
טפי. זהיר הוי במאי אבוך בפי' ז)

ב)59) פד, בדרמ"צ (הובא פ"ו להרמב"ם מח"פ להעיר
אפשי. אי ע"ז לומר צריך השכל מצד גם רע שהם שם.60)שהרעות בח"פ ראה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr epw sc zay(oey`x meil)

.dlila leynlïééìb éäBæøåokle ,miielb eidi eizeceq lke ±áéðb íà §¨¦©§¨¦¨¦
,çìöî àì.lkl dielby z`fd ynyk ,eceq z` cin elbiy meyn Ÿ©§©

éäé éàpæå øéúò øáb éäé ,dâBð áëBëác ïàî éàä.s`epe xiyr didi ± ©©¦§©©§¦§©£¦§©©§¦
àøeð déa [éìúéàc] (ãéìéúéàã) íeMî ,àîòè éàîzee`z y` ± ©©£¨¦§¦§¥¥¨

ea zxrea ef de`z df lfna clepde ,df lfna dielz yinyzd
.xepzk

áb éäé ,áëBëác ïàî éàäíékçå øéäð ø,mkge iwa ,mipt eif lra ± ©©¦§¨§¦§©¨¦§©¦
àeä änçc àøôñc íeMîcinz ievn `ed dngd akeky oeik ± ¦§¨§¨§©¨

.eizetewze ekelid jxc aezkl ely xteqk ynyne ynyl aexw
ïéòøî ìéáñ øáb éäé ,äðáìác ïàî éàädpalk ,mi`leg laeq ± ©©§¦§¨¨§¦§©¨¦©§¦

.ycegd ly dipyd zivgna zklede zhrnznyøéúñå éàða± ¨¥§¨¦
,xzeqe dpeaéàðáe øéúñzklede dlicby dpalk ,dpeae xzeq ± ¨¦¨¥

.eteq z`xwl zhrnzne ycegd zligzadéìéc àìc ìéëàlke` ± ¨¦§Ÿ¦¥
,elyn `lydéìéc àìc éúLådbiqny dpalk ,elyn `ly dzey ± §¨¥§Ÿ¦¥

.meia zi`xpyk dngd leab z`ïééñk éäBæøå,miqenk eizeceq ± §¨¦©§¨
okle ,ynyd enk dxi`n dpi`y dpalk.çìöî áðb íà¦¨©©§©

,éàúaLác ïàî éàä,'dziay' oeyl `edy i`zay lfna clepdéäé ©©¦§©§©§¦
ïéìèa dézáLçî øáb,elhazi eizeaygny mc` didi ±úéàå §©©£©§¥§¥¦§¦

ïéìèa déìò ïéáMçîc ìk ,éøîàcrxdl eilr miayegy dn lk ± §¨§¦¨¦§©§¦£¥§¥¦
.lhazi el

ï÷cö øáb éäé ,÷ãöác ïàî éàä,zewcv dyer ±øa ïîçð áø øîà ©©¦§¤¤§¦§©©§¨¨©©©§¨©
å ÷çöédidiy dpeekdúBöîa ï÷cö.miiprl dwcv ozepd ¦§¨§©§¨§¦§

àîc ãéMà øáb éäé ,íécàîác ïàî éàä.minc jtey mc` ±áø øîà ©©¦§©§¦§¦§©©¦§¨¨©©
,éMà`l` ,drx dpekz lr `weeca cnln df oi`àðneà éàe` ± ©¦¦§¨

,d`etxl mc fiwnd one` didiyàápb éàbxedd mihqil e` ± ¦©¨¨
,zeytpàçaè éà,avw e` ±àìäBî éà.lden e` ±àðà ,äaø øîà ¦©¨¨¦£¨¨©©¨£¨

éàåä íécàîa.mic`n lfna izclep ip` ±Léðò énð øî ,ééaà øîà §©§¦£©¨©©©¥©©¦¨¦
ìéè÷ålr mixaerd z` bxede yiprn [dax-] iaxe ixen mb ok` ± §¨¦

.eixac
zelfnl drtyd llka yi m` mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd

:l`xyi lrLéå øéLòî ìfî íékçî ìfî ,øîBà àðéðç éaø ,øîzéà¦§©©¦£¦¨¥©¨©§¦©¨©£¦§¥
,ìàøNéì ìfî.lfnd z` mipyn mpi` dwcve dlitzeïðçBé éaø ©¨§¦§¨¥©¦¨¨

,ìàøNéì ìfî ïéà ,øîàz` zepyl zeleki zeiekfe dlitz xnelk ¨©¥©¨§¦§¨¥
.elfndéîòèì ïðçBé éaø àãæàå,ezhiyl opgei iax jled dfae ± §¨§¨©¦¨¨§©§¥

øîàpL ,ìàøNéì ìfî ïéàL ïéépî ,ïðçBé éaø øîàc(a i dinxi)øîà äk' §¨©©¦¨¨¦©¦¤¥©¨§¦§¨¥¤¤¡©Ÿ¨©
ezçé ék ezçz ìà íéîMä úBúBàîe eãîìz ìà íéBbä Cøc ìà 'ä¤¤¤©¦©¦§¨¥©¨©¦©¥¨¦¥©

íä ,'änäî íéBbämiiebd ±.ìàøNé àìå ezçé ©¦¥¥¨¥¥©§Ÿ¦§¨¥
øáñ áø óàåyïéépî ,áø øîà äãeäé áø øîàc ,ìàøNéì ìfî ïéà §©©¨©¥©¨§¦§¨¥§¨©©§¨¨©©¦©¦

øîàpL ìàøNéì ìfî ïéàLmdxa`a(d eh ziy`xa)BúBà àöBiå' ¤¥©¨§¦§¨¥¤¤¡©©¥
,íìBò ìL BðBaø ,àeä Ceøa LBãwä éðôì íäøáà øîà ,'äöeçäike ©¨¨©©§¨¨¦§¥©¨¨¦¤¨

,'éúéa ïa'xfril` icar epiidc'éúBà LøBé'(b weqt my).Bì øîà ¤¥¦¥¦¨©
,`ed jexa yecwdéònî àöé øLà íà ék' ,åàìE'LWxii `Edmy) ¨¦¦£¤¥¥¦¥¤¦¨¤

(c weqt.åéðôì øîà,mdxa`úeðéðâèöéàa ézìkzñð ,íìBò ìL BðBaø ¨©§¨¨¦¤¨¦§©©§¦§¦§©§¦
élLzelfnd znkga ±åy izi`xdéì øîà .ïa ãéìBäì éeàø éðéà ¤¦§¥¦¨§¦¥¨©¥

,`ed jexa yecwdúeðéðâèöéàî àözelfnd zrtydn ±,ElLitl ¥¥¦§©§¦¤§
ézòc éàî .ìàøNéì ìfî ïéàLCie`x jpi`y xeaq dz` recn ± ¤¥©¨§¦§¨¥©©§¨
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המשך ביאור למס' שבת ליום ראשון עמ' א

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

epiid i`ny ziak zeyrl dvexdy xn`py dn -íãB÷d`viyúa ¤©
ìB÷.mewn lka lld ziak dkldy dxn`eïàkxn`py dne - ¨

epiid lld ziak dkld mlerlyøçàìd`viyìB÷ úadxn`e §©©©
.lld ziak mlerl dkldy

:sqep uexiz d`ian `xnbdàîéà úéòaéàålkez dvxz m`e - §¦¨¦¥¨
,jk ayiilàäå àäepyp dpyna zexnind izy ±øçàìd`viyúa ¨§¨§©©©

,ìB÷ewqte lew zad lr eknqy minkg ixac epyp dligzy `l`
,minkg lr wlegd ixac epyp okn xg`le ,lld ziak dkld

1
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המשך ביאור למס' עירובין ליום שבת קודש עמ' ב



סי d`x zyxt - zegiy ihewl

להתחזק58ואור  האדם שעל היינו ,zelrzdle'כו
נפשו -xe`aולהאיר המצוות בענין אלקי

אדם  שאין ממנו להשמר קל "שהוא בדבר אם
אומרת  זאת באזהרתו", לחזקך הוצרך לו מתאוה
מצד  לו מתאוה אדם אין שבלא"ה כזה ענין אם
גם  ממנו ומובדל הבהמית דנפשו הטבעיות מדותיו

מדותיו 59מצד  לחזק 47טבע "הוצרך מקום מכל ,

ezxdf`a יותר עוד להתחזק עליו בזה שגם ,"
מעלה  לעלות היינו אלקי, אור בבחי' באזהרתו,

- מדותיו מטבע גם בהבדלה

כאלו  מצוות בעניני מצוות" לשאר וחומר "קל
וכמה  כמה אחת על - להן מתאוה אדם של שנפשו
של  באופן להיות ולהתעלות להתחזק שעליו

מזה  נפשו60הבדלה ולהאיר ,xe`a.אלקי

(l"yz d`x zyxt zay zgiyn)
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סו"ס 58) אגה"ק וראה ,240 ע' תש"ח המאמרים (ספר וכידוע
טפי. זהיר הוי במאי אבוך בפי' ז)

ב)59) פד, בדרמ"צ (הובא פ"ו להרמב"ם מח"פ להעיר
אפשי. אי ע"ז לומר צריך השכל מצד גם רע שהם שם.60)שהרעות בח"פ ראה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr epw sc zay(oey`x meil)

.dlila leynlïééìb éäBæøåokle ,miielb eidi eizeceq lke ±áéðb íà §¨¦©§¨¦¨¦
,çìöî àì.lkl dielby z`fd ynyk ,eceq z` cin elbiy meyn Ÿ©§©

éäé éàpæå øéúò øáb éäé ,dâBð áëBëác ïàî éàä.s`epe xiyr didi ± ©©¦§©©§¦§©£¦§©©§¦
àøeð déa [éìúéàc] (ãéìéúéàã) íeMî ,àîòè éàîzee`z y` ± ©©£¨¦§¦§¥¥¨

ea zxrea ef de`z df lfna clepde ,df lfna dielz yinyzd
.xepzk

áb éäé ,áëBëác ïàî éàäíékçå øéäð ø,mkge iwa ,mipt eif lra ± ©©¦§¨§¦§©¨¦§©¦
àeä änçc àøôñc íeMîcinz ievn `ed dngd akeky oeik ± ¦§¨§¨§©¨

.eizetewze ekelid jxc aezkl ely xteqk ynyne ynyl aexw
ïéòøî ìéáñ øáb éäé ,äðáìác ïàî éàädpalk ,mi`leg laeq ± ©©§¦§¨¨§¦§©¨¦©§¦

.ycegd ly dipyd zivgna zklede zhrnznyøéúñå éàða± ¨¥§¨¦
,xzeqe dpeaéàðáe øéúñzklede dlicby dpalk ,dpeae xzeq ± ¨¦¨¥

.eteq z`xwl zhrnzne ycegd zligzadéìéc àìc ìéëàlke` ± ¨¦§Ÿ¦¥
,elyn `lydéìéc àìc éúLådbiqny dpalk ,elyn `ly dzey ± §¨¥§Ÿ¦¥

.meia zi`xpyk dngd leab z`ïééñk éäBæøå,miqenk eizeceq ± §¨¦©§¨
okle ,ynyd enk dxi`n dpi`y dpalk.çìöî áðb íà¦¨©©§©

,éàúaLác ïàî éàä,'dziay' oeyl `edy i`zay lfna clepdéäé ©©¦§©§©§¦
ïéìèa dézáLçî øáb,elhazi eizeaygny mc` didi ±úéàå §©©£©§¥§¥¦§¦

ïéìèa déìò ïéáMçîc ìk ,éøîàcrxdl eilr miayegy dn lk ± §¨§¦¨¦§©§¦£¥§¥¦
.lhazi el

ï÷cö øáb éäé ,÷ãöác ïàî éàä,zewcv dyer ±øa ïîçð áø øîà ©©¦§¤¤§¦§©©§¨¨©©©§¨©
å ÷çöédidiy dpeekdúBöîa ï÷cö.miiprl dwcv ozepd ¦§¨§©§¨§¦§

àîc ãéMà øáb éäé ,íécàîác ïàî éàä.minc jtey mc` ±áø øîà ©©¦§©§¦§¦§©©¦§¨¨©©
,éMà`l` ,drx dpekz lr `weeca cnln df oi`àðneà éàe` ± ©¦¦§¨

,d`etxl mc fiwnd one` didiyàápb éàbxedd mihqil e` ± ¦©¨¨
,zeytpàçaè éà,avw e` ±àìäBî éà.lden e` ±àðà ,äaø øîà ¦©¨¨¦£¨¨©©¨£¨

éàåä íécàîa.mic`n lfna izclep ip` ±Léðò énð øî ,ééaà øîà §©§¦£©¨©©©¥©©¦¨¦
ìéè÷ålr mixaerd z` bxede yiprn [dax-] iaxe ixen mb ok` ± §¨¦

.eixac
zelfnl drtyd llka yi m` mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd

:l`xyi lrLéå øéLòî ìfî íékçî ìfî ,øîBà àðéðç éaø ,øîzéà¦§©©¦£¦¨¥©¨©§¦©¨©£¦§¥
,ìàøNéì ìfî.lfnd z` mipyn mpi` dwcve dlitzeïðçBé éaø ©¨§¦§¨¥©¦¨¨

,ìàøNéì ìfî ïéà ,øîàz` zepyl zeleki zeiekfe dlitz xnelk ¨©¥©¨§¦§¨¥
.elfndéîòèì ïðçBé éaø àãæàå,ezhiyl opgei iax jled dfae ± §¨§¨©¦¨¨§©§¥

øîàpL ,ìàøNéì ìfî ïéàL ïéépî ,ïðçBé éaø øîàc(a i dinxi)øîà äk' §¨©©¦¨¨¦©¦¤¥©¨§¦§¨¥¤¤¡©Ÿ¨©
ezçé ék ezçz ìà íéîMä úBúBàîe eãîìz ìà íéBbä Cøc ìà 'ä¤¤¤©¦©¦§¨¥©¨©¦©¥¨¦¥©

íä ,'änäî íéBbämiiebd ±.ìàøNé àìå ezçé ©¦¥¥¨¥¥©§Ÿ¦§¨¥
øáñ áø óàåyïéépî ,áø øîà äãeäé áø øîàc ,ìàøNéì ìfî ïéà §©©¨©¥©¨§¦§¨¥§¨©©§¨¨©©¦©¦

øîàpL ìàøNéì ìfî ïéàLmdxa`a(d eh ziy`xa)BúBà àöBiå' ¤¥©¨§¦§¨¥¤¤¡©©¥
,íìBò ìL BðBaø ,àeä Ceøa LBãwä éðôì íäøáà øîà ,'äöeçäike ©¨¨©©§¨¨¦§¥©¨¨¦¤¨

,'éúéa ïa'xfril` icar epiidc'éúBà LøBé'(b weqt my).Bì øîà ¤¥¦¥¦¨©
,`ed jexa yecwdéònî àöé øLà íà ék' ,åàìE'LWxii `Edmy) ¨¦¦£¤¥¥¦¥¤¦¨¤

(c weqt.åéðôì øîà,mdxa`úeðéðâèöéàa ézìkzñð ,íìBò ìL BðBaø ¨©§¨¨¦¤¨¦§©©§¦§¦§©§¦
élLzelfnd znkga ±åy izi`xdéì øîà .ïa ãéìBäì éeàø éðéà ¤¦§¥¦¨§¦¥¨©¥

,`ed jexa yecwdúeðéðâèöéàî àözelfnd zrtydn ±,ElLitl ¥¥¦§©§¦¤§
ézòc éàî .ìàøNéì ìfî ïéàLCie`x jpi`y xeaq dz` recn ± ¤¥©¨§¦§¨¥©©§¨
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אשר  מצרים  בארץ  ליוסף  ויולד   – כ  מו,  בראשית 
מנשה  את  אן  כהן  פרע  פוטי  בת  אסנת  לו  ילדה 

ואת אפרים

קז

אסנת היתה בת דינה משכם, ולכן מנשה נחלק שבטו, 
חצי בעבר הירדן מצד זוהמת שכם, וחצי בא"י מצד יוסף

שם  ויש  חמור,  בן  משכם  דינה1  בת  היתה  אסנת 

הזוהמא דשכם כמ"ש בלקוטי תורה2 להאריז"ל.

דינה  בת  שהיתה  מאמו  חלק  בו  הי'  מנשה3  והנה 

ִנין  ּבְ ְליוֵֹסף  ְוִאיְתְיִליד  וז"ל:  עה"פ  עוזיאל  בן  יונתן  תרגום  ראה   )1

א  ֵבית ּפוֹטיֶפַרע ַרּבָ ת ִדיָנה ְוָרַבת ּבְ ַאְרָעא ְדִמְצַרִים ְדיִליַדת ֵליה ָאְסַנת ּבַ ּבְ

ה ְוָית ֶאְפַרִים. ראה הערה 3. ְדָטֵנס ָיית ְמַנׁשֶ

2( סוף פרשת מסעי, וז"ל: מנשה בנה של אסנת בת דינה משכם ומצד 

זוהמא זו נשאר בחוץ לארץ. וע"ש שזהו הסוד בפסוק )מלכים-א ו, ו( 

“מגרעות נתן לבית", מגרעו"ת נוט' מג"ר-עות, מג"ר ר"ת מנשה גד 

ראובן, דבשלשה אלה הי' בהם עו"ת, )ע"ש הביאור בנוגע ראובן וגד 

– שבאה לאה בחשאי ליעקב וכן זלפה שפחת לאה ]שנולד גד[ ניתנה 

מה שממשיך  וזהו  לא"י,  נכנסו  לא  לכן  ע"ש(,  ידיעתו,  בלי  ליעקב 

ארץ  דהיינו  הבית"  בקירות  אחוז  לבלתי  חוצה  "סביב  שם  הכתוב 

ישראל.

ועיין עוד בזה בעשרה מאמרות מהרמ"ע מפאנו ז"ל מאמר חקור דין 

פרק יח, ובשל"ה פרשת מטות מסעי.

ראה  אפרים,  ולא  החוי  משכם  חלק  לו  הי'  מנשה  שרק  והטעם   )3

ליטל חלק  זכו  לא   – וחצי שבט המנשה  וז"ל:  עשרה מאמרות שם 

)יוסף(  מאביו  חלק  בו  והי'  4שכם,  לכנעני  מבעילתה 

ג"כ, לכן שבטו נחלק נחלתם לשנים.

חציו לקח מעבר הירדן, מצד חלקו5 מאמו.

וחציו לקח בארץ, מצד חלק מאביו.
 תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד רמו

בארץ – היתה בשביל אסנת אמו שהיתה בת דינה משכם החוי אלא 

שפוטיפר גדלה ונקראת על שמו, ומנשה פטר את הרחם ונפגם חציו 

כי היתה אמו מתייחסת אחר אבי' חוי בן חמור שלא נתנה תורה בימיו 

ועדיין לא נתחדשה הלכה שיהא בן בתך מן החוי קרוי בנך, ומה גם 

עתה לא אמרו הולד כשר אלא מן התורה, אבל פגום מדרבנן דאמרי 

לי' איטמר או גלי או סבבת מינך כדאיתא בפרק החולץ )יבמות מה( 

לכהונה,  כשר  וזרעה  מינה  מפקינן  לא  לכהן  ונשאת  היא  בת  ואם 

לפיכך לא נפגם מנשה אלא חציו מדהוכשר חציו, הנה לגבי אפרים 

מיהת מאי דהוה הוה.

נתן  ו( מגרעות  ודורשי רשמות עשו להם ציונים בפסוק )מלכים א, 

עות שהי'  מג"ר בשביל  לבית סביב חוצה "מנשה "גד "ראובן ר"ת 

בהם כאמור נשארו חוצה לארץ הנבחרת, ע"ש.

וראה לקמן סימן קלד, ד"אפרים" הוא העיקר דיוסף, ע"ש.

4( ראה רש"י ויגש )מו, י( “ושאול בן הכנענית, שנבעלה לכנענית".

5( וראה תורת מנחם התוועדויות ה'תש"נ ח"ג פרשת חוקת סעיפים 

ה-ח, לקוטי שיחות חלק כח עמוד 210 ואילך, טעם לשבח למה לקחו 

חצי שבט מנשה מעבר הירדן, דמרמז על הגאולה העתידה – ירושת 

ארץ ישראל לעתיד לבוא, ע"ש.

ילקוט לוי יצחק על התורה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr c sc oiaexir(iying meil)

dxyr `ed zevignd daeb xeriyy cnll ipiqn dynl dkldd
.migth

:`xnbd zl`ey mle`øéàî éaøìe,dcedi iax lr wlegdøîàc §©¦¥¦§¨©
yúBnàä ìkmilkd ly zen`d oiae oipad ly zen`d oiaeéä ¨¨©¨

a zeccnpúBéðBðéá,zg` lk migth dyy zepa zeipepia zen`a - ¥¦
øîéîì àkéà éàîipiqn dynl dkldd dkxved recn eixacl - ©¦¨§¥©

daeb z` cenll xen`k xyt` `ld ,zevign zekld cnll
.oex`dn zevignd

:`xnbd daiynàúëìéä éàúà ék øéàî éaøìdkldd d`a jkl §©¦¥¦¦£¨¦¦§§¨
.` :mde ,zevign zeklda mitqep mipic cnll ipiqn dynlãeâì§

mipte`a if` ,dl yexcd daebd cr zrbn dvignd oi`y mewnl -
jeyn' ,xnelk ,'zig` ceb' e` 'wiq` ceb' mixne` miniieqn
`id eli`k aygizy jk ,dvignd z` 'cxede jeyn' e` 'dlrde

.a .dl yexcd daebl dribnãeáììellg yie da xqgy dvign - §¨
oicn mezqk llgd aygp ,drvn`a migth dyelyn zegt ly

.b .dnily dvigndy eli`ke cealäne÷ò ïôBãìedkeq oebk - §¤£¨
,zen` rax`n zegt leqt jkq yi zeptcl jenqa dicivay
enwrzdy zeptcdn wlg `ed eli`k leqtd jkqd z` miaiygn

.dkeqd dxiyke ,xykd jkqd cr eribde oteqa
mixyrn dlrnl zgpend iean zxew oica weqrl day `xnbd

:`xnbd zxxan .dn`äéäieand,änà íéøNòî dBáb ¨¨¨©¥¤§¦©¨
,dleqt eiab lry dxewdyBèòîì àáe,dn` mixyrn ¨§©£

,xtra e` mipa`n jenp oipaa ieand rwxw zdabd zervn`a

,ieana lehlhd z` dxewd xizz jk ici lreèòîî änk± ©¨§©¥
zpeeky dxeaq dzid `xnbd .herind xeriy `di dnk
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סב

לא  וגו'  ונתצתם את מזבחותם  ג-ד –  יב, 
תעשון כן לה' אלקיכם

א. בספרי בפרשת ראה בפסוק כי את מזבחותיו תתוצון 
ואת מצבותם תשברון כו' לא תעשון כן לה' אלקיכם, דרשו 
פסק  וכן  המקדש,  מן  אחת  אבן  לסתור  שאסור  מכאן 
ז', הסותר  יסודי התורה הלכה  ו' מהלכות  הרמב"ם בפרק 
אבן אחת מן המזבח או מההיכל או מהעזרה לוקה שנאמר 
לה'  כן  תעשון  לא  וכתיב  תתוצון  מזבחותיו  את  כי  בע"ז 

אלקיכם ע"ש.

)עז(  דיומא  בתרא  בפרק  אמרו  שהרי  לחקור  יש  א"כ 
וכן  השי"ת,  בשליחות  המקדש  בית  נשרף  גבריאל  דע"י 
בעצמותי  אש  שלח  ממרום  בפסוק  איכה  במדרש  אמרו 
וא"כ קושיא לאלקינו איך שרף בית המקדש שהרי אמרו 
ובמ"ר  התורה  מצות  כל  מקיים  שהקב"ה  דוכתי  בכמה 
פרשת משפטים אמרו מלך ב"ו גוזר גזרה לאחרים לעשות 
והוא אינו עושה אבל הקב"ה אינו כן אלא מה שהוא עושה 
אחד  ומין  לשמור,  לעשות  לישראל  אומר  לעשות  ושומר 
אינו  למה  ועושה  אומר  הקב"ה  אמרתם  לא  לר"ג  שאל 
לטלטל  רשאי  אדם  אין  רשע  לו  אמר  השבת  את  משמר 
בחצירו ע"ש, וא"כ קשה איך התיר לעצמו הקב"ה לאו זה 

בשריפת המקדש.

לא  )ג:(  דב"ב  בפ"ק  במ"ש  זה  כל  שיתיישב  נראה  אכן 
ואמרו הטעם  בי כנישתא עד דבני אחריתי  לסתור איניש 
חזו  דאי  הש"ס  ואסיק  צלויי  משום  או  פשיעותא  משום 
להורדוס  חכמים  לו  התירו  ומה"ט  דמי  שפיר  חיוהא  בי' 
והרי הני חששי משום  שיסתור בית המקדש כדי לבנותו, 
פשיעותא או משום צלויי לגבי הקב"ה לא שייכי, ואי משום 
צלויי הרי בלאו הכי כבר הגויים שורפים אותו ואין לו מקום 
בית  שורפים  כבר  שהגויים  חיוהא  בי'  חזא  והרי  לצלויי, 
שפיר  לבנותו  דעת  על  שורפו  הקב"ה  אם  וא"כ  המקדש 
דמי, והרי אמרו בב"ק ד"ס כי תצא אש ומצאה קוצים אמר 
ואני  בציון  אש  ויצת  דכתיב  בציון  אש  הצתי  אני  הקב"ה 
עתיד לבנותה באש שנאמר ואני אהי' לה חומת אש סביב 
יע"ש, וא"כ נראה דזה הי' קטרוג מלאכי השרת דאף שידעו 
דישרפו ויגדפו הגוים אמרו כן לפני הקב"ה דאם ישרף ע"י 
הקב"ה יתחייב לבנותה כדקי"ל במבעיר את הבערה ומשום 
ליתא דאיסור דנותץ אבן במקדש ליכא דהא דאין חיוהא 
וכיון  המקדש,  בית  את  ישרפו  עכ"פ  שהגויים  מזה  גדול 

דשורף ע"ד לבנותו שפיר דמי.
 מערכי לב1 דרוש פג,
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יד, ו – וכל בהמה מפרסת פרסה ושסעת 
שסע שתי פרסות מעלת גרה בבהמה אותה 

תאכלו
והם  טהרה,  סימני  הם  גרה  ומעלת  פרסות  שתי  ב. 

1( ר' רפאל יוסף חזן ז"ל, נדפס שאלונקי תקפ"א.

והעולם  הזה  העולם  שנוחלים  פרסות  שתי  לישראל,  רמז 
הבא, מעלה גרה כמו שהבהמה לאחר גמר אכילתה חוזרת 
גמר  לאחר  ישראל  כך  כבתחילה,  ואוכלת  לפיה  המאכל 
אכילתן הפירות בעולם הזה הקרן קיימת להם לעולם הבא, 
אבל החזיר לפי שנמשלו בו האומות כתיב בי' והוא גרה לא 
יגר, כלומר אוכלים בעולם הזה ואין להם חלק לעולם הבא.
רבנו אפרים ז"ל )מבעלי התוס'(

יד, ח – ואת החזיר כי מפריס פרסה הוא 
ולא גרה טמא הוא לכם מבשרם לא תאכלו 

ובנבלתם לא תגעו

ג. את החזיר. האור זרוע פוסק דכל תיקו דאמורא הוי 
דבר שיש לו מתירין דאם יבוא אליהו יוכל להיות שיתירנה, 
הי'  שלא  נמצא  יתירנה  אם  דממ"נ  עליו  חלק  והרשב"א 
מתירין,  לו  שיש  דבר  הוי  לא  יאסרנה  ואם  מעולם  אסור 
וב"ח )טור יורה דעה סימן קב( בשם מרדכי אומר דהמאכל 

יתקלקל עד זמן ההוא ולא הוי דבר שיש לו מתירין.

והקשה הגאון הגדול ר' אבא זצ"ל אבדק"ק פפ"ד על מה 
נקרא חזיר בשם ההוא, שעתיד  דאיתא במדרשים שלכך 
הקב"ה להחזיר ולהתיר אבל עכשיו הוא באמת אסור, וא"כ 
לשיטת הרשב"א הי' ראוי שיהי' דבר שיש לו מתירין ולא 

יתבטל.

ונ"ל דבספר תולדות יצחק מפרש דלכך אסר לנו ה' כל 
שאיננה שוסעת שסע פרסות מפני שאותן החיות ובהמות 
ומכין  ברגליהם,  נלחמים  והמה  סדוקות  אינן  שפרסותיהן 
ודורסין בהם והמה יש להם ארס גדול ולכך אסרה התורה 
שאותה  מפני  גרה  מעלה  להיות  צריכה  ולכך  לנו,  אותם 
בעל חי שטבעה גסה אז יכולה כל מאכלה להתעכל מהרה 
ואותם אינם בריאים לגופינו מחמת כח גסות שלהם, אבל 
מאכלם  את  להתעכל  יוכל  לא  בטבע  דקים  שהמה  אותם 
היטב  המזון  שנתעכל  עד  ומקיאין  וחוזרין  שמקיאין  עד 

והמה ראוים לאכול לנו מחמת דקות טבעיהם.

והנה בודאי שהקב"ה לא יעקר מצוה אחת מכל המצות 
הנ"ל, אבל  ומחקרי' על המדרש  כמו שמקשין המפרשים 
ויפשיט  החזיר  טבע  את  הקב"ה  ישנה  לעתיד  באמת 
זוהמתו ויזדקק טבעו, ובאם נזדקק טבעו ממילא יעלה גרה 
ויותר לנו, ועי"ז לא נעקר מצוה בתורה כי הך מצוה קיימת 
לעולם שהחזיר שיהי' גס בטבעו ועי"ז לא יעלה גרה ויהי' 
אסור לעולם, והא תינח אותן שיהי' אז בחיים ישתנו טבעם 
בין  או  בתבשיל  לנו  שנתערב  אותו  אבל  ממילא,  וישתרו 
חתיכות אחרות שלא נזדקק טבעו קודם מיתתו יהי' אסור 

לעולם ולכך לא מיקרי דבר שיש לו מתירין ודוק.
תורת משה – חתם סופר

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת ראה 
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ã ycew zegiyn zecewp ã(143 'nr h zeiecreezd mgpn zxez - b"iyz d`x t"y zgiy)

נֹותן אנכי כו)ראה (יא, ְִֵֵָֹ
ׁשהיא  ּבאלקּות, הראּיה ּדרּגת ה'ראה', את לכם נֹותן ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאני
ּדֹומה  אינֹו ּכמאמר והבנה, ׁשמיעה מּדרּגת מעלה ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָָלמעלה
ּדרּגה  ׁשל מעין ּביׂשראל ּפעל רּבנּו מׁשה לראּיה. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשמיעה

צדקנּו. מׁשיח ידי על ּתתגּלה ּוׁשלמּותּה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָזֹו,
ּבּמה  לראֹות נּתן לׁשמיעה ראּיה ּבין ההבּדל ּגדל ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ(את

ׁשל  ּביׁשיבה ׁשמע ׁשנתֹו ּבעת ׁשּפעם האריז"ל, על ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻׁשּמסּפר
לא  ׁשנה ׁשמֹונים ּדֹורׁש היה ׁשאם נפלאים, סֹודֹות ְְְִִִִֵֶַָָָָָָֹמעלה
ּׁשהּׂשיג  ׁשּמה לנּו, הרי ּׁשהּׂשיג. מה ּכל את למסר יכֹול ְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהיה
ּכדי  ׁשנה ׁשמֹונים צרי היה אחת, ּבׁשעה ראּיה ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָָָּבבחינת

ׁשמיעה). ּבדר ְְְִִֶֶָֹלמסר

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 133 cenr h"i wlg zegiyÎihewl itÎlr)

mEBxYd itl mixEQId zErnWn©§¨©¦¦§¦©©§

ּוקללה: ּברכה הּיֹום לפניכם נתן אנכי כו)ראה (יא, ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָֹֹֽֽ
"ּברכן  – אּונקלֹוס ּבתרּגּום ּפרׁש ּוקללה" "ּברכה ְְְְְְְִֵֵֵַַָָָָָּבּתבֹות
"ּוקללה" ּתרּגם ּבפרׁשתנּו יֹונתן ּבתרּגּום א ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָָָּולוטין",
ׁשל  חּלּוף ּפרּוׁש "חילּופא", ּדלׁשֹון להבין וצרי ְְְְִִִִִִֵֶָָָָ"וחילּופא".
אי אבל ּביניהם, ׁשּיכּות ׁשּיׁש א ׁשֹונים, ּדברים ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשני

ּברכה? ׁשל 'חילּופא' היא ׁשּקללה להּגיד ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָאפׁשר
ללׁשֹון  הּתֹורה ּתרּגּום ענין ּכללּות ּדהּנה ּבזה: לבאר ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָויׁש
ּבני  ׁשל והּגלּות הּׁשעּבּוד מּצד הּוא ּבזה, וכּיֹוצא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָארמית
ׁשל  אחרים ללׁשֹונֹות הּתֹורה לפרׁש צר ׁשהיה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹיׂשראל
אֹופּנים: ב' יׁש עצמֹו והּגלּות הּׁשעּבּוד ּובענין העֹולם, ְְְְְִִִֵַַַַַָָָֻאּמֹות
ׁשּבֹו מקֹום - ּבבל ׁשל הּתרּגּום אּונקלֹוס, ּתרּגּום ְְְְִֶֶֶַַַַָָעל־ּפי
הּגלּות  יּסּורי את ראּו ׁשם ּבתקף, היה הּגלּות והסּתר ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹהעלם

קללה". – "לוטין ּבפׁשטּות: נראים ׁשהם ְְְְְְִִִִֵֶַָָָּכפי
ּתרּגּומים  ׁשהיּו וירּוׁשלמי, יֹונתן ּתרּגּום על־ּפי ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָמה־ּׁשאין־ּכן
ּכל־ּכ והסּתר העלם היה לא ׁשּׁשם – יׂשראל ארץ ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָֹׁשל
ׁשהם  הּגלּות יּסּורי ׁשל הּפנימּיּות יֹותר ראּו – ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּכבּבבל
ּדברים  ׁשני ׁשל חּלּוף ׁשּפרּוׁשֹו "חילּופא" רק ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָּבאמת
טֹוב  ּגם הם ּבפנימּיּותם הּיּסּורים ּבאמת ּכי סּוג, ְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַָׁשּבאֹותֹו

ׁשּמתחּלפים  רק הּברכֹות, המׁשכתם.ּכמֹו ּבאפן ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָֹ
איׁש ייּסר ּכאׁשר ּכי גֹו' וּירעיב ויעּנ ּׁשּכתּוב מה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָועל־ּדר
מצֹות  את וׁשמרּת - ׁשּיהיה ּכדי – מיּסרּך אלקי ה' ּבנֹו ְְְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹאת
ׁשהּתכלית  היינּו, גֹו', טֹובה ארץ אל  מביא גֹו' אלקי ְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַָֹה'
את  לקּבל ויּוכלּו יזּדּככּו יׂשראל ׁשּבני ּכדי הּוא הּיּסּורים ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָׁשל

הּגאּולה. ׁשל הּנעלים ְֲִִִֶַַַַָהּגּלּויים

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 173 cenr c wlg p"yz 'zeiecreezd ± mgpn zxez' itÎlr)

drinWE dI`x§¦¨§¦¨

הּיֹום לפניכם נתן אנכי כו)ראה (יא, ְְִִֵֵֵֶַָֹֹֽ
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת זה לבאר ְְֲֵֵֶַַָָָָיׁש

ּבגמרא א)איתא כו, השנה ּד"ּכיון (ראש ּדּין" נעׂשה עד  "אין ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָ
מה־ּׁשאין־ּכן  זכּותא". ליּה חזי מצּו לא כּו' ְְְִֵֵֵֶַַָָָֹּדחזיּוהּו
להם  ׁשּברּור אף – מעדים הּדבר את ׁשֹומעים ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּכׁשהּדּינים

זכּותא. ליּה חזּו – אמת אֹומרים ְְֱִִֵֵֶֶָָָׁשהעדים
לגמרי, האדם אצל הּנראה הּדבר מתאּמת ׁשּבראּיה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָונמצא
עצמֹו ׁשהּוא מּכיון הּדבר, אצלֹו ׁשּיפר ׁשאי־אפׁשר ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻעד

זה. את ֶֶָָראה

מּמקֹור  ׁשֹומעֹו אם אפילּו ּדבר, ׁשֹומע ּכׁשאדם ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָמה־ּׁשאין־ּכן
ספקֹות  ּבלּבֹו להתעֹורר יכֹולים ּביֹותר, ּומסמ ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶָָֻנאמן

ּכבראּיה. אצלֹו מחלט זה ואין הּדבר, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֻּבאמּתּות
"אׁשר  הּמצֹות וקּיּום הּתֹורה ׁשּלּמּוד הּכתּוב: ׁשּמזהיר ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָוזהּו
ׁשל  ּבאפן האדם אצל להיֹות צרי הּיֹום" לפניכם נֹותן ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹאנכי
הּוא, ׁשּכ מאמין אֹו ׁשּׁשֹומע ּכדבר רק יהיּו ׁשּלא ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ"ראה",
רֹואה, ׁשהּוא ּדבר ּכמֹו ּבֹו ּולהתאחד להתאּמת צרי זה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָאּלא
ּבזה  ׁשּיהיּו ׁשּי ולא הּדבר, ּבאמּתּיּות לגמרי ּבטּוח ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשהּוא

ִִׁשּנּויים.

ÔÎ¯aכו  ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎÈÓ„˜ ·‰È ‡‡ Èc ÈÊÁ¬≈ƒ¬»»≈√»≈»≈ƒ¿»
:ÔÈËÂÏe¿»ƒ

minkg izty

àé(ek)àmiGixB xdA zFxEn`d ,uxznE .`az iM zWxtA oOwlE izFTgA zWxtA lirl Exn`p zFllTd `lde ,uxzl FpFvx§§¨¥©£Ÿ©§¨¤¤§§¥§¨¨©§ª©§©¨§¨¨©¦¨Ÿ§¨¥¨£§©§¦¦
:mFId mkiptl xCqn ,'ozFp' WExitE .'ekefk dxez ¥¥§©¥¦§¥¤©



d`xסד zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn h"i oey`x meil inei xeriy

(æë)ýåýé úåöî-ìà eòîLz øLà äëøaä-úà¤©§¨¨®£¤´¦§§À¤¦§ŸÆ§Ÿ̈´
:íBiä íëúà äeöî éëðà øLà íëéäìà¡«Ÿ¥¤½£¤¯¨«Ÿ¦²§©¤¬¤§¤−©«

i"yx£‰Î¯a‰Œ˙‡∑ עלֿמנתá""ּתׁשמעּו .אׁשר ∆«¿»»ְְְֲִֶַָ

(çë)ýåýé úåöî-ìà eòîLú àì-íà äììwäå§©§¨À̈¦³Ÿ¦§§Æ¤¦§ŸÆ§Ÿ̈´
äeöî éëðà øLà Cøcä-ïî ízøñå íëéäìà¡«Ÿ¥¤½§©§¤´¦©¤½¤£¤¯¨«Ÿ¦²§©¤¬
øLà íéøçà íéäìà éøçà úëìì íBiä íëúà¤§¤−©®¨¤À¤©«£¥²¡Ÿ¦¬£¥¦−£¤¬

ñ :ízòãé-àì«Ÿ§©§¤«
i"yx£ÌBi‰ ÌÎ˙‡ ‰eˆÓ ÈÎ‡ ¯L‡ C¯c‰ŒÔÓƒ«∆∆¬∆»…ƒ¿«∆∆¿∆«

'B‚Â ˙ÎÏÏ∑,ּכֹוכבים עבֹודת העֹובד ׁשּכל למדּת הא »∆∆¿ְֲִֵֶַַָָָָָָ
הּוא  מּכאן âהרי יׂשראל. ׁשּנצטּוּו הּדר מּכל סר ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּככֹופר (ספרי):ãאמרּו ּכֹוכבים, ּבעבֹודת הּמֹודה 'ּכל ְְֲִֵֶַַַָָָ
ּכּלּה' הּתֹורה .ּבכל ְַָָָֻ

(èë)éäìà ýåýé Eàéáé ék äéäå-øLà õøàä-ìà E §¨À̈¦³§¦«£Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¤¨¾̈¤£¤
-ìò äëøaä-úà äzúðå dzLøì änL-àá äzà©¨¬¨−̈¨§¦§¨®§¨«©¨³¤©§¨¨Æ©

:ìáéò øä-ìò äììwä-úàå íéføb øä©´§¦¦½§¤©§¨−̈©©¬¥¨«
i"yx£‰Î¯a‰Œ˙‡ ‰z˙Â∑,'מברכיא 'ית ּכתרּגּומֹו: ¿»«»∆«¿»»ְְְְַַָָָ

הּמברכים  ä.ÌÈf¯bאת ¯‰ŒÏÚ∑(לב הר (סוטה ּכלּפי ְְִֶַָ««¿ƒƒְֵַַ
האיׁש ּברּו" ּבּברכה: ּופתחּו ּפניהם, הֹופכין ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָּגרּזים

יעׂשה  לא ה'ארּור'ים אׁשר ּכל וגֹו'". ּומּסכה פסל ְֲֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָֹ
'ּברּו' ּבלׁשֹון ּתחּלה אמרּו ואחרּֿכåׁשּבּפרׁשה, , ְְְְִִֶַַַָָָָָָָ

ּבקללה  ּופתחּו עיבל הר ּכלּפי ּפניהם .הפכּו ְְְְְֵֵֵֶַַַָָָָָ

ÈÈcכז  ‡i„BwÙÏ ÔeÏa˜˙ Èc ÔÎ¯a ˙È»ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ«»«¿»
:ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎ˙È „wÙÓ ‡‡ Èc ÔBÎ‰Ï‡¡»¬ƒ¬»¿«≈»¿»≈

„ÈÈכח  ‡i„BwÙÏ ÔeÏa˜˙ ‡Ï Ì‡ ‡iËÂÏe¿»«»ƒ»¿«¿¿ƒ«»«¿»
„wÙÓ ‡‡ Èc ‡Á¯‡ ÔÓ ÔeËÒ˙Â ÔBÎ‰Ï‡¡»¬¿ƒ¿ƒ»¿»ƒ¬»¿«≈
‡iÓÓÚ ˙ÂÚË ¯˙a C‰ÓÏ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎ˙È»¿»≈ƒ¿«»««¬««¿«»

:ÔezÚ„È ‡Ï Ècƒ»¿«¿

‡zכט  Èc ‡Ú¯‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ CpÏÚÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈¿≈ƒ»¿»¡»»¿«¿»ƒ«¿
ÏÚ ‡iÎ¯·Ó ˙È Ôz˙Â d˙¯ÈÓÏ Ônz ÏÏÚ»≈«»¿≈¿«¿ƒ≈»¿»¿«»«
‡¯eh ÏÚ ‡iËËÏÓ ˙ÈÂ ÔÈf¯‚„ ‡¯eË»ƒ¿ƒƒ¿»¿«¿«»«»

:Ï·ÈÚ„¿≈»

minkg izty

(fk)áxninl Dil ded ,uxzl FpFvx§§¨¥£¨¥§¥©
eixg` aEzMW FnM 'ErnWY m`'¦¦§§§¤¨©£¨
zNnC ,'ErnWz `l m` dllTde'§©§¨¨¦Ÿ¦§§§¦©
dfe ,i`CeA ExnWIW rnWn 'xW`'£¤©§©¤¦§§§©©§¤
uEg minW iciA lMd `dC ,Fpi ¥̀§¨©Ÿ¦¥¨©¦
.ExnWi `l `OWe minW z`xIn¦¦§©¨©¦§¤¨Ÿ¦§§
.'ek zpn lr 'ErnWY xW`' ,uxznE§¨¥£¤¦§§©§¨
zNn WxiR `NX dn uxFzi dfaE¨¤§©©¤Ÿ¥¥¦©
i"Wx WxiRW FnM 'm`' mFwnA 'xW`'£¤¦§¦§¤¥¥©¦
cilFY m` 'YclFd xW` LYclFnE' iAB©¥©§§£¤©§¨¦¦
aizkC FnM 'm`' aizM `lCn ,cFr¦§¨§¦¦§¦§¦
Fl dide ,'ErnWz `l m` dllTde'§©§¨¨¦Ÿ¦§§§¨¨
`pipr cgC oeiM 'm`' oM mB aFYkl¦§©¥¦¥¨§©¦§¨¨
dllw iAB azke aEzMd dPWCnE ,`Ed¦§¦¨©¨§¨©©¥§¨¨
aB lr s` 'xW`' oFWl dkxA iAbe 'm`'¦§©¥§¨¨§£¤©©©
KgxM lr ,md 'm`' oFWl EdiieexzC§©§©§§¦¥©¨§¨
lr 'xW`' i`dC Wxtl Ep` mikixv§¦¦¨§¨¥§©£¤©
uxFzi dfaE .w"Fce ,ErnWY xW` zpn§¨£¤¦§§§¨¤§©
`l dOl dWwdW m"`xd ziiWEw§©¨§¥¤¦§¨¨¨Ÿ
,'m`' FnM `EdW 'xW`' i"Wx WxiR¥¥©¦£¤¤§¦

xW` zpn lr FnM `EdW WxiR dOle§¨¨¥¥¤§©§¨£¤
mFwnA m` EpivOW oeiM ,'eke¥¨¤¨¦¦¦§

:xW`gk dxez £¤
(gk)âlkA `Ed dxqd oFWNW ipRn¦§¥¤§£¨¨§¨

FnM ,xaCd lMn xaC zxqd mFwn̈£¨©¨¨¦¨©¨¨§
iR lr s` ,'ocr oBn 'd EdgNWie'©§©§¥¦©¥¤©©¦

:zvwn lr dxFn 'on' zNOWã,WExiR ¤¦©¦¨©¦§¨¥
lr dxFn dR xn`Pd 'KxCd'W xg`n¥©©¤©¤¤©¤¡¨Ÿ¨©
df xg` xn`e ,DllkA dxFYd lM̈©¨¦§¨¨§¨©©©¤
Epcnl ,'mixg` midl` cFarl zkll'¨¤¤©£¡Ÿ¦£¥¦¨©§
lkA xtFkM milil` zcFar caFrdW¤¨¥£©¡¦¦§¥§¨

:DNM dxFYdhk dxez ©¨ª¨
(hk)ämikxand mIeld ,xnFlM§©©§¦¦©§¨§¦

dkxAd lr i`w `Ed m`C .l`xUil§¦§¨¥§¦¨¥©©§¨¨
DA oi` ixde ,'dYzpe' aizM dOl ,WOn©¨¨¨§¦§¨©¨©£¥¥¨
xnFlM ,mIeld lr i`w `N` ,zEWOn©¨¤¨¨¥©©§¦¦§©
Edfe ,l`xUil mikxand z` Yzpe§¨©¨¤©§¨§¦§¦§¨¥§¤
lr i`w i`C ,xnFl Wi cFre .mIeld©§¦¦§¥©§¦¨¥©
l`xUi lM Eidi oM m` WOn dkxAd©§¨¨©¨¦¥¦§¨¦§¨¥
ixdW ,oM Fpi`e ,dkxAd mipzFPd©§¦©§¨¨§¥¥¤£¥

dkxAd ipzFPW aizM `Faz iM zWxtA§¨¨©¦¨§¦¤§¥©§¨¨
`Ed iEEiSd `N` ,mCal mIeld md¥©§¦¦§©¨¤¨©¦
mIeld EpYi mdW l`xUi lkl§¨¦§¨¥¤¥¦§©§¦¦
`l la` ,miGixB xd iRlM mikxand©§¨§¦§©¥©§¦¦£¨Ÿ
iM ,dpizp oFWl DA ltFp oi`W ipRn¦§¥¤¥¥¨§§¦¨¦
FWExiRW 'xirVd W`x lr ozpe' Epivn̈¦§¨©©Ÿ©¨¦¤¥

:m"`xd .dtA oM mBåzWxtA aizkC ©¥§¤¨§¥¦§¦§¨¨©
xd lr Ecnri mihaW dXW `Faz iM¦¨¦¨§¨¦©©§©©
m` ,lair xdA mihaW dXWe miGixB§¦¦§¦¨§¨¦§©¥¨¦
micnFr Eid l`xUIW DPin rnW oM¥§©¦¨¤¦§¨¥¨§¦
mixdd oiA Ecnr mIelde miGixB xd lr©©§¦¦§©§¦¦¨§¥¤¨¦
KExA' dkxAA EgztE mdipR Ektde§¨§§¥¤¨§©§¨¨¨
WxFtn `NW iR lr s` .'ebe 'Wi`d̈¦©©¦¤Ÿ§¨
xEx`' wx `xwA `Faz iM zWxtA§¨¨©¦¨¦§¨©¨
,'ebe 'dkQnE lqR dUri xW` Wi`d̈¦£¤©£¤¤¤©¥¨
lMn ,'ebe 'Wi`d KExA' xn`p `l la £̀¨Ÿ¤¡©¨¨¦¦¨
'dkxAd z`' `kd aizkC oeiM mFwn̈¥¨¦§¦¨¨¤©§¨¨
,dkxA mW didW DPin rnW§©¦¨¤¨¨¨§¨¨
dNgY EgzRW `id `xAYqnE¦§©§¨¦¤¨§§¦¨

:dkxAAl dxez ©§¨¨



סה d`x zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn h"i oey`x meil inei xeriy

(æë)ýåýé úåöî-ìà eòîLz øLà äëøaä-úà¤©§¨¨®£¤´¦§§À¤¦§ŸÆ§Ÿ̈´
:íBiä íëúà äeöî éëðà øLà íëéäìà¡«Ÿ¥¤½£¤¯¨«Ÿ¦²§©¤¬¤§¤−©«

i"yx£‰Î¯a‰Œ˙‡∑ עלֿמנתá""ּתׁשמעּו .אׁשר ∆«¿»»ְְְֲִֶַָ

(çë)ýåýé úåöî-ìà eòîLú àì-íà äììwäå§©§¨À̈¦³Ÿ¦§§Æ¤¦§ŸÆ§Ÿ̈´
äeöî éëðà øLà Cøcä-ïî ízøñå íëéäìà¡«Ÿ¥¤½§©§¤´¦©¤½¤£¤¯¨«Ÿ¦²§©¤¬
øLà íéøçà íéäìà éøçà úëìì íBiä íëúà¤§¤−©®¨¤À¤©«£¥²¡Ÿ¦¬£¥¦−£¤¬

ñ :ízòãé-àì«Ÿ§©§¤«
i"yx£ÌBi‰ ÌÎ˙‡ ‰eˆÓ ÈÎ‡ ¯L‡ C¯c‰ŒÔÓƒ«∆∆¬∆»…ƒ¿«∆∆¿∆«

'B‚Â ˙ÎÏÏ∑,ּכֹוכבים עבֹודת העֹובד ׁשּכל למדּת הא »∆∆¿ְֲִֵֶַַָָָָָָ
הּוא  מּכאן âהרי יׂשראל. ׁשּנצטּוּו הּדר מּכל סר ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּככֹופר (ספרי):ãאמרּו ּכֹוכבים, ּבעבֹודת הּמֹודה 'ּכל ְְֲִֵֶַַַָָָ
ּכּלּה' הּתֹורה .ּבכל ְַָָָֻ

(èë)éäìà ýåýé Eàéáé ék äéäå-øLà õøàä-ìà E §¨À̈¦³§¦«£Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¤¨¾̈¤£¤
-ìò äëøaä-úà äzúðå dzLøì änL-àá äzà©¨¬¨−̈¨§¦§¨®§¨«©¨³¤©§¨¨Æ©

:ìáéò øä-ìò äììwä-úàå íéføb øä©´§¦¦½§¤©§¨−̈©©¬¥¨«
i"yx£‰Î¯a‰Œ˙‡ ‰z˙Â∑,'מברכיא 'ית ּכתרּגּומֹו: ¿»«»∆«¿»»ְְְְַַָָָ

הּמברכים  ä.ÌÈf¯bאת ¯‰ŒÏÚ∑(לב הר (סוטה ּכלּפי ְְִֶַָ««¿ƒƒְֵַַ
האיׁש ּברּו" ּבּברכה: ּופתחּו ּפניהם, הֹופכין ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָּגרּזים

יעׂשה  לא ה'ארּור'ים אׁשר ּכל וגֹו'". ּומּסכה פסל ְֲֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָֹ
'ּברּו' ּבלׁשֹון ּתחּלה אמרּו ואחרּֿכåׁשּבּפרׁשה, , ְְְְִִֶַַַָָָָָָָ

ּבקללה  ּופתחּו עיבל הר ּכלּפי ּפניהם .הפכּו ְְְְְֵֵֵֶַַַָָָָָ

ÈÈcכז  ‡i„BwÙÏ ÔeÏa˜˙ Èc ÔÎ¯a ˙È»ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ«»«¿»
:ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎ˙È „wÙÓ ‡‡ Èc ÔBÎ‰Ï‡¡»¬ƒ¬»¿«≈»¿»≈

„ÈÈכח  ‡i„BwÙÏ ÔeÏa˜˙ ‡Ï Ì‡ ‡iËÂÏe¿»«»ƒ»¿«¿¿ƒ«»«¿»
„wÙÓ ‡‡ Èc ‡Á¯‡ ÔÓ ÔeËÒ˙Â ÔBÎ‰Ï‡¡»¬¿ƒ¿ƒ»¿»ƒ¬»¿«≈
‡iÓÓÚ ˙ÂÚË ¯˙a C‰ÓÏ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎ˙È»¿»≈ƒ¿«»««¬««¿«»

:ÔezÚ„È ‡Ï Ècƒ»¿«¿

‡zכט  Èc ‡Ú¯‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ CpÏÚÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈¿≈ƒ»¿»¡»»¿«¿»ƒ«¿
ÏÚ ‡iÎ¯·Ó ˙È Ôz˙Â d˙¯ÈÓÏ Ônz ÏÏÚ»≈«»¿≈¿«¿ƒ≈»¿»¿«»«
‡¯eh ÏÚ ‡iËËÏÓ ˙ÈÂ ÔÈf¯‚„ ‡¯eË»ƒ¿ƒƒ¿»¿«¿«»«»

:Ï·ÈÚ„¿≈»

minkg izty

(fk)áxninl Dil ded ,uxzl FpFvx§§¨¥£¨¥§¥©
eixg` aEzMW FnM 'ErnWY m`'¦¦§§§¤¨©£¨
zNnC ,'ErnWz `l m` dllTde'§©§¨¨¦Ÿ¦§§§¦©
dfe ,i`CeA ExnWIW rnWn 'xW`'£¤©§©¤¦§§§©©§¤
uEg minW iciA lMd `dC ,Fpi ¥̀§¨©Ÿ¦¥¨©¦
.ExnWi `l `OWe minW z`xIn¦¦§©¨©¦§¤¨Ÿ¦§§
.'ek zpn lr 'ErnWY xW`' ,uxznE§¨¥£¤¦§§©§¨
zNn WxiR `NX dn uxFzi dfaE¨¤§©©¤Ÿ¥¥¦©
i"Wx WxiRW FnM 'm`' mFwnA 'xW`'£¤¦§¦§¤¥¥©¦
cilFY m` 'YclFd xW` LYclFnE' iAB©¥©§§£¤©§¨¦¦
aizkC FnM 'm`' aizM `lCn ,cFr¦§¨§¦¦§¦§¦
Fl dide ,'ErnWz `l m` dllTde'§©§¨¨¦Ÿ¦§§§¨¨
`pipr cgC oeiM 'm`' oM mB aFYkl¦§©¥¦¥¨§©¦§¨¨
dllw iAB azke aEzMd dPWCnE ,`Ed¦§¦¨©¨§¨©©¥§¨¨
aB lr s` 'xW`' oFWl dkxA iAbe 'm`'¦§©¥§¨¨§£¤©©©
KgxM lr ,md 'm`' oFWl EdiieexzC§©§©§§¦¥©¨§¨
lr 'xW`' i`dC Wxtl Ep` mikixv§¦¦¨§¨¥§©£¤©
uxFzi dfaE .w"Fce ,ErnWY xW` zpn§¨£¤¦§§§¨¤§©
`l dOl dWwdW m"`xd ziiWEw§©¨§¥¤¦§¨¨¨Ÿ
,'m`' FnM `EdW 'xW`' i"Wx WxiR¥¥©¦£¤¤§¦

xW` zpn lr FnM `EdW WxiR dOle§¨¨¥¥¤§©§¨£¤
mFwnA m` EpivOW oeiM ,'eke¥¨¤¨¦¦¦§

:xW`gk dxez £¤
(gk)âlkA `Ed dxqd oFWNW ipRn¦§¥¤§£¨¨§¨

FnM ,xaCd lMn xaC zxqd mFwn̈£¨©¨¨¦¨©¨¨§
iR lr s` ,'ocr oBn 'd EdgNWie'©§©§¥¦©¥¤©©¦

:zvwn lr dxFn 'on' zNOWã,WExiR ¤¦©¦¨©¦§¨¥
lr dxFn dR xn`Pd 'KxCd'W xg`n¥©©¤©¤¤©¤¡¨Ÿ¨©
df xg` xn`e ,DllkA dxFYd lM̈©¨¦§¨¨§¨©©©¤
Epcnl ,'mixg` midl` cFarl zkll'¨¤¤©£¡Ÿ¦£¥¦¨©§
lkA xtFkM milil` zcFar caFrdW¤¨¥£©¡¦¦§¥§¨

:DNM dxFYdhk dxez ©¨ª¨
(hk)ämikxand mIeld ,xnFlM§©©§¦¦©§¨§¦

dkxAd lr i`w `Ed m`C .l`xUil§¦§¨¥§¦¨¥©©§¨¨
DA oi` ixde ,'dYzpe' aizM dOl ,WOn©¨¨¨§¦§¨©¨©£¥¥¨
xnFlM ,mIeld lr i`w `N` ,zEWOn©¨¤¨¨¥©©§¦¦§©
Edfe ,l`xUil mikxand z` Yzpe§¨©¨¤©§¨§¦§¦§¨¥§¤
lr i`w i`C ,xnFl Wi cFre .mIeld©§¦¦§¥©§¦¨¥©
l`xUi lM Eidi oM m` WOn dkxAd©§¨¨©¨¦¥¦§¨¦§¨¥
ixdW ,oM Fpi`e ,dkxAd mipzFPd©§¦©§¨¨§¥¥¤£¥

dkxAd ipzFPW aizM `Faz iM zWxtA§¨¨©¦¨§¦¤§¥©§¨¨
`Ed iEEiSd `N` ,mCal mIeld md¥©§¦¦§©¨¤¨©¦
mIeld EpYi mdW l`xUi lkl§¨¦§¨¥¤¥¦§©§¦¦
`l la` ,miGixB xd iRlM mikxand©§¨§¦§©¥©§¦¦£¨Ÿ
iM ,dpizp oFWl DA ltFp oi`W ipRn¦§¥¤¥¥¨§§¦¨¦
FWExiRW 'xirVd W`x lr ozpe' Epivn̈¦§¨©©Ÿ©¨¦¤¥

:m"`xd .dtA oM mBåzWxtA aizkC ©¥§¤¨§¥¦§¦§¨¨©
xd lr Ecnri mihaW dXW `Faz iM¦¨¦¨§¨¦©©§©©
m` ,lair xdA mihaW dXWe miGixB§¦¦§¦¨§¨¦§©¥¨¦
micnFr Eid l`xUIW DPin rnW oM¥§©¦¨¤¦§¨¥¨§¦
mixdd oiA Ecnr mIelde miGixB xd lr©©§¦¦§©§¦¦¨§¥¤¨¦
KExA' dkxAA EgztE mdipR Ektde§¨§§¥¤¨§©§¨¨¨
WxFtn `NW iR lr s` .'ebe 'Wi`d̈¦©©¦¤Ÿ§¨
xEx`' wx `xwA `Faz iM zWxtA§¨¨©¦¨¦§¨©¨
,'ebe 'dkQnE lqR dUri xW` Wi`d̈¦£¤©£¤¤¤©¥¨
lMn ,'ebe 'Wi`d KExA' xn`p `l la £̀¨Ÿ¤¡©¨¨¦¦¨
'dkxAd z`' `kd aizkC oeiM mFwn̈¥¨¦§¦¨¨¤©§¨¨
,dkxA mW didW DPin rnW§©¦¨¤¨¨¨§¨¨
dNgY EgzRW `id `xAYqnE¦§©§¨¦¤¨§§¦¨

:dkxAAl dxez ©§¨¨

d`x zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn h"i oey`x meil inei xeriy

(ì)àBáî Cøc éøçà ïcøiä øáòa änä-àìä£Ÿ¥¹¨§¥´¤©©§¥À©«£¥Æ¤µ¤§´
ìbìbä ìeî äáøòa áLiä éðòðkä õøàa LîMä©¤½¤§¤̧¤Æ©§©«£¦½©¥−¨«£¨¨®µ©¦§½̈

:äøî éðBìà ìöà¥−¤¥«¥¬Ÿ¤«
i"yx£‰n‰Œ‡Ï‰∑ ּבהם אחרי ∑‡È¯Á.סימן æנתן ¬…≈»ִֶַָָָ«¬≈ֲֵַ

הּירּדן  לׁשֹון ,çהעברת וזהּו למרח ֹוק, והלאה הרּבה ְְְְְְְֲֵֵֵֶַַַַַָָָָ
הּוא "אחרי", מפלג "אחרי", ׁשּנאמר מקֹום .èּכל ְֱֲֲֵֵֶֶַַַָָָֻ

LÓM‰ ‡B·Ó C¯c∑ לצד הּירּדן מן .éמערב להּלן ∆∆¿«∆∆ְְְֲִֵַַַַַָָ
ׁשּננקדּו ּדברים, ׁשני ׁשהם מֹוכיח הּמקרא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָוטעם

ּבפׁשטא  נקּוד "אחרי" טעמים, נקּוד ëּבׁשני "ו"דר , ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָ

דיּבּור ìּבמׁשּפל  'דר 'אחרי היה ואם ּדגּוׁש. והּוא ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָ
ּבׁשֹופר  ּבמׁשרת "אחרי" נקּוד היה הפּוî,אחד, ְְֲִֵֵֶַָָָָָָָ

ורפה  ּבפׁשטא "ו"דר.ÏbÏb‰ ÏeÓ∑ מן ðרחֹוק ְְְְֶֶֶַָָ«ƒ¿»ִָ
Ó¯‰.הּגלּגל  ÈBÏ‡∑ הּוא ׁשּנאמרñׁשכם (בראשית , ְִַָ≈≈…∆ְֱֶֶֶַ

מֹורה יב) אלֹון עד ׁשכם, מקֹום "עד :". ְְֵֶֶַַ

(àì)úLøì àáì ïcøiä-úà íéøáò ízà ék¦³©¤Æ«Ÿ§¦´¤©©§¥½¨ŸÆ¨¤´¤
ízLøéå íëì ïúð íëéäìà ýåýé-øLà õøàä-úà¤¨½̈¤£¤§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−Ÿ¥´¨¤®¦«¦§¤¬

:da-ízáLéå dúàŸ−̈¦«©§¤¨«
i"yx£'B‚Â Ôc¯i‰Œ˙‡ ÌÈ¯·Ú Ìz‡ Èk∑ ׁשל נּסיםò הארץ את וּתירׁשּו ׁשּתבֹואּו ּבידכם סימן יהיּו .ירּדן ƒ«∆…¿ƒ∆««¿≈¿ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ

(áì)-úàå íéwçä-ìk úà úBNòì ízøîLe§©§¤´©«£½¥¬¨©«ª¦−§¤
:íBiä íëéðôì ïúð éëðà øLà íéètLnä©¦§¨¦®£¤¯¨«Ÿ¦²Ÿ¥¬¦§¥¤−©«

áé(à)ïeøîLz øLà íéètLnäå íéwçä älàÂ¥¤©«ª¦´§©¦§¨¦»£¤´¦§§´
éúáà éäìà ýåýé ïúð øLà õøàa úBNòìEì E ©«£¼¨¾̈¤£¤Á¨©̧§Ÿ̈¹¡Ÿ¥¯£Ÿ¤²§−

:äîãàä-ìò íéiç ízà-øLà íéîiä-ìk dzLøì§¦§¨®¨̧©¨¦½£¤©¤¬©¦−©¨«£¨¨«

‡¯Áל  È¯BÁ‡ ‡c¯È„ ‡¯·Úa Ôep‡ ‡Ï‰¬»ƒ¿ƒ¿»¿«¿¿»¬≈…«
·˙Èc ‰‡Úk ‡Ú¯‡a ‡LÓL ÈÏÚÓ«¬»≈ƒ¿»¿«¿»¿«¬»»¿»≈
:‰¯Ó È¯LÈÓ ¯ËÒa ‡ÏbÏb Ï·˜Ï ‡¯LÈÓa¿≈¿»»√≈ƒ¿¿»ƒ¿«≈¿≈…∆

ÈÓÏ¯˙לא  ÏÚÓÏ ‡c¯È ˙È ÔÈ¯·Ú Ôez‡ È¯‡¬≈«»¿ƒ»«¿¿»¿≈«¿≈«
Ôe˙¯È˙Â ÔBÎÏ ·‰È ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡ ˙È»«¿»«¿»¡»¬»≈¿¿≈¿

:da Ôe·˙È˙Â d˙È»«¿≈¿«

iÈc‡לב  ˙ÈÂ ‡iÓÈ˜ Ïk ˙È „aÚÓÏ Ôe¯h˙Â¿ƒ¿¿∆¿«»»¿»«»¿»ƒ«»
:ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎÈÓ„˜ ·‰È ‡‡ Ècƒ¬»»≈√»≈»≈

aÚÓÏ„א  Ôe¯h˙ Èc ‡iÈ„Â ‡iÓÈ˜ ÔÈl‡ƒ≈¿»«»¿ƒ«»ƒƒ¿¿∆¿«
CÏ C˙‰·‡„ ‡‰Ï‡ ÈÈ ·‰Èc ‡Ú¯‡a¿«¿»ƒ«¿»¡»»«¬»»»»
ÏÚ ÔÈÓi˜ Ôez‡ Èc ‡iÓBÈ Ïk d˙¯ÈÓÏ¿≈¿«»«»ƒ««»ƒ«

:‡Ú¯‡«¿»

minkg izty

(l)æmFwn lM `dC ,xnFl FpFvx§©§¨¨¨
xzFq `EdW rnWn '`ld' aEzMW¤¨£Ÿ©§©¤¥
dxUe mdxa` iAB aEzMW FnM ,xaC̈¨§¤¨©¥©§¨¨§¨¨
la` ,'`id izFg` il xn` `Ed `ld'£Ÿ¨©¦£¦¦£¨
.xaC mEW xzFq `EdW Wxtl oi` o`M̈¥§¨¥¤¥¨¨
ipA zAxA `ed `ld'M FWExiR oi` mbe§©¥¥§£Ÿ¦§©©§¥
,xaC zO`lE wifgdl FWExiRW 'oFOr©¤¥§©£¦§©¥¨¨
`dC ,eixaC zO`l o`M KiIW oi`W¤¥©¨¨§©¥§¨¨§¨
,uxznE .dllTde dkxA zpizp lr i`ẅ¥©§¦©§¨¨§©§¨¨§¨¥
:'`ld' aizM Kkl ,mdA oniq mdl ozp̈©¨¤¦¨¨¤§¨§¦£Ÿ

çzNn mr dwaC 'ixg`' zNn ,WExiR¥¦©©£¥§¥¨¦¦©
'WnXd `Fan KxC' mr `l ,'oCxId'©©§¥Ÿ¦¤¤§©¤¤
df lr di`xd xn`e .dixg` `Ad©¨©£¤¨§¨©¨§¨¨©¤
mdW df lr gikFOd `xwOd mrHn¦©©©¦§¨©¦©©¤¤¥

,mixaC ipW:'eke minrh ipWA EcwpPW §¥§¨¦¤¦§§¦§¥§¨¦
èWExiR c"EiA 'ixg`' zNn ,WExiR¥¦©©£¥§¥

lkC minrR dAxd WxiRW FnM ,bltEn§¨§¤¥¥©§¥§¨¦§¨
mrR ,bltEn `Ed 'ixg`' xn`PW mFwn̈¤¤¡©©£¥§¨©©
mixaCd ixg`' mdxa` iAB FnM iIPnf§©¦¦§©¥©§¨¨©£¥©§¨¦

:`kd FnM iInFwn mrtE ,'dN`d̈¥¤©©§¦¦§¨¨
éEN`M ,Fnvr iptA xEAC `Ede ,WExiR¥§¦¦§¥©§§¦

dAxd 'oCxId xarA dOd `ld' xn`̈©£Ÿ¥¨§¥¤©©§¥©§¥
WnXd `Fan cvl wFgxnl d`ldë¨§¨§¥¨§©§©¤¤

:iaxrn cvA `EdWë`Ed '`hWR' ¤§©©£¨¦©§¨
mi`xwPd milHand minrHdn cg ¤̀¨¥©§¨¦©§©§¦©¦§¨¦
:dixg`NW daiYd wiqtnE ,mikln§¨¦©§¦©¥¨¤§©£¤¨

ìEppFWlA `xwPW `Ed ,'lRWnA'§©§¥¤¦§¨¦§¥
:aiziî`xwPd `Ed 'KEtd xtFW' §¦¨¨©¦§¨

,xtFW FnM `EdW ,KRdn EppFWlA¦§¥©§©¤§¨
KWFn `EdW WExiR ,'zxWn' `xwpe§¦§¨§¨¥¥¤¥
ikd mEXn ,eixg`NW daiYl daiYd©¥¨©¥¨¤§©£¨¦¨¦
zxWn `EdW xnFlM ,zxWn `xwp¦§¨§¨¥§©¤§¨¥

:zxg` daizlðlkC ,xnFl FpFvx §¥¨©¤¤§©§¨
`idW ,gkp rnWn 'lEn' aEzMW `kid¥¨¤¨©§©Ÿ©¤¦
minrtE aFxw `Ed minrR la` ,FcbpM§¤§£¨§¨¦¨§¨¦
azke oniq cFr ozpe li`Fde ,wFgx `Ed¨§¦§¨©¦¨§¨©
FnM FWExiRW ,'dxFn ipFl` lv`'¥¤¥¥¤¤¥§
xEn`d gkPdW Eprci ,'dxFn ipFl`l'§¥¥¤¨©§¤©Ÿ©¨¨

ded aFxw did EN`W ,wFgx `Ed dRŸ¨¤¦¨¨¨£¨
:'dxFn ipFl`e lBlBd lv`' xninl Dil¥§¥©¥¤©¦§¨§¥¥¤

ñmFwn Epivn okid ,uxzl FpFvx§§¨¥¥¨¨¦¨
mkW `Ed ,uxznE .'dxFn ipFl`' FnXW¤§¥¥¤§¨¥§¤
mkWC rnWn mzdC aB lr s`e .'ek§©©©§¨¨©§©¦§¤
lMn ,'ek od zFnFwn ipW dxFn oFl`e§¥¤§¥§¥¦¨
d`iA xn`pe li`Fd xnFl Kixv mFwn̈¨¦©¦§¤¡©¦¨
cg` mFwnC rnWn mdipWl zg ©̀©¦§¥¤©§©§¨¤¨
`A m` ,Eid zFnFwn ipW i`C ,`Ed§¦§¥§¨¦¨
`N` ,dxFn oFl`l `A `l mkWl¦§¤Ÿ¨§¥¤¤¨
`aIe' FWExiR ikde ,cg` mFwn `EdW¤¨¤¨§¨¦¥©¨Ÿ
oiIre .'dxFn oFl` cr EpiidC mkW cr©§¤§©§©¥¤§©¥

:i"Wx WExitA mW`l dxez ¨§¥©¦
(`l)òxninl Dil ded ,ok `l m`C§¦Ÿ¥£¨¥§¥©

mYWxie 'ebe ux`d l` mi`A mY` iM'¦©¤¨¦¤¨¨¤¦¦§¤
,cFre .'ebe 'zFUrl mYxnWE DzF`¨§©§¤©£§
,'ebe 'L`iai iM dide' aizM xaM `dC§¨§¨§¦§¨¨¦§¦£
`N` ,il dOl 'mixaFr mY` iM' oM m`e§¦¥¦©¤§¦¨¨¦¤¨

:'ek miQpal dxez ¦¦



d`xסו zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn h"i oey`x meil inei xeriy

(á)íL-eãáò øLà úBî÷nä-ìk-úà ïeãaàz ãaà©¥´Â§©§Â¤¨©§Ÿº£¤¯¨«§¨´
-ìò íäéäìà-úà íúà íéLøé ízà øLà íéBbä©¦À£¤¬©¤²«Ÿ§¦¬Ÿ−̈¤¡«Ÿ¥¤®©
:ïðòø õò-ìk úçúå úBòábä-ìòå íéîøä íéøää¤«¨¦³¨«¨¦Æ§©©§¨½§©−©¨¥¬©«£¨«

i"yx£Ôe„a‡z „a‡∑ואחרּֿכ "ּתאּבדּון",ô"אּבד", «≈¿«¿ְְְֵַַַַָ
מה) יׂשראל (ע"ז ּבארץ עבֹודהֿזרה לעֹוקר ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָמּכאן

אחריה  לׁשרׁש ׁשּצרי.¯L‡ ˙BÓ˜n‰ŒÏkŒ˙‡ ְֲִֵֶֶַָָָ∆»«¿…¬∆

'B‚Â ÌLŒe„·Ú∑ את" מהם? "ּתאּבדּון" öּומה »¿»¿ְְֵֶֶַַ
ההרים  "על אׁשר ."אלהיהם" ֱֲִֵֶֶֶַָֹ

(â)íúávî-úà ízøaLå íúçaæî-úà ízözðå§¦©§¤´¤¦§§ŸÀ̈§¦©§¤Æ¤©¥´Ÿ½̈
ïeòcâz íäéäìà éìéñôe Làa ïeôøNz íäéøLàå©«£¥«¥¤Æ¦§§´¨¥½§¦¥¬¡«Ÿ¥¤−§©¥®

:àeää íB÷nä-ïî íîL-úà ízãaàå§¦©§¤´¤§½̈¦©¨−©«
i"yx£ÁaÊÓ∑ הרּבה אבנים אבן ∑vÓ·‰.ׁשל ׁשל ƒ¿≈«ְֲִֵֶַָ«≈»ֶֶֶ

ּבימֹוס, והיא ּבּמׁשנה(אלטאר)אחת, מז)ׁשּׁשנּויה :(ע"ז ְְְִִִֶַַַָָ
ׁשחצבּה לבימֹוס''אבן ÷אילן ∑‡L¯‰.מּתחּלתּה ְְֲִִִֶֶֶָָָָ¬≈»ִָ

‡˙ÌÓLŒ.הּנעבד  Ìz„a‡Â∑(מו להם (שם לכּנֹות ֱֶַָ¿ƒ«¿∆∆¿»ְֶַָ
ּכריא' 'ּבית לּה קֹורין ּגליא' 'ּבית לגנאי: 'עין øׁשם . ְְְִִֵֵֵֵַַַָָָ

קֹוץ' 'עין .ּכל', ֵֹ

(ã):íëéäìà ýåýéì ïk ïeNòú-àìŸ©«£´¥½©«Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«
i"yx£Ôk Ôe˘Ú˙Œ‡Ï∑ מקֹום ּבכל לּׁשמים ,ùלהקטיר …«¬≈ְְְִִַַַָָָ

"ונּתצּתם  אחר: ּדבר יבחר". אׁשר "ּבּמקֹום ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָּכיֿאם
ּכן", תעׂשּון לא ׁשמם, את ואּבדּתם ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹֹאתֿמזּבחתם

ּולנֹותץ (ספרי) הּׁשם את למֹוחק מן úאזהרה אבן ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָ

'וכי  יׁשמעאל: רּבי אמר העזרה. מן אֹו ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָהּמזּבח,
הּמזּבחֹות  את נֹותצין ׁשּיׂשראל ּדעּת על ?àּתעלה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָ

עונֹותיכם  ויגרמּו ּכמעׂשיהם ּתעׂשּו ׁשּלא ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹאּלא
ׁשּיחרב' אבֹותיכם .למקּדׁש ְְֲִֵֵֵֶֶַָ

eÁÏÙב  Èc ‡i¯˙‡ Ïk ˙È Ôe„a‡˙ ‡„a‡«»»¿«¿»»«¿«»ƒ¿»
˙È ÔB‰˙È ÔÈ˙¯È Ôez‡ Èc ‡iÓÓÚ Ôn«̇»«¿«»ƒ«»¿ƒ»¿»
‡˙Ó¯ ÏÚÂ ‡iÓ¯ ‡i¯eË ÏÚ ÔB‰˙ÂÚË«¬»¿««»»«»¿«»»»

:ÛBaÚ ÔÏÈ‡ Ïk ˙BÁ˙e¿»ƒ««

È˙ג  Ôe¯a˙˙e ÔB‰È¯B‚‡ ˙È ÔeÚ¯˙˙e¿»¿»¡≈¿«¿»
ÈÓÏˆÂ ‡¯ea Ôe„˜Bz ÔB‰È¯L‡Â ÔB‰˙Ó»̃»¿«¬≈≈¿¿»¿«¿≈
ÔÓ ÔB‰ÓL ˙È Ôe„·B˙Â ÔeˆˆB˜z ÔB‰˙ÂÚË«¬»¿¿¿¿¿»ƒ¿ƒ

:‡e‰‰ ‡¯˙‡«¿»«

‡ÔBÎ‰Ï:ד  ÈÈ Ì„˜ Ôk Ôe„aÚ˙ ‡Ï»«¿¿≈√»¿»¡»¬

minkg izty

áé(a)ôcA`' aizM dOl ,uxzl FpFvx§§¨¥¨¨§¦©¥
aB lr s`e .oFWl ltM `EdW 'oEcA`Y§©§¤¤¤¨§©©©
ipd ,mc` ipA oFWlM dxFY dxAcC§¦§¨¨¦§§¥¨¨¨¥
,WxCd cbp i`xw igkFnC `kid iNin¦¥¥¨§§¥§¨¥¤¤©§¨

igkFn `lC `kide:opiWxCöFpFvx §¥¨§¨§¥¨§¦©§
z` oEcA`Y cA`' aizM dOl ,uxzl§¨¥¨¨§¦©¥§©§¤
ixde ,'mW Ecar xW` zFnFwOd lM̈©§£¤¨§¨©£¥
milil` zcFar dUrp xAEgn oi ¥̀§¨©£¤£©¡¦¦
z`' i`Ce `N` ,(dn sC dxf dcFar)£¨¨¨©¤¨©©¤
dnE .'zFnFwOd on' FnM 'zFnFwOd lM̈©§§¦©§©
,'eke 'mdidl` z`' ,mdn oEcA`Y§©§¥¤¤¡Ÿ¥¤
cA`' mr waC 'mdidl` z`' WExiR¥¤¡Ÿ¥¤¨¥¦©¥
'mW Ecar xW`' mr `le 'oEcA`Y§©§§Ÿ¦£¤¨§¨
'oEcA`Y dnE' WxiRW Edfe ,KEnQd©¨§¤¤¥¥©§©§
i`W mFwnA `ivFdl iOp `aE .'eke¨©¦§¦§¨¤¦
`avl caFrd FnM ,cA`l xWt ¤̀§¨§©¥§¨¥¦§¨

:minXdb dxez ©¨©¦
(b)÷,rwxTl xAEgn `EdW iR lr s`e§©©¦¤§¨©©§©

,inC rwxwM rwxTl xAEgnd lke§¨©§¨©©§©§©§©¨¥
ci zqitY DiA zi`C `kd ip`W©¦¨¨§¦¥§¦©¨
o`M ,iOp i` .oirxB rhPWM dNgYn¦§¦¨§¤¨©©§¦¦©¦¨

`AiN`C ,milil` zcFar mWl FrhPW¤§¨§¥£©¡¦¦§©¦¨
dNgYnC oeiM ,xEq` FNM `nlr iNEkC§¥¨§¨ª¨¥¨§¦§¦¨

: milil` zcFar mWl FrhpøWxiR §¨§¥£©¡¦¦¥¥
ziA' ,DFaB oFWl '`ilB ziA' ,i"Wx©¦¥©§¨§¨©¥
,`pixg` `pXil .oFiNM oFWl '`ilM©§¨§¦¨¦¨¨©£¦¨
dxFM oFWl ,`QMd ziA '`ixM ziA'¥©§¨¥©¦¥§¤

:KExrA oiIre .dgEWc dxez ¨§©¥¨¨
(c)ù`id z`Gd dxdf`W ,WExiR¥¤©§¨¨©Ÿ¦

,'ebe 'miFBd mW Ecar xW`' mr dwaC§¥¨¦£¤¨§¨©¦
'dl oM oEUrz `l' xn` EN`kE§¦¨©Ÿ©£¥©
minxd mixdd lr xihwdl mkidl ¡̀Ÿ¥¤§©§¦©¤¨¦¨¨¦
m` iM 'ebe miFBd mW Ecar xW`M 'ebe©£¤¨§¨©¦¦¦

:'ebe 'mFwOd l`ú`weC ,WExiR ¤©¨¥©§¨
mkz` iziEv milil` zcFarA©£©¡¦¦¦¦¦¤§¤
'dl oM oEUrz `l' la` ,'ebe 'mYvYpe'§¦©§¤£¨Ÿ©£¥©
,'mFwOd l` m` iM' WExitE .'mkidl ¡̀Ÿ¥¤¥¦¦¤©¨
uFzpl mkidl` 'dl oM oEUrY `NW¤Ÿ©£¥©¡Ÿ¥¤¦§
mkipirA cAEkn `dIW `N` ,qFxdle§©£¤¨¤§¥§¨§¥¥¤
mFwOd z` cinY miWxFC EidYW cr©¤¦§§¦¨¦¤©¨
dOW `iadl 'ebe xgai xW £̀¤¦§©§¨¦¨¨
,dWw oFW`x mrhlE .'ebe mkizFlFr¥¤§©©¦¨¤

'oM oEUrz `l'C `xw KFnql Fl didC§¨¨¦§§¨§Ÿ©£¥
lr mdidl`' lirlC `xwl 'ebe¦§¨¦§¥¡Ÿ¥¤©
dWw oFxg` mrhlE ,'ebe 'mixdd¤¨¦§©©©£¨¤
iM ,dlrnNWl 'ebe 'm` iM' zEwaC§¥¦¦§¤§©§¨¦
wFgx `Ed FA Wxtl KixSW WExiRd©¥¤¨¦§¨¥¨
mrhl mB Kixv okl ,FhEWRn zvw§¨¦§¨¥¨¦©§©©

:oFW`xàil d`xp ,m"`xd azM ¦¨©¨§¥¦§¤¦
dxdf` `EdW dcFn l`rnWi iAxC§©¦¦§¨¥¤¤©§¨¨
`NW xninl EpivnC mEXn ,wgFnl§¥¦§¨¦§¥©¤Ÿ
aYkPW wx dzgWd KxC wFgnl oEiM¦¥¦§¤¤©§¨¨©¤¦§©
F` ,FcFak itl Fpi`W mFwnA mXd©¥§¨¤¥§¦§
`Ed ikd mEXn ,FnFwnA `NW aYkPW¤¦§©¤Ÿ¦§¦¨¦
mWl `Ed FzpEke ,mXd z` wgFn¥¤©¥§©¨¨§¥
la` .xidfdl Kixv ikd mEXn ,minẄ©¦¦¨¦¨¦§©§¦£¨
aiIg Fpi`C ,gAfOd on oa` uzFPd©¥¤¤¦©¦§¥©§¥©¨
oi` ,dzgWd KxC FzF` uzFPWM `N ¤̀¨§¤¥¤¤©§¨¨¥
dlrY ike mEXn ,dxdf` o`M KiIW©¨¨©§¨¨¦§¦©£¤
bilR l`rnWi iAxe ,'eke LYrC lr©©§§§©¦¦§¨¥¨¥
Fl dcFnE `cgA `Ow `PY ©̀©¨©¨©£¨¤

:`cgAd dxez ©£¨



סז d`x zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn h"i oey`x meil inei xeriy

(á)íL-eãáò øLà úBî÷nä-ìk-úà ïeãaàz ãaà©¥´Â§©§Â¤¨©§Ÿº£¤¯¨«§¨´
-ìò íäéäìà-úà íúà íéLøé ízà øLà íéBbä©¦À£¤¬©¤²«Ÿ§¦¬Ÿ−̈¤¡«Ÿ¥¤®©
:ïðòø õò-ìk úçúå úBòábä-ìòå íéîøä íéøää¤«¨¦³¨«¨¦Æ§©©§¨½§©−©¨¥¬©«£¨«

i"yx£Ôe„a‡z „a‡∑ואחרּֿכ "ּתאּבדּון",ô"אּבד", «≈¿«¿ְְְֵַַַַָ
מה) יׂשראל (ע"ז ּבארץ עבֹודהֿזרה לעֹוקר ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָמּכאן

אחריה  לׁשרׁש ׁשּצרי.¯L‡ ˙BÓ˜n‰ŒÏkŒ˙‡ ְֲִֵֶֶַָָָ∆»«¿…¬∆

'B‚Â ÌLŒe„·Ú∑ את" מהם? "ּתאּבדּון" öּומה »¿»¿ְְֵֶֶַַ
ההרים  "על אׁשר ."אלהיהם" ֱֲִֵֶֶֶַָֹ

(â)íúávî-úà ízøaLå íúçaæî-úà ízözðå§¦©§¤´¤¦§§ŸÀ̈§¦©§¤Æ¤©¥´Ÿ½̈
ïeòcâz íäéäìà éìéñôe Làa ïeôøNz íäéøLàå©«£¥«¥¤Æ¦§§´¨¥½§¦¥¬¡«Ÿ¥¤−§©¥®

:àeää íB÷nä-ïî íîL-úà ízãaàå§¦©§¤´¤§½̈¦©¨−©«
i"yx£ÁaÊÓ∑ הרּבה אבנים אבן ∑vÓ·‰.ׁשל ׁשל ƒ¿≈«ְֲִֵֶַָ«≈»ֶֶֶ

ּבימֹוס, והיא ּבּמׁשנה(אלטאר)אחת, מז)ׁשּׁשנּויה :(ע"ז ְְְִִִֶַַַָָ
ׁשחצבּה לבימֹוס''אבן ÷אילן ∑‡L¯‰.מּתחּלתּה ְְֲִִִֶֶֶָָָָ¬≈»ִָ

‡˙ÌÓLŒ.הּנעבד  Ìz„a‡Â∑(מו להם (שם לכּנֹות ֱֶַָ¿ƒ«¿∆∆¿»ְֶַָ
ּכריא' 'ּבית לּה קֹורין ּגליא' 'ּבית לגנאי: 'עין øׁשם . ְְְִִֵֵֵֵַַַָָָ

קֹוץ' 'עין .ּכל', ֵֹ

(ã):íëéäìà ýåýéì ïk ïeNòú-àìŸ©«£´¥½©«Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«
i"yx£Ôk Ôe˘Ú˙Œ‡Ï∑ מקֹום ּבכל לּׁשמים ,ùלהקטיר …«¬≈ְְְִִַַַָָָ

"ונּתצּתם  אחר: ּדבר יבחר". אׁשר "ּבּמקֹום ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָּכיֿאם
ּכן", תעׂשּון לא ׁשמם, את ואּבדּתם ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹֹאתֿמזּבחתם

ּולנֹותץ (ספרי) הּׁשם את למֹוחק מן úאזהרה אבן ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָ

'וכי  יׁשמעאל: רּבי אמר העזרה. מן אֹו ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָהּמזּבח,
הּמזּבחֹות  את נֹותצין ׁשּיׂשראל ּדעּת על ?àּתעלה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָ

עונֹותיכם  ויגרמּו ּכמעׂשיהם ּתעׂשּו ׁשּלא ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹאּלא
ׁשּיחרב' אבֹותיכם .למקּדׁש ְְֲִֵֵֵֶֶַָ

eÁÏÙב  Èc ‡i¯˙‡ Ïk ˙È Ôe„a‡˙ ‡„a‡«»»¿«¿»»«¿«»ƒ¿»
˙È ÔB‰˙È ÔÈ˙¯È Ôez‡ Èc ‡iÓÓÚ Ôn«̇»«¿«»ƒ«»¿ƒ»¿»
‡˙Ó¯ ÏÚÂ ‡iÓ¯ ‡i¯eË ÏÚ ÔB‰˙ÂÚË«¬»¿««»»«»¿«»»»

:ÛBaÚ ÔÏÈ‡ Ïk ˙BÁ˙e¿»ƒ««

È˙ג  Ôe¯a˙˙e ÔB‰È¯B‚‡ ˙È ÔeÚ¯˙˙e¿»¿»¡≈¿«¿»
ÈÓÏˆÂ ‡¯ea Ôe„˜Bz ÔB‰È¯L‡Â ÔB‰˙Ó»̃»¿«¬≈≈¿¿»¿«¿≈
ÔÓ ÔB‰ÓL ˙È Ôe„·B˙Â ÔeˆˆB˜z ÔB‰˙ÂÚË«¬»¿¿¿¿¿»ƒ¿ƒ

:‡e‰‰ ‡¯˙‡«¿»«

‡ÔBÎ‰Ï:ד  ÈÈ Ì„˜ Ôk Ôe„aÚ˙ ‡Ï»«¿¿≈√»¿»¡»¬

minkg izty

áé(a)ôcA`' aizM dOl ,uxzl FpFvx§§¨¥¨¨§¦©¥
aB lr s`e .oFWl ltM `EdW 'oEcA`Y§©§¤¤¤¨§©©©
ipd ,mc` ipA oFWlM dxFY dxAcC§¦§¨¨¦§§¥¨¨¨¥
,WxCd cbp i`xw igkFnC `kid iNin¦¥¥¨§§¥§¨¥¤¤©§¨

igkFn `lC `kide:opiWxCöFpFvx §¥¨§¨§¥¨§¦©§
z` oEcA`Y cA`' aizM dOl ,uxzl§¨¥¨¨§¦©¥§©§¤
ixde ,'mW Ecar xW` zFnFwOd lM̈©§£¤¨§¨©£¥
milil` zcFar dUrp xAEgn oi ¥̀§¨©£¤£©¡¦¦
z`' i`Ce `N` ,(dn sC dxf dcFar)£¨¨¨©¤¨©©¤
dnE .'zFnFwOd on' FnM 'zFnFwOd lM̈©§§¦©§©
,'eke 'mdidl` z`' ,mdn oEcA`Y§©§¥¤¤¡Ÿ¥¤
cA`' mr waC 'mdidl` z`' WExiR¥¤¡Ÿ¥¤¨¥¦©¥
'mW Ecar xW`' mr `le 'oEcA`Y§©§§Ÿ¦£¤¨§¨
'oEcA`Y dnE' WxiRW Edfe ,KEnQd©¨§¤¤¥¥©§©§
i`W mFwnA `ivFdl iOp `aE .'eke¨©¦§¦§¨¤¦
`avl caFrd FnM ,cA`l xWt ¤̀§¨§©¥§¨¥¦§¨

:minXdb dxez ©¨©¦
(b)÷,rwxTl xAEgn `EdW iR lr s`e§©©¦¤§¨©©§©

,inC rwxwM rwxTl xAEgnd lke§¨©§¨©©§©§©§©¨¥
ci zqitY DiA zi`C `kd ip`W©¦¨¨§¦¥§¦©¨
o`M ,iOp i` .oirxB rhPWM dNgYn¦§¦¨§¤¨©©§¦¦©¦¨

`AiN`C ,milil` zcFar mWl FrhPW¤§¨§¥£©¡¦¦§©¦¨
dNgYnC oeiM ,xEq` FNM `nlr iNEkC§¥¨§¨ª¨¥¨§¦§¦¨

: milil` zcFar mWl FrhpøWxiR §¨§¥£©¡¦¦¥¥
ziA' ,DFaB oFWl '`ilB ziA' ,i"Wx©¦¥©§¨§¨©¥
,`pixg` `pXil .oFiNM oFWl '`ilM©§¨§¦¨¦¨¨©£¦¨
dxFM oFWl ,`QMd ziA '`ixM ziA'¥©§¨¥©¦¥§¤

:KExrA oiIre .dgEWc dxez ¨§©¥¨¨
(c)ù`id z`Gd dxdf`W ,WExiR¥¤©§¨¨©Ÿ¦

,'ebe 'miFBd mW Ecar xW`' mr dwaC§¥¨¦£¤¨§¨©¦
'dl oM oEUrz `l' xn` EN`kE§¦¨©Ÿ©£¥©
minxd mixdd lr xihwdl mkidl ¡̀Ÿ¥¤§©§¦©¤¨¦¨¨¦
m` iM 'ebe miFBd mW Ecar xW`M 'ebe©£¤¨§¨©¦¦¦

:'ebe 'mFwOd l`ú`weC ,WExiR ¤©¨¥©§¨
mkz` iziEv milil` zcFarA©£©¡¦¦¦¦¦¤§¤
'dl oM oEUrz `l' la` ,'ebe 'mYvYpe'§¦©§¤£¨Ÿ©£¥©
,'mFwOd l` m` iM' WExitE .'mkidl ¡̀Ÿ¥¤¥¦¦¤©¨
uFzpl mkidl` 'dl oM oEUrY `NW¤Ÿ©£¥©¡Ÿ¥¤¦§
mkipirA cAEkn `dIW `N` ,qFxdle§©£¤¨¤§¥§¨§¥¥¤
mFwOd z` cinY miWxFC EidYW cr©¤¦§§¦¨¦¤©¨
dOW `iadl 'ebe xgai xW £̀¤¦§©§¨¦¨¨
,dWw oFW`x mrhlE .'ebe mkizFlFr¥¤§©©¦¨¤

'oM oEUrz `l'C `xw KFnql Fl didC§¨¨¦§§¨§Ÿ©£¥
lr mdidl`' lirlC `xwl 'ebe¦§¨¦§¥¡Ÿ¥¤©
dWw oFxg` mrhlE ,'ebe 'mixdd¤¨¦§©©©£¨¤
iM ,dlrnNWl 'ebe 'm` iM' zEwaC§¥¦¦§¤§©§¨¦
wFgx `Ed FA Wxtl KixSW WExiRd©¥¤¨¦§¨¥¨
mrhl mB Kixv okl ,FhEWRn zvw§¨¦§¨¥¨¦©§©©

:oFW`xàil d`xp ,m"`xd azM ¦¨©¨§¥¦§¤¦
dxdf` `EdW dcFn l`rnWi iAxC§©¦¦§¨¥¤¤©§¨¨
`NW xninl EpivnC mEXn ,wgFnl§¥¦§¨¦§¥©¤Ÿ
aYkPW wx dzgWd KxC wFgnl oEiM¦¥¦§¤¤©§¨¨©¤¦§©
F` ,FcFak itl Fpi`W mFwnA mXd©¥§¨¤¥§¦§
`Ed ikd mEXn ,FnFwnA `NW aYkPW¤¦§©¤Ÿ¦§¦¨¦
mWl `Ed FzpEke ,mXd z` wgFn¥¤©¥§©¨¨§¥
la` .xidfdl Kixv ikd mEXn ,minẄ©¦¦¨¦¨¦§©§¦£¨
aiIg Fpi`C ,gAfOd on oa` uzFPd©¥¤¤¦©¦§¥©§¥©¨
oi` ,dzgWd KxC FzF` uzFPWM `N ¤̀¨§¤¥¤¤©§¨¨¥
dlrY ike mEXn ,dxdf` o`M KiIW©¨¨©§¨¨¦§¦©£¤
bilR l`rnWi iAxe ,'eke LYrC lr©©§§§©¦¦§¨¥¨¥
Fl dcFnE `cgA `Ow `PY ©̀©¨©¨©£¨¤

:`cgAd dxez ©£¨

d`x zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn h"i oey`x meil inei xeriy

(ä)íëéäìà ýåýé øçáé-øLà íB÷nä-ìà-íà ékÂ¦¦¤©¨º£¤¦§©̧§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ
ì íL BîL-úà íeNì íëéèáL-ìkîeLøãú BðëL ¦¨¦§¥¤½¨¬¤§−¨®§¦§¬¦§§−

:änM úàáe¨¬¨¨«¨
i"yx£eL¯„˙ BÎLÏ∑(ספרי) זהá ׁשילה .מׁשּכן ¿ƒ¿ƒ¿¿ְִִֶַֹ

(å)úàå íëéçáæå íëéúìò änL íúàáäå©«£¥¤´À̈¨Ÿ«Ÿ¥¤Æ§¦§¥¤½§¥Æ
íëéøãðå íëãé úîeøz úàå íëéúøNòî©§§´Ÿ¥¤½§¥−§©´¤§¤®§¦§¥¤Æ

:íëðàöå íëø÷a úøëáe íëéúáãðå§¦§´Ÿ¥¤½§Ÿ¬Ÿ§©§¤−§«Ÿ§¤«
i"yx£ÌÎÈÁ·ÊÂ∑ ׁשל .חֹובה âׁשלמים ¿ƒ¿≈∆ְִֶָָ

ÌÎÈ˙¯NÚÓ∑ לאכל ׁשני ּומעׂשר ּבהמה מעׂשר «¿¿…≈∆ְֱֲֲִֵֵֵֶַַַָֹ
החֹומה ãלפנים  ÌÎ„È.מן ˙Óe¯z∑,הּבּכּורים אּלּו ְִִִַָ¿«∆¿∆ִִֵַ

ּבהם כו)ׁשּנאמר מּיד"(דברים הּטנא הּכהן "ולקח :. ְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ
ÌÎ¯˜a ˙¯Î·e∑ לּכהן ׁשם ,äלתּתם .ויקריבם ¿……¿«¿∆ְְְִִֵֵַַָָֹ

(æ)ízçîNe íëéäìà ýåýé éðôì íL-ízìëàå©«£©§¤À̈¦§¥Æ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½§©§¤À
ýåýé Eëøa øLà íëézáe ízà íëãé çìLî ìëa§ŸÆ¦§©´¤§¤½©¤−¨«¥¤®£¤¬¥«©§−§Ÿ̈¬

éäìà:E ¡Ÿ¤«
i"yx£'‰ EÎ¯a ¯L‡∑(ספרי) הּברכה .הבא ,åלפי ¬∆≈«¿ְְִֵַָָָ

(ç)íBiä ät íéNò eðçðà øLà ìëk ïeNòú àì́Ÿ©«£½Â§ÂŸ£¤̧£©¯§Ÿ¦²−Ÿ©®
:åéðéòa øLiä-ìk Léà¦−¨©¨¨¬§¥¨«

i"yx£'B‚Â ÌÈNÚ eÁ‡ ¯L‡ ÏÎk ÔeNÚ˙ ‡Ï∑ …«¬¿…¬∆¬«¿…ƒ¿
הּירּדן  את עֹוברים אּתם "ּכי על למעלה, ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָמּוסב

מּיד æוגֹו'" הּירּדן, את ּכׁשּתעברּו אּתם , מּתרים ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָֻ
ּכּבּוׁש ׁשל ׁשנה ארּבעֿעׂשרה ּכל ּבבמה ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָלהקריב

מקריבים  ּׁשאּתם מה ּכל ּתקריבּו לא ּוּבבמה ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹוחּלּוק.
ּכׁשר  והּוא ונמׁשח עּמכם ׁשהּוא ּבּמׁשּכן, הּיֹום ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹּפה
אבל  ּונדבֹות. נדרים ואׁשמֹות, חּטאֹות ּבֹו ְְְְֲֲִִַַַָָָָָלהקריב

והּנּדב, הּנּדר אּלא קרב אין ּכל ּבבמה, "איׁש וזהּו: ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ

ÏkÓה  ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡Ï Ô‰l‡∆»≈¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¡»¬ƒ»
˙È·Ï Ônz dzÎL ‰‡¯L‡Ï ÔBÎÈË·Lƒ¿≈¿«¿»»¿ƒ¿≈«»¿≈

:Ôn˙Ï Ôe˙È˙Â ÔeÚa˙z dzÎL¿ƒ¿≈ƒ¿¿¿≈¿«»

˜ÔBÎÈL„eו  ˙ÒÎÂ ÔBÎÈ˙ÂÏÚ Ôn˙Ï Ôe˙È˙Â¿«¿¿«»¬»»≈¿ƒ¿«¿≈
ÔBÎ„È ˙eL¯Ù‡ ˙ÈÂ ÔBÎÈ˙¯NÚÓ ˙ÈÂ¿»«¿¿»≈¿»«¿»∆¿
:ÔBÎÚÂ ÔBÎ¯B˙ È¯BÎ·e ÔBÎÈ˙·„Â ÔBÎÈ¯„Â¿ƒ¿≈¿ƒ¿»≈¿≈¿¿«¿

ÏÎaז  Ôe„Á˙Â ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ônz ÔeÏÎÈ˙Â¿≈¿«»√»¿»¡»¬¿∆¡¿…
CÎ¯· Èc ÔBÎÈza L‡Â Ôez‡ ÔBÎ„È ˙eËLB‡»∆¿«∆¡«»≈ƒ»¿»

:C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»

‰Î‡ח  ÔÈ„·Ú ‡Á‡ Èc ÏÎk Ôe„aÚ˙ ‡Ï»«¿¿¿…ƒ¬«¿»»¿ƒ»»
:È‰BÓ„˜ ¯LÎc ÔÓ Ïk ¯·b ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈¿«»»¿»»√»ƒ

minkg izty

(d)á`le ,xnFl FpFvx (awri zlgp)©£©©£Ÿ§©§Ÿ
.zFxEq` zFnAdW itl ,mFwn lkA§¨¨§¦¤©¨£
,zxYEin 'FpkWl' zaizC ,wiIcC d`xpe§¦§¤§¦¥§¥©§¦§§¤¤
,'ebe 'mFwOd l` m` iM' Fxn`A iC `dC§¨©§¨§¦¦¤©¨
milWExiA zFnFwn ipWA ixiinC `N ¤̀¨§©§¦¦§¥§¦¨©¦
m"`xd ixace .dliWaE§¦Ÿ§¦§¥¨§¥

:minBnbne dxez §ª§¨¦
(e)âlW ENit` ,WExiR (awri zlgp)©£©©£Ÿ¥£¦¤

iwER`l ,zEWx inlW oMW lke ,daFg¨§¨¤¥©§¥§§©¥
xCiPW xaC `N` aixwn Fpi` dnaA§¨¨¥©§¦¤¨¨¨¤¦¨
(i sC) dNibnA opixn` ikde ,aCipe§¦¨§¨¦¨§¦©¦§¦¨©

:(hiw sC) migafaEã`nlWA ,xnFlM ¦§¨¦©§©¦§¨¨
icM milWExil `ian dndA xUrn©§©§¥¨¥¦¦¨©¦§¥
dOl ipW xUrn la` ,mW aixwdl§©§¦¨£¨©£¥¥¦¨¨
.Faixwn Fpi` ixdW ,mWl `ian¥¦§¨¤£¥¥©§¦

:'eke lFk`l icM ,uxznEäFpFvx §¨¥§¥¤¡§
rnWn 'mkxwA zFxFka'C ,uxzl§¨¥¦§§©§¤©§©
mixFkAd lr xdfEn l`xUIdW¤©¦§¨¥§¨©©§¦
l`xUId ixdW ,Fpi` dfe ,maixwdl§©§¦¨§¤¥¤£¥©¦§¨¥
,uxznE .odMl xFkAd oYil Kixv̈¦¦¥©§©Ÿ¥§¨¥

:'eke `ian l`xUIdf dxez ©¦§¨¥¥¦
(f)å,LkxA xW`M 'LkxA xW`' ,WExiR¥£¤¥©§©£¤¥©§

'mkizFacpe mkixcp' lr aqEn `Ede§¨©¦§¥¤§¦§¥¤
la` ,dkxAd itl siqFdl FciA WIW¤¥§¨§¦§¦©§¨¨£¨
.mdilr siqFdl FciA oi` daFg mi`Ad©¨¦¨¥§¨§¦£¥¤
rnWn ok `l m`C ,oM WFxcl KxvEde§§©¦§¥§¦Ÿ¥©§©
`dC ,Fpi` dfe ,`iai KxAzIW in `wecC§©§¨¦¤¦§¨¥¨¦§¤¥§¨

:(dix` xEB) ixii` l`xUi lkAg dxez §¨¦§¨¥©§¦©§¥
(g)æe`l 'oEUrz `l' i`d ,WExiR¥©Ÿ©£©

i`w Dil KinqC 'ebe 'dOW mz`adE' ©̀©£¥¤¨¨¦§¦¥¨¥

WExiR didi oM m`C ,dliWA ixiinC§©§¦§¦Ÿ§¦¥¦§¤¥
Epgp` xW` lkM dliWA oEUrz `l'Ÿ©£§¦Ÿ§¨£¤£©§
Wxtl xWt` i`e ,'xAcOA dR miUFr¦Ÿ©¦§¨§¦¤§¨§¨¥
lM miaixwn Epiid Ep`W FnM `dC ,oM¥§¨§¤¨¨¦©§¦¦¨
miaixwn Eid KM ,xAcOA zFpAxw ipin¦¥¨§¨©¦§¨¨¨©§¦¦
,xnFl Kixv KgxM lr KMld .dliWA§¦Ÿ¦§¨©¨§¨¨¦©
aqEn 'oEUrz `l'C `xw i`dC§©§¨§Ÿ©£¨
.'ebe 'mixaFr mY` iM'` ,dlrnNX ©̀¤§©§¨©¦©¤§¦
WxiRX dn i"Wx gikFn iOp o`MnE¦¨©¦¦©©¦©¤¥¥
,daFg lW minlW 'mkigaf' lirl§¥¦§¥¤§¨¦¤¨
minlW aixwdl xYEn oM mB dnaaE§¨¨©¥¨§©§¦§¨¦
dnaA Ep` oiaixwn oM m` ,daFg lW¤¨¦¥©§¦¦¨§¨¨
aizM `xTaE ,oMWOA oiaixwOX dn©¤©§¦¦©¦§¨©§¨§¦
miUFr Epgp` xW` lkM oEUrz `l'Ÿ©£§¨£¤£©§¦

:'ebe 'dRh dxez Ÿ



d`xסח zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'k ipy meil inei xeriy
נדרים ּבעיניו", חֹובה,הּיׁשר עלֿידי ולא להביאם, ּבעיניכם ׁשּיׁשר עלֿידי מתנּדבים ׁשאּתם ּונדבֹות ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ

ּבבמה ּתקריבּו קיז)אֹותם .(זבחים ְְִַָָָ

(è)-ìàå äçeðnä-ìà äzò-ãò íúàá-àì ék¦¬«Ÿ¨¤−©¨®¨¤©§¨Æ§¤
éäìà ýåýé-øLà äìçpä:Cì ïúð E ©©«£½̈£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«

i"yx£Ì˙‡·Œ‡Ï Èk∑(ספרי) אֹותן ׁשנה çּכל קיט)∑‡Áen‰ŒÏ‰.עדין èּכמֹו∑zÚŒ„Ú‰.ארּבעֿעׂשרה (זבחים ƒ…»∆ְְֵֶַַָָָָ«»»ְֲִַ∆«¿»
ׁשילה  ירּוׁשלים ∑‰ÏÁp‰.זֹו .זֹו ִֹ««¬»ְִַָ

(é)ýåýé-øLà õøàa ízáLéå ïcøiä-úà ízøáòå©«£©§¤»¤©©§¥¼¦«©§¤´¨½̈¤£¤§Ÿ̈¬
íëéáéà-ìkî íëì çéðäå íëúà ìéçðî íëéäìà¡«Ÿ¥¤−©§¦´¤§¤®§¥¦̧©¨¤¯¦¨«Ÿ§¥¤²

:çèa-ízáLéå áéáqî¦¨¦−¦«©§¤¤«©
i"yx£ı¯‡a Ìz·LÈÂ Ôc¯i‰Œ˙‡ Ìz¯·ÚÂ∑ «¬«¿∆∆««¿≈ƒ«¿∆»»∆

חלקֹו את מּכיר אחד ּכל ויהא ואת éׁשּתחּלקּוה, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ
ÌÎÏ.ׁשבטֹו ÁÈ‰Â∑ ּומנּוחה וחּלּוק ּכּבּוׁש לאחר ְִ¿≈ƒ«»∆ְְְִִַַָ

ג) את (שופטים ּבם לנּסֹות ה', הניח אׁשר הגֹוים ְֲִִִֵֶֶַַַָמן
אז  ּדוד. ּבימי אּלא זֹו ואין .יׂשראל, ְְִִִֵֵֵֶָָָָ

ß a`Îmgpn 'k ipy mei ß

(àé)Ba íëéäìà ýåýé øçáé-øLà íB÷nä äéäå§¨¨´©¨À£¤¦§©Á§Ÿ̈¸¡«Ÿ¥¤¬Æ
ìáú änL íL BîL ïkLeàééëðà øLà-ìk úà §©¥³§Æ½̈¨´¨¨¦½¥²¨£¤¬¨«Ÿ¦−

íëéúøNòî íëéçáæå íëéúìBò íëúà äeöî§©¤´¤§¤®«Ÿ¥¤´§¦§¥¤À©§§«Ÿ¥¤Æ
eøcz øLà íëéøãð øçáî ìëå íëãé úîøúe§ª©´¤§¤½§ŸÆ¦§©´¦§¥¤½£¤¬¦§−

:ýåýéì©«Ÿ̈«
i"yx£'B‚Â ÌB˜n‰ ‰È‰Â∑ הּבחירה ּבית לכם ּבנּו ¿»»«»¿ְְִֵֶַָָ

ּבדוד אֹומר הּוא וכן ז)ּבירּוׁשלים, ּכיֿיׁשב (ש"ב "ויהי : ְְְִִִִִֵֵַַַָָָ
וּיאמר  מּסביב, מּכלֿאיביו הניחֿלֹו וה' ּבביתֹו ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹהּמל
ּבבית  יֹוׁשב אנכי נא ראה הּנביא: אלֿנתן ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהּמל

היריעה" ּבתֹו יׁשב האלהים וארֹון nL‰.ארזים ְְֱֲֲִִִֵַַָָָֹֹ»»

'B‚Â e‡È·˙∑ למעלהë אמּור וכאן ׁשילה, לענין אמּור »ƒ¿ְְְְְִִַַָָָָֹ
זֹו ּבין הּתר ליּתן הּכתּוב, חּלקם ּולכ ירּוׁשלים, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָלענין

לנֹוב  ּובאּו ׁשילה מּׁשחרבה ּובאּוìלזֹו: נֹוב וחרבה , ְְְְְִִֶָָָָָָֹ
לירּוׁשלים  ׁשּבאּו עד מּתרֹות הּבמֹות היּו .לגבעֹון, ְְִִִֶַַַָָָָָֻ

ÌÎÈ¯„ ¯Á·Ó∑ הּמבחר מן ׁשּיביאּו .מלּמד ƒ¿«ƒ¿≈∆ְְִִֵֶַַָָֻ

ÁÈ‡ט  ˙È·Ï ÔÚk „Ú Ôe˙È˙‡ ‡Ï È¯‡¬≈»¬≈«¿»¿≈¿»»
:CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈc ‡ÒÁ‡Ïe¿«¬»»«¿»¡»»»≈»

ÈÈcי  ‡Ú¯‡a Ôe·˙È˙Â ‡c¯È ˙È Ôe¯aÚ˙Â¿«¿¿»«¿¿»¿≈¿¿«¿»«¿»
ÈÏÚa ÏkÓ ÔBÎÏ ÁÈÈÂ ÔBÎ˙È ÔÒÁÓ ÔBÎ‰Ï‡¡»¬«¬≈»¿ƒƒ«¿ƒ»«¬≈
:ÔˆÁ¯Ï Ôe·˙È˙Â ¯BÁÒ ¯BÁqÓ ÔBÎÈ··„¿»≈ƒ¿¿¿≈¿¿»¿»

daיא  ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡ È‰ÈÂƒ≈«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¡»¬≈
Ïk ˙È Ôe˙Èz Ôn˙Ï Ônz dzÎL ‰‡¯L‡Ï¿«¿»»¿ƒ¿≈«»¿«»«¿»»
˙ÒÎÂ ÔBÎÈ˙ÂÏÚ ÔBÎ˙È „wÙÓ ‡‡ Ècƒ¬»¿«≈»¿¬»»≈¿ƒ¿«
ÏÎÂ ÔBÎ„È ˙eL¯Ù‡Â ÔBÎÈ˙¯NÚÓ ÔBÎÈL„e˜¿≈«¿¿»≈¿«¿»∆¿¿…

:ÈÈ Ì„˜ Ôe¯c˙ Èc ÔBÎÈ¯„ ¯ÙL¿«ƒ¿≈ƒƒ¿√»¿»

minkg izty

(h)çmdW liaWA ike ,uxzl FpFvx§§¨¥§¦¦§¦¤¥
`l ,dgEpOd l` dYr cr E`A `lŸ¨©©¨¤©§¨Ÿ
onf FzF`A zFpAxTd lM Eaixwi©§¦¨©¨§¨§§©
,uxznE .oCxId z` xFarl E`FaIWM§¤¨©£¤©©§¥§¨¥
rAx` ozF` lM rnWn ,'mz`a `l iM'¦Ÿ¨¤©§©¨¨©§©
`l wENige WEAiM lW dpW dxUr¤§¥¨¨¤¦§¦Ÿ
FnM daFg zFpAxw o`M aixwdl ElkEY§§©§¦¨¨§§¨§

:aixwdl micizr mY`Wè`l ,WExiR ¤©¤£¦¦§©§¦¥Ÿ
didIW aiIEgi oM m`W ,'eiWkr cr'©©§¨¤¦¥§©¤¦§¤
micnFr Ep`W dGd mFId cr FWExiR¥©©©¤¤¨§¦
oM m`C ,df xWt` i`e ,xAcOA dRŸ©¦§¨§¦¤§¨¤§¦¥
miaixwn Eid `NW WExiRd didi¦§¤©¥¤Ÿ¨©§¦¦

,zn` df oi`e ,xAcOA daFg zFpAxẅ§§¨©¦§¨§¥¤¡¤
ipin lM oiaixwn Eid xAcOA ixdW¤£¥©¦§¨¨©§¦¦¨¦¥
lr zltFp 'oiicr' zNn la` .zFpAxẅ§¨£¨¦©£©¦¤¤©
dxUr rAx`d mdW ,cizrd onGd©§©¤¨¦¤¥¨©§©¤§¥
lM xnFlM ,wENige WEAiM lW dpẄ¨¤¦§¦§©¨
`l oiicr dpW dxUr rAx` ozF`¨©§©¤§¥¨¨£©¦Ÿ
`l Kkl ,'ebe dgEpOd l` mz`Ä¤¤©§¨§¨Ÿ

:daFg zFpAxw EaixwYi dxez ©§¦¨§§¨
(i)édpW dxUr rAx` xg` `EdW¤©©©§©¤§¥¨¨

ixwn `l okl mcFwC ,EwNge EWAMW¤¦§§¦§§¤¨¥Ÿ¦§¦
mFwn cg` lM xiMd `NW oeiM ,daiWi§¦¨¥¨¤Ÿ¦¦¨¤¨§
ikde ,rTYWdl DA x`XIW FzaiWi§¦¨¤¦¨¥¨§¦§©¥©§¨¦

DYWxie' `az iM zWxtA opixn`̈§¦©§¨¨©¦¨Ÿ¦¦§¨
mixEMiaA EaiIgzp `NW ,'DA dYaWie§¨©§¨¨¤Ÿ¦§©§§¦¦
,cFre .dEwNge dEWAMW xg` cr©©©¤¦§¨§¦§¨§
aizM `le 'mkz` ligpn' aizkCn¦¦§¦©§¦¤§¤§Ÿ§¦
dXExi xg`l DPin rnW ,'ozFp'¥§©¦¨§©©§¨

:ixiin`i dxez ©§¥
(`i)ëlirl aizM ixde ,uxzl FpFvx§§¨¥©£¥§¦§¥

dlrnl ,uxznE .'ebe 'dOW mz`ade'©£¥¤¨¨§¨¥§©§¨
:'ekìzFnAd Eid aFpl E`AW mcFwC§¤¤¨§¨©¨

,mxEQi`l Exfg aFpl E`AWkE ,zFxYEn¨§¤¨§¨§§¦¨
Kkl ,aFpA mwEd oMWOdW itl§¦¤©¦§¨©§§¨
azM cecl liMUnaE] :zFxEq £̀§©§¦§¨¦¨©



סט d`x zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'k ipy meil inei xeriy
נדרים ּבעיניו", חֹובה,הּיׁשר עלֿידי ולא להביאם, ּבעיניכם ׁשּיׁשר עלֿידי מתנּדבים ׁשאּתם ּונדבֹות ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ

ּבבמה ּתקריבּו קיז)אֹותם .(זבחים ְְִַָָָ

(è)-ìàå äçeðnä-ìà äzò-ãò íúàá-àì ék¦¬«Ÿ¨¤−©¨®¨¤©§¨Æ§¤
éäìà ýåýé-øLà äìçpä:Cì ïúð E ©©«£½̈£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«

i"yx£Ì˙‡·Œ‡Ï Èk∑(ספרי) אֹותן ׁשנה çּכל קיט)∑‡Áen‰ŒÏ‰.עדין èּכמֹו∑zÚŒ„Ú‰.ארּבעֿעׂשרה (זבחים ƒ…»∆ְְֵֶַַָָָָ«»»ְֲִַ∆«¿»
ׁשילה  ירּוׁשלים ∑‰ÏÁp‰.זֹו .זֹו ִֹ««¬»ְִַָ

(é)ýåýé-øLà õøàa ízáLéå ïcøiä-úà ízøáòå©«£©§¤»¤©©§¥¼¦«©§¤´¨½̈¤£¤§Ÿ̈¬
íëéáéà-ìkî íëì çéðäå íëúà ìéçðî íëéäìà¡«Ÿ¥¤−©§¦´¤§¤®§¥¦̧©¨¤¯¦¨«Ÿ§¥¤²

:çèa-ízáLéå áéáqî¦¨¦−¦«©§¤¤«©
i"yx£ı¯‡a Ìz·LÈÂ Ôc¯i‰Œ˙‡ Ìz¯·ÚÂ∑ «¬«¿∆∆««¿≈ƒ«¿∆»»∆

חלקֹו את מּכיר אחד ּכל ויהא ואת éׁשּתחּלקּוה, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ
ÌÎÏ.ׁשבטֹו ÁÈ‰Â∑ ּומנּוחה וחּלּוק ּכּבּוׁש לאחר ְִ¿≈ƒ«»∆ְְְִִַַָ

ג) את (שופטים ּבם לנּסֹות ה', הניח אׁשר הגֹוים ְֲִִִֵֶֶַַַָמן
אז  ּדוד. ּבימי אּלא זֹו ואין .יׂשראל, ְְִִִֵֵֵֶָָָָ

ß a`Îmgpn 'k ipy mei ß

(àé)Ba íëéäìà ýåýé øçáé-øLà íB÷nä äéäå§¨¨´©¨À£¤¦§©Á§Ÿ̈¸¡«Ÿ¥¤¬Æ
ìáú änL íL BîL ïkLeàééëðà øLà-ìk úà §©¥³§Æ½̈¨´¨¨¦½¥²¨£¤¬¨«Ÿ¦−

íëéúøNòî íëéçáæå íëéúìBò íëúà äeöî§©¤´¤§¤®«Ÿ¥¤´§¦§¥¤À©§§«Ÿ¥¤Æ
eøcz øLà íëéøãð øçáî ìëå íëãé úîøúe§ª©´¤§¤½§ŸÆ¦§©´¦§¥¤½£¤¬¦§−

:ýåýéì©«Ÿ̈«
i"yx£'B‚Â ÌB˜n‰ ‰È‰Â∑ הּבחירה ּבית לכם ּבנּו ¿»»«»¿ְְִֵֶַָָ

ּבדוד אֹומר הּוא וכן ז)ּבירּוׁשלים, ּכיֿיׁשב (ש"ב "ויהי : ְְְִִִִִֵֵַַַָָָ
וּיאמר  מּסביב, מּכלֿאיביו הניחֿלֹו וה' ּבביתֹו ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹהּמל
ּבבית  יֹוׁשב אנכי נא ראה הּנביא: אלֿנתן ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהּמל

היריעה" ּבתֹו יׁשב האלהים וארֹון nL‰.ארזים ְְֱֲֲִִִֵַַָָָֹֹ»»

'B‚Â e‡È·˙∑ למעלהë אמּור וכאן ׁשילה, לענין אמּור »ƒ¿ְְְְְִִַַָָָָֹ
זֹו ּבין הּתר ליּתן הּכתּוב, חּלקם ּולכ ירּוׁשלים, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָלענין

לנֹוב  ּובאּו ׁשילה מּׁשחרבה ּובאּוìלזֹו: נֹוב וחרבה , ְְְְְִִֶָָָָָָֹ
לירּוׁשלים  ׁשּבאּו עד מּתרֹות הּבמֹות היּו .לגבעֹון, ְְִִִֶַַַָָָָָֻ

ÌÎÈ¯„ ¯Á·Ó∑ הּמבחר מן ׁשּיביאּו .מלּמד ƒ¿«ƒ¿≈∆ְְִִֵֶַַָָֻ

ÁÈ‡ט  ˙È·Ï ÔÚk „Ú Ôe˙È˙‡ ‡Ï È¯‡¬≈»¬≈«¿»¿≈¿»»
:CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈc ‡ÒÁ‡Ïe¿«¬»»«¿»¡»»»≈»

ÈÈcי  ‡Ú¯‡a Ôe·˙È˙Â ‡c¯È ˙È Ôe¯aÚ˙Â¿«¿¿»«¿¿»¿≈¿¿«¿»«¿»
ÈÏÚa ÏkÓ ÔBÎÏ ÁÈÈÂ ÔBÎ˙È ÔÒÁÓ ÔBÎ‰Ï‡¡»¬«¬≈»¿ƒƒ«¿ƒ»«¬≈
:ÔˆÁ¯Ï Ôe·˙È˙Â ¯BÁÒ ¯BÁqÓ ÔBÎÈ··„¿»≈ƒ¿¿¿≈¿¿»¿»

daיא  ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡ È‰ÈÂƒ≈«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¡»¬≈
Ïk ˙È Ôe˙Èz Ôn˙Ï Ônz dzÎL ‰‡¯L‡Ï¿«¿»»¿ƒ¿≈«»¿«»«¿»»
˙ÒÎÂ ÔBÎÈ˙ÂÏÚ ÔBÎ˙È „wÙÓ ‡‡ Ècƒ¬»¿«≈»¿¬»»≈¿ƒ¿«
ÏÎÂ ÔBÎ„È ˙eL¯Ù‡Â ÔBÎÈ˙¯NÚÓ ÔBÎÈL„e˜¿≈«¿¿»≈¿«¿»∆¿¿…

:ÈÈ Ì„˜ Ôe¯c˙ Èc ÔBÎÈ¯„ ¯ÙL¿«ƒ¿≈ƒƒ¿√»¿»

minkg izty

(h)çmdW liaWA ike ,uxzl FpFvx§§¨¥§¦¦§¦¤¥
`l ,dgEpOd l` dYr cr E`A `lŸ¨©©¨¤©§¨Ÿ
onf FzF`A zFpAxTd lM Eaixwi©§¦¨©¨§¨§§©
,uxznE .oCxId z` xFarl E`FaIWM§¤¨©£¤©©§¥§¨¥
rAx` ozF` lM rnWn ,'mz`a `l iM'¦Ÿ¨¤©§©¨¨©§©
`l wENige WEAiM lW dpW dxUr¤§¥¨¨¤¦§¦Ÿ
FnM daFg zFpAxw o`M aixwdl ElkEY§§©§¦¨¨§§¨§

:aixwdl micizr mY`Wè`l ,WExiR ¤©¤£¦¦§©§¦¥Ÿ
didIW aiIEgi oM m`W ,'eiWkr cr'©©§¨¤¦¥§©¤¦§¤
micnFr Ep`W dGd mFId cr FWExiR¥©©©¤¤¨§¦
oM m`C ,df xWt` i`e ,xAcOA dRŸ©¦§¨§¦¤§¨¤§¦¥
miaixwn Eid `NW WExiRd didi¦§¤©¥¤Ÿ¨©§¦¦

,zn` df oi`e ,xAcOA daFg zFpAxẅ§§¨©¦§¨§¥¤¡¤
ipin lM oiaixwn Eid xAcOA ixdW¤£¥©¦§¨¨©§¦¦¨¦¥
lr zltFp 'oiicr' zNn la` .zFpAxẅ§¨£¨¦©£©¦¤¤©
dxUr rAx`d mdW ,cizrd onGd©§©¤¨¦¤¥¨©§©¤§¥
lM xnFlM ,wENige WEAiM lW dpẄ¨¤¦§¦§©¨
`l oiicr dpW dxUr rAx` ozF`¨©§©¤§¥¨¨£©¦Ÿ
`l Kkl ,'ebe dgEpOd l` mz`Ä¤¤©§¨§¨Ÿ

:daFg zFpAxw EaixwYi dxez ©§¦¨§§¨
(i)édpW dxUr rAx` xg` `EdW¤©©©§©¤§¥¨¨

ixwn `l okl mcFwC ,EwNge EWAMW¤¦§§¦§§¤¨¥Ÿ¦§¦
mFwn cg` lM xiMd `NW oeiM ,daiWi§¦¨¥¨¤Ÿ¦¦¨¤¨§
ikde ,rTYWdl DA x`XIW FzaiWi§¦¨¤¦¨¥¨§¦§©¥©§¨¦

DYWxie' `az iM zWxtA opixn`̈§¦©§¨¨©¦¨Ÿ¦¦§¨
mixEMiaA EaiIgzp `NW ,'DA dYaWie§¨©§¨¨¤Ÿ¦§©§§¦¦
,cFre .dEwNge dEWAMW xg` cr©©©¤¦§¨§¦§¨§
aizM `le 'mkz` ligpn' aizkCn¦¦§¦©§¦¤§¤§Ÿ§¦
dXExi xg`l DPin rnW ,'ozFp'¥§©¦¨§©©§¨

:ixiin`i dxez ©§¥
(`i)ëlirl aizM ixde ,uxzl FpFvx§§¨¥©£¥§¦§¥

dlrnl ,uxznE .'ebe 'dOW mz`ade'©£¥¤¨¨§¨¥§©§¨
:'ekìzFnAd Eid aFpl E`AW mcFwC§¤¤¨§¨©¨

,mxEQi`l Exfg aFpl E`AWkE ,zFxYEn¨§¤¨§¨§§¦¨
Kkl ,aFpA mwEd oMWOdW itl§¦¤©¦§¨©§§¨
azM cecl liMUnaE] :zFxEq £̀§©§¦§¨¦¨©

d`x zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'k ipy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(617 'nr a zegiy ihewl)

ׁשם ׁשמֹו לׁשּכן ּבֹו אלקיכם ה' יבחר אׁשר (יב,הּמקֹום ְְְֱֲִֵֵֶֶַַַָָֹ
יא)

החּיים ּבספר המהר"ל)הקׁשה ּבׁשּום (לאחי נאמר לא מּדּוע , ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַַַָֹ
מקֹום  ׁשּבכל ותרץ, ּבפרּוׁש. 'ירּוׁשלים' ּבּתֹורה ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָמקֹום
ולכן  ּבֹו. ּבֹוחר ׁשה' מקֹום זה הרי לה', מתּפּלל ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשּיהּודי
ּגם  מקֹום, ּבכל קּימת היא ּכי ירּוׁשלים, לצד ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָמתּפּללים

הּדר  ּכל חז"ל ּׁשאמרּו מה מבאר זה ּולפי ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָֹּבחּוץ־לארץ.
קבע, לדירת ׁשהּכּונה אלקה, לֹו אין ּכאּלּו ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּבחּוץ־לארץ
ׁשּגר  מי אבל הּגאּלה. על ּכלל חֹוׁשב אינֹו האדם ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻּכאׁשר
הּתפּלה  ּבעת ּוכמֹו יׂשראל, וארץ מׁשיח אֹודֹות וח ֹוׁשב ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשם
אׁשר  הּמקֹום הּוא מקֹומֹו הרי יׂשראל, ארץ לצד ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָּׁשּפֹונה

ה'. ְִַיבחר

(áé)íëéðáe ízà íëéäìà ýåýé éðôì ízçîNe§©§¤À¦§¥»§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤¼©¤À§¥¤Æ
øLà éåläå íëéúäîàå íëéãáòå íëéúðáe§´Ÿ¥¤½§©§¥¤−§©§«Ÿ¥¤®§©¥¦Æ£¤´

:íëzà äìçðå ÷ìç Bì ïéà ék íëéøòLa§©«£¥¤½¦´¥¬²¥¬¤§©«£−̈¦§¤«

(âé)éúìò äìòz-ït Eì øîMäøLà íB÷î-ìëa E ¦¨´¤§½¤©«£¤−«ŸŸ¤®§¨¨−£¤¬
:äàøz¦§¤«

i"yx£EÏ ¯ÓM‰∑(ספרי) ת "לא הּדבר îעׂשה"לּתן z¯‡‰.על ¯L‡ ÌB˜ÓŒÏÎa∑ אבל ,ּבלּב יעלה אׁשר ƒ»∆¿ֲִֵֶַַַָָֹ¿»»¬∆ƒ¿∆ְְֲֲֲִֶֶַָ
נביא  עלּֿפי מקריב הּכרמל ðאּתה ּבהר אלּיהּו ּכגֹון ,. ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָ

(ãé)éèáL ãçàa ýåýé øçáé-øLà íB÷na-íà ékE ¦´¦©¨º£¤¦§©³§Ÿ̈Æ§©©´§¨¤½
éúìò äìòz íLéëðà øLà ìk äNòz íLå E −̈©«£¤´«ŸŸ¤®§¨´©«£¤½²Ÿ£¤¬¨«Ÿ¦−

:jeöî§©¤«¨
i"yx£EÈË·L „Á‡a∑ ּבנימין ׁשל למעלה ּו.ñּבחלקֹו ¿««¿»∆ְְְְְִִֶֶַָָ

ׁשבטיכם" "מּכל אֹומר: ּכׁשּקנה òהּוא ּכיצד? הא , ְְִִֵֵֵֶֶַָָָָ
מּכל  הּזהב ּגבה היבּוסי, מארונה הּגרן את ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹּדוד
היה  ּבנימין ׁשל ּבחלקֹו הּגרן ּומּכלֿמקֹום .הּׁשבטים, ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹ

(åè)çaæz ELôð úeà-ìëa ÷ø|øNá zìëàå ©Á§¨©©̧©§§¹¦§©´§¨«©§¨´¨À̈
éäìà ýåýé úkøákéøòL-ìëa Eì-ïúð øLà EE §¦§©̧§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²£¤¬¨«©§−§¨§¨¤®

:ìiàëå éávk epìëàé øBähäå àîhä©¨¥³§©¨Æ«Ÿ§¤½©§¦−§¨«©¨«
i"yx£ELÙ ˙e‡ŒÏÎa מדּבר?∑¯˜ הּכתּוב ּבּמה «¿»«««¿¿ְֵֶַַַָ

הקרבת  ּבלא להם להּתירּה ּתאוה, ּבבׂשר ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָֹאם
ירחיב  "ּכי אחר: ּבמקֹום אמּור הּוא הרי ְְֲִִִֵֵֵַַָָאמּורים,
וגֹו'", בׂשר אכלה ואמרּת וגֹו' ּגבל את אלהי ְְְְְְְֱֶֶַָָָָָֹֹֻה'

ÔBÎÈ·eיב  Ôez‡ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ôe„Á˙Â¿∆¡√»¿»¡»¬«¿≈
Èc ‰‡ÂÏÂ ÔBÎÈ˙‰Ó‡Â ÔBÎÈ„·ÚÂ ÔBÎÈ˙·e¿»≈¿«¿≈¿«¿»≈¿≈»»ƒ
‡ÒÁ‡Â ˜ÏÁ dÏ ˙ÈÏ È¯‡ ÔBÎÈÂ¯˜·¿ƒ¿≈¬≈≈≈√»¿«¬»»

:ÔBÎnÚƒ¿

ÏÎaיג  C˙ÂÏÚ ˜q˙ ‡ÓÏÈc CÏ ¯nzÒ‡ƒ¿««»ƒ¿»«≈¬»»»¿»
:ÈÊÁ˙ Èc ‡¯˙‡«¿»ƒ∆¡≈

ÔÓיד  „Áa ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡a Ô‰l‡∆»≈¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¿«ƒ
Èc Ïk „aÚz Ôn˙Â C˙ÂÏÚ ˜qz Ônz CÈË·Lƒ¿»«»«≈¬»»»¿«»«¿≈…ƒ

:C„wÙÓ ‡‡¬»¿«¿»

ÏeÎÈ˙Âטו  ÒBkz CLÙ ˙eÚ¯ ÏÎa „BÁÏ¿¿»¿«¿»ƒ¿≈
ÏÎa CÏ ·‰È Èc C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡˙k¯·k ‡¯Naƒ¿»¿ƒ¿¿»«¿»¡»»ƒ¿«»¿»
‡È·Ë ¯N·k dpÏÎÈ ‡ÈÎ„Â ‡·‡ÒÓ CÈÂ¯ƒ̃¿»¿»»»¿«¿»≈¿À≈ƒ¿««¿»

:‡ÏÈ‡Â¿«¿»

minkg izty

oFrabe aFpA EidWkC rnWn dpWOnC§¦¦§¨©§©¦§¤¨§§¦§
zial E`AW cr zFnAd ExYEd§©¨©¤¨§¥

:[minlFrai dxez ¨¦
(bi)îaizM lirl ixde ,uxzl FpFvx§§¨¥©£¥§¥§¦

`le dOW `weC rnWn ,'E`iaz dOW'¨¨¨¦©§©©§¨¨¨§Ÿ
xnXd' cFr Dil dOle ,xg` mFwnA§¨©¥§¨¨¥¦¨¤
lr dUrz `l oYil ,uxznE .'Ll§§¨¥¦¥Ÿ©£¤©

:xaCdðaizM dOl ,uxzl FpFvx ©¨¨§§¨¥¨¨§¦
wx xninl Dil ded `l ,'d`xY xW`'£¤¦§¤Ÿ£¨¥§¥©©
`wecC LcOll ,uxznE .'mFwn lkA'§¨¨§¨¥§©¤§§©§¨
la` ,aixwY `l d`xY xW` mFwnA§¨£¤¦§¤Ÿ©§¦£¨

:'eke `iap iR lr dY` aixwnci dxez ©§¦©¨©¦¨¦
(ci)ñxn`C o`nl Epiid ,m"`xd azM̈©¨§¥©§§©§¨©

dltpe mihaWl dwNgzp milWExIW¤§¨©¦¦§©§¨¦§¨¦§¨§¨
xn`C o`nl la` ,oinipA lW FwlgA§¤§¤¦§¨¦£¨§©§¨©
Kixv mihaWl dwNgzp `l milWExi§¨©¦Ÿ¦§©§¨¦§¨¦¨¦
,dliW lr i`w 'LihaW cg`A' xnFl©§©©§¨¤¨¥©¦Ÿ
o`nl ENit` ,d`xp ile .FpFWl o`M cr©¨§§¦¦§¤£¦§©
,mihaWl dwNgzp `l milWExi xn`C§¨©§¨©¦Ÿ¦§©§¨¦§¨¦
lW FwlgA did WCwOd ziA mFwn§¥©¦§¨¨¨§¤§¤
`l milWExi xirdW s` ,oinipA¦§¨¦©¤¨¦§¨©¦Ÿ
:'okW eitzM oiA' aizkC FnkE ,dwNgzp¦§©§¨§¦§¦¥§¥¨¨¥

òiOp ixiin lirlC `xw KgxM lrC§©¨§¨§¨¦§¥©§¥©¦
l` m` iM' aizkCn ,minlFr ziaA§¥¨¦¦¦§¦¦¦¤
ixiin 'mkidl` 'd xgai xW` mFwOd©¨£¤¦§©¡Ÿ¥¤©§¥
xgAW Epivn `l `dC ,minlFr ziaA§¥¨¦§¨Ÿ¨¦¤¨©
,milWExiA m` iM mFwn mEWA 'd§¨¦¦¦¨©¦
aFpe oFrabe lBlB oFbM zFnFwn x`WE§¨§§¦§¨§¦§§
,mdl ExgA mnvrn l`xUi dliWe§¦Ÿ¦§¨¥¥©§¨¨£¨¤
iM' `xwC xnFl Kixv KgxM lr `N ¤̀¨©¨§¨¨¦©¦§¨¦
ziaaE dliWA ixiin 'mFwOd l` m ¦̀¤©¨©§¥§¦Ÿ§¥
FnM aizkC 'FpkWl' WExitE ,minlFr¨¦¥§¦§¦§¦§
Fpi`e ,Fnvr iptA xEAC `Ede ,'FpkWlE'§¦§§¦¦§¥©§§¥



d`xע zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'k ipy meil inei xeriy
ׁשּיּפדּו מּום, ּבהם ׁשּנפל ּבקדׁשים מדּבר? ּזה ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבּמה

עֹובר  מּום על יּפדּו יכל מקֹום, ּבכל ?ôויאכלּו ְְְִֵֵַָָָָָֹ
"רק" zÏÎ‡Â.ּתלמּודֿלֹומר: ÁaÊz∑ יבמות טו. (בכורות ְַַַƒ¿«¿»«¿»

וחלב עג) ּגיזה הּתר ּבהם ל אכילה öאין אּלא ְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָ
זביחה  B‰h‰Â¯.עלֿידי ‡Óh‰∑ מּכח ׁשּבאּו לפי ְְִֵַָ«»≈¿«»ְִִֶַָֹ

ּבהם ׁשּנאמר ז)קדׁשים אׁשרֿיּגע (ויקרא "והּבׂשר : ְֱֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשּטמא  ּבֹו להּתיר הצר יאכל", לא ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֻּבכלֿטמא

א  אחת ÷ֹוכלין וטהֹור Ïi‡ÎÂ.ּבקערה È·vk∑ ׁשאין ְְְִִַַָָָ«¿ƒ¿»«»ֵֶ
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:mW oiIr (cr sC)àoFW`x mrhlC ©©¥¨¦§©©¦
`N` aFYkl `l ,il dOl 'min' dWẅ¤©¦¨¨¦Ÿ¦§¤¨
`liOnE `l Eze 'EPkRWY ux`d lr'©¨¨¤¦§§¤§Ÿ¦¥¨
Kixv ikd mEXn ,iEQM irA `lC Eprcï©§§Ÿ¨¥¦¦¨¦¨¦
,DicEgl oFxg` mrhl i`e .xg` mrh©©©¥§¦§©©©£§¥
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:oFW`xfi dxez ¦

d`x zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'k ipy meil inei xeriy
i"yx£ÏÎe˙Œ‡Ï∑'תעׂשה 'לא לּתן הּכתּוב על áּבא …«ֲִֵֶַַַָָֹ

אֹומר:∑ÏÎe˙Œ‡Ï.הּדבר  ּבןֿקרחה יהֹוׁשע רּבי ַָָ…«ְְִֵֶַַָָֻ
ּבֹו: ּכּיֹוצא רּׁשאי'. אינ אבל אּתה, טו)'יכל (יהושע ְֲֵֵַַַַָָָֹ

יהּודה  ּבני יכלּו לא ירּוׁשלים יֹוׁשבי היבּוסי ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָֹ"ואת
לפי  רּׁשאין, ׁשאינן אּלא היּו, יכֹולים ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָלהֹוריׁשם",
מערת  מהם ּכׁשּלקח ּברית אברהם להם ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּכרת

על  אּלא היּו, חּתּיים אּלא היּו יבּוסים ולא ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹהּמכּפלה.
דרּבי  ּבפרקי מפרׁש ּכ יבּוס, ׁשּׁשמּה העיר ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָֹׁשם

לו)אליעזר ׁשּנאמר(פ' והּוא ה), ב אםֿהסיר(שמואל "ּכי : ְְֱֱִִִִֶֶֶֶֶַ
את  עליהם ׁשּכתבּו צּורֹות והּפסחים", âהעורים ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָ

E¯˜a.הּׁשבּועה  ˙¯Î·e∑ אזהרהã לכהנים. ְַָ¿……¿»¿ְְֲִַָָֹ
E„È ˙Óe¯˙e∑אּלּוä הּבּכּורים. ¿«»∆ִִֵַ

(çé)éäìà ýåýé éðôì-íà ékíB÷na epìëàz E ¦¿¦¦§¥Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹«Ÿ§¤À©¨Æ
éäìà ýåýé øçáé øLàðáe äzà Ba EEzáe E £¤̧¦§©¹§Ÿ̈´¡Ÿ¤»»¼©¨̧¦§³¦¤̧Æ

éøòLa øLà éåläå Eúîàå Ecáòåéðôì zçîNå E §©§§´©«£¨¤½§©¥¦−£¤´¦§¨¤®§¨«©§À̈¦§¥Æ
éäìà ýåýé:Eãé çìLî ìëa E §Ÿ̈´¡Ÿ¤½§−Ÿ¦§©¬¨¤«

i"yx£'‰ ÈÙÏ∑ לפניםå החֹומה ‡L¯.מן ÈÂl‰Â ƒ¿≈ְִִִַָ¿«≈ƒ¬∆
EÈ¯ÚLa∑ ּכגֹון מחלקֹו, לֹו לתת ל אין אם ƒ¿»∆ְְְִֵֵֵֶָ

מעׂשר  ל אין עני! מעׂשר לֹו ּתן ראׁשֹון, ְֲֲֲִִֵֵֵַַַַַָמעׂשר
ׁשלמי על הזמינהּו .עני, ְְִִֵֶַַָָ

(èé)éîé-ìk éålä-úà áæòz-ït Eì øîMäE ¦¨´¤§½¤©«£−Ÿ¤©¥¦®¨¨¤−
ñ :Eúîãà-ìò©©§¨¤«

i"yx£EÏ ¯ÓM‰∑'תעׂשה 'לא הּדבר æלּתן עליו ∑E˙Ó„‡ŒÏÚ.על מזהר אינ ּבּגֹולה, יֹותר çאבל ƒ»∆¿ֲִֵֶַַַָָֹ««¿»∆ְְֲֵֵַָָָָָֻ
יׂשראל  .מענּיי ְֲִִֵֵֵָ

(ë)éäìà ýåýé áéçøé-ék-øac øLàk Eìáb-úà E ¦«©§¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¬¤§ª«§»©«£¤´¦¤
ìëàì ELôð äeàú-ék øNá äìëà zøîàå Cì̈¼§¨«©§¨Æ«Ÿ§¨´¨½̈¦«§©¤¬©§§−¤«¡´Ÿ

:øNa ìëàz ELôð úeà-ìëa øNä¨®§¨©©¬©§§−Ÿ©¬¨¨«
i"yx£'B‚Â ·ÈÁ¯ÈŒÈk∑(פד 'ּדר(חולין ּתֹורה לּמדה ƒ«¿ƒ¿ְִֶֶָָ

מּתֹו אּלא ּבׂשר לאכל אדם יתאּוה ׁשּלא èארץ' ְֱִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ
ועׁשר  ידים B‚Â'.רחבת ELÙ ˙e‡ŒÏÎa∑ שם) ְֲִֶַַַָֹ¿»«««¿¿¿

אּלאֿאםֿט"ז) חּלין, ּבׂשר להם נאסר ּבּמדּבר ְְֱֲִִִֶֶֶַַַָָָָֻאבל
מקּדיׁשּה ׁשלמים éּכן .ּומקריבּה ְְְִִִֵַַָָָ

Ècיח  ‡¯˙‡a dpÏÎÈz C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ô‰l‡∆»≈√»¿»¡»»≈¿ƒ≈¿«¿»ƒ
Cc·ÚÂ Cz¯·e C¯·e z‡ da C‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈƒƒ¿≈¿»¡»»≈«¿¿»¿«»¿«¿»
ÈÈ Ì„˜ È„Á˙Â CÈÂ¯˜· Èc ‰‡ÂÏÂ C˙Ó‡Â¿«¿»¿≈»»ƒ¿ƒ¿»¿∆¡≈√»¿»

:C„È ˙eËLB‡ ÏÎa C‰Ï‡¡»»¿»»¿»

Ïkיט  È‡ÂÏ ˙È ˜BaL˙ ‡ÓÏÈc CÏ ¯nzÒ‡ƒ¿««»ƒ¿»ƒ¿»≈»≈»
:CÚ¯‡ ÏÚ CÈÓBÈ»««¿»

„Èכ  ‡Ók CÓeÁz ˙È C‰Ï‡ ÈÈ ÈzÙÈ È¯‡¬≈«¿≈¿»¡»»»¿»¿»ƒ
ÈÚ¯z˙ È¯‡ ‡¯Na ÏeÎ‡ ¯ÓÈ˙Â CÏ ÏÈlÓ«ƒ»¿≈«≈ƒ¿»¬≈ƒƒ¿≈
CLÙ ˙eÚ¯ ÏÎa ‡¯Na ÏÎÈÓÏ CLÙ«¿»¿≈«ƒ¿»¿»¿«¿»

:‡¯Na ÏeÎÈz≈ƒ¿»

minkg izty

(fi)áxn` `NW ipRn ,m"`xd azM̈©¨§¥¦§¥¤Ÿ¨©
xnFl Kix`d la` ,dUrz `l dedC§¨¥Ÿ©£¤£¨¤¡¦©
`EdW xnFl iYgxkEd ,'eke aEzMd `Ä©¨§©§¦©¤
e`Nd xTir la` ,calA fnx KxC lr©¤¤¤¤¦§¨£¨¦©©©
`NW `N` Fpi` `Ed FWExitE dGd©¤¥¥¤¨¤Ÿ
ikd iOp i` .dnFgl uEg Flk`l§¨§©¨¦©¦¨¦
dlrnl aEzMW iR lr s`W ,FWExiR¥¤©©¦¤¨§©§¨
`le 'ebe 'mkizFlFr dOW mz`ade'©£¥¤¨¨¥¤§Ÿ
lkEz `l' xn`e xfg ,dnFgl uEg©¨¨©§¨©Ÿ©
lr dUrz `l oYil 'LixrWA lk`l¤¡Ÿ¦§¨¤¦¥Ÿ©£¤©

:lirlcM xaCdâdrEaXd ,WExiR ©¨¨§¦§¥¥©§¨
.Klnia`l wgvie mdxa` ErAWPW¤¦§§©§¨¨§¦§¨©£¦¤¤
,wgvi cbpM md mixerd minlSde§©§¨¦¨¦§¦¥§¤¤¦§¨
DiA aizkC awri cbpM md migqRde§©¦§¦¥§¤¤©£Ÿ¦§¦¥

:'Fkxi lr rlFv `Ede'ãuxzl FpFvx §¥©©§¥§§¨¥
ixde ,'LxwA zFxFkaE' aizM dOl̈¨§¦§§¨§©£¥

:zFxFkAd lr dEEvn odMdä,WExiR ©Ÿ¥§¤©©§¥
eilr aiIgl dnFgl uEg lkF`l dxdf ©̀§¨¨§¥©¨§©¥¨¨

:zFwlngi dxez ©§
(gi)å`inEC dxfrd KFzA `le§Ÿ§¨£¨¨§¨

lM ixdW ,'xwAd oA z` hgWe'C¦§¨©¤¤©¨¨¤£¥¨
mdn cg` mEW oi` lirl mixMfPd©¦§¨¦§¥¥¤¨¥¤
KFzA milk`p oi`C ,dxfrA lk`p¤¡¨¨£¨¨§¥¤¡¨¦§
miWcw `le miWcw iWcw `N` dxfrd̈£¨¨¤¨¨§¥¢¨¦§Ÿ¢¨¦

:miNwhi dxez ©¦
(hi)ælkC dlrnl ziWixtC FnM§¦§¦¦§©§¨§¨

dWwC .'ebe 'xnXd' xn`PW mFwn̈¤¤¡©¦¨¤§¨¤
ixde ,'Ll xnXd' il dOl ,i"Wxl§©¦¨¨¦¦¨¤§©£¥
,'LixrWA xW` ieNde' aizM dlrnl§©§¨§¦§©¥¦£¤¦§¨¤
ipW FA aYknl Dil dOl oM m`e§¦¥¨¨¥§¦§©§¥
lr dUrz `l oYil ,uxznE .minrR§¨¦§¨¥¦¥Ÿ©£¤©
xEn`d xaCd lr xnFl FpFvx ,xaCd©¨¨§©©©¨¨¨¨

lr' hwPW Edfe ,'ebe 'xW` ieNde' lirl§¥§©¥¦£¤§¤¤¨©©
:'xaCdçl`xUi ux`AW itl ,mrHde ©¨¨§©©©§¦¤§¤¤¦§¨¥

,zFlgp oi` ieNle zFlgp l`xUil Wi¥§¦§¨¥§¨§©¥¦¥§¨
,eilr mdipir EpYIW mikixv KklE§¨§¦¦¤¦§¥¥¤¨¨
FnM dlgp l`xUil oi` dlFBA la £̀¨©¨¥§¦§¨¥©£¨§

:dlgp ieNl oi`Wk dxez ¤¥©¥¦©£¨
(k)è`xwC FhEWR `de ,xn`Y m`e§¦Ÿ©§¨§¦§¨

on FwgxnE ,FlEaB zagxd rnWn©§©©§¨©§¤§¨¦
.FhEWRn i"Wx F`ivFd dOle ,ux`d̈¨¤§¨¨¦©¦¦§
iM' DixzA aizkC mEXn ,xnFl Wie§¥©¦¦§¦©§¥¦
wgxn ixd ,'ebe 'mFwOd LOn wgxi¦§©¦§©¨£¥¤§©
iM' miIwn ip` dn `d ,xEn` FlEaB§¨¨¨£¦§©¥¦
.xWFre mici zagxdA ,'ebe 'aigxi©§¦§©§¨©¨©¦§¤
`Ed minxkE zFcUA 'LlEaB' WExitE¥§§§¨§¨¦
oA xfrl` iAxC `AiN` Edfe ,xWFrd̈¤§¤©¦¨§©¦¤§¨¨¤

:dixfrélkA ,'LWtp zE` lkA' WExitE £©§¨¥§¨©©©§§§¨



d`xעב zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'k ipy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 1108 cenr c wlg zegiyÎihewl itÎlr)

minW mWl didYW ± dlik`A zExidGd©§¦©£¦¨¤¦§¤§¥¨©¦

אכל  לבלּתי חזק רק . . ּבׂשר: ּתאכל נפׁש ְְְְְֲֲִִַַַַַַָָָֹֹּֽבכל־אּות
כג)הּדם – כ (יב, ַָ

ּבּגמרא ב)איתא טז, ּבא (חּלין לא אֹומר, יׁשמעאל "רּבי : ְְִִִִֵֵַַָָָָָֹֻ
לארץ  ׁשּנכנסּו ׁשעד ּתאוה". ּבׂשר להם להּתיר אּלא ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהּכתּוב
להם. מּתר היה קדׁשים ּבׂשר ורק ּתאוה, ּבׂשר להם ְְְֱֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻנאסר

ּתאוה. ּבׂשר להם הּתר לארץ, ּכׁשּנכנסּו ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻמה־ּׁשאין־ּכן
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת זה לבאר ְְְֲֵֵֶַַָָָָויׁש

ענינים  עם התעּסקּו לא ּבּמדּבר יׂשראל ּבני ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹּכׁשּׁשהּו
ּבזה, וכּיֹוצא הּתֹורה ּבלּמּוד רק היה עסקיהם וכל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּגׁשמּיים,
ּכׁשּנכנסּו א קדׁשים. ּבׂשר רק זה היה ּבׂשר ּכׁשאכלּו ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָואף

ּולהעלֹותם  ּגׁשמּיים ענינים עם להתעּסק התחילּו ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַָָָָלארץ,
ׁשמים" לׁשם יהיּו מעׂשי ּד"ּכל העבֹודה על־ידי ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֻלקדּׁשה

דעהּו". ּדרכי ְְֵֶָָָּו"ּבכל
לא  - להם ויּתר לארץ ׁשּכׁשּיּכנסּו הּכתּוב, מזהיר ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻועל־זה
ּתאוה", "ּבׂשר - ּגם אּלא מצוה, ּבזה ׁשּיׁש קדׁשים ּבׂשר ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָרק
לבלּתי  חזק "רק מאד להּזהר יׁש מצוה, ּבּה ׁשאין ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹאכילה
ּתהיה  לא האדם וחּיּות הּדמים" ׁש"רתיחת הּדם", ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹאכל
רק  יהיה ּבהם עּסּוקֹו ּכל אּלא הּגׁשמּיים, ּובענינים ְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָּב"ּבׂשר"

לקדּׁשה. להעלֹותם ׁשמים ְְְֲִִֵַַָָָֻלׁשם

(àë)ýåýé øçáé øLà íB÷nä Enî ÷çøé-ék¦«¦§©̧¦§¹©¨À£¤̧¦§©¹§Ÿ̈´
éäìàðàvîe Eø÷aî zçáæå íL BîL íeNì EE ¡Ÿ¤»»¨´§´¨¼§¨«©§º̈¦§¨«§´¦«Ÿ§À

éøòLa zìëàå Eúéeö øLàk Eì ýåýé ïúð øLàE £¤̧¨©³§Ÿ̈Æ§½©«£¤−¦¦¦®§¨«©§¨Æ¦§¨¤½
:ELôð úeà ìëa§−Ÿ©©¬©§¤«

i"yx£ÌB˜n‰ EnÓ ˜Á¯ÈŒÈk∑ לבא ּתּוכל ולא ƒƒ¿«ƒ¿«»ְַָֹֹ
ׁשהּמׁשּכן  עכׁשו ּכמֹו יֹום, ּבכל ׁשלמים ְְְְְְֲִִֶַַַָָָָולעׂשֹות

עּמכם  הֹול.E˙Èeˆ ¯L‡k 'B‚Â zÁ·ÊÂ∑ חולין) ִֵֶָ¿»«¿»¿«¬∆ƒƒƒ

והן כח) יׁשחֹוט, היא ּבזביחה צּוּוי ׁשּיׁש ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָלמדנּו
ׁשּנאמרּו ׁשחיטה מּסיני הלכֹות .למׁשה ְְְְֱִִִִֶֶֶַָֹ

(áë)ïk ìiàä-úàå éávä-úà ìëàé øLàk Cà©À©«£¤̧¥«¨¥³¤©§¦Æ§¤¨´©½̈¥−
:epìëàé åcçé øBähäå àîhä epìëàz«Ÿ§¤®©¨¥Æ§©¨½©§−̈«Ÿ§¤«

i"yx£'B‚Â È·v‰Œ˙‡ ÏÎ‡È ¯L‡k C‡∑ ּבטהרה לאכלן מזהר אינë מּתר חלּבן ואּיל ּצבי מה אי ;ì, אף ««¬∆≈»≈∆«¿ƒ¿ְְְְְְְְֳִִֵֶַַַָָָָָָָָֻֻ
א" ּתלמּודֿלֹומר: מּתר? חלּבן ."חּלין ְְִֶַַַָָֻֻ

ÈÈכא  ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡ CpÓ ˜Á¯˙È È¯‡¬≈ƒ¿»«ƒ»«¿»ƒƒƒ¿≈¿»
C¯BzÓ ÒBk˙Â Ônz dzÎL ‰‡¯L‡Ï C‰Ï‡¡»»¿«¿»»¿ƒ¿≈«»¿ƒƒ»
Cz„wt È„ ‡Ók CÏ ÈÈ ·‰È Èc CÚÓe≈»»ƒ¿«¿»»¿»ƒ«≈ƒ»

:CLÙ ˙eÚ¯ ÏÎa CÈÂ¯˜a ÏeÎÈ˙Â¿≈¿ƒ¿»¿…¿«¿»

ÏÈ‡Â‡כב  ‡È·Ë ¯Na ÏÎ‡˙Ó È„ ‡Ók Ì¯a¿«¿»ƒƒ¿¬≈¿««¿»¿«¿»
:dpÏÎÈ ‡„Ák ‡ÈÎ„Â ‡·‡ÒÓ dpÏÎÈz Ôk≈≈¿ƒ≈¿»»»¿«¿»«¬»≈¿ƒ≈

minkg izty

dPaixwYW oiA ,LWtp dE`YW oin¦¤§©¤©§§¥¤©§¦¤¨
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minW mWl didYW ± dlik`A zExidGd©§¦©£¦¨¤¦§¤§¥¨©¦

אכל  לבלּתי חזק רק . . ּבׂשר: ּתאכל נפׁש ְְְְְֲֲִִַַַַַַָָָֹֹּֽבכל־אּות
כג)הּדם – כ (יב, ַָ

ּבּגמרא ב)איתא טז, ּבא (חּלין לא אֹומר, יׁשמעאל "רּבי : ְְִִִִֵֵַַָָָָָֹֻ
לארץ  ׁשּנכנסּו ׁשעד ּתאוה". ּבׂשר להם להּתיר אּלא ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהּכתּוב
להם. מּתר היה קדׁשים ּבׂשר ורק ּתאוה, ּבׂשר להם ְְְֱֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻנאסר

ּתאוה. ּבׂשר להם הּתר לארץ, ּכׁשּנכנסּו ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻמה־ּׁשאין־ּכן
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת זה לבאר ְְְֲֵֵֶַַָָָָויׁש

ענינים  עם התעּסקּו לא ּבּמדּבר יׂשראל ּבני ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹּכׁשּׁשהּו
ּבזה, וכּיֹוצא הּתֹורה ּבלּמּוד רק היה עסקיהם וכל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּגׁשמּיים,
ּכׁשּנכנסּו א קדׁשים. ּבׂשר רק זה היה ּבׂשר ּכׁשאכלּו ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָואף

ּולהעלֹותם  ּגׁשמּיים ענינים עם להתעּסק התחילּו ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַָָָָלארץ,
ׁשמים" לׁשם יהיּו מעׂשי ּד"ּכל העבֹודה על־ידי ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֻלקדּׁשה

דעהּו". ּדרכי ְְֵֶָָָּו"ּבכל
לא  - להם ויּתר לארץ ׁשּכׁשּיּכנסּו הּכתּוב, מזהיר ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻועל־זה
ּתאוה", "ּבׂשר - ּגם אּלא מצוה, ּבזה ׁשּיׁש קדׁשים ּבׂשר ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָרק
לבלּתי  חזק "רק מאד להּזהר יׁש מצוה, ּבּה ׁשאין ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹאכילה
ּתהיה  לא האדם וחּיּות הּדמים" ׁש"רתיחת הּדם", ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹאכל
רק  יהיה ּבהם עּסּוקֹו ּכל אּלא הּגׁשמּיים, ּובענינים ְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָּב"ּבׂשר"

לקדּׁשה. להעלֹותם ׁשמים ְְְֲִִֵַַָָָֻלׁשם

(àë)ýåýé øçáé øLà íB÷nä Enî ÷çøé-ék¦«¦§©̧¦§¹©¨À£¤̧¦§©¹§Ÿ̈´
éäìàðàvîe Eø÷aî zçáæå íL BîL íeNì EE ¡Ÿ¤»»¨´§´¨¼§¨«©§º̈¦§¨«§´¦«Ÿ§À

éøòLa zìëàå Eúéeö øLàk Eì ýåýé ïúð øLàE £¤̧¨©³§Ÿ̈Æ§½©«£¤−¦¦¦®§¨«©§¨Æ¦§¨¤½
:ELôð úeà ìëa§−Ÿ©©¬©§¤«

i"yx£ÌB˜n‰ EnÓ ˜Á¯ÈŒÈk∑ לבא ּתּוכל ולא ƒƒ¿«ƒ¿«»ְַָֹֹ
ׁשהּמׁשּכן  עכׁשו ּכמֹו יֹום, ּבכל ׁשלמים ְְְְְְֲִִֶַַַָָָָולעׂשֹות

עּמכם  הֹול.E˙Èeˆ ¯L‡k 'B‚Â zÁ·ÊÂ∑ חולין) ִֵֶָ¿»«¿»¿«¬∆ƒƒƒ

והן כח) יׁשחֹוט, היא ּבזביחה צּוּוי ׁשּיׁש ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָלמדנּו
ׁשּנאמרּו ׁשחיטה מּסיני הלכֹות .למׁשה ְְְְֱִִִִֶֶֶַָֹ

(áë)ïk ìiàä-úàå éávä-úà ìëàé øLàk Cà©À©«£¤̧¥«¨¥³¤©§¦Æ§¤¨´©½̈¥−
:epìëàé åcçé øBähäå àîhä epìëàz«Ÿ§¤®©¨¥Æ§©¨½©§−̈«Ÿ§¤«

i"yx£'B‚Â È·v‰Œ˙‡ ÏÎ‡È ¯L‡k C‡∑ ּבטהרה לאכלן מזהר אינë מּתר חלּבן ואּיל ּצבי מה אי ;ì, אף ««¬∆≈»≈∆«¿ƒ¿ְְְְְְְְֳִִֵֶַַַָָָָָָָָֻֻ
א" ּתלמּודֿלֹומר: מּתר? חלּבן ."חּלין ְְִֶַַַָָֻֻ

ÈÈכא  ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡ CpÓ ˜Á¯˙È È¯‡¬≈ƒ¿»«ƒ»«¿»ƒƒƒ¿≈¿»
C¯BzÓ ÒBk˙Â Ônz dzÎL ‰‡¯L‡Ï C‰Ï‡¡»»¿«¿»»¿ƒ¿≈«»¿ƒƒ»
Cz„wt È„ ‡Ók CÏ ÈÈ ·‰È Èc CÚÓe≈»»ƒ¿«¿»»¿»ƒ«≈ƒ»

:CLÙ ˙eÚ¯ ÏÎa CÈÂ¯˜a ÏeÎÈ˙Â¿≈¿ƒ¿»¿…¿«¿»

ÏÈ‡Â‡כב  ‡È·Ë ¯Na ÏÎ‡˙Ó È„ ‡Ók Ì¯a¿«¿»ƒƒ¿¬≈¿««¿»¿«¿»
:dpÏÎÈ ‡„Ák ‡ÈÎ„Â ‡·‡ÒÓ dpÏÎÈz Ôk≈≈¿ƒ≈¿»»»¿«¿»«¬»≈¿ƒ≈
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(âë)Lôpä àeä ícä ék ícä ìëà ézìáì ÷æç ÷ø©´£©À§¦§¦Æ£´Ÿ©½̈¦¬©−̈´©¨®¤
:øNaä-íò Lôpä ìëàú-àìå§«ŸŸ©¬©¤−¤¦©¨¨«

i"yx£Ìc‰ ÏÎ‡ ÈzÏ·Ï ˜ÊÁ מּמה (ספרי)∑¯˜ «¬«¿ƒ¿ƒ¬…«»ִַ
ּבדם  ׁשטּופים ׁשהיּו למד אּתה "חזק", ְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָּׁשּנאמר
יהּודה. רּבי ּדברי "חזק", לֹומר הצר לפיכ ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָֻלאכלֹו.
אּלא  הּכתּוב ּבא לא אֹומר: עּזאי ּבן ׁשמעֹון ְִִֵֶֶַַַַָָָֹרּבי
להתחּזק  צרי אּתה ּכּמה עד ּוללּמד ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָלהזהיר

ׁשאין .îּבמצות  מּמּנּו, להּׁשמר קל ׁשהּוא הּדם, אם ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
קלֿוחמר  ּבאזהרתֹו, לחּזק הצר לֹו, מתאּוה ְְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻאדם

מצות  Na‰ŒÌÚ¯.לׁשאר LÙp‰ ÏÎ‡˙Œ‡ÏÂ∑ חולין) ְְִִָֹ¿……««∆∆ƒ«»»
ספרי) לאבר קב. החי ðאזהרה .מן ְְִֵַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(l"yz d`x zyxt zay zgiyn)

הּדם  "ּכי הּכתּוב מפרׁש ּדם, אכילת איסּור אזהרת  ְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָָּבטעם
ּבבׂשר  ׁשּגם ּדאף הּמפרׁשים, ּובארּו גֹו'". הּנפׁש ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָהּוא
הּבׂשר  ּבין הפרׁש יׁשנֹו מּכל־מקֹום הּנפׁש, נמצאת ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּבהמה

ׁש"נמצאתׁשּבֹו לּדם עצמּה.הּואהּנפׁש, הּנפׁש" ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
נקּבע  ולכן מּבׂשרֹו, ּובׂשר ּדם נעׂשה מאכל ּדבר מּכל ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָּדהּנה,

אֹוכל. ׁשהּוא הּמאכל טבע ֲֵֶֶַַַָָָָּבאדם
ּבזה  אין א) הרי (טהֹורה), ּבהמה ּבׂשר אֹוכל האדם ְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָוכאׁשר

נלעס נפׁשּתֹוקף להיֹות צרי הּבׂשר ב) הּבהמה, (וטבע) ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
טבע  אל "וׁשב ּובׂשר ּדם ׁשּנעׂשה עד וכּו' ּומׁשּתּנה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָּומתעּכל
ּבזה, וכּיֹוצא ּכבׂשר וכּו' עיּכּול צרי ׁשאין הּדם אבל ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהּניזֹון":

ׁשהּוא הּדם אכילתֹו על־ידי יתחּבר הּנפׁשהרי ּדהּבהמה, ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
הּבהמה. ּכנפׁש ותתעּבה - האדם ּבנפׁש הּבהמה ונפׁש ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָטבע
הּבהמית  ּדנפׁש מּדֹות ּבדם, הּׁשטּופים ׁשאּלּו מּזה, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָוהּמּובן

הּבהמה. נפׁש ּכטבע הן ְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשּלהם
רׁש"י: ׁשּבפירּוׁש הּפירּוׁשים ּב' ְְִִֵֵֶֶַַוזהּו

הּוצר ּו"לפיכ ּבדם", ׁשטּופים ׁש"היּו ּבזה מדּבר ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָּבתחלה
מּדֹותיו  ּוברּור ּבתקּון החזּוק על הּצּוּוי והּוא חזק", ְְֲִִִִֵַַַַַָלֹומר

הּבהמית. הּנפׁש ׁשל ְֲִִִֶֶֶַַַַהּטבעּיֹות
מּלׁשֹון  הּוא יהּודה רּבי ּכי יהּודה, רּבי אֹומרֹו זה ְְְְִִִִֵֶַַָָּופירּוׁש
ּומּצד  ּוביטּול, הֹודאה ּבחינת ׁשהּוא ה'" את אֹודה ְִִִֶֶֶַַַַַָָ"הּפעם
ּתחּתֹונֹות, הכי מדרגֹות ּוברּור ּבביטּול היא העבֹודה ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָזה
טבעּיֹות  למּדֹות ׁשּיכּות לֹו ׁשּיׁש הינּו – אתּכפיא ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָעבֹודת

ּולׁשּנֹותן. לבררן וצרי הּבהמית, ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָּדנפׁש
ּבבחינת "היה ׁשעבֹודתֹו עּזאי ּבן ׁשמעֹון רּבי רצֹוא אבל ְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָָ

ּוכמֹו־כן  כּו' למעלה לעלֹות היה ּומגּמתֹו חפצֹו ׁשּכל ְְְְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָּדוקא,
לכן  ואׁשר וכּו'", ּבּתֹורה חׁשקה נפׁשֹו ׁשּלֹו הּתֹורה ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבעסק

ׁשל ּבאֹופן עׂשה ּומצֹות ּתֹורה ׁשל ענין והתחּזקּות,ריצהּכל ְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָ
עד  ּוללּמד להזהיר אּלא הּכתּוב ּבא "לא לדעּתֹו ְְְְְְְִֶֶַַַַַַַָָָֹּכּנ"ל,
ּבא  לא ׁשהּכתּוב והינּו ּבמצֹות", להתחּזק צרי אּתה ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹּכּמה
להתחּזק  להזהיר אּלא – טבעּיֹות מּדֹות וׁשינּוי ּברּור ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָעל
האדם  ׁשעל הינּו ואֹור, זֹוהר מּלׁשֹון להזהיר ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָּבמצֹות,

נפׁשֹוּולהתעּלֹותלהתחּזק ּולהאיר ּבענין ּבאֹורכּו' אלקי ְְְְְְְְְֱִִִִִֵַַַַָֹ
– ְִַהּמצֹות

לֹו, מתאּוה אדם ּׁשאין מּמּנּו להּׁשמר קל "ׁשהּוא ּבדבר ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאם
ּכזה  ענין אם זאת־אֹומרת ּבאזהרתֹו", לחּזק ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָֹהּוצר
הּטבעּיֹות  מּדֹותיו מּצד לֹו מתאּוה אדם אין ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשּבלאו־הכי
מּדֹותיו, טבע מּצד ּגם מּמּנּו ּומּובּדל הּבהמית, ְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָּדנפׁשֹו

לחּזק הּוצר" עליו ּבאזהרתֹומּכל־מקֹום ּבזה ׁשּגם ," ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָ
הינּו אלקי, אֹור ּבבחינת ּבאזהרתֹו, יֹותר עֹוד ְְְְְְֱִִִִֵֵַַַַָָֹלהתחּזק

– מּדֹותיו מּטבע ּגם ּבהבּדלה מעלה ְְֲִִֶַַַַַַָָָָלעלֹות
ׁשל  ׁשּנפׁשֹו ּכאּלּו מצֹות ּבעניני מצֹות" לׁשאר ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ"קל־וחמר
להתחּזק  ׁשעליו על־אחת־ּכּמה־וכּמה – להן מתאּוה ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָאדם
נפׁשֹו ּולהאיר מּזה, הבּדלה ׁשל ּבאֹופן להיֹות ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָּולהתעּלֹות

אלקי.ּבאֹור ְֱִֹ

(ãë):íénk epëtLz õøàä-ìò epìëàz àì−Ÿ«Ÿ§¤®©¨¨¬¤¦§§¤−©¨«¦
i"yx£epÏÎ‡z ‡Ï∑(ד לדם (כריתות .הּתמצית ñאזהרה ……¿∆ְְְִַַַַָָ

‡¯Èכג  ‡Óc ÏÎÈÓÏ ‡Ïc ÏÈ„a Û˜z „BÁÏ¿¿≈¿ƒ¿»¿≈«¿»¬≈
ÌÚ ‡LÙ ÏeÎÈ˙ ‡ÏÂ ‡LÙ ‡e‰ ‡Ó„¿»«¿»¿»≈«¿»ƒ

:‡¯Naƒ¿»

iÓk‡:כד  dpcL˙ ‡Ú¯‡ ÏÚ dpÏÎÈz ‡Ï»≈¿ƒ≈««¿»ƒ¿ƒ≈¿«»

minkg izty

(bk)îlW rxd xvIW itl ,WExiR¥§¦¤¥¤¨¨¤
zrC lr Fxiardl cinY Fziqn mc`̈¨§¦¨¦§©£¦©©©
oikixv zFNw zFvn ENit` KMld ,FpFw¦§¨£¦¦§©§¦¦
mc`W zFvn x`Wl xnFge lw ,wEGig¦©¨¤¦§¨¦§¤¨¨

:i"`xdn .mdl dE`znð`l ,WExiR ¦§©¤¨¤¥Ÿ
mr WtPdW cFrA EPOn lk`YŸ©¦¤§¤©¤¤¦

:xUAdck dxez ©¨¨

(ck)ñmC `Ed 'zivnYd mC' WExitE¥©©©§¦¨
ipeeB dWlWE ,dhigW zrWA zzFXd©¥¦§©§¦¨§¨©§¥
oFW`xd ,dhigW zrWA oicxFi minC̈¦§¦¦§©§¦¨¨¦
`Ed KM xg`e ,mFc` ipXde ,xFgẄ§©¥¦¨§©©¨
hrnzPWM KM xg`e ,gNwl ligzn©§¦§©¥©§©©¨§¤¦§©¥
mC' E`xwp oYWlWE ,zzFWe xfFg mCd©¨¥§¥§¨§¨¦§§©
Epiid 'mixai`d mc'e .'zivnYd©©§¦§©¨¥¨¦©§

`EdW ENit` ,mFwnl mFwOn WxiRWM§¤¥¥¦¨§¨£¦¤
`vi `le xa`d KFzA rElA oiicr£©¦¨©§¨¥¤§Ÿ¨¨
WxiR `l m` la` ,xEq` `Ed uEgl©¨£¨¦Ÿ¥¥
KM ,'EPlk`Y `l'C dxdf`A Fpi ¥̀§©§¨¨§ŸŸ§¤¨
sC) oiNEgC `Ow wxR `xnBA WxFtn§¨©§¨¨¤¤©¨§¦©

:(ehdk dxez



d`xעד zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'k ipy meil inei xeriy

(äë)éðáìe Eì áèéé ïòîì epìëàz àìéøçà EE −Ÿ«Ÿ§¤®§©̧©¦©³§Æ§¨¤´©«£¤½
:ýåýé éðéòa øLiä äNòú-ék¦©«£¤¬©¨−̈§¥¥¬§Ÿ̈«

i"yx£epÏÎ‡z ‡Ï∑(קלב לדם (חולין .האברים òאזהרה ……¿∆ְְִֵַַָָָָ
'B‚Â EÏ ·ËÈÈ ÔÚÓÏ∑(כג ׂשכרן (מכות מּתן ּולמד צא ¿««ƒ«¿¿ְְֵַַַָָ

מּמּנּו, קצה אדם ׁשל ׁשּנפׁשֹו הּדם, אם מצות: ְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשל

לגזל  קלֿוחמר אחריו, ּולבניו לֹו זֹוכה מּמּנּו ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּפֹורׁש
להם  מתאּוה אדם ׁשל ׁשּנפׁשֹו .ועריֹות, ְְֲִֶֶֶַַַָָָָָ

(åë)éLã÷ ÷øéøãðe Eì eéäé-øLà Eúàáe àOz E ©¯¨«¨¤²£¤¦«§¬§−§¨¤®¦¨´½̈¨
:ýåýé øçáé-øLà íB÷nä-ìà¤©¨−£¤¦§©¬§Ÿ̈«

i"yx£EÈL„˜ ˜¯∑ּבׁשערי ּולאכלן הּקדׁשים את לׁשחט ל הּתרּתי לא חּלין, לׁשחט מּתר ׁשאּתה אףֿעלּֿפי «»»∆ְְְְְְְֳִִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹֻֻ
הּבחירה  לבית להביאם אּלא הקרבה, .ּבלא ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹ

(æë)éúìò úéNòåýåýé çaæî-ìò ícäå øNaä E §¨¦³¨«ŸŸ¤̧Æ©¨¨´§©½̈©¦§©−§Ÿ̈´
éäìàéçáæ-íãå Eéäìà ýåýé çaæî-ìò CôMé EE ¡Ÿ¤®§©§¨¤À¦¨¥Æ©¦§©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½

:ìëàz øNaäå§©¨−̈Ÿ¥«
i"yx£EÈ˙ÏÚ ˙ÈNÚÂ∑ והּדם הּבׂשר ּתן הן, עלֹות אם ¿»ƒ»……∆ְִֵֵַַָָָֹ

הּמזּבח  ּגּבי זבחיô,על ּדם הם, ׁשלמים זבחי ואם ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָ
"והּבׂשר  :ואחרּֿכ ּתחּלה, הּמזּבח על ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָיּׁשפ

רּבֹותינּו ּדרׁשּו ועֹוד קדׁשי",(ספרי)ּתאכל"; "רק : ְְֵֵֶַַָָָֹ
לארץ  ׁשּבחּוץ הּקדׁשים על ללּמד על ,öׁשּבא ּוללּמד ְְְֳִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ׁשּיקריבּו קדׁשים ולדֹות ועל .הּתמּורֹות ְְְְִִֶַַַַָָ

(çë)øLà älàä íéøácä-ìk úà zòîLå øîL§´Ÿ§¨«©§À̈¥µ¨©§¨¦´¨¥½¤£¤¬
éðáìe Eì áèéé ïòîì jeöî éëðàéøçà EíìBò-ãò E ¨«Ÿ¦−§©¤®¨§©Á©Á¦©̧§¹§¨¤³©«£¤̧Æ©½̈

éäìà ýåýé éðéòa øLiäå áBhä äNòú ékñ :E ¦³©«£¤Æ©´§©¨½̈§¥¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«
i"yx£¯ÓL∑(ספרי)לׁשמרּה צרי ׁשאּתה מׁשנה, זֹו ¿…ְְְִִֶַָָָָָ

ׁשּנאמר ּכענין ּתׁשּכח, ׁשּלא כב)ּבבטנ "ּכי (משלי : ְְְְְֱִִִִֶֶֶַַָָֹ
אפׁשר  ׁשנית, ואם ,"ּבבטנ ּתׁשמרם ּכי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָנעים

מׁשנה, ּבכלל ׁשאינֹו ּכל הא ּותקּים. אינֹוׁשּתׁשמע ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

מעׂשה  ÌÈ¯·c‰ŒÏk.÷ּבכלל ׁשּתהא (שם)∑‡˙ ְֲִֶַַ≈»«¿»ƒְֵֶ
חמּורה  ּכמצוה קּלה מצוה עלי ∑‰ø.·Bhחביבה ְְְֲֲִִִֶַָָָָָָ«

הּׁשמים  .ùאדם ּבעיני ∑Li‰Â¯.ּבעיני ְִֵֵַַָ¿«»»ְֵֵָָ

CÈ·ÏÂכה  CÏ ·ËÈÈc ÏÈ„a dpÏÎÈz ‡Ï»≈¿ƒ≈¿ƒ¿≈«»¿ƒ¿»
:ÈÈ Ì„˜ ¯LÎc „aÚ˙ È¯‡ C¯˙a«¿»¬≈«¿≈¿»»√»¿»

C¯„Âכו  CÏ ÔB‰Èc CÈL„e˜ ¯NÚÓ „BÁÏ¿«¿«¿»ƒ»¿ƒ¿»
:ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡Ï È˙È˙Â ÏBhzƒ¿≈≈¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»

Áa„Ó‡כז  ÏÚ ‡Ó„e ‡¯Na C˙ÂÏÚ „aÚ˙Â¿«¿≈¬»»»ƒ¿»¿»««¿¿»
ÏÚ CÙzLÈ CÈL„e˜ ˙ÒÎ Ì„Â C‰Ï‡ ÈÈc«¿»¡»»¿«ƒ¿«¿»ƒ¿¿≈«

:ÏeÎÈz ‡¯N·e C‰Ï‡ ÈÈc ‡Áa„Ó«¿¿»«¿»¡»»ƒ¿»≈

‡‡כח  Èc ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ˙È Ïa˜˙e ¯Ë«¿««»ƒ¿»«»»ƒ≈ƒ¬»
„Ú C¯˙a CÈ·ÏÂ CÏ ·ËÈÈc ÏÈ„a C„wÙÓ¿«¿»¿ƒ¿≈«»¿ƒ¿»«¿»«
ÈÈ Ì„˜ ¯LÎ„e Ô˜˙c „aÚ˙ È¯‡ ÌÏÚ√»¬≈«¿≈¿»≈¿»»√»¿»

:C‰Ï‡¡»»

minkg izty

(dk)òxUAd lM wxtA `dC ,dWwe§¨¤§¨§¤¤¨©¨¨
`l'C `xwl Dil opinwFn (ehw sC)©§¦©¥¦§¨§Ÿ
i"Wxe ,algA xUal dxdf` 'EPlk`YŸ§¤©§¨¨§¨¨§¨¨§©¦
,zFzixkC `Ow wxtA `iad FnvrA§©§¥¦§¤¤©¨§¨¥
Ff `qxiB lr m"`xd dWwdW FnkE§¤¦§¨¨§¥©¦§¨
il d`xpe .(c sC) zFzixkC `iddn¥©¦§¨¥©§¦§¤¦
x`WC `AiN` ikd WxiR i"WxC§©¦¥¥¨¦©¦¨¦§¨
xUAd lM wxtC mi`xFn`e mi`PY©¨¦§¨¨¦§¤¤¨©¨¨
algA xUA zlik` zxdf` itliC§¨§¦©§¨©£¦©¨¨§¨¨
`PY cge ,mW oiIr ,zF`xwn x`Xn¦§¨¦§¨©¥¨§©©¨
`l' minrR WlW aizkCn Dl silï¥¨¦¦§¦¨§¨¦Ÿ
mdn cge ,'FO` algA icB lXaz§©¥§¦©£¥¦§©¥¤
i"WxA oiIr ,`z` dlik` xEQi`l§¦£¦¨¨¨©¥§©¦
WxiRX dnE ,mihRWn zWxtA lirl§¥§¨¨©¦§¨¦©¤¥¥
`AiN` `Ed zFzixkC `xnBA i"Wx©¦©§¨¨§¨¥©¦¨

'EPlk`Y `l' i`d WixcC iAxC§©¦§¨¥©ŸŸ§¤
:algA xUA zlik` zxdf`lek dxez §©§¨©£¦©¨¨§¨¨

(fk)ôaYknl Dil dOl ,uxzl FpFvx§§¨¥¨¨¥§¦§©
wx' aizM xaM ixde ,df wEqR cFr¨¤©£¥§¨§¦©
mFwOd l` z`aE `VY 'ebe LiWcẅ¨¤¦¨¨¨¤©¨
ipin lM mW llke ''d xgai xW £̀¤¦§©§¨©¨¨¦¥
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.iccd` `iWw oM m`e ,'lk`Y xUAde'§©¨¨Ÿ¥§¦¥©§¨©£¨¥
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gAfn lW FBB lr `Ed zFlFrC mCde§©¨§©©¤¦§¥©
minlXd mC EN`e ,gAfOd sEB lr `lŸ©©¦§¥©§¦©©§¨¦
:FBB lr `l gAfOd sEB lr `Ed©©¦§¥©Ÿ©©

öoAxwl dndA WiCwd m` ,xnFlM§©¦¦§¦§¥¨§¨§¨
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'LEvn ikp` xW` dN`d mixaCd' mzq§¨©§¨¦¨¥¤£¤¨Ÿ¦§©§
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עה d`x zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'k ipy meil inei xeriy

(äë)éðáìe Eì áèéé ïòîì epìëàz àìéøçà EE −Ÿ«Ÿ§¤®§©̧©¦©³§Æ§¨¤´©«£¤½
:ýåýé éðéòa øLiä äNòú-ék¦©«£¤¬©¨−̈§¥¥¬§Ÿ̈«

i"yx£epÏÎ‡z ‡Ï∑(קלב לדם (חולין .האברים òאזהרה ……¿∆ְְִֵַַָָָָ
'B‚Â EÏ ·ËÈÈ ÔÚÓÏ∑(כג ׂשכרן (מכות מּתן ּולמד צא ¿««ƒ«¿¿ְְֵַַַָָ

מּמּנּו, קצה אדם ׁשל ׁשּנפׁשֹו הּדם, אם מצות: ְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשל

לגזל  קלֿוחמר אחריו, ּולבניו לֹו זֹוכה מּמּנּו ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּפֹורׁש
להם  מתאּוה אדם ׁשל ׁשּנפׁשֹו .ועריֹות, ְְֲִֶֶֶַַַָָָָָ

(åë)éLã÷ ÷øéøãðe Eì eéäé-øLà Eúàáe àOz E ©¯¨«¨¤²£¤¦«§¬§−§¨¤®¦¨´½̈¨
:ýåýé øçáé-øLà íB÷nä-ìà¤©¨−£¤¦§©¬§Ÿ̈«

i"yx£EÈL„˜ ˜¯∑ּבׁשערי ּולאכלן הּקדׁשים את לׁשחט ל הּתרּתי לא חּלין, לׁשחט מּתר ׁשאּתה אףֿעלּֿפי «»»∆ְְְְְְְֳִִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹֻֻ
הּבחירה  לבית להביאם אּלא הקרבה, .ּבלא ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹ

(æë)éúìò úéNòåýåýé çaæî-ìò ícäå øNaä E §¨¦³¨«ŸŸ¤̧Æ©¨¨´§©½̈©¦§©−§Ÿ̈´
éäìàéçáæ-íãå Eéäìà ýåýé çaæî-ìò CôMé EE ¡Ÿ¤®§©§¨¤À¦¨¥Æ©¦§©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½

:ìëàz øNaäå§©¨−̈Ÿ¥«
i"yx£EÈ˙ÏÚ ˙ÈNÚÂ∑ והּדם הּבׂשר ּתן הן, עלֹות אם ¿»ƒ»……∆ְִֵֵַַָָָֹ

הּמזּבח  ּגּבי זבחיô,על ּדם הם, ׁשלמים זבחי ואם ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָ
"והּבׂשר  :ואחרּֿכ ּתחּלה, הּמזּבח על ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָיּׁשפ

רּבֹותינּו ּדרׁשּו ועֹוד קדׁשי",(ספרי)ּתאכל"; "רק : ְְֵֵֶַַָָָֹ
לארץ  ׁשּבחּוץ הּקדׁשים על ללּמד על ,öׁשּבא ּוללּמד ְְְֳִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ׁשּיקריבּו קדׁשים ולדֹות ועל .הּתמּורֹות ְְְְִִֶַַַַָָ

(çë)øLà älàä íéøácä-ìk úà zòîLå øîL§´Ÿ§¨«©§À̈¥µ¨©§¨¦´¨¥½¤£¤¬
éðáìe Eì áèéé ïòîì jeöî éëðàéøçà EíìBò-ãò E ¨«Ÿ¦−§©¤®¨§©Á©Á¦©̧§¹§¨¤³©«£¤̧Æ©½̈

éäìà ýåýé éðéòa øLiäå áBhä äNòú ékñ :E ¦³©«£¤Æ©´§©¨½̈§¥¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«
i"yx£¯ÓL∑(ספרי)לׁשמרּה צרי ׁשאּתה מׁשנה, זֹו ¿…ְְְִִֶַָָָָָ

ׁשּנאמר ּכענין ּתׁשּכח, ׁשּלא כב)ּבבטנ "ּכי (משלי : ְְְְְֱִִִִֶֶֶַַָָֹ
אפׁשר  ׁשנית, ואם ,"ּבבטנ ּתׁשמרם ּכי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָנעים

מׁשנה, ּבכלל ׁשאינֹו ּכל הא ּותקּים. אינֹוׁשּתׁשמע ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

מעׂשה  ÌÈ¯·c‰ŒÏk.÷ּבכלל ׁשּתהא (שם)∑‡˙ ְֲִֶַַ≈»«¿»ƒְֵֶ
חמּורה  ּכמצוה קּלה מצוה עלי ∑‰ø.·Bhחביבה ְְְֲֲִִִֶַָָָָָָ«

הּׁשמים  .ùאדם ּבעיני ∑Li‰Â¯.ּבעיני ְִֵֵַַָ¿«»»ְֵֵָָ

CÈ·ÏÂכה  CÏ ·ËÈÈc ÏÈ„a dpÏÎÈz ‡Ï»≈¿ƒ≈¿ƒ¿≈«»¿ƒ¿»
:ÈÈ Ì„˜ ¯LÎc „aÚ˙ È¯‡ C¯˙a«¿»¬≈«¿≈¿»»√»¿»

C¯„Âכו  CÏ ÔB‰Èc CÈL„e˜ ¯NÚÓ „BÁÏ¿«¿«¿»ƒ»¿ƒ¿»
:ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡Ï È˙È˙Â ÏBhzƒ¿≈≈¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»

Áa„Ó‡כז  ÏÚ ‡Ó„e ‡¯Na C˙ÂÏÚ „aÚ˙Â¿«¿≈¬»»»ƒ¿»¿»««¿¿»
ÏÚ CÙzLÈ CÈL„e˜ ˙ÒÎ Ì„Â C‰Ï‡ ÈÈc«¿»¡»»¿«ƒ¿«¿»ƒ¿¿≈«

:ÏeÎÈz ‡¯N·e C‰Ï‡ ÈÈc ‡Áa„Ó«¿¿»«¿»¡»»ƒ¿»≈

‡‡כח  Èc ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ˙È Ïa˜˙e ¯Ë«¿««»ƒ¿»«»»ƒ≈ƒ¬»
„Ú C¯˙a CÈ·ÏÂ CÏ ·ËÈÈc ÏÈ„a C„wÙÓ¿«¿»¿ƒ¿≈«»¿ƒ¿»«¿»«
ÈÈ Ì„˜ ¯LÎ„e Ô˜˙c „aÚ˙ È¯‡ ÌÏÚ√»¬≈«¿≈¿»≈¿»»√»¿»

:C‰Ï‡¡»»

minkg izty

(dk)òxUAd lM wxtA `dC ,dWwe§¨¤§¨§¤¤¨©¨¨
`l'C `xwl Dil opinwFn (ehw sC)©§¦©¥¦§¨§Ÿ
i"Wxe ,algA xUal dxdf` 'EPlk`YŸ§¤©§¨¨§¨¨§¨¨§©¦
,zFzixkC `Ow wxtA `iad FnvrA§©§¥¦§¤¤©¨§¨¥
Ff `qxiB lr m"`xd dWwdW FnkE§¤¦§¨¨§¥©¦§¨
il d`xpe .(c sC) zFzixkC `iddn¥©¦§¨¥©§¦§¤¦
x`WC `AiN` ikd WxiR i"WxC§©¦¥¥¨¦©¦¨¦§¨
xUAd lM wxtC mi`xFn`e mi`PY©¨¦§¨¨¦§¤¤¨©¨¨
algA xUA zlik` zxdf` itliC§¨§¦©§¨©£¦©¨¨§¨¨
`PY cge ,mW oiIr ,zF`xwn x`Xn¦§¨¦§¨©¥¨§©©¨
`l' minrR WlW aizkCn Dl silï¥¨¦¦§¦¨§¨¦Ÿ
mdn cge ,'FO` algA icB lXaz§©¥§¦©£¥¦§©¥¤
i"WxA oiIr ,`z` dlik` xEQi`l§¦£¦¨¨¨©¥§©¦
WxiRX dnE ,mihRWn zWxtA lirl§¥§¨¨©¦§¨¦©¤¥¥
`AiN` `Ed zFzixkC `xnBA i"Wx©¦©§¨¨§¨¥©¦¨

'EPlk`Y `l' i`d WixcC iAxC§©¦§¨¥©ŸŸ§¤
:algA xUA zlik` zxdf`lek dxez §©§¨©£¦©¨¨§¨¨

(fk)ôaYknl Dil dOl ,uxzl FpFvx§§¨¥¨¨¥§¦§©
wx' aizM xaM ixde ,df wEqR cFr¨¤©£¥§¨§¦©
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iAB hwpC `de .'ek md minlW igaf¦§¥§¨¦¥§¨§¨©©¥
minlW iAbe 'gAfOd iAB lr' dlFr¨©©¥©¦§¥©§©¥§¨¦

xUAd zpizPW ipRn ,'gAfOd lr' hwp̈©©©¦§¥©¦§¥¤§¦©©¨¨
gAfn lW FBB lr `Ed zFlFrC mCde§©¨§©©¤¦§¥©
minlXd mC EN`e ,gAfOd sEB lr `lŸ©©¦§¥©§¦©©§¨¦
:FBB lr `l gAfOd sEB lr `Ed©©¦§¥©Ÿ©©
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øaFYkl ,il dOl 'lM' ,ok `l m`C§¦Ÿ¥Ÿ¨¨¦¦§
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ziUre' mEXn `N` Fpi`W `xvn xaC§©¦§¨¤¥¤¨¦§¨¦¨

:'aFHde xWIdhk dxez ©¨¨§©

d`x zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn `"k iyily meil inei xeriy

ß a`Îmgpn `"k iyily mei ß

(èë)éäìà ýåýé úéøëé-ékäzà øLà íéBbä-úà E ¦«©§¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¤©¦À£¤̧©¨¬
éðtî íúBà úLøì änL-àázáLéå íúà zLøéå E ¨¨²¨¨¤¬¤−̈¦¨¤®§¨«©§¨´Ÿ½̈§¨«©§−̈
:íöøàa§©§¨«

(ì)íãîMä éøçà íäéøçà L÷pz-ït Eì øîMä¦¨´¤§À¤¦¨¥Æ©«£¥¤½©«£¥−¦¨«§¨´
éðtîeãáòé äëéà øîàì íäéäìàì Løãz-ïôe E ¦¨¤®¤¦§¸¥«Ÿ¥¤¹¥ÀŸ¥¨̧©«©§¹

:éðà-íb ïk-äNòàå íäéäìà-úà älàä íéBbä©¦³¨¥̧¤Æ¤¡´Ÿ¥¤½§¤«¡¤¥−©¨«¦
i"yx£L˜pzŒÔt∑ ואני מֹוקׁש; לׁשֹון ּתרּגם אּונקלֹוס ∆ƒ»≈ְְְְֲִִֵֵַ

נּו"ן  מצינּו ׁשּלא ּבּלׁשֹון, לדקּדק חׁש ׁשּלא ְְִֵֵֶֶַַָָָֹֹאֹומר
אבל  מּמּנּו, הּנֹופל ליסֹוד ואפּלּו יּוקׁש, ְֲֲִִִִֵֶַַַָּבלׁשֹון

נּו"ן: מצינּו וקׁשקּוׁש טרּוף ה)ּבלׁשֹון (דניאל ְְְִִִֵָ
אֹומר: אני זה ואף נקׁשן", לדא ּדא ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֻ"וארּכּבתּה
להיֹות  אחריהם, ּתּטרף ּפן אחריהם", ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ"ּפןּֿתּנקׁש

וכן מעׂשיהם. אחר קט)ּכרּו נֹוׁשה (תהלים "ינּקׁש : ְְֲֵֵֵֶֶַַַַָ
נֹוׁשים  עליו להיֹות הרׁשע את מקּלל ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָלכלֿאׁשרֿלֹו",

ממֹונֹו אחר ּומתנּקׁשין מחזירין ויהיּו ‡È¯Á.רּבים, ְְְְֲִִִִִִַַַַַָ«¬≈
EÈtÓ Ì„ÓM‰∑מּפני ׁשאׁשמידם ׁשּתראה ,úאחר ƒ»¿»ƒ»∆ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָ

מּפני  אּלּו? ּנׁשמדּו מה מּפני לב, לתת ל ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַָיׁש
ּתעׂשה  לא אּתה אף ׁשּבידיהם. מקלקלים ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֻמעׂשים

ויׁשמידּו אחרים יבאּו ׁשּלא e„·ÚÈ.ּכן, ‰ÎÈ‡∑ ְְֲִִֵֵֶַָֹֹ≈»««¿
וקּטּור  זּבּוח על אּלא עבֹודהֿזרה על ענׁש ׁשּלא ְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹלפי

ׁשּכתּוב ּכמֹו והׁשּתחואה, כב)ונּסּו לה'(שמות "ּבלּתי : ְְְְְֲִִִִֶַַָָָ
ׁשאם  ּכאן ולּמד ּבא לגבּה, הּנעׂשים ּדברים ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָֹלבּדֹו",

ּב לעבדּה עבֹודהֿזרה ׁשל ּכגֹון ּדרּכּה אחר, דבר ְְְְְֲֵֶַַָָָָָָָָ
לּפעֹור  היא ,àּפֹוער זֹו למרקּוליס, אבן וזֹורק ְְְְִִֵֵֶֶַַ

והׁשּתחואה, ונּסּו וקּטּור זּבּוח אבל וחּיב. ְְְְְֲֲֲִִִִַַַָָָָָעבֹודתֹו,
חּיב  ּכדרּכּה ׁשּלא .אפּלּו ְְֲִֶַַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(368 'nr ` `"ypz zegiyd xtq)

לאלקיהם ּתדרׁש ל)ּופן (יב, ְֱִֵֶֶֶֹֹ
היא היא עבֹודתּה ּדר על ּתׁשאל עבודה ׁשּלא (רמב"ם ְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹ

ב) ב, זרה

העבֹודֹות, ּדרכי לידע ּבית־ּדין על חּיּוב יׁש ְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַָואף־על־ּפי־כן
ּדר היא ׁשּזֹו ׁשּידעּו עד ּכֹוכבים עבֹודת סֹוקלין ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָׁשאין

ב)עבֹודתּה ג, ספרי (שם קֹורין ּבית־ּדין ׁשּכאׁשר לֹומר, ויׁש . ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָ

ּבקריאה  הּנה העֹולם, מן עֹובדיה את לבער ּכדי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָעבֹודה־זרה
ּדרּגתם  ּבאמצעּות וזאת אֹותּה, וׁשֹוללים מבּטלים עצמּה ְְְְְְְְְִִֶַַַָָָָָֹזֹו
אמּונה, מּצד רק אינֹו ׁשהּבּטּול והיינּו, הּתֹורה. ּבלּמּוד ְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָהּנעלית
והּׂשגת  הבנת עצמֹו, הּׂשכל מּצד ּגם אּלא הּׂשכל, ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָׁשּמעל
(ׁשלילת  ה' אחדּות מדּגׁשת וכ נעלית; ּבדרּגה ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָֻהּתֹורה

לעבֹודה־זרה. מקֹום נתינת ׁשּיׁש היכן ּגם ְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָעבֹודה־זרה)

(àì)éäìà ýåýéì ïë äNòú-àìúáòBz-ìë ék E Ÿ©«£¤´¥½©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®¦Á¨«£©̧
íäéða-úà íâ ék íäéäìàì eNò àðN øLà ýåýé§Ÿ̈¹£¤´¨¥À¨Æ¥´Ÿ¥¤½¦´©³¤§¥¤Æ

:íäéäìàì Làá eôøNé íäéúða-úàå§¤§´Ÿ¥¤½¦§§¬¨¥−¥«Ÿ¥¤«
i"yx£Ì‰ÈaŒ˙‡ Ì‚ Èk∑(ספרי) עֹובד ראיתי 'אני עקיבא: רּבי אמר ואּמֹותיהם. אבֹותיהם את לרּבֹות 'ּגם', ƒ«∆¿≈∆ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ּכלּבֹו לפני לאביו ׁשּכפתֹו .ואכלֹו'áּכֹוכבים ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָ

‡zכט  Èc ‡iÓÓÚ ˙È C‰Ï‡ ÈÈ ÈˆLÈ È¯‡¬≈¿≈≈¿»¡»»»«¿«»ƒ«¿
˙¯È˙Â CÓ„wÓ ÔB‰˙È ‡Î¯˙Ï Ôn˙Ï ÏÏÚ»≈¿«»¿»»»»¿ƒ√»»¿≈«

:ÔB‰Ú¯‡a ·˙È˙Â ÔB‰˙È»¿¿≈«¿«¿¬

a˙¯ל  ÔB‰È¯˙a Ï˜z˙ ‡ÓÏÈc CÏ ¯nzÒ‡ƒ¿««»ƒ¿»ƒ»««¿≈»«
ÔB‰˙ÂÚËÏ Úa˙˙ ‡ÓÏÈ„Â CÓ„wÓ ÔeˆzLÈc¿ƒ¿≈ƒ√»»¿ƒ¿»ƒ¿«¿«¬»¿
˙È ÔÈl‡‰ ‡iÓÓÚ ÔÈÁÏt ÔÈcÎ‡ ¯ÓÈÓÏ¿≈«∆¿≈»¿ƒ«¿«»»ƒ≈»

:‡‡ Û‡ Ôk „aÚ‡Â ÔB‰˙ÂÚË«¬»¿¿∆¿≈≈«»»

Ïkלא  È¯‡ C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ôk „aÚ˙ ‡Ï»«¿≈≈√»¿»¡»»¬≈»
È¯‡ ÔB‰˙ÂÚËÏ e„·Ú ÈÒ Èc ÈÈ Ì„˜ ˜Á¯Ócƒ¿»»√»¿»ƒ»≈¬»¿«¬»¿¬≈
‡¯ea ÔÈ„˜BÈ ÔB‰È˙a ˙ÈÂ ÔB‰Èa ˙È Û‡«»¿≈¿»¿»≈¿ƒ¿»

:ÔB‰˙ÂÚËÏ¿«¬»¿

minkg izty

(l)úlW FhEWRnC ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦§¦§¤
mcnXd xg`W `weC rnWn `xw§¨©§©©§¨¤©©¦¨§¨
mcFwe WwPY `NW xdfEn dY ©̀¨§¨¤Ÿ¦¨¥§¤
xg` WxiR Kkitl ,`l mcnXd¦¨§¨Ÿ§¦¨¥¥©©

:'eke d`xYWàeiptl oixrFRW ,WExiR ¤¦§¤¥¤£¦§¨¨
`id Ff irx oi`ivFnE zrAHd iR¦©©©©¦¦§¦¦

:FzcFar`l dxez £¨

(`l)á.milil` zcFard ,xnFl FpFvx§©¨£©¡¦¦
dfaE ,W`A FtxU xnFl FpFvx ,Flk`e©£¨§©§¨¨¥¨¤

:i"Wx WExitl di`x Wi` dxez ¥§¨¨§¥©¦



d`xעו zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn `"k iyily meil inei xeriy

âé(à)Búà íëúà äeöî éëðà øLà øácä-ìk úà¥´¨©¨À̈£¤³¨«Ÿ¦Æ§©¤´¤§¤½Ÿ¬
ô :epnî òøâú àìå åéìò óñú-àì úBNòì eøîLú¦§§−©«£®«ŸŸ¥´¨½̈§¬Ÿ¦§©−¦¤«

i"yx£¯·c‰ŒÏk ּכבחמּורה ∑‡˙ ˙e¯ÓL.קּלה ≈»«»»ְֲַַָָƒ¿¿
˙BNÚÏ∑ האמּורים 'עׂשה', על תעׂשה' 'לא לּתן «¬ֲֲֲִִֵֵֶַַָֹ

אּלא  הּוא, תעׂשה' 'לא לׁשֹון 'הּׁשמר', ׁשּכל ְֲִֶֶֶֶַַָָָָָָֹּבּפרׁשה,

'עׂשה' ׁשל 'הּׁשמר' על לֹוקין ÛÒ˙Œ‡Ï.ׁשאין ֲִִֵֵֶֶֶַָ……≈
ÂÈÏÚ∑(ספרי) מינין חמּׁשה ּבתפּלין, טֹוטפֹות חמּׁשה »»ְֲֲִִִִִִִָָָ

ארּבע âּבלּולב  ּכהנים , ּבברּכת .ּברכֹות ְְְְֲִִַַַַָָֹ

(á)éìà ïúðå íBìç íìç Bà àéáð Eaø÷a íe÷é-ékE ¦«¨³§¦§§Æ¨¦½−Ÿ¥´£®§¨©¬¥¤²
:úôBî Bà úBà−¬¥«

i"yx£˙B‡ EÈÏ‡ Ô˙Â∑ ׁשּנאמר ּכענין ּבּׁשמים, ¿»«≈∆ְֱִִֶֶַַַַָָ
ו)ּבגדעֹון ואֹומר(שופטים אֹות", ּלי "ועׂשית :(שם): ְְְְִִִֵָָ

וגֹו'" אלֿהּגּזה חרב ÙBÓ˙."יהיֿנא B‡∑ ּבארץ. ְְִִֶֶַָָֹ≈ֶָָ
אחרים:[ ‡B˙ספרים EÈÏ‡ Ô˙Â∑ּדכתיב (בראשית ּבּׁשמים, ְֲִִֵָ¿»«≈∆ְִִִַַָ

ּולמֹועדים"א) לאתת "והיּו :.˙ÙBÓ B‡∑,ּבארץ ְְְֲִָֹֹ≈ֶָָ

ּכלֿ ועל לבּדּה עלֿהּגּזה יהיה טל "אם ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָּדכתיב:
ואם  לֹו", תׁשמע "לא אףֿעלּֿפיֿכן חרב], ְְִִִֵֶֶַַַָָֹֹהארץ
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  לֹו נֹותן מּפניֿמה ְִֵֵַַָָָֹּתאמר:
אלהיכם  ה' מנּסה "ּכי אֹות? לעׂשֹות ְְֱֲִֵֶֶֶַַָָֹממׁשלה

.ã"אתכם  ְֶֶ

(â)éìà øac-øLà úôBnäå úBàä àáeäëìð øîàì E ¨³¨Æ§©¥½£¤¦¤¬¥¤−¥®Ÿ¥«§º̈
:íãáòðå ízòãé-àì øLà íéøçà íéäìà éøçà©«£¥̧¡Ÿ¦¯£¥¦²£¤¬«Ÿ§©§−̈§¨«¨§¥«

(ã)íìBç-ìà Bà àeää àéápä éøác-ìà òîLú àì́Ÿ¦§©À¤¦§¥Æ©¨¦´©½²¤¥¬
íëúà íëéäìà ýåýé äqðî ék àeää íBìçä©«£−©®¦´§©¤º§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ¤§¤½
-ìëa íëéäìà ýåýé-úà íéáäà íëLéä úòãì̈©À©£¦§¤³«Ÿ£¦Æ¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½§¨

:íëLôð-ìëáe íëááì§©§¤−§¨©§§¤«

(ä)-úàå eàøéú Búàå eëìz íëéäìà ýåýé éøçà©«£¥̧§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²¥¥−§Ÿ´¦¨®§¤
Báe eãáòú Búàå eòîLú Bì÷áe eøîLz åéúåöî¦§Ÿ¨³¦§¸ŸÆ§Ÿ´¦§½̈§Ÿ¬©«£−Ÿ¬

:ïe÷aãú¦§¨«
i"yx£e¯ÓLz ÂÈ˙ÂˆÓŒ˙‡Â∑ מׁשה BÏ˜·e.ּתֹורת ¿∆ƒ¿…»ƒ¿…ֶַֹ¿…

eÚÓL˙∑ הּנביאים ˙ä.e„·Úּבקֹול B˙B‡Â∑ ƒ¿»ְְִִַ¿«¬…
˙„å.Ôe˜aּבמקּדׁשֹו B·e∑(יד ּבדרכיו:(סוטה הּדבק ְְִָƒ¿»ְִִֵָָָ

ׁשעׂשה  ּכמֹו חֹולים! ּבּקר מתים, קבר חסדים, ְְְֲִִִֵֵֶַָָָֹֹּגמל
.æהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  ַָָ

d˙Èא  ÔBÎ˙È „wÙÓ ‡‡ Èc ‡Ób˙t Ïk ˙È»»ƒ¿»»ƒ¬»¿«≈»¿»≈
‡ÏÂ È‰BÏÚ ÔeÙÒB˙ ‡Ï „aÚÓÏ Ôe¯hzƒ¿¿∆¿»»¿¬ƒ¿»

:dpÓ ÔeÚÓƒ̇¿¿ƒ≈

ÔzÈÂב  ‡ÓÏÁ ÌÏÁ B‡ ‡i· CÈa Ìe˜È È¯‡¬≈¿≈»¿ƒ»»≈∆¿»¿ƒ∆
:‡˙ÙBÓ B‡ ˙‡ CÏ»»¿»

ÓÈÓÏ¯ג  CnÚ ÏÈlÓ Èc ‡˙ÙBÓe ‡˙‡ È˙ÈÈÂ¿≈≈»»¿»ƒ«ƒƒ»¿≈»
ÔezÚ„È ‡Ï Èc ‡iÓÓÚ ˙ÂÚË ¯˙a C‰¿«»««¬««¿«»ƒ»¿«¿»

:ÔepÁÏÙÂ¿ƒ¿¿ƒ

ÌÏÁÏד  B‡ ‡e‰‰ ‡i· ÈÓb˙ÙÏ Ïa˜˙ ‡Ï»¿«≈¿ƒ¿»≈¿ƒ»«¿»≈
ÔBÎ˙È ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ÈqÓ È¯‡ ‡e‰‰ ‡ÓÏÁ∆¿»«¬≈¿«≈¿»¡»¬»¿
ÏÎa ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ˙È ÔÈÓÁ¯ ÔBÎÈ˙È‡‰ ÚcÓÏ¿ƒ««ƒ≈»¬ƒ»¿»¡»¬¿»

:ÔBÎLÙ ÏÎ·e ÔBÎaÏƒ¿¿»«¿¿

d˙ÈÂה  ÔeÎ‰z ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ„ ‡zÏÁc ¯˙a»«««¿»«¿»¡»¬¿»¿»≈
d¯ÓÈÓÏe Ôe¯h˙ È‰B„Bwt ˙ÈÂ ÔeÏÁ„zƒ¿¬¿»ƒƒƒ¿¿≈¿≈
dzÏÁ„·e ÔeÁÏÙ˙ È‰BÓ„˜e ÔeÏa˜z¿«¿√»ƒƒ¿¿¿««¿≈

:Ôe·¯˜˙zƒ¿»¿

minkg izty

âé(`)âmWe oPgz`e zWxR lirl oiIr©¥§¥¨¨©¨¤§©©§¨
mipin dXng WxitC `de .iYWxiR¥©§¦§¨§¥¥£¦¨¦¦
dCEb`A ocb` m` Epiid ,alENAW¤©¨©§¦£¨¨©£¨
ocb` `l m`C ,xaFr `Ed f`C ,zg ©̀©§¨¥§¦Ÿ£¨¨
o`nl ENit`e ,xaFr Fpi` zg` dCEb`A©£¨©©¥¥©£¦§©

cb` Kixv oi` alEl xn`CmFwn lMn §¨©¨¥¨¦¤¤¦¨¨
DiA zi` ocb` m`C DiPin opirnẄ§¦©¦¥§¦£¨¨¦¥

:'siqFY lA' mEXna dxez ¦©¦
(a)ãlM `dC ,i"Wxl dWwC ,WExiR¥§¨¤§©¦§¨¨

`kde ,dlrnNX` mrh zpizp `Ed 'iM'¦§¦©©©©¤§©§¨§¨¨

m`e WxiR okl ,`Ed mrh zpizp i`n©§¦©©©¨¥¥¥§¦
zpizp xiRW iede ,'eke xn`YŸ©§¨¥©¦§¦©

:mrhb dxez ©©
(d)ä'ExnWY eizFvn'C mEXn ,WExiR¥¦§¦§¨¦§Ÿ

lMW ,rnWnA DNEM dWn zxFY©¤¨§©§©¤¨
FlFwaE' i`n oM m` ,DA oillkp zFvOd©¦§¦§¨¦¨¦¥©§
:mi`iaPd lFw zFAxl `N` ,'ErnWz¦§¨¤¨§©©§¦¦

å`EdW zFpAxwA ixiin Ff dcFarC©£¨©§¥§¨§¨¤
xaM ixd zFvn zcFarA i`C ,WCwOA©¦§¨§¦©£©¦§£¥§¨

:xEn`ælirl i"Wx WxiR `lC `de ¨§¨§Ÿ¥¥©¦§¥

,'wAcz FaE' iOp aizkC awr zWxtA§¨¨©¥¤¦§¦©¦¦§¨
`xwn lW FhEWtC mEXn xnFl Wie§¥©¦¦§¤¦§¨
,eikxcA wACd `Ed FWExiR 'wAcz FaE'¦§¨¥¦©¥¦§¨¨
mEXn `kd la` ,'eke micqg lFnB§£¨¦£¨¨¨¦
ixg`' `xTd WxtlE xnFl drhp `lC§Ÿ¦§¤©§¨¥©§¨©£¥
lM LA EidIW xg`lE ,'ebe 'EklY 'd¥¥§©©¤¦§§¨
lM zFidl 'oEwAcz FA' f` ElNd zFCOd©¦©¨¨¦§¨¦§¨
Wxtl KxvEd Kkl ,mkilr FzgBWd©§¨¨£¥¤§¨§©§¨¥

:'eke eikxcA wACde dxez ¦©¥¦§¨¨



עז d`x zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn `"k iyily meil inei xeriy

âé(à)Búà íëúà äeöî éëðà øLà øácä-ìk úà¥´¨©¨À̈£¤³¨«Ÿ¦Æ§©¤´¤§¤½Ÿ¬
ô :epnî òøâú àìå åéìò óñú-àì úBNòì eøîLú¦§§−©«£®«ŸŸ¥´¨½̈§¬Ÿ¦§©−¦¤«

i"yx£¯·c‰ŒÏk ּכבחמּורה ∑‡˙ ˙e¯ÓL.קּלה ≈»«»»ְֲַַָָƒ¿¿
˙BNÚÏ∑ האמּורים 'עׂשה', על תעׂשה' 'לא לּתן «¬ֲֲֲִִֵֵֶַַָֹ

אּלא  הּוא, תעׂשה' 'לא לׁשֹון 'הּׁשמר', ׁשּכל ְֲִֶֶֶֶַַָָָָָָֹּבּפרׁשה,

'עׂשה' ׁשל 'הּׁשמר' על לֹוקין ÛÒ˙Œ‡Ï.ׁשאין ֲִִֵֵֶֶֶַָ……≈
ÂÈÏÚ∑(ספרי) מינין חמּׁשה ּבתפּלין, טֹוטפֹות חמּׁשה »»ְֲֲִִִִִִִָָָ

ארּבע âּבלּולב  ּכהנים , ּבברּכת .ּברכֹות ְְְְֲִִַַַַָָֹ

(á)éìà ïúðå íBìç íìç Bà àéáð Eaø÷a íe÷é-ékE ¦«¨³§¦§§Æ¨¦½−Ÿ¥´£®§¨©¬¥¤²
:úôBî Bà úBà−¬¥«

i"yx£˙B‡ EÈÏ‡ Ô˙Â∑ ׁשּנאמר ּכענין ּבּׁשמים, ¿»«≈∆ְֱִִֶֶַַַַָָ
ו)ּבגדעֹון ואֹומר(שופטים אֹות", ּלי "ועׂשית :(שם): ְְְְִִִֵָָ

וגֹו'" אלֿהּגּזה חרב ÙBÓ˙."יהיֿנא B‡∑ ּבארץ. ְְִִֶֶַָָֹ≈ֶָָ
אחרים:[ ‡B˙ספרים EÈÏ‡ Ô˙Â∑ּדכתיב (בראשית ּבּׁשמים, ְֲִִֵָ¿»«≈∆ְִִִַַָ

ּולמֹועדים"א) לאתת "והיּו :.˙ÙBÓ B‡∑,ּבארץ ְְְֲִָֹֹ≈ֶָָ

ּכלֿ ועל לבּדּה עלֿהּגּזה יהיה טל "אם ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָּדכתיב:
ואם  לֹו", תׁשמע "לא אףֿעלּֿפיֿכן חרב], ְְִִִֵֶֶַַַָָֹֹהארץ
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  לֹו נֹותן מּפניֿמה ְִֵֵַַָָָֹּתאמר:
אלהיכם  ה' מנּסה "ּכי אֹות? לעׂשֹות ְְֱֲִֵֶֶֶַַָָֹממׁשלה

.ã"אתכם  ְֶֶ

(â)éìà øac-øLà úôBnäå úBàä àáeäëìð øîàì E ¨³¨Æ§©¥½£¤¦¤¬¥¤−¥®Ÿ¥«§º̈
:íãáòðå ízòãé-àì øLà íéøçà íéäìà éøçà©«£¥̧¡Ÿ¦¯£¥¦²£¤¬«Ÿ§©§−̈§¨«¨§¥«

(ã)íìBç-ìà Bà àeää àéápä éøác-ìà òîLú àì́Ÿ¦§©À¤¦§¥Æ©¨¦´©½²¤¥¬
íëúà íëéäìà ýåýé äqðî ék àeää íBìçä©«£−©®¦´§©¤º§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ¤§¤½
-ìëa íëéäìà ýåýé-úà íéáäà íëLéä úòãì̈©À©£¦§¤³«Ÿ£¦Æ¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½§¨

:íëLôð-ìëáe íëááì§©§¤−§¨©§§¤«

(ä)-úàå eàøéú Búàå eëìz íëéäìà ýåýé éøçà©«£¥̧§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²¥¥−§Ÿ´¦¨®§¤
Báe eãáòú Búàå eòîLú Bì÷áe eøîLz åéúåöî¦§Ÿ¨³¦§¸ŸÆ§Ÿ´¦§½̈§Ÿ¬©«£−Ÿ¬

:ïe÷aãú¦§¨«
i"yx£e¯ÓLz ÂÈ˙ÂˆÓŒ˙‡Â∑ מׁשה BÏ˜·e.ּתֹורת ¿∆ƒ¿…»ƒ¿…ֶַֹ¿…

eÚÓL˙∑ הּנביאים ˙ä.e„·Úּבקֹול B˙B‡Â∑ ƒ¿»ְְִִַ¿«¬…
˙„å.Ôe˜aּבמקּדׁשֹו B·e∑(יד ּבדרכיו:(סוטה הּדבק ְְִָƒ¿»ְִִֵָָָ

ׁשעׂשה  ּכמֹו חֹולים! ּבּקר מתים, קבר חסדים, ְְְֲִִִֵֵֶַָָָֹֹּגמל
.æהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  ַָָ

d˙Èא  ÔBÎ˙È „wÙÓ ‡‡ Èc ‡Ób˙t Ïk ˙È»»ƒ¿»»ƒ¬»¿«≈»¿»≈
‡ÏÂ È‰BÏÚ ÔeÙÒB˙ ‡Ï „aÚÓÏ Ôe¯hzƒ¿¿∆¿»»¿¬ƒ¿»

:dpÓ ÔeÚÓƒ̇¿¿ƒ≈

ÔzÈÂב  ‡ÓÏÁ ÌÏÁ B‡ ‡i· CÈa Ìe˜È È¯‡¬≈¿≈»¿ƒ»»≈∆¿»¿ƒ∆
:‡˙ÙBÓ B‡ ˙‡ CÏ»»¿»

ÓÈÓÏ¯ג  CnÚ ÏÈlÓ Èc ‡˙ÙBÓe ‡˙‡ È˙ÈÈÂ¿≈≈»»¿»ƒ«ƒƒ»¿≈»
ÔezÚ„È ‡Ï Èc ‡iÓÓÚ ˙ÂÚË ¯˙a C‰¿«»««¬««¿«»ƒ»¿«¿»

:ÔepÁÏÙÂ¿ƒ¿¿ƒ

ÌÏÁÏד  B‡ ‡e‰‰ ‡i· ÈÓb˙ÙÏ Ïa˜˙ ‡Ï»¿«≈¿ƒ¿»≈¿ƒ»«¿»≈
ÔBÎ˙È ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ÈqÓ È¯‡ ‡e‰‰ ‡ÓÏÁ∆¿»«¬≈¿«≈¿»¡»¬»¿
ÏÎa ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ˙È ÔÈÓÁ¯ ÔBÎÈ˙È‡‰ ÚcÓÏ¿ƒ««ƒ≈»¬ƒ»¿»¡»¬¿»

:ÔBÎLÙ ÏÎ·e ÔBÎaÏƒ¿¿»«¿¿

d˙ÈÂה  ÔeÎ‰z ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ„ ‡zÏÁc ¯˙a»«««¿»«¿»¡»¬¿»¿»≈
d¯ÓÈÓÏe Ôe¯h˙ È‰B„Bwt ˙ÈÂ ÔeÏÁ„zƒ¿¬¿»ƒƒƒ¿¿≈¿≈
dzÏÁ„·e ÔeÁÏÙ˙ È‰BÓ„˜e ÔeÏa˜z¿«¿√»ƒƒ¿¿¿««¿≈

:Ôe·¯˜˙zƒ¿»¿

minkg izty

âé(`)âmWe oPgz`e zWxR lirl oiIr©¥§¥¨¨©¨¤§©©§¨
mipin dXng WxitC `de .iYWxiR¥©§¦§¨§¥¥£¦¨¦¦
dCEb`A ocb` m` Epiid ,alENAW¤©¨©§¦£¨¨©£¨
ocb` `l m`C ,xaFr `Ed f`C ,zg ©̀©§¨¥§¦Ÿ£¨¨
o`nl ENit`e ,xaFr Fpi` zg` dCEb`A©£¨©©¥¥©£¦§©

cb` Kixv oi` alEl xn`CmFwn lMn §¨©¨¥¨¦¤¤¦¨¨
DiA zi` ocb` m`C DiPin opirnẄ§¦©¦¥§¦£¨¨¦¥

:'siqFY lA' mEXna dxez ¦©¦
(a)ãlM `dC ,i"Wxl dWwC ,WExiR¥§¨¤§©¦§¨¨

`kde ,dlrnNX` mrh zpizp `Ed 'iM'¦§¦©©©©¤§©§¨§¨¨

m`e WxiR okl ,`Ed mrh zpizp i`n©§¦©©©¨¥¥¥§¦
zpizp xiRW iede ,'eke xn`YŸ©§¨¥©¦§¦©

:mrhb dxez ©©
(d)ä'ExnWY eizFvn'C mEXn ,WExiR¥¦§¦§¨¦§Ÿ

lMW ,rnWnA DNEM dWn zxFY©¤¨§©§©¤¨
FlFwaE' i`n oM m` ,DA oillkp zFvOd©¦§¦§¨¦¨¦¥©§
:mi`iaPd lFw zFAxl `N` ,'ErnWz¦§¨¤¨§©©§¦¦

å`EdW zFpAxwA ixiin Ff dcFarC©£¨©§¥§¨§¨¤
xaM ixd zFvn zcFarA i`C ,WCwOA©¦§¨§¦©£©¦§£¥§¨

:xEn`ælirl i"Wx WxiR `lC `de ¨§¨§Ÿ¥¥©¦§¥

,'wAcz FaE' iOp aizkC awr zWxtA§¨¨©¥¤¦§¦©¦¦§¨
`xwn lW FhEWtC mEXn xnFl Wie§¥©¦¦§¤¦§¨
,eikxcA wACd `Ed FWExiR 'wAcz FaE'¦§¨¥¦©¥¦§¨¨
mEXn `kd la` ,'eke micqg lFnB§£¨¦£¨¨¨¦
ixg`' `xTd WxtlE xnFl drhp `lC§Ÿ¦§¤©§¨¥©§¨©£¥
lM LA EidIW xg`lE ,'ebe 'EklY 'd¥¥§©©¤¦§§¨
lM zFidl 'oEwAcz FA' f` ElNd zFCOd©¦©¨¨¦§¨¦§¨
Wxtl KxvEd Kkl ,mkilr FzgBWd©§¨¨£¥¤§¨§©§¨¥

:'eke eikxcA wACde dxez ¦©¥¦§¨¨

d`x zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn `"k iyily meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(myÎoiir 53 cenr c"i wlg zegiyÎihewl itÎlr)

d"ATd lW eikxcA zEwaCd©§¥¦§¨¨¤©¨¨

ּובֹו גו' אלהיכם יהוה תדּבקּון אחרי ְְֱֲִֵֵֶַָָֹֽ
ּכמֹו חֹולים, ּבּקר מתים, קבר חסדים, ּגמל ּבדרכיו, ְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָֹֹהּדבק

הּקּב"ה רש"י)ׁשעׂשה ובפירוש ה. (יג, ֶַָָָָ
חֹולים" ּובּקר מתים ּב"קבר ׁשּדוקא הּטעם לבאר ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹויׁש

הּקּב"ה, ׁשל ּבדרכיו ההליכה ְֲֲִִֵֶַַַָָָָָנעׂשית
המנּויים  הּצּוּויים ּכל ּבסֹוף ּבאה תדּבקּון" "ּובֹו אזהרת ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָּדהּנה
מּובן  ׁשּמּזה ּתׁשמרּו", מצֹותיו "ואת ּגם ּוביניהם ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּבּכתּוב,
ּבין  מצוה אינֹו ׁשחּיּובֹו ּבדבר הּוא זֹו ּדבקּות על ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשהּצּוּוי
עֹוׂשהּו היה לא ּבדרכיו" "הּדבק הּצּוּוי ׁשּלּולי היינּו ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹהּמצֹות,

אחר. מפרׁש צּוּוי ְִִֵַַָֹמּצד
ׁשעׂשה  ּכמֹו חֹולים ּבּקר מתים "קבר רׁש"י מפרׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹולכן
עׂשאם  ׁשהּקּב"ה מֹוצאים אנּו אּלּו ּבדברים רק ּכי ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָהּקּב"ה",
זה  חסד לגמל מחּיב היה לא האדם ּגּבי ׁשּבדגמתם ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹֹֻֻּבאפן

וחּיּוב: מצוה ְְִִִַָמּצד
אברהם, את לבּקר ּבא ׁשהּקּב"ה ּבּמּצב ּגם - חֹולים ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָּבּקּור
עם  החֹולה", את לבּקר - אליו "וּירא רׁש"י ׁשּפרׁש ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָּוכמֹו
ממרא  ּוכמֹו לבּקרֹו, ּבאּו ורעיו מאנׁשיו ּכּמה ׁשּבוּדאי ְְְְְְֱֲֵֵֵֶַַַַַָָָָָהיֹות

אברהם. ׁשל ּביתֹו ּובני ּבחלקֹו, אליו נגלה ׁשהּקּב"ה -ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
ּכבר  ׁשּנאמרה אהרן לקבּורת ּבפׁשטּות הּכּונה - מתים ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹקבר
היתה  הסּתּלקּותֹו ׁשהרי הּקּב"ה, על־ידי ׁשהיתה ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּבּכתּוב,
ההר  ּבראׁש ׁשם אהרן "וּימת רק נאמר ּובּפסּוק ְְֱֲֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹּבּמערה,
אֹודֹות  ּכלּום ׁשם נזּכר ולא ואלעזר" מׁשה וּירד ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ(ּומּיד)
ּבפרׁשת  אבל ׁשם". "וּתּקבר ׁשּנאמר ּבמרים ּכמֹו ְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָקבּורתֹו,
ׁשהּקּב"ה  על־ּכרח ואם־ּכן ׁשם", "וּיּקבר נאמר ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָעקב

יׂשר  מּבני ׁשרּבים אף ּבקבּורתֹו, ּבוּדאי התעּסק היּו אל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ
ּבזה. להתעּסק ְְִִֵֶַָָמּוכנים

(å)ék úîeé àeää íBìçä íìç Bà àeää àéápäå§©¨¦´©¿´Ÿ¥Á©«£¸©¹À̈¦´
íëúà àéöBnä íëéäìà ýåýé-ìò äøñ-øaã| ¦¤Â¨Â̈©§Ÿ̈¸¡«Ÿ¥¤¹©¦¬¤§¤´

Eçécäì íéãáò úéaî Eãtäå íéøöî õøàî¥¤´¤¦§©À¦§©«Ÿ§Æ¦¥´£¨¦½§©¦«£Æ
éäìà ýåýé Eeö øLà Cøcä-ïîda úëìì E ¦©¤½¤£¤¯¦§²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨¤´¤¨®

ñ :Eaøwî òøä zøòáe¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«
i"yx£‰¯Ò∑ ולא היה ׁשּלא העֹולם, מן הּמּוסר ּדבר »»ְִֶַָָָָָָָֹֹ

ּבלע"ז  דישטורנור"א ּכן, לדּבר צּויתיו ולא ְְְְִִִִֵֵַַַָֹנברא
ÌÈ„·Ú.(אבווענדונג) ˙ÈaÓ E„t‰Â∑(ספרי)לֹו אין אפּלּו ¿«…¿ƒ≈¬»ƒֲִֵ

אּלא  עליçּדּיֹו ,ׁשּפדא. ְֲֶֶֶַָָָ

(æ)éçà Eúéñé ékðá-Bà Enà-ïá EBà Ezá-Bà E| ¦´§¦«§¿¨¦´¤Â¦¤Â«¦§¸«¦§¹´
øîàì øúqa ELôðk øLà Eòø Bà E÷éç úLà¥´¤¥¤À¯¥«£²£¤¬§©§§−©¥´¤¥®Ÿ
zòãé àì øLà íéøçà íéäìà äãáòðå äëìð¥«§À̈§©«©§¨Æ¡Ÿ¦´£¥¦½£¤Æ´Ÿ¨©½§¨

éúáàå äzà:E ©−̈©«£Ÿ¤«
i"yx£E˙ÈÒÈ Èk∑ׁשּנאמר ּגרּוי, אּלא הסתה (ש"א אין ƒ¿ƒ¿ֱֲֵֵֶֶֶַָָָ

ּבי",כו) הסית ה' "אם ּבלע"ז: רייצען)אמיטר"א ,(אן ְְִִִֵַַ
ּכן èאֹוׁשּמׁשי  ∑En‡ŒÔ·é.מאב ∑‡EÈÁ.לעׂשֹות ֲִֵֶַַ»ƒֵָ∆ƒ∆

פ)מאם ּומחּוּקה ∑E˜ÈÁ.(קידושין ּבחיק הּׁשֹוכבת ֵֵ≈∆ְְֵֶֶֶַָ

ּבלע"ז אפקיט"א ,ו (אנהאנגענד)ּב מג)כן, "ּומחיק (יחזקאל : ְְְֵֵֵַַ
ּבארץ  הּתקּוע מיסֹוד ELÙk.הארץ", ¯L‡∑ זה ִֶֶַַָָָָָ¬∆¿«¿¿ֶ

אביë, קלֿוחמר ,ל החביבין את הּכתּוב ל ּפרׁש ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹ
ּדברי ∑qa˙¯.לאחרים  ׁשאין ּבהוה, הּכתּוב ּדּבר ֲִֵַ«≈∆ְִִֵֵֶֶֶַַָֹ

ÏË˜˙Èו  ‡e‰‰ ‡ÓÏÁ ÌÏÁ B‡ ‡e‰‰ ‡i·e¿ƒ»«»≈∆¿»«ƒ¿¿≈
˜t‡ Èc ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ÏÚ ‡ÈËÒ ÏÈlÓ È¯‡¬≈«ƒ«¿»«¿»¡»¬ƒ«≈
˙ÈaÓ C˜¯Ù„e ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔBÎ˙È»¿≈«¿»¿ƒ¿«ƒ¿»¿»ƒ≈
ÈÈ C„wÙ Èc ‡Á¯‡ ÔÓ C˙eÈÚË‡Ï ‡˙e„·Ú«¿»¿«¿¬»ƒ»¿»ƒ«¿»¿»
:CÈaÓ LÈ·c „·Ú ÈlÙ˙e da C‰ÓÏ C‰Ï‡¡»»ƒ¿««¿«≈»≈¿ƒƒ≈»

‡Bז  C¯· B‡ Cn‡ ¯a CeÁ‡ CpÎlÓÈ È¯‡¬≈¿«¿ƒ»¬«ƒ»¿»
CLÙÎ Èc C¯·Á B‡ CÓÈ˜ ˙z‡ B‡ Cz¯·¿«»ƒ«¿»»«¿»ƒ¿«¿»
‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ ÁÏÙÂ C‰ ¯ÓÈÓÏ ‡¯˙Òa¿ƒ¿»¿≈»¿«¿ƒ¿«¿«¬««¿«»

:C˙‰·‡Â z‡ zÚ„È ‡Ï Ècƒ»¿««¿«¿«¬»»»

minkg izty

(e)çziAn LcFRd' ,ok `l m`C§¦Ÿ¥©§¦¥
`ivFOd' aizM ixd ,il dOl 'micar£¨¦¨¨¦£¥§¦©¦
m`ivFdW oeike ,'mixvn ux`n mkz ¤̀§¤¥¤¤¦§©¦§¥¨¤¦¨

:zExigl E`vi xaMf dxez §¨¨§§¥
(f)èoi` WxiR dNgYn ,xn`Y m`e§¦Ÿ©¦§¦¨¥¥¥

azM KM xg`e ,iExiB oFWl `N` dzqd£¨¨¤¨§¥§©©¨¨©
rnWn df oFWNW ,'eke F`iXn `EdW¤©¦¤§¤©§©
uxiY xaM .d`rhd oFWl `EdW¤§©§¨¨§¨¥¥

wEqRA ziW`xA zWxtA m"`xd̈§¥§¨¨©§¥¦©¨
iR lr s` ,azke 'ip`iXd WgPd'©¨¨¦¦©¦§¨©©©¦
oFWNn `Ed dzqd oFWl mzQW¤§¨§£¨¨¦§
i"Wx WxiRX dn mFwn lMn ,d`rhd©§¨¨¦¨¨©¤¥¥©¦
iExiB oFWl `N` dzqd oi` o`M̈¥£¨¨¤¨§¥
iExiBdW ipRn `Ed ,'eke F`iXOW¤©¦¦§¥¤©¥
ixaCn `N` `A Fpi` `Ed Fnvr©§¥¨¤¨¦¦§¥
zFUrl F`iXOW' WExitE .mirhOd©©§¦¥¤©¦©£

:oM zFUrl Edrhn ,'oMée"ie xqgie ¥©§¥©£¥§¤§©¨
Lig` wx xnFl okYi `l iM ,'LO` oaE'¤¦¤¦Ÿ¦¨¥©©¨¦
Ep`vn xaM `dC ,m`d onE a`d on¦¨¨¦¨¥§¨§¨¨¨
FnM ,a`d on ENit` 'Lig`' `xwpC§¦§¨¨¦£¦¦¨¨§
iM' FnkE ,'Epgp` mig` xUr mipW'§¥¨¨©¦£©§§¦
'F`' KgxM lr `N` ,'eCgi mig` EaWi¥§©¦©§¨¤¨©¨§¨
aiag xzFi a`d on eig` iM ,`xw hwp̈©§¨¦¨¦¦¨¨¥¨¦

:m`d on g`n FlëiM ,'F`' zNn xqgie ¥¨¦¨¥§¤§©¦©¦



d`xעח zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn `"k iyily meil inei xeriy
אֹומר הּוא ׁשלמה וכן ּבּסתר, אּלא ז)מסית :(משלי ְְִֵֵֵֵֶֶַָֹֹ
ואפלה" לילה ּבאיׁשֹון יֹום, ּבערב ‡L¯."ּבנׁשף ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָ¬∆

EÈ˙·‡Â ‰z‡ zÚ„È ‡Ï∑ הּוא ּגדֹול ּגנאי זה, ּדבר …»«¿»«»«¬…∆ְֶַָָָ

להם  ּׁשּמסרּו מה מּניחין אין האּומֹות ׁשאף ,ְְִִֵֶֶֶַַַָָָל
ל ּׁשּמסרּו מה 'עזב :ל אֹומר וזה ְְְְֲֲֵֵֶֶֶַָֹאבֹותיהם,

'אבֹותי. ֲֶ

(ç)éìà íéáøwä íëéúáéáñ øLà íénòä éäìàîE ¥«¡Ÿ¥´¨«©¦À£¤Æ§¦´Ÿ¥¤½©§Ÿ¦´¥¤½
:õøàä äö÷-ãòå õøàä äö÷î jnî íé÷çøä Bà−¨«§Ÿ¦´¦¤®¨¦§¥¬¨−̈¤§©§¥¬¨¨«¤

i"yx£ÌÈ˜Á¯‰ B‡ EÈÏ‡ ÌÈ·¯w‰∑(סא לּמה (סנהדרין «¿…ƒ≈∆»¿…ƒָָ
הּכתּוב: אמר ּכ אּלא ּורחֹוקים? קרֹובים ְְִִֵֶַַַָָָָּפרט
רחֹוקים. ׁשל טיבן למד אּתה קרֹובים, ׁשל ְְִִִִִֵֶֶַָָָָמּטיבן

ּברחֹוקים  מּמׁש אין ּכ ּבּקרֹובים, מּמׁש ׁשאין .ּכׁשם ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָ
ı¯‡‰ ‰ˆ˜Ó∑(ספרי)ּולבנה זֹו הּׁשמים,ìחּמה ּוצבא ƒ¿≈»»∆ְְִַַַָָָָָ

סֹופֹו ועד העֹולם מּסֹוף מהּלכים .ׁשהן ְְְִִֵֶַַָָ

(è)ñBçú-àìå åéìà òîLú àìå Bì äáàú-àì«ŸŸ¤´½§¬Ÿ¦§©−¥¨®§«Ÿ¨³
ðéòåéìò E:åéìò äqëú-àìå ìîçú-àìå ¥«§Æ¨½̈§«Ÿ©§¬Ÿ§«Ÿ§©¤−¨¨«

i"yx£BÏ ‰·‡˙Œ‡Ï∑(שם)לֹו ּתאב ּתהא לא îלא , ……∆ְֵֵָֹֹ
ׁשּנאמר לפי יט)ּתאהבּנּו, ּכמֹו",(ויקרא לרע "ואהבּת : ְְְְֱֱֲִֵֶֶֶֶַַָָָָ

ּתאהב  לא זה ‡ÂÈÏ.את ÚÓL˙ ‡ÏÂ∑ על ּבהתחּננֹו ֶֶַֹֹ¿…ƒ¿«≈»ְְְִַַ
ׁשּנאמר לפי לֹו, למחל כג)נפׁשֹו ּתעזב (שמות "עזב : ְְְֱֲִִֶֶַַַָֹֹֹ

ּתעזב ðעּמֹו" לא לזה ,.ÂÈÏÚ EÈÚ ÒBÁ˙ ‡ÏÂ∑ לפי ֲִֶַָֹֹ¿…»≈¿»»ְִ
ּתחֹוס  לא זה על ,"רע עלּֿדם תעמד "לא .ׁשּנאמר: ֱֲֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹ

ÏÓÁ˙Œ‡ÏÂ∑ּבזכּותֹו ּתהּפ ÂÈÏÚ.לא ‰qÎ˙Œ‡ÏÂ∑ ¿…«¿…ְְִֵַֹ¿…¿«∆»»
לׁשּתק (ספרי) רּׁשאי אינ חֹובה, לֹו יֹודע אּתה .אם ְְִִֵֵַַַַָָֹ

(é)Búéîäì äðBLàøá Ba-äéäz Eãé epâøäz âøä ék¦³¨ŸÆ©«©§¤½¨«§²¦«§¤¬¨¦«−̈©«£¦®
:äðøçàa íòä-ìk ãéå§©¬¨¨−̈¨©«£Ÿ¨«

i"yx£ep‚¯‰z ‚¯‰ Èk∑(לחֹובה החזירהּו זּכאי, ּדין מּבית יצא יצא (אם , ƒ»…««¿∆ְֲִִִִֵֵַַַָָָָָ
לזכּות  ּתחזירהּו אל חּיב, ּדין E„È.(ספרי)ñמּבית ְֲִִִִֵֵַַַָ»¿

‰BL‡¯· BaŒ‰È‰z∑ לא להמיתֹו. הּניסת ּביד מצוה ƒ¿∆»ƒ»ְְֲִִִַַַָָֹ

העם  ּכל "ויד ׁשּנאמר: אחרים, ּביד ימּות ּבידֹו, ְְְֱֲִֵֵֶֶַַַָָָָָמת
."וגֹו' ְ

(àé)ìòî Eçécäì Lwá ék úîå íéðáàá Bzì÷ñe§©§¬¨«£¨¦−¨¥®¦¦¥À§©¦«£Æ¥©Æ
éäìà ýåýéúéaî íéøöî õøàî EàéöBnä E §Ÿ̈´¡Ÿ¤½©¦«£²¥¤¬¤¦§©−¦¦¥¬

:íéãáò£¨¦«

(áé)úBNòì eôñBé-àìå ïeàøéå eòîLé ìàøNé-ìëå§¨̧¦§¨¥½¦§§−§¦«¨®§«Ÿ¦´©«£À
ñ :Eaø÷a äfä òøä øáck©¨¨¬¨¨²©¤−§¦§¤«

ÔÈ·È¯˜cח  ÔBÎÈ¯ÁÒa Èc ‡iÓÓÚ ˙ÂÚhÓƒ«¬««¿«»ƒ¿«¬»≈ƒ¿ƒƒ
ÈÙÈÒ „ÚÂ ‡Ú¯‡ ÈÙÈqÓ CpÓ ÔÈ˜ÈÁ¯„ B‡ CÏ»ƒ¿ƒƒƒ»ƒ¿»≈«¿»¿«¿»≈

:‡Ú¯‡«¿»

˙ÒeÁט  ‡ÏÂ dpÓ Ïa˜˙ ‡ÏÂ dÏ È·È˙ ‡Ï»≈≈≈¿»¿«≈ƒ≈¿»¿
:È‰BÏÚ ÈqÎ˙ ‡ÏÂ ÌÁ¯˙ ‡ÏÂ È‰BÏÚ CÈÚ≈»¬ƒ¿»¿«≈¿»¿«≈¬ƒ

·dי  È‰z C„È dpÏË˜z ÏË˜Ó È¯‡¬≈ƒ¿«ƒ¿¿ƒ≈¿»¿≈≈
‡nÚ ÏÎ„ ‡„ÈÂ dÏË˜ÓÏ ‡˙ÈÓ„˜a¿«¿≈»¿ƒ¿¿≈ƒ»¿»«»

:‡˙È¯˙·a¿«¿≈»

·Ú‡יא  È¯‡ ˙eÓÈÂ ‡i·‡a dpÓb¯˙Â¿ƒ¿¿ƒ≈¿«¿«»ƒ¬≈»»
C˜t‡ Èc C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡zÏÁcÓ C˙eÈÚË‡Ï¿«¿¬»ƒ««¿»«¿»¡»»ƒ«¿»

:‡˙e„·Ú ˙ÈaÓ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿«ƒƒ≈«¿»

ÔeÙÒBÈיב  ‡ÏÂ ÔeÏÁ„ÈÂ ÔeÚÓLÈ Ï‡¯NÈ ÏÎÂ¿»ƒ¿»≈ƒ¿¿¿ƒ¿¬¿»¿
:CÈa ÔÈ„‰ ‡LÈ· ‡Ób˙Ùk „aÚÓÏ¿∆¿«¿ƒ¿»»ƒ»»≈≈»

minkg izty

`xwp a`d oi`mEWA 'rx' ¥¨¨¦§¨¥©§
:mFwng dxez ¨

(g)ìaFYkl Fl did `l ,ok `l m`C§¦Ÿ¥Ÿ¨¨¦§
dvw cr LOn miwFgxd' `N ¤̀¨¨§¦¦§©§¥

:'ux`dh dxez ¨¨¤
(h)î`NW ,FrnWnM xWt` i`C§¦¤§¨§©§¨¤Ÿ

ixaC lAwl `NWe eixacl dvxY¦§¤¦§¨¨§¤Ÿ§©¥¦§¥
qFgz `l' i`n oM m`C ,LzF` ziqOd©¥¦§§¦¥©Ÿ¨
,'ebe 'EPbxdY bxd iM 'ebe eilr Lpir¥§¨¨¦¨Ÿ©©§¤

`NW xidfn `we bFxdl cnFr `Ed¥©£§¨©§¦¤Ÿ
eixaC lAwl `le eixacl zFSxzdl§¦§©¦§¨¨§Ÿ§©¥§¨¨

:mixg` midl` cFarlðmBxze ©£¡Ÿ¦£¥¦§¦§¥
KAlaC dn wAWY wAWn' qFlwpE`§§¦§©¦§Ÿ©¦§¦¨
lFgnze ,LAlaC d`pVd Epiid ,'idFlr£¦©§©¦§¨¦§¦§§¦§
,Fl xFfrl lirl i"Wx WxitC `de .Fl§¨§¥¥©¦§¥©£
Wi ,dlign oFWl `EdW WxiR o`ke§¨¥¥¤§§¦¨¥
oke .FhEWR itl WxiR lirlC xnFl©¦§¥¥¥§¦§§¥

:i"`xdn WxiRi dxez ¥¥

(i)ñoFWlM dxFY dxAcC aB lr s`e§©©©§¦§¨¨¦§
`kid iNin ipd m"`xd azM ,mc` ipA§¥¨¨¨©¨§¥¨¥¦¥¥¨
`kid la` ,Dil Wxcnl `MilC§¥¨§¦§©¥£¨¥¨
il d`xpe .opiWxC Wxcnl `Mi`C§¦¨§¦§©¨§¦©§¦§¤¦
'EPbxdY bxd'C i"Wxl Dil dWwC§¨¤¥§©¦§¨Ÿ©©§¤
Lci' df xg` aizM `dC ,`id `xizi§¥¨¦§¨§¦©©¤¨§
`N` ,'Fzindl dpFW`xa FA didY¦§¤¨¦¨©£¦¤¨

:'eke`i dxez



עט d`x zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn `"k iyily meil inei xeriy
אֹומר הּוא ׁשלמה וכן ּבּסתר, אּלא ז)מסית :(משלי ְְִֵֵֵֵֶֶַָֹֹ
ואפלה" לילה ּבאיׁשֹון יֹום, ּבערב ‡L¯."ּבנׁשף ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָ¬∆

EÈ˙·‡Â ‰z‡ zÚ„È ‡Ï∑ הּוא ּגדֹול ּגנאי זה, ּדבר …»«¿»«»«¬…∆ְֶַָָָ

להם  ּׁשּמסרּו מה מּניחין אין האּומֹות ׁשאף ,ְְִִֵֶֶֶַַַָָָל
ל ּׁשּמסרּו מה 'עזב :ל אֹומר וזה ְְְְֲֲֵֵֶֶֶַָֹאבֹותיהם,

'אבֹותי. ֲֶ

(ç)éìà íéáøwä íëéúáéáñ øLà íénòä éäìàîE ¥«¡Ÿ¥´¨«©¦À£¤Æ§¦´Ÿ¥¤½©§Ÿ¦´¥¤½
:õøàä äö÷-ãòå õøàä äö÷î jnî íé÷çøä Bà−¨«§Ÿ¦´¦¤®¨¦§¥¬¨−̈¤§©§¥¬¨¨«¤

i"yx£ÌÈ˜Á¯‰ B‡ EÈÏ‡ ÌÈ·¯w‰∑(סא לּמה (סנהדרין «¿…ƒ≈∆»¿…ƒָָ
הּכתּוב: אמר ּכ אּלא ּורחֹוקים? קרֹובים ְְִִֵֶַַַָָָָּפרט
רחֹוקים. ׁשל טיבן למד אּתה קרֹובים, ׁשל ְְִִִִִֵֶֶַָָָָמּטיבן

ּברחֹוקים  מּמׁש אין ּכ ּבּקרֹובים, מּמׁש ׁשאין .ּכׁשם ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָ
ı¯‡‰ ‰ˆ˜Ó∑(ספרי)ּולבנה זֹו הּׁשמים,ìחּמה ּוצבא ƒ¿≈»»∆ְְִַַַָָָָָ

סֹופֹו ועד העֹולם מּסֹוף מהּלכים .ׁשהן ְְְִִֵֶַַָָ

(è)ñBçú-àìå åéìà òîLú àìå Bì äáàú-àì«ŸŸ¤´½§¬Ÿ¦§©−¥¨®§«Ÿ¨³
ðéòåéìò E:åéìò äqëú-àìå ìîçú-àìå ¥«§Æ¨½̈§«Ÿ©§¬Ÿ§«Ÿ§©¤−¨¨«

i"yx£BÏ ‰·‡˙Œ‡Ï∑(שם)לֹו ּתאב ּתהא לא îלא , ……∆ְֵֵָֹֹ
ׁשּנאמר לפי יט)ּתאהבּנּו, ּכמֹו",(ויקרא לרע "ואהבּת : ְְְְֱֱֲִֵֶֶֶֶַַָָָָ

ּתאהב  לא זה ‡ÂÈÏ.את ÚÓL˙ ‡ÏÂ∑ על ּבהתחּננֹו ֶֶַֹֹ¿…ƒ¿«≈»ְְְִַַ
ׁשּנאמר לפי לֹו, למחל כג)נפׁשֹו ּתעזב (שמות "עזב : ְְְֱֲִִֶֶַַַָֹֹֹ

ּתעזב ðעּמֹו" לא לזה ,.ÂÈÏÚ EÈÚ ÒBÁ˙ ‡ÏÂ∑ לפי ֲִֶַָֹֹ¿…»≈¿»»ְִ
ּתחֹוס  לא זה על ,"רע עלּֿדם תעמד "לא .ׁשּנאמר: ֱֲֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹ

ÏÓÁ˙Œ‡ÏÂ∑ּבזכּותֹו ּתהּפ ÂÈÏÚ.לא ‰qÎ˙Œ‡ÏÂ∑ ¿…«¿…ְְִֵַֹ¿…¿«∆»»
לׁשּתק (ספרי) רּׁשאי אינ חֹובה, לֹו יֹודע אּתה .אם ְְִִֵֵַַַַָָֹ

(é)Búéîäì äðBLàøá Ba-äéäz Eãé epâøäz âøä ék¦³¨ŸÆ©«©§¤½¨«§²¦«§¤¬¨¦«−̈©«£¦®
:äðøçàa íòä-ìk ãéå§©¬¨¨−̈¨©«£Ÿ¨«

i"yx£ep‚¯‰z ‚¯‰ Èk∑(לחֹובה החזירהּו זּכאי, ּדין מּבית יצא יצא (אם , ƒ»…««¿∆ְֲִִִִֵֵַַַָָָָָ
לזכּות  ּתחזירהּו אל חּיב, ּדין E„È.(ספרי)ñמּבית ְֲִִִִֵֵַַַָ»¿

‰BL‡¯· BaŒ‰È‰z∑ לא להמיתֹו. הּניסת ּביד מצוה ƒ¿∆»ƒ»ְְֲִִִַַַָָֹ

העם  ּכל "ויד ׁשּנאמר: אחרים, ּביד ימּות ּבידֹו, ְְְֱֲִֵֵֶֶַַַָָָָָמת
."וגֹו' ְ

(àé)ìòî Eçécäì Lwá ék úîå íéðáàá Bzì÷ñe§©§¬¨«£¨¦−¨¥®¦¦¥À§©¦«£Æ¥©Æ
éäìà ýåýéúéaî íéøöî õøàî EàéöBnä E §Ÿ̈´¡Ÿ¤½©¦«£²¥¤¬¤¦§©−¦¦¥¬

:íéãáò£¨¦«

(áé)úBNòì eôñBé-àìå ïeàøéå eòîLé ìàøNé-ìëå§¨̧¦§¨¥½¦§§−§¦«¨®§«Ÿ¦´©«£À
ñ :Eaø÷a äfä òøä øáck©¨¨¬¨¨²©¤−§¦§¤«

ÔÈ·È¯˜cח  ÔBÎÈ¯ÁÒa Èc ‡iÓÓÚ ˙ÂÚhÓƒ«¬««¿«»ƒ¿«¬»≈ƒ¿ƒƒ
ÈÙÈÒ „ÚÂ ‡Ú¯‡ ÈÙÈqÓ CpÓ ÔÈ˜ÈÁ¯„ B‡ CÏ»ƒ¿ƒƒƒ»ƒ¿»≈«¿»¿«¿»≈

:‡Ú¯‡«¿»

˙ÒeÁט  ‡ÏÂ dpÓ Ïa˜˙ ‡ÏÂ dÏ È·È˙ ‡Ï»≈≈≈¿»¿«≈ƒ≈¿»¿
:È‰BÏÚ ÈqÎ˙ ‡ÏÂ ÌÁ¯˙ ‡ÏÂ È‰BÏÚ CÈÚ≈»¬ƒ¿»¿«≈¿»¿«≈¬ƒ

·dי  È‰z C„È dpÏË˜z ÏË˜Ó È¯‡¬≈ƒ¿«ƒ¿¿ƒ≈¿»¿≈≈
‡nÚ ÏÎ„ ‡„ÈÂ dÏË˜ÓÏ ‡˙ÈÓ„˜a¿«¿≈»¿ƒ¿¿≈ƒ»¿»«»

:‡˙È¯˙·a¿«¿≈»

·Ú‡יא  È¯‡ ˙eÓÈÂ ‡i·‡a dpÓb¯˙Â¿ƒ¿¿ƒ≈¿«¿«»ƒ¬≈»»
C˜t‡ Èc C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡zÏÁcÓ C˙eÈÚË‡Ï¿«¿¬»ƒ««¿»«¿»¡»»ƒ«¿»

:‡˙e„·Ú ˙ÈaÓ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿«ƒƒ≈«¿»

ÔeÙÒBÈיב  ‡ÏÂ ÔeÏÁ„ÈÂ ÔeÚÓLÈ Ï‡¯NÈ ÏÎÂ¿»ƒ¿»≈ƒ¿¿¿ƒ¿¬¿»¿
:CÈa ÔÈ„‰ ‡LÈ· ‡Ób˙Ùk „aÚÓÏ¿∆¿«¿ƒ¿»»ƒ»»≈≈»

minkg izty

`xwp a`d oi`mEWA 'rx' ¥¨¨¦§¨¥©§
:mFwng dxez ¨

(g)ìaFYkl Fl did `l ,ok `l m`C§¦Ÿ¥Ÿ¨¨¦§
dvw cr LOn miwFgxd' `N ¤̀¨¨§¦¦§©§¥

:'ux`dh dxez ¨¨¤
(h)î`NW ,FrnWnM xWt` i`C§¦¤§¨§©§¨¤Ÿ

ixaC lAwl `NWe eixacl dvxY¦§¤¦§¨¨§¤Ÿ§©¥¦§¥
qFgz `l' i`n oM m`C ,LzF` ziqOd©¥¦§§¦¥©Ÿ¨
,'ebe 'EPbxdY bxd iM 'ebe eilr Lpir¥§¨¨¦¨Ÿ©©§¤

`NW xidfn `we bFxdl cnFr `Ed¥©£§¨©§¦¤Ÿ
eixaC lAwl `le eixacl zFSxzdl§¦§©¦§¨¨§Ÿ§©¥§¨¨

:mixg` midl` cFarlðmBxze ©£¡Ÿ¦£¥¦§¦§¥
KAlaC dn wAWY wAWn' qFlwpE`§§¦§©¦§Ÿ©¦§¦¨
lFgnze ,LAlaC d`pVd Epiid ,'idFlr£¦©§©¦§¨¦§¦§§¦§
,Fl xFfrl lirl i"Wx WxitC `de .Fl§¨§¥¥©¦§¥©£
Wi ,dlign oFWl `EdW WxiR o`ke§¨¥¥¤§§¦¨¥
oke .FhEWR itl WxiR lirlC xnFl©¦§¥¥¥§¦§§¥

:i"`xdn WxiRi dxez ¥¥

(i)ñoFWlM dxFY dxAcC aB lr s`e§©©©§¦§¨¨¦§
`kid iNin ipd m"`xd azM ,mc` ipA§¥¨¨¨©¨§¥¨¥¦¥¥¨
`kid la` ,Dil Wxcnl `MilC§¥¨§¦§©¥£¨¥¨
il d`xpe .opiWxC Wxcnl `Mi`C§¦¨§¦§©¨§¦©§¦§¤¦
'EPbxdY bxd'C i"Wxl Dil dWwC§¨¤¥§©¦§¨Ÿ©©§¤
Lci' df xg` aizM `dC ,`id `xizi§¥¨¦§¨§¦©©¤¨§
`N` ,'Fzindl dpFW`xa FA didY¦§¤¨¦¨©£¦¤¨

:'eke`i dxez

d`x zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn `"k iyily meil inei xeriy

(âé)éøò úçàa òîLú-ékéäìà ýåýé øLà Eïúð E ¦«¦§©º§©©´¨¤À£¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹Ÿ¥¬
ì Eì:øîàì íL úáL §²¨¤¬¤−̈¥«Ÿ

i"yx£ÌL ˙·LÏ∑(ספרי) לדירה נּתנה ׁשּלא לירּוׁשלים, ò.¯Ó‡Ïּפרט 'B‚Â ÚÓL˙ŒÈk∑ ּכן "יצאּוôאֹומרים : »∆∆»ְְְִִִִֶַָָָָֹƒƒ¿«¿≈…ְְִֵָ
."וגֹו' ְ

(ãé)-úà eçéciå Eaøwî ìòiìá-éða íéLðà eàöé̈«§º£¨¦³§¥«§¦©̧©Æ¦¦§¤½©©¦²¤
íéøçà íéäìà äãáòðå äëìð øîàì íøéò éáLé«§¥¬¦−̈¥®Ÿ¥«§À̈§©«©§¨²¡Ÿ¦¬£¥¦−

:ízòãé-àì øLà£¤¬«Ÿ§©§¤«
i"yx£ÌÈL‡∑(פה נׁשים (סנהדרין ∑ö.ÏÚiÏ·ŒÈaולא ¬»ƒְִָֹ¿≈¿ƒ««
ׁשּפ(שם) על, מקֹום ּבלי ׁשל עּלֹו Ì¯ÈÚ.רקּו È·LÈ∑ ְְִֶֶָָֹֻ…¿≈ƒ»

נעׂשית  'אין אמרּו: מּכאן אחרת. עיר יֹוׁשבי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹולא

ׁשּיהיּו ועד אנׁשים, ׁשּיּדיחּוה עד הּנּדחת ְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָעיר
מּתֹוכּה' .מּדיחיה ִִֶַָָ

(åè)ïBëð úîà äpäå áèéä zìàLå zø÷çå zLøãå§¨«©§¨¯§¨«©§¨²§¨«©§−̈¥¥®§¦¥³¡¤Æ¨´
:Eaø÷a úàfä äáòBzä äúNòð øácä©¨½̈¤«¤§¨²©¥¨¬©−Ÿ§¦§¤«

i"yx£·ËÈ‰ zÏ‡LÂ z¯˜ÁÂ zL¯„Â∑(מ (סנהדרין ¿»«¿»¿»«¿»¿»«¿»≈≈
יׁש ּכאן הּמקרא מרּבּוי חקירֹות, ׁשבע למדּו ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָמּכאן
אינֹו "וׁשאלּת", ו"היטב"; וחקירה ּדריׁשה, ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָֹׁשלׁש:
הּוא  אחר ּובמקֹום ּבדיקֹות. למדּו ּומּמּנּו הּמנין, ְְְְִִִִֵֶַַָָָמן

יט)אֹומר ועֹוד (דברים היטב", הּׁשֹופטים "ודרׁשּו : ְְְְִֵֵֵַָ
אֹומר הּוא אחר יז)ּבמקֹום היטב",(שם "ודרׁשּת : ְְְֵֵֵֵַַָָָ

ליּתן  ׁשוה', ל'גזרה היטב' 'היטב האמּור ולמדּו: ְְְִִֵֵֵֵֵֵָָָָָָ
ּבזה  זה .÷ׁשל ֶֶֶָ

(æè)áøç-éôì àåää øéòä éáLé-úà äkú äkä©¥´©¤À¤«§¥²¨¦¬©¦−§¦¨®¤
-éôì dzîäa-úàå da-øLà-ìk-úàå dúà íøçä©«£¥̧Ÿ¨¯§¤¨£¤¨²§¤§¤§−̈§¦

:áøç̈«¤
i"yx£‰k˙ ‰k‰∑(לא ּבאחרת (ב"מ המיתם ּבהם, הּכתּובה ּבמיתה להמיתם יכל אינ .אם «≈«∆ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

(æé)zôøNå dáçø CBz-ìà õa÷z dììL-ìk-úàå§¤¨§¨À̈¦§Ÿ»¤´§Ÿ¨¼§¨«©§¨´
ýåýéì ìéìk dììL-ìk-úàå øéòä-úà Làá̈¥À¤¨¦³§¤¨§¨¨Æ¨¦½©«Ÿ̈−

éäìà:ãBò äðaú àì íìBò ìz äúéäå E ¡Ÿ¤®§¨«§¨Æ¥´½̈¬Ÿ¦¨¤−«
i"yx£EÈ‰Ï‡ '‰Ï∑ּובׁשבילֹו .לׁשמֹו «¡…∆ְְִִִ

È‰·יג  C‰Ï‡ ÈÈ Èc CÈÂ¯wÓ „Áa ÚÓL˙ È¯‡¬≈ƒ¿«¿«ƒƒ¿»ƒ¿»¡»»»≈
:¯ÓÈÓÏ Ônz ·zÓÏ CÏ»¿ƒ««»¿≈»

È˙יד  eÈÚË‡Â CÈaÓ ‡ÚL¯ Èa ÔÈ¯·b e˜Ù¿»À¿ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈»¿«¿»»
˙ÂÚËÏ ÁÏÙÂ C‰ ¯ÓÈÓÏ ÔB‰z¯˜ È·˙È»¿≈«¿¿¿≈»¿«¿ƒ¿«¿«¬«

:ÔezÚ„È ‡Ï Èc ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ»¿«¿

˜ËL‡טו  ‡‰Â ˙e‡È Ï‡L˙Â ˜Bc·˙Â Úa˙˙Â¿ƒ¿«¿ƒ¿¿ƒ¿«»¿»À¿»
:CÈa ‡„‰ ‡z·ÚBz ‡„È·Ú˙‡ ‡Ób˙t ÔÂk≈»ƒ¿»»ƒ¿¬ƒ»∆¿»»»≈»

‰‰È‡טז  ‡z¯˜ È·˙È ˙È ÈÁÓ˙ ‡ÁÓÓƒ¿»ƒ¿≈»»¿≈«¿»«ƒ
˙ÈÂ d· Èc Ïk ˙ÈÂ d˙È ¯nb ·¯Ác Ìb˙ÙÏ¿ƒ¿«¿»∆««»«¿»»ƒ«¿»

:·¯Ác Ìb˙ÙÏ d¯ÈÚa¿ƒ«¿ƒ¿«¿»∆

B˙Â˜„יז  di˙Ù B‚Ï LBÎz d‡„Ú Ïk ˙ÈÂ¿»»¬»«ƒ¿¿¿»«¿≈
Ì„˜ ¯ÈÓb d‡„Ú Ïk ˙ÈÂ ‡z¯˜ ˙È ‡¯ea¿»»«¿»¿»»¬»«¿ƒ√»
Èa˙˙ ‡Ï ÌÏÚÏ ·È¯Á Ïz È‰˙e C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»¿≈≈»ƒ¿»»»ƒ¿¿≈

:„BÚ

minkg izty

(bi)òlkl `N` ,cg` mc`l ,WExiR¥§¨¨¤¨¤¨§¨
DkFzA xEcl dvFxW in ,l`xUi¦§¨¥¦¤¤¨§¨
dwNgzp `l milWExi iM ,FciA zEWxd̈§§¨¦§¨©¦Ÿ¦§©§¨

:mihaWlôFnM FWExiR oi` ,xnFlM ¦§¨¦§©¥¥§
xFfgIW FWExiRW ,mFwn lkA 'xn`l'¥Ÿ§¨¨¤¥¤©£

.miWEAM ixaC mdl xFn` F` ,xn`ie§Ÿ©¨¨¤¦§¥¦¦
mr wEaC `Ed dR xEn`d 'xn`l' la £̀¨¥Ÿ¨¨Ÿ¨¦

:eixg`NW 'miWp` E`vi'ci dxez ¨§£¨¦¤§©£¨
(ci)ö,il dOl 'miWp`' ok `l m`C§¦Ÿ¥£¨¦¨¨¦

i"Wx Ktd KklE .'lrIla ipA' aizM `d̈§¦§¥§¦©©§¨¨©©¦

:'miWp`'l mcFw 'lrIlA' Wxtleh dxez §¨¥§¦©©¤©£¨¦
(eh)÷mFwnA miaEzM mNM EN`kE§¦ª¨§¦§¨

EWxce' ,'ahid Yxwge YWxce' ,cg ¤̀¨§¨©§¨§¨©§¨¥¥§¨§
ixd ,'ahid YWxce' ,'ahid mihtFXd©§¦¥¥§¨©§¨¥¥£¥

:raWfh dxez ¤©



d`xפ zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn a"k iriax meil inei xeriy

(çé)áeLé ïòîì íøçä-ïî äîeàî Eãéa ÷aãé-àìå§«Ÿ¦§©¯§¨«§²§−¨¦©¥®¤§©Á©Á¨¸
Eaøäå Eîçøå íéîçø Eì-ïúðå Btà ïBøçî ýåýé§Ÿ̈¹¥«£´©À§¨«©§³©«£¦Æ§¦«©§´§¦§¤½

éúáàì òaLð øLàk:E ©«£¤¬¦§©−©«£Ÿ¤«
i"yx£Bt‡ ÔB¯ÁÓ '‰ ·eLÈ ÔÚÓÏ∑(ספרי) ּבעֹולם אף חרֹון ּבעֹולם, ׁשעבֹודתּֿכֹוכבים זמן .ׁשּכל ¿««»≈¬«ְֲֲִֶֶַַַָָָָָָ

(èé)éäìà ýåýé ìB÷a òîLú ékì E-ìk-úà øîL ¦´¦§©À§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§ŸÆ¤¨
éðéòa øLiä úBNòì íBiä Eeöî éëðà øLà åéúåöî¦§Ÿ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©®©«£Æ©¨½̈§¥¥−

éäìà ýåýéñ :E §Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

ß a`Îmgpn a"k iriax mei ß

ãé(à)eããbúú àì íëéäìà ýåýéì ízà íéðä¦´©¤½©«Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤®´Ÿ¦§«Ÿ§À
:úîì íëéðéò ïéa äçø÷ eîéNú-àìå§«Ÿ¨¦¯¨§¨²¥¬¥«¥¤−¨¥«

i"yx£e„„b˙˙ ‡Ï∑ּתּתנּו וׂשרט øּגדידה לא …ƒ¿…¿ְְְִִֶֶָֹ
לפי  עֹוׂשין, ׁשהאמֹורּיים ּכדר מת, על ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַָּבבׂשרכם
נאים  להיֹות ראּויין ואּתם מקֹום, ׁשל ּבניו ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָׁשאּתם

ּומקרחים  ּגדּודים ÌÎÈÈÚ.ולא ÔÈa∑,הּפּדחת אצל ְְְִִָֹֹ≈≈≈∆ֵֶַַַַ
אֹומר הּוא אחר כא)ּובמקֹום קרחה (ויקרא יקרחּו "לא : ְְְְִֵֵַָָָֹ

העינים  ּכבין הראׁש ּכל לעׂשֹות .ּבראׁשם", ְְֲִֵֵַַָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(295 'nr ck zegiy ihewl)

אלקיכם לה' אּתם א)ּבנים (יד, ֱִֵֶֶַַָֹ
הּבעל־ׁשם־טֹוב ּתֹורת הוספות ידּועה - קה"ת - טוב שם (כתר ְֵַַַַָ

קלג) להֹוריו אות ׁשּנֹולד יחיד ּכבן ה' ּבעיני יקר יהּודי ׁשּכל ,ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָ
הּוא  ּכאׁשר ׁשּגם אפֹוא, מּובן .מּכ יֹותר ועֹוד זקנתם, ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָלעת

לֹו אסּור ,מל ּבן ׁשל ּכבֹודֹו לפי ׁשאינם חּלין, ּבעניני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָֻעֹוסק
וכּמבאר  הקב"ה. הּמלכים מלכי מל ׁשל ּבנֹו ׁשהּוא ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹלׁשּכח
ּבהיֹותֹו אפילּו - הּׂשר מעלת ּדֹומה ׁשאינּה ְֲֲֲִִִֵֶַַַַָָָּבחסידּות,

הדיֹוט. איׁש למעלת - ְְְֲִִֶַַַָּבּׁשביה

(á)éäìà ýåýéì äzà LBã÷ íò ékýåýé øça Eáe E ¦´©³¨Æ©½̈©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®§º¨©´§Ÿ̈À
éðt-ìò øLà íénòä ìkî älâñ íòì Bì úBéäì¦«§¬Æ§©´§ª½̈¦ŸÆ¨«©¦½£¤−©§¥¬

ñ :äîãàä̈«£¨¨«
i"yx£‰z‡ LB„˜ ÌÚ Èk∑מאבֹותי עצמ ה',ùקדּׁשת ּבחר ּוב" ."ועֹוד: ƒ«»«»ְְְְְֲֵֶַַַָֻ

(â):äáòBz-ìk ìëàú àì¬ŸŸ©−¨«¥¨«
i"yx£‰·ÚBzŒÏk∑(לד ל(בכורות ׁשּתעבּתי ּכגֹון:úּכל , »≈»ְְְִִֶַָ

ּדבר  הרי ּבּמדינה, לׁשחטֹו ּכדי ּבכֹור אזן ְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָֹצרם
ּכאן, ולּמד ּובא ּבֹו", יהיה לא מּום "ּכל :ל ְְְְִִִִֵֶֶַָָָֹׁשּתעבּתי

ּבׂשר  ּבּׁשל הּמּום. אֹותֹו על ויאכל יׁשחֹוט ְְִִֵֶַַַָָֹֹׁשּלא
ּדבר  הרי על ּבחלב, ּכאן והזהיר ,ל ׁשּתעבּתי ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָ

.אכילתֹו ֲִָ

ÏÈ„aיח  ‡Ó¯Á ÔÓ ÌÚcÓ C„Èa ˜a„È ‡ÏÂ¿»ƒ¿«ƒ»ƒ««ƒ∆¿»¿ƒ
ÔÈÓÁ¯ CÏ ·‰ÈÂ dÊ‚¯ ÛB˜zÓ ÈÈ ·e˙Ècƒ¿»ƒ¿»¿≈¿≈«»«¬ƒ
:C˙‰·‡Ï ÌÈi˜ È„ ‡Ók CpbÒÈÂ CÏÚ ÌÁ¯ÈÂƒ«≈¬»¿«¿ƒ»¿»ƒ«ƒ«¬»»»

È˙יט  ¯hÓÏ C‰Ï‡ ÈÈc ‡¯ÓÈÓÏ Ïa˜˙ È¯‡¬≈¿«≈¿≈¿»«¿»¡»»¿ƒ«»
ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡‡ Èc È‰B„Bwt Ïk»ƒƒƒ¬»¿«¿»»≈

:C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ¯LÎc „aÚÓÏ¿∆¿«¿»»√»¿»¡»»

˙˙ÔeÓÓÁא  ‡Ï ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ôez‡ ÔÈa¿ƒ«√»¿»¡»¬»ƒ¿«¿
:˙ÈÓ ÏÚ ÔBÎÈÈÚ ÔÈa Ë¯Ó ÔeeL˙ ‡ÏÂ¿»¿«¿»≈≈≈«ƒ

C·eב  C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ z‡ LÈc˜ ÌÚ È¯‡¬≈««ƒ«¿√»¿»¡»»»
ÏkÓ ·ÈaÁ ÌÚÏ dÏ ÈÂ‰ÓÏ ÈÈ ÈÚ¯z‡ƒƒ¿≈¿»¿≈¡≈≈¿««ƒƒ…

:‡Ú¯‡ Èt‡ ÏÚ Èc ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ««≈«¿»

Á¯Óc˜:ג  Ïk ÏeÎÈ˙ ‡Ï»≈»ƒ¿»»

minkg izty

ãé(`)ø`l dxdf`C mEXn ,WExiR¥¦§©§¨¨Ÿ
lFrtl FciAW lrFRd lr `N` lFRY¦¤¨©©¥¤§¨¦§
dUrPW xnFlM ,lErRd lr `le xaCd©¨¨§Ÿ©©¨§©¤©£¤
'EccBzz `l' zNOW ipRnE ,dUrOd FA©©£¤¦§¥¤¦©Ÿ¦§Ÿ§
ikd mEXn ,lErRd lr aFxd lr dxFn¨©¨©©¨¦¨¦
hwpe .mkxUaA dcicB EpYY `l WxiR¥¥Ÿ¦§§¦¨¦§©§¤§¨©

oiprn dcicBW ricFdl 'hxU'e 'dcicB'§¦¨§¤¤§¦©¤§¦¨¥¦§©
xakE .mitCxp zFnW mde ,hxU¤¤§¥¥¦§¨¦§¨
iM mW oiIr ,xFn` zWxtA iYWxiR¥©§¦§¨¨©¡©¥¨¦

:WxFtn lMd mWa dxez ¨©Ÿ§¨
(a)ùLNXn Dpi` LzXEcw ,WExiR¥§¨§¥¨¦¤§

dOl ok `l m`C ,LizFa`n `N ¤̀¨¥£¤§¦Ÿ¥¨¨

''d xgA LaE' eixg` xnFl KxvEd§©©©£¨§¨©
o`M ixd ,LA xgAW cFre FWExiRW¤¥§¤¨©§£¥¨
aiIEgn mnvr zXEcTn `lde ,miYW§©¦©£Ÿ¦§©©§¨§¨

:'d mA xgaIWb dxez ¤¦§©¨
(b)úmilkF` Ep` K`id ,xn`Y m`e§¦Ÿ©¥¨¨§¦

`dC ,miqxFqn zFndaE milFbpxY©§§¦§¥§¨¦§¨



פי d`x zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn a"k iriax meil inei xeriy

(çé)áeLé ïòîì íøçä-ïî äîeàî Eãéa ÷aãé-àìå§«Ÿ¦§©¯§¨«§²§−¨¦©¥®¤§©Á©Á¨¸
Eaøäå Eîçøå íéîçø Eì-ïúðå Btà ïBøçî ýåýé§Ÿ̈¹¥«£´©À§¨«©§³©«£¦Æ§¦«©§´§¦§¤½

éúáàì òaLð øLàk:E ©«£¤¬¦§©−©«£Ÿ¤«
i"yx£Bt‡ ÔB¯ÁÓ '‰ ·eLÈ ÔÚÓÏ∑(ספרי) ּבעֹולם אף חרֹון ּבעֹולם, ׁשעבֹודתּֿכֹוכבים זמן .ׁשּכל ¿««»≈¬«ְֲֲִֶֶַַַָָָָָָ

(èé)éäìà ýåýé ìB÷a òîLú ékì E-ìk-úà øîL ¦´¦§©À§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§ŸÆ¤¨
éðéòa øLiä úBNòì íBiä Eeöî éëðà øLà åéúåöî¦§Ÿ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©®©«£Æ©¨½̈§¥¥−

éäìà ýåýéñ :E §Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

ß a`Îmgpn a"k iriax mei ß

ãé(à)eããbúú àì íëéäìà ýåýéì ízà íéðä¦´©¤½©«Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤®´Ÿ¦§«Ÿ§À
:úîì íëéðéò ïéa äçø÷ eîéNú-àìå§«Ÿ¨¦¯¨§¨²¥¬¥«¥¤−¨¥«

i"yx£e„„b˙˙ ‡Ï∑ּתּתנּו וׂשרט øּגדידה לא …ƒ¿…¿ְְְִִֶֶָֹ
לפי  עֹוׂשין, ׁשהאמֹורּיים ּכדר מת, על ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַָּבבׂשרכם
נאים  להיֹות ראּויין ואּתם מקֹום, ׁשל ּבניו ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָׁשאּתם

ּומקרחים  ּגדּודים ÌÎÈÈÚ.ולא ÔÈa∑,הּפּדחת אצל ְְְִִָֹֹ≈≈≈∆ֵֶַַַַ
אֹומר הּוא אחר כא)ּובמקֹום קרחה (ויקרא יקרחּו "לא : ְְְְִֵֵַָָָֹ

העינים  ּכבין הראׁש ּכל לעׂשֹות .ּבראׁשם", ְְֲִֵֵַַָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(295 'nr ck zegiy ihewl)

אלקיכם לה' אּתם א)ּבנים (יד, ֱִֵֶֶַַָֹ
הּבעל־ׁשם־טֹוב ּתֹורת הוספות ידּועה - קה"ת - טוב שם (כתר ְֵַַַַָ

קלג) להֹוריו אות ׁשּנֹולד יחיד ּכבן ה' ּבעיני יקר יהּודי ׁשּכל ,ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָ
הּוא  ּכאׁשר ׁשּגם אפֹוא, מּובן .מּכ יֹותר ועֹוד זקנתם, ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָלעת

לֹו אסּור ,מל ּבן ׁשל ּכבֹודֹו לפי ׁשאינם חּלין, ּבעניני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָֻעֹוסק
וכּמבאר  הקב"ה. הּמלכים מלכי מל ׁשל ּבנֹו ׁשהּוא ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹלׁשּכח
ּבהיֹותֹו אפילּו - הּׂשר מעלת ּדֹומה ׁשאינּה ְֲֲֲִִִֵֶַַַַָָָּבחסידּות,

הדיֹוט. איׁש למעלת - ְְְֲִִֶַַַָּבּׁשביה

(á)éäìà ýåýéì äzà LBã÷ íò ékýåýé øça Eáe E ¦´©³¨Æ©½̈©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®§º¨©´§Ÿ̈À
éðt-ìò øLà íénòä ìkî älâñ íòì Bì úBéäì¦«§¬Æ§©´§ª½̈¦ŸÆ¨«©¦½£¤−©§¥¬

ñ :äîãàä̈«£¨¨«
i"yx£‰z‡ LB„˜ ÌÚ Èk∑מאבֹותי עצמ ה',ùקדּׁשת ּבחר ּוב" ."ועֹוד: ƒ«»«»ְְְְְֲֵֶַַַָֻ

(â):äáòBz-ìk ìëàú àì¬ŸŸ©−¨«¥¨«
i"yx£‰·ÚBzŒÏk∑(לד ל(בכורות ׁשּתעבּתי ּכגֹון:úּכל , »≈»ְְְִִֶַָ

ּדבר  הרי ּבּמדינה, לׁשחטֹו ּכדי ּבכֹור אזן ְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָֹצרם
ּכאן, ולּמד ּובא ּבֹו", יהיה לא מּום "ּכל :ל ְְְְִִִִֵֶֶַָָָֹׁשּתעבּתי

ּבׂשר  ּבּׁשל הּמּום. אֹותֹו על ויאכל יׁשחֹוט ְְִִֵֶַַַָָֹֹׁשּלא
ּדבר  הרי על ּבחלב, ּכאן והזהיר ,ל ׁשּתעבּתי ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָ

.אכילתֹו ֲִָ

ÏÈ„aיח  ‡Ó¯Á ÔÓ ÌÚcÓ C„Èa ˜a„È ‡ÏÂ¿»ƒ¿«ƒ»ƒ««ƒ∆¿»¿ƒ
ÔÈÓÁ¯ CÏ ·‰ÈÂ dÊ‚¯ ÛB˜zÓ ÈÈ ·e˙Ècƒ¿»ƒ¿»¿≈¿≈«»«¬ƒ
:C˙‰·‡Ï ÌÈi˜ È„ ‡Ók CpbÒÈÂ CÏÚ ÌÁ¯ÈÂƒ«≈¬»¿«¿ƒ»¿»ƒ«ƒ«¬»»»

È˙יט  ¯hÓÏ C‰Ï‡ ÈÈc ‡¯ÓÈÓÏ Ïa˜˙ È¯‡¬≈¿«≈¿≈¿»«¿»¡»»¿ƒ«»
ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡‡ Èc È‰B„Bwt Ïk»ƒƒƒ¬»¿«¿»»≈

:C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ¯LÎc „aÚÓÏ¿∆¿«¿»»√»¿»¡»»

˙˙ÔeÓÓÁא  ‡Ï ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ôez‡ ÔÈa¿ƒ«√»¿»¡»¬»ƒ¿«¿
:˙ÈÓ ÏÚ ÔBÎÈÈÚ ÔÈa Ë¯Ó ÔeeL˙ ‡ÏÂ¿»¿«¿»≈≈≈«ƒ

C·eב  C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ z‡ LÈc˜ ÌÚ È¯‡¬≈««ƒ«¿√»¿»¡»»»
ÏkÓ ·ÈaÁ ÌÚÏ dÏ ÈÂ‰ÓÏ ÈÈ ÈÚ¯z‡ƒƒ¿≈¿»¿≈¡≈≈¿««ƒƒ…

:‡Ú¯‡ Èt‡ ÏÚ Èc ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ««≈«¿»

Á¯Óc˜:ג  Ïk ÏeÎÈ˙ ‡Ï»≈»ƒ¿»»

minkg izty

ãé(`)ø`l dxdf`C mEXn ,WExiR¥¦§©§¨¨Ÿ
lFrtl FciAW lrFRd lr `N` lFRY¦¤¨©©¥¤§¨¦§
dUrPW xnFlM ,lErRd lr `le xaCd©¨¨§Ÿ©©¨§©¤©£¤
'EccBzz `l' zNOW ipRnE ,dUrOd FA©©£¤¦§¥¤¦©Ÿ¦§Ÿ§
ikd mEXn ,lErRd lr aFxd lr dxFn¨©¨©©¨¦¨¦
hwpe .mkxUaA dcicB EpYY `l WxiR¥¥Ÿ¦§§¦¨¦§©§¤§¨©

oiprn dcicBW ricFdl 'hxU'e 'dcicB'§¦¨§¤¤§¦©¤§¦¨¥¦§©
xakE .mitCxp zFnW mde ,hxU¤¤§¥¥¦§¨¦§¨
iM mW oiIr ,xFn` zWxtA iYWxiR¥©§¦§¨¨©¡©¥¨¦

:WxFtn lMd mWa dxez ¨©Ÿ§¨
(a)ùLNXn Dpi` LzXEcw ,WExiR¥§¨§¥¨¦¤§

dOl ok `l m`C ,LizFa`n `N ¤̀¨¥£¤§¦Ÿ¥¨¨

''d xgA LaE' eixg` xnFl KxvEd§©©©£¨§¨©
o`M ixd ,LA xgAW cFre FWExiRW¤¥§¤¨©§£¥¨
aiIEgn mnvr zXEcTn `lde ,miYW§©¦©£Ÿ¦§©©§¨§¨

:'d mA xgaIWb dxez ¤¦§©¨
(b)úmilkF` Ep` K`id ,xn`Y m`e§¦Ÿ©¥¨¨§¦

`dC ,miqxFqn zFndaE milFbpxY©§§¦§¥§¨¦§¨

d`x zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn a"k iriax meil inei xeriy

(ã)íéáNë äN øBL eìëàz øLà äîäaä úàæ¬Ÿ©§¥−̈£¤´Ÿ¥®¾¥¬§¨¦−
:íéfò äNå§¥¬¦¦«

(ä):øîæå Bàúe ïLéãå Bwàå øeîçéå éáöe ìià©¨¬§¦−§©§®§©¬§¦−Ÿ§¬¨¨«¤

[dÎc] i"yxit£'B‚Â ‰Ó‰a‰ ˙‡Ê.¯eÓÁÈÂ È·ˆe Ïi‡∑ …«¿≈»¿«»¿ƒ¿«¿
עא)למדנּו חולין ולמדנּו(ספרי. ּבהמה, ּבכלל (חולין ׁשהחּיה ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָ

ׁשּבכל סג) הּטהֹורה, מן מרּבה טמאה וחּיה ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻׁשהּבהמה
הּמעט  את ּפֹורט 'יעלא',∑Bw‡Â.מקֹום מתרּגם: ֵֶַָָֻ¿«ְְְַָָֻ

לט) אשטנבו"ק(איוב הּוא סלע , פ)יעלי וחולין ∑B‡˙e.(ת"א ֲֵֶַַ¿
ב)תורבל"א, נט חולין ברש"י וע"ע ב. כו ר"ה ל"ט. איוב פרש"י ּתֹור (וכן

ארּמי  ּבלׁשֹון יער באל"א, .הּיער. ְֲִִַַַַַַ

(å)ézL òñL úòñLå äñøt úñøôî äîäa-ìëå§¨§¥º̈©§¤´¤©§À̈§Ÿ©³©¤̧©Æ§¥´
:eìëàz dúà äîäaa äøb úìòî úBñøô§¨½©«£©¬¥−̈©§¥¨®Ÿ−̈Ÿ¥«

i"yx£˙Ò¯ÙÓ∑ סדּוקהàּכתרּגּומֹו ,.‰Ò¯t∑ «¿∆∆ְְְַָ«¿»
ּבׁשּתי ∑ÚÒLÂ˙.(פוסזאהלע)פלאנט"ה חלּוקה ¿…««ְֲִֵָ

והיא  ּבּצּפרנים, חלּוקה ואינּה סדּוקה ׁשּיׁש ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָצּפרנים,

סט)∑Ó‰aa‰.טמאה  ּׁשּנמצא (חולין מה מׁשמע ְֵָ«¿≈»ְְִֶַַָָ
אכל  אמרּוáּבּבהמה, מּכאן ע"ד)! נּתר (שם ׁשהּׁשליל ְְְֱִִִֵֶַַַָָָֹ

אּמֹו .ּבׁשחיטת ְִִִַ

(æ)éñéøônîe äøbä éìònî eìëàú àì äæ-úà Cà©´¤¤º³Ÿ«Ÿ§Æ¦©«£¥´©¥½̈¦©§¦¥¬
-úàå úáðøàä-úàå ìîbä-úà äòeñMä äñøtä©©§−̈©§¨®¤Â©¨Â̈§¤¨«©§¤̧¤§¤
eñéøôä àì äñøôe änä äøâ äìòî-ék ïôMä©¨¹̈¦©«£¥¯¥¨´¥À¨©§¨Æ´Ÿ¦§¦½

:íëì íä íéàîè§¥¦¬¥−¨¤«
i"yx£‰ÚeÒM‰∑(כד ּגּבין (נדה ׁשני לּה ׁשּיׁש היא ּברּיה «¿»ְְִִִֵֵֶַָָ

רּבֹותינּו: אמרּו ׁשדראֹות; ס"ג)ּוׁשני נׁשנּו?(חולין 'לּמה ְְְְִִֵֵַָָָָ
הראה, מּפני ּובעֹופֹות, הּׁשסּועה. מּפני ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָּבּבהמֹות,

ּכהנים' ּב'תֹורת נאמרּו .ׁשּלא ְְֱֲִֶֶַֹֹ

(ç)äøâ àìå àeä äñøt ñéøôî-ék øéæçä-úàå§¤Â©«£¦Â¦«©§¦¸©§¨¬Æ§´Ÿ¥½̈
àì íúìáðáe eìëàú àì íøNaî íëì àeä àîè̈¥¬−¨¤®¦§¨¨Æ´ŸŸ¥½§¦§¨−̈¬Ÿ

ñ :eòbú¦¨«
i"yx£eÚb˙ ‡Ï Ì˙Ï··e∑(ת"כ):ּפרׁשּו רּבֹותינּו ¿ƒ¿»»…ƒ»ְֵֵַ

יהיּו יכל ּברגל. עצמֹו את לטהר חּיב ׁשאדם ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּברגל,
ּתלמּודֿלֹומר  הּׁשנה? ּבכל כא)מזהרים אל (ויקרא "אמר : ְְְֱִֶַַַָָָָֹֻ

ּכהנים  חמּורה, הּמת ּטמאת ּומה וגֹו'", ְְֲֲֲִִֵַַַַָֹֹֻהּכהנים
לא  קּלה, נבלה טמאת מזהרים; יׂשראל ואין ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָֹֻֻֻמזהרים

.ּכלֿׁשּכן?! ֵֶָ

(è)Bì-øLà ìk íéna øLà ìkî eìëàz äæ-úà¤¤Æ«Ÿ§½¦−Ÿ£¤´©¨®¦¯Ÿ£¤²
:eìëàz úN÷N÷å øétðñ§©¦¬§©§¤−¤Ÿ¥«

ÔÈÏÁ¯cד  ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯Bz ÔeÏÎÈ˙c ‡¯ÈÚa ÔÈc≈¿ƒ»¿≈¿ƒƒ¿ƒƒ¿≈ƒ
:ÔÈfÚc ÔÈ„‚Â¿»¿»¿ƒƒ

ÓÈ¯Â‡ה  ‡ÏÚÈÂ ‡¯eÓÁÈÂ ‡È·ËÂ ‡Ïi‡«»»¿«¿»¿«¿»¿«¿»¿≈»
:‡ˆÈ„Â ‡Ïa¯B˙Â¿¿»»¿ƒ»

ÙÏhÓe‡ו  ‡˙Ò¯Ù ‡˜È„Òc ‡¯ÈÚa ÏÎÂ¿»¿ƒ»ƒ¿ƒ»«¿»»«ƒ¿»
‡¯LÙ ‡˜qÓ ‡˙Ò¯t ÔÈz¯z ÔÈÙÏËƒ¿ƒ«¿≈«¿»»«¿»ƒ¿»

:ÔeÏÎÈz d˙È ‡¯ÈÚ·aƒ¿ƒ»»«≈¿

LÙ¯‡ז  È˜qnÓ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ÔÈc ˙È Ì¯a¿«»≈»≈¿ƒ«¿≈ƒ¿»
‡ÏÓb ˙È ‡iÙÏË ÈÙÏhÓ ‡˙Ò¯Ù È˜ÈcÒnÓeƒ«¿ƒ≈«¿»»«ƒ¿≈ƒ¿«»»«¿»
‡¯LÙ È˜qÓ È¯‡ ‡ÊÙË ˙ÈÂ ‡·¯‡ ˙ÈÂ¿»«¿¿»¿»«¿»¬≈«¿≈ƒ¿»
Ôep‡ ÔÈ·‡ÒÓ ‡˜È„Ò ‡Ï ÔB‰˙Ò¯Ùe Ôep‡ƒ«¿»¿»¿ƒ»¿»¬ƒƒ

:ÔBÎÏ¿

ÏÂ‡ח  ‡e‰ ‡˙Ò¯t ˜ÈcÒÓ È¯‡ ‡¯ÈÊÁ ˙ÈÂ¿»¬ƒ»¬≈«¿ƒ«¿»»¿»
ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ÔB‰¯ÒaÓ ÔBÎÏ ‡e‰ ·‡ÒÓ ¯LÙ»«¿»»¿ƒƒ¿¿»≈¿

:Ôe·¯˜˙ ‡Ï ÔB‰zÏ··eƒ¿ƒ¿¿»ƒ¿¿

dÏט  Èc Ïk ‡iÓ· Èc ÏkÓ ÔeÏÎÈz ÔÈc ˙È»≈≈¿ƒ…ƒ¿«»…ƒ≈
:ÔeÏÎÈz ÔÈÙÏ˜Â ÔÈˆÈƒ̂ƒ¿«¿ƒ≈¿

minkg izty

,xnFl Wie .oqxql xEq`W ,Ll iYarY¦©§¦§¤¨§¨§¨§¥©
xqinl qExiq iAB `xw Kixhvi`Cn¦§¦§§¦§¨©¥¥§¥©
hFicdl `d ,'Eaixwz `l' DFaBl©¨©Ÿ©§¦¨§¤§

:ixWc dxez ¨¥
(e)à,'dqxR' zxfBn 'zqxtO'W `lŸ¤©§¤¤¦¦§©©§¨

'dqxR' zxfBn 'zqxtn' did EN`W¤¦¨¨©§¤¤¦¦§©©§¨

EPpi` dqxtE' FA aEzMd lnBd did̈¨©¨¨©¨©§¨¥¤
lr KFxcIW dqxR Fl oi`W 'qixtn©§¦¤¥©§¨¤¦§©
'zqxtn' WxiR Kkl ,Fpi` dfe ,ux`d̈¨¤§¤¥§¨¥¥©§¤¤
:dwEcq dqxRdW xnFlM ,'wcq' oFWl§¤¤§©¤©©§¨§¨

álke' `xwC `WixA aizkCn ,WExiR¥¦¦§¦§¥¨¦§¨§¨
cEnlY dn ,'ebe 'dqxR zqxtn dndA§¥¨©§¤¤©§¨©©§

icW ,'Elk`Y DzF` dndAA' xnFl©©§¥¨¨Ÿ¥§¦
`tiqC 'dndA'` `xwC `WixC 'dndA'§¥¨§¥¨¦§¨©§¥¨§¥¨
z`vnPd dndA ,ikd WFxcE `xwC¦§¨§¨¦§¥¨©¦§¥
oFWl i"Wx hwpC `de .Elk`Y dndaA¦§¥¨Ÿ¥§¨§¨©©¦§

:'eke iwER`l `aC ,lilWf dxez ¨¦§¨§©¥



d`xפב zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn a"k iriax meil inei xeriy

(é)eìëàú àì úN÷N÷å øétðñ Bì-ïéà øLà ìëå§¸Ÿ£¤¯¥«²§©¦¬§©§¤−¤´ŸŸ¥®
ñ :íëì àeä àîè̈¥¬−¨¤«

(àé):eìëàz äøäè øBtö-ìk̈¦¬§Ÿ̈−Ÿ¥«
i"yx£eÏÎ‡z ‰¯‰Ë ¯BtˆŒÏk∑(נז מׁשּלחת (קידושין .âׁשּבמצרע להּתיר »ƒ¿…»…≈ְְְִִֶַַַָֹֻ

(áé)ñøtäå øLpä íäî eìëàú-àì øLà äæå§¤¾£¤¬Ÿ«Ÿ§−¥¤®©¤¬¤§©¤−¤
:äiðæòäå§¨«¨§¦¨«

i"yx£Ì‰Ó eÏÎ‡˙Œ‡Ï ¯L‡ ‰ÊÂ∑ הּׁשחּוטה את .â*לאסר ¿∆¬∆……¿≈∆ְֱֶֶַָֹ

(âé):dðéîì äicäå äiàä-úàå äàøäå§¨«¨¨Æ§¤¨´©½̈§©©−̈§¦¨«
i"yx£'B‚Â ‰i‡‰Œ˙‡Â ‰‡¯‰Â∑ היא ראה, היא ¿»»»¿∆»«»¿ִִָָ

ּדּיה  היא ׁשרֹואה ,ãאּיה, 'ראה'? ׁשמּה נקרא ולּמה ְְְִִֶַַָָָָָָָָָ
ליּתן  ׁשּלא ׁשמֹותיה? ּבכל הזהיר ולּמה ְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָֹּביֹותר.
האֹוסרּה יהא ׁשּלא לחלק, ּדין' ל'בעל ּפה ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָֹֹּפתחֹון

ּדּיה  'זֹו, אֹומר: להּתיר, והּבא 'ראה', אֹותּה ְְִֵֵַַַָָָָָקֹורא
ּובעֹופֹות  הּכתּוב'. אסר לא וזֹו ׁשמּה, אּיה אֹו ְְְַַַָָָָָָֹׁשמּה,

הּטמא  ל הטהֹורים ,äים ּפרט ׁשהעֹופֹות ללּמד ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָ
הּמעט  את ּפרט לפיכ הּטמאים, על .åמרּבים ְְְִִִֵֵֶַַַַָָֻֻ

(ãé):Bðéîì áøò-ìk úàå§¥¬¨Ÿ¥−§¦«

(åè)óçMä-úàå ñîçzä-úàå äðòiä úa úàå§¥Æ©´©©«£½̈§¤©©§−̈§¤©¨®©
:eäðéîì õpä-úàå§¤©¥−§¦¥«

˙ÔeÏÎÈי  ‡Ï ÔÈÙÏ˜Â ÔÈˆÈˆ dl ˙ÈÏ Èc ÏÎÂ¿…ƒ≈≈ƒƒ¿«¿ƒ»≈¿
:ÔBÎÏ ‡e‰ ·‡ÒÓ¿»»¿

ÔeÏÎÈz:יא  ‡ÈÎc ¯tˆ Ïk»ƒ««¿»≈¿

ÚÂ¯יב  ‡¯L ÔB‰pÓ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï Èc ÔÈ„Â¿≈ƒ»≈¿ƒ¿ƒ¿»¿»
:‡ÈÊÚÂ¿«¿»

dÊÏ:יג  ‡˙i„Â ‡˙ÈÙ¯ËÂ ‡Ùk ˙·e««¿»¿»»ƒ»¿«¿»ƒ¿«

dÊÏ:יד  ‡·¯Ú Ïk ˙ÈÂ¿»»…¿»ƒ¿≈

tÁL‡טו  ¯tˆÂ ‡ˆÈˆÂ ‡˙ÈÓÚ ˙a ˙ÈÂ¿»««¬ƒ»¿ƒ»¿ƒ««¿»
:È‰BÊÏ ‡ˆÂ¿»»ƒ¿ƒ

minkg izty

(`i)âzFAxl ,`Ed iEAix 'lM' ,WExiR¥Ÿ¦§©
.zgNEWnd*âdfe'C oM WixcC d`xp ©§©©¦§¤§¨¥¥¦§¤

aizM `dC ,`Ed xEYi 'Elk`z `l xW £̀¤ŸŸ§¦§¨§¦
mkl `Ed `nh sFrd uxW lke' FtFqA§§¨¤¤¨¨¥¨¤
dhEgXd xFq`l `N` ,'Elk`i `lŸ¥¨¥¤¨¤¡©§¨
,`p` KERi`e ,KixR `xnBaE .rxFvnC¦§¨©§¨¨¨¥§¥£¨
,xYidl dhEgXde xEQi`l zgNEWnC¦§©©§¦§©§¨§¤¥
,dlTzl glW dxFY dxn` `l ,iPWnE§©¥Ÿ¨§¨¨§©§©¨¨
dPgTIWM oFr lFWknl `dYW¤§¥§¦§¨§¤¦¨¤¨
,xn`Y m`e ,m"`xd dWwde .dPlk`ie§Ÿ§¤¨§¦§¨¨§¥§¦Ÿ©
'xFRv lk'C `iEAx il dOl ikd i ¦̀¨¦¨¨¦¦¨§¨¦
xnFl Wie ,zgNEWnd zFAxl§©©§©©§¥©
i"Wx azM oke ,`Ed `nlrA `Yknq ©̀§©§¨§¨§¨§¥¨©©¦

:(ep sC) oiWECiw `icdA mWai dxez ¨§¤§¨¦¦©
(bi)ãdpWn icMn ,`Ed i"Wx zgkFde§¨©©¦¦§¦¦§¥

dO` `z`C `Ed itFqF`l dxFz¨§¥§¨¨©©
oM m`e ,mipdM zxFzA dlrnl azMX¤¨©§©§¨§©Ÿ£¦§¦¥
z`e d`Cd z`e' `kd aizM `l dOl̈¨Ÿ§¦¨¨§¤©¨¨§¤
FnM `A siqFdlC zFxFdlE ,'d`xd̈¨¨§¦§¦¨§
mEXn dndAA zipWp dOl Exn`W¤¨§¨¨¦§¥©§¥¨¦

oM m` ,`xwIeA dxn`p `NW drEqXd©§¨¤Ÿ¤¤§¨§©¦§¨¦¥
i`nE 'd`C' aizkC mzd `pW i`n©§¨¨¨¦§¦¨¨©
,d`C `le 'd`x' aizkC `kd `pW§¨¨¨¦§¦¨¨§Ÿ¨¨
,`id zg` d`ce d`x DPin rnW `N ¤̀¨§©¦¨¨¨§¨¨©©¦
m`C ,d`C `kd azM `l ikd mEXnE¦¨¦Ÿ¨©¨¨¨¨§¦
,Edpip iYxY d`xe d`C `pin` ded oM¥£¨¨¦¨¨¨§¨¨©§¥¦§
hwp `l ikd mEXn ,iz` `w itFqF`lE§¥¨¨¥¦¨¦Ÿ¨©
d`CW zFxFdlE ,d`x `N` o`M `xw§¨¨¤¨¨¨§¤¨¨
ikd i` ,Dil dWw Eze .`id zg` d`xe§¨¨©©¦§¨¤¥¦¨¦
'Dpinl d`xd z`e' xninl Dil ded£¨¥§¥©§¤¨¨¨§¦¨
lre ,`xwIeAW d`Cd mB lFlkl icM§¥¦§©©¨¨¤§©¦§¨§©
,dIC `id dI` `id d`x `id WxiR df¤¥¥¦¨¨¦©¨¦©¨
'Dpinl' azM okl ,`Ed cg` lMdW¤©Ÿ¤¨¨¥¨©§¦¨
cg` llkA mzF` lFlkl icM sFQal§©§¥¦§¨¦§¨¤¨
,Dil dWw Eze .`Ed cg` lMdW cOll§©¥¤©Ÿ¤¨§¨¤¥
`xw hwp dOl ,`Ed cg` lMdW oM m ¦̀¥¤©Ÿ¤¨¨¨¨©§¨
,'Dpinl dICde dI`d z`e d`xde'§¨¨¨§¤¨©¨§©©¨§¦¨
dOl dI`de d`xd oiA wiqtnC 'z`e'§¤§©§¦¥¨¨¨§¨©¨¨¨
,'eke d`x DnW `xwp dOl ,uxize .il¦§¥¥¨¨¦§¨§¨¨¨
xnFl ,`xw wiqtd ikd mEXn xnFlM§©¦¨¦¦§¦§¨©

,Fl WIW zFnW x`Xn df mW dPEWOW¤§¤¥¤¦§¨¥¤¥
d`FxW ,'d`x' mWA `xwp ikd mEXnC§¦¨¦¦§¨§¥¨¨¤¤
d`Fxe laaA zcnFr `ipzcM ,xzFiA§¥¦§©§¨¤¤§¨¤§¨
m"`xd ixace .l`xUi ux`A dliap§¥¨§¤¤¦§¨¥§¦§¥¨§¥
EN` wxR `xnBA oiIr ,mnldl dWẅ¤§¨§¨©¥©§¨¨¤¤¥

:(bq sC) zFtixhäitl ,i"Wxl dWwC §¥©§¨¤§©¦§¦
lkA oxidfd ikd mEXnC WxiRW¤¥¥§¦¨¦¦§¦¨§¨
,xiYdl `ai `NW icM 'eke zFnXd©¥§¥¤Ÿ¨Ÿ§©¦
on `Ed `OWC ,xiYi dOl dWẅ¤¨¨©¦§¤¨¦
FnM ,FzF` hxR `le mi`nHd zFtFrd̈©§¥¦§Ÿ¥¥§
,uxznE .oixFdh zFtFr hxR `NW¤Ÿ¥¥§¦§¨¥
oeike ,'eke mi`nHd zFtFr Ll hxtE¥¥§©§¥¦§¥¨
mixFdHd on i`Ce df Ll hxR `NW¤Ÿ¥¥§¤©©¦©§¦
,iOp i` .zFnXd lkA Lxidfd okl ,`Ed¨¥¦§¦§§¨©¥¦©¦
on miAExn mixFdh zFtFrC oeiM¥¨§§¦§¦¦
mixFdh odW aFxd xg` Klp ,mi`nHd©§¥¦¥¥©©¨¤¥§¦
lM Ll hxR ikd mEXn ,ozF` xdhpE§©¥¨¦¨¦¥¥§¨

:zFnXdå,dIge dndaA oM oi`X dn ©¥©¤¥¥¦§¥¨§©¨
:mixFdHd Ll hxRWci dxez ¤¥¥§©§¦



פג d`x zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn a"k iriax meil inei xeriy

(é)eìëàú àì úN÷N÷å øétðñ Bì-ïéà øLà ìëå§¸Ÿ£¤¯¥«²§©¦¬§©§¤−¤´ŸŸ¥®
ñ :íëì àeä àîè̈¥¬−¨¤«

(àé):eìëàz äøäè øBtö-ìk̈¦¬§Ÿ̈−Ÿ¥«
i"yx£eÏÎ‡z ‰¯‰Ë ¯BtˆŒÏk∑(נז מׁשּלחת (קידושין .âׁשּבמצרע להּתיר »ƒ¿…»…≈ְְְִִֶַַַָֹֻ

(áé)ñøtäå øLpä íäî eìëàú-àì øLà äæå§¤¾£¤¬Ÿ«Ÿ§−¥¤®©¤¬¤§©¤−¤
:äiðæòäå§¨«¨§¦¨«

i"yx£Ì‰Ó eÏÎ‡˙Œ‡Ï ¯L‡ ‰ÊÂ∑ הּׁשחּוטה את .â*לאסר ¿∆¬∆……¿≈∆ְֱֶֶַָֹ

(âé):dðéîì äicäå äiàä-úàå äàøäå§¨«¨¨Æ§¤¨´©½̈§©©−̈§¦¨«
i"yx£'B‚Â ‰i‡‰Œ˙‡Â ‰‡¯‰Â∑ היא ראה, היא ¿»»»¿∆»«»¿ִִָָ

ּדּיה  היא ׁשרֹואה ,ãאּיה, 'ראה'? ׁשמּה נקרא ולּמה ְְְִִֶַַָָָָָָָָָ
ליּתן  ׁשּלא ׁשמֹותיה? ּבכל הזהיר ולּמה ְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָֹּביֹותר.
האֹוסרּה יהא ׁשּלא לחלק, ּדין' ל'בעל ּפה ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָֹֹּפתחֹון

ּדּיה  'זֹו, אֹומר: להּתיר, והּבא 'ראה', אֹותּה ְְִֵֵַַַָָָָָקֹורא
ּובעֹופֹות  הּכתּוב'. אסר לא וזֹו ׁשמּה, אּיה אֹו ְְְַַַָָָָָָֹׁשמּה,

הּטמא  ל הטהֹורים ,äים ּפרט ׁשהעֹופֹות ללּמד ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָ
הּמעט  את ּפרט לפיכ הּטמאים, על .åמרּבים ְְְִִִֵֵֶַַַַָָֻֻ

(ãé):Bðéîì áøò-ìk úàå§¥¬¨Ÿ¥−§¦«

(åè)óçMä-úàå ñîçzä-úàå äðòiä úa úàå§¥Æ©´©©«£½̈§¤©©§−̈§¤©¨®©
:eäðéîì õpä-úàå§¤©¥−§¦¥«

˙ÔeÏÎÈי  ‡Ï ÔÈÙÏ˜Â ÔÈˆÈˆ dl ˙ÈÏ Èc ÏÎÂ¿…ƒ≈≈ƒƒ¿«¿ƒ»≈¿
:ÔBÎÏ ‡e‰ ·‡ÒÓ¿»»¿

ÔeÏÎÈz:יא  ‡ÈÎc ¯tˆ Ïk»ƒ««¿»≈¿

ÚÂ¯יב  ‡¯L ÔB‰pÓ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï Èc ÔÈ„Â¿≈ƒ»≈¿ƒ¿ƒ¿»¿»
:‡ÈÊÚÂ¿«¿»

dÊÏ:יג  ‡˙i„Â ‡˙ÈÙ¯ËÂ ‡Ùk ˙·e««¿»¿»»ƒ»¿«¿»ƒ¿«

dÊÏ:יד  ‡·¯Ú Ïk ˙ÈÂ¿»»…¿»ƒ¿≈

tÁL‡טו  ¯tˆÂ ‡ˆÈˆÂ ‡˙ÈÓÚ ˙a ˙ÈÂ¿»««¬ƒ»¿ƒ»¿ƒ««¿»
:È‰BÊÏ ‡ˆÂ¿»»ƒ¿ƒ

minkg izty

(`i)âzFAxl ,`Ed iEAix 'lM' ,WExiR¥Ÿ¦§©
.zgNEWnd*âdfe'C oM WixcC d`xp ©§©©¦§¤§¨¥¥¦§¤
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,`p` KERi`e ,KixR `xnBaE .rxFvnC¦§¨©§¨¨¨¥§¥£¨
,xYidl dhEgXde xEQi`l zgNEWnC¦§©©§¦§©§¨§¤¥
,dlTzl glW dxFY dxn` `l ,iPWnE§©¥Ÿ¨§¨¨§©§©¨¨
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xnFl Wie ,zgNEWnd zFAxl§©©§©©§¥©
i"Wx azM oke ,`Ed `nlrA `Yknq ©̀§©§¨§¨§¨§¥¨©©¦

:(ep sC) oiWECiw `icdA mWai dxez ¨§¤§¨¦¦©
(bi)ãdpWn icMn ,`Ed i"Wx zgkFde§¨©©¦¦§¦¦§¥

dO` `z`C `Ed itFqF`l dxFz¨§¥§¨¨©©
oM m`e ,mipdM zxFzA dlrnl azMX¤¨©§©§¨§©Ÿ£¦§¦¥
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,d`C `le 'd`x' aizkC `kd `pW§¨¨¨¦§¦¨¨§Ÿ¨¨
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m`C ,d`C `kd azM `l ikd mEXnE¦¨¦Ÿ¨©¨¨¨¨§¦
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hwp `l ikd mEXn ,iz` `w itFqF`lE§¥¨¨¥¦¨¦Ÿ¨©
d`CW zFxFdlE ,d`x `N` o`M `xw§¨¨¤¨¨¨§¤¨¨
ikd i` ,Dil dWw Eze .`id zg` d`xe§¨¨©©¦§¨¤¥¦¨¦
'Dpinl d`xd z`e' xninl Dil ded£¨¥§¥©§¤¨¨¨§¦¨
lre ,`xwIeAW d`Cd mB lFlkl icM§¥¦§©©¨¨¤§©¦§¨§©
,dIC `id dI` `id d`x `id WxiR df¤¥¥¦¨¨¦©¨¦©¨
'Dpinl' azM okl ,`Ed cg` lMdW¤©Ÿ¤¨¨¥¨©§¦¨
cg` llkA mzF` lFlkl icM sFQal§©§¥¦§¨¦§¨¤¨
,Dil dWw Eze .`Ed cg` lMdW cOll§©¥¤©Ÿ¤¨§¨¤¥
`xw hwp dOl ,`Ed cg` lMdW oM m ¦̀¥¤©Ÿ¤¨¨¨¨©§¨
,'Dpinl dICde dI`d z`e d`xde'§¨¨¨§¤¨©¨§©©¨§¦¨
dOl dI`de d`xd oiA wiqtnC 'z`e'§¤§©§¦¥¨¨¨§¨©¨¨¨
,'eke d`x DnW `xwp dOl ,uxize .il¦§¥¥¨¨¦§¨§¨¨¨
xnFl ,`xw wiqtd ikd mEXn xnFlM§©¦¨¦¦§¦§¨©

,Fl WIW zFnW x`Xn df mW dPEWOW¤§¤¥¤¦§¨¥¤¥
d`FxW ,'d`x' mWA `xwp ikd mEXnC§¦¨¦¦§¨§¥¨¨¤¤
d`Fxe laaA zcnFr `ipzcM ,xzFiA§¥¦§©§¨¤¤§¨¤§¨
m"`xd ixace .l`xUi ux`A dliap§¥¨§¤¤¦§¨¥§¦§¥¨§¥
EN` wxR `xnBA oiIr ,mnldl dWẅ¤§¨§¨©¥©§¨¨¤¤¥

:(bq sC) zFtixhäitl ,i"Wxl dWwC §¥©§¨¤§©¦§¦
lkA oxidfd ikd mEXnC WxiRW¤¥¥§¦¨¦¦§¦¨§¨
,xiYdl `ai `NW icM 'eke zFnXd©¥§¥¤Ÿ¨Ÿ§©¦
on `Ed `OWC ,xiYi dOl dWẅ¤¨¨©¦§¤¨¦
FnM ,FzF` hxR `le mi`nHd zFtFrd̈©§¥¦§Ÿ¥¥§
,uxznE .oixFdh zFtFr hxR `NW¤Ÿ¥¥§¦§¨¥
oeike ,'eke mi`nHd zFtFr Ll hxtE¥¥§©§¥¦§¥¨
mixFdHd on i`Ce df Ll hxR `NW¤Ÿ¥¥§¤©©¦©§¦
,iOp i` .zFnXd lkA Lxidfd okl ,`Ed¨¥¦§¦§§¨©¥¦©¦
on miAExn mixFdh zFtFrC oeiM¥¨§§¦§¦¦
mixFdh odW aFxd xg` Klp ,mi`nHd©§¥¦¥¥©©¨¤¥§¦
lM Ll hxR ikd mEXn ,ozF` xdhpE§©¥¨¦¨¦¥¥§¨

:zFnXdå,dIge dndaA oM oi`X dn ©¥©¤¥¥¦§¥¨§©¨
:mixFdHd Ll hxRWci dxez ¤¥¥§©§¦

d`x zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn b"k iying meil inei xeriy

(æè):úîLðzäå óeLðiä-úàå ñBkä-úà¤©¬§¤©©§−§©¦§¨«¤
i"yx£˙ÓLz‰∑ׁשורי"ץ .(פלעדערמויז)קלב"א «ƒ¿»∆

(æé):CìMä-úàå äîçøä-úàå úàwäå§©¨¨¬§¤¨«¨−̈¨§¤©¨¨«
i"yx£CÏM∑(סג הּים (חולין מן ּדגים .הּׁשֹולה »»ִִֶַַָָ

(çé):ólèòäå úôéëecäå dðéîì äôðàäå äãéñçäå§©´£¦½̈§¨«£¨−̈§¦¨®§©«¦©−§¨«£©¥«
i"yx£˙ÙÈÎec∑הרופ"א ּובלע"ז הּבר, ּתרנגֹול וכר (ווידעהאפף)הּוא ּכפּולה , .ּבלּתֹו ƒ«ְְְְְְְַַַַַָָָ

(èé):eìëàé àì íëì àeä àîè óBòä õøL ìëå§ŸÆ¤´¤¨½¨¥¬−¨¤®−Ÿ¥«¨¥«

i"yx£ÛBÚ‰ ı¯L∑ קרּויים הם טמאים, וחגבים ּוצרעים זבּובין, ּכגֹון: הארץ, על הרֹוחׁשים הּנמּוכים הם ∆∆»ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
.'ׁשרץ' ֶֶ

(ë):eìëàz øBäè óBò-ìk̈¬¨−Ÿ¥«
i"yx£eÏÎ‡z ¯B‰Ë ÛBÚŒÏk∑ ּבא הּטמא, את ולא »»…≈ְֵֶַָָֹ

"אֹותּה ּבבהמה: וכן תעׂשה', 'לא על 'עׂשה' ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָֹליּתן
'עׂשה' מּכלל הּבא ו'לאו' טמאה, ּבהמה ולא ְְְְְֲִֵֵֵֵַַָָָָֹֹּתאכלּו"

תעׂשה' ו'לא ּב'עׂשה' עליהם לעבר 'עׂשה', -. ְֲֲֲֲֲֵֵֵֶֶַַַֹֹ

(àë)éøòLa-øLà øbì äìáð-ìë eìëàú-àìE Ÿ«Ÿ§´¨Â§¥Â̈©¥̧£¤¦§¨¤¹
äzà LBã÷ íò ék éøëðì øëî Bà dìëàå äpðzz¦§¤´¨©«£¨À̈³¨ŸÆ§¨§¦½¦´©³¨Æ©½̈

éäìà ýåýéìô :Bnà áìça éãb ìMáú-àì E ©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®«Ÿ§©¥¬§¦−©«£¥¬¦«
i"yx£EÈ¯ÚLaŒ¯L‡ ¯bÏ∑ עליו ׁשּקּבל ּתֹוׁשב, ּגר «≈¬∆ƒ¿»∆ִֵֵֶָָָ

נבלֹות  ואֹוכל עבֹודהֿזרה לעבד ˜„LB.ׁשּלא ÌÚ Èk ְְֲֲֵֵֶַָָָֹֹƒ«»
'‰Ï ‰z‡∑(ספרי)ל ּבּמּתר עצמ את ּדברים ,æקּדׁש «»«ְְְְִֵֶַַַָָֻ

ּתּתירם  אל אּסּור, ּבהם נֹוהגים ואחרים ֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֻהּמּתרים

È„b.ּבפניהם  ÏM·˙Œ‡Ï∑(קיג ּפעמים,(חולין ׁשלׁש ְִֵֶ…¿«≈¿ƒְִָָֹ
ולעֹופֹות  לחּיה, טמאה ּפרט ç.ÏM·˙Œ‡Ïולבהמה ְְְְְְִֵֵַָָָָָ…¿«≈

È„‚'B‚Â. ¿ƒ¿

ß a`Îmgpn b"k iying mei ß

(áë)àöiä Eòøæ úàeáz-ìk úà øOòz øOò©¥´§©¥½¥−¨§©´©§¤®©Ÿ¥¬
:äðL äðL äãOä©¨¤−¨¨¬¨¨«

Â·e˙‡:טז  ‡ÙBt˜Â ‡È„˜Â¿«¿»¿ƒ»«¿»

e‡:יז  ÈÏLÂ ‡˜¯˜¯ÈÂ ‡˙˜Â¿»»ƒ«¿≈»¿»≈»

eË¯‡יח  ¯bÂ dÊÏ ea‡Â ‡˙È¯eÁÂ¿«»ƒ»¿ƒƒ¿«¿««»
:‡ÙlËÚÂ«¬«≈»

Ï‡יט  ÔBÎÏ ‡e‰ ·‡ÒÓ ‡ÙBÚ„ ‡LÁ¯ ÏÎÂ¿…ƒ¬»¿»¿»»¿»
:ÔeÏÎ‡˙Èƒ¿»¿

ÔeÏÎÈz:כ  ÈÎ„ ‡ÙBÚ Ïk»»¿≈≈¿

Ècכא  Ï¯Ú ·˙B˙Ï ‡ÏÈ· Ïk ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï»≈¿»¿ƒ»¿«»≈ƒ
¯·Ï dpaÊ˙ B‡ dpÏÎÈÈÂ dpzz CÈÂ¯˜·¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿≈¿ƒ«¿«¿ƒ«¿«
‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ z‡ LÈc˜ ÌÚ È¯‡ ÔÈÓÓÚ«¿ƒ¬≈««ƒ«¿√»¿»∆»»»

:·ÏÁa ¯Na ÏeÎÈ≈̇¿««¬»

BtÈc˜כב  CÚ¯Ê ˙ÏÏÚ Ïk ˙È ¯OÚ˙ ‡¯OÚ«¿»¿«≈»»¬»««¿»¿ƒ
:‡zL· ‡zL ‡Ï˜Á«¿»«»¿«»

minkg izty

(`k)æFf dxdf`W ipRn ,m"`xd azM̈©¨§¥¦§¥¤©§¨¨
,'EccBzz `l' FnM itie iFpl `l `id¦Ÿ§§Ÿ¦§Ÿ¦§Ÿ§
FnM iFpl `N` Dpi` Ff dxdf`W¤©§¨¨¥¨¤¨§§
Ff dxdf` `N` ,mW i"Wx WxiRW¤¥¥©¦¨¤¨©§¨¨
mr iM' dilr lFRi `le ,WtPl igxkd¤§¥¦©¤¤§Ÿ¦¨¤¨¦©
mrW ipRn Exn` okl ,'ebe 'dY` WFcẅ©¨¨¥¨§¦§¥¤©
Lnvr WCwl Ll iE`x dY` WFcẅ©¨¨§§©¥©§§

d`xp ile :'eke Ll xYEOA ENit £̀¦©¨§§¦¦§¤
dR aEzMd dPiXX dn i"Wxl dWwC§¨¤§©¦©¤¦¨©¨Ÿ
dede ,ipinW zWxR sFqA aizkC dOn¦©¦§¦§¨¨©§¦¦©£¨
l`e dlap lM Elk`z `l' xninl Dil¥§¥©ŸŸ§¨§¥¨§©
`N` .'ebe 'mkizFWtp z` EvTWY§©§¤©§¥¤¤¨
''dl dY` WFcw mr iM' aizM ikdl§¨¦§¦¦©¨©¨©

:'eke Lnvr WCw Wxcnl ,'ebeçdnC §¦§©©¥©§§§©

`AW mihRWn zWxtA lirl WxiRX¤¥¥§¥§¨¨©¦§¨¦¤¨
FpFvx ,d`pde lEXiaE dlik` xEQi`l§¦£¦¨¦©£¨¨§
minrR WlW aizkCn gkEn df xnFl©¤¨¦¦§¦¨§¨¦
hxR o`M WxiRX dnE ,'lXaz `l'Ÿ§©¥©¤¥¥¨§¨
df ,d`nh dndale zFtFrlE dIgl§©¨§§¦§¥¨§¥¨¤
minrR WlW aizkCn gkEn¨¦¦§¦¨§¨¦

:'icB'ak dxez §¦



d`xפד zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn b"k iying meil inei xeriy
[ak]£¯OÚz ¯OÚ∑(תנחומא) זה אצל זה ענין ?èמה «≈¿«≈ְִֵֶֶֶָָ

ּתגרמּו 'לא ליׂשראל: הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא להם ְְְְִִֵֶַַָָָָָֹאמר
ּגדיים  לבּׁשל ּבמעי éלי ׁשהן עד ּתבּואה, ׁשל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָ

ּכראּוי, מעׂשרֹות מעּׂשרים אּתם אין ׁשאם ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָאּמֹותיהן,

והיא  קדים רּוח מֹוציא אני להתּבּׁשל, סמּו ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָּכׁשהּוא
ׁשּנאמר  כו)מׁשּדפּתן', ב קמה",(מלכים לפני "ּוׁשדפה : ְְְְֱִֵֵֶֶַַַָָָָ

ּבּכּורים ëוכן  L‰.לענין ‰L∑(ספרי) ׁשאין מּכאן ְְְִִִֵַ»»»»ִֵֶָ
על  החדׁש מן .הּיׁשן ìמעּׂשרין ְְִִֶַַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(54 'nr e zeiecreezd mgpn zxez - a"iyz fenz b"i zgiy)

ּתעּׂשר כב)עּׂשר (יד, ְֵֵַַ
ׁשּתתעּׁשר ּבׁשביל א)עּׂשר ט, (תענית ְְִִִֵֵֶַַ

ה', את לנּסֹות מּתר מעׂשר ׁשּבמצות ׁשם, ּבּגמרא ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹֻמבאר
ּדכתיב טז)אף ו, ׁשּנאמר (ואתחּנן ּוכמֹו ה', את תנּסּו לא ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַָֹ
י) ג, .(מלאכי . האֹוצר ּבית אל הּמעׂשר ּכל את הביאּו :ֲִֵֵֶֶַַָָָָ

ארּבֹות  את לכם אפּתח לא אם . . ּבזאת נא ְְֲִִֶֶֶַָָָָֹֹֻּובחנּוני

להלכה נפסק וכן סרמ"ז)הּׁשמים. צדקה הלכות יו"ד ,(טור ְְֲִִֵַַַַָָָ
והּנה, זה. מּדבר חּוץ ה', את לנּסֹות אסּור ּדבר ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָׁשּבכל
אבל  ּבמעׂשר. רק אמּור ׁשהּדבר ּדעה הביא ׁשם ְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָהרמ"א

חסידים ּבספר איתא וכן האחרֹונים, רב ,(סקמ"ד)הסּכמת ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹ
צדקה. ּבׁשאר ּגם ה' את לנּסֹות ְְְִֶֶַַַָָָֻׁשּמּתר

(âë)éðôì zìëàå|éäìà ýåýéøçáé-øLà íB÷na E §¨«©§º̈¦§¥´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À©¨´£¤¦§©»
ìðâc øNòî íL BîL ïkLEøäöéå ELøéz E §©¥´§´¨¼©§©³§¨«§Æ¦«§´§¦§¨¤½

ðàöå Eø÷a úøëáeýåýé-úà äàøéì ãîìz ïòîì E §Ÿ¬Ÿ§¨«§−§Ÿ¤®§©´©¦§©À§¦§¨²¤§Ÿ̈¬
éäìà:íéîiä-ìk E ¡Ÿ¤−¨©¨¦«

i"yx£'B‚Â zÏÎ‡Â∑ ׁשּכב ׁשני, מעׂשר למדנּוזה ר ¿»«¿»¿ְְֲִֵֵֶֶַַָָ
ׁשּנאמר  לּלוּיים, ראׁשֹון מעׂשר יח)ליּתן "ּכי (במדבר : ְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַ

לאכלֹו רׁשּות להם ונתן וגֹו'", יׂשראל ּבני מאת ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָתקחּו

ׁשּנאמר  מקֹום, ּבכל (שם)ּבכל אֹותֹו "ואכלּתם : ְְְֱֲֶֶֶַַַָָָ
הּוא  אחר מעׂשר זה עלּֿכרח .מקֹום"; ְֲֲֵֵֶַַַָָ

(ãë)BúàN ìëeú àì ék Cøcä Enî äaøé-éëå§¦«¦§¤̧¦§¹©¤À¤¦´´Ÿ©»§¥¼
éäìà ýåýé øçáé øLà íB÷nä Enî ÷çøé-ékE ¦«¦§©³¦§Æ©¨½£¤³¦§©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½

éäìà ýåýé Eëøáé ék íL BîL íeNì:E ¨¬§−¨®¦¬§¨«¤§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«
i"yx£EÎ¯·È Èk∑ הּתבּואה לׂשאת îׁשּתהא .מרּבה ƒ¿»∆¿ְְְֵֵֶַָָָֻ

(äë)zëìäå Eãéa óñkä zøöå óñka äzúðå§¨«©−̈©¨®¤§©§¨³©¤̧¤Æ§¨´§½§¨«©§¨Æ
éäìà ýåýé øçáé øLà íB÷nä-ìà:Ba E ¤©¨½£¤¬¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−«

(åë)ø÷aa ELôð äeàz-øLà ìëa óñkä äzúðå§¨«©¨´©¤¿¤§ŸÁ£¤§©¤̧©§§¹©¨¨´
ELôð EìàLz øLà ìëáe øëMáe ïéiáe ïàváe©ÀŸ©©̧¦Æ©¥½̈§²Ÿ£¤¬¦§¨«§−©§¤®

éäìà ýåýé éðôì íM zìëàå:Eúéáe äzà zçîNå E §¨©´§¨À̈¦§¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨«©§−̈©¨¬¥¤«

ÈÚ¯zÈכג  Èc ‡¯˙‡a C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÏeÎÈ˙Â¿≈√»¿»¡»»¿«¿»ƒƒƒ¿≈
C¯ÓÁ C¯e·Ú ¯NÚÓ Ônz dzÎL ‰‡¯L‡Ï¿«¿»»¿ƒ¿≈«»«¿«ƒ»«¿»
ÛÏÈ˙c ÏÈ„a CÚÂ C¯B˙ È¯BÎ·e CÁLÓeƒ¿»¿≈»¿»»¿ƒ¿≈«

:‡iÓBÈ Ïk C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÏÁ„ÓÏ¿ƒ¿«√»¿»¡»»»«»

˙Ïekכד  ‡Ï È¯‡ ‡Á¯‡ CpÓ ÈbÒÈ È¯‡Â«¬≈ƒ¿≈ƒ»»¿»¬≈»ƒ
ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡ CpÓ ˜Á¯˙È È¯‡ dÏhÓÏ¿ƒ¿≈¬≈ƒ¿»«ƒ»«¿»ƒƒƒ¿≈¿»
CpÎ¯·È È¯‡ Ônz dzÎL ‰‡¯L‡Ï C‰Ï‡¡»»¿«¿»»¿ƒ¿≈«»¬≈¿»≈ƒ»

:C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»

C‰˙eכה  C„Èa ‡tÒk ¯eˆ˙e ‡tÒÎa Ôz˙Â¿ƒ≈¿«¿»¿«¿»ƒ»¿«
:da C‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡Ï¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¡»»≈

È¯B˙aכו  CLÙ ÈÚ¯zÈ Èc ÏÎa ‡tÒk Ôz˙Â¿ƒ≈«¿»¿…ƒƒƒ¿≈«¿»¿≈
Èc ÏÎ·e ˜ÈzÚÂ ˙„Á ¯ÓÁ·e ‡Ú·e¿»»«¬«¬«¿«ƒ¿…ƒ
C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ônz ÏeÎÈ˙Â CLÙ CpÏ‡Lƒ̇¿¬ƒ»«¿»¿≈«»√»¿»¡»»

:C˙Èa L‡Â z‡ È„Á˙Â¿∆¡≈«¿∆¡«≈»

minkg izty

(ak)èWxFC Fpi` i"WxW aB lr s`e§©©©¤©¦¥¥
oOwl i"Wx WxiRW FnM ,mikEnq§¦§¤¥¥©¦§©¨
Ll Ygwle' wEqRA `vz iM zWxtA§¨¨©¦¥¥©¨§¨©§¨§

:'ebe 'dX`léEnxbY `l ,xnFl FpFvx §¦¨§©Ÿ¦§§
FpFvx .d`EaY lW miicB zFNkl il¦§©§¨¦¤§¨§
,diXw KFzA d`EaYd oiicrW ,xnFl©¤£©¦©§¨§©¤¨

:lXAzdl daFxw `ideë,xnFl FpFvx §¦§¨§¦§©¥§©

miNkn oM mB mixEMiA E`iaY `l m ¦̀Ÿ¨¦¦¦©¥§©¦
oM mB opiWxC KMW ,xnFlM .mkizFxiR¥¥¤§©¤¨¨§¦©©¥
lXaz `l' `xwl mixEMiaC zEkinQd©§¦§¦¦¦§¨Ÿ§©¥
iM zWxtcE mihRWn zWxtC 'eke 'icB§¦§¨¨©¦§¨¦§¨¨©¦
lr s` ,xnFlM ,'oke' xn`w okle ,`Vz¦¨§¨¥¨¨©§¥§©©©
lMn ,zEkinq WFxcl FMxC oi`W iR¦¤¥©§¦§§¦¦¨
iOp WFxcl Wi dR oiWxFCW oeiM mFwn̈¥¨¤§¦Ÿ¥¦§©¦

:mzdì`zEax `N` ,`kti` oMW lke ¨¨§¨¤¥¦§¨¤¨§¨
lr Wcgd on ENit`C ,ol rnWn `ẅ©§©¨©£¦¦¤¨¨©
drxd lr dtId on `EdW oWId©¨¨¤¦©¨¨©¨¨¨

:xEq`bk dxez ¨
(ck)îiM' mr wEaC 'Lkxai iM' didie§¦§¤¦§¨¤§¨¦¦

dkxAd lFRY `l iM ,'Fz`U lkEz `lŸ©§¥¦Ÿ¦©§¨¨
lFRi `l la` .d`EaYd iEAx lr wx©©¦©§¨£¨Ÿ¦



פה d`x zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn b"k iying meil inei xeriy
[ak]£¯OÚz ¯OÚ∑(תנחומא) זה אצל זה ענין ?èמה «≈¿«≈ְִֵֶֶֶָָ

ּתגרמּו 'לא ליׂשראל: הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא להם ְְְְִִֵֶַַָָָָָֹאמר
ּגדיים  לבּׁשל ּבמעי éלי ׁשהן עד ּתבּואה, ׁשל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָ

ּכראּוי, מעׂשרֹות מעּׂשרים אּתם אין ׁשאם ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָאּמֹותיהן,

והיא  קדים רּוח מֹוציא אני להתּבּׁשל, סמּו ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָּכׁשהּוא
ׁשּנאמר  כו)מׁשּדפּתן', ב קמה",(מלכים לפני "ּוׁשדפה : ְְְְֱִֵֵֶֶַַַָָָָ

ּבּכּורים ëוכן  L‰.לענין ‰L∑(ספרי) ׁשאין מּכאן ְְְִִִֵַ»»»»ִֵֶָ
על  החדׁש מן .הּיׁשן ìמעּׂשרין ְְִִֶַַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(54 'nr e zeiecreezd mgpn zxez - a"iyz fenz b"i zgiy)

ּתעּׂשר כב)עּׂשר (יד, ְֵֵַַ
ׁשּתתעּׁשר ּבׁשביל א)עּׂשר ט, (תענית ְְִִִֵֵֶַַ

ה', את לנּסֹות מּתר מעׂשר ׁשּבמצות ׁשם, ּבּגמרא ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹֻמבאר
ּדכתיב טז)אף ו, ׁשּנאמר (ואתחּנן ּוכמֹו ה', את תנּסּו לא ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַָֹ
י) ג, .(מלאכי . האֹוצר ּבית אל הּמעׂשר ּכל את הביאּו :ֲִֵֵֶֶַַָָָָ

ארּבֹות  את לכם אפּתח לא אם . . ּבזאת נא ְְֲִִֶֶֶַָָָָֹֹֻּובחנּוני

להלכה נפסק וכן סרמ"ז)הּׁשמים. צדקה הלכות יו"ד ,(טור ְְֲִִֵַַַַָָָ
והּנה, זה. מּדבר חּוץ ה', את לנּסֹות אסּור ּדבר ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָׁשּבכל
אבל  ּבמעׂשר. רק אמּור ׁשהּדבר ּדעה הביא ׁשם ְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָהרמ"א

חסידים ּבספר איתא וכן האחרֹונים, רב ,(סקמ"ד)הסּכמת ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹ
צדקה. ּבׁשאר ּגם ה' את לנּסֹות ְְְִֶֶַַַָָָֻׁשּמּתר

(âë)éðôì zìëàå|éäìà ýåýéøçáé-øLà íB÷na E §¨«©§º̈¦§¥´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À©¨´£¤¦§©»
ìðâc øNòî íL BîL ïkLEøäöéå ELøéz E §©¥´§´¨¼©§©³§¨«§Æ¦«§´§¦§¨¤½

ðàöå Eø÷a úøëáeýåýé-úà äàøéì ãîìz ïòîì E §Ÿ¬Ÿ§¨«§−§Ÿ¤®§©´©¦§©À§¦§¨²¤§Ÿ̈¬
éäìà:íéîiä-ìk E ¡Ÿ¤−¨©¨¦«

i"yx£'B‚Â zÏÎ‡Â∑ ׁשּכב ׁשני, מעׂשר למדנּוזה ר ¿»«¿»¿ְְֲִֵֵֶֶַַָָ
ׁשּנאמר  לּלוּיים, ראׁשֹון מעׂשר יח)ליּתן "ּכי (במדבר : ְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַ

לאכלֹו רׁשּות להם ונתן וגֹו'", יׂשראל ּבני מאת ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָתקחּו

ׁשּנאמר  מקֹום, ּבכל (שם)ּבכל אֹותֹו "ואכלּתם : ְְְֱֲֶֶֶַַַָָָ
הּוא  אחר מעׂשר זה עלּֿכרח .מקֹום"; ְֲֲֵֵֶַַַָָ

(ãë)BúàN ìëeú àì ék Cøcä Enî äaøé-éëå§¦«¦§¤̧¦§¹©¤À¤¦´´Ÿ©»§¥¼
éäìà ýåýé øçáé øLà íB÷nä Enî ÷çøé-ékE ¦«¦§©³¦§Æ©¨½£¤³¦§©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½

éäìà ýåýé Eëøáé ék íL BîL íeNì:E ¨¬§−¨®¦¬§¨«¤§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«
i"yx£EÎ¯·È Èk∑ הּתבּואה לׂשאת îׁשּתהא .מרּבה ƒ¿»∆¿ְְְֵֵֶַָָָֻ

(äë)zëìäå Eãéa óñkä zøöå óñka äzúðå§¨«©−̈©¨®¤§©§¨³©¤̧¤Æ§¨´§½§¨«©§¨Æ
éäìà ýåýé øçáé øLà íB÷nä-ìà:Ba E ¤©¨½£¤¬¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−«

(åë)ø÷aa ELôð äeàz-øLà ìëa óñkä äzúðå§¨«©¨´©¤¿¤§ŸÁ£¤§©¤̧©§§¹©¨¨´
ELôð EìàLz øLà ìëáe øëMáe ïéiáe ïàváe©ÀŸ©©̧¦Æ©¥½̈§²Ÿ£¤¬¦§¨«§−©§¤®

éäìà ýåýé éðôì íM zìëàå:Eúéáe äzà zçîNå E §¨©´§¨À̈¦§¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨«©§−̈©¨¬¥¤«

ÈÚ¯zÈכג  Èc ‡¯˙‡a C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÏeÎÈ˙Â¿≈√»¿»¡»»¿«¿»ƒƒƒ¿≈
C¯ÓÁ C¯e·Ú ¯NÚÓ Ônz dzÎL ‰‡¯L‡Ï¿«¿»»¿ƒ¿≈«»«¿«ƒ»«¿»
ÛÏÈ˙c ÏÈ„a CÚÂ C¯B˙ È¯BÎ·e CÁLÓeƒ¿»¿≈»¿»»¿ƒ¿≈«

:‡iÓBÈ Ïk C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÏÁ„ÓÏ¿ƒ¿«√»¿»¡»»»«»

˙Ïekכד  ‡Ï È¯‡ ‡Á¯‡ CpÓ ÈbÒÈ È¯‡Â«¬≈ƒ¿≈ƒ»»¿»¬≈»ƒ
ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡ CpÓ ˜Á¯˙È È¯‡ dÏhÓÏ¿ƒ¿≈¬≈ƒ¿»«ƒ»«¿»ƒƒƒ¿≈¿»
CpÎ¯·È È¯‡ Ônz dzÎL ‰‡¯L‡Ï C‰Ï‡¡»»¿«¿»»¿ƒ¿≈«»¬≈¿»≈ƒ»

:C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»

C‰˙eכה  C„Èa ‡tÒk ¯eˆ˙e ‡tÒÎa Ôz˙Â¿ƒ≈¿«¿»¿«¿»ƒ»¿«
:da C‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡Ï¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¡»»≈

È¯B˙aכו  CLÙ ÈÚ¯zÈ Èc ÏÎa ‡tÒk Ôz˙Â¿ƒ≈«¿»¿…ƒƒƒ¿≈«¿»¿≈
Èc ÏÎ·e ˜ÈzÚÂ ˙„Á ¯ÓÁ·e ‡Ú·e¿»»«¬«¬«¿«ƒ¿…ƒ
C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ônz ÏeÎÈ˙Â CLÙ CpÏ‡Lƒ̇¿¬ƒ»«¿»¿≈«»√»¿»¡»»

:C˙Èa L‡Â z‡ È„Á˙Â¿∆¡≈«¿∆¡«≈»

minkg izty

(ak)èWxFC Fpi` i"WxW aB lr s`e§©©©¤©¦¥¥
oOwl i"Wx WxiRW FnM ,mikEnq§¦§¤¥¥©¦§©¨
Ll Ygwle' wEqRA `vz iM zWxtA§¨¨©¦¥¥©¨§¨©§¨§

:'ebe 'dX`léEnxbY `l ,xnFl FpFvx §¦¨§©Ÿ¦§§
FpFvx .d`EaY lW miicB zFNkl il¦§©§¨¦¤§¨§
,diXw KFzA d`EaYd oiicrW ,xnFl©¤£©¦©§¨§©¤¨

:lXAzdl daFxw `ideë,xnFl FpFvx §¦§¨§¦§©¥§©

miNkn oM mB mixEMiA E`iaY `l m ¦̀Ÿ¨¦¦¦©¥§©¦
oM mB opiWxC KMW ,xnFlM .mkizFxiR¥¥¤§©¤¨¨§¦©©¥
lXaz `l' `xwl mixEMiaC zEkinQd©§¦§¦¦¦§¨Ÿ§©¥
iM zWxtcE mihRWn zWxtC 'eke 'icB§¦§¨¨©¦§¨¦§¨¨©¦
lr s` ,xnFlM ,'oke' xn`w okle ,`Vz¦¨§¨¥¨¨©§¥§©©©
lMn ,zEkinq WFxcl FMxC oi`W iR¦¤¥©§¦§§¦¦¨
iOp WFxcl Wi dR oiWxFCW oeiM mFwn̈¥¨¤§¦Ÿ¥¦§©¦

:mzdì`zEax `N` ,`kti` oMW lke ¨¨§¨¤¥¦§¨¤¨§¨
lr Wcgd on ENit`C ,ol rnWn `ẅ©§©¨©£¦¦¤¨¨©
drxd lr dtId on `EdW oWId©¨¨¤¦©¨¨©¨¨¨

:xEq`bk dxez ¨
(ck)îiM' mr wEaC 'Lkxai iM' didie§¦§¤¦§¨¤§¨¦¦

dkxAd lFRY `l iM ,'Fz`U lkEz `lŸ©§¥¦Ÿ¦©§¨¨
lFRi `l la` .d`EaYd iEAx lr wx©©¦©§¨£¨Ÿ¦

d`x zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn b"k iying meil inei xeriy
i"yx£ELÙ ‰e‡zŒ¯L‡ ÏÎa∑ ּכלל.¯˜aa ¿…¬∆¿«∆«¿¿ְָ«»»

¯ÎM·e ÔÈi·e Ô‡v·e∑ ּפרט.EÏ‡Lz ¯L‡ ÏÎ·e «…««ƒ«≈»ְָ¿…¬∆ƒ¿»¿
ELÙ∑(סג ב"ק מפרׁש:(ספרי. הּפרט מה וכלל: חזר «¿∆ְְְַַַַָָָָֹ

הארץ  ולדֹות וכּו',ðולד אדם למאכל .וראּוי ְְְְְֲֶַַַַָָָָָ

(æë)éøòLa-øLà éåläåBì ïéà ék epáæòú àì E §©¥¦¬£¤¦§¨¤−´Ÿ©«©§¤®¦´¥¬²
ñ :Cnò äìçðå ÷ìç¥¬¤§©«£−̈¦¨«

i"yx£ep·ÊÚ˙ ‡Ï 'B‚Â ÈÂl‰Â∑לֹו מעׂשר ñמּליּתן ¿«≈ƒ¿…««¿∆ֲִִֵֵַ
CnÚ.ראׁשֹון  ‰ÏÁÂ ˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡ Èk∑(ספרי)יצאּו ִƒ≈≈∆¿«¬»ƒ»ְָ

חלק  לֹו יׁש הּוא ׁשאף והפקר, ּופאה ׁשכחה, ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָלקט,
ואינן  ,ּכמֹו ּבהן עּמò ּבמעׂשר .חּיבין ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָ

(çë)äö÷î|ìLøNòî-ìk-úà àéöBz íéðL L ¦§¥´¨´¨¦À¦Æ¤¨©§©Æ
éøòLa zçpäå àåää äðMa Eúàeáz:E §¨´§½©¨−̈©¦®§¦©§−̈¦§¨¤«

i"yx£ÌÈL LÏL ‰ˆ˜Ó∑ ׁשּיבערם לׁשמּטה, ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ׁשנה ׁשל מעׂשרֹותיו הׁשהה ׁשאם ולּמד, ּבא ƒ¿≈»…»ƒְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
ּבּׁשליׁשית  הּבית .מן ְִִִִַַַ

(èë)øbäå Cnò äìçðå ÷ìç Bì-ïéà ék éålä àáe¨´©¥¦¿¦´¥«Á¥̧¤§©«£¹̈¦À̈Â§©¥Â
éøòLa øLà äðîìàäå íBúiäåeòáNå eìëàå E §©¨³§¨«©§¨¨Æ£¤´¦§¨¤½§¨«§−§¨¥®

éäìà ýåýé Eëøáé ïòîìøLà Eãé äNòî-ìëa E §©³©§¨«¤§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨©«£¥¬¨«§−£¤¬
ñ :äNòz©«£¤«

i"yx£ÈÂl‰ ‡·e∑ מעׂשר b‰Â¯.ראׁשֹון ôויּטל »«≈ƒְֲִִֵַֹ¿«≈
ÌB˙i‰Â∑ ׁשל עני ׁשל ׁשהּוא ׁשני, מעׂשר ויּטלּו ¿«»ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָ

ּכדר ּבירּוׁשלים אּתה ּתאכלּנּו ולא זֹו, ְְְִִֶֶֶַַָָָָֹֹׁשנה
ׁשנים  ׁשּתי ׁשל ׁשני מעׂשר לאכל eÏÎ‡Â.ׁשּנזקקּת ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ¿»¿

eÚ·NÂ∑ אין' אמרּו: מּכאן ׂשביעה, ּכדי להם ּתן ¿»≈ְְְִִֵֵֵֶָָָָ

לירּוׁשלים  הֹול ואּתה וכּו''. ּבּגרן לעני ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹּפֹוחתין
ׁשהׁשהית  ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ׁשנה ׁשל ,öּבמעׂשר ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָ

כז)ּומתוּדה: ּכמֹו(דברים הּבית", מן הּקדׁש "ּבערּתי ְְְִִִִִֶֶַַַַַֹ
לעׂשר (שם)ׁשּמפרׁש ּתכּלה ."ּב"כי ְְְְִֵֶֶַַָֹ

ÈÏ˙כז  È¯‡ dÈ˜Á¯˙ ‡Ï CÈÂ¯˜· È„ ‰‡ÂÏÂ¿≈»»ƒ¿ƒ¿»»¿«¬ƒ≈¬≈≈
:CnÚ ‡ÒÁ‡Â ˜ÏÁ dÏ≈√»¿«¬»»ƒ»

NÚÓ¯כח  Ïk ˙È ˜tz ÔÈL ˙Ïz ÛBqÓƒ¿«¿ƒ«≈»»«¿«
:CÈÂ¯˜a Úˆ˙Â ‡È‰‰ ‡zLa CzÏÏÚ¬«¿»¿«»«ƒ¿«¿«¿ƒ¿»

ÒÁ‡Â‡כט  ˜ÏÁ dÏ ˙ÈÏ È¯‡ ‰‡ÂÏ È˙ÈÈÂ¿≈≈≈»»¬≈≈≈√»¿«¬»»
CÈÂ¯˜· Èc ‡ÏÓ¯‡Â ‡nzÈÂ ‡¯Bi‚Â CnÚƒ»¿ƒ»¿ƒ«»¿«¿¿»ƒ¿ƒ¿»
C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·È Èc ÏÈ„a ÔeÚaNÈÂ ÔeÏÎÈÈÂ¿≈¿¿ƒ¿¿¿ƒƒ¿»≈ƒ»¿»¡»»

:„aÚ˙ Èc C„È È„·BÚ ÏÎa¿»»≈¿»ƒ«¿≈

minkg izty

lEaB aigxIW ,'wgxi iM' lr 'Lkxai iM'¦§¨¤§©¦¦§©¤©§¦§
LOn wgxIW cr zFvx` WFAkl¦§£¨©¤¦§©¦§
iEAx lr dkxAd lFRY `NW ,mFwOd©¨¤Ÿ¦©§¨¨©¦

:zFvx`dk dxez £¨
(ek)ð,WExiRiwER`l ,ovxgn otB oFbM ¥§¤¤¥©§¨§©¥

ilECibe .zFIxhtE oidnkE glnE min©¦¤©§¥¦¦§¦§¦¥
:mibC ihFrnl rwxwfk dxez ©§©§©¥¨¦

(fk)ñm` LpglW lr EdpinfYW `lŸ¤©§¦¥©ª§¨§¦
,ipr xUrn `le oFW`x xUrn Ll oi ¥̀§©£¥¦§Ÿ©£©¨¦
Lidl` 'd iptl' iAB lirl WxiRW FnM§¤¥¥§¥©¥¦§¥¡Ÿ¤
mW iM ,'ebe 'LpaE dY` 'ebe EPlk`YŸ§¤©¨¦§¦¨
'd iptl' aizkcM ,dlik` oiprA xAcn§©¥§¦§©£¦¨§¦§¦¦§¥
`NW o`M la` ,'ebe 'EPlk`Y Lidl ¡̀Ÿ¤Ÿ§¤£¨¨¤Ÿ
aizM ixdW ,FOr dlik`A ieNd llM̈©©¥¦©£¦¨¦¤£¥§¦
dY` YgnUe 'ebe 'd iptl Ylk`e'§¨©§¨¦§¥§¨©§¨©¨
oiprd wiqtd KM xg`e ,'ebe 'LziaE¥¤§©©¨¦§¦¨¦§¨
xW` ieNde' xg` wEqtA ligzde§¦§¦§¨©¥§©¥¦£¤

Fwlg Fl zzNn 'EPafrz `l LixrWA¦§¨¤Ÿ©©§¤¦¨¥¤§
:oFW`x xUrnAòdOle ,uxzl FpFvx §©£¥¦§§¨¥§¨¨

miaiIg mpi`W itl' ,mdA wlg ieNl Wi¥©¥¦¥¤¨¤§¦¤¥¨©¨¦
dgkW hwlC ,xnFl FpFvx) .'xUrnA§©£¥§©§¤¤¦§¨
.xUrnA miaiIg mpi` xwtde d`tE¥¨§¤§¥¥¨©¨¦§©£¥
iel iAB Epivn `lde ,xn`Y m`e§¦Ÿ©©£Ÿ¨¦©¥¥¦
EnixY mkizFpYn lMn' gxw zWxtA§¨¨©Ÿ©¦Ÿ©§¥¤¨¦
lkC xnFl Wie ,''d znExY lM z ¥̀¨§©§¥©§¨
EWixti EPOn dpYnA mdl oYiPW¤¦©¨¤§©¨¨¦¤©§¦
dpYnA mdl oYip `l EN` la` ,xUrn©£¥£¨¥Ÿ¦©¨¤§©¨¨
dMfIW iell mxB dn .lMl xwtd `N ¤̀¨¤§¥©Ÿ©¨©§¥¦¤¦§¤
,ux`A wlg Fl oi`W ipRn ,xUrnA§©£¥¦§¥¤¥¥¤¨¨¤
mdW oeike ,mihaXd x`Wl oYp lMdW¤©Ÿ¦©¦§¨©§¨¦§¥¨¤¥
xUrOd Fl EpYIW iE`x ,Fwlg Egwl̈§¤§¨¤¦§©©£¥
,o`Mn Epcnl .EPOn qpxRzIW icM§¥¤¦§©§¥¦¤¨©§¦¨
dkFf `EdW d`tE dgkXde hwNdW¤©¤¤§©¦§¨¥¨¤¤
zzl miaiIg mpi` ,mihaW x`WM mÄ¦§¨§¨¦¥¨©¨¦¨¥

:(m"`x) .xUrn mdngk dxez ¥¤©£¥§¥
(hk)ôiYlA iM ,xvw `xwn df ixde©£¥¤¦§¨¨¨¦¦§¦

xBde ieNdW d`xp did z`Gd ztqFY¤¤©Ÿ¨¨¦§¤¤©¥¦§©¥
,mdl cg` hRWn dpnl`e mFzIde§©¨§©§¨¨¦§¨¤¨¨¤
Elk`IW lk`n mdl oYYW `Ede§¤¦¥¨¤©£¨¤Ÿ§

:ErAUieölW ipW xUrnA ,WExiR §¦§¨¥§©£¥¥¦¤
dPlk`YW icM ,dIpWE dpFW`x dpẄ¨¦¨§¦¨§¥¤Ÿ§¤¨
on WcTd iYxrA' dCeznE ,milWExiA¦¨©¦¦§©¤¦©§¦©Ÿ¤¦
lW dIpWE dpFW`x dpWA ,'ziAd©©¦§¨¨¦¨§¦¨¤
xUrn odn zg` lkA `ivFn dHinW§¦¨¦§¨©©¥¤©£¥
,ziWinge ziriaxA oke ,ipWe oFW`x¦§¥¦§¥¦§¦¦©£¦¦
xUrn `ivFn ziXWe ziWilW dpWaE§¨¨§¦¦§¦¦¦©£¥
xUrnE ipr xUrn .ipr xUrnE oFW`x¦©£©¨¦©£©¨¦©£¥
ipW xUrnE ,mFwn lkA oilk`p oFW`x¦¤¡¨¦§¨¨©£¥¥¦
mFwnA WxFtOW FnM ,milWExiA lk`p¤¡¨¦¨©¦§¤§¨§¨

:xg`` dxez ©¥



d`xפו zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn c"k iyiy meil inei xeriy

ß a`Îmgpn c"k iyiy mei ß

åè(à):ähîL äNòz íéðL-òáL õwî¦¥¬¤«©¨¦−©«£¤¬§¦¨«
i"yx£ÌÈLŒÚ·L ıwÓ∑ לכל ׁשנים" "ׁשבע יכל ƒ≈∆«»ƒְִֶַָָָֹ

הּׁשבע", ׁשנת "קרבה ּתלמּודֿלֹומר: ּומלוה? ְְְְְִִֶַַַַַָָָָמלוה
ּומלוה  מלוה לכל ׁשנים ׁשבע אֹומר אּתה ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָואם

הא  קרבה? היא היא ואחד, אחד ּכל ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָלהלואת
הּׁשמּטֹות  למנין ׁשנים" "ׁשבע .למדּת ְְְְִִִֶַַַַָָָ

(á)Bãé äMî ìòa-ìk èBîL ähîMä øác äæå§¤»§©´©§¦¨¼¨À¨©̧©Æ©¥´¨½
åéçà-úàå eäòø-úà Nbé-àì eäòøa äMé øLà£¤¬©¤−§¥¥®«Ÿ¦³Ÿ¤¥¥̧Æ§¤¨¦½

:ýåýéì ähîL àø÷-ék¦«¨¨¬§¦−̈©«Ÿ̈«
i"yx£B„È ‰MÓ ÏÚaŒÏk ËBÓL∑ ׁשל ידֹו את מּׁשה ׁשמט ּבעל .÷ּכל »»«««≈»ְֶֶֶַַַָָֹ

(â)éçà-úà Eì äéäé øLàå Nbz éøëpä-úàE ¤©¨§¦−¦®Ÿ©«£¤̧¦«§¤¬§²¤¨¦−
:Eãé èîLz©§¥¬¨¤«

(ã)ýåýé Eëøáé Cøá-ék ïBéáà Ea-äéäé àì ék ñôà¤¾¤¦²¬Ÿ¦«§¤§−¤§®¦«¨¥³§¨«¤§Æ§Ÿ̈½
éäìà ýåýé øLà õøàa:dzLøì äìçð Eì-ïúð E ¨¾̈¤£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥«§¬©«£−̈§¦§¨«

i"yx£ÔBÈ·‡ EaŒ‰È‰È ‡Ï Èk ÒÙ‡∑ הּוא ּולהּלן ∆∆ƒ…ƒ¿∆¿∆¿ְַָ
ׁשאּתם  ּבזמן אּלא אביֹון"? יחּדל לא "ּכי ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹאֹומר:
ולא  ּבאחרים אביֹונים מקֹום, ׁשל רצֹונֹו ְְְֲִִִֵֶֶַָֹעֹוׂשים

מקֹום, ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשים אּתם ּוכׁשאין ְְִֵֶֶֶֶַָָּבכם.
אביֹון  ּבכם. 'אביֹון'אביֹונים ּולׁשֹון מעני, ּדל , ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָ

ּדבר  לכל ּתאב .ׁשהּוא ְֵֶָָָָ

(ä)éäìà ýåýé ìB÷a òîLz òBîL-íà ÷øE ©µ¦¨´©¦§©½§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®
ìéëðà øLà úàfä äåönä-ìk-úà úBNòì øîL ¦§³Ÿ©«£Æ¤¨©¦§¨´©½Ÿ£¤²¨«Ÿ¦¬

:íBiä Eeöî§©§−©«
i"yx£ÚÓLz ÚBÓLŒÌ‡ יהיה ∑¯˜ לא אביֹון אז ּבø.ÚÓLz ÚBÓL∑ מׁשמיעין קמעא, אֹותֹוùׁשמע «ƒ»«ƒ¿«ְְְִֶֶָֹ»«ƒ¿«ְְִִִַַָָ

.הרּבה  ְֵַ

(å)éäìà ýåýé-ékzèáòäå Cì-øac øLàk Eëøa E ¦«§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¥«©§½©«£¤−¦¤¨®§©«£©§º̈
íéaø íéBâa zìLîe èáòú àì äzàå íéaø íéBb¦´©¦À§©¨Æ´Ÿ©«£½Ÿ¨«©§¨Æ§¦´©¦½

ñ :eìLîé àì Eáe§−¬Ÿ¦§«Ÿ

hÓL˙‡:א  „aÚz ÔÈL Ú·L ÛBqÓƒ¿«¿ƒ«¿≈¿ƒ¿»

È¯Óב  ¯·b Ïk ËÓL˙c ‡˙hÓL Ìb˙t ÔÈ„Â¿≈ƒ¿«¿ƒ¿»¿«¿≈»¿«»≈
d¯·Á ÔÓ Úa˙È ‡Ï d¯·Áa ÈL¯È Èc eL¿̄ƒ«¿≈¿«¿≈»ƒ¿«ƒ«¿≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡˙hÓL ‡¯˜ È¯‡ È‰eÁ‡ ÔÓeƒ¬ƒ¬≈¿»¿ƒ¿»√»¿»

‡CeÁג  ÌÚ CÏ È‰È È„Â Úa˙z ÔÈÓÓÚ ¯a ÔÓƒ««¿ƒƒ¿«¿ƒ¿≈»ƒ»
:C„È ËÓLz«¿≈¿»

·¯Î‡ד  È¯‡ ‡kÒÓ C· È‰È ‡Ï È¯‡ „BÁÏ¿¬≈»¿≈»ƒ¿≈»¬≈»»»
CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈ È„ ‡Ú¯‡a ÈÈ CpÎ¯·È¿»≈ƒ»¿»¿«¿»ƒ¿»¡»»»≈»

:d˙¯ÈÓÏ ‡ÒÁ‡«¬»»¿≈¿«

‡C‰Ïה  ÈÈc ‡¯ÓÈÓÏ Ïa˜˙ ‡Ïa˜ Ì‡ „BÁÏ¿ƒ«»»¿«≈¿≈¿»«¿»¡»»
‡‡ Èc ‡„‰ ‡z„˜Ùz Ïk ˙È „aÚÓÏ ¯hÓÏ¿ƒ«¿∆¿«»»«¿∆¿»»»ƒ¬»

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ¿«¿»»≈

CÏו  ÏÈlÓ Èc ‡Ók CÎ¯a C‰Ï‡ ÈÈ È¯‡¬≈¿»¡»»»¿»¿»ƒ«ƒ»
ÛeÊ˙ ‡Ï z‡Â ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓÓÚÏ ÛÊB˙Â¿≈¿«¿ƒ«ƒƒ¿«¿»¿
:ÔeËÏLÈ ‡Ï C·e ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓÓÚa ËBÏL˙Â¿ƒ¿¿«¿ƒ«ƒƒ»»ƒ¿¿

minkg izty

åè(a)÷,qxFqn dGd `xwOd ,WExiR¥©¦§¨©¤§¨
Fci lr `N` zltFp Dpi` dHnXdW¤©§¦¨¥¨¤¤¤¨©¨
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פז d`x zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn c"k iyiy meil inei xeriy

ß a`Îmgpn c"k iyiy mei ß

åè(à):ähîL äNòz íéðL-òáL õwî¦¥¬¤«©¨¦−©«£¤¬§¦¨«
i"yx£ÌÈLŒÚ·L ıwÓ∑ לכל ׁשנים" "ׁשבע יכל ƒ≈∆«»ƒְִֶַָָָֹ

הּׁשבע", ׁשנת "קרבה ּתלמּודֿלֹומר: ּומלוה? ְְְְְִִֶַַַַַָָָָמלוה
ּומלוה  מלוה לכל ׁשנים ׁשבע אֹומר אּתה ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָואם

הא  קרבה? היא היא ואחד, אחד ּכל ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָלהלואת
הּׁשמּטֹות  למנין ׁשנים" "ׁשבע .למדּת ְְְְִִִֶַַַַָָָ

(á)Bãé äMî ìòa-ìk èBîL ähîMä øác äæå§¤»§©´©§¦¨¼¨À¨©̧©Æ©¥´¨½
åéçà-úàå eäòø-úà Nbé-àì eäòøa äMé øLà£¤¬©¤−§¥¥®«Ÿ¦³Ÿ¤¥¥̧Æ§¤¨¦½

:ýåýéì ähîL àø÷-ék¦«¨¨¬§¦−̈©«Ÿ̈«
i"yx£B„È ‰MÓ ÏÚaŒÏk ËBÓL∑ ׁשל ידֹו את מּׁשה ׁשמט ּבעל .÷ּכל »»«««≈»ְֶֶֶַַַָָֹ

(â)éçà-úà Eì äéäé øLàå Nbz éøëpä-úàE ¤©¨§¦−¦®Ÿ©«£¤̧¦«§¤¬§²¤¨¦−
:Eãé èîLz©§¥¬¨¤«

(ã)ýåýé Eëøáé Cøá-ék ïBéáà Ea-äéäé àì ék ñôà¤¾¤¦²¬Ÿ¦«§¤§−¤§®¦«¨¥³§¨«¤§Æ§Ÿ̈½
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i"yx£ÔBÈ·‡ EaŒ‰È‰È ‡Ï Èk ÒÙ‡∑ הּוא ּולהּלן ∆∆ƒ…ƒ¿∆¿∆¿ְַָ
ׁשאּתם  ּבזמן אּלא אביֹון"? יחּדל לא "ּכי ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹאֹומר:
ולא  ּבאחרים אביֹונים מקֹום, ׁשל רצֹונֹו ְְְֲִִִֵֶֶַָֹעֹוׂשים

מקֹום, ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשים אּתם ּוכׁשאין ְְִֵֶֶֶֶַָָּבכם.
אביֹון  ּבכם. 'אביֹון'אביֹונים ּולׁשֹון מעני, ּדל , ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָ

ּדבר  לכל ּתאב .ׁשהּוא ְֵֶָָָָ

(ä)éäìà ýåýé ìB÷a òîLz òBîL-íà ÷øE ©µ¦¨´©¦§©½§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®
ìéëðà øLà úàfä äåönä-ìk-úà úBNòì øîL ¦§³Ÿ©«£Æ¤¨©¦§¨´©½Ÿ£¤²¨«Ÿ¦¬

:íBiä Eeöî§©§−©«
i"yx£ÚÓLz ÚBÓLŒÌ‡ יהיה ∑¯˜ לא אביֹון אז ּבø.ÚÓLz ÚBÓL∑ מׁשמיעין קמעא, אֹותֹוùׁשמע «ƒ»«ƒ¿«ְְְִֶֶָֹ»«ƒ¿«ְְִִִַַָָ

.הרּבה  ְֵַ
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ñ :eìLîé àì Eáe§−¬Ÿ¦§«Ÿ

hÓL˙‡:א  „aÚz ÔÈL Ú·L ÛBqÓƒ¿«¿ƒ«¿≈¿ƒ¿»
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d¯·Á ÔÓ Úa˙È ‡Ï d¯·Áa ÈL¯È Èc eL¿̄ƒ«¿≈¿«¿≈»ƒ¿«ƒ«¿≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡˙hÓL ‡¯˜ È¯‡ È‰eÁ‡ ÔÓeƒ¬ƒ¬≈¿»¿ƒ¿»√»¿»

‡CeÁג  ÌÚ CÏ È‰È È„Â Úa˙z ÔÈÓÓÚ ¯a ÔÓƒ««¿ƒƒ¿«¿ƒ¿≈»ƒ»
:C„È ËÓLz«¿≈¿»
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ÛeÊ˙ ‡Ï z‡Â ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓÓÚÏ ÛÊB˙Â¿≈¿«¿ƒ«ƒƒ¿«¿»¿
:ÔeËÏLÈ ‡Ï C·e ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓÓÚa ËBÏL˙Â¿ƒ¿¿«¿ƒ«ƒƒ»»ƒ¿¿
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d`x zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn c"k iyiy meil inei xeriy
i"yx£CÏŒ¯ac ¯L‡k∑?ּדּבר כח)והיכן "ּברּו(דברים «¬∆ƒ∆»ְִֵֵָָ

ּבעיר" ּכׁשּנֹופל ∑zË·Ú‰Â.אּתה הלואה, לׁשֹון ּכל ִַָָ¿«¬«¿»ְְְֵֶַָָָ
"והלוית", ּכגֹון: מפעיל, ּבלׁשֹון נֹופל הּמלוה, ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָעל
על  נֹופל היה "ועבטּת", אֹומר היה ואם ְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָָָ"והעבטּת",

"ולוית" ּכמֹו ÌÈBb.הלוה, zË·Ú‰Â∑ ׁשּתהא יכל ְְִֶַָָֹ¿«¬«¿»ƒְֵֶָֹ

לא  "ואּתה ּתלמּודֿלֹומר: לזה? ּומלוה מּזה ְְְִֶֶֶֶַַַַָָֹֹלוה
¯ÌÈa.תעבט" ÌÈB‚a zÏLÓe∑ עֹובדיּֿכֹוכבים יכל ֲַֹ»«¿»¿ƒ«ƒְִֵָָֹ

?עלי מֹוׁשלים לא אחרים ּוב" ּתלמּודֿלֹומר: ְְְֲִִֵֶַַָֹ
."ימׁשלּו ְִֹ

(æ)éçà ãçàî ïBéáà Eá äéäé-ékéøòL ãçàa EE ¦¦«§¤Á§¸¤§¹¥«©©³©¤̧Æ§©©´§¨¤½
éäìà ýåýé-øLà Eöøàaõnàú àì Cì ïúð E §©̧§§½£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´¨®¯Ÿ§©¥´

éçàî Eãé-úà õt÷ú àìå Eááì-úà:ïBéáàä E ¤§¨«§À§³Ÿ¦§ŸÆ¤¨´§½¥«¨¦−¨«¤§«
i"yx£ÔBÈ·‡ E· ‰È‰ÈŒÈk∑ ּתאב .úקֹודם הּתאב, ƒƒ¿∆¿∆¿ֵֵֵַָָ

EÈÁ‡ „Á‡Ó∑לאחי קֹודם מאבי אחיàמאּמ. ≈«««∆ְְִִִִֵֵֵָָָ
EÈ¯ÚL∑ אחרת עיר לענּיי קֹודמים עיר Ï‡.ענּיי ¿»∆ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַ…
ın‡˙∑,יּתן לא אם יּתן אם ׁשּמצטער אדם ל יׁש ¿«≈ְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָֹ

את  ׁשּפֹוׁשט אדם ל יׁש תאּמץ"; "לא נאמר: ְְְֱֵֵֵֶֶֶַַָָָֹלכ
תקּפץ" "ולא נאמר: לכ וקֹופצּה, EÈÁ‡Ó.ידֹו ְְְְְֱִֶַָָָֹֹ≈»ƒ

ÔBÈ·‡‰∑ ׁשל אחיו להיֹות סֹופ לֹו, ּתּתן לא אם »∆¿ְְִִִִֵֶָֹ
.אביֹון  ְֶ

(ç)éc epèéáòz èáòäå Bì Eãé-úà çzôz çúô-ék¦«¨¯Ÿ©¦§©²¤¨«§−®§©«£¥Æ©«£¦¤½¥µ
:Bì øñçé øLà Bøñçî©§Ÿ½£¤¬¤§©−«

i"yx£ÁzÙz Á˙t∑ ּפעמים ּכּמה Á˙ÙŒÈk.אפּלּו »…«ƒ¿«ְֲִִַָָƒ»…«
ÁzÙz∑'אּלא' ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'ּכי' Ë·Ú‰Â.הרי ƒ¿«ְְֲִִֵֵֶַָ¿«¬≈

epËÈ·Úz∑ ּבהלואה לֹו ּתן ּבמּתנה, רצה לא Èc.אם «¬ƒ∆ְְְִֵַַָָָָָָֹ≈
B¯ÒÁÓ∑להעׁשירֹו מצּוה אּתה BÏ.ואי ¯ÒÁÈ ¯L‡∑ «¿…ְְְֲִִֶַַָֻ¬∆∆¿«

וע  עליו לרּכב סּוס לפניו אפּלּו לרּוץ סו)∑BÏ.בד (כתובות ְְְֲִִֶֶָָָָָֹ
אּׁשה  אֹומר ,áזֹו הּוא ב)וכן עזר (בראשית לֹו "אעׂשה : ְֱִֵֵֵֶֶֶָ

."ּכנגּדֹו ְְֶ

ã ycew zegiyn zecewp ã(jli`e 82 cenr c"l wlg zegiyÎihewl itÎlr)

minrR d`n Elit` - oYY oFzp̈¦¥£¦¥¨§¨¦

לֹו ּתּתן נתֹון . . לֹו את־יד ּתפּתח ְְִִִֵֶַַָָָֹּֽֽכי־פתח
מאה  אפילּו - ּתּתן נתֹון ּפעמים. ּכּמה אפילּו - ּתפּתח ְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָָּפתֹוח

רש"י)ּפעמים י. - ח (טו, ְִָ
ּדמלּמדנּו רׁש"י ּפרׁש הראׁשֹון הּפסּוק על מּדּוע לעּין ְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָיׁש
ּתּתן" "נתֹון ׁשּפרׁש ּכמֹו ולא ּפעמים, ּכּמה אפילּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹלפּתח

ּפעמים? מאה אפילּו ְֲִִֵֶָָׁשהּוא
ּבפׁשטּות: לֹומר ְְְֵַַויׁש

"לא  ׁשּלפני־זה לּפסּוק ּבהמׁש ּבא ּתפּתח" "ּפתֹוח ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּפסּוק
ּולאחרי־זה  גֹו'" יד את תקּפץ ולא לבב את ְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָֹֹתאּמץ

ּבנתינת  הּלב ּפתיחת על ּדמדּבר ּתפּתח", פתֹוח "ּכי ְְְְְִִִִִִִֵַַַַַַַָָֻממׁשי
ּבזה. וכּיֹוצא יפֹות ּפנים ּבסבר ׁשּתהיה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהּצדקה

ׁשאם  ּבפעל, הּצדקה נתינת על מדּבר הּׁשני ּבּפסּוק  ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹֻא
ולא  האביֹון ּבאחי עינ ורעה . . הּׁשבע ׁשנת ְְְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּכׁש"קרבה

לֹו". ּתּתן "נתֹון - לֹו" ִִֵֵָתּתן
נתינה  על רק ּכי רׁש"י, ּבפרּוׁש הׁשּנּוי טעם מּובן ְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָועל־ּפי־זה
על  אבל ּפעמים, מאה אפילּו ׁשּתהיה לצּוֹות אפׁשר ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּבפעל
את  ׁשּיפּתח לצּוֹות קׁשה ׁשּבּלב) רגׁש (ׁשהיא הּלב ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָּפתיחת

וקל־להבין. ּפעמים! מאה ְְְִִִֵַָָָלּבֹו

(è)ìòiìá Eááì-íò øáã äéäé-ït Eì øîMä¦¨´¤§¿¤¦«§¤´¨¨Á¦§¨§¸§¦©¹©
òáMä-úðL äáø÷ øîàìäòøå ähîMä úðL ¥ÀŸ¨«§¨´§©©¤»©»§©´©§¦¨¼§¨¨´

ðéòéçàa Eéìò àø÷å Bì ïzú àìå ïBéáàä EE ¥«§À§¨¦̧Æ¨«¤§½§¬Ÿ¦¥−®§¨¨³¨¤̧Æ
:àèç Eá äéäå ýåýé-ìà¤§Ÿ̈½§¨¨¬§−¥«§

Áa„‡ז  CÈÁ‡Ó „Á ‡kÒÓ C· È‰È È¯‡¬≈¿≈»ƒ¿≈»«≈«»«¬»
‡Ï CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈc CÚ¯‡a CÈÂ¯wÓƒƒ¿»¿«¿»«¿»¡»»»≈»»
CeÁ‡Ó C„È ˙È ıt˜˙ ‡ÏÂ CaÏ ˙È Û˜˙«̇¿≈»ƒ»¿»ƒ¿…»¿»≈¬

:‡kÒÓƒ¿≈»

ÙÊB‡Â‡ח  dÏ C„È ˙È ÁzÙz ÁzÙÓ ‡l‡∆»ƒ¿«ƒ¿«»¿»≈¿»»
:dÏ ¯ÈÒÁÈc dB¯ÒÁ ˙qÓk dpÙÊBz¿ƒ≈¿ƒ«∆¿≈¿«¬ƒ≈

CaÏט  ÌÚ Ìb˙Ù È‰È ‡ÓÏÈc CÏ ¯nzÒ‡ƒ¿««»ƒ¿»¿≈ƒ¿»ƒƒ»
‡zL ‡˙ÚÈ·L ‡zL ‡·È¯˜ ¯ÓÈÓÏ ÚL¯aƒ¿«¿≈«¿ƒ»«»¿ƒ≈»«»
‡ÏÂ ‡kÒÓ CeÁ‡a CÈÚ L‡·˙Â ‡˙hÓL„ƒ¿ƒ¿»¿«¿≈≈»¿»ƒ¿≈»¿»
:‡·BÁ C· È‰ÈÂ ÈÈ Ì„˜ CÏÚ È¯˜ÈÂ dÏ Ôzƒ̇≈≈¿ƒ¿≈¬»√»¿»ƒ≈»»

minkg izty

(f)ú.mdn oFia` xzFId ,WExiR¥©¥¤§¥¤
Fl oY xaC FzF`l KixSW ,xnFlM§©¤¨¦§¨¨¥

:xzFi a`Y `EdW oeiM ,mcFwàm`C ¤¥¨¤¨¥¥§¦

,WxtnE .il dOl 'cg`n' ,ok `lŸ¥¥©©¨¨¦§¨¥
Lig` EpiidC ,Lig`AW cgEin 'cg`n'¥©©§¨¤§©¤§©§¨¦
mig` EaWi iM' DiA aizkC a`d on¦¨¨¦§¦¥¦¥§©¦

:'eCgig dxez ©§¨
(g)áF`iUdl aiEgn dY`W xnFlM§©¤©¨§¨§£¦

:dW`h dxez ¦¨



d`xפח zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn c"k iyiy meil inei xeriy
i"yx£EÈÏÚ ‡¯˜Â∑(ספרי) ּתלמּודֿלֹומר מצוה? יכל ¿»»»∆ְְִַַָָֹ

כד) "ולא (דברים :â"יקרא.‡ËÁ E· ‰È‰Â∑ֿמּכל ְְִָֹ¿»»¿≈¿ִָ
"וקרא  נאמר: לּמה אםּֿכן יקרא. לא אפּלּו ְְֱֲִִִֵֶַָָָָָָֹמקֹום,

מּמי  יֹותר הּקֹורא, עלֿידי ליּפרע אני ממהר ?"ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָעלי
קֹורא  .ׁשאינֹו ֵֵֶ

(é)ék Bì Ezúa Eááì òøé-àìå Bì ïzz ïBúð̈³¦¥Æ½§«Ÿ¥©¬§¨«§−§¦§´®¦º
ììâa|éäìà ýåýé Eëøáé äfä øácä-ìëa E ¦§©´©¨¨´©¤À§¨«¤§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨

:Eãé çìLî ìëáe ENòî©«£¤½§−Ÿ¦§©¬¨¤«
i"yx£BÏ Ôzz ÔB˙∑ ּפעמים מאה ּובינBÏ∑.אפּלּו ‰c·¯.ּבינֹו ÏÏ‚a Èk∑אמרּת אּתה אפּלּו ליּתן, »ƒ≈ְְֲִִֵֵֵָָƒƒ¿««»»ְֲִִֵַַָָָ

הּמעׂשה  ׂשכר עם האמירה ׂשכר .ãנֹוטל ְְֲֲִִֵֶַַַַָָ

(àé)éëðà ïk-ìò õøàä áøwî ïBéáà ìcçé-àì ék¦²«Ÿ¤§©¬¤§−¦¤´¤¨¨®¤©¥º¨«Ÿ¦³
éçàì Eãé-úà çzôz çút øîàì Eeöîiðòì EE §©§Æ¥½ŸÂ¨ÂŸ©¦§©̧¤¨«§¹§¨¦¯©«£¦¤²

ðéáàìeñ :Eöøàa E §¤§«Ÿ§−§©§¤«
i"yx£ÔkŒÏÚ∑(שם) מּפניä כן.¯Ó‡Ï∑(ספרי) עצה «≈ְִֵֵ≈…ֵָ

לטֹובתåמּׁשיא EiÚÏ.אני EÈÁ‡Ï∑ לאיזה ְְֲֲִִַָ¿»ƒ«¬ƒ∆ְֵֶ
לעני  אחד ∑EiÚÏ.אח? 'עני' לׁשֹון אחד, ּביֹו"ד ְִָָ«¬ƒ∆ְְִֶֶָָָ

ענּיים  ׁשני יּודי"ן, ּבׁשני "ענּיי" אבל .הּוא, ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶָ

(áé)éçà Eì øëné-ékEãáòå äiøáòä Bà éøáòä E ¦«¦¨¥̧§¹¨¦´¨«¦§¦Àµ¨«¦§¦½̈©«£¨«§−
éLôç epçlLz úòéáMä äðMáe íéðL LL¥´¨¦®©¨¨Æ©§¦¦½§©§¤¬¨§¦−

:Cnòî¥«¦¨«
i"yx£EÏ ¯ÎnÈŒÈk∑(יד אחרים (קידושין ,æעלֿידי ƒƒ»≈¿ְֲִֵֵַ

והרי  מדּבר, הּכתּוב - ּבגנבתֹו ּביתּֿדין ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָׁשמכרּוהּו
נאמר  כא)ּכבר עברי",(שמות עבד תקנה "ּכי : ְְְֱִִִִֶֶֶֶַָ

ׁשני  מּפני אּלא מדּבר? הּכתּוב ּביתּֿדין ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָּובמכרּוהּו
העברּיה", "אֹו ׁשּכתּוב אחד, ּכאן: ׁשּנתחּדׁשּו ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָּדברים

ׁשאין  ּביתּֿדין, ׁשּמכרּוה ולא ּבׁשׁש, ּתצא היא ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֹאף
ולא  "ּבגנבתֹו", ׁשּנאמר: ּבגנבתּה, נמּכרת ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹהאׁשה
ּכאן  ולּמד אביה; ׁשּמכרּה ּבקטּנה אּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָ'ּבגנבתּה',
ּתצא. סימנין, ׁשּתביא קדם ׁשנים ׁשׁש יצאּו ְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹׁשאם

ּתעניק  "העניק ּכאן: חּדׁש .ç"ועֹוד ְֲֲִִֵֵַַָ

dÏי  CzÓa CaÏ L‡·È ‡ÏÂ dÏ Ôzz ÔzÓƒ«ƒ≈≈¿»«¿≈ƒ»¿ƒ¿»≈
C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·È ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ÏÈ„a È¯‡¬≈¿ƒƒ¿»»»≈¿»≈ƒ»¿»¡»»

:C„È ˙eËLB‡ ÏÎ·e C„·BÚ ÏÎa¿»»»¿…»¿»

Ôkיא  ÏÚ ‡Ú¯‡ BbÓ ‡kÒÓ ˜BÒÙÈ ‡Ï È¯‡¬≈»ƒ¿ƒ¿≈»ƒ«¿»«≈
C„È ˙È ÁzÙz ÁzÙÓ ¯ÓÈÓÏ C„wÙÓ ‡‡¬»¿«¿»¿≈«ƒ¿«ƒ¿«»¿»

:EÚ¯‡a CkÒÓÏe CÈÚÏ CeÁ‡Ï«¬¿«¿»¿ƒ¿≈»¿«¿»

a˙יב  B‡ Ï‡¯NÈ ¯a CeÁ‡ CÏ ÔacÊÈ È¯‡¬≈ƒ¿««»¬«ƒ¿»≈«
‡zL·e ÔÈL ˙ÈL CpÁÏÙÈÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ¿¿ƒ»ƒ¿ƒ¿«»

:CnÚÓ ÔÈ¯BÁ ¯a dp¯ËÙz ‡˙ÚÈ·L¿ƒ»»ƒ¿¿ƒ≈«ƒ≈ƒ»

minkg izty

(h)â,`xw i`d aizM `vz iM zWxtA§¨¨©¦¥¥§¦©§¨
mFi xikUA `Edd `xwOdW iR lr s`e§©©¦¤©¦§¨©¦§¦
ipr z`eeldA dGd `xwOde ixiinẅ©§¥§©¦§¨©¤§©§¨©¨¦
iprA EdiieexY mFwn lMn ,ixiin©§¥¦¨¨©§©§§¨¦
'oFia`d Lig`A' `kd aizM ,ixiinẅ©§¥§¦¨¨§¨¦¨¤§

:'ebe '`Ed ipr iM' mzd aizkE 'ebei dxez §¦¨¨¦¨¦
(i)ãoFWl EWxC 'xaCd' aizkCn¦¦§¦©¨¨¨§§

lr 'dxU xaC lr' EWxCW FnM ,xEAC¦§¤¨§©§©¨¨©
,ok `l m`C .'eke dxU lW DxEAC iR¦¦¨¤¨¨§¦Ÿ¥
iM' aYknl Dil ded ,il dOl 'xaCd'©¨¨¨¨¦£¨¥§¦§©¦

:''d Lkxai df llbA`i dxez ¦§©¤§¨¤§
(`i)äFnM 'li`Fd' oFWl `le ,WExiR¥§Ÿ§¦§

iM' ,'ipa dlWl diYzp `l oM lr iM'¦©¥Ÿ§©¦¨§¥¨§¦¦
mW iM ,'dil` rFBpl KiYzp `l oM lr©¥Ÿ§©¦¦§©¥¤¨¦¨
'oM lr iM' lke ,'iM' zNn mr xAEgn§¨¦¦©¦§¨¦©¥
FnM ,`Ed 'li`Fd' oFWl `xwOAW¤©¦§¨§¦§

o`M la` ,`xIe zWxtA i"Wx azMW¤¨©©¦§¨¨©©¥¨£¨¨
' zNn iYlA `EdWipRn' FWExiR 'iM ¤¦§¦¦©¦¥¦§¥

:'okå`d ,il dOl 'xn`l' ,ok `l m`C ¥§¦Ÿ¥¥Ÿ¨¨¦¨
eixg` `aIW EPOn mcFw xEAiC oi ¥̀¦¥¦¤¤¨Ÿ©£¨

:'xn`l' zNnai dxez ¦©¥Ÿ
(ai)æiM' `nlC ,Dil `pn ,xn`Y m`e§¦Ÿ©§¨¥¦§¨¦

xMnpe'C `inEC ,Fnvr ici lr 'xkOi¦¨¥©§¥©§§¨§§¦§©
xnFl oi`C ,Fnvr xkFnA ixiinC 'Kl̈§©§¦§¥©§§¥©
xkFnA i`C ,Dil wiRn `xwC `xEYIn¦¦¨¦§¨©¥¥§¦§¥
m` ,'Kl xMnpe' xn`p xaM ixd Fnvr©§£¥§¨¤¡©§¦§©¨¦
xaM ixd iOp mixg` ici lr xEknA oM¥§¨©§¥£¥¦©¦£¥§¨
ixiinC 'ixar car dpwz iM' xn`p¤¡©¦¦§¤¤¤¦§¦§©§¦
,m"`xd uxize .oiC ziA EdExknA¦§¨¥¦§¥¥¨§¥
lr 'xkOi iM' aizkC xnFl Wi `OWe§¤¨¥©¦§¦¦¦¨¥©
lrtp oipA mzqC ,rnWn mixg` ici§¥£¥¦©§©¦§¨¦§¨¦§©
xMnpe' iAB cal ,rnWn mixg` ici lr©§¥£¥¦©§©§©©¥§¦§©

WxitE 'Lig` KEni iM' DiA aizkC 'Kl̈¦§¦¥¦¨¨¦¥¥
`Mil KgxM lr 'Kl xMnpe' xn`e§¨©§¦§©¨©¨§¨¥¨
il d`xpe .Fnvr ici lr `EdW xninl§¥©¤©§¥©§§¦§¤¦
aizM ,iccdn 'ixar' 'ixar' opitliC§¨§¦©¦§¦¦§¦¥£¨¥§¦
car' mzd aizkE 'ixard Lig`' `kd̈¨¨¦¨¦§¦§¦¨¨¤¤
ici lr xMnPW mzd dn ,'ixar¦§¦©¨¨¤¦§©©§¥
ici lr xMnPWM iOp ikd s` ,mixg £̀¥¦©¨¦©¦§¤¦§©©§¥

:mixg`çxn` `l dOle ,xn`Y m`e £¥¦§¦Ÿ©§¨¨Ÿ¨©
`vFi Fpi` ixardW ,o`M WECg cFr¦¨¤¨¦§¦¥¥
ixar WiTdCn ,mixai` iW`xA§¨¥¥¨¦¦§¦¦¦§¦
zWxtA aEzMW FnM ,dIxarl§¦§¦¨§¤¨§¨¨©
Exn` `NW ,xnFl Wi `OWe .mihRWn¦§¨¦§¤¨¥©¤Ÿ¨§
zipWp `l zipWpe dxn`PW dWxR lM̈¨¨¨¤¤¤§¨§¦§¥Ÿ¦§¥
`N` ,WCgzPW xaC xEarA `N ¤̀¨©£¨¨¤¦§©¥¤¨
FnM `l ,calA `xTA x`Fand WECgA§¦©§¨©§¨¦§¨Ÿ§
ile .m"`xd .WTidd on `vFIW df¤¤¥¦©¤¥¨§¥§¦



פט d`x zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn c"k iyiy meil inei xeriy
i"yx£EÈÏÚ ‡¯˜Â∑(ספרי) ּתלמּודֿלֹומר מצוה? יכל ¿»»»∆ְְִַַָָֹ

כד) "ולא (דברים :â"יקרא.‡ËÁ E· ‰È‰Â∑ֿמּכל ְְִָֹ¿»»¿≈¿ִָ
"וקרא  נאמר: לּמה אםּֿכן יקרא. לא אפּלּו ְְֱֲִִִֵֶַָָָָָָֹמקֹום,

מּמי  יֹותר הּקֹורא, עלֿידי ליּפרע אני ממהר ?"ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָעלי
קֹורא  .ׁשאינֹו ֵֵֶ

(é)ék Bì Ezúa Eááì òøé-àìå Bì ïzz ïBúð̈³¦¥Æ½§«Ÿ¥©¬§¨«§−§¦§´®¦º
ììâa|éäìà ýåýé Eëøáé äfä øácä-ìëa E ¦§©´©¨¨´©¤À§¨«¤§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨

:Eãé çìLî ìëáe ENòî©«£¤½§−Ÿ¦§©¬¨¤«
i"yx£BÏ Ôzz ÔB˙∑ ּפעמים מאה ּובינBÏ∑.אפּלּו ‰c·¯.ּבינֹו ÏÏ‚a Èk∑אמרּת אּתה אפּלּו ליּתן, »ƒ≈ְְֲִִֵֵֵָָƒƒ¿««»»ְֲִִֵַַָָָ

הּמעׂשה  ׂשכר עם האמירה ׂשכר .ãנֹוטל ְְֲֲִִֵֶַַַַָָ

(àé)éëðà ïk-ìò õøàä áøwî ïBéáà ìcçé-àì ék¦²«Ÿ¤§©¬¤§−¦¤´¤¨¨®¤©¥º¨«Ÿ¦³
éçàì Eãé-úà çzôz çút øîàì Eeöîiðòì EE §©§Æ¥½ŸÂ¨ÂŸ©¦§©̧¤¨«§¹§¨¦¯©«£¦¤²

ðéáàìeñ :Eöøàa E §¤§«Ÿ§−§©§¤«
i"yx£ÔkŒÏÚ∑(שם) מּפניä כן.¯Ó‡Ï∑(ספרי) עצה «≈ְִֵֵ≈…ֵָ

לטֹובתåמּׁשיא EiÚÏ.אני EÈÁ‡Ï∑ לאיזה ְְֲֲִִַָ¿»ƒ«¬ƒ∆ְֵֶ
לעני  אחד ∑EiÚÏ.אח? 'עני' לׁשֹון אחד, ּביֹו"ד ְִָָ«¬ƒ∆ְְִֶֶָָָ

ענּיים  ׁשני יּודי"ן, ּבׁשני "ענּיי" אבל .הּוא, ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶָ

(áé)éçà Eì øëné-ékEãáòå äiøáòä Bà éøáòä E ¦«¦¨¥̧§¹¨¦´¨«¦§¦Àµ¨«¦§¦½̈©«£¨«§−
éLôç epçlLz úòéáMä äðMáe íéðL LL¥´¨¦®©¨¨Æ©§¦¦½§©§¤¬¨§¦−

:Cnòî¥«¦¨«
i"yx£EÏ ¯ÎnÈŒÈk∑(יד אחרים (קידושין ,æעלֿידי ƒƒ»≈¿ְֲִֵֵַ

והרי  מדּבר, הּכתּוב - ּבגנבתֹו ּביתּֿדין ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָׁשמכרּוהּו
נאמר  כא)ּכבר עברי",(שמות עבד תקנה "ּכי : ְְְֱִִִִֶֶֶֶַָ

ׁשני  מּפני אּלא מדּבר? הּכתּוב ּביתּֿדין ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָּובמכרּוהּו
העברּיה", "אֹו ׁשּכתּוב אחד, ּכאן: ׁשּנתחּדׁשּו ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָּדברים

ׁשאין  ּביתּֿדין, ׁשּמכרּוה ולא ּבׁשׁש, ּתצא היא ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֹאף
ולא  "ּבגנבתֹו", ׁשּנאמר: ּבגנבתּה, נמּכרת ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹהאׁשה
ּכאן  ולּמד אביה; ׁשּמכרּה ּבקטּנה אּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָ'ּבגנבתּה',
ּתצא. סימנין, ׁשּתביא קדם ׁשנים ׁשׁש יצאּו ְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹׁשאם

ּתעניק  "העניק ּכאן: חּדׁש .ç"ועֹוד ְֲֲִִֵֵַַָ

dÏי  CzÓa CaÏ L‡·È ‡ÏÂ dÏ Ôzz ÔzÓƒ«ƒ≈≈¿»«¿≈ƒ»¿ƒ¿»≈
C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·È ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ÏÈ„a È¯‡¬≈¿ƒƒ¿»»»≈¿»≈ƒ»¿»¡»»

:C„È ˙eËLB‡ ÏÎ·e C„·BÚ ÏÎa¿»»»¿…»¿»

Ôkיא  ÏÚ ‡Ú¯‡ BbÓ ‡kÒÓ ˜BÒÙÈ ‡Ï È¯‡¬≈»ƒ¿ƒ¿≈»ƒ«¿»«≈
C„È ˙È ÁzÙz ÁzÙÓ ¯ÓÈÓÏ C„wÙÓ ‡‡¬»¿«¿»¿≈«ƒ¿«ƒ¿«»¿»

:EÚ¯‡a CkÒÓÏe CÈÚÏ CeÁ‡Ï«¬¿«¿»¿ƒ¿≈»¿«¿»

a˙יב  B‡ Ï‡¯NÈ ¯a CeÁ‡ CÏ ÔacÊÈ È¯‡¬≈ƒ¿««»¬«ƒ¿»≈«
‡zL·e ÔÈL ˙ÈL CpÁÏÙÈÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ¿¿ƒ»ƒ¿ƒ¿«»

:CnÚÓ ÔÈ¯BÁ ¯a dp¯ËÙz ‡˙ÚÈ·L¿ƒ»»ƒ¿¿ƒ≈«ƒ≈ƒ»

minkg izty

(h)â,`xw i`d aizM `vz iM zWxtA§¨¨©¦¥¥§¦©§¨
mFi xikUA `Edd `xwOdW iR lr s`e§©©¦¤©¦§¨©¦§¦
ipr z`eeldA dGd `xwOde ixiinẅ©§¥§©¦§¨©¤§©§¨©¨¦
iprA EdiieexY mFwn lMn ,ixiin©§¥¦¨¨©§©§§¨¦
'oFia`d Lig`A' `kd aizM ,ixiinẅ©§¥§¦¨¨§¨¦¨¤§

:'ebe '`Ed ipr iM' mzd aizkE 'ebei dxez §¦¨¨¦¨¦
(i)ãoFWl EWxC 'xaCd' aizkCn¦¦§¦©¨¨¨§§

lr 'dxU xaC lr' EWxCW FnM ,xEAC¦§¤¨§©§©¨¨©
,ok `l m`C .'eke dxU lW DxEAC iR¦¦¨¤¨¨§¦Ÿ¥
iM' aYknl Dil ded ,il dOl 'xaCd'©¨¨¨¨¦£¨¥§¦§©¦

:''d Lkxai df llbA`i dxez ¦§©¤§¨¤§
(`i)äFnM 'li`Fd' oFWl `le ,WExiR¥§Ÿ§¦§

iM' ,'ipa dlWl diYzp `l oM lr iM'¦©¥Ÿ§©¦¨§¥¨§¦¦
mW iM ,'dil` rFBpl KiYzp `l oM lr©¥Ÿ§©¦¦§©¥¤¨¦¨
'oM lr iM' lke ,'iM' zNn mr xAEgn§¨¦¦©¦§¨¦©¥
FnM ,`Ed 'li`Fd' oFWl `xwOAW¤©¦§¨§¦§

o`M la` ,`xIe zWxtA i"Wx azMW¤¨©©¦§¨¨©©¥¨£¨¨
' zNn iYlA `EdWipRn' FWExiR 'iM ¤¦§¦¦©¦¥¦§¥

:'okå`d ,il dOl 'xn`l' ,ok `l m`C ¥§¦Ÿ¥¥Ÿ¨¨¦¨
eixg` `aIW EPOn mcFw xEAiC oi ¥̀¦¥¦¤¤¨Ÿ©£¨

:'xn`l' zNnai dxez ¦©¥Ÿ
(ai)æiM' `nlC ,Dil `pn ,xn`Y m`e§¦Ÿ©§¨¥¦§¨¦

xMnpe'C `inEC ,Fnvr ici lr 'xkOi¦¨¥©§¥©§§¨§§¦§©
xnFl oi`C ,Fnvr xkFnA ixiinC 'Kl̈§©§¦§¥©§§¥©
xkFnA i`C ,Dil wiRn `xwC `xEYIn¦¦¨¦§¨©¥¥§¦§¥
m` ,'Kl xMnpe' xn`p xaM ixd Fnvr©§£¥§¨¤¡©§¦§©¨¦
xaM ixd iOp mixg` ici lr xEknA oM¥§¨©§¥£¥¦©¦£¥§¨
ixiinC 'ixar car dpwz iM' xn`p¤¡©¦¦§¤¤¤¦§¦§©§¦
,m"`xd uxize .oiC ziA EdExknA¦§¨¥¦§¥¥¨§¥
lr 'xkOi iM' aizkC xnFl Wi `OWe§¤¨¥©¦§¦¦¦¨¥©
lrtp oipA mzqC ,rnWn mixg` ici§¥£¥¦©§©¦§¨¦§¨¦§©
xMnpe' iAB cal ,rnWn mixg` ici lr©§¥£¥¦©§©§©©¥§¦§©

WxitE 'Lig` KEni iM' DiA aizkC 'Kl̈¦§¦¥¦¨¨¦¥¥
`Mil KgxM lr 'Kl xMnpe' xn`e§¨©§¦§©¨©¨§¨¥¨
il d`xpe .Fnvr ici lr `EdW xninl§¥©¤©§¥©§§¦§¤¦
aizM ,iccdn 'ixar' 'ixar' opitliC§¨§¦©¦§¦¦§¦¥£¨¥§¦
car' mzd aizkE 'ixard Lig`' `kd̈¨¨¦¨¦§¦§¦¨¨¤¤
ici lr xMnPW mzd dn ,'ixar¦§¦©¨¨¤¦§©©§¥
ici lr xMnPWM iOp ikd s` ,mixg £̀¥¦©¨¦©¦§¤¦§©©§¥

:mixg`çxn` `l dOle ,xn`Y m`e £¥¦§¦Ÿ©§¨¨Ÿ¨©
`vFi Fpi` ixardW ,o`M WECg cFr¦¨¤¨¦§¦¥¥
ixar WiTdCn ,mixai` iW`xA§¨¥¥¨¦¦§¦¦¦§¦
zWxtA aEzMW FnM ,dIxarl§¦§¦¨§¤¨§¨¨©
Exn` `NW ,xnFl Wi `OWe .mihRWn¦§¨¦§¤¨¥©¤Ÿ¨§
zipWp `l zipWpe dxn`PW dWxR lM̈¨¨¨¤¤¤§¨§¦§¥Ÿ¦§¥
`N` ,WCgzPW xaC xEarA `N ¤̀¨©£¨¨¤¦§©¥¤¨
FnM `l ,calA `xTA x`Fand WECgA§¦©§¨©§¨¦§¨Ÿ§
ile .m"`xd .WTidd on `vFIW df¤¤¥¦©¤¥¨§¥§¦

d`x zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn c"k iyiy meil inei xeriy

(âé):í÷éø epçlLú àì Cnòî éLôç epçlLú-éëå§¦«§©§¤¬¨§¦−¥«¦¨®¬Ÿ§©§¤−¥¨«

(ãé)ðàvî Bì ÷éðòz ÷éðòäðøbîe EøLà Eá÷iîe E ©«£¥³©«£¦Æ½¦´Ÿ§½¦¨§§−¦¦§¤®£¤¯
éäìà ýåýé Eëøa:Bì-ïzz E ¥«©§²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¦¤«

i"yx£˜ÈÚz ˜ÈÚ‰∑ּבגבּה עדי, ּובמראית èלׁשֹון «¬≈«¬ƒְְְְֲִִַַֹ
מפרׁשים  ויׁש לֹו. ׁשהטיבת נּכר ׁשּיהא ּדבר ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹהעין.

צּוארֹו על הטענה E¯bÓe.לׁשֹון E‡vÓ ְְַַַָָָƒ…¿ƒ»¿¿
E·˜iÓe∑ּֿתלמּוד ּבלבד? אלּו אּלא לי אין יכל ƒƒ¿∆ְְִִֵֵֶַַָָֹ

.ּבֹורא ּׁשּברכ מה מּכל ,"ּברכ "אׁשר ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָלֹומר:

ׁשהם  מיחדים אּלּו מה אּלּו? נאמרּו ּבכלל ולּמה ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַָָָָֻ
ּפרדֹות  יצאּו ּברכה. ּבכלל ׁשהּוא ּכל אף .éּברכה, ְְְְְִֶַַָָָָָָָ

ּב'גזרהֿׁשוה' ק ּדּוׁשין ּבמּסכת רּבֹותינּו ּכּמה ëולמדּו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
ּומין  מין מּכל לֹו .נֹותן ִִִֵָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(jli`e 87 cenr c"k wlg zegiyÎihewl itÎlr)

card xExgXn wlg - dwprd©£¨¨¥¤¦¦§¨¤¤

מצרים  ּבארץ היית עבד ּכי וזכרּת . . לֹו ּתעניק ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֽֽֽהעניק
מה  לֹו; ּוׁשנה לֹו הענק אּתה אף ,ל וׁשניתי ל ְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַַָָהענקּתי

יד ּברחב לֹו ּתּתן אּתה אף יד, ּברחב ל נתּתי (טו,ּבמצרים ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָֹֹ
ובספרי) יד־טו.

לׁשֹון  ּומּדּוע האדֹון, על היא הענקה מצות א. לעּין: ְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָיׁש
העניק  ׁשהּקּב"ה ׁשמֹורה וׁשניתי" "הענקּתי הּוא ְְְֱֱִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָה'ּספרי'
הּמצרים  ולא כּו'), ּכסף ּכלי יּתנּו ׁשהּמצרים ּגרם ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹ(ּכלֹומר
אינֹו ּכֹוכבים־ּומּזלֹות לעֹובד הּנמּכר עבד ב. האדֹון. ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשהיּו
ּבני  ׁשּקּבלּו הרכּוׁש על לֹומר אפׁשר ואי הענקה, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָּבכלל

הענקה? ּגדר - ּבמצרים ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָיׂשראל
ּבזה: לבאר ְְֵֵֶָָויׁש

ּבתֹור  - האדֹון נתינת א) חלקים ב' יׁשנם הענקה ְְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָָּבמצות
ההנאה  - העבד קּבלת ב) עבֹודתֹו. עבּור לעבד הּטֹוב ֲֲֲֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָהּכרת

מהּמּתנה. העבד ׁשל ְֵֶֶֶֶֶַַַָָָוהּתֹועלת

- הּקֹודם למּצבֹו קׁשּורה האדֹון נתינת ּביניהם: ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָוהחּלּוק
העבד  קּבלת מה־ּׁשאין־ּכן ּכעבד; עבֹודתֹו עבּור הּטֹוב ְֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּכרת
אׁשר  מּׁשחרּורֹו, וחלק ּפרט מהּוה והיא לחירּותֹו ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָקׁשּורה
הענין  הפ מּתנֹות, מקּבל הּוא יציאתֹו עם ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָּבד־ּבבד

יד. ורחב חרּות ּכי־אם ְְְִִֵַַָֹּדעבדּות,
ה' וּיפּד ּבמצרים היית עבד ּכי "וזכרּת ּבּפסּוק ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָוהּנה
ּבהענקה, הּׁשני ענין מדּגׁש גֹו'" מצּו אנכי ּכן על ,ְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹֻאלקי
עבדים  היּו יׂשראל ׁשּבני ּדכמֹו העבד, ׁשחרּור ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָׁשלמּות
עבדיהם. ּבׁשחרּור הם מחּיבים ּכן לגמרי, ׁשחררם ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻוהּקּב"ה
האדֹון  ׁשעל הּנתינה חּיּוב על ּכאן הּמדּבר ׁשאין ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻּובהיֹות
מי  אצל נֹוגע אינֹו ׁשּבהענקה, הּׁשחרּור ׁשלמּות לגּבי ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָאּלא
ּדגם  הּמּתנה, נֹותן מי נֹוגע אינֹו וכן לפני־זה, עבד ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהיה
חרּות. ׁשל ּבמּצב העבד מרּגיׁש אחר מאדם הּמּתנה ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָּבקּבלת

(åè)Ecôiå íéøöî õøàa úééä ãáò ék zøëæå§¨«©§À̈¦´¤³¤¨¦̧¨Æ§¤´¤¦§©½¦©¦§§−
éäìà ýåýéäfä øácä-úà Eeöî éëðà ïk-ìò E §Ÿ̈´¡Ÿ¤®©¥º¨«Ÿ¦¯§©§²¤©¨¨¬©¤−

:íBiä©«
i"yx£˙ÈÈ‰ „·Ú Èk z¯ÎÊÂ∑לֹו ּוׁשנה הענק אּתה אף הּים, ּובּזת מצרים מּבּזת ל וׁשניתי .והענקּתי ¿»«¿»ƒ∆∆»ƒ»ְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָ

Ï‡יג  CnÚÓ ÔÈ¯BÁ ¯a dp¯ËÙ˙ È¯‡Â«¬≈ƒ¿¿ƒ≈«ƒ≈ƒ»»
:Ôe˜È¯ dp¯ËÙƒ̇¿¿ƒ≈≈»

C¯c‡Óeיד  CÚÓ dÏ L¯Ù˙ ‡L¯Ù‡«¿»»«¿≈≈≈»»≈ƒ¿»
:dÏ Ôzz C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·È Èc Cz¯ˆÚnÓeƒ«¬«¿»ƒ¿»¿ƒ»¿»¡»»ƒ∆≈

Ú¯‡a‡טו  ‡˙ÈÂ‰ ‡c·Ú È¯‡ ¯k„˙Â¿ƒ¿«¬≈«¿»¬≈»¿«¿»
‡‡ Ôk ÏÚ C‰Ï‡ ÈÈ C˜¯Ùe ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ«¿»¿»¡»»«≈¬»

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È C„wÙÓ¿«¿»»ƒ¿»»»≈»≈

minkg izty

,`kdC `WTid e`l i` ENit`C ,d`xp¦§¤©£¦¦©¤¥¨§¨¨
`vFIW ixar car slinl ivn ded `l̈£¨¨¥§¥©¤¤¦§¦¤¥
dn` `pin` dedC ,mixai` iW`xA§¨¥¥¨¦©£¨¨¦¨¨¨
Dpi`e WWA z`vFIW ,gikFY dIxar¦§¦¨¦©¤¥§¥§¥¨
ixar car s` ,mixai` iW`xA z`vFi¥§¨¥¥¨¦©¤¤¦§¦
lwA slip DtEB `id xnFl oi`e .oM¥§¥©¦¨¥©§©
iW`xA `vYW iprpM carn xnFgë¤¥¤¤§©£¦¤¥¥§¨¥
`l' DA aizM `icdA `dC ,mixai ¥̀¨¦§¨§¤§¨§¦¨Ÿ

d`xp .w"Fce ,'micard z`vM `vz¥¥§¥¨£¨¦§¦§¤
:ilbi dxez ¦

(ci)èz` axd hXwi ,xnFl FpFvx§©§©¥¨©¤
,mihEXw ipin dOkA ,zE`ibA FCar©§§¥§©¨¦¥¦¦
lM FAx Fl ozPW carl xMip didie§¦§¤¦¨¨¤¤¤¨©©¨

:ElNd zFaFHdéoke ,daxe dxR o`v ©©¨Ÿ¨¤§¨¤§¥
Dpi` dcixR iwER`l ,rwxw ilECiB¦¥©§©§©¥§¥¨¥¨

:daxe dxtëo`M xn`p ,xnFl FpFvx ¨¨§¨¨§©¤¡©¨
iM zWxtA oNdlE ,'mwix EPgNWz `l'Ÿ§©§¤¥¨§©¨§¨¨©¦
E`xi `le' xn`p mc` xFkA iAB `Vz¦¨©¥§¨¨¤¡©§Ÿ¥¨
mixUr xFkA iAB oNdN dn ,'mwix ipẗ©¥¨©§©¨©¥§¤§¦
mzde .sqM mixUr o`M s` ,sqM¤¤©¨¤§¦¤¤§¨¨
lgx xFkA sqFi ixdW ,olpn DitEB¥§¨¨¤£¥¥§¨¥

:sqM mixUrA mixvOl xMnpeh dxez ¦§©©¦§¦§¤§¦¤¤



d`xצ zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn d"k ycew zayl inei xeriy

(æè)éìà øîàé-ék äéäåék Cnòî àöà àì E §¨¨Æ¦«Ÿ©´¥¤½¬Ÿ¥¥−¥«¦¨®¦³
:Cnò Bì áBè-ék Eúéa-úàå Eáäà£¥«§Æ§¤¥¤½¦¬−¦¨«

(æé)äéäå úìcáe Bðæàá äzúðå òöønä-úà zç÷ìå§¨«©§¨´¤©©§¥À©§¨«©¨³§¨§Æ©¤½¤§¨¨¬
:ïk-äNòz Eúîàì óàå íìBò ãáò Eì§−¤´¤¨®§©¬©«£¨«§−©«£¤¥«

i"yx£ÌÏBÚ „·Ú∑ ּתלמּודֿלֹומר ּכמׁשמעֹו? יכל ∆∆»ְְְַַַָָֹ
כה) אל (ויקרא ואיׁש אחּזתֹו, אל איׁש "וׁשבּתם :ְְְֲִִֶֶֶַָֻ

ּתׁשּובּו", עֹולמֹומׁשּפחּתֹו אּלא זה ׁשאין למדּת, הא ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָ
יֹובל  ÔkŒ‰NÚz.(מכילתא)ìׁשל E˙Ó‡Ï Û‡Â∑ הענק ֵֶ¿««¬»¿«¬∆≈ֲֵַ

ּתלמּודֿ אֹותּה? הּכתּוב הׁשוה לרציעה אף יכל ְְְִִִַַַָָָָָָֹלּה,
כא)לֹומר: נרצע (שמות עבד העבד", יאמר אמר "ואם ְְִִֶֶֶֶַַָָָֹֹ

נרצעת  אמה .ואין ְְִֵַַָָ

(çé)ðéòá äL÷é-àìCnòî éLôç Búà EçlLa E «Ÿ¦§¤´§¥¤À§©¥«£ÆŸ³¨§¦Æ¥«¦½̈
Eëøáe íéðL LL Eãáò øéëN øëN äðLî ék¦À¦§¤Æ§©´¨¦½£¨«§−¥´¨¦®¥«©§Æ

éäìà ýåýéô :äNòz øLà ìëa E §Ÿ̈´¡Ÿ¤½§−Ÿ£¤¬©«£¤«
i"yx£¯ÈÎN ¯ÎN ‰LÓ Èk∑ עבד אמרּו: מּכאן ƒƒ¿∆¿«»ƒְִֶֶָָ

ּכפלים  וזהּו ּבּלילה, ּובין ּבּיֹום ּבין עֹובד ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָעברי
רּבֹו ּבּלילה? עבֹודתֹו ּומהּו יֹום, ׂשכירי ְְֲֲִֵֶַַַַַַָָׁשּבעבֹודת

ׁשפחה  לֹו לאדֹון îמֹוסר והּולדֹות .ּכנענית, ְְְְֲִִֵַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(oeiq fk mei meid)

ּתעׂשה אׁשר ּבכל אלקי ה' יח)ּוברכ (טו, ְְֱֲֲֵֶֶֶַַֹֹ
ּכחֹו ּבכל ּולהׁשּתּדל לפרנסתֹו, ּכלי לעׂשֹות רק האדם ְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָֹעל
היינּו וכּדֹומה, אֹונאה ׁשל ּופסלת סיג מּכל טהֹור יהיה ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשהּכלי

ה', לברּכת ראּוי ּכלי יהיה ואז הּתֹורה. ּדיני על־ּפי ה ּכל ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּיהיה
לּמקֹום  ּתל הּפרנסה ב. ּבריוח. ּפרנסה לֹו ּתהיה א. ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּובׁשנים:

ָָהראּוי.

ß a`Îmgpn d"k ycew zay ß

(èé)ðàöáe Eø÷áa ãìeé øLà øBëaä-ìkøëfä E ¨©§¿£¤Á¦¨¥̧¦§¨«§³§«Ÿ§Æ©¨½̈
éäìà ýåýéì Léc÷zEøBL øëáa ãáòú àì E ©§¦−©«Ÿ̈´¡Ÿ¤®³Ÿ©«£ŸÆ¦§´Ÿ¤½

ðàö øBëa æâú àìå:E §¬Ÿ¨−Ÿ§¬Ÿ¤«
i"yx£LÈc˜z 'B‚Â ¯BÎa‰ŒÏk∑ הּוא אחר ּובמקֹום »«¿¿«¿ƒְֵַָ

אֹותֹו" איׁש יקּדיׁש "לא כז),אֹומר ּכיצד?(ויקרא הא ְִִֵֵַַָֹ
לֹומר: ׁשּמצוה לּמד וכאן אחר, לקרּבן מקּדיׁשֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָאינֹו

אּתה  לבכֹורה'ð'הרי כט)קדֹוׁש אחר (ערכין ּדבר .ñ אי : ְֲִִֵֵַַָָָָָ
יקּדיׁש", "לא נאמר: ׁשּכבר 'ּתקּדיׁש', לֹומר ְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָֹאפׁשר
נאמר: ּכבר ׁשהרי יקּדיׁש", "לא לֹומר: אפׁשר ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָֹואי

‡¯Èטז  CnÚÓ ˜Bt‡ ‡Ï CÏ ¯ÓÈÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈≈«»»∆≈ƒ»¬≈
:CnÚ dÏ ·Ë È¯‡ C˙Èa L‡ ˙ÈÂ CÓÁ»̄¬»¿»¡«≈»¬≈«≈ƒ»

L„·e‡יז  d„‡a Ôz˙Â ‡Úˆ¯Ó ˙È ·q˙Â¿ƒ«»«¿¿»¿ƒ≈¿À¿≈¿»»
C˙Ó‡Ï Û‡Â ÌÏÚÏ ÁÏt „·Ú CÏ È‰ÈÂƒ≈»ƒ≈»«¿»»¿«¿«¿»

:Ôk „aÚz«¿∆≈

ÔÈ¯BÁיח  ¯a d˙È C¯ËÙÓa CÈÚ· ÈL˜È ‡Ï»ƒ¿≈¿≈»¿ƒ¿¿»»≈«ƒ
CÁÏt ‡¯È‚‡ ¯‚‡a ÔÈ¯z „Á ÏÚ È¯‡ CnÚÓ≈ƒ»¬≈««¿≈«¬«¬ƒ»»¿»
:„aÚ˙ Èc ÏÎa C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·ÈÂ ÔÈL ˙ÈLƒ¿ƒƒ»≈ƒ»¿»√»»¿…ƒ«¿≈

CÚ·eיט  C¯B˙a „ÈÏÈ˙È Èc ‡¯Îea Ïk»¿»ƒƒ¿¿ƒ¿»¿»»
ÁÏÙ˙ ‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Lc˜z ÔÈ¯Îec¿ƒ«¿≈√»¿»¡»»»ƒ¿«
:CÚ„ ‡¯Îea ÊB‚˙ ‡ÏÂ C¯B˙„ ‡¯Îe·a¿¿»¿»¿»≈¿»¿»»

minkg izty

(fi)ì`xw i`d `nliC ,`niY `le§Ÿ¥¨¦§¨©§¨
WlWe miYW ixiinw oiC ziA EdExknA¦§¨¥¦¨©§¥§©¦§¨
,F`ivFn laFIdW ,laFId mcFw mipẄ¦¤©¥¤©¥¦
.FrnWnM mlFrl cFari rvxPd la £̀¨©¦§¨©£§¨§©§¨
aWe'n oiC ziA EdExknaC ,xnFl Wi¥©§¦§¨¥¦¦§¨
miIwn ip` dn `d ,`wtp 'FYgRWn l ¤̀¦§©§¨§¨¨¨£¦§©¥
rvxpA ,'ebe 'FYgRWn l` Wi`e'§¦¤¦§©§§¦§¨
mihRWn zWxtA oiIre .laFIA `vFIW¤¥©¥§©¥§¨¨©¦§¨¦

:xdA zWxtaEgi dxez §¨¨©§©

(gi)îlW FgxM lrA ENit` ,WExiR¥£¦§©¨§¤
m`' aizM xaM `d ,ok `l m`C .car¤¤§¦Ÿ¥¨§¨§¦¦

:'ebe 'dX` Fl oYi eipc`hi dxez £Ÿ¨¦¤¦¨
(hi)ð,il dOl 'WiCwY' ok `l m`C§¦Ÿ¥©§¦¨¨¦

:`Ed cnFre WFcw ixdñmrh itlC £¥¨§¥¦§¦©©
z`Gd devOd dn ,dWw oFW`x¦¨¤©©¦§¨©Ÿ
WFcw `EdW oeiM 'dY` WFcw' xn`IW¤Ÿ©¨©¨¥¨¤¨
.'eke xg` xaC xn` okl ,cnFre§¥¨¥¨©¨¨©¥
'WiCwY' oFWlC ,dWw oFxg`d mrhlE§©©¨©£¨¤¦§©§¦

,iENr WCwd `le WiCwn FtEBW rnWn©§©¤©§¦§Ÿ¤§¥¦
`gip dfaE .`Ow `pXil mB WxiR okl̈¥¥¥©¦¨¨©¨¨¤¦¨
`Ed xg` xaC i`dC ,miWwOX dn©¤©§¦§©¨¨©¥
oFW`xd mrhe ,l`rnWi iAx ixaC¦§¥©¦¦§¨¥§©©¨¦
dklde ,Dilr ibiltC opAx ixaC `Ed¦§¥©¨¨¦§¦¦£¥©£¨¨
iAx ixaC `iadl Fl dOle ,opAxM§©¨¨§¨¨§¨¦¦§¥©¦
,FzFnM dkld oi`W oeiM l`rnWi¦§¨¥¥¨¤¥£¨¨§
`N` `A `l i"Wx KgxM lr `N ¤̀¨©¨§¨©¦Ÿ¨¤¨
aXiilE FhEWR itl aFxw `xTd Wxtl§¨¥©§¨¨§¦§§©¥



צי d`x zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn d"k ycew zayl inei xeriy

(æè)éìà øîàé-ék äéäåék Cnòî àöà àì E §¨¨Æ¦«Ÿ©´¥¤½¬Ÿ¥¥−¥«¦¨®¦³
:Cnò Bì áBè-ék Eúéa-úàå Eáäà£¥«§Æ§¤¥¤½¦¬−¦¨«

(æé)äéäå úìcáe Bðæàá äzúðå òöønä-úà zç÷ìå§¨«©§¨´¤©©§¥À©§¨«©¨³§¨§Æ©¤½¤§¨¨¬
:ïk-äNòz Eúîàì óàå íìBò ãáò Eì§−¤´¤¨®§©¬©«£¨«§−©«£¤¥«

i"yx£ÌÏBÚ „·Ú∑ ּתלמּודֿלֹומר ּכמׁשמעֹו? יכל ∆∆»ְְְַַַָָֹ
כה) אל (ויקרא ואיׁש אחּזתֹו, אל איׁש "וׁשבּתם :ְְְֲִִֶֶֶַָֻ

ּתׁשּובּו", עֹולמֹומׁשּפחּתֹו אּלא זה ׁשאין למדּת, הא ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָ
יֹובל  ÔkŒ‰NÚz.(מכילתא)ìׁשל E˙Ó‡Ï Û‡Â∑ הענק ֵֶ¿««¬»¿«¬∆≈ֲֵַ

ּתלמּודֿ אֹותּה? הּכתּוב הׁשוה לרציעה אף יכל ְְְִִִַַַָָָָָָֹלּה,
כא)לֹומר: נרצע (שמות עבד העבד", יאמר אמר "ואם ְְִִֶֶֶֶַַָָָֹֹ

נרצעת  אמה .ואין ְְִֵַַָָ

(çé)ðéòá äL÷é-àìCnòî éLôç Búà EçlLa E «Ÿ¦§¤´§¥¤À§©¥«£ÆŸ³¨§¦Æ¥«¦½̈
Eëøáe íéðL LL Eãáò øéëN øëN äðLî ék¦À¦§¤Æ§©´¨¦½£¨«§−¥´¨¦®¥«©§Æ

éäìà ýåýéô :äNòz øLà ìëa E §Ÿ̈´¡Ÿ¤½§−Ÿ£¤¬©«£¤«
i"yx£¯ÈÎN ¯ÎN ‰LÓ Èk∑ עבד אמרּו: מּכאן ƒƒ¿∆¿«»ƒְִֶֶָָ

ּכפלים  וזהּו ּבּלילה, ּובין ּבּיֹום ּבין עֹובד ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָעברי
רּבֹו ּבּלילה? עבֹודתֹו ּומהּו יֹום, ׂשכירי ְְֲֲִֵֶַַַַַַָָׁשּבעבֹודת

ׁשפחה  לֹו לאדֹון îמֹוסר והּולדֹות .ּכנענית, ְְְְֲִִֵַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(oeiq fk mei meid)

ּתעׂשה אׁשר ּבכל אלקי ה' יח)ּוברכ (טו, ְְֱֲֲֵֶֶֶַַֹֹ
ּכחֹו ּבכל ּולהׁשּתּדל לפרנסתֹו, ּכלי לעׂשֹות רק האדם ְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָֹעל
היינּו וכּדֹומה, אֹונאה ׁשל ּופסלת סיג מּכל טהֹור יהיה ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשהּכלי

ה', לברּכת ראּוי ּכלי יהיה ואז הּתֹורה. ּדיני על־ּפי ה ּכל ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּיהיה
לּמקֹום  ּתל הּפרנסה ב. ּבריוח. ּפרנסה לֹו ּתהיה א. ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּובׁשנים:

ָָהראּוי.

ß a`Îmgpn d"k ycew zay ß

(èé)ðàöáe Eø÷áa ãìeé øLà øBëaä-ìkøëfä E ¨©§¿£¤Á¦¨¥̧¦§¨«§³§«Ÿ§Æ©¨½̈
éäìà ýåýéì Léc÷zEøBL øëáa ãáòú àì E ©§¦−©«Ÿ̈´¡Ÿ¤®³Ÿ©«£ŸÆ¦§´Ÿ¤½

ðàö øBëa æâú àìå:E §¬Ÿ¨−Ÿ§¬Ÿ¤«
i"yx£LÈc˜z 'B‚Â ¯BÎa‰ŒÏk∑ הּוא אחר ּובמקֹום »«¿¿«¿ƒְֵַָ

אֹותֹו" איׁש יקּדיׁש "לא כז),אֹומר ּכיצד?(ויקרא הא ְִִֵֵַַָֹ
לֹומר: ׁשּמצוה לּמד וכאן אחר, לקרּבן מקּדיׁשֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָאינֹו

אּתה  לבכֹורה'ð'הרי כט)קדֹוׁש אחר (ערכין ּדבר .ñ אי : ְֲִִֵֵַַָָָָָ
יקּדיׁש", "לא נאמר: ׁשּכבר 'ּתקּדיׁש', לֹומר ְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָֹאפׁשר
נאמר: ּכבר ׁשהרי יקּדיׁש", "לא לֹומר: אפׁשר ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָֹואי

‡¯Èטז  CnÚÓ ˜Bt‡ ‡Ï CÏ ¯ÓÈÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈≈«»»∆≈ƒ»¬≈
:CnÚ dÏ ·Ë È¯‡ C˙Èa L‡ ˙ÈÂ CÓÁ»̄¬»¿»¡«≈»¬≈«≈ƒ»

L„·e‡יז  d„‡a Ôz˙Â ‡Úˆ¯Ó ˙È ·q˙Â¿ƒ«»«¿¿»¿ƒ≈¿À¿≈¿»»
C˙Ó‡Ï Û‡Â ÌÏÚÏ ÁÏt „·Ú CÏ È‰ÈÂƒ≈»ƒ≈»«¿»»¿«¿«¿»

:Ôk „aÚz«¿∆≈

ÔÈ¯BÁיח  ¯a d˙È C¯ËÙÓa CÈÚ· ÈL˜È ‡Ï»ƒ¿≈¿≈»¿ƒ¿¿»»≈«ƒ
CÁÏt ‡¯È‚‡ ¯‚‡a ÔÈ¯z „Á ÏÚ È¯‡ CnÚÓ≈ƒ»¬≈««¿≈«¬«¬ƒ»»¿»
:„aÚ˙ Èc ÏÎa C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·ÈÂ ÔÈL ˙ÈLƒ¿ƒƒ»≈ƒ»¿»√»»¿…ƒ«¿≈

CÚ·eיט  C¯B˙a „ÈÏÈ˙È Èc ‡¯Îea Ïk»¿»ƒƒ¿¿ƒ¿»¿»»
ÁÏÙ˙ ‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Lc˜z ÔÈ¯Îec¿ƒ«¿≈√»¿»¡»»»ƒ¿«
:CÚ„ ‡¯Îea ÊB‚˙ ‡ÏÂ C¯B˙„ ‡¯Îe·a¿¿»¿»¿»≈¿»¿»»

minkg izty

(fi)ì`xw i`d `nliC ,`niY `le§Ÿ¥¨¦§¨©§¨
WlWe miYW ixiinw oiC ziA EdExknA¦§¨¥¦¨©§¥§©¦§¨
,F`ivFn laFIdW ,laFId mcFw mipẄ¦¤©¥¤©¥¦
.FrnWnM mlFrl cFari rvxPd la £̀¨©¦§¨©£§¨§©§¨
aWe'n oiC ziA EdExknaC ,xnFl Wi¥©§¦§¨¥¦¦§¨
miIwn ip` dn `d ,`wtp 'FYgRWn l ¤̀¦§©§¨§¨¨¨£¦§©¥
rvxpA ,'ebe 'FYgRWn l` Wi`e'§¦¤¦§©§§¦§¨
mihRWn zWxtA oiIre .laFIA `vFIW¤¥©¥§©¥§¨¨©¦§¨¦

:xdA zWxtaEgi dxez §¨¨©§©

(gi)îlW FgxM lrA ENit` ,WExiR¥£¦§©¨§¤
m`' aizM xaM `d ,ok `l m`C .car¤¤§¦Ÿ¥¨§¨§¦¦

:'ebe 'dX` Fl oYi eipc`hi dxez £Ÿ¨¦¤¦¨
(hi)ð,il dOl 'WiCwY' ok `l m`C§¦Ÿ¥©§¦¨¨¦

:`Ed cnFre WFcw ixdñmrh itlC £¥¨§¥¦§¦©©
z`Gd devOd dn ,dWw oFW`x¦¨¤©©¦§¨©Ÿ
WFcw `EdW oeiM 'dY` WFcw' xn`IW¤Ÿ©¨©¨¥¨¤¨
.'eke xg` xaC xn` okl ,cnFre§¥¨¥¨©¨¨©¥
'WiCwY' oFWlC ,dWw oFxg`d mrhlE§©©¨©£¨¤¦§©§¦

,iENr WCwd `le WiCwn FtEBW rnWn©§©¤©§¦§Ÿ¤§¥¦
`gip dfaE .`Ow `pXil mB WxiR okl̈¥¥¥©¦¨¨©¨¨¤¦¨
`Ed xg` xaC i`dC ,miWwOX dn©¤©§¦§©¨¨©¥
oFW`xd mrhe ,l`rnWi iAx ixaC¦§¥©¦¦§¨¥§©©¨¦
dklde ,Dilr ibiltC opAx ixaC `Ed¦§¥©¨¨¦§¦¦£¥©£¨¨
iAx ixaC `iadl Fl dOle ,opAxM§©¨¨§¨¨§¨¦¦§¥©¦
,FzFnM dkld oi`W oeiM l`rnWi¦§¨¥¥¨¤¥£¨¨§
`N` `A `l i"Wx KgxM lr `N ¤̀¨©¨§¨©¦Ÿ¨¤¨
aXiilE FhEWR itl aFxw `xTd Wxtl§¨¥©§¨¨§¦§§©¥

d`x zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn d"k ycew zayl inei xeriy
הקּדׁש אּתה מקּדיׁשֹו ּכיצד? הא עּלּוי,"ּתקּדיׁש", ְְְִִִֵֵֶַַַַָָ

ׁשּבֹו הנאה טֹובת ּכפי להקּדׁש ˙ò.„·Úונֹותן ‡Ï ְְְֲִֵֵֶֶַַָָ…«¬…
'B‚Â Ê‚˙ ‡ÏÂ E¯BL ¯Î·a∑למדּו - החּלּוף אף ƒ¿…∆¿…»…¿ְִַַָ

כה)רּבֹותינּו ּבהוה (בכורות הּכתּוב ׁשּדּבר אּלא .ׁשאסּור, ִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

(ë)éäìà ýåýé éðôìíB÷na äðLá äðL epìëàú E ¦§¥Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤³«Ÿ§¤̧Æ¨¨´§¨½̈©¨−
:Eúéáe äzà ýåýé øçáé-øLà£¤¦§©´§Ÿ̈®©−̈¥¤«

i"yx£epÏÎ‡˙ EÈ‰Ï‡ '‰ ÈÙÏ∑,אֹומר הּוא לּכהן ƒ¿≈¡…∆…¿∆ֵֵַֹ
ואחד  ּתם אחד ּכהּנה, ממּתנֹות ׁשהּוא מצינּו ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָֻׁשּכבר

ׁשּנאמר  מּום, יח)ּבעל וגֹו'"(במדבר ּל יהיה "ּובׂשרם :. ְְְֱִֶֶֶַַַָָָ
‰L· ‰L∑ על יֹותר אֹותֹו מׁשהין ׁשאין מּכאן, »»¿»»ְִִֵֵֶַַָ

הּקׁש ּכבר ׁשנתֹו? מּׁשעברה ּפסּול יהא יכל ְְְְְִֵֶַָָָָָָָֹֻׁשנתֹו,
ׁשּנאמר  יד)למעׂשר, אלהי(לעיל ה' לפני "ואכלּת : ְְְְֱֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹ

ּבקר ּובכֹורֹות ,ויצהר ּתירׁש ּדגנ ְְְְְְְְֲִִֶַַָָָֹמעׂשר
מּׁשנה  נפסל אינֹו ׁשני ּמעׂשר מה ,"ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָֹוצאנ

ּתֹוô,לחברּתּה ׁשּמצוה אּלא נפסל, אינֹו ּבכֹור אף ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָ
·L‰.ׁשנתֹו ‰L∑אֹוכלֹו ׁשנתֹו, ּבסֹוף ׁשחטֹו אם ְָ»»¿»»ְְְְִָָ

ׁשּנאכל  לּמד אחרת; מּׁשנה אחד ויֹום הּיֹום, ְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָאֹותֹו
אחד  ולילה ימים .(ספרי)לׁשני ְְְִִֵֶַָָָ

(àë)òø íeî ìk øeò Bà çqt íeî Bá äéäé-éëå§¦¦«§¤̧¹À¦¥̧©Æ´¦¥½−Ÿ´¨®
éäìà ýåýéì epçaæú àì:E ´Ÿ¦§¨¤½©«Ÿ̈−¡Ÿ¤«

i"yx£ÌeÓ∑ ּכלל.¯eÚ B‡ Áqt∑ ּפרט.Ú¯ ÌeÓ Ïk∑ואינֹו הּגלּוי מּום מפרׁש: הּפרט מה וכלל, חזר ְָƒ≈«ƒ≈ְָ…»ְְְְֵַַַַַָָָָָֹ
חֹוזר  ואינֹו ׁשּבגלּוי מּום ּכל אף .חֹוזר, ְְֵֵֵֶַָָ

(áë)éøòLaéávk åcçé øBähäå àîhä epìëàz E ¦§¨¤−«Ÿ§¤®©¨¥³§©¨Æ©§½̈©§¦−
:ìiàëå§¨«©¨«

(âë)epëtLz õøàä-ìò ìëàú àì Bîc-úà ÷ø©¬¤¨−´ŸŸ¥®©¨¨¬¤¦§§¤−
ô :íénk©¨«¦

i"yx£ÏÎ‡˙ ‡Ï BÓcŒ˙‡ הֹואיל ∑¯˜ ּתאמר: ׁשּלא «∆»……≈ִֶַֹֹ
קדֹוׁש ׁשהרי הּוא, אּסּור מּכלל הּבא הּתר ְְֲִִֵֵֶֶַַָָֻוכּלֹו

הּדם  אף יהא יכל ונאכל, ּפדיֹון ּבלא ּבחּוץ ְְְְְְֱִִֵֶַַַָָָָֹֹונׁשחט
תאכל  לא אתּֿדמֹו "רק ּתלמּודֿלֹומר: ."מּתר? ְֵֶַַַָָֹֹֻ

æè(à)çñt úéNòå áéáàä Lãç-úà øBîL̈Æ¤´Ÿ¤¨«¨¦½§¨¦´¨¤½©
éäìà ýåýéìýåýé EàéöBä áéáàä Lãça ék E ©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®¦º§´Ÿ¤¨«¨¦À¦̧£¹§Ÿ̈¯

éäìà:äìéì íéøönî E ¡Ÿ¤²¦¦§©−¦¨«§¨
i"yx£·È·‡‰ L„ÁŒ˙‡ ¯BÓL∑,העמר מנחת את ּבֹו להקריב לאביב, ראּוי ׁשּיהא ׁשמֹור ּבֹואֹו, מּקדם »∆…∆»»ƒְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ

·zL‡כ  ‡zL dpÏÎÈz C‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»»≈¿ƒ≈«»¿«»
:C˙Èa L‡Â z‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡a¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»«¿∆¡«≈»

Ïkכא  ¯ÈÂÚ B‡ ¯È‚Á ‡ÓeÓ d· È‰È È¯‡Â«¬≈¿≈≈»¬ƒ¬ƒ…
:C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ dpÒk˙ ‡Ï LÈa ÌeÓƒ»ƒ¿ƒ≈√»¿»¡»»

Ák„‡כב  ‡ÈÎ„Â ‡·‡ÒÓ dpÏÎÈz CÈÂ¯˜a¿ƒ¿»≈¿ƒ≈¿»»»¿«¿»«¬»
:‡ÏÈ‡Â ‡È·Ë ¯Ò·kƒ¿««¿»¿«¿»

‡¯Ú‡כג  ÏÚ ÏeÎÈ˙ ‡Ï dÓc ˙È „BÁÏ¿»¿≈»≈««¿»
:‡iÓk dpcLƒ̇¿ƒ≈¿«»

˜„Ìא  ‡ÁÒt „aÚ˙Â ‡·È·‡„ ‡Á¯È ˙È ¯Ë«»«¿»«¬ƒ»¿«¿≈ƒ¿»√»
ÈÈ C˜t‡ ‡·È·‡„ ‡Á¯Èa È¯‡ C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»¬≈¿«¿»«¬ƒ»«¿»¿»
:‡ÈÏÈÏa ÔÈq CÏ „·ÚÂ ÌÈ¯ˆnÓ C‰Ï‡¡»»ƒƒ¿«ƒ«¬«»ƒƒ¿≈¿»

minkg izty

:eipt` lr xEaC xaC `xTdòitl ©§¨¨¨¨©¨§¨§¦
lkl oYil d`pd zaFh Wi l`xUINW¤©¦§¨¥¥©£¨¨¦¥§¨
lFki d`pd zaFh DzF`e ,dvxIW odMŸ¥¤¦§¤§¨©£¨¨¨
dn ,m"`xd azM .(dix` xEB) WiCwdl§©§¦©§¥¨©¨§¥©
itM WCwdl ozFp dR i"Wx WxiRX¤¥¥©¦Ÿ¥©¤§¥§¦
WiCwn WxiR oikxraE ,d`pd zaFh©£¨¨©£¨¦¥¥©§¦
,mincA FzFlrdl iENr WCwd dY ©̀¨¤§¥¦§©£§¨¦
.oEIr Kixve ,odMl d`pd zaFh oYie§¦¥©£¨¨©Ÿ¥§¨¦¦
ilEqR lM wxR WixaC ,il dWw cFr¨¤¦¦§¥¤¤¨§¥

oz`pd oiWCwEOd ,opY oiWCwEOd©§¨¦§©©§¨¦£¨¨¨
oilwWpe ,filh`A oixMnp ,WCwdl©¤§¥¦§¨¦§¦§¦§¦§¨¦
xUrOde xFkAd on uEg ,`xhilA§¦§¨¦©§§©©£¥
WxiR K`ide ,milrAl oz`pdW¤£¨¨¨©§¨¦§¥¨¥¥
d`xpe ,aEzM iz`vnE .WCwdl oz`pde©£¨¨¨©¤§¥¨¨¦¨§¦§¤
ozFpe o`M i"Wx WxiRX dn ,Wxtl il¦§¨¥©¤¥¥©¦¨§¥
ixiin ,FAW d`pd zaFh itM WCwdl©¤§¥§¦©£¨¨¤©§¥
itM WCwdl ozFp f` ,FWiCwdW xFkaA¦§¤¦§¦¨¥©¤§¥§¦
xFkaA ixiin mzde ,FAW d`pd zaFh©£¨¨¤§¨¨©§¥¦§

Kkl ,mipdMl minxgd lMW ,FnixgdW¤¤¡¦¤¨©£¨¦©Ÿ£¦§¨
,mipdMl d`pd zaFh oYIW WxiR¥¥¤¦¥©£¨¨©Ÿ£¦
mW oiIr ,odMl `EdW mxgd liaWA¦§¦©¥¤¤©Ÿ¥©¥¨
KlOl dpWnA `Ed oke) :(h"ke g"k sC)©§§¥§¦§¤©¤¤

(a"i dkld 'e wxR oikxr zFkldk dxez ¦§£¨¦¤¤£¨¨
(k)ôWlW dvwn' xUrnA aizkC¦§¦§©£¥¦§¥¨

,'Lz`EaY xUrn lM z` `ivFY mipẄ¦¦¤¨©§©§¨§
ddWd m`W cOll `AW i"Wx WxitE¥¥©¦¤¨§©¥¤¦¦§¨

:'eke eizFxUrn`k dxez ©©§¨



d`xצב zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn d"k ycew zayl inei xeriy
הּׁשנה  את עּבר לאו, ÏÈÏ‰.ואם ÌÈ¯ˆnÓ∑ והלא ְִֵֶַַָָָƒƒ¿«ƒ»¿»ֲַֹ

ׁשּנאמר  יצאּו, לג)ּבּיֹום יצאּו(במדבר הּפסח "מּמחרת : ְְֱֳִֶֶֶַַַַָָָָ
להם  נתן ׁשּבּלילה לפי אּלא וגֹו'"? יׂשראל ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָבני

ׁשּנאמר  לצאת, רׁשּות יב)ּפרעה למׁשה (שמות "וּיקרא : ְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָֹֹ
וגֹו' לילה ."ּולאהרן ְְְֲַַָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - cvwzz zxb` c"g ycew zexb`)

dgixtE dxiviA mc`d cinY - aia`d WcFg z` xFnẄ¤¤¨¨¦¨¦¨¨¨¦¦¨§¦¨

גו'" ּפסח ועׂשית האביב חֹודׁש את "ׁשמֹור ּכתּוב ְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָּבפרׁשתנּו
א) להיֹות (טז, ׁשּצרי הּוא ּבּפסּוק הּפסח חג ׁשּסימן והינּו, .ְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָ

האביב. ְִֶָָּבחֹודׁש
ה': ּבעבֹודת הענין לבאר ְְְֲִֵֵַַָָָויׁש

הּטבע  ּכחֹות הּנה האביב, הֹופעת עם הּטבע, סדרי ְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹעל־ּפי
נדמה  הרֹואה ׁשּלעין עד החֹורף, ימי ּבמׁש ּבהעלם ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָׁשהיּו
ּפתאֹום  לפתע הּנה וגידּול, צמיחה יצירה החּיּות, ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָׁשּנפסקה
מׁש אּלא זה היה ׁשּלא ּכל, לעין מתּגּלה האביב ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹּבחֹודׁש
אילנֹות  אחר־ּכ יֹופיעּו למען ּכחֹות, קיּבּוץ ׁשל ְְִִִֶַַַַַָָֹזמן

ירק. עטּופים וׂשדֹות ְְְְֲִִַָָָמלבלבים

הּמרה  הּתקּופה ׁשאחרי מצרים, יציאת ּבעת ּגם היה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָוכן
הּנה  יחד, ּגם הּנׁשמה וגלּות הּגּוף ּגלּות - מצרים ּגלּות ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָׁשל
מצרים  ּגלּות ׁשּפעל הּזיּכּו ּבהם נתּגּלה מּועט זמן ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָּבמׁש
טּומאה  ׁשערי ממ"ט נתעּלּו יֹום ּובחמּׁשים יׂשראל, ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָּבעם

ּובעצמֹו! ּבכבֹודֹו הּקּב"ה מּפי הּתֹורה ְְְְִִִַַַַַָָָָלקּבלת
ּתקּופה  איזֹו ּבחּיינּו יׁש ׁשאם לכּולנּו, ּבזה הׂשּכל' ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּו'מּוסר
צמיחה  יצירה, ׁשל ּתקּופה ׁשאינּה ּבּה לטעֹות ְְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָָׁשאפׁשר
וההפסקה  ּבידינּו, טעּות אּלא זה ׁשאין לוּדאי קרֹוב ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָוגידּול,
ּפרח  להֹוצאת - האביב וכמׁשל ּכח, לתֹוספת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹּתׁשּמׁש

ּפירֹות. ְְִֵולגמֹול

(á)éäìà ýåýéì çñt zçáæåíB÷na ø÷áe ïàö E §¨©¬§¨¤²©©«Ÿ̈¬¡Ÿ¤−´Ÿ¨®̈©¨Æ
ì ýåýé øçáé øLà:íL BîL ïkL £¤´¦§©´§Ÿ̈½§©¥¬§−¨«

i"yx£Ô‡ˆ EÈ‰Ï‡ '‰Ï ÁÒt zÁ·ÊÂ∑:ׁשּנאמר ¿»«¿»∆««¡…∆…ֱֶֶַ
ּתּקחּו" העּזים ּומן הּכבׂשים (ספרי)∑e·˜¯."מן ְִִִִִִַָָָ»»

לחגיגה  חבּורה öּתזּבח הּפסח על נמנּו ׁשאם , ְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָ

מ  על מרּבה, נאכל ׁשּיהא ּכדי חגיגה עּמֹו ביאים ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָֻ
מּפסּוק  הרּבה ּדברים רּבֹותינּו למדּו ועֹוד ְְְְִִֵֵַַַַָָָהּׂשבע,

.זה  ֶ

(â)åéìò-ìëàz íéîé úòáL õîç åéìò ìëàú-àì«ŸŸ©³¨¨Æ¨¥½¦§©¬¨¦²«Ÿ©¨¨¬
íéøöî õøàî úàöé ïBætçá ék éðò íçì úBvî©−¤´¤®Ÿ¦¦´§¦¨À¨¨̧¨Æ¥¤´¤¦§©½¦

íéøöî õøàî Eúàö íBé-úà økæz ïòîìéîé ìk §©´©¦§ÀŸ¤³¥«§Æ¥¤´¤¦§©½¦−Ÿ§¥¬
éiç:E ©¤«

i"yx£ÈÚ ÌÁÏ∑ העני את ׁשּמזּכיר ׁשּנתעּנּו÷לחם ∆∆…ƒְְִִִֶֶֶֶֶַַָֹ
Èˆ‡˙.ּבמצרים  ÔBÊtÁ· Èk∑ ּבצק הסּפיק ולא ְְִִַƒ¿ƒ»»»»ְְִִֵָֹ
היה øלהחמיץ  ׁשּל לא וחּפזֹון לזּכרֹון, ל יהיה וזה ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָֹ

אֹומר  הּוא ׁשּכן מצרים, ׁשל יב)אּלא "וּתחזק (שמות : ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָ
וגֹו'" העם על kÊz¯.מצרים ÔÚÓÏ∑ עלֿידי ְְִִַַָָ¿««ƒ¿…ְֵַ

צאת "אתֿיֹום והּמּצה, הּפסח ."אכילת ְְֲִֵֶֶַַַַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(jli`e 921 'nr `"g zegiy ihewl t"r)

zg` zF` lW lCad - unge dSn©¨§¨¥¤§¥¤©©

חמץ, עליו תאכל "לא הּפסח לחג ּבנֹוגע ּכתּוב ְְְֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹּבפרׁשתנּו
גֹו'" מּצֹות עליו ּתאכל ימים ג)ׁשבעת .(טז, ְִִַַַָָָֹ

ּבחמץ  א. ּומהם: ענינים, ּבכּמה חלּוקים וחמץ מּצה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָוהּנה,
ּכמֹות  העיסה נׁשארת - ּבמּצה ואילּו העיסה, מתנּׂשאת -ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָ
יׁשּות  על מֹורה חמץ ּברּוחנּיּות: הּדבר ּומׁשמעּות ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשהיא.

וׁשפלּות ּביטּול על ּומּצה יג,והתנּׂשאּות, צו לקוטי־תורה (ראה ְְְְְִִִַַַָ
ובכ"מ) ד. יד, שה"ש .ג.

ׁש"מּצה" אּלא זהֹות, מאֹותּיֹות מּורּכבֹות ו"חמץ" "מּצה" ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָב.
אּלּו אֹותּיֹות ּוׁשּתי חי"ת. ּבאֹות ו"חמץ" ה"א, ּבאֹות ְְְְִִֵֵֵָהיא
קּוין  מּׁשלׁשה מּורּכבֹות ׁשּתיהן ׁשהרי לּׁשנּיה, אחת ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּדֹומֹות

Ú‡ב  Èa ÔÓ C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡ÁÒt ÒBk˙Â¿ƒƒ¿»√»¿»¡»»ƒ¿≈»»
ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡a È¯Bz ÔÓ ‡iL„e˜ ˙ÒÎÂ¿ƒ¿«¿«»ƒ≈¿«¿»ƒƒƒ¿≈

:Ônz dzÎL ‰‡¯L‡Ï ÈÈ¿»¿«¿»»¿ƒ¿≈«»

ÔÈÓBÈג  ‡Ú·L ÚÈÓÁ È‰BÏÚ ÏeÎÈ˙ ‡Ï»≈¬ƒ¬ƒ«ƒ¿»ƒ
eÏÈ‰·a È¯‡ ÈÚ ÌÁÏ ¯ÈhÙ È‰BÏÚ ÏeÎÈz≈¬ƒ«ƒ¿≈…ƒ¬≈ƒ¿ƒ
˙È ¯k„˙c ÏÈ„a ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ‡z˜Ù¿«¿»≈«¿»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿«»
ÈÓBÈ Ïk ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó C˜tÓ ‡ÓBÈ»ƒ¿»≈«¿»¿ƒ¿«ƒ»≈

:CÈiÁ«»

minkg izty

æè(a)öon `N` `A Fpi` gqRd `dC§¨©¤©¥¨¤¨¦
:miGrd on F` miUaMdb dxez ©§¨¦¦¨¦¦

(b)÷ixdW ,mNEM El`bp dNw drWAW¤§¨¨©¨¦§£¨¤£¥
df qpaE ,uingdl mwvA wiRqd `lŸ¦§¦§¥¨§©§¦§¥¤

:iprd ExMfiøzlEfA `lde ,xn`Y m`e ¦§§¨Ÿ¦§¦Ÿ©©£Ÿ§©
`dC ,ung lFk`l oi`Xx Eid `l df¤Ÿ¨©¨¦¤¡¨¥§¨
.'ebe 'Elk`Y zFSn mini zraW' aizM§¦¦§©¨¦©Ÿ¥
la` ,zFxFcl `weC EdfC ,xnFl Wie§¥©§¤©§¨§£¨

mFi FzF` `N` Exq`p `l mixvnA§¦§©¦Ÿ¤¤§¤¨
sC) drW lM wxtA `zi`cM ,calA¦§¨¦§¦¨§¤¤¨¨¨©

:(ev sC) didW in wxtaE (g"kc dxez §¤¤¦¤¨¨©



צג d`x zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn d"k ycew zayl inei xeriy
הּׁשנה  את עּבר לאו, ÏÈÏ‰.ואם ÌÈ¯ˆnÓ∑ והלא ְִֵֶַַָָָƒƒ¿«ƒ»¿»ֲַֹ

ׁשּנאמר  יצאּו, לג)ּבּיֹום יצאּו(במדבר הּפסח "מּמחרת : ְְֱֳִֶֶֶַַַַָָָָ
להם  נתן ׁשּבּלילה לפי אּלא וגֹו'"? יׂשראל ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָבני

ׁשּנאמר  לצאת, רׁשּות יב)ּפרעה למׁשה (שמות "וּיקרא : ְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָֹֹ
וגֹו' לילה ."ּולאהרן ְְְֲַַָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - cvwzz zxb` c"g ycew zexb`)
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גו'" ּפסח ועׂשית האביב חֹודׁש את "ׁשמֹור ּכתּוב ְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָּבפרׁשתנּו
א) להיֹות (טז, ׁשּצרי הּוא ּבּפסּוק הּפסח חג ׁשּסימן והינּו, .ְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָ

האביב. ְִֶָָּבחֹודׁש
ה': ּבעבֹודת הענין לבאר ְְְֲִֵֵַַָָָויׁש

הּטבע  ּכחֹות הּנה האביב, הֹופעת עם הּטבע, סדרי ְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹעל־ּפי
נדמה  הרֹואה ׁשּלעין עד החֹורף, ימי ּבמׁש ּבהעלם ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָׁשהיּו
ּפתאֹום  לפתע הּנה וגידּול, צמיחה יצירה החּיּות, ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָׁשּנפסקה
מׁש אּלא זה היה ׁשּלא ּכל, לעין מתּגּלה האביב ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹּבחֹודׁש
אילנֹות  אחר־ּכ יֹופיעּו למען ּכחֹות, קיּבּוץ ׁשל ְְִִִֶַַַַַָָֹזמן

ירק. עטּופים וׂשדֹות ְְְְֲִִַָָָמלבלבים

הּמרה  הּתקּופה ׁשאחרי מצרים, יציאת ּבעת ּגם היה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָוכן
הּנה  יחד, ּגם הּנׁשמה וגלּות הּגּוף ּגלּות - מצרים ּגלּות ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָׁשל
מצרים  ּגלּות ׁשּפעל הּזיּכּו ּבהם נתּגּלה מּועט זמן ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָּבמׁש
טּומאה  ׁשערי ממ"ט נתעּלּו יֹום ּובחמּׁשים יׂשראל, ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָּבעם

ּובעצמֹו! ּבכבֹודֹו הּקּב"ה מּפי הּתֹורה ְְְְִִִַַַַַָָָָלקּבלת
ּתקּופה  איזֹו ּבחּיינּו יׁש ׁשאם לכּולנּו, ּבזה הׂשּכל' ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּו'מּוסר
צמיחה  יצירה, ׁשל ּתקּופה ׁשאינּה ּבּה לטעֹות ְְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָָׁשאפׁשר
וההפסקה  ּבידינּו, טעּות אּלא זה ׁשאין לוּדאי קרֹוב ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָוגידּול,
ּפרח  להֹוצאת - האביב וכמׁשל ּכח, לתֹוספת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹּתׁשּמׁש

ּפירֹות. ְְִֵולגמֹול

(á)éäìà ýåýéì çñt zçáæåíB÷na ø÷áe ïàö E §¨©¬§¨¤²©©«Ÿ̈¬¡Ÿ¤−´Ÿ¨®̈©¨Æ
ì ýåýé øçáé øLà:íL BîL ïkL £¤´¦§©´§Ÿ̈½§©¥¬§−¨«

i"yx£Ô‡ˆ EÈ‰Ï‡ '‰Ï ÁÒt zÁ·ÊÂ∑:ׁשּנאמר ¿»«¿»∆««¡…∆…ֱֶֶַ
ּתּקחּו" העּזים ּומן הּכבׂשים (ספרי)∑e·˜¯."מן ְִִִִִִַָָָ»»

לחגיגה  חבּורה öּתזּבח הּפסח על נמנּו ׁשאם , ְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָ

מ  על מרּבה, נאכל ׁשּיהא ּכדי חגיגה עּמֹו ביאים ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָֻ
מּפסּוק  הרּבה ּדברים רּבֹותינּו למדּו ועֹוד ְְְְִִֵֵַַַַָָָהּׂשבע,

.זה  ֶ

(â)åéìò-ìëàz íéîé úòáL õîç åéìò ìëàú-àì«ŸŸ©³¨¨Æ¨¥½¦§©¬¨¦²«Ÿ©¨¨¬
íéøöî õøàî úàöé ïBætçá ék éðò íçì úBvî©−¤´¤®Ÿ¦¦´§¦¨À¨¨̧¨Æ¥¤´¤¦§©½¦

íéøöî õøàî Eúàö íBé-úà økæz ïòîìéîé ìk §©´©¦§ÀŸ¤³¥«§Æ¥¤´¤¦§©½¦−Ÿ§¥¬
éiç:E ©¤«

i"yx£ÈÚ ÌÁÏ∑ העני את ׁשּמזּכיר ׁשּנתעּנּו÷לחם ∆∆…ƒְְִִִֶֶֶֶֶַַָֹ
Èˆ‡˙.ּבמצרים  ÔBÊtÁ· Èk∑ ּבצק הסּפיק ולא ְְִִַƒ¿ƒ»»»»ְְִִֵָֹ
היה øלהחמיץ  ׁשּל לא וחּפזֹון לזּכרֹון, ל יהיה וזה ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָֹ

אֹומר  הּוא ׁשּכן מצרים, ׁשל יב)אּלא "וּתחזק (שמות : ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָ
וגֹו'" העם על kÊz¯.מצרים ÔÚÓÏ∑ עלֿידי ְְִִַַָָ¿««ƒ¿…ְֵַ

צאת "אתֿיֹום והּמּצה, הּפסח ."אכילת ְְֲִֵֶֶַַַַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(jli`e 921 'nr `"g zegiy ihewl t"r)

zg` zF` lW lCad - unge dSn©¨§¨¥¤§¥¤©©

חמץ, עליו תאכל "לא הּפסח לחג ּבנֹוגע ּכתּוב ְְְֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹּבפרׁשתנּו
גֹו'" מּצֹות עליו ּתאכל ימים ג)ׁשבעת .(טז, ְִִַַַָָָֹ

ּבחמץ  א. ּומהם: ענינים, ּבכּמה חלּוקים וחמץ מּצה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָוהּנה,
ּכמֹות  העיסה נׁשארת - ּבמּצה ואילּו העיסה, מתנּׂשאת -ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָ
יׁשּות  על מֹורה חמץ ּברּוחנּיּות: הּדבר ּומׁשמעּות ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשהיא.

וׁשפלּות ּביטּול על ּומּצה יג,והתנּׂשאּות, צו לקוטי־תורה (ראה ְְְְְִִִַַַָ
ובכ"מ) ד. יד, שה"ש .ג.

ׁש"מּצה" אּלא זהֹות, מאֹותּיֹות מּורּכבֹות ו"חמץ" "מּצה" ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָב.
אּלּו אֹותּיֹות ּוׁשּתי חי"ת. ּבאֹות ו"חמץ" ה"א, ּבאֹות ְְְְִִֵֵֵָהיא
קּוין  מּׁשלׁשה מּורּכבֹות ׁשּתיהן ׁשהרי לּׁשנּיה, אחת ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּדֹומֹות

Ú‡ב  Èa ÔÓ C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡ÁÒt ÒBk˙Â¿ƒƒ¿»√»¿»¡»»ƒ¿≈»»
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d`x zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn d"k ycew zayl inei xeriy
ׁשלׁשת  ּבכל סתּומה חי"ת ׁשהאֹות אּלא מּלמּטה. ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָֹּופתּוחֹות
מּלמעלה  ּפתח לּה יׁש ה"א האֹות ואילּו לגמרי, ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּצדדים

ובכ"מ) א, רנב, זח"ג .(ראה
ּברּוחנּיּות: הּדבר מׁשמעּות לבאר ְְְְִֵֵַַָָָָָויׁש

ה"לּפתח  על קאי - האֹותּיֹות) (ׁשּבׁשּתי מּלמּטה ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָהּפתח
רֹובץ" ז)חּטאת ד, מּכל (בראשית ׁשּסתּומה חי"ת, והאֹות . ְְִֵֵֶַָָָָ

לֹו ואין זה ל"ּפתח" ׁש"נכנס" אדם על מֹורה הּצדדים, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשאר
לּה ׁשּיׁש ה"א, האֹות מה־ּׁשאין־ּכן מּמּנה. ליציאה ִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָמקֹום
ׁשל  ּבמּצב נמצא ׁשאמנם אדם על מֹורה מּלמעלה, ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָּפתח

אף־על  אבל רֹובץ", חּטאת ּפתח "לּפתח לֹו יׁש ־ּפי־כן, ֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ
ּתׁשּובה. ולעׂשֹות מּמּצבֹו לצאת יכֹול ׁשעל־ידֹו - ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָלמעלה

- ּביֹותר קטן ּפתח הּוא ה"א) (ּבאֹות למעלה ׁשהּפתח ְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָואף
ז"ל רּבֹותינּו אמרּו [ב])הרי ב פ"ה, ּכחּודֹו(שהש"ר לי "ּפתחּו ְְְֲִִֵֵַַָ

ׁשל  ּכפתחֹו לכם אפּתח "ואני - ועל־ידי־זה מחט", ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָׁשל
האדם  יכֹול אחד, ּתׁשּובה הרהּור על־ידי ּכי ְְְִִֵֶַָָָָָָָאּולם",

ּגמּור. לצּדיק ּגמּור מרׁשע - אחד ּברגע - ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָלהׁשּתּנֹות
לֹו ׁשאין מי על וגם ויׁשּות, ּגאוה על מֹורה ׁשחמץ ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָונמצא,

ּתׁשּובה. על וגם ּביטּול על מֹורה ּומּצה לתׁשּובה, ְְְִִֶַַַַַָָָָּפתח
ּבזה: זה ּתלּויים - ּומּצה חמץ ׁשּבין החילּוקים ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּוׁשני

לידי  לעֹולם יבֹוא לא ּומתנּׂשא, מתּגאה האדם ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּדכאׁשר
חׁשּבֹונֹות  ימצא הּזמן ׁשּכל מּפני חס־וׁשלֹום, ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָּתׁשּובה
הּוא  ּכאׁשר מה־ּׁשאין־ּכן הנהגֹותיו. ּכל את ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָלהצּדיק
עצמֹו, את להצּדיק מׁשּתּדל אינֹו וׁשפלּות, ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַּבביטּול
וכאׁשר  מעׂשיו, מּכל חׁשּבֹון־צדק עֹוׂשה הּוא הרי ְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּובמילא
עֹוׂשה  - הראּוי ּבאֹופן אינּה ׁשהנהגתֹו לדעת ְְֵֶֶֶַַַָָָָָָָנֹוכח

ְָּתׁשּובה.

(ã)íéîé úòáL Eìáb-ìëa øàN Eì äàøé-àìå§Ÿ¥«¨¤̧§¬§²Ÿ§¨§ª«§−¦§©´¨¦®
íBia áøòa çaæz øLà øNaä-ïî ïéìé-àìå§«Ÿ¨¦´¦©¨À̈£¤̧¦§©¬¨¤²¤©¬

:ø÷aì ïBLàøä̈«¦−©«Ÿ¤
i"yx£ÌBia ·¯Úa ÁaÊz ¯L‡ ¯Na‰ŒÔÓ ÔÈÏÈŒ‡ÏÂ¿…»ƒƒ«»»¬∆ƒ¿«»∆∆«

¯˜aÏ ÔBL‡¯‰∑ ּדֹורֹות ּבפסח לּמֹותיר ,ùאזהרה »ƒ«…∆ְְִֶַַַָָ
מצרים, ּבפסח אּלא נאמר ׁשּלא ראׁשֹון לפי ויֹום ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָֹ

ּבניסן  י"ד הּוא ּכאן אמר:úהאמּור ּדאּת ּכמה (שמות , ְְְְִֵַָָָָָָ
מּבּתיכם",יב) ׂשאֹור ּתׁשּביתּו הראׁשֹון ּבּיֹום א"ְְִִִֵֶַַַָָ

ּפסח  ׁשל מענינֹו הּכתּוב ׁשּנסּתּלק והתחיל àּולפי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
ימים  "ׁשבעת ּכגֹון: ימים, ׁשבעת ּבחּקֹות ְְְְְִִִִֵַַַָָֻלדּבר
ּבכל  ׂשאֹור ל יראה ולא מּצֹות, עליו ְְְְֵֶַַָָָָֹֹּתאכל
מזהיר, הּוא זביחה ּבאיזֹו לפרׁש הצר ,"ְְְְְְְִִֵֵַַָָֻּגבּול
ּבערב  ּתזּבח אׁשר הּבׂשר מן ילין "ולא ּכתב: ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשאם

ׁשבעה, ּכל הּנׁשחטים ׁשלמים אֹומר: הייתי ְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָֹלּבקר",
ולילה, ליֹום אּלא נאכלין ואינן ּתֹותירּו', ּב'בל ְְְְְֱִִֵֶֶַַָָָָָֻּכּלן
אחר: ּדבר הראׁשֹון". ּבּיֹום "ּבערב ּכתב: ְִֵֶֶַַַָָָָָָלכ
עליה  ולּמד מדּבר, הּכתּוב ארּבעהֿעׂשר ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָּבחגיגת
ּביֹום  ּכאן האמּור ו"הראׁשֹון" ימים, לׁשני ְְְֱִִִֵֶֶֶֶָָָָָׁשּנאכלת
המקרא: מׁשמעּות וכן מדּבר, הּכתּוב הראׁשֹון ְְְְִִֵֵַַַַָָָָטֹוב
טֹוב  ּביֹום ילין לא ּבערב, ּתזּבח אׁשר חגיגה ְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָֹּבׂשר
היא  נאכלת אבל ׁשני, ׁשל ּבקרֹו עד ְֱֲִִִֵֶֶֶֶַָָָהראׁשֹון
היא  ׁשנּויה וכ ּובחמׁשהֿעׂשר, ְְְְֲִִַַָָָָָָָָָּבארּבעהֿעׂשר

ּפסחים  .(ע"א)ּבמּסכת ְְִֶֶַָ

(ä)éøòL ãçàa çñtä-úà çaæì ìëeú àìE ¬Ÿ©−¦§´Ÿ©¤©¨®©§©©´§¨¤½
éäìà ýåýé-øLà:Cì ïúð E £¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«

(å)éäìà ýåýé øçáé-øLà íB÷nä-ìà-íà ékE Â¦¦¤©¨º£¤¦§©̧§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ
ìàBák áøòa çñtä-úà çaæz íL BîL ïkL §©¥´§½¨²¦§©¬¤©¤−©¨¨®¤§´

:íéøönî Eúàö ãòBî LîMä©¤½¤¥−¥«§¬¦¦§¨«¦

Ú·L‡ד  CÓeÁz ÏÎa ¯ÈÓÁ CÏ ÈÊÁ˙È ‡ÏÂ¿»ƒ¿¬≈»¬ƒ¿»¿»ƒ¿»
‡LÓ¯a ÒBk˙ Èc ‡¯Òa ÔÓ ˙È·È ‡ÏÂ ÔÈÓBÈƒ¿»¿ƒƒƒ¿»ƒƒ¿«¿»

:‡¯ÙˆÏ ‰‡Ó„˜ ‡ÓBÈa¿»«¿»»¿«¿»

Áa„‡ה  ‡ÁÒt ˙È ÒkÓÏ eL¯ CÏ ˙ÈÏ≈»¿¿ƒ…»ƒ¿»«¬»
:CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈc CÈÂ¯wÓƒƒ¿»«¿»¡»»»≈»

L‡Ï¯‡‰ו  C‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡Ï Ô‰l‡∆»≈¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¡»»¿«¿»»
ÏÚÓk ‡LÓ¯a ‡ÁÒt ˙È ÒBkz Ônz dzÎL¿ƒ¿≈«»ƒ»ƒ¿»¿«¿»¿≈«

:ÌÈ¯ˆnÓ C˜tÓ ÔÓÊ ‡LÓLƒ¿»¿«ƒ¿»ƒƒ¿»ƒ

minkg izty

(c)ù`le' aizM mixvn gqtA iM¦§¤©¦§©¦§¦§Ÿ
`pin` dede ,'xwA cr EPOn ExizFz¦¦¤©Ÿ¤©£¨¨¦¨
FzF` oilkF` EidW mixvn gqR `weC©§¨¤©¦§©¦¤¨§¦
,KxCl z`vl mipOEfn Eide ,oFfRgA§¦¨§¨§¨¦¨¥©¤¤
gqR la` ,'ExizFz `l' ikd mEXn¦¨¦Ÿ¦£¨¤©
aizkC `de .ol rnWn `w ,`l zFxFCŸ¨©§©¨§¨¦§¦
gaf xwAl oili `le' `Vz iM zWxtA§¨¨©¦¦¨§Ÿ¨¦©Ÿ¤¤©

gqR ixEni`A `Edd ,'gqRd bg©©¨©©§¥¥¤©
LzFlrdA zWxtA aizkC `de .ixiinẅ©§¥§¨¦§¦§¨¨©§©£§
`Edd ,'xwA cr EPOn Exi`Wi `l'Ÿ©§¦¦¤©Ÿ¤©

:ixiinw ipW gqtAú,FWExiR didie §¤©¥¦¨©§¥§¦§¤¥
oFW`xd mFIA EpiidC 'gAfY xW`'£¤¦§©§©§©¨¦
'xwAl'e ,oqipA xUr drAx` `EdW¤©§¨¨¨¨§¦¨§©Ÿ¤
`le' xn` EN`M ,'oili `le' mr waC̈¥¦§Ÿ¨¦§¦¨©§Ÿ

axrA gAfY xW` xUAd on xwAl oilï¦©Ÿ¤¦©¨¨£¤¦§©§¤¤
:'oFW`x mFià,wNYqp `l i`C ,WExiR ¦¥§¦Ÿ¦§©¥

on oili `le' `N` xnFl Kixv did `lŸ¨¨¨¦©¤¨§Ÿ¨¦¦
,'xwAl axrA gAfY xW` xUAd©¨¨£¤¦§©¨¤¤©Ÿ¤
,ixiinw xUr drAx` mFiaC `hiWtE§¦¨¦§©§¨¨¨¨¨©§¥
DiPin lirl aizkC ,i`w Dilr `dC§¨£¥¨¥¦§¦§¥¦¥

:'ebe 'gqR Ygafe'd dxez §¨©§¨¤©



d`xצד zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn d"k ycew zayl inei xeriy
i"yx£·¯Úa.·kLÓM‰ ‡B.E˙‡ˆ „ÚBÓ »»∆¿«∆∆≈≈¿

ÌÈ¯ˆnÓ∑(ספרי):חלּוקים זמּנים ׁשלׁשה הרי ƒƒ¿»ƒְְֲֲִִֵַָֹ
ּו"כבֹוא  זבחהּו, ּולמעלה ׁשעֹות מּׁשׁש ְְְְִֵֵֶֶַָָָָ"ּבערב"

ׂשֹורפהּו; אּתה "צאת ּו"מֹועד ּתאכלהּו, ְְְֵֵֵֵֶֶַַָֹהּׁשמׁש"
לבית  ויצא נֹותר נעׂשה .הּׂשרפה áּכלֹומר, ְְְְֲֵֵֵֵַַַָָָ

(æ)éäìà ýåýé øçáé øLà íB÷na zìëàå zìMáeE ¦©§¨Æ§¨´©§½̈©¨¾£¤¬¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−
éìäàì zëìäå ø÷aá úéðôe Ba:E ®¨¦´¨©½Ÿ¤§¨«©§−̈§«Ÿ¨¤«

i"yx£zÏM·e∑ ּבּׁשּול קרּוי הּוא ׁשאף אׁש, צלי ·a˜¯.זהּו ˙ÈÙe∑(ספרי) ׁשל ׁשּטעּון âלבקרֹו מלּמד ׁשני; ƒ«¿»ְִִֵֶֶַָ»ƒ»«…∆ְְְִֵֵֶֶַָָ
יֹוםֿטֹוב  מֹוצאי ׁשל לילה טז)לינה .(חגיגה ְִֵֶַָָָ

(ç)úøöò éòéáMä íBiáe úBvî ìëàz íéîé úLL¥¬¤¨¦−Ÿ©´©®©´©§¦¦À£¤̧¤Æ
éäìà ýåýéìñ :äëàìî äNòú àì E ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½¬Ÿ©«£¤−§¨¨«

i"yx£˙BvÓ ÏÎ‡z ÌÈÓÈ ˙LL∑ הּוא אחר ּובמקֹום ≈∆»ƒ…««ְֵַָ
יב)אֹומר  ימים"(שמות "ׁשבעת :ã הּיׁשן מן ׁשבעה ,ä ְְִִִִֵַַָָָָ

מּצה  אכילת על לּמד אחר: ּדבר החדׁש. מן ְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָוׁשּׁשה
חֹובה  ׁשאינּה לׁשׁשת .åּבּׁשביעי, למד אּתה ּומּכאן ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

הּכלל  מן ויצא היה, ּבּכלל ׁשביעי ׁשהרי ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָהימים,
ולא  רׁשּות, אּלא חֹובה ּבֹו מּצה אכילת ׁשאין ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹללּמד

ּכּלֹו הּכלל על ללּמד אּלא יצא, עצמֹו על ְְְְֵֵֶַַַַַַָָָָֻללּמד
מּלילה  חּוץ רׁשּות, ּכּלם אף רׁשּות, ּׁשביעי מה ְְְְִִִַַַָָָָֻיצא:

ׁשּנאמר  חֹובה, קבעֹו ׁשהּכתּוב יב)הראׁשֹון :(שמות ְֱִֶֶֶַַָָָָ
מּצֹות" ּתאכלּו ‡EÈ‰Ï."ּבערב '‰Ï ˙¯ˆÚ∑ עצר ְֶֶַָֹ¬∆∆«¡…∆ֲֹ

מאכל  ׁשל ּכנּופיא אחר: ּדבר הּמלאכה. מן ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָעצמ
יג)לׁשֹון ּומׁשּתה, אֹות(שופטים "נעצרהּֿנא :". ְְְְִֶַָָָ

(è)äîwa Lîøç ìçäî Cì-øtñz úòáL äòáL¦§¨¬¨«ª−Ÿ¦§¨¨®¥«¨¥³¤§¥Æ©¨½̈
:úBòáL äòáL øtñì ìçz̈¥´¦§½Ÿ¦§−̈¨«ª«

i"yx£‰Ówa LÓ¯Á ÏÁ‰Ó∑(עא מנחות העמר (ספרי. הּקציר æמּׁשּנקצר ראׁשית ׁשהּוא ,. ≈»≈∆¿≈«»»ְִִִִֵֶֶֶַַָָֹ

(é)éäìà ýåýéì úBòáL âç úéNòåúáãð úqî E §¨¦¹¨©³¨«ªÆ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦©²¦§©¬
éäìà ýåýé Eëøáé øLàk ïzz øLà Eãé:E ¨«§−£¤´¦¥®©«£¤¬§¨«¤§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

i"yx£E„È ˙·„ ˙qÓ∑יד נדבת לאכל ,çּדי קרּואים וקּדׁש ׂשמחה ׁשלמי הבא הּברכה, לפי .הּכל ƒ«ƒ¿«»¿ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹ

(àé)éðôì zçîNå|éäìà ýåýéðáe äzà EEzáe E §¨«©§º̈¦§¥´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À©¨̧¦§´¦¤»»
éøòLa øLà éåläå Eúîàå EcáòåíBúiäå øbäå E §©§§´©«£¨¤¼¼§©¥¦Æ£¤´¦§¨¤½§©¥²§©¨¬

ýåýé øçáé øLà íB÷na Eaø÷a øLà äðîìàäå§¨«©§¨−̈£¤´§¦§¤®©¨À£¤³¦§©Æ§Ÿ̈´
éäìàì E:íL BîL ïkL ¡Ÿ¤½§©¥¬§−¨«

‡C‰Ïז  ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡a ÏeÎÈ˙Â ÏM·˙e¿«≈¿≈¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¡»»
:CÈÂ¯˜Ï C‰˙e ‡¯Ùˆ· Èt˙˙Â da≈¿ƒ¿¿≈¿«¿»¿«¿ƒ¿»

ÓBÈ·e‡ח  ‡¯Èht ÏeÎÈz ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒ≈«ƒ»¿»
„aÚ˙ ‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Lk ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»¿≈√»¿»¡»»»«¿≈

:‡„È·Úƒƒ»

ÏbÓ‡ט  ˙eÈ¯LcÓ CÏ ÈÓz ÔÈÚe·L ‡Ú·Lƒ¿»»ƒƒ¿≈»ƒ¿«¿«¿»
ÈÓÓÏ È¯Lz ‡˙eÓ¯‡„ ‡¯ÓeÚ „ˆÁa«¬«¿»«¬»»ƒ¿≈¿ƒ¿≈

:ÔÈÚe·L ‡Ú·Lƒ¿»»ƒ

qÓ˙י  C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡iÚe·L„ ‡bÁ „aÚ˙Â¿«¿≈«»¿»«»√»¿»¡»»ƒ«
:C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·È È„ ‡Ók Ôz˙ Èc C„È ˙·„ƒ¿«¿»ƒƒ≈¿»ƒ¿»≈ƒ»¿»¡»»

Cz¯·eיא  C¯·e z‡ C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ È„Á˙Â¿∆¡≈√»¿»¡»»«¿¿»¿«»
‡¯Bi‚Â CÈÂ¯˜· Èc ‰‡ÂÏÂ C˙Ó‡Â Cc·ÚÂ¿«¿»¿«¿»¿≈»»ƒ¿ƒ¿»¿ƒ»
ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡a CÈ· Èc ‡ÏÓ¯‡Â ‡nzÈÂ¿ƒ«»¿«¿¿»ƒ≈»¿«¿»ƒƒƒ¿≈

:Ônz dzÎL ‰‡¯L‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»¿«¿»»¿ƒ¿≈«»

minkg izty

(e)áz` gAfY mW' aizM EN`M iede§¨¥§¦§¦¨¦§©¤
,miAxrd oiA EpiidC 'axrA gqRd©¤©¨¤¤§©§¥¨©§©¦
,dliNA EpiidC 'EPlk`Y WnXd `akE'§Ÿ©¤¤Ÿ§¤§©§©©§¨
oi`W ipRnE .EdtxU 'Lz`v crFnaE'§¥¥§¨§¥¦§¥¤¥
WxiR ikd mEXn ,eilr daFg dtixVd©§¥¨¨¨¨¦¨¦¥¥
zial `vie xzFp dUrp xnFlM'§©©£¤¨§¥¥§¥
eilr daFgW `l ,'dtixVd©§¥¨Ÿ¤¨¨¨

:FtxUlf dxez §¨§
(f)âmFiC ,oFW`x lW Fxwal xnFl oi`C§¥©§¨§¤¦§

.mEgYl uEg z`vl xEq`e `Ed aFh§¨¨¥©§
lW Fxwal xnFl oi`C xnFl Wi cFre§¥©§¥©§¨§¤
`iadl oFW`x mFiA aiIg ixdW ,oFW`x¦¤£¥©¨§¦§¨¦
wxR zFtqFYd EazM oM ,dI`x zFlFr§¦¨¥¨§©¨¤¤

:(fn sC) daxre alElg dxez ¨©£¨¨©
(g)ão`M Kix`dW m"`xdA oiIr©¥§¨§¥¤¤¡¦¨

oi`X dn ,Ll iYrcFd xakE .xzFiA§¥§¨©§¦§©¤¥
:`iadl il oi` hWRd KxFvl gxkd¤§¥©§¤©§¨¥¦§¨¦

äxnFrd oi`ian oqipA xUr dXWaC¦§¦¨¨¨§¦¨§¦¦¨¤

lFk`l dvFx m` la` ,Wcgd xiYnE©¦¤¨¨£¨¦¤¤¡
:FciA zEWxd draW lM oWId on¦©¨¨¨¦§¨¨§§¨

å:mW oiIr `A zWxtA x`Fanh dxez §¨§¨¨©Ÿ©¥¨
(h)æ`ilY xivTd zNgzA `l ,WExiR¥Ÿ¦§¦©©¨¦©§¨

ipRn K` ,xnFrd zxivwA `N` `zNn¦§¨¤¨¦§¦©¨¤©¦§¥
azM xnFrd `Ed xivTd zNgYW¤§¦©©¨¦¨¤¨©

:'dnTA Wnxg lgdn'i dxez ¥¨¥¤§¥©¨¨
(i)çzQnM ,'FxFqgn iC' mEBxY©§¥©§§¦©

FWxWe ,WxFW 'zQn' m"nE .DpFxqg¦§¥¥¦©¤§¨§



צה d`x zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn d"k ycew zayl inei xeriy
i"yx£·¯Úa.·kLÓM‰ ‡B.E˙‡ˆ „ÚBÓ »»∆¿«∆∆≈≈¿

ÌÈ¯ˆnÓ∑(ספרי):חלּוקים זמּנים ׁשלׁשה הרי ƒƒ¿»ƒְְֲֲִִֵַָֹ
ּו"כבֹוא  זבחהּו, ּולמעלה ׁשעֹות מּׁשׁש ְְְְִֵֵֶֶַָָָָ"ּבערב"

ׂשֹורפהּו; אּתה "צאת ּו"מֹועד ּתאכלהּו, ְְְֵֵֵֵֶֶַַָֹהּׁשמׁש"
לבית  ויצא נֹותר נעׂשה .הּׂשרפה áּכלֹומר, ְְְְֲֵֵֵֵַַַָָָ

(æ)éäìà ýåýé øçáé øLà íB÷na zìëàå zìMáeE ¦©§¨Æ§¨´©§½̈©¨¾£¤¬¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−
éìäàì zëìäå ø÷aá úéðôe Ba:E ®¨¦´¨©½Ÿ¤§¨«©§−̈§«Ÿ¨¤«

i"yx£zÏM·e∑ ּבּׁשּול קרּוי הּוא ׁשאף אׁש, צלי ·a˜¯.זהּו ˙ÈÙe∑(ספרי) ׁשל ׁשּטעּון âלבקרֹו מלּמד ׁשני; ƒ«¿»ְִִֵֶֶַָ»ƒ»«…∆ְְְִֵֵֶֶַָָ
יֹוםֿטֹוב  מֹוצאי ׁשל לילה טז)לינה .(חגיגה ְִֵֶַָָָ

(ç)úøöò éòéáMä íBiáe úBvî ìëàz íéîé úLL¥¬¤¨¦−Ÿ©´©®©´©§¦¦À£¤̧¤Æ
éäìà ýåýéìñ :äëàìî äNòú àì E ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½¬Ÿ©«£¤−§¨¨«

i"yx£˙BvÓ ÏÎ‡z ÌÈÓÈ ˙LL∑ הּוא אחר ּובמקֹום ≈∆»ƒ…««ְֵַָ
יב)אֹומר  ימים"(שמות "ׁשבעת :ã הּיׁשן מן ׁשבעה ,ä ְְִִִִֵַַָָָָ

מּצה  אכילת על לּמד אחר: ּדבר החדׁש. מן ְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָוׁשּׁשה
חֹובה  ׁשאינּה לׁשׁשת .åּבּׁשביעי, למד אּתה ּומּכאן ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

הּכלל  מן ויצא היה, ּבּכלל ׁשביעי ׁשהרי ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָהימים,
ולא  רׁשּות, אּלא חֹובה ּבֹו מּצה אכילת ׁשאין ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹללּמד

ּכּלֹו הּכלל על ללּמד אּלא יצא, עצמֹו על ְְְְֵֵֶַַַַַַָָָָֻללּמד
מּלילה  חּוץ רׁשּות, ּכּלם אף רׁשּות, ּׁשביעי מה ְְְְִִִַַַָָָָֻיצא:

ׁשּנאמר  חֹובה, קבעֹו ׁשהּכתּוב יב)הראׁשֹון :(שמות ְֱִֶֶֶַַָָָָ
מּצֹות" ּתאכלּו ‡EÈ‰Ï."ּבערב '‰Ï ˙¯ˆÚ∑ עצר ְֶֶַָֹ¬∆∆«¡…∆ֲֹ

מאכל  ׁשל ּכנּופיא אחר: ּדבר הּמלאכה. מן ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָעצמ
יג)לׁשֹון ּומׁשּתה, אֹות(שופטים "נעצרהּֿנא :". ְְְְִֶַָָָ

(è)äîwa Lîøç ìçäî Cì-øtñz úòáL äòáL¦§¨¬¨«ª−Ÿ¦§¨¨®¥«¨¥³¤§¥Æ©¨½̈
:úBòáL äòáL øtñì ìçz̈¥´¦§½Ÿ¦§−̈¨«ª«

i"yx£‰Ówa LÓ¯Á ÏÁ‰Ó∑(עא מנחות העמר (ספרי. הּקציר æמּׁשּנקצר ראׁשית ׁשהּוא ,. ≈»≈∆¿≈«»»ְִִִִֵֶֶֶַַָָֹ

(é)éäìà ýåýéì úBòáL âç úéNòåúáãð úqî E §¨¦¹¨©³¨«ªÆ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦©²¦§©¬
éäìà ýåýé Eëøáé øLàk ïzz øLà Eãé:E ¨«§−£¤´¦¥®©«£¤¬§¨«¤§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

i"yx£E„È ˙·„ ˙qÓ∑יד נדבת לאכל ,çּדי קרּואים וקּדׁש ׂשמחה ׁשלמי הבא הּברכה, לפי .הּכל ƒ«ƒ¿«»¿ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹ

(àé)éðôì zçîNå|éäìà ýåýéðáe äzà EEzáe E §¨«©§º̈¦§¥´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À©¨̧¦§´¦¤»»
éøòLa øLà éåläå Eúîàå EcáòåíBúiäå øbäå E §©§§´©«£¨¤¼¼§©¥¦Æ£¤´¦§¨¤½§©¥²§©¨¬

ýåýé øçáé øLà íB÷na Eaø÷a øLà äðîìàäå§¨«©§¨−̈£¤´§¦§¤®©¨À£¤³¦§©Æ§Ÿ̈´
éäìàì E:íL BîL ïkL ¡Ÿ¤½§©¥¬§−¨«

‡C‰Ïז  ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡a ÏeÎÈ˙Â ÏM·˙e¿«≈¿≈¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¡»»
:CÈÂ¯˜Ï C‰˙e ‡¯Ùˆ· Èt˙˙Â da≈¿ƒ¿¿≈¿«¿»¿«¿ƒ¿»

ÓBÈ·e‡ח  ‡¯Èht ÏeÎÈz ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒ≈«ƒ»¿»
„aÚ˙ ‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Lk ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»¿≈√»¿»¡»»»«¿≈

:‡„È·Úƒƒ»

ÏbÓ‡ט  ˙eÈ¯LcÓ CÏ ÈÓz ÔÈÚe·L ‡Ú·Lƒ¿»»ƒƒ¿≈»ƒ¿«¿«¿»
ÈÓÓÏ È¯Lz ‡˙eÓ¯‡„ ‡¯ÓeÚ „ˆÁa«¬«¿»«¬»»ƒ¿≈¿ƒ¿≈

:ÔÈÚe·L ‡Ú·Lƒ¿»»ƒ

qÓ˙י  C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡iÚe·L„ ‡bÁ „aÚ˙Â¿«¿≈«»¿»«»√»¿»¡»»ƒ«
:C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·È È„ ‡Ók Ôz˙ Èc C„È ˙·„ƒ¿«¿»ƒƒ≈¿»ƒ¿»≈ƒ»¿»¡»»

Cz¯·eיא  C¯·e z‡ C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ È„Á˙Â¿∆¡≈√»¿»¡»»«¿¿»¿«»
‡¯Bi‚Â CÈÂ¯˜· Èc ‰‡ÂÏÂ C˙Ó‡Â Cc·ÚÂ¿«¿»¿«¿»¿≈»»ƒ¿ƒ¿»¿ƒ»
ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡a CÈ· Èc ‡ÏÓ¯‡Â ‡nzÈÂ¿ƒ«»¿«¿¿»ƒ≈»¿«¿»ƒƒƒ¿≈

:Ônz dzÎL ‰‡¯L‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»¿«¿»»¿ƒ¿≈«»

minkg izty

(e)áz` gAfY mW' aizM EN`M iede§¨¥§¦§¦¨¦§©¤
,miAxrd oiA EpiidC 'axrA gqRd©¤©¨¤¤§©§¥¨©§©¦
,dliNA EpiidC 'EPlk`Y WnXd `akE'§Ÿ©¤¤Ÿ§¤§©§©©§¨
oi`W ipRnE .EdtxU 'Lz`v crFnaE'§¥¥§¨§¥¦§¥¤¥
WxiR ikd mEXn ,eilr daFg dtixVd©§¥¨¨¨¨¦¨¦¥¥
zial `vie xzFp dUrp xnFlM'§©©£¤¨§¥¥§¥
eilr daFgW `l ,'dtixVd©§¥¨Ÿ¤¨¨¨

:FtxUlf dxez §¨§
(f)âmFiC ,oFW`x lW Fxwal xnFl oi`C§¥©§¨§¤¦§

.mEgYl uEg z`vl xEq`e `Ed aFh§¨¨¥©§
lW Fxwal xnFl oi`C xnFl Wi cFre§¥©§¥©§¨§¤
`iadl oFW`x mFiA aiIg ixdW ,oFW`x¦¤£¥©¨§¦§¨¦
wxR zFtqFYd EazM oM ,dI`x zFlFr§¦¨¥¨§©¨¤¤

:(fn sC) daxre alElg dxez ¨©£¨¨©
(g)ão`M Kix`dW m"`xdA oiIr©¥§¨§¥¤¤¡¦¨

oi`X dn ,Ll iYrcFd xakE .xzFiA§¥§¨©§¦§©¤¥
:`iadl il oi` hWRd KxFvl gxkd¤§¥©§¤©§¨¥¦§¨¦

äxnFrd oi`ian oqipA xUr dXWaC¦§¦¨¨¨§¦¨§¦¦¨¤

lFk`l dvFx m` la` ,Wcgd xiYnE©¦¤¨¨£¨¦¤¤¡
:FciA zEWxd draW lM oWId on¦©¨¨¨¦§¨¨§§¨

å:mW oiIr `A zWxtA x`Fanh dxez §¨§¨¨©Ÿ©¥¨
(h)æ`ilY xivTd zNgzA `l ,WExiR¥Ÿ¦§¦©©¨¦©§¨

ipRn K` ,xnFrd zxivwA `N` `zNn¦§¨¤¨¦§¦©¨¤©¦§¥
azM xnFrd `Ed xivTd zNgYW¤§¦©©¨¦¨¤¨©

:'dnTA Wnxg lgdn'i dxez ¥¨¥¤§¥©¨¨
(i)çzQnM ,'FxFqgn iC' mEBxY©§¥©§§¦©

FWxWe ,WxFW 'zQn' m"nE .DpFxqg¦§¥¥¦©¤§¨§

d`x zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn d"k ycew zayl inei xeriy
i"yx£ÈÂl‰Â‰ÓÏ‡‰Â ÌB˙i‰Â ¯b‰Â∑ ארּבעה ¿«≈ƒ¿«≈¿«»¿»«¿»»ְַָָ

ועבּד ּובּת ּבנ" :ׁשּל ארּבעה ּכנגד ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָׁשּלי
מׂשּמח  אני ׁשּלי, את מׂשּמח אּתה אם ,"ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָואמת

ׁשּלא  .ת ְֶֶ

ã ycew zegiyn zecewp ã(e"kyz'd ,ixyz e"`e ,daey zay ,jlie t"y zgiy)

ּכבֹוד־ ׁשּסּפר הּסּפּור ּגם יׁשנֹו העני, ּתפּלת מעלת ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָּבענין
ּדּבּור־ הּמאמר אמירת אֹודֹות אדמֹו"ר מֹורי־וחמי ְְְֲֲִִִִַַַַַָָֻקדׁשת
מהר"ׁש, אדמֹו"ר על־ידי ּגֹו' יעטף ּכי לעני ּתפּלה ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַַָָֹהּמתחיל
ּכּמה  עד - חֹול ּביֹום אז (ׁשהיה תרכ"ט ּתׁשרי ו' ְְְִֵֶַַָָָָּביֹום
ּתׁשּובה), ימי עׂשרת על חֹול" "יֹום לֹומר ְְְֲֵֶֶֶֶַַָָׁשאפׁשר

ְִִּבקיׁשינֹוב.
ּבכל  ּומקּבל מׁשּפיע ענין ּבבאּור היה הּמאמר ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹּתכן
זה  ׁשּמּׁשּום הּוא וה'ּבכן' והּבחינֹות, הספירֹות ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַהּפרצּופים
מׁשּפיע  ענין להיֹותֹו ועׁשיר, עני אדם ּבצּיּור ּגם להיֹות ְְְְְְִִִִִִִִַַַָָָָָָצרי

הּמׁשּפיע. הּוא והעׁשיר הּמקּבל, הּוא העני ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָּומקּבל,
הדרת  את מהר"ׁש אדמֹו"ר ּכבֹוד־קדׁשת הרים - ְְְְֲִֵֶַַַַַַַָֻאבל
- טענה ּבקֹול ּכמדּבר - (ּבאיּדיׁש) ואמר - קֹולֹו ְְְְְְֲִִֵַַַַָָֻקדׁשת
הענין  להיֹות צרי העֹולמֹות ׁשּבכללּות ׁשּכיון הּדבר ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָאמת
ׁשל  קֹומה ּבצּיּור למּטה, ּגם הּנה לכן ּומקּבל, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָדמׁשּפיע
אבל  ּומקּבל, דמׁשּפיע הענין להיֹות צרי יׂשראל, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָנׁשמֹות
העני  וטענת הּמקּבל. להיֹות הּוא צרי מּדּוע טֹוען: ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהעני

צֹודקת. טענה ֲִֶֶַָהיא
הֹוד  מּפי יֹוצאים הּללּו ּדברי־קדׁש ּבהׁשמע לסּפר: ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹּוממׁשי

ּבבכיה. העם ּגעה - אדמֹו"ר ְְְְְִַַָָָָָֻּכבֹוד־קדׁשת
ּבתמימּות  לבּכֹות זֹוכה הייתי הלואי החסיּדים: אחד ְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַָָָואמר

האחרֹון. ּביֹומי ְֲִַָָּכזֹו
ׁשאמר  מה לסּפר אדמֹו"ר מֹורי־וחמי ּכבֹוד־קדׁשת ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָֻּומֹוסיף
נׁשמתֹו־עדן): מהֹורׁש"ּב אדמֹו"ר (ּכבֹוד־קדׁשת אביו ְְְְְִִֵֶַַַָָָֻלֹו
חסידּות  זאגען ּבעת וערטער זׁשארגאן טאטענס ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָ"ּדעם

לעד". חקּוק ווערן ְְֶַַָָדארפן
ׁשל  ּפתגמֹו אדמֹו"ר: מֹורי־וחמי ּכבֹוד־קדׁשת ְְְְְְִִִֵֶַַַָָֻּומסּים
העני, להיֹות הּוא צרי מּדּוע טֹוען ׁשהעני מהר"ׁש, ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָאדמֹו"ר
צרי - צֹודקת טענה אכן היא העני ׁשּטענת ׁשּלֹו, ְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָוהאּׁשּור
לעׂשֹות  ועז ּכח נֹותן זה וענין העינים, נגד ּתמיד ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹלעמֹוד
ּתֹורה  ולבני ּבכלל, ׁשאפׁשר מי לכל טֹוב א ולעׂשֹות ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹולחזר

ּבפרט. מצוה ְְְְִִֵָָוׁשֹומרי

(áé)úéNòå zøîLå íéøöîa úééä ãáò-ék zøëæå§¨´©§½̈¦¤¬¤¨¦−¨§¦§¨®¦§¨«©§¨´§¨¦½¨
ô :älàä íéwçä-úà¤©«ª¦−¨¥«¤

i"yx£'B‚Â ˙ÈÈ‰ „·ÚŒÈk z¯ÎÊÂ∑ האּלה החּקים את ותעׂשה ׁשּתׁשמר ,ּפדיתי .עלֿמנתּֿכן ¿»«¿»ƒ∆∆»ƒ»¿ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֻ

(âé)Etñàa íéîé úòáL Eì äNòz úkqä âç©¯©ª²Ÿ©«£¤¬§−¦§©´¨¦®§¨̧§§½
ðøbî:Eá÷iîe E ¦¨§§−¦¦§¤«

i"yx£EtÒ‡a∑ אחר ּדבר הּקיץ. ּפרֹות לּבית מכניס ׁשאּתה האסיף, ּומּיקבè:,ּבזמן מּגרנ ּבאסּפ ¿»¿¿ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
ויקב  ּגרן ּבפסלת הּסּכה את ׁשּמסּככין יב)éלּמד .(סוכה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(zay z`xwl' jezn - a"iyz zekqd bgc 'a mei zgiy t"r)

`weC ixWY WcgA - zFMqª§Ÿ¤¦§¥©§¨

ימים" ׁשבעת ל ּתעׂשה הּסּכֹות "חג ּבּפרׁשתנּו (טז,נצטוינּו ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֻ
.יג)

לא  ניסן, ּבחדׁש מּמצרים ׁשּיצאנּו ׁש"אף־על־ּפי הּטּור, ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֹוכתב
ימֹות  ׁשהּוא לפי הּזמן, ּבאֹותֹו סּכה לעׂשֹות (ית ּבר (ה' ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֻצונּו
נּכרת  היתה ולא לצל, סּכה לעׂשֹות אדם ּכל ודר ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻהּקיץ,
אֹותנּו צּוה ולכן ,יתּבר הּבֹורא ּבמצות ׁשהם ּבהם ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָעׂשיתנּו

ודר הּגׁשמים, זמן ׁשהּוא (ּתׁשרי), הּׁשביעי ּבחדׁש ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹׁשּנעׂשה
מן  יֹוצאין ואנחנּו ּבביתֹו, וליׁשב מּסּכתֹו לצאת אדם ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָֻּכל
היא  הּמל ׁשמצות לּכל יראה ּבזה ּבסּכה, ליׁשב ְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֻהּבית

לעׂשֹותּה" סתרכ"ה)עלינּו או"ח .(טור ֲֵַָָ
יׁשיבת  מצות מּקביעּות ׁשּלמּדים הּמּוסר־הׂשּכל לבאר ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָויׁש

ּדוקא: הּגׁשמים ּבּזמן ְְְִִַַַָָָֻסּכה

h˙Â¯יב  ÌÈ¯ˆÓa ‡˙ÈÂ‰ ‡c·Ú È¯‡ ¯k„˙Â¿ƒ¿«¬≈«¿»¬≈»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«
:ÔÈl‡‰ ‡iÓÈ˜ ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»¿»«»»ƒ≈

ÔÈÓBÈיג  ‡Ú·L CÏ „aÚz ‡ilËÓ„ ‡bÁ«»ƒ¿««»«¿≈»ƒ¿»ƒ
:Cz¯ˆÚnÓe C¯c‡Ó CLÎÓa¿ƒ¿¿»≈ƒ¿»ƒ«¬«¿»

minkg izty

zF` oFxqgl K"nQd WEbce ,'qqn'§¨©¨¤§¤§
:ltMd`i dxez ©¥¤

(bi)èDil dOl ,dWw FhEWR itlC¦§¦§¨¤¨¨¥

did ,'LRq`A' mbe zFMQd bg hwpinl§¦§©©©ª§©§¨§§¨¨
bg' F` ,calA 'zFMQd bg' xnFl Fl©©©ª¦§¨©
xaC xn` ikd mEXn ,cal 'siq`d̈¨¦§¨¦¨¦¨©¨¨

:'eke xg`é,oaYd `Ed oxB zlFqR ©¥§¤Ÿ¤©¤¤
xAEgnd iwER`l ,miPvxgd md awie§¤¤¥©©§©¦§©¥©§¨

:d`nEh lAwndeci dxez §©§©¥§¨



d`xצו zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn d"k ycew zayl inei xeriy
לא  למצוה ונחׁשבת נּכרת ּכפׁשּוטּה, לסּכה ׁשהּיציאה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֻּכׁשם
ואז  ּבתקּפּה, מאירה ׁשהּׁשמׁש החּמה, ימֹות ניסן, ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּבחדׁש
אּלא  לאדם, הּוא נֹוח ודבר העֹולם ּדר היא לסּכה ְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֻהּיציאה
ׁשּתׁשׁש לאחרי החרף, ימֹות ּתׁשרי, ּבימי ּכׁשּנעׂשית ורק  ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹא
ּגׁשמים, ויֹורדים קרֹות רּוחֹות נֹוׁשבֹות ּובחּוץ חּמה, ׁשל ְְְְִִֶַַָָָָֹּכחּה

הרּוחנית. ּבעבֹודה ּגם הּוא ֲִֵַַָָָּכן
ה'" "ׁשמׁש מאירה ׁשּבֹו זמן הינּו, החּמה, (תהלים דבימֹות ְְְְִִֶֶֶַַַַָָ

יב) יֹוצא פד, ּכׁשּיהּודי אזי ּבעֹולם, נּכרת יתּבר ה' ּוקדׁשת ,ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻ

ּבחּוץ  להאיר ּכדי הּוא זֹו יציאה ׁשל ׁשּתכנּה לסּכה, ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻמּביתֹו
("ס'איז  ונֹוח טֹוב ּדבר זהּו ׁשּכן, מצּוה. מּׁשּום ּבכ אין -ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָ

גּוט"); ָּפׁשּוט
מאירה  אינּה ה'" ד"ׁשמש זמן ּתׁשרי", ּב"חדׁש ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּדוקא
וחׁש לגמרי, מאירה ה' ׁשמׁש ׁשאין לּזמן ועד ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבתקּפּה,
אזי  - קרֹות רּוחֹות ׁשמנׁשבֹות אּלא עֹוד ולא ּבחּוץ, ְְְֲֵֶֶַַַָָֹׂשֹורר

החיּוב את ּומצוה יׁשנֹו להאיר הּבית מן יצא ׁשיהּודי ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
ְָהרחֹוב!

(ãé)ðáe äzà Ebça zçîNåEúîàå Ecáòå Ezáe E §¨«©§−̈§©¤®©¨̧¦§³¦¤̧Æ§©§§´©«£¨¤½
éøòLa øLà äðîìàäå íBúiäå øbäå éåläå:E §©¥¦À§©¥²§©¨¬§¨«©§¨−̈£¤¬¦§¨¤«

(åè)éäìà ýåýéì âçz íéîé úòáLíB÷na E ¦§©´¨¦À¨ŸÆ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½©¨−
éäìà ýåýé Eëøáé ék ýåýé øçáé-øLàìëa E £¤¦§©´§Ÿ̈®¦´§¨«¤§º§Ÿ̈´¡Ÿ¤À§³Ÿ

éãé äNòî ìëáe Eúàeáz:çîN Cà úééäå E §¨«§Æ§ŸÆ©«£¥´¨¤½§¨¦−¨©¬¨¥«©
i"yx£ÁÓN C‡ ˙ÈÈ‰Â∑ מּכאן למדּו ּתלמּודֹו: ּולפי הבטחה. לׁשֹון אּלא צּוּוי לׁשֹון זה אין ּפׁשּוטֹו, לפי ¿»ƒ»«»≈«ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָ

יֹוםֿטֹוב  ליל לׂשמחה ëלרּבֹות .(שם)אחרֹון ְְְֲִֵַַָ

(æè)íéîòt LBìL|Eøeëæ-ìë äàøé äðMa ¨´§¨¦´©¨¿̈¥«¨¤Á¨§¸§¹
éðt-úà|éäìà ýåýéâça øçáé øLà íB÷na E ¤§¥´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À©¨Æ£¤´¦§½̈§©¯

äàøé àìå úBkqä âçáe úBòáMä âçáe úBvnä©©²§©¬©¨«ª−§©´©ª®§¯Ÿ¥«¨¤²
:í÷éø ýåýé éðt-úà¤§¥¬§Ÿ̈−¥¨«

i"yx£Ì˜È¯ '‰ ÈtŒ˙‡ ‰‡¯È ‡ÏÂ∑ ראּיה עלֹות הבא חגיגה ìאּלא .וׁשלמי ¿…≈»∆∆¿≈≈»ְְְֲִִֵֵֶַָָָָֹ

(æé)éäìà ýåýé úkøák Bãé úðzîk LéàøLà E ¦−§©§©´¨®§¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−£¤¬
:Cì-ïúð̈«©¨«

i"yx£B„È ˙zÓk LÈ‡∑:מרּבים ּוׁשלמים מרּבֹות עלֹות יביא מרּבין, ּונכסים הרּבה אֹוכלין לֹו ׁשּיׁש מי ƒ¿«¿«»ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָֹֻֻֻ

סימן. פליא"ה פסוקים, ראה קכ"ו פרשת חסלת

Cc·ÚÂיד  Cz¯·e C¯·e z‡ CbÁa È„Á˙Â¿∆¡≈¿«»«¿¿»¿«»¿«¿»
Èc ‡ÏÓ¯‡Â ‡nzÈÂ ‡¯Bi‚Â ‰‡ÂÏÂ C˙Ó‡Â¿«¿»¿≈»»¿ƒ»¿ƒ«»¿«¿¿»ƒ

:CÈÂ¯˜·¿ƒ¿»

a‡˙¯‡טו  C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‚BÁz ÔÈÓBÈ ‡Ú·Lƒ¿»ƒ≈√»¿»¡»»¿«¿»
ÏÎa C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·È È¯‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Ècƒƒƒ¿≈¿»¬≈¿»≈ƒ»¿»¡»»¿»
:È„Á Ì¯a È‰˙e C„È È„·BÚ ÏÎ·e CzÏÏÚ¬«¿»¿»»≈¿»¿≈¿«»≈

˜„Ìטז  C¯eÎc ÏÎ ÈÊÁ˙È ‡zLa ÔÈÓÊ ˙Ïz¿«ƒ¿ƒ¿«»ƒ¿¬≈»¿»√»
‡i¯ÈhÙ„ ‡bÁa ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡a C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿«»¿«ƒ«»
‡ÏÂ ‡ilËÓ„ ‡bÁ·e ‡iÚe·L„ ‡bÁ·e¿«»¿»«»¿«»ƒ¿««»¿»

:Ôe˜È¯ ÈÈ Ì„˜ ÈÊÁ˙Èƒ¿¬≈√»¿»≈»

Ècיז  C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡˙k¯·k d„È ˙zÓk ¯·b¿«¿«¿«¿≈¿ƒ¿¿»«¿»¡»»ƒ
Ò Ò Ò :CÏ ·‰È¿«»

å øåáéöì äøèôääú"åîùìâôø ¯ àôø íéãåîò ïî÷ì

minkg izty

(eh)ë,daxre alEl wxR `ipzcM¦§©§¨¤¤¨©£¨¨
aFh mFi lil zFAxl 'gnU K` ziide'§¨¦¨©¨¥©§©¥
mFi lil zFAxl `N` Fpi` F` ,oFxg ©̀£¥¤¨§©¥

,oFW`x aFh,wNg 'K`' xnFl cEnlY ¦©§©©¦¥
oFxg` aFh mFi lil zFAxl zi`x dnE¨¨¦¨§©¥©£
dAxn ,oFW`x aFh mFi lil `ivFdlE§¦¥¦§©¤
dgnU WIW oFxg` aFh mFi lil ip £̀¦¥©£¤¥¦§¨

Fllkl Kixv okl ,bgd EpiidC ,eiptl§¨¨§©§¤¨¨¥¨¦§¨§
mFi lil oM oi`X dn ,minId zraW mr¦¦§©©¨¦©¤¥¥¥

:oFW`x aFhfh dxez ¦
(fh)ìd`xi' zevnA oi`W iR lr s ©̀©¦¤¥§¦§©¥¨¤

,calA dI`x zlFr `N` 'LxEkf lM̈§§¤¨©§¦¨¦§¨
inlW lr oM mB Wxtl i"Wx gxkEd§©©¦§¨¥©¥©©§¥

'Fci zpYnM Wi`' aizkCn ,dbibg£¦¨¦¦§¦¦§©§©¨
zQn' aizkC dlrnN` aqEn `xTde§©§¨¨©§©§¨¦§¦¦©
dY` LBgA YgnUe' aizkE 'Lci zacp¦§©¨§§¦§¨©§¨§©¤©¨
iM ,dbibg inlWl fnx dGW ,'ebe 'LpaE¦§¤¤¤¤§©§¥£¦¨¦

:xUA `lA dgnU oi`fi dxez ¥¦§¨§Ÿ¨¨
d`x zyxt zlqg



צז d`x zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn d"k ycew zayl inei xeriy
לא  למצוה ונחׁשבת נּכרת ּכפׁשּוטּה, לסּכה ׁשהּיציאה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֻּכׁשם
ואז  ּבתקּפּה, מאירה ׁשהּׁשמׁש החּמה, ימֹות ניסן, ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּבחדׁש
אּלא  לאדם, הּוא נֹוח ודבר העֹולם ּדר היא לסּכה ְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֻהּיציאה
ׁשּתׁשׁש לאחרי החרף, ימֹות ּתׁשרי, ּבימי ּכׁשּנעׂשית ורק  ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹא
ּגׁשמים, ויֹורדים קרֹות רּוחֹות נֹוׁשבֹות ּובחּוץ חּמה, ׁשל ְְְְִִֶַַָָָָֹּכחּה

הרּוחנית. ּבעבֹודה ּגם הּוא ֲִֵַַָָָּכן
ה'" "ׁשמׁש מאירה ׁשּבֹו זמן הינּו, החּמה, (תהלים דבימֹות ְְְְִִֶֶֶַַַַָָ

יב) יֹוצא פד, ּכׁשּיהּודי אזי ּבעֹולם, נּכרת יתּבר ה' ּוקדׁשת ,ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻ

ּבחּוץ  להאיר ּכדי הּוא זֹו יציאה ׁשל ׁשּתכנּה לסּכה, ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻמּביתֹו
("ס'איז  ונֹוח טֹוב ּדבר זהּו ׁשּכן, מצּוה. מּׁשּום ּבכ אין -ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָ

גּוט"); ָּפׁשּוט
מאירה  אינּה ה'" ד"ׁשמש זמן ּתׁשרי", ּב"חדׁש ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּדוקא
וחׁש לגמרי, מאירה ה' ׁשמׁש ׁשאין לּזמן ועד ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבתקּפּה,
אזי  - קרֹות רּוחֹות ׁשמנׁשבֹות אּלא עֹוד ולא ּבחּוץ, ְְְֲֵֶֶַַַָָֹׂשֹורר

החיּוב את ּומצוה יׁשנֹו להאיר הּבית מן יצא ׁשיהּודי ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
ְָהרחֹוב!

(ãé)ðáe äzà Ebça zçîNåEúîàå Ecáòå Ezáe E §¨«©§−̈§©¤®©¨̧¦§³¦¤̧Æ§©§§´©«£¨¤½
éøòLa øLà äðîìàäå íBúiäå øbäå éåläå:E §©¥¦À§©¥²§©¨¬§¨«©§¨−̈£¤¬¦§¨¤«

(åè)éäìà ýåýéì âçz íéîé úòáLíB÷na E ¦§©´¨¦À¨ŸÆ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½©¨−
éäìà ýåýé Eëøáé ék ýåýé øçáé-øLàìëa E £¤¦§©´§Ÿ̈®¦´§¨«¤§º§Ÿ̈´¡Ÿ¤À§³Ÿ

éãé äNòî ìëáe Eúàeáz:çîN Cà úééäå E §¨«§Æ§ŸÆ©«£¥´¨¤½§¨¦−¨©¬¨¥«©
i"yx£ÁÓN C‡ ˙ÈÈ‰Â∑ מּכאן למדּו ּתלמּודֹו: ּולפי הבטחה. לׁשֹון אּלא צּוּוי לׁשֹון זה אין ּפׁשּוטֹו, לפי ¿»ƒ»«»≈«ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָ

יֹוםֿטֹוב  ליל לׂשמחה ëלרּבֹות .(שם)אחרֹון ְְְֲִֵַַָ

(æè)íéîòt LBìL|Eøeëæ-ìë äàøé äðMa ¨´§¨¦´©¨¿̈¥«¨¤Á¨§¸§¹
éðt-úà|éäìà ýåýéâça øçáé øLà íB÷na E ¤§¥´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À©¨Æ£¤´¦§½̈§©¯

äàøé àìå úBkqä âçáe úBòáMä âçáe úBvnä©©²§©¬©¨«ª−§©´©ª®§¯Ÿ¥«¨¤²
:í÷éø ýåýé éðt-úà¤§¥¬§Ÿ̈−¥¨«

i"yx£Ì˜È¯ '‰ ÈtŒ˙‡ ‰‡¯È ‡ÏÂ∑ ראּיה עלֹות הבא חגיגה ìאּלא .וׁשלמי ¿…≈»∆∆¿≈≈»ְְְֲִִֵֵֶַָָָָֹ

(æé)éäìà ýåýé úkøák Bãé úðzîk LéàøLà E ¦−§©§©´¨®§¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−£¤¬
:Cì-ïúð̈«©¨«

i"yx£B„È ˙zÓk LÈ‡∑:מרּבים ּוׁשלמים מרּבֹות עלֹות יביא מרּבין, ּונכסים הרּבה אֹוכלין לֹו ׁשּיׁש מי ƒ¿«¿«»ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָֹֻֻֻ

סימן. פליא"ה פסוקים, ראה קכ"ו פרשת חסלת

Cc·ÚÂיד  Cz¯·e C¯·e z‡ CbÁa È„Á˙Â¿∆¡≈¿«»«¿¿»¿«»¿«¿»
Èc ‡ÏÓ¯‡Â ‡nzÈÂ ‡¯Bi‚Â ‰‡ÂÏÂ C˙Ó‡Â¿«¿»¿≈»»¿ƒ»¿ƒ«»¿«¿¿»ƒ

:CÈÂ¯˜·¿ƒ¿»

a‡˙¯‡טו  C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‚BÁz ÔÈÓBÈ ‡Ú·Lƒ¿»ƒ≈√»¿»¡»»¿«¿»
ÏÎa C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·È È¯‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Ècƒƒƒ¿≈¿»¬≈¿»≈ƒ»¿»¡»»¿»
:È„Á Ì¯a È‰˙e C„È È„·BÚ ÏÎ·e CzÏÏÚ¬«¿»¿»»≈¿»¿≈¿«»≈

˜„Ìטז  C¯eÎc ÏÎ ÈÊÁ˙È ‡zLa ÔÈÓÊ ˙Ïz¿«ƒ¿ƒ¿«»ƒ¿¬≈»¿»√»
‡i¯ÈhÙ„ ‡bÁa ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡a C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿«»¿«ƒ«»
‡ÏÂ ‡ilËÓ„ ‡bÁ·e ‡iÚe·L„ ‡bÁ·e¿«»¿»«»¿«»ƒ¿««»¿»

:Ôe˜È¯ ÈÈ Ì„˜ ÈÊÁ˙Èƒ¿¬≈√»¿»≈»

Ècיז  C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡˙k¯·k d„È ˙zÓk ¯·b¿«¿«¿«¿≈¿ƒ¿¿»«¿»¡»»ƒ
Ò Ò Ò :CÏ ·‰È¿«»

å øåáéöì äøèôääú"åîùìâôø ¯ àôø íéãåîò ïî÷ì
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ח מנ"א, תשכ"ג

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה ירחמיאל שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מיום הרביעי.

ובעת רצון יזכירו אותו וכל שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה 

נבג"מ זי"ע מתאים לתוכן כתבו, ויהי רצון שיבשר טוב בתוכנו.

לראש,  לכל  קדישא  וקהלתו  מגעת,  שידו  מקום  בכל  והפצתה  היהדות  בהחזקת  ופעולותיו 

ומובטחים  לו,  זה כל המוסיף מוסיפין  ובכגון  לו למילוי משאלות לבבו לטובה,  בודאי אשר תעמוד 

בסיוע מלמעלה שהרי הבא לטהר, וידוע דיוק רבנו הזקן - אשר השנה שנת המאה וחמשים להסתלקות 

הילולא שלו - הבא לטהר גם אחרים, מסייעין אותו.

בכבוד ובברכה לבשו"ט בכל האמור.
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יום ראשון - י"ט מנחם־אב
מפרק צ

עד סוף פרק צו

יום רביעי - כ"ב מנחם־אב
מפרק קו

עד סוף פרק קז

יום שני - כ' מנחם־אב
מפרק צז

עד סוף פרק קג

יום חמישי - כ"ג מנחם־אב
מפרק קח 

עד סוף פרק קיב

יום שלישי - כ"א מנחם־אב
מפרק קד

עד סוף פרק קה

יום שישי - כ"ד מנחם־אב
מפרק קיג

עד סוף פרק קיח

שבת קודש - כ"ה מנחם־אב
פרק כ, 

פרק קיט מתחילת הפרק עד פסוק צו

שיעורי תהלים לשבוע פרשת ראה

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום 

את הקאפיטל תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת 

הכ"א היה אומר פרק כ"א בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות 

בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא ייצאו לתרבות רעה...  

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 

כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 

בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 

זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת, 

 ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו 



קי a`Îmgpn h"i oey`x mei Ð e zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  י"ט ראשון יום
אגרת ו  ,218 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ä÷ãö òøåæ å,220 'nr cr.'åë åðòùé

(àé éìLîa) "úîà øëN ä÷ãö òøæ" .å1øëOL ,Leøt . Ÿ¥©§¨¨¤¤¡¤§¦§¥¥¤§©
.úîà úcî àéä ä÷ãvä úòéøæzcn dlrnln el mipzepy ± §¦©©§¨¨¦¦©¡¤

exn`a owfd epax zpeek .dwcv rxef `edy lr xkyk "zn`"d
,xg` yexitn zebiizqd `id dpeekd llk jxcay ,"yexit"

z` o`k yxtn i"yx :`id
xeza `l "xky" dlnd
oeyln m`Îik ,melyz2

,"medz zepirn exkqie"
fkxl ick) dxivre dnizq
mebxza mb .(cklle
mixg` miyxtnae
oeyln miyxtny
mb ixd mileki ,"melyz"
xkydy `l ,yxtl mda
zcn `ed el mipzepy
xkydy `l` ,zn`d
izin` `ed lawn `edy
xne` okl ;gvpl miiwzne
,"yexit" owfd epax
,`id o`k dpeekdy
lr lawn `edy xkydy

`ed ± dwcvd zrixfzcn
el mipzepy zn`d

,dlrnlnáéúëe3ïzz" : §¦¦¥
,"á÷òéì úîà,ixd - ¡¤§©£Ÿ

itly ,`l` ,zn`d zcn dlrnln el mipzepy oipr miiwy
zghady ,dywa idefy ,(dkina) my mebxzde i"yx yexit
ixd ,'eke eipal dze` `lni ,awril d"awd gihady "zn`"d
epax xne` okl ,zn`d zcn dlrnln mipzepy ,myn di`x oi`

:owfdéøa-àLã÷c àçáLå,'eë àéáð øcñî àeä-C`iapd - §¦§¨§ª§¨§¦§©¥¨¦
,d"awd ly egay o`k xcqnLBãwä øäfa áeúkL Bîk4,- §¤¨©Ÿ©©¨

"zn`" ozep `edy ,d"awdl gay `l` ,dywa oeyl df oi`y
.awrilLeøtzeidl leki ixd ,d"awd ly egaya mb ,oky ± ¥

miiwn `edyz`dghadd`le ,(awril gihady) zn` ly
z` awril ozep `edyzcnowfd epax xne` okl ± zn`d

:`id dpeekdy'úîà' úcî ïúBpä àeä àeä-Ceøa-LBãwäL¤©¨¨©¥¦©¡¤
éøöå .á÷òéìãò íBìLå-ñç á÷òéa 'úîà' ïéà éëå ,ïéáäì C §©£Ÿ§¨¦§¨¦§¦¥¡¤§©£Ÿ©§¨©

:äìòîlî Bì ïzé àeä-Ceøa-LBãwäL¤©¨¨¦¥¦§©§¨
úàæ úòãeî äpä Cà5,,reci ixd -úcî àéä á÷òé úcîc ©¦¥©©Ÿ§¦©©£Ÿ¦¦©

,úeðîçø,dxeabd zcn ± wgvi ,cqgd zcn `ed mdxa` - ©£¨
,zepngx ± mingx ± zx`tzd zcn ± awrieúcîa 'ä úãBáòå©£©§¦©

úeðîçø,zepngxd zcna icedi ly eytpa ziniptd dceard ± ©£¨
,dad`d oipr `id cqgd zcn ly ziniptd dceardy myk

`id jk ,d`xi `id dxeabd zcn ly ziniptd dcearde
,zepngxd zcn ly ziniptd dceardäàaä àéä¦©¨¨

úe÷ìà õBöéð ìò íãàä áìa íéaø íéîçø úeøøBòúäî¥¦§§©£¦©¦§¥¨¨¨©¦¡Ÿ
ä÷Bçøä ,BLôðaL,dwegx ely ytpd ±øLàk 'ä éðt øBàî ¤§©§¨§¨¥§¥©£¤

íìBò éìáä CLça CìBä¥§Ÿ¤©§¥¨
xe`n dwegx eytp f`y ±
'd zcear ef ixd ,'d ipt
`edy mingx zexxerzda
.`ed eznyp lr xxern
Bæ úeðîçø úeøøBòúäå§¦§§©£¨
äðeázäî äàa àéä¦¨¨¥©§¨

,'ä úlãâa úòcäådn - §©©©¦§ª©
z` winrne oian `edy
f`y ± 'd zlecba ezrc
zepngxa yge yibxn `ed
`edy lr ,eilry dlecbd
,'d ipt xe`n wegx

`id zeppeazddeéàC ¥
úBîìBòä elôàL¤£¦¨¨
äìòî äìòîì íéðBéìòä̈¤§¦§©§¨©§¨

õ÷ ïéà ãò,md mb ±àìk ©¥¥§¨
,dén÷ éáéLç Lnî- ©¨£¦¥©¥

ynn melkk miaygp md
.d"awd iablìk ék¦¨

íúeiçå íòôLly ± ¦§¨§©¨
,mixen`d zenlerdãçà úBàî äøàäå åéfî ÷ø Bðéà,zg` ± ¥©¦¦§¤¨¨¥¤¨

úé BîMîøîàîk ,Cøa6::l"f epinkg -íìBò àøáð ã"eéa" ¦§¦§¨¥§©£©§¦§¨¨
."'eë àaämya millkpd ,mipeilrd zenler mby ,ixd ± ©¨

(c"ei ze`) zg` ze`n mlek e`xap ± 'ek "`ad mler" illkd
.'ied my lyúeiçä úeèMtúä àeäL ,Bæ äøàäå åéæa ,äpäå§¦¥§¦§¤¨¨¤¦§©§©©

,íéðBzçúå íéðBéìò úBéçäì Cøaúé BîMî,`wec dfa -àeä ¦§¦§¨¥§©£¤§¦§©§¦
äfä íìBòL ,íéðBzçúì íéðBéìò ïéa Løôäå ìcáä LiL¤¥¤§¥§¤§¥¥¤§¦§©§¦¤¨©¤

'äa àøáð,'ied my ly 'd ze`a ±,'eëåzxb`a xiaqdy itk - ¦§¨§§
wx d`a ,lty mler `edy ,dfd mlerd zeigy ,zncewd
ly 'd ze`dn `a dfy ,dlrnly xeaicd zeize` sebe xnegn
zeize`d xeivn mi`a mipeilrd zenlerd eli`e ,'ied my
oia lcaddy ixd ,'ied my ly c"ei ze`d ± "dnkg" zpigany
,j` .jxazi enyn zeigd zehytzda exewn mipezgzl mipeilr
envrlyk "my") myd zpigan cala dx`de eif `ed df lk
`ede mvrd epi` mydy mc`a lynl enk ,dx`d ly oipr `ed

.(enya eze` `exwl lkeiy zlefl wx rbepééepéL ìk ïëå§¥¨¦¥
íìBòå íìBò ìëaL íéèøtäly llkd lr xaec lirl ± ©§¨¦¤§¨¨§¨

eli`e ,mipezgzd zenlerde mipeilrd zenlerd ,zenlerd
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ùã÷ä úøâà
òøåæ å'éô .(à"é éìùîá) úîà øëù ä÷ãö

úîà úãî àéä ä÷ãöä úòéøæ øëùù
àéáð øãñî ä"áå÷ã àçáùå á÷òéì úîà ïúú áéúëå
úãî ïúåðä àåä ä"á÷äù ùåøéô ÷"äåæá ù"îë 'åë
ãò å"ç á÷òéá úîà ïéà éëå ïéáäì êéøöå á÷òéì úîà

:äìòîìî åì ïúé ä"á÷äù
êàúåðîçø úãî àéä á÷òé úãîã úàæ úòãåî äðä

úåøøåòúäî äàáä àéä úåðîçø úãîá 'ä úãåáòå
ä÷åçøä åùôðáù úå÷ìà õåöéð ìò íãàä áìá íéáø íéîçø
úåøøåòúäå íìåò éìáä êùçá êìåä øùàë 'ä éðô øåàî
'ä úìåãâá úòãäå äðåáúäî äàá àéä åæ úåðîçø
ïéà ãò äìòî äìòîì íéðåéìòä úåîìåòä åìéôàù êéà
åðéà íúåéçå íòôù ìë éë äéî÷ éáéùç ùîî àìë õ÷
ã"åéá øîàîë êøáúé åîùî ãçà úåàî äøàäå åéæî ÷ø
úåèùôúä àåäù åæ äøàäå åéæá äðäå .'åë á"äåò àøáð
àåä íéðåúçúå íéðåéìò úåéçäì êøáúé åîùî úåéçä
äæä íìåòù íéðåúçúì íéðåéìò ïéá ùøôäå ìãáä ùéù
íìåò ìëáù íéèøôä ééåðéù ìë ïëå 'åëå 'äá àøáð
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יח.1. ב.2.פסוק ח, כ.3.נח ז, ב.4.מיכה קלא, ˘ËÈÏ"‡:5.ח"ג ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."פמ"ה מח"א ירושלמי 6."להעיר ב. כט, מנחות
ס"ה. לעיל וראה ה"א. פ"ב חגיגה
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zenlera mb ,mler lkay mihxta ipeydy ,owfd epax xne` o`k
mipezgzd zenlera mbe mipeilrdéôeøö ééepL éôì àeä§¦¦¥¥¥

,úBiúBàä,e`xap mdny -äåä øáòa íépîfä ééepL ïëå ¨¦§¥¦¥©§©¦§¨¨Ÿ¤
ìkä ¯ íépîfä éôelça úBøBwä ìk ééepLå ,ãéúòå,`a ± §¨¦§¦¥¨©§¦¥©§©¦©Ÿ

,úBiúBàä éôeøö ééepMî¦¦¥¥¥¨¦
ïäL,zeize`d itexiv ± ¤¥

úeiçä úëLîä ïä¥©§¨©©©
BîL Cøaúé åéúBcnî¦¦¨¦§¨¥§
éèewì'a øàaúpL Bîk)§¤¦§¨¥§¦¥

'íéøîà,"`ipz"d xtq ± £¨¦
á ÷ìçcegid xry" ± ¥¤

,"dpen`de.(àé ÷øt± ¤¤
zeigd zkynday
d`ae zecndn zkynpd
zeize` ici lr dhnl
lk mikiiy dfa ± xeaicd
zeigd ly miiepiyd
ded ,xar ,onfd iiepiye

,cizreBúeäî éaâì ìáà£¨§©¥¨
,Cøaúé Búeîöòå§©§¦§¨¥

áéúk7àì 'ä éðà" : §¦£¦Ÿ
,"éúéðLiepiy mey oi` - ¨¦¦

iptl oia jxazi ea
ixg`ll d`ixad

,d`ixadúðéçáa ïéa¥¦§¦©
ìzLää ééepLúeìL ¦¥©¦§©§§
úBìònä íeøî± ¥©©£

,zebixcndeähîì ãò©§©¨
,ähîmipezgzd zenlerl cr xzeia mipeilrd zenlerdn - ©¨

;xzeiaa éeöî Cøaúé àeäL BîkLzenler ±Ck ¯ íéðBéìò ¤§¤¦§¨¥¨¨¤§¦¨
a äåLa Lnî àeäzenler ±øàaúpL Bîëe) íéðBzçz ©¨§¨¤©©§¦§¤¦§¨¥

'íéøîà éèewì'a,"`ipz"d xtq ±,(àð ÷øt à ÷ìçiably - §¦¥£¨¦¥¤¤¤
oial mipeilrd zenler oia lcad mey oi` ,envr d"awd
mzaygn oi` mipeilrd zenlerd mb ,oky .mipezgzd zenlerd
"dqitz" mey oi` mipeilrl mby ,ixd ,jxazi ea "qetzl" dleki
`edy itk mipezgza `vnp jxazi `ede ,jxazi ea dbyde
wx `hazn mipezgze mipeilr oia lcadd ,mipeilra `vnp
zenleray ,zenlerl jxazi epnn zkynpd zeigd zkynda

.mipezgzd zenlera xy`n ieliba xzei zeigd mipeilrdïéáe¥
,ïîfä ééepL úðéçáa,d"awd iabl iepiy mey oi` dfa mb - ¦§¦©¦¥©§©

,àeä Bcáì àeä äéäL BîkLly ze`ivn ote`ae -ãéçé ¤§¤¨¨§©¨¦
øçà äzò àeä Ck ¯ úéLàøa éîé úLL éðôì ,ãçéîe§ª¨¦§¥¥¤§¥§¥¦¨©¨©©

eðéäå ,äàéøaä`ed z`f lkae ,mi`xap etqezipy zexnl ± ©§¦¨§©§
,cgeine cigi `ede ,`ed ecalLnî ñôàå ïéàk ìkäL íeMî¦¤©Ÿ§©¦§¤¤©¨

,Búeîöòå Búeäî éaâìminxeb e`xapy mi`xapd oi` okle - §©¥¨§©§

,jxazi eiabl qt`e oi`k md oky ,ezecg`ae eze`ivna iepiyl
ãçà úBà Bîëe,zg` ±elôà Bà íãà ìL Bøeacî §¤¨¦¦¤¨¨£¦

,dúeîöòå úéìëOä Lôpä úeäî úeììk éaâì BzáLçnî¦©£©§§©¥§¨¨©¤¤©¦§¦§©§¨
ì ,ìLî-Cøc-ìò,ïæàä úà CkL`id daygndy zexnl - ©¤¤¨¨§©¥¤¨Ÿ¤

xzei aexwe oicr yeal
ze` oi` z`f lka ,ytpl
llk mewn zqtez zg`
,zilkyd ytpd lk iabl
ytpay lkyd oiprne
odne ,zecnd ixd ze`a
,xeaicde daygnd ze`a
`edy) ytpd mvr iable
ixd ,(lkyd oiprn dlrnl
e` xeaic ly zg` ze`
mewn zqtez oi` ,daygn
mixen`d mixacd ,llk
ofe`dy lyn mieedn
biydle oiadl lkez
iabl d`ixad zeqt`

.d"awdïéà" úîàáe¤¡¤¥
éìà CBøòáéúk "E8,- £¥¤§¦

mcew epxn`y itk `ly
ly zg` ze` enk dfy
iabl daygn e` xeaic
ze`l ixdy ,dlek ytpd
miptÎlkÎlr yi zg`d
eli`e ,"`edy lk" jxr
mi`xapl oi` d"awd iabl

,llk jxr meyéèewì'a) øçà íB÷îa øàaúpL Bîëe§¤¦§¨¥§¨©¥§¦¥
'íéøîà,"`ipz"d xtq ±á ÷ìç"dpen`de cegid xry" ±÷øt £¨¦¥¤¤¤

:íéøîBàL eäæå .íL ïiò (èoipr lr miywanyk ,dltza - ©¥¨§¤¤§¦
:"epilr mgx miaxd jingxa" , mingxdBcáì íîBønä Cìnä"©¤¤©§¨§©

äàéøaä íã÷ "æàn"L Bîk :Leøt ,"æàîzenlerd ly ± ¥¨¥§¤¥¨Ÿ¤©§¦¨
,mi`xapde,àeä Bcáì àeä äéädid `l ecrla xac meye - ¨¨§©

,miiwäzò Cke zenlerd zeedzd ixg` ±,mi`xapdàeä ¨©¨
;'eë "íîBøî",miiw `ed wxy -,"íìBò úBîéî àOðúî"e §¨¦§©¥¦¨

àø÷pä ïîæ úðéçaî äìòî äìòîì àOðå íø àeäL :Leøt¥¤¨§¦¨§©§¨©§¨¦§¦©§©©¦§¨
"íìBò úBîé" ìk úeiçL éôì eðéäå ,"íìBò úBîé" íLa± §¥§¨§©§§¦¤©¨§¨

,onfd oipr,'eë "Cìnä" úðéçaî ÷ø àeäzxitqe zpigan - ©¦§¦©©¤¤
oipr mdy ,cizre ded ,xary ,"jlnd" zpiga `idy ,"zekln"
z` mixne` dilry ,cala "zekln"d zxitqa mikiiy ,"onf"d
,cizre xar ,ded mdy ,"jelni"e "jln" "jln" ly lcadd
oipr oiicr jiiy `l "zekln"n dlrnly zecne zexitqa eli`e

,"onf"døçà íB÷îa øàBáîL Bîëe9,úàæì éàå .,jk m`e - §¤§¨§¨©¥§¦§Ÿ
zqtez dppi`y d`ixad oiprn ixnbl `ypzne mnexn d"awdy
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ùã÷ä úøâà
íéðîæä ééåðéù ïëå úåéúåàä éôåøéö ééåðéù éôì àåä íìåòå
íéðîæä éôåìéçá úåøå÷ä ìë ééåðéùå ãéúòå äåä øáòá
úåéçä úëùîä ïä ïäù úåéúåàä éôåøéö ééåðéùî ìëä
éáâì ìáà (à"éô á"ç à"÷ìá ù"îë) ù"úé åéúåãîî
ïéá éúéðù àì 'ä éðà áéúë êøáúé åúåîöòå åúåäî
äèîì ãò úåìòîä íåøî úåìùìúùää ééåðéù úðéçáá
ùîî àåä êë íéðåéìòá éåöî êøáúé àåäù åîëù äèî
úðéçáá ïéáå (à"ðô à"ç à"÷ìá ù"îëå) íéðåúçúá äåùá
ãçåéîå ãéçé àåä åãáì àåä äéäù åîëù ïîæä ééåðéù

êë úéùàøá éîé úùù éðôìäàéøáä øçà äúò àåä
åúåäî éáâì ùîî ñôàå ïéàë ìëäù íåùî åðééäå
åìéôà åà íãà ìù åøåáãî ãçà úåà åîëå åúåîöòå
äúåîöòå úéìëùä ùôðä úåäî úåììë éáâì åúáùçîî
áéúë êéìà êåøò ïéà úîàáå ïæàä úà êëùì î"ãò
íéøîåàù åäæå .ù"ò (è"ô á"ç à"÷ìá) à"îá ù"îëå
íãå÷ æàîù åîë ùåøéô æàî åãáì íîåøîä êìîä
íîåøî àåä äúò êë àåä åãáì àåä äéä äàéøáä
äìòîì àùðå íø àåäù 'éô íìåò úåîéî àùðúîå 'åë
éôì åðééäå íìåò úåîé íùá àø÷ðä ïîæ úðéçáî äìòî
'åë êìîä úðéçáî ÷ø àåä íìåò úåîé ìë úåéçù
ãàî ãàî äìåãâ úåðîçøä úàæì éàå .à"îá ù"îëå
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ו.7. ג, ו.8.מלאכי מ, ˘ËÈÏ"‡:9.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰'הי אז כי – ע"ז שהכוונה אאפ"ל אבל פ"ז. משהיחוה"א "להעיר
זה, ואכמ"ל.ÏÈÚÏ„ÎÂמפרש ח"ב". "בלק"א



קג a`Îmgpn h"i oey`x mei Ð e zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

zenlera mb ,mler lkay mihxta ipeydy ,owfd epax xne` o`k
mipezgzd zenlera mbe mipeilrdéôeøö ééepL éôì àeä§¦¦¥¥¥

,úBiúBàä,e`xap mdny -äåä øáòa íépîfä ééepL ïëå ¨¦§¥¦¥©§©¦§¨¨Ÿ¤
ìkä ¯ íépîfä éôelça úBøBwä ìk ééepLå ,ãéúòå,`a ± §¨¦§¦¥¨©§¦¥©§©¦©Ÿ

,úBiúBàä éôeøö ééepMî¦¦¥¥¥¨¦
ïäL,zeize`d itexiv ± ¤¥

úeiçä úëLîä ïä¥©§¨©©©
BîL Cøaúé åéúBcnî¦¦¨¦§¨¥§
éèewì'a øàaúpL Bîk)§¤¦§¨¥§¦¥

'íéøîà,"`ipz"d xtq ± £¨¦
á ÷ìçcegid xry" ± ¥¤

,"dpen`de.(àé ÷øt± ¤¤
zeigd zkynday
d`ae zecndn zkynpd
zeize` ici lr dhnl
lk mikiiy dfa ± xeaicd
zeigd ly miiepiyd
ded ,xar ,onfd iiepiye

,cizreBúeäî éaâì ìáà£¨§©¥¨
,Cøaúé Búeîöòå§©§¦§¨¥

áéúk7àì 'ä éðà" : §¦£¦Ÿ
,"éúéðLiepiy mey oi` - ¨¦¦

iptl oia jxazi ea
ixg`ll d`ixad

,d`ixadúðéçáa ïéa¥¦§¦©
ìzLää ééepLúeìL ¦¥©¦§©§§
úBìònä íeøî± ¥©©£

,zebixcndeähîì ãò©§©¨
,ähîmipezgzd zenlerl cr xzeia mipeilrd zenlerdn - ©¨

;xzeiaa éeöî Cøaúé àeäL BîkLzenler ±Ck ¯ íéðBéìò ¤§¤¦§¨¥¨¨¤§¦¨
a äåLa Lnî àeäzenler ±øàaúpL Bîëe) íéðBzçz ©¨§¨¤©©§¦§¤¦§¨¥

'íéøîà éèewì'a,"`ipz"d xtq ±,(àð ÷øt à ÷ìçiably - §¦¥£¨¦¥¤¤¤
oial mipeilrd zenler oia lcad mey oi` ,envr d"awd
mzaygn oi` mipeilrd zenlerd mb ,oky .mipezgzd zenlerd
"dqitz" mey oi` mipeilrl mby ,ixd ,jxazi ea "qetzl" dleki
`edy itk mipezgza `vnp jxazi `ede ,jxazi ea dbyde
wx `hazn mipezgze mipeilr oia lcadd ,mipeilra `vnp
zenleray ,zenlerl jxazi epnn zkynpd zeigd zkynda

.mipezgzd zenlera xy`n ieliba xzei zeigd mipeilrdïéáe¥
,ïîfä ééepL úðéçáa,d"awd iabl iepiy mey oi` dfa mb - ¦§¦©¦¥©§©

,àeä Bcáì àeä äéäL BîkLly ze`ivn ote`ae -ãéçé ¤§¤¨¨§©¨¦
øçà äzò àeä Ck ¯ úéLàøa éîé úLL éðôì ,ãçéîe§ª¨¦§¥¥¤§¥§¥¦¨©¨©©

eðéäå ,äàéøaä`ed z`f lkae ,mi`xap etqezipy zexnl ± ©§¦¨§©§
,cgeine cigi `ede ,`ed ecalLnî ñôàå ïéàk ìkäL íeMî¦¤©Ÿ§©¦§¤¤©¨

,Búeîöòå Búeäî éaâìminxeb e`xapy mi`xapd oi` okle - §©¥¨§©§

,jxazi eiabl qt`e oi`k md oky ,ezecg`ae eze`ivna iepiyl
ãçà úBà Bîëe,zg` ±elôà Bà íãà ìL Bøeacî §¤¨¦¦¤¨¨£¦

,dúeîöòå úéìëOä Lôpä úeäî úeììk éaâì BzáLçnî¦©£©§§©¥§¨¨©¤¤©¦§¦§©§¨
ì ,ìLî-Cøc-ìò,ïæàä úà CkL`id daygndy zexnl - ©¤¤¨¨§©¥¤¨Ÿ¤

xzei aexwe oicr yeal
ze` oi` z`f lka ,ytpl
llk mewn zqtez zg`
,zilkyd ytpd lk iabl
ytpay lkyd oiprne
odne ,zecnd ixd ze`a
,xeaicde daygnd ze`a
`edy) ytpd mvr iable
ixd ,(lkyd oiprn dlrnl
e` xeaic ly zg` ze`
mewn zqtez oi` ,daygn
mixen`d mixacd ,llk
ofe`dy lyn mieedn
biydle oiadl lkez
iabl d`ixad zeqt`

.d"awdïéà" úîàáe¤¡¤¥
éìà CBøòáéúk "E8,- £¥¤§¦

mcew epxn`y itk `ly
ly zg` ze` enk dfy
iabl daygn e` xeaic
ze`l ixdy ,dlek ytpd
miptÎlkÎlr yi zg`d
eli`e ,"`edy lk" jxr
mi`xapl oi` d"awd iabl

,llk jxr meyéèewì'a) øçà íB÷îa øàaúpL Bîëe§¤¦§¨¥§¨©¥§¦¥
'íéøîà,"`ipz"d xtq ±á ÷ìç"dpen`de cegid xry" ±÷øt £¨¦¥¤¤¤

:íéøîBàL eäæå .íL ïiò (èoipr lr miywanyk ,dltza - ©¥¨§¤¤§¦
:"epilr mgx miaxd jingxa" , mingxdBcáì íîBønä Cìnä"©¤¤©§¨§©

äàéøaä íã÷ "æàn"L Bîk :Leøt ,"æàîzenlerd ly ± ¥¨¥§¤¥¨Ÿ¤©§¦¨
,mi`xapde,àeä Bcáì àeä äéädid `l ecrla xac meye - ¨¨§©

,miiwäzò Cke zenlerd zeedzd ixg` ±,mi`xapdàeä ¨©¨
;'eë "íîBøî",miiw `ed wxy -,"íìBò úBîéî àOðúî"e §¨¦§©¥¦¨

àø÷pä ïîæ úðéçaî äìòî äìòîì àOðå íø àeäL :Leøt¥¤¨§¦¨§©§¨©§¨¦§¦©§©©¦§¨
"íìBò úBîé" ìk úeiçL éôì eðéäå ,"íìBò úBîé" íLa± §¥§¨§©§§¦¤©¨§¨

,onfd oipr,'eë "Cìnä" úðéçaî ÷ø àeäzxitqe zpigan - ©¦§¦©©¤¤
oipr mdy ,cizre ded ,xary ,"jlnd" zpiga `idy ,"zekln"
z` mixne` dilry ,cala "zekln"d zxitqa mikiiy ,"onf"d
,cizre xar ,ded mdy ,"jelni"e "jln" "jln" ly lcadd
oipr oiicr jiiy `l "zekln"n dlrnly zecne zexitqa eli`e

,"onf"døçà íB÷îa øàBáîL Bîëe9,úàæì éàå .,jk m`e - §¤§¨§¨©¥§¦§Ÿ
zqtez dppi`y d`ixad oiprn ixnbl `ypzne mnexn d"awdy
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ùã÷ä úøâà
íéðîæä ééåðéù ïëå úåéúåàä éôåøéö ééåðéù éôì àåä íìåòå
íéðîæä éôåìéçá úåøå÷ä ìë ééåðéùå ãéúòå äåä øáòá
úåéçä úëùîä ïä ïäù úåéúåàä éôåøéö ééåðéùî ìëä
éáâì ìáà (à"éô á"ç à"÷ìá ù"îë) ù"úé åéúåãîî
ïéá éúéðù àì 'ä éðà áéúë êøáúé åúåîöòå åúåäî
äèîì ãò úåìòîä íåøî úåìùìúùää ééåðéù úðéçáá
ùîî àåä êë íéðåéìòá éåöî êøáúé àåäù åîëù äèî
úðéçáá ïéáå (à"ðô à"ç à"÷ìá ù"îëå) íéðåúçúá äåùá
ãçåéîå ãéçé àåä åãáì àåä äéäù åîëù ïîæä ééåðéù

êë úéùàøá éîé úùù éðôìäàéøáä øçà äúò àåä
åúåäî éáâì ùîî ñôàå ïéàë ìëäù íåùî åðééäå
åìéôà åà íãà ìù åøåáãî ãçà úåà åîëå åúåîöòå
äúåîöòå úéìëùä ùôðä úåäî úåììë éáâì åúáùçîî
áéúë êéìà êåøò ïéà úîàáå ïæàä úà êëùì î"ãò
íéøîåàù åäæå .ù"ò (è"ô á"ç à"÷ìá) à"îá ù"îëå
íãå÷ æàîù åîë ùåøéô æàî åãáì íîåøîä êìîä
íîåøî àåä äúò êë àåä åãáì àåä äéä äàéøáä
äìòîì àùðå íø àåäù 'éô íìåò úåîéî àùðúîå 'åë
éôì åðééäå íìåò úåîé íùá àø÷ðä ïîæ úðéçáî äìòî
'åë êìîä úðéçáî ÷ø àåä íìåò úåîé ìë úåéçù
ãàî ãàî äìåãâ úåðîçøä úàæì éàå .à"îá ù"îëå
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ו.7. ג, ו.8.מלאכי מ, ˘ËÈÏ"‡:9.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰'הי אז כי – ע"ז שהכוונה אאפ"ל אבל פ"ז. משהיחוה"א "להעיר
זה, ואכמ"ל.ÏÈÚÏ„ÎÂמפרש ח"ב". "בלק"א

a`Îmgpn 'k ipy mei Ð e zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  כ' שני יום
,220 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úàæ úòãåî äðäå,`iw 'nr cr:éððåëú

mewn,jxazi eiabl llk jxr dl oi`eãàî äìBãb úeðîçøä̈©£¨§¨§Ÿ
õBöépä ìò ãàîlrnn dwel` wlg ,d"awdn wlg `edy ±10, §Ÿ©©¦

,ìôàäå CeLçä óeba ïëBMä`xwpd -àéåçc àëLî11,- ©¥©¤¨§¨¨¥¨§¨§¦§¨
,(ipencwd) ygpd ly xerdäàîè ìa÷ì ìeìòäici lr ± ¤¨§©¥ª§¨

xeqi` ly mipipr
zetilwd yelyny
,ixnbl ze`nhd
úBåàzä ìëa ìàbúäìe§¦§¨¥§¨©©£

,ïìvì-àðîçøs`y - ©£¨¨¦§©
xzid ly mipiprn od m`
,j` ,"dbep" ztilwny

ly ote`a odykzee`z
,ribdl sebd lelr dl` lkl ,dfn jlkeln sebd dyrpéìeì¥

íçìì úBîeöòúå æò Bì ïúBðå Bì ïâî àeä-Ceøa-LBãwäL¤©¨¨¨¥§¥Ÿ§©£¦§Ÿ
óebä íò,ïçvðìe åéúBàúåd"awd ly ezxfr ilan ,j` - ¦©§©£¨§©§¨

envr dfe ,df lkl envr cvn sebd lelr ,zee`zd z` gvpl
epi`e cala 'gek'a x`yp dfyk mb ± zezigp ly oipr ixd `ed
`edy df sebae .zee`zd ici lr dlilg l`bzdl lret icil `a

.dnypd ly uevipd okey ± zegp jk lk:íéøîBàL eäæå- §¤¤§¦
dnk cr mixne`y ixg`
d"awd `yepne mnexn
jlnd" ,d`ixadn
xkfpk) "ecal mnexnd
iwl`" miywan ,(lirl
mgx miaxd jingxa mler

miniiqne "epilrïBãà"£
."'eë eðòLé ïâî 'eë eðfòª¥¨¥¦§¥
dlrnly siwn xe`a d"awd ozepy gekd lr `id dpeekdy ±
fera cenrl mc`d lkeiy ± miinvrd eizegeke mc`dn

.eizee`ze sebd cbp opebzdle

úàæ úòãeî äpäå12,,xacd reci -eìéçc éðéî éðL Léc §¦¥©©Ÿ§¥§¥¦¥§¦
:eîéçøedad`a mbe d`xia mb) dad`e d`xi ibeq ipy mpyi - §¦

:(mibeq ipy mpyiúBðBLàøäd`xia mipey`xd mibeqd ± ¨¦
,dad`ee 'ä úlãâa úòcäå äðeázäî úBãìBpä ïä± ¥©¨¥©§¨§©©©¦§ª©

zwnrde zeppeazddn
zrcdïéàéánä íéøácá©§¨¦©§¦¦

,Búàøéå 'ä úáäà éãéì¦¥©£©§¦§¨
ezad`e eaexiw zcn lr -
l`xyi ipal d"awd ly
mc`dy dryay ,'eke
mipipra ezrc winrn
'd zad` ea zeclep ,dl`

,'d z`xieúBðBøçàäå± §¨©£
d`xia mipexg`d mibeqd

dad`e-øçà úBàaä ïä¥©¨©©
úðéçáa äìòîlî Ck̈¦§©§¨¦§¦©

,äðzîmc`dy ixg` - ©¨¨
'd z`xi envrl biyd
ici lr 'd zad`e
d`xid ze`a ,zeppeazd

,dlrnln dpzn ly jxca dad`deeíB÷îa øàaúpL Bîë§¤¦§¨¥§¨
÷eñt ìò øçà13àéäL ,"íëúpäk úà ïzà äðzî úãBáò" : ©¥©¨£©©¨¨¤¥¤§ª©§¤¤¦

`id ,mkzpedk -,äáäà úcîepyiy weqtd xne` jk lre - ¦©©£¨
,dlrnln dpzn jxca ,dpzn zcear `edy dad` ly df ote`

àeä ïëå,xacd jke -.äàøia ïk-íbd`xia dbixcn dpyiy - §¥©¥©¦§¨
.dlrnln dpzn jxca `idyéàcå ,äpäå- y ,xacd -ïéà §¦¥©©¥

úBðBLàøä ïéa ììk CBøòd`xia mipey`xd mibeqd oia - £§¨¥¨¦
,dad`eúBðBøçàä éaâì ,àøápä ìëOä úBãìBz ïäLoial - ¤¥§©¥¤©¦§¨§©¥¨©£

,dad`e d`xia mipexg`d mibeqdïäL,dpzn ly jxca - ¤¥
,BîL-Cøaúé àøBaäî`xap oia jxr mey oi`y myk - ¥©¥¦§¨¥§

jxr mey oi` jk ,`xeal
ly oey`xd beqd oia
lr xvepy d`xie dad`
zervn`a) `xapd ici
oexg`d beqd oial (elky
`ay d`xie dad` ly

.`xeadnïä ïëìå- §¨¥¥
dad`de d`xid

,zepexg`dúBàø÷pä ïä¥©¦§¨
ék ,"úîà" íLa§¥¡¤¦
-LBãwä ìL BîúBç"¨¤©¨

"úîà àeä-Ceøa14, ¨¡¤
,ézîàä úîà àeäL¤¡¤¨£¦¦
íéàøápaL úîàä ìëå§¨¨¡¤¤©¦§¨¦

.dén÷ éáéLç àìk- §¨£¦¥©¥
eiptl melkk zaygp
,`xeadn dpzn jxca ze`ad dad`de d`xid ,okl .jxazi

."zn`" mya ze`xwpúîà"ì íãàä äkæiL Cøcä äæéà Cà©¥¤©¤¤¤¦§¤¨¨¨§¡¤
,"'äzpigan "zn`" ody dad`e d`xil mc`d dkfiy -

,d"awd ly "zn`"díéaø íéîçø øøBòiL éãé-ìò àeä äpä¦¥©§¥¤§¥©£¦©¦
àéäL ,BLôðaL õBöépä ìò 'ä éðôì`id ,mingxd zcn - ¦§¥©©¦¤§©§¤¦

eðééäc ,äöwä ìà äöwäî çéøáî ,á÷òé ìL Búcî- ¦¨¤©£Ÿ©§¦©¥©¨¤¤©¨¤§©§
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

àéåçã àëùî ìôàäå êåùçä óåâá ïëåùä õåöéðä ìò
éìåì ì"ø úååàúä ìëá ìàâúäìå äàîåè ìá÷ì ìåìòä
íò íåçìì úåîåöòúå æåò åì ïúåðå åì ïâî ä"á÷äù
åðòùé ïâî 'åë åðæåò ïåãà ù"æå ïçöðìå åéúåàúå óåâä

.'åë

úåðåùàøä ø"åã éðéî 'á ùéã úàæ úòãåî äðäå
íéøáãáå 'ä úìåãâá úòãäå äðåáúäî úåãìåðä ïä
úåàáä ïä úåðåøçàäå åúàøéå 'ä úáäà éãéì ïéàéáîä
ô"ò à"îá ù"îëå äðúî 'éçáá äìòîìî êë øçà
äáäà úãî àéäù íëúðåäë úà ïúà äðúî úãåáò
ïéá ììë êåøò ïéà éàãå äðäå .äàøéá ë"â àåä ïëå
úåðåøçàä éáâì àøáðä ìëùä úåãìåú ïäù úåðåùàøä
úîà íùá úåàø÷ðä ïä ïä ïëìå .ù"úé àøåáäî ïäù
ìëå éúéîàä úîà àåäù úîà ä"á÷ä ìù åîúåç éë
êøãä äæéà êà äéî÷ éáéùç àìë íéàøáðáù úîàä
íéîçø øøåòéù éãé ìò àåä äðä 'ä úîàì íãàä äëæéù
ìù åúãî àéäù åùôðáù õåöéðä ìò 'ä éðôì íéáø
úåìòîä íåøî åðééäã äö÷ä ìà äö÷äî çéøáî á÷òé

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

רפ"ב.10. ובכ"מ.11.תניא ב). (י, בהקדמה תקו"ז קטן.12.ראה חינוך – ח"ב פי"ד. ח"א לקו"א ז.13.ראה יח, נה,14.קרח שבת
א.



a`Îmgpnקד `"k iyily mei Ð f zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  כ"א שלישי יום
אגרת ז  ,`iw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...áåè äî åðéøùà æ,222 'nr cr.'åëå ìåìòå

,xnelkúBìònä íeøî,zebixcnde -,ähî ähîì ãò- ¥©©£©§©¨©¨
yi - jky oeeikne ,awri ly mingxd zcn zxfzyne zxaer

dgekaéLîäì,CeLçä äfä ìôMä íìBòì "'ä úîà" C §©§¦¡¤¨¨©¨¨©¤¤¨
áeúkL Bîëe15CLça áLà ék" :,dfd mlerd ly -øBà 'ä §¤¨¦¥¥©Ÿ¤

eäæå ."éìaezky dn -16: ¦§¤
Bcñç eðéìò øáb ék"¦¨©¨¥©§

."'eëxabzn 'd cqgy -
,dfd mlerd jyeg lr
z`vnpd mc`d ytpae
xe` ielib xi`n - seba
,miptÎlkÎlr ,ixd .'dn
zn`" zkyndl jxcdy
ici lr `id ,"'d
.miax mingx zexxerzd
íéîçø úeøøBòúä Cà©¦§§©£¦
äëéøö ¯ 'ä éðôì íéaø©¦¦§¥§¦¨
,úîàa ïk-íb úBéäì¦§©¥¤¡¤
BlL úîàa àeäLk íâå§©§¤¨¡¤¤

éà ¯éãé-ìò ìëeé C ¥©©§¥
øøBòì BlL úîà¡¤¤§¥
úîà"î íéðBéìò íéîçø©£¦¤§¦¥¡¤

?"'ä,xen`ky oeeik -
`id `xap ly zn` lk
ly zn`d iabl "`l"k

.d"awdäæì äöòä Cà©¨¥¨¨¤
úéìc ïàî ìò íéîçøä úcî àéäL ,ä÷ãvä úcî àéä¦¦©©§¨¨¤¦¦©¨©£¦©©§¥

déîøbî déì,melk envrn el oi`y inl -çeø úBéçäì ¥¦©§¥§©£©
àzúìc àúeøòúàáe ,'eë íéìôLzexxerzda" - §¨¦§¦§¨¨¦§©¨

- "dhnlny,àìéòìc àúeøòúàzexxerzd" d`a - ¦§¨¨¦§¥¨
,"dlrnlnúðéça íä ,íéîcøð õé÷îe íéðLé øøBòî 'ä§¥§¥¦¥¦¦§¨¦¥§¦©

íéðBéìò íéãñçå íéaø íéîçø,íéîìòpädncxze dpiy - ©£¦©¦©£¨¦¤§¦©¤§¨¦
mc`a lynl enk ,xzei wenr mlrd lye mlrd ly oipr md
'miax mingx'd mi`xwp okl ,mlrda md eizegek oyi `edyk

,"mincxp"e "mipyi" - mvra minlrp mdy ,mipeilrd micqgde
uiwne xxern d"awd mze`eéelbä ìà íìòääî úàöì̈¥¥©¤§¥¤©¦

."íìBòì 'ä úîà" ,"íéiçä øBàa øBàì" ,äaø äøàäå§¤¨¨©¨¥§©©¦¡¤§¨
ì eäæå,ä÷ãöa øîàpä "äòéøæ" ïBL"dwcv rxef" enk - §¤§§¦¨©¤¡©¦§¨¨
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,zenlerd lk zeigdl enynáeúkL Bîëe9BîL ábNð ék" : §¤¨¦¦§¨§
,"Bcáì`ed myd mby -"ecal",mlerdn dlrnl -Båéæ ÷ø §©©¦
BãBä"å,myd ly -."'Bâå íéîLå õøà ìòux` ly zeigd - §©¤¤§¨¨¦§

myd ,xen`ky ,enyn dx`d - cala eife ced `id ,minye
mb `ed envrlykzenlerd zeig dyrnly jk ,cala dx`d ok

.dx`dn dx`d `id mi`xapdeäøàäådx`dn -úLaìúî Bæ §¤¨¨¦§©¤¤
,íúBéçäì íéðBzçúå íéðBéìòa Lnîlr xaecn xak o`k - ©¨§¤§¦§©§¦§©£¨
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ùã÷ä úøâà
éäìàá ÷ìç åì ïéà ì"æøàîá øåâùä ïåùì áèéä
ììë ÷ìç ïåùì êééù àì äøåàëìã íâä éë ìàøùé
ïéðòä êà .å"ç íé÷ìçì ÷ìçúî åðéàù êøáúé úå÷ìàá
éë ùåøéô ìàøùé éäìà ìà åì àø÷éå á÷òéá ù"îë
ò"ëîî åäéàã óà éë àåä ïë åîùë ä"á÷ä úîàá äðä
õøàì úçúî ãò úåìòîä íåøî íéðåúçúå íéðåéìò
õøàä úàå íéîùä úà àìä ù"îë úéøîåçä åæìä
àìå ìåëéáë åúåîöòå åúåäî åðééäã ùîî éðà àìî éðà
íéðåúçúå íéðåéìòî ìãáåîå ùåã÷ àåä ë"ôòà ãáì åãåáë
íãàä úîùð úñéôúë å"ç íëåúá ììë ñôúð åðéàå
åéä àì úàæìå .úåëéøàá à"îá ù"îë î"ãò åôåâá
ìåëéáë åãáì åúåîöòå åúåäîî íúåéç ìá÷ì íéìåëé
íéðåéìò äéçî ä"á÷ä øùà úåéçä úåèùôúä ÷ø
êøáúé åîùî äøéàî äøàä åîë î"ãò àåä íéðåúçúå
ååéæ ÷ø åãáì åîù áâùð éë ù"îëå ãçà åîùå àåäù
ùîî úùáìúî åæ äøàäå .'åâå íéîùå õøà ìò åãåäå
éãé ìò íëåúá úñôúðå íúåéçäì íéðåúçúå íéðåéìòá
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המובן". והשכל הדעת מן למעלה "שהיא מישראל", שיהי' מי יהי' ˘ËÈÏ"‡:4.האדם ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ אלא מצאתי לא "לע"ע
וי"ל  ב). סג, (ברכות להם" "אין וכן רע"א) ל, בתו"א הובא וש"נ. ד. פ"ב, (ב"ר לכם אי' מקומות בכו"כ אבל תזריע, ס"פ בתנחומא

וק"ל". רבים. ל' לא וגם נוכח ל' להעתיק רצה כ.5.שלא לג, כד.6.בראשית כג, ג.7.ירמי' ו, פמ"ב.8.ישעי' ח"א תהלים 9.בלק"א
יג. קמח,



a`Îmgpnקו a"k iriax mei Ð f zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  כ"ב רביעי יום
,222 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...åæ äøàä äðäå,222 'nr cr.áåøî øôñé

zeyalzdynnzeyalzd `l` ,mda z`vnp `idy wx `l .
,mlerd zbixcnl m`zda zn`zene znvnevn zeigdy

,mlerd mr zcg`zneíéòvîî éãé-ìò íëBúa úñtúðå§¦§¤¤§¨©§¥§ª¨¦
,íéaødpeilr dbixcn oia "mirvenn" enk ody zebixcn - ©¦

odl yi ,oky .dpezgze
zebixcnl mb zekiiy
zebixcnl mbe zepeilrd
zeynyn okle ,zepezgzd
zcixil "mirvenn" od

,dpezgzd dbixcnl dpeilrd dbixcndn zeigde rtyd
íéaø íéîeöîöå,mevnv lk ici lry ,zenka miax minevnv - §¦§¦©¦

,zeigde xe`d miphwzn,íéîeöòåmd zeki`ay minevnv - ©£¦
hrene ohw wx `l `ed ,mevnvd ixg`l ,xe`dy ,xzeia miwfg
,mevnvd iptly xe`d xy`n xe` ly xg` beq `ed `l` ,xzei

ìzLäaúBâøãnä úeìL,zenlerd ly -ìeìòå älò Cøc §¦§©§§©©§¥¤¤¦¨§¨
.'eëåcg` mleray - §

"dlir" ly xcq yi envr
- "lelr"e - daiq -
`id zg` dbixcn ,aaeqn
dbixcnl daiqe dlir
minevnvd lk ixg` ixd ,"dlir"dn "lelr" `idy dpezgzd
.mda qtzp `edy ote`a zenlera xe`d `a ,xe`d ly zecixide

äìòîlL óà ,Bæ äøàä ,äpäåxzeia mipeilrd zenlera - §¦¥¤¨¨©¤§©§¨
,leabe dlabdn dlrnlyúðéçáa úèMtúîe äøéàî àéä¦§¦¨¦§©¤¤¦§¦©

,úéìëúå ìeáb éìa,seq ilae leab ila -úBîìBò úBéçäì §¦§§©§¦§©£¨
,úéìëúå õ÷ ïéàì íéîìòðmb -ibeqila md dl` zenler ¤§¨¦§¥¥§©§¦

mdn mler lk mbe ,leab
e`a `edleab ila ly ot
,zilkzeáeúkL Bîk§¤¨

'àaø àøãà'a10,- §¦§¨©¨
minlrp zenler mpyiy

,zilkze uw oi`l-óà©
dzãøa ïë-ét-ìò- ©¦¥§¦§¨

- dx`dd zcxaähîì§©¨
íéaø íéîeöîö éãé-ìò©§¥¦§¦©¦
íéàøápä úBéçäì§©£©¦§¨¦

,íéNòpäå íéøeöéäå- §©§¦§©©£¦
zenleray mi`xapd
"dxivi" ,"d`ixa"
oaen jkn ."diyr"e
zece` xaecn df iptly
"zeliv`"d mler
seqÎoi` zenlere
mlern dlrnly

,"zeliv`"dú÷ìçð àéä¦¤§¤¤
øtñîì ììk Cøc¤¤§¨§¦§©

,â"éøz,613 -â"éøz ïä ïäL ,äøBzä úBöî â"éøz ãâðk ©§©§¤¤©§©¦§©¨¤¥¥©§©
øéàäì ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàî Bæ äøàä úBëLîä éðéî¦¥©§¨¤¨¨¥¥¨§¨¦

ç"îøî äìeìkä íãàä úîLðì248 -ä"ñLe íéøáà- §¦§©¨¨¨©§¨¥§¨¥¨¦§¨
365,íéãéb,(613) b"ixz md cgiay -døeáòa øLà- ¦¦£¤©£¨

,icedi ly eznyp liayaúëLîäå úãéøé úéìëz øwò àeä¦©©§¦§¦©§©§¨©
,íéNòpäå íéøeöéäå íéàøápä ìëì ähîì Bæ äøàä- ¤¨¨§©¨§¨©¦§¨¦§©§¦§©©£¦

" mlek mi`xwpddhn,dlabdn dlrnly zenlerd znerl ,"
ïlk úéìëzL,miyrpde mixvepd ,mi`xapd lk ly -àeä ¤©§¦ª¨

:òãBpk ,íãàäzilkza heyt `ed zewl`y zexnl ,ixd - ¨¨¨©©
dx`dda j` ,miwlg ly oipr zewl`a jiiy `le ,zehiytd
dxi`nd ziwl`d
mxwiry dhnl zenlera
ly eznyp `id mzilkze
ly oiprd jiiy - icedi
md illk ote`ae .miwlg
mda miwlg (613) b"ixz
,dx`dd zwlgzn
epax xiaqi - zeihxtae
lk wlgzn - oldl owfd
,dl` miwlgn cg`
.miihxt miwlg daxdl

äæ øtñî ,äpäåb"ixz - §¦¥¦§¨¤
b"ixz cbpk - (613)

,dxezd zeevnàeä
,ììk Cøãaote`a - §¤¤§¨

dx`dd zwlgzn illk
,miwlg (613) b"ixzl
äpä ¯ èøt Cøãa ìáà£¨§¤¤§¨¦¥
äåöîe äåöî ìk̈¦§¨¦§¨
íéaø íéèøôì ú÷lçúî¦§©¤¤¦§¨¦©¦
ìëaL úBièøt úBëìä éôeb ïä ïäå ,úéìëúå õ÷ ïéàì§¥¥§©§¦§¥¥¥£¨§¨¦¤§¨

,øtñî íäì ïéàL äåöîlkay zekldd ihxtl xtqn oi` - ¦§¨¤¥¨¤¦§¨
,zeevndn zg`áeúkL Bîk11"úBëìî änä íéML" :- §¤¨¦¦¥¨§¨

l"f epinkg miyxec12:úBzëqî íéML ïä,q"yd -,'eë ¥¦¦©¤§
"øtñî ïéà úBîìòå":l"f epinkg miyxec -,'eë úBëìää ïä ©£¨¥¦§¨¥©£¨

,xtqn ila ody -.'eë ïBéìòä ïBöø úëLîä ïäLoeeike - ¤¥©§¨©§¨¤§
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

úåìùìúùäá íéîåöòå íéáø íéîåöîöå íéáø íéòöåîî
.'åëå ìåìòå äìò êøã úåâøãîä

óà åæ äøàä äðäå
ìåáâ éìá 'éçáá úèùôúîå äøéàî àéä äìòîìù
úéìëúå õ÷ ïéàì íéîìòð úåîìåò úåéçäì úéìëúå
íéîåöîö é"ò äèîì äúãøá ë"ôòà àáø àøãàá ù"îë
ú÷ìçð àéä íéùòðäå íéøåöéäå íéàøáðä úåéçäì íéáø
ïäù äøåúä úåöî â"éøú ãâðë â"éøú øôñîì ììë êøã
øéàäì ä"á ñ"à øåàî åæ äøàä úåëùîä éðéî â"éøú ïä
íéãéâ ä"ñùå íéøáà ç"îøî äìåìëä íãàä úîùðì
úëùîäå úãéøé úéìëú ø÷éò àåä äøåáòá øùà
íéùòðäå íéøåöéäå íéàøáðä ìëì äèîì åæ äøàä

:òãåðë íãàä àåä ïìåë úéìëúù
äðäåèøô êøãá ìáà .ììë êøãá àåä äæ øôñî

íéáø íéèøôì ú÷ìçúî äåöîå äåöî ìë äðä
ìëáù úåéèøô úåëìä éôåâ ïä ïäå úéìëúå õ÷ ïéàì
úåëìî äîä íéùù ù"îë øôñî íäì ïéàù äåöî
úåëìää ïä øôñî ïéà úåîìòå 'åë úåúëñî 'ñ ïä
ùîî àåä ïëå 'åë ïåéìòä ïåöø úëùîä ïäù 'åë
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ואילך.10. ב קכז, ח.11.זח"ג ו, ובכ"מ.12.שה"ש שם. שהש"ר



קז a`Îmgpn b"k iying mei Ð f zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  כ"ג חמישי יום
,222 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...á÷òéã 'éøôåù äðäå,aiw 'nr cr.à"îá ù"îë

mdy ,zekldd ihxt mb jk ,leab ila ixd `ed oeilrd oevxdy
iably myke .leab ila md - oeilrd oevxdn zekynd ihxt
,lirl xn` ,dx`dd zwlgzn mda miillkd miwlgd b"ixz
mixa` g"nx ,mipipr b"ixz mpyi ,mze` zhlewd ,dnypay

iabl mb jk ,micib d"qye
zekyndd ihxt
ila mdy ,dx`ddny
zenypl yi - leab
miihxt milk l`xyi
mihxtd z` helwl
.ef dkynde dx`dn

:owfd epax oeylaeïëå§¥
úîLða Lnî àeä©¨§¦§©

.íãàädnypl yiy - ¨¨¨
.ef dx`de dkyndn miiteqÎoi`d mihxtd zhilwl milkék¦

a úBìeìk eéä íìBòaL úBîLpä ìk ,äpäly eznyp - ¦¥¨©§¨¤¨¨¨§¨
ïBLàøä íãà13êøãå ,BúîLð äúéä ììkmc` ly - ¨¨¨¦§¤¤§§¨¨§¨¦§¨

,oey`xdä"ñLe íéøáà ç"îø :â"éøz øtñîì ú÷ìçð¤§¤¤§¦§©©§©§¨¥¨¦§¨

ïäL ,øtñî ïéà úBöBöéðì ú÷ìçð èøt Cøc Cà ,íéãéb¦¦©¤¤§¨¤§¤¤§¦¥¦§¨¤¥
úàéa ãò íéèáMäå úBáàä úBîéî ìàøNé ìk úBîLð¦§¨¦§¨¥¦¨¨§©§¨¦©¦©

øîàpM äî æà íi÷iL ,ììëa ãòå çéLnä14øtñî äéäå" : ©¨¦©§©¦§¨¤§ª©¨©¤¤¡©§¨¨¦§©
"áøî øôqé àìå ãné àì øLà ,íiä ìBçk ìàøNé éða15. §¥¦§¨¥§©¨£¤Ÿ¦©§Ÿ¦¨¥¥Ÿ

,oaen xen`d lkn -
oey`xd mc` znypy
oi` zevevipl zwlgznd)
did (zenyp ly xetq
mihxtd likdl dgeka
dkynddn miiteqÎoi`d
oevxd ly dx`dde
zeigde xe`d ,oeilrd
zenypl jynpd iwl`d
epax xiaqi oldl .l`xyi
iwl` lÎ` el `xwie" aezk awriay ,lirl xikfdy dn owfd
dx`ddn mihxtd lk eznypa exi`d awria mby ,"l`xyi
oeylae .oey`xd mc`a xacd didy jxcÎlre itk ,ziwl`d

:owfd epax

ïBLàøä íãàc déøôeL ïéòî á÷òéc déøôeL ,äpäå16,eitei - §¦¥§¥§©£Ÿ¥¥§¥§¨¨¨¦
,oey`xd mc` ly ezenilye eitei oirk awri ly ezenilyeïwzL¤¦¥

,awri -äìeìk ïk-íb BúîLð äúéäå ,ïBLàøä íãà àèç¥§¨¨¨¦§¨§¨¦§¨©¥§¨
,íìBò ãòå íìBòî ,ìàøNéaL úBîLpä ìkîmb ,xnelk - ¦¨©§¨¤§¦§¨¥¥¨§©¨

`nlr"n zenypd
zenlerdn) "`iqkz`c
zenypd mbe ,(miqeknd
"`ilbz`c `nlr"n
eid (mielbd zenlerdn)
ly eznypa zelelk olek

,awriäákøî äéäå§¨¨¤§¨¨
,äìòîlL äøBúì§¨¤§©§¨

,"íãà" íLa úàø÷pL- ¤¦§¥§¥¨¨
"mc` dxezd z`f"17,Bîk§

áeúkL18úeîc ìòå" : ¤¨§©§
äàøîk úeîc àqkä©¦¥§§©§¥

,"'eëå íãàdpeekdy - ¨¨§
`aeny itk ,"dxez"l `id

dlawd zxeza19.áeúkL Bîëe20"'eë ìàøNéa íéðôì úàæå" : §¤¨§Ÿ§¨¦§¦§¨¥
,l`xyi ly mzeinipta "z`f"e -äøBz àlà úàæ ïéà"21,"'eë- ¥Ÿ¤¨¨

,l`xyia mcewn did ,dxez ,"z`f"yúLaìîe äìeìk äúéäL¤¨§¨§¨§ª¤¤
,"àáñ ìàøNé" úîLða`xwpd dhnl epia` awri lr aqend - §¦§©¦§¨¥¨¨

l`xyi" `xwp ok mby dlrnl eyxey lr oke ,"`aq l`xyi"
,"`aqäìeìkädlelk "`aq l`xyi" znyp -.úBîLpä ìkî- ©§¨¦¨©§¨

.dxezd xe`l ilk did `edeBì àø÷iå" eäæå"ìàøNé éäìà ìà §¤©¦§¨¥¡Ÿ¥¦§¨¥
ì "ìà" ¯äøàää úëLîä ïBLzcn lr fnex lÎ` myd ,oky - ¥§©§¨©©¤¨¨

,drtyde dkynd ,cqgd
-Ceøa óBñ-ïéà øBàî¥¥¨
,éelbä ìà íìòääî àeä¥©¤§¥¤©¦
seqÎoi` xe`l dpeekd -

,dxeza yaelndøéàäì§¨¦
,BúîLða éelb úðéçáa¦§¦©¦§¦§¨

áeúkL Bîëe22'ä ìà" : §¤¨¥
;"eðì øàéå"lÎ`"y ixd - ©¨¤¨

edfe ,dx`d oeyl `ed
iwl` lÎ` el `xwie"
`xw awriy ,"l`xyi

jiyndezelbzdd
ly zillkd dx`ddn
llkd ,seqÎoi` xe`
xi`z zelbzddy - zeevne dxezay mihxtd lk ekeza liknd

.eznypaáì éøLé ìk åéøçàå23,xi`nd iwl`d xe`dy dl` - §©£¨¨¦§¥¥
z`xie 'd zad` ly zexxerzd mdl yi xy`e mala `a mgena

,zeevn mneiwae dxez mcenila zeig dqipknd ,'díé÷ñBòä̈§¦
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

åéä íìåòáù úåîùðä ìë äðä éë íãàä úîùðá
ú÷ìçð åúîùð äúéä ììë êøãå ø"äãàá úåìåìë
êøã êà íéãéâ ä"ñùå íéøáà ç"îø â"éøú øôñîì
ìë úåîùð ïäù øôñî ïéà úåöåöéðì ú÷ìçð èøô
çéùîä úàéá ãò íéèáùäå úåáàä úåîéî ìàøùé
ìåçë é"ðá øôñî äéäå ù"î æà íéå÷éù ììëá ãòå

.áåøî øôñé àìå ãîé àì øùà íéä

äéøôåù äðäå
ø"äãà àèç ï÷éúù ø"äãàã äéøôåù ïéòî á÷òéã
ìàøùéáù úåîùðä ìëî äìåìë ë"â åúîùð äúéäå
'÷ðù äìòîìù äøåúì äáëøî äéäå íìåò ãòå íìåòî
äàøîë úåîã àñëä úåîã ìòå ù"îë íãà íùá
úàæ ïéà 'åë ìàøùéá íéðôì úàæå ù"îëå 'åëå íãà
úîùðá úùáåìîå äìåìë äúéäù 'åë äøåú àìà
åì àø÷éå åäæå úåîùðä ìëî äìåìëä àáñ ìàøùé
øåàî äøàää úëùîä ïåùì ìà .ìàøùé é÷ìà ìà
éåìéâ 'éçáá øéàäì éåìéâä ìà íìòääî ä"á ñ"à
áì éøùé ìë åéøçàå åðì øàéå 'ä ìà ù"îëå åúîùðá

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

ובכ"מ.13. ב. פ"מ, ב"ר א.14.ראה ב, ˘ËÈÏ"‡:15.הושע ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.(י טז, (שם אחר" מפסוק א.16."סיום פד, ב"מ
יד.17.ובכ"מ. יט, כו.18.חוקת א, ואיל 19.יחזקאל ב עא, זח"א ז.20.ך.ראה ד, ב.21.רות פא, כז.22.זח"ג קיח, תהלים

.23‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.(ג מ, שלח לקו"ת (ראה ישרֿאֿל" אותיות "דישראל :



a`Îmgpnקח c"k iyiy mei Ð f zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  כ"ד שישי יום
,aiw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...éåìéâù óà äðäå,aiw 'nr cr:ùîî

úðéçáa àeä-Ceøa óBñ-ïéà 'ä øBà øéàî ,úBönáe äøBza©¨©¦§¥¦¥¨¦§¦©
,íúîLða éelb" z`xwp ef "dx`d" -epiwlgaeh dn epixy`) " ¦§¦§¨¨

epiwlgdx`dd ,xnelk ,("
zihxtd ziwl`d
,devn lk ici lr dxi`nd
dx`ddn wlg `idy
xaqedy itke .zillkd
`idyk ef dx`dy ,lirl
ote`a `id ,dhnl zcxei
b"ixzl zewlgzd ly

xi`n ziwl`d dx`ddny wlgd ixd - 'eke miwlg (613)
aeh dn epixy`" xn`p jk lre ,devn miiwnd icedi ly dnypa

epiwlg."íçîa äøàää æò øúéå úàN øúéa äæ éelb ïîæe§©¦¤§¤¤§¥§¤¤¨©¤¨¨§Ÿ¨
øçà íB÷îa øàBáîL Bîk ,älôzä úòLa àeä íaìå24.- §¦¨¦§©©§¦¨§¤§¨§¨©¥

ici lr ,okymleqdlitzd
ly zeevnd iyrn miler
ici lr jynpe ,icedi
ziwl`d dx`dd mleqd
.dizeawray zelbzdde
owfd epax xiaqd o`k cr
oldl ."epiwlg" oeyld
mirp dn" oeyld xiaqi

epilxebitÎlr wxe ,llkd on `veid wlg lr dxen ixd lxeby ,"
:owfd epax oeylae .dtid wlga mikef lxeb

éelbL óà ,äpäå,iwl` -úBönäå äøBzä ÷ñò éãé-ìò äæ §¦¥©¤¦¤©§¥¥¤©¨§©¦§
úçà äøBz ék ,ììk Cøãa ìàøNiî Lôð ìëì äåL àeä¨¤§¨¤¤¦¦§¨¥§¤¤§¨¦¨©©

eðlëì ãçà ètLîecvne ,zeevne dxeza aiiegn icedi lk - ¦§¨¤¨§ª¨
ddlrnly dx`d`id ,zeevnde dxezd ici lr zkynpd

cg` lkl zkynp
,deya l`xyin-ìò-óà©©

ïéà èøt Cøãa ïë-ét¦¥§¤¤§¨¥
Bà úBLôpä ìk- ¨©§¨

dlrnly dbixcnd
,dpnnå úBçeøäe` - ¨§

dlrnly dbixcnd
,dpnnúBåL úBîLpä©§¨¨

äæ ïéðòadx`da - §¦§¨¤
ziwl`d zelbzde
ici lr mdl dxi`nd

,devn meiwe dxezéôì§¦
íàBáe íìebìb ïîæe úò¥§©¦§¨¨

,äfä íìBòaziaxn - ¨¨©¤
epizexec ly zenypd
eidy zenyp ixd od dl`
aey ecxie df mlera xak

dtewzde onfd itl ixd ,miieqn oipr owzl ick dfd mlerl
dl dxi`n dfk ote`a - df mlerl zcxeie zlblbzn dnypdy

dlrnln.ef e` ef devn ici lry ziwl`d zelbzdde dx`dd
äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø øîàîëe25øéäæ éåä éàîa Ceáà" : §©£©©¥¦§¨¦§¨¨¨§©¨¥¨¦

."'eë úéöéöa déì øîà ,éôè?"xzei xidf did dna jia`" - §¥¨©¥§¦¦
el dxi`d ziviv zevnay ,ixd ."ziviv zevna" :el dpre
xy`n xzei dneiwa xidf did okly ,zcgein ziwl` zelbzd

yexitd itke ,zexg` zeevna26ied i`na" :xidfdna - "ith
xi`d.iwl`d xe`d xzei elúBøBcä ìk ïéà ïëå27.ïéåL`l - §¥¥¨©¨¦

mb mpyi `l` ,dipyl zg` dnyp oia miiepiy mpyiy cala ef
mzceary zexec eidy ,zexecd cvn miiepiyzixwirddzid

zexece ,dxezd oipr
mzcearyzixwirddzid

'eke dwcvd oipr28,oky ,
zexec mze`ay zenypl
zcgein zelbzd dxi`d

mipipradl`.Bîk ék¦§
øáà ìk ,íãàä éøáàL¤¥§¥¨¨¨¨¥¨
úéèøt älòt Bì Lé¥§ª¨§¨¦
úBàøì ïéòä ,úãçéîe§ª¤¤¨©¦¦§

ì ïæàäåîLìëa Ck ,ò §¨Ÿ¤¦§Ÿ©¨§¨
äåöîoixa`" ze`xwpd - ¦§¨

"`klnc29ixa`" -
,"jlndéèøt øBà øéàî¥¦§¨¦

óBñ-ïéà øBàî ãçéîe§ª¨¥¥
ìkL óàå .àeä-Ceøä§©¤¨
äëéøö ìàøNiî Lôð¤¤¦¦§¨¥§¦¨
ìk íi÷ì ìebìâa àBáì̈§¦§§©¥¨

,úBöî â"éøzonf ly dnyply ,xnel mi`zn cvik ,okÎm`e - ©§©¦§
,ziwl`d zelbzdd ,xg` ote`a ,dxi`n dl` zexece df

zeevna xzei dwfge zcgein zexidf zyxcpezeihxt?zeniieqn
äëøöð àì íB÷î-ìkî,zniieqn devna zcgeind zexidfd - ¦¨¨Ÿ¦§§¨

,æò øúéå úàN øúéa ,äøúé úeæéøæe úeøéäæe äôcòäì àlà¤¨§©§¨¨§¦§¦§¥¨§¤¤§¥§¤¤¨
.úBönä øàL úeøéäfî äìòî äìòîì ,úìtëîe äìeôk§¨§ª¤¤§©§¨©§¨¦§¦§¨©¦§

"éôè" ¯ "éôè øéäæ éåä éàîa" øîàL eäæå,xzei -.à÷éc §¤¤¨©§©¨¥¨¦§¥§¥©§¨
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

úåöîáå äøåúá íé÷ñåòää"á ñ"à 'ä øåà øéàî
úàù øúéá äæ éåìéâ ïîæå íúîùðá éåìéâ úðéçáá
äìôúä úòùá àåä íáìå íçåîá äøàää æò øúéå

.à"îá ù"îë

äøåúä ÷ñò é"ò äæ éåìéâù óà äðäå
éë ììë êøãá ìàøùéî ùôð ìëì äåù àåä úåöîäå
ïéà èøô êøãá ë"ôòà åðìåëì 'à èôùîå úçà äøåú
éôì äæ ïéðòá úååù úåîùðäå úåçåøä åà úåùôðä ìë
éàîá êåáà ì"æøàîëå æ"äåòá íàåáå íìåâìâ ïîæå úò
úåøåãä ìë ïéà ïëå 'åë úéöéöá ì"à éôè øéäæ éåä
äìåòô åì ùé øáà ìë íãàä éøáàù åîë éë ïéåù
ìëá êë òåîùì ïæàäå úåàøì ïéòä úãçåéîå úéèøô
óàå ä"á ñ"à øåàî ãçåéîå éèøô øåà øéàî äåöî
ìë íéé÷ì ìåâìâá àåáì äëéøö ìàøùéî ùôð ìëù
úåøéäæå äôãòäì àìà äëøöð àì î"î úåöî â"éøú
úìôåëîå äìåôë æò øúéå úàù øúéá äøéúé úåæéøæå
øîàù åäæå .úåöîä øàù úåøéäæî äìòî äìòîì
äæä øåàä ïåøúé äðäå .à÷ééã éôè éôè øéäæ éåä éàîá

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

.24:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."סכ"ד מלקמן ב.25."להעיר קיח, ע'26.שבת תש"א סה"מ .21 ע' תש"ב השיחות ספר ראה
.240.27:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."'המצוות' צ"ל אולי דאגה"ק בכת"י לחפש ויש דלעיל. וזמן" ב"עת נכלל ‰Ú¯˙28."לכאורה

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î."ס"ט ס"ה, אגה"ק ת"ל.29."ראה תקו"ז



קט a`Îmgpn d"k ycew zay mei Ð g zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  כ"ה קודש שבת יום
אגרת ח  ,aiw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úå÷ãö òøåæ ç,224 'nr cr.'åë êåîð

zeidl dkixv zexidf ,oky .`wec -lkao`k dl`yd ,zeevnd
xidf did devn efi`a :`idxzei.äfä øBàä ïBøúé ,äpäå§¦¥¦§¨©¤

úBièøt úBîLðì éèøtä©§¨¦¦§¨§¨¦
xe`d xi`n oday -
,zelbzd xzia devndny
úòãå íòè úðéçáa Bðéà¥¦§¦©©©¨©©
äìòîì àlà ,âOîª¨¤¨§©§¨

,úòcä úðéçaî- ¦§¦©©©©
,dpaddeäìò CkL¤¨¨¨

,Cøaúé åéðôì äáLçîaly xe`d xi`i zniieqn dnypay - ©©£¨¨§¨¨¦§¨¥
.zecgein zelbzde dx`da zniieqn devnähîì Búîâeãå§§¨§©¨

:Lnî ìøBbä úðéça àeä,lkye mrh it lr epi` `ed mby - §¦©©¨©¨
enk ,dlrnln rawp jk `l` ,xg` e` df lxeba dkef recn

aezky30z` lhei wiga" :
,"ehtyn lk 'dne lxebd
ly wlga leti lxebdy
oiprd df ixd ,df e` df
,"epilxeb mirp dn" ly

dn dtid wlgdydpyiy
zcgein ziwl` zelbzd
ly oipr `ed ,zniieqn dnypl ,zeevne dxez ly miieqn oiprn

.zrce mrhn dlrnly "lxeb"

g."úBòeLé çéîöî ,úB÷ãö òøBæ" ..dltzd xcq zepeyln - ¥©§¨©§¦©§
ì áeúkM äî äpäBîëe ,ä÷ãvä úåöîa "äòéøæ" ïBL ¦¥©¤¨§§¦¨§¦§©©§¨¨§

÷eñta áeúkL1,'eë "ä÷ãöì íëì eòøæ" :exvw" :miiqne - ¤¨©¨¦§¨¤¦§¨¨
,cqgd zcn itl drixfd ixt z` exvwiy ,"cqg itlìò ïáeé¨©

eðéúBaø eøîàM äî ét-¦©¤¨§©¥
äëøáì-íðBøëæ2éaø" : ¦§¨¦§¨¨©¦

äèeøt áéäé øæòìà¤§¨¨¨¦§¨
,éìöî øãäå éðòì'x - §¨¦©£©©§¥

(dwcv) dhext ozp xfrl`
,lltzd okn xg`le iprl

:áéúëcaezk ,oky -3: ¦§¦
éðô äæçà ÷ãöá éðà."E £¦§¤¤¤¡¤¨¤

,Leøt`xew `edy dn - ¥
,"jipt dfg`" dltzl
ici lr `wec df recne

,dwcv ly dpkddék¦
Cøaúé Búe÷ìà éelb¦¡Ÿ¦§¨¥
ìL BzáLçîa älbúnä©¦§©¤§©£©§¤
,Búlôúa Búðeëå íãà̈¨§©¨¨¦§¦¨
àøeòL íeôì ãç ìk̈©§¦¨

,déìécitl cg` lk - ¦¥
,exeriyúøBúa àeä§©

íìBòî 'ä ãñç"å ä÷ãö§¨¨§¤¤¥¨
"åéàøé ìò íìBò ãòå§©¨©§¥¨

.'eëzcxeie dxi`ny -
mlerl oeilrd mlerdn
ziwl` zelbzd oezgzd

,myd i`xi lrøéànä àeä-Ceøa óBñ-ïéà ,'ä øBàL ,øîBìk§©¤¥¨©¥¦
áø éelb úðéçáa äaø äøàäa ,íéðBéìò úBîìBòa äìòîì§©§¨§¨¤§¦§¤¨¨©¨¦§¦©¦©

,zenka -,íeöòå,zeki`a -úîàaL ãòmi`xapd - §¨©¤¤¡¤
,mipeilrd zenlerayLnî àìëe úeàéöna ïéìèa ïä¥§¥¦¦§¦§Ÿ©¨

dén÷ éáéLçmiaygp md oi`y ji`e mlehiaa miyg mdy - £¦¥©¥
,jxazi eiabl melklïä ïäå ,Cøaúé BøBàa ïéììëðå§¦§¨¦§¦§¨¥§¥¥

øäfa íéøàánä ,ïäaL úBîLpäå íéëàìnä íò úBìëéää©¥¨¦©©§¨¦§©§¨¤¨¤©§Ÿ¨¦©Ÿ©
eðì eøcqL älôzä øãña íúBîB÷îì íúBîLa LBãwä©¨¦§¨¦§¨§¥¤©§¦¨¤¦§¨

,äìBãbä úñðk éLðà- ©§¥§¤¤©§¨
mifnexn dltzd xcqa
mik`lnde zelkidd

,mday zenypdeäpä¦¥
íMîzelbzddn - ¦¨

mda dxi`nd ziwl`d
,mipeilrd zenleraøéàî¥¦

íìBòì "áBè ék" øBàä̈¦¨¨
'ä éàøé" ìò ,äfä ìôMä©¨¨©¤©¦§¥

éáLBçåÎa mippeazn - §§¥
Bãáòì íéöôçä ,"BîL§©£¥¦§¨§
Bæ álaL äãBáò"a©£¨¤©¥

,"älôzz`xwpd - §¦¨
"alay dcear"4,Bîëe§

áeúkL5débé 'äå" : ¤¨©©¦©
."ékLçltyd mleray - ¨§¦

dfdjeyg mler `edy
ielib ea xi`n epi`y
,"ikyg dibi 'ied" ,zewl`
'ied my ly xe`d xi`i

.ily jyegd z`,äpäå§¦¥
ähîì Bæ äøàä úãéøé§¦©¤¨¨§©¨
úàø÷ð ,äfä íìBòì̈¨©¤¦§¥

,"'ä ãñç" íLaj` ,icedi ly ezcear ici lr `a df ,oky - §¥¤¤
df `l` ,ef dkynd jiynzy llk jxra dpi` dnvr dceard

,df ielib icedil xi`nd "'d cqg" ly oipräpëîä"'d cqg" - ©§ª¤
,dpeknCeîð íB÷îì dBáb íB÷nî íéãøBiä ,"íéî" íLa§¥©¦©§¦¦¨¨©§¨¨
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

âùåî úòãå íòè úðéçáá åðéà úåéèøô úåîùðì éèøôä
åéðôì äáùçîá äìò êëù úòãä úðéçáî äìòîì àìà

:ùîî ìøåâä úðéçá àåä äèîì åúîâåãå êøáúé

òøåæ çù"î äðä úåòåùé çéîöî úå÷ãö
ù"îëå ä÷ãöä úåöîá äòéøæ ïåùì
ì"æøàù äî ô"ò ïáåé .'åë ä÷ãöì íëì åòøæ ÷åñôá
÷ãöá éðà áéúëã éìöî øãäå éðòì äèåøô áéäé à"ø
äìâúîä êøáúé åúå÷ìà éåìéâ éë 'éô êéðô äæçà
íåôì ãç ìë åúìôúá åúðåëå íãà ìù åúáùçîá
íìåòî 'ä ãñçå ä÷ãö úøåúá àåä äéìéã àøåòéù
ä"á ñ"à 'ä øåàù øîåìë 'åë åéàøé ìò íìåò ãòå
'éçáá äáø äøàäá íéðåéìò úåîìåòá äìòîì øéàîä
úåàéöîá ïéìèá ïä úîàáù ãò íåöòå áø éåìéâ
ïä ïäå 'úé åøåàá ïéììëðå äéî÷ éáéùç ùîî àìëå
íéøàåáîä ïäáù úåîùðäå íéëàìîä íò úåìëéää
åðì åøãñù äìôúä øãñá íúåîå÷îì íúåîùá ÷"äåæá
íìåòì áåè éë øåàä øéàî íùî äðä â"äðë éùðà
åãáòì íéöôçä åîù éáùåçå 'ä éàøé ìò äæä ìôùä
äðäå éëùç äéâé 'äå ù"îëå äìôú åæ áìáù äãåáòá
'ä ãñç íùá úàø÷ð æ"äåòì äèîì åæ äøàä úãéøé
íå÷îì äåáâ íå÷îî íéãøåéä íéî íùá äðåëîä

:'åë êåîð
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לג.30. טז, יב.1.משלי י, א.2.הושע י, טו.3.ב"ב י"ז, בתחילתה.4.תהלים כט.5.תענית כב, ב שמואל



a`Îmgpnקי d"k ycew zay mei Ð g zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

'eë6:xe` cxei jk ,jenpl deab mewnn zcxl mind rah enk -
jynp df "'d cqg" ,ltyd mlerd l` mipeilrd zenlerdn 'd
cqgdn - dhnln zexxerzdd - "`zzlc `zexrz`" ici lr
zeiniptd zii`x ,"jipt dfg`" okly ,dyer icediy dwcvde
zpizp ixg` ,"dwcva" ixg` `a - ezltza icedil zewl` ly
cqgd ici lr dlrnly cqgd z` jiyndl ick ,iprl dhext
oipr dk oia `id df ielib zx`dy oeeik ,dxe`kl ,mxa .dhnly

ila mb xi`dl dleki `id ixd - dlrnly cqge dwcv ly
ly cqgdn - dhnln zexxerzdd - "`zzlc `zexrz`"d
zcn dpyi dlrnl mby ,owfd epax xiaqn ?dhnl mc`d
miwewf okl ,jxazi exe` lr zeqkle mvnvl ,mevnvde dxeabd
ick ,'d cqgl "`zzlc `zexrz`"k mc`d ly dwcve cqgl
ziwl`d zelbzdd z` rpniz `l mevnvde dxeabd zcny

:owfd epax oeylae ,dltzd zrya icedil
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א.6. ז, תענית ראה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fpw sc zay(ipy meil)

didzCøBöì,zaydéðz÷ eäééåøzà,diepy `id odizy lr ± §¤©©§©§¨¨¥
xnelk,lrad zxtd lr mbe mkgd zxzd lr mbCøBöì àlLå§¤Ÿ§¤

àì,lrad zxtd `l s` exizdàîìào`kn gikedl lkepe ± Ÿ©§¨
ayíéøãð úøôäepiid 'erny mei' ,lrad ici lr,úòì úòî £¨©§¨¦¥¥§¥

mb xtdl lkei ,zaya xcpd z` rny lrad m`y `vnpe
.dxcp ezy`y rny day dry dze` cr zxgnlàîìéc Bà± ¦§¨

`ny e`éðz÷ ékzxzen mixcp zxzdy dpynd dazky dn ± ¦¨¨¥
wxéðz÷c àeä äìàMà ,CøBöì,diepy `id mkg zxzd lr ±ìáà §¤©§¥¨§¨¨¥£¨

íéøãð úøôälrad ici lrCøBöì àlL eléôà,zxzen zayd £¨©§¨¦£¦¤Ÿ§¤
àîìàay o`kn gikedl lkepe ±íéøãð úøôämei ,lrad ici lr ©§¨£¨©§¨¦

`weec epiid ernyìkeze`íBiäcr zrl zrn `le dlild cr ¨©
`ly s` zaya dxcp z` dl xtdl lral exizd okle ,zxgnl

.xtdl lkei `l zxgnl ixdy ,zayd jxevl
:`ziixan wtqd z` zhyet `xnbdáø éác éèeæ áø éðúc òîL àz̈§©§¨¥©¥§¥©

,úaMä CøBöì úaMa íéøãð ïéøéôî ,éôty wiicl yieúaMä CøBöì ¨¦§¦¦§¨¦©©¨§¤©©¨§¤©©¨
ïéàla` ,xtin lrad ok` ±àîìà ,àì úaMä CøBöì àlLgken ± ¦¤Ÿ§¤©©¨Ÿ©§¨

y jknúòì úòî íéøãð úøôäokle ,zxgnl mb xtdl lrad lekie £¨©§¨¦¥¥§¥
.zayd jxevl `l` exizd `l

:`xnbd dywnïðz ïðàäå ,éMà áø øîàdpyna epipy ixde ±mixcp) ¨©©©¦§¨£©§©
(:er,íBiä ìk íéøãð úøôä,dlild crøáca Léåcv.øéîçäìe ì÷äì £¨©§¨¦¨©§¥©¨¨§¨¥§©§¦

ãöék,lwdlúaL éìéì äøãð,dlra rnyeøôéîdlra dléìéì ¥©¨§¨¥¥©¨¥¥¥¥
.CLçzL ãò úaMä íBéå úaL,xingdl cvikeäëLç íò äøãð± ©¨§©©¨©¤¤§©¨§¨¦£¥¨

,zay i`ven ly dkyg mcew hrnøôéîdlra dlCLçz àlL ãò ¥¥©¤Ÿ¤§©

,erny mei miizqn f`y,äëLçMî øôä àì íàLaeyìBëé Bðéà ¤¦Ÿ¥¥¦¤£¥¨¥¨
,øôäìepiid erny meiy ,ihef ax `iady `ziixad zxzqp ok m`e §¨¥

.zrl zrn
:`xnbd zvxznàéä éàpzdxizq o`k oi`e mi`pz zwelgn ef ± ©¨¥¦

,`ziixad lr dpyndníéøãð úøôä ,àéðúclrad ici lrìk §©§¨£¨©§¨¦¨
,íBiä,minkg zhiy efïBòîL éaøa øæòìà éaøå äãeäé øa éñBé éaø ©©¦¥©§¨§©¦¤§¨¨§©¦¦§

.úòì úòî ,eøîà̈§¥¥§¥
.zay axra xizdl i`pt didyk zaya mkg zxzda dpc `xnbd

:dpyna epipyíéìàLðåmkg lv`,eäì àéòaéà .íéøãðìm`d §¦§¨¦¦§¨¦¦©§¨§
`wec `ed mkg ici lr mixcp xizdl xziddéàðt Bì äéä àlLk§¤Ÿ¨¨§©

,zayd mcew xizdlàîìc Bà`ny e` -.éàðt åì äéä eléôà ¦§¨£¦¨¨Ÿ§©
:didy dyrnn wtqd z` zhyet `xnbddéì e÷é÷cæàc ,òîL àz̈§©§¦§§¦¥

mnvr e`ivnd ±déøãð déì eøLå ,àøéæ áøc déøa àøèeæ áøì ïðaø©¨¨§©§¨§¥§©¥¨§¨¥¦§¥
excp z` el exizde ±éàðt déì äåäc áb ìò óàåmcew xizdl §©©©©£¨¥§©

.zayd
gzt znizq oipra dpyna `aend dyrnd z` zx`an `xnbd

dyrn :dpyna epipy .zial d`neh zqipk repnl ickúà e÷÷tL¤¨§¤
çéôèa øBànä,qxg ly jta oelgd z` enzqy ±úà eøL÷å ©¨§¨¦©§¨§¤

äãé÷näqxg ly ilk ±.éîâa ©§¥¨§¤¦
:xaecnd dna zx`an `xnbdéè÷ìéä ,áø øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©¦§§¦

äúéä äpè÷did ohw liay -[íL äúéä äàîeèå] íézá éðL ïéa± §©¨¨§¨¥§¥¨¦§§¨¨§¨¨
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המשך ביאור למס' שבת ליום שדי עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr d sc oiaexir(iyiy meil)

ïðéèé÷ð ,ïîçð áøbdpn `ed oky epizea`n epicia laewn - ©©§¨§¦¦¨
y ,epizeax,Baçø ìò øúé BkøàL ìk ,äøB÷å éçìa øzépL éBáî eäæéà¥¤¨¤¦¨§¤¦§¨¨¤¨§¨¥©¨§

xzei lecb ,ecbpy lzekl ieand gzt oiay geixdy ,xnelk
,miccvay ieand ilzk oiay geixdnïéçeút úBøöçå íézáe¨¦©£¥§¦

,BëBúìzexivge miza oi`y e` ,eagx lr xzi ekx` oi` m` la` §
ekx`y iean ok m`e ,dxewe igla xzip epi` ,ekezl zegezt
zegt migth drax` xzeid lkl agx zeidl leki ,migth drax`
ax ixack `ly x`eane ,zexivg izy my geztl ozip `le ,edyn

.migth drax`a `ed iean xeriyy xn`y sqei
:ef di`xl sqei ax dpri dn zx`an `xnbdóñBé áøåxaeqy §©¥

xaecny xn`i ,migth drax`a `ed iean xeriyyçúôc§¨©
eäìzexivgd gzt z` gzty -,úéåæ ïø÷aigzty ,xnelk §§¤¤¨¦

mwlge ,miccvay milzka mwlg ,oeqkl`a od zexivgd
migth drax` gztd agexa yiy ote`a ,gztd cbpky oteca

.[d xeiv]
:iia` ixacl sqep xewndì àðéîà àðî ,éiaà øîàizcnl okidn - ¨©©©¥§¨£¦¨¨

,zen` rax`a `ed iean xeriyy ,df xacøîà àîç øa éîø øîàc§¨©¨¦©¨¨¨©
éBáî ìL BðôBcî èìBaä éçì ,àðeä áø`ly ,gztd llg jezl ©¨¤¦©¥¦§¤¨

zhila agex m` if` ,mizad wefig jxevl `l` igl myl dyrp
`ed jezl igld,éçì íeMî ïBcéð ,úBnà òaøàî úBçtz` xizne ¨¥©§©©¦¦¤¦

,ieandåieandéøö Bðéàøçà éçì Cick.Bøézäìagex m` mle` §¥¨¦¤¦©¥§©¦
`ed igld zhila,úBnà òaøà`edy ,igl my eilr oi`ïBcéð ©§©©¦

,éBáî íeMî`xwidl xeriyd `ed zen` rax`y oeik ,xnelk ¦¨
,igl zaygp lzekd zhila oi` df xeriya ,ieanéøöåCieandéçì §¨¦¤¦

Bøézäì øçàrax` `ed iean xeriyy ,`eti` x`ean ,[e xeiv] ©¥§©¦
.zen`

:ef di`xl sqei ax zaeyz zx`an `xnbdóñBé áøåxaeqy §©¥
zhila eay xeriydy ,xn`i ,migth drax`a iean xeriyy
,iean jxe` xeriya ielz epi` ,igll zaygp dpi` lzekd

cé÷etàìe`ivedly -,éçì úøBzî`vei epi`àkéàc ãò`diy - §©¥¦©¤¦©§¦¨
xeriy ea,úBnà òaøàla`éåäéîìzeyridl -eléôà ,éBáî ©§©©§¤¡¥¨£¦

énð íéçôè äòaøàaok mb ±éBáî éåä. §©§¨¨§¨¦©¦¨¥¨
:iean ly eptcn hlead igl ly oicd seb z` x`al zxfeg `xnbd
éBáî ìL Bðôcî èìBaä éçì ,àðeä áø øîà àîç øa éîø øîà ,àôeb¨¨©¨¦©¨¨¨©©¨¤¦©¥¦¨§¤¨
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המשך ביאור למס' עירובין ליום שישי עמ' א



קיי היום יום . . . 

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr d sc oiaexir(iyiy meil)

ïðéèé÷ð ,ïîçð áøbdpn `ed oky epizea`n epicia laewn - ©©§¨§¦¦¨
y ,epizeax,Baçø ìò øúé BkøàL ìk ,äøB÷å éçìa øzépL éBáî eäæéà¥¤¨¤¦¨§¤¦§¨¨¤¨§¨¥©¨§

xzei lecb ,ecbpy lzekl ieand gzt oiay geixdy ,xnelk
,miccvay ieand ilzk oiay geixdnïéçeút úBøöçå íézáe¨¦©£¥§¦

,BëBúìzexivge miza oi`y e` ,eagx lr xzi ekx` oi` m` la` §
ekx`y iean ok m`e ,dxewe igla xzip epi` ,ekezl zegezt
zegt migth drax` xzeid lkl agx zeidl leki ,migth drax`
ax ixack `ly x`eane ,zexivg izy my geztl ozip `le ,edyn

.migth drax`a `ed iean xeriyy xn`y sqei
:ef di`xl sqei ax dpri dn zx`an `xnbdóñBé áøåxaeqy §©¥

xaecny xn`i ,migth drax`a `ed iean xeriyyçúôc§¨©
eäìzexivgd gzt z` gzty -,úéåæ ïø÷aigzty ,xnelk §§¤¤¨¦

mwlge ,miccvay milzka mwlg ,oeqkl`a od zexivgd
migth drax` gztd agexa yiy ote`a ,gztd cbpky oteca

.[d xeiv]
:iia` ixacl sqep xewndì àðéîà àðî ,éiaà øîàizcnl okidn - ¨©©©¥§¨£¦¨¨

,zen` rax`a `ed iean xeriyy ,df xacøîà àîç øa éîø øîàc§¨©¨¦©¨¨¨©
éBáî ìL BðôBcî èìBaä éçì ,àðeä áø`ly ,gztd llg jezl ©¨¤¦©¥¦§¤¨

zhila agex m` if` ,mizad wefig jxevl `l` igl myl dyrp
`ed jezl igld,éçì íeMî ïBcéð ,úBnà òaøàî úBçtz` xizne ¨¥©§©©¦¦¤¦

,ieandåieandéøö Bðéàøçà éçì Cick.Bøézäìagex m` mle` §¥¨¦¤¦©¥§©¦
`ed igld zhila,úBnà òaøà`edy ,igl my eilr oi`ïBcéð ©§©©¦

,éBáî íeMî`xwidl xeriyd `ed zen` rax`y oeik ,xnelk ¦¨
,igl zaygp lzekd zhila oi` df xeriya ,ieanéøöåCieandéçì §¨¦¤¦

Bøézäì øçàrax` `ed iean xeriyy ,`eti` x`ean ,[e xeiv] ©¥§©¦
.zen`

:ef di`xl sqei ax zaeyz zx`an `xnbdóñBé áøåxaeqy §©¥
zhila eay xeriydy ,xn`i ,migth drax`a iean xeriyy
,iean jxe` xeriya ielz epi` ,igll zaygp dpi` lzekd

cé÷etàìe`ivedly -,éçì úøBzî`vei epi`àkéàc ãò`diy - §©¥¦©¤¦©§¦¨
xeriy ea,úBnà òaøàla`éåäéîìzeyridl -eléôà ,éBáî ©§©©§¤¡¥¨£¦

énð íéçôè äòaøàaok mb ±éBáî éåä. §©§¨¨§¨¦©¦¨¥¨
:iean ly eptcn hlead igl ly oicd seb z` x`al zxfeg `xnbd
éBáî ìL Bðôcî èìBaä éçì ,àðeä áø øîà àîç øa éîø øîà ,àôeb¨¨©¨¦©¨¨¨©©¨¤¦©¥¦¨§¤¨
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ה'תש"גיט מנחם אביום שישי

חומש: עקב, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: והנה באדם . . . לאברהם כו'.

רֹאׁש  ל  ׁשֶ ין  ּוְתִפּלִ ָיד  ל  ׁשֶ ין  ִפּלִ ּתְ ְמִניִחים  נֹוֲהִגים: א(  ְך  ּכָ  – ין  ִפּלִ ּתְ זּוגֹות  ָעה  ַאְרּבָ ּבְ ְלִלים  ְתּפַ ַהּמִ
ין  ִפּלִ יִקים" ּגֹו', ב( ְמִסיִרים ּתְ ֶהם ַעד ַאֲחֵרי "ַאְך ַצּדִ ְלִלים ּבָ ֶרק "ֵאיֶזהּו", ּוִמְתּפַ "י ֹקֶדם ֲאִמיַרת ּפֶ ְדַרׁשִ
ּגֹו'"  ַמע  א, ְוקֹוְרִאים "ׁשְ א ַרּבָ ּמּוׁשָ ׁשִ ּדְ ל רֹאׁש  ין ׁשֶ ִפּלִ ּתְ ָרָכה –  ּבְ לֹא  ּבְ ּוְמִניִחים –  "י,  ַרׁשִ ּדְ ל רֹאׁש  ׁשֶ
ִרים ָהיּו לֹוְמִדים אֹוָתם ִעם  ְחַלק ִליֵמי ַהֹחֶדׁש. ְוַהְמַהּדְ ּנֶ ִפי ׁשֶ ים ּכְ ִהּלִ "ַעד ֱאֶמת", ְואֹוְמִרים ִמְזמֹוֵרי ּתְ
ַמע ּגֹו'"  ָרָכה – ְוקֹוְרִאים "ׁשְ לֹא ּבְ ם' – ּבְ נּו ּתָ 'ַרּבֵ ִפִלין ּדְ ְך ְמִניִחים ּתְ "י ּוְמצּודֹות. ג( ַאַחר־ּכָ רּוׁש ַרׁשִ ּפֵ
ְלִפי  ֶאָחד  ל  ּכָ ָניֹות  ִמׁשְ ֶרק  ּפֶ ְולֹוְמִדים  ּדּור.  ּסִ ּבַ סּו  ְדּפְ ּנִ ׁשֶ ִכירֹות  ְוַהּזְ ּגֹו'"  ׁש  "ַקּדֶ ת  ָרׁשַ ּפָ "ֱאֶמת",  ַעד 
ָרָכה –  לֹא ּבְ ַרֲאַב"ד – ּבְ ל רֹאׁש ּדְ ין ׁשֶ ִפּלִ ם', ּוְמִניִחים ּתְ נּו ּתָ 'ַרּבֵ ל רֹאׁש ּדְ ין ׁשֶ ִפּלִ ֲהָבָנתֹו. ד( ְמִסיִרים ּתְ
בּוַע: יֹום א'  ָ ת ַהּשׁ ָרׁשַ "י – ִמּפָ רּוׁש ַרׁשִ ׁש ִעם ּפֵ ת ֻחּמָ ָרׁשַ ַמע ּגֹו'" ַעד "ֱאֶמת", ְולֹוְמִדים ּפָ ְוקֹוִרים "ׁשְ

ה ב' ְוכּו'. ָרׁשָ יֹום ב' ּפָ ִני, ּבְ ַעד ׁשֵ

ה'תש"גכ מנחם אבשבת

חומש: עקב, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג.

תניא: אך . . . והמשכילים יבינו.

כשם שמצות תפלין, עד"מ, יש לה מקום קבוע בראש ובזרוע, ומרגיש כובד התפלה 
של ראש וההידוק דתפלה של יד, כן הוא במצות אהבה ויראה, וכמ"ש הרמב"ם )יסודי 
התורה פ"ב ה"א, "האל הנכבד והנורא הזה מצוה לאהבה וליראה אותו שנאמר ואהבת 
את ה"א ונאמר את ה"א תירא", הנה שיעור מצות אלו הוא אשר יורגשו בהרגש גופני 
בבשר הלב ממש, וכמו אדם הפוגש את אוהבו הנאמן, ולא זו בלבד אז אים זָאל 
ווערען גוט פון דעם, שישכח על כל הדברים המעיקים אותו, אלא עוד שיתעורר בו 
חיות פנימי בתקוה טובה, כי לבו טוב עליו, וכן במדת היראה נופל עליו פחד גדול 
ומורא, כי בשעה ההיא הוא נזכר על כל עניניו הלא טובים במחשבה דבור ומעשה, 
ולבו יכאב בכאב מורגש מיראת העונש ביר"ש ולפעמים הוא ברגש של ירא בושת או 

גם יראת הרוממות.

ה  ִפּלָ יׁש ּכֶֹבד ַהּתְ רֹוַע, ּוַמְרּגִ רֹאׁש ּוַבּזְ ל, ֵיׁש ָלּה ָמקֹום ָקבּוַע ּבָ ֶרְך ָמׁשָ ין, ַעל ּדֶ ִפּלִ ְצַות ּתְ ּמִ ם ׁשֶ ׁשֵ ּכְ
)ְיסֹוֵדי  "ם  ָהַרְמּבַ ַתב  ּכָ ׁשֶ ּוְכמֹו  ְוִיְרָאה,  ַאֲהָבה  ִמְצַות  ּבְ הּוא  ן  ּכֵ  – ָיד  ל  ׁשֶ ה  ְתִפּלָ ּדִ ְוַהִהּדּוק  רֹאׁש  ל  ׁשֶ
ֱאַמר "ְוָאַהְבּתָ  ּנֶ ה ִמְצָוה ְלַאֲהָבה ּוְלִיְרָאה אֹותֹו, ׁשֶ ד ְוַהּנֹוָרא ַהּזֶ ְכּבָ ֶרק ב' ֲהָלָכה א'( : ָהֵאל ַהּנִ ַהּתֹוָרה ּפֶ
ׁש  ֶהְרּגֵ ּבְ ׁשּו  ֻיְרּגְ ר  ֲאׁשֶ הּוא  ֵאּלּו  ִמְצֹות  עּור  ׁשִ ה  ִהּנֵ יָרא".  ּתִ ֱאלֶֹקיָך  ה'  "ֶאת  ְוֶנֱאַמר  ֱאלֶֹקיָך",  ה'  ֵאת 
ה,  ְהֶיה לֹו טֹוב ִמּזֶ ּיִ ְלַבד ׁשֶ ֱאָמן, ְולֹא זֹו ּבִ ׁש, ּוְכמֹו ָאָדם ַהּפֹוֵגׁש ֶאת אֹוֲהבֹו ַהּנֶ ב ַמּמָ ר ַהּלֵ ְבׂשַ ּגּוָפִני ּבִ
י  ּכִ טֹוָבה,  ִתְקָוה  ּבְ ִניִמי  ּפְ ַחּיּות  ּבֹו  ְתעֹוֵרר  ּיִ ׁשֶ עֹוד  א  ֶאּלָ אֹותֹו,  ַהְמִעיִקים  ָבִרים  ַהּדְ ל  ּכָ ַעל  ח  ּכַ ׁשְ ּיִ ׁשֶ
ל  ר ַעל ּכָ ָעה ַהִהיא הּוא ִנְזּכָ ָ ּשׁ י ּבַ דֹול ּומֹוָרא, ּכִ ַחד ּגָ ְרָאה נֹוֵפל ָעָליו ּפַ ת ַהּיִ ִמּדַ ִלּבֹו טֹוב ָעָליו, ְוֵכן ּבְ
ַמִים,  ִיְרַאת ׁשָ ְרַאת ָהֹעֶנׁש ּבְ ׁש ִמּיִ ְכֵאב ֻמְרּגָ ה, ְוִלּבֹו ִיְכַאב ּבִ ּבּור ּוַמֲעׂשֶ ָבה ּדִ ַמֲחׁשָ ִעְנָיָניו ַהּלֹא טֹוִבים ּבְ

ם ִיְרַאת ָהרֹוְממּות. ת אֹו ּגַ ל ְיֵרא ּבֹשֶׁ ֶרֶגׁש ׁשֶ ְוִלְפָעִמים הּוא ּבְ

יום 
ראשון

יום 
שני



היום יום . . . קיב

ה'תש"גכא מנחם אביום ראשון

חומש: ראה, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: ו. זורע . . . 220 ישענו כו'.

ֲעָסָקיו, ַיְחׁשֹב ַמה הּוא ָיכֹול  ּוק ָטרּוד ּבַ ּשׁ ָהְלכֹו ּבַ ם ּבְ ר ּגַ ַדְרֵכי ַהֲחִסידּות הּוא, ֲאׁשֶ קּות ּבְ ַהִהְתַעּסְ
יָריו –  ּכִ ּוק ִמּמַ י ַהּשׁ הּוא ֵמַאְנׁשֵ הּוא ּפֹוֵגׁש ִמי ׁשֶ ַעד ִעְנְיֵני ַהֲחִסידּות ְוטֹוַבת ַהֲחִסיִדים, ּוְכׁשֶ ַלֲעׂשֹות ּבְ
דַא"ח ]=ֲחִסידּות, ִדְבֵרי ֱאלֹוִקים ַחִיים[  ּמּוִדים ּבְ עּוֵרי ַהּלִ י ָיבֹוא ֶאל ׁשִ ר ַעל ִלּבֹו, ּכִ ִעְנְיֵני ִמְסָחר – ְיַדּבֵ ּבְ

אֹו ְלֵאיזֹו ִהְתַוֲעדּות.

ְוָקָטן  דֹול  ּגָ ין  ּבֵ ל  ֶהְבּדֵ ִלי  ִמּבְ ית[  ִאיׁשִ ]=חֹוָבה  ְבָרא  ּגַ חֹוַבת  הּוא  ַהֲחִסידּות  ַדְרֵכי  ּבְ קּות  ְוַהִהְתַעּסְ
יִדיַעת דַא"ח. ּבִ

ה'תש"גכב מנחם אביום שני

חומש: ראה, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: והנה מודעת . . . תכונני.

יֵמי  ּבִ ַבד  ִמּלְ  – ְלָבֵרְך  ֵאין  ֲחִרית,  ׁשַ ה  ַהּפֶ ְרִחיַצת  ֹקֶדם  ָאַמר:  "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני 
ַחר. ַ ְרכֹות ַהּשׁ ֲעִנּיֹות – ּבִ ַהּתַ

ה'תש"גכג מנחם אביום שלישי

חומש: ראה, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב.

תניא: ז. אשרנו . . . 222 ועלול כו'.

ִנית  ֵ ַהּשׁ "ְוֶנֶפׁש  ְנָיא  ַהּתַ ֵסֶפר  ּבְ י  ִעּמִ ָלַמד  "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  ר  ֲאׁשֶ ּכַ תרנ"ב,  ֹחֶרף  ּבְ
ׁש" ֵהם  ַעל" ּוְבֵתַבת "ַמּמָ ֵתַבת "ִמּמַ ִאים ּבְ י ַהּנֹוׂשְ יר ּכִ ׁש", ִהְסּבִ ַעל ַמּמָ ָרֵאל ִהיא ֵחֶלק ֱאלַֹקּה ִמּמַ ִיׂשְ ּבְ
י ֶזהּו  ָבֵאר, ּכִ ִמּיּות. ַוּיְ ׁשְ ּגַ ּבַ ִמּיּות ׁשֶ ׁשְ ֳארֹו ּגַ ׁש" ּתָ רּוָחִנּיּות, ּו"ַמּמָ ּבָ ֳארֹו רּוָחִנּיּות ׁשֶ ַעל" ּתָ ֲהָפִכים. "ִמּמַ

ִמּיּות. ׁשְ ּגַ ּבַ ִמּיּות ׁשֶ ַגׁשְ רּוָחִנּיּות, ּפֹוֶעֶלת ּבְ ּבָ ִעם ֱהיֹוָתּה רּוָחִנּיּות ׁשֶ ִנית ]=ָהֱאלִֹקית[, ׁשֶ ֵ ַמֲעַלת ֶנֶפׁש ַהּשׁ

ה'תש"גכד מנחם אביום רביעי

חומש: ראה, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיג־קיח.

תניא: והנה הארה . . . 222 מרוב.

מקובל רבי מפי רבי: אין דער צייט פון מחלוקת הידועה, הָאבען חסידים דערציילט 
דעם אלטען רבי'ן די גרויסע יסורים ווָאס מ'הָאט פון די מתנגדישע ּפרָאסטע אידען. 
הָאט דער רבי געזָאגט: דער זיידע - אזוי פלעגט דער רבי רופען דעם בעש"ט - הָאט 
זייער ליב געהַאט די ּפרָאסטע אידען. אין די ערשטע טעג ווען איך בין געווען אין 
מעזריטש, הָאט דער רבי הה"מ געזָאגט: מרגלא בפומי' פון רבי'ן - הבעש"ט - אהבת 
ישראל איז אהבת המקום, בנים אתם לה' אלקיכם, אז מען הָאט הָאלט דעם פָאטער 

הָאט מען הָאלט די קינדער.

יום 
שלישי

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי



קיג היום יום . . . 

ּסּוִרים  ֵקן ֶאת ּגֶֹדל ַהּיִ רּו ַהֲחִסיִדים ָלַאְדמֹו"ר ַהּזָ ֲחלֶֹקת ַהְידּוָעה, ִסּפְ ְזַמן ַהּמַ י: ּבִ י ַרּבִ י ִמּפִ ל ַרּבִ ְמֻקּבָ
 – ם־טֹוב  ַעל־ׁשֵ ַהּבַ ֶאת  ה  ְמַכּנֶ י  ָהַרּבִ ָהָיה  ְך  ּכָ  – ָבא  ַהּסָ י:  ָהַרּבִ ָעָנה  ִדים.  ְתַנּגְ ַהּמִ ׁשּוֵטי  ִמּפְ ּסֹוְבִלים  ׁשֶ
יד  ּגִ ַהּמַ י – ָהַרב  ָהַרּבִ מֶעְזִריְטׁש,  ּבְ ָהִייִתי  ׁשֶ ִמים ָהִראׁשֹוִנים  ּיָ ּבַ ׁשּוִטים.  ַהּפְ הּוִדים  ַהּיְ יֹוֵתר ֶאת  ּבְ ָאַהב 
ָרֵאל ִהיא ַאֲהַבת  ם־טֹוב – ַאֲהַבת ִיׂשְ ַעל־ׁשֵ י – ַהּבַ ל ָהַרּבִ ִפיו[ ׁשֶ גּור ָהָיה ּבְ פּוֵמיּה ]=ׁשָ ָלא ּבְ – ָאַמר: ַמְרּגְ

ִנים. ם ַלה' ֱאלֵֹקיֶכם" – ָהאֹוֵהב ֶאת ָהָאב אֹוֵהב ֶאת ַהּבָ ִנים ַאּתֶ קֹום, "ּבָ ַהּמָ

ה'תש"גכה מנחם אביום חמישי

חומש: ראה, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד.
תניא: והנה שופרי' . . . .קיב במ"א.

ֲאבֹוֵתינּו  ת  ַ ְקֻדּשׁ בֹוד  ּכְ ם  ׁשֵ ּבְ י  ַמְעּתִ ׁשָ ָביו:  ְכּתָ ִמּמִ ֶאָחד  ּבְ ּכֹוֵתב  "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני 
ָמָתם ֵעֶדן, ְזכּוָתם  א, ִנׁשְ י ָהעֹוָלם ַהּבָ ים ִלְבָרָכה ְלַחּיֵ יִקים ּוְקדֹוׁשִ ים זצוקללה"ה נ"ע זי"ע ]=ֵזֶכר ַצּדִ דֹוׁשִ ַהּקְ
ַרַז"ל  ָאְמרּו  ֶ ּשׁ ַמה  י  ַעל־ּפִ ים טֹוִבים(",  ּוַמֲעׂשִ ה  )ּוְלֻחּפָ לֹוַמר "ְלתֹוָרה  ָצִריְך  ת  ּבַ ַעל  ם  ּגַ ׁשֶ ָעֵלינּו[  ָיֵגן 

ִלּמּוד  ּבְ ֵחֶלק  ים  ׁשִ ַלּנָ ם  ]ּגַ כּו'"  ְוַנְטִרין  כּו'  ּוְבַאְתנּוֵיי  כּו'  רּוֵיי  ִאּקְ ּבְ ַזְכָיין,  ַמאי  ּבְ י  "ָנׁשֵ א(  יז,  ָרכֹות  )ּבְ
עֹות ְלַבֲעֵליֶהן[. ַסּיְ ּמְ ַהּתֹוָרה – ַעל ְיֵדי ׁשֶ

שבת 
קודש

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr b sc oiaexir(iriax meil)

íéøîBàxcbl miptbd oia yiy lky `ed exeriyyäøNò LL §¦¥¤§¥
úBnà.miptbdn zen` rax` wgxna ,my rexfl xzenìlä úéáe ©¥¦¥

,íéøîBàxcbl miptbd oia didiy ic.úBnà äøNò íézL §¦§¥¤§¥©
:zx`ane dpynd dkiynníøkä úçø÷ àéä Bæéàewlgp dilry ¥¦¨©©©¤¤

,lld ziae i`ny ziaBúéòöîà áøçL íøkmewn x`ype miptbn ¤¤¤¨©¤§¨¦
m` lld zia zrcl if` ,ieptíL ïéàly wgxnúBnà äøNò LL ¥¨¥¤§¥©

,dzxagl miptb zxey oiaì òøæ àéáé àìíLdnewny meyn ,llk Ÿ¨¦¤©§¨
m` mle` .envr mxkd enk aygpe ,mxkd iabl lhaeéäLL íL ¨¨¥

änà äøNò,dzxagl zg` miptb zxey oiaBúãBáò éãk Bì ïúBð± ¤§¥©¨¥§¥£¨
rax`y ,cv lkay miptbd ixwirn zen` rax` wigxn ,xnelk
eaiaq yexgl 'mxkd zcear'l zecrein mxkl zekenqd zen`

,mxkd enk drixfa mixeq`e ,zelbra eze` xevale mixeeyaòøBæå§¥©
øúBnä úàrvn`ay zexzepd zen`d zpeny z` rexfl i`yxe - ¤©¨

rax` `ed aeyg dcy xeriyy itl ,xacd mrh .[c ,b mixeiv]
m` jkitl ,ecivay mxkl lhazn df xeriyn zegte ,zen`
ipyn epcxedy xg`l] zen` dpenyn zegt x`yp dgxwd fkxna
mipyl df ghy wlgp m` ,['mxkd zcear' xeriy z` miccvd
mxkd jkitl ,zen` rax`n zegt miwlgdn cg` lka didi
z` lhan ipyd cvay mxkde zg` zivgn lhan cg` cvay
,ezenk aygpe mxkl lha ghyd lky `vnpe ,dipyd zivgnd
z` wlgp m` s` ,zen` dpeny x`yp dgxwd fkxna m` j`
rax` ly aeyg xeriy miwlgdn cg` lka didi mipyl ghyd

.ecivay mxkd itlk lhazn epi`e ,zen`
,íøkä ìBçî eäæéàåmiptbn ieptd mewn edfïéad,øãâì íøkm`y §¥¤§©¤¤¥¤¤§¨¥

änà äøNò íézL íL ïéàmiptbn miieptì òøæ àéáé àì,íLitl ¥¨§¥¤§¥©¨Ÿ¨¦¤©§¨
zen` rax`ae ,'mxkd zcear' md mxkl mikenqd zen` rax`y
dny `vnp ,mze` mixiwtn `l` rexfl jxcd oi` xcbl mikenqd
lhae ,zen` rax` `edy dcy xeriy ea oi` rvn`a x`ypy

m` mle` .mxkd iablänà äøNò íézL íL eéä,miptbn miiept ¨¨§¥¤§¥©¨
BúãBáò éãk Bì ïúBðxeriyk zen` rax` mxkdn wigxn ,xnelk - ¥§¥£¨

,mxkd zcearøàMä úà òøBæå[d xeiv]ly el` mixeriy oiprle . §¥©¤©§¨
,zelecb zen`a cecnl ep` mixingn ,mxkd legne mxkd zgxw
`iai `l migth dyy zepa zen`a el` mixeriy mda oi`y cry

.mkeza rxf
za dn`a mi`lk zn` ,xn`e ongp ax mzq ji` :`xnbd dywn

,dyyàìe÷ìc úBnà òaøàa íéôeöø àkéà àäåepivn `ld - §¨¦¨§¦§©§©©¦§¨
mirehp eizexeyy mxk-] 'mitevx' oic z` mi`lk zeklda
,`lew jkn `vi zelecb zen`a ea cecnp m`y ,[dax zetitva

keïðúc(a"n d"t mi`lk),úBnà òaøàî úBçt ìò òeèpä íøkmxk ± ¦§©¤¤©¨©©¨¥©§©©
rax`n zegt `ed dzxagl miptb zxey oia wgxnd ea xy`

,zen`Bðéà ,øîBà ïBòîL éaøaygp,íøkz` miptbl oi`y oeikn ©¦¦§¥¥¤¤
icy cigi otbk epic `l` ,mzcearl jxvpd mewnd xeriy

.rexfle migth dyy epnn wigxdlíéøîBà íéîëçåaygp `edy ©£¨¦§¦
íøk,zen` rax` epnn wigxdl yieåy meyn ,mrhdúà ïéàBø ¤¤§¦¤

íéiòöîàäzeirvn`d zexeyd ±íðéà eléàkep` ,xnelk ,miniiw ¨¤§¨¦¦§¦¥¨
oia wgxnde ,zg` dxey dxqg dxeyl dxey oia eli`k mi`ex
aygdl zetxhvn ode ,zen` rax`n xzei `ed zexzepd zexeyd

mxk`vnp zelecb zen`a cecnp m` ,oerny iax zrcl df oicae .
zephw zen` rax` xeriyk zexeyd oia geixd m`y ,eplwdy

.el jenqa rexfl xzene mxk epi` oiicr
hwp ongp ax :`xnbd zvxzníøk éåä éøîàc ,ïðaøkmixaeqd ± §©¨¨§¨§¥£¥¤¤

,mxk aygp dzxagl dxey oia zen` rax` oi` m` mby
xryle da xingdl yiy mi`lka dkld ep`vn `l mzhiyle

.zephw zen`a
:sqep uexizíìBòì ,àîéà úéòaéàås` mixen` ongp ax ixac §¦¨¦¥¨§¨

kzhiyå ,ïBòîL éaødyy za dn`a mi`lk zn`y xn`y dn §©¦¦§§
,migthøîà÷ úBnà áBøly zen`d aex z`y xnel ezpeek - ©¨¨©

.olek z` `le ,migth dyya `xnegl miccen mi`lk
dkeq ,iean ly zen`d lceb xeriya ztqep dhiy d`ian `xnbd

:mi`lkeúBnà ìk ,øîà ïîçð áøc déîMî àáøåiean ly od - §¨¨¦§¥§©©§¨¨©¨©
mixryn ,mi`lk ly ode dkeqeäML úa änàa,migthàlà §©¨©¦¨¤¨

y ,`ed mi`lk zen`l dkeqe iean zen` oia weligdúB÷çBN eìlä©¨£
,milecb migtha xnelk ,zwgey dn`a miccen mi`lk zen` -
.zegeexne zeweqt eiztyy wgeyd mc`k zegeexn zerav`dy

úBáöò eìläå,davr dn`a miccen dkeqe iean zen` eli`e - §©¨£¥
,[e xeiv] efl ef zeweac zerav`dy ,minvnevn migtha epiidc

efl ef zeweac eiztyy avr mc`k.
:iia` zrc lr `xnbd dywníéîëç eøîàL úBnà ìk ,éáéúéî¥¦¥¨©¤¨§£¨¦

mze` mixryn ,mda cecnläML úa änàa,migthãáìáe §©¨©¦¨¦§©
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המשך ביאור למס' עירובין ליום רביעי עמ' ב



v"ndqeקיד ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תש"פ  אב מנחם י"ט ראשון יום שלוש  מעין בברכת השבת הזכרת

:‚È ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˙ÂÎ¯· ˙ÂÎÏ‰úçà äëøa àéä Bæå§¦§¨¨©©
ìL ïéònLdììëa Bæ äëøáa øîBà ,íéáBè íéîéå úBúaLáe ...L ¤¥¥¨Ÿ§©¨§¨¦¦¥¦§¨¨¦§¨¨

.ïBænä úkøáa øékænL Cøãk ,íBiä úMã÷ ïéòî¥¥§ª©©§¤¤¤©§¦§¦§©©¨
א)התוספות  מד, שיש(ברכות הרמב "ם  דברי  את  הביאו 

משמע שכן  וציינו  שלוש , מעין בברכת טוב  ויום שבת  להזכיר 

להזכיר נהגו במקומם שלמעשה כתבו  אך הירושלמי, מדברי

שלוש . מעין  בברכה  ולא  המזון  בברכת  רק  היום  קדושת את

לזמנם , רק  נאמרו הירושלמי שדברי יתכן  כי  והוסיפו ,

אך  פירות , ומיני  יין על גם  סעודה לקבוע  רגילים  והיו מאחר 

היום קדושת  את  מזכירים  בפת , רק  סעודה שקובעים  בימינו

ופירות . יין על הנאמרת  בברכה  ולא  המזון בברכת  רק

בברכה רק  היא  היום  קדושת הזכרת כי דבריהם , וביאור 

meidהנאמרת  zcerq lr על זאת  להזכיר  אין  בימינו ולכן  ,

בזמן ורק  סעודה , שם  פירות  על  ואין מאחר  פירות  אכילת

סעודת שם  עליהם  חל סעודה , עליהם  לקבוע  רגילים  שהיו 

טוב . יום  או  שבת

היום קדושת  את  להזכיר  יש בימינו  גם  הרמב "ם  לדעת אך

נחשבת אינה פירות שאכילת  למרות  שלוש , מעין  בברכת 

הזמן מעצם  נובע  האזכרה  חיוב  לדעתו כי ונראה  כסעודה ,

הסעודה . מחמת  דווקא  ולאו  הברכה , נאמרת  שבו

האזכרה שחיוב הסוברים  הפוסקים מדברי  לכך  וסמך 

ולכן האכילה , שעת  לפי ולא  הברכה  שעת  פי  על  רק  נקבע 

השבת את  מזכיר  אינו שבת  במוצאי ומברך בשבת  האוכל 

למרות חול, הוא הברכה  אמירת  שזמן משום המזון , בברכת 

תלוי אינו החיוב  כי  ונמצא  שבת , סעודת על  נאמרת  שהיא 

cren e` zay zcerqaומטעם הברכה . נאמרת  שבו בזמן אלא

להזכיר יש  המקודש  הזמן בתוך הנאמרת  ברכה  בכל גם זה

שהיא אכילה על נאמרת  שאינה  למרות  היום , קדושת את 

היום . מסעודות סעודה

(brz 'nr zekxa mixeriy zeniyx)

ה'תש"פ  אב מנחם כ' שני יום אבודה  ברכה

:È ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ˙ÂÎ¯· ˙ÂÎÏ‰,åéìò Cøáe ìëà ìèð̈©Ÿ¤¥©¨¨
,åéìò Cøáîe øæBçå øçà ìèBð ¯ øäð BôèL Bà óøNðå Bãiî ìôðå§¨©¦¨§¦§©§¨¨¨¥©¥§¥§¨¥¨¨

.ïénä BúBàî àeäL ét ìò óà©©¦¤¥©¦
בהמות , כמה לשחוט בכוונה  השחיטה  על המברך 

לחזור צריך  האם  – טריפה  נמצאה  ששחט הראשונה והבהמה

הבהמות ? שאר  שחיטת על  ולברך

מידו ונפל פרי על  שבירך זו להלכה  דומה המקרה לכאורה 

חלה לא  הברכה  אם  כי  הפירות , שאר על  ולברך  לשוב  שעליו

והוא הפירות , שאר  על חלה  אינה  נאמרה , שעליו הפרי  על

כשרה , אינה  בירך שעליה והשחיטה  שמאחר  בשחיטה  הדין

שחיטת על  ולברך  לשוב  וצריך  עליה  חלה  לא  שהברכה  נמצא 

הבהמות . שאר 

לחלק : יש  אך

אבד  שהפרי  וכיון  הפרי, אכילת  על  נאמרת הנהנין ברכת

מצות על נאמרת השחיטה  ברכת אך לריק , היתה הברכה 

נמצאה ששחט הבהמה  ואמנם כדין, שחט ואכן  שחיטה 

כך  אבל  באכילה , אותה התירה  לא  השחיטה  ולמעשה  טריפה

אם מראש  יודעים  שאין אף ולברך לשחוט  המצוה  היא 

טריפה נמצאה אם  ואף  טריפה , או  כשרה  תימצא  הבהמה 

עליה  חלה והברכה ממקומה  זזה  לא  סק"ו)המצוה  יט סי' .(פליתי

שונה : דינו אך זו  להלכה  הדומה  נוסף  מקרה ויש 

יש הקריאה , באמצע  תורה  בספר טעות  נמצאה אם 

לשוב צריך ואין הקריאה את  ולהמשיך אחר ספר  להוציא 

ד)ולברך קמג, או"ח המשך (ש"ע על לברך יצטרכו לא  ומדוע  .

ולא רשות  היא  פרי אכילת כי שנפל ? בפרי  כמו הקריאה 

שרוצה הפרי על  רק  היא  הברכה  בעת  הכוונה  ולכן חובה ,

היא בתורה  הקריאה  אך הברכה , בטלה  שנפל וכיון  לאכול 

תתקי לא  שאם  ברור  ומלכתחילה  בספרחובה  הקריאה  ים

על  גם חלה  הברכה  ולכן  אחר, תורה בספר  יקראו זה  תורה 

השני התורה סק"ד)ספר  קמ סי' או"ח .(ט"ז

ה'תש"פ  אב מנחם כ"א שלישי יום הבושם? ריח על מברכים מתי

:Á ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ˙ÂÎ¯· ˙ÂÎÏ‰íéãâáa çéønä©¥¦©¦§¨¦
àìa çéø àlà ,íNa øwò íL ïéàL éôì ,Cøáî Bðéà ,ïéøîânä©ª§¨¦¥§¨¥§¦¤¥¨¦©Ÿ¤¤¨¥©§Ÿ

.øwò¦¨
הטור ריז)הקשה  סי' :(או"ח

מלברך, המוגמרין בבגדים  המריח את  הרמב "ם פטר  מדוע 

ריחם , את  שיתנו  הבגדים את  לבשם  כדי נעשה  המוגמר הרי 

הרי בלבד, ריחו את אלא  הבושם עיקר  את  בבגדים  שאין ואף 

לא מדוע שנהנה  וכיון  מילתא ", תליא "בהנאה  הריח ברכת 

עליו ? יברך

כל  הגוף  צורך בו אין  שריח כיון  משנה': ה 'כסף  ותירץ 

אין עיקרו, את  ולא  הבושם ריח  את  רק  יש  כאשר  הרי כך ,

ממנו. ההנאה למרות עליו  לברך

הב "ח וי"א)וכתב  ומ"ש ד"ה רטז סי' :(או"ח

לעיל  הרמב "ם שמן(ה"ג)כתב  כעין שבישמו "שמן 

בשמן ומדובר  בשמים ", מיני בורא  עליו  מברך המשחה 

בלבד. הריח  אלא  בו  נשאר  ולא  הבושם  את ממנו שסיננו 

כי וביאר  בלבד? השמן ריח על מברך מדוע תמוה , ולכאורה 

בושם . לתוכו  שנתנו  לשמן המוגמרים כלים  בין לחלק  יש 

הריח  רק  אלא  הבושם עיקר  נכנס  לא  מעולם שבכלים  בעוד

בהם , שנכנס  הוא  בגחלים  שנשרף  מבושם  עשן תמרות  של
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הריח  את  קלט והשמן הבושם  עיקר  את  הכניסו  בשמן הרי 

שם נשאר  כאילו נחשב  - שסיננו  אף  ולכן הבושם , מגוף 

העיקר .

אברהם' ה 'מגן  סקי"ג)וכתב  רטז סי' ערוך'(או"ח ה 'שלחן  גם  :

את ממנו  וסיננו בשמים בו  שנתנו בשמן כי הב"ח, כדעת  נקט

פסק  ס"ו)הבשמים , רטז כי(בסי' בו", מלהריח  ליזהר  ש "נכון 

השמן ריח על מברך אינו האם  להסתפק  יש  הרמב"ם  לדעת 

עיקר  לו שאין המוגמרים)כיון  בכלים שכתב בשמן,(כמו שמא  או

ולכן לברך , שצריך  הוא  סבור הבושם  מגוף  הריח את  שקלט

פסק  המוגמרים  בכלים ואילו בו ". מלהריח ליזהר  (בסי'"נכון 

ס"ג) בלאריז ריח אלא  עיקר  בו  שאין לפי מברך ש "אינו 

הרמב "ם לדעת  כי בהן , מלהריח ליזהר  שיש  כתב  ולא עיקר ",

בהם נכנס  לא שכלל כיון בוודאות , לברך מבלי  להריח יכול 

בהם . שנקלט הוא  העשן ריח ורק  הבושם, עיקר

ה'תש"פ  אב מנחם כ"ב רביעי יום בהכנות? להאריך או למצוה זריזות

:Á ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰ÏÈÓ ˙ÂÎÏ‰;äìénì øLk íBiä ìëå§¨©¨¥©¦¨
ïéîéc÷î ,ïéæéøæ ¯ íBiä úlçúa íéc÷äì äåöî ,ïë ét ìò óàå§©©¦¥¦§¨§©§¦¦§¦©©§¦¦©§¦¦

.úBåöîì§¦§
ה 'מאירי' כתב  במילה, מקדימין ' 'זריזין דין כח,בטעם  (יומא

יראהא) שלא  בשחרית , בה להקדים  לזריזים "ראוי  כי

הבן". על  חמלתו מצד בה  כמתרשל 

אם הבדל  אין המצוה  עצם  מצד כי מדבריו  ומבואר

האדם מצד  הוא  וההידור בסופו , או  היום בתחילת  תיעשה 

חביבותה את  מראה  הוא  הרי בעשייתה , ממהר  הוא  שכאשר 

בה . כמתרשל  נראה ואינו בעיניו 

מצוה 'חביבה  מדין  מקדימין' 'זריזין  דין חלוק  ובכך

בשעתה ':

זמן לה שיש  מצוה  לגבי  נאמר בשעתה ' מצוה 'חביבה

העיקרי, בזמנה  לעשותה  ראוי  ולכתחילה  משני, וזמן  עיקרי

המצוה , של העיקרי זמנה  בתוך  נאמר  מקדימין ' 'זריזין  אך

זמנה עיקר הוא  השמיני היום  שכל מילה  במצות כגון

בעיניו חביבותו  את להראות  האדם , מצד רק  היא  וההקדמה 

ב) מז, סי' א פסחים ערבי שיעורים רשימות .(ראה

זמן והגיע  בדרך המהלך לגבי  להלכה  הנפסק מובן  ובכך

עד  שימתין עדיף  בעמידה , להתפלל יכול אינו  שאם  תפילה

חיסרון בזה  ואין  בעמידה , יתפלל ואז חפצו למחוז  שיגיע 

לקיים כדי שמתכוון  "כיון למצוות מקדימים  זריזין  משום 

המובחר" מן  ס"ה).מצוה  סי'צד או"ח אדה"ז מאחר(שו"ע כלומר ,

כשממתין הרי המצוה , חביבות  משום  הוא  הזריזות  טעם  וכל

היא עצמה  ההמתנה  המובחר , מן יותר  המצוה  את  לקיים  כדי 

המצוה  מחביבות 73)חלק הע' 76 עמ' יט שיחות .(לקוטי

איגר  הגרי "ל  נהג  זו  מלובלין)ובדרך הוזמן(האדמו"ר שכאשר 

חצות לאחר עד רבות , לכך מתכונן  היה  ולמילה  לסנדקאות

'זריזין מצות  לביטול גורם  הוא  כי לטענה  ובמענה  היום,

השיב כז)מקדימין' יו"ד ב סופר מכתב 'זריזין(שו"ת מדין כי  ,

זמנה בתחילת  עצמה המצוה  את לקיים  חובה  אין  מקדימין'

"הזריזות  devndאלא  zpkdl micwdl."למצוה הקדמה היינו

בגמרא  למדו  זה דין שהרי לדבר, א)וראיה  ד, מהפסוק(פסחים

מדוע ולכאורה , חמורו". את  ויחבוש  בבוקר  אברהם  "וישכם 

החמור את  אברהם  חבש ולצאתaxraלא  להזדרז שיוכל  כדי

החמור בחבישת  ההתעסקות  שבעצם  אלא  בבוקר ? מיד

מקדימין '. 'זריזין דין  מתקיים 

ה'תש"פ  אב מנחם כ"ג חמישי יום מצוה  ללא הידור

:„ ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ‰ÏÈÓ ˙ÂÎÏ‰÷ñBòL ïîæ ìk ¯ ìnä©¨¨§©¤¥
ïðéàL ïéöéö ìò ïéa ,ïéákòîä ïéöéö ìò ïéa øæBç ¯ äìéna©¦¨¥¥©¦¦©§©§¦¥©¦¦¤¥¨
ïðéàL ïéöéö ìò ;øæBç ,ïéákòîä ïéöéö ìò ¯ Løt .ïéákòî§©§¦¥¥©¦¦©§©§¦¥©¦¦¤¥¨

.øæBç Bðéà ,ïéákòî§©§¦¥¥
קיים אך  ביופיו , מהודר  האחד אתרוגים , שני בידו  שיש  מי 

אך  מהודר  אינו  השני ואילו ופסול, מורכב  הוא שמא  חשש 

שניהם , את  ליטול רוצה  והוא בספק  מוטלת  אינה כשרותו

המהודר גם  ואם  הכשר  באתרוג  בוודאי  חובה  ידי לצאת כדי 

קודם ? יטול מהם איזה  - בהידור המצוה את  קיים  הרי כשר

את ואחריו  המהודר האתרוג  את  קודם  שיטול  אומרים  יש 

נמצא בוודאי הכשר  האתרוג  את  קודם  יטול אם  כי  השני ,

תועלת כל  תהא לא  ושוב  המצוה  חובת ידי יצא  שכבר 

לאחר מצוה' 'הידור  שייך לא שהרי המהודר  האתרוג  בנטילת 

המצוה . חובת ידי יצא שכבר

שאין זו בהלכה  הרמב "ם מדברי זאת  להוכיח יש  ולכאורה 

לאחר המילה  את  מעכבים ' שאינן ה 'ציצין  את  ולמול לחזור 

יש שלכתחילה  ואע "פ  עצמה, הערלה  חיתוך  את  סיים  שכבר 

חובת ידי  יצא  שכבר  לאחר  בהסרתם , מצוה  הידור  משום 

הידור . של בפעולה  ענין אין שוב  המצוה 

בגמרא  מהמבואר  כך  על  להקשות יש  לכאורה  (מנחות אך

א) אחרתסד, בהמה  והיתה  לקרבן בהמה  בשבת  שחטו  שאם  ,

משום המשובחת  את  ולשחוט לחזור  יש  ממנה , משובחת 

יצאו כבר  כאשר  גם  מתקיים  מצוה  שהידור הרי מצוה , הידור 

אף זה  והידור  הראשונה , הבהמה  בשחיטת  המצוה  חובת ידי 

שבת ! דוחה 

לחלק : ויש 

פעולת מהווה  השחיטה  השנייה , הבהמה  את  שוחט כאשר 

הידור רק ולא  מושלמת  בפעם מצוה  חובתו ידי יצא שכבר (אף

הידורהראשונה) על חוזר הוא הרי מעכבים  שאינם  בציצין אך  ,

בלבד.

הכשר האתרוג  את תחילה יטול  אם שגם יתכן זה  ולפי 

ומקיים חוזר  שהרי ההידור, את יקיים  המהודר  את  כך ואחר 

המינים . שאר עם יחד כולה המצוה  את 

(fnxz 'nr h 'oexeyi' d`xe ,h 'iq a zekeq ycew i`xwn)
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ה'תש"פ  אב מנחם כ"ד שישי יום רבא'? שמיה יהא 'אמן עונים כיצד

:˘È„˜‰ ÁÒÂ ,‰˘‰ ÏÎ ˙ÂÏÈÙ˙ ¯„ÒàeäL úòáe§¥¤
äaø dîL àäé ,ïîà' :ïéðBò íòä ìk ,'ïîà eøîàå' :älçz øîBà¥§¦¨§¦§¨¥¨¨¨¦¨¥§¥§¥©¨

.'àiîìò éîìòìe àîìòì Cøáî§¨©§¨§¨§¨§¥¨§©¨
מנהגים : חילוקי  יש  רבא ..." שמיה  יהא  'אמן  עניית  באופן 

'יתברך'. מוסיפים  ואין  'עלמיא ' עד שעונין כותב  הרמב "ם

הקדיש)וה 'אבודרהם ' ולענות(פירוש להמשיך נוהגים  שיש  כתב 

'יתברך' עד שעונים ויש  אמן ' 'ואמרו  סי'עד או"ח יוסף בית (ראה

כינו) 'עלמיא ', עד אלא  לענות שאין מרבותיו  שקיבל  ומוסיף 

תיבת (ללא  עלמיא ' ולעלמי  לעלם מברך רבא שמיה  ב 'יהא 

יש הש "ץ) דברי  על ענייה  אלא  המנין מן שאינה  'אמן'

באמרם רז "ל שרמזו  כפי  'כח', כמנין אותיות  ושמונה  עשרים 

בכל  רבא  שמיה יהא  אמן  העונה ...".egk'כל

עלמיא ' רבא ... שמיה  שב 'יהא  ראשונים  כתבו  נוסף  ורמז 

יש זה  וכמנין  אותיות, ושמונה  ועשרים  מילים  שבע יש 

הדברות עשרת  שלפני בפסוק  וכן  התורה  של הראשון בפסוק

אבוהב) המהר"י בשם שם יוסף .(בית

רבא...' שמיה  ב 'יהא  יש  שלפנינו בנוסח mixyrאמנם,
ryzeוגרסו ששינו יש  האמור עם  זאת  להתאים וכדי  אותיות,

הפסוק כלשון  עלמיא'), 'ולעלמי  (ולא עלמיא' ולעלם  'לעלם

עלמיא " עלם  ועד  עלמא  עד מלכותא  "ויחסנון בדניאל

שם) ממטבע(אבודרהם לשנות  שאין כתב יוסף ' ה 'בית אך  .

המקובל  כנוסח  לומר ויש  דרשה בשביל  חכמים  שטבעו 

המקיימים שיש  והוסיף  התחתונה. על ידו המשנה  וכל בידינו

'שמה ' גורסים לדעתם  כי שלנו , הגירסא לפי גם  הדרשה את 

אותיות . ושמונה  עשרים  והוא  יו "ד) (ללא

ולענות(שם)וה 'דרישה ' להוסיף  המנהג  ומכאן שיתכן כתב

אותיות וארבע שלושים  יש  זו מילה  בצירוף  כי  'יתברך ', גם

ויתכן אותיות ), ותשע עשרים יש  'יתברך' שעד הגירסא  (לפי

למנין הוא  כחו' בכל  העונה ... 'כל חז "ל במאמר  שהרמז 

'כחו '. בגימטריא  – אותיות  וארבע  שלושים 

שכתבו  שם)ויש  אבוהב 'דאמירן(מהר"י עד לענות  שצריך

'כחו '. בגימטריא  מילים  ושמונה  עשרים  עונים  שאז בעלמא ',

מכריע  הזקן ס"ז)ואדמו "ר  נו סי' עד (שו"ע לענות  שיש 

"לפי וטעמו: מהש "ץ , לשמוע השאר ואת  'יתברך'

לענות כדי  יותר  למהר  הוא יצטרך במהירות  אומר שכשהש "ץ 

לשמוע". מוטב  לכן הכוונה , מבטלת  והמהירות  אחריו, אמן 

ה'תש"פ  אב מנחם כ"ה קודש שבת עצמו  ברכת אחר אמן עניית

:ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯· ÁÒÂ ˙ÂÏÈÙ˙‰ ¯„ÒíéìLeøé úà äðáe ...§¥¤§¨©¦
úà åéîçøa äðBa ,'ä äzà Ceøa .zøac øLàk ,áBø÷a§¨©£¤¦©§¨¨©¨¤§©£¨¤

.íéìLeøé§¨©¦
כאן הזכיר  לא  שהרמב "ם  כך על  העיר  בנימין ' 'בני בספר

שכתב כמו ירושלים ', 'בונה  אחר  אמן לענות  צריך שהמברך

ברכות הט"ז)בהלכות  "העונה(פ"א זה[אמן]: הרי ברכותיו אחר 

זה הרי  אחרונות  ברכות  סוף  שהיא  ברכה אחר והעונה  מגונה ,

המזון". בברכת  ירושלם בונה  אחר כגון  משובח,

משנה ' ה 'כסף  שם)וכתב  ברכות :(הל'

ב)בגמרא  מה, 'הרי(ברכות ברכתו  אחר  אמן העונה כי  ביארו

שאמרו ומה וברכה , ברכה  כל אחר  אמן כשעונה  - מגונה ' זה

ירושלים '. 'בונה  ברכת  אחר אמן כשעונה - משובח' זה 'הרי

שם)והרמב"ם  ברכות של (הל' אחרונה  ברכה "אחר  גם  הוסיף 

ברכות סוף שהיא  ברכה  כל  בסוף  וכן  ערבית , שמע  קריאת

עצמו". ברכת אחר אמן  בה עונה  - אחרונות 

אלא עצמו ברכת  אחר  אמן לענות  שאין הוא  דבריו  וביאור 

ולא הענין בסוף היא  אחריה  שעונה  הברכה  א. תנאים : בשני 

אחר אמן עונה  יותר או ברכות  שתי לאחר  רק ב . בתחילתו .

קריאת של  אחרונה  ברכה  "אחר  רק ולכן האחרונה . הברכה 

ברכהziaxrשמע  אבל עצמו", ברכת  אחר  אמן  בה  עונה  ...

ק"ש  של  עונהzixgyאחרונה  אינו  אחת , ברכה  אלא  שאינה 

רש "י  כדעת  ולא  אמן, הא)אחריה ד"ה בסוף(שם אמן שעונה

של  ק "ש  ziaxreברכות  zixgy.

בבונה)והתוספות הא דבר ,(ד"ה עמא  מאי  חזי  כתבו:"פוק

דברכת ירושלים  בונה  אחר  אלא  אמן לענות נהגו שלא 

המזון".

ערוך ' ס"א)וב 'שלחן רטו סי' וכתב(א"ח הרמב "ם  כדעת  פסק

או ברכות  שתי אחר אלא  ברכותיו אחר אמן  עונה  "אין -

ס"א)יותר " נד סי' אדה"ז שו"ע - בזו" לזו אחיזה שיש לזו זו .("סמוכות

ברכת אחר  אמן עונין "שאין התוספות  כדעת  פסק  והרמ"א 

ברכות ג ' בין להפסיק  ירושלים... בונה  בברכת  אלא  עצמו 

רביעית לברכה התורה  מן שהן  המזון  שבברכת הראשונות

אלו במדינות  נוהגין וכן סופרים ... מדברי אדה"ז שהיא  "(שו"ע

.שם)

)יראת שמים( צריך הקדוש־ברוך־הוא לעבודת ישראל כביכול, שלכן מבקש  הכול בידי שמים חוץ מיראת שמים, היינו שבענין זה 
ושואל מהם ליראה אותו כו'.

ממאמר ט"ו באב ה'תשד"מ
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ה'תש"פ  מנחםֿאב י"ט ראשון יום

-dad̀xtq
zFkldzFkxA1 ¦§§¨

ÏB„b‰ ÌM‰ ˙‡ C¯·Ï ‡È‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈««¿ƒ¿»≈∆«≈«»
.‰ÏÈÎ‡ ¯Á‡ LB„w‰Â¿«»««¬ƒ»

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa BÊ ‰ÂˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈
ממנו"1) וליראה תמיד הבורא לזכור "כדי הברכות: טעם

חלק  נבוכים מורה והשווה ד). (הלכה בסמוך רבינו (דברי
מ"ד. פרק ג,

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
(1- ממנו שייהנה דבר כל על לברך סופרים מדברי שמצוה

מה  בברכות חכמים שטבעו ממטבע המשנה וסוף; תחילה
האוכל  כמברך; הוא הרי המברך אחר אמן העונה שכל דינו;

עליו. מברך אם האסור דבר

.‡‰¯Bz‰ ÔÓ ‰NÚ ˙ÂˆÓ2ÔBÊÓ ˙ÏÈÎ‡ ¯Á‡ C¯·Ï3, ƒ¿«¬≈ƒ«»¿»≈««¬ƒ«»
.EÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡ zÎ¯·e ,zÚ·NÂ zÏÎ‡Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»∆¡…∆
:¯Ó‡pL ,Ú·N ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ‰¯Bz‰ ÔÓ ·iÁ BÈ‡Â¿≈«»ƒ«»∆»ƒ≈»«∆∆¡«

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe .zÎ¯·e zÚ·NÂ zÏÎ‡Â4ÏÎ‡ - ¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»ƒƒ¿≈¿ƒ»«
ÂÈ¯Á‡ C¯·Ó ,˙Èfk elÙ‡5. ¬ƒ««ƒ¿»≈«¬»

ב).2) עמוד מח דף מיני 3)(ברכות מחמשת הנעשה לחם
המשביע  דבר לך שאין א, הלכה ג, פרק לקמן המנויים דגן
"ואכלת  אמרה: והתורה אלו, מינים מחמשת הבא אלא

"אמרו 5)החכמים.4)ושבעת". ב) עמוד כ דף (שם,
בתורתך: כתוב הקדושֿברוךֿהוא! לפני השרת מלאכי
פנים  נושא אתה והלא שוחד", יקח ולא פנים ישא לא "אשר
לא  וכי להם: אמר אליך", פניו ה' "ישא שנאמר: לישראל,
ושבעת  ואכלת בתורה להם שכתבתי לישראל, פנים אשא
במשנה  וראה כזית". עד עצמם על מדקדקים והם וברכת,

א). משנה ז, פרק (שם,

.·,‰lÁz ÏÎ‡Ó Ïk ÏÚ C¯·Ï - ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓeƒƒ¿≈¿ƒ¿»≈«»«¬»¿ƒ»
epnÓ ‰‰È CkŒ¯Á‡Â6B‡ ÏÎ‡Ï Ôek˙ elÙ‡Â . ¿««»≈»∆ƒ∆«¬ƒƒ¿«≈∆¡…

‡e‰LŒÏk ˙BzLÏ7‰‰È CkŒ¯Á‡Â C¯·Ó ,8Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿»∆¿»≈¿««»≈»∆¿≈ƒ
epnÓ ‰‰È CkŒ¯Á‡Â C¯·Ó ,·BË ÁÈ¯ ÁÈ¯‰9ÏÎÂ . ≈ƒ«≈«¿»≈¿««»≈»∆ƒ∆¿»

ÏÚÓ - ‰Î¯· ‡Ïa ‰‰p‰10- ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ÔÎÂ . «∆¡∆¿…¿»»»«¿≈ƒƒ¿≈¿ƒ
ÏÎ‡iM ‰Ó Ïk ¯Á‡ C¯·Ï11‰zLiM ‰Ó ÏÎÂ12; ¿»≈««»«∆…«¿»«∆ƒ¿∆

‡e‰Â13˙ÈÚÈ·¯ ‰zLiL14˙Èfk ÏÎ‡iL ‡e‰Â ,15. ¿∆ƒ¿∆¿ƒƒ¿∆…«««ƒ
˙ÓÚËÓe16ˆ dÈ‡‡ÏÂ ‰ÈÙÏ ‡Ï ,‰Î¯a ‰ÎÈ¯ ƒ¿∆∆≈»¿ƒ»¿»»…¿»∆»¿…

˙ÈÚÈ·¯ „Ú ,‰È¯Á‡Ï17. ¿«¬∆»«¿ƒƒ

א).6) עמוד לה דף מכזית.7)(ברכות שאסור 8)פחות
(שם). ברכה בלא הזה מעולם מג 9)ליהנות דף (שם,

ק"נ, פרק (תהילים יֿה תהלל הנשמה כל שנאמר: ב) עמוד
נהנה  הגוף ואין ממנו, נהנית שהנשמה דבר איזהו ו) פסוק
פרק  לקמן מפורש ברכתו ונוסח הריח, זה אומר: הווי ממנו,

א. הלכה שנאמר 10)ט, ההקדש מן ונהנה גזל כאילו

נעשה  שמברך ואחרי ומלואה, הארץ לה' א): כד, (תהילים
רשות  המקבל כאדם מהקדושֿברוךֿהוא, רשות נטל כאילו
א; עמוד לה דף (ברכות בבית מהנמצא לאכול הבית מבעל
א) הלכה ו, פרק (ברכות ובירושלמי ת"ל. מצוה "החינוך"
פרק  (תהילים עליך בל טובתי אתה אדוני לה' "אמרת אמרו:
משלך  כאילו כביכול וברכת, אכלת אם - ב) פסוק טז,

משביעים.11)אכלת". שאינם דברים אפילו
לקמן 12) מפורש ברכותיהם וסדר א). עמוד מד דף (ברכות

א. הלכה ח, פרק י"ג, הלכה ג, ובלבד.13)פרק
שבת 14) (רש"י ומחצה ביצה כשיעור והיא הלוג, רביעית

הלכות  לעיל בביאורנו מבואר מדידתו וסדר ב). עמוד עו דף
י. הלכה ג, פרק שמע א)15)קריאת עמוד לט דף (ברכות

"ואכלת... "אכילה": לשון נאמרת אחרונה בברכה כי
הריח  ועל שם). (רש"י מכזית פחותה אכילה ואין - וברכת"
והטעם: ב). עמוד מד דף (ברכות לאחריו מברך אינו
הוא  כלומר: א) עמוד נב דף נדה (רש"י מועטת שהנאתו
וראה  שמח). (אור אחריו מברכים שאין משיעור, כפחות
א. קטן סעיף רטז, סימן חיים אורח זהב" ב"טורי

טעמו,16) על לעמוד כדי טועמו, שאדם תבשיל טעימת
לאכלו. מתכוון ואפילו 17)ואינו א) עמוד יד דף (ברכות

"ואכלת... שנאמר: ברכה, צריך אינו שטעם, מה את בלע
רביעית, טעימת אבל אכילה. כוונת לו שתהא עד - וברכת"

משנה). (כסף אכילה כוונת בה יש

.‚Ïk ÏÚ ÔÈÎ¯·Ó Ck ,‰È‰‰ ÏÚ ÔÈÎ¯·nL ÌLÎe¿≈∆¿»¿ƒ««¬»»»¿»¿ƒ«»
‰ÂˆÓe ‰ÂˆÓ18˙BÎ¯·e .d˙B‡ ‰NÚÈ CkŒ¯Á‡Â , ƒ¿»ƒ¿»¿««»«¬∆»¿»

‰È„B‰Â Á·L C¯c ÌÈÓÎÁ ewz ˙Ba¯19C¯„Â «ƒ¿¬»ƒ∆∆∆«¿»»¿∆∆
‰Lwa20ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,„ÈÓz ‡¯Ba‰ ˙‡ ¯kÊÏ È„k , «»»¿≈ƒ¿…∆«≈»ƒ««ƒ

.‰ÂˆÓ ‰NÚ ‡ÏÂ ‰‰ ‡lL∆…∆¡»¿…»»ƒ¿»

בזה.18) וכיוצא ותפילין ציצית חולה 19)כגון: כגון:
ח. הלכה י, פרק לקמן ראה הלך 20)שנתרפא. כגון:

אלוקי  ה' מלפניך רצון יהי שמבקש: גרנו, את למוד
כ"ב). הלכה (שם ידי במעשה ברכה שתשלח

.„˙BÎ¯a :ÌÈÈÓ ‰LÏL Ôlk ˙BÎ¯a‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«¿»À»¿»ƒƒƒ¿
‰‡„B‰ ˙BÎ¯·e ,˙BˆÓ ˙BÎ¯·e ,‰È‰21C¯c Ô‰L , ¬»»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»»∆≈∆∆

„ÈÓz ‡¯Ba‰ ˙‡ ¯kÊÏ È„k ,‰Lw·e ‰È„B‰Â Á·L∆«¿»»«»»¿≈ƒ¿…∆«≈»ƒ
.epnÓ ‰‡¯ÈÏe¿ƒ¿»ƒ∆

י.21) פרק לקמן מנויות והן

.‰Ìewz BÈcŒ˙È·e ‡¯ÊÚ ,˙BÎ¯a‰ Ïk ÁÒÂ22ÔÈ‡Â . ¿…«»«¿»∆¿»≈ƒƒ¿¿≈
Ì‰Ó ˙Á‡ ÏÚ ÛÈÒB‰Ï ‡ÏÂ ,Ì˙BpLÏ Èe‡¯23‡ÏÂ »¿«»¿…¿ƒ«««≈∆¿…

ÌÈÓÎÁ eÚ·hL ÚaËnÓ ‰pLÓ‰ ÏÎÂ .‰pnÓ Ú¯‚Ïƒ¿…«ƒ∆»¿»«¿«∆ƒ«¿≈«∆»¿¬»ƒ
˙BÎ¯·a24‰ÚBË ‡l‡ BÈ‡ ,25da ÔÈ‡L ‰Î¯a ÏÎÂ . ƒ¿»≈∆»∆¿»¿»»∆≈»

˙eÎÏÓe ÌM‰ ˙¯kÊ‰26‰Î¯a dÈ‡27ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ , «¿»««≈«¿≈»¿»»∆»ƒ≈
dz¯·ÁÏ ‰ÎeÓÒ ‰˙È‰28. »¿»¿»«¬∆¿»

שם.22) רש"י וכפירוש א) עמוד לג דף (ברכות
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רבינו".23) "תשובות במוספנו וראה מהן. אחת כל בנוסח
אמר:24) נאה, תאנה שראה כגון הברכה, תוכן את ששינה

נוסח  - מטבע שבראה. המקום ברוך זו, תאנה נאה כמה
ב).25)קבוע. עמוד מ דף (ברכות חובתו ידי יצא ולא

הלכה  א, פרק שמע קריאת הלכות לעיל רבינו דברי והשווה
כמטבע". ומברך וחוזר טועה זה "הרי שכתב: שלא 26)ז

העולם". מלך אלוקינו "ה' בה: לחזור 27)אמר וחייב
שם). (ברכות וכן 28)ולברך שמע, קריאת ברכות כגון

הנזכרת  שה"מלכות" עשרה" "שמונה שבתפילת הברכות
ראה  לה. הסמוכה לשנייה גם עולה הראשונה בברכה
שבתפילת  הראשונה והברכה א). עמוד מט דף (ברכות
להזכרת  סמוך שמזכיר בזה מלכות בה יש עשרה" "שמונה
את  המליך אבינו שאברהם אברהם", "אלוקי - השם
ומטעם  מלכותו. שהודיע העולם כל על הקדושֿברוךֿהוא
מלכות  בה יש שבת ליל שבתפילת אבות" "מגן ברכת גם זה
דף  ברכות (תוספות אברהם" "אלוקי אומרים: אנו בה שגם

ב). עמוד מ

.ÂÔBLÏ ÏÎa ÔÈ¯Ó‡ Ôlk ˙BÎ¯a‰ ÏÎÂ29‡e‰Â ; ¿»«¿»À»∆¡»ƒ¿»»¿
ÔÈÚk ¯Ó‡iL30˙‡ ‰pL Ì‡Â .ÌÈÓÎÁ ewzL ∆…«¿≈∆ƒ¿¬»ƒ¿ƒƒ»∆

ÚaËn‰31ÔÈÚÂ ˙eÎÏÓe ‰¯kÊ‡ ¯ÈkÊ‰Â ÏÈ‡B‰ -32 ««¿≈«ƒ¿ƒ¿ƒ«¿»»«¿¿ƒ¿«
ÏÁ ÔBLÏa elÙ‡ ,‰Î¯a‰33‡ˆÈ ,34. «¿»»¬ƒƒ¿…»»

א).29) עמוד לב דף ששינה 31)כעניין.30)(סוטה
הקבוע. לרעה,33)תוכן.32)מהנוסח שתיים כאן יש

חול. בלשון אמרה וגם הברכה, מנוסח ששינה
ב).34) עמוד מ דף (ברכות

.Ê‡e‰M ‰Ó BÊ‡Ï ÚÈÓLiL CÈ¯ˆ ,Ôlk ˙BÎ¯a‰ Ïk»«¿»À»»ƒ∆«¿ƒ«¿»¿«∆
¯ÓB‡35‡ÈˆB‰L ÔÈa ,‡ˆÈ - BÊ‡Ï ÚÈÓL‰ ‡Ï Ì‡Â . ≈¿ƒ…ƒ¿ƒ«¿»¿»»≈∆ƒ

BaÏa C¯aL ÔÈa ,ÂÈ˙ÙNa36. ƒ¿»»≈∆≈«¿ƒ

"שמע 35) בה: שנאמר שמע כקריאת ב) עמוד טו דף (שם,
מפיך. מוציא שאתה מה לאזנך השמע - ולא 36)ישראל"

(שם). בשפתיו ביטא

.ÁÔÈ·e ‰Î¯a‰ ÔÈa ˜ÈÒÙÈ ‡Ï ,Ôlk ˙BÎ¯a‰ Ïk»«¿»À»…«¿ƒ≈«¿»»≈
˜ÈÒÙ‰ Ì‡Â .ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·„a ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·nL ¯·c‰«»»∆¿»¿ƒ»»ƒ¿»ƒ¬≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ

‰iL C¯·Ïe ¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ -37ÌÈ¯·„a ˜ÈÒÙ‰ Ì‡Â . »ƒ«¬…¿»≈¿ƒ»¿ƒƒ¿ƒƒ¿»ƒ
C¯·Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·nL ÌÈ¯·c ÔÈÚÓ Ô‰L∆≈≈ƒ¿«¿»ƒ∆¿»¿ƒ»»≈»ƒ¿»≈
ÏÎ‡iL Ì„˜Â ,˙t‰ ÏÚ C¯aL ÔB‚k ?„ˆÈk .‰iL¿ƒ»≈«¿∆≈««««¿…∆∆…«

ÁÏÓ e‡È·‰ :¯Ó‡38ÈBÏÙÏ ez !ÏÈL·z e‡È·‰ ! »«»ƒ∆«»ƒ«¿ƒ¿ƒ¿ƒ
‰Ó‰aÏ ÏÎ‡Ó ez !ÏÎ‡Ï39BÈ‡ - el‡· ‡ˆBiÎÂ . ∆¡…¿«¬»«¿≈»¿«≈»≈≈

.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,˙ÈL C¯·Ï CÈ¯»̂ƒ¿»≈≈ƒ¿≈»«≈»∆

א).37) עמוד פז דף חולין א; עמוד לו דף (מנחות
נאכלת 38) ברכה של פרוסה שתהא כדי ברכה, צורך "שהוא

א). עמוד מ דף ברכות (רש"י לאדם 39)בטעם" שאסור
עשב  "ונתתי שנאמר לבהמתו מאכל שייתן קודם לאכול
קודמת  הבהמה אכילת ושבעת", ואכלת - לבהמתך בשדך

א). עמוד מ דף (ברכות לאכילתך

.ËÔÈa - Ô˙B‡ C¯·Ï ‡ÓhÏ ¯zÓ ,Ìlk ˙BÎ¯a‰ Ïk»«¿»À»À»«»≈¿»≈»≈
Ba ‰pnÓ ˙BÏÚÏ ÏBÎÈ ‡e‰L ‰‡ÓË ‡ÓË ‰È‰L∆»»»≈À¿»∆»«¬ƒ∆»

ÌBi·40Ba ‰pnÓ ˙BÏÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ‰‡ÓË ÔÈa , «≈À¿»∆≈»«¬ƒ∆»
ÌBi·41Ì¯Ú ‡e‰Lk C¯·Ï C¯·ÓÏ ¯eÒ‡Â .42„Ú , «¿»«¿»≈¿»≈¿∆»…«

Ï·‡ ,LÈ‡a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .B˙Â¯Ú ‰qÎiL∆¿«∆∆¿»«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¬»
‰ÈÙe ˙·LBÈ - ‰M‡a43˙BÁeË44˙Î¯·Óe Ú˜¯wa45. ¿ƒ»∆∆»∆»««¿«¿»∆∆

טבילה.40) ידי שצריך 41)על חמורה טומאה שנטמא
ביטלו  כבר חכמינו כי שייטהר, עד ימים שבעה  לחכות
הלכות  לעיל וראה א) עמוד כב דף (שם לברכות הטבילה

ה. הלכה ד, פרק כג,42)תפילה פרק (דברים שנאמר
מדבר  שאתה בשעה דבר ערוות בך ייראה ולא טו): פסוק

ו). משנה א פרק (תרומות ערווה בך ייראה לא של 43)בו
(חלה 45)דבוקות.44)מטה. מכוסה ערוותה כל כי

א). עמוד עד דף ברכות ג; משנה ב, פרק

.ÈÈ„È ‡ˆÈÂ C¯aL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ôlk ˙BÎ¯a‰ Ïk»«¿»À»««ƒ∆≈«¿»»¿≈
Ô˙·BÁ È„È e‡ˆÈ ‡lL ÌÈ¯Á‡Ï C¯·Ï BÏ ¯zÓ ,B˙·BÁ»À»¿»≈«¬≈ƒ∆…»¿¿≈»»

Ô‡ÈˆB‰Ï È„k46,‰ÂˆÓ da ÔÈ‡L ‰È‰‰ ˙k¯aÓ ıeÁ ; ¿≈¿ƒ»ƒƒ¿««¬»»∆≈»ƒ¿»
ÌÈ¯Á‡Ï C¯·Ó BÈ‡L47Ô‰nÚ ‰‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ,48. ∆≈¿»≈«¬≈ƒ∆»ƒ≈∆¡∆ƒ»∆

‰vÓ ˙ÏÈÎ‡ ÔB‚k ,‰ÂˆÓ da LiL ‰È‰‰ ˙k¯a Ï·‡¬»ƒ¿««¬»»∆∆»ƒ¿»¿¬ƒ««»
ÌBi‰ Lec˜Â ÌÈÁÒt‰ ÈÏÈÏa49C¯·Ó ‰Ê È¯‰ - ¿≈≈«¿»ƒ¿ƒ«¬≈∆¿»≈

ÏÎB‡ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡Â ,ÌÈ¯Á‡Ï«¬≈ƒ¿¿ƒ¿ƒ««ƒ∆≈≈
Ô‰nÚ50. ƒ»∆

שכבר 46) פי על אף שופר תקיעת או מגילה מקרא כגון
לפניהם  ולתקוע לאחרים לקרוא לו מותר חובתו ידי יצא
לא  חבירו ואם לזה, זה ערבים ישראל שכל מפני בברכה,
כט  דף השנה (ראש יצא לא הוא כאילו זה הרי עוד, יצא

וברש"י). א אלא 47)עמוד בהנאתם, מצוה ואין שהואיל
טעונים  - ברכה בלא הזה העולם מן ליהנות שאסור מפני
יאכל  לא האדם, על חובה זו אין כי ערבות, כאן אין ברכה,

שם). (רש"י יברך מוציא 48)ולא ואז הנאתו, על ומברך
האחרים. את טוב.49)גם יום ושל שבת ששני 50)של

אפשר  אי והנאה הנאה, בלי להם אפשר אי האלה הדברים
ושוב  ההנאה בברכת תלוייה המצוה נמצאת ברכה, בלי לה

ב). עמוד כט דף (שם, "ערבות" של הנימוק בהם נאמר

.‡Èd˙lÁzÓ ˙BÎ¯a‰ ÔÓ ‰Î¯a ÚÓBM‰ Ïk»«≈«¿»»ƒ«¿»ƒ¿ƒ»»
,‡ˆÈ - B˙·BÁ È„È da ˙‡ˆÏ Ôek˙Â ,dÙBÒ „ÚÂ¿«»¿ƒ¿«≈»≈»¿≈»»»

ÔÓ‡ ‰Ú ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â51ÔÓ‡ ‰BÚ‰ ÏÎÂ . ¿««ƒ∆…»»»≈¿»»∆»≈
C¯·Ó‰ ¯Á‡52C¯·Ók ‰Ê È¯‰ ,53e‰Â ;‰È‰iL ,‡ «««¿»≈¬≈∆«¿»≈¿∆ƒ¿∆

‰Î¯a d˙B‡a ·iÁ C¯·Ó‰54·iÁ C¯·Ó‰ ‰È‰ . «¿»≈«»¿»¿»»»»«¿»≈«»
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ55‰¯Bz‰ ÔÓ ·iÁ ‰BÚ‰Â56‡Ï - ƒƒ¿≈¿ƒ¿»∆«»ƒ«»…

ÚÓLiL „Ú B‡ ,‰ÚiL „Ú ,B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ»»¿≈»«∆«¬∆«∆ƒ¿«
e‰BÓk ‰¯Bz‰ ÔÓ da ·iÁ ‡e‰L ÈnÓ57. ƒƒ∆«»»ƒ«»»

דף 51) ובסוכה ב). עמוד מה דף ב; עמוד נג דף (ברכות
(מלכיםֿב  שנאמר כעונה, לשומע "מניין אמרו: ב עמוד לח
(יאשיהו) קרא אשר הספר דברי כל את טז): פסוק כב, פרק
(שם, קראם? שפן והלא קראם יאשיהו וכי יהודה, מלך

כעונה". לשומע מכאן אלא ח) כל 52)פסוק שמע וגם
בה. לצאת ונתכוון עונה 53)הברכה ואינו משומע ועדיף

ב). עמוד נג דף (ברכות כמברך אינו אבל יצא, שאמנם אמן
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רבינו".23) "תשובות במוספנו וראה מהן. אחת כל בנוסח
אמר:24) נאה, תאנה שראה כגון הברכה, תוכן את ששינה

נוסח  - מטבע שבראה. המקום ברוך זו, תאנה נאה כמה
ב).25)קבוע. עמוד מ דף (ברכות חובתו ידי יצא ולא

הלכה  א, פרק שמע קריאת הלכות לעיל רבינו דברי והשווה
כמטבע". ומברך וחוזר טועה זה "הרי שכתב: שלא 26)ז

העולם". מלך אלוקינו "ה' בה: לחזור 27)אמר וחייב
שם). (ברכות וכן 28)ולברך שמע, קריאת ברכות כגון

הנזכרת  שה"מלכות" עשרה" "שמונה שבתפילת הברכות
ראה  לה. הסמוכה לשנייה גם עולה הראשונה בברכה
שבתפילת  הראשונה והברכה א). עמוד מט דף (ברכות
להזכרת  סמוך שמזכיר בזה מלכות בה יש עשרה" "שמונה
את  המליך אבינו שאברהם אברהם", "אלוקי - השם
ומטעם  מלכותו. שהודיע העולם כל על הקדושֿברוךֿהוא
מלכות  בה יש שבת ליל שבתפילת אבות" "מגן ברכת גם זה
דף  ברכות (תוספות אברהם" "אלוקי אומרים: אנו בה שגם

ב). עמוד מ

.ÂÔBLÏ ÏÎa ÔÈ¯Ó‡ Ôlk ˙BÎ¯a‰ ÏÎÂ29‡e‰Â ; ¿»«¿»À»∆¡»ƒ¿»»¿
ÔÈÚk ¯Ó‡iL30˙‡ ‰pL Ì‡Â .ÌÈÓÎÁ ewzL ∆…«¿≈∆ƒ¿¬»ƒ¿ƒƒ»∆

ÚaËn‰31ÔÈÚÂ ˙eÎÏÓe ‰¯kÊ‡ ¯ÈkÊ‰Â ÏÈ‡B‰ -32 ««¿≈«ƒ¿ƒ¿ƒ«¿»»«¿¿ƒ¿«
ÏÁ ÔBLÏa elÙ‡ ,‰Î¯a‰33‡ˆÈ ,34. «¿»»¬ƒƒ¿…»»

א).29) עמוד לב דף ששינה 31)כעניין.30)(סוטה
הקבוע. לרעה,33)תוכן.32)מהנוסח שתיים כאן יש

חול. בלשון אמרה וגם הברכה, מנוסח ששינה
ב).34) עמוד מ דף (ברכות

.Ê‡e‰M ‰Ó BÊ‡Ï ÚÈÓLiL CÈ¯ˆ ,Ôlk ˙BÎ¯a‰ Ïk»«¿»À»»ƒ∆«¿ƒ«¿»¿«∆
¯ÓB‡35‡ÈˆB‰L ÔÈa ,‡ˆÈ - BÊ‡Ï ÚÈÓL‰ ‡Ï Ì‡Â . ≈¿ƒ…ƒ¿ƒ«¿»¿»»≈∆ƒ

BaÏa C¯aL ÔÈa ,ÂÈ˙ÙNa36. ƒ¿»»≈∆≈«¿ƒ

"שמע 35) בה: שנאמר שמע כקריאת ב) עמוד טו דף (שם,
מפיך. מוציא שאתה מה לאזנך השמע - ולא 36)ישראל"

(שם). בשפתיו ביטא

.ÁÔÈ·e ‰Î¯a‰ ÔÈa ˜ÈÒÙÈ ‡Ï ,Ôlk ˙BÎ¯a‰ Ïk»«¿»À»…«¿ƒ≈«¿»»≈
˜ÈÒÙ‰ Ì‡Â .ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·„a ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·nL ¯·c‰«»»∆¿»¿ƒ»»ƒ¿»ƒ¬≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ

‰iL C¯·Ïe ¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ -37ÌÈ¯·„a ˜ÈÒÙ‰ Ì‡Â . »ƒ«¬…¿»≈¿ƒ»¿ƒƒ¿ƒƒ¿»ƒ
C¯·Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·nL ÌÈ¯·c ÔÈÚÓ Ô‰L∆≈≈ƒ¿«¿»ƒ∆¿»¿ƒ»»≈»ƒ¿»≈
ÏÎ‡iL Ì„˜Â ,˙t‰ ÏÚ C¯aL ÔB‚k ?„ˆÈk .‰iL¿ƒ»≈«¿∆≈««««¿…∆∆…«

ÁÏÓ e‡È·‰ :¯Ó‡38ÈBÏÙÏ ez !ÏÈL·z e‡È·‰ ! »«»ƒ∆«»ƒ«¿ƒ¿ƒ¿ƒ
‰Ó‰aÏ ÏÎ‡Ó ez !ÏÎ‡Ï39BÈ‡ - el‡· ‡ˆBiÎÂ . ∆¡…¿«¬»«¿≈»¿«≈»≈≈

.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,˙ÈL C¯·Ï CÈ¯»̂ƒ¿»≈≈ƒ¿≈»«≈»∆

א).37) עמוד פז דף חולין א; עמוד לו דף (מנחות
נאכלת 38) ברכה של פרוסה שתהא כדי ברכה, צורך "שהוא

א). עמוד מ דף ברכות (רש"י לאדם 39)בטעם" שאסור
עשב  "ונתתי שנאמר לבהמתו מאכל שייתן קודם לאכול
קודמת  הבהמה אכילת ושבעת", ואכלת - לבהמתך בשדך

א). עמוד מ דף (ברכות לאכילתך

.ËÔÈa - Ô˙B‡ C¯·Ï ‡ÓhÏ ¯zÓ ,Ìlk ˙BÎ¯a‰ Ïk»«¿»À»À»«»≈¿»≈»≈
Ba ‰pnÓ ˙BÏÚÏ ÏBÎÈ ‡e‰L ‰‡ÓË ‡ÓË ‰È‰L∆»»»≈À¿»∆»«¬ƒ∆»

ÌBi·40Ba ‰pnÓ ˙BÏÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ‰‡ÓË ÔÈa , «≈À¿»∆≈»«¬ƒ∆»
ÌBi·41Ì¯Ú ‡e‰Lk C¯·Ï C¯·ÓÏ ¯eÒ‡Â .42„Ú , «¿»«¿»≈¿»≈¿∆»…«

Ï·‡ ,LÈ‡a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .B˙Â¯Ú ‰qÎiL∆¿«∆∆¿»«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¬»
‰ÈÙe ˙·LBÈ - ‰M‡a43˙BÁeË44˙Î¯·Óe Ú˜¯wa45. ¿ƒ»∆∆»∆»««¿«¿»∆∆

טבילה.40) ידי שצריך 41)על חמורה טומאה שנטמא
ביטלו  כבר חכמינו כי שייטהר, עד ימים שבעה  לחכות
הלכות  לעיל וראה א) עמוד כב דף (שם לברכות הטבילה

ה. הלכה ד, פרק כג,42)תפילה פרק (דברים שנאמר
מדבר  שאתה בשעה דבר ערוות בך ייראה ולא טו): פסוק

ו). משנה א פרק (תרומות ערווה בך ייראה לא של 43)בו
(חלה 45)דבוקות.44)מטה. מכוסה ערוותה כל כי

א). עמוד עד דף ברכות ג; משנה ב, פרק

.ÈÈ„È ‡ˆÈÂ C¯aL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ôlk ˙BÎ¯a‰ Ïk»«¿»À»««ƒ∆≈«¿»»¿≈
Ô˙·BÁ È„È e‡ˆÈ ‡lL ÌÈ¯Á‡Ï C¯·Ï BÏ ¯zÓ ,B˙·BÁ»À»¿»≈«¬≈ƒ∆…»¿¿≈»»

Ô‡ÈˆB‰Ï È„k46,‰ÂˆÓ da ÔÈ‡L ‰È‰‰ ˙k¯aÓ ıeÁ ; ¿≈¿ƒ»ƒƒ¿««¬»»∆≈»ƒ¿»
ÌÈ¯Á‡Ï C¯·Ó BÈ‡L47Ô‰nÚ ‰‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ,48. ∆≈¿»≈«¬≈ƒ∆»ƒ≈∆¡∆ƒ»∆

‰vÓ ˙ÏÈÎ‡ ÔB‚k ,‰ÂˆÓ da LiL ‰È‰‰ ˙k¯a Ï·‡¬»ƒ¿««¬»»∆∆»ƒ¿»¿¬ƒ««»
ÌBi‰ Lec˜Â ÌÈÁÒt‰ ÈÏÈÏa49C¯·Ó ‰Ê È¯‰ - ¿≈≈«¿»ƒ¿ƒ«¬≈∆¿»≈

ÏÎB‡ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡Â ,ÌÈ¯Á‡Ï«¬≈ƒ¿¿ƒ¿ƒ««ƒ∆≈≈
Ô‰nÚ50. ƒ»∆

שכבר 46) פי על אף שופר תקיעת או מגילה מקרא כגון
לפניהם  ולתקוע לאחרים לקרוא לו מותר חובתו ידי יצא
לא  חבירו ואם לזה, זה ערבים ישראל שכל מפני בברכה,
כט  דף השנה (ראש יצא לא הוא כאילו זה הרי עוד, יצא

וברש"י). א אלא 47)עמוד בהנאתם, מצוה ואין שהואיל
טעונים  - ברכה בלא הזה העולם מן ליהנות שאסור מפני
יאכל  לא האדם, על חובה זו אין כי ערבות, כאן אין ברכה,

שם). (רש"י יברך מוציא 48)ולא ואז הנאתו, על ומברך
האחרים. את טוב.49)גם יום ושל שבת ששני 50)של

אפשר  אי והנאה הנאה, בלי להם אפשר אי האלה הדברים
ושוב  ההנאה בברכת תלוייה המצוה נמצאת ברכה, בלי לה

ב). עמוד כט דף (שם, "ערבות" של הנימוק בהם נאמר

.‡Èd˙lÁzÓ ˙BÎ¯a‰ ÔÓ ‰Î¯a ÚÓBM‰ Ïk»«≈«¿»»ƒ«¿»ƒ¿ƒ»»
,‡ˆÈ - B˙·BÁ È„È da ˙‡ˆÏ Ôek˙Â ,dÙBÒ „ÚÂ¿«»¿ƒ¿«≈»≈»¿≈»»»

ÔÓ‡ ‰Ú ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â51ÔÓ‡ ‰BÚ‰ ÏÎÂ . ¿««ƒ∆…»»»≈¿»»∆»≈
C¯·Ó‰ ¯Á‡52C¯·Ók ‰Ê È¯‰ ,53e‰Â ;‰È‰iL ,‡ «««¿»≈¬≈∆«¿»≈¿∆ƒ¿∆

‰Î¯a d˙B‡a ·iÁ C¯·Ó‰54·iÁ C¯·Ó‰ ‰È‰ . «¿»≈«»¿»¿»»»»«¿»≈«»
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ55‰¯Bz‰ ÔÓ ·iÁ ‰BÚ‰Â56‡Ï - ƒƒ¿≈¿ƒ¿»∆«»ƒ«»…

ÚÓLiL „Ú B‡ ,‰ÚiL „Ú ,B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ»»¿≈»«∆«¬∆«∆ƒ¿«
e‰BÓk ‰¯Bz‰ ÔÓ da ·iÁ ‡e‰L ÈnÓ57. ƒƒ∆«»»ƒ«»»

דף 51) ובסוכה ב). עמוד מה דף ב; עמוד נג דף (ברכות
(מלכיםֿב  שנאמר כעונה, לשומע "מניין אמרו: ב עמוד לח
(יאשיהו) קרא אשר הספר דברי כל את טז): פסוק כב, פרק
(שם, קראם? שפן והלא קראם יאשיהו וכי יהודה, מלך

כעונה". לשומע מכאן אלא ח) כל 52)פסוק שמע וגם
בה. לצאת ונתכוון עונה 53)הברכה ואינו משומע ועדיף

ב). עמוד נג דף (ברכות כמברך אינו אבל יצא, שאמנם אמן
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(ראש 54) במצוות חייבים שאינם וקטן שוטה לחרש פרט
א). עמוד כט דף שאינו 55)השנה כזית רק שאכל כגון

סופרים. מדברי אלא המזון ברכת אחריו לברך חייב
א).56) הלכה לעיל (ראה שביעה כדי (ברכות 57)שאכל

ויש  משנה). (כסף הענייה על גם מוסב וזה ב) עמוד כ דף
מדברי  רק שחייב ממי כששמע - שיענה" "עד  מפרשים:
(פרק  סוכה המשנה כלשון מלה, מלה שעונה אלא סופרים,
(קריאת  אותו מקרים אשה או עבד שהיה "מי י): משנה ְִַג,
רבינו  כתב וכן אומרים", שהם מה אחריהם עונה ההלל)
אפילו  יוצא הזאת ובענייה י"ד הלכה ג, פרק חנוכה בהלכות
בעצמו  לברך יודע שאינו ובמי התורה, מן חייב שאינו ממי

האדר"ת). (הגהות פה ידובר

.·Èe„ÚÂ˙pL ÌÈa¯58,ÔÈÈ ˙BzLÏ B‡ ˙t ÏÎ‡Ï «ƒ∆ƒ¿«¬∆¡…«ƒ¿«ƒ
ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - ÔÓ‡ ÌlÎ eÚÂ Ô‰Ó „Á‡ C¯·e≈«∆»≈∆¿»À»»≈¬≈≈À»ƒ

˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï59,„Á‡k ÏÎ‡Ï eek˙ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ . ∆¡…¿ƒ¿¬»ƒ…ƒ¿«¿∆¡…¿∆»
ÈtŒÏÚŒÛ‡ - BÓˆÚÓ ‡· ‰ÊÂ BÓˆÚÓ ‡· ‰Ê ‡l‡∆»∆»≈«¿¿∆»≈«¿««ƒ
C¯·Ó „Á‡Â „Á‡ Ïk ,„Á‡ ¯kkÓ ÔÈÏÎB‡ Ô‰L∆≈¿ƒƒƒ»∆»»∆»¿∆»¿»≈

BÓˆÚÏ60,„·Ïa ÔÈÈÂ ˙Ùa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿«¿«∆¿»ƒ¬ƒ¿«¿«ƒƒ¿«
‰aÒ‰ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ ÔÈ˜LÓe ÌÈÏÎ‡ ¯‡L Ï·‡61; ¬»¿»√»ƒ«¿ƒ≈»¿ƒƒ¬ƒ»

el‡ È¯‰ ,ÔÓ‡ ÔlÎ eÚÂ Ô‰Ó „Á‡ C¯a Ì‡ ‡l‡∆»ƒ≈«∆»≈∆¿»À»»≈¬≈≈
·Ò‰Ï eek˙ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÔÈ˙BLÂ ÌÈÏÎB‡¿ƒ¿ƒ¿««ƒ∆…ƒ¿«¿¿»≈

„Á‡k62. ¿∆»

בחבורה.58) ולשתות לאכול מתחילה בלא 59)שנועדו
סעודה 60)ברכה. זו שאין א) עמוד מב דף (ברכות

לאכול 61)משותפת. מתוועדים כשהיו היה מנהגם
צידיהם  על מוטים כשהם ולאכול מיטות על להסב בחבורה,
שולחן  על כשאוכלים היום ואנו הטייה, - הסבה השמאלי,
דף  ברכות (תוספות שלהם כהסבה קביעותנו זוהי יחד אחד
א). סעיף רי"ג סימן חיים אורח ערוך ובשולחן א עמוד מב

ספק 62) מטעם קמא", וכ"לישנא א) עמוד מג דף (ברכות
ויין, לפת מיוחדת קביעות שמצריכים והטעם להקל. ברכות
שכל  ראוי הדבר חשיבות ולפי חשובים, דברים שהם מפני

רבינו". "תשובות במוספנו ראה לעצמו, יברך אחד

.‚ÈÏkÓ ‰Î¯a C¯·Ó Ï‡¯NiÓ „Á‡ ÚÓBM‰ Ïk»«≈«∆»ƒƒ¿»≈¿»≈¿»»ƒ»
dlÎ ‰Î¯a‰ ÚÓL ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ôlk ˙BÎ¯a‰«¿»À»««ƒ∆…»««¿»»À»
d˙B‡a ·iÁ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,dÙBÒ „ÚÂ d˙lÁzÓƒ¿ƒ»»¿«»¿««ƒ∆≈«»¿»

‰Î¯a63ÔÓ‡ ˙BÚÏ ·iÁ -64C¯·Ó‰ ‰È‰ Ì‡Â . ¿»»«»«¬»≈¿ƒ»»«¿»≈
È˙eÎ B‡ ÒB¯B˜Èt‡ (B‡ Ì"ekÚ)65˜BÈ˙ B‡ , «∆ƒƒƒ

„nÏ˙n‰66‰Î¯a‰ ÚaËnÓ ‰pLÂ ,ÏB„‚ ‰È‰L B‡ ,67 «ƒ¿«≈∆»»»¿ƒ»ƒ«¿≈««¿»»
¯Á‡ ÔÈBÚ ÔÈ‡ -.ÔÓ‡ Ô‰È ≈ƒ«¬≈∆»≈

הוא 63) צריך חבירו בברכת לצאת ורוצה בה חייב אם כי
י"א. הלכה לעיל שמבואר כמו סופה ועד מתחילתה לשמעה

עלינו 64) המוטל החוב מן "כי ב). עמוד נג דף (ברכות
עת  בכל אנחנו חייבים והנורא, הנכבד השם ולפאר לשבח
או  ורוממות עליו שבח להוסיף זיכרו שנשמע או שנזכרהו,
הוצאת  הרמב"ם (תשובות המשבח" אחרי אמן לענות

ל"ה). סימן מלך 65)פריימן סנחריב שהביא מאנשים הוא
יז, פרק (מלכיםֿב שומרון בערי והושיבם מכותה אשור

ואת  יראים היו ה' את עליהם: מעיד והכתוב כד) פסוק
תורה  שומרים והיו לג) פסוק (שם, עובדים היו אלוקיהם
עד  המצוות, בקצת להם מאמינים היו ולפיכך שבכתב,
גריזים  הר בראש יונה דמות להם ומצאו אחריהם שבדקו
(חולין  דבריהם לכל כגויים עשאום ומאז לה עובדים שהיו
ח, פרק (ברכות המשנה בפירוש ורבינו א). עמוד ו דף
שהכותים  במשנה שתמצא מקום כל יאמר: ח) משנה
עליהם  שחקרו קודם אלא זה אין הגויים משאר עדיפים

אבל 66)וכו'. להתלמד, אלא לברך מתכוון שאינו
עונים  ובנביא, בתורה ומברכים בציבור בנביא כשמפטירים

ב). עמוד נג דף (ברכות  ה 67)אחריהם הלכה לעיל ראה
עונים  ואין לבטלה, וברכתו טועה, אלא שאינו ובביאורנו,
ט"ו. הלכה בסמוך כמבואר צריכה שאינה ברכה על אמן
אמרו: ח) הלכה ח, פרק (ברכות שבירושלמי להעיר וכדאי
ענה  גוי בירכך אם אמן... אחריו עונה השם את שבירך "גוי
תהיה  ברוך יד): פסוק ז פרק (דברים שנאמר אמן, אחריו
אותך, יברכו העמים אם אפילו כלומר: - העמים" מכל
אורח  ערוך בשולחן להלכה נפסק וכן הברכה. עליך תחול
כן. משמע לא רבינו מדברי אולם ב, סעיף רטו, סימן חיים

.„È‰ÙeËÁ ÔÓ‡ ‡Ï ,‰ÚÈ ‡Ï ,ÔÓ‡ ‰BÚ‰ Ïk68 »»∆»≈…«¬∆…»≈¬»
‰ÙeË˜ ÔÓ‡ ‡ÏÂ69‰¯ˆ˜ ÔÓ‡ ‡ÏÂ70‰k¯‡ ‡ÏÂ71, ¿…»≈¿»¿…»≈¿»»¿…¬À»

ÔÓ ¯˙BÈ BÏB˜ dÈa‚È ‡ÏÂ ;˙ÈBÈa ÔÓ‡ ‡l‡∆»»≈≈ƒ¿…«¿ƒ«≈ƒ
C¯·Ó‰72‡e‰L ‰Î¯a‰ ˙‡ ÚÓL ‡lL ÈÓ ÏÎÂ . «¿»≈¿»ƒ∆…»«∆«¿»»∆

ÌÈBÚ‰ ÏÏÎa ÔÓ‡ ‰ÚÈ ‡Ï ,da ·iÁ73. «»»…«¬∆»≈ƒ¿«»ƒ

אמן 68) במקום אמן פתח, בחטף האל"ף את ֳָשקורא
ועונה  שחוטף פירש: וב"ערוך" א). עמוד מז דף (ברכות

המברך. מפי הברכה שתכלה קודם שמחסר 69)אמן
אמן  ערך וב"ערוך" שם). (רש"י ומבליעה הנו"ן קריאת

לשניים. אמן שפוסק האל"ף 70)פירש: מזכיר שאינו
הרי"ף). גירסת פי על היטב 71)(שם, מובנת התיבה שאין

העונה  "כל שם: שאמרו הוא מדאי, יותר בה מאריך כשהוא
טועה". אלא אינו מדאי יותר מה 72)אמן דף (ברכות

אתי  לה' גדלו ד): פסוק לד, פרק (תהילים שנאמר א) עמוד
יחדיו. שמו שם:73)ונרוממה התלמוד בלשון ונקראת

ח). הלכה ח, (פרק שם הירושלמי וכפירוש יתומה" "אמן
שלא  פי על אף אמן עונה בה חייב שאינו ברכה אבל
הכנסת  בית על ב) עמוד נא דף (סוכה אמרו וכן שמעה,
"וחזן  ביותר גדול שהיה מצרים, של שבאלכסנדריא הגדול
שהגיע  וכיוון בידו וסודרים הבימה על עומד היה הכנסת

על ל  ואף אמן" עונים העם וכל בסודר מניף הלה אמן ענות
אמן  לענות להם מותר המברך, מפי הברכה שמעו שלא פי
מוציא  הש"ץ שאין בדברים בזה וכיוצא התורה" ב"קריאת
ערך  ב"ערוך" הובא גאון ניסים (רב חובתם ידי הרבים את

א). הלכה ה, פרק סוכה הירושלמי פי על אמן

.ÂË‡NB ‰Ê È¯‰ ,‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡L ‰Î¯a C¯·Ó‰ Ïk»«¿»≈¿»»∆≈»¿ƒ»¬≈∆≈
‡ÂMÏ ÌÈÓL ÌL74¯eÒ‡Â ,‡ÂMÏ ÚaLpk ‡e‰ È¯‰Â , ≈»«ƒ«»¿«¬≈«ƒ¿»«»¿¿»

ÔÓ‡ ÂÈ¯Á‡ ˙BÚÏ75Ô˙B‡ ÔÈ„nÏÓ ,˙B˜BÈz‰ . «¬«¬»»≈«ƒ¿«¿ƒ»
‰Ïh·Ï ÔÈÎ¯·Ó Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ;Ôew˙k ˙BÎ¯a‰«¿»¿ƒ»¿««ƒ∆≈¿»¿ƒ¿«»»

¯zÓ ‰Ê È¯‰ ,„enÏ ˙ÚLa76Ô‰È¯Á‡ ÔÈBÚ ÔÈ‡Â . ƒ¿«ƒ¬≈∆À»¿≈ƒ«¬≈∆
ÔÓ‡ Ô‰È¯Á‡ ‰BÚ‰Â .ÔÓ‡77B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï ,78. »≈¿»∆«¬≈∆»≈…»»¿≈»
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הלכה 74) י"א, פרק לקמן וראה א) עמוד לג דף (ברכות
עונים 75)ט"ז. אין ב) עמוד נג דף (ברכות אמרו שהרי

לבטלה. שברכתם והטעם: התינוקות, ברכת על אמן
ללמדם.76) לימודם,77)שמתכוון בשעת שלא אפילו

עצמם. את לפטור כשמברכים שאינו 78)אלא "שכל לפי
(ראש  חובתם" ידי האחרים את מוציא אינו בדבר מחוייב

א). עמוד כט דף השנה

.ÊËÂÈ˙BÎ¯a ¯Á‡ ÔÓ‡ ‰BÚ‰ Ïk79‰p‚Ó ‰Ê È¯‰ ,80. »»∆»≈««ƒ¿»¬≈∆¿À∆
È¯‰ ,˙BB¯Á‡ ˙BÎ¯a ÛBÒ ‡È‰L ‰Î¯a ¯Á‡ ‰BÚ‰Â¿»∆««¿»»∆ƒ¿»«¬¬≈

ÁaLÓ ‰Ê81Œ˙k¯·a "ÌÈÏLe¯È ‰Ba" ¯Á‡ ÔB‚k ; ∆¿À»¿««≈¿»»ƒ¿ƒ¿«
ÏL ÚÓL ˙‡È¯˜ ÏL ‰B¯Á‡ ‰Î¯a ¯Á‡Â ,ÔBÊn‰«»¿««¿»»«¬»∆¿ƒ«¿«∆
˙BÎ¯a ÛBÒ ‡È‰L ‰Î¯a Ïk ÛBÒa ÔÎÂ ,˙È·¯Ú«¿ƒ¿≈¿»¿»»∆ƒ¿»

˙BB¯Á‡82.BÓˆÚ ¯Á‡ ÔÓ‡ d· ‰BÚ , «¬∆»»≈«««¿

זו.79) אחר זו שמברך מברכותיו ברכה כל אחר
ומברך 80) חוזר וכשהוא וסיום, גמר משמעה אמן שעניית

מגונה  זה הרי ולפיכך סיים, לא שעוד מראה הוא הרי
ב). עמוד מה דף הוא 81)(ברכות ברכותיו גמר שאחר

(שם). בוראו את לשּבח המלך 82)מוסיף ברכות כגון ְֵַַ
י"ח. הלכה בסמוך ראה גדול, כהן וברכות

.ÊÈÈ¯‰Â ,"ÌÈÏLe¯È ‰Ba" ¯Á‡ ÔÓ‡ ‰ÚÈ ‰nÏÂ¿»»«¬∆»≈««≈¿»»ƒ«¬≈
BÊ ‰Î¯aL ÈtÓ ?"·ÈËn‰Â ·Bh‰" ˙k¯a ‰È¯Á‡«¬∆»ƒ¿««¿«≈ƒƒ¿≈∆¿»»

‰LÓ ÈÓÎÁ ÈÓÈa83Ï·‡ ,˙ÙÒB˙ ‡È‰ el‡Îe ,‰ewz ƒ≈«¿≈ƒ¿»ƒ¿»¿ƒƒ∆∆¬»
‰Ba" ‡È‰ ÔBÊn‰Œ˙k¯a ÏL ˙BÎ¯a‰ ¯wÚ ÛBÒƒ««¿»∆ƒ¿««»ƒ≈

"ÌÈÏLe¯È84˙·‰‡" ¯Á‡ ÔÓ‡ ‰ÚÈ ‡Ï ‰nÏÂ . ¿»»ƒ¿»»…«¬∆»≈«««¬«
ÏL ˙BBL‡¯ ˙BÎ¯a ÛBÒ ‡È‰L ÈtÓ ,"ÌÏBÚ»ƒ¿≈∆ƒ¿»ƒ∆

ÚÓL ˙‡È¯˜85ÔÈÎ¯·nL ˙BÎ¯aÓ d· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿ƒ«¿«¿≈…«≈»ƒ¿»∆¿»¿ƒ
ÈÙÏ ÔÈÎ¯·nL ˙BÎ¯a ÔB‚k ,¯·„Ï ‰lÁz Ô˙B‡»¿ƒ»¿»»¿¿»∆¿»¿ƒƒ¿≈
˜ÈÒÙÈ ‡Ï ÔÚÓÏ ,‰kÁ ¯ ˙˜Ï„‰Â ‰l‚n ˙‡È¯¿̃ƒ«¿ƒ»¿«¿»«≈¬À»¿««…«¿ƒ

.ÂÈÏÚ C¯aL ¯·c‰ ÔÈ·e ‰Î¯a ÔÈa ÔÓ‡a¿»≈≈¿»»≈«»»∆≈«»»

א.83) הלכה ב, פרק לקמן אמן 84)ראה עונה ולפיכך
דף  (ברכות לתוספת הברכות עיקר בין להבדיל כדי אחריה

ב). עמוד הדבר 85)מה ובין הברכה בין להפסיק ואין
והולך. שמבאר כמו שמע) קריאת (הוא עליו שבירך

.ÁÈ‡ˆBiÎÂ ˙B¯t‰ ˙k¯a ¯Á‡ ÔÓ‡ ‰ÚÈ ‡Ï ‰nÏÂ¿»»…«¬∆»≈««ƒ¿««≈¿«≈
d·86‡l‡ ÔÓ‡ ÔÈBÚ ÔÈ‡Â ,˙Á‡ ‰Î¯· ‡È‰L ÈtÓ ? »ƒ¿≈∆ƒ¿»»««¿≈ƒ»≈∆»

B‡ ,˙¯Á‡ ‰Î¯a d˙B‡ ‰Ó„wL ,‰B¯Á‡ ‰Î¯a ¯Á‡««¿»»«¬»∆»¿»»¿»»«∆∆
CÏn‰ ˙BÎ¯a ÔB‚k ,˙BÎ¯·87ÏB„b Ô‰k ˙BÎ¯·e88 ¿»¿ƒ¿«∆∆ƒ¿…≈»

Ô‰· ‡ˆBiÎÂ89,ÂÈ˙BÎ¯a Ïk ÌÈÏL‰ ¯·kL ÚÈ„B‰Ï - ¿«≈»∆¿ƒ«∆¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿»
.ÔÓ‡ ‰BÚ CÎÈÙÏe¿ƒ»∆»≈

לקמן 86) (ראה האכילה, שאחרי אחרונה לברכה הכוונה
א). הלכה ח, הראשון 87)פרק טוב יום במוצאי שמברך

בתורה  שקורא אחרי השמיטה, שנת במוצאי הסוכות חג של
שמונה  - במצוות הקהל את המזרזות מסויימות פרשיות
משנה  ז, פרק (סוטה במשנה מנויות והן זו אחר זו ברכות

עבודת 88)ח). שכלתה אחרי הכיפורים ביום המברך
משנה  (שם, במשנה מנויות הן וגם ברכות, שמונה - היום

מקור 89)ז). בנביא. הקריאה אחרי ההפטרה ברכות כגון
התוספתא  משמשת אלו הלכות בשלוש רבינו לדברי נוסף
על  והמברך שמע על "הפורס האומרת: ג) פרק (מגילה
עצמו. אחר (אמן) יענה לא זה הרי המצוות, ועל הפירות
פרק  (ברכות בירושלמי שפירשוה וכמו בּור זה הרי ענה אם
ברכה  כל אחרי אמן לענות שלא נוהגים ואנו ד), הלכה ה,
רטו  סימן חיים (אורח ירושלים" "בונה מברכת חוץ שהיא,

ב). עמוד מה דף ברכות תוספות פי על

.ËÈ‰‚‚La ÔÈa ,ÔB„Êa ÔÈa - ¯eÒ‡‰ ¯·c ÏÎB‡‰ Ïk»»≈»»»»≈¿»≈ƒ¿»»
ÂÈÏÚ C¯·Ó BÈ‡ -90,‰lÁz· ‡Ï91ÛBq· ‡ÏÂ92. ≈¿»≈»»…«¿ƒ»¿…«

Ï·Ë ÏÎ‡L È¯‰ ?„ˆÈk93Ì‰È¯·c ÏL94ÏÎ‡L B‡ , ≈«¬≈∆»«∆∆∆ƒ¿≈∆∆»«
ÔBL‡¯ ¯NÚÓ95ÂÈ˙BÓe¯z eÏh ‡lL96¯NÚÓ B‡ , «¬≈ƒ∆…ƒ¿¿»«¬≈
Lc˜‰Â ÈL97Ô˙ÎÏ‰k ecÙ ‡lL98.C¯·Ó BÈ‡ - ≈ƒ¿∆¿≈∆…ƒ¿¿ƒ¿»»≈¿»≈

˙BÙ¯Ëe ˙BÏ· ÏÎ‡ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â99‰˙L B‡ , ¿≈»ƒ«ƒ»«¿≈¿≈»»
CÒŒÔÈÈ100.B· ‡ˆBiÎÂ ≈∆∆¿«≈

הלכה 90) א, פרק (חלה ובירושלמי א) עמוד שם (ברכות
(תהילים  שנאמר עליה, לברך אסור גזולה מצה אמרו: ה)
מברך  זה אין ה' ניאץ ברך (גזלן) ובוצע ג): פסוק י, פרק
מצוה  (כל מצוה עבירה אין אמר: יונה רבי מנאץ, אלא
עשיתן  אם - המצוות" "אלה מצוה)... אינה - בעבירה הבאה
מצוות". "אינן - לאו ואם מצוות, הן עבירה), (בלי כמצוותן
פרק  (דמאי ובתוספתא א). עמוד צד דף קמא (בבא וראה
מאכילים  שאין לנזיר, יין כוס ישראל... יושיט לא אמרו: ב)
עליהם  מברכים אין כולם ועל לו, האסור דבר האדם את

אמן. אחריהם עונים ואין עליהם מזמנים לפני 91)ואין
מקום  אין "שגגה" על כי "זדון" על רק מוסב וזה אכילתו,
דבר  שהוא יודע אינו שהרי בתחילה, עליו יברך שלא לומר

באכילה. לא 92)האסור שכשאכל "שגגה" על גם מוסב
אכל. אסור שמאכל לו נודע אחרונה לברכה וכשהגיע ידע

באכילה,93) ואסור ומעשרות תרומות ממנו הפרישו שלא
פ  ברכות לרבינו המשנה (פירוש לא טב - משנה טבל ז, רק

המצוות". ב"מניין הראשון בחלק פירשנוהו וכבר א)
נקוב 94) שאינו בעציץ הצומח דבר כגון סופרים, דברי

לומר  צורך ואין חכמים, מדברי אלא במעשרות חייב שאינו
עמוד  מז דף (ברכות עליו לברך שאסור התורה, מן בטבל

גדולה 95)ב). תרומה התבואה מן שמפרישים אחרי
ואחרי  ללוי, ראשון מעשר ממנה מפרישים לכהן, לתיתה
והם  שני מעשר הבעלים מפרישים ראשון, מעשר הפרשת
בירושלים. לאכלו פדיונו) דמי (או אותו מעלים עצמם

הלוי 96) הפריש שלא או גדולה, תרומה לפניו הפרישו שלא
לכהן. לתיתה המחוייב מעשר" "תרומת זה ממעשר

וצרכיו.97) המקדש בית להכנסת אותו שהקדישו דבר
צורת 98) עליו שאין כסף על שני המעשר את שפדה כגון

וצרת  כה): פסוק יד, פרק (דברים אמרה והתורה מטבע,
ההקדש  את פדה וכן צורה. עליו שיש כסף - בידך הכסף
ויסף  יט): פסוק כז, פרק (ויקרא אמרה והתורה קרקע, על
מז  דף (ברכות קרקע ולא - כסף לו, וקם כסף... חמישית

ב). על 99)עמוד ונוסף באכילה, התורה מן אסורות שהן
מסכת  (ראה בהם (מואסת) קצה שהנפש דברים הם - ָָזה
ההנאה  ברכות עליהן לברך ואין א) עמוד לז דף בכורות
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הלכה 74) י"א, פרק לקמן וראה א) עמוד לג דף (ברכות
עונים 75)ט"ז. אין ב) עמוד נג דף (ברכות אמרו שהרי

לבטלה. שברכתם והטעם: התינוקות, ברכת על אמן
ללמדם.76) לימודם,77)שמתכוון בשעת שלא אפילו

עצמם. את לפטור כשמברכים שאינו 78)אלא "שכל לפי
(ראש  חובתם" ידי האחרים את מוציא אינו בדבר מחוייב

א). עמוד כט דף השנה

.ÊËÂÈ˙BÎ¯a ¯Á‡ ÔÓ‡ ‰BÚ‰ Ïk79‰p‚Ó ‰Ê È¯‰ ,80. »»∆»≈««ƒ¿»¬≈∆¿À∆
È¯‰ ,˙BB¯Á‡ ˙BÎ¯a ÛBÒ ‡È‰L ‰Î¯a ¯Á‡ ‰BÚ‰Â¿»∆««¿»»∆ƒ¿»«¬¬≈

ÁaLÓ ‰Ê81Œ˙k¯·a "ÌÈÏLe¯È ‰Ba" ¯Á‡ ÔB‚k ; ∆¿À»¿««≈¿»»ƒ¿ƒ¿«
ÏL ÚÓL ˙‡È¯˜ ÏL ‰B¯Á‡ ‰Î¯a ¯Á‡Â ,ÔBÊn‰«»¿««¿»»«¬»∆¿ƒ«¿«∆
˙BÎ¯a ÛBÒ ‡È‰L ‰Î¯a Ïk ÛBÒa ÔÎÂ ,˙È·¯Ú«¿ƒ¿≈¿»¿»»∆ƒ¿»

˙BB¯Á‡82.BÓˆÚ ¯Á‡ ÔÓ‡ d· ‰BÚ , «¬∆»»≈«««¿

זו.79) אחר זו שמברך מברכותיו ברכה כל אחר
ומברך 80) חוזר וכשהוא וסיום, גמר משמעה אמן שעניית

מגונה  זה הרי ולפיכך סיים, לא שעוד מראה הוא הרי
ב). עמוד מה דף הוא 81)(ברכות ברכותיו גמר שאחר

(שם). בוראו את לשּבח המלך 82)מוסיף ברכות כגון ְֵַַ
י"ח. הלכה בסמוך ראה גדול, כהן וברכות

.ÊÈÈ¯‰Â ,"ÌÈÏLe¯È ‰Ba" ¯Á‡ ÔÓ‡ ‰ÚÈ ‰nÏÂ¿»»«¬∆»≈««≈¿»»ƒ«¬≈
BÊ ‰Î¯aL ÈtÓ ?"·ÈËn‰Â ·Bh‰" ˙k¯a ‰È¯Á‡«¬∆»ƒ¿««¿«≈ƒƒ¿≈∆¿»»

‰LÓ ÈÓÎÁ ÈÓÈa83Ï·‡ ,˙ÙÒB˙ ‡È‰ el‡Îe ,‰ewz ƒ≈«¿≈ƒ¿»ƒ¿»¿ƒƒ∆∆¬»
‰Ba" ‡È‰ ÔBÊn‰Œ˙k¯a ÏL ˙BÎ¯a‰ ¯wÚ ÛBÒƒ««¿»∆ƒ¿««»ƒ≈

"ÌÈÏLe¯È84˙·‰‡" ¯Á‡ ÔÓ‡ ‰ÚÈ ‡Ï ‰nÏÂ . ¿»»ƒ¿»»…«¬∆»≈«««¬«
ÏL ˙BBL‡¯ ˙BÎ¯a ÛBÒ ‡È‰L ÈtÓ ,"ÌÏBÚ»ƒ¿≈∆ƒ¿»ƒ∆

ÚÓL ˙‡È¯˜85ÔÈÎ¯·nL ˙BÎ¯aÓ d· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿ƒ«¿«¿≈…«≈»ƒ¿»∆¿»¿ƒ
ÈÙÏ ÔÈÎ¯·nL ˙BÎ¯a ÔB‚k ,¯·„Ï ‰lÁz Ô˙B‡»¿ƒ»¿»»¿¿»∆¿»¿ƒƒ¿≈
˜ÈÒÙÈ ‡Ï ÔÚÓÏ ,‰kÁ ¯ ˙˜Ï„‰Â ‰l‚n ˙‡È¯¿̃ƒ«¿ƒ»¿«¿»«≈¬À»¿««…«¿ƒ

.ÂÈÏÚ C¯aL ¯·c‰ ÔÈ·e ‰Î¯a ÔÈa ÔÓ‡a¿»≈≈¿»»≈«»»∆≈«»»

א.83) הלכה ב, פרק לקמן אמן 84)ראה עונה ולפיכך
דף  (ברכות לתוספת הברכות עיקר בין להבדיל כדי אחריה

ב). עמוד הדבר 85)מה ובין הברכה בין להפסיק ואין
והולך. שמבאר כמו שמע) קריאת (הוא עליו שבירך

.ÁÈ‡ˆBiÎÂ ˙B¯t‰ ˙k¯a ¯Á‡ ÔÓ‡ ‰ÚÈ ‡Ï ‰nÏÂ¿»»…«¬∆»≈««ƒ¿««≈¿«≈
d·86‡l‡ ÔÓ‡ ÔÈBÚ ÔÈ‡Â ,˙Á‡ ‰Î¯· ‡È‰L ÈtÓ ? »ƒ¿≈∆ƒ¿»»««¿≈ƒ»≈∆»

B‡ ,˙¯Á‡ ‰Î¯a d˙B‡ ‰Ó„wL ,‰B¯Á‡ ‰Î¯a ¯Á‡««¿»»«¬»∆»¿»»¿»»«∆∆
CÏn‰ ˙BÎ¯a ÔB‚k ,˙BÎ¯·87ÏB„b Ô‰k ˙BÎ¯·e88 ¿»¿ƒ¿«∆∆ƒ¿…≈»

Ô‰· ‡ˆBiÎÂ89,ÂÈ˙BÎ¯a Ïk ÌÈÏL‰ ¯·kL ÚÈ„B‰Ï - ¿«≈»∆¿ƒ«∆¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿»
.ÔÓ‡ ‰BÚ CÎÈÙÏe¿ƒ»∆»≈

לקמן 86) (ראה האכילה, שאחרי אחרונה לברכה הכוונה
א). הלכה ח, הראשון 87)פרק טוב יום במוצאי שמברך

בתורה  שקורא אחרי השמיטה, שנת במוצאי הסוכות חג של
שמונה  - במצוות הקהל את המזרזות מסויימות פרשיות
משנה  ז, פרק (סוטה במשנה מנויות והן זו אחר זו ברכות

עבודת 88)ח). שכלתה אחרי הכיפורים ביום המברך
משנה  (שם, במשנה מנויות הן וגם ברכות, שמונה - היום

מקור 89)ז). בנביא. הקריאה אחרי ההפטרה ברכות כגון
התוספתא  משמשת אלו הלכות בשלוש רבינו לדברי נוסף
על  והמברך שמע על "הפורס האומרת: ג) פרק (מגילה
עצמו. אחר (אמן) יענה לא זה הרי המצוות, ועל הפירות
פרק  (ברכות בירושלמי שפירשוה וכמו בּור זה הרי ענה אם
ברכה  כל אחרי אמן לענות שלא נוהגים ואנו ד), הלכה ה,
רטו  סימן חיים (אורח ירושלים" "בונה מברכת חוץ שהיא,

ב). עמוד מה דף ברכות תוספות פי על

.ËÈ‰‚‚La ÔÈa ,ÔB„Êa ÔÈa - ¯eÒ‡‰ ¯·c ÏÎB‡‰ Ïk»»≈»»»»≈¿»≈ƒ¿»»
ÂÈÏÚ C¯·Ó BÈ‡ -90,‰lÁz· ‡Ï91ÛBq· ‡ÏÂ92. ≈¿»≈»»…«¿ƒ»¿…«

Ï·Ë ÏÎ‡L È¯‰ ?„ˆÈk93Ì‰È¯·c ÏL94ÏÎ‡L B‡ , ≈«¬≈∆»«∆∆∆ƒ¿≈∆∆»«
ÔBL‡¯ ¯NÚÓ95ÂÈ˙BÓe¯z eÏh ‡lL96¯NÚÓ B‡ , «¬≈ƒ∆…ƒ¿¿»«¬≈
Lc˜‰Â ÈL97Ô˙ÎÏ‰k ecÙ ‡lL98.C¯·Ó BÈ‡ - ≈ƒ¿∆¿≈∆…ƒ¿¿ƒ¿»»≈¿»≈

˙BÙ¯Ëe ˙BÏ· ÏÎ‡ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â99‰˙L B‡ , ¿≈»ƒ«ƒ»«¿≈¿≈»»
CÒŒÔÈÈ100.B· ‡ˆBiÎÂ ≈∆∆¿«≈

הלכה 90) א, פרק (חלה ובירושלמי א) עמוד שם (ברכות
(תהילים  שנאמר עליה, לברך אסור גזולה מצה אמרו: ה)
מברך  זה אין ה' ניאץ ברך (גזלן) ובוצע ג): פסוק י, פרק
מצוה  (כל מצוה עבירה אין אמר: יונה רבי מנאץ, אלא
עשיתן  אם - המצוות" "אלה מצוה)... אינה - בעבירה הבאה
מצוות". "אינן - לאו ואם מצוות, הן עבירה), (בלי כמצוותן
פרק  (דמאי ובתוספתא א). עמוד צד דף קמא (בבא וראה
מאכילים  שאין לנזיר, יין כוס ישראל... יושיט לא אמרו: ב)
עליהם  מברכים אין כולם ועל לו, האסור דבר האדם את

אמן. אחריהם עונים ואין עליהם מזמנים לפני 91)ואין
מקום  אין "שגגה" על כי "זדון" על רק מוסב וזה אכילתו,
דבר  שהוא יודע אינו שהרי בתחילה, עליו יברך שלא לומר

באכילה. לא 92)האסור שכשאכל "שגגה" על גם מוסב
אכל. אסור שמאכל לו נודע אחרונה לברכה וכשהגיע ידע

באכילה,93) ואסור ומעשרות תרומות ממנו הפרישו שלא
פ  ברכות לרבינו המשנה (פירוש לא טב - משנה טבל ז, רק

המצוות". ב"מניין הראשון בחלק פירשנוהו וכבר א)
נקוב 94) שאינו בעציץ הצומח דבר כגון סופרים, דברי

לומר  צורך ואין חכמים, מדברי אלא במעשרות חייב שאינו
עמוד  מז דף (ברכות עליו לברך שאסור התורה, מן בטבל

גדולה 95)ב). תרומה התבואה מן שמפרישים אחרי
ואחרי  ללוי, ראשון מעשר ממנה מפרישים לכהן, לתיתה
והם  שני מעשר הבעלים מפרישים ראשון, מעשר הפרשת
בירושלים. לאכלו פדיונו) דמי (או אותו מעלים עצמם

הלוי 96) הפריש שלא או גדולה, תרומה לפניו הפרישו שלא
לכהן. לתיתה המחוייב מעשר" "תרומת זה ממעשר

וצרכיו.97) המקדש בית להכנסת אותו שהקדישו דבר
צורת 98) עליו שאין כסף על שני המעשר את שפדה כגון

וצרת  כה): פסוק יד, פרק (דברים אמרה והתורה מטבע,
ההקדש  את פדה וכן צורה. עליו שיש כסף - בידך הכסף
ויסף  יט): פסוק כז, פרק (ויקרא אמרה והתורה קרקע, על
מז  דף (ברכות קרקע ולא - כסף לו, וקם כסף... חמישית

ב). על 99)עמוד ונוסף באכילה, התורה מן אסורות שהן
מסכת  (ראה בהם (מואסת) קצה שהנפש דברים הם - ָָזה
ההנאה  ברכות עליהן לברך ואין א) עמוד לז דף בכורות
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הלכות  בביאורנו, לעיל נתבארו - וטריפה נבלה (אדר"ת).
י. הלכה א, פרק ואסור 100)תפילין זרה לעבודה שנתנסך

ז  פרק זרה עבודה הלכות לעיל וראה התורה. מן בהנאה
ט"ו. הלכה

.ÎÈ‡Óc ÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡101Èe‡¯ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¬»ƒ»«¿«««ƒ∆≈»
ÌÈiÚÏ ‡l‡102‰ÏhpL ÔBL‡¯ ¯NÚÓ B‡ , ∆»«¬ƒƒ«¬≈ƒ∆ƒ¿»

B˙Óe¯˙103ÔBaLÁ epnÓ Ïh ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¿»««ƒ∆…ƒ«ƒ∆∆¿
‡e‰Â ,‰ÏB„‚ ‰Óe¯z104ÔÈÏaMa BÓÈc˜‰L105B‡ , ¿»¿»¿∆ƒ¿ƒ«ƒ√ƒ

˙‡ Ô˙ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ecÙpL Lc˜‰Â ÈL ¯NÚÓ«¬≈≈ƒ¿∆¿≈∆ƒ¿««ƒ∆…»«∆
LÓÁ‰106ÛBÒÂ ‰lÁz C¯·Ó ‰Ê È¯‰ -107Ïk ÔÎÂ , «…∆¬≈∆¿»≈¿ƒ»»¿≈…

Ô‰· ‡ˆBik108. «≈»∆

(זה 101) מאי - דא כלומר: דמאי, קרואים הארץ עמי פירות
על  חשודים שהם לפי מעושר? בלתי או מעושר מה)
שיעשר  עד מפירותיהם לאכול חכמים ואסרו המעשרות,
ויש  א). משנה ז, פרק ברכות לרבינו המשנה (פירוש
וספק: הרהור ענייני "דמה" משורש דמאי מפרשים:
ה, פרק שני מעשר (ירושלמי לא כמדומה מתוקן, כמדומה

ה). עלינו 102)הלכה להקל "כדי א) משנה ג, פרק (דמאי
שם). לרבינו המשנה (פירוש מעשר 103)הצדקה" תרומת

פסוק  יח פרק (במדבר המעשר מן מעשר לכהן נותנה שהלוי
ולקח 105)ובלבד.104)כו). הכהן את הלוי שקדם

גדולה, תרומה הכהן שנטל קודם בשיבלים בעודו מעשר
הלוי  של קדימתו אין בגורן, התבואה שנתמרחה אחרי אבל
על  נוסף גדולה תרומה ממעשרו להפריש וחייב לו מועלת
"שלא  י"ט: הלכה לעיל ידובר זו ובתבואה מעשר, תרומת

תרומותיו". בפדיונו 106)נטלו להוסיף צריך שלכתחילה
לא). יט, פסוקים כז, פרק (ויקרא הקרן על ֶחֹומש

ב).107) עמוד מז דף על 108)(ברכות רבינו נתכוון אולי
במקום  איסור דבר שאכל או הכיפורים, ביום שאכל חולה
יוסף  ובבית קצ"ו סימן חיים (אורח לברך שמחוייב סכנה

שם).

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
המזון 1) שבברכת התוספות תיקנן; ומי המזון ברכות סדר

חתנים; ברכת נוסח האבל; ובבית טובים ובימים בשבתות
דינו. מה המזון בברכת היום מעין הזכיר ולא ששכח מי

.‡˙k¯a - ‰BL‡¯ :‡È‰ Ck ÔBÊn‰ ˙k¯a ¯„Ò≈∆ƒ¿««»»ƒƒ»ƒ¿«
‰Ba" - ˙ÈLÈÏL ,ı¯‡‰ ˙k¯a - ‰iL ,"Ôf‰"«»¿ƒ»ƒ¿«»»∆¿ƒƒ≈

·ÈËn‰Â ·Bh‰" - ˙ÈÚÈ·¯ ,"ÌÈÏLe¯È2‰Î¯a ." ¿»»ƒ¿ƒƒ«¿«≈ƒ¿»»
dwz ea¯ ‰LÓ - ‰BL‡¯3ÚLB‰È Ôwz ‰iL ;4; ƒ»∆«≈ƒ¿»¿ƒ»ƒ≈¿À«

B· ‰ÓÏLe „Âc Ôwz ˙ÈLÈÏL5ÈÓÎÁ - ˙ÈÚÈ·¯ ; ¿ƒƒƒ≈»ƒ¿……¿¿ƒƒ«¿≈
‰ewz ‰LÓ6. ƒ¿»ƒ¿»

כל 2) תפילות ב"סדר רבינו מביאו הברכות, כל ונוסח
זה. ספר שבסוף שירד 3)השנה" בשעה ע"ב. מח, ברכות

המן. לארץ.4)להם ישראל 5)כשנכנסו על - תיקן דוד
הגדול  הבית על - תיקן ושלמה עירך, ירושלים ועל עמך
היא, התורה מן המזון ברכת שעיקר אע"פ כי והקדוש,
בשם  (כסףֿמשנה היא נביאים תקנת הברכות מטבע

הרוגי 6)הרמב"ן). שניתנו היום "אותו ע"ב: מח, ברכות

שלא  - הטוב והמטיב", "הטוב ביבנה תיקנו לקבורה, ביתר
לקבורה  שזכו (ששמחו לקבורה" שניתנו - והמטיב הסריחו,
בברכת  וקבעוה קכא:). לבבאֿבתרא רש"י הסריחו, ושלא
פ"ז). לברכות (רא"ש היא הודאה שכולה המזון,
ביתר, "כשנחרבה אמרו: שם) ברא"ש (הובא וב'ירושלמי'
דוד, בן שיבוא עד לחזור עתידה ואין ישראל קרן נגדעה
תנחומא  מדרש וראה ירושלים". בונה אצל סמכוה ולכך

ו'. אות מסעי פרשת

.·˙Èa‰ ÏÚa Ïˆ‡ ‰Î‡ÏÓ ÔÈNBÚ eÈ‰L ÌÈÏÚBt‰«¬ƒ∆»ƒ¿»»≈∆««««ƒ
‰ÈÙÏ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ - ÔzÙ eÏÎ‡Â7¯Á‡Ï ÔÈÎ¯·Óe ; ¿»¿ƒ»≈¿»¿ƒ¿»∆»¿»¿ƒ¿««

Ô˙„eÚÒ8˙Î‡ÏÓ eÏh·È ‡lL È„k ,„·Ïa ˙BÎ¯· ÈzL ¿»»¿≈¿»ƒ¿«¿≈∆…¿«¿¿∆∆
Á˙Bt - ‰iL ;dew˙k - ‰BL‡¯ ‰Î¯a :˙Èa‰ ÏÚa«««»ƒ¿»»ƒ»¿ƒ»¿ƒ»≈«

ÌÈÏLe¯È ‰Ba" da ÏÏBÎÂ ,ı¯‡‰ ˙k¯·a9Ì˙BÁÂ ," ¿ƒ¿«»»∆¿≈»≈¿»»ƒ¿≈
ı¯‡‰ ˙k¯·a10Ô˙„eÚÒa ÔÈNBÚ eÈ‰ Ì‡Â .11,„·Ïa ¿ƒ¿«»»∆¿ƒ»ƒƒ¿»»ƒ¿«

·ÒÓ ˙Èa‰ ÏÚa ‰È‰L B‡12Úa¯‡ ÔÈÎ¯·Ó - Ô‰nÚ ∆»»««««ƒ≈≈ƒ»∆¿»¿ƒ«¿«
.Ì„‡ Ïk ¯‡Lk ,Ôew˙k ˙BÎ¯a¿»¿ƒ»ƒ¿»»»»

שם).7) וברש"י טז. (ברכות התורה מן שברכה 8)שאינה
ה"א). (פ"א, לעיל כמבואר היא, התורה מן כי 9)לאחריה

יכולים  ולפיכך התורה, מן המזון שאחר הברכות מנין אין
פ"ב, (ברכות וב'ירושלמי' (כסףֿמשנה). ולקצרן לכללן
בשעה  מלאכה לעשות שאסור משמע "מכאן אמרו: ה"ה)

פ"ה.10)שמברך". ברכות התוספתא, כגירסת
בלבד.11) האכילה אוכל 12)בשכר שהוא עוד כל כי

כמותו  ומברכים בברכות, ולקצר למהר להם אין עמהם
שאין  ברכות, ארבע כל לעולם מברכים וכיום שם). (ברכות,
פועלים  שוכרים כן דעת ועל בכך, להקפיד אדם בני דרך
שו"ע  פ"א; לעיל מיימוניות' ('הגהות הברכות כל שיברכו

קצא). סי' או"ח

.‚d˙lÁ˙a ‰È„B‰ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ,ı¯‡‰ ˙k¯aƒ¿«»»∆»ƒ«»»ƒ¿ƒ»»
dÙBÒ·e13ÔBÊn‰ ÏÚÂ ı¯‡‰ ÏÚ" da Ì˙BÁÂ ,14ÏÎÂ ." ¿»¿≈»«»»∆¿««»¿»

˙k¯·a "‰·Á¯e ‰·BË ‰cÓÁ ı¯‡" ¯Ó‡ ‡lL∆…»«∆∆∆¿»»¿»»¿ƒ¿«
B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï ,ı¯‡‰15˙È¯a da ¯ÈkÊ‰Ï CÈ¯ˆÂ . »»∆…»»¿≈»¿»ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ

‰¯B˙Â16,˙‡f‰ ˙È¯a‰L ;‰¯B˙Ï ˙È¯a ÌÈc˜‰Ïe , ¿»¿«¿ƒ¿ƒ¿»∆«¿ƒ«…
e˙¯ÎpL ,‰ÏÈÓ ˙È¯a ‡È‰ ,ı¯‡‰ ˙k¯·a ÌÈ¯ÓB‡L∆¿ƒ¿ƒ¿«»»∆ƒ¿ƒƒ»∆ƒ¿¿

˙B˙È¯· ‰¯NÚŒLÏL ‰ÈÏÚ17e˙¯Î dlÎ ‰¯Bz‰Â , »∆»¿∆¿≈¿ƒ¿«»À»ƒ¿¿
‰ÈÏÚ18'B‚Â ˙È¯a‰ È¯·c ‰l‡ :¯Ó‡pL ,˙B˙È¯a LÏL »∆»»¿ƒ∆∆¡«≈∆ƒ¿≈«¿ƒ¿

'B‚Â ÌÈ·v Ìz‡ ,·¯Áa Ìz‡ ˙¯k ¯L‡ ˙È¯a‰ „·lÓƒ¿««¿ƒ¬∆»«ƒ»¿…≈«∆ƒ»ƒ¿
.'B‚Â ˙È¯·a E¯·ÚÏ¿»¿¿ƒ¿ƒ¿

כולם...13) ועל בה: ומסיים וכו', לך נודה בה: שמתחיל
לרבינו. התפילות" ב"סדר ראה כו', לך מודים אנו

(ברכות 14) מזון לנו המוציאה ארץ היא: אחת חתימה כולה
(ירמיה 15)מט.). אלו בלשונות נשתבחה ישראל שארץ

ח). ג, שמות יט; –16)ג, ברית ע"ב. מח, ברכות
ח) יז, (בראשית לאברהם הארץ ניתנה מילה ברית שעלֿידי
ומצוותיה  התורה ע"י וכן מגורך, ארץ את ולזרעך לך ונתתי
המצוה... כל א): ח, (דברים שנאמר ישראל, לארץ זכו
הארץ  את וירשתם ובאתם תחיון... למען לעשות תשמרון
משום  אמרו: ה"ו) פ"א, (ברכות וב'ירושלמי' שם). (רש"י

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



zekxaקכב zekld - dad` xtq - a`Îmgpn h"i oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

מה  מפני - גוים ארצות להם ויתן מד) קה, (תהלים שנאמר
ינצורו. ותורותיו חקותיו ישמרו בעבור מנויות 17)- והן

ה"ט. פ"ג, מילה הלכות מצוותיה,18)לקמן, קיום על
שם. רבינו דברי השווה

.„eÈ‰Ï‡ '‰ ÌÁ¯" :da Á˙Bt ˙ÈLÈÏL ‰Î¯a¿»»¿ƒƒ≈«»«≈¡…≈
ÔBiˆ ÏÚÂ E¯ÈÚ ÌÈÏLe¯È ÏÚÂ EnÚ Ï‡¯NÈ ÏÚÂ eÈÏÚ»≈¿«ƒ¿»≈«∆¿«¿»«ƒƒ∆¿«ƒ
ÌÈÏLe¯Èa eÈ‰Ï‡ '‰ eÓÁ" :B‡ ,"E„B·k ÔkLÓƒ¿«¿∆«¬≈¡…≈ƒ»«ƒ
ÌÁÓ" B‡ ,"ÌÈÏLe¯È ‰Ba" da Ì˙BÁÂ ,"E¯ÈÚƒ∆¿≈»≈¿»»ƒ¿«≈

ÌÈÏLe¯È ÔÈ·a Ï‡¯NÈ BnÚ19˙‡¯˜ CÎÈÙÏe ." «ƒ¿»≈¿ƒ¿«¿»»ƒ¿ƒ»ƒ¿≈
„Âc ˙Èa ˙eÎÏÓ ¯Ó‡ ‡lL ÈÓ ÏÎÂ .'‰ÓÁ' BÊ ‰Î¯a¿»»∆»»¿»ƒ∆…»««¿≈»ƒ

B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï ,BÊ ‰Î¯·a20ÔÈÚ ‡È‰L ÈtÓ ,21 ƒ¿»»…»»¿≈»ƒ¿≈∆ƒƒ¿«
˙Èa ˙eÎÏÓ ˙¯ÊÁa ‡l‡ ‰¯eÓ‚ ‰ÓÁ ÔÈ‡L ,‰Î¯a‰«¿»»∆≈∆»»¿»∆»«¬»««¿≈

.„Âc»ƒ

קמז,19) (תהלים שנאמר ישראל, נחמת הוא ירושלים שבנין
בונה  אימתי - יכנס ישראל נדחי ה' ירושלים בונה ב):
מט.). (ברכות יכנס" ישראל ש"נדחי בזמן ירושלים?

ב'ילקוט 20) (מצאתיו מדרש בשם מביא ירחי" וב"אבן שם.
ישראל  מאסו נבט בן ירבעם "בימי ח): שמואלֿא שמעוני'
ביתֿהמקדש  ובבנין דוד, בית במלכות דברים: בשלשה
דוד" ביתך "ראה טז): י, (דה"יֿב שנאמר שמים, ובמלכות
לאהליך  "איש הבית, ובבנין דוד בית במלכות שמאסו זה -
שמאסו  "לאלהיך", אלא לאהליך תקרא אל - ישראל"
שנאמר  שלשתם, שיבקשו עד נגאלים ואין שמים, במלכות
ופחדו  מלכם, דוד ואת אלהיהם ה' את ובקשו ח): ג, (הושע
אנו  ולפיכך המקדש, בית זה - טובו טובו, ואל ה' אל

"רחם". בברכת שלשתם את תוכן.21)מזכירים

.‰ÌiÒÓe ‰ÓÁa ÏÈÁ˙Ó ÌÈ·BË ÌÈÓÈ·e ˙B˙aLa¿«»¿»ƒƒ«¿ƒ¿∆»»¿«≈
‰ÓÁa22?„ˆÈk .ÚˆÓ‡a ÌBi‰ ˙M„˜ ¯ÓB‡Â , ¿∆»»¿≈¿À««¿∆¿«≈«

ÌÁ¯" B‡ ,"E¯ÈÚ ÔBiˆa eÈ‰Ï‡ '‰ eÓÁ" ÏÈÁ˙Ó«¿ƒ«¬≈¡…≈¿ƒƒ∆«≈
,"E¯ÈÚ ÌÈÏLe¯È ÏÚÂ EnÚ Ï‡¯NÈ ÏÚ eÈ‰Ï‡ '‰¡…≈«ƒ¿»≈«∆¿«¿»«ƒƒ∆
B‡ ,"ÌÈÏLe¯È ÔÈ·a Ï‡¯NÈ BnÚ ÌÁÓ" ÌiÒÓe¿«≈¿«≈«ƒ¿»≈¿ƒ¿«¿»»ƒ
eÈ‰Ï‡ :˙aLa ,ÚˆÓ‡a ¯ÓB‡Â ,"ÌÈÏLe¯È ‰Ba"≈¿»»ƒ¿≈¿∆¿«¿«»¡…≈

eˆÈÏÁ‰Â ‰ˆ¯ ,eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â23eÈ‰Ï‡ '‰ ≈…≈¬≈¿≈¿«¬ƒ≈¡…≈
LB„w‰Â ÏB„b‰ ,ÈÚÈ·M‰ ÌBÈ ˙ÂˆÓ·e EÈ˙BˆÓa¿ƒ¿∆¿ƒ¿««¿ƒƒ«»¿«»
Ba ˙aL .EÈÙlÓ ‡e‰ LB„˜Â ÏB„b ‰Ê ÌBÈ Èk ,‰f‰«∆ƒ∆»¿»ƒ¿»∆ƒ¿…

Á‰ EBˆ¯a .EBˆ¯ ˙ÂˆÓk ‰·‰‡a Ba ÁeÂ24eÏ ¿»«¿«¬»¿ƒ¿«¿∆ƒ¿¿»«»
‰Á‡Â ÔB‚ÈÂ ‰Ú¯Â ‰¯ˆ eÈÏÚ ‡‰z Ï‡Â ,eÈ‰Ï‡ '‰¡…≈¿«¿≈»≈»»¿»»¿»«¬»»
‰ÏÚÈ" ¯ÓB‡ ÌÈ·BË ÌÈÓÈ·e .e˙ÁeÓ ÌBÈa¿¿»≈¿»ƒƒ≈«¬∆

‡B·ÈÂ25„ÚBÓ ÏL BlÁ·e ÌÈL„Á ÈL‡¯a ÔÎÂ ," ¿»¿≈¿»≈√»ƒ¿À∆≈
‡B·ÈÂ ‰ÏÚÈ" ˙ÈLÈÏL ‰Î¯a ÚˆÓ‡a ÛÈÒBÓ26." ƒ¿∆¿«¿»»¿ƒƒ«¬∆¿»

ברכתו 22) חותם אלא שבת, בשל מסיים שאינו הכוונה,
שם). וב'תוספות' מח: (ברכות כמו:23)כבחול זרזנו,

וראה  לט. לעירובין רש"י יז) לב, (במדבר חושים נחלץ
לד. פ' ויקרא רבה' מנוחה.24)'מדרש לנו תן

מזכיר 25) הכיפורים, ביום שאוכל סכנה בו שיש וחולה
"יעלה  וכן בשבת, חל אם - והחליצנו" ("רצה המאורע מעין
ויום  אוכל, הוא בהיתר שהרי המזון, בברכת ויבוא"

('הגהות  ימיםֿטובים כשאר הוא הרי אצלו הכיפורים
וגם  לשבעה חלק "תן אמרו: מ: ובעירובין מיימוניות').
לברכה, ויוםֿהכיפורים ראשֿהשנה לרבות - וגם לשמונה".
מעין  שמזכיר המזון בברכת - לברכה חננאל: רבינו ופירש
יוםֿטוב. כשאר דינו שיוםֿהכיפורים הרי המאורע,

ע"א.26) כד, שבת

.ÂÏÚ" ı¯‡‰ ˙k¯a ÚˆÓ‡a ÛÈÒBÓ ÌÈ¯eÙ·e ‰kÁa«¬À»¿ƒƒ¿∆¿«ƒ¿«»»∆«
‰lÙza ÛÈÒBnL C¯„k ,"ÌÈqp‰27B‡ ·BËŒÌBÈÂ . «ƒƒ¿∆∆∆ƒ«¿ƒ»¿

‰ˆ¯" ¯ÈkÊÓ ,˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL L„ÁŒL‡…̄…∆∆»ƒ¿¿«»«¿ƒ¿≈
‡B·ÈÂ ‰ÏÚÈ" CkŒ¯Á‡Â ‰lÁz "eˆÈÏÁ‰Â28ÔÎÂ ." ¿«¬ƒ≈¿ƒ»¿««»«¬∆¿»¿≈

˙·Ë L„ÁŒL‡¯29ÏÚ" ¯ÈkÊÓ ,˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ……∆≈≈∆»ƒ¿¿«»«¿ƒ«
‰ÏÚÈ"Â "eˆÈÏÁ‰Â ‰ˆ¯"e ,ı¯‡‰ ˙k¯·a "ÌÈqp‰«ƒƒ¿ƒ¿«»»∆¿≈¿«¬ƒ≈¿«¬∆

'a "‡B·ÈÂ'‰ÓÁp30. ¿»¿∆»»

אלא 27) תפילה אינה הניסים" ש"על הודאה, בברכת
אינה  היא שגם הארץ" ב"ברכת אותה מזכיר ולפיכך הודאה,
תפילה  שהיא ירושלים" "בונה בברכת ולא הודאה, אלא

(שם). ושאינו 28)ובקשה (תמידי) "תדיר הכלל: עלֿפי
משניהם. תדירה שבת וברכת קודם, תדיר - תדיר

בו.29) חלה ומקומן 30)שחנוכה ותחנונים, בקשות שהן
כאמור. נחמה בברכת

.Ê˙BiÎÏÓ LÏL da ¯ÈkÊ‰Ï CÈ¯ˆ ,˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯a31. ¿»»¿ƒƒ»ƒ¿«¿ƒ»»«¿À
‰Î¯a da ÛÈÒBÓ ,˙Èa‰ ÏÚa Ïˆ‡ Á¯B‡‰ C¯·nLÎe¿∆¿»≈»≈«≈∆««««ƒƒ»¿»»
LB·È ‡lL ÔBˆ¯ È‰È :¯ÓB‡ ?„ˆÈk .˙Èa‰ ÏÚ·Ï¿«««»ƒ≈«≈¿ƒ»∆…≈
.'eÎÂ ‡a‰ ÌÏBÚÏ ÌÏkÈ ‡ÏÂ ‰f‰ ÌÏBÚa ˙Èa‰ ÏÚa««««ƒ»»«∆¿…ƒ»≈»»«»¿
CÈ¯‡‰Ïe ˙Èa‰ ÏÚa ˙k¯·a ÛÈÒB‰Ï ˙eL¯ BÏ LÈÂ¿∆¿¿ƒ¿ƒ¿«««««ƒ¿«¬ƒ

da32. »

אתה...31) ברוך שאומר: ע"א. מט, העולם..ÍÏÓברכות
מלכיות ‰ÍÏÓוכו'ÂÎÏÓאבינו וטעם וכו', והמטיב הטוב

אין  השלישית, בברכה דוד בית מלכות שהזכיר מפני אלו,
אין  וגם - שמים מלכות גם יזכיר שלא הנימוס מדרך זה
דוד  בית מלכות להשוות שלא כדי שלישית בברכה להזכירה
ואגב  הרביעית, בברכה תקנוה לפיכך - שמים למלכות
שהחסירן  מלכויות" "שתי להזכיר חוזר הוא זו, אזכרה
שלא  והטעם (שם). כאמור ירושלים ובברכת הארץ בברכת
ברכה  שהיא מפני במקומה, הארץ בברכת "מלכות" הזכיר
ב"מלכות" ונפטרה (הראשונה) לחברתה הסמוכה

ה"ד. פ"א, לעיל ראה ע"א.32)שבראשונה, מו, ברכות
שטן  ישלוט ואל נכסיו... בכל מאד "ויצלח הוסיפו: ושם
שום  לפנינו יזדקר ואל ידינו במעשי ולא ידיו במעשי לא

עולם. ועד מעתה ועוון, חטא דבר

.Á:˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯·a ¯ÓB‡ ,Ï·‡‰ ˙È·a ÔÈÎ¯·nLÎe¿∆¿»¿ƒ¿≈»»≈≈ƒ¿»»¿ƒƒ
,˙Ó‡ Ôic ,˙Ó‡ Ï‡ ,·ÈËn‰Â ·Bh‰ ,ÈÁ‰ CÏn‰«∆∆«««¿«≈ƒ≈¡∆«»¡∆
,BBˆ¯k Ba ˙BNÚÏ BÓÏBÚa ËÈlL ,˜„ˆa ËÙBL≈¿∆∆«ƒ¿»«¬ƒ¿
BÏ ˙B„B‰Ï ÔÈ·iÁ eÁ‡ Ïk·e ,ÂÈ„·ÚÂ BnÚ eÁ‡L∆¬«¿««¬»»«…¬«¿«»ƒ¿
‰Ó ÈÙk ,BÓÁÏ Ï·‡‰ ÏÚ ÌÈÓÁ¯ Lw·Óe .BÎ¯·Ïe¿»¿¿«≈«¬ƒ«»»≈¿«¬¿ƒ«

‰ˆ¯iM33.'eÎÂ "ÔÓÁ¯‰" ¯ÓB‚Â , ∆ƒ¿∆¿≈»«¬»¿

מעלינו 33) זו פרצה יגדור הוא ישראל, פרצות "גודר כגון:
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מה  מפני - גוים ארצות להם ויתן מד) קה, (תהלים שנאמר
ינצורו. ותורותיו חקותיו ישמרו בעבור מנויות 17)- והן

ה"ט. פ"ג, מילה הלכות מצוותיה,18)לקמן, קיום על
שם. רבינו דברי השווה

.„eÈ‰Ï‡ '‰ ÌÁ¯" :da Á˙Bt ˙ÈLÈÏL ‰Î¯a¿»»¿ƒƒ≈«»«≈¡…≈
ÔBiˆ ÏÚÂ E¯ÈÚ ÌÈÏLe¯È ÏÚÂ EnÚ Ï‡¯NÈ ÏÚÂ eÈÏÚ»≈¿«ƒ¿»≈«∆¿«¿»«ƒƒ∆¿«ƒ
ÌÈÏLe¯Èa eÈ‰Ï‡ '‰ eÓÁ" :B‡ ,"E„B·k ÔkLÓƒ¿«¿∆«¬≈¡…≈ƒ»«ƒ
ÌÁÓ" B‡ ,"ÌÈÏLe¯È ‰Ba" da Ì˙BÁÂ ,"E¯ÈÚƒ∆¿≈»≈¿»»ƒ¿«≈

ÌÈÏLe¯È ÔÈ·a Ï‡¯NÈ BnÚ19˙‡¯˜ CÎÈÙÏe ." «ƒ¿»≈¿ƒ¿«¿»»ƒ¿ƒ»ƒ¿≈
„Âc ˙Èa ˙eÎÏÓ ¯Ó‡ ‡lL ÈÓ ÏÎÂ .'‰ÓÁ' BÊ ‰Î¯a¿»»∆»»¿»ƒ∆…»««¿≈»ƒ

B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï ,BÊ ‰Î¯·a20ÔÈÚ ‡È‰L ÈtÓ ,21 ƒ¿»»…»»¿≈»ƒ¿≈∆ƒƒ¿«
˙Èa ˙eÎÏÓ ˙¯ÊÁa ‡l‡ ‰¯eÓ‚ ‰ÓÁ ÔÈ‡L ,‰Î¯a‰«¿»»∆≈∆»»¿»∆»«¬»««¿≈

.„Âc»ƒ

קמז,19) (תהלים שנאמר ישראל, נחמת הוא ירושלים שבנין
בונה  אימתי - יכנס ישראל נדחי ה' ירושלים בונה ב):
מט.). (ברכות יכנס" ישראל ש"נדחי בזמן ירושלים?

ב'ילקוט 20) (מצאתיו מדרש בשם מביא ירחי" וב"אבן שם.
ישראל  מאסו נבט בן ירבעם "בימי ח): שמואלֿא שמעוני'
ביתֿהמקדש  ובבנין דוד, בית במלכות דברים: בשלשה
דוד" ביתך "ראה טז): י, (דה"יֿב שנאמר שמים, ובמלכות
לאהליך  "איש הבית, ובבנין דוד בית במלכות שמאסו זה -
שמאסו  "לאלהיך", אלא לאהליך תקרא אל - ישראל"
שנאמר  שלשתם, שיבקשו עד נגאלים ואין שמים, במלכות
ופחדו  מלכם, דוד ואת אלהיהם ה' את ובקשו ח): ג, (הושע
אנו  ולפיכך המקדש, בית זה - טובו טובו, ואל ה' אל

"רחם". בברכת שלשתם את תוכן.21)מזכירים

.‰ÌiÒÓe ‰ÓÁa ÏÈÁ˙Ó ÌÈ·BË ÌÈÓÈ·e ˙B˙aLa¿«»¿»ƒƒ«¿ƒ¿∆»»¿«≈
‰ÓÁa22?„ˆÈk .ÚˆÓ‡a ÌBi‰ ˙M„˜ ¯ÓB‡Â , ¿∆»»¿≈¿À««¿∆¿«≈«

ÌÁ¯" B‡ ,"E¯ÈÚ ÔBiˆa eÈ‰Ï‡ '‰ eÓÁ" ÏÈÁ˙Ó«¿ƒ«¬≈¡…≈¿ƒƒ∆«≈
,"E¯ÈÚ ÌÈÏLe¯È ÏÚÂ EnÚ Ï‡¯NÈ ÏÚ eÈ‰Ï‡ '‰¡…≈«ƒ¿»≈«∆¿«¿»«ƒƒ∆
B‡ ,"ÌÈÏLe¯È ÔÈ·a Ï‡¯NÈ BnÚ ÌÁÓ" ÌiÒÓe¿«≈¿«≈«ƒ¿»≈¿ƒ¿«¿»»ƒ
eÈ‰Ï‡ :˙aLa ,ÚˆÓ‡a ¯ÓB‡Â ,"ÌÈÏLe¯È ‰Ba"≈¿»»ƒ¿≈¿∆¿«¿«»¡…≈

eˆÈÏÁ‰Â ‰ˆ¯ ,eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â23eÈ‰Ï‡ '‰ ≈…≈¬≈¿≈¿«¬ƒ≈¡…≈
LB„w‰Â ÏB„b‰ ,ÈÚÈ·M‰ ÌBÈ ˙ÂˆÓ·e EÈ˙BˆÓa¿ƒ¿∆¿ƒ¿««¿ƒƒ«»¿«»
Ba ˙aL .EÈÙlÓ ‡e‰ LB„˜Â ÏB„b ‰Ê ÌBÈ Èk ,‰f‰«∆ƒ∆»¿»ƒ¿»∆ƒ¿…

Á‰ EBˆ¯a .EBˆ¯ ˙ÂˆÓk ‰·‰‡a Ba ÁeÂ24eÏ ¿»«¿«¬»¿ƒ¿«¿∆ƒ¿¿»«»
‰Á‡Â ÔB‚ÈÂ ‰Ú¯Â ‰¯ˆ eÈÏÚ ‡‰z Ï‡Â ,eÈ‰Ï‡ '‰¡…≈¿«¿≈»≈»»¿»»¿»«¬»»
‰ÏÚÈ" ¯ÓB‡ ÌÈ·BË ÌÈÓÈ·e .e˙ÁeÓ ÌBÈa¿¿»≈¿»ƒƒ≈«¬∆

‡B·ÈÂ25„ÚBÓ ÏL BlÁ·e ÌÈL„Á ÈL‡¯a ÔÎÂ ," ¿»¿≈¿»≈√»ƒ¿À∆≈
‡B·ÈÂ ‰ÏÚÈ" ˙ÈLÈÏL ‰Î¯a ÚˆÓ‡a ÛÈÒBÓ26." ƒ¿∆¿«¿»»¿ƒƒ«¬∆¿»

ברכתו 22) חותם אלא שבת, בשל מסיים שאינו הכוונה,
שם). וב'תוספות' מח: (ברכות כמו:23)כבחול זרזנו,

וראה  לט. לעירובין רש"י יז) לב, (במדבר חושים נחלץ
לד. פ' ויקרא רבה' מנוחה.24)'מדרש לנו תן

מזכיר 25) הכיפורים, ביום שאוכל סכנה בו שיש וחולה
"יעלה  וכן בשבת, חל אם - והחליצנו" ("רצה המאורע מעין
ויום  אוכל, הוא בהיתר שהרי המזון, בברכת ויבוא"

('הגהות  ימיםֿטובים כשאר הוא הרי אצלו הכיפורים
וגם  לשבעה חלק "תן אמרו: מ: ובעירובין מיימוניות').
לברכה, ויוםֿהכיפורים ראשֿהשנה לרבות - וגם לשמונה".
מעין  שמזכיר המזון בברכת - לברכה חננאל: רבינו ופירש
יוםֿטוב. כשאר דינו שיוםֿהכיפורים הרי המאורע,

ע"א.26) כד, שבת

.ÂÏÚ" ı¯‡‰ ˙k¯a ÚˆÓ‡a ÛÈÒBÓ ÌÈ¯eÙ·e ‰kÁa«¬À»¿ƒƒ¿∆¿«ƒ¿«»»∆«
‰lÙza ÛÈÒBnL C¯„k ,"ÌÈqp‰27B‡ ·BËŒÌBÈÂ . «ƒƒ¿∆∆∆ƒ«¿ƒ»¿

‰ˆ¯" ¯ÈkÊÓ ,˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL L„ÁŒL‡…̄…∆∆»ƒ¿¿«»«¿ƒ¿≈
‡B·ÈÂ ‰ÏÚÈ" CkŒ¯Á‡Â ‰lÁz "eˆÈÏÁ‰Â28ÔÎÂ ." ¿«¬ƒ≈¿ƒ»¿««»«¬∆¿»¿≈

˙·Ë L„ÁŒL‡¯29ÏÚ" ¯ÈkÊÓ ,˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ……∆≈≈∆»ƒ¿¿«»«¿ƒ«
‰ÏÚÈ"Â "eˆÈÏÁ‰Â ‰ˆ¯"e ,ı¯‡‰ ˙k¯·a "ÌÈqp‰«ƒƒ¿ƒ¿«»»∆¿≈¿«¬ƒ≈¿«¬∆

'a "‡B·ÈÂ'‰ÓÁp30. ¿»¿∆»»

אלא 27) תפילה אינה הניסים" ש"על הודאה, בברכת
אינה  היא שגם הארץ" ב"ברכת אותה מזכיר ולפיכך הודאה,
תפילה  שהיא ירושלים" "בונה בברכת ולא הודאה, אלא

(שם). ושאינו 28)ובקשה (תמידי) "תדיר הכלל: עלֿפי
משניהם. תדירה שבת וברכת קודם, תדיר - תדיר

בו.29) חלה ומקומן 30)שחנוכה ותחנונים, בקשות שהן
כאמור. נחמה בברכת

.Ê˙BiÎÏÓ LÏL da ¯ÈkÊ‰Ï CÈ¯ˆ ,˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯a31. ¿»»¿ƒƒ»ƒ¿«¿ƒ»»«¿À
‰Î¯a da ÛÈÒBÓ ,˙Èa‰ ÏÚa Ïˆ‡ Á¯B‡‰ C¯·nLÎe¿∆¿»≈»≈«≈∆««««ƒƒ»¿»»
LB·È ‡lL ÔBˆ¯ È‰È :¯ÓB‡ ?„ˆÈk .˙Èa‰ ÏÚ·Ï¿«««»ƒ≈«≈¿ƒ»∆…≈
.'eÎÂ ‡a‰ ÌÏBÚÏ ÌÏkÈ ‡ÏÂ ‰f‰ ÌÏBÚa ˙Èa‰ ÏÚa««««ƒ»»«∆¿…ƒ»≈»»«»¿
CÈ¯‡‰Ïe ˙Èa‰ ÏÚa ˙k¯·a ÛÈÒB‰Ï ˙eL¯ BÏ LÈÂ¿∆¿¿ƒ¿ƒ¿«««««ƒ¿«¬ƒ

da32. »

אתה...31) ברוך שאומר: ע"א. מט, העולם..ÍÏÓברכות
מלכיות ‰ÍÏÓוכו'ÂÎÏÓאבינו וטעם וכו', והמטיב הטוב

אין  השלישית, בברכה דוד בית מלכות שהזכיר מפני אלו,
אין  וגם - שמים מלכות גם יזכיר שלא הנימוס מדרך זה
דוד  בית מלכות להשוות שלא כדי שלישית בברכה להזכירה
ואגב  הרביעית, בברכה תקנוה לפיכך - שמים למלכות
שהחסירן  מלכויות" "שתי להזכיר חוזר הוא זו, אזכרה
שלא  והטעם (שם). כאמור ירושלים ובברכת הארץ בברכת
ברכה  שהיא מפני במקומה, הארץ בברכת "מלכות" הזכיר
ב"מלכות" ונפטרה (הראשונה) לחברתה הסמוכה

ה"ד. פ"א, לעיל ראה ע"א.32)שבראשונה, מו, ברכות
שטן  ישלוט ואל נכסיו... בכל מאד "ויצלח הוסיפו: ושם
שום  לפנינו יזדקר ואל ידינו במעשי ולא ידיו במעשי לא

עולם. ועד מעתה ועוון, חטא דבר

.Á:˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯·a ¯ÓB‡ ,Ï·‡‰ ˙È·a ÔÈÎ¯·nLÎe¿∆¿»¿ƒ¿≈»»≈≈ƒ¿»»¿ƒƒ
,˙Ó‡ Ôic ,˙Ó‡ Ï‡ ,·ÈËn‰Â ·Bh‰ ,ÈÁ‰ CÏn‰«∆∆«««¿«≈ƒ≈¡∆«»¡∆
,BBˆ¯k Ba ˙BNÚÏ BÓÏBÚa ËÈlL ,˜„ˆa ËÙBL≈¿∆∆«ƒ¿»«¬ƒ¿
BÏ ˙B„B‰Ï ÔÈ·iÁ eÁ‡ Ïk·e ,ÂÈ„·ÚÂ BnÚ eÁ‡L∆¬«¿««¬»»«…¬«¿«»ƒ¿
‰Ó ÈÙk ,BÓÁÏ Ï·‡‰ ÏÚ ÌÈÓÁ¯ Lw·Óe .BÎ¯·Ïe¿»¿¿«≈«¬ƒ«»»≈¿«¬¿ƒ«

‰ˆ¯iM33.'eÎÂ "ÔÓÁ¯‰" ¯ÓB‚Â , ∆ƒ¿∆¿≈»«¬»¿

מעלינו 33) זו פרצה יגדור הוא ישראל, פרצות "גודר כגון:
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קצת  ובשינוי מו: (ברכות ולשלום" לחיים הזה האבל ומעל
קפט). סי' או"ח ה'טור' ע"פ

.ËÌÈ˙Á ˙È·a34Úa¯‡ ¯Á‡ ÌÈ˙Á ˙k¯a ÔÈÎ¯·Ó ¿≈¬»ƒ¿»¿ƒƒ¿«¬»ƒ«««¿«
.ÌL ÌÈÏÎB‡L ‰„eÚÒe ‰„eÚÒ ÏÎa ,el‡ ˙BÎ¯a¿»≈¿»¿»¿»∆¿ƒ»

ÌÈpË˜ ‡ÏÂ ÌÈ„·Ú ‡Ï ,BÊ ‰Î¯a ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡Â35„Ú . ¿≈¿»¿ƒ¿»»…¬»ƒ¿…¿«ƒ«
‰nk36‡NpL ÔBÓÏ‡ ‰È‰ Ì‡ ?BÊ ‰Î¯a ÔÈÎ¯·Ó «»¿»¿ƒ¿»»ƒ»»«¿∆»»

Ì‡Â ;„·Ïa ÔBL‡¯ ÌBÈa d˙B‡ ÔÈÎ¯·Ó ,‰ÓÏ‡«¿»»¿»¿ƒ»¿ƒƒ¿»¿ƒ
,‰Ïe˙· ‡NpL ÔBÓÏ‡ B‡ ‰ÓÏ‡ ‡NpL ¯eÁa»∆»»«¿»»«¿∆»»¿»

‰zLn‰ ÈÓÈ ˙Ú·L Ïk d˙B‡ ÔÈÎ¯·Ó37. ¿»¿ƒ»»ƒ¿«¿≈«ƒ¿∆

לחופה.34) ומכניסה ארוסתו את נושא כשהחתן
הל'35) לעיל ראה מצטרפים, אינם עשרה לצירוף שאפילו

(כסףֿ לברכה כשרים שאינם כלֿשכן ה"ד. פ"ח, תפילה
ע"ב.37)ימים.36)משנה). ז, כתובות

.ÈÌÈ˙Á ˙È·a ÔÈÙÈÒBnL BÊ ‰Î¯a38‰Î¯· ‡È‰ ¿»»∆ƒƒ¿≈¬»ƒƒ¿»»
ÌÈ¯·c ‰na .ÔÈ‡eN ÏL ˙BÎ¯a Ú·MÓ ‰B¯Á‡«¬»ƒ∆«¿»∆ƒƒ«∆¿»ƒ

ÌÈ¯eÓ‡39˙k¯·a e„ÓÚL Ì‰ ,ÔÈÏÎB‡‰ eÈ‰Lk ? ¬ƒ¿∆»»¿ƒ≈∆»¿¿ƒ¿«
ÔÈÏÎB‡‰ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;˙BÎ¯a‰ eÚÓLÂ ÔÈ‡eNƒƒ¿»¿«¿»¬»ƒ»»¿ƒ
- ÔÈ‡eN ˙ÚLa ÔÈ‡eN ˙k¯a eÚÓL ‡lL ,ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ∆…»¿ƒ¿«ƒƒƒ¿«ƒƒ
,˙BÎ¯a Ú·L ÔBÊÓ ˙k¯a ¯Á‡ ÌÏÈ·La ÔÈÎ¯·Ó¿»¿ƒƒ¿ƒ»««ƒ¿«»∆«¿»

ÔÈ‡eN ˙ÚLa ÔÈÎ¯·nL C¯„k40eÈ‰iL ‡e‰Â ; ¿∆∆∆¿»¿ƒƒ¿«ƒƒ¿∆ƒ¿
‰¯NÚ41ÔÈn‰ ÔÓ ÌÈ˙ÁÂ ,42. ¬»»«¬»ƒƒ«ƒ¿»

אביה 38) מבית נישואיה ליום עוברת שהארוסה שם על
רבינו  לשון (ראה לחופה כניסתה עיקר והוא בעלה, לבית
בית  - הנישואין מקום נקרא - ה"א) פ"י, אישות בהל'

הלכה 39)חתנים. בסמוך הנזכרת ברא" "אשר ברכת היא
בלבד.40)יא. אחת ברכה אלא מברכים שאין
מאבא 41) "ואעתיק יאמר: רבינו, של בנו אברהם, ורבינו

פנים  כי משנים, פחות לא - חדשות" ש"פנים זצ"ל מארי
כמו  שנים, - בלשוננו רבים שבלשון והפחות רבים, לשון
הם  אשר הזהב, את יקחו והם ה): כח, (שמות שנאמר
הוצ' הרמב"ם, בן אברהם רבי (תשובות ואהליאב בצלאל
בשעת  האוכלים היו שאפילו היום ומנהגנו ק"י). סימן מק"נ
שבע  בשבילם מברכים נישואין, ברכת ושמעו נישואין ברכת
שם  אכלו לא אם המזון, ברכת אחרי הסעודה בשעת ברכות
הנישואין  שאחרי הראשונה בסעודה ועלֿכלֿפנים עתה, עד
הנישואין  במעמד כולם היו אפילו ברכות שבע מברכים
חדשות, פנים חשובה - ושבת פב). סי' אבןֿהעזר (שו"ע
"מזמור  ז:): כתובות ב'תוספות' (הובא ב'מדרש' שאמרו
לכאן, באו חדשות פנים הקב"ה: אמר - השבת ליום שיר
עשרה  ויקח ב): ד, (רות שנאמר ז.) (כתובות שירה".. אמרו

וישבו. פה שבו ויאמר ע"ב.42)אנשים... ח, שם,

.‡ÈeÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :˙BÎ¯a Ú·L Ô‰ el‡Â¿≈≈∆«¿»»«»¡…≈
Ì„‡‰ ¯ˆBÈ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ43eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a . ∆∆»»≈»»»»«»¡…≈

B„B·ÎÏ ‡¯a Ïk‰L ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ44'‰ ‰z‡ Ce¯a . ∆∆»»∆«…»»ƒ¿»«»
Ì„‡‰ ˙‡ ¯ˆÈ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡45,BÓÏˆa ¡…≈∆∆»»¬∆»«∆»»»¿«¿

B˙È·z ˙eÓc ÌÏˆa46epnÓ BÏ ÔÈ˜˙‰Â ,47È„Ú ÔÈa ¿∆∆¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ∆ƒ¿«¬≈
„Ú48Ï‚˙Â NÈNz NBN .Ì„‡‰ ¯ˆBÈ ,'‰ ‰z‡ Ce¯a . «»«»≈»»»»ƒ¿»≈

‰¯˜Ú49,'‰ ‰z‡ Ce¯a .‰ÁÓNa dÎB˙Ï ‰Èa ıea˜a ¬»»¿ƒ»∆»¿»¿ƒ¿»»«»
,ÌÈ·e‰‡Â ÌÈÚ¯ ÁnNz ÁnN .‰È·a ÔBiˆ ÁnNÓ¿«≈«ƒ¿»∆»«≈«¿««≈ƒ«¬ƒ

Ì„wÓ Ô„Ú Ô‚a E¯ÈˆÈ EÁnNk50,'‰ ‰z‡ Ce¯a . ¿«≈¬¿ƒ¿¿«≈∆ƒ∆∆»«»
Ô˙Á ÁnNÓ51CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a .‰lÎÂ ¿«≈«»»¿«»»«»¡…≈∆∆

‰ÏÈb ,‰lÎÂ Ô˙Á ,‰ÁÓNÂ ÔBNN ‡¯a ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰»»¬∆»»»¿ƒ¿»»»¿«»ƒ»
.˙eÚ¯Â ÌBÏL ,‰ÂÁ‡ ,‰·‰‡ ,‰Â„ÁÂ ‰ˆÈc ,‰p¯Â¿ƒ»ƒ»¿∆¿»«¬»«¬»»¿≈
˙BˆeÁ·e ‰„e‰È È¯Úa ÚÓMÈ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰¯‰Ó¿≈»¡…≈ƒ»«¿»≈¿»¿

ÌÈÏLe¯È52ÏB˜Â Ô˙Á ÏB˜ ,‰ÁÓN ÏB˜Â ÔBNN ÏB˜ , ¿»»ƒ»¿ƒ¿»»»¿
ÌÈ¯Úe [Ì˙tÁÓ] ÌÈ˙Á ˙BÏ‰ˆÓ ÏB˜ ,‰lk«»ƒ¿¬¬»ƒ≈À»»¿»ƒ

Ce¯a .Ì˙È‚pÓ53‰lk‰ ÌÚ Ô˙Á ÁnNÓ ,'‰ ‰z‡54. ƒ¿ƒ»»»«»¿«≈«»»ƒ««»

והקדימו 43) החליפו אחר, ובנוסח א'. התימנים כת"י כנוסח
ראה  כהלכה. שלא "שהכל", לברכת האדם" "יוצר ברכת

ה"ג. פ"י, אישות האדם 44)הל' יצירת על הודאה ברכת
זכר 45)בכלל. של הזיווג יצירת על מכוונת זו ברכה

ושכלו. בנשמתו האנושי מין ושלימות גם 46)ונקבה,
- הראשון אדם אשת לחוה מכוונת שהיא - תבניתו דמות

ישראל"). ("עבודת אלהים בצלם מגופו 47)נוצרה
בנין 48)ומצלעותיו. נקראת שחוה לדורות, נוהג בנין

ח.). כתובות (רש"י הצלע את ויבן מכוון 49)ככתוב:
את  להעלות ומצוה כעקרה, בחורבנה שהיא לירושלים
ו). קלז, (תהלים הכתוב כלשון שמחתנו. ראש על ירושלים

חוה 50) את בהביאך הראשון אדם את ששימחת כשם
בגןֿעדן. עוד בהיותם התימנים,51)לפניו, כת"י ובנוסח

ובונה  עמו "משמח כתוב: וונציה, שונצינו בדפוסי וכן
י.52)ירושלים". לג, ירמיה הכתוב מנה 53)מלשון לא

פתח  ההלכה ובתחילת בלבד, ברכות שש אלא רבינו כאן
שם  יהיה "ואם אומר: ה"ד, פ"י אישות בהל' אולם בשבע.
את  ומסדר תחלה, היין על ומברך יין של כוס מביא יין,

ברכות". ז' מברך ונמצא הכוס, על הלכה 54)כולן הקפנו
הלכה  כל אין ב' תימנים כת"י שבנוסח מפני בסוגריים, זו
ואמנם  אישות, בהל' ומקומה מקומה, כאן אין כי זו,
הברכות  נוסח כל רבינו הביא ה"ג, פ"י אישות בהלכות

האלו.

.·È˙M„˜ ·BËŒÌBÈ· B‡ ˙aLa ¯ÈkÊ‰ ‡ÏÂ ÁÎL»«¿…ƒ¿ƒ¿«»¿¿À«
ÌBi‰55- ˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯·a ÏÈÁ˙iL Ì„˜ ¯kÊ Ì‡ : «ƒƒ¿«…∆∆«¿ƒƒ¿»»¿ƒƒ

'‰ Ce¯a :¯ÓB‡ ˙aLa56BnÚÏ ‰ÁeÓ Ô˙ ¯L‡ ¿«»≈»¬∆»«¿»¿«
Lc˜Ó ,'‰ ‰z‡ Ce¯a .L„˜ ˙È¯·ÏÂ ˙B‡Ï Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿¿ƒ¿ƒ…∆»«»¿«≈

a :¯ÓB‡ ·BËŒÌBÈa .˙aM‰ÌÈÓÈ Ô˙ ¯L‡ Ce¯ ««»¿≈»¬∆»«»ƒ
‰z‡ Ce¯a .‰ÁÓNÏe ÔBNNÏ Ï‡¯NÈ BnÚÏ ÌÈ·BËƒ¿«ƒ¿»≈¿»¿ƒ¿»»«»

ÌÈpÓf‰Â Ï‡¯NÈ Lc˜Ó ,'‰57‰Î¯·a ÏÈÁ˙Óe . ¿«≈ƒ¿»≈¿«¿«ƒ«¿ƒƒ¿»»
‰Î¯·a ÏÈÁ˙‰L ¯Á‡ ¯kÊ Ì‡Â .¯ÓB‚Â ˙ÈÚÈ·¿̄ƒƒ¿≈¿ƒƒ¿«««∆ƒ¿ƒƒ¿»»

"Ôf‰" ˙k¯a ‡e‰L ,L‡¯Ï ¯ÊBÁÂ ˜ÒBt - ˙ÈÚÈ·¯58. ¿ƒƒ≈¿≈»…∆ƒ¿««»

ה"ה.55) לעיל שאומר 56)המבוארת מלכות, גם ומזכיר
ומלכות  שם הזכרת בה שאין ברכה כל כי העולם" "מלך בה
המפרשים  רוב דעת וכן ה"ה). פ"א, (לעיל ברכה אינה -
ס"ז). קפח סי' או"ח ושו"ע (לחםֿמשנה רבינו בדברי
הזכרת  בלי וכו' נתן אשר ברוך הנוסח: התימנים, ובכת"י

פ"ז. לברכות ברי"ף הנוסח וכן באמצע, ברכות 57)השם
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בשבת  יוםֿטוב חל ואם ע"א. של מט, היום קדושת ושכח ,
נתן  אשר אמ"ה, בא"י, ואומר: שניהם את כולל שניהם,
מקדש  בא"י וכו' לששון ויוםֿטוב וכו' ישראל לעמו שבתות
אלא  וראשֿחודש, בשבת וכן והזמנים, וישראל השבת
ה"יג  בסמוך כמבואר ראשֿחודש, בשל חותם שאינו

מיימוניות'). חייב 58)('הגהות שאינו הזימון, לברכת פרט
יוסף' ב'בית הובא ב'כלבו' וכן (כסףֿמשנה, ולזמן לחזור

קפח). סי' או"ח

.‚È:"‡B·ÈÂ ‰ÏÚÈ" ¯Ó‡ ‡ÏÂ ÁÎL ÌÈL„Á ÈL‡¯a¿»≈√»ƒ»«¿…»««¬∆¿»
L Ì„˜ ¯kÊ Ì‡Ce¯a :¯ÓB‡ - ˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯a ÏÈÁ˙i ƒƒ¿«…∆∆«¿ƒ¿»»¿ƒƒ≈»

BÈ‡Â .ÔB¯kÊÏ Ï‡¯NÈ BnÚÏ ÌÈL„Á ÈL‡¯ Ô˙ ¯L‡¬∆»«»≈√»ƒ¿«ƒ¿»≈¿ƒ»¿≈
da Ì˙BÁ59Ì‡Â .¯ÓB‚Â ˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯·a ÏÈÁ˙Óe , ≈»«¿ƒƒ¿»»¿ƒƒ¿≈¿ƒ

d˙B‡ ¯ÓBb - ˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯·a ÏÈÁ˙‰L ¯Á‡ ¯kÊƒ¿«««∆ƒ¿ƒƒ¿»»¿ƒƒ≈»
¯ÊBÁ BÈ‡Â60„ÚBÓ ÏL BlÁa ÔÎÂ .61‰kÁ·e ¿≈≈¿≈¿À∆≈«¬À»

ÔBÊn‰ ˙k¯·a ÔÈÚ‰ ¯ÈkÊ‰ ‡ÏÂ ÁÎL ,ÌÈ¯eÙ·e62- ¿ƒ»«¿…ƒ¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ¿««»
¯ÊBÁ BÈ‡63. ≈≈

במלאכה,59) מותר וראשֿחודש הואיל כי ע"א. מט, ברכות
בו. לחתום כלֿכך חשוב של 60)אינו שכח שאם ואע"פ

הלכות  לעיל (ראה אותו מחזירים בתפילה ראשֿחודש
לברכת  חובה, שהיא תפילה בין לחלק יש ה"י) פ"י, תפילה
פת  לאכול רצה לא אם שהרי רשות, אלא שאינה המזון
ויוםֿ בשבת אבל חוזר. אינו ולפיכך רשאי, בראשֿחודש

שם:). (ברכות חוזר ולפיכך חובה, פת אכילת אם 61)טוב
ימים  נתן אשר ברוך אומר: הרביעית, הברכה לפני נזכר
בברכה  שהתחיל לאחר נזכר ואם (לחםֿמשנה), וכו' טובים

כראשֿחודש. דינו כמבואר 62)רביעית, הארץ, בברכת
ה"ו. ירושלים,63)לעיל בברכת התחיל לא עוד אפילו

סוברים  ויש סופרים, מדברי אלא אינם ופורים שחנוכה מפני
אלא  כד.) (שבת המזון בברכת הנסים על מזכיר אינו שבכלל
חמורים  אינם ועכ"פ המחייבים, כדעת פוסקים שאנו

(כסףֿמשנה). עליהם לחזור שיצטרך

.„ÈC¯· ‡ÏÂ ÁÎLÂ ,ÏÎ‡L ÈÓ64Ì„˜ ¯kÊ Ì‡ - ƒ∆»«¿»«¿…≈«ƒƒ¿«…∆
ÂÈÚÓaL ÏÎ‡n‰ ÏkÚ˙iL65ÏkÚ˙ ;C¯·Óe ¯ÊBÁ , ∆ƒ¿«≈««¬»∆¿≈»≈¿»≈ƒ¿«≈

ÌÏÚ Ì‡ ÔÎÂ .C¯·Óe ¯ÊBÁ BÈ‡ - ÂÈÚÓaL ÔBÊn‰«»∆¿≈»≈≈¿»≈¿≈ƒ∆¿«
C¯·Óe ¯ÊBÁ - C¯· ‡Ï B‡ C¯a Ì‡ Ú„È ‡ÏÂ epnÓ66, ƒ∆¿…»«ƒ≈≈…≈«≈¿»≈

.ÂÈÚÓaL ÔBÊn‰ ÏkÚ˙ ‡lL ‡e‰Â¿∆…ƒ¿«≈«»∆¿≈»

המזון.64) אותה 65)ברכת מחמת רעב שאינו זמן וכל
ובפירוש  נג: (ברכות נתעכל לא שעדיין סימן האכילה,
לחמרי  ונהפך המאכל נטחן - נתעכל שם). לרבינו המשנה

מן 66)המזון. המזון ברכת כי ה"א. פ"א, ברכות ירושלמי
- ברכות ספק לשאר ובנוגע לחומרא. תורה וספק התורה.

הי"ב. פ"ח, לקמן ראה

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ובברכת 1) "המוציא" בברכת החייבים הם דגן מיני כמה

ודין  בכיסנין הבאה פת בברכות; והטפלה העיקר דין המזון;
שלוש". "מעין ברכת נוסח ברכה; לעניין שבשלו אורז

.‡ÔÈÓqk‰Â ,ÔÈ¯BÚN‰Â ,ÔÈhÁ‰ :Ô‰ ÔÈÈÓ ‰MÓÁ2, ¬ƒ»ƒƒ≈«ƒƒ¿«¿ƒ¿«À¿ƒ

ÏÚeL ˙ÏaLÂ3ÔBÙÈLÂ ,4,ÔÈhÁ‰ ÔÈnÓ - ÔÈÓqk‰ . ¿ƒ…∆»¿ƒ«À¿ƒƒƒ«ƒƒ
ÌÈ¯BÚN‰ ÔÈnÓ - ÔBÙÈLÂ ÏÚeL ˙ÏaLÂ5‰MÓÁÂ . ¿ƒ…∆»¿ƒƒƒ«¿ƒ«¬ƒ»

ÏÎa ‰‡e·z ÌÈ‡¯˜ ,ÌÈÏaL Ô‰Lk ,el‡‰ ÔÈÈÓƒƒ»≈¿∆≈ƒ√ƒƒ¿»ƒ¿»¿»
ÌB˜Ó6ÔÈLcL ¯Á‡Â ;7ÔÈ¯BÊÂ8Ô‚c ÔÈ‡¯˜ ,Ô˙B‡9; »¿««∆»ƒ¿ƒ»ƒ¿»ƒ»»

,Ô˙B‡ ÔÈÙB‡Â ÔÁÓ˜ ˙‡ ÔÈLÏÂ Ô˙B‡ ÔÈÁBhLÎe¿∆¬ƒ»¿»ƒ∆ƒ¿»¿ƒ»
˙t ÔÈ‡¯˜10‡È‰ ,Ô‰Ó „Á‡Ó ‰NÚp‰ ˙t‰Â . ƒ¿»ƒ«¿««««¬∆≈∆»≈∆ƒ

ÈeeÏ ‡Ïa ÌB˜Ó ÏÎa ˙t ˙‡¯˜p‰11. «ƒ¿≈«¿»»¿…ƒ

פ"א,2) כלאים לרבינו, המשנה (פירוש מדבריות חיטים הם
- כיסמים מפרשים: ויש ט). (ד, ביחזקאל ונזכרים מ"א)

השלם'). ('הערוך בלע"ז השעורה 3)שפעלט היא
מפרשים: ויש שם). לרבינו, המשנה (פירוש המדברית
ומחודדים  מארכים שזרעוניו דגן מין והוא בלע"ז, האפער
(מילון  לסוסים למספוא ביחוד בו ומשתמשים השועל, כזנב

גור). י. (כלאים 4)- במשנה ונזכר בלע"ז, רוגגען זרע
מ"א). הפרשת 5)פ"א, לענין מזה ויצא ע"א. לה, פסחים

וכן  שם). (רש"י מינו שאינו על ממין תורמים שאין תרומה,
וגו' ושעורה חטה ארץ ח): ח, (דברים תורה כשאמרה
שהם  האלה המינים לכל הכוונה - וברכת ושבעת ואכלת

והשעורים. החיטים התבואה,6)ממשפחת מן והנודר
מ"ב). פ"ז, (נדרים אלה בכל השבלים 7)אסור חובטים

גרעיניהן. מפסולתן.8)להוציא לנקותן ודגן 9)ברוח,
מיני  חמשת את כולל ועוד) כג יד, (דברים בתורה האמור

זריתם. אחרי וברכת 10)תבואה המוציא ברכת לענין
חצרות, עירובי לענין וכן בסמוך, כמבואר לאחריה המזון
ה"א) (פ"א, חלה וב'ירושלמי' ה"ח. פ"א, עירובין הל' ראה

(ישעיה  הפסוק את רמז דרך חטה דרשו ושם כה): כח,
המינים  חמשת כל גבולתו, וכוסמת נסמן ושעורה שורה
עשויה  שהיא שועל, שבולת זו - שורה זה: בפסוק מנויים
גבולתו  הכוסמין. זה - וכוסמת השיפון. זה - נסמן כשורה.
נקראים  המינים שאר שאין לומר לחם, של גבולו כאן עד -

פת 11)לחם. נקראת אינה אחר ממין הפת כי נוסף, שם
דוחן. פת או אורז פת כגון הנוסף בשמה אלא סתם,

.·'‰ ‰z‡ Ce¯a :‰ÈÙÏ C¯·Ï ·iÁ ,˙t ÏÎB‡‰»≈««»¿»≈¿»∆»»«»
CÏÓ eÈ‰Ï‡‡ÈˆBn‰ ,ÌÏBÚ‰12,ı¯‡‰ ÔÓ ÌÁÏ ¡…≈∆∆»»«ƒ∆∆ƒ»»∆

˙BÎ¯a Úa¯‡ - ‰È¯Á‡Ïe13˜eÏL Ô‚c ÏÎ‡ .14BÓk ¿«¬∆»«¿«¿»»«»»»¿
‡e‰L15,"‰Ó„‡‰ È¯t ‡¯Ba" ÂÈÙÏ C¯·Ó - ∆¿»≈¿»»≈¿ƒ»¬»»

"˙Ba¯ ˙BLÙ ‡¯Ba" ÂÈ¯Á‡Ïe16C¯·Ó - ÁÓ˜ ÏÎ‡ . ¿«¬»≈¿»«»«∆«¿»≈
"Ïk‰L" ÂÈÙÏ17."˙Ba¯ ˙BLÙ ‡¯Ba" ÂÈ¯Á‡Ïe , ¿»»∆«…¿«¬»≈¿»«

פרי 12) "בורא" כמו "מוציא" לומר ואין ע"ב. לח, ברכות
שאות  מוציא. - העולם של האותיות לערב שלא כדי הגפן,
שאנו  ומה ה"א). פ"ו, ברכות ('ירושלמי' במבטא תיבלע מ'
בתהלים  הנוסח שכך להקפיד, אין הארץ, מן - לחם אומרים
לח:). ברכות ('תוספות' הארץ מן לחם להוציא יד): (קד,

ה"ב.13) פ"ב, לעיל שהוא 15)מבושל.14)מנויות כמו
לשנים. אותו חלקו ולא קליפתו הוסרה שלא הגורן, מן בא
פרי  בורא עליה מברך החיטה את "הכוסס לז.): (ברכות
ולא  הואיל מבושלת, היא שאפילו רבינו וסובר האדמה",
(כסףֿמשנה). חשובה אכילתה אין קליפתה, הוסרה

שאין 16) משמע לאחריה, ברכה שם נאמרה שלא שם.
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בשבת  יוםֿטוב חל ואם ע"א. של מט, היום קדושת ושכח ,
נתן  אשר אמ"ה, בא"י, ואומר: שניהם את כולל שניהם,
מקדש  בא"י וכו' לששון ויוםֿטוב וכו' ישראל לעמו שבתות
אלא  וראשֿחודש, בשבת וכן והזמנים, וישראל השבת
ה"יג  בסמוך כמבואר ראשֿחודש, בשל חותם שאינו

מיימוניות'). חייב 58)('הגהות שאינו הזימון, לברכת פרט
יוסף' ב'בית הובא ב'כלבו' וכן (כסףֿמשנה, ולזמן לחזור

קפח). סי' או"ח

.‚È:"‡B·ÈÂ ‰ÏÚÈ" ¯Ó‡ ‡ÏÂ ÁÎL ÌÈL„Á ÈL‡¯a¿»≈√»ƒ»«¿…»««¬∆¿»
L Ì„˜ ¯kÊ Ì‡Ce¯a :¯ÓB‡ - ˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯a ÏÈÁ˙i ƒƒ¿«…∆∆«¿ƒ¿»»¿ƒƒ≈»

BÈ‡Â .ÔB¯kÊÏ Ï‡¯NÈ BnÚÏ ÌÈL„Á ÈL‡¯ Ô˙ ¯L‡¬∆»«»≈√»ƒ¿«ƒ¿»≈¿ƒ»¿≈
da Ì˙BÁ59Ì‡Â .¯ÓB‚Â ˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯·a ÏÈÁ˙Óe , ≈»«¿ƒƒ¿»»¿ƒƒ¿≈¿ƒ

d˙B‡ ¯ÓBb - ˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯·a ÏÈÁ˙‰L ¯Á‡ ¯kÊƒ¿«««∆ƒ¿ƒƒ¿»»¿ƒƒ≈»
¯ÊBÁ BÈ‡Â60„ÚBÓ ÏL BlÁa ÔÎÂ .61‰kÁ·e ¿≈≈¿≈¿À∆≈«¬À»

ÔBÊn‰ ˙k¯·a ÔÈÚ‰ ¯ÈkÊ‰ ‡ÏÂ ÁÎL ,ÌÈ¯eÙ·e62- ¿ƒ»«¿…ƒ¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ¿««»
¯ÊBÁ BÈ‡63. ≈≈

במלאכה,59) מותר וראשֿחודש הואיל כי ע"א. מט, ברכות
בו. לחתום כלֿכך חשוב של 60)אינו שכח שאם ואע"פ

הלכות  לעיל (ראה אותו מחזירים בתפילה ראשֿחודש
לברכת  חובה, שהיא תפילה בין לחלק יש ה"י) פ"י, תפילה
פת  לאכול רצה לא אם שהרי רשות, אלא שאינה המזון
ויוםֿ בשבת אבל חוזר. אינו ולפיכך רשאי, בראשֿחודש

שם:). (ברכות חוזר ולפיכך חובה, פת אכילת אם 61)טוב
ימים  נתן אשר ברוך אומר: הרביעית, הברכה לפני נזכר
בברכה  שהתחיל לאחר נזכר ואם (לחםֿמשנה), וכו' טובים

כראשֿחודש. דינו כמבואר 62)רביעית, הארץ, בברכת
ה"ו. ירושלים,63)לעיל בברכת התחיל לא עוד אפילו

סוברים  ויש סופרים, מדברי אלא אינם ופורים שחנוכה מפני
אלא  כד.) (שבת המזון בברכת הנסים על מזכיר אינו שבכלל
חמורים  אינם ועכ"פ המחייבים, כדעת פוסקים שאנו

(כסףֿמשנה). עליהם לחזור שיצטרך

.„ÈC¯· ‡ÏÂ ÁÎLÂ ,ÏÎ‡L ÈÓ64Ì„˜ ¯kÊ Ì‡ - ƒ∆»«¿»«¿…≈«ƒƒ¿«…∆
ÂÈÚÓaL ÏÎ‡n‰ ÏkÚ˙iL65ÏkÚ˙ ;C¯·Óe ¯ÊBÁ , ∆ƒ¿«≈««¬»∆¿≈»≈¿»≈ƒ¿«≈

ÌÏÚ Ì‡ ÔÎÂ .C¯·Óe ¯ÊBÁ BÈ‡ - ÂÈÚÓaL ÔBÊn‰«»∆¿≈»≈≈¿»≈¿≈ƒ∆¿«
C¯·Óe ¯ÊBÁ - C¯· ‡Ï B‡ C¯a Ì‡ Ú„È ‡ÏÂ epnÓ66, ƒ∆¿…»«ƒ≈≈…≈«≈¿»≈

.ÂÈÚÓaL ÔBÊn‰ ÏkÚ˙ ‡lL ‡e‰Â¿∆…ƒ¿«≈«»∆¿≈»

המזון.64) אותה 65)ברכת מחמת רעב שאינו זמן וכל
ובפירוש  נג: (ברכות נתעכל לא שעדיין סימן האכילה,
לחמרי  ונהפך המאכל נטחן - נתעכל שם). לרבינו המשנה

מן 66)המזון. המזון ברכת כי ה"א. פ"א, ברכות ירושלמי
- ברכות ספק לשאר ובנוגע לחומרא. תורה וספק התורה.

הי"ב. פ"ח, לקמן ראה

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ובברכת 1) "המוציא" בברכת החייבים הם דגן מיני כמה

ודין  בכיסנין הבאה פת בברכות; והטפלה העיקר דין המזון;
שלוש". "מעין ברכת נוסח ברכה; לעניין שבשלו אורז

.‡ÔÈÓqk‰Â ,ÔÈ¯BÚN‰Â ,ÔÈhÁ‰ :Ô‰ ÔÈÈÓ ‰MÓÁ2, ¬ƒ»ƒƒ≈«ƒƒ¿«¿ƒ¿«À¿ƒ

ÏÚeL ˙ÏaLÂ3ÔBÙÈLÂ ,4,ÔÈhÁ‰ ÔÈnÓ - ÔÈÓqk‰ . ¿ƒ…∆»¿ƒ«À¿ƒƒƒ«ƒƒ
ÌÈ¯BÚN‰ ÔÈnÓ - ÔBÙÈLÂ ÏÚeL ˙ÏaLÂ5‰MÓÁÂ . ¿ƒ…∆»¿ƒƒƒ«¿ƒ«¬ƒ»

ÏÎa ‰‡e·z ÌÈ‡¯˜ ,ÌÈÏaL Ô‰Lk ,el‡‰ ÔÈÈÓƒƒ»≈¿∆≈ƒ√ƒƒ¿»ƒ¿»¿»
ÌB˜Ó6ÔÈLcL ¯Á‡Â ;7ÔÈ¯BÊÂ8Ô‚c ÔÈ‡¯˜ ,Ô˙B‡9; »¿««∆»ƒ¿ƒ»ƒ¿»ƒ»»

,Ô˙B‡ ÔÈÙB‡Â ÔÁÓ˜ ˙‡ ÔÈLÏÂ Ô˙B‡ ÔÈÁBhLÎe¿∆¬ƒ»¿»ƒ∆ƒ¿»¿ƒ»
˙t ÔÈ‡¯˜10‡È‰ ,Ô‰Ó „Á‡Ó ‰NÚp‰ ˙t‰Â . ƒ¿»ƒ«¿««««¬∆≈∆»≈∆ƒ

ÈeeÏ ‡Ïa ÌB˜Ó ÏÎa ˙t ˙‡¯˜p‰11. «ƒ¿≈«¿»»¿…ƒ

פ"א,2) כלאים לרבינו, המשנה (פירוש מדבריות חיטים הם
- כיסמים מפרשים: ויש ט). (ד, ביחזקאל ונזכרים מ"א)

השלם'). ('הערוך בלע"ז השעורה 3)שפעלט היא
מפרשים: ויש שם). לרבינו, המשנה (פירוש המדברית
ומחודדים  מארכים שזרעוניו דגן מין והוא בלע"ז, האפער
(מילון  לסוסים למספוא ביחוד בו ומשתמשים השועל, כזנב

גור). י. (כלאים 4)- במשנה ונזכר בלע"ז, רוגגען זרע
מ"א). הפרשת 5)פ"א, לענין מזה ויצא ע"א. לה, פסחים

וכן  שם). (רש"י מינו שאינו על ממין תורמים שאין תרומה,
וגו' ושעורה חטה ארץ ח): ח, (דברים תורה כשאמרה
שהם  האלה המינים לכל הכוונה - וברכת ושבעת ואכלת

והשעורים. החיטים התבואה,6)ממשפחת מן והנודר
מ"ב). פ"ז, (נדרים אלה בכל השבלים 7)אסור חובטים

גרעיניהן. מפסולתן.8)להוציא לנקותן ודגן 9)ברוח,
מיני  חמשת את כולל ועוד) כג יד, (דברים בתורה האמור

זריתם. אחרי וברכת 10)תבואה המוציא ברכת לענין
חצרות, עירובי לענין וכן בסמוך, כמבואר לאחריה המזון
ה"א) (פ"א, חלה וב'ירושלמי' ה"ח. פ"א, עירובין הל' ראה

(ישעיה  הפסוק את רמז דרך חטה דרשו ושם כה): כח,
המינים  חמשת כל גבולתו, וכוסמת נסמן ושעורה שורה
עשויה  שהיא שועל, שבולת זו - שורה זה: בפסוק מנויים
גבולתו  הכוסמין. זה - וכוסמת השיפון. זה - נסמן כשורה.
נקראים  המינים שאר שאין לומר לחם, של גבולו כאן עד -

פת 11)לחם. נקראת אינה אחר ממין הפת כי נוסף, שם
דוחן. פת או אורז פת כגון הנוסף בשמה אלא סתם,

.·'‰ ‰z‡ Ce¯a :‰ÈÙÏ C¯·Ï ·iÁ ,˙t ÏÎB‡‰»≈««»¿»≈¿»∆»»«»
CÏÓ eÈ‰Ï‡‡ÈˆBn‰ ,ÌÏBÚ‰12,ı¯‡‰ ÔÓ ÌÁÏ ¡…≈∆∆»»«ƒ∆∆ƒ»»∆

˙BÎ¯a Úa¯‡ - ‰È¯Á‡Ïe13˜eÏL Ô‚c ÏÎ‡ .14BÓk ¿«¬∆»«¿«¿»»«»»»¿
‡e‰L15,"‰Ó„‡‰ È¯t ‡¯Ba" ÂÈÙÏ C¯·Ó - ∆¿»≈¿»»≈¿ƒ»¬»»

"˙Ba¯ ˙BLÙ ‡¯Ba" ÂÈ¯Á‡Ïe16C¯·Ó - ÁÓ˜ ÏÎ‡ . ¿«¬»≈¿»«»«∆«¿»≈
"Ïk‰L" ÂÈÙÏ17."˙Ba¯ ˙BLÙ ‡¯Ba" ÂÈ¯Á‡Ïe , ¿»»∆«…¿«¬»≈¿»«

פרי 12) "בורא" כמו "מוציא" לומר ואין ע"ב. לח, ברכות
שאות  מוציא. - העולם של האותיות לערב שלא כדי הגפן,
שאנו  ומה ה"א). פ"ו, ברכות ('ירושלמי' במבטא תיבלע מ'
בתהלים  הנוסח שכך להקפיד, אין הארץ, מן - לחם אומרים
לח:). ברכות ('תוספות' הארץ מן לחם להוציא יד): (קד,

ה"ב.13) פ"ב, לעיל שהוא 15)מבושל.14)מנויות כמו
לשנים. אותו חלקו ולא קליפתו הוסרה שלא הגורן, מן בא
פרי  בורא עליה מברך החיטה את "הכוסס לז.): (ברכות
ולא  הואיל מבושלת, היא שאפילו רבינו וסובר האדמה",
(כסףֿמשנה). חשובה אכילתה אין קליפתה, הוסרה

שאין 16) משמע לאחריה, ברכה שם נאמרה שלא שם.
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סי' או"ח (הגר"א בלבד נפשות בורא אלא אחריה מברך
מה  כל על רבות נפשות הנוסח: התימנים, ובכת"י רח).
ה"א, פ"ח לקמן וראה העולמים. חי ברחמיו שברא

טעם 17)ובביאורנו. עדיין בו ויש דק דק נטחן לא ואפילו
מברך  לאכילה, קצת שראוי קליות של קמח או חיטה,
לו. (ברכות קמח לאכול אדם בני דרך שאין משום "שהכל"

רח. סי' או"ח 'טור' וראה שם). וברי"ף

.‚e‰e˜ÏML ,ÔÈÈn‰ ˙LÓÁÓ „Á‡ ÏL ÁÓ˜18 ∆«∆∆»≈¬≈∆«ƒƒ∆¿»
¯ÚÂÈ„k ,‰·Ú ‰È‰ Ì‡ - ÌÈ˜LÓ ¯‡La B‡ ÌÈÓa B· ¿≈¿¿«ƒƒ¿»«¿ƒƒ»»»∆¿≈

‰lÁ˙a ÂÈÏÚ C¯·Ó ,BÒÚÏÏe ‰ÏÈÎ‡Ï Èe‡¯ ‰È‰iL∆ƒ¿∆»«¬ƒ»¿»√¿»≈»»ƒ¿ƒ»
ÏÚÂ ‰ÈÁn‰ ÏÚ" ÛBq·Ïe ,"˙BBÊÓ ÈÈÓ ‡¯Ba"≈ƒ≈¿¿«««ƒ¿»¿«

"‰ÏkÏk‰19Èe‡¯ ‰È‰iL È„k ,C¯ ‰È‰ Ì‡Â ; ««¿»»¿ƒ»»«¿≈∆ƒ¿∆»
‰i˙LÏ20"Ïk‰L" ‰lÁ˙a ÂÈÏÚ C¯·Ó -21ÛBq·Ïe , ƒ¿ƒ»¿»≈»»ƒ¿ƒ»∆«…¿«

"˙Ba¯ ˙BLÙ ‡¯Ba"22. ≈¿»«

שקלהו.18) הנוסח: התימנים, ברכה 19)ובכת"י היא
יג. הלכה לקמן ומפורשת שלש, מעין כמו 20)אחת

לרפואה. אלא 21)שעושים לסעוד עשוי שאינו כיון
שם). וב'תוספות' לח. (ברכות כל 22)לשתות הכלל: זה

מברכים  אין - מזונות" מיני "בורא לפניו מברכים שאין
יא. הלכה לקמן וראה הכלכלה", ועל המחיה "על לאחריו

.„ÔÈÈn‰ ˙LÓÁÓ „Á‡ ÏL ÁÓ˜23‰¯„˜a BÏMaL ∆«∆∆»≈¬≈∆«ƒƒ∆ƒ¿ƒ¿≈»
ÔB‚k ,ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·c ÌÚ B·¯ÚL ÔÈa ,Bc·Ï ÔÈa -≈¿«≈∆≈¿ƒ¿»ƒ¬≈ƒ¿

˙B·È·Ï24B˜lÁL Ô‚c‰ ÔÎÂ ;Ô‰· ‡ˆBiÎÂ25B‡ ¿ƒ¿«≈»∆¿≈«»»∆ƒ¿
BL˙Î26˙BÙÈ¯‰ ÔB‚k ,‰¯„˜a BÏM·e27N¯‚Â28 ¿»ƒ¿ƒ¿≈»¿»ƒ¿∆∆

‰NÚÓ ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰Ê ÏÎÂ ;Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÏÓ¯k‰««¿∆¿«≈»∆¿»∆«ƒ¿»«¬≈
ÏÈL·z Ïk ÔÎÂ ;‰¯„˜29,ÔÈÈn‰ ˙LÓÁÓ Ba ·¯ÚL , ¿≈»¿≈»«¿ƒ∆≈«≈¬≈∆«ƒƒ

ÈÈÓ ‡¯Ba" ÂÈÏÚ C¯·Ó ‰lÁza - ˙t ÔÈa ÁÓ˜ ÔÈa≈∆«≈««¿ƒ»¿»≈»»≈ƒ≈
"˙BBÊÓ30. ¿

עליהם.23) חי והאדם מזינים, סולת 24)שהם עוגת
(שמואלֿב  בשמן ואחרֿכך תחילה רותחים במים מרובכת
ממולאים  בצק כיסי גם כן נקראים וכיום שם) וברש"י ח יג,

גבינה. או להרבה 26)לשנים.25)בשר, במכתשת
בשמואלֿב 27)חלקים. ונזכרות וכתושות, קלופות חיטים

יט). גרוסות,28)(יז, של בטחנה טחונות מלשון חטים
יד). ב, (ויקרא המינים.29)הכתוב מחמשת שלא

ע"א.30) לז, ברכות

.‰ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na31·eLÁ ‰f‰ ÔÈn‰ ‰È‰Lk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«ƒ«∆»
˙LÓÁÓ „Á‡ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;‰ÏÙË ‰È‰ ‡ÏÂ BÏˆ‡∆¿¿…»»¿≈»¬»ƒ»»∆»≈¬≈∆
,¯wÚ‰ ÏÚ ‡l‡ C¯·Ó BÈ‡ - ‰ÏÙË ·¯ÚL ÔÈÈn‰«ƒƒ∆≈«¿≈»≈¿»≈∆»«»ƒ»
‡e‰L Ïk :˙BÎ¯aa ÏÏk ‰ÊÂ .‰ÏÙh‰ ˙‡ ¯ËBÙe≈∆«¿≈»¿∆¿»«¿»…∆
˙‡ ¯ËBÙe ¯wÚ‰ ÏÚ C¯·Ó - ‰ÏÙË BnÚÂ ¯wÚƒ»¿ƒ¿≈»¿»≈«»ƒ»≈∆

‰ÏÙh‰32,¯wÚ‰ ÌÚ ˙·¯ÚÓ ‰ÏÙh‰ ‰˙È‰L ÔÈa , «¿≈»≈∆»¿»«¿≈»¿…∆∆ƒ»ƒ»
.˙·¯ÚÓ ‰˙È‰ ‡lL ÔÈa≈∆…»¿»¿…»∆

עליו:31) מברכים המינים, מחמשת המעורב תבשיל שכל
מזונות". מיני ע"א.32)"בורא מד, ברכות

.Â˙ÙÏ ÔB‚k ?˙·¯ÚÓ‰ ‰ÏÙh‰ ‡È‰ „ˆÈk33B‡ ≈«ƒ«¿≈»«¿…∆∆¿∆∆

˙LÓÁÓ „Á‡ ÏL ÁÓ˜ Ba ·¯ÚÂ BÏMaL ,·e¯Î¿∆ƒ¿¿≈≈∆«∆∆»≈¬≈∆
B˜a„Ï È„k ÔÈÈn‰34ÈÈÓ ‡¯Ba" ÂÈÏÚ C¯·Ó BÈ‡ - «ƒƒ¿≈¿«¿≈¿»≈»»≈ƒ≈

ÏkL .‰ÏÙË BÁÓ˜Â ¯wÚ‰ ‡e‰ ˙Ùl‰L ,"˙BBÊÓ¿∆«∆∆»ƒ»¿ƒ¿¿≈»∆»
È„k B‡ ÁÈ¯ ÔzÏ È„k B‡ ˜a„Ï B˙B‡ ÔÈ·¯ÚnL ¯·c»»∆¿»¿ƒ¿«≈¿≈ƒ≈≈«¿≈

ˆÏ‰ÏÙË BÊ È¯‰ ,ÏÈL·z‰ ˙‡ Úa35·¯Ú Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿…«∆««¿ƒ¬≈¿≈»¬»ƒ≈≈
¯wÚ ‡e‰ È¯‰ ,˙B·B¯Úza ÌÚË ÔzÏ È„k36,CÎÈÙÏ . ¿≈ƒ≈««««¬¬≈ƒ»¿ƒ»

‰hÁ ·ÏÁ Ô‰a ÔÈ˙BÂ ,Ô˙B‡ ÔÈÏM·nL L·„ ÈÈÓ37 ƒ≈¿«∆¿«¿ƒ»¿¿ƒ»∆≈∆ƒ»
C¯·Ó BÈ‡ ,‰˜È˙Ó ÈÈÓ Ô‰Ó ÔÈNBÚÂ ,˜a„Ï È„k¿≈¿«≈¿ƒ≈∆ƒ≈¿ƒ»≈¿»≈
‡e‰ L·c‰L ÈtÓ ,"˙BBÊÓ ÈÈÓ ‡¯Ba" ÂÈÏÚ»»≈ƒ≈¿ƒ¿≈∆«¿«

.¯wÚ‰»ƒ»

בלע"ז.33) ריבע גנים, ירק ולעשותו 34)מין להקפותו
ע"א.35)סמיך. לט, לטעם,36)שם, העשוי דבר שכל

לח:). (ביצה בטל בו 37)אינו שמשתמשים עמילן, כגון
יא). הלכה (פ"ד, ומצה חמץ הל' והשווה לכביסה,

.ÊCÈ¯vL È¯‰ ?˙·¯ÚÓ dÈ‡L ‰ÏÙh‰ ‡È‰ „ˆÈk≈«ƒ«¿≈»∆≈»¿…∆∆¬≈∆»ƒ
ÁÈÏÓ ‚c ÏÎ‡Ï38˜ÈfÈ ‡lL È„k BnÚ ˙t‰ ÏÎ‡Â , ∆¡…»»ƒ«¿»«««ƒ¿≈∆…«ƒ

ÁÈÏn‰ ÏÚ C¯·Ó ‰Ê È¯‰ - BBLÏe BB¯b ÁÏn‰«∆«¿¿¬≈∆¿»≈««»ƒ«
BÏ ‰ÏÙË ˙t‰L ÈtÓ ,˙t‰ ˙‡ ¯ËBÙe39Ïk ÔÎÂ , ≈∆««ƒ¿≈∆««¿≈»¿≈…

.‰Ê· ‡ˆBik«≈»∆

אחריו 38) מליח לאכול וצריך מתוקים, פירות שאכל כגון
(קיבה). באיסטומכא ונקבצת המתדבקת הליחות את להסיר

ז). ו, (ברכות לרבינו המשנה פירוש מד,39)מלשון שם,
ע"א.

.ÁÌÈzt d˙B‡ ˙˙tL ˙t‰40B‡ ‰¯„˜a dÏM·e , ««∆»«»ƒƒƒ¿»ƒ¿≈»
˙Èfk ÔÈ˙È˙ta LÈ Ì‡ :˜¯na dLÏ41Ô‰L ¯kpL B‡ , »»«»»ƒ≈«¿ƒƒ««ƒ∆ƒ»∆≈

d˙¯eˆ ‰pzL ‡ÏÂ ,˙t42‰lÁza ‰ÈÏÚ C¯·Ó - «¿…ƒ¿«»»»¿»≈»∆»«¿ƒ»
"‡ÈˆBn‰"43˙Èfk Ô‰a ÔÈ‡ Ì‡Â ;44‡ ,˙¯eˆ ‰¯·ÚL B «ƒ¿ƒ≈»∆««ƒ∆»¿»«

ÏeMaa ˙t‰45ÈÈÓ ‡¯Ba" ‰lÁza ‰ÈÏÚ C¯·Ó - «««ƒ¿»≈»∆»«¿ƒ»≈ƒ≈
"˙BBÊÓ46. ¿

לפרורים.40) צורתה.41)פיררה שנשתנית אע"פ
כזית.42) בהם אין אפילו בלישה 43)ואז מדובר זה כל

עוברת  הפת צורת אין במרק בלישה כי בבישול, ולא במרק
בהם  יש אם ולפיכך במקצת, נשתנית אלא לגמרי ממנה
חז"ל  מדברי זה דין רבינו ולמד המוציא. - ברכתם כזית,
- הערוך) במרק, שנילושו (פירורין חביצה לז:): (ברכות
כדברי  כזית, בפירוריה שאין אע"פ המוציא עליה מברכים

שם. ששת, חוזר 44)רב וכאן צורתה. שנשארה אע"פ
ש  פת של הדין לפרש בהם Ï˘·.(45‰רבינו יש ואפילו

עלולה  בישול ע"י כי לגמרי, צורתה ועברה הואיל כזית,
" רבינו: שהדגיש וזה לגמרי, לעבור הפת ",··ÏÂ˘Èצורת

במרק. בלישה לא בבישול, מדובר שכאן שם,46)לומר
הובא  וכן הכסףֿמשנה, ע"פ הוא זה פירוש ע"א. לז,
חכמי  בה נתבלטו זו, הלכה קמו. אלפים שני ח"ד ברדב"ז
עצמם  את סותרים רבינו דברי לכאורה שהרי הדורות,
או  כזית בפתיתים יש אם אמר: שמתחילה לסופם, מראשם
ברכת  לחייבם מספיקה אחת שמעלה מזה משמע וכו' שניכר
שלא  ובלבד מכזית פחות אפילו או כזית, או המוציא:
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שעברה  או כזית, בהם אין ואם אמר: ואח"כ צורתם, תשתנה
ברכת  לחייבם מספיקה אינה אחת שמעלה משמע וכו'
צורתם  נשתנית לא וגם כזית, בהם כשיש ורק "המוציא",
בבית  זו הלכה נשאלה וכבר "המוציא". עליהם מברכים אז
חכמים  במעמד רבתי, בפומבי אבוהב יצחק רבי של מדרשו
ואמרו  אברבנאל, יצחק רבי הגדול הנשר ובכללם גדולים
ישרים' וב'תומת כסףֿמשנה). (ראה שונים פירושים בזה
"אם" שצ"ל: הבתים' 'ספר בשם נוסחא הביא כח, סימן

כזית בפתיתים יש אם שם: כתוב וכך "או", ÎÈ¯במקום Ì‡
וגם  כזית, דרושות: מעלות שתי שאמנם וכו' פת שהם
ל"סיפא" מה"רישא" סתירה כל אין ומעתה קיימת, צורתו
שזהו  שם, וסיים במרק. ללישה בין לבישול בין מכוון והכל
האחר, הנוסח לפי פירוש למצוא והחושב האמיתי, הנוסח
הוא  שגם הנ"ל ברדב"ז וראה יתירה. חריפות אלא זה אין

אחר. תיקון ומציע סופר, טעות כאן שיש סובר,

.ËÈÎBL ÌÈi·¯Ú‰L BÓk ,Ú˜¯wa ˙ÈÙ‡pL ‰qÚƒ»∆∆¡≈««¿«¿∆»«¿ƒƒ¿≈
,˙t ˙¯eˆ ‰ÈÏÚ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ - ÌÈÙB‡ ˙B¯a„n‰«ƒ¿»ƒƒ¿≈»∆»««

"˙BBÊÓ ÈÈÓ ‡¯Ba" ‰lÁza ‰ÈÏÚ C¯·Ó47Ì‡Â . ¿»≈»∆»«¿ƒ»≈ƒ≈¿¿ƒ
"‡ÈˆBn‰" C¯·Ó - ‰ÈÏÚ BBÊÓ Ú·˜48‰qÚ ÔÎÂ . »«¿»∆»¿»≈«ƒ¿≈ƒ»

da ·¯ÚL B‡ ,·ÏÁ· B‡ ÔÓL· B‡ L·„a dLlL∆»»ƒ¿«¿∆∆¿»»∆≈≈»
ÔÈÏ·˙ ÈÈÓ49‰‡a‰ ˙t ˙‡¯˜p‰ ‡È‰Â ,d‡Ù‡Â ƒ≈¿»ƒ«¬»»¿ƒ«ƒ¿≈««»»

ÔÈqÎa50‡¯Ba" ‰ÈÏÚ C¯·Ó ,˙Ù ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ¿ƒ»ƒ««ƒ∆«¿»≈»∆»≈
"˙BBÊÓ ÈÈÓ51C¯·Ó - ‰ÈÏÚ B˙„eÚÒ Ú·˜ Ì‡Â . ƒ≈¿¿ƒ»«¿»»∆»¿»≈

"‡ÈˆBn‰"52. «ƒ

מזונות,47) מיני בורא - דארעא" "כובא ע"א. לח, ברכות
פת  שזוהי שם) ברשב"א (הובא גאון האי רב ומפרש

בקרקע. ה"ו)48)הנאפית (פ"ו, ומצה חמץ ובהל' שם.
בפסח, מצה חובת ידי זו, במצה שיוצאים רבינו, כותב
שפירש  מה על וסמך נתכוין, מזונו עליה כשקבע ובוודאי

רוקח'). ('מעשה טעם.49)כאן הנותנים מרקחים מיני
(הובא 50) חננאל ורבינו שם. וברש"י ע"ב מא, ברכות

מלאים  כיסים כמין עשויה פת - כסנין מפרש: ב'הערוך')
כעכים  כמין אותה שעושים ואגוזים... ושקדים סוכר
דבש  ובקבוק ונקודים משתאות. בבתי אותה ולועסים
דבש. וזלוע כסנין יונתן: מתרגם ג) יד, (מלכיםֿא

סעודתם 51) לקבוע אדם בני דרך שאין ע"א. מב, ברכות
ואפי  והשמן עליה, שהדבש כל הרבה, מים בעיסה נתן לו

מזונות" מיני "בורא עליה: מברכים טעמם, בה נתנו
רבינו). בדעת לפני 52)(כסףֿמשנה ידים ליטול צריך וגם

ה"א). פ"ו, לקמן וראה ס"א. קנח, סי' (או"ח אכילתה

.È˙t epnÓ ‰NÚL B‡ BÏMaL Ê¯‡53‰lÁza - …∆∆ƒ¿∆»»ƒ∆««¿ƒ»
"˙BBÊÓ ÈÈÓ ‡¯Ba" ÂÈÏÚ C¯·Ó54‡¯Ba" ÛBq·Ïe , ¿»≈»»≈ƒ≈¿¿«≈

"˙BLÙ55,¯Á‡ ¯·c ÌÚ ·¯ÚÓ ‡‰È ‡lL „·Ï·e ; ¿»ƒ¿«∆…¿≈¿…»ƒ»»«≈
Bc·Ï Ê¯‡ ‡l‡56ÔÁc ˙t Ï·‡ .57¯‡L ÏL ˙Ù B‡ , ∆»…∆¿«¬»«…««∆¿»

˙ÈË˜ ÈÈÓ58"Ïk‰L" C¯·Ó ‰lÁza -59ÛBq·Ïe , ƒ≈ƒ¿ƒ«¿ƒ»¿»≈∆«…¿«
"˙Ba¯ ˙BLÙ ‡¯Ba"60. ≈¿»«

ואפאו.53) הוא 54)שטחנו כי והטעם, ע"ב. לז, ברכות
רח). סי' או"ח ('טור' הלב וסועד שם:55)מזין ברכות,

כלום" ולא "לבסוף שכל וקיימאֿלן כלום". ולא "לבסוף
שם, אשי רב דברי עלֿפי (רי"ף, רבות נפשות בורא מברך

אחר 56)מד.). בתבשיל המעורבים המינים כחמשת לא
האורז  אין כי ה"ד) (לעיל מזונות" "מיני עליו שמברכים
לז.). (ברכות בתערובת אפילו חשוב שיהא כלֿכך מזין

פ"ב,57) (שביעית המשנה בפירוש ורבינו בלע"ז, הירזע
ט). (ד, ביחזקאל ונזכר בלע"ז. מי"ל מפרש מ"ז)

(הערבסין 58) בתרמיל ומונח עגול שפריו ירק זרעוני
התלמוד 59)בלע"ז). דברי ממשמעות פ"ו, לברכות רי"ף

נזכרים  להיות ודוחן אורז רגילים מקום שבכל לז.) (שם,
מיני  בורא מברך אורז "על הברייתא אומרת וכאן כאחד,
דוחן  דין שאין מכאן נראה דוחן, גם הזכירה ולא מזונות",
פרי  "בורא עליהם מברך ואינו ברכה, לענין אורז בכלל
וגם  פרי, מתורת ויצאו אפייתם ע"י שנשתנו מפני האדמה",
עליהם  מברכים - הנאתם דרך זו ואין פת לאכלם דרך אין
(פ"ח, לקמן כמבואר הכל, כוללת ברכה שהיא "שהכל"

לאחריו 60)ה"י). מברך "שהכל", לפניו שמברכים כל כי
ה"ח). פ"ח, (לקמן נפשות" "בורא

.‡ÈÔÈÎ¯·Ó ,"‡ÈˆBn‰" ‰lÁza ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·nL Ïk»∆¿»¿ƒ»»«¿ƒ»«ƒ¿»¿ƒ
˙BÎ¯a Úa¯‡ ,d¯„Òk ÔBÊn‰ ˙k¯a ÛBqa ÂÈ¯Á‡Ï61; ¿«¬»«ƒ¿««»¿ƒ¿»«¿«¿»

,"˙BBÊÓ ÈÈÓ ‡¯Ba" ‰lÁza ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·nL ÏÎÂ¿»∆¿»¿ƒ»»«¿ƒ»≈ƒ≈¿
LÏL ÔÈÚÓ ˙Á‡ ‰Î¯a ÂÈ¯Á‡Ï ÛBqa ÔÈÎ¯·Ó62ıeÁ , ¿»¿ƒ«¿«¬»¿»»««≈≈»

Ê¯‡‰ ÔÓ63. ƒ»…∆

פ"ד.61) ברכות, יג.62)תוספתא הלכה בסמוך מפורשת
מזונות",63) מיני "בורא בתחילה עליו שמברך שאףֿעלֿפי

לז.). (ברכות נפשות" "בורא אחריו מברך

.·ÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na64˙ÈfkÓ ÏÎ‡L ? «∆¿»ƒ¬ƒ∆»«ƒ««ƒ
‰ÏÚÓÏe65˙t‰ ÔÓ ÔÈa ,˙ÈfkÓ ˙BÁt ÏÎ‡ Ï·‡ ;66, ¿«¿»¬»»«»ƒ««ƒ≈ƒ««

ÔÈÏÎ‡ ¯‡MÓ ÔÈa67˙ÈÚÈ·¯Ó ˙BÁt ‰˙BM‰Â ;68ÔÈa , ≈ƒ¿»√»ƒ¿«∆»≈¿ƒƒ≈
‰Î¯a ‰lÁza C¯·Ó - ÔÈ˜LÓ ¯‡MÓ ÔÈa ,ÔÈi‰ ÔÓƒ««ƒ≈ƒ¿»«¿ƒ¿»≈«¿ƒ»¿»»

ÔÈn‰ B˙B‡Ï ‰Èe‡¯‰69ÏÏk C¯·Ó BÈ‡ ÛBq·Ïe ,70. »¿»¿«ƒ¿«≈¿»≈¿»

לאחריו.64) מברך לפניו, שמברך שאמרו,65)שכל וכזית
לט.). (ברכות בינוני אלא גדול ולא קטן ברכות 66)לא

ע"א. ע"א.67)מה, לט, החייב 68)שם, השיעור שהוא
וכן  לנזיר, יין רביעית כגון - אסורים משקין בשתיית עליו
ופחות  אסורים, במאכלות כזית שיעור כמו - דם רביעית
(כסףֿמשנה). באוכלין מכזית כפחות הוא במשקין מרביעית

והחמירו 69) לה.) (ברכות ברכה בלא ליהנות שאסור
מברכה  יותר סופרים, מדברי שהיא שלפניה בברכה
ויאכל  בדעתו ימלך שמא התורה. מן שהיא הגם שלאחריה,
ובברכה  לתקן, בידו ואין לברך צריך שהיה ונמצא כשיעור,

(כסףֿמשנה). כמובן לכך לחוש אין אפילו 70)לאחריה
רי). סי' או"ח ('טור' רבות נפשות בורא

.‚ÈLÏL ÔÈÚÓ ˙Á‡ ‰Î¯· ‡È‰ BÊÂ71‰z‡ Ce¯a : ¿ƒ¿»»««≈≈»»«»
‰ÏkÏk‰ ÏÚÂ ‰ÈÁn‰ ÏÚ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ,'‰72 ¡…≈∆∆»»««ƒ¿»¿«««¿»»
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שעברה  או כזית, בהם אין ואם אמר: ואח"כ צורתם, תשתנה
ברכת  לחייבם מספיקה אינה אחת שמעלה משמע וכו'
צורתם  נשתנית לא וגם כזית, בהם כשיש ורק "המוציא",
בבית  זו הלכה נשאלה וכבר "המוציא". עליהם מברכים אז
חכמים  במעמד רבתי, בפומבי אבוהב יצחק רבי של מדרשו
ואמרו  אברבנאל, יצחק רבי הגדול הנשר ובכללם גדולים
ישרים' וב'תומת כסףֿמשנה). (ראה שונים פירושים בזה
"אם" שצ"ל: הבתים' 'ספר בשם נוסחא הביא כח, סימן

כזית בפתיתים יש אם שם: כתוב וכך "או", ÎÈ¯במקום Ì‡
וגם  כזית, דרושות: מעלות שתי שאמנם וכו' פת שהם
ל"סיפא" מה"רישא" סתירה כל אין ומעתה קיימת, צורתו
שזהו  שם, וסיים במרק. ללישה בין לבישול בין מכוון והכל
האחר, הנוסח לפי פירוש למצוא והחושב האמיתי, הנוסח
הוא  שגם הנ"ל ברדב"ז וראה יתירה. חריפות אלא זה אין

אחר. תיקון ומציע סופר, טעות כאן שיש סובר,

.ËÈÎBL ÌÈi·¯Ú‰L BÓk ,Ú˜¯wa ˙ÈÙ‡pL ‰qÚƒ»∆∆¡≈««¿«¿∆»«¿ƒƒ¿≈
,˙t ˙¯eˆ ‰ÈÏÚ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ - ÌÈÙB‡ ˙B¯a„n‰«ƒ¿»ƒƒ¿≈»∆»««

"˙BBÊÓ ÈÈÓ ‡¯Ba" ‰lÁza ‰ÈÏÚ C¯·Ó47Ì‡Â . ¿»≈»∆»«¿ƒ»≈ƒ≈¿¿ƒ
"‡ÈˆBn‰" C¯·Ó - ‰ÈÏÚ BBÊÓ Ú·˜48‰qÚ ÔÎÂ . »«¿»∆»¿»≈«ƒ¿≈ƒ»

da ·¯ÚL B‡ ,·ÏÁ· B‡ ÔÓL· B‡ L·„a dLlL∆»»ƒ¿«¿∆∆¿»»∆≈≈»
ÔÈÏ·˙ ÈÈÓ49‰‡a‰ ˙t ˙‡¯˜p‰ ‡È‰Â ,d‡Ù‡Â ƒ≈¿»ƒ«¬»»¿ƒ«ƒ¿≈««»»

ÔÈqÎa50‡¯Ba" ‰ÈÏÚ C¯·Ó ,˙Ù ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ¿ƒ»ƒ««ƒ∆«¿»≈»∆»≈
"˙BBÊÓ ÈÈÓ51C¯·Ó - ‰ÈÏÚ B˙„eÚÒ Ú·˜ Ì‡Â . ƒ≈¿¿ƒ»«¿»»∆»¿»≈

"‡ÈˆBn‰"52. «ƒ

מזונות,47) מיני בורא - דארעא" "כובא ע"א. לח, ברכות
פת  שזוהי שם) ברשב"א (הובא גאון האי רב ומפרש

בקרקע. ה"ו)48)הנאפית (פ"ו, ומצה חמץ ובהל' שם.
בפסח, מצה חובת ידי זו, במצה שיוצאים רבינו, כותב
שפירש  מה על וסמך נתכוין, מזונו עליה כשקבע ובוודאי

רוקח'). ('מעשה טעם.49)כאן הנותנים מרקחים מיני
(הובא 50) חננאל ורבינו שם. וברש"י ע"ב מא, ברכות

מלאים  כיסים כמין עשויה פת - כסנין מפרש: ב'הערוך')
כעכים  כמין אותה שעושים ואגוזים... ושקדים סוכר
דבש  ובקבוק ונקודים משתאות. בבתי אותה ולועסים
דבש. וזלוע כסנין יונתן: מתרגם ג) יד, (מלכיםֿא

סעודתם 51) לקבוע אדם בני דרך שאין ע"א. מב, ברכות
ואפי  והשמן עליה, שהדבש כל הרבה, מים בעיסה נתן לו

מזונות" מיני "בורא עליה: מברכים טעמם, בה נתנו
רבינו). בדעת לפני 52)(כסףֿמשנה ידים ליטול צריך וגם

ה"א). פ"ו, לקמן וראה ס"א. קנח, סי' (או"ח אכילתה

.È˙t epnÓ ‰NÚL B‡ BÏMaL Ê¯‡53‰lÁza - …∆∆ƒ¿∆»»ƒ∆««¿ƒ»
"˙BBÊÓ ÈÈÓ ‡¯Ba" ÂÈÏÚ C¯·Ó54‡¯Ba" ÛBq·Ïe , ¿»≈»»≈ƒ≈¿¿«≈

"˙BLÙ55,¯Á‡ ¯·c ÌÚ ·¯ÚÓ ‡‰È ‡lL „·Ï·e ; ¿»ƒ¿«∆…¿≈¿…»ƒ»»«≈
Bc·Ï Ê¯‡ ‡l‡56ÔÁc ˙t Ï·‡ .57¯‡L ÏL ˙Ù B‡ , ∆»…∆¿«¬»«…««∆¿»

˙ÈË˜ ÈÈÓ58"Ïk‰L" C¯·Ó ‰lÁza -59ÛBq·Ïe , ƒ≈ƒ¿ƒ«¿ƒ»¿»≈∆«…¿«
"˙Ba¯ ˙BLÙ ‡¯Ba"60. ≈¿»«

ואפאו.53) הוא 54)שטחנו כי והטעם, ע"ב. לז, ברכות
רח). סי' או"ח ('טור' הלב וסועד שם:55)מזין ברכות,

כלום" ולא "לבסוף שכל וקיימאֿלן כלום". ולא "לבסוף
שם, אשי רב דברי עלֿפי (רי"ף, רבות נפשות בורא מברך

אחר 56)מד.). בתבשיל המעורבים המינים כחמשת לא
האורז  אין כי ה"ד) (לעיל מזונות" "מיני עליו שמברכים
לז.). (ברכות בתערובת אפילו חשוב שיהא כלֿכך מזין

פ"ב,57) (שביעית המשנה בפירוש ורבינו בלע"ז, הירזע
ט). (ד, ביחזקאל ונזכר בלע"ז. מי"ל מפרש מ"ז)

(הערבסין 58) בתרמיל ומונח עגול שפריו ירק זרעוני
התלמוד 59)בלע"ז). דברי ממשמעות פ"ו, לברכות רי"ף

נזכרים  להיות ודוחן אורז רגילים מקום שבכל לז.) (שם,
מיני  בורא מברך אורז "על הברייתא אומרת וכאן כאחד,
דוחן  דין שאין מכאן נראה דוחן, גם הזכירה ולא מזונות",
פרי  "בורא עליהם מברך ואינו ברכה, לענין אורז בכלל
וגם  פרי, מתורת ויצאו אפייתם ע"י שנשתנו מפני האדמה",
עליהם  מברכים - הנאתם דרך זו ואין פת לאכלם דרך אין
(פ"ח, לקמן כמבואר הכל, כוללת ברכה שהיא "שהכל"

לאחריו 60)ה"י). מברך "שהכל", לפניו שמברכים כל כי
ה"ח). פ"ח, (לקמן נפשות" "בורא

.‡ÈÔÈÎ¯·Ó ,"‡ÈˆBn‰" ‰lÁza ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·nL Ïk»∆¿»¿ƒ»»«¿ƒ»«ƒ¿»¿ƒ
˙BÎ¯a Úa¯‡ ,d¯„Òk ÔBÊn‰ ˙k¯a ÛBqa ÂÈ¯Á‡Ï61; ¿«¬»«ƒ¿««»¿ƒ¿»«¿«¿»

,"˙BBÊÓ ÈÈÓ ‡¯Ba" ‰lÁza ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·nL ÏÎÂ¿»∆¿»¿ƒ»»«¿ƒ»≈ƒ≈¿
LÏL ÔÈÚÓ ˙Á‡ ‰Î¯a ÂÈ¯Á‡Ï ÛBqa ÔÈÎ¯·Ó62ıeÁ , ¿»¿ƒ«¿«¬»¿»»««≈≈»

Ê¯‡‰ ÔÓ63. ƒ»…∆

פ"ד.61) ברכות, יג.62)תוספתא הלכה בסמוך מפורשת
מזונות",63) מיני "בורא בתחילה עליו שמברך שאףֿעלֿפי

לז.). (ברכות נפשות" "בורא אחריו מברך

.·ÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na64˙ÈfkÓ ÏÎ‡L ? «∆¿»ƒ¬ƒ∆»«ƒ««ƒ
‰ÏÚÓÏe65˙t‰ ÔÓ ÔÈa ,˙ÈfkÓ ˙BÁt ÏÎ‡ Ï·‡ ;66, ¿«¿»¬»»«»ƒ««ƒ≈ƒ««

ÔÈÏÎ‡ ¯‡MÓ ÔÈa67˙ÈÚÈ·¯Ó ˙BÁt ‰˙BM‰Â ;68ÔÈa , ≈ƒ¿»√»ƒ¿«∆»≈¿ƒƒ≈
‰Î¯a ‰lÁza C¯·Ó - ÔÈ˜LÓ ¯‡MÓ ÔÈa ,ÔÈi‰ ÔÓƒ««ƒ≈ƒ¿»«¿ƒ¿»≈«¿ƒ»¿»»

ÔÈn‰ B˙B‡Ï ‰Èe‡¯‰69ÏÏk C¯·Ó BÈ‡ ÛBq·Ïe ,70. »¿»¿«ƒ¿«≈¿»≈¿»

לאחריו.64) מברך לפניו, שמברך שאמרו,65)שכל וכזית
לט.). (ברכות בינוני אלא גדול ולא קטן ברכות 66)לא

ע"א. ע"א.67)מה, לט, החייב 68)שם, השיעור שהוא
וכן  לנזיר, יין רביעית כגון - אסורים משקין בשתיית עליו
ופחות  אסורים, במאכלות כזית שיעור כמו - דם רביעית
(כסףֿמשנה). באוכלין מכזית כפחות הוא במשקין מרביעית

והחמירו 69) לה.) (ברכות ברכה בלא ליהנות שאסור
מברכה  יותר סופרים, מדברי שהיא שלפניה בברכה
ויאכל  בדעתו ימלך שמא התורה. מן שהיא הגם שלאחריה,
ובברכה  לתקן, בידו ואין לברך צריך שהיה ונמצא כשיעור,

(כסףֿמשנה). כמובן לכך לחוש אין אפילו 70)לאחריה
רי). סי' או"ח ('טור' רבות נפשות בורא
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‰ÈÏÚ EÎ¯·e ,dÈ·a eÁnNÂ dÎB˙Ï eÏÚ‰Â¿«¬≈¿»¿«¿≈¿ƒ¿»»¿»∆¿»∆»
ÏÚÂ ı¯‡‰ ÏÚ ,'‰ ‰z‡ Ce¯a .‰¯‰Ë·e ‰M„˜aƒ¿À»¿»√»»«»«»»∆¿«

‰ÈÁn‰75BÊ ‰Î¯·a ¯ÓB‡ ÌÈ·BË ÌÈÓÈÂ ˙B˙aL·e . «ƒ¿»¿«»¿»ƒƒ≈ƒ¿»»
ÌBi‰ ˙M„˜ ÔÈÚÓ dÏÏÎa76˙k¯·a ¯ÈkÊnL C¯„k , ƒ¿»»≈≈¿À««¿∆∆∆«¿ƒ¿ƒ¿«

ÔBÊn‰77. «»

ברכות 71) שלש תמצית את כוללת שהיא ברכות,
המזון. שבברכת הזן".72)הראשונות "ברכת כנגד

הארץ".73) "ברכת "בונה 74)כנגד ברכת כנגד
וברי"ף 75)ירושלים". קלים, בשינויים ע"א מד, ברכות

ה"יד. פ"ח, לקמן וראה פ"ו,76)שם). (ברכות ירושלמי
ביום  והחליצנו "ורצה אומר: לחתימתה, שסמוך ה"א)
(פלוני) ביום "ושמחנו אומר: וביוםֿטוב הזה", השבת
אינו  בלבד) סופרים מדברי (שהם ובפורים ובחנוכה הזה".

מיימוניות'). ('הגהות המאורע מעין לכלול לעיל 77)צריך
ה"ה. פ"ב,

ה'תש"פ  מנחםֿאב כ' שני יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שאכלו 1) חברים שאכל; במקום המזון ברכת לברך שצריך

לעניין  דינם מה וכלה חתן לקראת סעודתם באמצע ויצאו
דברים  ונשרף; מידיו ונפל אוכל על המברך דין ברכה;

ברכתם. דין מה הסעודה בתוך הבאים

.‡ÔÈÚÓ ˙Á‡ ‰Î¯· B‡ ÔBÊn‰ ˙k¯a C¯·Ó‰ Ïk»«¿»≈ƒ¿««»¿»»««≈≈
LÏL2ÏÎ‡L ÌB˜na d˙B‡ C¯·Ï CÈ¯ˆ ,3ÏÎ‡ . »»ƒ¿»≈»«»∆»«»«

ÏÎ‡ .C¯·ÈÂ ˜ÒtL ÌB˜na ·LBÈ - Cl‰Ó ‡e‰Lk¿∆¿«≈≈«»∆»«ƒ»≈»«
·LBÈ - „ÓBÚ ‡e‰Lk4C¯·ÈÂ BÓB˜Óa5C¯·Ï ÁÎL . ¿∆≈≈ƒ¿ƒ»≈»«¿»≈

- ÂÈÚÓaL ÔBÊn‰ ÏkÚ˙iL Ì„˜ ¯kÊÂ ,ÔBÊn‰ ˙k¯aƒ¿««»¿ƒ¿«…∆∆ƒ¿«≈«»∆¿≈»
¯kÊpL ÌB˜na C¯·Ó6¯ÊBÁ - „ÈÊÓ ‰È‰ Ì‡Â . ¿»≈«»∆ƒ¿«¿ƒ»»≈ƒ≈

C¯·Óe BÓB˜ÓÏ7¯kÊpL ÌB˜na C¯a Ì‡Â .8‡ˆÈ - ƒ¿¿»≈¿ƒ≈««»∆ƒ¿«»»
‡e‰Lk B‡ „ÓBÚ ‡e‰Lk C¯a Ì‡ ÔÎÂ .B˙·BÁ È„È¿≈»¿≈ƒ≈«¿∆≈¿∆

B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ - Cl‰Ó9˙k¯a C¯·È ‡Ï ‰lÁzÎÏe . ¿«≈»»¿≈»¿«¿ƒ»…¿»≈ƒ¿«
·LBÈ ‡e‰Lk ‡l‡ ,LÏL ÔÈÚnL ‰Î¯· ‡ÏÂ ÔBÊn‰«»¿…¿»»∆≈≈»∆»¿∆≈

ÌB˜n·e10.ÏÎ‡L «»∆»«

ארץ 2) בהם שנשתבחה המינים שבעת אחרי שמברכים
מהפת  חוץ ח) פסוק ח, פרק (דברים בפסוק המנויים ישראל
הלכות  ח, פרק לקמן ראה המזון, ברכת אחריה שמברכים

יד. דף 3)א, (פסחים במקומו יברך ללכת שעומד שטרם
הרשב"ם). וכפירוש ב עמוד בכוונה.4)קא שיברך כדי

לזה:5) רמז כתבו שם ובתוספות ב) עמוד נא דף (ברכות
וברכת. עת - שב - וברכת ושבעת מחוייב 6)ואכלת ואינו ֵֵ

אכילתו. למקום בירך 7)לחזור שלא על חכמים קנסוהו
שעד  ממקומו רחוק הוא ואם ב). עמוד נג דף (שם, במקומו
שיברך  מוטב שבמעיו, המזון בינתיים יתעכל שם שיחזור
קפד). סימן חיים אורח אברהם (מגן מקום בריחוק

בו 8) לומר אין הוא מזיד שאם במקצת, דחוקה הלשון
בלשונות  ב, חלק רדב"ז וראה בשכח, רק שייך שזה "נזכר"
במזיד  שיצא במי מדבר שרבינו ואפשר קה. סימן הרמב"ם
שכח, ובינתיים אחר במקום לברך מנת על שאכל  ממקום

כתוב: קפד סימן שבטור ומעניין בירך. לא שעוד נזכר ושוב
השני. במקום אמורים 9)בירך הללו הדברים כל שאין

בסמוך. וכמבואר מצוה הידור משום לכתחילה אלא
כבית 10) היא שהלכה פי על שאף להדגיש רבינו נתכוון

עמוד  נג דף (ברכות שנזכר במקום מברך שכח, שאם הלל
משום  כששכח, אפילו ולברך לחזור ישתדל זאת בכל ב)
שכח  אחד היו, תלמידים "שני (שם): המסופר שהיה מעשה
(המחייבים  שמאי בית כדברי וחזר ונזכר במקומו לברך
במקומו  בירך לא ואחד זהב. של ארנק ומצא ולברך) לחזור
מכאן  (אגב, הלל כבית בדרך ובירך חזר לא וכשנזכר במזיד
לפי  יצא - בדרך במקומו בירך אם במזיד שאפילו ראייה
הרי  אסון", וקרהו לעיל) רבינו לפסק מקור וזה הלל, בית
וכן  שאכל. במקום לברך שמאי בית לדברי לחוש שיש
ששכח  מי "לדבריכם, הלל: לבית שמאי בית (שם) השיבו
לכבוד  ויטלנה? יעלה לא גבוה) (מגדל הבירה בראש ארנק

שכן". כל לא שמים לכבוד עולה, הוא עצמו

.·C¯· ‡Ï B‡ "‡ÈˆBn‰" C¯a Ì‡ BÏ ˜tzÒpL ÈÓƒ∆ƒ¿«≈ƒ≈««ƒ…≈«
ÔÓ BÈ‡L ÈtÓ ,C¯·Óe ¯ÊBÁ BÈ‡ ,"‡ÈˆBn‰"«ƒ≈≈¿»≈ƒ¿≈∆≈ƒ

‰¯Bz‰11„Ú ¯kÊ Ì‡ - "‡ÈˆBn‰" C¯·Ï ÁÎL . «»»«¿»≈«ƒƒƒ¿««
C¯·Óe ¯ÊBÁ ,B˙„eÚÒ ¯Ó‚ ‡lL12¯Á‡Ï ¯kÊ Ì‡Â ; ∆…»«¿»≈¿»≈¿ƒƒ¿«¿««

C¯·Óe ¯ÊBÁ BÈ‡ - ¯ÓbL13. ∆»«≈≈¿»≈

וספק 11) ב, הלכה א, פרק כלעיל סופרים מדברי אלא
א). עמוד כא דף (ברכות חוזר אינו - מדבריהם ברכות

עמוד 12) נא דף (שם, סעודתו שיגמור לפני המוציא ברכת
אחר  שום ויאכל יחזור נודף וריחו שום שאכל "מי כי א)
ברכה, בלא שאכל מפני וכי כלומר: נודף"? ריחו שהיא כדי

ברכה? בלי ויאכל (שם).13)יוסיף

.‚B˙„eÚÒ ˜ÒÙe ,‰Ê ˙È·a ÏÎB‡ ‰È‰14˙È·Ï CÏ‰Â »»≈¿«ƒ∆»«¿»¿»«¿«ƒ
,BnÚ ¯a„Ï B¯·Á e‰‡¯˜e ,ÏÎB‡ ‰È‰L B‡ ;¯Á‡«≈∆»»≈¿»»¬≈¿«≈ƒ

B˙Èa Á˙ÙÏ BÏ ‡ˆÈÂ15,BÓB˜Ó ‰pLÂ ÏÈ‡B‰ - ¯ÊÁÂ ¿»»¿∆«≈¿»«ƒ¿ƒ»¿
Ï CÈ¯ˆC¯·16C¯·Óe ¯ÊBÁÂ ,ÏÎ‡M ‰Ó ÏÚ Ú¯ÙÓÏ »ƒ¿»≈¿«¿≈«««∆»«¿≈¿»≈

B˙„eÚÒ ¯Ó‚È CkŒ¯Á‡Â ,"‡ÈˆBn‰" ‰lÁza17. «¿ƒ»«ƒ¿««»ƒ¿…¿»

גמרה.14) לא אחר.15)ועדיין לבית הלך שלא פי על אף
המזון.16) ותוספתא 17)ברכת ב עמוד  קא דף (פסחים

אכילתו, פסק הרי מקומו את המשנה שכל ד) פרק ברכות
וממילא  אחרונה. ברכה אחריה לברך וחייב כגמרה זה והרי
הסעודה  של הברכה שאין המוציא, בתחילה לברך חייב
לגמרי. חדשה סעודה שהיא זו, לסעודה לו עולה הקודמת

.„Ô˙Á ˙‡¯˜Ï e‡ˆÈÂ ,ÏÎ‡Ï ÌÈ·LBÈ eÈ‰L ÌÈ¯·Á¬≈ƒ∆»¿ƒ∆¡…¿»¿ƒ¿«»»
‰lk ˙‡¯˜Ï B‡18- ‰ÏBÁ B‡ Ô˜Ê ÌL eÁÈp‰ Ì‡ : ƒ¿««»ƒƒƒ»»≈∆

C¯·Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,Ô˙„eÚÒ ÔÈ¯ÓB‚Â ÔÓB˜ÓÏ ÔÈ¯ÊBÁ¿ƒƒ¿»¿¿ƒ¿»»¿≈»¿ƒƒ¿»≈
‰iL19,ÔÈ‡ˆBÈ Ô‰Lk - Ì„‡ ÌL eÁÈp‰ ‡Ï Ì‡Â ; ¿ƒ»¿ƒ…ƒƒ»»»¿∆≈¿ƒ

‰Î¯a ÔÈÎÈ¯ˆ ,ÔÈ¯ÊBÁ Ô‰LÎe ,Ú¯ÙÓÏ ‰Î¯a ÔÈÎÈ¯¿̂ƒƒ¿»»¿«¿≈«¿∆≈¿ƒ¿ƒƒ¿»»
‰lÁzÎÏ20. ¿«¿ƒ»

פניהם.18) את ולא 19)לקבל שאכלו, מה על למפרע לא
בטלה  לא מקצתם ונשארו שהואיל שיאכלו, מה על בתחילה
אם  הדין והוא סעודתם, באמצע הם והרי הקודמת קביעותם
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שכן  אלא בטילה, קביעותם שאין בריא או צעיר שם הניחו
מחמת  במקומם נשארים והחולה הזקן שרק העולם דרך

משנה). (כסף כוחם ב)20)תשות עמוד קא דף (פסחים
למפרע  לברך צריכים כשיצאו, למפרע בירכו לא ואם

בסמוך. כמבואר כשיחזרו,

.‰˙B¯t ÏÎ‡Ï B‡ ‰i˙La ÔÈaÒÓ eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ21. ¿≈ƒ»¿Àƒƒ¿ƒ»∆¡…≈
BÓB˜Ó ‰pLÓ‰ ÏkL22CÎÈÙÏe ,B˙ÏÈÎ‡ ˜ÒÙ È¯‰ , ∆»«¿«∆¿¬≈»«¬ƒ»¿ƒ»

‰iL C¯·Óe ¯ÊBÁÂ ,ÏÎ‡M ‰Ó ÏÚ Ú¯ÙÓÏ C¯·Ó¿»≈¿«¿≈«««∆»«¿≈¿»≈¿ƒ»
BÓB˜Ó ‰pLÓ‰Â .ÏÎ‡Ï CÈ¯ˆ ‡e‰M ‰Ó ÏÚ ‰lÁzÎÏ¿«¿ƒ»««∆»ƒ∆¡…¿«¿«∆¿

C¯·Ïe ¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ ,„Á‡ ˙È·a ‰pÙÏ ‰ptÓ23. ƒƒ»¿ƒ»¿«ƒ∆»≈»ƒ«¬…¿»≈
‰‡z ÏL dÁ¯ÊÓa ÏÎ‡24- d·¯ÚÓa ÏÎ‡Ï ‡·e , »«¿ƒ¿»»∆¿≈»»∆¡…¿«¬»»

C¯·Ïe ¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ25. »ƒ«¬…¿»≈

מסיבת 21) כמו כך כל קבועה מסיבתם שאין פי על אף
בטלה  לא מהם אחד נשאר אם זאת בכל פת, אכילת
אורח  אברהם (מגן בשנייה לברך צריכים ואינם קביעותם

קעח). סימן בהלכות 22)חיים ששנוי מה כל על חוזר זה
מקום,23)דֿה. שינוי זה שאין ב) עמוד קא דף (פסחים

סעודה. הפסק כאן התאנה.24)ואין (ירושלמי 25)עץ
מתחילה  בדעתו היה שלא וכגון ח) הלכה ו, פרק ברכות
העומד  בין מפסיק התאנה שעץ ומכיוון במערבה. לאכול
אבל  לבית, מבית כשינוי חשוב זה הרי למערבה, - במזרחה
מקומו  את השנייה בפינה ורואה הואיל לפינה מפינה
הן  הרי שתיהן, את מקיפים הבית כתלי וגם הראשון

משנה). (כסף אחד כמקום חשובות

.ÂÔ‰a ÔÈÏÎB‡L ˙¯t¯t‰ ˙‡ ¯Ët - ˙t‰ ÏÚ C¯a≈««««»«∆««¿∆∆∆¿ƒ»∆
ÈL·z‰ ÈÈnÓ ,˙t‰˙B¯Ùe Ï26Ì‡ Ï·‡ ;Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ««ƒƒ≈««¿ƒ≈¿«≈»∆¬»ƒ

˙t‰ ˙‡ ¯ËÙ ‡Ï ,˙¯t¯t‰ ÏÚ C¯a27ÏÚ C¯a . ≈««««¿∆∆…»«∆««≈≈«
‰¯„˜ ‰NÚÓ28ÏÈL·z‰ ˙‡ ¯Ët -29ÏÚ C¯a . «¬≈¿≈»»«∆««¿ƒ≈««

‰¯„˜ ‰NÚÓ ˙‡ ¯ËÙ ‡Ï ,ÏÈL·z‰30. ««¿ƒ…»«∆«¬≈¿≈»

הפת.26) את בהם הפרפראות 27)המלפתים ברכת שאין
הפת  את לפטור חשובה - ומשביעות מזינות שאינן -

א). עמוד מב דף (ברכות ומשביעה כגון 28)המזינה
בקדירה  שנתבשלו דגן מיני וכל כרמל וגרש הריפות
מיני  "בורא וברכתם: ד, הלכה ג, פרק לעיל כמבואר

קדירה.29)מזונות". כמעשה מזין ואינו דגן, ממיני שאינו
מעשה 30) לפטור חשובה ברכתו אין מזין שאינו מאחר

ה) הלכה ו פרק (ברכות ובירושלמי (שם). המזין  קדירה
מעשה  את פוטרת הפרפרת ברכת שאין מודים "הכול אמרו:

קדירה".

.ÊCÏÓ CkŒ¯Á‡Â ,˙BzLlÓ B‡ ÏÎ‡lÓ BaÏa ¯Ób»«¿ƒƒ∆¡…ƒƒ¿¿««»ƒ¿«
,BÓB˜Ó ‰pL ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ˙BzLÏ B‡ ÏÎ‡Ï∆¡…ƒ¿««ƒ∆…ƒ»¿

C¯·Óe ¯ÊBÁ31¯ÊÁÏ BzÚc ‡l‡ ,BaÏa ¯Ó‚ ‡Ï Ì‡Â . ≈¿»≈¿ƒ…»«¿ƒ∆»«¿«¬…
BÈ‡ ,Blk ÌBi‰ Ïk ˜Òt elÙ‡ - ˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï∆¡…¿ƒ¿¬ƒ»«»«À≈

˙ÈL C¯·Ï CÈ¯ˆ32. »ƒ¿»≈≈ƒ

כבר 31) עוד, מלאכול דעתו שהסיח שמאחר שלפניה, ברכה
לברך  וחייב הקודמת שבאכילתו הראשונה הברכה נסתלקה
קג  דף פסחים א; עמוד מב דף (ברכות מחדש אכילתו על

על  אחרונה ברכה תחילה לברך חייב אינו אבל ב). עמוד
לחייבו  סעודה כגמר חשוב הדעת היסח אין כי שאכל, מה

קעט). סימן חיים אורח (טור למפרע ובלבד 32)ברכה
ג. הלכה לעיל כמבואר אחר למקום בינתיים יצא שלא

.ÁÔÈ˙BL eÈ‰33!ÔBÊn‰ ˙k¯a C¯·e e‡Ba :e¯Ó‡Â , »ƒ¿»¿¿»≈ƒ¿««»
ÌBi‰ Lec˜ Lc˜e e‡Ba :B‡34Ì‰ÈÏÚ ¯Ò‡ - ! ¿«≈ƒ«∆¡«¬≈∆

˙BzLÏ35eÎ¯·iL „Ú36eLc˜È B‡37¯ÊÁÏ eˆ¯ Ì‡Â . ƒ¿«∆¿»¿¿«¿¿ƒ»«¬…
ÈtŒÏÚŒÛ‡ - eLc˜È B‡ eÎ¯·iL Ì„˜ ˙BzLÏÂ¿ƒ¿…∆∆¿»¿¿«¿««ƒ

‰lÁz C¯·Ïe ¯ÊÁÏ ÌÈÎÈ¯ˆ ,ÌÈ‡M¯ ÌÈ‡L38‡¯Ba" ∆≈»«»ƒ¿ƒƒ«¬…¿»≈¿ƒ»≈
e‡Ba :e¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .ezLÈ CkŒ¯Á‡Â "ÔÙb‰ È¯t¿ƒ«»∆¿««»ƒ¿¬»ƒ»¿

ÏÈc·Â39C¯·Ïe ¯ÊÁÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ - !40. ¿«¿ƒ≈¿ƒƒ«¬…¿»≈

אכילתם.33) השבת.34)בסוף לומר 35)יום צורך ואין
לברך 36)לאכול. עליהם שקיבלו שמאחר המזון, ברכת

להפסיק  ואסור בברכה, התחילו כאילו הם הרי המזון ברכת
ב). עמוד קג דף (פסחים כלל לאכול 37)בה אסור כי

וראה  א עמוד ק דף (שם כמבואר הקידוש, קודם ולשתות
בוא  אמרו: לא ואפילו ה). הלכה כ"ט, פרק שבת הלכות
החשיך  כבר אם ושתייה באכילה נאסרו היום, קידוש ונקדש
היום  החשיך לא כשעדיין ידובר וכאן השבת, ונכנסה היום
ולפיכך  יום, מבעוד השבת עליהם לקבל רוצים והם
עד  ושתייה באכילה לאסרם קובעת ונקדש" "בואו אמירתם:
הלכה  כ"ט, פרק שבת הלכות והשווה משנה, (כסף שיקדשו

ואין 38)י"א). סעודתם, שגמרו דעתם גילו באמירתם כי
ז. הלכה לעיל כמבואר פוטרתם, הקודמת הברכה

שבת.39) במוצאי א)40)הבדלה עמוד קה דף (פסחים
סעודתם  התחילו שאם להבדלה", קובעת השבת יציאת "אין
שבת, במוצאי אכילתם להפסיק צריכים אינם יום מבעוד
"בואו  אמרו: אפילו ולפיכך, יבדילו, כך ואחר יגמרוה אלא
(בית  ולברך לחזור לחייבם הפסק חשוב זה אין ונבדיל"

רצט). סימן חיים אורח יוסף

.Ë,¯Á‡ ÔÈÈ ÔÈÓ Ì‰Ï ‡·e ,ÔÈÈ ˙BzLÏ ÔÈaÒÓ eÈ‰»¿Àƒƒ¿«ƒ»»∆ƒ«ƒ«≈
B‡ ,¯BÁL e‡È·‰Â Ì„‡ ÔÈ˙BL eÈ‰L ÔB‚kÔLÈ ¿∆»ƒ»…¿≈ƒ»»»

ÌÚt ÔÈi‰ ˙k¯a C¯·Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ - L„Á e‡È·‰Â¿≈ƒ»»≈»¿ƒƒ¿»≈ƒ¿«««ƒ««
CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :ÔÈÎ¯·Ó Ï·‡ ;‰iL¿ƒ»¬»¿»¿ƒ»«»¡…≈∆∆

·ÈËn‰Â ·Bh‰ ,ÌÏBÚ‰41. »»«¿«≈ƒ

(ברכות 41) עימי יחד הנהנים לאחרים - והמטיב לי, - הטוב
ודווקא  ח, הלכה ו, פרק שם, ירושלמי ב; עמוד נט דף
מברך  אינו יחידי כששותה אבל עימו, מסובים כשאחרים
מסובים  "היו לומר: רבינו הדגיש ולפיכך זו, ברכה
מברך  כראשון משובח אינו השני כשהמין ואפילו לשתות".
על  לא מברך, הוא היינות ריבוי על כי והמטיב הטוב
היין  על דווקא זו ברכה שקבעו והטעם שבהם. המשובח
אלא  אינה והפת ומשמח, סועד שהיין מפני הפת? על ולא

ב). עמוד נט דף ברכות (תוספות סועדת

.ÈÏÚ ‡ÏÂ ÔÈÏÎ‡‰ Ïk ÔÓ ÏÎ‡ ÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡≈¿»¿ƒ«…∆ƒ»»√»ƒ¿…«
,C¯a Ì‡Â .ÂÈÙÏ ‡B·iL „Ú ,ÔÈ˜Ln‰ Ïk ÔÓ ‰˜LÓ«¿∆ƒ»««¿ƒ«∆»¿»»¿ƒ≈«

C¯·Ïe ¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ - ÂÈÙÏ e‡È·‰ CkŒ¯Á‡Â42ÏË . ¿««»≈ƒ¿»»»ƒ«¬…¿»≈»«
Û¯NÂ B„iÓ ÏÙÂ ,ÂÈÏÚ C¯·e ÏÎ‡43¯‰ BÙËL B‡ , …∆≈≈»»¿»«ƒ»¿ƒ¿«¿»»»
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שכן  אלא בטילה, קביעותם שאין בריא או צעיר שם הניחו
מחמת  במקומם נשארים והחולה הזקן שרק העולם דרך

משנה). (כסף כוחם ב)20)תשות עמוד קא דף (פסחים
למפרע  לברך צריכים כשיצאו, למפרע בירכו לא ואם

בסמוך. כמבואר כשיחזרו,

.‰˙B¯t ÏÎ‡Ï B‡ ‰i˙La ÔÈaÒÓ eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ21. ¿≈ƒ»¿Àƒƒ¿ƒ»∆¡…≈
BÓB˜Ó ‰pLÓ‰ ÏkL22CÎÈÙÏe ,B˙ÏÈÎ‡ ˜ÒÙ È¯‰ , ∆»«¿«∆¿¬≈»«¬ƒ»¿ƒ»

‰iL C¯·Óe ¯ÊBÁÂ ,ÏÎ‡M ‰Ó ÏÚ Ú¯ÙÓÏ C¯·Ó¿»≈¿«¿≈«««∆»«¿≈¿»≈¿ƒ»
BÓB˜Ó ‰pLÓ‰Â .ÏÎ‡Ï CÈ¯ˆ ‡e‰M ‰Ó ÏÚ ‰lÁzÎÏ¿«¿ƒ»««∆»ƒ∆¡…¿«¿«∆¿

C¯·Ïe ¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ ,„Á‡ ˙È·a ‰pÙÏ ‰ptÓ23. ƒƒ»¿ƒ»¿«ƒ∆»≈»ƒ«¬…¿»≈
‰‡z ÏL dÁ¯ÊÓa ÏÎ‡24- d·¯ÚÓa ÏÎ‡Ï ‡·e , »«¿ƒ¿»»∆¿≈»»∆¡…¿«¬»»

C¯·Ïe ¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ25. »ƒ«¬…¿»≈

מסיבת 21) כמו כך כל קבועה מסיבתם שאין פי על אף
בטלה  לא מהם אחד נשאר אם זאת בכל פת, אכילת
אורח  אברהם (מגן בשנייה לברך צריכים ואינם קביעותם

קעח). סימן בהלכות 22)חיים ששנוי מה כל על חוזר זה
מקום,23)דֿה. שינוי זה שאין ב) עמוד קא דף (פסחים

סעודה. הפסק כאן התאנה.24)ואין (ירושלמי 25)עץ
מתחילה  בדעתו היה שלא וכגון ח) הלכה ו, פרק ברכות
העומד  בין מפסיק התאנה שעץ ומכיוון במערבה. לאכול
אבל  לבית, מבית כשינוי חשוב זה הרי למערבה, - במזרחה
מקומו  את השנייה בפינה ורואה הואיל לפינה מפינה
הן  הרי שתיהן, את מקיפים הבית כתלי וגם הראשון

משנה). (כסף אחד כמקום חשובות

.ÂÔ‰a ÔÈÏÎB‡L ˙¯t¯t‰ ˙‡ ¯Ët - ˙t‰ ÏÚ C¯a≈««««»«∆««¿∆∆∆¿ƒ»∆
ÈL·z‰ ÈÈnÓ ,˙t‰˙B¯Ùe Ï26Ì‡ Ï·‡ ;Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ««ƒƒ≈««¿ƒ≈¿«≈»∆¬»ƒ

˙t‰ ˙‡ ¯ËÙ ‡Ï ,˙¯t¯t‰ ÏÚ C¯a27ÏÚ C¯a . ≈««««¿∆∆…»«∆««≈≈«
‰¯„˜ ‰NÚÓ28ÏÈL·z‰ ˙‡ ¯Ët -29ÏÚ C¯a . «¬≈¿≈»»«∆««¿ƒ≈««

‰¯„˜ ‰NÚÓ ˙‡ ¯ËÙ ‡Ï ,ÏÈL·z‰30. ««¿ƒ…»«∆«¬≈¿≈»

הפת.26) את בהם הפרפראות 27)המלפתים ברכת שאין
הפת  את לפטור חשובה - ומשביעות מזינות שאינן -

א). עמוד מב דף (ברכות ומשביעה כגון 28)המזינה
בקדירה  שנתבשלו דגן מיני וכל כרמל וגרש הריפות
מיני  "בורא וברכתם: ד, הלכה ג, פרק לעיל כמבואר

קדירה.29)מזונות". כמעשה מזין ואינו דגן, ממיני שאינו
מעשה 30) לפטור חשובה ברכתו אין מזין שאינו מאחר

ה) הלכה ו פרק (ברכות ובירושלמי (שם). המזין  קדירה
מעשה  את פוטרת הפרפרת ברכת שאין מודים "הכול אמרו:

קדירה".

.ÊCÏÓ CkŒ¯Á‡Â ,˙BzLlÓ B‡ ÏÎ‡lÓ BaÏa ¯Ób»«¿ƒƒ∆¡…ƒƒ¿¿««»ƒ¿«
,BÓB˜Ó ‰pL ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ˙BzLÏ B‡ ÏÎ‡Ï∆¡…ƒ¿««ƒ∆…ƒ»¿

C¯·Óe ¯ÊBÁ31¯ÊÁÏ BzÚc ‡l‡ ,BaÏa ¯Ó‚ ‡Ï Ì‡Â . ≈¿»≈¿ƒ…»«¿ƒ∆»«¿«¬…
BÈ‡ ,Blk ÌBi‰ Ïk ˜Òt elÙ‡ - ˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï∆¡…¿ƒ¿¬ƒ»«»«À≈

˙ÈL C¯·Ï CÈ¯ˆ32. »ƒ¿»≈≈ƒ

כבר 31) עוד, מלאכול דעתו שהסיח שמאחר שלפניה, ברכה
לברך  וחייב הקודמת שבאכילתו הראשונה הברכה נסתלקה
קג  דף פסחים א; עמוד מב דף (ברכות מחדש אכילתו על

על  אחרונה ברכה תחילה לברך חייב אינו אבל ב). עמוד
לחייבו  סעודה כגמר חשוב הדעת היסח אין כי שאכל, מה

קעט). סימן חיים אורח (טור למפרע ובלבד 32)ברכה
ג. הלכה לעיל כמבואר אחר למקום בינתיים יצא שלא

.ÁÔÈ˙BL eÈ‰33!ÔBÊn‰ ˙k¯a C¯·e e‡Ba :e¯Ó‡Â , »ƒ¿»¿¿»≈ƒ¿««»
ÌBi‰ Lec˜ Lc˜e e‡Ba :B‡34Ì‰ÈÏÚ ¯Ò‡ - ! ¿«≈ƒ«∆¡«¬≈∆

˙BzLÏ35eÎ¯·iL „Ú36eLc˜È B‡37¯ÊÁÏ eˆ¯ Ì‡Â . ƒ¿«∆¿»¿¿«¿¿ƒ»«¬…
ÈtŒÏÚŒÛ‡ - eLc˜È B‡ eÎ¯·iL Ì„˜ ˙BzLÏÂ¿ƒ¿…∆∆¿»¿¿«¿««ƒ

‰lÁz C¯·Ïe ¯ÊÁÏ ÌÈÎÈ¯ˆ ,ÌÈ‡M¯ ÌÈ‡L38‡¯Ba" ∆≈»«»ƒ¿ƒƒ«¬…¿»≈¿ƒ»≈
e‡Ba :e¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .ezLÈ CkŒ¯Á‡Â "ÔÙb‰ È¯t¿ƒ«»∆¿««»ƒ¿¬»ƒ»¿

ÏÈc·Â39C¯·Ïe ¯ÊÁÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ - !40. ¿«¿ƒ≈¿ƒƒ«¬…¿»≈

אכילתם.33) השבת.34)בסוף לומר 35)יום צורך ואין
לברך 36)לאכול. עליהם שקיבלו שמאחר המזון, ברכת

להפסיק  ואסור בברכה, התחילו כאילו הם הרי המזון ברכת
ב). עמוד קג דף (פסחים כלל לאכול 37)בה אסור כי

וראה  א עמוד ק דף (שם כמבואר הקידוש, קודם ולשתות
בוא  אמרו: לא ואפילו ה). הלכה כ"ט, פרק שבת הלכות
החשיך  כבר אם ושתייה באכילה נאסרו היום, קידוש ונקדש
היום  החשיך לא כשעדיין ידובר וכאן השבת, ונכנסה היום
ולפיכך  יום, מבעוד השבת עליהם לקבל רוצים והם
עד  ושתייה באכילה לאסרם קובעת ונקדש" "בואו אמירתם:
הלכה  כ"ט, פרק שבת הלכות והשווה משנה, (כסף שיקדשו

ואין 38)י"א). סעודתם, שגמרו דעתם גילו באמירתם כי
ז. הלכה לעיל כמבואר פוטרתם, הקודמת הברכה

שבת.39) במוצאי א)40)הבדלה עמוד קה דף (פסחים
סעודתם  התחילו שאם להבדלה", קובעת השבת יציאת "אין
שבת, במוצאי אכילתם להפסיק צריכים אינם יום מבעוד
"בואו  אמרו: אפילו ולפיכך, יבדילו, כך ואחר יגמרוה אלא
(בית  ולברך לחזור לחייבם הפסק חשוב זה אין ונבדיל"

רצט). סימן חיים אורח יוסף

.Ë,¯Á‡ ÔÈÈ ÔÈÓ Ì‰Ï ‡·e ,ÔÈÈ ˙BzLÏ ÔÈaÒÓ eÈ‰»¿Àƒƒ¿«ƒ»»∆ƒ«ƒ«≈
B‡ ,¯BÁL e‡È·‰Â Ì„‡ ÔÈ˙BL eÈ‰L ÔB‚kÔLÈ ¿∆»ƒ»…¿≈ƒ»»»

ÌÚt ÔÈi‰ ˙k¯a C¯·Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ - L„Á e‡È·‰Â¿≈ƒ»»≈»¿ƒƒ¿»≈ƒ¿«««ƒ««
CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :ÔÈÎ¯·Ó Ï·‡ ;‰iL¿ƒ»¬»¿»¿ƒ»«»¡…≈∆∆

·ÈËn‰Â ·Bh‰ ,ÌÏBÚ‰41. »»«¿«≈ƒ

(ברכות 41) עימי יחד הנהנים לאחרים - והמטיב לי, - הטוב
ודווקא  ח, הלכה ו, פרק שם, ירושלמי ב; עמוד נט דף
מברך  אינו יחידי כששותה אבל עימו, מסובים כשאחרים
מסובים  "היו לומר: רבינו הדגיש ולפיכך זו, ברכה
מברך  כראשון משובח אינו השני כשהמין ואפילו לשתות".
על  לא מברך, הוא היינות ריבוי על כי והמטיב הטוב
היין  על דווקא זו ברכה שקבעו והטעם שבהם. המשובח
אלא  אינה והפת ומשמח, סועד שהיין מפני הפת? על ולא

ב). עמוד נט דף ברכות (תוספות סועדת

.ÈÏÚ ‡ÏÂ ÔÈÏÎ‡‰ Ïk ÔÓ ÏÎ‡ ÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡≈¿»¿ƒ«…∆ƒ»»√»ƒ¿…«
,C¯a Ì‡Â .ÂÈÙÏ ‡B·iL „Ú ,ÔÈ˜Ln‰ Ïk ÔÓ ‰˜LÓ«¿∆ƒ»««¿ƒ«∆»¿»»¿ƒ≈«

C¯·Ïe ¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ - ÂÈÙÏ e‡È·‰ CkŒ¯Á‡Â42ÏË . ¿««»≈ƒ¿»»»ƒ«¬…¿»≈»«
Û¯NÂ B„iÓ ÏÙÂ ,ÂÈÏÚ C¯·e ÏÎ‡43¯‰ BÙËL B‡ , …∆≈≈»»¿»«ƒ»¿ƒ¿«¿»»»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

zekxa zekld - dad` xtq - a`Îmgpn 'k ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÂÈÏÚ C¯·Óe ¯ÊBÁÂ ¯Á‡ ÏËB -≈«≈¿≈¿»≈»»««ƒ∆
ÔÈn‰ B˙B‡Ó44„B·k ÌL Ce¯a" :¯ÓBÏ CÈ¯ˆÂ ; ≈«ƒ¿»ƒ«»≈¿

‡lL È„k ,‰BL‡¯ ‰Î¯a ÏÚ "„ÚÂ ÌÏBÚÏ B˙eÎÏÓ«¿¿»»∆«¿»»ƒ»¿≈∆…
‰Ïh·Ï ÌÈÓL ÌL ‡ÈˆB‰Ï45˙n‡ ÏÚ Ì„‡ „ÓBÚ .46 ¿ƒ≈»«ƒ¿«»»≈»»«««

eÈ‰L ÌÈn‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰˙BLÂ C¯·Óe ,ÌÈn‰««ƒ¿»≈¿∆««ƒ∆««ƒ∆»
ÈtÓ ,‰˙ML ÌÈn‰ ÌÈ‡ ‰Î¯a‰ ˙ÚLa ÂÈÙÏ¿»»ƒ¿««¿»»≈»««ƒ∆»»ƒ¿≈

‰lÁz Ôek˙ CÎlL47. ∆¿»ƒ¿«≈¿ƒ»

א).42) הלכה ו, פרק ברכות ראה 43)(ירושלמי נאבד, או
רו. סימן חיים לא 44)אורח כשבירך כי שם), (ירושלמי

שבידו. זה על אלא דעתו הכתוב 45)הייתה "שהרי (שם)
כח, (דברים והנורא הנכבד השם את ליראה ואומר: מצווה
טעה  אם לפיכך, לבטלה, יזכירו שלא יראתו ובכלל נח)
ויהדר  ויפאר וישבח מייד ימהר לבטלה שם והוציא הלשון
שבועות  הלכות רבינו (לשון לבטלה" ייזכר שלא כדי לו
אמר  לא ועוד ה' אתה ברוך אמר ואם יא). הלכה יב, פרק
פסוק  קיט, פרק (תהילים חוקך" "למדני יסיים: "אלוקינו"
לבטלה  שםֿשמים מוציא כאן ואין פסוק, כקורא שנראה יב)

מיימוניות). שוטפים.46)(הגהות שמימיה תעלה,
שם).47) (ירושלמי ברכתו בסוף שיבואו למים

.‡È˙ÓÁÓ Ô‰Â ,‰„eÚq‰ CB˙a ÌÈ‡a‰ ÌÈ¯·c¿»ƒ«»ƒ¿«¿»¿≈≈¬«
‰„eÚq‰48Ì‰ÈÙÏ ‰Î¯a ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ ,49‡ÏÂ «¿»≈»¿ƒƒ¿»»ƒ¿≈∆¿…

˙k¯·e ‰lÁzaL "‡ÈˆBn‰" ˙k¯a ‡l‡ ;Ì‰È¯Á‡Ï¿«¬≈∆∆»ƒ¿««ƒ∆«¿ƒ»ƒ¿«
‰„eÚqÏ ÏÙË Ïk‰L ,Ïk‰ ˙¯ËBt ÛBqaL ÔBÊn‰50. «»∆«∆∆«…∆«…»≈«¿»

‰„eÚq‰ ˙ÓÁÓ ÔÈ‡L ÌÈ¯·„e51CB˙a e‡aL , ¿»ƒ∆≈»≈¬««¿»∆»¿
Ì‰ÈÙÏ ‰Î¯a ÔÈeÚË ,‰„eÚq‰52Ì‰È¯Á‡Ï ‡ÏÂ53. «¿»¿ƒ¿»»ƒ¿≈∆¿…¿«¬≈∆

‰„eÚq‰ ¯Á‡Ï ÌÈ‡a‰ ÌÈ¯·„e54˙ÓÁÓ ÔÈa - ¿»ƒ«»ƒ¿«««¿»≈≈¬«
‰Î¯a ÔÈeÚË - ‰„eÚq‰ ˙ÓÁÓ ‡lL ÔÈa ,‰„eÚq‰«¿»≈∆…≈¬««¿»¿ƒ¿»»

Ì‰È¯Á‡Ïe Ô‰ÈÙÏ55. ƒ¿≈∆¿«¬≈∆

הפת.48) עם לאכלם שרגילים ודגים בשר כגון,
פת.49) בלא אכלם אם הפת.50)אפילו לאכילת
הפת 51) את בהם ללפת רגילים שאין וענבים תאנים כגון

המאכל. את לעכל אלא להשביע באים כיוון 52)ואינם
פוטרתם. הפת ברכת אין הסעודה מעיקר הם שאין

הסעודה.53) בתוך שבא מה כל פוטרת המזון שברכת
את 54) שמשכו אחרי הובאו אם הדברים אלה כל כלומר:

לקבוע  סעודתם גמר לאחר מנהגם היה כי הפת, מן ידיהם
פרפראות. מיני וכל פירות לאכילת שאין 55)עצמם

הנאכלים  דברים אלא פוטרות וה"מזון" "המוציא" ברכות
וכפירוש  ב עמוד מא דף (ברכות הסעודה עיקר בתוך
הדין  ואין רבינו". "תשובות במוספנו וראה שם). התוספות
הפת  מן ידינו את מושכים אנו אין כי בימינו, נוהג האחרון
סעיף  קעז סימן חיים ואורח שם (תוספות המזון ברכת עד

ב).

.·È,Ìc‰ ˙Êw‰ ˙„eÚÒ·e ,ÌÈ·BË ÌÈÓÈ·e ˙B˙aLa¿«»¿»ƒƒƒ¿««»««»
Ì„‡L ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ,ıÁ¯n‰ ÔÓ ‡ˆiL ‰ÚL·e¿»»∆»»ƒ«∆¿»¿«≈»∆∆»»

ÔÈi‰ ÏÚ B˙„eÚÒ Ú·B˜56ÈÙlL ÔÈi‰ ÏÚ C¯a Ì‡ - ≈«¿»«««ƒƒ≈««««ƒ∆ƒ¿≈
ÔBÊn‰57Ì„˜ ,ÔBÊn‰ ¯Á‡Ï ‰˙ML ÔÈi‰ ˙‡ ¯Ët , «»»«∆««ƒ∆»»¿«««»…∆

ÔBÊn‰ ˙k¯a C¯·iL58CÈ¯ˆ ,ÌÈÓi‰ ¯‡La Ï·‡ ; ∆¿»≈ƒ¿««»¬»ƒ¿»«»ƒ»ƒ

ÔBÊn‰ ¯Á‡ ÏL ÔÈi‰ ÏÚ ‰lÁza C¯·Ïe ¯ÊÁÏ59‡a . «¬…¿»≈«¿ƒ»«««ƒ∆«««»»
C¯·Ó „Á‡Â „Á‡ Ïk - ÔBÊn‰ CB˙a ÔÈÈ Ô‰Ï»∆«ƒ¿«»»∆»¿∆»¿»≈

BÓˆÚÏ60ÔÓ‡ eÚiL Èet ‰ÚÈÏa‰ ˙Èa ÔÈ‡L ,61; ¿«¿∆≈≈«¿ƒ»»∆«¬»≈
ÔBÊn‰ ¯Á‡lL ÔÈi‰ ˙‡ ¯ËBÙ BÈ‡Â62. ¿≈≈∆««ƒ∆¿«««»

עצמם 56) את קובעים המזון ברכת לפני סעודתם שאחרי
עמוד  קכט דף שבת במסכת מפורש - והקזה יין, לשתיית
מרומז  - המרחץ ובית לרפואה. הקזה אחרי שותים שהיו א
(ברכות  שלפנינו התלמוד ובנוסח ב עמוד לח דף בנדרים
קובע  שאדם המרחץ, ובית "הקזה הוסיפו: ב) עמוד מב דף
(רא"ש). הגאונים הוספת והיא היין", על אחריהם סעודתו

לפני 57) יין לשתות היה מנהגם הסעודה, התחלת לפני
א). עמוד מג דף (ברכות תיאבון משום (שם,58)האכילה

- הסעודה לאחר יין שישתה וידע הואיל ב) עמוד מב דף
ברכה. בשעת מתחילה עליו ואין 59)דעתו שהואיל

ויין  (שם). מתחילה דעתו עליו הייתה לא בכך קביעותו
ברכת  ואין הגפן" פרי "בורא עליו מברך הסעודה שבתוך
לעצמו  ברכה גורם שהרי הוא, שחשוב מפני פוטרתו, הפת
עליו  ומברכים בא הוא מקומות בכמה כלומר: ב) עמוד (שם
"קידוש" כגון: לשתותו, צריכים היו שלא פי על אף
שלפני  היין ברכת אולם שם). (רש"י אירוסין" ו"ברכת
סימן  חיים (אורח פוטרו קידוש של יין וכן פוטרתו המזון

ג). סעיף כולם.60)קעד את מוציא האחד ואין
דף 61) (ברכות לבלוע אלא המברך אל המסובים לב שאין

א). עמוד שבמעיו 62)מג המזון לשרות רק בא שהראשון
ב). עמוד מב דף (שם השני את לפטור חשוב ואינו

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
וכן 1) חתנים בבית הסועד ברכת הזימון; בברכת החייב מי

הנישואין. מחמת הנישואין אחר אותה שעושים סעודה

.‡ÔBÊn‰ ˙k¯·a ÔÈ·iÁ ÌÈ„·ÚÂ ÌÈL2LÈ ˜ÙÒÂ . »ƒ«¬»ƒ«»ƒ¿ƒ¿««»¿»≈≈
dÏ Úe·˜ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈ·iÁ Ô‰ Ì‡ ¯·ca«»»ƒ≈«»ƒƒ«»¿ƒ∆≈»«»

ÔÓÊ3‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈ·iÁ ÌÈ‡ B‡ ,4ÔÈ‡ CÎÈÙÏ . ¿«≈»«»ƒƒ«»¿ƒ»≈
Ô˙·BÁ È„È ÌÈÏB„b‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ5ÌÈpËw‰ Ï·‡ . ƒƒ∆«¿ƒ¿≈»»¬»«¿«ƒ

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ÔBÊn‰ ˙k¯·a ÔÈ·iÁ6ÔÎpÁÏ È„k , «»ƒ¿ƒ¿««»ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈¿«¿»
.˙BˆÓa¿ƒ¿

ע"ב.2) כ, ובין 3)ברכות ביום בין אכילה כל שאחרי
נשים  - קבוע זמן לה שאין מצוה וכל לברך, מצוה בלילה

כט.). (קידושין הארץ 4)חייבות על בה: שנאמר מפני
לבנות  ניתנה לא והארץ י) ח, (דברים לך נתן אשר הטובה

וברש"י). שם (ברכות לעיל 5)להתחלק נתבאר שכבר
אינו  – סופרים מדברי רק החייב שהמברך ה"יא), (פ"א,

התורה. מן החייב את זה6)מוציא שאין È‡„Âכלומר:
בלבד. סופרים מדברי אלא לברך חייבים הקטנים

.·˙k¯a C¯·Ï ÔÈ·iÁ ,„Á‡k ˙Ù eÏÎ‡L ‰LÏL¿»∆»¿«¿∆»«»ƒ¿»≈ƒ¿«
Ôenf‰7?Ôenf‰ ˙k¯a ‡È‰ BÊŒÈ‡Â .ÔBÊn‰ ˙k¯a Ì„˜ «ƒ…∆ƒ¿««»¿≈ƒƒ¿««ƒ

„Á‡ C¯·Ó - ‰¯NÚ „Ú ‰LÏMÓ ÌÈÏÎB‡‰ eÈ‰ Ì‡ƒ»»¿ƒƒ¿»«¬»»¿»≈∆»
C¯· :¯ÓB‡Â Ì‰Ó8:ÔÈBÚ Ïk‰Â !BlMÓ eÏÎ‡L ≈∆¿≈¿»≈∆»«¿ƒ∆¿«…ƒ

eÈÈÁ B·eË·e BlMÓ eÏÎ‡L Ce¯a9¯ÊBÁ ‡e‰Â ; »∆»«¿ƒ∆¿»ƒ¿≈
eÈÈÁ B·eË·e BlMÓ eÏÎ‡L Ce¯a :C¯·Óe10. ¿»≈»∆»«¿ƒ∆¿»ƒ
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בלשון 7) כאחד עמו לברך חבריו את מזמין מהם שאחד
על  סמכוה מה.) (ברכות וחז"ל בסמוך. כמבואר רבים,
ג), לד, (תהלים יחדיו שמו ונרוממה אתי לה' גדלו הפסוק:
ששלשתם  שבזמן שלשה. הרי - אתי שנים, הרי - גדלו

משום בזה יש כאחד, ה' את ÂÓÓÂ¯Â˙מברכים ¯Â„È‰.שמו
ושנינו  ב). ז, (ברכות לרבינו המשנה בפירוש זה מעין
ברכת  זו - אלהיך ה' את "וברכת... מח:): (שם, בברייתא
לזימון  מכוונים הדברים ספר' ה'קרית ולדעת הזימון".
מדברי  אלא אינו ודאי בשלשה, וזימון בשם, שהוא בעשרה

רשות 8)סופרים. שיטול שיברך, מי לכל המוסר, ומדרך
וכו' נברך רבותי ברשות ואומר עמו, המסובים הגדולים מן

בו'). (פ'9)('כל רבה בראשית ובמדרש ע"א. נ, ברכות
ואת  העוברים את מקבל אבינו אברהם "היה אמרו: מג)

ברכו!השבי  להם: אומר היה ושותים אוכלים ומשהיו ם,
ברוך  אמרו, להם: אומר והוא נאמר? מה לו: אומרים והם
י:). סוטה מסכת (וראה משלו". שאכלנו עולם אל

שפסק"10) למקום חוזר? הוא "להיכן ע"ב: מו, ברכות
שם. ה'תוספות' וכפירוש

.‚CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a" :¯ÓB‡ CkŒ¯Á‡Â¿««»≈»«»¡…≈∆∆
¯ÓBbL „Ú ,"B·eËa Blk ÌÏBÚ‰ ˙‡ Ôf‰ ,ÌÏBÚ‰»»«»∆»»À¿«∆≈

˙BÎ¯a Úa¯‡11‰Î¯a Ïk ¯Á‡ ÔÓ‡ ÔÈBÚ Ô‰Â , «¿«¿»¿≈ƒ»≈««»¿»»
‰Î¯·e12. ¿»»

ה"א.11) פ"ב, לעיל אחר 12)המנויות אמן העונה שכל
אם  והואֿהדין ה"יא). פ"א, (לעיל כמברך זה הרי המברך,
חובתם. ידי יצאו - הברכות כל ששמעו אלא אמן, ענו לא

(כסףֿמשנה). יותר גדול שכרו אמן שהעונה אלא

.„ÌMa ÔÈnÊÓ - ‰ÏÚÓÏe ‰¯NÚÓ ÔÈÏÎB‡‰ eÈ‰13. »»¿ƒ≈¬»»¿«¿»¿«¿ƒ«≈
eÈ‰Ï‡Ï C¯· :¯ÓB‡ C¯·Ó‰ ?„ˆÈk14eÏÎ‡L ≈««¿»≈≈¿»≈≈…≈∆»«¿

BlMÓ eÏÎ‡L ,eÈ‰Ï‡ Ce¯a :ÔÈBÚ Ô‰Â ,BlMÓƒ∆¿≈ƒ»¡…≈∆»«¿ƒ∆
,eÈ‰Ï‡ Ce¯a :¯ÓB‡Â ¯ÊBÁ ‡e‰Â ,eÈÈÁ B·eË·e¿»ƒ¿≈¿≈»¡…≈
˙k¯a ÏÈÁ˙Óe ,eÈÈÁ B·eË·e BlMÓ eÏÎ‡L∆»«¿ƒ∆¿»ƒ«¿ƒƒ¿«

ÔBÊn‰15. «»

ע"ב.13) מט, כתוב:14)ברכות קצב, סימן או"ח ובשו"ע
מצינו  לא כי "אלהינו", אלא בלמ"ד, לאלהינו לומר אין
ברכו  ה): ס', (תהלים כתוב וכן בברכה, השימוש למ"ד
פ"ז, (ברכות המשנה לשון אחרי נמשך ורבינו אלהינו. עמים
שם. המשנה בפירוש כדבריו לפניו, הגירסא היתה שכך ג)

כל 15) "תפילות בנוסח לקמן נמצא המזון, ברכת וסדר
לרבינו. השנה"

.‰˜qÚ˙‰Ï eÏÈÁ˙iMÓ - ÌÈ˙Á ˙È·a „ÚBq‰«≈¿≈¬»ƒƒ∆«¿ƒ¿ƒ¿«≈
ÌBÈ ÌÈLÏL „Ú ,dÈÎ‰ÏÂ ÔÈ‡eN ˙„eÚÒ ÈÎ¯ˆa¿»¿≈¿«ƒƒ¿«¬ƒ»«¿ƒ
,BBÚÓa ‰ÁÓN‰L C¯· :C¯·Ó ,ÔÈ‡eNp‰ ¯Á‡«««ƒƒ¿»≈¿»≈∆«ƒ¿»ƒ¿

eÏÎ‡L16‰ÁÓN‰L Ce¯a :ÌÈBÚ Ì‰Â ,BlMÓ ∆»«¿ƒ∆¿≈ƒ»∆«ƒ¿»
,‰¯NÚ eÈ‰ Ì‡Â .'eÎÂ BlMÓ eÏÎ‡L ,BBÚÓaƒ¿∆»«¿ƒ∆¿¿ƒ»¬»»
eÏÎ‡L ,BBÚÓa ‰ÁÓN‰L eÈ‰Ï‡Ï C¯· :C¯·Ó¿»≈¿»≈≈…≈∆«ƒ¿»ƒ¿∆»«¿
.'eÎÂ ‰ÁÓN‰L eÈ‰Ï‡ Ce¯a :ÔÈBÚ Ì‰Â ,BlMÓƒ∆¿≈ƒ»¡…≈∆«ƒ¿»¿
˙ÓÁÓ ,ÔÈ‡eNp‰ ¯Á‡ d˙B‡ ÔÈNBÚL ‰„eÚÒ ÔÎÂ¿≈¿»∆ƒ»«««ƒƒ≈¬«

L„Á ¯NÚŒÌÈL „Ú ,ÔÈ‡eNp‰17‰ÁÓN‰L" C¯·Ó , «ƒƒ«¿≈»»…∆¿»≈∆«ƒ¿»
"BBÚÓa18. ƒ¿

לומר 16) תיקנו כתב: 'העיטור' ובעל ע"א. ח, כתובות
יב:): (חגיגה אמרו שחז"ל מפני במעונו", "שהשמחה
- מעון מעון... שחקים... רקיע, וילון, הם: רקיעים "שבעה
המקום" לפני שירה אומרות השרת מלאכי של כיתות שבו
יג): ט, (שופטים ככתוב ה', לפני השמחה היא והשירה
אומרים  כי ואנשים, אלהים המשמח תירושי את החדלתי

נישואין). ברכות הל' (אבודרהם היין על כגון 17)שירה
עם  בקשר לסעודה מוזמנים הנכם לקרואים: החתן שאמר

נשואי. אנו 18)שמחת ואין שמחה כל ערבה הזה, ובזמן
המשתה  ימי בשבעת אלא במעונו" "שהשמחה מברכים

ס"ב). אה"ע בשו"ע וכן מיימוניות', ('הגהות בלבד

.Â˙k¯·a ÔÈ·iÁL C¯„k ,Ôenf‰ ˙k¯·a ÔÈ·iÁ Ïk‰«…«»ƒ¿ƒ¿««ƒ¿∆∆∆«»ƒ¿ƒ¿«
ÌÈL„w‰ ÈL„˜ eÏÎ‡L ÌÈ‰k elÙ‡ .ÔBÊn‰19 «»¬ƒ…¬ƒ∆»¿»¿≈«√»ƒ

‰¯ÊÚa20,„Á‡Î eÏÎ‡L ÌÈÏ‡¯NÈÂ ÌÈ‰k ÔÎÂ ; »¬»»¿≈…¬ƒ¿ƒ¿¿≈ƒ∆»¿¿∆»
ÔÈlÁ Ï‡¯NÈÂ ‰Óe¯z ÌÈ‰k‰ eÏÎ‡Â21ÔÈ·iÁ - ¿»¿«…¬ƒ¿»¿ƒ¿»≈Àƒ«»ƒ

ÔenÊa22ÔBÊn‰ ˙k¯·a Ô·eiÁk ,23. ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ¿««»

קדשים.19) קדשי שהן מנחות שירי  חצר 20)כגון
באכילתם, מצוה שיש אע"פ אכילתם, מקום שהיא המקדש
- בהם כופר אשר אותם ואכלו לג): כט, (שמות ככתוב
שאין  לומר, מקום והיה מתכפרים, ובעלים אוכלים הכהנים
זאת  בכל רשות, אכילת שמשמעה "ואכלת" בכלל זה
מפרשים: ויש ד.). (ערכין שבע שהוא כל כתוב, "ושבעת"
אוכלים  והכהנים כה.) (יומא בעזרה לשבת ואסור הואיל
באכילתם  קביעות כאן שאין אומר הייתי בעמידה, קדשיהם
משמיענו  בחבורה, באכילה רק הנוהג בזימון נתחייבו ולא
לזבחים  ב'תוספות' וראה (אדר"ת, מעכבת הישיבה שאין

מ  הלכות ובמשנהֿלמלך ה"ג).טז. פ"י, הקרבנות עשה
הכהן,21) של בתרומתו לאכול יכול הישראל שאין אע"פ

בתרומה. אסור זר גם 22)כי לאכול יכול והכהן הואיל
לברכת  עמו מצטרף הוא הרי ישראל, שביד החולין מן
ממנה  שהורמו תבואה - חולין ד.). (ערכין הזימון
וישראלים  כהן שאם ללמוד, יש ומכאן כדין. הפרשותיה
פת  אוכלים והישראלים תרומה, אוכל הכהן כאחד, אוכלים
שאינם  - גויים של פת מלאכול נזהר והכהן גויים, של
משל  לאכול יכול האחד ואין הואיל לזימון, מצטרפים
ס"ג). קצו, סי' או"ח בשו"ע וכן מיימוניות', ('הגהות חבירו

וקטנים,23) ועבדים "נשים הנוסח: התימנים, ובכת"י
המזון". בברכת כחיובן בזימון חייבים

.ÊÔ‰ÈÏÚ ÔÈnÊÓ ÔÈ‡ ÌÈpË˜e ÌÈ„·ÚÂ ÌÈL24Ï·‡ , »ƒ«¬»ƒ¿«ƒ≈¿«¿ƒ¬≈∆¬»
ÌÈ„·ÚÂ ÌÈL ÏL ‰¯e·Á ‡‰˙ ‡ÏÂ .ÔÓˆÚÏ ÔÈnÊÓ¿«¿ƒ¿«¿»¿…¿≈¬»∆»ƒ«¬»ƒ

˙eˆÈ¯t‰ ÈtÓ ,ÌÈpË˜e25˙BnÊÓ ÌÈL Ï·‡ ; ¿«ƒƒ¿≈«¿ƒ¬»»ƒ¿«¿
ÔÓˆÚÏ26ÔÓˆÚÏ ÌÈ„·Ú B‡27enÊÈ ‡lL „·Ï·e ; ¿«¿»¬»ƒ¿«¿»ƒ¿«∆…¿«¿
ÌM·28ÒBÈ‚B¯c‡ .29‡Ï ,ÔnÊÓ BÈ‡Â ,BÈÓÏ ÔnÊÓ «≈«¿¿ƒ¿«≈¿ƒ¿≈¿«≈…

˜ÙÒ ‡e‰L ÈtÓ ,ÌÈL‡Ï ‡ÏÂ ÌÈLÏ30. ¿»ƒ¿…«¬»ƒƒ¿≈∆»≈
ÌeËÓh‰Â31Ó BÈ‡ÏÏk ÔnÊ32ÈÓÏ Ú„Bi‰ ÔË˜ . ¿«À¿≈¿«≈¿»»»«≈«¿ƒ

Ú·L Ô·k ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÂÈÏÚ ÔÈnÊÓ ,ÔÈÎ¯·Ó¿»¿ƒ¿«¿ƒ»»¿««ƒ∆¿∆∆«
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בלשון 7) כאחד עמו לברך חבריו את מזמין מהם שאחד
על  סמכוה מה.) (ברכות וחז"ל בסמוך. כמבואר רבים,
ג), לד, (תהלים יחדיו שמו ונרוממה אתי לה' גדלו הפסוק:
ששלשתם  שבזמן שלשה. הרי - אתי שנים, הרי - גדלו

משום בזה יש כאחד, ה' את ÂÓÓÂ¯Â˙מברכים ¯Â„È‰.שמו
ושנינו  ב). ז, (ברכות לרבינו המשנה בפירוש זה מעין
ברכת  זו - אלהיך ה' את "וברכת... מח:): (שם, בברייתא
לזימון  מכוונים הדברים ספר' ה'קרית ולדעת הזימון".
מדברי  אלא אינו ודאי בשלשה, וזימון בשם, שהוא בעשרה

רשות 8)סופרים. שיטול שיברך, מי לכל המוסר, ומדרך
וכו' נברך רבותי ברשות ואומר עמו, המסובים הגדולים מן

בו'). (פ'9)('כל רבה בראשית ובמדרש ע"א. נ, ברכות
ואת  העוברים את מקבל אבינו אברהם "היה אמרו: מג)

ברכו!השבי  להם: אומר היה ושותים אוכלים ומשהיו ם,
ברוך  אמרו, להם: אומר והוא נאמר? מה לו: אומרים והם
י:). סוטה מסכת (וראה משלו". שאכלנו עולם אל

שפסק"10) למקום חוזר? הוא "להיכן ע"ב: מו, ברכות
שם. ה'תוספות' וכפירוש

.‚CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a" :¯ÓB‡ CkŒ¯Á‡Â¿««»≈»«»¡…≈∆∆
¯ÓBbL „Ú ,"B·eËa Blk ÌÏBÚ‰ ˙‡ Ôf‰ ,ÌÏBÚ‰»»«»∆»»À¿«∆≈

˙BÎ¯a Úa¯‡11‰Î¯a Ïk ¯Á‡ ÔÓ‡ ÔÈBÚ Ô‰Â , «¿«¿»¿≈ƒ»≈««»¿»»
‰Î¯·e12. ¿»»

ה"א.11) פ"ב, לעיל אחר 12)המנויות אמן העונה שכל
אם  והואֿהדין ה"יא). פ"א, (לעיל כמברך זה הרי המברך,
חובתם. ידי יצאו - הברכות כל ששמעו אלא אמן, ענו לא

(כסףֿמשנה). יותר גדול שכרו אמן שהעונה אלא

.„ÌMa ÔÈnÊÓ - ‰ÏÚÓÏe ‰¯NÚÓ ÔÈÏÎB‡‰ eÈ‰13. »»¿ƒ≈¬»»¿«¿»¿«¿ƒ«≈
eÈ‰Ï‡Ï C¯· :¯ÓB‡ C¯·Ó‰ ?„ˆÈk14eÏÎ‡L ≈««¿»≈≈¿»≈≈…≈∆»«¿

BlMÓ eÏÎ‡L ,eÈ‰Ï‡ Ce¯a :ÔÈBÚ Ô‰Â ,BlMÓƒ∆¿≈ƒ»¡…≈∆»«¿ƒ∆
,eÈ‰Ï‡ Ce¯a :¯ÓB‡Â ¯ÊBÁ ‡e‰Â ,eÈÈÁ B·eË·e¿»ƒ¿≈¿≈»¡…≈
˙k¯a ÏÈÁ˙Óe ,eÈÈÁ B·eË·e BlMÓ eÏÎ‡L∆»«¿ƒ∆¿»ƒ«¿ƒƒ¿«

ÔBÊn‰15. «»

ע"ב.13) מט, כתוב:14)ברכות קצב, סימן או"ח ובשו"ע
מצינו  לא כי "אלהינו", אלא בלמ"ד, לאלהינו לומר אין
ברכו  ה): ס', (תהלים כתוב וכן בברכה, השימוש למ"ד
פ"ז, (ברכות המשנה לשון אחרי נמשך ורבינו אלהינו. עמים
שם. המשנה בפירוש כדבריו לפניו, הגירסא היתה שכך ג)

כל 15) "תפילות בנוסח לקמן נמצא המזון, ברכת וסדר
לרבינו. השנה"

.‰˜qÚ˙‰Ï eÏÈÁ˙iMÓ - ÌÈ˙Á ˙È·a „ÚBq‰«≈¿≈¬»ƒƒ∆«¿ƒ¿ƒ¿«≈
ÌBÈ ÌÈLÏL „Ú ,dÈÎ‰ÏÂ ÔÈ‡eN ˙„eÚÒ ÈÎ¯ˆa¿»¿≈¿«ƒƒ¿«¬ƒ»«¿ƒ
,BBÚÓa ‰ÁÓN‰L C¯· :C¯·Ó ,ÔÈ‡eNp‰ ¯Á‡«««ƒƒ¿»≈¿»≈∆«ƒ¿»ƒ¿

eÏÎ‡L16‰ÁÓN‰L Ce¯a :ÌÈBÚ Ì‰Â ,BlMÓ ∆»«¿ƒ∆¿≈ƒ»∆«ƒ¿»
,‰¯NÚ eÈ‰ Ì‡Â .'eÎÂ BlMÓ eÏÎ‡L ,BBÚÓaƒ¿∆»«¿ƒ∆¿¿ƒ»¬»»
eÏÎ‡L ,BBÚÓa ‰ÁÓN‰L eÈ‰Ï‡Ï C¯· :C¯·Ó¿»≈¿»≈≈…≈∆«ƒ¿»ƒ¿∆»«¿
.'eÎÂ ‰ÁÓN‰L eÈ‰Ï‡ Ce¯a :ÔÈBÚ Ì‰Â ,BlMÓƒ∆¿≈ƒ»¡…≈∆«ƒ¿»¿
˙ÓÁÓ ,ÔÈ‡eNp‰ ¯Á‡ d˙B‡ ÔÈNBÚL ‰„eÚÒ ÔÎÂ¿≈¿»∆ƒ»«««ƒƒ≈¬«

L„Á ¯NÚŒÌÈL „Ú ,ÔÈ‡eNp‰17‰ÁÓN‰L" C¯·Ó , «ƒƒ«¿≈»»…∆¿»≈∆«ƒ¿»
"BBÚÓa18. ƒ¿

לומר 16) תיקנו כתב: 'העיטור' ובעל ע"א. ח, כתובות
יב:): (חגיגה אמרו שחז"ל מפני במעונו", "שהשמחה
- מעון מעון... שחקים... רקיע, וילון, הם: רקיעים "שבעה
המקום" לפני שירה אומרות השרת מלאכי של כיתות שבו
יג): ט, (שופטים ככתוב ה', לפני השמחה היא והשירה
אומרים  כי ואנשים, אלהים המשמח תירושי את החדלתי

נישואין). ברכות הל' (אבודרהם היין על כגון 17)שירה
עם  בקשר לסעודה מוזמנים הנכם לקרואים: החתן שאמר

נשואי. אנו 18)שמחת ואין שמחה כל ערבה הזה, ובזמן
המשתה  ימי בשבעת אלא במעונו" "שהשמחה מברכים

ס"ב). אה"ע בשו"ע וכן מיימוניות', ('הגהות בלבד

.Â˙k¯·a ÔÈ·iÁL C¯„k ,Ôenf‰ ˙k¯·a ÔÈ·iÁ Ïk‰«…«»ƒ¿ƒ¿««ƒ¿∆∆∆«»ƒ¿ƒ¿«
ÌÈL„w‰ ÈL„˜ eÏÎ‡L ÌÈ‰k elÙ‡ .ÔBÊn‰19 «»¬ƒ…¬ƒ∆»¿»¿≈«√»ƒ

‰¯ÊÚa20,„Á‡Î eÏÎ‡L ÌÈÏ‡¯NÈÂ ÌÈ‰k ÔÎÂ ; »¬»»¿≈…¬ƒ¿ƒ¿¿≈ƒ∆»¿¿∆»
ÔÈlÁ Ï‡¯NÈÂ ‰Óe¯z ÌÈ‰k‰ eÏÎ‡Â21ÔÈ·iÁ - ¿»¿«…¬ƒ¿»¿ƒ¿»≈Àƒ«»ƒ

ÔenÊa22ÔBÊn‰ ˙k¯·a Ô·eiÁk ,23. ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ¿««»

קדשים.19) קדשי שהן מנחות שירי  חצר 20)כגון
באכילתם, מצוה שיש אע"פ אכילתם, מקום שהיא המקדש
- בהם כופר אשר אותם ואכלו לג): כט, (שמות ככתוב
שאין  לומר, מקום והיה מתכפרים, ובעלים אוכלים הכהנים
זאת  בכל רשות, אכילת שמשמעה "ואכלת" בכלל זה
מפרשים: ויש ד.). (ערכין שבע שהוא כל כתוב, "ושבעת"
אוכלים  והכהנים כה.) (יומא בעזרה לשבת ואסור הואיל
באכילתם  קביעות כאן שאין אומר הייתי בעמידה, קדשיהם
משמיענו  בחבורה, באכילה רק הנוהג בזימון נתחייבו ולא
לזבחים  ב'תוספות' וראה (אדר"ת, מעכבת הישיבה שאין

מ  הלכות ובמשנהֿלמלך ה"ג).טז. פ"י, הקרבנות עשה
הכהן,21) של בתרומתו לאכול יכול הישראל שאין אע"פ

בתרומה. אסור זר גם 22)כי לאכול יכול והכהן הואיל
לברכת  עמו מצטרף הוא הרי ישראל, שביד החולין מן
ממנה  שהורמו תבואה - חולין ד.). (ערכין הזימון
וישראלים  כהן שאם ללמוד, יש ומכאן כדין. הפרשותיה
פת  אוכלים והישראלים תרומה, אוכל הכהן כאחד, אוכלים
שאינם  - גויים של פת מלאכול נזהר והכהן גויים, של
משל  לאכול יכול האחד ואין הואיל לזימון, מצטרפים
ס"ג). קצו, סי' או"ח בשו"ע וכן מיימוניות', ('הגהות חבירו

וקטנים,23) ועבדים "נשים הנוסח: התימנים, ובכת"י
המזון". בברכת כחיובן בזימון חייבים

.ÊÔ‰ÈÏÚ ÔÈnÊÓ ÔÈ‡ ÌÈpË˜e ÌÈ„·ÚÂ ÌÈL24Ï·‡ , »ƒ«¬»ƒ¿«ƒ≈¿«¿ƒ¬≈∆¬»
ÌÈ„·ÚÂ ÌÈL ÏL ‰¯e·Á ‡‰˙ ‡ÏÂ .ÔÓˆÚÏ ÔÈnÊÓ¿«¿ƒ¿«¿»¿…¿≈¬»∆»ƒ«¬»ƒ

˙eˆÈ¯t‰ ÈtÓ ,ÌÈpË˜e25˙BnÊÓ ÌÈL Ï·‡ ; ¿«ƒƒ¿≈«¿ƒ¬»»ƒ¿«¿
ÔÓˆÚÏ26ÔÓˆÚÏ ÌÈ„·Ú B‡27enÊÈ ‡lL „·Ï·e ; ¿«¿»¬»ƒ¿«¿»ƒ¿«∆…¿«¿
ÌM·28ÒBÈ‚B¯c‡ .29‡Ï ,ÔnÊÓ BÈ‡Â ,BÈÓÏ ÔnÊÓ «≈«¿¿ƒ¿«≈¿ƒ¿≈¿«≈…

˜ÙÒ ‡e‰L ÈtÓ ,ÌÈL‡Ï ‡ÏÂ ÌÈLÏ30. ¿»ƒ¿…«¬»ƒƒ¿≈∆»≈
ÌeËÓh‰Â31Ó BÈ‡ÏÏk ÔnÊ32ÈÓÏ Ú„Bi‰ ÔË˜ . ¿«À¿≈¿«≈¿»»»«≈«¿ƒ

Ú·L Ô·k ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÂÈÏÚ ÔÈnÊÓ ,ÔÈÎ¯·Ó¿»¿ƒ¿«¿ƒ»»¿««ƒ∆¿∆∆«
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‰BÓL Ô·k B‡33ÔÈa ,‰LÏL ÔÈÓÏ ÔÈa ,Û¯ËˆÓe ; ¿∆¿∆ƒ¿»≈≈¿ƒ¿«¿»≈
ÂÈÏÚ ÔnÊÏ ,‰¯NÚ ÔÈÓÏ34ÔÈnÊÓ ÔÈ‡ Ì"ekÚ‰Â . ¿ƒ¿«¬»»¿«≈»»¿»«≈¿«¿ƒ
ÂÈÏÚ35. »»

ב).24) ז, (ברכות לזימון אותם מצרפים של 25)אין
מה:). (שם, בקטנים עבדים של וכן בנשים, עבדים

בברכת 26) יוצאות הן אנשים, עם אכלו אם וכן (שם).
או"ח  בשו"ע וכן מיימוניות', ('הגהות האנשים של הזימון

קצט). של 27)סי' הנוסח וכן התימנים. כת"י כנוסח
רבינו. בדברי קצט) (סימן או"ח דבר 28)ה'טור' אין כי

(לעיל  חורין ובני גדולים אנשים בעשרה אלא שבקדושה
כג:). מגילה וראה ה"ד. זכרות 29)פ"ח, סימני לו יש

כאחד. בפני 30)ונקבות בריה כי פ"ה. ברכות תוספתא
נקבה  אם זכר אם חכמים בו הכריעו ולא הוא, עצמה

(כסףֿמשנה). משניהם הוא וגרוע פג.). שאין 31)(יבמות
(הל' הוא אטום אלא נקבות סימני ולא זכרות סימני לא לו

כד). ב, ב 32)אישות (תוספתא למינו שם)אפילו רכות,
זכר, ונמצא ניתוח) (ע"י נקרע הוא לפעמים טומטום כי
שמא  מינו, לבני מצטרף אינו ולפיכך נקבה, נמצא ולפעמים
(כסףֿמשנה). נקבה ימצא והוא זכרים וימצאו הם יקרעו

ע"א.33) מח, קטן 34)ברכות מצרפים שאין נוהגים ואנו
הרמ"א  (הגהות שנה שלשֿעשרה בן שיהא עד כלל, לזימון

קצט). סי' הואיל 35)או"ח להתגייר, ועומד שמל אע"פ
רבינו  דברי והשווה מז:). (ברכות הוא גוי עדיין, סבל ולא
(פ"ז, תורה תלמוד הל' וראה ה"ו). (פ"יג, ביאה איסורי הל'

המוחרם. ועל המנודה על מזמנים שאין ה"ד)

.Á˙t ˙Èfk ÏÎ‡L ÈÓ ÏÚ ‡l‡ ,ÔÈnÊÓ ÔÈ‡≈¿«¿ƒ∆»«ƒ∆»«««ƒ«
‰ÏÚÓÏe36Ô‰nÚ eÏÎ‡ ‰LÏLe ,˙Ù eÏÎ‡L ‰Ú·L . ¿»¿»ƒ¿»∆»¿«¿»»¿ƒ»∆

¯Èˆ B‡ ˜¯È37;ÌMa ÔnÊÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ »»ƒ¿«≈»∆ƒ¿»¿ƒ¿«≈«≈
‰ML Ï·‡ .˙t‰ ÈÏÎB‡Ó C¯·Ó‰ ‰È‰iL ‡e‰Â¿∆ƒ¿∆«¿»≈≈¿≈««¬»ƒ»
eÈ‰iL „Ú ,ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ ,˜¯È ‰Úa¯‡Â ˙Ù eÏÎ‡L∆»¿«¿«¿»»»»≈ƒ¿»¿ƒ«∆ƒ¿

¯kp‰ ·¯ ˙t‰ ÈÏÎB‡38?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿≈««…«ƒ»«∆¿»ƒ¬ƒ
„Á‡ Ïk eÏÎ‡iL CÈ¯ˆ ,‰LÏLa Ï·‡ ,‰¯NÚa«¬»»¬»ƒ¿»»ƒ∆…¿»∆»

˙Èfk Ô‰Ó „Á‡Â39.ÔÈnÊÓ CkŒ¯Á‡Â ,˙t ¿∆»≈∆««ƒ«¿««»¿«¿ƒ

כמבואר 36) שלשה, בזימון כאן ידובר מ"א. פ"ז, ברכות
ההלכה. או 37)בסוף כבושים ממאכלים היוצא מיץ

לא  "אפילו הנוסח: מח.) (שם, התלמוד ובלשון מלוחים.
Ì‰ÓÚ Ï·Ë."בציר (שם).38)אלא ולמעלה משבעה והוא

שם.39) רי"ף,

.ËÏÎ‡Â ÈLÈÏL ‡·e ,ÏÎ‡lÓ e¯Ó‚Â ,eÏÎ‡L ÌÈL¿«ƒ∆»¿¿»¿ƒ∆¡…»¿ƒƒ¿»«
BnÚ ÏÎ‡Ï ÔÈÏBÎÈ Ì‡ -40¯‡MÓ elÙ‡Â ,‡e‰LŒÏk ƒ¿ƒ∆¡…ƒ»∆«¬ƒƒ¿»

ÔÈÏÎ‡41Ô‰nÚ Û¯ËˆÓ ,42‡e‰ ÔÈaÒÓaL ÏB„b ÌÎÁÂ . √»ƒƒ¿»≈ƒ»∆¿»»»∆«¿Àƒ
‡l‡ ‡· ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌlÎÏ C¯·nL∆¿»≈¿À»««ƒ∆…»∆»

‰B¯Á‡a43. »«¬»

מלאה.40) בטנם באים 41)שאין אלא פת, דברי שאינם
בעלמא. סעודה כבר 42)לקינוח אם אבל ע"א. מז, ברכות

ואין  מלאכול, דעתם הסיחו ונברך", לנו "הב אמרו:
אחרונים  מים נטלו כבר אם וכן עמהם, מצטרף השלישי

מיימוניות'). למחול 43)('הגהות בידו הרשות אמנם שם.

מצוה  וכן שם. כמבואר לברך, לאחרים וליתן כבודו על
ח) כא, (ויקרא וקדשתו שנאמר: חכם, תלמיד כהן להקדים
ראשון" ולברך ראשון לפתוח שבקדושה, דבר "לכל -
רא). סי' חיים אורח (שו"ע להלכה נפסק וכן נט:). (גיטין

.È˜ÏÁÏ ÔÈ‡M¯ ÔÈ‡ ,„Á‡Î eÏÎ‡L ‰LÏL44ÔÎÂ , ¿»∆»¿¿∆»≈»«»ƒ≈»≈¿≈
‰MÓÁ ÔÎÂ ‰Úa¯‡45Ì‰Ï LÈ - ‰MLÂ .46˜ÏÁÏ47, «¿»»¿≈¬ƒ»¿ƒ»≈»∆≈»≈

‰¯NÚ „Ú48ÌÈ‡M¯ ÌÈ‡ - ‰ÏÚÓÏe ‰¯NÚÓ . «¬»»≈¬»»¿«¿»≈»«»ƒ
˙k¯a ‰È‰˙Â ,e˜ÏÁiL ÔÓÊ ÏkL ;ÌÈ¯NÚ „Ú ,˜ÏÁÏ≈»≈«∆¿ƒ∆»¿«∆≈»¿¿ƒ¿∆ƒ¿«

˜ÏÁÏ Ì‰Ï LÈ ,Ïk‰ ÔenÊk ˜ÏÁÂ ˜ÏÁ ÏÎÏ Ôenf‰49. «ƒ¿»≈∆»≈∆¿ƒ«…≈»∆≈»≈

בברכת 44) נתחייבו שהרי עצמו, בפני אחד כל לברך
והשנים 45)הזימון. לעצמם, לזמן מהם לשלשה אסור

זימון. בלא או"ח 46)יברכו (שו"ע ירצו אם בידם הרשות
א). סעיף קצג, ושלשה 47)סי' לעצמם, שלשה שיזמנו

לעצמם. בעשרה 48)אחרים שהרי בכלל, עשרה ולא
השם. הזכרת בלא ויזמנו יחלקו ואיך בשם, בזימון נתחייבו

ע"א.49) נ, ברכות

.‡ÈÏL ˙B¯e·Á LÏMÓ e‡aL ,Ì„‡ŒÈ· ‰LÏL¿»¿≈»»∆»ƒ»¬∆
˜ÏÁÏ ÔÈ‡M¯ ÔÈ‡ ,‰LÏL ‰LÏL50ÔnÊ ¯·k Ì‡Â . ¿»¿»≈»«»ƒ≈»≈¿ƒ¿»ƒ≈

BlL ‰¯e·Áa Ì‰Ó „Á‡Â „Á‡ Ïk51ÔÈ‡M¯ - »∆»¿∆»≈∆«¬»∆«»ƒ
˜ÏÁÏ52Ô‰ÈÏÚ enÊ ¯·kL ,ÔenÊa ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â ,53. ≈»≈¿≈»«»ƒ¿ƒ∆¿»ƒ¿¬≈∆

„Á‡ ÏkL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ˙t ÏÎ‡Ï e·LiL ‰LÏL¿»∆»¿∆¡…«««ƒ∆»∆»
˜ÏÁÏ ÔÈ‡M¯ ÔÈ‡ ,BlMÓ ÏÎB‡ „Á‡Â54. ¿∆»≈ƒ∆≈»«»ƒ≈»≈

בחבורותיהם,50) באכלם זימון חובת עליהם חלה שכבר
משנתחברו  יחד שלשתם אכלו שלא אע"פ בזימון ומברכים

כשאכלו  ומדובר נ.). (ברכות ושינו מחדש אחד בבית כולם
לחזור  מהם אחד כל מחוייב אחרת כי לפינה, מפינה מקומם
מרן  ביאר וכך ה"ה. פ"ד, לעיל ראה שאכל. במקום ולברך

קצג). סי' (או"ח יוסף' אלא 51)ה'בית ממש, זימן לא
לו  קראו הנשארים והשנים לשוק שיצא כגון לזימון, נצטרף

ה"יג. בסמוך ראה עליו. שלשתם 52)וזימנו אכלו אפילו
סעודתם  בתחילת יחד נועדו ולא הואיל שנתחברו, אחרי
פ"ז). ברכות יונה" רבינו "תלמידי בפירוש וכן (ראב"ד,

נ:).53) (ברכות זימון" חובת מהם אין 54)"ופרחה כי
מחייבתם  בחבורה לאכול קביעתם אלא מצרפתם, הפת

(שם.). בזימון

.·ÈÔÓÊa - „Á‡ ˙È·a ÔÈÏÎB‡ eÈ‰L ˙B¯e·Á ÈzL¿≈¬∆»¿ƒ¿«ƒ∆»ƒ¿«
ÔenÊÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ ,el‡ ˙‡ el‡ ÔÈ‡B¯ Ô˙ˆ˜nL∆ƒ¿»»ƒ≈∆≈ƒ¿»¿ƒ¿ƒ

„Á‡55ÔÈnÊÓ el‡Â ÔÓˆÚÏ ÔÈnÊÓ el‡ - Â‡Ï Ì‡Â ; ∆»¿ƒ»≈¿«¿ƒ¿«¿»¿≈¿«¿ƒ
CÏB‰ ‡e‰L ,Ì‰ÈÈa „Á‡ LnL LÈ Ì‡Â .ÔÓˆÚÏ¿«¿»¿ƒ≈«»∆»≈≈∆∆≈
ÔenÊÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ - BÊ ‰¯e·ÁÏ BÊ ‰¯e·ÁÓ LnLÓe¿«≈≈¬»«¬»ƒ¿»¿ƒ¿ƒ

„Á‡56;el‡ ˙‡ ÔÈ‡B¯ el‡ ˙ˆ˜Ó ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ∆»««ƒ∆≈ƒ¿»≈ƒ∆≈
‡e‰Â57C¯·Ó‰ È¯·c Ïk Ô‰ÈzL eÚÓLiL ,58 ¿∆ƒ¿¿¿≈∆»ƒ¿≈«¿»≈

¯e‡·a59. ¿≈

ע"ב.56)שם.55) המזמן.58)ובלבד.57)שם,
אחת 59) בחבורה כשאכלו והואֿהדין (שם.). בבהירות

מצטרפים, אין היטב נשמע המברך קול שאין כל גדולה,
(כסףֿמשנה). קטנות בחבורות לזמן ועליהם
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.‚ÈÔÈ‡¯B˜ - ˜eMÏ Ô‰Ó „Á‡ ‡ˆÈÂ ,eÏÎ‡L ‰LÏL¿»∆»¿¿»»∆»≈∆«¿ƒ
ÔÈnÊÓe ,ÌÈ¯ÓB‡ Ô‰M ‰Ó ÚÓLÏ ÔeÎiL È„k ,BÏ¿≈∆¿«≈ƒ¿…««∆≈¿ƒ¿«¿ƒ

ÂÈÏÚ60¯ÊÁiLÎÏÂ ;B˙·BÁ È„È ‡ˆBÈÂ ,˜eM· ‡e‰Â »»¿«¿≈¿≈»¿ƒ¿∆«¬…
‰¯NÚ Ï·‡ .BÓˆÚÏ ÔBÊn‰ ˙k¯a C¯·ÈÂ ¯ÊÁÈ ,B˙È·Ï¿≈«¬…ƒ»≈ƒ¿««»¿«¿¬»¬»»
,ÂÈÏÚ ÔÈnÊÓ ÔÈ‡ - ˜eMÏ Ô‰Ó „Á‡ ‡ˆÈÂ ,eÏÎ‡L∆»¿¿»»∆»≈∆«≈¿«¿ƒ»»

ÈÂ BÓB˜ÓÏ ¯ÊÁiL „ÚÔ‰nÚ ·L61. «∆«¬…ƒ¿¿≈≈ƒ»∆

מה:)60) (ברכות הזימון ברכת עמהם עונה מעמדו ובמקום
שם. יונה רבינו להזכיר 61)ובפירוש שצריכים כיון שם.

בפחות  להזכירו כבודו זה אין ה"ד) (לעיל שמים שם
אחד. ובמקום מעשרה

.„ÈC¯·e Ô‰Ó „Á‡ Ì„˜Â ,„Á‡Î eÏÎ‡L ‰LÏL¿»∆»¿¿∆»¿»«∆»≈∆≈«
BÓˆÚÏ62˙·BÁ È„È ÌÈM‰ e‡ˆÈÂ ;ÂÈÏÚ ÔÈnÊÓ - ¿«¿¿«¿ƒ»»¿»¿«¿«ƒ¿≈«

Ú¯ÙÓÏ ÔenÊ ÔÈ‡L ,‰Ê ÔenÊa ‡ˆÈ ‡Ï ‡e‰Â ,ÔenÊ63. ƒ¿…»»¿ƒ∆∆≈ƒ¿«¿≈«

זימון.62) נ.).63)בלא (ברכות המזון ברכת משבירך

.ÂËC¯·Ó „Á‡Â „Á‡ Ïk - „Á‡Î eÏÎ‡L ÌÈL¿«ƒ∆»¿¿∆»»∆»¿∆»¿»≈
BÓˆÚÏ64Ú„BÈ BÈ‡ „Á‡Â Ú„BÈ Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰ Ì‡Â . ¿«¿¿ƒ»»∆»≈∆≈«¿∆»≈≈«

¯Á‡ ÔÓ‡ ‰BÚ ÈM‰Â ,Ì¯ ÏB˜a C¯·Ó Ú„BiL ‰Ê -∆∆≈«¿»≈¿»¿«≈ƒ∆»≈««
B˙·BÁ È„È ‡ˆBÈÂ ,‰Î¯·e ‰Î¯a Ïk65Ô·e .66C¯·Ó »¿»»¿»»¿≈¿≈»≈¿»≈

,dÏÚ·Ï ˙Î¯·Ó ‰M‡Â ,Ba¯Ï C¯·Ó „·ÚÂ ,ÂÈ·‡Ï¿»ƒ¿∆∆¿»≈¿«¿ƒ»¿»∆∆¿«¿»
‡B·z :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ Ï·‡ .Ô˙·BÁ È„È ÔÈ‡ˆBÈÂ¿¿ƒ¿≈»»¬»»¿¬»ƒ»

‰¯‡Ó67BÏ ÔÈÎ¯·Ó ÂÈ·e BzL‡L ÈÓÏ68. ¿≈»¿ƒ∆ƒ¿»»¿»¿ƒ

את 64) אחד פוטר המוציא שבברכת אע"פ ע":ב. מה, שם,
דעתם  יחד, לאכול יושבים והם הואיל כי והטעם, חבירו.
שהיא  המזון בברכת אבל חבירו, בברכת אחד להצטרף
('תוספות' מזה זה ומסתלקים הקבע בטל הסעודה בגמר

קצג). סי' או"ח שו"ע בעצמו 65)שם.; כמברך הוא שאז
ה"יא). פ"א, שנה.66)(לעיל משלשֿעשרה פחות קטן,

מארה 68)קללה.67) לו תבוא למד ואם למד, שלא
וברש"י). לח. (סוכה כאלה שלוחים לעשות קונו את שמבזה
לבן  מארה "תבוא אמרו: ה"ט) פ"ג, (שם, ובירושלמי

עשר". לבן שצריך עשרים

.ÊËÔÓÊa ?Ô˙·BÁ È„È e‡ˆiL ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆»¿¿≈»»ƒ¿«
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ÌÈ¯ÙBÒ69B‡ „·Ú B‡ ÔË˜ Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ CÎÈÙÏe , ¿ƒ¿ƒ»ƒƒ»»»∆∆
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B˙BÓk ‰¯Bz‰ ÔÓ ¯·„ B˙B‡a71. ¿»»ƒ«»¿

ה"א.69) פ"א, לעיל לברך 70)ראה מחוייבים הם שגם
כמותם. בלבד סופרים וראה 71)מדברי ע"ב. כ, ברכות

שאחד  גדולים, בשני הדין וכן רבינו". "תשובות במוספנו
הבלתי  האחד אין לשבעה, אכל והשני שבע ולא אכל מהם
הנזכרת  רבינו מתשובת וכמבואר השבע, את מוציא שבע

לעיל.

.ÊÈ˙k¯·a ÔÈÎ¯·Ó Ô‡ˆÓe ,ÌÈ¯Á‡ Ïˆ‡ ÒÎp‰«ƒ¿»≈∆¬≈ƒ¿»»¿»¿ƒ¿ƒ¿«

‰BÚ ‡e‰ - "C¯·" ¯ÓB‡ C¯·Ó‰ ‡ˆÓ Ì‡ :Ôenf‰«ƒƒ»»«¿»≈≈¿»≈∆
C¯·Óe ‡e‰ Ce¯a"72ÔÈBÚ ÌÈÏÎB‡‰ ‡ˆÓ Ì‡Â ;" »¿…»¿ƒ»»»¿ƒƒ

ÔÓ‡ Ô‰È¯Á‡ ‰BÚ ‡e‰ - "BlMÓ eÏÎ‡L Ce¯a"73. »∆»«¿ƒ∆∆«¬≈∆»≈

שהרי 72) משלו", "שאכלנו אומר: ואינו ע"ב. מה, ברכות
אומר: המברך את ומצא עשרה הם ואם עמהם, אכל לא
הוא  "ברוך עונה: הוא משלו", שאכלנו אלהינו "נברך

ÂÈ‰Ï‡ בשו"ע וכן מיימוניות', ('הגהות וכו' שמו ומבורך
קצח). סי' ע"ב.73)או"ח מה, ברכות

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
מים 1) דין במשקה; שטיבולו דבר ולכל לפת ידיים נטילת

צריך  ידיו שהנוטל דברים ארבעה תיקנום; ולמה אחרונים
בהם. להיזהר

.‡CÈ¯ˆ ,"‡ÈˆBn‰" ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·nL ˙t‰ ÏÎB‡‰ Ïk»»≈««∆¿»¿ƒ»»«ƒ»ƒ
ÛBÒÂ ‰lÁz ÌÈ„È ˙ÏÈË2˙Ù ‡È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â . ¿ƒ«»«ƒ¿ƒ»»¿««ƒ∆ƒ«

ÔÈlÁ3˙BÎÏÎÏÓ ÂÈ„È ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,4Ú„BÈ BÈ‡Â , Àƒ¿««ƒ∆≈»»¿À¿»¿≈≈«
‰‡ÓË Ô‰Ï5ÂÈ„È ÈzL ÏhiL „Ú ÏÎ‡È ‡Ï -6ÔÎÂ . »∆À¿»……««∆ƒ…¿≈»»¿≈

ÔÈ˜LÓa BÏeahL ¯·c Ïk7ÌÈ„È ˙ÏÈË CÈ¯ˆ ,8 »»»∆ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿ƒ«»«ƒ
‰lÁz9. ¿ƒ»

קו.).2) חולין יח:; (חגיגה ואחריה האכילה שאין 3)לפני
אין  הוא כלל כי בהן, פוסלות לטומאה שניות שהן הידים
תרומה, של לפת (וקלֿוחומר בחולין, לטומאה שלישי

לטומאה). שלישי בה עושה נטילה 4)שהשני שיצטרכו
נקיות. שיטמאן.5)משום טמא דבר בשום ידיו נגעו שלא

אם 6) התרומה את פוסלות ידים סתם כי תרומה, סרך משום
וגנאי  בבשרו, ונוגעות הן, עסקניות ידים שסתם נטלן. לא
על  נמאסת והיא מזוהמות, בידים בה יגע אם לתרומה הוא
אוכלי  שיתרגלו וכדי שם). וברש"י יד. (שבת אוכליה
וחז"ל  קו.). (חולין בחולין אף תיקנוה ידיהם, ליטול תרומה
ׁשּוטף  לא וידיו הזב בו יגע אשר וכל הפסוק: על ַסמכוה
בזב  שנגע מי וכי יא) טו, (ויקרא הערב עד וטמא במים...
טעון  גופו כל והרי במים, ידים שטיפת אלא טעון אינו
שוטף  שאינו ומי בזב, הנוגע הכתוב: אמר כך אלא טבילה?
(שם). כדינו וזה כדינו זה טמאים, שניהם - ידיו את

יין 7) מים כגון במשקין טבלם אם וירקות, פירות אפילו
עליהם. המשקין ועוד וחלב, דבש קטו,8)שמן פסחים

ראשון  נעשים ידים בסתם הנוגעים שהמשקין מפני ע"א.
החמירו  מ"ז) פ"ח, (פרה בחולין אפילו ומטמאים לטומאה
הפסח  ליל בסדר ידינו נוטלים אנו ולפיכך שם). (רש"י בהם
חמץ  הל' השווה במשקה. אותו טובלים שאנו ירק לאכילת

ה"אֿב). (פ"ח, של 9)ומצה הטעם כי לאחריו, לא אבל
בו. שייך אינו ה"ג, בסמוך המבואר אחרונים' 'מים

.·˙‡È¯˜Ï ÔÈa ,‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈa - ÂÈ„È ÏËBp‰ Ïk»«≈»»≈«¬ƒ»≈ƒ¿ƒ«
ÚÓL10‰lÙ˙Ï ÔÈa ,11eLc˜ ¯L‡ :‰lÁz C¯·Ó - ¿«≈ƒ¿ƒ»¿»≈¿ƒ»¬∆ƒ¿»

˙ÏÈË ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa12BfL ;ÌÈ„È13˙ÂˆÓ ¿ƒ¿»¿ƒ»«¿ƒ«»»ƒ∆ƒ¿«
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Ee¯BÈ ¯L‡ ‰¯Bz‰ Èt ÏÚ :¯Ó‡pL15ÌÈB¯Á‡ ÌÈÓe . ∆∆¡««ƒ«»¬∆«ƒ«¬ƒ
,Ô‰ÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡‰kq‰ ÈtÓ ‡l‡ ÌÈ‡L16. ≈¿»¿ƒ¬≈∆∆≈»∆»ƒ¿≈««»»

CÎÈÙÏe17¯˙BÈa Ô‰a ¯‰f‰Ï Ì„‡ ·iÁ18. ¿ƒ»«»»»¿ƒ»≈»∆¿≈
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קצג). סי' או"ח שו"ע בעצמו 65)שם.; כמברך הוא שאז
ה"יא). פ"א, שנה.66)(לעיל משלשֿעשרה פחות קטן,

מארה 68)קללה.67) לו תבוא למד ואם למד, שלא
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צריך  ידיו שהנוטל דברים ארבעה תיקנום; ולמה אחרונים
בהם. להיזהר

.‡CÈ¯ˆ ,"‡ÈˆBn‰" ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·nL ˙t‰ ÏÎB‡‰ Ïk»»≈««∆¿»¿ƒ»»«ƒ»ƒ
ÛBÒÂ ‰lÁz ÌÈ„È ˙ÏÈË2˙Ù ‡È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â . ¿ƒ«»«ƒ¿ƒ»»¿««ƒ∆ƒ«

ÔÈlÁ3˙BÎÏÎÏÓ ÂÈ„È ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,4Ú„BÈ BÈ‡Â , Àƒ¿««ƒ∆≈»»¿À¿»¿≈≈«
‰‡ÓË Ô‰Ï5ÂÈ„È ÈzL ÏhiL „Ú ÏÎ‡È ‡Ï -6ÔÎÂ . »∆À¿»……««∆ƒ…¿≈»»¿≈

ÔÈ˜LÓa BÏeahL ¯·c Ïk7ÌÈ„È ˙ÏÈË CÈ¯ˆ ,8 »»»∆ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿ƒ«»«ƒ
‰lÁz9. ¿ƒ»

קו.).2) חולין יח:; (חגיגה ואחריה האכילה שאין 3)לפני
אין  הוא כלל כי בהן, פוסלות לטומאה שניות שהן הידים
תרומה, של לפת (וקלֿוחומר בחולין, לטומאה שלישי

לטומאה). שלישי בה עושה נטילה 4)שהשני שיצטרכו
נקיות. שיטמאן.5)משום טמא דבר בשום ידיו נגעו שלא

אם 6) התרומה את פוסלות ידים סתם כי תרומה, סרך משום
וגנאי  בבשרו, ונוגעות הן, עסקניות ידים שסתם נטלן. לא
על  נמאסת והיא מזוהמות, בידים בה יגע אם לתרומה הוא
אוכלי  שיתרגלו וכדי שם). וברש"י יד. (שבת אוכליה
וחז"ל  קו.). (חולין בחולין אף תיקנוה ידיהם, ליטול תרומה
ׁשּוטף  לא וידיו הזב בו יגע אשר וכל הפסוק: על ַסמכוה
בזב  שנגע מי וכי יא) טו, (ויקרא הערב עד וטמא במים...
טעון  גופו כל והרי במים, ידים שטיפת אלא טעון אינו
שוטף  שאינו ומי בזב, הנוגע הכתוב: אמר כך אלא טבילה?
(שם). כדינו וזה כדינו זה טמאים, שניהם - ידיו את

יין 7) מים כגון במשקין טבלם אם וירקות, פירות אפילו
עליהם. המשקין ועוד וחלב, דבש קטו,8)שמן פסחים

ראשון  נעשים ידים בסתם הנוגעים שהמשקין מפני ע"א.
החמירו  מ"ז) פ"ח, (פרה בחולין אפילו ומטמאים לטומאה
הפסח  ליל בסדר ידינו נוטלים אנו ולפיכך שם). (רש"י בהם
חמץ  הל' השווה במשקה. אותו טובלים שאנו ירק לאכילת

ה"אֿב). (פ"ח, של 9)ומצה הטעם כי לאחריו, לא אבל
בו. שייך אינו ה"ג, בסמוך המבואר אחרונים' 'מים

.·˙‡È¯˜Ï ÔÈa ,‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈa - ÂÈ„È ÏËBp‰ Ïk»«≈»»≈«¬ƒ»≈ƒ¿ƒ«
ÚÓL10‰lÙ˙Ï ÔÈa ,11eLc˜ ¯L‡ :‰lÁz C¯·Ó - ¿«≈ƒ¿ƒ»¿»≈¿ƒ»¬∆ƒ¿»

˙ÏÈË ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa12BfL ;ÌÈ„È13˙ÂˆÓ ¿ƒ¿»¿ƒ»«¿ƒ«»»ƒ∆ƒ¿«
Ô‰Ó ÚÓLÏ ‰¯Bz‰ ÔÓ eÈeËˆpL ,ÌÈÓÎÁ14, ¬»ƒ∆ƒ¿«ƒƒ«»ƒ¿…«≈∆

Ee¯BÈ ¯L‡ ‰¯Bz‰ Èt ÏÚ :¯Ó‡pL15ÌÈB¯Á‡ ÌÈÓe . ∆∆¡««ƒ«»¬∆«ƒ«¬ƒ
,Ô‰ÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡‰kq‰ ÈtÓ ‡l‡ ÌÈ‡L16. ≈¿»¿ƒ¬≈∆∆≈»∆»ƒ¿≈««»»

CÎÈÙÏe17¯˙BÈa Ô‰a ¯‰f‰Ï Ì„‡ ·iÁ18. ¿ƒ»«»»»¿ƒ»≈»∆¿≈
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ה"א).10) (פ"ג, קריאתֿשמע הלכות לעיל לעיל 11)ראה
ה"ב). (פ"ד, תפילה מן 12)הל' ידיו ליטול שצריך לפי

שמו  ידים לנטילת המיוחד והכלי ה"ו) לקמן (ראה הכלי
לומר: תיקנו לפיכך קז.), (חולין חז"ל בלשון "נטלא"

"˙ÏÈË פרק ברכות למס' (רא"ש ידים" "רחיצת ולא ידים"
בביאורנו). ט"ז הלכה לקמן וראה זו.13)ט, נטילה

ע"א.14) קו, הקב"ה 15)חולין ציוונו כאילו זה והרי
כג.). (שבת "ודברים 16)בעצמו ה"ג. בסמוך כמבואר

דומה? זה למה הא עליהם, מברכים אין סכנה משום שהם
סכנת  מפני - בלילה שתה ואחרֿכך המים את שסינן למי

מברך שאינו ‰ÌÈÓעלוקה, ˙‡ ÔÒÏ ÂÂˆÂ רבינו (לשון "
מובאת  גאון, עמרם רב דעת וכן ה"ד). יא, פרק לקמן

פ"ח. לברכות יונה' למנוע 17)ב'רבינו באים והם הואיל
י.).18)סכנה. (חולין מאיסור" סכנה "חמורה הכלל: ע"פ

.‚˙eL¯ - ÏÈL·˙Ï ÏÈL·z ÔÈa ÌÈ„È ˙ÏÈË19‰ˆ¯ : ¿ƒ«»«ƒ≈«¿ƒ¿«¿ƒ¿»»
ÔÈ‡ ÔÈlÁ ÏL ˙B¯Ùe .ÏËB BÈ‡ - ‰ˆ¯ ,ÏËB -≈»»≈≈≈∆Àƒ≈»

ÛBqa ÔÈa ,‰lÁza ÔÈa ,ÌÈ„È ˙ÏÈË ÔÈÎÈ¯ˆ20ÏÎÂ . ¿ƒƒ¿ƒ«»«ƒ≈«¿ƒ»≈«¿»
Áe¯‰ ÈqbÓ ‰Ê È¯‰ ,˙B¯ÙÏ ÂÈ„È ÏËBp‰21˙t Ïk . «≈»»¿≈¬≈∆ƒ«≈»«»«

Ba ÁÏn‰L22LÈ ‡nL ,‰B¯Á‡a ÌÈ„È ˙ÏÈË CÈ¯ˆ , ∆«∆«»ƒ¿ƒ«»«ƒ»«¬»∆»∆
,˙ÈÓB„Ò ÁÏÓk BÚ·hL ÁÏÓ B‡ ,˙ÈÓB„Ò ÁÏÓ Ba∆«¿ƒ∆«∆ƒ¿¿∆«¿ƒ
ÏhÏ ÔÈ·iÁ ‰Ê ÈtÓ .‡ÓqÈÂ ÂÈÈÚ ÏÚ ÂÈ„È ¯È·ÚÈÂ¿«¬ƒ»»«≈»¿ƒ»≈ƒ¿≈∆«»ƒƒ…

ÁÏn‰ ÈtÓ ,‰„eÚÒ Ïk ÛBÒa ÌÈ„È23‰Án·e .24 »«ƒ¿»¿»ƒ¿≈«∆«««¬∆
ÌÈ„e¯Ë Ô‰L ÈtÓ ,‰lÁza ÌÈ„È ˙ÏÈËpÓ ÌÈ¯eËt¿ƒƒ¿ƒ«»«ƒ«¿ƒ»ƒ¿≈∆≈¿ƒ

‰ÓÁÏna25ÈtÓ ,‰B¯Á‡a ÔÈ·iÁÂ ;26.‰kq‰ «ƒ¿»»¿«»ƒ»«¬»ƒ¿≈««»»

ה"כו).19) (פ"ט, אסורות מאכלות הל' וראה ע"ב. קה, שם,
סכנה  משום לדגים בשר בין ידיו ליטול רגיל היה והרא"ש
ואנו  עו:). פסחים התלמוד דברי ע"פ קעג, סי' או"ח ('טור'
הפה  קינוח משום ולשתות, ביניהם דבר לאכול נוהגים

ס"ג). קטז. סי' (יו"ד ולא 20)והדחתו ע"א. קו, חולין
מן  פירות תרומת שאין מפני תרומה, סרך משום בהם גזרו

אח  הענבים אלא אחרי התורה והזיתים יין, מהם שיעשה רי
תירושך  דגנך ראשית שכתוב: כמו שמן, מהם שיעשה
פ"ח. לברכות יונה' 'רבינו ד) יח, (דברים ויצהרך

במצוות 21) מדקדק שהוא בזה מראה כי הגאוותנים.
חיוב, בתורת שנוטלן ודוקא שם). (חולין המדה מן למעלה
מותר  - נקיות ידיו היו שלא נקיות, משום נטלן אם אבל

ס"ה). קנח, סי' "22)(או"ח הנוסח: התימנים, ÏÎובכת"י
ופירושו וכו', ידים" נטילת צריך המלח (כלשון Ó„„את

מלח  הארץ) עפר בשליש וכל יב: מ, ישעיה הכתוב
‡ÂÏÎאףֿעלֿפי ‡Ï˘ התלמוד דברי ע"פ מכוון זה ונוסח .

קה:). כל 23)(חולין "אחר מ.): (ברכות אמרו וחכמינו
מלח". אכול למלחמה.24)אכילתך ואין 25)היוצא

וכלשון  מ"י. פ"א, (עירובין מים לבקש עליהם מטריחים
שם). המשנה" ע"ב.26)"פירוש יז, עירובין

.„˜¯t‰ „Ú ?ÌÈ„È ˙ÏÈË ‡È‰ ÔÎÈ‰ „Ú27‰nÎÂ . «≈»ƒ¿ƒ«»«ƒ««∆∆¿«»
ÌÈ„È ÈzL ÏÎÏ ˙ÈÚÈ·¯ ?ÌÈn‰ ¯eÚL28ÏÎÂ . ƒ««ƒ¿ƒƒ¿»¿≈»»ƒ¿»

‰ÏÈ·Ëa ÌÈˆˆBÁL29ÌÈ„È ˙ÏÈËa ıˆBÁ ,30ÏÎÂ . ∆¿ƒƒ¿ƒ»≈ƒ¿ƒ«»»ƒ¿»
‰ÏBÚ‰31‰Â˜Ó ˙cÓÏ32˙ÈÚÈ·¯ ¯eÚLÏ ‰ÏBÚ ,33. »∆¿ƒ«ƒ¿∆∆¿ƒ¿ƒƒ

לברכות 27) וכרי"ף קו:) (חולין והזרוע היד חיבור מקום

רביעית,28)פ"ח. ושיעור קז. חולין מ"א; פ"א, ידים
ה"י. פ"ג, שמע קריאת הל' לעיל בביאורנו נתבאר

בשר 29) על המודבקים טיט או בצק כגון הגוף, בטבילת
ונשאר  טבילתו לו עלתה שלא למים, בינו ומבדילים אדם
בהל' מנויים - החוצצים הדברים וכל שהיה. כמו טמא

פ"אֿב. ע"ב.30)מקואות קו, המשלים.31)חולין
הנדוק 32) וטיט והברד השלג כגון סאה, ארבעים ששיעורו

סאה  ותשע שלשים של מקוה לתוך אחת סאה מהם שנפלה
הל' רבינו (מלשון ושלם כשר המקוה והרי השלימתו,

ה"ג). פ"ז, ע"א.33)מקואות כב, זבחים

.‰‰Â˜Ó ÈÓa ÂÈ„È ÏÈaË‰Â ,ÌÈ„È ˙ÏÈË CÈ¯v‰ Ïk34 »«»ƒ¿ƒ«»«ƒ¿ƒ¿ƒ»»¿≈ƒ¿∆
¯Á‡ ¯·c CÈ¯ˆ BÈ‡ -35ÔÈ‡L ÌÈÓa ÔÏÈaË‰ Ì‡Â . ≈»ƒ»»«≈¿ƒƒ¿ƒ»¿«ƒ∆≈

‰Â˜Ó ¯eÚL Ì‰a36Ú˜¯waL ÔÈ·e‡L ÌÈÓ· B‡ ,37- »∆ƒƒ¿∆¿«ƒ¿ƒ∆««¿«
˙‡ ÔÈ¯‰ËÓ ÔÈ·e‡L ÌÈn‰ ÔÈ‡L ,ÌeÏÎ ‰NÚ ‡Ï…»»¿∆≈««ƒ¿ƒ¿«¬ƒ∆

‰ÏÈËa ‡l‡ ÌÈ„i‰38. «»«ƒ∆»ƒ¿ƒ»

סאה.34) ארבעים בהם הנזכרת 35)שיש ידים הגבהת לא
(תוספתא  ה"כ לקמן הנזכר ידים ניגוב ולא טז, הלכה בסמוך

פ"ב). מעין 36)ידים מי אבל נובעים, שאינם במים ודוקא
את  לכסות כדי בהם שיש כל בטבילה, הידים את מטהרים
בהל' רבינו דברי עלֿפי (כסףֿמשנה אחת בבת הידים

ה"ח). פ"ט, לתוך 37)מקואות ונשפכו בכלי שנשאבו
ישר 38)הקרקע. שנשפכו ודוקא פ"א. מקואות תוספתא

על  הכלים מן נשפכו אם אבל הקרקע, בור לתוך מהכלים
הם  הרי - שבקרקע הבור לתוך והגיעו נמשכו וממנה הארץ
(כסףֿמשנה). ידים לטבילת וכשרים שהמשיכום" "שאובים

.Â:ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡a ¯‰f‰Ï CÈ¯ˆ ,ÂÈ„È ÏËBp‰ Ïk»«≈»»»ƒ¿ƒ»≈¿«¿»»¿»ƒ
ÌÈ„È ˙ÏÈËÏ ÔÈÏeÒÙ eÈ‰È ‡lL ,ÔÓˆÚ ÌÈna39, ««ƒ«¿»∆…ƒ¿¿ƒƒ¿ƒ«»«ƒ

,ÈÏk·e ,ÌÈ„È ÈzL ÏÎÏ ˙ÈÚÈ·¯ Ô‰· ‰È‰iL ,¯eÚM·e«ƒ∆ƒ¿∆»∆¿ƒƒ¿»¿≈»«ƒ«¿ƒ
eÈ‰iL ,ÏËBp·e ,ÈÏÎa Ô‰a ÔÈÏËBpL ÌÈn‰ eÈ‰iL∆ƒ¿««ƒ∆¿ƒ»∆¿∆ƒ«≈∆ƒ¿

.Ô˙B ÁkÓ ÔÈ‡a ÌÈn‰««ƒ»ƒƒ…«≈

והולכים 39) מתוארים הדברים שאר וכן ה"ז. בסמוך מבואר
הבאות. בהלכות

.Ê,‰‡¯Ó ÈepL :ÌÈn‰ ˙‡ ÔÈÏÒBt ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡«¿»»¿»ƒ¿ƒ∆««ƒƒ«¿∆
˙‡ ÚBnL ,„ÒÙ‰Â ,Ô‰a ‰Î‡ÏÓ ˙iNÚÂ ,Èel‚Â¿ƒ«¬ƒ«¿»»»∆¿∆¿≈∆≈«∆

Ô‰Ó ˙BzLlÓ ‰Ó‰a‰40epzLpL ÌÈÓ ?„ˆÈk . «¿≈»ƒƒ¿≈∆≈««ƒ∆ƒ¿«
¯·c ˙ÓÁÓ ÔÈa ,˙BÚ˜¯˜a ÔÈa ,ÌÈÏÎa ÔÈa - Ô˙È‡¯Ó«¿ƒ»≈¿≈ƒ≈¿«¿»≈≈¬«»»

ÔÎB˙Ï ÏÙpL41el‡ È¯‰ - ÔÓB˜Ó ˙ÓÁÓ ÔÈa , ∆»«¿»≈≈¬«¿»¬≈≈
ÔÈÏeÒÙ42‰i˙MÓ Ô˙B‡ ¯ÒB‡‰ Èelb elb˙ Ì‡ ÔÎÂ .43 ¿ƒ¿≈ƒƒ¿«ƒ»≈»ƒ¿ƒ»

ÌÈ„È ˙ÏÈËÏ eÏÒÙ -44. ƒ¿¿ƒ¿ƒ«»»ƒ

ה"ט.40) בסמוך כמבואר רע, ריחם או מרים שהיו כגון
מ"ג).41) פ"א, (ידים וקנקנתום הדיו קז,42)כגון חולין

הכיור, במימי כמו מים, מראה בהם שיהיה שצריך ע"א.
ירחצו ג): ל, (שמות בהם מראיהם ÌÈÓ,שנאמר נשתנו ואם

(ב"י  משמע בהווייתם "מים" כי טו:), (סוטה פסולים -
הרא"ה). בשם קס סי' נחש,43)או"ח מהם שתה שמא

נפש  ושמירת רוצח הל' והשווה ל:) (ע"ז ארסו בהם והטיל
ה"וֿיד. חוששים 44)פ"יא, אנו שאין וכיום שם. ע"ז,
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לנטילה  אף כשרים בינינו) מצויים נחשים (שאין לגילוי
קס). סי' או"ח ('טור'

.Á,ÔÈÎÙBL eNÚ ,‰Î‡ÏÓ Ô‰· ‰NÚpL ÌÈÓ Ïk»«ƒ∆«¬»»∆¿»»«¬¿ƒ
ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ?„ˆÈk .ÌÈ„È ˙ÏÈËÏ ÔÈÏeÒÙe45ÁÈ„‰L ¿ƒƒ¿ƒ«»»ƒ≈««ƒ¿ƒ∆≈ƒ«

ÔÈa - ‰Ê· ‡ˆBiÎÂ ,Bzt Ì‰· ‰¯ML B‡ ÌÈÏk Ô‰a»∆≈ƒ∆»»»∆ƒ¿«≈»∆≈
ÌÈ„È ˙ÏÈËÏ ÔÈÏeÒt - ˙BÚ˜¯˜a ÔÈa ,ÌÈÏÎa46. ¿≈ƒ≈¿«¿»¿ƒƒ¿ƒ«»»ƒ
ÔÏÒÙ ‡Ï - ÌÈL„Á B‡ ÔÈÁ„eÓ ÌÈÏk Ô‰a ÁÈ„‰47. ≈ƒ«»∆≈ƒ»ƒ¬»ƒ…¿»»

ÌBzÁp‰L ÌÈÓ48ÌÈÎÚk‰ ˙‡ Ô‰a ÏaËÓ49,ÔÈÏeÒt - «ƒ∆««¿¿«≈»∆∆«¿»ƒ¿ƒ
‰LÈÏ ˙ÚLa Ô‰Ó ÔÙBÁ ‡e‰LÂ50ÌÈn‰L ;ÌÈ¯Lk - ¿∆≈≈∆ƒ¿«ƒ»¿≈ƒ∆««ƒ

ÔÙÁL ÌÈn‰ Ï·‡ ,‰Î‡ÏÓ Ô‰· eNÚpL Ô‰ ÂÈÙÁaL∆¿»¿»≈∆«¬»∆¿»»¬»««ƒ∆»«
Ô˙e¯LÎa Ô‰ È¯‰ Ì‰Ó51. ≈∆¬≈≈¿«¿»

בכלים.45) שאובים שאינם מקוה או מעין למי פרט
מ"ג.46) פ"א, עוגה 49)האופה.48)שם.47)ידים

והן  "הגלוסקים", מ"ה) (שם, המשנה ובלשון ועגולה, יבשה
נקי. לחם פניו 50)ככרות טחים הלחם עריכת לאחר

ידיו  שטובל פעמים במים, הלחם שמטבילים פעמים במים,
שם). (ר"ש הלחם פני בהם וטח לא 51)במים שבהם

מלאכה. כל נעשתה

.ËÎÂÌÈ¯Ó eÈ‰L ÔB‚k ,·Ïk ˙i˙MÓ eÏÒÙpL ÌÈÓ Ï ¿»«ƒ∆ƒ¿¿ƒ¿ƒ«∆∆¿∆»»ƒ
ÔÈ¯eÎÚ B‡ ÌÈÁeÏÓ B‡52‰zLÈ ‡lL „Ú ,Ú¯ ÁÈ¯ B‡ , ¿ƒ¬ƒ≈«««∆…ƒ¿∆

·Ïk‰ Ô‰Ó53,ÌÈ„È ˙ÏÈËÏ ÔÈÏeÒt - ÌÈÏÎa : ≈∆«∆∆¿≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ«»«ƒ
ÏÈaË‰Ï ÌÈ¯Lk - ˙BÚ˜¯˜·e54‡È¯·Ë ÈnÁ .55, ¿«¿»¿≈ƒ¿«¿ƒ«≈¿∆¿»

ÌÈ„i‰ ˙‡ Ì‰a ÔÈÏÈaËÓ ,ÔÓB˜Óa56ÏË Ì‡ Ï·‡ ; ƒ¿»«¿ƒƒ»∆∆«»«ƒ¬»ƒ»«
‰n‡ Ô‰Ó ‚ÈÏÙ‰L B‡ ,ÈÏÎa Ô‰Ó57¯Á‡ ÌB˜ÓÏ58- ≈∆ƒ¿ƒ∆ƒ¿ƒ≈∆«»¿»«≈

ÌÈB¯Á‡ ‡ÏÂ ÌÈBL‡¯ ‡Ï ,Ô‰Ó ÔÈÏËB ÔÈ‡59ÈtÓ , ≈¿ƒ≈∆…ƒƒ¿…«¬ƒƒ¿≈
‰Ó‰a ˙i˙LÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L60. ∆≈»¿ƒƒ¿ƒ«¿≈»

וכיו"ב.52) בהם המעורב טיט מחמת שם,53)דלוחים
פ"ח. לברכות הרי"ף וכפירושי שלא 54)מ"ג. הידים, את

בה. לזלזל יבואו שלא בנטילה, אלא עליהם גזרו
('רבינו 55) מרים שהם מפני כלב לשתיית ראויים שאינם

שם). לברכות מים 56)יונה' כדין ע"א. קו, חולין
תעלה 57)שבקרקעות. לתוך מים מהם שהמשיך כגון

בטבילה. המטהר מקוה שיעור סאה ארבעים בה ואין
המעיינות.58) למי מחוברים האכילה,59)ואינם שאחרי

הם, שרותחים מפני הזוהמה את מעבירים המים אין כי
הט"ז. בסמוך כמבואר בהם לשפשף יכול זה 60)ואינו

ראויים  כשהם אלא כשרים שאינם הראשונים על מוסב
הנובעים  חמים ומים (לחםֿמשנה). בהמה לשתיית
כלב, לשתיית וראויים מרים שאינם אחרים ממעיינות

ס"ה). קס, סי' (או"ח ראשונים למים כשרים

.ÈËÚÓ ËÚÓ ÂÈ„È ÏÚ ÔzÏ ÏËBpÏ LÈ61ÔziL „Ú , ≈«≈ƒ≈«»»¿«¿««∆ƒ≈
- ˙Á‡ ‰ÙÈËLa dlk ˙ÈÚÈ·¯‰ Ô˙ Ì‡Â .¯eÚMk«ƒ¿ƒ»«»¿ƒƒÀ»ƒ¿ƒ»««

¯Lk62‰Ê „ˆa ‰Ê ,‰MÓÁ B‡ ‰Úa¯‡ ÔÈÏËB .63B‡ , »≈¿ƒ«¿»»¬ƒ»∆¿«∆
˙Á‡ ‰ÙÈËLa ,‰Ê ÈabŒÏÚ ‰Ê „È64et¯iL „·Ï·e ;65 «∆««≈∆ƒ¿ƒ»««ƒ¿«∆«¿

d˙B‡· ‰È‰ÈÂ ,ÌÈn‰ Ô‰ÈÈ· ‡B·iL È„k ,Ô‰È„È¿≈∆¿≈∆»≈≈∆««ƒ¿ƒ¿∆¿»
„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ˙ÈÚÈ·¯ È„k ‰ÙÈËM‰66. «¿ƒ»¿≈¿ƒƒ¿»∆»¿∆»

שנטמאו 61) הראשונים המים את יטהרו הבאים שהמים כדי

הידים. החכמים 62)מחמת כדעת מ"א. פ"ב, ידים
מאיר. רבי על שם על 63)החולקים יוצק שאחד כגון

בידים 64)ידיהם. נטמאו העליונים שהמים אע"פ
מפני  התחתונות, הידים את ומטהרות חוזרות הן העליונות,
שם). רבינו שפירש וכמו ד, פרק (שם, אחת כיד נידונות שכולן

זו.65) תחת זו ידיהם ידחקו וראה 66)שלא ע"א. קז, חולין
א). משנה א, פרק (ידים לרבינו המשנה" "פירוש

.‡ÈÌÈÏk‰ ˙BÙ„a ‡Ï ,ÌÈ„iÏ ÌÈÓ ÔÈÏËB ÔÈ‡67, ≈¿ƒ«ƒ«»«ƒ…¿»¿«≈ƒ
ıÁn‰ ÈÏeLa ‡ÏÂ68ÌÈÒ¯Á· ‡ÏÂ ,69˙Ùe‚Óa ‡ÏÂ ,70 ¿…¿≈«««¿…«¬»ƒ¿…ƒ¿«

‰Ùe‚n‰ Ôwz Ì‡Â .˙È·Á‰71‰pnÓ ÔÈÏËB ,‰ÏÈËÏ ∆»ƒ¿ƒƒ≈«¿»ƒ¿ƒ»¿ƒƒ∆»
˙ÓÁ‰ ÔÎÂ .ÌÈ„iÏ72dwzL73.ÌÈ„iÏ ‰pnÓ ÔÈÏËB , «»»ƒ¿≈«≈∆∆ƒ¿»¿ƒƒ∆»«»»ƒ
‰t˜Â ˜N Ï·‡74e˜˙pL75Ô‰Ó ÔÈÏËB ÔÈ‡ - ¬»«¿À»∆ƒ¿¿≈¿ƒ≈∆

ÌÈ„iÏ76ÈÏk ÂÈÙÁ ÔÈ‡L ,ÂÈÙÁa B¯·ÁÏ ÔzÈ ‡ÏÂ .77. «»»ƒ¿…ƒ≈«¬≈¿»¿»∆≈»¿»∆ƒ
È„ÈÓ Ô˙B‡ ˙¯‰ËÓ‰ ‰¯È·L e¯aLpL ÌÈÏÎÂ¿≈ƒ∆ƒ¿¿¿ƒ»«¿«∆∆»ƒ≈

‰‡ÓË78È¯·L Ô‰L ÈtÓ ,ÌÈ„iÏ Ì‰a ÔÈ˙B ÔÈ‡ , À¿»≈¿ƒ»∆«»«ƒƒ¿≈∆≈ƒ¿≈
ÌÈÏÎ79. ≈ƒ

שאינם 67) מתוך אבל מים, לקבל בדפנותיהם ויש שנשברו,
על  סמיכה בלא להושיבם בא (שאם מסומכים אלא מקבלים
חשוב  קיבולם בית אין נשפכים) מימיהם היו אחר, דבר

קיבול. בית בעלי כלים הנקרא 68)כשאר גדול חרס כלי
כדמות בולט ובשוליו מחגי"ר, אל והוא בערבית יד בית

המשנה  (מפירוש המחץ הגבהת בעת היד בו להכניס חקוק
מים  לקבלת נעשה שלא ומתוך מ"ג). פ"ב, כלים לרבינו,

בו. נוטלים מים 69)אין מקבלים שאינם חרס, כלי שברי
ה"י). יח, פרק כלים הל' (השווה מסומכים. כשהם אלא

אבל 70) קיבול, בית לה שיש ואע"פ החבית, פי שעל מכסה
מסומכת  אלא מים מקבלת אינה משופע שבסיסה מתוך

מ"ב). פ"א, מקבלת 71)(ידים והיא מלמטה שהרחיבה
קז.). (חולין מסומכת שאינה אע"פ מים נאד 72)רביעית

עור. מושב.73)של בית לה סל.74)שעשה
שהם 75) עד בזפת וזיפתם סמיכה בלא לשבת שהתקינן

מים. אלא 76)מקבלים מים לקבל עשויים שאינם לפי
שם). (חולין בלבד יבשים שם.77)דברים ידים, מס'

על 78) מושיבו (שאם משקה" "ככונס שניקב חרס כלי כגון
טומאתו  מידי שנטהר הנקב) דרך לתוכו נכנסים המשקין
המפורש  שיעורו לפי אחד כל הכלים ושאר קז.). (חולין
שניקב  אלא אמורים הדברים ואין יט. פרק כלים בהלכות
מים. רביעית מקבל שאינו למטה, בדפניו או בשוליו הכלי
מים  רביעית ומקבל הדופן באמצע אלא ניקב לא אם אבל
דרך  לא אבל הנקב דרך ידיו ליטול מותר הנקב, מן למטה
סי' או"ח (שו"ע כלי חשוב אינו הנקב מן שלמעלה פיו,

פ"ב). קבלת 79)קנט, לענין כלים מתורת שבטלו וכשם
ידים. נטילת לענין כלים נקראים אינם כך טומאה,

.·ÈÈÏk elÙ‡Â ,ÌÈ„iÏ ÌÈÏËB ÌÈÏk‰ ÏÎa¿»«≈ƒ¿ƒ«»«ƒ«¬ƒ¿≈
ÌÈÏÏ‚80‰Ó„‡ ÈÏÎe81ÈÏk .ÌÈÓÏL eÈ‰iL ‡e‰Â ; ¿»ƒ¿≈¬»»¿∆ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ

ÚÈ·¯ ˜ÈÊÁÓ BÈ‡L˙È82ÔÈ‡ ,˙ÈÚÈ·¯ Ba ÔÈ‡ B‡ ∆≈«¬ƒ¿ƒƒ≈¿ƒƒ≈
ÌÈ„iÏ BpnÓ ÔÈ˙B83. ¿ƒƒ∆«»»ƒ

בקר.80) מגללי הוסקו 81)עשויים שלא חרס כלי
טומאה, קבלת לענין כלים חשובים שאינם אע"פ בכבשן,
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לנטילה  אף כשרים בינינו) מצויים נחשים (שאין לגילוי
קס). סי' או"ח ('טור'

.Á,ÔÈÎÙBL eNÚ ,‰Î‡ÏÓ Ô‰· ‰NÚpL ÌÈÓ Ïk»«ƒ∆«¬»»∆¿»»«¬¿ƒ
ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ?„ˆÈk .ÌÈ„È ˙ÏÈËÏ ÔÈÏeÒÙe45ÁÈ„‰L ¿ƒƒ¿ƒ«»»ƒ≈««ƒ¿ƒ∆≈ƒ«

ÔÈa - ‰Ê· ‡ˆBiÎÂ ,Bzt Ì‰· ‰¯ML B‡ ÌÈÏk Ô‰a»∆≈ƒ∆»»»∆ƒ¿«≈»∆≈
ÌÈ„È ˙ÏÈËÏ ÔÈÏeÒt - ˙BÚ˜¯˜a ÔÈa ,ÌÈÏÎa46. ¿≈ƒ≈¿«¿»¿ƒƒ¿ƒ«»»ƒ
ÔÏÒÙ ‡Ï - ÌÈL„Á B‡ ÔÈÁ„eÓ ÌÈÏk Ô‰a ÁÈ„‰47. ≈ƒ«»∆≈ƒ»ƒ¬»ƒ…¿»»

ÌBzÁp‰L ÌÈÓ48ÌÈÎÚk‰ ˙‡ Ô‰a ÏaËÓ49,ÔÈÏeÒt - «ƒ∆««¿¿«≈»∆∆«¿»ƒ¿ƒ
‰LÈÏ ˙ÚLa Ô‰Ó ÔÙBÁ ‡e‰LÂ50ÌÈn‰L ;ÌÈ¯Lk - ¿∆≈≈∆ƒ¿«ƒ»¿≈ƒ∆««ƒ

ÔÙÁL ÌÈn‰ Ï·‡ ,‰Î‡ÏÓ Ô‰· eNÚpL Ô‰ ÂÈÙÁaL∆¿»¿»≈∆«¬»∆¿»»¬»««ƒ∆»«
Ô˙e¯LÎa Ô‰ È¯‰ Ì‰Ó51. ≈∆¬≈≈¿«¿»

בכלים.45) שאובים שאינם מקוה או מעין למי פרט
מ"ג.46) פ"א, עוגה 49)האופה.48)שם.47)ידים

והן  "הגלוסקים", מ"ה) (שם, המשנה ובלשון ועגולה, יבשה
נקי. לחם פניו 50)ככרות טחים הלחם עריכת לאחר

ידיו  שטובל פעמים במים, הלחם שמטבילים פעמים במים,
שם). (ר"ש הלחם פני בהם וטח לא 51)במים שבהם

מלאכה. כל נעשתה

.ËÎÂÌÈ¯Ó eÈ‰L ÔB‚k ,·Ïk ˙i˙MÓ eÏÒÙpL ÌÈÓ Ï ¿»«ƒ∆ƒ¿¿ƒ¿ƒ«∆∆¿∆»»ƒ
ÔÈ¯eÎÚ B‡ ÌÈÁeÏÓ B‡52‰zLÈ ‡lL „Ú ,Ú¯ ÁÈ¯ B‡ , ¿ƒ¬ƒ≈«««∆…ƒ¿∆

·Ïk‰ Ô‰Ó53,ÌÈ„È ˙ÏÈËÏ ÔÈÏeÒt - ÌÈÏÎa : ≈∆«∆∆¿≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ«»«ƒ
ÏÈaË‰Ï ÌÈ¯Lk - ˙BÚ˜¯˜·e54‡È¯·Ë ÈnÁ .55, ¿«¿»¿≈ƒ¿«¿ƒ«≈¿∆¿»

ÌÈ„i‰ ˙‡ Ì‰a ÔÈÏÈaËÓ ,ÔÓB˜Óa56ÏË Ì‡ Ï·‡ ; ƒ¿»«¿ƒƒ»∆∆«»«ƒ¬»ƒ»«
‰n‡ Ô‰Ó ‚ÈÏÙ‰L B‡ ,ÈÏÎa Ô‰Ó57¯Á‡ ÌB˜ÓÏ58- ≈∆ƒ¿ƒ∆ƒ¿ƒ≈∆«»¿»«≈

ÌÈB¯Á‡ ‡ÏÂ ÌÈBL‡¯ ‡Ï ,Ô‰Ó ÔÈÏËB ÔÈ‡59ÈtÓ , ≈¿ƒ≈∆…ƒƒ¿…«¬ƒƒ¿≈
‰Ó‰a ˙i˙LÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L60. ∆≈»¿ƒƒ¿ƒ«¿≈»

וכיו"ב.52) בהם המעורב טיט מחמת שם,53)דלוחים
פ"ח. לברכות הרי"ף וכפירושי שלא 54)מ"ג. הידים, את

בה. לזלזל יבואו שלא בנטילה, אלא עליהם גזרו
('רבינו 55) מרים שהם מפני כלב לשתיית ראויים שאינם

שם). לברכות מים 56)יונה' כדין ע"א. קו, חולין
תעלה 57)שבקרקעות. לתוך מים מהם שהמשיך כגון

בטבילה. המטהר מקוה שיעור סאה ארבעים בה ואין
המעיינות.58) למי מחוברים האכילה,59)ואינם שאחרי

הם, שרותחים מפני הזוהמה את מעבירים המים אין כי
הט"ז. בסמוך כמבואר בהם לשפשף יכול זה 60)ואינו

ראויים  כשהם אלא כשרים שאינם הראשונים על מוסב
הנובעים  חמים ומים (לחםֿמשנה). בהמה לשתיית
כלב, לשתיית וראויים מרים שאינם אחרים ממעיינות

ס"ה). קס, סי' (או"ח ראשונים למים כשרים

.ÈËÚÓ ËÚÓ ÂÈ„È ÏÚ ÔzÏ ÏËBpÏ LÈ61ÔziL „Ú , ≈«≈ƒ≈«»»¿«¿««∆ƒ≈
- ˙Á‡ ‰ÙÈËLa dlk ˙ÈÚÈ·¯‰ Ô˙ Ì‡Â .¯eÚMk«ƒ¿ƒ»«»¿ƒƒÀ»ƒ¿ƒ»««

¯Lk62‰Ê „ˆa ‰Ê ,‰MÓÁ B‡ ‰Úa¯‡ ÔÈÏËB .63B‡ , »≈¿ƒ«¿»»¬ƒ»∆¿«∆
˙Á‡ ‰ÙÈËLa ,‰Ê ÈabŒÏÚ ‰Ê „È64et¯iL „·Ï·e ;65 «∆««≈∆ƒ¿ƒ»««ƒ¿«∆«¿

d˙B‡· ‰È‰ÈÂ ,ÌÈn‰ Ô‰ÈÈ· ‡B·iL È„k ,Ô‰È„È¿≈∆¿≈∆»≈≈∆««ƒ¿ƒ¿∆¿»
„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ˙ÈÚÈ·¯ È„k ‰ÙÈËM‰66. «¿ƒ»¿≈¿ƒƒ¿»∆»¿∆»

שנטמאו 61) הראשונים המים את יטהרו הבאים שהמים כדי

הידים. החכמים 62)מחמת כדעת מ"א. פ"ב, ידים
מאיר. רבי על שם על 63)החולקים יוצק שאחד כגון

בידים 64)ידיהם. נטמאו העליונים שהמים אע"פ
מפני  התחתונות, הידים את ומטהרות חוזרות הן העליונות,
שם). רבינו שפירש וכמו ד, פרק (שם, אחת כיד נידונות שכולן

זו.65) תחת זו ידיהם ידחקו וראה 66)שלא ע"א. קז, חולין
א). משנה א, פרק (ידים לרבינו המשנה" "פירוש

.‡ÈÌÈÏk‰ ˙BÙ„a ‡Ï ,ÌÈ„iÏ ÌÈÓ ÔÈÏËB ÔÈ‡67, ≈¿ƒ«ƒ«»«ƒ…¿»¿«≈ƒ
ıÁn‰ ÈÏeLa ‡ÏÂ68ÌÈÒ¯Á· ‡ÏÂ ,69˙Ùe‚Óa ‡ÏÂ ,70 ¿…¿≈«««¿…«¬»ƒ¿…ƒ¿«

‰Ùe‚n‰ Ôwz Ì‡Â .˙È·Á‰71‰pnÓ ÔÈÏËB ,‰ÏÈËÏ ∆»ƒ¿ƒƒ≈«¿»ƒ¿ƒ»¿ƒƒ∆»
˙ÓÁ‰ ÔÎÂ .ÌÈ„iÏ72dwzL73.ÌÈ„iÏ ‰pnÓ ÔÈÏËB , «»»ƒ¿≈«≈∆∆ƒ¿»¿ƒƒ∆»«»»ƒ
‰t˜Â ˜N Ï·‡74e˜˙pL75Ô‰Ó ÔÈÏËB ÔÈ‡ - ¬»«¿À»∆ƒ¿¿≈¿ƒ≈∆

ÌÈ„iÏ76ÈÏk ÂÈÙÁ ÔÈ‡L ,ÂÈÙÁa B¯·ÁÏ ÔzÈ ‡ÏÂ .77. «»»ƒ¿…ƒ≈«¬≈¿»¿»∆≈»¿»∆ƒ
È„ÈÓ Ô˙B‡ ˙¯‰ËÓ‰ ‰¯È·L e¯aLpL ÌÈÏÎÂ¿≈ƒ∆ƒ¿¿¿ƒ»«¿«∆∆»ƒ≈

‰‡ÓË78È¯·L Ô‰L ÈtÓ ,ÌÈ„iÏ Ì‰a ÔÈ˙B ÔÈ‡ , À¿»≈¿ƒ»∆«»«ƒƒ¿≈∆≈ƒ¿≈
ÌÈÏÎ79. ≈ƒ

שאינם 67) מתוך אבל מים, לקבל בדפנותיהם ויש שנשברו,
על  סמיכה בלא להושיבם בא (שאם מסומכים אלא מקבלים
חשוב  קיבולם בית אין נשפכים) מימיהם היו אחר, דבר

קיבול. בית בעלי כלים הנקרא 68)כשאר גדול חרס כלי
כדמות בולט ובשוליו מחגי"ר, אל והוא בערבית יד בית

המשנה  (מפירוש המחץ הגבהת בעת היד בו להכניס חקוק
מים  לקבלת נעשה שלא ומתוך מ"ג). פ"ב, כלים לרבינו,

בו. נוטלים מים 69)אין מקבלים שאינם חרס, כלי שברי
ה"י). יח, פרק כלים הל' (השווה מסומכים. כשהם אלא

אבל 70) קיבול, בית לה שיש ואע"פ החבית, פי שעל מכסה
מסומכת  אלא מים מקבלת אינה משופע שבסיסה מתוך

מ"ב). פ"א, מקבלת 71)(ידים והיא מלמטה שהרחיבה
קז.). (חולין מסומכת שאינה אע"פ מים נאד 72)רביעית

עור. מושב.73)של בית לה סל.74)שעשה
שהם 75) עד בזפת וזיפתם סמיכה בלא לשבת שהתקינן

מים. אלא 76)מקבלים מים לקבל עשויים שאינם לפי
שם). (חולין בלבד יבשים שם.77)דברים ידים, מס'

על 78) מושיבו (שאם משקה" "ככונס שניקב חרס כלי כגון
טומאתו  מידי שנטהר הנקב) דרך לתוכו נכנסים המשקין
המפורש  שיעורו לפי אחד כל הכלים ושאר קז.). (חולין
שניקב  אלא אמורים הדברים ואין יט. פרק כלים בהלכות
מים. רביעית מקבל שאינו למטה, בדפניו או בשוליו הכלי
מים  רביעית ומקבל הדופן באמצע אלא ניקב לא אם אבל
דרך  לא אבל הנקב דרך ידיו ליטול מותר הנקב, מן למטה
סי' או"ח (שו"ע כלי חשוב אינו הנקב מן שלמעלה פיו,

פ"ב). קבלת 79)קנט, לענין כלים מתורת שבטלו וכשם
ידים. נטילת לענין כלים נקראים אינם כך טומאה,

.·ÈÈÏk elÙ‡Â ,ÌÈ„iÏ ÌÈÏËB ÌÈÏk‰ ÏÎa¿»«≈ƒ¿ƒ«»«ƒ«¬ƒ¿≈
ÌÈÏÏ‚80‰Ó„‡ ÈÏÎe81ÈÏk .ÌÈÓÏL eÈ‰iL ‡e‰Â ; ¿»ƒ¿≈¬»»¿∆ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ

ÚÈ·¯ ˜ÈÊÁÓ BÈ‡L˙È82ÔÈ‡ ,˙ÈÚÈ·¯ Ba ÔÈ‡ B‡ ∆≈«¬ƒ¿ƒƒ≈¿ƒƒ≈
ÌÈ„iÏ BpnÓ ÔÈ˙B83. ¿ƒƒ∆«»»ƒ

בקר.80) מגללי הוסקו 81)עשויים שלא חרס כלי
טומאה, קבלת לענין כלים חשובים שאינם אע"פ בכבשן,
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פ"א, (ידים הם ושלמים הואיל ידים לנטילת הם ראויים
רביעית.82)מ"ב). שמחזיק ע"א.83)אע"פ קז, חולין

.‚ÈL¯Á elÙ‡ ,ÌÈ„iÏ ÔzÏ ÌÈ¯Lk Ïk‰84‰ËBL , «…¿≈ƒƒ≈«»«ƒ¬ƒ≈≈∆
ÔË˜Â85ÂÈk¯a ÔÈa ÈÏk‰ ÁÈpÓ - ¯Á‡ ÌL ÔÈ‡ Ì‡ .86 ¿»»ƒ≈»«≈«ƒ««¿ƒ≈ƒ¿»

ÏhÈÂ ÂÈ„È ÏÚ ˙È·Á‰ ‰hÈ B‡ ,ÂÈ„È ÏÚ ˜ˆÂ87B‡ , ¿»«»»«∆∆»ƒ«»»¿ƒ…
˜ˆÂ ¯ÊBÁÂ ,BÊ ÏÚ BÊa ˜ˆÂ ˙Á‡ B„È ÏËB88 ≈»««¿»¿«¿≈¿»

ÌÈ„iÏ ÏËB ÛBw‰Â .‰iM‰ ÏÚ ‰BL‡¯a89. »ƒ»««¿ƒ»¿«≈«»»ƒ

מדבר.84) ואינו שומע בני 85)שאינו שאינם אףֿעלֿפי
מ"ה.86)דעת. פ"א, (ידים ביציקה מסייעות וברכיו

הרע"ב). (לעיל 87)וכפירוש נותן" מכח "באים הם והרי
הטייתו. מכח נשפכים והמים הואיל שביד.88)ה"ו) בכלי

"כח89) מצריכים אנו אין כי שם. ידים, "כח ‡„Ìמס' אל "
Ô˙Â.קוף ואפילו "

.„È˙˜M‰90Ô˙BÂ ÏbÏ‚· B‡ B„Èa Ì„‡ ‰ÏBcL , «…∆∆∆»»¿»¿«¿«¿≈
dÎB˙Ï91‰pnÓ ÔÈÎLÓ ÌÈn‰Â ,92‰n‡a93ÔÈÎÏB‰Â ¿»¿««ƒƒ¿»ƒƒ∆»»«»¿¿ƒ

,˙˜Ma ÂÈ„È ÁÈp‰Â ,‰Ó‰a‰ B‡ ˙B˜¯È‰ ÔÈ˜LÓe«¿ƒ«¿»«¿≈»¿ƒƒ«»»«…∆
Ú eÙËLÂ ÌÈn‰ e¯·ÚÂ,‰ÏÈË BÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï - ÂÈ„È Ï ¿»¿««ƒ¿»¿«»»…»¿»¿ƒ»

ÂÈ„È ÏÚ Ô˙B Ô‡k ÔÈ‡ È¯‰L94˙B·B¯˜ ÂÈ„È eÈ‰ Ì‡Â . ∆¬≈≈»≈«»»¿ƒ»»»¿
ÂÈ„È ÏÚ eÙËL ÌÈn‰ e‡ˆÓpL „Ú ,ÈÏc‰ ˙ÎÈÙLÏƒ¿ƒ««¿ƒ«∆ƒ¿¿««ƒ»¿«»»

.‰ÏÈË BÏ ‰˙ÏÚ - Ì„‡‰ ˙È˙ ÁkÓƒ…«¿ƒ«»»»»¿»¿ƒ»

הבאר.90) או המעיין שפת שעל חלולה בדלי 91)אבן
הבאר. שבדפנה.92)מן חור בתעלה.93)דרך

והם 94) הדולה כח מהם פסק שכבר ע"א. קז, חולין
מאליהם. נמשכים

.ÂË‡Ï B‡ ‰Î‡ÏÓ Ô‰Ó ‰NÚ Ì‡ BÏ ˜tzÒpL ÌÈÓ«ƒ∆ƒ¿«≈ƒ«¬»≈∆¿»»…
¯eÚMk Ô‰a LÈ Ì‡ ,‰NÚ95Ô‰ Ì‡ ,Ô‰a ÔÈ‡L B‡ «¬»ƒ≈»∆«ƒ∆≈»∆ƒ≈

ÔÈ‡ÓË B‡ ÔÈ¯B‰Ë96ÏË ‡Ï ˜ÙÒ ,ÂÈ„È ÏË ˜ÙÒ ; ¿ƒ¿≈ƒ»≈»«»»»≈…»«
¯B‰Ë B˜ÙÒ - ÂÈ„È97ÌÈ„È ˙¯‰ËaL ˜ÙÒ ÏkL , »»¿≈»∆»»≈∆¿»√«»«ƒ

¯B‰Ë98. »

אברהם'95) ('מגן כשיעור בהם היה אם ומסופק ידיו, שנטל
קס). לנטילה 96)סי' ופסולים טמאים בעצמם שהמים

ד). ב, מ"ב.97)(ידים פ"ב, ידים,98)מקוואות מס'
שם.

.ÊËÂÈ„È dÈa‚iL CÈ¯ˆ - ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓ99 «ƒ»ƒƒ»ƒ∆«¿ƒ«»»
‰ÏÚÓÏ100˜¯tÏ ıeÁ ÌÈÓ e‡ˆÈ ‡lL „Ú ,101e¯ÊÁÈÂ ¿«¿»«∆…≈¿«ƒ«∆∆¿««¿

ÌÈ„i‰ ˙‡ e‡nËÈÂ102ÏÈtLiL CÈ¯ˆ - ÌÈB¯Á‡Â ; ƒ«¿∆«»«ƒ¿«¬ƒ»ƒ∆«¿ƒ
ÂÈ„È ÏÚÓ ÁÏn‰ Ák Ïk ‡ˆiL È„k ,‰hÓÏ ÂÈ„È103. »»¿«»¿≈∆≈≈»…««∆«≈«»»

ÈabŒÏÚ ÔÈa ÈÏÎ ÈabŒÏÚ ÔÈa ,ÌÈÏh ÌÈBL‡¯ ÌÈÓ«ƒƒƒƒ»ƒ≈««≈¿ƒ≈««≈
ÈÏÎ ÈabŒÏÚ ‡l‡ ÔÈÏh ÔÈ‡ ÌÈB¯Á‡Â ,Ú˜¯˜104. «¿«¿«¬ƒ≈»ƒ»ƒ∆»««≈∆ƒ

¯e‡‰ ÈnÁa ÔÈa ,ÔÈÏh ÌÈBL‡¯ ÌÈÓ105,ÔBˆa ÔÈa «ƒƒƒƒ»ƒ≈¿«≈»≈¿≈
ÌÈnÁ eÈ‰iL ,‡e‰Â .ÔÈnÁa ÔÈÏh ÔÈ‡ ÌÈB¯Á‡Â¿«¬ƒ≈»ƒ»ƒ¿«ƒ¿∆ƒ¿«ƒ

˙„ÏBÒ „i‰L106˙‡ ÔÈ¯È·ÚÓ ÔÈ‡L ÈtÓ ,Ô‰a ∆«»∆∆»∆ƒ¿≈∆≈«¬ƒƒ∆
‡Ó‰f‰107Ô‰a ÛLÙLÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ,108eÈ‰ Ï·‡ . «À¬»∆≈»¿«¿≈»∆¬»»

a Ô‰Ó ÔÈÏËB ,ÔÈ¯LBÙ‰B¯Á‡109. ¿ƒ¿ƒ≈∆»«¬»

שינגבן.99) עד נטילתן ויטלם 100)מסוף לדבר: רמז

ט). סג, (ישעיה הפרק,101)וינשאם לפני בתחילה שהיו
והזרוע). היד (חיבור לפרק חוץ אח"כ שהרי 102)ויצאו

ואפילו  הטמאות, בידיו כשנגעו הפרק תוך בעודם נטמאו
אין  הוא: שכלל יטהרום, לא שניים מים עליהם ישפוך
תוך  בעודם אלא הראשונים את מטהרים השניים המים
זהיר  היה שאם ומובן מ"ג). פ"ב, ידים ד:; (סוטה הפרק
לא  שבכלל באופן סופה, ועד הנטילה מתחילת ידיו והשפיל
כלל. להגביהן צורך אין לו, חוצה הפרק מתוך המים הגיעו
והם  בשפע מים השופכים ידים נוטלי בסתם ידובר וכאן
וכו' יחזור שלא כדי להגביהן עליו שאז לפרק חוץ מתפזרים

קסב). סי' או"ח עי"ב.103)(ב"י ד, סוטה
עליהם 104) השורה רעה רוח משום לקבלם, מתחתיהם

"ואחרונים  כאן: הנוסח התימנים, ובכת"י קה:), (חולין
ואם  כלי, צריכים אינם זה ולפי קרקע", גבי על ניטלים אינם
הראשונה  כלשון מותר, - הקרקע שעל קסמים גבי על נטלם

שם. חולין טבריה,105)שבש"ס למי פרט באש, שהוחמו
ט. הלכה לעיל שם.107)נכוית.106)כמבואר חולין,

אמרו 108) שם, את ובתלמוד מפעפעים שחמים "מפני :
זוהמת  את בהן ומבליעים הידים את מרככים הידים"

שם). (רש"י לכתחילה.109)התבשיל אפילו

.ÊÈ˙È¯ÁL ÂÈ„È Ì„‡ ÏËB110Ô‰ÈÏÚ ‰˙Óe ,111Ïk ≈»»»»«¬ƒ«¿∆¬≈∆»
‰ÏÈÎ‡ ÏÎÏ ÂÈ„È ˙‡ ÏhÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,ÌBi‰«¿≈»ƒƒ…∆»»¿»¬ƒ»

‰ÏÈÎ‡Â112Ô‰Ó BzÚc ÁÈqÈ ‡lL ,‡e‰Â ;113Ì‡ Ï·‡ . «¬ƒ»¿∆…«ƒ««¿≈∆¬»ƒ
CÈ¯vL ˙Ú ÏÎa ÂÈ„È ÏhÏ CÈ¯ˆ ,Ô‰Ó BzÚc ÁÈq‰ƒƒ««¿≈∆»ƒƒ…»»¿»≈∆»ƒ

‰ÏÈË114. ¿ƒ»

וכדומה.110) תפילה כגון אכילה, לצורך שלא כשנוטלן
מכוין 111) הוא הרי וכשמתנה כוונה, צריכה ידים שנטילת

ב'). ס"ק קסד, סי' אברהם' ע"ב.112)'(מגן קו, חולין
שם).113) (רש"י ומלטמאן מלטנפן כגון 114)שיזהר

ה"א  לעיל כמבואר לאכילה, או לתפילה או שמע לקריאת
עולה  אחת נטילה לסעוד, ורוצה לצרכיו והנפנה ובביאורנו.
נטילת  "על ואחריה יצר" "אשר ומברך ולכאן, לכאן לו
בין  הפסק נקראת יצר" "אשר ברכת ואין וסועד, ידים"
זה  והרי ידים, לטהרת באה היא שגם כיון לאכילה, נטילה
מאכל  תנו אמר שיאכל וקודם הפת על שבירך למי דומה
ומצרכי  הואיל ה"ח), פ"א, (לעיל הפסק זה שאין לבהמה,

קסה). סי' או"ח וראה מיימוניות'; ('הגהות היא הסעודה

.ÁÈËÏ115B‡ ˙t Ô‰a ÏÎB‡Â ‰tÓa ÂÈ„È ˙‡ Ì„‡ »»»∆»»¿«»¿≈»∆«
ÂÈ„È ÏË ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰˜LÓa BÏeahL ¯·„116. »»∆ƒ¿«¿∆««ƒ∆…»«»»

ÌÈ„È ˙ÏÈË CÈ¯ˆ BÈ‡ ÌÈ¯Á‡Ï ÏÈÎ‡n‰117ÏÎB‡‰Â ; ««¬ƒ«¬≈ƒ≈»ƒ¿ƒ«»»ƒ¿»≈
,ÂÈt CB˙Ï Ô˙B ¯Á‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÈ„È ˙ÏÈË CÈ¯»̂ƒ¿ƒ«»«ƒ««ƒ∆«≈≈¿ƒ

ÏÎ‡na Ú‚B BÈ‡Â118ÏÎB‡Ï ÔÈc‰ ‡e‰Â . ¿≈≈«««¬»¿«ƒ»≈
‰Ù¯‚Óa119ÌÈ„È ˙ÏÈË CÈ¯vL ,120. ¿«¿≈»∆»ƒ¿ƒ«»»ƒ

היא 115) והנה י): כא, (שמואלֿא המקרא לשון וכן עוטף.
בשמלה. (חולין 116)לוטה בידיו יגע שמא חוששים ואין

ה"ט). פ"ח, הטומאה אבות בהל' רבינו דברי והשווה קז:;
לו  שאין במי אלא זה אין רבינו בדברי הכסףֿמשנה ולדעת
נטילה, בלא יאכל לא מים, למצוא לו שאפשר כל אבל מים.

ובביאורנו. יט הלכה בסמוך תיקנו 117)כמבואר שלא
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שם). (חולין עצמו לאוכל אלא שם.118)נטילה
קסג,119) סי' לאו"ח (רמ"א מזלג כעין שיניים לו שיש כלי

ואת  המזלגות את ועוד. א פ"ב, תמיד במשנה ונזכר ס"ב)
ÌÈÚÈ‰ וית צנוריתא ית אונקלוס: מתרגם יד) ד, (במדבר

תקנ 120)מגרופיתא. היתה כך בלי כי לאכול לא חז"ל ת
נטילה.

.ËÈÂÈ„È ÏË ‡lL ÈÓ ÏÈÎ‡‰Ï ¯eÒ‡121ÈtŒÏÚŒÛ‡Â , »¿«¬ƒƒ∆…»«»»¿««ƒ
ÌÈ„È ˙ÏÈËa ÏÊÏÊÏ ¯eÒ‡Â .ÂÈt CB˙Ï Ô˙B ‡e‰L122. ∆≈¿ƒ¿»¿«¿≈ƒ¿ƒ«»»ƒ
¯·c‰ ÏÚ e¯È‰Ê‰Â ÌÈÓÎÁ eeˆ ‰a¯‰ ÌÈÈeeˆÂ123. ¿ƒƒ«¿≈ƒ¬»ƒ¿ƒ¿ƒ««»»

ÂÈ„È ÏËB ,‰i˙L È„k ‡l‡ ÌÈÓ BÏ ÔÈ‡ elÙ‡¬ƒ≈«ƒ∆»¿≈¿ƒ»≈»»
Ô˙ˆ˜Ó ‰˙BLÂ ÏÎB‡ CkŒ¯Á‡Â ,Ô˙ˆ˜Óa124. ¿ƒ¿»»¿««»≈¿∆ƒ¿»»

מכשול"121) תתן לא עור "ולפני משום ע"ב קח, חולין
פ"ח). ברכות יונה' "את 122)('רבינו מ"ו: פ"ה, עדיות

בנטילת  (זלזל) שפקפק חנוך בן אלעזר (את) נידו? מי
ד:. סוטה וראה שלשה 123)ידים". סב:): (שבת שאמרו

והמזלזל  הם... ואלו עניות, לידי האדם את מביאים דברים
האכילו  ראשונים "מים פג:) (יומא אמרו וכן ידים, בנטילת
דברים  לישראל מוכר היה ישראל (פונדקי חזיר". בשר
בא  מבושל, חזיר בשר לנכרים ומוכר ומאכילם, המותרים
נתן  לאכול, כשהסב ידיו נטל שלא וראהו לפונדק ישראל

שם). רש"י חזיר. בשר עקיבא 124)לפניו ברבי "מעשה
משרתו, הגרסי יהושע ר' והיה האסורים, בבית חבוש שהיה
מצאו  אחד יום במדה. מים לו מכניסים היו ויום יום בכל
שמא  מרובים, מימיך היום לו: אמר האסורים, בית שומר
לו  ונתן חציים שפך צריך? אתה האסורים בית לחתור
אתה  אין יהושע! לו: אמר עקיבא, רבי אצל כשבא (חציים,
שאתה  מה אלא לי (שאין בחייך תלויים וחיי אני שזקן יודע
מים  לי תן לו: אמר המאורע, אותו כל לו סח לי)? נותן
ידיך  ליטול מגיעים, אין לשתות לו: אמר ידי, שאטול
מוטב  מיתה. עליהם שחייבים אעשה מה לו: אמר מגיעים?
לא  אמרו: חברי, דעת על אעבור ולא עצמי, מיתת אמות

שהב  עד כלום כא:).טעם (עירובין ידיו" ונטל מים לו יא
מים, חפני מלא נטלתי "אני סב:): (שבת אמר חסדא ורב

טובה". חפנים מלא השמים) (מן לי ונתנו

.ÎÏÎÂ .ÏÎ‡È CkŒ¯Á‡Â ,ÂÈ„È ˙‡ ·bÏ Ì„‡ CÈ¯»̂ƒ»»¿«≈∆»»¿««»…«¿»
‡ÓË ÌÁÏ ÏÎB‡k ,ÌÈ„È ·eb ‡Ïa ÏÎB‡‰125ÏÎÂ . »≈¿…ƒ»«ƒ¿≈∆∆»≈¿»

ÛÎ˙Â .C¯·Ó CkŒ¯Á‡Â ·bÓ ,‰B¯Á‡a ÂÈ„È ÏËBp‰«≈»»»«¬»¿«≈¿««»¿»≈¿≈∆
Ì‰ÈÈa ˜ÈÒÙÈ ‡Ï .ÔBÊn‰ ˙k¯a - ÌÈ„È ˙ÏÈËÏƒ¿ƒ«»«ƒƒ¿««»…«¿ƒ≈≈∆
ÂÈ„È ÏËBpL ¯Á‡ ÌÈÓ ˙BzLÏ elÙ‡ .¯Á‡ ¯·„a¿»»«≈¬ƒƒ¿«ƒ««∆≈»»

ÔBÊn‰ ˙k¯a C¯·iL „Ú ,¯eÒ‡ ‰B¯Á‡a126. »«¬»»«∆¿»≈ƒ¿««»

בני 125) יאכלו ככה יג): ד, (יחזקאל שנאמר ע"ב. ד, סוטה
"בלא  בגימטריא טמא" "לחמם - טמא לחמם את ישראל
('טור' וכו' מים - לח - "לחמם" מפרשים: ויש ידים". ניגוב

קנח). סי' לנטילת 126)או"ח "תיכף ע"א: מב, ברכות
קדש  ידיכם שאו ב): קלד, (תהלים שנאמר ברכה", ידים
פ"א, ברכות ירושלמי שם: תהלים (מדרש ה' את וברכו
המזון", ברכת ונברך "בואו אמרו: אם הדין וכן ה"א).

ה"ח). (פ"ד, לעיל כמבואר ידיהם, נטלו שלא אע"פ

ה'תש"פ  מנחםֿאב כ"א שלישי יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
על 1) הבוצע דין בסעודה; ישראל חכמי שנהגו מנהגות

האכלים  את מפסידים שאין טובים; ובימים בשבתות הפת
ובעיטה. ביזוי דרך

.‡ÔlÎÂ ,‰„eÚÒa Ï‡¯NÈ ÈÓÎÁ e‚‰ ˙Ba¯ ˙B‚‰Óƒ¿»«»¬«¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»¿À»
ı¯‡ C¯c2ÏB„b‰ - ‰„eÚÒÏ ÔÈÒÎpLk :Ô‰ eÏ‡Â . ∆∆∆∆¿≈≈¿∆ƒ¿»ƒƒ¿»«»

ÔÈÒÎ CkŒ¯Á‡Â .‰lÁz ÂÈ„È ˙‡ ÏËB ÔlÎaL3 ∆¿À»≈∆»»¿ƒ»¿««»ƒ¿»ƒ
ÔÈaÒÓ ÔÈ·LBÈÂ4L‡¯a ·ÒÓ ÏB„‚Â .5- BÏ ÈLÂ , ¿¿ƒ¿Àƒ¿»≈≈»…¿≈ƒ
epÓÈ‰ ‰hÓÏ6·ÒÓ ÏB„b - ˙BhÓ ‰LÏL eÈ‰ . ¿«»≈∆»¿»ƒ»≈≈

epÓÈ‰ ‰ÏÚÓÏ - BÏ ÈLÂ ,L‡¯a7- BÏ ÈLÈÏLe , »…¿≈ƒ¿«¿»≈∆¿ƒƒ
epÓÈ‰ ‰hÓÏ8. ¿«»≈∆

החברה.2) ונימוסי העולם אכילתם.3)מנהג למקום
מוטה 4) השמאלי צידו על בהסיבה לאכול היו רגילים

עמוד  מו דף (ברכות אחת מטה על איש איש לארץ ורגליו
שם). ורש "י של 6)תחילה.5)ב מרגלותיו לצד מיטתו

לזקוף  יצטרך לא עימו לספר הגדול ירצה שאם גדול
גדול.7)ממיטתו. של מראשותיו לצד ואם 8)מיטתו

השני  עם לספר וכשירצה לו, השלישי עם יספר לספר בא
הקטן  השלישי לפני לו השני את ישפיל ואל שיזקוף מוטב
וברש"י). (שם, למעלה ממנו והקטן למטה הוא שיהא ממנו,

.·‰Î¯a‰ ÌÈÏLÓe ,"‡ÈˆBn‰" C¯·Ó ˙Èa‰ ÏÚa««««ƒ¿»≈«ƒ«¿ƒ«¿»»
ÚˆBa CkŒ¯Á‡Â9ÔBÊn‰ ˙k¯a C¯·Ó Á¯B‡‰Â .10È„k , ¿««»≈«¿»≈«¿»≈ƒ¿««»¿≈

˙Èa‰ ÏÚ·Ï C¯·iL11- ˙Èa‰ ÈÏÚa ÔlÎ eÈ‰ Ì‡Â . ∆¿»≈¿«««»ƒ¿ƒ»À»«¬≈««ƒ
‰aL ÏB„b‰ÔBÊn‰ ˙k¯a C¯·Ó ‡e‰Â ,ÚˆBa Ô12. «»∆»∆≈«¿¿»≈ƒ¿««»

הברכה 9) שתיכלה כדי השלימה, מהפת הפרוסה פורס
ב). עמוד לט דף (שם, שלימה הפת ואומר 10)בעוד

ממנו  נוטל כהן שם יש ואם ורבותי, מורי ברשות תחילה
סימן  חיים אורח אברהם (מגן כהן ברשות ואומר: רשות,

לג). קטן סעיף ב,11)קסז, פרק לעיל הנזכרת הברכה
שיבצע  כדי עדיף, הבית בעל הבציעה, לעניין אבל ז. הלכה

א). עמוד מו דף (שם, יפה עמוד 12)בעין מז דף (שם,
א). עמוד מו דף שם התוספות וכדעת א

.‚B‡ ÁÏÓ e‡È·iL „Ú Úˆ·Ï È‡M¯ ÚˆBa‰ ÔÈ‡≈«≈«««ƒ¿…««∆»ƒ∆«
ÔzÙÏ13„Á‡Â „Á‡ Ïk ÈÙÏ14eek˙ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ; ƒ¿»ƒ¿≈»∆»¿∆»∆»ƒ≈ƒ¿«¿

‰·¯Á ˙t ÏÎ‡Ï15,‰pË˜ ‰Òe¯Ù ‡Ï ,ÚˆB· BÈ‡Â . ∆¡…«¬≈»¿≈≈«…¿»¿«»
ÔÈÚŒ¯ˆk ‰‡¯ ‡e‰L ÈtÓ16‰ÏB„‚ ‰Òe¯Ù ‡ÏÂ , ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿««ƒ¿…¿»¿»

Ô˙·Ú¯k ‰‡¯pL ÈtÓ ,‰ˆÈakÓ ¯˙BÈ17LÈ ˙aL·e . ≈ƒ«≈»ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿««¿»¿«»∆
‰ÏB„‚ ‰Òe¯t Úˆ·Ï BÏ18ÌB˜nÓ ‡l‡ ÚˆB· BÈ‡Â . ƒ¿…«¿»¿»¿≈≈«∆»ƒ¿
ÏMa˙pL19‰ÙÈ ‰ÙÈ20. ∆ƒ¿«≈»∆»∆

לפתן 13) המשנה בלשון נקרא הפת עם הנאכל דבר כל
בשש). ערך כדי 14)("הערוך" א) עמוד מ דף (ברכות

פיתם  ואין הואיל לאכילה הברכה בין להפסיק יצטרכו שלא
וליפתן. מלח בלי מקמח 15)נאכלת נקייה פת שהיא כגון

וברש"י). א עמוד מ דף (ברכות ליפתן צריכה ואינה לבן
שיבצע, קודם מלח שולחן כל על להביא מצוה מקום ומכל
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שם). (חולין עצמו לאוכל אלא שם.118)נטילה
קסג,119) סי' לאו"ח (רמ"א מזלג כעין שיניים לו שיש כלי

ואת  המזלגות את ועוד. א פ"ב, תמיד במשנה ונזכר ס"ב)
ÌÈÚÈ‰ וית צנוריתא ית אונקלוס: מתרגם יד) ד, (במדבר

תקנ 120)מגרופיתא. היתה כך בלי כי לאכול לא חז"ל ת
נטילה.

.ËÈÂÈ„È ÏË ‡lL ÈÓ ÏÈÎ‡‰Ï ¯eÒ‡121ÈtŒÏÚŒÛ‡Â , »¿«¬ƒƒ∆…»«»»¿««ƒ
ÌÈ„È ˙ÏÈËa ÏÊÏÊÏ ¯eÒ‡Â .ÂÈt CB˙Ï Ô˙B ‡e‰L122. ∆≈¿ƒ¿»¿«¿≈ƒ¿ƒ«»»ƒ
¯·c‰ ÏÚ e¯È‰Ê‰Â ÌÈÓÎÁ eeˆ ‰a¯‰ ÌÈÈeeˆÂ123. ¿ƒƒ«¿≈ƒ¬»ƒ¿ƒ¿ƒ««»»

ÂÈ„È ÏËB ,‰i˙L È„k ‡l‡ ÌÈÓ BÏ ÔÈ‡ elÙ‡¬ƒ≈«ƒ∆»¿≈¿ƒ»≈»»
Ô˙ˆ˜Ó ‰˙BLÂ ÏÎB‡ CkŒ¯Á‡Â ,Ô˙ˆ˜Óa124. ¿ƒ¿»»¿««»≈¿∆ƒ¿»»

מכשול"121) תתן לא עור "ולפני משום ע"ב קח, חולין
פ"ח). ברכות יונה' "את 122)('רבינו מ"ו: פ"ה, עדיות

בנטילת  (זלזל) שפקפק חנוך בן אלעזר (את) נידו? מי
ד:. סוטה וראה שלשה 123)ידים". סב:): (שבת שאמרו

והמזלזל  הם... ואלו עניות, לידי האדם את מביאים דברים
האכילו  ראשונים "מים פג:) (יומא אמרו וכן ידים, בנטילת
דברים  לישראל מוכר היה ישראל (פונדקי חזיר". בשר
בא  מבושל, חזיר בשר לנכרים ומוכר ומאכילם, המותרים
נתן  לאכול, כשהסב ידיו נטל שלא וראהו לפונדק ישראל

שם). רש"י חזיר. בשר עקיבא 124)לפניו ברבי "מעשה
משרתו, הגרסי יהושע ר' והיה האסורים, בבית חבוש שהיה
מצאו  אחד יום במדה. מים לו מכניסים היו ויום יום בכל
שמא  מרובים, מימיך היום לו: אמר האסורים, בית שומר
לו  ונתן חציים שפך צריך? אתה האסורים בית לחתור
אתה  אין יהושע! לו: אמר עקיבא, רבי אצל כשבא (חציים,
שאתה  מה אלא לי (שאין בחייך תלויים וחיי אני שזקן יודע
מים  לי תן לו: אמר המאורע, אותו כל לו סח לי)? נותן
ידיך  ליטול מגיעים, אין לשתות לו: אמר ידי, שאטול
מוטב  מיתה. עליהם שחייבים אעשה מה לו: אמר מגיעים?
לא  אמרו: חברי, דעת על אעבור ולא עצמי, מיתת אמות

שהב  עד כלום כא:).טעם (עירובין ידיו" ונטל מים לו יא
מים, חפני מלא נטלתי "אני סב:): (שבת אמר חסדא ורב

טובה". חפנים מלא השמים) (מן לי ונתנו

.ÎÏÎÂ .ÏÎ‡È CkŒ¯Á‡Â ,ÂÈ„È ˙‡ ·bÏ Ì„‡ CÈ¯»̂ƒ»»¿«≈∆»»¿««»…«¿»
‡ÓË ÌÁÏ ÏÎB‡k ,ÌÈ„È ·eb ‡Ïa ÏÎB‡‰125ÏÎÂ . »≈¿…ƒ»«ƒ¿≈∆∆»≈¿»

ÛÎ˙Â .C¯·Ó CkŒ¯Á‡Â ·bÓ ,‰B¯Á‡a ÂÈ„È ÏËBp‰«≈»»»«¬»¿«≈¿««»¿»≈¿≈∆
Ì‰ÈÈa ˜ÈÒÙÈ ‡Ï .ÔBÊn‰ ˙k¯a - ÌÈ„È ˙ÏÈËÏƒ¿ƒ«»«ƒƒ¿««»…«¿ƒ≈≈∆
ÂÈ„È ÏËBpL ¯Á‡ ÌÈÓ ˙BzLÏ elÙ‡ .¯Á‡ ¯·„a¿»»«≈¬ƒƒ¿«ƒ««∆≈»»

ÔBÊn‰ ˙k¯a C¯·iL „Ú ,¯eÒ‡ ‰B¯Á‡a126. »«¬»»«∆¿»≈ƒ¿««»

בני 125) יאכלו ככה יג): ד, (יחזקאל שנאמר ע"ב. ד, סוטה
"בלא  בגימטריא טמא" "לחמם - טמא לחמם את ישראל
('טור' וכו' מים - לח - "לחמם" מפרשים: ויש ידים". ניגוב

קנח). סי' לנטילת 126)או"ח "תיכף ע"א: מב, ברכות
קדש  ידיכם שאו ב): קלד, (תהלים שנאמר ברכה", ידים
פ"א, ברכות ירושלמי שם: תהלים (מדרש ה' את וברכו
המזון", ברכת ונברך "בואו אמרו: אם הדין וכן ה"א).

ה"ח). (פ"ד, לעיל כמבואר ידיהם, נטלו שלא אע"פ

ה'תש"פ  מנחםֿאב כ"א שלישי יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
על 1) הבוצע דין בסעודה; ישראל חכמי שנהגו מנהגות

האכלים  את מפסידים שאין טובים; ובימים בשבתות הפת
ובעיטה. ביזוי דרך

.‡ÔlÎÂ ,‰„eÚÒa Ï‡¯NÈ ÈÓÎÁ e‚‰ ˙Ba¯ ˙B‚‰Óƒ¿»«»¬«¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»¿À»
ı¯‡ C¯c2ÏB„b‰ - ‰„eÚÒÏ ÔÈÒÎpLk :Ô‰ eÏ‡Â . ∆∆∆∆¿≈≈¿∆ƒ¿»ƒƒ¿»«»

ÔÈÒÎ CkŒ¯Á‡Â .‰lÁz ÂÈ„È ˙‡ ÏËB ÔlÎaL3 ∆¿À»≈∆»»¿ƒ»¿««»ƒ¿»ƒ
ÔÈaÒÓ ÔÈ·LBÈÂ4L‡¯a ·ÒÓ ÏB„‚Â .5- BÏ ÈLÂ , ¿¿ƒ¿Àƒ¿»≈≈»…¿≈ƒ
epÓÈ‰ ‰hÓÏ6·ÒÓ ÏB„b - ˙BhÓ ‰LÏL eÈ‰ . ¿«»≈∆»¿»ƒ»≈≈

epÓÈ‰ ‰ÏÚÓÏ - BÏ ÈLÂ ,L‡¯a7- BÏ ÈLÈÏLe , »…¿≈ƒ¿«¿»≈∆¿ƒƒ
epÓÈ‰ ‰hÓÏ8. ¿«»≈∆

החברה.2) ונימוסי העולם אכילתם.3)מנהג למקום
מוטה 4) השמאלי צידו על בהסיבה לאכול היו רגילים

עמוד  מו דף (ברכות אחת מטה על איש איש לארץ ורגליו
שם). ורש "י של 6)תחילה.5)ב מרגלותיו לצד מיטתו

לזקוף  יצטרך לא עימו לספר הגדול ירצה שאם גדול
גדול.7)ממיטתו. של מראשותיו לצד ואם 8)מיטתו

השני  עם לספר וכשירצה לו, השלישי עם יספר לספר בא
הקטן  השלישי לפני לו השני את ישפיל ואל שיזקוף מוטב
וברש"י). (שם, למעלה ממנו והקטן למטה הוא שיהא ממנו,

.·‰Î¯a‰ ÌÈÏLÓe ,"‡ÈˆBn‰" C¯·Ó ˙Èa‰ ÏÚa««««ƒ¿»≈«ƒ«¿ƒ«¿»»
ÚˆBa CkŒ¯Á‡Â9ÔBÊn‰ ˙k¯a C¯·Ó Á¯B‡‰Â .10È„k , ¿««»≈«¿»≈«¿»≈ƒ¿««»¿≈

˙Èa‰ ÏÚ·Ï C¯·iL11- ˙Èa‰ ÈÏÚa ÔlÎ eÈ‰ Ì‡Â . ∆¿»≈¿«««»ƒ¿ƒ»À»«¬≈««ƒ
‰aL ÏB„b‰ÔBÊn‰ ˙k¯a C¯·Ó ‡e‰Â ,ÚˆBa Ô12. «»∆»∆≈«¿¿»≈ƒ¿««»

הברכה 9) שתיכלה כדי השלימה, מהפת הפרוסה פורס
ב). עמוד לט דף (שם, שלימה הפת ואומר 10)בעוד

ממנו  נוטל כהן שם יש ואם ורבותי, מורי ברשות תחילה
סימן  חיים אורח אברהם (מגן כהן ברשות ואומר: רשות,

לג). קטן סעיף ב,11)קסז, פרק לעיל הנזכרת הברכה
שיבצע  כדי עדיף, הבית בעל הבציעה, לעניין אבל ז. הלכה

א). עמוד מו דף (שם, יפה עמוד 12)בעין מז דף (שם,
א). עמוד מו דף שם התוספות וכדעת א

.‚B‡ ÁÏÓ e‡È·iL „Ú Úˆ·Ï È‡M¯ ÚˆBa‰ ÔÈ‡≈«≈«««ƒ¿…««∆»ƒ∆«
ÔzÙÏ13„Á‡Â „Á‡ Ïk ÈÙÏ14eek˙ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ; ƒ¿»ƒ¿≈»∆»¿∆»∆»ƒ≈ƒ¿«¿

‰·¯Á ˙t ÏÎ‡Ï15,‰pË˜ ‰Òe¯Ù ‡Ï ,ÚˆB· BÈ‡Â . ∆¡…«¬≈»¿≈≈«…¿»¿«»
ÔÈÚŒ¯ˆk ‰‡¯ ‡e‰L ÈtÓ16‰ÏB„‚ ‰Òe¯Ù ‡ÏÂ , ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿««ƒ¿…¿»¿»

Ô˙·Ú¯k ‰‡¯pL ÈtÓ ,‰ˆÈakÓ ¯˙BÈ17LÈ ˙aL·e . ≈ƒ«≈»ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿««¿»¿«»∆
‰ÏB„‚ ‰Òe¯t Úˆ·Ï BÏ18ÌB˜nÓ ‡l‡ ÚˆB· BÈ‡Â . ƒ¿…«¿»¿»¿≈≈«∆»ƒ¿
ÏMa˙pL19‰ÙÈ ‰ÙÈ20. ∆ƒ¿«≈»∆»∆

לפתן 13) המשנה בלשון נקרא הפת עם הנאכל דבר כל
בשש). ערך כדי 14)("הערוך" א) עמוד מ דף (ברכות

פיתם  ואין הואיל לאכילה הברכה בין להפסיק יצטרכו שלא
וליפתן. מלח בלי מקמח 15)נאכלת נקייה פת שהיא כגון

וברש"י). א עמוד מ דף (ברכות ליפתן צריכה ואינה לבן
שיבצע, קודם מלח שולחן כל על להביא מצוה מקום ומכל
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והאכילה  א) עמוד נה דף (שם, למזבח דומה השולחן כי
קרבנך  כל על יג): פסוק ב, פרק (ויקרא ונאמר לקרבן,
על  ה סעיף קסז סימן חיים אורח ערוך (שולחן מלח תקריב
במדרש  כמבואר הפורענות מן הוא מגין וגם הגאונים), פי
המקובלים  וכתבו א) עמוד מ דף ברכות בתוספות (מובא
קסז  סימן אברהם (מגן במלח הבציעה פרוסת לטבול שנכון

טו). קטן דף 16)סעיף (ברכות אמרו והרי קמצן. עין, רע
יפה". בעין שיבצע כדי בוצע הבית "בעל א): עמוד מו

ו).17) פרק ארץ דרך לכל 18)(מסכת לו שתספיק
כרעבתן  נראה אינו בחול כן עושה שאינו ומכיון הסעודה,

ב). עמוד לט דף דף 20)נאפה.19)(ברכות (סנהדרין
ב). עמוד קב

.„‰ÓÏL ¯kk Úˆ·Ï ¯Á·n‰ ÔÓ ‰ÂˆÓ21‰˙È‰ Ì‡ . ƒ¿»ƒ«À¿»ƒ¿…«ƒ»¿≈»ƒ»¿»
ÁÈpÓ - ÌÈhÁ ÏL ‰Òe¯Ùe ÌÈ¯BÚN ÏL ‰ÓÏL ÌL»¿≈»∆¿ƒ¿»∆ƒƒ«ƒ«

‰Òe¯t CB˙a ‰ÓÏL22Úˆ·iL È„k ,Ô‰ÈzLÓ ÚˆB·e ¿≈»¿¿»≈«ƒ¿≈∆¿≈∆ƒ¿«
‰ÓÏMÓe ÌÈhÁÓ23·iÁ ÌÈ·BË ÌÈÓÈ·e ˙B˙aLa . ≈ƒƒƒ¿≈»¿«»¿»ƒƒ«»

˙B¯kÎ ÈzL ÏÚ Úˆ·Ï24ÚˆB·e B„Èa Ô‰ÈzL ÏËB - ƒ¿…««¿≈ƒ»≈¿≈∆¿»≈«
Ô‰Ó ˙Á‡25. ««≈∆

ד 21) (ברכות גדולה והפרוסה קטנה השלימה אם ואפילו
ב). עמוד פרוסה 22)לט "מניח התימנים: יד כתב בנוסח

שם. רש"י כלשון השלימה, תחת - שלימה" בתוך
ידי 23) יוצא שמים "וירא אמרו: שם בברכות וחז"ל

פרק 24)שניהם". (שמות שנאמר ב) עמוד קיז דף (שבת
עצמה  שבשבת ומכיוון משנה, לחם לקטו כב): פסוק טז,
המן  משום אלא כיכרות שתי על לבצוע ישראל נתחייבו לא
משנה), לחם שבת בערב ללקוט (הוזהרו בשבת ירד שלא
משנה  בלחם חייב - המן בו ירד שלא כיוון טוב ביום גם
לט  דף ברכות הגאונים" ב"אוצר הובא גאון נטרונאי (רב

ב). אלא 25)עמוד כתוב שלא ב) עמוד קיז דף (שבת
בעלמא. אחיזה שמשמעה משנה, לחם לקטו

.‰„Á‡Â „Á‡ Ïk ÈÙÏ ‰Òe¯t Ô˙B ÚˆBa‰26, «≈«≈¿»ƒ¿≈»∆»¿∆»
,ÏÎB‡‰ „Èa Ô˙B ÚˆBa‰ ÔÈ‡Â .B„Èa ÏËB ¯Á‡‰Â¿»«≈≈¿»¿≈«≈«≈¿«»≈

Ï·‡ ‰È‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡27ÂÈ„È ËLBÙ ‡e‰ ,ÚˆBa‰Â .28 ∆»ƒ≈»»»≈¿«≈«≈»»
„Ú ÌÚËÏ ÔÈ‡M¯ ÔÈaÒÓ‰ ÔÈ‡Â .ÏÎB‡Â ‰lÁz¿ƒ»¿≈¿≈«¿Àƒ«»ƒƒ¿…«
„Ú ,ÌÚËÏ È‡M¯ ÚˆBa‰ ÔÈ‡Â .C¯·Ó‰ ÌÚËiL∆ƒ¿««¿»≈¿≈«≈«««ƒ¿…«

ÔÓ‡ ‰ÏÎiL29ˆBa‰ ‰ˆ¯ Ì‡Â .ÔÈaÒÓ‰ ·¯ ÈtÓÚ30 ∆ƒ¿∆»≈ƒƒ…«¿Àƒ¿ƒ»»«≈«
,‰ÓÎÁa epnÓ ÏB„‚ ‡e‰L ÈÓÏ B‡ Ba¯Ï „B·k ˜ÏÁÏ«¬…»¿«¿ƒ∆»ƒ∆¿»¿»

.B„Èa ˙eL¯‰ - BÏ Ì„˜ B„È ËLÙÏ epÁÈpÈÂ¿«ƒ∆ƒ¿…»…∆»¿¿»

א).26) הלכה ו, פרק ברכות הרשב"א 27)(ירושלמי
לזה  מקור לו שהיה כתב רעח סימן א חלק בתשובותיו
רמז  י (משלי שמעוני בילקוט ונמצא ושכחו, חז"ל בדברי
לאבל  ונותן מנחם פורס - בחול האבל, "בבית תתקמ"ז)
לה. מנחם אין בידיה ציון פרשה שנאמר: ממש), (בידו
למדרש  הרד"ל (הגהות מנחם" פרס - מנחם לה היה ואילו
שאין  כדרכו, פרס שבשבת הגאונים וכתבו ד). פרשה איכה

הנ"ל). בילקוט זה (וגם בשבת הפרוסה 28)אבלות לקחת
המוציא.29)לפיו. ברכת שבצע 30)שאחרי אחרי

משנה). הכסף וכפירוש א עמוד מז דף (ברכות תחילה

.Â‰¯Úwa ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÈzÓÓ ÌÈL31ÔÈ‡ ‰LÏL ; ¿«ƒ«¿ƒƒ∆»∆«¿»»¿»≈
e¯Ób .ÔÈÈzÓÓ32˜ÈÒÙÓ ÈLÈÏM‰ - ÌÈL Ô‰Ó33 «¿ƒƒ»¿≈∆¿«ƒ«¿ƒƒ«¿ƒ

BÏ ÔÈ˜ÈÒÙÓ ÔÈ‡ ÌÈM‰ - Ô‰Ó „Á‡ ¯Ób .Ô‰nÚ34, ƒ»∆»«∆»≈∆«¿«ƒ≈«¿ƒƒ
ÔÈÁÈNÓ ÔÈ‡ .ÔÈ¯ÓBbL „Ú ÔÈÎÏB‰Â ÔÈÏÎB‡ ‡l‡∆»¿ƒ¿¿ƒ«∆¿ƒ≈¿ƒƒ

‰kÒ È„ÈÏ ‡B·È ‡lL È„k ,‰„eÚÒa35,‰Ê ÈtÓe . ƒ¿»¿≈∆…»ƒ≈«»»ƒ¿≈∆
C¯·Ó „Á‡Â „Á‡ Ïk ,ÔBÊn‰ CB˙a ÔÈÈ Ì‰Ï ‡a Ì‡ƒ»»∆«ƒ¿«»»∆»¿∆»¿»≈
˙ÚLa ÔÓ‡ ‰BÚ‰ ‰BÚÂ ,„Á‡ C¯a Ì‡L ;BÓˆÚÏ¿«¿∆ƒ≈«∆»¿∆»∆»≈ƒ¿«

‰kÒ È„ÈÏ ‡B·È ,‰ÚÈÏa‰36ÈÙa ÔÈÏkzÒÓ ÔÈ‡Â . «¿ƒ»»ƒ≈«»»¿≈ƒ¿«¿ƒƒ¿≈
L ,B˙ÓÏ ‡ÏÂ ÏÎB‡‰BLi·Ï ‡l37. »≈¿…¿»»∆…¿«¿

לחתוך 31) או לשתות כדי הקערה מן ידו מסלק כשאחד
(רבינו  השתייה שיגמור עד מלאכול מפסיק חבירו - לחם

הנימוס.33)הפסיקו.32)יונה). בדין 34)מפני שאינו
שם). (ברכות לאחד מפסיקים שניים "שמא 35)שיהיו

לתוך  להיכנס שצריך המאכל שייכנס לוושט", קנה יקדים
וברש"י  ב עמוד ה דף (תענית ויסתכן הקנה לפי הוושט

שם).36)שם). ירושלמי א; עמוד מג דף (ברכות
משל 37) "האוכל ג) הלכה א פרק (ערלה בירושלמי זה כעין

בפניו". להסתכל (מתבייש) בהית חבירו

.ÊÔ‰nÚ ÏÎB‡ BÈ‡ ,ÔÈaÒÓ‰ ÈÙÏ „ÓBÚL LnM‰38. ««»∆≈ƒ¿≈«¿Àƒ≈≈ƒ»∆
ÏÈL·z ÏkÓ ÂÈt CB˙Ï ÔzÏ ‡e‰ ˙eÓÁ¯ C¯„Â¿∆∆«¬»ƒ≈¿ƒƒ»«¿ƒ

BzÚc ·MÈÏ È„k ,ÏÈL·˙Â39C¯·Ó ,ÔÈÈ BÏ e˙ Ì‡Â . ¿«¿ƒ¿≈¿«≈«¿¿ƒ»¿«ƒ¿»≈
B˙i˙L ÔÈ‡L ÈtÓ ,BÏ ÔÈ˙BpL ÒBÎÂ ÒBk Ïk ÏÚ«»»∆¿ƒƒ¿≈∆≈¿ƒ»

ÌBˆ¯a ‡l‡ BBˆ¯a ‰ÈeÏz40. ¿»ƒ¿∆»ƒ¿»

המסובים.38) שיקומו אחרי סא 39)אלא דף (כתובות
ויין  מבשר חוץ השמש לפני משהין "הכול א) עמוד
את  האכיל אחד היו: חכמים שני ומצטער). להם (שמתאווה
- הראשון אחד, ממין האכילו ואחד ומין, מין מכל שמשו
אליהו". עימו דיבר לא - השני (הנביא), אליהו עימו דיבר
ח. הלכה ט, פרק עבדים הלכות רבינו דברי והשווה

מן 40) דעתו הסיח לפיכך כוס, עוד לו יתנו אם יודע ואינו
ב). עמוד קז דף (חולין השתייה

.ÁB„È ÏËB - ÌÈÓ ÔÈzL‰Ï ÔÈaÒÓ‰ ÔÓ „Á‡ ‡ˆÈ»»∆»ƒ«¿Àƒ¿«¿ƒ«ƒ≈»
˙Á‡41ÒÎÂ42‚ÈÏÙ‰Â B¯·Á ÌÚ ¯ac .43ÈzL ÏËB - ««¿ƒ¿»ƒ∆ƒ¬≈¿ƒ¿ƒ≈¿≈

ÒÎÂ ÂÈ„È44·LBÈÂ ÒÎ - ‰i˙LÏ ÔÈaÒÓ eÈ‰ Ì‡ . »»¿ƒ¿»ƒ»¿Àƒƒ¿ƒ»ƒ¿»¿≈
ÂÈ„È ÏËBÂ BÓB˜Óa45ÂÈt ¯ÈÊÁÓ CkŒ¯Á‡Â , ƒ¿¿≈»»¿««»«¬ƒ»»

ÔÈÁ¯B‡Ï46‡Ï e¯Ó‡È ‡nL ?BÓB˜Óa ÏËB ‰nÏÂ . »¿ƒ¿»»≈ƒ¿∆»…¿…
‰ÏÈÎ‡ ÌL ÔÈ‡L ÈtÓ ,ÂÈ„È ÏË47. »«»»ƒ¿≈∆≈»¬ƒ»

ניצוצות.41) בה ששיפשף המסיבה.42)אותה למקום
לשמור 44)שהה.43) נזכר ולא מסעודתו דעתו שהסיח

שם). וברש"י א עמוד ל דף (יומא עסקניות והן ידיו את
שיוכלו 45) כדי מעט לאכול שתייה בשעת הייתה דרכם

סוף  לברכות יונה (רבינו ידיו ליטול צריך ולפיכך לשתות
ח). ואין 46)פרק הואיל מהם פניו החזיר ידיו שכשנטל

משנה). (כסף השולחן על ידיים לרחוץ ארץ אבל 47)דרך
כי  בחוץ, ידיו שנטל יודעים הכול לאכול, מסובים  הם אם
הדעת  אנינות מפני ידיים נטילת בלי לאכול חשוד אדם אין

שם). (יומא
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.ËÈÁ ¯Na ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡48˙t‰ ÏÚ49ÔÈ¯È·ÚÓ ÔÈ‡Â , ≈«ƒƒ»»««««¿≈«¬ƒƒ
˙t‰ ÏÚ ‡ÏÓ ÒBk50‰¯Úw‰ ˙‡ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡Â , »≈«««¿≈¿ƒ∆«¿»»

˙ta51˙t‰ ˙‡ ÔÈ˜¯BÊ ÔÈ‡Â ,52˙BÎÈ˙Á‰ ˙‡ ‡ÏÂ , ««¿≈¿ƒ∆««¿…∆«¬ƒ
ÌÈ˙ez ÔB‚k ,ÔÈtÏ˜ Ô‰Ï ÔÈ‡L ÔÈÏÎ‡‰ ˙‡ ‡ÏÂ53 ¿…∆»√»ƒ∆≈»∆¿ƒƒ¿ƒ

ÔÈÒ‡Ó Ô‰L ÈtÓ ,ÌÈ‡˙e ÌÈ·ÚÂ54CLÓÏ ¯zÓe . «¬»ƒ¿≈ƒƒ¿≈∆≈ƒ¿»ƒÀ»ƒ¿…
ÌÈ˙Á Èz·a ˙B¯Bpˆa ÔÈi‰ ˙‡55Ì‰ÈÙÏ ÔÈ˜¯BÊÂ , ∆««ƒ¿ƒ¿»≈¬»ƒ¿¿ƒƒ¿≈∆
‰nÁ‰ ˙BÓÈa ÌÈÊB‚‡Â ˙BÈÏ˜56˙BÓÈa ‡Ï Ï·‡ , ¿»∆¡ƒƒ««»¬»…ƒ

- ÔÈÈa Ô‰È„È ÔÈÏËB ÔÈ‡Â .ÔÈÒ‡ÓpL ÈtÓ ,ÌÈÓLb‰«¿»ƒƒ¿≈∆ƒ¿»ƒ¿≈¿ƒ¿≈∆¿«ƒ
‚eÊÓ ÔÈa ,ÈÁ ÔÈa57ÔÈÏÎ‡ ¯‡L ÔÈ„ÈÒÙÓ ÔÈ‡ ÔÎÂ . ≈«≈»¿≈≈«¿ƒƒ¿»√»ƒ

‰ËÈÚ·e Èefa C¯c ÔÈ˜LÓe58. «¿ƒ∆∆ƒ¿ƒ»

מבושל.48) תימאס.49)בלתי יישפך 50)שלא שמא
ותימאס. עליה עליה.51)מהכוס המרק יישפך שמא

ידי 52) על הפת תימאס לא ואפילו אוכלין, ביזיון משום
שם). ובתוספות ב עמוד נ דף (ברכות עץ 53)הזריקה פרי

במשנה  ונזכר המשי, לתולעי למאכל נתונים ש"עליו"
ב). משנה א פרק (ברכות 54)(מעשרות רכים והם הואיל

וביזיון,55)שם). הפסד משום כאן ואין טוב, סימן משום
וברש"י). (שם, בכלי הצינור פי בראש אותו שמקבלים לפי

בדרכים.56) טיט שם).57)שאין כמו 58)(ברכות
מאכילין  אין אדם "מאכל ב): עמוד כ דף (תענית שאמרו
בטובה  כבועט ונראה אוכלין, ביזוי משום לבהמה", אותו
ולצורך  שם), (רש"י בעולם הקדושֿברוךֿהוא שהשפיע
"שֹורה  ב): עמוד קח דף (שבת שאמרו כמו מותר, - ֶרפואה
חיים  אורח אברהם (מגן העין" גב על ונותנה ביין פיתו אדם

א). קטן סעיף קעא סימן

.ÈÔzÏÂ Ì‰ÈÙlM ‰nÓ ÌeÏk ÏhÏ ÌÈÁ¯B‡Ï ¯eÒ‡»»¿ƒƒ…¿ƒ«∆ƒ¿≈∆¿ƒ≈
ÏÚa Lia˙È ‡nL ,˙Èa‰ ÏÚa ÏL Bz· B‡ Ba „Èa¿«¿ƒ∆««««ƒ∆»ƒ¿«≈««

Ì‰ÈÙÏ ‡È·‰M ‰Ó ‡l‡ BÏ ÔÈ‡ È¯‰L ,‰„eÚq‰59, «¿»∆¬≈≈∆»«∆≈ƒƒ¿≈∆
ÌÈÎÏB‰Â Ì˙B‡ ÌÈÏËB ÌÈpËw‰ e‡ˆÓÂ60ÁÏLÈ ‡Ï . ¿ƒ¿¿«¿«ƒ¿ƒ»¿¿ƒ…ƒ¿«

‰Èt ÏÚ Ûˆ ÔÓLÂ ÔÈÈ ˙È·Á B¯·ÁÏ Ì„‡61‡nL , »»«¬≈»ƒ«ƒ¿∆∆»«ƒ»∆»
Ì„‡ BÏ ÁÏLÈ62ÏL ‡e‰L ‰n„ÈÂ ,ÔÈÈ dlkL ˙È·Á ƒ¿«»»»ƒ∆À»«ƒƒ«∆∆∆

ÔÓL63ÌÈÁ¯B‡ ÔnÊÈÂ ,„·Ïa ‰Èt ÏÚL ‡e‰ ÔÓLÂ ,64 ∆∆¿∆∆∆«»∆»ƒ¿«ƒ«≈¿ƒ
Lia˙ÈÂ65ÌÈ‡È·Ó‰ ,el‡ ÌÈ¯·„· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿ƒ¿«≈¿≈»«≈ƒ¿»ƒ≈«¿ƒƒ

ÔÈ¯eÒ‡ ,‰„eÚq‰ ÏÚ·Ï ‰Le· È„ÈÏ66. ƒ≈»¿«««¿»¬ƒ

מה 59) ונותנים עוד להביא לו שיש חושבים והאורחים
א).60)שלפניהם. עמוד צד דף פי 61)(חולין על אף

יין. שהוא הודיעו 63)אחר.62)שיודיעו ולא  הואיל
יין. היה 64)שהוא וזה בשמן פיתם לטבול היה שדרכם

מאכלם. ב"לשונות 65)רוב הרדב"ז וכפירוש (שם,
נח). אות א חלק סימן 66)הרמב"ם" חיים אורח ובטור

ארץ, דרך משום והם בסעודה הנוהגים דברים עוד מביא קע
היו  לא שבירושלים הדעת "נקיי מהם: אחד לציין וכדאי
עימהם". מיסב מי יודעים כן אם אלא בסעודה מסובין
שגנאי  שם, רש"י וכפירוש א עמוד כג דף בסנהדרין מקורו
ומעניין  בסעודה. הארץ עם אצל לישב חכמים לתלמידי הוא
י. הלכה כ"ב, פרק סנהדרין בהלכות זה את מביא שרבינו

.‡ÈÔÈ„aÎÓe ,ÔÁÏM‰ ˙‡ ÔÈ˜lÒÓ - ÏÎ‡lÓ e¯Ób»¿ƒ∆¡…¿«¿ƒ∆«À¿»¿«¿ƒ
B· eÏÎ‡L ÌB˜n‰ ˙‡67˙‡ ÔÈÏËB CkŒ¯Á‡Â , ∆«»∆»¿¿««»¿ƒ∆

Ì‰È„È68,˙Èfk Ô‰a LiL ÔÈ¯e¯t ÌL e¯iLÈ ‡nL ; ¿≈∆∆»¿«¿»≈ƒ∆≈»∆««ƒ
Ô‰ÈÏÚ ıÁ¯ÏÂ Ô‰a Cl‰Ï ¯eÒ‡L69ÔÈ¯e¯t Ï·‡ . ∆»¿«≈»∆¿ƒ¿…¬≈∆¬»≈ƒ

„ia Ô„a‡Ï ¯zÓ ,˙Èfk Ô‰a ÔÈ‡L70. ∆≈»∆««ƒÀ»¿«¿»«»

מיימוניות":67) ב"הגהות וכתוב ב), עמוד נב דף (ברכות
שולחן  מהמסובים אחד לכל שהיה בימיהם אלא זה שאין
אבל  המברך, משולחן חוץ כולם מלפני ומסירים קטן,
המפה  לסלק אין אחד שולחן אל סמוכים שכולנו בימינו
א  עמוד צב דף ובסנהדרין המזון. ברכת אחר עד והלחם
סימן  רואה אינו שולחנו על פת משמר שאינו כל אמרו:

קפ. סימן חיים אורח וראה לעולם. מים 68)ברכה
שם).69)אחרונים. (ברכות אוכלין הפסד משום

גם 70) להיזהר יש זאת שבכל שם, התוספות והעירו (שם).
בש"ס  כמבואר לעניות, שקשים עליהם לדרוך ואסור בהם

ב). עמוד קה דף (חולין

.·È‰ÏÈËÏ ÌÈÓ Ì‰Ï e‡È·‰71˙k¯a C¯·nL Ïk - ≈ƒ»∆«ƒƒ¿ƒ»…∆¿»≈ƒ¿«
z ÂÈ„È ÏËB ‡e‰ ÔBÊn‰ÏB„b‰ ·LÈ ‡lL È„k ,‰lÁ72 «»≈»»¿ƒ»¿≈∆…≈≈«»

ÔÈ„ÚBq‰ ¯‡Le ;¯Á‡ ÏhiL „Ú ˙BÓ‰ÊÓ ÂÈ„ÈÂ¿»»¿…»«∆ƒ…«≈¿»«¬ƒ
¯·„a ÔÈ„aÎÓ ÔÈ‡Â .‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ,ÛBqa Ô„È ÔÈÏËB¿ƒ»»«∆««∆¿≈¿«¿ƒ¿»»

‰Ê73,ÌÈ¯L‚· ‡ÏÂ ,˙BÓ‰ÊÓ ÌÈ„Èa ÔÈ„aÎÓ ÔÈ‡L , ∆∆≈¿«¿ƒ¿»«ƒ¿…»¿…ƒ¿»ƒ
ÌÈÎ¯„· ‡ÏÂ74‰ÊeÊÓÏ Èe‡¯‰ Á˙Ùa ‡l‡ ,75˙ÚL·e , ¿…ƒ¿»ƒ∆»¿∆«»»ƒ¿»ƒ¿«

‰ÒÈk76. ¿ƒ»

אחרונים.71) לעיל 72)למים כמבואר המברך, שהוא
המברך  לברך, ממנו לקטן רשות כשנתן ואפילו ב. הלכה
א). עמוד מג דף ב; עמוד מז דף (ברכות עומד גדול במקום

ממנו.73) הגדול חבירו את אחד לגדול 74)להקדים לומר
לפני. לך בית 75)ממנו כגון: במזוזה, חייב שאינו ואפילו

א). עמוד מז דף (ברכות מדרש ובית פרט 76)כנסת
"לכניסה  זוטא: ארץ דרך במסכת שאמרו כמו יציאה, לשעת
שאול  רבי והגאון קודם". הקטן ליציאה קודם, הגדול
(פרק  יחזקאל בספר מרומז שזה אמר, מוילנה ז"ל קצנלבוגן
- יצאו ובצאתם יבוא בבואם בתוכם והנשיא, י): פסוק מו,
לפניו  העם - יציאה ובשעת קודם, הנשיא - שבכניסה לומר:

וילנה). דפוס לברכות (הגהותיו

.‚È˙k¯a eÎ¯·e ,Ô‰È„È e·bÂ ,Ô‰È„È ÏhÏ e¯Ób»¿ƒ…¿≈∆¿ƒ¿¿≈∆≈¿ƒ¿«
¯Ó‚n‰ ˙‡ e‡È·‰Â ,ÔBÊn‰77˙k¯a C¯aL ÈÓ - «»¿≈ƒ∆«À¿»ƒ∆≈«ƒ¿«

¯Ó‚n‰ ÏÚ C¯·Ó ‡e‰ ,ÔBÊn‰78.ÔÓ‡ ÔÈBÚ ÔlÎÂ , «»¿»≈««À¿»¿À»ƒ»≈

רוכלים 77) אבקת האכילה אחר לפניהם להביא רגילים היו
ב  עמוד מב דף (ברכות טוב לריח במחתות גחליֿאש על
(ויקרא  אש גחלי מוגמר. נקרא הגחלים שם ועל וברש"י).
מקטרת  דאשא. גומרין אונקלוס: מתרגם יב) פסוק טז, פרק
מתגמרא  מתורגם: ו) פסוק ג, פרק השירים (שיר ולבונה מור

גמר). ערך (הערוך, בוסמין קטורת והתחיל 78)מן הואיל
ונוסח  וברש"י). שם, (ברכות יגמרן - אחרונות בברכות

ב. הלכה ט, פרק לקמן מבואר ברכתו

.„ÈÔÈÈ ÌL ‰È‰ Ì‡79˙ÈÚÈ·¯ ˜ÈÊÁÓ ÒBk ÔÈ‡È·Ó , ƒ»»»«ƒ¿ƒƒ«¬ƒ¿ƒƒ
ÌÈÓNa ÔÈ‡È·Óe ,˙ÈÚÈ·¯ ÏÚ ¯˙È B‡80˙‡ ÊÁB‡Â , »≈«¿ƒƒ¿ƒƒ¿»ƒ¿≈∆
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.ËÈÁ ¯Na ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡48˙t‰ ÏÚ49ÔÈ¯È·ÚÓ ÔÈ‡Â , ≈«ƒƒ»»««««¿≈«¬ƒƒ
˙t‰ ÏÚ ‡ÏÓ ÒBk50‰¯Úw‰ ˙‡ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡Â , »≈«««¿≈¿ƒ∆«¿»»

˙ta51˙t‰ ˙‡ ÔÈ˜¯BÊ ÔÈ‡Â ,52˙BÎÈ˙Á‰ ˙‡ ‡ÏÂ , ««¿≈¿ƒ∆««¿…∆«¬ƒ
ÌÈ˙ez ÔB‚k ,ÔÈtÏ˜ Ô‰Ï ÔÈ‡L ÔÈÏÎ‡‰ ˙‡ ‡ÏÂ53 ¿…∆»√»ƒ∆≈»∆¿ƒƒ¿ƒ

ÔÈÒ‡Ó Ô‰L ÈtÓ ,ÌÈ‡˙e ÌÈ·ÚÂ54CLÓÏ ¯zÓe . «¬»ƒ¿≈ƒƒ¿≈∆≈ƒ¿»ƒÀ»ƒ¿…
ÌÈ˙Á Èz·a ˙B¯Bpˆa ÔÈi‰ ˙‡55Ì‰ÈÙÏ ÔÈ˜¯BÊÂ , ∆««ƒ¿ƒ¿»≈¬»ƒ¿¿ƒƒ¿≈∆
‰nÁ‰ ˙BÓÈa ÌÈÊB‚‡Â ˙BÈÏ˜56˙BÓÈa ‡Ï Ï·‡ , ¿»∆¡ƒƒ««»¬»…ƒ

- ÔÈÈa Ô‰È„È ÔÈÏËB ÔÈ‡Â .ÔÈÒ‡ÓpL ÈtÓ ,ÌÈÓLb‰«¿»ƒƒ¿≈∆ƒ¿»ƒ¿≈¿ƒ¿≈∆¿«ƒ
‚eÊÓ ÔÈa ,ÈÁ ÔÈa57ÔÈÏÎ‡ ¯‡L ÔÈ„ÈÒÙÓ ÔÈ‡ ÔÎÂ . ≈«≈»¿≈≈«¿ƒƒ¿»√»ƒ

‰ËÈÚ·e Èefa C¯c ÔÈ˜LÓe58. «¿ƒ∆∆ƒ¿ƒ»

מבושל.48) תימאס.49)בלתי יישפך 50)שלא שמא
ותימאס. עליה עליה.51)מהכוס המרק יישפך שמא

ידי 52) על הפת תימאס לא ואפילו אוכלין, ביזיון משום
שם). ובתוספות ב עמוד נ דף (ברכות עץ 53)הזריקה פרי

במשנה  ונזכר המשי, לתולעי למאכל נתונים ש"עליו"
ב). משנה א פרק (ברכות 54)(מעשרות רכים והם הואיל

וביזיון,55)שם). הפסד משום כאן ואין טוב, סימן משום
וברש"י). (שם, בכלי הצינור פי בראש אותו שמקבלים לפי

בדרכים.56) טיט שם).57)שאין כמו 58)(ברכות
מאכילין  אין אדם "מאכל ב): עמוד כ דף (תענית שאמרו
בטובה  כבועט ונראה אוכלין, ביזוי משום לבהמה", אותו
ולצורך  שם), (רש"י בעולם הקדושֿברוךֿהוא שהשפיע
"שֹורה  ב): עמוד קח דף (שבת שאמרו כמו מותר, - ֶרפואה
חיים  אורח אברהם (מגן העין" גב על ונותנה ביין פיתו אדם

א). קטן סעיף קעא סימן

.ÈÔzÏÂ Ì‰ÈÙlM ‰nÓ ÌeÏk ÏhÏ ÌÈÁ¯B‡Ï ¯eÒ‡»»¿ƒƒ…¿ƒ«∆ƒ¿≈∆¿ƒ≈
ÏÚa Lia˙È ‡nL ,˙Èa‰ ÏÚa ÏL Bz· B‡ Ba „Èa¿«¿ƒ∆««««ƒ∆»ƒ¿«≈««

Ì‰ÈÙÏ ‡È·‰M ‰Ó ‡l‡ BÏ ÔÈ‡ È¯‰L ,‰„eÚq‰59, «¿»∆¬≈≈∆»«∆≈ƒƒ¿≈∆
ÌÈÎÏB‰Â Ì˙B‡ ÌÈÏËB ÌÈpËw‰ e‡ˆÓÂ60ÁÏLÈ ‡Ï . ¿ƒ¿¿«¿«ƒ¿ƒ»¿¿ƒ…ƒ¿«

‰Èt ÏÚ Ûˆ ÔÓLÂ ÔÈÈ ˙È·Á B¯·ÁÏ Ì„‡61‡nL , »»«¬≈»ƒ«ƒ¿∆∆»«ƒ»∆»
Ì„‡ BÏ ÁÏLÈ62ÏL ‡e‰L ‰n„ÈÂ ,ÔÈÈ dlkL ˙È·Á ƒ¿«»»»ƒ∆À»«ƒƒ«∆∆∆

ÔÓL63ÌÈÁ¯B‡ ÔnÊÈÂ ,„·Ïa ‰Èt ÏÚL ‡e‰ ÔÓLÂ ,64 ∆∆¿∆∆∆«»∆»ƒ¿«ƒ«≈¿ƒ
Lia˙ÈÂ65ÌÈ‡È·Ó‰ ,el‡ ÌÈ¯·„· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿ƒ¿«≈¿≈»«≈ƒ¿»ƒ≈«¿ƒƒ

ÔÈ¯eÒ‡ ,‰„eÚq‰ ÏÚ·Ï ‰Le· È„ÈÏ66. ƒ≈»¿«««¿»¬ƒ

מה 59) ונותנים עוד להביא לו שיש חושבים והאורחים
א).60)שלפניהם. עמוד צד דף פי 61)(חולין על אף

יין. שהוא הודיעו 63)אחר.62)שיודיעו ולא  הואיל
יין. היה 64)שהוא וזה בשמן פיתם לטבול היה שדרכם

מאכלם. ב"לשונות 65)רוב הרדב"ז וכפירוש (שם,
נח). אות א חלק סימן 66)הרמב"ם" חיים אורח ובטור

ארץ, דרך משום והם בסעודה הנוהגים דברים עוד מביא קע
היו  לא שבירושלים הדעת "נקיי מהם: אחד לציין וכדאי
עימהם". מיסב מי יודעים כן אם אלא בסעודה מסובין
שגנאי  שם, רש"י וכפירוש א עמוד כג דף בסנהדרין מקורו
ומעניין  בסעודה. הארץ עם אצל לישב חכמים לתלמידי הוא
י. הלכה כ"ב, פרק סנהדרין בהלכות זה את מביא שרבינו

.‡ÈÔÈ„aÎÓe ,ÔÁÏM‰ ˙‡ ÔÈ˜lÒÓ - ÏÎ‡lÓ e¯Ób»¿ƒ∆¡…¿«¿ƒ∆«À¿»¿«¿ƒ
B· eÏÎ‡L ÌB˜n‰ ˙‡67˙‡ ÔÈÏËB CkŒ¯Á‡Â , ∆«»∆»¿¿««»¿ƒ∆

Ì‰È„È68,˙Èfk Ô‰a LiL ÔÈ¯e¯t ÌL e¯iLÈ ‡nL ; ¿≈∆∆»¿«¿»≈ƒ∆≈»∆««ƒ
Ô‰ÈÏÚ ıÁ¯ÏÂ Ô‰a Cl‰Ï ¯eÒ‡L69ÔÈ¯e¯t Ï·‡ . ∆»¿«≈»∆¿ƒ¿…¬≈∆¬»≈ƒ

„ia Ô„a‡Ï ¯zÓ ,˙Èfk Ô‰a ÔÈ‡L70. ∆≈»∆««ƒÀ»¿«¿»«»

מיימוניות":67) ב"הגהות וכתוב ב), עמוד נב דף (ברכות
שולחן  מהמסובים אחד לכל שהיה בימיהם אלא זה שאין
אבל  המברך, משולחן חוץ כולם מלפני ומסירים קטן,
המפה  לסלק אין אחד שולחן אל סמוכים שכולנו בימינו
א  עמוד צב דף ובסנהדרין המזון. ברכת אחר עד והלחם
סימן  רואה אינו שולחנו על פת משמר שאינו כל אמרו:

קפ. סימן חיים אורח וראה לעולם. מים 68)ברכה
שם).69)אחרונים. (ברכות אוכלין הפסד משום

גם 70) להיזהר יש זאת שבכל שם, התוספות והעירו (שם).
בש"ס  כמבואר לעניות, שקשים עליהם לדרוך ואסור בהם

ב). עמוד קה דף (חולין

.·È‰ÏÈËÏ ÌÈÓ Ì‰Ï e‡È·‰71˙k¯a C¯·nL Ïk - ≈ƒ»∆«ƒƒ¿ƒ»…∆¿»≈ƒ¿«
z ÂÈ„È ÏËB ‡e‰ ÔBÊn‰ÏB„b‰ ·LÈ ‡lL È„k ,‰lÁ72 «»≈»»¿ƒ»¿≈∆…≈≈«»

ÔÈ„ÚBq‰ ¯‡Le ;¯Á‡ ÏhiL „Ú ˙BÓ‰ÊÓ ÂÈ„ÈÂ¿»»¿…»«∆ƒ…«≈¿»«¬ƒ
¯·„a ÔÈ„aÎÓ ÔÈ‡Â .‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ,ÛBqa Ô„È ÔÈÏËB¿ƒ»»«∆««∆¿≈¿«¿ƒ¿»»

‰Ê73,ÌÈ¯L‚· ‡ÏÂ ,˙BÓ‰ÊÓ ÌÈ„Èa ÔÈ„aÎÓ ÔÈ‡L , ∆∆≈¿«¿ƒ¿»«ƒ¿…»¿…ƒ¿»ƒ
ÌÈÎ¯„· ‡ÏÂ74‰ÊeÊÓÏ Èe‡¯‰ Á˙Ùa ‡l‡ ,75˙ÚL·e , ¿…ƒ¿»ƒ∆»¿∆«»»ƒ¿»ƒ¿«

‰ÒÈk76. ¿ƒ»

אחרונים.71) לעיל 72)למים כמבואר המברך, שהוא
המברך  לברך, ממנו לקטן רשות כשנתן ואפילו ב. הלכה
א). עמוד מג דף ב; עמוד מז דף (ברכות עומד גדול במקום

ממנו.73) הגדול חבירו את אחד לגדול 74)להקדים לומר
לפני. לך בית 75)ממנו כגון: במזוזה, חייב שאינו ואפילו

א). עמוד מז דף (ברכות מדרש ובית פרט 76)כנסת
"לכניסה  זוטא: ארץ דרך במסכת שאמרו כמו יציאה, לשעת
שאול  רבי והגאון קודם". הקטן ליציאה קודם, הגדול
(פרק  יחזקאל בספר מרומז שזה אמר, מוילנה ז"ל קצנלבוגן
- יצאו ובצאתם יבוא בבואם בתוכם והנשיא, י): פסוק מו,
לפניו  העם - יציאה ובשעת קודם, הנשיא - שבכניסה לומר:

וילנה). דפוס לברכות (הגהותיו

.‚È˙k¯a eÎ¯·e ,Ô‰È„È e·bÂ ,Ô‰È„È ÏhÏ e¯Ób»¿ƒ…¿≈∆¿ƒ¿¿≈∆≈¿ƒ¿«
¯Ó‚n‰ ˙‡ e‡È·‰Â ,ÔBÊn‰77˙k¯a C¯aL ÈÓ - «»¿≈ƒ∆«À¿»ƒ∆≈«ƒ¿«

¯Ó‚n‰ ÏÚ C¯·Ó ‡e‰ ,ÔBÊn‰78.ÔÓ‡ ÔÈBÚ ÔlÎÂ , «»¿»≈««À¿»¿À»ƒ»≈

רוכלים 77) אבקת האכילה אחר לפניהם להביא רגילים היו
ב  עמוד מב דף (ברכות טוב לריח במחתות גחליֿאש על
(ויקרא  אש גחלי מוגמר. נקרא הגחלים שם ועל וברש"י).
מקטרת  דאשא. גומרין אונקלוס: מתרגם יב) פסוק טז, פרק
מתגמרא  מתורגם: ו) פסוק ג, פרק השירים (שיר ולבונה מור

גמר). ערך (הערוך, בוסמין קטורת והתחיל 78)מן הואיל
ונוסח  וברש"י). שם, (ברכות יגמרן - אחרונות בברכות

ב. הלכה ט, פרק לקמן מבואר ברכתו

.„ÈÔÈÈ ÌL ‰È‰ Ì‡79˙ÈÚÈ·¯ ˜ÈÊÁÓ ÒBk ÔÈ‡È·Ó , ƒ»»»«ƒ¿ƒƒ«¬ƒ¿ƒƒ
ÌÈÓNa ÔÈ‡È·Óe ,˙ÈÚÈ·¯ ÏÚ ¯˙È B‡80˙‡ ÊÁB‡Â , »≈«¿ƒƒ¿ƒƒ¿»ƒ¿≈∆

BÈÓÈa ÔÈi‰81˙k¯a C¯·Óe ,BÏ‡ÓNa ÌÈÓNa‰ ˙‡Â ««ƒƒƒ¿∆«¿»ƒƒ¿…¿»≈ƒ¿«
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ÔÈi‰ ÏÚ C¯·Ó CkŒ¯Á‡Â .ÔBÊn‰82C¯·Ó CkŒ¯Á‡Â , «»¿««»¿»≈«««ƒ¿««»¿»≈
ÌÈÓNa‰ ÏÚ83‡ˆBiÎÂ ·¯Ú ÔÓL ÌÈÓNa‰ eÈ‰ Ì‡ . ««¿»ƒƒ»«¿»ƒ∆∆»≈¿«≈

LnM‰ L‡¯a BÁË - B·84„ÈÓÏz LnM‰ ‰È‰ Ì‡Â ; »¿…««»¿ƒ»»««»«¿ƒ
˜eMÏ ÌN·Ó ‡ˆÈ ‡lL È„k ,Ï˙k· BÁË ,ÌÎÁ85. »»»«…∆¿≈∆…≈≈¿À»«

המזון 79) ברכת כי אחריו לחזר צריך אינו לו אין אם אבל
ט"ו. הלכה בסמוך כמבואר כוס, טעונה רמז 80)אינה

וריחני  "חמרא ב): עמוד עו דף (יומא התלמוד דברי לזה
בזה  ויש פיקח). עשאוני בושם של והריח (היין פקחין"

המשנה). (מרכבת ברכה של לכוס מצוה שכל 81)הידור
בימין. ברכה בשעת לאחזו רצוי מצוה ששותה 82)דבר

המזון. ברכת הברכה.83)אחרי בשעת בימינו ואוחזם
הוא 84) שגנאי לשוק מבושמות בידיים יצא שלא כדי

ה, פרק דעות הלכות והשווה החשד. מפני חכם לתלמיד
ט. עמוד 85)הלכה מג דף בברכות מקורה זו הלכה כל

ב.

.ÂË¯ˆ ÔBÊn‰ ˙k¯a ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ÔÈÈ ‰ÎÈ86Ì‡ - ««ƒ∆≈ƒ¿««»¿ƒ»«ƒƒ
ÏL ÒBk ÁÈ„iL CÈ¯ˆ ,e¯Ó‡L ‚‰nk ÔÈi‰ ÏÚ C¯a≈≈«««ƒ«ƒ¿»∆»«¿»ƒ∆»ƒ«∆

ıeÁaÓ B˙B‡ ÛËLÏÂ ÌÈÙaÓ ‰Î¯a87ÔÈÈ ep‡ÏÓÈÂ . ¿»»ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿…ƒ«ƒ«¿∆«ƒ
ÈÁ88ËÚÓ BÎB˙Ï Ô˙B ,ı¯‡‰ ˙k¯·Ï ÚÈb‰L ÔÂÈÎÂ , «¿≈»∆ƒƒ«¿ƒ¿«»»∆≈¿¿«

ÌÈÓ89‰i˙LÏ ·¯Ú ‡‰iL È„k ,90ÏÚ ÔÈÁÈNÓ ÔÈ‡Â . «ƒ¿≈∆¿≈»≈ƒ¿ƒ»¿≈¿ƒƒ«
„Ú ÌÈ˜˙BL Ïk‰ ‡l‡ ,ÔBÊn‰ ˙k¯a ÏL ÒBk∆ƒ¿««»∆»«…¿ƒ«

ezLÈÂ ,ÔÈi‰ ˙k¯·e ÔBÊn‰ ˙k¯a ‰ÏÎzL91. ∆ƒ¿∆ƒ¿««»ƒ¿«««ƒ¿ƒ¿

(שם,86) התוספות ודעת ב, עמוד קיז דף בפסחים כמבואר
כוס, טעונה - שלושה בזימון שכשמברכים ב) עמוד קה דף
ה"זוהר" פי על קפב סימן חיים אורח יוסף" ה"בית דעת וכן

רות. כשאין 87)למגילת ודווקא א) עמוד נא דף (ברכות
נקייה  היא אם אבל כוסות", "שיורי בה שיש נקייה הכוס

מיימוניות). (הגהות צריך במים.88)אינו מזוג בלתי
שם).89) הרי"ף וכגירסת שם, בזה 90)(ברכות להראות

(רבינו  במים למזגו וצריך חזק שלה שיין ישראל ארץ שבח
ברכה.91)יונה). של מכוס

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
אם 1) לו שנסתפק מי וסוף; תחילה ברכתם האילן פירות

שבעת  בברכת קדימה דין דינו; מה בירך לא או בירך
ונוסחתה. הפירות שעל שלוש" "מעין ברכת המינים;

.‡‡¯Ba" ‰lÁza Ô‰ÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÏÈ‡‰ ˙B¯t Ïk»≈»ƒ»¿»¿ƒ¬≈∆«¿ƒ»≈
ıÚ‰ È¯t2˙Ba¯ ˙BLÙ ‡¯Ba" ÛBq·Ïe "3ıeÁ ," ¿ƒ»≈¿«≈¿»«

‰¯Bza ÔÈ·e˙k‰ ÔÈÈn‰ ˙LÓÁÓ4ÌÈ·Ú :Ì‰Â , ≈¬≈∆«ƒƒ«¿ƒ«»¿≈¬»ƒ
C¯·Ó ‡e‰L ,ÌÈ¯Ó˙e ÌÈ˙ÈÊÂ ÌÈ‡˙e ÌÈBn¯Â¿ƒƒ¿≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ∆¿»≈

LÏL ÔÈÚÓ ˙Á‡ ‰Î¯a ÛBqa Ô‰ÈÏÚ5˙B¯t ÏÚÂ . ¬≈∆«¿»»««≈≈»¿«≈
È¯t ‡¯Ba" ‰lÁza Ô‰ÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ,˙B˜¯È‰Â ı¯‡‰»»∆¿«¿»¿»¿ƒ¬≈∆«¿ƒ»≈¿ƒ

‰Ó„‡‰6˙Ba¯ ˙BLÙ ‡¯Ba" ÛBq·Ïe "7ÌÈ¯·c ." »¬»»¿«≈¿»«¿»ƒ
ÌÈ‚„Â ‰È·‚e ¯Na ÔB‚k ,ı¯‡‰ ÔÓ ÔÏecb ÔÈ‡L∆≈ƒ»ƒ»»∆¿»»¿ƒ»¿»ƒ

L·„e ·ÏÁÂ ÌÈÓe ÌÈˆÈ·e8‰lÁza - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ≈ƒ«ƒ¿»»¿«¿«≈»∆«¿ƒ»
Ïk‰L" C¯·Ó9."˙Ba¯ ˙BLÙ ‡¯Ba" ÛBq·Ïe " ¿»≈∆«…¿«≈¿»«

B‡Óˆ ˙Be¯Ï ‡lL ÌÈÓ ‰˙BM‰Â10,‰Î¯a ÔeÚË BÈ‡ , ¿«∆«ƒ∆…¿«¿»≈»¿»»
.ÂÈ¯Á‡Ï ‡ÏÂ ÂÈÙÏ ‡Ï…¿»»¿…¿«¬»

ע"א.2) לה, מובא 3)ברכות המלא, ונוסחו ע"א. מד, שם,
ה'... אתה ברוך מ"ח) פ"ו, (שם, לרבינו המשנה בפירוש
שאיֿאפשר  ומים לחם (כמו וחסרונן רבות נפשות "בורא
בראם  לא אם (שאפילו שברא מה כל על בלעדם) להתקיים
שהם  בהם וכיוצא תפוחים כמו בלעדם להתקיים אפשר
חי  אל ברוך לז.) ברכות ('תוספות' בעלמא. לתענוג

ח.4)העולמים. ח, ברכות 5)דברים שלש של תמצית
ה"יג. פ"ג, לעיל מובא ונוסחה מד.) (ברכות המזון שבברכת
ובהם  חשובים והם הואיל הללו ופירות ה"יד. ולקמן
לעצמם. מיוחדת ברכה קובעים - ישראל ארץ נשתבחה

ע"א.6) לה, ע"ב.7)ברכות מד, דבורים.8)שם, דבש
ע"ב.9) מ, עצם 10)שם, או מאכל לבלוע ששותה

אבל  לרפואה. מים שותה אם וכן מה.) (שם, בגרונו שנתחב
מהם  ונהנה הואיל לרפואה, כששותם אפילו משקין בשאר

רוקח'). ('מעשה בסמוך כמבואר מברך. -

.·Ô‰ÈÏÚ C¯·Ó - ÔÈ˜LÓ Ô‰Ó ‡ÈˆB‰Â ˙B¯t ËÁBq‰«≈≈¿ƒ≈∆«¿ƒ¿»≈¬≈∆
zaÏk‰L" ‰lÁ11ıeÁ ;"˙BLÙ ‡¯Ba" ÛBq·Ïe " «¿ƒ»∆«…¿«≈¿»

‡¯Ba" C¯·Ó ‡e‰ ÔÈi‰ ÏÚL ,ÌÈ˙Èf‰Â ÌÈ·Ú‰ ÔÓƒ»¬»ƒ¿«≈ƒ∆«««ƒ¿»≈≈
ÔÙb‰ È¯t12LÏL ÔÈÚÓ ˙Á‡ ‰Î¯a ÛBq·Ïe ,"13ÏÚÂ , ¿ƒ«»∆¿«¿»»««≈≈»¿«

ıÚ‰ È¯t ‡¯Ba" C¯·Ó ‡e‰ ‰lÁza ,ÔÓM‰14‰na ." «∆∆«¿ƒ»¿»≈≈¿ƒ»≈«∆
BB¯‚a LLBÁ ‰È‰L ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c15ÔÓ ‰˙LÂ , ¿»ƒ¬ƒ∆»»≈ƒ¿¿»»ƒ

˙B˜ÏM‰ ÈÓ ÌÚ ÔÓM‰16‰‰ È¯‰L ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ «∆∆ƒ≈«¿»¿«≈»∆∆¬≈∆¡∆
Bc·Ï ÔÓM‰ ‰˙L Ì‡ Ï·‡ ;B˙i˙La17‰È‰ ‡lL B‡ , ƒ¿ƒ»¬»ƒ»»«∆∆¿«∆…»»

BB¯‚a LLBÁ18‡Ï È¯‰L ,"Ïk‰L" ÂÈÏÚ C¯·Ó - ≈ƒ¿¿»≈»»∆«…∆¬≈…
ÔÓM‰ ÌÚËa ‰‰19. ∆¡∆¿«««»∆

(11- שהכל עליו מברך תמרים "דבש ע"א: לח, ברכות
לח.). (ברכות ה'תוספות' וכדעת הוא" בעלמא זיעה

לקבוע 12) הוא חשוב ומשמח, וסועד הואיל ע"ב. לה, שם,
לעצמו. ברכה הוא.13)לו המינים שם.14)שמחמשת 

ומרפאתו.15) מרככתו השמן ושתיית בגרונו, כואב
הנאה 16) שיש [מבושלים] שלוקים ירקות מי עם שעירבו

והנאה.17)בשתייתו. טעם שום בו שאז 18)שאין
עיקר  חשוב השמן אין השלקות, מי עם עירבו אם אפילו

המים. לגבי שם,19)ובטל הרי"ף ולדעת ע"א. לו, שם,
אלא  נהנה זה אין כי לבדו, השמן שתיית על כלל מברך אינו
לא:; (שם, וברכת" "ואכלת... בכלל זה ואין גופו את מזיק

ד). סעיף רב, סי' או"ח שו"ע

.‚ÔÏMa Ì‡ - ÌÈiÁ ÏÎ‡‰Ï Ôk¯cL ˙B˜¯È B‡ ˙B¯t≈¿»∆«¿»¿≈»≈«ƒƒƒ¿»
Ô˜ÏL B‡20Ïk‰L" ‰lÁza Ô‰ÈÏÚ C¯·Ó ,21ÛBq·Ïe " ¿»»¿»≈¬≈∆«¿ƒ»∆«…¿«

,ÔÈ˜eÏL ÏÎ‡‰Ï Ôk¯cL ˙B˜¯ÈÂ ."˙BLÙ ‡¯Ba"≈¿»ƒ»∆«¿»¿≈»≈¿ƒ
˙ÙÏÂ ·e¯k ÔB‚k22Ô‰ÈÏÚ C¯·Ó ,ÔÈiÁ ÔÏÎ‡ Ì‡ - ¿¿»∆∆ƒ¬»»«ƒ¿»≈¬≈∆
Ïk‰L" ‰lÁza23."˙Ba¯ ˙BLÙ ‡¯Ba" ÛBq·Ïe " «¿ƒ»∆«…¿«≈¿»«

È¯t ‡¯Ba" Ô‰ÈÏÚ C¯·Ó - Ô˜ÏL B‡ ÔÏMa Ì‡Â¿ƒƒ¿»¿»»¿»≈¬≈∆≈¿ƒ
‰Ó„‡‰24ÌÈ¯·c ."˙Ba¯ ˙BLÙ ‡¯Ba" ÛBq·Ïe " »¬»»¿«≈¿»«¿»ƒ

ÔÈa ÔÈiÁ ÔÈa ,ÔÏÎ‡ - ÔÈÏM·Óe ÔÈiÁ ÏÎ‡‰Ï Ôk¯cL∆«¿»¿≈»≈«ƒ¿À»ƒ¬»»≈«ƒ≈
:Ô‰Ï ‰Èe‡¯‰ ‰Î¯a ‰lÁza Ô‰ÈÏÚ C¯·Ó - ÔÈÏM·Ó¿À»ƒ¿»≈¬≈∆«¿ƒ»¿»»»¿»»∆
eÈ‰ Ì‡Â ,"ıÚ‰ È¯t ‡¯Ba" C¯·Ó ,ıÚ ˙B¯Ù eÈ‰ Ì‡ƒ»≈≈¿»≈≈¿ƒ»≈¿ƒ»
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È¯t ‡¯Ba" C¯·Ó ,˙B˜¯È B‡ ‰Ó„‡‰ ˙B¯Ù≈»¬»»¿»¿»≈≈¿ƒ
‰Ó„‡‰25." »¬»»

ממבושל,20) יותר - שלוק שנימוחו. עד הרבה בישלם
אולם  לט: פסחים ב'תוספות' וכן קיא. בחולין כמבואר
פחות  הוא ששלוק אמרו, ה"ו פ"י, תרומות בירושלמי

ואין 21)מבישול. הואיל הקודמת, מחשיבותם שהורידם
לח:). (ברכות מבושלים להאכל גנים 22)דרכם ירק מין

אכילתם.23)(ריב"ע). דרך זה דרך 24)שאין שזהו
ברש"י). (שם, פריים עיקר והוא שם:25)אכילתם,

(ע"י  שינוים ואין האדמה" פרי עליהם מברך "שלקות
להם. הראויה מברכתם מורידם הבישול)

.„ÏÚ C¯·Ó ,Ô˜ÏL - ˜ÏM‰Ï Ôk¯cL ˙B˜¯È¿»∆«¿»¿ƒ»≈¿»»¿»≈«
‰Ó„‡‰ È¯t ‡¯Ba" Ô‰lL ˜ÏLŒÈÓ26‡e‰Â ;" ≈∆∆∆»∆≈¿ƒ»¬»»¿

ML˙B˜ÏMk ˙B˜ÏM‰ ÈÓÈnL ,Ô‰ÈÓÈÓ ˙BzLÏ Ô˜Ï27 ∆¿»»ƒ¿≈≈∆∆≈≈«¿»«¿»
ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó - ÌÈ¯Óz L·c .Ô˙BzLÏ Ôk¯cL ÌB˜Óaƒ¿∆«¿»ƒ¿»¿«¿»ƒ¿»¿ƒ»»

Ïk‰L" ‰lÁz28‡ÈˆB‰Â „ia ÔÎÚnL ÌÈ¯Óz Ï·‡ ;" ¿ƒ»∆«…¬»¿»ƒ∆¿»»«»¿ƒ
Ô‰ÈÏÚ C¯·Ó - ‰qÚ BÓk Ô‡NÚÂ Ô‰lL ÔÈÈÚ¯‚«¿ƒƒ∆»∆«¬»»¿ƒ»¿»≈¬≈∆

ıÚ‰ È¯t ‡¯Ba" ‰lÁz29ÔÈÚÓ ˙Á‡ ‰Î¯a ÛBq·Ïe " ¿ƒ»≈¿ƒ»≈¿«¿»»««≈≈
.LÏL»

אם 26) אבל בשר, עם בישלם שלא ודוקא ע"א. לט, ברכות
ומברך  עיקר חשוב שבמרק הבשר טעם - הבשר עם בישלם

שם). (הרא"ש שהכל למשקין 27)עליו דומה זה ואין
ה"ב, לעיל שהכל, עליהם שמברך מפירות הנסחטים
טעם  לו יש השלקות ומרק הפרי, טעם לו אין שהמשקה

שם). (הרא"ש ע"א.28)הירק לח, שם.29)ברכות

.‰ÔÈÏM·Óe Ô˙B‡ ÔÈËÁBqL ,ÌÈ˜e˙n‰ ÌÈw‰«»ƒ«¿ƒ∆¬ƒ»¿«¿ƒ
ÁÏÓÏ ‰Ó„ÈÂ ‡t˜iL „Ú Ô‰ÈÓÈÓ30ÌÈB‡b‰ Ïk - ≈≈∆«∆ƒ¿»¿ƒ¿∆¿∆«»«¿ƒ
¯Ba" ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·nL ,ÌÈ¯ÓB‡,"‰Ó„‡‰ È¯t ‡ ¿ƒ∆¿»¿ƒ»»≈¿ƒ»¬»»

ıÚ‰ È¯t ‡¯Ba" - e¯Ó‡ Ì˙ˆ˜Óe31e¯Ó‡ ÔÎÂ ;"32, ƒ¿»»»¿≈¿ƒ»≈¿≈»¿
."‰Ó„‡‰ È¯t ‡¯Ba" C¯·Ó ,ÌÈ˜ Ì˙B‡ ıˆBn‰L∆«≈»»ƒ¿»≈≈¿ƒ»¬»»
‡l‡ ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡Â ,È¯t ‰Ê ÔÈ‡L ,¯ÓB‡ È‡Â«¬ƒ≈∆≈∆¿ƒ¿≈¿»¿ƒ»»∆»

ÌÈw‰ el‡ L·„ ‰È‰È ‡lL ,"Ïk‰L"33‰pzLpL , ∆«…∆…ƒ¿∆¿«≈«»ƒ∆ƒ¿«»
È„È ŒÏÚ34‰pzL ‡lL ,ÌÈ¯Óz L·cÓ ÏB„b ,¯e‡ «¿≈»ƒ¿«¿»ƒ∆…ƒ¿«»

."Ïk‰L" ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Óe ,¯e‡‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈»¿»¿ƒ»»∆«…

שלנו.30) לשופר גדולות'31)הכוונה הלכות 'בעל דעת
בשמואלֿא  הנזכר הדבש" "יערת וזהו שם. ברא"ש הובאה
זה  לדבש קוראים שבערבית שם, רש"י וכפירוש כז יד,

הם.32)סוקריא. אדמה פרי שהקנים שסוברים הגאונים
מברך 33) והמוצצם העץ, פרי שהוא נניח אם אפילו כלומר:

שהכל. ברכתו ממנו היוצא הסוכר עכ"פ העץ", פרי "בורא
דברי 34) על משיג ר"ב סי' או"ח וב'טור' באש. הבישול ע"י

מתמרים, הזב דבש לדין הסוכר דין לדמות שאין רבינו,
כמו  לאכלן מנת על נטיעתן ועיקר פרי בעצמן הן שהתמרים
המשקין  כל כדין ברכתן נשתנית כשנשתנו ולפיכך שהן,
ראויים  אינם האלו הקנים אבל הפירות, מן הנסחטים
וזהו  הוא דבשם דעת על נטיעתם ועיקר שהם, כמו לאכילה
והכסףֿמשנה  העץ". פרי "בורא עליו מברכים לפיכך פריים,

טוען  היה לא ה'טור' של בארצו הקנים היו שאילו משיב,
ולרבבות  לאלפים מהם מוכרים שנמצאים שבמקום כך,
פירות  מי כשאר מימיהם דין ולכן שהם, כמו למצצם

"שהכל". שברכתם

.ÂÏ˜c‰ L‡¯ ‡e‰Â ,¯Bw‰35Ô·Ï ıÚ BÓk ‡e‰L ,36 «¿…«∆∆∆¿≈»»
Ïk‰L" ‰lÁza ÂÈÏÚ C¯·Ó -37ÛÏˆ ÏL Ò¯Ù˜ ."38, ¿»≈»»«¿ƒ»∆«…«¿»∆»»

BÈ‡L ÈtÓ ,"‰Ó„‡‰ È¯t ‡¯Ba" ÂÈÏÚ C¯·Ó¿»≈»»≈¿ƒ»¬»»ƒ¿≈∆≈
È¯Ù39˙BBi·‡‰Â .40˙B¯eˆk Ô‰L ,È¯t‰ Ô‰ ,ÛÏˆ ÏL ∆ƒ¿»¬ƒ∆¿»≈«¿ƒ∆≈¿

È¯t ‡¯Ba" Ô‰ÈÏÚ C¯·Ó - ÌÈpË˜ ÌÈwc ÌÈ¯Óz¿»ƒ«ƒ¿«ƒ¿»≈¬≈∆≈¿ƒ
ıÚ‰41." »≈

התומר.35) לחיך.36)עץ ומתוק רך ברכות 37)והוא
הדקל  את נטעו לא ומתחילה כעץ, להקשות שסופו ע"א. לו,

הקור. אכילת דעת (קפרסטראוך),38)על קטןֿקומה אילן
ד, פרק (מעשרות במשנה ונזכר אלֿקפא"ר. - ובערבית

ש  העלים הם - והקפרס העץ מ"ו). מן יוצאים ואינם לו
(הערוך). האדמה מן אלא הפרי.39)עצמו שומר אלא

פריו.40) עיקר והם קטנים ע"א.41)גרגירים לו, ברכות

.ÊÏt‰ÏÈ·bf‰Â ÔÈÏt42ÔÈaË¯ Ô‰L ÔÓÊa -43C¯·Ó , «ƒ¿¿ƒ¿««¿¿ƒƒ¿«∆≈¿Àƒ¿»≈
‰Ó„‡‰ È¯t ‡¯Ba" Ô‰ÈÏÚ44ÔÈ‡ ,ÔÈL·È Ï·‡ ," ¬≈∆≈¿ƒ»¬»»¬»¿≈ƒ≈

ÈtÓ ,Ì‰È¯Á‡Ï ‡ÏÂ Ì‰ÈÙÏ ‡Ï ,‰Î¯a ÔÈeÚË¿ƒ¿»»…ƒ¿≈∆¿…¿«¬≈∆ƒ¿≈
ÔÈÏ·z Ô‰L45ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÔÈÏÎ‡ ÔÎÂ .ÏÎ‡ BÈ‡Â ∆≈«¿ƒ¿≈…∆¿≈√»ƒ∆≈¿ƒ

ÔÈeÚË ÔÈ‡ ,‰i˙LÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÔÈ˜LÓe ‰ÏÈÎ‡Ï«¬ƒ»«¿ƒ∆≈»¿ƒƒ¿ƒ»≈»¿ƒ
.Ô‰È¯Á‡Ï ‡ÏÂ Ô‰ÈÙÏ ‡Ï ,‰Î¯a¿»»…ƒ¿≈∆¿…¿«¬≈∆

מאכלים 42) לתוך כבשמים ניתן היבש ששרשו קנמון, מין
לאכילה.43)שונים. שהפלפלין 44)וראויים ואע"פ

דעת  על לנטעו אדם בני דרך שאין מכיון העץ, על גדלים
לשנות  ראוי בתבשיל, תערובת ע"י אלא שהם כמו לאכלם

(כסףֿמשנה). במקצת את 45)ברכתם בהם לתבל עשויים
לו:). (ברכות עצמם בפני נאכלים ואינם התבשיל,

.Á‰LtÚL ˙t‰46ÌÈ¯˜‰L ÔÈi‰Â ,47ÏÈL·˙Â , ««∆ƒ¿»¿««ƒ∆ƒ¿ƒ¿«¿ƒ
B˙¯eˆ ‰¯·ÚL48ÔÈbt Ô‰L ,˙BÏ·Bp‰Â ,49¯ÎM‰Â ,50, ∆»¿»»¿«¿∆≈«ƒ¿«≈»

È‡·Bb‰Â ,ıÓÁ‰Â51ÔÈ‰Ók‰Â ,ÁÏn‰Â ,52˙Bi¯Ët‰Â , ¿«…∆¿««¿«∆«¿«¿≈ƒ¿«ƒ¿ƒ
Ïk‰L" ‰lÁz C¯·Ó Ôlk ÏÚ -53ÔÈÎ¯·Ó‰ ÏÎÂ ." «À»¿»≈¿ƒ»∆«…¿»«¿»¿ƒ

˙BLÙ ‡¯Ba" C¯·Ó ‰B¯Á‡Ï ,"Ïk‰L" ÂÈÙÏ54." ¿»»∆«…»«¬»¿»≈≈¿»
ÂÈÙÏ ‰Î¯a ÔeÚË ,ÂÈ¯Á‡Ï ‰Î¯a ÔeÚh‰ ÏÎÂ55. ¿»«»¿»»¿«¬»»¿»»¿»»

א,46) (יואל פרדות עבשו מלשון: ורקבון, טחב שהעלתה
(הערוך). בפ"א נחלפת שהבי"ת על 47)יז), קרום שהעלה

והקריס, כתוב: התימנים ובכת"י חימוצו, מחמת פניו
וכן  אקריס, - חומץ נקרא ברומית שכן החמיץ, ופירושו:
(הערוך, שהקריס מ:) (ברכות פריז כת"י הש"ס בנוסח הוא

קרס). הרוח 49)שנתקלקל.48)ערך שהשירתם פירות
שנתבשלו. (ב"ב 50)קודם משעורים או מתמרים שעושים

טהורים.51)צו:). חגבים הפטריות 52)מין ממיני מין
האדמה, על גדלות שהפטריות אלא רטובה, באדמה הגדל
נראים  חפירתה ואחר האדמה בתוך גדלים והכמהין

אףֿעלֿפי 53)(הערוך). ופטריות וכמהין ע"ב. מ, ברכות
ועיקר  הואיל "שהכל", עליהם מברכים האדמה, מן שגדלים
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È¯t ‡¯Ba" C¯·Ó ,˙B˜¯È B‡ ‰Ó„‡‰ ˙B¯Ù≈»¬»»¿»¿»≈≈¿ƒ
‰Ó„‡‰25." »¬»»

ממבושל,20) יותר - שלוק שנימוחו. עד הרבה בישלם
אולם  לט: פסחים ב'תוספות' וכן קיא. בחולין כמבואר
פחות  הוא ששלוק אמרו, ה"ו פ"י, תרומות בירושלמי

ואין 21)מבישול. הואיל הקודמת, מחשיבותם שהורידם
לח:). (ברכות מבושלים להאכל גנים 22)דרכם ירק מין

אכילתם.23)(ריב"ע). דרך זה דרך 24)שאין שזהו
ברש"י). (שם, פריים עיקר והוא שם:25)אכילתם,

(ע"י  שינוים ואין האדמה" פרי עליהם מברך "שלקות
להם. הראויה מברכתם מורידם הבישול)

.„ÏÚ C¯·Ó ,Ô˜ÏL - ˜ÏM‰Ï Ôk¯cL ˙B˜¯È¿»∆«¿»¿ƒ»≈¿»»¿»≈«
‰Ó„‡‰ È¯t ‡¯Ba" Ô‰lL ˜ÏLŒÈÓ26‡e‰Â ;" ≈∆∆∆»∆≈¿ƒ»¬»»¿

ML˙B˜ÏMk ˙B˜ÏM‰ ÈÓÈnL ,Ô‰ÈÓÈÓ ˙BzLÏ Ô˜Ï27 ∆¿»»ƒ¿≈≈∆∆≈≈«¿»«¿»
ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó - ÌÈ¯Óz L·c .Ô˙BzLÏ Ôk¯cL ÌB˜Óaƒ¿∆«¿»ƒ¿»¿«¿»ƒ¿»¿ƒ»»

Ïk‰L" ‰lÁz28‡ÈˆB‰Â „ia ÔÎÚnL ÌÈ¯Óz Ï·‡ ;" ¿ƒ»∆«…¬»¿»ƒ∆¿»»«»¿ƒ
Ô‰ÈÏÚ C¯·Ó - ‰qÚ BÓk Ô‡NÚÂ Ô‰lL ÔÈÈÚ¯‚«¿ƒƒ∆»∆«¬»»¿ƒ»¿»≈¬≈∆

ıÚ‰ È¯t ‡¯Ba" ‰lÁz29ÔÈÚÓ ˙Á‡ ‰Î¯a ÛBq·Ïe " ¿ƒ»≈¿ƒ»≈¿«¿»»««≈≈
.LÏL»

אם 26) אבל בשר, עם בישלם שלא ודוקא ע"א. לט, ברכות
ומברך  עיקר חשוב שבמרק הבשר טעם - הבשר עם בישלם

שם). (הרא"ש שהכל למשקין 27)עליו דומה זה ואין
ה"ב, לעיל שהכל, עליהם שמברך מפירות הנסחטים
טעם  לו יש השלקות ומרק הפרי, טעם לו אין שהמשקה

שם). (הרא"ש ע"א.28)הירק לח, שם.29)ברכות

.‰ÔÈÏM·Óe Ô˙B‡ ÔÈËÁBqL ,ÌÈ˜e˙n‰ ÌÈw‰«»ƒ«¿ƒ∆¬ƒ»¿«¿ƒ
ÁÏÓÏ ‰Ó„ÈÂ ‡t˜iL „Ú Ô‰ÈÓÈÓ30ÌÈB‡b‰ Ïk - ≈≈∆«∆ƒ¿»¿ƒ¿∆¿∆«»«¿ƒ
¯Ba" ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·nL ,ÌÈ¯ÓB‡,"‰Ó„‡‰ È¯t ‡ ¿ƒ∆¿»¿ƒ»»≈¿ƒ»¬»»

ıÚ‰ È¯t ‡¯Ba" - e¯Ó‡ Ì˙ˆ˜Óe31e¯Ó‡ ÔÎÂ ;"32, ƒ¿»»»¿≈¿ƒ»≈¿≈»¿
."‰Ó„‡‰ È¯t ‡¯Ba" C¯·Ó ,ÌÈ˜ Ì˙B‡ ıˆBn‰L∆«≈»»ƒ¿»≈≈¿ƒ»¬»»
‡l‡ ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡Â ,È¯t ‰Ê ÔÈ‡L ,¯ÓB‡ È‡Â«¬ƒ≈∆≈∆¿ƒ¿≈¿»¿ƒ»»∆»

ÌÈw‰ el‡ L·„ ‰È‰È ‡lL ,"Ïk‰L"33‰pzLpL , ∆«…∆…ƒ¿∆¿«≈«»ƒ∆ƒ¿«»
È„È ŒÏÚ34‰pzL ‡lL ,ÌÈ¯Óz L·cÓ ÏB„b ,¯e‡ «¿≈»ƒ¿«¿»ƒ∆…ƒ¿«»

."Ïk‰L" ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Óe ,¯e‡‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈»¿»¿ƒ»»∆«…

שלנו.30) לשופר גדולות'31)הכוונה הלכות 'בעל דעת
בשמואלֿא  הנזכר הדבש" "יערת וזהו שם. ברא"ש הובאה
זה  לדבש קוראים שבערבית שם, רש"י וכפירוש כז יד,

הם.32)סוקריא. אדמה פרי שהקנים שסוברים הגאונים
מברך 33) והמוצצם העץ, פרי שהוא נניח אם אפילו כלומר:

שהכל. ברכתו ממנו היוצא הסוכר עכ"פ העץ", פרי "בורא
דברי 34) על משיג ר"ב סי' או"ח וב'טור' באש. הבישול ע"י

מתמרים, הזב דבש לדין הסוכר דין לדמות שאין רבינו,
כמו  לאכלן מנת על נטיעתן ועיקר פרי בעצמן הן שהתמרים
המשקין  כל כדין ברכתן נשתנית כשנשתנו ולפיכך שהן,
ראויים  אינם האלו הקנים אבל הפירות, מן הנסחטים
וזהו  הוא דבשם דעת על נטיעתם ועיקר שהם, כמו לאכילה
והכסףֿמשנה  העץ". פרי "בורא עליו מברכים לפיכך פריים,

טוען  היה לא ה'טור' של בארצו הקנים היו שאילו משיב,
ולרבבות  לאלפים מהם מוכרים שנמצאים שבמקום כך,
פירות  מי כשאר מימיהם דין ולכן שהם, כמו למצצם

"שהכל". שברכתם

.ÂÏ˜c‰ L‡¯ ‡e‰Â ,¯Bw‰35Ô·Ï ıÚ BÓk ‡e‰L ,36 «¿…«∆∆∆¿≈»»
Ïk‰L" ‰lÁza ÂÈÏÚ C¯·Ó -37ÛÏˆ ÏL Ò¯Ù˜ ."38, ¿»≈»»«¿ƒ»∆«…«¿»∆»»

BÈ‡L ÈtÓ ,"‰Ó„‡‰ È¯t ‡¯Ba" ÂÈÏÚ C¯·Ó¿»≈»»≈¿ƒ»¬»»ƒ¿≈∆≈
È¯Ù39˙BBi·‡‰Â .40˙B¯eˆk Ô‰L ,È¯t‰ Ô‰ ,ÛÏˆ ÏL ∆ƒ¿»¬ƒ∆¿»≈«¿ƒ∆≈¿

È¯t ‡¯Ba" Ô‰ÈÏÚ C¯·Ó - ÌÈpË˜ ÌÈwc ÌÈ¯Óz¿»ƒ«ƒ¿«ƒ¿»≈¬≈∆≈¿ƒ
ıÚ‰41." »≈

התומר.35) לחיך.36)עץ ומתוק רך ברכות 37)והוא
הדקל  את נטעו לא ומתחילה כעץ, להקשות שסופו ע"א. לו,

הקור. אכילת דעת (קפרסטראוך),38)על קטןֿקומה אילן
ד, פרק (מעשרות במשנה ונזכר אלֿקפא"ר. - ובערבית

ש  העלים הם - והקפרס העץ מ"ו). מן יוצאים ואינם לו
(הערוך). האדמה מן אלא הפרי.39)עצמו שומר אלא

פריו.40) עיקר והם קטנים ע"א.41)גרגירים לו, ברכות

.ÊÏt‰ÏÈ·bf‰Â ÔÈÏt42ÔÈaË¯ Ô‰L ÔÓÊa -43C¯·Ó , «ƒ¿¿ƒ¿««¿¿ƒƒ¿«∆≈¿Àƒ¿»≈
‰Ó„‡‰ È¯t ‡¯Ba" Ô‰ÈÏÚ44ÔÈ‡ ,ÔÈL·È Ï·‡ ," ¬≈∆≈¿ƒ»¬»»¬»¿≈ƒ≈

ÈtÓ ,Ì‰È¯Á‡Ï ‡ÏÂ Ì‰ÈÙÏ ‡Ï ,‰Î¯a ÔÈeÚË¿ƒ¿»»…ƒ¿≈∆¿…¿«¬≈∆ƒ¿≈
ÔÈÏ·z Ô‰L45ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÔÈÏÎ‡ ÔÎÂ .ÏÎ‡ BÈ‡Â ∆≈«¿ƒ¿≈…∆¿≈√»ƒ∆≈¿ƒ

ÔÈeÚË ÔÈ‡ ,‰i˙LÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÔÈ˜LÓe ‰ÏÈÎ‡Ï«¬ƒ»«¿ƒ∆≈»¿ƒƒ¿ƒ»≈»¿ƒ
.Ô‰È¯Á‡Ï ‡ÏÂ Ô‰ÈÙÏ ‡Ï ,‰Î¯a¿»»…ƒ¿≈∆¿…¿«¬≈∆

מאכלים 42) לתוך כבשמים ניתן היבש ששרשו קנמון, מין
לאכילה.43)שונים. שהפלפלין 44)וראויים ואע"פ

דעת  על לנטעו אדם בני דרך שאין מכיון העץ, על גדלים
לשנות  ראוי בתבשיל, תערובת ע"י אלא שהם כמו לאכלם

(כסףֿמשנה). במקצת את 45)ברכתם בהם לתבל עשויים
לו:). (ברכות עצמם בפני נאכלים ואינם התבשיל,

.Á‰LtÚL ˙t‰46ÌÈ¯˜‰L ÔÈi‰Â ,47ÏÈL·˙Â , ««∆ƒ¿»¿««ƒ∆ƒ¿ƒ¿«¿ƒ
B˙¯eˆ ‰¯·ÚL48ÔÈbt Ô‰L ,˙BÏ·Bp‰Â ,49¯ÎM‰Â ,50, ∆»¿»»¿«¿∆≈«ƒ¿«≈»

È‡·Bb‰Â ,ıÓÁ‰Â51ÔÈ‰Ók‰Â ,ÁÏn‰Â ,52˙Bi¯Ët‰Â , ¿«…∆¿««¿«∆«¿«¿≈ƒ¿«ƒ¿ƒ
Ïk‰L" ‰lÁz C¯·Ó Ôlk ÏÚ -53ÔÈÎ¯·Ó‰ ÏÎÂ ." «À»¿»≈¿ƒ»∆«…¿»«¿»¿ƒ

˙BLÙ ‡¯Ba" C¯·Ó ‰B¯Á‡Ï ,"Ïk‰L" ÂÈÙÏ54." ¿»»∆«…»«¬»¿»≈≈¿»
ÂÈÙÏ ‰Î¯a ÔeÚË ,ÂÈ¯Á‡Ï ‰Î¯a ÔeÚh‰ ÏÎÂ55. ¿»«»¿»»¿«¬»»¿»»¿»»

א,46) (יואל פרדות עבשו מלשון: ורקבון, טחב שהעלתה
(הערוך). בפ"א נחלפת שהבי"ת על 47)יז), קרום שהעלה

והקריס, כתוב: התימנים ובכת"י חימוצו, מחמת פניו
וכן  אקריס, - חומץ נקרא ברומית שכן החמיץ, ופירושו:
(הערוך, שהקריס מ:) (ברכות פריז כת"י הש"ס בנוסח הוא

קרס). הרוח 49)שנתקלקל.48)ערך שהשירתם פירות
שנתבשלו. (ב"ב 50)קודם משעורים או מתמרים שעושים

טהורים.51)צו:). חגבים הפטריות 52)מין ממיני מין
האדמה, על גדלות שהפטריות אלא רטובה, באדמה הגדל
נראים  חפירתה ואחר האדמה בתוך גדלים והכמהין

אףֿעלֿפי 53)(הערוך). ופטריות וכמהין ע"ב. מ, ברכות
ועיקר  הואיל "שהכל", עליהם מברכים האדמה, מן שגדלים
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(שם). הוא האויר מן ע"ב.54)יניקתם מד, שם,
של 55) ריח כגון לאחריו, ולא לפניו ברכה שטעון ויש שם.

בושם.

.ËÌÈ¯ÓL56‰LÏL Ì‰ÈÏÚ Ô˙pL ,57Ô‰Ó ‡ÈˆB‰Â ¿»ƒ∆»«¬≈∆¿»¿ƒ≈∆
‰Úa¯‡58‰fL ,"ÔÙb‰ È¯t ‡¯Ba" Ô‰ÈÏÚ C¯·Ó - «¿»»¿»≈¬≈∆≈¿ƒ«»∆∆∆

‡e‰ ‚eÊÓ ÔÈÈ59ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ‰Úa¯‡Ó ˙BÁt ‡ÈˆB‰ . «ƒ»ƒ»≈«¿»»««ƒ
‰lÁz "Ïk‰L" Ô‰ÈÏÚ C¯·Ó ,ÔÈÈ ÌÚË Ì‰a LiL60. ∆≈»∆«««ƒ¿»≈¬≈∆∆«…¿ƒ»

יין.56) מים.57)שמרי מדות יין 58)שלש שנמזג
המים. עם יין.59)השמרים ואחד מים חלקים שלשה

ע"ב.60) צו, בבאֿבתרא

.È- "‰Ó„‡‰ È¯t ‡¯Ba" ÔÏÈ‡‰ ˙B¯t ÏÚ C¯a≈««≈»ƒ»≈¿ƒ»¬»»
‡ˆÈ61‡Ï - "ıÚ‰ È¯t ‡¯Ba" ‰Ó„‡‰ ˙B¯t ÏÚÂ ; »»¿«≈»¬»»≈¿ƒ»≈…
‡ˆÈ62Ïk‰L" C¯a Ì‡ Ìlk ÏÚÂ .63elÙ‡Â ,‡ˆÈ - " »»¿«À»ƒ≈«∆«…»»«¬ƒ

ÔÈi‰ ÏÚÂ ˙t‰ ÏÚ64. «««¿««»ƒ

הוא 61) האדמה פירות ובכלל האדמה, מן יונק האילן שגם
שם). יונה' 'רבינו וכפירוש מ"ב. פ"ו, שאין 62)(ברכות

סימן  נתנו וחז"ל (שם). האילן פירות בכלל האדמה פירות
שאתה  פרי כל אדמה: פרי ואיזהו עץ פרי איזהו בו לידע
- הבאה לשנה פרי ומוציא נשאר העץ של והענף קוטפו,
נשאר  הענף ואין הפרי, את נוטל שאתה וכל העץ. פרי זהו
הוא  האדמה פרי - הבאה לשנה פירות ולהוציא לחזור

מ:). שמסופק 63)(ברכות דבר כל ולפיכך מ"ב. פ"ו, שם,
('הגהות  חובתו ידי ויצא "שהכל" יברך עליו, לברך מה בו

ע"ב.64)מיימוניות'). מ, ברכות

.‡È‰Î¯a‰ ÏÈÁ˙‰Â ,B„Èa ¯ÎL ÏL ÒBk Á˜Ï65 »«∆≈»¿»¿ƒ¿ƒ«¿»»
È¯t ‡¯Ba" ¯Ó‡Â ‰ÚËÂ ,"Ïk‰L" ¯ÓBÏ ˙ÓŒÏÚ«¿»«∆«…¿»»¿»«≈¿ƒ

B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡ - "ÔÙb‰66ÂÈÙÏ eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ . «»∆≈«¬ƒƒ¿≈ƒ»¿»»
‡¯Ba" ¯ÓBÏ ˙ÓŒÏÚ ‰Î¯a‰ ÏÈÁ˙‰Â ,ı¯‡‰ ˙B¯t≈»»∆¿ƒ¿ƒ«¿»»«¿»«≈
ÔÈ‡ - "ıÚ‰ È¯t ‡¯Ba" ¯Ó‡Â ‰ÚËÂ ,"‰Ó„‡‰ È¯t¿ƒ»¬»»¿»»¿»«≈¿ƒ»≈≈
,Ô‚c ÏL ÏÈL·z ÂÈÙÏ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ«¬ƒƒ¿≈ƒ»»¿»»«¿ƒ∆»»
‰ÚËÂ ,"˙BBÊÓ ÈÈÓ ‡¯Ba" ¯ÓBÏ ˙ÓŒÏÚ Á˙Ùe»««¿»«≈ƒ≈¿¿»»
˙‡ ¯ÈkÊ‰L ‰ÚLaL ÈtÓ ;‡ˆÈ - "‡ÈˆBn‰" ¯Ó‡Â¿»««ƒ»»ƒ¿≈∆¿»»∆ƒ¿ƒ∆
‡l‡ Ôek˙ ‡Ï ,‰Î¯a‰ ¯wÚ Ô‰L ,˙eÎÏn‰Â ÌM‰«≈¿««¿∆≈ƒ««¿»»…ƒ¿«≈∆»
¯wÚa ‰È‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰Â ,ÔÈn‰ B˙B‡Ï ‰Èe‡¯‰ ‰Î¯aÏ«¿»»»¿»¿«ƒ¿ƒ¿…»»¿ƒ«
ÔÈ‡Â ‡ˆÈ ,dÙBÒ· ‰ÚhL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙eÚË ‰Î¯a‰«¿»»»««ƒ∆»»¿»»»¿≈

B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ67. «¬ƒƒ

ומלכות.65) כהלכה.66)בשם שנית שם 67)שיברך
והיא: סוגיא, באותה לרבינו היתה אחרת וגירסא ע"א. יא,
וסיים  דשיכרא, אדעתא ובירך פתח בידו, דשיכרא כסא נקט
פ"א, שמע קריאת הל' (כסףֿמשנה וכו' (יין) בדחמרא

ה"ח).

.·Èel‡‰ ˙BÎ¯a‰ Ïk68Ì‡ Ì‰a BÏ ˜tzÒ Ì‡ , »«¿»»≈ƒƒ¿«≈»∆ƒ
‰lÁz· ‡Ï ,C¯·Óe ¯ÊBÁ BÈ‡ - C¯· ‡Ï B‡ C¯a≈«…≈«≈≈¿»≈…«¿ƒ»

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ô‰L ÈtÓ ,ÛBq· ‡ÏÂ69ÁÎL . ¿…«ƒ¿≈∆≈ƒƒ¿≈¿ƒ»«
eÈ‰ Ì‡ - ‰Î¯· ‡Ïa ÂÈt CB˙Ï ÔÈÏÎ‡ ÒÈÎ‰Â¿ƒ¿ƒ√»ƒ¿ƒ¿…¿»»ƒ»

ÔÈ˜LÓ70ÔÚÏBa ,71ÛBqa Ô‰ÈÏÚ C¯·Óe ,72eÈ‰ Ì‡Â . «¿ƒ¿»¿»≈¬≈∆«¿ƒ»

Ô˜¯Ê Ì‡L ,˙B¯Ù73- ÌÈ·ÚÂ ÌÈ˙ez ÔB‚k ,eÒ‡nÈ ≈∆ƒ¿»»ƒ»¬¿ƒ«¬»ƒ
„Á‡ „ˆÏ Ô˜lÒÓ74Ì‡Â .ÔÚÏBa CkŒ¯Á‡Â ,C¯·Óe ¿«¿»¿«∆»¿»≈¿««»¿»¿ƒ

,ÂÈtÓ ÔËÏBt - ÌÈeÙ‡Â ÌÈÏBt ÔB‚k ,ÔÈÒ‡Ó ÔÈ‡≈»ƒ¿»ƒ¿ƒ«¬ƒ¿»ƒƒ
Èet ÂÈÙe C¯·iL „Ú75.ÏÎB‡ CkŒ¯Á‡Â , «∆¿»≈ƒ»¿««»≈

לברכת 68) פרט סופרים, מדברי שהן זה בפרק המנויות
לעיל  כמבואר מספק עליה שחוזר התורה, מן שהיא המזון

יד. הלכה לד.69)פ"ב, (שבת להקל - דבריהם וספק
כא.). ברכות וכן 70)וראה יופסדו, מפיו יפלטם שאם

מלוגמיו. לאחד לסלקם ברכה.71)א"א ברכה 72)בלא
שנאמר 75)שבפיו.74)מפיו.73)אחרונה. משום

פנוי  להיות צריך הפה כל תהלתך, פי ימלא ח): עא, (תהלים
שם. חננאל' 'רבינו וכפירוש נא.) (ברכות ברכה בשעת

.‚ÈÔ‰È˙BÎ¯· eÈ‰ Ì‡ - ‰a¯‰ ÔÈÈÓ ÂÈÙÏ eÈ‰»¿»»ƒƒ«¿≈ƒ»ƒ¿≈∆
˙BÂL76Ì‡Â ;¯‡M‰ ˙‡ ¯ËBÙe Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÚ C¯·Ó , »¿»≈«««≈∆≈∆«¿»¿ƒ

‰Î¯a Ô‰Ó ˙Á‡ Ïk ÏÚ C¯·Ó - ˙BÂL Ì‰È˙BÎ¯a ÔÈ‡≈ƒ¿≈∆»¿»≈«»««≈∆¿»»
ÌÈc˜‰Ï ‰ˆ¯iL Ì‰Ó ‰ÊŒÈ‡Â ,BÏ ‰Èe‡¯‰77 »¿»¿≈∆≈∆∆ƒ¿∆¿«¿ƒ

ÌÈc˜Ó78LÈ Ì‡ - ‰fÓ ¯˙BÈ ‰Ê· ‰ˆB¯ BÈ‡ Ì‡Â . «¿ƒ¿ƒ≈∆»∆≈ƒ∆ƒ≈
C¯·Ó ‡e‰ ÂÈÏÚ ,ÌÈÈn‰ ˙Ú·MÓ „Á‡ Ì‰ÈÈa≈≈∆∆»ƒƒ¿««ƒƒ»»¿»≈
.‰Î¯aa Ì„B˜ - ˜eÒta Ì„Bw‰ ÏÎÂ .‰lÁz¿ƒ»¿»«≈«»≈«¿»»
‰hÁ ı¯‡ :‰Ê ˜eÒÙa ÌÈ¯eÓ‡‰ Ô‰ ,‰Ú·M‰Â¿«ƒ¿»≈»¬ƒ¿»∆∆∆ƒ»
.L·„e ÔÓL ˙ÈÊ ı¯‡ ,ÔBn¯Â ‰‡˙e ÔÙ‚Â ‰¯ÚNe¿…»¿∆∆¿≈»¿ƒ∆∆≈∆∆¿»

ÌÈ¯Óz L·c ‡e‰ ‰Ê L·„e79ÌÈ¯Óz‰Â .80ÔÈÓ„B˜ ¿»∆¿«¿»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ
ı¯‡"Ï ÈL ÌÈ¯Óz‰L ,ÌÈ·ÚÏ81ÈLÈÏL ÌÈ·Ú‰Â ," »¬»ƒ∆«¿»ƒ≈ƒ¿∆∆¿»¬»ƒ¿ƒƒ

ı¯‡"Ï82." ¿∆∆

וזית.76) תפוח יותר.77)כגון עליו ואפילו 78)שחביב
בתורה. המיוחדים המינים משבעת הוא השני כשהמין

דבורים.79) בדבש לטעות שנכתבו 80)שלא אע"פ
הפסוק.81)באחרונה. בסוף הנזכרת הנזכרת 82)שניה

הפסוק. בראש

.„È˙LÓÁ ÏL ,LÏL ÔÈÚÓ ‡È‰L ˙Á‡ ‰Î¯a¿»»««∆ƒ≈≈»∆¬≈∆
Ô‚c‰ ÈÈÓ ÏL ‡È‰ ,ÔÈÈ ÏLÂ ,˙B¯t ÏL ÔÈÈn‰83; «ƒƒ∆≈¿∆«ƒƒ∆ƒ≈«»»

ıÚ‰ È¯t ÏÚÂ ıÚ‰ ÏÚ :¯ÓB‡ ‡e‰ ˙B¯t‰ ÏÚL ‡l‡∆»∆««≈≈«»≈¿«¿ƒ»≈
‰cÓÁ ı¯‡ ÏÚÂ ‰„N‰ ˙·ez ÏÚÂ84ÔÈi‰ ÏÚÂ ,'eÎÂ ¿«¿««»∆¿«∆∆∆¿»¿¿«««ƒ

Ì˙BÁÂ ,ÔÙb‰ È¯t ÏÚÂ ÔÙb‰ ÏÚ :¯ÓB‡ ‡e‰≈««∆∆¿«¿ƒ«∆∆¿≈
˙B¯t‰ ÏÚÂ ı¯‡‰ ÏÚ :Ô‰ÈzLa85ı¯‡a ‰È‰ Ì‡Â . ƒ¿≈∆«»»∆¿««≈¿ƒ»»¿∆∆

‰È˙B¯t ÏÚÂ ı¯‡‰ ÏÚ :Ì˙BÁ - Ï‡¯NÈ86ÈÓ LÈÂ . ƒ¿»≈≈«»»∆¿«≈∆»¿≈ƒ
Ï‡ Èk" :‰ÓÈ˙Á Ì„˜ ,LÏL ÔÈÚnL ‰Î¯aa ÛÈÒBnL∆ƒ«¿»»∆≈≈»…∆¬ƒ»ƒ≈

˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯a ÔÈÚÓ ‡e‰L ,"‰z‡ ·ÈËÓe ·BË87LÈÂ . ≈ƒ»»∆≈≈¿»»¿ƒƒ¿≈
˙k¯·a ‡l‡ ˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯a ew˙ ‡lL ,¯Ó‡L ÈÓƒ∆»«∆…ƒ¿¿»»¿ƒƒ∆»¿ƒ¿«

.„·Ïa ÔBÊn‰«»ƒ¿»

יג.83) הלכה ג, פרק לעיל מד,84)המפורשת ברכות
ועל 85)ע"א. הארץ "על היין: על שחותם סובר והראב"ד

נוהגים. אנו וכן הגפן". להדגיש 86)פרי ישראל, ארץ של
הארץ. למסכת 87)שבח אלפס' ('רבינו המזון שבברכת
פ"ו). ברכות

.ÂËÏL ÏÈL·z ÏÎ‡Â ,ÌÈ¯Óz ÏÎ‡Â ,ÔÈÈ ‰˙L»»«ƒ¿»«¿»ƒ¿»««¿ƒ∆
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zekxaקמב zekld - dad` xtq - a`Îmgpn `"k iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

,'‰ ‰z‡ Ce¯a :‰B¯Á‡a C¯·Ó - Ô‚„ ÈÈÓ ˙LÓÁ¬≈∆ƒ≈»»¿»≈»«¬»»«»
ÏÚÂ ,‰ÏkÏk‰ ÏÚÂ ‰ÈÁn‰ ÏÚ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡¡…≈∆∆»»««ƒ¿»¿«««¿»»¿«

ÔÙb‰ È¯t ÏÚÂ ÔÙb‰ÏÚÂ ,ıÚ‰ È¯t ÏÚÂ ıÚ‰ ÏÚÂ , «∆∆¿«¿ƒ«∆∆¿«»≈¿«¿ƒ»≈¿«
Ce¯a :Ì˙BÁÂ ,'eÎÂ ‰cÓÁ ı¯‡ ÏÚÂ ‰„N‰ ˙·ez¿««»∆¿«∆∆∆¿»¿¿≈»

˙B¯t‰ ÏÚÂ ‰ÈÁn‰ ÏÚÂ ı¯‡‰ ÏÚ ,'‰ ‰z‡88. «»«»»∆¿««ƒ¿»¿««≈

חותם 88) ואינו והפירות. המחיה את המוציאה הארץ
'רבינו  דעת וכן הוא. הפירות שבכלל ליין, מיוחדת חתימה

מד.). (ברכות ב'תוספות' הובאה חננאל'

.ÊËÏÚ ÛBqa C¯·Ó - ÔÈÈ ‰˙LÂ ¯Na ÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«»»¿»»«ƒ¿»≈««
BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê89BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ÏÚÂ90ÌÈ‡z ÏÎ‡ . ∆ƒ¿≈«¿¿«∆ƒ¿≈«¿»«¿≈ƒ

C¯·Ó - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÌÈÒb‡Â ÌÈÁet˙Â ,ÌÈ·Ú B‡¬»ƒ¿«ƒ¿«»ƒ¿«≈»∆¿»≈
,Ïk‰ ˙ÏÏBÎ ‡È‰Â ,LÏL ÔÈÚÓ ˙Á‡ ‰Î¯a ÛBqa«¿»»««≈≈»¿ƒ∆∆«…

‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,ıÚ‰ ˙B¯t ÔlkL ÈtÓ91. ƒ¿≈∆À»≈»≈¿≈…«≈»∆

שלש.89) נפשות.90)מעין יין 91)בורא ששתה כגון
את  פוטרת היין שעל אחרונה שברכה תפוחים, עמו  ואכל
(דעת  הפירות" ועל הארץ "על בה: וחותם הואיל הפירות,

רח). סי' יוסף' ב'בית הובאה רבינו, בדברי הרשב"א

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מברכים 1) טוב ריח מיני שלושה טוב; ריח על שמברכים

עליהם.

.‡‰˜LÓ· B‡ ÏÎ‡Óa ˙B‰Ï Ì„‡Ï ¯eÒ‡L ÌLk¿≈∆»¿»»≈»¿«¬»¿«¿∆
˙B‰Ï BÏ ¯eÒ‡ Ck ,‰Î¯a Ì„˜2Ì„˜ ·BË ÁÈ¯a …∆¿»»»»≈»¿≈«…∆

‰Î¯a3LiL ‰Ê ‰È‰ Ì‡ ?·BË ÁÈ¯ ÏÚ C¯·Ó „ˆÈÎÂ . ¿»»¿≈«¿»≈«≈«ƒ»»∆∆≈
;"ÌÈÓN· ÈˆÚ ‡¯Ba" C¯·Ó ,ıÚ ÔÈÓ B‡ ıÚ ÁÈ¯‰Ï¿»ƒ«≈ƒ≈¿»≈≈¬≈¿»ƒ
È·NÚ ‡¯Ba" C¯·Ó ,·NÚ ÔÈÓ B‡ ·NÚ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»≈∆ƒ≈∆¿»≈≈ƒ¿≈

ÌÈÓN·4,‰Ó„‡‰ ÔÓ ‡ÏÂ ıÚ‰ ÔÓ ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â ;" ¿»ƒ¿ƒ…»»ƒ»≈¿…ƒ»¬»»
¯Bn‰ ÔB‚k5ÈÈÓ ‡¯Ba" C¯·Ó - ‰iÁ‰ ÔÓ ‡e‰L , ¿«∆ƒ««»¿»≈≈ƒ≈

ÌÈÓN·6ÔB‚k ,‰ÏÈÎ‡Ï Èe‡¯‰ È¯Ù ‰È‰ Ì‡Â ." ¿»ƒ¿ƒ»»¿ƒ»»«¬ƒ»¿
C¯·Ó - Áet˙ B‡ ‚B¯˙‡7."˙B¯ta ·BË ÁÈ¯ Ô˙pL" ∆¿««¿»≈∆»«≈««≈

‡ˆÈ ,"ÌÈÓN· ÈÈÓ ‡¯Ba" ¯Ó‡ Ì‡ Ïk‰ ÏÚÂ8. ¿««…ƒ»«≈ƒ≈¿»ƒ»»

"להריח".2) התימנים: ע"ב.3)ובכת"י מג, ברכות
דבר  איזה - יה תהלל הנשמה כל ו): קנ, (תהלים שנאמר
זה  אומר: הוי ממנו, נהנה הגוף ואין ממנו נהנית שהנשמה

שם.4)הריח. בחיה 5)ברכות, הצרור הדם "הוא
מקום" בכל אדם בני בו שמתבשמין לכל הידוע שבהודו,
מפרשים: ויש ה"ב). פ"א, המקדש כלי הל' רבינו (לשון
שם  ומתקבץ בצוארה חטוטרת לה שיש היא ידועה חיה
המור  ממנו ונעשה מתייבש כך ואחר דם, כמין תחילה
ונקרא  רטז), סי' או"ח ב'טור' וכן פ"ו, לברכות (ברא"ש
מג.): (ברכות התלמוד ובלשון פיז"ם, אשכנז: בלשון

לאכול 7)שם.6)מושק. בא אבל בהם. להריח כשבא
(שם, בלבד האכילה ברכת אלא עליהם מברך אינו מהם,

כברכת 8)וב'תוספות'). בבשמים, היא כוללת זו שברכה
נג.) (ברכת מצינו וכן ה"י) פ"ח, (לעיל מזון במיני "שהכל"
מברך: הרבה, מינים בה שיש בושם של לחנות שהנכנס
או"ח  (הגר"א ה"ה בסמוך כמבואר בשמים", מיני "בורא

רטז). סי'

.·¯Ó‚n‰ ÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡9B˙¯Ó˙ ‰ÏÚzL „Ú10. ≈¿»¿ƒ««À¿»«∆«¬∆ƒ¿»
Ô˙pL ,Û¯Np‰ ‰Ê ‰È‰ Ì‡ ?ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó „ˆÈÎÂ¿≈«¿»¿ƒ»»ƒ»»∆«ƒ¿»∆»«

ÌÈÓN· ÈˆÚ ‡¯Ba" ÔÈÎ¯·Ó - ıÚÓ ,ÁÈ¯11Ì‡Â ;" ≈«≈≈¿»¿ƒ≈¬≈¿»ƒ¿ƒ
‰iÁ ÔÈnÓ ‰È‰ Ì‡Â ;"ÌÈÓN· È·NÚ" - ·NÚ ‰È‰»»≈∆ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ»»ƒƒ«»
."ÌÈÓN· ÈÈÓ ‡¯Ba" ÂÈÏÚ C¯·Ó - d· ‡ˆBiÎÂ¿«≈»¿»≈»»≈ƒ≈¿»ƒ

ה"יג).9) (פ"ז, לעיל המתמר 10)מפורש העשן קיטור
הגיע  לא שעדיין ואע"פ ריחו לתת מתחיל הוא שאז ועולה,
שכל  מפני מברכין, אין תמרתו שעלתה לפני אבל אליו,

להיות צריכות 'מגן ÂÎÂÓÒ˙הברכות מג.; (ברכות לעשייתן
רטז). סי' או"ח 'בעל 11)אברהם' וכגירסת שם. ברכות,

שם. ב'תוספות' הובאה גדולות' הלכות

.‚ÔBÓÒ¯Ù‡ ÏL ÔÓL12ÂÈÏÚ C¯·Ó ,B· ‡ˆBiÎÂ ∆∆∆¬«¿¿¿«≈¿»≈»»
·¯Ú ÔÓL ‡¯Ba"13B‡ BL·kL ˙ÈÊ ÔÓL Ï·‡ ." ≈∆∆»≈¬»∆∆«ƒ∆¿»

‡¯Ba" ÂÈÏÚ C¯·Ó - Û„B BÁÈ¯ ¯ÊÁL „Ú BÁhL∆¿»«∆»«≈≈¿»≈»»≈
ˆÚÌÈÓN· È14BÓNaL ÔÓL ."15‰ÁLn‰ ÔÓL ÔÈÚk16 ¬≈¿»ƒ∆∆∆ƒ¿¿≈∆∆«ƒ¿»

ÂÈÏÚ C¯·Ó -17ÌÈÓN· ÈÈÓ ‡¯Ba"18ÂÈÙÏ e‡È·‰ ." ¿»≈»»≈ƒ≈¿»ƒ≈ƒ¿»»
ÔÓL19,ÔÓM‰ ˙‡ ¯ËBÙe Ò„‰‰ ÏÚ C¯·Ó - Ò„‰Â ∆∆«¬«¿»≈««¬«≈∆«∆∆

ÌÈÓN· ÈˆÚ" ‡e‰Â ,Ô‰ÈzLÏ ˙Á‡ ‰Î¯aL ÈtÓ20." ƒ¿≈∆¿»»««ƒ¿≈∆¿¬≈¿»ƒ

עץ 12) והוא ("הערוך"). הקטף מעצי הנוטף הצרי הוא
בלע"ז. בארץ 13)בלז"ם גדל שהוא מפני שם. ברכות,

שמן" "עצי וזהו לעצמו, ברכה לו קבעו חשוב, והוא ישראל
שזהו  מפרשים: ויש יונה). (רבינו כג ו, במלכיםֿא. האמור
ישראל... וארץ "יהודה יז): (כז, ביחזקאל האמור ה"פנג"

שם). (רש"י ופנג" מנית שם.14)בחטי ברכות,
ומעשב.15) מעץ שונים בשמים מיני בו שעירב
היה 16) הוא וגם המקדש, וכלי הכהנים את בו שמשחו

כגֿכה). ל, (שמות רוקח מעשה שונים מבשמים מעורב
(17- כלום הבשמים מעיקרי בו נשאר ולא סיננו ואפילו

ה"ח. בסמוך שיתבאר כמו עליו, שם.18)מברך ברכות,
שהגירסא  בעוד בשמים", מיני "בורא שם: רבינו וגורס
(כסףֿמשנה). בשמים" עצי "בורא היא: שלפנינו

נודף.19) ריחו שחזר עד שטחנו זית שמן כגון בו, להריח
ההדס 20) את ומקדים שם). הרי"ף וכגירסת ע"ב מג, ברכות

מיוחד  שהשמן בעוד בו, להריח עומד שהוא מפני לברכה,
הסיכה  על מברכים ואין הזוהמה, להעביר לסיכה, בעיקר
במוצאי  ההדס את מביאים היו וכן ה"ח. בסמוך כמבואר
ובערבי  רצז) סי' או"ח ('טור' להבדלה לבשמים שבת
יותר, תדירה וברכתו לג:) (שבת בשבת להריח שבתות

שמח'). ('אור קודם תדיר - תדיר ושאינו ותדיר

.„- ·NÚ ‡e‰L ÌN·e ıÚ ‡e‰L ÌNa ÂÈÙÏ eÈ‰»¿»»…∆∆≈…∆∆≈∆
C¯·Ó ‡l‡ ,B¯·Á ˙‡ ˙¯ËBt Ô‰Ó ˙Á‡ ‰Î¯a ÔÈ‡≈¿»»««≈∆∆∆∆¬≈∆»¿»≈
ÔÈÈ ÂÈÙÏ e‡È·‰ .BÓˆÚÏ ‰Ê ÏÚÂ BÓˆÚÏ ‰Ê ÏÚ«∆¿«¿¿«∆¿«¿≈ƒ¿»»«ƒ

ÔÓLÂ21BÈÓÈa ÔÈÈ ÊÁB‡ -22C¯·Óe ,BÏ‡ÓNa ÔÓLÂ »∆∆≈«ƒƒƒ¿∆∆ƒ¿…¿»≈
ÔÓM‰ ÏÚ C¯·Óe ¯ÊBÁÂ ,e‰˙BLÂ ÔÈi‰ ÏÚ23ÁÈ¯Óe «««ƒ¿≈¿≈¿»≈««∆∆≈ƒ«

LnM‰ L‡¯a BÁËÂ ,Ba24„ÈÓÏz LnM‰ ‰È‰ Ì‡Â . ¿»¿…««»¿ƒ»»««»«¿ƒ
ÌÎÁ25Ï˙ka BÁË ,26. »»»«…∆

ברכה 22)להריח.21) גורם הוא וכן יותר, חשוב שהוא

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



קמג zekxa zekld - dad` xtq - a`Îmgpn `"k iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

,'‰ ‰z‡ Ce¯a :‰B¯Á‡a C¯·Ó - Ô‚„ ÈÈÓ ˙LÓÁ¬≈∆ƒ≈»»¿»≈»«¬»»«»
ÏÚÂ ,‰ÏkÏk‰ ÏÚÂ ‰ÈÁn‰ ÏÚ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡¡…≈∆∆»»««ƒ¿»¿«««¿»»¿«

ÔÙb‰ È¯t ÏÚÂ ÔÙb‰ÏÚÂ ,ıÚ‰ È¯t ÏÚÂ ıÚ‰ ÏÚÂ , «∆∆¿«¿ƒ«∆∆¿«»≈¿«¿ƒ»≈¿«
Ce¯a :Ì˙BÁÂ ,'eÎÂ ‰cÓÁ ı¯‡ ÏÚÂ ‰„N‰ ˙·ez¿««»∆¿«∆∆∆¿»¿¿≈»

˙B¯t‰ ÏÚÂ ‰ÈÁn‰ ÏÚÂ ı¯‡‰ ÏÚ ,'‰ ‰z‡88. «»«»»∆¿««ƒ¿»¿««≈

חותם 88) ואינו והפירות. המחיה את המוציאה הארץ
'רבינו  דעת וכן הוא. הפירות שבכלל ליין, מיוחדת חתימה

מד.). (ברכות ב'תוספות' הובאה חננאל'

.ÊËÏÚ ÛBqa C¯·Ó - ÔÈÈ ‰˙LÂ ¯Na ÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«»»¿»»«ƒ¿»≈««
BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê89BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ÏÚÂ90ÌÈ‡z ÏÎ‡ . ∆ƒ¿≈«¿¿«∆ƒ¿≈«¿»«¿≈ƒ

C¯·Ó - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÌÈÒb‡Â ÌÈÁet˙Â ,ÌÈ·Ú B‡¬»ƒ¿«ƒ¿«»ƒ¿«≈»∆¿»≈
,Ïk‰ ˙ÏÏBÎ ‡È‰Â ,LÏL ÔÈÚÓ ˙Á‡ ‰Î¯a ÛBqa«¿»»««≈≈»¿ƒ∆∆«…

‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,ıÚ‰ ˙B¯t ÔlkL ÈtÓ91. ƒ¿≈∆À»≈»≈¿≈…«≈»∆

שלש.89) נפשות.90)מעין יין 91)בורא ששתה כגון
את  פוטרת היין שעל אחרונה שברכה תפוחים, עמו  ואכל
(דעת  הפירות" ועל הארץ "על בה: וחותם הואיל הפירות,

רח). סי' יוסף' ב'בית הובאה רבינו, בדברי הרשב"א

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מברכים 1) טוב ריח מיני שלושה טוב; ריח על שמברכים

עליהם.

.‡‰˜LÓ· B‡ ÏÎ‡Óa ˙B‰Ï Ì„‡Ï ¯eÒ‡L ÌLk¿≈∆»¿»»≈»¿«¬»¿«¿∆
˙B‰Ï BÏ ¯eÒ‡ Ck ,‰Î¯a Ì„˜2Ì„˜ ·BË ÁÈ¯a …∆¿»»»»≈»¿≈«…∆

‰Î¯a3LiL ‰Ê ‰È‰ Ì‡ ?·BË ÁÈ¯ ÏÚ C¯·Ó „ˆÈÎÂ . ¿»»¿≈«¿»≈«≈«ƒ»»∆∆≈
;"ÌÈÓN· ÈˆÚ ‡¯Ba" C¯·Ó ,ıÚ ÔÈÓ B‡ ıÚ ÁÈ¯‰Ï¿»ƒ«≈ƒ≈¿»≈≈¬≈¿»ƒ
È·NÚ ‡¯Ba" C¯·Ó ,·NÚ ÔÈÓ B‡ ·NÚ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»≈∆ƒ≈∆¿»≈≈ƒ¿≈

ÌÈÓN·4,‰Ó„‡‰ ÔÓ ‡ÏÂ ıÚ‰ ÔÓ ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â ;" ¿»ƒ¿ƒ…»»ƒ»≈¿…ƒ»¬»»
¯Bn‰ ÔB‚k5ÈÈÓ ‡¯Ba" C¯·Ó - ‰iÁ‰ ÔÓ ‡e‰L , ¿«∆ƒ««»¿»≈≈ƒ≈

ÌÈÓN·6ÔB‚k ,‰ÏÈÎ‡Ï Èe‡¯‰ È¯Ù ‰È‰ Ì‡Â ." ¿»ƒ¿ƒ»»¿ƒ»»«¬ƒ»¿
C¯·Ó - Áet˙ B‡ ‚B¯˙‡7."˙B¯ta ·BË ÁÈ¯ Ô˙pL" ∆¿««¿»≈∆»«≈««≈

‡ˆÈ ,"ÌÈÓN· ÈÈÓ ‡¯Ba" ¯Ó‡ Ì‡ Ïk‰ ÏÚÂ8. ¿««…ƒ»«≈ƒ≈¿»ƒ»»

"להריח".2) התימנים: ע"ב.3)ובכת"י מג, ברכות
דבר  איזה - יה תהלל הנשמה כל ו): קנ, (תהלים שנאמר
זה  אומר: הוי ממנו, נהנה הגוף ואין ממנו נהנית שהנשמה

שם.4)הריח. בחיה 5)ברכות, הצרור הדם "הוא
מקום" בכל אדם בני בו שמתבשמין לכל הידוע שבהודו,
מפרשים: ויש ה"ב). פ"א, המקדש כלי הל' רבינו (לשון
שם  ומתקבץ בצוארה חטוטרת לה שיש היא ידועה חיה
המור  ממנו ונעשה מתייבש כך ואחר דם, כמין תחילה
ונקרא  רטז), סי' או"ח ב'טור' וכן פ"ו, לברכות (ברא"ש
מג.): (ברכות התלמוד ובלשון פיז"ם, אשכנז: בלשון

לאכול 7)שם.6)מושק. בא אבל בהם. להריח כשבא
(שם, בלבד האכילה ברכת אלא עליהם מברך אינו מהם,

כברכת 8)וב'תוספות'). בבשמים, היא כוללת זו שברכה
נג.) (ברכת מצינו וכן ה"י) פ"ח, (לעיל מזון במיני "שהכל"
מברך: הרבה, מינים בה שיש בושם של לחנות שהנכנס
או"ח  (הגר"א ה"ה בסמוך כמבואר בשמים", מיני "בורא

רטז). סי'

.·¯Ó‚n‰ ÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡9B˙¯Ó˙ ‰ÏÚzL „Ú10. ≈¿»¿ƒ««À¿»«∆«¬∆ƒ¿»
Ô˙pL ,Û¯Np‰ ‰Ê ‰È‰ Ì‡ ?ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó „ˆÈÎÂ¿≈«¿»¿ƒ»»ƒ»»∆«ƒ¿»∆»«

ÌÈÓN· ÈˆÚ ‡¯Ba" ÔÈÎ¯·Ó - ıÚÓ ,ÁÈ¯11Ì‡Â ;" ≈«≈≈¿»¿ƒ≈¬≈¿»ƒ¿ƒ
‰iÁ ÔÈnÓ ‰È‰ Ì‡Â ;"ÌÈÓN· È·NÚ" - ·NÚ ‰È‰»»≈∆ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ»»ƒƒ«»
."ÌÈÓN· ÈÈÓ ‡¯Ba" ÂÈÏÚ C¯·Ó - d· ‡ˆBiÎÂ¿«≈»¿»≈»»≈ƒ≈¿»ƒ

ה"יג).9) (פ"ז, לעיל המתמר 10)מפורש העשן קיטור
הגיע  לא שעדיין ואע"פ ריחו לתת מתחיל הוא שאז ועולה,
שכל  מפני מברכין, אין תמרתו שעלתה לפני אבל אליו,

להיות צריכות 'מגן ÂÎÂÓÒ˙הברכות מג.; (ברכות לעשייתן
רטז). סי' או"ח 'בעל 11)אברהם' וכגירסת שם. ברכות,

שם. ב'תוספות' הובאה גדולות' הלכות

.‚ÔBÓÒ¯Ù‡ ÏL ÔÓL12ÂÈÏÚ C¯·Ó ,B· ‡ˆBiÎÂ ∆∆∆¬«¿¿¿«≈¿»≈»»
·¯Ú ÔÓL ‡¯Ba"13B‡ BL·kL ˙ÈÊ ÔÓL Ï·‡ ." ≈∆∆»≈¬»∆∆«ƒ∆¿»

‡¯Ba" ÂÈÏÚ C¯·Ó - Û„B BÁÈ¯ ¯ÊÁL „Ú BÁhL∆¿»«∆»«≈≈¿»≈»»≈
ˆÚÌÈÓN· È14BÓNaL ÔÓL ."15‰ÁLn‰ ÔÓL ÔÈÚk16 ¬≈¿»ƒ∆∆∆ƒ¿¿≈∆∆«ƒ¿»

ÂÈÏÚ C¯·Ó -17ÌÈÓN· ÈÈÓ ‡¯Ba"18ÂÈÙÏ e‡È·‰ ." ¿»≈»»≈ƒ≈¿»ƒ≈ƒ¿»»
ÔÓL19,ÔÓM‰ ˙‡ ¯ËBÙe Ò„‰‰ ÏÚ C¯·Ó - Ò„‰Â ∆∆«¬«¿»≈««¬«≈∆«∆∆

ÌÈÓN· ÈˆÚ" ‡e‰Â ,Ô‰ÈzLÏ ˙Á‡ ‰Î¯aL ÈtÓ20." ƒ¿≈∆¿»»««ƒ¿≈∆¿¬≈¿»ƒ

עץ 12) והוא ("הערוך"). הקטף מעצי הנוטף הצרי הוא
בלע"ז. בארץ 13)בלז"ם גדל שהוא מפני שם. ברכות,

שמן" "עצי וזהו לעצמו, ברכה לו קבעו חשוב, והוא ישראל
שזהו  מפרשים: ויש יונה). (רבינו כג ו, במלכיםֿא. האמור
ישראל... וארץ "יהודה יז): (כז, ביחזקאל האמור ה"פנג"

שם). (רש"י ופנג" מנית שם.14)בחטי ברכות,
ומעשב.15) מעץ שונים בשמים מיני בו שעירב
היה 16) הוא וגם המקדש, וכלי הכהנים את בו שמשחו

כגֿכה). ל, (שמות רוקח מעשה שונים מבשמים מעורב
(17- כלום הבשמים מעיקרי בו נשאר ולא סיננו ואפילו

ה"ח. בסמוך שיתבאר כמו עליו, שם.18)מברך ברכות,
שהגירסא  בעוד בשמים", מיני "בורא שם: רבינו וגורס
(כסףֿמשנה). בשמים" עצי "בורא היא: שלפנינו

נודף.19) ריחו שחזר עד שטחנו זית שמן כגון בו, להריח
ההדס 20) את ומקדים שם). הרי"ף וכגירסת ע"ב מג, ברכות

מיוחד  שהשמן בעוד בו, להריח עומד שהוא מפני לברכה,
הסיכה  על מברכים ואין הזוהמה, להעביר לסיכה, בעיקר
במוצאי  ההדס את מביאים היו וכן ה"ח. בסמוך כמבואר
ובערבי  רצז) סי' או"ח ('טור' להבדלה לבשמים שבת
יותר, תדירה וברכתו לג:) (שבת בשבת להריח שבתות

שמח'). ('אור קודם תדיר - תדיר ושאינו ותדיר

.„- ·NÚ ‡e‰L ÌN·e ıÚ ‡e‰L ÌNa ÂÈÙÏ eÈ‰»¿»»…∆∆≈…∆∆≈∆
C¯·Ó ‡l‡ ,B¯·Á ˙‡ ˙¯ËBt Ô‰Ó ˙Á‡ ‰Î¯a ÔÈ‡≈¿»»««≈∆∆∆∆¬≈∆»¿»≈
ÔÈÈ ÂÈÙÏ e‡È·‰ .BÓˆÚÏ ‰Ê ÏÚÂ BÓˆÚÏ ‰Ê ÏÚ«∆¿«¿¿«∆¿«¿≈ƒ¿»»«ƒ

ÔÓLÂ21BÈÓÈa ÔÈÈ ÊÁB‡ -22C¯·Óe ,BÏ‡ÓNa ÔÓLÂ »∆∆≈«ƒƒƒ¿∆∆ƒ¿…¿»≈
ÔÓM‰ ÏÚ C¯·Óe ¯ÊBÁÂ ,e‰˙BLÂ ÔÈi‰ ÏÚ23ÁÈ¯Óe «««ƒ¿≈¿≈¿»≈««∆∆≈ƒ«

LnM‰ L‡¯a BÁËÂ ,Ba24„ÈÓÏz LnM‰ ‰È‰ Ì‡Â . ¿»¿…««»¿ƒ»»««»«¿ƒ
ÌÎÁ25Ï˙ka BÁË ,26. »»»«…∆

ברכה 22)להריח.21) גורם הוא וכן יותר, חשוב שהוא
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אףֿעלֿפי  עליו ומברכים בא הוא מקומות שבכמה לעצמו,
אירוסין" וב"ברכת ב"קידוש" כגון לשתייתו, צריכים שאין

שם). וברש"י מב. דבר 23)(ברכות "שכל בימינו, ואוחזו
בימינו  לאחזו צריך בו, להריח או לאכלו עליו שמברך

רו). סי' או"ח ('טור' ברכה" יצא 24)בשעת שלא כדי
לשוק. מבושמות ברוב 25)בידים וכן התימנים, בכתבֿיד

בכל  וכן חכמים", "תלמיד הנוסח: העתיקים, הדפוסים
זה. שם שנזכר לצאת 26)מקום חכם לתלמיד הוא שגנאי

רבינו  כבר ביארו זה דין מג:). (ברכות מבושם כשהוא לשוק
לברכת  הבא ביין ידובר ששם אלא יד, הלכה פ"ז, לעיל
הוא  שאף רשות ביין מדובר וכאן מצוה, יין שהוא המזון,

ברכה. לענין לשמן קודם

.‰- ‰Ó„‡‰ ÔÓ Ì‡ ıÚ‰ ÔÓ Ì‡ ˜ÙÒ ‡e‰L ¯·c»»∆»≈ƒƒ»≈ƒƒ»¬»»
ÌÈÓN· ÈÈÓ ‡¯Ba" ÂÈÏÚ C¯·Ó27B·¯ÚL ÌNa ." ¿»≈»»≈ƒ≈¿»ƒ…∆∆≈¿

ÏÎB¯‰28ÈÈÓ ‡¯Ba" ÂÈÏÚ C¯·Ó - ‰a¯‰ ÔÈÈnÓ »≈ƒƒƒ«¿≈¿»≈»»≈ƒ≈
NBa ÏL B˙eÁÏ ÒÎ ."ÌÈÓN·ÔÈÈÓ da LiL ,Ì ¿»ƒƒ¿««¬∆≈∆∆»ƒƒ

ÌÈÓN· ÈÈÓ ‡¯Ba" ÂÈÏÚ C¯·Ó - ‰a¯‰29·LÈ Ì‡ ." «¿≈¿»≈»»≈ƒ≈¿»ƒƒ»«
ÒÎ .˙Á‡ ‡l‡ C¯·Ó BÈ‡ ,Blk ÌBi‰ Ïk ÌL»»«À≈¿»≈∆»∆»ƒ¿«

ÌÚÙÂ ÌÚt Ïk ÏÚ C¯·Ó - ‡ˆÈÂ ÒÎ ,‡ˆÈÂ30. ¿»»ƒ¿«¿»»¿»≈«»««»»«

מג.).27) לברכות ('תוספות' מקוצי משה הרב דעת וכן
(שיר 28) רוכל אבקת מלשון: נשים, ותמרוקי בשמים מוכר

ו). ג, לא 29)השירים אם אבל להריח, ונתכוין שנכנס
לאו"ח  (ט"ז מברך אינו - ממילא לו בא שהריח אלא נתכוין,

א). ס"ק ריז בדעתו 30)סי' היה כשלא ע"א. נג, ברכות
שנית, מברך אינו מיד לחזור דעתו אם אבל מיד, לחזור

דעתו. הסיח שלא מפני

.ÂÌÈn‰ ÈÙÏÁÂ ‰pLBM‰31‡¯Ba" Ô‰ÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó - ««»¿ƒ¿≈««ƒ¿»¿ƒ¬≈∆≈
ÒÈb¯ ."ÌÈÓN· ÈˆÚ32ÈˆÚ ‡¯Ba" - ‰pb ÏL ¬≈¿»ƒ«¿ƒ∆ƒ»≈¬≈

ÌÈÓN· È·NÚ ‡¯Ba" - ‰„N ÏLÂ ,"ÌÈÓN·33." ¿»ƒ¿∆»∆≈ƒ¿≈¿»ƒ
„¯e‰ ÈÓe ,„¯e‰34‰B·l‰Â ,35ÈkËÒn‰Â ,36‡ˆBiÎÂ «∆∆≈«∆∆¿«¿»¿««¿«ƒ¿«≈

ÈˆÚ ‡¯Ba" - Ô‰·37."ÌÈÓN· »∆≈¬≈¿»ƒ

הנוסח:31) התימנים, ובכת"י הנהר. ע"י הגדלים צמחים
רש"י ‰ÌÈ"וחלפי ולדעת מג:). (ברכות התלמוד כלשון ,"

נרדי  (ספיקא פשתן כגבעולי ועשויים נרד" "שבולת הם שם,
('הערוך'). רוזמרי"ן שזה אומרים ויש בלע"ז).

ב,32) השירים (שיר השרון" חבצלת "אני השרון. חבצלת
שם, בברכות וכן לנרקיס. מתילא אני יונתן: מתרגם א)
('הערוך'). טוב ריח לו ויש לבן פרח מין והוא נרקוס. כתוב:

מתקיים,33) עצו אין נעבד, שאינו מפני ע"ב. מג, ברכות
עצו  אותו, ומשקים נעבד גינה של אבל ונופל, ומתייבש
או"ח  (ב"י בשמים עצי בורא עליו מברך לפיכך מתקיים,

הרשב"א). בשם רטז הורד.34)סי' מפרחי היוצאים
בלע"ז.35) ווייראך ריחני, מוצק עץ שרף שרף 36)מין

לריח  דומה וריחו זפת, ממנו שעושים שף שקוראים עץ של
ובתוספתא  בלע"ז, מאסטיק ונקרא לג:) לביצה (רש"י לבונה
ולוט" "נכאת בשבת. מוסטכי לועסין אין יג) פרק (שבת
מצטכא  זה - לוט צא) פרשה (סוף רבה במדרש פירשו

השלם'). וכל 37)('הערוך הם, עץ מיני אלה שכל
הוא.. אילן - עלים) (לא עץ מוציא ברייתו שתחילת

חלף; ערך ('הערוך' בשמים" עצי "בורא עליו ומברכים
גאון). האי רב בשם מג: לברכות רשב"א

.Êel‡Â ,Ô‰ÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ ·BË ÁÈ¯ ÈÈÓ ‰LÏL¿»ƒ≈≈«≈¿»¿ƒ¬≈∆¿≈
ÈeNÚL ·BË ÁÈ¯Â ,Ba ÁÈ¯‰Ï ¯eÒ‡L ·BË ÁÈ¯ :Ô‰≈≈«∆»¿»ƒ«¿≈«∆»
ÁÈ¯‰Ï ‰NÚ ‡lL ,·BË ÁÈ¯Â ,Ú¯ ÁÈ¯ ¯È·Ú‰Ï¿«¬ƒ≈«»¿≈«∆…«¬»¿»ƒ«

‰Ê ÁÈ¯ ÏL BÓˆÚa38. ¿«¿∆≈«∆

בסמוך.38) כמבואר ממנו, המתבשם בדבר אלא

.Á‰Â¯Ú ÏL ÌÈÓN·e Ì"ekÚ ÏL ÌÈÓNa ?„ˆÈk39 ≈«¿»ƒ∆«¿»ƒ∆∆¿»
ÁÈ¯‰Ï ¯eÒ‡L ÈÙÏ ,Ô‰ÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ ,˙BÈ¯Ú‰ ÔÓƒ»¬»≈¿»¿ƒ¬≈∆¿ƒ∆»¿»ƒ«

Ô‰a40‡qk‰Œ˙Èa ÏL ÌÈÓN·e ,ÌÈ˙Ó ÏL ÌÈÓNa .41, »∆¿»ƒ∆≈ƒ¿»ƒ∆≈«ƒ≈
‡Ó‰f‰ ˙‡ ¯È·Ú‰Ï ÈeNÚ‰ ÔÓLÂ42ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ - ¿∆∆∆»¿«¬ƒ∆«À¬»≈¿»¿ƒ

,¯Ó‚Ó .Ú¯ ÁÈ¯ ¯È·Ú‰Ï eNÚpL ÈÙÏ ,Ô‰ÈÏÚ¬≈∆¿ƒ∆«¬¿«¬ƒ≈«»À¿»
ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ - ÌÈ„‚a‰ ˙‡Â ÌÈÏk‰ ˙‡ Ba ÔÈ¯n‚nL∆¿«¿ƒ∆«≈ƒ¿∆«¿»ƒ≈¿»¿ƒ

¯Ó‚Ó ÏL BÓˆÚa ÁÈ¯‰Ï ‰NÚ ‡lL ÈÙÏ ,Ô‰ÈÏÚ43. ¬≈∆¿ƒ∆…«¬»¿»ƒ«¿«¿∆À¿»
ÈÙÏ ,C¯·Ó BÈ‡ ,ÌÈ¯Ó‚Ó Ô‰L ÌÈ„‚·a ÁÈ¯n‰ ÔÎÂ¿≈«≈ƒ«ƒ¿»ƒ∆≈À¿»ƒ≈¿»≈¿ƒ

¯wÚ ‡Ïa ÁÈ¯ ‡l‡ ,ÌNa ¯wÚ ÌL ÔÈ‡L44. ∆≈»ƒ«…∆∆»≈«¿…ƒ»

מלשון 39) בה, וכיוצא קרובתו כגון לו, האסורה אשה
ו). יח, (ויקרא של 40)הכתוב קופה בידה שאוחזת כגון

עבירה  הרגל לידי יבואו שמא בהם, להריח ואסור בשמים
ה'אבודרהם'). בשם אסטניס 41)(כסףֿמשנה שאדם

נג. (ברכות רע ריח ממנו להעביר הכסא לבית עמו מוליך
שם). ידים 42)וברש"י בו לסוך הסעודה בסוף הבא

(שם). בבשמים מבושם זה ושמן שם:43)מזוהמות,
בציפורי, שבתות ובמוצאי בטבריה, שבתות בערבי "המהלך
אלא  עשוי אינו שחזקתו מפני מברך, אינו - ריח והריח

הכלים". את בו וריח 44)לגמר הואיל נהנה, שהוא ואע"פ
תיקנו  לא - עיקר לו כשאין - כך כל הגוף צורך בו אין
שמברך  שבשמו" ל"שמן דומה זה ואין (כסףֿמשנה). לברך
הכניסו  שם כי ובביאורנו), ה"ג (לעיל כשסיננו אפילו עליו
הבושם, מעיקר הריח וקלט השמן, לתוך הבושם עיקרי את
שכן  בתוכו, נשאר העיקר כאילו חשוב שסיננו ואע"פ
נשאר  ולא מהשמן הבשמים כן גם הסירו המשחה" ב"שמן
המוגמרים, בכלים אבל ה.) כריתות (ראה ריחם אלא בו
מתמרות  הריח אלא הבושם, עיקר בהם נכנס לא מעולם

הנשרף הבושם Â„·Ïעשן ‡Â‰ או"ח ל'טור' (ב"ח בישמם
רטז). סי'

.Ë‰aÒÓ ÏL ÌÈÓNa45ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ ,Ì"ekÚ ÏL ¿»ƒ∆¿ƒ»∆«≈¿»¿ƒ
ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ Ì"ekÚ ˙aÒÓ Ì˙qL ,Ì‰ÈÏÚ¬≈∆∆¿«¿ƒ«««¬«»ƒ

˙BÏfÓe46- ·BË ÁÈ¯ ÁÈ¯‰Â C¯kÏ ıeÁ Cl‰Ó ‰È‰ . «»»»¿«≈«¿«¿≈ƒ«≈«
C¯·Ó BÈ‡ ,Ì"ekÚ ¯ÈÚ‰ ·¯ Ì‡47,Ï‡¯NÈ ·¯ Ì‡Â , ƒ…»ƒ«≈¿»≈¿ƒ…ƒ¿»≈

ÔÈ‡L ÁÈ¯a ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·nL ÁÈ¯ ·¯Ú˙ .C¯·Ó¿»≈ƒ¿»≈≈«∆¿»¿ƒ»»¿≈«∆≈
ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó48·¯‰ È¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ -49. ¿»¿ƒ»»¿ƒ«¬≈»…

וברש"י).45) נב: (ברכות הם 46)סעודה והרי שם.
בידך  ידבק ולא משום: בהנאה, שאסורים ע"ז של כבשמים
בפירושו  רבינו לשון יח) יג, (דברים החרם מן מאומה

מ"ו. פ"ח, נג.).47)לברכות (ברכות הוא ממסיבתם שמא
מגומרים.48) בגדים של או מתים של בשמים כגון
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בני 49) רוב אחרי בריח שהולכים הקודם, מהדין מקורו
בשמים  בריח המותרים בשמים של ריח נתערב ואם העיר,
בטלה  אינה ע"ז שהרי הרוב, אחר בו הולכים אין - ע"ז של
כלֿשכן  אסור, - להריח ואפילו עד.) (ע"ז באלף אפילו

רבינו: שהדגיש וזה ÂÈÏÚלברך, ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡˘ ÁÈ¯·:כלומר ,
Î¯·Ó‰ריח ¯ÂËÙ‰ אבל בהם, וכיוצא מגומרים כלים כגון

רוקח'). ('מעשה ברוב בטל אינו בו" להריח "שאסור ריח
הנאה" "ברכת ממין הברכות כל נגמרו זה פרק גמר עם
דברים  עוד שישנם להעיר ויש ה"ד). פ"א, לעיל (ראה
קול  ושמיעת מאור כגון עליהם, מברכים ואין מהם שנהנים
אין  וכן משה') ('מטה ממש בהם שאין מפני והטעם, ערב.
אברהם' ('מגן לגוף נכנסת שאינה מפני הרחיצה על מברכים
טבק  עישון של דינו מה לעיין יש ועדיין א). ס"ק רטז סי'
הוא  אם אותו, ופולטים וחוזרים הפה לתוך העשן ששואבים
ס"ו), רי סי' (או"ח ברכה צריך שאינו ופולט" ל"טועם דומה
הגוף  שגם עישון כלֿשכן עליו, שמברכים טוב כריח דינו או
ושתו, אכלו כאילו ממנו שבעים אנשים שהרבה ממנו, נהנה
רוקח' וב'מעשה ט). ס"ק רי סי' אברהם' ('מגן עיון וצריך
דרך  שהנאתו טוב, ריח המריח לדין דומה זה "שאין השיב,
בעישון  אבל לאכול, - הפה כחוש הריח, חוש שהוא האף
האף  הנאת כאן ואין אכילה, זו שאין הפה, הנאת כאן אין
בידך, הרופפת הלכה כל דבר: סוף האף, דרך שואף שאינו
שמענו  ולא ראינו לא ומעולם העולם, מנהג מה וראה צא

העישון". על שיברך מי

ה'תש"פ  מנחםֿאב כ"ב רביעי יום

עׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
חתימה;1) ולא פתיחה בהן שאין ודברים אחרות, ברכות

הרואה  ברכת להודות; הצריכים ארבעה הראייה; ברכות כל
לבית  הנכנס בתקופתה; והחמה בחידושה הלבנה את

מברך. מה ממנו והיוצא המדרש

.‡˙B¯Á‡ ˙BÎ¯a2Ô‰a ÔÈ‡L ,‰a¯‰ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·„e ¿»¬≈¿»ƒ¬≈ƒ«¿≈∆≈»∆
‰ÁÈ˙t3‰ÓÈ˙Á ‡ÏÂ4Á·L C¯c ÌÈÓÎÁ ewz , ¿ƒ»¿…¬ƒ»ƒ¿¬»ƒ∆∆∆«

‰lÙz‰ ˙BÎ¯a BÓk ,‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰Ï ‰È„B‰Â5, ¿»»¿«»»¿ƒ¿«¿ƒ»
Ìe·˙k ¯·kL6‰Bw‰Â L„Á ˙Èa ‰Ba‰ :Ô‰ el‡Â . ∆¿»¿«¿¿≈≈«∆«ƒ»»¿«∆

BÏ LÈ ÔÈa - ÌÈL„Á ÌÈÏk7BÏ ÔÈ‡ ÔÈa ,Ô‰· ‡ˆBik ≈ƒ¬»ƒ≈∆«≈»∆≈≈
C¯·Ó -8,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a : ¿»≈»«»¡…≈∆∆»»

eÈÁ‰L9.‰f‰ ÔÓfÏ eÚÈb‰Â eÓi˜Â ∆∆¡»¿ƒ¿»¿ƒƒ»«¿««∆

ההנאה.2) ברכות בברוך.3)מלבד פותחים שאינם
א)4) הלכה י"א, פרק לקמן (ראה בברוך חותמים שאינם

"ברכות". ולא "דברים" נקראים פי 5)ולפיכך על שאף
והודייה, שבח דרך מתפלל הוא שעה, באותה נהנה שאינו
בשעת  נהנה שאינו פי על אף האלה והדברים הברכות אף
משנה). (כסף והודייה שבח דרך חכמים תיקנום ברכתם

תפילה.6) הלכות בירושה.7)לעיל לו הואיל 8)שבאו
בהם  כיוצא קנה אם אבל קנייה, דרך אצלו חדשים והם
וכתבו  ב). עמוד נט דף (ברכות מברך אינו וקנה חזר ועכשיו
ויקרי  חשובים כלים על אלא מברך שאינו שם , התוספות
מה  לפי שהכול לי "יראה כתב: שם הרא"ש אבל ערך,

עמוד  מט דף נדרים (ראה בחלקו שמח עני יש אדם, שהוא
חשובים". בכלים מעשיר יותר נוכח 9)ב) בלשון מתחיל

אתה] רוב [ברוך נוסח וכן [שהחיינו] נסתר בלשון ומסיים
הם  עצומים יסודות ששני ידעת שכבר לפי הברכות?
מצוי  הוא שהקדושֿברוךֿהוא לדעת האחד, באמונתנו,
שאין  השני כלל, בזה ספק ואין המציאות ומחוייב ראשון
כמו  אותה יודע בעצמו "הוא ורק לנו מושגת מציאותו
טֿי) הלכות א, הלכה א, פרק התורה יסודי (הלכות שהיא"
נוסח  חכמינו קבעו בליבנו האלה היסודות שני לקבוע וכדי
מפורסם  שהוא מי עם כמדבר אתה" "ברוך לומר הברכות
נשתבש  שלא וכדי בפנים, פנים עימו מדבר שהוא עד אצלו
הנמצאים  שאר כמציאות היא מציאותו שמהות לחשוב
להורות  וכו' במצוותיו קדשנו "אשר מיד לומר קבעו
דרך  רק בו לדבר אפשר ואי מאיתנו נסתרת מציאותו שמהות
ב). עמוד מ דף לברכות יעקב" ב"עין הובא (הרשב"א נסתר

.·B¯·Á ˙‡ ‰‡B¯‰ ÔÎÂ10C¯·Ó ,ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï ¿≈»∆∆¬≈¿««¿ƒ¿»≈
,L„Á ¯NÚŒÌÈL ¯Á‡Ï e‰‡¯ Ì‡Â ."eÈÁ‰L"∆∆¡»¿ƒ»»¿««¿≈»»…∆

ÌÈ˙n‰ ‰iÁÓ ,'‰ ‰z‡ Ce¯a :C¯·Ó11È¯t ‰‡B¯‰ . ¿»≈»«»¿«≈«≈ƒ»∆¿ƒ
B˙i‡¯ ˙lÁ˙a - ‰LÏ ‰MÓ LcÁ˙n‰12C¯·Ó «ƒ¿«≈ƒ»»¿»»ƒ¿ƒ«¿ƒ»¿»≈

eÈÁ‰L"13." ∆∆¡»

רכה).10) סימן (טור בראייתו ושמח עליו החביב
שהמת 11) כמו מהלב, שנשכח מפני ב) עמוד נח דף (ברכות

יונה). (רבינו חודש עשר שנים לאחר הלב מן משתכח
אכלו.12) שלא פי על ב)13)אף עמוד מ דף (עירובין

ערוך  (שולחן האכילה בשעת אלא לברך שלא נוהגים ואנו
ג). סעיף רכ"ה סימן חיים אורח

.‚‰·BË ‰ÚeÓL ÚÓL14'‰ ‰z‡ Ce¯a :C¯·Ó , »«¿»»¿»≈»«»
·ÈËn‰Â ·Bh‰ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡15‰ÚeÓL ÚÓL . ¡…≈∆∆»»«¿«≈ƒ»«¿»

˙Ó‡‰ Ôic Ce¯a :C¯·Ó ,‰Ú¯16ÏÚ C¯·Ï Ì„‡ ·iÁÂ . »»¿»≈»««»¡∆¿«»»»¿»≈«
‰·Bh‰ ÏÚ C¯·nL C¯„k ,LÙ ·eËa ‰Ú¯‰»»»¿∆∆¿∆∆∆¿»≈««»
ÏÎ·e 'B‚Â EÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡ z·‰‡Â :¯Ó‡pL ,‰ÁÓNa¿ƒ¿»∆∆¡«¿»«¿»≈¡…∆¿¿»

E„‡Ó17,d· eÈeËˆpL ‰¯˙È‰ ‰·‰‡ ÏÏÎ·e ; ¿…∆ƒ¿««¬»«¿≈»∆ƒ¿«ƒ»
‰ÁÓNa ÁaLÈÂ ‰„BÈ BÏ ¯ˆiL ˙Úa elÙ‡L18. ∆¬ƒ¿≈∆≈«∆ƒ««¿ƒ¿»

ז.14) הלכה בסמוך כמבואר ולאחרים, לו טובה שהיא
לאחרים.15) - והמטיב לי - בה 16)הטוב ומצטער הואיל

וישר  ה' אתה צדיק הכתוב: שם על הדין את להצדיק לו יש
קל"ז). פסוק קיט, פרק (תהילים מידה 17)משפטיך "בכל

מידה  בין ה) משנה ט, פרק (ברכות לך" מודד שהוא ומידה
פורענות. מידת בין שם 18)טובה למשנה בפירושו ורבינו

טובים  בתחילתם נראים רבים דברים שיש "לפי יאמר:
למשכיל  ראוי אין כן ועל רבה, רעה אחריתם ויהיה
יודע  שאינו מפני גדולה, צרה עליו כשתבוא להשתומם

סופה".

.„- ‰·BË ‰ÚeÓL ÚÓML B‡ ‰·BË ÂÈÏ‡ ‰ÚÈb‰ƒƒ»≈»»∆»«¿»»
BÏ Ì¯‚z BÊ ‰·BhL ÔÈ‡¯Ó ÌÈ¯·c‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆«¿»ƒ«¿ƒ∆»ƒ¿…

‰Ú¯19ÂÈÏ‡ ‰Ú‚ Ì‡ ÔÎÂ ."·ÈËn‰Â ·Bh‰" C¯·Ó , »»¿»≈«¿«≈ƒ¿≈ƒ»¿»≈»
ÌÈ¯·c‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ‰Ú¯ ‰ÚeÓL ÚÓL B‡ ‰Ú»̄»»«¿»»»««ƒ∆«¿»ƒ

‰·BË BÏ ˙Ó¯Bb BÊ ‰Ú¯L ÌÈ‡¯Ó20Ôic" C¯·Ó , «¿ƒ∆»»∆∆»¿»≈««
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בני 49) רוב אחרי בריח שהולכים הקודם, מהדין מקורו
בשמים  בריח המותרים בשמים של ריח נתערב ואם העיר,
בטלה  אינה ע"ז שהרי הרוב, אחר בו הולכים אין - ע"ז של
כלֿשכן  אסור, - להריח ואפילו עד.) (ע"ז באלף אפילו

רבינו: שהדגיש וזה ÂÈÏÚלברך, ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡˘ ÁÈ¯·:כלומר ,
Î¯·Ó‰ריח ¯ÂËÙ‰ אבל בהם, וכיוצא מגומרים כלים כגון

רוקח'). ('מעשה ברוב בטל אינו בו" להריח "שאסור ריח
הנאה" "ברכת ממין הברכות כל נגמרו זה פרק גמר עם
דברים  עוד שישנם להעיר ויש ה"ד). פ"א, לעיל (ראה
קול  ושמיעת מאור כגון עליהם, מברכים ואין מהם שנהנים
אין  וכן משה') ('מטה ממש בהם שאין מפני והטעם, ערב.
אברהם' ('מגן לגוף נכנסת שאינה מפני הרחיצה על מברכים
טבק  עישון של דינו מה לעיין יש ועדיין א). ס"ק רטז סי'
הוא  אם אותו, ופולטים וחוזרים הפה לתוך העשן ששואבים
ס"ו), רי סי' (או"ח ברכה צריך שאינו ופולט" ל"טועם דומה
הגוף  שגם עישון כלֿשכן עליו, שמברכים טוב כריח דינו או
ושתו, אכלו כאילו ממנו שבעים אנשים שהרבה ממנו, נהנה
רוקח' וב'מעשה ט). ס"ק רי סי' אברהם' ('מגן עיון וצריך
דרך  שהנאתו טוב, ריח המריח לדין דומה זה "שאין השיב,
בעישון  אבל לאכול, - הפה כחוש הריח, חוש שהוא האף
האף  הנאת כאן ואין אכילה, זו שאין הפה, הנאת כאן אין
בידך, הרופפת הלכה כל דבר: סוף האף, דרך שואף שאינו
שמענו  ולא ראינו לא ומעולם העולם, מנהג מה וראה צא

העישון". על שיברך מי

ה'תש"פ  מנחםֿאב כ"ב רביעי יום

עׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
חתימה;1) ולא פתיחה בהן שאין ודברים אחרות, ברכות

הרואה  ברכת להודות; הצריכים ארבעה הראייה; ברכות כל
לבית  הנכנס בתקופתה; והחמה בחידושה הלבנה את

מברך. מה ממנו והיוצא המדרש

.‡˙B¯Á‡ ˙BÎ¯a2Ô‰a ÔÈ‡L ,‰a¯‰ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·„e ¿»¬≈¿»ƒ¬≈ƒ«¿≈∆≈»∆
‰ÁÈ˙t3‰ÓÈ˙Á ‡ÏÂ4Á·L C¯c ÌÈÓÎÁ ewz , ¿ƒ»¿…¬ƒ»ƒ¿¬»ƒ∆∆∆«

‰lÙz‰ ˙BÎ¯a BÓk ,‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰Ï ‰È„B‰Â5, ¿»»¿«»»¿ƒ¿«¿ƒ»
Ìe·˙k ¯·kL6‰Bw‰Â L„Á ˙Èa ‰Ba‰ :Ô‰ el‡Â . ∆¿»¿«¿¿≈≈«∆«ƒ»»¿«∆

BÏ LÈ ÔÈa - ÌÈL„Á ÌÈÏk7BÏ ÔÈ‡ ÔÈa ,Ô‰· ‡ˆBik ≈ƒ¬»ƒ≈∆«≈»∆≈≈
C¯·Ó -8,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a : ¿»≈»«»¡…≈∆∆»»

eÈÁ‰L9.‰f‰ ÔÓfÏ eÚÈb‰Â eÓi˜Â ∆∆¡»¿ƒ¿»¿ƒƒ»«¿««∆

ההנאה.2) ברכות בברוך.3)מלבד פותחים שאינם
א)4) הלכה י"א, פרק לקמן (ראה בברוך חותמים שאינם

"ברכות". ולא "דברים" נקראים פי 5)ולפיכך על שאף
והודייה, שבח דרך מתפלל הוא שעה, באותה נהנה שאינו
בשעת  נהנה שאינו פי על אף האלה והדברים הברכות אף
משנה). (כסף והודייה שבח דרך חכמים תיקנום ברכתם

תפילה.6) הלכות בירושה.7)לעיל לו הואיל 8)שבאו
בהם  כיוצא קנה אם אבל קנייה, דרך אצלו חדשים והם
וכתבו  ב). עמוד נט דף (ברכות מברך אינו וקנה חזר ועכשיו
ויקרי  חשובים כלים על אלא מברך שאינו שם , התוספות
מה  לפי שהכול לי "יראה כתב: שם הרא"ש אבל ערך,

עמוד  מט דף נדרים (ראה בחלקו שמח עני יש אדם, שהוא
חשובים". בכלים מעשיר יותר נוכח 9)ב) בלשון מתחיל

אתה] רוב [ברוך נוסח וכן [שהחיינו] נסתר בלשון ומסיים
הם  עצומים יסודות ששני ידעת שכבר לפי הברכות?
מצוי  הוא שהקדושֿברוךֿהוא לדעת האחד, באמונתנו,
שאין  השני כלל, בזה ספק ואין המציאות ומחוייב ראשון
כמו  אותה יודע בעצמו "הוא ורק לנו מושגת מציאותו
טֿי) הלכות א, הלכה א, פרק התורה יסודי (הלכות שהיא"
נוסח  חכמינו קבעו בליבנו האלה היסודות שני לקבוע וכדי
מפורסם  שהוא מי עם כמדבר אתה" "ברוך לומר הברכות
נשתבש  שלא וכדי בפנים, פנים עימו מדבר שהוא עד אצלו
הנמצאים  שאר כמציאות היא מציאותו שמהות לחשוב
להורות  וכו' במצוותיו קדשנו "אשר מיד לומר קבעו
דרך  רק בו לדבר אפשר ואי מאיתנו נסתרת מציאותו שמהות
ב). עמוד מ דף לברכות יעקב" ב"עין הובא (הרשב"א נסתר

.·B¯·Á ˙‡ ‰‡B¯‰ ÔÎÂ10C¯·Ó ,ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï ¿≈»∆∆¬≈¿««¿ƒ¿»≈
,L„Á ¯NÚŒÌÈL ¯Á‡Ï e‰‡¯ Ì‡Â ."eÈÁ‰L"∆∆¡»¿ƒ»»¿««¿≈»»…∆

ÌÈ˙n‰ ‰iÁÓ ,'‰ ‰z‡ Ce¯a :C¯·Ó11È¯t ‰‡B¯‰ . ¿»≈»«»¿«≈«≈ƒ»∆¿ƒ
B˙i‡¯ ˙lÁ˙a - ‰LÏ ‰MÓ LcÁ˙n‰12C¯·Ó «ƒ¿«≈ƒ»»¿»»ƒ¿ƒ«¿ƒ»¿»≈

eÈÁ‰L"13." ∆∆¡»

רכה).10) סימן (טור בראייתו ושמח עליו החביב
שהמת 11) כמו מהלב, שנשכח מפני ב) עמוד נח דף (ברכות

יונה). (רבינו חודש עשר שנים לאחר הלב מן משתכח
אכלו.12) שלא פי על ב)13)אף עמוד מ דף (עירובין

ערוך  (שולחן האכילה בשעת אלא לברך שלא נוהגים ואנו
ג). סעיף רכ"ה סימן חיים אורח

.‚‰·BË ‰ÚeÓL ÚÓL14'‰ ‰z‡ Ce¯a :C¯·Ó , »«¿»»¿»≈»«»
·ÈËn‰Â ·Bh‰ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡15‰ÚeÓL ÚÓL . ¡…≈∆∆»»«¿«≈ƒ»«¿»

˙Ó‡‰ Ôic Ce¯a :C¯·Ó ,‰Ú¯16ÏÚ C¯·Ï Ì„‡ ·iÁÂ . »»¿»≈»««»¡∆¿«»»»¿»≈«
‰·Bh‰ ÏÚ C¯·nL C¯„k ,LÙ ·eËa ‰Ú¯‰»»»¿∆∆¿∆∆∆¿»≈««»
ÏÎ·e 'B‚Â EÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡ z·‰‡Â :¯Ó‡pL ,‰ÁÓNa¿ƒ¿»∆∆¡«¿»«¿»≈¡…∆¿¿»

E„‡Ó17,d· eÈeËˆpL ‰¯˙È‰ ‰·‰‡ ÏÏÎ·e ; ¿…∆ƒ¿««¬»«¿≈»∆ƒ¿«ƒ»
‰ÁÓNa ÁaLÈÂ ‰„BÈ BÏ ¯ˆiL ˙Úa elÙ‡L18. ∆¬ƒ¿≈∆≈«∆ƒ««¿ƒ¿»

ז.14) הלכה בסמוך כמבואר ולאחרים, לו טובה שהיא
לאחרים.15) - והמטיב לי - בה 16)הטוב ומצטער הואיל

וישר  ה' אתה צדיק הכתוב: שם על הדין את להצדיק לו יש
קל"ז). פסוק קיט, פרק (תהילים מידה 17)משפטיך "בכל

מידה  בין ה) משנה ט, פרק (ברכות לך" מודד שהוא ומידה
פורענות. מידת בין שם 18)טובה למשנה בפירושו ורבינו

טובים  בתחילתם נראים רבים דברים שיש "לפי יאמר:
למשכיל  ראוי אין כן ועל רבה, רעה אחריתם ויהיה
יודע  שאינו מפני גדולה, צרה עליו כשתבוא להשתומם

סופה".

.„- ‰·BË ‰ÚeÓL ÚÓML B‡ ‰·BË ÂÈÏ‡ ‰ÚÈb‰ƒƒ»≈»»∆»«¿»»
BÏ Ì¯‚z BÊ ‰·BhL ÔÈ‡¯Ó ÌÈ¯·c‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆«¿»ƒ«¿ƒ∆»ƒ¿…

‰Ú¯19ÂÈÏ‡ ‰Ú‚ Ì‡ ÔÎÂ ."·ÈËn‰Â ·Bh‰" C¯·Ó , »»¿»≈«¿«≈ƒ¿≈ƒ»¿»≈»
ÌÈ¯·c‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ‰Ú¯ ‰ÚeÓL ÚÓL B‡ ‰Ú»̄»»«¿»»»««ƒ∆«¿»ƒ

‰·BË BÏ ˙Ó¯Bb BÊ ‰Ú¯L ÌÈ‡¯Ó20Ôic" C¯·Ó , «¿ƒ∆»»∆∆»¿»≈««
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ÏÚ ‡l‡ ,˙BÈ‰Ï „È˙Ú‰ ÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡L ;"˙Ó‡‰»¡∆∆≈¿»¿ƒ«∆»ƒƒ¿∆»«
.‰zÚ Ú¯‡M ‰Ó«∆≈««»

איש 19) וראהו סימנים] בה [שאין מציאה שמצא כגון
ילשין  הרואה שהאיש שאפשר פי על ואף מציאה בשעת
(ברכות  שמצא ממה יותר ממנו ויבקש ויענהו לשלטון עליו

שם). במשנה רבינו וכפירוש א עמוד ס כגון 20)דף
הגשם  שעלול פי על אף שדהו את שוטף גשם שסחף

(שם). ומשקה הארץ את מרווה שהוא לשדהו להועיל

.‰C¯·Ó ,‰„N BÏ LÈ Ì‡ - ÌÈa¯ ÌÈÓL‚ e„¯È»¿¿»ƒ«ƒƒ∆»∆¿»≈
ÌÈ¯Á‡ ÏLÂ BlL ‰˙È‰ Ì‡Â ;"eÈÁ‰L"21C¯·Ó - ∆∆¡»¿ƒ»¿»∆¿∆¬≈ƒ¿»≈

ÌÈ„BÓ" :C¯·Ó ,‰„N BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â ."·ÈËn‰Â ·Bh‰"«¿«≈ƒ¿ƒ≈»∆¿»≈ƒ
z„¯B‰L ‰tËÂ ‰tË Ïk ÏÚ eÈ‰Ï‡ '‰ CÏ eÁ‡¬«¿»¡…≈«»ƒ»¿ƒ»∆«¿»

'eÎÂ ‡ÏÓ eÈÙ el‡Â .el22e„BÈ Ì‰ Ô‰" „Ú ," »¿ƒƒ»≈¿«≈≈
Ï‡ ,'‰ ‰z‡ Ce¯a .ekÏÓ EÓL ˙‡ eÎ¯·ÈÂ eÁaLÈÂƒ«¿ƒ»¿∆ƒ¿«¿≈»«»≈

."˙BÁaLz‰Â ˙B‡„B‰‰ ·…̄«»¿«ƒ¿»

בה.21) שותפים במלואו 22)שהם נמצא זה נוסח
ב"סדר  ולקמן לשבת שחרית של חי" כל "נשמת בתפילת

לרבינו. השנה" תפילות

.ÂÌÈn‰ ‰a¯iMÓ ?ÌÈÓLb‰ ÏÚ ÔÈÎ¯·Ó È˙ÓÈ‡Ó≈≈»«¿»¿ƒ««¿»ƒƒ∆ƒ¿∆««ƒ
ÈtŒÏÚ ¯Ën‰ ÔÓ ˙BÚeaÚ·‡ eÏÚÈÂ ,ı¯‡‰ ÏÚ«»»∆¿«¬¬«¿ƒ«»»«¿≈

‰Ê ˙‡¯˜Ï ‰Ê ˙BÚeaÚ·‡‰ eÎÏÈÂ ,ÌÈn‰23. ««ƒ¿≈¿»¬«¿∆ƒ¿«∆

חתן 23) "משיצא שם: התלמוד ולשון ב) עמוד ו דף (תענית
יוצאת  נופלת שכשהטיפה כך כל שירדו כלה", לקראת
לברך  היום נוהגים אנו ואין (רש"י). כנגדה ובולטת אחרת
עצירת  מחמת במדינה צער יש אם אלא הגשמים על
רכא  סימן חיים (אורח עליהם מברכים כשירדו ואז הגשמים

א). סעיף

.Êe‰L¯ÈÂ ÂÈ·‡ ˙Ó BÏ e¯Ó‡24,ÔÈÁ‡ BnÚ LÈ Ì‡ - »¿≈»ƒƒ»»ƒ≈ƒ«ƒ
"˙Ó‡‰ Ôic" ‰lÁza C¯·Ó25·Bh‰" CkŒ¯Á‡Â , ¿»≈«¿ƒ»««»¡∆¿««»«

"·ÈËn‰Â26ÌÈÁ‡ BnÚ ÔÈ‡ Ì‡Â ;27C¯·Ó , ¿«≈ƒ¿ƒ≈ƒ«ƒ¿»≈
"eÈÁ‰L"28‡È‰L ‰·BË ¯·c Ïk :¯·c ÏL B¯ˆ˜ . ∆∆¡»»¿∆»»»¿«»∆ƒ

‡È‰L ‰·BËÂ ,"·ÈËn‰Â ·Bh‰" C¯·Ó ,ÌÈ¯Á‡ÏÂ BÏ¿«¬≈ƒ¿»≈«¿«≈ƒ¿»∆ƒ
"eÈÁ‰L" C¯·Ó ,Bc·Ï BÏ29. ¿«¿»≈∆∆¡»

נכסים.24) המיתה.25)שהניח שמיעת על 26)על
מביא  רכב סימן חיים אורח אברהם ובמגן הירושה. בשורת
מחמת  שהוכרח "מי שפב סימן חסידים" "ספר בשם שם
"הטוב  מברך כחפצו, שלא עשירה אשה לקחת עניותו
א). עמוד ע דף (קידושין וראה האמת". ו"דיין והמטיב"

לבדו.27) לו אלא הטובה עמוד 28)שאין נט דף (ברכות
(שם).29)ב).

.ÁLe·ÁÂ ,‡t¯˙pL ‰ÏBÁ :˙B„B‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ‰Úa¯‡«¿»»¿ƒƒ¿∆∆ƒ¿«≈¿»
ÈÎÏB‰Â ,eÏÚLk ,Ìi‰ È„¯BÈÂ ,ÌÈ¯eÒ‡‰ ˙ÈaÓ ‡ˆiL∆»»ƒ≈»¬ƒ¿¿≈«»¿∆»¿¿≈

ÌÈÎ¯„30·eMÈÏ eÚÈbiLk ,31ÈÙa ˙B„B‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆe . ¿»ƒ¿∆«ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿≈
e‰eÓÓB¯ÈÂ :¯Ó‡pL ,ÌÈÓÎÁ Ì‰Ó ÌÈLe ,‰¯NÚ¬»»¿«ƒ≈∆¬»ƒ∆∆¡«ƒ¿

Ï‰˜a32ÌÈ˜Ê ·LBÓ·e ÌÚ33„ˆÈÎÂ .e‰eÏÏ‰È ƒ¿«»¿«¿≈ƒ¿«¿¿≈«
‰„BÓ34C¯·Ó „ˆÈÎÂ35Ô‰ÈÈa „ÓBÚ ?36:C¯·Óe ∆¿≈«¿»≈≈≈≈∆¿»≈

ÌÈ·iÁÏ ÏÓBb‰ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a»«»¡…≈∆∆»»«≈¿«»ƒ
˙B·BË37:ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈÚÓBM‰ ÏÎÂ .·BË Ïk ÈÏÓbL ,∆¿»«ƒ»¿»«¿ƒ¿ƒ

‰ÏÒ EÏÓ‚È ‡e‰ ,·BË EÏÓbL38. ∆¿»¿ƒ¿»¿∆»

מדברות.30) הולכי הגירסה: ושם ב) עמוד נד דף (שם,
מנויים 31) וכולם (שם) ממנה ונמלטו בסכנה היו אלה שכל

לה' "יודו שם: נאמר מהם אחד כל ועל קז, פרק בתהילים
נתנו  מיימוניות" וב"הגהות אדם". לבני ונפלאותיו חסדו
תיבות: ראשי 'ח'י'י'ם - סלה יודוך החיים וכל לזה: סימן

מדבר. ים, יסורין, מעשרה 32)חולה, פחות קהל ואין
ב). עמוד ז דף כתובות שקנה 33)(ראה מי אלא זקן אין

ב). עמוד נד דף (ברכות שניים זקנים ומיעוט חכמה,
בעמידה.34) או בישיבה הודאתו, מצב נוסח 35)מה מה

מכלל 36)ברכתו. - יהללוהו זקנים ובמושב שנאמר:
סימן  חיים אורח (ב"ח בעמידה אלא בישיבה אינו שהמהלל
לזה  מראה ע"א) סימן חיים (אורח סופר" וה"חתם ריט).
ב, פרק מגילה בהלכות שכתב עצמו רבינו מדברי מקור
יושב, - בציבור אסתר] מגילת [את יקרא לא "אבל ז: הלכה
אם  א, הלכה ד, פרק בירושלמי ומקורו הציבור" כבוד מפני
מפני  לעמוד עליו עשרה, בציבור מברך כשהוא כאן גם כן

הציבור. כלומר:37)כבוד ט. פרק לברכות הרי"ף כגירסת
טוב, גמלני הרשעים, כאחד ואני הגון שאיני פי על אף
פסוק  כג, פרק (שמות רשע" אצדיק לא "כי רשעים - חייבים

חייבא. אזכי לא אונקלוס: מתרגם נוהגים 38)ז) ואנו
עשרה  שם שיש לפי התורה קריאת אחרי הכנסת בבית לברך
אורח  ערוך בשולחן וכן ב; עמוד נד דף לברכות (תוספות

ריט). סימן חיים

.ËŒÌÈ ÔB‚k ,Ï‡¯NÈÏ ÌÈq eNÚpL ÌB˜Ó ‰‡B¯‰»∆»∆«¬ƒƒ¿ƒ¿»≈¿«
ÛeÒ39Ôc¯i‰ ˙B¯aÚÓe40'‰ ‰z‡ Ce¯a :¯ÓB‡ , «¿¿««¿≈≈»«»

ÌB˜na eÈ˙B·‡Ï ÌÈq ‰NÚL ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡¡…≈∆∆»»∆»»ƒƒ«¬≈«»
‰f‰41Ï·‡ .ÌÈa¯Ï ÌÈq B· eNÚpL ÌB˜Ó Ïk ÔÎÂ . «∆¿≈»»∆«¬ƒƒ»«ƒ¬»

,B·e ,„ÈÁi‰ B˙B‡ - „ÈÁiÏ Ò B· ‰NÚpL ÌB˜Ó»∆«¬»≈«»ƒ«»ƒ¿
,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :C¯·Ó BaŒÔ·e∆¿¿»≈»«»¡…≈∆∆»»
È˙B·‡Ï Ò ‰NÚL :B‡ ,‰f‰ ÌB˜na Ò ÈÏ ‰NÚL∆»»ƒ≈«»«∆∆»»≈«¬«

‰f‰ ÌB˜na42˙BÈ¯‡ ·b ‰‡B¯‰ .43,L‡‰ ÔL·ÎÂ , «»«∆»∆…¬»¿ƒ¿«»≈
‰È¯ÊÚÂ Ï‡LÈÓ ,‰ÈÁ Ba CÏL‰L44Ce¯a :C¯·Ó - ∆À¿«¬«¿»ƒ»≈«¬«¿»¿»≈»

ÌÈ˜ÈcvÏ Ò ‰NÚL ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡45 «»¡…≈∆∆»»∆»»≈««ƒƒ
˙„B·Ú Ba ÔÈ„·BÚL ÌB˜Ó ‰‡B¯‰ .‰f‰ ÌB˜na«»«∆»∆¿∆¿ƒ¬«
CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :C¯·Ó - ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»¿»≈»«»¡…≈∆∆

ÌÈt‡ C¯‡ Ô˙pL ,ÌÏBÚ‰46ÌB˜Ó .BBˆ¯ È¯·BÚÏ »»∆»«∆∆««ƒ¿¿≈¿»
ı¯‡a Ì‡ - ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú epnÓ ‰¯˜ÚpL∆∆∆¿»ƒ∆¬«»ƒ«»ƒ¿∆∆
˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ¯˜ÚL :C¯·Ó ,‡e‰ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»≈∆»«¬«»ƒ«»
¯˜ÚL :C¯·Ó ,‡e‰ ı¯‡Ï ıeÁa Ì‡Â ;eˆ¯‡Ó≈«¿≈¿ƒ¿»»∆¿»≈∆»«
¯ÓB‡Â .‰f‰ ÌB˜nÓ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú¬«»ƒ«»ƒ»«∆¿≈
ÏkÓ ¯˜Úz Ck ,‰Ê ÌB˜nÓ z¯˜ÚL ÌLk :Ô‰ÈzLaƒ¿≈∆¿≈∆»«¿»ƒ»∆»«¬…ƒ»

E„·ÚÏ Ì‰È„·BÚ ·Ï ·ÈL˙Â ,˙BÓB˜Ó47. ¿¿»ƒ≈¿≈∆¿»¿∆

ממצרים.39) בצאתם ישראל בו בו 40)שעברו שעברו
יז). פסוק ג, פרק (יהושע יהושע בימי בחרבה ישראל

פסוק 41) יח, פרק (שמות שנאמר א), עמוד נד דף (ברכות
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הרי  - וגו' אתכם הציל אשר ה' ברוך יתרו ויאמר י):
הנס. על הרי"ף).42)שמברכים וכגירסת שם, (ברכות

מברכים  יריכו יוצאי שכל הוסיפו מיימוניות" וב"הגהות
הנס. באותו שייכים שכולם לאבותינו, נס שעשה

ו).43) פרק (דניאל ממנו וניצול דניאל בו שהושלך
איננה.44) הפיסקא כל התימנים יד בכתב ג). פרק (שם,
הואיל 45) עליו מברכים יחידים של נס שזה פי על ואף

ט, פרק ברכות (ירושלמי ברבים שמים שם בו ונתקדש
א). ואין 46)הלכה מהם. להיפרע וממתין אפו שמאריך

ורואים  ביניהם שרויים שאנו לפי זו, ברכה לברך רגילים אנו
יום  משלושים כשרואה אלא החיוב ואין וכו' יום בכל
(הגהות  ט"ו הלכה בסמוך כמבואר יום, לשלושים
רכד  סימן חיים לאורח הרמ"א הגהות וראה מיימוניות,

א). פסוק 47)סעיף ג, פרק (צפניה ככתוב שם), (ברכות
בשם  כולם לקרוא ברורה שפה עמים אל אהפוך אז כי ט):
א) הלכה ט, פרק (ברכות ובירושלמי אחד. שכם לעבדו ה'

תקווה. לו יש חי שאדם זמן כל זה: על אמרו

.ÈÔ·eMÈa Ï‡¯NÈ Èza ‰‡B¯‰48:C¯·Ó -‰z‡ Ce¯a »∆»≈ƒ¿»≈¿ƒ»¿»≈»«»
‰ÓÏ‡ Ïe·b ·ÈvÓ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰49; ¡…≈∆∆»»«ƒ¿«¿»»

˙Ó‡‰ Ôic Ce¯a :¯ÓB‡ - Ôa¯Áa50È¯·˜ ‰‡B¯‰ . ¿À¿»»≈»««»¡∆»∆ƒ¿≈
,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :C¯·Ó - Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»≈»«»¡…≈∆∆»»

ÔÈca ÌÎ˙‡ ¯ˆÈ ¯L‡51ÔÈca ÌÎ˙‡ Ô„Â ,52ÏkÏÎÂ , ¬∆»«∆¿∆«ƒ¿»∆¿∆«ƒ¿ƒ¿≈
ÔÈca ÌÎ˙‡53ÔÈca ÌÎ˙‡ ˙ÈÓ‰Â ,54„È˙Ú ‡e‰Â , ∆¿∆«ƒ¿≈ƒ∆¿∆«ƒ¿»ƒ

‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ ÔÈca ÌÎ˙‡ ÌÈ˜‰Ï55‰z‡ Ce¯a . ¿»ƒ∆¿∆«ƒ¿«≈»»«»»«»
.ÌÈ˙n‰ ‰iÁÓ ,'‰¿«≈«≈ƒ

כן 48) מברכים שאין ואפשר ובכבודם, בתקפם כשמיושבים
בתי  הרואה הגירסה: וברי"ף רכד) (ב"י ישראל בארץ אלא

וכו'. ביישובם ישראל של הכתוב 49)כנסיות שם על
היום  היא ישראל "שכנסת כה) פסוק טו, פרק (משלי
ונוהגת  לחזור ועתיד הים למדינת בעלה שהלך כאלמנה

("אבודרהם"). חיות ב).50)אלמנות עמוד נח דף (ברכות
(אבות 51) כמאמרם נֹוצרים שתהיו עליכם דן אמכם ִָבמעי

נֹוצר". אתה כורחך "שעל כב): משנה ד, לאחר 52)פרק ָ
או 53)שנולדתם. בקושי יהיו אם צרכיכם על אתכם דן

"ועל 54)בריווח. (שם): כמאמרם מיתה, עליכם שגזר
מת". אתה המתים 55)כורחך לתחיית תזכו אם

ב  עמוד נח דף בברכות מקורו זו ברכה נוסח ("אבודרהם").
אתכם, "וזן" כתוב: ושם קלים, בשינויים שם וברי"ף

התימנים. יד כתב ברמב"ם הנוסח וכן "ודן" במקום

.‡ÈÌ‡ - „Á‡k Ì„‡ ÛÏ‡ ˙B‡Ó LL ‰‡B¯‰»∆≈≈∆∆»»¿∆»ƒ
Ì"ekÚ56‰¯ÙÁ „‡Ó ÌÎn‡ ‰LBa :¯ÓB‡ ,Ì‰ «≈≈»ƒ¿∆¿…»¿»

Ì‡Â ;‰·¯ÚÂ ‰iˆ ¯a„Ó ÌÈBb ˙È¯Á‡ ‰p‰ ,ÌÎz„ÏBÈ«¿¿∆ƒ≈«¬ƒƒƒ¿»ƒ»«¬»»¿ƒ
'‰ ‰z‡ Ce¯a :¯ÓB‡ - Ï‡¯NÈ ı¯‡·e Ì‰ Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈¿∆∆ƒ¿»≈≈»«»

ÌÈÊ¯‰ ÌÎÁ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡57ÈÓÎÁÓ ‰‡B¯‰ . ¡…≈∆∆»»¬«»»ƒ»∆≈«¿≈
CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :¯ÓB‡ - ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡À»»≈»«»¡…≈∆∆
- Ï‡¯NÈ ÈÓÎÁ .Ì„Â ¯N·Ï B˙ÓÎÁÓ Ô˙pL ,ÌÏBÚ‰»»∆»«≈»¿»¿»»»»«¿≈ƒ¿»≈
- Ï‡¯NÈ ÈÎÏÓ .ÂÈ‡¯ÈÏ B˙ÓÎÁÓ Ô˙pL :C¯·Ó¿»≈∆»«≈»¿»ƒ≈»«¿≈ƒ¿»≈
˙Bn‡ ÈÎÏÓ .ÂÈ‡¯ÈÏ B˙¯e·bÓe B„B·kÓ Ô˙pL :¯ÓB‡≈∆»«ƒ¿ƒ¿»ƒ≈»«¿≈À

Ì„Â ¯N·Ï B„B·kÓ Ô˙pL :C¯·Ó - ÌÏBÚ‰58. »»¿»≈∆»«ƒ¿¿»»»»

זרה"56) עבודה עובד זה הרי סתם גוי שנאמר מקום "וכל
ח). הלכה יא פרק אסורות מאכלות בהלכות רבינו (לשון

היודע 57) הקדושֿברוךֿהוא הוא א) עמוד נח דף (ברכות
ואין  לזה זה דומה דעתם "שאין אלו כל שבלב מה

(שם). לזה" זה דומים אלא 58)פרצופיהם שם) (ברכות
וכן  וכו' מחכמתו ׁשחלק ברוך ישראל חכמי על נאמר ֶַָששם
אנו  וכן שם, ברי"ף וכן וכו' מכבודו "ׁשחלק ישראל ֶַָבמלכי
העולם  ובאומות חלק, - בישראל שאומרים והטעם ַָנוהגים.
אומר  שאתה וכל בה', דבקים הם שישראל מתנה, לשון -
לחלק  יחס שיש באופן נחלק ממי לדעת אתה צריך ַָ"חלק"
הנותן, עם יחס להם אין והאומות ממנו, שנתחלק מי עם
שזכה  מה אלא הנותן על אחריות בה שאין מתנה כל כמו

רכד). סימן חיים אורח (ט"ז זכה

.·ÈÈLek‰ ˙‡ ‰‡B¯‰59Ô‰Èt ˙¯eˆa ÔÈpLÓ‰ ˙‡Â , »∆∆«ƒ¿∆«¿Àƒ¿«¿≈∆
CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :C¯·Ó ,Ì‰È¯·È‡· B‡¿≈¿≈∆¿»≈»«»¡…≈∆∆

Úh˜ B‡ ‡ÓeÒ ‰‡B¯‰ .˙Bi¯a‰ ˙‡ ‰pLÓ ,ÌÏBÚ‰60, »»¿«∆∆«¿ƒ»∆»ƒ≈«
ÔÈ˜‰B·e ÔÈÁL ‰kÓe61Ô‰· ‡ˆBiÎÂ62Ce¯a :C¯·Ó - À≈¿ƒ¬»ƒ¿«≈»∆¿»≈»

˙Ó‡‰ Ôic ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡63Ì‡Â . «»¡…≈∆∆»»««»¡∆¿ƒ
.˙Bi¯a‰ ˙‡ ‰pLÓ :C¯·Ó - Ôn‡ ÈÚnÓ ÔÎ e„ÏB¿≈ƒ¿≈ƒ»¿»≈¿«∆∆«¿ƒ

ÛBtw‰ ˙‡Â ÛBw‰ ˙‡Â ÏÈt‰ ˙‡ ‰‡B¯‰64:¯ÓB‡ , »∆∆«ƒ¿∆«¿∆«ƒ≈
.˙Bi¯a‰ ˙‡ ‰pLÓ Ce¯a»¿«∆∆«¿ƒ

הרבה.59) שחור ברגליו.60)שהוא או בידיו
הלכות 61) לעיל יותר ומפורש דקות, בנקודות מנומר

בביאורנו. ב הלכה טו, פרק הננס 62)תפילה כגון
ביותר). (אדום ויש 63)והגיחור ב) עמוד נח דף (ברכות

(הראב"ד). עליהם כשמצטער דווקא עוף 64)אומרים:
(ברכות  כאדם ולחיים לסת לו ויש [גייער] וולטי"ר הנקרא
יז) פסוק יא, פרק (ויקרא הינשוף" "ואת וברש"י) שם
דומה  והוא חיה מין מפרשים: ויש קפופא. אונקלוס: מתרגם
וראה  קיפוף, ערך השלם (הערוך ארוך זנב לו ויש לקוף

א). עמוד כג דף נדה בתוספות

.‚È¯˙BÈa ˙Bw˙Óe ˙B‡ ˙Bi¯· ‰‡B¯‰65˙BÏÈ‡Â »∆¿ƒ»¿À»¿≈¿ƒ»
BÓÏBÚa Bl ‰ÎkL :C¯·Ó - ˙B·BË66˙B„NÏ ‡ˆBi‰ . ¿»≈∆»»¿»«≈«»

ÔÒÈ ÈÓBÈa ˙BpbÏ B‡67ÌÈvÂ ˙BÁ¯Bt ˙BÏÈ‡ ‰‡¯Â ,68 ««¿≈ƒ»¿»»ƒ»¿¿ƒ»ƒ
,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :C¯·Ó - ÌÈÏBÚƒ¿»≈»«»¡…≈∆∆»»
˙B·BË ˙Bi¯a B· ‡¯·e ,ÌeÏk BÓÏBÚa ¯qÁ ‡lL∆…ƒ«¿»¿»»¿ƒ

Ì„‡ Èa Ô‰a ˙B‰Ï È„k ˙B‡Â ˙B·BË ˙BÏÈ‡Â69. ¿ƒ»¿»¿≈≈»»∆¿≈»»

ברכות 65) (ירושלמי וכו' נאה סוס נאה, גמל ראה אפילו
א). הלכה ט, ב).66)פרק עמוד נח דף (ברכות

האביב.67) חודש רכים 68)שהוא עלים עם צעיר ענף
מהפקע. עכשיו רק ב).69)שיצאו עמוד מג דף (ברכות

.„ÈÛÚÊa e·LpL ˙BÁe¯‰ ÏÚ70ÏÚÂ ÌÈ˜¯a‰ ÏÚÂ , «»∆»¿¿««¿««¿»ƒ¿«
ÌÈÓÚ¯‰71‰¯·‰‰ ÏB˜ ÏÚÂ ,72BÓk ı¯‡a ÚÓMzL »¿»ƒ¿««¬»»∆ƒ»«»»∆¿

Ì‰ el‡k e‡¯iL ,¯ÈÂ‡aL ¯e‡‰ ÏÚÂ ,ÌÈÏB„b ÌÈÁ≈̄«ƒ¿ƒ¿«»∆»¬ƒ∆≈»¿ƒ≈
BÓk B‡ ,ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ÌÈˆ¯Â ÌÈÏÙB ÌÈ·ÎBk»ƒ¿ƒ¿»ƒƒ»¿»¿
:C¯·Ó el‡Ó „Á‡ Ïk ÏÚ - ·Ê Ì‰Ï LiL ÌÈ·ÎBÎ»ƒ∆≈»∆»»«»∆»≈≈¿»≈

ÌÏBÚ ‡ÏÓ B˙¯e·‚e BÁkL Ce¯a73C¯·Ó ,‰ˆ¯ Ì‡Â . »∆…¿»»≈»¿ƒ»»¿»≈
"˙ÈL‡¯· ‰NBÚ"74. ≈¿≈ƒ
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הרי  - וגו' אתכם הציל אשר ה' ברוך יתרו ויאמר י):
הנס. על הרי"ף).42)שמברכים וכגירסת שם, (ברכות

מברכים  יריכו יוצאי שכל הוסיפו מיימוניות" וב"הגהות
הנס. באותו שייכים שכולם לאבותינו, נס שעשה

ו).43) פרק (דניאל ממנו וניצול דניאל בו שהושלך
איננה.44) הפיסקא כל התימנים יד בכתב ג). פרק (שם,
הואיל 45) עליו מברכים יחידים של נס שזה פי על ואף

ט, פרק ברכות (ירושלמי ברבים שמים שם בו ונתקדש
א). ואין 46)הלכה מהם. להיפרע וממתין אפו שמאריך

ורואים  ביניהם שרויים שאנו לפי זו, ברכה לברך רגילים אנו
יום  משלושים כשרואה אלא החיוב ואין וכו' יום בכל
(הגהות  ט"ו הלכה בסמוך כמבואר יום, לשלושים
רכד  סימן חיים לאורח הרמ"א הגהות וראה מיימוניות,

א). פסוק 47)סעיף ג, פרק (צפניה ככתוב שם), (ברכות
בשם  כולם לקרוא ברורה שפה עמים אל אהפוך אז כי ט):
א) הלכה ט, פרק (ברכות ובירושלמי אחד. שכם לעבדו ה'

תקווה. לו יש חי שאדם זמן כל זה: על אמרו

.ÈÔ·eMÈa Ï‡¯NÈ Èza ‰‡B¯‰48:C¯·Ó -‰z‡ Ce¯a »∆»≈ƒ¿»≈¿ƒ»¿»≈»«»
‰ÓÏ‡ Ïe·b ·ÈvÓ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰49; ¡…≈∆∆»»«ƒ¿«¿»»

˙Ó‡‰ Ôic Ce¯a :¯ÓB‡ - Ôa¯Áa50È¯·˜ ‰‡B¯‰ . ¿À¿»»≈»««»¡∆»∆ƒ¿≈
,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :C¯·Ó - Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»≈»«»¡…≈∆∆»»

ÔÈca ÌÎ˙‡ ¯ˆÈ ¯L‡51ÔÈca ÌÎ˙‡ Ô„Â ,52ÏkÏÎÂ , ¬∆»«∆¿∆«ƒ¿»∆¿∆«ƒ¿ƒ¿≈
ÔÈca ÌÎ˙‡53ÔÈca ÌÎ˙‡ ˙ÈÓ‰Â ,54„È˙Ú ‡e‰Â , ∆¿∆«ƒ¿≈ƒ∆¿∆«ƒ¿»ƒ

‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ ÔÈca ÌÎ˙‡ ÌÈ˜‰Ï55‰z‡ Ce¯a . ¿»ƒ∆¿∆«ƒ¿«≈»»«»»«»
.ÌÈ˙n‰ ‰iÁÓ ,'‰¿«≈«≈ƒ

כן 48) מברכים שאין ואפשר ובכבודם, בתקפם כשמיושבים
בתי  הרואה הגירסה: וברי"ף רכד) (ב"י ישראל בארץ אלא

וכו'. ביישובם ישראל של הכתוב 49)כנסיות שם על
היום  היא ישראל "שכנסת כה) פסוק טו, פרק (משלי
ונוהגת  לחזור ועתיד הים למדינת בעלה שהלך כאלמנה

("אבודרהם"). חיות ב).50)אלמנות עמוד נח דף (ברכות
(אבות 51) כמאמרם נֹוצרים שתהיו עליכם דן אמכם ִָבמעי

נֹוצר". אתה כורחך "שעל כב): משנה ד, לאחר 52)פרק ָ
או 53)שנולדתם. בקושי יהיו אם צרכיכם על אתכם דן

"ועל 54)בריווח. (שם): כמאמרם מיתה, עליכם שגזר
מת". אתה המתים 55)כורחך לתחיית תזכו אם

ב  עמוד נח דף בברכות מקורו זו ברכה נוסח ("אבודרהם").
אתכם, "וזן" כתוב: ושם קלים, בשינויים שם וברי"ף

התימנים. יד כתב ברמב"ם הנוסח וכן "ודן" במקום

.‡ÈÌ‡ - „Á‡k Ì„‡ ÛÏ‡ ˙B‡Ó LL ‰‡B¯‰»∆≈≈∆∆»»¿∆»ƒ
Ì"ekÚ56‰¯ÙÁ „‡Ó ÌÎn‡ ‰LBa :¯ÓB‡ ,Ì‰ «≈≈»ƒ¿∆¿…»¿»

Ì‡Â ;‰·¯ÚÂ ‰iˆ ¯a„Ó ÌÈBb ˙È¯Á‡ ‰p‰ ,ÌÎz„ÏBÈ«¿¿∆ƒ≈«¬ƒƒƒ¿»ƒ»«¬»»¿ƒ
'‰ ‰z‡ Ce¯a :¯ÓB‡ - Ï‡¯NÈ ı¯‡·e Ì‰ Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈¿∆∆ƒ¿»≈≈»«»

ÌÈÊ¯‰ ÌÎÁ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡57ÈÓÎÁÓ ‰‡B¯‰ . ¡…≈∆∆»»¬«»»ƒ»∆≈«¿≈
CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :¯ÓB‡ - ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡À»»≈»«»¡…≈∆∆
- Ï‡¯NÈ ÈÓÎÁ .Ì„Â ¯N·Ï B˙ÓÎÁÓ Ô˙pL ,ÌÏBÚ‰»»∆»«≈»¿»¿»»»»«¿≈ƒ¿»≈
- Ï‡¯NÈ ÈÎÏÓ .ÂÈ‡¯ÈÏ B˙ÓÎÁÓ Ô˙pL :C¯·Ó¿»≈∆»«≈»¿»ƒ≈»«¿≈ƒ¿»≈
˙Bn‡ ÈÎÏÓ .ÂÈ‡¯ÈÏ B˙¯e·bÓe B„B·kÓ Ô˙pL :¯ÓB‡≈∆»«ƒ¿ƒ¿»ƒ≈»«¿≈À

Ì„Â ¯N·Ï B„B·kÓ Ô˙pL :C¯·Ó - ÌÏBÚ‰58. »»¿»≈∆»«ƒ¿¿»»»»

זרה"56) עבודה עובד זה הרי סתם גוי שנאמר מקום "וכל
ח). הלכה יא פרק אסורות מאכלות בהלכות רבינו (לשון

היודע 57) הקדושֿברוךֿהוא הוא א) עמוד נח דף (ברכות
ואין  לזה זה דומה דעתם "שאין אלו כל שבלב מה

(שם). לזה" זה דומים אלא 58)פרצופיהם שם) (ברכות
וכן  וכו' מחכמתו ׁשחלק ברוך ישראל חכמי על נאמר ֶַָששם
אנו  וכן שם, ברי"ף וכן וכו' מכבודו "ׁשחלק ישראל ֶַָבמלכי
העולם  ובאומות חלק, - בישראל שאומרים והטעם ַָנוהגים.
אומר  שאתה וכל בה', דבקים הם שישראל מתנה, לשון -
לחלק  יחס שיש באופן נחלק ממי לדעת אתה צריך ַָ"חלק"
הנותן, עם יחס להם אין והאומות ממנו, שנתחלק מי עם
שזכה  מה אלא הנותן על אחריות בה שאין מתנה כל כמו

רכד). סימן חיים אורח (ט"ז זכה

.·ÈÈLek‰ ˙‡ ‰‡B¯‰59Ô‰Èt ˙¯eˆa ÔÈpLÓ‰ ˙‡Â , »∆∆«ƒ¿∆«¿Àƒ¿«¿≈∆
CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :C¯·Ó ,Ì‰È¯·È‡· B‡¿≈¿≈∆¿»≈»«»¡…≈∆∆

Úh˜ B‡ ‡ÓeÒ ‰‡B¯‰ .˙Bi¯a‰ ˙‡ ‰pLÓ ,ÌÏBÚ‰60, »»¿«∆∆«¿ƒ»∆»ƒ≈«
ÔÈ˜‰B·e ÔÈÁL ‰kÓe61Ô‰· ‡ˆBiÎÂ62Ce¯a :C¯·Ó - À≈¿ƒ¬»ƒ¿«≈»∆¿»≈»

˙Ó‡‰ Ôic ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡63Ì‡Â . «»¡…≈∆∆»»««»¡∆¿ƒ
.˙Bi¯a‰ ˙‡ ‰pLÓ :C¯·Ó - Ôn‡ ÈÚnÓ ÔÎ e„ÏB¿≈ƒ¿≈ƒ»¿»≈¿«∆∆«¿ƒ

ÛBtw‰ ˙‡Â ÛBw‰ ˙‡Â ÏÈt‰ ˙‡ ‰‡B¯‰64:¯ÓB‡ , »∆∆«ƒ¿∆«¿∆«ƒ≈
.˙Bi¯a‰ ˙‡ ‰pLÓ Ce¯a»¿«∆∆«¿ƒ

הרבה.59) שחור ברגליו.60)שהוא או בידיו
הלכות 61) לעיל יותר ומפורש דקות, בנקודות מנומר

בביאורנו. ב הלכה טו, פרק הננס 62)תפילה כגון
ביותר). (אדום ויש 63)והגיחור ב) עמוד נח דף (ברכות

(הראב"ד). עליהם כשמצטער דווקא עוף 64)אומרים:
(ברכות  כאדם ולחיים לסת לו ויש [גייער] וולטי"ר הנקרא
יז) פסוק יא, פרק (ויקרא הינשוף" "ואת וברש"י) שם
דומה  והוא חיה מין מפרשים: ויש קפופא. אונקלוס: מתרגם
וראה  קיפוף, ערך השלם (הערוך ארוך זנב לו ויש לקוף

א). עמוד כג דף נדה בתוספות

.‚È¯˙BÈa ˙Bw˙Óe ˙B‡ ˙Bi¯· ‰‡B¯‰65˙BÏÈ‡Â »∆¿ƒ»¿À»¿≈¿ƒ»
BÓÏBÚa Bl ‰ÎkL :C¯·Ó - ˙B·BË66˙B„NÏ ‡ˆBi‰ . ¿»≈∆»»¿»«≈«»

ÔÒÈ ÈÓBÈa ˙BpbÏ B‡67ÌÈvÂ ˙BÁ¯Bt ˙BÏÈ‡ ‰‡¯Â ,68 ««¿≈ƒ»¿»»ƒ»¿¿ƒ»ƒ
,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :C¯·Ó - ÌÈÏBÚƒ¿»≈»«»¡…≈∆∆»»
˙B·BË ˙Bi¯a B· ‡¯·e ,ÌeÏk BÓÏBÚa ¯qÁ ‡lL∆…ƒ«¿»¿»»¿ƒ

Ì„‡ Èa Ô‰a ˙B‰Ï È„k ˙B‡Â ˙B·BË ˙BÏÈ‡Â69. ¿ƒ»¿»¿≈≈»»∆¿≈»»

ברכות 65) (ירושלמי וכו' נאה סוס נאה, גמל ראה אפילו
א). הלכה ט, ב).66)פרק עמוד נח דף (ברכות

האביב.67) חודש רכים 68)שהוא עלים עם צעיר ענף
מהפקע. עכשיו רק ב).69)שיצאו עמוד מג דף (ברכות

.„ÈÛÚÊa e·LpL ˙BÁe¯‰ ÏÚ70ÏÚÂ ÌÈ˜¯a‰ ÏÚÂ , «»∆»¿¿««¿««¿»ƒ¿«
ÌÈÓÚ¯‰71‰¯·‰‰ ÏB˜ ÏÚÂ ,72BÓk ı¯‡a ÚÓMzL »¿»ƒ¿««¬»»∆ƒ»«»»∆¿

Ì‰ el‡k e‡¯iL ,¯ÈÂ‡aL ¯e‡‰ ÏÚÂ ,ÌÈÏB„b ÌÈÁ≈̄«ƒ¿ƒ¿«»∆»¬ƒ∆≈»¿ƒ≈
BÓk B‡ ,ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ÌÈˆ¯Â ÌÈÏÙB ÌÈ·ÎBk»ƒ¿ƒ¿»ƒƒ»¿»¿
:C¯·Ó el‡Ó „Á‡ Ïk ÏÚ - ·Ê Ì‰Ï LiL ÌÈ·ÎBÎ»ƒ∆≈»∆»»«»∆»≈≈¿»≈

ÌÏBÚ ‡ÏÓ B˙¯e·‚e BÁkL Ce¯a73C¯·Ó ,‰ˆ¯ Ì‡Â . »∆…¿»»≈»¿ƒ»»¿»≈
"˙ÈL‡¯· ‰NBÚ"74. ≈¿≈ƒ
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מזה 71)בסערה.70) מים כששופכים הנשמע העננים קול
מים  המון תיתו לקול טז): פסוק נא פרק (ירמיה ככתוב לזה,

או 73)שאון.72)בשמים. נראים, אלה שכל לפי
למרחוק. ימי 74)נשמעים ששת מעשה אלה שכל

א). עמוד נט דף ב; עמוד נח דף (ברכות הם בראשית

.ÂË˙BÚ·b‰ ÏÚÂ ÌÈ¯‰‰ ÏÚ75ÏÚÂ ÌÈni‰ ÏÚ , «∆»ƒ¿««¿»«««ƒ¿«
˙B¯‰p‰ ÏÚÂ ˙B¯a„n‰76Ô‰Ó ˙Á‡ ‰‡¯ Ì‡ - «ƒ¿»¿««¿»ƒ»»««≈∆

ÌBÈ ÌÈLÏLÏ ÌBÈ ÌÈLÏMÓ77‰NBÚ" C¯·Ó , ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»≈≈
ÏB„b‰ Ìi‰ ˙‡ ‰‡B¯‰ ."˙ÈL‡¯·78ÌBÈ ÌÈLÏMÓ ¿≈ƒ»∆∆«»«»ƒ¿ƒ

'‰ ‰z‡ Ce¯a :C¯·Ó - ¯˙BÈ B‡ ÌBÈ ÌÈLÏLÏƒ¿ƒ≈¿»≈»«»
.ÏB„b‰ Ìi‰ ˙‡ ‰NÚL ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡¡…≈∆∆»»∆»»∆«»«»

סימן 75) חיים (אורח בהם הבורא גבורת וניכרת המשונים
מהר. קטנה - גבעה הכתובים 76)רכח). נהרות ארבע על ֵַ

(שולחן  ופרת חידקל כגון י) פסוק ב פרק (בראשית בתורה
ב). סעיף רכ"ח, סימן חיים אורח דף 77)ערוך (ברכות

שמעון  אמרו: ב) הלכה ט פרק (שם, ובירושלמי ב) עמוד נט
לירושלים  ועולה חמר שהנני אני כגון חייא: רבי את שאל
ירושלים  את הרואה (כדין בקריעה דיני מה שנה בכל
שלושים  בתוך אם לו: אמר בגדיו), לקרוע שחייב בחורבנה
אתה  צריך יום שלושים לאחר לקרוע, צריך אתה אי - יום
יברך? יום בכל המלך שהרואה דעתך על תעלה וכי לקרוע,
שכל  הרא"ש מוכיח ומכאן ט) פרק לברכות ברא"ש (הובא

[בפרק  שנשנו הראייה יום ברכות משלושים אלא אינן זה]
יום. (רע"ב 78)לשלושים העולם את שמקיף אוקיינוס ים

ברכה  לו קבעו חשיבותו ומתוך ב) משנה ט, פרק לברכות
לד, פרק (במדבר בתנ"ך הנזכר הגדול הים זה ואין לעצמו
הנמצא  התיכון הים שהוא ד), פסוק א, פרק יהושע ו; פסוק
הימים  לשאר ביחס גדול ונקרא ישראל ארץ של במערבה
חמודות  (דברי המלח וים כינרת ים כגון: בארץ, הנמצאים

ל"ז). אות ט, פרק לברכות

.ÊË'‰ ‰z‡ Ce¯a :C¯·Ó - ÔÚa ˙L˜ ‰‡B¯‰»∆∆∆∆»»¿»≈»«»
˙È¯a‰ ¯ÎBÊ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡79B˙È¯·a ÔÓ‡Â80 ¡…≈∆∆»»≈«¿ƒ¿∆¡»ƒ¿ƒ

B¯Ó‡Óa Ìi˜Â81dLecÁa ‰·Ï ‰‡B¯‰ .82:C¯·Ó - ¿«»¿«¬»»∆¿»»¿ƒ»¿»≈
B¯Ó‡Óa ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a»«»¡…≈∆∆»»¬∆¿«¬»

ÌÈ˜ÁL ‡¯a83Ì‡·ˆ Ïk ÂÈt Áe¯·e84Ô˙ ÔÓÊe ˜Á . »»¿»ƒ¿«ƒ»¿»»…¿«»«
Ì„È˜Ùz ˙‡ epLÈ ‡lL ,Ì‰Ï85ÌÈÁÓNe ÌÈNN . »∆∆…¿«∆«¿ƒ»»ƒ¿≈ƒ

˙Ó‡ ÈÏÚBt .Ì‰ÈB˜ ÔBˆ¯ ˙BNÚÏ86.˜„ˆ Ì˙lÚÙe «¬¿≈∆¬≈¡∆¿À»»∆∆
LcÁ˙zL ,¯Ó‡ ‰·lÏÂ87˙¯‡Ùz ˙¯ËÚ88ÈÒeÓÚÏ ¿«¿»»»«∆ƒ¿«≈¬∆∆ƒ¿∆∆«¬≈

Ì‰L ,ÔË·89d˙BÓk LcÁ˙‰Ï ÔÈ„È˙Ú90¯‡ÙÏe »∆∆≈¬ƒƒ¿ƒ¿«≈¿»¿»≈
Ce¯a .‡¯aM ‰Ó Ïk ÏÚÂ B˙eÎÏÓ „B·k ÏÚ Ì¯ˆBÈÏ¿¿»«¿«¿¿«»«∆»»»

.ÌÈL„Á‰ LcÁÓ ,'‰ ‰z‡«»¿«≈∆√»ƒ

יביא 79) שלא המבול אחרי ובניו נח ובין בינו כרת אשר
פרק  (בראשית בתורה כמפורש בשר, כל לשחת מבול עוד

טו). פסוק הרשעים 80)ט, שרבו פי על אף יפירנה שלא
בדיבור 81)בדור. שאמר כיוון ברית כורת היה לא אפילו

שיקיים  הוא ברור וגו' למבול" המים עוד יהיה "ולא בעלמא
ה"אבודרהם"). וכפירוש א עמוד נט דף (ברכות מאמרו

החודש.82) בהתחלת מתחדשת השמים,83)כשהיא הם

פרק  (תהילים הירח אצל "שחקים" לשון שהוזכרה ומצינו
לח). פסוק והלבנ 84)פט, והשמש הכוכבים ה.הם

תקופותיהם.85) סדרם,86)בהילוך את משנים שאינם
אמת" שפעולתו אמת "פועל ד): פרק (ברכות הרי"ף וגירסת
קיימת, היא פעולתו וגם אמת פועל שהוא לבורא חוזר וזה
"פועלי  הנוסח: התימנים יד ובכתב כיום. אומרים אנו וכן

אמת". שפעולתם חודש.87)אמת חידושה 88)בכל
הקדושֿ זרועות על הנישאים לישראל תפארה סמל משמש
מו, פרק (ישעיה הכתוב כלשן מבטן צאתם מיני ברוךֿהוא

ג). הלבנה.89)פסוק לחדשי המונים ישראל
ב"פרקי 90) שאמרו וכמו חזרה, מלכותם ויקבלו מגלותם,

מתחדשים  חדשים שראשי כמו נא): (פרק אליעזר" רבי
נוסח  לבוא. לעתיד מתחדשים ישראל יהיו כן הזה, בעולם

א). עמוד מב (דף בסנהדרין מקורו הברכה

.ÊÈÏÚ C¯·Ó‰ ÏkL ;„ÓÚÓ BÊ ‰Î¯a C¯·Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»≈¿»»≈…∆∆»«¿»≈«
‰ÈÎM‰ Èt ÏÈa˜‰ el‡k ,BpÓÊa L„Á‰91‡Ï Ì‡ . «…∆ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ¿≈«¿ƒ»ƒ…

Œ‰ML „Ú ‰ÈÏÚ C¯·Ó ,ÔBL‡¯‰ ÏÈla ‰ÈÏÚ C¯·≈«»∆»«≈»ƒ¿»≈»∆»«ƒ»
¯NÚ92d˙ÓÈ‚Ù ‡ÏnzL „Ú ,L„Áa ÌBÈ93. »»«…∆«∆ƒ»≈¿ƒ»»

שהקדוש91ֿ) מפני ד פרק לברכות יונה רבינו וכתב (שם)
ידי  על הוא נראה לעין נראה שאינו פי על אף ברוךֿהוא
מתגלה  הוא הלבנה בחידוש וגם וכו' ונפלאותיו גבורותיו

פניו. קיבלנו כאילו זה והרי אדם שישה 92)לבני יום ולא
מתמלאת  יום עשר חמישה שעברו שאחרי בכלל עשר
מא  דף (סנהדרין היא וישנה וחסור הלוך והולכת פגימתה

ב). לברך 93)עמוד לא נוהגים ואנו עיגולה. שיתמלא
מיום  לעת מעת ימים [=שבעה] שלושה שיעברו עד עליה
(פרק  סופרים ובמסכת תכו) סימן חיים לאורח (ט"ז מולדה
כשהוא  שבת במוצאי אלא הירח על מברכים "אין שנינו: כ)

נאים". ובכלים מבושם,

.ÁÈÔÒÈ ˙Ùe˜z ÌBÈa ‰nÁ‰ ˙‡ ‰‡B¯‰94ÏL »∆∆««»¿¿«ƒ»∆
‰Ùe˜z‰L ,‰L ÌÈ¯NÚÂ ‰BÓL ÏL ¯BÊÁn‰ ˙lÁz¿ƒ«««¬∆¿∆¿∆¿ƒ»»∆«¿»

ÈÚÈ·¯ ÏÈÏ ˙lÁ˙a95ÈÚÈ·¯ ÌBÈa d˙B‡ ‰‡B¯Lk - ƒ¿ƒ«≈¿ƒƒ¿∆∆»¿¿ƒƒ
¯ÊÁzLk ÔÎÂ .˙ÈL‡¯· ‰NBÚ Ce¯a :C¯·Ó ,¯˜aa«…∆¿»≈»≈¿≈ƒ¿≈¿∆«¬…

‰ÏË ÏfÓ ˙lÁ˙Ï ‰·l‰96‡ÏÂ ,L„Á‰ ˙lÁ˙a «¿»»ƒ¿ƒ«««»∆ƒ¿ƒ««…∆¿…
ÔBÙvÏ ‡Ï ,‰ËB ‰È‰˙97¯ÊÁiLk ÔÎÂ ;ÌB¯cÏ ‡ÏÂ ƒ¿∆»…«»¿…«»¿≈¿∆«¬…

ÌÈ¯‡Lp‰ ÌÈ·ÎBk‰ ˙LÓÁÓ ·ÎBÎÂ ·ÎBk Ïk98 »»¿»≈¬≈∆«»ƒ«ƒ¿»ƒ
‡ÏÂ ÔBÙvÏ ‡Ï ,‰ËB ‰È‰È ‡ÏÂ ,‰ÏË ÏfÓ ˙lÁ˙Ïƒ¿ƒ«««»∆¿…ƒ¿∆∆…«»¿…
‰ˆ˜Ó ‰ÏBÚ ‰ÏË ÏfÓ ‰‡¯iL ˙Ú ÏÎa ÔÎÂ ;ÌB¯cÏ«»¿≈¿»≈∆≈»∆««»∆∆ƒ¿≈
‰NBÚ" C¯·Ó el‡Ó „Á‡ Ïk ÏÚ - Á¯Ên‰«ƒ¿»«»∆»≈≈¿»≈≈

"˙ÈL‡¯·99. ¿≈ƒ

לשעה)94) חלקים ושמונים (אלף והחלק השעה "היא
הלכות  רבינו (לשון טלה" מזל בראש השמש בו שתיכנס

ג). הלכה ט, פרק החודש שהיא 95)קידוש החמה שנת
היא  הזה הזמן (שבמשך בקירוב שעות ושש ימים שס"ה
ניסן, תקופות: לד' מתחלקת גלגלה), את להקיף מספיקה
השמש  גלגל חלקי נקודות ארבע והן טבת. תשרי, תמוז,
אלא  שאחריה לתקופה תקופה בין ואין אותו. בהקפתה
ניסן  ותקופת והואיל וחצי, שעות ושבע יום ואחד תשעים
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(שבו  רביעי ליל בהתחלת חלה העולם לבריאת הראשונה
יד). פסוק א פרק (בראשית בתורה ככתוב המאורות נתלו
ליום, מיום שבועות עשר שלושה הם יום ואחד ותשעים
תמוז  שתקופת נמצא - וחצי שעות שבע עליהם הוסף
ותקופת  רביעי, יום לליל וחצי שעות ז' בסוף חלה שאחריה
בבוקר, הרביעי יום של שעות שלוש בסוף שאחריה תשרי
ובשנה  הרביעי, ביום וחצי שעות עשר בסוף טבת ותקופת
חמישי  יום לליל שעות שש בסוף ניסן תקופת תחול השנייה

ע  שבסוף עד חלילה תחזור וחוזר שנים ושמונה שרים
השמש  תגיע ואז רביעי ליל בתחילת לחול ניסן תקופת
בשעת  שהייתה שעה כאותה בגלגלה ממש הנקודה לאותה
המחזור  נקראת שנה ושמונה עשרים של ותקופה הבריאה

ב). עמוד נט דף (ברכות השמש של שהוא 96)הגדול
תאומים  שור, טלה, הם: מזלות עשר שנים למזלות, הראשון
המזלות  גלגל הנקרא השמיני בגלגל קבועים וכולם וכו',
וכנגדם  הכול, את המקיף התשיעי הגלגל תחת ומכוונים
כמו  חלק עשר לשנים התשיעי הגלגל את החכמים חילקו
וֿז). הלכות ג, (פרק התורה" "יסודי בהלכות שמפורש

כדור 97) את הסובב המדומה הקו הוא המשווה, מהקו
שווה. מרחק והדרומי הצפוני הקטבים משני רחוק הארץ

יסודי 98) (הלכות שבתאי צדק, מאדים, נוגה, כוכב, והם:
א). הלכה ג, פרק ואין 99)התורה ב) עמוד נט דף (ברכות

ביום  החמה מברכת חוץ אלה כל על לברך נוהגים אנו
סימן  חיים לאורח ברורה (משנה מחזורה בתחילת תקופתה

רכט).

.ËÈÔ·eMÈa Ì"ekÚ Èza ‰‡B¯‰100˙Èa :¯ÓB‡ - »∆»≈«¿ƒ»≈≈
Ï‡ ,'‰ ˙BÓ˜ Ï‡ :¯ÓB‡ - Ôa¯Áa .'‰ ÁqÈ ÌÈ‡b≈ƒƒ«¿À¿»»≈≈¿»≈

¯ÓB‡ - Ì"ekÚ È¯·˜ ‰‡¯ .ÚÈÙB‰ ˙BÓ˜101‰LBa : ¿»ƒ«»»ƒ¿≈«≈»
.'B‚Â „‡Ó ÌÎn‡ƒ¿∆¿…¿

תפילתם 100) לבתי הכוונה או ובעושר, בשלווה שיושבים
משנה). (כסף אלילים שם עמוד 101)ואין נח דף (ברכות

ב).

.Î¯ÓB‡ - ıÁ¯nÏ ÒÎp‰102'‰ EÈÙlÓ ÔBˆ¯ È‰È : «ƒ¿»«∆¿»≈¿ƒ»ƒ¿»∆
ÈÏÈv˙Â ÌBÏLÏ È‡ÈˆB˙Â ÌBÏLÏ ÈÒÈÎzL ,È‰Ï‡¡…«∆«¿ƒ≈ƒ¿»¿ƒ≈ƒ¿»¿«ƒ≈ƒ
ÔÓ ‡ˆiLÎe .‡B·Ï „È˙ÚÏ ‰Ê· ‡ˆBikÓe ‰fÓƒ∆ƒ«≈»∆∆»ƒ»¿∆≈≈ƒ
,È‰Ï‡ '‰ EÈÙÏ È‡ ‰„BÓ :¯ÓB‡ ,ıÁ¯n‰«∆¿»≈∆¬ƒ¿»∆¡…«

¯e‡‰ ÔÓ ÈzÏv‰L103.'eÎÂ ∆ƒ«¿«ƒƒ»¿

ורוחצים 102) בחפירה מלמטה האש מסיקים שהיו בימיהם,
פן  חשש ויש האש שעל תקרה גבי על מלמעלה באמבטיה
עומד  שהתנור בזמננו אבל האש, לתוך ויפלו התקרה תפחת
לאורח  אברהם (מגן להתפלל צריך אינו סכנה ואין בפינה

ה). קטן סעיף רל סימן א).103)חיים עמוד ס דף (ברכות

.‡ÎÌc ÊÈw‰Ï ÒÎp‰104EÈÙlÓ ÔBˆ¯ È‰È :¯ÓB‡ - «ƒ¿»¿«ƒ»≈¿ƒ»ƒ¿»∆
È‰Ï‡ '‰ÌpÁ ‡ÙB¯ Èk ,‰‡eÙ¯Ï ÈÏ ‰Ê ˜ÒÚ ‡‰iL , ¡…«∆¿≈≈∆∆ƒƒ¿»ƒ≈ƒ»

‡ÙB¯ ,'‰ ‰z‡ Ce¯a :¯ÓB‡ - ‡ˆiLÎe .‰z‡»»¿∆»»≈»«»≈
ÌÈÏBÁ105. ƒ

וימות 104) הדם וורידי יחתוך שמא סכנה בה שיש
מעניין  י"ח הלכה ד, פרק דעות הלכות וראה ("אבודרהם"),

ותנאיה. בעל 105)הקזה וכגירסת א עמוד ס דף (ברכות
גדולות)". "הלכות

.·ÎEÈÙlÓ ÔBˆ¯ È‰È :¯ÓB‡ - B¯b „ÓÏ CÏB‰‰«≈»…»¿≈¿ƒ»ƒ¿»∆
„ÓÏ ÏÈÁ˙‰ .È„È ‰NÚÓa ‰Î¯a ÁÏLzL ,È‰Ï‡ '‰¡…«∆ƒ¿«¿»»¿«¬≈»»ƒ¿ƒ»…

È¯Îa ‰Î¯a ÁÏBM‰ Ce¯a :¯ÓB‡ -106„„Ó .‰Ê ≈»«≈«¿»»ƒ¿ƒ∆»«
‡ÂL ˙lÙz BÊ È¯‰ - ÌÈÓÁ¯ Lwa CkŒ¯Á‡Â107ÏÎÂ . ¿««»ƒ≈«¬ƒ¬≈¿ƒ«»¿¿»

¯·ÚLÏ ˜ÚBv‰108‡ÂL ˙lÙz BÊ È¯‰ -109. «≈¿∆»»¬≈¿ƒ«»¿

תבואה.106) א)107)ערימת עמוד מב דף מציעא (בבא
בדבר  ולא השקול בדבר לא מצויה הברכה שאין "לפי
פרק  (דברים שנאמר העין, מן הסמוי בדבר אלא המדוד...

יצו  ח)): פסוק (לשון כח, באסמיך" הברכה את אתך ה'
רש"י). בא על108)גנזים, שהיה כגון היה, שכבר מה

יהא  שלא רצון יהי ואמר: בעיר, צווחה קול ושמע בדרך
(אחרי  ואמר מעוברת אשתו שהייתה או ביתי, בתוך זה קול
יהי  הוולד): צורת נצטיירה שכבר לעיבורה, יום ארבעים
ג). משנה ט, פרק (ברכות זכר אשתי שתלד רצון

על 109) ולא לבוא העתיד על אלא רחמים מבקשים שאין
כבר. שנגזר מה

.‚ÎEÈÙlÓ ÔBˆ¯ È‰È :¯ÓB‡ - L¯„n‰ ˙È·Ï ÒÎp‰«ƒ¿»¿≈«ƒ¿»≈¿ƒ»ƒ¿»∆
ÏÚ ¯Ó‡ ‡lL .‰ÎÏ‰ ¯·„a ÏLk‡ ‡lL ,È‰Ï‡ '‰¡…«∆…∆»≈ƒ¿«¬»»∆……««
‡ÏÂ ¯eÒ‡ ¯zÓ ÏÚ ‡ÏÂ ,¯B‰Ë ‡ÓË ÏÚÂ ‡ÓË ¯B‰Ë»»≈¿«»≈»¿…«À»»¿…
È· eÁÓNÈÂ ,‰ÎÏ‰ ¯·„a ÏLk‡ ‡ÏÂ ,¯zÓ ¯eÒ‡ ÏÚ«»À»¿…∆»≈ƒ¿«¬»»¿ƒ¿¿ƒ

È¯·Á110.Ì‰a ÁÓN‡Â ,È¯·Á eÏLkÈ Ï‡Â , ¬≈«¿«ƒ»¿¬≈«¿∆¿«»∆

ידי.110) על שייענשו רעה להם ואגרום בכשלוני,

.„ÎÈ‡ ‰„BÓ :¯ÓB‡ L¯„n‰ ˙ÈaÓ B˙‡ÈˆÈ·eƒƒ»ƒ≈«ƒ¿»≈∆¬ƒ
L¯„n‰ ˙È· È·LBiÓ È˜ÏÁ zÓNL ,È‰Ï‡ '‰ EÈÙÏ¿»∆¡…«∆«¿»∆¿ƒƒ¿≈≈«ƒ¿»

˙B¯˜ È·LBiÓ È˜ÏÁ zÓN ‡ÏÂ111ÌÈkLÓ È‡L . ¿…«¿»∆¿ƒƒ¿≈¿»∆¬ƒ«¿ƒ
Ì‰Â ‰¯B˙ È¯·„Ï ÌÈkLÓ È‡ :ÌÈÓÈkLÓ Ì‰Â¿≈«¿ƒƒ¬ƒ«¿ƒ¿ƒ¿≈»¿≈
:ÔÈÏÓÚ Ì‰Â ÏÓÚ È‡ .ÌÈÏËa ÌÈ¯·„Ï ÌÈÓÈkLÓ«¿ƒƒƒ¿»ƒ¿≈ƒ¬ƒ»≈¿≈¬≈ƒ
ÔÈ‡Â ÔÈÏÓÚ Ì‰Â ,¯ÎN Ïa˜Óe ‰¯B˙ È¯·„Ï ÏÓÚ È‡¬ƒ»≈¿ƒ¿≈»¿«≈»»¿≈¬≈ƒ¿≈

a˜ÓÈiÁÏ ı¯ È‡ :ÌÈˆ¯ Ì‰Â ı¯ È‡ .¯ÎN ÔÈÏ ¿«¿ƒ»»¬ƒ»¿≈»ƒ¬ƒ»¿«≈
.˙ÁL ¯‡·Ï ÌÈˆ¯ Ì‰Â ,‡a‰ ÌÏBÚ‰»»«»¿≈»ƒƒ¿≈»«

בטלה 111) בשיחה העוסקים הארץ עמי סתם או חנויות,
תפילה  הלכות לעיל וראה וברש"י, ב עמוד כח דף (ברכות

ובביאורנו). א הלכה יב, פרק

.‰ÎC¯ÎÏ ÒÎp‰112'‰ EÈÙlÓ ÔBˆ¯ È‰È :¯ÓB‡ - «ƒ¿»ƒ¿«≈¿ƒ»ƒ¿»∆
ÒÎ Ì‡Â .ÌBÏLÏ ‰Ê C¯ÎÏ ÈÒÈÎzL ,È‰Ï‡¡…«∆«¿ƒ≈ƒƒ¿«∆¿»¿ƒƒ¿«
,È‰Ï‡ '‰ EÈÙÏ È‡ ‰„BÓ :¯ÓB‡ - ÌBÏLa¿»≈∆¬ƒ¿»∆¡…«
È‰È :¯ÓB‡ - ˙‡ˆÏ Lw·iLÎe .ÌBÏLÏ ÈzÒÎ‰L∆ƒ¿«¿«ƒ¿»¿∆¿«≈»≈≈¿ƒ
.ÌBÏLÏ ‰Ê C¯kÓ È‡ÈˆBzL ,È‰Ï‡ '‰ EÈÙlÓ ÔBˆ»̄ƒ¿»∆¡…«∆ƒ≈ƒƒ¿«∆¿»
'‰ EÈÙÏ È‡ ‰„BÓ :¯ÓB‡ - ÌBÏL· ‡ˆÈ Ì‡Â¿ƒ»»¿»≈∆¬ƒ¿»∆
ÌLÎe .ÌBÏLÏ ‰Ê C¯kÓ È˙‡ˆB‰L ,È‰Ï‡¡…«∆≈«ƒƒ¿«∆¿»¿≈
È„ÈÚˆ˙Â ÌBÏLÏ ÈÎÈÏBz Ck ,ÌBÏLÏ È˙‡ˆB‰L∆≈«ƒ¿»»ƒ≈ƒ¿»¿«¿ƒ≈ƒ
·¯B‡Â ·ÈB‡ ÛkÓ ÈÏÈv˙Â ÌBÏLÏ ÈÎÓÒ˙Â ÌBÏLÏ¿»¿ƒ¿¿≈ƒ¿»¿«ƒ≈ƒƒ«≈¿≈

C¯ca113. «»∆
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(שבו  רביעי ליל בהתחלת חלה העולם לבריאת הראשונה
יד). פסוק א פרק (בראשית בתורה ככתוב המאורות נתלו
ליום, מיום שבועות עשר שלושה הם יום ואחד ותשעים
תמוז  שתקופת נמצא - וחצי שעות שבע עליהם הוסף
ותקופת  רביעי, יום לליל וחצי שעות ז' בסוף חלה שאחריה
בבוקר, הרביעי יום של שעות שלוש בסוף שאחריה תשרי
ובשנה  הרביעי, ביום וחצי שעות עשר בסוף טבת ותקופת
חמישי  יום לליל שעות שש בסוף ניסן תקופת תחול השנייה

ע  שבסוף עד חלילה תחזור וחוזר שנים ושמונה שרים
השמש  תגיע ואז רביעי ליל בתחילת לחול ניסן תקופת
בשעת  שהייתה שעה כאותה בגלגלה ממש הנקודה לאותה
המחזור  נקראת שנה ושמונה עשרים של ותקופה הבריאה

ב). עמוד נט דף (ברכות השמש של שהוא 96)הגדול
תאומים  שור, טלה, הם: מזלות עשר שנים למזלות, הראשון
המזלות  גלגל הנקרא השמיני בגלגל קבועים וכולם וכו',
וכנגדם  הכול, את המקיף התשיעי הגלגל תחת ומכוונים
כמו  חלק עשר לשנים התשיעי הגלגל את החכמים חילקו
וֿז). הלכות ג, (פרק התורה" "יסודי בהלכות שמפורש

כדור 97) את הסובב המדומה הקו הוא המשווה, מהקו
שווה. מרחק והדרומי הצפוני הקטבים משני רחוק הארץ

יסודי 98) (הלכות שבתאי צדק, מאדים, נוגה, כוכב, והם:
א). הלכה ג, פרק ואין 99)התורה ב) עמוד נט דף (ברכות

ביום  החמה מברכת חוץ אלה כל על לברך נוהגים אנו
סימן  חיים לאורח ברורה (משנה מחזורה בתחילת תקופתה

רכט).

.ËÈÔ·eMÈa Ì"ekÚ Èza ‰‡B¯‰100˙Èa :¯ÓB‡ - »∆»≈«¿ƒ»≈≈
Ï‡ ,'‰ ˙BÓ˜ Ï‡ :¯ÓB‡ - Ôa¯Áa .'‰ ÁqÈ ÌÈ‡b≈ƒƒ«¿À¿»»≈≈¿»≈

¯ÓB‡ - Ì"ekÚ È¯·˜ ‰‡¯ .ÚÈÙB‰ ˙BÓ˜101‰LBa : ¿»ƒ«»»ƒ¿≈«≈»
.'B‚Â „‡Ó ÌÎn‡ƒ¿∆¿…¿

תפילתם 100) לבתי הכוונה או ובעושר, בשלווה שיושבים
משנה). (כסף אלילים שם עמוד 101)ואין נח דף (ברכות

ב).

.Î¯ÓB‡ - ıÁ¯nÏ ÒÎp‰102'‰ EÈÙlÓ ÔBˆ¯ È‰È : «ƒ¿»«∆¿»≈¿ƒ»ƒ¿»∆
ÈÏÈv˙Â ÌBÏLÏ È‡ÈˆB˙Â ÌBÏLÏ ÈÒÈÎzL ,È‰Ï‡¡…«∆«¿ƒ≈ƒ¿»¿ƒ≈ƒ¿»¿«ƒ≈ƒ
ÔÓ ‡ˆiLÎe .‡B·Ï „È˙ÚÏ ‰Ê· ‡ˆBikÓe ‰fÓƒ∆ƒ«≈»∆∆»ƒ»¿∆≈≈ƒ
,È‰Ï‡ '‰ EÈÙÏ È‡ ‰„BÓ :¯ÓB‡ ,ıÁ¯n‰«∆¿»≈∆¬ƒ¿»∆¡…«

¯e‡‰ ÔÓ ÈzÏv‰L103.'eÎÂ ∆ƒ«¿«ƒƒ»¿

ורוחצים 102) בחפירה מלמטה האש מסיקים שהיו בימיהם,
פן  חשש ויש האש שעל תקרה גבי על מלמעלה באמבטיה
עומד  שהתנור בזמננו אבל האש, לתוך ויפלו התקרה תפחת
לאורח  אברהם (מגן להתפלל צריך אינו סכנה ואין בפינה

ה). קטן סעיף רל סימן א).103)חיים עמוד ס דף (ברכות

.‡ÎÌc ÊÈw‰Ï ÒÎp‰104EÈÙlÓ ÔBˆ¯ È‰È :¯ÓB‡ - «ƒ¿»¿«ƒ»≈¿ƒ»ƒ¿»∆
È‰Ï‡ '‰ÌpÁ ‡ÙB¯ Èk ,‰‡eÙ¯Ï ÈÏ ‰Ê ˜ÒÚ ‡‰iL , ¡…«∆¿≈≈∆∆ƒƒ¿»ƒ≈ƒ»

‡ÙB¯ ,'‰ ‰z‡ Ce¯a :¯ÓB‡ - ‡ˆiLÎe .‰z‡»»¿∆»»≈»«»≈
ÌÈÏBÁ105. ƒ

וימות 104) הדם וורידי יחתוך שמא סכנה בה שיש
מעניין  י"ח הלכה ד, פרק דעות הלכות וראה ("אבודרהם"),

ותנאיה. בעל 105)הקזה וכגירסת א עמוד ס דף (ברכות
גדולות)". "הלכות

.·ÎEÈÙlÓ ÔBˆ¯ È‰È :¯ÓB‡ - B¯b „ÓÏ CÏB‰‰«≈»…»¿≈¿ƒ»ƒ¿»∆
„ÓÏ ÏÈÁ˙‰ .È„È ‰NÚÓa ‰Î¯a ÁÏLzL ,È‰Ï‡ '‰¡…«∆ƒ¿«¿»»¿«¬≈»»ƒ¿ƒ»…

È¯Îa ‰Î¯a ÁÏBM‰ Ce¯a :¯ÓB‡ -106„„Ó .‰Ê ≈»«≈«¿»»ƒ¿ƒ∆»«
‡ÂL ˙lÙz BÊ È¯‰ - ÌÈÓÁ¯ Lwa CkŒ¯Á‡Â107ÏÎÂ . ¿««»ƒ≈«¬ƒ¬≈¿ƒ«»¿¿»

¯·ÚLÏ ˜ÚBv‰108‡ÂL ˙lÙz BÊ È¯‰ -109. «≈¿∆»»¬≈¿ƒ«»¿

תבואה.106) א)107)ערימת עמוד מב דף מציעא (בבא
בדבר  ולא השקול בדבר לא מצויה הברכה שאין "לפי
פרק  (דברים שנאמר העין, מן הסמוי בדבר אלא המדוד...

יצו  ח)): פסוק (לשון כח, באסמיך" הברכה את אתך ה'
רש"י). בא על108)גנזים, שהיה כגון היה, שכבר מה

יהא  שלא רצון יהי ואמר: בעיר, צווחה קול ושמע בדרך
(אחרי  ואמר מעוברת אשתו שהייתה או ביתי, בתוך זה קול
יהי  הוולד): צורת נצטיירה שכבר לעיבורה, יום ארבעים
ג). משנה ט, פרק (ברכות זכר אשתי שתלד רצון

על 109) ולא לבוא העתיד על אלא רחמים מבקשים שאין
כבר. שנגזר מה

.‚ÎEÈÙlÓ ÔBˆ¯ È‰È :¯ÓB‡ - L¯„n‰ ˙È·Ï ÒÎp‰«ƒ¿»¿≈«ƒ¿»≈¿ƒ»ƒ¿»∆
ÏÚ ¯Ó‡ ‡lL .‰ÎÏ‰ ¯·„a ÏLk‡ ‡lL ,È‰Ï‡ '‰¡…«∆…∆»≈ƒ¿«¬»»∆……««
‡ÏÂ ¯eÒ‡ ¯zÓ ÏÚ ‡ÏÂ ,¯B‰Ë ‡ÓË ÏÚÂ ‡ÓË ¯B‰Ë»»≈¿«»≈»¿…«À»»¿…
È· eÁÓNÈÂ ,‰ÎÏ‰ ¯·„a ÏLk‡ ‡ÏÂ ,¯zÓ ¯eÒ‡ ÏÚ«»À»¿…∆»≈ƒ¿«¬»»¿ƒ¿¿ƒ

È¯·Á110.Ì‰a ÁÓN‡Â ,È¯·Á eÏLkÈ Ï‡Â , ¬≈«¿«ƒ»¿¬≈«¿∆¿«»∆

ידי.110) על שייענשו רעה להם ואגרום בכשלוני,

.„ÎÈ‡ ‰„BÓ :¯ÓB‡ L¯„n‰ ˙ÈaÓ B˙‡ÈˆÈ·eƒƒ»ƒ≈«ƒ¿»≈∆¬ƒ
L¯„n‰ ˙È· È·LBiÓ È˜ÏÁ zÓNL ,È‰Ï‡ '‰ EÈÙÏ¿»∆¡…«∆«¿»∆¿ƒƒ¿≈≈«ƒ¿»

˙B¯˜ È·LBiÓ È˜ÏÁ zÓN ‡ÏÂ111ÌÈkLÓ È‡L . ¿…«¿»∆¿ƒƒ¿≈¿»∆¬ƒ«¿ƒ
Ì‰Â ‰¯B˙ È¯·„Ï ÌÈkLÓ È‡ :ÌÈÓÈkLÓ Ì‰Â¿≈«¿ƒƒ¬ƒ«¿ƒ¿ƒ¿≈»¿≈
:ÔÈÏÓÚ Ì‰Â ÏÓÚ È‡ .ÌÈÏËa ÌÈ¯·„Ï ÌÈÓÈkLÓ«¿ƒƒƒ¿»ƒ¿≈ƒ¬ƒ»≈¿≈¬≈ƒ
ÔÈ‡Â ÔÈÏÓÚ Ì‰Â ,¯ÎN Ïa˜Óe ‰¯B˙ È¯·„Ï ÏÓÚ È‡¬ƒ»≈¿ƒ¿≈»¿«≈»»¿≈¬≈ƒ¿≈

a˜ÓÈiÁÏ ı¯ È‡ :ÌÈˆ¯ Ì‰Â ı¯ È‡ .¯ÎN ÔÈÏ ¿«¿ƒ»»¬ƒ»¿≈»ƒ¬ƒ»¿«≈
.˙ÁL ¯‡·Ï ÌÈˆ¯ Ì‰Â ,‡a‰ ÌÏBÚ‰»»«»¿≈»ƒƒ¿≈»«

בטלה 111) בשיחה העוסקים הארץ עמי סתם או חנויות,
תפילה  הלכות לעיל וראה וברש"י, ב עמוד כח דף (ברכות

ובביאורנו). א הלכה יב, פרק

.‰ÎC¯ÎÏ ÒÎp‰112'‰ EÈÙlÓ ÔBˆ¯ È‰È :¯ÓB‡ - «ƒ¿»ƒ¿«≈¿ƒ»ƒ¿»∆
ÒÎ Ì‡Â .ÌBÏLÏ ‰Ê C¯ÎÏ ÈÒÈÎzL ,È‰Ï‡¡…«∆«¿ƒ≈ƒƒ¿«∆¿»¿ƒƒ¿«
,È‰Ï‡ '‰ EÈÙÏ È‡ ‰„BÓ :¯ÓB‡ - ÌBÏLa¿»≈∆¬ƒ¿»∆¡…«
È‰È :¯ÓB‡ - ˙‡ˆÏ Lw·iLÎe .ÌBÏLÏ ÈzÒÎ‰L∆ƒ¿«¿«ƒ¿»¿∆¿«≈»≈≈¿ƒ
.ÌBÏLÏ ‰Ê C¯kÓ È‡ÈˆBzL ,È‰Ï‡ '‰ EÈÙlÓ ÔBˆ»̄ƒ¿»∆¡…«∆ƒ≈ƒƒ¿«∆¿»
'‰ EÈÙÏ È‡ ‰„BÓ :¯ÓB‡ - ÌBÏL· ‡ˆÈ Ì‡Â¿ƒ»»¿»≈∆¬ƒ¿»∆
ÌLÎe .ÌBÏLÏ ‰Ê C¯kÓ È˙‡ˆB‰L ,È‰Ï‡¡…«∆≈«ƒƒ¿«∆¿»¿≈
È„ÈÚˆ˙Â ÌBÏLÏ ÈÎÈÏBz Ck ,ÌBÏLÏ È˙‡ˆB‰L∆≈«ƒ¿»»ƒ≈ƒ¿»¿«¿ƒ≈ƒ
·¯B‡Â ·ÈB‡ ÛkÓ ÈÏÈv˙Â ÌBÏLÏ ÈÎÓÒ˙Â ÌBÏLÏ¿»¿ƒ¿¿≈ƒ¿»¿«ƒ≈ƒƒ«≈¿≈

C¯ca113. «»∆
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zekxa zekld - dad` xtq - a`Îmgpn a"k iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ומחפשים 112) רעים מושלים מצויים ובה גדולה עיר
וברש"י). א עמוד נד דף (ברכות דף 113)עלילות (שם,

ב"תפילת  גם אומרים אנו זה מעין ונוסח א). עמוד ס
הנמצא  למקום ללכת לדרך הבית מן כשיוצאים הדרך",

קי). סימן חיים (אורח ומעלה פרסה בריחוק לעיר, מחוץ

.ÂÎ„È˙Ú‰ ÏÚ Ì„‡ ˜ÚˆÈ ÌÏBÚÏ :¯·c ÏL BÏÏk¿»∆»»¿»ƒ¿«»»«∆»ƒ
,¯·ÚM ‰Ó ÏÚ ‰È„B‰ ÔzÈÂ ,ÌÈÓÁ¯ Lw·ÈÂ ‡B·Ï»ƒ«≈«¬ƒ¿ƒ≈»»««∆»«
'‰ ˙‡ ˙B„B‰Ï ‰a¯n‰ ÏÎÂ .BÁÎ ÈÙk ÁaLÈÂ ‰„BÈÂ¿∆ƒ««¿ƒ…¿»««¿∆¿∆

ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ ,„ÈÓ˙ BÁaLÏe114. ¿«¿»ƒ¬≈∆¿À»

בכל 114) ה' את אברכה ב): פסוק לד, פרק (תהילים ככתוב
בפי. תהילתו תמיד עת

אחד־עׂשר  1ּפרק ¤¤©©¨¨
מהן 1) ואיזו בברוך חותמות ואינן פותחות מהברכות איזה

ומצוות  חובות שהן מצוות בברוך; פותחות ואינן חותמות
כגון  בלמ"ד עליהם שמברכים דברים לרשות; הדומות
ב"על" עליהם שמברכים ודברים וכדומה, תפילין" "להניח
מנהג. שהוא דבר על מברכים אם לולב"; נטילת "על כגון

.‡Ì˙BÁÂ "Ce¯·"a Ì‰a Á˙Bt ,Ôlk ˙BÎ¯a‰ Ïk»«¿»À»≈«»∆¿»¿≈
˙‡È¯˜ ÏL ‰B¯Á‡ ‰Î¯aÓ ıeÁ ,"Ce¯·"a Ì‰a»∆¿»ƒ¿»»«¬»∆¿ƒ«

ÚÓL2dz¯·ÁÏ ‰ÎeÓq‰ ‰Î¯·e ,3˙B¯t‰ ˙k¯·e , ¿«¿»»«¿»«¬∆¿»ƒ¿««≈
dÏ ‰ÓBc‰Â4˙Bˆn‰ ˙iNÚ ˙k¯·e ,5˙BÎ¯a‰ el‡Óe . ¿«∆»ƒ¿«¬ƒ««ƒ¿≈≈«¿»

e¯Ó‡L6Á˙Bt Ô‰Ó LÈ ,‰È„B‰Â Á·L C¯c Ô‰L , ∆»«¿∆≈∆∆∆«¿»»≈≈∆≈«
Ce¯·"a Ì˙BÁ BÈ‡Â "Ce¯·"a7‡e‰L Ô‰Ó LÈÂ ," ¿»¿≈≈¿»¿≈≈∆∆

ËÚÓ ‡l‡ ,"Ce¯·"a Á˙BÙ BÈ‡Â "Ce¯·"a Ì˙BÁ≈¿»¿≈≈«¿»∆»¿«
˙Bˆn‰ ˙k¯aÓ8‰¯BzŒ¯ÙÒ ˙k¯a ÔB‚k ,9È¯·˜ ‰‡B¯Â ƒƒ¿««ƒ¿¿ƒ¿«≈∆»¿∆ƒ¿≈

‰È„B‰Â Á·L C¯c Ô‰L el‡Ó ,Ï‡¯NÈ10¯‡L Ï·‡ ; ƒ¿»≈≈≈∆≈∆∆∆«¿»»¬»¿»
BÈ‡Â "Ce¯·"a Ô‰a Á˙Bt Ôlk ,˙Bˆn‰ ˙BÎ¯aƒ¿«ƒ¿À»≈«»∆¿»¿≈

.Ì˙BÁ≈

כמו 2) בברוך, בה פותח שאינה ויציב, אמת ברכת: היא
בסמוך. 'שמונה 3)שמתבאר שבתפילת הברכות כגון

הברכה  פטרתן שכבר ב"ברוך" פותחות שאינן עשרה'
גם  זה ומטעם קד:). (פסחים ב"ברוך" שנפתחה הראשונה
ב"ברוך", נפתחת אינה שמע קריאת של האחרונה הברכה
היא  הרי ביניהן, מפסיקה שמע שקריאת שאףֿעלֿפי
וברש"י). (שם, שלפניה הראשונה לברכה כסמוכה חשובה

ברכת 4) וכן "שהכל" ברכת כגון ההנאה, ברכות שאר
כמבואר  ההנאה", "ברכות בסוג נכללת היא שגם הריח,

ה"א. פ"ט, בברוך 5)לעיל שפותחות ולולב סוכה כגון
ופתיחתן  הן קצרות שברכות מפני בברוך, חותמות ואינן

וב'תוספות'). (שם, חתימתן פ"י.6)זוהי לעיל
ג'.7) אות לעיל מועטות 8)כמבואר ברכות יש כלומר:

הזה. מהכלל יוצאות שהן המצוות שמברכים 9)מברכת
ב"ברוך" וחותמות שפותחות ולאחריה, התורה קריאת לפני

ה"ה). פ"יב, תפילה הל' מסוג 10)(לעיל גם כלומר:
וחותמות  שפותחות מהכלל יוצאות יש ההודאה' 'ברכות
בה, וחותם שפותח ישראל קברי הרואה כגון: בברכה,
דרך  שהן בברכות כאן והמדובר ה"י. פ"י, לעיל כמבואר
שהן  אחרות ברכות יש אולם ה"ב), בסמוך (ראה רשות

וברכת  והבדלה קידוש ברכות כגון וההודאה, השבח מסוג
כאן  נמנו ולא ב"ברוך" וחותמות הפותחות לבנה' 'קידוש
וב'ירושלמי' המשנה'). ('מרכבת חובה דרך שהן מפני
מטבע  הוא: כך ברכות "טופס אמרו: ה"ה) פ"א, (ברכות
מטבע  בברוך, בהן חותם ואינו בברוך בהן פותח - קצר

בברוך". וחותם בברוך בהן פותח - ארוך

.·„Ú Ûc¯ÏÂ ÏczL‰Ï ·iÁ Ì„‡L ,‰NÚ ˙ÂˆÓ LÈ≈ƒ¿«¬≈∆»»«»¿ƒ¿«≈¿ƒ¿…«
;¯ÙBLÂ ·ÏeÏÂ ‰kÒÂ ÔÈlÙz ÔB‚k ,d˙B‡ ‰NÚiL∆«¬∆»¿¿ƒƒ¿À»¿»¿»
Ïk ÏÚ ·iÁ Ì„‡L ÈÙÏ ,‰·BÁ ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰ el‡Â¿≈≈«ƒ¿»ƒ»¿ƒ∆»»«»«»
ÔÈÓBc ‡l‡ ,‰·BÁ dÈ‡L ‰ÂˆÓ LÈÂ .˙BNÚÏ ÌÈt»ƒ«¬¿≈ƒ¿»∆≈»»∆»ƒ

‰˜ÚÓe ‰ÊeÊÓ ÔB‚k ,˙eL¯Ï11ÔkLÏ ·iÁ Ì„‡ ÔÈ‡L , ƒ¿¿¿»«¬∆∆≈»»«»ƒ¿…
‰ˆ¯ Ì‡ ‡l‡ ,‰ÊeÊÓ ‰NÚiL È„k ‰ÊeÊÓ ·iÁ‰ ˙È·a¿«ƒ««»¿»¿≈∆«¬∆¿»∆»ƒ»»

Ï‰‡a ÂÈÓÈ Ïk ÔkLÏ12‰ÈÙÒ· B‡13BÈ‡ ÔÎÂ ;·LÈ , ƒ¿…»»»¿…∆ƒ¿ƒ»≈≈¿≈≈
‰NÚ ˙ÂˆÓ ÏÎÂ .‰˜ÚÓ ˙BNÚÏ È„k ˙Èa ˙B·Ï ·iÁ«»ƒ¿«ƒ¿≈«¬«¬∆¿»ƒ¿«¬≈

ÌB˜nÏ Ì„‡ ÔÈaL14ÔÈa ,‰·BÁ dÈ‡L ‰ÂˆÓ ÔÈa - ∆≈»»«»≈ƒ¿»∆≈»»≈
‰ÈÏÚ C¯·Ó - ‰·BÁ ‡È‰L ‰ÂˆÓ15d˙iNÚÏ Ì„˜16. ƒ¿»∆ƒ»¿»≈»∆»…∆«¬ƒ»»

חדש,11) בית תבנה כי ח): כב, (דברים בתורה ככתוב לגגו,
לגגך. מעקה ואין 12)ועשית מיריעות, עשוי עראי מעון

במזוזה, שיתחייב כדי לבית הדרושים התנאים עשרת בו
ה"א. פ"ו, מזוזה הל' לעיל פטורה 13)ראה היא שאף

ה"ט. שם, כמבואר פרט 14)ממזוזה, לקדושֿברוךֿהוא,
חסד, גמילות או צדקה, כגון: לחבירו, אדם שבין למצוות
המצוות  שאלה מפני עליהן מברכין שאין אבדה, השבת
"אשר  בברכתן: יאמר ואיך האומות, בשאר גם נוהגות
מקודשים  שאנו שמשמעה וציונו" במצוותיו קדשנו
('תורה  כן נוהגות שאינן האומות משאר בזה ומובדלים
שכל  מפני מפרשים: ויש ל). אות כד, פרק שמות, תמימה'
צדקה  או חולים, ביקור (כגון לאחרים קלקול בה שיש מצוה
שנראה  מפני עליה, מברכים אין אבלים), ניחום או לעניים,
"אין  לא:): (מגילה שאמרו וכמו הקלקול, אותו על כמודה
ב'שער  ('אבודרהם' הפורענות" על ברכה אומרים
מצוה  כל כותב: יח, סימן בתשובותיו והרשב"א השלישי').
עליה, מברכים אין אחר, אדם של סיועו מבלי נגמרת שאינה
לא  אם שהרי וכדומה. הצדקה על מברכים אין ולפיכך
שאמרו  וכמו כלל, מצוה כאן אין לקבל, המקבל יסכים
לאשה". תהיה "ולו של מצותֿעשה לענין מ.) (כתובות

נד. סי' או"ח סופר' 'חתם המצוות 15)וראה שכל "ומניין
התורה  האבן לוחות את לך ואתנה שנאמר: ברכה, טעונות
תורה  מה לתורה, מצוה הקיש - יב) כד, (שמות והמצוה
מצוות  אף ה"ה), פ"יב, תפילה הל' (לעיל ברכה טעונה

ה"א). פ"ו, ברכות ('ירושלמי' ברכה" פסחים 16)טעונות
ע"ב. ז,

.‚‰ÂˆÓ ÔÈa - ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ô‰L ˙Bˆn‰ Ïk ÔÎÂ¿≈»«ƒ¿∆≈ƒƒ¿≈¿ƒ≈ƒ¿»
˙˜Ï„‰Â' ,‰l‚Ó ‡¯˜Ó ÔB‚k ,Ì‰È¯·cÓ ‰·BÁ ‡È‰L∆ƒ»ƒƒ¿≈∆¿ƒ¿»¿ƒ»¿«¿»«
ÔÈ‡L ˙BˆÓ ÔÈa .‰kÁ ¯ ˙˜Ï„‰Â ,'˙aLa ¯≈¿«»¿«¿»«≈¬À»≈ƒ¿∆≈»

·e¯Ú ÔB‚k ,‰·BÁ17ÌÈ„È ˙ÏÈËe18Ïk‰ ÏÚ C¯·Ó - »¿≈¿ƒ«»«ƒ¿»≈««…
.˙BNÚÏ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ :Ô˙iNÚÏ Ì„…̃∆«¬ƒ»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«¬
EÏ e¯Ó‡È ¯L‡ :da ·e˙kL ,‰¯Bza ?eeˆ ÔÎÈ‰Â¿≈»ƒ»«»∆»»¬∆…¿¿
¯L‡ :‡e‰ Ck ÔÚv‰Â ÌÈ¯·c‰ ÔÈÚ ‡ˆÓ .‰NÚz«¬∆ƒ¿»ƒ¿««¿»ƒ¿∆≈»»¬∆
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zekxaקנ zekld - dad` xtq - a`Îmgpn a"k iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Ô‰· ‰evL ,ÂÈ˙BˆÓa eLc˜19el‡Ó ÚÓLÏ20eevL , ƒ¿»¿ƒ¿»∆ƒ»»∆ƒ¿…«≈≈∆ƒ»
ÔÎÂ ,‰l‚n‰ ˙‡ ˙B¯˜Ï B‡ ‰kÁ ÏL ¯ ˜ÈÏ„‰Ï¿«¿ƒ≈∆¬À»ƒ¿∆«¿ƒ»¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cnL ˙Bˆn‰ Ïk ¯‡L21. ¿»»«ƒ¿∆ƒƒ¿≈¿ƒ

באחד 17) ומניחים שבחצר, בית מכל שלמה חלה שגובים
בשבת  ולהכניס להוציא מותרים יהיו שכולם כדי מבתיה
עירובין  בהל' כמבואר חבירו, לבית אחד ומבית לחצר מבית
כו  ע' המצוות" ב"מנין ראשון חלק בספרנו וראה פ"א,

למיניהם. העירובין על מפורט אלו 18)ביאור מצוות שתי
חפץ  שום בשבת יוציא לא ירצה אם שהרי חובה, אינן
דברים  יאכל ירצה אם וכן לעירוב, יצטרך ולא לחצר מביתו
וכדומה. פירות כגון ידים, נטילת צריכים שאינם

התורה.19) נכלל 21)החכמים.20)במצוות שהכל
כג.). (שבת תעשה לך יאמרו אשר הכתוב: דברי בכלל

.„‰B¯Á‡a ÌÈ„È ˙ÏÈË ÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ ‰ÓÏÂ22? ¿»»≈¿»¿ƒ«¿ƒ«»«ƒ»«¬»
‰kq‰ ÈtÓ ‡l‡ ‰Ê ¯·„· e·iÁ ‡lL ÈtÓ23, ƒ¿≈∆…ƒ¿¿»»∆∆»ƒ¿≈««»»

Ì‰ÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ ‰kÒ ÌeMÓ Ì‰L ÌÈ¯·„e24‡‰ . ¿»ƒ∆≈ƒ«»»≈¿»¿ƒ¬≈∆»
ÍkŒ¯Á‡Â ,ÌÈn‰ ˙‡ ÔpqL ÈÓÏ ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ¿»∆∆¿ƒ∆ƒ≈∆««ƒ¿««»¿

‰ÏÈl· ‰˙L25‰˜eÏÚ ˙kÒ ÈtÓ ,26:C¯·Ó BÈ‡L , »»««¿»ƒ¿≈«»«¬»∆≈¿»≈
.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ;ÌÈn‰ ˙‡ ÔpÒÏ eeˆÂ¿ƒ»¿«≈∆«»ƒ¿≈…«≈»∆

היא.22) חכמים תקנת היא אף והלא הסעודה, שאחרי
ה"ג.23) פ"ו, לעיל בעלמא.24)ראה להצלה אלא  שאינם

כה:). שבת ('תוספות' מצוה בהם רואה 25)ואין שאינו
המים. שבתוך הליחה 26)מה את המוצצת המים תולעת

בשם  שם וב'תוספות' יב: (ע"ז הבולעה אדם שבמעי
ערקא). ערך 'הערוך'

.‰ÔÈ„ÚL ‰ÂˆÓ Ì‡ - C¯· ‡ÏÂ ‰ÂˆÓ ‰NBÚ‰»∆ƒ¿»¿…≈«ƒƒ¿»∆¬«ƒ
¯·ÚL ¯·c Ì‡Â ;‰iNÚ ¯Á‡ C¯·Ó ,˙Ói˜ d˙iNÚ¬ƒ»»«∆∆¿»≈««¬ƒ»¿ƒ»»∆»«
B‡ ,˙ˆÈˆa ÛhÚ˙pL È¯‰ ?„ˆÈk .C¯·Ó BÈ‡ ,‡e‰≈¿»≈≈«¬≈∆ƒ¿«≈¿ƒƒ
- ‰lÁz C¯· ‡ÏÂ ,‰kÒa ·LiL B‡ ,ÔÈlÙz L·lL∆»«¿ƒƒ∆»«¿À»¿…≈«¿ƒ»
ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ :ÛhÚ˙pL ¯Á‡ C¯·Óe ¯ÊBÁ≈¿»≈««∆ƒ¿«≈¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»

˙ˆÈˆa ÛhÚ˙‰Ï eeˆÂ27:L·lL ¯Á‡ C¯·Ó ÔÎÂ , ¿ƒ»¿ƒ¿«≈¿ƒƒ¿≈¿»≈««∆»«
ÔÎÂ ,"‰kqa ·LÈÏ" - ·LiL ¯Á‡Â ,"ÔÈlÙz ÁÈ‰Ï"¿»ƒ«¿ƒƒ¿««∆»«≈≈«À»¿≈

.el‡· ‡ˆBik Ïk…«≈»≈

ויש 27) מצוותה, נגמרה לא נמשכת, שעשייתה זמן שכל
לברכתו. מקום

.Â¯Á‡ ¯ÊBÁ BÈ‡ - ‰Î¯· ‡Ïa ËÁL Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«¿…¿»»≈≈««
ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ :C¯·Óe ‰ËÈÁL¿ƒ»¿»≈¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«

Ìc‰ ‰qk Ì‡ ÔÎÂ .‰ËÈÁM‰28B‡ ,‰Î¯· ‡Ïa «¿ƒ»¿≈ƒƒ»«»¿…¿»»
Ï·hL B‡ ,˙B¯NÚÓe ‰Óe¯z LÈ¯Ù‰29- C¯· ‡ÏÂ ƒ¿ƒ¿»««¿∆»«¿…≈«

‰iNÚ ¯Á‡ C¯·Óe ¯ÊBÁ BÈ‡30‡ˆBik Ïk ÔÎÂ , ≈≈¿»≈««¬ƒ»¿≈…«≈
‰Ê·31. »∆

שחיטתם.28) אחרי ועוף חיה מטומאתו.29)של להטהר
אינו 30) לפניה), בירך (ולא סעודתו גמר ע"א: נא, ברכות

(לברך) שנראה שכל שם, הרי"ף וכביאור ומברך, חוזר
יט, סי' ליו"ד ש"ך (כסףֿמשנה; ונראה חוזר אינו ונדחה,

ג'). (ברכת 31)ס"ק בירך ולא (אשה) "שקידש כגון

מה  לבטלה, ברכה שזו הקידושין אחר יברך לא אירוסין),
ה"כג). פ"ג, אישות הל' רבינו (לשון נעשה" כבר שנעשה

.Ê‡l‡ ,d˙iNÚ ¯Á‡ ÔÈÎ¯·nL ‰ÂˆÓ EÏ ÔÈ‡≈¿ƒ¿»∆¿»¿ƒ««¬ƒ»»∆»
¯b‰ ˙ÏÈ·Ë32eLc˜ ¯L‡" ¯ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ,„·Ïa ¿ƒ««≈ƒ¿«∆≈»«¬∆ƒ¿»

Lc˜˙ ‡Ï ÔÈ„ÚL ,"eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa33‰eËˆ ‡ÏÂ34 ¿ƒ¿»¿ƒ»∆¬«ƒ…ƒ¿«≈¿…ƒ¿«»
ÏaËiL „Ú35ÏÚ C¯·Ó ÏaËiL ¯Á‡ ,CÎÈÙÏ ; «∆ƒ¿…¿ƒ»««∆ƒ¿…¿»≈«

B¯wÚÓ ÈeÁ„ ‰È‰L ÈtÓ ,‰ÏÈ·h‰36Èe‡¯ ‰È‰ ‡ÏÂ «¿ƒ»ƒ¿≈∆»»»≈ƒ»¿…»»»
C¯·Ï37. ¿»≈

להתגייר.32) כשבא אותו תחת 33)שמטבילים להכנס
השכינה. המצוות.34)כנפי מו:)35)על (יבמות

ויטבול". שימול עד גר אינו לפני 36)"לעולם מתחילתו
שראוי 37)הטבילה. גירותו) (שאחרי המצוות לשאר פרט

מברך  אינו - בירך ולא המצוה ועברה לפניהן, לברך הוא
ונראה  חוזר אינו - ונדחה שנראה שכל עשייתה, אחר

נא.). (ברכות

.ÁC¯·Ó ,d·eiÁ ¯Ób ‡È‰ d˙iNÚL ‰ÂˆÓ Ïk»ƒ¿»∆¬ƒ»»ƒ¿«ƒ»¿»≈
Èeeˆ d˙iNÚ ¯Á‡ LiL ‰ÂˆÓ ÏÎÂ ;‰iNÚ ˙ÚLaƒ¿«¬ƒ»¿»ƒ¿»∆≈««¬ƒ»»ƒ
Èeev‰ ‰NBÚL ‰ÚLa ‡l‡ C¯·Ó BÈ‡ ,¯Á‡«≈≈¿»≈∆»¿»»∆∆«ƒ
B‡ ¯ÙBL B‡ ·ÏeÏ B‡ ‰kÒ ‰NBÚ‰ ?„ˆÈk .ÔB¯Á‡‰»«¬≈«»∆À»»»
‰iNÚ ˙ÚLa C¯·Ó BÈ‡ ,‰ÊeÊÓ B‡ ÔÈlÙ˙ B‡ ˙ˆÈƒ̂ƒ¿ƒƒ¿»≈¿»≈ƒ¿«¬ƒ»
B‡ "‰kÒ ˙BNÚÏ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡"¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«¬À»

Á‡ LiL ÈtÓ ,"ÔÈlÙz ·zÎÏ" B‡ "·ÏeÏ"B˙iNÚ ¯ »ƒ¿…¿ƒƒƒ¿≈∆≈««¬ƒ»
·LiL ‰ÚLa ?C¯·Ó È˙ÓÈ‡Â .¯Á‡ Èeeˆ38B‡ ,‰kqa ƒ«≈¿≈»«¿»≈¿»»∆≈≈«À»

B‡ ,¯ÙBM‰ ÏB˜ ÚÓLiLk B‡ ,·Ïel‰ ÚÚiLk¿∆¿«¿««»¿∆ƒ¿««»
˙ÚL·e ÔÈlÙz ˙LÈ·Ï ˙ÚL·e ,˙ˆÈva ÛhÚ˙iLk¿∆ƒ¿«≈«ƒƒƒ¿«¿ƒ«¿ƒƒƒ¿«
˙ÚLa C¯·Ó ,‰˜ÚÓ ‰NÚ Ì‡ Ï·‡ .‰ÊeÊÓ ˙ÚÈ·¿̃ƒ«¿»¬»ƒ»»«¬∆¿»≈ƒ¿«

‰iNÚ39˙BNÚÏ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡" ¬ƒ»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«¬
‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,"‰˜ÚÓ40. «¬∆¿≈…«≈»∆

אמרנו 38) שכבר לישיבתה, סמוך שישב, קודם כלומר:
סוכה  הל' והשווה לעשייתן. קודם המצוות על שמברכים

יב. הלכה ע"ב.39)פ "ו, מב, או 40)מנחות מילה כגון
שחיטה.

.ËÔÓÊÏ ÔÓfÓ ‡È‰L ‰ÂˆÓ Ïk41‰kÒÂ ¯ÙBL ÔB‚k , »ƒ¿»∆ƒƒ¿«ƒ¿«¿»¿À»
‰ÂˆÓe ‰ÂˆÓ Ïk ÔÎÂ ;‰kÁ ¯Â ‰l‚Ó ‡¯˜Óe ·ÏeÏÂ¿»ƒ¿»¿ƒ»¿≈¬À»¿≈»ƒ¿»ƒ¿»

BÏ ÔÈ˜ ‡È‰L42‰ÊeÊÓe ÔÈlÙ˙e ˙ÈˆÈˆ ÔB‚k , ∆ƒƒ¿»¿ƒƒ¿ƒƒ¿»
ÏÎ· ‰ÈeˆÓ dÈ‡Â ‰¯È„z dÈ‡L ‰ÂˆÓ ÔÎÂ ;‰˜ÚÓe«¬∆¿≈ƒ¿»∆≈»¿ƒ»¿≈»¿»¿»

˙Ú43,ÔÓÊÏ ÔÓfÓ ‡È‰L ‰ÂˆÓÏ ‰ÓB„ ‡È‰ È¯‰L , ≈∆¬≈ƒ»¿ƒ¿»∆ƒƒ¿«ƒ¿«
˙ÚLa ‰ÈÏÚ C¯·Ó - Ôa‰ ÔBÈ„Ùe Ba ˙ÏÈÓ ÔB‚k¿ƒ«¿ƒ¿«≈¿»≈»∆»ƒ¿«

eÈÁ‰L" d˙iNÚ44·ÏeÏÂ ‰kÒ ÏÚ C¯· ‡Ï Ì‡Â ." ¬ƒ»»∆∆¡»¿ƒ…≈««À»¿»
Ô‰ÈÏÚ C¯·Ó ,‰iNÚ ˙ÚLa "eÈÁ‰L" Ì‰· ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆∆∆¡»ƒ¿«¬ƒ»¿»≈¬≈∆

Ô‰· B˙·BÁ È„È ‡ˆiL ‰ÚLa "eÈÁ‰L"45Ïk ÔÎÂ , ∆∆¡»¿»»∆≈≈¿≈»»∆¿≈…
Ô‰· ‡ˆBik46. «≈»∆

לשנה.41) מקנה 42)משנה גרועה ואינה שלו, שהיא
כמבואר  "שהחיינו", ברכת עליהם שמברך חדשים כלים

ה"א. פ"י, כמו 43)לעיל בשנה, קבוע בזמן שאינה אע"פ
וסוכה. -44)שופר ותפילין ציצית ולולב. לסוכה המקור
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קני zekxa zekld - dad` xtq - a`Îmgpn a"k iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Ô‰· ‰evL ,ÂÈ˙BˆÓa eLc˜19el‡Ó ÚÓLÏ20eevL , ƒ¿»¿ƒ¿»∆ƒ»»∆ƒ¿…«≈≈∆ƒ»
ÔÎÂ ,‰l‚n‰ ˙‡ ˙B¯˜Ï B‡ ‰kÁ ÏL ¯ ˜ÈÏ„‰Ï¿«¿ƒ≈∆¬À»ƒ¿∆«¿ƒ»¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cnL ˙Bˆn‰ Ïk ¯‡L21. ¿»»«ƒ¿∆ƒƒ¿≈¿ƒ

באחד 17) ומניחים שבחצר, בית מכל שלמה חלה שגובים
בשבת  ולהכניס להוציא מותרים יהיו שכולם כדי מבתיה
עירובין  בהל' כמבואר חבירו, לבית אחד ומבית לחצר מבית
כו  ע' המצוות" ב"מנין ראשון חלק בספרנו וראה פ"א,

למיניהם. העירובין על מפורט אלו 18)ביאור מצוות שתי
חפץ  שום בשבת יוציא לא ירצה אם שהרי חובה, אינן
דברים  יאכל ירצה אם וכן לעירוב, יצטרך ולא לחצר מביתו
וכדומה. פירות כגון ידים, נטילת צריכים שאינם

התורה.19) נכלל 21)החכמים.20)במצוות שהכל
כג.). (שבת תעשה לך יאמרו אשר הכתוב: דברי בכלל

.„‰B¯Á‡a ÌÈ„È ˙ÏÈË ÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ ‰ÓÏÂ22? ¿»»≈¿»¿ƒ«¿ƒ«»«ƒ»«¬»
‰kq‰ ÈtÓ ‡l‡ ‰Ê ¯·„· e·iÁ ‡lL ÈtÓ23, ƒ¿≈∆…ƒ¿¿»»∆∆»ƒ¿≈««»»

Ì‰ÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ ‰kÒ ÌeMÓ Ì‰L ÌÈ¯·„e24‡‰ . ¿»ƒ∆≈ƒ«»»≈¿»¿ƒ¬≈∆»
ÍkŒ¯Á‡Â ,ÌÈn‰ ˙‡ ÔpqL ÈÓÏ ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ¿»∆∆¿ƒ∆ƒ≈∆««ƒ¿««»¿

‰ÏÈl· ‰˙L25‰˜eÏÚ ˙kÒ ÈtÓ ,26:C¯·Ó BÈ‡L , »»««¿»ƒ¿≈«»«¬»∆≈¿»≈
.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ;ÌÈn‰ ˙‡ ÔpÒÏ eeˆÂ¿ƒ»¿«≈∆«»ƒ¿≈…«≈»∆

היא.22) חכמים תקנת היא אף והלא הסעודה, שאחרי
ה"ג.23) פ"ו, לעיל בעלמא.24)ראה להצלה אלא  שאינם

כה:). שבת ('תוספות' מצוה בהם רואה 25)ואין שאינו
המים. שבתוך הליחה 26)מה את המוצצת המים תולעת

בשם  שם וב'תוספות' יב: (ע"ז הבולעה אדם שבמעי
ערקא). ערך 'הערוך'

.‰ÔÈ„ÚL ‰ÂˆÓ Ì‡ - C¯· ‡ÏÂ ‰ÂˆÓ ‰NBÚ‰»∆ƒ¿»¿…≈«ƒƒ¿»∆¬«ƒ
¯·ÚL ¯·c Ì‡Â ;‰iNÚ ¯Á‡ C¯·Ó ,˙Ói˜ d˙iNÚ¬ƒ»»«∆∆¿»≈««¬ƒ»¿ƒ»»∆»«
B‡ ,˙ˆÈˆa ÛhÚ˙pL È¯‰ ?„ˆÈk .C¯·Ó BÈ‡ ,‡e‰≈¿»≈≈«¬≈∆ƒ¿«≈¿ƒƒ
- ‰lÁz C¯· ‡ÏÂ ,‰kÒa ·LiL B‡ ,ÔÈlÙz L·lL∆»«¿ƒƒ∆»«¿À»¿…≈«¿ƒ»
ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ :ÛhÚ˙pL ¯Á‡ C¯·Óe ¯ÊBÁ≈¿»≈««∆ƒ¿«≈¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»

˙ˆÈˆa ÛhÚ˙‰Ï eeˆÂ27:L·lL ¯Á‡ C¯·Ó ÔÎÂ , ¿ƒ»¿ƒ¿«≈¿ƒƒ¿≈¿»≈««∆»«
ÔÎÂ ,"‰kqa ·LÈÏ" - ·LiL ¯Á‡Â ,"ÔÈlÙz ÁÈ‰Ï"¿»ƒ«¿ƒƒ¿««∆»«≈≈«À»¿≈

.el‡· ‡ˆBik Ïk…«≈»≈

ויש 27) מצוותה, נגמרה לא נמשכת, שעשייתה זמן שכל
לברכתו. מקום

.Â¯Á‡ ¯ÊBÁ BÈ‡ - ‰Î¯· ‡Ïa ËÁL Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«¿…¿»»≈≈««
ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ :C¯·Óe ‰ËÈÁL¿ƒ»¿»≈¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«

Ìc‰ ‰qk Ì‡ ÔÎÂ .‰ËÈÁM‰28B‡ ,‰Î¯· ‡Ïa «¿ƒ»¿≈ƒƒ»«»¿…¿»»
Ï·hL B‡ ,˙B¯NÚÓe ‰Óe¯z LÈ¯Ù‰29- C¯· ‡ÏÂ ƒ¿ƒ¿»««¿∆»«¿…≈«

‰iNÚ ¯Á‡ C¯·Óe ¯ÊBÁ BÈ‡30‡ˆBik Ïk ÔÎÂ , ≈≈¿»≈««¬ƒ»¿≈…«≈
‰Ê·31. »∆

שחיטתם.28) אחרי ועוף חיה מטומאתו.29)של להטהר
אינו 30) לפניה), בירך (ולא סעודתו גמר ע"א: נא, ברכות

(לברך) שנראה שכל שם, הרי"ף וכביאור ומברך, חוזר
יט, סי' ליו"ד ש"ך (כסףֿמשנה; ונראה חוזר אינו ונדחה,

ג'). (ברכת 31)ס"ק בירך ולא (אשה) "שקידש כגון

מה  לבטלה, ברכה שזו הקידושין אחר יברך לא אירוסין),
ה"כג). פ"ג, אישות הל' רבינו (לשון נעשה" כבר שנעשה

.Ê‡l‡ ,d˙iNÚ ¯Á‡ ÔÈÎ¯·nL ‰ÂˆÓ EÏ ÔÈ‡≈¿ƒ¿»∆¿»¿ƒ««¬ƒ»»∆»
¯b‰ ˙ÏÈ·Ë32eLc˜ ¯L‡" ¯ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ,„·Ïa ¿ƒ««≈ƒ¿«∆≈»«¬∆ƒ¿»

Lc˜˙ ‡Ï ÔÈ„ÚL ,"eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa33‰eËˆ ‡ÏÂ34 ¿ƒ¿»¿ƒ»∆¬«ƒ…ƒ¿«≈¿…ƒ¿«»
ÏaËiL „Ú35ÏÚ C¯·Ó ÏaËiL ¯Á‡ ,CÎÈÙÏ ; «∆ƒ¿…¿ƒ»««∆ƒ¿…¿»≈«

B¯wÚÓ ÈeÁ„ ‰È‰L ÈtÓ ,‰ÏÈ·h‰36Èe‡¯ ‰È‰ ‡ÏÂ «¿ƒ»ƒ¿≈∆»»»≈ƒ»¿…»»»
C¯·Ï37. ¿»≈

להתגייר.32) כשבא אותו תחת 33)שמטבילים להכנס
השכינה. המצוות.34)כנפי מו:)35)על (יבמות

ויטבול". שימול עד גר אינו לפני 36)"לעולם מתחילתו
שראוי 37)הטבילה. גירותו) (שאחרי המצוות לשאר פרט

מברך  אינו - בירך ולא המצוה ועברה לפניהן, לברך הוא
ונראה  חוזר אינו - ונדחה שנראה שכל עשייתה, אחר

נא.). (ברכות

.ÁC¯·Ó ,d·eiÁ ¯Ób ‡È‰ d˙iNÚL ‰ÂˆÓ Ïk»ƒ¿»∆¬ƒ»»ƒ¿«ƒ»¿»≈
Èeeˆ d˙iNÚ ¯Á‡ LiL ‰ÂˆÓ ÏÎÂ ;‰iNÚ ˙ÚLaƒ¿«¬ƒ»¿»ƒ¿»∆≈««¬ƒ»»ƒ
Èeev‰ ‰NBÚL ‰ÚLa ‡l‡ C¯·Ó BÈ‡ ,¯Á‡«≈≈¿»≈∆»¿»»∆∆«ƒ
B‡ ¯ÙBL B‡ ·ÏeÏ B‡ ‰kÒ ‰NBÚ‰ ?„ˆÈk .ÔB¯Á‡‰»«¬≈«»∆À»»»
‰iNÚ ˙ÚLa C¯·Ó BÈ‡ ,‰ÊeÊÓ B‡ ÔÈlÙ˙ B‡ ˙ˆÈƒ̂ƒ¿ƒƒ¿»≈¿»≈ƒ¿«¬ƒ»
B‡ "‰kÒ ˙BNÚÏ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡"¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«¬À»

Á‡ LiL ÈtÓ ,"ÔÈlÙz ·zÎÏ" B‡ "·ÏeÏ"B˙iNÚ ¯ »ƒ¿…¿ƒƒƒ¿≈∆≈««¬ƒ»
·LiL ‰ÚLa ?C¯·Ó È˙ÓÈ‡Â .¯Á‡ Èeeˆ38B‡ ,‰kqa ƒ«≈¿≈»«¿»≈¿»»∆≈≈«À»

B‡ ,¯ÙBM‰ ÏB˜ ÚÓLiLk B‡ ,·Ïel‰ ÚÚiLk¿∆¿«¿««»¿∆ƒ¿««»
˙ÚL·e ÔÈlÙz ˙LÈ·Ï ˙ÚL·e ,˙ˆÈva ÛhÚ˙iLk¿∆ƒ¿«≈«ƒƒƒ¿«¿ƒ«¿ƒƒƒ¿«
˙ÚLa C¯·Ó ,‰˜ÚÓ ‰NÚ Ì‡ Ï·‡ .‰ÊeÊÓ ˙ÚÈ·¿̃ƒ«¿»¬»ƒ»»«¬∆¿»≈ƒ¿«

‰iNÚ39˙BNÚÏ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡" ¬ƒ»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«¬
‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,"‰˜ÚÓ40. «¬∆¿≈…«≈»∆

אמרנו 38) שכבר לישיבתה, סמוך שישב, קודם כלומר:
סוכה  הל' והשווה לעשייתן. קודם המצוות על שמברכים

יב. הלכה ע"ב.39)פ "ו, מב, או 40)מנחות מילה כגון
שחיטה.

.ËÔÓÊÏ ÔÓfÓ ‡È‰L ‰ÂˆÓ Ïk41‰kÒÂ ¯ÙBL ÔB‚k , »ƒ¿»∆ƒƒ¿«ƒ¿«¿»¿À»
‰ÂˆÓe ‰ÂˆÓ Ïk ÔÎÂ ;‰kÁ ¯Â ‰l‚Ó ‡¯˜Óe ·ÏeÏÂ¿»ƒ¿»¿ƒ»¿≈¬À»¿≈»ƒ¿»ƒ¿»

BÏ ÔÈ˜ ‡È‰L42‰ÊeÊÓe ÔÈlÙ˙e ˙ÈˆÈˆ ÔB‚k , ∆ƒƒ¿»¿ƒƒ¿ƒƒ¿»
ÏÎ· ‰ÈeˆÓ dÈ‡Â ‰¯È„z dÈ‡L ‰ÂˆÓ ÔÎÂ ;‰˜ÚÓe«¬∆¿≈ƒ¿»∆≈»¿ƒ»¿≈»¿»¿»

˙Ú43,ÔÓÊÏ ÔÓfÓ ‡È‰L ‰ÂˆÓÏ ‰ÓB„ ‡È‰ È¯‰L , ≈∆¬≈ƒ»¿ƒ¿»∆ƒƒ¿«ƒ¿«
˙ÚLa ‰ÈÏÚ C¯·Ó - Ôa‰ ÔBÈ„Ùe Ba ˙ÏÈÓ ÔB‚k¿ƒ«¿ƒ¿«≈¿»≈»∆»ƒ¿«

eÈÁ‰L" d˙iNÚ44·ÏeÏÂ ‰kÒ ÏÚ C¯· ‡Ï Ì‡Â ." ¬ƒ»»∆∆¡»¿ƒ…≈««À»¿»
Ô‰ÈÏÚ C¯·Ó ,‰iNÚ ˙ÚLa "eÈÁ‰L" Ì‰· ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆∆∆¡»ƒ¿«¬ƒ»¿»≈¬≈∆

Ô‰· B˙·BÁ È„È ‡ˆiL ‰ÚLa "eÈÁ‰L"45Ïk ÔÎÂ , ∆∆¡»¿»»∆≈≈¿≈»»∆¿≈…
Ô‰· ‡ˆBik46. «≈»∆

לשנה.41) מקנה 42)משנה גרועה ואינה שלו, שהיא
כמבואר  "שהחיינו", ברכת עליהם שמברך חדשים כלים

ה"א. פ"י, כמו 43)לעיל בשנה, קבוע בזמן שאינה אע"פ
וסוכה. -44)שופר ותפילין ציצית ולולב. לסוכה המקור
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zekxa zekld - dad` xtq - a`Îmgpn a"k iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

נר  ; כא: במגילה - מגילה מקרא פ"ו. ברכות בתוספתא
אתה  וממנו קכא: בפסחים - הבן פדיון כג.; בשבת - חנוכה
פ"ד  לברכות ב'תוספתא' שאמרו ממה וכן למילה, למד
(שלא  בירושלים מנחות מקריב "היה צוקרמנדל) (הוצ'
כגון  חדשה מנחה שהקריב או מימיו, מנחה זה כהן הקריב
שהחיינו" ברוך אומר: עה:) למנחות רש"י העומר, מנחת
מברכים  - עת בכל מצויה שאינה מצוה שכל למד אתה וכו'
רבינו"). "תשובות במוספנו (ראה שהחיינו עליה

ע"א.45) מו, כמבואר 46)סוכה ותפילין, ציצית כגון
שם. ובט"ז כב, סי' או"ח ערוך' ב'שולחן

.Èd˙B‡ ‰NBÚ‰ „Á‡Â BÓˆÚÏ ‰ÂˆÓ ‰NBÚ‰ „Á‡∆»»∆ƒ¿»¿«¿¿∆»»∆»
ÌÈ¯Á‡Ï47eLc˜ ¯L‡ :d˙iNÚ Ì„˜ C¯·Ó , «¬≈ƒ¿»≈…∆¬ƒ»»¬∆ƒ¿»

˙BNÚÏ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa48C¯·Ó BÈ‡ Ï·‡ . ¿ƒ¿»¿ƒ»«¬¬»≈¿»≈
BÓˆÚÏ d˙B‡ ‰NBÚL ‰ÂˆÓ ÏÚ ‡l‡ "eÈÁ‰L"49. ∆∆¡»∆»«ƒ¿»∆∆»¿«¿

‰a¯‰ ˙BˆÓ ÂÈÙÏ eÈ‰50eLc˜ ¯L‡" C¯·Ó BÈ‡ - »¿»»ƒ¿«¿≈≈¿»≈¬∆ƒ¿»
˙Á‡ Ïk ÏÚ C¯·Ó ‡l‡ ,"˙Bˆn‰ ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa¿ƒ¿»¿ƒ»««ƒ¿∆»¿»≈«»««

dÓˆÚ ÈÙa ˙Á‡Â51. ¿««ƒ¿≈«¿»

חברו.47) לגג מעקה עשה או חברו לבית מזוזה שקבע כגון
ה"ג.48) פ"ט, ברכות ובכל 49)'ירושלמי' ע"א. מו, סוכה

ידי  הנשים להוציא אחר בבית יוםֿטוב) (בליל המקדש זאת
האשה  על וחובה הואיל שהחיינו, ברכת גם מברך - קידוש
היא  כאילו זה הרי כעונה, ושומע ברכה, אותה לברך

(כסףֿמשנה). לעצמה בירכה ליטול 50)בעצמה כגון
בציצית. ולהתעטף תפילין להניח בסוכה, ולישב לולב

שם.51)

.‡ÈÔÈa ,ÂÈÏÚ ‰·BÁ ‰˙È‰L ÔÈa - ‰ÂˆÓ ‰NBÚ‰ Ïk»»∆ƒ¿»≈∆»¿»»»»≈
ÂÈÏÚ ‰·BÁ dÈ‡L52,BÓˆÚÏ d˙B‡ ‰NÚ Ì‡ - ∆≈»»»»ƒ»»»¿«¿

˙BNÚÏ C¯·Ó53˙B‡ ‰NÚ ;ÏÚ C¯·Ó ,ÌÈ¯Á‡Ï d ¿»≈«¬»»»«¬≈ƒ¿»≈«
‰iNÚ‰54. »¬ƒ»

ה"ב.52) לעיל כמבואר ומעקה, מזוזה ובתנאי 53)כגון
ה"טו. בסמוך כמבואר עשייתה, קודם שיברך

"על 54) לעשותה, מחוייב שבעצמו משמע "לעשות"
לבד. לאחרים משמע העשייה"

.·È;"ÔÈlÙz ÁÈ‰Ï" C¯·Ó - ÔÈlÙz L·Ï ?„ˆÈk≈«»«¿ƒƒ¿»≈¿»ƒ«¿ƒƒ
- ‰kÒa ·LÈ ;"ÛhÚ˙‰Ï" C¯·Ó - ˙ÈˆÈˆa ÛhÚ˙ƒ¿«≈«ƒƒ¿»≈¿ƒ¿«≈»«¿À»
¯ ˜ÈÏ„‰Ï" C¯·Ó ‡e‰ ÔÎÂ ."‰kqa ·LÈÏ" C¯·Ó¿»≈≈≈«À»¿≈¿»≈¿«¿ƒ≈

Ïl‰ ˙‡ ¯Ó‚Ï"Â "˙aL ÏL55‰ÊeÊÓ Ú·˜ Ì‡ ÔÎÂ ." ∆«»¿ƒ¿…∆«≈¿≈ƒ»«¿»
- Bb‚Ï ‰˜ÚÓ ‰NÚ ."‰ÊeÊÓ Úa˜Ï" C¯·Ó - B˙È·Ï¿≈¿»≈ƒ¿…«¿»»»«¬∆¿«
."‰˜ÚÓ ˙BNÚÏ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡" C¯·Ó¿»≈¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«¬«¬∆

LÈ¯Ù‰Ï" C¯·Ó - BÓˆÚÏ ‰Óe¯z LÈ¯Ù‰56ÏÓ ." ƒ¿ƒ¿»¿«¿¿»≈¿«¿ƒ»
Ôa‰ ˙‡ ÏeÓÏ" C¯·Ó - Ba ˙‡57BÁÒt ËÁL ." ∆¿¿»≈»∆«≈»«ƒ¿

B˙‚È‚ÁÂ58."ËÁLÏ" C¯·Ó - «¬ƒ»¿»≈ƒ¿…

לשיטתו 55) נאמן ורבינו שלם', 'הלל בהם שקוראים בימים
חדשים  בראשי כמו ההלל, את בהם גומרים שאין שבימים
בסמוך  ראה כלל, עליו מברכים אין - פסח ובחולֿהמועד

הוא 56)ה"טז. ומעשרות תרומות הפרשת ברכת מקור
פ"ו. ברכות על 57)בתוספתא הבן, מילת חיוב שעיקר

מילה  הלכות בסמוך וראה כט. (קידושין מוטל הוא האב
ה"ב). בשלש 58)פ"א, אותם שמקריבים חגיגה שלמי

- לה' חג אותו וחגותם יד): יב, (שמות ככתוב רגלים,
לשחוט  הבעלים על ומצוה במקדש, שלמים הביאו כלומר:

ז:). (פסחים קדשיהם קרבנות את

.‚È˙ÚÈ·˜ ÏÚ" C¯·Ó ,ÌÈ¯Á‡Ï ‰ÊeÊÓ Ú·˜ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«¿»«¬≈ƒ¿»≈«¿ƒ«
˙iNÚ ÏÚ" C¯·Ó - ‰˜ÚÓ Ì‰Ï ‰NÚ ."‰ÊeÊÓ¿»»»»∆«¬∆¿»≈«¬ƒ«
˙L¯Ù‰ ÏÚ" C¯·Ó - ‰Óe¯z Ì‰Ï LÈ¯Ù‰ ."‰˜ÚÓ«¬∆ƒ¿ƒ»∆¿»¿»≈««¿»«

‰ÏÈn‰ ÏÚ" C¯·Ó - B¯·Á Ôa ˙‡ ÏÓ ."‰Óe¯z59," ¿»»∆∆¬≈¿»≈««ƒ»
.el‡· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»≈

חובתו,59) ידי להוציאו האב של שלוחו אלא אינו שהוא
(פסחים, לעיל כאמור מוטלת, היא האב על המצוה ועיקר

שם).

.„È‰˙È‰ Ì‡ - „Á‡k ÌÈ¯Á‡ÏÂ BÏ ‰Âˆn‰ ‰NÚ»»«ƒ¿»¿«¬≈ƒ¿∆»ƒ»¿»
‡e‰ CÎÈÙÏ .‰iNÚ‰ ÏÚ C¯·Ó ,‰·BÁ dÈ‡L ‰ÂˆÓƒ¿»∆≈»»¿»≈«»¬ƒ»¿ƒ»

·e¯Ú ˙ÂˆÓ ÏÚ" C¯·Ó60Ôek˙Â ,‰·BÁ ‰˙È‰ ." ¿»≈«ƒ¿«≈»¿»»¿ƒ¿«≈
C¯·Ó - ÌÈ¯Á‡ ‡ÈˆB‰Ïe ‰·BÁ È„ÈÓ BÓˆÚ ‡ÈˆB‰Ï¿ƒ«¿ƒ≈»¿ƒ¬≈ƒ¿»≈

ÚÓLÏ" C¯·Ó ‡e‰ CÎÈÙÏ ."˙BNÚÏ"61."¯ÙBL ÏB˜ «¬¿ƒ»¿»≈ƒ¿…«»

עשאו 60) בה לומר אין וגם ה"ג. לעיל כאמור חובה, שאינה
חצרו. אנשי ולכל לו הוא תיקון עירוב כל כי בלבד, לעצמו

במוספנו 61) ראה לשמוע, אלא לתקוע המצוה שאין
רבינו". "תשובות

.ÂË,"·ÏeÏ ˙ÏÈË ÏÚ" C¯·Ó - ·Ïel‰ ˙‡ ÏË»«∆«»¿»≈«¿ƒ«»
B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ,dÈa‚‰L ÔÂÈkL62C¯a Ì‡ Ï·‡ ; ∆≈»∆ƒ¿ƒ«»»¿≈»¬»ƒ≈«

·LÈÏ" BÓk ,"·ÏeÏ ÏhÏ" C¯·Ó ,ÏhiL Ì„…̃∆∆ƒ…¿»≈ƒ…»¿≈≈
‰NÚL ¯Á‡ C¯·Ó‰L ,„ÓÏ ‰z‡ Ô‡kÓ ."‰kqa63, «À»ƒ»«»»≈∆«¿»≈««∆»»

,‰ËÈÁLe ÌÈ„È ˙ÏÈË Ï·‡ .‰iNÚ‰ ÏÚ C¯·Ó¿»≈«»¬ƒ»¬»¿ƒ«»«ƒ¿ƒ»
Ô‰ ˙eL¯‰ È¯·„·e ÏÈ‡B‰64BÓˆÚÏ ËÁL elÙ‡ , ƒ¿ƒ¿≈»¿≈¬ƒ»«¿«¿

ÏÚ"Â "Ìc‰ Èeqk ÏÚ"Â "‰ËÈÁM‰ ÏÚ" C¯·Ó¿»≈««¿ƒ»¿«ƒ«»¿«
ıÓÁ ¯eÚa ÏÚ" C¯·Ó ‡e‰ CÎÂ ."ÌÈ„È ˙ÏÈË65," ¿ƒ«»»ƒ¿»¿»≈«ƒ»≈

˜„aL ÔÈa66aL ÔÈa ,BÓˆÚÏ‰ÚMnL ;ÌÈ¯Á‡Ï ˜„ ≈∆»«¿«¿≈∆»««¬≈ƒ∆ƒ»»
BaÏa ¯ÓbL67¯eÚa‰ ˙ÂˆÓ ˙ÈNÚ ,Ïh·Ï68Ì„˜ ∆»«¿ƒ¿«≈«¬≈ƒ¿««ƒ…∆

BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,˜c·iL69. ∆ƒ¿…¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

במצוותו,62) עוסק ועדיין הואיל עליו, מברך זאת ובכל
וב'תוספות'). ז: (פסחים ההלל בקריאת לנענעו צריך שהרי

בירך 63) ולא בציצית שנתעטף כגון קיימת, עשייתה ועדיין
ה"ה. לעיל וכמבואר ולא 64)תחילה, בשר יאכל שלא

אבל  חובה, אינן הן שגם ומעקה ממזוזה גרועה והיא ישחט,
עליהן  מברך ולפיכך אלה, רשות מדברי יותר הן חשובות

(כסףֿמשנה). י"א ה' לעיל כמבואר בערב 65)"לעשות"
ביערו. טרם ואפילו החמץ 66)פסח, אחר שמחפש

בהל' רבינו (לשון גבולו מכל להוציאו ובחורים במחבואות
ה"ג). פ"ב, ומצה אותו 67)חמץ ולחשוב בלבו החמץ את

כלל. צורך בו שאין וכדבר תורה 68)כעפר, שאמרה
מבתיכם. שאור תשביתו הראשון ביום טו): יב, (שמות

ה"א.69) פ"ב, ומצה חמץ הל'
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ÌÈ‡È·70‚Á ÏL ÈÚÈ·Ma ‰·¯Ú ˙ÏÈË ÔB‚k ,‡e‰71, ¿ƒƒ¿¿ƒ«¬»»«¿ƒƒ∆»
Ïl‰ ˙‡È¯˜ ÔB‚k ,ÌÈÓÎÁ ‚‰Ó ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ«ƒ¿«¬»ƒ¿¿ƒ««≈

ÁÒt ÏL „ÚBÓ ÏL BlÁ·e ÌÈL„Á ÈL‡¯a72ÔÈ‡ - ¿»≈√»ƒ¿À∆≈∆∆«≈
ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó73ÔeÚË Ì‡ EÏ ˜tzÒiL ¯·c Ïk ÔÎÂ . ¿»¿ƒ»»¿≈»»»∆ƒ¿«≈¿ƒ»
Â‡Ï Ì‡ ‰Î¯a74‰Î¯· ‡Ïa B˙B‡ ÔÈNBÚ -75ÌÏBÚÏe . ¿»»ƒ»ƒ¿…¿»»¿»

˙BÎ¯aa ‰a¯ÈÂ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡L ‰Î¯·a Ì„‡ ¯‰fÈƒ»≈»»ƒ¿»»∆≈»¿ƒ»¿«¿∆«¿»
˙BÎÈ¯v‰76.jÎ¯·‡ ÌBÈ ÏÎa :¯Ó‡ „Âc ÔÎÂ . «¿ƒ¿≈»ƒ»«¿»¬»¿∆»

ותיקנוהו70) יסדוהו ונהגו שלא בעצמם. כן נהגו אלא לעם,
מד:). לסוכה (הרשב"א מאליהם כמותם העם

מנהג 71) אלא למקדש) שמחוץ (בגבולין ואינה הסוכות,
מד.). סוכה במס' (כמבואר פסח 72)נביאים, של ושביעי

ה"ו. פ"ג, מגילה הלכות השווה כח,73)בכלל, תענית
קריאת  לדמות שאין חולק: והראב"ד ע"ב. מד, סוכה ע"ב;
טלטול  אלא שאינה ערבה, לנטילת חדשים בראשי ההלל
לשון  - הכלי" על או הקרקע על בה ("שחובט בעלמא,
הודאה  ולא שבח לא בה ואין ה"כב), פ"ז, לולב הל' רבינו
הלל  קריאת אבל עליה, מברכים אין ולפיכך בנטילתה,
ראשֿ שהיום לפרסם כדי תיקנוה, בברכה חדשים בראשי
בראשֿחודש  גם הלל קריאת על לברך נוהגים ואנו חודש.
תצ). תכב; סי' או"ח שו"ע (ראה פסח בחולֿהמועד וגם

הסוכות 74) חג של השמיני ביום בסוכה הישיבה כגון
סוכה  הל' (השווה שמיני ספק שביעי ספק שהוא בגולה,
וטעון  - חיה ספק שהוא כוי של דמו כיסוי וכן ה"יג), פ"ו,
וראה  ע"א. מז, סוכה כיסוי. טעון ואינו - בהמה ספק כיסוי,

רבינו"). "תשובות שלא 75)במוספנו ע"א. לג, ברכות
לשוא". אלהיך ה' שם את תשא "לא על יעבור

אדם 76) "עתיד אמרו: ה"יב) פ"ד, (קידושין וב'ירושלמי'
משום  אכל", ולא עינו שראתה כל על וחשבון דין ליתן
אלו  מינים שברא ה' את ולהודות לברך לבו נותן שאינו

שם). משה', ('פני אדם בני בהם להחיות

zFklddlin
-dad̀xtqdlinzFkld

¦§¦¨
¦§

˙ÂˆÓÌÈ¯Îf‰ ÏeÓÏ ‡È‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ1ÈÈÓL ÌBia2. ƒ¿«¬≈««¿ƒ»«¿»ƒ«¿ƒƒ
¯e‡·e:el‡ ÌÈ˜¯Ùa BÊ ‰ÂˆÓ ≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈

זו 1) ומצוה - זכר כל לכם המול י): יז, (בראשית ככתוב
בסמוך  כמבואר העבדים, מילת וגם הבנים מילת גם כוללת
שלו, המצוות' ב'ספר זה פסוק רבינו מביא וכן א), (הלכה
מלים. כיצד רבינו יפרש ה"ב פ"ב, ולקמן רטו. מצוה

זכר 2) כל לכם ימול ימים שמונת ובן יב): (שם, שנאמר
נבוכים' (ב'מורה רבינו יבאר זו מצוה וטעם לדורותיכם,
הצורך, על היתירה התאוה מחסרת המילה כי מ"ט): ח"ג,
יחלש  בריאתו מתחילת מכסהו ויוסר דמו כשישפך האבר כי
במילה  ויש אצלי... המילה בטעמי החזק זהו ספק... בלי
השם  יחוד מאמיני - הזאת אמונה לאנשי שיהיה ענין עוד
לומר  מהם שאינו מי יוכל ולא שיקבצם, גשמי אחד אות -
להגיע  כדי כן האדם יעשה פעמים כי נכרי, והוא מהם שהוא
זו, פעולה אך זו. דת אנשי על להתנכל כדי או תועלת, אל
רק  בבניו או בו אדם יעשהו לא המילה, מעשה כלומר:
בזרוע, כויה או בשֹוק ׂשרט זה אין כי אמיתית, אמונה מתוך
אשר  הברית היא המילה זאת וכן מאד... קשה ענין הוא אבל

יכנס  שימול מי וכל ה', יחוד אמונת על אבינו אברהם כרת
ז): יז, (בראשית ככתוב היחוד, להאמין אברהם בברית
תורתנו  שקבעה והטעם אחריך. ולזרעך לאלהים לך להיות
בעלֿחי  שכל "מפני (שם): רבינו אומר בשמיני, מילה לזמן
הוא  עדיין וכאילו לחותו, בתכלית מאד חלש הוא כשיוולד
העולם, אויר מרואי ימנה ואז ימים, שבעת סוף עד בבטן,
ימים  "שבעת הענין זה שמר בבהמות גם כי תראה הלא
מפורש  וכדבריו נפל". הוא זה קודם כאילו אמו", עם יהיה
נימול  התינוק "ולמה תצא": "כי פרשת רבה' ב'מדרש
עד  לו להמתין עליו רחמים הקב"ה שנתן ימים? לשמונה

כחו". בו שיהא

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
דין 1) עבדו; את והאדון בנו את למול האב על שחובה

ואיזו  שבת דוחה מילה איזו ישראל; לקהל שנכנס גר מילת
מחמת  אחיו שמתו מי וכן החולה תינוק דין דוחה; אינה

מילה.

.‡˙¯k ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL ‰NÚ ˙ÂˆÓ - ‰ÏÈÓ2, ƒ»ƒ¿«¬≈∆«»ƒ»∆»»≈
B˙Ï¯Ú ¯Na ˙‡ ÏBnÈ ‡Ï ¯L‡ ¯ÎÊ Ï¯ÚÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»≈»»¬∆…ƒ∆¿«»¿»

‰˙¯ÎÂ3ÏeÓÏ ·‡‰ ÏÚ ‰ÂˆÓe .‰ÈnÚÓ ‡Â‰‰ LÙp‰ ¿ƒ¿¿»«∆∆«ƒ≈«∆»ƒ¿»«»»»
Ba ˙‡4·¯‰ ÏÚÂ ,5„ÈÏÈ ,ÂÈ„·Ú ˙‡ ÏeÓÏ6˙Èa ∆¿¿«»«»∆¬»»¿ƒ»ƒ

ÛÒk ˙˜Óe7- Ô˙B‡ ÏÓ ‡ÏÂ ÔB„‡‰ B‡ ·‡‰ ¯·Ú . ƒ¿«∆∆»«»»»»¿…»»
ÈeÏz ˙¯k‰ ÔÈ‡L ,˙¯k ·iÁ BÈ‡Â ,‰NÚ ˙ÂˆÓ Ïhaƒ≈ƒ¿«¬≈¿≈«»»≈∆≈«»≈»

BÓˆÚ Ï¯Úa ‡l‡8Ó ÔÈcŒ˙È·e .Ôa‰ B˙B‡ ÏeÓÏ ÌÈeˆ ∆»∆»≈«¿≈ƒ¿Àƒ»«≈
BpÓÊa „·Ú‰ B‡9‡ÏÂ Ï‡¯NÈa Ï¯Ú eÁÈpÈ ‡ÏÂ , »∆∆ƒ¿«¿…«ƒ»≈¿ƒ¿»≈¿…

.Ô‰È„·Ú·¿«¿≈∆

ãycew zegiyn zecewpã

xkf lxre xn`py ,zxk dilr oiaiigy dyrÎzevn - dlin
."dinrn `idd ytpd dzxkpe 'ek leni `l xy`

מילה  הלכות את הרמב"ם התחיל מדוע הטעם בסיבת
(מצות־ המילה על החיובי בציווי ולא שבה כרת  בחיוב
של  גדולתה להדגיש רוצה שבזה לומר ויש שלה). עשה
בזה  רק לא התורה, מצוות מכל היא שגדולה זו מצוה
הכרת  עניין שגם אלא בריתות עשרה שלוש עליה שנכרתו
על־דרך  והוא המצוות. משאר גדולתה את מבטא שבה
צד  בה שיש מצוות־עשה משאר היא "וגדולה ה'טור' לשון

בריתות". י"ג עליה נכרתו וגם כרת
(53 dxrd 60 cenr d"k wlg y"ewl itÎlr)

קיימוה.2) לא הנפש 3)אם אין וכן זמנו, לפני שימות
ה"א). (פ"ח, תשובה בהל' כמבואר הבא, העולם לחיי זוכה

וימל 4) ד): כא, (בראשית שנאמר ע"א. כט, קידושין
בנו. יצחק את הכנענים.5)אברהם לעבדיו זה 6)האדון

ברשות  וילדה שנתעברה - כנענית שפחה - לאמו שנולד
ה"ג.7)ישראל. בסמוך כמבואר הגויים, מן האדון שקנהו

וגו'.8) הנפש ונכרתה ימול... לא אשר זכר וערל ככתוב:
המול9) שנאמר: ע"א. כט, ÏÎקידושין ÌÎÏ זה הרי זכר,

הדין. לבית מיוחד ציווי
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ÌÈ‡È·70‚Á ÏL ÈÚÈ·Ma ‰·¯Ú ˙ÏÈË ÔB‚k ,‡e‰71, ¿ƒƒ¿¿ƒ«¬»»«¿ƒƒ∆»
Ïl‰ ˙‡È¯˜ ÔB‚k ,ÌÈÓÎÁ ‚‰Ó ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ«ƒ¿«¬»ƒ¿¿ƒ««≈

ÁÒt ÏL „ÚBÓ ÏL BlÁ·e ÌÈL„Á ÈL‡¯a72ÔÈ‡ - ¿»≈√»ƒ¿À∆≈∆∆«≈
ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó73ÔeÚË Ì‡ EÏ ˜tzÒiL ¯·c Ïk ÔÎÂ . ¿»¿ƒ»»¿≈»»»∆ƒ¿«≈¿ƒ»
Â‡Ï Ì‡ ‰Î¯a74‰Î¯· ‡Ïa B˙B‡ ÔÈNBÚ -75ÌÏBÚÏe . ¿»»ƒ»ƒ¿…¿»»¿»

˙BÎ¯aa ‰a¯ÈÂ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡L ‰Î¯·a Ì„‡ ¯‰fÈƒ»≈»»ƒ¿»»∆≈»¿ƒ»¿«¿∆«¿»
˙BÎÈ¯v‰76.jÎ¯·‡ ÌBÈ ÏÎa :¯Ó‡ „Âc ÔÎÂ . «¿ƒ¿≈»ƒ»«¿»¬»¿∆»

ותיקנוהו70) יסדוהו ונהגו שלא בעצמם. כן נהגו אלא לעם,
מד:). לסוכה (הרשב"א מאליהם כמותם העם

מנהג 71) אלא למקדש) שמחוץ (בגבולין ואינה הסוכות,
מד.). סוכה במס' (כמבואר פסח 72)נביאים, של ושביעי

ה"ו. פ"ג, מגילה הלכות השווה כח,73)בכלל, תענית
קריאת  לדמות שאין חולק: והראב"ד ע"ב. מד, סוכה ע"ב;
טלטול  אלא שאינה ערבה, לנטילת חדשים בראשי ההלל
לשון  - הכלי" על או הקרקע על בה ("שחובט בעלמא,
הודאה  ולא שבח לא בה ואין ה"כב), פ"ז, לולב הל' רבינו
הלל  קריאת אבל עליה, מברכים אין ולפיכך בנטילתה,
ראשֿ שהיום לפרסם כדי תיקנוה, בברכה חדשים בראשי
בראשֿחודש  גם הלל קריאת על לברך נוהגים ואנו חודש.
תצ). תכב; סי' או"ח שו"ע (ראה פסח בחולֿהמועד וגם

הסוכות 74) חג של השמיני ביום בסוכה הישיבה כגון
סוכה  הל' (השווה שמיני ספק שביעי ספק שהוא בגולה,
וטעון  - חיה ספק שהוא כוי של דמו כיסוי וכן ה"יג), פ"ו,
וראה  ע"א. מז, סוכה כיסוי. טעון ואינו - בהמה ספק כיסוי,

רבינו"). "תשובות שלא 75)במוספנו ע"א. לג, ברכות
לשוא". אלהיך ה' שם את תשא "לא על יעבור

אדם 76) "עתיד אמרו: ה"יב) פ"ד, (קידושין וב'ירושלמי'
משום  אכל", ולא עינו שראתה כל על וחשבון דין ליתן
אלו  מינים שברא ה' את ולהודות לברך לבו נותן שאינו

שם). משה', ('פני אדם בני בהם להחיות

zFklddlin
-dad̀xtqdlinzFkld

¦§¦¨
¦§

˙ÂˆÓÌÈ¯Îf‰ ÏeÓÏ ‡È‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ1ÈÈÓL ÌBia2. ƒ¿«¬≈««¿ƒ»«¿»ƒ«¿ƒƒ
¯e‡·e:el‡ ÌÈ˜¯Ùa BÊ ‰ÂˆÓ ≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈

זו 1) ומצוה - זכר כל לכם המול י): יז, (בראשית ככתוב
בסמוך  כמבואר העבדים, מילת וגם הבנים מילת גם כוללת
שלו, המצוות' ב'ספר זה פסוק רבינו מביא וכן א), (הלכה
מלים. כיצד רבינו יפרש ה"ב פ"ב, ולקמן רטו. מצוה

זכר 2) כל לכם ימול ימים שמונת ובן יב): (שם, שנאמר
נבוכים' (ב'מורה רבינו יבאר זו מצוה וטעם לדורותיכם,
הצורך, על היתירה התאוה מחסרת המילה כי מ"ט): ח"ג,
יחלש  בריאתו מתחילת מכסהו ויוסר דמו כשישפך האבר כי
במילה  ויש אצלי... המילה בטעמי החזק זהו ספק... בלי
השם  יחוד מאמיני - הזאת אמונה לאנשי שיהיה ענין עוד
לומר  מהם שאינו מי יוכל ולא שיקבצם, גשמי אחד אות -
להגיע  כדי כן האדם יעשה פעמים כי נכרי, והוא מהם שהוא
זו, פעולה אך זו. דת אנשי על להתנכל כדי או תועלת, אל
רק  בבניו או בו אדם יעשהו לא המילה, מעשה כלומר:
בזרוע, כויה או בשֹוק ׂשרט זה אין כי אמיתית, אמונה מתוך
אשר  הברית היא המילה זאת וכן מאד... קשה ענין הוא אבל

יכנס  שימול מי וכל ה', יחוד אמונת על אבינו אברהם כרת
ז): יז, (בראשית ככתוב היחוד, להאמין אברהם בברית
תורתנו  שקבעה והטעם אחריך. ולזרעך לאלהים לך להיות
בעלֿחי  שכל "מפני (שם): רבינו אומר בשמיני, מילה לזמן
הוא  עדיין וכאילו לחותו, בתכלית מאד חלש הוא כשיוולד
העולם, אויר מרואי ימנה ואז ימים, שבעת סוף עד בבטן,
ימים  "שבעת הענין זה שמר בבהמות גם כי תראה הלא
מפורש  וכדבריו נפל". הוא זה קודם כאילו אמו", עם יהיה
נימול  התינוק "ולמה תצא": "כי פרשת רבה' ב'מדרש
עד  לו להמתין עליו רחמים הקב"ה שנתן ימים? לשמונה

כחו". בו שיהא

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
דין 1) עבדו; את והאדון בנו את למול האב על שחובה

ואיזו  שבת דוחה מילה איזו ישראל; לקהל שנכנס גר מילת
מחמת  אחיו שמתו מי וכן החולה תינוק דין דוחה; אינה

מילה.
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מילה  הלכות את הרמב"ם התחיל מדוע הטעם בסיבת
(מצות־ המילה על החיובי בציווי ולא שבה כרת  בחיוב
של  גדולתה להדגיש רוצה שבזה לומר ויש שלה). עשה
בזה  רק לא התורה, מצוות מכל היא שגדולה זו מצוה
הכרת  עניין שגם אלא בריתות עשרה שלוש עליה שנכרתו
על־דרך  והוא המצוות. משאר גדולתה את מבטא שבה
צד  בה שיש מצוות־עשה משאר היא "וגדולה ה'טור' לשון

בריתות". י"ג עליה נכרתו וגם כרת
(53 dxrd 60 cenr d"k wlg y"ewl itÎlr)

קיימוה.2) לא הנפש 3)אם אין וכן זמנו, לפני שימות
ה"א). (פ"ח, תשובה בהל' כמבואר הבא, העולם לחיי זוכה

וימל 4) ד): כא, (בראשית שנאמר ע"א. כט, קידושין
בנו. יצחק את הכנענים.5)אברהם לעבדיו זה 6)האדון

ברשות  וילדה שנתעברה - כנענית שפחה - לאמו שנולד
ה"ג.7)ישראל. בסמוך כמבואר הגויים, מן האדון שקנהו

וגו'.8) הנפש ונכרתה ימול... לא אשר זכר וערל ככתוב:
המול9) שנאמר: ע"א. כט, ÏÎקידושין ÌÎÏ זה הרי זכר,

הדין. לבית מיוחד ציווי

.·BzÚcÓ ‡lL Ì„‡ ÏL Ba ÔÈÏÓ ÔÈ‡10‡l‡ , ≈»ƒ¿∆»»∆…ƒ«¿∆»
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ÏÚa B˙B‡ ÔÈÏÓ ÔÈcŒ˙ÈaL ,BÏeÓÏ ÚÓÂ ¯·Ú ÔkŒÌ‡ƒ≈»«¿ƒ¿«¿∆≈ƒ»ƒ¿«
ÌlÚ˙ .BÁ¯k11,Ïc‚iLk - B˙B‡ eÏÓ ‡ÏÂ ÔÈcŒ˙ÈaÓ »¿ƒ¿«≈ƒ≈ƒ¿…»¿∆ƒ¿«

BÓˆÚ ˙‡ ÏeÓÏ ·iÁ ‡e‰12¯·ÚiL ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎÂ . «»»∆«¿¿»»∆«¬…
Ïh·Ó ‡e‰ È¯‰ - BÓˆÚ ˙‡ ÏeÓÈ ‡ÏÂ Ïc‚iMÓ ÂÈÏÚ»»ƒ∆ƒ¿«¿…»∆«¿¬≈¿«≈

˙¯k ·iÁ BÈ‡ Ï·‡ .‰NÚ ˙ÂˆÓ13˙eÓiL „Ú ,14 ƒ¿«¬≈¬»≈«»»≈«∆»
.„ÈÊÓa Ï¯Ú ‡e‰Â¿»≈¿≈ƒ

מידו 10) לחטפה לנו אסור האב, על מוטלת שהמצוה מאחר
חבירו וקדם ששחט באחד "מעשה צא:) וחייבו (ב"ק וכסה,

זהובים". עשרה לו ליתן גמליאל רבינו 11)רבן דקדק
בפלוני  ידעו ולא הרגישו שלא מביתֿהדין "נתעלם לומר,
יתכן  לא כי ביתֿדין", "עבר לומר אין אבל ערל, שהוא
לעשות. עליהם המוטלת מצוה על במזיד יעבור שביתֿדין

י"ט,12) פרק (שבת המשנה" ב"פירוש רבינו דברי השווה
ו). זמנו.13)משנה לפני נפשו 14)למות תכרת ואז

בחיוב  הוא אין - חי שהוא עוד כל אבל הבא, עולם מחיי
הוא  המצוה. את ולקיים עצמו ולמול לתקן בידו שהרי כרת,

אשר זכר וערל תורה: ÏÂÓÈשכתבה ‡Ï אשר - ונכרתה ...
לומר  עתיד, בלשון "ימול" לא אלא נאמר, לא "מל" לא
אלא  עליו חל כרת עונש ואין עליו מוטלת המצוה ימיו שכל
והראב"ד  ספר'). ('קרית לתקן בידו עוד שאין מותו לאחר
בכל  שהרי כרת, בחיוב יום כל עומד הוא ולדעתו חולק,
נפטר  מל שאם אלא בוראו, מצות מבטל הוא מל שלא יום

מהחיוב.

.‚Ï‡¯NÈ ˙eL¯a „ÏBpL „·Ú „Á‡15„·Ú „Á‡Â , ∆»∆∆∆«ƒ¿ƒ¿»≈¿∆»∆∆
ÌÈ˙ek‰ ÔÓ Á˜Ïp‰16‡l‡ ;Ô˙B‡ ÏeÓÏ ·¯‰ ·iÁ , «ƒ¿»ƒ«ƒ«»»«»»∆»

ÌBia ÏBn ÛÒk ˙˜Óe ,‰BÓLÏ ÏBn ˙Èa „ÈÏiL∆¿ƒ«ƒƒƒ¿»ƒ¿«∆∆ƒ«
BÓBÈa ÏBn ,„ÏBpL ÌBia BÁ˜Ï elÙ‡ .Á˜ÏpL17. ∆ƒ¿«¬ƒ¿»«∆«ƒ¿

בית".15) "יליד בסמוך הנקרא הנקרא 16)הוא הוא
יב). יז, (בראשית הכתוב כלשון כסף", שבת 17)"מקנת

"ובן  אומר: אחד כתוב שם: רש"י של וכהסברו ע"ב. קלה,
ÌÈÓÈ ˙ÂÓ˘ימולÌÎÏ'וגו כסף" ומקנת בית יליד זכר כל

כספך", ומקנת ביתך יליד ימול "המול אומר: אחד וכתוב
הדומה  שכל ומסתבר ימים? לשמונה בו מפורש ולא
הוא  שהרי לשמונה, נימול ישראל בבית שנולד לישראל,
דומה  אינו שנולד, אחרי רבו שקנהו עבד וכל "לכם". דומה
לכם" ימול ימים שמנת "ובן בו קורא אתה ואין לישראל

נימול. הוא קנייתו ביום וגו' ימול" "המול אלא

.„BÓLÏ ÏBnpL ÛÒk ˙˜Ó LÈ˙Èa „ÈÏÈ LÈÂ ,‰ ≈ƒ¿«∆∆∆ƒƒ¿»¿≈¿ƒ«ƒ
Á˜ÏÂ ,‰ÁÙL Á˜Ï ?„ˆÈk .„ÏBpL ÌBia ÏBnpL∆ƒ«∆«≈«»«ƒ¿»¿»«

dnÚ d¯aÚ18‰„ÏÈÂ19‰BÓLÏ ÏBn ‰Ê È¯‰ -20; À»»ƒ»¿»¿»¬≈∆ƒƒ¿»
¯aÚ‰ È¯‰Â ,BÓˆÚ ÈÙa ¯aÚ‰ Á˜lL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆»«»À»ƒ¿≈«¿«¬≈»À»

ÛÒk ˙˜Ó BÓˆÚ21,„ÏBpL Ì„˜ Bn‡ ‰˜Â ÏÈ‡B‰ - «¿ƒ¿«∆∆ƒ¿»»ƒ…∆∆«
.‰BÓLÏ ÏBnƒƒ¿»

מקנתה.18) בשעת מעוברת ישראל.19)שהיתה ברשות
קנויה 20) אמו שגם בשעה ישראל ברשות ונולד הואיל

שמונת  "ובן בו קורא ואתה ל"לכם", דומה זה הרי לישראל,
זכר". כל לכם ימול לומר 21)ימים רבינו נתכוין כאן

העובר  את אלא קנה לא מתחילה שאפילו גדול, יותר חידוש

וקנה  נמלך שבינתיים אלא אמו, את לקנות חשב ולא בלבד
כסף" כ"מקנת נידון העובר אין שילדתו, טרם אמו את גם
לפני  נקנתה ואמו הואיל לשמונה, ונימול בית" כ"יליד אלא
שבת  במס' השנויה ברייתא מתוך רבינו למד זה וכל לידתו.

מילה. הל' רבינו" "תשובות במוספנו וראה ע"ב. קלה,

.‰‰È¯aÚÏ ‰ÁÙL Á˜Ï22ŒÏÚ ‰ÁÙL Á˜lL B‡ , »«ƒ¿»¿À»∆»∆»«ƒ¿»«
˙e„·Ú ÌLÏ dÏÈaË‰Ï ‡lL ˙Ó23ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ¿»∆…¿«¿ƒ»¿≈«¿««ƒ

B˙eL¯a „ÏBpL24„ÏBp‰ È¯‰L ,„ÏBpL ÌBia ÏBn , ∆«ƒ¿ƒ«∆«∆¬≈«»
ÌBi‰ el‡Îe Bc·Ï ÛÒk ˙˜Ó ‡e‰ el‡k ,‰f‰«∆¿ƒƒ¿«∆∆¿«¿ƒ«

e‰˜25˙eÁÙL ÏÏÎa Bn‡ ÔÈ‡L ,26È„k ,Ï‡¯NÈ »»∆≈ƒƒ¿«ƒ¿ƒ¿»≈¿≈
˙Èa „ÈÏÈ Ôa‰ ‰È‰iL27Bn‡ ‰Ï·Ë Ì‡Â .28¯Á‡ ∆ƒ¿∆«≈¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿»ƒ««

‰BÓLÏ ÏBn ‰Ê È¯‰ - ‰„ÏiL29. ∆»¿»¬≈∆ƒƒ¿»

דומה 22) זה ואין בוולדותיה, אלא האם בגוף חלק לו שאין
ישראלית,23)ל"לכם". כאשה במצוות חייבת שתהיה

מצוות. עול עליה ואין שהיתה כמו גויה תשאר אלא
לשמונה.24) הנימול בית" "יליד כדין לידון ראוי והיה
לידתו.25) שירות 26)אחרי מופשט, שם - שפחּות

מוכר  אדם שאין "כשם אישות, - והפכה ועבודתה, השפחה
יח.). (קידושין אישּות" אחר לשפחּות בתו אינו 27)את כי

לאמו  ישראל ברשות שנולד עבד אלא בית" "יליד נקרא
שם). (שבת, לידתו לפני לישראל הקנויה השפחה

ישראל.28) שפחּות בכלל היא והרי עבדות, זה 29)לשם
עלֿמנת  שפחה שלקח מי על האחרון הדין על רק מוסב
לעשות  לידתו לאחר הטבילה מועילה אז כי להטבילה, שלא
והטבילה  הואיל כי לשמונה, להמול בית" "יליד כדין
האם  קנה כאילו זה והרי מתחילה, שהתנה התנאי נתבטל
שפחה  ב"לקח אבל ג). ס"ק רסז, סי' ליו"ד (ט"ז תנאי בלא
אין  - שילדה אחרי עבדות לשם הטבילה אפילו לעובריה"
לרבו, קנויה אמו היתה לא שנולד ובשעה הואיל מועיל, זה
(כסףֿ לידתו ביום ונימול בעלמא כסף" כ"מקנת הוא הרי

משנה).

.Â„·Ú‰ ‰ˆ¯ ‡ÏÂ ,Ì"ekÚ‰ ÔÓ ÏB„b „·Ú Á˜Ï»«∆∆»ƒ»«¿…»»»∆∆
ÔÈÏbÏ‚Ó - ÏBÓÏ30¯NÚŒÌÈL Ïk BnÚ¯˙È ;L„Á ƒ¿«¿¿ƒƒ»¿≈»»…∆»≈

Ï¯Ú ‡e‰Lk BÓi˜Ï ¯eÒ‡ ,ÔkŒÏÚ31¯ÊBÁ ‡l‡ , «≈»¿«¿¿∆»≈∆»≈
Ïˆ‡ ‡e‰Â ‰lÁzÓ ÂÈÏÚ ‰˙‰ Ì‡Â .Ì"ekÚÏ B¯ÎBÓe¿¿«¿ƒƒ¿»»»ƒ¿ƒ»¿≈∆
‡e‰Â BÓi˜Ï ¯zÓ - B˙B‡ ÏeÓÈ ‡lL ,Ì"ekÚ‰ Ba«̄»«∆…»À»¿«¿¿
Èa eeËˆpL ˙BˆÓ Ú·L ÂÈÏÚ Ïa˜iL „·Ï·e ,Ï¯Ú»≈ƒ¿«∆¿«≈»»∆«ƒ¿∆ƒ¿«¿≈

Á32·LBz ¯‚k ‰È‰ÈÂ33ÂÈÏÚ Ïa˜ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ . …«¿ƒ¿∆¿≈»¬»ƒ…ƒ≈»»
„iÓ ‚¯‰È - ˙BˆÓ Ú·L34·LBz ¯b ÌÈÏa˜Ó ÔÈ‡Â .35 ∆«ƒ¿≈»≈ƒ»¿≈¿«¿ƒ≈»

‚‰B Ï·Bi‰L ÔÓÊa ‡l‡36. ∆»ƒ¿«∆«≈≈

מח:).30) (יבמות להמול שיתרצה עליו להשפיע משתדלים
(בראשית 31) עבדיו את למול לאברהם הקב"ה שציוה לפי

שם). ('תוספות' ערלים לקיימם לנו אסור יג) והן:32)יז,
גזל, עריות, גילוי דמים, שפיכות השם, ברכת זרה , עבודה

החי. מן ואבר מצוות 33)דינים שבע עליו שקיבל גוי זה
לפי  תושב? שמו נקרא "ולמה טבל. ולא מל ולא נח, בני
רבינו  (מלשון ישראל" בארץ בינינו להושיבו לנו שמותר
ה"ו). פ"י, ע"ז הל' וראה ה"ז. פ"יד, ביאה איסורי הל'
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כג,34) (שמות שנאמר משום בינינו, להניחם לנו שאסור
משה  נצטוה "וכן לי. אותך יחטיאו פן בארצך ישבו לא לג):
מצוות  לקבל העולם באי כל את לכוף הגבורה, מפי רבינו
פ"ח, מלכים (הל' יהרג" קיבל שלא מי וכל נח, בני שנצטוו
לגויים  ומוכרו חוזר הוא הרי תקיפה, ידינו וכשאין ה"י).

בו.35)מיד. ולהחזיק להחיותו עליו מצווים שנהיה
וגד 36) ראובן שבט משגלו בטל והיובל ע"א. כט, ערכין

עבד  מקיימים אין ולפיכך לב:) (שם, המנשה שבט וחצי
למול) רוצה ואינו נח בני מצוות שבע עליו (שקיבל כזה
ביאה  איסורי בהל' רבינו דברי השווה היובל. בזמן אלא

ה"ט. פ"יד,

.Ê‰lÁz ‰ÏÈÓ ·iÁ ,Ï‡¯NÈ Ï‰˜Ï ÒÎpL ¯b37Ì‡Â . ≈∆ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿»≈«»ƒ»¿ƒ»¿ƒ
Ì"ekÚ ‰È‰Lk ÏÓ38˙È¯a Ìc epnÓ ÛÈh‰Ï CÈ¯ˆ -39 »¿∆»»«»ƒ¿«ƒƒ∆«¿ƒ

Ïe‰Ó ‡e‰Lk „ÏBpL ÔË˜ ÔÎÂ .¯ib˙pL ÌBia40CÈ¯ˆ , «∆ƒ¿«≈¿≈»»∆«¿∆»»ƒ
˙È¯a Ìc epnÓ ÛÈh‰Ï41,ÒBÈ‚B¯c‡ .ÈÈÓM‰ ÌBia ¿«ƒƒ∆«¿ƒ««¿ƒƒ«¿¿ƒ

k ˙e·˜Â ¯ÎÊk ˙e¯ÎÊ BÏ LiL „eÏi‰ ‡e‰Â- ‰·˜ ¿«»∆∆«¿¿»»¿«¿ƒ¿≈»
ÈÈÓMa B˙B‡ ÏeÓÏ CÈ¯ˆ42ÔÙ„ ‡ˆBÈ ÔÎÂ .43ÈÓe , »ƒ»«¿ƒƒ¿≈≈…∆ƒ

˙BÏ¯Ú ÈzL BÏ LiL44Ô‰ÈzL ˙‡ ÔÈÏÓ ,45ÈÈÓMa46. ∆∆¿≈»¿»ƒ∆¿≈∆«¿ƒƒ

ויטבול".37) שימול עד גר אינו "לעולם ע"ב: מו, יבמות
הערבים.38) כגון גירות, לשם תחת 39)שלא יכנס איך כי

קלה.). (שבת ברית דם בלי השכינה לו 40)כנפי שאין
ה"ב). פ"ב, לקמן (ראה העטרה את המחפה העור

נדבק 41) שהעור - היא כבושה ערלה שמא אנו שחוששים
מקור  למצוא מתלבט הכסףֿמשנה מרן ניכר. ואינו - בבשר
ממנו  להטיף צריך מהול כשהוא שנתגייר שגר רבינו, לפסק
מחלוקת  בזה יש ע"א, קלה, דף שבת במס' כי ברית, דם
ב"ר  במדרש אולם מי, כדברי הלכה שם הכריעו ולא תנאים
אומר: הגלילי יוסי רבי של בנו אלעזר "רבי אמרו: מו פ'
(גר  זה ועל מהול) (שנולד זה על וב"ה ב"ש נחלקו לא
ברית. דם ממנו להטיף צריך שהוא מהול) כשהוא שנתגייר
שלו  שמיני יום וחל מהול שנולד מי על נחלקו, מה על
וב"ה  השבת, את עליו מחללים אומרים שב"ש בשבת,

יצחק: רבי אמר מחללים. אין È¯·„Îאומרים ‰ÎÏ‰
„ÈÓÏ˙‰ שצריך מודים שהכל הרי אלעזר). רבי (הוא "

רסג, סי' ליו"ד הגר"א (ביאורי ברית דם מהול מגר להטיף
ו). השבת,42)ס"ק את עליו מחללים שאין אע"פ

ה"יא. בסמוך את 43)כמבואר וקרעו בלדתו קשתה שאמו
והוצי  עליו הדופן טמאה אמו שאין ואע"פ שם, דרך או

לשמונה, נימול יהא שלא אומרים אנו אין לידה, טומאת
קורא  אתה שאין מי קלה.): (שבת האומר אחד חכם כדעת
הפסוק  את בו קורא אתה אין וגו' ימים" שבעת "וטמאה בו:
הלכה  אלא בֿג) יב, (ויקרא ימול השמיני וביום  הסמוך:

שם. עליו החולקים זה.44)כחכמים על זה עורות שני
קלה:). שבת (רש"י, גידים שני אומרים: ויש

השבת.46)הערלות.45) את דוחה מילתן שאין אע"פ
תלוי  זה אין כי בשמיני זמנן בחול ה"יא, בסמוך כמבואר

קלה:). (שבת בזה

.ÁLÓM‰ ˙BÏÚ ¯Á‡ ,ÌBia ‡l‡ ÌÏBÚÏ ÔÈÏÓ ÔÈ‡47 ≈»ƒ¿»∆»«««¬«∆∆
,‰pÓÊ· ‡lL ÔÈa ,dpÓÊ ‡e‰L ,ÈÈÓM‰ ÌBia ÔÈa -≈««¿ƒƒ∆¿«»≈∆…ƒ¿«»
- ÈÈÓM‰ ÌBia :¯Ó‡pL ,‰‡Ï‰Â ÈÚÈLzÓ ‡e‰L∆ƒ¿ƒƒ»»¿»∆∆¡«««¿ƒƒ

‰ÏÈl· ‡ÏÂ ÌBia48- ¯ÁM‰ „enÚ ‰ÏÚMÓ ÏÓ . «¿…«»¿»»ƒ∆»»««««
¯Lk49‰ÂˆÓ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,‰ÏÈnÏ ¯Lk ÌBi‰ ÏÎÂ . »≈¿»«»≈«ƒ»¿««ƒ≈ƒ¿»

˙BˆnÏ ÔÈÓÈc˜Ó ÔÈÊÈ¯fL ,ÌBi‰ ˙lÁ˙a ÌÈc˜‰Ï50. ¿«¿ƒƒ¿ƒ««∆¿ƒƒ«¿ƒƒ«ƒ¿

החמה.47) הנץ זמן לי 48)הוא "אין ע"ב: עב, יבמות
לרבות  מניין ביום, אלא נימול שאין לשמיני נימול אלא
וי"ו  "וביום" לומר: תלמוד וכו'? לעשרה לתשעה נימול
ביום. אלא נימולים שאין הנימולים כל לרבות מיותרת

נחשב 49) השחר מעלות ההלכה, שמצד ע"א. כ, מגילה
לכתחילה  צריכים בו בקיאים הכל שאין לפי אלא יום,

שם). (רש"י החמה הנץ עד ע"א.50)להמתין ד, פסחים
ג): כב, (בראשית בבוקר.ÌÎ˘ÈÂשנאמר אברהם

.Ë˙aM‰ ˙‡ ‰ÁBc dpÓÊ· ‰ÏÈÓ51,dpÓÊ· ‡lLÂ ; ƒ»ƒ¿«»»∆««»¿∆…ƒ¿«»
˙aM‰ ˙‡ ‡Ï ,‰ÁBc dÈ‡52ÔÈ·e .·BËŒÌBÈ ˙‡ ‡ÏÂ ≈»»…∆««»¿…∆≈

?„ˆÈk .˙Ú¯v‰ ˙‡ ‰ÁBc ,dpÓÊ· ‡lL ÔÈ·e dpÓÊaƒ¿«»≈∆…ƒ¿«»»∆«»»«≈«
˙¯‰· ‰˙È‰ Ì‡L53ÌÚ dÎ˙BÁ ,‰Ï¯Ú‰ ¯BÚa ∆ƒ»¿»«∆∆¿»»¿»¿»ƒ

Œ‡Ïa ˙Ú¯v‰ Ú‚ ˙ˆÈˆwL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ;‰Ï¯Ú‰»»¿»««ƒ∆¿ƒ«∆««»««¿…
Ú˙‰N54‰NÚ ‡B·È -55‰NÚ˙Œ‡Ï ˙‡ ‰Á„ÈÂ56. «¬∆»¬≈¿ƒ¿∆∆…«¬∆

בשבת"51) אפילו "ביום - וגו' השמיני וביום שנאמר:
ימול". "ובשמיני לכתוב: היה די כי קלז.), שם,52)(שבת

כשנימול  אלא בשבת מילה נתרבתה לא כי ע"א. קלג,
השמיני". "וביום ככתוב: צרעת,53)בשמיני, נגע

ב). יג, (ויקרא בתורה כד,54)המפורש (דברים שנאמר
מקום  וכל וגו'. ולעשות לשמור... הצרעת בנגע השמר ח):
שלא  הזהר כלומר: תעשה', 'לא אלא אינו "השמר" שנאמר

הבהרת. מילה.55)תקוץ מצות קלב,56)של שבת
תעשה' 'לא בה יש בהרת שקציצת הוכיחו ושם ע"ב.
היא  הכהנים" אתכם יורו אשר ככל "ולעשות שכן ו'עשה',
מפני  שתיהן, דוחה מילה מצות זאת ובכל מצותֿעשה,

"ימול במילה: שיש ·˘¯שכתוב ואפילו "בשר - ערלתו"
לרבות  ונדרשת היא, מיותרת "בשר" תיבת שגם בהרת", שם

בהרת. במקום

.È˙ÏÈÓ Ck ,˙aM‰ ˙‡ ‰ÁBc ÌÈa‰ ˙ÏÈnL ÌLk¿≈∆ƒ««»ƒ»∆««»»ƒ«
,˙aM‰ ˙‡ ‰ÁBc ,‰BÓLÏ ÌÈÏBn Ô‰L ,ÌÈ„·Ú‰»¬»ƒ∆≈ƒƒƒ¿»»∆««»

˙aLa Ô‰lL ÈÈÓL ÏÁ Ì‡57‡lL ,˙Èa „ÈÏÈÓ ıeÁ ; ƒ»¿ƒƒ∆»∆¿«»ƒƒ»ƒ∆…
Bn‡ ‰Ï·Ë58ÏBnpL ÈtŒÏÚŒÛ‡L ,‰„ÏiL „Ú »¿»ƒ«∆»¿»∆««ƒ∆ƒ

˙aM‰ ˙‡ ‰ÁB„ BÈ‡ ,‰BÓLÏ59. ƒ¿»≈∆∆««»

מילת 57) וגם השבת", את דוחה בזמנה "מילה אמרו: שהרי
זה. בכלל בשמיני גירות.58)עבדים כי 59)לשם

או  לשמונה נימול אם קלה:) (שבת בגמרא היא מחלוקת
הולכים  אנו מי, כדברי הלכה הוכרעה ולא והואיל לאחד,
שמא  - שמיני יום לפני אותו מלים אין מספק: לחומרא בו
עליו  מחללים ואין לשמונה, נימול האומר כדעת הלכה
והרי  לאחד, נימול האומר כדעת הלכה שמא - מספק השבת
ביום  אלא אותו מלים אין לפיכך בזמנה. שלא מילה זו
ס"ק  רסז, סי' ליו"ד (ש"ך ללידתו תשיעי יום שהוא ראשון
שילדה, קודם אמו טבלה שלא כסף" ל"מקנת והואֿהדין ז).
את  דוחה אינה ה"ד, לעיל כמבואר לשמונה שנימול שאע"פ
רסז  סי' יו"ד בשו"ע מבואר וכן כאן. האמור מטעם השבת
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כג,34) (שמות שנאמר משום בינינו, להניחם לנו שאסור
משה  נצטוה "וכן לי. אותך יחטיאו פן בארצך ישבו לא לג):
מצוות  לקבל העולם באי כל את לכוף הגבורה, מפי רבינו
פ"ח, מלכים (הל' יהרג" קיבל שלא מי וכל נח, בני שנצטוו
לגויים  ומוכרו חוזר הוא הרי תקיפה, ידינו וכשאין ה"י).

בו.35)מיד. ולהחזיק להחיותו עליו מצווים שנהיה
וגד 36) ראובן שבט משגלו בטל והיובל ע"א. כט, ערכין

עבד  מקיימים אין ולפיכך לב:) (שם, המנשה שבט וחצי
למול) רוצה ואינו נח בני מצוות שבע עליו (שקיבל כזה
ביאה  איסורי בהל' רבינו דברי השווה היובל. בזמן אלא

ה"ט. פ"יד,

.Ê‰lÁz ‰ÏÈÓ ·iÁ ,Ï‡¯NÈ Ï‰˜Ï ÒÎpL ¯b37Ì‡Â . ≈∆ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿»≈«»ƒ»¿ƒ»¿ƒ
Ì"ekÚ ‰È‰Lk ÏÓ38˙È¯a Ìc epnÓ ÛÈh‰Ï CÈ¯ˆ -39 »¿∆»»«»ƒ¿«ƒƒ∆«¿ƒ

Ïe‰Ó ‡e‰Lk „ÏBpL ÔË˜ ÔÎÂ .¯ib˙pL ÌBia40CÈ¯ˆ , «∆ƒ¿«≈¿≈»»∆«¿∆»»ƒ
˙È¯a Ìc epnÓ ÛÈh‰Ï41,ÒBÈ‚B¯c‡ .ÈÈÓM‰ ÌBia ¿«ƒƒ∆«¿ƒ««¿ƒƒ«¿¿ƒ

k ˙e·˜Â ¯ÎÊk ˙e¯ÎÊ BÏ LiL „eÏi‰ ‡e‰Â- ‰·˜ ¿«»∆∆«¿¿»»¿«¿ƒ¿≈»
ÈÈÓMa B˙B‡ ÏeÓÏ CÈ¯ˆ42ÔÙ„ ‡ˆBÈ ÔÎÂ .43ÈÓe , »ƒ»«¿ƒƒ¿≈≈…∆ƒ

˙BÏ¯Ú ÈzL BÏ LiL44Ô‰ÈzL ˙‡ ÔÈÏÓ ,45ÈÈÓMa46. ∆∆¿≈»¿»ƒ∆¿≈∆«¿ƒƒ

ויטבול".37) שימול עד גר אינו "לעולם ע"ב: מו, יבמות
הערבים.38) כגון גירות, לשם תחת 39)שלא יכנס איך כי

קלה.). (שבת ברית דם בלי השכינה לו 40)כנפי שאין
ה"ב). פ"ב, לקמן (ראה העטרה את המחפה העור

נדבק 41) שהעור - היא כבושה ערלה שמא אנו שחוששים
מקור  למצוא מתלבט הכסףֿמשנה מרן ניכר. ואינו - בבשר
ממנו  להטיף צריך מהול כשהוא שנתגייר שגר רבינו, לפסק
מחלוקת  בזה יש ע"א, קלה, דף שבת במס' כי ברית, דם
ב"ר  במדרש אולם מי, כדברי הלכה שם הכריעו ולא תנאים
אומר: הגלילי יוסי רבי של בנו אלעזר "רבי אמרו: מו פ'
(גר  זה ועל מהול) (שנולד זה על וב"ה ב"ש נחלקו לא
ברית. דם ממנו להטיף צריך שהוא מהול) כשהוא שנתגייר
שלו  שמיני יום וחל מהול שנולד מי על נחלקו, מה על
וב"ה  השבת, את עליו מחללים אומרים שב"ש בשבת,

יצחק: רבי אמר מחללים. אין È¯·„Îאומרים ‰ÎÏ‰
„ÈÓÏ˙‰ שצריך מודים שהכל הרי אלעזר). רבי (הוא "

רסג, סי' ליו"ד הגר"א (ביאורי ברית דם מהול מגר להטיף
ו). השבת,42)ס"ק את עליו מחללים שאין אע"פ

ה"יא. בסמוך את 43)כמבואר וקרעו בלדתו קשתה שאמו
והוצי  עליו הדופן טמאה אמו שאין ואע"פ שם, דרך או

לשמונה, נימול יהא שלא אומרים אנו אין לידה, טומאת
קורא  אתה שאין מי קלה.): (שבת האומר אחד חכם כדעת
הפסוק  את בו קורא אתה אין וגו' ימים" שבעת "וטמאה בו:
הלכה  אלא בֿג) יב, (ויקרא ימול השמיני וביום  הסמוך:

שם. עליו החולקים זה.44)כחכמים על זה עורות שני
קלה:). שבת (רש"י, גידים שני אומרים: ויש

השבת.46)הערלות.45) את דוחה מילתן שאין אע"פ
תלוי  זה אין כי בשמיני זמנן בחול ה"יא, בסמוך כמבואר

קלה:). (שבת בזה

.ÁLÓM‰ ˙BÏÚ ¯Á‡ ,ÌBia ‡l‡ ÌÏBÚÏ ÔÈÏÓ ÔÈ‡47 ≈»ƒ¿»∆»«««¬«∆∆
,‰pÓÊ· ‡lL ÔÈa ,dpÓÊ ‡e‰L ,ÈÈÓM‰ ÌBia ÔÈa -≈««¿ƒƒ∆¿«»≈∆…ƒ¿«»
- ÈÈÓM‰ ÌBia :¯Ó‡pL ,‰‡Ï‰Â ÈÚÈLzÓ ‡e‰L∆ƒ¿ƒƒ»»¿»∆∆¡«««¿ƒƒ

‰ÏÈl· ‡ÏÂ ÌBia48- ¯ÁM‰ „enÚ ‰ÏÚMÓ ÏÓ . «¿…«»¿»»ƒ∆»»««««
¯Lk49‰ÂˆÓ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,‰ÏÈnÏ ¯Lk ÌBi‰ ÏÎÂ . »≈¿»«»≈«ƒ»¿««ƒ≈ƒ¿»

˙BˆnÏ ÔÈÓÈc˜Ó ÔÈÊÈ¯fL ,ÌBi‰ ˙lÁ˙a ÌÈc˜‰Ï50. ¿«¿ƒƒ¿ƒ««∆¿ƒƒ«¿ƒƒ«ƒ¿

החמה.47) הנץ זמן לי 48)הוא "אין ע"ב: עב, יבמות
לרבות  מניין ביום, אלא נימול שאין לשמיני נימול אלא
וי"ו  "וביום" לומר: תלמוד וכו'? לעשרה לתשעה נימול
ביום. אלא נימולים שאין הנימולים כל לרבות מיותרת

נחשב 49) השחר מעלות ההלכה, שמצד ע"א. כ, מגילה
לכתחילה  צריכים בו בקיאים הכל שאין לפי אלא יום,

שם). (רש"י החמה הנץ עד ע"א.50)להמתין ד, פסחים
ג): כב, (בראשית בבוקר.ÌÎ˘ÈÂשנאמר אברהם

.Ë˙aM‰ ˙‡ ‰ÁBc dpÓÊ· ‰ÏÈÓ51,dpÓÊ· ‡lLÂ ; ƒ»ƒ¿«»»∆««»¿∆…ƒ¿«»
˙aM‰ ˙‡ ‡Ï ,‰ÁBc dÈ‡52ÔÈ·e .·BËŒÌBÈ ˙‡ ‡ÏÂ ≈»»…∆««»¿…∆≈

?„ˆÈk .˙Ú¯v‰ ˙‡ ‰ÁBc ,dpÓÊ· ‡lL ÔÈ·e dpÓÊaƒ¿«»≈∆…ƒ¿«»»∆«»»«≈«
˙¯‰· ‰˙È‰ Ì‡L53ÌÚ dÎ˙BÁ ,‰Ï¯Ú‰ ¯BÚa ∆ƒ»¿»«∆∆¿»»¿»¿»ƒ

Œ‡Ïa ˙Ú¯v‰ Ú‚ ˙ˆÈˆwL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ;‰Ï¯Ú‰»»¿»««ƒ∆¿ƒ«∆««»««¿…
Ú˙‰N54‰NÚ ‡B·È -55‰NÚ˙Œ‡Ï ˙‡ ‰Á„ÈÂ56. «¬∆»¬≈¿ƒ¿∆∆…«¬∆

בשבת"51) אפילו "ביום - וגו' השמיני וביום שנאמר:
ימול". "ובשמיני לכתוב: היה די כי קלז.), שם,52)(שבת

כשנימול  אלא בשבת מילה נתרבתה לא כי ע"א. קלג,
השמיני". "וביום ככתוב: צרעת,53)בשמיני, נגע

ב). יג, (ויקרא בתורה כד,54)המפורש (דברים שנאמר
מקום  וכל וגו'. ולעשות לשמור... הצרעת בנגע השמר ח):
שלא  הזהר כלומר: תעשה', 'לא אלא אינו "השמר" שנאמר

הבהרת. מילה.55)תקוץ מצות קלב,56)של שבת
תעשה' 'לא בה יש בהרת שקציצת הוכיחו ושם ע"ב.
היא  הכהנים" אתכם יורו אשר ככל "ולעשות שכן ו'עשה',
מפני  שתיהן, דוחה מילה מצות זאת ובכל מצותֿעשה,

"ימול במילה: שיש ·˘¯שכתוב ואפילו "בשר - ערלתו"
לרבות  ונדרשת היא, מיותרת "בשר" תיבת שגם בהרת", שם

בהרת. במקום

.È˙ÏÈÓ Ck ,˙aM‰ ˙‡ ‰ÁBc ÌÈa‰ ˙ÏÈnL ÌLk¿≈∆ƒ««»ƒ»∆««»»ƒ«
,˙aM‰ ˙‡ ‰ÁBc ,‰BÓLÏ ÌÈÏBn Ô‰L ,ÌÈ„·Ú‰»¬»ƒ∆≈ƒƒƒ¿»»∆««»

˙aLa Ô‰lL ÈÈÓL ÏÁ Ì‡57‡lL ,˙Èa „ÈÏÈÓ ıeÁ ; ƒ»¿ƒƒ∆»∆¿«»ƒƒ»ƒ∆…
Bn‡ ‰Ï·Ë58ÏBnpL ÈtŒÏÚŒÛ‡L ,‰„ÏiL „Ú »¿»ƒ«∆»¿»∆««ƒ∆ƒ

˙aM‰ ˙‡ ‰ÁB„ BÈ‡ ,‰BÓLÏ59. ƒ¿»≈∆∆««»

מילת 57) וגם השבת", את דוחה בזמנה "מילה אמרו: שהרי
זה. בכלל בשמיני גירות.58)עבדים כי 59)לשם

או  לשמונה נימול אם קלה:) (שבת בגמרא היא מחלוקת
הולכים  אנו מי, כדברי הלכה הוכרעה ולא והואיל לאחד,
שמא  - שמיני יום לפני אותו מלים אין מספק: לחומרא בו
עליו  מחללים ואין לשמונה, נימול האומר כדעת הלכה
והרי  לאחד, נימול האומר כדעת הלכה שמא - מספק השבת
ביום  אלא אותו מלים אין לפיכך בזמנה. שלא מילה זו
ס"ק  רסז, סי' ליו"ד (ש"ך ללידתו תשיעי יום שהוא ראשון
שילדה, קודם אמו טבלה שלא כסף" ל"מקנת והואֿהדין ז).
את  דוחה אינה ה"ד, לעיל כמבואר לשמונה שנימול שאע"פ
רסז  סי' יו"ד בשו"ע מבואר וכן כאן. האמור מטעם השבת
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ב'דרכי  הובאה ירוחם רבינו שדעת להעיר וכדאי ב. סעיף
בשום  שבת דוחה עבדים מילת שאין רסז, סי' יו"ד משה'
מילה  הותרה לא כי לידתו, לפני אמו טבלה אפילו פנים

בישראל. אלא בשבת

.‡ÈL„Áa „ÏBpL ÈÓe ,Ïe‰Ó ‡e‰Lk „ÏBpL ÔË»̃»∆«¿∆»ƒ∆««…∆
ÏÙk ‡e‰L ,B˙i¯a ¯ÓbzL Ì„˜ ,B¯eaÚÏ ÈÈÓM‰60, «¿ƒƒ¿ƒ…∆∆ƒ»≈¿ƒ»∆¿≈∆

ÈÁ BÈ‡L ÈtÓ61ÔÙ„ ‡ˆBÈÂ ,62ÈÓe ,ÒBÈ‚B¯c‡Â , ƒ¿≈∆≈«¿≈…∆¿«¿¿ƒƒ
˙aM‰ ˙‡ ÔÈÁBc ÔÈ‡ - ˙BÏ¯Ú ÈzL BÏ LiL63‡l‡ , ∆∆¿≈»¿≈ƒ∆««»∆»

.Ô‰lL ÈÚÈLz ÌBÈ ‡e‰L ,˙aLa „Á‡a ÔÈÏBnƒƒ¿∆»¿«»∆¿ƒƒ∆»∆

ג):60) ו, (קהלת ונזכר לידתו, זמן קודם אמו מבטן הנופל
הנפל. ממנו לטלטלו 61)טוב ואסור כאבן, הוא והרי

מצוה. מילתו שאין עליו 62)בשבת טמאה אמו שאין
בביאורנו. ה"ז לעיל וראה לידה, אלה 63)טומאת כל כי

כבושה  ערלתו שמא ספק מהול, כשהוא נולד הם, ספקות
מילה. צריך ואינו כלל ערלה לו אין שמא מילה, וצריך
- "ערלתו" אמרה והתורה נקבה, ספק זכר ספק אנדרוגינוס,
משמע, "ערלתו" כי ספק, ולא השבת את דוחה ודאי, ערלתו
הרי  - ערלות שתי לו שיש מי אחר. של ולא זה של ערלתו
אינה  מהן ואיזו בשמיני, ומצותה ערלה מהן איזו הוא ספק
בן  מספק. שבת דוחים ואין "ערלתו" בכלל ואינה ערלה
לטלטלו  ואסור הוא כמת שהרי מצוה, מילתו אין שמונה
ע"פ  לשמונה נימול אם בכלל ספק יש דופן, יוצא בשבת.
לשמונה" נימול אין לידה, טמאה אמו שאין "כל הכלל:
אין  אבל בשמיני, שנימול לחומרא בו הולכים ולפיכך
דינו  הזכיר לא שרבינו להעיר וראוי השבת. את דוחה מילתו
לפני  שנקרע ונקבות) זכרות סימני לו (אין טומטום של
ה'בית  ולדעת בשבת. נימול אם זכר, ונמצא ימים שמונה
הש"ס  סוגיית פי על בשבת, נימול - רבינו בדברי יוסף'
"זכר  שיהא זה על מקפידים אנו אין כי קכז.) (בבאֿבתרא

ס"י. רסו, סי' ביו"ד ההלכה נפסקה וכך לידה", משעת

.·È˙BLÓM‰ ÔÈa „ÏBpL ÈÓ64˜ÙÒ ,ÌBia ˜ÙÒ - ƒ∆«≈«¿»»≈«»≈
‡e‰L ,ÈÚÈLzÏ ÏBnÂ ,‰ÏÈl‰ ÔÓ ÔÈBÓ - ‰ÏÈla««¿»ƒƒ««¿»¿ƒ«¿ƒƒ∆
,˙BLÓM‰ ÔÈa ˙aL ·¯Ú „ÏB Ì‡Â .ÈÈÓL ˜ÙÒ¿≈¿ƒƒ¿ƒ«∆∆«»≈«¿»

„Á‡a ÏBn ‡l‡ ,˙aM‰ ˙‡ ‰ÁB„ BÈ‡65,˙aLa ≈∆∆««»∆»ƒ¿∆»¿«»
˜ÙqÓ ˙aM‰ ˙‡ ÔÈÁBc ÔÈ‡L66. ∆≈ƒ∆««»ƒ»≈

הוא 64) בינונים, כוכבים שלשה שיראו עד החמה משתשקע
הל' רבינו (לשון מקום" בכל השמשות בין הנקרא הזמן
מתרגם  ו) יב, (שמות הערבים בין ה"ד). פ"ה, שבת

שמשיא". "בין ספק 65)אונקלוס: תשיעי, ספק שהוא
ט"ו 66)עשירי. הלכה בסמוך וראה ע"א. קלה, שבת

ובביאורנו.

.‚ÈÈÈÓM‰ L„Áa „ÏBpL ÈÓ67ÌÏL ‰È‰ Ì‡ - ƒ∆««…∆«¿ƒƒƒ»»»≈
‰Ú·L Ô·e ,ÌÏL „ÏÂ ‰Ê È¯‰ ,ÂÈ¯tˆ·e B¯ÚNaƒ¿»¿ƒ»¿»¬≈∆»»»≈∆ƒ¿»

‰‰zLpL ‡l‡ ,‡e‰68BÈ‡Â ,˙aLa BÏËÏËÏ ¯zÓe , ∆»∆ƒ¿«»À»¿«¿¿¿«»¿≈
B¯ÚNe „ÏB Ì‡ Ï·‡ .˙aLa B˙B‡ ÔÈÏÓe ,Ô·‡Î»∆∆»ƒ¿«»¬»ƒ«¿»
Ôa ‰Ê È¯‰ - Ô˙i¯·k ÔÈÓÏL ÂÈ¯tˆ ÔÈ‡Â ,Èe˜Ï»¿≈ƒ»¿»¿≈ƒƒ¿ƒ»»¬≈∆∆
,‰ÚL˙a ‡l‡ „Ïe‰Ï Èe‡¯ ‰È‰ ‡lL ,È‡cÂ ‰BÓL¿»««∆…»»»¿ƒ»≈∆»¿ƒ¿»
¯eÒ‡Â ,Ô·‡k ·eLÁ ‡e‰ CÎÈÙÏe ;¯ÓbiL Ì„˜ ‡ˆÈÂ¿»»…∆∆ƒ»≈¿ƒ»»»∆∆¿»

˙aLa BÏËÏËÏ69ÌÈLÏL ‰‰L Ì‡ ,ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â . ¿«¿¿¿«»¿««ƒ≈ƒ»»¿ƒ
‡ÓÈ˜ ÏL „ÏÂ ‡e‰ È¯‰ ,ÌBÈ70¯‡Lk ‡e‰ È¯‰Â , ¬≈»»∆¿»»«¬≈ƒ¿»

¯·c ÏÎÏ ÔÈ„ÏBp‰71ÌBÈ ÌÈLÏL ‰‰ML ÏkL , «»ƒ¿»»»∆…∆»»¿ƒ
.ÏÙ BÈ‡ ,Ì„‡a»»»≈»∆

ע"ב.68)לעיבורו.67) ס, מלים 69)יבמות אין ולפיכך
בשבת. אלא 70)אותו הוא שבעה שבן לחיות, שראוי

(שם). בשבת,71)שנשתהה הגל את עליו שמפקחים
ה"ו). פ"ב, רוצח הל' (ראה רוצח משום עליו חייב וההורגו
(ראה  הייבום ומן החליצה מן אביו נשי את פוטר הוא וכן

ועוד). ה"ה פ"א, יבום הל'

.„È„ÏB Ì‡ - B¯eaÚÏ ÈÚÈ·M‰ L„Áa „ÏBpL ÈÓƒ∆««…∆«¿ƒƒ¿ƒƒ«
ÌÏL72˙aLa B˙B‡ ÔÈÏÓe ,‡ÓÈ˜ ÏL „ÏÂ ‰Ê È¯‰ ,73. »≈¬≈∆»»∆¿»»»ƒ¿«»

˙aLa B˙B‡ ÔÈÏÓ - ‰BÓL Ôa ˜ÙÒ ,‰Ú·L Ôa ˜ÙÒ»≈∆ƒ¿»»≈∆¿»»ƒ¿«»
ÌÏLÂ ,‡e‰ ‰Ú·L Ôa Ì‡ :ÌÈt Ïk ÏÚ74- ‡e‰ «»»ƒƒ∆ƒ¿»¿»≈

È¯‰ - ‡e‰ ‰BÓL Ôa Ì‡Â ;˙aL ‰Á„iL ‡e‰ ÔÈ„a¿ƒ∆ƒ¿∆«»¿ƒ∆¿»¬≈
‡e‰ ¯Na CzÁÓk ÏnL ‰Ê75Ì‡ ,ÏÙ ‰fL ÈÙÏ , ∆∆»ƒ¿«≈»»¿ƒ∆∆≈∆ƒ

‰BÓL Ôa ‡e‰76. ∆¿»

ושערו.72) צפרניו שלמו שלא אע"פ שבן 73)באבריו,
שמונה  בן אלא נפל לך ואין תשעה, כבן לחיות ראוי שבעה
שבעה  בן וכן לעיל, וכמבואר ושערו, צפרניו שלמו שלא
להוולד  ראוי היה שלא אומרים שאנו אבריו שלמו שלא

ויצא. וקדם בשמונה שלם 74)אלא אינו אבל באבריו,
נותן  הדין הרי אלה, בכל שלם היה אילו כי וצפרניו, בשערו
כמו  שמונה, בן ודאי כשהוא אפילו אותו מלים שיהיו

הקודמת. בהלכה משום 75)שמבואר עליו חייב שאין
בשבת. חבורה עליו 76)עושה חייב שאין כמת, הוא והרי

לטלטלו, שאסור ואע"פ קלו.) (שבת בשבת חובל משום
אלא  התורה מן אינו טלטול איסור כאבן, הוא שהרי
שמונה  בן בוודאי כן לא התירו, מצוה ספק ובמקום מדרבנן,
משום  בשבת אותו מלים אין מצוה, ספק אפילו בו אין שאז
הרב  דעת עלֿפי זו, הלכה ביאור לצורך. שלא טלטול איסור
רבינו, בדברי ה"ה) פ"א, יבום בהל' (הובאה משנה' ה'מגיד
משנה'. ה'מגיד דברי בהבנת משנה' ה'כסף של וכפירושו

.ÂËÔÈa Bn‡ ÈÚÓÏ ıeÁ BL‡¯ ¯aÚ‰ ‡ÈˆB‰ƒ»À»…ƒ¿≈ƒ≈
˙BLÓM‰77ÈÏÈÏa ‡l‡ BlÎ ‡ˆÈ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ , «¿»««ƒ∆…»»À∆»¿≈≈

˙aLa B˙B‡ ÔÈÏÓ ÔÈ‡ - ˙aL78‰ÁB„ BÈ‡L ÈÓ ÏÎÂ . «»≈»ƒ¿«»¿»ƒ∆≈∆
ÔBL‡¯ ·BËŒÌBÈ ˙‡ ‰ÁB„ BÈ‡ ˙aM‰ ˙‡79‰ÁB„Â , ∆««»≈∆∆ƒ¿∆

ÈL ·BË ŒÌBÈ ˙‡80ÏL ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈL·e . ∆≈ƒƒ¿≈»ƒƒ∆
˙‡ ‡ÏÂ ÔBL‡¯‰ ˙‡ ‡Ï ,‰ÁB„ BÈ‡ ,‰M‰ŒL‡…̄«»»≈∆…∆»ƒ¿…∆

ÈM‰81ÔÎÂ .82ÈL ˙‡ ‰ÁBc dÈ‡ dpÓÊ· ‡lL ‰ÏÈÓ «≈ƒ¿≈ƒ»∆…ƒ¿«»≈»»∆¿≈
.‰M‰ŒL‡¯ ÏL ÌÈ·BË ÌÈÓÈ»ƒƒ∆…«»»

שבת.77) ערב לו 78)של מונים אנו כי ע"ב. מב, נדה 
ראשו, "יצא הכלל: ע"פ ראשו הוצאת משעת ימים שמונה
שבת  בערב השמשות בין כנולד הוא והרי כילוד" הוא הרי

ה"יב. לעיל כאמור השבת, את דוחה כי 79)שאינו
(ויקרא  שבתון הראשון ביום מצותֿעשה: בו יש יוםֿטוב
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תעשו, לא עבודה מלאכת כל לאֿתעשה: ומצות לט) כג,
(שבת  ו'עשה' 'לאֿתעשה' דוחה מילה של מצותֿעשה ואין

לא 80)קלג.). לארץ חוץ בני כי ספק, משום אלא שאינו
את  שקדשו (בזמן החודש של המדוייקת קביעותו את ידעו
בקביעות  שידעו ישראל ובארץ הראיה), ע"פ החודש
אין  כיום וכן יוםֿטוב. בלבד אחד יום אלא עשו לא החודש
בקביעות  אנו בקיאים כי ישראל, בארץ שני' 'יוםֿטוב
כיום  הם שבקיאים אףֿעלֿפי לארץ חוץ ובני החודש,
ימיםֿ שני עושים אין ישראל, ארץ כבני החודש בקביעות

בידיהם. אבותיהם מנהג משום אלא שני 81)טובים כי
ארוך  אחד וכיום להם, אחת קדושה ראשֿהשנה של  ימים
שני  אותו עושים אנו ישראל בארץ ואפילו חשובים, הם
ה"זֿח. פ"ה, החדש קידוש בהל' יפה מבואר והטעם ימים,
עשר  לאחד לעשרה, לתשעה, לשמונה, נימול שקטן נמצא
השמשות, בין נולד לשמונה. כדרכו, כיצד? עשר, ולשנים
לעשרה  נימול שבת, ערב של השמשות בין לתשעה. נימול
הוא, תשיעי יום שמא הבאה, בשבת למולו (שאיֿאפשר
יוםֿטוב  חל השבת). את דוחה אינה בזמנה שלא ומילה
בזמנה  שלא מילה אין (כי לאחדֿעשר נימול שבת, לאחר
שבת, אחר ראשֿהשנה של יוםֿטוב חל יוםֿטוב). את דוחה

מ"ה). פ"יט, (שבת לשניםֿעשר "וכן"82)נימול תיבת
טעמם  זו, בהלכה המנויים הדינים כל שהרי מאד, דחוקה
והגאון  ויו"ט. שבת דוחה אינה בזמנה שלא שמילה מפני
וכוונת  "וכן". במקום "וכל" מגיה רבינוביץ' דוד אליהו רק
שלא  מתקיימת התינוק שמילת מקרה שכל לומר, רבינו
אחר  אונס שאירע או השמיני, ביום שחלה כגון בזמנה,

בשבת. נימול הוא אין בו, וכיוצא בזמנו אותו מלו שלא

.ÊË‡È¯·iL „Ú B˙B‡ ÔÈÏÓ ÔÈ‡ ,‰ÏBÁ83BÏ ÔÈBÓe ; ∆≈»ƒ«∆«¿ƒƒ
˙ÚÏ ˙ÚÓ ÌÈÓÈ ‰Ú·L BÈÏÁÓ ‡È¯·iL ˙ÚÓ84, ≈≈∆«¿ƒ≈»¿ƒ¿»»ƒ≈≈¿≈

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .B˙B‡ ÔÈÏÓ CkŒ¯Á‡Â¿««»»ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ
‰nÁ ezˆÏÁLa85‰Ê ÈÏÁa ‡ˆBiÎÂ ,86Ì‡ Ï·‡ ; ¿∆¬»««»¿«≈»√ƒ∆¬»ƒ

ÂÈÈÚ eÁ˙tiL ˙Úa - ÂÈÈÚ BÏ e·‡k87ÔÈÏÓ ,e‡Ù¯ÈÂ »¬≈»¿≈∆ƒ»¿≈»¿≈»¿»ƒ
.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,„iÓ B˙B‡ƒ»¿≈…«≈»∆

ה):83) יח, (ויקרא אמרה והתורה סכנה, לידי יבוא שמא
- בהם וחי האדם אותם יעשה אשר חוקותי... את ושמרתם
עד.). (סנהדרין בהם" שימות ולא בהם, "וחי חז"ל: ודרשו

אע"פ 84) השמיני, ליום שנימול חולה, שאינו בתינוק כן לא
כגון  לעת, מעת ימים שבעה עליו עברו לא עדיין שלפעמים
בשעות  בשמיני ונימול היום, בחצות ראשון ביום שנולד

עא:). (יבמות מגופו.85)הבוקר ויצא החום ממנו שנשלף
לנדרים  והר"ן לד:). לברכות (רש"י הקדחת חולי - חמה
המזדיין  כאדם חמה, לבשתו חמה, חלצתו מפרש: (מא.)

חלוץ. נקרא - שעליו זיין כלי כל 86)שע"י חולי שהוא
ה'נמוקי 87)הגוף. וכתב אחד, אבר של חולי אלא שאינו

ממתינים  בעינים גדול כאב לו יש שאם פ"ח) (יבמות יוסף'
יותר  חמור זה שחולי שלמים, ימים שבעה שנתרפא אחר
העינים  גידי כח:): (ע"ז אמרו שהרי הקדחת, מחולי

תלויים. הלב בטרפש ומאורם,

.ÊÈÔÈÏÓ ÔÈ‡ ,¯˙BÈa ˜¯È BlL ÈÈÓMa ‡ˆÓpL ÔË»̃»∆ƒ¿»«¿ƒƒ∆»…¿≈≈»ƒ
Ì„ Ba ÏtiL „Ú B˙B‡88‰‡¯Ók ÂÈ‡¯Ó e¯ÊÁÈÂ , «∆ƒ…»¿««¿«¿»¿«¿≈

ÈÓk ,¯˙BÈa Ì„‡ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÌÈ‡È¯a‰ ÌÈpËw‰«¿«ƒ«¿ƒƒ¿≈ƒ»»»…¿≈¿ƒ
B˙B‡ ÔÈÏÓ ÔÈ‡ ,B˙B‡ eÚ·vL89BÓc Ba ÚÏaiL „Ú ∆»¿≈»ƒ«∆ƒ»«»

ÌÈpËw‰ ¯‡Lk ÂÈ‡¯Ó e¯ÊÁÈÂ90ÈÏÁ ‰fL ÈtÓ , ¿««¿«¿»ƒ¿»«¿«ƒƒ¿≈∆∆…ƒ
.‰a¯‰ el‡ ÌÈ¯·„a ¯‰f‰Ï CÈ¯ˆÂ .‡e‰¿»ƒ¿ƒ»≈ƒ¿»ƒ≈«¿≈

צרכו.88) כל דם בו מצוי 89)שיתאסף דמו כל שעכשיו
קלד. (שבת דמו כל יצא וכשימולוהו לבשר, עור בין
הלכתי  אחת פעם נתן, רבי "אמר שם: ומסופר שם). וברש"י
שני  ומת, ראשון בנה שמלה לפני אשה ובאת הים, לכרכי
לה, אמרתי אדום. שהוא ראיתיו לפני, הביאתו שלישי ומת,
דמו  בו שבלע עד לו המתינה דמו, בו שיבלע עד לו המתיני
שמי". על הבבלי נתן לו קוראים והיו וחיה, אותו ומלה

אדום 90) או ירוק נמצא לא שאפילו משמע, רבינו מדברי
הקטנים  כשאר מראיו חזרו ביום ובו השמיני, ביום אלא
ימים  שבעה לו ממתינים ואין מיד, אותו מלים הבריאים,
"שנמצא  ואמר: רבינו שדייק וזה רסג) סי' יו"ד (ב"ח
ביום  זה ראו שאם להורות וכו' ביותר" ירוק שלו בשמיני
אותו  מלים ירוק, מצאוהו לא השמיני וביום השביעי,

קלוגר). לר"ש שלמה' ('בנין בשמיני

.ÁÈ‰ÏnL ‰M‡91,‰ÏÈÓ ˙ÓÁÓ ˙Óe ,ÔBL‡¯ da ƒ»∆»»¿»ƒ≈≈¬«ƒ»
˙‡ ‰ÏÈLÎ‰L˙ÓÁÓ ˙Óe ,ÈM‰ ˙‡ ‰ÏÓ ÔÎÂ ;BÁk ∆ƒ¿ƒ»∆…¿≈»»∆«≈ƒ≈≈¬«

- ÈM‰ dÏÚaÓ ÔÈa ,ÔBL‡¯‰ dÏÚaÓ ÔÈa - ‰ÏÈÓƒ»≈ƒ«¿»»ƒ≈ƒ«¿»«≈ƒ
ÈLÈÏM‰ ˙‡ ÏeÓÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰92ÔÈÈzÓÓ ‡l‡ ,BpÓÊa ¬≈∆…»∆«¿ƒƒƒ¿«∆»«¿ƒƒ

„ÏÂ ‡l‡ ,ÔÈÏÓ ÔÈ‡ .BÁk ˜fÁ˙ÈÂ ÏÈc‚iL „Ú BÏ«∆«¿ƒ¿ƒ¿«≈…≈»ƒ∆»»»
Ïk‰ ˙‡ ‰ÁBc ˙BLÙ ˙kqL ,ÈÏÁ ÌeL Ba ÔÈ‡L93; ∆≈…ƒ∆«»«¿»»∆«…

LÙ ¯ÈÊÁ‰Ï ¯LÙ‡ È‡Â ,ÔÓÊ ¯Á‡Ï ÏeÓÏ ¯LÙ‡Â¿∆¿»»¿««¿«¿ƒ∆¿»¿«¬ƒ∆∆
.ÌÏBÚÏ Ï‡¯NiÓ ˙Á‡««ƒƒ¿»≈¿»

אותו.91) מלה עצמה שהיא ולא למול, בנה שנתנה
מתים 92) שבניה זו אשה הוחזקה כי ע"ב. סד, יבמות

באשה  אלא קפידא שאין משמע רבינו מדברי מילה. מחמת
והדם  רופף, שדמה למשפחתה אנו חוששים כי בניה, שמתו
לא.) (נדה חז"ל כמאמר האשה, מחלק הוא בוולד הנוצר
מזרעת  אמו ואמו... ואביו הקב"ה, באדם, שותפים שלשה
בניו  שני לו שמתו איש אבל וכו', ודם בשר שממנו אודם
ומלים  לו, חוששים אין נשים משתי נולדו אם מילה, מחמת
יוסף' ב'בית (הובא מנוח רבינו דעת אבל השלישי, בנו את
סכנת  בספק להקל ואין חוששים, באיש שגם רסג) סי' יו"ד
ב). סעיף רסג, סי' (יו"ד בשו"ע ההלכה נפסקה וכך נפשות.

(הובא 93) גאון נחשון רב כתב ה"ג. פ"ב שבת הל' ראה
להיות  שיגיע קודם שמת תינוק פ"ג): קטן למועד ברא"ש
ממנו  חרפתו להסיר קברו, על אותו מלים ימים, שמונה בן
שם  לו וקוראים מילתו, על מברכין ואין בערלתו, יקבר שלא
ותהיה  המתים בתחיית ויחיה השמים מן שירחמוהו לזכר
ה  סעיף רסג, סי' יו"ד (וראה אביו את להכיר דיעה בו
"קטן  קי:): (סנהדרין התלמוד דברי לזה וסמך שם) בהגהה

(הגר"א). שנימול" משעה הבא? לעולם בא מאימתי
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תעשו, לא עבודה מלאכת כל לאֿתעשה: ומצות לט) כג,
(שבת  ו'עשה' 'לאֿתעשה' דוחה מילה של מצותֿעשה ואין

לא 80)קלג.). לארץ חוץ בני כי ספק, משום אלא שאינו
את  שקדשו (בזמן החודש של המדוייקת קביעותו את ידעו
בקביעות  שידעו ישראל ובארץ הראיה), ע"פ החודש
אין  כיום וכן יוםֿטוב. בלבד אחד יום אלא עשו לא החודש
בקביעות  אנו בקיאים כי ישראל, בארץ שני' 'יוםֿטוב
כיום  הם שבקיאים אףֿעלֿפי לארץ חוץ ובני החודש,
ימיםֿ שני עושים אין ישראל, ארץ כבני החודש בקביעות

בידיהם. אבותיהם מנהג משום אלא שני 81)טובים כי
ארוך  אחד וכיום להם, אחת קדושה ראשֿהשנה של  ימים
שני  אותו עושים אנו ישראל בארץ ואפילו חשובים, הם
ה"זֿח. פ"ה, החדש קידוש בהל' יפה מבואר והטעם ימים,
עשר  לאחד לעשרה, לתשעה, לשמונה, נימול שקטן נמצא
השמשות, בין נולד לשמונה. כדרכו, כיצד? עשר, ולשנים
לעשרה  נימול שבת, ערב של השמשות בין לתשעה. נימול
הוא, תשיעי יום שמא הבאה, בשבת למולו (שאיֿאפשר
יוםֿטוב  חל השבת). את דוחה אינה בזמנה שלא ומילה
בזמנה  שלא מילה אין (כי לאחדֿעשר נימול שבת, לאחר
שבת, אחר ראשֿהשנה של יוםֿטוב חל יוםֿטוב). את דוחה

מ"ה). פ"יט, (שבת לשניםֿעשר "וכן"82)נימול תיבת
טעמם  זו, בהלכה המנויים הדינים כל שהרי מאד, דחוקה
והגאון  ויו"ט. שבת דוחה אינה בזמנה שלא שמילה מפני
וכוונת  "וכן". במקום "וכל" מגיה רבינוביץ' דוד אליהו רק
שלא  מתקיימת התינוק שמילת מקרה שכל לומר, רבינו
אחר  אונס שאירע או השמיני, ביום שחלה כגון בזמנה,

בשבת. נימול הוא אין בו, וכיוצא בזמנו אותו מלו שלא

.ÊË‡È¯·iL „Ú B˙B‡ ÔÈÏÓ ÔÈ‡ ,‰ÏBÁ83BÏ ÔÈBÓe ; ∆≈»ƒ«∆«¿ƒƒ
˙ÚÏ ˙ÚÓ ÌÈÓÈ ‰Ú·L BÈÏÁÓ ‡È¯·iL ˙ÚÓ84, ≈≈∆«¿ƒ≈»¿ƒ¿»»ƒ≈≈¿≈

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .B˙B‡ ÔÈÏÓ CkŒ¯Á‡Â¿««»»ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ
‰nÁ ezˆÏÁLa85‰Ê ÈÏÁa ‡ˆBiÎÂ ,86Ì‡ Ï·‡ ; ¿∆¬»««»¿«≈»√ƒ∆¬»ƒ

ÂÈÈÚ eÁ˙tiL ˙Úa - ÂÈÈÚ BÏ e·‡k87ÔÈÏÓ ,e‡Ù¯ÈÂ »¬≈»¿≈∆ƒ»¿≈»¿≈»¿»ƒ
.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,„iÓ B˙B‡ƒ»¿≈…«≈»∆

ה):83) יח, (ויקרא אמרה והתורה סכנה, לידי יבוא שמא
- בהם וחי האדם אותם יעשה אשר חוקותי... את ושמרתם
עד.). (סנהדרין בהם" שימות ולא בהם, "וחי חז"ל: ודרשו

אע"פ 84) השמיני, ליום שנימול חולה, שאינו בתינוק כן לא
כגון  לעת, מעת ימים שבעה עליו עברו לא עדיין שלפעמים
בשעות  בשמיני ונימול היום, בחצות ראשון ביום שנולד

עא:). (יבמות מגופו.85)הבוקר ויצא החום ממנו שנשלף
לנדרים  והר"ן לד:). לברכות (רש"י הקדחת חולי - חמה
המזדיין  כאדם חמה, לבשתו חמה, חלצתו מפרש: (מא.)

חלוץ. נקרא - שעליו זיין כלי כל 86)שע"י חולי שהוא
ה'נמוקי 87)הגוף. וכתב אחד, אבר של חולי אלא שאינו

ממתינים  בעינים גדול כאב לו יש שאם פ"ח) (יבמות יוסף'
יותר  חמור זה שחולי שלמים, ימים שבעה שנתרפא אחר
העינים  גידי כח:): (ע"ז אמרו שהרי הקדחת, מחולי

תלויים. הלב בטרפש ומאורם,

.ÊÈÔÈÏÓ ÔÈ‡ ,¯˙BÈa ˜¯È BlL ÈÈÓMa ‡ˆÓpL ÔË»̃»∆ƒ¿»«¿ƒƒ∆»…¿≈≈»ƒ
Ì„ Ba ÏtiL „Ú B˙B‡88‰‡¯Ók ÂÈ‡¯Ó e¯ÊÁÈÂ , «∆ƒ…»¿««¿«¿»¿«¿≈

ÈÓk ,¯˙BÈa Ì„‡ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÌÈ‡È¯a‰ ÌÈpËw‰«¿«ƒ«¿ƒƒ¿≈ƒ»»»…¿≈¿ƒ
B˙B‡ ÔÈÏÓ ÔÈ‡ ,B˙B‡ eÚ·vL89BÓc Ba ÚÏaiL „Ú ∆»¿≈»ƒ«∆ƒ»«»

ÌÈpËw‰ ¯‡Lk ÂÈ‡¯Ó e¯ÊÁÈÂ90ÈÏÁ ‰fL ÈtÓ , ¿««¿«¿»ƒ¿»«¿«ƒƒ¿≈∆∆…ƒ
.‰a¯‰ el‡ ÌÈ¯·„a ¯‰f‰Ï CÈ¯ˆÂ .‡e‰¿»ƒ¿ƒ»≈ƒ¿»ƒ≈«¿≈

צרכו.88) כל דם בו מצוי 89)שיתאסף דמו כל שעכשיו
קלד. (שבת דמו כל יצא וכשימולוהו לבשר, עור בין
הלכתי  אחת פעם נתן, רבי "אמר שם: ומסופר שם). וברש"י
שני  ומת, ראשון בנה שמלה לפני אשה ובאת הים, לכרכי
לה, אמרתי אדום. שהוא ראיתיו לפני, הביאתו שלישי ומת,
דמו  בו שבלע עד לו המתינה דמו, בו שיבלע עד לו המתיני
שמי". על הבבלי נתן לו קוראים והיו וחיה, אותו ומלה

אדום 90) או ירוק נמצא לא שאפילו משמע, רבינו מדברי
הקטנים  כשאר מראיו חזרו ביום ובו השמיני, ביום אלא
ימים  שבעה לו ממתינים ואין מיד, אותו מלים הבריאים,
"שנמצא  ואמר: רבינו שדייק וזה רסג) סי' יו"ד (ב"ח
ביום  זה ראו שאם להורות וכו' ביותר" ירוק שלו בשמיני
אותו  מלים ירוק, מצאוהו לא השמיני וביום השביעי,

קלוגר). לר"ש שלמה' ('בנין בשמיני

.ÁÈ‰ÏnL ‰M‡91,‰ÏÈÓ ˙ÓÁÓ ˙Óe ,ÔBL‡¯ da ƒ»∆»»¿»ƒ≈≈¬«ƒ»
˙‡ ‰ÏÈLÎ‰L˙ÓÁÓ ˙Óe ,ÈM‰ ˙‡ ‰ÏÓ ÔÎÂ ;BÁk ∆ƒ¿ƒ»∆…¿≈»»∆«≈ƒ≈≈¬«

- ÈM‰ dÏÚaÓ ÔÈa ,ÔBL‡¯‰ dÏÚaÓ ÔÈa - ‰ÏÈÓƒ»≈ƒ«¿»»ƒ≈ƒ«¿»«≈ƒ
ÈLÈÏM‰ ˙‡ ÏeÓÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰92ÔÈÈzÓÓ ‡l‡ ,BpÓÊa ¬≈∆…»∆«¿ƒƒƒ¿«∆»«¿ƒƒ

„ÏÂ ‡l‡ ,ÔÈÏÓ ÔÈ‡ .BÁk ˜fÁ˙ÈÂ ÏÈc‚iL „Ú BÏ«∆«¿ƒ¿ƒ¿«≈…≈»ƒ∆»»»
Ïk‰ ˙‡ ‰ÁBc ˙BLÙ ˙kqL ,ÈÏÁ ÌeL Ba ÔÈ‡L93; ∆≈…ƒ∆«»«¿»»∆«…

LÙ ¯ÈÊÁ‰Ï ¯LÙ‡ È‡Â ,ÔÓÊ ¯Á‡Ï ÏeÓÏ ¯LÙ‡Â¿∆¿»»¿««¿«¿ƒ∆¿»¿«¬ƒ∆∆
.ÌÏBÚÏ Ï‡¯NiÓ ˙Á‡««ƒƒ¿»≈¿»

אותו.91) מלה עצמה שהיא ולא למול, בנה שנתנה
מתים 92) שבניה זו אשה הוחזקה כי ע"ב. סד, יבמות

באשה  אלא קפידא שאין משמע רבינו מדברי מילה. מחמת
והדם  רופף, שדמה למשפחתה אנו חוששים כי בניה, שמתו
לא.) (נדה חז"ל כמאמר האשה, מחלק הוא בוולד הנוצר
מזרעת  אמו ואמו... ואביו הקב"ה, באדם, שותפים שלשה
בניו  שני לו שמתו איש אבל וכו', ודם בשר שממנו אודם
ומלים  לו, חוששים אין נשים משתי נולדו אם מילה, מחמת
יוסף' ב'בית (הובא מנוח רבינו דעת אבל השלישי, בנו את
סכנת  בספק להקל ואין חוששים, באיש שגם רסג) סי' יו"ד
ב). סעיף רסג, סי' (יו"ד בשו"ע ההלכה נפסקה וכך נפשות.

(הובא 93) גאון נחשון רב כתב ה"ג. פ"ב שבת הל' ראה
להיות  שיגיע קודם שמת תינוק פ"ג): קטן למועד ברא"ש
ממנו  חרפתו להסיר קברו, על אותו מלים ימים, שמונה בן
שם  לו וקוראים מילתו, על מברכין ואין בערלתו, יקבר שלא
ותהיה  המתים בתחיית ויחיה השמים מן שירחמוהו לזכר
ה  סעיף רסג, סי' יו"ד (וראה אביו את להכיר דיעה בו
"קטן  קי:): (סנהדרין התלמוד דברי לזה וסמך שם) בהגהה

(הגר"א). שנימול" משעה הבא? לעולם בא מאימתי
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ה'תש"פ  מנ"א כ"ג ה' יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
אם 1) מילה מכשירי מוהלים; כיצד למול; הכשרים הם מי

טוב. ויום שבת דוחים

.‡Ï¯Ú elÙ‡Â .ÏeÓÏ ÔÈ¯Lk Ïk‰2„·ÚÂ3‰M‡Â4 «…¿≈ƒ»«¬ƒ»≈¿∆∆¿ƒ»
ÔË˜Â5LÈ‡ ÌL ÔÈ‡L ÌB˜Óa ÔÈÏÓ6Ì"ekÚ Ï·‡ . ¿»»»ƒƒ¿∆≈»ƒ¬»«
‡Ï7ÏÏk ÏeÓÈ8ÏeÓÏÂ ¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - ÏÓ Ì‡Â . …»¿»¿ƒ»≈»ƒ«¬…¿»

‰iL9¯ˆa elÙ‡Â ,ÔÈÏÓ Ïk·e .10ÏÎ·e ˙ÈÎeÎÊ·e ¿ƒ»«…»ƒ«¬ƒ¿…ƒ¿ƒ¿»
˙ÈÓe¯˜a ÏeÓÈ ‡ÏÂ .˙¯BkL ¯·c11ÈtÓ ,‰˜ ÏL »»∆≈¿…»ƒ¿ƒ∆»∆ƒ¿≈

‰kq‰12ÏÊ¯·a ÏeÓÏ ¯Á·n‰ ÔÓ ‰ÂˆÓe .13ÔÈa - ««»»ƒ¿»ƒ«À¿»»¿«¿∆≈
.ÔÈkÒa Ï‡¯NÈ ÏÎ e‚‰Â .ÌÈ¯tÒÓa ÔÈa ,ÔÈkÒa¿«ƒ≈¿ƒ¿»»ƒ¿»¬»ƒ¿»≈¿«ƒ

ועדיין 2) מילה, מחמת אחיו שמתו מפני נימול שלא ישראל
אבל  י"ח). הלכה א, (פרק לעיל כמבואר כוחו, נתחזק לא

בזד  ברית להפיר "בבית מתכוון הובא מנוח, (רבי לא ון,
רסד). סימן דעה יורה מחוייב 3)יוסף" שאינו פי על אף

שאין  עשה במצוות המחוייבת כאשה אלא המצוות, בכל
כשר. העבד גם למול כשרה שהאשה מתוך אבל גרמן, הזמן

א).4) עמוד כז דף זרה (עבודה מילה בת שאינה פי על אף
מצוה,5) לשם לכוון יודע ואינו דעת בר שאינו פי על אף

(שם). לשמה צריכה אינה מילה שיש 6)אבל במקום כי
יט). פרק סוף לשבת (רי"ף לכולם קודם הוא איש שם

המל 7) בו קרא ימול", "הימול שנאמר: שם) זרה (עבודה
מתוך  אשה אבל אחרים, ימול מהול שהוא מי ימול: -

וכשרה. כמהולה היא הרי מילה בת אפילו 8)שאינה
שימול. מי שם שאין גדול"9)במקום המצוות וב"ספר

ברית  דם ממנו ולהטיף לחזור צריך פנים כל שעל כתב
סובר  רבינו שגם וייתכן מהול, כשהוא מנולד עדיף שאינו

רס"ד). סימן דעה יורה יוסף ("בית חדה,10)כך אבן
צור  ציפורה ותיקח כה): פסוק ד, פרק (שמות ככתוב

בנה. ערלת את עץ.11)ותכרות קנה של החד הצד
לחוש 12) ויש אותה, כשדוחקים ממנה ניתזים שקסמים

שם). וברש"י ב עמוד טז דף (חולין הגיד את ינקבו שמא
לעשות 13) עצים "כורתים א) משנה י"ט, פרק (שבת

ליורה  ב"פרישה" וראה בו). (למול ברזל" לעשות פחמים
לזה. טעם ז) קטן סעיף רס"ד (סימן דעה

.·‰tÁÓ‰ ¯BÚ‰ Ïk ˙‡ ÔÈÎ˙BÁ ?ÔÈÏ‰BÓ „ˆÈk14 ≈«¬ƒ¿ƒ∆»»«¿«∆
‰ ˙‡‰¯ËÚ15CkŒ¯Á‡Â .‰¯ËÚ‰ Ïk ‰lb˙zL „Ú , ∆»¬»»«∆ƒ¿«∆»»¬»»¿««»
ÔÈÚ¯Bt16¯BÚ‰ ÔÓ ‰hÓlL C¯‰ Ìe¯w‰ ˙‡17 ¿ƒ∆«¿»«∆¿«»ƒ»

¯Na ‰‡¯iL „Ú Ô‡ÎÏe Ô‡ÎÏ B¯ÈÊÁÓe ,Ô¯tva«ƒ…∆«¬ƒ¿»¿»«∆≈»∆¿«
Ìc‰ ‡ˆiL „Ú ‰ÏÈn‰ ˙‡ ıˆBÓ CkŒ¯Á‡Â .‰¯ËÚ‰»¬»»¿««»≈∆«ƒ»«∆≈≈«»

‰kÒ È„ÈÏ ‡B·È ‡lL È„k ,ÌÈ˜BÁ¯ ˙BÓB˜nÓ18ÏÎÂ . ƒ¿¿ƒ¿≈∆…»ƒ≈«»»¿»
B˙B‡ ÔÈ¯È·ÚÓ ,ıˆBÓ BÈ‡L ÈÓ19,ıˆBnL ¯Á‡Â . ƒ∆≈≈«¬ƒƒ¿««∆≈
‰iË¯ B‡ ˙ÈÏtÒ‡ ‰ÈÏÚ Ô˙B20.Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ≈»∆»ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»¿«≈»∆

עד 15)המכסה.14) (האבר) הגיד שבראש הבשר הוא
ויורד  משפע הגיד שממנו הגיד, את המקיף הגבוה לחוט

הקרקע. כפול 17)קורעים.16)לצד  הערלה  עור  כי
ראש  את מכסה והוא מאוד, דק והפנימי עבה, העליון הוא,

מתחמם 18)הגיד. הגיד שבבשר הדם החבורה, ידי שעל
דף  (שבת מקורה זו הלכה כל הגיד. שיצבה ואפשר ונקפה.

ב). עמוד מוהל.19)קלג מלהיות אותו מפטרים
את 20) ומרפאה הדם, העוצרת במשחה מרוחה תחבושת

הפצע.

.‚ÔÈˆÈˆ LÈ21ÔÈ‡L ÔÈˆÈˆ LÈÂ ,‰ÏÈn‰ ˙‡ ÔÈ·kÚÓ ≈ƒƒ¿«¿ƒ∆«ƒ»¿≈ƒƒ∆≈
‰Ï¯Ú‰ ¯BÚÓ ¯‡L Ì‡ ?„ˆÈk .‰ÏÈn‰ ˙‡ ÔÈ·kÚÓ¿«¿ƒ∆«ƒ»≈«ƒƒ¿«≈»»¿»

d‰·b ·¯ ‰ÙBÁ‰ ¯BÚ22Ï¯Ú ‰Ê È¯‰ - ‰¯ËÚ ÏL «∆…»¿»∆¬»»¬≈∆»≈
·kÚÓ‰ ıÈˆ ‡e‰ ¯BÚ‰ ‰ÊÂ ;‰È‰L ˙BÓk23‡Ï Ì‡Â . ¿∆»»¿∆»ƒ«¿«≈¿ƒ…

·b ·¯ ‰ÙBÁ BÈ‡L ,ËÚÓ ‡l‡ epnÓ ¯‡LÏL d‰ ƒ¿«ƒ∆∆»¿«∆≈∆…»¿»∆
·kÚÓ BÈ‡L ıÈˆ e‰Ê - ‰¯ËÚ24. ¬»»∆ƒ∆≈¿«≈

בעטרה.21) מדובקים שנשארו הערלה וקל 22)נימי
היקפה. לרוב שנית.23)וחומר לחתכו ואין 24)וצריך

א). עמוד קלז דף (שבת שנית אותו מלים

.„‰ÏÈna ˜ÒBÚL ÔÓÊ Ïk - Ïn‰25ÏÚ ÔÈa ¯ÊBÁ , «»»¿«∆≈«ƒ»≈≈«
;ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡L ÔÈˆÈˆ ÏÚ ÔÈa ÔÈ·kÚnL ÔÈˆÈv‰«ƒƒ∆¿«¿ƒ≈«ƒƒ∆≈¿«¿ƒ

L¯t26ÔÈ‡L ÔÈˆÈˆ ÏÚ ,¯ÊBÁ ÔÈ·kÚÓ‰ ÔÈˆÈˆ ÏÚ , ≈««ƒƒ«¿«¿ƒ≈«ƒƒ∆≈»
¯ÊBÁ BÈ‡ ÔÈ·kÚÓ27‡ Ú¯Ù ‡ÏÂ ÏÓ .‰ÏÈn‰ ˙28- ¿«¿ƒ≈≈»¿…»«∆«ƒ»

ÏÓ ‡Ï el‡k29. ¿ƒ…»

ממנה.25) ידיו סילק ידיו.26)שלא אינו 27)סילק
ולמול  לחזור לו שאסור מפרשים: ויש ולמול. לחזור מחוייב
זו  הלכה ומקור המשנה). (מרכבת התינוק צער משום
המפרשים  רוב אולם ב). עמוד קלג דף (שבת בברייתא
אבל  בשבת, במילה זו ברייתא מפרשים בראשם ורש"י
מעכבים, שאינם אפילו ציצים על לחזור שצריך וודאי בחול
חוזר  אינו בחול שאפילו לו מניין רבינו על תמהים ורבים
רבי  והגאון נ) סימן אריה שאגת בשאלותֿותשובות (ראה
רבינו  לשיטת נאמן מקור הביא רבינוביץ' דוד אליהו
הגר  שבמילת ב עמוד מז דף יבמות במסכת ערוך מתלמוד
חוזרים  המילה את המעכבים ציצים בו "נשתיירו שם: אמרו
מעכבים  שאינם ציצים שעל משמע - שנייה" אותו ומלים
אינה  שהרי בחול, אלא אינה הגר מילת והרי חוזרים, אינם

היא. בזמנה שלא שמילה שבת, את 28)דוחה קרע שלא
העטרה. בשר את וגילה הדק קלז 29)הקרום דף (שבת

ולא  - בתורה הפריעה נתפרשה שלא פי על שאף ב) עמוד
אבל  - ב) עמוד עא דף (יבמות אבינו לאברהם פריעה ניתנה
שלא  מי ולפיכך מסיני, למשה הלכה פי על בה נצטווינו
כלל. נימול לא כאילו כרת בעונש הוא עדיין נפרע,
ימול, "המול דרשו: א) הלכה ח, פרק (יבמות ובירושלמי

לפריעה". ואחת למילה, אחת מילות, לשתי מכאן

.‰ÏcÏ„Óe C¯ B¯NaL ÔË˜30ÏÚa ‰È‰L B‡ ,¯˙BÈa »»∆¿»«¿À¿»¿≈∆»»««
¯Na31B˙B‡ ÔÈ‡B¯ - Ïe‰Ó BÈ‡ el‡k ‰‡¯iL „Ú , »»«∆≈»∆¿ƒ≈»ƒ

‰M˜˙iL ˙Úa32CÈ¯ˆ BÈ‡ - Ïe‰Ó ‡e‰L ‰‡¯ Ì‡ : ¿≈∆ƒ¿«∆ƒƒ¿∆∆»≈»ƒ
Ô‡kÓe Ô‡kÓ ¯Na‰ ˙‡ Ôw˙Ï CÈ¯ˆÂ ,ÌeÏk33ÈtÓ , ¿¿»ƒ¿«≈∆«»»ƒ»ƒ»ƒ¿≈

ÔÈÚ‰ ˙È‡¯Ó34Ïe‰Ó ‰‡¯ ‡Ï ‰M˜˙iL ˙Úa Ì‡Â ; «¿ƒ»»ƒ¿ƒ¿≈∆ƒ¿«∆…ƒ¿∆»
,Ô‡kÓe Ô‡kÓ ÏcÏ„Ó‰ ¯Na‰ ˙‡ ÔÈˆˆB˜Â ÔÈ¯ÊBÁ -¿ƒ¿¿ƒ∆«»»«¿À¿»ƒ»ƒ»

ÈeM˜ ˙Úa ‰ÈeÏ‚ ‰¯ËÚ‰ ‰‡¯zL „Ú35‰Ê ¯·„Â . «∆≈»∆»¬»»¿»¿≈ƒ¿»»∆

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33



dlinקנח zekld - dad` xtq - `"pn b"k 'd mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ36‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰¯Bz‰ ÔÓ Ï·‡ ; ƒƒ¿≈¿ƒ¬»ƒ«»««ƒ∆
ÌÚt ÏeÓÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ ,ÏÓe ÏÈ‡B‰ ,Ï¯Úk ‰‡¯ƒ¿∆¿»≈ƒ»≈»ƒ»««

‰iL37. ¿ƒ»

ותלוי.30) שלמעלה 31)רפוי הבשר ונראה שמן שהוא
וחופה  חוזר הוא כאילו - ערלתו שניטלה לאחר - מערלתו

העטרה. ונמתח.32)את מתפשט יש 33)ובשרו
למעלה  הגיד סביב ולקשרו לאחוריו, העור לדחוק להשתדל
ואם  למטה, יחזור ולא שם שיעמוד אפשר אם העטרה, מן
(תרומת  כלום ממנו לחתוך צריך אין זו בדרך אפשר אי

רסד). סימן דעה ליורה בב"ח הובא שלא 34)הדשן,
ערל. שהוא בו ב).35)יחשדו עמוד קלז דך (שבת

היה 36) "ואם ה): משנה י"ט פרק (שם המשנה לשון שכך
מרא  מפני מתקנו בשר התורה בעל שמן משמע - העין" ית

שנית. מילה צריך הנימולים 37)אינו כשאר הוא והרי
ז, פרק תרומות הלכות (ראה ובפסח בתרומה לאכול ומותר

י). הלכה

.Â,ÔÈÚ¯BÙe ,ÔÈÏÓ :˙aLa ‰ÏÈÓ ÈÎ¯ˆ Ïk ÔÈNBÚƒ»»¿≈ƒ»¿«»»ƒ¿ƒ
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÔÈ·kÚÓ‰ ÔÈˆÈˆ ÏÚ ¯ÊBÁÂ ,ÔÈˆˆBÓe¿ƒ¿≈«ƒƒ«¿«¿ƒ««ƒ

˘¯tL38‡lL ÔÓÊ Ïk ,ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡L ÔÈˆÈˆ ÏÚÂ , ∆≈«¿«ƒƒ∆≈¿«¿ƒ»¿«∆…
L¯Ù39˙ÈÏtÒ‡ ‰ÈÏÚ Ô˙BÂ ;40È¯ÈLÎÓ Ï·‡ . ≈«¿≈»∆»ƒ¿¿»ƒ¬»«¿ƒ≈
‰ÏÈÓ41‡lL È¯‰ ?„ˆÈk .˙aM‰ ˙‡ ÔÈÁBc ÔÈ‡ ƒ»≈»ƒ∆««»≈«¬≈∆…

ÔÈ‡È·Ó ‡ÏÂ ,˙aLa ÔÈkÒ ÔÈNBÚ ÔÈ‡ - ÔÈkÒ e‡ˆÓ»¿«ƒ≈ƒ«ƒ¿«»¿…¿ƒƒ
ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ B˙B‡42ÈB·Ó elÙ‡Â .43,·¯ÚÓ BÈ‡L ƒ»¿»«¬ƒ»∆≈¿…»

¯ˆÁÏ ¯ˆÁÓ B˙B‡ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡44·e¯Ú ÔÈ‡Â . ≈¿ƒƒ≈»≈¿»≈¿≈≈
ÔÈkq‰ ˙‡·‰ ÈtÓ ‰Á„ Ì‰È¯·cÓ45¯LÙ‡Â ÏÈ‡B‰ , ƒƒ¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿≈¬»«««ƒƒ¿∆¿»
˙aL ·¯ÚÓ B‡È·‰Ï46. «¬ƒ≈∆∆«»

ידיו.38) שבת 39)שסילק ניתנה הערלה חיתוך שכל
התחלה  זו שהרי חוזר אינו משפירש, אבל אצלה. להידחות
להידחות. שבת ניתנה לא אלו ועל עצמה בפני

משום 40) בשבת אסורה שרפואה פי על אף תחבושת,
בו  שיש חולי שזה מותרת, המילה רפואת סממנים שחיקת

המילה,41)סכנה. את ומאפשרים מכינים שהם דברים
שבת. בערב לעשותם היה חפץ 42)ואפשר להעביר שאסור

ביניהן. עירבו לא אם לרשות מרשות רחוב 43)בשבת
לרשות  פתוחה הרביעית והרוח צדדיו, משלושת שסתום
מותר  התורה ומן לכותל, מכותל עליו נתונה וקורה הרבים,
שכל  למבוי, מהחצרות להוציא מותר וכן בכולו, לטלטל
אסור  סופרים שמדברי אלא היחיד, כרשות הוא הרי המבוי
- עירוב ביניהן. עירבו לא אם למבוי, מהחצרות להוציא
וראה  בביאורנו, ג הלכה י"א, פרק ברכות הלכות לעיל מבואר
רבינו: שכתב וזה וֿז), הלכות א, (פרק עירובין הלכות
היחיד  מרשות רק שלא לומר מעורב" שאינו מבוי "ואפילו
להוציא  התורה מן שאסור הרבים רשות דרך היחיד לרשות
מדברי  אלא בהעברתו איסור שאין מבוי דרך אלא לזה, מזה

בשבת. למילה סכין להביא אסור - דרך 44)סופרים
אלא  מבוי דרך להביא האיסור שאין להעיר וראוי המבוי.
יום  כל מונחים שהיו כלים אבל הבית בתוך ששבתו כלים
מבוי  דרך אפילו לחצר מחצר להעבירם מותר בחצר, השבת
ג, (פרק עירובין הלכות רבינו בדברי כמבואר מעורב, שאינו

יט). מילה.45)הלכה למצוות הוא:46)המיועדת וכלל
דף  (שבת שבת" דוחה אינו שבת מערב לעשותו שאפשר "כל
פסחים  וראה זו. הלכה כל מקור ב עמוד ושם א) עמוד קל
כרת". במקום דבריהם העמידו (סכין) "איזמל א עמוד צב דף

.ÊdÏ ÔÈ˜ÁBL ÔÈ‡ ÔÎÂ47dÏ ÔÈnÁÓ ÔÈ‡Â ,ÔÈÓÓÒ ¿≈≈¬ƒ»«¿»ƒ¿≈¿«ƒ»
ÔÈnÁ48˙ÈÏtÒ‡ dÏ ÔÈNBÚ ÔÈ‡Â ,49ÔÈÙ¯BË ÔÈ‡Â ,50 «ƒ¿≈ƒ»ƒ¿¿»ƒ¿≈¿ƒ

ÔBnk ˜ÁL ‡Ï Ì‡Â .ÔÓLÂ ÔÈÈ51ÒÚBÏ - ˙aL ·¯ÚÓ «ƒ»∆∆¿ƒ…»««≈∆∆«»≈
ÂÈpLa52‰Ê Ô˙B - ÔÓLÂ ÔÈÈ Û¯Ë ‡Ï Ì‡Â .Ô˙BÂ ¿ƒ»¿≈¿ƒ…»««ƒ»∆∆≈∆

B˙BNÚÏ ¯LÙ‡L Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê .BÓˆÚÏ ‰ÊÂ BÓˆÚÏ¿«¿¿∆¿«¿∆«¿»…∆∆¿»«¬
ÁÎL Ì‡ Ï·‡ .˙aM‰ ˙‡ ‰ÁB„ BÈ‡ ,˙aL ·¯ÚÓ≈∆∆«»≈∆∆««»¬»ƒ»«

ÈÚÈLzÏ ‰ÏÈn‰ ‰Ácz - ÔÈ¯ÈLÎn‰ eÈÎ‰ ‡ÏÂ53. ¿…≈ƒ««¿ƒƒƒ»∆«ƒ»«¿ƒƒ

אחת 47) היא הטחינה מלאכת שהרי לרפאותה למילה,
עמוד  עג דף (שבת בשבת שנאסרו מלאכות ותשע משלושים

המילה.48)א). לפני התינוק את שעשיית 49)לרחוץ
שבת. מערב להכין אפשר רגילים 50)האספלנית מערבין.

- בקערה ביצה שטורפים כדרך - בקערה ויין שמן לערב היו
לטרוף  אסור ובשבת לרפואה, המילה על ממנה ולטפטף

סממנים. שחיקת משום ריחני,51)גזירה זרע מין
במקרא  ונמצא בלע"ז) (קיממעל תנור למאפה בו ומשתמשים

כז). פסוק כח, פרק לשנות 52)(ישעיה שאפשר מה שכל
י"ט, פרק (שבת זו הלכה כל ומקור משנים. שבת ְִַבמלאכת

ב). במילה 53)משנה אלא מילה, מפני שבת הודחה שלא
של  עשה מצוות מקיים הוא שבת דיחוי שבשעת עצמה,
בהכנתם  מצוה לו אין שעדיין לא, במכשיריה אבל מילה,

ספר"). ("קרית

.ÁÔÈnÁ‰ eÎtL CkŒ¯Á‡Â ,˙aLa ÔËw‰ ˙‡ eÏÓ54 »∆«»»¿«»¿««»ƒ¿¿««ƒ
ÈtÓ ,˙aLa Ïk‰ BÏ ÔÈNBÚ - ÔÈÓÓq‰ e¯ft˙ B‡ƒ¿«¿««¿»ƒƒ«…¿«»ƒ¿≈

‡È‰ ‰kqL55˙‡ ıÈÁ¯‰Ï Ôk¯cL ÌB˜Ó .BÏ ∆«»»ƒ¿∆«¿»¿«¿ƒ∆
ÔËw‰56ÔÈa - ‰ÏÈn‰ ÌBÈa ˙aLa B˙B‡ ÔÈˆÈÁ¯Ó , «»»«¿ƒƒ¿«»¿«ƒ»≈

‰ÏÈn‰ ¯Á‡Ï ÔÈa ,‰ÏÈn‰ ÈÙÏ57ÏL ÈLÈÏM· B‡ , ƒ¿≈«ƒ»≈¿«««ƒ»«¿ƒƒ∆
‰ÏÈÓ58BÙeb Ïk ˙ˆÈÁ¯ ÔÈa ˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL59, ƒ»∆»ƒ¿¿«»≈¿ƒ«»

,˙aL ·¯ÚÓ enÁe‰L ÔÈnÁa ÔÈa ;‰ÏÈÓ ˙ˆÈÁ¯ ÔÈa≈¿ƒ«ƒ»≈¿«ƒ∆«≈∆∆«»
˙aLa enÁe‰L ÔÈnÁa ÔÈa60‡È‰ ‰kqL ÈtÓ , ≈¿«ƒ∆«¿«»ƒ¿≈∆«»»ƒ

BÏ61.

המילה.54) את בהם שבת 55)שרוחצים היא שדחוייה
תידחה  המילה לפני נשפכו אם אבל נפשות, סכנת אצל
אל  אדרבה כי הסכנה, מפני מים להחם להתיר אין כי ַהמילה,

והרשב"א. הרז"ה דעת וכן יסתכן, ואל כדי 56)ימול ְַ
והילד 58)לרפאותו.57)לחזקו. מתגברת המחלה שאז

כה): פסוק לד, פרק (בראשית שנאמר לדבר, וזכר בסכנה,
כואבים. בהיותם השלישי ביום שגזרו 59)ויהי פי על אף

שהוחמו  בחמים ואפילו בחמים הגוף כל רחיצת על חכמים
גזירה, משום א) עמוד מ דף (בשבת כמבואר שבת, מערב
מערב  ואומרים בשבת, המים מחמים שהיו הבלנים מפני
הגזירה  שאין - התירו מילה מצוות במקום - הוחמו שבת

יט). פרק לשבת (ר"ן כך כל בה רק 60)שייכת מוסב זה
המילה  לפני הרחיצה על אבל השלישי, ביום מילה רחיצת על
ואין  יסתכן. ולא ימול לא אדרבה כי מועיל, זה נימוק אין
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ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ36‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰¯Bz‰ ÔÓ Ï·‡ ; ƒƒ¿≈¿ƒ¬»ƒ«»««ƒ∆
ÌÚt ÏeÓÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ ,ÏÓe ÏÈ‡B‰ ,Ï¯Úk ‰‡¯ƒ¿∆¿»≈ƒ»≈»ƒ»««

‰iL37. ¿ƒ»

ותלוי.30) שלמעלה 31)רפוי הבשר ונראה שמן שהוא
וחופה  חוזר הוא כאילו - ערלתו שניטלה לאחר - מערלתו

העטרה. ונמתח.32)את מתפשט יש 33)ובשרו
למעלה  הגיד סביב ולקשרו לאחוריו, העור לדחוק להשתדל
ואם  למטה, יחזור ולא שם שיעמוד אפשר אם העטרה, מן
(תרומת  כלום ממנו לחתוך צריך אין זו בדרך אפשר אי

רסד). סימן דעה ליורה בב"ח הובא שלא 34)הדשן,
ערל. שהוא בו ב).35)יחשדו עמוד קלז דך (שבת

היה 36) "ואם ה): משנה י"ט פרק (שם המשנה לשון שכך
מרא  מפני מתקנו בשר התורה בעל שמן משמע - העין" ית

שנית. מילה צריך הנימולים 37)אינו כשאר הוא והרי
ז, פרק תרומות הלכות (ראה ובפסח בתרומה לאכול ומותר

י). הלכה

.Â,ÔÈÚ¯BÙe ,ÔÈÏÓ :˙aLa ‰ÏÈÓ ÈÎ¯ˆ Ïk ÔÈNBÚƒ»»¿≈ƒ»¿«»»ƒ¿ƒ
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÔÈ·kÚÓ‰ ÔÈˆÈˆ ÏÚ ¯ÊBÁÂ ,ÔÈˆˆBÓe¿ƒ¿≈«ƒƒ«¿«¿ƒ««ƒ

˘¯tL38‡lL ÔÓÊ Ïk ,ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡L ÔÈˆÈˆ ÏÚÂ , ∆≈«¿«ƒƒ∆≈¿«¿ƒ»¿«∆…
L¯Ù39˙ÈÏtÒ‡ ‰ÈÏÚ Ô˙BÂ ;40È¯ÈLÎÓ Ï·‡ . ≈«¿≈»∆»ƒ¿¿»ƒ¬»«¿ƒ≈
‰ÏÈÓ41‡lL È¯‰ ?„ˆÈk .˙aM‰ ˙‡ ÔÈÁBc ÔÈ‡ ƒ»≈»ƒ∆««»≈«¬≈∆…

ÔÈ‡È·Ó ‡ÏÂ ,˙aLa ÔÈkÒ ÔÈNBÚ ÔÈ‡ - ÔÈkÒ e‡ˆÓ»¿«ƒ≈ƒ«ƒ¿«»¿…¿ƒƒ
ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ B˙B‡42ÈB·Ó elÙ‡Â .43,·¯ÚÓ BÈ‡L ƒ»¿»«¬ƒ»∆≈¿…»

¯ˆÁÏ ¯ˆÁÓ B˙B‡ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡44·e¯Ú ÔÈ‡Â . ≈¿ƒƒ≈»≈¿»≈¿≈≈
ÔÈkq‰ ˙‡·‰ ÈtÓ ‰Á„ Ì‰È¯·cÓ45¯LÙ‡Â ÏÈ‡B‰ , ƒƒ¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿≈¬»«««ƒƒ¿∆¿»
˙aL ·¯ÚÓ B‡È·‰Ï46. «¬ƒ≈∆∆«»

ידיו.38) שבת 39)שסילק ניתנה הערלה חיתוך שכל
התחלה  זו שהרי חוזר אינו משפירש, אבל אצלה. להידחות
להידחות. שבת ניתנה לא אלו ועל עצמה בפני

משום 40) בשבת אסורה שרפואה פי על אף תחבושת,
בו  שיש חולי שזה מותרת, המילה רפואת סממנים שחיקת

המילה,41)סכנה. את ומאפשרים מכינים שהם דברים
שבת. בערב לעשותם היה חפץ 42)ואפשר להעביר שאסור

ביניהן. עירבו לא אם לרשות מרשות רחוב 43)בשבת
לרשות  פתוחה הרביעית והרוח צדדיו, משלושת שסתום
מותר  התורה ומן לכותל, מכותל עליו נתונה וקורה הרבים,
שכל  למבוי, מהחצרות להוציא מותר וכן בכולו, לטלטל
אסור  סופרים שמדברי אלא היחיד, כרשות הוא הרי המבוי
- עירוב ביניהן. עירבו לא אם למבוי, מהחצרות להוציא
וראה  בביאורנו, ג הלכה י"א, פרק ברכות הלכות לעיל מבואר
רבינו: שכתב וזה וֿז), הלכות א, (פרק עירובין הלכות
היחיד  מרשות רק שלא לומר מעורב" שאינו מבוי "ואפילו
להוציא  התורה מן שאסור הרבים רשות דרך היחיד לרשות
מדברי  אלא בהעברתו איסור שאין מבוי דרך אלא לזה, מזה

בשבת. למילה סכין להביא אסור - דרך 44)סופרים
אלא  מבוי דרך להביא האיסור שאין להעיר וראוי המבוי.
יום  כל מונחים שהיו כלים אבל הבית בתוך ששבתו כלים
מבוי  דרך אפילו לחצר מחצר להעבירם מותר בחצר, השבת
ג, (פרק עירובין הלכות רבינו בדברי כמבואר מעורב, שאינו

יט). מילה.45)הלכה למצוות הוא:46)המיועדת וכלל
דף  (שבת שבת" דוחה אינו שבת מערב לעשותו שאפשר "כל
פסחים  וראה זו. הלכה כל מקור ב עמוד ושם א) עמוד קל
כרת". במקום דבריהם העמידו (סכין) "איזמל א עמוד צב דף

.ÊdÏ ÔÈ˜ÁBL ÔÈ‡ ÔÎÂ47dÏ ÔÈnÁÓ ÔÈ‡Â ,ÔÈÓÓÒ ¿≈≈¬ƒ»«¿»ƒ¿≈¿«ƒ»
ÔÈnÁ48˙ÈÏtÒ‡ dÏ ÔÈNBÚ ÔÈ‡Â ,49ÔÈÙ¯BË ÔÈ‡Â ,50 «ƒ¿≈ƒ»ƒ¿¿»ƒ¿≈¿ƒ

ÔBnk ˜ÁL ‡Ï Ì‡Â .ÔÓLÂ ÔÈÈ51ÒÚBÏ - ˙aL ·¯ÚÓ «ƒ»∆∆¿ƒ…»««≈∆∆«»≈
ÂÈpLa52‰Ê Ô˙B - ÔÓLÂ ÔÈÈ Û¯Ë ‡Ï Ì‡Â .Ô˙BÂ ¿ƒ»¿≈¿ƒ…»««ƒ»∆∆≈∆

B˙BNÚÏ ¯LÙ‡L Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê .BÓˆÚÏ ‰ÊÂ BÓˆÚÏ¿«¿¿∆¿«¿∆«¿»…∆∆¿»«¬
ÁÎL Ì‡ Ï·‡ .˙aM‰ ˙‡ ‰ÁB„ BÈ‡ ,˙aL ·¯ÚÓ≈∆∆«»≈∆∆««»¬»ƒ»«

ÈÚÈLzÏ ‰ÏÈn‰ ‰Ácz - ÔÈ¯ÈLÎn‰ eÈÎ‰ ‡ÏÂ53. ¿…≈ƒ««¿ƒƒƒ»∆«ƒ»«¿ƒƒ

אחת 47) היא הטחינה מלאכת שהרי לרפאותה למילה,
עמוד  עג דף (שבת בשבת שנאסרו מלאכות ותשע משלושים

המילה.48)א). לפני התינוק את שעשיית 49)לרחוץ
שבת. מערב להכין אפשר רגילים 50)האספלנית מערבין.

- בקערה ביצה שטורפים כדרך - בקערה ויין שמן לערב היו
לטרוף  אסור ובשבת לרפואה, המילה על ממנה ולטפטף

סממנים. שחיקת משום ריחני,51)גזירה זרע מין
במקרא  ונמצא בלע"ז) (קיממעל תנור למאפה בו ומשתמשים

כז). פסוק כח, פרק לשנות 52)(ישעיה שאפשר מה שכל
י"ט, פרק (שבת זו הלכה כל ומקור משנים. שבת ְִַבמלאכת

ב). במילה 53)משנה אלא מילה, מפני שבת הודחה שלא
של  עשה מצוות מקיים הוא שבת דיחוי שבשעת עצמה,
בהכנתם  מצוה לו אין שעדיין לא, במכשיריה אבל מילה,

ספר"). ("קרית

.ÁÔÈnÁ‰ eÎtL CkŒ¯Á‡Â ,˙aLa ÔËw‰ ˙‡ eÏÓ54 »∆«»»¿«»¿««»ƒ¿¿««ƒ
ÈtÓ ,˙aLa Ïk‰ BÏ ÔÈNBÚ - ÔÈÓÓq‰ e¯ft˙ B‡ƒ¿«¿««¿»ƒƒ«…¿«»ƒ¿≈

‡È‰ ‰kqL55˙‡ ıÈÁ¯‰Ï Ôk¯cL ÌB˜Ó .BÏ ∆«»»ƒ¿∆«¿»¿«¿ƒ∆
ÔËw‰56ÔÈa - ‰ÏÈn‰ ÌBÈa ˙aLa B˙B‡ ÔÈˆÈÁ¯Ó , «»»«¿ƒƒ¿«»¿«ƒ»≈

‰ÏÈn‰ ¯Á‡Ï ÔÈa ,‰ÏÈn‰ ÈÙÏ57ÏL ÈLÈÏM· B‡ , ƒ¿≈«ƒ»≈¿«««ƒ»«¿ƒƒ∆
‰ÏÈÓ58BÙeb Ïk ˙ˆÈÁ¯ ÔÈa ˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL59, ƒ»∆»ƒ¿¿«»≈¿ƒ«»

,˙aL ·¯ÚÓ enÁe‰L ÔÈnÁa ÔÈa ;‰ÏÈÓ ˙ˆÈÁ¯ ÔÈa≈¿ƒ«ƒ»≈¿«ƒ∆«≈∆∆«»
˙aLa enÁe‰L ÔÈnÁa ÔÈa60‡È‰ ‰kqL ÈtÓ , ≈¿«ƒ∆«¿«»ƒ¿≈∆«»»ƒ

BÏ61.

המילה.54) את בהם שבת 55)שרוחצים היא שדחוייה
תידחה  המילה לפני נשפכו אם אבל נפשות, סכנת אצל
אל  אדרבה כי הסכנה, מפני מים להחם להתיר אין כי ַהמילה,

והרשב"א. הרז"ה דעת וכן יסתכן, ואל כדי 56)ימול ְַ
והילד 58)לרפאותו.57)לחזקו. מתגברת המחלה שאז

כה): פסוק לד, פרק (בראשית שנאמר לדבר, וזכר בסכנה,
כואבים. בהיותם השלישי ביום שגזרו 59)ויהי פי על אף

שהוחמו  בחמים ואפילו בחמים הגוף כל רחיצת על חכמים
גזירה, משום א) עמוד מ דף (בשבת כמבואר שבת, מערב
מערב  ואומרים בשבת, המים מחמים שהיו הבלנים מפני
הגזירה  שאין - התירו מילה מצוות במקום - הוחמו שבת

יט). פרק לשבת (ר"ן כך כל בה רק 60)שייכת מוסב זה
המילה  לפני הרחיצה על אבל השלישי, ביום מילה רחיצת על
ואין  יסתכן. ולא ימול לא אדרבה כי מועיל, זה נימוק אין
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שהוחמו  בחמים אלא המילה לפני בחמין לרחיצה היתר
לגוי  ולומר עצמו, לצורך בשבת גוי שחיממם או שבת מערב
במוספנו  וראה אסור. - התינוק לצורך בשבת שיחמם
זה  בעניין שהשיב מה ב פרק מילה להלכות רבינו" "תשובות

לוניל. ב,61)לחכמי פרק שבת (הלכות רבינו לשון וזה
בו  שיש לחולה שבת בחילול להתמהמה "ואסור ג): הלכה
הא  - בהם", וחי האדם אותם יעשה "אשר שנאמר: סכנה,
וחסד  רחמים אלא בעולם, נקמה התורה משפטי שאין למדת
שבת  חילול שזה שאומרים המינים ואלו בעולם, ושלום
וגם  כה): פסוק ח, פרק (יחזקאל אומר הכתוב עליהם ואסור,

בהם". יחיו לא ומשפטים טובים לא חוקים להם נתתי אני

.Ë¯ÓB‡ - ˙aL ·¯ÚÓ ÔÈkÒ e‡È·‰ ‡ÏÂ eÁÎL»¿¿…≈ƒ«ƒ≈∆∆«»≈
ÔÈkÒ ‡È·‰Ï Ì"ekÚÏ62‡È·È ‡lL „·Ï·e ;˙aLa ¿«¿»ƒ«ƒ¿«»ƒ¿«∆…»ƒ

ÌÈa¯‰ ˙eL¯ C¯c B˙B‡63¯·c Ïk :¯·c ÏL BÏÏk . ∆∆¿»«ƒ¿»∆»»»»»
˙e·L ÌeMÓ eÈÏÚ ‰¯eÒ‡ ˙aLa B˙iNÚL64¯zÓ , ∆¬ƒ»¿«»¬»»≈ƒ¿À»

‰ÂˆÓ ˙BNÚÏ È„k ,Ô˙B‡ ˙BNÚÏ Ì"ekÚÏ ¯ÓBÏ eÏ»«¿««¬»¿≈«¬ƒ¿»
ÌeMÓ eÈÏÚ ‰¯eÒ‡ B˙iNÚL ¯·„Â ;dpÓÊaƒ¿«»¿»»∆¬ƒ»¬»»≈ƒ

‰Î‡ÏÓ65B˙BNÚÏ Ì"ekÚÏ ¯ÓBÏ eÏ ¯eÒ‡ , ¿»»»»«¿««¬
˙aLa66. ¿«»

אלא 62) בהעברתו איסור שאין מעורב שאינו מבוי דרך
התירו. מילה מצוות ולצורך סופרים שאיסור 63)מדברי

התורה. מן הוא הרבים ברשות שבות 64)ההעברה
אלא  התורה, מן אסורה שאינה מלאכה וכל שבת, ממלאכת
מלשון  "שבות" נקראת לעשותה שלא עליה גזרו שחז"ל

תשבות". השביעי רשות 65)"וביום דרך חפץ העברת וגם
היא  לרשות מרשות ש"הוצאה" היא מלאכה הרבים

בשבת. האסורות מלאכות ותשע אפילו 66)משלושים
רבינו  דברי והשווה א) עמוד סח דף (עירובין מצוה לצורך
לגוי  לומר לנו שאסור והטעם ט), הלכה ו (פרק שבת הלכות
קלה  שבת תהיה שלא "כדי בשבת, מלאכה בשבילנו לעשות
שבת  הלכות רבינו (מלשון בעצמנו" לעשות ונבוא בעינינו
אמרו  וכן הוא, סופרים מדברי זה ודבר א). הלכה ו, פרק

שבות". - לגוי "אמירה א): עמוד קנ דף (שבת

.ÈdpÓÊa elÙ‡ ,‰ÏÈÓ È¯ÈLÎÓ67˙‡ ÔÈÁBc ÔÈ‡ , «¿ƒ≈ƒ»¬ƒƒ¿«»≈»ƒ∆
.·BËŒÌBÈ ·¯ÚÓ Ô˙BNÚÏ ¯LÙ‡Â ÏÈ‡B‰ ,·BËŒÌBÈƒ¿∆¿»«¬»≈∆∆
‰ÏÈÓ È¯ÈLÎÓ eÁ„ ‡Ï Ì‡ :ÌÈ¯·c‰ ¯ÓÁÂ Ï˜Â¿«»…∆«¿»ƒƒ…»«¿ƒ≈ƒ»

Ì‰È¯·cÓ ‡e‰L ,˙e·L68‰NÚ˙Œ‡Ï eÁ„È C‡È‰ , ¿∆ƒƒ¿≈∆≈«ƒ¿…«¬∆
‰¯BzaL69,·BËŒÌBÈa ÔÈnÒ dÏ ÔÈ˜ÁBL Ï·‡ ? ∆«»¬»¬ƒ»«»ƒ¿

‰¯„˜Ï Èe‡¯Â ÏÈ‡B‰70ÔÓLÂ ÔÈÈ dÏ ÔÈÙ¯BËÂ ,71. ƒ¿»ƒ¿≈»¿¿ƒ»«ƒ»»∆

השמיני.67) ישראל 68)ביום ידי על סכין הבאת כגון,
ו. הלכה לעיל כמבואר מעורב, שאינו מבוי שהרי 69)דרך

כג, פרק (ויקרא שנאמר התורה, מן במלאכה אסור טוב יום
לעיל  אמרנו וכבר תעשו לא עבודה מלאכת כל ח): פסוק
לא  דוחה עשה מטעם מילה מכשירי להתיר שאין ז, הלכה

לבשל 70)תעשה. מותר שהרי התבשיל את בהם לתבל
משום  בו אין בריאים מאכל שהוא דבר וכל טוב, ביום

בשבת. רפואה כי 71)איסור א) עמוד קלד דף (שבת
מדבריהם, אלא בשמן יין טריפת איסור אין בשבת אפילו

צרכי  משום התירו טוב וביום סממנים, שחיקת משום גזירה
רוקח"). ("מעשה מילה

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ועבדים;1) גרים מילת ברכת הבן; ואבי המוהל ברכת נוסח

וחשיבותה. מילה מצות ערך

.‡ÏeÓiL Ì„˜ C¯·Ó Ïn‰2ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ : «»¿»≈…∆∆»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»
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,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :˙¯Á‡ ‰Î¯a¿»»«∆∆»«»¡…≈∆∆»»

BÒÈÎ‰Ï eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡5ÏL B˙È¯·a ¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»¿«¿ƒƒ¿ƒ∆
¯˙È ,Ba ˙‡ ÏeÓÏ ·‡‰ ÏÚ ‰ÂˆÓ .eÈ·‡ Ì‰¯·‡«¿»»»ƒƒ¿»«»»»∆¿»≈
.Ô‰ÈÈaL Ï¯Ú Ïk eÏeÓiL Ï‡¯NÈ ÔÈeˆnL ‰ÂˆÓ ÏÚ«ƒ¿»∆¿Àƒƒ¿»≈∆»»»≈∆≈≈∆
‰Î¯a ‰È¯Á‡ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ ,ÂÈ·‡ ÌL ÔÈ‡ Ì‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ≈»»ƒ≈¿»¿ƒ«¬∆»¿»»

BÊ6‰¯B‰L ÈÓ LÈÂ .7B‡ ÔÈcŒ˙Èa d˙B‡ eÎ¯·iL , ¿≈ƒ∆»∆¿»¿»≈ƒ
.Ôk ˙BNÚÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â ,ÌÚ‰ ÔÓ „Á‡∆»ƒ»»¿≈»«¬≈

"שכל 2) ה"ב) פ"יא, ברכות (הל' לעיל נתבאר כבר
בין  חובה, שאינה מצוה בין למקום אדם שבין מצותֿעשה
לעשייתה". קודם עליה מברך - חובה שהיא מצוה

ברכות 3) בהל' רבינו שקבע הכלל ע"פ ע"ב. ז, פסחים
"לעשות". מברך: לעצמו, מצוה העושה שכל ה"יא) (פ"יא,
האב  על ומצוה והיות העשייה". "על מברך: לאחרים עשאה
מצוה  העושה כדין "למול" מברך הוא לפיכך בנו, את למול
זו  מילה על מצווה שאינו חבירו בן את המל אבל לעצמו,
מברך  הוא לפיכך חובתו, ידי האב את בה מוציא הוא אלא

המילה". שבירך 4)"על הראשונה הברכה על נוסף
בנו. מילת על בירך כשאחר או אףֿעלֿפי 5)כשמל,

הבן  את הכניס כבר וזה (לעתיד) להבא משמע ש"להכניסו"
הזאת  המילה על מכוונת אינה ברכתו עיקר אבל בברית?
מצוה  על שציונו לה' שבח נותן אלא עכשיו, רק שנתקיימה
זו  שמילה ולהודיע לגלות כעת, לברכה ותיקנו בכללה. זו
('תוספות' עבודהֿזרה לשם ולא הקב"ה לשם נעשית
אחר  מברכה למה לתמוה אין זה, ומטעם ז.). לפסחים
לפני  אותה שמברכים המצוות" ל"ברכת בניגוד העשייה,
שבח  ברכת אלא המצוות" "ברכת זו אין כי העשייה?
בתשובתו, רבינו כתב וכן (כסףֿמשנה). בעלמא והודאה
של  בנו אברהם רבינו אולם רבינו". "תשובות במוספנו ראה
המילה, לפני זו ברכה לברך שדעתו אביו על מעיד הרמב"ם
שחיבר  הרמב"ם (חידושי לפניו מעשה ונעשה הורה וכזה
וב"קובץ" ב', עמ' א' דף רוקח" "מעשה בספר הובאו בנו,

נב:). דף ליפסיא משום 6)דפ' לאב, ניתקנה זו ברכה כי
נוסחנו  ישראל. כל מעל יותר עליו המוטלת מצוה תוספת
אחריה. כתוב: אחרים ובדפוסים התימנים, כת"י כנוסח

יהודאי 7) ורב פ"א. לקידושין ברא"ש הובא גאון, האי רב
ב. פרק ח"ב ב"האשכול" הובא גאון,

.·ÔÈ„ÓBÚ ÌL eÈ‰ Ì‡Â8BzÒÎ‰L ÌLk :ÌÈ¯ÓB‡ , ¿ƒ»»¿ƒ¿ƒ¿≈∆ƒ¿«¿
ÌÈNÚÓÏe ‰tÁÏe ‰¯B˙Ï e‰ÒÈÎz Ôk ,˙È¯aÏ«¿ƒ≈«¿ƒ≈¿»¿À»¿«¬ƒ

ÌÈ·BË9. ƒ

ונקט 8) המילה. בשעת הנוכחים אנשים עוד יש אם כלומר,
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וסמך  המילה, בשעת לעמוד מצוה כי "עומדים" רבינו
הודגש  וכן ג) כג, (מלכיםֿב בברית העם כל ויעמוד לדבר:
כשמביאים  וכן אומרים", "העומדים קלז:) (שבת בתלמוד
התינוק  נושאי מפני עומדים הכל הברית לחדר התינוק
פ"ג, לביכורים ('ברטנורא' המצוה לעושי כבוד לחלוק
מילה, הברית בשעת אנשים עשרה שיהיו צריך וגם מ"ג).
מבית  ליוצא אמו, ממעי שיצא הנימול תינוק מדמים שאנו
לעיל  כמבואר עשרה, בפני להודות המחוייב האסורים
מילה  מצות לעכב שאין אלא ה"ח). פ"י, ברכות (הלכות

רסה). סי' ליו"ד משה' ('דרכי עשרה קלז,9)כשאין שבת
את  למול חייב שהאב ההלכה ע"פ מכוונת זו אמירה ע"ב.
כט.) (קידושין אשה ולהשיאו תורה ללמדו לפדותו בנו,
אלו. מצוות עליו מוטלות והלאה שמהיום לאב מרמזת והיא
חייב  שהבן אע"פ באחרונה, טובים" "מעשים והזכירו
בן  כשהוא רק הוא חופה וזמן שנה, י"ג מבן במצוות
עד  מעניש מעלה של ביתֿדין שאין לפי שנה, שמונהֿעשרה
בן  בהיותו כן לפני לחופה נכנס והוא עשרים, בן שיהיה

(אבודרהם). שמונהֿעשרה

.‚Ïn‰ B‡ Ôa‰ È·‡ C¯·Ó CkŒ¯Á‡Â10ÔÓ „Á‡ B‡ ¿««»¿»≈¬ƒ«≈«»∆»ƒ
,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :ÌL ÔÈ„ÓBÚ‰»¿ƒ»»«»¡…≈∆∆»»

„È„È Lc˜ ¯L‡11B¯‡La ˜ÁÂ ÔËaÓ12,ÌN ¬∆ƒ«¿ƒƒ∆∆¿…ƒ¿≈»
ÂÈ‡ˆ‡ˆÂ13L„˜ ˙È¯a ˙B‡a Ì˙Á14¯ÎNa Ôk ÏÚ . ¿∆¡»»»«¿¿ƒ…∆«≈ƒ¿«

e˜ÏÁ ÈÁ Ï‡ ,˙‡Ê15e¯eˆ16˙e„È„È ÏÈv‰Ï ‰eˆ ,17 …≈«∆¿≈≈«≈¿«ƒ¿ƒ
e¯‡L18˙ÁMÓ19e¯N·a ÌN ¯L‡ B˙È¯a ÔÚÓÏ20. ¿≈≈ƒ««¿««¿ƒ¬∆»ƒ¿»≈

C¯·Ó Ôa‰ È·‡Â .˙È¯a‰ ˙¯Bk ,'‰ ‰z‡ Ce¯a»«»≈«¿ƒ«¬ƒ«≈¿»≈
eÈÁ‰L"21." ∆∆¡»

ואחר 10) המילה, מחמת שנתלכלכו פיו ורוחץ ידיו ונוטל
(שם). מברך אשר 11)כך שם: על ידיד, נקרא אבינו יצחק

זו, למצוה נתקדש שנולד שטרם א) כב, (בראשית אהבת
בן... לך יולדת אשתך שרה אבל יט): יז, (שם, ככתוב
מילה. ברית זו - בריתי וגו' אתו בריתי את והקימותי

של 12) בבשרו חקוקים שאינם החוקים כשאר לא בבשרו,
וכדומה. וציצית תפילין כמו הצאצאים 13)אדם, ובניו,

בניא. ובני בניא יונתן: מתרגם כד) כב, (ישעיה והצפיעֹות
מילה,14) באות הקב"ה חתמם לדורותם אחריו בניו שגם

ובינינו. ה' בין קדושה ברית מילה 15)שהיא מצות בשכר
ז): יז, (בראשית ככתוב וחלקנו, לנחלתנו הקב"ה נעשה
אחריך. ולזרעך לאלהים לך להיות בריתי... את והקימותי

וכו'.16) צורנו" "אתה כאומר: בבקשה, לה' פונה הוא כאן
רבינו". "תשובות במוספנו חביבה 17)וראה שהיא הנפש,

נפשי. ידידות את נתתי ז): יב, (ירמיה הכתוב מלשון מהכל,
מותנו.18) אחרי לנו הנשארת הנפש או שבגופנו, הנפש
בדם 19) את גם יא): ט, (זכריה הנביא אמר וכן מגיהנום,

חז"ל  אמרו וכן בו. מים אין מבור אסיריך שלחתי בריתך
גיהנום  של פתחו יד על יושב אבינו "אברהם יט.): (עירובין

שנימול". מי כל את נמצא 20)ומעלה זו ברכה נוסח
ברכה  מביא בתשובותיו שרבינו להעיר, וכדאי קלז: בשבת
רבינו". "תשובות במוספנו ראה אחר. בנוסח זו

עת,21) בכל מצויה ואינה תמידית אינה זו מצוה "שהרי
רבינו  (מלשון לזמן" מזמן שהיא למצוה דומה היא והרי

רבינו, על חולקים ורבים ה"ט). פ"יא, ברכות הל' לעיל
שאין  משום מילה, בברית "שהחיינו" לברך שאין וסוברים
התינוק  וכאן וחדוה, שמחה בשעת אלא זו ברכה מברכים
אולם  מ:). לעירובין 'תוספות' ח.; כתובות (ראה מצטער
שהחיינו" "ברכת שאין זו סברא דוחים מיימוניות' ב'הגהות
אביו  "מת הוא: ערוך תלמוד שהרי צער, מחמת מתבטלת
הוא  ולבסוף אמת, דיין ברוך אומר בתחילה - יורשו והוא
וראה  ; נט: (ברכות אחים] עמו אין [אם שהחיינו" מברך
לו, ס"ק רסה סי' ביו"ד והגר"א ה"ז). פ"י, ברכות הל' לעיל
שמחת  על לא המצוה שמחת על היא הברכה כי אומר:

תלד): סימן (ח"א הרדב"ז כתב מזו וגדולה ˘·Èהגוף,
ÌÈÒÂ‡‰ בעצמם מברכים השכינה, כנפי תחת להכנס הבאים

מחמת  שמצטערים ואע"פ שהחיינו, ברכת מילתם בשעת
שמחה אין ‰Ï·הכאב, ˙ÁÓ˘ ‡Ï‡ שהגוף אע"פ כי ,

ועל שמח, הלב Í¯·Óמצטער ‡Â‰ ·Ï‰ ˙ÁÓ˘ והכתוב
כמוצא  אמרתיך על אנכי שש קסב): קיט, (תהלים אומר
בכל  "ונהגו המילה. על קל.) (שבת חז"ל ודרשוהו רב, שלל
מצרים  ובמלכות וסביבותיה וסוריא ישראל ארץ מלכות

ז). סעיף רסה, סי' השו"ע (לשון כרבינו" שהחיינו לברך

.„eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :C¯·Ó ,ÌÈ¯b‰ ˙‡ Ïn‰«»∆«≈ƒ¿»≈»«»¡…≈
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˙È¯·ÈzÓN ‡Ï ı¯‡Â ÌÈÓL ˙BwÁ ‰ÏÈÏÂ ÌÓBÈ È24. ¿ƒƒ»»»¿»À»«ƒ»»∆…»¿ƒ

גר 22) מילת כי אחרים, להוציא מצוה כעושה זה שאין
בו  שהקודם אלא בדבר, שוים וכולם ישראל, כל על מוטלת
בנו" את המל "אב כדין "למול" מברך ולפיכך זכה,

ה"א. לעיל המתגיירים 23)המבואר גרים כמה שיש לפי
ועיקר  נימולים, תיקנו כשהם לפיכך ברית, דם הטפת מילתם

שם). ובר"ן פ"יט, לשבת (רי"ף כן לכולם שבת 24)לומר
את  מקיימת שהתורה הוא שידוע אע"פ כי ע"א. קלז,
ערים, אדם שבני בזמן אלא התורה עסק אין אבל העולם,
העולם? אז מקיים מי מיטותיהם על ישינים שהם ובשעה
וראויה  ובקומו בשכבו אדם של בגופו דבוקה המילה אבל
כשהם  שאפילו בלילה, וגם ביום גם העולם את לקיים היא
נדרים  יעקב" ל"עין (רי"ף זו במצוה מוכתרים הם ישינים
ירמיה  שמעוני בילקוט (הובא במדרש שאמרו וזה לא:),

נוהגת שהיא ברית זה אי וראה, "צא ÏÈÏ·Â‰לג): ÌÂÈ· אי ?
בגרים  זה נוסח לומר ותיקנו מילה". אלא מוצא אתה
אלהים  שאמר אף כי בזה, לרמוז בסמוך, כמבואר ובעבדים,

תשמרו... אשר בריתי "זאת ‡ÍÈ¯Áלאברהם: ÍÚ¯Ê ÔÈ·Â"
ישראל  בני את אלא כוללת הברית שאין מזה נראה והיה
במילתם  מדגיש הוא לפיכך אברהם, של המיוחד זרע שהם
אלה  וגם בכללה, הבריאה כל את מקיים הברית שדם
יעקב" ל"עין ('הבונה' העולם מקיימי בכלל נכנסו כשנימולו
כן  על כי - דעת בני שהם מפני מפרשים: ויש קלז:). שבת
עול  עליהם שיקבלו כדי אותם, ומעודדים - הם מבוגרים
מהם  הנוטף לדם ידאגו ולא בשמחה, ומצוות תורה

פ"יט). שבת ('המאור'

.‰ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ :C¯·Ó ,Bc·Ú ˙‡ Ïn‰«»∆«¿¿»≈¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»
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וסמך  המילה, בשעת לעמוד מצוה כי "עומדים" רבינו
הודגש  וכן ג) כג, (מלכיםֿב בברית העם כל ויעמוד לדבר:
כשמביאים  וכן אומרים", "העומדים קלז:) (שבת בתלמוד
התינוק  נושאי מפני עומדים הכל הברית לחדר התינוק
פ"ג, לביכורים ('ברטנורא' המצוה לעושי כבוד לחלוק
מילה, הברית בשעת אנשים עשרה שיהיו צריך וגם מ"ג).
מבית  ליוצא אמו, ממעי שיצא הנימול תינוק מדמים שאנו
לעיל  כמבואר עשרה, בפני להודות המחוייב האסורים
מילה  מצות לעכב שאין אלא ה"ח). פ"י, ברכות (הלכות

רסה). סי' ליו"ד משה' ('דרכי עשרה קלז,9)כשאין שבת
את  למול חייב שהאב ההלכה ע"פ מכוונת זו אמירה ע"ב.
כט.) (קידושין אשה ולהשיאו תורה ללמדו לפדותו בנו,
אלו. מצוות עליו מוטלות והלאה שמהיום לאב מרמזת והיא
חייב  שהבן אע"פ באחרונה, טובים" "מעשים והזכירו
בן  כשהוא רק הוא חופה וזמן שנה, י"ג מבן במצוות
עד  מעניש מעלה של ביתֿדין שאין לפי שנה, שמונהֿעשרה
בן  בהיותו כן לפני לחופה נכנס והוא עשרים, בן שיהיה

(אבודרהם). שמונהֿעשרה
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e˜ÏÁ ÈÁ Ï‡ ,˙‡Ê15e¯eˆ16˙e„È„È ÏÈv‰Ï ‰eˆ ,17 …≈«∆¿≈≈«≈¿«ƒ¿ƒ
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C¯·Ó Ôa‰ È·‡Â .˙È¯a‰ ˙¯Bk ,'‰ ‰z‡ Ce¯a»«»≈«¿ƒ«¬ƒ«≈¿»≈
eÈÁ‰L"21." ∆∆¡»

ואחר 10) המילה, מחמת שנתלכלכו פיו ורוחץ ידיו ונוטל
(שם). מברך אשר 11)כך שם: על ידיד, נקרא אבינו יצחק

זו, למצוה נתקדש שנולד שטרם א) כב, (בראשית אהבת
בן... לך יולדת אשתך שרה אבל יט): יז, (שם, ככתוב
מילה. ברית זו - בריתי וגו' אתו בריתי את והקימותי

של 12) בבשרו חקוקים שאינם החוקים כשאר לא בבשרו,
וכדומה. וציצית תפילין כמו הצאצאים 13)אדם, ובניו,

בניא. ובני בניא יונתן: מתרגם כד) כב, (ישעיה והצפיעֹות
מילה,14) באות הקב"ה חתמם לדורותם אחריו בניו שגם

ובינינו. ה' בין קדושה ברית מילה 15)שהיא מצות בשכר
ז): יז, (בראשית ככתוב וחלקנו, לנחלתנו הקב"ה נעשה
אחריך. ולזרעך לאלהים לך להיות בריתי... את והקימותי

וכו'.16) צורנו" "אתה כאומר: בבקשה, לה' פונה הוא כאן
רבינו". "תשובות במוספנו חביבה 17)וראה שהיא הנפש,

נפשי. ידידות את נתתי ז): יב, (ירמיה הכתוב מלשון מהכל,
מותנו.18) אחרי לנו הנשארת הנפש או שבגופנו, הנפש
בדם 19) את גם יא): ט, (זכריה הנביא אמר וכן מגיהנום,

חז"ל  אמרו וכן בו. מים אין מבור אסיריך שלחתי בריתך
גיהנום  של פתחו יד על יושב אבינו "אברהם יט.): (עירובין

שנימול". מי כל את נמצא 20)ומעלה זו ברכה נוסח
ברכה  מביא בתשובותיו שרבינו להעיר, וכדאי קלז: בשבת
רבינו". "תשובות במוספנו ראה אחר. בנוסח זו

עת,21) בכל מצויה ואינה תמידית אינה זו מצוה "שהרי
רבינו  (מלשון לזמן" מזמן שהיא למצוה דומה היא והרי

רבינו, על חולקים ורבים ה"ט). פ"יא, ברכות הל' לעיל
שאין  משום מילה, בברית "שהחיינו" לברך שאין וסוברים
התינוק  וכאן וחדוה, שמחה בשעת אלא זו ברכה מברכים
אולם  מ:). לעירובין 'תוספות' ח.; כתובות (ראה מצטער
שהחיינו" "ברכת שאין זו סברא דוחים מיימוניות' ב'הגהות
אביו  "מת הוא: ערוך תלמוד שהרי צער, מחמת מתבטלת
הוא  ולבסוף אמת, דיין ברוך אומר בתחילה - יורשו והוא
וראה  ; נט: (ברכות אחים] עמו אין [אם שהחיינו" מברך
לו, ס"ק רסה סי' ביו"ד והגר"א ה"ז). פ"י, ברכות הל' לעיל
שמחת  על לא המצוה שמחת על היא הברכה כי אומר:

תלד): סימן (ח"א הרדב"ז כתב מזו וגדולה ˘·Èהגוף,
ÌÈÒÂ‡‰ בעצמם מברכים השכינה, כנפי תחת להכנס הבאים

מחמת  שמצטערים ואע"פ שהחיינו, ברכת מילתם בשעת
שמחה אין ‰Ï·הכאב, ˙ÁÓ˘ ‡Ï‡ שהגוף אע"פ כי ,

ועל שמח, הלב Í¯·Óמצטער ‡Â‰ ·Ï‰ ˙ÁÓ˘ והכתוב
כמוצא  אמרתיך על אנכי שש קסב): קיט, (תהלים אומר
בכל  "ונהגו המילה. על קל.) (שבת חז"ל ודרשוהו רב, שלל
מצרים  ובמלכות וסביבותיה וסוריא ישראל ארץ מלכות

ז). סעיף רסה, סי' השו"ע (לשון כרבינו" שהחיינו לברך
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ÛÈh‰Ïe ÌÈ¯b‰23Ì„ ‡ÏÓÏ‡L ,˙È¯a Ìc epnÓ «≈ƒ¿«ƒƒ∆«¿ƒ∆ƒ¿»≈«
‡Ï Ì‡ :¯Ó‡pL ,ı¯‡Â ÌÈÓL eÓi˜˙ ‡Ï ˙È¯a‰«¿ƒ…ƒ¿«¿»«ƒ»»∆∆∆¡«ƒ…

˙È¯·ÈzÓN ‡Ï ı¯‡Â ÌÈÓL ˙BwÁ ‰ÏÈÏÂ ÌÓBÈ È24. ¿ƒƒ»»»¿»À»«ƒ»»∆…»¿ƒ

גר 22) מילת כי אחרים, להוציא מצוה כעושה זה שאין
בו  שהקודם אלא בדבר, שוים וכולם ישראל, כל על מוטלת
בנו" את המל "אב כדין "למול" מברך ולפיכך זכה,

ה"א. לעיל המתגיירים 23)המבואר גרים כמה שיש לפי
ועיקר  נימולים, תיקנו כשהם לפיכך ברית, דם הטפת מילתם

שם). ובר"ן פ"יט, לשבת (רי"ף כן לכולם שבת 24)לומר
את  מקיימת שהתורה הוא שידוע אע"פ כי ע"א. קלז,
ערים, אדם שבני בזמן אלא התורה עסק אין אבל העולם,
העולם? אז מקיים מי מיטותיהם על ישינים שהם ובשעה
וראויה  ובקומו בשכבו אדם של בגופו דבוקה המילה אבל
כשהם  שאפילו בלילה, וגם ביום גם העולם את לקיים היא
נדרים  יעקב" ל"עין (רי"ף זו במצוה מוכתרים הם ישינים
ירמיה  שמעוני בילקוט (הובא במדרש שאמרו וזה לא:),

נוהגת שהיא ברית זה אי וראה, "צא ÏÈÏ·Â‰לג): ÌÂÈ· אי ?
בגרים  זה נוסח לומר ותיקנו מילה". אלא מוצא אתה
אלהים  שאמר אף כי בזה, לרמוז בסמוך, כמבואר ובעבדים,

תשמרו... אשר בריתי "זאת ‡ÍÈ¯Áלאברהם: ÍÚ¯Ê ÔÈ·Â"
ישראל  בני את אלא כוללת הברית שאין מזה נראה והיה
במילתם  מדגיש הוא לפיכך אברהם, של המיוחד זרע שהם
אלה  וגם בכללה, הבריאה כל את מקיים הברית שדם
יעקב" ל"עין ('הבונה' העולם מקיימי בכלל נכנסו כשנימולו
כן  על כי - דעת בני שהם מפני מפרשים: ויש קלז:). שבת
עול  עליהם שיקבלו כדי אותם, ומעודדים - הם מבוגרים
מהם  הנוטף לדם ידאגו ולא בשמחה, ומצוות תורה

פ"יט). שבת ('המאור'
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˙ÏÈÓ ÏÚ" C¯·Ó ,ÌÈ¯Á‡ ÏL „·Ú ÏÓ26."ÌÈ„·Ú‰ »∆∆∆¬≈ƒ¿»≈«ƒ«»¬»ƒ
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.B˙B‡ ÏÓe e‰l‚Ó CkŒ¯Á‡Â¿««»¿«≈»

כאב 25) זה והרי למולו, האדון על ביחוד מוטלת שהמצוה
"למול". המברך בנו את מצוה 26)המל העושה כדין
ה"א. לעיל וכמבואר או 27)לאחרים, ועבד, גר כגון

גדול. כשהוא שנימול ערל פ"יט.28)ישראל שבת רי"ף,
הברכה. בשעת ערותו לכסות צורך אין קטן במילת אבל
ה"טז) פ"ג, שמע קריאת (הל' לעיל רבינו שכתב ואע"פ
לומר  אפשר הקטן, ערות נגד שמע קריאת לקרוא שאסור
יש  גם רבינו. נתכוין לא - ימים שמונה בן - כך כל שלקטן
תיקון  ומשום מילה, מצות לשם מתכוין הרי שכאן לחלק,
קדוש", מחניך "והיה בו: קורא אני מתגלית, ערותו מילה
(הרא"ש  דבר" ערות בך יראה "ולא משום: בזה ואין
ובהערתנו  רבינו" "תשובות במוספנו וראה פ"ג). לברכות

שם.

.ÂÏe‰Ó ‡e‰Lk „ÏBpL ÔË˜Â ,¯ib˙pL Ì„˜ ÏnL ¯b≈∆»…∆∆ƒ¿«≈¿»»∆«¿∆»
‰Î¯a ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ ,˙È¯a Ìc epnÓ ÔÈÙÈhnLk -29. ¿∆«ƒƒƒ∆«¿ƒ≈»¿ƒƒ¿»»

ÒBÈ‚B¯c‡ ÔÎÂ30ÈtÓ ,B˙ÏÈÓ ÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ , ¿≈«¿¿ƒ≈¿»¿ƒ«ƒ»ƒ¿≈
È‡cÂ ¯ÎÊ BÈ‡ ‡e‰L31. ∆≈»»««

בקטן 29) כי מספק, אלא אינה אלו של דמם שהטפת מפני
מלידה, נימול הוא והרי כבושה ערלתו אין שמא להניח יש
שבת  ב'תוספות' הובא חננאל' ('רבינו פוסקים יש ובגר
בן  שמעון רבי כדעת הטפה, צריך שאינו מו:) יבמות קלה.;
ולהטיף, להחמיר יש מספק ולפיכך קלה.) (שבת אלעזר
שאינה  ברכה חשש משום הספק, על מברכים אין אבל
הש"ך  (ע"פ ה"טז פ"יא, ברכות הל' לעיל וכמבואר צריכה,

סק"א). רסח, סי' ונקבות 30)יו"ד כזכר, זכרות לו שיש
וראה 31)כנקבה. הספק. על מברכים שאין אמרנו וכבר

זה. בנידון לרבינו ארוכה תשובה רבינו' 'תשובות במוספנו
שבת  למסכת ישראל' ה'תפארת דברי כאן להביא וכדאי
שאין  כתבו מקרוב "וחדשים הכותב: מ"ג) יט, (פרק
שוא  דבר פיהם אשר אומר ואני כלל, בנמצא אנדרוגינוס
מלתי  כשתיםֿעשרה זה זר, ולא ראו ועיני שקר, ימין וימינם
נקב  לו היה ולא כהוגן, זכרות לו שהיתה כזה, ילד בעצמי
בליטה  נמשכת היתה לנקב הראוי שממקום רק הגיד, בראש
ושם  הכיס, באמצע למטה עד הגיד לאורך חוט כמו בעור
חמשֿ לפני וזה השתין... ומשם כראוי, נקבות לו היתה
כשר  אם עליו לשאול כבש אחד קצב לי הביא שנה עשרה
סמוך  ונקבות האילים, ככל למטה זכרות בו והראני הוא,

הרחלות". ככל לאחוריים

.ÊÈtÓ B‡ ‰kÓ ÈtÓ B˙Ï¯Ú CzÁÏ CÈ¯vL Ì"ekÚ«∆»ƒ¿«≈»¿»ƒ¿≈«»ƒ¿≈
BÏ CzÁÏ Ï‡¯NÈÏ ¯eÒ‡ ‰È‰ - Ba „ÏBpL ÔÈÁL¿ƒ∆«»»»¿ƒ¿»≈«¿…

Ì˙B‡ ÌÈÏÚÓ ÔÈ‡ Ì"ekÚ‰L ;d˙B‡32‰˙ÈÓ È„ÈÓ »∆»«≈«¬ƒ»ƒ≈ƒ»
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‰ÂˆnÏ Ôek˙ ‡Ï È¯‰L ,BÊ ‰‡eÙ¯a33Ì‡ CÎÈÙÏ . ƒ¿»∆¬≈…ƒ¿«≈«ƒ¿»¿ƒ»ƒ

‰ÏÈÓÏ Ì"ekÚ‰ Ôek˙34ÏeÓÏ Ï‡¯NÈÏ ¯zÓ , ƒ¿«≈»«¿ƒ»À»¿ƒ¿»≈»
B˙B‡35.

שנאמר 32) עבודהֿזרה, עובדי גויים לרפאות שאסור
גוי  שנאמר מקום "וכל כו:). (ע"ז תחנם ולא ג): ז, (דברים
אסורות  מאכלות הל' רבינו (לשון ע"ז" עובד זה הרי סתם,
ירפאנו, לא אם לאיבה לחוש שיש במקום אבל ה"ח). פ"יא,
ה"ב). פ"י, ע"ז הל' (ראה בשכר אותו לרפא מותר

בלבד.33) רפואה לשם לא 34)אלא מילה, מצות לשם
בהל' ורבינו גירות. נח לשם "בן כותב: ה"י) (פ"י, מלכים

שכר, לקבל כדי התורה מצוות משאר מצוה לעשות שרצה
במוספנו  וראה כהלכתה", לעשותה אותו מונעים אין

רבינו'. בכך.35)'תשובות שמרפאו אע"פ
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מי 36) כי כו): יז, (שמואלֿא ונאמר ע"ב. לא, נדרים
הזה. הערל חומדים 37)הפלשתי שאנו זה שם. נדרים,

יש  הברכים, על - שנימול בשעה - התינוק לאחוז ומתאוים
שמעוני' ב'ילקוט (הובא טוב' 'שוחר במדרש סמך לזה
כמוך! מי ה' תאמרנה עצמותי כל הפסוק: על לה) תהלים
המצוות, בהם ומקיים אברי בכל משבחך אני דוד, אמר
ראשכם", פאת תקיפו "לא מקיים אני - ראשי בשערות
וכו' ציצית עטיפת - בצוארי בראשי, מניח אני - ותפילין
עושה  אני בהן - ברכיים ופריעה, מילה מצות - הגיד וכו',

ÒÂ˜È„Ò לעשות נוהגים וכן ופריעה". מילה בשעת לילדים
אליעזר' דרבי 'פרקי דברי עלֿפי הנביא, אליהו לכבוד כסא
עליו  נגלה מארץֿישראל אליהו שברח "בשעה (פ"כט):
קנאתי  קנא לו: אמר אליהו? פה לך מה לו: ואמר הקב"ה
אתה  לעולם הקב"ה: לו אמר י), יט, מלכיםֿא (ראה לה'
ישראל  שאין חייך מקנא, אתה וכאן בשטים... קנאת מקנא,
התקינו  מכאן בעיניך, רואה שאתה עד מילה ברית עושים
שנאמר  הברית, למלאך כבוד מושב עושים שיהו חכמים
בא. הנה חפצים אתם אשר הברית ומלאך א): ג, (מלאכי

רסה). סי' יו"ד 'טור' עצמו.38)(ראה את מל שלא
את 39) וכיסה שנשתרבב עד אברו בעור ומשך מהול, שהיה

מהול. יראה שלא כדי פ"א,40)העטרה פאה ירושלמי
ה"א.

.Ë‰Ï˙ ‡lL - ‰ÏÈÓ ‰¯eÓÁ ‰nk ‰‡¯e ‡Ba¿≈«»¬»ƒ»∆…ƒ¿»
˙Á‡ ‰ÚL elÙ‡ ‰ÈÏÚ ea¯ ‰LÓÏ41ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¿∆«≈»∆»¬ƒ»»««««ƒ

· ‰È‰LLÏL Ô‰ÈÏÚ e˙¯Î ‰¯Bz‰ ˙BˆÓ ÏÎÂ .C¯c ∆»»«»∆¿»ƒ¿«»ƒ¿¿¬≈∆»
,'‰ ‰eˆ ¯L‡ ˙È¯a‰ È¯·c ‰l‡ :¯Ó‡pL ,˙B˙È¯a¿ƒ∆∆¡«≈∆ƒ¿≈«¿ƒ¬∆ƒ»
‡e‰ ÌLÂ ;·¯Áa Ìz‡ ˙¯k ¯L‡ ˙È¯a‰ „·lÓƒ¿««¿ƒ¬∆»«ƒ»¿…≈¿»
'‰ ˙È¯·a E¯·ÚÏ ,ÌÎlk ÌBi‰ ÌÈ·v Ìz‡ :¯ÓB‡≈«∆ƒ»ƒ«À¿∆¿»¿¿ƒ¿ƒ
e˙¯Î ‰ÏÈn‰ ÏÚÂ .˙B˙È¯a LÏL È¯‰ - EÈ‰Ï‡¡…∆¬≈»¿ƒ¿««ƒ»ƒ¿¿
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˙B˙È¯· ‰¯NÚŒLÏL42‰z‡Â :eÈ·‡ Ì‰¯·‡ ÌÚ ¿∆¿≈¿ƒƒ«¿»»»ƒ¿∆¿»
˙‡ È˙Ó˜‰Â ,Cz‡ È˙È¯· ‰p‰ È‡ ,EÈ·e ÈÈa È˙È¯·¿ƒƒ≈ƒ≈∆¬ƒƒ≈¿ƒƒƒ»«¬ƒ…ƒ∆
È˙È¯a ˙‡ ‰z‡Â ,ÌÏBÚ ˙È¯·Ï ,EÈ·e ÈÈa È˙È¯a¿ƒƒ≈ƒ≈∆ƒ¿ƒ»¿«»∆¿ƒƒ
,˙È¯a ˙B‡Ï ‰È‰Â ,e¯ÓLz ¯L‡ È˙È¯a ˙‡Ê ,¯ÓLƒ̇¿……¿ƒƒ¬∆ƒ¿¿¿»»¿¿ƒ
È˙È¯a ˙‡ ,ÌÏBÚ ˙È¯·Ï ,ÌÎ¯N·a È˙È¯· ‰˙È‰Â¿»¿»¿ƒƒƒ¿«¿∆ƒ¿ƒ»∆¿ƒƒ
˙‡Â ,ÌÏBÚ ˙È¯·Ï ,Bz‡ È˙È¯a ˙‡ È˙Ó˜‰Â ,¯Ù‰≈««¬ƒ…ƒ∆¿ƒƒƒƒ¿ƒ»¿∆

.˜ÁˆÈ ˙‡ ÌÈ˜‡ È˙È¯a¿ƒƒ»ƒ∆ƒ¿»

להצילו,41) לו עמדו לא רבינו משה של זכויותיו שכל
ביקש  שנתרשל מיד אלא המילה, מן שנתרשל בשעה
במלון  בדרך ויהי כד): ד, (שמות שנאמר להרגו, המלאך
את  ותכרות צור צפורה ותקח המיתו, ויבקש ה' ויפגשהו
יוסי, רבי "אמר בברייתא: שנינו (לא:) ובנדרים בנה. ערלת
אמר: כך אלא המילה, מן רבינו משה שנתרשל חסֿושלום
שלשה  ואשהה אמול היא... סכנה - (לדרך) ואצא אמול
מה  מפני אלא מצרים"! שוב "לך לי: אמר הקב"ה ימים,
להתעסק  לו והיה תחילה" במלון שנתעסק "מפני נענש?
היתה  שלא היה, למצרים סמוך מלון ואותו תחילה, במילה
התעסקות  של שעה שמלוא הרי כזו, קצרה בדרך סכנה עוד

לו. נתלתה לא (פ"ג,42)במלון בנדרים זו הלכה כל מקור
ישראל  שמסרו מצוה "כל אמרו: קל.) (שבת וחז"ל מ"יא).
ומילה, ע"ז כגון המלכות, גזירת בשעת למיתה עליה עצמם
ישראל  מסרו שלא מצוה וכל בידם, מוחזקת היא עדיין
היא  עדיין תפילין כגון המלכות, גזירת בשעת עליה עצמם
עליהם  שקיבלו מצוה "כל (שם): אמרו וכן בידם". מרופה
בשמחה" אותה עושים עדיין מילה... כגון בשמחה,

שם). רש"י משתה, (שעושים
ÔÚiÒcְִֵֶַָָָספר אהבה -סדר ּתפי ּלֹות ּכל ה ּׁשנה  ‡ÓÁ¯ CÈ¯a¿ƒ«¬»»¿«¿»

-dad̀xtq
dpXd lM zFNtY xcq¥¤§¦¨©¨¨

¯ÁMa ÌBÈ ÏÎa ˙B¯˜Ï ÌÚ‰ e‚‰2ÔÈ¯BwL ¯Á‡ . »¬»»ƒ¿¿»«««««∆ƒ
"Âˆ" ,˙L¯t3ÌÈ‰k ˙k¯·e4el‡ .BÊ ‰LÓ ÔÈ¯B˜ »»««ƒ¿«…¬ƒƒƒ¿»≈

ÌÈ¯·„5‰‡t‰ ¯eÚL Ì‰Ï ÔÈ‡L6ÌÈ¯eka‰Â ¿»ƒ∆≈»∆ƒ«≈»¿«ƒƒ
ÔBÈ‡¯‰Â7el‡ .‰¯Bz „eÓÏ˙Â ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓ‚e ¿»≈»¿ƒ¬»ƒ¿«¿»≈

Ô¯w‰Â ‰f‰ ÌÏBÚa Ô‰È˙B¯t ÏÎB‡ Ì„‡L ÌÈ¯·„8 ¿»ƒ∆»»≈≈≈∆»»«∆¿«∆∆
˙eÏÈÓ‚e Ì‡Â ·‡ „eak .‡a‰ ÌÏBÚÏ BÏ ˙Ói«̃∆∆»»«»ƒ»»≈¿ƒ

ÌÈ„ÒÁ9‰lÙz ÔeiÚÂ10˙ÓkL‰Â ÌÈÏBÁ ¯ew·e ¬»ƒ¿ƒ¿ƒ»ƒƒ¿«¿»«
ÔÈa ÌBÏL ˙‡·‰Â ÌÈÁ¯B‡ ˙ÒÎ‰Â L¯„n‰Œ˙Èa≈«ƒ¿»¿«¿»«¿ƒ«¬»«»≈
Èa¯ ¯Ó‡ .Ìlk „‚k ‰¯Bz „eÓÏ˙Â B¯·ÁÏ Ì„‡»»«¬≈¿«¿»¿∆∆À»»««ƒ

‡¯ÈÊ11elÙ‡L ÔÓˆÚ ÏÚ e¯ÈÓÁ‰ Ô‰ Ï‡¯NÈ ˙Ba ≈»¿ƒ¿»≈≈∆¡ƒ««¿»∆¬ƒ
.ÌÈi˜ ‰Ú·L ‰ÈÏÚ ˙B·LBÈ Ïc¯Ák Ìc ˙tË ˙B‡B¯ƒ«»¿«¿»¿»∆»ƒ¿»¿ƒƒ

e‰iÏ‡ È·„ ‡z12ÁË·Ó ÌBÈ ÏÎa ˙BÎÏ‰ ‰BM‰ Ïk »»¿≈≈ƒ»»«∆¬»¿»À¿»
ÌÏBÚ ˙BÎÈÏ‰' ,¯Ó‡pL .‡a‰ ÌÏBÚ‰ Ôa ‡e‰L BÏ13 ∆∆»»«»∆∆¡«¬ƒ»

Èa¯ ¯Ó‡ .'˙BÎÏ‰' ‡l‡ '˙BÎÈÏ‰' È¯˜z Ï‡ .'BÏ«ƒ¿≈¬ƒ∆»¬»»««ƒ
‡ÈÁ Èa¯ ¯Ó‡ ¯ÊÚÏ‡14ÌÈa¯Ó ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz ∆¿»»»««ƒ¬ƒ»«¿ƒ≈¬»ƒ«¿ƒ

''‰ È„enÏ CÈa ŒÏÎÂ' ,¯Ó‡pL .ÌÏBÚa ÌBÏL15 »»»∆∆¡«¿»»«ƒƒ≈
„Â„Ï ¯BÓÊÓ .'ÂÎÂ16ÔkLÈŒÈÓ EÏ‰‡a ¯e‚ÈŒÈÓ '‰ ¿ƒ¿¿»ƒƒ»¿»√∆ƒƒ¿…

„˜ ¯‰aÌÏBÚÏ .˜„ˆ ÏÚBÙe ÌÈÓz CÏB‰ EL17‡‰È ¿«»¿∆≈»ƒ≈∆∆¿»¿≈

¯·B„Â ˙Ó‡‰ ÏÚ ‰„BÓe ¯˙Òa ÌÈÓL ‡¯È Ì„‡»»¿≈»«ƒ¿≈∆∆«»¡∆¿≈
ÏÚ ‡Ï ÌÈÓÏBÚ‰ ÔBa¯ ¯Ó‡ÈÂ ÌkLÈÂ B··Ïa ˙Ó‡¡∆ƒ¿»¿«¿≈¿…«ƒ»»ƒ…«
ÏÚ Èk EÈÙÏ eÈeÁz ÌÈÏÈtÓ eÁ‡ eÈ˙B˜„ƒ̂¿≈¬«¿«ƒƒ«¬≈¿»∆ƒ«
ecÒÁ ‰Ó eÈiÁ ‰Ó e‡ ‰Ó .ÌÈa¯‰ EÈÓÁ«̄¬∆»«ƒ»»∆«≈∆«¿≈
¯Ó‡pŒ‰Ó e˙¯e·bŒ‰Óe eÁkŒ‰Ó e˙˜„vŒ‰Ó«ƒ¿»≈«…≈«¿»≈«…«
EÈÙÏ ÔÈ‡k ÌÈ¯Bab‰ŒÏk ‡Ï‰ eÈ‰Ï‡ '‰ EÈÙÏ¿»∆¡…≈¬…»«ƒƒ¿«ƒ¿»∆
ÌÈB·e ÚcÓ ÈÏ·k ÌÈÓÎÁÂ eÈ‰ ‡Ïk ÌM‰ ÈL‡Â¿«¿≈«≈¿…»«¬»ƒƒ¿ƒ«»¿ƒ
eÈiÁ ÈÓÈÂ e‰·Â e‰z eÈNÚÓ ÏÎ Èk ÏkN‰ ÈÏ·kƒ¿ƒ«¿≈ƒ»«¬≈…»…ƒ≈«≈

EL„˜ È¯·„a ·e˙kL BÓk EÈÙÏ Ï·‰18¯˙BÓe' ∆∆¿»∆¿∆»¿ƒ¿≈»¿¿«
Èa .E˙È¯· Èa EnÚ eÁ‡ Ï·‡ .'B‚Â 'Ì„‡‰»»»¿¬»¬«¿«¿¿≈¿ƒ∆¿≈
Ú¯Ê .‰i¯Bn‰ ¯‰a BÏ zÚaLpL E·‰B‡ Ì‰¯·‡«¿»»«¿∆ƒ¿«¿»¿««ƒ»∆«
·˜ÚÈ ˙„Ú .EÁaÊÓ ÈabŒÏÚ „˜ÚpL E„ÈÁÈ ˜ÁˆÈƒ¿»¿ƒ¿∆∆¡«««≈ƒ¿«¬¬««¬…
E˙ÁÓNÓe B˙B‡ z·‰‡L E˙·‰‡nL E¯BÎ· Eaƒ¿¿∆∆≈«¬»¿∆»«¿»ƒƒ¿»¿

Ï‡¯NÈ B˙B‡ ˙‡¯˜ BaŒzÁÓNL19Ôe¯LÈÂ20CÎÈÙÏ . ∆»«¿»»»»ƒ¿»≈ƒÀ¿ƒ»
Á·L ÔzÏÂ E¯‡ÙÏe EÁaLÏe EÏ ˙B„B‰Ï ÔÈ·iÁ e‡»«»ƒ¿¿¿«≈¬¿»¬∆¿ƒ≈∆«
ÌBÈŒÏÎa EÈÙÏ ¯ÓBÏ e‡ ÔÈ·iÁÂ .EÓLÏ ‰‡„B‰Â¿»»ƒ¿∆¿«»ƒ»«¿»∆¿»
.„Á‡ '‰ eÈ‰Ï‡ '‰ Ï‡¯NÈ ÚÓL ¯˜·Â ·¯Ú∆∆»…∆¿«ƒ¿»≈¡…≈∆»
‰ÙiŒ‰Ó eÏ¯Bb ÌÈÚpŒ‰Ó e˜ÏÁ ·BhŒ‰Ó eÈ¯L‡«¿≈«∆¿≈«»ƒ»≈«»»
ŒÏÎa ÔÈ·È¯ÚÓe ÔÈÓÈkLÓ e‡L eÈ¯L‡ .e˙M¯È¿À»≈«¿≈∆»«¿ƒƒ«¬ƒƒ¿»
'‰ Ï‡¯NÈ ÚÓL ÌÈ¯ÓB‡Â ¯˜·Â ·¯Ú „ÈÓz ÌBÈ»ƒ∆∆»…∆¿¿ƒ¿«ƒ¿»≈
ÌÏBÚ‰ ‡¯·pL Ì„˜ ‡e‰ ‰z‡ .„Á‡ '‰ eÈ‰Ï‡¡…≈∆»«»…∆∆ƒ¿»»»
ÌÏBÚa ‡e‰ ‰z‡ ÌÏBÚ‰ ‡¯·pL ¯Á‡ ‡e‰ ‰z‡«»««∆ƒ¿»»»«»»»
ÔBL‡¯ ‡e‰ ‰z‡ .‡a‰ ÌÏBÚÏ ‡e‰ ‰z‡Â ‰f‰«∆¿«»»»«»«»ƒ
LB„w‰Â ÏB„b‰ EÓL Lc˜ ÔB¯Á‡ ‡e‰ ‰z‡Â¿«»«¬«≈ƒ¿«»¿«»

dÈa‚˙Â Ìe¯z E˙ÚeLÈ·e EÓÏBÚa21Ce¯a .e¯˜ »»∆ƒ»¿»¿«¿ƒ««¿≈»
ÌÈa¯a BÓL Lc˜Ó‰22eÈ‰Ï‡ '‰ ‡e‰ ‰z‡ . «¿«≈¿»«ƒ«»¡…≈

ÌÈÓM‰ ÈÓL·e ˙ÁzÓ ı¯‡‰ŒÏÚÂ ÏÚnÓ ÌÈÓMa«»«ƒƒ««¿«»»∆ƒ««ƒ¿≈«»«ƒ
ÔB¯Á‡ ‡e‰ ‰z‡Â ÔBL‡¯ ‡e‰ ‰z‡ .ÌÈBÈÏÚ‰»∆¿ƒ«»ƒ¿«»«¬
˙BÙk Úa¯‡Ó EÈÂ˜ ıa˜ .ÌÈ‰Ï‡ ÔÈ‡ EÈ„ÚÏaÓeƒ«¿»∆≈¡…ƒ«≈…∆≈«¿««¿
‡e‰Œ‰z‡ Èk ÌÏBÚ È‡aŒÏk eÚ„ÈÂ e¯ÈkÈ ı¯‡‰»»∆«ƒ¿≈¿»»≈»ƒ«»

Ec·Ï ÌÈ‰Ï‡‰23˙ÈNÚ ‰z‡ .ı¯‡‰ ˙BÎÏÓÓŒÏÎÏ »¡…ƒ¿«¿¿»«¿¿»»∆«»»ƒ»
EÈ„È ‰NÚÓŒÏÎa ÈÓe .ı¯‡‰Œ˙‡Â ÌÈÓM‰Œ˙‡∆«»«ƒ¿∆»»∆ƒ¿»«¬≈»∆
.‰NÚzŒ‰Ó EÏ ¯Ó‡iL ÈÓ ÌÈBzÁz· B‡ ÌÈBÈÏÚa»∆¿ƒ««¿ƒƒ∆…«¿««¬∆

k enÚ ‰NÚ ÌÈÓMaL eÈ·‡ŒÏÚ ezÁË·‰L BÓ »ƒ∆«»«ƒ¬≈ƒ»¿∆ƒ¿«¿»«
‡È‰‰ ˙Úa EÊBÁ È„È24Èˆa˜ ˙Ú·e ÌÎ˙‡ ‡È·‡ ¿≈∆»≈«ƒ»ƒ∆¿∆»≈«¿ƒ

ı¯‡‰ ÈnÚ ÏÎa ‰l‰˙ÏÂ ÌLÏ ÌÎ˙‡ Ôz‡ŒÈk ÌÎ˙‡∆¿∆ƒ∆≈∆¿∆¿≈¿ƒ¿ƒ»¿…«≈»»∆
¯Ó‡Â .'‰ ¯Ó‡ ÌÎÈÈÚÏ ÌÎÈ˙e·LŒ˙‡ È·eLa25 ¿ƒ∆¿≈∆¿≈≈∆»«¿∆¡«

ÈÓL ÌÈÓM‰Œ˙‡ ˙ÈNÚ ‰z‡ Ec·Ï '‰ ‡e‰Œ‰z‡«»¿«∆«»»ƒ»∆«»«ƒ¿≈
ÌÈni‰ ‰ÈÏÚ ¯L‡ŒÏÎÂ ı¯‡‰ Ì‡·ˆŒÏÎÂ ÌÈÓM‰«»«ƒ¿»¿»»»»∆¿…¬∆»∆»««ƒ
ÌÈÓM‰ ‡·ˆe ÌlkŒ˙‡ ‰iÁÓ ‰z‡Â Ì‰a ¯L‡ŒÏÎÂ¿»¬∆»∆¿«»¿«∆∆À»¿»«»«ƒ
z¯Áa ¯L‡ ÌÈ‰Ï‡‰ '‰ ‡e‰ ‰z‡ .ÌÈÂÁzLÓ EÏ¿ƒ¿«¬ƒ«»»¡…ƒ¬∆»«¿»
.Ì‰¯·‡ BÓL zÓNÂ ÌÈcNk ¯e‡Ó B˙‡ˆB‰Â Ì¯·‡a¿«¿»¿≈≈«¿ƒ¿«¿»¿«¿»»

enzÈ ‡Ï EÈ˙BLe ‡e‰ ‰z‡26'‰ CÏÓ '‰ CÏÓ '‰ . «»¿∆…ƒ»∆∆»»
ÌÏBÚÏ '‰ Ce¯a „Ú 'ÂÎ CÏÓ '‰ .„ÚÂ ÌÏBÚÏ CÏÓÈƒ¿…¿»»∆»»«»¿»

:ÔÓ‡Â ÔÓ‡»≈¿»≈
ה"י).2) פ"ז, תפלה (הל' לעיל הנזכרות התורה ברכות אחרי
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קסג dpyd lk zelitz xcq - dad` xtq - `"pn b"k 'd mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˙B˙È¯· ‰¯NÚŒLÏL42‰z‡Â :eÈ·‡ Ì‰¯·‡ ÌÚ ¿∆¿≈¿ƒƒ«¿»»»ƒ¿∆¿»
˙‡ È˙Ó˜‰Â ,Cz‡ È˙È¯· ‰p‰ È‡ ,EÈ·e ÈÈa È˙È¯·¿ƒƒ≈ƒ≈∆¬ƒƒ≈¿ƒƒƒ»«¬ƒ…ƒ∆
È˙È¯a ˙‡ ‰z‡Â ,ÌÏBÚ ˙È¯·Ï ,EÈ·e ÈÈa È˙È¯a¿ƒƒ≈ƒ≈∆ƒ¿ƒ»¿«»∆¿ƒƒ
,˙È¯a ˙B‡Ï ‰È‰Â ,e¯ÓLz ¯L‡ È˙È¯a ˙‡Ê ,¯ÓLƒ̇¿……¿ƒƒ¬∆ƒ¿¿¿»»¿¿ƒ
È˙È¯a ˙‡ ,ÌÏBÚ ˙È¯·Ï ,ÌÎ¯N·a È˙È¯· ‰˙È‰Â¿»¿»¿ƒƒƒ¿«¿∆ƒ¿ƒ»∆¿ƒƒ
˙‡Â ,ÌÏBÚ ˙È¯·Ï ,Bz‡ È˙È¯a ˙‡ È˙Ó˜‰Â ,¯Ù‰≈««¬ƒ…ƒ∆¿ƒƒƒƒ¿ƒ»¿∆

.˜ÁˆÈ ˙‡ ÌÈ˜‡ È˙È¯a¿ƒƒ»ƒ∆ƒ¿»

להצילו,41) לו עמדו לא רבינו משה של זכויותיו שכל
ביקש  שנתרשל מיד אלא המילה, מן שנתרשל בשעה
במלון  בדרך ויהי כד): ד, (שמות שנאמר להרגו, המלאך
את  ותכרות צור צפורה ותקח המיתו, ויבקש ה' ויפגשהו
יוסי, רבי "אמר בברייתא: שנינו (לא:) ובנדרים בנה. ערלת
אמר: כך אלא המילה, מן רבינו משה שנתרשל חסֿושלום
שלשה  ואשהה אמול היא... סכנה - (לדרך) ואצא אמול
מה  מפני אלא מצרים"! שוב "לך לי: אמר הקב"ה ימים,
להתעסק  לו והיה תחילה" במלון שנתעסק "מפני נענש?
היתה  שלא היה, למצרים סמוך מלון ואותו תחילה, במילה
התעסקות  של שעה שמלוא הרי כזו, קצרה בדרך סכנה עוד

לו. נתלתה לא (פ"ג,42)במלון בנדרים זו הלכה כל מקור
ישראל  שמסרו מצוה "כל אמרו: קל.) (שבת וחז"ל מ"יא).
ומילה, ע"ז כגון המלכות, גזירת בשעת למיתה עליה עצמם
ישראל  מסרו שלא מצוה וכל בידם, מוחזקת היא עדיין
היא  עדיין תפילין כגון המלכות, גזירת בשעת עליה עצמם
עליהם  שקיבלו מצוה "כל (שם): אמרו וכן בידם". מרופה
בשמחה" אותה עושים עדיין מילה... כגון בשמחה,

שם). רש"י משתה, (שעושים
ÔÚiÒcְִֵֶַָָָספר אהבה -סדר ּתפי ּלֹות ּכל ה ּׁשנה  ‡ÓÁ¯ CÈ¯a¿ƒ«¬»»¿«¿»

-dad̀xtq
dpXd lM zFNtY xcq¥¤§¦¨©¨¨

¯ÁMa ÌBÈ ÏÎa ˙B¯˜Ï ÌÚ‰ e‚‰2ÔÈ¯BwL ¯Á‡ . »¬»»ƒ¿¿»«««««∆ƒ
"Âˆ" ,˙L¯t3ÌÈ‰k ˙k¯·e4el‡ .BÊ ‰LÓ ÔÈ¯B˜ »»««ƒ¿«…¬ƒƒƒ¿»≈

ÌÈ¯·„5‰‡t‰ ¯eÚL Ì‰Ï ÔÈ‡L6ÌÈ¯eka‰Â ¿»ƒ∆≈»∆ƒ«≈»¿«ƒƒ
ÔBÈ‡¯‰Â7el‡ .‰¯Bz „eÓÏ˙Â ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓ‚e ¿»≈»¿ƒ¬»ƒ¿«¿»≈

Ô¯w‰Â ‰f‰ ÌÏBÚa Ô‰È˙B¯t ÏÎB‡ Ì„‡L ÌÈ¯·„8 ¿»ƒ∆»»≈≈≈∆»»«∆¿«∆∆
˙eÏÈÓ‚e Ì‡Â ·‡ „eak .‡a‰ ÌÏBÚÏ BÏ ˙Ói«̃∆∆»»«»ƒ»»≈¿ƒ

ÌÈ„ÒÁ9‰lÙz ÔeiÚÂ10˙ÓkL‰Â ÌÈÏBÁ ¯ew·e ¬»ƒ¿ƒ¿ƒ»ƒƒ¿«¿»«
ÔÈa ÌBÏL ˙‡·‰Â ÌÈÁ¯B‡ ˙ÒÎ‰Â L¯„n‰Œ˙Èa≈«ƒ¿»¿«¿»«¿ƒ«¬»«»≈
Èa¯ ¯Ó‡ .Ìlk „‚k ‰¯Bz „eÓÏ˙Â B¯·ÁÏ Ì„‡»»«¬≈¿«¿»¿∆∆À»»««ƒ

‡¯ÈÊ11elÙ‡L ÔÓˆÚ ÏÚ e¯ÈÓÁ‰ Ô‰ Ï‡¯NÈ ˙Ba ≈»¿ƒ¿»≈≈∆¡ƒ««¿»∆¬ƒ
.ÌÈi˜ ‰Ú·L ‰ÈÏÚ ˙B·LBÈ Ïc¯Ák Ìc ˙tË ˙B‡B¯ƒ«»¿«¿»¿»∆»ƒ¿»¿ƒƒ

e‰iÏ‡ È·„ ‡z12ÁË·Ó ÌBÈ ÏÎa ˙BÎÏ‰ ‰BM‰ Ïk »»¿≈≈ƒ»»«∆¬»¿»À¿»
ÌÏBÚ ˙BÎÈÏ‰' ,¯Ó‡pL .‡a‰ ÌÏBÚ‰ Ôa ‡e‰L BÏ13 ∆∆»»«»∆∆¡«¬ƒ»

Èa¯ ¯Ó‡ .'˙BÎÏ‰' ‡l‡ '˙BÎÈÏ‰' È¯˜z Ï‡ .'BÏ«ƒ¿≈¬ƒ∆»¬»»««ƒ
‡ÈÁ Èa¯ ¯Ó‡ ¯ÊÚÏ‡14ÌÈa¯Ó ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz ∆¿»»»««ƒ¬ƒ»«¿ƒ≈¬»ƒ«¿ƒ

''‰ È„enÏ CÈa ŒÏÎÂ' ,¯Ó‡pL .ÌÏBÚa ÌBÏL15 »»»∆∆¡«¿»»«ƒƒ≈
„Â„Ï ¯BÓÊÓ .'ÂÎÂ16ÔkLÈŒÈÓ EÏ‰‡a ¯e‚ÈŒÈÓ '‰ ¿ƒ¿¿»ƒƒ»¿»√∆ƒƒ¿…

„˜ ¯‰aÌÏBÚÏ .˜„ˆ ÏÚBÙe ÌÈÓz CÏB‰ EL17‡‰È ¿«»¿∆≈»ƒ≈∆∆¿»¿≈

¯·B„Â ˙Ó‡‰ ÏÚ ‰„BÓe ¯˙Òa ÌÈÓL ‡¯È Ì„‡»»¿≈»«ƒ¿≈∆∆«»¡∆¿≈
ÏÚ ‡Ï ÌÈÓÏBÚ‰ ÔBa¯ ¯Ó‡ÈÂ ÌkLÈÂ B··Ïa ˙Ó‡¡∆ƒ¿»¿«¿≈¿…«ƒ»»ƒ…«
ÏÚ Èk EÈÙÏ eÈeÁz ÌÈÏÈtÓ eÁ‡ eÈ˙B˜„ƒ̂¿≈¬«¿«ƒƒ«¬≈¿»∆ƒ«
ecÒÁ ‰Ó eÈiÁ ‰Ó e‡ ‰Ó .ÌÈa¯‰ EÈÓÁ«̄¬∆»«ƒ»»∆«≈∆«¿≈
¯Ó‡pŒ‰Ó e˙¯e·bŒ‰Óe eÁkŒ‰Ó e˙˜„vŒ‰Ó«ƒ¿»≈«…≈«¿»≈«…«
EÈÙÏ ÔÈ‡k ÌÈ¯Bab‰ŒÏk ‡Ï‰ eÈ‰Ï‡ '‰ EÈÙÏ¿»∆¡…≈¬…»«ƒƒ¿«ƒ¿»∆
ÌÈB·e ÚcÓ ÈÏ·k ÌÈÓÎÁÂ eÈ‰ ‡Ïk ÌM‰ ÈL‡Â¿«¿≈«≈¿…»«¬»ƒƒ¿ƒ«»¿ƒ
eÈiÁ ÈÓÈÂ e‰·Â e‰z eÈNÚÓ ÏÎ Èk ÏkN‰ ÈÏ·kƒ¿ƒ«¿≈ƒ»«¬≈…»…ƒ≈«≈

EL„˜ È¯·„a ·e˙kL BÓk EÈÙÏ Ï·‰18¯˙BÓe' ∆∆¿»∆¿∆»¿ƒ¿≈»¿¿«
Èa .E˙È¯· Èa EnÚ eÁ‡ Ï·‡ .'B‚Â 'Ì„‡‰»»»¿¬»¬«¿«¿¿≈¿ƒ∆¿≈
Ú¯Ê .‰i¯Bn‰ ¯‰a BÏ zÚaLpL E·‰B‡ Ì‰¯·‡«¿»»«¿∆ƒ¿«¿»¿««ƒ»∆«
·˜ÚÈ ˙„Ú .EÁaÊÓ ÈabŒÏÚ „˜ÚpL E„ÈÁÈ ˜ÁˆÈƒ¿»¿ƒ¿∆∆¡«««≈ƒ¿«¬¬««¬…
E˙ÁÓNÓe B˙B‡ z·‰‡L E˙·‰‡nL E¯BÎ· Eaƒ¿¿∆∆≈«¬»¿∆»«¿»ƒƒ¿»¿

Ï‡¯NÈ B˙B‡ ˙‡¯˜ BaŒzÁÓNL19Ôe¯LÈÂ20CÎÈÙÏ . ∆»«¿»»»»ƒ¿»≈ƒÀ¿ƒ»
Á·L ÔzÏÂ E¯‡ÙÏe EÁaLÏe EÏ ˙B„B‰Ï ÔÈ·iÁ e‡»«»ƒ¿¿¿«≈¬¿»¬∆¿ƒ≈∆«
ÌBÈŒÏÎa EÈÙÏ ¯ÓBÏ e‡ ÔÈ·iÁÂ .EÓLÏ ‰‡„B‰Â¿»»ƒ¿∆¿«»ƒ»«¿»∆¿»
.„Á‡ '‰ eÈ‰Ï‡ '‰ Ï‡¯NÈ ÚÓL ¯˜·Â ·¯Ú∆∆»…∆¿«ƒ¿»≈¡…≈∆»
‰ÙiŒ‰Ó eÏ¯Bb ÌÈÚpŒ‰Ó e˜ÏÁ ·BhŒ‰Ó eÈ¯L‡«¿≈«∆¿≈«»ƒ»≈«»»
ŒÏÎa ÔÈ·È¯ÚÓe ÔÈÓÈkLÓ e‡L eÈ¯L‡ .e˙M¯È¿À»≈«¿≈∆»«¿ƒƒ«¬ƒƒ¿»
'‰ Ï‡¯NÈ ÚÓL ÌÈ¯ÓB‡Â ¯˜·Â ·¯Ú „ÈÓz ÌBÈ»ƒ∆∆»…∆¿¿ƒ¿«ƒ¿»≈
ÌÏBÚ‰ ‡¯·pL Ì„˜ ‡e‰ ‰z‡ .„Á‡ '‰ eÈ‰Ï‡¡…≈∆»«»…∆∆ƒ¿»»»
ÌÏBÚa ‡e‰ ‰z‡ ÌÏBÚ‰ ‡¯·pL ¯Á‡ ‡e‰ ‰z‡«»««∆ƒ¿»»»«»»»
ÔBL‡¯ ‡e‰ ‰z‡ .‡a‰ ÌÏBÚÏ ‡e‰ ‰z‡Â ‰f‰«∆¿«»»»«»«»ƒ
LB„w‰Â ÏB„b‰ EÓL Lc˜ ÔB¯Á‡ ‡e‰ ‰z‡Â¿«»«¬«≈ƒ¿«»¿«»

dÈa‚˙Â Ìe¯z E˙ÚeLÈ·e EÓÏBÚa21Ce¯a .e¯˜ »»∆ƒ»¿»¿«¿ƒ««¿≈»
ÌÈa¯a BÓL Lc˜Ó‰22eÈ‰Ï‡ '‰ ‡e‰ ‰z‡ . «¿«≈¿»«ƒ«»¡…≈

ÌÈÓM‰ ÈÓL·e ˙ÁzÓ ı¯‡‰ŒÏÚÂ ÏÚnÓ ÌÈÓMa«»«ƒƒ««¿«»»∆ƒ««ƒ¿≈«»«ƒ
ÔB¯Á‡ ‡e‰ ‰z‡Â ÔBL‡¯ ‡e‰ ‰z‡ .ÌÈBÈÏÚ‰»∆¿ƒ«»ƒ¿«»«¬
˙BÙk Úa¯‡Ó EÈÂ˜ ıa˜ .ÌÈ‰Ï‡ ÔÈ‡ EÈ„ÚÏaÓeƒ«¿»∆≈¡…ƒ«≈…∆≈«¿««¿
‡e‰Œ‰z‡ Èk ÌÏBÚ È‡aŒÏk eÚ„ÈÂ e¯ÈkÈ ı¯‡‰»»∆«ƒ¿≈¿»»≈»ƒ«»

Ec·Ï ÌÈ‰Ï‡‰23˙ÈNÚ ‰z‡ .ı¯‡‰ ˙BÎÏÓÓŒÏÎÏ »¡…ƒ¿«¿¿»«¿¿»»∆«»»ƒ»
EÈ„È ‰NÚÓŒÏÎa ÈÓe .ı¯‡‰Œ˙‡Â ÌÈÓM‰Œ˙‡∆«»«ƒ¿∆»»∆ƒ¿»«¬≈»∆
.‰NÚzŒ‰Ó EÏ ¯Ó‡iL ÈÓ ÌÈBzÁz· B‡ ÌÈBÈÏÚa»∆¿ƒ««¿ƒƒ∆…«¿««¬∆

k enÚ ‰NÚ ÌÈÓMaL eÈ·‡ŒÏÚ ezÁË·‰L BÓ »ƒ∆«»«ƒ¬≈ƒ»¿∆ƒ¿«¿»«
‡È‰‰ ˙Úa EÊBÁ È„È24Èˆa˜ ˙Ú·e ÌÎ˙‡ ‡È·‡ ¿≈∆»≈«ƒ»ƒ∆¿∆»≈«¿ƒ

ı¯‡‰ ÈnÚ ÏÎa ‰l‰˙ÏÂ ÌLÏ ÌÎ˙‡ Ôz‡ŒÈk ÌÎ˙‡∆¿∆ƒ∆≈∆¿∆¿≈¿ƒ¿ƒ»¿…«≈»»∆
¯Ó‡Â .'‰ ¯Ó‡ ÌÎÈÈÚÏ ÌÎÈ˙e·LŒ˙‡ È·eLa25 ¿ƒ∆¿≈∆¿≈≈∆»«¿∆¡«

ÈÓL ÌÈÓM‰Œ˙‡ ˙ÈNÚ ‰z‡ Ec·Ï '‰ ‡e‰Œ‰z‡«»¿«∆«»»ƒ»∆«»«ƒ¿≈
ÌÈni‰ ‰ÈÏÚ ¯L‡ŒÏÎÂ ı¯‡‰ Ì‡·ˆŒÏÎÂ ÌÈÓM‰«»«ƒ¿»¿»»»»∆¿…¬∆»∆»««ƒ
ÌÈÓM‰ ‡·ˆe ÌlkŒ˙‡ ‰iÁÓ ‰z‡Â Ì‰a ¯L‡ŒÏÎÂ¿»¬∆»∆¿«»¿«∆∆À»¿»«»«ƒ
z¯Áa ¯L‡ ÌÈ‰Ï‡‰ '‰ ‡e‰ ‰z‡ .ÌÈÂÁzLÓ EÏ¿ƒ¿«¬ƒ«»»¡…ƒ¬∆»«¿»
.Ì‰¯·‡ BÓL zÓNÂ ÌÈcNk ¯e‡Ó B˙‡ˆB‰Â Ì¯·‡a¿«¿»¿≈≈«¿ƒ¿«¿»¿«¿»»

enzÈ ‡Ï EÈ˙BLe ‡e‰ ‰z‡26'‰ CÏÓ '‰ CÏÓ '‰ . «»¿∆…ƒ»∆∆»»
ÌÏBÚÏ '‰ Ce¯a „Ú 'ÂÎ CÏÓ '‰ .„ÚÂ ÌÏBÚÏ CÏÓÈƒ¿…¿»»∆»»«»¿»

:ÔÓ‡Â ÔÓ‡»≈¿»≈
ה"י).2) פ"ז, תפלה (הל' לעיל הנזכרות התורה ברכות אחרי
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התמיד".3) "פרשת והיא כח), (במדבר ישראל בני את
(לעיל 4) רבינו הזכירן כבר אלו פרשיות ושתי כג. ו, שם,

התורה. ברכת אחרי לקרותן ה"יא) פ"ז, תפלה הל'
מ"א.5) פ"א, פאה בסוף 6)מסכת להניח חייב שאדם

ט). יט, (ויקרא ככתוב לעניים, אדם 7)שדהו שחייב
(שמות  ככתוב רגלים, בשלש המקדש בית בחצר להיראות
וגו'. את זכורך כל יראה בשנה פעמים שלש יז): כג,

גוף 8) יקראו בקרנים, שהכוח "בעבור ועצמותו, הדבר עיקר
כח). כג, לויקרא (רמב"ן קרנו" כגון 9)הדבר שבגופו,

חסדים  גמילות אבל וכו' המת וקבורת חולים ביקור
שיעור, לה יש בה, וכיוצא שבויים פדיון כגון שבממון,
חמישית  כדי עד לידו כזו מצוה שתבוא פעם בכל שיתן
(כתובות  כמאמרם מחוייב, אינו ויותר שבנכסיו, מהריוח
שם). (רע"ב מחומש" יותר יבזבז אל "המבזבז, נ.):

במסכת 10) בברייתא נמצא ואילך מכאן בתפילתו, לכוין
ובכת"י  יא:). (ברכות ה'תוספות' כעדות קכז. שבת
מה  אלא לפנינו שאין נמצא הזו, הפיסקא כל אין התימנים,
מפני  - זו וברייתא משנה וקוראים פ"א. פאה במשנה ששנוי
"ואין  תנאים, מחלוקת מבלי הן, פסוקות הלכות שאלה
צריכה  שאינה פסוקה" הלכה מתוך אלא להתפלל עומדין
וברש"י  לא. (ברכות בתפילתו בה מהרהר יהא ולא עיון,
במקרא, למד התורה ברכות אחרי שתיכף נמצא שם),
יא:). לברכות ב'תוספות' (ראה ובברייתא במשנה

"איסורי 11) הלכות רבינו בדברי ומפורש ע"א. לא, ברכות
ג. הלכה יא, פרק ע"ב.12)ביאה" כח, מגילה

ו.13) ג, הלכות 14)חבקוק אלה וכל ע"א. סד, ברכות
הן. פסוקות יג.15)ואגדות נד, טו,16)ישעיה תהלים

רוקח' וב'מעשה הזו. הפיסקא כל אין התימנים, ובכת"י א.
בסוגריים. מוקפת כא.17)היא פרק אליהו, דבי תנא

יט.18) ג, כט).19)קהלת לב, (בראשית שררה לשון
ב).20) מד, (ישעיה התואר נו"ן בתוספת יושר, לשון
והכל 21) ותגבה, לומר: הגיה ישראל" "עבודת בסידור

הנוסח  וכן בישועתך. ותגבה שתרגום "קרננו" אל מוסב
מו. סי' או"ח תוקנה 22)ב'טור' זו הודאה ברכת עיקר

שמע, קריאת לקרוא לא עליהם שגזרו השמד דורות כנגד
ברבים, שמו מקדש מסיים: ולפיכך בסתר, לקראה והוכרחו
שמו  את לקדש ויכולים הגזירה שנתבטלה לה' בזה להודות

הלקט'). ('שבלי עשרה של ובמנין כנוסח 23)בגלוי
"לכל". אחר: ובנוסח רוקח', כ.24)'מעשה ג, צפניה

ו.25) ט, התימנים,26)נחמיה ובכת"י כח. קב, תהלים
אינה. הזאת הפיסקא כל

˙B¯ÈÓf‰ È˜eÒt ÈÙÏ ÔÈÎ¯·nL ‰BL‡¯ ‰Î¯a27 ¿»»ƒ»∆¿»¿ƒƒ¿≈¿≈«¿ƒ
.‡e‰ Ce¯a .ÌÏBÚ‰ ‰È‰Â ¯Ó‡L Ce¯a .dÁÒ e‰Ê∆À¿»»∆»«¿»»»»»
ÌÁ¯Ó Ce¯a .Ìi˜Óe ¯ÊBb Ce¯a .‰NBÚÂ ¯ÓB‡ Ce¯a»≈¿∆»≈¿«≈»¿«≈
¯È·ÚÓ Ce¯a .˙Bi¯a‰ŒÏÚ ÌÁ¯Ó Ce¯a .ı¯‡‰ŒÏÚ«»»∆»¿«≈««¿ƒ»«¬ƒ
.ÂÈ‡¯ÈÏ ·BË ¯ÎN ÌlLÓ Ce¯a .‰¯B‡ ‡È·Óe ‰ÏÙ‡¬≈»≈ƒ»»¿«≈»»ƒ≈»
·ÊÎ ‡ÏÂ ‰ÁÎL ‡Ï ‰ÏÂÚ ‡Ï EÈÙÏ ÔÈ‡L Ce¯a»∆≈¿»∆…«¿»…ƒ¿»¿…»»
Ce¯a .„ÁL ÁwÓ ‡ÏÂ ÌÈÙ ‡BNÓ ‡Ï ‰Ó¯Ó ‡ÏÂ¿…ƒ¿»…«»ƒ¿…ƒ«…«»
CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a .ÁˆÏ Ìi˜Â „ÚÏ ÈÁ Ï‡≈«»«¿«»»∆«»«»¡…≈∆∆
¯‡ÙÓe ÁaLÓ BnÚ ÈÙa Ïl‰Ó‰ Ï‡‰ .ÌÏBÚ‰»»»≈«¿À»¿ƒ«¿À»¿…»

Ec·Ú „Â„ È¯ÈL·e .ÂÈ„·ÚÂ ÂÈ„ÈÒÁŒÏk ÔBLÏaƒ¿»¬ƒ»«¬»»¿ƒ≈»ƒ«¿¿
E„B ˙B¯ÈÓÊ·e ˙BÁ·La eÈ‰Ï‡ '‰ EÏl‰ EÁÈLÓ¿ƒ¬¿«∆¿¡…≈ƒ¿»ƒ¿ƒ¿
„ÈÁÈ eÈ‰Ï‡ ekÏÓ EÓL ¯ÈkÊÂ E¯‡Ùe EÁaLe¿«≈¬¿»∆¿¿«¿ƒƒ¿«¿≈¡…≈»ƒ
Ce¯a .BÓL „Ú È„Ú ¯‡ÙÓe ÁaLÓ .ÌÈÓÏBÚ‰ ÈÁ≈»»ƒ¿À»¿…»¬≈«¿»
ÔÈ˜eÒt ÔÈ¯B˜Â .˙BÁaLza Ïl‰Ó CÏÓ '‰ ‰z‡«»∆∆¿À»«ƒ¿»¿ƒ¿ƒ

„B·Î È‰È .el‡28ÂÈNÚÓa '‰ ÁÓNÈ ÌÏBÚÏ '‰'ÂÎ ≈¿ƒ¿¿»ƒ¿«¿«¬»
ÌÈ˜eÒt ‡¯B˜ Ck ¯Á‡Â .ÌÈÏz ÛBÒ „Ú 'BÎ È¯L‡«¿≈«ƒƒ¿««»≈¿ƒ

ÔÓ‡Â ÔÓ‡ ÌÏBÚÏ '‰ Ce¯a .el‡29ÌÏBÚÏ '‰ CÏÓÈ . ≈»¿»»≈¿»≈ƒ¿…¿»
ÔÓ‡Â ÔÓ‡30„ÈÂc C¯·ÈÂ .31Ï‰w‰ŒÏk ÈÈÚÏ '‰Œ˙‡ »≈¿»≈«¿»∆»ƒ∆¿≈≈»«»»

:'ÂÎÂ Ï‡¯NÈ È‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a „ÈÂc ¯Ó‡iÂ«…∆»ƒ»«»¡…≈ƒ¿»≈¿
.dÁÒ e‰Ê ˙B¯ÈÓf‰ È˜eÒt ¯Á‡ ÏL ‰B¯Á‡ ‰Î¯a¿»»«¬»∆««¿≈«¿ƒ∆À¿»
ÏB„b‰ CÏn‰ Ï‡‰ ekÏÓ „ÚÏ EÓL ÁazLÈƒ¿««ƒ¿»««¿≈»≈«∆∆«»
eÈ‰Ï‡ '‰ ‰‡ EÏ Èk .ı¯‡·e ÌÈÓMa LB„w‰Â¿«»«»«ƒ»»∆ƒ¿»∆¡…≈
dÙBÒ „Ú ‰¯ÈM‰ ‡¯B˜Â .'ÂÎÂ eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â≈…≈¬≈¿¿≈«ƒ»«»

ÌB˜n‰ ‚‰Ók32. ¿ƒ¿««»
ובביאורנו.27) ה"יב, פ"ז תפלה הל' לעיל ראה
יז.28) פרק סוף סופרים במסכת וראה לא. קד, תהלים
נג.29) פט, יש 30)תהלים ואולי בתנ"ך, כזה פסוק אין

לעולם... כבודו שם "וברוך לומר: וצריך סופר, טעות כאן
יט). עב, (תהלים ואמן" יֿיד.31)אמן כט, הימיםֿא דברי

רבינו 32) בדברי וכמבואר "האזינו", שירת או הים, שירת
ה"יג. פ"ז, תפלה הל' לעיל

k e‚‰ ˙aLaÁÒ BÊ ‰Î¯a ÈÙÏ ÛÈÒB‰Ï ÌÚ‰ Ï ¿«»»¬»»»¿ƒƒ¿≈¿»»…«
ÈÁŒÏk ˙ÓL .‰Ê33.eÈ‰Ï‡ '‰ EÓLŒ˙‡ C¯·z ∆ƒ¿«»«¿»≈∆ƒ¿¡…≈

„ÈÓz ekÏÓ E¯ÎÊ ÌÓB¯˙e ¯‡Ùz ¯NaŒÏk Áe¯Â¿«»»»¿»≈¿≈ƒ¿¿«¿≈»ƒ
EÈ„ÚÏaÓe .Ï‡ ‰z‡ ÌÏBÚ „ÚÂ ÌÏBÚÓe .¯B„Â ¯B„Ï¿»≈»¿«»«»≈ƒ«¿»∆
‰„Bt ÚÈLBÓe Ï‡Bb CÏÓ eÏ ÔÈ‡Â ÌÈ‰Ï‡ ÔÈ‡≈¡…ƒ¿≈»∆∆≈ƒ«∆
Ò¯ÙÓ .‰z‡ ‡l‡ ‰˜eˆÂ ‰¯ˆ ˙ÚŒÏÎa ÏÈvÓe«ƒ¿»≈»»¿»∆»»»¿«¿≈
Ïl‰Ó‰ .˙B„ÏBz‰ ÔB„‡ .˙Bi¯aŒÏk dBÏ‡ .ÌÁ¯Óe¿«≈¡«»¿ƒ¬«»«¿À»
ÌÈÓÁ¯a ÂÈ˙Bi¯·e „ÒÁa BÓÏBÚ ‚‰Ó‰ .˙BÁaLza«ƒ¿»«¿«≈»¿∆∆¿ƒ»¿«¬ƒ
¯¯BÚÓ‰ .ÔLÈÈ ‡ÏÂ ÌeÈ ‡Ï ˙Ó‡ ÌÈ‰Ï‡ .ÌÈa«̄ƒ¡…ƒ¡∆…»¿…ƒ««¿≈
‡ÙB¯Â ÌÈÏÙB CÓBÒ .ÌÈÓc¯ ıÈ˜n‰Â ÌÈLÈ¿≈ƒ¿«≈ƒƒ¿»ƒ≈¿ƒ¿≈
el‡Â .ÌÈ„BÓ eÁ‡ EÏe .ÌÈ¯eÒ‡ ¯ÈzÓe ÌÈÏBÁƒ«ƒ¬ƒ¿¬«¿ƒ¿ƒ
ÂÈlb ÔBÓ‰k ‰p¯ eBLÏe Ìik ‰¯ÈL ‡ÏÓ eÈÙƒ»≈ƒ»«»¿≈ƒ»«¬«»
˙B¯È‡Ó eÈÈÚÂ ÚÈ˜¯ È·Á¯Ók Á·L eÈ˙B˙ÙNÂ¿ƒ¿≈∆«¿∆¿¬≈»ƒ«¿≈≈¿ƒ
eÈÏ‚¯Â ÌÈÓL È¯Lk ˙BLe¯Ù eÈ„ÈÂ Á¯iÎÂ LÓMk«∆∆¿«»≈«¿»≈¿¿ƒ¿≈»«ƒ¿«¿≈
'‰ EÏ ˙B„B‰Ï ÔÈ˜ÈtÒÓ e‡ ÔÈ‡ ˙BÏi‡k ˙Bl«̃»«»≈»«¿ƒƒ¿¿
˙Á‡ŒÏÚ EÓLŒ˙‡ C¯·Ïe eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡¡…≈≈…≈¬≈¿»≈∆ƒ¿«««

·¯Â ÌÈÙÏ‡ ÈÙÏ‡ ÛÏ‡Ó34Èa¯35˙B··¯ [Èa¯] ≈∆∆«¿≈¬»ƒ¿…À≈ƒ≈¿»
ÌÚÂ enÚ ˙ÈNÚL ˙B¯e·‚e ÌÈq ˙B·Bh‰ ÌÈÓÚt¿»ƒ«ƒƒ¿∆»ƒ»ƒ»¿ƒ
eÈ‰Ï‡ '‰ ezÏ‡b ÌÈ¯ˆnÓ ÌÈÙlÓ .eÈ˙B·‡¬≈ƒ¿»ƒƒƒ¿«ƒ¿«¿»¡…≈
Ú·N·e ezÊ ·Ú¯a .e˙È„t ÌÈ„·Ú ˙ÈaÓƒ≈¬»ƒ¿ƒ»¿»»«¿»¿«
ÌÈ‡ÏÁÓe ezËlÓ ¯·cÓe ezÏv‰ ·¯ÁÓ .ezÏkÏkƒ¿«¿»≈∆∆ƒ«¿»ƒ∆∆ƒ«¿»≈√»ƒ

e˙Èlc ÌÈa¯ ÌÈÚ¯36'‰ EÈÓÁ¯ ee¯ÊÚ ‰p‰ „ÚÂ . »ƒ«ƒƒƒ»¿«≈»¬»«¬∆
z‚ltL ÌÈ¯·‡ Ôk ÏÚ .EÈ„ÒÁ ee·ÊÚ ‡ÏÂ eÈ‰Ï‡¡…≈¿…¬»¬»∆«≈≈»ƒ∆ƒ«¿»
zÓN ¯L‡ ÔBLÏÂ eÈt‡a zÁÙpL ‰ÓLe Áe¯Â ea»¿«¿»»∆»«¿»¿«≈¿»¬∆«¿»

Ô‰ eÈÙa37eÈ‰Ï‡ '‰ EÓLŒ˙‡ eÎ¯·ÈÂ e„BÈ Ì‰ ¿ƒ≈≈ƒ»¿∆ƒ¿¡…≈
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dpydקסד lk zelitz xcq - dad` xtq - `"pn c"k iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

¯ÈL ¯BÓÊÓ' Ïk ˙B¯˜Ï e‚‰ ÔÎÂ .'ÂÎÂ ÁazLÈ 'ÂÎÂ¿ƒ¿««¿¿≈»¬ƒ¿»ƒ¿ƒ
'˙aM‰ ÌBÈÏ38„˜ÌBÈa ˙B¯ÈÓf‰ È˜eÒt eÏÈÁ˙iL Ì ¿««»…∆∆«¿ƒ¿≈«¿ƒ¿

˙B¯˜Ï e‚‰pL ˙BÓB˜Ó LÈÂ .ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ·e ˙aM‰««»¿«ƒƒ¿≈¿∆»¬ƒ¿
ÏB„b‰ Ïl‰39LÈÂ .˙B¯ÈÓf‰ È˜eÒt Ì„˜ ˙B˙aLa «≈«»¿«»…∆¿≈«¿ƒ¿≈

˙BÏÚn‰ ¯ÈL ˙B¯˜Ï e‚‰pL ˙BÓB˜Ó40Ïk‰ - ¿»»¬ƒ¿ƒ««¬«…
:Ì‚‰Ók¿ƒ¿»»

שם 33) ונקרא מ"ז). פ"י, (פסחים המשנה בתקופת מקורו
"נשמת  שהוא: קיח.) (שם, בתלמוד ופירשו השיר', 'ברכת
(ו:). תענית במסכת נזכרים זה מנוסח וקטעים חי". כל

איננה.34) זו תיבה מנטובה, ודגשות 35)בדפוס רבבי,
וטעות  בשורק, רובי קורא עם והמון הכפל, לחסרון הבי"ת

('אבודרהם'). כי 36)היא ה' ארוממך כמו: רוממתנו,
ב). ל, (תהלים הנה 37)דליתני הן ודוגמתו: הנה, ִֵלשון

הןֿהם, מנקדים: ויש טז). לא, (במדבר ישראל לבני ֶהיו
ישראל'. 'עבודת סדר ט) כג, (שם, ישכון לבדד הןֿעם כמו:

צב.38) נקרא 39)תהלים ולמה שבתהלים. קלו פרק הוא
עולם  של ברומו יושב שהקב"ה מפני גדול, הלל שמו
לכל  לחם נותן זה: בפרק שכתוב בריה", לכל מזונות ומחלק

וברש"י). קיח, (פסחים וגו' קכאֿקכד.40)בשר תהלים

.dÁÒ ‡È‰ BÊ ÚÓL ˙‡È¯˜ ÈÙlL ‰BL‡¯ ‰Î¯a¿»»ƒ»∆ƒ¿≈¿ƒ«¿«ƒÀ¿»
‡¯B·e ¯B‡ ¯ˆBÈ ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a»«»¡…≈∆∆»»≈≈
˙·‰‡ - ‰iL ‰Î¯a .˙B¯B‡n‰ ¯ˆBÈ „Ú 'ÂÎ CLÁ…∆«≈«¿¿»»¿ƒ»«¬«
‰¯˙ÈÂ ‰ÏB„‚ ‰ÏÓÁ eÈ‰Ï‡ '‰ ez·‰‡ ÌÏBÚ»¬«¿»¡…≈∆¿»¿»ƒ≈»
Ï‡¯NÈ BnÚa „Ú 'ÂÎ ekÏÓ eÈ·‡ eÈÏÚ zÏÓÁ»«¿»»≈»ƒ«¿≈«¿«ƒ¿»≈

:‰·‰‡a¿«¬»
 ‡È‰ BÊ ÚÓL ˙‡È¯˜ ¯Á‡lL ‰B¯Á‡ ‰Î¯a.dÁÒ ¿»»«¬»∆¿««¿ƒ«¿«ƒÀ¿»

.Ï‡¯NÈ Ï‡b '‰ ‰z‡ Ce¯a „Ú 'ÂÎÂ ·ÈvÈÂ ˙Ó‡¡∆¿«ƒ¿«»«»»«ƒ¿»≈
eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a ‰BL‡¯ ‰Î¯a - ˙È·¯Ú·e¿«¿ƒ¿»»ƒ»»«»¡…≈
Ce¯a „Ú ÌÈ·¯Ú ·È¯ÚÓ B¯·„a ¯L‡ ÌÏBÚ‰ CÏÓ∆∆»»¬∆ƒ¿»«¬ƒ¬»ƒ«»
˙·‰‡ - ‰iL ‰Î¯a .ÌÈ·¯Ú ·È¯Ún‰ '‰ ‰z‡«»««¬ƒ¬»ƒ¿»»¿ƒ»«¬«
‰z‡ Ce¯a „Ú 'ÂÎÂ z·‰‡ EnÚ Ï‡¯NÈ ˙Èa ÌÏBÚ»≈ƒ¿»≈«¿»«¿»¿«»«»

Ï‡¯NÈ BnÚ ·‰B‡ '‰41¯Á‡lL ‰BL‡¯ ‰Î¯a . ≈«ƒ¿»≈¿»»ƒ»∆¿««
˙Ó‡ .dÁÒ ‡È‰ BÊ ˙È·¯Ú ÏL ÚÓL ˙‡È¯¿̃ƒ«¿«∆«¿ƒƒÀ¿»¡∆

‰eÓ‡Â42'‰ ‰z‡ Ce¯a „Ú 'ÂÎ eÈÏÚ Ìi˜ ˙‡ÊŒÏk ∆¡»»…«»»≈«»«»
.dÁÒ ‡È‰ BÊ ‰B¯Á‡ ‰Î¯· .Ï‡¯NÈ Ï‡b»«ƒ¿»≈¿»»«¬»ƒÀ¿»
¯ÓBL Ce¯a „Ú 'ÂÎÂ ÌBÏLÏ eÈ‰Ï‡ '‰ e·ÈkL‰«¿ƒ≈¡…≈¿»¿«»≈

ÌÏBÚÏ '‰ Ce¯a .„ÚÏ Ï‡¯NÈ BnÚ43'ÂÎ ÔÓ‡Â ÔÓ‡ «ƒ¿»≈»«»¿»»≈¿»≈
ÁÓNÈÂ eÈÈÚ e‡¯È .˙Ó‡ Ï‡ '‰ È˙B‡ ‰˙È„t „Ú«»ƒ»ƒ≈¡∆ƒ¿≈≈¿ƒ¿«

CÏÓÈ '‰ CÏÓ '‰ CÏÓ '‰ „Ú 'ÂÎ epaÏ44ÌÏBÚÏ ƒ≈«∆∆»»ƒ¿…¿»
ÚˆÓ‡a ÌÈ˜eÒt C¯·Ï ÌÚ‰ ˙ˆ˜Ó e‚‰Â .„ÚÂ»∆¿»¬ƒ¿»»»¿»≈¿ƒ¿∆¿«

ÌÚ‰ŒÏk ‡¯iÂ .‰Ê ÁÒa ÔÈ‡¯B˜Â ‰Î¯a45eÏtiÂ ¿»»¿¿ƒ¿…«∆««¿»»»«ƒ¿
‡e‰ '‰ ÌÈ‰Ï‡‰ ‡e‰ '‰ e¯Ó‡iÂ Ì‰ÈtŒÏÚ«¿≈∆«…¿»¡…ƒ

eÚÈLB‰ .ÌÈ‰Ï‡‰46eÏÈv‰Â eˆa˜Â eÚLÈ È‰Ï‡ »¡…ƒƒ≈¡…≈ƒ¿≈¿«¿≈¿«ƒ≈
.E˙l‰˙a ÁazL‰Ï EL„˜ ÌLÏ ˙B„B‰Ï ÌÈBb‰ ŒÔÓƒ«ƒ¿¿≈»¿∆¿ƒ¿«≈«ƒ¿ƒ»∆

LhÈ ‡Ï Èk47Èk ÏB„b‰ BÓL ¯e·Úa BnÚŒ˙‡ '‰ ƒ…ƒ∆««¬¿«»ƒ
ÌÈÚÈLBÓ eÏÚÂ .ÌÚÏ BÏ ÌÎ˙‡ ˙BNÚÏ '‰ ÏÈ‡B‰48 ƒ«¬∆¿∆¿»¿»ƒƒ

ÔBiˆ ¯‰a‰ÎeÏn‰ '‰Ï ‰˙È‰Â ÂNÚ ¯‰Œ˙‡ ËtLÏ ¿«ƒƒ¿…∆«≈»¿»¿»««¿»

CÏÓÏ '‰ ‰È‰Â49'‰ ‰È‰È ‡e‰‰ ÌBia ı¯‡‰ŒÏkŒÏÚ ¿»»¿∆∆«»»»∆««ƒ¿∆
EÓL „ÁÈ ÌÈÓMaL eÈ‰Ï‡ .„Á‡ BÓLe „Á‡∆»¿∆»¡…≈∆«»«ƒ«≈ƒ¿
.„ÈÓz eÈÏÚ E˙eÎÏÓe EÓLŒ˙‡ Ìi˜ eÈÏÚ Èe¯w‰«»»≈«≈∆ƒ¿«¿¿»≈»ƒ

B„Èa ¯L‡ ÌÈ˙n‰Â ÌÈiÁ‰ ˙BLÙ E„Èa50LÙ ¿»¿«¿««ƒ¿«≈ƒ¬∆¿»∆∆
ÈÁe¯ „È˜Ù‡ E„Èa .LÈ‡ ¯NaŒÏk Áe¯Â ÈÁŒÏk51 »«¿«»¿«ƒ¿»¿«¿ƒƒ

Ô‡ˆÂ EnÚ eÁ‡Â .˙Ó‡ Ï‡ '‰ È˙B‡ ‰˙È„t»ƒ»ƒ≈¡∆«¬«¿«¿¿…
E˙ÈÚ¯Ó52¯tÒ ¯B„Â ¯B„Ï ÌÏBÚÏ EÏ ‰„B «¿ƒ∆∆¿¿»¿»¿«≈

ÈLÙ ‰ÏÈv‰ '‰ .E˙Ï‰z53ÔBLlÓ ¯˜LŒ˙ÙNÓ ¿ƒ»∆«ƒ»«¿ƒƒ¿«∆∆ƒ»
ÚLB Ï‡¯NÈ .‰iÓ¯54‡Ï ÌÈÓÏBÚ ˙ÚeLz ÈÈa ¿ƒ»ƒ¿»≈««»¿«»ƒ…

eÈ‰Ï‡ '‰ È‰È .„Ú ÈÓÏBÚ „Ú eÓÏkz ‡ÏÂ eL·≈̇¿…ƒ»¿«¿≈«¿ƒ¡…≈
enÚ55ŒÏ‡Â e·ÊÚÈŒÏ‡ .eÈ˙B·‡ŒÌÚ ‰È‰ ¯L‡k ƒ»«¬∆»»ƒ¬≈«««¿≈¿«

¯ÓLÏ ÂÈÎ¯cŒÏÎa ˙ÎÏÏ ÂÈÏ‡ e··Ï ˙Bh‰Ï eLhÈƒ¿≈¿«¿»≈≈»»∆∆¿»¿»»ƒ¿…
Ïk .eÈ˙B·‡Œ˙‡ ‰eˆ ¯L‡ ÂÈËtLÓe ÂÈwÁÂ ÂÈ˙BˆÓƒ¿»¿À»ƒ¿»»¬∆ƒ»∆¬≈…

‰ÓLp‰56Ce¯a .ÌBia '‰ Ce¯a .dÈeÏÏ‰ dÈ Ïl‰z «¿»»¿«≈»«¿»»«»
.eÓe˜a '‰ Ce¯a .eaÎLa '‰ Ce¯a .‰ÏÈla '‰««¿»»¿»¿≈»¿≈
Ce¯a .E˙eÓ‡·e EÈwÁa ÁÈNÂ ‰ÏÒ EÏl‰ „ÈÓz»ƒ¿«∆∆∆»¿»ƒ«¿À∆∆¡»∆»
eÈÏÚ CÏÓÈ „ÈÓz Ìi˜Â ÈÁ B„B·Îa CÏBn‰ '‰ ‰z‡«»«≈ƒ¿«¿«»»ƒƒ¿…»≈

'ÂÎÂ57: ¿
ישראל41) עמו כתוב: הקדומים, ÚÏ„.ובדפוסים
וכו'.42) אמונה אמת התימנים: פט,43)ובכת"י תהלים
הוא 44)נג. מורכב אלא בתנ"ך, מיוחד פסוק זה אין
טז;מה  י, תהלים - מלך ה' שונים: פסוקים שלשה תחלות

ופירושו: יח. טו, שמות - ימלוך ה' א; צג, שם, - מלך ה'
העולם, שנברא קודם מלך הוא העולם, משנברא מלך הוא
סופרים  במסכת נזכר זה פסוק והרכב לעולם, ימלוך הוא

ה"ח. לט.45)פ"יד, יח, הימיםֿא 46)מלכיםֿא דברי
לה. כב.47)טז, יב, כא.48)שמואלֿא א, עובדיה

ט.49) יד, י.50)זכריה יב, ו.51)איוב לא, תהלים
יג.52) עט, ב.53)שם, קכ, יז.54)שם, מה, ישעיה
נז.55) ח, ו.56)מלכיםֿא קנ, ובכת"י 57)תהלים

רבינו  לשיטת בהתאם אמן. ועד, לעולם ימלוך התימנים:
מ"ברוך  אלו נוספים פסוקים ה"טז. פ"א, ברכות הל' לעיל
נהגו  וכו' בכבודו" "המולך הברכה: לחתימת עד לעולם" ה'
ויש  הואיל רשות, ערבית תפילת כשהיתה בתחילה לאמרם
שבתפילת  ברכות י"ח כנגד אזכרות שמונהֿעשרה בהם
קדיש  ואומרים בברכה עליהם חותמים והיו עשרה', 'שמונה
הדבר  נשאר לחובה עליהם שקבעוה למרות ואח"כ ויוצאים,
היה  וכן מלאמרם, נמנעים החכמים ומקצת הראשון, כמנהג
נוהגים  אנו וכן פא). ברכות יונה' ('רבינו נוהג הרמב"ן
סי' באו"ח הגר"א פסק עלֿפי לאמרם, שלא ישראל בארץ

רלו.

ה'תש"פ  מנ"א כ"ד שישי יום

Ô¯ecÒÂ ‰lÙz‰ ˙BÎ¯a ÁÒ
‰̆‰ÏÎ̇ÂÏÈÙ̄̇„Ò-‰·‰‡̄ÙÒ

…«ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»
È‰Ï‡ eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a ‡»«»¡…≈≈…≈¬≈¡…≈
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¯ÈL ¯BÓÊÓ' Ïk ˙B¯˜Ï e‚‰ ÔÎÂ .'ÂÎÂ ÁazLÈ 'ÂÎÂ¿ƒ¿««¿¿≈»¬ƒ¿»ƒ¿ƒ
'˙aM‰ ÌBÈÏ38„˜ÌBÈa ˙B¯ÈÓf‰ È˜eÒt eÏÈÁ˙iL Ì ¿««»…∆∆«¿ƒ¿≈«¿ƒ¿

˙B¯˜Ï e‚‰pL ˙BÓB˜Ó LÈÂ .ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ·e ˙aM‰««»¿«ƒƒ¿≈¿∆»¬ƒ¿
ÏB„b‰ Ïl‰39LÈÂ .˙B¯ÈÓf‰ È˜eÒt Ì„˜ ˙B˙aLa «≈«»¿«»…∆¿≈«¿ƒ¿≈

˙BÏÚn‰ ¯ÈL ˙B¯˜Ï e‚‰pL ˙BÓB˜Ó40Ïk‰ - ¿»»¬ƒ¿ƒ««¬«…
:Ì‚‰Ók¿ƒ¿»»

שם 33) ונקרא מ"ז). פ"י, (פסחים המשנה בתקופת מקורו
"נשמת  שהוא: קיח.) (שם, בתלמוד ופירשו השיר', 'ברכת
(ו:). תענית במסכת נזכרים זה מנוסח וקטעים חי". כל

איננה.34) זו תיבה מנטובה, ודגשות 35)בדפוס רבבי,
וטעות  בשורק, רובי קורא עם והמון הכפל, לחסרון הבי"ת

('אבודרהם'). כי 36)היא ה' ארוממך כמו: רוממתנו,
ב). ל, (תהלים הנה 37)דליתני הן ודוגמתו: הנה, ִֵלשון

הןֿהם, מנקדים: ויש טז). לא, (במדבר ישראל לבני ֶהיו
ישראל'. 'עבודת סדר ט) כג, (שם, ישכון לבדד הןֿעם כמו:

צב.38) נקרא 39)תהלים ולמה שבתהלים. קלו פרק הוא
עולם  של ברומו יושב שהקב"ה מפני גדול, הלל שמו
לכל  לחם נותן זה: בפרק שכתוב בריה", לכל מזונות ומחלק

וברש"י). קיח, (פסחים וגו' קכאֿקכד.40)בשר תהלים

.dÁÒ ‡È‰ BÊ ÚÓL ˙‡È¯˜ ÈÙlL ‰BL‡¯ ‰Î¯a¿»»ƒ»∆ƒ¿≈¿ƒ«¿«ƒÀ¿»
‡¯B·e ¯B‡ ¯ˆBÈ ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a»«»¡…≈∆∆»»≈≈
˙·‰‡ - ‰iL ‰Î¯a .˙B¯B‡n‰ ¯ˆBÈ „Ú 'ÂÎ CLÁ…∆«≈«¿¿»»¿ƒ»«¬«
‰¯˙ÈÂ ‰ÏB„‚ ‰ÏÓÁ eÈ‰Ï‡ '‰ ez·‰‡ ÌÏBÚ»¬«¿»¡…≈∆¿»¿»ƒ≈»
Ï‡¯NÈ BnÚa „Ú 'ÂÎ ekÏÓ eÈ·‡ eÈÏÚ zÏÓÁ»«¿»»≈»ƒ«¿≈«¿«ƒ¿»≈

:‰·‰‡a¿«¬»
 ‡È‰ BÊ ÚÓL ˙‡È¯˜ ¯Á‡lL ‰B¯Á‡ ‰Î¯a.dÁÒ ¿»»«¬»∆¿««¿ƒ«¿«ƒÀ¿»

.Ï‡¯NÈ Ï‡b '‰ ‰z‡ Ce¯a „Ú 'ÂÎÂ ·ÈvÈÂ ˙Ó‡¡∆¿«ƒ¿«»«»»«ƒ¿»≈
eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a ‰BL‡¯ ‰Î¯a - ˙È·¯Ú·e¿«¿ƒ¿»»ƒ»»«»¡…≈
Ce¯a „Ú ÌÈ·¯Ú ·È¯ÚÓ B¯·„a ¯L‡ ÌÏBÚ‰ CÏÓ∆∆»»¬∆ƒ¿»«¬ƒ¬»ƒ«»
˙·‰‡ - ‰iL ‰Î¯a .ÌÈ·¯Ú ·È¯Ún‰ '‰ ‰z‡«»««¬ƒ¬»ƒ¿»»¿ƒ»«¬«
‰z‡ Ce¯a „Ú 'ÂÎÂ z·‰‡ EnÚ Ï‡¯NÈ ˙Èa ÌÏBÚ»≈ƒ¿»≈«¿»«¿»¿«»«»

Ï‡¯NÈ BnÚ ·‰B‡ '‰41¯Á‡lL ‰BL‡¯ ‰Î¯a . ≈«ƒ¿»≈¿»»ƒ»∆¿««
˙Ó‡ .dÁÒ ‡È‰ BÊ ˙È·¯Ú ÏL ÚÓL ˙‡È¯¿̃ƒ«¿«∆«¿ƒƒÀ¿»¡∆

‰eÓ‡Â42'‰ ‰z‡ Ce¯a „Ú 'ÂÎ eÈÏÚ Ìi˜ ˙‡ÊŒÏk ∆¡»»…«»»≈«»«»
.dÁÒ ‡È‰ BÊ ‰B¯Á‡ ‰Î¯· .Ï‡¯NÈ Ï‡b»«ƒ¿»≈¿»»«¬»ƒÀ¿»
¯ÓBL Ce¯a „Ú 'ÂÎÂ ÌBÏLÏ eÈ‰Ï‡ '‰ e·ÈkL‰«¿ƒ≈¡…≈¿»¿«»≈

ÌÏBÚÏ '‰ Ce¯a .„ÚÏ Ï‡¯NÈ BnÚ43'ÂÎ ÔÓ‡Â ÔÓ‡ «ƒ¿»≈»«»¿»»≈¿»≈
ÁÓNÈÂ eÈÈÚ e‡¯È .˙Ó‡ Ï‡ '‰ È˙B‡ ‰˙È„t „Ú«»ƒ»ƒ≈¡∆ƒ¿≈≈¿ƒ¿«

CÏÓÈ '‰ CÏÓ '‰ CÏÓ '‰ „Ú 'ÂÎ epaÏ44ÌÏBÚÏ ƒ≈«∆∆»»ƒ¿…¿»
ÚˆÓ‡a ÌÈ˜eÒt C¯·Ï ÌÚ‰ ˙ˆ˜Ó e‚‰Â .„ÚÂ»∆¿»¬ƒ¿»»»¿»≈¿ƒ¿∆¿«

ÌÚ‰ŒÏk ‡¯iÂ .‰Ê ÁÒa ÔÈ‡¯B˜Â ‰Î¯a45eÏtiÂ ¿»»¿¿ƒ¿…«∆««¿»»»«ƒ¿
‡e‰ '‰ ÌÈ‰Ï‡‰ ‡e‰ '‰ e¯Ó‡iÂ Ì‰ÈtŒÏÚ«¿≈∆«…¿»¡…ƒ

eÚÈLB‰ .ÌÈ‰Ï‡‰46eÏÈv‰Â eˆa˜Â eÚLÈ È‰Ï‡ »¡…ƒƒ≈¡…≈ƒ¿≈¿«¿≈¿«ƒ≈
.E˙l‰˙a ÁazL‰Ï EL„˜ ÌLÏ ˙B„B‰Ï ÌÈBb‰ ŒÔÓƒ«ƒ¿¿≈»¿∆¿ƒ¿«≈«ƒ¿ƒ»∆

LhÈ ‡Ï Èk47Èk ÏB„b‰ BÓL ¯e·Úa BnÚŒ˙‡ '‰ ƒ…ƒ∆««¬¿«»ƒ
ÌÈÚÈLBÓ eÏÚÂ .ÌÚÏ BÏ ÌÎ˙‡ ˙BNÚÏ '‰ ÏÈ‡B‰48 ƒ«¬∆¿∆¿»¿»ƒƒ

ÔBiˆ ¯‰a‰ÎeÏn‰ '‰Ï ‰˙È‰Â ÂNÚ ¯‰Œ˙‡ ËtLÏ ¿«ƒƒ¿…∆«≈»¿»¿»««¿»

CÏÓÏ '‰ ‰È‰Â49'‰ ‰È‰È ‡e‰‰ ÌBia ı¯‡‰ŒÏkŒÏÚ ¿»»¿∆∆«»»»∆««ƒ¿∆
EÓL „ÁÈ ÌÈÓMaL eÈ‰Ï‡ .„Á‡ BÓLe „Á‡∆»¿∆»¡…≈∆«»«ƒ«≈ƒ¿
.„ÈÓz eÈÏÚ E˙eÎÏÓe EÓLŒ˙‡ Ìi˜ eÈÏÚ Èe¯w‰«»»≈«≈∆ƒ¿«¿¿»≈»ƒ

B„Èa ¯L‡ ÌÈ˙n‰Â ÌÈiÁ‰ ˙BLÙ E„Èa50LÙ ¿»¿«¿««ƒ¿«≈ƒ¬∆¿»∆∆
ÈÁe¯ „È˜Ù‡ E„Èa .LÈ‡ ¯NaŒÏk Áe¯Â ÈÁŒÏk51 »«¿«»¿«ƒ¿»¿«¿ƒƒ

Ô‡ˆÂ EnÚ eÁ‡Â .˙Ó‡ Ï‡ '‰ È˙B‡ ‰˙È„t»ƒ»ƒ≈¡∆«¬«¿«¿¿…
E˙ÈÚ¯Ó52¯tÒ ¯B„Â ¯B„Ï ÌÏBÚÏ EÏ ‰„B «¿ƒ∆∆¿¿»¿»¿«≈

ÈLÙ ‰ÏÈv‰ '‰ .E˙Ï‰z53ÔBLlÓ ¯˜LŒ˙ÙNÓ ¿ƒ»∆«ƒ»«¿ƒƒ¿«∆∆ƒ»
ÚLB Ï‡¯NÈ .‰iÓ¯54‡Ï ÌÈÓÏBÚ ˙ÚeLz ÈÈa ¿ƒ»ƒ¿»≈««»¿«»ƒ…

eÈ‰Ï‡ '‰ È‰È .„Ú ÈÓÏBÚ „Ú eÓÏkz ‡ÏÂ eL·≈̇¿…ƒ»¿«¿≈«¿ƒ¡…≈
enÚ55ŒÏ‡Â e·ÊÚÈŒÏ‡ .eÈ˙B·‡ŒÌÚ ‰È‰ ¯L‡k ƒ»«¬∆»»ƒ¬≈«««¿≈¿«

¯ÓLÏ ÂÈÎ¯cŒÏÎa ˙ÎÏÏ ÂÈÏ‡ e··Ï ˙Bh‰Ï eLhÈƒ¿≈¿«¿»≈≈»»∆∆¿»¿»»ƒ¿…
Ïk .eÈ˙B·‡Œ˙‡ ‰eˆ ¯L‡ ÂÈËtLÓe ÂÈwÁÂ ÂÈ˙BˆÓƒ¿»¿À»ƒ¿»»¬∆ƒ»∆¬≈…

‰ÓLp‰56Ce¯a .ÌBia '‰ Ce¯a .dÈeÏÏ‰ dÈ Ïl‰z «¿»»¿«≈»«¿»»«»
.eÓe˜a '‰ Ce¯a .eaÎLa '‰ Ce¯a .‰ÏÈla '‰««¿»»¿»¿≈»¿≈
Ce¯a .E˙eÓ‡·e EÈwÁa ÁÈNÂ ‰ÏÒ EÏl‰ „ÈÓz»ƒ¿«∆∆∆»¿»ƒ«¿À∆∆¡»∆»
eÈÏÚ CÏÓÈ „ÈÓz Ìi˜Â ÈÁ B„B·Îa CÏBn‰ '‰ ‰z‡«»«≈ƒ¿«¿«»»ƒƒ¿…»≈

'ÂÎÂ57: ¿
ישראל41) עמו כתוב: הקדומים, ÚÏ„.ובדפוסים
וכו'.42) אמונה אמת התימנים: פט,43)ובכת"י תהלים
הוא 44)נג. מורכב אלא בתנ"ך, מיוחד פסוק זה אין
טז;מה  י, תהלים - מלך ה' שונים: פסוקים שלשה תחלות

ופירושו: יח. טו, שמות - ימלוך ה' א; צג, שם, - מלך ה'
העולם, שנברא קודם מלך הוא העולם, משנברא מלך הוא
סופרים  במסכת נזכר זה פסוק והרכב לעולם, ימלוך הוא

ה"ח. לט.45)פ"יד, יח, הימיםֿא 46)מלכיםֿא דברי
לה. כב.47)טז, יב, כא.48)שמואלֿא א, עובדיה

ט.49) יד, י.50)זכריה יב, ו.51)איוב לא, תהלים
יג.52) עט, ב.53)שם, קכ, יז.54)שם, מה, ישעיה
נז.55) ח, ו.56)מלכיםֿא קנ, ובכת"י 57)תהלים

רבינו  לשיטת בהתאם אמן. ועד, לעולם ימלוך התימנים:
מ"ברוך  אלו נוספים פסוקים ה"טז. פ"א, ברכות הל' לעיל
נהגו  וכו' בכבודו" "המולך הברכה: לחתימת עד לעולם" ה'
ויש  הואיל רשות, ערבית תפילת כשהיתה בתחילה לאמרם
שבתפילת  ברכות י"ח כנגד אזכרות שמונהֿעשרה בהם
קדיש  ואומרים בברכה עליהם חותמים והיו עשרה', 'שמונה
הדבר  נשאר לחובה עליהם שקבעוה למרות ואח"כ ויוצאים,
היה  וכן מלאמרם, נמנעים החכמים ומקצת הראשון, כמנהג
נוהגים  אנו וכן פא). ברכות יונה' ('רבינו נוהג הרמב"ן
סי' באו"ח הגר"א פסק עלֿפי לאמרם, שלא ישראל בארץ

רלו.

ה'תש"פ  מנ"א כ"ד שישי יום

Ô¯ecÒÂ ‰lÙz‰ ˙BÎ¯a ÁÒ
‰̆‰ÏÎ̇ÂÏÈÙ̄̇„Ò-‰·‰‡̄ÙÒ
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ÌLb‰ „È¯BÓe Áe¯‰ ·ÈMÓ)2„ÒÁa ÌÈiÁ ÏkÏÎÓ .( «ƒ»«ƒ«»∆¿«¿≈«ƒ¿∆∆
:'ÂÎÂ ÌÈÏÙB CÓBÒ ÌÈa¯ ÌÈÓÁ¯a ÌÈ˙Ó ‰iÁÓ¿«≈≈ƒ¿«¬ƒ«ƒ≈¿ƒ¿
ÌBÈŒÏÎa ÌÈLB„˜e LB„˜ EÓLÂ LB„˜ ‰z‡ ‚«»»¿ƒ¿»¿ƒ¿»
‰z‡ „ :LB„w‰ Ï‡‰ '‰ ‰z‡ Ce¯a .‰Ïq EeÏÏ‰È¿«¿∆»»«»»≈«»«»
Ez‡Ó epÁÂ ‰Èa LB‡Ï „nÏÓe ˙Úc Ì„‡Ï ÔBÁ≈¿»»««¿«≈∆¡ƒ»¿»≈≈ƒ¿
ÔBÁ '‰ ‰z‡ Ce¯a .ÏkN‰Â ‰È·e ‰ÓÎÁ ‰Úc≈»»¿»ƒ»¿«¿≈»«»≈
EÈ˙BˆÓa e˜a„Â E˙¯B˙Ï eÈ·‡ e·ÈL‰ ‰ :˙Úc‰«»«¬ƒ≈»ƒ¿»∆¿«¿≈¿ƒ¿∆
‰ÓÏL ‰·eL˙· e¯ÈÊÁ‰Â E˙„B·ÚÏ ekÏÓ e·¯˜Â¿»¿≈«¿≈«¬»∆¿«¬ƒ≈ƒ¿»¿≈»
eÏ ÁÏÒ Â :‰·eL˙· ‰ˆB¯‰ '‰ ‰z‡ Ce¯a .EÈÙÏ¿»∆»«»»∆ƒ¿»¿«»
Èk CÏ eÚLÙ Èk ekÏÓ eÏ ÏÁÓ e‡ËÁ Èk eÈ·‡»ƒƒ»»¿…»«¿≈ƒ»«¿»ƒ
‰a¯n‰ ÔepÁ '‰ ‰z‡ Ce¯a .‰z‡ ÁlÒÂ ·BË Ï‡≈¿«»»»»«»«««¿∆
eÈc Ôe„Â e·È¯ ‰·È¯Â eÈÚ· ‡Œ‰‡¯ Ê :ÁÏÒÏƒ¿…«¿≈»¿»¿≈¿ƒ»ƒ≈¿ƒ≈
Ce¯a .‰˙‡ ˜ÊÁ Ï‡Bb CÏÓ Ï‡ Èk eÏ‡‚Ï ¯‰Óe«≈¿»√≈ƒ≈∆∆≈»»»»»
‡Ù¯Â eÈ‰Ï‡ '‰ e‡Ù¯ Á :Ï‡¯NÈ Ï‡Bb '‰ ‰z‡«»≈ƒ¿»≈¿»≈¡…≈¿≈»≈
‰‡eÙ¯ ‰ÏÚ‰Â .‰z‡ e˙l‰˙ Èk ‰ÚLeÂ eÚÈLB‰ƒ≈¿ƒ»≈»ƒ¿ƒ»≈»»¿«¬≈¿»
.‰z‡ ÔÓÁ¯Â ‡ÙB¯ Ï‡ Èk eÈ‡eÏÁzŒÏÎÏ ‰ÓÏL¿≈»¿»«¬≈ƒ≈≈¿«¬»»»
'‰ eÎ¯a Ë :Ï‡¯NÈ BnÚ ÈÏBÁ ‡ÙB¯ '‰ ‰z‡ Ce¯a»«»≈≈«ƒ¿»≈»¿≈
Ô˙Â eÈ˙BLŒ˙‡ C¯·e eÈ„È ‰NÚÓŒÏÎa eÈ‰Ï‡¡…≈¿»«¬≈»≈»≈∆¿≈¿≈

¯ËÓe ÏË)3‰Ó„‡‰ ÈtŒÏkŒÏÚ ‰Î¯a (‰Î¯·Ï «»»ƒ¿»»¿»»«»¿≈»¬»»
Ce¯a .Ï·˙ Èt ‰e¯Â EÈ˙BÎ¯aÓ ÌÏBÚ‰Œ˙‡ ÚaNÂ¿««∆»»ƒƒ¿∆¿«≈¿≈≈≈»
e˙e¯ÁÏ ÏB„‚ ¯ÙBLa Ú˜z È :ÌÈM‰ C¯·Ó '‰ ‰z‡«»¿»≈«»ƒ¿«¿»»¿≈≈
˙BÙk Úa¯‡Ó eÈ˙BiÏb ÏkŒ˙‡ ıa˜Ï Ò ‡NÂ¿»≈¿«≈∆»»À≈≈«¿««¿
BnÚ ÈÁ„ ıa˜Ó '‰ ‰z‡ Ce¯a .eˆ¯‡Ï ı¯‡‰ŒÏk»»»∆¿«¿≈»«»¿«≈ƒ¿≈«
eÈˆÚBÈÂ ‰BL‡¯·k eÈËÙBL ‰·ÈL‰ ‡È :Ï‡¯NÈƒ¿»≈»ƒ»¿≈¿»ƒ»¿¬≈
‰z‡ eÈÏÚ CÏÓe ‰Á‡Â ÔB‚È epnÓ ¯Ò‰Â ‰lÁz·k¿«¿ƒ»¿»≈ƒ∆»«¬»»¿…»≈«»
‰z‡ Ce¯a .ËtLÓ·e ˜„ˆa ÌÈÓÁ¯·e „ÒÁa Ec·Ï¿«¿¿∆∆¿«¬ƒ¿∆∆¿ƒ¿»»«»

ÌÈÈLÏnÏ ·È :ËtLÓe ‰˜„ˆ ·‰B‡ CÏÓ '‰4Ï‡ ∆∆≈¿»»ƒ¿»««¿ƒƒ«
e„·‡È Ú‚¯k Ìlk ÔÈÒB¯e˜Èt‡‰ŒÏÎÂ ‰Â˜˙ È‰z¿ƒƒ¿»¿»»∆ƒƒÀ»¿∆«…≈
Ce¯a .eÈÓÈ· ‰¯‰Óa ¯aL˙e ¯wÚz ÔB„Ê ˙eÎÏÓe«¿»¿«≈¿«≈ƒ¿≈»¿»≈»
ŒÏÚ ‚È :ÌÈ„Ê ÚÈÎÓe ÌÈÚL¯ ¯·BL '‰ ‰z‡«»≈¿»ƒ«¿ƒ«≈ƒ«
˙È¯‡LŒÏÚÂ ˜„v‰ È¯bŒÏÚÂ ÌÈ˜Ècv‰ŒÏÚÂ ÌÈ„ÈÒÁ‰«¬ƒƒ¿«««ƒƒ¿«≈≈«∆∆¿«¿≈ƒ
¯ÎN Ô˙Â eÈ‰Ï‡ '‰ EÈÓÁ¯ eÓ‰È Ï‡¯NÈ ˙Èa EnÚ«¿≈ƒ¿»≈∆¡«¬∆¡…≈¿≈»»
ÔkLz „È :'ÂÎÂ ˙Ó‡a EÓLa ÌÈÁËBa‰ ÏÎÏ ·BË¿…«¿ƒ¿ƒ¿∆¡∆¿ƒ¿…
ÔÈa d˙B‡ ‰·e z¯ac ¯L‡k E¯ÈÚ ÌÈÏLe¯È CB˙a¿¿»«ƒƒ¿«¬∆ƒ«¿»¿≈»ƒ¿«
:ÌÈÏLe¯È ‰Ba '‰ ‰z‡ Ce¯a .eÈÓÈ· ‰¯‰Óa ÌÏBÚ»ƒ¿≈»¿»≈»«»≈¿»»ƒ
Ìe¯˙ B¯˜Â ÁÈÓˆ˙ ‰¯‰Óa „Âc ÁÓˆŒ˙‡ ÂË∆∆«»ƒƒ¿≈»«¿ƒ«¿«¿»
ÊË :‰ÚeLÈ Ô¯˜ ÁÈÓˆÓ '‰ ‰z‡ Ce¯a .E˙ÚeLÈaƒ»∆»«»«¿ƒ«∆∆¿»
Ïa˜Â eÈÏÚ ÌÁ¯Â ÒeÁÂ eÈ‰Ï‡ '‰ eÏB˜ ÚÓL¿«≈¡…≈¿¿«≈»≈¿«≈

ekÏÓ e˙lÙzŒ˙‡ ÔBˆ¯·e ÌÈÓÁ¯a5Ï‡ Ì˜È¯ ¿«¬ƒ¿»∆¿ƒ»≈«¿≈≈»«
eÈ‰Ï‡ '‰ ‰ˆ¯ ÊÈ :'ÂÎÂ ÚÓBL ‰z‡ Èk e·ÈLz¿ƒ≈ƒ«»≈¿¿≈¡…≈
¯È·„Ï ‰„B·Ú‰ ·L‰Â ‰ÚL Ì˙lÙ˙ÏÂ Ï‡¯NÈ EnÚa¿«¿ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ»»¿≈¿»≈»¬»ƒ¿ƒ
'‰ ‰z‡ Ce¯a 'ÂÎÂ Ì˙lÙ˙e Ï‡¯NÈ ÈM‡Â E˙Èa≈∆¿ƒ≈ƒ¿»≈¿ƒ»»¿»«»
‰z‡L CÏ eÁ‡ ÌÈ„BÓ ÁÈ :ÔBiˆÏ B˙ÈÎL ¯ÈÊÁn‰««¬ƒ¿ƒ»¿ƒƒ¬«¿»»«»
Ô‚Óe eÈiÁ ¯eˆ eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ '‰ ‡e‰¡…≈≈…≈¬≈«≈»≈
E˙l‰z ¯tÒe EÏ ‰„B ¯B„Â ¯B„Ï ‰z‡ eÚLÈƒ¿≈«»¿»∆¿¿«≈¿ƒ»∆

ÌBÏL ÌÈN ËÈ :'ÂÎÂ eÈiÁŒÏÚ6ÔÁ ‰Î¯·e ‰·BË ««≈¿ƒ»»¿»»≈

elk eÎ¯·e EnÚ Ï‡¯NÈŒÏÚÂ eÈÏÚ ÌÈÓÁ¯Â „ÒÁÂ»∆∆¿«¬ƒ»≈¿«ƒ¿»≈«∆»¿≈À»
‰·‰‡ ÌÈiÁÂ ‰¯Bz eÈ‰Ï‡ '‰ eÏ z˙ EÈt ¯B‡nÓƒ¿»∆»«»»¡…≈»¿«ƒ«¬»
·¯' (‰iL) ‰Î¯·a ¯ÓB‡ ‰nÁ‰ ˙BÓÈa .'ÂÎÂ¿ƒ««»≈ƒ¿»»¿ƒ»«
.'ÂÎÂ '„ÒÁa ÌÈiÁ ÏkÏÎÓ Ïh‰ „È¯BÓ ÚÈLB‰Ï¿ƒ«ƒ«»¿«¿≈«ƒ¿∆∆¿
eÈ‰Ï‡ '‰ eÎ¯a' ‰Ê ÁÒa ˙ÈÚÈL˙ ‰Î¯a C¯·Óe¿»≈¿»»¿ƒƒ¿…«∆»¿≈¡…≈
ÔBˆ¯ ÈÏÏËa e˙LŒ˙‡ C¯·e eÈ„È ‰NÚÓŒÏÎa¿»«¬≈»≈»≈∆¿»≈¿«¿≈»
C¯·Ó '‰ ‰z‡ Ce¯a .˙B·Bh‰ ÌÈMk ‰·„e ‰Î¯a¿»»¿»»«»ƒ«»«»¿»≈
ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ È‡ˆBÓ·e ˙aL È‡ˆBÓ ÏÈÏ· .'ÌÈM‰«»ƒ¿≈»≈«»¿»≈«ƒƒ
,‰Ê ÁÒa ˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯a C¯·Ó ÌÈ·BË ÌÈÓÈ È‡ˆBÓ·e¿»≈»ƒƒ¿»≈¿»»¿ƒƒ¿…«∆
‰z‡ .‰Èa LB‡Ï „nÏÓe ˙Úc Ì„‡Ï ÔBÁ ‰z‡'«»≈¿»»««¿«≈∆¡ƒ»«»
Ï‡¯NÈ ÔÈa CLÁÏ ¯B‡ ÔÈa ÏÁÏ L„˜ ÔÈa zÏc·‰ƒ¿«¿»≈…∆¿…≈¿∆≈ƒ¿»≈
ÌLk .‰NÚn‰ ÈÓÈ ˙LLÏ ÈÚÈ·M‰ ÌBÈ ÔÈa ÌÈnÚÏ»«ƒ≈«¿ƒƒ¿≈∆¿≈««¬∆¿≈
ÈÈÓŒÏkÓ eÏÈv‰Â e„t Ôk ÏÁÏ L„˜ ÔÈa zÏc·‰L∆ƒ¿«¿»≈…∆¿…≈¿≈¿«ƒ≈ƒ»ƒ≈

˙BLb¯˙n‰ ˙BiÚ¯t ÈÈÓŒÏkÓe ˙ÈÁLÓ7‡·Ï «¿ƒƒ»ƒ≈À¿»ƒ«ƒ¿«¿»…
ÈL‡¯a .'ÂÎÂ 'Ez‡Ó epÁÂ Ïk‰ŒÔÓ e¯ÓLÂ ÌÏBÚa»»¿»¿≈ƒ«…¿»≈≈ƒ¿¿¿»≈
ŒÚ·L ˙k¯·a ÛÈÒBÓ „ÚBÓ ÏL BlÁ·e ÌÈL„Á√»ƒ¿À∆≈ƒ¿ƒ¿«¿«
ÁÒa d˙B‡ C¯·Óe ‰ÁÓe ˙È¯ÁLÂ ˙È·¯Úa ‰¯NÚ∆¿≈¿«¿ƒ¿«¬ƒƒ¿»¿»≈»¿…«
.EnÚ Ï‡¯NÈ ˙„B·Ú „Ú 'ÂÎÂ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰ˆ¯' ‰Ê∆¿≈¡…≈¿«¬«ƒ¿»≈«∆

'ÂÎÂ ‡·ÈÂ ‰ÏÚÈ eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡8‰ÈÊÁ˙Â ¡…≈≈…≈¬≈«¬∆¿»…¿¿∆¡∆»
‡¯˜Ó ÌBÈa' ¯ÓB‡ „ÚBÓ ÏL BlÁ·e .'ÂÎÂ eÈÈÚ≈≈¿¿À∆≈≈¿ƒ¿»
ÌBÈa') B‡ '‰f‰ ˙Bvn‰ ‚Á „ÚBÓ ÌBÈa ‰f‰ L„…̃∆«∆¿≈««««∆¿
‚Á „ÚBÓ ÌBÈa' (B‡ '‰f‰ ˙BÚe·M‰ ‚Á „ÚBÓ≈««»«∆¿≈«
ŒLL ˙k¯a „ÈÁi‰ C¯·Ó ˙ÈÚz ÌBÈa .'‰f‰ ˙Bkq‰«À«∆¿«¬ƒ¿»≈«»ƒƒ¿«≈
ÌÁ¯Â ÒeÁ eÈ‰Ï‡ '‰ eÏB˜ ÚÓL' ‰Ê ÁÒa ‰¯NÚ∆¿≈¿…«∆¿«≈¡…≈¿«≈
EÈÙlÓ e˙lÙz ˙‡ ÔBˆ¯·e ÌÈÓÁ¯a Ïa˜Â eÈÏÚ»≈¿«≈¿«¬ƒ¿»∆¿ƒ»≈ƒ¿»∆

eÚ .e·ÈLz Ï‡ Ì˜È¯ ekÏÓ9ÌBˆ ÌBÈa eÚ eÈ·‡ «¿≈≈»«¿ƒ≈¬≈»ƒ¬≈¿
EÈt ¯zÒz Ï‡ .eÁ‡ ‰ÏB„‚ ‰¯ˆ· Èk e˙ÈÚz«¬ƒ≈ƒ¿»»¿»¬«¿««¿≈»∆
·B¯˜ ‰È‰Â e˙Lwa ÚBÓMÓ EÊ‡ ÌÏÚz Ï‡Â epnÓƒ∆¿««¿≈»¿¿ƒ¿««»»≈∆¿≈»
ÚÓL˙ ‰z‡Â ¯a„ ‰Ú˙ ‰z‡Â ‡¯˜ Ì¯Ë .eÚÂLÏ¿«¿≈∆∆ƒ¿»¿«»«¬∆¿«≈¿«»ƒ¿«

¯Ó‡pL ¯·ck10Ì‰ „BÚ ‰Ú‡ È‡Â e‡¯˜È Ì¯Ë ‰È‰Â «»»∆∆¡«¿»»∆∆ƒ¿»«¬ƒ∆¡∆≈
.‰t Ïk ˙lÙz ÚÓBL ‰z‡ Èk ÚÓL‡ È‡Â ÌÈ¯a„Ó¿«¿ƒ«¬ƒ∆¿«ƒ«»≈«¿ƒ«»∆
¯ÓB‡ ¯eaˆ ÁÈÏLe .'‰lÙz ÚÓBL '‰ ‰z‡ Ce¯a»«»≈«¿ƒ»¿ƒ«ƒ≈
.˙ÈÚÈ·L ‰Î¯a ¯Á‡ dÓˆÚ ÈÙa ‰Î¯a ‰Ê ÁÒ…«∆¿»»ƒ¿≈«¿»««¿»»¿ƒƒ
‰„Bt ‰¯ˆ ˙Úa ‰BÚ Ï‡ Èk' „Ú 'ÂÎÂ 'eÚ' ¯ÓB‡≈¬≈¿«ƒ≈∆¿≈»»∆
‰BÚ‰ '‰ ‰z‡ Ce¯a .‰˜eˆÂ ‰¯ˆ ˙ÚŒÏÎa ÏÈvÓe«ƒ¿»≈»»¿»»«»»∆
‰¯NÚŒÚa¯‡ ˙k¯a C¯·Ó ·‡· ‰ÚL˙a .'‰¯ˆ ˙Úa¿≈»»¿ƒ¿»¿»¿»≈ƒ¿««¿«∆¿≈
ŒÏÚÂ EnÚ Ï‡¯NÈŒÏÚ eÈÏÚ '‰ ÌÁ¯' ‰Ê ÁÒa¿…«∆«≈»≈«ƒ¿»≈«∆¿«
‰ÓÓBM‰ ‰·¯Á‰ ‰Ï·‡‰ ¯ÈÚ‰ E¯ÈÚ ÌÈÏLe¯È¿»«ƒƒ∆»ƒ»¬≈»∆√≈»«≈»

ÈeÙÁ dÏ L‡¯Â ˙·LBi‰ .ÌÈ¯Ê „Èa ‰e˙p‰11‰M‡k «¿»¿«»ƒ«∆∆¿…»»¿ƒ»
˙BBÈ‚Ï ‰eÚl·ÈÂ .‰„ÏÈ ‡lL ‰¯˜Ú12‰eL¯ÈiÂ ¬»»∆…»»»«¿«¿»ƒ¿«ƒ»»

ÛBÚÏ ÏÎ‡Ó EÈ„·Ú ˙Ï· eziÂ .ÌÈÏÈÒÙ È„·BÚ¿≈¿ƒƒ«ƒ¿ƒ¿«¬»∆«¬»¿
‰k·z ¯¯Óa ÔBiˆ ÔkŒÏÚ .ı¯‡‰ ˙Ó‰·Ïe ÌÈÓM‰«»«ƒ¿∆¡«»»∆«≈ƒ¿∆∆ƒ¿∆
ÈÚÓ ÈÚÓ Ì‰ÈÏÏÁŒÏÚ ÈaÏ ÈaÏ dÏB˜ Ôzz ÌÈÏLe¯ÈÂƒ»«ƒƒ≈»ƒƒƒƒ««¿≈∆≈«≈«
‰È˙BÓÓBL ‰‡¯e ‰ËÈa‰Â '‰ ‰‡¯ .Ì‰È‚e¯‰ŒÏÚ«¬≈∆¿≈¿«ƒ»¿≈¿∆»
.d˙B·Ï „È˙Ú ‰z‡ L‡·e dzv‰ L‡· Èk ‰pÓÁÂ¿«¬∆»ƒ»≈ƒ«»»≈«»»ƒƒ¿»

·e˙kk13·È·Ò L‡ ˙ÓBÁ '‰ŒÌ‡ dlŒ‰È‰‡ È‡Â «»«¬ƒ∆¿∆»¿À«≈»ƒ
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‰Ba '‰ ‰z‡ Ce¯a .dÎB˙a ‰È‰‡ „B·ÎÏe¿»∆¿∆¿»»«»≈
ÁÒa ‰¯LÚŒ‰ÓL ˙k¯a C¯·Ó ÌÈ¯eÙa .'ÌÈÏLe¯È¿»»ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿«¿…∆∆¿≈¿…«
eÈ‰Ï‡ '‰ ‡e‰ ‰z‡L CÏ eÁ‡ ÌÈ„BÓ' ‰Ê∆ƒ¬«¿»»«»¡…≈
CÏ ˙B„e˜t‰ eÈ˙BÓLŒÏÚ E„Èa ÌÈ¯eÒn‰ eÈiÁŒÏÚ««≈«¿ƒ¿»∆«ƒ¿≈«¿»
˙Ú ŒÏÎaL EÈ˙B‡ÏÙŒÏÚÂ ÌBÈÂ ÌBÈŒÏÎaL EÈqŒÏÚ«ƒ∆∆¿»»¿«ƒ¿¿∆∆¿»≈
.'eÎÂ ˙BÚeLz‰ŒÏÚÂ ˙B¯e·b‰ŒÏÚÂ ÌÈqp‰ŒÏÚ .'ÂÎ««ƒƒ¿««¿¿««¿¿
Èk ·Bh‰ .CÏ ÌÈ„BÓ e‡ eÈ‰Ï‡ '‰ Ìlk ÏÚÂ¿«À»¡…≈»ƒ»«ƒ
,‰Ê ÁÒa BÊ ‰Î¯a C¯·Ó ‰kÁa .'ÂÎÂ 'eÏÎŒ‡Ï…»¿«¬À»¿»≈¿»»¿…«∆
ŒÏÎaL EÈ˙B‡ÏÙŒÏÚÂ' „Ú 'ÂÎ 'CÏ eÁ‡ ÌÈ„BÓ'ƒ¬«¿»«¿«ƒ¿¿∆∆¿»
Œ¯Á‡Â' „Ú 'ÂÎ 'ÌÈqp‰ ÏÚ' 'ÌÈ¯‰ˆÂ ¯˜·Â ·¯Ú ˙Ú≈∆∆»…∆¿»√»ƒ««ƒƒ«¿««
‰Î¯a ÌÏBÚÏ C¯·Ó ¯eaˆ ÁÈÏL .'ÂÎÂ 'EÈ· e‡a Ôk≈»»∆¿¿ƒ«ƒ¿»≈¿»¿»»

CÎÈÏÓÂ CLÈc˜' ‰Ê ÁÒa ˙ÈLÈÏL14EÏ LlLe ¿ƒƒ¿…«∆«¿ƒ»¿«¿ƒ»¿«≈¿
E‡È· „ÈŒÏÚ ¯eÓ‡‰ ¯·ck ˙LlLÓ ‰M„˜15‡¯˜Â ¿À»¿À∆∆«»»»»««¿ƒ∆¿»»

‡ÏÓ ˙B‡·ˆ '‰ LB„˜ LB„˜ LB„˜ ¯Ó‡Â ‰ÊŒÏ‡ ‰Ê∆∆∆¿»«»»»¿»¿…
ÂÈ˙¯LÓe ÌÏBÚ ‡ÏÓ BÏ„‚Â B„B·k .B„B·k ı¯‡‰ŒÏÎ»»»∆¿¿¿»¿»≈»¿»¿»
Ì˙nÚÏ BˆÈ¯Ú‰Ï B„B·k ÌB˜Ó ‰i‡ ÌÈÏ‡BL¬ƒ«≈¿¿¿«¬ƒ¿À»»

Ce¯· ÌÈ¯ÓB‡Â ÌÈÁaLÓ16.BÓB˜nÓ '‰ „B·k ¿«¿ƒ¿¿ƒ»¿ƒ¿
ÌÈkÁÓ Èk eÈÏÚ CÏÓ˙Â ÚÈÙB˙ ekÏÓ EÓB˜nÓƒ¿¿«¿≈ƒ«¿ƒ¿…»≈ƒ¿«ƒ
ÔkL˙ eÈÓÈ·e eÈiÁa ÔBiˆa CÏÓz È˙Ó .CÏ eÁ‡¬«¿»»«ƒ¿…¿ƒ¿«≈¿»≈ƒ¿…
¯B„Â ¯B„Ï E¯ÈÚ ÌÈÏLe¯È CB˙a Lc˜˙˙Â Ïcb˙zƒ¿««¿ƒ¿««¿¿»«ƒƒ¿¿»
¯·ck EfÚ ˙eÎÏÓa ‰È‡¯˙ eÈÈÚÂ ÌÈÁˆ ÁˆÏ¿≈«¿»ƒ¿≈≈ƒ¿∆»¿«¿À∆«»»
E˜„ˆ ÁÈLÓ „Â„ È„ÈŒÏÚ EL„˜ È¯·„a ¯eÓ‡‰»»¿ƒ¿≈»¿¿«¿≈»ƒ¿ƒ«ƒ¿∆

CÏÓÈ17.dÈeÏÏ‰ ¯B„Â ¯B„Ï ÔBiˆ CÈ‰Ï‡ ÌÏBÚÏ '‰ ƒ¿…¿»¡…«ƒƒ¿»«¿»
LÈc˜ E˙M„˜ ÌÈÁˆ ÁˆÏe EÏ„b „Èb ¯B„Â ¯B„Ï¿»«ƒ»¿∆¿≈«¿»ƒ¿À»¿«¿ƒ
ÏB„b CÏÓ Ï‡ Èk LeÓÈ ‡Ï eÈtÓ eÈ‰Ï‡ EÁ·LÂ¿ƒ¿¬¡…≈ƒƒ…»ƒ≈∆∆»
˙Úa .'LB„w‰ Ï‡‰ '‰ ‰z‡ Ce¯a .‰z‡ LB„˜Â¿»»»»«»»≈«»»≈
'‰ÊŒÏ‡ ‰Ê ‡¯˜Â' ,BÊ ‰Î¯·a ¯ÓB‡ ¯eaˆ ÁÈÏML∆¿ƒ«ƒ≈ƒ¿»»¿»»∆∆∆

'LB„˜ LB„˜ LB„˜' ÔÈBÚ ÌÚ‰ Ïk18e .'ÂÎÂ‡e‰LÎ »»»ƒ»»»¿¿∆
ÌÈÁaLÓ' ÔÈBÚ ÌÚ‰ Ïk 'B„B·k ÌB˜Ó ‰i‡' ¯ÓB‡≈«≈¿¿»»»ƒ¿«¿ƒ
'eÈÓÈ·e eÈiÁa' ¯ÓB‡ ‡e‰LÎe .'ÂÎ 'Ce¯a ÌÈ¯ÓB‡Â¿¿ƒ»¿∆≈¿«≈¿»≈
„Â„ È„ÈŒÏÚ' ¯ÓB‡ ‡e‰LÎe .ÔÓ‡ ÔÈBÚ ÌÚ‰ Ïk»»»ƒ»≈¿∆≈«¿≈»ƒ
.'ÌÏBÚÏ '‰ CÏÓÈ' ÌÈ¯ÓB‡ ÌÚ‰ Ïk 'E˜„ˆ ÁÈLÓ¿ƒ«ƒ¿∆»»»¿ƒƒ¿…¿»
.Ô‰nÚ ‡¯B˜ ‡e‰ ¯eav‰ ÔÈBÚL ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎÂ¿»≈«¿»ƒ∆ƒ«ƒ≈ƒ»∆
„ÈÁi‰ „Á‡Â .BnÚ ÔÈBÚ Ô‰L ˙Úa BÏB˜ dÈa‚È ‡ÏÂ¿…«¿ƒ«»≈∆≈ƒƒ¿∆»«»ƒ
‰M‰ L‡¯nL ÌÈÓÈ ‰¯NÚa - ¯eaˆ ÁÈÏM‰ „Á‡Â¿∆»«¿ƒ«ƒ»¬»»»ƒ∆≈…«»»
¯eÓ‡k' BÊ ‰Î¯a ÛBÒa ¯ÓB‡ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ „Ú19 ««ƒƒ≈¿¿»»»»

Lc˜ LB„w‰ Ï‡‰Â ËtLna ˙B‡·ˆ '‰ da‚iÂ«ƒ¿«¿»«ƒ¿»¿»≈«»ƒ¿«
¯eaˆ ÁÈÏL .'LB„w‰ CÏn‰ '‰ ‰z‡ Ce¯a .‰˜„ˆaƒ¿»»»«»«∆∆«»¿ƒ«ƒ
‰lÙz Ïk ¯Á‡Â ‰lÙz Ïk Ì„˜ ÌÏBÚÏ 'LÈc˜' ¯ÓB‡≈«ƒ¿»…∆»¿ƒ»¿««»¿ƒ»

ÌBi‰ ¯„Ò ¯ÓB‡L ¯Á‡Â20¯„Ò ¯Ó‡iL ˙Ú ÏÎa . ¿««∆≈≈∆«¿»≈∆…«≈∆
ÌBi‰21ËÚÓ ÔpÁ˙È22ÌÈÏLiLÎe .'LÈc˜' ¯Ó‡ÈÂ «ƒ¿«≈¿«¿…««ƒ¿∆«¿ƒ

ÌÈeÁ˙ È¯·„a ÔpÁ˙iL ˙Ú ÏÎ·e ‰¯Bza ˙B¯˜Ï23 ƒ¿«»¿»≈∆ƒ¿«≈¿ƒ¿≈«¬ƒ
'LÈc˜' ¯Ó‡È ÂÈeÁz ¯Ó‚iLk24: ¿∆ƒ¿…«¬»…««ƒ

ב,2) פרק תפילה הלכות לעיל וכמבואר הגשמים, בימות
טו. טז.3)הלכה הלכה ב, פרק תפילה הלכות לעיל ראה

בטור 4) הנוסח וכן ולמשומדים, כתוב: ש"י וונציא בדפוס

לעיל  הכסףֿמשנה מדברי נראה וכן קיח, סימן חיים אורח
את  היודע ישראל - משומד א. הלכה ב, פרק תפילה הלכות
(שמות  בו יאכל לא נכר בן כל בו. למרוד ומתכוון בוראו
דישתמד. ישראל בר כל אונקלוס: מתרגם מג) פסוק יב, פרק

וכו'.5) מלכנו ומלפניך כתוב: (שכו) מנטובה בדפוס
אומר:6) שלום" ל"שים הש"ץ כשיגיע כהן, שם "וכשאין

רבינו  (לשון וכו' בברכה" ברכנו אבותינו ואלוקי אלוקינו
י). הלכה טו, פרק תפילה הלכות מסתערות 7)לעיל

ועוד. א. עמוד יז דף ברכות במסכת ונזכר פתאום.
הזה.8) החודש ראש הנוסח:9)ביום מנטובה ובדפוס

וכו'. אלוקינו ה' כד).10)עננו פסוק סה, פרק (ישעיה
פסוק 11) טו, פרק (שמואלֿב הכתוב כלשון ומכוסה, עטוי

חפוי. לו וראש חז"ל 12)ל): כלשון מלחמה, מחנות
א). עמוד קכג דף ט).13)(חולין פסוק ב, פרק (זכריה

"ונמליכך".14) במקום "ונעריצך" התימנים יד בכתב
ג).15) פסוק ו, פרק פסוק 16)(ישעיה ג, פרק (יחזקאל
י).17)יב). פסוק קמ, פרק ובמדרש 18)(תהילים

ו, פרק (ישעיה יעופף "ובשתיים אמרו: צו פרשת תנחומא
בשעה  רגליו על אדם לעוף חז"ל תיקנו מכאן ב) פסוק
כלפי  עקביו מרים כלומר: וכו', קדוש קדוש אומר ִֵשש"ץ
מיד, וחוזר הבורא מהות את להשיג רוצה כאילו מעלה

קכה. סימן חיים אורח ערוך" "שולחן (ישעיה 19)וראה
טז). פסוק ה, לציון 20)פרק "ובא קדושת סדר הוא

ו. הלכה ט, פרק תפילה בהלכות הנזכר פרט 21)גואל"
טובים וימים היום"לשבתות "סדר בהם אומר שאינו

בלבד. במנחה אלא מביאו 22)בבוקר, התחנונים וסדר
הקדיש". "נוסח אחרי הבא בפרק מפורטים 23)רבינו

הבא. הסליחות.24)בפרק אחרי קדיש אומרים אנו וכן
שמונה  תפילת אחרי תחנונים אומרים שאנו יום ובכל
גמר  עד שאחריה, קדיש לומר מאחרים אנו עשרה,

התחנונים.

LÈcw‰ ÁÒ1 …«««ƒ
ולקדשו 1) השם את בה לשבח זו תפילה חז"ל תיקנו

מכירים  היו שלא הארץ עמי גם אותה שיבינו וכדי ברבים,
ארמית  בלשון תיקנוה בלבד, ארמית אלא הקודש בלשון
זו, תפילה נזכרת ובתלמוד א). עמוד ג דף ברכות (תוספות
עמוד  ג דף ברכות ראה מבורך", הגדול שמיה "יהא בשם:
ובשם  ועוד. ב עמוד קיט דף שבת א; עמוד נז דף א;
ובפרק  י"ב; הלכה ט"ז, פרק סופרים במסכת נזכרת "קדיש"

המסכת. באותה מקומות ובעוד א הלכה י"ט,
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‰Ba '‰ ‰z‡ Ce¯a .dÎB˙a ‰È‰‡ „B·ÎÏe¿»∆¿∆¿»»«»≈
ÁÒa ‰¯LÚŒ‰ÓL ˙k¯a C¯·Ó ÌÈ¯eÙa .'ÌÈÏLe¯È¿»»ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿«¿…∆∆¿≈¿…«
eÈ‰Ï‡ '‰ ‡e‰ ‰z‡L CÏ eÁ‡ ÌÈ„BÓ' ‰Ê∆ƒ¬«¿»»«»¡…≈
CÏ ˙B„e˜t‰ eÈ˙BÓLŒÏÚ E„Èa ÌÈ¯eÒn‰ eÈiÁŒÏÚ««≈«¿ƒ¿»∆«ƒ¿≈«¿»
˙Ú ŒÏÎaL EÈ˙B‡ÏÙŒÏÚÂ ÌBÈÂ ÌBÈŒÏÎaL EÈqŒÏÚ«ƒ∆∆¿»»¿«ƒ¿¿∆∆¿»≈
.'eÎÂ ˙BÚeLz‰ŒÏÚÂ ˙B¯e·b‰ŒÏÚÂ ÌÈqp‰ŒÏÚ .'ÂÎ««ƒƒ¿««¿¿««¿¿
Èk ·Bh‰ .CÏ ÌÈ„BÓ e‡ eÈ‰Ï‡ '‰ Ìlk ÏÚÂ¿«À»¡…≈»ƒ»«ƒ
,‰Ê ÁÒa BÊ ‰Î¯a C¯·Ó ‰kÁa .'ÂÎÂ 'eÏÎŒ‡Ï…»¿«¬À»¿»≈¿»»¿…«∆
ŒÏÎaL EÈ˙B‡ÏÙŒÏÚÂ' „Ú 'ÂÎ 'CÏ eÁ‡ ÌÈ„BÓ'ƒ¬«¿»«¿«ƒ¿¿∆∆¿»
Œ¯Á‡Â' „Ú 'ÂÎ 'ÌÈqp‰ ÏÚ' 'ÌÈ¯‰ˆÂ ¯˜·Â ·¯Ú ˙Ú≈∆∆»…∆¿»√»ƒ««ƒƒ«¿««
‰Î¯a ÌÏBÚÏ C¯·Ó ¯eaˆ ÁÈÏL .'ÂÎÂ 'EÈ· e‡a Ôk≈»»∆¿¿ƒ«ƒ¿»≈¿»¿»»

CÎÈÏÓÂ CLÈc˜' ‰Ê ÁÒa ˙ÈLÈÏL14EÏ LlLe ¿ƒƒ¿…«∆«¿ƒ»¿«¿ƒ»¿«≈¿
E‡È· „ÈŒÏÚ ¯eÓ‡‰ ¯·ck ˙LlLÓ ‰M„˜15‡¯˜Â ¿À»¿À∆∆«»»»»««¿ƒ∆¿»»

‡ÏÓ ˙B‡·ˆ '‰ LB„˜ LB„˜ LB„˜ ¯Ó‡Â ‰ÊŒÏ‡ ‰Ê∆∆∆¿»«»»»¿»¿…
ÂÈ˙¯LÓe ÌÏBÚ ‡ÏÓ BÏ„‚Â B„B·k .B„B·k ı¯‡‰ŒÏÎ»»»∆¿¿¿»¿»≈»¿»¿»
Ì˙nÚÏ BˆÈ¯Ú‰Ï B„B·k ÌB˜Ó ‰i‡ ÌÈÏ‡BL¬ƒ«≈¿¿¿«¬ƒ¿À»»

Ce¯· ÌÈ¯ÓB‡Â ÌÈÁaLÓ16.BÓB˜nÓ '‰ „B·k ¿«¿ƒ¿¿ƒ»¿ƒ¿
ÌÈkÁÓ Èk eÈÏÚ CÏÓ˙Â ÚÈÙB˙ ekÏÓ EÓB˜nÓƒ¿¿«¿≈ƒ«¿ƒ¿…»≈ƒ¿«ƒ
ÔkL˙ eÈÓÈ·e eÈiÁa ÔBiˆa CÏÓz È˙Ó .CÏ eÁ‡¬«¿»»«ƒ¿…¿ƒ¿«≈¿»≈ƒ¿…
¯B„Â ¯B„Ï E¯ÈÚ ÌÈÏLe¯È CB˙a Lc˜˙˙Â Ïcb˙zƒ¿««¿ƒ¿««¿¿»«ƒƒ¿¿»
¯·ck EfÚ ˙eÎÏÓa ‰È‡¯˙ eÈÈÚÂ ÌÈÁˆ ÁˆÏ¿≈«¿»ƒ¿≈≈ƒ¿∆»¿«¿À∆«»»
E˜„ˆ ÁÈLÓ „Â„ È„ÈŒÏÚ EL„˜ È¯·„a ¯eÓ‡‰»»¿ƒ¿≈»¿¿«¿≈»ƒ¿ƒ«ƒ¿∆

CÏÓÈ17.dÈeÏÏ‰ ¯B„Â ¯B„Ï ÔBiˆ CÈ‰Ï‡ ÌÏBÚÏ '‰ ƒ¿…¿»¡…«ƒƒ¿»«¿»
LÈc˜ E˙M„˜ ÌÈÁˆ ÁˆÏe EÏ„b „Èb ¯B„Â ¯B„Ï¿»«ƒ»¿∆¿≈«¿»ƒ¿À»¿«¿ƒ
ÏB„b CÏÓ Ï‡ Èk LeÓÈ ‡Ï eÈtÓ eÈ‰Ï‡ EÁ·LÂ¿ƒ¿¬¡…≈ƒƒ…»ƒ≈∆∆»
˙Úa .'LB„w‰ Ï‡‰ '‰ ‰z‡ Ce¯a .‰z‡ LB„˜Â¿»»»»«»»≈«»»≈
'‰ÊŒÏ‡ ‰Ê ‡¯˜Â' ,BÊ ‰Î¯·a ¯ÓB‡ ¯eaˆ ÁÈÏML∆¿ƒ«ƒ≈ƒ¿»»¿»»∆∆∆

'LB„˜ LB„˜ LB„˜' ÔÈBÚ ÌÚ‰ Ïk18e .'ÂÎÂ‡e‰LÎ »»»ƒ»»»¿¿∆
ÌÈÁaLÓ' ÔÈBÚ ÌÚ‰ Ïk 'B„B·k ÌB˜Ó ‰i‡' ¯ÓB‡≈«≈¿¿»»»ƒ¿«¿ƒ
'eÈÓÈ·e eÈiÁa' ¯ÓB‡ ‡e‰LÎe .'ÂÎ 'Ce¯a ÌÈ¯ÓB‡Â¿¿ƒ»¿∆≈¿«≈¿»≈
„Â„ È„ÈŒÏÚ' ¯ÓB‡ ‡e‰LÎe .ÔÓ‡ ÔÈBÚ ÌÚ‰ Ïk»»»ƒ»≈¿∆≈«¿≈»ƒ
.'ÌÏBÚÏ '‰ CÏÓÈ' ÌÈ¯ÓB‡ ÌÚ‰ Ïk 'E˜„ˆ ÁÈLÓ¿ƒ«ƒ¿∆»»»¿ƒƒ¿…¿»
.Ô‰nÚ ‡¯B˜ ‡e‰ ¯eav‰ ÔÈBÚL ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎÂ¿»≈«¿»ƒ∆ƒ«ƒ≈ƒ»∆
„ÈÁi‰ „Á‡Â .BnÚ ÔÈBÚ Ô‰L ˙Úa BÏB˜ dÈa‚È ‡ÏÂ¿…«¿ƒ«»≈∆≈ƒƒ¿∆»«»ƒ
‰M‰ L‡¯nL ÌÈÓÈ ‰¯NÚa - ¯eaˆ ÁÈÏM‰ „Á‡Â¿∆»«¿ƒ«ƒ»¬»»»ƒ∆≈…«»»
¯eÓ‡k' BÊ ‰Î¯a ÛBÒa ¯ÓB‡ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ „Ú19 ««ƒƒ≈¿¿»»»»

Lc˜ LB„w‰ Ï‡‰Â ËtLna ˙B‡·ˆ '‰ da‚iÂ«ƒ¿«¿»«ƒ¿»¿»≈«»ƒ¿«
¯eaˆ ÁÈÏL .'LB„w‰ CÏn‰ '‰ ‰z‡ Ce¯a .‰˜„ˆaƒ¿»»»«»«∆∆«»¿ƒ«ƒ
‰lÙz Ïk ¯Á‡Â ‰lÙz Ïk Ì„˜ ÌÏBÚÏ 'LÈc˜' ¯ÓB‡≈«ƒ¿»…∆»¿ƒ»¿««»¿ƒ»

ÌBi‰ ¯„Ò ¯ÓB‡L ¯Á‡Â20¯„Ò ¯Ó‡iL ˙Ú ÏÎa . ¿««∆≈≈∆«¿»≈∆…«≈∆
ÌBi‰21ËÚÓ ÔpÁ˙È22ÌÈÏLiLÎe .'LÈc˜' ¯Ó‡ÈÂ «ƒ¿«≈¿«¿…««ƒ¿∆«¿ƒ

ÌÈeÁ˙ È¯·„a ÔpÁ˙iL ˙Ú ÏÎ·e ‰¯Bza ˙B¯˜Ï23 ƒ¿«»¿»≈∆ƒ¿«≈¿ƒ¿≈«¬ƒ
'LÈc˜' ¯Ó‡È ÂÈeÁz ¯Ó‚iLk24: ¿∆ƒ¿…«¬»…««ƒ

ב,2) פרק תפילה הלכות לעיל וכמבואר הגשמים, בימות
טו. טז.3)הלכה הלכה ב, פרק תפילה הלכות לעיל ראה

בטור 4) הנוסח וכן ולמשומדים, כתוב: ש"י וונציא בדפוס

לעיל  הכסףֿמשנה מדברי נראה וכן קיח, סימן חיים אורח
את  היודע ישראל - משומד א. הלכה ב, פרק תפילה הלכות
(שמות  בו יאכל לא נכר בן כל בו. למרוד ומתכוון בוראו
דישתמד. ישראל בר כל אונקלוס: מתרגם מג) פסוק יב, פרק

וכו'.5) מלכנו ומלפניך כתוב: (שכו) מנטובה בדפוס
אומר:6) שלום" ל"שים הש"ץ כשיגיע כהן, שם "וכשאין

רבינו  (לשון וכו' בברכה" ברכנו אבותינו ואלוקי אלוקינו
י). הלכה טו, פרק תפילה הלכות מסתערות 7)לעיל

ועוד. א. עמוד יז דף ברכות במסכת ונזכר פתאום.
הזה.8) החודש ראש הנוסח:9)ביום מנטובה ובדפוס

וכו'. אלוקינו ה' כד).10)עננו פסוק סה, פרק (ישעיה
פסוק 11) טו, פרק (שמואלֿב הכתוב כלשון ומכוסה, עטוי

חפוי. לו וראש חז"ל 12)ל): כלשון מלחמה, מחנות
א). עמוד קכג דף ט).13)(חולין פסוק ב, פרק (זכריה

"ונמליכך".14) במקום "ונעריצך" התימנים יד בכתב
ג).15) פסוק ו, פרק פסוק 16)(ישעיה ג, פרק (יחזקאל
י).17)יב). פסוק קמ, פרק ובמדרש 18)(תהילים

ו, פרק (ישעיה יעופף "ובשתיים אמרו: צו פרשת תנחומא
בשעה  רגליו על אדם לעוף חז"ל תיקנו מכאן ב) פסוק
כלפי  עקביו מרים כלומר: וכו', קדוש קדוש אומר ִֵשש"ץ
מיד, וחוזר הבורא מהות את להשיג רוצה כאילו מעלה

קכה. סימן חיים אורח ערוך" "שולחן (ישעיה 19)וראה
טז). פסוק ה, לציון 20)פרק "ובא קדושת סדר הוא

ו. הלכה ט, פרק תפילה בהלכות הנזכר פרט 21)גואל"
טובים וימים היום"לשבתות "סדר בהם אומר שאינו

בלבד. במנחה אלא מביאו 22)בבוקר, התחנונים וסדר
הקדיש". "נוסח אחרי הבא בפרק מפורטים 23)רבינו

הבא. הסליחות.24)בפרק אחרי קדיש אומרים אנו וכן
שמונה  תפילת אחרי תחנונים אומרים שאנו יום ובכל
גמר  עד שאחריה, קדיש לומר מאחרים אנו עשרה,

התחנונים.

LÈcw‰ ÁÒ1 …«««ƒ
ולקדשו 1) השם את בה לשבח זו תפילה חז"ל תיקנו

מכירים  היו שלא הארץ עמי גם אותה שיבינו וכדי ברבים,
ארמית  בלשון תיקנוה בלבד, ארמית אלא הקודש בלשון
זו, תפילה נזכרת ובתלמוד א). עמוד ג דף ברכות (תוספות
עמוד  ג דף ברכות ראה מבורך", הגדול שמיה "יהא בשם:
ובשם  ועוד. ב עמוד קיט דף שבת א; עמוד נז דף א;
ובפרק  י"ב; הלכה ט"ז, פרק סופרים במסכת נזכרת "קדיש"

המסכת. באותה מקומות ובעוד א הלכה י"ט,
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BÁk ÏÎa10Ïk 'C¯a˙È' ¯ÓB‡ ‡e‰LÎe .Ì„‡ ÏL ¿»…∆»»¿∆≈ƒ¿»«»
Ïk '‡e‰ CÈ¯a' ¯ÓB‡ ‡e‰LÎe .ÔÓ‡ ÔÈBÚ ÌÚ‰»»ƒ»≈¿∆≈¿ƒ»
'ÔÓ‡ e¯Ó‡Â' ÛBqa ¯ÓB‡ ‡e‰LÎe .ÔÓ‡ ÔÈBÚ ÌÚ‰»»ƒ»≈¿∆≈«¿ƒ¿»≈
LÈc˜ ÏÎa ÔÈBÚ ‰f‰ ¯„qÎÂ .ÔÓ‡ ÔÈBÚ ÌÚ‰ Ïk»»»ƒ»≈¿«≈∆«∆ƒ¿»«ƒ

‡¯˙a LÈc˜ .LÈc˜Â11ÁÈÏL ¯ÓB‡L LÈc˜ Ïk - ¿«ƒ«ƒ»¿»»«ƒ∆≈¿ƒ«
ÂÈ¯Á‡ ¯ÓB‡ BÈ‡L ‰lÙz‰ ¯ÓBbL ¯Á‡ ¯eaƒ̂««∆≈«¿ƒ»∆≈≈«¬»
e‚‰ - ÔÈ¯ËÙÂ B˙B‡ ÔÈÚÓBL ÌÚ‰ Ïk ‡l‡ ÌeÏk¿∆»»»»¿ƒ¿ƒ¿»ƒ»¬
ÔB‰˙BÏˆ Ïa˜˙z' BÊ ‡ÁÒ BÙBÒa ÛÈÒB‰Ï ÌÚ‰12 »»¿ƒ¿À¿»ƒ¿«≈¿¿

ÔB‰˙eÚ·e (ÔB‰˙BÏˆe ÔB‰˙eÚa „·Ú˙˙Â)13˙ÈaŒÏÎc ¿ƒ¿¬«»¿¿¿»¿¿»≈
‡iÓL·c ÔB‰e·‡ Ì„˜ Ï‡¯NÈ14‡a¯ ‡ÓÏL ‡‰È .15 ƒ¿»≈√»¬¿ƒ¿«»¿≈¿»»«»

ÏÚÂ ‡ÏÚÂ ÔBÎÈÏÚ ‡iÓMÓ ‡˜¯Ùe ‡zÚiÒÂ¿ƒ«¿»À¿»»ƒ¿«»¬≈«¬»»¿«
ÌBÏL ‰NBÚ .ÔÓ‡ e¯Ó‡Â Ï‡¯NÈc ÔB‰Ï‰¿̃«¿¿ƒ¿»≈¿ƒ¿»≈∆»
ŒÏkŒÏÚÂ eÈÏÚ ÌBÏL ‰NÚÈ ÂÈÓÁ¯· ‡e‰ ÂÈÓB¯Óaƒ¿»¿«¬»«¬∆»»≈¿«»

.'ÔÓ‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈»≈
הגדול.2) ר"א 4)שברא.3)שמו הגאון ולדעת כרצונו.

ויתקדש" "יתגדל אל חוזרת "כרעותיה" תיבת ז"ל מוילנה
וראיה  ברא. אשר בעולם כרצונו יתקדש הגדול שמו כלומר:
אומרים  שאנו וכו' ויתקדש יתגדל הכל על של הנוסח לכך,
שברא.. "בעולמות בו: שאומרים התורה קריאת לפני בשבת
אל  בהכרח חוזרת "כרצונו" שתיבת יראיו" וכרצון כרצונו

ויתקדש". עמו.6)גאולתו.5)"יתגדל יגאל
שצית 7) תרגומו: ה) כ, (איוב מקרוב רשעים רננת בקרוב,

עולמים.8)בעגל. ולעולמי קיט.).9)לעולם (שבת
רם.10) ובקול כוונתו תפילתם.12)אחרון.11)בכל
תחנתם 13) ואת תפלתם את השמים ושמעת תחנתם, תיעשה

בעותהון. וית צלותהון ית תרגומו: מה) ח, (מלכיםֿא
שבשמים.14) אביהם וגאולה 15)לפני ועזרה רב שלום

ישראל. קהלות כל על ועלינו עליכם

Ôa¯c LÈc˜16¯˙È B‡ Ï‡¯NiÓ ‰¯NÚ Ïk - «ƒ¿«»«»¬»»ƒƒ¿»≈»≈
‰tŒÏÚL ‰¯Bz „eÓÏ˙a ÔÈ˜ÒBÚL17elÙ‡Â ∆¿ƒ¿«¿»∆«∆«¬ƒ

˙BL¯„Óa18˙B„b‰· B‡19„Á‡ ¯ÓB‡ ÔÈÓiÒÓ Ô‰Lk ¿ƒ¿»¿«»¿∆≈¿«¿ƒ≈∆»
‡a¯ dÓL Lc˜˙ÈÂ Ïcb˙È' ‰Ê ÁÒa LÈc˜ Ô‰Ó≈∆«ƒ¿…«∆ƒ¿««¿ƒ¿««¿≈«»

‡i˙Ó ‡ÈÈÁ‡Ïe ‡ÓÏÚ ‡˙cÁÏ „È˙Úc20˜¯ÙÓÏe «¬ƒ¿«»»»¿»¿«√»»≈«»¿ƒ¿«
‡iiÁ21ÌÏLe¯È„ ‡z¯˜ È·ÓÏe22‡ÏÎÈ‰ ‡ÏÏÎLÏe ««»¿ƒ¿≈«¿»ƒ¿∆¿«¿»»≈¿»

‡LÈc˜23‡Ú¯‡ŒÔÓ ‰‡¯Î ‡ÁÏt ¯˜ÚÓÏe «ƒ»¿∆¡«À¿»»À¿»»ƒ«¿»
d„eÁÈÂ dÂÈÊa d¯˙‡Ï ‡iÓL„ ‡ÁÏt ‡·˙‡ÏÂ¿«¬»»À¿»»ƒ¿«»¿«¿≈¿ƒ≈¿ƒ≈

‡˙ÓÁÂ' „Ú 'ÂÎÂ 'd˙eÎÏÓ CÈÏÓÈÂ24Ô¯ÈÓ‡c ¿«¿ƒ«¿≈¿«¿∆¡»»«¬ƒ»
‡ÓÏÚa25Ôa¯ŒÏÚ .ÔÓ‡ e¯Ó‡Â26ÔB‰È„ÈÓÏzŒÏÚÂ ¿»¿»¿ƒ¿»≈««»«¿««¿ƒ≈

Èc ‡˙È¯B‡a ÔÈ˜ÒÚc ÔB‰È„ÈÓÏ˙ È„ÈÓÏzŒÏÚÂ¿««¿ƒ≈«¿ƒ≈¿»¿ƒ¿»¿»ƒ
ÔBÎÏe ÔB‰Ï ‡‰È ¯˙‡Â ¯˙‡ŒÏÎa È„Â Ô„‰ ‡¯˙‡·¿«¿»»≈¿ƒ¿»¬««¬«¿≈¿¿
ÔB‰e·‡ Ì„wÓ ‡ÁÂ¯e ‡zÚiÒÂ ÈÓÁ¯Â ‡cÒÁÂ ‡pÁƒ»¿ƒ¿»¿«¬≈¿ƒ«¿»¿»»ƒ√»¬
e‰ÊÂ .'ÂÎÂ '‡ÓÏL ‡‰È .ÔÓ‡ e¯Ó‡Â ‡iÓL·c¿ƒ¿«»¿ƒ¿»≈¿≈¿»»¿¿∆

Ôa¯c LÈc˜ ‡¯˜p‰27. «ƒ¿»«ƒ¿«»«
ושלומם,16) (רבנן) החכמים חיי על בו שמתפללים

בסמוך. משנה.17)כמבואר וספרי"18)כגון "ספרא
פסוקים. מדרשי שהסמיכום 19)שהם והגיון חכמה דברי

נדרים  רא"ש (ראה לדינים ענין בהם ואין המקרא על חכמינו
סופרים 20)לו:). מס' (ראה המתים ולהחיות העולם לחדש

בסופו). החיים.21)פ"יט עיר 22)לגאול לבנות
ולעקור 23)ירושלים. המקדש) (בית הקדש היכל ולבנות

בזיוו  למקומו השמים פולחן ולהשיב הארץ מן זרה עבודה
אחרי  הקברות בבית אלא זה נוסח אומרים אנו ואין וביקרו,

בתלמוד. מסכת ובסיום המת, קשה 24)קבורת זו תיבה
הנזכרים  ושבח שיר לדברי נחמה ענין מה כי להולמה
מפרש  יפה" "תפלה בסידורו והקבלה" "והכתב לפניה,
נחמה, להתפארות קוראים בערבית שכן ותפארת הלול לשון
מב) כז, (בראשית להרגך לך מתנחם אחיך עשיו הנה וכן:
וראה  שיהרגך. – אנשים בפני ומתגאה מתפאר פירושו:

נו. סימן או"ח אדם 25)בטור לבני בעולם האמורים
בהם. העוסקים 26)לשבחם תלמידיהם. ועל רבנינו על

ולכם  להם יהיה ומקום מקום ושבכל הזה שבמקום בתורה
שבשמים. אביהם מלפני וריוח וסיוע רחמים וחסד חן

הזכיר 27) לא רבנו ושלומם. החכמים לחיי בו שמתפללים
"נמצא  כותב: שעו ליו"ד הרמ"א ובהגהות "קדישֿיתום",
לומר  נהגו כן על (שמת)... אב על קדיש לומר במדרשות
להפטיר  נהגו וכן חודש, עשר שנים בתרא קדיש ואם אב על
השבת... במוצאי התיבה) (לפני ערבית ולהתפלל בנביא
מן  ואמו אביו את פודה ברבים ומקדש מתפלל וכשהבן
יוחנן  ברבן מעשה פ"יז סוף זוטא באליהו (וראה הגיהנום".
את  והנחתי אני... מת לו אמר אחד... אדם שמצא זכאי בן
בבקשה  לכן מעוברת, היא שזכר אני ויודע מעוברת אשתי
שנים, חמש בן שיהיה עד שיולד משעה בו זהיר הוה ממך
את  ברכו שיאמר בשעה כי למקרא, רבו לבית אותו הולך
זרוע" וב"אור גיהנם". של מדינה אותי יעלו אז המבורך ה'

כנען  בארץ "מנהגנו כתוב: נ' אות שבת (ארצות הל'
"אין  הצבור שאמר לאחר ריינוס בני מנהג וכן הסלבים)
מעשה  מצינו וכן קדיש... ואומר היתום עומד כאלהינו"
כפחם  ושחור ערום שהיה אחד אדם שראה עקיבא ברבי
הסוס, במרוצת רץ והיה טעונין עשרה ראשו על טוען והיה
עבודה  עושה אתה למה א"ל והעמידו... עקיבא ר' עליו גזר
ירגזו  שמא תעכבני אל ממך בבקשה לו אמר כזאת... קשה
אותו  לו: אמר מעשיך? מה א"ל עלי, הממונים אותם עלי
עצים  לחטוב אותי שולחים יום ובכל הוא, מת האיש
בעולם  מלאכתך היתה מה בני א"ל בהם, אותי ושורפים
העם  מראשי והייתי הייתי, המס גבאי א"ל ממנו, שבאת
שמעת  כלום א"ל העניים, את והורג לעשירים פנים ונושא
מהם. שמעתי א"ל תקנה? לך יש אם עליך מהממונים
ואומר  בקהל עומד שהוא בן העני לזה לו היה שאלמלא
ועונים  יתגדל יאמר או וכו' ה' ברוך אחריו ועונים ברכו...
מן  האיש אותו מתירים מיד – רבא שמיה יהא אחריו
דבי  דתנא מורמש"א אלעזר ה"ר מצא וכן הפורענות...
הפורענות". מן אביו את מציל יתגדל האומר קטן אליהו,

פ"ב. רבתי כלה וראה
ÌÈ˜eÒÙe ÌÈ¯·„a ÌÈt ˙ÏÈÙa ÔpÁ˙‰Ï e‚‰Óƒ¿»≈¿ƒ¿«≈ƒ¿ƒ«»ƒƒ¿»ƒ¿ƒ

CÎÈÙÏ .Ô˙ˆ˜Óa ÌÈÓÚÙe ÔlÎa ÌÈÓÚt - el‡28È‡ ≈¿»ƒ¿À»¿»ƒ¿ƒ¿»»¿ƒ»¬ƒ
È‰Ï‡ ÌÏBÚ‰ ÔB„‡ EÈÙÏ ÔpÁ˙Óe ‰ÂÁzLÓe Ú¯BÎ≈«ƒ¿«¬∆ƒ¿«≈¿»∆¬»»¡…≈

ÌÈ‰Ï‡‰eÈ˙B˜„ˆŒÏÚ ‡Ï Èk .ÌÈB„‡‰ ÈB„‡Â29 »¡…ƒ«¬≈»¬ƒƒ…«ƒ¿≈
EÈÓÁ¯ŒÏÚ Èk EÈÙÏ eÈeÁz ÌÈÏÈtÓ eÁ‡¬«¿«ƒƒ«¬≈¿»∆ƒ««¬∆
Ï‡ ‰NÚÂ ‰·ÈL˜‰ '‰ ‰ÁÏÒ '‰ ‰ÚÓL '‰ .ÌÈa¯‰»«ƒ¿»»¿»»«¿ƒ»«¬≈«
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Œ‰Óe ¯a„pŒ‰Ó ÌM‰ EÈÙÏ ¯Ó‡pŒ‰Ó .¯Á‡z¿«≈«…«¿»∆«≈«¿«≈«
e‡ËÁ .˜cËˆp30e¯ÒÂ e„¯Óe eÚL¯‰Â eÈÂÚ ƒ¿«»»»»ƒ¿ƒ¿«¿»«¿¿«¿

‰˜„v‰ '‰ EÏ .EÈËtLnÓe EÈ˙BˆnÓ31˙La eÏÂ ƒƒ¿∆ƒƒ¿»∆¿«¿»»¿»∆
‰ÙtÎÂ eÈ˙‡hÁ ÈtÓ eÈÙ e¯ÁL‰ .ÌÈt‰«»ƒÀ¿¬»≈ƒ¿≈«…≈¿ƒ¿¿»
‡ÏÂ ·ÈL‰Ï ‰t eÏ ÔÈ‡ .eÈ˙BÓL‡ ÈtÓ e˙ÓB˜»≈ƒ¿≈«¿≈≈»∆¿»ƒ¿…

ÈzLa È‰Ï‡ .L‡¯ ÌÈ¯‰Ï ÁˆÓ32ÌÈ¯‰Ï ÈzÓÏÎÂ ≈«¿»ƒ…¡…«¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ
L‡¯ ‰ÏÚÓÏ „Ú ea¯ eÈ˙BBÚ Èk EÈÏ‡ Èt È‰Ï‡¡…«»«≈∆ƒ¬≈««¿«¿»…
‰NÚ ÌÈNÚÓ ea ÔÈ‡ .ÌÈÓMÏ „Ú ‰Ï„‚ e˙ÓL‡Â¿«¿»≈»¿»««»«ƒ≈»«¬ƒ¬≈
ezÁË·‰L BÓk eÚÈLB‰Â EÓL ÔÚÓÏ ‰˜„ˆ enÚƒ»¿»»¿««¿∆¿ƒ≈¿∆ƒ¿«¿»

E‡È· È„ÈŒÏÚ33È˙l‰˙e Èt‡ CÈ¯‡‡ ÈÓL ÔÚÓÏ «¿≈¿ƒ¬¿««¿ƒ«¬ƒ«ƒ¿ƒ»ƒ
ÌÎÚÓÏ ‡Ï .E˙È¯Î‰ ÈzÏ·Ï CÏ - ÌËÁ‡34È‡ ∆¡»¿¿ƒ¿ƒ«¿ƒ∆…¿««¿∆¬ƒ

ÌzÏlÁ ¯L‡ ÈL„˜ ÌLÏ Ì‡ Èk Ï‡¯NÈ ˙Èa ‰NBÚ∆≈ƒ¿»≈ƒƒ¿≈»¿ƒ¬∆ƒ«¿∆
eÏ ‡Ï .ÌL Ì˙‡a ¯L‡ ÌÈBba35eÏŒ‡Ï '‰ «ƒ¬∆»∆»…»…»

‰nÏ .EzÓ‡ŒÏÚ EcÒÁŒÏÚ „B·k Ôz EÓLÏŒÈkƒ¿ƒ¿≈»««¿¿«¬ƒ∆»»
ÔÙzŒÏ‡ '‰ ‡p‡ .Ì‰È‰Ï‡ ‡ ‰i‡ ÌÈBb‰ e¯Ó‡È36 …¿«ƒ«≈»¡…≈∆»»«≈∆

ŒÁÏÒ .B˙‡hÁŒÏ‡Â BÚL¯ŒÏ‡Â ‰f‰ ÌÚ‰ ÈL˜ŒÏ‡∆¿ƒ»»«∆¿∆ƒ¿¿∆«»¿«
‡37˙‡N ¯L‡ÎÂ EcÒÁ Ï„‚k ‰f‰ ÌÚ‰ ÔBÚÏ »«¬»»«∆¿…∆«¿∆¿«¬∆»»»

eBÚÏ zÁÏÒÂ ‰p‰ „ÚÂ ÌÈ¯ˆnÓ ‰f‰ ÌÚÏ38·¯ Èk »»«∆ƒƒ¿«ƒ¿«≈»¿»«¿»«¬≈ƒ«
‰ÚÓL '‰ .‡e‰39‰NÚÂ ‰·ÈL˜‰ '‰ ‰ÁÏÒ '‰ ¿»»¿»»«¿ƒ»«¬≈

E¯ÈÚŒÏÚ ‡¯˜ EÓL Èk È‰Ï‡ EÚÓÏ ¯Á‡zŒÏ‡Â¿«¿««¿««¿¡…«ƒƒ¿ƒ¿»«ƒ¿
:EnÚŒÏÚÂ¿««∆

"לפניך".28) הנוסח: התימנים יד ט,29)בכתב (דניאל
ה).30)יח). ט, ז).31)(דניאל ט, ט,32)(שם (עזרא

ט).33)ו). מח, כב).34)(ישעיה לו, (יחזקאל
אֿב).35) קטו, כז).36)(תהלים ט, (דברים
יט).37) יד, יא).38)(במדבר כה, (תהלים הכתוב כלשון
יט).39) ט, (דניאל

dÈa‚nLk ÌÈt ˙ÏÈÙ ¯Á‡ ÔpÁ˙‰Ï ÌÚ‰ e‚‰»¬»»¿ƒ¿«≈««¿ƒ«»ƒ¿∆«¿ƒ«
eÁ‡Â .el‡ ÌÈ˜eÒÙa Ú˜¯w‰ ÔÓ ÂÈt40Ú„ ‡Ï »»ƒ««¿«ƒ¿ƒ≈«¬«¿…≈«

EÈÓÁ¯ ¯ÎÊ .eÈÈÚ EÈÏÚ Èk ‰NÚpŒ‰Ó41'‰ ««¬∆ƒ»∆≈≈¿…«¬∆
eÏŒ¯kÊz Ï‡ .‰n‰ ÌÏBÚÓ Èk EÈ„ÒÁÂ42˙BBÚ «¬»∆ƒ≈»≈»«ƒ¿»»¬

.„‡Ó eBl„ Èk EÈÓÁ¯ eeÓc˜È ¯‰Ó ÌÈBL‡ƒ̄ƒ«≈¿«¿«¬∆ƒ«¿…
‰Óe˜43cÒÁ È‰È .EcÒÁ ÔÚÓÏ e„Ùe el ‰˙¯ÊÚE44 »∆¿»»»¿≈¿«««¿∆¿ƒ«¿¿

˙BBÚ Ì‡ .CÏ eÏÁÈ ¯L‡k eÈÏÚ '‰45dÈŒ¯ÓLz »≈«¬∆ƒ«¿»ƒ¬ƒ¿»»
'‰ .‡¯ez ÔÚÓÏ ‰ÁÈÏq‰ EnÚ Èk .„ÓÚÈ ÈÓ '‰ƒ«¬…ƒƒ¿«¿ƒ»¿««ƒ»≈

‰ÚÈLB‰46‡e‰ Èk .e‡¯˜ ÌBÈ· eÚÈ CÏn‰47Ú„È ƒ»«∆∆«¬≈¿»¿≈ƒ»«
e¯ÊÚ .eÁ‡ ¯ÙÚ Èk ¯eÎÊ e¯ˆÈ48eÚLÈ È‰Ï‡ ƒ¿≈»ƒ»»¬»¿»¿≈¡…≈ƒ¿≈

eÈ˙‡hÁŒÏÚ ¯tÎÂ eÏÈv‰Â EÓLŒ„B·k ¯·cŒÏÚ«¿«¿¿∆¿«ƒ≈¿«≈««…≈
ÌBi‰Œ¯„Ò ¯Á‡ ÔpÁ˙‰Ï ÌÚ‰ e‚‰ ÔÎÂ .EÓL ÔÚÓÏ¿««¿∆¿≈»¬»»¿ƒ¿«≈««≈∆«

Ì‰¯·‡ È‰Ï‡ '‰ .el‡ ÌÈeÁ˙a49Ï‡¯NÈÂ ˜ÁˆÈ ¿«¬ƒ≈¡…≈«¿»»ƒ¿»¿ƒ¿»≈
··Ï ˙B·LÁÓ ¯ˆÈÏ ÌÏBÚÏ ˙‡ÊŒ‰¯ÓL eÈ˙B·‡¬≈»¿»…¿»¿≈∆«¿¿¿«

ÌeÁ¯ ‡e‰Â .EÈÏ‡ Ì··Ï ÔÎ‰Â EnÚ50ÔBÚ ¯tÎÈ «∆¿»≈¿»»≈∆¿«¿«≈»
'‰ ‰z‡ Èk .'Â‚Â51ŒÏÎÏ „ÒÁŒ·¯Â ÁlÒÂ ·BË ¿ƒ«»¿«»¿«∆∆¿»

E˙˜„ˆ .EÈ‡¯˜52ŒÈÓ .˙Ó‡ E˙¯B˙Â ÌÏBÚÏ ˜„ˆ …¿∆ƒ¿»¿∆∆¿»¿»¿¡∆ƒ
EBÓkŒÏ‡53·eLÈ .ÚLt ÏÚ ¯·BÚÂ ÔBÚ ‡NB ≈»≈»¿≈«∆«»
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ט).48) עט, יח).49)(תהלים כט, הימיםֿא (דברי
לח).50) עח, ה).51)(תהלים פו, קיט,52)(שם (שם

יחֿיט).53)קמב). ז, כ).54)(מיכה סח, (תהלים
ח).55) מו, יג).56)(שם פד, נטעה,57)שם ובדפו"א:

רוקח"). ו"מעשה (ונציא התורה אל מלשון 58)חוזר
כג. סה, ישעיה יג).59)הכתוב ל, יט,60)(תהלים (שם

כה).61)טו). פרק יד).62)(שם, קב, (תהלים
יד).63) קמ, יא).64)(שם ט, ה).65)(שם ד, (מיכה

‰f‰ ¯Ùqa e¯Ó‡ ¯·k66ÌÈÓÈÂ ˙B˙aM‰ ÈÓÈaL ¿»»«¿«≈∆«∆∆ƒ≈««»¿»ƒ
- ˙BÎ¯a Ú·L ‰lÙz ÏÎa Ì„‡ Ïlt˙Ó ÌÈ·BËƒƒ¿«≈»»¿»¿ƒ»∆«¿»
˙Á‡ ‰Î¯·e ˙BB¯Á‡ LÏLÂ ˙BBL‡¯ LÏL»ƒ¿»«¬¿»»««
ÌÈ¯etk‰ ÌBi·e ‰M‰ L‡¯·e .ÌBi‰ ÔÈÚÓ ˙ÈÚˆÓ‡∆¿»ƒ≈≈«¿…«»»¿«ƒƒ
˙lÙ˙·e ˙BÎ¯a LÏL ÚˆÓ‡a Ïlt˙Ó Ï·BÈ ÏL∆≈ƒ¿«≈¿∆¿«»¿»ƒ¿ƒ«
ÌÈÓÈ ÈLa ÛÒeÓa Ïlt˙Ó ‡ˆÓÂ .„·Ïa ÛÒeÓ»ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ¿«≈¿»ƒ¿≈»ƒ
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BlÁ ÛÒeÓ·e L„Á L‡¯ ÛÒeÓ·e .˙BÎ¯a ÚLz el‡≈≈«¿»¿«……∆¿«À
LÏLÂ ˙BBL‡¯ LÏL - Ú·L Ïlt˙Ó „ÚBÓ ÏL∆≈ƒ¿«≈∆«»ƒ¿»

:ÚˆÓ‡a ˙Á‡ ‰Î¯·e ˙BB¯Á‡«¬¿»»««¿∆¿«
הֿח.66) פ"ב, תפלה הלכות

˙BiÚˆÓ‡‰ ˙BÎ¯a‰ Ïk ÁÒ e‰ÊÂ¿∆…«»«¿»»∆¿»ƒ
zLc˜ ‰z‡' - ˙aL ÈÏÈÏ ÏL ˙ÈÚˆÓ‡ ‰Î¯a¿»»∆¿»ƒ∆≈≈«»«»ƒ«¿»
ı¯‡Â ÌÈÓL ‰NÚÓ ˙ÈÏÎz EÓLÏ ÈÚÈ·M‰ ÌBÈŒ˙‡∆«¿ƒƒƒ¿∆«¿ƒ«¬≈»«ƒ»»∆
¯eÓ‡k ÌÈpÓf‰ŒÏkÓ BzLc˜Â ÌÈÓi‰ŒÏkÓ BzÎ¯·e2 ≈«¿ƒ»«»ƒ¿ƒ«¿ƒ»«¿«ƒ»»
.'B‚Â 'B˙B‡ Lc˜ÈÂ ÈÚÈ·M‰ ÌBiŒ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ C¯·ÈÂ«¿»∆¡…ƒ∆«¿ƒƒ«¿«≈¿
.'ÂÎÂ e˙ÁeÓ· ‡Œ‰ˆ¯ eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡¡…≈≈…≈¬≈¿≈»ƒ¿»≈¿
˙zÓa ‰LÓ ÁÓNÈ' - ¯ˆBÈ ÏL ˙ÈÚˆÓ‡ ‰Î¯a¿»»∆¿»ƒ∆≈ƒ¿«∆¿«¿«
BL‡¯a ˙¯‡Ùz ÏÈÏk .BÏ ˙‡¯˜ ÔÓ‡ „·Ú Èk B˜ÏÁ∆¿ƒ∆∆∆¡»»»»¿ƒƒ¿∆∆¿…

z˙3ÈL B„Èa „È¯B‰ ÈÈÒ ¯‰ ÏÚ EÈÙÏ B„ÓÚa »«»¿»¿¿»∆««ƒ«ƒ¿»¿≈
·e˙k ÔÎÂ ˙aL ˙¯ÈÓL Ô‰a ·e˙ÎÂ ÌÈ·‡ ˙BÁeÏ¬»ƒ¿»»∆¿ƒ««»¿≈»

E˙¯B˙a4E˙eÎÏÓ· eÁÓNÈ .'eÎ Ï‡¯NÈ È· e¯ÓLÂ ¿»∆¿»¿¿≈ƒ¿»≈ƒ¿¿¿«¿¿
eÈ‰Ï‡ .ÈÚÈ·L ÈLc˜Ó ÌÚ ‚Ú È‡¯B˜ ˙aL È¯ÓBL¿≈«»¿≈…∆«¿«¿≈¿ƒƒ¡…≈
Ce¯a' „Ú 'ÂÎ 'e˙ÁeÓ· ‡Œ‰ˆ¯ eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â≈…≈¬≈¿≈»ƒ¿»≈«»
ÛÒeÓ ÏL ˙ÈÚˆÓ‡ ‰Î¯a .'˙aM‰ Lc˜Ó '‰ ‰z‡«»¿«≈««»¿»»∆¿»ƒ∆«
¯BÓL ˙aL ˙ÂˆÓ ÈÈÒ ¯‰ ÏÚ ˙Èeˆ ‰LÓÏ' - ˙aL«»¿∆ƒƒ»««ƒ«ƒ¿««»»

B·e ¯BÎÊÂ5ˆÔa¯˜ EÏ ·È¯˜‰Ï eÈ‰Ï‡ '‰ e˙Èe ¿»ƒƒ»¡…≈¿«¿ƒ¿»¿«
Èe‡¯k ÛÒeÓ6eÈ‰Ï‡ '‰ EÈÙlÓ ÔBˆ¯ È‰È . »»»¿ƒ»ƒ¿»∆¡…≈

ÁBn‰ ÌBÈ ÛÒeÓ ˙‡Â 'ÂÎÂ eˆ¯‡Ï eÏÚzL7‰f‰ ∆«¬≈¿«¿≈¿¿∆««»««∆
‡ÏÂ .Ec·Ú ‰LÓ È„ÈŒÏÚ' „Ú 'ÂÎ '·È¯˜Â ‰NÚ«¬∆¿«¿ƒ««¿≈∆«¿∆¿…

˙Bˆ¯‡‰ ÈÈB‚Ï ekÏÓ Bz˙8ekÏÓ BzÏÁ‰ ‡ÏÂ ¿««¿≈¿≈»¬»¿…ƒ¿«¿«¿≈
ÌÈÏ¯Ú ekLÈ ‡Ï B˙ÁeÓa Ìb ÌÈÏÈÏ‡ È„·BÚÏ9. ¿¿≈¡ƒƒ«ƒ¿»…ƒ¿¿¬≈ƒ

z¯Áa Ìa ¯L‡ Ôe¯LÈ Ú¯Ê Bz˙ Ï‡¯NÈ ˙È·Ï¿≈ƒ¿»≈¿«∆«¿À¬∆»»«¿»
˙cÓÁ10eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ .˙‡¯˜ B˙B‡ ÌÈÓÈ ∆¿«»ƒ»»»¡…≈≈…≈¬≈

Lc˜Ó '‰ ‰z‡ Ce¯a' „Ú 'ÂÎ 'e˙ÁeÓ· ‡Œ‰ˆ¿̄≈»ƒ¿»≈«»«»¿«≈
‰z‡' - ˙aL ˙ÁÓ ÏL ˙ÈÚˆÓ‡ ‰Î¯a .'˙aM‰««»¿»»∆¿»ƒ∆ƒ¿««»«»
.ı¯‡a „Á‡ ÈBb Ï‡¯NÈ EnÚÎ ÈÓe „Á‡ EÓLÂ „Á‡∆»¿ƒ¿∆»ƒ¿«¿ƒ¿»≈∆»»»∆
Ì‰¯·‡ .z˙ EnÚÏ ‰ÚeLÈ ˙¯ËÚÂ ‰l‰z ˙¯ËÚ¬∆∆¿ƒ»«¬∆∆¿»¿«¿»«»«¿»»

B· eÁeÈ ÂÈ·e ·˜ÚÈ Ôp¯È ˜ÁˆÈ Ï‚È11‰ÓÏL ‰ÁeÓ »≈ƒ¿»¿«≈«¬…»»»¿»¿≈»
‡È‰ Ez‡Ó Èk eÚ„ÈÂ EÈ· e¯ÈkÈ .d· ‰ˆB¯ ‰z‡L»«»∆»«ƒ»∆¿≈¿ƒ≈ƒ¿ƒ
ÌBÈa ÔB‚ÈÂ ‰¯ˆ È‰zŒÏ‡Â eÈ·‡ eÏÈÁz .Ì˙ÁeÓ¿»»«¿ƒ≈»ƒ¿«¿ƒ»»¿»¿

.'ÂÎÂ 'eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ .e˙ÁeÓ¿»≈¡…≈≈…≈¬≈¿
ג.2) ב, כט).3)בראשית לד, (שמות פניו עור קירון הוא
טז.4) לא, ('אבודרהם').5)שם, סיני הר אל חוזר
מועט 6) מוסף תמצא לא החגים מוספי שבכל לפי

הקב"ה, לפני תיגר השבת קראה וע"ז כשבת, (בקרבנות)
כפולים, מעשיך שכל לפי לך, הראוי קרבנך זהו לה: אמר
השבת, ליום שיש מזמור צב): (תהלים שנאמר כפול, שיר
עונג  לשבת וקראת יג): נח, (ישעיה שנאמר כפול, עונג

שנ  כפול, לחם מכובד... ה' כב):לקדוש טז, (שמות אמר
כבשים, שני כפול: להיות קרבנך ראוי לפיכך - משנה לחם

" התורה,ÈÂ‡¯Îוזהו על בפירושם התוספות' ('בעלי "
ט). כח, ע"ז.8)המנוחה.7)במדבר עובדים שאינם

מצוות 9) שבע עליהם שקיבלו גרים אלא ואלו אלו שאינם

ירחי'). ('אבן נח ויכל 10)בני ב): ב, (בראשית שנאמר
וכן  ה', וחמיד ב'ירושלמי': ותרגומו השביעי, ביום אלהים
('אבודרהם'). המלך דוד (נפש) ותכל לט): יג, (שמואלֿב

ינוחו 11) ובניו כשיעקב ישמחו ויצחק אברהם כלומר:
שיצחק  מפני ליצחק, ורינה לאברהם גילה וייחס בשבת,
לו  ויש מאברהם, יותר השבת להם שניתנה יעקב לבני קרוב
(ישעיה  שנאמר מגילה, יותר היא ורינה ממנו, יותר שמחה
בפה  ורינה בלב, היא שגילה ועוד, ורנן. גילת אף ב): לה,

('אבודרהם').

ÈL‡¯' - L„ÁŒL‡¯ ÛÒeÓ ÏL ˙ÈÚˆÓ‡ ‰Î¯a¿»»∆¿»ƒ∆«……∆»≈
‰¯tk ÔÓÊ z˙ EnÚÏ ÌÈL„Á12Ì˙B„ÏBzŒÏÎÏ √»ƒ¿«¿»«»¿««»»¿»¿»

˙‡hÁ È¯ÈÚNe ÔBˆ¯ ÈÁ·Ê EÈÙÏ ÌÈ·È¯˜Ó Ì˙BÈ‰Ïƒ¿»«¿ƒƒ¿»∆ƒ¿≈»¿ƒ≈«»
eÈ‰È ÌlÎÏ ÔB¯kÊ Ì„Úa ¯tÎÏ13„iÓ ÌLÙ ˙ÚeLz ¿«≈«¬»ƒ»¿À»ƒ¿¿««¿»ƒ«

L„Á L‡¯ ˙ÏBÚÂ ÔÈÎz ÔBiˆa L„Á ÁaÊÓ .‡BN≈ƒ¿≈«»»¿ƒ»ƒ¿«……∆
ÈÙÏ ÌÈ¯eÓ‡‰ E¯ÈÚa ÚÓL „Â„ È¯ÈL .ÂÈÏÚ ‰ÏÚ«¬∆»»ƒ≈»ƒƒ¿«¿ƒ¿»¬ƒƒ¿≈

ÌÏBÚ ˙·‰‡ .EÁaÊÓ14Ì‰Ï ‡È·z15˙B·‡ ˙È¯·e ƒ¿¿∆«¬«»»ƒ»∆¿ƒ»
eÈ‡ËÁ ÈtÓ eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ .¯kÊz ÌÈaÏ«»ƒƒ¿…¡…≈≈…≈¬≈ƒ¿≈¬»≈
ÔBˆ¯ È‰È .e˙Ó„‡ ÏÚÓ e˜Á¯˙Â eˆ¯‡Ó eÈÏb»ƒ≈«¿≈¿ƒ¿««¿≈««¿»≈¿ƒ»
ÌBÈ ÛÒeÓŒ˙‡Â eˆ¯‡Ï eÏÚzL eÈ‰Ï‡ '‰ EÈÙlÓƒ¿»∆¡…≈∆«¬≈¿«¿≈¿∆«
È‰È .Ec·Ú ‰LÓ È„ÈŒÏÚ' „Ú 'ÂÎ '‰f‰ L„Á‰ L‡…̄«…∆«∆««¿≈∆«¿∆¿ƒ
LcÁzL eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ '‰ EÈÙlÓ ÔBˆ»̄ƒ¿»∆¡…≈≈…≈¬≈∆¿«≈
ÔÁÏ ‰Î¯·ÏÂ ‰·BËÏ ‰f‰ L„Á‰ L‡¯Œ˙‡ eÈÏÚ»≈∆…«…∆«∆¿»¿ƒ¿»»¿≈
L„Á‰ L‡¯ È‰ÈÂ ÌBÏLÏe ÌÈiÁÏ ÌÈÓÁ¯Ïe „ÒÁÏe¿∆∆¿«¬ƒ¿«ƒ¿»ƒƒ…«…∆
‰lÁz .eÈ˙B¯ˆÂ eÈ˙‡hÁŒÏÎÏ ÛBÒÂ ı˜ ‰f‰«∆≈¿¿»«…≈¿»≈¿ƒ»
˙Bn‡‰ŒÏkÓ Ï‡¯NÈ EnÚa Èk eLÙ ˙e„ÙÏ L‡¯Â¿…ƒ¿«¿≈ƒ¿«¿ƒ¿»≈ƒ»»À
'‰ ‰z‡ Ce¯a .z˙ Ì‰Ï ÌÈL„Á ÈL‡¯Â z¯Áa»«¿»¿»≈√»ƒ»∆»«»»«»
˙ÈÚˆÓ‡ ‰Î¯a .'ÌÈL„Á ÈL‡¯Â Ï‡¯NÈ Lc˜Ó¿«≈ƒ¿»≈¿»≈√»ƒ¿»»∆¿»ƒ
‰z‡' - ˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL L„Á L‡¯ ÛÒenÓƒ«……∆∆»ƒ¿¿«»«»

Ó EÓÏBÚ z¯ˆÈÈÚÈ·M‰ ÌBia EzÎ‡ÏÓ ˙Èlk Ì„w »«¿»»¿ƒ∆∆ƒƒ»¿«¿¿««¿ƒƒ
˙BBLl‰ŒÏkÓ ea ˙Èˆ¯Â ÌÈnÚ‰ŒÏkÓ ea z¯Áa»«¿»»ƒ»»«ƒ¿»ƒ»»ƒ»«¿
E˙„B·ÚÏ ekÏÓ ez·¯˜Â EÈ˙BˆÓa ezLc˜Â¿ƒ«¿»¿ƒ¿∆¿≈«¿»«¿≈«¬»∆
'‰ eÏŒÔzzÂ .˙‡¯˜ eÈÏÚ LB„w‰Â ÏB„b‰ EÓLÂ¿ƒ¿«»¿«»»≈»»»«ƒ∆»
¯tÎÏ ‰f‰ L„Á L‡¯ ÌBÈÂ ‰ÁeÓÏ ˙B˙aL eÈ‰Ï‡¡…≈«»ƒ¿»¿……∆«∆¿«≈
„Ú 'ÂÎÂ 'eÈ‡ËÁ ÈtÓe .EÈÙÏ e‡ËÁL e„Úa«¬≈∆»»¿»∆ƒ¿≈¬»≈¿«

ÈÙÒeÓŒ˙‡Â Ô˙ÎÏ‰k ÌÈÙÒeÓe'16‰f‰ ÁBn‰ ÌBÈ »ƒ¿ƒ¿»»¿∆¿≈«»««∆
˙Ba¯˜Œ˙‡ ·È¯˜Â ‰NÚ ‰f‰ L„Á‰ L‡¯ ÌBÈÂ¿…«…∆«∆«¬∆¿«¿ƒ∆»¿¿
z·˙kL BÓk EBˆ¯ ˙ÂˆÓk Ô¯„Òk ÔÈ„ÈÓz eÈ˙B·BÁ≈¿ƒƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿«¿∆¿∆»«¿»
ÔBˆ¯ È‰È .Ec·Ú ‰LÓ È„ÈŒÏÚ E˙¯B˙a eÈÏÚ»≈¿»∆«¿≈∆«¿∆¿ƒ»
'ÂÎÂ 'LcÁzL eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ '‰ EÈÙlÓƒ¿»∆¡…≈≈…≈¬≈∆¿«≈¿
eLc˜Â e˙ÁeÓ· ‡Œ‰ˆ¯ .eLÙ ˙e„ÙÏ' „Ú«ƒ¿«¿≈¿≈»ƒ¿»≈¿«¿≈
È·‰B‡ Ï‡¯NÈŒÏk Ì· eÁeÈÂ' „Ú 'ÂÎ 'EÈ˙BˆÓa¿ƒ¿∆«¿»»»ƒ¿»≈¬≈
ÈL‡¯Â Ï‡¯NÈÂ ˙aM‰ Lc˜Ó '‰ ‰z‡ Ce¯a .EÓL¿∆»«»¿«≈««»¿ƒ¿»≈¿»≈

.'ÌÈL„Á√»ƒ

מקדש 12) טומאת על מכפר היה ראשֿחודש ששעיר
יז): י, (ויקרא אומר הכתוב וכן ב:), (שבועות וקדשיו

העדה. עון את לשאת לכם נתן הקרבנות 13)ואותה
לטובה. ה' לפני ישראל זכרון עוד 14)מעלים יהיה שלא
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גאולתם. אחרי תולדותם.15)שעבוד שהם 16)לכל
ר"ח. ושל שבת, של שנים:

˙È·¯Ú - ÁÒt ÏL ·BË ÌBÈ ÏL ˙ÈÚˆÓ‡ ‰Î¯a¿»»∆¿»ƒ∆∆∆««¿ƒ
z·‰‡ ÌÈnÚ‰ŒÏkÓ ez¯Á· ‰z‡' - ‰ÁÓe ˙È¯ÁL«¬ƒƒ¿»«»¿«¿»ƒ»»«ƒ»«¿»

BBLl‰ŒÏkÓ ea ˙Èˆ¯Â e˙B‡˙17ezLc˜Â »¿»ƒ»»ƒ»«¿¿ƒ«¿»
ÏB„b‰ EÓLÂ E˙„B·ÚÏ ekÏÓ ez·¯˜Â EÈ˙BˆÓa¿ƒ¿∆¿≈«¿»«¿≈«¬»∆¿ƒ¿«»
ÌÈ„ÚBÓ eÈ‰Ï‡ '‰ eÏŒÔzzÂ .˙‡¯˜ eÈÏÚ LB„w‰Â¿«»»≈»»»«ƒ∆»¡…≈¬ƒ

‰ÁÓNÏ18ÌÈpÓÊe ÌÈbÁ19‡¯˜Ó ·BË ÌBÈŒ˙‡ ÔBLLÏ ¿ƒ¿»«ƒ¿«ƒ¿»∆ƒ¿»
e˙e¯Á ÔÓÊ ‰f‰ ˙Bvn‰ ‚Á ÌBÈŒ˙‡ ‰f‰ L„…̃∆«∆∆««««∆¿«≈≈
eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ .ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈÏ ¯ÎÊ ‰·‰‡a¿«¬»≈∆ƒƒ«ƒ¿»ƒ¡…≈≈…≈¬≈

e‡ÈN‰Â 'ÂÎ ‡·ÈÂ ‰ÏÚÈ20˙k¯aŒ˙‡ eÈ‰Ï‡ '‰ «¬∆¿»…¿«ƒ≈¡…≈∆ƒ¿«
z¯Ó‡ ¯L‡k ÌBÏLÏe ÌÈiÁÏ EÈ„ÚBÓ21˙Èˆ¯Â ¬∆¿«ƒ¿»«¬∆»«¿»¿»ƒ»

ÁnNÂ E˙¯B˙a e˜ÏÁ Ô˙Â .‰ÏÒ eÎ¯·z Ôk eÎ¯·Ï¿»¿≈≈¿»¿≈∆»¿≈∆¿≈¿»∆¿««
Ï‡¯NÈ Lc˜Ó '‰ ‰z‡ Ce¯a 'ÂÎÂ E˙ÚeLÈa eLÙ«¿≈ƒ»∆¿»«»¿«≈ƒ¿»≈

'ÌÈpÓf‰Â22. ¿«¿«ƒ

סו,17) (ישעיה הכתוב מלשון ללשונותיהן, האומות מכל
בחגך.18)יח). ושמחת יד): טו, (דברים שנאמר
ד).19) כג, (ויקרא מועדים של תרגום מלשון 20)הוא

כאן  שבאה אלא ה) כד, (תהלים ה' מאת ברכה ישא הכתוב:
טז). כב, (ויקרא אותם והשיאו כמו: "הפעיל", בבנין

טו.21) טז, תלויים 22)דברים התורה מועדי שכל לפי
בזמן  - השבועות חג האביב, בזמן - הפסח חג בזמנים,
לומר: חז"ל תיקנו האסיף, בזמן - הסוכות חג הקציר,
בא). לפרשת בחיי' ('רבינו "מועדים" במקום: "והזמנים",

z¯Á· ‰z‡' - ÁÒt‰ ÛÒenÓ ˙ÈÚˆÓ‡ ‰Î¯ae ¿»»∆¿»ƒƒ««∆««»¿«¿»
ÈtÓe' .'ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈÏ ¯ÎÊ' „Ú 'ÂÎ 'ÌÈnÚ‰ŒÏkÓƒ»»«ƒ«≈∆ƒƒ«ƒ¿»ƒƒ¿≈
ÔÈ‡Â e˙Ó„‡ ÏÚÓ e˜Á¯˙Â eˆ¯‡Ó eÈÏb eÈ‡ËÁ¬»≈»ƒ≈«¿≈¿ƒ¿««¿≈««¿»≈¿≈
EÈÙÏ ˙BÂÁzL‰Ïe ˙B‡¯‰Ï ˙BÏÚÏ ÔÈÏBÎÈ e‡»¿ƒ«¬¿≈»¿ƒ¿«¬¿»∆

E˙¯ÈÁa ˙È·a23LB„w‰Â ÏB„b‰ ˙Èaa E¯„‰ ‰Âa ¿≈¿ƒ»∆ƒ¿≈¬»∆««ƒ«»¿«»
‰ÁlzLpL „i‰ ÈtÓ ÂÈÏÚ EÓL ‡¯˜pL24.ELc˜Óa ∆ƒ¿»ƒ¿»»ƒ¿≈«»∆ƒ¿«¿»¿ƒ¿»∆

ÂÈÏÚ ÌÁ¯˙e ·eLzL eÈ‰Ï‡ '‰ EÈÙlÓ ÔBˆ¯ È‰È¿ƒ»ƒ¿»∆¡…≈∆»¿«≈»»
ÌÈBb‰ ÔÈaÓ eÈ¯eÊt ıa˜˙e ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a eÈÏÚÂ¿»≈¿«¬∆»«ƒ¿«≈¿≈ƒ≈«ƒ
E¯ÈÚ ÔBiˆÏ e‡È·‰Â .ı¯‡ È˙k¯iÓ Òpk eÈ˙BveÙe¿≈«≈ƒ«¿¿≈»∆«¬ƒ≈¿ƒƒ¿
ÌLÂ ÌÏBÚ ˙ÁÓNa ELc˜Ó ˙Èa ÌÈÏLe¯ÈÏÂ ‰p¯a¿ƒ»¿ƒ»«ƒ≈ƒ¿»¿¿ƒ¿«»¿»
Ô¯„Òk ÔÈ„ÈÓz eÈ˙B·BÁ ˙Ba¯˜Œ˙‡ EÈÙÏ ‰NÚ25 «¬∆¿»∆∆»¿¿≈¿ƒƒ¿ƒ¿»

Ô˙ÎÏ‰k ÔÈÙÒeÓe26L„˜ ‡¯˜Ó ·BË ÌBÈ ÛÒeÓŒ˙‡Â »ƒ¿ƒ¿»»¿∆«ƒ¿»…∆
EÈÙÏ ·È¯˜Â ‰NÚ ‰f‰ ˙Bvn‰ ‚Á ÌBÈ ‰f‰«∆««««∆«¬∆¿«¿ƒ¿»∆
È„ÈŒÏÚ E˙¯B˙a eÈÏÚ z·˙ÎL BÓk EBˆ¯ ˙ÂˆÓk¿ƒ¿«¿∆¿∆»«¿»»≈¿»∆«¿≈
e‡ÈN‰Â 'ÂÎÂ eÈÏÚ ÌÁ¯ ÔÓÁ¯ CÏÓ .Ec·Ú ‰LÓ∆«¿∆∆∆«¬»«≈»≈¿¿«ƒ≈

.'ÌÈÓf‰Â Ï‡¯NÈ Lc˜Ó '‰ ‰z‡ Ce¯a 'ÂÎÂ¿»«»¿«≈ƒ¿»≈¿«¿«ƒ

הזה.23) הבית את והקדשתי בחרתי טז): ז, (דה"ב ככתוב
מקדשיך.24) באש שלחו ז): עד, (תהלים ככתוב
בין 25) אחד וכבש בבוקר אחד כבש בתורה, הכתוב

לפני 26)הערבים. עולה קרבן בתורה, הכתוב כסדרם לא
חטאת  מסיני, שנאמרה ההלכה כפי אלא חטאת, קרבן

הכהן  ר"ש (הגהות צ. בזבחים כמבואר לעולה, קודמת
ח:). ר"ה אחיו, בשם מוילנה

˙Bkq‰ ‚Á·e ˙BÚe·L ‚Áa Ïlt˙Ó ‡e‰ ‰f‰ ÁÒp·e«…««∆ƒ¿«≈¿«»¿««À
‡e‰ ˙BÚe·M‰ ‚ÁaL ‡l‡ .¯˙È ‡Ï·e ÔB¯ÒÁ ‡Ïa¿…∆¿¿…»≈∆»∆¿««»
‚Á ÌBÈŒ˙‡ ‰f‰ L„˜ ‡¯˜Ó ·BË ÌBÈŒ˙‡' ¯ÓB‡≈∆ƒ¿»…∆«∆∆«
¯ÎÊ ‰·‰‡a e˙¯Bz ÔzÓ ÔÓÊ ‰f‰ ˙BÚe·M‰«»«∆¿«««»≈¿«¬»≈∆
ÛÒeÓŒ˙‡Â' ¯ÓB‡ ‡e‰ ÛÒen·e .'ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈÏƒƒ«ƒ¿»ƒ«»≈¿∆«
.'‰f‰ ˙BÚe·M‰ ‚Á ÌBÈ ‰f‰ L„˜ ‡¯˜Ó ·BË ÌBÈƒ¿»…∆«∆««»«∆
L„˜ ‡¯˜Ó ·BË ÌBÈŒ˙‡' ¯ÓB‡ ‡e‰ ˙BkÒa ÔÎÂ¿≈¿À≈∆ƒ¿»…∆
'‰·‰‡a e˙ÁÓN ÔÓÊ ‰f‰ ˙Bkq‰ ‚Á ÌBÈ ‰f‰«∆««À«∆¿«ƒ¿»≈¿«¬»
‡¯˜Ó ·BË ÌBÈŒ˙‡' ¯ÓB‡ ˙¯ˆÚ ÈÈÓL·e .'ÂÎÂ¿ƒ¿ƒƒ¬∆∆≈∆ƒ¿»
ÔÓÊ ‰f‰ ˙¯ˆÚ ÈÈÓL ‚Á ÌBÈŒ˙‡ ‰f‰ L„…̃∆«∆∆«¿ƒƒ¬∆∆«∆¿«
ÌBÈ ÛÒeÓŒ˙‡Â' ¯ÓB‡ ÛÒena ÔÎÂ .'ÂÎ 'e˙ÁÓNƒ¿»≈¿≈«»≈¿∆«
ÏÁ Ì‡Â .'ÂÎ 'ÈÈÓL ‚Á ÌBÈ ‰f‰ L„˜ ‡¯˜Ó ·BËƒ¿»…∆«∆«¿ƒƒ¿ƒ»
„Ú 'ÂÎ 'ez¯Á· ‰z‡' ¯ÓB‡ ˙aLa ˙BÈ‰Ï ·BË ÌBÈƒ¿¿«»≈«»¿«¿»«
ÌÈ„ÚBÓ ‰ÁeÓÏ ˙B˙aL eÈ‰Ï‡ '‰ eÏŒÔzzÂ'«ƒ∆»¡…≈«»ƒ¿»¬ƒ
‰f‰ ÁBn‰ ÌBÈŒ˙‡ ÔBNNÏ ÌÈpÓÊe ÌÈbÁ ‰ÁÓNÏ¿ƒ¿»«ƒ¿«ƒ¿»∆«»««∆
.'ÂÎ 'ÈBÏt ÌBÈŒ˙‡ ‰f‰ L„˜ ‡¯˜Ó ·BË ÌBÈŒ˙‡Â¿∆ƒ¿»…∆«∆∆¿ƒ
'‰f‰ ÁBn‰ ÌBÈ ÈÙÒeÓŒ˙‡Â' ¯ÓB‡ ÛÒena ÔÎÂ¿≈«»≈¿∆¿≈«»««∆
‰M‰ L‡¯a ˙aM‰ ¯ÈkÊÓ ‡e‰ BÊ C¯c ÏÚÂ .'ÂÎ¿«∆∆«¿ƒ««»¿…«»»
¯‡La ÔÈa - ˙aLa ˙BÈ‰Ï eÏÁ Ì‡ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ·e¿«ƒƒƒ»ƒ¿¿«»≈ƒ¿»

ÙzLÏL ÏL ˙BlÙz‰ ÏÎa Ì˙BÁÂ - ÛÒena ÔÈa ˙Bl ¿ƒ≈«»¿≈¿»«¿ƒ∆»
L‡¯·e .'ÌÈpÓf‰Â Ï‡¯NÈÂ ˙aM‰ Lc˜Ó' ÌÈÏ‚¿̄»ƒ¿«≈««»¿ƒ¿»≈¿«¿«ƒ¿…
˙aM‰ Lc˜Ó ı¯‡‰ŒÏkŒÏÚ CÏÓ' Ì˙BÁ ‰M‰«»»≈∆∆«»»»∆¿«≈««»

'ÔB¯kf‰ ÌBÈÂ Ï‡¯NÈÂ27CÏÓ' - ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ·e . ¿ƒ¿»≈¿«ƒ»¿«ƒƒ∆∆
ÌBÈÂ Ï‡¯NÈÂ ˙aM‰ Lc˜Ó ı¯‡‰ŒÏkŒÏÚ«»»»∆¿«≈««»¿ƒ¿»≈¿

.'ÌÈ¯etk‰«ƒƒ

ביום 27) כי תרועה, זכרון כד): כג, (ויקרא הכתוב מלשון
השנה  (ראש השופר ידי על לטובה לפניו זכרוננו עולה הזה
השנה  שראש (אףֿעלֿפי ראשֿחודש של מזכיר ואינו טז.)
ולכאן" לכאן עולה אחד ש"זכרון תשרי) חודש בראש חל
שנאמר  הזכרון, בכלל ראשֿחודש גם כלומר: מ:) (עירובין
והיו  חדשיכם.... ובראשי שמחתכם.... וביום י): י, (במדבר

אלהיכם. לפני לזכרון לכם

‰M‰ L‡¯28ÌBÈ „ÚÂ ‰M‰ L‡¯Ó ÌÚ‰ ·¯ e‚‰ . …«»»»¬…»»≈…«»»¿«
.ÌÈÓi‰ ˙¯NÚa ‰lÙz ÏÎa ÛÈÒB‰Ï ÌÈ¯etk‰«ƒƒ¿ƒ¿»¿ƒ»«¬∆∆«»ƒ
Ce¯a 'ÂÎ ÌÈiÁÏ e¯ÎÊ' ÌÈÙÈÒBÓ ‰BL‡¯ ‰Î¯·aƒ¿»»ƒ»ƒƒ»¿≈¿«ƒ»
ÈÓ' ,‰iL ‰Î¯·a ÔÈÙÈÒBÓe .'Ì‰¯·‡ Ô‚Ó '‰ ‰z‡«»»≈«¿»»ƒƒƒ¿»»¿ƒ»ƒ
‰z‡ Ce¯a .ÌÈÓÁ¯a ÂÈ¯eˆÈ ¯ÎBÊ ÌÈÓÁ¯‰ ·‡ EBÓÎ»«»«¬ƒ≈¿»¿«¬ƒ»«»
Œ‰BÓL ˙k¯·a ÔÈÙÈÒBÓe .'ÌÈ˙n‰ ‰iÁÓ '‰¿«≈«≈ƒƒƒ¿ƒ¿«¿∆

‰¯NÚ29‰B¯Á‡ ‰Î¯··e .'ÂÎÂ 'EÈÓÁ¯ ¯ÎÊ'30 ∆¿≈¿…«¬∆¿ƒ¿»»«¬»
ÏL ‰ÏÈÚ ˙lÙ˙·e .'ÂÎÂ 'ÌÈiÁ ¯ÙÒ·e' ÔÈÙÈÒBÓƒƒ¿≈∆«ƒ¿ƒ¿ƒ«¿ƒ»∆
- 'ÌÈiÁÏ e¯ÎÊ' (ÌB˜Óa) ˙k¯·a ¯ÓB‡ ÌBv‰ ÌBÈ«≈¿ƒ¿«ƒ¿»¿≈««ƒ

˙BÓB˜Ó ‚‰Ó ˙BÙÒBz‰ el‡ ÏÎÂ .'eÓ˙Á'31LÈÂ . »¿≈¿»≈«»ƒ¿«¿¿≈
.¯·„ eÙÈÒBÈ ‡lL e‚‰pL ˙BÓB˜Ó¿∆»¬∆…ƒ»»
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קעי dpyd lk zelitz xcq - dad` xtq - `"pn c"k iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

גאולתם. אחרי תולדותם.15)שעבוד שהם 16)לכל
ר"ח. ושל שבת, של שנים:

˙È·¯Ú - ÁÒt ÏL ·BË ÌBÈ ÏL ˙ÈÚˆÓ‡ ‰Î¯a¿»»∆¿»ƒ∆∆∆««¿ƒ
z·‰‡ ÌÈnÚ‰ŒÏkÓ ez¯Á· ‰z‡' - ‰ÁÓe ˙È¯ÁL«¬ƒƒ¿»«»¿«¿»ƒ»»«ƒ»«¿»

BBLl‰ŒÏkÓ ea ˙Èˆ¯Â e˙B‡˙17ezLc˜Â »¿»ƒ»»ƒ»«¿¿ƒ«¿»
ÏB„b‰ EÓLÂ E˙„B·ÚÏ ekÏÓ ez·¯˜Â EÈ˙BˆÓa¿ƒ¿∆¿≈«¿»«¿≈«¬»∆¿ƒ¿«»
ÌÈ„ÚBÓ eÈ‰Ï‡ '‰ eÏŒÔzzÂ .˙‡¯˜ eÈÏÚ LB„w‰Â¿«»»≈»»»«ƒ∆»¡…≈¬ƒ

‰ÁÓNÏ18ÌÈpÓÊe ÌÈbÁ19‡¯˜Ó ·BË ÌBÈŒ˙‡ ÔBLLÏ ¿ƒ¿»«ƒ¿«ƒ¿»∆ƒ¿»
e˙e¯Á ÔÓÊ ‰f‰ ˙Bvn‰ ‚Á ÌBÈŒ˙‡ ‰f‰ L„…̃∆«∆∆««««∆¿«≈≈
eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ .ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈÏ ¯ÎÊ ‰·‰‡a¿«¬»≈∆ƒƒ«ƒ¿»ƒ¡…≈≈…≈¬≈

e‡ÈN‰Â 'ÂÎ ‡·ÈÂ ‰ÏÚÈ20˙k¯aŒ˙‡ eÈ‰Ï‡ '‰ «¬∆¿»…¿«ƒ≈¡…≈∆ƒ¿«
z¯Ó‡ ¯L‡k ÌBÏLÏe ÌÈiÁÏ EÈ„ÚBÓ21˙Èˆ¯Â ¬∆¿«ƒ¿»«¬∆»«¿»¿»ƒ»

ÁnNÂ E˙¯B˙a e˜ÏÁ Ô˙Â .‰ÏÒ eÎ¯·z Ôk eÎ¯·Ï¿»¿≈≈¿»¿≈∆»¿≈∆¿≈¿»∆¿««
Ï‡¯NÈ Lc˜Ó '‰ ‰z‡ Ce¯a 'ÂÎÂ E˙ÚeLÈa eLÙ«¿≈ƒ»∆¿»«»¿«≈ƒ¿»≈

'ÌÈpÓf‰Â22. ¿«¿«ƒ

סו,17) (ישעיה הכתוב מלשון ללשונותיהן, האומות מכל
בחגך.18)יח). ושמחת יד): טו, (דברים שנאמר
ד).19) כג, (ויקרא מועדים של תרגום מלשון 20)הוא

כאן  שבאה אלא ה) כד, (תהלים ה' מאת ברכה ישא הכתוב:
טז). כב, (ויקרא אותם והשיאו כמו: "הפעיל", בבנין

טו.21) טז, תלויים 22)דברים התורה מועדי שכל לפי
בזמן  - השבועות חג האביב, בזמן - הפסח חג בזמנים,
לומר: חז"ל תיקנו האסיף, בזמן - הסוכות חג הקציר,
בא). לפרשת בחיי' ('רבינו "מועדים" במקום: "והזמנים",

z¯Á· ‰z‡' - ÁÒt‰ ÛÒenÓ ˙ÈÚˆÓ‡ ‰Î¯ae ¿»»∆¿»ƒƒ««∆««»¿«¿»
ÈtÓe' .'ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈÏ ¯ÎÊ' „Ú 'ÂÎ 'ÌÈnÚ‰ŒÏkÓƒ»»«ƒ«≈∆ƒƒ«ƒ¿»ƒƒ¿≈
ÔÈ‡Â e˙Ó„‡ ÏÚÓ e˜Á¯˙Â eˆ¯‡Ó eÈÏb eÈ‡ËÁ¬»≈»ƒ≈«¿≈¿ƒ¿««¿≈««¿»≈¿≈
EÈÙÏ ˙BÂÁzL‰Ïe ˙B‡¯‰Ï ˙BÏÚÏ ÔÈÏBÎÈ e‡»¿ƒ«¬¿≈»¿ƒ¿«¬¿»∆

E˙¯ÈÁa ˙È·a23LB„w‰Â ÏB„b‰ ˙Èaa E¯„‰ ‰Âa ¿≈¿ƒ»∆ƒ¿≈¬»∆««ƒ«»¿«»
‰ÁlzLpL „i‰ ÈtÓ ÂÈÏÚ EÓL ‡¯˜pL24.ELc˜Óa ∆ƒ¿»ƒ¿»»ƒ¿≈«»∆ƒ¿«¿»¿ƒ¿»∆

ÂÈÏÚ ÌÁ¯˙e ·eLzL eÈ‰Ï‡ '‰ EÈÙlÓ ÔBˆ¯ È‰È¿ƒ»ƒ¿»∆¡…≈∆»¿«≈»»
ÌÈBb‰ ÔÈaÓ eÈ¯eÊt ıa˜˙e ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a eÈÏÚÂ¿»≈¿«¬∆»«ƒ¿«≈¿≈ƒ≈«ƒ
E¯ÈÚ ÔBiˆÏ e‡È·‰Â .ı¯‡ È˙k¯iÓ Òpk eÈ˙BveÙe¿≈«≈ƒ«¿¿≈»∆«¬ƒ≈¿ƒƒ¿
ÌLÂ ÌÏBÚ ˙ÁÓNa ELc˜Ó ˙Èa ÌÈÏLe¯ÈÏÂ ‰p¯a¿ƒ»¿ƒ»«ƒ≈ƒ¿»¿¿ƒ¿«»¿»
Ô¯„Òk ÔÈ„ÈÓz eÈ˙B·BÁ ˙Ba¯˜Œ˙‡ EÈÙÏ ‰NÚ25 «¬∆¿»∆∆»¿¿≈¿ƒƒ¿ƒ¿»

Ô˙ÎÏ‰k ÔÈÙÒeÓe26L„˜ ‡¯˜Ó ·BË ÌBÈ ÛÒeÓŒ˙‡Â »ƒ¿ƒ¿»»¿∆«ƒ¿»…∆
EÈÙÏ ·È¯˜Â ‰NÚ ‰f‰ ˙Bvn‰ ‚Á ÌBÈ ‰f‰«∆««««∆«¬∆¿«¿ƒ¿»∆
È„ÈŒÏÚ E˙¯B˙a eÈÏÚ z·˙ÎL BÓk EBˆ¯ ˙ÂˆÓk¿ƒ¿«¿∆¿∆»«¿»»≈¿»∆«¿≈
e‡ÈN‰Â 'ÂÎÂ eÈÏÚ ÌÁ¯ ÔÓÁ¯ CÏÓ .Ec·Ú ‰LÓ∆«¿∆∆∆«¬»«≈»≈¿¿«ƒ≈

.'ÌÈÓf‰Â Ï‡¯NÈ Lc˜Ó '‰ ‰z‡ Ce¯a 'ÂÎÂ¿»«»¿«≈ƒ¿»≈¿«¿«ƒ

הזה.23) הבית את והקדשתי בחרתי טז): ז, (דה"ב ככתוב
מקדשיך.24) באש שלחו ז): עד, (תהלים ככתוב
בין 25) אחד וכבש בבוקר אחד כבש בתורה, הכתוב

לפני 26)הערבים. עולה קרבן בתורה, הכתוב כסדרם לא
חטאת  מסיני, שנאמרה ההלכה כפי אלא חטאת, קרבן

הכהן  ר"ש (הגהות צ. בזבחים כמבואר לעולה, קודמת
ח:). ר"ה אחיו, בשם מוילנה

˙Bkq‰ ‚Á·e ˙BÚe·L ‚Áa Ïlt˙Ó ‡e‰ ‰f‰ ÁÒp·e«…««∆ƒ¿«≈¿«»¿««À
‡e‰ ˙BÚe·M‰ ‚ÁaL ‡l‡ .¯˙È ‡Ï·e ÔB¯ÒÁ ‡Ïa¿…∆¿¿…»≈∆»∆¿««»
‚Á ÌBÈŒ˙‡ ‰f‰ L„˜ ‡¯˜Ó ·BË ÌBÈŒ˙‡' ¯ÓB‡≈∆ƒ¿»…∆«∆∆«
¯ÎÊ ‰·‰‡a e˙¯Bz ÔzÓ ÔÓÊ ‰f‰ ˙BÚe·M‰«»«∆¿«««»≈¿«¬»≈∆
ÛÒeÓŒ˙‡Â' ¯ÓB‡ ‡e‰ ÛÒen·e .'ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈÏƒƒ«ƒ¿»ƒ«»≈¿∆«
.'‰f‰ ˙BÚe·M‰ ‚Á ÌBÈ ‰f‰ L„˜ ‡¯˜Ó ·BË ÌBÈƒ¿»…∆«∆««»«∆
L„˜ ‡¯˜Ó ·BË ÌBÈŒ˙‡' ¯ÓB‡ ‡e‰ ˙BkÒa ÔÎÂ¿≈¿À≈∆ƒ¿»…∆
'‰·‰‡a e˙ÁÓN ÔÓÊ ‰f‰ ˙Bkq‰ ‚Á ÌBÈ ‰f‰«∆««À«∆¿«ƒ¿»≈¿«¬»
‡¯˜Ó ·BË ÌBÈŒ˙‡' ¯ÓB‡ ˙¯ˆÚ ÈÈÓL·e .'ÂÎÂ¿ƒ¿ƒƒ¬∆∆≈∆ƒ¿»
ÔÓÊ ‰f‰ ˙¯ˆÚ ÈÈÓL ‚Á ÌBÈŒ˙‡ ‰f‰ L„…̃∆«∆∆«¿ƒƒ¬∆∆«∆¿«
ÌBÈ ÛÒeÓŒ˙‡Â' ¯ÓB‡ ÛÒena ÔÎÂ .'ÂÎ 'e˙ÁÓNƒ¿»≈¿≈«»≈¿∆«
ÏÁ Ì‡Â .'ÂÎ 'ÈÈÓL ‚Á ÌBÈ ‰f‰ L„˜ ‡¯˜Ó ·BËƒ¿»…∆«∆«¿ƒƒ¿ƒ»
„Ú 'ÂÎ 'ez¯Á· ‰z‡' ¯ÓB‡ ˙aLa ˙BÈ‰Ï ·BË ÌBÈƒ¿¿«»≈«»¿«¿»«
ÌÈ„ÚBÓ ‰ÁeÓÏ ˙B˙aL eÈ‰Ï‡ '‰ eÏŒÔzzÂ'«ƒ∆»¡…≈«»ƒ¿»¬ƒ
‰f‰ ÁBn‰ ÌBÈŒ˙‡ ÔBNNÏ ÌÈpÓÊe ÌÈbÁ ‰ÁÓNÏ¿ƒ¿»«ƒ¿«ƒ¿»∆«»««∆
.'ÂÎ 'ÈBÏt ÌBÈŒ˙‡ ‰f‰ L„˜ ‡¯˜Ó ·BË ÌBÈŒ˙‡Â¿∆ƒ¿»…∆«∆∆¿ƒ
'‰f‰ ÁBn‰ ÌBÈ ÈÙÒeÓŒ˙‡Â' ¯ÓB‡ ÛÒena ÔÎÂ¿≈«»≈¿∆¿≈«»««∆
‰M‰ L‡¯a ˙aM‰ ¯ÈkÊÓ ‡e‰ BÊ C¯c ÏÚÂ .'ÂÎ¿«∆∆«¿ƒ««»¿…«»»
¯‡La ÔÈa - ˙aLa ˙BÈ‰Ï eÏÁ Ì‡ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ·e¿«ƒƒƒ»ƒ¿¿«»≈ƒ¿»

ÙzLÏL ÏL ˙BlÙz‰ ÏÎa Ì˙BÁÂ - ÛÒena ÔÈa ˙Bl ¿ƒ≈«»¿≈¿»«¿ƒ∆»
L‡¯·e .'ÌÈpÓf‰Â Ï‡¯NÈÂ ˙aM‰ Lc˜Ó' ÌÈÏ‚¿̄»ƒ¿«≈««»¿ƒ¿»≈¿«¿«ƒ¿…
˙aM‰ Lc˜Ó ı¯‡‰ŒÏkŒÏÚ CÏÓ' Ì˙BÁ ‰M‰«»»≈∆∆«»»»∆¿«≈««»

'ÔB¯kf‰ ÌBÈÂ Ï‡¯NÈÂ27CÏÓ' - ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ·e . ¿ƒ¿»≈¿«ƒ»¿«ƒƒ∆∆
ÌBÈÂ Ï‡¯NÈÂ ˙aM‰ Lc˜Ó ı¯‡‰ŒÏkŒÏÚ«»»»∆¿«≈««»¿ƒ¿»≈¿

.'ÌÈ¯etk‰«ƒƒ

ביום 27) כי תרועה, זכרון כד): כג, (ויקרא הכתוב מלשון
השנה  (ראש השופר ידי על לטובה לפניו זכרוננו עולה הזה
השנה  שראש (אףֿעלֿפי ראשֿחודש של מזכיר ואינו טז.)
ולכאן" לכאן עולה אחד ש"זכרון תשרי) חודש בראש חל
שנאמר  הזכרון, בכלל ראשֿחודש גם כלומר: מ:) (עירובין
והיו  חדשיכם.... ובראשי שמחתכם.... וביום י): י, (במדבר

אלהיכם. לפני לזכרון לכם

‰M‰ L‡¯28ÌBÈ „ÚÂ ‰M‰ L‡¯Ó ÌÚ‰ ·¯ e‚‰ . …«»»»¬…»»≈…«»»¿«
.ÌÈÓi‰ ˙¯NÚa ‰lÙz ÏÎa ÛÈÒB‰Ï ÌÈ¯etk‰«ƒƒ¿ƒ¿»¿ƒ»«¬∆∆«»ƒ
Ce¯a 'ÂÎ ÌÈiÁÏ e¯ÎÊ' ÌÈÙÈÒBÓ ‰BL‡¯ ‰Î¯·aƒ¿»»ƒ»ƒƒ»¿≈¿«ƒ»
ÈÓ' ,‰iL ‰Î¯·a ÔÈÙÈÒBÓe .'Ì‰¯·‡ Ô‚Ó '‰ ‰z‡«»»≈«¿»»ƒƒƒ¿»»¿ƒ»ƒ
‰z‡ Ce¯a .ÌÈÓÁ¯a ÂÈ¯eˆÈ ¯ÎBÊ ÌÈÓÁ¯‰ ·‡ EBÓÎ»«»«¬ƒ≈¿»¿«¬ƒ»«»
Œ‰BÓL ˙k¯·a ÔÈÙÈÒBÓe .'ÌÈ˙n‰ ‰iÁÓ '‰¿«≈«≈ƒƒƒ¿ƒ¿«¿∆

‰¯NÚ29‰B¯Á‡ ‰Î¯··e .'ÂÎÂ 'EÈÓÁ¯ ¯ÎÊ'30 ∆¿≈¿…«¬∆¿ƒ¿»»«¬»
ÏL ‰ÏÈÚ ˙lÙ˙·e .'ÂÎÂ 'ÌÈiÁ ¯ÙÒ·e' ÔÈÙÈÒBÓƒƒ¿≈∆«ƒ¿ƒ¿ƒ«¿ƒ»∆
- 'ÌÈiÁÏ e¯ÎÊ' (ÌB˜Óa) ˙k¯·a ¯ÓB‡ ÌBv‰ ÌBÈ«≈¿ƒ¿«ƒ¿»¿≈««ƒ

˙BÓB˜Ó ‚‰Ó ˙BÙÒBz‰ el‡ ÏÎÂ .'eÓ˙Á'31LÈÂ . »¿≈¿»≈«»ƒ¿«¿¿≈
.¯·„ eÙÈÒBÈ ‡lL e‚‰pL ˙BÓB˜Ó¿∆»¬∆…ƒ»»
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dpyd lk zelitz xcq - dad` xtq - `"pn c"k iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ביום 28) השנה ראש חל שאם מיימוניות' ב'הגהות כתוב
ולומר  להשכים אחד שבוע מקדימים שלישי, ביום או שני
יום  ערב עד הסליחות באמירת וממשיכים 'סליחות',

ה"הודאה".29)הכפורים. ברכת ברכת 30)היא היא
שלום". אחרי 31)"שים מלכנו" "אבינו לומר ומנהגנו

('הגהות  בחול כשחל השנה, בראש שחרית תפילת
מיימוניות').

‰Ê ÁÒa ˙ÈLÈÏL ‰Î¯a ÔÈÎ¯·nL ËeLt ‚‰Óƒ¿»»∆¿»¿ƒ¿»»¿ƒƒ¿…«∆
‰lÙ˙e ‰lÙz ÏÎa ‰M‰ L‡¯ ÏL ÌÈÓÈ ÈLaƒ¿≈»ƒ∆…«»»¿»¿ƒ»¿ƒ»
d˙B‡ C¯·Ï ˙ˆ˜Ó e‚‰ ÔÎÂ ˙BlÙz‰ Úa¯‡Ó≈«¿««¿ƒ¿≈»¬ƒ¿»¿»≈»
ÏL ˙BlÙz LÓÁÓ ‰lÙ˙e ‰lÙz ÏÎa ÁÒp‰ B˙B‡a¿«…«¿»¿ƒ»¿ƒ»≈»≈¿ƒ∆
EÓLÂ LB„˜ ‰z‡' :dÁÒ e‰ÊÂ .ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ«ƒƒ¿∆À¿»«»»¿ƒ¿
Ôz ÔÎ·e .‰Ïq EeÏÏ‰È ÌBÈŒÏÎa ÌÈLB„˜e LB„»̃¿ƒ¿»¿«¿∆»¿≈≈
ÏÚ E˙ÓÈ‡Â EÈNÚÓŒÏk ÏÚ eÈ‰Ï‡ '‰ EcÁt«¿¿¡…≈«»«¬∆¿≈»¿«
eÂÁzLÈÂ ÌÈNÚn‰ŒÏk Ee‡¯ÈÈÂ ˙‡¯aMŒ‰ÓŒÏk»«∆»»»¿ƒ»»««¬ƒ¿ƒ¿«¬
˙BNÚÏ ˙Á‡ ‰c‚‡ ÌlÎ eNÚÈÂ ÌÈ‡e¯a‰ŒÏk EÈÙÏ¿»∆»«¿ƒ¿≈»À»¬À»∆»«¬
‰l‰z EnÚÏ „B·k Ôz ÔÎ·e .'ÂÎ ÌÏL ··Ïa EBˆ¿̄¿¿≈»»≈¿≈≈»¿«∆¿ƒ»
‰t ÔBÁ˙Ùe EÈL¯B„Ï ‰·BË ‰Â˜˙Â EÈ‡¯ÈÏƒ≈∆¿ƒ¿»»¿¿∆ƒ¿∆
˙ÁÈÓˆe E¯ÈÚÏ ÔBNN Eˆ¯‡Ï ‰ÁÓN CÏ ÌÈÏÁÈÓÏ«¿«¬ƒ»ƒ¿»¿«¿∆»¿ƒ∆¿ƒ«
EÁÈLÓ ÈLÈŒÔ·Ï ¯ ˙ÎÈ¯ÚÂ Ec·Ú „Â„Ï Ô¯∆̃∆¿»ƒ«¿∆«¬ƒ«≈¿∆ƒ«¿ƒ∆

ˆ Ê‡Â .eÈÓÈa ‰¯‰ÓaÌÈ¯LÈÂ eÁÓNÈÂ e‡¯È ÌÈ˜Èc ƒ¿≈»¿»≈¿»«ƒƒƒ¿¿ƒ¿»ƒ»ƒ
'‰ CÏÓÈ EL„˜ È¯·„a ·e˙kk 'ÂÎ ÌÈ„ÈÒÁÂ eÊÏÚÈ«¬…«¬ƒƒ«»¿ƒ¿≈»¿∆ƒ¿…
·e˙ÎÂ .dÈeÏÏ‰ ¯B„Â ¯B„Ï ÔBiˆ CÈ‰Ï‡ ÌÏBÚÏ¿»¡…«ƒƒ¿»«¿»¿»

'LB„w‰ CÏn‰ '‰ ‰z‡ Ce¯a 'B‚Â '‰ da‚iÂ32. «ƒ¿«¿»«»«∆∆«»
יח).32) הלכה ב, (פרק תפילה הלכות לעיל השווה

˙È¯ÁL ˙È·¯Ú - ‰M‰ L‡¯ ÏL ˙ÈÚˆÓ‡ ‰Î¯a¿»»∆¿»ƒ∆…«»»«¿ƒ«¬ƒ
eÏŒÔzzÂ .'ÂÎ ÌÈnÚ‰ŒÏkÓ ez¯Á· ‰z‡' - ‰ÁÓeƒ¿»«»¿«¿»ƒ»»«ƒ«ƒ∆»

‰f‰ L„˜ ‡¯˜Ó ·BË ÌBÈŒ˙‡ eÈ‰Ï‡ '‰33ÔB¯ÎÊ ¡…≈∆ƒ¿»…∆«∆ƒ¿
È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ .ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈÏ ¯ÎÊ ‰·‰‡a ‰Úe¯z¿»¿«¬»≈∆ƒƒ«ƒ¿»ƒ¡…≈≈…≈
eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ .'ÂÎ ‡·ÈÂ ‰ÏÚÈ eÈ˙B·‡¬≈«¬∆¿»…¡…≈≈…≈¬≈
ÏÚ ‡Np‰Â E„B·Îa Blk ÌÏBÚ‰ŒÏk ÏÚ CÏÓ¿…«»»»Àƒ¿∆¿ƒ»≈«
ÏÚ EfÚ ÔB‡b ¯„‰a ÚÙB‰Â E¯˜Èa ı¯‡‰ŒÏk»»»∆ƒ»∆¿««¬«¿À∆«
‰z‡ Èk ÏeÚtŒÏk Ú„ÈÂ .Eˆ¯‡ Ï·˙ È·LBÈŒÏk»¿≈≈≈«¿∆¿≈«»»ƒ«»
Ïk ¯Ó‡ÈÂ Bz¯ˆÈ ‰z‡ Èk ¯eˆÈŒÏk ÔÈ·ÈÂ BzÏÚt¿«¿¿»ƒ»¿ƒ«»¿«¿¿…«…
Ce¯a .'ÂÎ eLc˜ 'ÂÎÂ '‰ Bt‡a ‰ÓLe Áe¯ ¯L‡¬∆«¿»»¿«¿«¿≈»
ÌBÈÂ Ï‡¯NÈ Lc˜Ó ı¯‡‰ŒÏk ÏÚ CÏÓ '‰ ‰z‡«»∆∆«»»»∆¿«≈ƒ¿»≈¿

.'ÔB¯kf‰«ƒ»
בשלש 33) כמו וכו' חגים לשמחה מועדים אומרים ואין

שלמי  בו שמביאים יום אלא חג קרוי שאין לפי - רגלים
ראש  אבל בחגך", "ושמחת שמחה: כתוב ובהם חגיגה,
חגים  קרויים ואינם שמחה בהם אין הכיפורים ויום השנה
פריז). כת"י ויטרי במחזור לתפילות, בפירושו רש"י (לשון
ברכת  את "והשיאנו... בהם אומרים אין זה ומטעם

ולששון". לשמחה מועדיך...

ÛÒeÓ ÏL ˙BiÚˆÓ‡ ˙BÎ¯a LÏMÓ ‰BL‡¯ ‰Î¯a¿»»ƒ»ƒ»…¿»∆¿»ƒ∆«
'ÂÎ eÈ‡ËÁ ÈtÓe ez¯Á· ‰z‡' - ‰M‰ L‡…̄«»»«»¿«¿»ƒ¿≈¬»≈

ÈÙÒeÓŒ˙‡Â34ÔB„‡Ï ÁaLÏ eÈÏÚ' .·e˙kL BÓk 'ÂÎ ¿∆¿≈¿∆»»≈¿«≈««¬
ÈÈB‚k eNÚ ‡lL ˙ÈL‡¯a ¯ˆBÈÏ ‰l„b ˙˙Ï Ïk‰«…»≈¿À»¿≈¿≈ƒ∆…»»¿≈

‰Ï‡L‡ ÂÈÙ ‰lÁ‡ Ï‡Ï ‰ÏÈÁB‡ .'ÂÎÂ ˙Bˆ¯‡‰»¬»¿ƒ»»≈¬«∆»»∆¿¬»
BfÚ ‰¯ÈL‡ ÌÚ Ï‰˜a ¯L‡ ÔBLÏ ‰ÚÓ epnÓ35 ƒ∆«¬≈»¬∆ƒ¿««»ƒ»À

'‰ ‰z‡ Ce¯a .'ÂÎ ÂÈÏÚÙÓ „Úa ˙B¯ ‰ÚÈa‡«ƒ»¿»¿«ƒ¿»»»«»
EÈwÁ È„nÏ36˙B‡¯Ï eÈ‰Ï‡ '‰ EÏ ‰e˜ ÔkŒÏÚ . «¿≈ƒÀ∆«≈¿«∆¿¡…≈ƒ¿

eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ .'BÎÂ EfÚ ˙¯‡Ù˙a ‰¯‰Ó¿≈»¿ƒ¿∆∆À∆¿¡…≈≈…≈¬≈
Lc˜Ó ı¯‡‰ŒÏk ÏÚ CÏÓ '‰ ‰z‡ Ce¯a 'ÂÎ CÏÓ¿…»«»∆∆«»»»∆¿«≈

˙¯‰ ÌBi‰ .ÔB¯kf‰ ÌBÈÂ Ï‡¯NÈ37ÌBi‰ ÌÏBÚ ƒ¿»≈¿«ƒ»«¬«»«
Ì‡ ÌÈ·k Ì‡ ÌÏBÚ È¯eˆÈŒÏk ËtLna „ÈÓÚÈ«¬ƒ«ƒ¿»»¿≈»ƒ¿»ƒƒ
Ì‡ ÌÈa ÏÚ ·‡ ÌÁ¯k eÓÁ¯ ÌÈ·k Ì‡ ÌÈ„·Úk«¬»ƒƒ¿»ƒ«¬≈¿«≈»«»ƒƒ
- ‰iL ‰Î¯a .'ÂÎÂ '˙BÈeÏz EÏ eÈÈÚ ÌÈ„·Úk«¬»ƒ≈≈¿¿¿¿»»¿ƒ»
'ÂÎ Ì„˜ È¯eˆÈŒÏk „˜BÙe ÌÏBÚ ‰NÚÓ ¯ÎBÊ ‰z‡'«»≈«¬≈»≈»¿≈∆∆
‰ÁÎL ÔÈ‡Â ÌÏBÚÓ ‡e‰ ‰z‡ ˙BÁkLp‰ ¯ÎBÊ Èkƒ≈«ƒ¿»«»≈»¿≈ƒ¿»
.'ÂÎÂ ¯kÊz BÚ¯ÊÏ ˜ÁˆÈ ˙„˜ÚÂ E„B·Î ‡qÎ ÈÙÏƒ¿≈ƒ≈¿∆«¬≈«ƒ¿»¿«¿ƒ¿…
È¯eˆÈŒÏk ËtLna „ÈÓÚÈ ÌBi‰ ÌÏBÚ ˙¯‰ ÌBi‰«¬«»««¬ƒ«ƒ¿»»¿≈
eÓÁ¯ ÌÈ·k Ì‡ ÌÈ„·Úk Ì‡ ÌÈ·k Ì‡ ÌÏBÚ»ƒ¿»ƒƒ«¬»ƒƒ¿»ƒ«¬≈
‰z‡' - ˙ÈLÈÏL ‰Î¯a .'ÂÎ 'ÌÈa ÏÚ ·‡ ÌÁ¯k¿«≈»«»ƒ¿»»¿ƒƒ«»

Ú ¯a„Ï EL„˜ ÌÚ ÏÚ E„B·k ÔÚa ˙ÈÏ‚ÔÓ Ìn ƒ¿≈»«¬«¿∆««»¿∆¿«≈ƒ»ƒ
'ÂÎ ÚÓBL ‰z‡ Èk 'ÂÎ EÏB˜ ÌzÚÓL‰ ÌÈÓM‰«»«ƒƒ¿«¿»∆ƒ«»≈«
'ÂÎ 'ÌÏBÚ ˙¯‰ ÌBi‰ .‰Úe¯z ÚÓBL '‰ ‰z‡ Ce¯a»«»≈«¿»«¬«»

.‰ÏÚÓÏ ·e˙kk«»¿«¿»
תשרי.34) ראשֿחודש מוסף גם אנו 35)לכלול ואין

שחוזר  בשעה הש"ץ כיֿאם בלחש בתפילה זה אומרים
"אשר  הלשון כמשמעות לש"ץ "רשות" שהיא לפי בקול,

('אבודרהם'). עוזו" אשירה עם יב.36)בקהל קיט, תהלים
נגמר 37) השנה בראש כי יז), כ, (ירמיה הכתוב מלשון

רבה  (ויקרא במדרש שאמרו כמו ולידתו, עולם של הריונו
העולם", נברא באלול בכ"ה אליעזר, רבי בשם "תני כט): פ'
אדם  נברא השנה, ראש הוא לבריאתו, ששי שביום נמצא

('אבודרהם'). זה ביום נידון העולם ולכך הראשון

ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÌBˆ ÏL ˙ÈÚˆÓ‡ ‰Î¯a38˙È·¯Úa - ¿»»∆¿»ƒ∆«ƒƒ¿«¿ƒ
.'ÂÎ ez¯Á· ‰z‡' - ‰ÏÈÚe ‰ÁÓe ˙È¯ÁLÂ¿«¬ƒƒ¿»¿ƒ»«»¿«¿»
ÌBÈŒ˙‡Â ‰f‰ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈŒ˙‡ eÈ‰Ï‡ '‰ eÏŒÔzzÂ«ƒ∆»¡…≈∆«ƒƒ«∆¿≈
È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ .'ÂÎÂ ‰ÏÈÁÓÏ ‰f‰ L„˜ ‡¯˜Óƒ¿»…∆«∆ƒ¿ƒ»¿¡…≈≈…≈
„˜tÈÂ ÚÓMÈ ‰ˆ¯ÈÂ ‰‡¯È ÚÈbÈ ‡B·ÈÂ ‰ÏÚÈ eÈ˙B·‡¬≈«¬∆¿»«ƒ«≈»∆¿≈»∆ƒ»«¿ƒ»≈
ÌÈÏLe¯È ÔB¯ÎÊ eÈ˙B·‡ ÔB¯ÎÊ eB¯ÎÊ EÈÙÏ ¯ÎfÈÂ¿ƒ»≈¿»∆ƒ¿≈ƒ¿¬≈ƒ¿¿»«ƒ
È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ .'ÂÎÂ „Âc Ôa ÁÈLÓ ÔB¯ÎÊÂ E¯ÈÚƒ∆¿ƒ¿»ƒ«∆»ƒ¡…≈≈…≈
È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ .'ÂÎÂ eÈ˙BBÚÏ ÏÁÓ eÈ˙B·‡¬≈¿…«¬≈¿¡…≈≈…≈
'ÂÎ Ìi˜Â ˙Ó‡ E¯·„e .'ÂÎ eLc˜ .'ÂÎ CÏÓ eÈ˙B·‡¬≈¿…«¿≈¿»¿¡∆¿«»
'ÁÏBÒÂ ÏÁBÓ CÏÓ ı¯‡‰ŒÏk ÏÚ CÏÓ '‰ ‰z‡ Ce¯a»«»∆∆«»»»∆∆∆≈¿≈«
,ez¯Á· ‰z‡' - ÛÒeÓ ÏL ˙ÈÚˆÓ‡ ‰Î¯a .'ÂÎÂ¿¿»»∆¿»ƒ∆»«»¿«¿»

ÈÙÒeÓŒ˙‡Â ,eÈ‡ËÁ ÈtÓe39‰f‰ L„˜ ‡¯˜Ó ÌBÈ ƒ¿≈¬»≈¿∆¿≈ƒ¿»…∆«∆
eÈ‰Ï‡ .'ÂÎ EBˆ¯ ˙ÂˆÓÎ EÈÙÏ ·È¯˜Â ‰NÚ«¬∆¿«¿ƒ¿»∆¿ƒ¿«¿∆¡…≈
ÌÈ¯etk‰ ÌBˆ ÌBÈ· eÈ˙BBÚÏ ÏÁÓ eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â≈…≈¬≈¿…«¬≈¿«ƒƒ
ÔÈ‡ EÈ„ÚÏaÓe' „Ú 'ÂÎ 'eÈÚLt ¯·Ú‰Â ‰ÁÓ ‰f‰«∆¿≈¿«¬≈¿»≈«ƒ«¿»∆≈
eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ .'ÂÎÂ ÁÏBÒÂ ÏÁBÓ CÏÓ eÏ»∆∆≈¿≈«¿¡…≈≈…≈¬≈
ŒÏk ÏÚ ‡Np‰Â E„B·Îa Blk ÌÏBÚ‰ŒÏk ÏÚ CÏÓ¿…«»»»Àƒ¿∆¿ƒ»≈«»
„Ú .'ÂÎÂ 'EfÚ ÔB‡b ¯„‰a ÚÙB‰Â E¯˜Èa ı¯‡‰»»∆ƒ»∆¿««¬«¿À∆¿«
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dpydקעב lk zelitz xcq - dad` xtq - `"pn c"k iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

e˜ÏÁ Ô˙Â EÈ˙BˆÓa eLc˜ .‰ÏLÓ Ïka B˙eÎÏÓe'«¿«…»»»«¿≈¿ƒ¿∆¿≈∆¿≈
¯‰ËÂ E˙ÚeLÈa eÁnNÂ E·ehÓ eÚaNÂ E˙¯B˙a¿»∆¿«¿≈ƒ∆¿«¿≈ƒ»∆¿«≈
'‰ ‰z‡ Ce¯a' „Ú .'ÂÎ 'E¯·„e ˙Ó‡a Ec·ÚÏ eaÏƒ≈¿»¿¿∆¡∆¿»¿«»«»

.'ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ Ï‡¯NÈ Lc˜Ó¿«≈ƒ¿»≈¿«ƒƒ
באים 38) הכיפורים יום "ערב מיימוניות': ב'הגהות כתוב

אומר  אינו והחזן ומתוודים, מנחה ומתפללים הכנסת לבית
סעודה  ואוכלים ולוקים, קדיש ואומר הש"ץ), (בחזרת וידוי
החזן  שיעמוד קודם הכיפורים יום בליל המפסקת.
עמהם  להתפלל לעבריינים חרם מתירים (להתפלל),
והקהל  פעמים, שלש נדרי" "כל ואומר: החזן ומתעטף
וכו'. ברכו" ואומר: שהחיינו, אומר: ואחרֿכך עמו... בלחש

ואנו 39) וחטאת, עולות שהם המוסף קרבנות כלומר:
ואת מוסף ÛÒÂÓאומרים אלא בו שאין הזה, הכיפורים יום

ב'ירושלמי' שאמרו כמו המקום, כמנהג והכל בלבד. אחד
(לבני  להם מכתב שלח יוסי "רבי ה"ט): פ"ג, (עירובין
('סדר  מועדות סדרי לכם שכתבו אףֿעלֿפי הגולה)
אל  מיימוניות') ב'הגהות וכן שם, העדה' 'קרבן התפילות',

נפש". נוחי אבותיכם מנהג תשנו

BÓk' ¯ÓB‡ ‡e‰Lk ÔÈÙÒen‰ ˙BlÙz ÏÎa ÌÚ‰ e‚‰»¬»»¿»¿ƒ«»ƒ¿∆≈¿
E˙¯B˙a eÈÏÚ z·˙kL¯ÈkÊÓ 'Ec·Ú ‰LÓ È„ÈŒÏÚ ∆»«¿»»≈¿»∆«¿≈∆«¿∆«¿ƒ

‡¯B˜Â ‰¯Bza ÌÈ·e˙k Ì‰L BÓk ÌBi‰ B˙B‡ ˙Ba¯»̃¿¿«¿∆≈¿ƒ«»¿≈
BÓk' ¯Ó‡L ÔÂÈk - ¯ÈkÊ‰ ‡Ï Ì‡Â .ÌÈ˜eÒt‰ Ì˙B‡»«¿ƒ¿ƒ…ƒ¿ƒ≈»∆»«¿

CÈ¯ˆ BÈ‡ ·eL - 'E˙¯B˙a eÈÏÚ z·˙kL40: ∆»«¿»»≈¿»∆≈»ƒ
ע"א.40) לה, השנה ראש

Èece‰ ÁÒ1 …««ƒ
Ï‡Â e˙lÙz EÈÙÏ ‡·z eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡¡…≈≈…≈¬≈»…¿»∆¿ƒ»≈¿«
Û¯Ú ÈL˜e ÌÈÙ ÈfÚ e‡ ÔÈ‡L e˙pÁzÓ ÌlÚ˙zƒ¿««ƒ¿ƒ»≈∆≈»«≈»ƒ¿≈…∆
Ï·‡ e‡ËÁ ‡ÏÂ eÁ‡ ÌÈ˜Ècˆ EÈÙÏ ¯Ó‡pL2 ∆…«¿»∆«ƒƒ¬«¿¿…»»¬»

e„‚a eÓL‡ eÈ˙B·‡Â eÁ‡3eÏÊb4ÈÙ„ e¯ac5 ¬«¿«¬≈»«¿»«¿»«¿ƒ«¿…ƒ
˙Ó‡ Èk' „Ú .'ÂÎ 'eÒÓÁ e„Ê eÚL¯‰Â eÈÂÚ‰∆¡ƒ¿ƒ¿«¿«¿»«¿«ƒ¡∆

eÚL¯‰ eÁ‡Â ˙ÈNÚ6'‰ EÈÙÏ ¯Ó‡p Œ‰Ó . »ƒ»«¬«¿ƒ¿»¿«…«¿»∆
ÌÈ˜ÁL ÔÎBL EÈÙÏ ¯tÒŒ‰Óe ÌB¯Ó ·LBÈ eÈ‰Ï‡¡…≈≈»«¿«≈¿»∆≈¿»ƒ
ÈÊ¯ Ú„BÈ ‰z‡ .Ú„BÈ ‰z‡ ˙BÏ‚p‰Â ˙B¯zÒp‰ ‡Ï‰¬…«ƒ¿»¿«ƒ¿«»≈««»≈«»≈

z‡ .ÈÁŒÏÎ È¯˙Ò ˙BÓeÏÚ˙Â ÌÏBÚŒÏk NÙBÁ ‰ »¿«¬ƒ¿≈»««»≈»
ÌÏÚ ¯·cŒÏk ÔÈ‡ .·ÏÂ ˙BÈÏk ÔÁB·e ÔË· È¯„Á«¿≈»∆≈¿»»≈≈»»»∆¿»
ÔBˆ¯ È‰È ÔÎ·e .EÈÈÚ „‚pÓ ¯zÒ ÔÈ‡Â jnÓƒ∆»¿≈ƒ¿»ƒ∆∆≈∆¿≈¿ƒ»
ÏÚ eÏ ÏÁÓzL eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ '‰ EÈÙlÓƒ¿»∆¡…≈≈…≈¬≈∆ƒ¿…»«
ÁÏÒ˙Â eÈ˙BBÚŒÏk ÏÚ eÏ ¯tÎ˙e eÈ˙‡hÁŒÏk»«…≈¿«≈»«»¬≈¿ƒ¿«

.eÈÚLtŒÏk ÏÚ eÏ»«»¿»≈
קץ 1) והוא לכל... תשובה זמן "שהוא הכיפורים, ביום

תשובה  לעשות הכל חייבים לפיכך לישראל, וסליחה מחילה
פ"ב, תשובה הל' רבינו (מלשון הכיפורים" ביום ולהתוודות
בי  אבן וידו מלשון והרחקתו, החטא עזיבת - וידוי ַה"ז).
תשובה  (הל' המדע" ב"ספר פירשנוהו וכבר נג), ג, (איכה

ג'). אות בביאורנו ה"א אשמים 2)פ"א, אבל כמו: באמת,
כא). מב, (בראשית את 4)בבוראנו.3)אנחנו איש

פירש:5)רעהו. קמחי יוסף ר' והחכם וזלזול, גנאי דבר
בלב. ואחד בפה אחד כלומר: פיות. שתי פי, דו - דופי

אמרו:6) ושמחי" "רני פ' רבתי ובפסיקתא לג. ט, נחמיה

של  צדקתם לכם ואודיע בואו השרת, למלאכי הקב"ה "אמר
עליהם  הבאתי ויסורים צרות כמה בעולם טענתים שאני בני,
צדיק  אותי קוראים אלא בי בעטו ולא שעה ובכל דור בכל
עלינו  הבא כל על צדיק ואתה אומרים: שהם רשעם, בפני

הרשענו". ואנחנו

Ò‡a EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚ7e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚÂ «≈¿∆»»¿»∆¿…∆¿«≈¿∆»»
˙Ú„ ÈÏ·a EÈÙÏ8ÈeÏ‚a EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚ . ¿»∆ƒ¿ƒ»««≈¿∆»»¿»∆¿»

‰Ó¯Ó·e ˙Ú„a EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚÂ9ÏÚ . ¿«≈¿∆»»¿»∆¿««¿ƒ¿»«
·l‰ ¯e‰¯‰a EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ10‡ËÁ ÏÚÂ ≈¿∆»»¿»∆¿ƒ¿«≈¿«≈¿

‰t ÈecÂa EÈÙÏ e‡ËÁL11e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚ . ∆»»¿»∆¿ƒ∆«≈¿∆»»
„È ˜ÊÁa EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚÂ ÔB„Êa EÈÙÏ12. ¿»∆¿»¿«≈¿∆»»¿»∆¿…∆»

ÌÈ˙ÙN ˙‡ÓËa EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚ13ÏÚÂ «≈¿∆»»¿»∆¿À¿«¿»«ƒ¿«
Ú¯‰ ¯ˆÈa EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ14‡ËÁ ÏÚ . ≈¿∆»»¿»∆¿≈∆»»«≈¿

ÌÈÚ„BÈa EÈÙÏ e‡ËÁL15e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚÂ ∆»»¿»∆¿¿ƒ¿«≈¿∆»»
EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚ .ÌÈÚ„BÈ ‡Ïa EÈÙÏ¿»∆¿…¿ƒ«≈¿∆»»¿»∆
ÔBLÏa EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚÂ ·ÊÎ·e LÁÎa¿««¿»»¿«≈¿∆»»¿»∆¿»

ÔÈÚ‰ ˙È‡¯Óa EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚ .Ú¯‰16ÏÚÂ »»«≈¿∆»»¿»∆¿«¿ƒ»«ƒ¿«
˙Èa¯Ó·e CLa EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ17‡ËÁ ÏÚ . ≈¿∆»»¿»∆¿∆∆¿«¿ƒ«≈¿
eÈ˙B˙ÙN ÁÈNa EÈÙÏ e‡ËÁL18‡ËÁ ÏÚÂ ∆»»¿»∆¿ƒ«ƒ¿≈¿«≈¿

˙BÓ¯ ÌÈÈÚa EÈÙÏ e‡ËÁL19e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚ . ∆»»¿»∆¿≈«»«≈¿∆»»
‰t ÔBÁ˙Ùa EÈÙÏ20EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚÂ ¿»∆¿ƒ¿∆¿«≈¿∆»»¿»∆

ÌÈÏ‚¯ È„Úˆa21˙ˆÈÙ˜a EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚ . ¿«¬≈«¿«ƒ«≈¿∆»»¿»∆ƒ¿ƒ«
„È22EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚÂÏÚ .˙Ú„·e ÔBˆ¯a »¿«≈¿∆»»¿»∆¿»¿»««

e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚÂ ‰‚‚La EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ≈¿∆»»¿»∆ƒ¿»»¿«≈¿∆»»
··Ï ÔB‰Ó˙a EÈÙÏ23ÔÈ·iÁ e‡L ÌÈ‡ËÁ ÏÚ . ¿»∆¿ƒ¿≈»«¬»ƒ∆»«»ƒ

˙‡hÁ Ì‰ÈÏÚ24Ì‰ÈÏÚ ÌÈ·iÁ e‡L ÌÈ‡ËÁ ÏÚ . ¬≈∆«»«¬»ƒ∆»«»ƒ¬≈∆
‰ÏBÚ25ÏÚ .Ôa¯˜ Ì‰ÈÏÚ ÌÈ·iÁ e‡L ÌÈ‡ËÁ ÏÚ . »«¬»ƒ∆»«»ƒ¬≈∆»¿»«

È‡cÂ ÌL‡ Ì‰ÈÏÚ ÌÈ·iÁ e‡L ÌÈ‡ËÁ26ÏÚ . ¬»ƒ∆»«»ƒ¬≈∆»»«««
ÈeÏz ÌL‡ Ì‰ÈÏÚ ÌÈ·iÁ e‡L ÌÈ‡ËÁ27ÏÚ . ¬»ƒ∆»«»ƒ¬≈∆»»»«

„¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜ Ì‰ÈÏÚ ÌÈ·iÁ e‡L ÌÈ‡ËÁ28. ¬»ƒ∆»«»ƒ¬≈∆»¿»∆¿≈
‰NÚ Ì‰ÈÏÚ ÌÈ·iÁ e‡L ÌÈ‡ËÁ ÏÚ29ÌÈ‡ËÁ ÏÚ . «¬»ƒ∆»«»ƒ¬≈∆¬≈«¬»ƒ

(e˜zpL) ezpL ‰NÚ˙ ‡Ï Ì‰ÈÏÚ ÌÈ·iÁ e‡L∆»«»ƒ¬≈∆…«¬∆∆ƒ¿∆ƒ¿
‰NÚÏ30‰˙ÈÓ Ì‰ÈÏÚ ÌÈ·iÁ e‡L ÌÈ‡ËÁ ÏÚ . «¬≈«¬»ƒ∆»«»ƒ¬≈∆ƒ»

ÌÈÓL È„Èa31Ì‰ÈÏÚ ÌÈ·iÁ e‡L ÌÈ‡ËÁ ÏÚ . ƒ≈»»ƒ«¬»ƒ∆»«»ƒ¬≈∆
˙¯k32ÏÚ .˙e˜ÏÓ Ì‰ÈÏÚ ÌÈ·iÁ e‡L ÌÈ‡ËÁ ÏÚ . »≈«¬»ƒ∆»«»ƒ¬≈∆«¿«

ÔÈcŒ˙Èa ˙B˙ÈÓ Úa¯‡ Ì‰ÈÏÚ ÌÈ·iÁ e‡L ÌÈ‡ËÁ¬»ƒ∆»«»ƒ¬≈∆«¿«ƒ≈ƒ
‚¯‰ ‰Ù¯N ‰ÏÈ˜Ò33ÏÚÂ eÏ ÌÈeÏb‰ ÏÚ .˜ÁÂ ¿ƒ»¿≈»∆∆»∆∆««¿ƒ»¿«

EÈÙÏ Ìe¯Ó‡ ¯·k eÏ ÌÈeÏb‰ .eÏ ÌÈeÏb ÔÈ‡L∆≈»¿ƒ»«¿ƒ»¿»¬«¿¿»∆
‰z‡ eÈ‡ËÁŒÏk eÏ ÌÈeÏb ÌÈ‡LÂ eÈ‰Ï‡ '‰¡…≈¿∆≈»¿ƒ»»¬»≈«»

·e˙kk ˙B¯zÒp‰ŒÏk Ú„BÈ34eÈ‰Ï‡ '‰Ï ˙B¯zÒp‰' ≈«»«ƒ¿»«»«ƒ¿»«¡…≈
‰z‡ Èk .'ÂÎÂ 'ÌÏBÚ „Ú eÈ·Ïe eÏ ˙BÏ‚p‰Â¿«ƒ¿»¿»≈«»¿ƒ«»

ÔÏÁBÓe ÌÏBÚ‰ ÔÓ Ï‡¯NÈÏ ÔÁÏBÒ35Ôe¯LÈ ÈË·LÏ ¿»¿ƒ¿»≈ƒ»»¬»¿ƒ¿≈¿À
„Ú ,È‰Ï‡ .ÁÏBÒÂ ÏÁBÓ CÏÓ eÏ ÔÈ‡ EÈ„ÚÏaÓeƒ«¿»∆≈»∆∆≈¿≈«¡…««

Èz¯ˆB ‡lL36‡Ï el‡k Èz¯ˆBpL ÂLÎÚÂ È‡„Î ÈÈ‡ ∆…«¿ƒ≈ƒ¿«¿«¿»∆«¿ƒ¿ƒ…
È‡ È¯‰ .È˙˙ÈÓa ¯ÓÁÂ Ï˜ ÈiÁ· È‡ ¯ÙÚ .Èz¯ˆB«¿ƒ»»¬ƒ¿«««»…∆¿ƒ»ƒ¬≈¬ƒ
ÔBˆ¯ È‰È ‰nÏÎe ‰Le· ‡ÏÓ ÈÏÎk È‰Ï‡ '‰ EÈÙÏ¿»∆¡…«ƒ¿ƒ»≈»¿ƒ»¿ƒ»
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קעג dpyd lk zelitz xcq - dad` xtq - `"pn c"k iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

e˜ÏÁ Ô˙Â EÈ˙BˆÓa eLc˜ .‰ÏLÓ Ïka B˙eÎÏÓe'«¿«…»»»«¿≈¿ƒ¿∆¿≈∆¿≈
¯‰ËÂ E˙ÚeLÈa eÁnNÂ E·ehÓ eÚaNÂ E˙¯B˙a¿»∆¿«¿≈ƒ∆¿«¿≈ƒ»∆¿«≈
'‰ ‰z‡ Ce¯a' „Ú .'ÂÎ 'E¯·„e ˙Ó‡a Ec·ÚÏ eaÏƒ≈¿»¿¿∆¡∆¿»¿«»«»

.'ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ Ï‡¯NÈ Lc˜Ó¿«≈ƒ¿»≈¿«ƒƒ
באים 38) הכיפורים יום "ערב מיימוניות': ב'הגהות כתוב

אומר  אינו והחזן ומתוודים, מנחה ומתפללים הכנסת לבית
סעודה  ואוכלים ולוקים, קדיש ואומר הש"ץ), (בחזרת וידוי
החזן  שיעמוד קודם הכיפורים יום בליל המפסקת.
עמהם  להתפלל לעבריינים חרם מתירים (להתפלל),
והקהל  פעמים, שלש נדרי" "כל ואומר: החזן ומתעטף
וכו'. ברכו" ואומר: שהחיינו, אומר: ואחרֿכך עמו... בלחש

ואנו 39) וחטאת, עולות שהם המוסף קרבנות כלומר:
ואת מוסף ÛÒÂÓאומרים אלא בו שאין הזה, הכיפורים יום

ב'ירושלמי' שאמרו כמו המקום, כמנהג והכל בלבד. אחד
(לבני  להם מכתב שלח יוסי "רבי ה"ט): פ"ג, (עירובין
('סדר  מועדות סדרי לכם שכתבו אףֿעלֿפי הגולה)
אל  מיימוניות') ב'הגהות וכן שם, העדה' 'קרבן התפילות',

נפש". נוחי אבותיכם מנהג תשנו

BÓk' ¯ÓB‡ ‡e‰Lk ÔÈÙÒen‰ ˙BlÙz ÏÎa ÌÚ‰ e‚‰»¬»»¿»¿ƒ«»ƒ¿∆≈¿
E˙¯B˙a eÈÏÚ z·˙kL¯ÈkÊÓ 'Ec·Ú ‰LÓ È„ÈŒÏÚ ∆»«¿»»≈¿»∆«¿≈∆«¿∆«¿ƒ

‡¯B˜Â ‰¯Bza ÌÈ·e˙k Ì‰L BÓk ÌBi‰ B˙B‡ ˙Ba¯»̃¿¿«¿∆≈¿ƒ«»¿≈
BÓk' ¯Ó‡L ÔÂÈk - ¯ÈkÊ‰ ‡Ï Ì‡Â .ÌÈ˜eÒt‰ Ì˙B‡»«¿ƒ¿ƒ…ƒ¿ƒ≈»∆»«¿

CÈ¯ˆ BÈ‡ ·eL - 'E˙¯B˙a eÈÏÚ z·˙kL40: ∆»«¿»»≈¿»∆≈»ƒ
ע"א.40) לה, השנה ראש

Èece‰ ÁÒ1 …««ƒ
Ï‡Â e˙lÙz EÈÙÏ ‡·z eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡¡…≈≈…≈¬≈»…¿»∆¿ƒ»≈¿«
Û¯Ú ÈL˜e ÌÈÙ ÈfÚ e‡ ÔÈ‡L e˙pÁzÓ ÌlÚ˙zƒ¿««ƒ¿ƒ»≈∆≈»«≈»ƒ¿≈…∆
Ï·‡ e‡ËÁ ‡ÏÂ eÁ‡ ÌÈ˜Ècˆ EÈÙÏ ¯Ó‡pL2 ∆…«¿»∆«ƒƒ¬«¿¿…»»¬»

e„‚a eÓL‡ eÈ˙B·‡Â eÁ‡3eÏÊb4ÈÙ„ e¯ac5 ¬«¿«¬≈»«¿»«¿»«¿ƒ«¿…ƒ
˙Ó‡ Èk' „Ú .'ÂÎ 'eÒÓÁ e„Ê eÚL¯‰Â eÈÂÚ‰∆¡ƒ¿ƒ¿«¿«¿»«¿«ƒ¡∆

eÚL¯‰ eÁ‡Â ˙ÈNÚ6'‰ EÈÙÏ ¯Ó‡p Œ‰Ó . »ƒ»«¬«¿ƒ¿»¿«…«¿»∆
ÌÈ˜ÁL ÔÎBL EÈÙÏ ¯tÒŒ‰Óe ÌB¯Ó ·LBÈ eÈ‰Ï‡¡…≈≈»«¿«≈¿»∆≈¿»ƒ
ÈÊ¯ Ú„BÈ ‰z‡ .Ú„BÈ ‰z‡ ˙BÏ‚p‰Â ˙B¯zÒp‰ ‡Ï‰¬…«ƒ¿»¿«ƒ¿«»≈««»≈«»≈

z‡ .ÈÁŒÏÎ È¯˙Ò ˙BÓeÏÚ˙Â ÌÏBÚŒÏk NÙBÁ ‰ »¿«¬ƒ¿≈»««»≈»
ÌÏÚ ¯·cŒÏk ÔÈ‡ .·ÏÂ ˙BÈÏk ÔÁB·e ÔË· È¯„Á«¿≈»∆≈¿»»≈≈»»»∆¿»
ÔBˆ¯ È‰È ÔÎ·e .EÈÈÚ „‚pÓ ¯zÒ ÔÈ‡Â jnÓƒ∆»¿≈ƒ¿»ƒ∆∆≈∆¿≈¿ƒ»
ÏÚ eÏ ÏÁÓzL eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ '‰ EÈÙlÓƒ¿»∆¡…≈≈…≈¬≈∆ƒ¿…»«
ÁÏÒ˙Â eÈ˙BBÚŒÏk ÏÚ eÏ ¯tÎ˙e eÈ˙‡hÁŒÏk»«…≈¿«≈»«»¬≈¿ƒ¿«

.eÈÚLtŒÏk ÏÚ eÏ»«»¿»≈
קץ 1) והוא לכל... תשובה זמן "שהוא הכיפורים, ביום

תשובה  לעשות הכל חייבים לפיכך לישראל, וסליחה מחילה
פ"ב, תשובה הל' רבינו (מלשון הכיפורים" ביום ולהתוודות
בי  אבן וידו מלשון והרחקתו, החטא עזיבת - וידוי ַה"ז).
תשובה  (הל' המדע" ב"ספר פירשנוהו וכבר נג), ג, (איכה

ג'). אות בביאורנו ה"א אשמים 2)פ"א, אבל כמו: באמת,
כא). מב, (בראשית את 4)בבוראנו.3)אנחנו איש

פירש:5)רעהו. קמחי יוסף ר' והחכם וזלזול, גנאי דבר
בלב. ואחד בפה אחד כלומר: פיות. שתי פי, דו - דופי

אמרו:6) ושמחי" "רני פ' רבתי ובפסיקתא לג. ט, נחמיה

של  צדקתם לכם ואודיע בואו השרת, למלאכי הקב"ה "אמר
עליהם  הבאתי ויסורים צרות כמה בעולם טענתים שאני בני,
צדיק  אותי קוראים אלא בי בעטו ולא שעה ובכל דור בכל
עלינו  הבא כל על צדיק ואתה אומרים: שהם רשעם, בפני

הרשענו". ואנחנו
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‰Ó¯Ó·e ˙Ú„a EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚÂ9ÏÚ . ¿«≈¿∆»»¿»∆¿««¿ƒ¿»«
·l‰ ¯e‰¯‰a EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ10‡ËÁ ÏÚÂ ≈¿∆»»¿»∆¿ƒ¿«≈¿«≈¿

‰t ÈecÂa EÈÙÏ e‡ËÁL11e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚ . ∆»»¿»∆¿ƒ∆«≈¿∆»»
„È ˜ÊÁa EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚÂ ÔB„Êa EÈÙÏ12. ¿»∆¿»¿«≈¿∆»»¿»∆¿…∆»
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ÔÈÚ‰ ˙È‡¯Óa EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚ .Ú¯‰16ÏÚÂ »»«≈¿∆»»¿»∆¿«¿ƒ»«ƒ¿«
˙Èa¯Ó·e CLa EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ17‡ËÁ ÏÚ . ≈¿∆»»¿»∆¿∆∆¿«¿ƒ«≈¿
eÈ˙B˙ÙN ÁÈNa EÈÙÏ e‡ËÁL18‡ËÁ ÏÚÂ ∆»»¿»∆¿ƒ«ƒ¿≈¿«≈¿

˙BÓ¯ ÌÈÈÚa EÈÙÏ e‡ËÁL19e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚ . ∆»»¿»∆¿≈«»«≈¿∆»»
‰t ÔBÁ˙Ùa EÈÙÏ20EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚÂ ¿»∆¿ƒ¿∆¿«≈¿∆»»¿»∆

ÌÈÏ‚¯ È„Úˆa21˙ˆÈÙ˜a EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚ . ¿«¬≈«¿«ƒ«≈¿∆»»¿»∆ƒ¿ƒ«
„È22EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚÂÏÚ .˙Ú„·e ÔBˆ¯a »¿«≈¿∆»»¿»∆¿»¿»««

e‡ËÁL ‡ËÁ ÏÚÂ ‰‚‚La EÈÙÏ e‡ËÁL ‡ËÁ≈¿∆»»¿»∆ƒ¿»»¿«≈¿∆»»
··Ï ÔB‰Ó˙a EÈÙÏ23ÔÈ·iÁ e‡L ÌÈ‡ËÁ ÏÚ . ¿»∆¿ƒ¿≈»«¬»ƒ∆»«»ƒ

˙‡hÁ Ì‰ÈÏÚ24Ì‰ÈÏÚ ÌÈ·iÁ e‡L ÌÈ‡ËÁ ÏÚ . ¬≈∆«»«¬»ƒ∆»«»ƒ¬≈∆
‰ÏBÚ25ÏÚ .Ôa¯˜ Ì‰ÈÏÚ ÌÈ·iÁ e‡L ÌÈ‡ËÁ ÏÚ . »«¬»ƒ∆»«»ƒ¬≈∆»¿»«
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ÈeÏz ÌL‡ Ì‰ÈÏÚ ÌÈ·iÁ e‡L ÌÈ‡ËÁ27ÏÚ . ¬»ƒ∆»«»ƒ¬≈∆»»»«

„¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜ Ì‰ÈÏÚ ÌÈ·iÁ e‡L ÌÈ‡ËÁ28. ¬»ƒ∆»«»ƒ¬≈∆»¿»∆¿≈
‰NÚ Ì‰ÈÏÚ ÌÈ·iÁ e‡L ÌÈ‡ËÁ ÏÚ29ÌÈ‡ËÁ ÏÚ . «¬»ƒ∆»«»ƒ¬≈∆¬≈«¬»ƒ
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‰ÁÓ È˙‡ËÁMŒ‰Óe „BÚ ‡ËÁ‡ ‡lL EÈÙlÓƒ¿»∆∆…∆¡»«∆»»ƒ¿≈
ÔBˆ¯Ï eÈ‰È .ÔÈ¯eqÈ È„ÈŒÏÚ ‡Ï Ï·‡ ÌÈa¯‰ EÈÓÁ¯a¿«¬∆»«ƒ¬»…«¿≈ƒƒƒ¿¿»

ÈÙ È¯Ó‡37.'ÈÏ‡B‚Â È¯eˆ '‰ EÈÙÏ ÈaÏ ÔBÈ‚‰Â ƒ¿≈ƒ¿∆¿ƒƒ¿»∆ƒ¿¬ƒ
אפילו 7) עליהם שחייב חטאים ויש לעבור, שאנסוהו

גזירת  בשעת וכן דמים, ושפיכות ע"ז כגון: באונס. כשעבר
כמבואר  קלה, מצוה אפילו יעבור ואל יהרג המלכות

(עד.). הדעת 8)בסנהדרין בכח כראוי השתמש שלא
יג, (משלי ככתוב אותו, ולדעת התורה לעסק בנו שניתן

בדעת. יעשה ערום כל שרימה 9)טז): דעת, של במרמה
בכוונה. רעהו (יומא 10)את אמרו וחז"ל הלב, במחשבות

מעבירה". קשים עבירה "הרהורי רק 11)כט.): שהתוודה
עמו. בל ולבו לו.12)בפה, להרע חבירו על שנתחזק

את 13) המנבל "כל לג.): (שבת אמרו וחז"ל נבלה, ָבדברי
גיהנם". לו מעמיקים יצרֿהרע 14)פיו את בעצמו שמגרה

ממנה.15)עליו. ויודעים רבים, בפני עבירה שעשה
תתורו..16) ולא ככתוב: לו, וחמד ערוה דבר בעיניו שראה

אחריהם. זונים אתם אשר עיניכם ככתוב 17)ואחרי
לא  ובמרבית בנשך, לו תתן לא כספך את לז): כה, (ויקרא

אכלך. ויש 18)תתן בסידורו). (הריעב"ץ בטלה דברי
יושבי  בו ישיחו מלשון: בחבירו, רעה שדיבר מפרשים:

יג). סט, (תהלים מלמעלה 19)שער הבריות על שמביט
יז). ו, (משלי הכתוב מלשון דברים,20)למטה, ברוב

פשע. יחדל לא דברים ברב יט): י (שם, למהר 21)ככתוב
יח). ו, (משלי הכתוב כלשון רע. מלתת 22)לעשות

בדעתו 23)צדקה. מטורף שהיה כלומר: כז. כח, דברים
להטיל  המתפלספים ברשת שנלכד מפרשים: ויש וחטא.
בתורה  פרטית, בהשגחה ה', במציאות תורתנו, בעיקרי ספק
דבר  כל על וספיקות תמהון מלא החלול הלב כי השמים, מן
(בעל  בעיניו רופפו אבות וקבלת והאמונה הואיל וחזיון,

והקבלה'). בשוגג 24)'הכתב נכשל אם כגון חטאת, קרבן
מ"א. פ"א, כריתות במס' מנויים והם כרת, שזדונם בדברים

בסוכות 25) בסוכה ישב שלא מצותֿעשה, שביטל כגון
לזה: רמז עבירה, הרהורי על לכפר באה עולה וכן וכדומה,

לב). כ, (יחזקאל רוחכם על את 26)והעולה שגזל כגון ָ
הגזילה  את ישלם כשיודה לשקר, עליו ונשבע וכיחש חבירו
שהעבירה  - ודאי כגֿכה). ה, (ויקרא אשם קרבן ויביא

בבירור. לו שזדונה 27)ידועה עבירה עבר אם לו שספק
שיוודע  עד מהפורענות עליו להגן אשם מביא לא, או כרת
שגגתו. על חטאת קרבן יביא ואז שגג, שבוודאי לו

ויורד 28) לעשיר עולה ידו, תשיג אשר כפי אדם שמביאו
ביתֿדין  השביעוהו שאם העדות, שבועת על בא והוא לעני.
ונשבע  עדותו כבש והוא שיעידנו, לחבירו עדות יודע שאם

א). ה, (ויקרא מצות 29)לשקר ביטל כגון 'עשה', עונש
וכדומה. תפילין או הניתק 30)ציצית גזילה של לאו כגון

את  "והשיב ולקיים: הגזילה את להשיב שבידו ל'עשה'
טז.). (מכות ל'עשה' הניתק לאו על לוקין ואין הגזילה"

זמנו.31) לפני הבא,32)שמת עולם מחיי נכרתת שנפשו
בידי  מיתה חייבי כל רבינו מונה פ"יט סנהדרין ובהלכות
בהן  שאין לאֿתעשה מצוות וכל כריתות, וחייבי שמים,

בלבד. מלקות וכל 33)אלא בסייף, ראשו את שמתיזים
פ"טו. שם, רבינו בדברי מפורשות ביתֿדין מיתות

כח.34) כט, בו 35)דברים נמצאות והמחילה שהסליחה
תמיד. לנו שסולח הקב"ה והוא אני 36)בקביעות, מה

חשיבותי. טו.37)ומה יט, תהלים
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:'ÌÈ¯etk‰ ÌBˆ ÌBÈa eÈ˙BBÚÏ ÏÁÓ' ¯ÓB‡≈¿…«¬≈¿«ƒƒ

EÈÙÏ ¯Ó‡pŒ‰Ó' - ‰f‰ ¯„qk ‰cÂ˙Ó ‰ÏÈÚaƒ¿ƒ»ƒ¿«∆«≈∆«∆«…«¿»∆
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ÔÚÓÏ eÈ˙‡hÁŒÏÎÏ ‰ÏÈÁÓ ı˜ ‰f‰ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ«ƒƒ«∆≈¿ƒ»¿»«…≈¿««
·Ïa EBˆ¯ ÈwÁ ˙BNÚÏ ·eLÂ eÈ„È ˜LÚÓ ÏcÁ∆¿«≈…∆»≈¿»«¬À≈¿¿¿≈

¯Ó‡pL ¯·ck ÌÏL39e‰‡¯˜ B‡ˆn‰a '‰ eL¯c »≈«»»∆∆¡«ƒ¿¿ƒ»¿¿»À
ÂÈ˙·LÁÓ ÔÂ‡ LÈ‡Â Bk¯c ÚL¯ ·ÊÚÈ ·B¯˜ B˙BÈ‰aƒ¿»«¬…»»«¿¿ƒ»∆«¿¿…»
‰a¯ÈŒÈk eÈ‰Ï‡ŒÏ‡Â e‰ÓÁ¯ÈÂ '‰ŒÏ‡ ·LÈÂ¿»…∆ƒ«¬≈¿∆¡…≈ƒ«¿∆
ÔepÁ ·ÈËÓe ·BË ˙BÁÈÏÒ dBÏ‡ ‰z‡Â .ÁBÏÒÏƒ¿«¿«»¡«¿ƒ≈ƒ«
‰ˆB¯ ·ÈË‰Ï ‰a¯Ó „ÒÁŒ·¯Â ÌÈt‡ C¯‡ ÌeÁ¯Â¿«∆∆««ƒ¿«∆∆«¿∆¿≈ƒ∆
Ô˙˙ÈÓa ıÙÁ ‰z‡ ÔÈ‡Â ÌÈÚL¯ ÏL Ô˙·eL˙aƒ¿»»∆¿»ƒ¿≈«»»≈¿ƒ»»

·e˙kk40Èk ÚL¯‰ ˙BÓa ıtÁ‡ Ì‡ '‰ Ì‡ È‡ ÈÁ «»«»ƒ¿Àƒ∆¿…¿»»»ƒ
ÌÎÈÎ¯cÓ e·eL e·eL .‰ÈÁÂ Bk¯cÓ ÚL¯ ·eLaŒÌ‡ƒ¿»»ƒ«¿¿»»ƒ«¿≈∆
eÏa˜Â e·ÈL‰ .Ï‡¯NÈ ˙Èa e˙eÓ˙ ‰nÏÂ ÌÈÚ¯‰»»ƒ¿»»»≈ƒ¿»≈¬ƒ≈¿«¿≈
ÈÙ È¯Ó‡ ÔBˆ¯Ï eÈ‰È .EcÒÁ Ï„‚k ÁÏÒe eÏ ÏÁÓe¿…»¿«¿…∆«¿∆ƒ¿¿»ƒ¿≈ƒ
:'eÎÂ 'ÌBÏL ‰NBÚ .'ÂÎ '‰ EÈÙÏ ÈaÏ ÔBÈ‚‰Â¿∆¿ƒƒ¿»∆∆»¿

יט.38) ג, ו.39)קהלת נה, יא.40)ישעיה לג, יחזקאל

ה'תש"פ  מנ"א כ"ה ש"ק יום

ÔBÊn‰ ˙k¯a ÁÒ
‰̆‰ÏÎ̇ÂÏÈÙ̄̇„Ò-‰·‰‡̄ÙÒ

…«ƒ¿««»
ÌÏBÚ‰Œ˙‡ Ôf‰ ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a»«»¡…≈∆∆»»«»∆»»

ÔÁa B·eËa Blk1ÏkÏ Ò¯ÙÓe ÌÈÓÁ¯·e „ÒÁ·e À¿¿≈¿∆∆¿«¬ƒ¿«¿≈«…
¯eÓ‡k2ÔÈÎÓe ÔBˆ¯ ÈÁŒÏÎÏ ÚÈaNÓe E„ÈŒ˙‡ Á˙Bt »»≈«∆»∆«¿ƒ«¿»«»≈ƒ

Ôf‰ '‰ ‰z‡ Ce¯a .‡¯a ¯L‡ ÂÈ˙Bi¯aŒÏÎÏ ÔBÊÓ»¿»¿ƒ»¬∆»»»«»«»
Èk ekÏÓ EÎ¯·e eÈ‰Ï‡ '‰ EÏ ‰„B .Ïk‰Œ˙‡∆«…∆¿¡…≈¿»∆¿«¿≈ƒ
˙È¯a ‰·Á¯e ‰·BË ‰cÓÁ ı¯‡ eÈ˙B·‡Œ˙‡ zÏÁ‰3 ƒ¿«¿»∆¬≈∆∆∆¿»»¿»»¿ƒ
˙ÈaÓ e˙È„Ùe ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó e˙‡ˆB‰L ÏÚ ‰¯B˙Â¿»«∆≈»≈∆∆ƒ¿«ƒ¿ƒ»ƒ≈
EBˆ¯ ÈwÁ ÏÚ ez„nlL E˙¯Bz ÏÚ ÌÈ„·Ú¬»ƒ«»¿∆ƒ«¿»«À≈¿¿
CÏ ÌÈ„BÓ e‡ eÈ‰Ï‡ '‰ Ìlk ÏÚ ezÚ„B‰L∆«¿»«À»¡…≈»ƒ»
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¯eÓ‡k EÓLŒ˙‡ ÌÈÎ¯·Óe4zÎ¯·e zÚ·NÂ zÏÎ‡Â ¿»¿ƒ∆¿∆»»¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»
Ce¯a .CÏ Ô˙ ¯L‡ ‰·Bh‰ ı¯‡‰ŒÏÚ EÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡≈¡…∆«»»∆«»¬∆»«»»
eÈ‰Ï‡ '‰ ÌÁ¯ .ÔBÊn‰ŒÏÚÂ ı¯‡‰ŒÏÚ '‰ ‰z‡«»«»»∆¿««»«≈¡…≈
ÔkLÓ ÔBiˆŒÏÚÂ E¯ÈÚ ÌÈÏLe¯ÈŒÏÚÂ EnÚ Ï‡¯NÈŒÏÚ«ƒ¿»≈«∆¿«¿»«ƒƒ∆¿«ƒƒ¿«
ÂÈÏÚ EÓL ‡¯˜pL LB„w‰Â ÏB„b‰ ˙Èa‰ŒÏÚÂ E„B·k¿∆¿«««ƒ«»¿«»∆ƒ¿»ƒ¿»»
‰·e eÈÓÈa dÓB˜ÓÏ ¯ÈÊÁz EÁÈLÓ „Âc ˙eÎÏÓe«¿»ƒ¿ƒ∆«¬ƒƒ¿»¿»≈¿≈
‰Ba '‰ ‰z‡ Ce¯a z¯ac ¯L‡k ·B¯˜a ÌÈÏLe¯È¿»«ƒ¿»«¬∆ƒ«¿»»«»∆

ÌÈÏLe¯ÈŒ˙‡ ÂÈÓÁ¯·5CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a . ¿«¬»∆¿»»ƒ»«»¡…≈∆∆
eÏ‡Bb e‡¯Ba e¯Èc‡ ekÏÓ eÈ·‡ Ï‡‰ ÌÏBÚ‰»»»≈»ƒ«¿≈«ƒ≈¿≈¬≈
ŒÏÎaL ·ÈËn‰Â ·Bh‰ CÏn‰ ·˜ÚÈ LB„˜ eLB„¿̃≈¿«¬…«∆∆«¿«≈ƒ∆¿»
·BËŒÏÎÂ ÌÈÓÁ¯Â „ÒÁÂ ÔÁ eÏÓBb ÌBÈÂ ÌBÈ6. »¿≈≈»∆∆¿«¬ƒ¿»

ÁˆÏ ¯‡t˙È ÔÓÁ¯‰ .ÌÈ¯Bc ¯B„Ï ÁazLÈ ÔÓÁ¯‰»«¬»ƒ¿««¿ƒ»«¬»ƒ¿»≈¿≈«
˙Èa ÔÈ·Ïe ÁÈLn‰ ˙BÓÈÏ ekÊÈ ÔÓÁ¯‰ .ÌÈÁˆ¿»ƒ»«¬»¿«≈ƒ«»ƒ«¿ƒ¿«≈

‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏe Lc˜n‰7ÏBc‚Ó .8BkÏÓ ˙BÚeLÈ «ƒ¿»¿«≈»»«»ƒ¿¿«¿
ÌÈ¯ÈÙk 'B‚Â9e„B‰ 'B‚Â e·Ú¯Â eL¯10Èk ·BË Èk '‰Ï ¿¿ƒƒ»¿»≈¿«ƒƒ

:BcÒÁ ÌÏBÚÏ¿»«¿
יפות.1) ובפנים יפה, פסוק 2)בעין קמה, פרק (תהילים

פרק 3)טז). ברכות הלכות לעיל השווה מילה, ברית זו
ג. הלכה י).4)ב, פסוק ח, פרק מה 5)(דברים ולפי

עונה  ט"ז הלכה א, פרק ברכות הלכת לעיל  רבינו שכתב
עצמו. ברכת על אמן הרביעית 6)כאן הברכה סוף כאן

עמוד  מח דף (ברכות ביתר הרוגי כנגד יבנה חכמי שתיקנוה
הגאונים  בימי שנתוספה מאוחרת הוספה ואילך מכאן ב)

צט). סימן בו הוא 7)(כל הרחמן אברבנאל: יד בכתב
בכבוד. ואנו 8)יפרנסנו נא). פסוק כב, פרק (שמואלֿב

שבתהילים  הפסוק כנגד וגו' מגדיל החול בימי לומר נוהגים
טוב" "שוחר ובמדרש מגדיל. בו שכתוב נא פסוק יח, פרק
אמרו: קסד) רמז שמואל שמעוני בילקוט (הובא יח פרק
יודין  רב מגדול? אומר אחד וכתוב מגדיל אומר אחד כתוב
אלא  אחת, בבת באה זו אומה של ישועתה שאין לפי אמר,
המשיח  מלך לה שנעשה מגדול ומהו והולכת, מתגדלת
שם  מגדל י); פסוק יח, פרק (משלי שנאמר גדול, כמגדל
ימי  דמיון שהם החול בימי ולפיכך ונשגב, צדיק ירוץ בו ה'
שהקדושֿברוךֿהוא  בניין על לרמז "מגדיל" אומרים הגלות
נגד  מכוונת שהיא ובשבת ומגדילה, והולך בבניינה עוסק
הישועה  גמר על לרמוז מגדול אומרים המשיח ימי
תפילה, (עיון עוז כמגדל ונעשית צרכה כל שנתגדלה
כשבת, דינו חודש וראש התפילות"). "אוצר לסידור
יא), פסוק א, פרק (ישעיה מקרא קרוא ושבת חודש וסימנך:

(לבוש). בנביאים שכתוב כמו פרק 9)כלומר, (תהילים
יא). פסוק א).10)לד, פסוק קלו, פרק (שם,

‰ÈÙÏ C¯·Ó ‡È·a ¯ÈËÙn‰11'‰ ‰z‡ Ce¯a' ««¿ƒ¿»ƒ¿»≈¿»∆»»«»
BË ÌÈ‡È·a ¯Áa ¯L‡ ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ÌÈ·12 ¡…≈∆∆»»¬∆»«ƒ¿ƒƒƒ

˙Ó‡a ÌÈ¯Ó‡p‰ Ì‰È¯·„· ‰ˆ¯Â13'‰ ‰z‡ Ce¯a . ¿»»¿ƒ¿≈∆«∆¡»ƒ∆¡∆»«»
Bc·Ú ‰LÓ·e ‰¯Bza ¯ÁBa‰14BnÚ Ï‡¯NÈ·e «≈«»¿∆«¿¿ƒ¿»≈«

Ce¯a' ‰È¯Á‡Ï C¯·Óe .'˜„v‰Â ˙Ó‡‰ È‡È··eƒ¿ƒ≈»¡∆¿«∆∆¿»≈¿«¬∆»»
ÌÈÓÏBÚ‰ŒÏk ¯eˆ ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡«»¡…≈∆∆»»»»»ƒ
‰NBÚÂ ¯ÓB‡‰ ÔÓ‡p‰ Ï‡‰ ˙B¯Bc‰ŒÏÎa ˜Èc«̂ƒ¿»«»≈«∆¡»»≈¿∆
ÔÓ‡ .˜„ˆÂ ˙Ó‡ ÂÈ¯·„ŒÏk ¯L‡ Ìi˜Óe ¯a„Ó15 ¿«≈¿«≈¬∆»¿»»¡∆»∆∆∆¡»

„Á‡ ¯·„Â EÈ¯·c ÌÈÓ‡Â eÈ‰Ï‡ '‰ ‡e‰ ‰z‡«»¡…≈¿∆¡»ƒ¿»∆¿»»∆»
.‰z‡ ÔÓ‡ Ï‡ Èk Ì˜È¯ ·eLÈ ‡Ï ¯BÁ‡ EÈ¯·cÓƒ¿»∆»…»≈»ƒ≈∆¡»»»
ÌÁ¯ .ÂÈ¯·cŒÏÎa ÔÓ‡p‰ Ï‡‰ '‰ ‰z‡ Ce¯a»«»»≈«∆¡»¿»¿»»«≈
LÙ ˙Óe‚ÚÏÂ eÈiÁ ˙Èa ‡È‰ Èk ÔBiˆŒÏÚ16 «ƒƒƒ≈«≈¿«¬«∆∆

ÚÈLBz17'‰ ‰z‡ Ce¯a .‰¯‰Ó ‰·˙Â eÈÓÈa ‰¯‰Ó ƒ«¿≈»¿»≈¿ƒ¿∆¿≈»»«»
ÁÈÓˆ˙ ‰¯‰Ó Ec·Ú „Âc ÁÓˆŒ˙‡ .ÌÈÏLe¯È ‰Ba≈¿»»ƒ∆∆«»ƒ«¿¿¿≈»«¿ƒ«
ÏÚ .„Âc Ô‚Ó '‰ ‰z‡ Ce¯a .E˙ÚeLÈa Ìe¯z B¯˜Â¿«¿»ƒ»∆»«»»≈»ƒ«

‰„B·Ú‰ ÏÚÂ ‰¯Bz‰18ÌBÈ ÏÚÂ ÌÈ‡È·p‰ ÏÚÂ «»¿«»¬»¿««¿ƒƒ¿«
„B·ÎÏ ‰M„˜Ï eÈ‰Ï‡ '‰ eÏ z˙pL ‰f‰ ÁBn‰«»««∆∆»«»»¡…≈ƒ¿À»¿»

ÔÈÎ¯·Ó e‡ Ïk‰ ÏÚ .˙¯‡Ù˙Ïe‰z‡ Ce¯a .EÓL ¿ƒ¿∆∆««…»¿»¿ƒ¿∆»«»
'˙aM‰ Lc˜Ó '‰19ÌBÈ ÏÚÂ' ¯ÓB‡ ‡e‰ ·BË ÌBÈ·e . ¿«≈««»¿≈¿«

.‰ÁÓNÏe ÔBNNÏ eÏ z˙pL ‰f‰ L„˜ ‡¯˜Ó ·BËƒ¿»…∆«∆∆»«»»¿»¿ƒ¿»
‰È‰ Ì‡Â .'ÌÈpÓf‰Â Ï‡¯NÈ Lc˜Ó '‰ ‰z‡ Ce¯a»«»¿«≈ƒ¿»≈¿«¿«ƒ¿ƒ»»
Lc˜Ó' Ì˙BÁÂ Ì‰ÈL ÏÏBk - ·BË ÌBÈÂ ˙aL«»¿≈¿≈∆¿≈¿«≈
Ì˙BÁ ‡e‰L ÁÒpk .'ÌÈpÓf‰Â Ï‡¯NÈÂ ˙aM‰««»¿ƒ¿»≈¿«¿«ƒ«…«∆≈
Ì˙BÁ ‡e‰ Ck ÌBi‰ B˙B‡a ˙ÈÚˆÓ‡ ‰Î¯·a ‰lÙza«¿ƒ»ƒ¿»»∆¿»ƒ¿«»≈

BÊ ‰B¯Á‡ ‰Î¯·a20. ƒ¿»»«¬»
ההפטרה.11) קריאת השקר 12)לפני לנביאי פרט

לישראל  טובים הם הנביאים מפרשים: ויש (אבודרהם)
ישראל). (עבודת הטובה בדרך אותם שמדריכים

י):13) ט, (דניאל שנאמר תורה, כדברי דבריהם ששקולים
הנביאים. עבדיו ביד לפנינו נתן אשר בתורותיו ללכת

נביאים 14) של רבם למשה חוזר הנביאים, את שהזכיר מפני
וכדי  הכבוד, מפני לתורה חוזר הוא וכן כבוד, לו לחלוק
ב"ברוך" בהם פותח הנביאים אחר שמזכירם יראה שלא
התחלת  של המשכה אלא עצמה בפני ברכה זו אין אבל

ה"טו). פ"יב, תפלה הל' לעיל (כס"מ, "ומיד 15)הברכה
הוא  זה ודבר וכו' אתה נאמן ואומרים העם עומדים
אותו  עונים מזרח שבני מערב, ובני מזרח בני ממחלוקת
לענינו  המפטיר חוזר ואח"כ בעמידה מערב ובני בישיבה,
ומטעם  ה"י). יג, סופרים (מס' וכו' הוא" אתה נאמן ואומר:
לפי  אתה) ל"נאמן וצדק אמת (בין במחזורים הפסק יש זה
(תוספות  שבח בדברי כאן להפסיק רגיל היה שהצבור

היא. אחת ברכה הכל אולם קד:). כנוי 16)לפסחים
לאביון  נפשי עגמה מלשון: בגולה, הדואבת ישראל לכנסת

כה). ל, ובדפו"א 17)(איוב ועוד. מנטובה ונציא כנוסח
זה. את 18)אין ממלאת התפלה וכיום המקדש, עבודת זו
עם 19)מקומה. ויחד חמש הן הפטרה ברכות שכל נמצא

כנגד  – שבע הן התורה על מברך שהמפטיר הברכות שתי
מפני  – ה"א) יד, פ' סופרים (מסכת שבתורה קרואים שבעה
בנביאים  וקראו בתורה יקראו שלא ישראל על גזרו שפעם
"הפטרה" נקראת זה ומטעם שבתורה, קרואים שבעה כנגד
רפ"ד). (לבוש גזירה בשעת התורה מקריאת בה שנפטרו לפי

מקדש 20) הארץ כל על מלך חותם. הוא השנה בראש כגון
לעיל. כמפורש הזכרון, ויום ישראל

ÏÎa ÌÈ‡È·p‰ ÔÓ ˙B¯˜Ï ÌÚ‰ ·¯ e‚‰pL ˙BÈÚ‰)»ƒ¿»∆»¬…»»ƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿»
- ˙ÈL‡¯a :(Ô‰ Âl‡Â Ô‰a ÔÈ¯ÈËÙÓe ˙aLÂ ˙aL«»¿«»«¿ƒƒ»∆¿≈≈¿≈ƒ
ÌÈ˙ÈLÚ ÌÈ¯·c‰ ‰l‡' „Ú 'BaŒCÓ˙‡ Èc·Ú Ô‰'≈«¿ƒ∆¿»«≈∆«¿»ƒ¬ƒƒ

‰ÈÚLÈa 'ÌÈz·ÊÚ ‡ÏÂ21‰¯˜Ú Èp¯' - Á ˙„ÏBz . ¿…¬«¿ƒƒ«¿»¿……«»ƒ¬»»
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¯eÓ‡k EÓLŒ˙‡ ÌÈÎ¯·Óe4zÎ¯·e zÚ·NÂ zÏÎ‡Â ¿»¿ƒ∆¿∆»»¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»
Ce¯a .CÏ Ô˙ ¯L‡ ‰·Bh‰ ı¯‡‰ŒÏÚ EÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡≈¡…∆«»»∆«»¬∆»«»»
eÈ‰Ï‡ '‰ ÌÁ¯ .ÔBÊn‰ŒÏÚÂ ı¯‡‰ŒÏÚ '‰ ‰z‡«»«»»∆¿««»«≈¡…≈
ÔkLÓ ÔBiˆŒÏÚÂ E¯ÈÚ ÌÈÏLe¯ÈŒÏÚÂ EnÚ Ï‡¯NÈŒÏÚ«ƒ¿»≈«∆¿«¿»«ƒƒ∆¿«ƒƒ¿«
ÂÈÏÚ EÓL ‡¯˜pL LB„w‰Â ÏB„b‰ ˙Èa‰ŒÏÚÂ E„B·k¿∆¿«««ƒ«»¿«»∆ƒ¿»ƒ¿»»
‰·e eÈÓÈa dÓB˜ÓÏ ¯ÈÊÁz EÁÈLÓ „Âc ˙eÎÏÓe«¿»ƒ¿ƒ∆«¬ƒƒ¿»¿»≈¿≈
‰Ba '‰ ‰z‡ Ce¯a z¯ac ¯L‡k ·B¯˜a ÌÈÏLe¯È¿»«ƒ¿»«¬∆ƒ«¿»»«»∆

ÌÈÏLe¯ÈŒ˙‡ ÂÈÓÁ¯·5CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a . ¿«¬»∆¿»»ƒ»«»¡…≈∆∆
eÏ‡Bb e‡¯Ba e¯Èc‡ ekÏÓ eÈ·‡ Ï‡‰ ÌÏBÚ‰»»»≈»ƒ«¿≈«ƒ≈¿≈¬≈
ŒÏÎaL ·ÈËn‰Â ·Bh‰ CÏn‰ ·˜ÚÈ LB„˜ eLB„¿̃≈¿«¬…«∆∆«¿«≈ƒ∆¿»
·BËŒÏÎÂ ÌÈÓÁ¯Â „ÒÁÂ ÔÁ eÏÓBb ÌBÈÂ ÌBÈ6. »¿≈≈»∆∆¿«¬ƒ¿»

ÁˆÏ ¯‡t˙È ÔÓÁ¯‰ .ÌÈ¯Bc ¯B„Ï ÁazLÈ ÔÓÁ¯‰»«¬»ƒ¿««¿ƒ»«¬»ƒ¿»≈¿≈«
˙Èa ÔÈ·Ïe ÁÈLn‰ ˙BÓÈÏ ekÊÈ ÔÓÁ¯‰ .ÌÈÁˆ¿»ƒ»«¬»¿«≈ƒ«»ƒ«¿ƒ¿«≈

‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏe Lc˜n‰7ÏBc‚Ó .8BkÏÓ ˙BÚeLÈ «ƒ¿»¿«≈»»«»ƒ¿¿«¿
ÌÈ¯ÈÙk 'B‚Â9e„B‰ 'B‚Â e·Ú¯Â eL¯10Èk ·BË Èk '‰Ï ¿¿ƒƒ»¿»≈¿«ƒƒ

:BcÒÁ ÌÏBÚÏ¿»«¿
יפות.1) ובפנים יפה, פסוק 2)בעין קמה, פרק (תהילים

פרק 3)טז). ברכות הלכות לעיל השווה מילה, ברית זו
ג. הלכה י).4)ב, פסוק ח, פרק מה 5)(דברים ולפי

עונה  ט"ז הלכה א, פרק ברכות הלכת לעיל  רבינו שכתב
עצמו. ברכת על אמן הרביעית 6)כאן הברכה סוף כאן

עמוד  מח דף (ברכות ביתר הרוגי כנגד יבנה חכמי שתיקנוה
הגאונים  בימי שנתוספה מאוחרת הוספה ואילך מכאן ב)

צט). סימן בו הוא 7)(כל הרחמן אברבנאל: יד בכתב
בכבוד. ואנו 8)יפרנסנו נא). פסוק כב, פרק (שמואלֿב

שבתהילים  הפסוק כנגד וגו' מגדיל החול בימי לומר נוהגים
טוב" "שוחר ובמדרש מגדיל. בו שכתוב נא פסוק יח, פרק
אמרו: קסד) רמז שמואל שמעוני בילקוט (הובא יח פרק
יודין  רב מגדול? אומר אחד וכתוב מגדיל אומר אחד כתוב
אלא  אחת, בבת באה זו אומה של ישועתה שאין לפי אמר,
המשיח  מלך לה שנעשה מגדול ומהו והולכת, מתגדלת
שם  מגדל י); פסוק יח, פרק (משלי שנאמר גדול, כמגדל
ימי  דמיון שהם החול בימי ולפיכך ונשגב, צדיק ירוץ בו ה'
שהקדושֿברוךֿהוא  בניין על לרמז "מגדיל" אומרים הגלות
נגד  מכוונת שהיא ובשבת ומגדילה, והולך בבניינה עוסק
הישועה  גמר על לרמוז מגדול אומרים המשיח ימי
תפילה, (עיון עוז כמגדל ונעשית צרכה כל שנתגדלה
כשבת, דינו חודש וראש התפילות"). "אוצר לסידור
יא), פסוק א, פרק (ישעיה מקרא קרוא ושבת חודש וסימנך:

(לבוש). בנביאים שכתוב כמו פרק 9)כלומר, (תהילים
יא). פסוק א).10)לד, פסוק קלו, פרק (שם,

‰ÈÙÏ C¯·Ó ‡È·a ¯ÈËÙn‰11'‰ ‰z‡ Ce¯a' ««¿ƒ¿»ƒ¿»≈¿»∆»»«»
BË ÌÈ‡È·a ¯Áa ¯L‡ ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ÌÈ·12 ¡…≈∆∆»»¬∆»«ƒ¿ƒƒƒ

˙Ó‡a ÌÈ¯Ó‡p‰ Ì‰È¯·„· ‰ˆ¯Â13'‰ ‰z‡ Ce¯a . ¿»»¿ƒ¿≈∆«∆¡»ƒ∆¡∆»«»
Bc·Ú ‰LÓ·e ‰¯Bza ¯ÁBa‰14BnÚ Ï‡¯NÈ·e «≈«»¿∆«¿¿ƒ¿»≈«

Ce¯a' ‰È¯Á‡Ï C¯·Óe .'˜„v‰Â ˙Ó‡‰ È‡È··eƒ¿ƒ≈»¡∆¿«∆∆¿»≈¿«¬∆»»
ÌÈÓÏBÚ‰ŒÏk ¯eˆ ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡«»¡…≈∆∆»»»»»ƒ
‰NBÚÂ ¯ÓB‡‰ ÔÓ‡p‰ Ï‡‰ ˙B¯Bc‰ŒÏÎa ˜Èc«̂ƒ¿»«»≈«∆¡»»≈¿∆
ÔÓ‡ .˜„ˆÂ ˙Ó‡ ÂÈ¯·„ŒÏk ¯L‡ Ìi˜Óe ¯a„Ó15 ¿«≈¿«≈¬∆»¿»»¡∆»∆∆∆¡»

„Á‡ ¯·„Â EÈ¯·c ÌÈÓ‡Â eÈ‰Ï‡ '‰ ‡e‰ ‰z‡«»¡…≈¿∆¡»ƒ¿»∆¿»»∆»
.‰z‡ ÔÓ‡ Ï‡ Èk Ì˜È¯ ·eLÈ ‡Ï ¯BÁ‡ EÈ¯·cÓƒ¿»∆»…»≈»ƒ≈∆¡»»»
ÌÁ¯ .ÂÈ¯·cŒÏÎa ÔÓ‡p‰ Ï‡‰ '‰ ‰z‡ Ce¯a»«»»≈«∆¡»¿»¿»»«≈
LÙ ˙Óe‚ÚÏÂ eÈiÁ ˙Èa ‡È‰ Èk ÔBiˆŒÏÚ16 «ƒƒƒ≈«≈¿«¬«∆∆

ÚÈLBz17'‰ ‰z‡ Ce¯a .‰¯‰Ó ‰·˙Â eÈÓÈa ‰¯‰Ó ƒ«¿≈»¿»≈¿ƒ¿∆¿≈»»«»
ÁÈÓˆ˙ ‰¯‰Ó Ec·Ú „Âc ÁÓˆŒ˙‡ .ÌÈÏLe¯È ‰Ba≈¿»»ƒ∆∆«»ƒ«¿¿¿≈»«¿ƒ«
ÏÚ .„Âc Ô‚Ó '‰ ‰z‡ Ce¯a .E˙ÚeLÈa Ìe¯z B¯˜Â¿«¿»ƒ»∆»«»»≈»ƒ«

‰„B·Ú‰ ÏÚÂ ‰¯Bz‰18ÌBÈ ÏÚÂ ÌÈ‡È·p‰ ÏÚÂ «»¿«»¬»¿««¿ƒƒ¿«
„B·ÎÏ ‰M„˜Ï eÈ‰Ï‡ '‰ eÏ z˙pL ‰f‰ ÁBn‰«»««∆∆»«»»¡…≈ƒ¿À»¿»

ÔÈÎ¯·Ó e‡ Ïk‰ ÏÚ .˙¯‡Ù˙Ïe‰z‡ Ce¯a .EÓL ¿ƒ¿∆∆««…»¿»¿ƒ¿∆»«»
'˙aM‰ Lc˜Ó '‰19ÌBÈ ÏÚÂ' ¯ÓB‡ ‡e‰ ·BË ÌBÈ·e . ¿«≈««»¿≈¿«

.‰ÁÓNÏe ÔBNNÏ eÏ z˙pL ‰f‰ L„˜ ‡¯˜Ó ·BËƒ¿»…∆«∆∆»«»»¿»¿ƒ¿»
‰È‰ Ì‡Â .'ÌÈpÓf‰Â Ï‡¯NÈ Lc˜Ó '‰ ‰z‡ Ce¯a»«»¿«≈ƒ¿»≈¿«¿«ƒ¿ƒ»»
Lc˜Ó' Ì˙BÁÂ Ì‰ÈL ÏÏBk - ·BË ÌBÈÂ ˙aL«»¿≈¿≈∆¿≈¿«≈
Ì˙BÁ ‡e‰L ÁÒpk .'ÌÈpÓf‰Â Ï‡¯NÈÂ ˙aM‰««»¿ƒ¿»≈¿«¿«ƒ«…«∆≈
Ì˙BÁ ‡e‰ Ck ÌBi‰ B˙B‡a ˙ÈÚˆÓ‡ ‰Î¯·a ‰lÙza«¿ƒ»ƒ¿»»∆¿»ƒ¿«»≈

BÊ ‰B¯Á‡ ‰Î¯·a20. ƒ¿»»«¬»
ההפטרה.11) קריאת השקר 12)לפני לנביאי פרט

לישראל  טובים הם הנביאים מפרשים: ויש (אבודרהם)
ישראל). (עבודת הטובה בדרך אותם שמדריכים

י):13) ט, (דניאל שנאמר תורה, כדברי דבריהם ששקולים
הנביאים. עבדיו ביד לפנינו נתן אשר בתורותיו ללכת

נביאים 14) של רבם למשה חוזר הנביאים, את שהזכיר מפני
וכדי  הכבוד, מפני לתורה חוזר הוא וכן כבוד, לו לחלוק
ב"ברוך" בהם פותח הנביאים אחר שמזכירם יראה שלא
התחלת  של המשכה אלא עצמה בפני ברכה זו אין אבל

ה"טו). פ"יב, תפלה הל' לעיל (כס"מ, "ומיד 15)הברכה
הוא  זה ודבר וכו' אתה נאמן ואומרים העם עומדים
אותו  עונים מזרח שבני מערב, ובני מזרח בני ממחלוקת
לענינו  המפטיר חוזר ואח"כ בעמידה מערב ובני בישיבה,
ומטעם  ה"י). יג, סופרים (מס' וכו' הוא" אתה נאמן ואומר:
לפי  אתה) ל"נאמן וצדק אמת (בין במחזורים הפסק יש זה
(תוספות  שבח בדברי כאן להפסיק רגיל היה שהצבור

היא. אחת ברכה הכל אולם קד:). כנוי 16)לפסחים
לאביון  נפשי עגמה מלשון: בגולה, הדואבת ישראל לכנסת

כה). ל, ובדפו"א 17)(איוב ועוד. מנטובה ונציא כנוסח
זה. את 18)אין ממלאת התפלה וכיום המקדש, עבודת זו
עם 19)מקומה. ויחד חמש הן הפטרה ברכות שכל נמצא

כנגד  – שבע הן התורה על מברך שהמפטיר הברכות שתי
מפני  – ה"א) יד, פ' סופרים (מסכת שבתורה קרואים שבעה
בנביאים  וקראו בתורה יקראו שלא ישראל על גזרו שפעם
"הפטרה" נקראת זה ומטעם שבתורה, קרואים שבעה כנגד
רפ"ד). (לבוש גזירה בשעת התורה מקריאת בה שנפטרו לפי

מקדש 20) הארץ כל על מלך חותם. הוא השנה בראש כגון
לעיל. כמפורש הזכרון, ויום ישראל

ÏÎa ÌÈ‡È·p‰ ÔÓ ˙B¯˜Ï ÌÚ‰ ·¯ e‚‰pL ˙BÈÚ‰)»ƒ¿»∆»¬…»»ƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿»
- ˙ÈL‡¯a :(Ô‰ Âl‡Â Ô‰a ÔÈ¯ÈËÙÓe ˙aLÂ ˙aL«»¿«»«¿ƒƒ»∆¿≈≈¿≈ƒ
ÌÈ˙ÈLÚ ÌÈ¯·c‰ ‰l‡' „Ú 'BaŒCÓ˙‡ Èc·Ú Ô‰'≈«¿ƒ∆¿»«≈∆«¿»ƒ¬ƒƒ

‰ÈÚLÈa 'ÌÈz·ÊÚ ‡ÏÂ21‰¯˜Ú Èp¯' - Á ˙„ÏBz . ¿…¬«¿ƒƒ«¿»¿……«»ƒ¬»»
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dpyd lk zelitz xcq - dad` xtq - `"pn d"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰ÈÚLÈa 'ÈÏ‡ eÎÏe ÌÎÊ‡ eh‰' „Ú '‰„ÏÈ ‡Ï22. …»»»««»¿¿∆¿≈»ƒ«¿»
'‰ È‡ Èk' „Ú '‰ÂL‡Â ÈeÈn„˙ ÈÓŒÏ‡Â' - EÏŒCÏ∆¿¿∆ƒ¿«¿ƒ¿∆¿∆«ƒ¬ƒ

‰ÈÚLÈa 'Ï‡¯NÈ È‰Ï‡ ÌÚ‡23- ÂÈÏ‡ ‡¯iÂ . ∆¡≈¡…≈ƒ¿»≈ƒ«¿»«≈»≈»
‡NzÂ' „Ú 'ÌÈ‡È·p‰ È· ÈLpÓ ˙Á‡ ‰M‡Â'¿ƒ»««ƒ¿≈¿≈«¿ƒƒ««ƒ»

ÌÈÎÏÓa '‡ˆzÂ daŒ˙‡24˙lÁz - ‰¯N ÈiÁ eÈ‰iÂ . ∆¿»«≈≈ƒ¿»ƒ«ƒ¿«≈»»¿ƒ«
ÌÈÎÏÓa 'ÌÏBÚÏ CÏn‰ ÈB„‡ ÈÁÈ' „Ú ¯Ùq‰25. «≈∆«¿ƒ¬ƒ«∆∆¿»ƒ¿»ƒ

„Èa Ï‡¯NÈŒÏ‡ '‰ ¯·„ ‡NÓ' - ˜ÁˆÈ ˙„ÏBz¿…ƒ¿»«»¿«∆ƒ¿»≈¿«
¯NÚŒÈ¯˙a 'Â‚Â '˙ÁÓ '‰Ï ‰·¯ÚÂ' „Ú 'ÈÎ‡ÏÓ26. «¿»ƒ«¿»¿»«ƒ¿«¿ƒ¿≈¬«

‡eÏ˙ ÈnÚÂ' - ·˜ÚÈ ‡ˆiÂ‡È··e' „Ú 'È˙·eLÓÏ ÌÈ «≈≈«¬…¿«ƒ¿ƒƒ¿»ƒ«¿»ƒ
¯NÚŒÈ¯˙a '‰ÏÚ‰27'‰È„·Ú ÔBÊÁ' - ·˜ÚÈ ÁÏLiÂ . ∆¡»ƒ¿≈¬««ƒ¿««¬…¬…«¿»

‰LÏL ÏÚ' - ·˜ÚÈ ·LiÂ .¯NÚŒÈ¯˙a B¯ÙÒ ÛBÒ „Ú«ƒ¿ƒ¿≈¬««≈∆«¬…«¿»
'‡¯ÈÈ ‡Ï ÈÓ ‚‡L ‰È¯‡' „Ú 'Ï‡¯NÈ ÈÚLtƒ¿≈ƒ¿»≈««¿≈»»ƒ…ƒ»

¯NÚŒÈ¯˙a28.‰p‰Â ‰ÓÏL ı˜ÈiÂ' - ıwÓ È‰ÈÂ ƒ¿≈¬««¿ƒƒ≈«ƒ«¿……¿ƒ≈
ÌÈÎÏÓa 'CÏÓ ‰ÓÏL CÏn‰ È‰ÈÂ' „Ú 'ÌBÏÁ29. ¬««¿ƒ«∆∆¿……∆∆ƒ¿»ƒ

„Ú '„Á‡ ıÚ EÏ Á˜ Ì„‡ŒÔ· ‰z‡Â' - ÂÈÏ‡ LbiÂ«ƒ«≈»¿«»∆»»«¿≈∆»«
Ï‡˜ÊÁÈa ''‰ È‡ Èk ÌÈBb‰ eÚ„ÈÂ'30- ·˜ÚÈ ÈÁÈÂ . ¿»¿«ƒƒ¬ƒƒ∆¿≈«¿ƒ«¬…

‡qkŒÏÚ ·LÈ ‰ÓÏLe' „Ú '˙eÓÏ „Â„ ÈÓÈ e·¯˜iÂ'«ƒ¿¿¿≈»ƒ»«¿……»««ƒ≈
ÌÈÎÏÓa 'ÂÈ·‡ „Âc31. »ƒ»ƒƒ¿»ƒ

אֿטז).21) ג).22)(מב, אֿנה, יז).23)(נד, כהֿמא, (מ,
אֿלז).24) אֿלה).25)(ד, פרקים:26)(שם, (מלאכי,

ד). ג, יד).27)א, יב, – ז יא, ו 28)(הושע ב, (עמוס
ח). ג, א).29)– ד, – טו טוֿכח).30)(ג. (לז,

אֿיב).31) (ב,

„Ú 'ÌÈÏLe¯ÈŒ˙‡ Ú„B‰ Ì„‡ Ôa' - ˙BÓL ‰l‡Â¿≈∆¿∆»»«∆¿»«ƒ«
Ï‡˜ÊÁÈa 'ÌL CÏ ‡ˆiÂ'32„BÚ ‰È‰ÈŒ‡ÏÂ' - ‡¯‡Â . «≈≈»≈ƒ∆¿≈»≈»¿…ƒ¿∆

˙È·Ï Ô¯˜ ÁÈÓˆ‡ ‡e‰‰ ÌBia' „Ú 'Ï‡¯NÈ ˙È·Ï¿≈ƒ¿»≈««««¿ƒ«∆∆¿≈
Ï‡˜ÊÁÈa 'Ï‡¯NÈ33'ÌÈ¯ˆÓ ‡NÓ' - ‰Ú¯tŒÏ‡ ‡a . ƒ¿»≈ƒ∆¿≈…∆«¿…«»ƒ¿«ƒ

'‰ BÎ¯a ¯L‡' „Ú‰ÈÚLÈa '˙B‡·ˆ34ÁlLa È‰ÈÂ . «¬∆≈¿¿»ƒ«¿»«¿ƒ¿««
Ë˜LzÂ' „Ú 'ÌÈ‰Ï‡ ÚÎiÂ' ÔÓ ‰¯B·c ˙¯ÈL -ƒ«¿»ƒ««¿«¡…ƒ««ƒ¿…

ÌÈËÙLa '‰L ÌÈÚa¯‡ ı¯‡‰35- B¯˙È ÚÓLiÂ . »»∆«¿»ƒ»»¿…¿ƒ«ƒ¿«ƒ¿
'‰¯Nn‰ ‰a¯ÓÏ' „Ú 'e‰ÈfÚ CÏn‰ ˙BÓŒ˙La'ƒ¿««∆∆Àƒ»«¿«¿≈«ƒ¿»

‰ÈÚLÈa36‰È‰ ¯L‡ ¯·c‰' - ÌÈËtLn‰ ‰l‡Â . ƒ«¿»¿≈∆«ƒ¿»ƒ«»»¬∆»»
'·Î¯ŒÔa ·„BÈÏ LÈ‡ ˙¯kÈ ‡Ï' „Ú 'e‰ÈÓ¯ÈŒÏ‡∆ƒ¿¿»«…ƒ»≈ƒ¿»»∆≈»

‰ÈÓ¯Èa37„Ú '‰ÓÏLÏ ‰ÓÎÁ Ô˙ '‰Â' - ÈÏ eÁ˜ÈÂ . ¿ƒ¿¿»¿ƒ¿ƒ«»«»¿»ƒ¿……«
ÌÈÎÏÓa 'Ï‡¯NÈ Èa CB˙a ÈzÎLÂ'38‰eˆz ‰z‡Â . ¿»«¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¿«»¿«∆

„Ú '˙Èa‰Œ˙‡ Ï‡¯NÈ [-˙Èa] (Èa)Œ˙‡ '„b‰' -«≈∆¿≈≈ƒ¿»≈∆««ƒ«
Ï‡˜ÊÁÈa 'ÌÎ˙‡ È˙Èˆ¯Â'39'‰ ¯·„e' - ‡N˙ Èk . ¿»ƒƒ∆¿∆ƒ∆¿≈ƒƒ»¿«

ÌÈÎÏÓa 'CÏiÂ ·‡Á‡ ·k¯iÂ' „Ú 'e‰iÏ‡ŒÏ‡ ‰È‰40. »»∆≈ƒ»««ƒ¿««¿»«≈∆ƒ¿»ƒ
Ì¯ÈÁ Œ˙‡ ÁwiÂ ‰ÓÏL CÏn‰ ÁÏLiÂ' - Ï‰˜iÂ««¿≈«ƒ¿««∆∆¿……«ƒ«∆ƒ…

ÌÈÎÏÓa '˙Î‡ÏÓ ÌzzÂ' „Ú '¯vÓ41È„e˜Ù ‰l‡(Â) . ƒ…««ƒ…¿∆∆ƒ¿»ƒ≈∆¿≈
'˙Èa‰ ˙B˙Ï„Ï ˙B˙t‰Â' „Ú 'Ì¯ÈÁ NÚiÂ' -«««ƒ»«¿«…¿«¿«»ƒ

ÌÈÎÏÓa)42.( ƒ¿»ƒ
אֿיד).32) כא).33)(טז, כט, – כה פרק 34)(כח, כל
אֿלא).35)יט. ה, – כג ואנו 36)(ד, ו, ט, – אֿז (ו,

ט  לפרק ומדלגים ו פסוק פ"ז עד ו פרק מתחלת קוראים
לכך). נתכוון רבנו גם ואולי י, לה.37)פסוק פרק כל

אֿיג).38) ו, – כו יֿכז).39)(ה, אֿמה).40)(מג, (יח,
יגֿכב).41) מֿנ).42)(ז, (שם,

CÏÓ '‰ ¯Ó‡ ‰k' „Ú 'ÈÏ Èz¯ˆÈ eÊŒÌÚ' - ‡¯˜iÂ«ƒ¿»«»«¿ƒƒ«…»«∆∆
‰ÈÚLÈa 'Ï‡¯NÈ43eÙÒ ÌÎÈ˙BÏÚ' - Ô¯‰‡Œ˙‡ Âˆ . ƒ¿»≈ƒ«¿»«∆«¬……≈∆¿

''‰ Ì‡ ÈzˆÙÁ ‰l‡a' „Ú 'ÌÎÈÁ·ÊŒÏÚ«ƒ¿≈∆«¿≈∆»«¿ƒ¿À
e‰ÈÓ¯Èa44ÌBia È‰ÈÂ .„Âc „BÚ ÛÒiÂ' - ÈÈÓM‰ ¿ƒ¿¿»«¿ƒ««¿ƒƒ«…∆»ƒ

E··Ïa ¯L‡ Ïk' „Ú 'Ï‡¯NÈa ¯eÁaŒÏkŒ˙‡∆»»¿ƒ¿»≈«…¬∆ƒ¿»¿
Ï‡eÓLa (ÌÈÎÏÓa)45‡a LÈ‡Â' - ÚÈ¯Ê˙ Èk ‰M‡ . ƒ¿»ƒƒ¿≈ƒ»ƒ«¿ƒ«¿ƒ»

'ı¯‡ ˙¯·k Bz‡Ó CÏiÂ' „Ú '‰LÈÏL ÏÚaÓƒ««»ƒ»««≈∆≈ƒƒ¿«»∆
ÌÈÎÏÓa46'ÌÈL‡ ‰Úa¯‡Â' - ‰È‰z ˙‡Ê .47‚l„Óe ƒ¿»ƒ…ƒ¿∆¿«¿»»¬»ƒ¿«≈

ÌÈÎÏÓa 'ÂÈt ÏÚÓ ÌÎÈÏL‰ ‡ÏÂ' „Ú48˙BÓ È¯Á‡ . «¿…ƒ¿ƒ»≈«»»ƒ¿»ƒ«¬≈
'ÌÈB‚(‰) ÈÈÚÏ Ca zÏÁÂ' „Ú 'ËtL˙‰ ËtL˙‰' -¬ƒ¿…¬ƒ¿…«¿ƒ«¿¿»¿≈≈ƒ

Ï‡˜ÊÁÈa49È˜fÓ ÌÈL‡ e‡a' - eÈ‰z ÌÈL„˜ . ƒ∆¿≈¿…ƒƒ¿»¬»ƒƒƒ¿≈
Ï‡˜ÊÁÈa '˙Bˆ¯‡‰ŒÏÎÏ ‡È‰ È·ˆ' „Ú 'Ï‡¯NÈ50. ƒ¿»≈«¿ƒƒ¿»»¬»ƒ∆¿≈

¯Ó‡„Ú '˜B„ˆ Èa ÌiÂÏ‰ ÌÈ‰k‰Â' - ÌÈ‰k‰ŒÏ‡ ¡…∆«…¬ƒ¿«…¬ƒ«¿ƒƒ¿≈»«
Ï‡˜ÊÁÈa '‰Ù¯Ëe ‰Ï·ŒÏk'51ÈfÚ '‰' - ÈÈÒ ¯‰a . »¿≈»¿≈»ƒ∆¿≈¿«ƒ«Àƒ

‰ÈÓ¯Èa '‡Ù¯‡Â '‰ È‡Ù¯' „Ú 'ÈfÚÓe52È˙˜ÁaŒÌ‡ . »Àƒ«¿»≈ƒ¿≈»≈¿ƒ¿¿»ƒ¿À…«
„iÓ ÌÈzÏv‰Â' „Ú 'Ï‡¯NÈ ÈÚB¯ ŒÏÚ ‡·p‰' -ƒ»≈«≈ƒ¿»≈«¿ƒ«¿ƒƒ«

Ï‡˜ÊÁÈa 'Ì‰a ÌÈ„·BÚ‰53. »¿ƒ»∆ƒ∆¿≈
ו).43) מד, – כא נוהגים 44)(מג, ואנו כג). ט, – כא (ז,

כב. ט, פרק עד ומדלגים ג ח, עד (שמואלֿב 45)לקרוא
ג). ז, – א יט).46)ו, ה, – מב ד, (שם,47)(מלכיםֿב

גֿכ). כג).48)ז, יג, אֿט 49)(שם, (כ,50)ז).(כב,
הפרק.51)אֿטו). סוף עד  טו יז,52)מד, – יט (טז,

אֿכז).53)יד). (לד,

„Ú 'Ï‡¯NÈ Èa ¯tÒÓ ‰È‰Â' - ÈÈÒ ¯a„Óa¿ƒ¿«ƒ«¿»»ƒ¿«¿≈ƒ¿»≈«
¯NÚŒÈ¯˙a '‰eÓ‡a ÈÏ CÈzN¯‡Â'54È‰ÈÂ' - ‡N . ¿≈«¿ƒƒ∆¡»ƒ¿≈¬«»«¿ƒ

''‰ e‰Î¯·ÈÂ ¯Úp‰ Ïc‚iÂ' „Ú '‰Ú¯vÓ „Á‡ LÈ‡ƒ∆»ƒ»¿»««ƒ¿«««««¿»¿≈
ÌÈËÙLa55È„È' „Ú 'ÔBiˆŒ˙· ÈÁÓNÂ Èp¯' - E˙ÏÚ‰a . ¿…¿ƒ¿«¬…¿»ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ«¿≈

¯NÚŒÈ¯˙a '˙Èa‰ e„qÈ Ï·a¯Ê56ÁÏLiÂ' - EÏŒÁÏL . ¿À»∆ƒ¿««ƒƒ¿≈¬«¿«¿«ƒ¿«
'B‚Â 'È·LBÈŒÏk e‚Ó Ì‚Â' „Ú 'ÔeŒÔa ÚLB‰È¿À«ƒ«¿«»…»¿≈¿

ÚLB‰Èa57'ÌÚ‰ŒÏ‡ Ï‡eÓL ¯Ó‡iÂ' - Á¯˜ ÁwiÂ . ƒÀ««ƒ«…««…∆¿≈∆»»
Ï‡eÓLa 'BnÚŒ˙‡ '‰ LBhÈ ‡Ï Èk' „Ú58˙wÁ ˙‡Ê . «ƒ…ƒ∆«ƒ¿≈…À«

'‰ÓÈÓÈ ÌÈÓiÓ' „Ú 'È„ÚÏb‰ ÁzÙÈÂ' - ‰¯Bz‰«»¿ƒ¿»«ƒ¿»ƒ«ƒ»ƒ»ƒ»
ÌÈËÙLa59„Ú '·˜ÚÈ ˙È¯‡L ‰È‰Â' - ˜Ïa ‡¯iÂ . ¿…¿ƒ««¿»»¿»»¿≈ƒ«¬…«

¯NÚŒÈ¯˙a 'EÈ‰Ï‡ŒÌÚ ˙ÎÏ Úˆ‰Â'60„ÈÂ' - ÒÁÈt . ¿«¿≈«∆∆ƒ¡…∆ƒ¿≈¬«ƒ¿»¿«
'e‰iÏ‡ È¯Á‡ CÏiÂ Ì˜iÂ' „Ú 'e‰iÏ‡ŒÏ‡ ‰˙È‰ '‰»¿»∆≈ƒ««»»«≈∆«¬≈≈ƒ»

ÌÈÎÏÓa61ŒÈ· ‰hÓÏ ‰LÓ ÔziÂ' - ˙Bhn‰ ÈL‡¯ . ƒ¿»ƒ»≈«««ƒ≈∆¿«≈¿≈
ÚLB‰Èa 'ı¯‡‰Œ˙‡ (˜lÁÓ) e˜ÏÁiÂ' „Ú 'Ô·e‡¯62. ¿≈«««¿¿≈«≈∆»»∆ƒÀ«

Ï‡¯NÈŒÈ· eziÂ' „Ú '˙BÏÁp‰Œ‰l‡' - ÈÚÒÓ ‰l‡≈∆«¿≈≈∆«¿»««ƒ¿¿≈ƒ¿»≈
ÚLB‰Èa 'ÌiÂÏÏ63. «¿ƒƒƒÀ«

אֿכב).54) ב, בֿכד).55)(הושע יד 56)(יג, ב, (זכריה
דֿט). הפרק.57)– סוף עד א יד 58)ב, יא, (שמואלֿא

כב). יב, הפרק).59)– סוף עד א ו 60)(יא, ה (מיכה
ח). ז. כא).61)– יט, – מו יח, טו 62)(מלכים ֿא יג,

ה). יד, ג).63)– כא – נא (יט,

„Ú 'Ï‡¯NÈ Ï‡ '‰ ¯ac ¯L‡' - ÌÈ¯·c‰ ‰Ï‡≈∆«¿»ƒ¬∆ƒ∆∆ƒ¿»≈«
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zayקעו zekld - mipnf xtq - `"pn d"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰ÈÓ¯Èa 'ÌÚÏ ÈÏ Ì˙ÈÈ‰Â'64Ïlt˙‡Â' - ÔpÁ˙‡Â . ƒ¿ƒ∆ƒ¿»¿ƒ¿¿»»∆¿««»∆¿«≈
˙B„N' „Ú '‰˜n‰ ¯ÙÒŒ˙‡ Èz˙ È¯Á‡ '‰ŒÏ‡∆«¬≈ƒƒ∆≈∆«ƒ¿»«»

‰ÈÓ¯Èa 'e˜È ÛÒka65˙‡¯˜Â CÏ‰' - ·˜Ú ‰È‰Â . «∆∆ƒ¿¿ƒ¿¿»¿»»≈∆»…¿»»»
ÈÏLe¯È ÈÊ‡aB·e ÌÈBb (ÏÎ) B· eÎ¯a˙‰Â' „Ú 'Ì ¿»¿≈¿»«ƒ«¿ƒ¿»¿ƒ

‰ÈÓ¯Èa 'eÏl‰˙È66ÌÈ‡a ÌÈÓÈ ‰p‰' - ÈÎ‡ ‰‡¯ . ƒ¿«»¿ƒ¿¿»¿≈»…ƒƒ≈»ƒ»ƒ
'ÌÈ¯zÒna LÈ‡ ¯˙qÈŒÌ‡' „Ú 'È˙Ó˜‰Â '‰ Ì‡¿À«¬ƒ…ƒ«ƒƒ»≈ƒ«ƒ¿»ƒ

‰ÈÓ¯Èa67„Ú 'Ï‡eÓL Ô˜Ê ¯L‡k È‰ÈÂ' - ÌÈËÙL . ¿ƒ¿¿»…¿ƒ«¿ƒ«¬∆»≈¿≈«
Ï‡eÓLa 'eÎÏ Ï‡¯NÈ ÈL‡ŒÏ‡ Ï‡eÓL ¯Ó‡iÂ'68. «…∆¿≈∆«¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿≈

'‰Â' „Ú 'Ì‰ÈÁÓŒ˙‡ ÌÈzLÏÙ eÙÒ‡iÂ' - ‡ˆ˙ŒÈkƒ≈≈«««¿¿ƒ¿ƒ∆«¬≈∆««
Ï‡eÓLa 'CnÚ ‰È‰È69‰·È Ê‡' - ‡B·˙ŒÈk ‰È‰Â . ƒ¿∆ƒ»ƒ¿≈¿»»ƒ»»ƒ¿∆

ÚLB‰Èa '‡e‰‰ ÌBik ‰È‰ ‡ÏÂ' „Ú 'ÁaÊÓ ÚLB‰È70. ¿À«ƒ¿≈««¿…»»««ƒÀ«
'Ï‡¯NÈ ÈË·LŒÏkŒ˙‡ ÚLB‰È ÛÒ‡iÂ' - ÌÈ·v Ìz‡«∆ƒ»ƒ«∆¡…¿À«∆»ƒ¿≈ƒ¿»≈

ÚLB‰Èa 'ÌzÚË ‡Ï ¯L‡ ÌÈ˙ÈÊÂ ÌÈÓ¯k' „Ú71. «¿»ƒ¿≈ƒ¬∆…¿«¿∆ƒÀ«
e·ÈL‰Â' „Ú 'Ê¯‡‰ ˙¯nvÓ È‡ ÈzÁ˜ÏÂ' - eÈÊ‡‰«¬ƒ¿»«¿ƒ»ƒƒ«∆∆»∆∆«¿»ƒ

Ï‡˜ÊÁÈa 'eÈÁÂ72˙BÓ È¯Á‡ È‰ÈÂ' - ‰Î¯a‰ ˙‡ÊÂ . ƒ¿ƒ∆¿≈¿…«¿»»«¿ƒ«¬≈
'ÚLB‰ÈŒ˙‡ '‰ È‰ÈÂ' „Ú ‚l„Óe ''‰ „·Ú ‰LÓ∆∆∆¿«≈««¿ƒ∆¿À«

ÚLB‰Èa73. ƒÀ«
דֿכב).64) הפרק).65)(ל, סוף עד טז א 66)(לב, (ב,

ב). ד, הֿכד).67)– הפרק).68)(כג, סוף עד א, (ח,
אֿלז).69) יד).70)(יז, י, – ל אֿיג).71)(ח, (כד,
לב).72) יח, – כב ומדלק 73)(יז, הפרק סוף עד א (א,

כז). ו, לפרק

˙BiL¯Ù ÈzL da ÔÈ¯BwL ˙aL Ïk74da ÔÈ¯ÈËÙÓ »«»∆ƒ»¿≈»»ƒ«¿ƒƒ»
.˙BÓB˜n‰ ·¯a ‚‰n‰ BÊÂ .‰B¯Á‡ ‰L¯t ÔÈÚÓ≈ƒ¿«»»»«¬»¿«ƒ¿»¿…«¿
e‰ÈÚLÈ ˙BÓÁa ÔÈ¯ÈËÙÓ ˙BÈ‰Ï ÌÚ‰ ·¯ e‚‰ ÔÎÂ¿≈»«…»»ƒ¿«¿ƒƒ¿∆»¿«¿»
¯Á‡L ˙aMa .‰M‰ L‡¯ „Ú ·‡· ‰ÚLz ¯Á‡Ó≈««ƒ¿»¿»«…«»»««»∆««

'ÈnÚ eÓÁ eÓÁ' - ·‡· ‰ÚLz75¯Ó‡zÂ' - ‰iMa . ƒ¿»¿»«¬«¬«ƒ«¿ƒ»«…∆
'ÔBiˆ76'‰¯ÚÒ ‰iÚ' - ˙ÈLÈÏM· .77- ˙ÈÚÈ·¯a . ƒ«¿ƒƒ¬ƒ»…¬»»¿ƒƒ

'ÌÎÓÁÓ ‡e‰ ÈÎ‡ ÈÎ‡'78ÈÓe˜' - ˙ÈLÈÓÁa . »…ƒ»…ƒ¿«∆¿∆«¬ƒƒƒ
'È¯B‡79'‰¯˜Ú Èp¯' - ˙ÈMMa .80NBN' - ˙ÈÚÈ·Ma . ƒ«ƒƒ»ƒ¬»»«¿ƒƒ

'‰a NÈN‡81.' »ƒ«
קדושים.74) מות אחרי מה 75)כגון וכל אֿיא. (מ,

רק  מסומנות ובדפו"א התימנים. מכת הוא כאן, שמוקף
ההפטרה. הפרק).76)התחלות סוף עד יד, (מט,

ה).77) נה, – יא ב).78)(נד, נב, – יב (נד,79)(נא,
כת"י 80)אֿח). כנוסח נוסחנו הפרק). סוף עד א (ס,

בחמישית: כתוב: ובנו"א כיום. נוהגים אנו וכן התימנים
כן. נוהגין אנו ואין עקרה, רני בששית: אורי, קומי

ט).81) סג, – י סא,

ÌÈÚa¯‡Â ‰ML ÂÈ˜¯t ÔÈÓe ÈL ¯ÙÒ ¯Ó‚ƒ¿«≈≈≈ƒƒ¿«¿»»ƒ»¿«¿»ƒ
‰lÙz ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯Ù ‰Úa¯‡ - ÚÓL ˙‡È¯˜ ˙BÎÏ‰ƒ¿¿ƒ«¿««¿»»¿»ƒƒ¿¿ƒ»
ÔÈlÙz ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ¯NÚŒ‰LÓÁ - ÌÈ‰k ˙k¯·eƒ¿«…¬ƒ¬ƒ»»»¿»ƒƒ¿¿ƒƒ
- ˙ÈˆÈˆ ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯Ù ‰¯NÚ - ‰¯Bz ¯ÙÒÂ ‰ÊeÊÓe¿»¿≈∆»¬»»¿»ƒƒ¿ƒƒ
.ÌÈ˜¯t ¯NÚŒ„Á‡ - ˙BÎ¯a ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯Ù ‰LÏL¿»¿»ƒƒ¿¿»««»»¿»ƒ

.ÌÈ˜¯t ‰LÏL - ‰ÏÈÓ ˙BÎÏ‰ƒ¿ƒ»¿»¿»ƒ
‰n‰ ÈaÏ ÔBNN Èk ,ÌÏBÚÏ EÈ˙B„Ú ÈzÏÁ»«¿ƒ≈¿∆¿»ƒ¿ƒƒ≈»

xtq `Ede iWilW xtq¥¤§¦¦§¥¤
miPnf§©¦

.· .˙aL ˙BÎÏ‰ .‡ :Ô¯ecÒ ‰ÊÂ .¯NÚ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»∆∆¿∆ƒ»ƒ¿«»
˙BÎÏ‰ .„ .¯BNÚ ˙˙È·L ˙BÎÏ‰ .‚ .ÔÈ·e¯Ú ˙BÎÏ‰ƒ¿≈ƒƒ¿¿ƒ«»ƒ¿
˙BÎÏ‰ .Â .‰vÓe ıÓÁ ˙BÎÏ‰ .‰ .·BË ÌBÈ ˙˙È·L¿ƒ«ƒ¿»≈«»ƒ¿
˙BÎÏ‰ .Á .ÌÈÏ˜L ˙BÎÏ‰ .Ê .·ÏeÏÂ ‰kÒÂ ¯ÙBL»¿À»¿»ƒ¿¿»ƒƒ¿
‰l‚Ó ˙BÎÏ‰ .È .˙ÈÚz ˙BÎÏ‰ .Ë .L„Á‰ Lecƒ̃«…∆ƒ¿«¬ƒƒ¿¿ƒ»

.‰kÁÂ«¬À»

-mipnfxtq
zAW zFkld¦§©¨

LÏLÂ ,‰NÚ ˙BˆÓ ÈzL .˙BˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»≈ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈¿»
.ÈÚÈ·Ma ˙aLÏ (‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ ,‰NÚ˙Œ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»ƒ¿…«¿ƒƒ
.˙aLa LÚÏ ‡lL (‚ .‰Î‡ÏÓ Ba ˙BNÚÏ ‡lL (·∆…«¬¿»»∆…«¬…¿«»
˙‡ Lc˜Ï (‰ .˙aLa Ïe·bÏ ıeÁ ˙‡ˆÏ ‡lL („∆…»≈«¿¿«»¿«≈∆

.‰¯ÈÎÊa ˙aM‰ ÌBÈ««»ƒ¿ƒ»
ãycew zegiyn zecewpã

מניסן  החדשים סדר לפי הוא בתורה המועדים סדר
את  התורה מזכירה שבת, מצוות הקדמת ולאחר והלאה.
העומר, ספירת העומר, הקרבת מצוות הפסח, מצוות
שבו, קודש ומקרא השבועות שבחג הלחם שתי הקרבת
הקדוש  רבינו ש"הלך הרמב"ם וכתב וסוכות. יוהכ"פ ר"ה,
שבת, במסכת התחיל ולכן דאמור", המועדות פרשת אחר
מסכת  סידר השבת) מעניין (שהוא עירובין מסכת ואחרי'

וכו'. פסחים
באופן  וסידרם הרמב"ם שינה החזקה" ה"יד בספר אבל
(כבמשנה), ועירובין שבת סידר זמנים, ספר בתחילת אחר.
ומצה, חמץ יו"ט, שביתת (יוה"כ), העשור שביתת ולאח"ז
ה'מגיד  של הסברו פי על וגם וכו'. לולב סוכה, שופר,
המועדים, של חומרתן סדר על־פי הרמב"ם שסדרן משנה'
שסידרה  מהסדר יותר זה סדר נחשב במה מובן אינו הרי
החודש  קידוש הל' סידר מדוע ובנוסף (והמשנה), התורה
תלויה  המועדים כל קביעות והלא הספר, לסוף קרוב
הרמב"ם  שהביא הפסוק על־פי זה ומבאר החודש. בקידוש
לבי  ששון כי לעולם עדותיך "נחלתי זמנים לספר ככותרת
ב"כל  המדבר זמנים, לספר מתאים אינו שלכאורה המה",
אינו  שחיובן מצוות היינו ידועים", בזמנים שהן המצוות
סוכה, יו"ט, יוה"כ, שבת, - מסויימים בזמנים אלא תמידי
כו'" לעולם עדותיך "נחלתי הפסוק ואילו - וכו' לולב
שהן  אלו מצוות היפך שבמצוות, התמידיות את מדגיש
זה  חילוק מדגיש עצמו שהרמב"ם ועוד, ידועים. בזמנים

שהן המצוות כל בו ש"אכלול אהבה ספר zexiczבין

כגון  תמיד, ולזכרו המקום את לאהוב כדי בהן שנצטווינו
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קעז zay zekld - mipnf xtq - `"pn d"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰ÈÓ¯Èa 'ÌÚÏ ÈÏ Ì˙ÈÈ‰Â'64Ïlt˙‡Â' - ÔpÁ˙‡Â . ƒ¿ƒ∆ƒ¿»¿ƒ¿¿»»∆¿««»∆¿«≈
˙B„N' „Ú '‰˜n‰ ¯ÙÒŒ˙‡ Èz˙ È¯Á‡ '‰ŒÏ‡∆«¬≈ƒƒ∆≈∆«ƒ¿»«»

‰ÈÓ¯Èa 'e˜È ÛÒka65˙‡¯˜Â CÏ‰' - ·˜Ú ‰È‰Â . «∆∆ƒ¿¿ƒ¿¿»¿»»≈∆»…¿»»»
ÈÏLe¯È ÈÊ‡aB·e ÌÈBb (ÏÎ) B· eÎ¯a˙‰Â' „Ú 'Ì ¿»¿≈¿»«ƒ«¿ƒ¿»¿ƒ

‰ÈÓ¯Èa 'eÏl‰˙È66ÌÈ‡a ÌÈÓÈ ‰p‰' - ÈÎ‡ ‰‡¯ . ƒ¿«»¿ƒ¿¿»¿≈»…ƒƒ≈»ƒ»ƒ
'ÌÈ¯zÒna LÈ‡ ¯˙qÈŒÌ‡' „Ú 'È˙Ó˜‰Â '‰ Ì‡¿À«¬ƒ…ƒ«ƒƒ»≈ƒ«ƒ¿»ƒ

‰ÈÓ¯Èa67„Ú 'Ï‡eÓL Ô˜Ê ¯L‡k È‰ÈÂ' - ÌÈËÙL . ¿ƒ¿¿»…¿ƒ«¿ƒ«¬∆»≈¿≈«
Ï‡eÓLa 'eÎÏ Ï‡¯NÈ ÈL‡ŒÏ‡ Ï‡eÓL ¯Ó‡iÂ'68. «…∆¿≈∆«¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿≈

'‰Â' „Ú 'Ì‰ÈÁÓŒ˙‡ ÌÈzLÏÙ eÙÒ‡iÂ' - ‡ˆ˙ŒÈkƒ≈≈«««¿¿ƒ¿ƒ∆«¬≈∆««
Ï‡eÓLa 'CnÚ ‰È‰È69‰·È Ê‡' - ‡B·˙ŒÈk ‰È‰Â . ƒ¿∆ƒ»ƒ¿≈¿»»ƒ»»ƒ¿∆

ÚLB‰Èa '‡e‰‰ ÌBik ‰È‰ ‡ÏÂ' „Ú 'ÁaÊÓ ÚLB‰È70. ¿À«ƒ¿≈««¿…»»««ƒÀ«
'Ï‡¯NÈ ÈË·LŒÏkŒ˙‡ ÚLB‰È ÛÒ‡iÂ' - ÌÈ·v Ìz‡«∆ƒ»ƒ«∆¡…¿À«∆»ƒ¿≈ƒ¿»≈

ÚLB‰Èa 'ÌzÚË ‡Ï ¯L‡ ÌÈ˙ÈÊÂ ÌÈÓ¯k' „Ú71. «¿»ƒ¿≈ƒ¬∆…¿«¿∆ƒÀ«
e·ÈL‰Â' „Ú 'Ê¯‡‰ ˙¯nvÓ È‡ ÈzÁ˜ÏÂ' - eÈÊ‡‰«¬ƒ¿»«¿ƒ»ƒƒ«∆∆»∆∆«¿»ƒ

Ï‡˜ÊÁÈa 'eÈÁÂ72˙BÓ È¯Á‡ È‰ÈÂ' - ‰Î¯a‰ ˙‡ÊÂ . ƒ¿ƒ∆¿≈¿…«¿»»«¿ƒ«¬≈
'ÚLB‰ÈŒ˙‡ '‰ È‰ÈÂ' „Ú ‚l„Óe ''‰ „·Ú ‰LÓ∆∆∆¿«≈««¿ƒ∆¿À«

ÚLB‰Èa73. ƒÀ«
דֿכב).64) הפרק).65)(ל, סוף עד טז א 66)(לב, (ב,

ב). ד, הֿכד).67)– הפרק).68)(כג, סוף עד א, (ח,
אֿלז).69) יד).70)(יז, י, – ל אֿיג).71)(ח, (כד,
לב).72) יח, – כב ומדלק 73)(יז, הפרק סוף עד א (א,

כז). ו, לפרק

˙BiL¯Ù ÈzL da ÔÈ¯BwL ˙aL Ïk74da ÔÈ¯ÈËÙÓ »«»∆ƒ»¿≈»»ƒ«¿ƒƒ»
.˙BÓB˜n‰ ·¯a ‚‰n‰ BÊÂ .‰B¯Á‡ ‰L¯t ÔÈÚÓ≈ƒ¿«»»»«¬»¿«ƒ¿»¿…«¿
e‰ÈÚLÈ ˙BÓÁa ÔÈ¯ÈËÙÓ ˙BÈ‰Ï ÌÚ‰ ·¯ e‚‰ ÔÎÂ¿≈»«…»»ƒ¿«¿ƒƒ¿∆»¿«¿»
¯Á‡L ˙aMa .‰M‰ L‡¯ „Ú ·‡· ‰ÚLz ¯Á‡Ó≈««ƒ¿»¿»«…«»»««»∆««

'ÈnÚ eÓÁ eÓÁ' - ·‡· ‰ÚLz75¯Ó‡zÂ' - ‰iMa . ƒ¿»¿»«¬«¬«ƒ«¿ƒ»«…∆
'ÔBiˆ76'‰¯ÚÒ ‰iÚ' - ˙ÈLÈÏM· .77- ˙ÈÚÈ·¯a . ƒ«¿ƒƒ¬ƒ»…¬»»¿ƒƒ

'ÌÎÓÁÓ ‡e‰ ÈÎ‡ ÈÎ‡'78ÈÓe˜' - ˙ÈLÈÓÁa . »…ƒ»…ƒ¿«∆¿∆«¬ƒƒƒ
'È¯B‡79'‰¯˜Ú Èp¯' - ˙ÈMMa .80NBN' - ˙ÈÚÈ·Ma . ƒ«ƒƒ»ƒ¬»»«¿ƒƒ

'‰a NÈN‡81.' »ƒ«
קדושים.74) מות אחרי מה 75)כגון וכל אֿיא. (מ,

רק  מסומנות ובדפו"א התימנים. מכת הוא כאן, שמוקף
ההפטרה. הפרק).76)התחלות סוף עד יד, (מט,

ה).77) נה, – יא ב).78)(נד, נב, – יב (נד,79)(נא,
כת"י 80)אֿח). כנוסח נוסחנו הפרק). סוף עד א (ס,

בחמישית: כתוב: ובנו"א כיום. נוהגים אנו וכן התימנים
כן. נוהגין אנו ואין עקרה, רני בששית: אורי, קומי

ט).81) סג, – י סא,

ÌÈÚa¯‡Â ‰ML ÂÈ˜¯t ÔÈÓe ÈL ¯ÙÒ ¯Ó‚ƒ¿«≈≈≈ƒƒ¿«¿»»ƒ»¿«¿»ƒ
‰lÙz ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯Ù ‰Úa¯‡ - ÚÓL ˙‡È¯˜ ˙BÎÏ‰ƒ¿¿ƒ«¿««¿»»¿»ƒƒ¿¿ƒ»
ÔÈlÙz ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ¯NÚŒ‰LÓÁ - ÌÈ‰k ˙k¯·eƒ¿«…¬ƒ¬ƒ»»»¿»ƒƒ¿¿ƒƒ
- ˙ÈˆÈˆ ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯Ù ‰¯NÚ - ‰¯Bz ¯ÙÒÂ ‰ÊeÊÓe¿»¿≈∆»¬»»¿»ƒƒ¿ƒƒ
.ÌÈ˜¯t ¯NÚŒ„Á‡ - ˙BÎ¯a ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯Ù ‰LÏL¿»¿»ƒƒ¿¿»««»»¿»ƒ

.ÌÈ˜¯t ‰LÏL - ‰ÏÈÓ ˙BÎÏ‰ƒ¿ƒ»¿»¿»ƒ
‰n‰ ÈaÏ ÔBNN Èk ,ÌÏBÚÏ EÈ˙B„Ú ÈzÏÁ»«¿ƒ≈¿∆¿»ƒ¿ƒƒ≈»

xtq `Ede iWilW xtq¥¤§¦¦§¥¤
miPnf§©¦

.· .˙aL ˙BÎÏ‰ .‡ :Ô¯ecÒ ‰ÊÂ .¯NÚ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»∆∆¿∆ƒ»ƒ¿«»
˙BÎÏ‰ .„ .¯BNÚ ˙˙È·L ˙BÎÏ‰ .‚ .ÔÈ·e¯Ú ˙BÎÏ‰ƒ¿≈ƒƒ¿¿ƒ«»ƒ¿
˙BÎÏ‰ .Â .‰vÓe ıÓÁ ˙BÎÏ‰ .‰ .·BË ÌBÈ ˙˙È·L¿ƒ«ƒ¿»≈«»ƒ¿
˙BÎÏ‰ .Á .ÌÈÏ˜L ˙BÎÏ‰ .Ê .·ÏeÏÂ ‰kÒÂ ¯ÙBL»¿À»¿»ƒ¿¿»ƒƒ¿
‰l‚Ó ˙BÎÏ‰ .È .˙ÈÚz ˙BÎÏ‰ .Ë .L„Á‰ Lecƒ̃«…∆ƒ¿«¬ƒƒ¿¿ƒ»

.‰kÁÂ«¬À»

-mipnfxtq
zAW zFkld¦§©¨

LÏLÂ ,‰NÚ ˙BˆÓ ÈzL .˙BˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»≈ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈¿»
.ÈÚÈ·Ma ˙aLÏ (‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ ,‰NÚ˙Œ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»ƒ¿…«¿ƒƒ
.˙aLa LÚÏ ‡lL (‚ .‰Î‡ÏÓ Ba ˙BNÚÏ ‡lL (·∆…«¬¿»»∆…«¬…¿«»
˙‡ Lc˜Ï (‰ .˙aLa Ïe·bÏ ıeÁ ˙‡ˆÏ ‡lL („∆…»≈«¿¿«»¿«≈∆

.‰¯ÈÎÊa ˙aM‰ ÌBÈ««»ƒ¿ƒ»
ãycew zegiyn zecewpã

מניסן  החדשים סדר לפי הוא בתורה המועדים סדר
את  התורה מזכירה שבת, מצוות הקדמת ולאחר והלאה.
העומר, ספירת העומר, הקרבת מצוות הפסח, מצוות
שבו, קודש ומקרא השבועות שבחג הלחם שתי הקרבת
הקדוש  רבינו ש"הלך הרמב"ם וכתב וסוכות. יוהכ"פ ר"ה,
שבת, במסכת התחיל ולכן דאמור", המועדות פרשת אחר
מסכת  סידר השבת) מעניין (שהוא עירובין מסכת ואחרי'

וכו'. פסחים
באופן  וסידרם הרמב"ם שינה החזקה" ה"יד בספר אבל
(כבמשנה), ועירובין שבת סידר זמנים, ספר בתחילת אחר.
ומצה, חמץ יו"ט, שביתת (יוה"כ), העשור שביתת ולאח"ז
ה'מגיד  של הסברו פי על וגם וכו'. לולב סוכה, שופר,
המועדים, של חומרתן סדר על־פי הרמב"ם שסדרן משנה'
שסידרה  מהסדר יותר זה סדר נחשב במה מובן אינו הרי
החודש  קידוש הל' סידר מדוע ובנוסף (והמשנה), התורה
תלויה  המועדים כל קביעות והלא הספר, לסוף קרוב
הרמב"ם  שהביא הפסוק על־פי זה ומבאר החודש. בקידוש
לבי  ששון כי לעולם עדותיך "נחלתי זמנים לספר ככותרת
ב"כל  המדבר זמנים, לספר מתאים אינו שלכאורה המה",
אינו  שחיובן מצוות היינו ידועים", בזמנים שהן המצוות
סוכה, יו"ט, יוה"כ, שבת, - מסויימים בזמנים אלא תמידי
כו'" לעולם עדותיך "נחלתי הפסוק ואילו - וכו' לולב
שהן  אלו מצוות היפך שבמצוות, התמידיות את מדגיש
זה  חילוק מדגיש עצמו שהרמב"ם ועוד, ידועים. בזמנים

שהן המצוות כל בו ש"אכלול אהבה ספר zexiczבין

כגון  תמיד, ולזכרו המקום את לאהוב כדי בהן שנצטווינו
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כל  בו "אכלול זמנים בספר משא"כ כו'", ותפילין ק"ש
בזמנים שהן כנ"ל.mireciהמצוות "

פרטים: שני יש הזמן, לפי הוא שחיובן במצוות והביאור:
וחלות  מצוה, של זמן שנהיה - הזמן על המצווה חלות
קידשה  - המועדות על התורה כשציוותה האדם. על החיוב
"אלה  ואמרה: המועדות לפרשת הקדימה ולכן הזמן, את
שיש  כלומר, מועדי" הם אלה קודש... מקראי ה' מועדי
האדם  על בהם הימים, משאר הנבדלים מיוחדים ימים

מצוותן. לקיים
ה'יד' בספר ברמב"ם שנסדרו כפי המועדות דיני אבל

ה  "הלכות ספר ה'גברא',שהוא חיובי של בסדר הם לכות"
באזהרות  מתחיל תחילה. החמורים החיובים את סידר ולכן
מלאכה  "כל כי העשור, שביתת ואח"כ שבת ואיסורים,
בעשור  זדונה על חייבין סקילה, בשבת זדונה על שחייבין
וח' וא' פסח, של וז' א' כי יו"ט שביתת והלכות כו'", כרת
בכל  שאסורין שווים כולם ור"ה השבועות חג סוכות, של
וקיומי  חיובי ואח"כ נפש, אוכל ממלאכת חוץ מלאכה
שביתת  יוה"כ הל' את קורא גם לכן שבמועדים. המצוות
פסח  הל' ואת בשביתה, ה'גברא' חיוב על שמורה העשור,
מחמץ  להישמר ה'גברא' חיוב שם על ומצה" "חמץ  קרא

מצה. ולאכול
עדותיך  "נחלתי בפסוק להדגיש הרמב"ם שמקדים וזהו
קבועים  בזמנים הם אלו שחיובים אף כי כו'" לעולם...
עדותיך  "נחלתי תמידיים: חיובים הם שגם הרי וידועים,

mlerl את "משעבדת" ויו"ט שבת שביתת של והאזהרה ,"
הרד"ק  וכפי' . לעולם אלא זמנים באותם רק לא ה'גברא'
בהם  מוחזק לי...שאני הם נחלה "שכמו זה: פסוק על
אחת  שעה מהם אצא שלא לעולם, בנחלתו המוחזק כאדם

בהם". אחזיק שלא
בתחילת  החודש קידוש הל' את הרמב"ם הקדים לא ולכן
הוא  זמנים בספר החידוש שעיקר להשמיענו זמנים, ספר
והגם  שנים, ומעברים חדשים מקדשים שבית־דין לא
זמנים  דספר המצוות בקיום מ"מ - האדם על הוא שהחיוב

הזמן. כל של ה'חפצא' על האדם פועל
.el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
שאין 1) כדבר המלאכות, כל כוללים דברים רבינו בו כלל

התחלפות  ודיני לגופה, צריכה שאינה ומלאכה מתכוון
בעשיית  שניים נשתתפו ואם נשלמו, שלא או הכוונות
בזדון  מלאכה מקצת והעושין המקלקלין ודיני מלאכה,

בשוגג. ומקצתה

.‡.‰NÚ ˙ÂˆÓ - ‰Î‡ÏnÓ ÈÚÈ·Ma ‰˙È·L¿ƒ»«¿ƒƒƒ¿»»ƒ¿«¬≈
˙aLz ÈÚÈ·M‰ ÌBi·e :¯Ó‡pL2Ba ‰NBÚ‰ ÏÎÂ . ∆∆¡«««¿ƒƒƒ¿…¿»»∆

‰NÚ ˙ÂˆÓ Ïha - ‰Î‡ÏÓ3.‰NÚ˙ ‡Ï ÏÚ ¯·ÚÂ , ¿»»ƒ≈ƒ¿«¬≈¿»««…«¬∆
ÏÚ ·iÁ e‰Óe .‰Î‡ÏÓ ÏÎ ‰NÚ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL∆∆¡«…«¬∆»¿»»««»«

˙iNÚ4BBˆ¯a ‰NÚ Ì‡ ?‰Î‡ÏÓ5ÔB„Êa6·iÁ - ¬ƒ«¿»»ƒ»»ƒ¿¿»«»
˙¯k7‰‡¯˙‰Â ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰ Ì‡Â .8Ï˜Ò -9Ì‡Â . »≈¿ƒ»»≈ƒ¿«¿»»ƒ¿»¿ƒ

‰‚‚La ‰NÚ10‰Úe·˜ ˙‡hÁ Ôa¯˜ ·iÁ -11. »»ƒ¿»»«»»¿««»¿»

פעמים 2) כמה הציווי שנכפל אף זה, במקרא רבינו בחר
והמתקבלת  הפשוטה הדרשה את לבחור דרכו כי בתורה,
ה"ו). פ"א עשור שביתת הל' לחםֿמשנה (ראה לענין

מצותֿעשה 3) כי רבו, בשם א') ו' (יבמות הרשב"א כתב
על  עובר שעליה גמורה במלאכה דוקא היא "תשבות" של
שבת  באיסורי אבל מלאכה", כל תעשה "לא של ל"ת
דעת  כן לא אבל זו. 'עשה' אין בל"ת, נכללים שאינם
מן  "שנצטוינו כד): כג, (ויקרא התורה על בפירושו הרמב"ן
מלאכה, שאינן הדברים מן אפילו מנוחה לנו להיות התורה
הפירות  ולשקול התבואות למדוד היום כל שיטרח לא
מבית  והאבנים הכלים ולפנות יין החבית ולמלא והמתנות,
וממכר  מקח לכל מלא השוק ויהיה למקום... וממקום לבית
שלחנם  על והשולחנים מקיף והחנוני פתוחה החנות ותהיה
למלאכתם  משכימים הפועלים ויהיו לפניהם והזהובים
זה  שבכל בהם וכיוצא אלו לדברים כחול עצמם ומשכירין
יום  שיהיה שבתון, - התורה אמרה לכך מלאכה, משום אין
פכ"א  להלן וראה מלאכה". טורח יום לא ומנוחה, שביתה

עושה 4)ה"א. הוא ואין בשבת, האסורים לדברים פרט
והבהמות  עבדים שביתת או כד) (פרק דיבור כגון: מלאכה,

כ). לאנוס.5)(פרק לשוגג.6)פרט מבואר 7)פרט
א. ח, פרק תשובה "אומרין 8)בהל' בו: התרו עדים ששני

עליה  אתה וחייב היא, עבירה שזו תעשה, אל או פרוש לו
(הל' עושה" אני כן מנת על השיב: והעובר ביתֿדין, מיתת

ה"ב). פ"יב, פט"ו.9)סנהדרין שם ידע 10)ראה שלא
או  בשבת, אסורה זו שמלאכה ידע שלא או שבת, שהיום
(הל' כרת זו מלאכה עבירת על חייבים שבשבת ידע שלא

פ"ז). קרבן 11)שגגות שחלוק ויורד, עולה לקרבן בניגוד
שגגות  בהל' ומבואר קבוע, קרבנו כאן אבל עני, משל עשיר

ה"ד. פ"א,

.·¯·„ ‰NBÚ‰L ˙aL ˙BÎÏ‰a ¯Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk»»∆∆¡»¿ƒ¿«»∆»∆»»
ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰ Ì‡Â .˙¯k ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ·iÁ ‰Ê∆«»¬≈∆«»»≈¿ƒ»»≈ƒ
·iÁ - ‚‚BL ‰È‰ Ì‡Â .‰ÏÈ˜Ò ·iÁ - ‰‡¯˙‰Â¿«¿»»«»¿ƒ»¿ƒ»»≈«»

˙‡hÁ12. «»

מצאתי 12) רב, אמר ו: (ובשבת נג. סנהדרין ב. כריתות
אומר, יהודה בן איסי בה: וכתוב חייא רבי בי סתרים מגילת
מהן  אחת על חייב אינו אך חסר. ארבעים - מלאכות אבות
איזה  על יודעים אנו ואין לסקילה) הכוונה ה'תוספות' (לפי
בגדר  שאינה לנו ברור והכנסה הוצאה רק חייב, אינו מהם
אם  אלא חייב שיהא רבינו של דינו יתכן לא זה לפי הספק,
הגהות  - בודאי מהן אחת על חייב ואז מלאכות, שתי עשה

פיק. ישעיהו רבי הגאון

.‚‰Ê È¯‰ - ¯eËt ‰Ê ¯·„ ‰NBÚ‰L ¯Ó‡pL ÌB˜Ó ÏÎÂ¿»»∆∆¡»∆»∆»»∆»¬≈∆
¯eÒ‡ Ï·‡ ;Ôa¯w‰ ÔÓe ‰ÏÈ˜q‰ ÔÓe ˙¯k‰ ÔÓ ¯eËt»ƒ«»≈ƒ«¿ƒ»ƒ«»¿»¬»»

·„ B˙B‡ ˙BNÚÏ˙aLa ¯13ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ B¯eq‡Â .14, «¬»»¿«»¿ƒƒƒ¿≈¿ƒ
ÔÈkÓ ,ÔB„Êa B˙B‡ ‰NBÚ‰Â .‰Î‡Ïn‰ ÔÓ ‰˜Á¯‰ ‡e‰Â¿«¿»»ƒ«¿»»¿»∆¿»«ƒ

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡15ÔÈNBÚ ÔÈ‡" ¯Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk ÔÎÂ . «««¿¿≈»»∆∆¡»≈ƒ
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zayקעח zekld - mipnf xtq - `"pn d"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰NBÚ‰ - "˙aLa CÎÂ Ck ˙BNÚÏ ¯eÒ‡" B‡ "CÎÂ Ck»»»»«¬»»»¿«»»∆
.˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ ,ÔB„Êa ¯·„ B˙B‡»»¿»«ƒ«««¿

ע"א.13) קז, ודף ע"א. ג, חכמים.14)שבת מדברי
הסופר, הכהן עזרא כמו: סופרים, נקראו הראשונים החכמים
ומשפחות  ז), (עזרא ישראל על וחוקיו ה' מצות דברי סופר
וב'ירושלמי' ב) הימיםֿא, (דברי יעבץ יושבי סופרים
אלא  - סופרים? נקראו "למה מפרש: ה"א) פ"ה (שקלים
ל:) (קידושין וב'בבלי' ספורות". ספורות התורה את שעשו
האותיות  כל סופרים שהיו סופרים, ראשונים נקראו "לפיכך

מכת 15)שבתורה". אותו מכין ביתֿדין מדרבנן. מלקות
והגאונים  ה"ו) פ"יח, עדות הל' (ראה שיראו מה כפי מרדות
(תשובות  למוטב להחזירו מוסר, מכת - מרדות מכת פירשו
י"ג  היא פג) (יבמות רש"י לדעת טו); סי' סלוניקי הגאונים,
שהיא  כתב בתשובה והרשב"א תורה. של שליש מכות,

תיקנו. דאורייתא כעין רבנן, שתיקנו שכל ל"ט,

.„È¯‰ - "CÎÂ Ck ˙BNÚÏ ¯zÓ" ¯Ó‡pL ÌB˜Ó ÏÎÂ¿»»∆∆¡»À»«¬»»»¬≈
·iÁ BÈ‡" ¯Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk ÔÎÂ .‰lÁzÎÏ ¯zÓ ‰Ê∆À»¿«¿ƒ»¿≈»»∆∆¡»≈«»

ÏÏk B˙B‡ ÔÈkÓ ÔÈ‡ - "ÌeÏkÓ ¯eËt" B‡ "ÌeÏk16. ¿»ƒ¿≈«ƒ¿»

(כסף16ֿ) אותו מכין אין אבל בעשייתו, איסור צד יש
יב. קטן מועד ראה משנה).

.‰Ô˙iNÚ ˙ÚL·e ,˙aLa Ô˙BNÚÏ ÌÈ¯zn‰ ÌÈ¯·c¿»ƒ«À»ƒ«¬»¿«»ƒ¿«¬ƒ»»
‰NÚz ‡lL ¯LÙ‡Â ‰Î‡ÏÓ ÔÏÏ‚a ‰NÚzL ¯LÙ‡∆¿»∆≈»∆ƒ¿»»¿»»¿∆¿»∆…≈»∆

‰Î‡ÏÓ d˙B‡Ï Ôek˙ ‡Ï Ì‡ -17¯zÓ ‰Ê È¯‰ ,18. ƒ…ƒ¿«≈¿»¿»»¬≈∆À»
ÏÒÙÒÂ ‡qÎÂ ‰hÓ Ì„‡ ¯¯Bb ?„ˆÈk19Ô‰a ‡ˆBiÎÂ20 ≈«≈»»ƒ»¿ƒ≈¿«¿»¿«≈»∆
¯tÁÏ Ôek˙È ‡lL „·Ï·e ,˙aLa21Ú˜¯wa ıÈ¯Á ¿«»ƒ¿«∆…ƒ¿«≈«¿…»ƒ««¿«

BÈ‡ - Ú˜¯w‰ e¯ÙÁ Ì‡ CÎÈÙÏe .Ô˙¯È¯b ˙ÚLaƒ¿«¿ƒ»»¿ƒ»ƒ»¿««¿«≈
ÏÚ Ì„‡ Cl‰Ó ÔÎÂ .Ôek˙ ‡lL ÈÙÏ ,CÎa LLBÁ≈¿»¿ƒ∆…ƒ¿«≈¿≈¿«≈»»«

ÌÈ·NÚ Èab22¯˜ÚÏ Ôek˙È ‡lL „·Ï·e ,˙aLa23 «≈¬»ƒ¿«»ƒ¿«∆…ƒ¿«≈«¬…
ÂÈ„È ıÁB¯Â .LLBÁ BÈ‡ - e¯˜Ú Ì‡ CÎÈÙÏ .Ô˙B‡»¿ƒ»ƒ∆∆¿≈≈¿≈»»

Ba ‡ˆBiÎÂ ˙B¯t‰ ¯ÙÚa24Ôek˙È ‡lL „·Ï·e , «¬««≈¿«≈ƒ¿«∆…ƒ¿«≈
¯ÚN‰ ¯ÈM‰Ï25ÔÎÂ .LLBÁ BÈ‡ - ¯L Ì‡ CÎÈÙÏ . ¿«ƒ«≈»¿ƒ»ƒ»«≈≈¿≈

ÈtŒÏÚŒÛ‡ ˙aLa da Òk‰Ï ¯zÓ ,‰˜eÁ„ ‰ˆ¯tƒ¿»¿»À»¿ƒ»≈»¿«»««ƒ
,‰Ê ÔB‚k ,Ôek˙Ó ÔÈ‡L ¯·c Ïk ÔÎÂ .˙B¯B¯ˆ ¯ÈMnL∆«ƒ¿¿≈»»»∆≈ƒ¿«≈¿∆

.¯zÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆À»

מתכוין.17) שאינו דבר התלמוד: בין 18)בלשון מחלוקת
והלכה  ועוד) ח: כתובות מא: (שבת שמעון ורבי יהודה רבי

שמותר. שמעון אפילו 19)כרבי קטנים, בין גדולים בין
בנוסח  בקרקע; חריץ נעשה אגב שדרך מרוצף, בלתי במקום
גבוהה  תיבה (מין ומגדל" "כסא כתוב התימנים, כת"י

לשמירה). דברים בה הבית,20)שישימו לרבץ גם ומותר
(או"ח  אבק יעלה שלא הבית קרקע על מים להזות דהיינו

שלז). ז.21)סי' פרק להלן ראה מלאכה, אב שהוא
יחף.22) הולך ואפילו לבשים, ובין לחים התולש 23)בין

קוצר. מלאכת של תולדה ח.24)הוא פרק להלן ראה
פ"ט.25) ראה דגוזז, תולדה

.ÂÈ‡ceL ‰Î‡ÏÓ BÏÏ‚a ˙ÈNÚÂ ,‰NÚÓ ‰NÚ Ï·‡¬»»»«¬∆¿«¬≈ƒ¿»¿»»∆««
tŒÏÚŒÛ‡ - ‰NÚÓ B˙B‡ ÏÈ·La ‰NÚzÔek˙ ‡lL È ≈»∆ƒ¿ƒ«¬∆««ƒ∆…ƒ¿«≈

dÏ26·iÁ ,27‰NÚz ‡lL ¯LÙ‡ È‡L ,Úe„È ¯·c‰L ; »«»∆«»»»«∆ƒ∆¿»∆…≈»∆
˜ÁˆÏ ÛBÚ L‡¯Ï CÈ¯vL È¯‰ ?„ˆÈk .‰Î‡ÏÓ d˙B‡»¿»»≈«¬≈∆»ƒ¿…¿«∆
ÛBÒ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ˙aLa BL‡¯ C˙ÁÂ ,ÔËw‰ Ba«»»¿»«…¿«»««ƒ∆≈
,Úe„È ¯·c‰L ;·iÁ ,„·Ïa ÛBÚ‰ ˙‚È¯‰Ï B˙n‚Ó¿«»«¬ƒ«»ƒ¿««»∆«»»»«
‡a ˙Ân‰ ‡l‡ ,‰ÈÁÈÂ ÈÁ‰ L‡¯ CzÁiL ¯LÙ‡ È‡L∆ƒ∆¿»∆«¿……««¿ƒ¿∆∆»«»∆»

BÏÈ·La28.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ¿ƒ¿≈…«≈»∆

מוכרחת 26) תוצאה היא אך לה, נתכוין שלא אע"פ
רבי 27)מעבודתו. מודה תרווייהו, דאמרו ורבא "אביי

ו:). (כתובות דחייב" - ימות ולא רישיה בפסיק שמעון
נהנה 28) היה לא שאם 'הערוך' בעל מרומי, נתן רבינו דעת

נקרא  והוא המעשה, אותו בשביל שנעשית מלאכה מאותו
מותר, ליה" ניחא דלא רישיה "פסיק הפוסקים בלשון

להלכה. הדבר הוכרע לא שב סי' ובאו"ח

.ÊBÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙aLa ‰Î‡ÏÓ ‰NBÚ‰ Ïk»»∆¿»»¿«»««ƒ∆≈
‰ÈÏÚ ·iÁ - ‰Î‡ÏÓ ÏL dÙe‚Ï CÈ¯ˆ29È¯‰ ?„ˆÈk . »ƒ¿»∆¿»»«»»∆»≈«¬≈

,‰ÏÈ˙tÏ B‡ ÔÓMÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L ÈtÓ ¯p‰ ˙‡ ‰akL∆ƒ»∆«≈ƒ¿≈∆»ƒ«∆∆«¿ƒ»
‡lL È„k B‡ ,Û¯NÈ ‡lL È„k B‡ „·‡È ‡lL È„k¿≈∆……«¿≈∆…ƒ»≈¿≈∆…
È¯‰Â ,‰Î‡ÏÓ Èeak‰L ÈtÓ - ¯ ÏL N¯Á Ú˜aÈƒ»«∆∆∆≈ƒ¿≈∆«ƒ¿»»«¬≈
,Èeak‰ Ûe‚Ï CÈ¯ˆ BÈ‡L ÈtŒÏÚ ŒÛ‡Â ,˙BaÎÏ Ôek˙ƒ¿«≈¿«¿««ƒ∆≈»ƒ¿«ƒ

N¯Á‰ ÈtÓ B‡ ÔÓM‰ ÈtÓ ‡l‡ ‰ak ‡ÏÂ30B‡ ¿…ƒ»∆»ƒ¿≈«∆∆ƒ¿≈«∆∆
ıBw‰ ˙‡ ¯È·Ún‰ ÔÎÂ .·iÁ ‰Ê È¯‰ ,‰ÏÈ˙t‰ ÈtÓƒ¿≈«¿ƒ»¬≈∆«»¿≈««¬ƒ∆«
,˙ÏÁb‰ ˙‡ ‰aÎÓ‰ B‡ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙Bn‡ Úa¯‡«¿««ƒ¿»«ƒ«¿«∆∆««∆∆

·iÁ - ÌÈa¯ Ô‰a e˜BfÈ ‡lL È„k31ÈtŒÏÚŒÛ‡Â . ¿≈∆…ƒ»∆«ƒ«»¿««ƒ
‡l‡ ,‰¯·Ú‰‰ Ûe‚Ï B‡ Èeak‰ Ûe‚Ï CÈ¯ˆ BÈ‡L∆≈»ƒ¿«ƒ¿««¬»»∆»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .·iÁ ‰Ê È¯‰ ,˜f‰‰ ˜ÈÁ¯‰Ï¿«¿ƒ«∆≈¬≈∆«»¿≈…«≈»∆

רבינו 29) ופסק עג:) (שבת שמעון ורבי יהודה רבי מחלוקת
אבל  עליה. חייב לגופה צריכה שאינה דמלאכה יהודה כרבי
- הראב"ד, חננאל, רבינו זה, על הראשונים) (רוב חולקים
רעח, סי' או"ח ערוך' וה'שולחן הרשב"א - הכרע אין ברי"ף
מדרבנן. אסור אבל - שפטור שמעון כרבי וסוברים

כט).30) (שבת בתוכה דולק שהנר חרס, של מנורה
פטור 31) לגופה צריכה שאינה שמלאכה ההלכה לפי אולם

בהם  יוזקו שלא כדי לכתחילה, מותר בזה - כח אות ראה -
שלד). סי' (או"ח רבים

.Á‰Î‡ÏÓ BÏ ‰NÚÂ ,‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ Ôek˙n‰ Ïk»«ƒ¿«≈«¬¿»»¿«¬»¿»»
‰ÈÏÚ ¯eËt - dÏ Ôek˙ ‡lL ˙¯Á‡32‡lL ÈÙÏ , «∆∆∆…ƒ¿«≈»»»∆»¿ƒ∆…

B‡ B¯·Áa ıÁ B‡ Ô·‡ ˜¯Ê ?„ˆÈk .Bz·LÁÓ ˙ÈNÚ«¬≈«¬«¿≈«»«∆∆≈«¬≈
Ô‚¯‰Ï È„k ‰Ó‰·a33B˙ÎÈÏ‰a ÔÏÈ‡ ¯˜ÚÂ CÏ‰Â ,34 ƒ¿≈»¿≈¿»¿»¿»«¿»«ƒ»«¬ƒ»

Ì‡ ,¯ÓÁÂ Ï˜ ‰Ê È¯‰ .¯eËt ‰Ê È¯‰ - ‚¯‰ ‡ÏÂ¿…»«¬≈∆»¬≈∆«»…∆ƒ
Ôek˙pL ÔB‚k ,¯eÓÁ ¯eq‡ ‰NÚÂ Ï˜ ¯eq‡Ï Ôek˙ƒ¿«≈¿ƒ«¿«¬»ƒ»¿∆ƒ¿«≈

˙ÈÏÓ¯Îa ˜¯ÊÏ35- ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï Ô·‡‰ ‰¯·ÚÂ ƒ¿…¿«¿¿ƒ¿»¿»»∆∆ƒ¿»«ƒ
¯·c ˙BNÚÏ Ôek˙ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯eËt ‡e‰L∆»¿≈…«≈»∆ƒ¿«≈«¬»»

¯Á‡ ¯·„ ‰NÚÂ ¯zn‰36˙‡ CzÁÏ Ôek˙pL ÔB‚k , «À»¿»»»»«≈¿∆ƒ¿«≈«¿…∆
Ïk ÔÎÂ .ÌeÏk ·iÁ BÈ‡ - ¯aÁÓ‰ ˙‡ C˙ÁÂ LeÏz‰«»¿»«∆«¿À»≈«»¿¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

תורה,32) אסרה מחשבת מלאכת גבי כז. בבאֿקמא במסכת
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קעט zay zekld - mipnf xtq - `"pn d"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰NBÚ‰ - "˙aLa CÎÂ Ck ˙BNÚÏ ¯eÒ‡" B‡ "CÎÂ Ck»»»»«¬»»»¿«»»∆
.˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ ,ÔB„Êa ¯·„ B˙B‡»»¿»«ƒ«««¿

ע"א.13) קז, ודף ע"א. ג, חכמים.14)שבת מדברי
הסופר, הכהן עזרא כמו: סופרים, נקראו הראשונים החכמים
ומשפחות  ז), (עזרא ישראל על וחוקיו ה' מצות דברי סופר
וב'ירושלמי' ב) הימיםֿא, (דברי יעבץ יושבי סופרים
אלא  - סופרים? נקראו "למה מפרש: ה"א) פ"ה (שקלים
ל:) (קידושין וב'בבלי' ספורות". ספורות התורה את שעשו
האותיות  כל סופרים שהיו סופרים, ראשונים נקראו "לפיכך

מכת 15)שבתורה". אותו מכין ביתֿדין מדרבנן. מלקות
והגאונים  ה"ו) פ"יח, עדות הל' (ראה שיראו מה כפי מרדות
(תשובות  למוטב להחזירו מוסר, מכת - מרדות מכת פירשו
י"ג  היא פג) (יבמות רש"י לדעת טו); סי' סלוניקי הגאונים,
שהיא  כתב בתשובה והרשב"א תורה. של שליש מכות,

תיקנו. דאורייתא כעין רבנן, שתיקנו שכל ל"ט,

.„È¯‰ - "CÎÂ Ck ˙BNÚÏ ¯zÓ" ¯Ó‡pL ÌB˜Ó ÏÎÂ¿»»∆∆¡»À»«¬»»»¬≈
·iÁ BÈ‡" ¯Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk ÔÎÂ .‰lÁzÎÏ ¯zÓ ‰Ê∆À»¿«¿ƒ»¿≈»»∆∆¡»≈«»

ÏÏk B˙B‡ ÔÈkÓ ÔÈ‡ - "ÌeÏkÓ ¯eËt" B‡ "ÌeÏk16. ¿»ƒ¿≈«ƒ¿»

(כסף16ֿ) אותו מכין אין אבל בעשייתו, איסור צד יש
יב. קטן מועד ראה משנה).

.‰Ô˙iNÚ ˙ÚL·e ,˙aLa Ô˙BNÚÏ ÌÈ¯zn‰ ÌÈ¯·c¿»ƒ«À»ƒ«¬»¿«»ƒ¿«¬ƒ»»
‰NÚz ‡lL ¯LÙ‡Â ‰Î‡ÏÓ ÔÏÏ‚a ‰NÚzL ¯LÙ‡∆¿»∆≈»∆ƒ¿»»¿»»¿∆¿»∆…≈»∆

‰Î‡ÏÓ d˙B‡Ï Ôek˙ ‡Ï Ì‡ -17¯zÓ ‰Ê È¯‰ ,18. ƒ…ƒ¿«≈¿»¿»»¬≈∆À»
ÏÒÙÒÂ ‡qÎÂ ‰hÓ Ì„‡ ¯¯Bb ?„ˆÈk19Ô‰a ‡ˆBiÎÂ20 ≈«≈»»ƒ»¿ƒ≈¿«¿»¿«≈»∆
¯tÁÏ Ôek˙È ‡lL „·Ï·e ,˙aLa21Ú˜¯wa ıÈ¯Á ¿«»ƒ¿«∆…ƒ¿«≈«¿…»ƒ««¿«

BÈ‡ - Ú˜¯w‰ e¯ÙÁ Ì‡ CÎÈÙÏe .Ô˙¯È¯b ˙ÚLaƒ¿«¿ƒ»»¿ƒ»ƒ»¿««¿«≈
ÏÚ Ì„‡ Cl‰Ó ÔÎÂ .Ôek˙ ‡lL ÈÙÏ ,CÎa LLBÁ≈¿»¿ƒ∆…ƒ¿«≈¿≈¿«≈»»«

ÌÈ·NÚ Èab22¯˜ÚÏ Ôek˙È ‡lL „·Ï·e ,˙aLa23 «≈¬»ƒ¿«»ƒ¿«∆…ƒ¿«≈«¬…
ÂÈ„È ıÁB¯Â .LLBÁ BÈ‡ - e¯˜Ú Ì‡ CÎÈÙÏ .Ô˙B‡»¿ƒ»ƒ∆∆¿≈≈¿≈»»

Ba ‡ˆBiÎÂ ˙B¯t‰ ¯ÙÚa24Ôek˙È ‡lL „·Ï·e , «¬««≈¿«≈ƒ¿«∆…ƒ¿«≈
¯ÚN‰ ¯ÈM‰Ï25ÔÎÂ .LLBÁ BÈ‡ - ¯L Ì‡ CÎÈÙÏ . ¿«ƒ«≈»¿ƒ»ƒ»«≈≈¿≈

ÈtŒÏÚŒÛ‡ ˙aLa da Òk‰Ï ¯zÓ ,‰˜eÁ„ ‰ˆ¯tƒ¿»¿»À»¿ƒ»≈»¿«»««ƒ
,‰Ê ÔB‚k ,Ôek˙Ó ÔÈ‡L ¯·c Ïk ÔÎÂ .˙B¯B¯ˆ ¯ÈMnL∆«ƒ¿¿≈»»»∆≈ƒ¿«≈¿∆

.¯zÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆À»

מתכוין.17) שאינו דבר התלמוד: בין 18)בלשון מחלוקת
והלכה  ועוד) ח: כתובות מא: (שבת שמעון ורבי יהודה רבי

שמותר. שמעון אפילו 19)כרבי קטנים, בין גדולים בין
בנוסח  בקרקע; חריץ נעשה אגב שדרך מרוצף, בלתי במקום
גבוהה  תיבה (מין ומגדל" "כסא כתוב התימנים, כת"י

לשמירה). דברים בה הבית,20)שישימו לרבץ גם ומותר
(או"ח  אבק יעלה שלא הבית קרקע על מים להזות דהיינו

שלז). ז.21)סי' פרק להלן ראה מלאכה, אב שהוא
יחף.22) הולך ואפילו לבשים, ובין לחים התולש 23)בין

קוצר. מלאכת של תולדה ח.24)הוא פרק להלן ראה
פ"ט.25) ראה דגוזז, תולדה

.ÂÈ‡ceL ‰Î‡ÏÓ BÏÏ‚a ˙ÈNÚÂ ,‰NÚÓ ‰NÚ Ï·‡¬»»»«¬∆¿«¬≈ƒ¿»¿»»∆««
tŒÏÚŒÛ‡ - ‰NÚÓ B˙B‡ ÏÈ·La ‰NÚzÔek˙ ‡lL È ≈»∆ƒ¿ƒ«¬∆««ƒ∆…ƒ¿«≈

dÏ26·iÁ ,27‰NÚz ‡lL ¯LÙ‡ È‡L ,Úe„È ¯·c‰L ; »«»∆«»»»«∆ƒ∆¿»∆…≈»∆
˜ÁˆÏ ÛBÚ L‡¯Ï CÈ¯vL È¯‰ ?„ˆÈk .‰Î‡ÏÓ d˙B‡»¿»»≈«¬≈∆»ƒ¿…¿«∆
ÛBÒ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ˙aLa BL‡¯ C˙ÁÂ ,ÔËw‰ Ba«»»¿»«…¿«»««ƒ∆≈
,Úe„È ¯·c‰L ;·iÁ ,„·Ïa ÛBÚ‰ ˙‚È¯‰Ï B˙n‚Ó¿«»«¬ƒ«»ƒ¿««»∆«»»»«
‡a ˙Ân‰ ‡l‡ ,‰ÈÁÈÂ ÈÁ‰ L‡¯ CzÁiL ¯LÙ‡ È‡L∆ƒ∆¿»∆«¿……««¿ƒ¿∆∆»«»∆»

BÏÈ·La28.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ¿ƒ¿≈…«≈»∆

מוכרחת 26) תוצאה היא אך לה, נתכוין שלא אע"פ
רבי 27)מעבודתו. מודה תרווייהו, דאמרו ורבא "אביי

ו:). (כתובות דחייב" - ימות ולא רישיה בפסיק שמעון
נהנה 28) היה לא שאם 'הערוך' בעל מרומי, נתן רבינו דעת

נקרא  והוא המעשה, אותו בשביל שנעשית מלאכה מאותו
מותר, ליה" ניחא דלא רישיה "פסיק הפוסקים בלשון

להלכה. הדבר הוכרע לא שב סי' ובאו"ח

.ÊBÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙aLa ‰Î‡ÏÓ ‰NBÚ‰ Ïk»»∆¿»»¿«»««ƒ∆≈
‰ÈÏÚ ·iÁ - ‰Î‡ÏÓ ÏL dÙe‚Ï CÈ¯ˆ29È¯‰ ?„ˆÈk . »ƒ¿»∆¿»»«»»∆»≈«¬≈

,‰ÏÈ˙tÏ B‡ ÔÓMÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L ÈtÓ ¯p‰ ˙‡ ‰akL∆ƒ»∆«≈ƒ¿≈∆»ƒ«∆∆«¿ƒ»
‡lL È„k B‡ ,Û¯NÈ ‡lL È„k B‡ „·‡È ‡lL È„k¿≈∆……«¿≈∆…ƒ»≈¿≈∆…
È¯‰Â ,‰Î‡ÏÓ Èeak‰L ÈtÓ - ¯ ÏL N¯Á Ú˜aÈƒ»«∆∆∆≈ƒ¿≈∆«ƒ¿»»«¬≈
,Èeak‰ Ûe‚Ï CÈ¯ˆ BÈ‡L ÈtŒÏÚ ŒÛ‡Â ,˙BaÎÏ Ôek˙ƒ¿«≈¿«¿««ƒ∆≈»ƒ¿«ƒ

N¯Á‰ ÈtÓ B‡ ÔÓM‰ ÈtÓ ‡l‡ ‰ak ‡ÏÂ30B‡ ¿…ƒ»∆»ƒ¿≈«∆∆ƒ¿≈«∆∆
ıBw‰ ˙‡ ¯È·Ún‰ ÔÎÂ .·iÁ ‰Ê È¯‰ ,‰ÏÈ˙t‰ ÈtÓƒ¿≈«¿ƒ»¬≈∆«»¿≈««¬ƒ∆«
,˙ÏÁb‰ ˙‡ ‰aÎÓ‰ B‡ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙Bn‡ Úa¯‡«¿««ƒ¿»«ƒ«¿«∆∆««∆∆

·iÁ - ÌÈa¯ Ô‰a e˜BfÈ ‡lL È„k31ÈtŒÏÚŒÛ‡Â . ¿≈∆…ƒ»∆«ƒ«»¿««ƒ
‡l‡ ,‰¯·Ú‰‰ Ûe‚Ï B‡ Èeak‰ Ûe‚Ï CÈ¯ˆ BÈ‡L∆≈»ƒ¿«ƒ¿««¬»»∆»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .·iÁ ‰Ê È¯‰ ,˜f‰‰ ˜ÈÁ¯‰Ï¿«¿ƒ«∆≈¬≈∆«»¿≈…«≈»∆

רבינו 29) ופסק עג:) (שבת שמעון ורבי יהודה רבי מחלוקת
אבל  עליה. חייב לגופה צריכה שאינה דמלאכה יהודה כרבי
- הראב"ד, חננאל, רבינו זה, על הראשונים) (רוב חולקים
רעח, סי' או"ח ערוך' וה'שולחן הרשב"א - הכרע אין ברי"ף
מדרבנן. אסור אבל - שפטור שמעון כרבי וסוברים

כט).30) (שבת בתוכה דולק שהנר חרס, של מנורה
פטור 31) לגופה צריכה שאינה שמלאכה ההלכה לפי אולם

בהם  יוזקו שלא כדי לכתחילה, מותר בזה - כח אות ראה -
שלד). סי' (או"ח רבים

.Á‰Î‡ÏÓ BÏ ‰NÚÂ ,‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ Ôek˙n‰ Ïk»«ƒ¿«≈«¬¿»»¿«¬»¿»»
‰ÈÏÚ ¯eËt - dÏ Ôek˙ ‡lL ˙¯Á‡32‡lL ÈÙÏ , «∆∆∆…ƒ¿«≈»»»∆»¿ƒ∆…

B‡ B¯·Áa ıÁ B‡ Ô·‡ ˜¯Ê ?„ˆÈk .Bz·LÁÓ ˙ÈNÚ«¬≈«¬«¿≈«»«∆∆≈«¬≈
Ô‚¯‰Ï È„k ‰Ó‰·a33B˙ÎÈÏ‰a ÔÏÈ‡ ¯˜ÚÂ CÏ‰Â ,34 ƒ¿≈»¿≈¿»¿»¿»«¿»«ƒ»«¬ƒ»

Ì‡ ,¯ÓÁÂ Ï˜ ‰Ê È¯‰ .¯eËt ‰Ê È¯‰ - ‚¯‰ ‡ÏÂ¿…»«¬≈∆»¬≈∆«»…∆ƒ
Ôek˙pL ÔB‚k ,¯eÓÁ ¯eq‡ ‰NÚÂ Ï˜ ¯eq‡Ï Ôek˙ƒ¿«≈¿ƒ«¿«¬»ƒ»¿∆ƒ¿«≈

˙ÈÏÓ¯Îa ˜¯ÊÏ35- ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï Ô·‡‰ ‰¯·ÚÂ ƒ¿…¿«¿¿ƒ¿»¿»»∆∆ƒ¿»«ƒ
¯·c ˙BNÚÏ Ôek˙ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯eËt ‡e‰L∆»¿≈…«≈»∆ƒ¿«≈«¬»»

¯Á‡ ¯·„ ‰NÚÂ ¯zn‰36˙‡ CzÁÏ Ôek˙pL ÔB‚k , «À»¿»»»»«≈¿∆ƒ¿«≈«¿…∆
Ïk ÔÎÂ .ÌeÏk ·iÁ BÈ‡ - ¯aÁÓ‰ ˙‡ C˙ÁÂ LeÏz‰«»¿»«∆«¿À»≈«»¿¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

תורה,32) אסרה מחשבת מלאכת גבי כז. בבאֿקמא במסכת
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zay zekld - mipnf xtq - `"pn d"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

במלאכת  כתוב לעשות; בתחילה שחשב כמו מעשיו שיעשה
מחשבת", מלאכת בכל "לעשות לח) (שמות המשכן
עשו  שבמשכן כמו הסמוכה, שבת למלאכת ולומדים
אין  כך מקודם, והציור המחשבה לפי מכוונות מלאכות
המחשבה  מכפי המעשה נשתנה אם בשבת חייבים

א.33)שבתחילה. פי"א, להלן תולדה 34)עיין הוא
פ"ח. להלן רק 35)דקוצר, הוא לתוכה הוצאה איסור

עג). שבת (ראה פי"ד להלן אחר:36)מדרבנן, בנוסח
מער"ק). תימנים: (כת"י כגון" (האסורה) מלאכה "ונעשית

.ËB‡ ,˙B·Ï ËwÏÂ ˙B¯ÁL ÌÈ‡z Ë˜ÏÏ Ôek˙ƒ¿«≈ƒ¿…¿≈ƒ¿…¿ƒ≈¿»
¯·c‰ Ct‰Â ,ÌÈ·Ú Ck ¯Á‡Â ÌÈ‡z Ë˜ÏÏ Ôek˙pL∆ƒ¿«≈ƒ¿…¿≈ƒ¿««»¬»ƒ¿∆¿««»»
.¯eËt - ÌÈ‡z Ck ¯Á‡Â ‰lÁza ÌÈ·Ú‰ ËwÏÂ¿ƒ≈»¬»ƒ«¿ƒ»¿««»¿≈ƒ»

·LÁM ‰Ó Ïk ËwlL ÈtŒÏÚŒÛ‡37ËwÏ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ , ««ƒ∆ƒ≈»«∆»«ƒ¿…ƒ≈
‡lL .‰NÚ ‰ek ‡ÏaL ,¯eËt - ·LÁL ¯„qk«≈∆∆»«»∆¿…«»»»»∆…

˙·LÁÓ ˙Î‡ÏÓ ‡l‡ ‰¯Bz ‰¯Ò‡38. »¿»»∆»¿∆∆«¬∆∆

לגוף 37) נתכוין דאפילו יהושע, כרבי ע"א. יט, כריתות
נקרא  - האסורה אחרת מלאכה ועשה אסור, ולמעשה

לא). אות (ראה ופטור כאן:38)מתעסק נוסף אחר, בנוסח
על  שעבר שלקט בעת ידע לא שהרי כמתעסק, הוא "והרי

מחשבתו".

.ÈÔek˙ ,˙BÈe·k B‡ ˙B˜ÏBc ˙B¯ ÈzL ÂÈÙÏ eÈ‰»¿»»¿≈≈¿¿ƒ¿«≈
- BÊ ˙‡ ˜ÈÏ„‰Â BÊ ˜ÈÏ„‰Ï ,BÊ ˙‡ ‰aÎÂ BÊ ˙BaÎÏ¿«¿ƒ»∆¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ∆

d˙BNÚÏ ·LÁL ‰Î‡Ïn‰ ÔÓ ‰NÚ È¯‰L ;·iÁ39. «»∆¬≈»»ƒ«¿»»∆»««¬»
BÊ ‰‡z Ë˜ÏÏ Ôek˙pL ÈÓÏ ?‰ÓB„ ‡e‰ ‰ÓÏ ‡‰»¿»∆¿ƒ∆ƒ¿«≈ƒ¿…¿≈»
‰Ê ˙‡ ‚¯‰Ï Ôek˙pL ÈÓÏ B‡ ,˙¯Á‡ ‰‡z ËwÏÂ¿ƒ≈¿≈»«∆∆¿ƒ∆ƒ¿«≈«¬…∆∆
·LÁL ‰Î‡ÏÓ ˙ÈNÚ È¯‰L ;‰Ê ˙‡ ‚¯‰Â¿»«∆∆∆¬≈«¬≈¿»»∆»«

.d˙BNÚÏ«¬»

לגוף 39) נתכוין דאם היא רבינו דעת ע"א. כ, כריתות
באופן  המעשה אותו ועשה האסור, באופן אחד ולמעשה
דעת  וכן עליו, השיג הראב"ד אבל חייב, - אחר בגוף האסור
שגם  סב.) סנהדרין עב. (שבת רבינוֿתם בשם ה'תוספות'
"מין  הנוסח: התימנים, בכת"י מקרבן; פטור זה באופן

"מן". במקום המלאכה"

.‡ÈÏ·‡40‰iL ˙BaÎÏe ‰BL‡¯ ˜ÈÏ„‰Ï Ôek˙ Ì‡ ¬»ƒƒ¿«≈¿«¿ƒƒ»¿«¿ƒ»
Ck ¯Á‡Â ‰BL‡¯ ‰aÎÂ ¯·c‰ Ct‰Â ,‰È¯Á‡«¬∆»¿∆¿««»»¿ƒ»ƒ»¿««»
BÊ ˜ÈÏ„‰Â BÊ ‰ak .¯eËt - ‰È¯Á‡ ‰iL ˜ÈÏ„‰ƒ¿ƒ¿ƒ»«¬∆»»ƒ»¿ƒ¿ƒ
ÌÈc˜‰ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡L ;·iÁ - ˙Á‡ ‰ÓÈLaƒ¿ƒ»«««»∆««ƒ∆…ƒ¿ƒ
Ô‰ÈzL ‡l‡ ,d˙B‡ ¯Á‡ ‡Ï ‰Ê È¯‰ ,‰˜Ï„‰‰««¿»»¬≈∆…≈«»∆»¿≈∆
ÏÎÂ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .·iÁ CÎÈÙÏe ,˙Á‡k¿««¿ƒ»«»¿≈…«≈»∆¿»

dÏ Ôek˙ ‡ÏÂ ˜qÚ˙Óa ‰Î‡ÏÓ ‰NBÚ‰41.¯eËt - »∆¿»»¿ƒ¿«≈¿…ƒ¿«≈»»

כבה,40) אחד ונר דולק אחד נר היה אם "אבל אחר: בנוסח
רוקח'). ('מעשה ראשונה" להדליק כ,41)ונתכוון כריתות

אשר  חטאתו אליו הודע "או כג): ד, (ויקרא מהמקרא ע"א.
בין  דהיינו למתעסק, פרט יט. בכריתות נדרש בה", חטא
שהתכוון  או אחר, בגוף האיסור פעולת לאותה שהתכוון
התכוון  שלא או הגוף, באותו אפילו אחר איסור לפעולת

פטור  וכשעשאה מתעסק, נקרא בכולם כלל, איסור לפעולת
מקרבן.

.·ÈÏÚ ¯˙BÈa ˙ÈNÚÂ ,‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ Ôek˙n‰ Ïk»«ƒ¿«≈«¬¿»»¿«¬≈¿≈«
È¯‰ ?„ˆÈk .¯eËt - B˙ekÓ ˙eÁÙa ;·iÁ - B˙ek«»»«»¿»ƒ«»»»≈«¬≈

ÂÈ¯Á‡Ï ‡NÓ ‡ÈˆB‰Ï Ôek˙pL42- ÂÈÙÏ BÏ ‡·e , ∆ƒ¿«≈¿ƒ«»¿«¬»»¿»»
‰¯ÈÓL ˙ÈNÚÂ ,‰˙eÁt ‰¯ÈÓLÏ Ôek˙ È¯‰L ;·iÁ«»∆¬≈ƒ¿«≈ƒ¿ƒ»¿»¿«¬≈¿ƒ»
ÂÈ¯Á‡Ï BÏ ‡·e ,ÂÈÙÏ ‡ÈˆB‰Ï Ôek˙ Ì‡ Ï·‡ .‰lÚÓ¿À»¬»ƒƒ¿«≈¿ƒ¿»»»¿«¬»

B‰Ï Ôek˙ È¯‰L ;¯eËt -,‰lÚÓ ‰¯ÈÓLa ‡Èˆ »∆¬≈ƒ¿«≈¿ƒƒ¿ƒ»¿À»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰˙eÁt ‰¯ÈÓLa ‡ÈˆB‰Â¿ƒƒ¿ƒ»¿»¿≈…«≈»∆

שם).42) וגמרא (במשנה צב: בשבת מבואר

.‚ÈB¯Na ÔÈa ‡Nn‰ CÈÏL‰Â ¯pÒa ¯e‚Á ‰È‰»»»¿ƒ»¿ƒ¿ƒ««»≈¿»
B‡ÈˆB‰Ï Bk¯cL ,‡Nn‰ ‰Ê ‡aL ÔÈa - B˜eÏÁÂ«¬≈∆»∆««»∆«¿¿ƒ
ÔkL ,·iÁ - ÂÈ¯Á‡Ï ‡aL ÔÈa ,ÂÈÙÏ ,˙‡f‰ C¯ca«∆∆«…¿»»≈∆»¿«¬»«»∆≈

¯ÊBÁ ˙BÈ‰Ï Bk¯c43. «¿ƒ¿≈

מחשבתו 43) ונתקיימה סביב, שיתהפך מתחילה וידע
הראשונה.

.„Èda ÏÈÁ˙‰Â ,˙aLa ‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ Ôek˙n‰ Ïk»«ƒ¿«≈«¬¿»»¿«»¿ƒ¿ƒ»
¯eÚMk ‰NÚÂ44Ïk ÌÈÏL‰ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,·iÁ - ¿»»«ƒ«»««ƒ∆…ƒ¿ƒ»

Ôek˙pL È¯‰ ?„ˆÈk .dÓÈÏL‰Ï Ôek˙pL ‰Î‡Ïn‰«¿»»∆ƒ¿«≈¿«¿ƒ»≈«¬≈∆ƒ¿«≈
‡Ï :ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - ˙aLa ¯ËL B‡ ˙¯b‡ ·zÎÏƒ¿…ƒ∆∆¿»¿«»≈¿ƒ…
B‡ ¯ËM‰ Ïk ·zÎÈÂ BˆÙÁ ÌÈÏLiL „Ú ‰Ê ·iÁ˙Èƒ¿«≈∆«∆«¿ƒ∆¿¿ƒ¿…»«¿»

˙Bi˙B‡ ÈzL ·zÎiMÓ ‡l‡ ,˙¯b‡‰ Ïk45ÔÎÂ .·iÁ »»ƒ∆∆∆»ƒ∆ƒ¿…¿≈ƒ«»¿≈
ÔÈËeÁ ÈL ‚¯‡iMÓ - ÌÏL „‚a ‚¯‡Ï Ôek˙ Ì‡45 ƒƒ¿«≈∆¡…∆∆»≈ƒ∆∆¡…¿≈ƒ

ÏÈ‡B‰ ,„‚a‰ ÌÈÏL‰Ï B˙ekL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .·iÁ«»¿««ƒ∆«»»¿«¿ƒ«∆∆ƒ
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .·iÁ - ‰eÎa ¯eÚMk ‰NÚÂ¿»»«ƒ¿«»»«»¿≈…«≈»∆

מלאכה 44) כל שיעור ואילך, ח מפרק להלן הביא רבינו
רש"י  לדעת מכשיעור, פחות עשה ואם עליה, שחייבים
עד) (יומא שאמר יוחנן כרבי התורה מן אסור עד. בשבת
צבי' ב'חכם וראה עונש. בו ואין התורה מן אסור שיעור חצי

פו. להלן 45)סי' ראה זו, במלאכה עליו שחייבים שיעור
קג.). (שבת ופי"א פ"ו

.ÂË,Bc·Ï d˙B‡ ˙BNÚÏ ÏBÎÈ „ÈÁi‰L ‰Î‡ÏÓ Ïk»¿»»∆«»ƒ»«¬»¿«
d˙ˆ˜Ó ‰Ê ‰NÚL ÔÈa - ˙eÙzLa ÌÈL d˙B‡ eNÚÂ¿»»¿«ƒ¿À»≈∆»»∆ƒ¿»»

d˙ˆ˜Ó ‰ÊÂ46,BÊ ˙eL¯Ó ıÙÁ‰ ‰Ê ¯˜ÚL ÔB‚k , ¿∆ƒ¿»»¿∆»«∆«≈∆≈¿
˙¯Á‡ ˙eL¯a ÈM‰ BÁÈp‰Â47d˙B‡ eNÚL ÔÈa , ¿ƒƒ«≈ƒƒ¿«∆∆≈∆»»

Ì‰ÈL eÊÁ‡L ÔB‚k ,ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ „Á‡k Ì‰ÈL¿≈∆¿∆»ƒ¿ƒ»¿«¿∆»¬¿≈∆
˙eL¯Ó e‰e‡ÈˆB‰Â ¯kk eÊÁ‡ B‡ e·˙ÎÂ ÒBÓÏ˜a¿À¿¿»¿»¬ƒ»¿ƒ≈¿

˙eL¯Ï48.ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰ - ƒ¿¬≈≈¿ƒ

"ואם 46) כז): ד, (ויקרא ממקרא בברייתא נלמד וג. ב. שבת
הארץ מעם בשגגה תחטא אחת ממצוות ·Â˘Ú˙‰נפש אחת

העושה  ולא כולה את העושה ואשם", תעשינה לא אשר ה'
אותה  ועשו שנים חייב, - אותה ועשה יחיד - מקצתה את

פטורין. הוצאה 47)- על חייב אין כי מבואר פי"ג להלן
השניה. ברשות ומניח זו מרשות חפץ עוקר אם אלא

בשבת.48) חייב רשויות אלו על פי"ג להלן ראה
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zayקפ zekld - mipnf xtq - `"pn d"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.ÊË„Ú Bc·Ï d˙BNÚÏ ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈∆»≈∆»«¬»¿««
e‰e‡ÈˆB‰Â ‰¯B˜ eÊÁ‡L ÌÈL ÔB‚k ,eÙ¯ËˆiL∆ƒ¿»¿¿¿«ƒ∆»¬»¿ƒ
Ô‰Ó „Á‡a Ák ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ïƒ¿»«ƒƒ¿≈…«¿∆»≈∆
„ÚÂ ‰lÁzÓ ˙eÙzLa d˙B‡ eNÚÂ ,Bc·Ï d˙BNÚÏ«¬»¿«¿»»¿À»ƒ¿ƒ»¿«

Ô‰ÈLÏ „Á‡ ¯eÚLÂ ,ÔÈ·iÁ Ô‰ÈL ,ÛBÒ49Ák ‰È‰ . ¿≈∆«»ƒ¿ƒ∆»ƒ¿≈∆»»…«
ÏBÎÈ BÈ‡ ÈM‰Â ,Bc·Ï BÊ ‰¯B˜ ‡ÈˆB‰Ï „Á‡a¿∆»¿ƒ»¿«¿«≈ƒ≈»
‰Ê - ‰e‡ÈˆB‰Â Ì‰ÈL eÙzzLÂ ,Bc·Ï d‡ÈˆB‰Ï¿ƒ»¿«¿ƒ¿«¿¿≈∆¿ƒ»∆

L ÔBL‡¯‰BÈ‡ ÚiÒÓe ,‡e‰ ÚiÒÓ ÈM‰Â ,·iÁ ÏBÎÈ »ƒ∆»«»¿«≈ƒ¿«≈«¿«≈«≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌeÏk ·iÁ«»¿¿≈…«≈»∆

רבי 49) יהודה, רבי בין צג:) (שבת במחלוקת שנוי זה דין
רבים. נגד כיחיד רבינו ופסק שמעון, ורבי מאיר

.ÊÈÔÈ¯eËt ÔÈÏ˜Ï˜Ó‰ Ïk50Ï·ÁL È¯‰ ?„ˆÈk . »«¿«¿¿ƒ¿ƒ≈«¬≈∆»«
ÌÈ„‚a Ú¯˜ Ì‡ ÔÎÂ ,‰˙ÁL‰ C¯c ‰Ó‰·a B‡ B¯·Áa«¬≈ƒ¿≈»∆∆«¿»»¿≈ƒ»«¿»ƒ
‰Ê È¯‰ - ‰˙ÁL‰ C¯c ÌÈÏk ¯aL B‡ ÔÙ¯N B‡¿»»ƒ≈≈ƒ∆∆«¿»»¬≈∆

d¯ÙÚÏ ‡l‡ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ‡nb ¯ÙÁ .¯eËt51È¯‰ - »»«À»¿≈»ƒ∆»«¬»»¬≈
,‰Î‡ÏÓ ‰NÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ .¯eËÙe Ï˜Ï˜Ó ‰Ê∆¿«¿≈»««ƒ∆»»¿»»

.¯eËt - Ï˜Ï˜Ï B˙eÎÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿«»»¿«¿≈»

מה 50) דלפי ודע קה:). (שבת יהודה כרבי פסק רבינו
פטור  היינו פטור, שכתוב מקום דכל הפרק בתחילת שאמרנו
אסור  במקלקל הואֿהדין מדרבנן, כן לעשות ואסור מעונש

הראשונים). ורוב (הר"ן שנפסקה 51)מדרבנן אע"פ
עליה, חייב לגופה צריכה שאינה מלאכה כי ההלכה למעלה

הוא. שמקלקל משום פטור כאן זאת בכל

.ÁÈÈ¯‰ ?„ˆÈk .·iÁ - Ôw˙Ï ˙Ó ÏÚ Ï˜Ï˜Ó‰ Ïk»«¿«¿≈«¿»¿«≈«»≈«¬≈
·zÎÏ È„k ˜ÁnL B‡ ,BÓB˜Óa ˙B·Ï È„k ¯˙qL∆»«¿≈ƒ¿ƒ¿∆»«¿≈ƒ¿…
dÎB˙a ˙B·Ï È„k ‡nb ¯ÙÁL B‡ ,˜ÁnL ÌB˜na«»∆»«∆»«À»¿≈ƒ¿¿»

·iÁ - ‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ ,˙B„BÒÈ52¯eÚLk Ô¯eÚLÂ . ¿¿»«≈»∆«»¿ƒ»¿ƒ
.Ôw˙Ó‰«¿«≈

"מלאכת 52) בשבת כי הוא והטעם קח:), (שבת משנה
שכוונתו  וכיון - לד אות ראה - תורה אסרה מחשבת"

הקלקול. על אף חייב לתקן, מנת על ומחשבתו

.ËÈ‚‚BLa d˙ˆ˜Ó ˙aLa ‰Î‡ÏÓ ‰NBÚ‰ Ïk»»∆¿»»¿«»ƒ¿»»¿≈
ÔÈa ,‚‚L ÛBq·Ïe „ÈÊ‰L ÔÈa - ÔB„Êa d˙ˆ˜Óeƒ¿»»¿»≈∆≈ƒ¿«»«≈

¯eËt - „ÈÊ‰ ÛBq·Ïe ‚‚ML53¯eÚL ‰NÚiL „Ú , ∆»«¿«≈ƒ»«∆«¬∆ƒ
Ck ¯Á‡Â ,ÔB„Êa ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ dlk ‰Î‡Ïn‰«¿»»À»ƒ¿ƒ»¿«¿»¿««»
·iÁ - ‰‡¯˙‰Â ÌÈ„Úa ‰È‰È Ì‡Â ;˙¯k ·iÁ ‰È‰Èƒ¿∆«»»≈¿ƒƒ¿∆¿≈ƒ¿«¿»»«»

B‡ .‰ÏÈ˜Ò54‰‚‚La dlk ‰Î‡ÏÓ ¯eÚL ‰NÚiL ¿ƒ»∆«¬∆ƒ¿»»À»ƒ¿»»
˙‡hÁ ·iÁ ‰È‰È Ck ¯Á‡Â ,ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓƒ¿ƒ»¿«¿««»ƒ¿∆«»«»

.‰Úe·¿̃»

קב.).53) בשבת (ראה זו 54)מקרבן הלכה ביאור
פ"ב. שגגות בהל' רבינו שכתב מה וראה הפרק. בתחילת

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
והחולים,1) נפש כפיקוח מפניו, שבת שנדחית מה בו כלל

שאינו  ומי הדברים, באלו וכיוצא והמלחמות החיה, ודיני

כמבואר  שידחה, הוא הכרח זה שגם שבת, הוא מתי יודע
שם.

.‡˙BLÙ ˙kÒ Ïˆ‡ ˙aL ‡È‰ ‰ÈeÁc2Ïk ¯‡Lk ¿»ƒ«»≈∆«»«¿»ƒ¿»»
˙Bˆn‰3Ïk BÏ ÔÈNBÚ ,‰kÒ Ba LiL ‰ÏBÁ CÎÈÙÏ . «ƒ¿¿ƒ»∆∆≈«»»ƒ»

˙aLa ÂÈÎ¯ˆ4Ôn‡ ‡ÙB¯ Èt ÏÚ5.ÌB˜Ó B˙B‡ ÏL ¿»»¿«»«ƒ≈À»∆»
BÈ‡L ˜ÙÒ ˙aM‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÏlÁÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L ˜ÙÒ»≈∆»ƒ¿«≈»»∆««»»≈∆≈
˙aM‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÏlÁÏ ‡ÙB¯ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ ,CÈ¯»̂ƒ¿≈ƒ»«≈¿«≈»»∆««»
˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈÏlÁÓ - CÈ¯ˆ BÈ‡ ¯ÓB‡ ¯Á‡ ‡ÙB¯Â¿≈«≈≈≈»ƒ¿«¿ƒ»»∆

.˙aM‰ ˙‡ ‰ÁBc ˙BLÙ ˜ÙqL ;˙aM‰««»∆¿≈¿»∆∆««»

ãycew zegiyn zecewpã

.zeytp zpkq lv` zay `id diegc

אחת  שבת עליו "חלל הלימוד בין ההבדל מה להבין צריך
עליו  אין פה.) (יומא הגמרא שלמסקנת הלימוד ובין כו'"
ברמב"ם  (הובא - בהם" שימות ולא בהם, "וחי - פירכא

ה"ג). כאן
נפש' ש'פיקוח שוב ללמוד הגמרא הוצרכה מדוע ועוד,
זה  מפסוק הרי בהם", שימות ולא בהם, מ"וחי שבת דוחה
ש'פיקוח  שם) יומא (בגמרא קודם לימוד כבר ישנו עצמו
כל  בכלל היא שבת והלא כולה, התורה כל דוחה נפש'

נפש'. 'פיקוח מפני שנדחות המצוות
בהלכות  פעמיים, זה לימוד שהביא מצינו ברמב"ם גם
אלא  ה"ד) (פ"ב שבת ובהלכות ה"א) (פ"ה התורה יסודי
"...אשר  ובמקום הגמרא, מלשון שינה שבת על שבלימוד
בהם" שימות ולא בהם וחי בהם, וחי האדם אותם יעשה
ולא  בהם, וחי אותם יעשה "אשר שבת בהלכות כתב

בהם". שימות
כל  את נפש' 'פיקוח דחיית הרמב"ם לשיטת הוא, והביאור
את  נפש' 'פיקוח מדחיית בגדרה שונה כולה, התורה
אלא  ועומדים קיימים התורה חיובי המצוות, בכל השבת.
רק  אינה שבת אבל נדחים, הם נפש' 'פיקוח שבמקום

שמירתה,דחוי  על חיוב כל שאין אלא נפש' 'פיקוח מפני ה
כלל. השבת על התורה ציוותה לא נפש' 'פיקוח ובמקום

הלימוד  מלשון ששינה שבת, הל' ברמב"ם מדוייק זה עניין
המדבר  התורה, יסודי בהל' עצמו שלו (ומהלימוד בש"ס
הגמרא  מביאה קודם שם, כי כולה), התורה כל בדחיית
ולא  בהם, "וחי הלימוד את ואח"כ בהם" "...וחי הפסוק את
ש'פיקוח  כך על המיוחד הלימוד שזהו כיון בהם" שימות
זאת  כתב לא שבת לעניין אבל המצוות, כל את דוחה נפש'
של  ופירוש כהמשך אלא לימוד של בלשון הרמב"ם
שימות  ולא בהם, וחי האדם אותם יעשה "אשר הפסוק
נפש' 'פיקוח מפני דחויה שהשבת הפשט אין כי בהם"
נפש'. 'פיקוח במקום שבת חיוב כל אין שמלכתחילה אלא
יש  המצוות, ובכל בשבת נפש' 'פיקוח בדין ההבדל בסיבת
וכפירש"י  ישראל, ובין הקב"ה בין אות היא שהשבת לומר
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קפי zay zekld - mipnf xtq - `"pn d"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.ÊË„Ú Bc·Ï d˙BNÚÏ ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈∆»≈∆»«¬»¿««
e‰e‡ÈˆB‰Â ‰¯B˜ eÊÁ‡L ÌÈL ÔB‚k ,eÙ¯ËˆiL∆ƒ¿»¿¿¿«ƒ∆»¬»¿ƒ
Ô‰Ó „Á‡a Ák ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ïƒ¿»«ƒƒ¿≈…«¿∆»≈∆
„ÚÂ ‰lÁzÓ ˙eÙzLa d˙B‡ eNÚÂ ,Bc·Ï d˙BNÚÏ«¬»¿«¿»»¿À»ƒ¿ƒ»¿«

Ô‰ÈLÏ „Á‡ ¯eÚLÂ ,ÔÈ·iÁ Ô‰ÈL ,ÛBÒ49Ák ‰È‰ . ¿≈∆«»ƒ¿ƒ∆»ƒ¿≈∆»»…«
ÏBÎÈ BÈ‡ ÈM‰Â ,Bc·Ï BÊ ‰¯B˜ ‡ÈˆB‰Ï „Á‡a¿∆»¿ƒ»¿«¿«≈ƒ≈»
‰Ê - ‰e‡ÈˆB‰Â Ì‰ÈL eÙzzLÂ ,Bc·Ï d‡ÈˆB‰Ï¿ƒ»¿«¿ƒ¿«¿¿≈∆¿ƒ»∆

L ÔBL‡¯‰BÈ‡ ÚiÒÓe ,‡e‰ ÚiÒÓ ÈM‰Â ,·iÁ ÏBÎÈ »ƒ∆»«»¿«≈ƒ¿«≈«¿«≈«≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌeÏk ·iÁ«»¿¿≈…«≈»∆

רבי 49) יהודה, רבי בין צג:) (שבת במחלוקת שנוי זה דין
רבים. נגד כיחיד רבינו ופסק שמעון, ורבי מאיר

.ÊÈÔÈ¯eËt ÔÈÏ˜Ï˜Ó‰ Ïk50Ï·ÁL È¯‰ ?„ˆÈk . »«¿«¿¿ƒ¿ƒ≈«¬≈∆»«
ÌÈ„‚a Ú¯˜ Ì‡ ÔÎÂ ,‰˙ÁL‰ C¯c ‰Ó‰·a B‡ B¯·Áa«¬≈ƒ¿≈»∆∆«¿»»¿≈ƒ»«¿»ƒ
‰Ê È¯‰ - ‰˙ÁL‰ C¯c ÌÈÏk ¯aL B‡ ÔÙ¯N B‡¿»»ƒ≈≈ƒ∆∆«¿»»¬≈∆

d¯ÙÚÏ ‡l‡ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ‡nb ¯ÙÁ .¯eËt51È¯‰ - »»«À»¿≈»ƒ∆»«¬»»¬≈
,‰Î‡ÏÓ ‰NÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ .¯eËÙe Ï˜Ï˜Ó ‰Ê∆¿«¿≈»««ƒ∆»»¿»»

.¯eËt - Ï˜Ï˜Ï B˙eÎÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿«»»¿«¿≈»

מה 50) דלפי ודע קה:). (שבת יהודה כרבי פסק רבינו
פטור  היינו פטור, שכתוב מקום דכל הפרק בתחילת שאמרנו
אסור  במקלקל הואֿהדין מדרבנן, כן לעשות ואסור מעונש

הראשונים). ורוב (הר"ן שנפסקה 51)מדרבנן אע"פ
עליה, חייב לגופה צריכה שאינה מלאכה כי ההלכה למעלה

הוא. שמקלקל משום פטור כאן זאת בכל

.ÁÈÈ¯‰ ?„ˆÈk .·iÁ - Ôw˙Ï ˙Ó ÏÚ Ï˜Ï˜Ó‰ Ïk»«¿«¿≈«¿»¿«≈«»≈«¬≈
·zÎÏ È„k ˜ÁnL B‡ ,BÓB˜Óa ˙B·Ï È„k ¯˙qL∆»«¿≈ƒ¿ƒ¿∆»«¿≈ƒ¿…
dÎB˙a ˙B·Ï È„k ‡nb ¯ÙÁL B‡ ,˜ÁnL ÌB˜na«»∆»«∆»«À»¿≈ƒ¿¿»

·iÁ - ‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ ,˙B„BÒÈ52¯eÚLk Ô¯eÚLÂ . ¿¿»«≈»∆«»¿ƒ»¿ƒ
.Ôw˙Ó‰«¿«≈

"מלאכת 52) בשבת כי הוא והטעם קח:), (שבת משנה
שכוונתו  וכיון - לד אות ראה - תורה אסרה מחשבת"

הקלקול. על אף חייב לתקן, מנת על ומחשבתו

.ËÈ‚‚BLa d˙ˆ˜Ó ˙aLa ‰Î‡ÏÓ ‰NBÚ‰ Ïk»»∆¿»»¿«»ƒ¿»»¿≈
ÔÈa ,‚‚L ÛBq·Ïe „ÈÊ‰L ÔÈa - ÔB„Êa d˙ˆ˜Óeƒ¿»»¿»≈∆≈ƒ¿«»«≈

¯eËt - „ÈÊ‰ ÛBq·Ïe ‚‚ML53¯eÚL ‰NÚiL „Ú , ∆»«¿«≈ƒ»«∆«¬∆ƒ
Ck ¯Á‡Â ,ÔB„Êa ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ dlk ‰Î‡Ïn‰«¿»»À»ƒ¿ƒ»¿«¿»¿««»
·iÁ - ‰‡¯˙‰Â ÌÈ„Úa ‰È‰È Ì‡Â ;˙¯k ·iÁ ‰È‰Èƒ¿∆«»»≈¿ƒƒ¿∆¿≈ƒ¿«¿»»«»

B‡ .‰ÏÈ˜Ò54‰‚‚La dlk ‰Î‡ÏÓ ¯eÚL ‰NÚiL ¿ƒ»∆«¬∆ƒ¿»»À»ƒ¿»»
˙‡hÁ ·iÁ ‰È‰È Ck ¯Á‡Â ,ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓƒ¿ƒ»¿«¿««»ƒ¿∆«»«»

.‰Úe·¿̃»

קב.).53) בשבת (ראה זו 54)מקרבן הלכה ביאור
פ"ב. שגגות בהל' רבינו שכתב מה וראה הפרק. בתחילת

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
והחולים,1) נפש כפיקוח מפניו, שבת שנדחית מה בו כלל

שאינו  ומי הדברים, באלו וכיוצא והמלחמות החיה, ודיני

כמבואר  שידחה, הוא הכרח זה שגם שבת, הוא מתי יודע
שם.

.‡˙BLÙ ˙kÒ Ïˆ‡ ˙aL ‡È‰ ‰ÈeÁc2Ïk ¯‡Lk ¿»ƒ«»≈∆«»«¿»ƒ¿»»
˙Bˆn‰3Ïk BÏ ÔÈNBÚ ,‰kÒ Ba LiL ‰ÏBÁ CÎÈÙÏ . «ƒ¿¿ƒ»∆∆≈«»»ƒ»

˙aLa ÂÈÎ¯ˆ4Ôn‡ ‡ÙB¯ Èt ÏÚ5.ÌB˜Ó B˙B‡ ÏL ¿»»¿«»«ƒ≈À»∆»
BÈ‡L ˜ÙÒ ˙aM‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÏlÁÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L ˜ÙÒ»≈∆»ƒ¿«≈»»∆««»»≈∆≈
˙aM‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÏlÁÏ ‡ÙB¯ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ ,CÈ¯»̂ƒ¿≈ƒ»«≈¿«≈»»∆««»
˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈÏlÁÓ - CÈ¯ˆ BÈ‡ ¯ÓB‡ ¯Á‡ ‡ÙB¯Â¿≈«≈≈≈»ƒ¿«¿ƒ»»∆

.˙aM‰ ˙‡ ‰ÁBc ˙BLÙ ˜ÙqL ;˙aM‰««»∆¿≈¿»∆∆««»

ãycew zegiyn zecewpã

.zeytp zpkq lv` zay `id diegc

אחת  שבת עליו "חלל הלימוד בין ההבדל מה להבין צריך
עליו  אין פה.) (יומא הגמרא שלמסקנת הלימוד ובין כו'"
ברמב"ם  (הובא - בהם" שימות ולא בהם, "וחי - פירכא

ה"ג). כאן
נפש' ש'פיקוח שוב ללמוד הגמרא הוצרכה מדוע ועוד,
זה  מפסוק הרי בהם", שימות ולא בהם, מ"וחי שבת דוחה
ש'פיקוח  שם) יומא (בגמרא קודם לימוד כבר ישנו עצמו
כל  בכלל היא שבת והלא כולה, התורה כל דוחה נפש'

נפש'. 'פיקוח מפני שנדחות המצוות
בהלכות  פעמיים, זה לימוד שהביא מצינו ברמב"ם גם
אלא  ה"ד) (פ"ב שבת ובהלכות ה"א) (פ"ה התורה יסודי
"...אשר  ובמקום הגמרא, מלשון שינה שבת על שבלימוד
בהם" שימות ולא בהם וחי בהם, וחי האדם אותם יעשה
ולא  בהם, וחי אותם יעשה "אשר שבת בהלכות כתב

בהם". שימות
כל  את נפש' 'פיקוח דחיית הרמב"ם לשיטת הוא, והביאור
את  נפש' 'פיקוח מדחיית בגדרה שונה כולה, התורה
אלא  ועומדים קיימים התורה חיובי המצוות, בכל השבת.
רק  אינה שבת אבל נדחים, הם נפש' 'פיקוח שבמקום

שמירתה,דחוי  על חיוב כל שאין אלא נפש' 'פיקוח מפני ה
כלל. השבת על התורה ציוותה לא נפש' 'פיקוח ובמקום

הלימוד  מלשון ששינה שבת, הל' ברמב"ם מדוייק זה עניין
המדבר  התורה, יסודי בהל' עצמו שלו (ומהלימוד בש"ס
הגמרא  מביאה קודם שם, כי כולה), התורה כל בדחיית
ולא  בהם, "וחי הלימוד את ואח"כ בהם" "...וחי הפסוק את
ש'פיקוח  כך על המיוחד הלימוד שזהו כיון בהם" שימות
זאת  כתב לא שבת לעניין אבל המצוות, כל את דוחה נפש'
של  ופירוש כהמשך אלא לימוד של בלשון הרמב"ם
שימות  ולא בהם, וחי האדם אותם יעשה "אשר הפסוק
נפש' 'פיקוח מפני דחויה שהשבת הפשט אין כי בהם"
נפש'. 'פיקוח במקום שבת חיוב כל אין שמלכתחילה אלא
יש  המצוות, ובכל בשבת נפש' 'פיקוח בדין ההבדל בסיבת
וכפירש"י  ישראל, ובין הקב"ה בין אות היא שהשבת לומר
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את  לכם בהנחילי בכם שבחרתי בינינו היא גדולה "אות
שבין  הגדולה" שה"אות ומכיון למנוחה", מנוחתי יום
היא  אין בשבת, השביתה של תוכנה היא וישראל הקב"ה

מישראל. איש של נפש' 'פיקוח במקום כלל מתקיימת
שישמור  כדי אחת שבת עליו "חלל הלימוד בין ההבדל זהו
כו'" עליו ב"חלל כי בהם", "וחי הלימוד ובין הרבה" שבתות
היא  והשבת שבת, חילול כאן יש עכשיו שאמנם מודגש
בלימוד  אבל המצוות, כל כמו נפש' 'פיקוח אצל דחויה
לא  זו כי שבת, חילול כלל כאן שאין משמע בהם" מ"וחי

נפש'. 'פיקוח במקום כלל נצטוותה
(138 cenr f"k wlg y"ewl itÎlr)

השבת?2) את שדוחה נפש לפיקוח מנין ע"ב. פה, יומא
משפטי  ואת חוקותי את ושמרתם ה) יח, (ויקרא שנאמר
רבי  בהם: שימות ולא בהם, וחי האדם אותם יעשה אשר
בני  ושמרו טז) לא, (שמות מהכתוב דורש מנסיא בן שמעון
"חלל  תורה אמרה השבת, את לעשות השבת את ישראל
פיקוח  אולם הרבה". שבתות שישמור כדי אחת שבת עליו
מחליו  יקום שלא לנו ברור אם אפילו גם שבת, דוחה נפש
לחיי  רק היא והצלתו שבתות, עוד לשמור יזכה ולא זה,
שחטא  מה ויתקן שעה באותה תשובה יעשה "שמא שעה,

('המאירי'). פ"ה,3)בחייו" התורה יסודי בהל' כמבואר
הותרה,4)ה"א. כתב ולא "דחויה", שכתב רבינו מלשון

שבת, חילול בלא לעשות אפשר אם כי לכאורה נראה
דחויה  בין ההבדל הוא זה כי בהיתר, לעשות מחוייבים
שעי"ז  לחשוש שיש במקום אבל ו':), יומא (ראה והותרה

השבת. את מחללין - בריפוי איחור אחר:5)יהיה בנוסח
רופא, או מומחה דוקא ולאו רוקח'): ('מעשה נאמן" "רופא
במקצת, מומחים חשובים אדם בני סתם אפילו אלא

שכח). סי' (או"ח ידיהם על ומחללין

.·e‰e„Ó‡6CÎÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L ˙aM‰ ÌBÈa7ÔÎÂ ¬»¿««»∆»ƒ¿»¿≈
È„k ·¯Ú‰ „Ú ÔÈzÓ :ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - ÌÈÓÈ ‰ÓLÏƒ¿…»»ƒ≈¿ƒ«¿ƒ«»∆∆¿≈
ÌBi‰Ó ÔÈÏÈÁ˙Ó ‡l‡ ,˙B˙aL ÈzL ÂÈÏÚ ÏlÁÏ ‡lL∆…¿«≈»»¿≈«»∆»«¿ƒƒ≈«
Ïk .˙B˙aL ‰‡Ó elÙ‡ ÂÈÏÚ ÔÈÏlÁÓe .˙aL ‡e‰L∆«»¿«¿ƒ»»¬ƒ≈»«»»
- ‰kÒ ˜ÙÒ B‡ ‰kÒ Ba LÈÂ CÈ¯ˆ ‡e‰L ÔÓÊ¿«∆»ƒ¿≈«»»¿≈«»»
˙‡ ÂÈÙlÓ ÔÈaÎÓe ,¯p‰ ˙‡ BÏ ÔÈ˜ÈÏ„Óe .ÔÈÏlÁÓ¿«¿ƒ«¿ƒƒ∆«≈¿«ƒƒ¿»»∆

¯p‰8BÏ ÔÈnÁÓe ,ÔÈÏM·Óe ÔÈÙB‡Â ,BÏ ÔÈËÁBLÂ , «≈¿¬ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ
ÏL BÏÏk .BÙeb ˙ˆÈÁ¯Ï ÔÈa B˙B˜L‰Ï ÔÈa ,ÔÈnÁ«ƒ≈¿«¿≈ƒ¿ƒ«¿»∆
ÏÁk ‡e‰ È¯‰ ‰kÒ Ba LiL ‰ÏBÁ Èa‚Ï ˙aL :¯·c»»«»¿«≈∆∆≈«»»¬≈¿…

.Ô‰Ï CÈ¯ˆ ‡e‰L ÌÈ¯·c‰ ÏÎÏ¿»«¿»ƒ∆»ƒ»∆

ושיערו.6) במחלתו זו 7)התבוננו בשבת שגם כלומר:
קכח:). כט: שבת פד: (יומא עליו לחלל צריך הבאה ובשבת

או 8) אחר למקום החולה את להוציא כשאיֿאפשר היינו
ידי  על או עליו, כלי כפיית ידי על האור את ממנו להסתיר
על  מלעבור מוקצה לטלטל מוטב כי החוצה, הנר הוצאת

כט. שבת 'המאירי' ראה כיבוי. איסור

.‚ÏÚ ‡Ï Ô˙B‡ ÔÈNBÚ ÔÈ‡ ,el‡‰ ÌÈ¯·c ÌÈNBÚLk¿∆ƒ¿»ƒ»≈≈ƒ»…«
ÌÈ¯Î È„È9ÌÈ„·Ú È„È ÏÚ ‡ÏÂ ÌÈpË˜ È„È ÏÚ ‡ÏÂ ¿≈»¿ƒ¿…«¿≈¿«ƒ¿…«¿≈¬»ƒ

ÌÈL È„È ÏÚ ‡ÏÂ10‰l˜ ˙aL ‡‰z ‡lL È„k , ¿…«¿≈»ƒ¿≈∆…¿≈«»«»
Ì‰ÈÓÎÁÂ Ï‡¯NÈ ÈÏB„b È„È ÏÚ ‡l‡ ;Ì‰ÈÈÚa11. ¿≈≈∆∆»«¿≈¿≈ƒ¿»≈¿«¿≈∆

dÓ‰Ó˙‰Ï ¯eÒ‡Â12Ba LiL ‰ÏBÁÏ ˙aL ÏelÁa ¿»¿ƒ¿«¿≈«¿ƒ«»¿∆∆≈
- Ì‰a ÈÁÂ Ì„‡‰ Ì˙‡ ‰NÚÈ ¯L‡ :¯Ó‡pL ,‰kÒ«»»∆∆¡«¬∆«¬∆…»»»»»«»∆
‰¯Bz‰ ÈËtLÓ ÔÈ‡L ,z„ÓÏ ‡‰ .Ì‰a ˙eÓiL ‡ÏÂ¿…∆»»∆»»«¿»∆≈ƒ¿¿≈«»

ÌÏBÚa ‰Ó˜13.ÌÏBÚa ÌBÏLÂ „ÒÁÂ ÌÈÓÁ¯ ‡l‡ , ¿»»»»∆»«¬ƒ¿∆∆¿»»»
ÌÈÒ¯B˜Èt‡‰ el‡Â14˙aL ÏelÁ ‰fL ÌÈ¯ÓB‡L ¿≈»∆ƒ¿ƒ∆¿ƒ∆∆ƒ«»

ÌÎÏ Èz˙ È‡ Ìb :¯ÓB‡ ·e˙k‰ Ô‰ÈÏÚ ,¯eÒ‡Â¿»¬≈∆«»≈«¬ƒ»«ƒ»∆
Ì‰a eÈÁÈ ‡Ï ÌÈËtLÓe ÌÈ·BË ‡Ï ÌÈwÁ15. Àƒ…ƒƒ¿»ƒ…ƒ¿»∆

רק 9) עושין שאין עכשיו יראו אם קלקול, מזה יצא שמא
ולפעמים  ישראל, ידי על איסור שיש יחשבו נכרי, ידי על
שכח). סי' (ט"ז החולה ויסתכן ישראל שם יהיה לא

רק 10) שם אין אם אבל אנשים, שם יש אם נאמר זה כל
הן  יעשו אלא לאנשים להמתין להן אין בוודאי נשים,

(ריא"ז). (יומא 11)בזריזות. שאמרו מה רבינו ביאר כך
ישראל", גדולי ידי על אלא הללו דברים עושין "ואין פד:):
ראיה  מביא נד) סי' (ח"א התשב"ץ אבל ישראל, חכמי היינו
גדול  ישראל על שהכוונה ה) פ"ח (יומא ה'ירושלמי' מלשון
ידי  על שבת דוחה נפש פיקוח שאין תאמר שלא בשנים,
חכמי  אחרי דוקא לחזור אין דבריו ולפי במצוות, מחוייב
ה'ירושלמי': ולשון משובח, זה הרי הזריז כל אלא  ישראל

""ÌÈÓ„ ÍÙÂ˘ ‰Ê È¯‰ Ï‡Â˘‰ ,‰Â‚Ó ‰Ê È¯‰ ,Ï‡˘‰,
ברבים  ולפרסם עדתו לבני ללמד העיר לחכם לו שהיה
(בנוסח  למצוה מקדימים וזריזים שבת, דוחה נפשות שסכנת
ואין  - וחכמיהם ישראל "גדולי כאן: נוסף התימנים, כ"י

האלו"). דברים לעשות לנשים לא 12)מורין מכלֿמקום
בהול  יהא ולא שוא פחד מכל נפשו את מבעית אדם יהא
לא  - קרובה סכנה שאין לו שברי ומקום נדף, עלה מכל

שכח). סי' (או"ח בעבירה שבת אחפוץ 13)יחלל לא "כי
לב). יח, (יחזקאל וחיו" והשיבו אלקים ה' נאום המת במות

חכמינו,14) בדרשת האמינו שלא והקראים, הצדוקים
שבת. דוחה נפש פיקוח אין שמאסו 15)ולדעתם ידי על

להם  שנתתי במשפטים לחיות יוכלו שלא חשבו חוקותי,
שם). (מלבי"ם

.„B‡ Ì‰ÈzLa ‰È‰iL ,‡e‰Â - ÂÈÈÚa LLBÁ‰«≈¿≈»»∆ƒ¿∆ƒ¿≈∆
¯Èˆ Ì‰Ó ˙Á‡a16˙B˙˙BL ˙BÚÓ„ eÈ‰L B‡ ,17Ô‰Ó ¿««≈∆ƒ∆»¿»¿≈∆

Ô‰a ‰È‰L B‡ ,Ô‰Ó ˙˙BL Ì„ ‰È‰L B‡ ,·‡k‰ ·¯Ó≈…«¿≈∆»»»≈≈∆∆»»»∆
˙Ác˜18ÏÎa ‰Ê È¯‰ - el‡ ÌÈ‡ÏÁa ‡ˆBiÎÂÌÈÏBÁ Ï «««¿«≈»√»ƒ≈¬≈∆ƒ¿«ƒ

‰kÒ Ô‰a LiL19ÔÈNBÚÂ ,˙aM‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈÏlÁÓe , ∆≈»∆«»»¿«¿ƒ»»∆««»¿ƒ
.‰‡eÙ¯ ÈÎ¯ˆ Ïk BÏ»»¿≈¿»

מהעין.16) הנוטף ע"ז 19)חום.18)נחלות.17)ריר
ע"ב. כח,

.‰ÌÈÙÏÂ ‰ÙN‰ ÔÓ BÙeb ÏÏÁa ‰kÓ LÈ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ≈«»«¬«ƒ«»»¿ƒ¿ƒ
ÂÈÙa ÔÈa -20B‡ ,BÏBÁËe B„·Îa ÔÈa ,ÂÈÚÓa ÔÈa , ≈¿ƒ≈¿≈»≈ƒ¿≈¿

‰ÏBÁ ‰Ê È¯‰ ,BÏÏÁa LiL Ïk - ˙BÓB˜Ó ¯‡Laƒ¿»¿…∆≈«¬»¬≈∆∆
‰kÒ Ba LiL21.‡e‰ „·k BÈÏÁL „Ó‡ CÈ¯ˆ BÈ‡Â , ∆≈«»»¿≈»ƒ…∆∆»¿»≈

‰„ÈÓ‡ ‡Ïa „iÓ ˙aM‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈÏlÁÓ CÎÈÙÏ22. ¿ƒ»¿«¿ƒ»»∆««»ƒ»¿…¬ƒ»
‰kÓk ‡È‰ È¯‰ - Ï‚¯‰ ·‚Â „i‰ ·‚a ‡È‰L ‰kÓe«»∆ƒ¿««»¿«»∆∆¬≈ƒ¿«»
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˙‡ ‰ÈÏÚ ÔÈÏlÁÓe ,„Ó‡ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â ,ÏÏÁ ÏL∆»»¿≈»¿ƒ»…∆¿«¿ƒ»∆»∆
¯nÒnL ÌÁ‰Â .˙aM‰23ÏÏÁ ÏL ‰kÓk - ¯Na‰ ˙‡ ««»¿«…∆¿«≈∆«»»¿«»∆»»

˙aM‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈÏlÁÓe ,ÈÓc24ÈÏÁ Ïk ÔÎÂ . »≈¿«¿ƒ»»∆««»¿≈»…ƒ
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰kÒ Ba LÈ ‰fL ÔÈ¯ÓB‡ ÌÈ‡ÙB¯‰L∆»¿ƒ¿ƒ∆∆≈«»»««ƒ
˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈÏlÁÓ - ıeÁaÓ ¯Na‰ ¯BÚa ‡e‰L∆¿«»»ƒ«¿«¿ƒ»»∆

.Ì‰Èt ÏÚ ˙aM‰««»«ƒ∆

מאד 20) ומצטער בשינו שחושש מי ע"ב. כח, זרה עבודה
סי' (או"ח נכרי ידי על להוציאה מותר גופו, כל שחלה עד

ברורה'). ב'משנה מן 21)שכח אחד שנתקלקל היינו
מיחושים  אבל בועה, או מכה מחמת הפנימיים האברים
יונה'). 'רבינו בשם והר"ן (הרשב"א מכה נקראים אין בלבד

באותו 22) ומכירים יודעים להמתין ואם שיכול חולי
שהוא  אף שבת, עליו לחלל אסור סכנה, בו ואין ברפואתו

(רשב"א). חלל של בשרי"23)מכה מפחדך "סמר מלשון
מחום  או מפחד ומתקשה מתכווץ שהבשר קכ) קיט, (תהלים
ברזל, מכח הבאה מכה כל וכן מצמר). התימנים: (בכת"י
השבת. את עליה מחללין הגוף, בחלל אינה אפילו

פג.24) פב. יומא

.Â‡ÓÈ ÚÏBa‰25,˙aLa ÔÈnÁ BÏ ÔÈnÁÓ - ÌÈÓ ÏL «≈«ƒ»∆«ƒ¿«ƒ«ƒ¿«»
˙kÒ ‡È‰L ÈtÓ ,‰‡eÙ¯ ÈÎ¯ˆ Ïk BÏ ÔÈNBÚÂ¿ƒ»»¿≈¿»ƒ¿≈∆ƒ«»«

‰ËBL ·Ïk BÎLpL ÈÓ ÔÎÂ .˙BLÙ26„Á‡ B‡ ¿»¿≈ƒ∆¿»∆∆∆∆»
ÔÈ˙ÈÓnL ¯ÙÚ‰ ÈÏÁBfÓ27ÔÈ˙ÈÓÓ ˜ÙÒ eÈ‰ elÙ‡ , ƒ¬≈∆»»∆¿ƒƒ¬ƒ»»≈¿ƒƒ

‰‡eÙ¯ ÈÎ¯ˆ Ïk BÏ ÔÈNBÚ - ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡ ˜ÙÒ»≈≈¿ƒƒƒ»»¿≈¿»
.BÏÈv‰Ï¿«ƒ

יב:).25) זרה (עבודה שבמים דקה במשנה 26)עלוקה
שוטה  כלב שנשכו "מי כיפור: יום לענין כתוב פ"ח) (יומא
שלו", הכבד מחצר אותו מאכילין אין - כלבת) (מחלת
שאינה  כיון זו, ברפואה הרופאים שנהגו אע"פ רש"י: וביאר
בשר  אכילת איסור לו מתירין אין וגמורה, בדוקה רפואה
אחר: באופן הדבר את נימק המשניות, בפירוש ורבינו טמא.
המצוות  על עוברין ואין סגולה. דרך אלא מועיל אינו זה "כי
הוציאו  אמיתי דבר והוא בטבע המרפאים בדברים אלא
שהם  בדברים להתרפאות אבל לאמת, הקרוב והנסיון הדעת
הדעת  מצד אינו חלש, כוחם כי אסור בסגולתן מרפאים
לו  מותר לכו"ע בדוקות רפואות אבל רחוק", ונסיונו

הוא. קכא:27)שמסוכן שבת פד. יומא

.Ê˙¯‚B¯‚ BÏ ‡È·‰Ï ÌÈ‡ÙB¯ e‰e„Ó‡L ‰ÏBÁ28 ∆∆¬»¿ƒ¿»ƒ¿∆∆
˙B¯‚B¯b ¯NÚ BÏ e‡È·‰Â Ì„‡ È· ‰¯NÚ eˆ¯Â ,˙Á‡««¿»¬»»¿≈»»¿≈ƒ∆∆¿»

ÌeÏkÓ ÔÈ¯eËt Ôlk - ˙Á‡ ˙·a29‰Êa e‡È·‰ elÙ‡Â . ¿«««À»¿ƒƒ¿«¬ƒ≈ƒ»∆
Ìlk È¯‰L ;‰BL‡¯a ‡È¯·‰ elÙ‡Â ,‰Ê ¯Á‡««∆«¬ƒƒ¿ƒ»ƒ»∆¬≈À»

.e‡È·‰ ˙eL¯aƒ¿≈ƒ

יבשה.28) טוב 29)תאנה שכר להם ויש ע"א. סד, מנחות
שכח). סי' (או"ח ה' מאת

.Á‰ÏBÁ30e‡ˆÓ ‡ÏÂ ,˙B¯‚B¯‚ ÈzLÏ CÈ¯ˆ ‰È‰L ∆∆»»»ƒƒ¿≈¿»¿…»¿
˙B¯‚B¯b LÏLÂ ÔÈˆ˜Ú ÈLa ˙B¯‚B¯‚ ÈzL ‡l‡∆»¿≈¿»ƒ¿≈…»ƒ¿»¿¿
ŒÏÚŒÛ‡ ,LÏL Ba LiL ı˜Ú‰ ÔÈ˙¯Bk - „Á‡ ı˜Úa¿…∆∆»¿ƒ»…∆∆≈»««
ea¯È ‡lL È„k ,ÌÈzLÏ ‡l‡ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L Ètƒ∆≈¿ƒƒ∆»ƒ¿«ƒ¿≈∆…«¿

.ÌÈL e˙¯ÎÈ ‡ÏÂ ,„Á‡ ı˜Ú e˙¯ÎÈ ‡l‡ ,‰¯Èˆ·aƒ¿ƒ»∆»ƒ¿¿…∆∆»¿…ƒ¿¿¿«ƒ
‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ31. ¿≈…«≈»∆

שצריך 31)שם.30) בשבת חולה הראב"ד: את שאלו
בשבילו  לשחוט עדיף האם נבילה, בשר לפניו ומוכן לבשר,
יאכילהו  ולא לו ישחטו והשיב: כשר? בשר ויאכל בשבת
ובאכילת  אחת, פעם רק עובר בשבת בשחיטה כי נבילות,
אם  אולם ביומא). (הרא"ש וכזית כזית כל על עובר נבילה
סי' (או"ח תחלה ליד מהבא לו יתנו לאלתר, בשר צריך

שכח).

.Ë˙aLa ‰ÏBÁÏ ÏM·Ó‰32¯È˙B‰Â ‰ÏBÁ‰ ÏÎ‡Â , «¿«≈¿∆¿«»¿»««∆¿ƒ
¯˙Bn‰ ÔÓ ÏÎ‡Ï ‡È¯·Ï ¯eÒ‡ -33‰a¯È ‡nL ‰¯Êb , »¿»ƒ∆¡…ƒ«»¿≈»∆»«¿∆

BÏÈ·La34‡È¯·Ï ¯zÓ - ˙aLa ‰ÏBÁÏ ËÁBM‰ Ï·‡ . ƒ¿ƒ¬»«≈¿∆¿«»À»¿»ƒ
ÈÁ ¯Na epnÓ ÏÎ‡Ï35È„k ˙ÙÒBz ¯·ca ÔÈ‡L , ∆¡…ƒ∆»»«∆≈«»»∆∆¿≈

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .BÏÈ·La ‰a¯È ‡nL ¯Ê‚pL∆ƒ¿…∆»«¿∆ƒ¿ƒ¿≈…«≈»∆

(או"ח 32) האילן מן פירות לו תלש או ע"א. עא, בבאֿקמא
שיח). טו:).33)סי' (חולין שבת מוצאי בשביל 34)עד

רק 35)הבריא. למלחו צריך ואין בשבת, אסור לבשלו כי
בהדיחו  די חי, לאכלו אבל בישול. ידי על לאכלו רוצה אם

סז). סי' (יו"ד מבחוץ הבשר פני שעל הדם את

.È‰ÏBÁ36ÏÚ ÂÈÎ¯ˆ Ïk BÏ ÔÈNBÚ ,‰kÒ Ba ÔÈ‡L ∆∆≈«»»ƒ»¿»»«
È¯Î È„È37‡e‰Â ,BÏ ˙BNÚÏ È¯ÎÏ ÔÈ¯ÓB‡ ?„ˆÈk . ¿≈»¿ƒ≈«¿ƒ¿»¿ƒ«¬¿

˙eL¯Ó ‰‡eÙ¯ ‡È·‰Ïe ˙BÙ‡ÏÂ BÏ ÏM·Ï .‰NBÚ∆¿«≈¿∆¡¿»ƒ¿»≈¿
ÂÈÈÚ ÏÁBk ÔÎÂ .el‡a ‡ˆBiÎÂ ˙eL¯Ï38È¯Îp‰ ÔÓ ƒ¿¿«≈»≈¿≈≈≈»ƒ«»¿ƒ

ÌÈÎÈ¯ˆ eÈ‰ Ì‡Â .‰kÒ ÌL ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙aLa¿«»««ƒ∆≈»«»»¿ƒ»¿ƒƒ
elÙ‡ Ô˙B‡ ÔÈNBÚ ,‰Î‡ÏÓ Ô‰a ÔÈ‡L ÌÈ¯·„Ïƒ¿»ƒ∆≈»∆¿»»ƒ»¬ƒ

ÌÈÊ‡ ÔÈÏÚÓ CÎÈÙÏ .Ï‡¯NÈ39ÔÈÏÚÓe ,˙aLa ƒ¿»≈¿ƒ»«¬ƒ»¿«ƒ¿«»«¬ƒ
ÈÏ˜‡40¯·M‰ ˙‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓe ,41‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ . À¿»≈«¬ƒƒ∆«∆∆¿…«≈»∆

.¯zÓÀ»

גופו.36) לכל חולי שהוא למשכב מותר 37)שנפל וכן
באי  ישראל ידי על השבת את עליו (ראה לחלל דרבנן סור

קכט.). על 38)שבת רפואה אבקת שם ע"א. כב, ביצה

העינים. פעמים 39)ריסי אזנים גידי ע"ב. כח, זרה עבודה
(רש"י). הלחיים ומתפרקים למטה כט,40)שיורדים שם,

אותו  ומעלים הנשימה את המעכב הלב שכנגד "תנוך ע"א:
(רש"י). רפואה" עצם 41)עלֿידי ע"א. קכח, שבת

שנשברה.

.‡È˙kÒa ‡È‰ È¯‰ - „ÏÈÏ ˙Ú¯BkLk ˙„ÏBi‰«∆∆¿∆««≈≈¬≈ƒ¿«»«
˙aM‰ ˙‡ ‰ÈÏÚ ÔÈÏlÁÓe ˙BLÙ42dÏ ÔÈ‡¯B˜ . ¿»¿«¿ƒ»∆»∆««»¿ƒ»

‰ÓÎÁ43,¯eah‰ ˙‡ ÌÈÎ˙BÁÂ ,ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ¬»»ƒ»¿»¿¿ƒ∆««
B˙B‡ ÔÈ¯LB˜Â44‡È‰L ‰ÚLa ¯Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰˙È‰ Ì‡Â . ¿¿ƒ¿ƒ»¿»¿ƒ»¿≈¿»»∆ƒ

elÙ‡Â ;¯p‰ ˙‡ dÏ ÔÈ˜ÈÏ„Ó - ‰ÈÏ·Áa ˙˜ÚBˆ∆∆«¬»∆»«¿ƒƒ»∆«≈«¬ƒ
¯a ‰ÈÏÚ ˙·MÈ˙Ó dzÚcL ÈtÓ ,‡ÓeÒ ‰˙È‰»¿»»ƒ¿≈∆«¿»ƒ¿«∆∆»∆»¿≈
ÔÓLÏ ‰ÎÈ¯ˆ ‰˙È‰ Ì‡Â .‰‡B¯ dÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆≈»»¿ƒ»¿»¿ƒ»¿∆∆
- ˙BpLÏ ¯LÙ‡L ÏÎÂ .dÏ ÔÈ‡È·Ó - Ba ‡ˆBiÎÂ¿«≈¿ƒƒ»¿…∆∆¿»¿«

‰‡·‰ ˙ÚLa ÔÈpLÓ45ÈÏk dz¯·Á dÏ ‡È·zL ÔB‚k . ¿«ƒƒ¿«¬»»¿∆»ƒ»¬∆¿»¿ƒ
.dk¯„k ‰‡È·Ó - ¯LÙ‡ È‡ Ì‡Â .d¯ÚNa ÈeÏz»ƒ¿»»¿ƒƒ∆¿»¿ƒ»¿«¿»
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˙‡ ‰ÈÏÚ ÔÈÏlÁÓe ,„Ó‡ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â ,ÏÏÁ ÏL∆»»¿≈»¿ƒ»…∆¿«¿ƒ»∆»∆
¯nÒnL ÌÁ‰Â .˙aM‰23ÏÏÁ ÏL ‰kÓk - ¯Na‰ ˙‡ ««»¿«…∆¿«≈∆«»»¿«»∆»»

˙aM‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈÏlÁÓe ,ÈÓc24ÈÏÁ Ïk ÔÎÂ . »≈¿«¿ƒ»»∆««»¿≈»…ƒ
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰kÒ Ba LÈ ‰fL ÔÈ¯ÓB‡ ÌÈ‡ÙB¯‰L∆»¿ƒ¿ƒ∆∆≈«»»««ƒ
˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈÏlÁÓ - ıeÁaÓ ¯Na‰ ¯BÚa ‡e‰L∆¿«»»ƒ«¿«¿ƒ»»∆

.Ì‰Èt ÏÚ ˙aM‰««»«ƒ∆

מאד 20) ומצטער בשינו שחושש מי ע"ב. כח, זרה עבודה
סי' (או"ח נכרי ידי על להוציאה מותר גופו, כל שחלה עד

ברורה'). ב'משנה מן 21)שכח אחד שנתקלקל היינו
מיחושים  אבל בועה, או מכה מחמת הפנימיים האברים
יונה'). 'רבינו בשם והר"ן (הרשב"א מכה נקראים אין בלבד

באותו 22) ומכירים יודעים להמתין ואם שיכול חולי
שהוא  אף שבת, עליו לחלל אסור סכנה, בו ואין ברפואתו

(רשב"א). חלל של בשרי"23)מכה מפחדך "סמר מלשון
מחום  או מפחד ומתקשה מתכווץ שהבשר קכ) קיט, (תהלים
ברזל, מכח הבאה מכה כל וכן מצמר). התימנים: (בכת"י
השבת. את עליה מחללין הגוף, בחלל אינה אפילו

פג.24) פב. יומא

.Â‡ÓÈ ÚÏBa‰25,˙aLa ÔÈnÁ BÏ ÔÈnÁÓ - ÌÈÓ ÏL «≈«ƒ»∆«ƒ¿«ƒ«ƒ¿«»
˙kÒ ‡È‰L ÈtÓ ,‰‡eÙ¯ ÈÎ¯ˆ Ïk BÏ ÔÈNBÚÂ¿ƒ»»¿≈¿»ƒ¿≈∆ƒ«»«

‰ËBL ·Ïk BÎLpL ÈÓ ÔÎÂ .˙BLÙ26„Á‡ B‡ ¿»¿≈ƒ∆¿»∆∆∆∆»
ÔÈ˙ÈÓnL ¯ÙÚ‰ ÈÏÁBfÓ27ÔÈ˙ÈÓÓ ˜ÙÒ eÈ‰ elÙ‡ , ƒ¬≈∆»»∆¿ƒƒ¬ƒ»»≈¿ƒƒ

‰‡eÙ¯ ÈÎ¯ˆ Ïk BÏ ÔÈNBÚ - ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡ ˜ÙÒ»≈≈¿ƒƒƒ»»¿≈¿»
.BÏÈv‰Ï¿«ƒ

יב:).25) זרה (עבודה שבמים דקה במשנה 26)עלוקה
שוטה  כלב שנשכו "מי כיפור: יום לענין כתוב פ"ח) (יומא
שלו", הכבד מחצר אותו מאכילין אין - כלבת) (מחלת
שאינה  כיון זו, ברפואה הרופאים שנהגו אע"פ רש"י: וביאר
בשר  אכילת איסור לו מתירין אין וגמורה, בדוקה רפואה
אחר: באופן הדבר את נימק המשניות, בפירוש ורבינו טמא.
המצוות  על עוברין ואין סגולה. דרך אלא מועיל אינו זה "כי
הוציאו  אמיתי דבר והוא בטבע המרפאים בדברים אלא
שהם  בדברים להתרפאות אבל לאמת, הקרוב והנסיון הדעת
הדעת  מצד אינו חלש, כוחם כי אסור בסגולתן מרפאים
לו  מותר לכו"ע בדוקות רפואות אבל רחוק", ונסיונו

הוא. קכא:27)שמסוכן שבת פד. יומא

.Ê˙¯‚B¯‚ BÏ ‡È·‰Ï ÌÈ‡ÙB¯ e‰e„Ó‡L ‰ÏBÁ28 ∆∆¬»¿ƒ¿»ƒ¿∆∆
˙B¯‚B¯b ¯NÚ BÏ e‡È·‰Â Ì„‡ È· ‰¯NÚ eˆ¯Â ,˙Á‡««¿»¬»»¿≈»»¿≈ƒ∆∆¿»

ÌeÏkÓ ÔÈ¯eËt Ôlk - ˙Á‡ ˙·a29‰Êa e‡È·‰ elÙ‡Â . ¿«««À»¿ƒƒ¿«¬ƒ≈ƒ»∆
Ìlk È¯‰L ;‰BL‡¯a ‡È¯·‰ elÙ‡Â ,‰Ê ¯Á‡««∆«¬ƒƒ¿ƒ»ƒ»∆¬≈À»

.e‡È·‰ ˙eL¯aƒ¿≈ƒ

יבשה.28) טוב 29)תאנה שכר להם ויש ע"א. סד, מנחות
שכח). סי' (או"ח ה' מאת

.Á‰ÏBÁ30e‡ˆÓ ‡ÏÂ ,˙B¯‚B¯‚ ÈzLÏ CÈ¯ˆ ‰È‰L ∆∆»»»ƒƒ¿≈¿»¿…»¿
˙B¯‚B¯b LÏLÂ ÔÈˆ˜Ú ÈLa ˙B¯‚B¯‚ ÈzL ‡l‡∆»¿≈¿»ƒ¿≈…»ƒ¿»¿¿
ŒÏÚŒÛ‡ ,LÏL Ba LiL ı˜Ú‰ ÔÈ˙¯Bk - „Á‡ ı˜Úa¿…∆∆»¿ƒ»…∆∆≈»««
ea¯È ‡lL È„k ,ÌÈzLÏ ‡l‡ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L Ètƒ∆≈¿ƒƒ∆»ƒ¿«ƒ¿≈∆…«¿

.ÌÈL e˙¯ÎÈ ‡ÏÂ ,„Á‡ ı˜Ú e˙¯ÎÈ ‡l‡ ,‰¯Èˆ·aƒ¿ƒ»∆»ƒ¿¿…∆∆»¿…ƒ¿¿¿«ƒ
‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ31. ¿≈…«≈»∆

שצריך 31)שם.30) בשבת חולה הראב"ד: את שאלו
בשבילו  לשחוט עדיף האם נבילה, בשר לפניו ומוכן לבשר,
יאכילהו  ולא לו ישחטו והשיב: כשר? בשר ויאכל בשבת
ובאכילת  אחת, פעם רק עובר בשבת בשחיטה כי נבילות,
אם  אולם ביומא). (הרא"ש וכזית כזית כל על עובר נבילה
סי' (או"ח תחלה ליד מהבא לו יתנו לאלתר, בשר צריך

שכח).

.Ë˙aLa ‰ÏBÁÏ ÏM·Ó‰32¯È˙B‰Â ‰ÏBÁ‰ ÏÎ‡Â , «¿«≈¿∆¿«»¿»««∆¿ƒ
¯˙Bn‰ ÔÓ ÏÎ‡Ï ‡È¯·Ï ¯eÒ‡ -33‰a¯È ‡nL ‰¯Êb , »¿»ƒ∆¡…ƒ«»¿≈»∆»«¿∆

BÏÈ·La34‡È¯·Ï ¯zÓ - ˙aLa ‰ÏBÁÏ ËÁBM‰ Ï·‡ . ƒ¿ƒ¬»«≈¿∆¿«»À»¿»ƒ
ÈÁ ¯Na epnÓ ÏÎ‡Ï35È„k ˙ÙÒBz ¯·ca ÔÈ‡L , ∆¡…ƒ∆»»«∆≈«»»∆∆¿≈

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .BÏÈ·La ‰a¯È ‡nL ¯Ê‚pL∆ƒ¿…∆»«¿∆ƒ¿ƒ¿≈…«≈»∆

(או"ח 32) האילן מן פירות לו תלש או ע"א. עא, בבאֿקמא
שיח). טו:).33)סי' (חולין שבת מוצאי בשביל 34)עד

רק 35)הבריא. למלחו צריך ואין בשבת, אסור לבשלו כי
בהדיחו  די חי, לאכלו אבל בישול. ידי על לאכלו רוצה אם

סז). סי' (יו"ד מבחוץ הבשר פני שעל הדם את

.È‰ÏBÁ36ÏÚ ÂÈÎ¯ˆ Ïk BÏ ÔÈNBÚ ,‰kÒ Ba ÔÈ‡L ∆∆≈«»»ƒ»¿»»«
È¯Î È„È37‡e‰Â ,BÏ ˙BNÚÏ È¯ÎÏ ÔÈ¯ÓB‡ ?„ˆÈk . ¿≈»¿ƒ≈«¿ƒ¿»¿ƒ«¬¿

˙eL¯Ó ‰‡eÙ¯ ‡È·‰Ïe ˙BÙ‡ÏÂ BÏ ÏM·Ï .‰NBÚ∆¿«≈¿∆¡¿»ƒ¿»≈¿
ÂÈÈÚ ÏÁBk ÔÎÂ .el‡a ‡ˆBiÎÂ ˙eL¯Ï38È¯Îp‰ ÔÓ ƒ¿¿«≈»≈¿≈≈≈»ƒ«»¿ƒ

ÌÈÎÈ¯ˆ eÈ‰ Ì‡Â .‰kÒ ÌL ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙aLa¿«»««ƒ∆≈»«»»¿ƒ»¿ƒƒ
elÙ‡ Ô˙B‡ ÔÈNBÚ ,‰Î‡ÏÓ Ô‰a ÔÈ‡L ÌÈ¯·„Ïƒ¿»ƒ∆≈»∆¿»»ƒ»¬ƒ

ÌÈÊ‡ ÔÈÏÚÓ CÎÈÙÏ .Ï‡¯NÈ39ÔÈÏÚÓe ,˙aLa ƒ¿»≈¿ƒ»«¬ƒ»¿«ƒ¿«»«¬ƒ
ÈÏ˜‡40¯·M‰ ˙‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓe ,41‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ . À¿»≈«¬ƒƒ∆«∆∆¿…«≈»∆

.¯zÓÀ»

גופו.36) לכל חולי שהוא למשכב מותר 37)שנפל וכן
באי  ישראל ידי על השבת את עליו (ראה לחלל דרבנן סור

קכט.). על 38)שבת רפואה אבקת שם ע"א. כב, ביצה

העינים. פעמים 39)ריסי אזנים גידי ע"ב. כח, זרה עבודה
(רש"י). הלחיים ומתפרקים למטה כט,40)שיורדים שם,

אותו  ומעלים הנשימה את המעכב הלב שכנגד "תנוך ע"א:
(רש"י). רפואה" עצם 41)עלֿידי ע"א. קכח, שבת

שנשברה.

.‡È˙kÒa ‡È‰ È¯‰ - „ÏÈÏ ˙Ú¯BkLk ˙„ÏBi‰«∆∆¿∆««≈≈¬≈ƒ¿«»«
˙aM‰ ˙‡ ‰ÈÏÚ ÔÈÏlÁÓe ˙BLÙ42dÏ ÔÈ‡¯B˜ . ¿»¿«¿ƒ»∆»∆««»¿ƒ»

‰ÓÎÁ43,¯eah‰ ˙‡ ÌÈÎ˙BÁÂ ,ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ¬»»ƒ»¿»¿¿ƒ∆««
B˙B‡ ÔÈ¯LB˜Â44‡È‰L ‰ÚLa ¯Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰˙È‰ Ì‡Â . ¿¿ƒ¿ƒ»¿»¿ƒ»¿≈¿»»∆ƒ

elÙ‡Â ;¯p‰ ˙‡ dÏ ÔÈ˜ÈÏ„Ó - ‰ÈÏ·Áa ˙˜ÚBˆ∆∆«¬»∆»«¿ƒƒ»∆«≈«¬ƒ
¯a ‰ÈÏÚ ˙·MÈ˙Ó dzÚcL ÈtÓ ,‡ÓeÒ ‰˙È‰»¿»»ƒ¿≈∆«¿»ƒ¿«∆∆»∆»¿≈
ÔÓLÏ ‰ÎÈ¯ˆ ‰˙È‰ Ì‡Â .‰‡B¯ dÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆≈»»¿ƒ»¿»¿ƒ»¿∆∆
- ˙BpLÏ ¯LÙ‡L ÏÎÂ .dÏ ÔÈ‡È·Ó - Ba ‡ˆBiÎÂ¿«≈¿ƒƒ»¿…∆∆¿»¿«

‰‡·‰ ˙ÚLa ÔÈpLÓ45ÈÏk dz¯·Á dÏ ‡È·zL ÔB‚k . ¿«ƒƒ¿«¬»»¿∆»ƒ»¬∆¿»¿ƒ
.dk¯„k ‰‡È·Ó - ¯LÙ‡ È‡ Ì‡Â .d¯ÚNa ÈeÏz»ƒ¿»»¿ƒƒ∆¿»¿ƒ»¿«¿»
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ע"ב.42) קכח, האמור 44)מיילדת.43)שבת כל
ביום  "ומולדותיך בשבת: לחיה עושים יחזקאל, בתוכחת
למשעי" רוחצת לא ובמים שרך, כרת לא אותך הולדת

טז). בלא 45)(יחזקאל לעשות מותר נפש שבפיקוח ואף
ואין  לה, טבעי כדבר הם וחבליה היולדת "כאב שינוי, שום
לשנות  החמירו לפיכך לידה, מחמת מתה מאלף אחת

(מגידֿמשנה). שאפשר" במקום

.·ÈÌÈ·ÎBk ˙„·BÚ‰ ˙‡ ÔÈ„lÈÓ ÔÈ‡46˙BÏfÓe ≈¿«¿ƒ∆»∆∆»ƒ«»
¯ÎNa elÙ‡Â ,˙aLa47‰·È‡Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ;48; ¿«»«¬ƒ¿»»¿≈¿ƒ¿≈»

¯b ˙a ˙‡ ÔÈ„lÈÓ Ï·‡ .ÏelÁ ÌL ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆≈»ƒ¬»¿«¿ƒ∆«≈
·LBz49B˙BÈÁ‰Ï ÔÈeˆÓ e‡L ÈtÓ ,50ÔÈÏlÁÓ ÔÈ‡Â ; »ƒ¿≈∆»¿Àƒ¿«¬¿≈¿«¿ƒ

.˙aM‰ ˙‡ ‰ÈÏÚ»∆»∆««»

הם 46) המכוערים מעשיהם בגלל ע"ב. כו, זרה עבודה
את  עליהם קיבלו שלא אנושית, ותרבות נימוס לכל מחוץ
ברכת  ב) ומשפטים, דינים א) שהם: נח, בני מצוות שבע
ו) עריות, גילוי ה) דמים, שפיכות ד) זרה, עבודה ג) השם,

ה"א). פ"א, מלכים (הל' החי מן אבר ז) ובימות 47)גזל,
איבה. משום בשכר מותר שיכולה 48)החול, לשנאה,

שבת  לשומרת רק בשבת מיילדים שאין ולומר, להשתמט
שם). עבודהֿזרה 49)(ע"ז לעבוד שלא עליו שקיבל גוי

מל  שלא אף נח, בני בהן שנצטוו המצוות שאר גם ולקיים
ה"ז). מאיסו"ב (פי"ד טבל "גר 50)ולא תורה: אמרה

לה). כה, (ויקרא עמך" וחי ותושב

.‚È‰iÁ51,„ÏzL „Ú ˙˙BL ˙BÈ‰Ï Ìc‰ ÏÈÁ˙iMÓ , «»ƒ∆«¿ƒ«»ƒ¿≈«∆≈≈
ÌÈÓÈ ‰LÏL „Ú „ÏzL ¯Á‡Â52˙‡ ‰ÈÏÚ ÔÈÏlÁÓ - ¿««∆≈≈«¿»»ƒ¿«¿ƒ»∆»∆

‰ÎÈ¯ˆ ‰¯Ó‡L ÔÈa ,‰ÈÎ¯ˆ Ïk dÏ ÔÈNBÚÂ ,˙aM‰««»¿ƒ»»¿»∆»≈∆»¿»¿ƒ»
‰ÎÈ¯ˆ ÈÈ‡ ‰¯Ó‡L ÔÈa È‡53:‰Ú·L „Ú ‰LÏMÓe . ¬ƒ≈∆»¿»≈ƒ¿ƒ»ƒ¿»«ƒ¿»

˙‡ ‰ÈÏÚ ÔÈÏlÁÓ ÔÈ‡ - ‰ÎÈ¯ˆ ÈÈ‡ ‰¯Ó‡ Ì‡ƒ»¿»≈ƒ¿ƒ»≈¿«¿ƒ»∆»∆
‰¯Ó‡ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,‰˜˙L Ì‡Â ;˙aM‰««»¿ƒ»¿»¿≈»ƒ«ƒ»¿»
‰Ú·MÓe .˙aM‰ ˙‡ ‰ÈÏÚ ÔÈÏlÁnL ,È‡ ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»¬ƒ∆¿«¿ƒ»∆»∆««»ƒƒ¿»
Ba ÔÈ‡L ‰ÏBÁk ‡È‰ È¯‰ - ÌBÈ ÌÈLÏL „ÚÂ¿«¿ƒ¬≈ƒ¿∆∆≈

‰kÒ54dÏ ÔÈNBÚ ÔÈ‡ ,È‡ ‰ÎÈ¯ˆ ‰¯Ó‡ elÙ‡Â ; «»»«¬ƒ»¿»¿ƒ»¬ƒ≈ƒ»
ÌÈ¯Î È„È ÏÚ ‡l‡ ‰Î‡ÏÓ55. ¿»»∆»«¿≈»¿ƒ

היולדת.51) ע"א.52)האשה קכט, לדברים 53)שבת
ואין  לכך, צריכות היולדות כל זה שדבר אומרות שחברותיה
שמא  ליולדת, שומעים אין לשאלם, מיילדת או רופא כאן
(הרמב"ן). צריכה שהיא מה לשעתה מרגישה אינה

מלבד 54) אחרת מחלה לה יש אם אולם הלידה, מצד
לה  עושים אלא אלו, ימים שיעור על להשגיח אין הלידה,

מהסכנה. שתצא י.55)עד בהלכה ראה

.„È‰iÁÏ ‰¯e„Ó ÔÈNBÚ56,‰nÁ‰ ˙BÓÈa elÙ‡Â ƒ¿»¿«»«¬ƒƒ««»
.ÌÈ¯w‰ ˙BÓB˜na ‰a¯‰ ‰iÁÏ ‰L˜ ‰pv‰L ÈtÓƒ¿≈∆«ƒ»»»¿«»«¿≈«¿«»ƒ
ÊÈw‰ .da ÌnÁ˙‰Ï ‰ÏBÁÏ ‰¯e„Ó ÔÈNBÚ ÔÈ‡ Ï·‡¬»≈ƒ¿»¿∆¿ƒ¿«≈»ƒƒ

Ìc57˙Ùe˜˙a elÙ‡ ,‰¯e„Ó BÏ ÔÈNBÚ - ÔpËˆÂ »¿ƒ¿«≈ƒ¿»¬ƒƒ¿«
Êenz58¯Á‡ „ÏBpL ÌBia ˙aLa „Ïe‰ ˙‡ ÔÈˆÈÁ¯Óe . ««¿ƒƒ∆«»»¿«»«∆«««

,˙aLa enÁe‰L ÔÈnÁa elÙ‡ ,B¯eaË ˙‡ ÔÈÎ˙BÁL∆¿ƒ∆«¬ƒ¿«ƒ∆«¿«»
B˙B‡ ÔÈÁÏBÓe59B˙B‡ ÔÈÙtÏÓe ,60‡È‰ ‰kqL ÈtÓ ; ¿ƒ¿«¿ƒƒ¿≈∆«»»ƒ

B˙B‡ ÌÈˆÈÁ¯Ó ÔÎÂ .el‡ Ïk BÏ eNÚÈ ‡Ï Ì‡ BÏƒ…«¬»≈¿≈«¿ƒƒ
ÈLÈÏM‰ ÌBi·e ‰ÏÈn‰ ¯Á‡Ïe ‰ÏÈn‰ ÈÙÏ61‰ÏÈnÏ ƒ¿≈«ƒ»¿«««ƒ»««¿ƒƒ«ƒ»

.‰kq‰ ÈtÓ ,˙aLa enÁe‰L ÔÈnÁa¿«ƒ∆«¿«»ƒ¿≈««»»

לפניה 56) מבעירים צינה, אחזתה אם ע"א. קכט, שבת
להתחמם. עצים לרפואה 57)מערכת מהעורק דם הוציא

באיזמל. שריטה (שם).58)ע"י לו היא סכנה שהצינה
בשרו 59) לעדן אלו מסמים וכיוצא ההדס אבק עליו נותנין

פי"ח). שבת לרבינו, המשניות הילד 60)(פי' את כורכים
איבריו. ליישר כדי ע"ב.61)בחיתולים קלד, שבת

ורשב"א). (רמב"ן שני יום וכלֿשכן

.ÂË¯aLn‰ ÏÚ ‰·LiL ‰M‡‰62ÔÈ‡È·Ó - ‰˙ÓÂ »ƒ»∆»¿»«««¿≈»≈»¿ƒƒ
˙‡ ÔÈÚ¯B˜Â ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯ C¯„ elÙ‡ ˙aLa ÔÈkÒ«ƒ¿«»¬ƒ∆∆¿»«ƒ¿¿ƒ∆
˜ÙqL .ÈÁ ‡ˆnÈ ‡nL ,„Ïe‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓe dÒ¯k¿≈»ƒƒ∆«»»∆»ƒ»≈«∆»≈

˙BLÙ63B˙˜ÊÁ ÔÈ‡L ‰ÊÏ elÙ‡Â ,˙aM‰ ˙‡ ‰ÁBc ¿»∆∆««»«¬ƒ»∆∆≈∆¿»
.ÈÁ«

הלידה.62) בשעת עליו ישבה שהיולדת כסא ע"א. ז, ערכין
דאין 63) משום בחול, אפילו הזה בזמן כן נוהגין ואין

לחיות, לולד שאפשר כך כל קרוב בזמן האם במיתת בקיאין
כך  ובין כך ובין ימיתוה, יחתכוה ואם נתעלפה, רק ושמא

מגירונדי). יונה לרבינו והיתר' ('איסור הולד ימות

.ÊËLÙ Áewt ÔÈÁwÙÓ64ÏhÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,˙aLa ¿«¿ƒƒ«∆∆¿«»¿≈»ƒƒ…
‰Ê È¯‰ - LÙp‰ ÏÈv‰Ï ÌÈc˜n‰Â .ÔÈcŒ˙ÈaÓ ˙eL¿̄ƒ≈ƒ¿««¿ƒ¿«ƒ«∆∆¬≈∆

?„ˆÈk .ÁaLÓ65N¯Bt - ÌiÏ ÏÙpL ˜BÈz ‰‡¯ ¿À»≈«»»ƒ∆»««»≈
.BnÚ ÌÈ‚c‰ „ˆ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,e‰ÏÚÓe ‰„BˆÓ¿»«¬≈¿««ƒ∆»«»ƒƒ
,B˙BÏÚ‰Ï ‰„BˆÓ N¯Ùe ,Ìia ˜BÈz Ú·hL ÚÓL»«∆»«ƒ«»»«¿»¿«¬
˙BÏÚ‰Ï Ôek˙ .ÌeÏkÓ ¯eËt - „·Ïa ÌÈ‚„ ‰ÏÚ‰Â¿∆¡»»ƒƒ¿«»ƒ¿ƒ¿«≈¿«¬

˜BÈ˙Â ÌÈ‚c ‰ÏÚ‰Â ,ÌÈ‚c66ÚÓL ‡Ï elÙ‡ .¯eËt - »ƒ¿∆¡»»ƒ¿ƒ»¬ƒ…»«
.¯eËt ,ÌÈ‚c‰ ÌÚ ˜BÈz ‰ÏÚ‰Â ÏÈ‡B‰ - Ú·hL∆»«ƒ¿∆¡»ƒƒ«»ƒ»

פד:).64) (יומא נפש להצלת פעולה מנחות 65)עושים
לצידה,66)סד. שנתכוין כיון חייב, לבד דגים העלה אבל

י. פרק להלן ראה

.ÊÈ‡ÈÏÁ ¯˜BÚ - ¯B·Ï ˜BÈz ÏÙ67,e‰ÏÚÓe »«ƒ¿≈À¿»«¬≈
.B˙¯È˜Ú ˙ÚLa ‰‚¯„Ó da Ôw˙Ó ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆¿«≈»«¿≈»ƒ¿«¬ƒ»
,B‡ÈˆBÓe ˙Ïc‰ ¯·BL - ˜BÈ˙ ÈÙa ˙Ïc ÏÚƒ¿«∆∆ƒ¿≈ƒ≈«∆∆ƒ
ÔÈÈe‡¯L ÌÈˆÚ ÔÈÓk d˙B‡ ÏvÙÓ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆¿«≈»¿ƒ≈ƒ∆¿ƒ

˙ÚaÈ ‡nL ;‰Î‡ÏÓÏ68,‰˜Ï„ ‰ÏÙ .˙eÓÈÂ ˜BÈz‰ ƒ¿»»∆»ƒ»≈«ƒ¿»»¿»¿≈»
d˙B‡ ÔÈaÎÓ - Û¯NÈ ‡nL ÔÈLLBÁL Ì„‡ ÌL LÈÂ¿≈»»»∆¿ƒ∆»ƒ»≈¿«ƒ»
C¯c L·Bk ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,L‡‰ ÔÓ BÏÈv‰Ï¿«ƒƒ»≈¿««ƒ∆≈∆∆

Èeak ˙ÚLa dw˙Óe69‰Ê È¯‰ - ÏÈv‰Ï Ì„Bw‰ ÏÎÂ . ¿«¿»ƒ¿«ƒ¿»«≈¿«ƒ¬≈∆
˙eL¯ ÏhÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â .ÁaLÓ70¯·c ÏÎa ÔÈcŒ˙ÈaÓ ¿À»¿≈»ƒƒ…¿ƒ≈ƒ¿»»»

.‰kÒ Ba LiL∆≈«»»

הבור.67) לשפת שמסביב פתאום.68)עפר יבהל
פד:69) הוראה.70)יומא לשאול

.ÁÈ˙ÏtÓ ÂÈÏÚ ‰ÏÙpL ÈÓ71˜ÙÒ ÌL ‡e‰ ˜ÙÒ , ƒ∆»¿»»»«…∆»≈»»≈
ÌL BÈ‡72ÔÈÁwÙÓ -73ŒÏÚŒÛ‡ ,ÈÁ e‰e‡ˆÓ .ÂÈÏÚ ≈»¿«¿ƒ»»¿»«««
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ÂÈÏÚ ÔÈÁwÙÓ - ‡È¯·iL ¯LÙ‡ È‡Â ıˆB¯˙pL Ètƒ∆ƒ¿≈¿ƒ∆¿»∆«¿ƒ¿«¿ƒ»»
‰ÚL d˙B‡ ÈiÁÏ B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓe74. ƒƒ¿«≈»»»

אבנים.71) גל או הרוס כמה 72)קיר כאן יש אפילו
לומר  תמצא ואם כאן, אינו ספק כאן הוא ספק - ספיקות
ב'מעשה  פג:). (יומא מת ספק חי הוא ספק כאן, שהוא
מפקחין". - מת ספק חי הוא "ספק כאן: הנוסח רוקח'

האבנים.73) את ומפנים המפולת את ראה 74)מסירים
שכט. סי' ברורה' ו'משנה א, בהלכה למעלה

.ËÈ‰ÓL B· e‡ˆÓ ‡ÏÂ BÓËÁ „Ú e˜„a75ÔÈÁÈpÓ - »¿«»¿¿…»¿¿»»«ƒƒ
- ÌÈ˙Ó ÌÈBÈÏÚ e‡ˆÓe e˜„a .˙Ó ¯·kL ,ÌL B˙B‡»∆¿»≈»¿»¿∆¿ƒ≈ƒ
ÏÚ ÔÈÁwÙÓ ‡l‡ ,ÌÈBzÁz e˙Ó ¯·k :e¯Ó‡È ‡Ï……¿¿»≈«¿ƒ∆»¿«¿ƒ«
‰È‰ÈÂ ÔBÈÏÚ‰ ˙eÓiL ˙ÏtÓa ¯LÙ‡L ;Ïk‰«…∆∆¿»¿«…∆∆»»∆¿¿ƒ¿∆

.ÈÁ ÔBzÁz‰««¿«

ז),75) (בראשית באפיו" חיים רוח נשמת אשר "כל שכתוב
חיים  רוח יש אם בבדיקה היא החיות בחינת עיקר כלומר
חיות, מצאו ולא לבו עד בדקו אפילו פח:), (יומא בחטמו
(או"ח  חטמו עד לבדוק צריך אלא ודאי, שמת אומרים אין

שכט.). סי'

.Î˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ da LiL ¯ˆÁ ‰˙È‰»¿»»≈∆≈»¿≈»ƒ«»
ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÛÏ‡Â „Á‡ Ï‡¯NÈ elÙ‡ ,ÌÈÏ‡¯NÈÂ¿ƒ¿¿≈ƒ¬ƒƒ¿»≈∆»¿∆∆¿≈»ƒ
Ïk‰ ÏÚ ÔÈÁwÙÓ - ˙ÏtÓ Ì‰ÈÏÚ ‰ÏÙÂ ,˙BÏfÓe«»¿»¿»¬≈∆«…∆¿«¿ƒ««…

Ï‡¯NÈ ÈtÓ76‰ÏÙÂ ,˙¯Á‡ ¯ˆÁÏ Ì‰Ó „Á‡ L¯t . ƒ¿≈ƒ¿»≈≈«∆»≈∆¿»≈«∆∆¿»¿»
ÂÈÏÚ77ÂÈÏÚ ÌÈÁwÙÓ - ¯ˆÁ d˙B‡78‰Ê ‡nL ; »»»»≈¿«¿ƒ»»∆»∆

ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÌÈ¯‡Lp‰Â ,Ï‡¯NÈ ‰È‰ L¯tL∆≈«»»ƒ¿»≈¿«ƒ¿»ƒ¿≈»ƒ
.˙BÏfÓe«»

ראה 76) - דמי מחצה על כמחצה קבוע שכל ע"ב. פד, יומא
והוא  - הי"א אסורות מאכלות מהל' בפ"ח רבינו שכתב מה

שבת. דוחה ספק וכל נפשות, עליו 77)ספק "נפלה
רוקח'). 'מעשה (נוסח חצר" אותה כיון 78)(מפולת)

ועדיין  שלהם, הקביעות נעקרה לא במקומם, נשארו שרובם
זה  שבאופן שאומר פד:) (יומא וכשמואל עליהם, ספק שם

הרוב. אחר נפש בפיקוח הולכים אין

.‡Î˙Ú·e ,˙¯Á‡ ¯ˆÁÏ CÏÈÏ BÊ ¯ˆÁÓ Ôlk e¯˜Ú∆∆¿À»≈»≈≈≈¿»≈«∆∆¿≈
‰ÏÙÂ ,˙¯Á‡ ¯ˆÁÏ ÒÎÂ Ô‰Ó „Á‡ L¯t Ì˙¯È˜Ú¬ƒ»»≈«∆»≈∆¿ƒ¿«¿»≈«∆∆¿»¿»
.ÂÈÏÚ ÔÈÁwÙÓ ÔÈ‡ - ‡e‰ ÈÓ Úe„È ÔÈ‡Â ,˙ÏtÓ ÂÈÏÚ»»«…∆¿≈»«ƒ≈¿«¿ƒ»»
L¯Bt‰ ÏÎÂ ;Ï‡¯NÈ Ô‡k ÔÈ‡ ,Ìlk e¯˜ÚpL ÔÂÈkL∆≈»∆∆∆¿À»≈»ƒ¿»≈¿»«≈
ÔÓ L¯tL ˙˜ÊÁa ‡e‰ È¯‰ - ÔÈÎl‰Ó Ô‰Lk Ô‰Ó≈∆¿∆≈¿«¿ƒ¬≈¿∆¿«∆≈«ƒ
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ï‡¯NÈ ·¯‰ ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .·¯‰»…¿ƒ»ƒ»»»…ƒ¿»≈««ƒ
‰ÏÙÂ ˙¯Á‡ ¯ˆÁÏ Ì‰Ó „Á‡ L¯Ùe Ìlk e¯˜ÚpL∆∆∆¿À»≈«∆»≈∆¿»≈«∆∆¿»¿»

.ÔÈÁwÙÓ - ˙ÏtÓ ÂÈÏÚ»»«…∆¿«¿ƒ

.·Î¯a„na Cl‰Ó‰79˙aL ÌBÈ ‡e‰ È˙Ó Ú„È ‡ÏÂ «¿«≈«ƒ¿»¿…»«»««»
ÈÚÈ·L Lc˜Óe ,‰ML ‰ÚhL ÌBiÓ ‰BÓ -80C¯·Óe . ∆ƒ∆»»ƒ»¿«≈¿ƒƒ¿»≈

ÌBi‰ ˙BÎ¯a Ba81˙aL È‡ˆBÓa ÏÈc·Óe ,82ÌBÈ ÏÎ·e . ƒ¿««¿ƒ¿»≈«»¿»
¯zÓ ,Ba ÏÈc·Óe Lc˜Ó ‡e‰L ‰Ê ÌBÈa elÙ‡Â ,ÌBÈÂ»«¬ƒ¿∆∆¿«≈«¿ƒÀ»

˙eÓÈ ‡lL È„k ,„·Ïa B˙Ò¯t È„k ˙BNÚÏ BÏ83. «¬¿≈«¿»»ƒ¿«¿≈∆…»

ÌBÈÂ ÌBÈ ÏkL ,B˙Ò¯t ÏÚ ¯˙BÈ ˙BNÚÏ BÏ ¯eÒ‡Â¿»«¬≈««¿»»∆»»
B‡ B˙‡ÈˆÈÏ ÈÈÓL ‡e‰L Ú„È Ì‡Â .‡e‰ ˙aL ˜ÙÒ»≈«»¿ƒ»«∆¿ƒƒƒƒ»

ÎÂ B˙‡ÈˆÈÏ ¯NÚ ‰MÓÁ‰Ê È¯‰ - ÔÈn‰ ‰Êa ‡ˆBi ¬ƒ»»»ƒƒ»¿«≈¿∆«ƒ¿»¬≈∆
È‡cÂ ¯·c‰ È¯‰L ,ÌBi‰ B˙B‡a ‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ ¯zÓÀ»«¬¿»»¿«∆¬≈«»»««
ÌBiÓ ıeÁ ÌÈÓi‰ ¯‡Le ;˙aLa ‡¯iLa ‡ˆÈ ‡lL∆…»»¿«»»¿«»¿»«»ƒƒ

.„·Ïa ‰Ò¯t È„k ‰NBÚ ,‰Ê∆∆¿≈«¿»»ƒ¿»

השבת 79) יום ונשכח הגויים לבין נשבה אם הדין והוא
(ירושלמי). חול 80)ממנו ימי עולם: של כבריאתו

סט.). (שבת השבת יום כן ואחרי =קידוש.81)תחילה,
שמברך 82) - וזה שבת". במוצאי "ומבדיל התימנים: בכ"י

הוא  - במוצאו ההבדלה וברכת בכניסתו הקידוש ברכת
האחרים. הימים ששת מתוך שלו השבת יום של ההיכר

לסגף 83) אסור סכנה, בלי אחד יום להתענות יכול אפילו
או"ח  ישע' ('בגדי המדבר מן לצאת למהר שיוכל כדי עצמו,

שמד). סי'

.‚Î,Ï‡¯NÈ ˙B¯ÈÚ ÏÚ e¯vL ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ¿≈»ƒ«»∆»«¬»ƒ¿»≈
˙‡ Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏlÁÓ ÔÈ‡ - ÔBÓÓ È˜ÒÚ ÏÚ e‡a Ì‡ƒ»«ƒ¿≈»≈¿«¿ƒ¬≈∆∆

‰ÓÁÏÓ Ô‰nÚ ÔÈNBÚ ÔÈ‡Â ,˙aM‰84‰ÎeÓq‰ ¯ÈÚ·e . ««»¿≈ƒƒ»∆ƒ¿»»¿ƒ«¿»
¯ÙqÏ85,L˜Â Ô·z È˜ÒÚ ÏÚ ‡l‡ e‡a ‡Ï elÙ‡ - «¿»¬ƒ…»∆»«ƒ¿≈∆∆»«

ÔÈÊ ÈÏÎa Ô‰ÈÏÚ ÔÈ‡ˆBÈ86˙‡ Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏlÁÓe , ¿ƒ¬≈∆ƒ¿≈«ƒ¿«¿ƒ¬≈∆∆
B‡ ˙BLÙ È˜ÒÚ ÏÚ e‡a Ì‡ ,ÌB˜Ó ÏÎ·e .˙aM‰««»¿»»ƒ»«ƒ¿≈¿»
ÈÏÎa Ô‰ÈÏÚ ÔÈ‡ˆBÈ - Ì˙Ò e¯vL B‡ ‰ÓÁÏÓ eÎ¯ÚL∆»¿ƒ¿»»∆»¿»¿ƒ¬≈∆ƒ¿≈
Ïk ÏÚ ‰ÂˆÓe .˙aM‰ ˙‡ Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏlÁÓe ,ÔÈÊ«ƒ¿«¿ƒ¬≈∆∆««»ƒ¿»«»
Ì‰ÈÁ‡Ï ¯ÊÚÏÂ ˙‡ˆÏÂ ‡B·Ï ,ÔÈÏBÎiL Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆¿ƒ»¿»≈¿«¿…«¬≈∆
˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ „iÓ ÌÏÈv‰Ïe ¯BˆÓaL∆¿»¿«ƒ»ƒ«»¿≈»ƒ«»

˙aLa87.˙aL È‡ˆBÓÏ dÓ‰Ó˙‰Ï Ô‰Ï ¯eÒ‡Â ; ¿«»¿»»∆¿ƒ¿«¿≈«¿»≈«»
ÔÈÊ ÈÏÎa ¯ÊÁÏ Ô‰Ï ¯zÓ ,Ô‰ÈÁ‡ ˙‡ eÏÈviLÎe¿∆«ƒ∆¬≈∆À»»∆«¬…ƒ¿≈«ƒ

‡lL È„k ;˙aLa ÌÓB˜ÓÏ Ô‰lL88„È˙ÚÏ ÔÏÈLÎ‰Ï ∆»∆ƒ¿»¿«»¿≈∆…¿«¿ƒ»∆»ƒ
.‡B·Ï»

ממון 84) עסקי על באו אפילו הזה בזמן ע"א. מה, עירובין
של  התנפלות שכל עליהם, ויוצאים השבת את מחללים
(פסקי  בנפשות וגומרים בממון מתחילים היא, סכנה אויבים

קנ). סי' שאם 85)מהרי"א הגבול, על העומדת עיר
(רש"י). בפניהם ליכבש נוחה הארץ תהא ילכדוה,

('אור 86) לבוא שרוצים שמענו אלא עדיין באו לא אפילו
אלא  למחר, עד נמתין אומרים אין שכט) סי' ורמ"א זרוע'
הכן  לעמוד כדי זיין כלי ומתקינים השבת את דוחין מיד
של  בדבר ודיחוי שהיה כל שכן האויב, לקראת ולצאת

כשלון. להביא ועלול היא סכנה - כל 87)מלחמה וחייב
העיר. על למגינים ולהצטרף להתגייס שמא 88)אדם

למלחמה  זיין כלי מספיקה במדה להוציא האויב,יחוסו נגד
ויתגרה. וישוב האויב יתגבר שמא ועוד

.„Î˙Ù¯ËÓ‰ ‰ÈÙÒ ÔÎÂ89dÙÈw‰L ¯ÈÚ B‡ ,Ìia ¿≈¿ƒ»«¿…∆∆«»ƒ∆ƒƒ»
ÌB˜¯k90¯‰ B‡91ÏÎa ÔÏÈv‰Ï ˙aLa ˙‡ˆÏ ‰ÂˆÓ - «¿»»ƒ¿»»≈¿«»¿«ƒ»¿»

ÈtÓ Ûc¯p‰ „ÈÁÈ elÙ‡Â .ÔÏÈv‰Ï ÏBÎiL ¯·c»»∆»¿«ƒ»«¬ƒ»ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈
‡e‰L ·„ B‡ LÁ ÈtÓ B‡ ,˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰»¿≈»ƒ«»ƒ¿≈»»…∆
˙iNÚa elÙ‡Â .BÏÈv‰Ï ‰ÂˆÓ - B‚¯‰Ï ÂÈ¯Á‡ Û„B¯≈«¬»¿»¿ƒ¿»¿«ƒ«¬ƒ«¬ƒ«
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קפה zay zekld - mipnf xtq - `"pn d"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÂÈÏÚ ÔÈÁwÙÓ - ‡È¯·iL ¯LÙ‡ È‡Â ıˆB¯˙pL Ètƒ∆ƒ¿≈¿ƒ∆¿»∆«¿ƒ¿«¿ƒ»»
‰ÚL d˙B‡ ÈiÁÏ B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓe74. ƒƒ¿«≈»»»

אבנים.71) גל או הרוס כמה 72)קיר כאן יש אפילו
לומר  תמצא ואם כאן, אינו ספק כאן הוא ספק - ספיקות
ב'מעשה  פג:). (יומא מת ספק חי הוא ספק כאן, שהוא
מפקחין". - מת ספק חי הוא "ספק כאן: הנוסח רוקח'

האבנים.73) את ומפנים המפולת את ראה 74)מסירים
שכט. סי' ברורה' ו'משנה א, בהלכה למעלה

.ËÈ‰ÓL B· e‡ˆÓ ‡ÏÂ BÓËÁ „Ú e˜„a75ÔÈÁÈpÓ - »¿«»¿¿…»¿¿»»«ƒƒ
- ÌÈ˙Ó ÌÈBÈÏÚ e‡ˆÓe e˜„a .˙Ó ¯·kL ,ÌL B˙B‡»∆¿»≈»¿»¿∆¿ƒ≈ƒ
ÏÚ ÔÈÁwÙÓ ‡l‡ ,ÌÈBzÁz e˙Ó ¯·k :e¯Ó‡È ‡Ï……¿¿»≈«¿ƒ∆»¿«¿ƒ«
‰È‰ÈÂ ÔBÈÏÚ‰ ˙eÓiL ˙ÏtÓa ¯LÙ‡L ;Ïk‰«…∆∆¿»¿«…∆∆»»∆¿¿ƒ¿∆

.ÈÁ ÔBzÁz‰««¿«

ז),75) (בראשית באפיו" חיים רוח נשמת אשר "כל שכתוב
חיים  רוח יש אם בבדיקה היא החיות בחינת עיקר כלומר
חיות, מצאו ולא לבו עד בדקו אפילו פח:), (יומא בחטמו
(או"ח  חטמו עד לבדוק צריך אלא ודאי, שמת אומרים אין

שכט.). סי'

.Î˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ da LiL ¯ˆÁ ‰˙È‰»¿»»≈∆≈»¿≈»ƒ«»
ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÛÏ‡Â „Á‡ Ï‡¯NÈ elÙ‡ ,ÌÈÏ‡¯NÈÂ¿ƒ¿¿≈ƒ¬ƒƒ¿»≈∆»¿∆∆¿≈»ƒ
Ïk‰ ÏÚ ÔÈÁwÙÓ - ˙ÏtÓ Ì‰ÈÏÚ ‰ÏÙÂ ,˙BÏfÓe«»¿»¿»¬≈∆«…∆¿«¿ƒ««…

Ï‡¯NÈ ÈtÓ76‰ÏÙÂ ,˙¯Á‡ ¯ˆÁÏ Ì‰Ó „Á‡ L¯t . ƒ¿≈ƒ¿»≈≈«∆»≈∆¿»≈«∆∆¿»¿»
ÂÈÏÚ77ÂÈÏÚ ÌÈÁwÙÓ - ¯ˆÁ d˙B‡78‰Ê ‡nL ; »»»»≈¿«¿ƒ»»∆»∆

ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÌÈ¯‡Lp‰Â ,Ï‡¯NÈ ‰È‰ L¯tL∆≈«»»ƒ¿»≈¿«ƒ¿»ƒ¿≈»ƒ
.˙BÏfÓe«»

ראה 76) - דמי מחצה על כמחצה קבוע שכל ע"ב. פד, יומא
והוא  - הי"א אסורות מאכלות מהל' בפ"ח רבינו שכתב מה

שבת. דוחה ספק וכל נפשות, עליו 77)ספק "נפלה
רוקח'). 'מעשה (נוסח חצר" אותה כיון 78)(מפולת)

ועדיין  שלהם, הקביעות נעקרה לא במקומם, נשארו שרובם
זה  שבאופן שאומר פד:) (יומא וכשמואל עליהם, ספק שם

הרוב. אחר נפש בפיקוח הולכים אין

.‡Î˙Ú·e ,˙¯Á‡ ¯ˆÁÏ CÏÈÏ BÊ ¯ˆÁÓ Ôlk e¯˜Ú∆∆¿À»≈»≈≈≈¿»≈«∆∆¿≈
‰ÏÙÂ ,˙¯Á‡ ¯ˆÁÏ ÒÎÂ Ô‰Ó „Á‡ L¯t Ì˙¯È˜Ú¬ƒ»»≈«∆»≈∆¿ƒ¿«¿»≈«∆∆¿»¿»
.ÂÈÏÚ ÔÈÁwÙÓ ÔÈ‡ - ‡e‰ ÈÓ Úe„È ÔÈ‡Â ,˙ÏtÓ ÂÈÏÚ»»«…∆¿≈»«ƒ≈¿«¿ƒ»»
L¯Bt‰ ÏÎÂ ;Ï‡¯NÈ Ô‡k ÔÈ‡ ,Ìlk e¯˜ÚpL ÔÂÈkL∆≈»∆∆∆¿À»≈»ƒ¿»≈¿»«≈
ÔÓ L¯tL ˙˜ÊÁa ‡e‰ È¯‰ - ÔÈÎl‰Ó Ô‰Lk Ô‰Ó≈∆¿∆≈¿«¿ƒ¬≈¿∆¿«∆≈«ƒ
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ï‡¯NÈ ·¯‰ ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .·¯‰»…¿ƒ»ƒ»»»…ƒ¿»≈««ƒ
‰ÏÙÂ ˙¯Á‡ ¯ˆÁÏ Ì‰Ó „Á‡ L¯Ùe Ìlk e¯˜ÚpL∆∆∆¿À»≈«∆»≈∆¿»≈«∆∆¿»¿»

.ÔÈÁwÙÓ - ˙ÏtÓ ÂÈÏÚ»»«…∆¿«¿ƒ

.·Î¯a„na Cl‰Ó‰79˙aL ÌBÈ ‡e‰ È˙Ó Ú„È ‡ÏÂ «¿«≈«ƒ¿»¿…»«»««»
ÈÚÈ·L Lc˜Óe ,‰ML ‰ÚhL ÌBiÓ ‰BÓ -80C¯·Óe . ∆ƒ∆»»ƒ»¿«≈¿ƒƒ¿»≈

ÌBi‰ ˙BÎ¯a Ba81˙aL È‡ˆBÓa ÏÈc·Óe ,82ÌBÈ ÏÎ·e . ƒ¿««¿ƒ¿»≈«»¿»
¯zÓ ,Ba ÏÈc·Óe Lc˜Ó ‡e‰L ‰Ê ÌBÈa elÙ‡Â ,ÌBÈÂ»«¬ƒ¿∆∆¿«≈«¿ƒÀ»

˙eÓÈ ‡lL È„k ,„·Ïa B˙Ò¯t È„k ˙BNÚÏ BÏ83. «¬¿≈«¿»»ƒ¿«¿≈∆…»

ÌBÈÂ ÌBÈ ÏkL ,B˙Ò¯t ÏÚ ¯˙BÈ ˙BNÚÏ BÏ ¯eÒ‡Â¿»«¬≈««¿»»∆»»
B‡ B˙‡ÈˆÈÏ ÈÈÓL ‡e‰L Ú„È Ì‡Â .‡e‰ ˙aL ˜ÙÒ»≈«»¿ƒ»«∆¿ƒƒƒƒ»

ÎÂ B˙‡ÈˆÈÏ ¯NÚ ‰MÓÁ‰Ê È¯‰ - ÔÈn‰ ‰Êa ‡ˆBi ¬ƒ»»»ƒƒ»¿«≈¿∆«ƒ¿»¬≈∆
È‡cÂ ¯·c‰ È¯‰L ,ÌBi‰ B˙B‡a ‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ ¯zÓÀ»«¬¿»»¿«∆¬≈«»»««
ÌBiÓ ıeÁ ÌÈÓi‰ ¯‡Le ;˙aLa ‡¯iLa ‡ˆÈ ‡lL∆…»»¿«»»¿«»¿»«»ƒƒ

.„·Ïa ‰Ò¯t È„k ‰NBÚ ,‰Ê∆∆¿≈«¿»»ƒ¿»

השבת 79) יום ונשכח הגויים לבין נשבה אם הדין והוא
(ירושלמי). חול 80)ממנו ימי עולם: של כבריאתו

סט.). (שבת השבת יום כן ואחרי =קידוש.81)תחילה,
שמברך 82) - וזה שבת". במוצאי "ומבדיל התימנים: בכ"י

הוא  - במוצאו ההבדלה וברכת בכניסתו הקידוש ברכת
האחרים. הימים ששת מתוך שלו השבת יום של ההיכר

לסגף 83) אסור סכנה, בלי אחד יום להתענות יכול אפילו
או"ח  ישע' ('בגדי המדבר מן לצאת למהר שיוכל כדי עצמו,

שמד). סי'

.‚Î,Ï‡¯NÈ ˙B¯ÈÚ ÏÚ e¯vL ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ¿≈»ƒ«»∆»«¬»ƒ¿»≈
˙‡ Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏlÁÓ ÔÈ‡ - ÔBÓÓ È˜ÒÚ ÏÚ e‡a Ì‡ƒ»«ƒ¿≈»≈¿«¿ƒ¬≈∆∆

‰ÓÁÏÓ Ô‰nÚ ÔÈNBÚ ÔÈ‡Â ,˙aM‰84‰ÎeÓq‰ ¯ÈÚ·e . ««»¿≈ƒƒ»∆ƒ¿»»¿ƒ«¿»
¯ÙqÏ85,L˜Â Ô·z È˜ÒÚ ÏÚ ‡l‡ e‡a ‡Ï elÙ‡ - «¿»¬ƒ…»∆»«ƒ¿≈∆∆»«

ÔÈÊ ÈÏÎa Ô‰ÈÏÚ ÔÈ‡ˆBÈ86˙‡ Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏlÁÓe , ¿ƒ¬≈∆ƒ¿≈«ƒ¿«¿ƒ¬≈∆∆
B‡ ˙BLÙ È˜ÒÚ ÏÚ e‡a Ì‡ ,ÌB˜Ó ÏÎ·e .˙aM‰««»¿»»ƒ»«ƒ¿≈¿»
ÈÏÎa Ô‰ÈÏÚ ÔÈ‡ˆBÈ - Ì˙Ò e¯vL B‡ ‰ÓÁÏÓ eÎ¯ÚL∆»¿ƒ¿»»∆»¿»¿ƒ¬≈∆ƒ¿≈
Ïk ÏÚ ‰ÂˆÓe .˙aM‰ ˙‡ Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏlÁÓe ,ÔÈÊ«ƒ¿«¿ƒ¬≈∆∆««»ƒ¿»«»
Ì‰ÈÁ‡Ï ¯ÊÚÏÂ ˙‡ˆÏÂ ‡B·Ï ,ÔÈÏBÎiL Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆¿ƒ»¿»≈¿«¿…«¬≈∆
˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ „iÓ ÌÏÈv‰Ïe ¯BˆÓaL∆¿»¿«ƒ»ƒ«»¿≈»ƒ«»

˙aLa87.˙aL È‡ˆBÓÏ dÓ‰Ó˙‰Ï Ô‰Ï ¯eÒ‡Â ; ¿«»¿»»∆¿ƒ¿«¿≈«¿»≈«»
ÔÈÊ ÈÏÎa ¯ÊÁÏ Ô‰Ï ¯zÓ ,Ô‰ÈÁ‡ ˙‡ eÏÈviLÎe¿∆«ƒ∆¬≈∆À»»∆«¬…ƒ¿≈«ƒ

‡lL È„k ;˙aLa ÌÓB˜ÓÏ Ô‰lL88„È˙ÚÏ ÔÏÈLÎ‰Ï ∆»∆ƒ¿»¿«»¿≈∆…¿«¿ƒ»∆»ƒ
.‡B·Ï»

ממון 84) עסקי על באו אפילו הזה בזמן ע"א. מה, עירובין
של  התנפלות שכל עליהם, ויוצאים השבת את מחללים
(פסקי  בנפשות וגומרים בממון מתחילים היא, סכנה אויבים

קנ). סי' שאם 85)מהרי"א הגבול, על העומדת עיר
(רש"י). בפניהם ליכבש נוחה הארץ תהא ילכדוה,

('אור 86) לבוא שרוצים שמענו אלא עדיין באו לא אפילו
אלא  למחר, עד נמתין אומרים אין שכט) סי' ורמ"א זרוע'
הכן  לעמוד כדי זיין כלי ומתקינים השבת את דוחין מיד
של  בדבר ודיחוי שהיה כל שכן האויב, לקראת ולצאת

כשלון. להביא ועלול היא סכנה - כל 87)מלחמה וחייב
העיר. על למגינים ולהצטרף להתגייס שמא 88)אדם

למלחמה  זיין כלי מספיקה במדה להוציא האויב,יחוסו נגד
ויתגרה. וישוב האויב יתגבר שמא ועוד

.„Î˙Ù¯ËÓ‰ ‰ÈÙÒ ÔÎÂ89dÙÈw‰L ¯ÈÚ B‡ ,Ìia ¿≈¿ƒ»«¿…∆∆«»ƒ∆ƒƒ»
ÌB˜¯k90¯‰ B‡91ÏÎa ÔÏÈv‰Ï ˙aLa ˙‡ˆÏ ‰ÂˆÓ - «¿»»ƒ¿»»≈¿«»¿«ƒ»¿»

ÈtÓ Ûc¯p‰ „ÈÁÈ elÙ‡Â .ÔÏÈv‰Ï ÏBÎiL ¯·c»»∆»¿«ƒ»«¬ƒ»ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈
‡e‰L ·„ B‡ LÁ ÈtÓ B‡ ,˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰»¿≈»ƒ«»ƒ¿≈»»…∆
˙iNÚa elÙ‡Â .BÏÈv‰Ï ‰ÂˆÓ - B‚¯‰Ï ÂÈ¯Á‡ Û„B¯≈«¬»¿»¿ƒ¿»¿«ƒ«¬ƒ«¬ƒ«
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BÏÈv‰Ï ÔÈÊ ÈÏk Ôw˙Ï elÙ‡Â ,˙aLa ˙BÎ‡ÏÓ ‰nk92 «»¿»¿«»«¬ƒ¿«≈¿≈«ƒ¿«ƒ
,˙aLa ÌÈpÁ˙Óe Ô‰ÈÏÚ ÌÈ˜ÚBÊÂ .¯zÓ -À»¿¬ƒ¬≈∆ƒ¿«¿ƒ¿«»

ÔÈÚÈ¯˙Óe93‡ÏÂ ÌÈpÁ˙Ó ÔÈ‡Â .Ì˙B‡ ¯ÊÚÏ Ô‰ÈÏÚ «¿ƒƒ¬≈∆«¿…»¿≈ƒ¿«¿ƒ¿…
˙aLa ¯·c‰ ÏÚ ÔÈ˜ÚBÊ94. ¬ƒ««∆∆¿«»

והנה.89) הנה אותה זורקים שהגלים ע "א. יט, תענית
לעיר.90) מסביב גדותיו.91)מצור על העולה
אחיך 92) "וחי נאמר: זה על למציל, גם סכנה יש אם אולם

סב.). (בבאֿמציעא חברך לחיי קודמים חייך עמך"
בהוספה].93) כג הערה מתעניות פ"א ראה [בתקיעה.
הדבר 94) שיתרבה אפשר ההתרעה, חרדת ידי שעל

ג). פרק תענית ישראל' ('תפארת

.‰Î‰LÏL ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ˙B¯ÈÚ ÏÚ ÔÈ¯»̂ƒ«¬»»¿≈»ƒ«»¿»
ÌBÈ ÏÎa ‰ÓÁÏÓ Ô‰nÚ ÔÈNBÚÂ .˙aLÏ Ì„˜ ÌÈÓÈ»ƒ…∆¿«»¿ƒƒ»∆ƒ¿»»¿»
ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .d˙B‡ ÔÈL·BkL „Ú ,˙aLa elÙ‡Â ÌBÈÂ»«¬ƒ¿«»«∆¿ƒ»¿««ƒ

˙eL¯‰ ˙ÓÁÏÓ ‡È‰L95e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .96„Ú : ∆ƒƒ¿∆∆»¿ƒƒ«¿»»¿«
Â - dz„¯˙aLa elÙ‡97˙ÓÁÏÓa ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ƒ¿»«¬ƒ¿«»¿≈»ƒ«¿ƒ¿∆∆
‰ÂˆÓ98˙aLa ‡l‡ BÁÈ¯È ÚLB‰È L·k ‡ÏÂ .99. ƒ¿»¿…»«¿À«¿ƒ∆»¿«»

פ"ח 95) (מלכים הארץ גבולות להרחיב ישראל מלחמת
רצו 96)ה"א). שלא החשמונאים בימי שהיה מעשה

לפי  מישראל, אלפים כמה והרגו ונכנסו בשבת, להלחם
העיר  על מצור "ובנית זו: הלכה שעה באותה ידעו שלא
תלמודֿ מה רדתה", עד - מלחמה עמך עושה היא אשר

בשבת. אפילו - רדתה? עד יט.97)לומר שבת
אדם 98) אויבים לקחו בשבת. אפילו מצוה, שבמלחמת

לברוח  ישראל בת או בן נכרים פיתו או בשבי, מישראל
ולרוץ  לנסוע שבת, לחלל מצוה - דת להמיר עלֿמנת אתם
או"ח  (שו"ע מישראל אחת נפש להציל למרחקים אחריהם

שז). ה"ח.99)סי' פ"א שבת 'ירושלמי'



meil cg` wxt m"anx ixeriya`Îmgpn d"kÎh"i -t"yz'd

ה'תש"פ  מנ"א י"ט ראשון יום

-rcndxtq
dxFY cEnlY zFkld¦§©§¨

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
ייבטלו 1) מתי ועיר; עיר בכל תינוקות מלמדי הושבת

אחד. מלמד אצל התלמידים מספר מלימודם; התינוקות

.‡ÔÈ·ÈLBÓ2,‰È„Óe ‰È„Ó ÏÎa ˙B˜BÈ˙ È„nÏÓ ƒƒ¿«¿≈ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ»
CÏt ÏÎ·e3da ÔÈ‡L ¯ÈÚ ÏÎÂ .¯ÈÚÂ ¯ÈÚ ÏÎ·e ,CÏÙÂ ¿»∆∆»∆∆¿»ƒ»ƒ¿»ƒ∆≈»

ÔÈÓÈ¯ÁÓ ,Ôa¯ ˙Èa ÏL ˙B˜BÈz4„Ú ,¯ÈÚ‰ ÈL‡ ˙‡ ƒ∆≈«»«¬ƒƒ∆«¿≈»ƒ«
- e·ÈLB‰ ‡Ï Ì‡Â ;˙B˜BÈ˙ È„nÏÓ ÔÈ·ÈLBnL∆ƒƒ¿«¿≈ƒ¿ƒ…ƒ

ÔÈÓÈ¯ÁÓ5‡l‡ ,Ìi˜˙Ó ÌÏBÚ‰ ÔÈ‡L ;¯ÈÚ‰ ˙‡ «¬ƒƒ∆»ƒ∆≈»»ƒ¿«≈∆»
Ï·‰a6.Ôa¯ ˙Èa ÏL ˙B˜BÈz ÏL Ì‰Èt «¬≈ƒ∆∆ƒ∆≈«»

כהן 2) (שהיה בןֿגמלא יהושע "התקין כא.) בתרא (בבא
וכו'. תינוקות" מלמדי מושיבין שיהיו שני) בית בימי גדול

ג,3) (נחמיה המצפה פלך שר כמו: מדינה, של חלק גליל.
נקראות: אחד במקום מקובצות עיירות שש או חמש טו).

("הערוך"). חרם 4)פלך לשון - מחרימין קיט:). (שבת
עם  בברית לבוא ושלא העיר. לתוך להיכנס שלא ונידוי:

באלו. וכיוצא מחריבים.5)תושביה אוקספורד, בנוסח
תורה.6) לומדים שהם בשעה מפיהם היוצא האד ֵבזכות

חטא" בו שאין להבל חטא בו שיש הבל דומה "שאינו
(שם).

.·Ô·k LL Ô·k ,„nÏ˙‰Ï ˙B˜BÈz‰ ˙‡ ÔÈÒÈÎÓ«¿ƒƒ∆«ƒ¿ƒ¿«≈¿∆≈¿∆
BÙeb ÔÈ·e Ôa‰ Ák ÈÙÏ ,Ú·L7,LL ÔaÓ ˙BÁÙe . ∆«¿ƒ…««≈ƒ¿«»ƒ∆≈

B˙B‡ ÔÈÒÈÎÓ ÔÈ‡8ÏÈh‰Ï „nÏÓ‰ Ô˙B‡ ‰kÓe . ≈«¿ƒƒ«∆»«¿«≈¿«ƒ

‰ÓÈ‡ Ì‰ÈÏÚ9˙kÓ ,·ÈB‡ ˙kÓ Ì˙B‡ ‰kÓ BÈ‡Â ; ¬≈∆≈»¿≈«∆»««≈««
‡ÏÂ ÌÈËBLa Ì˙B‡ ‰kÈ ‡Ï CÎÈÙÏ .È¯ÊÎ‡«¿»ƒ¿ƒ»…«∆»¿ƒ¿…

˙BÏ˜Ó·10‰pË˜ ‰Úeˆ¯a ‡l‡ ,11Ô„nÏÓe ·LBÈÂ . ¿«¿∆»ƒ¿»¿«»¿≈¿«¿»
‰ÏÈl‰ ÔÓ ˙ˆ˜Óe Blk ÌBi‰ Ïk12„ÓÏÏ ÔÎpÁÏ È„k , »«Àƒ¿»ƒ««¿»¿≈¿«¿»ƒ¿…

ıeÁ ,ÏÏk ˙B˜BÈz‰ eÏËaÈ ‡ÏÂ .‰ÏÈl·e ÌBia««»¿»¿…ƒ»¿«ƒ¿»
ÛBÒa ÌÈ·BË ÌÈÓÈÂ ˙B˙aL È·¯ÚÓ13ÌÈÓÈ·e ,ÌÈÓi‰ ≈«¿≈«»¿»ƒƒ¿«»ƒ¿»ƒ

ÌÈ·BË14‰lÁza ÔÈ¯B˜ ÔÈ‡ ,˙aLa Ï·‡ .15Ï·‡ , ƒ¬»¿«»≈ƒ«¿ƒ»¬»
ÔBL‡¯a ÔÈBL16elÙ‡Â ,˙B˜BÈz‰ ÔÈÏh·Ó ÔÈ‡Â . ƒ»ƒ¿≈¿«¿ƒ«ƒ«¬ƒ

·ÏLc˜n‰ ˙Èa ÔÈ17. ¿ƒ¿«≈«ƒ¿»

ו).7) הלכה א, (פרק למעלה כמבואר כא.), בתרא (בבא
כא):8) ה, פרק (אבות שאמרו ומה נ.) כתובות (שם;

בדעת; ומפותח גמור בריא בילד היינו - למקרא" "בןֿחמש
ומגלגל  מעט מלמדו שאביו הפסוקים לאותם שכוונתם או
מיימוניות). (הגהות הלימוד לגיל שהגיע בטרם עוד עימו

ללימודים.9) קשבת אוזן ויטו בקולו ישמעו למען (שם)
סכנה.10) וגם אכזריות משום בזה מכה 11)שיש שיכהו

ייזוק. שלא ואילך 12)קלה "מכאן לא.): (תענית
והלילות  וקצרים הולכים שהימים באב (מחמישהֿעשר
הלילות  את שיוסיף (מי יוסיף" - דמוסיף ארוכים) נעשים
וכן  חייו). על חיים יוסיף בתורה, לעסוק הימים על
עם  שם ויהי הפסוק: על מז) פרשה (שמות, במדרשֿרבה
לכך  אמרו: כח) לד, (שמות לילה וארבעים יום ארבעים ה'
לתלמידים) משנה (המלמדים המשנים שיהיו ְִַַהתקינו
ספר  ימוש לא שנאמר: מה לקיים ובערב, בבוקר יושבים
ח). א, (יהושע ולילה יומם בו והגית מפיך הזה התורה

יוחנן 13) רבן על אמרו כח.). (סוכה היום חצות מאחר
מביתֿהמדרש  לעמוד עת הגיעה אמר: לא שמימיו בןֿזכאי,
חננאל). רבינו (כגירסת טובים וימים שבתות מערבי חוץ
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חייב 14) שאמרו: כמו יוםֿטוב, שמחת וישמחו שיתענגו
קט.). (פסחים ברגל ביתו ובני בניו לשמח מה 15)אדם

אותם  ומצער להם הוא שטורח מימיהם, עוד קראו שלא
לז.). פעם 16)(נדרים כבר שקראו מה על חוזרים אבל

(שם). ראשונה חזרה ואפילו השבת, (שבת 17)קודם
קיט:).

.‚˙B˜BÈz‰ ÁÈpÓ ‡e‰L ,˙B˜BÈz‰ „nÏÓ18,‡ˆBÈÂ ¿«≈«ƒ∆«ƒ««ƒ¿≈
Ô‰nÚ ˙¯Á‡ ‰Î‡ÏÓ ‰NBÚ ‡e‰L B‡19‡e‰L B‡ , ∆∆¿»»«∆∆ƒ»∆∆

Ô„enÏa ÏM¯˙Ó20‰NÚ ¯e¯‡" ÏÏÎa ‰Ê È¯‰ - ƒ¿«≈¿ƒ»¬≈∆ƒ¿«»…∆
"‰iÓ¯ '‰ ˙Î‡ÏÓ21·ÈLB‰Ï Èe‡¯ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ . ¿∆∆¿ƒ»¿ƒ»≈»¿ƒ

‰‡¯È ÏÚa ‡l‡ ,„nÏÓ22˙B¯˜Ï ¯È‰Ó ,23˜c˜„Ïe24. ¿«≈∆»««ƒ¿»»ƒƒ¿¿«¿≈

ח:).18) בתרא (בבא לימודם שהוא 19)בשעת בשעה
וליבו  עיניו ואין אחרת במלאכה גם הוא עוסק אותם מלמד
בתוספתא  שאמרו וכמו לתלמידים. כליל ונתונים פנויים
למחצית  בחנות חבירו את המושיב ד): פרק מציעא, (בבא
עיניו  שאין לפי מלאכתו, יעשה אל אומן היה אם - שכר
כשהוא  מפרשים: ויש שמים. במלאכת שכן וכל החנות, על
התלמידים. עם לימודו אחרי אפילו בביתו מלאכה עושה
למלא  כך אחר יכול ואינו כוחותיו אז מחלישה המלאכה
פרק  דמאי (ירושלמי, שאמרו וכמו התלמידים. כלפי חובתו
ביום, עצמו וישכיר בלילה שלו בתוך יעשה לא ג): הלכה ז,
מצא  יוחנן רבי הבית. בעל של במלאכתו ממעט שהוא מפני
לו: אמר חלש, כשהוא לימודו בשעת תינוקות מלמד פעם
אם  ומה, לך, אסור לו: אמר אני. צם לו: אמר זה? מה
הקדושֿברוךֿ של מלאכתו - אסור ודם בשר של מלאכתו

שכן! כל לא מש 20)הוא כל ואינו שיבינו להסבירם תדל
ישתבשו. ולא לאשורו מסופר 21)דבר כא:). בתרא (בבא

הזכרים  את רק באדום הרג למה יואב את שאל דוד שם:
יואב  שם ישב חדשים ששת כי ככתוב: הנקבות, את גם ולא

ה  עד ישראל טז).וכל יא, (מלכיםֿא באדום זכר כל כרית
עמלק  זכר תמחה מחה בתורה: שכתוב מפני יואב: ָָָֹענה
רצה  כתוב? זכר הלא ושאל: דוד תמה יט). כה, ֵֶ(דברים

רבו את להרוג ובאשמתו יואב בלימודו עימו דיקדק לא כי
רמייה"! ה' מלאכת עושה "ארור עליו: וקרא נשתבש,

חטא.22) ויראת שמים יראת בו בקריאה 23)שיש מרבה
בוריו.24)עמהם. על דבר כל שיבינו ומקפיד מדייק

.„˙B˜BÈz „nÏÈ ‡Ï ,‰M‡ BÏ ÔÈ‡L ÈÓe25ÈtÓ , ƒ∆≈ƒ»…¿«≈ƒƒ¿≈
ÏÎÂ .Ì‰Èa Ïˆ‡ ˙B‡a‰ ,Ì‰È˙Bn‡26‡Ï ‰M‡ ƒ≈∆«»≈∆¿≈∆¿»ƒ»…

˙B˜BÈz „nÏ˙27Ïˆ‡ ÌÈ‡a Ì‰L ,Ì‰È˙B·‡ ÈtÓ , ¿«≈ƒƒ¿≈¬≈∆∆≈»ƒ≈∆
.ÌÈa‰«»ƒ

מדברת.25) ההלכה הפרטי במעונו פב.) (קידושין
"וכן".26) אוקספורד הפרטי.27)בנוסחת במעונה

.‰„nÏÓ Ïˆ‡ ÌÈ„ÓÏ ˙B˜BÈ˙ ‰MÓÁÂŒÌÈ¯NÚ∆¿ƒ«¬ƒ»ƒ¿≈ƒ≈∆¿«≈
- ÌÈÚa¯‡ „Ú ,‰MÓÁÂŒÌÈ¯NÚ ÏÚ ¯˙BÈ eÈ‰.„Á‡∆»»≈«∆¿ƒ«¬ƒ»««¿»ƒ

BÚiÒÏ ¯Á‡ BnÚ ÔÈ·ÈLBÓ28ÏÚ ¯˙BÈ eÈ‰ ;Ì„enÏa ƒƒƒ«≈¿«¿¿ƒ»»≈«
ÌÈÚa¯‡29.˙B˜BÈ˙ È„nÏÓ ÈL Ì‰Ï ÔÈ„ÈÓÚÓ - «¿»ƒ«¬ƒƒ»∆¿≈¿«¿≈ƒ

"ריש 28) בתלמוד: נקרא זה ועוזר בעבודתו. לעזר לו להיות
ותפקידו  התלמדים. יושבים שעליו הספסל ראש דוכנא",

ומשגירו  וחוזר המלמד מפי התינוקות עם שומע רש"י: לפי
כא.). בתרא (בבא התינוקות עד 29)בפי הרא"ש: ולדעת

עד  מארבעים סיוע; בלי אחד מלמד מספיק ארבעים
מושיבים  - חמישים וכשהם לסיוע, אחר מושיבים חמישים

מיימוניות). (הגהות שניים להם

.ÂnÏÓÏ „nÏnÓ ÔËw‰ ˙‡ ÔÈÎÈÏBÓ‡e‰L ,¯Á‡ „ ƒƒ∆«»»ƒ¿«≈ƒ¿«≈«≈∆
¯È‰Ó30ÌÈ¯·c ‰na .˜ec˜„a ÔÈa ‡¯˜Óa ÔÈa ,epnÓ »ƒƒ∆≈¿ƒ¿»≈¿ƒ¿«∆¿»ƒ

¯‰p‰ ‰È‰ ‡ÏÂ ,˙Á‡ ¯ÈÚa Ì‰ÈL eÈ‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆»¿≈∆¿ƒ««¿…»»«»»
¯‰p‰ „vÓ B‡ ,¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ Ï·‡ ;Ì‰ÈÈa ˜ÈÒÙÓ«¿ƒ≈≈∆¬»≈ƒ¿ƒƒ««»»
,ÔËw‰ ˙‡ ÔÈÎÈÏBÓ ÔÈ‡ - ¯ÈÚ‰ d˙B‡a elÙ‡ BcˆÏ¿ƒ¬ƒ¿»»ƒ≈ƒƒ∆«»»

‡È¯a ÔÈa ‰È‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡31ÔÈa ,¯‰p‰ ÈabŒÏÚ ∆»ƒ≈»»ƒ¿»»ƒ««≈«»»ƒ¿
Èe‡¯ BÈ‡L32.‰¯‰Óa ÏtÏ ∆≈»ƒ…ƒ¿≈»

יותר 30) הוראה בכישרונות מחונן שהוא שם). בתרא, (בבא
המקצועות. בשני הראשון וחזק.31)מן רחב גשר

אסון.32) יקראנו פן לנפול. ועלול רעוע

.ÊÈB·Ó ÈaÓ „Á‡33elÙ‡ ,„nÏÓ ˙BNÚ‰Ï LwaL ∆»ƒ¿≈»∆ƒ≈¿≈»¿«≈¬ƒ
B„Èa ˙BÁÓÏ ÂÈÎL ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ - ¯ˆÁ‰ ÈaÓ „Á‡34. ∆»ƒ¿≈∆»≈≈¿ƒ¿≈»ƒ¿¿»

„nÏÏ ˙Èa Á˙Ùe B¯·Á ‡aL ,˙B˜BÈz „nÏÓ ÔÎÂ¿≈¿«≈ƒ∆»¬≈»««ƒ¿«≈
B‡ ,BÏ ÌÈ¯Á‡ ˙B˜BÈz e‡B·iL È„k ,Bcˆa ˙B˜BÈzƒ¿ƒ¿≈∆»ƒ¬≈ƒ
ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰Ê Ïˆ‡ ‰Ê ÏL ˙B˜BÈzÓ e‡B·iL È„k¿≈∆»ƒƒ∆∆≈∆∆≈»

B„Èa ˙BÁÓÏ35ÏÈc‚È B˜„ˆ ÔÚÓÏ ıÙÁ '‰" :¯Ó‡pL , ƒ¿¿»∆∆¡«»≈¿««ƒ¿«¿ƒ
"¯Èc‡ÈÂ ‰¯Bz36. »¿«¿ƒ

צדדי 33) רחוב כד). א, (שופטים העיר מבוא מלשון:
לתוכו. פתוחות חצרות והרבה הרבים לרשות הפתוח

החצר.34) דיורי מנוחת מפריע התינוקות קול כי ולומר:
גבול.35) הסגת של ההתחרות 36)בטענה ידי ועל

סופרים  "קנאת כי התלמידים, של הדעת תרבה שביניהם
לרדת  לאחד אסור אחרת באומנות אבל חכמה". תרבה

(שם). בחררתו ולהפוך חבירו לאומנות

ה'תש"פ  מנ"א כ' שני יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מי 1) יתנהג כיצד המצוות; כל כנגד שקול תורה שתלמוד

בכיתרה. ולזכות תורה ללמוד שרוצה

.‡ÌÈ¯˙Î ‰LÏLa2,‰¯Bz ¯˙k :Ï‡¯NÈ e¯zÎ ƒ¿»¿»ƒƒ¿¿ƒ¿»≈∆∆»
B· ‰ÎÊ - ‰p‰k ¯˙k .˙eÎÏÓ ¯˙ÎÂ ,‰p‰k ¯˙ÎÂ¿∆∆¿À»¿∆∆«¿∆∆¿À»»»
˙È¯a ÂÈ¯Á‡ BÚ¯ÊÏe Bl ‰˙È‰Â" :¯Ó‡pL ,Ô¯‰‡«¬…∆∆¡«¿»¿»¿«¿«¬»¿ƒ
:¯Ó‡pL ,„Âc B· ‰ÎÊ - ˙eÎÏÓ ¯˙k ."ÌÏBÚ ˙p‰k¿À«»∆∆«¿»»»ƒ∆∆¡«
‰¯Bz ¯˙k ."Èc‚ LÓMk B‡ÒÎÂ ‰È‰È ÌÏBÚÏ BÚ¯Ê"«¿¿»ƒ¿∆¿ƒ¿«∆∆∆¿ƒ∆∆»
:¯Ó‡pL ,Ï‡¯NÈ ÏÎÏ ÔÎeÓe „ÓBÚÂ ÁpÓ È¯‰ -¬≈À»¿≈»¿»ƒ¿»≈∆∆¡«
Ïk - "·˜ÚÈ ˙l‰˜ ‰L¯BÓ ,‰LÓ eÏ ‰eˆ ‰¯Bz"»ƒ»»∆»»¿ƒ««¬…»
Ì˙B‡L ,¯Ó‡˙ ‡nL .ÏhÈÂ ‡B·È ,‰ˆ¯iL ÈÓƒ∆ƒ¿∆»¿ƒ…∆»…«∆»

:¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ - ‰¯Bz ¯˙kÓ ÌÈÏB„b ÌÈ¯˙k‰Èa" «¿»ƒ¿ƒƒ∆∆»¬≈≈ƒ
eÎÏÓÈ ÌÈÎÏÓ3ÌÈ¯N Èa ,˜„ˆ e˜˜BÁÈ ÌÈÊB¯Â ¿»ƒƒ¿…¿¿ƒ¿¿∆∆ƒ»ƒ

Ì‰ÈMÓ ÏB„b ‰¯Bz ¯˙kL ,z„ÓÏ ‡‰ ;"e¯NÈ4. »»»«¿»∆∆∆»»ƒ¿≈∆

"שלשה 2) אחר: בנוסח ושם עב:) יומא מא; פ' (אבדר"נ
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חייב 14) שאמרו: כמו יוםֿטוב, שמחת וישמחו שיתענגו
קט.). (פסחים ברגל ביתו ובני בניו לשמח מה 15)אדם

אותם  ומצער להם הוא שטורח מימיהם, עוד קראו שלא
לז.). פעם 16)(נדרים כבר שקראו מה על חוזרים אבל

(שם). ראשונה חזרה ואפילו השבת, (שבת 17)קודם
קיט:).

.‚˙B˜BÈz‰ ÁÈpÓ ‡e‰L ,˙B˜BÈz‰ „nÏÓ18,‡ˆBÈÂ ¿«≈«ƒ∆«ƒ««ƒ¿≈
Ô‰nÚ ˙¯Á‡ ‰Î‡ÏÓ ‰NBÚ ‡e‰L B‡19‡e‰L B‡ , ∆∆¿»»«∆∆ƒ»∆∆

Ô„enÏa ÏM¯˙Ó20‰NÚ ¯e¯‡" ÏÏÎa ‰Ê È¯‰ - ƒ¿«≈¿ƒ»¬≈∆ƒ¿«»…∆
"‰iÓ¯ '‰ ˙Î‡ÏÓ21·ÈLB‰Ï Èe‡¯ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ . ¿∆∆¿ƒ»¿ƒ»≈»¿ƒ

‰‡¯È ÏÚa ‡l‡ ,„nÏÓ22˙B¯˜Ï ¯È‰Ó ,23˜c˜„Ïe24. ¿«≈∆»««ƒ¿»»ƒƒ¿¿«¿≈

ח:).18) בתרא (בבא לימודם שהוא 19)בשעת בשעה
וליבו  עיניו ואין אחרת במלאכה גם הוא עוסק אותם מלמד
בתוספתא  שאמרו וכמו לתלמידים. כליל ונתונים פנויים
למחצית  בחנות חבירו את המושיב ד): פרק מציעא, (בבא
עיניו  שאין לפי מלאכתו, יעשה אל אומן היה אם - שכר
כשהוא  מפרשים: ויש שמים. במלאכת שכן וכל החנות, על
התלמידים. עם לימודו אחרי אפילו בביתו מלאכה עושה
למלא  כך אחר יכול ואינו כוחותיו אז מחלישה המלאכה
פרק  דמאי (ירושלמי, שאמרו וכמו התלמידים. כלפי חובתו
ביום, עצמו וישכיר בלילה שלו בתוך יעשה לא ג): הלכה ז,
מצא  יוחנן רבי הבית. בעל של במלאכתו ממעט שהוא מפני
לו: אמר חלש, כשהוא לימודו בשעת תינוקות מלמד פעם
אם  ומה, לך, אסור לו: אמר אני. צם לו: אמר זה? מה
הקדושֿברוךֿ של מלאכתו - אסור ודם בשר של מלאכתו

שכן! כל לא מש 20)הוא כל ואינו שיבינו להסבירם תדל
ישתבשו. ולא לאשורו מסופר 21)דבר כא:). בתרא (בבא

הזכרים  את רק באדום הרג למה יואב את שאל דוד שם:
יואב  שם ישב חדשים ששת כי ככתוב: הנקבות, את גם ולא

ה  עד ישראל טז).וכל יא, (מלכיםֿא באדום זכר כל כרית
עמלק  זכר תמחה מחה בתורה: שכתוב מפני יואב: ָָָֹענה
רצה  כתוב? זכר הלא ושאל: דוד תמה יט). כה, ֵֶ(דברים

רבו את להרוג ובאשמתו יואב בלימודו עימו דיקדק לא כי
רמייה"! ה' מלאכת עושה "ארור עליו: וקרא נשתבש,

חטא.22) ויראת שמים יראת בו בקריאה 23)שיש מרבה
בוריו.24)עמהם. על דבר כל שיבינו ומקפיד מדייק

.„˙B˜BÈz „nÏÈ ‡Ï ,‰M‡ BÏ ÔÈ‡L ÈÓe25ÈtÓ , ƒ∆≈ƒ»…¿«≈ƒƒ¿≈
ÏÎÂ .Ì‰Èa Ïˆ‡ ˙B‡a‰ ,Ì‰È˙Bn‡26‡Ï ‰M‡ ƒ≈∆«»≈∆¿≈∆¿»ƒ»…

˙B˜BÈz „nÏ˙27Ïˆ‡ ÌÈ‡a Ì‰L ,Ì‰È˙B·‡ ÈtÓ , ¿«≈ƒƒ¿≈¬≈∆∆≈»ƒ≈∆
.ÌÈa‰«»ƒ

מדברת.25) ההלכה הפרטי במעונו פב.) (קידושין
"וכן".26) אוקספורד הפרטי.27)בנוסחת במעונה

.‰„nÏÓ Ïˆ‡ ÌÈ„ÓÏ ˙B˜BÈ˙ ‰MÓÁÂŒÌÈ¯NÚ∆¿ƒ«¬ƒ»ƒ¿≈ƒ≈∆¿«≈
- ÌÈÚa¯‡ „Ú ,‰MÓÁÂŒÌÈ¯NÚ ÏÚ ¯˙BÈ eÈ‰.„Á‡∆»»≈«∆¿ƒ«¬ƒ»««¿»ƒ

BÚiÒÏ ¯Á‡ BnÚ ÔÈ·ÈLBÓ28ÏÚ ¯˙BÈ eÈ‰ ;Ì„enÏa ƒƒƒ«≈¿«¿¿ƒ»»≈«
ÌÈÚa¯‡29.˙B˜BÈ˙ È„nÏÓ ÈL Ì‰Ï ÔÈ„ÈÓÚÓ - «¿»ƒ«¬ƒƒ»∆¿≈¿«¿≈ƒ

"ריש 28) בתלמוד: נקרא זה ועוזר בעבודתו. לעזר לו להיות
ותפקידו  התלמדים. יושבים שעליו הספסל ראש דוכנא",

ומשגירו  וחוזר המלמד מפי התינוקות עם שומע רש"י: לפי
כא.). בתרא (בבא התינוקות עד 29)בפי הרא"ש: ולדעת

עד  מארבעים סיוע; בלי אחד מלמד מספיק ארבעים
מושיבים  - חמישים וכשהם לסיוע, אחר מושיבים חמישים

מיימוניות). (הגהות שניים להם

.ÂnÏÓÏ „nÏnÓ ÔËw‰ ˙‡ ÔÈÎÈÏBÓ‡e‰L ,¯Á‡ „ ƒƒ∆«»»ƒ¿«≈ƒ¿«≈«≈∆
¯È‰Ó30ÌÈ¯·c ‰na .˜ec˜„a ÔÈa ‡¯˜Óa ÔÈa ,epnÓ »ƒƒ∆≈¿ƒ¿»≈¿ƒ¿«∆¿»ƒ

¯‰p‰ ‰È‰ ‡ÏÂ ,˙Á‡ ¯ÈÚa Ì‰ÈL eÈ‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆»¿≈∆¿ƒ««¿…»»«»»
¯‰p‰ „vÓ B‡ ,¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ Ï·‡ ;Ì‰ÈÈa ˜ÈÒÙÓ«¿ƒ≈≈∆¬»≈ƒ¿ƒƒ««»»
,ÔËw‰ ˙‡ ÔÈÎÈÏBÓ ÔÈ‡ - ¯ÈÚ‰ d˙B‡a elÙ‡ BcˆÏ¿ƒ¬ƒ¿»»ƒ≈ƒƒ∆«»»

‡È¯a ÔÈa ‰È‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡31ÔÈa ,¯‰p‰ ÈabŒÏÚ ∆»ƒ≈»»ƒ¿»»ƒ««≈«»»ƒ¿
Èe‡¯ BÈ‡L32.‰¯‰Óa ÏtÏ ∆≈»ƒ…ƒ¿≈»

יותר 30) הוראה בכישרונות מחונן שהוא שם). בתרא, (בבא
המקצועות. בשני הראשון וחזק.31)מן רחב גשר

אסון.32) יקראנו פן לנפול. ועלול רעוע

.ÊÈB·Ó ÈaÓ „Á‡33elÙ‡ ,„nÏÓ ˙BNÚ‰Ï LwaL ∆»ƒ¿≈»∆ƒ≈¿≈»¿«≈¬ƒ
B„Èa ˙BÁÓÏ ÂÈÎL ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ - ¯ˆÁ‰ ÈaÓ „Á‡34. ∆»ƒ¿≈∆»≈≈¿ƒ¿≈»ƒ¿¿»

„nÏÏ ˙Èa Á˙Ùe B¯·Á ‡aL ,˙B˜BÈz „nÏÓ ÔÎÂ¿≈¿«≈ƒ∆»¬≈»««ƒ¿«≈
B‡ ,BÏ ÌÈ¯Á‡ ˙B˜BÈz e‡B·iL È„k ,Bcˆa ˙B˜BÈzƒ¿ƒ¿≈∆»ƒ¬≈ƒ
ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰Ê Ïˆ‡ ‰Ê ÏL ˙B˜BÈzÓ e‡B·iL È„k¿≈∆»ƒƒ∆∆≈∆∆≈»

B„Èa ˙BÁÓÏ35ÏÈc‚È B˜„ˆ ÔÚÓÏ ıÙÁ '‰" :¯Ó‡pL , ƒ¿¿»∆∆¡«»≈¿««ƒ¿«¿ƒ
"¯Èc‡ÈÂ ‰¯Bz36. »¿«¿ƒ

צדדי 33) רחוב כד). א, (שופטים העיר מבוא מלשון:
לתוכו. פתוחות חצרות והרבה הרבים לרשות הפתוח

החצר.34) דיורי מנוחת מפריע התינוקות קול כי ולומר:
גבול.35) הסגת של ההתחרות 36)בטענה ידי ועל

סופרים  "קנאת כי התלמידים, של הדעת תרבה שביניהם
לרדת  לאחד אסור אחרת באומנות אבל חכמה". תרבה

(שם). בחררתו ולהפוך חבירו לאומנות

ה'תש"פ  מנ"א כ' שני יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מי 1) יתנהג כיצד המצוות; כל כנגד שקול תורה שתלמוד

בכיתרה. ולזכות תורה ללמוד שרוצה

.‡ÌÈ¯˙Î ‰LÏLa2,‰¯Bz ¯˙k :Ï‡¯NÈ e¯zÎ ƒ¿»¿»ƒƒ¿¿ƒ¿»≈∆∆»
B· ‰ÎÊ - ‰p‰k ¯˙k .˙eÎÏÓ ¯˙ÎÂ ,‰p‰k ¯˙ÎÂ¿∆∆¿À»¿∆∆«¿∆∆¿À»»»
˙È¯a ÂÈ¯Á‡ BÚ¯ÊÏe Bl ‰˙È‰Â" :¯Ó‡pL ,Ô¯‰‡«¬…∆∆¡«¿»¿»¿«¿«¬»¿ƒ
:¯Ó‡pL ,„Âc B· ‰ÎÊ - ˙eÎÏÓ ¯˙k ."ÌÏBÚ ˙p‰k¿À«»∆∆«¿»»»ƒ∆∆¡«
‰¯Bz ¯˙k ."Èc‚ LÓMk B‡ÒÎÂ ‰È‰È ÌÏBÚÏ BÚ¯Ê"«¿¿»ƒ¿∆¿ƒ¿«∆∆∆¿ƒ∆∆»
:¯Ó‡pL ,Ï‡¯NÈ ÏÎÏ ÔÎeÓe „ÓBÚÂ ÁpÓ È¯‰ -¬≈À»¿≈»¿»ƒ¿»≈∆∆¡«
Ïk - "·˜ÚÈ ˙l‰˜ ‰L¯BÓ ,‰LÓ eÏ ‰eˆ ‰¯Bz"»ƒ»»∆»»¿ƒ««¬…»
Ì˙B‡L ,¯Ó‡˙ ‡nL .ÏhÈÂ ‡B·È ,‰ˆ¯iL ÈÓƒ∆ƒ¿∆»¿ƒ…∆»…«∆»

:¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ - ‰¯Bz ¯˙kÓ ÌÈÏB„b ÌÈ¯˙k‰Èa" «¿»ƒ¿ƒƒ∆∆»¬≈≈ƒ
eÎÏÓÈ ÌÈÎÏÓ3ÌÈ¯N Èa ,˜„ˆ e˜˜BÁÈ ÌÈÊB¯Â ¿»ƒƒ¿…¿¿ƒ¿¿∆∆ƒ»ƒ

Ì‰ÈMÓ ÏB„b ‰¯Bz ¯˙kL ,z„ÓÏ ‡‰ ;"e¯NÈ4. »»»«¿»∆∆∆»»ƒ¿≈∆

"שלשה 2) אחר: בנוסח ושם עב:) יומא מא; פ' (אבדר"נ
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- מזבח של שלחן. ושל ארון, ושל מזבח, של הם: ִֵזרים
דוד  זכה - המלכות) וסמל שלחן של ונטלו; אהרן זכה
כל  הוא; מונח עדיין - כתרֿתורה) (סמל ארון של ונטלו;

ויקח". יבוא - ליקח זה:3)הרוצה מקרא אומרת התורה
שם). (רש"י, המלך מן הממליך הובא 4)וגדול וכן

שני  של עצמם "כל ה"ספרי": מאמר ח' משלי בילקוט
מכוחה  אלא אינם וכתרֿמלכות, כתרֿכהונה הללו: כתרים

תורה". של

.·Ì„B˜ ÌÎÁŒ„ÈÓÏz ¯ÊÓÓ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡5Ô‰ÎÏ »¿¬»ƒ«¿≈«¿ƒ»»≈¿…≈
- "ÌÈÈtÓ ‡È‰ ‰¯˜È" :¯Ó‡pL ,ı¯‡‰ŒÌÚ ÏB„b»«»»∆∆∆¡«¿»»ƒƒ¿ƒƒ

ÌÈÙÏÂ ÈÙÏ ÒÎpL ÏB„b Ô‰kÓ6. ƒ…≈»∆ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ

פ"ג,5) שם ירוש', יג.; (הוריות וכיו"ב לפדותו להחיותו,
על 6)ה"ה). מיוסד זה מדרש ביוה"כ. הקדשים לקודש

שמח)". (אור "מפנינים" הכתיב:

.‚‰Ïe˜L ‡È‰L ,Ôlk ˙Bˆn‰ ÏÎa ‰ÂˆÓ EÏ ÔÈ‡7 ≈¿ƒ¿»¿»«ƒ¿À»∆ƒ¿»
Ïk „‚k ‰¯Bz „eÓÏz ‡l‡ ,‰¯Bz „eÓÏz „‚k¿∆∆«¿»∆»«¿»¿∆∆»

Ôlk ˙Bˆn‰8‰NÚÓ È„ÈÏ ‡È·Ó „eÓÏz‰L ,9CÎÈÙÏ ; «ƒ¿À»∆««¿≈ƒƒ≈«¬∆¿ƒ»
ÌB˜Ó ÏÎa ‰NÚnÏ Ì„B˜ „eÓÏz‰10. ««¿≈««¬∆¿»»

להשתוות.7) מ"א).8)שתוכל פ"א, (קידושין 9)(פאה
יעסוק 10)מ:). או תחילה ילמד אם להימלך אחד בא ואם

עםֿהארץ  שאין לפי - תחילה למד לו: אומרים במעשה,
שם). (תוספות, חסיד

.„Ì‡ - ‰¯Bz „eÓÏ˙Â ‰ÂˆÓ ˙iNÚ ÂÈÙÏ ‰È‰»»¿»»¬ƒ«ƒ¿»¿«¿»ƒ
˜ÈÒÙÈ ‡Ï ,ÌÈ¯Á‡ È„ÈŒÏÚ ˙BNÚ‰Ï ‰ÂˆnÏ ¯LÙ‡∆¿»«ƒ¿»¿≈»«¿≈¬≈ƒ…«¿ƒ

B„eÓÏz11Â‡Ï Ì‡Â ;12¯ÊÁÈÂ ‰Âˆn‰ ‰NÚÈ - «¿¿ƒ»«¬∆«ƒ¿»¿«¬…
.B„eÓÏ˙Ï¿«¿

ללמוד 11) בנו את ששלח קסרין מן אבהו ר' על יסופר
מטפל  הוא, חסדים גומל בנך לו: ואמרו באו בטבריה. תורה
אין  המבלי אביו: לו שלח בקבורתם. ועוסק במתים הוא
וגמרו, נמנו כבר לטבריה? שלחתיך בקסרין קברים
ה"ז). פ"ג, פסחים (ירושלמי, למעשה! קודם שהתלמוד

(שם;12) ילמד כך ואחר יעשה - מצוה מת קבורת כגון
ט:). מ"ק

.‰ÏÚ ‡l‡ ÔBc BÈ‡ ,Ì„‡ ÏL BÈc ˙lÁz¿ƒ«ƒ∆»»≈ƒ∆»«
„eÓÏz‰13e¯Ó‡ CÎÈÙÏ .ÂÈNÚÓ ¯‡L ÏÚ CkŒ¯Á‡Â , ««¿¿««»«¿»«¬»¿ƒ»»¿
ÌÈÓÎÁ14dÓLÏ ÔÈa ,‰¯Bza Ì„‡ ˜ÒÚÈ ÌÏBÚÏ :15, ¬»ƒ¿»«¬…»»«»≈ƒ¿»

dÓLÏ ‡lL ÔÈa16‡a dÓLÏ ‡lL CBznL , ≈∆…ƒ¿»∆ƒ∆…ƒ¿»»
dÓLÏ17. ƒ¿»

כל 13) קודם ממנו ונפרעים לדין אותו תובעים לבוא לעתיד
מ:). (קידושין תורה ביטול עוון נ:).14)על (פסחים

לעצמה.15) תכלית בתור גופא, התורה בתור 16)לשם
וכיו"ב. "רבי" שיקראוהו: כגון אחרת, תכלית לשם אמצעי

בתורתו 17) אחרים ולקפח לקנטר מנת על שלומד מי אבל
יז.). (ברכות נברא שלא לו נוח -

.Â‰ÂˆÓ Ìi˜Ï BaÏ B‡NpL ÈÓ18˙BÈ‰ÏÂ Èe‡¯k BÊ ƒ∆¿»ƒ¿«≈ƒ¿»»»¿ƒ¿
BzÚc ÁÈqÈ ‡Ï - ‰¯BzŒ¯˙Îa ¯zÎÓ19ÌÈ¯·„Ï À¿»¿∆∆»…«ƒ««¿ƒ¿»ƒ

¯LÚ‰ ÌÚ ‰¯B˙ ‰˜iL BaÏ ÏÚ ÌÈNÈ ‡ÏÂ ,ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ¿…»ƒ«ƒ∆ƒ¿∆»ƒ»∆
˙Á‡k „B·k‰Â20‰¯Bz ÏL dk¯„ ‡È‰ Ck .21˙t : ¿«»¿∆»»ƒ«¿»∆»«

Â ,‰zLz ‰¯eNÓa ÌÈÓe ,ÏÎ‡z ÁÏnaı¯‡‰ ÏÚ «∆«…≈«ƒ«¿»ƒ¿∆¿«»»∆
‡ÏÂ .ÏÓÚ ‰z‡ ‰¯Bz·e - ‰ÈÁz ¯Úˆ ÈiÁÂ ,ÔLÈzƒ«¿«≈««ƒ¿∆«»«»»≈¿…

¯Ó‚Ï ¯·c‰ EÈÏÚ22ÏËaÏ ÔÈ¯BÁŒÔa ‰z‡ ‡ÏÂ , »∆«»»ƒ¿…¿…«»∆ƒƒ»≈
ÈÙÏ ¯ÎN‰Â ,¯ÎN ˙Èa¯‰ ,‰¯Bz ˙Èa¯‰ Ì‡Â .‰pnÓƒ∆»¿ƒƒ¿≈»»ƒ¿≈»»»¿«»»¿ƒ

¯Úv‰23. «««

התורה.18) לימוד בה.19)של והתעסקות התורה מלימוד
בתגרים".20) ולא בסחרנים תימצא "לא נה.): (עירובין
רודף 21) ואינו במועט שמסתפק מי רק ד). פ"ו, (אבות

תורה. לכתר זוכה - רווחה וחיי מותרות (שם 22)אחרי
כדי  כולה את לגמור הקב"ה שכרך "לא כי טז). פ"ב.
הוא  העיקר (ברטנורא); תגמרנה לא אם שכרך שתפסיד

ממנה. תיבטל פ"ה,23)שלא (שם אגרא - צערא לפום
כג).

.Ê‡¯˜‡Â ¯ÊÁ‡ ÔBÓÓ ıa˜‡L „Ú :¯Ó‡˙ ‡nL24! ∆»…««∆∆¿…»∆¡…¿∆¿»
¯ÊÁ‡Â ,È˜ÒÚÓ ‰t‡Â CÈ¯ˆ È‡M ‰Ó ‰˜‡L „Ú«∆∆¿∆«∆¬ƒ»ƒ¿ƒ»∆≈¬»«¿∆¡…
‰z‡ ÔÈ‡ ,EaÏ ÏÚ BÊ ‰·LÁÓ ‰ÏÚz Ì‡ - !‡¯˜‡Â¿∆¿»ƒ«¬∆«¬»»«ƒ¿≈«»

ÌÏBÚÏ ‰¯Bz ÏL d¯˙ÎÏ ‰ÎBÊ25E˙¯B˙ ‰NÚ ‡l‡ ; ∆¿ƒ¿»∆»¿»∆»¬≈»¿
Ú·˜26‰t‡LÎÏ :¯Ó‡˙ ‡ÏÂ ,È‡¯Ú EzÎ‡ÏÓe ∆«¿«¿¿¬«¿……«ƒ¿∆∆»∆

‰t˙ ‡Ï ‡nL !‰L‡27. ∆¿∆∆»…ƒ»∆

מעושר.24) כך אחר שאקיימנה כדי ממנה איבטל עתה לעת
לקיבוץ 25) כי אליה, תחזור בנקל לא ממנה בטלת שאם

גבולות. אין קנינים ורכישת ובכל 26)ממון העתים בכל
ד).27)המצבים. פ"ב, (שם

.Á¯·ÚÓ ‡ÏÂ" ,"‡È‰ ÌÈÓM· ‡Ï" :‰¯Bza ·e˙k»«»…«»«ƒƒ¿…≈≈∆
‡È‰ Áe¯‰ Èq‚a ‡Ï - "‡È‰ ÌÈÓM· ‡Ï" ;"‡È‰ ÌiÏ«»ƒ…«»«ƒƒ…¿«≈»«ƒ

ÌiÏ ¯·ÚÓ ÈÎl‰Ó· ‡ÏÂ ,‰ÈeˆÓ28e¯Ó‡ CÎÈÙÏ .‡È‰ ¿»¿…ƒ¿«¿≈≈≈∆«»ƒ¿ƒ»»¿
ÌÈÓÎÁ29eeˆÂ ,ÌÈkÁÓ ‰¯BÁÒ· ‰a¯n‰ Ïk ‡Ï : ¬»ƒ…»««¿∆ƒ¿»«¿ƒ¿ƒ

ÌÈÓÎÁ30˜ÒÚa ËÚÓÓ ÈÂ‰ :31.‰¯Bza ˜ÒÚÂ , ¬»ƒ¡≈¿«≈¿≈∆«¬…«»

נה.).28) (עירובין סוחר באניות היורדים בתגרים
ה).29) פ"ב, י).30)(שם פ"ד, ארץ 31)(שם בדרך

ומתן. ובמשא

.ËÏk ÈB‰" :¯Ó‡pL ,ÌÈÓk eÏLÓ ‰¯B˙ŒÈ¯·cƒ¿≈»ƒ¿¿¿«ƒ∆∆¡«»
ÔÈÒpk˙Ó ÌÈ‡ ÌÈn ‰Ó :EÏ ¯ÓBÏ ,"ÌÈnÏ eÎÏ ‡Ó»̂≈¿««ƒ«»««ƒ≈»ƒ¿«¿ƒ

ÔB¯„Ó ÌB˜Óa32ÌÈˆa˜˙Óe ÂÈÏÚÓ ÔÈÏÁÊ ‡l‡ , ƒ¿ƒ¿∆»ƒ¿»ƒ≈»»ƒ¿«¿ƒ
Ô¯aL‡ ÌB˜Óa33ÌÈ‡ˆÓ ÌÈ‡ ‰¯B˙ŒÈ¯·c Ck ; ƒ¿∆¿…∆»ƒ¿≈»≈»ƒ¿»ƒ

Áe¯‰ŒÈq‚a34‡k„a ‡l‡ ,·ÏŒd·b Ïk ·Ïa ‡ÏÂ , ¿«≈»«¿…¿≈»¿«≈∆»¿«»
¯ÈÒÓe ,ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏ‚¯ ¯ÙÚa ˜a‡˙nL ,Áe¯ŒÏÙLe¿««∆ƒ¿«≈«¬««¿≈«¬»ƒ≈ƒ

ÔÓf‰ È‚eÚ˙Â ˙BÂ‡z‰35ÏÎa ‰Î‡ÏÓ ‰NBÚÂ ,BalÓ ««¬¿«¬≈«¿«ƒƒ¿∆¿»»¿»
ÂÈiÁ È„k ËÚÓ ÌBÈ36,ÏÎ‡i ‰Ó BÏ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ , ¿«¿≈«»ƒ…»»«…«

.‰¯Bza ˜ÒBÚ BÏÈÏÂ BÓBÈ ¯‡Le¿»¿≈≈«»

שיפוע.32) מורד, - מדרון ז.) במקום 33)(תענית שקע
("הערוך"). מים למקוה גאוותנים.34)שטוח

שדורסת 35) זו כחיה עצמו משים אדם "אם נד.) (עירובין
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"שאינו  רש"י: ופירש בידו". מתקיים תלמודו - ואוכלת
חיה  כאותה תבלין, בלא בשר ואוכל תענוגים על מקפיד
עינוגים". שאר וכן הריגתה; לאחר מיד ואוכלת הדורסת

קבע 36) תורתם עשו הראשונים "דורות לה:) (ברכות
האחרונים  דורות בידם; נתקיימו וזו זו - ארעי ומלאכתם
נתקיימו  לא וזו זו - עראי ותורתם קבע מלאכתם שעשו

בידם".

.È‰NÚÈ ‡ÏÂ ,‰¯Bza ˜ÒÚiL BaÏ ÏÚ ÌÈNn‰ Ïk»«≈ƒ«ƒ∆«¬…«»¿…«¬∆
˙‡ ÏlÁ ‰Ê È¯‰ - ‰˜„v‰ ÔÓ Ò¯t˙ÈÂ ,‰Î‡ÏÓ¿»»¿ƒ¿«¿≈ƒ«¿»»¬≈∆ƒ≈∆
‰Ú¯ Ì¯‚Â ,˙c‰ ¯B‡Ó ‰aÎÂ ,‰¯Bz‰ ˙‡ ‰Ê·e ,ÌM‰«≈»»∆«»¿ƒ»¿«»¿»«»»

‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÔÓ ÂÈiÁ ÏËÂ ,BÓˆÚÏ37¯eÒ‡L ÈÙÏ , ¿«¿¿»««»ƒ»»«»¿ƒ∆»
‰f‰ ÌÏBÚa ‰¯B˙ŒÈ¯·cÓ ˙B‰Ï38ÎÁ e¯Ó‡ .ÌÈÓ39: ≈»ƒƒ¿≈»»»«∆»¿¬»ƒ

."ÌÏBÚ‰ ÔÓ ÂÈiÁ ÏË ,‰¯B˙ŒÈ¯·cÓ ‰‰p‰ Ïk"»«∆¡∆ƒƒ¿≈»»««»ƒ»»
e¯Ó‡Â eeˆ „BÚÂ40Ô‰a Ïcb˙‰Ï ‰¯ËÚ ÌNÚz Ï‡" : ¿ƒ¿»¿««¬≈¬»»¿ƒ¿«≈»∆

e¯Ó‡Â eeˆ „BÚÂ ."Ô‰a ¯tÁÏ Ìc¯˜ ‡ÏÂ41·‰‡" : ¿…«¿…«¿…»∆¿ƒ¿»¿¡«
ÔÈ‡L ‰¯Bz ÏÎÂ" ;"˙ea¯‰ ˙‡ ‡Ne ‰Î‡Ïn‰ ˙‡∆«¿»»¿»∆»«»¿»»∆≈

‰Î‡ÏÓ dnÚ42ÛBÒÂ ,"ÔBÚ ˙¯¯B‚Â ‰ÏËa dÙBÒ , ƒ»¿»»»¿≈»¿∆∆»¿
˙Bi¯a‰ ˙‡ ÌËÒÏÓ ‡‰iL ,‰Ê Ì„‡43. »»∆∆¿≈¿«¿≈∆«¿ƒ

בעולם 37) אכלו כבר כי הבא, לעולם חלק לו אין כלומר:
(פ"ד,38)הזה. לאבות בפירושו ז"ל רבינו סב.). (נדרים

אומנותם  תורתם העושים הרבנים שכר נגד קשות מדבר ה)
ודברי  התורה למוסר בניגוד שזהו - בה לחפור וקרדום
רבינו  נגד טוען כאן משנה" וה"כסף הראשונים. חכמינו
בתלמידיֿ לתמוך עלינו שמוטל שונות בהוכחות ומוכיח
רבנים  להיות רמה: ולתעודה לתורה שיתמסרו חכמים
פרנסתם  ואם תיישים. אין גדיים אין שאם - בישראל ודיינים
התורה  בעסק לעסוק יוכלו ולא ובטוחה מצויה תהא לא
תורה  חסֿושלום תשתכח אז - הדעת הרחבת מתוך כראוי
סימן  דעה יורה (בשו"ע, ההלכה נפסקה וכבר מישראל.
שם  נמצאים שבניֿישראל מקומות בכל נוהגים וכן רמו)
בפני  במלאכה לעסוק יצטרך שלא רבם את בכבוד לפרנס

ההמון. בפני התורה ותתבזה ה).39)הבריות פ"ד, (אבות
י).41)(שם).40) פ"א, ב).42)(שם פ"ב, (אבות
אומנות 43) בנו את מלמד שאינו מי "כל כט.) (קידושין

ליסטות". מלמדו כאילו

.‡È‰NÚnÓ Ò¯t˙Ó ‡e‰L ÈÓÏ ‡È‰ ‰ÏB„‚ ‰ÏÚÓ«¬»¿»ƒ¿ƒ∆ƒ¿«¿≈ƒ«¬≈
ÂÈ„È44‰ÎBÊ ‰Ê·e ;‡È‰ ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ„ÈÒÁ ˙cÓe , »»ƒ«¬ƒƒ»ƒƒƒ»∆∆

,‡a‰ ÌÏBÚÏÂ ‰f‰ ÌÏBÚaL ‰·BËÂ „B·k ÏÎÏ¿»»¿»∆»»«∆¿»»«»
- "CÏ ·BËÂ EÈ¯L‡ ,ÏÎ‡˙ Èk EÈtk ÚÈ‚È" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ««∆ƒ…≈«¿∆¿»
,‡a‰ ÌÏBÚÏ "CÏ ·BËÂ" ,‰f‰ ÌÏBÚa "EÈ¯L‡"«¿∆»»«∆¿»»»«»

·BË BlkL45. ∆À

מיראֿשמים".44) יותר כפו מיגיע הנהנה "גדול ח.) (ברכות
(שם).45)

.·È‰t¯nL ÈÓa ÔÈÓi˜˙Ó ‰¯B˙ŒÈ¯·c ÔÈ‡46BÓˆÚ ≈ƒ¿≈»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ∆«¿∆«¿
ÔecÚ CBzÓ ÔÈ„ÓBlL el‡· ‡ÏÂ ,Ô‰ÈÏÚ47CBzÓe ¬≈∆¿…¿≈∆¿ƒƒƒƒ

Ô‰ÈÏÚ BÓˆÚ ˙ÈÓnL ÈÓa ‡l‡ ;‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡48, ¬ƒ»¿ƒ»∆»¿ƒ∆≈ƒ«¿¬≈∆
„ÈÓz BÙeb ¯ÚˆÓe49ÂÈÈÚÏ ‰L ÔzÈ ‡ÏÂ ,50 ¿«≈»ƒ¿…ƒ≈≈»¿≈»

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .‰Óez ÂÈtÚÙÚÏe51˙‡Ê" :ÊÓ¯ C¯c ¿«¿«»¿»»¿¬»ƒ∆∆∆∆…
‰¯Bz‰ ÔÈ‡ - "Ï‰‡a ˙eÓÈ Èk Ì„‡ ‰¯Bz‰«»»»ƒ»¿…∆≈«»

ÌÈÓÎÁ ÈÏ‰‡a BÓˆÚ ˙ÈÓnL ÈÓa ‡l‡ ˙Ói˜˙Ó52. ƒ¿«∆∆∆»¿ƒ∆≈ƒ«¿¿»√≈¬»ƒ
‰¯ˆ ÌBÈa ,˙Èt¯˙‰" :B˙ÓÎÁa ‰ÓÏL ¯Ó‡ ÔÎÂ¿≈»«¿……¿»¿»ƒ¿«ƒ»¿»»

"‰ÎÁk ¯ˆ53"Èl ‰„ÓÚ È˙ÓÎÁ Û‡" :¯Ó‡ „BÚÂ ; «…∆»¿»««»¿»ƒ»¿»ƒ
Û‡a Èz„ÓlL ‰ÓÎÁ -54e¯Ó‡ .Èl ‰„ÓÚ ‡È‰ , »¿»∆»«¿ƒ¿«ƒ»¿»ƒ»¿

ÌÈÓÎÁ55B˙¯B˙a Ú‚i‰ ÏkL ,‰˙e¯k ˙È¯a : ¬»ƒ¿ƒ¿»∆»«»≈«¿»
L¯„n‰Œ˙È·a56ÏÎÂ ;ÁkLÓ ‡e‰ ‰¯‰Ó· ‡Ï , ¿≈«ƒ¿»…ƒ¿≈»¿«≈«¿»

‰Úˆa B„eÓÏ˙a Ú‚i‰57˙‡Â" :¯Ó‡pL ,ÌÈkÁÓ , «»≈«¿«¿¿ƒ¿»«¿ƒ∆∆¡«¿∆
˙ÚLa BÏB˜ ÚÈÓLn‰ ÏÎÂ ;"‰ÓÎÁ ÌÈÚe¿̂ƒ»¿»¿»««¿ƒ«ƒ¿«
‡¯Bw‰ Ï·‡ ;B„Èa Ìi˜˙Ó B„eÓÏz ,B„eÓÏz«¿«¿ƒ¿«≈¿»¬»«≈

ÁÎBL ‡e‰ ‰¯‰Óa ,LÁÏa58. ¿««ƒ¿≈»≈«

דכתיב:46) מאי אלעזר: רבי אמר נד.). (עירובין מתרשל
זו  כאבן לחייו את עצמו, משים אדם אם - אבן? לוחות
נלאין  אינן לחייו כך בניֿאדם, רגלי (מדריסת נמחית שאינה
תלמודו  - רש"י) לאחרים, וללמד לימודו על מלחזור
בידו. מתקיים תלמודו אין לאו, ואם בידו; מתקיים

עצמו 47) שמחיה במי תורה תימצא "לא והתענגות. פינוק
(נ  בתנחומא וכן קיא.). (סנהדרין לא עליה" ג): אות ח,

תאוה  העולם, עונג שמבקש מי אצל שבעלֿפה תורה תימצא
החיים  בארץ תמצא לא שנאמר: הזה, בעולם וגדולה וכבוד
במי  אלא - תימצא? המתים בארץ וכי יג). כח, (איוב

עליה". עצמו סג:).48)שמחיה כי 49)(ברכות (שם)
מוצא  אתה "במי לג). ל, (משלי חמאה יוציא חלב מיץ
אמו". משדי שינק חלב שמקיא במי - תורה? של חמאה

סב.).50) סג:).51)(כתובות נוסח 52)(ברכות
"החכמים". הדפוסים: רוב ונוסח (שם,53)אוקספורד;

כח  בו אין תורה מדברי עצמו המרפה "כל אמרו: סג.)
צרה". ביום על 54)לעמוד וסטר עלי כעס שרבי בכעס

פ"ב). (קהלתֿרבה פ"ה,55)לחיי ברכות (ירושלמי,
לתלמוד56ֿ)ה"א). המיוחד בביתֿהמדרש וכלֿשכן

נוסח  הוא כך לתפילה. עיקרו שביתֿהכנסת בעוד תורה,
הדפוסים: בשאר בירושלמי. גם וכן קושטא; אוקספורד,

קולות 57)"ביתֿהמדרש". בקולי ולא בשוק, לא
טז.). מ"ק ה"א; פ"ה, ברכות (עירובין 58)(ירושלמי,

נד.).
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"שאינו  רש"י: ופירש בידו". מתקיים תלמודו - ואוכלת
חיה  כאותה תבלין, בלא בשר ואוכל תענוגים על מקפיד
עינוגים". שאר וכן הריגתה; לאחר מיד ואוכלת הדורסת

קבע 36) תורתם עשו הראשונים "דורות לה:) (ברכות
האחרונים  דורות בידם; נתקיימו וזו זו - ארעי ומלאכתם
נתקיימו  לא וזו זו - עראי ותורתם קבע מלאכתם שעשו

בידם".

.È‰NÚÈ ‡ÏÂ ,‰¯Bza ˜ÒÚiL BaÏ ÏÚ ÌÈNn‰ Ïk»«≈ƒ«ƒ∆«¬…«»¿…«¬∆
˙‡ ÏlÁ ‰Ê È¯‰ - ‰˜„v‰ ÔÓ Ò¯t˙ÈÂ ,‰Î‡ÏÓ¿»»¿ƒ¿«¿≈ƒ«¿»»¬≈∆ƒ≈∆
‰Ú¯ Ì¯‚Â ,˙c‰ ¯B‡Ó ‰aÎÂ ,‰¯Bz‰ ˙‡ ‰Ê·e ,ÌM‰«≈»»∆«»¿ƒ»¿«»¿»«»»

‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÔÓ ÂÈiÁ ÏËÂ ,BÓˆÚÏ37¯eÒ‡L ÈÙÏ , ¿«¿¿»««»ƒ»»«»¿ƒ∆»
‰f‰ ÌÏBÚa ‰¯B˙ŒÈ¯·cÓ ˙B‰Ï38ÎÁ e¯Ó‡ .ÌÈÓ39: ≈»ƒƒ¿≈»»»«∆»¿¬»ƒ

."ÌÏBÚ‰ ÔÓ ÂÈiÁ ÏË ,‰¯B˙ŒÈ¯·cÓ ‰‰p‰ Ïk"»«∆¡∆ƒƒ¿≈»»««»ƒ»»
e¯Ó‡Â eeˆ „BÚÂ40Ô‰a Ïcb˙‰Ï ‰¯ËÚ ÌNÚz Ï‡" : ¿ƒ¿»¿««¬≈¬»»¿ƒ¿«≈»∆

e¯Ó‡Â eeˆ „BÚÂ ."Ô‰a ¯tÁÏ Ìc¯˜ ‡ÏÂ41·‰‡" : ¿…«¿…«¿…»∆¿ƒ¿»¿¡«
ÔÈ‡L ‰¯Bz ÏÎÂ" ;"˙ea¯‰ ˙‡ ‡Ne ‰Î‡Ïn‰ ˙‡∆«¿»»¿»∆»«»¿»»∆≈

‰Î‡ÏÓ dnÚ42ÛBÒÂ ,"ÔBÚ ˙¯¯B‚Â ‰ÏËa dÙBÒ , ƒ»¿»»»¿≈»¿∆∆»¿
˙Bi¯a‰ ˙‡ ÌËÒÏÓ ‡‰iL ,‰Ê Ì„‡43. »»∆∆¿≈¿«¿≈∆«¿ƒ

בעולם 37) אכלו כבר כי הבא, לעולם חלק לו אין כלומר:
(פ"ד,38)הזה. לאבות בפירושו ז"ל רבינו סב.). (נדרים

אומנותם  תורתם העושים הרבנים שכר נגד קשות מדבר ה)
ודברי  התורה למוסר בניגוד שזהו - בה לחפור וקרדום
רבינו  נגד טוען כאן משנה" וה"כסף הראשונים. חכמינו
בתלמידיֿ לתמוך עלינו שמוטל שונות בהוכחות ומוכיח
רבנים  להיות רמה: ולתעודה לתורה שיתמסרו חכמים
פרנסתם  ואם תיישים. אין גדיים אין שאם - בישראל ודיינים
התורה  בעסק לעסוק יוכלו ולא ובטוחה מצויה תהא לא
תורה  חסֿושלום תשתכח אז - הדעת הרחבת מתוך כראוי
סימן  דעה יורה (בשו"ע, ההלכה נפסקה וכבר מישראל.
שם  נמצאים שבניֿישראל מקומות בכל נוהגים וכן רמו)
בפני  במלאכה לעסוק יצטרך שלא רבם את בכבוד לפרנס

ההמון. בפני התורה ותתבזה ה).39)הבריות פ"ד, (אבות
י).41)(שם).40) פ"א, ב).42)(שם פ"ב, (אבות
אומנות 43) בנו את מלמד שאינו מי "כל כט.) (קידושין

ליסטות". מלמדו כאילו

.‡È‰NÚnÓ Ò¯t˙Ó ‡e‰L ÈÓÏ ‡È‰ ‰ÏB„‚ ‰ÏÚÓ«¬»¿»ƒ¿ƒ∆ƒ¿«¿≈ƒ«¬≈
ÂÈ„È44‰ÎBÊ ‰Ê·e ;‡È‰ ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ„ÈÒÁ ˙cÓe , »»ƒ«¬ƒƒ»ƒƒƒ»∆∆

,‡a‰ ÌÏBÚÏÂ ‰f‰ ÌÏBÚaL ‰·BËÂ „B·k ÏÎÏ¿»»¿»∆»»«∆¿»»«»
- "CÏ ·BËÂ EÈ¯L‡ ,ÏÎ‡˙ Èk EÈtk ÚÈ‚È" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ««∆ƒ…≈«¿∆¿»
,‡a‰ ÌÏBÚÏ "CÏ ·BËÂ" ,‰f‰ ÌÏBÚa "EÈ¯L‡"«¿∆»»«∆¿»»»«»

·BË BlkL45. ∆À

מיראֿשמים".44) יותר כפו מיגיע הנהנה "גדול ח.) (ברכות
(שם).45)

.·È‰t¯nL ÈÓa ÔÈÓi˜˙Ó ‰¯B˙ŒÈ¯·c ÔÈ‡46BÓˆÚ ≈ƒ¿≈»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ∆«¿∆«¿
ÔecÚ CBzÓ ÔÈ„ÓBlL el‡· ‡ÏÂ ,Ô‰ÈÏÚ47CBzÓe ¬≈∆¿…¿≈∆¿ƒƒƒƒ

Ô‰ÈÏÚ BÓˆÚ ˙ÈÓnL ÈÓa ‡l‡ ;‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡48, ¬ƒ»¿ƒ»∆»¿ƒ∆≈ƒ«¿¬≈∆
„ÈÓz BÙeb ¯ÚˆÓe49ÂÈÈÚÏ ‰L ÔzÈ ‡ÏÂ ,50 ¿«≈»ƒ¿…ƒ≈≈»¿≈»

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .‰Óez ÂÈtÚÙÚÏe51˙‡Ê" :ÊÓ¯ C¯c ¿«¿«»¿»»¿¬»ƒ∆∆∆∆…
‰¯Bz‰ ÔÈ‡ - "Ï‰‡a ˙eÓÈ Èk Ì„‡ ‰¯Bz‰«»»»ƒ»¿…∆≈«»

ÌÈÓÎÁ ÈÏ‰‡a BÓˆÚ ˙ÈÓnL ÈÓa ‡l‡ ˙Ói˜˙Ó52. ƒ¿«∆∆∆»¿ƒ∆≈ƒ«¿¿»√≈¬»ƒ
‰¯ˆ ÌBÈa ,˙Èt¯˙‰" :B˙ÓÎÁa ‰ÓÏL ¯Ó‡ ÔÎÂ¿≈»«¿……¿»¿»ƒ¿«ƒ»¿»»

"‰ÎÁk ¯ˆ53"Èl ‰„ÓÚ È˙ÓÎÁ Û‡" :¯Ó‡ „BÚÂ ; «…∆»¿»««»¿»ƒ»¿»ƒ
Û‡a Èz„ÓlL ‰ÓÎÁ -54e¯Ó‡ .Èl ‰„ÓÚ ‡È‰ , »¿»∆»«¿ƒ¿«ƒ»¿»ƒ»¿

ÌÈÓÎÁ55B˙¯B˙a Ú‚i‰ ÏkL ,‰˙e¯k ˙È¯a : ¬»ƒ¿ƒ¿»∆»«»≈«¿»
L¯„n‰Œ˙È·a56ÏÎÂ ;ÁkLÓ ‡e‰ ‰¯‰Ó· ‡Ï , ¿≈«ƒ¿»…ƒ¿≈»¿«≈«¿»

‰Úˆa B„eÓÏ˙a Ú‚i‰57˙‡Â" :¯Ó‡pL ,ÌÈkÁÓ , «»≈«¿«¿¿ƒ¿»«¿ƒ∆∆¡«¿∆
˙ÚLa BÏB˜ ÚÈÓLn‰ ÏÎÂ ;"‰ÓÎÁ ÌÈÚe¿̂ƒ»¿»¿»««¿ƒ«ƒ¿«
‡¯Bw‰ Ï·‡ ;B„Èa Ìi˜˙Ó B„eÓÏz ,B„eÓÏz«¿«¿ƒ¿«≈¿»¬»«≈

ÁÎBL ‡e‰ ‰¯‰Óa ,LÁÏa58. ¿««ƒ¿≈»≈«

דכתיב:46) מאי אלעזר: רבי אמר נד.). (עירובין מתרשל
זו  כאבן לחייו את עצמו, משים אדם אם - אבן? לוחות
נלאין  אינן לחייו כך בניֿאדם, רגלי (מדריסת נמחית שאינה
תלמודו  - רש"י) לאחרים, וללמד לימודו על מלחזור
בידו. מתקיים תלמודו אין לאו, ואם בידו; מתקיים

עצמו 47) שמחיה במי תורה תימצא "לא והתענגות. פינוק
(נ  בתנחומא וכן קיא.). (סנהדרין לא עליה" ג): אות ח,

תאוה  העולם, עונג שמבקש מי אצל שבעלֿפה תורה תימצא
החיים  בארץ תמצא לא שנאמר: הזה, בעולם וגדולה וכבוד
במי  אלא - תימצא? המתים בארץ וכי יג). כח, (איוב

עליה". עצמו סג:).48)שמחיה כי 49)(ברכות (שם)
מוצא  אתה "במי לג). ל, (משלי חמאה יוציא חלב מיץ
אמו". משדי שינק חלב שמקיא במי - תורה? של חמאה

סב.).50) סג:).51)(כתובות נוסח 52)(ברכות
"החכמים". הדפוסים: רוב ונוסח (שם,53)אוקספורד;

כח  בו אין תורה מדברי עצמו המרפה "כל אמרו: סג.)
צרה". ביום על 54)לעמוד וסטר עלי כעס שרבי בכעס

פ"ב). (קהלתֿרבה פ"ה,55)לחיי ברכות (ירושלמי,
לתלמוד56ֿ)ה"א). המיוחד בביתֿהמדרש וכלֿשכן

נוסח  הוא כך לתפילה. עיקרו שביתֿהכנסת בעוד תורה,
הדפוסים: בשאר בירושלמי. גם וכן קושטא; אוקספורד,

קולות 57)"ביתֿהמדרש". בקולי ולא בשוק, לא
טז.). מ"ק ה"א; פ"ה, ברכות (עירובין 58)(ירושלמי,

נד.).
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ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡60,‰ÏÈla ‡l‡ ‰¯Bz ÏL ‰p¯ ÔÈ‡ : »¿¬»ƒ≈ƒ»∆»∆»««¿»
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‰lÙz ÈnÚ ‰¯ÈL ‰ÏÈl·e ,BcÒÁ '‰ ‰eˆÈ ÌÓBÈ"»¿«∆«¿««¿»ƒ…ƒƒ¿ƒ»
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BzÏÎB‡ L‡ ,‰ÏÈla62ÔeÓË CLÁ Ïk" :¯Ó‡pL , ««¿»≈«¿∆∆¡«»∆»
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¯wÚ Ïk ‰¯B˙ŒÈ¯·c ÏÚ ÁÈbL‰ ‡lL ‰Ê - "‰Êa64. »»∆∆…ƒ¿ƒ««ƒ¿≈»»ƒ»
B‡ ,˜ÒBÚ BÈ‡Â ‰¯Bza ˜ÒÚÏ BÏ ¯LÙ‡L Ïk ÔÎÂ¿≈…∆∆¿»«¬…«»¿≈≈

L¯Ùe ‰LÂ ‡¯wL65B„eÓÏz ÁÈp‰Â ,ÌÏBÚ ÈÏ·‰Ï ∆»»¿»»»«¿«¿≈»¿ƒƒ««¿
e¯Ó‡ ."'‰ ¯·c ‰ÊBa" ÏÏÎa ‰Ê È¯‰ - BÁÊe¿»¬≈∆ƒ¿«∆¿«»¿

ÌÈÓÎÁ66BÙBÒ ,¯LÚÓ ‰¯Bz‰ ˙‡ Ïh·Ó‰ Ïk : ¬»ƒ»«¿«≈∆«»≈∆
BÙBÒ ,ÈÚÓ ‰¯Bz‰ ˙‡ Ìi˜Ó‰ ÏÎÂ ;ÈÚÓ dÏh·Ï¿«¿»≈…ƒ¿»«¿«≈∆«»≈…ƒ
È¯‰ - ‰¯Bza ‡e‰ L¯ÙÓ ‰Ê ÔÈÚÂ .¯LÚÓ dÓi˜Ï¿«¿»≈∆¿ƒ¿»∆¿…»«»¬≈
EÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡ z„·Ú ‡Ï ¯L‡ ˙Áz" :¯ÓB‡ ‡e‰≈««¬∆…»«¿»∆¡…∆
;"EÈ·È‡ ˙‡ z„·ÚÂ ,Ïk ·¯Ó ··Ï ·eË·e ‰ÁÓNa¿ƒ¿»¿≈»≈……¿»«¿»∆…¿∆

E˙pÚ ÔÚÓÏ" :¯ÓB‡Â67."E˙È¯Á‡a E·ËÈ‰Ï ¿≈¿««¬…¿¿≈ƒ¿¿«¬ƒ∆

במנוחת 59) כי לגירסא", אלא סהרא איברא "לא סה.) (שם,
הפרעה. ללא ללימוד ולהתמסר להתרכז יכולים הלילה

מז).60) פ' אלהים 61)(שמותֿרבה, בעיני חן מוצא הוא
ג:). (ע"ז צב.).62)ואדם לפי 63)(סנהדרין ופירושו

התורה: (מסתרי) ממצפוני ונחבא צפון לילה כל שם: ִֵרש"י
תאכלהו  זה בגלל - בית באותו נשמעים תורה דברי שאין

ניפוח. צריכה שאינה גיהנום של מתחשב 64)אש שאינו
צט.). (סנהדרין כלל לב אליהם שם ואינו קרא 65)עמהם

לימודי  וזנח נתרחק ולבסוף שבעלֿפה תורה ושנה מקרא
ט).66)ה'. פ"ד, תורה 67)(אבות ולומד שמתענה מי

כל. ומרוב מעושר לקיימה סופו - מעוני

ה'תש"פ  מנ"א כ"א שלישי יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הרב 1) לימוד סדר הגון; שאינו לתלמיד מלמדים שאין

שני  המדרש; בבית ההתנהגות ישיבתם; ואופן לתלמידים
תחילה? עונים למי כאחת, ששאלו תלמידיו

.‡Ôe‚‰ „ÈÓÏ˙Ï ‡l‡ ,‰¯Bz ÔÈ„nÏÓ ÔÈ‡2‰‡ , ≈¿«¿ƒ»∆»¿«¿ƒ»»∆
Ì˙Ï B‡ ,ÂÈNÚÓa3‡Ï C¯„a CÏB‰ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . ¿«¬»¿»¬»ƒ»»≈¿∆∆…

C¯„a B˙B‡ ÔÈ‚È‰Óe ,·ËeÓÏ B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ,‰·BË»«¬ƒƒ¿»«¿ƒƒ¿∆∆
ÔÈ˜„B·e ,‰¯LÈ4B˙B‡ ÔÈÒÈÎÓ CkŒ¯Á‡Â ,B˙B‡ ¿»»¿ƒ¿««»«¿ƒƒ

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .B˙B‡ ÔÈ„nÏÓe L¯„n‰Œ˙È·Ï5Ïk : ¿≈«ƒ¿»¿«¿ƒ»¿¬»ƒ»
Ô·‡ ˜¯Ê el‡k ,Ôe‚‰ BÈ‡L „ÈÓÏ˙Ï ‰BM‰«∆¿«¿ƒ∆≈»¿ƒ»«∆∆

ÒÈÏe˜¯ÓÏ6‰Ób¯Óa Ô·‡ ¯B¯ˆk" :¯Ó‡pL ,7Ôk , ¿«¿ƒ∆∆¡«ƒ¿∆∆¿«¿≈»≈
l‡ „B·k ÔÈ‡ - "„B·k ÏÈÒÎÏ Ô˙B‰¯B˙ ‡8:¯Ó‡pL , ≈ƒ¿ƒ»≈»∆»»∆∆¡«

C¯„a CÏB‰ BÈ‡L ·¯‰ ÔÎÂ ."eÏÁÈ ÌÈÓÎÁ „B·k"»¬»ƒƒ¿»¿≈»«∆≈≈¿∆∆
ÌÚ‰ ÏÎÂ ‡e‰ ÏB„b ÌÎÁL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ‰·BË»««ƒ∆»»»¿»»»

ÔÈ„nÏ˙Ó ÔÈ‡ ,BÏ ÔÈÎÈ¯ˆ9,·ËeÓÏ B·eL „Ú ,epnÓ ¿ƒƒ≈ƒ¿«¿ƒƒ∆«¿»
eL˜·È ‰¯B˙Â ˙Ú„ e¯ÓLÈ Ô‰Î È˙ÙN Èk" :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒƒ¿≈…≈ƒ¿¿««¿»¿«¿

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ - "‡e‰ ˙B‡·ˆ '‰ C‡ÏÓ Èk ,e‰ÈtÓ10: ƒƒƒ«¿«¿»»¿¬»ƒ
eL˜·È ‰¯Bz ,˙B‡·ˆ '‰ C‡ÏÓÏ ‰ÓBc ·¯‰ Ì‡ƒ»«∆¿«¿«¿»»¿«¿

.e‰ÈtÓ ‰¯B˙ eL˜·È Ï‡ ,Â‡Ï Ì‡ ;e‰ÈtÓƒƒƒ»«¿«¿»ƒƒ

ז.).2) לא.3)(תענית או הגון הוא אם יודעים אנו שאין
שאין  תלמיד "כל מכריז: כח.), (ברכות גמליאל רבן שהיה
פתח  על שומר והעמיד המדרש" לבית ייכנס אל כברו, תוכו
הסכימו  לא חבריו אבל - התלמידים את לבדוק ביתֿהמדרש

שהתלמיד  עוד כל באמרם: הפתח, לשומר וסילקוהו עמו
מביתֿ ולרחקו לדחותו אסור הגון", ל"אינו מוחזק אינו

דרכו.4)המדרש. היטיב אם קלג.).5)לדעת (חולין
אותו 6) עובדים שהיו אליל, שם - מרקור או מרקוריוס

נ.) ע"ז עב. ס, (סנהדרין כמבואר לפניו, אבנים בזריקת
רגימה.7) ע"י שנצברה אבנים הנותן 8)ערימת ופירושו:

תוך  אל אבן צרור זרק כאילו תורה, כלומר: כבוד, לכסיל
מרקוליס. ע"ז לכבוד שנרגמה יז.).9)המרגמה (מ"ק

(שם).10)

.·ÌÈ„ÈÓÏz‰Â ,L‡¯a ·LBÈ ·¯‰ ?ÌÈ„nÏÓ „ˆÈk≈«¿«¿ƒ»«≈»…¿««¿ƒƒ
·¯‰ ÌÈ‡B¯ ÌlÎ eÈ‰iL È„k ,‰¯ËÚk ÂÈÙÏ ÌÈÙwÓ11 À»ƒ¿»»«¬»»¿≈∆ƒ¿À»ƒ»«

ÂÈ„ÈÓÏ˙Â ‡qk‰ ÏÚ ·¯‰ ·LÈ ‡ÏÂ .ÂÈ¯·c ÌÈÚÓBLÂ¿¿ƒ¿»»¿…≈≈»«««ƒ≈¿«¿ƒ»
ÏÚ Ïk‰ B‡ ,ı¯‡‰ ÏÚ Ïk‰ B‡ ‡l‡ ,Ú˜¯w‰ ÏÚ«««¿«∆»«…«»»∆«…«

˙B‡Òk‰12·LBÈ ·¯‰ ‰È‰ ‰BL‡¯·e .13ÌÈ„ÈÓÏz‰Â , «ƒ¿»ƒ»»»»«≈¿««¿ƒƒ
ÈL ˙Èa Ôa¯Á Ì„wÓe .ÌÈ„ÓBÚ14„nÏÏ Ïk‰ e‚‰ , ¿ƒƒ…∆À¿««ƒ≈ƒ»¬«…¿«≈

.ÌÈ·LBÈ Ì‰Â ÌÈ„ÈÓÏzÏ««¿ƒƒ¿≈¿ƒ

פניו,11) את תראו רבכם לפני כשתשבו ו.): (כריתות
כ). ל, (ישעיה מוריך את רואות עיניך והיו שנאמר:

וישנה 12) המיטה גבי על ישב שלא לרב "מנין כא.) (מגילה
המיטה, גבי על שניהם או (אלא הקרקע? גבי על לתלמידו
עמוד  פה ואתה שנאמר: רש"י) הקרקע, גבי על שניהם או

כח). ה, (דברים עד 13)עמדי רבינו משה "מימות (שם)
תורה  לומדין היו לא הב"ח) כגירסת (הזקן, גמליאל רבן
היה  שהרב בפירוש פה נזכר שלא פי על ואף מעומד". אלא
בכמה  זה מצינו הרי לימודו, בשעת תלמידיו לפני יושב
נד:): (עירובין משה" לשמאל וישב אהרן "נסתלק מקומות:
טז:). (מ"ק לרבנן" להר מתני והוה אארעא יתיב הוה "דוד

אבי 14) והוא שני בית בסוף שהיה הזקן גמליאל רבן משמת
פ"ט, (סוטה ששנינו וזהו דיבנה. גמליאל רבן של אביו
- התורה" כבוד בטל הזקן גמליאל רבן "משמת מ"טו):
מעומד: לומדים והיו בעולם בריאות היתה הוא שמת שעד
מיושב, ללמוד והתחילו לעולם כח תשות באה ומשמת

(ברטנורא). התורה" כבוד "בטל וזהו:

.‚Ì‡Â ;„nÏÓ ,ÌÈ„ÈÓÏzÏ ÂÈtÓ „nÏÓ ‰È‰ Ì‡ƒ»»¿«≈ƒƒ««¿ƒƒ¿«≈¿ƒ
Ìb¯˙Ó ÈtŒÏÚ „nÏÓ ‰È‰15BÈa „ÓBÚ [Ìb¯˙Ó‰] - »»¿«≈«ƒ¿«¿≈«¿«¿≈≈≈

Ìb¯˙Ó‰Â ,Ìb¯˙ÓÏ ¯ÓB‡ ·¯‰Â ,ÌÈ„ÈÓÏz‰ ÔÈ·e≈««¿ƒƒ¿»«≈«¿«¿≈¿«¿«¿≈
,Ìb¯˙ÓÏ ÔÈÏ‡BL Ô‰LÎe .ÌÈ„ÈÓÏz‰ ÏÎÏ ÚÈÓLÓ«¿ƒ«¿»««¿ƒƒ¿∆≈¬ƒ«¿«¿≈
Ìb¯˙Ó‰Â ,Ìb¯˙ÓÏ ·ÈLÓ ·¯‰Â ,·¯Ï Ï‡BL ‡e‰≈»«¿»«≈ƒ«¿«¿≈¿«¿«¿≈

BÏB˜ ·¯‰ dÈa‚È ‡ÏÂ .Ï‡BMÏ ·ÈLÓ16ÏBwÓ ¯˙BÈ ≈ƒ«≈¿…«¿ƒ«»«≈ƒ
Ï‡BML ˙Úa BÏB˜ Ìb¯˙Ó‰ dÈa‚È ‡ÏÂ ,Ìb¯˙Ó‰17 «¿«¿≈¿…«¿ƒ««¿«¿≈¿≈∆≈

‡Ï ,È‡M¯ Ìb¯˙Ó‰ ÔÈ‡ .·¯‰ ÏBwÓ ¯˙BÈ ·¯‰ ˙‡∆»«≈ƒ»«≈«¿«¿≈««…
‰È‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ,˙BpLÏ ‡ÏÂ ÛÈÒB‰Ï ‡ÏÂ ˙BÁÙÏƒ¿¿…¿ƒ¿…¿«∆»ƒ≈»»

ÂÈ·‡ ÔÓb¯˙Ó‰18¯ÓB‡ .Ba¯ B‡ ÌÎÁ ÏL19·¯‰ «¿À¿¿»»ƒ∆»»«≈»«
‡a‡ ÈÏ ¯Ó‡ Ck' B‡ '!Èa¯ ÈÏ ¯Ó‡ Ck' :ÔÓb¯˙ÓÏ«¿À¿¿»»»«ƒ«ƒ»»«ƒ«»

¯ÓB‡LÎe '!È¯Ó20¯ÓB‡ ,ÌÚÏ ÌÈ¯·c‰ ÔÓb¯˙Ó‰ »ƒ¿∆≈«¿À¿¿»«¿»ƒ»»≈
,Ba¯ ÏL B‡ ·¯‰ È·‡ ÏL BÓL ¯ÈkÊÓe ,ÌÎÁ‰ ÌLa¿≈∆»»«¿ƒ¿∆¬ƒ»«∆«
‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ !ÈBÏt ‡a¯ ¯Ó‡ Ck :¯ÓB‡Â¿≈»»««»»¿ƒ««ƒ∆…
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B‡ Ba¯Ï ˙B¯˜Ï ¯eÒ‡L ,ÌÎÁ ÏL BÓL ·¯‰ ¯ÈkÊ‰ƒ¿ƒ»«¿∆»»∆»ƒ¿¿«
BÓLa ÂÈ·‡Ï21. ¿»ƒƒ¿

החכם 15) הדורש. החכם לפני עומד שהיה המתורגמן זהו
שהם  בלשון לרבים מתרגם והוא עברית, בלשון לו לוחש

כ:). יומא (רש"י, מה.).16)שומעים אבל 17)(ברכות
לו  מותר ודאי הקהל לפני הדברים משמיע שהוא בעת
הרב  דברי להשמיע תפקידו זה שהרי קולו, להגביה
המתרגם  שאין והטעם, ולהסבירם. בלחישה הנאמרים
מן  יותר קולו מגביה הרב ושאין ששואל בעת קולו מגביה
רוקח). (מעשה לזה זה כבוד לחלוק כדי - המתרגם

ה"י).18) פ"ד, מגילה אוקספורד.19)(ירושלמי, כנוסח
אומר. אחר: אחר:20)ונוסח ונוסח אוקספורד. כנוסח

לא:).21)וכשאומר. (קידושין

.„ÒÚÎÈ ‡Ï - ÌÈ„ÈÓÏz‰ eÈ·‰ ‡ÏÂ „nlL ·¯‰22 »«∆ƒ≈¿…≈ƒ««¿ƒƒ…ƒ¿«
‰nk elÙ‡ ¯·c‰ ‰BLÂ ¯ÊBÁ ‡l‡ ,Êb¯ÈÂ Ì‰ÈÏÚ¬≈∆¿ƒ¿«∆»≈¿∆«»»¬ƒ«»

ÌÈÓÚÙ23¯Ó‡È ‡Ï ÔÎÂ .‰ÎÏ‰‰ ˜ÓÚ eÈ·iL „Ú , ¿»ƒ«∆»ƒ…∆«¬»»¿≈……«
ÔÈ·‰ ‡Ï ‡e‰Â !Èz·‰ :„ÈÓÏz‰24¯ÊBÁ ‡l‡ , ««¿ƒ≈«¿ƒ¿…≈ƒ∆»≈

ÌÈÓÚÙ ‰nk elÙ‡ Ï‡BLÂ25Ba¯ ÂÈÏÚ ÒÚk Ì‡Â . ¿≈¬ƒ«»¿»ƒ¿ƒ»«»»«
CÈ¯ˆ È‡ „ÓÏÏÂ ,‡È‰ ‰¯Bz ,Èa¯ :BÏ ¯Ó‡È ,Ê‚¯Â26, ¿»«…««ƒ»ƒ¿ƒ¿…¬ƒ»ƒ

!‰¯ˆ˜ ÈzÚ„Â¿«¿ƒ¿»»

במסכת 22) אמרו וכן ה). פ"ב, (אבות מלמד הקפדן ולא
מסבירות  פנים להלכה, שוחקות "פנים טז): פ' (סופרים

מניין 23)לאגדה". אומר: עקיבא רבי נד:) (עירובין
שנאמר: - שילמדנו? עד לתלמידו לשנות אדם שחייב
שתהא  עד ומניין יט). לא, (דברים בניֿישראל את ולמדה

(שם). בפיהם שימה שנאמר: - בפיהם? שהוא 24)סדורה
למד  הביישן ולא אמרו: זה כגון ועל האמת. את לומר בוש

ה). ב, שמעת,25)(אבות ולא לך שנו "ואם פ"ב) (דא"ז
לי"! שנו לומר: תבוש שם:26)אל מסופר כח.) (מגילה

הארכת  במה רבי, בןֿקרחה: יהושע ר' את שאל שרבי
מה  למשא, עליך חיי כלומר: בחיי? קצת לו: אמר ימים?
אני  וללמוד היא תורה רבי, לו: אמר ימי?! ולאריכות לך
שבמקום  מזה, אנו רואים לכך. זכית במה לדעת רצוני צריך,

הרב. של רוגזו על משגיחים אין תורה

.‰ÌÚtÓ e„ÓlL ,ÂÈ¯·ÁÓ LBa „ÈÓÏz‰ ‰È‰È ‡Ï…ƒ¿∆««¿ƒ≈¬≈»∆»¿ƒ««
‰nk ¯Á‡ ‡l‡ „ÓÏ ‡Ï ‡e‰Â ,‰iL B‡ ‰BL‡ƒ̄»¿ƒ»¿…»«∆»«««»

ÌÈÓÚÙ27‡ˆBÈÂ ÒÎ ‡ˆÓ ,‰Ê ¯·cÓ Lia˙ Ì‡L ; ¿»ƒ∆ƒƒ¿«≈ƒ»»∆ƒ¿»ƒ¿»¿≈
e¯Ó‡ CÎÈÙÏ .ÌeÏk „ÓÏ BÈ‡ ‡e‰Â L¯„n‰Œ˙È·Ï¿≈«ƒ¿»¿≈»≈¿¿ƒ»»¿

ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁ28Ô„tw‰ ‡ÏÂ ,„ÓÏ ÔLia‰ ÔÈ‡" : ¬»ƒ»ƒƒ≈««¿»»≈¿…««¿»
eÈ·‰ ‡lL ÔÓÊa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na ."„nÏÓ¿«≈«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆…≈ƒ
‡È‰L ÔzÚ„ ÈtÓ B‡ ,B˜ÓÚ ÈtÓ ¯·c‰ ÌÈ„ÈÓÏz‰««¿ƒƒ«»»ƒ¿≈»¿ƒ¿≈«¿»∆ƒ
ŒÈ¯·„a ÔÈÏM¯˙Ó Ì‰L ,·¯Ï ¯k Ì‡ Ï·‡ ;‰¯ˆ¿̃»»¬»ƒƒ»»«∆≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿≈
Êb¯Ï ·iÁ - eÈ·‰ ‡Ï CÎÈÙÏe ,Ô‰ÈÏÚ ÔÈt¯˙Óe ‰¯B˙»ƒ¿«ƒ¬≈∆¿ƒ»…≈ƒ«»ƒ¿…

Ì„cÁÏ È„k ÌÈ¯·„a ÔÓÈÏÎ‰Ïe Ô‰ÈÏÚ29‰Ê ÔÈÚÎe . ¬≈∆¿«¿ƒ»ƒ¿»ƒ¿≈¿«¿»¿ƒ¿»∆
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡30‰¯Ó ˜¯Ê :31ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .ÌÈ„ÈÓÏza »¿¬»ƒ¿…»»««¿ƒƒ¿ƒ»≈

L‡¯Œ˙el˜ ‚‰Ï ·¯Ï Èe‡¯32‡ÏÂ ,ÌÈ„ÈÓÏz‰ ÈÙÏ »»«ƒ¿…«…ƒ¿≈««¿ƒƒ¿…
È„k ,Ì‰nÚ ˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï ‡ÏÂ ,Ì‰ÈÙa ˜ÁNÏƒ¿…ƒ¿≈∆¿…∆¡…¿ƒ¿ƒ»∆¿≈

Ô‰ÈÏÚ B˙ÓÈ‡ ‡‰zL33.‰¯‰Óa epnÓ e„ÓÏÈÂ ∆¿≈≈»¬≈∆¿ƒ¿¿ƒ∆ƒ¿≈»

ס 27) סופו (ברכות - תורה דברי על עצמו המנבל "כל ג:)
פי  על ואף ספקותיו כל ששואל רש"י: ופירש להתנשא".

עליו. מלעיגים שחבריו בהם ה).28)שיש פ"ב, (אבות
ולזרזם.29) לעוררם קג:).30)כלומר: (כתובות
אימה.31) עליהם בעצמו.32)הטל "כל 33)זלזול

מר  נוטפות שפתותיו ואין רבו לפני שיושב תלמידֿחכם
ל:). (שבת תכוינה" - פחד) (מחמת

.Â„Ú ,L¯„nÏ ÒkiLk ·¯‰ ˙‡ ÔÈÏ‡BL ÔÈ‡≈¬ƒ∆»«¿∆ƒ»≈«ƒ¿»«
ÂÈÏÚ BzÚc ·MÈ˙zL34Ï‡BL „ÈÓÏz‰ ÔÈ‡Â . ∆ƒ¿«≈«¿»»¿≈««¿ƒ≈

ÁeÈÂ ·MÈ˙iL „Ú ,ÒkiLk35ÌÈL ÔÈÏ‡BL ÔÈ‡Â . ¿∆ƒ»≈«∆ƒ¿«≈¿»«¿≈¬ƒ¿«ƒ
„Á‡k36‡l‡ ,¯Á‡ ÔÈÚÓ ·¯‰ ˙‡ ÔÈÏ‡BL ÔÈ‡Â . ¿∆»¿≈¬ƒ∆»«≈ƒ¿»«≈∆»

Lia˙È ‡lL È„k ,Ba ÔÈ˜eÒÚ Ô‰L ÔÈÚ‰ B˙B‡Ó37. ≈»ƒ¿»∆≈¬ƒ¿≈∆…ƒ¿«≈
˙BÚË‰Ï ·¯Ï LÈÂ38ÂÈ˙BÏ‡La ÌÈ„ÈÓÏz‰ ˙‡ ¿≈»«¿«¿∆««¿ƒƒƒ¿≈»

ÌÈNÚn·e39È„Îe ,Ô„cÁÏ È„k ,Ì‰ÈÙa ‰NBÚL ««¬ƒ∆∆ƒ¿≈∆¿≈¿«¿»¿≈
.ÌÈ¯ÎBÊ ÌÈ‡ B‡ Ì„nlM ‰Ó Ì‰ ÌÈ¯ÎBÊ Ì‡ Ú„iL∆≈«ƒ¿ƒ≈«∆ƒ¿»≈»¿ƒ
ÔÈÚa Ì˙B‡ Ï‡LÏ ˙eL¯ BÏŒLiL ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ«∆∆¿ƒ¿…»¿ƒ¿»

ÌÊ¯ÊÏ È„k ,Ba ÔÈ˜ÒBÚ ÔÈ‡L ¯Á‡40. «≈∆≈¿ƒ¿≈¿»¿»

פ"ז).34) סנהדרין שאלתו 35)(תוספתא, תהא שלא
כענין. ושלא ודרך36ֿ)מבוהלת נימוס משום בזה שאין

נשמעים. אינם קולות שני ועוד: ג:).37)ארץ. (שבת
רבי 38) אמרה "לא מוצאים: שאנו כמו שולל, להוליך

לידע  כדי יג.), (עירובין התלמידים בה לחדד אלא עקיבא,
לתורה  לבם שישימו פירש: ורש"י דבריו. על ישיבו אם

מלבם". פלפול אביי 39)ויאמרו בפני שבדק רבה, כגון
ושט  בודקים שאין פי על אף מבחוץ, הושט את תלמידו
מג:). (חולין בדבר אביי ירגיש אם לראות כדי מבפנים, אלא

התענינותם.40) לעורר

.ÊÔÈÏ‡BL ÔÈ‡41„nÚÓ ÔÈ·ÈLÓ ÔÈ‡Â „nÚÓ42‡ÏÂ , ≈¬ƒ¿À»¿≈¿ƒƒ¿À»¿…
È¯BÁ‡Ó ‡ÏÂ ,˜BÁ¯Ó ‡ÏÂ dB·bÓ43ÔÈ‡Â .ÌÈ˜f‰ ƒ»«¿…≈»¿…≈¬≈«¿≈ƒ¿≈

ÔÈ¯B˜ Ô‰L ÔÈÚa ‡l‡ ,·¯‰ ÔÈÏ‡BL44ÔÈ‡Â .Ba ¬ƒ»«∆»»ƒ¿»∆≈ƒ¿≈
‰‡¯iÓ ‡l‡ ,ÔÈÏ‡BL45¯˙BÈ ÔÈÚa Ï‡LÈ ‡ÏÂ . ¬ƒ∆»ƒƒ¿»¿…ƒ¿«»ƒ¿»≈

.˙BÎÏ‰ LÏMÓƒ»¬»

סנהדרין 41) (תוספתא, הוא זו שבהלכה הדינים לכל המקור
ז). הניתנת 42)פרק התשובה או המוצעת שהשאלה מפני

ממתוך  יותר ומתוקנת מיושבת תמיד היא ישיבה מתוך
הראשונה,43)עמידה. בשורה לרב קרוב יושבים הזקנים

לפניהם  ולעמוד לצאת מאחריהם היושב השואל על ולכן
הדיון. בשעת הם גם שיראוהו רבינו 44)כדי הזהיר כבר

הרב  את ישאל שלא אמר שם אלא הקודמת, בהלכה זה על
אל  שבת דיני לומדים שאם שלומדים: נושא באותו רק
באותו  שאפילו אומר, הוא ופה יוםֿטוב: בדיני ישאלנו
כלומר: למדים, שהם בענין אלא שואלים אין עצמו נושא
ישאלנו: אל לרשות מרשות הוצאה בדיני עסוקים שאם
שהכל  אם אף בשבת? יעשו תקנה מה שנשברה, חבית

(כסףֿמשנה). שבת (תנחומא,45)מדיני בקלותֿראש ולא
יא). אות בהעלותך

.ÁÔÈÚk „Á‡ Ï‡L - eÏ‡ML ÌÈL46„Á‡ Ï‡LÂ , ¿«ƒ∆»¬»«∆»»ƒ¿»¿»«∆»
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B‡ Ba¯Ï ˙B¯˜Ï ¯eÒ‡L ,ÌÎÁ ÏL BÓL ·¯‰ ¯ÈkÊ‰ƒ¿ƒ»«¿∆»»∆»ƒ¿¿«
BÓLa ÂÈ·‡Ï21. ¿»ƒƒ¿

החכם 15) הדורש. החכם לפני עומד שהיה המתורגמן זהו
שהם  בלשון לרבים מתרגם והוא עברית, בלשון לו לוחש

כ:). יומא (רש"י, מה.).16)שומעים אבל 17)(ברכות
לו  מותר ודאי הקהל לפני הדברים משמיע שהוא בעת
הרב  דברי להשמיע תפקידו זה שהרי קולו, להגביה
המתרגם  שאין והטעם, ולהסבירם. בלחישה הנאמרים
מן  יותר קולו מגביה הרב ושאין ששואל בעת קולו מגביה
רוקח). (מעשה לזה זה כבוד לחלוק כדי - המתרגם

ה"י).18) פ"ד, מגילה אוקספורד.19)(ירושלמי, כנוסח
אומר. אחר: אחר:20)ונוסח ונוסח אוקספורד. כנוסח

לא:).21)וכשאומר. (קידושין

.„ÒÚÎÈ ‡Ï - ÌÈ„ÈÓÏz‰ eÈ·‰ ‡ÏÂ „nlL ·¯‰22 »«∆ƒ≈¿…≈ƒ««¿ƒƒ…ƒ¿«
‰nk elÙ‡ ¯·c‰ ‰BLÂ ¯ÊBÁ ‡l‡ ,Êb¯ÈÂ Ì‰ÈÏÚ¬≈∆¿ƒ¿«∆»≈¿∆«»»¬ƒ«»

ÌÈÓÚÙ23¯Ó‡È ‡Ï ÔÎÂ .‰ÎÏ‰‰ ˜ÓÚ eÈ·iL „Ú , ¿»ƒ«∆»ƒ…∆«¬»»¿≈……«
ÔÈ·‰ ‡Ï ‡e‰Â !Èz·‰ :„ÈÓÏz‰24¯ÊBÁ ‡l‡ , ««¿ƒ≈«¿ƒ¿…≈ƒ∆»≈

ÌÈÓÚÙ ‰nk elÙ‡ Ï‡BLÂ25Ba¯ ÂÈÏÚ ÒÚk Ì‡Â . ¿≈¬ƒ«»¿»ƒ¿ƒ»«»»«
CÈ¯ˆ È‡ „ÓÏÏÂ ,‡È‰ ‰¯Bz ,Èa¯ :BÏ ¯Ó‡È ,Ê‚¯Â26, ¿»«…««ƒ»ƒ¿ƒ¿…¬ƒ»ƒ

!‰¯ˆ˜ ÈzÚ„Â¿«¿ƒ¿»»

במסכת 22) אמרו וכן ה). פ"ב, (אבות מלמד הקפדן ולא
מסבירות  פנים להלכה, שוחקות "פנים טז): פ' (סופרים

מניין 23)לאגדה". אומר: עקיבא רבי נד:) (עירובין
שנאמר: - שילמדנו? עד לתלמידו לשנות אדם שחייב
שתהא  עד ומניין יט). לא, (דברים בניֿישראל את ולמדה

(שם). בפיהם שימה שנאמר: - בפיהם? שהוא 24)סדורה
למד  הביישן ולא אמרו: זה כגון ועל האמת. את לומר בוש

ה). ב, שמעת,25)(אבות ולא לך שנו "ואם פ"ב) (דא"ז
לי"! שנו לומר: תבוש שם:26)אל מסופר כח.) (מגילה

הארכת  במה רבי, בןֿקרחה: יהושע ר' את שאל שרבי
מה  למשא, עליך חיי כלומר: בחיי? קצת לו: אמר ימים?
אני  וללמוד היא תורה רבי, לו: אמר ימי?! ולאריכות לך
שבמקום  מזה, אנו רואים לכך. זכית במה לדעת רצוני צריך,

הרב. של רוגזו על משגיחים אין תורה

.‰ÌÚtÓ e„ÓlL ,ÂÈ¯·ÁÓ LBa „ÈÓÏz‰ ‰È‰È ‡Ï…ƒ¿∆««¿ƒ≈¬≈»∆»¿ƒ««
‰nk ¯Á‡ ‡l‡ „ÓÏ ‡Ï ‡e‰Â ,‰iL B‡ ‰BL‡ƒ̄»¿ƒ»¿…»«∆»«««»

ÌÈÓÚÙ27‡ˆBÈÂ ÒÎ ‡ˆÓ ,‰Ê ¯·cÓ Lia˙ Ì‡L ; ¿»ƒ∆ƒƒ¿«≈ƒ»»∆ƒ¿»ƒ¿»¿≈
e¯Ó‡ CÎÈÙÏ .ÌeÏk „ÓÏ BÈ‡ ‡e‰Â L¯„n‰Œ˙È·Ï¿≈«ƒ¿»¿≈»≈¿¿ƒ»»¿

ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁ28Ô„tw‰ ‡ÏÂ ,„ÓÏ ÔLia‰ ÔÈ‡" : ¬»ƒ»ƒƒ≈««¿»»≈¿…««¿»
eÈ·‰ ‡lL ÔÓÊa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na ."„nÏÓ¿«≈«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆…≈ƒ
‡È‰L ÔzÚ„ ÈtÓ B‡ ,B˜ÓÚ ÈtÓ ¯·c‰ ÌÈ„ÈÓÏz‰««¿ƒƒ«»»ƒ¿≈»¿ƒ¿≈«¿»∆ƒ
ŒÈ¯·„a ÔÈÏM¯˙Ó Ì‰L ,·¯Ï ¯k Ì‡ Ï·‡ ;‰¯ˆ¿̃»»¬»ƒƒ»»«∆≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿≈
Êb¯Ï ·iÁ - eÈ·‰ ‡Ï CÎÈÙÏe ,Ô‰ÈÏÚ ÔÈt¯˙Óe ‰¯B˙»ƒ¿«ƒ¬≈∆¿ƒ»…≈ƒ«»ƒ¿…

Ì„cÁÏ È„k ÌÈ¯·„a ÔÓÈÏÎ‰Ïe Ô‰ÈÏÚ29‰Ê ÔÈÚÎe . ¬≈∆¿«¿ƒ»ƒ¿»ƒ¿≈¿«¿»¿ƒ¿»∆
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡30‰¯Ó ˜¯Ê :31ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .ÌÈ„ÈÓÏza »¿¬»ƒ¿…»»««¿ƒƒ¿ƒ»≈

L‡¯Œ˙el˜ ‚‰Ï ·¯Ï Èe‡¯32‡ÏÂ ,ÌÈ„ÈÓÏz‰ ÈÙÏ »»«ƒ¿…«…ƒ¿≈««¿ƒƒ¿…
È„k ,Ì‰nÚ ˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï ‡ÏÂ ,Ì‰ÈÙa ˜ÁNÏƒ¿…ƒ¿≈∆¿…∆¡…¿ƒ¿ƒ»∆¿≈

Ô‰ÈÏÚ B˙ÓÈ‡ ‡‰zL33.‰¯‰Óa epnÓ e„ÓÏÈÂ ∆¿≈≈»¬≈∆¿ƒ¿¿ƒ∆ƒ¿≈»

ס 27) סופו (ברכות - תורה דברי על עצמו המנבל "כל ג:)
פי  על ואף ספקותיו כל ששואל רש"י: ופירש להתנשא".

עליו. מלעיגים שחבריו בהם ה).28)שיש פ"ב, (אבות
ולזרזם.29) לעוררם קג:).30)כלומר: (כתובות
אימה.31) עליהם בעצמו.32)הטל "כל 33)זלזול

מר  נוטפות שפתותיו ואין רבו לפני שיושב תלמידֿחכם
ל:). (שבת תכוינה" - פחד) (מחמת

.Â„Ú ,L¯„nÏ ÒkiLk ·¯‰ ˙‡ ÔÈÏ‡BL ÔÈ‡≈¬ƒ∆»«¿∆ƒ»≈«ƒ¿»«
ÂÈÏÚ BzÚc ·MÈ˙zL34Ï‡BL „ÈÓÏz‰ ÔÈ‡Â . ∆ƒ¿«≈«¿»»¿≈««¿ƒ≈

ÁeÈÂ ·MÈ˙iL „Ú ,ÒkiLk35ÌÈL ÔÈÏ‡BL ÔÈ‡Â . ¿∆ƒ»≈«∆ƒ¿«≈¿»«¿≈¬ƒ¿«ƒ
„Á‡k36‡l‡ ,¯Á‡ ÔÈÚÓ ·¯‰ ˙‡ ÔÈÏ‡BL ÔÈ‡Â . ¿∆»¿≈¬ƒ∆»«≈ƒ¿»«≈∆»

Lia˙È ‡lL È„k ,Ba ÔÈ˜eÒÚ Ô‰L ÔÈÚ‰ B˙B‡Ó37. ≈»ƒ¿»∆≈¬ƒ¿≈∆…ƒ¿«≈
˙BÚË‰Ï ·¯Ï LÈÂ38ÂÈ˙BÏ‡La ÌÈ„ÈÓÏz‰ ˙‡ ¿≈»«¿«¿∆««¿ƒƒƒ¿≈»

ÌÈNÚn·e39È„Îe ,Ô„cÁÏ È„k ,Ì‰ÈÙa ‰NBÚL ««¬ƒ∆∆ƒ¿≈∆¿≈¿«¿»¿≈
.ÌÈ¯ÎBÊ ÌÈ‡ B‡ Ì„nlM ‰Ó Ì‰ ÌÈ¯ÎBÊ Ì‡ Ú„iL∆≈«ƒ¿ƒ≈«∆ƒ¿»≈»¿ƒ
ÔÈÚa Ì˙B‡ Ï‡LÏ ˙eL¯ BÏŒLiL ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ«∆∆¿ƒ¿…»¿ƒ¿»

ÌÊ¯ÊÏ È„k ,Ba ÔÈ˜ÒBÚ ÔÈ‡L ¯Á‡40. «≈∆≈¿ƒ¿≈¿»¿»

פ"ז).34) סנהדרין שאלתו 35)(תוספתא, תהא שלא
כענין. ושלא ודרך36ֿ)מבוהלת נימוס משום בזה שאין

נשמעים. אינם קולות שני ועוד: ג:).37)ארץ. (שבת
רבי 38) אמרה "לא מוצאים: שאנו כמו שולל, להוליך

לידע  כדי יג.), (עירובין התלמידים בה לחדד אלא עקיבא,
לתורה  לבם שישימו פירש: ורש"י דבריו. על ישיבו אם

מלבם". פלפול אביי 39)ויאמרו בפני שבדק רבה, כגון
ושט  בודקים שאין פי על אף מבחוץ, הושט את תלמידו
מג:). (חולין בדבר אביי ירגיש אם לראות כדי מבפנים, אלא

התענינותם.40) לעורר

.ÊÔÈÏ‡BL ÔÈ‡41„nÚÓ ÔÈ·ÈLÓ ÔÈ‡Â „nÚÓ42‡ÏÂ , ≈¬ƒ¿À»¿≈¿ƒƒ¿À»¿…
È¯BÁ‡Ó ‡ÏÂ ,˜BÁ¯Ó ‡ÏÂ dB·bÓ43ÔÈ‡Â .ÌÈ˜f‰ ƒ»«¿…≈»¿…≈¬≈«¿≈ƒ¿≈

ÔÈ¯B˜ Ô‰L ÔÈÚa ‡l‡ ,·¯‰ ÔÈÏ‡BL44ÔÈ‡Â .Ba ¬ƒ»«∆»»ƒ¿»∆≈ƒ¿≈
‰‡¯iÓ ‡l‡ ,ÔÈÏ‡BL45¯˙BÈ ÔÈÚa Ï‡LÈ ‡ÏÂ . ¬ƒ∆»ƒƒ¿»¿…ƒ¿«»ƒ¿»≈

.˙BÎÏ‰ LÏMÓƒ»¬»

סנהדרין 41) (תוספתא, הוא זו שבהלכה הדינים לכל המקור
ז). הניתנת 42)פרק התשובה או המוצעת שהשאלה מפני

ממתוך  יותר ומתוקנת מיושבת תמיד היא ישיבה מתוך
הראשונה,43)עמידה. בשורה לרב קרוב יושבים הזקנים

לפניהם  ולעמוד לצאת מאחריהם היושב השואל על ולכן
הדיון. בשעת הם גם שיראוהו רבינו 44)כדי הזהיר כבר

הרב  את ישאל שלא אמר שם אלא הקודמת, בהלכה זה על
אל  שבת דיני לומדים שאם שלומדים: נושא באותו רק
באותו  שאפילו אומר, הוא ופה יוםֿטוב: בדיני ישאלנו
כלומר: למדים, שהם בענין אלא שואלים אין עצמו נושא
ישאלנו: אל לרשות מרשות הוצאה בדיני עסוקים שאם
שהכל  אם אף בשבת? יעשו תקנה מה שנשברה, חבית

(כסףֿמשנה). שבת (תנחומא,45)מדיני בקלותֿראש ולא
יא). אות בהעלותך

.ÁÔÈÚk „Á‡ Ï‡L - eÏ‡ML ÌÈL46„Á‡ Ï‡LÂ , ¿«ƒ∆»¬»«∆»»ƒ¿»¿»«∆»
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‰ÎÏ‰ ;‰NÚnÏ ÔÈ˜˜Ê -48L¯„Óe49ÔÈ˜˜Ê - ƒ¿»ƒ««¬∆¬»»ƒ¿»ƒ¿»ƒ
‰„b‡Â L¯„Ó ;‰ÎÏ‰Ï50‰„b‡ ;L¯„nÏ ÔÈ˜˜Ê - «¬»»ƒ¿»¿«»»ƒ¿»ƒ«ƒ¿»«»»

¯ÓÁÂŒÏ˜Â51‰¯Ê‚e ¯ÓÁÂŒÏ˜ ;¯ÓÁÂŒÏ˜Ï ÔÈ˜˜Ê -52 ¿«»…∆ƒ¿»ƒ¿«»…∆«»…∆¿≈»
„Á‡ ,ÌÈL ÔÈÏ‡BM‰ eÈ‰ .¯ÓÁÂŒÏ˜Ï ÔÈ˜˜Ê - ‰ÂL»»ƒ¿»ƒ¿«»…∆»«¬ƒ¿«ƒ∆»
ŒÌÚÂ „ÈÓÏz ;ÌÎÁÏ ÔÈ˜˜Ê - „ÈÓÏz „Á‡Â ÌÎÁ»»¿∆»«¿ƒƒ¿»ƒ∆»»«¿ƒ¿«
Ì‰ÈL ,ÌÈÓÎÁ Ì‰ÈL ;„ÈÓÏzÏ ÔÈ˜˜Ê - ı¯‡‰»»∆ƒ¿»ƒ««¿ƒ¿≈∆¬»ƒ¿≈∆
ÈzLa Ì‰ÈL eÏ‡L ;ı¯‡‰ŒÈnÚ Ì‰ÈL ,ÌÈ„ÈÓÏz«¿ƒƒ¿≈∆«≈»»∆»¬¿≈∆ƒ¿≈

˙B·eL˙ ÈzLa B‡ ˙BÎÏ‰53˙BÏ‡L ÈzLa B‡54ÈL ¬»ƒ¿≈¿ƒ¿≈¿≈¿≈
‰zÚÓ Ìb¯˙Ó‰ „Èa ˙eL¯‰ - ÌÈNÚÓ55. «¬ƒ»¿¿««¿«¿≈≈»»

פסח 46) בהלכות כששואלים בענין. אחרינא: ונוסחא
נסים, (רבינו כענין שואל זהו - הפסח לפני יום שלשים

לדעת 47)מגילה). שצריכים אקטואלית: שהיא שאלה
רק  שהיא לשאלה קודמת להתנהג, ואיך לעשות מה כעת

תיאורטית. מסיני.48)להלכה, למשה שנאמרה
מתוך 49) הלכה מדרשי שהם וספרי ספרא מכילתא, כגון:

שבתורה. לב 50)הפסוקים והגיוני חכמה, אמרי שיחות
המ  על הרא"ש סומכים עיין לדינים. ענין בהם ואין קרא

לו:). בהן.51)(נדרים נדרשת שהתורה מידות מי"ג אחת
אדם 52) וחומר" ש"קל בעוד אלא המידות, מי"ג היא גם

מעצמו  שוה" "גזירה דן אדם אין סברא, פי על מעצמו דן
המתחיל: דיבור רש"י, לא., (סוכה מרבו קיבלה כן אם אלא
אין  בקבלה, שהיא שוה" "גזירה ולפיכך מקשינן). לא
מסברא  רק שהיא וחומר" "קל אבל ישכחנה: שמא לחשוש
(פר"ח). תחילה לה נזקקין לכן - לשכחה לחוש ויש

התלמידים 53) עליו משיבים חידוש איזה אמר כשהרב
(קידושין  בדבר תשובות שתי שאמרו: כמו וניתוח. בביקורת

עדיפה 54)ה:). אחת ואין למעשה ששתיהן שאלות בשתי
י). הערה קא, עמוד לעיל (עיין בידו 55)מחברתה הרשות
השני. פני על רוצה שהוא מי את לבכר

.ËÌÈLÈ ÔÈ‡56ÌÓ˙n‰ ÏÎÂ .L¯„n‰Œ˙È·a ≈¿≈ƒ¿≈«ƒ¿»¿»«ƒ¿«¿≈
ÌÈÚ¯˜ ÌÈÚ¯˜ ˙ÈNÚ B˙ÓÎÁ ,L¯„n‰Œ˙È·a57ÔÎÂ ; ¿≈«ƒ¿»»¿»«¬≈¿»ƒ¿»ƒ¿≈

ÔÈ‡Â ."‰Óe LÈaÏz ÌÈÚ¯˜e" :B˙ÓÎÁa ‰ÓÏL ¯Ó‡»«¿……¿»¿»¿»ƒ«¿ƒ»¿≈
.„·Ïa ‰¯B˙ŒÈ¯·„a ‡l‡ ,L¯„n‰Œ˙È·a ÔÈÁÈNÓ¿ƒƒ¿≈«ƒ¿»∆»¿ƒ¿≈»ƒ¿»
'‰‡eÙ¯' BÏ ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ ,LhÚ˙pL ÈÓ elÙ‡58 ¬ƒƒ∆ƒ¿«≈≈¿ƒ¿»
ÌÈ¯·c‰ ¯‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,L¯„n‰Œ˙È·a59. ¿≈«ƒ¿»¿≈»ƒ«¿»«¿»ƒ

‰¯eÓÁ L¯„n‰Œ˙Èa ˙M„˜e60.˙BiÒÎŒÈza ˙M„wÓ ¿À«≈«ƒ¿»¬»ƒ¿À«»≈¿≈ƒ

כח.).56) אלא 57)(סוכה נזכר ואינו תלמודו שוכח הוא
כלו  עא.), סנהדרין (רש"י, לקויות לסירוגין ידיעותיו מר:

ובהירות. שלימות בהן מטעם 58)ואין נוהגים בימינו גם
מרפא! אסותא! שנתעטש לאיש לומר ודרךֿארץ נימוס
"מרפא!" אומרים: היו לא גמליאל רבן בית ו"של רפואה!
נג.). (ברכות ביתֿהמדרש" ביטול משום - בביתֿהמדרש

דרךֿארץ.59) ולא תורה לא בהם ביתֿהמדרש,60)שאין
יעיד  כאשר - תורה בו להרביץ היה ותעדותו יסודו עיקר
מיוחד  וביתֿהכנסת בו: מתפללים גם היו אבל - שמו עליו
מבית  תורה, בו שמגדלים הבית וגדול לתפילה. רק
בביתֿ אומרים ולכן - כז.) (מגילה תפילה בו שמגדלים

בביתֿהמדרש. כן שאין מה רפואה! הכנסת:

ה'תש"פ  מנ"א כ"ב רביעי יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
הרב 1) אהבת להוראה; הראוי הוא מי ומוראו; הרב כבוד

לתלמידיו.

.‡‡e‰ Ck ,B˙‡¯ÈÂ ÂÈ·‡ „B·Îa ‰eˆÓ Ì„‡L ÌLk¿≈∆»»¿À∆ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»»
Ba¯ „B·Îa ·iÁ2ÂÈ·‡Ó ¯˙È B˙‡¯ÈÂ3B‡È·Ó ÂÈ·‡L ; «»ƒ¿«¿ƒ¿»»≈≈»ƒ∆»ƒ¿ƒ

ÈiÁÏ B‡·Ó ,‰ÓÎÁ B„nlL ,Ba¯Â ,‰f‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ¿«≈»»«∆¿«∆ƒ¿»¿»¿ƒ¿«≈
‡a‰ ÌÏBÚ‰4ÏL - Ba¯ ˙„·‡Â ÂÈ·‡ ˙„·‡ ‰‡¯ . »»«»»»¬≈«»ƒ«¬≈««∆

- ‡NÓa ÌÈ‡NB Ba¯Â ÂÈ·‡ .ÂÈ·‡ ÏLÏ ˙Ó„B˜ Ba«̄∆∆¿∆»ƒ»ƒ¿«¿ƒ¿«»
ÂÈ·‡ ÏL CkŒ¯Á‡Â ,Ba¯ ÏL ˙‡ ÁÈpÓ5Ba¯Â ÂÈ·‡ . «ƒ«∆∆«¿««»∆»ƒ»ƒ¿«

Ba¯ ˙‡ ‰„Bt - ‰È·Ma ÌÈÈe·L6‰„Bt CkŒ¯Á‡Â , ¿ƒ«ƒ¿»∆∆«¿««»∆
˙‡ ‰„Bt - ÌÎÁŒ„ÈÓÏz ÂÈ·‡ ‰È‰ Ì‡Â .ÂÈ·‡ ˙‡∆»ƒ¿ƒ»»»ƒ«¿ƒ»»∆∆

‰lÁz ÂÈ·‡7,ÌÎÁŒ„ÈÓÏz ÂÈ·‡ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ ; »ƒ¿ƒ»¿≈ƒ»»»ƒ«¿ƒ»»
Ba¯ „‚k Ïe˜L BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡8,B˙„·‡ ·ÈLÓ - ««ƒ∆≈»¿∆∆«≈ƒ¬≈»

ÏB„b „B·k EÏ ÔÈ‡Â .Ba¯ ˙„·‡ ·ÈLÓ CkŒ¯Á‡Â¿««»≈ƒ¬≈««¿≈¿»»
e¯Ó‡ .·¯‰ ‡¯BnÓ ‡¯BÓ ‡ÏÂ ,·¯‰ „B·kÓƒ¿»«¿…»ƒ»»«»¿

ÌÈÓÎÁ9e¯Ó‡ CÎÈÙÏ ;ÌÈÓL ‡¯BÓk Ca¯ ‡¯BÓ :10: ¬»ƒ»«»¿»»»ƒ¿ƒ»»¿
˜ÏBÁ‰ Ïk11:¯Ó‡pL ,‰ÈÎM‰ ÏÚ ˜ÏBÁk ,Ba¯ ÏÚ »«≈««¿≈««¿ƒ»∆∆¡«

"'‰ ÏÚ Ì˙v‰a"12‰·È¯Ó ‰NBÚ‰ ÏÎÂ ;13,Ba¯ ÌÚ ¿«…»«¿»»∆¿ƒ»ƒ«
È· e·¯ ¯L‡" :¯Ó‡pL ,‰ÈÎM‰ ÌÚ ‰·È¯Ó ‰NBÚk¿∆¿ƒ»ƒ«¿ƒ»∆∆¡«¬∆»¿≈

ÌÚ¯˙n‰ ÏÎÂ ;"Ìa L„wiÂ '‰ ˙‡ Ï‡¯NÈ14,Ba¯ ÏÚ ƒ¿»≈∆«ƒ»≈»¿»«ƒ¿»≈««
Èk ÌÎÈ˙pÏ˙ eÈÏÚ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,'‰ ÏÚ ÌÚ¯˙Ók¿ƒ¿»≈«∆∆¡«…»≈¿À…≈∆ƒ

¯‰¯‰Ó‰ ÏÎÂ ;"'‰ ÏÚ15¯‰¯‰Ó el‡k ,Ba¯ ¯Á‡ «¿»«¿«¿≈«««¿ƒ¿«¿≈
ÌÈ‰Ï‡a ÌÚ‰ ¯a„ÈÂ" :¯Ó‡pL ,‰ÈÎL ¯Á‡««¿ƒ»∆∆¡««¿«≈»»≈…ƒ

"‰LÓ·e16. ¿∆

ממנו.2) למד חכמתו רוב ואביו 3)המובהק, שהוא "מפני
וכתב  אוקספורד ובנוסח כח.). (כריתות רבו" בכבוד חייבים
כך  ויראתו, אביו בכבוד מצווה שאדם "כשם אברבנאל יד
.".... מאביו יתר ורבו ויראתו; רבו בכבוד חייב הוא

לג.).4) מציעא חכם 5)(בבא אביו היה אם אבל (שם).
קודמת. אביו של  - רבו כנגד ואפילו 7)(שם).6)ושקול

בסכנה. חייו שבשבי מפני רבו, כנגד שקול כשאינו
הם 8) רבו" כנגד שקול שאינו פי על "אף כאן: רבינו דברי

י"ב, פרק ואבידה גזילה בהלכות לדבריו גלוייה סתירה
רבו, אבידת עם אביו באבידת "פגע שם: שכתב ב, הלכה

אביו היה ¯·Âאם „‚Î ÏÂ˜˘ לאו ואם קודמת; אביו של -
הרמב"ם  מפרשי רוב הסכימו וכבר קודמת. רבו של -
והנוסח  כאן יש סופר שטעות מיימוניות", "הגהות ובראשם
במשנה  גם הנוסחה שכן עיקר, ואבידה" "גזילה בהלכות
זה  דין וטעם י"א). משנה ב, פרק מציעא (בבא ירושלמי
כיוון  בסכנה, שחייהם שבויים בפדיון - במשנה: השנוי
להציל  חייב הוא - שקול אינו אם אף תלמידֿחכם שאביו
סכנת  שאין במקום אבל אדם; כל קודם שחת מיני נפשו
ונשיאת  אבידה כגון: הגוף, יגיעת או ממון הפסד רק נפשות
כאן  להביא וכדאי קודם. רבו - שקול האב אין אם משא,
בשם  לד, סעיף רמב, סימן ערוך (שולחן הרמ"א שכתב מה
לאביו? קודם שרבו אמורים דברים במה החסידים"): "ספר

א  אבל חינם; אותו כשמלמד ומלמדו - רב לו שכר אביו ם

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37
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דבר. לכל קודם אביו יב).9)- ד, פרק (אבות
קי.).10) וקובע 11)(סנהדרין רבו ישיבת על שחולק זה

כמבואר  רבו. ברשות שלא שם ומלמד אחרת ישיבה לו
ב). (הלכה על 12)בסמוך אלא חלקו שלא פי על אף

וחלקו  היצו כאילו הכתוב עליהם מעלה תורתו, ועל משה
השכינה. בדברים 13)על נגדו לפטפט וקטטה תגר

מידת 14)(רש"י). כבושה, מידה בו שנוהג רבו על ואומר
(שם). עליו 15)אכזריות שבודה (שם), דברים עליו מחפה

גנאי. דברי "אם 16)מליבו בשלח): (מכילתא, ואמרו
המדבר  שכל ללמדך, - במשה? וחומר קל דיברו, באלוקים

העולם". והיה שאמר במי מדבר כאילו ישראל ברועה

.·,L¯„Ó BÏ Ú·BwL ‰Ê ?Ba¯ ÏÚ ˜ÏBÁ e‰ÊÈ‡≈∆≈««∆∆≈«ƒ¿»
Ba¯ ˙eL¯· ‡lL „nÏÓe L¯B„Â ·LBÈÂ17,Ìi˜ Ba¯Â , ¿≈¿≈¿«≈∆…ƒ¿«¿««»

Ì„‡Ï ¯eÒ‡Â .˙¯Á‡ ‰È„Óa Ba¯L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆«ƒ¿ƒ»«∆∆¿»¿»»
ÌÏBÚÏ Ba¯ ÈÙa ˙B¯B‰Ï18ÈÙa ‰ÎÏ‰ ‰¯Bn‰ ÏÎÂ ; ¿ƒ¿≈«¿»¿»«∆¬»»ƒ¿≈

‰˙ÈÓ ·iÁ ,Ba¯19. ««»ƒ»

יורה,17) אל "תלמיד ה:): (סנהדרין אמרו וכן כז:). (ברכות
יתנהג  שלא - האיסור וטעם מרבו". רשות נטל כן אם אלא
שנותיו  "כל סד.): (ברכות שאמרו כמו רבו, בחיי בשררה
אומן  קורא יוסף רב היה לא ישיבה כראש שמלך רבה של
שום  להראות שלא כדי אליו, הולך והיה לביתו דם מקיז

רבו. בחיי שררה רשות 18)צד כבר כשנטל אפילו
רבו. במקום שלא אלא רבו, בפני להורות לו אסור להורות,
שאינו  ארעי, בדרך הוראה אפילו - "לעולם" מפרשים: ויש

רבו. בפני אסור כן גם מדרש שום (עירובין 19)קובע
סג.).

.‚¯NÚŒÌÈL Ba¯ ÔÈ·e BÈ· ‰È‰20Ï‡LÂ ,ÏÈÓ »»≈≈«¿≈»»ƒ¿»«
·ÈL‰Ï ¯zÓ - ‰ÎÏ‰ ¯·c Ì„‡ BÏ21LÈ¯Ù‰Ïe . »»¿«¬»»À»¿»ƒ¿«¿ƒ

¯eq‡‰ ÔÓ22.˙B¯B‰Ï ¯zÓ Ba¯ ÈÙa elÙ‡ - ƒ»ƒ¬ƒƒ¿≈«À»¿
,¯eÒ‡‰ ¯·„ ‰NBÚ Ì„‡ ‰‡¯L ÔB‚k ?„ˆÈk≈«¿∆»»»»∆»»»»
- BÚL¯ ÈtÓ B‡ ,B¯eq‡a Ú„È ‡lL ÈtÓƒ¿≈∆…»«¿ƒƒ¿≈ƒ¿
!¯eÒ‡ ‰Ê ¯·c :BÏ ¯ÓBÏÂ BLÈ¯Ù‰Ï BÏŒLÈ∆¿«¿ƒ¿«»»∆»
Ba¯ BÏ Ô˙ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,Ba¯ ÈÙa elÙ‡Â«¬ƒƒ¿≈«¿««ƒ∆…»««
ÔÈ˜ÏBÁ ÔÈ‡ ,'‰ ÏelÁ LiL ÌB˜Ó ÏkL ,˙eL¿̄∆»»∆≈ƒ≈¿ƒ

·¯Ï „B·k23ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .24¯·„a ? »»««∆¿»ƒ¬ƒ¿»»
‰¯˜Ó ‰¯˜pL25,‰‡¯B‰Ï BÓˆÚ Úa˜Ï Ï·‡ ; ∆ƒ¿»ƒ¿∆¬»ƒ¿…««¿¿»»

ÛBÒa ‡e‰ elÙ‡ ,Ï‡BL ÏÎÏ ˙B¯B‰Ïe ·LÈÏÂ¿≈≈¿¿»≈¬ƒ¿
˙B¯B‰Ï BÏ ¯eÒ‡ - ÌÏBÚ‰ ÛBÒa Ba¯Â ÌÏBÚ‰»»¿«¿»»»¿

˙eÓiL „ÚBa¯26.Ba¯Ó ˙eL¯ ÏË ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ , «∆»«∆»ƒ≈»«¿≈«
‡ÏÂ27˙B¯B‰Ïe ·LÈÏ BÏ ¯zÓ ,Ba¯ ˙nL ÈÓ Ïk ¿…»ƒ∆≈«À»≈≈¿

ÚÈb‰L „ÈÓÏ˙ ‰È‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ;‰¯Bza«»∆»ƒ≈»»«¿ƒ∆ƒƒ«
‰‡¯B‰Ï28. ¿»»

מחנה 20) כנגד הוא זה ושיעור רבו". במקום "שלא זהו
שהן  פרסאות, שלוש של שטח שתפס במדבר ישראל
אמה. אלפיים המיל ושיעור נה:). (עירובין מיל שניםֿעשר
למשה, ישר פונה היה מה, דבר לשאול צריך שהיה מי וכל
(שמות  מועד אוהל אל יצא ה' מבקש כל והיה שכתוב: כמו

ז). וישיבה.21)לג, מדרש לקבוע לא להרחיק 22)אבל
העבירה. מן הכתוב:23)אדם על וסמכו סג.), (עירובין

ל). כא, (משלי ה' לנגד עצה ואין תבונה ואין חכמה אין
מגורי 24) ממקום מיל שניםֿעשר בריחוק להשיב לו שמותר

ארעי.25)רבו? ובדרך בהזדמנות בעמלא, באקראי
היה 26) הונא שרב זמן שכל סב:): (עירובין שאמרו כמו

"ביעתא  אפילו תלמידו חיסדא רב הורה לא בחיים
כמו, ופשוטות קלות הכי הוראות אפילו כלומר: בכותחא",
עשוי  רוטב (מין בכותח טבולה ביצה לאכול שמותר למשל,
כתבו, מיימוניות "והגהות הפת). את בו לטבל חמוץ מחלב
הגאונים, מספרי בספר רואה שאדם מפורש הלכה שפסק
להורות  לו אסור רק רבו, בימי אפילו להורות הוא יכול

בינתו. על ולסמוך שכאן 27)מליבו הדברים נראים
רמב  סימן דעה יורה בטור הנוסח הוא וכן ד. הלכה תחילת
יח). קטן סעיף (שם, הש"ך הכריע וכך הרמב"ם. בשם

היתר 28) וקיבל הדרושים הלימודים חוק את כבר שגמר
הגעה  שזמן יט:), (עבודהֿזרה אמרו חכמינו הוראה.
סובר, זה שיעור נתן שלא ורבינו שנה. ארבעים הוא להוראה
מפי  הרב, מפי רק לומדים כשהיו אז היה שזה כנראה,
"שאין  ה:): (עבודהֿזרה ואמרו ספרים; מפי ולא סופרים
אבל  שנה". ארבעים עד רבו של דעתו סוף על עומד אדם
ואנו  לפנינו ומונחים כתובים ופירושיה שהתורה כיום,
אלא  ובשנים, בגיל תלוייה ההוראה אין - מתוכם לומדים
ורבינו  משנה), (לחם החכם של ובמידותיו חכמתו במעלת
לדיין: שיתמנה כדי לחכם הדרושים התנאים את מונה ז"ל
נאה, ופירקו ושפל ועניו ויראֿחטא, חכם שימצאוהו מי "כל
תורה, (משנה דיין" אותו עושים - הימנו נוחה הבריות ורוח

הג  שנות ואילו ח), הלכה ב, פרק סנהדרין לא הלכות יל
הזכיר.

.„‰Ê È¯‰ - ‰¯BÓe ‰‡¯B‰Ï ÚÈb‰ ‡lL „ÈÓÏz ÏÎÂ¿»«¿ƒ∆…ƒƒ«¿»»∆¬≈∆
Áe¯‰ Ò‚Â ‰ËBL ,ÚL¯29ÌÈa¯ Èk" :¯Ó‡ ÂÈÏÚÂ , »»∆¿«»«¿»»∆¡«ƒ«ƒ

‰ÏÈt‰ ÌÈÏÏÁ30‰‡¯B‰Ï ÚÈb‰L ÌÎÁ ÔÎÂ ."'B‚Â ¬»ƒƒƒ»¿¿≈»»∆ƒƒ«¿»»
˙BÏBLÎÓ Ô˙BÂ ,‰¯Bz ÚBÓ ‰Ê È¯‰ - ‰¯BÓ BÈ‡Â¿≈∆¬≈∆≈«»¿≈ƒ¿

ÌÈÓˆÚÂ" :¯Ó‡ ÂÈÏÚÂ ,ÌÈ¯ÂÚ‰ ÈÙÏ31"‰È‚¯‰ Ïk ƒ¿≈»ƒ¿ƒ¿»»∆¡««¬Àƒ»¬À∆»
,Èe‡¯k ‰¯B˙ ea¯‰ ‡lL ,ÌÈpËw‰ ÌÈ„ÈÓÏz‰ el‡ -≈««¿ƒƒ«¿«ƒ∆…ƒ¿»»»
ÈL‡ ÔÈ·e ı¯‡‰ŒÈnÚ ÈÙa Ïcb˙‰Ï ÌÈL˜·Ó Ì‰Â¿≈¿«¿ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿≈«≈»»∆≈«¿≈
˙B¯B‰Ïe ÔÈ„Ï L‡¯a ÔÈ·LBÈÂ ÔÈˆÙB˜Â ,Ì¯ÈÚƒ»¿¿ƒ¿¿ƒ»…»ƒ¿
ÌÈ·È¯Án‰ Ì‰Â ,˙˜ÏÁn‰ ÌÈa¯n‰ Ì‰ ;Ï‡¯NÈa¿ƒ¿»≈≈««¿ƒ««¬…∆¿≈««¬ƒƒ
ÌÈÏaÁÓ‰Â ,‰¯Bz ÏL d¯ ÔÈaÎÓ‰Â ,ÌÏBÚ‰ ˙‡∆»»¿«¿«ƒ≈»∆»¿«¿«¿ƒ
:B˙ÓÎÁa ‰ÓÏL ¯Ó‡ Ì‰ÈÏÚ .˙B‡·ˆ '‰ Ì¯k∆∆¿»¬≈∆»«¿……¿»¿»
ÌÈÏaÁÓ ÌÈpË˜ ÌÈÏÚL ,ÌÈÏÚeL eÏ eÊÁ‡"∆¡»»ƒÀ»ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ

."ÌÈÓ¯k¿»ƒ

הזכאי,29) את יחייב שלפעמים - רשע ז). ד, פרק (אבות
שיצא  בעלֿהדין איבת עליו שמרבה - שוטה כגוזלו; והריהו
הגדולים  כאחד שם לו לקנות שגאוותו - וגסֿרוח חייב;
להוראה  שהגיע בטרם ולדון להורות כך לידי הביאתהו

שמואל). ועדיין 30)(מדרש חדשיו כלו שלא נפל, ֵֶלשון
ולכן  ומורה, - להוראה עדיין הגיע לא הוא: כן נגמר, לא

חלליו. טו).31)רבים לג, (ישעיה עיניו ועוצם מלשון:
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דבר. לכל קודם אביו יב).9)- ד, פרק (אבות
קי.).10) וקובע 11)(סנהדרין רבו ישיבת על שחולק זה

כמבואר  רבו. ברשות שלא שם ומלמד אחרת ישיבה לו
ב). (הלכה על 12)בסמוך אלא חלקו שלא פי על אף

וחלקו  היצו כאילו הכתוב עליהם מעלה תורתו, ועל משה
השכינה. בדברים 13)על נגדו לפטפט וקטטה תגר

מידת 14)(רש"י). כבושה, מידה בו שנוהג רבו על ואומר
(שם). עליו 15)אכזריות שבודה (שם), דברים עליו מחפה

גנאי. דברי "אם 16)מליבו בשלח): (מכילתא, ואמרו
המדבר  שכל ללמדך, - במשה? וחומר קל דיברו, באלוקים

העולם". והיה שאמר במי מדבר כאילו ישראל ברועה

.·,L¯„Ó BÏ Ú·BwL ‰Ê ?Ba¯ ÏÚ ˜ÏBÁ e‰ÊÈ‡≈∆≈««∆∆≈«ƒ¿»
Ba¯ ˙eL¯· ‡lL „nÏÓe L¯B„Â ·LBÈÂ17,Ìi˜ Ba¯Â , ¿≈¿≈¿«≈∆…ƒ¿«¿««»

Ì„‡Ï ¯eÒ‡Â .˙¯Á‡ ‰È„Óa Ba¯L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆«ƒ¿ƒ»«∆∆¿»¿»»
ÌÏBÚÏ Ba¯ ÈÙa ˙B¯B‰Ï18ÈÙa ‰ÎÏ‰ ‰¯Bn‰ ÏÎÂ ; ¿ƒ¿≈«¿»¿»«∆¬»»ƒ¿≈

‰˙ÈÓ ·iÁ ,Ba¯19. ««»ƒ»

יורה,17) אל "תלמיד ה:): (סנהדרין אמרו וכן כז:). (ברכות
יתנהג  שלא - האיסור וטעם מרבו". רשות נטל כן אם אלא
שנותיו  "כל סד.): (ברכות שאמרו כמו רבו, בחיי בשררה
אומן  קורא יוסף רב היה לא ישיבה כראש שמלך רבה של
שום  להראות שלא כדי אליו, הולך והיה לביתו דם מקיז

רבו. בחיי שררה רשות 18)צד כבר כשנטל אפילו
רבו. במקום שלא אלא רבו, בפני להורות לו אסור להורות,
שאינו  ארעי, בדרך הוראה אפילו - "לעולם" מפרשים: ויש

רבו. בפני אסור כן גם מדרש שום (עירובין 19)קובע
סג.).

.‚¯NÚŒÌÈL Ba¯ ÔÈ·e BÈ· ‰È‰20Ï‡LÂ ,ÏÈÓ »»≈≈«¿≈»»ƒ¿»«
·ÈL‰Ï ¯zÓ - ‰ÎÏ‰ ¯·c Ì„‡ BÏ21LÈ¯Ù‰Ïe . »»¿«¬»»À»¿»ƒ¿«¿ƒ

¯eq‡‰ ÔÓ22.˙B¯B‰Ï ¯zÓ Ba¯ ÈÙa elÙ‡ - ƒ»ƒ¬ƒƒ¿≈«À»¿
,¯eÒ‡‰ ¯·„ ‰NBÚ Ì„‡ ‰‡¯L ÔB‚k ?„ˆÈk≈«¿∆»»»»∆»»»»
- BÚL¯ ÈtÓ B‡ ,B¯eq‡a Ú„È ‡lL ÈtÓƒ¿≈∆…»«¿ƒƒ¿≈ƒ¿
!¯eÒ‡ ‰Ê ¯·c :BÏ ¯ÓBÏÂ BLÈ¯Ù‰Ï BÏŒLÈ∆¿«¿ƒ¿«»»∆»
Ba¯ BÏ Ô˙ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,Ba¯ ÈÙa elÙ‡Â«¬ƒƒ¿≈«¿««ƒ∆…»««
ÔÈ˜ÏBÁ ÔÈ‡ ,'‰ ÏelÁ LiL ÌB˜Ó ÏkL ,˙eL¿̄∆»»∆≈ƒ≈¿ƒ

·¯Ï „B·k23ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .24¯·„a ? »»««∆¿»ƒ¬ƒ¿»»
‰¯˜Ó ‰¯˜pL25,‰‡¯B‰Ï BÓˆÚ Úa˜Ï Ï·‡ ; ∆ƒ¿»ƒ¿∆¬»ƒ¿…««¿¿»»

ÛBÒa ‡e‰ elÙ‡ ,Ï‡BL ÏÎÏ ˙B¯B‰Ïe ·LÈÏÂ¿≈≈¿¿»≈¬ƒ¿
˙B¯B‰Ï BÏ ¯eÒ‡ - ÌÏBÚ‰ ÛBÒa Ba¯Â ÌÏBÚ‰»»¿«¿»»»¿

˙eÓiL „ÚBa¯26.Ba¯Ó ˙eL¯ ÏË ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ , «∆»«∆»ƒ≈»«¿≈«
‡ÏÂ27˙B¯B‰Ïe ·LÈÏ BÏ ¯zÓ ,Ba¯ ˙nL ÈÓ Ïk ¿…»ƒ∆≈«À»≈≈¿

ÚÈb‰L „ÈÓÏ˙ ‰È‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ;‰¯Bza«»∆»ƒ≈»»«¿ƒ∆ƒƒ«
‰‡¯B‰Ï28. ¿»»

מחנה 20) כנגד הוא זה ושיעור רבו". במקום "שלא זהו
שהן  פרסאות, שלוש של שטח שתפס במדבר ישראל
אמה. אלפיים המיל ושיעור נה:). (עירובין מיל שניםֿעשר
למשה, ישר פונה היה מה, דבר לשאול צריך שהיה מי וכל
(שמות  מועד אוהל אל יצא ה' מבקש כל והיה שכתוב: כמו

ז). וישיבה.21)לג, מדרש לקבוע לא להרחיק 22)אבל
העבירה. מן הכתוב:23)אדם על וסמכו סג.), (עירובין

ל). כא, (משלי ה' לנגד עצה ואין תבונה ואין חכמה אין
מגורי 24) ממקום מיל שניםֿעשר בריחוק להשיב לו שמותר

ארעי.25)רבו? ובדרך בהזדמנות בעמלא, באקראי
היה 26) הונא שרב זמן שכל סב:): (עירובין שאמרו כמו

"ביעתא  אפילו תלמידו חיסדא רב הורה לא בחיים
כמו, ופשוטות קלות הכי הוראות אפילו כלומר: בכותחא",
עשוי  רוטב (מין בכותח טבולה ביצה לאכול שמותר למשל,
כתבו, מיימוניות "והגהות הפת). את בו לטבל חמוץ מחלב
הגאונים, מספרי בספר רואה שאדם מפורש הלכה שפסק
להורות  לו אסור רק רבו, בימי אפילו להורות הוא יכול

בינתו. על ולסמוך שכאן 27)מליבו הדברים נראים
רמב  סימן דעה יורה בטור הנוסח הוא וכן ד. הלכה תחילת
יח). קטן סעיף (שם, הש"ך הכריע וכך הרמב"ם. בשם

היתר 28) וקיבל הדרושים הלימודים חוק את כבר שגמר
הגעה  שזמן יט:), (עבודהֿזרה אמרו חכמינו הוראה.
סובר, זה שיעור נתן שלא ורבינו שנה. ארבעים הוא להוראה
מפי  הרב, מפי רק לומדים כשהיו אז היה שזה כנראה,
"שאין  ה:): (עבודהֿזרה ואמרו ספרים; מפי ולא סופרים
אבל  שנה". ארבעים עד רבו של דעתו סוף על עומד אדם
ואנו  לפנינו ומונחים כתובים ופירושיה שהתורה כיום,
אלא  ובשנים, בגיל תלוייה ההוראה אין - מתוכם לומדים
ורבינו  משנה), (לחם החכם של ובמידותיו חכמתו במעלת
לדיין: שיתמנה כדי לחכם הדרושים התנאים את מונה ז"ל
נאה, ופירקו ושפל ועניו ויראֿחטא, חכם שימצאוהו מי "כל
תורה, (משנה דיין" אותו עושים - הימנו נוחה הבריות ורוח

הג  שנות ואילו ח), הלכה ב, פרק סנהדרין לא הלכות יל
הזכיר.

.„‰Ê È¯‰ - ‰¯BÓe ‰‡¯B‰Ï ÚÈb‰ ‡lL „ÈÓÏz ÏÎÂ¿»«¿ƒ∆…ƒƒ«¿»»∆¬≈∆
Áe¯‰ Ò‚Â ‰ËBL ,ÚL¯29ÌÈa¯ Èk" :¯Ó‡ ÂÈÏÚÂ , »»∆¿«»«¿»»∆¡«ƒ«ƒ

‰ÏÈt‰ ÌÈÏÏÁ30‰‡¯B‰Ï ÚÈb‰L ÌÎÁ ÔÎÂ ."'B‚Â ¬»ƒƒƒ»¿¿≈»»∆ƒƒ«¿»»
˙BÏBLÎÓ Ô˙BÂ ,‰¯Bz ÚBÓ ‰Ê È¯‰ - ‰¯BÓ BÈ‡Â¿≈∆¬≈∆≈«»¿≈ƒ¿

ÌÈÓˆÚÂ" :¯Ó‡ ÂÈÏÚÂ ,ÌÈ¯ÂÚ‰ ÈÙÏ31"‰È‚¯‰ Ïk ƒ¿≈»ƒ¿ƒ¿»»∆¡««¬Àƒ»¬À∆»
,Èe‡¯k ‰¯B˙ ea¯‰ ‡lL ,ÌÈpËw‰ ÌÈ„ÈÓÏz‰ el‡ -≈««¿ƒƒ«¿«ƒ∆…ƒ¿»»»
ÈL‡ ÔÈ·e ı¯‡‰ŒÈnÚ ÈÙa Ïcb˙‰Ï ÌÈL˜·Ó Ì‰Â¿≈¿«¿ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿≈«≈»»∆≈«¿≈
˙B¯B‰Ïe ÔÈ„Ï L‡¯a ÔÈ·LBÈÂ ÔÈˆÙB˜Â ,Ì¯ÈÚƒ»¿¿ƒ¿¿ƒ»…»ƒ¿
ÌÈ·È¯Án‰ Ì‰Â ,˙˜ÏÁn‰ ÌÈa¯n‰ Ì‰ ;Ï‡¯NÈa¿ƒ¿»≈≈««¿ƒ««¬…∆¿≈««¬ƒƒ
ÌÈÏaÁÓ‰Â ,‰¯Bz ÏL d¯ ÔÈaÎÓ‰Â ,ÌÏBÚ‰ ˙‡∆»»¿«¿«ƒ≈»∆»¿«¿«¿ƒ
:B˙ÓÎÁa ‰ÓÏL ¯Ó‡ Ì‰ÈÏÚ .˙B‡·ˆ '‰ Ì¯k∆∆¿»¬≈∆»«¿……¿»¿»
ÌÈÏaÁÓ ÌÈpË˜ ÌÈÏÚL ,ÌÈÏÚeL eÏ eÊÁ‡"∆¡»»ƒÀ»ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ

."ÌÈÓ¯k¿»ƒ

הזכאי,29) את יחייב שלפעמים - רשע ז). ד, פרק (אבות
שיצא  בעלֿהדין איבת עליו שמרבה - שוטה כגוזלו; והריהו
הגדולים  כאחד שם לו לקנות שגאוותו - וגסֿרוח חייב;
להוראה  שהגיע בטרם ולדון להורות כך לידי הביאתהו

שמואל). ועדיין 30)(מדרש חדשיו כלו שלא נפל, ֵֶלשון
ולכן  ומורה, - להוראה עדיין הגיע לא הוא: כן נגמר, לא

חלליו. טו).31)רבים לג, (ישעיה עיניו ועוצם מלשון:
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את  בזה והורג מלהורות ומתאפק ומחריש מתעצם שהוא
יט:). זרה עבודה (רש"י, דורו בני

.‰elÙ‡Â ,BÓLa Ba¯Ï ˙B¯˜Ï „ÈÓÏ˙Ï BÏ ¯eÒ‡Â¿»¿«¿ƒƒ¿¿«ƒ¿«¬ƒ
ÂÈÙa ‡lL32ÏkL ,È‡Ït ÌM‰ ‰È‰iL ,‡e‰Â . ∆…¿»»¿∆ƒ¿∆«≈∆ƒ∆»

;ÂÈÙa BÓL ¯ÈkÊÈ ‡ÏÂ .ÈBÏÙ ‡e‰L Ú„È ÚÓBM‰«≈«≈«∆¿ƒ¿…«¿ƒ¿¿»»
C¯„k ,Ba¯ ÌLk ÌÓML ÌÈ¯Á‡Ï ˙B¯˜Ï elÙ‡Â«¬ƒƒ¿«¬≈ƒ∆¿»¿≈«¿∆∆

ÂÈ·‡ ÌLa ‰NBÚL33‡l‡ ;ÌÓL ˙‡ ‰pLÈ34elÙ‡ , ∆∆¿≈»ƒ∆»¿«∆∆¿»¬ƒ
Ì˙BÓ ¯Á‡Ï35È‡Ït Ì˘‰ ‰È‰È˘ ‡e‰Â .36Ïk˘ , ¿««»¿∆ƒ¿∆«≈∆ƒ¿»

ÈBÏt ‡e‰˘ Ú„È ÚÓB˘‰37B‡ Ba¯Ï ÌBÏL ÔzÈ ‡ÏÂ . «≈«≈«¿¿ƒ¿…ƒ≈»¿«
‰Ê ÌÈ¯ÈÊÁÓe ÌÈÚ¯Ï ÌÈ˙BpL C¯„k ,ÌBÏL BÏ ¯ÈÊÁÈ«¬ƒ»¿∆∆∆¿ƒ¿≈ƒ«¬ƒƒ∆

‰ÊÏ38‰ÁBL ‡l‡ ;39:„B·ÎÂ ‰‡¯Èa BÏ ¯ÓB‡Â ÂÈÙÏ »∆∆»∆¿»»¿≈¿ƒ¿»¿»
¯ÈÊÁÈ ,ÌBÏL Ba¯ BÏ Ô˙ Ì‡Â !Èa¯ ,EÈÏÚ ÌBÏL»»∆«ƒ¿ƒ»««»«¬ƒ

È¯BÓe Èa¯ ,EÈÏÚ ÌBÏL :BÏ40! »»∆«ƒƒ

פלוני,32) אומר: "כשהוא רש"י: ומפרש ק.) (סנהדרין
בשמו  לרבו שקרא כגיחזי לא ורבי. מורי פלוני אומר: ואינו
(מלכיםֿב  אלישע החייה אשר בנה וזה האשה זאת ואמר:
(במדבר  כלאם! משה, אדוני שאמר: כיהושע אלא ה), ח,

כח). "אב"33)יא, ערך "בערוך", רבו, בשם יעשה כן
על  אף "אביי", לתלמידו: קרא שרבה הגאונים, בשם מובא
אבי  של שמו שגם מפני - "נחמני" היה האמיתי ששמו פי
כשם  שהוא בשמו אותו קרא לא לפיכך נחמני, היה רבה

שמו: נתהווה ומזה אבא, אותו: (וקרא ואם ‡·ÈÈאביו ,
שכן. כל לא לרבו כך, שכן 34)לאביו ומכל אחרים, של

ורבו. אביו קרא 35)של שאביי מצינו ורבו, אביו של
נט:). (גיטין "מר" מותו אחרי הכתוב:36)לרבה מלשון

שמות  משאר ומובדל מופלא יח). יג, (שופטים פלאי והוא
אברהם,37)בניֿאדם. כגון: מופלא, השם כשאין אבל

שם  לקרוא מותר - מצויים שמות וכדומה, משה יצחק,
או  רבו בפני שלא אביו כשם או רבו כשם ששמם אחרים
לפני  שאמר רבי את קג:) (כתובות מוצאים אנו וכן אביו.
אביו, שם היה שזה פי על אף חכם", - בני "שמעון מותו:

ורבו. מורו גם שלו 38)שהיה "הנותן כז:) ם (ברכות
רש"י: ופירש מישראל", שכינה שתסתלק גורם לרבו
רבי". עליך, שלום ולא עליך, שלום אדם: כל "כשאר

אות 39) בהעלותך (תנחומא, בשלומו ושואל לפניו כורע
ג.).40)יא). (ברכות

.ÂÂÈlÙz ıÏÁÈ ‡Ï ÔÎÂ41·ÒÈ ‡ÏÂ ,Ba¯ ÈÙÏ42‡l‡ , ¿≈…«¬…¿ƒ»ƒ¿≈«¿…»≈∆»
CÏn‰ ÈÙÏ ·LBÈk ·LBÈ43ÈÙÏ ‡Ï ,Ïlt˙È ‡ÏÂ .44 ≈¿≈ƒ¿≈«∆∆¿…ƒ¿«≈…ƒ¿≈

,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ;Ba¯ „ˆa ‡ÏÂ Ba¯ ¯Á‡Ï ‡ÏÂ Ba«̄¿…¿«««¿…¿««¿≈»ƒ«
,Ba¯ ¯Á‡Ï ˜Á¯˙È ‡l‡ ;Bcˆa Cl‰Ï BÏ ¯eÒ‡L∆»¿«≈¿ƒ∆»ƒ¿«≈¿«««
‡ÏÂ .Ïlt˙È CkŒ¯Á‡Â ,ÂÈ¯BÁ‡ „‚k ÔeÎÓ ‡‰È ‡ÏÂ¿…¿≈¿À»¿∆∆¬»¿««»ƒ¿«≈¿…

ıÁ¯na Ba¯ ÌÚ ÒkÈ45·LÈ ‡ÏÂ ,46‡ÏÂ ,Ba¯ ÌB˜Óa ƒ»≈ƒ««∆¿»¿…≈≈ƒ¿«¿…
ÚÈ¯ÎÈ47¯zÒÈ ‡ÏÂ ,ÂÈÙa ÂÈ¯·c48‡ÏÂ .ÂÈ¯·c ˙‡ «¿ƒ«¿»»¿»»¿…ƒ¿…∆¿»»¿…

·L :BÏ ¯Ó‡iL „Ú ,ÂÈÙÏ ·LÈ49„ÓÚÈ ‡ÏÂ , ≈≈¿»»«∆…«≈¿…«¬…
˙eL¯ ÏhiL „Ú B‡ ,„ÓÚ :BÏ ¯Ó‡iL „Ú ,ÂÈÙlÓ50 ƒ¿»»«∆…«¬…«∆ƒ…¿
ÂÈ¯BÁ‡Ï BÏ ¯ÊÁÈ ‡Ï ,Ba¯Ó ¯ËtiLÎe .„ÓÚÏ51, «¬…¿∆ƒ»≈≈«…«¬…«¬»

ÂÈ¯BÁ‡Ï Úz¯ ‡l‡52.ÂÈt „‚k ÂÈÙe , ∆»ƒ¿»«¬»»»¿∆∆»»

אמרו 41) הרי שם, ידובר שבמלך פי על ואף קא:) (סנהדרין

לנו  אין - שמת חכם למלך: קודם "חכם יג.): (הוריות חז"ל
למלכות". ראויים ישראל כל - שמת מלך בו; כיוצא חכם
שנאמר: מלכים, נקראים: שהרבנים סב.) (גיטין אמרו ועוד
אורח  שהטור להעיר, וראוי טו). ח, (משלי ימלוכו מלכים בי
לחלוץ  "אסור רבא: מאת מאמר הביא לח, סימן חיים,
בש"ס. נמצא לא כזה ומאמר רבו", בפני תפילין
נמצא  הוא כאילו זה, מאמר מובא רבא" וב"שימושא

שלפנינו. בסוגייה הסיבה 42)בסנהדרין כי קח.), (פסחים
פגיעה  והריהי מדי יותר חופשית ישיבה היא שמאל צד על

רבו". ה).43)ב"מורא הלכה ג, פרק הוריות (ירושלמי,
יהירות 44) משום אלה, כל וטעם כז:. ברכות במסכת הכל

שם). רש"י, שצריך 45)(כפירוש מפני נא.), (פסחים
לו  צריך רבו ואם שם). (רש"י, וממוראו מכבודו להתבייש

מותר. - זאת,46)שישמשהו אמרו באביו לא:), (קידושין
ברבו. וחומר חלוקים 47)וקל אחר וחכם רבו היה שאם

דברי  נראים ויאמר: כנגדו השני לצד יכריע לא הלכה, בדבר
נכון!48)פלוני. לא הדבר! כן לא לו: לומר

וישבו 49) פה! שבו ויאמר: ד) פרשה רות (מדרשֿרבה,
ע  לישב לקטן רשות שאין מכאן ב), ד, רבו (רות לו שייתן ד

לנו 50)רשות. נתת "רבי, לוי: אמר יט.) זרה (עבודה
לעמוד". לו 51)רשות יחזיר "לא אוקספורד: נוסח

נג.).52)אחוריו". (יומא אחורנית ילך

.Ê‡ÏÓ ˜BÁ¯Ó ep‡¯iMÓ - Ba¯ ÈtÓ „ÓÚÏ ·iÁÂ¿«»«¬…ƒ¿≈«ƒ∆ƒ¿∆≈»¿…
ÂÈÈÚ53epnÓ ‰qk˙iL „Ú ,54,B˙ÓB˜ ‰‡¯È ‡ÏÂ ≈»«∆ƒ¿«∆ƒ∆¿…ƒ¿∆»

ÏÈa˜‰Ï Ì„‡ ·iÁÂ .·LÈ CkŒ¯Á‡Â55.Ï‚¯a Ba¯ Èt ¿««»≈≈¿«»»»¿«¿ƒ¿≈«»∆∆

רואה.53) שהעין המרחק שלו; הראות כוח שליטת כשיעור
ולא 54) הבתים בין מעיניו ייעלם או המרחק בתוך שייבלע

נג.). (יומא עוד פניו,55)יראנו את לקדם כז:) (סוכה
ולא  יצחק כרבי פוסק רבינו רגלים. בשלוש לפניו להיראות
שאינם  העצלנים את אני "משבח שאמר: אליעזר כרבי
וביתך  אתה ושמחת דכתיב: ברגל", מבתיהם יוצאים
פניו, להקביל ברגל תלמיד אליו בא ופעם כו). יד, (דברים

(כסףֿמשנה). עשה יפה שלא לו ואמר

.ÁŒÌ‡Œ‡l‡ ,Ba¯ ÈÙa „ÈÓÏ˙Ï „B·k ÔÈ˜ÏBÁ ÔÈ‡≈¿ƒ»¿«¿ƒƒ¿≈«∆»ƒ
˜ÏÁÏ Ba¯ C¯c Ôk56˙BÎ‡Ïn‰ ÏÎÂ .„B·k BÏ ≈∆∆««¬…»¿»«¿»

„·Ú‰L57‰È‰ Ì‡Â .Ba¯Ï ‰NBÚ „ÈÓÏz ,Ba¯Ï ‰NBÚ ∆»∆∆∆¿««¿ƒ∆¿«¿ƒ»»
ÔÈlÙz BÏ eÈ‰ ‡ÏÂ ,B˙B‡ ÔÈ¯ÈkÓ ÔÈ‡L ÌB˜Óa58, ¿»∆≈«ƒƒ¿…»¿ƒƒ

BÏÚÓ BÏ ÏÚB BÈ‡ - ‡e‰ „·Ú e¯Ó‡È ‡nL LÁÂ¿»∆»…¿∆∆≈≈ƒ¿»
ÚBÓ ,BLnLlÓ B„ÈÓÏz ÚBn‰ ÏÎÂ .BˆÏBÁ BÈ‡Â¿≈¿¿»«≈««¿ƒƒ¿«¿≈«

„ÒÁ epnÓ59„ÈÓÏz ÏÎÂ .ÌÈÓL ˙‡¯È epnÓ ˜¯BÙe ƒ∆∆∆≈ƒ∆ƒ¿«»»ƒ¿»«¿ƒ
‰ÈÎMÏ Ì¯Bb ,Ba¯ „B·k ÏkÓ ¯·c ÏÊÏÊnL∆¿«¿≈»»ƒ»¿«≈«¿ƒ»

˜lzÒzL60.Ï‡¯NiÓ ∆ƒ¿«≈ƒƒ¿»≈

בכבודו,56) רוצה עצמו הרב שאם קיט:) בתרא (בבא
כבוד. בו נוהגים אחרים שגם לראות ישמח בוודאי

הנעלת 57) רגליים, רחיצת כגון: כנעני. עבד צו.) (כתובות
וכדומה. וחליצתם בזה 58)המנעלים שיכירו להניחן,

תפילין. להניח עבדים דרך אין כי עבד. אינו שהוא
כז:).60)(שם).59) (ברכות

.Ë:BÏ ¯ÓB‡ - ‰¯B˙ŒÈ¯·c ÏÚ ¯·BÚ Ba¯ ‰‡»̄»«≈«ƒ¿≈»≈
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ez„nÏ61‰ÚeÓL ¯ÈkÊnL ÔÓÊŒÏÎÂ !CÎÂ Ck ea¯ ƒ«¿»«≈»»»¿»¿«∆«¿ƒ¿»
ez„nÏ Ck :BÏ ¯ÓB‡ ,ÂÈÙa62¯Ó‡È Ï‡Â !ea¯ ¿»»≈»ƒ«¿»«≈¿«…«

ÓL ‡lL ¯·cB¯ÓB‡ ÌL ¯ÈkÊiL „Ú ,Ba¯Ó Ú63. »»∆…»«≈««∆«¿ƒ≈¿
˙‡ ‰l‚Ó ‡e‰L „Ú ÂÈ„‚a Ïk Ú¯B˜ ,Ba¯ ˙eÓiLÎe¿∆»«≈«»¿»»«∆¿«∆∆

BaÏ64‰Á‡Ó BÈ‡Â ,65?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÌÏBÚÏ ƒ¿≈¿«∆¿»«∆¿»ƒ¬ƒ
˜‰·Ó Ba¯a66‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;B˙ÓÎÁ ·¯ epnÓ „ÓlL , ¿«À¿»∆»«ƒ∆…»¿»¬»ƒ…

¯·Á „ÈÓÏz ‰Ê È¯‰ ,B˙ÓÎÁ ·¯ epnÓ „ÓÏ67BÈ‡Â , »«ƒ∆…»¿»¬≈∆«¿ƒ»≈¿≈
„ÓBÚ Ï·‡ ;ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎa B„B·Îa ·iÁ«»ƒ¿¿»≈«¿»ƒ¬»≈

ÂÈÙlÓ68Ïk ÏÚ Ú¯B˜ ‡e‰L ÌLk ,ÂÈÏÚ Ú¯B˜Â , ƒ¿»»¿≈«»»¿≈∆≈««»
Ì‰ÈÏÚ Ïa‡˙Ó ‡e‰L ÌÈ˙n‰69„ÓÏ ‡Ï elÙ‡ . «≈ƒ∆ƒ¿«≈¬≈∆¬ƒ…»«

„ÓBÚ - ÏB„b ÔÈa ,ÔË˜ ÔÈa - „Á‡ ¯·c ‡l‡ epnÓƒ∆∆»»»∆»≈»»≈»≈
.ÂÈÏÚ Ú¯B˜Â ÂÈÙlÓƒ¿»»¿≈«»»

(ברכות 61) מצינו כן תורה, דברי על עברת לו: יאמר ולא
וכו'. רבינו לימדתנו גמליאל: לרבן תלמידיו לו אמרו טז:):
תורה", דברי על עברת "אבא, יאמר: אל לב.) (קידושין וכן
וחומר  וקל - כך" בתורה כתוב "מקרא לו: יאמר כך אלא

(כסףֿמשנה). ז:).62)לרב קטן (ברכות 63)(מועד
ששמע  שמועה אבל רבו, מדברי זה שאין שידעו כדי כז:),
מרבו  הסתם שמן יודעים שהכול סתם. לאומרה רשאי מרבו
פרק  ברכות ירושלמי, כז:; (סוכה בפיו רבו ותורת שמעה

א). הלכה הקורע 64)ב, מתאחים: שאינם קרעים "ואלו
כו.), קטן (מועד תורה" שלימדו רבו ועל ואמו אביו על
לעניין  ואמו לאביו רבו שהושווה כשם רבינו: וסובר
שהוא  ליבו" שיגלה "עד קריעה לעניין הושוו כך "איחוי",

כב:). קטן (מועד כמפורש ואמו, אביו על אינו 65)חייב
תפירה  ּבשלל: אלא כתיקונה, בתפירה הקרע מקום את ְֶֶתופר

כו.). (שם, וארעית על 66)גסה ומוסב נוגה, באור מואר
ו"רבו  רבו. עליו שיצק התורה באור המזהיר התלמיד
הוא  הרב כי המובהק, התלמיד של רבו פירושו: מובהק",
מציעא  בבא טוב, יום (תוספות הפעול ולא הפועל המבהיק,

י"א). משנה ב, דבר 67)פרק ממנו למד אלא כמותו חכם
סג.). עירובין (רש"י, שניים או ארבע 68)אחד בריחוק

עיניו. כמלוא ולא שאינו 69)אמות ואמו, אביו שאינם
יום. שלושים לאחר הקרע את ומאחה אחד בגד אלא קורע

.È˙BeÎÓ ÂÈ˙BÚcL ÌÎÁŒ„ÈÓÏz ÏÎÂ70¯a„Ó BÈ‡ , ¿»«¿ƒ»»∆≈»¿À»≈¿«≈
‰ÓÎÁa epnÓ ÏB„‚ ‡e‰L ÈÓ ÈÙa71ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ƒ¿≈ƒ∆»ƒ∆¿»¿»««ƒ
.ÌeÏk epnÓ „ÓÏ ‡lL∆…»«ƒ∆¿

וישרות.70) ז).71)נכונות ה, פרק (אבות

.‡ÈÏÎa B„B·k ÏÚ ÏÁÓÏ ‰ˆ¯L ,˜‰·n‰ ·¯‰»««À¿»∆»»ƒ¿…«¿¿»
B‡ ÂÈ„ÈÓÏz ÏÎÏ ,Ô‰Ó „Á‡· B‡ el‡‰ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ»≈¿∆»≈∆¿»«¿ƒ»

B„Èa ˙eL¯‰ - Ô‰Ó „Á‡Ï72,ÏÁnL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â . ¿∆»≈∆»¿¿»¿««ƒ∆»«
B¯c‰Ï „ÈÓÏz‰ ·iÁ73ÏÁnL ‰ÚLa elÙ‡Â ,74. «»««¿ƒ¿«¿«¬ƒ¿»»∆»«

בחתונת 72) יין להם ומזג תלמידיו את ששירת רבא כגון
לב:). (קידושין (שם).73)בנו מפניו לקום כגון:

מועילה 74) הרב שמחילת מחול, אינו - גופו ההידור על
כמלוא  מפניו "לעמוד כגון: שאת, יתר של להידור בנוגע רק
מפניו" "לקום מעין: הידור אבל בזה; וכיוצא עיניו" ראות

אין  ולפיכך תיחשב, לבזיון שלילתו - במקומו" ישב "לא או
על  למחול, הרב יכול כבודו על שאם מועילה: הרב מחילת

המלך). (עבודת למחול? יוכל מי התורה, כבוד חילול

.·È·¯‰ Ck ,·¯‰ „B·Îa ÔÈ·iÁ ÌÈ„ÈÓÏz‰L ÌLk¿≈∆««¿ƒƒ«»ƒƒ¿»«»»«
e¯Ó‡ Ck .Ô·¯˜Ïe ÂÈ„ÈÓÏz ˙‡ „aÎÏ CÈ¯»̂ƒ¿«≈∆«¿ƒ»¿»¿»»»¿

ÌÈÓÎÁ75Ú ·È·Á E„ÈÓÏz „B·Î È‰È" :."ClLk EÈÏ ¬»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ»∆¿∆»
,ÌÈa‰ Ì‰L ,Ì·‰‡Ïe ÂÈ„ÈÓÏ˙a ¯‰f‰Ï Ì„‡ CÈ¯ˆÂ¿»ƒ»»¿ƒ»≈¿«¿ƒ»¿»√»∆≈«»ƒ

ÌÈp‰Ó‰76.‡a‰ ÌÏBÚÏÂ ‰f‰ ÌÏBÚÏ «¿«ƒ»»«∆¿»»«»

ליהושע:75) שאמר במשה מצינו וכן יב). ד, פרק (אבות
דרבי  (אבות לו שווה עשאו - ט) יז, (שמות אנשים לנו בחר

כז). פרק וכשם 76)נתן, רוח. וקורת הנאה הגורמים
(ספרי, אב קרוי: הרב כך בנים, קרויים: שהתלמידים
רבו  רישֿלקיש קיבל אדא בר חייא רבי וכשמת ואתחנן);
כבנו  עליו חביב אדם של שתלמידו עליו, תנחומים

ח). הלכה ב, פרק ברכות (ירושלמי,

.‚ÈBaÏ ÔÈ·ÈÁ¯Óe ·¯‰ ˙ÓÎÁ ÔÈÙÈÒBÓ ÌÈ„ÈÓÏz‰77. ««¿ƒƒƒƒ»¿«»««¿ƒƒƒ
¯˙BÈÂ ,È˙Ba¯Ó Èz„ÓÏ ‰ÓÎÁ ‰a¯‰ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡»¿¬»ƒ«¿≈»¿»»«¿ƒ≈««¿≈

ÌlkÓ ¯˙BÈ - È„ÈÓÏzÓe ,È¯·ÁÓ -78ıÚL ÌLÎe . ≈¬≈«ƒ«¿ƒ«≈ƒÀ»¿≈∆≈
,·¯‰ „cÁÓ ÔË˜ „ÈÓÏz Ck ,ÏB„b‰ ˙‡ ˜ÈÏ„Ó ÔË»̃»«¿ƒ∆«»»«¿ƒ»»¿«≈»«

.‰¯‡ÙÓ ‰ÓÎÁ ÂÈ˙BÏ‡La epnÓ ‡ÈˆBiL „Ú«∆ƒƒ∆ƒ¿≈»»¿»¿…»»

(חגיגה 77) רבו את המחכים תלמיד זה - חרשים" "וחכם
ז.).78)יד.). (תענית

ה'תש"פ  מנ"א כ"ג חמישי יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
לאב 1) חכם תלמיד שבין ההבדל חכמים; תלמידי פני להדר

מה  החכם את המבזה והידור; קימה לעניין ונשיא דין בית
האדם. את מנדים דברים כמה על דינו;

.‡ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,B¯c‰Ï ‰ÂˆÓ ,ÌÎÁŒ„ÈÓÏz Ïk»«¿ƒ»»ƒ¿»¿«¿¿««ƒ
Èt z¯„‰Â Ìe˜z ‰·ÈN ÈtÓ" :¯Ó‡pL ,Ba¯ BÈ‡L∆≈«∆∆¡«ƒ¿≈≈»»¿»«¿»¿≈

Ô˜Ê - "Ô˜Ê2ÔÈ·iÁ È˙ÓÈ‡Óe .‰ÓÎÁ ‰wL ‰Ê , »≈»≈∆∆»»»¿»≈≈»««»ƒ
˙Bn‡ Úa¯‡a epnÓ ·¯˜iMÓ ?ÂÈtÓ „ÓÚÏ3„Ú , «¬…ƒ»»ƒ∆ƒ¿«ƒ∆¿«¿«««

Èt „‚kÓ ¯·ÚiL.Â ∆«¬…ƒ¿∆∆»»

חכמה"2) שקנה זה אלא זקן "אין - קנה זה נוטריקון:
בשנים. רך כשהוא ואפילו לב:) "איזוהי 3)(קידושין

הוי  עמד)? שבשבילו ניכר (שיהא הידור בה שיש קימה
משיראנו  - מובהק וברבו לג.). (שם, אמות" ארבע אומר:

ה"ז). (פ"ה, למעלה כמבואר עיניו, מלוא

.·Œ˙È·a ‡ÏÂ ıÁ¯n‰Œ˙È·a ‡Ï ,ÂÈtÓ ÔÈ„ÓBÚ ÔÈ‡≈¿ƒƒ»»…¿≈«∆¿»¿…¿≈
daŒLiL ‰ÓÈ˜ - "z¯„‰Â Ìe˜z" :¯Ó‡pL ,‡qk‰«ƒ≈∆∆¡«»¿»«¿»ƒ»∆∆»

¯ec‰4È„ÈÓÏz ÈtÓ „ÓÚÏ ÔÈ·iÁ ˙Bin‡ ÈÏÚa ÔÈ‡Â . ƒ¿≈«¬≈À»À«»ƒ«¬…ƒ¿≈«¿ƒ≈
ÔzÎ‡ÏÓa ÔÈ˜ÒBÚL ‰ÚLa ÌÈÓÎÁ5Ìe˜z" :¯Ó‡pL , ¬»ƒ¿»»∆¿ƒƒ¿«¿»∆∆¡«»

ÒÈkŒÔB¯ÒÁ da ÔÈ‡L ,¯ec‰ ‰Ó - "z¯„‰Â6Û‡ , ¿»«¿»«ƒ∆≈»∆¿ƒ«
ÂÈÈÚ ÌÈˆÚÈ ‡lL ÔÈpÓe .ÒÈkŒÔB¯ÒÁ da ÔÈ‡L ,‰ÓÈƒ̃»∆≈»∆¿ƒƒ«ƒ∆…«¬ƒ≈»

ÌÎÁ‰ ÔÓ7e‰‡¯È ‡lL È„k ,8?ÂÈtÓ „ÓÚÈ ‡lL „Ú ƒ∆»»¿≈∆…ƒ¿≈«∆…«¬…ƒ»»
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ez„nÏ61‰ÚeÓL ¯ÈkÊnL ÔÓÊŒÏÎÂ !CÎÂ Ck ea¯ ƒ«¿»«≈»»»¿»¿«∆«¿ƒ¿»
ez„nÏ Ck :BÏ ¯ÓB‡ ,ÂÈÙa62¯Ó‡È Ï‡Â !ea¯ ¿»»≈»ƒ«¿»«≈¿«…«

ÓL ‡lL ¯·cB¯ÓB‡ ÌL ¯ÈkÊiL „Ú ,Ba¯Ó Ú63. »»∆…»«≈««∆«¿ƒ≈¿
˙‡ ‰l‚Ó ‡e‰L „Ú ÂÈ„‚a Ïk Ú¯B˜ ,Ba¯ ˙eÓiLÎe¿∆»«≈«»¿»»«∆¿«∆∆

BaÏ64‰Á‡Ó BÈ‡Â ,65?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÌÏBÚÏ ƒ¿≈¿«∆¿»«∆¿»ƒ¬ƒ
˜‰·Ó Ba¯a66‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;B˙ÓÎÁ ·¯ epnÓ „ÓlL , ¿«À¿»∆»«ƒ∆…»¿»¬»ƒ…

¯·Á „ÈÓÏz ‰Ê È¯‰ ,B˙ÓÎÁ ·¯ epnÓ „ÓÏ67BÈ‡Â , »«ƒ∆…»¿»¬≈∆«¿ƒ»≈¿≈
„ÓBÚ Ï·‡ ;ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎa B„B·Îa ·iÁ«»ƒ¿¿»≈«¿»ƒ¬»≈

ÂÈÙlÓ68Ïk ÏÚ Ú¯B˜ ‡e‰L ÌLk ,ÂÈÏÚ Ú¯B˜Â , ƒ¿»»¿≈«»»¿≈∆≈««»
Ì‰ÈÏÚ Ïa‡˙Ó ‡e‰L ÌÈ˙n‰69„ÓÏ ‡Ï elÙ‡ . «≈ƒ∆ƒ¿«≈¬≈∆¬ƒ…»«

„ÓBÚ - ÏB„b ÔÈa ,ÔË˜ ÔÈa - „Á‡ ¯·c ‡l‡ epnÓƒ∆∆»»»∆»≈»»≈»≈
.ÂÈÏÚ Ú¯B˜Â ÂÈÙlÓƒ¿»»¿≈«»»

(ברכות 61) מצינו כן תורה, דברי על עברת לו: יאמר ולא
וכו'. רבינו לימדתנו גמליאל: לרבן תלמידיו לו אמרו טז:):
תורה", דברי על עברת "אבא, יאמר: אל לב.) (קידושין וכן
וחומר  וקל - כך" בתורה כתוב "מקרא לו: יאמר כך אלא

(כסףֿמשנה). ז:).62)לרב קטן (ברכות 63)(מועד
ששמע  שמועה אבל רבו, מדברי זה שאין שידעו כדי כז:),
מרבו  הסתם שמן יודעים שהכול סתם. לאומרה רשאי מרבו
פרק  ברכות ירושלמי, כז:; (סוכה בפיו רבו ותורת שמעה

א). הלכה הקורע 64)ב, מתאחים: שאינם קרעים "ואלו
כו.), קטן (מועד תורה" שלימדו רבו ועל ואמו אביו על
לעניין  ואמו לאביו רבו שהושווה כשם רבינו: וסובר
שהוא  ליבו" שיגלה "עד קריעה לעניין הושוו כך "איחוי",

כב:). קטן (מועד כמפורש ואמו, אביו על אינו 65)חייב
תפירה  ּבשלל: אלא כתיקונה, בתפירה הקרע מקום את ְֶֶתופר

כו.). (שם, וארעית על 66)גסה ומוסב נוגה, באור מואר
ו"רבו  רבו. עליו שיצק התורה באור המזהיר התלמיד
הוא  הרב כי המובהק, התלמיד של רבו פירושו: מובהק",
מציעא  בבא טוב, יום (תוספות הפעול ולא הפועל המבהיק,

י"א). משנה ב, דבר 67)פרק ממנו למד אלא כמותו חכם
סג.). עירובין (רש"י, שניים או ארבע 68)אחד בריחוק

עיניו. כמלוא ולא שאינו 69)אמות ואמו, אביו שאינם
יום. שלושים לאחר הקרע את ומאחה אחד בגד אלא קורע

.È˙BeÎÓ ÂÈ˙BÚcL ÌÎÁŒ„ÈÓÏz ÏÎÂ70¯a„Ó BÈ‡ , ¿»«¿ƒ»»∆≈»¿À»≈¿«≈
‰ÓÎÁa epnÓ ÏB„‚ ‡e‰L ÈÓ ÈÙa71ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ƒ¿≈ƒ∆»ƒ∆¿»¿»««ƒ
.ÌeÏk epnÓ „ÓÏ ‡lL∆…»«ƒ∆¿

וישרות.70) ז).71)נכונות ה, פרק (אבות

.‡ÈÏÎa B„B·k ÏÚ ÏÁÓÏ ‰ˆ¯L ,˜‰·n‰ ·¯‰»««À¿»∆»»ƒ¿…«¿¿»
B‡ ÂÈ„ÈÓÏz ÏÎÏ ,Ô‰Ó „Á‡· B‡ el‡‰ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ»≈¿∆»≈∆¿»«¿ƒ»

B„Èa ˙eL¯‰ - Ô‰Ó „Á‡Ï72,ÏÁnL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â . ¿∆»≈∆»¿¿»¿««ƒ∆»«
B¯c‰Ï „ÈÓÏz‰ ·iÁ73ÏÁnL ‰ÚLa elÙ‡Â ,74. «»««¿ƒ¿«¿«¬ƒ¿»»∆»«

בחתונת 72) יין להם ומזג תלמידיו את ששירת רבא כגון
לב:). (קידושין (שם).73)בנו מפניו לקום כגון:

מועילה 74) הרב שמחילת מחול, אינו - גופו ההידור על
כמלוא  מפניו "לעמוד כגון: שאת, יתר של להידור בנוגע רק
מפניו" "לקום מעין: הידור אבל בזה; וכיוצא עיניו" ראות

אין  ולפיכך תיחשב, לבזיון שלילתו - במקומו" ישב "לא או
על  למחול, הרב יכול כבודו על שאם מועילה: הרב מחילת

המלך). (עבודת למחול? יוכל מי התורה, כבוד חילול

.·È·¯‰ Ck ,·¯‰ „B·Îa ÔÈ·iÁ ÌÈ„ÈÓÏz‰L ÌLk¿≈∆««¿ƒƒ«»ƒƒ¿»«»»«
e¯Ó‡ Ck .Ô·¯˜Ïe ÂÈ„ÈÓÏz ˙‡ „aÎÏ CÈ¯»̂ƒ¿«≈∆«¿ƒ»¿»¿»»»¿

ÌÈÓÎÁ75Ú ·È·Á E„ÈÓÏz „B·Î È‰È" :."ClLk EÈÏ ¬»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ»∆¿∆»
,ÌÈa‰ Ì‰L ,Ì·‰‡Ïe ÂÈ„ÈÓÏ˙a ¯‰f‰Ï Ì„‡ CÈ¯ˆÂ¿»ƒ»»¿ƒ»≈¿«¿ƒ»¿»√»∆≈«»ƒ

ÌÈp‰Ó‰76.‡a‰ ÌÏBÚÏÂ ‰f‰ ÌÏBÚÏ «¿«ƒ»»«∆¿»»«»

ליהושע:75) שאמר במשה מצינו וכן יב). ד, פרק (אבות
דרבי  (אבות לו שווה עשאו - ט) יז, (שמות אנשים לנו בחר

כז). פרק וכשם 76)נתן, רוח. וקורת הנאה הגורמים
(ספרי, אב קרוי: הרב כך בנים, קרויים: שהתלמידים
רבו  רישֿלקיש קיבל אדא בר חייא רבי וכשמת ואתחנן);
כבנו  עליו חביב אדם של שתלמידו עליו, תנחומים

ח). הלכה ב, פרק ברכות (ירושלמי,

.‚ÈBaÏ ÔÈ·ÈÁ¯Óe ·¯‰ ˙ÓÎÁ ÔÈÙÈÒBÓ ÌÈ„ÈÓÏz‰77. ««¿ƒƒƒƒ»¿«»««¿ƒƒƒ
¯˙BÈÂ ,È˙Ba¯Ó Èz„ÓÏ ‰ÓÎÁ ‰a¯‰ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡»¿¬»ƒ«¿≈»¿»»«¿ƒ≈««¿≈

ÌlkÓ ¯˙BÈ - È„ÈÓÏzÓe ,È¯·ÁÓ -78ıÚL ÌLÎe . ≈¬≈«ƒ«¿ƒ«≈ƒÀ»¿≈∆≈
,·¯‰ „cÁÓ ÔË˜ „ÈÓÏz Ck ,ÏB„b‰ ˙‡ ˜ÈÏ„Ó ÔË»̃»«¿ƒ∆«»»«¿ƒ»»¿«≈»«

.‰¯‡ÙÓ ‰ÓÎÁ ÂÈ˙BÏ‡La epnÓ ‡ÈˆBiL „Ú«∆ƒƒ∆ƒ¿≈»»¿»¿…»»

(חגיגה 77) רבו את המחכים תלמיד זה - חרשים" "וחכם
ז.).78)יד.). (תענית

ה'תש"פ  מנ"א כ"ג חמישי יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
לאב 1) חכם תלמיד שבין ההבדל חכמים; תלמידי פני להדר

מה  החכם את המבזה והידור; קימה לעניין ונשיא דין בית
האדם. את מנדים דברים כמה על דינו;

.‡ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,B¯c‰Ï ‰ÂˆÓ ,ÌÎÁŒ„ÈÓÏz Ïk»«¿ƒ»»ƒ¿»¿«¿¿««ƒ
Èt z¯„‰Â Ìe˜z ‰·ÈN ÈtÓ" :¯Ó‡pL ,Ba¯ BÈ‡L∆≈«∆∆¡«ƒ¿≈≈»»¿»«¿»¿≈

Ô˜Ê - "Ô˜Ê2ÔÈ·iÁ È˙ÓÈ‡Óe .‰ÓÎÁ ‰wL ‰Ê , »≈»≈∆∆»»»¿»≈≈»««»ƒ
˙Bn‡ Úa¯‡a epnÓ ·¯˜iMÓ ?ÂÈtÓ „ÓÚÏ3„Ú , «¬…ƒ»»ƒ∆ƒ¿«ƒ∆¿«¿«««

Èt „‚kÓ ¯·ÚiL.Â ∆«¬…ƒ¿∆∆»»

חכמה"2) שקנה זה אלא זקן "אין - קנה זה נוטריקון:
בשנים. רך כשהוא ואפילו לב:) "איזוהי 3)(קידושין

הוי  עמד)? שבשבילו ניכר (שיהא הידור בה שיש קימה
משיראנו  - מובהק וברבו לג.). (שם, אמות" ארבע אומר:

ה"ז). (פ"ה, למעלה כמבואר עיניו, מלוא

.·Œ˙È·a ‡ÏÂ ıÁ¯n‰Œ˙È·a ‡Ï ,ÂÈtÓ ÔÈ„ÓBÚ ÔÈ‡≈¿ƒƒ»»…¿≈«∆¿»¿…¿≈
daŒLiL ‰ÓÈ˜ - "z¯„‰Â Ìe˜z" :¯Ó‡pL ,‡qk‰«ƒ≈∆∆¡«»¿»«¿»ƒ»∆∆»

¯ec‰4È„ÈÓÏz ÈtÓ „ÓÚÏ ÔÈ·iÁ ˙Bin‡ ÈÏÚa ÔÈ‡Â . ƒ¿≈«¬≈À»À«»ƒ«¬…ƒ¿≈«¿ƒ≈
ÔzÎ‡ÏÓa ÔÈ˜ÒBÚL ‰ÚLa ÌÈÓÎÁ5Ìe˜z" :¯Ó‡pL , ¬»ƒ¿»»∆¿ƒƒ¿«¿»∆∆¡«»

ÒÈkŒÔB¯ÒÁ da ÔÈ‡L ,¯ec‰ ‰Ó - "z¯„‰Â6Û‡ , ¿»«¿»«ƒ∆≈»∆¿ƒ«
ÂÈÈÚ ÌÈˆÚÈ ‡lL ÔÈpÓe .ÒÈkŒÔB¯ÒÁ da ÔÈ‡L ,‰ÓÈƒ̃»∆≈»∆¿ƒƒ«ƒ∆…«¬ƒ≈»

ÌÎÁ‰ ÔÓ7e‰‡¯È ‡lL È„k ,8?ÂÈtÓ „ÓÚÈ ‡lL „Ú ƒ∆»»¿≈∆…ƒ¿≈«∆…«¬…ƒ»»
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‡e‰L ¯·c Ïk ‡‰ - "EÈ‰Ï‡n ˙‡¯ÈÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»≈»≈¡…∆»»»»∆
·lÏ ¯eÒÓ9:Ba ¯Ó‡ ,"EÈ‰Ï‡n ˙‡¯ÈÂ"10. »«≈∆¡«¿»≈»≈¡…∆

שם).4) (קידושין, אלו במקומות "הידור" ואין כבוד.
שבניֿאדם  הפנימיים בחדרים דווקא - ובביתֿהמרחץ
אסור  תורה בדברי הרהור ושאפילו ערומים, שם עומדים
וחייבים  הוא "הידור" מקום החיצוניים, בחדרים אבל שם;

(כסףֿמשנה). כשהם 5)לקום אבל מלאכה; ביטול משום
עוסקים  כשהם ודווקא הם; רשאים - ולהדר להיבטל רוצים
גזל  משום אסור, - אחרים במלאכת אבל הם, במלאכתם

ובתוספות). שם (קידושין, ממון.6)בעלים הפסד
נתחייב 7) כבר - מקרוב דאילו ממנו, רחוק עוד כשהוא

בקימה.8)בקימה. יתחייב ולא אמותיו לארבע כשיתקרב
את 9) יודע לבדו העושה ורק בו, תשלוט לא אדם שעין

שאתה 10)האמת. מחשבותיך, ויודע ולב כליות הבוחן
שם). (רש"י, ממצוותו להיפטר תחבולות מבקש

.‚BÓˆÚ ÔeÎÈÂ ÌÚ‰ ˙‡ ÁÈ¯ËiL ,ÌÎÁÏ Èe‡¯ ÔÈ‡≈»∆»»∆«¿ƒ«∆»»ƒ«≈«¿
Ì‰Ï11,‰¯ˆ˜ C¯„a CÏÈ ‡l‡ ;ÂÈtÓ e„ÓÚiL È„k , »∆¿≈∆««¿ƒ»»∆»≈≈¿∆∆¿»»

.„ÓÚÏ ÔÁÈ¯ËÈ ‡lL È„k ,B˙B‡ e‡¯È ‡lL Ôek˙Óeƒ¿«≈∆…ƒ¿¿≈∆…«¿ƒ≈«¬…
ÔÈÙÈwÓ eÈ‰ ÌÈÓÎÁ‰Â12,‰BˆÈÁ‰ C¯ca ÔÈÎÏB‰Â ¿«¬»ƒ»«ƒƒ¿¿ƒ«∆∆«ƒ»

.ÌeÁÈ¯ËÈ ‡lL È„k ,ÌL ÔÈÈeˆÓ Ô‰È¯ÈkÓ ÔÈ‡L∆≈«ƒ≈∆¿ƒ»¿≈∆…«¿ƒ

דרך 11) ללכת יכול שהוא בשעה בכוונה לפניהם לעבור
לב:). (קידושין סחור 12)אחרת והולכים מסבבים היו

נקטינן  אביי: "אמר הציבור. את להטריח שלא כדי סחור,
לג.). (שם, יחיה" - מקיף אם בידינו) (מסורת

.„ÈtÓ ÌÈ„ÓBÚL ÌLÎe ;Cl‰Ók ‡e‰ È¯‰ ·ÎB¯≈¬≈ƒ¿«≈¿≈∆¿ƒƒ¿≈
·ÎB¯‰ ÈtÓ ÔÈ„ÓBÚ Ck ,Cl‰Ó‰13. «¿«≈»¿ƒƒ¿≈»≈

אינו 13) בהמתו גבי על יושב והוא הואיל תאמר: לא
רב  את מרחוק כשראה אביי מפניו. לעמוד ופטורים כמהלך

(שם). קם מיד - החמור על רוכב רבו יוסף

.‰ÚˆÓ‡a ·¯‰ - C¯ca ÔÈÎÏB‰ eÈ‰L ‰LÏL14, ¿»∆»¿ƒ«∆∆»«¿∆¿«
BÈÓÈÓ ÏB„b15.BÏ‡ÓNÓ ÔË˜Â , »ƒƒ¿»»ƒ¿…

זה,14) בצד זה אלא זה, אחר זה ילכו לא לז.). (יומא
אצלם: שכתוב אבינו, אברהם את לבקר שבאו כמלאכים
"ניצבים" היו לא זה אחר זה הלכו ואלמלי - עליו" "נצבים

שם). (רש"י, ראשון רק "לימינו"15)עליו, סמוך לא
זה  הרי - רבו לימין "המהלך (שם): אמרו שהרי ממש,
לבאר  דק שלא ורבינו לאחוריו. קצת ימינו מצד אלא בור",
ה"ו  פ"ה, לעיל כבר שכתב מה על סמך כי זה, כל

(כסףֿמשנה).

.ÂÌÎÁ ‰‡B¯‰16BÏ ÚÈbiL „Ú ,ÂÈtÓ „ÓBÚ BÈ‡ - »∆»»≈≈ƒ»»«∆«ƒ«
ÔÈcŒ˙ÈaŒ·‡ ‰‡¯ .·LBÈ ,¯·ÚL ÔÂÈÎÂ ;˙Bn‡ Úa¯‡Ï¿«¿««¿≈»∆»«≈»»«≈ƒ
BÈ‡Â ;ÂÈÈÚ ‡ÏÓ ˜BÁ¯Ó ep‡¯iMÓ ,ÂÈÙlÓ „ÓBÚ -≈ƒ¿»»ƒ∆ƒ¿∆≈»¿…≈»¿≈
˙‡ ‰‡¯ .˙Bn‡ Úa¯‡ ÂÈ¯Á‡Ó ¯·ÚiL „Ú ,·LBÈ≈«∆«¬…≈«¬»«¿««»»∆
„Ú ,·LBÈ BÈ‡Â ;ÂÈÈÚ ‡ÏÓ ÂÈÙlÓ „ÓBÚ - ‡ÈNp‰«»ƒ≈ƒ¿»»¿…≈»¿≈≈«

ÂÈÈÚÓ ‰qk˙iL „Ú B‡ BÓB˜Óa ·LiL17‡ÈNp‰Â . ∆≈≈ƒ¿«∆ƒ¿«∆≈≈»¿«»ƒ
ÏeÁÓ B„B·k - B„B·k ÏÚ ÏÁnL18‡ÈNp‰Lk . ∆»««¿¿»¿∆«»ƒ

ÒÎ19¯Ó‡iL „Ú ,ÔÈ·LBÈ ÔÈ‡Â ;ÌÈ„ÓBÚ ÌÚ‰ Ïk , ƒ¿»»»»¿ƒ¿≈»¿ƒ«∆…«
ÈzL BÏ ÔÈNBÚ ,ÒÎ ÔÈcŒ˙ÈaŒ·‡Lk !e·L :Ì‰Ï»∆≈¿∆«≈ƒƒ¿»ƒ¿≈

˙B¯eL20·LBÈÂ ÒÎpL „Ú ,Ô‡kÓe Ô‡kÓ ÔÈ„ÓBÚÂ¿¿ƒƒ»ƒ»«∆ƒ¿»¿≈
ÌÚ‰ ¯‡Le ,BÓB˜Óa21.ÔÓB˜Óa ÔÈ·LBÈ ƒ¿¿»»»¿ƒƒ¿»

גדולה 16) סנהדרי הסנהדרין. מחברי אחד לג:) (קידושין
- שבכולם הגדול חכמים. ואחד משבעים מורכבת היתה
"חכמים" נקראים: והשאר ביתֿדין, אב - משנהו נשיא;

ה"ג). פ"א, סנהדרין הלכות והביטו 17)(מ"ת, שנאמר:
נשיא  ומשה - ח) לג, (שמות האהלה באו עד משה אחרי

מחול,18)היה. כבודו שאין כמלך ולא לב:). (קידושין
ט:) יז, (דברים מלך עליך תשים שום אצלו: שנאמר משום

עליך. אימתו שתהא יג:),19)- (הוריות לביתֿהמדרש
שבשוק. מ"הידור" רבינו דיבר כאן שתי 20)ועד רק

באמצע. ביניהן הולך והוא מכאן ואחת מכאן אחת שורות:
שבביתֿהמדרש.21) השורות כל שאר

.Ê„ÓBÚ ,˙Bn‡ Úa¯‡a BÏ ÚÈbiL Ïk - ÒÎpL ÌÎÁ»»∆ƒ¿»…∆«ƒ«¿«¿««≈
·LBÈ „Á‡Â „ÓBÚ „Á‡ ,ÂÈÙlÓ22·LBÈÂ ÒÎpL „Ú , ƒ¿»»∆»≈¿∆»≈«∆ƒ¿»¿≈

ÌÈÓÎÁ Èa .BÓB˜Óa23ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙Â24ÔÓÊa , ƒ¿¿≈¬»ƒ¿«¿ƒ≈¬»ƒƒ¿«
Ì‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÈa¯‰L25ÌÚ‰ ÈL‡¯ ÏÚ ÔÈˆt˜Ó , ∆»«ƒ¿ƒƒ»∆¿«¿ƒ«»≈»»

ÌÓB˜ÓÏ ÌÈÒÎÂ26ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙Ï Á·L ÔÈ‡Â . ¿ƒ¿»ƒƒ¿»¿≈∆«¿«¿ƒ≈¬»ƒ
‰B¯Á‡Ï eÒkiL27C¯ˆÏ ‡ˆÈ .28Èa .BÓB˜ÓÏ ¯ÊBÁ , ∆ƒ»¿»«¬»»»¿…∆≈ƒ¿¿≈

Ô‰Èt ÔÈÎÙB‰ ,ÚÓLÏ ˙Úc Ô‰a LiL ÔÓÊa - ÌÈÓÎÁ¬»ƒƒ¿«∆≈»∆««ƒ¿…«¿ƒ¿≈∆
Ô‰È·‡ ÈtÏk29Ô‰Èt ÔÈÎÙB‰ - ÚÓLÏ ˙Úc Ô‰a ÔÈ‡ ; ¿«≈¬ƒ∆≈»∆««ƒ¿…«¿ƒ¿≈∆

.ÌÚ‰ ÈtÏk¿«≈»»

כלל.22) שורה לו עושים על 23)ואין ממונים שאביהם
הזקנים  בצד אותם מושיבים אביהם כבוד ומשום הציבור

שם). למעלת 24)(רש"י, הגיעו ולא נסמכו לא שעדיין
יו"ד 25)"חכם". (הט"ז, הרבים לצורך בהם שמשתמשים

תלמידים  לחכמתכם: שצריכים מפרשים: ויש ז); ס"ק רמד,
ברבי  ישמעאל ברבי מעשה כאותו רבותיהם, את המחכימים
- קדוש עם לו שצריך "מי נאמר: ושם קה:), (יבמות יוסי

חדש). (פרי קדוש" עם ראשי על לשבת 26)יפסע
להם. הקבוע "פושע"27)במקומם ליה: דקרו משום

מתעצל  פושע, קוראים: לאחרונה שנכנס לזה - מג:) (ברכות
ויותר  כותב: (שם) אגדות" "בחידושי והמהרש"א (רש"י).
בשין  "פושע" (כלומר: בסמך "פוסע" לפרש נראה
שהבא  קדוש", עם ראשי על "פוסע לו: שקוראים שמאלית)
כאן, רבינו דברי הם והם עליהם. לפסוע צריך  באחרונה
(הגהות  הלימוד בשעת העם ראשי על לפסוע שלא

לצורך 28)האדר"ת). מפרשים: ויש יג:). (הוריות לנקבים
ובאמצע  קה:), יבמות תוספות, (עיין שליחות באיזו העם,
ראשי  על פוסע אינו לצורך, שלא יצא אם אבל השיעור;

הפנוי. במקום לו יושב אלא כל 29)העם כשאר
- לשמוע דעת להם שיש "בזמן אמרו: כן כי השומעים,
בזמן  העם; כלפי ואחוריהם אביהם לפני ויושבים נכנסים
אביהם, אחורי ויושבים נכנסים - לשמוע דעת להם שאין

יג:). (הוריות העם" כלפי ופניהם

.ÁÈ‡M¯ BÈ‡ ,„ÈÓz Ba¯ ÈÙÏ ·LBÈ ‡e‰L „ÈÓÏz«¿ƒ∆≈ƒ¿≈«»ƒ≈««
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‡‰È ‡lL ;„·Ïa ˙È·¯ÚÂ ˙È¯ÁL ‡l‡ ,ÂÈtÓ „ÓÚÏ«¬…ƒ»»∆»«¬ƒ¿«¿ƒƒ¿«∆…¿≈
ÌÈÓL „B·kÓ ‰a¯Ó B„B·Î30. ¿¿À∆ƒ¿»»ƒ

ביום:30) פעמים אלא שמים מלכות עול עליו מקבל שאינו
דברים  במה לג:). (קידושין שמע" ב"קריאת וערבית שחרית
אפילו  לעמוד חייב בחוץ אבל בביתֿהמדרש; - אמורים?
(כסףֿמשנה, רבו בכבוד כמזלזל ייראה שלא פעמים, כמה

התוספות). בשם

.Ë‚ÏÙÓ Ô˜Ê ‡e‰L ÈÓ31BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰˜Êa ƒ∆»≈À¿»¿ƒ¿»««ƒ∆≈
„ÏÈ ‡e‰L ÌÎÁ‰ elÙ‡Â .ÂÈÙÏ ÔÈ„ÓBÚ ,ÌÎÁ32, »»¿ƒ¿»»«¬ƒ∆»»∆∆∆

„ÓÚÏ ·iÁ BÈ‡Â .‰˜Êa ‚ÏÙn‰ Ô˜f‰ ÈÙa „ÓBÚ≈ƒ¿≈«»≈«À¿»¿ƒ¿»¿≈«»«¬…
B˙ÓB˜ ‡ÏÓ33B¯c‰Ï È„k ‡l‡ ,34,È˙ek Ô˜Ê elÙ‡Â . ¿…»∆»¿≈¿«¿«¬ƒ»≈ƒ

ÌÈ¯·„a B˙B‡ ÔÈ¯c‰Ó35BÎÓÒÏ „È BÏ ÔÈ˙BÂ36, ¿«¿ƒƒ¿»ƒ¿¿ƒ»¿»¿
‰·ÈN Ïk - "Ìe˜z ‰·ÈN ÈtÓ" :¯Ó‡pL37 ∆∆¡«ƒ¿≈≈»»»≈»

.ÚÓLÓa¿«¿«

למאד.31) לימים.32)זקן עצמו 33)צעיר שהוא מכיון
בכבודו. חייבים ואחרים לנוע 34)חכם כלשהו: הידור

אחר  איש כל אבל מפניו. לעמוד רוצה הוא כאילו מעט
(טור  קומתו מלוא מופלג זקן מפני לקום צריך חכם, שאינו

רמד). סימן לג.).35)יו"ד, בחולשתו.36)(קידושין
ליהודי 37) אלא יהודי; כשאינו ואפילו חכם, כשאינו אפילו

יד  ונתינת בדברים - יהודי ולשאינו קימה, של בהידור
(כסףֿמשנה). לסמכו

.ÈÔÓˆÚa ÔÈ‡ˆBÈ ÌÈ‡ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz38ÌÚ ˙BNÚÏ «¿ƒ≈¬»ƒ≈»¿ƒ¿«¿»«¬ƒ
,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ‰È„Ó ÏL ‰¯ÈÙÁÂ ÔÈ·a Ï‰w‰ Ïk»«»»¿ƒ¿»«¬ƒ»∆¿ƒ»¿«≈»∆

ı¯‡‰ŒÈnÚ ÈÙa efa˙È ‡lL È„k39Ô‰Ó ÔÈ·Bb ÔÈ‡Â . ¿≈∆…ƒ¿«ƒ¿≈«≈»»∆¿≈ƒ≈∆
ÌÈ¯ÓBM‰ ¯ÎNe ÌÈ¯ÚM‰ Ôew˙Â ‰ÓBÁ‰ ÔÈ·Ï40 ¿ƒ¿««»¿ƒ«¿»ƒ¿««¿ƒ

CÏn‰ ˙¯eL˙Ï ‡ÏÂ ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ41ÌÈ·iÁÓ ÔÈ‡Â . ¿«≈»∆¿…ƒ¿««∆∆¿≈¿«¿ƒ
Èa ÏÚ ·eˆ˜ ‡e‰L ÒÓ ÔÈa - Òn‰ ÔzÏ Ô˙B‡»ƒ≈««≈«∆»«¿≈

¯ÈÚ‰42LÈ‡ Ïk ÏÚ ·eˆ˜ ‡e‰L ÒÓ ÔÈa ,43,LÈ‡Â »ƒ≈«∆»«»ƒ»ƒ
e˙È Èk Ìb" :¯Ó‡pL44elÁiÂ ,Ìˆa˜‡ ‰zÚ ÌÈBb· ∆∆¡««ƒƒ¿«ƒ«»¬«¿≈«»≈

"ÌÈ¯NÂ CÏÓ ‡NnÓ ËÚn45‰¯BÁÒ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¿»ƒ«»∆∆¿»ƒ¿≈ƒ»¿»¿»
ÔÈ‡Â ,‰lÁz ¯kÓÏ B˙B‡ ÌÈÁÈpÓ ,ÌÎÁŒ„ÈÓÏ˙Ï¿«¿ƒ»»«ƒƒƒ¿…¿ƒ»¿≈

¯kÓÏ ˜eM‰ ÈaÓ „Á‡ ÌÈÁÈpÓ¯kÓiL „Ú46.‡e‰ «ƒƒ∆»ƒ¿≈«ƒ¿…«∆ƒ¿…
ÌÈÈ„ŒÈÏÚa ÏÏÎa „ÓBÚ ‰È‰Â ,ÔÈ„ BÏ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»ƒ¿»»≈ƒ¿««¬≈ƒƒ

ÔÈ·ÈLBÓe B˙B‡ ÔÈÓÈc˜Ó - ‰a¯‰47.B˙B‡ «¿≈«¿ƒƒƒƒ

ח.).38) יעשו 39)(ב"ב שהם פועלים הם שוכרים אלא
מלאכתם. כי 40)את (שם), נטירותא" צריכי לא "רבנן

משמרּתם. והיא לחומה להם שנותנים 41)התורה מתנה ְְַַָ
(שמואלֿא  האלהים לאיש להביא אין ותשורה כמו: לגדול,
אנו  שכן האלה, המסים מכל פטורים ותלמידיֿחכמים ז). ט,
הנהר  עבר פחת את דריוש המלך שציוה בבל בעולי מוצאים
בלֹו אדמה), (מס מנּדה מס: שום להטיל שלא כד) ז, ְְִָ(עזרא
אנשי  על הרי"ף) לדעת המלך, (תשורת והלּך אוכל ) ֲַָ(מס
בבנין  במלאכתֿשמים עוסקים שהיו מפני כנסתֿהגדולה,
בתורה  העוסקים לתלמידיֿחכמים הדין והוא - המקדש בית

שם). ותוספות, ציבורי.42)(רש"י גולגולת.43)מס מס
כשיגלו 44) (ישנו) יתנו אם (שם): חז"ל פירשוהו ְְִִוכך

אם  ואף אקבצם; בקרוב עתה - כולם בתורה ויעסקו בגויים
גם  יהיו העמים, בין בתורה ועוסקים השונים יהיו מועטים
המסים. מן כלומר: ושרים מלך ממשא וחפשים בטלים כן
ביטול. לשון ג), ל, (במדבר דברו יחל לא מלשון: "ויחלו"

שבתנ"ך 45) והנוסחה ח.). (ב"ב במסכת הש"ס כנוסחת
החיבור. "ו" בלי שרים", "מלך כב.).46)היא: (ב"ב

לפני 47) במשפט בעמדם לעמוד הדין בעלי שעל אע"פ
הריב  להם אשר האנשים שני ועמדו שנאמר: כמו השופטים,
ה' את התורה: כבוד של מצותֿעשה אבל יז); יט, (דברים
עדיפה  - כב:) (פסחים תלמידֿחכם לרבות - תירא אלהיך

ל:). (שבועות

.‡È.Ô˙‡NÏ B‡ ÌÈÓÎÁ‰ ˙‡ ˙Bf·Ï ‡e‰ ÏB„b ÔBÚ»»¿«∆«¬»ƒƒ¿…»
efaL „Ú ,ÌÈÏLe¯È ‰·¯Á ‡Ï48,ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz d· …»¿»¿»«ƒ«∆ƒ»«¿ƒ≈¬»ƒ

ÌÈÊB·e ÌÈ‰Ï‡‰ ÈÎ‡ÏÓa ÌÈ·ÚÏÓ eÈ‰iÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡««ƒ¿«¿ƒƒ¿«¿¬≈»¡…ƒƒ
È„nÏÓ ÌÈÊBa :¯ÓBÏk ,"ÂÈ‡·a ÌÈÚzÚzÓe ÂÈ¯·c¿»»ƒ«¿¿ƒƒ¿ƒ»¿«ƒ¿«¿≈
"eÒ‡Óz È˙wÁa Ì‡" :‰¯B˙ ‰¯Ó‡L ‰Ê ÔÎÂ ;ÂÈ¯·„¿»»¿≈∆∆»¿»»ƒ¿À…«ƒ¿»

È„nÏÓ -49,ÌÈÓÎÁ‰ ˙‡ ‰f·Ó‰ ÏÎÂ .eÒ‡Óz È˙wÁ ¿«¿≈À…«ƒ¿»¿»«¿«∆∆«¬»ƒ
‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡50¯·„ Èk" ÏÏÎa ‡e‰ È¯‰Â , ≈≈∆»»«»«¬≈ƒ¿«ƒ¿«

."‰Êa '‰»»

קיט:).48) בחוקותי).49)(שבת צ.)50)(ת"כ, (סנה'
ואפיקורוס, ... הבא: לעולם חלק להם אין "ואלו שם: שנינו
תלמידי  המבזה זה - אפיקורוס צט:); (שם, חז"ל ואמרו

חכמים.

.·È˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡ ÌÈÓÎÁ‰ ˙‡ ‰f·Ó‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆«¿«∆∆«¬»ƒ≈≈∆
,ÌÈ¯·„a elÙ‡ ,e‰faL ÌÈ„Ú e‡a Ì‡ - ‡a‰ ÌÏBÚÏ»»«»ƒ»≈ƒ∆ƒ»¬ƒƒ¿»ƒ

Èec ·iÁ51ÌÈa¯a ÔÈcŒ˙Èa B˙B‡ ÌÈcÓe ,52ÔÈÒB˜Â , «»ƒ¿«ƒ≈ƒ»«ƒ¿¿ƒ
‡¯ËÈÏ B˙B‡53ÌB˜Ó ÏÎa ·‰Ê54d˙B‡ ÔÈ˙BÂ , ƒ¿»»»¿»»¿¿ƒ»

¯Á‡Ï elÙ‡ ,ÌÈ¯·„a ÌÎÁ‰ ˙‡ ‰f·Ó‰Â .ÌÎÁÏ∆»»¿«¿«∆∆∆»»ƒ¿»ƒ¬ƒ¿««
‰˙ÈÓ55B˙B‡ ÔÈ¯ÈzÓ Ì‰Â ,ÔÈcŒ˙Èa B˙B‡ ÔÈcÓ - ƒ»¿«ƒ≈ƒ¿≈«ƒƒ

ÔÈ‡ ,ÈÁ ÌÎÁ‰ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .‰·eL˙a ¯ÊÁiLk¿∆«¬…ƒ¿»¬»ƒ»»∆»»«≈
‰v¯iL „Ú B˙B‡ ÔÈ¯ÈzÓ56ÔÎÂ .BÏÈ·˘a e‰ecpL ‰Ê «ƒƒ«∆¿«∆∆∆ƒƒ¿ƒ¿≈

BÓˆÚ ÌÎÁ‰57¯È˜Ù‰L ı¯‡‰ŒÌÚÏ B„B·ÎÏ ‰cÓ58 ∆»»«¿¿«∆ƒ¿¿«»»∆∆ƒ¿ƒ
‰‡¯˙‰ ‡ÏÂ ÌÈ„Ú ‡Ï ,CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,Ba59ÔÈ‡Â ; ¿≈»ƒ…≈ƒ¿…«¿»»¿≈

,ÌÎÁ‰ ˙Ó Ì‡Â .ÌÎÁ‰ ˙‡ ‰v¯iL „Ú BÏ ÔÈ¯ÈzÓ«ƒƒ«∆¿«∆∆∆»»¿ƒ≈∆»»
BÏ ÏÁÓÏ ÌÎÁ‰ ‰ˆ¯ Ì‡Â .BÏ ÔÈ¯ÈzÓe ‰LÏL ÔÈ‡a»ƒ¿»«ƒƒ¿ƒ»»∆»»ƒ¿…

B„Èa ˙eL¯‰ - e‰c ‡ÏÂ60. ¿…ƒ»»¿¿»

אין 51) הקהל: מתוך אותו שמבדילים והבדלה. ריחוק לשון
דבר  לכל אותו מצרפים ואין אמותיו, בארבע יושבים
ה"ד). (פ"ז, לקמן כמבואר וכדומה, שבקדושה

כבודו.52) על חסים ואין שלשים 53)בפרהסיא, משקלה
ומזיק  חובל הלכות מ"ת, הלכות (השווה זהב. דינרי וחמשה

ה"ה). הלכה 54)פ"ג, מקור בחוץֿלארץ. ובין בארץ בין
(יו"ד, שבשו"ע להעיר, וראוי ה"ו). פ"ח, ב"ק (ירושלמי, זו
לענין  כזה חכם עכשיו בדורנו "אין הרמ"א: כתב רמג) סימן

אין כי בושתו". על זהב ליטרא אלא קנס אמורים הדברים
שם). (הגר"א, מאד בחכמה מופלג יט.).55)בזקן (ברכות

בחייו  המבזהו עונש שגדול נראה "אפילו" רבינו מלשון
(הריב"ש). מותו לאחר ממבזהו ואם 56)יותר טז.). (מ"ק
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‡‰È ‡lL ;„·Ïa ˙È·¯ÚÂ ˙È¯ÁL ‡l‡ ,ÂÈtÓ „ÓÚÏ«¬…ƒ»»∆»«¬ƒ¿«¿ƒƒ¿«∆…¿≈
ÌÈÓL „B·kÓ ‰a¯Ó B„B·Î30. ¿¿À∆ƒ¿»»ƒ

ביום:30) פעמים אלא שמים מלכות עול עליו מקבל שאינו
דברים  במה לג:). (קידושין שמע" ב"קריאת וערבית שחרית
אפילו  לעמוד חייב בחוץ אבל בביתֿהמדרש; - אמורים?
(כסףֿמשנה, רבו בכבוד כמזלזל ייראה שלא פעמים, כמה

התוספות). בשם

.Ë‚ÏÙÓ Ô˜Ê ‡e‰L ÈÓ31BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰˜Êa ƒ∆»≈À¿»¿ƒ¿»««ƒ∆≈
„ÏÈ ‡e‰L ÌÎÁ‰ elÙ‡Â .ÂÈÙÏ ÔÈ„ÓBÚ ,ÌÎÁ32, »»¿ƒ¿»»«¬ƒ∆»»∆∆∆

„ÓÚÏ ·iÁ BÈ‡Â .‰˜Êa ‚ÏÙn‰ Ô˜f‰ ÈÙa „ÓBÚ≈ƒ¿≈«»≈«À¿»¿ƒ¿»¿≈«»«¬…
B˙ÓB˜ ‡ÏÓ33B¯c‰Ï È„k ‡l‡ ,34,È˙ek Ô˜Ê elÙ‡Â . ¿…»∆»¿≈¿«¿«¬ƒ»≈ƒ

ÌÈ¯·„a B˙B‡ ÔÈ¯c‰Ó35BÎÓÒÏ „È BÏ ÔÈ˙BÂ36, ¿«¿ƒƒ¿»ƒ¿¿ƒ»¿»¿
‰·ÈN Ïk - "Ìe˜z ‰·ÈN ÈtÓ" :¯Ó‡pL37 ∆∆¡«ƒ¿≈≈»»»≈»

.ÚÓLÓa¿«¿«

למאד.31) לימים.32)זקן עצמו 33)צעיר שהוא מכיון
בכבודו. חייבים ואחרים לנוע 34)חכם כלשהו: הידור

אחר  איש כל אבל מפניו. לעמוד רוצה הוא כאילו מעט
(טור  קומתו מלוא מופלג זקן מפני לקום צריך חכם, שאינו

רמד). סימן לג.).35)יו"ד, בחולשתו.36)(קידושין
ליהודי 37) אלא יהודי; כשאינו ואפילו חכם, כשאינו אפילו

יד  ונתינת בדברים - יהודי ולשאינו קימה, של בהידור
(כסףֿמשנה). לסמכו

.ÈÔÓˆÚa ÔÈ‡ˆBÈ ÌÈ‡ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz38ÌÚ ˙BNÚÏ «¿ƒ≈¬»ƒ≈»¿ƒ¿«¿»«¬ƒ
,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ‰È„Ó ÏL ‰¯ÈÙÁÂ ÔÈ·a Ï‰w‰ Ïk»«»»¿ƒ¿»«¬ƒ»∆¿ƒ»¿«≈»∆

ı¯‡‰ŒÈnÚ ÈÙa efa˙È ‡lL È„k39Ô‰Ó ÔÈ·Bb ÔÈ‡Â . ¿≈∆…ƒ¿«ƒ¿≈«≈»»∆¿≈ƒ≈∆
ÌÈ¯ÓBM‰ ¯ÎNe ÌÈ¯ÚM‰ Ôew˙Â ‰ÓBÁ‰ ÔÈ·Ï40 ¿ƒ¿««»¿ƒ«¿»ƒ¿««¿ƒ

CÏn‰ ˙¯eL˙Ï ‡ÏÂ ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ41ÌÈ·iÁÓ ÔÈ‡Â . ¿«≈»∆¿…ƒ¿««∆∆¿≈¿«¿ƒ
Èa ÏÚ ·eˆ˜ ‡e‰L ÒÓ ÔÈa - Òn‰ ÔzÏ Ô˙B‡»ƒ≈««≈«∆»«¿≈

¯ÈÚ‰42LÈ‡ Ïk ÏÚ ·eˆ˜ ‡e‰L ÒÓ ÔÈa ,43,LÈ‡Â »ƒ≈«∆»«»ƒ»ƒ
e˙È Èk Ìb" :¯Ó‡pL44elÁiÂ ,Ìˆa˜‡ ‰zÚ ÌÈBb· ∆∆¡««ƒƒ¿«ƒ«»¬«¿≈«»≈

"ÌÈ¯NÂ CÏÓ ‡NnÓ ËÚn45‰¯BÁÒ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¿»ƒ«»∆∆¿»ƒ¿≈ƒ»¿»¿»
ÔÈ‡Â ,‰lÁz ¯kÓÏ B˙B‡ ÌÈÁÈpÓ ,ÌÎÁŒ„ÈÓÏ˙Ï¿«¿ƒ»»«ƒƒƒ¿…¿ƒ»¿≈

¯kÓÏ ˜eM‰ ÈaÓ „Á‡ ÌÈÁÈpÓ¯kÓiL „Ú46.‡e‰ «ƒƒ∆»ƒ¿≈«ƒ¿…«∆ƒ¿…
ÌÈÈ„ŒÈÏÚa ÏÏÎa „ÓBÚ ‰È‰Â ,ÔÈ„ BÏ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»ƒ¿»»≈ƒ¿««¬≈ƒƒ

ÔÈ·ÈLBÓe B˙B‡ ÔÈÓÈc˜Ó - ‰a¯‰47.B˙B‡ «¿≈«¿ƒƒƒƒ

ח.).38) יעשו 39)(ב"ב שהם פועלים הם שוכרים אלא
מלאכתם. כי 40)את (שם), נטירותא" צריכי לא "רבנן

משמרּתם. והיא לחומה להם שנותנים 41)התורה מתנה ְְַַָ
(שמואלֿא  האלהים לאיש להביא אין ותשורה כמו: לגדול,
אנו  שכן האלה, המסים מכל פטורים ותלמידיֿחכמים ז). ט,
הנהר  עבר פחת את דריוש המלך שציוה בבל בעולי מוצאים
בלֹו אדמה), (מס מנּדה מס: שום להטיל שלא כד) ז, ְְִָ(עזרא
אנשי  על הרי"ף) לדעת המלך, (תשורת והלּך אוכל ) ֲַָ(מס
בבנין  במלאכתֿשמים עוסקים שהיו מפני כנסתֿהגדולה,
בתורה  העוסקים לתלמידיֿחכמים הדין והוא - המקדש בית

שם). ותוספות, ציבורי.42)(רש"י גולגולת.43)מס מס
כשיגלו 44) (ישנו) יתנו אם (שם): חז"ל פירשוהו ְְִִוכך

אם  ואף אקבצם; בקרוב עתה - כולם בתורה ויעסקו בגויים
גם  יהיו העמים, בין בתורה ועוסקים השונים יהיו מועטים
המסים. מן כלומר: ושרים מלך ממשא וחפשים בטלים כן
ביטול. לשון ג), ל, (במדבר דברו יחל לא מלשון: "ויחלו"

שבתנ"ך 45) והנוסחה ח.). (ב"ב במסכת הש"ס כנוסחת
החיבור. "ו" בלי שרים", "מלך כב.).46)היא: (ב"ב

לפני 47) במשפט בעמדם לעמוד הדין בעלי שעל אע"פ
הריב  להם אשר האנשים שני ועמדו שנאמר: כמו השופטים,
ה' את התורה: כבוד של מצותֿעשה אבל יז); יט, (דברים
עדיפה  - כב:) (פסחים תלמידֿחכם לרבות - תירא אלהיך

ל:). (שבועות

.‡È.Ô˙‡NÏ B‡ ÌÈÓÎÁ‰ ˙‡ ˙Bf·Ï ‡e‰ ÏB„b ÔBÚ»»¿«∆«¬»ƒƒ¿…»
efaL „Ú ,ÌÈÏLe¯È ‰·¯Á ‡Ï48,ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz d· …»¿»¿»«ƒ«∆ƒ»«¿ƒ≈¬»ƒ

ÌÈÊB·e ÌÈ‰Ï‡‰ ÈÎ‡ÏÓa ÌÈ·ÚÏÓ eÈ‰iÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡««ƒ¿«¿ƒƒ¿«¿¬≈»¡…ƒƒ
È„nÏÓ ÌÈÊBa :¯ÓBÏk ,"ÂÈ‡·a ÌÈÚzÚzÓe ÂÈ¯·c¿»»ƒ«¿¿ƒƒ¿ƒ»¿«ƒ¿«¿≈
"eÒ‡Óz È˙wÁa Ì‡" :‰¯B˙ ‰¯Ó‡L ‰Ê ÔÎÂ ;ÂÈ¯·„¿»»¿≈∆∆»¿»»ƒ¿À…«ƒ¿»

È„nÏÓ -49,ÌÈÓÎÁ‰ ˙‡ ‰f·Ó‰ ÏÎÂ .eÒ‡Óz È˙wÁ ¿«¿≈À…«ƒ¿»¿»«¿«∆∆«¬»ƒ
‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡50¯·„ Èk" ÏÏÎa ‡e‰ È¯‰Â , ≈≈∆»»«»«¬≈ƒ¿«ƒ¿«

."‰Êa '‰»»

קיט:).48) בחוקותי).49)(שבת צ.)50)(ת"כ, (סנה'
ואפיקורוס, ... הבא: לעולם חלק להם אין "ואלו שם: שנינו
תלמידי  המבזה זה - אפיקורוס צט:); (שם, חז"ל ואמרו

חכמים.

.·È˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡ ÌÈÓÎÁ‰ ˙‡ ‰f·Ó‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆«¿«∆∆«¬»ƒ≈≈∆
,ÌÈ¯·„a elÙ‡ ,e‰faL ÌÈ„Ú e‡a Ì‡ - ‡a‰ ÌÏBÚÏ»»«»ƒ»≈ƒ∆ƒ»¬ƒƒ¿»ƒ

Èec ·iÁ51ÌÈa¯a ÔÈcŒ˙Èa B˙B‡ ÌÈcÓe ,52ÔÈÒB˜Â , «»ƒ¿«ƒ≈ƒ»«ƒ¿¿ƒ
‡¯ËÈÏ B˙B‡53ÌB˜Ó ÏÎa ·‰Ê54d˙B‡ ÔÈ˙BÂ , ƒ¿»»»¿»»¿¿ƒ»

¯Á‡Ï elÙ‡ ,ÌÈ¯·„a ÌÎÁ‰ ˙‡ ‰f·Ó‰Â .ÌÎÁÏ∆»»¿«¿«∆∆∆»»ƒ¿»ƒ¬ƒ¿««
‰˙ÈÓ55B˙B‡ ÔÈ¯ÈzÓ Ì‰Â ,ÔÈcŒ˙Èa B˙B‡ ÔÈcÓ - ƒ»¿«ƒ≈ƒ¿≈«ƒƒ

ÔÈ‡ ,ÈÁ ÌÎÁ‰ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .‰·eL˙a ¯ÊÁiLk¿∆«¬…ƒ¿»¬»ƒ»»∆»»«≈
‰v¯iL „Ú B˙B‡ ÔÈ¯ÈzÓ56ÔÎÂ .BÏÈ·˘a e‰ecpL ‰Ê «ƒƒ«∆¿«∆∆∆ƒƒ¿ƒ¿≈

BÓˆÚ ÌÎÁ‰57¯È˜Ù‰L ı¯‡‰ŒÌÚÏ B„B·ÎÏ ‰cÓ58 ∆»»«¿¿«∆ƒ¿¿«»»∆∆ƒ¿ƒ
‰‡¯˙‰ ‡ÏÂ ÌÈ„Ú ‡Ï ,CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,Ba59ÔÈ‡Â ; ¿≈»ƒ…≈ƒ¿…«¿»»¿≈

,ÌÎÁ‰ ˙Ó Ì‡Â .ÌÎÁ‰ ˙‡ ‰v¯iL „Ú BÏ ÔÈ¯ÈzÓ«ƒƒ«∆¿«∆∆∆»»¿ƒ≈∆»»
BÏ ÏÁÓÏ ÌÎÁ‰ ‰ˆ¯ Ì‡Â .BÏ ÔÈ¯ÈzÓe ‰LÏL ÔÈ‡a»ƒ¿»«ƒƒ¿ƒ»»∆»»ƒ¿…

B„Èa ˙eL¯‰ - e‰c ‡ÏÂ60. ¿…ƒ»»¿¿»

אין 51) הקהל: מתוך אותו שמבדילים והבדלה. ריחוק לשון
דבר  לכל אותו מצרפים ואין אמותיו, בארבע יושבים
ה"ד). (פ"ז, לקמן כמבואר וכדומה, שבקדושה

כבודו.52) על חסים ואין שלשים 53)בפרהסיא, משקלה
ומזיק  חובל הלכות מ"ת, הלכות (השווה זהב. דינרי וחמשה

ה"ה). הלכה 54)פ"ג, מקור בחוץֿלארץ. ובין בארץ בין
(יו"ד, שבשו"ע להעיר, וראוי ה"ו). פ"ח, ב"ק (ירושלמי, זו
לענין  כזה חכם עכשיו בדורנו "אין הרמ"א: כתב רמג) סימן

אין כי בושתו". על זהב ליטרא אלא קנס אמורים הדברים
שם). (הגר"א, מאד בחכמה מופלג יט.).55)בזקן (ברכות

בחייו  המבזהו עונש שגדול נראה "אפילו" רבינו מלשון
(הריב"ש). מותו לאחר ממבזהו ואם 56)יותר טז.). (מ"ק
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מה  ועשה הואיל - לו מתירין ביתֿדין החכם, לו נתרצה לא
פ"ו, דעות הלכות (עיין (כסףֿמשנה). לעשות עליו שהיה

ביתֿדין.57)ה"ו). כלומר:58)בלי הפקרות, בו שנהג
בכבודו. וזילזל מרבנן 59)שהתחצף "צורבא יז.): (מ"ק,

ספק. כל בו לו שאין ברור, בדבר לנפשו דין עושה
(60- יומי" מן אינש שמית דלא לי "תיתי פפא: רב אמר

(מ"ק  מעולם איש נידיתי שלא ולזכות, לצדקה לי תיחשב
בריב"ל  מעשה ה"א) ס"ג, מ"ק (ירושלמי, גם ועיין יז.),
ביזהו  ואם נידוי. לו שנתחייב איש לנדות רצה שלא
התורה, כבוד שהוא כבודו, על למחול לו אסור - בפרהסיא

ה"יג). (פ"ז, לקמן כמבואר

.‚È‚‰Ï ÔÈ·iÁ ÂÈ„ÈÓÏz Ïk - B„B·ÎÏ ‰cpL ·¯‰»«∆ƒ»ƒ¿»«¿ƒ»«»ƒƒ¿…
BÓˆÚ „B·ÎÏ ‰cpL „ÈÓÏz Ï·‡ .‰cÓa Èec61ÔÈ‡ , ƒ«¿À∆¬»«¿ƒ∆ƒ»ƒ¿«¿≈

‚‰Ï ÔÈ·iÁ ÌÚ‰ Ïk Ï·‡ ,Èec Ba ‚‰Ï ·iÁ ·¯‰»««»ƒ¿…ƒ¬»»»»«»ƒƒ¿…
;Ï‡¯NÈ ÏÎÏ ‰cÓ - ‡ÈNpÏ ‰cÓ ÔÎÂ .Èec Baƒ¿≈¿À∆«»ƒ¿À∆¿»ƒ¿»≈
B¯ÈÚÏ ‰cÓ .‡ÈNpÏ ‰cÓ BÈ‡ - Ï‡¯NÈ ÏÎÏ ‰cÓ¿À∆¿»ƒ¿»≈≈¿À∆«»ƒ¿À∆¿ƒ
BÈ‡ - ˙¯Á‡ ¯ÈÚÏ ‰cÓ ;˙¯Á‡ ¯ÈÚÏ ‰cÓ -¿À∆¿ƒ«∆∆¿À∆¿ƒ«∆∆≈

B¯ÈÚÏ ‰cÓ62. ¿À∆¿ƒ

או 61) שמים, כלפי שעבר עבירות על כשנידהו אבל דווקא.
נידוי. בו לנהוג הרב גם חייב החברה, וחיי הבריות כלפי

לה 62) כפוף שהוא עירו לגבי אחרת עיר שדין מפני
לרב" מנודה שאינו לתלמיד "מנודה כדין ולנימוסיה,
(מו"ק  הוא י"ג הלכה לכל המקור שלד). יו"ד ("ביתֿיוסף",

ע"א.). טז,

.„ÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na63‰ÊaL ÏÚ e‰ecpL ÈÓa ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ∆ƒ«∆ƒ»
ÌÈ¯·c ¯‡L ÏÚ e‰ecpL ÈÓ Ï·‡ ;ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz«¿ƒ≈¬»ƒ¬»ƒ∆ƒ«¿»¿»ƒ

Èec Ì‰ÈÏÚ ÌÈ·iÁL64Ï‡¯NÈaL ÔË˜ e‰c elÙ‡ , ∆«»ƒ¬≈∆ƒ¬ƒƒ»»»∆¿ƒ¿»≈
¯ÊÁiL „Ú ,Èec Ba ‚‰Ï Ï‡¯NÈ ÏÎÂ ‡ÈNp‰ ·iÁ -«»«»ƒ¿»ƒ¿»≈ƒ¿…ƒ«∆«¬…
ÏÚ .BÏ e¯ÈzÈÂ ,BÏÈ·La e‰ecpL ¯·cÓ ‰·eL˙aƒ¿»ƒ»»∆ƒƒ¿ƒ¿«ƒ«

‰Úa¯‡ÂŒÌÈ¯NÚ65ÔÈa ,Ì„‡‰ ˙‡ ÔÈcÓ ÌÈ¯·„ ∆¿ƒ¿«¿»»¿»ƒ¿«ƒ∆»»»≈
:Ô‰ el‡Â ,‰M‡ ÔÈa ,LÈ‡ƒ≈ƒ»¿≈≈

אלה 63) כל וכן לרב, מנודה אינו לתלמיד שהמנודה
לזה? מנודה אינו לזה לעיל:64)שהמנודה שאמרנו כמו

בסמוך. וכמבואר והחברה, שמים כלפי עבירות על
יט.).65) (ברכות

B˙BÓ ¯Á‡Ï elÙ‡Â ,ÌÎÁ‰ ˙‡ ‰f·Ó‰ .(‡66(· . «¿«∆∆∆»»«¬ƒ¿««
ÔÈcŒ˙Èa ÁÈÏL ‰f·Ó‰67„·Ú B¯·ÁÏ ‡¯Bw‰ (‚ .68. «¿«∆¿ƒ«≈ƒ«≈«¬≈∆∆

‡· ‡ÏÂ ÔÓÊ BÏ eÚ·˜Â ÔÈcŒ˙Èa BÏ eÁÏML ÈÓ („69. ƒ∆»¿≈ƒ¿»¿¿«¿…»
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ „Á‡ ¯·„a ÏÊÏÊÓ‰ (‰70CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , «¿«¿≈¿»»∆»ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈»ƒ

,ÔÈc‰ ˙‡ ÂÈÏÚ Ïa˜ ‡lL ÈÓ (Â .‰¯B˙ŒÈ¯·„a ¯ÓBÏ«¿ƒ¿≈»ƒ∆…ƒ≈»»∆«ƒ
ÔziL „Ú B˙B‡ ÔÈcÓ71¯·c B˙eL¯a LiL ÈÓ (Ê . ¿«ƒ«∆ƒ≈ƒ∆≈ƒ¿»»

ÚeÚ¯ ÌlÒ B‡ Ú¯ ·Ïk ÔB‚k ,˜Èfn‰72B˙B‡ ÔÈcÓ , ««ƒ¿∆∆«À»»«¿«ƒ
Œ„·BÚÏ BlL Ú˜¯˜ ¯ÎBn‰ (Á .B˜f‰ ¯ÈÒiL „Ú«∆»ƒ∆≈«≈«¿«∆¿≈
Ò‡ Ïk ÂÈÏÚ Ïa˜iL „Ú ,B˙B‡ ÔÈcÓ ,ÌÈ·ÎBk73 »ƒ¿«ƒ«∆¿«≈»»»…∆

.¯ˆn‰ ÏÚa B¯·Á Ï‡¯NÈÏ ÌÈ·ÎBkŒ„·BÚ‰ ÔÓ ‡·iL∆»…ƒ»≈»ƒ¿ƒ¿»≈¬≈«««∆∆
˙B‡k¯Úa Ï‡¯NÈ ÏÚ „ÈÚn‰ (Ë74ŒÈ„·BÚ ÏL «≈ƒ«ƒ¿»≈¿«¿»∆¿≈

ÔÈ„Î ‡lL ÔBÓÓ B˙e„Úa epnÓ ‡ÈˆB‰Â ,ÌÈ·ÎBÎ»ƒ¿ƒƒ∆¿≈»∆…¿ƒ

Ï‡¯NÈ75ÌlLiL „Ú B˙B‡ ÔÈcÓ ,76,Ô‰k ÁaË (È . ƒ¿»≈¿«ƒ«∆¿«≈«»…≈
˙Bzn‰ LÈ¯ÙÓ BÈ‡L77ÔÈcÓ ,¯Á‡ Ô‰ÎÏ Ô˙BÂ ∆≈«¿ƒ««»¿¿»¿…≈«≈¿«ƒ

ÏL ÈL ·BËŒÌBÈ ÏlÁÓ‰ (‡È .ÔziL „Ú B˙B‡«∆ƒ≈«¿«≈≈ƒ∆
˙BiÏb78‚‰Ó ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,79‰NBÚ‰ (·È . »À««ƒ∆ƒ¿»»∆

˙BˆÁ ¯Á‡ ÁÒt‰ ·¯Úa ‰Î‡ÏÓ80¯ÈkÊn‰ (‚È . ¿»»¿∆∆«∆«««¬««¿ƒ
‰Ïh·Ï ÌÈÓLŒÌL81È‡·‰ È¯·„a ‰Úe·LÏ B‡82(„È . ≈»«ƒ¿«»»ƒ¿»¿ƒ¿≈¬«

ÌM‰ ÏelÁ È„ÈÏ ÌÈa¯‰ ˙‡ ‡È·n‰83‡È·n‰ (ÂË . «≈ƒ∆»«ƒƒ≈ƒ«≈«≈ƒ
ıeÁa ÌÈL„˜ ˙ÏÈÎ‡ È„ÈÏ ÌÈa¯‰ ˙‡84(ÊË . ∆»«ƒƒ≈¬ƒ«»»ƒ«

ÌÈL ·MÁÓ‰85ÌÈL„Á Ú·B˜Â86Áaı¯‡ÏŒ‰ˆe87. «¿«≈»ƒ¿≈«√»ƒ¿»»»∆
¯eÚ‰ ˙‡ ÏÈLÎn‰ (ÊÈ88ÌÈa¯‰ ·kÚÓ‰ (ÁÈ . ««¿ƒ∆»ƒ≈«¿«≈»«ƒ

‰ÂˆÓ ˙BNÚlÓ89‰Ù¯Ë ‰‡ˆiL ÁaË (ËÈ .90˙ÁzÓ ƒ«¬ƒ¿»«»∆»¿»¿≈»ƒ««
BÈkÒ ˜„· ‡lL ÁaË (Î .B„È91(‡Î .ÌÎÁ ÈÙÏ »«»∆…»««ƒƒ¿≈»»

˙Ú„Ï BÓˆÚ ‰L˜n‰92,BzL‡ ˙‡ L¯bL ÈÓ (·Î . ««¿∆«¿»»«ƒ∆≈≈∆ƒ¿
ÔÈ‡È·n‰ ,ÔzÓeŒ‡NÓ B‡ ˙eÙzL dÈ·e BÈa ‰NÚÂ¿»»≈≈»À»«»«»«¿ƒƒ

˜˜f‰Ï Ô‰Ï93ÔÈcŒ˙È·Ï e‡B·iLk - ‰ÊÏ ‰Ê94ÔÈcÓ , »∆¿ƒ»≈∆»∆¿∆»¿≈ƒ¿«ƒ
Ì˙B‡95‰Ú¯ B˙ÚeÓML ÌÎÁ (‚Î .96ÈÓ ‰cÓ‰ („Î . »»»∆¿»»»«¿«∆ƒ

·iÁ BÈ‡L97.Èec ∆≈««ƒ
ע:).67)(שם).66) שהוא 68)(קידושין כנעני עבד

על  כה). ט, (בראשית וגו' עבדים עבד כנען ארור בכלל:
(קידושין  נידוי שזהו ב"ארור", אותו מקללים כזה זלזול

"הקורא"). ד"ה: שם, ובתוספות פתיחא 69)כח., כתבינן
שם). ובירושלמי, ; קיב: (ב"ק שמתא) (שטר עילויה

מ"ו).70) פ"ה, (עדויות לסעודה ידים בנטילת המזלזל כגון:
שהיה 71) אלא - לומר? היה צריך שיקבל" "עד קיג.) (ב"ק

- וכשקיבלו הדין; את עליו לקבל שסירב על מנודה כבר
מנדים  ולפיכך מלפרוע, גם משתמט הוא וכעת התירוהו.

(כסףֿמשנה). שיתן עד שוב מא:).72)אותו (כתובות
(73- היהודי לשכנו הנכרי הלוקח ידי על שנגרם היזק כל

ובתוספות  קיד.). (ב"ק המצר לבעל למכור היה שעליו מפני
לתת  רצה המצר כשבעל - אמורים? דברים במה שם: העירו
להפסיד  למוכר אין - לא אם אבל הנכרי, שנתן המחיר אותו

(כסףֿמשנה). כך המשפט.74)משום כגון:75)בבתי
בדיני  הנתבע. של לחובתו יחידי בערכאותיהם שהעיד
על  קם שבממון דבר שאין מפני פטור, הנתבע היה ישראל
ממון. הפסד לו גרם אצלם זו ובעדותו אחד, עד פי

קיד.).76) (ב"ק היזקו שכל 77)דמי וקיבה, לחיים זרוע,
כהן  רק שנשחטה; מבהמתו לכהן להפריש חייב בןֿישראל
בשר  המוכר טבח הוא הכהן אם אבל פטור. - ששחט
אינו  ואם לכהן. המתנות את להפריש הוא גם חייב באטליז,

קלב:). (חולין נידוי חייב - חוץ 78)מפרישן נב.) (פסחים
שביתֿ בזמן גם ימים שני יוםֿטוב שעשאוהו מראשֿהשנה
היו  ל:). (ר"ה שהיה מעשה משום קיים, היה המקדש
והיהודים  אחד. יום רק החגים כל ארץֿישראל בני עושים
לא  ישראל שבארץ ביתֿדין ששליחי הגולה, שבתפוצות
היו  ראשֿחודש, היה מתי ולהודיעם אליהם להגיע יכלו

יוםֿט  ימים שני "יום עושים נקרא: הוא ולכן - מספק וב
גלויות". של שני הגדול 79)טוב שביתֿהדין מאחר כי

ראיה  עדי פי על החדשים את מקדש שהיה שבארץֿישראל
חוץֿלארץ  בני - ומאז האמוראים, אחרוני בתקופת עוד בטל
השנים  את ומעברים החדשים את קובעים ארץֿישראל כבני
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יעשו  לא הם שגם היה הראוי מן קבוע, חשבון פי על
תקנת  אלא - ארץֿישראל כבני אחד יום אלא יוםֿטוב
אבותיהם  מנהג משום שני, ביוםֿטוב שייזהרו היא חכמים

ד:). (ביצה יהא 80)בידיהם שלא היא, חכמים תקנת
הלילה  ולסדר החג לצרכי הכל ויכין במלאכה, טרוד

נ:). תירא 81)(פסחים אלהיך ה' את שנאמר: ז:), (נדרים
לזה  אזהרה שזוהי ד.), (תמורה חז"ל וקיבלו כ), י, (דברים

לבטלה. שםֿשמים בכך,82)שמזכיר מה של דברים
עליהם. להישבע כדאי ואינם הכרח כאותו 83)שאין

ועמד  עוגה עג בצורת בשנת שפעם המעגל, בחוני מעשה
עד  מכאן זז שאיני הגדול בשמך אני "נשבע ואמר: בתוכה
לו  שלח יורדים. גשמים התחילו ואז בניך", על שתרחם
גזירה  נגזרה שאלמלי להתנדות, אתה צריך בןֿשטח: שמעון
את  מביא נמצאת לא גשמים, ירדו שלא אליהו בימי כמו
חילול  לידי רבים המביא וכל השם?! חילול לידי הרבים
ה"י). פ"ג, תענית (ירושלמי, נידוי חייב - השם

בלילי 84) לאכול הנהיג רומי איש תודוס נג.): (פסחים
ועל  כרעיו על "ראשו (צלויים) מקולסים גדיים פסחים
תודוס  "אלמלא לו: שלחו פסח). קרבן צליית (כדרך קרבו"
ישראל  את להאכיל קרוב שאתה נידוי, עליך גזרנו אתה,

בחוץ". מעוברת.85)קדשים או פשוטה, תהא השנה אם
חסר.86) או לביתֿדין 87)מלא, מסורים אלה שכל בעוד

מ  "כי שנאמר: הכל שבארץ, כמבואר תורה", תצא ציון
סג:). חבירו 88)(ברכות את המכשיל דווקא, לאו עיוור

(ראב"ד). הגדול בנו את המכה כגון: עבירה, לידי ומביאו
איש  ראתה רבי של שפחתו יז.): (מ"ק חכמינו סיפרו וכן
על  שעברת בנידוי! תהא לו: אמרה הגדול, בנו את מכה
באביו, ויבעט יתרגז (שמא מכשול" תתן לא עיוור "ולפני

יותר 89)רש"י). לוד עירו דרך עברו שפעם עקיבא, כרבי
- היתה ושבת - החודש עדות להעיד שבאו זוג מארבעים
אחד, בזוג "די אמר: כי לירושלים, לעלות נתנם ולא ועיכבם
רבן  לו שלח השבת". את יחללו שכולם הצורך מן ואין
שנית  פעם יבואו לא מעכבם אתה אם עקיבא! גמליאל:
(ירושלמי, נידוי חייבים זה ועל - המצוה מן מעכבם ואתה

ה"ה). פ"א, ללקוחותיו 90)ר"ה טריפה בשר שמכר
כה.). להראות 91)(סנהדרין השוחט שעל יח.) (חולין

(יו"ד, הטור וכתב יז:). (שם, כמבואר לבדיקה לחכם סכינו
(כסףֿמשנה). עכשיו נוהג אינו זה שדין יח), סימן

חמורות 92) עבירות לידי המביאו יצרו את במתכוון מגרה
יג:). בדברים.93)(נדה ולהתקרב לזו זה זקוקים להיות

שותפות 95)לדין.94) ביניהם שעשו על כח.) (כתובות
בזו. זה גס לבם בהיות עבירה, לידי בוודאי שתביאם

יז.).96) (מ"ק כשורה נוהג שאינו קול עליו שיצא
מן 97) ואכל איש בא פרדסים, שומר היה לקיש ריש

לו  אמר בו. השגיח לא והלה לקיש ריש בו גער הפירות,
אתה  תהא אדרבה, השיב: הלה בנידוי! תהא לקיש: ריש
אמרו  נתחייבתי? מי נידוי נתחייבתי, ממון אם בנידוי!
נידוי  אינו לקיש ריש של נידוי, האחרון של בביתֿהמדרש:
בעצמו  הריהו נידוי, חייב שאינו מי את שמנדה מי הרי -
סעיף  שלד, סימן (יו"ד ב"שולחןֿערוך" יז.). (מ"ק בנידוי
שכולם  אלא נידוי, עליהם שחייבים דברים עוד נמנים פז)

כאן. המנויים אלה וארבעה עשרים בתוך כלולים

ה'תש"פ  מנ"א כ"ד שישי יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
כיצד 1) וחרם; נידוי אותם; מנדים אם נשיא או זקן, חכם

שום  לנדות שלא הראשונים חסידים מנהג אותם; מתירים
אדם.
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בחכמה 2) ה"יג).3)מופלג (פ"ו, למעלה מבואר
ה).5)שחטא.4) סו, (ישעיה מנדיכם אחיכם מלשון:

הכלל. מן אותו מוציאים מנדים 6)מרחיקים, בצנעה אבל
בסמוך. כמבואר וחטא 7)אותו, וחזר כשחטא, אפילו

יז.). (מ"ק פעמים הרבים 8)כמה את והחטיא שחטא
ה"א). פ"ג, מ"ק נידוי 9)(ירושלמי, עונש עליהם שאין

מלקות. של 10)אלא בבי"ד ולא שלשה, של בבי"ד
להעלים  כדי - הנשיא כדין ואחד שבעים או ושלשה עשרים
נמצאת  - כן תאמר לא שאם לדבר: פרסום לתת ולא קלונו

ה"א). פ"ב, סנה' (שם, ירידתו ואין 11)עלייתו שחשיכה
ריש  בדברי כי להעיר, וכדאי יז.). מ"ק (רש"י, רואה אדם
יז.), (מ"ק אותו" מנדין אין שסרח חכם "תלמיד לקיש:
בין  משמע וזה - אותו" מבזין "אין חננאל: רבינו גורס

כאן. רבינו כדברי במלקות, ובין אל 12)בנידוי חוזר
בצנעה. בחשאי, אותו כשמנדים הכתוב 13)נידוי, מלשון

מנודה  בפירוש: לו אומרים אין כלומר: י), יד, (מלכיםֿב
פני  על תיראה ולא פנימה בבית ושב היכבד אלא אתה!
עליו  שכבד כאדם עצמך "עשה (שם): פירש ורש"י חוץ.

בביתך". ושב יתירה.14)ראשו ובזריזות בחפזון
שהיות.15) זוטרא 16)בלי כמר מזה. ונמנעים משתמטים

צער  מתוך היה, מרבנן צורבא איזה לנדות צריך כשהיה
להרגיש  כדי עצמו, את תחילה מנדה לנדות, עליו שניטל

המנודה. של לי 17)בצערו תיתי שאמר: פפא כרב
(שם). מימי מרבנן צורבא שמתי דלא שכרי) (ישולם

יותר 18) שנידוי מפני אחת, חסר ארבעים מדאורייתא:
ומעליב. קצוב 19)חמור מספר לה שאין דרבנן, מלקות

עבירות  על רק באה והיא מדאורייתא כמלקות ומסויים
מן  לביתו שבא מרבנן צורבא כאותו מדבריהם, על שעברו
גלויות  של שני ביוםֿטוב לתחום מחוץ שהיתה הישיבה

נב.). (פסחים
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יעשו  לא הם שגם היה הראוי מן קבוע, חשבון פי על
תקנת  אלא - ארץֿישראל כבני אחד יום אלא יוםֿטוב
אבותיהם  מנהג משום שני, ביוםֿטוב שייזהרו היא חכמים

ד:). (ביצה יהא 80)בידיהם שלא היא, חכמים תקנת
הלילה  ולסדר החג לצרכי הכל ויכין במלאכה, טרוד

נ:). תירא 81)(פסחים אלהיך ה' את שנאמר: ז:), (נדרים
לזה  אזהרה שזוהי ד.), (תמורה חז"ל וקיבלו כ), י, (דברים

לבטלה. שםֿשמים בכך,82)שמזכיר מה של דברים
עליהם. להישבע כדאי ואינם הכרח כאותו 83)שאין

ועמד  עוגה עג בצורת בשנת שפעם המעגל, בחוני מעשה
עד  מכאן זז שאיני הגדול בשמך אני "נשבע ואמר: בתוכה
לו  שלח יורדים. גשמים התחילו ואז בניך", על שתרחם
גזירה  נגזרה שאלמלי להתנדות, אתה צריך בןֿשטח: שמעון
את  מביא נמצאת לא גשמים, ירדו שלא אליהו בימי כמו
חילול  לידי רבים המביא וכל השם?! חילול לידי הרבים
ה"י). פ"ג, תענית (ירושלמי, נידוי חייב - השם

בלילי 84) לאכול הנהיג רומי איש תודוס נג.): (פסחים
ועל  כרעיו על "ראשו (צלויים) מקולסים גדיים פסחים
תודוס  "אלמלא לו: שלחו פסח). קרבן צליית (כדרך קרבו"
ישראל  את להאכיל קרוב שאתה נידוי, עליך גזרנו אתה,

בחוץ". מעוברת.85)קדשים או פשוטה, תהא השנה אם
חסר.86) או לביתֿדין 87)מלא, מסורים אלה שכל בעוד

מ  "כי שנאמר: הכל שבארץ, כמבואר תורה", תצא ציון
סג:). חבירו 88)(ברכות את המכשיל דווקא, לאו עיוור

(ראב"ד). הגדול בנו את המכה כגון: עבירה, לידי ומביאו
איש  ראתה רבי של שפחתו יז.): (מ"ק חכמינו סיפרו וכן
על  שעברת בנידוי! תהא לו: אמרה הגדול, בנו את מכה
באביו, ויבעט יתרגז (שמא מכשול" תתן לא עיוור "ולפני

יותר 89)רש"י). לוד עירו דרך עברו שפעם עקיבא, כרבי
- היתה ושבת - החודש עדות להעיד שבאו זוג מארבעים
אחד, בזוג "די אמר: כי לירושלים, לעלות נתנם ולא ועיכבם
רבן  לו שלח השבת". את יחללו שכולם הצורך מן ואין
שנית  פעם יבואו לא מעכבם אתה אם עקיבא! גמליאל:
(ירושלמי, נידוי חייבים זה ועל - המצוה מן מעכבם ואתה

ה"ה). פ"א, ללקוחותיו 90)ר"ה טריפה בשר שמכר
כה.). להראות 91)(סנהדרין השוחט שעל יח.) (חולין

(יו"ד, הטור וכתב יז:). (שם, כמבואר לבדיקה לחכם סכינו
(כסףֿמשנה). עכשיו נוהג אינו זה שדין יח), סימן

חמורות 92) עבירות לידי המביאו יצרו את במתכוון מגרה
יג:). בדברים.93)(נדה ולהתקרב לזו זה זקוקים להיות

שותפות 95)לדין.94) ביניהם שעשו על כח.) (כתובות
בזו. זה גס לבם בהיות עבירה, לידי בוודאי שתביאם

יז.).96) (מ"ק כשורה נוהג שאינו קול עליו שיצא
מן 97) ואכל איש בא פרדסים, שומר היה לקיש ריש

לו  אמר בו. השגיח לא והלה לקיש ריש בו גער הפירות,
אתה  תהא אדרבה, השיב: הלה בנידוי! תהא לקיש: ריש
אמרו  נתחייבתי? מי נידוי נתחייבתי, ממון אם בנידוי!
נידוי  אינו לקיש ריש של נידוי, האחרון של בביתֿהמדרש:
בעצמו  הריהו נידוי, חייב שאינו מי את שמנדה מי הרי -
סעיף  שלד, סימן (יו"ד ב"שולחןֿערוך" יז.). (מ"ק בנידוי
שכולם  אלא נידוי, עליהם שחייבים דברים עוד נמנים פז)

כאן. המנויים אלה וארבעה עשרים בתוך כלולים

ה'תש"פ  מנ"א כ"ד שישי יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
כיצד 1) וחרם; נידוי אותם; מנדים אם נשיא או זקן, חכם

שום  לנדות שלא הראשונים חסידים מנהג אותם; מתירים
אדם.

.‡Ô˜Ê ÌÎÁ2ÔÈcŒ˙ÈaŒ·‡ B‡ ‡ÈN ÔÎÂ ,‰ÓÎÁa3, »»»≈¿»¿»¿≈»ƒ«≈ƒ
Á¯qL4ÔÈcÓ ÔÈ‡ -5‡ÈÒ‰¯Ùa B˙B‡6ÌÏBÚÏ7; ∆»«≈¿«ƒ¿«¿∆¿»¿»

ÌÚ·¯Èk ‰NÚ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡8Ï·‡ .ÂÈ¯·ÁÂ Ë·ŒÔa ∆»ƒ≈»»¿»»¿»∆¿»«¬≈»¬»
¯‡L ‡ËÁLk9‰Úˆa B˙B‡ ÔÈ˜ÏÓ ,˙B‡hÁ10, ¿∆»»¿»«»«¿ƒ¿ƒ¿»

"‰ÏÈÏ EnÚ ‡È· Ìb ÏLÎÂ ÌBi‰ zÏLÎÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»«¿»«¿»««»ƒƒ¿»¿»
‰ÏÈlk e‰qk ,ÏLkL ÈtŒÏÚŒÛ‡ -11BÏ ÌÈ¯ÓB‡Â ;12: ««ƒ∆»««≈«»¿»¿¿ƒ

„·k‰13·iÁ˙pL ÌÎÁŒ„ÈÓÏz Ïk ÔÎÂ !E˙È·a ·LÂ ƒ»≈¿≈¿≈∆¿≈»«¿ƒ»»∆ƒ¿«≈
ıt˜Ï ÔÈcŒ˙È·Ï ¯eÒ‡ ,Èec14‰¯‰Óa B˙BcÏe15, ƒ»¿≈ƒƒ¿…¿«ƒ¿≈»

ÔÈËÓLÂ ‰Ê ¯·cÓ ÔÈÁ¯Ba ‡l‡16È„ÈÒÁÂ .epnÓ ∆»¿ƒƒ»»∆¿ƒ¿»ƒƒ∆«¬ƒ≈
ÌÏBÚÓ eÓ ‡lL ,ÌÈÁazLÓ eÈ‰ ÌÈÓÎÁ‰17˙BcÏ «¬»ƒ»ƒ¿«¿ƒ∆…ƒ¿≈»¿«

Ì‡ B˙B˜Ï‰Ï ÔÈÓpL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÎÁŒ„ÈÓÏz«¿ƒ»»««ƒ∆ƒ¿ƒ¿«¿ƒ
˙e˜ÏÓ ·iÁ˙18˙e„¯ÓŒ˙kÓ elÙ‡Â ;19ÂÈÏÚ ÔÈÓ ƒ¿«≈«¿«¬ƒ«««¿ƒ¿ƒ»»

.B˙Bk‰Ï¿«

בחכמה 2) ה"יג).3)מופלג (פ"ו, למעלה מבואר
ה).5)שחטא.4) סו, (ישעיה מנדיכם אחיכם מלשון:

הכלל. מן אותו מוציאים מנדים 6)מרחיקים, בצנעה אבל
בסמוך. כמבואר וחטא 7)אותו, וחזר כשחטא, אפילו

יז.). (מ"ק פעמים הרבים 8)כמה את והחטיא שחטא
ה"א). פ"ג, מ"ק נידוי 9)(ירושלמי, עונש עליהם שאין

מלקות. של 10)אלא בבי"ד ולא שלשה, של בבי"ד
להעלים  כדי - הנשיא כדין ואחד שבעים או ושלשה עשרים
נמצאת  - כן תאמר לא שאם לדבר: פרסום לתת ולא קלונו

ה"א). פ"ב, סנה' (שם, ירידתו ואין 11)עלייתו שחשיכה
ריש  בדברי כי להעיר, וכדאי יז.). מ"ק (רש"י, רואה אדם
יז.), (מ"ק אותו" מנדין אין שסרח חכם "תלמיד לקיש:
בין  משמע וזה - אותו" מבזין "אין חננאל: רבינו גורס

כאן. רבינו כדברי במלקות, ובין אל 12)בנידוי חוזר
בצנעה. בחשאי, אותו כשמנדים הכתוב 13)נידוי, מלשון

מנודה  בפירוש: לו אומרים אין כלומר: י), יד, (מלכיםֿב
פני  על תיראה ולא פנימה בבית ושב היכבד אלא אתה!
עליו  שכבד כאדם עצמך "עשה (שם): פירש ורש"י חוץ.

בביתך". ושב יתירה.14)ראשו ובזריזות בחפזון
שהיות.15) זוטרא 16)בלי כמר מזה. ונמנעים משתמטים

צער  מתוך היה, מרבנן צורבא איזה לנדות צריך כשהיה
להרגיש  כדי עצמו, את תחילה מנדה לנדות, עליו שניטל

המנודה. של לי 17)בצערו תיתי שאמר: פפא כרב
(שם). מימי מרבנן צורבא שמתי דלא שכרי) (ישולם

יותר 18) שנידוי מפני אחת, חסר ארבעים מדאורייתא:
ומעליב. קצוב 19)חמור מספר לה שאין דרבנן, מלקות

עבירות  על רק באה והיא מדאורייתא כמלקות ומסויים
מן  לביתו שבא מרבנן צורבא כאותו מדבריהם, על שעברו
גלויות  של שני ביוםֿטוב לתחום מחוץ שהיתה הישיבה

נב.). (פסחים
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.·‡˙nLa ‡‰È ÈBÏt :¯ÓB‡ ?Èecp‰ ‡e‰ „ˆÈÎÂ20! ¿≈««ƒ≈¿ƒ¿≈¿«¿»
!‡˙nLa ‰Ê ÈBÏt :BÏ ¯ÓB‡ ,ÂÈÙa e‰ec Ì‡Â¿ƒƒ¿»»≈¿ƒ∆¿«¿»

Ì¯Á‰Â21Ba - ¯e¯‡Â !Ì¯ÁÓ ÈBÏt :BÏ ¯ÓB‡ -22 ¿«≈∆≈¿ƒ»√»¿»
!Èec Ba ,‰Úe·L Ba ,‰Ï‡»»¿»ƒ

והוא 20) הך, היינו ושמתא נידוי לרבינו כי כאן: אנו רואים
בשם  שלד) (סימן הטור ולפי וחרם. שמתא בין רק מפריד
- שבהם הקל מדרגותיהם: חומר לפי המה שלשה הראב"ד
שאומרים  קללה, גם עמה שיש שמתא - ממנה חמור נידוי:
ומאי  מכולם. החמור - וחרם אתה! ארור נידויו: בשעת לו
יהיה  שממה אמר: ושמואל מיתה. שם רב: אמר שמתא?
עונש  זה - "שמתא" לשמואל ובין לרב ובין יז.). (מ"ק,
ז, (דברים אותם תחרים החרם יימחה. בל רושם המשאיר

בשמתא. יתהון תגמר גמרא יונתן: מתרגם מבואר 21)ב)
המוחרם. ודיני מחרימים, מה על בסמוך: למטה

ואם 22) הללו. הוראות שלש כוללת "ארור" לשון כלומר:
מנודה  הוא הרי אתה! ארור נידוי: שנתחייב למי אמר החכם
ואמר  חבירו איש השביע ואם כבמנודה: בו לנהוג וצריכים
שבועה: זו הרי - אמן בעניית קיבלה והלה אם... ארור לו:
"המקלל  משום וחייב קללה זו הרי - ב"ארור" קיללו ואם

לו.). (שבועות חבירו" את

.‚ÔÈ¯ÈzÓ „ˆÈÎÂ23:BÏ ¯ÓB‡ ?Ì¯Á‰ B‡ Èecp‰ ¿≈««ƒƒ«ƒ«≈∆≈
Èe¯L24,ÂÈÙa ‡lL e‰e¯Èz‰ Ì‡Â !CÏ ÏeÁÓe CÏ »»»»¿ƒƒƒ∆…¿»»

!BÏ ÏeÁÓe BÏ Èe¯L ÈBÏt :BÏ ¯ÓB‡≈¿ƒ»»

התרה 23) בלי מעצמם כי החרם: או הנידוי זמן כשנשלם
מותרים. אינם אליעזר 24)מפורשת ברבי שמצינו כמו

רגליו  על יהושע רבי עמד מנידויו, כשהתירוהו הגדול
סח.). (סנהדרין הנדר! הותר הנדר! הותר ואמר:

.„Ó‰ ‚‰iL ‚‰n‰ e‰ÓÔÈ‚‰BpLÂ ,BÓˆÚa ‰c ««ƒ¿»∆ƒ¿««¿À∆¿«¿¿∆¬ƒ
¯tÒÏ ¯eÒ‡ ‰cÓ ?BnÚ25ÈÓÈ Ïk ,Ï·‡k ÒaÎÏe ƒ¿À∆»¿«≈¿«≈¿»≈»¿≈

ÔÈnÊÓ ÔÈ‡Â ;BÈec26B˙B‡ ÔÈÏÏBÎ ‡ÏÂ ,ÂÈÏÚ ƒ¿≈¿«¿ƒ»»¿…¿ƒ
‰¯NÚ CÈ¯vL ¯·c ÏÎÏ ‰¯NÚa27BnÚ ÔÈ·LBÈ ‡ÏÂ ; «¬»»¿»»»∆»ƒ¬»»¿…¿ƒƒ

˙Bn‡ Úa¯‡a28‰BL Ï·‡ ;29ÔÈBLÂ ,ÌÈ¯Á‡Ï ‡e‰30 ¿«¿««¬»∆«¬≈ƒ¿ƒ
¯kNÂ ,BÏ31¯ÎBNÂ ,32ÔÈcŒ˙Èa - Èeca ˙Ó Ì‡Â . ¿ƒ¿»¿≈¿ƒ≈¿ƒ≈ƒ

Ô‰L ,¯ÓBÏk ,BB¯‡ ÏÚ Ô·‡ ÔÈÁÈpÓe ÔÈÁÏBL¿ƒ«ƒƒ∆∆«¬¿«∆≈
ÔÈÓ‚B¯33ÔÈ‡Â .¯eav‰ ÔÓ Ïc·Ó ‡e‰L ÈÙÏ ,B˙B‡ ¿ƒ¿ƒ∆À¿»ƒ«ƒ¿≈

˙‡ ÔÈeÏÓ ÔÈ‡Â B˙B‡ ÔÈ„ÈtÒÓ ÔÈ‡L ,¯ÓBÏ CÈ¯»̂ƒ«∆≈«¿ƒƒ¿≈¿«ƒ∆
.B˙hÓƒ»

טו.).25) (מ"ק לברכת 26)להסתפר אותו מצרפים אין
בשלשה. שהיא כל 27)המזון כי וכיו"ב. בציבור תפילה

ואם  עדתו, קהל מתוך להבדילו אלא אינו "נידוי" של עצמו
בתקנתם? הועיל ומה קללתם? היכן - עמהם יצרפוהו
נזכר  לא שלנו בגמרא הגהות). בשם (כסףֿמשנה,
גדולות" "הלכות בספר אולם הקהל: מתוך אותו שמרחיקים
טז.) (מ"ק שלנו הגמרא של גירסא נמצאת רומי כתבֿיד
אשר  וכל דכתיב: - ציבורא? מן ליה דמנזרינן "ומנלן והיא:
כל  יחרם והזקנים, השרים בעצת הימים לשלשת יבוא לא
שזהו  וכנראה ח). י, (עזרא הגולה מקהל ייבדל והוא רכושו

רבינו. לדברי נט:).28)המקור מלמד 29)(ב"מ

אותו.30)לאחרים. לעשות 31)ומלמדים לאחרים הוא
טו.).32)מלאכתם. (מ"ק, מלאכתו לעשות אחרים

מ"ו).33) פ"ה, עדויות (שם:

.‰Ì¯Án‰ ÂÈÏÚ ¯˙BÈ34ÔÈ‡Â ÌÈ¯Á‡Ï ‰BL BÈ‡L , ≈»»«»√»∆≈∆«¬≈ƒ¿≈
ÁkLÈ ‡lL ,BÓˆÚÏ ‡e‰ ‰BL Ï·‡ ;BÏ ÔÈBLƒ¬»∆¿«¿∆…ƒ¿«
ÔÈ‡NB ÔÈ‡Â ,BÏ ÔÈ¯kN ÔÈ‡Â ,¯kN BÈ‡Â .B„eÓÏz«¿¿≈ƒ¿»¿≈ƒ¿»ƒ¿≈¿ƒ
˜ÒÚ ËÚÓ ‡l‡ ,BnÚ ÔÈ˜qÚ˙Ó ÔÈ‡Â ;BnÚ ÔÈ˙BÂ¿¿ƒƒ¿≈ƒ¿«¿ƒƒ∆»¿«≈∆

B˙Ò¯Ù È„k35. ¿≈«¿»»

בשמתא.34) מהמנודה חמור נפשו 35)שהוא להחיות
טו.). (מ"ק בניֿביתו ונפש

.Â,B¯Èz‰Ï Lw· ‡ÏÂ ÌBÈ ÌÈLÏL Èeca ·LiL ÈÓƒ∆»«¿ƒ¿ƒ¿…ƒ≈¿«ƒ
‡ÏÂ ÌÈ¯Á‡ ÌBÈ ÌÈLÏL ·LÈ .‰iL B˙B‡ ÔÈcÓ¿«ƒ¿ƒ»»«¿ƒ¬≈ƒ¿…

B˙B‡ ÔÈÓÈ¯ÁÓ ,B¯Èz‰Ï Lw·36. ƒ≈¿«ƒ«¬ƒƒ

טז.).36) (שם,

.Ê‰LÏLa ?Ì¯Á‰ B‡ Èecp‰ ÔÈ¯ÈzÓ ‰nÎa37elÙ‡ , ¿«»«ƒƒ«ƒ«≈∆ƒ¿»¬ƒ
˙BËBÈ„‰38‰ÁÓÓ „ÈÁÈÂ .39Ì¯Á‰ B‡ Èecp‰ ¯ÈzÓ ∆¿¿»ƒÀ¿∆«ƒ«ƒ«≈∆

Bc·Ï40elÙ‡Â ,Ì¯Á‰ B‡ Èecp‰ ¯Èz‰Ï „ÈÓÏ˙Ï LÈÂ . ¿«¿≈¿«¿ƒ¿«ƒ«ƒ«≈∆«¬ƒ
·¯‰ ÌB˜Óa41. ƒ¿»«

עח.).37) (נדרים נדרים התרת תלמידי 38)כדין שאינם
בהלכות.39)חכמים. הבקי מובהק חכם תלמיד

שלשה 40) או מומחה, יחיד או בנדר: כמו ח:), (נדרים
שהתירו  בשעה שהרי נדר, נקרא: הוא גם ונידוי הדיוטות.
עיין  הנדר! הותר יהושע: רבי קרא מנידוי, אליעזר רסי את

ה). הערה קיח, (עמוד אין 41)למעלה שבנדר פי על אף
הנדר  מן הנידוי הוא שונה אבל רבו, במקום מתיר התלמיד
את  שימצא עד המנודה על רובץ שיהא אותו מניחים ואין

הרא"ש). וכפירוש (שם, מיד לו מתירים אלא - הרב

Ë42.‰Ê ¯ÊÁÂ ,Ô‰Ï eÎÏ‰Â ecpL ‰LÏL43¯·cÓ ¿»∆ƒ¿»¿»∆¿»«∆ƒ»»
ÌÈ¯Á‡ ‰LÏL ÔÈ‡a - BÏÏ‚a e‰cpL44.BÏ ÔÈ¯ÈzÓe ∆ƒ»ƒ¿»»ƒ¿»¬≈ƒ«ƒƒ

ומסיימת 42) ח, הלכה כאן מתחילה אוקספורד בנוסח
שבפרק  ההלכות וסכום לו": ומתירים אחרים שלשה "באים
יג, - ההלכות סכום הדפוסים כל שבשאר בעוד יב, - זה
הזה? ההעדר טעם ויבן חכם ומי לגמרי. חסרה ח וההלכה
שסימנוהו  "חרם" הוא ותכנו הפרק שנושא מפני אולי

עליה. דילגו ולכן "ח" באות תמיד בתשובה 43)בקצרה
שנידוהו 44)שלימה. אלה כמו חשובים כשאינם ואפילו

ולפיכך  שמים, כלפי כשחטא אלא אינה זאת כל טז.). (מ"ק
החטא  מאותו בתשובה חזר כי נכון אל שיודעים מכיון
אינם  הם שהרי הדיוטות, בשלשה די אז בגללו, שנידוהו
אם  אבל מעוונו: שב כבר כי הראשונים, דברי מבטלים
יכולים  אחרים שלשה אין שביזהו, על נידהו חכם תלמיד

אותו. פייס שלא זמן כל להתירו

.È‡ÈNp‰ Ïˆ‡ BÏ CÏÈ ,e‰cp ÈÓ Ú„È ‡lL ÈÓ45 ƒ∆…»«ƒƒ»≈∆≈∆«»ƒ
.BÈec BÏ ¯ÈzÈÂ¿«ƒƒ

מלבד 45) אחרים, אין ולכן מופלא, חכם המנדה היה שמא
יז.). (מ"ק להתירו יכולים הנשיא.
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.‡ÈÈ‡z ÏÚ Èec46BÓˆÚ ÈtŒÏÚ elÙ‡ ,47CÈ¯ˆ , ƒ«¿«¬ƒ«ƒ«¿»ƒ
‰¯Ù‰48‰c elÙ‡Â ,BÓˆÚ ‰cpL ÌÎÁŒ„ÈÓÏz . ¬»»«¿ƒ»»∆ƒ»«¿«¬ƒƒ»

˙Úc ÏÚ BÓˆÚ49·iÁL ¯·c ÏÚ elÙ‡Â ,ÈBÏt50ÂÈÏÚ «¿«««¿ƒ«¬ƒ«»»∆«»»»
BÓˆÚÏ ¯ÙÓ ‰Ê È¯‰ - Èec51. ƒ¬≈∆≈≈¿«¿

(46- יהיה לא אם או יהיה הדבר אותו אם שאמר: כגון
בנידוי. אבינו 47)יהא יעקב רצה כשלא יהודה, כגון

אליך  הביאותיו לא אם אמר: בנימין, את אתם לשלוח
ט), מג, (בראשית הימים כל לאבי וחטאתי לפניך והצגתיו

חייו. ימי כל בנידוי יהא נתקיים 48)כלומר: כשלא אפילו
ויהודה  הפרה. בלי מנידויו יוצא אינו לנידוי, הגורם התנאי
התירוהו  שלא מפני אבל התנאי, ונתבטל בנימין את שהחזיר
אותן  "כל חז"ל: ואמרו מותו, אחרי גם בו נשאר מנידויו
יהודה  של עצמותיו היו במדבר, ישראל שהיו שנה ארבעים
(תוספות, כתב ורבינוֿתם יא:). (מכות בארון" מגולגלין
כשלא  אפילו הפרה צריך תנאי על "נידוי שאמרו: מה שם):
בשעת  מסופק היה כשהמתנה רק זה - התנאי" נתקיים
יצליח  אם בטוח היה שלא כיהודה לקיימו, יוכל אם התנאי
שיוכל  לו וברור המתנה בידי התלוי תנאי אבל בדרכו:
וממילא  התנאי, נתקיים כשלא כלל חל הנידוי אין - לקיימו

התרה. צריך או 49)אינו להתנדות: לו אמר שרבו כגון
("תשובת  בנידוי" אהיה - זאת יעשה פלוני "אם כשאמר:

לפסיא). פ, סימן מר 50)הרמב"ם" של כנידויו רק ולא
והיה  המנודה, התלמיד לכבוד עצמו מנדה שהיה זוטרא
ז:). (נדרים לתלמידו התירו לפני לעצמו אז מתיר

מבית 51) עצמו מתיר חבוש "אין אומרים: אנו ואין (שם)
המתיר. גם הוא האוסר, היה שהוא מתוך - האסורים"

.·ÈCÈ¯ˆ - e‰c ÈÓ Ú„È elÙ‡ ,ÌBÏÁ· e‰ecpL ÈÓƒ∆ƒ«¬¬ƒ»«ƒƒ»»ƒ
‰¯NÚ52˙BÎÏ‰ ÔÈBML Ì„‡ŒÈ·53.BÈecpÓ B¯Èz‰Ï ¬»»¿≈»»∆ƒ¬»¿«ƒƒƒ

‡Ò¯t „Ú Ì‰È¯Á‡ Á¯BË ,‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â54‡ˆÓ ‡Ï . ¿ƒ…»»≈««¬≈∆««¿»…»»
‡ˆÓ ‡Ï .‰LÓ ÔÈBML ‰¯NÚ elÙ‡ BÏ ÔÈ¯ÈzÓ -«ƒƒ¬ƒ¬»»∆ƒƒ¿»…»»
‡ˆÓ ‡Ï .‰¯Bza ˙B¯˜Ï ÔÈÚ„BiL ‰¯NÚ BÏ ÔÈ¯ÈzÓ -«ƒƒ¬»»∆¿ƒƒ¿«»…»»
‡Ï .˙B¯˜Ï ÔÈÚ„BÈ ÔÈ‡L ‰¯NÚ elÙ‡ BÏ ÔÈ¯ÈzÓ -«ƒƒ¬ƒ¬»»∆≈»¿ƒƒ¿…

¯ÈzÓ - ‰¯NÚ BÓB˜Óa ‡ˆÓ‰LÏL elÙ‡ BÏ ÔÈ55. »»ƒ¿¬»»«ƒƒ¬ƒ¿»

צריך 52) לפיכך נתנדה, המקום שבשליחות שאפשר לפי
ח.). נדרים (ר"ן, עמהם שרויה שהשכינה עשרה, להתרתו

התרה.53) בדיני והמיל 54)שבקיאים מיל. ארבעה היא
שאמר  פרסה". עד "וטורח צג:). (פסחים אמה אלפיים -
הדברים  מקור - ה"כסףֿמשנה" ולדעת בש"ס. אינו רבינו,
פרשת  על ישב - מצא "לא ח.): (נדרים שאמרו במה הוא
רבי  הגאון אולם וכו'". בניֿאדם לעשרה שלום ויתן דרכים
ב"שאילתות" נמצא שהמקור העיר, בהגהותיו ברלין ישעיה

שכט. סימן גאון, אחא בגמרא 55)דרבי אינו זה גם
הנ"ל. ב"שאילתות" ומקורו

.‚ÈÂÈÙa ‡l‡ BÏ ÔÈ¯ÈzÓ ÔÈ‡ ,ÂÈÙa e‰ecpL ÈÓ56. ƒ∆ƒ¿»»≈«ƒƒ∆»¿»»
ÂÈÙa ‡lLÂ ÂÈÙa BÏ ÔÈ¯ÈzÓ - ÂÈÙa ‡lL e‰ec57. ƒ∆…¿»»«ƒƒ¿»»¿∆…¿»»

ÔÈ¯ÈzÓe ÔÈcÓ ‡l‡ ,ÌeÏk ‰¯Ù‰Ï Èec ÔÈa ÔÈ‡Â¿≈≈ƒ«¬»»¿∆»¿«ƒ«ƒƒ
„Á‡ Ú‚¯a58e‡¯ Ì‡Â .·ËeÓÏ ‰cÓ‰ ¯ÊÁiLk , ¿∆«∆»¿∆«¬…«¿À∆¿»¿ƒ»

ÔÈÁÈpÓ - ÌÈL ‰nk Èeca ‰Ê ÁÈp‰Ï ÔÈcŒ˙È·59ÈÙk ≈ƒ¿«ƒ«∆¿ƒ«»»ƒ«ƒƒ¿ƒ

‰ÊÏ ÌÈ¯Á‰Ï ÔÈcŒ˙È· e‡¯ Ì‡ ÔÎÂ .BÚLƒ̄¿¿≈ƒ»≈ƒ¿«¬ƒ»∆
‰lÁzÎÏ60‰˙BLÂ BnÚ ÏÎ‡iL ÈÓ ÌÈ¯Á‰Ïe ,61,BnÚ ¿«¿ƒ»¿«¬ƒƒ∆…«ƒ¿∆ƒ

È„k ÔÈÓÈ¯ÁÓ - ˙Bn‡ Úa¯‡a BnÚ „ÓÚiL ÈÓ B‡ƒ∆«¬…ƒ¿«¿«««¬ƒƒ¿≈
eˆ¯ÙÈ ‡lL „Ú ,‰¯BzÏ ‚ÈÒ ˙BNÚÏ È„Îe B¯qÈÏ62 ¿«¿¿≈«¬¿»«»«∆…ƒ¿¿

˙BcÏ ÌÎÁÏ ˙eL¯ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ .ÌÈ‡ËBÁ‰«¿ƒ««ƒ∆≈¿∆»»¿«
BÓˆÚ ‚È‰‰Ï ÌÎÁŒ„ÈÓÏ˙Ï Á·L BÈ‡ - B„B·ÎÏƒ¿≈∆«¿«¿ƒ»»¿«¿ƒ«¿

ÌÈÏÚÓ ‡l‡ ,‰Ê ¯·„a63‡ÏÂ ı¯‡‰ŒÌÚ È¯·cÓ ÂÈÊ‡ ¿»»∆∆»«¿ƒ»¿»ƒƒ¿≈«»»∆¿…
Ìb" :B˙ÓÎÁa ‰ÓÏL ¯Ó‡L ÔÈÚk ,Ô‰Ï BaÏ ˙ÈLÈ»ƒƒ»∆»ƒ¿»∆»«¿……¿»¿»«
‰È‰ ÔÎÂ ."EaÏ Ôzz Ï‡ e¯a„È ¯L‡ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÏ¿»«¿»ƒ¬∆¿«≈«ƒ≈ƒ∆¿≈»»
ÔÈ‡Â Ì˙t¯Á ÌÈÚÓBL ,ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ„ÈÒÁ C¯c∆∆¬ƒƒ»ƒƒ¿ƒ∆¿»»¿≈»
Û¯ÁÓÏ ÌÈÏÁBnL ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ ;ÔÈ·ÈLÓ¿ƒƒ¿…∆»∆¬ƒ«¿»≈

ÌÈÁÏBÒÂ64ÌÈÏB„b ÌÈÓÎÁÂ .BÏ65ÈÁazLÓ eÈ‰Ì ¿¿ƒ«¬»ƒ¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ
Ì„‡ ec ‡Ï ÌÏBÚnL ,ÌÈ¯ÓB‡Â ÌÈ‡p‰ Ì‰ÈNÚÓa¿«¬≈∆«»ƒ¿¿ƒ∆≈»…ƒ»»
È„ÈÓÏz ÏL Ôk¯„ ‡È‰ BÊÂ ;Ô„B·ÎÏ e‰eÓÈ¯Á‰ ‡ÏÂ¿…∆¡ƒƒ¿»¿ƒ«¿»∆«¿ƒ≈

ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .da CÏÈÏ Èe‡¯L ÌÈÓÎÁ66? ¬»ƒ∆»≈≈»«∆¿»ƒ¬ƒ
,ÌÎÁŒ„ÈÓÏz Ï·‡ ;¯˙qa e‰Ù¯Á B‡ e‰faLk¿∆ƒ»≈¿»«≈∆¬»«¿ƒ»»

‡ÈÒ‰¯Ùa Ì„‡ BÙ¯Á B‡ e‰faL67ÏÁÓÏ BÏ ¯eÒ‡ , ∆ƒ»≈¬»»¿«¿∆¿»»ƒ¿…
‰¯Bz ÔBÈÊa ‰fL ,LÚ ,ÏÁÓ Ì‡Â ;B„B·k ÏÚ68; «¿¿ƒ»«∆¡»∆∆ƒ¿»

LÁk ¯·c‰ ¯ËBÂ Ì˜B ‡l‡69epnÓ Lw·iL „Ú , ∆»≈¿≈«»»¿»»«∆¿«≈ƒ∆
.BÏ ÁÏÒÈÂ ‰ÏÈÁÓ¿ƒ»¿ƒ¿«

יתירוהו 56) שאם - חשד משום הר"ן: שם וכתב ז:). (נדרים
כמנודה, בו נוהגים שאין ובראותו ידע, לא והוא בפניו שלא
(שם): כתב והרא"ש חכמים. במצוות זלזול שנוהגים יחשוד
כך  בפניו, ונידוהו שביישוהו כשם - המנודה כבוד משום
בפניו  שלא התירוהו אם ובדיעבד בפניו. ויתירוהו יכבדוהו

הוא. מותר בפני 57)- שלא שנידוני כשם בלבו: שיאמר
הר"ן). (שם, באיש יחשוד ולא התירוני, כך זה 58)-

שהתפקר  כלומר: לאפקרותא, אבל ממון, עסקי על בנידוי
ואפילו  יום, שלשים קודם התרה לו אין - חכם תלמיד וביזה

מיימוניות). (הגהות לו ומחל החכם מפני 59)כשנתפייס
אנו  וכן (כסףֿמשנה). לתורה סייג לעשות רשאין שביתֿדין
חכמים  נהגו "שלא יז.) (מ"ק דרבי באמתא מוצאים
שלש  ידה על המנודה את והחזיקו בנידויה", קלותֿראש

בנידויו. שלשים 60)שנים שלשים, של נידוי התראת בלי
וכן  ונציה, בדפוס ו). (הלכה בפרקנו לעיל כמבואר יום,
"לכתחילה". במקום "בתחילה" - רוקח" "מעשה בנוסחת

טז.).61) (מ"ק נידוי חיובי אין הדברים אלה שעל פי על אף
ירבו.62) עצמו 63)שלא מעמיד כלומר: אזניו, אוטם

שומע. אינו שאמר:64)כאילו בןֿהקנה נחוניא רבי כמו
וכמר  כח.). (מגילה חברי" קללת מטתי על עלתה לא "מימי
וסולח  מוחל היה בלילות משכבו על כשעלה חסידא, זוטרא

(שם). שציערוהו אחד בןֿלוי 65)לכל יהושע רבי כמו
שלח  בא. לא והלה פעמים שלש לבןֿאדם לקרוא ששלח

הייתי  איש החרמתי לא שמימי אני, אלמלא לו: מטיל לומר
וזה  - מנדים דברים וארבעה עשרים שעל החרם, את עליך
א). הלכה ג, פרק מועדֿקטן (ירושלמי, מהם אחד

ויתור.66) מנהג ולנהוג להעלים יכול גם 67)שהוא שאם
ושמעו. ראו אחרים הלא אזנו, ויאטם עינו יעלים הוא

שנתחלל 68) התורה כבוד על מוחל, הוא כבודו על שאם
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.‡ÈÈ‡z ÏÚ Èec46BÓˆÚ ÈtŒÏÚ elÙ‡ ,47CÈ¯ˆ , ƒ«¿«¬ƒ«ƒ«¿»ƒ
‰¯Ù‰48‰c elÙ‡Â ,BÓˆÚ ‰cpL ÌÎÁŒ„ÈÓÏz . ¬»»«¿ƒ»»∆ƒ»«¿«¬ƒƒ»

˙Úc ÏÚ BÓˆÚ49·iÁL ¯·c ÏÚ elÙ‡Â ,ÈBÏt50ÂÈÏÚ «¿«««¿ƒ«¬ƒ«»»∆«»»»
BÓˆÚÏ ¯ÙÓ ‰Ê È¯‰ - Èec51. ƒ¬≈∆≈≈¿«¿

(46- יהיה לא אם או יהיה הדבר אותו אם שאמר: כגון
בנידוי. אבינו 47)יהא יעקב רצה כשלא יהודה, כגון

אליך  הביאותיו לא אם אמר: בנימין, את אתם לשלוח
ט), מג, (בראשית הימים כל לאבי וחטאתי לפניך והצגתיו

חייו. ימי כל בנידוי יהא נתקיים 48)כלומר: כשלא אפילו
ויהודה  הפרה. בלי מנידויו יוצא אינו לנידוי, הגורם התנאי
התירוהו  שלא מפני אבל התנאי, ונתבטל בנימין את שהחזיר
אותן  "כל חז"ל: ואמרו מותו, אחרי גם בו נשאר מנידויו
יהודה  של עצמותיו היו במדבר, ישראל שהיו שנה ארבעים
(תוספות, כתב ורבינוֿתם יא:). (מכות בארון" מגולגלין
כשלא  אפילו הפרה צריך תנאי על "נידוי שאמרו: מה שם):
בשעת  מסופק היה כשהמתנה רק זה - התנאי" נתקיים
יצליח  אם בטוח היה שלא כיהודה לקיימו, יוכל אם התנאי
שיוכל  לו וברור המתנה בידי התלוי תנאי אבל בדרכו:
וממילא  התנאי, נתקיים כשלא כלל חל הנידוי אין - לקיימו

התרה. צריך או 49)אינו להתנדות: לו אמר שרבו כגון
("תשובת  בנידוי" אהיה - זאת יעשה פלוני "אם כשאמר:

לפסיא). פ, סימן מר 50)הרמב"ם" של כנידויו רק ולא
והיה  המנודה, התלמיד לכבוד עצמו מנדה שהיה זוטרא
ז:). (נדרים לתלמידו התירו לפני לעצמו אז מתיר

מבית 51) עצמו מתיר חבוש "אין אומרים: אנו ואין (שם)
המתיר. גם הוא האוסר, היה שהוא מתוך - האסורים"

.·ÈCÈ¯ˆ - e‰c ÈÓ Ú„È elÙ‡ ,ÌBÏÁ· e‰ecpL ÈÓƒ∆ƒ«¬¬ƒ»«ƒƒ»»ƒ
‰¯NÚ52˙BÎÏ‰ ÔÈBML Ì„‡ŒÈ·53.BÈecpÓ B¯Èz‰Ï ¬»»¿≈»»∆ƒ¬»¿«ƒƒƒ

‡Ò¯t „Ú Ì‰È¯Á‡ Á¯BË ,‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â54‡ˆÓ ‡Ï . ¿ƒ…»»≈««¬≈∆««¿»…»»
‡ˆÓ ‡Ï .‰LÓ ÔÈBML ‰¯NÚ elÙ‡ BÏ ÔÈ¯ÈzÓ -«ƒƒ¬ƒ¬»»∆ƒƒ¿»…»»
‡ˆÓ ‡Ï .‰¯Bza ˙B¯˜Ï ÔÈÚ„BiL ‰¯NÚ BÏ ÔÈ¯ÈzÓ -«ƒƒ¬»»∆¿ƒƒ¿«»…»»
‡Ï .˙B¯˜Ï ÔÈÚ„BÈ ÔÈ‡L ‰¯NÚ elÙ‡ BÏ ÔÈ¯ÈzÓ -«ƒƒ¬ƒ¬»»∆≈»¿ƒƒ¿…

¯ÈzÓ - ‰¯NÚ BÓB˜Óa ‡ˆÓ‰LÏL elÙ‡ BÏ ÔÈ55. »»ƒ¿¬»»«ƒƒ¬ƒ¿»

צריך 52) לפיכך נתנדה, המקום שבשליחות שאפשר לפי
ח.). נדרים (ר"ן, עמהם שרויה שהשכינה עשרה, להתרתו

התרה.53) בדיני והמיל 54)שבקיאים מיל. ארבעה היא
שאמר  פרסה". עד "וטורח צג:). (פסחים אמה אלפיים -
הדברים  מקור - ה"כסףֿמשנה" ולדעת בש"ס. אינו רבינו,
פרשת  על ישב - מצא "לא ח.): (נדרים שאמרו במה הוא
רבי  הגאון אולם וכו'". בניֿאדם לעשרה שלום ויתן דרכים
ב"שאילתות" נמצא שהמקור העיר, בהגהותיו ברלין ישעיה

שכט. סימן גאון, אחא בגמרא 55)דרבי אינו זה גם
הנ"ל. ב"שאילתות" ומקורו

.‚ÈÂÈÙa ‡l‡ BÏ ÔÈ¯ÈzÓ ÔÈ‡ ,ÂÈÙa e‰ecpL ÈÓ56. ƒ∆ƒ¿»»≈«ƒƒ∆»¿»»
ÂÈÙa ‡lLÂ ÂÈÙa BÏ ÔÈ¯ÈzÓ - ÂÈÙa ‡lL e‰ec57. ƒ∆…¿»»«ƒƒ¿»»¿∆…¿»»

ÔÈ¯ÈzÓe ÔÈcÓ ‡l‡ ,ÌeÏk ‰¯Ù‰Ï Èec ÔÈa ÔÈ‡Â¿≈≈ƒ«¬»»¿∆»¿«ƒ«ƒƒ
„Á‡ Ú‚¯a58e‡¯ Ì‡Â .·ËeÓÏ ‰cÓ‰ ¯ÊÁiLk , ¿∆«∆»¿∆«¬…«¿À∆¿»¿ƒ»

ÔÈÁÈpÓ - ÌÈL ‰nk Èeca ‰Ê ÁÈp‰Ï ÔÈcŒ˙È·59ÈÙk ≈ƒ¿«ƒ«∆¿ƒ«»»ƒ«ƒƒ¿ƒ

‰ÊÏ ÌÈ¯Á‰Ï ÔÈcŒ˙È· e‡¯ Ì‡ ÔÎÂ .BÚLƒ̄¿¿≈ƒ»≈ƒ¿«¬ƒ»∆
‰lÁzÎÏ60‰˙BLÂ BnÚ ÏÎ‡iL ÈÓ ÌÈ¯Á‰Ïe ,61,BnÚ ¿«¿ƒ»¿«¬ƒƒ∆…«ƒ¿∆ƒ

È„k ÔÈÓÈ¯ÁÓ - ˙Bn‡ Úa¯‡a BnÚ „ÓÚiL ÈÓ B‡ƒ∆«¬…ƒ¿«¿«««¬ƒƒ¿≈
eˆ¯ÙÈ ‡lL „Ú ,‰¯BzÏ ‚ÈÒ ˙BNÚÏ È„Îe B¯qÈÏ62 ¿«¿¿≈«¬¿»«»«∆…ƒ¿¿

˙BcÏ ÌÎÁÏ ˙eL¯ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ .ÌÈ‡ËBÁ‰«¿ƒ««ƒ∆≈¿∆»»¿«
BÓˆÚ ‚È‰‰Ï ÌÎÁŒ„ÈÓÏ˙Ï Á·L BÈ‡ - B„B·ÎÏƒ¿≈∆«¿«¿ƒ»»¿«¿ƒ«¿

ÌÈÏÚÓ ‡l‡ ,‰Ê ¯·„a63‡ÏÂ ı¯‡‰ŒÌÚ È¯·cÓ ÂÈÊ‡ ¿»»∆∆»«¿ƒ»¿»ƒƒ¿≈«»»∆¿…
Ìb" :B˙ÓÎÁa ‰ÓÏL ¯Ó‡L ÔÈÚk ,Ô‰Ï BaÏ ˙ÈLÈ»ƒƒ»∆»ƒ¿»∆»«¿……¿»¿»«
‰È‰ ÔÎÂ ."EaÏ Ôzz Ï‡ e¯a„È ¯L‡ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÏ¿»«¿»ƒ¬∆¿«≈«ƒ≈ƒ∆¿≈»»
ÔÈ‡Â Ì˙t¯Á ÌÈÚÓBL ,ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ„ÈÒÁ C¯c∆∆¬ƒƒ»ƒƒ¿ƒ∆¿»»¿≈»
Û¯ÁÓÏ ÌÈÏÁBnL ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ ;ÔÈ·ÈLÓ¿ƒƒ¿…∆»∆¬ƒ«¿»≈

ÌÈÁÏBÒÂ64ÌÈÏB„b ÌÈÓÎÁÂ .BÏ65ÈÁazLÓ eÈ‰Ì ¿¿ƒ«¬»ƒ¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ
Ì„‡ ec ‡Ï ÌÏBÚnL ,ÌÈ¯ÓB‡Â ÌÈ‡p‰ Ì‰ÈNÚÓa¿«¬≈∆«»ƒ¿¿ƒ∆≈»…ƒ»»
È„ÈÓÏz ÏL Ôk¯„ ‡È‰ BÊÂ ;Ô„B·ÎÏ e‰eÓÈ¯Á‰ ‡ÏÂ¿…∆¡ƒƒ¿»¿ƒ«¿»∆«¿ƒ≈

ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .da CÏÈÏ Èe‡¯L ÌÈÓÎÁ66? ¬»ƒ∆»≈≈»«∆¿»ƒ¬ƒ
,ÌÎÁŒ„ÈÓÏz Ï·‡ ;¯˙qa e‰Ù¯Á B‡ e‰faLk¿∆ƒ»≈¿»«≈∆¬»«¿ƒ»»

‡ÈÒ‰¯Ùa Ì„‡ BÙ¯Á B‡ e‰faL67ÏÁÓÏ BÏ ¯eÒ‡ , ∆ƒ»≈¬»»¿«¿∆¿»»ƒ¿…
‰¯Bz ÔBÈÊa ‰fL ,LÚ ,ÏÁÓ Ì‡Â ;B„B·k ÏÚ68; «¿¿ƒ»«∆¡»∆∆ƒ¿»

LÁk ¯·c‰ ¯ËBÂ Ì˜B ‡l‡69epnÓ Lw·iL „Ú , ∆»≈¿≈«»»¿»»«∆¿«≈ƒ∆
.BÏ ÁÏÒÈÂ ‰ÏÈÁÓ¿ƒ»¿ƒ¿«

יתירוהו 56) שאם - חשד משום הר"ן: שם וכתב ז:). (נדרים
כמנודה, בו נוהגים שאין ובראותו ידע, לא והוא בפניו שלא
(שם): כתב והרא"ש חכמים. במצוות זלזול שנוהגים יחשוד
כך  בפניו, ונידוהו שביישוהו כשם - המנודה כבוד משום
בפניו  שלא התירוהו אם ובדיעבד בפניו. ויתירוהו יכבדוהו

הוא. מותר בפני 57)- שלא שנידוני כשם בלבו: שיאמר
הר"ן). (שם, באיש יחשוד ולא התירוני, כך זה 58)-

שהתפקר  כלומר: לאפקרותא, אבל ממון, עסקי על בנידוי
ואפילו  יום, שלשים קודם התרה לו אין - חכם תלמיד וביזה

מיימוניות). (הגהות לו ומחל החכם מפני 59)כשנתפייס
אנו  וכן (כסףֿמשנה). לתורה סייג לעשות רשאין שביתֿדין
חכמים  נהגו "שלא יז.) (מ"ק דרבי באמתא מוצאים
שלש  ידה על המנודה את והחזיקו בנידויה", קלותֿראש

בנידויו. שלשים 60)שנים שלשים, של נידוי התראת בלי
וכן  ונציה, בדפוס ו). (הלכה בפרקנו לעיל כמבואר יום,
"לכתחילה". במקום "בתחילה" - רוקח" "מעשה בנוסחת

טז.).61) (מ"ק נידוי חיובי אין הדברים אלה שעל פי על אף
ירבו.62) עצמו 63)שלא מעמיד כלומר: אזניו, אוטם

שומע. אינו שאמר:64)כאילו בןֿהקנה נחוניא רבי כמו
וכמר  כח.). (מגילה חברי" קללת מטתי על עלתה לא "מימי
וסולח  מוחל היה בלילות משכבו על כשעלה חסידא, זוטרא

(שם). שציערוהו אחד בןֿלוי 65)לכל יהושע רבי כמו
שלח  בא. לא והלה פעמים שלש לבןֿאדם לקרוא ששלח

הייתי  איש החרמתי לא שמימי אני, אלמלא לו: מטיל לומר
וזה  - מנדים דברים וארבעה עשרים שעל החרם, את עליך
א). הלכה ג, פרק מועדֿקטן (ירושלמי, מהם אחד

ויתור.66) מנהג ולנהוג להעלים יכול גם 67)שהוא שאם
ושמעו. ראו אחרים הלא אזנו, ויאטם עינו יעלים הוא

שנתחלל 68) התורה כבוד על מוחל, הוא כבודו על שאם
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למחול. לו ואסור למחול יכול כג.)69)אינו (יומא
ויש  בראשית. ימי מששת לאדם ניצחת ואיבה עברה השומר
ונוטר  נוקם חכם תלמיד יהא שלא - כנחש שמפרשים:
ונטירתו  נקימתו אלא רוחו: ולסיפוק להנאתו עצמו, לכבוד
כאותה  כבודה, וחילול עלבונה על התורה, לכבוד יהיו
למלא  אלא הנחש, של להנאתו שאינה נחש של נשיכה
טו: (ערכין שאמרו מה על מיוסד וזה מקום. של שליחותו
ובאות  החיות מתקבצות לבוא לעתיד אמור): מדרשֿרבה,
- טורף זאב ואוכל: - דורס ארי ואומרות: הנחש אצל
ישוך  אם להם: אומר לך? יש הנאה מה - אתה ואוכל:
כלום  עושה שאני אפשר יא), י, (קהלת לחש? בלא הנחש

קעט). אות התורה, (חנוכת מלמעלה?! נצטוויתי ולא

ה'תש"פ  מנ"א כ"ה ש"ק יום

miakFM zcFar zFkld¦§£©¨¦
dicaFr zFTge

-rcndxtqm"ekrzekld
§ª§¤¨

,‰NÚ ˙BˆÓ ÈzL .˙BˆÓ ˙Á‡Â ÌÈMÓÁ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¬ƒƒ¿««ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈
(‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ ,‰NÚ˙Œ‡Ï ˙BˆÓ ÚL˙Â ÌÈÚa¯‡Â¿«¿»ƒ¿≈«ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»
¯e˙Ï ‡lL (· .ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ¯Á‡ ˙BÙÏ ‡lL∆…ƒ¿««¬«»ƒ∆…»
(„ .Ûc‚Ï ‡lL (‚ .ÌÈÈÚ‰ ˙i‡¯e ·l‰ ¯e‰¯‰ ¯Á‡««ƒ¿«≈¿ƒ«»≈«ƒ∆…¿«≈
‰ÂÁzLÈ ‡lL (‰ .d˙„B·Ú C¯„k d˙B‡ „·ÚÈ ‡lL∆…«¬…»¿∆∆¬»»∆…ƒ¿«¬∆
˙BNÚÏ ‡lL (Ê .BÓˆÚÏ ÏÒt ˙BNÚÏ ‡lL (Â .dÏ»∆…«¬∆∆¿«¿∆…«¬
elÙ‡ ˙B¯eˆ ˙BNÚÏ ‡lL (Á .ÌÈ¯Á‡Ï elÙ‡ ÏÒt∆∆¬ƒ«¬≈ƒ∆…«¬¬ƒ
¯ÈÚ Û¯NÏ (È .‰È¯Á‡ ÌÈ¯Á‡ ÁÈc‰Ï ‡lL (Ë .ÈBÏ¿∆…¿«ƒ«¬≈ƒ«¬∆»ƒ¿…ƒ
ÏkÓ ˙B‰Ï ‡lL (·È .d˙B·Ï ‡lL (‡È .˙Ácp‰«ƒ««∆…ƒ¿»∆…≈»ƒ»
ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ „ÈÁÈ ˙ÈÒ‰Ï ‡lL (‚È .dBÓÓ»»∆…¿»ƒ»ƒ«¬«»ƒ
·ÊÚÏ ‡lL (ÂË .˙ÈÒn‰ ·‰‡Ï ‡lL („È .d„·ÚÏ¿»¿»∆…∆¡…«≈ƒ∆…«¬…
ÂÈÏÚ „nÏÏ ‡lL (ÊÈ .BÏÈv‰Ï ‡lL (ÊË .B˙‡Nƒ¿»∆…¿«ƒ∆…¿«≈»»
(ËÈ .‰·BÁ ÂÈÏÚ „nÏlÓ ÚnÈ ‡lL (ÁÈ .˙eÎÊ¿∆…ƒ»«ƒ¿«≈»»»
‡a˙n‰ ÔÓ ÚÓLÏ ‡lL (Î .dÓLa ‡a˙‰Ï ‡lL∆…¿ƒ¿«≈ƒ¿»∆…ƒ¿…«ƒ«ƒ¿«≈
ÌLa elÙ‡Â ,¯˜La ‡a˙‰Ï ‡lL (‡Î .dÓLaƒ¿»∆…¿ƒ¿«≈¿∆∆«¬ƒ¿≈
(‚Î .¯˜L ‡È· ˙‚È¯‰Ó ¯e‚Ï ‡lL (·Î .ÌM‰«≈∆…»≈¬ƒ«¿ƒ∆∆
‡lL („Î .ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÌLa Ú·MÏ ‡lL∆…ƒ»«¿≈¬«»ƒ∆…

cÈ ˙BNÚÏ ‡lL (‰Î .·B‡ ˙BNÚÏ‡lL (ÂÎ .ÈBÚ «¬∆…«¬ƒ¿ƒ∆…
‡lL (ÁÎ .‰·vÓ ÌÈ˜‰Ï ‡lL (ÊÎ .CÏnÏ ¯È·Ú‰Ï¿«¬ƒ«…∆∆…¿»ƒ«≈»∆…
.‰¯L‡ ÚhÏ ‡lL (ËÎ .˙ÈkNÓ Ô·‡ ÏÚ ˙BÁzL‰Ï¿ƒ¿«¬«∆∆«¿ƒ∆…ƒ«¬≈»
.dÏÈ·La ‰NÚp‰ ÏÎÂ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „a‡Ï (Ï¿«≈¬«»ƒ¿»««¬∆ƒ¿ƒ»
.‰ÈLnLÓ ÏÎ·e ÌÈ·ÎBk ˙„B·Úa ˙B‰Ï ‡lL (‡Ï∆…≈»«¬«»ƒ¿»¿«¿∆»
˙¯ÎÏ ‡lL (‚Ï .„·Ú Èetˆa ˙B‰Ï ‡lL (·Ï∆…≈»¿ƒ∆¡»∆…ƒ¿…
(‰Ï .Ì‰ÈÏÚ ÔÁÏ ‡lL („Ï .ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚÏ ˙È¯a¿ƒ¿¿≈»ƒ∆…»…¬≈∆
Ì˙B‚‰Óa ˙Bnc‰Ï ‡lL (ÂÏ .eˆ¯‡a e·LÈ ‡lL∆…≈¿¿«¿≈∆…¿ƒ«¿ƒ¿»»
.ÌÒ˜Ï ‡lL (ÁÏ .LÁÏ ‡lL (ÊÏ .ÌLeaÏÓ·e¿«¿»∆…¿«≈∆…ƒ¿…
‡lL (‡Ó .¯·Á ¯·ÁÏ ‡lL (Ó .ÔBÚÏ ‡lL (ËÏ∆…¿≈∆…«¬…∆∆∆…
(‚Ó .·B‡a Ï‡LÏ ‡lL (·Ó .ÌÈ˙n‰ Ï‡ L¯„Ïƒ¿∆«≈ƒ∆…ƒ¿…¿
‡lL (‰Ó .ÛMÎÏ ‡lL („Ó .ÈBÚcÈa Ï‡LÏ ‡lL∆…ƒ¿…¿ƒ¿ƒ∆…¿«≈∆…

.Ô˜Ê ˙‡t ˙ÈÁL‰Ï ‡lL (ÂÓ .L‡¯‰ ˙‡t ÛÈw‰Ï¿«ƒ¿«»…∆…¿«¿ƒ¿«»»
‰cÚ˙ ‡lL (ÁÓ .‰M‡ È„Ú LÈ‡ ‰cÚÈ ‡lL (ÊÓ∆…«¿∆ƒ¬ƒƒ»∆…«¿∆
.Ú˜Ú˜ ·zÎÏ ‡lL (ËÓ .LÈ‡ È„ÚÂ ÔÈÊ ÈÏk ‰M‡ƒ»¿ƒ«ƒ«¬ƒƒ∆…ƒ¿…«¬«
.˙Ó ÏÚ ‰Á¯˜ ˙BNÚÏ ‡lL (‡ .„„Bb˙‰Ï ‡lL (∆…¿ƒ¿≈∆…«¬»¿»«≈

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡‰ ˙Bˆn‰ Ïk ¯e‡·e≈»«ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
אבינו 1) אברהם שבא עד הכוכבים, עבודת השתלשלות

בעולם. יחודו את והודיע הבורא את והכיר

.‡LB‡ ÈÓÈa2Ì„‡‰ È· eÚË3ÏB„b ˙eÚË4, ƒ≈¡»¿≈»»»»»
‰¯Ú·Â5BÓˆÚ LB‡Â ,¯Bc‰ B˙B‡ ÈÓÎÁ ˙ˆÚ6ÔÓ ¿ƒ¿¬»¬««¿≈«∆¡«¿ƒ

ÏÈ‡B‰ :e¯Ó‡ - Ì˙eÚË ‰˙È‰ BÊÂ .‰È‰ ÌÈÚBh‰«ƒ»»¿»¿»»»»¿ƒ
˙‡ ‚È‰‰Ï ÌÈlbÏ‚Â el‡ ÌÈ·ÎBÎ ‡¯a ÌÈ‰Ï‡‰Â¿»¡…ƒ»»»ƒ≈¿«¿«ƒ¿«¿ƒ∆

ÌÏBÚ‰7„B·k Ì‰Ï ˜ÏÁÂ ,ÌB¯na Ì˙e ,8Ì‰Â , »»¿»»«»¿»«»∆»¿≈
ÌÁaLÏ Ì‰ ÔÈÈe‡¯ - ÂÈÙÏ ÌÈLnLÓ‰ ÌÈLnL«»ƒ«¿«¿ƒ¿»»¿ƒ≈¿«¿»
Ce¯a ,Ï‡‰ ÔBˆ¯ e‰ÊÂ ;„B·k Ì‰Ï ˜ÏÁÏÂ Ì¯‡ÙÏe¿»√»¿«¬…»∆»¿∆¿»≈»

ÈÓ „aÎÏe Ïc‚Ï ,‡e‰9CÏn‰L BÓk ,B„aÎÂ BÏcbL ¿«≈¿«≈ƒ∆ƒ¿¿ƒ¿¿∆«∆∆
.CÏÓ ÏL B„B·Î e‰ÊÂ ,ÂÈÙÏ ÌÈ„ÓBÚ‰ „aÎÏ ‰ˆB¯∆¿«≈»¿ƒ¿»»¿∆¿∆∆∆
˙B·Ï eÏÈÁ˙‰ ,ÌaÏ ÏÚ ‰Ê ¯·„ ‰ÏÚL ÔÂÈk≈»∆»»»»∆«ƒ»ƒ¿ƒƒ¿
ÌÁaLÏe ,˙Ba¯˜ Ì‰Ï ·È¯˜‰Ïe ,˙BÏÎÈ‰ ÌÈ·ÎBkÏ«»ƒ≈»¿«¿ƒ»∆»¿»¿«¿»

ÏeÌÈ¯·„a Ì¯‡Ù10‚ÈN‰Ï È„k ,ÌÏeÓÏ ˙BÁzL‰Ïe11 ¿»√»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«¬¿»¿≈¿«ƒ
‰Ú¯‰ ÌzÚ„a ‡¯Ba‰ ÔBˆ¯12˙„B·Ú ¯wÚ ‰È‰ ‰ÊÂ . ¿«≈¿«¿»»»»¿∆»»ƒ«¬«

ÌÈ·ÎBk13ÌÈÚ„Bi‰ ,‰È„·BÚ ÌÈ¯ÓB‡ eÈ‰ CÎÂ . »ƒ¿»»¿ƒ¿∆»«¿ƒ
·ÎBk ‡l‡ dBÏ‡ ÌL ÔÈ‡L ,ÌÈ¯ÓB‡ Ô‰L ‡Ï ;d¯wÚƒ»»…∆≈¿ƒ∆≈»¡«∆»»
ÌÈBb‰ CÏÓ E‡¯È ‡Ï ÈÓ" :¯ÓB‡ e‰ÈÓ¯iL ‡e‰ .‰Ê∆∆ƒ¿¿»≈ƒ…ƒ»¬∆∆«ƒ
Ì˙eÎÏÓ ÏÎ·e ÌÈBb‰ ÈÓÎÁ ÏÎ· Èk ,‰˙‡È EÏ Èkƒ¿»»»ƒ¿»«¿≈«ƒ¿»«¿»
ıÚ ÌÈÏ·‰ ¯ÒeÓ ,eÏÒÎÈÂ e¯Ú·È ˙Á‡·e .EBÓk ÔÈ‡Ó≈≈»¿««ƒ¿¬¿ƒ¿»«¬»ƒ≈
Ï·‡ ,Ec·Ï ‡e‰ ‰z‡L ÌÈÚ„BÈ Ïk‰ :¯ÓBÏk ."‡e‰¿««…¿ƒ»«»¿«∆¬»
EBˆ¯ Ï·‰‰ ‰fL ÌÈn„nL ,Ì˙eÏÈÒÎe Ì˙eÚË»»¿ƒ»∆¿«ƒ∆∆«∆∆¿¿

‡e‰14.

הראשון.2) אדם של בןֿבנו אז 3)בןֿשת, שנאמר: כמו
"לשון  רש"י: ופירש כו) ד, (בראשית ה' בשם לקרוא הוחל
בשמו  העצבים שמות ואת האדם שמות את לקרוא - חולין
(על  רבתי בפסיקתא וכן וכו'. אלילים" ולעשותם ה' של
אנוש  של דורו "כשעמד יוולד): כי כשב או שור הפיסקא:
ה'". בשם לקרוא הוחל אז - בצלמם אותו והכעיסו

"גדולה".4) אוקספורד: וניטפשה,5)בנוסח נכסלה
כסילים. עצת - יא) יט, (ישעיה נבערה עצה מלשון:

(שבת 6) כאנוש" זרה עבודה עובד "אפילו שמצינו: כמו
א).7)קיח:). הלכה ג, פרק התורה יסודי (הלכות כמבואר

המלך".8) פני "רואים ולהיות לפניו מי.9)לשמש את
ואומרים:10) חמה גלגל עונקים שהיו אומר: אחא רבי

תכשיטים  עושים שהיו שם: רש"י ופירש גשמים! לנו הורד
אומרים  והם - לה משתחווים שהיו לפי - חמה דמות
גשמים! לנו הורידו לכבודכם, עשינו מה ראו לשמים:

כו). פרק לפי 12)באמצעותם.11)(בראשיתֿרבה,
המשובשת. במקום 13)דעתם תמיד העתיקות בנוסחות
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עבודהֿזרה. - שבני14ֿ)עבודתֿכוכבים רצונך כלומר:
ובינם. בינך המתווכים סרסורים בתור בהם ישתמשו אדם

.·È‡È· Ì„‡‰ È·a e„ÓÚ ,ÌÈÓi‰ eÎ¯‡L ¯Á‡Â¿««∆»¿«»ƒ»¿ƒ¿≈»»»¿ƒ≈
·ÎBk e„·Ú :Ì‰Ï ¯Ó‡Â ‰eˆ Ï‡‰L ,e¯Ó‡Â ¯˜L∆∆¿»¿∆»≈ƒ»¿»«»∆ƒ¿»
Ck BÏ eÎqÂ BÏ e·È¯˜‰Â ,ÌÈ·ÎBk‰ Ïk B‡ ÈBÏt¿ƒ»«»ƒ¿«¿ƒ¿«¿»
BÏ ˙BÁzL‰Ï È„k ,B˙¯eˆ eNÚÂ ÏÎÈ‰ BÏ e·e ,CÎÂ»»¿≈»«¬»¿≈¿ƒ¿«¬
!ı¯‡‰ ÈnÚ ¯‡Le ÌÈpËw‰Â ÌÈLp‰ ,ÌÚ‰ Ïk»»»«»ƒ¿«¿«ƒ¿»«≈»»∆

ÚÈ„BÓe15‡È‰ BÊ :¯ÓB‡Â ,BalÓ ‰„aL ‰¯eˆ Ì‰Ï ƒ«»∆»∆»»ƒƒ¿≈ƒ
e‰eÚÈ„B‰L ,ÈBÏt ·ÎBk‰ ˙¯eˆ16.B˙‡e·a ««»¿ƒ∆ƒƒ¿»

˙Á˙Â ˙BÏÎÈ‰a ˙B¯eˆ ˙BNÚÏ BÊ C¯c ÏÚ eÏÈÁ˙‰Â¿ƒ¿ƒ«∆∆«¬«≈»¿««
˙BÚ·b‰ ÏÚÂ ÌÈ¯‰‰ ÈL‡¯·e ˙BÏÈ‡‰17ÌÈˆa˜˙Óe , »ƒ»¿»≈∆»ƒ¿««¿»ƒ¿«¿ƒ

‰¯ev‰ BfL ,ÌÚ‰ ÏÎÏ ÌÈ¯ÓB‡Â ,Ì‰Ï ÌÈÂÁzLÓeƒ¿«¬ƒ»∆¿¿ƒ¿»»»∆«»
‰·ÈËÓ18‰Ú¯Óe19.‰pnÓ ‰‡¯ÈÏe d„·ÚÏ Èe‡¯Â , ¿ƒ»¿≈»¿»¿»¿»¿ƒ¿»ƒ∆»

,Ì‰Ï ÌÈ¯ÓB‡ Ì‰È‰ÎÂ,eÁÈÏˆ˙Â ea¯z BÊ ‰„B·ÚaL ¿…¬≈∆¿ƒ»∆∆«¬»ƒ¿¿«¿ƒ
eÏÈÁ˙‰Â !CÎÂ CÎ eNÚz Ï‡Â CÎÂ CÎ eNÚÂ«¬»»»¿««¬»»»¿ƒ¿ƒ

ÌÈ·ÊBk20B‡ BÓˆÚ ·ÎBk‰L ,¯ÓBÏÂ „ÓÚÏ ÌÈ¯Á‡ ¿ƒ¬≈ƒ«¬…¿«∆«»«¿
Èe„·Ú :Ì‰Ï ¯Ó‡Â Ì‰nÚ ¯ac C‡Ïn‰ B‡ ÏbÏb‰««¿«««¿»ƒ∆ƒ»∆¿»«»∆ƒ¿ƒ
Ï‡Â CÎ eNÚÂ ;B˙„B·Ú C¯c Ì‰Ï ÚÈ„B‰Â !CÎÂ CÎa¿»»»¿ƒ«»∆∆∆¬»«¬»¿«
˙‡ „·ÚÏ ,ÌÏBÚ‰ ÏÎa ‰Ê ¯·c ËLÙe !CÎ eNÚz«¬»»«»»∆¿»»»«¬…∆
Ì‰Ï ·È¯˜‰Ïe ,BfÓ BÊ ˙BpLÓ ˙B„B·Úa ˙B¯ev‰««¬¿Àƒ¿«¿ƒ»∆
ÌM‰ ÁkzL ,ÌÈÓi‰ eÎ¯‡L ÔÂÈÎÂ .˙BÁzL‰Ïe¿ƒ¿«¬¿≈»∆»¿«»ƒƒ¿«««≈
‡ÏÂ ÌzÚcÓe Ìe˜È‰ Ïk ÈtÓ ‡¯Bp‰Â „aÎp‰«ƒ¿»¿«»ƒƒ»«¿ƒ«¿»¿…
,ÌÈpËw‰Â ÌÈLp‰ ,ı¯‡‰ ÌÚ Ïk e‡ˆÓÂ ,e‰e¯Èk‰ƒƒ¿ƒ¿¿»«»»∆«»ƒ¿«¿«ƒ
ÏÎÈ‰‰Â Ô·‡ ÏLÂ ıÚ ÏL ‰¯ev‰ ‡l‡ ÌÈÚ„BÈ ÌÈ‡≈»¿ƒ∆»«»∆≈¿∆∆∆¿«≈»
dÏ ˙BÁzL‰Ï Ì˙eËwÓ eÎpÁ˙pL ÌÈ·‡ ÏL∆¬»ƒ∆ƒ¿«¿ƒ«¿»¿ƒ¿«¬»

dÓLa Ú·M‰Ïe d„·ÚÏe21,Ì‰· eÈ‰L ÌÈÓÎÁ‰Â . ¿»¿»¿ƒ»«ƒ¿»¿«¬»ƒ∆»»∆
ÌL ÔÈ‡L ÔÈn„Ó ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ Ì‰È‰k ÔB‚k22dBÏ‡ ¿…¬≈∆¿«≈»∆¿«ƒ∆≈»¡«

el‡‰ ˙B¯ev‰ eNÚpL ,ÌÈlbÏb‰Â ÌÈ·ÎBk‰ ‡l‡23 ∆»«»ƒ¿««¿«ƒ∆«¬«»≈
ÌÏÏ‚a24Ô˙eÓ„ÏÂ25¯eˆ Ï·‡ .26‰È‰ ‡Ï ,ÌÈÓÏBÚ‰ ƒ¿»»¿ƒ¿»¬»»»ƒ…»»

ÌÈ„ÈÁÈ ‡l‡ ,BÚ„BÈ ‡ÏÂ B¯ÈkÓ ‰È‰L Ì„‡ ÌeL»»∆»»«ƒ¿…¿∆»¿ƒƒ
¯·ÚÂ ÌL Á ,ÁÏLe˙Óe CBÁ ÔB‚k ,ÌÏBÚa27ÏÚÂ . »»¿¬¿∆«…«≈»≈∆¿«

ÏbÏb˙Óe CÏB‰ ÌÏBÚ‰ ‰È‰ ‰Ê C¯c28„ÏBpL „Ú , ∆∆∆»»»»≈ƒ¿«¿≈«∆«
ÌÏBÚ ÏL B„enÚ29.eÈ·‡ Ì‰¯·‡ ‡e‰Â «∆»¿«¿»»»ƒ

הנביאים.15) מאותם אחד השמים.16)כל מן
מאז.17) אלילים לעבודת נבחרים למכבדיה.)18מקומות
שקר.20)לבוזיה.19) במדרשֿרבה 21)נביאי כמבואר

נח). פרשת ערב,22)(סוף בשפת הלשון לתיקון מלה
א). הלכה א, פרק התורה יסודי (הלכות כמבואר

לעבדן.23) בהיכלות לפי 25)לשמם.24)הנתונות
תבניתם. אלה 27)הקדושֿברוךֿהוא.26)דמות חמישה

התורה; מעידה עליו - חנוך גמורים: כצדיקים מפורסמים
אמרו  וחז"ל כד). ה, (בראשית האלוקים את חנוך ויתהלך
וכו' אליהו חנוך, הם: ואלה עדן, בגן בחייהם נכנסו תשעה
אבכיר) מדרש בשם מב, אות בראשית שמעוני, (ילקוט
לדור  נתלו ימים "שבעה אמרו: קח:) (סנהדרין ובמסכת
שיוכלו  כדי כלומר: מתושלח", של אבלו ימי והם המבול,
המבול  נתעכב צדיק, לאותו לו כראוי ולהספיד להתאבל

צדיק  איש נח התורה: מעידה - נח לכבודו. ימים שבעה
כמרביצי  ידועים - ועבר שם ט). ו, (בראשית היה תמים
כה, (בראשית ה' את לדרוש ותלך בבתיֿמדרשיהם: תורה
(בראשיתֿרבה, ועבר שם של לביתֿמדרשם שהלכה כב),
שם  של בביתֿדינו לו:): (עבודהֿזרה אמרו וכן סג). פרק
ותישרף  הוציאוה יהודה ויאמר דכתיב הזנות, על גזרו ועבר
חלק  נבוכים (מורה רבינו דברי והשווה כד). לח, (בראשית
הנביאים  באלה אומרים החכמים תמצא "וכן לט): ב,
מתושלח, של ביתֿדינו עבר, של ביתֿדינו למשה: שקדמו
נביאים" היו השלום, עליהם כולם, - מתושלח של מדרשו

ומתפתח.28)וכו'. הולך ונמשך, שהעולם 29)הולך
עליו. עומד הרוחני

.‚ÏÓ‚pL ÔÂÈk30Ô˙È‡31ËËBLÏ ÏÈÁ˙‰ ,‰Ê32 ≈»∆ƒ¿«≈»∆ƒ¿ƒ¿≈
Â BzÚ„a‰ÏÈl·e ÌBia ·LÁÏ ÏÈÁ˙‰Â ,ÔË˜ ‡e‰ ¿«¿¿»»¿ƒ¿ƒ«¿…«««¿»

‚‰B ‰f‰ ÏbÏb‰ ‰È‰iL ¯LÙ‡ C‡È‰ :dÓ˙ ‰È‰Â¿»»»≈«≈«∆¿»∆ƒ¿∆««¿««∆≈
‚È‰Ó BÏ ‰È‰È ‡ÏÂ „ÈÓz33È‡ Èk ,B˙B‡ ·aÒÈ ÈÓe ? »ƒ¿…ƒ¿∆«¿ƒƒ¿«≈ƒƒ

‡ÏÂ „nÏÓ BÏ ‰È‰ ‡ÏÂ ?BÓˆÚ ˙‡ ·aÒiL ¯LÙ‡∆¿»∆¿«≈∆«¿¿…»»¿«≈¿…
Ú˜LÓ ‡l‡ ,¯·c ÚÈ„BÓ34È„·BÚ ÔÈa ÌÈcNkŒ¯e‡a ƒ«»»∆»À¿»¿«¿ƒ≈¿≈

È„·BÚ ÌÚ‰ ÏÎÂ Bn‡Â ÂÈ·‡Â ,ÌÈLth‰ ÌÈ·ÎBÎ»ƒ«ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»»»¿≈
Ì‰nÚ „·BÚ ‡e‰Â ,ÌÈ·ÎBÎ35ÔÈ·Óe ËËBLÓ BaÏÂ .36, »ƒ¿≈ƒ»∆¿ƒ¿≈≈ƒ

B˙e·zÓ ˜„v‰ Â˜ ÔÈ·‰Â ˙Ó‡‰ C¯c ‚ÈN‰L „Ú«∆ƒƒ∆∆»¡∆¿≈ƒ««∆∆ƒ¿»
‰BÎp‰37‚È‰Ó ‡e‰Â „Á‡ dBÏ‡ ÌL LiL Ú„ÈÂ , «¿»¿»«∆≈»¡«∆»¿«¿ƒ

‡ˆÓp‰ ÏÎa ÔÈ‡Â ,Ïk‰ ‡¯· ‡e‰Â ,ÏbÏb‰38dBÏ‡ ««¿«¿»»«…¿≈¿»«ƒ¿»¡«
¯·„Â .ÌÈÚBË ÌÏBÚ‰ ÏkL Ú„ÈÂ .epnÓ ıeÁ39Ì¯bL ƒ∆¿»«∆»»»ƒ¿»»∆»«

˙‡Â ÌÈ·ÎBk‰ ˙‡ ÌÈ„·BÚL ,‰Ê ˙eÚËÏ Ì‰Ï»∆¿»∆∆¿ƒ∆«»ƒ¿∆
‰L ÌÈÚa¯‡ Ô·e .ÌzÚcÓ ˙Ó‡‰ „·‡L „Ú ˙B¯ev‰««∆»«»¡∆ƒ«¿»∆«¿»ƒ»»
ÏÈÁ˙‰ ,Ú„ÈÂ ¯Èk‰L ÔÂÈk .B‡¯Ba ˙‡ Ì‰¯·‡ ¯Èk‰ƒƒ«¿»»∆¿≈»∆ƒƒ¿»«ƒ¿ƒ

˙B·eLz ·ÈL‰Ï40ÌÈcNkŒ¯e‡ Èa ÏÚ41ÔÈc C¯ÚÏÂ42 ¿»ƒ¿«¿≈«¿ƒ¿«¬…ƒ
ÌÈÎÏB‰ Ìz‡L ˙Ó‡‰ C¯c BÊ ÔÈ‡L ,¯ÓBÏÂ Ì‰nÚƒ»∆¿«∆≈∆∆»¡∆∆«∆¿ƒ

ÌÈÓÏv‰ ¯aLÂ !da43ÔÈ‡L ,ÌÚÏ ÚÈ„B‰Ï ÏÈÁ˙‰Â , »¿ƒ≈«¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ«»»∆≈
˙BÁzL‰Ï Èe‡¯ BÏÂ ,ÌÏBÚ‰ dBÏ‡Ï ‡l‡ „·ÚÏ Èe‡»̄«¬…∆»∆¡«»»¿»¿ƒ¿«¬
ÌÈ‡e¯a‰ Ïk e‰e¯ÈkiL È„k ,CqÏe ·È¯˜‰Ïe¿«¿ƒ¿«≈¿≈∆«ƒ»«¿ƒ
‡lL È„k ,˙B¯ev‰ Ïk ¯aLÏe „a‡Ï Èe‡¯Â ;ÌÈ‡a‰«»ƒ¿»¿«≈¿«≈»«¿≈∆…
ÌL ÔÈ‡L ÌÈn„Ó Ì‰L el‡ BÓk ,ÌÚ‰ Ïk Ô‰· eÚËÈƒ¿»∆»»»¿≈∆≈¿«ƒ∆≈»

bL ÔÂÈk .el‡ ‡l‡ dBÏ‡Lwa ,ÂÈ˙BÈ‡¯a Ì‰ÈÏÚ ¯· ¡«∆»≈≈»∆»«¬≈∆ƒ¿»»ƒ≈
CÏn‰44ÏÈÁ˙‰Â .Ô¯ÁÏ ‡ˆÈÂ Ò BÏ ‰NÚÂ ,B‚¯‰Ï «∆∆¿»¿¿«¬»≈¿»»¿»»¿ƒ¿ƒ

,ÌÚÈ„B‰Ïe ÌÏBÚ‰ ÏÎÏ ÏB„b ÏB˜a ‡¯˜ÏÂ „ÓÚÏ«¬…¿ƒ¿…¿»¿»»»¿ƒ»
.„·ÚÏ Èe‡¯ BÏÂ ÌÏBÚ‰ ÏÎÏ „Á‡ dBÏ‡ ÌL LiL∆≈»¡«∆»¿»»»¿»«¬…
¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ ÌÚ‰ ıa˜Óe ‡¯B˜Â Cl‰Ó ‰È‰Â¿»»¿«≈¿≈¿«≈»»≈ƒ¿ƒ
‡e‰Â ÔÚk ı¯‡Ï ÚÈb‰L „Ú ,‰ÎÏÓÓÏ ‰ÎÏÓnÓeƒ«¿»»¿«¿»»«∆ƒƒ«¿∆∆¿««¿

‡¯˜iÂ" :¯Ó‡pL ,‡¯B˜45."ÌÏBÚ Ï‡ '‰ ÌLa ÌL ≈∆∆¡««ƒ¿»»¿≈≈»
ÏÚ BÏ ÔÈÏ‡BLÂ ÂÈÏ‡ ÔÈˆa˜˙Ó ÌÚ‰ eÈ‰L ÔÂÈÎÂ¿≈»∆»»»ƒ¿«¿ƒ≈»¿¬ƒ«
„Ú ,BzÚ„ ÈÙk „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ÚÈ„BÓ ‰È‰ ,ÂÈ¯·c¿»»»»ƒ«¿»∆»¿∆»¿ƒ«¿«
ÌÈÙÏ‡ ÂÈÏ‡ eˆa˜˙pL „Ú ;˙Ó‡‰ C¯„Ï e‰¯ÈÊÁiL∆«¬ƒ≈¿∆∆»¡∆«∆ƒ¿«¿≈»¬»ƒ

Ì‰¯·‡ ˙Èa ÈL‡ Ì‰Â ,˙B··¯e46ÌaÏa Ï˙LÂ . ¿»¿≈«¿≈≈«¿»»¿»«¿ƒ»
‰f‰ ÏB„b‰ ¯wÚ‰47ÌÈ¯ÙÒ Ba ¯aÁÂ ,48BÚÈ„B‰Â , »ƒ»«»«∆¿ƒ≈¿»ƒ¿ƒ

¯È‰ÊÓe „nÏÓ ˜ÁˆÈ ·LÈÂ .Ba ˜ÁˆÈÏ49˜ÁˆÈÂ . ¿ƒ¿»¿¿»«ƒ¿»¿«≈«¿ƒ¿ƒ¿»
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רג m"ekr zekld - rcnd xtq - `"pn d"k w"y mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

עבודהֿזרה. - שבני14ֿ)עבודתֿכוכבים רצונך כלומר:
ובינם. בינך המתווכים סרסורים בתור בהם ישתמשו אדם

.·È‡È· Ì„‡‰ È·a e„ÓÚ ,ÌÈÓi‰ eÎ¯‡L ¯Á‡Â¿««∆»¿«»ƒ»¿ƒ¿≈»»»¿ƒ≈
·ÎBk e„·Ú :Ì‰Ï ¯Ó‡Â ‰eˆ Ï‡‰L ,e¯Ó‡Â ¯˜L∆∆¿»¿∆»≈ƒ»¿»«»∆ƒ¿»
Ck BÏ eÎqÂ BÏ e·È¯˜‰Â ,ÌÈ·ÎBk‰ Ïk B‡ ÈBÏt¿ƒ»«»ƒ¿«¿ƒ¿«¿»
BÏ ˙BÁzL‰Ï È„k ,B˙¯eˆ eNÚÂ ÏÎÈ‰ BÏ e·e ,CÎÂ»»¿≈»«¬»¿≈¿ƒ¿«¬
!ı¯‡‰ ÈnÚ ¯‡Le ÌÈpËw‰Â ÌÈLp‰ ,ÌÚ‰ Ïk»»»«»ƒ¿«¿«ƒ¿»«≈»»∆

ÚÈ„BÓe15‡È‰ BÊ :¯ÓB‡Â ,BalÓ ‰„aL ‰¯eˆ Ì‰Ï ƒ«»∆»∆»»ƒƒ¿≈ƒ
e‰eÚÈ„B‰L ,ÈBÏt ·ÎBk‰ ˙¯eˆ16.B˙‡e·a ««»¿ƒ∆ƒƒ¿»

˙Á˙Â ˙BÏÎÈ‰a ˙B¯eˆ ˙BNÚÏ BÊ C¯c ÏÚ eÏÈÁ˙‰Â¿ƒ¿ƒ«∆∆«¬«≈»¿««
˙BÚ·b‰ ÏÚÂ ÌÈ¯‰‰ ÈL‡¯·e ˙BÏÈ‡‰17ÌÈˆa˜˙Óe , »ƒ»¿»≈∆»ƒ¿««¿»ƒ¿«¿ƒ

‰¯ev‰ BfL ,ÌÚ‰ ÏÎÏ ÌÈ¯ÓB‡Â ,Ì‰Ï ÌÈÂÁzLÓeƒ¿«¬ƒ»∆¿¿ƒ¿»»»∆«»
‰·ÈËÓ18‰Ú¯Óe19.‰pnÓ ‰‡¯ÈÏe d„·ÚÏ Èe‡¯Â , ¿ƒ»¿≈»¿»¿»¿»¿ƒ¿»ƒ∆»

,Ì‰Ï ÌÈ¯ÓB‡ Ì‰È‰ÎÂ,eÁÈÏˆ˙Â ea¯z BÊ ‰„B·ÚaL ¿…¬≈∆¿ƒ»∆∆«¬»ƒ¿¿«¿ƒ
eÏÈÁ˙‰Â !CÎÂ CÎ eNÚz Ï‡Â CÎÂ CÎ eNÚÂ«¬»»»¿««¬»»»¿ƒ¿ƒ

ÌÈ·ÊBk20B‡ BÓˆÚ ·ÎBk‰L ,¯ÓBÏÂ „ÓÚÏ ÌÈ¯Á‡ ¿ƒ¬≈ƒ«¬…¿«∆«»«¿
Èe„·Ú :Ì‰Ï ¯Ó‡Â Ì‰nÚ ¯ac C‡Ïn‰ B‡ ÏbÏb‰««¿«««¿»ƒ∆ƒ»∆¿»«»∆ƒ¿ƒ
Ï‡Â CÎ eNÚÂ ;B˙„B·Ú C¯c Ì‰Ï ÚÈ„B‰Â !CÎÂ CÎa¿»»»¿ƒ«»∆∆∆¬»«¬»¿«
˙‡ „·ÚÏ ,ÌÏBÚ‰ ÏÎa ‰Ê ¯·c ËLÙe !CÎ eNÚz«¬»»«»»∆¿»»»«¬…∆
Ì‰Ï ·È¯˜‰Ïe ,BfÓ BÊ ˙BpLÓ ˙B„B·Úa ˙B¯ev‰««¬¿Àƒ¿«¿ƒ»∆
ÌM‰ ÁkzL ,ÌÈÓi‰ eÎ¯‡L ÔÂÈÎÂ .˙BÁzL‰Ïe¿ƒ¿«¬¿≈»∆»¿«»ƒƒ¿«««≈
‡ÏÂ ÌzÚcÓe Ìe˜È‰ Ïk ÈtÓ ‡¯Bp‰Â „aÎp‰«ƒ¿»¿«»ƒƒ»«¿ƒ«¿»¿…
,ÌÈpËw‰Â ÌÈLp‰ ,ı¯‡‰ ÌÚ Ïk e‡ˆÓÂ ,e‰e¯Èk‰ƒƒ¿ƒ¿¿»«»»∆«»ƒ¿«¿«ƒ
ÏÎÈ‰‰Â Ô·‡ ÏLÂ ıÚ ÏL ‰¯ev‰ ‡l‡ ÌÈÚ„BÈ ÌÈ‡≈»¿ƒ∆»«»∆≈¿∆∆∆¿«≈»
dÏ ˙BÁzL‰Ï Ì˙eËwÓ eÎpÁ˙pL ÌÈ·‡ ÏL∆¬»ƒ∆ƒ¿«¿ƒ«¿»¿ƒ¿«¬»

dÓLa Ú·M‰Ïe d„·ÚÏe21,Ì‰· eÈ‰L ÌÈÓÎÁ‰Â . ¿»¿»¿ƒ»«ƒ¿»¿«¬»ƒ∆»»∆
ÌL ÔÈ‡L ÔÈn„Ó ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ Ì‰È‰k ÔB‚k22dBÏ‡ ¿…¬≈∆¿«≈»∆¿«ƒ∆≈»¡«

el‡‰ ˙B¯ev‰ eNÚpL ,ÌÈlbÏb‰Â ÌÈ·ÎBk‰ ‡l‡23 ∆»«»ƒ¿««¿«ƒ∆«¬«»≈
ÌÏÏ‚a24Ô˙eÓ„ÏÂ25¯eˆ Ï·‡ .26‰È‰ ‡Ï ,ÌÈÓÏBÚ‰ ƒ¿»»¿ƒ¿»¬»»»ƒ…»»

ÌÈ„ÈÁÈ ‡l‡ ,BÚ„BÈ ‡ÏÂ B¯ÈkÓ ‰È‰L Ì„‡ ÌeL»»∆»»«ƒ¿…¿∆»¿ƒƒ
¯·ÚÂ ÌL Á ,ÁÏLe˙Óe CBÁ ÔB‚k ,ÌÏBÚa27ÏÚÂ . »»¿¬¿∆«…«≈»≈∆¿«

ÏbÏb˙Óe CÏB‰ ÌÏBÚ‰ ‰È‰ ‰Ê C¯c28„ÏBpL „Ú , ∆∆∆»»»»≈ƒ¿«¿≈«∆«
ÌÏBÚ ÏL B„enÚ29.eÈ·‡ Ì‰¯·‡ ‡e‰Â «∆»¿«¿»»»ƒ

הנביאים.15) מאותם אחד השמים.16)כל מן
מאז.17) אלילים לעבודת נבחרים למכבדיה.)18מקומות
שקר.20)לבוזיה.19) במדרשֿרבה 21)נביאי כמבואר

נח). פרשת ערב,22)(סוף בשפת הלשון לתיקון מלה
א). הלכה א, פרק התורה יסודי (הלכות כמבואר

לעבדן.23) בהיכלות לפי 25)לשמם.24)הנתונות
תבניתם. אלה 27)הקדושֿברוךֿהוא.26)דמות חמישה

התורה; מעידה עליו - חנוך גמורים: כצדיקים מפורסמים
אמרו  וחז"ל כד). ה, (בראשית האלוקים את חנוך ויתהלך
וכו' אליהו חנוך, הם: ואלה עדן, בגן בחייהם נכנסו תשעה
אבכיר) מדרש בשם מב, אות בראשית שמעוני, (ילקוט
לדור  נתלו ימים "שבעה אמרו: קח:) (סנהדרין ובמסכת
שיוכלו  כדי כלומר: מתושלח", של אבלו ימי והם המבול,
המבול  נתעכב צדיק, לאותו לו כראוי ולהספיד להתאבל

צדיק  איש נח התורה: מעידה - נח לכבודו. ימים שבעה
כמרביצי  ידועים - ועבר שם ט). ו, (בראשית היה תמים
כה, (בראשית ה' את לדרוש ותלך בבתיֿמדרשיהם: תורה
(בראשיתֿרבה, ועבר שם של לביתֿמדרשם שהלכה כב),
שם  של בביתֿדינו לו:): (עבודהֿזרה אמרו וכן סג). פרק
ותישרף  הוציאוה יהודה ויאמר דכתיב הזנות, על גזרו ועבר
חלק  נבוכים (מורה רבינו דברי והשווה כד). לח, (בראשית
הנביאים  באלה אומרים החכמים תמצא "וכן לט): ב,
מתושלח, של ביתֿדינו עבר, של ביתֿדינו למשה: שקדמו
נביאים" היו השלום, עליהם כולם, - מתושלח של מדרשו

ומתפתח.28)וכו'. הולך ונמשך, שהעולם 29)הולך
עליו. עומד הרוחני

.‚ÏÓ‚pL ÔÂÈk30Ô˙È‡31ËËBLÏ ÏÈÁ˙‰ ,‰Ê32 ≈»∆ƒ¿«≈»∆ƒ¿ƒ¿≈
Â BzÚ„a‰ÏÈl·e ÌBia ·LÁÏ ÏÈÁ˙‰Â ,ÔË˜ ‡e‰ ¿«¿¿»»¿ƒ¿ƒ«¿…«««¿»

‚‰B ‰f‰ ÏbÏb‰ ‰È‰iL ¯LÙ‡ C‡È‰ :dÓ˙ ‰È‰Â¿»»»≈«≈«∆¿»∆ƒ¿∆««¿««∆≈
‚È‰Ó BÏ ‰È‰È ‡ÏÂ „ÈÓz33È‡ Èk ,B˙B‡ ·aÒÈ ÈÓe ? »ƒ¿…ƒ¿∆«¿ƒƒ¿«≈ƒƒ

‡ÏÂ „nÏÓ BÏ ‰È‰ ‡ÏÂ ?BÓˆÚ ˙‡ ·aÒiL ¯LÙ‡∆¿»∆¿«≈∆«¿¿…»»¿«≈¿…
Ú˜LÓ ‡l‡ ,¯·c ÚÈ„BÓ34È„·BÚ ÔÈa ÌÈcNkŒ¯e‡a ƒ«»»∆»À¿»¿«¿ƒ≈¿≈

È„·BÚ ÌÚ‰ ÏÎÂ Bn‡Â ÂÈ·‡Â ,ÌÈLth‰ ÌÈ·ÎBÎ»ƒ«ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»»»¿≈
Ì‰nÚ „·BÚ ‡e‰Â ,ÌÈ·ÎBÎ35ÔÈ·Óe ËËBLÓ BaÏÂ .36, »ƒ¿≈ƒ»∆¿ƒ¿≈≈ƒ

B˙e·zÓ ˜„v‰ Â˜ ÔÈ·‰Â ˙Ó‡‰ C¯c ‚ÈN‰L „Ú«∆ƒƒ∆∆»¡∆¿≈ƒ««∆∆ƒ¿»
‰BÎp‰37‚È‰Ó ‡e‰Â „Á‡ dBÏ‡ ÌL LiL Ú„ÈÂ , «¿»¿»«∆≈»¡«∆»¿«¿ƒ

‡ˆÓp‰ ÏÎa ÔÈ‡Â ,Ïk‰ ‡¯· ‡e‰Â ,ÏbÏb‰38dBÏ‡ ««¿«¿»»«…¿≈¿»«ƒ¿»¡«
¯·„Â .ÌÈÚBË ÌÏBÚ‰ ÏkL Ú„ÈÂ .epnÓ ıeÁ39Ì¯bL ƒ∆¿»«∆»»»ƒ¿»»∆»«

˙‡Â ÌÈ·ÎBk‰ ˙‡ ÌÈ„·BÚL ,‰Ê ˙eÚËÏ Ì‰Ï»∆¿»∆∆¿ƒ∆«»ƒ¿∆
‰L ÌÈÚa¯‡ Ô·e .ÌzÚcÓ ˙Ó‡‰ „·‡L „Ú ˙B¯ev‰««∆»«»¡∆ƒ«¿»∆«¿»ƒ»»
ÏÈÁ˙‰ ,Ú„ÈÂ ¯Èk‰L ÔÂÈk .B‡¯Ba ˙‡ Ì‰¯·‡ ¯Èk‰ƒƒ«¿»»∆¿≈»∆ƒƒ¿»«ƒ¿ƒ

˙B·eLz ·ÈL‰Ï40ÌÈcNkŒ¯e‡ Èa ÏÚ41ÔÈc C¯ÚÏÂ42 ¿»ƒ¿«¿≈«¿ƒ¿«¬…ƒ
ÌÈÎÏB‰ Ìz‡L ˙Ó‡‰ C¯c BÊ ÔÈ‡L ,¯ÓBÏÂ Ì‰nÚƒ»∆¿«∆≈∆∆»¡∆∆«∆¿ƒ

ÌÈÓÏv‰ ¯aLÂ !da43ÔÈ‡L ,ÌÚÏ ÚÈ„B‰Ï ÏÈÁ˙‰Â , »¿ƒ≈«¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ«»»∆≈
˙BÁzL‰Ï Èe‡¯ BÏÂ ,ÌÏBÚ‰ dBÏ‡Ï ‡l‡ „·ÚÏ Èe‡»̄«¬…∆»∆¡«»»¿»¿ƒ¿«¬
ÌÈ‡e¯a‰ Ïk e‰e¯ÈkiL È„k ,CqÏe ·È¯˜‰Ïe¿«¿ƒ¿«≈¿≈∆«ƒ»«¿ƒ
‡lL È„k ,˙B¯ev‰ Ïk ¯aLÏe „a‡Ï Èe‡¯Â ;ÌÈ‡a‰«»ƒ¿»¿«≈¿«≈»«¿≈∆…
ÌL ÔÈ‡L ÌÈn„Ó Ì‰L el‡ BÓk ,ÌÚ‰ Ïk Ô‰· eÚËÈƒ¿»∆»»»¿≈∆≈¿«ƒ∆≈»

bL ÔÂÈk .el‡ ‡l‡ dBÏ‡Lwa ,ÂÈ˙BÈ‡¯a Ì‰ÈÏÚ ¯· ¡«∆»≈≈»∆»«¬≈∆ƒ¿»»ƒ≈
CÏn‰44ÏÈÁ˙‰Â .Ô¯ÁÏ ‡ˆÈÂ Ò BÏ ‰NÚÂ ,B‚¯‰Ï «∆∆¿»¿¿«¬»≈¿»»¿»»¿ƒ¿ƒ

,ÌÚÈ„B‰Ïe ÌÏBÚ‰ ÏÎÏ ÏB„b ÏB˜a ‡¯˜ÏÂ „ÓÚÏ«¬…¿ƒ¿…¿»¿»»»¿ƒ»
.„·ÚÏ Èe‡¯ BÏÂ ÌÏBÚ‰ ÏÎÏ „Á‡ dBÏ‡ ÌL LiL∆≈»¡«∆»¿»»»¿»«¬…
¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ ÌÚ‰ ıa˜Óe ‡¯B˜Â Cl‰Ó ‰È‰Â¿»»¿«≈¿≈¿«≈»»≈ƒ¿ƒ
‡e‰Â ÔÚk ı¯‡Ï ÚÈb‰L „Ú ,‰ÎÏÓÓÏ ‰ÎÏÓnÓeƒ«¿»»¿«¿»»«∆ƒƒ«¿∆∆¿««¿

‡¯˜iÂ" :¯Ó‡pL ,‡¯B˜45."ÌÏBÚ Ï‡ '‰ ÌLa ÌL ≈∆∆¡««ƒ¿»»¿≈≈»
ÏÚ BÏ ÔÈÏ‡BLÂ ÂÈÏ‡ ÔÈˆa˜˙Ó ÌÚ‰ eÈ‰L ÔÂÈÎÂ¿≈»∆»»»ƒ¿«¿ƒ≈»¿¬ƒ«
„Ú ,BzÚ„ ÈÙk „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ÚÈ„BÓ ‰È‰ ,ÂÈ¯·c¿»»»»ƒ«¿»∆»¿∆»¿ƒ«¿«
ÌÈÙÏ‡ ÂÈÏ‡ eˆa˜˙pL „Ú ;˙Ó‡‰ C¯„Ï e‰¯ÈÊÁiL∆«¬ƒ≈¿∆∆»¡∆«∆ƒ¿«¿≈»¬»ƒ

Ì‰¯·‡ ˙Èa ÈL‡ Ì‰Â ,˙B··¯e46ÌaÏa Ï˙LÂ . ¿»¿≈«¿≈≈«¿»»¿»«¿ƒ»
‰f‰ ÏB„b‰ ¯wÚ‰47ÌÈ¯ÙÒ Ba ¯aÁÂ ,48BÚÈ„B‰Â , »ƒ»«»«∆¿ƒ≈¿»ƒ¿ƒ

¯È‰ÊÓe „nÏÓ ˜ÁˆÈ ·LÈÂ .Ba ˜ÁˆÈÏ49˜ÁˆÈÂ . ¿ƒ¿»¿¿»«ƒ¿»¿«≈«¿ƒ¿ƒ¿»
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·˜ÚÈÏ ÚÈ„B‰50˜ÈÊÁÓe „nÏÓ ·LÈÂ ,„nÏÏ e‰pÓe ƒ«¿«¬…ƒ»¿«≈¿»«¿«≈«¬ƒ
ÂÈÏ‡ ÌÈÂÏp‰ Ïk51,Ìlk ÂÈa „nÏ eÈ·‡ ·˜ÚÈÂ . »«ƒ¿ƒ≈»¿«¬…»ƒƒ≈»»À»

e‰pÓe ÈÂÏ ÏÈc·‰Â52‰·ÈLÈa B·ÈLB‰Â ,L‡¯53, ¿ƒ¿ƒ≈ƒƒ»…¿ƒƒƒ»
˙‡ ‰eˆÂ .Ì‰¯·‡ ˙ÂˆÓ ¯ÓLÏÂ ÌM‰ C¯c „nÏÏ¿«≈∆∆«≈¿ƒ¿…ƒ¿««¿»»¿ƒ»∆
È„k ,‰pÓÓ ¯Á‡ ‰pÓÓ ÈÂÏ ÈaÓ e˜ÈÒÙÈ ‡lL ,ÂÈa»»∆…«¿ƒƒ¿≈≈ƒ¿À∆««¿À∆¿≈
È·a ¯ab˙Óe CÏB‰ ¯·c‰ ‰È‰Â .„enl‰ ÁÎM˙ ‡lL∆…ƒ»««ƒ¿»»«»»≈ƒ¿«≈ƒ¿≈

˙ÈNÚÂ ,Ì‰ÈÏ‡ ÌÈÂÏp·e ·˜ÚÈ54‡È‰L ‰n‡ ÌÏBÚa «¬…«ƒ¿ƒ¬≈∆¿«¬≈»»À»∆ƒ
,ÌÈ¯ˆÓa Ï‡¯NÈÏ ÌÈÓi‰ eÎ¯‡L „Ú .'‰ ˙‡ ˙Ú„BÈ««∆«∆»¿«»ƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ¿«ƒ

ÌÈ·ÎBk „·ÚÏÂ Ô‰ÈNÚÓ „ÓÏÏ e¯ÊÁÂ55ıeÁ ,Ô˙BÓk ¿»¿ƒ¿…«¬≈∆¿«¬…»ƒ¿»
Ú ‡Ï ÌÏBÚÓe .˙B·‡ ˙ÂˆÓa „ÓÚL ,ÈÂÏ Ë·MÓ„· ƒ≈∆≈ƒ∆»«¿ƒ¿«»≈»…»«

ÈÂÏ Ë·L56Ë˜ŒËÚÓÎÂ .ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú57‰È‰ ≈∆≈ƒ¬«»ƒ¿ƒ¿«»»»
¯wÚ‰58·˜ÚÈ Èa ÔÈ¯ÊBÁÂ ,¯˜Ú Ì‰¯·‡ Ï˙ML »ƒ»∆»««¿»»∆¡«¿¿ƒ¿≈«¬…

ÌÏBÚ‰ ˙eÚËÏ59,e˙B‡ '‰ ˙·‰‡Óe .Ô˙BiÚ˙e ¿»»»¿ƒ»≈«¬«»
Ì‰¯·‡Ï ‰Úe·M‰ ˙‡ B¯ÓMÓe60‰NÚ ,eÈ·‡61 ƒ»¿∆«¿»¿«¿»»»ƒ»»

ÔÂÈk .BÁÏLe ÌÈ‡È·p‰ Ïk ÏL Ôa¯ ea¯ ‰LÓ∆«≈«»∆»«¿ƒƒ¿»≈»
,‰ÏÁÏ Ï‡¯NÈ '‰ ¯Á·e ,ea¯ ‰LÓ ‡a˙pL∆ƒ¿«≈∆«≈»«ƒ¿»≈¿«¬»
‰È‰i ‰Óe ,B˙„B·Ú C¯c ÌÚÈ„B‰Â ˙BˆÓa Ô¯ÈzÎ‰ƒ¿ƒ»¿ƒ¿¿ƒ»∆∆¬»«ƒ¿∆

.‰È¯Á‡ ÌÈÚBh‰ ÏÎÂ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ËtLÓƒ¿«¬«»ƒ¿»«ƒ«¬∆»

שנים.30) שלש כבן אז והוא אמו, משדי כשנעתק
אבינו,31) אברהם - והוא לעולם, ימוט שלא זה חזק עמוד

איתן  רב: אמר א). פט, (תהילים האזרחי" "איתן שנקרא:
השנה  (ראש ואמרו טו.). בתרא (בבא אברהם זה - האזרחי
עולם  איתני בו שנולדו תשרי חודש הוא - איתנים ירח יא.):
כמו: בקיומו, ומתמיד חזק פירושו: - איתן האבות. -
כד) ה, (עמוס איתן נחל י); ו, (מיכה ארץ מוסדי והאיתנים

פוסקים. אינם שמימיו לחקור 32)- ברוחו: לחפש
(עמוס  ה' דבר את לבקש ישוטטו הכתוב: שם על ולהתבונן.
ד). יב, (דניאל הדעת ותרבה רבים ישוטטו יב); ח,

שהעולם 33) תאמר, אומר: אבינו אברהם שהיה כמאמרם:
לו: ואמר הקדושֿברוךֿהוא עליו הציץ מנהיג?! בלי הזה
לט). פרק (בראשיתֿרבה, העולם! בעל הוא אני

בתוכם.34) ונתון אבינו 35)שקוע אברהם שמצינו: כמו
עובד  שהייתי עוון בידי יש שמא ואומר: מתפחד היה
לך  הקדושֿברוךֿהוא: לו אמר הללו. השנים כל עבודהֿזרה
אתה  אף פורח, זה טל מה - ג) קי, (תהילים ילדותיך טל
סד). פרק (בראשיתֿרבה, ואינם פורחים עוונותיך

לימדו,37)ומתבונן.36) לא אב שמעון: רבי שאמר כמו
לו  זימן - התורה? את למד ומהיכן לו. היה לא ורב

נובעות  והיו רבנים שני כמין כליותיו שתי הקדושֿברוךֿהוא
סא). פרק (בראשיתֿרבה, וחכמה תורה אותו ומלמדות

כולו.38) העולם בכל המציאות, גלגולי 39)בכל גם ידע
בדמות  עבודהֿזרה לעבוד כך: לידי שהביאום הסיבות

ותמונות. לשון 40)צורות דרך על קושיות, להקשות
תשובה". יש - לדין "ואם בדבר"; תשובות "שתי החכמים:

(בראשיתֿרבה,41) המדרש לפי מגוריו, עיר או מולדתו עיר
על  ט), לא, (ישעיה בציון לו אור אשר מלשון: לח), פרק
אביו. צלמי את שברו על בה שהשליכוהו האש מדורת שם

בבל זהו 44)(שם).43)להתווכח.42) מלך נמרוד
אלא 45)(שם). - ויקרא תקרא: "אל חז"ל: ואמרו

הקדושֿ של שמו אבינו אברהם שהקריא מלמד: ויקריא,
י.). (סוטה ושב" עובר כל בפי הנפש 46)ברוךֿהוא ואת

כנפי  תחת שהכניסן - ה) יב, (בראשית בחרן עשו אשר
הנשים  מגיירת ושרה האנשים את מגייר אברהם השכינה:
לט). (בראשיתֿרבה, עשאום כאילו הכתוב עליהם ומעלה

האלילים.47) ואפסות אחד עולם באֿל האמונה שורש
פירקי 48) מאה ארבע אבינו דאברהם דעבודהֿזרה גמירי,

ארבע  בן שספר בידינו, קבלה - יד:) (עבודהֿזרה הויין
אברהם. בידי היה עבודהֿזרה ענייני על פרקים מאות

האמת)",49) לדרך (=אותם "ומחזיר אחרות: נוסחאות
א).50)"ומחזיק". פרשה שהלכו 51)(שמותֿרבה,

אליו. ונתחברו תורתו לא 52)אחרי ליעקב: המלאך "אמר
ולא  בנים לך יש הרי - לך" אעשרנו "עשר אמרת: כך
לה'" "קודש ללוי ועלה מבנימין התחיל אותם"... עישרת
השרת  כמלאכי בארץ לפניו משרתים בניֿלוי שיהיו וברכו,

לז). פרק אליעזר, דרבי (פרקי של 53)בשמים" מימיהם
הייתה  - במצרים היו מהם: ישיבה פסקה לא אבותינו
(יומא  וכו' עימהם ישיבה - במדבר היו עימהם; ישיבה

אוקספורד.54)כח:). כנוסח (שמותֿרבה,55)ונעשתה,
היו  במצרים כשהיו בישראל, מוצא אתה "וכן טז): פרשה

עבודהֿזרה". כי 56)עובדי ברכה): (ספרי, כמאמרם
זו  - "אמרתך" ט), לג, (דברים ינצורו ובריתך אמרתך שמרו
אמרו  וכן בריתֿמילה. זו - ינצורו" "ובריתך עבודהֿזרה,
עבודהֿזרה. עבד לא לוי של שבטו סו:): (יומא

קט 57) מז). טז, (יחזקאל הכתוב: כלשון מועט, זמן כעבור
במילה. נופל יסוד שהנון קטן, מן מקוצרת תמונה -

למעלה.58) שנזכר האמונה אוקספורד:59)שורש נוסח
בו.60)"העמים". יתברכו הארץ גויי ושכל זרעו, להרבות

הרמה.61) לתעודתו והכשירו מיוחדות בסגולות חננו
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ה'תש"פ  מנחםֿאב י"ט ראשון יום

יט. עשה מצות
― הי"ט יתעּלההּמצוה לֹו להֹודֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָ

וׂשבעּת "ואכלּת יתעּלה: אמרֹו והּוא ּכלֿאכילה, ְְְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָָאחר

וגֹו'" אלהי אתֿה' i)ּוברכּת ,g mixac)הּתֹוספּתא ּולׁשֹון . ְְְְֱֵֶֶֶַַָָֹ
(e wxt yix zekxa):ׁשּנאמר מןֿהּתֹורה, הּמזֹון "ּברּכת :ְֱִִֶֶַַַַָָ

מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר אתֿה'". ּוברכּת וׂשבעּת ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָואכלּת
ּברכֹות. ּבמּסכת מקֹומֹות ּבכּמה ְְְְֶֶַַָָזֹו
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ה'תש"פ  מנחםֿאב כ' שני יום

יט. עשה מצות
― הי"ט יתעּלההּמצוה לֹו להֹודֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָ

וׂשבעּת "ואכלּת יתעּלה: אמרֹו והּוא ּכלֿאכילה, ְְְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָָאחר
וגֹו'" אלהי אתֿה' i)ּוברכּת ,g mixac)הּתֹוספּתא ּולׁשֹון . ְְְְֱֵֶֶֶַַָָֹ

(e wxt yix zekxa):ׁשּנאמר מןֿהּתֹורה, הּמזֹון "ּברּכת :ְֱִִֶֶַַַַָָ
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר אתֿה'". ּוברכּת וׂשבעּת ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָואכלּת

ּברכֹות. ּבמּסכת מקֹומֹות ּבכּמה ְְְְֶֶַַָָזֹו

ה'תש"פ  מנחםֿאב כ"א שלישי יום

יט. עשה מצות
― הי"ט יתעּלההּמצוה לֹו להֹודֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָ

וׂשבעּת "ואכלּת יתעּלה: אמרֹו והּוא ּכלֿאכילה, ְְְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָָאחר
וגֹו'" אלהי אתֿה' i)ּוברכּת ,g mixac)הּתֹוספּתא ּולׁשֹון . ְְְְֱֵֶֶֶַַָָֹ

(e wxt yix zekxa):ׁשּנאמר מןֿהּתֹורה, הּמזֹון "ּברּכת :ְֱִִֶֶַַַַָָ
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר אתֿה'". ּוברכּת וׂשבעּת ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָואכלּת

ּברכֹות. ּבמּסכת מקֹומֹות ּבכּמה ְְְְֶֶַַָָזֹו

ה'תש"פ  מנחםֿאב כ"ב רביעי יום

רטו. יט. עשה מצות
יט. עשה מצות
― הי"ט יתעּלההּמצוה לֹו להֹודֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָ

וׂשבעּת "ואכלּת יתעּלה: אמרֹו והּוא ּכלֿאכילה, ְְְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָָאחר
וגֹו'" אלהי אתֿה' i)ּוברכּת ,g mixac)הּתֹוספּתא ּולׁשֹון . ְְְְֱֵֶֶֶַַָָֹ

(e wxt yix zekxa):ׁשּנאמר מןֿהּתֹורה, הּמזֹון "ּברּכת :ְֱִִֶֶַַַַָָ
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר אתֿה'". ּוברכּת וׂשבעּת ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָואכלּת

ּברכֹות. ּבמּסכת מקֹומֹות ּבכּמה ְְְְֶֶַַָָזֹו

― הרט"ו והּואהּמצוה להּמֹול, ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַָָ
ּכלֿזכר" לכם "הּמֹול לאברהם: יתעּלה (ziy`xaאמרֹו ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָ

(i ,fiמצות למבּטל הּכרת על הּתֹורה הֹודיעה ּובפרּוׁש .ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָ
לאֿיּמֹול אׁשר זכר "וערל יתעּלה: אמרֹו והּוא זֹו, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָֹעׂשה

וגֹו'" ונכרתה ערלתֹו ci)אתּֿבׂשר ,my my)נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְְְְֲִִֶַָָָָָ
מּׁשּבת י"ט ּבפרק זֹו מצוה מיבמֹות(lw.)ּדיני ד' ּופרק ְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָ

(:fn)מצּוה ׁשהאב ּכמֹו ּבנּה מילת על מצּוה האּׁשה ואין .ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֻֻ
ּבקּדּוׁשין ׁשּנתּבאר ּכמֹו ,ּכ .(hk.)על ְְְִִִֵֶַָָ

ה'תש"פ  מנחםֿאב כ"ג חמישי יום

סדר רטו. עשה השנה,מצות כל תפלות
וכו' עלינו ימלוך .. העם נהגו

― הרט"ו והּואהּמצוה להּמֹול, ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַָָ
ּכלֿזכר" לכם "הּמֹול לאברהם: יתעּלה (ziy`xaאמרֹו ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָ

(i ,fiמצות למבּטל הּכרת על הּתֹורה הֹודיעה ּובפרּוׁש .ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָ
לאֿיּמֹול אׁשר זכר "וערל יתעּלה: אמרֹו והּוא זֹו, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָֹעׂשה

וגֹו'" ונכרתה ערלתֹו ci)אתּֿבׂשר ,my my)נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְְְְֲִִֶַָָָָָ
מּׁשּבת י"ט ּבפרק זֹו מצוה מיבמֹות(lw.)ּדיני ד' ּופרק ְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָ

(:fn)מצּוה ׁשהאב ּכמֹו ּבנּה מילת על מצּוה האּׁשה ואין .ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֻֻ
ּבקּדּוׁשין ׁשּנתּבאר ּכמֹו ,ּכ .(hk.)על ְְְִִִֵֶַָָ

ּכלֿהּׁשנה ּתפּלֹות ימלסדר העם.. נהגּו ְְֲִִֵֶַָָָָָָֹ
וכו' עמודעלינּו עד קסב מעמוד נדפס ְֵָ

קסד

ה'תש"פ  מנחםֿאב כ"ד שישי יום

וסּדּורן. הּתפּלה ּברכֹות ּברּונסח א ְְְִִִַַָָָֹ
עמודאּתה.. עד קסד מעמוד לעיל נדפס ַָ

קעב
.. הוידּוי וכּו'נסח ׁשלֹום' נדפסעֹוׂשה ְִֶַַָֹ

קעג עמוד עד קעב מעמוד

ה'תש"פ  מנחםֿאב כ"ה ש"ק יום

קעג מעמוד לעיל נדפס הּמזֹון ּברּכת ְִַַַָֹנסח
קעד עמוד עד

מעמ' לעיל נדפס ּבה' אׂשיׂש אּתה.. ִַַָָָּברּו
קעו  עמוד עד קעד

קנד. עשה מצות
יום שניֿ שבתֿ קודש כ ֿ'כ "ה מנחםֿ אב 
― הקנ"ד ּבּׁשּבת,הּמצוה לׁשּבֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַַָָ

ּתׁשּבת" הּׁשביעי "ּובּיֹום אמרֹו: ai)והּוא ,bk zeny)ּוכבר . ְְְְְִִִַַָָֹ
יתעּלה לנּו ּובאר ּפעמים. ּכּמה זֹו ּבמצוה הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָנכּפל

(i ,k zeny)לנּו חֹובה היא מןֿהּמלאכה הּזאת ׁשהּׁשביתה ,ְְִִִֶַַַָָָָָֹ
ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ולעבדינּו. ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָולבהמּתנּו

טֹוב יֹום ּבמּסכת וגם .(dvia)ׁשּבת ְְֶֶַַַָ
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n wxt dinxi - mi`iap

àî-÷øô äéîøéaiÎ`

àíéLðà äøNòå Cìnä éaøå äëeìnä òøfî òîLéìà-ïá äéðúð-ïa ìàòîLé àa éòéáMä Lãça | éäéå©§¦´©´Ÿ¤©§¦¦À¨´¦§¨¥´¤§©§¨´¤¡¦¨¨´¦¤´©©Â§¨§©¥̧©¤¹¤©£¨¨¸£¨¦¬
:ätöna åcçé íçì íL eìëàiå äútönä í÷éçà-ïá eäéìãb-ìà BzàáúøNòå äéðúð-ïa ìàòîLé í÷iå ¦²¤§©§¨¬¤£¦−̈©¦§¨®¨©¸Ÿ§¨¬¤²¤©§−̈©¦§¨«©¨¨Á¦§¨¥̧¤§©§¹̈©£¤¬¤

ìáa-Cìî ãé÷ôä-øLà Búà úîiå áøça ïôL-ïa í÷éçà-ïá eäéìãb-úà ekiå Bzà eéä-øLà | íéLðàä̈£¨¦´£¤¨´¦À©Â©¤§©§¨̧¤£¦¨¯¤¨¨²©¤−¤©¨´¤Ÿ®£¤¦§¦¬¤«¤¨¤−
:õøàaâúà íL-eàöîð øLà íécNkä-úàå ätöna eäéìãb-úà Bzà eéä-øLà íéãeäiä-ìk úàå ¨¨«¤§¥´¨©§¦À£¤¨¸¦³¤§©§Æ̈Æ©¦§½̈§¤©©§¦−£¤´¦§§¨®¥µ

:ìàòîLé äkä äîçìnä éLðàã:òãé àì Léàå eäéìãb-úà úéîäì éðMä íBia éäéåäíéLðà eàáiå ©§¥´©¦§¨½̈¦−̈¦§¨¥«©§¦²©¬©¥¦−§¨¦´¤§©§¨®§¦−¬Ÿ¨¨«©¨´Ÿ£Â¨¦
àéáäì íãéa äðBáìe äçðîe íéããbúîe íéãâá éòø÷e ï÷æ éçlâî Léà íéðîL ïBøîMîe BìMî íëMî¦§¤º¦¦³¦«Ÿ§Æ§Ÿ¦´¦½§ª§¥¬¨¨²§ª¥¬§¨¦−¦§«Ÿ§¦®¦§¨³§¨Æ§¨½̈§¨¦−

:ýåýé úéaåøîàiå íúà Lâôk éäéå äëáe Cìä Cìä ätönä-ïî íúàø÷ì äéðúð-ïa ìàòîLé àöiå ¥¬§¨«©Â¥¥¦§¨¥̧¤§©§¨³¦§¨¨Æ¦©¦§½̈Ÿ¥¬¨−ŸŸ¤®©«§¦Æ¦§´ŸŸ½̈©´Ÿ¤
:í÷éçà-ïá eäéìãb-ìà eàa íäéìàæCBz-ìà äéðúð-ïa ìàòîLé íèçLiå øéòä CBz-ìà íàBák éäéå £¥¤½−Ÿ¤§©§¨¬¤£¦¨«©§¦¾§−̈¤´¨¦®©¦§¨¥º¦§¨¥³¤§©§¨Æ¤´
:Bzà-øLà íéLðàäå àeä øBaäçeðúîz-ìà ìàòîLé-ìà eøîàiå íá-eàöîð íéLðà äøNòå ©½−§¨£¨¦¬£¤¦«©£¨¸̈£¨¦¹¦§§À̈©Ÿ§³¤¦§¨¥Æ©§¦¥½

:íäéçà CBúa íúéîä àìå ìcçiå Láãe ïîLå íéøòNe íéhç äãOa íéðîèî eðì-Lé-ékèøLà øBaäå ¦«¤¨³©§Ÿ¦Æ©¨¤½¦¦¬§Ÿ¦−§¤´¤§¨®©¤§©¾§¬Ÿ¡¦−̈§¬£¥¤«§©À£¤Á
éìLäéðtî àñà Cìnä äNò øLà àeä eäéìãb-ãéa äkä øLà íéLðàä éøât-ìk | úà ìàòîLé íL C ¦§¦̧¨³¦§¨¥Æ¥´¨¦§¥´¨£¨¦À£¤³¦¨Æ§©§©§½̈À£¤³¨¨Æ©¤´¤¨½̈¦§¥−

:íéììç eäéðúð-ïa ìàòîLé àlî Búà ìàøNé-Cìî àLòaéíòä úéøàL-ìk-úà ìàòîLé | aLiå ©§¨´¤«¤¦§¨¥®ŸÀ¦¥²¦§¨¥¬¤§©§−̈£¨¦«©¦´§§¦Â§¨¥¤¨§¥¦¸¨¹̈
íéçaè-áø ïãàøæeáð ãé÷ôä øLà ätöna íéøàLpä íòä-ìk-úàå Cìnä úBða-úà ätöna øLà£¤´©¦§À̈¤§³©¤Æ¤Æ§¤¨¨¨Æ©¦§¨¦´©¦§½̈£¤´¦§¦À§«©§£¨Æ©©¨¦½

:ïBnò éða-ìà øáòì Cìiå äéðúð-ïa ìàòîLé íaLiå í÷éçà-ïa eäéìãb-úààéçø÷-ïa ïðçBé òîLiå ¤§©§−̈¤£¦®̈©¦§¥Æ¦§¨¥´¤§©§½̈©¥¾¤©£−Ÿ¤§¥¬©«©¦§©Æ¨¨´¤¨¥½©
Bzà øLà íéìéçä éøN-ìëå:äéðúð-ïa ìàòîLé äNò øLà äòøä-ìk úàáéíéLðàä-ìk-úà eç÷iå §¨¨¥¬©£¨¦−£¤´¦®¥³¨¨«¨¨Æ£¤´¨½̈¦§¨¥−¤§©§¨«©¦§Æ¤¨¨´£¨¦½

:ïBòáâa øLà íéaø íéî-ìà Búà eàöîiå äéðúð-ïa ìàòîLé-íò íçläì eëìiå©¥´§½§¦¨¥−¦¦§¨¥´¤§©§¨®©¦§§´Ÿ½¤©¬¦©¦−£¤¬§¦§«

i"yx
(‡).êìîä éáøå:גדולה שנטל בו נתקנאו המלך ושרי
(‰).'ä úéá àéáäì יודעים היו לא מביתם כשנסעו

זקנם. וגלחו בגדיהם וקרעו שמעו ובדרך הבית בחורבן
íéããåâúîå:שריטה לשון .(Ë).åäéìãâ ãéá äëä øùà

חש  ולא קרח בן יוחנן לעצת לחוש לו שהיה מתוך
ידו: על נהרגו כאילו עליו íéáø.(È·)העלה íéî ìà

סגיאין: מיין ברכת על

cec zcevn
(‡).Ï‡ÚÓ˘È עמון:·‡ בני ‰ÍÏÓ.מארץ  È·¯Â של המ "ם 

היה שגם  ר"ל המלך  רבי  עם כאומ ' בשתים משמשת מזרע
גדול  ושר מלוכה מזרע שהיה  בעבור  וכאומר  המלך  משרי

הגדולה: שלקח על  בגדליה נתקנא לזה המלך  ÂÎÈÂ.(·)לפני
המיתו: לבדו וישמעאל  הכהו ‰È˜Ù„.כולם  על ‡˘¯ כמו

בו: ונתקנא בארץ שהפקידו על  היה  הסיבה  ר "ל  הפקיד אשר
(‚).‰ÓÁÏÓ‰ È˘‡ כמ"ש‡˙ בשבי לקח העם יתר כי

‰˘È.(„)בענין: ÌÂÈ· È‰ÈÂ:אחריו של  למקרא  È‡Â˘מוסב 
.Ú„È ‡Ï: הדבר נודע  היה  לא ÂÎÂ'.(‰)עדיין Ô˜Ê ÈÁÏÂ‚Ó: יהודה וגלות ובה "מ  ירושלים חורבן על  ואבל צער  È·‰Ï‡דרך 
.'‰ ˙È·:( י (מגילה  בית שאין אע "פ שמקריבין שמעתי רז"ל  וכמ "ש המזבח  על הקריבו החורבן אחר  שגם ‰ÍÏÂ(Â)יתכן

.‰Î·Â ÍÂÏ‰:אותם לרמות  למען מולדתו אבדן על  כבוכה עצמו  לו·Â‡Â.מראה היה  במצפה  כי לירושלים מללכת  הסיבם 
להרגם: נאות  אחריו:ÌËÁ˘ÈÂ.(Ê)מקום  ירדפו לבל גדליה  מהריגת מהר ידם על יגולה לבל כוונתו שהיתה ˙ÍÂיתכן  Ï‡

.¯Â·‰:שם ÌÈ˘‡‰Â.שהיה  ‡Â‰:אנשיו עם שחטם  ·Ì.(Á)הוא Â‡ˆÓ:'וכו משכם  ÂÎÂ'.בהבאים ÂÏ ˘È ÈÎ לך ונגיד 
אתה: המיתום:Ï„ÁÈÂ.שתקחם  ולא  מהם ‚„Â‰ÈÏ.(Ë)חדל  „È·:במצפה גדליה  וכו':‰Â‡.במקום עשה  אשר  הבור  ÈÙÓזהו 

.‡˘Ú·:עמו בהלחמו שמה לבא  יוכל  הזה:‡Â˙Â.לבל  הבור כמ"שÈÂ˘·.(È)את  למצפה מעצמם הבאים העם את בשבי לקח
גדליה: עם והניחם  נבוזראדן השאיר אשר  העם  ואת  וישבם:Ì·˘ÈÂ.למעלה ואמר חזר הדברים שארכו  Â·ÚÏ¯.לפי ÍÏÈÂ הלך

שמה: לשבת  עמון בני  אל לעבור  במצפה:ÚÓ˘ÈÂ.(È‡)עמהם אז היה לא כי שהיה  ‰‡ÌÈ˘.(È·)במקום ÏÎ אשר‡˙
¯·ÌÈ.עמהם: ÌÈÓ Ï‡:הרבים המים  בריכת על 

oeiv zcevn
(‡).È·¯Â בבל מלך רבי וכל כמו שררה ל"ט)ענין ÌÁÏ.:(לעיל

הלחם : שם  על  קרויה  סעודה  גילוח ÈÁÏÂ‚Ó.(‰)כל מלשון
כמשפטםÌÈ„„Â‚˙ÓÂ.השער: ויתגדדו וכן  הבשר שריטת  ענין
יח) פגיעה :Â‚ÙÎ˘.(Â):(מ"א אוצרותÌÈÂÓËÓ.(Á)ענין

במחבואה : לטמנם שדרך  ‚„ÈÏ‰.(Ë)ע"ש  „È·גדליה במקום
אבשלום  יד  יח)כמו שבי:ÈÂ˘·.(È):(ש"ב ‰È˜Ù„.מלשון

והנחה: פקדון  שבי:Ì·˘ÈÂ.מלשון מלשון

בניסן  עשר  חמישה  על  אב  בחודש  עשר  חמישה  מעלת  וזוהי  ביותר,  גדולה  היא  העלייה  גם  אז  ביותר,  גדולה  היא  הירידה  כאשר 
וחמישה עשר בתשרי.

ממאמר ט"ו באב ה'תשד"מ
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ה'תש"פ  מנחםֿאב כ' שני יום

יט. עשה מצות
― הי"ט יתעּלההּמצוה לֹו להֹודֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָ

וׂשבעּת "ואכלּת יתעּלה: אמרֹו והּוא ּכלֿאכילה, ְְְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָָאחר
וגֹו'" אלהי אתֿה' i)ּוברכּת ,g mixac)הּתֹוספּתא ּולׁשֹון . ְְְְֱֵֶֶֶַַָָֹ

(e wxt yix zekxa):ׁשּנאמר מןֿהּתֹורה, הּמזֹון "ּברּכת :ְֱִִֶֶַַַַָָ
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר אתֿה'". ּוברכּת וׂשבעּת ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָואכלּת

ּברכֹות. ּבמּסכת מקֹומֹות ּבכּמה ְְְְֶֶַַָָזֹו

ה'תש"פ  מנחםֿאב כ"א שלישי יום

יט. עשה מצות
― הי"ט יתעּלההּמצוה לֹו להֹודֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָ

וׂשבעּת "ואכלּת יתעּלה: אמרֹו והּוא ּכלֿאכילה, ְְְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָָאחר
וגֹו'" אלהי אתֿה' i)ּוברכּת ,g mixac)הּתֹוספּתא ּולׁשֹון . ְְְְֱֵֶֶֶַַָָֹ

(e wxt yix zekxa):ׁשּנאמר מןֿהּתֹורה, הּמזֹון "ּברּכת :ְֱִִֶֶַַַַָָ
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר אתֿה'". ּוברכּת וׂשבעּת ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָואכלּת

ּברכֹות. ּבמּסכת מקֹומֹות ּבכּמה ְְְְֶֶַַָָזֹו

ה'תש"פ  מנחםֿאב כ"ב רביעי יום

רטו. יט. עשה מצות
יט. עשה מצות
― הי"ט יתעּלההּמצוה לֹו להֹודֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָ

וׂשבעּת "ואכלּת יתעּלה: אמרֹו והּוא ּכלֿאכילה, ְְְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָָאחר
וגֹו'" אלהי אתֿה' i)ּוברכּת ,g mixac)הּתֹוספּתא ּולׁשֹון . ְְְְֱֵֶֶֶַַָָֹ

(e wxt yix zekxa):ׁשּנאמר מןֿהּתֹורה, הּמזֹון "ּברּכת :ְֱִִֶֶַַַַָָ
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר אתֿה'". ּוברכּת וׂשבעּת ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָואכלּת

ּברכֹות. ּבמּסכת מקֹומֹות ּבכּמה ְְְְֶֶַַָָזֹו

― הרט"ו והּואהּמצוה להּמֹול, ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַָָ
ּכלֿזכר" לכם "הּמֹול לאברהם: יתעּלה (ziy`xaאמרֹו ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָ

(i ,fiמצות למבּטל הּכרת על הּתֹורה הֹודיעה ּובפרּוׁש .ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָ
לאֿיּמֹול אׁשר זכר "וערל יתעּלה: אמרֹו והּוא זֹו, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָֹעׂשה

וגֹו'" ונכרתה ערלתֹו ci)אתּֿבׂשר ,my my)נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְְְְֲִִֶַָָָָָ
מּׁשּבת י"ט ּבפרק זֹו מצוה מיבמֹות(lw.)ּדיני ד' ּופרק ְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָ

(:fn)מצּוה ׁשהאב ּכמֹו ּבנּה מילת על מצּוה האּׁשה ואין .ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֻֻ
ּבקּדּוׁשין ׁשּנתּבאר ּכמֹו ,ּכ .(hk.)על ְְְִִִֵֶַָָ

ה'תש"פ  מנחםֿאב כ"ג חמישי יום

סדר רטו. עשה השנה,מצות כל תפלות
וכו' עלינו ימלוך .. העם נהגו

― הרט"ו והּואהּמצוה להּמֹול, ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַָָ
ּכלֿזכר" לכם "הּמֹול לאברהם: יתעּלה (ziy`xaאמרֹו ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָ

(i ,fiמצות למבּטל הּכרת על הּתֹורה הֹודיעה ּובפרּוׁש .ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָ
לאֿיּמֹול אׁשר זכר "וערל יתעּלה: אמרֹו והּוא זֹו, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָֹעׂשה

וגֹו'" ונכרתה ערלתֹו ci)אתּֿבׂשר ,my my)נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְְְְֲִִֶַָָָָָ
מּׁשּבת י"ט ּבפרק זֹו מצוה מיבמֹות(lw.)ּדיני ד' ּופרק ְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָ

(:fn)מצּוה ׁשהאב ּכמֹו ּבנּה מילת על מצּוה האּׁשה ואין .ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֻֻ
ּבקּדּוׁשין ׁשּנתּבאר ּכמֹו ,ּכ .(hk.)על ְְְִִִֵֶַָָ

ּכלֿהּׁשנה ּתפּלֹות ימלסדר העם.. נהגּו ְְֲִִֵֶַָָָָָָֹ
וכו' עמודעלינּו עד קסב מעמוד נדפס ְֵָ

קסד

ה'תש"פ  מנחםֿאב כ"ד שישי יום

וסּדּורן. הּתפּלה ּברכֹות ּברּונסח א ְְְִִִַַָָָֹ
עמודאּתה.. עד קסד מעמוד לעיל נדפס ַָ

קעב
.. הוידּוי וכּו'נסח ׁשלֹום' נדפסעֹוׂשה ְִֶַַָֹ

קעג עמוד עד קעב מעמוד

ה'תש"פ  מנחםֿאב כ"ה ש"ק יום

קעג מעמוד לעיל נדפס הּמזֹון ּברּכת ְִַַַָֹנסח
קעד עמוד עד

מעמ' לעיל נדפס ּבה' אׂשיׂש אּתה.. ִַַָָָּברּו
קעו  עמוד עד קעד

קנד. עשה מצות
יום שניֿ שבתֿ קודש כ ֿ'כ "ה מנחםֿ אב 
― הקנ"ד ּבּׁשּבת,הּמצוה לׁשּבֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַַָָ

ּתׁשּבת" הּׁשביעי "ּובּיֹום אמרֹו: ai)והּוא ,bk zeny)ּוכבר . ְְְְְִִִַַָָֹ
יתעּלה לנּו ּובאר ּפעמים. ּכּמה זֹו ּבמצוה הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָנכּפל

(i ,k zeny)לנּו חֹובה היא מןֿהּמלאכה הּזאת ׁשהּׁשביתה ,ְְִִִֶַַַָָָָָֹ
ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ולעבדינּו. ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָולבהמּתנּו

טֹוב יֹום ּבמּסכת וגם .(dvia)ׁשּבת ְְֶֶַַַָ
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n wxt dinxi - mi`iap

àî-÷øô äéîøéaiÎ`

àíéLðà äøNòå Cìnä éaøå äëeìnä òøfî òîLéìà-ïá äéðúð-ïa ìàòîLé àa éòéáMä Lãça | éäéå©§¦´©´Ÿ¤©§¦¦À¨´¦§¨¥´¤§©§¨´¤¡¦¨¨´¦¤´©©Â§¨§©¥̧©¤¹¤©£¨¨¸£¨¦¬
:ätöna åcçé íçì íL eìëàiå äútönä í÷éçà-ïá eäéìãb-ìà BzàáúøNòå äéðúð-ïa ìàòîLé í÷iå ¦²¤§©§¨¬¤£¦−̈©¦§¨®¨©¸Ÿ§¨¬¤²¤©§−̈©¦§¨«©¨¨Á¦§¨¥̧¤§©§¹̈©£¤¬¤

ìáa-Cìî ãé÷ôä-øLà Búà úîiå áøça ïôL-ïa í÷éçà-ïá eäéìãb-úà ekiå Bzà eéä-øLà | íéLðàä̈£¨¦´£¤¨´¦À©Â©¤§©§¨̧¤£¦¨¯¤¨¨²©¤−¤©¨´¤Ÿ®£¤¦§¦¬¤«¤¨¤−
:õøàaâúà íL-eàöîð øLà íécNkä-úàå ätöna eäéìãb-úà Bzà eéä-øLà íéãeäiä-ìk úàå ¨¨«¤§¥´¨©§¦À£¤¨¸¦³¤§©§Æ̈Æ©¦§½̈§¤©©§¦−£¤´¦§§¨®¥µ

:ìàòîLé äkä äîçìnä éLðàã:òãé àì Léàå eäéìãb-úà úéîäì éðMä íBia éäéåäíéLðà eàáiå ©§¥´©¦§¨½̈¦−̈¦§¨¥«©§¦²©¬©¥¦−§¨¦´¤§©§¨®§¦−¬Ÿ¨¨«©¨´Ÿ£Â¨¦
àéáäì íãéa äðBáìe äçðîe íéããbúîe íéãâá éòø÷e ï÷æ éçlâî Léà íéðîL ïBøîMîe BìMî íëMî¦§¤º¦¦³¦«Ÿ§Æ§Ÿ¦´¦½§ª§¥¬¨¨²§ª¥¬§¨¦−¦§«Ÿ§¦®¦§¨³§¨Æ§¨½̈§¨¦−

:ýåýé úéaåøîàiå íúà Lâôk éäéå äëáe Cìä Cìä ätönä-ïî íúàø÷ì äéðúð-ïa ìàòîLé àöiå ¥¬§¨«©Â¥¥¦§¨¥̧¤§©§¨³¦§¨¨Æ¦©¦§½̈Ÿ¥¬¨−ŸŸ¤®©«§¦Æ¦§´ŸŸ½̈©´Ÿ¤
:í÷éçà-ïá eäéìãb-ìà eàa íäéìàæCBz-ìà äéðúð-ïa ìàòîLé íèçLiå øéòä CBz-ìà íàBák éäéå £¥¤½−Ÿ¤§©§¨¬¤£¦¨«©§¦¾§−̈¤´¨¦®©¦§¨¥º¦§¨¥³¤§©§¨Æ¤´
:Bzà-øLà íéLðàäå àeä øBaäçeðúîz-ìà ìàòîLé-ìà eøîàiå íá-eàöîð íéLðà äøNòå ©½−§¨£¨¦¬£¤¦«©£¨¸̈£¨¦¹¦§§À̈©Ÿ§³¤¦§¨¥Æ©§¦¥½

:íäéçà CBúa íúéîä àìå ìcçiå Láãe ïîLå íéøòNe íéhç äãOa íéðîèî eðì-Lé-ékèøLà øBaäå ¦«¤¨³©§Ÿ¦Æ©¨¤½¦¦¬§Ÿ¦−§¤´¤§¨®©¤§©¾§¬Ÿ¡¦−̈§¬£¥¤«§©À£¤Á
éìLäéðtî àñà Cìnä äNò øLà àeä eäéìãb-ãéa äkä øLà íéLðàä éøât-ìk | úà ìàòîLé íL C ¦§¦̧¨³¦§¨¥Æ¥´¨¦§¥´¨£¨¦À£¤³¦¨Æ§©§©§½̈À£¤³¨¨Æ©¤´¤¨½̈¦§¥−

:íéììç eäéðúð-ïa ìàòîLé àlî Búà ìàøNé-Cìî àLòaéíòä úéøàL-ìk-úà ìàòîLé | aLiå ©§¨´¤«¤¦§¨¥®ŸÀ¦¥²¦§¨¥¬¤§©§−̈£¨¦«©¦´§§¦Â§¨¥¤¨§¥¦¸¨¹̈
íéçaè-áø ïãàøæeáð ãé÷ôä øLà ätöna íéøàLpä íòä-ìk-úàå Cìnä úBða-úà ätöna øLà£¤´©¦§À̈¤§³©¤Æ¤Æ§¤¨¨¨Æ©¦§¨¦´©¦§½̈£¤´¦§¦À§«©§£¨Æ©©¨¦½

:ïBnò éða-ìà øáòì Cìiå äéðúð-ïa ìàòîLé íaLiå í÷éçà-ïa eäéìãb-úààéçø÷-ïa ïðçBé òîLiå ¤§©§−̈¤£¦®̈©¦§¥Æ¦§¨¥´¤§©§½̈©¥¾¤©£−Ÿ¤§¥¬©«©¦§©Æ¨¨´¤¨¥½©
Bzà øLà íéìéçä éøN-ìëå:äéðúð-ïa ìàòîLé äNò øLà äòøä-ìk úàáéíéLðàä-ìk-úà eç÷iå §¨¨¥¬©£¨¦−£¤´¦®¥³¨¨«¨¨Æ£¤´¨½̈¦§¨¥−¤§©§¨«©¦§Æ¤¨¨´£¨¦½

:ïBòáâa øLà íéaø íéî-ìà Búà eàöîiå äéðúð-ïa ìàòîLé-íò íçläì eëìiå©¥´§½§¦¨¥−¦¦§¨¥´¤§©§¨®©¦§§´Ÿ½¤©¬¦©¦−£¤¬§¦§«

i"yx
(‡).êìîä éáøå:גדולה שנטל בו נתקנאו המלך ושרי
(‰).'ä úéá àéáäì יודעים היו לא מביתם כשנסעו

זקנם. וגלחו בגדיהם וקרעו שמעו ובדרך הבית בחורבן
íéããåâúîå:שריטה לשון .(Ë).åäéìãâ ãéá äëä øùà

חש  ולא קרח בן יוחנן לעצת לחוש לו שהיה מתוך
ידו: על נהרגו כאילו עליו íéáø.(È·)העלה íéî ìà

סגיאין: מיין ברכת על

cec zcevn
(‡).Ï‡ÚÓ˘È עמון:·‡ בני ‰ÍÏÓ.מארץ  È·¯Â של המ "ם 

היה שגם  ר"ל המלך  רבי  עם כאומ ' בשתים משמשת מזרע
גדול  ושר מלוכה מזרע שהיה  בעבור  וכאומר  המלך  משרי

הגדולה: שלקח על  בגדליה נתקנא לזה המלך  ÂÎÈÂ.(·)לפני
המיתו: לבדו וישמעאל  הכהו ‰È˜Ù„.כולם  על ‡˘¯ כמו

בו: ונתקנא בארץ שהפקידו על  היה  הסיבה  ר "ל  הפקיד אשר
(‚).‰ÓÁÏÓ‰ È˘‡ כמ"ש‡˙ בשבי לקח העם יתר כי

‰˘È.(„)בענין: ÌÂÈ· È‰ÈÂ:אחריו של  למקרא  È‡Â˘מוסב 
.Ú„È ‡Ï: הדבר נודע  היה  לא ÂÎÂ'.(‰)עדיין Ô˜Ê ÈÁÏÂ‚Ó: יהודה וגלות ובה "מ  ירושלים חורבן על  ואבל צער  È·‰Ï‡דרך 
.'‰ ˙È·:( י (מגילה  בית שאין אע "פ שמקריבין שמעתי רז"ל  וכמ "ש המזבח  על הקריבו החורבן אחר  שגם ‰ÍÏÂ(Â)יתכן

.‰Î·Â ÍÂÏ‰:אותם לרמות  למען מולדתו אבדן על  כבוכה עצמו  לו·Â‡Â.מראה היה  במצפה  כי לירושלים מללכת  הסיבם 
להרגם: נאות  אחריו:ÌËÁ˘ÈÂ.(Ê)מקום  ירדפו לבל גדליה  מהריגת מהר ידם על יגולה לבל כוונתו שהיתה ˙ÍÂיתכן  Ï‡

.¯Â·‰:שם ÌÈ˘‡‰Â.שהיה  ‡Â‰:אנשיו עם שחטם  ·Ì.(Á)הוא Â‡ˆÓ:'וכו משכם  ÂÎÂ'.בהבאים ÂÏ ˘È ÈÎ לך ונגיד 
אתה: המיתום:Ï„ÁÈÂ.שתקחם  ולא  מהם ‚„Â‰ÈÏ.(Ë)חדל  „È·:במצפה גדליה  וכו':‰Â‡.במקום עשה  אשר  הבור  ÈÙÓזהו 

.‡˘Ú·:עמו בהלחמו שמה לבא  יוכל  הזה:‡Â˙Â.לבל  הבור כמ"שÈÂ˘·.(È)את  למצפה מעצמם הבאים העם את בשבי לקח
גדליה: עם והניחם  נבוזראדן השאיר אשר  העם  ואת  וישבם:Ì·˘ÈÂ.למעלה ואמר חזר הדברים שארכו  Â·ÚÏ¯.לפי ÍÏÈÂ הלך

שמה: לשבת  עמון בני  אל לעבור  במצפה:ÚÓ˘ÈÂ.(È‡)עמהם אז היה לא כי שהיה  ‰‡ÌÈ˘.(È·)במקום ÏÎ אשר‡˙
¯·ÌÈ.עמהם: ÌÈÓ Ï‡:הרבים המים  בריכת על 

oeiv zcevn
(‡).È·¯Â בבל מלך רבי וכל כמו שררה ל"ט)ענין ÌÁÏ.:(לעיל

הלחם : שם  על  קרויה  סעודה  גילוח ÈÁÏÂ‚Ó.(‰)כל מלשון
כמשפטםÌÈ„„Â‚˙ÓÂ.השער: ויתגדדו וכן  הבשר שריטת  ענין
יח) פגיעה :Â‚ÙÎ˘.(Â):(מ"א אוצרותÌÈÂÓËÓ.(Á)ענין

במחבואה : לטמנם שדרך  ‚„ÈÏ‰.(Ë)ע"ש  „È·גדליה במקום
אבשלום  יד  יח)כמו שבי:ÈÂ˘·.(È):(ש"ב ‰È˜Ù„.מלשון

והנחה: פקדון  שבי:Ì·˘ÈÂ.מלשון מלשון
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è:àcòú àì-éc ñøôe éãî-úãk äéðLäì àì éc àáúk íLøúå àøñà íé÷z àkìî ïòkéìá÷-ìk §©´©§½̈§¦¬¡¨−̈§¦§ª´§¨¨®¦´¨¯§©§¨¨²§¨¨©¬¨©−¦¨¬¤§¥«¨¢¥−
:àøñàå àáúk íLø Låéøc àkìî äðcàéïçéút ïéeëå dúéáì ìò àáúk íéLø-éc òãé éãk ìàiðãå §¨®©§¨Æ¨«§½̈¤§©¬§¨−̈¤¡¨¨«§Â¨¦¥§¦¸§©¹¦«§¦³§¨¨Æ©´§©§¥½§©¦̧§¦¨¬

däìà íã÷ àãBîe àlöîe éäBëøa-ìò Cøa | àeä àîBéá äúìz ïéðîæå íìLeøé ãâð dúélòa dì¥Æ§¦¦¥½¤−¤§§¤®§¦§¦Á§¨¨̧§¹̈´¨¥´©¦§À¦§©¥³¥Æ¢¨´¡¨¥½
(ñ) :äðc úîã÷-ïî ãáò àåä-éc ìá÷-ìkáéïpçúîe àòa ìàiðãì eçkLäå eLbøä Clà àiøáb ïéãà ¨¢¥Æ¦«£¨´¨¥½¦©§©−§¨«¡Â©¦ª§©¨³¦¥Æ©§¦½§©§©−§¨¦¥®¨¥¬¦§©©−

:däìà íã÷âéLðà-ìë éc zîLø øñà àìä àkìî øñà-ìò àkìî-íã÷ ïéøîàå eáéø÷ ïéãàa ¢¨¬¡¨¥«¥Â©¦§¦¸§¨§¦¬¢¨©§¨»©¡¨´©§¨¼£¨¯¡¨´§©À§¨¦´¨¡¿̈
pî ïäì ïéúìz ïéîBé-ãò Lðàå dìà-ìk-ïî äòáé-écøîàå àkìî äðò àúåéøà áBâì àîøúé àkìî C ¦«¦§¥Á¦¨¡¨̧¤«¡¹̈©¦´§¨¦À¨¥Æ¦¨´©§½̈¦§§¥¾§−©§¨¨®¨¥̧©§¹̈§¨©À

:àcòú àì-éc ñøôe éãî-úãk àúlî àáévéãééða-ïî éc ìàiðã éc àkìî íã÷ ïéøîàå Bðò ïéãàa ©¦¨¯¦§¨²§¨¨©¬¨©−¦¨¬¤§¥«¥Â©¦£´§¨§¦»¢¨´©§¨¼¦´¨¦¥¿¦Á¦§¥̧
àòa àîBéa äúìz ïéðîæå zîLø éc àøñà-ìòå íòè àkìî Cìò (êéìò) íN-àì ãeäé éc àúeìâ̈¹̈¦´§À¨¨̧£¨³©§¨Æ§¥½§©¡¨−̈¦´§©®§¨§¦§¦³§¨¨Æ§½̈¨¥−

:dúeòaåèì ìa íN ìàiðc ìòå éäBìò Làa àébN òîL àúlî éãk àkìî ïéãàéìòî ãòå dúeáæéL ¨¥«¡©̧¦©§¹̈§¦¯¦§¨´§©À©¦Æ§¥´£½¦§©¯¨¦¥²¨¬−̈§¥¨¥®§©Æ¤«¨¥´
:dúeìväì øczLî àåä àLîLæèàkìî òc àkìîì ïéøîàå àkìî-ìò eLbøä Clà àiøáb ïéãàa ¦§½̈£¨¬¦§©©−§©¨¥«¥©Æ¦Æª§©¨´¦¥½©§¦−©©§¨®§¨§¦´§©§À̈©³©§¨Æ

:äéðLäì àì íé÷äé àkìî-éc íé÷e øñà-ìë-éc ñøôe éãîì úã-éc¦«¨Æ§¨©´¨©½¦«¨¡¨¬§¨²¦«©§¨¬§¨¥−¨¬§©§¨¨«

i"yx
(Ë).àøñà íé÷ú:זה חוק äéðùäì.תעמיד àì éã שלא

ופרס: מדי כדת àãòú.לשנות àì éã:תעבור שלא
(‡È).òãé éãë:ידע äúéìòá.וכאשר äéì ïéçéúô ïéåëå

íìùåøé.בעלייתו: ãâð עשה שחרב ואע''פ בה''מ לצד
(מלכים  ארצם דרך אליך והתפללו שלמה שאמר כמו

ח): äúìú.א ïéðîæå:ומנחה ושחרית ìòערבית êøá
.éäåëøá:ברכיו על åâå'.כורע ãáò àåä éã ìá÷ ìë ככל

זאת: לפני עושה היה משמשו åùéâøä.(È·)אשר
àëìî.(È‚)ותפשו: øñà ìò המלך איסור ביטול על

להלשין: באו àúìéî.אשר àáéöé:הדבר àì(È„)אמת
.íòè àëìî :êìò íù על לחוש ועצה לב נתן לא

äéúåòá.גזירותיך: àòá:תפלתו éãë(ÂË)מתפלל
.òîù àúìî:הדבר שמע éäåìò.כאשר ùàá àéâù

עליו  וקשה דניאל את אוהב שהיה בעיניו הרע הרבה
äéúåáæéùì.מיתתו: ìá íù ìàéðã ìòå שם דניאל על

מאמין  איני להם ואמר להצילו הדבר לדחות דיחוי
פתרונו:ìá.לכם: יורה ענינו אך דוגמתו יודע ãòåאיני

.àùîù éìòî אבל להצילו משתדל היה השמש בא ועד
והתפלל  ברכיו על להקב''ה כרע תפילתו זמן כשהגיע

להצילו: פה פתחון לו היה לא ושוב éã(ÊË)תפלתו
.í÷äé àëìî לאדם לא ויעמוד יגזור המלך אשר

לשנותו:

cec zcevn
(Ë).ÔÚÎ על ידך  מכתב וכתוב  הקשר תחזק המלך אתה עתה

Ï‡.הכתב : È„ופרס מדי  וכמנהג מעתה  לשנותה אין  אשר
רשם אשר דבר לשנות שאין והוא לעולם תסור לא אשר

˜·Ï.(È)המלך: ÏÎהמלוכה לחוזק  הדבר  שהיה  זאת  בעבור
והקשר: הכתב  על  ידו מכתב המלך כתב Ú„È.(È‡)לזה È„Î

הכתב: על  ידו מכתב המלך  כתב אשר ידע נכנסÏÚ.כאשר
ארצם דרך  אליך  והתפללו  כמ "ש למולה  בתפלתו לכוון ירושלים מול  פתוחות חלונות לו היה העלייה ועל מוצנע  במקום  לביתו

ח): (מ "א  וכו ' בחרת אשר העיר  בעבורÔÈÓÊÂ.וכו' אלהיו לפני ומודה  ומתפלל ברכיו על  כורע הוא היה  ביום פעמים  ושלשה
דרכו : צדיק אחז לכן  זה מלפני עושה היה כן  מבקש‡„ÔÈ.(È·)אשר ומצאוהו דניאל בית  אל  התקבצו האלה האנשים אז 

אלהיו : לפני במכתב·‡„ÔÈ.(È‚)ומתחנן  הלא אמרו וכה המלך בעבור הנעשה הקשר  דבר על לפניו ואמרו המלך  אל  קרבו  אז 
שיושלך  משפטו  יהיה  המלך ממך  זולת יום שלשים  עד אדם או אלוה  כל  מן דבר יבקש אשר איש  כל  אשר הקשר רשמת ידך 

האריות: בור  ע "כ Ú‰.אל  ר"ל לעולם תסור לא ואשר ופרס  מדי  כמנהג בחוזק היא ועשויה הדבר  אמת ואמר המלך  השיב
הקבוע : וכמנהג להשיב  אין אני  ורשמתי הואיל  יהיה ו·‡„ÔÈ.(È„)כן השיבו  מןאז הוא אשר  דניאל אשר המלך לפני אמרו 

מלכותך  קיום על  חושש אינו ר"ל  רשמת  אשר הקשר  ועל  המלך עליך  לחוש  ועצה טעם לעצמו עשה לא  יהודה  של  הגולה בני
דבריך : מאלהיו:ÔÈÓÊÂ.ועל בקשתו מבקש  ביום פעמים  הדבר‡„ÔÈ.(ÂË)שלשה היה הרבה הדבר  את המלך שמע כאשר אז
בעיניו: ·Ï.רע  Ì˘היה מאומה לו עשות  לבל שמצא לאו כל או ממות, להצילו נפשו פדיון ממון כופר  ליתן דניאל  על  שם

להצילו: מתעסק  היה החמה שקיעת ועד  בעבורו , להלשין·‡„ÔÈ.(ÊË)טוען כי המלך  על  כולם התקבצו האלה האנשים  אז
ופרס למדי קבוע  מנהג יש  אשר המלך אתה דע  למלך ואמרו כולם התקבצו להצילו המלך שחפץ ראו וכאשר מקצתם רק באו

לשנותם: אין שוב עליו, שמו לרשום  המלך  יקיים אשר קיום  ודבר  קשר כל  אשר

oeiv zcevn
(·È).Â˘‚¯‰המיה קול  נשמע  רב עם בקבוץ  כי קיבוץ  ענין 

ב'): (תהלים  גוים רגשו למה וכן מל '·Ï.(ÂË)ורגישה  הוא
מענין הוא או וגולגולת, מס וענינה ד ') (עזרא והלך  בלו מנדה

כו): (ישעיה  צדק  למד בל כמו ספקÓ˘˙„¯.לאו ענין
פ"ב): (אבות איש להיות השתדל בדרז"ל והשתדלות 
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„úLøôîe äîeúñe äìBòå úàhç,ïìòîì ïlk äNò–øLk äöçî,ìeñt äöçîe;ähîì ïlk–øLk äöçî, ©¨§¨§¨§Ÿ¤¤¨¨ª¨§©§¨¤¡¨¨¥¤¡¨¨ª¨§©¨¤¡¨¨¥
ìeñt äöçîe;çïìòîì ïéö,ïhîì ïéöçå–äîeúñ àlà øLk ïéà,ïäéðéa ú÷lçúî àéäå. ¤¡¨¨¤§¨§©§¨§¤§¨§©¨¥¨¥¤¨§¨§¦¦§©¤¤¥¥¤

‰äáBça äáøòúpL úàhç–äáBçaL úàhç ïéðî àlà øLk ïéà.úàhça íéðL äáBç–øLk äöçî,äöçîe ©¨¤¦§¨§¨§¨¥¨¥¤¨¦§©©¨¤©¨¨§©¦§©¨¤¡¨¨¥¤¡¨

c.zyxetne dnezqe dlere z`hgíìù ï÷å úàèç äëéøö åæå ,úçà úàèçå úåìåò éúù åðééäã ,íìù ï÷å äìåò äëéøö åæ ,ïéð÷ äùìù åç÷ìù íéùð éúù
åæéàå äìåò åæéà åùøéô àìù äîåúñ åçéðä ïéð÷ä ïî ãçàå ,åæì úàèç äãéøôå åæì äìåò äãéøô ïéð÷ä ïî ãçà åùøéôå ,úçà äìåòå úåàèç éúù åðééäã
ïéð÷ä éðù áéø÷äì êéøöå ,úùøåôî ï÷å äîåúñ ï÷å åæì äìåòå åæì úàèç éøä ,åùøôúð àì íéìòá ìáà ,úàèç åæéàå äìåò åæéà åùøéô úéùéìùäå ,úàèç
ïéà ,äìòîì ïééöçå äèîì ïééöç ïäëä íðúð íàå .íéìòá íùì áéø÷äì êéøö åæì úàèçå åæì äìåòå ,äèîì úåàèçå äìòîì úåìåòä ,ïäéúù ìò íúñ åììä

:åîöò éðôá äéä ï÷å ï÷ ìëù ïåéë ,øùë ,úàèç ãáòã åäééðéî éäå äìåò ãáòã åäééðéî éäã ,äîåúñ àìà äøùë.mdipia zwlgzn,íåç÷ì áåøéòáå ìéàåä
:äìåò éãé äàöé úçàäå úàèç éãé äàöé úçàä

d.daega daxrzpy z`hgåúåà äìåòù íéîòôù ,äáåçáù úåàèç ïéðî àìà øùë ïéà äáåçá äáøòúðù úàèç àî÷ ÷øôá ìéòì ïðéðúã àä øîåìë
:ãöéë ìéæàå ùøôîå ,äöçîî úåçôì äìåòù íéîòôå ,ìåñô äöçîå øùë äöçîì ïéðî.leqt dvgne xyk dvgn z`hga mipy daegïéðé÷ éðù ,ùåøéô
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úàhç, לזו –äìBòå, לזו –úLøôîe äîeúñe לשתיהן יש  ועוד  – ÇÈÀÈÀÈÀÙÆÆ
היתה  שרחל כגון  בשותפות, אותן  שקנו  מפורשת, וקן סתומה קן

חייבת  היתה ולאה ועולה, חטאות שתי היינו חובה, וקן חטאת חייבת
קינים  שלוש  ולקחו  וחטאת, עולות שתי היינו  חובה, וקן  עולה

לחטאת  זה גוזל שיהא הלקיחה, בשעת בה פירשו  אחת קן בשותפות:
סתומה, הניחו  אחת וקן  לאה; שחייבת לעולה זה וגוזל  רחל , שחייבת

פירשו  אחת וקן לעולה; ואיזה לחטאת גוזל  איזה בה פירשו שלא
למי בעלים, שם עליה קבעו  לא אבל  לעולה, ואיזה לחטאת איזה בה

להקריבן: לכהן הללו הקינים שלוש  ונתנו  העולה; ולמי החטאת מהן
äNò– הכהן –ïìòîì ïlk,עולות שכולם היה שסבור  כגון – ÈÈËÈÀÇÀÈ

ìeñt äöçîe ,øLk äöçîושלוש עולות שלוש  כאן יש שהרי – ÆÁÈÈÅÆÁÈÈ
החטא  ושלוש  כשרות העולות שלוש  הלכך  פסולות;חטאות, ïlkËÈות

ähîì כל הכהן  עשה חטאות,– כולן  כסבור למטה, הגוזלות ÀÇÈ
ìeñt äöçîe ,øLk äöçîושלוש כשרות החטאות שלוש  – ÆÁÈÈÅÆÁÈÈ

פסולות; ïhîìהעולות ïéöçå ,ïìòîì ïéöç,מבואר במפרשים – ÆÀÈÀÇÀÈÀÆÀÈÀÇÈ
שבקינים  אלא עצמה, בפני היתה וקן  קן שכל  בכגון כאן , שמדובר
כסבור עולה, ואיזה חטאת הוא גוזל איזה הכהן  ידע לא המפורשות

וגוזל למעלה אחד גוזל  מהן אחת מכל ועשה סתומות, הקינים שכל 
למטה, äîeúñאחד  àlà øLk ïéà והעולות החטאות שהרי – ÅÈÅÆÈÀÈ

העולות  ושתי למעלה החטאות שתי  עשה שמא הן, פסולות המפורשות
למעלה  ממנה שעשה שהגוזל לפי כשרה, הסתומה הקן אבל למטה,

יכול סתומה בקן  שהרי  חטאת, הוא למטה שעשה והגוזל  עולה, הוא
איזה  ולמעלה לחטאת שירצה גוזל  איזה למטה ממנה להקריב הכהן 

לעולה, הסתומה,àéäåשירצה הקן –ïäéðéa ú÷lçúî בין – ÀÄÄÀÇÆÆÅÅÆ
חטאת  ידי בה יצאה האחת בשותפות, אותה וקנו שהואיל  ללאה, רחל

עוד ממנה ויקריב בשותפות קן עוד  ויביאו עולה, ידי יצאה והאחת
מהן  אחת כל  של  חובתה קן להשלמת ועולה, סז ,חטאת זבחים  (רש "י

ברטנורא). שתהא ב; ביניהן , לקבוע יכולות ולאה שרחל  מפרשים, ויש 
כגון  האחרת, של  והעולה מהן  אחת של הסתומה שבקן החטאת

עולה  עוד מהן  אחת כל ותביא לאה, של  והעולה רחל, של החטאת
חטאת z`hg),או  Ð d`le ,dler Ð lgx).חובתה קן  להשלים כדי 

ולאה  שנפסלה, חטאתה תחת לחטאת גוזל עוד להביא רחל  צריכה כן 
שנפסלה עולתה תחת לעולה גוזל עוד  ישראל").– ("תפארת 

המשנה  ממפרשי אחדים פירשו וכן ב); סז, (זבחים רש"י לפי משנתנו  בארנו 
,("l`xyi zx`tz" ;`xephxan axd ;y"`xd) אלא זו, בדרך  מפרש הרמב"ם ואף

מפורשת, בקן בשתיים: אם כי קינים בשלוש במשנה מדובר אין  שלשיטתו 
סתומה. ובקן לחוד, והעולה לחוד  היתה שלה שהחטאת

אחרות. בדרכים ומפרשים זה, פירוש על  מקשים יש אבל

במשנתנו : גורס zyxetneהראב"ד  dnezq dlere z`hg, חטאת מפרש: והוא
שקן כלומר מפורשת, קן של ועולה בחטאת שנתערבו סתומה קן  של  ועולה
ובאה  בזו. זו  נתערבו אחרת אשה של מפורשת וקן  אחת אשה של סתומה

הכהן עשה שאם ללמד, dnezqהמשנה `l` xyk oi` ,ohnl oiivge olrnl oiivg
אחת  קן כגון  מועטת, שהיא בין מרובה שהיא בין  סתומה, כשיעור  פירוש: –
חציין הכהן ועשה לאה, של מפורשות קינים בשתי  שנתערבה רחל של  סתומה
אחת  עולה הרי  למטה) ו -3 למעלה גוזלות 3 (היינו  למטה וחציין  למעלה
למעלה  עשה הסתומה מן אחד גוזל אם נפשך: ממה כשרות אחת וחטאת
של הגוזלות שני  עשה ואם כשרה; הסתומה הקן  כל הרי  למטה, אחד וגוזל 
גם  יש הרי  זה ובכגון כשרה, עולה מהם אחד  הרי למעלה, הסתומה הקן 
חטאת  הוא למעלה שהקריב השלישי הגוזל  שאפילו  למטה, כשרה חטאת
חטאות  שתי  כאן  יש שהרי למטה, גם חטאת עשה מקום מכל  מפורשת,
הסתומה  של הגוזלות שני  עשה אם הדין והוא כשרה; חטאת זו והרי מפורשות,
הגוזל אם שאף כשרה, עולה יש ולמעלה כשרה, חטאת מהם אחד הרי  למטה,
שגוזל מכאן למעלה; עשה השנייה העולה הרי  עולה, הוא למטה השלישי 
שאף  אפשר  השני , הכשר  הגוזל  ואילו  מקום, מכל  כשר  הסתומה הקן מן אחד 
היא  מתחלקת הלכך  המפורשת, הקן  מן  שהוא ואפשר הסתומה, הקן מן הוא

(dxykd owd)ביניהן ויתנו בשותפות קן  ויביאו ללאה, רחל  zx`eandבין jxca)
.(my

בשתי כאן  שמדובר רש"י, כפירוש היינו שלפנינו, הגירסה לפי  מפרשים ויש
הם  שנוקטים אלא לעיל, באורנו כפי קינים, שלוש בשותפות שקנו  נשים
ללמדנו, באה והיא נתערבו , הגוזלות שכל הראב"ד, של  שיטתו  המשנה בפירוש

סתומה,שאם  כשיעור  אלא כשר אין למטה וחציין  למעלה חציין הכהן עשה
הראב"ד בשיטת לעיל  שבארנו  u"ayxd).כמו mya "l`xyi zx`tz")

ryedi"בעל  ipiirn" שיטות וחילוקי  מפרשים "עיין למשנתנו : בפירושו  כותב
מידי הנה היגיעות כל  ואחר  ושיטה... שיטה לכל וקושיותיהם הראשונים, בין

פלטנו ". לא רבים וחשבונות קושיות
הוא: המשנה פירוש zyxetneולדעתו dnezqe dlere z`hg ועולה לזו , חטאת –

נשים  בארבע מדברת שהמשנה כלומר  לזו , ומפורשת לזו, וסתומה לזו ,
חציין הכהן עשה שאם ללמד , המשנה ובאה שלהן ; הגוזלות ששה שנתערבו 

שבסתומה הגוזלות כמנין  אלא כשר  אין  למטה, וחציין epx`ayלמעלה enk)
.(eixac jynd oiir ;c"a`xd zhiyaאחרים פירושים עוד  epiw",ויש xiri" oiir)

.(dlek zkqnd yexita oke ,epzpyn yexita ixnbl zxg` dhiy el yiy

ה ה נ ש מ ר ו א ב

äáBça äáøòúpL úàhç ששנינו שכפי סתומות, חובה בקיני – ÇÈÆÄÀÈÀÈÀÈ
ב), (א, äáBçaLלעיל úàhç ïéðî àlà øLk ïéà כמנין – ÅÈÅÆÈÄÀÇÇÈÆÇÈ

אבל נמלך, בכהן אמורים? דברים במה החובה, שבקיני  החטאות
כדלקמן : היא ההלכה נמלך, שאינו  úàhçaבכהן  íéðL äáBç– ÈÀÇÄÀÇÈ

שניים פי  היו הסתומות החובה קיני של הגוזלות במספר(miiltk)אם
קינים שתי כגון בהם, שנתערבו המפורשות zelfeb)החטאות 4)

גוזלות  שלושה הכהן  ועשה מפורשות, חטאות שתי  בהן  שנתערבו 
למטה, ושלושה ìeñtלמעלה äöçîe ,øLk äöçî מחצה – ÆÁÈÈÅÆÁÈÈ

והם: כשרים, גוזלות שלושה היינו כשר, שבתערובת הגוזלות ממספר 
כשרות: חטאות שתי  ודאי ישנן למטה שהרי  אחת, ועולה חטאות שתי

izdw - zex`ean zeipyn
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å-÷øô ìàéðãfhÎh

è:àcòú àì-éc ñøôe éãî-úãk äéðLäì àì éc àáúk íLøúå àøñà íé÷z àkìî ïòkéìá÷-ìk §©´©§½̈§¦¬¡¨−̈§¦§ª´§¨¨®¦´¨¯§©§¨¨²§¨¨©¬¨©−¦¨¬¤§¥«¨¢¥−
:àøñàå àáúk íLø Låéøc àkìî äðcàéïçéút ïéeëå dúéáì ìò àáúk íéLø-éc òãé éãk ìàiðãå §¨®©§¨Æ¨«§½̈¤§©¬§¨−̈¤¡¨¨«§Â¨¦¥§¦¸§©¹¦«§¦³§¨¨Æ©´§©§¥½§©¦̧§¦¨¬

däìà íã÷ àãBîe àlöîe éäBëøa-ìò Cøa | àeä àîBéá äúìz ïéðîæå íìLeøé ãâð dúélòa dì¥Æ§¦¦¥½¤−¤§§¤®§¦§¦Á§¨¨̧§¹̈´¨¥´©¦§À¦§©¥³¥Æ¢¨´¡¨¥½
(ñ) :äðc úîã÷-ïî ãáò àåä-éc ìá÷-ìkáéïpçúîe àòa ìàiðãì eçkLäå eLbøä Clà àiøáb ïéãà ¨¢¥Æ¦«£¨´¨¥½¦©§©−§¨«¡Â©¦ª§©¨³¦¥Æ©§¦½§©§©−§¨¦¥®¨¥¬¦§©©−

:däìà íã÷âéLðà-ìë éc zîLø øñà àìä àkìî øñà-ìò àkìî-íã÷ ïéøîàå eáéø÷ ïéãàa ¢¨¬¡¨¥«¥Â©¦§¦¸§¨§¦¬¢¨©§¨»©¡¨´©§¨¼£¨¯¡¨´§©À§¨¦´¨¡¿̈
pî ïäì ïéúìz ïéîBé-ãò Lðàå dìà-ìk-ïî äòáé-écøîàå àkìî äðò àúåéøà áBâì àîøúé àkìî C ¦«¦§¥Á¦¨¡¨̧¤«¡¹̈©¦´§¨¦À¨¥Æ¦¨´©§½̈¦§§¥¾§−©§¨¨®¨¥̧©§¹̈§¨©À

:àcòú àì-éc ñøôe éãî-úãk àúlî àáévéãééða-ïî éc ìàiðã éc àkìî íã÷ ïéøîàå Bðò ïéãàa ©¦¨¯¦§¨²§¨¨©¬¨©−¦¨¬¤§¥«¥Â©¦£´§¨§¦»¢¨´©§¨¼¦´¨¦¥¿¦Á¦§¥̧
àòa àîBéa äúìz ïéðîæå zîLø éc àøñà-ìòå íòè àkìî Cìò (êéìò) íN-àì ãeäé éc àúeìâ̈¹̈¦´§À¨¨̧£¨³©§¨Æ§¥½§©¡¨−̈¦´§©®§¨§¦§¦³§¨¨Æ§½̈¨¥−

:dúeòaåèì ìa íN ìàiðc ìòå éäBìò Làa àébN òîL àúlî éãk àkìî ïéãàéìòî ãòå dúeáæéL ¨¥«¡©̧¦©§¹̈§¦¯¦§¨´§©À©¦Æ§¥´£½¦§©¯¨¦¥²¨¬−̈§¥¨¥®§©Æ¤«¨¥´
:dúeìväì øczLî àåä àLîLæèàkìî òc àkìîì ïéøîàå àkìî-ìò eLbøä Clà àiøáb ïéãàa ¦§½̈£¨¬¦§©©−§©¨¥«¥©Æ¦Æª§©¨´¦¥½©§¦−©©§¨®§¨§¦´§©§À̈©³©§¨Æ

:äéðLäì àì íé÷äé àkìî-éc íé÷e øñà-ìë-éc ñøôe éãîì úã-éc¦«¨Æ§¨©´¨©½¦«¨¡¨¬§¨²¦«©§¨¬§¨¥−¨¬§©§¨¨«

i"yx
(Ë).àøñà íé÷ú:זה חוק äéðùäì.תעמיד àì éã שלא

ופרס: מדי כדת àãòú.לשנות àì éã:תעבור שלא
(‡È).òãé éãë:ידע äúéìòá.וכאשר äéì ïéçéúô ïéåëå

íìùåøé.בעלייתו: ãâð עשה שחרב ואע''פ בה''מ לצד
(מלכים  ארצם דרך אליך והתפללו שלמה שאמר כמו

ח): äúìú.א ïéðîæå:ומנחה ושחרית ìòערבית êøá
.éäåëøá:ברכיו על åâå'.כורע ãáò àåä éã ìá÷ ìë ככל

זאת: לפני עושה היה משמשו åùéâøä.(È·)אשר
àëìî.(È‚)ותפשו: øñà ìò המלך איסור ביטול על

להלשין: באו àúìéî.אשר àáéöé:הדבר àì(È„)אמת
.íòè àëìî :êìò íù על לחוש ועצה לב נתן לא

äéúåòá.גזירותיך: àòá:תפלתו éãë(ÂË)מתפלל
.òîù àúìî:הדבר שמע éäåìò.כאשר ùàá àéâù

עליו  וקשה דניאל את אוהב שהיה בעיניו הרע הרבה
äéúåáæéùì.מיתתו: ìá íù ìàéðã ìòå שם דניאל על

מאמין  איני להם ואמר להצילו הדבר לדחות דיחוי
פתרונו:ìá.לכם: יורה ענינו אך דוגמתו יודע ãòåאיני

.àùîù éìòî אבל להצילו משתדל היה השמש בא ועד
והתפלל  ברכיו על להקב''ה כרע תפילתו זמן כשהגיע

להצילו: פה פתחון לו היה לא ושוב éã(ÊË)תפלתו
.í÷äé àëìî לאדם לא ויעמוד יגזור המלך אשר

לשנותו:

cec zcevn
(Ë).ÔÚÎ על ידך  מכתב וכתוב  הקשר תחזק המלך אתה עתה

Ï‡.הכתב : È„ופרס מדי  וכמנהג מעתה  לשנותה אין  אשר
רשם אשר דבר לשנות שאין והוא לעולם תסור לא אשר

˜·Ï.(È)המלך: ÏÎהמלוכה לחוזק  הדבר  שהיה  זאת  בעבור
והקשר: הכתב  על  ידו מכתב המלך כתב Ú„È.(È‡)לזה È„Î

הכתב: על  ידו מכתב המלך  כתב אשר ידע נכנסÏÚ.כאשר
ארצם דרך  אליך  והתפללו  כמ "ש למולה  בתפלתו לכוון ירושלים מול  פתוחות חלונות לו היה העלייה ועל מוצנע  במקום  לביתו

ח): (מ "א  וכו ' בחרת אשר העיר  בעבורÔÈÓÊÂ.וכו' אלהיו לפני ומודה  ומתפלל ברכיו על  כורע הוא היה  ביום פעמים  ושלשה
דרכו : צדיק אחז לכן  זה מלפני עושה היה כן  מבקש‡„ÔÈ.(È·)אשר ומצאוהו דניאל בית  אל  התקבצו האלה האנשים אז 

אלהיו : לפני במכתב·‡„ÔÈ.(È‚)ומתחנן  הלא אמרו וכה המלך בעבור הנעשה הקשר  דבר על לפניו ואמרו המלך  אל  קרבו  אז 
שיושלך  משפטו  יהיה  המלך ממך  זולת יום שלשים  עד אדם או אלוה  כל  מן דבר יבקש אשר איש  כל  אשר הקשר רשמת ידך 

האריות: בור  ע "כ Ú‰.אל  ר"ל לעולם תסור לא ואשר ופרס  מדי  כמנהג בחוזק היא ועשויה הדבר  אמת ואמר המלך  השיב
הקבוע : וכמנהג להשיב  אין אני  ורשמתי הואיל  יהיה ו·‡„ÔÈ.(È„)כן השיבו  מןאז הוא אשר  דניאל אשר המלך לפני אמרו 

מלכותך  קיום על  חושש אינו ר"ל  רשמת  אשר הקשר  ועל  המלך עליך  לחוש  ועצה טעם לעצמו עשה לא  יהודה  של  הגולה בני
דבריך : מאלהיו:ÔÈÓÊÂ.ועל בקשתו מבקש  ביום פעמים  הדבר‡„ÔÈ.(ÂË)שלשה היה הרבה הדבר  את המלך שמע כאשר אז
בעיניו: ·Ï.רע  Ì˘היה מאומה לו עשות  לבל שמצא לאו כל או ממות, להצילו נפשו פדיון ממון כופר  ליתן דניאל  על  שם

להצילו: מתעסק  היה החמה שקיעת ועד  בעבורו , להלשין·‡„ÔÈ.(ÊË)טוען כי המלך  על  כולם התקבצו האלה האנשים  אז
ופרס למדי קבוע  מנהג יש  אשר המלך אתה דע  למלך ואמרו כולם התקבצו להצילו המלך שחפץ ראו וכאשר מקצתם רק באו

לשנותם: אין שוב עליו, שמו לרשום  המלך  יקיים אשר קיום  ודבר  קשר כל  אשר

oeiv zcevn
(·È).Â˘‚¯‰המיה קול  נשמע  רב עם בקבוץ  כי קיבוץ  ענין 

ב'): (תהלים  גוים רגשו למה וכן מל '·Ï.(ÂË)ורגישה  הוא
מענין הוא או וגולגולת, מס וענינה ד ') (עזרא והלך  בלו מנדה

כו): (ישעיה  צדק  למד בל כמו ספקÓ˘˙„¯.לאו ענין
פ"ב): (אבות איש להיות השתדל בדרז"ל והשתדלות 

c dpyn iyily wxt mipiw zkqn

„úLøôîe äîeúñe äìBòå úàhç,ïìòîì ïlk äNò–øLk äöçî,ìeñt äöçîe;ähîì ïlk–øLk äöçî, ©¨§¨§¨§Ÿ¤¤¨¨ª¨§©§¨¤¡¨¨¥¤¡¨¨ª¨§©¨¤¡¨¨¥
ìeñt äöçîe;çïìòîì ïéö,ïhîì ïéöçå–äîeúñ àlà øLk ïéà,ïäéðéa ú÷lçúî àéäå. ¤¡¨¨¤§¨§©§¨§¤§¨§©¨¥¨¥¤¨§¨§¦¦§©¤¤¥¥¤

‰äáBça äáøòúpL úàhç–äáBçaL úàhç ïéðî àlà øLk ïéà.úàhça íéðL äáBç–øLk äöçî,äöçîe ©¨¤¦§¨§¨§¨¥¨¥¤¨¦§©©¨¤©¨¨§©¦§©¨¤¡¨¨¥¤¡¨

c.zyxetne dnezqe dlere z`hgíìù ï÷å úàèç äëéøö åæå ,úçà úàèçå úåìåò éúù åðééäã ,íìù ï÷å äìåò äëéøö åæ ,ïéð÷ äùìù åç÷ìù íéùð éúù
åæéàå äìåò åæéà åùøéô àìù äîåúñ åçéðä ïéð÷ä ïî ãçàå ,åæì úàèç äãéøôå åæì äìåò äãéøô ïéð÷ä ïî ãçà åùøéôå ,úçà äìåòå úåàèç éúù åðééäã
ïéð÷ä éðù áéø÷äì êéøöå ,úùøåôî ï÷å äîåúñ ï÷å åæì äìåòå åæì úàèç éøä ,åùøôúð àì íéìòá ìáà ,úàèç åæéàå äìåò åæéà åùøéô úéùéìùäå ,úàèç
ïéà ,äìòîì ïééöçå äèîì ïééöç ïäëä íðúð íàå .íéìòá íùì áéø÷äì êéøö åæì úàèçå åæì äìåòå ,äèîì úåàèçå äìòîì úåìåòä ,ïäéúù ìò íúñ åììä

:åîöò éðôá äéä ï÷å ï÷ ìëù ïåéë ,øùë ,úàèç ãáòã åäééðéî éäå äìåò ãáòã åäééðéî éäã ,äîåúñ àìà äøùë.mdipia zwlgzn,íåç÷ì áåøéòáå ìéàåä
:äìåò éãé äàöé úçàäå úàèç éãé äàöé úçàä

d.daega daxrzpy z`hgåúåà äìåòù íéîòôù ,äáåçáù úåàèç ïéðî àìà øùë ïéà äáåçá äáøòúðù úàèç àî÷ ÷øôá ìéòì ïðéðúã àä øîåìë
:ãöéë ìéæàå ùøôîå ,äöçîî úåçôì äìåòù íéîòôå ,ìåñô äöçîå øùë äöçîì ïéðî.leqt dvgne xyk dvgn z`hga mipy daegïéðé÷ éðù ,ùåøéô

`xephxa yexit

o e y ` x m e i
ד ה נ ש מ ר ו א ב

úàhç, לזו –äìBòå, לזו –úLøôîe äîeúñe לשתיהן יש  ועוד  – ÇÈÀÈÀÈÀÙÆÆ
היתה  שרחל כגון  בשותפות, אותן  שקנו  מפורשת, וקן סתומה קן

חייבת  היתה ולאה ועולה, חטאות שתי היינו חובה, וקן חטאת חייבת
קינים  שלוש  ולקחו  וחטאת, עולות שתי היינו  חובה, וקן  עולה

לחטאת  זה גוזל שיהא הלקיחה, בשעת בה פירשו  אחת קן בשותפות:
סתומה, הניחו  אחת וקן  לאה; שחייבת לעולה זה וגוזל  רחל , שחייבת

פירשו  אחת וקן לעולה; ואיזה לחטאת גוזל  איזה בה פירשו שלא
למי בעלים, שם עליה קבעו  לא אבל  לעולה, ואיזה לחטאת איזה בה

להקריבן: לכהן הללו הקינים שלוש  ונתנו  העולה; ולמי החטאת מהן
äNò– הכהן –ïìòîì ïlk,עולות שכולם היה שסבור  כגון – ÈÈËÈÀÇÀÈ

ìeñt äöçîe ,øLk äöçîושלוש עולות שלוש  כאן יש שהרי – ÆÁÈÈÅÆÁÈÈ
החטא  ושלוש  כשרות העולות שלוש  הלכך  פסולות;חטאות, ïlkËÈות

ähîì כל הכהן  עשה חטאות,– כולן  כסבור למטה, הגוזלות ÀÇÈ
ìeñt äöçîe ,øLk äöçîושלוש כשרות החטאות שלוש  – ÆÁÈÈÅÆÁÈÈ

פסולות; ïhîìהעולות ïéöçå ,ïìòîì ïéöç,מבואר במפרשים – ÆÀÈÀÇÀÈÀÆÀÈÀÇÈ
שבקינים  אלא עצמה, בפני היתה וקן  קן שכל  בכגון כאן , שמדובר
כסבור עולה, ואיזה חטאת הוא גוזל איזה הכהן  ידע לא המפורשות

וגוזל למעלה אחד גוזל  מהן אחת מכל ועשה סתומות, הקינים שכל 
למטה, äîeúñאחד  àlà øLk ïéà והעולות החטאות שהרי – ÅÈÅÆÈÀÈ

העולות  ושתי למעלה החטאות שתי  עשה שמא הן, פסולות המפורשות
למעלה  ממנה שעשה שהגוזל לפי כשרה, הסתומה הקן אבל למטה,

יכול סתומה בקן  שהרי  חטאת, הוא למטה שעשה והגוזל  עולה, הוא
איזה  ולמעלה לחטאת שירצה גוזל  איזה למטה ממנה להקריב הכהן 

לעולה, הסתומה,àéäåשירצה הקן –ïäéðéa ú÷lçúî בין – ÀÄÄÀÇÆÆÅÅÆ
חטאת  ידי בה יצאה האחת בשותפות, אותה וקנו שהואיל  ללאה, רחל

עוד ממנה ויקריב בשותפות קן עוד  ויביאו עולה, ידי יצאה והאחת
מהן  אחת כל  של  חובתה קן להשלמת ועולה, סז ,חטאת זבחים  (רש "י

ברטנורא). שתהא ב; ביניהן , לקבוע יכולות ולאה שרחל  מפרשים, ויש 
כגון  האחרת, של  והעולה מהן  אחת של הסתומה שבקן החטאת

עולה  עוד מהן  אחת כל ותביא לאה, של  והעולה רחל, של החטאת
חטאת z`hg),או  Ð d`le ,dler Ð lgx).חובתה קן  להשלים כדי 

ולאה  שנפסלה, חטאתה תחת לחטאת גוזל עוד להביא רחל  צריכה כן 
שנפסלה עולתה תחת לעולה גוזל עוד  ישראל").– ("תפארת 

המשנה  ממפרשי אחדים פירשו וכן ב); סז, (זבחים רש"י לפי משנתנו  בארנו 
,("l`xyi zx`tz" ;`xephxan axd ;y"`xd) אלא זו, בדרך  מפרש הרמב"ם ואף

מפורשת, בקן בשתיים: אם כי קינים בשלוש במשנה מדובר אין  שלשיטתו 
סתומה. ובקן לחוד, והעולה לחוד  היתה שלה שהחטאת

אחרות. בדרכים ומפרשים זה, פירוש על  מקשים יש אבל

במשנתנו : גורס zyxetneהראב"ד  dnezq dlere z`hg, חטאת מפרש: והוא
שקן כלומר מפורשת, קן של ועולה בחטאת שנתערבו סתומה קן  של  ועולה
ובאה  בזו. זו  נתערבו אחרת אשה של מפורשת וקן  אחת אשה של סתומה

הכהן עשה שאם ללמד, dnezqהמשנה `l` xyk oi` ,ohnl oiivge olrnl oiivg
אחת  קן כגון  מועטת, שהיא בין מרובה שהיא בין  סתומה, כשיעור  פירוש: –
חציין הכהן ועשה לאה, של מפורשות קינים בשתי  שנתערבה רחל של  סתומה
אחת  עולה הרי  למטה) ו -3 למעלה גוזלות 3 (היינו  למטה וחציין  למעלה
למעלה  עשה הסתומה מן אחד גוזל אם נפשך: ממה כשרות אחת וחטאת
של הגוזלות שני  עשה ואם כשרה; הסתומה הקן  כל הרי  למטה, אחד וגוזל 
גם  יש הרי  זה ובכגון כשרה, עולה מהם אחד  הרי למעלה, הסתומה הקן 
חטאת  הוא למעלה שהקריב השלישי הגוזל  שאפילו  למטה, כשרה חטאת
חטאות  שתי  כאן  יש שהרי למטה, גם חטאת עשה מקום מכל  מפורשת,
הסתומה  של הגוזלות שני  עשה אם הדין והוא כשרה; חטאת זו והרי מפורשות,
הגוזל אם שאף כשרה, עולה יש ולמעלה כשרה, חטאת מהם אחד הרי  למטה,
שגוזל מכאן למעלה; עשה השנייה העולה הרי  עולה, הוא למטה השלישי 
שאף  אפשר  השני , הכשר  הגוזל  ואילו  מקום, מכל  כשר  הסתומה הקן מן אחד 
היא  מתחלקת הלכך  המפורשת, הקן  מן  שהוא ואפשר הסתומה, הקן מן הוא

(dxykd owd)ביניהן ויתנו בשותפות קן  ויביאו ללאה, רחל  zx`eandבין jxca)
.(my

בשתי כאן  שמדובר רש"י, כפירוש היינו שלפנינו, הגירסה לפי  מפרשים ויש
הם  שנוקטים אלא לעיל, באורנו כפי קינים, שלוש בשותפות שקנו  נשים
ללמדנו, באה והיא נתערבו , הגוזלות שכל הראב"ד, של  שיטתו  המשנה בפירוש

סתומה,שאם  כשיעור  אלא כשר אין למטה וחציין  למעלה חציין הכהן עשה
הראב"ד בשיטת לעיל  שבארנו  u"ayxd).כמו mya "l`xyi zx`tz")

ryedi"בעל  ipiirn" שיטות וחילוקי  מפרשים "עיין למשנתנו : בפירושו  כותב
מידי הנה היגיעות כל  ואחר  ושיטה... שיטה לכל וקושיותיהם הראשונים, בין

פלטנו ". לא רבים וחשבונות קושיות
הוא: המשנה פירוש zyxetneולדעתו dnezqe dlere z`hg ועולה לזו , חטאת –

נשים  בארבע מדברת שהמשנה כלומר  לזו , ומפורשת לזו, וסתומה לזו ,
חציין הכהן עשה שאם ללמד , המשנה ובאה שלהן ; הגוזלות ששה שנתערבו 

שבסתומה הגוזלות כמנין  אלא כשר  אין  למטה, וחציין epx`ayלמעלה enk)
.(eixac jynd oiir ;c"a`xd zhiyaאחרים פירושים עוד  epiw",ויש xiri" oiir)

.(dlek zkqnd yexita oke ,epzpyn yexita ixnbl zxg` dhiy el yiy
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äáBça äáøòúpL úàhç ששנינו שכפי סתומות, חובה בקיני – ÇÈÆÄÀÈÀÈÀÈ
ב), (א, äáBçaLלעיל úàhç ïéðî àlà øLk ïéà כמנין – ÅÈÅÆÈÄÀÇÇÈÆÇÈ

אבל נמלך, בכהן אמורים? דברים במה החובה, שבקיני  החטאות
כדלקמן : היא ההלכה נמלך, שאינו  úàhçaבכהן  íéðL äáBç– ÈÀÇÄÀÇÈ

שניים פי  היו הסתומות החובה קיני של הגוזלות במספר(miiltk)אם
קינים שתי כגון בהם, שנתערבו המפורשות zelfeb)החטאות 4)

גוזלות  שלושה הכהן  ועשה מפורשות, חטאות שתי  בהן  שנתערבו 
למטה, ושלושה ìeñtלמעלה äöçîe ,øLk äöçî מחצה – ÆÁÈÈÅÆÁÈÈ

והם: כשרים, גוזלות שלושה היינו כשר, שבתערובת הגוזלות ממספר 
כשרות: חטאות שתי  ודאי ישנן למטה שהרי  אחת, ועולה חטאות שתי

izdw - zex`ean zeipyn
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ìeñt.äáBça íéðL úàhçå–øLk äáBçaL ïéðnä.äáBça äáøòúpL äìBò ïëå–úBìBò ïéðî àlà øLk ïéà ¨§©¨§©¦§¨©¦§¨¤©¨¨¥§¥¨¤¦§¨§¨§¨¥¨¥¤¨¦§©
äáBçaL.äìBòa íéðL äáBç–øLk äöçî,ìeñt äöçîe.äáBça íéðL äìBò–øLk äáBçaL ïéðnä. ¤©¨¨§©¦§¨¤¡¨¨¥¤¡¨¨¨§©¦§¨©¦§¨¤©¨¨¥

ÂäøîàL äMàä:øëæ ãìàLk ï÷ éìò éøä,øëæ äãìé–íép÷ ézL äàéáî,dúáBçì úçàå døãðì úçà. ¨¦¨¤¨§¨£¥¨©¥§¤¥¥¨¨¨§¨¨¨§¦¨§¥¦¦©©§¦§¨§©©§¨¨
íúðúðïäkì,éøö ïäkäåGL úBNòì CúBãéøt Lïhîlî úçàå ïìòîìî,ïk äNò àG,ïìòîì íézL äNò àlà §¨¨©©Ÿ¥§©Ÿ¥¨¦©£¨§¦¦§©§¨§©©¦§©¨¨¨¥¤¨¨¨§©¦§©§¨

:úçà äìåòå úåàèç éúù åøééúùðå úçà äìåò ïäî áéø÷äù ïåâë úàèçá íéìôë ïäá ùéù äáåç.leqt dvgne xyk dvgnåðéà úøàùðä úçà äìåòù
úàèçäå ,úåàèçä éúù àìà áéø÷î åðéà êëìä ,úøàùðä äìåòä àéä àîù áéø÷äì ìåëé åðéà úáøåòîä úàèçå ,úàèçì òá÷ðù åäæ àîù áéø÷äì ìåëé

:ìåñô äöçîå øùë äöçî åðééäå ,íéìåñô úøàùðä äìåòäå úáøåòîä.xyk daegay oipn daega mipy z`hgïî úçà úàèç äáø÷ù ïåâë ,ùåøéô
ç ç÷é àîù úåìåòä éúù áéø÷äì ìåëé åðéà éøäå ,ïäéðéá äáøòúðù úàèç íò úåãéøô 'ã ïä éøä ,úçà úàèçå úåìåò éúù åøééúùðå ïéðé÷ éðùäúàè

úåçôì äáåçáù úåçôä ïéðî åúåà äìåò éøä ,úçà úàèç àìà áéø÷î åðéà êëìä ,äìåòì òá÷ðù åúåà ç÷é àîù áéø÷é àì úåàèç éúù íâå ,úáøåòîä
:äáåçá äáøòúðù äìåò ïëå éîð ïðéùøôî àðååâ éàäëå .øùë äöçîî

e.xkf cl`ykl ow ilr ixd:äúáåçì ùáë äàéáî äøéùò åìéàã .ïðé÷ñò äéðò úãìåéá.dlrnl yly zeyrl jixv odkdeï÷å úåìåò ïäéúù äáãð ï÷ù
,úçà äãéøô äìñôðå ,ïúàéáä äî ìò úòãì äá êìîð àìå ,äèîì íéúùå äìòîì íéúù àìà ,ïë äùò àì àåäå ,äèîì úàèçå äìòîì äìåò äáåç ìù

`xephxa yexit

גוזלות  שני  למטה שנעשו  או  המפורשות, החטאות שתי שהן  או

יש למעלה שנעשו השלושה ומן לחטאות, כשרים הם שאף סתומים,
החטאות  שתי  עשה אפילו שהרי וכשר, עולה, ודאי שהוא אחד גוזל 

הסתומים, מהגוזלות ודאי  השלישי פנים כל על למעלה, המפורשות
לעולה. כשר  הוא äáBçaוהרי íéðL úàhçå גוזלות אם אבל  – ÀÇÈÀÇÄÀÈ

ממספר כפולים שהיו  כלומר בחובה, שניים פי היו  המפורשות החטאות
קן  של גוזלות בשני שנתערבו  חטאות ארבע כגון החובה, גוזלות
שלושה  הכהן  ועשה עולה, ואחד  חטאת מהם שאחד אחת, סתומה

למטה, ושלושה øLkלמעלה äáBçaL ïéðnäמכל כשר  אין – ÇÄÀÈÆÇÈÈÅ
כשרות, חטאות שתי  היינו  החובה, שבקן  הגוזלות כמנין  אלא התערובת

החטאות  הם שמא פסולים, למעלה שעשה השלושה כל  שכן
כשרים, מקום מכל שניים למטה, שעשה מהשלשה אבל  המפורשות,

מפורשת חטאת ודאי  הוא מהם אחד minezqשהרי zelfeb oi`y xg`n)
,(cala 2 `l` שאפילו כשרה, חטאת הוא אף אחד הרי  השניים ומשאר

לחטאת, ראוי מהם אחד  פנים כל על  הרי הסתומה, מהקן  שניהם
המספרים: בכל וכן  העולה. הוא שמא פסול , השלישי ברם, וכשר.

כלומר המפורשות, החטאות ממנין  כפול  החובה גוזלות מנין  אם
והקריב  התערובת, גוזלות מכל שליש  אלא אינן  המפורשות שהחטאות

התערובת  של הגוזלות כל מחצית למטה, וחציין למעלה חציין הכהן 
epiid)cereכשרה ,dhnl eyrpy zelfebdn(dlrnly zelfebdn

הסתומים, הגוזלות ממנין כפול  המפורשות החטאות מנין  אם אבל 
התערובת, גוזלות מכל  שליש  אלא אינם הסתומים שהגוזלות כלומר

כשר אין למטה, וחציים למעלה חציים מהתערובת הקריב מכלוהכהן
שבחובה הגוזלות כמנין אלא epiid)eyrpyהתערובת zelfebdn

ody ,dhnl,(zaexrzd ly zelfebd lknïëåמה לעיל– ששנינו ÀÅ
ב): úBìBò(א, ïéðî àlà øLk ïéà ,äáBça äáøòúpL äìBòÈÆÄÀÈÀÈÀÈÅÈÅÆÈÄÀÇ

äáBçaL שאינו בכהן אבל נמלך , בכהן אמורים? דברים במה – ÆÇÈ
äìBòaנמלך : íéðL äáBç מהעולות כפולים החובה גוזלות אם – ÈÀÇÄÀÈ

עולות, בשתי  שנתערבו חובה קיני שתי  כגון שבתערובת, המפורשות

למטה, ושלושה למעלה שלושה הכהן  äöçîeועשה ,øLk äöçîÆÁÈÈÅÆÁÈ
ìeñtלפי אחת, וחטאת עולות שתי היינו כשרים, גוזלות שלושה – È

אחד יש  שלמטה השלושה ומן כשרות, עולות שתי ודאי ישנן שלמעלה
לעיל שבארנו כמו וכשר , חטאת, ודאי daxrzpyשהוא z`hg oipra)

.(daegaäáBça íéðL äìBòכפול העולה גוזלות מנין  אם אבל – ÈÀÇÄÀÈ
של גוזלות בשני שנתערבו עולות ארבע כגון  החובה, גוזלות ממנין

למטה, ושלושה למעלה שלושה הכהן ועשה אחת, חובה ïéðnäÇÄÀÈקן 
øLk äáBçaL היינו החובה, גוזלות כמנין כשרים, גוזלות שני – ÆÇÈÈÅ

החטאת, הוא שמא פסול, השלישי  אבל  למעלה, ודאי שעשה עולות שתי
שבארנו  כמו  הכל עולות, הם שמא פסולים, כולם למטה שעשה ושלושה

בחובה. שנתערבה בחטאת לעיל

אותה  מפרש וכן הראב"ד , של  כפירושו  ישראל ", "תפארת לפי משנתנו  בארנו 
הראב"ד. אחרי  החזיק למשנתנו  בביאורו הגר "א ואף יהושע"; "מעייני  בעל 

מפרש מברטנורא הרב epzkqnl),אבל "yxtnd" it lr)בכהן עוסקת שמשנתנו 
חטאת  שם: ששנינו שמה להשמיע, באה והיא ב, משנה א בפרק כמו נמלך ,
אותו עולה פעמים שבחובה, החטאות כמנין אלא כשר אין בחובה שנתערבה
ממחצה; לפחות עולה שהוא ופעמים פסול", ומחצה כשר ל "מחצה מנין 

z`hgaכיצד? miipy daegכפול במנין  הם החובה שבקיני  החטאות אם –
שתי ונשתיירו  אחת, עולה מהן  שהקריב חובה קיני שתי  כגון  שבהן, מהעולות

מפורשת, חטאת בהן  ונתערבה אחת, ועולה leqtחטאות dvgne xyk dvgn–
גוזלות  שני  היינו שבתערובת, הגוזלות ממנין  מחצה אלא להקריב מותר  אינו 
אין והרי  החובה, מקיני שלשתן  שמא חטאות, שלוש יקריב שאם לחטאת,

שנתערבה; החטאת זו  שמא עולה, יקריב ואם חטאות; שתי  אלא z`hgeבהם
Ð daega miipyכגון אחת, וחטאת עולות שתי  החובה בקיני היו  אם אבל

מפורשת, חטאת בהן  ונתערבה אחת, חטאת קינים משתי  oipndשהקריבו 
xyk daegay החטאת שזוהי  משום או  לחטאת, להקריב כשר אחד גוזל רק –

עולה  אבל שבחובה, החטאות כמנין היינו  החובה, מקיני שהיא או המפורשת,
חטאות  שתי ואף שנתערבה; המפורשת החטאת היא שמא להקריב יכול אינו 
אלא  בהן  אין והרי הם, החובה מקיני הגוזלות שני שמא להקריב, יכול  אינו 

בלבד אחת aeh").חטאת mei zetqez"e `xephxa oiir)
משנתנו בפירוש אחרות שיטות עוד aixd"`;ויש mya yxtnd ;m"anx oiir)

.(u"ayxd mya "l`xyi zx`tz"

i p y m e i

ו ה נ ש מ ר ו א ב

øëæ ãìàLk ï÷ éìò éøä :äøîàL äMàä מדברת משנתנו  – ÈÄÈÆÈÀÈÂÅÈÇÅÀÆÅÅÈÈ
וגוזל לחטאת אחד גוזל  היינו  ללידתה, קן מביאה שהיא ענייה, באשה
הלידה, לאחר  בה חייבת שהיא החובה, קן  שמלבד  אלא לעולה, אחד 

בארנו  וכבר  זכר , תלד אם לנדבה, אחת קן עוד epzkqnl),נדרה dgizta)
נדבה; באה חטאת שאין  לפי עולות, כולה נדבה øëæשקן äãìé– ÈÀÈÈÈ

נדרה, בקיום ÷íépונתחייבה ézL äàéáî להביא היא חייבת – ÀÄÈÀÅÄÄ
קינים, døãðìשתי úçà ק עולות,– שתי והיא נדרה, לקיום אחת ן  ÇÇÀÄÀÈ

לעיל, שבארנו dúáBçìכמו úçàåאחד הם שגוזליה חובה, קן – ÀÇÇÀÈÈ
עולה. ואחד  ïäkìחטאת íúðúð קיניה שתי  את האשה נתנה – ÀÈÈÇÇÙÅ

סתומים; היו  הגוזלות וכל GLלכהן , úBNòì Céøö ïäkäåL ÀÇÙÅÈÄÇÂÈ
úBãéøt,הללו הקינים משתי  גוזלות שלושה –ïìòîìî למעלה – ÀÄÄÀÇÀÈ

הסיקרא, אחתúçàåמחוט ופרידה –,(cg` lfeb =)ïhîlî– ÀÇÇÄÀÇÈ
עולות  שלוש  יש  שהביאה הקינים בשתי שהרי הסיקרא, מחוט למטה

,(dzaeg oway 1 cere ,dxcp oway אחת(2 daegd).וחטאת oway)àG
ïk äNò, הכהן –ïhîì íézLe ïìòîì íézL äNò àlà– ÈÈÅÆÈÈÈÀÇÄÀÇÀÈÀÇÄÀÇÈ

חובה, קיני הן הקינים ששתי  היה, שסבור  Cìîðכגון àGå לא – ÀÄÀÇ

izdw - zex`ean zeipyn

e dpyn iyily wxt mipiw zkqn

ïhîì íézLe,Cìîð àGå–äãéøt ãBò àéáäì äëéøöúçà,ïìòîì äpáéø÷éå;ãçà ïénî.ïéðéî éðMî–àéáz §©¦§©¨§¦§©§¦¨§¨¦§¦¨©©§©§¦¤¨§©§¨¦¦¤¨¦§¥¦¦¨¦
íézL.døãð äLøt–GL ãBò àéáäì äëéøöúBãéøt L;ãçà ïénî.ïéðéî éðMî–òaøà àéáz.døãð äòá÷ §©¦¥§¨¦§¨§¦¨§¨¦¨§¦¦¦¤¨¦§¥¦¦¨¦©§©¨§¨¦§¨

–àéáäì äëéøöúBãéøt Lîç ãBò;ãçà ïénî.ïéðéî éðMî–LL àéáz.ïäkì íúðúð,äðúp äî òeãé ïéàå, §¦¨§¨¦¨¥§¦¦¦¤¨¦§¥¦¦¨¦¥§¨¨©©Ÿ¥§¥¨©©¨§¨

:äìòîì äðáéø÷úå úøçà äãéøô àéáúù äëéøö êëìä.cg` oinnéðùî äàéáäù ïéð÷ éúùä åéä ìáà .ãçà ïéîî åéäùë ,íéøåîà íéøáã äîá ,øîåìë
ïî íà ïðéòãé àìã ,äìñôðù äãéøôä íéìùäì éãë ,äðåé ïá úçà äãéøôå øåú úçà äãéøô àéáäì äëéøö ,äðåé éðá ãçà ï÷å íéøåú ãçà ï÷ åðééäã ,íéðéî

:'åë äðåé éðá ãâðë íéøåú íéàéáî ïéà ìéòì ïðúå ,äúéä äðåé éðá ïî íà íéøåúä.dxcp dyxitåìàå éøãðì åìà äøîàå äùøéô ïäëì ïéðé÷ éðù äàéáäùë
:éúáåçì.cg` oinnïéà ,äèîì íéúùå äìòîì íéúù ïäëä ïäî áéø÷äå ,äðåé éðá ïäéðù åà íéøåú ïäéðù åðééäã ãçà ïéîî åéä åììä ïéð÷ éðù íà øîåìë

,äáåçáù úåìåò ïéðî àìà øùë ïéà ìéòì ïøîàã äáåçá äáøòúðù äìåòà éåäã éãéî ,äáåçáù äìåòä àéäå ,áéø÷äù òáøàä ìëî úçà äãéøô àìà øùë
:øãðä àåäå äìòîì íéúùå ,äáåçáù úàèçä àéäå äèîì úçà ïäî áéø÷îå úåãéøô ùìù ãåò àéáäì äëéøöå.rax` `iaz mipin ipynéðù äàéáä íà

é àìå äøãð äùøéôå íéðéî éðùî ïéðé÷äàéáäù íéøåú éúùä àîùã úåãéøô òáøà àéáäì äëéøö ,äèîì äùò äæéàå äìòîì äùò ïäî íéúù äæéà ïäëä òã
éðù àîù åà ,äúáåçî úàèçì ãçà äðåé ïá äéìò øàùðå äìòîì åùòð äáåç ïäù äðåé éðá éðùå ,åìåë øãðä äéìò øàùðå äèîì åùòð úåìåò ïäå äøãðì

:äúáåçî äìåò ìù äðåé ïá äéìò øàùðå äèîì åùòð äáåç ìù äðåé éðá.dxcp drawäøãð äùøéôå .éðåìô ïéîî ï÷ éìò éøä äøãð úòùá äøîàù ïåâë
:éøãðì åìà äøîàå äúöøù ïéî äæéàî äàéáä ï÷ éìò éøä íúñ äøãðù øçàì àìà ,øãðä úòùá íåìë äùøéô àì ,ìéòìãyng cer `iadl dkixv

.zecixtäùò äøãð íà òãé àìå äèîì íéúùå äìòîì íéúù ïäëä äùò ïäëä ìà äúáåç íò äøãð äàéáäå äøãð äòá÷ù øçàìù ïåâë éøééî àëä
øãðä àîùã ,úåãéøô ùîç ãåò àéáäì äëéøö ,äðåé éðá íà íéøåú íà äøãðì äòá÷ ïéî äæéà äçëù àéä íâ àéäå ,êôäì íà äèîì äúáåçå äìòîì
äòá÷ ïéî äæéàá äçëùù éðôîå ,øãðä ìù úåìåò éúùå äáåç ìù úàèç äéìò øàùðå ãáìá äáåçáù äìåò àìà øùë ïéàå äìòîì äáåçäå äèîì äùòð
,äúáåç íéìùäì úàèçì øåú åà äðåé ïá éîð àéáäì äëéøöå ,äøãð éãé úàöì éãë äìòîì ïúòáøà úåùòìå äðåé éðá éðùå íéøåú éúù àéáäì äëéøö äøãð
äæéàî äçëùå íéðéî éðùî äúáåçå äøãð äàéáä äìéçúîù äòãé íà ìáà .ãçà ïéîî ìëä äúáåçå äøãð äìéçúî äàéáäùë ,éìéî éðäå .úåãéøô ùîç éøä
äòá÷ ïéî äæéàá úòãåé äðéàù ïåéë ,ìéòì ïøîàãë äðåé éðá éðùå íéøåú éúù åðééäã äøãð íéìùäì òáøà ,úåãéøô ùù àéáäì àëéøö ,äøãð äòá÷ ïéî
åà äðåé ïáá äì éãã ïðéøîà àì àëäå .äúáåç íéìùäì äìåò ãçàå úàèç ãçà úåùòì äðåé éðá éðù åà íéøåú éúùå ,íäéðù éãé úàöì äëéøöå äøãðì
,äúáåç úìåòì àéáäì äëéøö äðéà ,ãçà ïéîî äàéáäùë àîìùáã ,ìéòì ïøîàãë äáåç íùì äìéçú äáéø÷äù äìåòä äì äìòúå ãáìá úàèçì øåú

`xephxa yexit

טעה  כך  ידי ועל  קינים, שתי מביאה היא מה לשם האשה, את שאל

האשה,äëéøöבהקרבתן, –úçà äãéøt ãBò àéáäì שכן – ÀÄÈÀÈÄÀÄÈÇÇ
נפסלה, למטה שהקריב העולה ïìòîìפרידת äpáéø÷éå כדין – ÀÇÀÄÆÈÀÇÀÈ

`ozraxעולה; eid zecixtdyk ?mixen` mixac dnaãçà ïénî– ÄÄÆÈ
אבל יונה; בני  כולן או  תורים כולן ïéðéîהיינו éðMî הביאה אם – ÄÀÅÄÄ

ועשה  יונה, בני  אחת וקן תורים אחת קן  מינים, משני  הקינים שתי
ובן  למעלה אחד  יונה ובן  למטה, אחת ותור  למעלה אחת תור הכהן 
עשה  קן איזו  הכהן ידע שלא אלא חובה, קיני כדין למטה, אחד יונה

היונה, בני  קן או התורים קן  אם íézLתחילה, àéáz ובן תור – ÈÄÀÇÄ
והקן  חובתה, לקן נחשבת תחילה הכהן שעשה הקן  שלעולם יונה,

בלבד אחת פרידה שנפסלה נמצא נדרה; לקן  נחשבת לבסוף שעשה
עשה  אם יודעים אנו  ואין הואיל אלא לעיל, שבארנו  כמו  נדרה, מקן

הרי להיפך , או  היונה בני את כך  ואחר  התורים את תחילה הכהן 
היונה, בני מקן או התורים מקן  היתה שנפסלה הפרידה אם הוא שספק

שנינו d),וכבר ,a lirl)בני ולא יונה בני כנגד תורין  מביאין  שאין
ובן  תור  עכשיו להביא ספק משום היא צריכה הלכך  תורין, כנגד  יונה

לעולות. døãðיונה äLøt המין את פירשה שנדרה בשעה אם – ÅÀÈÄÀÈ
שאמרה: או  זכר ", כשאלד  תורים קן  עלי "הרי שאמרה: כגון  שתביא,

ולאחר פירשה, מין  איזה ושכחה זכר", כשאלד יונה בני  קן  עלי "הרי 
גוזלות  שני הכהן ועשה אחד , ממין קינים שתי  הביאה זכר  שילדה

למטה, ושניים GLלמעלה ãBò àéáäì äëéøöúBãéøt L– ÀÄÈÀÈÄÈÀÄ
שנפסלה, הפרידה תחת שהביאה, המין  מאותו אחת פרידה לעולות;

מאותו  להביא נדרה שמא אחר, ממין שתיים ועוד לעיל, שבארנו כמו 
האחר. ãçàהמין  ïénî ממין הקינים שתי  כשהביאה הדין כך  – ÄÄÆÈ

נחשבת  הראשונה הקן הרי  תורים, קיני שתי  הביאה אם כגון אחד ;
נדרה  אם אף לנדרה, שהיא השנייה הקן ואילו כשרה, והיא לחובתה,
היא  צריכה ולכן למטה, שעשאה הפרידה מהן נפסלה הרי תורים,

ל ויש הואיל  אך  נדרה; קן  להשלמת לעולה, תור  עוד  חושלהביא
יונה; בני שני עוד  להביא צריכה היא הרי יונה, בני קן  נדרה שמא

ששנינו : zecixtוזהו yely cer `iadl dkixv.לעיל שבארנו  כמו –
ïéðéî éðMî קן מינים, משני הקינים שתי את הביאה אם אבל – ÄÀÅÄÄ

למטה  אחת פרידה קן מכל הכהן  ועשה יונה, בני אחת וקן  תורים אחת
באחרונה, ואיזו  בראשונה עשה קן איזו  ידע ולא למעלה, אחת ופרידה

òaøà àéáz;יונה בני  אחת וקן תורים אחת קן לעולות, פרידות – ÈÄÇÀÇ
היתה  אם יודעים ואין נפסלה, למטה שעשאה השנייה הפרידה שהרי 
עשה  והכהן  תורים, נדרה שמא ספק, יש וכן  יונה; בן  או תור  זו 

יונה  ובן  תורים קן להביא צריכה שהיא ונמצא יונה, בני  באחרונה
ונמצא  תורים, באחרונה עשה והכהן  יונה, בני נדרה שמא או אחד ;

הלכך אחת; תור  ופרידת יונה בני קן  להביא צריכה izyשהיא `iaz
mi p iw,.יונה בני  של  ואחת תורים של døãðאחת äòá÷ קבעה אם – ÈÀÈÄÀÈ

שאמרה: כגון חובתה, קן  עם ביחד  נדרה קן להביא שנדרה בשעה

קן  תביא מין מאיזה פירשה ואף חובתי, קן עם להביאה קן עלי  הרי
שבכגון  שפירשה, המין את ושכחה יונה, מבני  או התורים מן נדרה,

מין  מאיזה לחובתה, אחת קן קינים: שלוש  להביא היא צריכה זה
בני של אחת וקן  תורים; נדרה שמא תורים, של  אחת קן שתרצה;

ואחת  למטה אחת חובתה קן  יעשה והכהן יונה; בני נדרה שמא יונה,
המין  של עולות בשתי והרי  עולות, כדין למעלה, הכל  והשאר למעלה,

נדבה; הן  העולות שתי ושאר נדרה, ידי  תצא wxשנדרה d`iad m`e
,mipiw izy למטה אחת פרידה קן  מכל הכהן  ועשה תורים, של  כגון

למעלה, אחת úBãéøtופרידה Lîç ãBò àéáäì äëéøöשהרי – ÀÄÈÀÈÄÈÅÀÄ
למ  שנעשתה השנייה לעיל,הפרידה בארנו  שכבר כמו נפסלה, טה

ביחד, עולות שלוש היינו  חובתה, עם יחד  נדרה להביא שקבעה וכיון
נדרה, קיימה לא עכשיו , שהביאה כפי  תורים, נדרה שאפילו  נמצא

הלכך עולות, שתי  אלא למעלה הקריבה לא iadl`שהרי  `id dkixv
zecixt yng cerועוד נדרה, לספק יונה בני ושני תורים שתי לעולות:

יחד נדרה קן  להקריב קביעותה לקיים כדי  שנית, חובתה לעולת תור
הכהן  ועשה יונה, בני  של  קינים שתי הביאה אם וכן החובה. עולת עם

הטעם  מאותו צריכה למעלה, אחת ופרידה למטה אחת פרידה קן  מכל
לעולת  יונה בן ועוד נדרה, לספק יונה בני  ושני  תורים שתי להביא

קביעותה. לקיים כדי שנית, `mixen?חובתה mixac dnaãçà ïénîÄÄÆÈ
לעיל . שבארנו  כמו  אחד , ממין  הקינים שתי  כשהביאה –la`éðMîÄÀÅ

ïéðéîמכל עשה והכהן  מינים, משני הקינים שתי את הביאה אם – ÄÄ
בראשונה, עשה קן איזו יודעים ואין למעלה, ואחת למטה אחת קן

חובתה, לקן LLשתיחשב àéáz תורים שתי  לעולות, פרידות – ÈÄÅ
חובתה, עולת לספק יונה ובן  תור  ועוד נדרה, לספק יונה בני  ושני
שהואיל חובתה, עולת עם יחד נדרה קן  להקריב קביעותה לקיים כדי 

izdw - zex`ean zeipyn
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ìeñt.äáBça íéðL úàhçå–øLk äáBçaL ïéðnä.äáBça äáøòúpL äìBò ïëå–úBìBò ïéðî àlà øLk ïéà ¨§©¨§©¦§¨©¦§¨¤©¨¨¥§¥¨¤¦§¨§¨§¨¥¨¥¤¨¦§©
äáBçaL.äìBòa íéðL äáBç–øLk äöçî,ìeñt äöçîe.äáBça íéðL äìBò–øLk äáBçaL ïéðnä. ¤©¨¨§©¦§¨¤¡¨¨¥¤¡¨¨¨§©¦§¨©¦§¨¤©¨¨¥

ÂäøîàL äMàä:øëæ ãìàLk ï÷ éìò éøä,øëæ äãìé–íép÷ ézL äàéáî,dúáBçì úçàå døãðì úçà. ¨¦¨¤¨§¨£¥¨©¥§¤¥¥¨¨¨§¨¨¨§¦¨§¥¦¦©©§¦§¨§©©§¨¨
íúðúðïäkì,éøö ïäkäåGL úBNòì CúBãéøt Lïhîlî úçàå ïìòîìî,ïk äNò àG,ïìòîì íézL äNò àlà §¨¨©©Ÿ¥§©Ÿ¥¨¦©£¨§¦¦§©§¨§©©¦§©¨¨¨¥¤¨¨¨§©¦§©§¨

:úçà äìåòå úåàèç éúù åøééúùðå úçà äìåò ïäî áéø÷äù ïåâë úàèçá íéìôë ïäá ùéù äáåç.leqt dvgne xyk dvgnåðéà úøàùðä úçà äìåòù
úàèçäå ,úåàèçä éúù àìà áéø÷î åðéà êëìä ,úøàùðä äìåòä àéä àîù áéø÷äì ìåëé åðéà úáøåòîä úàèçå ,úàèçì òá÷ðù åäæ àîù áéø÷äì ìåëé

:ìåñô äöçîå øùë äöçî åðééäå ,íéìåñô úøàùðä äìåòäå úáøåòîä.xyk daegay oipn daega mipy z`hgïî úçà úàèç äáø÷ù ïåâë ,ùåøéô
ç ç÷é àîù úåìåòä éúù áéø÷äì ìåëé åðéà éøäå ,ïäéðéá äáøòúðù úàèç íò úåãéøô 'ã ïä éøä ,úçà úàèçå úåìåò éúù åøééúùðå ïéðé÷ éðùäúàè

úåçôì äáåçáù úåçôä ïéðî åúåà äìåò éøä ,úçà úàèç àìà áéø÷î åðéà êëìä ,äìåòì òá÷ðù åúåà ç÷é àîù áéø÷é àì úåàèç éúù íâå ,úáøåòîä
:äáåçá äáøòúðù äìåò ïëå éîð ïðéùøôî àðååâ éàäëå .øùë äöçîî

e.xkf cl`ykl ow ilr ixd:äúáåçì ùáë äàéáî äøéùò åìéàã .ïðé÷ñò äéðò úãìåéá.dlrnl yly zeyrl jixv odkdeï÷å úåìåò ïäéúù äáãð ï÷ù
,úçà äãéøô äìñôðå ,ïúàéáä äî ìò úòãì äá êìîð àìå ,äèîì íéúùå äìòîì íéúù àìà ,ïë äùò àì àåäå ,äèîì úàèçå äìòîì äìåò äáåç ìù

`xephxa yexit

גוזלות  שני  למטה שנעשו  או  המפורשות, החטאות שתי שהן  או

יש למעלה שנעשו השלושה ומן לחטאות, כשרים הם שאף סתומים,
החטאות  שתי  עשה אפילו שהרי וכשר, עולה, ודאי שהוא אחד גוזל 

הסתומים, מהגוזלות ודאי  השלישי פנים כל על למעלה, המפורשות
לעולה. כשר  הוא äáBçaוהרי íéðL úàhçå גוזלות אם אבל  – ÀÇÈÀÇÄÀÈ

ממספר כפולים שהיו  כלומר בחובה, שניים פי היו  המפורשות החטאות
קן  של גוזלות בשני שנתערבו  חטאות ארבע כגון החובה, גוזלות
שלושה  הכהן  ועשה עולה, ואחד  חטאת מהם שאחד אחת, סתומה

למטה, ושלושה øLkלמעלה äáBçaL ïéðnäמכל כשר  אין – ÇÄÀÈÆÇÈÈÅ
כשרות, חטאות שתי  היינו  החובה, שבקן  הגוזלות כמנין  אלא התערובת

החטאות  הם שמא פסולים, למעלה שעשה השלושה כל  שכן
כשרים, מקום מכל שניים למטה, שעשה מהשלשה אבל  המפורשות,

מפורשת חטאת ודאי  הוא מהם אחד minezqשהרי zelfeb oi`y xg`n)
,(cala 2 `l` שאפילו כשרה, חטאת הוא אף אחד הרי  השניים ומשאר

לחטאת, ראוי מהם אחד  פנים כל על  הרי הסתומה, מהקן  שניהם
המספרים: בכל וכן  העולה. הוא שמא פסול , השלישי ברם, וכשר.

כלומר המפורשות, החטאות ממנין  כפול  החובה גוזלות מנין  אם
והקריב  התערובת, גוזלות מכל שליש  אלא אינן  המפורשות שהחטאות

התערובת  של הגוזלות כל מחצית למטה, וחציין למעלה חציין הכהן 
epiid)cereכשרה ,dhnl eyrpy zelfebdn(dlrnly zelfebdn

הסתומים, הגוזלות ממנין כפול  המפורשות החטאות מנין  אם אבל 
התערובת, גוזלות מכל  שליש  אלא אינם הסתומים שהגוזלות כלומר

כשר אין למטה, וחציים למעלה חציים מהתערובת הקריב מכלוהכהן
שבחובה הגוזלות כמנין אלא epiid)eyrpyהתערובת zelfebdn

ody ,dhnl,(zaexrzd ly zelfebd lknïëåמה לעיל– ששנינו ÀÅ
ב): úBìBò(א, ïéðî àlà øLk ïéà ,äáBça äáøòúpL äìBòÈÆÄÀÈÀÈÀÈÅÈÅÆÈÄÀÇ

äáBçaL שאינו בכהן אבל נמלך , בכהן אמורים? דברים במה – ÆÇÈ
äìBòaנמלך : íéðL äáBç מהעולות כפולים החובה גוזלות אם – ÈÀÇÄÀÈ

עולות, בשתי  שנתערבו חובה קיני שתי  כגון שבתערובת, המפורשות

למטה, ושלושה למעלה שלושה הכהן  äöçîeועשה ,øLk äöçîÆÁÈÈÅÆÁÈ
ìeñtלפי אחת, וחטאת עולות שתי היינו כשרים, גוזלות שלושה – È

אחד יש  שלמטה השלושה ומן כשרות, עולות שתי ודאי ישנן שלמעלה
לעיל שבארנו כמו וכשר , חטאת, ודאי daxrzpyשהוא z`hg oipra)

.(daegaäáBça íéðL äìBòכפול העולה גוזלות מנין  אם אבל – ÈÀÇÄÀÈ
של גוזלות בשני שנתערבו עולות ארבע כגון  החובה, גוזלות ממנין

למטה, ושלושה למעלה שלושה הכהן ועשה אחת, חובה ïéðnäÇÄÀÈקן 
øLk äáBçaL היינו החובה, גוזלות כמנין כשרים, גוזלות שני – ÆÇÈÈÅ

החטאת, הוא שמא פסול, השלישי  אבל  למעלה, ודאי שעשה עולות שתי
שבארנו  כמו  הכל עולות, הם שמא פסולים, כולם למטה שעשה ושלושה

בחובה. שנתערבה בחטאת לעיל

אותה  מפרש וכן הראב"ד , של  כפירושו  ישראל ", "תפארת לפי משנתנו  בארנו 
הראב"ד. אחרי  החזיק למשנתנו  בביאורו הגר "א ואף יהושע"; "מעייני  בעל 

מפרש מברטנורא הרב epzkqnl),אבל "yxtnd" it lr)בכהן עוסקת שמשנתנו 
חטאת  שם: ששנינו שמה להשמיע, באה והיא ב, משנה א בפרק כמו נמלך ,
אותו עולה פעמים שבחובה, החטאות כמנין אלא כשר אין בחובה שנתערבה
ממחצה; לפחות עולה שהוא ופעמים פסול", ומחצה כשר ל "מחצה מנין 

z`hgaכיצד? miipy daegכפול במנין  הם החובה שבקיני  החטאות אם –
שתי ונשתיירו  אחת, עולה מהן  שהקריב חובה קיני שתי  כגון  שבהן, מהעולות

מפורשת, חטאת בהן  ונתערבה אחת, ועולה leqtחטאות dvgne xyk dvgn–
גוזלות  שני  היינו שבתערובת, הגוזלות ממנין  מחצה אלא להקריב מותר  אינו 
אין והרי  החובה, מקיני שלשתן  שמא חטאות, שלוש יקריב שאם לחטאת,

שנתערבה; החטאת זו  שמא עולה, יקריב ואם חטאות; שתי  אלא z`hgeבהם
Ð daega miipyכגון אחת, וחטאת עולות שתי  החובה בקיני היו  אם אבל

מפורשת, חטאת בהן  ונתערבה אחת, חטאת קינים משתי  oipndשהקריבו 
xyk daegay החטאת שזוהי  משום או  לחטאת, להקריב כשר אחד גוזל רק –

עולה  אבל שבחובה, החטאות כמנין היינו  החובה, מקיני שהיא או המפורשת,
חטאות  שתי ואף שנתערבה; המפורשת החטאת היא שמא להקריב יכול אינו 
אלא  בהן  אין והרי הם, החובה מקיני הגוזלות שני שמא להקריב, יכול  אינו 

בלבד אחת aeh").חטאת mei zetqez"e `xephxa oiir)
משנתנו בפירוש אחרות שיטות עוד aixd"`;ויש mya yxtnd ;m"anx oiir)

.(u"ayxd mya "l`xyi zx`tz"

i p y m e i

ו ה נ ש מ ר ו א ב

øëæ ãìàLk ï÷ éìò éøä :äøîàL äMàä מדברת משנתנו  – ÈÄÈÆÈÀÈÂÅÈÇÅÀÆÅÅÈÈ
וגוזל לחטאת אחד גוזל  היינו  ללידתה, קן מביאה שהיא ענייה, באשה
הלידה, לאחר  בה חייבת שהיא החובה, קן  שמלבד  אלא לעולה, אחד 

בארנו  וכבר  זכר , תלד אם לנדבה, אחת קן עוד epzkqnl),נדרה dgizta)
נדבה; באה חטאת שאין  לפי עולות, כולה נדבה øëæשקן äãìé– ÈÀÈÈÈ

נדרה, בקיום ÷íépונתחייבה ézL äàéáî להביא היא חייבת – ÀÄÈÀÅÄÄ
קינים, døãðìשתי úçà ק עולות,– שתי והיא נדרה, לקיום אחת ן  ÇÇÀÄÀÈ

לעיל, שבארנו dúáBçìכמו úçàåאחד הם שגוזליה חובה, קן – ÀÇÇÀÈÈ
עולה. ואחד  ïäkìחטאת íúðúð קיניה שתי  את האשה נתנה – ÀÈÈÇÇÙÅ

סתומים; היו  הגוזלות וכל GLלכהן , úBNòì Céøö ïäkäåL ÀÇÙÅÈÄÇÂÈ
úBãéøt,הללו הקינים משתי  גוזלות שלושה –ïìòîìî למעלה – ÀÄÄÀÇÀÈ

הסיקרא, אחתúçàåמחוט ופרידה –,(cg` lfeb =)ïhîlî– ÀÇÇÄÀÇÈ
עולות  שלוש  יש  שהביאה הקינים בשתי שהרי הסיקרא, מחוט למטה

,(dzaeg oway 1 cere ,dxcp oway אחת(2 daegd).וחטאת oway)àG
ïk äNò, הכהן –ïhîì íézLe ïìòîì íézL äNò àlà– ÈÈÅÆÈÈÈÀÇÄÀÇÀÈÀÇÄÀÇÈ

חובה, קיני הן הקינים ששתי  היה, שסבור  Cìîðכגון àGå לא – ÀÄÀÇ

izdw - zex`ean zeipyn
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ïhîì íézLe,Cìîð àGå–äãéøt ãBò àéáäì äëéøöúçà,ïìòîì äpáéø÷éå;ãçà ïénî.ïéðéî éðMî–àéáz §©¦§©¨§¦§©§¦¨§¨¦§¦¨©©§©§¦¤¨§©§¨¦¦¤¨¦§¥¦¦¨¦
íézL.døãð äLøt–GL ãBò àéáäì äëéøöúBãéøt L;ãçà ïénî.ïéðéî éðMî–òaøà àéáz.døãð äòá÷ §©¦¥§¨¦§¨§¦¨§¨¦¨§¦¦¦¤¨¦§¥¦¦¨¦©§©¨§¨¦§¨

–àéáäì äëéøöúBãéøt Lîç ãBò;ãçà ïénî.ïéðéî éðMî–LL àéáz.ïäkì íúðúð,äðúp äî òeãé ïéàå, §¦¨§¨¦¨¥§¦¦¦¤¨¦§¥¦¦¨¦¥§¨¨©©Ÿ¥§¥¨©©¨§¨

:äìòîì äðáéø÷úå úøçà äãéøô àéáúù äëéøö êëìä.cg` oinnéðùî äàéáäù ïéð÷ éúùä åéä ìáà .ãçà ïéîî åéäùë ,íéøåîà íéøáã äîá ,øîåìë
ïî íà ïðéòãé àìã ,äìñôðù äãéøôä íéìùäì éãë ,äðåé ïá úçà äãéøôå øåú úçà äãéøô àéáäì äëéøö ,äðåé éðá ãçà ï÷å íéøåú ãçà ï÷ åðééäã ,íéðéî

:'åë äðåé éðá ãâðë íéøåú íéàéáî ïéà ìéòì ïðúå ,äúéä äðåé éðá ïî íà íéøåúä.dxcp dyxitåìàå éøãðì åìà äøîàå äùøéô ïäëì ïéðé÷ éðù äàéáäùë
:éúáåçì.cg` oinnïéà ,äèîì íéúùå äìòîì íéúù ïäëä ïäî áéø÷äå ,äðåé éðá ïäéðù åà íéøåú ïäéðù åðééäã ãçà ïéîî åéä åììä ïéð÷ éðù íà øîåìë

,äáåçáù úåìåò ïéðî àìà øùë ïéà ìéòì ïøîàã äáåçá äáøòúðù äìåòà éåäã éãéî ,äáåçáù äìåòä àéäå ,áéø÷äù òáøàä ìëî úçà äãéøô àìà øùë
:øãðä àåäå äìòîì íéúùå ,äáåçáù úàèçä àéäå äèîì úçà ïäî áéø÷îå úåãéøô ùìù ãåò àéáäì äëéøöå.rax` `iaz mipin ipynéðù äàéáä íà

é àìå äøãð äùøéôå íéðéî éðùî ïéðé÷äàéáäù íéøåú éúùä àîùã úåãéøô òáøà àéáäì äëéøö ,äèîì äùò äæéàå äìòîì äùò ïäî íéúù äæéà ïäëä òã
éðù àîù åà ,äúáåçî úàèçì ãçà äðåé ïá äéìò øàùðå äìòîì åùòð äáåç ïäù äðåé éðá éðùå ,åìåë øãðä äéìò øàùðå äèîì åùòð úåìåò ïäå äøãðì

:äúáåçî äìåò ìù äðåé ïá äéìò øàùðå äèîì åùòð äáåç ìù äðåé éðá.dxcp drawäøãð äùøéôå .éðåìô ïéîî ï÷ éìò éøä äøãð úòùá äøîàù ïåâë
:éøãðì åìà äøîàå äúöøù ïéî äæéàî äàéáä ï÷ éìò éøä íúñ äøãðù øçàì àìà ,øãðä úòùá íåìë äùøéô àì ,ìéòìãyng cer `iadl dkixv

.zecixtäùò äøãð íà òãé àìå äèîì íéúùå äìòîì íéúù ïäëä äùò ïäëä ìà äúáåç íò äøãð äàéáäå äøãð äòá÷ù øçàìù ïåâë éøééî àëä
øãðä àîùã ,úåãéøô ùîç ãåò àéáäì äëéøö ,äðåé éðá íà íéøåú íà äøãðì äòá÷ ïéî äæéà äçëù àéä íâ àéäå ,êôäì íà äèîì äúáåçå äìòîì
äòá÷ ïéî äæéàá äçëùù éðôîå ,øãðä ìù úåìåò éúùå äáåç ìù úàèç äéìò øàùðå ãáìá äáåçáù äìåò àìà øùë ïéàå äìòîì äáåçäå äèîì äùòð
,äúáåç íéìùäì úàèçì øåú åà äðåé ïá éîð àéáäì äëéøöå ,äøãð éãé úàöì éãë äìòîì ïúòáøà úåùòìå äðåé éðá éðùå íéøåú éúù àéáäì äëéøö äøãð
äæéàî äçëùå íéðéî éðùî äúáåçå äøãð äàéáä äìéçúîù äòãé íà ìáà .ãçà ïéîî ìëä äúáåçå äøãð äìéçúî äàéáäùë ,éìéî éðäå .úåãéøô ùîç éøä
äòá÷ ïéî äæéàá úòãåé äðéàù ïåéë ,ìéòì ïøîàãë äðåé éðá éðùå íéøåú éúù åðééäã äøãð íéìùäì òáøà ,úåãéøô ùù àéáäì àëéøö ,äøãð äòá÷ ïéî
åà äðåé ïáá äì éãã ïðéøîà àì àëäå .äúáåç íéìùäì äìåò ãçàå úàèç ãçà úåùòì äðåé éðá éðù åà íéøåú éúùå ,íäéðù éãé úàöì äëéøöå äøãðì
,äúáåç úìåòì àéáäì äëéøö äðéà ,ãçà ïéîî äàéáäùë àîìùáã ,ìéòì ïøîàãë äáåç íùì äìéçú äáéø÷äù äìåòä äì äìòúå ãáìá úàèçì øåú

`xephxa yexit

טעה  כך  ידי ועל  קינים, שתי מביאה היא מה לשם האשה, את שאל

האשה,äëéøöבהקרבתן, –úçà äãéøt ãBò àéáäì שכן – ÀÄÈÀÈÄÀÄÈÇÇ
נפסלה, למטה שהקריב העולה ïìòîìפרידת äpáéø÷éå כדין – ÀÇÀÄÆÈÀÇÀÈ

`ozraxעולה; eid zecixtdyk ?mixen` mixac dnaãçà ïénî– ÄÄÆÈ
אבל יונה; בני  כולן או  תורים כולן ïéðéîהיינו éðMî הביאה אם – ÄÀÅÄÄ

ועשה  יונה, בני  אחת וקן תורים אחת קן  מינים, משני  הקינים שתי
ובן  למעלה אחד  יונה ובן  למטה, אחת ותור  למעלה אחת תור הכהן 
עשה  קן איזו  הכהן ידע שלא אלא חובה, קיני כדין למטה, אחד יונה

היונה, בני  קן או התורים קן  אם íézLתחילה, àéáz ובן תור – ÈÄÀÇÄ
והקן  חובתה, לקן נחשבת תחילה הכהן שעשה הקן  שלעולם יונה,

בלבד אחת פרידה שנפסלה נמצא נדרה; לקן  נחשבת לבסוף שעשה
עשה  אם יודעים אנו  ואין הואיל אלא לעיל, שבארנו  כמו  נדרה, מקן

הרי להיפך , או  היונה בני את כך  ואחר  התורים את תחילה הכהן 
היונה, בני מקן או התורים מקן  היתה שנפסלה הפרידה אם הוא שספק

שנינו d),וכבר ,a lirl)בני ולא יונה בני כנגד תורין  מביאין  שאין
ובן  תור  עכשיו להביא ספק משום היא צריכה הלכך  תורין, כנגד  יונה

לעולות. døãðיונה äLøt המין את פירשה שנדרה בשעה אם – ÅÀÈÄÀÈ
שאמרה: או  זכר ", כשאלד  תורים קן  עלי "הרי שאמרה: כגון  שתביא,

ולאחר פירשה, מין  איזה ושכחה זכר", כשאלד יונה בני  קן  עלי "הרי 
גוזלות  שני הכהן ועשה אחד , ממין קינים שתי  הביאה זכר  שילדה

למטה, ושניים GLלמעלה ãBò àéáäì äëéøöúBãéøt L– ÀÄÈÀÈÄÈÀÄ
שנפסלה, הפרידה תחת שהביאה, המין  מאותו אחת פרידה לעולות;

מאותו  להביא נדרה שמא אחר, ממין שתיים ועוד לעיל, שבארנו כמו 
האחר. ãçàהמין  ïénî ממין הקינים שתי  כשהביאה הדין כך  – ÄÄÆÈ

נחשבת  הראשונה הקן הרי  תורים, קיני שתי  הביאה אם כגון אחד ;
נדרה  אם אף לנדרה, שהיא השנייה הקן ואילו כשרה, והיא לחובתה,
היא  צריכה ולכן למטה, שעשאה הפרידה מהן נפסלה הרי תורים,

ל ויש הואיל  אך  נדרה; קן  להשלמת לעולה, תור  עוד  חושלהביא
יונה; בני שני עוד  להביא צריכה היא הרי יונה, בני קן  נדרה שמא

ששנינו : zecixtוזהו yely cer `iadl dkixv.לעיל שבארנו  כמו –
ïéðéî éðMî קן מינים, משני הקינים שתי את הביאה אם אבל – ÄÀÅÄÄ

למטה  אחת פרידה קן מכל הכהן  ועשה יונה, בני אחת וקן  תורים אחת
באחרונה, ואיזו  בראשונה עשה קן איזו  ידע ולא למעלה, אחת ופרידה

òaøà àéáz;יונה בני  אחת וקן תורים אחת קן לעולות, פרידות – ÈÄÇÀÇ
היתה  אם יודעים ואין נפסלה, למטה שעשאה השנייה הפרידה שהרי 
עשה  והכהן  תורים, נדרה שמא ספק, יש וכן  יונה; בן  או תור  זו 

יונה  ובן  תורים קן להביא צריכה שהיא ונמצא יונה, בני  באחרונה
ונמצא  תורים, באחרונה עשה והכהן  יונה, בני נדרה שמא או אחד ;

הלכך אחת; תור  ופרידת יונה בני קן  להביא צריכה izyשהיא `iaz
mi p iw,.יונה בני  של  ואחת תורים של døãðאחת äòá÷ קבעה אם – ÈÀÈÄÀÈ

שאמרה: כגון חובתה, קן  עם ביחד  נדרה קן להביא שנדרה בשעה

קן  תביא מין מאיזה פירשה ואף חובתי, קן עם להביאה קן עלי  הרי
שבכגון  שפירשה, המין את ושכחה יונה, מבני  או התורים מן נדרה,

מין  מאיזה לחובתה, אחת קן קינים: שלוש  להביא היא צריכה זה
בני של אחת וקן  תורים; נדרה שמא תורים, של  אחת קן שתרצה;

ואחת  למטה אחת חובתה קן  יעשה והכהן יונה; בני נדרה שמא יונה,
המין  של עולות בשתי והרי  עולות, כדין למעלה, הכל  והשאר למעלה,

נדבה; הן  העולות שתי ושאר נדרה, ידי  תצא wxשנדרה d`iad m`e
,mipiw izy למטה אחת פרידה קן  מכל הכהן  ועשה תורים, של  כגון

למעלה, אחת úBãéøtופרידה Lîç ãBò àéáäì äëéøöשהרי – ÀÄÈÀÈÄÈÅÀÄ
למ  שנעשתה השנייה לעיל,הפרידה בארנו  שכבר כמו נפסלה, טה

ביחד, עולות שלוש היינו  חובתה, עם יחד  נדרה להביא שקבעה וכיון
נדרה, קיימה לא עכשיו , שהביאה כפי  תורים, נדרה שאפילו  נמצא

הלכך עולות, שתי  אלא למעלה הקריבה לא iadl`שהרי  `id dkixv
zecixt yng cerועוד נדרה, לספק יונה בני ושני תורים שתי לעולות:

יחד נדרה קן  להקריב קביעותה לקיים כדי  שנית, חובתה לעולת תור
הכהן  ועשה יונה, בני  של  קינים שתי הביאה אם וכן החובה. עולת עם

הטעם  מאותו צריכה למעלה, אחת ופרידה למטה אחת פרידה קן  מכל
לעולת  יונה בן ועוד נדרה, לספק יונה בני  ושני  תורים שתי להביא

קביעותה. לקיים כדי שנית, `mixen?חובתה mixac dnaãçà ïénîÄÄÆÈ
לעיל . שבארנו  כמו  אחד , ממין  הקינים שתי  כשהביאה –la`éðMîÄÀÅ

ïéðéîמכל עשה והכהן  מינים, משני הקינים שתי את הביאה אם – ÄÄ
בראשונה, עשה קן איזו יודעים ואין למעלה, ואחת למטה אחת קן

חובתה, לקן LLשתיחשב àéáz תורים שתי  לעולות, פרידות – ÈÄÅ
חובתה, עולת לספק יונה ובן  תור  ועוד נדרה, לספק יונה בני  ושני
שהואיל חובתה, עולת עם יחד נדרה קן  להקריב קביעותה לקיים כדי 

izdw - zex`ean zeipyn
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התורים  מן אם בראשונה, שנעשתה הקן  היתה מין מאיזה ידוע ואין
בן  או תור  היתה החטאת אם הוא שספק כלומר היונה, בני  מן  או

מאותו  להיות צריכה נדרה עם עכשיו שמביאה החובה עולת והרי  יונה,
חובתה  עולת בשביל מספק להביא צריכה הלכך החטאת, שהיתה המין 

יונה. ובן  ïäkìתור  íúðúð,לכהן קיניה נתנה –äî òeãé ïéàå ÀÈÈÇÇÙÅÀÅÈÇÇ
äðúp תורים קן  או יונה, בני קינים שתי או  תורים, קינים שתי  אם – ÈÀÈ

נדרה  שפירשה לעיל , ששנינו מה על מוסב זה והרי יונה; בני וקן 
שפירשה; המין את äNòåושכחה ïäkä Cìä,הקינים את –ïéàå ÈÇÇÙÅÀÈÈÀÅ

äNò äî òeãé או למטה כולן  או  למעלה כולן  אותן  עשה אם – ÈÇÆÈÈ
למעלה, וחציין למטה úBãéøtחציין  òaøà ãBò àéáäì äëéøöÀÄÈÀÈÄÇÀÇÀÄ
יונה, בני  ושני תורים שתי –døãðìאחד ממין  נדרה שמא מספק, – ÀÄÀÈ

אחר, ממין  יונה,íézLeוהביאה ובן  תור  –dúáBçì לעולת – ÀÇÄÀÈÈ
ממין  היו  וכולן  למטה, כולן הראשונות הפרידות נעשו  שמא חובתה,

החטאת, שהיתה המין  מאותו  להיות צריכה החובה עולת והרי  אחד ,
לעולת  יונה ובן  תור  מספק מביאה לפיכך  ידוע, המין  ואין והואיל

úçàחובתה, úàhçå הראשונות נעשו שמא שתרצה, מין מאיזה – ÀÇÈÇÇ
מאותו  שתהא בחטאת, לדקדק ואין  חטאתה. ונפסלה למעלה, כולן 

עכשיו  מביאה והיא שהואיל  בראשונה, חובתה עולת שהיתה המין 
שהיא  העולה אותה עם חטאתה תזווג הרי  מספק, לחובתה עולות שתי

úBàhçממינה. ézL :øîBà éàfò ïaהולך שכן  יונה; ובן  תור  – ÆÇÇÅÀÅÇÈ
ספק, שיש וכיון הראשון, אחר  הולך הכל ה): ב, (לעיל לשיטתו  הוא

ידי יצאה שכבר ונמצא למעלה, כולן  נעשו הראשונות הפרידות שמא
עולתה, שהיתה המין מאותו חטאתה להביא היא וצריכה חובתה, עולת

חטאת  חטאות, שתי  תביא לפיכך היתה, מין  מאיזה ידוע אין והרי 
– מין . i"yxמכל  itl dpynd epx`a.( א סח, ב; סז , m"anxd(זבחים  la`

.m"anxd ly ezhiy hwp `xephxan axd s`e ;ixnbl zxg` jxca dyxtn
כשיטת  סובר שאינו  משמע, הרמב"ם מדברי  פירושו : תמצית והרי 

הוא רשאי  אלא אחד  ממין להביאה צריך  קן שהנודר  להביא רש"י,
ששנינו : ומה מינים. משני dpeiקן  ipa cbpk mixez mi`ian oi` וכן

רש"י, כשיטת סובר שאינו משמע, כן  חובה. בקן דווקא היינו להיפך ,
לדעתו , אלא חובתה, לקן  נחשבת ראשונה הכהן  שעשה הקן  שלעולם
הרמב"ם: מפרש מכאן  נדרה. לקן אותה לחשוב אפשר רוצים, אם

mizy `iaz mipin ipyn,מינים משני הקינים שתי הביאה שאם –
להביא  צריכה היא הרי  למעלה, אחת וקן  למטה אחת קן הקריב  והכהן

שהיו  בין  נדרה, לקן  היא הרי  למעלה שעשה שהקן פרידות, שתי עוד
והעולה  כשרה החטאת למטה, שעשה והקן  יונה, בני  שהיו בין תורים

החובה  ועולת למטה, עשה מין  מאיזה יודעים ואין  והואיל פסולה,
תור להביא צריכה לפיכך  החטאת, שהיתה מין מאותו  להיות צריכה

חובתה. קן  להשלמת לעולות, יונה dxcpובן dyxit שבשעת היינו  –
נתערבו , הכהן וביד לחובתי", ואלו  לנדרי "אלו  פירשה: הקינים לקיחת

עשה  שמא ספק ויש  למעלה, ושניים למטה מהם גוזלות שני  והקריב
– למעלה חובתה קן וכל הקן , כל  ונפסלה – למטה נדרה קן כל

הלכך  החטאת, cerונפסלה `iadl dkixvzecixt yely. דברים במה
שהביאה  כגון מינים, משני  הביאה אם אבל  אחד; ממין  אמורים?

ועשה  טעה והכהן יונה, בני  שני  – נדרה ולקן  תורים, שתי  לחובתה
למעלה  עשה קן איזו  ידוע ואין למטה, אחת וקן למעלה אחת קן

התורים עשה שמא ספק, יש הרי  למטה, dzaeg)ואיזו ow)– למעלה
היונה ובני החטאת, dxcp)ונפסלה ow);שניהם ונפסלו – למטה עשה

עכשיו  להביא צריכה שהיא zelerl;ונמצא dpei ipa ipye z`hgl xez
ונפסלה  למטה, והתורים כדין, למעלה היונה בני עשה שמא אבל 

להביא צריכה שהיא והרי  dlerl;העולה, xez4 להביא צריכה הלכך 

לעולות. יונה בני  ו -2 ולעולה, לחטאת תורים, 2 dxcpפרידות: draw
מה  ושכחה נדרה, קן תביא מין מאיזה קבעה שנדרה בשעה אם –

אחד, ממין  קינים שתי  והביאה dpשקבעה, e i i pa o ebk, לקיחתם ובשעת
ושניים  למעלה גוזלות שני  ועשה ידע, לא והכהן  לנדרי , אלו פירשה:

ספקות: ארבעה כאן  ויש  למעלה `)למטה. החובה קן  כל עשה שמא
–,z`hgd dlqtpe– למטה נדרה קן a)וכל ;zelerd izy elqtpe שמא

העולה; ונפסלה למטה, חובתה קן וכל  כדין , למעלה נדרה קן  כל עשה
(b,למטה ואחד  למעלה אחד  גוזל קן  מכל עשה dlerdשמא dlqtpe

(c ;dxcp ownידי יצאה לא יונה בני  וכשהביאה תורים, נדרה שמא
לעולות, תורים 2 פרידות: 5 עוד  להביא צריכה הלכך נדרה. חובת

תורים נדרה c);שמא wtq);א-ג הספקות מפני לעולות, יונה בני 2
החטאת נפסלה שמא לחטאת, `).תור  wtq itl)?אמורים דברים במה

זו  אמרה: אחת קן  ועל  מינים, משני הביאה אם אבל אחד. ממין 
וקן  למעלה אחת קן עשה והכהן קן, איזו על  זוכרת ואינה לנדרי ,

6 להביא צריכה למטה, ואיזו  למעלה איזו  יודע ואינו  למטה, אחת
mixezפרידות: תורים 2 הפרישה וגם תורים, נדרה שמא לעולות,

ונפסלו ; למטה, אותן עשה והכהן  dpלנדרה, e i i pa שמא 2 לעולות,
למטה, שניהם עשה והכהן  יונה, בני  הפרישה וגם יונה בני  נדרה

z`hglונפסלו; xez, למעלה התורים מן  חובתה קן הכהן עשה שמא
מא  להביא שצריכה והרי  כשרה, והעולה פסולה, החטאת ותו ונמצאת

החטאת; את z`hglהמין  dpe i oa,,יונה מבני  היתה חובתה קן שמא

להביא  צריכה היא הרי  החטאת, שנפסלה וכיון למעלה, ונעשתה
החובה. עולת שהיתה מין  מאותו dnחטאת reci oi`e odkl mzpzp
dyr dn reci oi`e ,dyre odkd jld ,dpzp קבעה שהאשה כלומר  –

הקינים  לקיחת שבשעת נדרה, פירשה ואף תביא, מין מאיזה נדרה,

פירשה; ומה קבעה מה זוכרת ואינה לנדרי , זו  אחת: קן על אמרה
וגוזל, כבש אם זוכרת ואינה מסויים, ממין  להביא חובתה קבעה גם כן 

שתי אם לכהן, נתנה מה יודעת אינה כן  קן ; או עשירה, יולדת כדין 
הכהן  ואף אחר; ממין  קן  כל או  יונה, בני שתיהן  או  תורים קינים

izdw - zex`ean zeipyn
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ïéàå äòá÷ äî úòãåé äðéàù éôì ,äúáåçå äøãð äàéáäå äøãð äòá÷ù øçàìå ,äúáåçì ï÷å äøãðì ï÷ àìà äëéøö äúéä àì íåìë äàéáäù íãå÷ äìéçú
:ïøîàãë äúáåçì òáøàå äøãðì úåãéøô òáøà àéáäì äëéøö ,áéø÷ä äî ïäëä òãåé.zexvevgl eipxw:àúøöåöç àøåôéùì ïðéø÷ã .úåøôåùì.exnv s`

ìå÷ òéîùî úìëúä ïéàù éôì ,áéùç à÷ àì úìëú àî÷ àðúå .ìå÷ íéòéîùîù íéðåîòô åéìåù ìòå úìëú åìåëù ìéòî åøîöî íéùåò .úìëú åðîî úåùòì
:áéáñ åéìåù ìòù íéðåîòôä àìà.xne` `iywr oa oerny iaxïîæ ìë äøåú éð÷æ êë ,äòáù åìå÷ úî àåäùëù íùëã ,àúìî êäì äîåã äæ ìë óà

:äîëç ïéôéñåî ïä ,çë úåùú éãéì íéàáå íéðé÷æîù.mipn`pl dty xiqn xn`pyíò éùàø áì øéñî áéúë äéðéî ìéòìã ,àø÷ éòúùî õøàä éîòáå
:õøàä.dnkg miyiyia:íäì äî úîëç ,õøàä éîò åìéàã .íéîëç éãéîìú åðééä

ÌÈÏÎ ˙ÎÒÓ

``.uxyd .ze`nehd zea`íéòâåðä íéìëå íãà àîèì úåàîåèä úåáà ïä ,'åëå øáëòäå ãìåçä ,éðéîùä íåéá éäéå úùøôá íéáåúëä íéöøù äðåîù
à÷åãå .ïéàîèî õøùä ïî äùãòëî úåçô åìéôà ,øåòéù íäì ïéà íéøáàä ìáà .äùãòëá åúééøá úìçú èîåçä ïëù .äùãòëá àîèì ïøåòéùå .íúåîá íäá

`xephxa yexit

חציין  או  למטה, כולן או  למעלה כולן  אם אותן, עשה איך  זוכר אינו

למעלה, וחציין dxcplלמטה zecixt rax` cer `iadl dkixv שמא –
שמא  תורים, הביאה ואפילו  יונה; בני והביאה תורים, נדרה קבעה
תורים; והביאה יונה, בני נדרה קבעה שמא וכן  ונפסלו ; למטה נעשו

צריכה  הלכך ונפסלו ; למטה נעשו  שמא יונה, בני  הביאה ואפילו 
לנדרה, יונה בני ו -2 תורים 2 dzaeglלהביא mizye,לחובתה קן –

מין  ומאיזה אחד, ממין שתיהן לעולה, ואחת לחטאת אחת פרידה
ממנו , תחילה הביאה ולא מין, מאותו חובתה קבעה שמא שתרצה,

zg` z`hge תביא מתורים, הקן את הביאה אם כגון  אחר, ממין  –
שקבעה, כמו חובתה קן הביאה שמא להיפך, או יונה, מבני  חטאת עוד

היא  מביאה הלכך  החטאת, ונפסלה למעלה נעשתה הקן שכל  אלא
אחת  לה תזדווג נפסלו , העולות כל אם ואף הקן . להשלמת זו חטאת

קרבן  להביא התחייבה אם וכן  נדרה; לספק שמביאה העולות מן
תוכל הרי  יונה, בן או תור לחטאת להביא וקבעה עשירה, יולדת

עכשיו  שמביאה החטאות מן באחת חובתה ידי "zx`tzלצאת oiir)
,i"yx ly eyexit dligza hwp s` ;m"anxd yexit lr dywny "l`xyi

Ð .(cere `"aixde m"anxd ly mdizehiy mb `ian jk xg`eéaø øîàÈÇÇÄ
ãçà BìB÷ éç àeäLk :eøîàL àeä äæ :òLBäéכשהכבש – ÀËÇÆÆÈÀÀÆÇÆÈ

אחד, קול  אלא לו  אין äòáLחי, BìB÷ úî àeäLëeאפשר – ÀÆÅÄÀÈ
קולות, שבעה ממנו  זה להוציא והרי והולכת; מפרשת שהמשנה כמו

לעולה  אחד כבש אלא חייבת אינה שלכתחילה היולדת, על משל
לחובתה, אחת קן  מביאה הריהי  עניה, כשהיא או לחטאת, אחד וגוזל

ונולדו  אחת קן נדרה וגם הואיל קרבנה, משהוקרב עכשיו  ואילו 
ואיך הביאה, ומה בנדרה, פירשה מה יודעים שאין בקרבנה, ספקות

פרידות שבע להביא חייבת הריהי  הכהן , i`frהקריבם oa zrcle)
.(dpenyäòáL BìB÷ ãöékהכבש מן מוציאים כיצד  כלומר – ÅÇÄÀÈ

קולות? שבעה úBøöBöçהמת ézL ,åéðø÷ ézL קרניו משתי  – ÀÅÇÀÈÀÅÂÀ
מפרשים, יש  חצוצרות; שתי  zexvevgעושים izyy שופרות שני  היינו 

la` ;zexvevg zexteyl mi`xew eidy ,e"l zay zkqna `aeny enk)
,mix`an yie ;cinz zkqn seqa `aeny enk ,sqk ly eid ynn zexvevgd
miield ly zexvevgd la` ,sqk ly eid mipdkd ly zexvevgd `weecy

,(` ,gq migaf zetqez Ð .miipxwn eidïéìéìç éðL ,åé÷BL ézLÀÅÈÀÅÂÄÄ
חלילים, עושים שוקיו  מעצמות –;íéìáðì åéòî ;óBúì BøBòÀÅÈÄÀÈÄ

úBøBpëì åéòî éða.כינורות עושים הדקים מעיו מבני  –Léå ÀÅÅÈÀÄÀÅ
úìëúì Bøîö óà :íéøîBà לכהן תכלת מעיל  עושים מצמרו  – ÀÄÇÇÀÄÀÅÆ

הפעמונים  שכשנוגעים תכלת, ורימוני  זהב פעמוני  שוליו ועל  גדול ,
היו  שהפעמונים מפרשים, ויש קול ; משמיעים הם הרי  ברימונים

הרימונים קולות,(הרמב"ן);בתוך שמונה הכבש מן שמוציאים נמצא
פרידות. שמונה להביא צריכה שהאשה עזאי  בן סובר לכך ובדומה

התכלת  רימוני שאין  לפי לתכלת, צמרו  מונה אינו  קמא תנא ברם,
שבתוכם. הענבלים ידי  על הפעמונים, אלא קול  éaøÇÄמשמיעים

,ïéðé÷ænL ïîæ ìk ,õøàä íò éð÷æ :øîBà àéL÷ò ïa ïBòîLÄÀÆÂÇÀÈÅÄÀÅÇÈÈÆÈÀÇÆÇÀÄÄ
ïäéìò úôøhî ïzòc,מתבלבלות מחשבותיהם –:øîàpL ÇÀÈÄÈÆÆÂÅÆÆÆÁÇ

"çwé íéð÷æ íòèå íéðîàðì äôN øéñî" מהם נוטל  ה' – ÅÄÈÈÀÆÁÈÄÀÇÇÀÅÄÄÈ
שם  שכתוב כמו  הכתוב, מדבר הארץ ובעמי ושכלם; דיבורם כוח

כד):להלן הארץ".(פסוק עם ראשי לב äøBú"מסיר  éð÷æ ìáàÂÈÄÀÅÈ
,ïäéìò úáMéúî ïzòc ,ïéðé÷ænL ïîæ ìk àlà ,ïk ïðéàÅÈÅÆÈÈÀÇÆÇÀÄÄÇÀÈÄÀÇÆÆÂÅÆ

"äîëç íéLéLéa" :øîàpLשהרי חכמים, תלמידי  היינו  – ÆÆÁÇÄÄÄÈÀÈ
חכמה, להם אין  הארץ äðeáz"עמי íéîé Cøàå" שמאריכים כל  – ÀÙÆÈÄÀÈ

הנקרא  קדשים סדר לסיום כאן נוסף זה מאמר תבונה. מוסיפים ימים
שכשם  יהושע, רבי  של למאמרו המשך  משום בו יש  ואף "חכמה".

כשהם  חכמים, תלמידי  זקני כך  שבעה, קולו  מת כשהוא שהכבש 
ויוסיפו  שכלם ויתחזק חכמתם תרבה בגופם, ונחלשים מזקינים

ברוחניותם ישראל").שלימות "תפארת  ועיין ברטנורא ; (רמב"ם;

í é ì ë ú ë ñ î
א ה נ ש מ ר ו א ב

והוא  "טהרות", סדר  לכל פתיחה כעין  הוא זה שפרק בפתיחתנו , הקדמנו  כבר 
אבות  כל  שלא מאחר  מזו , למעלה זו טומאתן  כוח ומדרגות הטומאה אבות מפרט
מטמאים  שאינם הטומאה אבות מונה משנתנו  – טומאתם. בכוח שווים הטומאה

במגע. אלא

úBàîhä úBáàוכלים אדם שמטמאים –:(dgizta epx`ay enk) ÂÇËÀ
õøMäבתורה המפורטים השרצים שמונת היינו  כט-ל):– יא, (ויקרא ÇÆÆ

והתנשמת, והחומט והלטאה והכח והאנקה והצב והעכבר החולד 
שכתוב כמו בהם, הנוגעים וכלים אדם במותם שם ,שמטמאים (שם

ב לא -לב ): בהם הנוגע או "כל עץ כלי מכל הערב... עד יטמא מותם
כתוב וכן  שק", או עור או ה):בגד כב, יגע `yi"או (ויקרא אשר 

izdw - zex`ean zeipyn
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äèîì äìåò úéùòð äúáåç íàå ,äìåòî äúáåç éãé äàöéå äìåë äìòîì äúáåç ë"à ,ïäéúù äèîì äùòð äøãðì äòá÷ù ïéøåú ïúåà íà ,êùôð äîî
úçàáå äøãð éãé äàöé úçàá åéùëò äàéáäù íéøåú éúùå ,ãçà êåúî äøãð éãé äàöéå äèîì úçàå äìòîì úçà úéùòð éîð äøãð ë"à ,äìòîì úàèçå
àéä úçàäå äúáåç äîéìùä úçàá åéùëò äàéáäù íéøåú éúùä ,äìåñô äìåòäå äøùë úàèçäå äèîì äìåë úéùòð äúáåç íàå .äúáåç úìåò éãé

ìò àéáú åéùëò äàéáîù úàèçå ,äáãðåîë êùôð äîî äëéøö äðéà äìåòå ,äðåé ïá äúàèç åéùëò àéáú íéðåé íéðåùàøä åéä íàå .ìëàú àìå ÷ôñä
ãçà ïéîå ïéî ìë ïäëä äùòå ,äùøéô äî äçëù íâå äúáåçì äòá÷ ïéî äæéàå äøãðì äòá÷ ïéî äæéà äçëùå íéðéî éðù äàéáäùë ìáà .íéøåúá åðøîàù
éðù íâå ,äøãðì äòá÷ ïéî äæéà úòãåé äðéàù éôì ,íéðåé éðùå ïéøåú éúù ,äøãðì òáøà àéáú ,úåîåúñ úåáåç íäéðùù øåáñ äéäù äèîì ãçàå äìòîì

:ïðéòá äðåé ãâðë äðåéå øåú ãâðë øåú ïðàå ,äúéä ïéî äæéàî úòãåé äðéàù éôì ,[äúáåç úìåòì äâåæì úàèçì äëéøö] ïéðéî.'ek reci oi`e odkl mzpzp
ïäëì äðúð íà åà ,äúáåç äòá÷ ïéî äæéàîå äøãð äòá÷ ïéî äæéàî úòãåé äðéàå äúáåçì ï÷å äøãðì ï÷ ïäëì äàéáäå äúáåç äòá÷å äøãð äòá÷ù ïåâë
éúù äøãðì úåãéøô òáøà äàéáî åæ éøä ,äèîì äöçîå äìòîì äöçî åà äèîì ìëä åà äìòîì ìëä äùò íà òãåé åðéà ïäëäå ãçà ïéî åà ïéðéî éðù

:úàèç äàéáîå ,äöøúù íéðéî éðùî äæéàî äìåò úçàå úàèç úçà äúáåçì íéúù ïë íâ äàéáîå ,äðåé éðá éðùå ïéøåúexn`y edf ryedi iax xn`
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התורים  מן אם בראשונה, שנעשתה הקן  היתה מין מאיזה ידוע ואין
בן  או תור  היתה החטאת אם הוא שספק כלומר היונה, בני  מן  או

מאותו  להיות צריכה נדרה עם עכשיו שמביאה החובה עולת והרי  יונה,
חובתה  עולת בשביל מספק להביא צריכה הלכך החטאת, שהיתה המין 

יונה. ובן  ïäkìתור  íúðúð,לכהן קיניה נתנה –äî òeãé ïéàå ÀÈÈÇÇÙÅÀÅÈÇÇ
äðúp תורים קן  או יונה, בני קינים שתי או  תורים, קינים שתי  אם – ÈÀÈ

נדרה  שפירשה לעיל , ששנינו מה על מוסב זה והרי יונה; בני וקן 
שפירשה; המין את äNòåושכחה ïäkä Cìä,הקינים את –ïéàå ÈÇÇÙÅÀÈÈÀÅ

äNò äî òeãé או למטה כולן  או  למעלה כולן  אותן  עשה אם – ÈÇÆÈÈ
למעלה, וחציין למטה úBãéøtחציין  òaøà ãBò àéáäì äëéøöÀÄÈÀÈÄÇÀÇÀÄ
יונה, בני  ושני תורים שתי –døãðìאחד ממין  נדרה שמא מספק, – ÀÄÀÈ

אחר, ממין  יונה,íézLeוהביאה ובן  תור  –dúáBçì לעולת – ÀÇÄÀÈÈ
ממין  היו  וכולן  למטה, כולן הראשונות הפרידות נעשו  שמא חובתה,

החטאת, שהיתה המין  מאותו  להיות צריכה החובה עולת והרי  אחד ,
לעולת  יונה ובן  תור  מספק מביאה לפיכך  ידוע, המין  ואין והואיל

úçàחובתה, úàhçå הראשונות נעשו שמא שתרצה, מין מאיזה – ÀÇÈÇÇ
מאותו  שתהא בחטאת, לדקדק ואין  חטאתה. ונפסלה למעלה, כולן 

עכשיו  מביאה והיא שהואיל  בראשונה, חובתה עולת שהיתה המין 
שהיא  העולה אותה עם חטאתה תזווג הרי  מספק, לחובתה עולות שתי

úBàhçממינה. ézL :øîBà éàfò ïaהולך שכן  יונה; ובן  תור  – ÆÇÇÅÀÅÇÈ
ספק, שיש וכיון הראשון, אחר  הולך הכל ה): ב, (לעיל לשיטתו  הוא

ידי יצאה שכבר ונמצא למעלה, כולן  נעשו הראשונות הפרידות שמא
עולתה, שהיתה המין מאותו חטאתה להביא היא וצריכה חובתה, עולת

חטאת  חטאות, שתי  תביא לפיכך היתה, מין  מאיזה ידוע אין והרי 
– מין . i"yxמכל  itl dpynd epx`a.( א סח, ב; סז , m"anxd(זבחים  la`

.m"anxd ly ezhiy hwp `xephxan axd s`e ;ixnbl zxg` jxca dyxtn
כשיטת  סובר שאינו  משמע, הרמב"ם מדברי  פירושו : תמצית והרי 

הוא רשאי  אלא אחד  ממין להביאה צריך  קן שהנודר  להביא רש"י,
ששנינו : ומה מינים. משני dpeiקן  ipa cbpk mixez mi`ian oi` וכן

רש"י, כשיטת סובר שאינו משמע, כן  חובה. בקן דווקא היינו להיפך ,
לדעתו , אלא חובתה, לקן  נחשבת ראשונה הכהן  שעשה הקן  שלעולם
הרמב"ם: מפרש מכאן  נדרה. לקן אותה לחשוב אפשר רוצים, אם

mizy `iaz mipin ipyn,מינים משני הקינים שתי הביאה שאם –
להביא  צריכה היא הרי  למעלה, אחת וקן  למטה אחת קן הקריב  והכהן

שהיו  בין  נדרה, לקן  היא הרי  למעלה שעשה שהקן פרידות, שתי עוד
והעולה  כשרה החטאת למטה, שעשה והקן  יונה, בני  שהיו בין תורים

החובה  ועולת למטה, עשה מין  מאיזה יודעים ואין  והואיל פסולה,
תור להביא צריכה לפיכך  החטאת, שהיתה מין מאותו  להיות צריכה

חובתה. קן  להשלמת לעולות, יונה dxcpובן dyxit שבשעת היינו  –
נתערבו , הכהן וביד לחובתי", ואלו  לנדרי "אלו  פירשה: הקינים לקיחת

עשה  שמא ספק ויש  למעלה, ושניים למטה מהם גוזלות שני  והקריב
– למעלה חובתה קן וכל הקן , כל  ונפסלה – למטה נדרה קן כל

הלכך  החטאת, cerונפסלה `iadl dkixvzecixt yely. דברים במה
שהביאה  כגון מינים, משני  הביאה אם אבל  אחד; ממין  אמורים?

ועשה  טעה והכהן יונה, בני  שני  – נדרה ולקן  תורים, שתי  לחובתה
למעלה  עשה קן איזו  ידוע ואין למטה, אחת וקן למעלה אחת קן

התורים עשה שמא ספק, יש הרי  למטה, dzaeg)ואיזו ow)– למעלה
היונה ובני החטאת, dxcp)ונפסלה ow);שניהם ונפסלו – למטה עשה

עכשיו  להביא צריכה שהיא zelerl;ונמצא dpei ipa ipye z`hgl xez
ונפסלה  למטה, והתורים כדין, למעלה היונה בני עשה שמא אבל 

להביא צריכה שהיא והרי  dlerl;העולה, xez4 להביא צריכה הלכך 

לעולות. יונה בני  ו -2 ולעולה, לחטאת תורים, 2 dxcpפרידות: draw
מה  ושכחה נדרה, קן תביא מין מאיזה קבעה שנדרה בשעה אם –

אחד, ממין  קינים שתי  והביאה dpשקבעה, e i i pa o ebk, לקיחתם ובשעת
ושניים  למעלה גוזלות שני  ועשה ידע, לא והכהן  לנדרי , אלו פירשה:

ספקות: ארבעה כאן  ויש  למעלה `)למטה. החובה קן  כל עשה שמא
–,z`hgd dlqtpe– למטה נדרה קן a)וכל ;zelerd izy elqtpe שמא

העולה; ונפסלה למטה, חובתה קן וכל  כדין , למעלה נדרה קן  כל עשה
(b,למטה ואחד  למעלה אחד  גוזל קן  מכל עשה dlerdשמא dlqtpe

(c ;dxcp ownידי יצאה לא יונה בני  וכשהביאה תורים, נדרה שמא
לעולות, תורים 2 פרידות: 5 עוד  להביא צריכה הלכך נדרה. חובת

תורים נדרה c);שמא wtq);א-ג הספקות מפני לעולות, יונה בני 2
החטאת נפסלה שמא לחטאת, `).תור  wtq itl)?אמורים דברים במה

זו  אמרה: אחת קן  ועל  מינים, משני הביאה אם אבל אחד. ממין 
וקן  למעלה אחת קן עשה והכהן קן, איזו על  זוכרת ואינה לנדרי ,

6 להביא צריכה למטה, ואיזו  למעלה איזו  יודע ואינו  למטה, אחת
mixezפרידות: תורים 2 הפרישה וגם תורים, נדרה שמא לעולות,

ונפסלו ; למטה, אותן עשה והכהן  dpלנדרה, e i i pa שמא 2 לעולות,
למטה, שניהם עשה והכהן  יונה, בני  הפרישה וגם יונה בני  נדרה

z`hglונפסלו; xez, למעלה התורים מן  חובתה קן הכהן עשה שמא
מא  להביא שצריכה והרי  כשרה, והעולה פסולה, החטאת ותו ונמצאת

החטאת; את z`hglהמין  dpe i oa,,יונה מבני  היתה חובתה קן שמא

להביא  צריכה היא הרי  החטאת, שנפסלה וכיון למעלה, ונעשתה
החובה. עולת שהיתה מין  מאותו dnחטאת reci oi`e odkl mzpzp
dyr dn reci oi`e ,dyre odkd jld ,dpzp קבעה שהאשה כלומר  –

הקינים  לקיחת שבשעת נדרה, פירשה ואף תביא, מין מאיזה נדרה,

פירשה; ומה קבעה מה זוכרת ואינה לנדרי , זו  אחת: קן על אמרה
וגוזל, כבש אם זוכרת ואינה מסויים, ממין  להביא חובתה קבעה גם כן 

שתי אם לכהן, נתנה מה יודעת אינה כן  קן ; או עשירה, יולדת כדין 
הכהן  ואף אחר; ממין  קן  כל או  יונה, בני שתיהן  או  תורים קינים

izdw - zex`ean zeipyn
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חציין  או  למטה, כולן או  למעלה כולן  אם אותן, עשה איך  זוכר אינו

למעלה, וחציין dxcplלמטה zecixt rax` cer `iadl dkixv שמא –
שמא  תורים, הביאה ואפילו  יונה; בני והביאה תורים, נדרה קבעה
תורים; והביאה יונה, בני נדרה קבעה שמא וכן  ונפסלו ; למטה נעשו

צריכה  הלכך ונפסלו ; למטה נעשו  שמא יונה, בני  הביאה ואפילו 
לנדרה, יונה בני ו -2 תורים 2 dzaeglלהביא mizye,לחובתה קן –

מין  ומאיזה אחד, ממין שתיהן לעולה, ואחת לחטאת אחת פרידה
ממנו , תחילה הביאה ולא מין, מאותו חובתה קבעה שמא שתרצה,

zg` z`hge תביא מתורים, הקן את הביאה אם כגון  אחר, ממין  –
שקבעה, כמו חובתה קן הביאה שמא להיפך, או יונה, מבני  חטאת עוד

היא  מביאה הלכך  החטאת, ונפסלה למעלה נעשתה הקן שכל  אלא
אחת  לה תזדווג נפסלו , העולות כל אם ואף הקן . להשלמת זו חטאת

קרבן  להביא התחייבה אם וכן  נדרה; לספק שמביאה העולות מן
תוכל הרי  יונה, בן או תור לחטאת להביא וקבעה עשירה, יולדת

עכשיו  שמביאה החטאות מן באחת חובתה ידי "zx`tzלצאת oiir)
,i"yx ly eyexit dligza hwp s` ;m"anxd yexit lr dywny "l`xyi

Ð .(cere `"aixde m"anxd ly mdizehiy mb `ian jk xg`eéaø øîàÈÇÇÄ
ãçà BìB÷ éç àeäLk :eøîàL àeä äæ :òLBäéכשהכבש – ÀËÇÆÆÈÀÀÆÇÆÈ

אחד, קול  אלא לו  אין äòáLחי, BìB÷ úî àeäLëeאפשר – ÀÆÅÄÀÈ
קולות, שבעה ממנו  זה להוציא והרי והולכת; מפרשת שהמשנה כמו

לעולה  אחד כבש אלא חייבת אינה שלכתחילה היולדת, על משל
לחובתה, אחת קן  מביאה הריהי  עניה, כשהיא או לחטאת, אחד וגוזל

ונולדו  אחת קן נדרה וגם הואיל קרבנה, משהוקרב עכשיו  ואילו 
ואיך הביאה, ומה בנדרה, פירשה מה יודעים שאין בקרבנה, ספקות

פרידות שבע להביא חייבת הריהי  הכהן , i`frהקריבם oa zrcle)
.(dpenyäòáL BìB÷ ãöékהכבש מן מוציאים כיצד  כלומר – ÅÇÄÀÈ

קולות? שבעה úBøöBöçהמת ézL ,åéðø÷ ézL קרניו משתי  – ÀÅÇÀÈÀÅÂÀ
מפרשים, יש  חצוצרות; שתי  zexvevgעושים izyy שופרות שני  היינו 

la` ;zexvevg zexteyl mi`xew eidy ,e"l zay zkqna `aeny enk)
,mix`an yie ;cinz zkqn seqa `aeny enk ,sqk ly eid ynn zexvevgd
miield ly zexvevgd la` ,sqk ly eid mipdkd ly zexvevgd `weecy

,(` ,gq migaf zetqez Ð .miipxwn eidïéìéìç éðL ,åé÷BL ézLÀÅÈÀÅÂÄÄ
חלילים, עושים שוקיו  מעצמות –;íéìáðì åéòî ;óBúì BøBòÀÅÈÄÀÈÄ

úBøBpëì åéòî éða.כינורות עושים הדקים מעיו מבני  –Léå ÀÅÅÈÀÄÀÅ
úìëúì Bøîö óà :íéøîBà לכהן תכלת מעיל  עושים מצמרו  – ÀÄÇÇÀÄÀÅÆ

הפעמונים  שכשנוגעים תכלת, ורימוני  זהב פעמוני  שוליו ועל  גדול ,
היו  שהפעמונים מפרשים, ויש קול ; משמיעים הם הרי  ברימונים

הרימונים קולות,(הרמב"ן);בתוך שמונה הכבש מן שמוציאים נמצא
פרידות. שמונה להביא צריכה שהאשה עזאי  בן סובר לכך ובדומה

התכלת  רימוני שאין  לפי לתכלת, צמרו  מונה אינו  קמא תנא ברם,
שבתוכם. הענבלים ידי  על הפעמונים, אלא קול  éaøÇÄמשמיעים

,ïéðé÷ænL ïîæ ìk ,õøàä íò éð÷æ :øîBà àéL÷ò ïa ïBòîLÄÀÆÂÇÀÈÅÄÀÅÇÈÈÆÈÀÇÆÇÀÄÄ
ïäéìò úôøhî ïzòc,מתבלבלות מחשבותיהם –:øîàpL ÇÀÈÄÈÆÆÂÅÆÆÆÁÇ

"çwé íéð÷æ íòèå íéðîàðì äôN øéñî" מהם נוטל  ה' – ÅÄÈÈÀÆÁÈÄÀÇÇÀÅÄÄÈ
שם  שכתוב כמו  הכתוב, מדבר הארץ ובעמי ושכלם; דיבורם כוח

כד):להלן הארץ".(פסוק עם ראשי לב äøBú"מסיר  éð÷æ ìáàÂÈÄÀÅÈ
,ïäéìò úáMéúî ïzòc ,ïéðé÷ænL ïîæ ìk àlà ,ïk ïðéàÅÈÅÆÈÈÀÇÆÇÀÄÄÇÀÈÄÀÇÆÆÂÅÆ

"äîëç íéLéLéa" :øîàpLשהרי חכמים, תלמידי  היינו  – ÆÆÁÇÄÄÄÈÀÈ
חכמה, להם אין  הארץ äðeáz"עמי íéîé Cøàå" שמאריכים כל  – ÀÙÆÈÄÀÈ

הנקרא  קדשים סדר לסיום כאן נוסף זה מאמר תבונה. מוסיפים ימים
שכשם  יהושע, רבי  של למאמרו המשך  משום בו יש  ואף "חכמה".

כשהם  חכמים, תלמידי  זקני כך  שבעה, קולו  מת כשהוא שהכבש 
ויוסיפו  שכלם ויתחזק חכמתם תרבה בגופם, ונחלשים מזקינים

ברוחניותם ישראל").שלימות "תפארת  ועיין ברטנורא ; (רמב"ם;

í é ì ë ú ë ñ î
א ה נ ש מ ר ו א ב

והוא  "טהרות", סדר  לכל פתיחה כעין  הוא זה שפרק בפתיחתנו , הקדמנו  כבר 
אבות  כל  שלא מאחר  מזו , למעלה זו טומאתן  כוח ומדרגות הטומאה אבות מפרט
מטמאים  שאינם הטומאה אבות מונה משנתנו  – טומאתם. בכוח שווים הטומאה

במגע. אלא

úBàîhä úBáàוכלים אדם שמטמאים –:(dgizta epx`ay enk) ÂÇËÀ
õøMäבתורה המפורטים השרצים שמונת היינו  כט-ל):– יא, (ויקרא ÇÆÆ

והתנשמת, והחומט והלטאה והכח והאנקה והצב והעכבר החולד 
שכתוב כמו בהם, הנוגעים וכלים אדם במותם שם ,שמטמאים (שם

ב לא -לב ): בהם הנוגע או "כל עץ כלי מכל הערב... עד יטמא מותם
כתוב וכן  שק", או עור או ה):בגד כב, יגע `yi"או (ויקרא אשר 
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òbîa íéìëå íãà ïéànèî elà,øéåàa Nøç éìëe,àOîa ïéànèî íðéàå. ¥§©§¦¨¨§¥¦§©¨§¥¤¤¨£¦§¥¨§©§¦§©¨
·íäî äìòîì:äìáð,äéfä éãk íäa LiL úàhç éîe,òbîa íéãâa ànèì àOîa íãàä úà ïéànèî íäL, §©§¨¥¤§¥¨¥©¨¤¥¨¤§¥©¨¨¤¥§©§¦¤¨¨¨§©¨§©¥§¨¦§©¨

áéúëã ,ùáé àîèî åðéàå ,àîèî õøùä çì àåäùë(à"é àø÷éå):íúåî ïéòë ,íúåîá íäî åéìò ìåôé øùà ìëå.rxf zakyeìáà ,ìåãâå ìàøùéã æ"ù à÷åã
áéúëã ,äàîèî àì éîð ïè÷ ìù òøæ úáëù ïëå .øåîâ øåäè éøëð ìù åéø÷ã ,ïðáøãî åìéôà äàîèî äðéà éøëðã(å"è íù),òøæ úáëù åðîî àöú éë ùéàå

,äàîèî äçì æ"ù à÷åãå .äùãòëá ,òâåðìå .ìãøç ïéòë åìéôà ,åäùîá ,äàåøì äøåòéùå .äàéá åúàéá ïéàã ãçà íåéå íéðù òùú ïáî úåçô ïè÷ àìå ùéà
ïðú éëäå ,äàîåèì ïåùàø àìà åðéàã äðéî òîù ,úåàîåèä úåáà éãäá éø÷ ìòá ïãéã àðú áéùç÷ àìãîå .òéøæäì äéåàøá ,òøæ úáëù áéúëãúëñî óåñá

:ïåùàø àìà éåä àìã ,õøù òâîë éø÷ ìòá ,íéáæ.zn `nhe.äàîåèä áà äùòð ïäá òâåðäå ,åîöò úîë ïä úîá åòâðù íéìë ìáà .úîá àîèðù íãà
éìë ìáà .úåìäàã àî÷ ÷øô ïðúãë ,íãàë äòáù úàîåè íéàîèå äàîåèä áà ååä ,úîá åòâðù íéìëá òâðù íãàá åà úîá àîèðù íãàá åòâðù íéìëå
åðéà 'ç ïá ãìåðù ìôð ïëå íéáëåë ãáåò ìáà .úîá òâðùë äàîåèä áà äùòð ìàøùé à÷åãå .äàîåèä áà íéùòð ïéà úîá åòâðù íé÷ùîå íéìëåàå ñøç

:úîá òâð íà äàîåè ìá÷î.extq inia rxevneáùåéå ,úçìâúå úòìåú éðùå áåæàå æøà õòå íéøåôöá øùëåäå ,àôøúðå íéòâðä ïî ãçàá èìçåäù òøåöî
íéãâá ñåáë øîàðå åèåìç éîéá íéãâá ñåáë øîàðã .íãà àîèîå ,åøôñ éîé ïééåø÷ íéîé úòáù íúåàå ,åéúåðáø÷ àéáî éðéîùáå íéîé úòáù åìäàì õåçî

:íãà àîèî ïàë óà íãà àîèî ïìäì äî ,åøôñ éîéá.diifd ick mda oi`y z`hg ine,àùîá óà åàîèî ,äééæä éãë ïäá ùé íàå .òâîá åàîèî
áéúëã .íéãâá àîèì íãà àîèì(è"é øáãîá)áåúëä àá àìå ,øåäè äæîäù åãîì åðéúåáøå ,áøòä ãò àîèé äãðä éîá òâåðäå åéãâá ñáëé äãðä éî äæîå

ïéàùå ,íéãâá àîèì íãà íéàîèî äééæä éãë ïäá ùéù íéî êì øîåì ,íéîì íéî ïéá áåúëä ÷ìéçå .äàæä éãë åá äéäéù êéøöù àùåðì øåòéù ïúéì àìà
:íéãâá àîèì àìå ïé÷ùîå íéìëåà àîèì íãà íéàîèî äééæä éãë ïäá.xie`a qxg ilke,äòâð àì ïéá éìëá äòâð ïéá ,ñøç éìë øéåàá äàîåè äìôðùë

áéúëã ,åæ äòéâðá àîèð àì ,õåçáî éìëá äàîåèä äòâð íàå .éìëä àîèð(à"é àø÷éå)åðéàå àîèð åëåúî ,àîèé 'åâå åëåú ìà íäî ìåôé øùà ùøç éìë ìëå
:åéøåçàî àîèð.`yna oi`nhn mpi`e:àùåðä åäá áéúë àìå òâåðä åäá áéúë àëä éáéùçã úåàîåèä úåáà êðä ìëã

a.`yna mc`d z` mi`nhnäøåù÷ äàîåèä äúéäù åà ,äàîåèá àåä òâð àìù åìéôàå .åôéúë ìò åøéáç åäéáâäù ïéá åãéá ïéá ïäî ãçà äéáâäùî

`xephxa yexit

אלא  יבשים כשהם מטמאים השרצים ואין  לו". יטמא אשר  שרץ בכל
בהם הנוגע "כל  שנאמר: לחים, מותם,",mzenaכשהם כעין  ודרשו:

מותם בשעת שהיו כמו  א).היינו  נו , נידה, nhl`(גמרא mxeriye–
מטמא  שלם אבר ברם, כבשרם. זה בשיעור  מטמא דמם ואף בכעדשה.

שהוא ז );בכל  א , òøæ(אהלות úáëLå שנאמר טז -יז ):– טו, (ויקרא  ÀÄÀÇÆÇ
עד וטמא בשרו  כל  את במים ורחץ זרע, שכבת ממנו תצא כי "ואיש
במים  וכ ּובס זרע, שכבת עליו יהיה אשר  עור  וכל בגד  וכל הערב.

ובגמרא  וכלים; אדם מטמאה זרע ששכבת ומכאן, הערב"; עד וטמא

ב ) מג, שכתוב(נידה  ממה ד-ה):דרשו  כב, תצא (ויקרא  אשר  איש "או

זרע  בשכבת הנוגע לרבות – יגע"... אשר איש  או  זרע, שכבת ממנו 
תשע  בן  כבר כשהוא ישראל , של זרע שכבת ודווקא טמא. שהוא

" שנאמר: אחד , ויום –yi`eשנים ממנו"... תצא קטן `yiכי ולא
ביאה. ביאתו  שאין  אחד , ויום שנים תשע את dxeriyeמבן  לטמא

שהוא  בכל אפילו בבשרו , אותה הרואה ברם, בכעדשה; – הנוגע
א).טמא ה , הטומאות  אבות  הל ' זה (רמב "ם בענין אחרות דעות ויש 

במפרשים). ועיין ב ; מג, נידה גמרא  מטמאה,(עיין לחה כשהיא ודווקא
דרשו  א):שכן נו , להזריע;(נידה  בראויה – זרע" úî"שכבת àîèeÀÅÅ

שנאמר  במת, הנטמא יא ):– יט , אדם,(במדבר נפש  לכל  במת "הנוגע
וכן ימים", שבעת טז ):וטמא שם , השדה (שם  פני  על  יגע אשר "וכל

ימים". שבעת יטמא בקבר , או  אדם בעצם או במת או  חרב בחלל
נעשה  שהוא במת, שנטמא באדם דווקא כאן  שמדובר מפרשים, יש

במת, שנגעו כלים אבל  בלבד, במגע וכלים אדם לטמא הטומאה אב
עצמו כמת הטומאה אבות אבי נעשים הם yna`.הרי s` mi`nhne)

.("dpexg` dpyn" oiir באדם ± או במת שנטמא באדם שנגעו  כלים וכן 
שנגעו  האדם כדין  הטומאה, אב הם הרי  במת, שנטמאו  בכלים שנגע

שבעה טומאת וטמאים ב).בו, א, אהלות  או (עיין חרס כלי  ברם,
ראשון  אלא הטומאה אב נעשים אינם במת שנגעו ומשקים אוכלים

ברטנורא).לטומאה מסיפונטו ; יצחק ר' בשם  שאף (ר"ש  סוברים, ויש 

מכל עצמו , כמת הטומאה אבות אבי הם במת שנטמאו שכלים פי על 
שהפיסקה  לפרש, אפשר זה ולפי  במגע. אלא מטמאים אינם מקום

"zn `nhe" מטמאים שאין במת, שנטמאו כלים בין  אדם בין כוללת
במגע אלא וכלים רבא ").אדם מתכת ("אליהו כלי שדווקא דעה ויש 

שנאמר : משום עצמו כמת הטומאה אבות אבי  נעשים במת הנוגעים
הוא  הרי חרב ודרשו: חרב", בחלל השדה פני  על  יגע אשר  "וכל

ב),כחלל  נג, נזיר  גמרא  במת,(עיין הנוגע כאדם דינם הכלים שאר  אבל 
הטומאה אב אלא הראב"ד);שאינם שם; תם  ורבנו זו (רש "י דעה ולפי 

הפיסקה zn"פירוש  `nhe" נעשים במת שנטמאו כלים ובין אדם בין –
הטו  אבות אב אבי נעשים שהם במת, שנגעו  מתכת מכלי חוץ מאה,

עצמו כמת רא"ש ).הטומאה הטומאה (רש"י; אב נעשה ישראל ודווקא
נפל וכן טומאה; מקבל אינו  גוי אבל  במת, meiw)כשנגע oa epi`y)

במת כשנגע טומאה מקבל  הגמרא);אינו  לפי òøönäåÀÇÀÙÈ(המפרשים,
Bøôñ éîéa, מצרעתו שנטהר לאחר  ימים שבעה סופר המצורע שכן  – ÄÅÈÀ
שנאמר ח):כמו  יד, המחנה,(ויקרא  אל יבוא ואחר וטהר  במים "ורחץ

לאהלו מחוץ miniוישב zray",(eizepaxw `ian ipinyae) ובאותם
אדם  ומטמא טמא הוא עדיין  ספרו", "ימי הנקראים הימים, שבעת

שנאמר  במגע, ט ):וכלים שם , את (שם  וכבס השביעי... ביום "והיה
כך במגע בגדים שמטמא וכשם בגדים, מטמא שהיה מלמד בגדיו",

אדם מטמא בגדים המטמא שכל במגע, אדם טומאת מטמא הל' (רמב "ם

ב); יא , úàhçצרעת éîe,האדומה הפרה באפר שנתקדשו המים – ÅÇÈ
äéfä éãk íäa ïéàL בהם להטביל  כדי  היינו  הזאה, כשיעור – ÆÅÈÆÀÅÇÈÈ

אזוב גבעולי ה ),ראשי יב, כא ):שנאמר (פרה יט, מי(במדבר "ומזה

חכמים, ודרשו הערב", עד יטמא הנדה במי והנוגע בגדיו , יכבס הנדה
"ומזה  נאמר ולמה החטאת, מי  בנושא אלא במזה, מדבר הכתוב  שאין

כשיעור בהם יש  כן  אם אלא נטמא הנושא שאין  ללמד הנדה", מי 
מי ובין הזאה כשיעור  בהם שיש חטאת מי  בין  הכתוב וחילק הזאה;

הם  הרי הזאה כדי בהם יש שאם הזאה, כשיעור  בהם שאין חטאת
כדי בהם אין ואם בגדים, מטמא אותם והנושא במשא, אף מטמאים

אלא  בגדים מטמא אינו  בהם והנוגע במגע, אלא מטמאים אינם הזאה,
ומשקים. elàאוכלים éøä, במשנתנו שנימנו  הטומאות אבות – ÂÅÅ

òbîa íéìëå íãà ïéànèî בהם כשנגעו או אדם בהם כשנגע – ÀÇÀÄÈÈÀÅÄÀÇÈ
øéåàaכלים, Nøç éìëe,החרס כלי  באוויר  היא כשהטומאה – ÀÅÆÆÈÂÄ

מטמאה  הריהי  בו , נגעה שלא בין  בכלי  שנגעה בין הכלי , בתוך  היינו 
הכלי, נטמא לא מבחוץ, בכלי  הטומאה נגעה אם אבל הכלי , את

בשרצים לג):שנאמר  יא, אל(ויקרא מהם יפול  אשר  חרש  כלי "וכל

ואינו  נטמא מתוכו – יטמא" בארנו תוכו... שכבר כמו מגבו , נטמא
למסכתנו , àOîaבפתיחה ïéànèî íðéàåש את – נושא אדם אם ÀÅÈÀÇÀÄÀÇÈ

במשנתנו  שנימנו הטומאות שבכל נטמא, אינו בה, נוגע ואינו  הטומאה
את  שהבאנו כמו  "הנושא", בהם נאמר ולא "הנוגע" בהם נאמר

לעיל. הפסוקים
i y i l y m e i

ב ה נ ש מ ר ו א ב

íäî äìòîì חמּורים כלומר  א, במשנה המנויים הטומאות מאבות – ÀÇÀÈÅÆ
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òbîa íéãâá éëeNçå. ©£¥§¨¦§©¨
‚ïäî äìòîì:äcð ìòBa,ïBzçz ákLî ànèî àeäLïBéìòk.ïäî äìòîì:Bòøæ úáëLå Bwøå áæ ìL BáBæ §©§¨¥¤¥¦¨¤§©¥¦§¨©§¨¤§§©§¨¥¤¤¨§ª§¦§©©§

òâåð àåäù íéìëå íéãâá ìë åà ,åéìòù íéãâá àîèì àùî úàîåè íãàä àîèð åîöòá àîèä øáãä ãáåë òéðäù ïåéë .ìáçä é"ò äàîåèä äéáâäå ìáçá
ùøéôù øçàì ,äàîåèä úà àùåðäù éôì ,äòéâðá íéìë àîèî åðéà äàîåèä ïî ùøéôù øçàì ìáà .åéáâ ìò äàîåèäù ïîæ ìë ,ñøç éìëî õåç ,ïäá
àìà ,ñøç éìëå íãà àîèî åðéà äàîåèä úà àùåð àåäù ïîæá åìéôàå .äàîåèä áàî àìà äàîåè íéìá÷î íéìë ïéàå ,äàîåèì ïåùàø àìà åðéà äðîî
äãð éî åà äìáðå äæ áâ ìò äæ íéáø íéìë åéä íàù ,íé÷ùîå íéìëåà àìå íéìë àìå ,ãáìá íãàä àìà àùî úàîåè àîè êì ïéàå .ãáìá íéìë øàù
úàîåè éáâã ,àùî úàîåè íéàîè ïéà íé÷ùîå íéìëåà ïëå .äãðä éîá åà äìáðá åòâð àìù ïîæ ìë àùîá íéðåúçúä íéìëä åàîèð àì ,ïåéìòä éìëá

àùîá íé÷ùîå íéìëåà àìå íéìë àì íéàîèî ïéàå àùîá íéàîèî íä íëì ïðéùøãå ,íëì áéúë àùî,èñéäá äàîèî êë ,àùîá äàîèî äìáðäù íùëå .
äö÷ä äéáâäù ïåéë ,éðùä äö÷á òéøëäå íãà àáå õòä ìù ãçà äö÷á äìáðå ìúåëä ùàøá åà ïìéàä ùàøá çðåî õò äéäù ïåâë ,àåä àùî ïéîî èñéäù

:àùåðë éåäã ,èñéä úàîåè àîèð ,åúòøëä úîçî äìáðä åáù.rbna micba ikeygeòâåðäù ,àùî àìá òâî àëéà éà äàîåèî íéãâáä íéòåðî øîåìë
áéúëã ,åéìòù íéãâá åìéôà àîèî åðéà íàùåð åðéàå äãðä éîá åà äìáðá(à"é àø÷éå)éîáå ,íéãâá ñåáéë íù øëæð àìå ,áøòä ãò àîèé íúìáðá òâåðä

áéúë éîð äãðä(è"é øáãîá)êðá úà úëùç àìå åîë .äòéðî ïåùì ,éëåùç .áøòä ãò àîèú úòâåðä ùôðäå(á"ë úéùàøá):
b.dcp lreaäéá áéúë(å"è àø÷éå)ïéàå ,àîèé åéìò áëùé øùà áëùîä ìëå äéøúá áéúëå ,äãðë áùåîå áëùî àîèî àåäù åðãîì ,åéìò äúãð éäúå

,äãðë äàîåèä áà äéäéù ïéðòì àìà éúøîà àì ,êì éúøîàù åéìò äúãð éäúå éàä ,øîà÷ éëäå ,àúà àùéøã åéìò äúãð éäúå éùåøôì àìà ,øîåì êéøö
íãà àîèé àìå ,àåä àîèé åéìò áëùé øùà áëùîä ìë ,áùåîå áëùî úåùòì ìáà ,ñøç éìëå íãà àîèî àåä óà ñøç éìëå íãà äàîèî àéä äî

:ãáìá ïé÷ùîå íéìëåà àîèîù åì ùé äàîåèì ïåùàø ïéã àìà ,íéìëå íãà àîèîù äãðä áëùîë íéìëå.oeilrk oezgz akynïåúçú áëùî ,øîåìë
,òâð àìù ïéá áæä ïäá òâðù ïéá áæä éáâ ìò ïìåëå åæ áâ ìò åæ úåòöî øùò ïåâë áæä éáâ ìòù íéìë åðééä áæ ìù åðåéìò äî ,áæ ìù åðåéìòë äãð ìòåá ìù
åìéàã .íéìëå íãà àìå ïé÷ùîå íéìëåà ïéàîèî åéúçúù úåòöîä åðééäã äãð ìòåá ìù åðåúçú óà ,íéìëå íãà àì ìáà ïé÷ùîå ïéìëåà ïéàîèîå ïéàîè

ïìåë ,ïåéìòá åììä ïéàîèä ïî ãçàå åæ áâ ìò åæ úåòöî øùò åìéôà ,úãìåéå äãðå äáæå áæ ìù åðåúçú:íéìëå íãà ïéàîèîå ïéàîè åéúçúùodn dlrnl

`xephxa yexit

דלקמן : האבות הם להלן  המפורש בדבר  מבשרäìáðמהם כזית – ÀÅÈ
ישראל");נבילה "תפארת א ; א, הטומאות אבות הל' úàhç(רמב"ם  éîeÅÇÈ

אדומה, פרה באפר המקודשים מים –äéfä éãk íäa LiL כמו – ÆÅÈÆÀÅÇÈÈ
הקודמת, במשנה זו íäLשבארנו  לא הללו, הטומאות אבות שני  – ÆÅ

במגע, וכלים אדם מטמאים שהם `sבלבד `l`íãàä úà ïéànèîÀÇÀÄÆÈÈÈ
àOîa הריהו בהם, נוגע שאינו  פי  על אף אותם, הנושא שאדם – ÀÇÈ

òbîaנטמא, íéãâa ànèì,הטומאה את נושא שהוא בשעה שאם – ÀÇÅÀÈÄÀÇÈ
שנאמר  כמו  אותם, מטמא הוא הרי  בבגדים, נוגע מ ):הוא יא, (ויקרא

מכאן , ולמדים הערב", עד וטמא בגדיו יכבס נבלתה את "והנושא
לבוש שהוא בגדים בין והיינו בגדים, מטמא נבילה הנושא שאדם

דווקא  ולאו הנבילה; משא בשעת בהם נוגע שהוא בגדים בין בהם,
חרס  מכלי חוץ בהם, נוגע שהוא הכלים לכל  הדין הוא אלא בגדים,

ר "ש). כהנים; ראשון (תורת אלא אינו  הטומאה מן  שפירש  לאחר  ברם,
מקבלים  וכלים בגדים שאין  וכלים, בגדים מטמא ואינו לטומאה,

שהוא  בזמן  אפילו אדם מטמא אינו  וכן  הטומאה. מאב אלא טומאה
וענין  – הנבילה. את difdנושא ick mda yiy z`hg in בארנו כבר 

שנאמר  ממה שלמדים הקודמת כא ):במשנה יט , dcpd(במדבר in dfne"
,"eicba qaki המזה שכן במזה, מדבר הכתוב שאין חכמים, ופירשו

לצורך שלא חטאת מי שהנושא ללמד, בא הכתוב אלא (רמב"ם ),טהור,

לשון  הכתוב ונקט נבילה; בנושא שבארנו  כפי בגדים, מטמא הריהו

אם  אלא משא טומאת מטמאים חטאת מי שאין להשמיענו, "ומזה"
מפרשים: ויש  הזאה. כשיעור  בהם היה rbnaכן  micba `nhl בין –

שעליו  eteba,בגדים mirbepd בהם שנוגע אלא עליו שאין בגדים ובין
שעליו  בגדים אבל הטומאה. את נושא שהוא בשעה בגופו  או  בידיו 

הכלים  כל  אלא בגדים דווקא ולאו  מטמא. אינו בגופו  נוגעים שאינם
(qxg ilkn ueg) הם הרי הטומאה, את שנושא בשעה בהם שנוגע

נוגעים  סתמם שבגדיו  לפי בגדיו", "יכבס התורה ונקטה נטמאים.

או  בידיו בו  שנוגע כלי  או בגד  שכל  להשמיע, הכתוב ובא בגופו ,
מטמאו  הריהו  הטומאה את שנושא בשעה ששני(הגר "א ).בגופו נמצא,

שבמשנה  הטומאה אבות מחמשת חמּורים שבמשנתנו הטומאה אבות
דברים: בשני  אף `)הקודמת אלא במגע רק לא אדם שמטמאים

וכלים a)במשא; בגדים משאו  בשעת מטמא אותם הנושא שאדם
בהם רבא ");שנוגע "אליהו ישראל"; òbîa("תפארת  íéãâá éëeNçåÇÂÅÀÈÄÀÇÈ

אלא  אינו האדם אם מטומאה, הבגדים מנועים מבואר : במפרשים –
אותם, נושא ואינו  החטאת במי או בנבילה dripn,נוגע oeyl "ikeyg")

,(wgvi zcwr zyxta xen`d "jpa z` zkyg `le" enk שהנוגע כלומר

נאמר  בנבילה שכן  שעליו, בגדים אפילו מטמא אינו  יא ,בהם (ויקרא 

חטאתלט ): במי  נאמר וכן  הערב", עד יטמא בנבלתה (במדבר "הנוגע

כא ): כיבוס יט, שם נזכר ולא הערב ", עד  יטמא הנדה במי  "והנוגע
בגדים.

ומבארים: "במגע", תיבת הקודמת בפיסקה גורסים שאין מפרשים, nhl`יש
± micba אלא מטמא אינו הזאה כדי בהם שיש חטאת מי או  נבילה שהנושא

פירוש  לדעתם וזהו בהם. שנוגע וכלים בגדים ולא בהם לבוש שהוא בגדים
לבוש  ואינו בהם שנוגע שהבגדים – במגע" בגדים "וחשוכי שבסיפא הפיסקה

מיטמאים אינם oiireבהם, ;ef drc migecy my zetqez oiir ;a ,h `xza `aa i"yx)
.(my iyp` zetqez

ג ה נ ש מ ר ו א ב

äcð ìòBa :ïäî äìòîì בו שנאמר  כד):– טו , שכב (ויקרא "ואם ÀÇÀÈÅÆÅÄÈ
המשכב ישכב וכל  ימים, שבעת וטמא עליו  נדתה ותהי אותה איש

שכתוב ממה ולמדים יטמא", עליו ישכב eilr",אשר  dzcp idze"
וכלי אדם מטמאה היא מה כנידה, הטומאה אב הוא נידה שבועל 
כנידה, משכב הוא מטמא וכן חרס; וכלי אדם מטמא הוא אף חרס,

לו ef,ויש  dxnegïBéìòk ïBzçz ákLî ànèî àeäL אפילו – ÆÀÇÅÄÀÈÇÀÈÆÀ
התחתון  המצע טמא למעלה, שוכב והוא זה, גב על  זה מצעות עשרה

כדין  הטומאה אב משכבו אין  ברם, עליו . שוכב שהוא העליון  כמו 
המשכב  "וכל  בו: ונאמר  שהואיל לטומאה, ראשון  אלא הנידה, משכב

כתוב: שכבר  מאחר  מיותר, פסוק שהוא יטמא", עליו  ישכב אשר
על שאף להשמיענו, הכתוב שבא דרשו , לפיכך  עליו ", נדתה "ותהי 

הנידה  כמשכב משכבו אין מקום מכל  כנידה, הטומאה אב שהוא פי 
ומשקים  אוכלים ומטמא לטומאה ראשון  הוא אלא וכלים, אדם שמטמא

לעיל, ששנינו  וחומרתו oeilrk,בלבד; oezgz akyn `nhn `edy היינו

שנוגע  העליון המצע בין עליהן, שוכב שהוא המצעות מן אחד שכל 
לטומאה, ראשון  הוא הרי בו , נוגע שאינו  התחתון המצע ובין  בו,

מבואר: ובגמרא ומשקים. אוכלים oezgzומטמא akyn `nhn `edy
oeilrkשל עליון  כמצע דינו נידה בועל של  תחתון  משכב כלומר –

שנגע  בין הזב, גבי  על וכולם זה, גב על  זה מצעות עשרה כגון זב,
אוכלים  ומטמאים לטומאה, ראשון  הם הרי  נגע, שלא בין הזב בהם

שמתחתיו , המצעות היינו  נידה, בועל  של  תחתונו  ואף בלבד ; ומשקים
של תחתון משכב אבל  וכלים. אדם ולא ומשקים אוכלים מטמאים

izdw - zex`ean zeipyn



ריג a dpyn oey`x wxt milk zkqn

òbîa íéìëå íãà ïéànèî elà,øéåàa Nøç éìëe,àOîa ïéànèî íðéàå. ¥§©§¦¨¨§¥¦§©¨§¥¤¤¨£¦§¥¨§©§¦§©¨
·íäî äìòîì:äìáð,äéfä éãk íäa LiL úàhç éîe,òbîa íéãâa ànèì àOîa íãàä úà ïéànèî íäL, §©§¨¥¤§¥¨¥©¨¤¥¨¤§¥©¨¨¤¥§©§¦¤¨¨¨§©¨§©¥§¨¦§©¨

áéúëã ,ùáé àîèî åðéàå ,àîèî õøùä çì àåäùë(à"é àø÷éå):íúåî ïéòë ,íúåîá íäî åéìò ìåôé øùà ìëå.rxf zakyeìáà ,ìåãâå ìàøùéã æ"ù à÷åã
áéúëã ,äàîèî àì éîð ïè÷ ìù òøæ úáëù ïëå .øåîâ øåäè éøëð ìù åéø÷ã ,ïðáøãî åìéôà äàîèî äðéà éøëðã(å"è íù),òøæ úáëù åðîî àöú éë ùéàå

,äàîèî äçì æ"ù à÷åãå .äùãòëá ,òâåðìå .ìãøç ïéòë åìéôà ,åäùîá ,äàåøì äøåòéùå .äàéá åúàéá ïéàã ãçà íåéå íéðù òùú ïáî úåçô ïè÷ àìå ùéà
ïðú éëäå ,äàîåèì ïåùàø àìà åðéàã äðéî òîù ,úåàîåèä úåáà éãäá éø÷ ìòá ïãéã àðú áéùç÷ àìãîå .òéøæäì äéåàøá ,òøæ úáëù áéúëãúëñî óåñá

:ïåùàø àìà éåä àìã ,õøù òâîë éø÷ ìòá ,íéáæ.zn `nhe.äàîåèä áà äùòð ïäá òâåðäå ,åîöò úîë ïä úîá åòâðù íéìë ìáà .úîá àîèðù íãà
éìë ìáà .úåìäàã àî÷ ÷øô ïðúãë ,íãàë äòáù úàîåè íéàîèå äàîåèä áà ååä ,úîá åòâðù íéìëá òâðù íãàá åà úîá àîèðù íãàá åòâðù íéìëå
åðéà 'ç ïá ãìåðù ìôð ïëå íéáëåë ãáåò ìáà .úîá òâðùë äàîåèä áà äùòð ìàøùé à÷åãå .äàîåèä áà íéùòð ïéà úîá åòâðù íé÷ùîå íéìëåàå ñøç

:úîá òâð íà äàîåè ìá÷î.extq inia rxevneáùåéå ,úçìâúå úòìåú éðùå áåæàå æøà õòå íéøåôöá øùëåäå ,àôøúðå íéòâðä ïî ãçàá èìçåäù òøåöî
íéãâá ñåáë øîàðå åèåìç éîéá íéãâá ñåáë øîàðã .íãà àîèîå ,åøôñ éîé ïééåø÷ íéîé úòáù íúåàå ,åéúåðáø÷ àéáî éðéîùáå íéîé úòáù åìäàì õåçî

:íãà àîèî ïàë óà íãà àîèî ïìäì äî ,åøôñ éîéá.diifd ick mda oi`y z`hg ine,àùîá óà åàîèî ,äééæä éãë ïäá ùé íàå .òâîá åàîèî
áéúëã .íéãâá àîèì íãà àîèì(è"é øáãîá)áåúëä àá àìå ,øåäè äæîäù åãîì åðéúåáøå ,áøòä ãò àîèé äãðä éîá òâåðäå åéãâá ñáëé äãðä éî äæîå

ïéàùå ,íéãâá àîèì íãà íéàîèî äééæä éãë ïäá ùéù íéî êì øîåì ,íéîì íéî ïéá áåúëä ÷ìéçå .äàæä éãë åá äéäéù êéøöù àùåðì øåòéù ïúéì àìà
:íéãâá àîèì àìå ïé÷ùîå íéìëåà àîèì íãà íéàîèî äééæä éãë ïäá.xie`a qxg ilke,äòâð àì ïéá éìëá äòâð ïéá ,ñøç éìë øéåàá äàîåè äìôðùë

áéúëã ,åæ äòéâðá àîèð àì ,õåçáî éìëá äàîåèä äòâð íàå .éìëä àîèð(à"é àø÷éå)åðéàå àîèð åëåúî ,àîèé 'åâå åëåú ìà íäî ìåôé øùà ùøç éìë ìëå
:åéøåçàî àîèð.`yna oi`nhn mpi`e:àùåðä åäá áéúë àìå òâåðä åäá áéúë àëä éáéùçã úåàîåèä úåáà êðä ìëã

a.`yna mc`d z` mi`nhnäøåù÷ äàîåèä äúéäù åà ,äàîåèá àåä òâð àìù åìéôàå .åôéúë ìò åøéáç åäéáâäù ïéá åãéá ïéá ïäî ãçà äéáâäùî

`xephxa yexit

אלא  יבשים כשהם מטמאים השרצים ואין  לו". יטמא אשר  שרץ בכל
בהם הנוגע "כל  שנאמר: לחים, מותם,",mzenaכשהם כעין  ודרשו:

מותם בשעת שהיו כמו  א).היינו  נו , נידה, nhl`(גמרא mxeriye–
מטמא  שלם אבר ברם, כבשרם. זה בשיעור  מטמא דמם ואף בכעדשה.

שהוא ז );בכל  א , òøæ(אהלות úáëLå שנאמר טז -יז ):– טו, (ויקרא  ÀÄÀÇÆÇ
עד וטמא בשרו  כל  את במים ורחץ זרע, שכבת ממנו תצא כי "ואיש
במים  וכ ּובס זרע, שכבת עליו יהיה אשר  עור  וכל בגד  וכל הערב.

ובגמרא  וכלים; אדם מטמאה זרע ששכבת ומכאן, הערב"; עד וטמא

ב ) מג, שכתוב(נידה  ממה ד-ה):דרשו  כב, תצא (ויקרא  אשר  איש "או

זרע  בשכבת הנוגע לרבות – יגע"... אשר איש  או  זרע, שכבת ממנו 
תשע  בן  כבר כשהוא ישראל , של זרע שכבת ודווקא טמא. שהוא

" שנאמר: אחד , ויום –yi`eשנים ממנו"... תצא קטן `yiכי ולא
ביאה. ביאתו  שאין  אחד , ויום שנים תשע את dxeriyeמבן  לטמא

שהוא  בכל אפילו בבשרו , אותה הרואה ברם, בכעדשה; – הנוגע
א).טמא ה , הטומאות  אבות  הל ' זה (רמב "ם בענין אחרות דעות ויש 

במפרשים). ועיין ב ; מג, נידה גמרא  מטמאה,(עיין לחה כשהיא ודווקא
דרשו  א):שכן נו , להזריע;(נידה  בראויה – זרע" úî"שכבת àîèeÀÅÅ

שנאמר  במת, הנטמא יא ):– יט , אדם,(במדבר נפש  לכל  במת "הנוגע
וכן ימים", שבעת טז ):וטמא שם , השדה (שם  פני  על  יגע אשר "וכל

ימים". שבעת יטמא בקבר , או  אדם בעצם או במת או  חרב בחלל
נעשה  שהוא במת, שנטמא באדם דווקא כאן  שמדובר מפרשים, יש

במת, שנגעו כלים אבל  בלבד, במגע וכלים אדם לטמא הטומאה אב
עצמו כמת הטומאה אבות אבי נעשים הם yna`.הרי s` mi`nhne)

.("dpexg` dpyn" oiir באדם ± או במת שנטמא באדם שנגעו  כלים וכן 
שנגעו  האדם כדין  הטומאה, אב הם הרי  במת, שנטמאו  בכלים שנגע

שבעה טומאת וטמאים ב).בו, א, אהלות  או (עיין חרס כלי  ברם,
ראשון  אלא הטומאה אב נעשים אינם במת שנגעו ומשקים אוכלים

ברטנורא).לטומאה מסיפונטו ; יצחק ר' בשם  שאף (ר"ש  סוברים, ויש 

מכל עצמו , כמת הטומאה אבות אבי הם במת שנטמאו שכלים פי על 
שהפיסקה  לפרש, אפשר זה ולפי  במגע. אלא מטמאים אינם מקום

"zn `nhe" מטמאים שאין במת, שנטמאו כלים בין  אדם בין כוללת
במגע אלא וכלים רבא ").אדם מתכת ("אליהו כלי שדווקא דעה ויש 

שנאמר : משום עצמו כמת הטומאה אבות אבי  נעשים במת הנוגעים
הוא  הרי חרב ודרשו: חרב", בחלל השדה פני  על  יגע אשר  "וכל

ב),כחלל  נג, נזיר  גמרא  במת,(עיין הנוגע כאדם דינם הכלים שאר  אבל 
הטומאה אב אלא הראב"ד);שאינם שם; תם  ורבנו זו (רש "י דעה ולפי 

הפיסקה zn"פירוש  `nhe" נעשים במת שנטמאו כלים ובין אדם בין –
הטו  אבות אב אבי נעשים שהם במת, שנגעו  מתכת מכלי חוץ מאה,

עצמו כמת רא"ש ).הטומאה הטומאה (רש"י; אב נעשה ישראל ודווקא
נפל וכן טומאה; מקבל אינו  גוי אבל  במת, meiw)כשנגע oa epi`y)

במת כשנגע טומאה מקבל  הגמרא);אינו  לפי òøönäåÀÇÀÙÈ(המפרשים,
Bøôñ éîéa, מצרעתו שנטהר לאחר  ימים שבעה סופר המצורע שכן  – ÄÅÈÀ
שנאמר ח):כמו  יד, המחנה,(ויקרא  אל יבוא ואחר וטהר  במים "ורחץ

לאהלו מחוץ miniוישב zray",(eizepaxw `ian ipinyae) ובאותם
אדם  ומטמא טמא הוא עדיין  ספרו", "ימי הנקראים הימים, שבעת

שנאמר  במגע, ט ):וכלים שם , את (שם  וכבס השביעי... ביום "והיה
כך במגע בגדים שמטמא וכשם בגדים, מטמא שהיה מלמד בגדיו",

אדם מטמא בגדים המטמא שכל במגע, אדם טומאת מטמא הל' (רמב "ם

ב); יא , úàhçצרעת éîe,האדומה הפרה באפר שנתקדשו המים – ÅÇÈ
äéfä éãk íäa ïéàL בהם להטביל  כדי  היינו  הזאה, כשיעור – ÆÅÈÆÀÅÇÈÈ

אזוב גבעולי ה ),ראשי יב, כא ):שנאמר (פרה יט, מי(במדבר "ומזה

חכמים, ודרשו הערב", עד יטמא הנדה במי והנוגע בגדיו , יכבס הנדה
"ומזה  נאמר ולמה החטאת, מי  בנושא אלא במזה, מדבר הכתוב  שאין

כשיעור בהם יש  כן  אם אלא נטמא הנושא שאין  ללמד הנדה", מי 
מי ובין הזאה כשיעור  בהם שיש חטאת מי  בין  הכתוב וחילק הזאה;

הם  הרי הזאה כדי בהם יש שאם הזאה, כשיעור  בהם שאין חטאת
כדי בהם אין ואם בגדים, מטמא אותם והנושא במשא, אף מטמאים

אלא  בגדים מטמא אינו  בהם והנוגע במגע, אלא מטמאים אינם הזאה,
ומשקים. elàאוכלים éøä, במשנתנו שנימנו  הטומאות אבות – ÂÅÅ

òbîa íéìëå íãà ïéànèî בהם כשנגעו או אדם בהם כשנגע – ÀÇÀÄÈÈÀÅÄÀÇÈ
øéåàaכלים, Nøç éìëe,החרס כלי  באוויר  היא כשהטומאה – ÀÅÆÆÈÂÄ

מטמאה  הריהי  בו , נגעה שלא בין  בכלי  שנגעה בין הכלי , בתוך  היינו 
הכלי, נטמא לא מבחוץ, בכלי  הטומאה נגעה אם אבל הכלי , את

בשרצים לג):שנאמר  יא, אל(ויקרא מהם יפול  אשר  חרש  כלי "וכל

ואינו  נטמא מתוכו – יטמא" בארנו תוכו... שכבר כמו מגבו , נטמא
למסכתנו , àOîaבפתיחה ïéànèî íðéàåש את – נושא אדם אם ÀÅÈÀÇÀÄÀÇÈ

במשנתנו  שנימנו הטומאות שבכל נטמא, אינו בה, נוגע ואינו  הטומאה
את  שהבאנו כמו  "הנושא", בהם נאמר ולא "הנוגע" בהם נאמר

לעיל. הפסוקים
i y i l y m e i

ב ה נ ש מ ר ו א ב

íäî äìòîì חמּורים כלומר  א, במשנה המנויים הטומאות מאבות – ÀÇÀÈÅÆ
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òbîa íéãâá éëeNçå. ©£¥§¨¦§©¨
‚ïäî äìòîì:äcð ìòBa,ïBzçz ákLî ànèî àeäLïBéìòk.ïäî äìòîì:Bòøæ úáëLå Bwøå áæ ìL BáBæ §©§¨¥¤¥¦¨¤§©¥¦§¨©§¨¤§§©§¨¥¤¤¨§ª§¦§©©§

òâåð àåäù íéìëå íéãâá ìë åà ,åéìòù íéãâá àîèì àùî úàîåè íãàä àîèð åîöòá àîèä øáãä ãáåë òéðäù ïåéë .ìáçä é"ò äàîåèä äéáâäå ìáçá
ùøéôù øçàì ,äàîåèä úà àùåðäù éôì ,äòéâðá íéìë àîèî åðéà äàîåèä ïî ùøéôù øçàì ìáà .åéáâ ìò äàîåèäù ïîæ ìë ,ñøç éìëî õåç ,ïäá
àìà ,ñøç éìëå íãà àîèî åðéà äàîåèä úà àùåð àåäù ïîæá åìéôàå .äàîåèä áàî àìà äàîåè íéìá÷î íéìë ïéàå ,äàîåèì ïåùàø àìà åðéà äðîî
äãð éî åà äìáðå äæ áâ ìò äæ íéáø íéìë åéä íàù ,íé÷ùîå íéìëåà àìå íéìë àìå ,ãáìá íãàä àìà àùî úàîåè àîè êì ïéàå .ãáìá íéìë øàù
úàîåè éáâã ,àùî úàîåè íéàîè ïéà íé÷ùîå íéìëåà ïëå .äãðä éîá åà äìáðá åòâð àìù ïîæ ìë àùîá íéðåúçúä íéìëä åàîèð àì ,ïåéìòä éìëá

àùîá íé÷ùîå íéìëåà àìå íéìë àì íéàîèî ïéàå àùîá íéàîèî íä íëì ïðéùøãå ,íëì áéúë àùî,èñéäá äàîèî êë ,àùîá äàîèî äìáðäù íùëå .
äö÷ä äéáâäù ïåéë ,éðùä äö÷á òéøëäå íãà àáå õòä ìù ãçà äö÷á äìáðå ìúåëä ùàøá åà ïìéàä ùàøá çðåî õò äéäù ïåâë ,àåä àùî ïéîî èñéäù

:àùåðë éåäã ,èñéä úàîåè àîèð ,åúòøëä úîçî äìáðä åáù.rbna micba ikeygeòâåðäù ,àùî àìá òâî àëéà éà äàîåèî íéãâáä íéòåðî øîåìë
áéúëã ,åéìòù íéãâá åìéôà àîèî åðéà íàùåð åðéàå äãðä éîá åà äìáðá(à"é àø÷éå)éîáå ,íéãâá ñåáéë íù øëæð àìå ,áøòä ãò àîèé íúìáðá òâåðä

áéúë éîð äãðä(è"é øáãîá)êðá úà úëùç àìå åîë .äòéðî ïåùì ,éëåùç .áøòä ãò àîèú úòâåðä ùôðäå(á"ë úéùàøá):
b.dcp lreaäéá áéúë(å"è àø÷éå)ïéàå ,àîèé åéìò áëùé øùà áëùîä ìëå äéøúá áéúëå ,äãðë áùåîå áëùî àîèî àåäù åðãîì ,åéìò äúãð éäúå

,äãðë äàîåèä áà äéäéù ïéðòì àìà éúøîà àì ,êì éúøîàù åéìò äúãð éäúå éàä ,øîà÷ éëäå ,àúà àùéøã åéìò äúãð éäúå éùåøôì àìà ,øîåì êéøö
íãà àîèé àìå ,àåä àîèé åéìò áëùé øùà áëùîä ìë ,áùåîå áëùî úåùòì ìáà ,ñøç éìëå íãà àîèî àåä óà ñøç éìëå íãà äàîèî àéä äî

:ãáìá ïé÷ùîå íéìëåà àîèîù åì ùé äàîåèì ïåùàø ïéã àìà ,íéìëå íãà àîèîù äãðä áëùîë íéìëå.oeilrk oezgz akynïåúçú áëùî ,øîåìë
,òâð àìù ïéá áæä ïäá òâðù ïéá áæä éáâ ìò ïìåëå åæ áâ ìò åæ úåòöî øùò ïåâë áæä éáâ ìòù íéìë åðééä áæ ìù åðåéìò äî ,áæ ìù åðåéìòë äãð ìòåá ìù
åìéàã .íéìëå íãà àìå ïé÷ùîå íéìëåà ïéàîèî åéúçúù úåòöîä åðééäã äãð ìòåá ìù åðåúçú óà ,íéìëå íãà àì ìáà ïé÷ùîå ïéìëåà ïéàîèîå ïéàîè

ïìåë ,ïåéìòá åììä ïéàîèä ïî ãçàå åæ áâ ìò åæ úåòöî øùò åìéôà ,úãìåéå äãðå äáæå áæ ìù åðåúçú:íéìëå íãà ïéàîèîå ïéàîè åéúçúùodn dlrnl

`xephxa yexit

דלקמן : האבות הם להלן  המפורש בדבר  מבשרäìáðמהם כזית – ÀÅÈ
ישראל");נבילה "תפארת א ; א, הטומאות אבות הל' úàhç(רמב"ם  éîeÅÇÈ

אדומה, פרה באפר המקודשים מים –äéfä éãk íäa LiL כמו – ÆÅÈÆÀÅÇÈÈ
הקודמת, במשנה זו íäLשבארנו  לא הללו, הטומאות אבות שני  – ÆÅ

במגע, וכלים אדם מטמאים שהם `sבלבד `l`íãàä úà ïéànèîÀÇÀÄÆÈÈÈ
àOîa הריהו בהם, נוגע שאינו  פי  על אף אותם, הנושא שאדם – ÀÇÈ

òbîaנטמא, íéãâa ànèì,הטומאה את נושא שהוא בשעה שאם – ÀÇÅÀÈÄÀÇÈ
שנאמר  כמו  אותם, מטמא הוא הרי  בבגדים, נוגע מ ):הוא יא, (ויקרא

מכאן , ולמדים הערב", עד וטמא בגדיו יכבס נבלתה את "והנושא
לבוש שהוא בגדים בין והיינו בגדים, מטמא נבילה הנושא שאדם

דווקא  ולאו הנבילה; משא בשעת בהם נוגע שהוא בגדים בין בהם,
חרס  מכלי חוץ בהם, נוגע שהוא הכלים לכל  הדין הוא אלא בגדים,

ר "ש). כהנים; ראשון (תורת אלא אינו  הטומאה מן  שפירש  לאחר  ברם,
מקבלים  וכלים בגדים שאין  וכלים, בגדים מטמא ואינו לטומאה,

שהוא  בזמן  אפילו אדם מטמא אינו  וכן  הטומאה. מאב אלא טומאה
וענין  – הנבילה. את difdנושא ick mda yiy z`hg in בארנו כבר 

שנאמר  ממה שלמדים הקודמת כא ):במשנה יט , dcpd(במדבר in dfne"
,"eicba qaki המזה שכן במזה, מדבר הכתוב שאין חכמים, ופירשו

לצורך שלא חטאת מי שהנושא ללמד, בא הכתוב אלא (רמב"ם ),טהור,

לשון  הכתוב ונקט נבילה; בנושא שבארנו  כפי בגדים, מטמא הריהו

אם  אלא משא טומאת מטמאים חטאת מי שאין להשמיענו, "ומזה"
מפרשים: ויש  הזאה. כשיעור  בהם היה rbnaכן  micba `nhl בין –

שעליו  eteba,בגדים mirbepd בהם שנוגע אלא עליו שאין בגדים ובין
שעליו  בגדים אבל הטומאה. את נושא שהוא בשעה בגופו  או  בידיו 

הכלים  כל  אלא בגדים דווקא ולאו  מטמא. אינו בגופו  נוגעים שאינם
(qxg ilkn ueg) הם הרי הטומאה, את שנושא בשעה בהם שנוגע

נוגעים  סתמם שבגדיו  לפי בגדיו", "יכבס התורה ונקטה נטמאים.

או  בידיו בו  שנוגע כלי  או בגד  שכל  להשמיע, הכתוב ובא בגופו ,
מטמאו  הריהו  הטומאה את שנושא בשעה ששני(הגר "א ).בגופו נמצא,

שבמשנה  הטומאה אבות מחמשת חמּורים שבמשנתנו הטומאה אבות
דברים: בשני  אף `)הקודמת אלא במגע רק לא אדם שמטמאים

וכלים a)במשא; בגדים משאו  בשעת מטמא אותם הנושא שאדם
בהם רבא ");שנוגע "אליהו ישראל"; òbîa("תפארת  íéãâá éëeNçåÇÂÅÀÈÄÀÇÈ

אלא  אינו האדם אם מטומאה, הבגדים מנועים מבואר : במפרשים –
אותם, נושא ואינו  החטאת במי או בנבילה dripn,נוגע oeyl "ikeyg")

,(wgvi zcwr zyxta xen`d "jpa z` zkyg `le" enk שהנוגע כלומר

נאמר  בנבילה שכן  שעליו, בגדים אפילו מטמא אינו  יא ,בהם (ויקרא 

חטאתלט ): במי  נאמר וכן  הערב", עד יטמא בנבלתה (במדבר "הנוגע

כא ): כיבוס יט, שם נזכר ולא הערב ", עד  יטמא הנדה במי  "והנוגע
בגדים.

ומבארים: "במגע", תיבת הקודמת בפיסקה גורסים שאין מפרשים, nhl`יש
± micba אלא מטמא אינו הזאה כדי בהם שיש חטאת מי או  נבילה שהנושא

פירוש  לדעתם וזהו בהם. שנוגע וכלים בגדים ולא בהם לבוש שהוא בגדים
לבוש  ואינו בהם שנוגע שהבגדים – במגע" בגדים "וחשוכי שבסיפא הפיסקה

מיטמאים אינם oiireבהם, ;ef drc migecy my zetqez oiir ;a ,h `xza `aa i"yx)
.(my iyp` zetqez

ג ה נ ש מ ר ו א ב

äcð ìòBa :ïäî äìòîì בו שנאמר  כד):– טו , שכב (ויקרא "ואם ÀÇÀÈÅÆÅÄÈ
המשכב ישכב וכל  ימים, שבעת וטמא עליו  נדתה ותהי אותה איש

שכתוב ממה ולמדים יטמא", עליו ישכב eilr",אשר  dzcp idze"
וכלי אדם מטמאה היא מה כנידה, הטומאה אב הוא נידה שבועל 
כנידה, משכב הוא מטמא וכן חרס; וכלי אדם מטמא הוא אף חרס,

לו ef,ויש  dxnegïBéìòk ïBzçz ákLî ànèî àeäL אפילו – ÆÀÇÅÄÀÈÇÀÈÆÀ
התחתון  המצע טמא למעלה, שוכב והוא זה, גב על  זה מצעות עשרה

כדין  הטומאה אב משכבו אין  ברם, עליו . שוכב שהוא העליון  כמו 
המשכב  "וכל  בו: ונאמר  שהואיל לטומאה, ראשון  אלא הנידה, משכב

כתוב: שכבר  מאחר  מיותר, פסוק שהוא יטמא", עליו  ישכב אשר
על שאף להשמיענו, הכתוב שבא דרשו , לפיכך  עליו ", נדתה "ותהי 

הנידה  כמשכב משכבו אין מקום מכל  כנידה, הטומאה אב שהוא פי 
ומשקים  אוכלים ומטמא לטומאה ראשון  הוא אלא וכלים, אדם שמטמא

לעיל, ששנינו  וחומרתו oeilrk,בלבד; oezgz akyn `nhn `edy היינו

שנוגע  העליון המצע בין עליהן, שוכב שהוא המצעות מן אחד שכל 
לטומאה, ראשון  הוא הרי בו , נוגע שאינו  התחתון המצע ובין  בו,

מבואר: ובגמרא ומשקים. אוכלים oezgzומטמא akyn `nhn `edy
oeilrkשל עליון  כמצע דינו נידה בועל של  תחתון  משכב כלומר –

שנגע  בין הזב, גבי  על וכולם זה, גב על  זה מצעות עשרה כגון זב,
אוכלים  ומטמאים לטומאה, ראשון  הם הרי  נגע, שלא בין הזב בהם

שמתחתיו , המצעות היינו  נידה, בועל  של  תחתונו  ואף בלבד ; ומשקים
של תחתון משכב אבל  וכלים. אדם ולא ומשקים אוכלים מטמאים
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åéìâø éîéîe,äcpä íãå,àOîáe òbîa ïéànèî ïäL.ïäî äìòîì:ákøî,àîñî ïáà úçz ànèî àeäL.äìòîì ¥¥©§¨§©©¦¨¤¥§©§¦§©¨§©¨§©§¨¥¤¤§¨¤§©¥©©¤¤§¨¨§©§¨
ákønä ïî:ákLî,BàOîì Bòbî äåML.ákLnä ïî äìòîì:áfä,ákLî äNBò áfäL,ákLî äNBò ákLî ïéàå. ¦©¤§¨¦§¨¤¨¤©¨§©¨§©§¨¦©¦§¨©¨¤©¨¤¦§¨§¥¦§¨¤¦§¨

„áfä ïî äìòîì:äáæ,úà äànèî àéäLdìòBa.äáfä ïî äìòîì:òøöî,äàéáa ànèî àeäL.äìòîì §©§¨¦©¨¨¨¤¦§©§¨¤£¨§©§¨¦©¨¨§Ÿ̈¤§©¥§¦¨§©§¨
nä ïîòøö:äøBòOk íöò,äòáL úàîè ànèî àeäL.ílkî øeîç:únä,ìäàa ànèî àeäL,ílk ïéàM äî ¦©§Ÿ̈¤¤©§¨¤§©¥ª§©¦§¨¨¦ª¨©¥¤§©¥¨Ÿ¤©¤¥ª¨
ïéànèî. §©§¦

.'ek af ly eaef,ïäî äìòîì éðú÷ éëä íåùî ,åìåë úà àùéù ãò àîèî ïéà äãð ìòåáå ,àùîáå òâîá ïäù ìëá ïéàîèî ìéæàå áéùçã êðäã íåùî
:äãð ìòåáá ïë ïéàù äî ïäù ìëá ïéàîèî ïäù éôì ,äãð ìòåáî äìòîì ïä áéùçã êðäã øîåìë.`ynae rbna mi`nhn mdy,ïàùîì ïòâî äåùù

:ñøç éìëå íãàî õåç íéìëå íéãâá àîèì íãà ïéàîèî àùîá ïéá òâîá ïéáã.akxnàîè åéìò áëåø íãàù åîöò óëåàäù .áëøî éåø÷ óëåà ìù ñåôúä
:áëøî íåùî àîè åìù ñåôúäå ,áùåî íåùî.`nqn oa` zgz `nhn `edyáéúëãë .äãáëå äìåãâ ïáà(ç"é 'å ìàéðã)íåô ìò úîåùå àãç ïáà úéúéäå

:áëøî íåùî ïáàä úçúù ñåôúä àîèð ,áëøîä ìò øëéð áæ ìù åãáåë ïéàù ô"òà ,äá ñôåú áæäå áëøî ìù ñåôúä â"ò äìåãâ ïáà äúéä íàå .àáåâ
.akyn akxnd on dlrnláéúë àéãäá åòâî .íéãâá àîèì íãà àîèì åàùîì åòâî äåùã åðîî øåîç ãåòå ,áëøî åîë áëùî àîèî àîñî ïáàáã

äéá(å"è àø÷éå),åéãâá ñáëé íúåà àùåðäå øîàð áëøî ìù òâî ïéãå áëùîä òâî ïéã áåúëä øéëæäù øçàìã ,åàùîå .åéãâá ñáëé åáëùîá òâé øùà ùéàå
áéúëã àùîì òâî ïéá áåúëä ÷ìéç áëøîá ìáà ,íéãâá ñåáë íéðåòè àùî ïéá òâî ïéá áëùîá àîìà(íù)åìéàå ,àîèé áæä åéìò áëøé øùà áëøîä ìëå

:áéúë àì åéãâá ñáëé.akyn dyer akyn oi`eáéúëã(íù)êëìéä .áëùî äùåò áëùî ïéàå áëùî äùåò áæ ,àîèé áæä åéìò áëùé øùà áëùîä ìë
:áëùîî äìòîì áæ àöîð .äàîåèì ïåùàø àìà íðéà íéìëá áæä áëùî òâð íà

c.dlrea z` d`nhn `idyáéúë äãð éáâã .äòáù úàîåè(íù)äáæ éáâ éîð áéúëå ,íéîé úòáù àîèå åéìò äúãð éäúå(íù)äàîè äéäú äúãð éîéë
:àùîå òâî úàîåè àìà ,äòáù úàîåè ìòåáù äî úà àîèî áæä ïéàå äìòåá úà äàîèî àéä ,àéä .äìòåá úà úåáøì ,äàîè äéäú ïðéùøãå ,àéä

.rxevn dafd on dlrnl,òâð àìù ô"òàå úéááù äî ìë àîè úéáä ìà àáùë .äàéáá àîèî àåäù äðîî øåîçå ,äáæë áùåîå áëùî äùåò òøåöîã
áéúëã(â"é íù)ïìéàä úçú áùåé øåäè íàå .øåäèä àîèð ,øáåò øåäèå ïìéàä úçú áùåéù òøåöî åøîà ïàëî .àîè åáùåîù ãîìî ,åáùåî äðçîì õåçî

àîèî åðéà íéøåôöå úçìâú øçàì åðééäã åøôñ éîéá ìáà ,åèåìç éîéá òøåöî à÷åãå .úòâåðîä ïáàáå òâåðîä ãâáá ïëå .øåäèä àîèð àì ,øáåò òøåöîå
:áùåîå áëùî àîèî åðéàå äàéáá.dray z`neh `nhn `edy dxeryk mvr rxevnd on dlrnláéúëã(à"ì øáãîá)éòéáùä íåéá íëéãâá íúñáëå

ìà àáùë ìäåàá øùà ìë àîèî òøåöîã ,äøåòùë íöòî øåîç òøåöîã â"òàå .äòáùî íéúåçô åéäé àì úîá ïéàîèéî íúàù úåàîåè ìë ,íúøäèå
ìëì åàì áéùçã äìòîì äìòîì éðä ìë ïëå .äòáù úàîåè àîèîù øåîç äøåòùë íöò àäéî åæ äìòîá î"î ìäåàá àîèî åðéà äøåòùë íöòå ,ìäåàä

:øåîç éðùäù øîà÷ ãáìá äðåî àåäù äìòî äúåàì àìà ,éðùá äðéàù ïåùàøá àøîåç ùéù ùé ïäî äáøäã ,ïåùàøä ïî éðùá øåîçã øîà÷ éìéîxeng

`xephxa yexit

כל העליון, על שוכב והוא זה גב על זה מצעות עשרה אפילו זב,
לזבה  הדין  והוא וכלים; אדם ומטמאים טמאים, שתחתיו  המצעות

וליולדת. Bòøæולנידה úáëLå Bwøå áæ ìL BáBæ :ïäî äìòîìÀÇÀÈÅÆÆÈÀËÀÄÀÇÇÀ
àOîáe òbîa ïéànèî ïäL ,äcpä íãå ,åéìâø éîéîe– ÅÅÇÀÈÀÇÇÄÈÆÅÀÇÀÄÀÇÈÀÇÈ

טמא  הריהו אותם הנושא ובין בהם הנוגע אדם שבין  שווה, באופן 
מהטומאה פירש שלא זמן כל  בהם שנוגע וכלים בגדים (עיין ומטמא

ואילך ), ב טו, אבלויקרא  אותם. מטמא שאינו חרס וכלי מאדם חוץ
לטמא  במגע אדם מטמאים אינם ב במשנה השנויים הטומאה אבות

שם. ששנינו  כמו  dcip,בגדים, lreae,ובמשא במגע שמטמא פי על אף
בגדים מטמא והנושאו בו  הנוגע הרא "ש).אין אומרים,(הר "ש; ויש 

בגדים לטומאת גם ובמשא במגע הוא אף מטמא נידה (רש "ישבועל 

"משנה  שם  ועיין א; ג, ומושב  משכב מטמאי הל ' רמב"ם  א; לג, נידה 

שהם למלך "), הוא, נידה בועל לגבי  וכו' ורוקו זב של  זובו  וחומרת
את  ישא שאדם עד מטמא אינו נידה בועל ואילו שהם, בכל מטמאים

להרמב "ם).כולו המשניות ákøî(פירוש :ïäî äìòîìדבר – ÀÇÀÈÅÆÆÀÈ
לרכיבה, àîñîהמשמש  ïáà úçz ànèî àeäL גדולה אבן  – ÆÀÇÅÇÇÆÆÀÈÈ

דבר על למשא ששמים "dniy");וכבדה oeyln "`nqn") אבן שהיא או

יתדות גבי על  כגון  דבר, איזה על כזאת (רש "י);שומה אבן אפילו 
מכל המרכב, על מכביד  הזב שאין  ונמצא למרכב, הזב בין מפסיקה

האבן; על  שישב לאדם ומטמא וחוזר המרכב, נטמא äìòîìÀÇÀÈמקום
ákLî :ákønä ïî הזב משכב שאף לשכיבה; המשמש דבר  – ÄÇÆÀÈÄÀÈ

(daiyil ynynd xac epiid ,ayen oicd `ede);מסמא אבן תחת מטמא
ממרכב, הוא חמּור  BàOîìועוד Bòbî äåML הנוגע אדם שאף – ÆÈÆÇÈÀÇÈ

בזב שנאמר  כמו  הנושאו , כמו בגדים לטמא טמא הזב (ויקרא במשכב

ה ): במשכבו טו, יגע אשר במרכב "ואיש הנוגע אבל וגו'. בגדיו" יכבס

שנאמר  בגדים, מטמא אינו ט):הזב שם, akxi(שם  xy` akxnd lke"
`yepde ,axrd cr `nhi eizgz didi xy` lka rbepd lke .`nhi afd eilr

mze`(המרכב את או המשכב eicba",(את qaki הזב במשכב נמצא
הבדיל במרכב ואילו  בגדים, כיבוס טעון הנושאו ובין בו  הנוגע בין 

בגדים. כיבוס נאמר  לא בו  שבנוגע לנושאו, בו  הנוגע בין  הכתוב
ákLî äNBò áfäL ,áfä :ákLnä ïî äìòîì השוכב זב – ÀÇÀÈÄÇÄÀÈÇÈÆÇÈÆÄÀÈ

הטומאה, אב היינו הזב, משכב אותו עושה לשכיבה, הראוי  דבר  על 
ákLî äNBò ákLî ïéàå שהוא במשכב הנוגע הזב משכב  אבל  – ÀÅÄÀÈÆÄÀÈ

שנאמר לטומאה, ראשון  אלא הזב, משכב אותו  עושה אינו  טהור,

ד): טו, עושה (ויקרא  זב – יטמא" הזב עליו  ישכב אשר  משכב "וכל

משכב. עושה משכב ואין משכב

i r i a x m e i
ד ה נ ש מ ר ו א ב

äáæ :áfä ïî äìòîìהזבה בטומאת יש –dcipd z`neha oke) ÀÇÀÈÄÇÈÈÈ
,(zcleide,הזב בטומאת שאינה dìòBaחומרה úà äànèî àéäLÆÄÀÇÀÈÆÂÈ

נידה בבועל  שנאמר  ימים, שבעת טומאת כד):– טו, "ותהי(ויקרא 
בזבה גם ונאמר  ימים", שבעת וטמא עליו כה ):נדתה שם , "כימי(שם 

ודרשו: היא", טמאה תהיה d`nh"נדתה didz dzcp inik"מלמד –
כנידה; בועלה את שמטמאה את "d`nh"`idהכתוב מטמאה היא –

בועל הזב שאם כלומר  בועל , שהוא מה מטמא הזב ואין בועלה,

נוגע משום אלא מטמאה אינו afaטהורה mb yiy ,miyxtna oiir)
iabl `l` ..."on dlrnl" oeyl dpynd dhwp `le .dafa opi`y zexneg

.(epwxta zeiepyd zebxcd lka oke ;zhxtn `idy dxnegd dze`äìòîìÀÇÀÈ
òøöî :äáfä ïî,בזבה שאינה חומרה במצורע יש –àeäL ÄÇÈÈÀÙÈÆ

äàéáa ànèî,שבבית מה כל מטמא הוא הרי הבית אל  כשבא – ÀÇÅÀÄÈ
נגעים במסכת כמבואר בו , נגע שלא פי על yiyאף ,miyxtna oiir)

.(rxevna opi`y zexneg dafa mbíöò :òøönä ïî äìòîìÀÇÀÈÄÇÀÙÈÆÆ
äøBòOk,שעורה בשיעור  מת של  עצם –úàîè ànèî àeäL ÇÀÈÆÀÇÅËÀÇ
äòáL מצורע כן שאין  מה ימים; שבעת טמא הנושאו  או בו  הנוגע – ÄÀÈ

אינו  הנושאם או בהם שהנוגע לעיל, שנימנו  הטומאה אבות שאר  וכל 

הערב. עד אלא únäטמא :ílkî øeîç שאינה חומרה במת יש – ÈÄËÈÇÅ
הטומאה, אבות ìäàaבכל ànèî àeäL או אדם האהיל  אם – ÆÀÇÅÈÙÆ

izdw - zex`ean zeipyn

d dpyn oey`x wxt milk zkqn

‰íãàä ïî úBLøBt úBàîè øNò:íéøetk øqçî–Lãwa øeñà,øNònáe äîeøza øzîe.ìeáè úBéäì øæç ¤¤ª§§¦¨¨¨§ª©¦¦¨©Ÿ¤ª¨©§¨©©£¥¨©¦§§
íBé–äîeøzáe Lãwa øeñà,øNòna øzîe.éø÷ ìòa úBéäì øæç–ìLa øeñàïzL.äcð ìòBa úBéäì øæç– ¨©Ÿ¤©§¨ª¨©©£¥¨©¦§©©¤¦¨¦§¨§¨¨©¦§¥¦¨

ïBzçz ákLî ànèîïBéìòk.úBiàø ézL äàøL áæ úBéäì øæç–áLBîe ákLî ànèî,éøöåíéî úàéa C §©¥¦§¨©§¨¤§¨©¦§¨¤¨¨§¥§¦§©¥¦§¨¨§¨¦¦©©¦
íéiç,ïaøwä ïî øeèôe;LGL äàø–ïaøwa áiç.øbñî òøöî úBéäì øæç–äàéáa ànèî,ïî øeèôe ©¦¨¦©¨§¨¨¨¨©¨©¨§¨¨©¦§§Ÿ̈ª§¨§©¥§¦¨¨¦

äòéøtä,äîéøtä ïîe,úçìâzä ïîe,íéøtvä ïîe;èìçî äéä íàå–ïlëa áiç.åéìò ïéàL øáà epnî Løt ©§¦¨¦©§¦¨¦©¦§©©¦©¦¢¦§¦¨¨ª£¨©¨§ª¨¥©¦¤¥¤¤¥¨¨

.zn mleknìëîå ,àîñî ïáàá àîèî åðéàå áùåîå áëùî äùåò åðéà úîå ,àîñî ïáàá ïéàîèîå áùåîå áëùî íéùåò äáæå áæù ,úîî íéøåîç ïäî ùé
åìéôàå ,øåäè ,òâåðîä úéáì åãé ñéðëä íàã ,ìäåà úàîåèë åúàîåè ïéà äàéáá àîèî òøåöîù äîå .ìäåàá àîèîù ïìåëî øåîç úî åæ äìòîá íå÷î
úñðëä úéáì ñðëð â"é ÷øô óåñ íéòâðá ïðúãë ,íù òøåöîäù úéáá úìöî äöéçî åìéôàå .äàéá äîù åàì úö÷îá äàéáã ,øåäè ,åîèåçî õåç åìåë ñðëð
øáåò òøåöîì áùåé òøåöî ïéá ÷åìéç ùé éîð éà .ìäåàá àîèî úîá àðååâ éàäë ìëå .ïåøçà àöåéå ïåùàø ñðëð ,íéçôè äøùò äåáâ äöéçî åì íéùåò

,ìéòì àðùéøôãë:úîá ïë ïéàù äî
d.mc`d on zeyxet ze`neh xyr:íãàä ïî úåùøåôä úåàîåèá ùé åæî äìòîì åæ úåìòî øùò.mixetk xqegnùìù ìòá áæå ,èìçåî òøåöî ïåâë

:äîåøúá ïéøúåîå .ïúøôë åàéáéù ãò íéùã÷ ìåëàì ïéøåñà ,ïùîù áéøòäå åìáèù ,úãìåéå ,äáæå ,úåéàø.mei leah zeidl xfgáéøòä àìå ìáèù àîè
:åùîù.dnexzae ycewa xeq`:íäá òâð íà íúåà ìñåôå.ixw lra zeidl xfg:ìáè àìå òøæ úáëù åðîî äàöéù.dcp lrea zeidl xfgàìã àäå

úî àîèî øåîçã äãð ìòåá úåéäì øæç éðúì øãäå ,ïåùàø àìà åðéà éø÷ ìòáå äàîåèä áà úî àîèã ,éø÷ ìòáî øåîç àåäù úî àîè úåéäì øæç éðú
:àéä òâî úàîåè åæå ,íãàä ïî úåùøåô úåàîåè øùò êðäã íåùî .ïåéìòë ïåúçúä áëùî àîèîù.oeilrk oezgzd akynìòåá ìù ïåúçúä áëùî

íãà àì ïé÷ùîå íéìëåà àîèì àîè äãð ìòåá ìù åðåúçú óà ,íéìëå íãà àì ìáà ïé÷ùîå íéìëåà àîèì àîè áæ ìù åðåéìò äî ,áæ ìù åðåéìòë äãð
:íéìëå.ayene akyn `nhn zei`x izy d`xyäìéâîã àî÷ ÷øô ïðú éëäã .íéé÷ð äòáù øåôñì êéøöå('â äðùî)áæì úåéàø éúù äàåøä áæ ïéá ïéà

:ïáø÷ àìà úåéàø ùìù äàøù.miig min z`ia jixveáæá áéúëã(å"è àø÷éå):äå÷î éîá åäì éâñ íéàîèä ìë øàù ìáà ,íééç íéîá åøùá õçøåaiig
.oaxwa:íéøåôë øñåçî éåä ïáø÷ àéáä àìù ïîæ ìëå .áæ éáâ òøåöî úùøôá øåîàä.xbqen rxevnåá åãìååé íà úåàøì íéîé úòáù ïäëä åøéâñîù

:äàîåè éðîéñ.d`iaa `nhn:úéáá øùà ìë àîèð úéáä ìà àá íà.dnixtd one drixtd on xehteäéäé åùàøå íéîåøô åéäé åéãâá äøåú äøîà àìã
:èìçåî òøåöîá àìà .òåøô.mixtvd one zglbzd one:àì øâñåîå ,åøòù ìë úà çìâîå íéøôö àéáî àôøúðù èìçåîã.ie`xk xya eilr oi`y

`xephxa yexit

שהיה  או  הכלים, על או  האדם על  המת שהאהיל  או המת, על כלי 

טמאים  אלו הרי אחד, אוהל תחת הכלים עם או  האדם עם המת
ימים, שבעה ïéànèîטומאת ílk ïéàM äî ששנינו פי  על  ואף – ÇÆÅËÈÀÇÀÄ

חמורה  במת אוהל טומאת מקום מכל  בביאה, מטמא שמצורע לעיל 
כמו  "אוהל ", מיני שלושה יש במת שכן  מצורע, של  ביאה מטומאת

ועל עליו מאהיל אחר  כשדבר דווקא במצורע ואילו  למעלה, שפרטנו 
מטמאו  הריהו  הגר"א ).הטהור , ישראל"; בטומאת ("תפארת  מקילים ואף

כגון  יג), (פרק נגעים במסכת כמבואר  דברים, בכמה מצורע של  אוהל
זה  הרי המת לאוהל ידו  לבית המכניס ידו המכניס ואילו כולו, נטמא

שאם  עובר , למצורע יושב מצורע בין מבדילים וכן  טהור ; המנוגע
יושב  טהור  ואם נטמא; זה הרי עובר , וטהור  אילן  תחת יושב מצורע

במת כן  שאין  מה הטהור, נטמא לא עובר , במפרשים ).ומצורע (עיין

ה ה נ ש מ ר ו א ב

íãàä ïî úBLøBt úBàîè øNò מזו למעלה זו  מעלות עשר  – ÆÆËÀÀÄÈÈÈ
האדם: מגוף הפורשות בטומאות íéøetkיש  øqçî או זב כגון  – ÀËÇÄÄ

לכפרה, קרבנו הביא לא ועדיין שמשו והעריב לטהרתו  שטבל  מצורע

Lãwa øeñà, כפרתו שיביא עד קדשים, באכילת –äîeøza øzîe ÈÇÙÆËÈÇÀÈ
øNònáe,ברם בטומאה; לאכול  אסור  שני מעשר  שאף שני, – ÇÇÂÅ

בה  ליגע אפילו  רשאי אינו תרומה אבל  מיד. לאכלו  רשאי  משטבל

שמשו  שהעריב לאחר ג).עד יד, íBé(נגעים  ìeáè úBéäì øæç– ÈÇÄÀÀ
שמשו , העריב לא ועדיין  וטבל , äîeøzáeנטמא Lãwa øeñà– ÈÇÙÆÇÀÈ

לאכילה; נפסלו בהם, נגע שאם אסור, בהם לנגוע øzîeËÈואפילו 
øNòna.טבל שכבר  כיון שני, מעשר באכילת מותר –úBéäì øæç ÇÇÂÅÈÇÄÀ
éø÷ ìòaטמא והוא לילה מקרה שאירעו  יא ),– כג, דברים  (עיין ÇÇÆÄ

ïzLìLa øeñà ראשון מעשר ברם שני. ובמעשר ובתרומה בקודש – ÈÄÀÈÀÈ
כחולין . äcðדינו  ìòBa úBéäì øæç הטומאה ידי על טומאתו  והרי  – ÈÇÄÀÅÄÈ

שנאמר כמו  כמותה, והוא ממנה, כד):שפירשה טו , נדתה (ויקרא "ותהי

ïBéìòkעליו ", ïBzçz ákLî ànèî זה מצעות עשרה אפילו  – ÀÇÅÄÀÈÇÀÈÆÀ
מהם  אחד  וכל  עליו , שוכב שהוא העליון  כמו  התחתון טמא זה גב על 

במשנה  בארנו  שכבר כמו  ומשקים, אוכלים ומטמא לטומאה ראשון 
הגמרא);ג לפי שם  הביאור  úBiàø(עיין ézL äàøL áæ úBéäì øæçÈÇÄÀÈÆÈÈÀÅÀÄ

רצופים, ימים בשני או אחד ביום זיבה של  –áLBîe ákLî ànèîÀÇÅÄÀÈÈ
אב  נעשים בהם, נגע שלא אף שתחתיו , המושב או  שהמשכב –

íéiçהטומאה, íéî úàéa Céøöåבמי היינו  חיים, במים טבילה – ÀÈÄÄÇÇÄÇÄ
שנאמר כמו לטהרתו, יג):מעיין, טו, מזובו (ויקרא הזב יטהר "וכי 

חיים  במים בשרו ורחץ בגדיו , וכבס לטהרתו ימים שבעת לו  וספר

ïaøwäוטהר", ïî øeèôeנאמר בזב שכן  יד):– שם, "וביום (שם  ÈÄÇÈÀÈ
אחד הכהן אותם ועשה יונה... בני שני או תורים שתי לו יקח השמיני

הנקרא: וזהו עולה", והאחד ezxtk;חטאת oaxwשתי שראה זב אבל
נקיים  ימים שבעה הוא מונה אלא קרבן, מלהביא פטור  בלבד ראיות

לערב. בקדשים ואוכל  חיים, במים השביעי ביום GLוטובל äàøL ÈÈÈ
רצופים, ימים בשלושה או בשניים או  אחד ביום זיבה של ראיות –

ïaøwa áiç. לעיל שהבאנו  הכתוב כפי לכפרתו, –úBéäì øæç ÇÈÇÈÀÈÈÇÄÀ
øbñî òøöîסימני יוולדו אם לראות ימים, שבעת הכהן שהסגירו – ÀÙÈËÀÈ

ד-ה),אהטומ  יג, äàéáa(ויקרא ànèîאל בא שאם הבית; אל  – ÀÇÅÀÄÈ
בבית, אשר  כל  נטמא äîéøtäהבית ïîe ,äòéøtä ïî øeèôeÈÄÇÀÄÈÄÇÀÄÈ

שכתוב מה שכן מה ):– יג, יהיו (ויקרא בגדיו הנגע בו אשר "והצרוע
במצורע  ולא נאמר, מוחלט במצורע פרוע", יהיה וראשו פרומים

íéøtväמוסגר, ïîe ,úçìâzä ïîe במצורע נאמרו שאלו  – ÄÇÄÀÇÇÄÇÄÃÄ
הכהן; שטהרו  מוסגר  במצורע ולא מצרעתו , שנתרפא íàåÀÄמוחלט

èìçî äéä,מוחלט באופן  הכהן שטימאו  מצורע –ïlëa áiç– ÈÈËÂÈÇÈÀËÈ
לעיל. הזכרנו  שכבר  כמו ובצפרים, ובתגלחת ובפרימה LøtÅÇבפריעה

øáà epnî,החי האדם מן –éeàøk øNa åéìò ïéàLכשיעור – ÄÆÅÆÆÅÈÈÈÈÈÈ
להלן , –ànèîהמבואר  האבר –ànèî Bðéàå ,àOîáe òbîa ÀÇÅÀÇÈÀÇÈÀÅÀÇÅ

ìäàaנאמר מגע שבטומאת יח ):– יט, בעצם",(במדבר  הנוגע "ועל ÈÙÆ
ואילו  כראוי , בשר עליו אין ובין  כראוי  בשר עליו יש  בין  ומשמע

נאמר  אוהל  טז ):בטומאת שם , אבר(שם  זה שדרשו: אדם", בעצם "או 

מן  אבר אף ועצמות, וגידים בשר אדם מה למדו: ומכאן החי ; מן
ועצמות וגידים בשר  כברייתו שיהיה עד אין (ספרי).החי אם ברם,

מטמא. אינו  ובמשא במגע אף כלל , בשר åéìòעליו  Lé íàåעל – ÀÄÅÈÈ
éeàøkהאבר, øNa, להלן כמפורש  –àOîáe òbîa ànèî ÈÈÈÈÀÇÅÀÇÈÀÇÈ
ìäàáe והרמב"ם לעיל. הבאנו  שכבר  הכתוב כפי כמת, שדינו  – ÈÙÆ

שנאמר הטעם, חרב (שם):מבאר בחלל  השדה פני  על יגע אשר "וכל 

izdw - zex`ean zeipyn
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åéìâø éîéîe,äcpä íãå,àOîáe òbîa ïéànèî ïäL.ïäî äìòîì:ákøî,àîñî ïáà úçz ànèî àeäL.äìòîì ¥¥©§¨§©©¦¨¤¥§©§¦§©¨§©¨§©§¨¥¤¤§¨¤§©¥©©¤¤§¨¨§©§¨
ákønä ïî:ákLî,BàOîì Bòbî äåML.ákLnä ïî äìòîì:áfä,ákLî äNBò áfäL,ákLî äNBò ákLî ïéàå. ¦©¤§¨¦§¨¤¨¤©¨§©¨§©§¨¦©¦§¨©¨¤©¨¤¦§¨§¥¦§¨¤¦§¨

„áfä ïî äìòîì:äáæ,úà äànèî àéäLdìòBa.äáfä ïî äìòîì:òøöî,äàéáa ànèî àeäL.äìòîì §©§¨¦©¨¨¨¤¦§©§¨¤£¨§©§¨¦©¨¨§Ÿ̈¤§©¥§¦¨§©§¨
nä ïîòøö:äøBòOk íöò,äòáL úàîè ànèî àeäL.ílkî øeîç:únä,ìäàa ànèî àeäL,ílk ïéàM äî ¦©§Ÿ̈¤¤©§¨¤§©¥ª§©¦§¨¨¦ª¨©¥¤§©¥¨Ÿ¤©¤¥ª¨
ïéànèî. §©§¦

.'ek af ly eaef,ïäî äìòîì éðú÷ éëä íåùî ,åìåë úà àùéù ãò àîèî ïéà äãð ìòåáå ,àùîáå òâîá ïäù ìëá ïéàîèî ìéæàå áéùçã êðäã íåùî
:äãð ìòåáá ïë ïéàù äî ïäù ìëá ïéàîèî ïäù éôì ,äãð ìòåáî äìòîì ïä áéùçã êðäã øîåìë.`ynae rbna mi`nhn mdy,ïàùîì ïòâî äåùù

:ñøç éìëå íãàî õåç íéìëå íéãâá àîèì íãà ïéàîèî àùîá ïéá òâîá ïéáã.akxnàîè åéìò áëåø íãàù åîöò óëåàäù .áëøî éåø÷ óëåà ìù ñåôúä
:áëøî íåùî àîè åìù ñåôúäå ,áùåî íåùî.`nqn oa` zgz `nhn `edyáéúëãë .äãáëå äìåãâ ïáà(ç"é 'å ìàéðã)íåô ìò úîåùå àãç ïáà úéúéäå

:áëøî íåùî ïáàä úçúù ñåôúä àîèð ,áëøîä ìò øëéð áæ ìù åãáåë ïéàù ô"òà ,äá ñôåú áæäå áëøî ìù ñåôúä â"ò äìåãâ ïáà äúéä íàå .àáåâ
.akyn akxnd on dlrnláéúë àéãäá åòâî .íéãâá àîèì íãà àîèì åàùîì åòâî äåùã åðîî øåîç ãåòå ,áëøî åîë áëùî àîèî àîñî ïáàáã

äéá(å"è àø÷éå),åéãâá ñáëé íúåà àùåðäå øîàð áëøî ìù òâî ïéãå áëùîä òâî ïéã áåúëä øéëæäù øçàìã ,åàùîå .åéãâá ñáëé åáëùîá òâé øùà ùéàå
áéúëã àùîì òâî ïéá áåúëä ÷ìéç áëøîá ìáà ,íéãâá ñåáë íéðåòè àùî ïéá òâî ïéá áëùîá àîìà(íù)åìéàå ,àîèé áæä åéìò áëøé øùà áëøîä ìëå

:áéúë àì åéãâá ñáëé.akyn dyer akyn oi`eáéúëã(íù)êëìéä .áëùî äùåò áëùî ïéàå áëùî äùåò áæ ,àîèé áæä åéìò áëùé øùà áëùîä ìë
:áëùîî äìòîì áæ àöîð .äàîåèì ïåùàø àìà íðéà íéìëá áæä áëùî òâð íà

c.dlrea z` d`nhn `idyáéúë äãð éáâã .äòáù úàîåè(íù)äáæ éáâ éîð áéúëå ,íéîé úòáù àîèå åéìò äúãð éäúå(íù)äàîè äéäú äúãð éîéë
:àùîå òâî úàîåè àìà ,äòáù úàîåè ìòåáù äî úà àîèî áæä ïéàå äìòåá úà äàîèî àéä ,àéä .äìòåá úà úåáøì ,äàîè äéäú ïðéùøãå ,àéä

.rxevn dafd on dlrnl,òâð àìù ô"òàå úéááù äî ìë àîè úéáä ìà àáùë .äàéáá àîèî àåäù äðîî øåîçå ,äáæë áùåîå áëùî äùåò òøåöîã
áéúëã(â"é íù)ïìéàä úçú áùåé øåäè íàå .øåäèä àîèð ,øáåò øåäèå ïìéàä úçú áùåéù òøåöî åøîà ïàëî .àîè åáùåîù ãîìî ,åáùåî äðçîì õåçî

àîèî åðéà íéøåôöå úçìâú øçàì åðééäã åøôñ éîéá ìáà ,åèåìç éîéá òøåöî à÷åãå .úòâåðîä ïáàáå òâåðîä ãâáá ïëå .øåäèä àîèð àì ,øáåò òøåöîå
:áùåîå áëùî àîèî åðéàå äàéáá.dray z`neh `nhn `edy dxeryk mvr rxevnd on dlrnláéúëã(à"ì øáãîá)éòéáùä íåéá íëéãâá íúñáëå

ìà àáùë ìäåàá øùà ìë àîèî òøåöîã ,äøåòùë íöòî øåîç òøåöîã â"òàå .äòáùî íéúåçô åéäé àì úîá ïéàîèéî íúàù úåàîåè ìë ,íúøäèå
ìëì åàì áéùçã äìòîì äìòîì éðä ìë ïëå .äòáù úàîåè àîèîù øåîç äøåòùë íöò àäéî åæ äìòîá î"î ìäåàá àîèî åðéà äøåòùë íöòå ,ìäåàä

:øåîç éðùäù øîà÷ ãáìá äðåî àåäù äìòî äúåàì àìà ,éðùá äðéàù ïåùàøá àøîåç ùéù ùé ïäî äáøäã ,ïåùàøä ïî éðùá øåîçã øîà÷ éìéîxeng

`xephxa yexit

כל העליון, על שוכב והוא זה גב על זה מצעות עשרה אפילו זב,
לזבה  הדין  והוא וכלים; אדם ומטמאים טמאים, שתחתיו  המצעות

וליולדת. Bòøæולנידה úáëLå Bwøå áæ ìL BáBæ :ïäî äìòîìÀÇÀÈÅÆÆÈÀËÀÄÀÇÇÀ
àOîáe òbîa ïéànèî ïäL ,äcpä íãå ,åéìâø éîéîe– ÅÅÇÀÈÀÇÇÄÈÆÅÀÇÀÄÀÇÈÀÇÈ

טמא  הריהו אותם הנושא ובין בהם הנוגע אדם שבין  שווה, באופן 
מהטומאה פירש שלא זמן כל  בהם שנוגע וכלים בגדים (עיין ומטמא

ואילך ), ב טו, אבלויקרא  אותם. מטמא שאינו חרס וכלי מאדם חוץ
לטמא  במגע אדם מטמאים אינם ב במשנה השנויים הטומאה אבות

שם. ששנינו  כמו  dcip,בגדים, lreae,ובמשא במגע שמטמא פי על אף
בגדים מטמא והנושאו בו  הנוגע הרא "ש).אין אומרים,(הר "ש; ויש 

בגדים לטומאת גם ובמשא במגע הוא אף מטמא נידה (רש "ישבועל 

"משנה  שם  ועיין א; ג, ומושב  משכב מטמאי הל ' רמב"ם  א; לג, נידה 

שהם למלך "), הוא, נידה בועל לגבי  וכו' ורוקו זב של  זובו  וחומרת
את  ישא שאדם עד מטמא אינו נידה בועל ואילו שהם, בכל מטמאים

להרמב "ם).כולו המשניות ákøî(פירוש :ïäî äìòîìדבר – ÀÇÀÈÅÆÆÀÈ
לרכיבה, àîñîהמשמש  ïáà úçz ànèî àeäL גדולה אבן  – ÆÀÇÅÇÇÆÆÀÈÈ

דבר על למשא ששמים "dniy");וכבדה oeyln "`nqn") אבן שהיא או

יתדות גבי על  כגון  דבר, איזה על כזאת (רש "י);שומה אבן אפילו 
מכל המרכב, על מכביד  הזב שאין  ונמצא למרכב, הזב בין מפסיקה

האבן; על  שישב לאדם ומטמא וחוזר המרכב, נטמא äìòîìÀÇÀÈמקום
ákLî :ákønä ïî הזב משכב שאף לשכיבה; המשמש דבר  – ÄÇÆÀÈÄÀÈ

(daiyil ynynd xac epiid ,ayen oicd `ede);מסמא אבן תחת מטמא
ממרכב, הוא חמּור  BàOîìועוד Bòbî äåML הנוגע אדם שאף – ÆÈÆÇÈÀÇÈ

בזב שנאמר  כמו  הנושאו , כמו בגדים לטמא טמא הזב (ויקרא במשכב

ה ): במשכבו טו, יגע אשר במרכב "ואיש הנוגע אבל וגו'. בגדיו" יכבס

שנאמר  בגדים, מטמא אינו ט):הזב שם, akxi(שם  xy` akxnd lke"
`yepde ,axrd cr `nhi eizgz didi xy` lka rbepd lke .`nhi afd eilr

mze`(המרכב את או המשכב eicba",(את qaki הזב במשכב נמצא
הבדיל במרכב ואילו  בגדים, כיבוס טעון הנושאו ובין בו  הנוגע בין 

בגדים. כיבוס נאמר  לא בו  שבנוגע לנושאו, בו  הנוגע בין  הכתוב
ákLî äNBò áfäL ,áfä :ákLnä ïî äìòîì השוכב זב – ÀÇÀÈÄÇÄÀÈÇÈÆÇÈÆÄÀÈ

הטומאה, אב היינו הזב, משכב אותו עושה לשכיבה, הראוי  דבר  על 
ákLî äNBò ákLî ïéàå שהוא במשכב הנוגע הזב משכב  אבל  – ÀÅÄÀÈÆÄÀÈ

שנאמר לטומאה, ראשון  אלא הזב, משכב אותו  עושה אינו  טהור,

ד): טו, עושה (ויקרא  זב – יטמא" הזב עליו  ישכב אשר  משכב "וכל

משכב. עושה משכב ואין משכב

i r i a x m e i
ד ה נ ש מ ר ו א ב

äáæ :áfä ïî äìòîìהזבה בטומאת יש –dcipd z`neha oke) ÀÇÀÈÄÇÈÈÈ
,(zcleide,הזב בטומאת שאינה dìòBaחומרה úà äànèî àéäLÆÄÀÇÀÈÆÂÈ

נידה בבועל  שנאמר  ימים, שבעת טומאת כד):– טו, "ותהי(ויקרא 
בזבה גם ונאמר  ימים", שבעת וטמא עליו כה ):נדתה שם , "כימי(שם 

ודרשו: היא", טמאה תהיה d`nh"נדתה didz dzcp inik"מלמד –
כנידה; בועלה את שמטמאה את "d`nh"`idהכתוב מטמאה היא –

בועל הזב שאם כלומר  בועל , שהוא מה מטמא הזב ואין בועלה,

נוגע משום אלא מטמאה אינו afaטהורה mb yiy ,miyxtna oiir)
iabl `l` ..."on dlrnl" oeyl dpynd dhwp `le .dafa opi`y zexneg

.(epwxta zeiepyd zebxcd lka oke ;zhxtn `idy dxnegd dze`äìòîìÀÇÀÈ
òøöî :äáfä ïî,בזבה שאינה חומרה במצורע יש –àeäL ÄÇÈÈÀÙÈÆ

äàéáa ànèî,שבבית מה כל מטמא הוא הרי הבית אל  כשבא – ÀÇÅÀÄÈ
נגעים במסכת כמבואר בו , נגע שלא פי על yiyאף ,miyxtna oiir)

.(rxevna opi`y zexneg dafa mbíöò :òøönä ïî äìòîìÀÇÀÈÄÇÀÙÈÆÆ
äøBòOk,שעורה בשיעור  מת של  עצם –úàîè ànèî àeäL ÇÀÈÆÀÇÅËÀÇ
äòáL מצורע כן שאין  מה ימים; שבעת טמא הנושאו  או בו  הנוגע – ÄÀÈ

אינו  הנושאם או בהם שהנוגע לעיל, שנימנו  הטומאה אבות שאר  וכל 

הערב. עד אלא únäטמא :ílkî øeîç שאינה חומרה במת יש – ÈÄËÈÇÅ
הטומאה, אבות ìäàaבכל ànèî àeäL או אדם האהיל  אם – ÆÀÇÅÈÙÆ

izdw - zex`ean zeipyn
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‰íãàä ïî úBLøBt úBàîè øNò:íéøetk øqçî–Lãwa øeñà,øNònáe äîeøza øzîe.ìeáè úBéäì øæç ¤¤ª§§¦¨¨¨§ª©¦¦¨©Ÿ¤ª¨©§¨©©£¥¨©¦§§
íBé–äîeøzáe Lãwa øeñà,øNòna øzîe.éø÷ ìòa úBéäì øæç–ìLa øeñàïzL.äcð ìòBa úBéäì øæç– ¨©Ÿ¤©§¨ª¨©©£¥¨©¦§©©¤¦¨¦§¨§¨¨©¦§¥¦¨

ïBzçz ákLî ànèîïBéìòk.úBiàø ézL äàøL áæ úBéäì øæç–áLBîe ákLî ànèî,éøöåíéî úàéa C §©¥¦§¨©§¨¤§¨©¦§¨¤¨¨§¥§¦§©¥¦§¨¨§¨¦¦©©¦
íéiç,ïaøwä ïî øeèôe;LGL äàø–ïaøwa áiç.øbñî òøöî úBéäì øæç–äàéáa ànèî,ïî øeèôe ©¦¨¦©¨§¨¨¨¨©¨©¨§¨¨©¦§§Ÿ̈ª§¨§©¥§¦¨¨¦

äòéøtä,äîéøtä ïîe,úçìâzä ïîe,íéøtvä ïîe;èìçî äéä íàå–ïlëa áiç.åéìò ïéàL øáà epnî Løt ©§¦¨¦©§¦¨¦©¦§©©¦©¦¢¦§¦¨¨ª£¨©¨§ª¨¥©¦¤¥¤¤¥¨¨

.zn mleknìëîå ,àîñî ïáàá àîèî åðéàå áùåîå áëùî äùåò åðéà úîå ,àîñî ïáàá ïéàîèîå áùåîå áëùî íéùåò äáæå áæù ,úîî íéøåîç ïäî ùé
åìéôàå ,øåäè ,òâåðîä úéáì åãé ñéðëä íàã ,ìäåà úàîåèë åúàîåè ïéà äàéáá àîèî òøåöîù äîå .ìäåàá àîèîù ïìåëî øåîç úî åæ äìòîá íå÷î
úñðëä úéáì ñðëð â"é ÷øô óåñ íéòâðá ïðúãë ,íù òøåöîäù úéáá úìöî äöéçî åìéôàå .äàéá äîù åàì úö÷îá äàéáã ,øåäè ,åîèåçî õåç åìåë ñðëð
øáåò òøåöîì áùåé òøåöî ïéá ÷åìéç ùé éîð éà .ìäåàá àîèî úîá àðååâ éàäë ìëå .ïåøçà àöåéå ïåùàø ñðëð ,íéçôè äøùò äåáâ äöéçî åì íéùåò

,ìéòì àðùéøôãë:úîá ïë ïéàù äî
d.mc`d on zeyxet ze`neh xyr:íãàä ïî úåùøåôä úåàîåèá ùé åæî äìòîì åæ úåìòî øùò.mixetk xqegnùìù ìòá áæå ,èìçåî òøåöî ïåâë

:äîåøúá ïéøúåîå .ïúøôë åàéáéù ãò íéùã÷ ìåëàì ïéøåñà ,ïùîù áéøòäå åìáèù ,úãìåéå ,äáæå ,úåéàø.mei leah zeidl xfgáéøòä àìå ìáèù àîè
:åùîù.dnexzae ycewa xeq`:íäá òâð íà íúåà ìñåôå.ixw lra zeidl xfg:ìáè àìå òøæ úáëù åðîî äàöéù.dcp lrea zeidl xfgàìã àäå

úî àîèî øåîçã äãð ìòåá úåéäì øæç éðúì øãäå ,ïåùàø àìà åðéà éø÷ ìòáå äàîåèä áà úî àîèã ,éø÷ ìòáî øåîç àåäù úî àîè úåéäì øæç éðú
:àéä òâî úàîåè åæå ,íãàä ïî úåùøåô úåàîåè øùò êðäã íåùî .ïåéìòë ïåúçúä áëùî àîèîù.oeilrk oezgzd akynìòåá ìù ïåúçúä áëùî

íãà àì ïé÷ùîå íéìëåà àîèì àîè äãð ìòåá ìù åðåúçú óà ,íéìëå íãà àì ìáà ïé÷ùîå íéìëåà àîèì àîè áæ ìù åðåéìò äî ,áæ ìù åðåéìòë äãð
:íéìëå.ayene akyn `nhn zei`x izy d`xyäìéâîã àî÷ ÷øô ïðú éëäã .íéé÷ð äòáù øåôñì êéøöå('â äðùî)áæì úåéàø éúù äàåøä áæ ïéá ïéà

:ïáø÷ àìà úåéàø ùìù äàøù.miig min z`ia jixveáæá áéúëã(å"è àø÷éå):äå÷î éîá åäì éâñ íéàîèä ìë øàù ìáà ,íééç íéîá åøùá õçøåaiig
.oaxwa:íéøåôë øñåçî éåä ïáø÷ àéáä àìù ïîæ ìëå .áæ éáâ òøåöî úùøôá øåîàä.xbqen rxevnåá åãìååé íà úåàøì íéîé úòáù ïäëä åøéâñîù

:äàîåè éðîéñ.d`iaa `nhn:úéáá øùà ìë àîèð úéáä ìà àá íà.dnixtd one drixtd on xehteäéäé åùàøå íéîåøô åéäé åéãâá äøåú äøîà àìã
:èìçåî òøåöîá àìà .òåøô.mixtvd one zglbzd one:àì øâñåîå ,åøòù ìë úà çìâîå íéøôö àéáî àôøúðù èìçåîã.ie`xk xya eilr oi`y

`xephxa yexit

שהיה  או  הכלים, על או  האדם על  המת שהאהיל  או המת, על כלי 

טמאים  אלו הרי אחד, אוהל תחת הכלים עם או  האדם עם המת
ימים, שבעה ïéànèîטומאת ílk ïéàM äî ששנינו פי  על  ואף – ÇÆÅËÈÀÇÀÄ

חמורה  במת אוהל טומאת מקום מכל  בביאה, מטמא שמצורע לעיל 
כמו  "אוהל ", מיני שלושה יש במת שכן  מצורע, של  ביאה מטומאת

ועל עליו מאהיל אחר  כשדבר דווקא במצורע ואילו  למעלה, שפרטנו 
מטמאו  הריהו  הגר"א ).הטהור , ישראל"; בטומאת ("תפארת  מקילים ואף

כגון  יג), (פרק נגעים במסכת כמבואר  דברים, בכמה מצורע של  אוהל
זה  הרי המת לאוהל ידו  לבית המכניס ידו המכניס ואילו כולו, נטמא

שאם  עובר , למצורע יושב מצורע בין מבדילים וכן  טהור ; המנוגע
יושב  טהור  ואם נטמא; זה הרי עובר , וטהור  אילן  תחת יושב מצורע

במת כן  שאין  מה הטהור, נטמא לא עובר , במפרשים ).ומצורע (עיין

ה ה נ ש מ ר ו א ב

íãàä ïî úBLøBt úBàîè øNò מזו למעלה זו  מעלות עשר  – ÆÆËÀÀÄÈÈÈ
האדם: מגוף הפורשות בטומאות íéøetkיש  øqçî או זב כגון  – ÀËÇÄÄ

לכפרה, קרבנו הביא לא ועדיין שמשו והעריב לטהרתו  שטבל  מצורע

Lãwa øeñà, כפרתו שיביא עד קדשים, באכילת –äîeøza øzîe ÈÇÙÆËÈÇÀÈ
øNònáe,ברם בטומאה; לאכול  אסור  שני מעשר  שאף שני, – ÇÇÂÅ

בה  ליגע אפילו  רשאי אינו תרומה אבל  מיד. לאכלו  רשאי  משטבל

שמשו  שהעריב לאחר ג).עד יד, íBé(נגעים  ìeáè úBéäì øæç– ÈÇÄÀÀ
שמשו , העריב לא ועדיין  וטבל , äîeøzáeנטמא Lãwa øeñà– ÈÇÙÆÇÀÈ

לאכילה; נפסלו בהם, נגע שאם אסור, בהם לנגוע øzîeËÈואפילו 
øNòna.טבל שכבר  כיון שני, מעשר באכילת מותר –úBéäì øæç ÇÇÂÅÈÇÄÀ
éø÷ ìòaטמא והוא לילה מקרה שאירעו  יא ),– כג, דברים  (עיין ÇÇÆÄ

ïzLìLa øeñà ראשון מעשר ברם שני. ובמעשר ובתרומה בקודש – ÈÄÀÈÀÈ
כחולין . äcðדינו  ìòBa úBéäì øæç הטומאה ידי על טומאתו  והרי  – ÈÇÄÀÅÄÈ

שנאמר כמו  כמותה, והוא ממנה, כד):שפירשה טו , נדתה (ויקרא "ותהי

ïBéìòkעליו ", ïBzçz ákLî ànèî זה מצעות עשרה אפילו  – ÀÇÅÄÀÈÇÀÈÆÀ
מהם  אחד  וכל  עליו , שוכב שהוא העליון  כמו  התחתון טמא זה גב על 

במשנה  בארנו  שכבר כמו  ומשקים, אוכלים ומטמא לטומאה ראשון 
הגמרא);ג לפי שם  הביאור  úBiàø(עיין ézL äàøL áæ úBéäì øæçÈÇÄÀÈÆÈÈÀÅÀÄ

רצופים, ימים בשני או אחד ביום זיבה של  –áLBîe ákLî ànèîÀÇÅÄÀÈÈ
אב  נעשים בהם, נגע שלא אף שתחתיו , המושב או  שהמשכב –

íéiçהטומאה, íéî úàéa Céøöåבמי היינו  חיים, במים טבילה – ÀÈÄÄÇÇÄÇÄ
שנאמר כמו לטהרתו, יג):מעיין, טו, מזובו (ויקרא הזב יטהר "וכי 

חיים  במים בשרו ורחץ בגדיו , וכבס לטהרתו ימים שבעת לו  וספר

ïaøwäוטהר", ïî øeèôeנאמר בזב שכן  יד):– שם, "וביום (שם  ÈÄÇÈÀÈ
אחד הכהן אותם ועשה יונה... בני שני או תורים שתי לו יקח השמיני

הנקרא: וזהו עולה", והאחד ezxtk;חטאת oaxwשתי שראה זב אבל
נקיים  ימים שבעה הוא מונה אלא קרבן, מלהביא פטור  בלבד ראיות

לערב. בקדשים ואוכל  חיים, במים השביעי ביום GLוטובל äàøL ÈÈÈ
רצופים, ימים בשלושה או בשניים או  אחד ביום זיבה של ראיות –

ïaøwa áiç. לעיל שהבאנו  הכתוב כפי לכפרתו, –úBéäì øæç ÇÈÇÈÀÈÈÇÄÀ
øbñî òøöîסימני יוולדו אם לראות ימים, שבעת הכהן שהסגירו – ÀÙÈËÀÈ

ד-ה),אהטומ  יג, äàéáa(ויקרא ànèîאל בא שאם הבית; אל  – ÀÇÅÀÄÈ
בבית, אשר  כל  נטמא äîéøtäהבית ïîe ,äòéøtä ïî øeèôeÈÄÇÀÄÈÄÇÀÄÈ

שכתוב מה שכן מה ):– יג, יהיו (ויקרא בגדיו הנגע בו אשר "והצרוע
במצורע  ולא נאמר, מוחלט במצורע פרוע", יהיה וראשו פרומים

íéøtväמוסגר, ïîe ,úçìâzä ïîe במצורע נאמרו שאלו  – ÄÇÄÀÇÇÄÇÄÃÄ
הכהן; שטהרו  מוסגר  במצורע ולא מצרעתו , שנתרפא íàåÀÄמוחלט

èìçî äéä,מוחלט באופן  הכהן שטימאו  מצורע –ïlëa áiç– ÈÈËÂÈÇÈÀËÈ
לעיל. הזכרנו  שכבר  כמו ובצפרים, ובתגלחת ובפרימה LøtÅÇבפריעה

øáà epnî,החי האדם מן –éeàøk øNa åéìò ïéàLכשיעור – ÄÆÅÆÆÅÈÈÈÈÈÈ
להלן , –ànèîהמבואר  האבר –ànèî Bðéàå ,àOîáe òbîa ÀÇÅÀÇÈÀÇÈÀÅÀÇÅ

ìäàaנאמר מגע שבטומאת יח ):– יט, בעצם",(במדבר  הנוגע "ועל ÈÙÆ
ואילו  כראוי , בשר עליו אין ובין  כראוי  בשר עליו יש  בין  ומשמע

נאמר  אוהל  טז ):בטומאת שם , אבר(שם  זה שדרשו: אדם", בעצם "או 

מן  אבר אף ועצמות, וגידים בשר אדם מה למדו: ומכאן החי ; מן
ועצמות וגידים בשר  כברייתו שיהיה עד אין (ספרי).החי אם ברם,

מטמא. אינו  ובמשא במגע אף כלל , בשר åéìòעליו  Lé íàåעל – ÀÄÅÈÈ
éeàøkהאבר, øNa, להלן כמפורש  –àOîáe òbîa ànèî ÈÈÈÈÀÇÅÀÇÈÀÇÈ
ìäàáe והרמב"ם לעיל. הבאנו  שכבר  הכתוב כפי כמת, שדינו  – ÈÙÆ

שנאמר הטעם, חרב (שם):מבאר בחלל  השדה פני  על יגע אשר "וכל 

izdw - zex`ean zeipyn
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éeàøk øNa–àOîáe òbîa ànèî,ìäàa ànèî Bðéàå;éeàøk øNa åéìò Lé íàå–àOîáe òbîa ànèî ¨¨¨¨§©¥§©¨§©¨§¥§©¥¨Ÿ¤§¦¥¨¨¨¨¨¨§©¥§©¨§©¨
ìäàáe.éeàøk øNa øeòL–äëeøà úBìòäì éãk.äãeäé éaøøîBà:áøò èeça Bôéwäì éãk ãçà íB÷îa Lé íà ¨Ÿ¤¦¨¨¨¨§¥§©££¨©¦§¨¥¦¥§¨¤¨§¥§©¦§¥¤

–äëeøà úBìòäì Ba Lé. ¤§©££¨
Âïä úBMã÷ øNò:úBöøàä ìkî úLc÷î ìàøNé õøà.dúMã÷ àéä äîe?øîòä äpnî íéàéánL,íéøekaäå, ¤¤§ª¥¤¤¦§¨¥§ª¤¤¦¨¨£¨©¦§ª¨¨¤§¦¦¦¤¨¨Ÿ¤§©¦¦

ézLeíçlä,ä ìkî ïk ïéàéáî ïéàM äîúBöøà. §¥©¤¤©¤¥§¦¦¥¦¨¨£¨
Êäpnî úBLc÷î äîBç úBôwnä úBøéò,íéòøönä úà ïëBzî íéçlLnL,eöøiL ãò úî ïëBúì ïéáañîe,àöé £¨©ª¨¨§ª¨¦¤¨¤§©§¦¦¨¤©§Ÿ̈¦§©§¦§¨¥©¤¦§¨¨

–BúBà ïéøéæçî ïéà. ¥©£¦¦
Áíäî Lc÷î äîBçä ïî íéðôì,íéLã÷ íL íéìëBàLéðL øNòîe íél÷.epnî Lc÷î úéaä øä,íéáæ ïéàL ¦§¦¦©¨§ª¨¥¤¤§¦¨¨¨¦©¦©£¥¥¦©©©¦§ª¨¦¤¤¥¨¦

:äëåøà úåìòäì éãë àôéñá ùøôîãë.lde`a `nhn epi`e `ynae rbna `nhnáéúë òâîáã(è"é øáãîá)øùá åá ùé ïéá òîùî ,íöòá òâåðä [ìòå]
:úåîöòå íéãéâå øùá åá äéäéù ãò òîùî íãà íöòå ,øá÷á åà íãà íöòá åà ,áéúë ìäåà úàîåèáå .éåàøë øùá åá ïéà ïéá éåàøëick cg` mewna

.axr hega etiwdlé÷äì éãë ïäá äéäéå ,íéìôë éúùä èåçî áò øúåé àåäù ,áøò èåçë ïééåáòá ùéù íéèåçì øáàä ìòù øùáä êåúçé íàù,øáàä úà ó
:äãåäé éáøë äëìä ïéàå .äëåøà äìòî àåä éëäáã òåãéá

e.od zeyecw xyr:åæî äìòîì åæ úåùåã÷ ìù úåìòî àëä éîð àðú ,åæî äìòîì åæ úåàîåè ìù úåìòîá ìéòì éøééàã éãééà.xnerd dpnn oi`iany
áéúëã(â"ë àø÷éå):õøàì äöåç øéö÷ àìå äøéö÷ ,øîåò úà íúàáäå äøéö÷ úà íúøö÷å.mixekadeáéúëã(å"ë íéøáã)äîãàä éøô ìë úéùàøî úç÷ìå

:êöøàî àéáú øùà.mgld izyeáéúëã(â"ë àø÷éå):íçì åàéáú íëéúåáùåîî
f.dneg zetwend zexiiráéúë òøåöîáã .ïåð ïá òùåäé úåîéî(â"é íù)ùãé÷ õøàä úà òùåäé ùáëùëå .ìàøùé äðçîì õåç ,åáùåî äðçîì õåçî

:íéòøåöî íùî çìúùäì ìàøùé äðçîë åéäéù åéîéá äîåç úåô÷åî åéäù úåøééòä.zn okezl miaaqneíå÷î ãò íå÷îì íå÷îî øéòá åàùðì øúåî
:íù åøá÷ì øéòä éáåè åöøéù.`vi:øéòä ïî úîä.eze` mixifgn oi`ïéñéðëî ïéà øéòä ïî äàîåè äàöéã ïåéëã .øéòä éáåè åöø åìéôàå íù åøá÷ì øéòá

:äëåúá äúåà
g.dnegd on miptl:íéìùåøé úîåçî.ipy xyrne milw miycw my milke`yáéúëã(á"é íéøáã)áéúëå 'åâå äîù íúàáäå äîù úàáå(íù)ìëåú àì

:'åâå êéøòùá ìåëàì.ziad xd,øåð÷éð øòù ãò åøåòéùå äéåì äðçî ìéçúî íùîå ,éåðá ùã÷îä úéá äéä åáå ,äéä äîà úåàî ùîç ìò äîà úåàî ùîç
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וממה  כמת. הוא הרי  החי  מן החרב שהפרידתו  האבר  – במת" או

אבר שאין הרמב"ם, למד אדם" בעצם "או  הכתוב: בהמשך  שנאמר 
ועצמות, וגידים בשר כברייתו , היה כן אם אלא כמת מטמא החי מן

לעיל . שהבאנו  הספרי  éeàøkכדרשת øNa øeòL,לעיל שנזכר – ÄÈÈÈÈ
äëeøàהיינו : úBìòäì éãk לחיות האבר  היה שיכול כשיעור  – ÀÅÀÇÂÂÈ

חי . באדם מחובר  היה אילו  ולהבריא, íàממנו  :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÄ
áøò èeça Bôéwäì éãk ãçà íB÷îa Lé במקום בשר שנשאר – ÅÀÈÆÈÀÅÀÇÄÀÅÆ

של העובי כשיעור  שעביים לחוטים, הבשר  אותו  ייחתך  שאם אחד ,

באריג הערב mdinia),חוט reci didy),האבר את להקיף כדי בהם יהא
Ba Lé,בשר באותו –äëeøà úBìòäì,כראוי בשר שיעור  והוא – ÆÀÇÂÂÈ

לעיל . dcedi.ששנינו  iaxk dkld oi`e

i y i n g m e i
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מזו, למעלה זו  טומאות, של  הדרגות בענין בפרקנו , כה עד  ששנינו  ההלכות אגב
מזו. למעלה זו קדושות של מעלות עשר על  ללמד פרקנו  בא

ïä úBMã÷ øNò: מזו למעלה זו  –ìkî úLc÷î ìàøNé õøà ÆÆÀËÅÆÆÄÀÈÅÀËÆÆÄÈ
øîòä äpnî íéàéánL ?dúMã÷ àéä äîe .úBöøàä– ÈÂÈÇÄÀËÈÈÆÀÄÄÄÆÈÈÙÆ

מתבואת  ודווקא החדשה; התבואה את להתיר כדי בניסן, עשר  בששה
שנאמר  ישראל, י):ארץ כג, וקצרתם (ויקרא הארץ... אל תבואו "כי

ודרשו: הכהן ", אל קצירכם ראשית עומר את והבאתם קצירה, את
"dxivw";לארץ חוץ קציר בהםíéøekaäåולא שנאמר  (דברים – ÀÇÄÄ

ב): תביאכו, אשר  האדמה פרי כל  מראשית jvx`n,"ézLeÀÅ"ולקחתם
íçlä את להתיר  כדי  השבועות, בחג שמביאים הלחם חלות שתי  – ÇÆÆ

בהן שנאמר במקדש, "החדש יז ): כג, תביאו mkizeayenn(ויקרא

שתים", תנופה úBöøàäלחם ìkî ïk ïéàéáî ïéàM äî כמו – ÇÆÅÀÄÄÅÄÈÈÂÈ
כאן  נימנו שביכורים סוברים, יש  לעיל . שהבאנו  הכתובים שנדרשו 

קדושת  משום אינו  לארץ מחוץ באים שאינם שהטעם לפי  אגב, דרך 
קרקע  חובת שהן  המצוות וכל  קרקע, חובת שהם משום אלא הארץ,

ששנינו כמו  בארץ, אלא נוהגות ט):אינן  א, שהיא (קידושין מצוה כל 
מה  הלחם, ובשתי  בעומר ברם בארץ. אלא נוהגת אינה בארץ, תלויה

קדושת  משום הוא הטעם ישראל, מארץ אלא אותם מביאים שאין

ישראל רבא"),ארץ לעיל.("אליהו שבארנו  כמו 
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äîBç úBôwnä úBøéò,נון בן יהושע מימות –äpnî úBLc÷î ÂÈÇËÈÈÀËÈÄÆÈ
הארץ, משאר –íéòøönä úà ïëBzî íéçlLnLשנאמר – ÆÀÇÀÄÄÈÆÇÀÙÈÄ

מו):במצורע יג, למחנה (ויקרא  מחוץ היינו – מושבו" למחנה "מחוץ
מוקפות  שהיו  העיירות את קידש הארץ את יהושע וכשכבש ישראל,

המצורעים את מתוכן לשלח ישראל  כמחנה שיהיו  בימיו  (ספרי;חומה

ב); לב, ערכין תוספות ועיין רש "י; עיין ïëBúìברטנורא ; ïéáañîeÀÇÀÄÀÈ
úîכדי חומה, המוקפות העיירות בתוך  המת את לסבב רשאים – Å

לכבודו , הספד  eöøiLלהרבות ãòלהוציאו קרוביו (הראב"ד).– ÇÆÄÀ
àöé, העיר מן  המת יצא אם אבל –BúBà ïéøéæçî ïéà שאין – ÈÈÅÇÂÄÄ

מפרשים: יש  לעיר. טומאה evxiyמחזירים cr zn okezl miaaqne–
טובי שירצו  המקום עד  למקום ממקום בעיר המת את לשאת מותר

שם; לקברו  לתוכה vi`העיר אותו מחזירים אין העיר , מן  המת –
הטומאה  שיצאה שכיון  להחזירו , העיר  טובי  רצו ואפילו בה, לקברו

לתוכה אותה מכניסים אין העיר , "אליהומן  ועיין ברטנורא ; (רמב "ם;

רבא ").

i y y m e i
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äîBçä ïî íéðôì,ירושלים של –íäî Lc÷î העיירות משאר  – ÄÀÄÄÇÈÀËÈÅÆ
חומה, éðLהמוקפות øNòîe íél÷ íéLã÷ íL íéìëBàL– ÆÀÄÈÈÈÄÇÄÇÂÅÅÄ

יז ):(דב שנאמר  יב, ותירושךרים  דגנך  מעשר בשעריך לאכול תוכל "לא

תאכלנו " אֿלהיך  ה' לפני אם כי  וצאנך ... בקרך ובכורות (oiirויצהרך 
,(b ,b zekn נאמר שני  כו):ובמעשר יד, אשר(דברים  בכל  הכסף "ונתתה

נפשך תשאלך  אשר ובכל ובשכר  וביין ובצאן בבקר  נפשך תאוה
אֿלהיך ". ה' לפני שם úéaäואכלת øäהמקדש בית היה שבו  – ÇÇÇÄ

א ),בנוי ב, מדות  epnî(עיין Lc÷î,ירושלים מהעיר  –íéáæ ïéàL ÀËÈÄÆÆÅÈÄ
íLì íéñðëð úBãìBéå úBcð úBáæå שהיו "כשם שנו: בתוספתא – ÀÈÄÀÀÄÀÈÄÀÈ

izdw - zex`ean zeipyn

h dpyn oey`x wxt milk zkqn

úBcð úBáæåì íéñðëð úBãìBéåíL.epnî Lc÷î ìéçä,ì íéñðëð úî àîèe íéBb ïéàLíL.úLc÷î íéLð úøæò §¨¦§§¦§¨¦§¨©¥§ª¨¦¤¤¥¦§¥¥¦§¨¦§¨¤§©¨¦§ª¤¤
epnî,ì ñðëð íBé ìeáè ïéàLíL,úàhç äéìò íéáiç ïéàå.äpnî úLc÷î ìàøNé úøæò,íéøetk øqçî ïéàL ¦¤¤¥§¦§¨§¨§¥©¨¦¨¤¨©¨¤§©¦§¨¥§ª¤¤¦¤¨¤¥§ª©¦¦

ì ñðëðíL,úàhç äéìò ïéáiçå.äpnî úLc÷î íéðäkä úøæò,ì íéñðëð ìàøNé ïéàLíäéëøö úòLa àlà íL: ¦§¨§¨§©¨¦¨¤¨©¨¤§©©Ÿ£¦§ª¤¤¦¤¨¤¥¦§¨¥¦§¨¦§¨¤¨§¨©¨§¥¤
äëéîñì,ìäèéçL,äôeðúì. ¦§¦¨¦§¦¨¦§¨

Ëäpnî Lc÷î çaænìå íìeàä ïéa,ì íéñðëð Làø éòeøôe ïéîeî éìòa ïéàLíL.epnî Lc÷î ìëéää,ïéàL ¥¨¨§©¦§¥©§ª¨¦¤¨¤¥©£¥¦§¥Ÿ¦§¨¦§¨©¥¨§ª¨¦¤¤¥
ì ñðëðíéìâøå íéãé õeçø àHL íL.íäî Lc÷î íéLãwä Lã÷,ì ñðëð ïéàLíéøetkä íBéa ìBãb ïäk àlà íL ¦§¨§¨¤§¨©¦§©§©¦Ÿ¤©¢¨¦§ª¨¥¤¤¥¦§¨§¨¤¨Ÿ¥¨§©¦¦

äãBáòä úòLa.øîàéñBé éaø:ìëéäì äåL çaænìå íìeàä ïéa íéøác äMîça:ïéîeî éìòa ïéàL,Làø éòeøôe, §¨©¨£¨¨©©¦¥©£¦¨§¨¦¥¨¨§©¦§¥©¨¤©¥¨¤¥©£¥¦§¥Ÿ

:ìàøùé äðçî íéìùåøé úîåç ãò õåçìå úéáä øäîå ,äðéëù äðçî íéðôìå øåð÷éð øòùî.myl miqpkp zecleie zecp zeafe miaf oi`yáéúëãøáãîá)
('äçìåùî åðéà àîìà ,áùé ããá òøåöîá øîåì ãåîìú ,ãçà íå÷îì íéàöåé ïúùìùù éðà òîåù ,ùôðì àîè ìëå áæ ìëå òåøö ìë äðçîä ïî åçìùéå

áéúëã åøéáç çåìéùî åçåìéù øåîç äøåîç åúàîåèù òøåöî äîå ,íéçìåùî úî àîèå áæù íå÷îì(â"é àø÷éå),åáùåî äðçîì õåçîõåç çìåùî êëéôì
øåîç ,úî úàîåèá ïë ïéàù äî àîñî ïáàá úåàîèîå áùåîå áëùî úåùåòù ,úî úàîåèî äøåîç ïúàîåèù úåãìåéå úåãð úåáæå íéáæ óà ,íéìùåøéì
äðçî àåäù .úéáä øäî úåçìåùî úåãìåéå úåãð úåáæå íéáæ ,ìàøùé äðçî ãâðë àéäù íéìùåøéì õåç çìåùî òøåöî ,øîåà úàöîð .ïøéáç çåìéùî ïçåìéù

:äðéëù äðçî àåäù ,íéðôìå øåð÷éð øòùî çìåùîå úéáä øäá øúåî åîöò úî åìéôàå úî àîè .íéìùåøéá úåøúåîå ,äéåì.ligdúéáä øä úîåçî íéðôì
:úåîà øùò ìéçä åðîî íéðôìå ,âøåñ àø÷ð àåäå íéçôè äøùò äåáâ ìúåë äéä.myl miqpkp mizn i`nhe mixkp oi`yíéøëðä ìò øåæâ ïðáøã â"òà

àúééøåàãîã .ïðáøãî åðééä ,íéðôìå ìéçä ïî íéñðëð ïéà íéúî éàîèã éàäå .íéúî éàîèë àìà åäééìò øåæâ àì úåðçî çåìéù ïéðòì ,íäéøáã ìëì íéáæë åéäéù
:øåð÷éð øòù íùù ìàøùé úøæò ãò äéåì äðçî äæ ìëù ,åøù íéùð úøæòá åìéôà.miyp zxfráçåø ìò ùîçå íéùìùå äàî êøåà äúéä ìéçä ïî íéðôì

:ùîçå íéùìùå äàî.myl qpkp mei leah oi`yáéúëã .íéùð úøæòì ñðëé àìù íåé ìåáè ìò åøæâ åðéã úéáå èôùåäé('ë á íéîéä éøáã)èôùåäé ãåîòéå
äéåì äðçî ìëá àìå ,äéåì äðçîá ñðëé ìà íåé ìåáè åøîàå íéøáã äá åùãéçù ,äùãçä øöçä éàî àøîâá åøîàå ,äùãçä øöçä éðôì 'åâå äãåäé ìä÷á
åúàîåèù ìëå ,äîåøúá øúåî íéøåôë øñåçîå äîåøúá øåñà íåé ìåáèù éôì ,íéøåôë øñåçî ìò åøæâ àìå íåé ìåáè ìò åøæâå .ãáìá íéùð úøæòá àìà åøæâ

:åøáç çåìéùî åçåìéù øåîç åøáçî äøåîç.l`xyi zxfríéðäë úøæò ïëå .äøùò úçà áçåø ìò ùîçå íéùìùå äàî êøåà ,äúéä íéùð úøæòî íéðôì
:íéðäëä úøæòì ìàøùé úøæò ïéá íéìéãáî åéä ïéñôñô éùàøå ,äøùò úçà áçåø ìò ä"ì÷ êøåà äúéä.myl qpkp mixetk xqegn oi`yäåäã ïéãä àåä

äðåîîä ïäì øîà ÷øôá ïðú éëäã ,ìåáèéù ãò íùì ñðëð øåäè ïéàù éðúéîì éöî[.ì]:ìåáèéù ãò äøæòì ñðëð øåäè íãà ïéà ,.z`hg dilr miaiige
:äââùá íù åñðëðù íéàîèä.dkinql:åçåìù ãé àìå ,åãé úà êîñå áéúëã ,íéìòáá àìà øùôà éàå .åðáø÷ ùàø ìò åãé êåîñì.dhigyläèéçùäù

:ïáø÷ä èåçùì íéðäë úøæòá ñðëéì ìàøùéì åøñà àì ä"ôà ,ìàøùé úøæòá èåçùì øæì éîð øùôàå ,íéðäëá øùôàù ô"òàå .øæá äøùë.dtepzleïäëã
éðîå íéìòáä ãé úçú åãé çéðî:ó

h.myl miqpkp oinen ilrae y`x irext oi`y dpnn ycewn gafnle mle`d oiaäáø õîå÷äá àøîâá[æ"ë óã]àúùä éðúã úåìòî éðä ìëã çéëåî
í"áîø ìáà .éúåáøî äéúìá÷ êëå .ïä ïðáøã úåìòî åäìåë ,çáæîìå íìåàä ïéá åñðëðù ùàø éòåøôå ïéîåî éìòá ïëå êøåöì àìù íéðäë úøæòì ñðëðä ïåâë

áéúëã ïéîåî éìòá ,àúééøåàãî åäìåëã äéì àøéáñ(à"ë àø÷éå)ïëùîá åéäù åéðáìå ïøäàì àðîçø øîàã ,ùàø éòåøôå .áø÷é àì íåî åá øùà ùéà ìë éë
('é íù)õåçø àìùå ïéé ééåúù àî÷ àðú áéùç àìã éàäå .ø÷éò éì úéàøð éúåáø úìá÷ ,í"áîø éøáãì òééñî àúôñåúä ïåùìù ô"òàå .åòøôú ìà íëéùàø

ééåúù ìáà ,øåîç ïçåìéù êëìä ,ïôåâá ïìåñô ùàø éòåøôå ïéîåî éìòáã íåùî ,àôéñá éñåé éáø åäì áéùçãë ùàø éòåøôå íéîåî éìòá éãäá íéìâøå íéãé
:êë ìë ïçåìéùá øéîçä àì êëìä øçà øáã úîçî ïìåñô íéìâøå íéãé õåçø àìùå ïéé.mixetkd meia lecb odk `l`áéúëã(æ"è íù)úò ìëá àåáé ìàå

:'åëå àåáé úàæá ùãå÷ä ìà.dcear zryaúéòéáø ,øéòùä íãî úåæäì úéùéìù ,øôä íãî úåæäì äéðù ,úøåè÷ øéè÷äì ãçà ,íù ñðëð íéîòô òáøà
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כך ישראל , ומחנה לויה ומחנה שכינה מחנה מחנות: שלוש במדבר

מפתח  ישראל ; מחנה – הבית הר ועד  ירושלים מפתח בירושלים: היו 
מחנה  – ולפנים ניקנור משער לויה; מחנה – ניקנור  שער  עד הבית הר 

ובגמרא א )שכינה. סז , משולח (פסחים  שמצורע המקראות, מן דורשים
הבית, מהר משולחות ויולדות נידות וזבות זבים לירושלים; חוץ

מת טמא בירושלים; להיות envr)ומותרות zn elit`e)בהר מותר
ולפנים נקנור  משער  ומשולח ברטנורא).הבית רמב"ם ; –ìéçä(עיין ÇÅ

העזרה, לחומת הסורג שבין אמות עשר  של  השטח Lc÷îÀËÈהיינו 
epnî,הבית מהר  –íLì íéñðëð úî àîèe íéBb ïéàL– ÄÆÆÅÄÀÅÅÄÀÈÄÀÈ

בעזרת  אפילו מתים טמאי  מותרים התורה מן שכן חכמים, מגזירת

פי על  אף גויים, ובענין לויה. מחנה זו הרי ניקנור שער שעד נשים,
חכמ  עליהם לענין שגזרו  מקום מכל דבריהם, לכל כזבים שיהיו ים

מתים. כטמאי אלא עליהם גזרו  לא מחנות íéLðשילוח úøæòÆÀÇÈÄ
epnî úLc÷î,החיל מן  –íBé ìeáè ïéàL ועדיין שטבל טמא – ÀËÆÆÄÆÆÅÀ

– שמשו  העריב íLìלא ñðëðהגמרא ולפי פסחים – א; ז , (יבמות  ÄÀÈÀÈ
א ), נשים,צב, לעזרת ייכנס שלא יום טבול על  גזרו דינו ובית יהושפט

úàhç äéìò íéáiç ïéàå.בשוגג לשם נכנס אם –ìàøNé úøæò ÀÅÇÈÄÈÆÈÇÈÆÀÇÄÀÈÅ
äpnî úLc÷î,נשים מעזרת –ñðëð íéøetk øqçî ïéàL ÀËÆÆÄÆÈÆÅÀËÇÄÄÄÀÈ

íLì והעריב לטהרתם שטבלו ומצורע ויולדת ונידה וזבה זב – ÀÈ
לעזרת  להיכנס להם אסור עדיין, קרבנותיהם הביאו  ולא שמשם,

עד ישראל  לעזרת להיכנס רשאי  שאינו  טהור  לכל הדין  והוא ישראל;
úàhçשיטבול, äéìò ïéáiçå לעזרת שנכנסו  כיפורים מחוסרי  – ÀÇÈÄÈÆÈÇÈ

כל ושאר יום טבול  לומר  צריך ואין  חטאת, חייבים בשוגג, ישראל

ב).הטמאים כז , מנחות  בגמרא  úLc÷î(ברייתא  íéðäkä úøæòÆÀÇÇÙÂÄÀËÆÆ
äpnî,ישראל מעזרת –úòLa àlà íLì íéñðëð ìàøNé ïéàL ÄÆÈÆÅÄÀÈÅÄÀÈÄÀÈÆÈÀÈÇ

äëéîñì :íäéëøö,קרבנו ראש על ידיו לסמוך  –äèéçLì– ÈÀÅÆÄÀÄÈÄÀÄÈ
בישראל , אף כשרה הקרבן äôeðúìשהיא את להניף –zegpn oiir) ÄÀÈ

.(f-e ,d

ט ה נ ש מ ר ו א ב

äpnî Lc÷î çaænìå íìeàä ïéa,הכהנים מעזרת –ïéàL ÅÈÈÀÇÄÀÅÇÀËÈÄÆÈÆÅ
íLì íéñðëð Làø éòeøôe ïéîeî éìòa מומים בעלי  כהנים – ÇÂÅÄÀÅÙÄÀÈÄÀÈ

אסורים  הסתפרו , ולא יום שלושים עליהם שעברו  היינו פרע, ומגודלי 
הראב"ד אבל היא, התורה מן זו  מעלה הרמב"ם לדעת לשם; להיכנס

מדרבנן  הם במשנתנו  הנמנות המעלות שכל סוברים (oiirואחרים
eizeax zlawe ,m"anxd zrcl cebipa eizeaxn laiw mb jky `xephxa

.(xwir el zi`xpìëéää,בכלל האולם ואף –epnî Lc÷î מבין – ÇÅÈÀËÈÄÆ
ולמזבח, íéìâøåהאולם íéãé õeçø àHL íLì ñðëð ïéàL– ÆÅÄÀÈÀÈÆÀÈÇÄÀÇÀÇÄ

לשם. להיכנס אסור  הכיור מן ורגליו ידיו רחץ שלא Lã÷ÙÆכהן
ìBãb ïäk àlà íLì ñðëð ïéàL ,íäî Lc÷î íéLãwäÇÃÈÄÀËÈÅÆÆÅÄÀÈÀÈÆÈÙÅÈ

äãBáòä úòLa íéøetkä íBéa:לשם נכנס הוא פעמים וארבע – ÀÇÄÄÀÈÇÈÂÈ
קטורת;`) הפר ;a)להקטיר מדם השעיר ;b)להזות מדם c)להזות

מיתה חייב פעמים, חמש נכנס ואם והמחתה. הכף (תוספתא ).להוציא

äåL çaænìå íìeàä ïéa íéøác äMîça :éñBé éaø øîàÈÇÇÄÅÇÂÄÈÀÈÄÅÈÈÀÇÄÀÅÇÈÆ

izdw - zex`ean zeipyn
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éeàøk øNa–àOîáe òbîa ànèî,ìäàa ànèî Bðéàå;éeàøk øNa åéìò Lé íàå–àOîáe òbîa ànèî ¨¨¨¨§©¥§©¨§©¨§¥§©¥¨Ÿ¤§¦¥¨¨¨¨¨¨§©¥§©¨§©¨
ìäàáe.éeàøk øNa øeòL–äëeøà úBìòäì éãk.äãeäé éaøøîBà:áøò èeça Bôéwäì éãk ãçà íB÷îa Lé íà ¨Ÿ¤¦¨¨¨¨§¥§©££¨©¦§¨¥¦¥§¨¤¨§¥§©¦§¥¤

–äëeøà úBìòäì Ba Lé. ¤§©££¨
Âïä úBMã÷ øNò:úBöøàä ìkî úLc÷î ìàøNé õøà.dúMã÷ àéä äîe?øîòä äpnî íéàéánL,íéøekaäå, ¤¤§ª¥¤¤¦§¨¥§ª¤¤¦¨¨£¨©¦§ª¨¨¤§¦¦¦¤¨¨Ÿ¤§©¦¦

ézLeíçlä,ä ìkî ïk ïéàéáî ïéàM äîúBöøà. §¥©¤¤©¤¥§¦¦¥¦¨¨£¨
Êäpnî úBLc÷î äîBç úBôwnä úBøéò,íéòøönä úà ïëBzî íéçlLnL,eöøiL ãò úî ïëBúì ïéáañîe,àöé £¨©ª¨¨§ª¨¦¤¨¤§©§¦¦¨¤©§Ÿ̈¦§©§¦§¨¥©¤¦§¨¨

–BúBà ïéøéæçî ïéà. ¥©£¦¦
Áíäî Lc÷î äîBçä ïî íéðôì,íéLã÷ íL íéìëBàLéðL øNòîe íél÷.epnî Lc÷î úéaä øä,íéáæ ïéàL ¦§¦¦©¨§ª¨¥¤¤§¦¨¨¨¦©¦©£¥¥¦©©©¦§ª¨¦¤¤¥¨¦

:äëåøà úåìòäì éãë àôéñá ùøôîãë.lde`a `nhn epi`e `ynae rbna `nhnáéúë òâîáã(è"é øáãîá)øùá åá ùé ïéá òîùî ,íöòá òâåðä [ìòå]
:úåîöòå íéãéâå øùá åá äéäéù ãò òîùî íãà íöòå ,øá÷á åà íãà íöòá åà ,áéúë ìäåà úàîåèáå .éåàøë øùá åá ïéà ïéá éåàøëick cg` mewna

.axr hega etiwdlé÷äì éãë ïäá äéäéå ,íéìôë éúùä èåçî áò øúåé àåäù ,áøò èåçë ïééåáòá ùéù íéèåçì øáàä ìòù øùáä êåúçé íàù,øáàä úà ó
:äãåäé éáøë äëìä ïéàå .äëåøà äìòî àåä éëäáã òåãéá

e.od zeyecw xyr:åæî äìòîì åæ úåùåã÷ ìù úåìòî àëä éîð àðú ,åæî äìòîì åæ úåàîåè ìù úåìòîá ìéòì éøééàã éãééà.xnerd dpnn oi`iany
áéúëã(â"ë àø÷éå):õøàì äöåç øéö÷ àìå äøéö÷ ,øîåò úà íúàáäå äøéö÷ úà íúøö÷å.mixekadeáéúëã(å"ë íéøáã)äîãàä éøô ìë úéùàøî úç÷ìå

:êöøàî àéáú øùà.mgld izyeáéúëã(â"ë àø÷éå):íçì åàéáú íëéúåáùåîî
f.dneg zetwend zexiiráéúë òøåöîáã .ïåð ïá òùåäé úåîéî(â"é íù)ùãé÷ õøàä úà òùåäé ùáëùëå .ìàøùé äðçîì õåç ,åáùåî äðçîì õåçî

:íéòøåöî íùî çìúùäì ìàøùé äðçîë åéäéù åéîéá äîåç úåô÷åî åéäù úåøééòä.zn okezl miaaqneíå÷î ãò íå÷îì íå÷îî øéòá åàùðì øúåî
:íù åøá÷ì øéòä éáåè åöøéù.`vi:øéòä ïî úîä.eze` mixifgn oi`ïéñéðëî ïéà øéòä ïî äàîåè äàöéã ïåéëã .øéòä éáåè åöø åìéôàå íù åøá÷ì øéòá

:äëåúá äúåà
g.dnegd on miptl:íéìùåøé úîåçî.ipy xyrne milw miycw my milke`yáéúëã(á"é íéøáã)áéúëå 'åâå äîù íúàáäå äîù úàáå(íù)ìëåú àì

:'åâå êéøòùá ìåëàì.ziad xd,øåð÷éð øòù ãò åøåòéùå äéåì äðçî ìéçúî íùîå ,éåðá ùã÷îä úéá äéä åáå ,äéä äîà úåàî ùîç ìò äîà úåàî ùîç

`xephxa yexit

וממה  כמת. הוא הרי  החי  מן החרב שהפרידתו  האבר  – במת" או

אבר שאין הרמב"ם, למד אדם" בעצם "או  הכתוב: בהמשך  שנאמר 
ועצמות, וגידים בשר כברייתו , היה כן אם אלא כמת מטמא החי מן

לעיל . שהבאנו  הספרי  éeàøkכדרשת øNa øeòL,לעיל שנזכר – ÄÈÈÈÈ
äëeøàהיינו : úBìòäì éãk לחיות האבר  היה שיכול כשיעור  – ÀÅÀÇÂÂÈ

חי . באדם מחובר  היה אילו  ולהבריא, íàממנו  :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÄ
áøò èeça Bôéwäì éãk ãçà íB÷îa Lé במקום בשר שנשאר – ÅÀÈÆÈÀÅÀÇÄÀÅÆ

של העובי כשיעור  שעביים לחוטים, הבשר  אותו  ייחתך  שאם אחד ,

באריג הערב mdinia),חוט reci didy),האבר את להקיף כדי בהם יהא
Ba Lé,בשר באותו –äëeøà úBìòäì,כראוי בשר שיעור  והוא – ÆÀÇÂÂÈ

לעיל . dcedi.ששנינו  iaxk dkld oi`e

i y i n g m e i
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מזו, למעלה זו  טומאות, של  הדרגות בענין בפרקנו , כה עד  ששנינו  ההלכות אגב
מזו. למעלה זו קדושות של מעלות עשר על  ללמד פרקנו  בא

ïä úBMã÷ øNò: מזו למעלה זו  –ìkî úLc÷î ìàøNé õøà ÆÆÀËÅÆÆÄÀÈÅÀËÆÆÄÈ
øîòä äpnî íéàéánL ?dúMã÷ àéä äîe .úBöøàä– ÈÂÈÇÄÀËÈÈÆÀÄÄÄÆÈÈÙÆ

מתבואת  ודווקא החדשה; התבואה את להתיר כדי בניסן, עשר  בששה
שנאמר  ישראל, י):ארץ כג, וקצרתם (ויקרא הארץ... אל תבואו "כי

ודרשו: הכהן ", אל קצירכם ראשית עומר את והבאתם קצירה, את
"dxivw";לארץ חוץ קציר בהםíéøekaäåולא שנאמר  (דברים – ÀÇÄÄ

ב): תביאכו, אשר  האדמה פרי כל  מראשית jvx`n,"ézLeÀÅ"ולקחתם
íçlä את להתיר  כדי  השבועות, בחג שמביאים הלחם חלות שתי  – ÇÆÆ

בהן שנאמר במקדש, "החדש יז ): כג, תביאו mkizeayenn(ויקרא

שתים", תנופה úBöøàäלחם ìkî ïk ïéàéáî ïéàM äî כמו – ÇÆÅÀÄÄÅÄÈÈÂÈ
כאן  נימנו שביכורים סוברים, יש  לעיל . שהבאנו  הכתובים שנדרשו 

קדושת  משום אינו  לארץ מחוץ באים שאינם שהטעם לפי  אגב, דרך 
קרקע  חובת שהן  המצוות וכל  קרקע, חובת שהם משום אלא הארץ,

ששנינו כמו  בארץ, אלא נוהגות ט):אינן  א, שהיא (קידושין מצוה כל 
מה  הלחם, ובשתי  בעומר ברם בארץ. אלא נוהגת אינה בארץ, תלויה

קדושת  משום הוא הטעם ישראל, מארץ אלא אותם מביאים שאין

ישראל רבא"),ארץ לעיל.("אליהו שבארנו  כמו 

ז ה נ ש מ ר ו א ב

äîBç úBôwnä úBøéò,נון בן יהושע מימות –äpnî úBLc÷î ÂÈÇËÈÈÀËÈÄÆÈ
הארץ, משאר –íéòøönä úà ïëBzî íéçlLnLשנאמר – ÆÀÇÀÄÄÈÆÇÀÙÈÄ

מו):במצורע יג, למחנה (ויקרא  מחוץ היינו – מושבו" למחנה "מחוץ
מוקפות  שהיו  העיירות את קידש הארץ את יהושע וכשכבש ישראל,

המצורעים את מתוכן לשלח ישראל  כמחנה שיהיו  בימיו  (ספרי;חומה

ב); לב, ערכין תוספות ועיין רש "י; עיין ïëBúìברטנורא ; ïéáañîeÀÇÀÄÀÈ
úîכדי חומה, המוקפות העיירות בתוך  המת את לסבב רשאים – Å

לכבודו , הספד  eöøiLלהרבות ãòלהוציאו קרוביו (הראב"ד).– ÇÆÄÀ
àöé, העיר מן  המת יצא אם אבל –BúBà ïéøéæçî ïéà שאין – ÈÈÅÇÂÄÄ

מפרשים: יש  לעיר. טומאה evxiyמחזירים cr zn okezl miaaqne–
טובי שירצו  המקום עד  למקום ממקום בעיר המת את לשאת מותר

שם; לקברו  לתוכה vi`העיר אותו מחזירים אין העיר , מן  המת –
הטומאה  שיצאה שכיון  להחזירו , העיר  טובי  רצו ואפילו בה, לקברו

לתוכה אותה מכניסים אין העיר , "אליהומן  ועיין ברטנורא ; (רמב "ם;

רבא ").

i y y m e i
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äîBçä ïî íéðôì,ירושלים של –íäî Lc÷î העיירות משאר  – ÄÀÄÄÇÈÀËÈÅÆ
חומה, éðLהמוקפות øNòîe íél÷ íéLã÷ íL íéìëBàL– ÆÀÄÈÈÈÄÇÄÇÂÅÅÄ

יז ):(דב שנאמר  יב, ותירושךרים  דגנך  מעשר בשעריך לאכול תוכל "לא

תאכלנו " אֿלהיך  ה' לפני אם כי  וצאנך ... בקרך ובכורות (oiirויצהרך 
,(b ,b zekn נאמר שני  כו):ובמעשר יד, אשר(דברים  בכל  הכסף "ונתתה

נפשך תשאלך  אשר ובכל ובשכר  וביין ובצאן בבקר  נפשך תאוה
אֿלהיך ". ה' לפני שם úéaäואכלת øäהמקדש בית היה שבו  – ÇÇÇÄ

א ),בנוי ב, מדות  epnî(עיין Lc÷î,ירושלים מהעיר  –íéáæ ïéàL ÀËÈÄÆÆÅÈÄ
íLì íéñðëð úBãìBéå úBcð úBáæå שהיו "כשם שנו: בתוספתא – ÀÈÄÀÀÄÀÈÄÀÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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úBcð úBáæåì íéñðëð úBãìBéåíL.epnî Lc÷î ìéçä,ì íéñðëð úî àîèe íéBb ïéàLíL.úLc÷î íéLð úøæò §¨¦§§¦§¨¦§¨©¥§ª¨¦¤¤¥¦§¥¥¦§¨¦§¨¤§©¨¦§ª¤¤
epnî,ì ñðëð íBé ìeáè ïéàLíL,úàhç äéìò íéáiç ïéàå.äpnî úLc÷î ìàøNé úøæò,íéøetk øqçî ïéàL ¦¤¤¥§¦§¨§¨§¥©¨¦¨¤¨©¨¤§©¦§¨¥§ª¤¤¦¤¨¤¥§ª©¦¦

ì ñðëðíL,úàhç äéìò ïéáiçå.äpnî úLc÷î íéðäkä úøæò,ì íéñðëð ìàøNé ïéàLíäéëøö úòLa àlà íL: ¦§¨§¨§©¨¦¨¤¨©¨¤§©©Ÿ£¦§ª¤¤¦¤¨¤¥¦§¨¥¦§¨¦§¨¤¨§¨©¨§¥¤
äëéîñì,ìäèéçL,äôeðúì. ¦§¦¨¦§¦¨¦§¨

Ëäpnî Lc÷î çaænìå íìeàä ïéa,ì íéñðëð Làø éòeøôe ïéîeî éìòa ïéàLíL.epnî Lc÷î ìëéää,ïéàL ¥¨¨§©¦§¥©§ª¨¦¤¨¤¥©£¥¦§¥Ÿ¦§¨¦§¨©¥¨§ª¨¦¤¤¥
ì ñðëðíéìâøå íéãé õeçø àHL íL.íäî Lc÷î íéLãwä Lã÷,ì ñðëð ïéàLíéøetkä íBéa ìBãb ïäk àlà íL ¦§¨§¨¤§¨©¦§©§©¦Ÿ¤©¢¨¦§ª¨¥¤¤¥¦§¨§¨¤¨Ÿ¥¨§©¦¦

äãBáòä úòLa.øîàéñBé éaø:ìëéäì äåL çaænìå íìeàä ïéa íéøác äMîça:ïéîeî éìòa ïéàL,Làø éòeøôe, §¨©¨£¨¨©©¦¥©£¦¨§¨¦¥¨¨§©¦§¥©¨¤©¥¨¤¥©£¥¦§¥Ÿ

:ìàøùé äðçî íéìùåøé úîåç ãò õåçìå úéáä øäîå ,äðéëù äðçî íéðôìå øåð÷éð øòùî.myl miqpkp zecleie zecp zeafe miaf oi`yáéúëãøáãîá)
('äçìåùî åðéà àîìà ,áùé ããá òøåöîá øîåì ãåîìú ,ãçà íå÷îì íéàöåé ïúùìùù éðà òîåù ,ùôðì àîè ìëå áæ ìëå òåøö ìë äðçîä ïî åçìùéå

áéúëã åøéáç çåìéùî åçåìéù øåîç äøåîç åúàîåèù òøåöî äîå ,íéçìåùî úî àîèå áæù íå÷îì(â"é àø÷éå),åáùåî äðçîì õåçîõåç çìåùî êëéôì
øåîç ,úî úàîåèá ïë ïéàù äî àîñî ïáàá úåàîèîå áùåîå áëùî úåùåòù ,úî úàîåèî äøåîç ïúàîåèù úåãìåéå úåãð úåáæå íéáæ óà ,íéìùåøéì
äðçî àåäù .úéáä øäî úåçìåùî úåãìåéå úåãð úåáæå íéáæ ,ìàøùé äðçî ãâðë àéäù íéìùåøéì õåç çìåùî òøåöî ,øîåà úàöîð .ïøéáç çåìéùî ïçåìéù

:äðéëù äðçî àåäù ,íéðôìå øåð÷éð øòùî çìåùîå úéáä øäá øúåî åîöò úî åìéôàå úî àîè .íéìùåøéá úåøúåîå ,äéåì.ligdúéáä øä úîåçî íéðôì
:úåîà øùò ìéçä åðîî íéðôìå ,âøåñ àø÷ð àåäå íéçôè äøùò äåáâ ìúåë äéä.myl miqpkp mizn i`nhe mixkp oi`yíéøëðä ìò øåæâ ïðáøã â"òà

àúééøåàãîã .ïðáøãî åðééä ,íéðôìå ìéçä ïî íéñðëð ïéà íéúî éàîèã éàäå .íéúî éàîèë àìà åäééìò øåæâ àì úåðçî çåìéù ïéðòì ,íäéøáã ìëì íéáæë åéäéù
:øåð÷éð øòù íùù ìàøùé úøæò ãò äéåì äðçî äæ ìëù ,åøù íéùð úøæòá åìéôà.miyp zxfráçåø ìò ùîçå íéùìùå äàî êøåà äúéä ìéçä ïî íéðôì

:ùîçå íéùìùå äàî.myl qpkp mei leah oi`yáéúëã .íéùð úøæòì ñðëé àìù íåé ìåáè ìò åøæâ åðéã úéáå èôùåäé('ë á íéîéä éøáã)èôùåäé ãåîòéå
äéåì äðçî ìëá àìå ,äéåì äðçîá ñðëé ìà íåé ìåáè åøîàå íéøáã äá åùãéçù ,äùãçä øöçä éàî àøîâá åøîàå ,äùãçä øöçä éðôì 'åâå äãåäé ìä÷á
åúàîåèù ìëå ,äîåøúá øúåî íéøåôë øñåçîå äîåøúá øåñà íåé ìåáèù éôì ,íéøåôë øñåçî ìò åøæâ àìå íåé ìåáè ìò åøæâå .ãáìá íéùð úøæòá àìà åøæâ

:åøáç çåìéùî åçåìéù øåîç åøáçî äøåîç.l`xyi zxfríéðäë úøæò ïëå .äøùò úçà áçåø ìò ùîçå íéùìùå äàî êøåà ,äúéä íéùð úøæòî íéðôì
:íéðäëä úøæòì ìàøùé úøæò ïéá íéìéãáî åéä ïéñôñô éùàøå ,äøùò úçà áçåø ìò ä"ì÷ êøåà äúéä.myl qpkp mixetk xqegn oi`yäåäã ïéãä àåä

äðåîîä ïäì øîà ÷øôá ïðú éëäã ,ìåáèéù ãò íùì ñðëð øåäè ïéàù éðúéîì éöî[.ì]:ìåáèéù ãò äøæòì ñðëð øåäè íãà ïéà ,.z`hg dilr miaiige
:äââùá íù åñðëðù íéàîèä.dkinql:åçåìù ãé àìå ,åãé úà êîñå áéúëã ,íéìòáá àìà øùôà éàå .åðáø÷ ùàø ìò åãé êåîñì.dhigyläèéçùäù

:ïáø÷ä èåçùì íéðäë úøæòá ñðëéì ìàøùéì åøñà àì ä"ôà ,ìàøùé úøæòá èåçùì øæì éîð øùôàå ,íéðäëá øùôàù ô"òàå .øæá äøùë.dtepzleïäëã
éðîå íéìòáä ãé úçú åãé çéðî:ó

h.myl miqpkp oinen ilrae y`x irext oi`y dpnn ycewn gafnle mle`d oiaäáø õîå÷äá àøîâá[æ"ë óã]àúùä éðúã úåìòî éðä ìëã çéëåî
í"áîø ìáà .éúåáøî äéúìá÷ êëå .ïä ïðáøã úåìòî åäìåë ,çáæîìå íìåàä ïéá åñðëðù ùàø éòåøôå ïéîåî éìòá ïëå êøåöì àìù íéðäë úøæòì ñðëðä ïåâë

áéúëã ïéîåî éìòá ,àúééøåàãî åäìåëã äéì àøéáñ(à"ë àø÷éå)ïëùîá åéäù åéðáìå ïøäàì àðîçø øîàã ,ùàø éòåøôå .áø÷é àì íåî åá øùà ùéà ìë éë
('é íù)õåçø àìùå ïéé ééåúù àî÷ àðú áéùç àìã éàäå .ø÷éò éì úéàøð éúåáø úìá÷ ,í"áîø éøáãì òééñî àúôñåúä ïåùìù ô"òàå .åòøôú ìà íëéùàø

ééåúù ìáà ,øåîç ïçåìéù êëìä ,ïôåâá ïìåñô ùàø éòåøôå ïéîåî éìòáã íåùî ,àôéñá éñåé éáø åäì áéùçãë ùàø éòåøôå íéîåî éìòá éãäá íéìâøå íéãé
:êë ìë ïçåìéùá øéîçä àì êëìä øçà øáã úîçî ïìåñô íéìâøå íéãé õåçø àìùå ïéé.mixetkd meia lecb odk `l`áéúëã(æ"è íù)úò ìëá àåáé ìàå

:'åëå àåáé úàæá ùãå÷ä ìà.dcear zryaúéòéáø ,øéòùä íãî úåæäì úéùéìù ,øôä íãî úåæäì äéðù ,úøåè÷ øéè÷äì ãçà ,íù ñðëð íéîòô òáøà

`xephxa yexit

כך ישראל , ומחנה לויה ומחנה שכינה מחנה מחנות: שלוש במדבר

מפתח  ישראל ; מחנה – הבית הר ועד  ירושלים מפתח בירושלים: היו 
מחנה  – ולפנים ניקנור משער לויה; מחנה – ניקנור  שער  עד הבית הר 

ובגמרא א )שכינה. סז , משולח (פסחים  שמצורע המקראות, מן דורשים
הבית, מהר משולחות ויולדות נידות וזבות זבים לירושלים; חוץ

מת טמא בירושלים; להיות envr)ומותרות zn elit`e)בהר מותר
ולפנים נקנור  משער  ומשולח ברטנורא).הבית רמב"ם ; –ìéçä(עיין ÇÅ

העזרה, לחומת הסורג שבין אמות עשר  של  השטח Lc÷îÀËÈהיינו 
epnî,הבית מהר  –íLì íéñðëð úî àîèe íéBb ïéàL– ÄÆÆÅÄÀÅÅÄÀÈÄÀÈ

בעזרת  אפילו מתים טמאי  מותרים התורה מן שכן חכמים, מגזירת

פי על  אף גויים, ובענין לויה. מחנה זו הרי ניקנור שער שעד נשים,
חכמ  עליהם לענין שגזרו  מקום מכל דבריהם, לכל כזבים שיהיו ים

מתים. כטמאי אלא עליהם גזרו  לא מחנות íéLðשילוח úøæòÆÀÇÈÄ
epnî úLc÷î,החיל מן  –íBé ìeáè ïéàL ועדיין שטבל טמא – ÀËÆÆÄÆÆÅÀ

– שמשו  העריב íLìלא ñðëðהגמרא ולפי פסחים – א; ז , (יבמות  ÄÀÈÀÈ
א ), נשים,צב, לעזרת ייכנס שלא יום טבול על  גזרו דינו ובית יהושפט

úàhç äéìò íéáiç ïéàå.בשוגג לשם נכנס אם –ìàøNé úøæò ÀÅÇÈÄÈÆÈÇÈÆÀÇÄÀÈÅ
äpnî úLc÷î,נשים מעזרת –ñðëð íéøetk øqçî ïéàL ÀËÆÆÄÆÈÆÅÀËÇÄÄÄÀÈ

íLì והעריב לטהרתם שטבלו ומצורע ויולדת ונידה וזבה זב – ÀÈ
לעזרת  להיכנס להם אסור עדיין, קרבנותיהם הביאו  ולא שמשם,

עד ישראל  לעזרת להיכנס רשאי  שאינו  טהור  לכל הדין  והוא ישראל;
úàhçשיטבול, äéìò ïéáiçå לעזרת שנכנסו  כיפורים מחוסרי  – ÀÇÈÄÈÆÈÇÈ

כל ושאר יום טבול  לומר  צריך ואין  חטאת, חייבים בשוגג, ישראל

ב).הטמאים כז , מנחות  בגמרא  úLc÷î(ברייתא  íéðäkä úøæòÆÀÇÇÙÂÄÀËÆÆ
äpnî,ישראל מעזרת –úòLa àlà íLì íéñðëð ìàøNé ïéàL ÄÆÈÆÅÄÀÈÅÄÀÈÄÀÈÆÈÀÈÇ

äëéîñì :íäéëøö,קרבנו ראש על ידיו לסמוך  –äèéçLì– ÈÀÅÆÄÀÄÈÄÀÄÈ
בישראל , אף כשרה הקרבן äôeðúìשהיא את להניף –zegpn oiir) ÄÀÈ

.(f-e ,d
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äpnî Lc÷î çaænìå íìeàä ïéa,הכהנים מעזרת –ïéàL ÅÈÈÀÇÄÀÅÇÀËÈÄÆÈÆÅ
íLì íéñðëð Làø éòeøôe ïéîeî éìòa מומים בעלי  כהנים – ÇÂÅÄÀÅÙÄÀÈÄÀÈ

אסורים  הסתפרו , ולא יום שלושים עליהם שעברו  היינו פרע, ומגודלי 
הראב"ד אבל היא, התורה מן זו  מעלה הרמב"ם לדעת לשם; להיכנס

מדרבנן  הם במשנתנו  הנמנות המעלות שכל סוברים (oiirואחרים
eizeax zlawe ,m"anxd zrcl cebipa eizeaxn laiw mb jky `xephxa

.(xwir el zi`xpìëéää,בכלל האולם ואף –epnî Lc÷î מבין – ÇÅÈÀËÈÄÆ
ולמזבח, íéìâøåהאולם íéãé õeçø àHL íLì ñðëð ïéàL– ÆÅÄÀÈÀÈÆÀÈÇÄÀÇÀÇÄ

לשם. להיכנס אסור  הכיור מן ורגליו ידיו רחץ שלא Lã÷ÙÆכהן
ìBãb ïäk àlà íLì ñðëð ïéàL ,íäî Lc÷î íéLãwäÇÃÈÄÀËÈÅÆÆÅÄÀÈÀÈÆÈÙÅÈ

äãBáòä úòLa íéøetkä íBéa:לשם נכנס הוא פעמים וארבע – ÀÇÄÄÀÈÇÈÂÈ
קטורת;`) הפר ;a)להקטיר מדם השעיר ;b)להזות מדם c)להזות

מיתה חייב פעמים, חמש נכנס ואם והמחתה. הכף (תוספתא ).להוציא

äåL çaænìå íìeàä ïéa íéøác äMîça :éñBé éaø øîàÈÇÇÄÅÇÂÄÈÀÈÄÅÈÈÀÇÄÀÅÇÈÆ

izdw - zex`ean zeipyn
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ïéé ééeúLe,íéãé õeçø àHLåì íéñðëð íéìâøåíL;äøè÷ä úòLa çaænìå íìeàä ïéaî ïéLøBôe. §¥©¦§¤§¨©¦§©§©¦¦§¨¦§¨§¦¦¥¨¨§©¦§¥©§¨©©§¨¨
È  ˘ ˜ ¯ Ù

‡õò éìk,øBò éìëe,íöò éìëe,úéëeëæ éìëe–íéøBäè ïäéèeLt,íéàîè ïäéìa÷îe.eøaLð–eøäè.äNòå øæç §¥¥§¥§¥¤¤§¥§¦§¥¤§¦§©§¥¤§¥¦¦§§¨¨¨©§¨¨
íéìk íäî–àaäìe ïàkî äàîè íéìa÷î.äåL ïúàîè øúð éìëe ñøç éìk–øéåàa ïéànèîe ïéànèúî, ¥¤¥¦§©§¦ª§¨¦¨§©¨§¥¤¤§¥¤¤ª§¨¨¨¨¦§©§¦§©§¦¨£¦

ïäéøBçàî ïéànhîe,ïäéabî ïéànhî ïðéàå,ïúøäè àéä ïúøéáLe. §©§¦¥£¥¤§¥¨¦©§¦¦©¥¤§¦¨¨¦©£¨¨

:äúéî áééç íéîòô ùîç ñðëð íàå äúçîäå óëä àéöåäì.dxhwd zrya gafnle mle`d oia miyxeteáäæä çáæîá úøåè÷ íéøéè÷îù äòùá ïéá
éñåé éáøãà âéìô àî÷ àðúå .ìëéää ïî øîåì êéøö ïéàå çáæîìå íìåàä ïéáî íéùøåô íòä ìë ,íéðôì éðôì úøåè÷ øéè÷î ìåãâ ïäëù äòùá ïéá ,ìëéäáù
àìå ãáìá ìëéää ïî àìà íéùøåô íòä ïéà íéðôì éðôì úøåè÷ øéè÷îùë ìáà ,çáæîìå íìåàä ïéáî éùøôã àåä ìëéäá úøåè÷ ïéøéè÷îù äòùáã øáñå
øàùáù éôì ,úåùåã÷ä ïéðîî äðéà ìàøùé õøàã íéðåàâä åùøéô ,åäðéð øùò ãçà êðäå ïéúéðúîá ïðúã úåùåã÷ øùòå .÷"úë äëìäå .çáæîìå íìåàä ïéáî
íéøåëá úàáäå .åæ äùåã÷ ìàøùé õøà íúñá ïéàå ,åéìà ñðëéì íãà éðá úö÷î íéòðåîù åà úåàîåè úö÷ åðîî íéòðåîù íå÷îì ãåáë ïäá ùé úåùåã÷
äåù çáæîìå íìåàä ïéáã äéì úéàã ,àéä éñåé 'ø úåùåã÷ øùò áéùçã àî÷ àðúã éùøôîã úéàå .åììä úåùåã÷ë íðéà íéðôä íçìå íçìä éúùå øîåòå

:øùò àìà ååä àì äéãéãìå ,íéøáã äùîçá ìëéäì
a`.mvr ilk xer ilk ur ilkúåáøì íéæò äùòî ìëåî ïðéáøîå ,åàèçúú õò éìë ìëå íéæò äùòî ìëå øåò éìë ìëå ãâá ìëå áéúë úåèî úùøôá

éìë ìëî áéúëã ,÷ùì õò éìëå øåò éìë ùå÷úéà éðéîù úùøôáå .õò éìëå øåò éìëì ù÷úéàå ,íöò éìë åðééäã ,íéôìèä ïîå íéðø÷ä ïî íéæòä ïî àáä øáã
,êðä éãäá éðúîì éöî àì íéøåäè ïäéèåùôã â"òà ñøç éìëå .ï÷éøå àìî ìèìèéîã ÷ùã àéîåã ïðéòáã ,íéøåäè ïäéèåùô êëìä .÷ù åà øåò åà ãâá åà õò
éàääë ñøç éìëáå ,äøåäè øáò ìà øáòî úùìåôîå íéìåù äì ïéàù õò ìù úéáç ïåâë ,êåú ïäì ùéù ô"òà ìåá÷ úéá íäì ïéàùë íéøåäè éðä ìëã íåùî

ùé éøäå àðîçø äìú åëåúáã íåùî ,àîè àðååâäàîåè åøæâ íéîëç ìáà ,àúééøåàãî åðééä ,àëä ïðúã íéøåäè ïäéèåùôå .ìåá÷ úéá åì ïéàù ô"òà êåú åì
àøúá àáá àøîâá çëåîãë ,íöòå øåòå õò éìë éèåùô ìò[åñ óã]úàîåè íéàîè ìáà ,õøù úàîåè åà úî úàîåèî àìà íéøåäè ïðéà éîð àúééøåàãîå .

:áùåîå áëùîì ïééåàø ïä íà áùåîå áëùî.zikekf ilkeåðéàù ñøç éìëî éøéîçå ,ñøç éìëë ååä ìåçä ïî ïúééøá úìçúå ìéàåä ,äàîåè ïäéìò åøæâ ïðáø
àìã éëéä éë àøéëä ïðáø åãáòã ,ïðáøãî åìéôà íéøåäè úéëåëæ éìë ìù ïäéèåùôå .ïøáë ïëåú äàøðå ìéàåä ïáâî ïéàîèî úéëåëæ éìëå ,åáâî äàîåè ìá÷î

:íéùã÷å äîåøú åäééìò óåøùì.`adle o`kn d`neh oilawnäðùé ïúàîåèì åøæç íéìë íäî äùò íàù ïðáø øåæâ àìã ,äðùé ïúàîåèì åøæç àì ìáà
:ãáìá úåëúî éìëá àìà.xzp ilkéøö äðîî íéøôåçù äîãàî ïééåùòä íéìë:æ"òìá é"îåìà .ó.xie`a oi`nhne oi`nhinøéåàá äàîåè úéìúð íà

áéúëã ,åòâð àìù ô"òà íéìëåàä úà ïéàîèî ,ïøéåàá íéìëåà äìúå øæç .éìëä àîèð ,éìëä(à"é àø÷éå)åðéàù ìãøç àìî åìéôàå .àîèé åëåúá øùà ìë
:éìëä úåðôãá òâåð.odixeg`n oi`nhineúéáá ïéùîúùîå íäéô ìò ïúåà ïéôåë íéîòôå ,óñë ìù úåñåëì íéùåòù êøãë õåçáî íáùåî úéá ÷÷çù íéìë

ïéàã äðéî òîù ,ïäéøåçàå ïäéøéåàî ïéàîèîå ïéàîèéî ,åäðéðúå åäðéáøò àìãîå .ñøç éìëä àîèð ,ìåáé÷ úéá åúåàá äàîåè äòâð íà .ïäéøåçàáù ìåáé÷
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àHLå ,ïéé ééeúLe ,Làø éòeøôe ,ïéîeî éìòa ïéàL :ìëéäìÇÅÈÆÅÇÂÅÄÀÅÙÀÅÇÄÀÆ
íLì íéñðëð íéìâøå íéãé õeçø`pz dn meyn ,miyxtna oiir) ÀÈÇÄÀÇÀÇÄÄÀÈÄÀÈ

l `nw,(micba xqegn llka exikfd `l dn meyn oke ,"oii iiezy" xikfd `
ïéLøBôe– הכהנים –äøè÷ä úòLa çaænìå íìeàä ïéaî ÀÄÄÅÈÈÀÇÄÀÅÇÀÈÇÇÀÈÈ

בשעה  בין  שבהיכל , הזהב במזבח קטורת שמקטירים בשעה בין  –

שדווקא  סובר , קמא תנא אבל ולפנים. לפני  קטורת מקטיר גדול שכהן
אבל ולמזבח, האולם מבין  הכהנים פורשים בהיכל  ההקטרה בשעת

אלא  פורשים הכהנים אין ולפנים, לפני קטורת הגדול  הכהן  כשמקטיר
ולמזבח. האולם מבין  ולא בלבד , ההיכל  nw`.מן  `pzk dklde

ו : במשנה ששנינו שמה מבואר , od"במפרשים zeyecw xyr"רבי לדעת היינו
אחת  חכמים לדעת אבל להיכל, שווה ולמזבח האולם שבין  הסובר  יוסי ,
קדושות  עשר חכמים לדעת שאף מפרשים, ויש (רמב"ם). הן  קדושות עשרה
אינה  – הארצות" מכל מקודשת ישראל "ארץ – הראשונה הבבא שכן  הן ,
שמונעים  למקום, כבוד  בהן  יש הקדושות שבשאר  לפי  הקדושות, עשר  ממנין 
בסתם  ואין  אליו, להיכנס אדם בני  מקצת שמונעים או טומאות, קצת ממנו

זו קדושה ישראל  oe`b).ארץ i`d ax) ארץ "כל  בתחילה: הרמב"ם כותב וכן 
וזו ישראל, בארץ הן  קדושות עשר  כך  ואחר  הארצות, מכל  מקודשת ישראל 

מזו". bi-ai).למעלה ,f dxigad zia zekld)

y c e w z a y
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י פרק ועד בפרקנו  פרקנו(llka),החל אמנם חרס. כלי בדיני המשניות עוסקות
כאן נשנתה לא זו הלכה אבל זכוכית, וכלי עצם וכלי עור וכלי עץ בכלי פותח

הללו. הכלים מן שונים נתר וכלי  חרס שכלי  ללמדנו, כדי  אלא

úéëeëæ éìëe ,íöò éìëe ,øBò éìëe ,õò éìk בארנו שכבר  – ÀÅÅÀÅÀÅÆÆÀÅÀÄ
למסכתנו, בפתיחה עניינם שאין ïäéèeLtמקצת הכלים בית – להם ÀÅÆ

ברטנורא )קיבול טומאה;íéøBäè(רמב"ם ; מקבלים אינם – ÀÄ
ïäéìa÷îe,קיבול בית להם שיש  והכלים –íéàîè מקבלים – ÀÇÀÅÆÀÅÄ

השרצים טומאת בפרשת שנאמר  לב ):טומאה, יא, כלי(ויקרא "מכל

שק  מה לשק, עץ וכלי  עור  כלי הוקשו – שק" או עור או בגד  או  עץ

בית  לו  שיש כל אף וריקן "), מלא ("מיטלטל קיבול  בית לו  שיש 
שנאמר עור, וכלי עץ לכלי הוקשו  עצם וכלי  כ):קיבול ; לא , (במדבר

ודרשו: תתחטאו ", עץ כלי  וכל  עזים מעשה וכל  עור  כלי וכל בגד "וכל
"mifr dyrn lke" ומן הקרניים מן  העזים, מן הבא דבר  לרבות –

שאין  למסכתנו, בפתיחה הזכרנו  וכבר עצם. כלי דהיינו  הטלפיים,
טומאה  עליהם גזרו חכמים אבל  התורה, מן  אלא טהורים פשוטיהם

כגון  כליו , ואת האדם את לשמש ועשויים כלי צורת להם כשיש
כליו  עליו מניח וגם עליו  אוכל שאדם mixacd).שולחן , jynd my oiir)

מדרבנן אלא טומאתם אין  זכוכית כלי  my),ברם, epx`ay enk)
מדרבנן. אפילו טהורים הכלים,eøaLðופשוטיהם –eøäè מן – ÄÀÀÈÈ

טהורים, כשהם נשברו אם וכן שנשברו ; קודם שקיבלו הטומאה
טומאה. מקבלים אינם íäîשבריהם äNòå øæç,השברים מן – ÈÇÀÈÈÅÆ

íéìk,אחרים כלים מהם שעשה או  מתוקנים; –è íéìa÷îäàî ÅÄÀÇÀÄËÀÈ
àaäìe ïàkî שמשנשברו הישנה, לטומאתם חוזרים אינם אבל  – ÄÈÀÇÈ

ככלים  דינם כלים, משבריהם ועשה וכשחזר  טומאתם, בטלה הכלים
ועשה  וחזר שנשברו, מתכת כלי  ברם, מקודם. נטמאו  שלא חדשים

הישנה לטומאתם חזרו כלים, `).מהם ,`i oldl x`eank)ñøç éìkÀÅÆÆ
øúð éìëeמנתר העשויים וכלים –,(frla "mexhip")לכלי שדומים ÀÅÆÆ

äåLחרס, ïúàîè:והולכת מפרשת שהמשנה כמו  –ïéànèúî ËÀÈÈÈÈÄÀÇÀÄ
øéåàa ïéànèîe,בתוכם היינו  הכלים, באוויר תלויה כשטומאה – ÀÇÀÄÈÂÄ

הכלים  היו אם וכן נטמאים; הם הרי בהם, נוגעת שאינה פי על  אף

התלויים  המשקים את או האוכלים את מטמאים הם הרי  טמאים,
שנאמר  בהם, נוגעים כשאינם אפילו  לג):באווירם, יא, "וכל(ויקרא 

יטמא", בתוכו  אשר  כל תוכו, אל מהם יפול אשר  חרש  ïéànhîeÀÇÀÄכלי
ïäéøBçàî ומשקים אוכלים גם מטמאים הם הרי  תוכם, נטמא אם – ÅÂÅÆ

מגביהם, היינו  מאחוריהם, ïäéabîהנוגעים ïéànhî ïðéàåאבל – ÀÅÈÄÇÀÄÄÇÅÆ
אל מהם יפול  אשר "וכל  שנאמר : מגביהם, טומאה מקבלים אינם

izdw - zex`ean zeipyn
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·ñøç éìëaL ïéwcä,ïäéúBø÷ø÷å,ïäéúBðôãå,ïéënñî àHL ïéáLBé–ïè÷ úëéñ éãkî ïøeòL;âG ãòå.âHî ©©¦¤¦§¥¤¤§©§§¥¤§©§¥¤§¦¤§ª¨¦¦¨¦§¥¦©¨¨§©¦
äàñ ãòå–úéòéáøa.íéúàñ ãòå äàqî–âG éöça.LGL ãòå íéúàqî,ïéàñ Lîç ãòå–aâG;éøácéaø §©§¨¦§¦¦¦§¨§©¨©¦©£¦¦¨©¦§©¨§©¨¥§¦§¦§¥©¦
ìàòîLé.àáé÷ò éaøøîBà:äcî ïäa ïúBð éðéà éðà,ñøç éìëaL ïéwcä àlà,ïäéúBø÷ø÷å,ïäéúBðôãå,ïéáLBé ¦§¨¥©¦£¦¨¥£¦¥¦¥¨¤¦¨¤¨©©¦¤¦§¥¤¤§©§§¥¤§©§¥¤§¦

ïéënñî àHL–ïè÷ úëéñ éãkî ïøeòL;úBwcä úBøã÷ ãòå.úBiãeì úBiáç ãòå úBwcä úBøãwäî–úéòéáøa. ¤§ª¨¦¦¨¦§¥¦©¨¨§©§¥©©¥©§¥©©§©¨¦¦¦§¦¦

:åéøåçàìù ÷÷ç åúåàá äàîåè äòâð íà àîèéî ìáà ,åøéåàî àîèéì àúééøåàã øåîâ êåú åéøåçàìù êåú áéùç àìã ,åéøåçà øéåàî àîèéîoi`nhin oi`e
.odiabnáéúëã(íù)ïéàîèéî ïðéà øúð éìëå ñøç éìëî õåç íéìëä ìë øàùå .åáâî àîèéî åðéàå àîèéî àåä åëåúî ,åëåú ìà íäî ìåôé øùà ùøç éìëå

á øåäèä ,ïéìåçã ÷"ôá ïðúã åðééäå .àîè åëåúî ïéá åáâî ïéá éìë ìù åîöòá äàîåèä äòâðùëå ,éìë ìù åîöòá äàîåèä òâúù ãò ïøéåàîàîè ñøç éìë
:ñøç éìëá àîè íéìëä ìëá øåäèäå ,íéìëä ìëá.ozxdh `id ozxiayeãáìá ïúøéáù øúð éìëå ñøç éìë àìà .ïúøäè àéä ïúøéáù éîð íéìë åäìåëå

:ãáìá äøéáùá àìà äìéáèá äøäè íäì ïéàù ,ïúøäèî
a.qxg ilkay oiwcdïäéúåò÷ø÷ åîë ,ùåøéô ,ïäéúåò÷ø÷ åøàùðå åøáùðù ïéá ,ïè÷ úëéñ éãë àìà ïé÷éæçî ïðéà ïîöò ïäù ïéá ,íéðè÷å ïé÷ãä ñøç éìë

òáöà úëéñ éãë øîåìë ,ïè÷ úëéñ éãë ïîù ïé÷éæçî íàå .ïä íéìë ïééãò ,äëéîñ àìá áùéì ïãáì íéìåëéå ïäéúåðôã åøàùð åà ,ò÷ø÷ä éôìëù íéìåù åðééäã
:åîåé ïá ïè÷ ìù ïè÷ øáà ,ïè÷ úëéñ ,úáù úëñîá ùøåôî éëäå .ïéàîè ,åîåé ïá ïè÷ ìù äðè÷.bel cräéä àìù éìë éøáùì ,ïè÷ úëéñ ìù äæ øåòéù
:ïè÷ úëéñ éãëî øúåé åéøáùì ìåãâ øåòéù ïðéòá ,âåìî øúåé åúìçú äéä íàã .âåì àìà åúìçúî.d`q cre belnøúåéå âåìî ÷éæçî åúìçúî äéäù éìë

:íìåë ïëå .âåì éöçá åéøáù øåòéù ,íéúàñ ãò äàñî øúéìå .âåìä úéòéáøá åéøáù øåòéù ,äàñ ãò âåìî.dcn mda ozep ipi` ip`,åðè÷å éìëä ìãåâ éôì
:íéìëä úøåö éôìå ïúåùòì ïéìéâøù úåîå÷îä éôì àìà.'eke qxg ilkay oiwcd `l`éãë ïäéøáù øåòéù ,øúåéá íéðè÷ íäå úåøéã÷ úøåö íäì ïéàù

:úéòéáøá ïøåòéù ,úåðè÷ úåøã÷ úéðáúë úåéäì åòéâäùîå .ïè÷ úëéñ.zeicel zeiag:ãåìá úåùòðù úåéáç.zeinglúåìåãâ ïäå .íçì úéáá úåùòðù

`xephxa yexit

כן  שאין מה מגבו , מיטמא ואינו  מיטמא הוא מתוכו ודרשו: תוכו",
בעצם  הטומאה שתגע עד מאווירם מיטמאים שאינם הכלים כל בשאר

טמא; הריהו מתוכו  בין  מגבו  בין בכלי , הטומאה וכשנגעה הכלי ,
ששנינו ו):וזהו  א , טהור(חולין הכלים, בכל טמא – חרס בכלי "טהור

חרס". בכלי טמא – הכלים odixeg`n"בכל oi`nhne" dwqitd z` epx`a
i"xd zqxib itl;(א טז , שבת xbde"`;(תוספות  m"anxd miyxtn oke

שהלשון  יוצא, זה ביאור  לפי והלשון "odixeg`n"אמנם זו , שבפיסקה

"odiabn" בלשונות זה שינוי  והרי  הוא, אחד  מובנם השנייה, שבפיסקה
בא  הלשונות שהבדל  מבארים, והגר "א הרמב"ם אבל הוא; תמוה

זולתם, טומאת שבעניין והיינו: שבעניינם, ההבדל את ("nhl`לציין
("mixg` לשון המשנה שאחורי"odixeg`n",נקטה לומר שרגילים כמו 

עצמם  טומאת ובענין בהם, הנוגעים ומשקים אוכלים מטמאים הכלים
("`nhidl") לשון המשנה חרס "odiabn"נקטה שכלי  ההלכה, כלשון

גורסים: יש ברם, מגבו . מיטמא oאינו i`nhine,odixeg`n ומפרשים
לכוסות  שיש  כדרך  מאחוריו , קיבול  בית חרס לכלי  היה שאם הם,

נטמא. הכלי  קיבול, בית באותו טומאה ונגעה שוליהם, באחורי  כסף
מאויריהן  ומטמאין "מתטמאין  אחת: פיסקה המשנה נקטה שלא ְִומאחר

הפיסקה שכוונת למדים נמצאנו  odixeg`n"ומאחוריהן ", oi`nhine"
היתה  אם אבל שבאחוריהן , הקיבול  בבית הטומאה כשנגעה דווקא –

שמאחוריו  התוך שאין  מיטמאים, אינם אחוריהן באויר תלויה טומאה
מאווירו  להיטמא התורה מן גמור "תוך " רא"ש ;נחשב ר "ש; (רש "י;

ישראל"), "תפארת נתרïúøéáLeברטנורא ; וכלי חרס כלי  של – ÀÄÈÈ
ïúøäèטמאים, àéä לטהרתם טבילה להם מועילה שלא כלומר – ÄÇÂÈÈ

חרס  בכלי שנאמר מטהרתם, בלבד שבירתם אלא אחרים, לכלים כמו 

לג):שנטמא יא, exeayz"(ויקרא  eze`e" שאין לך , לומר הכתוב בא –
תקנה  שבירה.לו אלא

ברישא: ששנינו  mixedh",בענין odiheyt ...mvr ilke xer ilke ur ilk" הרב כותב
כל עם נמנו לא כן  פי  על  ואף טהורים, פשוטיהם חרס כלי שאף מברטנורא,
"פשוטיהם", בענין הללו הכלים לכל חרס כלי בין  הבדל שיש לפי  הללו , הכלים
פי על אף טומאה, מקבלים אינם קבול בית להם אין אם הללו, הכלים שכל
מפולשת  שהיא היינו שוליים, לה שאין עץ של חבית כגון תוך , להם שיש
חרס  כלי אבל  טומאה. מקבלת ואינה עץ, כלי  פשוטי  היא הרי עבר, אל  מעבר 
מקבל הריהו  קיבול , בית לו שאין פי על  אף תוך, לו ויש הואיל  זה, כגון

zeipyn;טומאה dnkn mixzeqn `xephxan axd ixac ik ,azeky ,y"yxd iyecig oiir)
.(frea ,"l`xyi zx`tz" oiire
הגר "א: מפרש ענין oixedhבאותו  odiheytעל אף לקבל , עשוי  שאינו  כל –

לכך, מתחילה עשויים ואין הואיל יקבלו , דבר איזה עליהם יניחו שאם פי 

mi`nhטהורים; odilawneעשוי שיהא אלא חרס, ככלי  תוך  צריכין ואינן  –
אפילו מתכת וכלי  תוך. צריך חרס כלי  אבל בו. וכיוצא שולחן  כמו לקבלה,
"אל נאמר  חרס שבכלי טמאים; פשוטיהן  שאפילו  צריך, לא לקבלה ראוי 

כלי. שצריך משמע – "כלי " נאמר  עץ ובכלי "תוך ", צריך  – תוכו "

ב ה נ ש מ ר ו א ב

שיש ללמד , משנתנו  באה טהרתם, היא ששבירתם חרס, בכלי לעיל  ששנינו  לאחר 
הכתוב  מן דרשו שכן  טומאה, מקבלים והם כלים, עדיין הנקראים חרס כלי  שברי 

חרס. כלי  שברי לרבות – חרס" כלי  "וכל

ñøç éìëaL ïéwcä,הקטנים חרס כלי –ïäéúBø÷ø÷å או – ÇÇÄÆÄÀÅÆÆÀÇÀÀÅÆ
שוליהם, מהם ונשארו  שנשברו  כלומר שלהם, השוליים קרקעיתם,

ïäéúBðôãå,דפנותיהם מהם שנשארו  או  –ïéënñî àHL ïéáLBé ÀÇÀÅÆÀÄÆÀËÈÄ
שישבו , כדי  בדבר אותם לסמוך  צורך שיהא מבלי –ïøeòLלקבל – ÄÈ

÷ïèטומאה, úëéñ éãkîכדי בו  שיש  שמן מחזיקים כשהם – ÄÀÅÄÇÈÈ
יומו  בן  תינוק של  קטנה אצבע xephxa`),לסוך  ;y"x) אם בין  כלומר 

סיכת  כדי אלא שמן  מחזיקים אינם שלמים, כשהם עצמם, הכלים

היושבים  דפנותיהם, או  שוליהם מהם ונשארו נשברו, אם ובין  קטן,
הרי קטן , סיכת כדי שמן  המחזיק קיבול  בית להם ויש סמיכה, בלא

טומאה מקבלים ברטנורא ).הם אינה (ר "ש; שמשנתנו  מפרשים ויש
ששנינו  ומה שנשברו , חרס בכלי אלא שלמים, חרס בכלי כלל מדברת

qxgברישא: ilkay oiwcd אלא נשברו  ולא הכלים שנשארו  היינו –
מלמעלה הגר"א );קצתם âG(רמב "ם; ãòå סיכת "כדי  זה שיעור – ÀÇ

כשהיו  החזיקו  שלא קטנים חרס כלי של בשברים אלא אינו  קטן"
שיעורי מלוג, יותר  שהחזיקו  חרס כלי אבל  לוג. עד אלא שלמים

כדלקמן : קטן, סיכת מכדי  גדולים הם כלים להיקרא âHîÄשבריהם
äàñ ãòå,(לוג 24 =) סאה ועד  מלוג, יותר  שהחזיקו כלים – ÀÇÀÈ
úéòéáøa.הלוג ברביעית טומאה לקבלת שבריהם שיעור  –äàqî ÄÀÄÄÄÀÈ

íéúàñ ãòå,סאתיים עד מסאה, יותר שהחזיקו  כלים –âG éöça ÀÇÈÇÄÇÂÄ
הלוג; בחצי שבריהם שיעור –GL ãòå íéúàqîLîç ãòå ,L ÄÈÇÄÀÇÈÀÇÈÅ

ïéàñ שהחזיק כלים חמש– עד  או  סאין  שלוש עד מסאתיים, יותר  ו  ÀÄ
בלוג;âGaסאין, שבריהם שיעור –ìàòîLé éaø éøácכל – ÀÄÀÅÇÄÄÀÈÅ

ישמעאל . רבי  לדעת הם במשנתנו ששנינו  àáé÷òהשיעורים éaøÇÄÂÄÈ
äcî ïäa ïúBð éðéà éðà :øîBàשברי את משער אני  אין – ÅÂÄÅÄÅÈÆÄÈ

השלמים, הכלים של גדלם מידת לפי המקומות àlàהכלים לפי  – ÆÈ
וכלי , כלי לכל שהיתה הצורה ולפי  הכלים שם `xne:שנעשו ip` okle

àHL ïéáLBé ,ïäéúBðôãå ,ïäéúBø÷ø÷å ,ñøç éìëaL ïéwcäÇÇÄÆÄÀÅÆÆÀÇÀÀÅÆÀÇÀÅÆÀÄÆ
ïè÷ úëéñ éãkî ïøeòL :ïéënñî;לעיל שבארנו  כמו –ãòå ÀËÈÄÄÈÄÀÅÄÇÈÈÀÇ

izdw - zex`ean zeipyn
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ïéé ééeúLe,íéãé õeçø àHLåì íéñðëð íéìâøåíL;äøè÷ä úòLa çaænìå íìeàä ïéaî ïéLøBôe. §¥©¦§¤§¨©¦§©§©¦¦§¨¦§¨§¦¦¥¨¨§©¦§¥©§¨©©§¨¨
È  ˘ ˜ ¯ Ù

‡õò éìk,øBò éìëe,íöò éìëe,úéëeëæ éìëe–íéøBäè ïäéèeLt,íéàîè ïäéìa÷îe.eøaLð–eøäè.äNòå øæç §¥¥§¥§¥¤¤§¥§¦§¥¤§¦§©§¥¤§¥¦¦§§¨¨¨©§¨¨
íéìk íäî–àaäìe ïàkî äàîè íéìa÷î.äåL ïúàîè øúð éìëe ñøç éìk–øéåàa ïéànèîe ïéànèúî, ¥¤¥¦§©§¦ª§¨¦¨§©¨§¥¤¤§¥¤¤ª§¨¨¨¨¦§©§¦§©§¦¨£¦

ïäéøBçàî ïéànhîe,ïäéabî ïéànhî ïðéàå,ïúøäè àéä ïúøéáLe. §©§¦¥£¥¤§¥¨¦©§¦¦©¥¤§¦¨¨¦©£¨¨

:äúéî áééç íéîòô ùîç ñðëð íàå äúçîäå óëä àéöåäì.dxhwd zrya gafnle mle`d oia miyxeteáäæä çáæîá úøåè÷ íéøéè÷îù äòùá ïéá
éñåé éáøãà âéìô àî÷ àðúå .ìëéää ïî øîåì êéøö ïéàå çáæîìå íìåàä ïéáî íéùøåô íòä ìë ,íéðôì éðôì úøåè÷ øéè÷î ìåãâ ïäëù äòùá ïéá ,ìëéäáù
àìå ãáìá ìëéää ïî àìà íéùøåô íòä ïéà íéðôì éðôì úøåè÷ øéè÷îùë ìáà ,çáæîìå íìåàä ïéáî éùøôã àåä ìëéäá úøåè÷ ïéøéè÷îù äòùáã øáñå
øàùáù éôì ,úåùåã÷ä ïéðîî äðéà ìàøùé õøàã íéðåàâä åùøéô ,åäðéð øùò ãçà êðäå ïéúéðúîá ïðúã úåùåã÷ øùòå .÷"úë äëìäå .çáæîìå íìåàä ïéáî
íéøåëá úàáäå .åæ äùåã÷ ìàøùé õøà íúñá ïéàå ,åéìà ñðëéì íãà éðá úö÷î íéòðåîù åà úåàîåè úö÷ åðîî íéòðåîù íå÷îì ãåáë ïäá ùé úåùåã÷
äåù çáæîìå íìåàä ïéáã äéì úéàã ,àéä éñåé 'ø úåùåã÷ øùò áéùçã àî÷ àðúã éùøôîã úéàå .åììä úåùåã÷ë íðéà íéðôä íçìå íçìä éúùå øîåòå

:øùò àìà ååä àì äéãéãìå ,íéøáã äùîçá ìëéäì
a`.mvr ilk xer ilk ur ilkúåáøì íéæò äùòî ìëåî ïðéáøîå ,åàèçúú õò éìë ìëå íéæò äùòî ìëå øåò éìë ìëå ãâá ìëå áéúë úåèî úùøôá

éìë ìëî áéúëã ,÷ùì õò éìëå øåò éìë ùå÷úéà éðéîù úùøôáå .õò éìëå øåò éìëì ù÷úéàå ,íöò éìë åðééäã ,íéôìèä ïîå íéðø÷ä ïî íéæòä ïî àáä øáã
,êðä éãäá éðúîì éöî àì íéøåäè ïäéèåùôã â"òà ñøç éìëå .ï÷éøå àìî ìèìèéîã ÷ùã àéîåã ïðéòáã ,íéøåäè ïäéèåùô êëìä .÷ù åà øåò åà ãâá åà õò
éàääë ñøç éìëáå ,äøåäè øáò ìà øáòî úùìåôîå íéìåù äì ïéàù õò ìù úéáç ïåâë ,êåú ïäì ùéù ô"òà ìåá÷ úéá íäì ïéàùë íéøåäè éðä ìëã íåùî

ùé éøäå àðîçø äìú åëåúáã íåùî ,àîè àðååâäàîåè åøæâ íéîëç ìáà ,àúééøåàãî åðééä ,àëä ïðúã íéøåäè ïäéèåùôå .ìåá÷ úéá åì ïéàù ô"òà êåú åì
àøúá àáá àøîâá çëåîãë ,íöòå øåòå õò éìë éèåùô ìò[åñ óã]úàîåè íéàîè ìáà ,õøù úàîåè åà úî úàîåèî àìà íéøåäè ïðéà éîð àúééøåàãîå .

:áùåîå áëùîì ïééåàø ïä íà áùåîå áëùî.zikekf ilkeåðéàù ñøç éìëî éøéîçå ,ñøç éìëë ååä ìåçä ïî ïúééøá úìçúå ìéàåä ,äàîåè ïäéìò åøæâ ïðáø
àìã éëéä éë àøéëä ïðáø åãáòã ,ïðáøãî åìéôà íéøåäè úéëåëæ éìë ìù ïäéèåùôå .ïøáë ïëåú äàøðå ìéàåä ïáâî ïéàîèî úéëåëæ éìëå ,åáâî äàîåè ìá÷î

:íéùã÷å äîåøú åäééìò óåøùì.`adle o`kn d`neh oilawnäðùé ïúàîåèì åøæç íéìë íäî äùò íàù ïðáø øåæâ àìã ,äðùé ïúàîåèì åøæç àì ìáà
:ãáìá úåëúî éìëá àìà.xzp ilkéøö äðîî íéøôåçù äîãàî ïééåùòä íéìë:æ"òìá é"îåìà .ó.xie`a oi`nhne oi`nhinøéåàá äàîåè úéìúð íà

áéúëã ,åòâð àìù ô"òà íéìëåàä úà ïéàîèî ,ïøéåàá íéìëåà äìúå øæç .éìëä àîèð ,éìëä(à"é àø÷éå)åðéàù ìãøç àìî åìéôàå .àîèé åëåúá øùà ìë
:éìëä úåðôãá òâåð.odixeg`n oi`nhineúéáá ïéùîúùîå íäéô ìò ïúåà ïéôåë íéîòôå ,óñë ìù úåñåëì íéùåòù êøãë õåçáî íáùåî úéá ÷÷çù íéìë

ïéàã äðéî òîù ,ïäéøåçàå ïäéøéåàî ïéàîèîå ïéàîèéî ,åäðéðúå åäðéáøò àìãîå .ñøç éìëä àîèð ,ìåáé÷ úéá åúåàá äàîåè äòâð íà .ïäéøåçàáù ìåáé÷

`xephxa yexit

àHLå ,ïéé ééeúLe ,Làø éòeøôe ,ïéîeî éìòa ïéàL :ìëéäìÇÅÈÆÅÇÂÅÄÀÅÙÀÅÇÄÀÆ
íLì íéñðëð íéìâøå íéãé õeçø`pz dn meyn ,miyxtna oiir) ÀÈÇÄÀÇÀÇÄÄÀÈÄÀÈ

l `nw,(micba xqegn llka exikfd `l dn meyn oke ,"oii iiezy" xikfd `
ïéLøBôe– הכהנים –äøè÷ä úòLa çaænìå íìeàä ïéaî ÀÄÄÅÈÈÀÇÄÀÅÇÀÈÇÇÀÈÈ

בשעה  בין  שבהיכל , הזהב במזבח קטורת שמקטירים בשעה בין  –

שדווקא  סובר , קמא תנא אבל ולפנים. לפני  קטורת מקטיר גדול שכהן
אבל ולמזבח, האולם מבין  הכהנים פורשים בהיכל  ההקטרה בשעת

אלא  פורשים הכהנים אין ולפנים, לפני קטורת הגדול  הכהן  כשמקטיר
ולמזבח. האולם מבין  ולא בלבד , ההיכל  nw`.מן  `pzk dklde

ו : במשנה ששנינו שמה מבואר , od"במפרשים zeyecw xyr"רבי לדעת היינו
אחת  חכמים לדעת אבל להיכל, שווה ולמזבח האולם שבין  הסובר  יוסי ,
קדושות  עשר חכמים לדעת שאף מפרשים, ויש (רמב"ם). הן  קדושות עשרה
אינה  – הארצות" מכל מקודשת ישראל "ארץ – הראשונה הבבא שכן  הן ,
שמונעים  למקום, כבוד  בהן  יש הקדושות שבשאר  לפי  הקדושות, עשר  ממנין 
בסתם  ואין  אליו, להיכנס אדם בני  מקצת שמונעים או טומאות, קצת ממנו

זו קדושה ישראל  oe`b).ארץ i`d ax) ארץ "כל  בתחילה: הרמב"ם כותב וכן 
וזו ישראל, בארץ הן  קדושות עשר  כך  ואחר  הארצות, מכל  מקודשת ישראל 

מזו". bi-ai).למעלה ,f dxigad zia zekld)

y c e w z a y

א ה נ ש מ ר ו א ב

י פרק ועד בפרקנו  פרקנו(llka),החל אמנם חרס. כלי בדיני המשניות עוסקות
כאן נשנתה לא זו הלכה אבל זכוכית, וכלי עצם וכלי עור וכלי עץ בכלי פותח

הללו. הכלים מן שונים נתר וכלי  חרס שכלי  ללמדנו, כדי  אלא

úéëeëæ éìëe ,íöò éìëe ,øBò éìëe ,õò éìk בארנו שכבר  – ÀÅÅÀÅÀÅÆÆÀÅÀÄ
למסכתנו, בפתיחה עניינם שאין ïäéèeLtמקצת הכלים בית – להם ÀÅÆ

ברטנורא )קיבול טומאה;íéøBäè(רמב"ם ; מקבלים אינם – ÀÄ
ïäéìa÷îe,קיבול בית להם שיש  והכלים –íéàîè מקבלים – ÀÇÀÅÆÀÅÄ

השרצים טומאת בפרשת שנאמר  לב ):טומאה, יא, כלי(ויקרא "מכל

שק  מה לשק, עץ וכלי  עור  כלי הוקשו – שק" או עור או בגד  או  עץ

בית  לו  שיש כל אף וריקן "), מלא ("מיטלטל קיבול  בית לו  שיש 
שנאמר עור, וכלי עץ לכלי הוקשו  עצם וכלי  כ):קיבול ; לא , (במדבר

ודרשו: תתחטאו ", עץ כלי  וכל  עזים מעשה וכל  עור  כלי וכל בגד "וכל
"mifr dyrn lke" ומן הקרניים מן  העזים, מן הבא דבר  לרבות –

שאין  למסכתנו, בפתיחה הזכרנו  וכבר עצם. כלי דהיינו  הטלפיים,
טומאה  עליהם גזרו חכמים אבל  התורה, מן  אלא טהורים פשוטיהם

כגון  כליו , ואת האדם את לשמש ועשויים כלי צורת להם כשיש
כליו  עליו מניח וגם עליו  אוכל שאדם mixacd).שולחן , jynd my oiir)

מדרבנן אלא טומאתם אין  זכוכית כלי  my),ברם, epx`ay enk)
מדרבנן. אפילו טהורים הכלים,eøaLðופשוטיהם –eøäè מן – ÄÀÀÈÈ

טהורים, כשהם נשברו אם וכן שנשברו ; קודם שקיבלו הטומאה
טומאה. מקבלים אינם íäîשבריהם äNòå øæç,השברים מן – ÈÇÀÈÈÅÆ

íéìk,אחרים כלים מהם שעשה או  מתוקנים; –è íéìa÷îäàî ÅÄÀÇÀÄËÀÈ
àaäìe ïàkî שמשנשברו הישנה, לטומאתם חוזרים אינם אבל  – ÄÈÀÇÈ

ככלים  דינם כלים, משבריהם ועשה וכשחזר  טומאתם, בטלה הכלים
ועשה  וחזר שנשברו, מתכת כלי  ברם, מקודם. נטמאו  שלא חדשים

הישנה לטומאתם חזרו כלים, `).מהם ,`i oldl x`eank)ñøç éìkÀÅÆÆ
øúð éìëeמנתר העשויים וכלים –,(frla "mexhip")לכלי שדומים ÀÅÆÆ

äåLחרס, ïúàîè:והולכת מפרשת שהמשנה כמו  –ïéànèúî ËÀÈÈÈÈÄÀÇÀÄ
øéåàa ïéànèîe,בתוכם היינו  הכלים, באוויר תלויה כשטומאה – ÀÇÀÄÈÂÄ

הכלים  היו אם וכן נטמאים; הם הרי בהם, נוגעת שאינה פי על  אף

התלויים  המשקים את או האוכלים את מטמאים הם הרי  טמאים,
שנאמר  בהם, נוגעים כשאינם אפילו  לג):באווירם, יא, "וכל(ויקרא 

יטמא", בתוכו  אשר  כל תוכו, אל מהם יפול אשר  חרש  ïéànhîeÀÇÀÄכלי
ïäéøBçàî ומשקים אוכלים גם מטמאים הם הרי  תוכם, נטמא אם – ÅÂÅÆ

מגביהם, היינו  מאחוריהם, ïäéabîהנוגעים ïéànhî ïðéàåאבל – ÀÅÈÄÇÀÄÄÇÅÆ
אל מהם יפול  אשר "וכל  שנאמר : מגביהם, טומאה מקבלים אינם

izdw - zex`ean zeipyn

a dpyn ipy wxt milk zkqn

·ñøç éìëaL ïéwcä,ïäéúBø÷ø÷å,ïäéúBðôãå,ïéënñî àHL ïéáLBé–ïè÷ úëéñ éãkî ïøeòL;âG ãòå.âHî ©©¦¤¦§¥¤¤§©§§¥¤§©§¥¤§¦¤§ª¨¦¦¨¦§¥¦©¨¨§©¦
äàñ ãòå–úéòéáøa.íéúàñ ãòå äàqî–âG éöça.LGL ãòå íéúàqî,ïéàñ Lîç ãòå–aâG;éøácéaø §©§¨¦§¦¦¦§¨§©¨©¦©£¦¦¨©¦§©¨§©¨¥§¦§¦§¥©¦
ìàòîLé.àáé÷ò éaøøîBà:äcî ïäa ïúBð éðéà éðà,ñøç éìëaL ïéwcä àlà,ïäéúBø÷ø÷å,ïäéúBðôãå,ïéáLBé ¦§¨¥©¦£¦¨¥£¦¥¦¥¨¤¦¨¤¨©©¦¤¦§¥¤¤§©§§¥¤§©§¥¤§¦

ïéënñî àHL–ïè÷ úëéñ éãkî ïøeòL;úBwcä úBøã÷ ãòå.úBiãeì úBiáç ãòå úBwcä úBøãwäî–úéòéáøa. ¤§ª¨¦¦¨¦§¥¦©¨¨§©§¥©©¥©§¥©©§©¨¦¦¦§¦¦

:åéøåçàìù ÷÷ç åúåàá äàîåè äòâð íà àîèéî ìáà ,åøéåàî àîèéì àúééøåàã øåîâ êåú åéøåçàìù êåú áéùç àìã ,åéøåçà øéåàî àîèéîoi`nhin oi`e
.odiabnáéúëã(íù)ïéàîèéî ïðéà øúð éìëå ñøç éìëî õåç íéìëä ìë øàùå .åáâî àîèéî åðéàå àîèéî àåä åëåúî ,åëåú ìà íäî ìåôé øùà ùøç éìëå

á øåäèä ,ïéìåçã ÷"ôá ïðúã åðééäå .àîè åëåúî ïéá åáâî ïéá éìë ìù åîöòá äàîåèä äòâðùëå ,éìë ìù åîöòá äàîåèä òâúù ãò ïøéåàîàîè ñøç éìë
:ñøç éìëá àîè íéìëä ìëá øåäèäå ,íéìëä ìëá.ozxdh `id ozxiayeãáìá ïúøéáù øúð éìëå ñøç éìë àìà .ïúøäè àéä ïúøéáù éîð íéìë åäìåëå

:ãáìá äøéáùá àìà äìéáèá äøäè íäì ïéàù ,ïúøäèî
a.qxg ilkay oiwcdïäéúåò÷ø÷ åîë ,ùåøéô ,ïäéúåò÷ø÷ åøàùðå åøáùðù ïéá ,ïè÷ úëéñ éãë àìà ïé÷éæçî ïðéà ïîöò ïäù ïéá ,íéðè÷å ïé÷ãä ñøç éìë

òáöà úëéñ éãë øîåìë ,ïè÷ úëéñ éãë ïîù ïé÷éæçî íàå .ïä íéìë ïééãò ,äëéîñ àìá áùéì ïãáì íéìåëéå ïäéúåðôã åøàùð åà ,ò÷ø÷ä éôìëù íéìåù åðééäã
:åîåé ïá ïè÷ ìù ïè÷ øáà ,ïè÷ úëéñ ,úáù úëñîá ùøåôî éëäå .ïéàîè ,åîåé ïá ïè÷ ìù äðè÷.bel cräéä àìù éìë éøáùì ,ïè÷ úëéñ ìù äæ øåòéù
:ïè÷ úëéñ éãëî øúåé åéøáùì ìåãâ øåòéù ïðéòá ,âåìî øúåé åúìçú äéä íàã .âåì àìà åúìçúî.d`q cre belnøúåéå âåìî ÷éæçî åúìçúî äéäù éìë

:íìåë ïëå .âåì éöçá åéøáù øåòéù ,íéúàñ ãò äàñî øúéìå .âåìä úéòéáøá åéøáù øåòéù ,äàñ ãò âåìî.dcn mda ozep ipi` ip`,åðè÷å éìëä ìãåâ éôì
:íéìëä úøåö éôìå ïúåùòì ïéìéâøù úåîå÷îä éôì àìà.'eke qxg ilkay oiwcd `l`éãë ïäéøáù øåòéù ,øúåéá íéðè÷ íäå úåøéã÷ úøåö íäì ïéàù

:úéòéáøá ïøåòéù ,úåðè÷ úåøã÷ úéðáúë úåéäì åòéâäùîå .ïè÷ úëéñ.zeicel zeiag:ãåìá úåùòðù úåéáç.zeinglúåìåãâ ïäå .íçì úéáá úåùòðù

`xephxa yexit

כן  שאין מה מגבו , מיטמא ואינו  מיטמא הוא מתוכו ודרשו: תוכו",
בעצם  הטומאה שתגע עד מאווירם מיטמאים שאינם הכלים כל בשאר

טמא; הריהו מתוכו  בין  מגבו  בין בכלי , הטומאה וכשנגעה הכלי ,
ששנינו ו):וזהו  א , טהור(חולין הכלים, בכל טמא – חרס בכלי "טהור

חרס". בכלי טמא – הכלים odixeg`n"בכל oi`nhne" dwqitd z` epx`a
i"xd zqxib itl;(א טז , שבת xbde"`;(תוספות  m"anxd miyxtn oke

שהלשון  יוצא, זה ביאור  לפי והלשון "odixeg`n"אמנם זו , שבפיסקה

"odiabn" בלשונות זה שינוי  והרי  הוא, אחד  מובנם השנייה, שבפיסקה
בא  הלשונות שהבדל  מבארים, והגר "א הרמב"ם אבל הוא; תמוה

זולתם, טומאת שבעניין והיינו: שבעניינם, ההבדל את ("nhl`לציין
("mixg` לשון המשנה שאחורי"odixeg`n",נקטה לומר שרגילים כמו 

עצמם  טומאת ובענין בהם, הנוגעים ומשקים אוכלים מטמאים הכלים
("`nhidl") לשון המשנה חרס "odiabn"נקטה שכלי  ההלכה, כלשון

גורסים: יש ברם, מגבו . מיטמא oאינו i`nhine,odixeg`n ומפרשים
לכוסות  שיש  כדרך  מאחוריו , קיבול  בית חרס לכלי  היה שאם הם,

נטמא. הכלי  קיבול, בית באותו טומאה ונגעה שוליהם, באחורי  כסף
מאויריהן  ומטמאין "מתטמאין  אחת: פיסקה המשנה נקטה שלא ְִומאחר

הפיסקה שכוונת למדים נמצאנו  odixeg`n"ומאחוריהן ", oi`nhine"
היתה  אם אבל שבאחוריהן , הקיבול  בבית הטומאה כשנגעה דווקא –

שמאחוריו  התוך שאין  מיטמאים, אינם אחוריהן באויר תלויה טומאה
מאווירו  להיטמא התורה מן גמור "תוך " רא"ש ;נחשב ר "ש; (רש "י;

ישראל"), "תפארת נתרïúøéáLeברטנורא ; וכלי חרס כלי  של – ÀÄÈÈ
ïúøäèטמאים, àéä לטהרתם טבילה להם מועילה שלא כלומר – ÄÇÂÈÈ

חרס  בכלי שנאמר מטהרתם, בלבד שבירתם אלא אחרים, לכלים כמו 

לג):שנטמא יא, exeayz"(ויקרא  eze`e" שאין לך , לומר הכתוב בא –
תקנה  שבירה.לו אלא

ברישא: ששנינו  mixedh",בענין odiheyt ...mvr ilke xer ilke ur ilk" הרב כותב
כל עם נמנו לא כן  פי  על  ואף טהורים, פשוטיהם חרס כלי שאף מברטנורא,
"פשוטיהם", בענין הללו הכלים לכל חרס כלי בין  הבדל שיש לפי  הללו , הכלים
פי על אף טומאה, מקבלים אינם קבול בית להם אין אם הללו, הכלים שכל
מפולשת  שהיא היינו שוליים, לה שאין עץ של חבית כגון תוך , להם שיש
חרס  כלי אבל  טומאה. מקבלת ואינה עץ, כלי  פשוטי  היא הרי עבר, אל  מעבר 
מקבל הריהו  קיבול , בית לו שאין פי על  אף תוך, לו ויש הואיל  זה, כגון

zeipyn;טומאה dnkn mixzeqn `xephxan axd ixac ik ,azeky ,y"yxd iyecig oiir)
.(frea ,"l`xyi zx`tz" oiire
הגר "א: מפרש ענין oixedhבאותו  odiheytעל אף לקבל , עשוי  שאינו  כל –

לכך, מתחילה עשויים ואין הואיל יקבלו , דבר איזה עליהם יניחו שאם פי 

mi`nhטהורים; odilawneעשוי שיהא אלא חרס, ככלי  תוך  צריכין ואינן  –
אפילו מתכת וכלי  תוך. צריך חרס כלי  אבל בו. וכיוצא שולחן  כמו לקבלה,
"אל נאמר  חרס שבכלי טמאים; פשוטיהן  שאפילו  צריך, לא לקבלה ראוי 

כלי. שצריך משמע – "כלי " נאמר  עץ ובכלי "תוך ", צריך  – תוכו "

ב ה נ ש מ ר ו א ב

שיש ללמד , משנתנו  באה טהרתם, היא ששבירתם חרס, בכלי לעיל  ששנינו  לאחר 
הכתוב  מן דרשו שכן  טומאה, מקבלים והם כלים, עדיין הנקראים חרס כלי  שברי 

חרס. כלי  שברי לרבות – חרס" כלי  "וכל

ñøç éìëaL ïéwcä,הקטנים חרס כלי –ïäéúBø÷ø÷å או – ÇÇÄÆÄÀÅÆÆÀÇÀÀÅÆ
שוליהם, מהם ונשארו  שנשברו  כלומר שלהם, השוליים קרקעיתם,

ïäéúBðôãå,דפנותיהם מהם שנשארו  או  –ïéënñî àHL ïéáLBé ÀÇÀÅÆÀÄÆÀËÈÄ
שישבו , כדי  בדבר אותם לסמוך  צורך שיהא מבלי –ïøeòLלקבל – ÄÈ

÷ïèטומאה, úëéñ éãkîכדי בו  שיש  שמן מחזיקים כשהם – ÄÀÅÄÇÈÈ
יומו  בן  תינוק של  קטנה אצבע xephxa`),לסוך  ;y"x) אם בין  כלומר 

סיכת  כדי אלא שמן  מחזיקים אינם שלמים, כשהם עצמם, הכלים

היושבים  דפנותיהם, או  שוליהם מהם ונשארו נשברו, אם ובין  קטן,
הרי קטן , סיכת כדי שמן  המחזיק קיבול  בית להם ויש סמיכה, בלא

טומאה מקבלים ברטנורא ).הם אינה (ר "ש; שמשנתנו  מפרשים ויש
ששנינו  ומה שנשברו , חרס בכלי אלא שלמים, חרס בכלי כלל מדברת

qxgברישא: ilkay oiwcd אלא נשברו  ולא הכלים שנשארו  היינו –
מלמעלה הגר"א );קצתם âG(רמב "ם; ãòå סיכת "כדי  זה שיעור – ÀÇ

כשהיו  החזיקו  שלא קטנים חרס כלי של בשברים אלא אינו  קטן"
שיעורי מלוג, יותר  שהחזיקו  חרס כלי אבל  לוג. עד אלא שלמים

כדלקמן : קטן, סיכת מכדי  גדולים הם כלים להיקרא âHîÄשבריהם
äàñ ãòå,(לוג 24 =) סאה ועד  מלוג, יותר  שהחזיקו כלים – ÀÇÀÈ
úéòéáøa.הלוג ברביעית טומאה לקבלת שבריהם שיעור  –äàqî ÄÀÄÄÄÀÈ

íéúàñ ãòå,סאתיים עד מסאה, יותר שהחזיקו  כלים –âG éöça ÀÇÈÇÄÇÂÄ
הלוג; בחצי שבריהם שיעור –GL ãòå íéúàqîLîç ãòå ,L ÄÈÇÄÀÇÈÀÇÈÅ

ïéàñ שהחזיק כלים חמש– עד  או  סאין  שלוש עד מסאתיים, יותר  ו  ÀÄ
בלוג;âGaסאין, שבריהם שיעור –ìàòîLé éaø éøácכל – ÀÄÀÅÇÄÄÀÈÅ

ישמעאל . רבי  לדעת הם במשנתנו ששנינו  àáé÷òהשיעורים éaøÇÄÂÄÈ
äcî ïäa ïúBð éðéà éðà :øîBàשברי את משער אני  אין – ÅÂÄÅÄÅÈÆÄÈ

השלמים, הכלים של גדלם מידת לפי המקומות àlàהכלים לפי  – ÆÈ
וכלי , כלי לכל שהיתה הצורה ולפי  הכלים שם `xne:שנעשו ip` okle

àHL ïéáLBé ,ïäéúBðôãå ,ïäéúBø÷ø÷å ,ñøç éìëaL ïéwcäÇÇÄÆÄÀÅÆÆÀÇÀÀÅÆÀÇÀÅÆÀÄÆ
ïè÷ úëéñ éãkî ïøeòL :ïéënñî;לעיל שבארנו  כמו –ãòå ÀËÈÄÄÈÄÀÅÄÇÈÈÀÇ

izdw - zex`ean zeipyn



aרכ dpyn ipy wxt milk zkqn

elîúBiîçì ãòå úBiã–âG éöça.íéìBãb íéáöç ãòå úBiîçlî–âGa.éàkæ ïa ïðçBé ïaøøîBà:íéìBãb íéáöç ¦¦§©©§¦©£¦¦©§¦§©£¨¦§¦§©¨¨¨¤©©¥£¨¦§¦
ïébì éðLa ïøeòL;íéìéìbä íéktäúBðBiáçäå–ïäL ìk ïäéúBø÷ø÷ øeòL,íäì ïéàåúBðôc. ¦¨¦§¥ª¦©©¦©§¦¦§¤¨¦¦©§§¥¤¨¤¥§¥¨¤§¨

:ãåìá úåùòðù ïúåàî.milecb miavg:øùôàù äî ìë úåìåãâ úåãë.mililbd oiktd:ìéìâä õøàá íéùòðù.zepeiagdeéìëáù ïé÷ã åðééäå .úåðè÷ úåéáç
:ñøç.zeptc odl oi`e:àáé÷ò éáøë äëìäå .úåøåäè úåðôãä ìáà ,ïè÷ úëéñ éãë ïäá øàùð íà úåàîè íéìåùä à÷åãã

`xephxa yexit

úBwcä úBøã÷ לקדירות ועד  קטנים חרס כלי לשברי הוא זה שיעור – ÀÅÇÇ
úBiãeìהקטנות. úBiáç ãòå úBwcä úBøãwäîשל חביות – ÅÇÀÅÇÇÀÇÈÄÄ

בלוד , הנעשות טומאה úéòéáøaחרס לקבלת שבריהן  שיעור  – ÄÀÄÄ
הלוג. úBiîçìברביעית ãòå úBiãelî הנעשות חרס של  חביות – ÄÄÀÇÇÀÄ

הלודיות, מהחביות גדולות והן  לחם, âGבבית éöçaשיעור – ÇÂÄ
לוג, בחצי טומאה לקבלת íéìBãbשבריהן íéáöç ãòå úBiîçlîÄÇÀÄÀÇÂÈÄÀÄ

ביותר, הגדולים הכדים –âGa.בלוג שבריהן  שיעור –ïðçBé ïaø ÀÇÈÈÈ
a ïøeòL íéìBãb íéáöç :øîBà éàkæ ïaïébì éðLשיעור – ÆÇÇÅÂÈÄÀÄÄÈÄÀÅËÄ

לוגים; בשני הוא טומאה לקבלת íéìéìbäשבריהם íéktä– ÇÇÄÇÀÄÄ
בגליל, מאד,úBðBiáçäåשנעשים קטנות חביות –øeòL ÀÆÈÄÄ

ïäL ìk ïäéúBø÷ø÷ אפילו שלהן , הקרקעית ונשארה נשברו  – ÇÀÀÅÆÈÆÅ
שעדיין  לפי טומאה, מקבלת היא הרי שהוא, כל אלא מחזיקה אינה

הכלי ; צורת בה úBðôcנשארה íäì ïéàå מהם נשארו אם – ÀÅÈÆÀÈ
להחזיק  ראויות שאינן לפי טומאה, מקבלות אינן  בלבד , דפנותיהם

חרס. כלי כפשוטי  והן כלום,

izdw - zex`ean zeipyn

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ח מנ"א, תשכ"ג

ברוקלין, נ. י.

לכבוד הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ בעל מדות תרומיות

ענף עץ אבות וכו' מהרש"ז שליט"א

שלום וברכה!

זה עתה חזר מנסיעתו מזכירי מר ניסן שי' ד"ר מינדל ומסר לי ע"ד פגישתו ושיחתו עם כ'. 

גם ת"ח בעד קבלו את מזכירי  ובזה  ורחשי לבבו,  לב בעד הפ"ש הידידותית  לכ' מקרב  והנני מודה 

בספ"י ובשמחה למרות טרדותיו המרובות.

בהזדמנות זו רצוני להביע לכ' הרושם העמוק שעשתה עלי הידיעה ע"ד השתתפותו עם הצבור 

בכפר חב"ד במועד תשעה באב - יהפך לשמחה ולששון. ובודאי התכוון כ' להביע בזה גם התיחדות 

עם גורל אחב"י שליט"א במדינתנו לפנים, לב אחד עם תושבי הכפר שיצאו משם, ובמדה ידועה גם 

השתתפות ברגש המס"נ ומסורת אבות החודר את כפר חב"ד ותושביו. ואני תפלה שתושבי הכפר שהם 

ראשונים לבקיעת המסך - שיפתחו הצנור ליציאה המונית משם במשך הזמן הקרוב, שערי רחמים 

למעלה שלא ננעלו - יפתחו שערים למטה ליציאת אחב"י מן המיצר אל המרחב, ויה"ר שיהי' זה בקרוב 

ממש, ונזכה לסמוך גאולה לגאולה ולראות בנחמת ציון וירושלים בעגלא ובזמן קריב.

ויוסיף להתענין בהרחבת גבולות הכפר וכוח  יוסיף  ובהתאם למשאת נפש הנ"ל, בודאי שכ' 

קליטתו, ובפרט אשר ההשגחה העליונה זיכתה את כ' בעת הזאת ביכולת ואפשריות לפעול למען הכפר 

כהנה וכהנה. ותקותי חזקה שינצל אפשריות זו במילואה, ואין מזרזין אלא למזורזין.

הנני לאשר בתודה רבה קבלת מכתבו הקודם, ועוד אשוב אליו כיאות. ולא באתי בזה אלא 

בעיקר להביע רחשי לבבי הנ"ל ובהקדם הראוי.

בהוקרה בכבוד ובברכה

מ. שניאורסאהן
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elîúBiîçì ãòå úBiã–âG éöça.íéìBãb íéáöç ãòå úBiîçlî–âGa.éàkæ ïa ïðçBé ïaøøîBà:íéìBãb íéáöç ¦¦§©©§¦©£¦¦©§¦§©£¨¦§¦§©¨¨¨¤©©¥£¨¦§¦
ïébì éðLa ïøeòL;íéìéìbä íéktäúBðBiáçäå–ïäL ìk ïäéúBø÷ø÷ øeòL,íäì ïéàåúBðôc. ¦¨¦§¥ª¦©©¦©§¦¦§¤¨¦¦©§§¥¤¨¤¥§¥¨¤§¨

:ãåìá úåùòðù ïúåàî.milecb miavg:øùôàù äî ìë úåìåãâ úåãë.mililbd oiktd:ìéìâä õøàá íéùòðù.zepeiagdeéìëáù ïé÷ã åðééäå .úåðè÷ úåéáç
:ñøç.zeptc odl oi`e:àáé÷ò éáøë äëìäå .úåøåäè úåðôãä ìáà ,ïè÷ úëéñ éãë ïäá øàùð íà úåàîè íéìåùä à÷åãã

`xephxa yexit

úBwcä úBøã÷ לקדירות ועד  קטנים חרס כלי לשברי הוא זה שיעור – ÀÅÇÇ
úBiãeìהקטנות. úBiáç ãòå úBwcä úBøãwäîשל חביות – ÅÇÀÅÇÇÀÇÈÄÄ

בלוד , הנעשות טומאה úéòéáøaחרס לקבלת שבריהן  שיעור  – ÄÀÄÄ
הלוג. úBiîçìברביעית ãòå úBiãelî הנעשות חרס של  חביות – ÄÄÀÇÇÀÄ

הלודיות, מהחביות גדולות והן  לחם, âGבבית éöçaשיעור – ÇÂÄ
לוג, בחצי טומאה לקבלת íéìBãbשבריהן íéáöç ãòå úBiîçlîÄÇÀÄÀÇÂÈÄÀÄ

ביותר, הגדולים הכדים –âGa.בלוג שבריהן  שיעור –ïðçBé ïaø ÀÇÈÈÈ
a ïøeòL íéìBãb íéáöç :øîBà éàkæ ïaïébì éðLשיעור – ÆÇÇÅÂÈÄÀÄÄÈÄÀÅËÄ

לוגים; בשני הוא טומאה לקבלת íéìéìbäשבריהם íéktä– ÇÇÄÇÀÄÄ
בגליל, מאד,úBðBiáçäåשנעשים קטנות חביות –øeòL ÀÆÈÄÄ

ïäL ìk ïäéúBø÷ø÷ אפילו שלהן , הקרקעית ונשארה נשברו  – ÇÀÀÅÆÈÆÅ
שעדיין  לפי טומאה, מקבלת היא הרי שהוא, כל אלא מחזיקה אינה

הכלי ; צורת בה úBðôcנשארה íäì ïéàå מהם נשארו אם – ÀÅÈÆÀÈ
להחזיק  ראויות שאינן לפי טומאה, מקבלות אינן  בלבד , דפנותיהם

חרס. כלי כפשוטי  והן כלום,

izdw - zex`ean zeipyn

dlibn zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ע"א: כט במשנה:דף äøáòL.שנינו úaMì ïéîéc÷î úaMä CBúa úBéäì ìç̈¦§§©©¨©§¦¦©©¨¤¨§¨

שבת: בערב כשחל úaL,מחלוקת áøòa úBéäì ìçL øãà Lãç Làø ,øîzéà¦§©ŸŸ¤£¨¤¨¦§§¤¤©¨
ïéîéc÷î øîà áø.שלפניו לשבת שקלים ïéøçàîפרשת øîà ìàeîLe לשבת ©¨©©§¦¦§¥¨©§©£¦

אחריו. הסמוכה

המחלוקת: ïkטעמי íàc ,ïéîéc÷î øîà áøשנאחרeäì éøöaמי"דéîBé שמן ©¨©©§¦¦§¦¥¨§¥§¥
שיושבים הזמן  עד לקוראה úBðçìeLההכרזה וצריך הקודש, שקלי לפרוט במדינה  §¨

קודם שבתות שתי כט:)לפחות óBñ.(לעיל óBñ ,Eì øîà ,ïéøçàî øîà ìàeîLe§¥¨©§©£¦¨©§
גם כזו àzaLבאדרøñéîçבשנה éìòîa[שבת àì[-ערב úBðçìeLå ,òì÷éî £¥©§©£¥©©¨¦§©§§¨Ÿ

àaLa ãç ãò é÷ôð עד יום עשר ארבעה ויש השבת, כבוד מפני שבת בערב ולא ¨§¥©©§©¨
ïéøçàîהשולחנות, Ckìä.'ל'זכור 'שקלים' בין להפסיק שלא כדי ¦§¨§©£¦

לשמואל: ממשנתינו ìקושיא ïéîéc÷î ,úaMä CBúa úBéäì ìç ,ïðzøáòL §©¨¦§§©©¨©§¦¦§¤¨©
ì ïé÷éñôîe.úøçà úaL,מדובר eléôàובמה åàì éàîחל úaL,אם áøòa ©§¦¦§©¨©¤¤©¨£¦§¤¤©¨

לשמואל. וקשה שלפניו, לשבת 'שקלים' שמקדימים

הגמרא: כשחלàì,מתרצת úaMäמדובר CBúa[השבוע-],à÷åc זה באופן שרק Ÿ§©©¨©§¨
השולחנות. ישיבת עד ימים פחות יהיו נאחר אם שאז מקדימים,

שמואל: על נוספת òîLקושיא àz,מברייתאäðBLàø úaL àéä Bæéà שבה ¨§©¥¦©¨¦¨
'שקלים', áøòaקוראים eléôàå ,dëBúa úBéäì øãà LãBç Làø ìçL ìk̈¤¨Ÿ¤£¨¦§§¨©£¦§¤¤
åàì éàî .úaL ב dëBúcהכוונה àéîec 'úaL áøòa eléôà',השבוע אמצע - ©¨©¨£¦§¤¤©¨§¨§¨

äî ב חל ïéîéc÷î,אם dëBzכךóà ב חל ïéîéc÷î.אם úaL áøò ©¨©§¦¦©¤¤©¨©§¦¦
הגמרא: ìàeîL,מתרצת øîàאלא השבוע, לתוך הכוונה אין בשבת da'בתוכה' - ¨©§¥¨

זו  שבת בערב חל אם ואף 'שקלים', קוראים בשבת אדר חודש ראש שכשחל עצמה,

שמואל. וכדברי שבת, באותה ìàeîLקוראים éác àðz ïëå של מדרשו בבית שנו - §¥¨¨§¥§¥
להיות אדר חודש ראש שחל 'כל במפורש בברייתא dä'.שמואל

הגמרא: נחלקומוסיפה ושמואל בברייתא,éàpz,מחלוקת kרב øñîïéâששנינו §©¨¥§¨§¦
ìúBúaL מפסיקים מן - אחת מלקרוא 'זכור' לקריאת 'שקלים' קריאת שבין בשבת §©¨

ïéâøñî,הפרשיות, ïéà ,øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø .àéNpä äãeäé éaø éøác¦§¥©¦§¨©¨¦©¦¦§¤¤§¨¨¥¥§¨§¦
ו  'זכור'. קריאת שקודם בשבת 'שקלים' קוראים øæòìàאלא ïa ïBòîL éaø øîà̈©©¦¦§¤¤§¨¨

שיטתו, ìçLלבאר ïîæa ,ïéâøñî ïéà øîBà éðà éúîéàחודש úBéäìראש ¥¨©£¦¥¥§¨§¦¦§©¤¨¦§
,úaL áøòa בין יפסיקו שלא כדי חודש ראש שלאחר לשבת 'שקלים' מאחרים שאז §¤¤©¨

ל'זכור', àøB÷å'שקלים' íéc÷î ,úaMä CBúa úBéäì ìçL ïîæa ìáà'שקלים' £¨¦§©¤¨¦§§©©¨©§¦§¥
,èáL àeäL ét ìò óà äøáòL úaMî ובשבת מפסיקים, שלאחריה ובשבת ¦©¨¤¨§¨©©¦¤§¨

שבת  בערב כשחל אף הנשיא יהודה שלרבי  ומשמע  'זכור'. פרשת קוראים שלישית

אלעזר. בן שמעון כרבי ושמואל הנשיא, יהודה כרבי סבר שרב ומבואר מקדימים.

i"yx

ïéîéã÷î øîà áøÐik"a oixewe
opzck ,xary zayl "`yz

.oizipznaïë íàãÐoixg`ncÐ
ipyn zepgleyl edl ixva
meyn lirl opixn`c ,zezay
dpicna ayil ekxved zepgleyy
oixewe oinicwn xyr dynga
izy oiyxec ediy ,yceg y`xn
oa oerny oaxk ,odiptl zezay
zxgnl cr xg`z m`e .l`ilnb

ycg y`xÐizy dncwd o`k oi`
.zezayàúáù éìòîá øñéîç

òì÷éîÐeligzi `l meid eze`e
ceak iptn ,dpicna ayile z`vl

.zaydúáùá ãçá ãò é÷ôð àì
Ðizy `ki` inp zxg`n ike

`ly ick ,oixg`n jkld ,zezay
.zeiyxt izy oia wiqtdl jxhvz

à÷åã úáù êåúáÐzxg`n i`c
.zepgleyl inei edl ixva i`ce

ìàåîù øîàÐipzwc dkeza i`d
Ðzay jez `l` ,reay jez e`l

.envrìàåîù éáã àðú ïëåÐ
`id ef i` :`ziixa jdc `ztqeza

dpey`x zayÐy`x lgy lk
zay meia da zeidl xc` yceg
ly zay axra lg elit`e ,envr
:`nl` .da lg eli`k Ð lenz`

.opireny` oixg`nïéâøñîÐ
oiwiqtn :xnelk .oibexiq oeyl
dpey`x dyxt oia zezayl
lega yceg y`x lgyk ,dipyl
ixva ok m`c ,xaryl oinicwny
oiwiqtne .zepgleyl inei edl
ziyily zayle ,d`ad zayl
dkenq `dzy ick "xekf" oixew

.mixetl xekfïéâøñî ïéàÐ.lif`e yxtnckñî ïéà øîåà éðà éúîéàúáù áøòá úåéäì ìçù ïîæá ïéâøÐikc
jkld ,zaya cg cr iazi `l zepgley seq seq :lirl l`eny xn`ck ,zepgleyl inei ixva `l oixg`n inp

.bexiq o`k oi`e ,oixg`núáùä êåúá úåéäì ìçù ïîæá ìáàÐzepgleyl `nei edl ixva dl zxg`n i`cÐlr
:opiqxb ikd .bexiq o`k yie ,micwp jgxk

ולהיוושע מהחיות האלוקי  ניזון  'ועשה טוב', לרצות להיות  ולהיות  'סור מרע', לא לרצות את התענוג הנמצא בגשמי,  צריך להיות 
שבדבר הגשמי.

היום יום ה מנחם אב



xcde"רכב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr epw sc zay(oey`x meil)

àéä äãeäé éaøa éñBé éaøzxzen gnwl elit` min zpizpy xaeqd ©¦¥§©¦§¨¦
dligzkl xzen [oqxen enk] leaib xa epi`y xacae ,dxezdn

,labl mb xzeny ote` yi okle ,min zzlépLîc àeä éléî éðäå± §¨¥¦¥¦§©¥
:`xnbd zxxan .iepiya labnyk `ed xzend ote`deépLî éëéä± ¥¦§©¥

:`xnbd zx`an .dpyn cvik,ãé ìò ãé ìò ,àcñç áø øîà,xnelk ¨©©¦§¨©©©©
.hrn hrn labn

:`ziixad jynd z` d`ian `xnbdïéåLåiqei iaxe iax micene ± §¨¦
dcedi iaxa,úaMa úéúMä úà ïéLçBaLzaya dyerd ,xnelk ¤£¦¤©¨¦©©¨

xzen ,glne ony ,min ztqeza ilw gnwn 'zizy' `xwpd lk`n
eaexira oi`e dqir dyrp epi`y oeik ska lkd z` axrl zaya

.dyil meynéøönä íBúéæ íéúBLåmi`ixa mby meyn ,d`etxl §¦¥©¦§¦
:`xnbd dywn .eze` mizey,ïéìáBb ïéà úøîàäåzyiga ,xnelk §¨¨§©¥§¦

leaib `id `ld ,zxzeny da micen mleky zxn`y zizyd
milaeb oi`y zxaeq `ziixaa dpey`xd drcd ixde ,ilw gnwd

.ilw gnw
:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àìzxacn lirl `ziixad ±äáòa- Ÿ©§¨¨§¨¨

dipyd drcde dpey`xd drcd my zxqe` ok lre ,dar dlilaa
la` ,hrn hrn labnyk dxiznàälkl dxiznd ef `ziixa ± ¨

epiid ,zizyd yegal zercdäkøaxzei dnecy dkx dlilaa ± §©¨
:`xnbd dtiqene .dyil ea oi` llky dwynlàeä éléî éðäåmb - §¨¥¦¥

`l` epi` ,zxzend dkx zizyaépLîc.iepiya ygeayk ± ¦§©¥
:`xnbd zxxanépLî éëéä,dpyn cvik ±ìBça óñBé áø øîàjxca ¥¦§©¥¨©©¥©

llkõîBçä úà ïúBðilkl,úéúMä úà ïúBð Ck øçàåeúaMadyer ¥¤©¤§©©¨¥¤©¨¦©©¨
e iepiyaïúBðdligz.õîBçä úà ïúBð Ck øçàå úéúMä úà ¥¤©¨¦§©©¨¥¤©¤

:df oipra dyrn d`ian `xnbd,àéiç øa àðeä áøc déøa éåì¥¦§¥§©¨©¦¨
déLð éác àìaâì déçkLàeia` ly zenda xneyl e`vn ± ©§§¥§©¨¨§¥¨¥

,zendal lk`nd leaib lr mb dpennydéì éôñå ìéáb à÷c§¨¨¦§¨¥¥
déøBúì.mze` mhite ,iepiya zendad xear oqxen zaya laiby ± §¥

déa Lèadpyna epipyy dn lr xary ea dgne xneya iel hra ± §©¥
.oqxend z` zaya milaeb oi`ydeáà àúàxa `ped ax `a ± £¨£©

iel ly eia` `iigdéçkLà.leaibd lr xneya dgen e`vne -øîà ©§§¥¨©
déì,epal iel ly eia`,áøc déîMî Cnàc deáà øîà éëäzxxan ¥¨¦¨©£©§¦¨¦§¥§©

`xnbdepîe,iel ly en` ia` edine ±aøïéìáBb ,àaà øa äéîøé é ©©¦¦§§¨©©¨§¦
,dcedi xa iqei iax zrcke zaya zendal oqxenïétñî àìå± §Ÿ§©¦

,xifgdl mileki mpi`y mewnl mpexbl lke` miagez `l la`
déðMéìa èé÷ì àìãelek`l cnl `l oiicry ohw lbre ±ïéèé÷ìäî §Ÿ¨¦§¦§¥§©§¦¦

déì.micia eze` milik`n ±àeä éléî éðäåepi` leaibd xzide ± ¥§¨¥¦¥
`l`épLîc:`xnbd zxxan .iepiya labny ±áø øîà ,épLî éëéä ¦§©¥¥¦§©¥¨©©

áøòå éúL ,ééaàc déîMî àéîìL øa øîéémrt lwnd z` jilen ± ¥©©§¨§¨¦§¥§©©¥§¦¨¥¤
:`xnbd zl`ey .axr mrte izyøétL áøòî àì àäå`lde ± §¨Ÿ¦¨©©¦

xn` dinxi iaxe leaib epi` dfe ,dti axrzn zizyd oi` df ote`a
:`xnbd daiyn .oqxen milaeby,äãeäé áø øîà`l oqxend m` ¨©©§¨
,lwnd zkled ici lr axrzdéìkì Bøòðîaxrzn zizyde §©£©§¦

xzen dcedi iaxa iqei iax itly `vnp `xnbd zpwqnl .envrn
ici lr e` axre izy lwnd zxarda epiidc ,iepiya oqxen labl
dlabl xzen dar dlilad m` ,zizy leaib oiprle ,ilkd xerip
ygea zercd lkl dkx dlilad m`e ,hrn hrn epiide ,iepiya

.miwynde ilwd gnw zpizp xcqa dpyny `l` ekxck
éøéòæc déñ÷ðétà áéúk,ixirf ly eqwpta aezk `vnp ±úéøîà §¦©¦§¨¥¦§¦¦£¨¦

éaø íã÷iaxe ixen iptl izxn` ±ìaâì eäî ,àéiç éaø epîe,zaya ¢¨©¦©©¦¦¨©§©¥
eøîàil.øeñàeizl`y÷øôì eäîly ilkn lk`n xiardl ± ¨©¨©§¨¥

e ,dzxag ly ilkl ef dndaøîàil.øzeî ¨©¨
ãç én÷ ãç ,[àéLðî] áø øîàiptl `etqn ly zg` dcin zzl ± ¨©©§©§¨©©¥©

oke ,zg` dndaéøz én÷ éøziptl zzl `etqn ly zecin izy ± §¥©¥§¥
,cg` qea`a zelke`y zenda izyéîc øétL,zaya xzen ± ©¦¨¥

mle`àúìzzzl `etqn ly zecin yly ±éøz én÷zenda izy ± §¨¨©¥§¥
,øeñàizy zzl xeq`y oky lke ,jxevl `ly dgxih efy meyn ¨

.zg` dnda iptl zecin,øîà óñBé áødndad iptl zzl xzen ©¥¨©
,íééøBk eléôàå øBk ,øîà àleò ,íééa÷ eléôàå á÷lkzenk lk ,xne ©©£¦©©¦¨¨©©£¦©¦

.zxzen
éaø íã÷ úéøîà ,éåìc déñ÷ðétà áéúkiaxe ixen iptl izxn` jk ± §¦©¦§¨¥§¥¦£¨¦¢¨©¦

ìò ,LBãwä eðéaø epîemiyp` mze`äåäå ,ìááa àúéúL ïéìáb eåäc ©©¥©¨©©£¨§¦§¦¨§¨¤©£¨
déì òéîLc úéìå ,àúéúL ïéìáb eåäc ìò ,LBãwä eðéaø epîe éaø çåö̈©©¦©©¥©¨©©£¨§¦§¦¨§¥¦§¦©¥

,el ziivy in did `le ±øñéîì déãéa àìéç úéìåegeka did `le ± §¥¥¨¦¥§¥©
,xeq`läãeäé éaøa éñBé éaøcîiqei iax zhiyk mibdep eidy oeik - ¦§©¦¥§©¦§¨

m` ,dar elit` zizy labl xzeny xaeqe eilr wlegd dcedi xa
.iepiya z`f dyer

d`ian ,leaib oipra iel lye ixirf ly mqwpta aezkd xkfpy ab`
wqerd iel oa ryedi iax ly eqwpta aezkd sqep oipr `xnbd

:mc`d zepekz lr zelfnd zrtydaòLBäé éaøc déñ÷ðétà áéúk§¦©¦§¨¥§©¦§ª©
àaLa ãçác ïàî éàä ,éåì ïa,oey`x meia clepy mc` ±øáb éäé ¤¥¦©©¦§©§©¨§¦§©

déa àãç àìådcn ea didz `le ,zg` dcina mlyen mc` didi ± §Ÿ£¨¥
:`xnbd zl`ey .zxg` zg`éàîdpeekd dn ±,[déa àãç àìå] ©§Ÿ£¨¥

eáéèì ãç àìå àîéìéàcer el didz `ly dpeekdy xn`p m` ± ¦¥¨§Ÿ©§¦
,daeh zxg` dcnéàåä àaLa ãça àðà ,éMà áø øîàäåip` ± §¨¨©©©¦£¨§©§©¨£©

.eizecina blten did iy` ax `lde ,oey`x meia izclepåàì àlà¤¨¨
dcin elit` el didz `ly dpeekd i`ce `l` ±eLéáì àãçzg` ± £¨§¦

,drxàaLa ãça ïééååä ,àzæB÷÷ øa éîéãå àðà ,éMà áø øîàäå± §¨¨©©©¦£¨§¦¦©¨§¨©§¨§©§©¨
y `l` ,oey`x meia epclep epipyðàCìî àmkg cinlz xnelk , £¨¤¤

éápb Léø äåä àeäåy`x `ed oey`x meiy itl ,miapbl y`x ± §£¨¥©¨¥
miclepy rnyn ,y`xl didi ea clepd okle ,ziy`xa dyrnl

.miryx mbe miwicv mb oey`x meiaàlàmeia clepdy dpeekd ¤¨
oey`xeLéáì élek éà eáéèì élek éàmiaeh eidi eizecin lky e` ± ¦¥§¦¦¥§¦

mirx mlek e`øBà äéa eøaéàc àîòè éàî),miwicvl fnx `edy ©©£¨§¦¨¥
CNBçåmiryxl fnx `edy(. ¨¤

,eqwpta azkp ceràaLa éøúác ïàî éàäipy meia clepd ±éäé ©©§¦§¥§©¨§¦
ïæbø øáb.zeixad oia laewn `le oqrk mc` didi ±,àîòè éàî §©©§¨©©£¨

àiî déa eâéìtéàc íeMîmind ewlgp ipy meiay meyn ± ¦§¦§¦¥©¨
.mc` ipa x`yn lcai `ed jk ,[mipezgzde mipeilrd]

àaLa àúìúác ïàî éàä,iyily meia clepd ±øéúò øáb éäédidi ± ©©§¦§¨¨§©¨§¦§©£¦
xiyr mc`àäé éàpæå.s`ep didie ±déa eøaéàc íeMî ,àîòè éàî §©©§¥©©£¨¦§¦¨¥

,íéáNòeiqkp eaxzi oke ,leab ila genvle lecbl xdnn ayrde £¨¦
.leab zvixt `edy se`ipl fnx mbe ,leab ila
øéäðå íékç øáb éäé ,àaLa äòaøàác ïàî éàälrae mkg ±zxcd ©©¦§©§¨¨§©¨§¦§©©¦§¨¦

.miptdéa eìzéàc íeMî ,àîòè éàîd iriaxd meia,úBøBàî ©©£¨¦§¦§¥§
xn`pe(bk e ilyn).dxez lr fnxn xe`dy ixd ,'xe` dxeze'

íeMî ,àîòè éàî .íéãñç ìîBb øáb éäé ,àaLa äMîçác ïàî éàä©©§©£¦¨§©¨§¦§©¥£¨¦©©£¨¦
,úBôBòå íéâc déa eøaéàcecqga mipefipe mpefnl migxeh mpi`y §¦¨¥¨¦§

.`ed jexa yecwd ly
àúaL éìòîác ïàî éàä,zay axra clepy ±ïøfç øáb éäémc` ± ©©¦§©£¥©§¨§¦§©©§¨
,dn xac xg` xfgny,÷çöé øa ïîçð áø øîàl dpeekdïøfç ¨©©©§¨©¦§¨©§¨

,úBöîajxcd zay axray enk ,zeevn miiwl xfgny xnelk §¦§
.zay ceak zevn xg` xfgl

éäé àúaLác ïàî éàäcleei ±.úeîé àúaLa,mrhdeeìéçàc ìò ©©¦§©§¨§¦§©§¨§©§©¦
àúaLc àaø àîBé éäBìòzayd lecbd meid z` eilr ellgy lr ± £¦¨©¨§©§¨

z`f el `dze ,ea ewqrzi `l zaya znyk dzr okl ,ezcila
.dxtkléø÷úé àaø àLéc÷å ,àìéL áø øa àáø øîàmc` eze`e ± ¨©¨¨©©¦¨§©¦¨©¨¦§§¥

dxeza xn`p zay lry itl ,yecwe yext didi ,zaya clepy
(`i k zeny).'EdWCwie'©§©§¥

:iel oa ryedi iax ly efn dpey drc d`ian `xnbdéaø eäì øîà̈©§©¦
àðéðç,iel oa ryedi iax ly eqwpta e`xwy micinlzle÷et± £¦¨
e e`véàåéì øáì déì eøîà,[ryedi iax-] iel ly epal -àìdìfî ¦§¥§©¦©Ÿ©©
d lyíøBb íBé,ea clepd zepekz z`,íøBb äòL ìfî àlàxnelk ¥¤¨©©¨¨¥

z` raewd `ed mc`d zcil zrya ehlyy zelfnd zrayn cg`
.eizepekz

änçác ïàî éàä,dng lfna clepy in ±ïzåéæ øáb éäémc` didi ± ©©¦§©¨§¦§©¦§¨
,mipt zxcd lradéìécî ìéëà éäéelyn lk`i ±déìécî éúLå± §¦¨¦¦¦¥§¨¥¦¦¥

leab dbiqn dpi`y ynyk ,mixg` leab biqi `le elyn dzyie
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רכג ripvnd` cenr epw sc ± ixiyr wxtzay
àéä äãeäé øa éñBé éaø.)zpizPnC ,iEPiW Dil iPdn `l iAx i`CENit` aiIgin min ©¦¥©§¨¦§¦©¦¨§©¥¥¦§¦§¦©©¦¦©©£¦

dcEdi xA iqFi iAxl la` .oqxEn iAB opixn`cM ,lEAiB xA e`lC icinA(cr xn`C §¦¥§¨©¦¦§¨§¦©©¥§¨£¨§©¦¥©§¨§¨©©
lAbIWoilaFB `kd -.lif`e WxtncM ,ci xg`lM"pdeniPWn `wC `Ed:BaLïéLç. ¤§©¥¨¨§¦¦§©©¨§¦§¨¥§¨¥§§¨§©¥¤£¦

,ceexzAoilaFB EpiidC:íéúBLåíBúéæéøönä.,`Ed dwWn inp d`Etx e`laC §©§¨§©§§¦§¦¦©¦§¦¦§¨§¨©¦©§¤
d`Etxl mc` dzFW oiwWOd lM :opzC¦§©¨©©§¦¤¨¨¦§¨

):hw sc lirl(:äáòa.- dMxA ,oilaFB oi` §¨¨¥§¦§©¨
,oiWgFAdWil Ff oi`W:õîBçä ïúBð ìBça £¦¤¥¦¨©¥©¤

'åë.lFgA FMxC oM :xnFlM:àìaâìéác §©¥©§©§©¨¨§¥
déLð.lAbnE eia` zFndA xnFWolk`n: ¨¥¥§¥¨¦§©¥©£¨¨

ìéáb à÷c.iEPiW i"r oqxEn:aLèdéa.`dC §¨¨¥§¨¦§©¥§¨
opY "oilaFB `l la`" `nlr iNEkl:ïéìáBb. §¥¨§¨£¨Ÿ§¦§©§¦

`wC `Ede ,lif`e WxtncM ,iEPiW i"r oqxEn§¨¦§¦§¨¥§¨¥§§¨
iPWn:àìåïéôñî.oi` ,ixFzlozF` oixin`n: §©¥§Ÿ©§¦§¥¥©£¦¦¨

déðMéìa èé÷ì àìãe.`l oiicrW ohw lbr §¨¨¥§¦¨¥¥¤¨¨¤£©¦Ÿ
lFk`l cOEl:éléî éðäå.xYEnC ,oxn`C ©¤¡§¨¥¦¥©£©©§¨
oqxEn lAbl:áøòå éúL.KilFn zg` mrR §©¥§¨§¦¨¥¤©©©©¦

axr zg` mrtE ,izW lTOd:éìkì Bøòðî. ©©¥§¦©©©©¥¤§©£©§¦
eil`n axrzn `Ede:déñ÷ðétà.zFgEl §¦§¨¥¥¥¨©¦§§¥

mixgFq lW ozF`M ,Ff mr Ff zFxEWw:eäî §¦§¨¤£¦©
÷øôì.,Ff dnda iptNW ilM KFYn zzl §¨¥¨¥¦§¦¤¦§¥§¥¨

DYxag iptl zzle:àãç én÷ àãç.`zNin §¨¥¦§¥£¤§¨£¨©¥£¨¦§¨
zzl oilibxW dCn `cg .`id DWtp iR`A§©¥©§¨¦£¨¦¨¤§¦¦¨¥
oke ,zAWA diptl zzl xYEn dnda iptl¦§¥§¥¨¨¨¥§¨¤¨§©¨§¥

iYxY iOw iYxYqEa`A zFlkF`dcg`:ìáà ©§¥©¥©§¥¨§§¥¤¨£¨
ézøz én÷ àúìz.aidi `l lFgaE li`Fd §¨¨©¥©§¥¦§¨¨¥

y"ke ,Kixv `lC `gxh ied - i`d iM Edl§¦©¨¥¦§¨§¨¨¦§
`cg iOw iYxY:éaø dén÷ úéøîà.iel iAx ©§¥©¥£¨£¨¦©¥©¦©¦¥¦

iWpi` Kpd lr iAx mcw xn` `EdC ,irYWn¦§¨¥§£©¢¨©¦©¨¨¡¨¥
oilabC`zizW:äãeäé øa éñBé 'øcî.xA §¨§¦§¦¨¦§¥©§¨©

ici lre darA s` lirl ixW dedC DiYbElR§§¥©£¨¨¥§¥©§¨¨§©§¥
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.éàãìëiaxr"a i"yxity enk `le .miakeka mifeg epiidc rnyn `ibeq dleka

"migqt):biw sc("'ebe didz minz" xn`py mi`clka oil`ey oi`y oiipn

oi`y oipn :yxc ixtqae ."'ebe eptz l`" aizk `icdac :dyw cere .ae` epiidc :yxite

`id `zlin `cg miakeka dfege lxebe ,"didz minz" xn`py ± zelxeba oil`ey:

éáødlap dzid `l m` xne` dcedi

'ek y"rn.migqta gken ikid :dniz

eteqa "ebdpy mewn" wxt)mye :ep sc,(w"tae

dviac)mye :e sc(mc`l okenc oizipzn jdn

ied mc`l oken mlerl ?mialkl oken ied `l

`xiq`c `nrh epiid `kde ,mialkl oken

,xeqi` zngn dvwen i`edc meyn ± mialkl

dig die`x dzid `ly)`l(mc`l)`le

mialkl!(ozil miie`x mixac yic :i"x uxize

.oda `veike zeter oebk ,miig mialkd iptl

oken ied `l mc`l okenc e`l i` ,jkld

wgvi x"de .mialkl ozil `ixy ded ± mialkl

dlap dzid `l m` :'ipzna qixb xi`n x"xd oa

,zehiyta xity iz` `zyd .dxeq` ± h"eirn

.xeqi` zngn dvwen epi`e ,mc`l xity okenc

dvia yixac ;il `xidp `le).a sc(dpin wiic

zay iab :`nl` ,y"xk `pz dl mzq zay iabc

dxizi dpynnc :yxtn zxet x"de !`ipzin

y"rn dlap dzid `l m`" ipznl l"dc ,wiic

on dpi`y itl" l"v i`nc ,`l eze "dxeq`

oken ied elit`c :dl ipz ikdl `l` ?"okend

± xeqi` zngn dvwen did `ly ,ixnbl mc`l

x"n .mialkl oken ied `l:

ìàåîùåy"xk dkld xn`.:i"xl dniz

wetizc ?il dnl l`enyc izxz

lgxe dalgl fre ,ifefc ikxkc `iddn dil

w"t idliyc dzfibl)mye :hi sc(:i"x uxize

`kdc dvwenn liw mzdc dvwenc:

àîâøúmiycw zndaa ixirf.:i"xl dniz

k"r ?y"xk l"qc `kdn gken ikid

wxt gkenck ,miycw zndaa dnwe`l jixhvi`

"oicv oi`"):fk sc dvia,(inp 'ipznc meyn

dn .z`nhpy dlgd `le :dlr ipzwc ,`wic

i`d gkne .miycwc dnda s` ,miycwc dlg

dcen :xn`c ,xnin` xa xnl mzd jixt `weic

i"x wigce .oixeq`y ezny miig ilraa y"x did

ixirf yxit `ly q"ydl dil miw ikdc :uxzl

x"n .y"xk dnwe`l irac meyn `l` ok:àäå
oi` opze dpyn mzqk dkld opgei x"`

'ek oirwan.`lc `kdn gken ikid :i"xl dniz

`nyc ,dcedi iaxk i`ce `iddc ?y"xk l"q

oial i`vwzi`c ebin opgei iaxl dil zi`

dxewe .`nei ilekl i`vwzi` zeynyd

zeynyd oia i`vwzi` ,y"xl elit` ,dxaypy

qik oexqg zngn dvwen i`edc .dzxiay mcew

i`vwzi` `l oizipzna la` .y"x dia dcenc

`idy dn dvwen `idd dil zilc ,zeynyd oia

zi` i`c :uxzl iax dvex dide .mc`l zcner

i`ce xqe` did ± i`vwzi`c ebin opgei 'xl dil

ol ded .mivwen md miig ilrac ecen `nlr ilekc ,dxeq` dzid lhlhl edin ± lirl ziyxitck ,dhigy `la mialkl die`x dzidy idp ixdy ,zaya dlapzpy dnda lhlhl

`nrh opilzc ,oixyepd zexit` dedc icin zaya dlap lhlhl dxqe`l epl oi` ± lhlhl dvwen `idy meyn ,mialkl die`x `idy oeik :iax iptl izpce .i`vwzi`c ebin :xninl

dvia yixa).b sc(t"r` ,oixaegn ocera miaxerl efgc oeik ,lhlhl ixiq` `l dvwen meyne ,yelzie dlri `ny)(boizipzn `nzqnc :iax uxize .lhlhl oixeq` eid oxeag zray

:`nl` .dvgnl `le ,oizipznc oerny iaxk dkld :xn`c opgei iax i`w edlek`e ,y"x ixy edlekac ,mialkl oiie`x opi`y oia miig ocera mialkl oiie`xy oze` oia ,ixii` oipr lka

x"n .i`vwzi`c ebin dil zil:àäådpyn mzqk dkld opgei iax xn`.dvia yixa).a sc(:iax xn` .`nzq 'ipznc `nzql aiygc rnyn y"xk `pz ol mzqc zay iab opixn`

x"n .miaxk aiyg `l` ± `wec e`l `nzqe ,dcedi iax bilt inp oizipznac oeik `nzqk aiyg `l i`cec ,xn`w `nzq meyn e`l(:
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.çøæîa déì àðéî÷Bîe àðøãäî ,áøòîa ÷ãö éà÷c§¨¥¤¤§©£¨§©§¨¨¨¦¨¥§¦§¨

."Bìâøì eäàø÷é ÷ãö çøænî øéòä éî" áéúëc eðééäå§©§¦§¦¦¥¦¦¦§¨¤¤¦§¨¥§©§
èìaàå ìàeîLc .ìàøNéì ìfî ïéà ,éîð ìàeîLcîe¦¦§¥©¦¥©¨§¦§¨¥¦§¥§©§¥

ðä éìæà÷ eåäå ,éáúé eåäèìaà ì"à .àîâàì éLðéà C £¨§¦©£¨¨§¦¨©¡¨¥§©§¨©§¥
ìàéåéç déì ÷éøè ,éúà àìå ìéæà àøáb éàä :ìàeîL ¦§¥©©§¨¨¥§¨¨¥¨¥¥¦§¨

ìéæà Y àeä ìàøNé øa éà :ìàeîL ì"à .úééîe¨¥§¥¦©¦§¨¥¨¥
déðeèì déãL ,èìaà í÷ .éúàå ìéæà éáúécà .éúàå§¨¥©§¨§¦¨¥§¨¥¨©§¥©§¥§¥
ì"à .éáBb ézøúa éãLe ÷éñôc àéåéç déa çkLà©§©¥¦§¨¦§¦§¦§©§¥¥
ïðéîøî äåä àîBé ìk :ì"à ?zãáò éàî :ìàeîL§¥©£©§§¨¨£©§©¥©
ãç àkéà äåä àðcéàä .ïðéìëàå éããä éãäa àzôéø¦§¨©£¥£¨¥§¨§¦©¨¦¨¨£¨¦¨©
àðéîà .óñëéî à÷ äåä ,àzôéø déì äåä àìc ïpéî¦©§¨£¨¥¦§¨£¨¨¦§©¨¦¨
éàåL déaâì éàèî ék .àðéîøàå àðîéà÷ àðà :eäì§£¨¨¥§¨§¨§¦¨¦§©§©¥§©

éñëéì àìc éëéä ék ,dépéî éìé÷Lc ïàîk éàLôð:ì"à .ó ©§©§©¦§¦¦¦¥¦¥¦§¨¦§¦
"úånî ìévz ä÷ãöe" :Løãå ìàeîL ÷ôð !zãáò äåöî¦§¨£©§§§©§¥§¨©§¨¨©¦¦¨¤
ò"øcîe .dîöò äúénî àlà ,äpeLî äúénî àìå§Ÿ¦¦¨§¨¤¨¦¦¨©§¨¦§
éøîà ,àzøa déì àéåä ò"øc .ìàøNéì ìfî ïéà ,éîð©¦¥©¨§¦§¨¥§¨§¨¥§©¨¨§¦
÷éøè Y àððb éáì äìééòc àîBé àeää :éàcìk déì¥©§¨¥©¨§¨§¨§¥§¨¨¨¥
àeää .àáeè àúlénà àâéàc äåä .àúéîe àéåéç dì̈¦§¨¦¨£¨§¦¨©¦§¨¨©
áéúéà énøúéà ,àãeâa àúvc ,àzðaëîì äzì÷L àîBé¨§©§¨§©§©§¨©§¨§¨¦§©¥¦¥
éøñ à÷äåäYdì äì÷Là÷ ék àøôöì .àéåéçcdéðéòaC §¥¥§¦§¨§©§¨¦¨¨§¨¨£¨¨¨¥

äøîà ?zãáò éàî :äeáà dì øîà .døúa àéåéç éúàå§¨¥¦§¨©§¨£©¨£¨©£©§§£©¨
è eåäå ,àáaà àø÷ ,àéðò àúà àéðôa :déìélek éãéø ¥§©§¨£¨©§¨§¨©¨¨©£§¦¥¥

ézì÷L ,àðîéà÷ .déòîLc àkéìå ,àúãeòña àîìò̈§¨¦§¨¨§¥¨¦§©¥¨¥§¨§©§¦
ìévz ä÷ãöe" :Løãå ò"ø ÷ôð !zãáò äåöî :dì øîà .déìäéð äézáäé ,éì úéáäéc éàðzñéøì§¦§§©¦¨¦¦§©§¥¦£¥£©¨¦§¨£©§§§©§¨©§¨¨©¦
.ìàøNéì ìfî ïéà ,éîð ÷çöé øa ð"øcîe .dîöò äúénî àlà ,äpeLî äúénî àìå "úånî¦¨¤§Ÿ¦¦¨§¨¤¨¦¦¨©§¨¦§©¦§¨©¦¥©¨§¦§¨¥

éøa :éàcìk dì éøîà ÷çöé øa ð"øc dénéàcäøîà .déLéø ééBìb déz÷áL àì .äåä àápb C §¦¥§©¦§¨¨§¦¨©§¨¥§¦©¨¨£¨¨§©§¥©§¥¥¥£©¨
éLéø éqk :déìäøîà÷ éànà òãé äåä àì .éîçø éòáe ,àiîLc àúîéà Cìò eåäéúc éëéä ék ,C ¥©¥¥¥¦¥¦§¤¡£¨¥¨¨¦§©¨¨¥©£¥¨£¨¨©©©¨¨§¨

,àì÷éãì àæç déðéò éìc déLéø déåléòî àîéìb ìôð ,àì÷éc éúez ñéøb à÷ áéúé ãç àîBé .déì¥¨©¨¥¨¨¥¥¦§¨§©§¦¨¥¦¨¥¥¥§¥¥¥£¨§¦§¨
.déðéLa àøeaé÷ì déwñt ÷éìñ ,déøöé déîlà'éðúî,äîäaä éðôì ïéòeìcä úà ïéëzçî ©§¥¦§¥§¥§©¥§¦¨§¦¥©§¦§©§¦¤©§¦¦§¥©§¥¨

éôì ,äøeñà Y úaL áøòî äìáð äúéä àì íà :øîBà äãeäé éaø ,íéáìkä éðôì äìápä úàå§¤©§¥¨¦§¥©§¨¦©¦§¨¥¦Ÿ¨§¨§¥¨¥¤¤©¨£¨§¦
.ïëenä ïî dðéàL'îâìàeîLe) .äãeäé éaøk äëìä :àleò øîà (ïîéñ æ"çù ì"øò) øîúéà ¤¥¨¦©¨¦§©¦¨¨©¨£¨¨§©¦§¨§¥

éøL ìàeîLe øñà áøc éæeæc éëøëcî äãeäé éaøk äëìä øáñ áø óàå .(ù"øk äëìä :øîà̈©£¨¨§§©©¨©£¨¨§©¦§¨¦¦§¨¥§¥§©¨©§¥¨¥
àì àáè àîBéa dén÷ì àúôéøè éúééî eåä ék éåìc àä ék .äãeäé éaøk äëìä øáñ éåì óàå§©¥¦¨©£¨¨§©¦§¨¦¨§¥¦¦£©§¦§¥¨¨§©¥§¨¨¨¨
àì íéáìëì eléôàå ,àøLkúî àì àîìéc :øîàc .àúéì÷ìéwà áéúé ék àlà dì éæç äåä£¨¨¥¨¤¨¦¨¥©¦§©¦¨©£©¦§¨¨¦§©§¨©£¦¦§¨¦¨

îäa :ïðúc ù"øk äëìä øáñ éøéòæ óàå .ïBòîL éaøk äëìä :øîà ìàeîLe .àéæçäúnL ä ©§¨§¥¨©£¨¨§©¦¦§§©§¥¦¨©£¨¨§¦§©§¥¨¤¥¨
:éøéòæ àîbøúå ,dîB÷nî äpæéæé àì Yéaø óàå .éîc øétL Y ïéleça ìáà ,íéLã÷ úîäáa Ÿ§¦¤¨¦§¨§©§§¨§¥¦µ§¤¡©¨¨¦£¨§¦©¦¨¥§©©¦

:ïðúe ,äðLî íúñk äëìä :ïðçBé ø"à àäå ?éëä ïðçBé ø"à éîe .ù"øk äëìä :øîà ïðçBé¨¨¨©£¨¨§¦¨¨¨¦§¨¨¨£¨¨¦§¨¦§¨§©
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רכה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr epw sc zay(oey`x meil)

éà÷cakek cnr f`e wcv lfna zclepy meyn ±,áøòna ÷ãö §¨¥¤¤©©£¨
,dcledd zripn lr cnlny opev mewn `edyàðéî÷Bîe àðøcäî©§©§¨§¦¨

déìwcv akek z` cinr`e xefg` ip` ±çøæna,mg mewn `edy ¥©¦§¨
.dcledd zexyt` lr cnlnyáéúëc eðééäå(a `n diryi)øéòä éî' §©§¦§¦¦¥¦

,'Bìâøì eäàø÷é ÷ãö çøænî`di elfny mdxa`l mxb in ,xnelk ¦¦§¨¤¤¦§¨¥§©§
wcv akekl d"awd `xwy jk ici lr ,mipa el eidie gxfndn mg

.gxfnl axrndn `eaiy
énð ìàeîLcîey cnlp l`eny mr rxi`y dyrndn mbe ±ìfî ïéà ¦¦§¥©¦¥©¨

.ìàøNéìdyrn didy itlèìáàå ìàeîLcdfege ixkp mkg didy §¦§¨¥¦§¥§©§¥
,miakekaéáúé eåämiayei eid ±ðä éìæà÷ eåäåàîâàì éLðéà C± £¨§¦©£¨¨§¦¨¨¦§¥§©§¨

.mb`a mipw uevwl ekldy miyp` my eideèìáà déì øîà̈©¥©§¥
ììàeîL,my miyp`d cg` lràøáb éàädf mc` ±éúà àìå ìéæà ¦§¥©©§¨¨¦§Ÿ¨¥

,xefgi `le jli ±úééîe àéåéç äéì ÷éøè.zenie eze` yiki ygpy ± ¨¦¥¦§¨¨¦
ìàeîL déì øîà,hla`léúàå ìéæà àeä ìàøNé øa éà,xefgie jli ± ¨©¥§¥¦©¦§¨¥¨¦§¨¥

.dwcve dlitz el lireze l`xyil lfn oi`y meynéáúécà± ©§¨§¦
miayei md ceraéúàå ìéæà.aye mc` eze` jld ±décL èìáà í÷ ¨¦§¨¥¨©§¥©§¥

déðeèì`yn z` jilyd ±mc` eze` ly mipwdàéåéç déa çkLà §¥©§©¥¦§¨
ygp my `vne ±éáeb ézøúa éãLe ÷éñôcjezge jlyen didy ± ¦§¦§¦§©§¥¥

z` mnr jzge oigad `l mipwd z` uvw xy`ky ,zekizg izyl
.ygpdìàeîL déì øîà,mc` eze`lzãáò éàîaeh dyrn dfi` ± ¨©¥§¥©£©§§

.ygpdn zlvip ezekfay ziyrdéì øîà,l`enyl mc` eze`ìk ¨©¥¨
éããä éãäa àzôéø ïðénøî äåä àîBéepizxeagn cg` did mei lk ± ¨£¨§©¦©¦§¨©£¥£¨¥

lqa epzit z` cgi migipn epiide mlekn zt daebïðéìëàå- §¨§¦©
.cgia lqdn milke`eàðcéàä,meid ±ïðéî ãç àkéà äåädid ± ©¦§¨£¨¦¨©¦©

epzi`n cg`àzôéø déì äåä àìc,lql zzl zt el did `ly ± §Ÿ£¨¥¦§¨
óqkéî à÷ äåä.jka yiiazn dide -àðîéà÷ ,àðà eäì àðéîà £¨¨¦©¦£¦¨§£¨¨¦§¨

àðéîøàåztd z` meid dab`e mew` ip` ,dxeagd ipal izxn` ± §©§¥¨
.lqa gip`edéaâì éàèî ék,eil` izrbd xy`k ±éàLôð éàeL ¦§©§©¥©©©§©

dépéî éìé÷Lc ïàîk,xkk epnn gwel ip` eli`k invr iziyr ± §©¦§¦¦¦¥
,exear lql izqpkde ilyn izgwl dyrnleéqkéì àìc éëéä ékó ¦¥¦§Ÿ¦©¦

.yiiazi `ly ick ±déì øîà,mc` eze`l l`enyzãáò äåöî± ¨©¥¦§¨£©§§
.zlvip dzekfae ziyr devn÷ôð`vi ±,Løãå ìàeîLxn`p §©§¥§¨©

weqta(a i ilyn)àìå ,'úånî ìévz ä÷ãöe'wxy xnel drhzäúénî §¨¨©¦¦¨¤§Ÿ¦¦¨
äpeLî,dlibx dzinn `le dlivn dwcvàlàelit`dîöò äúénî §¨¤¨¦¦¨©§¨

zeiekfe l`xyil lfn oi`y df dyrnn gkene .dlivn dwcv
.lfnd z` zepyn

énð àáé÷ò éaøcîecnlp `aiwr iax mr rxi`y dyrndn mbe - ¦§©¦£¦¨©¦
yàzøa déì àéåä àáé÷ò éaøc .ìàøNéì ìfî ïéà,za el dzid ± ¥©¨§¦§¨¥§©¦£¦¨©§¨¥§©¨

éàcìk déì éøîà,miakeka mifegd el exn` ±äìééòc àîBé àeää ©§¦¥©§¨¥©¨§¨§¨
àððâ éáì,dtegl qpkzy mei eze`ay ±àúéîe àéåéç dì ÷éøè- §¥§¨¨¨¦¨¦§¨¦¨

.zenze ygp dpyikiàáeè àúlénà àâéàc äåä`aiwr iax did ± £¨§¦¨©¦§¨¨
.df oipr lr c`n b`ecàîBé àeäädzteg meia ±àzðaëîì dzì÷L ©¨§©§¨§©§©§¨

,dy`xa hiykz reaw didy adf ly dkiq dlhp ±àãeâa àzöc©§¨§¨
.xiway xega eze` dagze ±éîøúéàxacd oncfd ±déðéòa áéúéà ¦§§¥¥¦§¥¥

àéåéçcykzd zqpkday ±dkiqd z` miyn ila dagz xegl hi §¦§¨
.eze` dbxde my didy ygp ly epiraàøôöì,zxgnl ±à÷ ék §©§¨¦¨

dì äì÷Lhiykzd z` dlhpyk ±éøñ à÷ äåädøúa àéåéç éúàå C ©§¨¨£¨¨¨¦§¨¥¦§¨©§¨
.eixg` jynpe jxqp znd ygpd did ±dì øîà`aiwr iax,deáà ¨©¨£©

zãáò éàî.zlvip ezekfay ziyr aeh dyrn dfi` ±déì äøîà ©£©§§¨§¨¥
,ezaàéðôaoi`eyipd zcerqa yn` ±àáaà àø÷ àéðò àúà`a ± §©§¨£¨©§¨§¨©¨¨

.lke` ywiae gzta ipràúceòña àîìò élek éãéøè eåäålk ± ©£§¦¦¥¨§¨¦§§¨
,mzcerqa micexh eid miaeqnddéòîLc àkéìåz` erny `le ± §¥¨§¨§¥

.iprd zywaéì úéáäéc éàðzñéøì ézì÷L àðîéà÷izgwle iznw ± ¨¦§¨§©§¦§¦§§©¦©¦¦
,il zzpy lke`d zpn z`déìäéð dézáäé.el izzpe ±dì øîàiax §©§¥¦¨¥¨©¨

,`aiwrzãáò äåöî.zlvip dzekfae ziyr devn ±éaø ÷ôð ¦§¨£©§§§©©¦
,Løãå àáé÷òúånî ìévz ä÷ãöe''äúénî àlà äpeLî äúénî àìå £¦¨§¨©§¨¨©¦¦¨¤§Ÿ¦¦¨§¨¤¨¦¦¨

.dîöòz` zepyn zeiekfe l`xyi lfn oi`y df dyrnn gkene ©§¨
.lfnd

énð ÷çöé øa ïîçð áøcîey cnlpáøc dénéàc .ìàøNéì ìfî ïéà ¦§©©§¨©¦§¨©¦¥©¨§¦§¨¥§¦¥§©
éàcìk dì éøîà ÷çöé øa ïîçð,miakeka mifegd dl exn` ±éøaC ©§¨©¦§¨©§¦¨©§¨¥§¦

äåä àáðb.apb didi jpa ±déLéø ééelb déz÷áL àìel dgipd `l ± ©¨¨£¨Ÿ§©§¥©¥¥¥
,y`xd ieliba zkll en`éLéø éqk ,déì äøîàéåäéúc éëéä ék C ¨§¨¥©¥¥¥¦¥¦§¤¡¥

éîçø éòáe àiîLc àúîéà Cìòjilr `dzy ick jy`x z` dqk ± £¨¥§¨¦§©¨§¥©£¥
.rxd xvi ja helyi `ly mingx ywae ,miny z`xiòãé äåä àìŸ£¨¨©

wgvi xa ongp axdéì äøîà÷ éànà.en` jk el dxn` recn ± ©©¨¨§¨¥
àì÷éc éúez ñéøb à÷ áéúé ãç àîBédpeye ayei did cg` mei ± ¨©¨¦¨¨¦¥¦§¨

,ely did `ly lwc zgzdéLéø äéåléòî àîéìb ìôpdltp ± §©§¦¨¥¦¨¥¥¥
,ey`x lrn dnilbddéðéò élc,eipir z` mixd ±àì÷éãì àæç± ©¥¥¥£¨§¦§¨

,ely epi`y lwc d`xedéøöé déîlà,exvi eilr xabzd ±÷éìñ± ©§¥¦§¥§¦
lwcl dlrdépéLa àøeaé÷ì dé÷ñt.eipiya mixnz leky` jzge ± ©§¥§¦¨§¦¥

ax ly elfn it lr ixdy ,l`xyil lfn oi`y gken df dyrnn
zepyl ezlitze ey`x ieqik elirede apb zeidl did cizr ongp

.elfn z`

äðùî
:dvwen oipra oerny iaxe dcedi iax zwelgna zwqer epzpyn

ïéòeìcä úà ïéëzçî,miyelzdäîäaä éðôìzeynyd oiaay s` §©§¦¤©§¦¦§¥©§¥¨
,mc` lk`nl micrein eid zayd zqipk lyemikzgnäìápä úà¤©§¥¨

íéáìkä éðôìdndad dzid zeynyd oiaae zaya dlapzp m` s` ¦§¥©§¨¦
.mc` zlik`l dhigyl zcneräúéä àì íà ,øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥¦Ÿ¨§¨

äøeñà ,úaL áøòî äìáð,mialkd jxevl lehlhaïî dðéàL éôì §¥¨¥¤¤©¨£¨§¦¤¥¨¦
ïëenäzcrein `l` mialk zlik`l zay axrn dpked `ly ± ©¨

ly zeynyd oia cnry xac lk dcedi iax zrcly ,mc` lk`nl
yeniyl xeq`e df yeniyl dvwed ,`edy lk yeniyl zay axr

.zayd lk lehlhle xg`

àøîâ
dkld ewqty yi ,dvwen oipra mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd

:oerny iaxk ewqty yie dcedi iaxk,(ïîéñ æ"çù ì"øò) øîzéà¦§©¦¨
äãeäé éaøk äëìä ,àleò øîàzayd zqipka dvwedy utgy ¨©¨£¨¨§©¦§¨

,xg` jxevl elhlhl xeq` ,mieqn xacläëìä øîà ìàeîLe)§¥¨©£¨¨
.äãeäé éaøk äëìä øáñ áø óàå .(ïBòîL éaøkjky cenll yie §©¦¦§§©©¨©£¨¨§©¦§¨

ezrcéæeæc éëøëcîzexegqd ieqikl zecreind zelvgnd oiprn ± ¦¦§¨¥§¥
,zepitqayøñà áøcevwedy oeik xg` jxevl mze` lhlhl §©¨©

zexegqd ieqikl,éøL ìàeîLeoerny iaxk wqty meyn xizd ± §¥¨¥
eze` dvwn mc` oi` ,mieqn yeniyl utg crii m` mby xaeqd

.xg` jxevl yeniyn ezrcnék ,äãeäé éaøk äëìä øáñ éåì óàå§©¥¦¨©£¨¨§©¦§¨¦
àáè àîBéa dén÷ì àzôéøè éúééî eåä ék éåìc àäeid xy`k ± ¨§¥¦¦£©§¦§¥§¨§©¥§¨¨¨

,dtixh `id m` wecal ,aeh meia dhgypy dnda eiptl mi`ian
dì éæç äåä àìdze` wcea did `l ±àúéì÷ìéwà áéúé ék àlà± Ÿ£¨¨¥¨¤¨¦¨¦©¦§§¦¨

lkei dtixh `vnz m`y ick ,dty`l jenqa ayiyk wx `l`
,enrhe .my dgipdl cinàøLkúî àì àîìéc øîàcxn`y iptn ± §¨©¦§¨Ÿ¦§©§¨

dtixh `vnz `nyàéæç àì íéáìëì eléôàåoeik die`x dpi` ± ©£¦¦§¨¦Ÿ©§¨
.mc` zlik`l zcner dzid aeh mei zqipkay

,ïBòîL éaøk äëìä øáñ éøéòæ óàå .ïBòîL éaøk äëìä øîà ìàeîLe§¥¨©£¨¨§©¦¦§§©§¦¦¨©£¨¨§©¦¦§
dnn ezrc `id jky cenll yieïðúcdpyna epipyy ±(:fk dvia), ¦§©

äúnL äîäaaeh meia,dîB÷nî äpæéæé àì,lehlha dxeq`y itl §¥¨¤¥¨Ÿ§¦¤¨¦§¨
àîbøúåx`iae ±éøéòæzxacny ,dpynd z`íéLã÷ úîäáa §©§§¨§¦¦§¤¡©¨¨¦

,mialkl dlik`dl xeq` okl ,d`pda dxeq` `idy oeiky ,dzny
a ìáàzndïéleç,d`pda zxzenyéîc øétLdzzl xzen ± £¨§¦©¦¨¥

.mialkl.ïBòîL éaøk äëìä øîà ïðçBé éaø óàå§©©¦¨¨¨©£¨¨§©¦¦§
:`xnbd dywnäëìä ïðçBé éaø øîà àäå ,éëä ïðçBé éaø øîà éîe¦¨©©¦¨¨¨¦§¨¨©©¦¨¨£¨¨

ïðúe ,äðLî íúñkdvia zkqna dpyn mzq epipye ±(.`l), ¦§¨¦§¨§©
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xcde"רכו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fpw sc zay(ipy meil)

ïéòwáî ïéàaeh meiaíéöòdwqdlúBøBwä ïî,oipal zecreind ¥§©§¦¥¦¦©
äøBwä ïî àìåbbayáBè íBéa äøaLpL`l` die`x dpi` dzrne §Ÿ¦©¨¤¦§§¨§

ecrep aeh mei zqipk ly zeynyd oiay oeik mrhde .dwqdl
ezrcn mze` dvwd zexewd lray `vnp ,oipal elld zexewd
zrck 'dpyn mzq' epiptl ixd .xg` jxevl mda ynzydl xeq`e
i`yx epi` ,`edy lk yeniyl utg dvwny mc`y dcedi iax
iaxk wqt opgei iaxy okzi ji`e ,xg` yeniyl ea ynzydl

:`xnbd zvxzn .oernyéðúî äãeäé øa éñBé éaøk àeää ,ïðçBé éaø©¦¨¨©§©¦¥©§¨©§¥
dì`ide ,'dcedi iaxa iqei iax ixac' my dpyna qxb opgei iax - ¨

.'dpyn mzq' dpi`
:zxg` 'dpyn mzq'n opgei iax lr dywn `xnbdòîL àz`a ± ¨§©

dviaa epipy ,zxg` dpynn `iyew rnye(:hk),ïéìéçúîaeh meia ©§¦¦
ynzydl,ïázä úîéøòa,df oaza eynzyd `l dzr cry s` ©£¥©©¤¤

gexq oaz mzqy meyne ,gexq oaza xaecny dzr dxaq `xnbde
.dwqdl cneràì ìáàdwqdl ynzydl miligzníéöòa £¨Ÿ§¥¦

äö÷enaLmivrl xve`l zynynd ziad ixeg`y dagx±] ¤©§¤
aeh mei axrn ezrc dzid `ly meyn ,[onf xg`l yeniyl
zeynyd oia m`y 'dpyn mzq' epiptl ixd .dwqdl ea ynzydl
zhiyke aeh meia mwiqdl xeq` ,dwqdl mipken mivrd eid `l
zvxzn .oerny iaxk wqt opgei iaxy okzi ji`e ,dcedi iax

:`xnbdéçeMàå éæøàa íúägey`e fx` ivra zwqer my dpynd ± ¨¨§©§¥§©¥
,oipal wxe j` micreind mixwi [daiwp fx`-]äö÷eîcmdúîçî §§¤¥£©

,ñék ïBøñçeäãBî ïBòîL éaø eléôà.aeh meia mda wiqdl xeq`y ¤§¦£¦©¦¦§¤
:zxg` 'dpyn mzq'n opgei iax lr dywn `xnbdòîL àzepipy ¨§©

dviaa dpyna(.n),ïé÷Lî ïéàïéèçBLåaeh meiaúàzendad ¥©§¦§£¦¤
úBiøaãnä,mrhde .megzl uegn dlila zeple mb`a zerexy - ©¦§¨¦

iax zhiyke ohgeyl odilr ezrc dzid `l zeynyd oiay oeik
,dcediúà ïéèçBLå ïé÷Lî ìáàzendadúBúééaäuegn zerexy - £¨©§¦§£¦¤©©§

.ohgeyl odilr ezrce megzd jeza dlila zepl mle` megzl
iaxk wqt opgei iaxy okzi ji`e dcedi iaxk 'dpyn mzq' ixd

:`xnbd zvxzn .oernyçkLà àðéøçà àîúñ ïðçBé éaø`vn ± ©¦¨¨§¨¨©£¦¨©§©
epipyy .dit lr wqte oerny iaxk zxaeqd zxg` 'dpyn mzq'

lirl dpyna(.bnw),ïéäéaâî ,íéøîBà éànL úéamiciaïçìMä ìòî ¥©©§¦©§¦¦¥©©ª§¨
ïétéì÷e úBîöò,dnda lk`nl miie`x md m` ,dcerqdn ex`ypy £¨§¦¦

iax zhiyke ,mc` lk`nn wlg zenvrd eid zeynyd oiay s`
.el ie`xd xac ezrcn dvwn mc` oi`y oernyíéøîBà ìlä úéáe¥¦¥§¦

eid md zeynyd oiay meyn zetilwe zenvr micia xiqdl oi`y
od zetilwe zenvry dcedi iax zhiyke ,mc` lk`nn wlg
xeq`e ,zayd zqipka dndal mipken eid `ly oeik dvwen

`l` .olhlhläìáhä úà ÷lñî[ogleyd gel-]døòðîe dlek §©¥¤©©§¨¨§©£¨
epi`y oeik xzen df ote`ae ,dpnn zeltep zetilwde zenvrde

lhlhn.miciaïîçð áø øîàåzia epiptly dpynd zqxibl mpn` §¨©©©§¨
,dcedi iaxk lld ziae oerny iaxk dvwen oipra mixaeq i`ny

mewn lknàlà eðì ïéà eðàdpyna zehiydy epizeax zlaw ¨¥¨¤¨
e ,zeketdïBòîL éaøk ìlä úéáe ,äãeäé éaøk éànL úéaxzeny ¥©©§©¦§¨¥¦¥§©¦¦§

lr .mc` lk`nl zeynyd oia oken didy xac dndal lik`dl
,ezenk dkld opgei iax wqt ,oerny iaxk lld ziay ef dpyn it

.'dpyn mzq'k zaygp lld zia zrcy oeik
iaxe oerny iax zewelgna dkldd zrxkd oipra dpc `xnbd

:zay zeklda dcediìëa ,øîà ãç ,àðéáøå àçà áø da éâéìt§¦¦¨©£¨§©¦¨©¨©§¨
dlek úaMä,zay ipipra oerny iaxe dcedi iax zewelgn lka ± ©©¨¨

øáì ,ïBòîL éaøk äëìäueg ±ñeàéî úîçî äö÷enîea dkldy £¨¨§©¦¦§§©¦§¤¥£©¦
.qe`n zvw `edy xac ezrcn dvwn mc`y xaeqd dcedi iaxk

:`xnbd zxxaneäéð éàîe,qe`in zngn dvwenl `nbecd idn ± ©¦
øð[zeliztde onyd mi`vnp eay ilkd-]ïLémrt ea ewilcdy±] ¥¨¨

lk jxevl elhlhl oi`e qe`n dyrp dfk xp .qxgn ieyrd [zg`
.zay dze`a ea ewilcd `l m` s` `edyäö÷eîa ,øîà ãçå§©¨©§§¤

ïBòîL éaøk äëìä énð ñeàéî úîçîqe`n xac dvwn mc` oi`y ¥£©¦©¦£¨¨§©¦¦§
ilk] irx ly sxb oebk ,xzeia qe`n `ed ok m` `l` ezrcn

,[mikxv ea miyeryøáìueg ±,øeqéà úîçî äö÷enîoiay xnelk §©¦§¤¥£©¦
zayd jynae xeqi` zngn ea ynzydl xeq` did zeynyd
oia dvwedy jezny dcedi iaxk dkld dfay ,xeqi`d xqed

:`xnbd zxxan .meid lkl dvwed ,exeqi` zngn zeynydéàîe©
eäéð,xeqi` zngn dvwenl `nbecd `id dn ±da e÷éìãäL øð ¦¥¤¦§¦¨

úaL dúBàadidy oeik elhlhl xeq` did zayd zqipkay ,dake §¨©¨
xg` s` zayd lk elhlhl xeq`e ,zivwend zadlyl qiqa

.dakyìáàaäãBî ïBòîL éaø eléôà ,ñék ïBøñç úîçî äö÷eî £¨§¤¥£©¤§¦£¦©¦¦§¤
.elhlhl xeq`yïðúclirl dpyna(:bkw),íéìkä ìkelit` ¦§©¨©¥¦
xeqi`l mzk`lnïéìhéðmlhlhl xzen ±,úaMaoerny iaxke ¦¨¦©©¨

,xeqi` zk`lnl micner mdy s` zaya mlhlhl xiznyõeç
ìBãbä øqnî,mivr xeqipl creind mipne` ly lecb xeqn ±åok ¦©¨©¨§

äLéøçî ìL ãúé,dyixgl creiny [rwxwd z` yxegy hend-] ¨¥¤©£¥¨
l `ly mdilra xdfp lega elit`ymiyeniy mda ynzyd

iax qik oexqg zngn dvwenay ixd .elwlwzi `ly mixg`
.elhlhl xeq`y dcen oerny

äðùî
zripnl zelert ziiyr ,zaya mixcp zxzd ipipra dpc epzpyn

:zaya devn ly zecicn oke ,zial d`neh zqipkíéøãð ïéøéôî§¦¦§¨¦
úaMa,zaya ,eza ixcp a`de ezy` ixcp xtin lrad ±ïéìàLðå ©©¨§¦§¨¦

íéøãðìk ,zaya mixcp xizdl mkgl xzene ±ïäLxy`k ± ¦§¨¦¤¥
`id dxzdd,úaMä CøBöìxzen meid lek`l `ly xcpy oebk §¤©©¨

.lek`l el xiziy mkgl l`yilïé÷÷Bôeote`a zaya minzeqe - §¦
irx`øBànä úàjezl ekxc d`neh qpkiz `ly ,ziad oelg ± ¤©¨

,ziadúà ïéããBîely dlcebúéìènäyly ly xeriy da yi m` §¦¤©©§¦
lawl zilhnd die`x df xeriya wxy ,zerav` yly lr

,d`nehäå÷nä úà ïéããBîemirax` likdl ick ea yi m` zrcl §¦¤©¦§¤
.min d`qïa ìeàL àaà éîéáe ÷Bãö éaø ìL åéáà éîéa äNòîe©£¤¦¥¨¦¤©¦¨¦¥©¨¨¤

e÷÷tL ,úéðèazayaøBànä úàoelgd z` enzqy -çéôèa- ¨§¦¤¨§¤©¨§¨¦©
,zial ekxc d`neh qpkz `ly ick qxg ly ckaúà eøL÷å§¨§¤

äãé÷näqxgn dieyrd dxrw ±,éîâaickúéâéba Lé íà òãéì ©§¥¨§¤¦¥©¦¥©¦¦
,åàì íà çôè çúBt.xaecn dna x`eai `xnbae,eðãîì íäéøácîe ¥©¤©¦¨¦¦§¥¤¨©§

ïé÷÷BtL,irx` ote`a oelg minzeqy ±ïéããBîedevn ly zecicn ¤§¦§¦
,dkld z`xedl zexeywd el` oebkïéøLB÷åly epi`y xyw §§¦

,dligzkl elit` `niiw.úaMa©©¨

àøîâ
:zaya mzxzde mixcp zxtd oipra dpc `xnbdeäì àéòaéà- ¦©§¨§

m`d ,daiyid ipa ewtzqdäøôäezy`l xtin lrady xcp ly £¨¨
xzen ,zayaïéadyrp xacd m`CøBöìzaydCøBöì àlL ïéáe ¥§¤¥¤Ÿ§¤

meia wx ezy` ixcp z` xtdl leki lray meyn ,mrhde .zayd
m` s` xtiy minkg eliwd okl ,xtdl lkei `l xgnle erny

,zayd jxevl dpi` dxtddå`weecäìàL,xcp xizdl mkgl §§¥¨
ïéà CøBöìe ,exizd ok` ±àì CøBöì àlL,exizdéëä íeMîe §¤¦¤Ÿ§¤Ÿ¦¨¦

éããäî eäðéâìt÷mdn cg` lk dpye `pzd wlig df mrhne ± ¨©§¦§¥£¨¥
,'mixcpl oil`yp'e 'mixcp oixitn' ,ecalàîìéc Bà`ny e` ± ¦§¨

äøôälrad ici lr xcp lyénð`id mb -ïéà CøBöìzxzen ±àlL £¨¨©¦§¤¦¤Ÿ
éããäî eäì âéìt à÷c àäå .àì CøBöìlk dpy `pzdy mrhde ± §¤Ÿ§¨§¨¨¦§¥£¨¥

,'zayd jxevl mixcp oixizne oixitn' hwp `le ecal mdn cg`
äøôäc íeMîe lrad ici lr `idéøö ïéàïéc úéa C,mkg e`äìàLe ¦©£¨¨¥¨¦¥¦§¥¨

exizdl xcp lyïéc úéa äëéøö.mkg e` §¦¨¥¦
:`ziixan wtqd z` zhyet `xnbdáø éác éèeæ éðúc ,òîL àz̈§©§¨¥¥§¥©

,úaMä CøBöì úaMa íéøãð ïéøéôî ,àtty wiicl yieúaMä CøBöì ¨¨§¦¦§¨¦©©¨§¤©©¨§¤©©¨
.àì úaMä CøBöì àlL ,ïéà¦¤Ÿ§¤©©¨Ÿ

:daiyid ipa ewtzqdy wtqa zxg` oeyl d`ian `xnbdàðMéì¦§¨
,eäì àéòaéà ,àðéøçàxcpd zxzdy ,dpynd dazky i`pzd m`d ©£¦¨¦©§¨§
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רכז ripvnd` cenr fpw sc ± ixiyr wxtzay
ïéòwáî ïéàúBøBwä ïî íéöò.zFxFTd lW x`eqzFxEcqE zFvwEOd:oipalïî àìå ¥§©§¦¥¦¦©§¨¤©©§§§¦§¨§Ÿ¦

äøB÷.d"t`e ,`niiw dwQdl `YWdnE ,mFId dxAWPW dpWid-oiaE li`Fd ,xEq` ¨©§¨¨¤¦§§¨©¥¨§¨§©¨¨¨§¨©¨¦¥
:ikdl oMzi` `l zFWnXdïéìéçúî.znixrA wiQdl`paizA KYrC `wlq `w .oaYd ©§¨¨¦§©§¨¦©§¦¦§©¦©£¥©©¤¤¨¨§¨©§¨§¦§¨

:dwQdl DinzqC ,`ixqäö÷enaL íéöòa àì ìáà.mgiPdWFziA ixFg`W dagxA ©§¨¦§¨¥§©¨¨£¨Ÿ§¥¦¤©§¤¤¦¦¨¨§¨¨¤£¥¥
mvwdezFnildvwEn .eizQd-dagx §¦§¨¦©§¨§¤§¨¨

dvwdW ,miYa ixFg`Wqipkdl Fzia ixFg` ¤£¥¨¦¤¦§¨£¥¥§©§¦
:xvF`l xaC mWaéæøàéçeMàå.xkf fx`fx`e ¨¨¨¨¨§©§¥§©¥¤¤¨¨§¤¤

oicnFrW dawp:oipalïé÷Lî.`gxF` §¥¨¤§¦§¦§¨©§¦§¨
`dYW ,`kWnC `kxiq mEXn ,hwp `zNinC§¦§¨¨©¦¦§¨§©§¨¤§¥

:hiWtdl dgFpúBiøaãî.)`(zFrFxWxt`A ¨§©§¦¦§¨¦¤©£¨
,cinYzFplemEgYd KFzA:àðéøçà àîúñ. ¨¦§¨§©§§¨¨©£¦¨

`nzqM aiWg lNd ziA:ïéìhéð íéìkä ìk. ¥¦¥£¦¦§¨¨¨©¥¦¦¨¦
`id oFrnW iAxe ,xEQi`l oYk`ln 'it`e:õeç ©£¦§©§¨§¦§©¦¦§¦

ïîøqnäìBãbä.`idW dxibnoipnE`luFwl ¦©©¨©¨§¥¨¤¦§¨¦¨
,`Ed qiM oFxqg zngn dvwEnE .mivr DÄ¥¦§¤¥£©¤§¦

`NWExAYWioiMqM iEUr `EdW ,mivixg ¤Ÿ¦§©§£¦¦¤¨§©¦
zFnibR `ln:äLéøçî ìL ãúéå.z` xtFgd ¨¥§¦§¨¥¤©£¥¨©¥¤

f"rlA `"xhlew ,rwxTd:'éðúîïéøéôî. ©©§©§©©§¦¦
FYW`l lrA:ïéìàLðå.mkgl:CøBöì ïäL ©©§¦§§¦§¨¦§¨¨¤¥§¤

úaMä.xcPW oFbM[mFId] lFk`l `NW: ©©¨§¤¨©¤Ÿ¤¡©
eïé÷÷BôøBànä úà.ixn`C opAxM)sc lirl §¦¤©¨§©¨©§¨§¦

:dkw:(oFNgd wwR oiwwFR:úà ïéããBîe §¦§¨©©§¦¤
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אגרות קודש

 ב"ה,  א' אלול, תשכ"ג

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ הרב שלמה שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום הראשון.

וסביבתה  מיניאפאליס  בעיר  והפצתה  היהדות  בביסוס  מהפעולות  הבשו"ט  על  ת"ח  ת"ח 

במסגרת סניף המרכז לעניני חינוך אשר בהנהלת גיסו הוו"ח אי"א נו"נ בעל מרץ וכו' הרב משה שי', 

ומובן שנעם לי לקרות בסיום דבריו אלו, אשר גם זוגתו תחי' עזרה בהנ"ל והשתדלה בזה וגם הצליחה.

ובפרט אשר בשטח החינוך - היכולת בידי בנות ישראל, שכל אחת מהן נקראת בת שרה רבקה 

רחל ולאה, לעשות יותר מאשר האנשים, וכנראה במוחש.

ויהי רצון אשר הצלחתם האמורה תעורר אצלם כחות נוספים לפעול במשך הזמנים שלאחרי 

כי אם  ומצות,  בד' אמות של תורה  נמצאים  ורק באלו שכבר  ולא להסתפק אך  בכיוון האמור,  זה, 

להשתדל גם להוציא יקר מזולל, וכידוע הפלגת חז"ל בזה )ב"מ פ"ה א'(.

אף שאין הזמן גרמא כלל להאריך בחצי השני של מכתבו, ובפרט שמפורסמים הדברים בכ"מ 

ומהם גם בנדפס, בכל זה בתור הכרת תודה בעד הקורת רוח שגרם בחצי מכתבו הראשון, לא אסתפק 

בהערה גרידא, כ"א גם באיזה ציונים וכו'.

וכל החילוקי דיעות הם,  ענין בזה,  לכל הדיעות שיש  גידול הזקן, הרי פשוט הוא  בנוגע לענין 

האם יש להתיר כשמוכרחים כביכול בהאמור, ואם זהו איסור דרבנן או דאורייתא, אבל, כנ"ל, פשוט 

הוא בנגלה דתורה וביחוד וביתר שאת בפנימיות התורה, אשר בתקוני-דיקנא )כפי שהם נקראים בזהר 

ובספרי הקבלה, המקובלים בכל תוקף תורה שבע"פ על כ"א מבנ"י( קדושה נעלית ביותר וביותר, ומדתו 

של הקב"ה מדה כנגד מדה, מדת )תקו"ד של( האדם )התחתון( תמשיך במדה זו מלמעלה כביכול.

ובודאי מילתא היא, אשר כולי עלמא מודים וקורים להנ"ל "צלם אלקים".

התורה,  מן  ברור  איסור  הוא  לאחריו,  וגם  לפניו  פוסקים  וכו"כ  צדק  הצמח  אדמו"ר  לדעת 

כמבואר בשו"ת שלו, ובהוספה עליהם - בפסקי דינים שלו. ועיין ג"כ בדרכי תשובה על היו"ד. ובשו"ת 

פנימיות התורה  והן ע"פ  נגלה  ע"פ  ובארוכה הן  דיעות בהנ"ל  וקבץ כמה  מנחת אלעזר ח"ב סמ"ח. 

המשך בעמוד הבא



רכט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fpw sc zay(ipy meil)

ä÷eãñ úéâéâådzidïab ìò úçpeîdlid`de mizad zevign lr ± §¦¦§¨©©©©¨
did yygd .wcqd cbpk zibibd zgz gpen did znde ,liayd lr

ibiba wcqd m`yzexyt` znd z`nehl oi` ,gth elcb oi` z
ziad on gezty oelgd jxc ziad jez l` zqpkpe dlrnl zelrl

.liayd epiidc ,mizad ipy oiay geixd l`øBànä úà e÷÷ôe¨§¤©¨
çéôèaqxg ly cka oelgd z` zaya enzq zn mc`dy mcewe ± §¨¦©

lr eabn `nhp epi` qxg ilky oeiky ,ueg itlk dpet ckd abyk
.zial qpkdl dleki d`nehd oi`e dvivgl aygp ckd okeøL÷å§¨§

äãé÷nä úà,zibibay wcqd lceb z` cecnl eywa okn xg`l ± ¤©§¥¨
eze` exywe gth agexa qxg ilk egwl df jxevleéîâadpw-] §¤¦

,mlerl my eze` xi`yi `l mzqd one dnda lk`n `edy [seq
ly epi` xywdy `vnpe yaiiziyk wzpzi inbd ixdy cere

wcqd lr dciwnd z` egipde ,`niiwçúBt úéâéba íL Lé íà òãéì¥©¦¥¨©¦¦¥©
agexa gezt wcq ±,åàì íà ,çôèqpkdl dleki dciwnd m`y ¤©¦¨

ld`l zaygp zibibd oi`e gth gzet wcqa yi ixd ,wcql
m`e ,oelgd jxc zial zqpkp dpi`e dlrnl dler d`nehe

zibibde ,gth wcqa oi`y ixd ,wcql zqpkp dpi` dciwnd
.oelgd jxc zial zqpkp `ide d`nehd lr dlid`n

:dpyna epipy.úaMa ïéøLB÷å ïéããBîe ïé÷÷BtL eðãîì íäéøácîe¦¦§¥¤¨©§¤§¦§¦§§¦©©¨
:zaya dcicn oipra dyrn d`ian `xnbdLéø éáì òìwéà àleò¨¦§©§¥¥

áéúéc àðeä áø øa äaøì dééæç ,àúeìbzayaàiîc àðåeàajeza ± ¨¨©§¥§©¨©©¨§¨¦§©¨¨§©¨
min ly zibibdéì çLî à÷å.dlcb z` ccne ±déì øîà`ler §¨¨©¥¨©¥

,daxlïðaø éøîàc øîéàminkg exn`y xnel ep` milekiy dn ± ¥©§¨§¦©¨¨
`weec epiid ,zaya micceny,äåöîc äãéãîdcicn la`åàìc §¦¨§¦§¨§¨

äåöîixdy ,devn ly dcicn da jiiy `ly zibibd ly ef enk] ¦§¨
[milka milaeh oi`øeîà éî.xzeny exn` dfa mb ike ±déì øîà ¦¨¨©¥

,`lerl daxàðà àîìòa ÷qòúîmyl dcicna wqer ip` ± ¦§©¥§¨§¨£¨
.xeqi` dfa oi`e ef dcicna jxev lk il oi`e cala reyry

êéùçäù éî êìò ïøãä
úáù úëñî äì à÷éìñå
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בספר עמודי ארזים להרב מרגלית שי' מירושלים עיה"ק ת"ו, שהעתיק דברים נפלאים וגם מבהילים 

בנוגע לגידול הזקן ולהפכו. - ושם גם מכתב הגאון הרגצובי )הר"י רוזין( שזהו איסור גמור.

הסיבות לשלילה שכותבם ועל הסדר:

א( חשש שע"י גידול הזקן יעלה בדעתו שזהו פוטרו משאר עניני תורה ומצוה.

עניני  ועאכו"כ  מצוה  הידור  כל  לבטל  ויש  סוף,  לדבר  אין  שא"כ  זו,  דטענה  השלילה  מובנת 

מהדרין מן המהדרין ואת"ל - גם ציווי דרבנן וכו' וכו'. ואדרבה ע"פ הודעת והבטחת חז"ל אשר מצוה 

גוררת מצוה, כל הוספה )אפי'( בהידור מצוה סופה להוסיף גם במצות עצמן, וק"ל.

אולי כוונתו בהנ"ל להענין דמחזי כיוהרא, אבל, ת"ל, בזמן האחרון הרי לא מחזי. כיוהרא 

כלל וכלל. ולא זו בלבד, אלא עוד כו"כ והנהגות, ומהן שהציציות נראות מבחוץ, שפשט הענין אפילו 

הציציות  שיהיו  לענין  דומה  זה  אין  דידן,  בנדון  לדעת המתירין  ופשוט שאפילו  הליטאות,  בישיבות 

מבחוץ.

ב( לכתבו שהלן בעומקא דהלכתא, יש לו הכלי זיין להלחם נגד העולם, וכאשר הי' עד הלום.

פליאה גדולה כל כתבו האמור, שהרי בסמיכות למתן תורה - הי' ענין ההפכי דאנכי ולא יהי' 

ומעגל הזהב  זה, כמסופר במדרש(.  ענין  למדו  רק  )ולא  גם אלו שראו מעשה מרכבה   - וביניהם  לך, 

הראשון - למה שקרה בסמיכות לבנין מקדש ראשון, כמובא הפלאת חכמתם בעניני התורה, שכל ת"ח 

דומין לפניהן כו' )סנהדרין ק"ב א'( ועד"ז במקדש שני, צדוק וביתוס ועד לימינו אלה, אפילו בעיר זו 

עצמה, שהעומדים בראשם של תנועות שונות שנגד היהדות המסורתית, למדו לפני זה ולנו בעומקא 

דהלכתא, וכו'.

ג( לכתבו שאפשר שהסברא לגדל הזקן היא לא על טהרת הקדש כ"א משום פני' וכו',

וכו', שמתוך שלא לשמה בא  יעסוק אדם בתורה ומצות אף ע"פ  דין הוא, לעולם  הנה פסק 

לשמה.

ד( בהנוגע... תחי',

הנה בהכירי אחדים ממשפחתה, תקותי חזקה שסו"ס לא רק שלא תהי' כל התנגדות מצדה, 

אלא אדרבה תסייע, ולא עוד אלא שעוד יתעלה כ' בעיני' ויתקבלו דבריו - בנוגע ליראת שמים ותומ"צ - 

להבא יותר, שהרי קרוב לומר שעתה כששומעת ממנו תביעה בזה, מתעורר רעיון במוחה )בסגנון חז"ל( 

שהטופח ע"מ להטפיח ה"ה צריך להיות בהרבה יותר מאשר זהו שמטפיחו.

המשך מעמוד הקודם

המשך בעמוד רעה



xcde"רל fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr a sc oiaexir(iyily meil)

äåáâ àåäù éåáî ¯ ïåùàø ÷øô
zeyxa wx zen` rax` zaya mivtg lhlhl xeq` dxezd on
cvn yletn epi`y e` ,dn` f"h eagx oi`y iean la` ,miaxd
exq`e minkg exfb j` .ea lhlhl xzene ,miaxd zeyx epi` ,cvl
ok m` `l` ,miaxd zeyxa mb lhlhl e`eai `ny ,ea lhlhl
epiidc ,'igl' ici lr .` :mipte`d dylyn cg`a ieand z` epwiz
gztay lzekd cva sewf cnerd `edy lk agexa ur gel e` dpw
dare gth dagx dxew epiidc ,'dxew' ici lr .a .[b xeiv] ieand
zxev' ici lr .b .[c xeiv] ieand gzt lrn zgpend `edy lk
lr sqep dpwe gztd iciva mipw ipy micinrny epiidc ,'gztd

.[d xeiv] zefefne sewyn mr gzt znbec ,odiab

äðùî
dxewe igl elireiy ieand gzt didi lecb dnk dpc epzpyn

:exiykdldBáb àeäL éBáîzgpend iean zxew ,xnelk -äìòîì ¨¤¨©§©§¨
änà íéøNòî,rwxwdnèòîéjk dxewd z` lityi ,xnelk ± ¥¤§¦©¨§©¥

.minkg zrc idef ,ieand rwxwl dxewd oiay daebd hrnziy
mle`éøö Bðéà øîBà äãeäé éaøCzgpend iean zxew mby ,hrnl ©¦§¨¥¥¨¦

.ea lhlhl ieand z` dxizn dn` mixyrn dlrnl
:sqep oicáçøäåxzei agx egzty iean -èòîé ,úBnà øNòîz` §¨¨¨¥¤¤©§©¥

,[e xeiv] gztd iccva 'ecke mipw zgpd zervn`a egzt agex
`l` 'gzt' aygp egzt oi` zen` xyrn xzei agx egzty ieany
.dvxit `le ,iean gzt `l` oixizn dxew e` igl oi`e ,'dvxit'

Bì Lé íàåieand gztl ±,çútä úøeöly cg` cvn dpw epiidc §¦¥©©¤©
,mdiab lr akey dpwe ,ipyd cva dpwe ,gztdàeäL ét ìò óà©©¦¤

éøö ïéà ,úBnà øNòî áçø,èòîì Cz` dxizn gztd zxevy ¨¨¥¤¤©¥¨¦§©¥
xkid jl oi`y ,zen` xyrn agx `ed m` elit` lehlha ieand

.dfk lecb

àøîâ
:dkeqa dpyndn epzpyn oeyl iepiy z` zwcwcn `xnbdïðz§©

íúädkeq zkqna(.a),ääBáb àéäL äkeñdkeqd jkq ,xnelk - ¨¨¨¤¦§¨
gpeny,äìeñt ,änà íéøNòî äìòîì.minkg zrc efäãeäé éaøå §©§¨¥¤§¦©¨§¨§©¦§¨
øéLëî.ef dkeq ©§¦

:`xnbd zl`eyéðúc äkeñ éab àðL éàîoeyla `pzd dpyy ± ©§¨©¥¨§¨¥
,äìeñt.dxiykdl dkeqd zpwz idn azk `leåeli`éðz éBáî éaâ §¨§©¥¨¨¥
àzðwz`le ,exiykdl ieand oewiz `edy 'hrni' `pzd dpy - ©©§¨

.leqt dn` mixyrn deabd ieany mzq azk
:`xnbd daiynäkeñn `ed ddaeb oicyéðz ,àúééøBàcdpy - ¨§©§¨¨¥

oeyl `pzd,äìeñtz` dxezd on xak ep` mirceiy oeiky §¨
mle` .dleqt `id ixd ok dyr `l m`y xn`e `pzd `a ,dxeriy

éBáîn `ed epic lky,ïðaøcixdy ,leqt oeyl ea aezkl jiiy `l ¨§©¨¨
dyr `l m`y xn`iy ick exykd xeriy `pzd riced `l oiicr

okl ,leqt okàzðwz éðzieand oewiz ote` z` `pzd dpy ± ¨¥©©§¨
.exykde

:sqep uexiz,àîéà úéòaéàåmipica s`àzðwz éðz énð àúééøBàc §¦¨¦¥¨§©§¨©¦¨¥©©§¨
,oewizde xykdd ote` z` zepyl ie`x ±àlàdpiyy mrhd ¤¨

y meyn `ed ieanl dkeqn epeyl `pzddéléî ïéLéôðc äkeñ± ¨¦§¦¦¦¥
oewiz oeyla zepyl dvxi m`e ,md miax dpyna miiepyd dipicy
mixyrn dlrnl ddeabd dkeqy xnele ce`n jix`dl jxhvi
ddeab dpi`ye ,otec dl dyri zeptc yely dl oi`ye ,hrni dn`
,jkq siqei dzlivn daexn dzng m`e ,dpdiabi migth dxyr

okläìeñt éðúå ÷éñtlk z` dxvw oeyla `pzd llk jkay ± ¨¦§¨¥§¨
dipicmle` .déléî éLéôð àìc éBáîdpyna miiepyd eipic oi`y ± ¨§Ÿ§¦¥¦¥

,miaexnàzðwz éðz.epewize exykd oic `pzd dpy ± ¨¥©©§¨
:minkge dcedi iax zwelgn z` zx`an `xnbdäãeäé áø øîà̈©©§¨

íéîëç ,áø øîàepi` ,dn` mixyrn xzei deaby gzty mixaeqd ¨©©£¨¦
,ezxizn dxew oi` okle ,'gzt' `xwpìL Bçútî àlà äeãîì àìŸ§¨¨¤¨¦¦§¤

ìëéä.'gzt' mya dxeza `xwpe dn` mixyr deab didyéaøå ¥¨§©¦

äãeäé,'gzt' `xwp dn` mixyrn xzei deabd gzt s`y xaeqd §¨
íìeà ìL Bçútî àlà dãîì àìdn` mixyrn xzei deab didy Ÿ§¨¨¤¨¦¦§¤¨

.'gzt' mya dxeza `xwpeïðúczecn zkqna epipyy ±`"n c"t) ¦§©
(f"n b"teìëéä ìL Bçút,lkidl mle`dn miqpkp ekxcy ±Bäáb ¦§¤¥¨¨§

å .úBnà øNò Baçøå ,änà íéøNòegzt eli`íìeà ìLekxcy ± ¤§¦©¨§¨§¤¤©§¤¨
,mle`l dxfrdn miqpkp.úBnà íéøNò Baçøå ,änà íéòaøà Bäáb̈§©§¨¦©¨§¨§¤§¦©

:x`ane ax mya dcedi ax jiynneïäéðLedcedi iaxe minkg - §¥¤
,eLøc ãçà àø÷îxn`py(a b `xwie),minly oaxw zhigy oipra ¦§¨¤¨¨§

î ìäà çút BèçLe''ãòB'cren ld`' ly egzty o`kn ep` micnle §¨¤©Ÿ¤¥
mewn dfi` ewlgpy `l` ,'gzt' mya dxeza `xwp [okynd `ed-]

,xacna didy cren ld`l ezyecw zbxca liawn ycwnaïðaøc§©¨¨
ãeçì íìeà úMeã÷e ,ãeçì ìëéä úMeã÷ ,éøáñmle`d zyecw oi` - ¨§¥§©¥¨§§©¨§

zeceard lk okle ,epnn dzegt `l` ,lkidd zyecwl dey
,mle`a m`yr m` mixyk mpi` lkida zexen`dáéúk éëå§¦§¦

dxezaáéúk ìëéäà 'ãòBî ìäà çút'lkidd gztl `id dpeekd ± ¤©Ÿ¤¥©¥¨§¦
cren ld` cbpk ,adfd gafne dxepnd ,ogleyd eid eay
oi`y `vnp ,dn` mixyr deab did lkidd gzty oeike ,xacnay

.'gzt' `xwp dn` mixyrn xzei deabd gzty xewn epléaøå§©¦
,øáñ äãeäéy,àéä úçà äMeã÷ íìeàå ìëéäzeceard lke §¨¨©¥¨§¨§¨©©¦

,mle`a mzeyrl mixyk lkida zeyrpdåc `vnpçút' áéúk éë §¦§¦¤©
áéúëc àeä eäééåøzà 'ãòBî ìäàode mle`d gzt lr od dpeekd ± Ÿ¤¥©©§©§¦§¦

,xacnay cren ld` zyecwl miey mdipyy ,lkidd gzt lr
dn` mixyrn dlrnl deab didy mle`d gztl mby `vnpe

.'gzt' dxezd d`xw
:dcedi iax ly ezrca sqep xaqdénð äãeäé éaøì ,àîéà úéòaéàå§¦¨¦¥¨§©¦§¨©¦

y mikqn dcedi iax mb ±,ãeçì ìëéä úMeã÷e ãeçì íìeà úMeã÷§©¨§§©¥¨§
lkidd gztl `id dpeekd 'cren ld` gzt' dxeza xn`pyk okle

,mle`d gztl `leäãeäé éaøc àîòè eðééä àëäågzt mby §¨¨©§©§¨§©¦§¨
,'gzt' `xwp dn` mixyrn deab didy mle`dçút ìà' áéúëc¦§¦¤¤©

'úéaä íìeà.'gzt' `xwp mle`d gzt mby aezka yxetny ixd ¨©©¦
:ef di`x lr minkg zaeyz z` `xnbd d`ianïðaøåmiaiyn §©¨¨

,dcedi iaxl'íìeà çút ìà' áúk äåä éàok` if`zøîà÷ãk± ¦£¨¨©¤¤©¨¦§¨¨§©§
`xwp mle` ly egzty o`kn cenll ozipy jixacl ep` minikqn

la` ,'gzt','úéaä íìeà çút ìà' áéúëc àzLä`id dpeekd ©§¨¦§¦¤¤©¨©©¦
ly egztl,íìeàì çeútä úéaägzt zece` xacn aezkd ,xnelk ©©¦©¨©¨¨

egzty aezka ep`vn `le ,mle`l gezty ziad `edy lkidd
.'gzt' `xwp mle` ly

iaxe minkg ly mnrha oey`xd yexitd lr `xnbd dywn
,'cren ld` gzt' aezkdn cenll ozip ji` :dcediáéúk ék àäå§¨¦§¦

éàädf weqt `lde -,áéúk ïkLîa,mle` llk did `l okynae ©§¦§¨§¦
o`kn cenll ozip `le ,cala zen` xyr daeb did okynd gzte

:`xnbd zvxzn .'gzt' mi`xwp mle`d e` lkidd gztyïçkLà©§§¨
ïkLî éøwéàc Lc÷îe ,Lc÷î éøwéàc ïkLîdxeza ep`vn - ¦§¨§¦§¦¦§¨¦§¨§¦§¦¦§¨

oeike ,oldl x`eaiy itke ,okyn ycwnle ,ycwn okynl d`xwy
'cren ld` gzt ehgye' okyna aezky dne ,miey mdipic oky

.ycwnay gztd lr azkp eli`k `ed ixd
:jkl di`x d`ian `xnbdéëä àîéz àì éàcxn`z `l m`y - §¦Ÿ¥¨¨¦

,ycwnde okynd ipic mieyy ,ok,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàc àä̈§¨©©§¨¨©§¥
zepaxwïèçML íéîìLzixgyaìëéää úBúìc úçéút íãB÷ §¨¦¤§¨¨¤§¦©©§©¥¨
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המשך בעמוד לל

izni`n` cenr a sc ± oey`x wxtoiaexir
äðùîäåáâ àåäù éåáîxizdl ef dxewe .dn` mixyrn dlrnl dxewd z` egipdyÐ

dne .zaya miaxd zeyx z`ved xqzi` `ziixe`cnc ,d`a dkezl lhlhl

miaxd zeyx `id(a,e zay) "zayd ze`ivi" wxta oxn`ck ,dlecb `ihlte `ihxq Ð

yy agexa miel ly zelbre ,opixnb okynn zayc ilin lkc .xacn ilbcl oinecy

my) "wxefd"a oxn`ck ,ilf` dn` dxyr

yyn xiva miaxd zeyx ied `l jkld (`,hv

la` .oiy`x ipyn yletne ,agex dn` dxyr

ed xvw ieani`e .dn` dxyr yy agx epi`e ,`

`ed agx inpcg` ey`x `l` ,yletn epi` Ð

i`c .mezq cg` ey`xe miaxd zeyxl gezt

yletn ded,dxewa ixzyn ied `l Ð

`ed miaxd zeyx e`lc oeike `xnba opixn`ck

,oewiz mey ila dxezd on dia ilehlhl ixy Ð

zeyxa itelgi`l iz`c meyn dilr xefb opaxe

iedilc ,dxew e` iglc `zpwza deixye ,miaxd

miaxd zeyx ixyinl izil `lc ,`xikid

.dxenbèòîé.`xnba yxtn `nrhe ,lityi Ð

èòîé úåîà øùòî áçøäåagex xeriy edfc Ð

`l` gzt exwin `l ikdn ithe ,migzt mzq

mipw uerpl jixve .gzt opira op`e ,dvxt

e` xyr lr dcinrdle ,dzqipk agex hrnl

.zegt lrçúôä úøåöokin igle okin igl Ð

.odiab lr (dpwe `"q) dxeweàøîâéðúãî
àúð÷ú."leqt" `pz `le "hrni" ipzc Ðäëåñ

mzd opixn`ck ,`ziixe`c dcic `nrhc Ð

."mkizexec erci ornl"näìåñô éðúli`ed Ð

minkg e`ae ,ef dcn dpzip dyn zenin xake

ipzinl jiiy dleqt ok dyr `l m`y jl yxtl

da `ipdnc ab lr s`e .zelqt oeyl da

dl owzn `lc dnk lk ,`zpwz`ixwi` Ð

.dleqtéåáî`ed opaxc dixwir lkc Ð`l Ð

o`k ixdy ,zelqt oeyl dia xninl jiiy

,eizexeze iean iwqr jze`xdl eligzdi`ne

opax jericed `l izk` ?xninl jiiy "leqt"

ok dyr `l m` :ipzilc ,ikda dixeriyÐ

.leqtàúð÷ú éðú éîð àúééøåàã,`nlra Ð

.ipixg` ilinaäéìéî éùéôðã:mzd ipzwc Ð

,dxyr ddeab dpi`ye ,zeptc yly dl oi`ye

.dzlivn daexn dzngyeäìåñô éðúå ÷éñôÐ

i`c .`cgk edlek edl ipze liik ivn `zydc

edpiaexrl ivn ded `l `zpwz ipz ded

zeptc yly dl oi`yac .edpipznleira Ð

ddeab dpi`yae ,otec dl dyri ipzinlira Ð

dzlivn daexn dzngyae ,diabi ipzinlÐ

mc` dpyi mlerl :xn xn`e .dkkq lr siqei

@.(a,b migqt) dxvw jxc ecinlzlãòåî ìäà
adfd gafn oezp did myy ,lkidd `ed Ð

."cren ld`" aizk edlekae ,dxepnde oglyde

éøáñ ïðáø,lkid zyecwk e`l mle` zyecw Ð

edl ciar ded i` lkida zexen`d zecear lke

ixwin `l :jkld .ixykzin `l ,eiptly mle`a

gztl ixwilc `xw ogky` `le ,"cren ld`"

."gzt" dilicíìåà çúô ìà`gzit `nl` Ð

.ixw`íìåàì çåúôä úéáä.lkid `ede Ðàäå
áéúë éëdidy okyna cren ld` gzt Ð

lkid gzte .mle` did `l mye ,aizk xacna

`l` eid `l miyxwdy ,deabc `ed zen` xyr

.odaeb zen` dxyrïèçùù íéîìù,zixgy Ð

lkidd zezlc zgizt mcew.oileqt Ðàä
áéúë ïëùîá.ol `pn minler ziaae Ðíëëåúá éðëùî éúúðåaizkck ,xn`p cren ld`a xtqd eze` lke ,azkp mipdk zxeza ixdy ,okynd mwed xak df `xwn xn`pyke Ð

.ycwnd lr `l m` ,cer ogihan did okyn dfi` lre ."cren ld`n eil` 'd xacie" :(` `xwie)
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éåáîdil dedc :mly wfpilxe`n wgvi epiaxdn dywd ± hrni dn` mixyrn deab `edy

Ð mixyrn dlrnl gipd m`e ,dxewe igla `edy ,`yixa iean xykd opireny`l

ikdle .dkeqc oizipzn zlgzny enk ,`pyil i`da ligzdl dil `gip `pzc :uxize .hrni

.dleqt ipzc dkeq iab `py i`n :`xnba ith xity jixtäëåñÐ dleqt ipz `ziixe`c

li`ed ,leqt oeyl da ipzinl jiiyc :i"yx yxit

ab lr s`] .ef dcn dpzip dyn zenine

zirai`c `pyile .[`zpwz inp jiiy `ziixe`cac

iz` `l Ð `zpwz ipz inp `ziixe`ca `ni`

ipz oey`x oeyll mb ik .eyexitl xity

jiiyc `l` xn`w `le ,`zpwz `ziixe`ca

dkeq :yxtl d`xp jkl .dleqt oeyl da ipznl

rnyn "hrni" oeylc ,dleqt ipz `ziixe`c

`weecc xnele irhinl iz`e ,`nlra `xneg

ieana la` .inc xity carica la` ,dlgzkl

dna" wxta opixn`c `de .yegl oi` opaxc

dlrnl dgipdy dkepg xp :(`,ak zay) "oiwilcn

lr s`e ,ieanke dkeqk ,dleqt Ð dn` mixyrn

dkeq ab` dleqt hwp !opaxc ied dkepg xpc ab

Ð hrni ipzinl ivn `l mzd :inp i` .dixzac

,epi` dfe .hrni zwlec `idy enk rnyn dedc

jixv "devn dyer dgpd" xn`c o`nl elit`c

ekxvl d`exd xn`i `ly ,dwilcdle dzeakl

dwilcd iab mzd opixn`ck ,dwlc`c `ed

.uegan dgipde miptanáéúëãmle` gzt l`

epiax xne`e .mewn meya epi` weqtd df Ð ziad

"ziad mle`" :(n l`wfgi) aizkc epivnc :wgvi

iede ,"ziad gzt" :aizk (fn my) `pixg` `xwae

,"ziad mle` gzt" :`xw cga `icda azkp el`k

,zxn`wck Ð "mle` gzt" azk i` :opax ixn`we

:"ziad mle`" mewn meya aezk did `ly :yexit

ïçëùàdpin `wtpe Ð ycwn ixwi`c okyn

qpki `lye ,zayd z` dgec epi`y

ycwne okync rnyn .eilbx lry wa`a my mc`

iab (`,ck) oilegc `nw wxta oke .iccdn opixnb

leki :xn`wc mipya miele mipdka oileqty oinen

ipy wxtac :dywe .ok minler ziae dliya s`

,i`xw ixz jixvn (a,fh) zereayc:xn`wc

(`,fh) dheqa oke .'eke ycwn ici`e ici` aezklc

epiax axd uxize !izkec dnkae (`,cn) `neiae

dpi` dyxc xwirc ,`xw jixv `l `kdc :l`pzp

`idde .zezlc eid `l okynac ,ycwnd lr `l`

elqtiy weqtd did `l m` Ð `ed `xaq oilegc

.okynd zyecwa ielz epi`e li`ed ,dliya s`

íéîìùlkidd zezlc zgizt mcew ohgyy

dil wetiz :xn`z m`e ± oileqt

"dlerd" opixn`e ,xgy ly cinz mcew ehgypc

ira inp xgy ly cinzc ,dpey`x dler Ðª

"hgyp cinz"a opzck ,lkidd zezlc zgizt

didy cr hgyp cinz did `l :(a,gp migqt)

`xwc :xnel yie !gztpy xry lew rney

,dhigya `le ,ixii` dxhwda `weec "dlerd"c

zia `icda xn`ck ,akrl `le devnl :inp i`

:`ztqeza `ipzc `de .(`,hn zegpn) "zlkzlld

oakir e` xgy ly cinzl onicwdy migafd lk

epiid Ð oileqt miaxrd oia ly cinz xg`

exfge egztpyk jixhvi` `kd :inp i` .opaxcn
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my) "wxefd"a oxn`ck ,ilf` dn` dxyr

yyn xiva miaxd zeyx ied `l jkld (`,hv

la` .oiy`x ipyn yletne ,agex dn` dxyr

ed xvw ieani`e .dn` dxyr yy agx epi`e ,`

`ed agx inpcg` ey`x `l` ,yletn epi` Ð

i`c .mezq cg` ey`xe miaxd zeyxl gezt

yletn ded,dxewa ixzyn ied `l Ð

`ed miaxd zeyx e`lc oeike `xnba opixn`ck

,oewiz mey ila dxezd on dia ilehlhl ixy Ð

zeyxa itelgi`l iz`c meyn dilr xefb opaxe

iedilc ,dxew e` iglc `zpwza deixye ,miaxd

miaxd zeyx ixyinl izil `lc ,`xikid

.dxenbèòîé.`xnba yxtn `nrhe ,lityi Ð

èòîé úåîà øùòî áçøäåagex xeriy edfc Ð

`l` gzt exwin `l ikdn ithe ,migzt mzq

mipw uerpl jixve .gzt opira op`e ,dvxt

e` xyr lr dcinrdle ,dzqipk agex hrnl

.zegt lrçúôä úøåöokin igle okin igl Ð
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àúð÷ú."leqt" `pz `le "hrni" ipzc Ðäëåñ

mzd opixn`ck ,`ziixe`c dcic `nrhc Ð
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minkg e`ae ,ef dcn dpzip dyn zenin xake
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da `ipdnc ab lr s`e .zelqt oeyl da
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mc` dpyi mlerl :xn xn`e .dkkq lr siqei
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."cren ld`" aizk edlekae ,dxepnde oglyde
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lkid gzte .mle` did `l mye ,aizk xacna

`l` eid `l miyxwdy ,deabc `ed zen` xyr

.odaeb zen` dxyrïèçùù íéîìù,zixgy Ð

lkidd zezlc zgizt mcew.oileqt Ðàä
áéúë ïëùîá.ol `pn minler ziaae Ðíëëåúá éðëùî éúúðåaizkck ,xn`p cren ld`a xtqd eze` lke ,azkp mipdk zxeza ixdy ,okynd mwed xak df `xwn xn`pyke Ð
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éåáîdil dedc :mly wfpilxe`n wgvi epiaxdn dywd ± hrni dn` mixyrn deab `edy

Ð mixyrn dlrnl gipd m`e ,dxewe igla `edy ,`yixa iean xykd opireny`l

ikdle .dkeqc oizipzn zlgzny enk ,`pyil i`da ligzdl dil `gip `pzc :uxize .hrni

.dleqt ipzc dkeq iab `py i`n :`xnba ith xity jixtäëåñÐ dleqt ipz `ziixe`c

li`ed ,leqt oeyl da ipzinl jiiyc :i"yx yxit

ab lr s`] .ef dcn dpzip dyn zenine

zirai`c `pyile .[`zpwz inp jiiy `ziixe`cac

iz` `l Ð `zpwz ipz inp `ziixe`ca `ni`

ipz oey`x oeyll mb ik .eyexitl xity

jiiyc `l` xn`w `le ,`zpwz `ziixe`ca

dkeq :yxtl d`xp jkl .dleqt oeyl da ipznl

rnyn "hrni" oeylc ,dleqt ipz `ziixe`c

`weecc xnele irhinl iz`e ,`nlra `xneg

ieana la` .inc xity carica la` ,dlgzkl

dna" wxta opixn`c `de .yegl oi` opaxc

dlrnl dgipdy dkepg xp :(`,ak zay) "oiwilcn

lr s`e ,ieanke dkeqk ,dleqt Ð dn` mixyrn

dkeq ab` dleqt hwp !opaxc ied dkepg xpc ab

Ð hrni ipzinl ivn `l mzd :inp i` .dixzac

,epi` dfe .hrni zwlec `idy enk rnyn dedc

jixv "devn dyer dgpd" xn`c o`nl elit`c

ekxvl d`exd xn`i `ly ,dwilcdle dzeakl

dwilcd iab mzd opixn`ck ,dwlc`c `ed

.uegan dgipde miptanáéúëãmle` gzt l`

epiax xne`e .mewn meya epi` weqtd df Ð ziad

"ziad mle`" :(n l`wfgi) aizkc epivnc :wgvi

iede ,"ziad gzt" :aizk (fn my) `pixg` `xwae

,"ziad mle` gzt" :`xw cga `icda azkp el`k

,zxn`wck Ð "mle` gzt" azk i` :opax ixn`we

:"ziad mle`" mewn meya aezk did `ly :yexit

ïçëùàdpin `wtpe Ð ycwn ixwi`c okyn

qpki `lye ,zayd z` dgec epi`y

ycwne okync rnyn .eilbx lry wa`a my mc`

iab (`,ck) oilegc `nw wxta oke .iccdn opixnb

leki :xn`wc mipya miele mipdka oileqty oinen

ipy wxtac :dywe .ok minler ziae dliya s`

,i`xw ixz jixvn (a,fh) zereayc:xn`wc

(`,fh) dheqa oke .'eke ycwn ici`e ici` aezklc

epiax axd uxize !izkec dnkae (`,cn) `neiae

dpi` dyxc xwirc ,`xw jixv `l `kdc :l`pzp

`idde .zezlc eid `l okynac ,ycwnd lr `l`

elqtiy weqtd did `l m` Ð `ed `xaq oilegc

.okynd zyecwa ielz epi`e li`ed ,dliya s`

íéîìùlkidd zezlc zgizt mcew ohgyy

dil wetiz :xn`z m`e ± oileqt

"dlerd" opixn`e ,xgy ly cinz mcew ehgypc

ira inp xgy ly cinzc ,dpey`x dler Ðª

"hgyp cinz"a opzck ,lkidd zezlc zgizt

didy cr hgyp cinz did `l :(a,gp migqt)

`xwc :xnel yie !gztpy xry lew rney

,dhigya `le ,ixii` dxhwda `weec "dlerd"c

zia `icda xn`ck ,akrl `le devnl :inp i`

:`ztqeza `ipzc `de .(`,hn zegpn) "zlkzlld

oakir e` xgy ly cinzl onicwdy migafd lk

epiid Ð oileqt miaxrd oia ly cinz xg`

exfge egztpyk jixhvi` `kd :inp i` .opaxcn

.elrppe
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רלב
izni`na cenr a sc ± oey`x wxtoiaexir

áéúë ïåøàá àåääiexw ze`ynd x`yn ycewn `edy my lre .zdw ipa `yn `edy Ð

."ycwn"øöçä øòù çúôî åôìéìzen` xyrn agxde :oizipzna opzc ,jixt agex` Ð

,"gzt" ixwi`e ,agex mixyr iedc xvg gzt ogky` `d .hrnixvgd irlw z`e" :aizkc

yngn xzei daeba lqtinle daeb` la` .aizk `yp zyxta "xvgd xry gzt jqn z`e

zen`gzt ogky` `dc ,jixt ivn `l Ð

."gzt" dil ixw `we mixyr deabc lkiddáçåø
äîà íéùéîç ïëùîä øöçaizkc `de Ð

,dl yxtn (a,bk) ipy wxta "miynga miyng"

yng mirlwa enzqe dagx rvn`a dgzte

dxyr ynge gzt ly df cvn dn` dxyr

dn` mixyr ex`yp ,gzt ly df cvn dn`

dn` dxyr yng" :aizkck ,rvn`a agex

.gzt ly eciv `ed szke ,"szkl mirlwäî
ïìäìaiaq xvgd irlw lk ixdy ,yng daeb Ð

(fk zeny) aizkck ,yng `l` odaeb did `l

."zen` yng dnewe"áéúëã àåä ääáåâáÐ

gztl dfne dfn zeigxfnd mirlwd edaby

,xvgd irlw x`yn xzei dn` dxyr yng

.dcn dpzip `l agexle mixyr daeb edl eedc

àåää.zen` yng Ðäèîìå íéòì÷ úôùîÐ

dfne dfn etcrpy dxyr yng oze`n dhnl

,mirlwd x`yl dey daeb yng cer eid ,gztl

ixar ipyn daeba dxyr yng etqezip odilre

:`pixg` `pyil .mixyr edl eedc gztd

aizkc `ed ddaebaxvgd irlw lk daebc Ð

`l gztd agexl la` ,dn` dxyr yng aiaq

:`pwqna opiqxb `pyil jdle .xeriy epcnl

edaeb gafndy .dlrnle gafn ztyn `edd

edl eedc ,yng epnn zedeab mirlwde xyr

eilr cner odk `di `ly ick ,dxyr yng

.uegan eze` oi`ex mrd lke ecia dceare

migafa yxetn oke .xwir dfe ,izrny odizye

oeyl yxtnde .(a,hp) "miycw iycw" wxta

jixtc o`nc xeaq didy ,`ed dreh oey`x

xvgd xry gztn etlil,jixt ddaeb` Ð

ikd meyne ,zen` yngn xzei daeb lqtinl

.mixyr daeba xvgd gzt inewe`l xcd`àìå
äãåäé éáø âéìôxykil xnb mle`n i`e Ð

@.mixyr agexaàøô÷ øá éðúådizlina Ð

.dn` d`n cr ,dcedi iaxcàøô÷ øáì àîìùá
`le ,xnb mle`n dcedi iaxc xninl `ki` Ð

`xtw xa ipzc `de .mirax`n deaba xykn

d`ndcedi iax xyk`c meyn ,hwp `nfeb Ð

`xtw xal mi`xp miylyne mixyrn xzeia

.ith dizlina hiwpe ,`nfebáøì äéúéòèàÐ

gztn `l` dcnl `l dcedi iax lirl xn`c

.dizirh` dinwlc `zipzn `d ,mle`àçúéô
íéëìîã.daxd oideab mikln igzt mzq Ðéçì

:ey`xa cg`d lzek lv` uerp gel e` dpw Ð

çúôä úøåö äéì éðäéú àìeagex xiykdl Ð

.dxyrn xzeia
àì
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ïéá.qxhpewa yxitck ,jixt dagex` Ð xvgd xry gztn etlil dcedi iaxl oiae opaxl

.mixyr idiab eedc dxfre lkid gzt ixwi`c ogky`c oeik ,jixt ivn `l ddaeb`c

ixwi` `l oky lkc Ð ixwi` xvgd xry gzt icin ipyn ded `l jixt ddaeb` i` :cere

agex dedc xvgd xryn etlilc ,jixt dagex` `l` .gztn lecb xryc ,yngn xzei "gzt"

dylyc ab lr s` .i`xwn iziinck ,mixyr

i`xw igkenck ,gztd agexa micner eid micenr

`qib i`dce `qib i`dc iaxie` iz` mewn lkn Ð

gzt"c :ipyne .(a,i) onwl xn`ck ,dil lhane

s`e .ixwi` `l Ð `nzq "gzt" ,ixwi` Ð "xry

inp ixwi`c epivn ipiq xacna zyxtac ab lr

zenewn x`yae li`ed ,yegl oi` Ð `nzq "gzt"

"dax unewd"a epivn df oiprke "xry gzt" ixwi`

,"ci" z`xwpy oini epivn :xn`wc (`,fl zegpn)

Ð "oini ci" :jci`e ."epini ci eia` ziyi ik" aizkc

.ixwi` `l Ð `nzq "ci" ,ixwi`xzac ab lr s`e

."eia` ci jenzie" aizk ikd

úéòáéàåzen` dxyr yng Ð aizk ik `ni`

oi` agexa la` ,aizkc `ed daeba

e` xyr agx gztd didy xyt`e ,yxetn xeriy

.dlrnle gafn ztyn :ikd xza 'iqxbe .zegt

migaf) "miycw iycw" wxtac iqei iaxk epiide

mipy it ,zen` xyr edaeb gafn :xn`c ,(a,hp

`di `ly ,dxyr yng aiaq mirlwde ,ekxe`k

`de .eze` oi`ex mrd lke ecia dceare cner odk

ztyn epiid ,zen` yng dnewe mirlwa aizkc

(fk zeny) gafna aizkc `de .dlrnle gafn

aaeq ztyn epiid Ð "eznew zen` ylye"

yly gafnd"c ,mzd bilt dcedi iaxe .dlrnle

.yng odaeb mirlwde ,oazkk mixac Ð "zen`

dcedi iaxl ipyn `l `kdc `xza `iepiy i`de

dxyr yng mirlw dcedi iaxlc .opaxl `l`

?jixt i`n :xn`z m`e .aizk odaeba e`l zen`

,gztd zxev dil dedc xvgd gzt ip`y

mirlwdy micenr iee iab lr eid zeqpelkdy

zxevc (`,`i) onwl xn`c :xnel yie !oda miielz

:cere .melk `le dyr `l cvd on d`yry gztd

ipz axe opiniiw axc `ail`c ,icin dyw `lc

.gztd zxev dil zi`c ab lr s` ,hrnl jixv

ly egztn dcedi iaxe :jenqa jixt ik ,inp ikdle

`le ,dcedi iax bilt `le 'ek opz `de xnb mle`

meyn Ð gztd zxev dil dedc mle` ip`y ipyn

igken i`xwc ,dyw j` .opiniiw axc `ail`c

mdxa` oa wgvi epiaxl d`xpe !aizk agexac

elit` Ð hrni zen` xyrn agxde dil rnync

epi`c `kid jixt ikdle .yng `l` deab epi`

agex elit`c ,xvgd gztn etlil yng `l` deab

"xry gzt"c dywnl d`xp oi`e .gzt ied mixyr

xacn wxtac :cere .jk lk jenpc oeik Ð ixwi`

lka qxbc xity iz`e ,`nzq "gzt" ixwi` ipiq

.mixyr agexa yng deab oldl dn mixtqd

li`ed ixwi` "xry gzt" ikd elit`c :ipyne

"ipiq xacna" zyxta ixwi`c `de .jk lk agxe

yng mirlw" :aizk `dc ,aizk inp daeba jgxk lr i`ce `eddc "ldwie"c `xw :xnelk ,aizkc `ed daeba dn` dxyr yng mirlw :`ni` zirai`e .lirl yxitck ,yegl oi` Ð `nzq "gzt"

'ebe szkd l` dn` dxyrg` cv yxit xakc oeik ,xvgd xryl dfne dfn aezkl jxved `l Ð aizk ddaeba eiptlc `xwc e`l i` ,`zyde ."xvgd xryl dfne dfn zipyd szkle" :aizke ".c

dn` dxyr yng" "dnexz"c `xw `iad dywndc ,rcze .i`w dixzalc`c xnel yi Ð i`w oagex`c rnync "dyly mdicenr" :`nw `xwa aizkc `de .daeba ixii` `nw `xw i`cee `l`

`edy "dnexz"c `xw `iad `le ,"ldwie"c "dfne dfn zipyd szkle" dlrnl `iad cenlzd xciqy iy` ax mbe ."szkd l` dn` dxyr yng mirlw" "ldwie"c `xw `iad uxznde ,"mirlw

dywd `l dlgzne ."xry" `xwpc `hiyt ,jk lk did daebe li`ed i`ce `zyde .weqtd dfa uxizy liaya e`iade ."mirlw dxyr yng zipyd szkle" epiidc ,dlgz `iady weqtd lv`

:yng edaeb xeara "xry" ixwi`c dil rnyn `lc `l`

øîà.yilye dn` dxyr yly cr `l` dcedi iax xiykn `lc xn` (`,i) onwlc :dywe .mixyr agex cr xiykne ,xnb mle` gztn mlerle rnyn Ð `ziixaa bilt iia`ãòmirax` ª

.(a,ekw zay) "oiptn" wxta rnynck ,iypi` ixn`ck miynge mirax` :xninl `ki`c ?`irain mirax` ,ixy miyng `zyd zeywdl oi` Ð dn` miyngeåòáéìlkidk zezlc

,"gzt" `xwp oick `ly cren ld` jgxk lr :inp i` .xyr `l` deab did `ly meyn epiid ,"gzt" dil ixw ikd elit`e ,zezlc eid `l xyr agx gztd inp didy cren ld`ac ab lr s`e Ð

.itetib dil ded `lc e`elna uext did ixdyàìàdvignk `iedc zelrpp ode zezlc dil zi`e li`ed ,`hiytc .jixt `l zezlc dil ipdiz `l la` Ð gztd zxev dil ipdiz `l dzrn

xzeia lecbyk s` "gzt" iexw ded i`c ;gztd zxev dil ipdz `lc ,xity jixt i`d la` .`nlra iep meyn `l` ied `l gztd zxevc ,gztd zxev irailc jxtinl inp jiiy `le .`ziilrn

.mle`l dey ezeyrl el did gztd zxev ici lr Ðéãéî`pniql `l` lkid hwp `l :inp i` .oizipzn` `biltc xninl `ki` ,lkidn dxnb inp `ziixac ab lr s`e Ð axl `l` `nrh `ed

.jenqa opixn`ck ,`nlra
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רלג izni`na cenr a sc ± oey`x wxtoiaexir
áéúë ïåøàá àåääiexw ze`ynd x`yn ycewn `edy my lre .zdw ipa `yn `edy Ð

."ycwn"øöçä øòù çúôî åôìéìzen` xyrn agxde :oizipzna opzc ,jixt agex` Ð

,"gzt" ixwi`e ,agex mixyr iedc xvg gzt ogky` `d .hrnixvgd irlw z`e" :aizkc

yngn xzei daeba lqtinle daeb` la` .aizk `yp zyxta "xvgd xry gzt jqn z`e

zen`gzt ogky` `dc ,jixt ivn `l Ð

."gzt" dil ixw `we mixyr deabc lkiddáçåø
äîà íéùéîç ïëùîä øöçaizkc `de Ð

,dl yxtn (a,bk) ipy wxta "miynga miyng"

yng mirlwa enzqe dagx rvn`a dgzte

dxyr ynge gzt ly df cvn dn` dxyr

dn` mixyr ex`yp ,gzt ly df cvn dn`

dn` dxyr yng" :aizkck ,rvn`a agex

.gzt ly eciv `ed szke ,"szkl mirlwäî
ïìäìaiaq xvgd irlw lk ixdy ,yng daeb Ð

(fk zeny) aizkck ,yng `l` odaeb did `l

."zen` yng dnewe"áéúëã àåä ääáåâáÐ

gztl dfne dfn zeigxfnd mirlwd edaby

,xvgd irlw x`yn xzei dn` dxyr yng

.dcn dpzip `l agexle mixyr daeb edl eedc

àåää.zen` yng Ðäèîìå íéòì÷ úôùîÐ

dfne dfn etcrpy dxyr yng oze`n dhnl

,mirlwd x`yl dey daeb yng cer eid ,gztl

ixar ipyn daeba dxyr yng etqezip odilre

:`pixg` `pyil .mixyr edl eedc gztd

aizkc `ed ddaebaxvgd irlw lk daebc Ð

`l gztd agexl la` ,dn` dxyr yng aiaq

:`pwqna opiqxb `pyil jdle .xeriy epcnl

edaeb gafndy .dlrnle gafn ztyn `edd

edl eedc ,yng epnn zedeab mirlwde xyr

eilr cner odk `di `ly ick ,dxyr yng

.uegan eze` oi`ex mrd lke ecia dceare

migafa yxetn oke .xwir dfe ,izrny odizye

oeyl yxtnde .(a,hp) "miycw iycw" wxta

jixtc o`nc xeaq didy ,`ed dreh oey`x

xvgd xry gztn etlil,jixt ddaeb` Ð

ikd meyne ,zen` yngn xzei daeb lqtinl

.mixyr daeba xvgd gzt inewe`l xcd`àìå
äãåäé éáø âéìôxykil xnb mle`n i`e Ð

@.mixyr agexaàøô÷ øá éðúådizlina Ð

.dn` d`n cr ,dcedi iaxcàøô÷ øáì àîìùá
`le ,xnb mle`n dcedi iaxc xninl `ki` Ð

`xtw xa ipzc `de .mirax`n deaba xykn

d`ndcedi iax xyk`c meyn ,hwp `nfeb Ð

`xtw xal mi`xp miylyne mixyrn xzeia

.ith dizlina hiwpe ,`nfebáøì äéúéòèàÐ

gztn `l` dcnl `l dcedi iax lirl xn`c

.dizirh` dinwlc `zipzn `d ,mle`àçúéô
íéëìîã.daxd oideab mikln igzt mzq Ðéçì

:ey`xa cg`d lzek lv` uerp gel e` dpw Ð

çúôä úøåö äéì éðäéú àìeagex xiykdl Ð

.dxyrn xzeia
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ïéá.qxhpewa yxitck ,jixt dagex` Ð xvgd xry gztn etlil dcedi iaxl oiae opaxl

.mixyr idiab eedc dxfre lkid gzt ixwi`c ogky`c oeik ,jixt ivn `l ddaeb`c

ixwi` `l oky lkc Ð ixwi` xvgd xry gzt icin ipyn ded `l jixt ddaeb` i` :cere

agex dedc xvgd xryn etlilc ,jixt dagex` `l` .gztn lecb xryc ,yngn xzei "gzt"

dylyc ab lr s` .i`xwn iziinck ,mixyr

i`xw igkenck ,gztd agexa micner eid micenr

`qib i`dce `qib i`dc iaxie` iz` mewn lkn Ð

gzt"c :ipyne .(a,i) onwl xn`ck ,dil lhane

s`e .ixwi` `l Ð `nzq "gzt" ,ixwi` Ð "xry

inp ixwi`c epivn ipiq xacna zyxtac ab lr

zenewn x`yae li`ed ,yegl oi` Ð `nzq "gzt"

"dax unewd"a epivn df oiprke "xry gzt" ixwi`

,"ci" z`xwpy oini epivn :xn`wc (`,fl zegpn)

Ð "oini ci" :jci`e ."epini ci eia` ziyi ik" aizkc

.ixwi` `l Ð `nzq "ci" ,ixwi`xzac ab lr s`e

."eia` ci jenzie" aizk ikd

úéòáéàåzen` dxyr yng Ð aizk ik `ni`

oi` agexa la` ,aizkc `ed daeba

e` xyr agx gztd didy xyt`e ,yxetn xeriy

.dlrnle gafn ztyn :ikd xza 'iqxbe .zegt

migaf) "miycw iycw" wxtac iqei iaxk epiide

mipy it ,zen` xyr edaeb gafn :xn`c ,(a,hp

`di `ly ,dxyr yng aiaq mirlwde ,ekxe`k

`de .eze` oi`ex mrd lke ecia dceare cner odk

ztyn epiid ,zen` yng dnewe mirlwa aizkc

(fk zeny) gafna aizkc `de .dlrnle gafn

aaeq ztyn epiid Ð "eznew zen` ylye"

yly gafnd"c ,mzd bilt dcedi iaxe .dlrnle

.yng odaeb mirlwde ,oazkk mixac Ð "zen`

dcedi iaxl ipyn `l `kdc `xza `iepiy i`de

dxyr yng mirlw dcedi iaxlc .opaxl `l`

?jixt i`n :xn`z m`e .aizk odaeba e`l zen`

,gztd zxev dil dedc xvgd gzt ip`y

mirlwdy micenr iee iab lr eid zeqpelkdy

zxevc (`,`i) onwl xn`c :xnel yie !oda miielz

:cere .melk `le dyr `l cvd on d`yry gztd

ipz axe opiniiw axc `ail`c ,icin dyw `lc

.gztd zxev dil zi`c ab lr s` ,hrnl jixv

ly egztn dcedi iaxe :jenqa jixt ik ,inp ikdle

`le ,dcedi iax bilt `le 'ek opz `de xnb mle`

meyn Ð gztd zxev dil dedc mle` ip`y ipyn

igken i`xwc ,dyw j` .opiniiw axc `ail`c

mdxa` oa wgvi epiaxl d`xpe !aizk agexac

elit` Ð hrni zen` xyrn agxde dil rnync

epi`c `kid jixt ikdle .yng `l` deab epi`

agex elit`c ,xvgd gztn etlil yng `l` deab

"xry gzt"c dywnl d`xp oi`e .gzt ied mixyr

xacn wxtac :cere .jk lk jenpc oeik Ð ixwi`

lka qxbc xity iz`e ,`nzq "gzt" ixwi` ipiq

.mixyr agexa yng deab oldl dn mixtqd

li`ed ixwi` "xry gzt" ikd elit`c :ipyne

"ipiq xacna" zyxta ixwi`c `de .jk lk agxe

yng mirlw" :aizk `dc ,aizk inp daeba jgxk lr i`ce `eddc "ldwie"c `xw :xnelk ,aizkc `ed daeba dn` dxyr yng mirlw :`ni` zirai`e .lirl yxitck ,yegl oi` Ð `nzq "gzt"

'ebe szkd l` dn` dxyrg` cv yxit xakc oeik ,xvgd xryl dfne dfn aezkl jxved `l Ð aizk ddaeba eiptlc `xwc e`l i` ,`zyde ."xvgd xryl dfne dfn zipyd szkle" :aizke ".c

dn` dxyr yng" "dnexz"c `xw `iad dywndc ,rcze .i`w dixzalc`c xnel yi Ð i`w oagex`c rnync "dyly mdicenr" :`nw `xwa aizkc `de .daeba ixii` `nw `xw i`cee `l`

`edy "dnexz"c `xw `iad `le ,"ldwie"c "dfne dfn zipyd szkle" dlrnl `iad cenlzd xciqy iy` ax mbe ."szkd l` dn` dxyr yng mirlw" "ldwie"c `xw `iad uxznde ,"mirlw

dywd `l dlgzne ."xry" `xwpc `hiyt ,jk lk did daebe li`ed i`ce `zyde .weqtd dfa uxizy liaya e`iade ."mirlw dxyr yng zipyd szkle" epiidc ,dlgz `iady weqtd lv`

:yng edaeb xeara "xry" ixwi`c dil rnyn `lc `l`

øîà.yilye dn` dxyr yly cr `l` dcedi iax xiykn `lc xn` (`,i) onwlc :dywe .mixyr agex cr xiykne ,xnb mle` gztn mlerle rnyn Ð `ziixaa bilt iia`ãòmirax` ª

.(a,ekw zay) "oiptn" wxta rnynck ,iypi` ixn`ck miynge mirax` :xninl `ki`c ?`irain mirax` ,ixy miyng `zyd zeywdl oi` Ð dn` miyngeåòáéìlkidk zezlc

,"gzt" `xwp oick `ly cren ld` jgxk lr :inp i` .xyr `l` deab did `ly meyn epiid ,"gzt" dil ixw ikd elit`e ,zezlc eid `l xyr agx gztd inp didy cren ld`ac ab lr s`e Ð

.itetib dil ded `lc e`elna uext did ixdyàìàdvignk `iedc zelrpp ode zezlc dil zi`e li`ed ,`hiytc .jixt `l zezlc dil ipdiz `l la` Ð gztd zxev dil ipdiz `l dzrn

xzeia lecbyk s` "gzt" iexw ded i`c ;gztd zxev dil ipdz `lc ,xity jixt i`d la` .`nlra iep meyn `l` ied `l gztd zxevc ,gztd zxev irailc jxtinl inp jiiy `le .`ziilrn

.mle`l dey ezeyrl el did gztd zxev ici lr Ðéãéî`pniql `l` lkid hwp `l :inp i` .oizipzn` `biltc xninl `ki` ,lkidn dxnb inp `ziixac ab lr s`e Ð axl `l` `nrh `ed

.jenqa opixn`ck ,`nlra
axe
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr a sc oiaexir(iyily meil)

:`xnbd dgecáéúk ïBøàa àeääoex`d z`iypa xacn df aezk - ©¨¨§¦
ycewn `edy meyn `ed 'ycwn' `xwpy dne ,zdw ipa ici lr
i` ycwn `xwp elek okyndy dn la` ,ze`ynd x`yn xzei

.o`kn cenll xyt`
:`xnbd daiynàlàcnlp ycwn `xwp okyndy dnàëäî- ¤¨¥¨¨

okynd ziiyr ieeiva xn`py aezkdn(g dk zeny)Lc÷î éì eNòå'§¨¦¦§¨
,'íëBúa ézðëLå.'ycwn' mya okynl dxezd d`xwy yxetn §¨©§¦§¨

agx didi `l dxew e` igla xzipd ieand gzty ,dpyna epipy
ax ly exe`ia itl `xnbd dywn jk lr .zen` xyrn xzei
.mle`de lkidd gztn ieand gzt z` ecnl dcedi iaxe minkgy

:`xnbd dywn,äãeäé éaøì ïéáe ïðaøì ïéaleki `l gztd recn ¥§©¨¨¥§©¦§¨
,zen` xyrn xzei agx zeidleôìéìecnliy ±øöçä øòL çútî ¥§¦¤©©©¤¨¥

mixyr eagx didy elit` ,'gzt' dxeza `xwpy ,okynd ly
,miaezkdn gkeny itke ,dn`áéúëc(gi fk zeny)äàî øöçä Cøà' ¦§¦Ÿ¤¤¨¥¥¨
,íéMîça íéMîç áçøå ,änàámiyng `ed xvgd agex ,xnelk ¨©¨§Ÿ©£¦¦©£¦¦

,[` xeiv] dn`äîB÷å[aiaqny mirlwd daeb-],'úBnà Lîçixd §¨¨¥©
,dn` miyng did okynd xvg agexy x`eanáéúëezecin oipra §¦

zigxfn gexa eidy mirlwd(ci fk my),íéòì÷ änà äøNò Lîçå'©£¥¤§¥©¨§¨¦
,'óúkìyng agexa mirlw eid gztd ly cg` cvay epiidc ©¨¥

,gztd ly cg` cvl dn` dxyráéúëe(eh gl my)úéðMä óúkìå' §¦§©¨¥©¥¦
ì äfîe äfî,'änà äøNò Lîç íéòì÷ ,øöçä øòLcva mby epiidc ¦¤¦¤§©©¤¨¥§¨¦£¥¤§¥©¨

agexy `vnp ,dn` dxyr yng mirlw eid gztd ly ipyd
yi ,oky oeike ,[a xeiv] dn` mixyr did mirlwd oiay gztd

l,cenlïläl äîdeab did okynd xvg gztaLîçzen`áçBøa ©§©¨¨¥§©
íéøNò,gzt `xwpe ,dn`ïàk óàedaeby gzt xiykdl yi ,ieana ¤§¦©¨

Lîçzen`,íéøNò áçBøayi dn` mixyr deabd gzty oky lke ¨¥§©¤§¦
zen` xyrn agxd gzty epipy recne ,mixyr agexa exiykdl

.ehrnl yi
okynd xvg gzt :`xnbd daiynéøwéà 'øöçä øòL çút'`xwp - ¤©©©¤¨¥¦§¦

la` ,'xry gzt' wx dxezaéøwéà àì àîúñ 'çút'`xwp epi` - ¤©§¨¨Ÿ¦§¦
xyrn agxd iean xiykdl myn cenll xyt` i`e ,'gzt' mzq

.zen`
:sqep uexizáéúk ék ,àîéà úéòaéàåxn`py dn -Lîç íéòì÷' §¦¨¦¥¨¦§¦§¨¦£¥

,'óúkì änà äøNò`l` ,epxaqy itk mirlwd agexa xacn epi` ¤§¥©¨©¨¥
áéúëc àeä däáBâayng okynd aiaqn mirlwd daeb didy ± §§¨¦§¦

okzie ,gztd agex did dnk aezkdn di`x oi`e ,dn` dxyr
.zen` xyrn xzei agx did `ly

:`xnbd ddnzdäáBbxeriyl aezkd zpeeky xnel ozip ike - §¨
,mirlwd daebáéúk àäå(gi fk my),'úBnà Lîç äîB÷å'daeby ixd §¨§¦§¨¨¥©

bd daiyn .zen` yng wx did mirlwd:`xnàeääyng xeriy - ©
epiid ,zen`äìòîìe çaæî úôOîxyr oevigd gafn daeb didy - ¦§©¦§¥©§©§¨

e`xi `ly ick ,zen` yng epnn mideab mirlwd eide ,zen`
gafnd iab lr cner `edyk odkd z` uegan micnerd mrd

.ecia dceare
dywn .dcedi iax itl gztd agex xeriy z` zxxan `xnbd

:`xnbdåikøîb íìeà ìL Bçútî äãeäé éaøxeriy z` cnl ± §©¦§¨¦¦§¤¨¨©
,ieand gztïðz àäå,epzpynaàìå ,'èòîé ,úBnà øNòî áçøäå' §¨§©§¨¨¨¥¤¤©§©¥§Ÿ

âéìtjk lr,äãeäé éaødid ,mle` ly egztn dcedi iax cnl m`e ¨¦©¦§¨
.mle` ly egztk dn` mixyr cr ieand gzt agex xiykdl el

:`xnbd zvxznàúééøáa âéìt ,éiaà øîàyxetn `ziixaa ± ¨©©©¥¨¦§¨©§¨
,jk lr mb wlg dcedi iaxy,èòîé úBnà øNòî áçøäå ,àéðúc§©§¨§¨¨¨¥¤¤©§©¥
éøö Bðéà øîBà äãeäé éaø.èòîì C:`xnbd zl`eyâBìôéìå ©¦§¨¥¥¨¦§©¥§¦§

ïéúéðúîalr mb wleg dcedi iaxy `aed `l dpyna recn - §©§¦¦
:`xnbd daiyn .agexd xeriydaçøì ïécä àeäå ,däáBâa âéìẗ¦§§¨§©¦§¨§¨

welgy dfa llkp ,ieand daeb xeriy lr dpyna wlgpyk -
dcedi iaxy ,mdl cg` mrhy ,ieand agex xeriya mb `ed
agxe dn` mirax` deab didy mle` ly egztn cnel

.mixyr

dcedi iax xiykd `l ,mle`d gztn cnl dcedi iaxy ax zrcl
dywn jk lre .mle`d gzt daebk ,dn` mirax` daeb cr `l`

:`xnbdézkàåike ,dyw oiicr -,øîb íìeà ìL Bçútî äãeäé éaø §©©¦©¦§¨¦¦§¤¨¨©
øéLëî äãeäé éaøå ,èòîé änà íéøNòî dBáb àeäL éBáî ,àéðúäå§¨©§¨¨¤¨©¥¤§¦©¨§©¥§©¦§¨©§¦

deab m` elit`àøt÷ øa éðúå .änà íéMîçå íéòaøà ãòxae ± ©©§¨¦§£¦¦©¨§¨¥©©¨¨
xiykn dcedi iax ,ely `ziixaa dpy `xtwäàî ãòm`e .dn` ©¥¨

mle`d ly egzt `ld ,dyw ,mle` ly egztn cnl dcedi iax
e ,dn` mirax` wx didàøt÷ øáì àîìLa,xnele ayiil yi ¦§¨¨§©©¨¨

md eixacy,àîæebdiabdl xyt`y znfben oeyla hwpy ,xnelk §¨
mirax`n xzei diabdl xyt` i` zn`ay s` ,daxd dxewd z`

,dn`äãeäé éaøì àlàiaxy dpey`xd `ziixad zrcl ,xnelk ± ¤¨§©¦§¨
,dn` miynge mirax` cr xiykn dcediàîæeb éàîoi` `ld - ©§¨

,dyw ,oky oeike ,od `weeca eixacy i`ceae ,`nfeb lk o`k
àîìLay dnäãeäé éaøìdaeba gztíéòaøàmeyn ,xyk dn` ¦§¨¨§©¦§¨©§¨¦

yBçútî øîbdéì àðî íéMîç àlà ,íìeà ìLxiykdl cnl oipn - ¨©¦¦§¤¨¤¨£¦¦§¨¥
.miyng daeba

:mle` ly egztn cnl dcedi iaxy ax ixac z` dgec `xnbd
áøì déúéòèà àúéðúî àä ,àcñç áø øîàdzrhd ef `ziixa - ¨©©¦§¨¨©§¦¨©§¦¥§©

,ax z`,änà íéøNòî dBáb àeäL éBáî ,àéðúcedaeby `vnpe §©§¨¨¤¨©¥¤§¦©¨
.èòîé ,ìëéä ìL Bçútî øúBéxeriy z` ecnl minkgy x`ean ¥¦¦§¤¥¨§©¥

y ,ezerh d`a o`kne ,lkid ly egztn ieand gzt daebàeä-
axéøîb ìëéä ìL Bçútî ïðaøcî ,øáñecnl minkgy dfn - ¨©¦§©¨¨¦¦§¤¥¨¨§¥

y rnyn ,lkid ly egztn.øîb íìeà ìL Bçútî äãeäé éaømle` ©¦§¨¦¦§¤¨¨©
:`cqg ax wiqnàéä àìå`l` ,ok xacd oi` -àçútî äãeäé éaø §Ÿ¦©¦§¨¦¦§¨

øîb ïéëìîccnl ce`n mideaby miklnd zepenx` igzt mzqn - ¦§¨¦¨©
.gzt aygp daxd deabd iean gzt mby dcedi iax

:lkidd gztn ecnl minkgy yxity ax lr dywn `xnbd,ïðaøå§©¨¨
éøéîb ìëéä ìL Bçútî éàgzt xeriy z` ecnl minkg m` - ¦¦¦§¤¥¨§¦¥

,lkidd gztn ieandìëéäk úBúìc eòaéìieanl didiy ekixvi - ¦¨§¨©¥¨
.zezlc eid lkidly myk zezlcïðz änlàepipy recne -oldl) ©¨¨§©

(:`i,éBáî øLëä,cvik,íéøîBà éànL úéaegzta cinrdl jixv ¤§¥¨¥©©§¦
íéøîBà ìlä úéáe .äøB÷å éçìa e` icäøB÷ Bà éçì.exiykdl ick ¤¦§¨¥¦¥§¦¤¦¨

:`xnbd zvxzn .zezlca jxev oi`y micen mlek la`úBúìc©§
ïãéáòc àeä àîìòa úeòéðöì ,ìëéäwx eyrp lkidd zezlc - ¥¨¦§¦§¨§¨©£¦¨

.gztl eaiygdl ick `le ,mipta dyrpy dn e`xi `ly ,zeripvl
:ax lr zeywdl `xnbd dtiqen,äzòî àlàminkgy ok m` - ¤¨¥©¨

,lkidd gztn ieand gzt xeriy z` ecnldéì épäéú àì`l - Ÿ¥©¥¥
a exiykdl zen` xyrn xzei agxd ieanl lirei,çútä úøeö©©¤©

,mdiab lr sqep dpwe gztd iciva mipw ipy epiidcìëéä àäc§¨¥¨
Bì àéåä çútä úøeöe ,gztd zxev did lkid gztl ixdy -eléôà ©©¤©©§¨£¦

çéåøc àeä úBnà øNò éëäxyr wx egzt agex did z`f lkae ± ¨¦¤¤©§¨¦©
,zen`ïðz änlà,epzpyna epipy recne -Bì Lé íàgztl - ©¨¨§©¦¥
ieand,çútä úøeöif`éøö Bðéà úBnà øNòî áçøL ét ìò óàC ©©¤©©©¦¤¨¨¥¤¤©¥¨¦
èòîì.eagx z` §©¥

:`xnbd zvxznáøì àlà àîòè àeä éãéîepkxved `l melk - ¦¦©§¨¤¨§©
,lkidd gztn ecnl minkgy xn`y axl `l` dpynd z` ayiil

c ,llk dyw df oi` axldén÷ áø øa àéiçì äãeäé áø déì éðúî àä̈©§¥¥©§¨§¦¨©©©¥
áøcepa `iig z` ef dpyn dcedi ax cnily did dyrn `ld - §©

,gztd zxev ieanl yi m`y ,el dpye ,ax eia` ipta ,ax ly
zen` xyrn agx `ed elit`éøö Bðéàdéì øîàå ,èòîì Cowize - ¥¨¦§©¥§¨©¥

,el xn`e ,dcedi ax z` axdééðúàzxev yiy elit`y ,el dpy - ©§§¥
gztdéøö,èòîì C,ezhiyk `id dpynd s` ax zrcly `vnp ¨¦§©¥

s` okl ,lkidd gztn ieand gzt xeriy z` micnely oeikny
gztk ,zen` xyrn xzei agexa xyk epi` gztd zxev el yi m`

.lkidd
:ax lr ztqep `iyew `xnbd dywnäzòî àlàminkgy ok m` - ¤¨¥©¨

,lkidd gztn ieand gzt xeriy z` ecnl
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xcde"רלד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr b sc oiaexir(iriax meil)

àøzìîà déì épäéú àì`l ,dn` mixyrn dlrnl deabd iean - Ÿ¥©¥¥£©§§¨
z` jyend xac epiidc ,'`xzln`' ey`xa yi m` exiykdl lirei

,ax daeba s` dxewd zxkip ezngny oirdàøzìîà ìëéä àäc§¨¥¨£©§§¨
déì àéåä,`xzln` did lkidd gztl ixdy -íéøNò éëä eléôàå ©§¨¥©£¦¨¦¤§¦

dBáâc àeä änà`le dn` mixyr wx deab did mewn lkne - ©¨§¨©
.xzei:`xzln` did lkidly oipn dgiken `xnbdïðúcepipyy - ¦§©

zecin zkqna(f"n b"t),äìéî ìL úBàøzìîà Lîçurn zeieyrd - ¨¥£©§§¨¤¥¨
,oilinåéab ìò eéäzecner eide ,mle`d gzt lr -,Bfî äìòîì Bæ ¨©©¨§©§¨¦

.Bfî äìòîì Bæå§§©§¨¦
`xzln`y epivn okid x`al eixac z` oywnd miiqy mcew
dwiqtd ,dn` mixyrn dlrnl zgpend dxew xiykdl dliren

:eilr dywne `xnbd eze`àzáeéz éàî éàäåozip ef dpynn ike - §©©§§¨
,zeywdlàéðz íìeàa úBàøzìîàc àéää àéðz ék àîìéc`ny - ¦§¨¦©§¨©¦©£©§§¨¨¨©§¨

mby jl oipne ,mle`d gzta wx zxacn ze`xzln` ly ef dpyn
:`xnbd zvxzn .ze`xzln` eid lkidd gztlàéLe÷ éàî éàäå§©©§¨

,`id `iyew ef ike -íìeà úéðáúk ìëéä úéðáz àîìéc`ld - ¦§¨©§¦¥¨§©§¦¨
`linne ,mle`d zipazl dey dzid lkidd zipazy epicia laewn

.ze`xzln` eid lkidl mb
eid lkidly oeikn :ax lr eziiyew z` x`al oywnd miiqn
xizdl oi` ok m` ,dn` mixyr wx edaeb did `le ,ze`xzln`

,dn` mixyrn dlrnl `xzln` el yiy iean gztänlà- ©¨¨
recneáø øîà àòìéà éaø øîà.` :dxew oipra el` zekld izy ¨©©¦¦¨¨¨©©

ew`idy dxäòaøà äáçø,migthäàéøa dðéàL ét ìò óàdwfge §¨¨©§¨¨©©¦¤¥¨§¦¨
.a .dxiyk ,[dievg dpal ,xnelk] gix` dilr wifgdldì Lé íàå§¦¥¨

dxewl -ääBáb eléôà ,àøzìîàdxewdBðéà änà íéøNòî øúBé £©§§¨£¦§¨¥¥¤§¦©¨¥
éøö.èòîì Coeiky ,ax ixaca dxizq dyw ipyd oicdny ixd ¨¦§©¥

xn` recn ,lkidd gztn cnlp ieand gzt xeriyy ax xaeqy
.dn` mixyrn dlrnl dliren `xzln`y

:`xnbd zvxznàøzìîà ,óñBé áø øîà`xzln`y df oic - ¨©©¥£©§§¨
`l` ,ax ixacn epi` ,dlirenàéä àúéðúîm`e ,`id `ziixa - ©§¦¨¦

.ax ixaca dxizq oi` ok
:`xnbd zxxandì éðz÷ ïàîdaiyn .ef `ziixa dpy in - ©¨¨¥¨

:`xnbddì éðz÷ äeáà øa äaøc déøa àîç àäå ,éiaà øîà`ed ± ¨©©©¥§¨¨¨§¥§©¨©£¨¨¨¥¨
.ef `ziixa dpy

,`id zknqen ef `ziixay oeikne :ax lr dywne `xnbd zxfeg
,dywàúéðúî àøzìîà éåäéúåax `le ,`id `ziixa m` elit` - §¤¡¥£©§§¨©§¦¨

oiicr ,dxn`áøì éL÷éúå`ziixad ixacny ,ax lr dywi - §¦§¥§©
mixyrn dlrnl ddeabd dxew xiykdl dliren `xzln`y
gztn iean gzt xeriy z` ecnl `l minkgy gken ,dn`

lkidd.
:`xnbd zvxznàëäî àðà ìc ,áø Cì øîà,o`kn ize` `ved - ¨©¨©©£¨¥¨¨

,lkid ly egztn micnl minkgy xne` iziid `l m` mb ,xnelk
éããäà ïééL÷ àì éî àúééðúîz` ef zexzeq opi` zeziixad ike - ©§§¨¨¦Ÿ©§¨©£¨¥
xn`p zg` `ziixaa ixd ,ef(:a lirl)mixyrn deab `edy iean' ,

mpic ecnl minkgy x`eane ,'hrni ,lkid ly egztn xzei dn`
ea yiy ieany ,xn`p dipyd `ziixaa jci`ne ,lkid ly egztn

,dn` mixyrn dlrnl mb xyk `xzln`øîéîì Cì úéà éàî àlà¤¨©¦¨§¥©
y ,xnele ayiil jl xzep dn `l` -àéä éàpzmi`pz zwelgn - ©¨¥¦

ok m` ,`l e` lkidd ly egztn ecnl minkg m`d `idénð éãéãì§¦¦©¦
àéä éàpzdrck izhwpe ,`id mi`pz zwelgny xeaq ip` s` - ©¨¥¦

.lkid ly egztn ecnl minkgy
:`id mi`pz zwelgny di`xd z` `xnbd dgec÷çöé øa ïîçð áø©©§¨©¦§¨

àìa ,øîàixacáøecnl minkgy dpey`xd `ziixadn wiicy ¨©§Ÿ©
,lkid ly egztnïééL÷ àì éããäà àúééðúîopi` zeziixad - ©§§¨¨©£¨¥Ÿ©§¨

y xnel yiy ,ef z` ef zexzeqéàî àîòè äøB÷ ïðaøìmrhd dn - §©¨¨¨©§¨©
,dn` mixyr jeza zeidl dkixv dxewd minkg itlyíeMî¦

àøkéädaeb cr wxe ,dxewd z` mc` ipa e`xiy ick `ed mrhd ¤¥¨
yiy mewna okle ,miaye mixaerl zxkip dxewd dn` mixyr
`id m` elit` dxewd dliren ,oird z` zkyeny `xzln`

,dxewd zxkip `xzln`d zngny ,dn` mixyrn dlrnl ddeab
éðz÷c éàäåoeyld z` dpey`xd `ziixaa `pzd hwpy dne - §©§¨¨¥

,'ìëéä ìL Bçútî øúé'`l` ,xeriyd z` epcnl myny ezpeek oi` ¨¥¦¦§¤¥¨
làîìòa àðnéñ`ly ,lkidd ly egzt z` xikfd oniq myl ± ¦¨¨§¨§¨

yxit okl ,dn` mirax` e` miyely cr ieana xzeny xnel erhi
.dn` mixyry lkidd gzt daebk `ed ieand xeriyy

dkeq zkqna epipy(.a)mixyrn dlrnl ddeab `idy dkeq' ,
minkg ly mxewny ax zrcl .'xiykn dcedi iaxe ,dleqt dn`
`ed dkeqa zwelgndy xacd xexa ,lkid ly egztn `ed ieana
ongp ax zrcl j` .df mrh jiiy `l dkeqa ixdy ,xg` mrhn
zxxan ,xkid meyn `ed ieana minkg ly mnrhy wgvi xa
dkeqa zwelgnd mrhl ddf ieana zwelgnd mrh m`d `xnbd

.`l e`
:`xnbd zl`eyàçéðä ,÷çöé øa ïîçð áøåoaen didi df -àì éà §©©§¨©¦§¨¨¦¨¦Ÿ

äaøc àä déì àøéáñz`aend dax ly ezrck xaeq epi` m` - §¦¨¥¨§©¨
,oldläaøc àä déì àøéáñ éà àlàezrck xaeq `ed m` mle` - ¤¨¦§¦¨¥¨§©¨

,dax ly,äaø øîàcddeabd dkeqy minkg ly mrhdy §¨©©¨
c meyn ,dleqt dn` mixyrnáéúë(bn bk `xwie),eòãé ïòîì' §¦§©©¥§

k íëéúøãézáLBä úBkqá éjixvy o`kn micnle ,'l`xUi ipA z` ŸŸ¥¤¦©ª©§¦¤§¥¦§¨¥
ddeabd dkeqa wxe ,dkeqa ayei `edy mc`l xkip zeidlãò©

íãà änà íéøNòda ayeidL òãBé`ed,äkeqa øcdkeq la` ¤§¦©¨¨¨¥©¤¨©¨
ddeabdíãà ïéà änà íéøNòî äìòîìda ayeidòãBéxc `edy §©§¨¥¤§¦©¨¥¨¨¥©
,dkeqaàðéò déa àèìL àìc íeMîzhley oird oi`y meyn - ¦§Ÿ¨§¨¥¥¨

,dfk ax daebaàîìàc dax ixacn x`ean -àøkéäa énð äkeñ éab ©§¨©¥¨©¦§¤¥¨
éâéìtmeyn `id minkge dcedi iax zwelgn dkeq iabl mby - §¦¥

xaeq ok` m`e ,`l e` dn` mixyrn dlrnl xkid yi m`d ,xkid
,dyw ,dax ly enrh z` wgvi xa ongp axänì ézøúa éâeìtéà¦§¥§©§¥¨¨

éìipya zwelgnd z` eprinydl jixv `pzd did dn myl - ¦
micnl epiide ,cg` mewna miwleg eid m` did ic ,zenewnd

.ipyd mewna mb mzrc idefy
:`xnbd daiynàëéøöz` eprinydl `pzd jxved jkitl - §¦¨

,zenewnd ipya minkge dcedi iax zwelgnéab ïðéòîLà éàc§¦©§§¦¨©¥
,äkeñ`weecy mixaeq epiidàäadkeqa -äãeäé éaø øîà÷yiy ¨§¨¨¨©©¦§¨

,dn` mixyrn dlrnl xkidàðéò déa àèìL àãéáò äáéLéìc ïåék¥¨§¦¦¨£¦¨¨§¨¥¥¨
mb oird da zhley dkeza ayil dieyr dkeqdy oeikny -

,dlrnl hiany ayeid jxc oky ,ax daebaêeléäìc éBáî ìáà£¨¨¦§¦
ãéáòhiadl jledd jxc oi`e ,mc` ipa jelid jxevl ieyry - ¨¦

,dxewd lr dlrnlïðaøì eäì äãBî àîéàoird oi`y itl ,leqty ¥¨¤§§©¨¨
.dxewa zhleyàäa ïðéòîLà éàåmixaeq epiid ,iean oipra ± §¦©§§¦¨§¨

`weecyäaàiean zxewa ±ïðaø éøîà÷dlrnl xkip epi`y §¨¨¨§¥©¨¨
,jelidl ieyr ieandy meyn ,dn` mixyrnCäa ìáàdkeqa - £¨§©

äãeäé éaøì déì eãBî àîéà,da ayil dieyr dkeqdy oeikny ¥¨¥§©¦§¨
.dn` mixyrn dlrnl deab `ed m` mb jkqa zhley oird

:`xnbd zniiqnàëéøö`pzd jxved el` minrh zngn - §¦¨
,zenewnd ipya minkge dcedi iax zwelgn z` eprinydl

.dkeqae ,ieana
`xzln`y oke .ze`xzln` eid mle`d gzt lrny lirl epipy

:`xnbd zxxan .dn` mixyrn ddeabd iean zxew dxiyknéàî©
àøzìîà:`xnbd daiyn .`xzln` idn -øa äaøc déøa àîç áø £©§§¨©¨¨§¥§©¨©

épé÷ ,øîà äeáàgztn dlrnl mihlea eidy zeter ipiw oink - £¨¨©¦¥
dlrnl s` dxiyk `id ixd dxewd lr ok dyr m`e ,mle`d

:ztqep drc .dn` mixyrnàúà ékribdyk -éîéc áøux`n ¦¨¨©¦¦
laal l`xyiàáøòîa éøîà ,øîàeyxit l`xyi ux`a - ¨©¨§¥§©£¨¨

`id `xzln`yàæøàc é÷ñtzeaegzd zekex` fx` ur zekizg - ¦§¥§©§¨
,zehleae lzeka.mc` ipal od zexkip okxe` zngne

:ewlgp dna `xnbd zx`anøîàc ïàî`id `xzln`yé÷ñt ©§¨©¦§¥
,àæøàcy xaeqïkL ìkyépé÷,`xzln`k miliren zeter ipiw - §©§¨¨¤¥¦¥

ixd ,mze` mi`exd ala ddinz mixxerne miaeyg mdy jezny
mle` .dxewd zxkip jk jezne ,oird z` mikyen mdøîàc ïàî©§¨©
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המשך בעמוד רד

izni`n` cenr b sc ± oey`x wxtoiaexir
àøúìîà äéì éðäéú àì,`xzln` i`n yxtn onwl mixyrn xzei edaeb ixeyk`l Ð

.`ipdnc ipz `kideäìéî ìù.y"`lb frlae ,mivtr mde ,oilin ea oilicby ur Ðäîìà
'åë àòìéà éáø øîà`ail` `xzln` `ipdnc ogky`c ,dikxitl wiqn `w `zyd Ð

.`zaeizl dil xzqc cr dizlnl iweq`l diway `l `xwirne ,axcäòáøà äáçøÐ

it lr s` ,migth drax` dagx dxew dzid m`

gix` lawl dwfg dpi`e dwc `idy.dxiyk Ð

ick d`ixa (a,bi onwl) oizipzna opzc `de

gix` lawlmigth drax` dagx dpi`yk Ð

.xn`w'åë àøúìîà äì ùé íàåilin izxz Ð

.`lewle ,ax xn`wóñåé áø øîà`d Ð

axc dinyn dezii`c iaxzln`ax `l Ð

.`id `zipzn `l` ,axc` axc iywizc ,dxn`

áøì éù÷éúåopax ixnb `lc `kd opifg `dc Ð

.`ipdn `xzln`c ipzwcn ,lkidnàðà ìã
àëäî`le izwzy eli`k okin ipnixd Ð

.df xac izxn`éããäà ïééù÷ àì éî àúééðúî
deab `edy iean `icda lirl `ipz `dc Ð

opax :`nl` .lkid ly egztn xzei mixyrn

.ixnb mzdnàéä éàðú`xiaqc lirlc `pz Ð

.`ipdn `l `xzln`e ,ixnb lkidn opaxc dil

.ixnb lkidn e`l :xaq `xzln`c `pz i`de

àéä éàðú éîð éãéãìlirlc `pzk `p`e Ð

.ixn`áø àìáax yxtn ded `l i` Ð

lkidn opaxc dpin silie ,`ziinw `zipznl

.ixnbàúééðúîïééù÷ àì éããäà`iddl oiac Ð

.`xzln`c oizipzn `dl oiae oizipznäøå÷
éàî àîòè ïðáøì.dn` mixyr jez era Ð

øëéä íåùî`zpwzc ercile ,iypi` efgilc Ð

.miaxd zeyxa itelgi`l izil `le ,cear

ilkzqinc oeikc .`xzln` `ipdn ikd meyne

dn` mixyrn dlrnl elit` iypi` daÐ

.`xkid `ki`éðú÷ã àäå`ziinw `zipzna Ð

`l` ,mzdn ixnbc e`l lkid ly egztn xzei

`qxib silgz `ly ,hwp `nlra `pniq

e` miyelyn dlrnl xn`ze mixyrc

.jcia oniq lkid gzt `di ,mirax`nàøéáñ éà
äáøã àä äéìinp dkeqa opaxc ediinrhc Ð

.xkid meynåäì äîìdcedi iaxle opaxl Ð

.izxza ibeltlãéáò êåìéäìã éåáî:xnelk Ð

.dlrnl hian epi` jldndéðé÷ipiw oebk Ð

dlrnl mle`d zgzn oihlea eid ,zeter

.gztd on (miylyln)àæøàã é÷ñôzeqpelk Ð

yitpc icii`e ,lzeka oiaegz oikex` fx` ly

`ki`e ,iypi` edl efg edcic jxe` dikyn

@.`xkidé÷ñô øîàã ïàî`xkid `ki` Ð

.ieanléðé÷ ïëù ìë`zline ,iaiygc icii`c Ð

.dxewl efge ,iypi` eda ilkzqn `id `dinzc

úö÷îdzvwne mixyr jeza dxewd iaer Ð

.dkeq ly dkkq iaer oke ,dlrnlùåì÷Ð

,dlrnl `veid iaerd eze` lhip eli`k oi`ex

.dwc dxew `dzeçåøá úìèéðäixdy Ð

i`e ,gix` lawl ick d`ixa minkg dexriy

ikd e`l.aiyg `l jkld ,`wif dil icy Ðàì
øëãéîjkqd iaer zvwn liwzync oipnfe Ð

dlrnl dlek `niiwe mixyr jezl qpkpd

.mixyrnéããäà éøëãîdpezgz awxz m`y Ð

,dn` mixyrn dlrnl dlek cenrze dxew ly

.dl ipwznàìàmeyn ,dkeqa zxykn i`n` Ð

`dc dzngn daexn dzliv `zyd jgxk lrc

.icin dpin `pliwy `le opixn`wc `ed oi`ex

éîð àëäiyilw inp i`c ,oiciak oicetyk dze` aeyg Ð.xn`wc `ed oi`ex `l` ,dpin zlwy icin `l `dc ,`wif edl icy `l Ð
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áøådil zi`c ,jxtinl ivn ded diteb daxl Ð 'ek daxc `d dil `xiaq i` wgvi xa ongp

,xkida ibiltc `icda yxtn ongp axc meyn `l` .`xkid meyn dxewc (a,ai) oiwxta

.izxza ibelti`l edl dnl jixtéàepiax iaxtn Ð dzlivn daexn dzng dl ied zylw

.dzlivn daexn dzng `dzy cr ,xftie gexd `aiy ici lr dzlivn daexn dzng :wgvi

Ð daexn dzng `dz dcegl dyilw ici lr i`c

jkq oi` `d ?`xza `pyila dl iaxykn ikid

dkeqa opixn`ck .xyk jkq icda sxhvn leqt

:`iywe .oli`d zgz ezkeq dyerd iab (a,h)

ddeab dzid :(`,c) dkeqc `nw wxta xn`c

m` ,mixyr jeza oicxei oivede ,dn` mixyrn

Ð e`l m` ,dxiyk Ð dzngn daexn dzliv

elti ,dil zylw i` `lde ?dxiyk i`n`e .dleqt

iz` Ð `kdc `xza `pyille !dhnl oivedd

dkeqc meyn yxtnc ,inp `iwfxtn `axle ,xity

oived iabc ,xity iz` Ð xkcin `le `id cigic

xfbinl `kilc ,dhnl daxd oicxeic xninl `ki`

dkeq meync rnync ,dyw `piaxl la` .icin

:xnel yie .'ek zylw i` meyn dleqt `ziixe`c

miiwzdl oilekiy ,oived daxd yiy ixiin mzdc

i`c `kd :xnel lkep cere .dkinq ici lr lwa

,cegl dyilw ici lr daexn dzng ied dil zylw

`pyille ,mixyrn dlrnlc jkql sxhvne

iede li`ed ,leqt jkq jk lk aiyg `lc `xza

:dyw la` .mixyrn dhnl did m` Ð xyk jkq

`xza `pyille ,leqt e`l m`e opixn` oived iabc

!dzlivn daexn dzng elit` opixykn `kdc

yi oived iab :inp i` .`gip `nw `pyill edin

mipezgzde mipeilr miceb`e li`ed ,xzei leqtl

.lkd leti Ð zylw i`c ,dfa dføîàdax

egztn sili axc ,"ax" opiqxb `l Ð leqt ieana

.mixyr ellg iedc lkid ly
llg
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àéåä àøzìîà ìëéä àäc ,àøzìîà déì éðäéú àì̈¥©¥¥£©§§¨§¨¥¨£©§§¨¨§¨
:ïðúã .dBáâc àeä änà íéøNò éëä eìéôàå ,déì¥©£¦¨¦¤§¦©¨§¨©¦§©
äìòîì Bæ ,åéab ìò eéä äìéî ìL úBàøzìîà Lîç̈¥£©§§¨¤¥¨¨©©¨§©§¨
ék àîìéc ,àzáeéz éàî éàäå .Bfî äìòîì Bæå ,Bfî¦§§©§¨¦§©©§§¨¦§¨¦

úBàøzìîàc àéää àéðz¯éàî éàäå ?àéðz íìeàa ©§¨©¦©£©§§¨¨¨©§¨§©©
änlà ?íìeà úéðáúk ìëéä úéðáz àîìéc !?àéLe÷§¨¦§¨©§¦¥¨§©§¦¨©¨¨
ét ìò óà òaøà daçø :áø øîà àòìéà éaø øîà̈©©¦¦§¨¨©©¨§¨©§©©©¦

àøzìîà dì Lé íàå ,äàéøa dðéàL¯ääBáb eléôà ¤¥¨§¦¨§¦¥¨£©§§¨£¦§¨
éøö Bðéà änà íéøNòî øúBé:óñBé áø øîà .èòîì C ¥¥¤§¦©¨¥¨¦§©¥¨©©¥

àäå :ééaà øîà ?dì éðú÷ ïàî ,àéä àúéðúî àøzìîà£©§§¨©§¦¨¦©¨¨¥¨¨©©©¥§¨
àøzìîà éåäéúå .dì éðú÷ deáà øa äaøc déøa àîç̈¨§¥§©¨©£¨¨¥¨§¤¡¦£©§§¨
,àëäî àðà ìc :áø Cì øîà !áøì éL÷éúå ,àúéðúî©§¦¨§¦§¥§©¨©¨©©£¨¥¨¨
Cì úéà éàî àlà ?éããäà ïééL÷ àì éî àúééðúî©§¦¨¨¦¨©§¨©£¨¥¤¨©¦¨

øîéîì¯éîð éãéãì ,àéä éàpz¯ïîçð áø .àéä éàpz §¥©©¨¥¦§¦¦©¦©¨¥¦©©§¨
;ïééL÷ àì éããäà àúééðúî áø àìa :øîà ÷çöé øa©¦§¨¨©§Ÿ©©§¦¨¨©£¨¥¨©§¨

éàî àîòè äøB÷ ,ïðaøì¯éðú÷c éàäå .àøkéä íeMî §©¨©¨©§¨©¦¤¥¨§©§¨¨¥
"ìëéä ìL Bçútî øúé"¯øa ïîçð áøå .àîìòa àðîéñ ¨¥¦¦§¤¥¨¦¨¨§¨§¨§©©§¨©

éà àlà ,äaøc àä déì àøéáñ àì éà àçéðä ,÷çöé¦§¨¨¦¨¦¨§¦¨¥¨§©¨¤¨¦
eòãé ïòîì" :áéúk :äaø øîàc ,äaøc àä déì àøéáñ§¦¨¥¨§©¨§¨©©¨§¦§©©¥§
íãà änà íéøNò ãò "ézáLBä úBkqá ék íëéúBøBã¥¤¦©ª©§¦©¤§¦©¨¨¨

änà íéøNòî äìòîì ,äkeqa øcL òãBé¯íãà ïéà ¥©¤¨©¨§©§¨¥¤§¦©¨¥¨¨
äkeñ éab :àîìà .àðéò déa àèìL àìc íeMî ,òãBé¥¦§¨¨§¨¥¥¨©§¨©¥¨

,éâéìt àøkéäa éîð,àëéøö ?éì änì ézøúa éâeìôéà ©¦§¤¥¨§¦¦¦§¥§©§¥¨¨¦§¦¨
äkeñ éab ïðéòîLà éàc¯àãéáò äáéLéìc ïåék ,äãeäé éaø øîà÷ àäa¯.àðéò déa àèìL §¦©§©¦©©¥¨§¨¨¨©©¦§¨¥¨§¦¦¨£¦¨¨§¨¥¥¨

ãéáò Celéäìc ,éBáî ìáà¯àäa ïðéòîLà éàå .ïðaøì eäì äãBî àîéà¯,ïðaø éøîà÷ àäa £¨¨¦§¦£¦¥¨¤§§©¨©§¦©§©¦©§¨§¨¨¨§¦©¨©
Cäa ìáà¯øa äaøc déøa àîç áø ?àøzìîà éàî .àëéøö ,äãeäé éaøì déì eãBî àîéà £¨§©¥¨¥§©¦§¨§¦¨©£©§§¨©¨¨§¥§©¨©

é÷ñt øîàc ïàî .àæøàc é÷ñt :àáøòîa éøîà ,øîà éîéc áø àúà ék .épé÷ :øîà deáà£¨©¦¥¦£¨©¦¦£©¨§¦§©©§¨¨§¥§©§¨©§¨©¨§¥
àæøàc¯éàî àæøàc é÷ñt øîàc ïàîe .àì àæøàc é÷ñt ìáà épé÷ øîàc ïàî ,épé÷ ïkL ìk §©§¨¨¤¥¦¥©©£©¦¥£¨¨§¥§©§¨¨©©£©¨§¥§©§¨©
àîòè¯à÷c ïåék :àlà !àìc ïðaø éøîà÷å ,déëLî Léôðc äkeñ àäå ,déëLî Léôðc íeMî ©§¨¦§¨¥¨§¥§¨¨§¨¥¨§¥§¨¨§¦©¨©§¨¤¨¥¨§¨
áéLç¯úö÷î ,íéøNòî äìòîì äøB÷ úö÷îe íéøNò CBúa äøB÷ úö÷î .àì÷ déì úéà £¦¦¥¨¨¦§¨¨§¤§¦¦§¨¨§©§¨¥¤§¦¦§¨

éBáîa :äaø øîà ,íéøNòî äìòîì Cëñ úö÷îe íéøNò CBúa Cëñ¯äkeqa ,øLk¯.ìeñt §¨§¤§¦¦§¨§¨§©§¨¥¤§¦¨©©¨§¨¨¥©¨¨
øLëc éBáîa àðL éàî¯ì÷ éà !LBì÷ àîéì éîð äkeñ ,LBì÷ ïðéøîàcdúnç dì àéåä zL ©§¨§¨§¨¥§¨§¦©§¨©¦¥¨§¦¨§©§¨§¨¨©¨¨

ì÷ éà ,éîð àëä .dúlévî äaeøîzL¯eNòð Cçøk ìò :àlà .çeøa úìhépä äøB÷ dì àéåä §¨¦¦¨¨¨¨©¦¦¨§©§¨§¨¨¨©¦¤¤¨©¤¨©¨§¨©£
ìù ïéãeôLk:àé÷æøtî àáø øîà !dúnçî äaeøî dúléö úéNòð Cçøk ìò :éîð àëä ,úëzî ¦§¦¤©¤¤¨¨©¦©¨§¨©£¥¦¨¨§¨¥©¨¨¨©¨¨¦©§©§¨

àéä ãéçéìc äkeñ¯íéaøìc éBáî ,økãî àì¯àúééøBàc äkeñ :øîà àðéáø .éããäà éøkãî ¨¦§¨¦¦¨¦§©¨¦§©¦¦§©¦©£¨¥¨¦¨¨©¨§©§¨
¯ïðaøc éBáî ,ïðaø da eøéîçà¯àäì éðúî äðzî øa àcà áø .ïðaø déa eøéîçà àì ©§¦¨©¨©¨§©¨©¨©§¦¥©¨©©©¨©©¨¨©§¥§¨

éBáîa :äaø øîà ;àëtéà äaøc àúòîL¯äkeqa ,ìeñt¯äøéùëc äkeñ àðL éàî .äøéLk §©£¨§©¨¦§¨¨©©¨§¨¨©¨§¥¨©§¨¨¦§¥¨
¯éîð éBáîa ,LBì÷ ïðéøîàc¯ì÷ éà !LBì÷ àîéìéîð àëä .çeøa úìhépä äøB÷ dì éåä zL §¨§¦©§§¨©¦¥¨§¦¨§©§¨¥¨¨©¦¤¤¨©¨¨©¦

ì÷ éàzL¯,dúnçî äaeøî dúléö úéNòð Cçøk ìò àlà !dúlévî äaeøî dúnç dì àéåä ¦¨§©§¨§¨¨©¨¨§¨¦¦¨¨¤¨©¨§¨©£¥¦¨¨§¨¥©¨¨
àéä ãéçéìc äkeñ :àé÷æøtî àáø øîà !úëzî ìL ïéãeôLk eNòð Eçøk ìò :éîð àëä¯ ¨¨©¦©¨§£©£¦§¦¤©¤¤¨©¨¨¦©§©§¨¨¦§¨¦¦

àéä íéaøìc éBáî ,økãîe déLôpà éîø¯éác àøã÷ :éLðéà éøîàc .éøkãî àìå ,éããäà éëîñ ¨¥©©§¥¦§©¨¦§©¦¦¨§¦©£¨¥§¨¦§©¦§¨§¦¡¨¥¦§¨§¥
àúééøBàc äkeñ :øîà àðéáø .àøéø÷ àìå àîéîç àì éôzeL¯ïðaøc éBáî ,÷eféç éòa àì¯ ¨¥¨£¦¨§¨§¦¨¨¦¨¨©¨§©§¨¨¨¥¦¨§©¨©

.øLk äæå äæ :øîà àáø .ìeñt äæå äæ :øîà àleò áø øa äaø ?dìò éåä éàî .÷eféç éòä¥¦©¨¥£¨©¨©©¨¨©¤¨¤¨¨¨¨©¤¨¤¨¥
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רלה izni`n` cenr b sc ± oey`x wxtoiaexir
àøúìîà äéì éðäéú àì,`xzln` i`n yxtn onwl mixyrn xzei edaeb ixeyk`l Ð

.`ipdnc ipz `kideäìéî ìù.y"`lb frlae ,mivtr mde ,oilin ea oilicby ur Ðäîìà
'åë àòìéà éáø øîà`ail` `xzln` `ipdnc ogky`c ,dikxitl wiqn `w `zyd Ð

.`zaeizl dil xzqc cr dizlnl iweq`l diway `l `xwirne ,axcäòáøà äáçøÐ

it lr s` ,migth drax` dagx dxew dzid m`

gix` lawl dwfg dpi`e dwc `idy.dxiyk Ð

ick d`ixa (a,bi onwl) oizipzna opzc `de

gix` lawlmigth drax` dagx dpi`yk Ð

.xn`w'åë àøúìîà äì ùé íàåilin izxz Ð

.`lewle ,ax xn`wóñåé áø øîà`d Ð

axc dinyn dezii`c iaxzln`ax `l Ð

.`id `zipzn `l` ,axc` axc iywizc ,dxn`

áøì éù÷éúåopax ixnb `lc `kd opifg `dc Ð

.`ipdn `xzln`c ipzwcn ,lkidnàðà ìã
àëäî`le izwzy eli`k okin ipnixd Ð

.df xac izxn`éããäà ïééù÷ àì éî àúééðúî
deab `edy iean `icda lirl `ipz `dc Ð

opax :`nl` .lkid ly egztn xzei mixyrn

.ixnb mzdnàéä éàðú`xiaqc lirlc `pz Ð

.`ipdn `l `xzln`e ,ixnb lkidn opaxc dil

.ixnb lkidn e`l :xaq `xzln`c `pz i`de

àéä éàðú éîð éãéãìlirlc `pzk `p`e Ð

.ixn`áø àìáax yxtn ded `l i` Ð

lkidn opaxc dpin silie ,`ziinw `zipznl

.ixnbàúééðúîïééù÷ àì éããäà`iddl oiac Ð

.`xzln`c oizipzn `dl oiae oizipznäøå÷
éàî àîòè ïðáøì.dn` mixyr jez era Ð

øëéä íåùî`zpwzc ercile ,iypi` efgilc Ð

.miaxd zeyxa itelgi`l izil `le ,cear

ilkzqinc oeikc .`xzln` `ipdn ikd meyne

dn` mixyrn dlrnl elit` iypi` daÐ

.`xkid `ki`éðú÷ã àäå`ziinw `zipzna Ð

`l` ,mzdn ixnbc e`l lkid ly egztn xzei

`qxib silgz `ly ,hwp `nlra `pniq

e` miyelyn dlrnl xn`ze mixyrc

.jcia oniq lkid gzt `di ,mirax`nàøéáñ éà
äáøã àä äéìinp dkeqa opaxc ediinrhc Ð

.xkid meynåäì äîìdcedi iaxle opaxl Ð

.izxza ibeltlãéáò êåìéäìã éåáî:xnelk Ð

.dlrnl hian epi` jldndéðé÷ipiw oebk Ð

dlrnl mle`d zgzn oihlea eid ,zeter

.gztd on (miylyln)àæøàã é÷ñôzeqpelk Ð

yitpc icii`e ,lzeka oiaegz oikex` fx` ly

`ki`e ,iypi` edl efg edcic jxe` dikyn

@.`xkidé÷ñô øîàã ïàî`xkid `ki` Ð

.ieanléðé÷ ïëù ìë`zline ,iaiygc icii`c Ð

.dxewl efge ,iypi` eda ilkzqn `id `dinzc

úö÷îdzvwne mixyr jeza dxewd iaer Ð

.dkeq ly dkkq iaer oke ,dlrnlùåì÷Ð

,dlrnl `veid iaerd eze` lhip eli`k oi`ex

.dwc dxew `dzeçåøá úìèéðäixdy Ð

i`e ,gix` lawl ick d`ixa minkg dexriy

ikd e`l.aiyg `l jkld ,`wif dil icy Ðàì
øëãéîjkqd iaer zvwn liwzync oipnfe Ð

dlrnl dlek `niiwe mixyr jezl qpkpd

.mixyrnéããäà éøëãîdpezgz awxz m`y Ð

,dn` mixyrn dlrnl dlek cenrze dxew ly

.dl ipwznàìàmeyn ,dkeqa zxykn i`n` Ð

`dc dzngn daexn dzliv `zyd jgxk lrc

.icin dpin `pliwy `le opixn`wc `ed oi`ex

éîð àëäiyilw inp i`c ,oiciak oicetyk dze` aeyg Ð.xn`wc `ed oi`ex `l` ,dpin zlwy icin `l `dc ,`wif edl icy `l Ð
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áøådil zi`c ,jxtinl ivn ded diteb daxl Ð 'ek daxc `d dil `xiaq i` wgvi xa ongp

,xkida ibiltc `icda yxtn ongp axc meyn `l` .`xkid meyn dxewc (a,ai) oiwxta

.izxza ibelti`l edl dnl jixtéàepiax iaxtn Ð dzlivn daexn dzng dl ied zylw

.dzlivn daexn dzng `dzy cr ,xftie gexd `aiy ici lr dzlivn daexn dzng :wgvi

Ð daexn dzng `dz dcegl dyilw ici lr i`c

jkq oi` `d ?`xza `pyila dl iaxykn ikid

dkeqa opixn`ck .xyk jkq icda sxhvn leqt

:`iywe .oli`d zgz ezkeq dyerd iab (a,h)

ddeab dzid :(`,c) dkeqc `nw wxta xn`c

m` ,mixyr jeza oicxei oivede ,dn` mixyrn

Ð e`l m` ,dxiyk Ð dzngn daexn dzliv

elti ,dil zylw i` `lde ?dxiyk i`n`e .dleqt

iz` Ð `kdc `xza `pyille !dhnl oivedd

dkeqc meyn yxtnc ,inp `iwfxtn `axle ,xity

oived iabc ,xity iz` Ð xkcin `le `id cigic

xfbinl `kilc ,dhnl daxd oicxeic xninl `ki`

dkeq meync rnync ,dyw `piaxl la` .icin

:xnel yie .'ek zylw i` meyn dleqt `ziixe`c

miiwzdl oilekiy ,oived daxd yiy ixiin mzdc

i`c `kd :xnel lkep cere .dkinq ici lr lwa

,cegl dyilw ici lr daexn dzng ied dil zylw

`pyille ,mixyrn dlrnlc jkql sxhvne

iede li`ed ,leqt jkq jk lk aiyg `lc `xza

:dyw la` .mixyrn dhnl did m` Ð xyk jkq

`xza `pyille ,leqt e`l m`e opixn` oived iabc

!dzlivn daexn dzng elit` opixykn `kdc

yi oived iab :inp i` .`gip `nw `pyill edin

mipezgzde mipeilr miceb`e li`ed ,xzei leqtl

.lkd leti Ð zylw i`c ,dfa dføîàdax

egztn sili axc ,"ax" opiqxb `l Ð leqt ieana

.mixyr ellg iedc lkid ly
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רלו
izni`na cenr b sc ± oey`x wxtoiaexir

ïðú äëåñ ììçdkeqa oia ieana oia exkfedy zen` mixyr Ð.iniiw dllg` Ðúôùî
äèîìå íéøùò.mixyr jeza dxewd iaer `diy rnyn Ðïì òîùî à÷ àäxeriyc Ð

ikde .dlrnl mixyra exn`y xeriyk ,i`w llg` migth dxyrn dhnl minkg epzpy

jenp ezeyrl `a m` dhnl oke ,dlrnle mixyr ztyn dxewd z` gipn :oizipzn xn`w

,dlrnle migth dxyr ztyn dgipn Ð

.iean ied `l dxyrn zegtacúîàå éåáî úîà
äëåñdkeqae ieana exkfedy zen` ÐÐ

mi`lka exkfedy zen`e .exriy zephw zen`a

id yxtn onwle .exriy zelecb zen`a Ð

`kde zephw `kd xn`wcn ,ongp axe .edpip

zelecb`kde `xneg `kd dpin rny Ð

`xnegl `l i`c ,`xnegipd xn` ivn ikid Ð

.`xeriy eda opz `l `d ?zephw ipde zelecb

àúëìä éàîì,zephwa ieanay el` mixryn Ð

.`xneg iedizcåäáåâìexkfedy mixyr jpd Ð

edaeba lqtilzen` mixyr `ki` ikn Ð

.ith dl dabn i` ilqt zephwéåáî úöøéôìåÐ

iean zvxt `wxit i`da ol `niiwcxyraÐ

zen` xyrac ongp ax xn`we ,dil liqt zen`

.liqtin zephwàëéà àäå,exkfedy zen` Ð

zegt ekx` m`e zen` rax` iean jyna

zen` rax`noiwxita onwl iia` dil liqt Ð

migth dxyrn zegt did :onwl xn`c ,(`,d)

ax ?ekyna ea wweg dnk cr ,enilydl `ae

rax` :xn` iia` ,migth drax` :xn` sqei

ipdae .zen` rax` opira iean jync ,zen`

xyknc ,`lewl ongp axc dizlin `iz` zen`

.zephw zen` rax`a diløîàã ïàîëjyn Ð

,ongp axl dil `xiaq migth drax`a iean

xeriya zen` exkfed `le`zbelte ,ekyn

.`id sqei axe iia`cúåîà áåøzexkfpd Ð

lk` `le ,zephw iedilc ongp ax xn`w ieana

.xn`w iean zen`ääáåâìmixyr exkfedy Ð

.dlqetl zen`äîå÷ò ïôåãìådkeq) opzc Ð

jkqa zgtd iab lr jkiqe zgtpy zia :(`,fi

oia zwqtne aiaq zxzep diilrd zxwze ,xyk

otecl xyk jkq oia yi m` ,zeptcl xyk jkq

zen` rax`dnewr otec opixn` `le ,dleqt Ð

zen` rax`n zegtopifg :opixn`c ,dxiyk Ð

zeptcd on `ed eli`k leqt jkq i`dl dil

oi` ixde ,xyk jkq cr e`ae olrnl enwrpy

zen`ac xninl ongp ax `z` `we .wqtd o`k

migth mixyra `lqtine ,dil opixryn zephw

.`xneg epiide Ðúåîà òáøà àëéàäåÐ

zephwa dil zxykn i`c ,dkeq jyna zexkfpd

iaxk ongp ax xn` i`e ,zephwa dkeq zen` lk :xn`e liik ongp axe .`lew `ki` Ð.`lew ied Ð@àîéà úéòáéàåzephwa dkeq zen` ongp ax xn`c i`de ,iaxk mlerl ongp ax Ð

.xn`w zen` x`ya `l` ,dkeq jync zen`a e`l Ðíøëä ìåçîìå íøëä úçø÷ìzelecba dil zxryn ikc Ð.`id `xneg Ðòáøàå íéøùò íéøîåà éàîù úéá íøëä úçø÷
úåîà.legn i`ne zgxw i`n yxtn onwle ,my rexfl xeq` zen` rax`e mixyrn zegt m`e my rexfl xzen zen` rax`e mixyr dzgxw m` Ðåúéòöîàá áøçùyi ixdy Ð

dxyr yy opira dgxwd iciv ipyn `l` miptb my oi`y mxkd agex lk ipt lr dgxwd dkld m` ,oke ,dn` dxyr yy lr dn` dxyr yy dgxwd aiaq miptb myagex Ð

.dgxwdíùì òøæ àéáé àì åàì íàådpyn iyy wxt mi`lk) opzc .mxkd zcear eed mxkd lv` df cvay zen` rax`e ,dfn mxkd cvay zen` rax`c ,zirvn`d dn`a elit` Ð

mxkd zcear dnk :(`dpeny ex`yp m`e .enc mxkk jkld ,mixeeya dze` miyxeg dyixgd zrae ,zelbrae mixeeya dze` mixvea eidy .milke xwa `lnk zen` rax` (`ln) Ð

,cv lkl rax` oze` cal ,mizpia zen`cg lkl aeyg mewn zen` rax` `ki` `kdl `blte `kdl `blt zicy ikczen` dpenyn xivae .orxefl xzene ,mxk iabl ilha `l Ð

`kdl `blte `kdl `blt icyrax` :opira zen` rax`e mixyr jkld ,zen` dpenyn zegta dcy aiyg `l i`ny ziale mxk iabl lihae ,aeyg mewn zen` rax` `kil Ð

`kdl dpenye `kdl dpeny icy ,dxyr yy eyt ,o`kn ocbpke ,o`kn mxkd zcearl.zen` dpeny mxkd zcear i`ny zial edl `xiaq :inp i` .ilha `le ,dcy `ki` Ðìåçî
øãâì íøë ïéá íøëä.zelegn enk aiaq epiidc Ðúåîà äøùò íéúù íù ùé.x`yd rxefe ,mxkd zcearl zen` rax` ozep lld zial Ðòøæ àéáé àì äîà äøùò íéúù íù ïéà

íùìmxk icdlc zen` rax`c Ðlzekc `yeec meyn irxcfin `lc oeik ,lzek icdlc zen` rax`e ,mxkd zcear Ðzen` rax` `ki` i` ,zeirvn` .edl xwtn ixewt` ÐÐ

`l i`e ,aiygzelecb zen`ac ongp ax xn` `we ,(`,bv onwl) "zebb lk" wxta dl yxtn ikde .cg` cvn `l` xeqi`d oi`y ,dn` dxyr yy opira `l `kde .mxk iabl liha Ð

.zephwa `ixzyn `le ,`xnegle opixrynïéôåöø àëéà àäåepi` zen` rax` dxeyl dxey oia oi` m`y ,xeriy minkg epzpy dnn xzei dxeyl dxey dkenqy oitevx miptb Ð

zephw zen` rax` `ki` i`c ,`lewl ongp axc dizlin `iz` zen` jpdae .oerny iaxl oleka rexfl xzene ,dlbr jelidl ekxv lk el oi`e li`ed .mxkcr mxk epi` opixn` Ð

.zelecb `ki`cúåîà òáøàî úåçô ìòzen` rax` dxeyl dxey oia oi`y Ð.myl rexfl xzene ,mxk epi` Ðíééòöîàä úà ïéàåøådxey oia zeidl ie`xd geix jeza oirehpd Ð

.dxeylïðáøë.ongp axl dil `xiaq Ðíøë éøîàã.mitevx oiprl mi`lka zen` exkfed `l jkld Ðúå÷çåù åììäieane dkeq lye ,milecb migtha oiccen mi`lk zen` Ð

.`xnegl zenvnevn zeavr
àìù

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

ììçab`e ,`weec e`l Ð mixyr jezl oicxei oivede :(`,c) dkeqa xn`c `de Ð opz dkeq

.mixyr xykd jeza :xnelk ,mixyr jeza inp hwp Ð mixyrn dlrnl hwpc

àéðún`a lkidc ab lr s` Ð jl riiqnconwl dil zi`c ,i`w `ax` `kd ,dyy za z

i` .eid zeavr inp lkid ly `ny Ð zeavr odc ab lr s`e .dyy za zn`a inp iean lyc

oiprl hwp `nlra `pniql Ð iia`l elit` :inp

ellg lkidy enk ,iziin mewn lkn la` .zen`

zen`a iean inp ikd Ð dicic zen`a mixyr

.dicicïàîëedyne :yexit Ð drax`a xn`c

edyn ied `l i`e ,rax`n zegt gzt oi`c ,xzeiª

epi`e ,eagx lr xzei ekx` ied `l ok m` Ð xzei

lr s`e .(`,d) onwl opixn`ck ,dxewe igla xzip

iean jync (my) onwl dil zi` diteb iia`c ab

,xn`w ongp axc `ail` `kd Ð zen` rax`a

.dil `xiaq `l dileàäå`lewlc oitevx `ki`

`ki` `d :xn`z m`e ± ied mxk ixn`c opaxk 'ek

xcb :(xn`c o`n c"t) mi`lk zkqna opzc `d

xzei ,gztk `ed ixd zen` xyr cr ,dvxtpy

zen` aexc :xnel yie !xeq` dvxtd cbpk ,o`kn

.xn`wïðáøëab lr s` Ð ied mxk ixn`c

oi`ex xn`p ikc `kid mxk ied `lc micen opaxc

mizy ex`yi `l Ð mpi` eli`k mirvn`d z`

`l` ixii` `l iia` ,apf d`vei zg`e mizy cbpk

rnzync zen`a `le ,yexita exkfedy zen`a

.odixac llknìëzn`a minkg exn`y zen`

ceqi dn` oebk ,iaizkc jpda ixii` `l .dyy za

.aaeq dn`e
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רלז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr b sc oiaexir(iriax meil)

y ,enrh z` `ax x`ane,ïðz äkeñ ììçeïðz éBáî ììçepipyyk - £©¨§©£©¨§©
lr `id dpeekd ,dxewde jkqd daeba dn` mixyr ly xeriy
envr jkqd oke ,dnvr dxewd la` ,ieand llge dkeqd llg
m`y oky lke ,dlrnle dn` mixyr ztya migpen eidiy xyt`
.mixyk mdy ,dn` mixyr jeza mi`vnp jkqd e` dxewd zvwn

:`ax ixacl reiq d`ian `xnbdàéðz ,àáøì àtt áø déì øîà̈©¥©¨¨§¨¨©§¨
Cì òéiñîc,jixacl di`x yi ef `ziixan -dBáb àeäL éBáî ¦§©©¨¨¤¨©

,änà íéøNòî`edyî øúBédaebèòîé ,ìëéä ìL Bçútdaeb ¥¤§¦©¨¥¦¦§¤¥¨§©¥
.exiykdl ick gztdåd gzt ixdBôeb ìëéädaebíéøNò Bììç §¥©£¨¤§¦

xen`d dn` mixyr xeriy s`y cenll yi oky oeike ,dn`
.dxewd daeba `le llgd daeba xn`p ,ieana

:`ax ixac lr `xnbd dywndéáéúéàdywd -áø øa éîéL áø ¥¦¥©¦¦©©
,àtt áøì éMàdlrnl ddeab ezxewy iean ,`ziixaa epipy ©¦§©¨¨

ad ,dn` mixyrnexizdl `úôOî äøB÷ çépî ,äNBò äéä ãöék¥©¨¨¤©¦©¨¦§©
íéøNòdn`.ähîìeiaery jixvy ,`ziixad oeyln rnyn ¤§¦§©¨

.dn` mixyr jeza didi dxewd
:`xnbd zvxznàîéàgipdl yiy ,`ziixad z` x`ae xen` - ¥¨

mixyr ztyn dxewd z`.äìòîìe:dywne `xnbd zxfegàäå §©§¨§¨
éðz÷ ähîìmixyr ztyn' yxetna xn`p `ziixaa `ld - §©¨¨¨¥

:`xnbd zvxzn .'dhnleïì òîLî à÷ àä`ziixad d`a df oic ± ¨¨©§©¨
,'dhnle' zaiza eprinydläìòîìk ähîìcdaeb xeriyy ± ¦§©¨¦§©§¨

ieand daeb xeriyl dey ,migth dxyr epiidc ,dhnl ieand
,dlrnlíéøNò dììç äìòîl äîieand didi `ly oicdy myk - ©§©§¨£¨¨¤§¦

zgpen dxewd m`e ,ieand llga `ed dn` mixyrn dlrnl deab
,xyk dlrnle mixyr ztyaäøNò dììç ähîì óàxeriyd jk - ©§©¨£¨¨£¨¨

gipdl jixvy epiidc ,ieand llga `ed migth dxyrn dhnl ly
dxyr jeza dgipd m` la` ,migth dxyrn dlrnl dxewd z`
`xwp epi` migth dxyr ly llgn zegtay meyn ,leqt migth
,'mixyr ztyn dxew gipn' ,jk `ed `ziixad ixac xe`iae .iean
,`ziixad dtiqene ,dlrnle dn` mixyr ztyn ,xnelk
jixv ,jenp ezeyrl `a m`y ,dhnl oke ,xnelk ,'dhnle'
dxyr ztyn wx dxewd z` gipie migth dxyr ly llg xi`yiy

.dlrnle migth
:mipey mipica 'dn`'d lceb edn dpc `xnbddéîMî éiaà øîà̈©©©¥¦§¥

éBáî únàå äkeñ únà ,ïîçð áøcdkeq ipica exn`py zen`d - §©©§¨©©¨§©©¨
oze` miccen ,ieaneäMîç úa änàaeli`e ,migthíéàìk únà- §©¨©£¦¨©©¦§©¦

dze` miccen mi`lk ipica dxn`py dn`däML úa änàa§©¨©¦¨
.migth

mewn lkay rnyn mi`lkl ieane dkeq oia ongp ax wligy dnn
dn`a cecnl `id `xnegd ieane dkeqay `l` ,xingdl mihep
`xnbd .dlecb dn`a cecnl `id `xnegd mi`lka eli`e ,dphw

.jk `ed mi`lke iean ,dkeq ipipr lka m`d dzr oecz
:`xnbd zl`eyéBáî únàmiccenyäMîç úa änàa,migth ©©¨§©¨©£¦¨

àúëìä éàîìitl cecnle xingdl yi ieana mipic dfi` iabl - §©¦§§¨
.ohwd xeriyd

:`xnbd daiynBäáBâì`l deab zeidl eilry ,ieand daeb oicl - §§
zephw zen`a df xeriy cecnl mixingne ,dn` mixyrn xzei

.migth dyng lyéBáî úöøéôìeeilzkn cg`y iean oiprl oke - §¦§©¨
oldl epipyy ,uxtp(.d)lqtp zen` xyrn dagx dvxitd m`y

zen`a cecnl mixingn ep` df xeriy ,ea lhlhl xeq`e ieand
.migth dyng ly zephw

:`xnbd dywnàìe÷ìc úBnà òaøàa éBáî CLî àkéà àäå`ld - §¨¦¨¤¤¨§©§©©¦§¨
oldl epcnly ,ieand jxe` xeriy oiprl(.d)jex`d iean wxy ,

zephw zen`a df xeriy cecnp m` ,dxewe igla xzip zen` rax`
zen` rax` wx ekxe` m` elit` xyk ieandy ,`lew jkn `vi
zen`a miccen iean ipic lk z`y ongp ax xn` recne ,zephw

.zephw
xaeq ongp ax :`xnbd zvxznøîàc ïàîksqei ax zhiykoldl) §©§¨©

(my`ed ieand jxe` xeriyy xaeqd,íéçôè äòaøàaezhiy itle §©§¨¨§¨¦

,zen`a `ed dly xeriydy iean ipica dkld ep`vn `l
.zelecb zen`a cecnl `id dly `xnegde

:sqep uexiz,àîéà úéòaéàåjxe` xeriyy ongp ax xaeq mpn` §¦¨¦¥¨
`ed ieandå ,úBnà òaøàazen`a miccen iean zn`y xn`y dn §©§©©§

,zephwøîà÷ úBnà áBøipica zen`d ixeriy aex z`y ezpeek - ©¨¨©
yi ieand jxe` xeriy z` mle` ,zephw zen`a miccen iean

.zelecb zen`a cecnle xingdl
:`xnbd zl`ey .dkeq zn` xeriy z` x`al zxaer `xnbdúnà©©

äkeñdze` mixryny ongp ax xn`yäMîç úa änàa,migth ¨§©¨©£¦¨
àúëìä éàîìitl cecnle xingdl yi dkeqa mipic dfi` iabl - §©¦§§¨

.ohwd xeriyd
:`xnbd daiyndäáBâìmixyr daeb cr `l` dxiyk dpi`y - §§¨

dn`(.a dkeq).zephw zen`a cecnl ep` mixingn df xeriy ,
äîe÷ò ïôBãìedkeq zkqna epipyy ,dnewr otec oicl oke -(.fi) §¤£¨

ziad zexiwl jenqae drvn`a ezxwz dzgtpy zia oiprl
jkqd oia wgxnd m` ,xqgd mewnd iab lr jkiqe ,dxwz dx`yp
,dkeqd dxiyk ,[` xeiv] zen` rax`l ribn epi` ziad zeptcl
otecde ,otecdn wlg `id eli`k cvay dxwzd z` miaiygny
ep` mixingn df xeriy ,jkql dribdy cr dteqa dnwrzd
jkqd oia wgxnd m`e ,migth dyng ly zephw zen`a cecnl
dkeqd ,migth mixyr `edy ,[a xeiv] zen` rax` `ed zeptcl

.dleqt
:`xnbd dywnàìe÷ìc úBnà òaøàa äkeñ CLî àkéà àäå`ld - §¨¦¨¤¤¨§©§©©¦§¨

rax` zeidl jixv iax zrcly ,dkeqd agexe jxe` xeriy oiprl
,`lew jkn `vi zephw zen`a ef dcn xryp m` ,zen`éaø ,àéðúc§©§¨©¦

,úBnà òaøà ìò úBnà òaøà da ïéàL äkeñ ìk ,éðà øîBà ,øîBà¥¥£¦¨¨¤¥¨©§©©©©§©©
,äìeñt`edy `vnp ,iax zrcl mb eixac z` ongp ax xn` m`e §¨

lk z`y xn` ixdy ,zephw zen` rax`a dkeq xiykdl lwin
.zephw zen`a miccen dkeq ipic

xaeq ongp ax :`xnbd zvxznéøîàc ,ïðaøkyeléôàdkeqd m` §©¨¨§¨§¥£¦
àlà ú÷æçî dðéàickBaeøå BLàømc` ly,BðçìeLådray mdy ¥¨©£¤¤¤¨Ÿ§§§¨

dkld ep`vn `l mzhiyle .dxiyk ,migth dray lr migth
.zelecb zen`a dxryle xingdl yiy dkeq ipica

:sqep uexizéà úéòaéàåàéä éaø íìBòì ,àîmd ongp ax ixac - §¦¨¦¥¨§¨©¦¦
rax` lr zen` rax` `ed dkeq xeriyy xaeqd iax zrck s`

,zen`å,migth dyng za dn`a dkeq zn`y ongp ax xn`y dn §
áBødøîà÷ úBnàmiccen dkeq ipic aex z`y xnel ezpeek - ©¨¨©

yi dkeqd agexe jxe` xeriy z` mle` ,`xnegl zephw zen`a
.zelecb zen`a cecnle xingdl

:`xnbd zl`ey ,mi`lk zn` xeriy z` x`al zxaer `xnbd
íéàìk únà`xnegl dze` micceny ongp ax xn`yúa änàa ©©¦§©¦§©¨©

äML,migthàúëìéä éàîì`xnegd mi`lka zekld el` oiprl - ¦¨§©¦§§¨
.migth dyy za dlecb dn`a cecnl `id

:`xnbd daiyn.íøkä ìBçîìå ,íøkä úçø÷ìmicwp df oipr x`al §¨©©©¤¤§¦§©¤¤
.dxvw dncwd

`l` ,mxkl jenqa mirxf rexfl xeq`y ,'mxkd i`lk' zekldn
rexfl xeq` mxkd jezae .zen` rax` mxkdn wigxd ok m`
s`y miniieqn mipte` mpyi mpn` .zen` rax` wgxna elit`
rexfl xzene mxkd cva rxefk aygp mxkd zeleab jeza rxefd

.oldlc dpyna x`eanke ,zen` rax` zwgxda
ïðúcmi`lk zkqna(a-`"n c"t),íøkä úçø÷dnk eaxg m` - ¦§©¨©©©¤¤

jixv lceb dfi`a ,miptbn iept mewn mxkd rvn`a x`ype miptb
,dkeza rexfl xzen didiy ick dgxwd didzyéànL úéa¥©©

,íéøîBàly geix yi m`úBnà òaøàå íéøNòzg` miptb zxey oia §¦¤§¦§©§©©
,miptbdn zen` rax` wgxna ,dgxwd jeza rexfl xzen dipyl
zen` rax`e mixyrn zegt miptbd zexey oiay geixd m` la`

.llk my rexfl xeq`,íéøîBà ìlä úéáeoia geixd didiy ic ¥¦¥§¦
zexeydíøkä ìBçîe .úBnà äøNò LLieptd mewnd m`e ± ¥¤§¥©§©¤¤

,xcbl miptbd oia epiidc ,mxkd cva `ed miptbnéànL úéa¥©©
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xcde"רלח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr c sc oiaexir(iying meil)

,àáøì àîìLa .úBðeeëî eäé àlL'lk'y `ziixad ixac mipaen ¤Ÿ§§¨¦§¨¨§¨¨
`ziixaa epipyy dne ,migth dyy za dn`a zeccnp zen`d
,mi`lk zen` oia wlgl `id dpeekd ,'zepeekn edi `ly calae'

,ieane dkeq zen` oialeìlä ïééåäéìc éëéä ékzen` eidiy ± ¦¥¦§¥©§¨©¨
migtha zeccnp mi`lkeìläå ,úB÷çBNieane dkeq zen` - £§©¨

migtha zeccnpéiaàì àlà .úBáöòieane dkeq zen`y xn`y £¥¤¨§©©¥
,migth dyng za dn`a zeccnpàéL÷dxn`y `ziixad ixacn ©§¨

.migth dyy za dn`a zeccnp minkg exn`y zen` lky
:`xnbd zvxznàîéà ,éiaà Cì øîàixacy x`ae xen` - ¨©¨©©¥¥¨

a wx mixen` `ziixadíéàìk únàdze` miccenyúa änàa ©©¦§©¦§©¨©
äMLminkg exn`y zen`d ,jk `id `ziixad zpeeke ,migth ¦¨

igth dyy za dn`a ,mi`lka,zepeekn eidi `ly calae ,od m
migtha zeccnpy ,zelecb `l` ,zenvnevn eidi `ly xnelk

.zewgey
:dywne `xnbd zxfegàôéñ éðz÷cî àäåepipyy dnn `ld - §¨¦§¨¨¥¥¨

y ,`ziixad jyndaìàéìîb ïa ïBòîL ïaøe wlegúBnà ìk ,øîBà ©¨¦§¤©§¦¥¥¨©
äML úa änàa íéàìëa íéîëç eøîàL,migtheäé àlL ãáìáe ¤¨§£¨¦§¦§©¦§©¨©¦¨¦§©¤Ÿ§

úBîöîeöîoerny oax wxy ok m` x`ean ,zewgey `l` zeavr ± §§¨
,zen`d x`yl mi`lk zen` oia wlgn l`ilnb oaàpúc ììkî¦§¨§©¨

øîà÷ úBnà ìk àn÷,zen`d lk lr xaic `nw `pzy rnyne - ©¨¨©¨¨©
.mi`lk zen` lr `l` xaic `ly yxtl iia` leki ji`e

:`xnbd zvxznìàéìîb ïa ïBòîL ïaø àkéà éî åàìå ,éiaà Cì øîà̈©¨©©¥§©¦¦¨©¨¦§¤©§¦¥
éúååk éà÷c,ixack xne`y l`ilnb oa oerny oax z` oi` m`d - §¨¥§¨¦

zen` x`y eli`e ,migth dyya zeccnp mi`lk zen` wxy
,ok m` ,migth dynga zeccnpéøîàc àðàxeaq ip` -ïaøk £¨§¨§¦§©¨

.ìàéìîb ïa ïBòîL¦§¤©§¦¥
:mi`pz zwelgna dielz `axe iia` zwelgn m`d `xnbd zxxan

àéä éàpz éàcå éiaàìeixacy yxtl jixv gxkda iia` zrcl ± §©©¥©©©¨¥¦
,l`ilnb oa oerny oax zrck xaeq `ede ,mi`pz zwelgna miiepy
epx`iae ,migth dyy ly md zen`d lky xn` `nw `pz ixdy

mle` .ieane dkeq ly zen`l mb ezpeekyìzrcàáø,le`yl yi §¨¨
àéä éàpz àîéì éî,`id mi`pz zwelgny xn`p ezrcl mb m`d - ¦¥¨©¨¥¦

oa oerny oax zrcl la` ,`nw `pz zrc itl wx mixen` eixace
ozip `ny e` ,migth dyng zepa od dkeqe iean zen` l`ilnb
lky eixack xaeq l`ilnb oa oerny oax mby ,`ax zrcl yxtl
`nw `pz ixac lr welgl `a `le ,migth dyy zepa od zen`d
,zeavr odn yie zewgey odn yiy xn` `nw `pzy ,mx`al `l`
l`ilnb oa oerny oax `ae ,zeavr el`e zewgey el` yxit `le

n`y yxite.zewgey zen`a miccen mi`lk ze
:`xnbd daiyn,àáø Cì øîàoa oerny oaxe `nw `pz ewlgp `l ¨©¨¨¨

e ,dyy zepa zen`d lky ,l`ilnbàúà àä ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤©§¦¥¨¨¨
ïðéòeîLàìy ,eprinydl `a df oic -íöîöé àì íéàìk únà §©§¦¨©©¦§©¦Ÿ§©§¥

dfa x`an `ede ,zewgeya dpccni `l` zeavr migtha dccenl
zen`y eyexity ,'zepeekn edi `ly' xn`y `nw `pz ixac z`

.zeavr ieane dkeq ly zen`e zewgey eidi mi`lk ly
l`ilnb oa oerny oax `ay dn lk df m` :`xnbd zl`ey

,eprinydlàîéìåwx xnel el did ±,'íöîöé àì íéàìk únà'dne §¥¨©©¦§©¦Ÿ§©§¥
mi`lk zn`' xn`e siqedyéàî éèeòîì ,'äML úa änàadn - §©¨©¦¨§©¥©

,dfa hrnl `aåàì`ay ef oeyln wiicl ozip `l m`d -éèeòîì ©§©¥
éBáî únàå äkeñ únàmigth dyy za dn`a mze` miccen oi`y ©©¨§©©¨

miielz `ax ixac mby `vnpe ,migth dyng za dn`a `l`
.mi`pz zwelgna

:`xnbd daiynàìdkeq zn` hrnl l`ilnb oa oerny oax `a Ÿ
`a `l` ,ieaneänà éèeòîìdaeb lyãBñé,oevigd gafnänàå §©¥©¨§§©¨

d agex lyááBñdyng za dn`a miccnpy ,oevigd gafnd ly ¥
,migtháéúëcoevigd gafnd zecin zece` l`wfgi z`eapa ¦§¦

(bi bn l`wfgi),çôèå änà änà ,úBnàa çaænä úBcî älàå',xnelk - §¥¤¦©¦§¥©¨©©¨©¨¨Ÿ©
dyy ly zelecb zen` od gafnd zecina my zexkfend zen`d
migth dyng ly dphw dn` xeriyk `id odn zg` lky ,migth
,aezka zexkfend gafnd zecin llkl `ed df xeriy ,gth cere
zephw zen`a eccn mze`y gafna miwlg dnk aezkd dpen j`

,md el`e ,migth dyng zepaìà dìeáâe ,áçø änàå ,änàä ÷éçå§¥¨©¨§©¨Ÿ©§¨¤
,'çaænä áb äæå ,ãçàä úøæ áéáñ dúôNzen`a mxeriy el` lk §¨¨¨¦¤¤¨¤¨§¤©©¦§¥©

mixkfend mihxtd z` `xnbd zx`ane .migth dyng ly zephw
:weqtaãBñé äæ 'änàä ÷éç'`ed rwxwd on edaeb xeriyy ,gafnd ¥¨©¨¤§

,migth dyng za dn`äæ 'áçø änàå'd,ááBñagex xeriyy §©¨Ÿ©¤¥
,migth dyng za dn` `ed gafnd xiw ziilra ezqipkdìeáâe'§¨

úBðøwä elà 'áéáñ dúôN ìàzg` lka gafnd leaba micnery ¤§¨¨¨¦¥©§¨
dyng ly zen`a ,dn` daeba dn` lr dn` mzcine ,eizepitn

,migth,áäfä çaæî äæ 'çaænä áb äæå'dn`e ekx` dn` didy §¤©©¦§¥©¤¦§¥©©¨¨
eagx(a l zeny).migth dyng za dphw dn`a ccnp did `ed mbe ,

ïéøeòéL ,áø øîà éMà øa àéiç éaø øîà,xac lkl minkg epzpy ¨©©¦¦¨©©¦¨©©¦¦
oke ,zifka `edy mce alg zlik` xeqi` oebkïéöéöçzekld - £¦¦

,dliaha zlqetd dvivgïévéçîe`dzy oebk ,dvign zekld - §¦¦
,dizekld x`y oke ,migth dxyr ddeabéðéqî äLîì äëìä,od £¨¨§Ÿ¤¦¦©

.dxeza exn`p `le
`ld :ax lr `xnbd dywnàeä àúééøBàc ïéøeòéLixeriy - ¦¦§©§¨

md dxezay `xwnn `l` md ipiqn dynl dkldn `l mixeqi`d
,micnlpáéúëc(g g mixac)'åâå äøòNe ähç õøà' ,oFOxe dp`zE otbe ¦§¦¤¤¦¨§Ÿ̈§¤¤§¥¨§¦

.'WacE onW zif ux`ì äfä ÷eñtä ìk ,ïðç áø øîàåøîàð ïéøeòéL ¤¤¥¤¤§¨§¨©©¨¨¨©¨©¤§¦¦¤¡©
.dxez ixeriy epnn yexcl -

:opg ax x`aneähçaezka dxn`pïðúãëìepipyy dn oiprl - ¦¨¦§¦§©
dpyna(h"n b"it mirbp),òbeðîä úéáì ñðëpäa yiy zia -rbp e ©¦§©§©¦©§¨
,zrxvåéìëåmigpen ,eicba -åéúBòaèå åéìcðñå ,åéôéúk ìòzegpen §¥¨©§¥¨§©§¨¨§©§¨

,åéãéaif` ,yealn jxca `lyãiî ïéàîè íäå àeäzial qpkpyk §¨¨§¥§¥¦¦¨
,'ziad l` e`a' md mby ,uegl cin `viy elit`e ,didy `ll

xn`pe(en ci `xwie)cr `nhi Fz` xiBqd ini lM ziAd l` `Ade' ,§©¨¤©©¦¨§¥¦§¦Ÿ¦§¨©
zial qpkpd m` mle` .'axrdåéìk Leáì äéä,eicba -åéìcðñå ¨¨¤¨¨¨¥¨§©§¨¨

zelerpåéúBòaèå ,åéìâøazecepråéúBòaöàaif` ,mkxckàîè àeä §©§¨§©§¨§¤§§¨¨¥
ãiî,ezqipkaïäåeizerahe eilcpq ,eilk -àäLiL ãò ,ïéøBäè ¦¨§¥§¦©¤¦§¤

ziaañøt úìéëà éãëaxkk ivg lek`l ozip eay onf xeriy - ¦§¥£¦©§©
,eil` milha mda yealy eicbay ,aexird z` ea exriyy mgl
m` `l` mi`nhp mpi` eicbay l"fg eyxcy dn llka md ixde
dlik` onf xeriyy dpynd zx`ane .dlik` icka ziaa ddy ok

xkk ivga mixryn efïéèéç út,xdn zlk`pdàìåaïéøBòN út ©¦¦§Ÿ©§¦
`edyk dlke`y ote`ae ,xzei h`l zlk`pd,áñéî`le ¥¥

,xzei ezlik`a ddeyy `ae jled ecera dcinra dlke`ykåok §
`edykìëBàef xkkïzôéìazlk`py ,ztd mr lk`py lk`n - ¥§¦§¨

xeriyy epcnl 'dhig' aezkdny `vnp .xzei xdn jk meyn
.oihig zt zlik` icka mixryn rbepnd ziaa diidy

äøBòNon mvr z`neh xeriy epcnll d`a ,aezka dxn`py §¨
.zndïðúc(b"n a"t zeld`),íöòelceby ,znd onkoirxb,äøBòN ¦§©¤¤§§¨

òbîa ànèî,`nhp ea rbpy mc` -àOîáe,`nhp e`ypy mc`e - §©¥§©¨§©¨
,ea rbp `ly s`eìäàa ànèî Bðéàåzial mc` qpkp m` mle` - §¥§©¥§Ÿ¤

.ld` z`neha `nhp epi` ,xya eilr oi`y znd on mvr ea yiy
ïôb,cnll d`a aezka dxn`py,øéæðì ,'ïéé úéòéáø' éãkm`y ¤¤§¥§¦¦©¦§¨¦

.zewln aiig df xeriya oii dzy
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izni`n` cenr c sc ± oey`x wxtoiaexir
úåðååëî åäé àìùdkeqe iean lye ,zewgey mi`lk zen` ediy :lif`e yxtnck Ð

.zeavràéù÷ ééáàì àìàipzwc `d Ð.dyy za dn`a zen` lkíéàìë úîà àîéà
äùù úá äîàámi`lka exn`y zen` lk :xn`w ikde Ðcalae ,dyy za dn`a Ð

zepeekn edi `ly:zewgey migtha ,zelecb `l` zenvnevn Ðàéä éàðú éàãå ééáàì
lk `dc dizeek opaxl inwe`l ivn `lc Ð

.ixn`w zen`àéä éàðú àîéì éî àáøìin Ð

,dilr bilt l`ilnb oa oerny oax opixn`

x`y la` .dyy za dn`a mi`lk zn` xninl

ieane dkeq oebk ,zen`e` .dyng za dn`a Ð

l`ilnb oa oerny oax yxtn `w iyext :`nlic

edi `ly calae :ixn`c ,opaxc ediizlinl

,zeavr odn yie zewgey odn yic ,zepeekn

odn dfi`e zewgey odn dfi` eyxit `le

mi`lkc jpdc :iyextl edi` `z`e .zeavr

edi `ly calae :ipzwck ,zewgey eedil

ihernl `le ,mi`lk xkc` ikdle .zenvnevn

`l` ,dyng zepa zeidl zen` x`y

.zewgey eedil `lc edpihernlàúà àä
íöîöé àì íéàìë úîà ïðéòåîùàìiyextle Ð

ihernl `le `z`c `ed `nw `pzc dizlin

.dyy zan zen` x`yãåñé äîà éèåòîì àì
ááåñ äîàå.od dyy zepa e`lc Ðúåîàá

çôåèå äîà äîàdyng za zephw zen`a Ð

.el`n gthe dn` zipepia dyy za dn`a yiy

äîàä ÷éçdn` oke ,zephw zen`a ccnp Ð

ab dfe ,cg`d zxf ezty lr eleab oke ,agex

gafnd.elld zephw zen`a olek Ðäîàä ÷éç
ãåñé äæ"wig" Ðeiewig `edy my lr Ð

.dhnln gafn ly epewizeúåðø÷ä åìàody Ð

cg`d zxf aizkc i`de .dn` lr dn`Ð

ccen oxw ly eagx zirvn`n`edy ,zxfÐ

.dn` lr dn` iedc ,gex lkl dn` ivgáâ äæå
çáæîädn`d ccnp ef dphw dn`a :xnelk Ð

dn`e ekx` dn`" dia aizkc ,adfd gafn ly

izy" wxta zegpn zkqnae (l zeny) "eagx

"mgld`n`c `xw i`dl dil yxtn (a,fv)

dphwa ixn`wc ceqizqipk agexa e`l Ð

dlr :xn xn`c .eziilr daeba `l` ,ceqid

dn` qpke dn`dqipkd agex la` .ceqi edf Ð

aaeq dn`e .dyy za dn`adlic dqipk Ð

ddaeb ziilr ly zen` yng `le ,dphw dn`a

dn` qpke yng dlr :opzck .dphw dn`adf Ð

oagex `py `le odaeb `py `l zepxwe .aaeqd

.dphw dn`a Ðñøèðå÷á ùøåôî øùàë :ä"âä
äîà äîà" ïúðåé íâøúù äî :äéì àéù÷ã ,åá øæç äúòå ,ø÷é øá á÷òé éáøî åðéáø òîù

"çôèåowfd ixack m` :cere .ixiin dlecb dn`ac `vnpe ,jyte `zn` `idc `zn` Ð

xikfd dlrnl :ikd epiax epl yxite ."dn`d wig" m` ik "wige" aezkl el did `l Ð

dl` :aezkd xn` jk dzre ,eizecn x`ye "dn` dxyr mizy l`ix`de" gafnd zecn

jl izxn`y gafnd zecnceqi `idy ,wige .gthe dn` `idy dn`a eccnp lkd ÐÐ

ozpei ixac dzre .gthe dn` `idy dn`a `le ,dphw dn` `idy dn`a `l` ccnp epi`

izrny jk .oiniiw l`ifer oa.d"bd o`k cr .xwire ,ïéøåòéù.onwl yxtnc oixeriy x`ye ,ld`a `nhny znd on zifke ,xzepe lebit alg mc zifk :oebk ,xac lkl minkg epzpy Ð

ïéöéöç.dliaha zlqetd dvivg Ðïéöéçîådizeklid x`y oke ,dxyr ddeab `dzy dvign zekld Ð.ipiqn dynl dkld Ðøîàð ïéøåòéùìmixac oda oixryn el` lke Ð

.mixg`åéãéá åéúåòáèå åéìãðñå åéôéúë ìò åéìë.eitzk lr eilkc `inec ,yealn jxc ea oiyaeln opi`y Ðãéî ïéàîè ïäå àåä"ziad l` `ade" aizke ,ziad l` oi`a od s`y Ð

.(ci `xwie)åéìë ùåáì äéälke` i`dc ,`xwn mipdk zxeza opiyxce "eicba z` qaki ziaa lke`de" (my) aizke .elv` oilhae eicba oiiexw ozyial jxc mlek oke Ðdlik` e`l Ð

diidy `la d`iaae .dlik` xeriy ick `dyiy `l` ,`ed ynn.micba `nhn epi` Ðñøô"qxt" ,zipepia dcerq oefn od mivia rax` Ðxkk ivga edexriyy ,dqext oeyl Ð

onwl) "cvik" wxta ,rbepnd zial divg :mzd opze .zecerq izy oefn opirac ,aexira xen`d.(a,atïéèéç úô.oixery ztk da ddey oi` Ðáñéîedexriy daiqda ef diidy Ð

.xzei ezlik`a ddey `edy ,`ae jlede dcinra zlk`pa `leïúôéìá äìëåàå.xdn zlk`py Ðìäàá àîèî åðéàå,zlebleb e` ,dnily dxcy my `diy cr ,xya `la mvr mey Ð

epipa aex e`epiipn aex e` ,zg` jxie miiwey izy Ð.mixa` dynge mixyr d`n Ðøéæðì ïéé úéòéáø.zewln eaiigl Ð
úøâåøâ
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äìàåyiy ,zephw zen`a :qxhpewa yxit Ð gtehe dn` dn` zen`a gafnd zecn

,e"iea "wige" azkinl dil ded `lc :dywe .el`n gthe dn` zipepia dn`a

"dn` zen`a" yxitc ,l`wfgi yexita i"yx yxity enk d`xpe !zen`` i`wc oeik

`idc `zn`a :ozpei mbxz oke .yng za dn` lya gtehe dn` `diy ,zelecb zen`

wige ,gafnd zen` x`y` i`we .jyte `zn`

.zephw eed zen`dïôâxifpl oii ziriax ick

ded `lc dywe .zewln eaiigl :i"yx yxit Ð

!ipixg` ilin eda opixrync ,ipixg`c `inec

dkeqc i"yx yxitk d`xpem`y yxitc ,(`,e)

`ki` Ð otbn mialele mipvxge miapr lk`

gwiy ,opixryn oiia dfe .ziriaxa xn`c o`nl

dn xeriyk oialele oilr ea miyie oii `ln qek

`a did m`e .aiig Ð ziriax `vi m`e ,lk`y

oi`y ,zegta ziriax `vei did mina xryl

`peeb i`dke .oii enk ilkd zty lr oiycbp

,oii `ln qek `ian ?dyri cvik :`ztqeza `ipz

dzy m` ,rteye ekezl ozepe ,ixeb` zif `iane

iax ixac ,xeht Ð e`l m`e ,aiig Ð ea `veik

aiig epi` :xne` dixfr oa xfrl` iax .`aiwr

iaxk oizrnyl `iz`e .oii ziriax dzyiy cr

xifp) "oipin dyly" wxtae .dixfr oa xfrl`

.zifk miapr lk`iy cr aiig epi` :opz (`,cl

.oii ziriax dzyiy cr :exn` dpey`x dpyn

,oiia ezt dxyy xifp elit` :xne` `aiwr iax

:`xnba xn`we .aiig Ð zifk sxvl ick ea yie

.dizyl dlik` xifp ixeq` edl incn `nw `pz

dncn Ð dpey`x dpyn epiid ,`nw `pz :yexit

inp oialele oilr zlik`a irae ,dizyl dlik`

dlik`c meyn Ð diizy oizipzna hwpe .ziriax

"dzyi `l" aizkc meyn `nrhe .opitli dpin

iaxc `nrh my yxtl yg `le .ipnif ixz

miyaie migl miapre" `xw xn`c oeik ,`aiwr

.zifka lk s` Ð zifka dlik` dn ,"lk`i `l

meyn Ð dpexg` dpyna dlik` hwpc `de

silic icin hwp cg lke ,dpin opitli dizyc

dpin `wtp i`n ,mewn lkne :xn`z m`e .dipin

`ed ziriax wifgnd ilk `lde ,oiia xryl

oii oia dvgne dvia litny dne ,dvgne dvia

eliti lk`y oialele oilr xeriy m` ,min oiae

m` dpin `wtpc :xnel yie !aiig Ð jk lk

on dvgne dvia litny dn wifgny ilk yi

min `ln qeka oialele oilr xryi `ly ,oiid

wifgn epi` ilkd dfy Ð ilkd `lnziy cr

,oii enk oiar opi`y ,mind on dvgne dvia

dpynk `lc `iz` oizrnyc :dywe .d"dbd .wgece .ziriax df ilkd oi`y `vnpe

`l `nw `pz :(a,gl) xifpa opiqxbc mz epiax `vn mipyi mixtqac :cere .dpexg`

`l` ,ibilt `l dlik`ac `qxib jdl rnyn .dlik`l xifp ixeqi` lkl edl incn

`nlr ilekl ieddpyn :xn`wc .dlik`a ibilt `lc inlyexia rnyn oke .zifka
dpey`x
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úåðååëî åäé àìùdkeqe iean lye ,zewgey mi`lk zen` ediy :lif`e yxtnck Ð

.zeavràéù÷ ééáàì àìàipzwc `d Ð.dyy za dn`a zen` lkíéàìë úîà àîéà
äùù úá äîàámi`lka exn`y zen` lk :xn`w ikde Ðcalae ,dyy za dn`a Ð

zepeekn edi `ly:zewgey migtha ,zelecb `l` zenvnevn Ðàéä éàðú éàãå ééáàì
lk `dc dizeek opaxl inwe`l ivn `lc Ð

.ixn`w zen`àéä éàðú àîéì éî àáøìin Ð

,dilr bilt l`ilnb oa oerny oax opixn`

x`y la` .dyy za dn`a mi`lk zn` xninl

ieane dkeq oebk ,zen`e` .dyng za dn`a Ð

l`ilnb oa oerny oax yxtn `w iyext :`nlic

edi `ly calae :ixn`c ,opaxc ediizlinl

,zeavr odn yie zewgey odn yic ,zepeekn

odn dfi`e zewgey odn dfi` eyxit `le

mi`lkc jpdc :iyextl edi` `z`e .zeavr

edi `ly calae :ipzwck ,zewgey eedil

ihernl `le ,mi`lk xkc` ikdle .zenvnevn

`l` ,dyng zepa zeidl zen` x`y

.zewgey eedil `lc edpihernlàúà àä
íöîöé àì íéàìë úîà ïðéòåîùàìiyextle Ð

ihernl `le `z`c `ed `nw `pzc dizlin

.dyy zan zen` x`yãåñé äîà éèåòîì àì
ááåñ äîàå.od dyy zepa e`lc Ðúåîàá

çôåèå äîà äîàdyng za zephw zen`a Ð

.el`n gthe dn` zipepia dyy za dn`a yiy

äîàä ÷éçdn` oke ,zephw zen`a ccnp Ð

ab dfe ,cg`d zxf ezty lr eleab oke ,agex

gafnd.elld zephw zen`a olek Ðäîàä ÷éç
ãåñé äæ"wig" Ðeiewig `edy my lr Ð

.dhnln gafn ly epewizeúåðø÷ä åìàody Ð

cg`d zxf aizkc i`de .dn` lr dn`Ð

ccen oxw ly eagx zirvn`n`edy ,zxfÐ

.dn` lr dn` iedc ,gex lkl dn` ivgáâ äæå
çáæîädn`d ccnp ef dphw dn`a :xnelk Ð

dn`e ekx` dn`" dia aizkc ,adfd gafn ly

izy" wxta zegpn zkqnae (l zeny) "eagx

"mgld`n`c `xw i`dl dil yxtn (a,fv)

dphwa ixn`wc ceqizqipk agexa e`l Ð

dlr :xn xn`c .eziilr daeba `l` ,ceqid

dn` qpke dn`dqipkd agex la` .ceqi edf Ð

aaeq dn`e .dyy za dn`adlic dqipk Ð

ddaeb ziilr ly zen` yng `le ,dphw dn`a

dn` qpke yng dlr :opzck .dphw dn`adf Ð

oagex `py `le odaeb `py `l zepxwe .aaeqd

.dphw dn`a Ðñøèðå÷á ùøåôî øùàë :ä"âä
äîà äîà" ïúðåé íâøúù äî :äéì àéù÷ã ,åá øæç äúòå ,ø÷é øá á÷òé éáøî åðéáø òîù

"çôèåowfd ixack m` :cere .ixiin dlecb dn`ac `vnpe ,jyte `zn` `idc `zn` Ð

xikfd dlrnl :ikd epiax epl yxite ."dn`d wig" m` ik "wige" aezkl el did `l Ð

dl` :aezkd xn` jk dzre ,eizecn x`ye "dn` dxyr mizy l`ix`de" gafnd zecn

jl izxn`y gafnd zecnceqi `idy ,wige .gthe dn` `idy dn`a eccnp lkd ÐÐ

ozpei ixac dzre .gthe dn` `idy dn`a `le ,dphw dn` `idy dn`a `l` ccnp epi`

izrny jk .oiniiw l`ifer oa.d"bd o`k cr .xwire ,ïéøåòéù.onwl yxtnc oixeriy x`ye ,ld`a `nhny znd on zifke ,xzepe lebit alg mc zifk :oebk ,xac lkl minkg epzpy Ð

ïéöéöç.dliaha zlqetd dvivg Ðïéöéçîådizeklid x`y oke ,dxyr ddeab `dzy dvign zekld Ð.ipiqn dynl dkld Ðøîàð ïéøåòéùìmixac oda oixryn el` lke Ð

.mixg`åéãéá åéúåòáèå åéìãðñå åéôéúë ìò åéìë.eitzk lr eilkc `inec ,yealn jxc ea oiyaeln opi`y Ðãéî ïéàîè ïäå àåä"ziad l` `ade" aizke ,ziad l` oi`a od s`y Ð

.(ci `xwie)åéìë ùåáì äéälke` i`dc ,`xwn mipdk zxeza opiyxce "eicba z` qaki ziaa lke`de" (my) aizke .elv` oilhae eicba oiiexw ozyial jxc mlek oke Ðdlik` e`l Ð

diidy `la d`iaae .dlik` xeriy ick `dyiy `l` ,`ed ynn.micba `nhn epi` Ðñøô"qxt" ,zipepia dcerq oefn od mivia rax` Ðxkk ivga edexriyy ,dqext oeyl Ð

onwl) "cvik" wxta ,rbepnd zial divg :mzd opze .zecerq izy oefn opirac ,aexira xen`d.(a,atïéèéç úô.oixery ztk da ddey oi` Ðáñéîedexriy daiqda ef diidy Ð

.xzei ezlik`a ddey `edy ,`ae jlede dcinra zlk`pa `leïúôéìá äìëåàå.xdn zlk`py Ðìäàá àîèî åðéàå,zlebleb e` ,dnily dxcy my `diy cr ,xya `la mvr mey Ð

epipa aex e`epiipn aex e` ,zg` jxie miiwey izy Ð.mixa` dynge mixyr d`n Ðøéæðì ïéé úéòéáø.zewln eaiigl Ð
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äìàåyiy ,zephw zen`a :qxhpewa yxit Ð gtehe dn` dn` zen`a gafnd zecn

,e"iea "wige" azkinl dil ded `lc :dywe .el`n gthe dn` zipepia dn`a

"dn` zen`a" yxitc ,l`wfgi yexita i"yx yxity enk d`xpe !zen`` i`wc oeik

`idc `zn`a :ozpei mbxz oke .yng za dn` lya gtehe dn` `diy ,zelecb zen`

wige ,gafnd zen` x`y` i`we .jyte `zn`

.zephw eed zen`dïôâxifpl oii ziriax ick

ded `lc dywe .zewln eaiigl :i"yx yxit Ð

!ipixg` ilin eda opixrync ,ipixg`c `inec

dkeqc i"yx yxitk d`xpem`y yxitc ,(`,e)

`ki` Ð otbn mialele mipvxge miapr lk`

gwiy ,opixryn oiia dfe .ziriaxa xn`c o`nl

dn xeriyk oialele oilr ea miyie oii `ln qek

`a did m`e .aiig Ð ziriax `vi m`e ,lk`y

oi`y ,zegta ziriax `vei did mina xryl

`peeb i`dke .oii enk ilkd zty lr oiycbp

,oii `ln qek `ian ?dyri cvik :`ztqeza `ipz

dzy m` ,rteye ekezl ozepe ,ixeb` zif `iane

iax ixac ,xeht Ð e`l m`e ,aiig Ð ea `veik

aiig epi` :xne` dixfr oa xfrl` iax .`aiwr

iaxk oizrnyl `iz`e .oii ziriax dzyiy cr

xifp) "oipin dyly" wxtae .dixfr oa xfrl`

.zifk miapr lk`iy cr aiig epi` :opz (`,cl

.oii ziriax dzyiy cr :exn` dpey`x dpyn

,oiia ezt dxyy xifp elit` :xne` `aiwr iax

:`xnba xn`we .aiig Ð zifk sxvl ick ea yie

.dizyl dlik` xifp ixeq` edl incn `nw `pz

dncn Ð dpey`x dpyn epiid ,`nw `pz :yexit

inp oialele oilr zlik`a irae ,dizyl dlik`

dlik`c meyn Ð diizy oizipzna hwpe .ziriax

"dzyi `l" aizkc meyn `nrhe .opitli dpin

iaxc `nrh my yxtl yg `le .ipnif ixz

miyaie migl miapre" `xw xn`c oeik ,`aiwr

.zifka lk s` Ð zifka dlik` dn ,"lk`i `l

meyn Ð dpexg` dpyna dlik` hwpc `de

silic icin hwp cg lke ,dpin opitli dizyc

dpin `wtp i`n ,mewn lkne :xn`z m`e .dipin

`ed ziriax wifgnd ilk `lde ,oiia xryl

oii oia dvgne dvia litny dne ,dvgne dvia

eliti lk`y oialele oilr xeriy m` ,min oiae

m` dpin `wtpc :xnel yie !aiig Ð jk lk

on dvgne dvia litny dn wifgny ilk yi

min `ln qeka oialele oilr xryi `ly ,oiid

wifgn epi` ilkd dfy Ð ilkd `lnziy cr

,oii enk oiar opi`y ,mind on dvgne dvia

dpynk `lc `iz` oizrnyc :dywe .d"dbd .wgece .ziriax df ilkd oi`y `vnpe

`l `nw `pz :(a,gl) xifpa opiqxbc mz epiax `vn mipyi mixtqac :cere .dpexg`

`l` ,ibilt `l dlik`ac `qxib jdl rnyn .dlik`l xifp ixeqi` lkl edl incn

`nlr ilekl ieddpyn :xn`wc .dlik`a ibilt `lc inlyexia rnyn oke .zifka
dpey`x
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úøâåøâzay) opzc ,zay z`ved oiprl mc` lke` lk exriy dae ,dyiai dp`z `id Ð

zif `ivenk awip m`e ,eilk lr qg ziad lra :zxbexbk oilke` `ivend :(a,erÐ

feb`k ,mifeb`l eripvnawipe `nhip m` ,jkitl .mipenxl eripvn Ðcr `nh oiicr Ð

xknil cnerd one` ilk la` .mipenxk oxeriy epiide .oenx `ivenk awpiyxedh Ð

.ohw awpaíéúéæë äéøåòéù áåøalg zlik` Ð

d`nh dndae dliape `nhe lebite xzepe mce

yac lk :zeliap rbne ,lid`dl znd xyae

mzd xn`cke mixnz yac dxeza xen`d

oi`ian oi` :(b dpyn ,oey`x wxt mixeka)

mixnzn `le ,oipind zrayn m` ik mixeka

:`nl` .miwnray zexitn `le mixday

,oipind zrayn mixnzc `pzl dil `hiyt

.yac epiidcäå÷î éîá íéîáoiqpeknd Ð

aizk `lcn ,miig e`lc ab lr s`e .rnyn

.miigåøùá ìë.cg`k exya lk rnyn Ð

åøòùì.dvivg ea lqtzy ÐäáøãëåÐ

.xriya zlqet dvivg :dax xn`cúçà àîéð
úööåç äøåù÷oi`e xity dwecdl ivnc Ð

.xywa oiqpkp mindúåööåç ïðéà ùìù`lc Ð

.min eda iliire xity iwcdinäøåú øáãÐ

.dt lray dxeza ipiqn dynl dkldåáåøÐ

mc oebk ,uvegd xac ea yi m`y .exry aex

eaex xeywy e` ,yai ztfe yai hihe eice yai

.zg` zg`åéìò ãéô÷îålr xrhvny Ð

.ey`xay df jelkilåéìò ãéô÷î åðéàùåÐ

eaexa iedc ab lr s`e ,etebk ied.uiig `l Ð

ãéô÷î åðéàù åáåø ìò åøæâå,aex iede li`ed Ð

.`ziixe`c dvivgl zvwna inceåèåòéî ìòå
ãéô÷îäexfbe .dctwda dil ince li`ed ÐÐ

dxifb `l` ,`ed ipiqn dynl dkld e`l

dedc `ed dicegl citwnd eaexe .opaxcn

:ipiqn dynl dkldåèåòéî ìò éîð øåæâéìå
ãéô÷îä åèåòéî íåùî åéìò ãéô÷î åðéàùÐ

i`de herin i`dc ,iccdl encc.herinéîð éà
incc ,citwn epi`y eaex meyn ea xefbip Ð

iccdl.citwn epi` i`de citwn epi` i`dc Ð

äøéæâ äôåâ àéäcitwnd eaex meyn Ð

:xn`ckçôè úøåôëå äòùú ïåøàoex` Ð

(dk zeny) aizkc ,migth dryz edaeb

gth zxetke ,"eznew ivge dn`e"ixd Ð

,"zxetkd lrn jz` izxace" aizke .dxyr

:xne` iqei iax ,(`,d) dkeqc `nw wxta `ipze

aizkc ,dxyrn dhnl dpiky dcxi `l mlerl

."mc` ipal ozp ux`de 'dl miny minyd"

aizkc ,ux` aiyg migth dxyrn dhnle

dxyr :`nl` ,"zxetkd lrn jz` izxace"

dil aiyg `l dxyrn dlrnlc ,dvign ied

.izixg` `zeyx `l` ,zizgz zeyxïéðá úîà
.zerixide miyxwd zen` oebk Ðíéìë úîà

.oglyde zegafnde oex`d zen` oebk Ðäùîç úá äîàádil `wtp `l `zydc Ð

.dvgne migth dpny `l` zxetk icda oex`l ied `l dcedi iaxlc ,icin oex`n

úéðåðéáácvik"a xn`ck dpnn dlecb yie ,mc` lkl zipepia dyy za dn`a Ð

ivg dyn ly lr dxizi zg` ,dxiad oyeya eid zen` izy :(`,et migqt) "oilev

.rav` dyn ly lr dxizi z`vnp .rav` ivg dilr dxizi zg`e ,rav`ãåâìÐ

zig` ceb izkec dnka opixn`cenk "ceal" oeyle .cealk ylyn zegte wiq` ceb

sipq.edekix`de eilr etiqedy xvw xac Ðåèòîì àáåe` `ahv` oipa zeyrl Ð

.llgd daeb hrnl ux`a dxewd zgz xtrèòîî äîë.rwxwd diabi dnk :rnyn Ð

äéì êéøöã äîë.mixyr lr xzei llgd `di `ly cr Ðåáçøeaigxdl herin ly Ð

.dnk ieand jxe` jezlçôè.dizgze dxew ly dagx cbpk Ðøáñ÷ çôè øîàã ïàî
äøå÷ä úçú ùîúùäì øúåî.(a,g) onwl rnynck ,mzeqe cxei oevigd eceg :xn`c Ð

`ed xkid meyn dn` mixyr xeriyc oeik :jkldeeze` lr cnerl xkid yi ixd Ð

.dxewd zgz dabpy gth
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dn ,oidd ziriax xky iab aizkc ,"xky" "xky" opiyxc `dc ,ziriax dzyiy cr dpey`x

s` Ð zifka dlik` dn ,dzyi `le lk`i `l :xnel exfg .ziriax o`k s` Ð ziriax oldl

otb oizrnya opiqxbc :mz epiaxl d`xpe !zifka `nlr ilekl dlik`c rnyn ,zifka dizy

zif yiy mewna ,oiia enk mina xryl leki jk :mz epiax yexitl dywe .xifpl oii zifk ick

oilr xeriy eliti m` ,oialele oilr miyi ixeb`

oii od min od zifd litiy xeriyk lk`y oialele

dzy m` eaiigl ixii` dizya i`e .aiig Ð

oixrync ,oiid on ixeb` zif litny dn xeriyk

oeik ,`hiyt Ð mina `le ,hren xac `edy oiia

?`xw jixv dne ,oiia `l` xryi `ly oii dzyc

ile ?dpin `wtp i`n :dyw ,qxhpewd yexitl mbe

ziriaxc ,llk dyw `l qxhpewd yexitlc :d`xp

,'ek miirav` lr miirav` `ed dxez ly

litny dn edfe ,(`,hw) "migqt iaxr"a opixn`ck

d`q mirax`c oeayg itl ,mind on dvgne dvia

lk`y oialele oilr opixryn `zyde .dewnc

lr miirav` `ln ilk oiid on elitiy xeriyk

opixryn `le ,lecb xeriy `edy ,miirav`

cr .hren xac `edy Ð mind on elitiy xeriyk

.d"dbd o`kìëmipenxk oxeriy miza ilra ilk

dray wxt milk zkqna `iipzn ur ilk iab Ð

wxta opz qxg ilk iab la` .(` dpyn) xyr

Ð milke`l miieyrd milkc (` dpyn) iyily

zay) "ripvnd" seqa xn`c `de .zifk oxeriy

zif `ivenk awip Ð qxg ilka zecn yng (`,dv

`kid epiid Ð mipenx ea lawl `ed ilk oiicre 'eke

.zif `ivenk ied `nzq la` ,mipenxl ecgiic

ïøåòéù,xyr dray wxta Ð mipenxk

exn`y mipenxd :opz (c dpyn) milk zkqna

dylya oxeriyc rnyn .dfa df mifeg` dyly

(`,dv zay) "ripvnd" wxtac :dywe .mipenx

oenx rnyn .xedh Ð oenx `ivenk awip :xn`

awip :diwfg ira (`,ck) ipy wxt onwle ,cg`

enilydy cr awipe xfge enzqe zif `ivenk

oenx `ivenk awip xn`w `le ?edn ,oenx `ivenl

enilydy cr oenx `ivenk awipe xfge enzqe

mifeg` dylyc :xnel yie .edn mipenx dylyl

l` ,cgia e`viy `l Ðawp jixve ,df xg` df `

didy dnn xzei df xg` dfa dyly `ivedl agx

yexit Ð mifeg` dyly :inp i` .cal cg`d

`le ,mipepia mipenx mde ,cgia dyly milicby

,milecb mdy cgi mipy e` cg` oilicby oze`n

mdy cgia dyng e` drax` oilicby oze`n `le

.xn`w cal cg` oenx mlerle .miphw

àúëìéäÐ i`xw` opax edpiknq`e edpip

iax xn` (`,t) `neic `xza wxta

dide .ipiqn dynl dkld oiypere oixeriy :opgei

`ni` ,iaizk azkn oixeriy :mixtqa aezk

opiwqn `dc ,ikd opiqxb `le .oiyper ly oixeriy

`ni` iaizk azkn oiyper opiqxb `l` ,icin ipyn ded `lc :cere .edpip `zknq`c `kd

.'ekeøáãÐ exya la` ,rnyn exrya :qxhpewa yxit Ð uveg eilr citwne eaex dxez

(mye `,gr zenai) "lxrd" wxtac ,mz epiaxl dywe .uveg citwn epi`y eherin elit`

Ð wgvi iaxc meyn `nili` :xn`we .dliah jixv dpa oi` ,dxiibzpy zxaern dieb :opixn`

ik xninl dil ded ,daxc` `zyde .uveg elek la` ,eaex `l` epy `l `pdk ax xn` `d

mc iziin (`,gv migaf) "z`hg mc" wxtac :cere ?xn` in exya ,exrya Ð wgvi iax xn`

xn`pyk ok m` Ð `weec exrya i` :cere .uveg epi` Ð `ed gah m`e .uveg ecba lry

dkld ied exry ok m` .uveg eilr citwne eaex ,exry xnel jxved ipiqn dynl dkld

.izkec dnka jixt `peeb i`d ike ?exryl `xw jixv i`n`e ,ipiqn dynl

øúåîo`ne .mzeqe cxei oevigd eceg xaqwc :qxhpewa yxit ± dxewd zgz ynzydl

zeyx ipal `xikid xaq xnc yxtl dvx `le .mzeqe cxei iniptd eceg xaq ,xq`c

`nlr ilekc :`ni` zirai`e ,ikd xza xn`wc meyn .iean ipal `xikid xaq xne ,miaxd

ied `l `zyd crc rnyn ,`xikid meyn dxew
ilekl
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"äéøeòéL ìk" .íéúéæk äéøeòéL ìkL õøà "Láãe§¨¤¤¤¨¦¤¨©¥¦¨¦¤¨
:àîéà àlà !ïøîàc éðä àkéàäå !?Cúòc à÷ìñ̈§¨©£¨§¨¦¨¨¥©£¨©¤¨¥¨

Lác .íéúéæk äéøeòéL áBøL õøà¯äqbä úáúBëk ¤¤¤¦¤¨©¥¦§¨§¤¤©©¨
!?éáéúk ázëéî ïéøeòéL ,àøañéúå .íéøetékä íBéì§©¦¦§¦§§¨¦¦¦§©§¦¦
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¯'íéna' .íénì BøNa ïéa õöBç øác àäé àlL¯éîa ¤Ÿ§¥¨¨¥¥§¨©©¦©©¦§¥
BøNa ìk ,äå÷î¯ïä änëå .ïäa äìBò Bôeb ìkL íéî ¦§¤¨§¨©¦¤¨¤¨¤§©¨¥
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àîéð :àðeä áø øa äaø øîàc .àðeä áø øa äaøãëå§¦§©¨©©¨§¨©©¨©©¨¦¨
äøeL÷ úçà¯ìL ,úööBçL¯íézL ,úBööBç ïðéà ©©§¨¤¤¨¥¨§§©¦
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àúëìéä éàúà¯ìe ãét÷îìe ,Bèeòéîìe BaeøìïéàL £©¦§§¨§§¦§©§¦§¤¥

,äøBz øác :÷çöé éaø øîàc .÷çöé éaøãëå ,ãét÷î©§¦§¦§©¦¦§¨§¨©©¦¦§¨§©¨
åéìò ãét÷îe Baeø¯åéìò ãét÷î BðéàLå ,õöBç¯ ©§¦¨¨¥§¤¥©§¦¨¨

Baeø íeMî ãét÷î BðéàL Baeø ìò eøæâå .õöBç Bðéà¥¥§¨§©¤¥©§¦¦
.ãét÷nä Baeø íeMî ãét÷nä Bèeòéî ìòå ,ãét÷nä©©§¦§©¦©©§¦¦©©§¦
Bèeòéî íeMî ãét÷î BðéàL Bèeòéî ìò éîð øBæâéìå§¦§©¦©¦¤¥©§¦¦¦
dôeb àéä !ãét÷î BðéàL Baeø íeMî éîð éà ,ãét÷nä©©§¦¦©¦¦¤¥©§¦¦¨

'úBvéçî' !?äøéæâì äøéæb øBæâéðå íe÷éð ïðàå ,äøéæb¯ §¥¨©£©¥§¦§§¥¨¦§¥¨§¦
çôè úøBtëå .äòLz ïBøà :øî øîàc ,eäðéð àúééøBàc§©§¨¦§§¨©¨¨¦§¨§©¤¤©

¯:øîàc ,äãeäé éaøì ,àëéøö àì !äøNò ïàk éøä£¥¨£¨¨¨§¦¨§©¦§¨§¨©
úa änàa íéìk únà ,äML úa änàa ïéða únà©©¦§¨§©¨©¦¨©©¥¦§©¨©
,úéðBðéáa eéä úBnàä ìk :øîàc ,øéàî éaøìe .äMîç£¦¨§©¦¥¦§¨©¨¨©¨§¥¦

,øéàî éaøì ?øîéîì àkéà éàîàúëìéä éàúà ék ©¦¨§¥©§©¦¥¦¦£©¦§§¨
¯íéøNòî dBáb äéä .äne÷ò ïôBãìe ãeáììe ãBâì§§¨§¤£¨¨¨¨©¥¤§¦

änk !?"èòîî änk" .èòîî änk Bèòîì àáe änà©¨¨§©£©¨§©¥©¨§©¥©¨
éøöc.çôè :øîà óñBé áø ?änëa Baçø :àlà !déì C ¦§¦¥¤¨¨§§©¨©¥¨©¤©

ïàîc ,éâìtéî à÷ àäa àîéì .äòaøà :øîà ééaà©©¥¨©©§¨¨¥¨§¨¨¦©§¦§©
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רמי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr c sc oiaexir(iying meil)

äðàzda xryl dxn`púøâBøâkdyiai dp`z -úaL úàöBäì- §¥¨¦§¤¤§¨©©¨
,miaxd zeyxl cigid zeyxn mc` lk`n xac zaya `ivendy
xeriyk `iveiy cr aiig epi` ,cigid zeyxl miaxd zeyxn e`

.zxbexb
ïBnøe ,awipe `nhpy ilk zxdh xeriy cnll ,aezka xn`pïðúãë ¦§¦§©

dpyna epipyy itke -(`"n f"it milk),,íézá éìòá éìk ìkmdilky ¨§¥©£¥¨¦
,dxiknl `le yeniyl micneríéðBnéøk ïøeòéLawip m` wxy - ¦¨§¦¦

,ez`nehn ilkd xdhp ,ekxc z`vl oenix lekiy dfk awpa ilkd
ilkd awip m` la` ,eilral yen3iyl cer ie`x ilkd oi`y oeik
eilr ziad lra qg ,epnn mi`vei feb` e` zif wxy ohw awpa
,`edy lk awpa mixedh one`d ilk mpn` .mipenixl ea ynzyne

.mxkenl cer leki one`d oi`y
aezkd xn`y dne(Láãe) ïîL úéæ õøàl`xyi ux`y ,cnll `a ¤¤¥¤¤§¨

`idíéúéfk äéøeòéL ìkL õøàdxezd zekld ixeriy lk - ¤¤¤¨¦¤¨©¥¦
.'zifk' mxeriye ,micnlp md zifd ixtn ,ux`d zexitn micnlpy

:`xnbd ddnzCzòc à÷ìñ äéøeòéL ìkzrcd lr dlri ike - ¨¦¤¨©§¨©§¨
,zifka miccnp mixeriyd lky xnelïøîàc éðä àkéàäå`ld - §¨¦¨¨¥©£¨¨

,ux`d zexitn `ziixad dcnly mitqep mixeriy mze` z` yi
:`xnbd zvxzn .otbne dxeryn ,dhgn oebkàîéà àlàxen` - ¤¨¥¨

,`ziixad z` x`aeíéúéæk äéøeòéL áBøL õøàzekldd aexy - ¤¤¤¦¤¨§¥¦
znd xya xeriye ,zexeq` zelk`n ixeriy oebk ,zifka mxeriy

.cere ,rbna `nhny dliap xya xeriye ,lde`a `nhny
Lácea xryl xn`p ,mixnzäqbä úáúBëk,dlecb dxnz -íBéì §©§¤¤©©¨§

íéøetkäzxk aiigzdl mixetikd meia dlik`d xeriy `edy - ©¦¦
.zewlne

ax lr dyw ,dxeza exn`p oixeriydy x`iay opg ax ixacne
.ipiqn dynl dkldn md oixeriydy xn`y

:`xnbd zvxznàøañéúå,`id dxenb dyxcy dz` xeaq ike - §¦§§¨
ikeéáéúk ázëéî ïéøeòéL`xwna fnx lk oi` `ld ,dxeza ¦¦¦§©§¦¦

.oixeriya xacn aezkdyàlàoixeriy i`ceeäðéð àúëìä- ¤¨¦§§¨¦§
,od ipiqn dynl dkldéàøwà ïðaø eäðéëîñàåe`vny `l` - §©§§¦§©¨¨©§¨¥

.el` oixeriyl jnqe fnx aezka minkg
dkld md 'oivivg'y ,ax xn`y ipyd xaca oecl dkiynn `xnbd

:`xnbd dywn .ipiqn dynl`ldïéöéöçdliaha dvivg ipic ± £¦¦
n,eäðéð àúééøBàc,ipiqn dynl dkld `leáéúëczliah oipra §©§¨¦§¦§¦

ixw lra(fh eh `xwie),,'(íéîá) BøNa ìk úà [íéna] õçøå'miyxece §¨©©©¦¤¨§¨
,mina exya lk rbiy ezernyny 'mina exya' zeaizdnàlL¤Ÿ

.íénì BøNa ïéa õöBç øác àäézaizne'íéna'ixw lray ,miyxec §¥¨¨¥¥§¨©©¦©©¦
s` leahl lekiäå÷î éîa,cg` mewna oiqpeknd minyb in ± §¥¦§¤

xn`py dnne .afd enk oiirn ina `weec leahl jixv epi`eìk'¨
'BøNaa leahl jixvy ,epcnlBôeb ìkL íéîipepia mc` lyäìBò §¨©¦¤¨¤

dqekn -ïäa,zg` zaa,ïä änëåoda leahl eteb lk lekiy min ¨¤§©¨¥
ly lceba min ,zg`kíeøa ,änà ìò änàdaeba -ìL,úBnà L ©¨©©¨§¨Ÿ©

íéîëç eøòéLåxeriyy df itläå÷î éîodäàñ íéòaøàixd . §¦££¨¦¥¦§¤©§¨¦§¨
ji`e ,miaezkdn cnlp dliaha dvivg oicy `ziixaa x`eany

.ipiqn dynl dkld `edy ax xn`
e ,aezkdn cnlp dvivg oic xwir ok` :`xnbd zvxznéøèöéà éëC ¦¦§§¦

àúëìéäzkxvp ipiqn dynl dkldde ±BøòNìdvivgy cnll - ¦§§¨¦§¨
,xriya s` zlqet,àðeä áø øa äaø øîàc ,àðeä áø øa äaøãëå§¦§©¨©©¨§¨©©¨©©¨

àîéðdxry -úçà`idyäøeL÷`id ixd ,dnvr iptaúööBç ¦¨©©§¨¤¤
mind oi`e ,ce`n wcedn xywdy oeik ,dliah el dzlr `le

j` .xywd mewna miqpkpìLLeicgi zexeywd zexryïðéà ¨Ÿ¥¨
,úBööBç.xywd mewna miqpkp minde wcedn epi` xywdy oeikn §

eíézLeicgi zexeywd zexry izy -òãBé éðéàzevveg md m`d §©¦¥¦¥©
.`l e`

`ld :dywne `xnbd zxfegénð BøòNn,àeä àúééøBàckeàéðúc §¨©¦§©§¨§©§¨
aezkd z` zyxecd ,`ziixaa(my),õçøå'miOA,'BøNa ìk úà §¨©©©¦¤¨§¨

zaizy'úà'xacd z` s` zeaxl d`aìôhäweacd -,BøNáì ¤©¨¥¦§¨
eäæåd,øòNozip ji`e .dvivg `la mina zeidl jixv `ed mby §¤¥¨

.ipiqn dynl dkldn cnlp xriya zlqetd dvivg oicy xnel
e ,aezkdn cnlp xriya dvivg oic xwir ok` :`xnbd zvxznéë¦

àúëìéä éàúàd`a ipiqn dynl dkldd -,Bèeòéîìe ,Baeøì £¨¦¦§§¨§§¦
ìe ,ãét÷îìeãét÷î ïéàLaex lr z`vnp dvivgd m` oia wlgl - §©§¦§¤¥©§¦

`ed m` oia wlgl oke ,xriyd herina wx `id m` oial xriyd
,dilr citwn epi` m` oial dvivgd lr citwn÷çöé éaøãëå§¦§©¦¦§¨

,mdipia wligyäøBz øác ,÷çöé éaø øîàcly `ziixe`c oicn ± §¨©©¦¦§¨§©¨
a `idy dvivg wx ,ipiqn dynl dkldBaeøoebk ,xriyd ly

zexryd aexy e` ,dnecke yai mca jlkeln xriyd aex didy
,zg` zg` mixeywåéìò ãét÷îedf jelkl zngn xrhvn `ede ± ©§¦¨¨

df ixd ,ey`xay mixywd zngn e`õöBç.dliah el dzlr `le ¥
åéìò ãét÷î BðéàLå,ey`xay jelkld lr citwn epi` m`e - §¤¥©§¦¨¨

,exry aexa `id dvivgd m` elit`,õöBç Bðéàepi`y oeikny ¥¥
.dxezd oicn `ed df .etebn wlgk aygp df ixd eilr citwn

åminkgeøæâs`ãét÷î BðéàL Baeø ìòaexa `idy dvivg lr - §¨§©¤¥©§¦
,dilr citwn epi` m` elit` zexrydíeMîzvwna dnec dfy ¦

a dvivgl,ãét÷nä Baeøeyyge ,eaexa `id dvivgd mdipyay ©©§¦
mb xizdl e`eai ,citwn epi`y eaexa dvivg xizp m`y minkg

.dxezd on dvivg `idy ,citwnd eaexa dvivgåminkg exfb ok §
ãét÷nä Bèeòéî ìò`ed j` zexryd herina `idy dvivg lr - ©¦©©§¦

,dilr citwníeMîl zvwna dnecy,ãét÷nä Baeømdipyay ¦©©§¦
.eilr citwnd xaca `id dvivgd

.exfb `l citwn epi`y eherin lry wgvi iax ixacn rnyn
:`xnbd dywnénð øBæâéìåmb xefbp `ly recn -ìò`idy dvivg §¦§©¦©

aBèeòéîote`aíeMî ,ãét÷î BðéàLdvivgl zvwna dnecy ¦¤¥©§¦¦
a `idy,ãét÷nä Bèeòéîdvivgd mdipyay ,opaxcn dxeq`y ¦©©§¦

.eherin lr `idénð éàepi`y eherina xefbl yiy sqep mrh ± ¦©¦
,citwníeMîlr `idy dvivgl dnecy,ãét÷î BðéàL Baeø ¦¤¥©§¦

.citwn epi` `ed mdipyay ,opaxcn dxeq` ok mb `idy
:`xnbd zvxznäøéæb dôeb àéäzlqet dvivgy envr df oic - ¦¨§¥¨

zngn `l` epi` ,citwn epi`y eaexa e` citwnd eherina mb
,opaxcn dxifbøBæâéðå íe÷éð ïðàåxefbpe cenrp ep` m`d ok m`e ± ©£©¥§¦§
,äøéæâì äøéæb`ny yygn `l` dxifb mixfeb oi` `ld ,dinza §¥¨¦§¥¨

.opaxcn dxifb lr exari `ny yygn `le ,dxez xeqi` lr exari
'oivign'y ,ax xn`y iyilyd oicd z` x`al zxfeg `xnbd
`ld :`xnbd dywn .ipiqn dynl dkldn `ed [dvign zekld-]

eäðéð àúééøBàc úBvéçî`le ecnlp dxezd on dvign zekld ± §¦§©§¨¦§
,ipiqn dynl dkldnøî øîàcdkeq zkqna(:c)dvign xeriyy , §¨©©

y dnn cnlp migth dxyr `edyïBøàedaeb did zixadäòLz ¨¦§¨
aezka xen`k ,migth(i dk zeny),'eznew ivge dn`e'åd,úøBtk §©¤

diiaer did oex`d dqkn `idyïàk éøä ,çôèoex`dy `vnp - ¤©£¥¨
mdaeb cgia zxetkdeäøNòdvign daeby o`kn micnle ,migth £¨¨

`ziixaa epipyy ,migth dxyr `ed(.d dkeq)dcxi `l mlerny ,
xy dpikyd mewn lkne ,ux`l dhnl dpiky,zxetkd lrn dz

xn`py itke(ak dk zeny)gken ok m`e ,'zxRMd lrn LY` iYxAce'§¦©§¦¦§¥©©©Ÿ¤
zeyxy oeikne ,ux`d zeyx aygp epi` migth dxyrn dlrnly
megz z` zraewy dvignd `linn ,migth dxyr cr `id ux`d
oicy `vnp .migth dxyr daeba zeidl dkixv ux`a zeieyxd
dynl dkldn `edy ax xn` ji`e dxezdn cnlp zevignd daeb

.ipiqn
:`xnbd zvxznàëéøö àìipiqn dynl dkld dkxved `l - Ÿ§¦¨

`l` zevignd ipic z` cnllìzhiyøîàc ,äãeäé éaølk `ly §©¦§¨§¨©
`l` ,dey oxeriy okyna eidy zen`dúnàdïéða,okynd ly ©©¦§¨

ccnp mxeriy zerixide miyxwd oebkäML úa änàalk migth §©¨©¦¨
eli`e ,zg`únàd,íéìkmxeriy ogleyde zegafnd ,oex`d oebk ©©¥¦

ccnpäMîç úa änàaz` cenll xyt` i` eixacle ,migth §©¨©£¦¨
edaeby oex`d eixacl ixdy ,oex`dn zevignd daeb xeriy
zxetkd mr cgiae ,migth ivge dray wx deab did 'ivge dn`'
dkxved ezhiy itle .migth ivge dpeny wx did gth diary
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המשך בעמוד סא



xcde"רמב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr d sc oiaexir(iyiy meil)

øîàc ïàîeagexa ieand z` hrnl yiy xn`y iia`e ±äòaøà ©§¨©©§¨¨
,migthøáñ÷y,äøBwä úçz LnzLäì øeñà`ed dxewd xzidy ¨¨©¨§¦§©¥©©©¨

z` mzeqe cxei dxewd ly iniptd dceg eli`k mi`exy meyn
okle ,zevignd jeza dpi` dxewd zgz rwxwdy `vnpe ,ieand
,cala gth agexa epdiabi m` lirei `l ieand z` diabdl `ayk
z` jeynl jixv okl ,xkid lk oi` ,ieana miynzynl ixdy
ieand ipal zxkip dxewd didz jkay ,ieand jezl ddabdd
xzei zeidl ddabdd dkixvy oeike ,dabedy mewna eynzyiyk

.aeyge xkip mewn `edy migth drax` dzeyrl yi ,gthn
:`xnbd dgecàì`l` ,df oecipa mzwelgn z` cinrdl oi` ± Ÿ

éøáñ÷ àîìò éleëcy ,mixaeq iia` oiae sqei ax oia -øzeî §¥¨§¨¨¨§¥¨
éâìôéî à÷ àäáe ,äøBwä úçz LnzLäì,ewlgp ef `xaqae -øî §¦§©¥©©©¨§¨¨¦§§¥©
gth agexa hrnl icy xn`y sqei ax -,øáñxzid mrhyäøB÷ ¨©¨

ieanaøkéä íeMî,`edieana lhlhl minkg exq`y mrhd ixdy ¦¤¥
miaxd zeyxa lhlhl xizdle zerhl e`eai `ly ick ,`ed
xkid my yi ,ieand gzta dxew yiyky ,minkg exn`e ,dxenb
zeyxa s` lhlhl exiziy yegl oi`e ,miaxd zeyx ieand oi`y
,gth agexa herind didiy ic xkid liayae ,miaxd
zeyx df oi`y xkid mdl didi ,dxewd zgz eynzyiyky

.miaxdøîemigth drax` agexa hrnl yiy xn`y iia`e - ©
,øáñxzid mrhyäøB÷ieanaävéçî íeMîeli`k mi`exy ,`ed ¨©¨¦§¦¨

ieanl yiy `vnpe ieand z` mzeqe cxei dxewd ly oevigd dceg
deabd mewna z`vnpd dxewy minkg exn`e ,zevign rax`
jk meyne ,mzeqe cxei dcegy mixne` oi` ,dn` mixyrn xzei
aygzy ick ,migth drax` agexa hrnl jixvy iia` xn`
dvign lky ,migth drax` agxy mewnl dvignk dxewd

.dvign dpi` migth drax` ly mewn xiykdl d`a dpi`y
:iia`e sqei ax zwelgna sqep xe`iaàîéà úéòaéàådvxz m`e - §¦¨¦¥¨

,jk mzwelgn z` x`al lkezàîìò éleëcoiae sqei ax oiay - §¥¨§¨
xzid mrhy mixaeq iia`äøB÷ieanaøkéä íeMî,`edàëäå± ¨¦¤¥§¨¨

,herind agex xeriya ,o`ke,äìòî ìL økéäáe ähî ìL økéäa§¤¥¤©¨§¤¥¤©§¨
ick rwxwa zeyrl jixvy herind agex xeriy m`d ,xnelk
dyrpy xkidd agex xeriyl dey ,zxkip dxewd didzy

,gth `edy ,dxewd agex epiidc ,dlrnléâìôéî à÷,ewlgp ±øîc ¨¦§§¥§©
sqei axy -ähî ìL økéä ïðéøîà ,øáñdidiy eicìL økéäk ¨©©§¦¨¤¥¤©¨§¤¥¤

,äìòîdidzy dic dxewd agexy myk ,gth zdabda ic okle ©§¨
.gthøîeiia`e -,äìòî ìL økéäk ähî ìL økéä ïðéøîà àì ,øáñ ©¨©Ÿ©§¦¨¤¥¤©¨§¤¥¤©§¨

jixv dhn ly xkid ,gth didiy eic dlrn ly xkidy s`e
.migth drax` didiy

:mzwelgna sqep xe`iaàîéà úéòaéàåx`al lkez dvxz m`e ± §¦¨¦¥¨
,jk mzwelgn z`àîìò éleëcmixaeq iia` oiae sqei ax oiay ± §¥¨§¨

y,äìòî ìL økéäk ähî ìL økéä ïðéøîàic oicd xwirn i`cee ©§¦¨¤¥¤©¨§¤¥¤©§¨
,gth xeriya ddabdaéâìôéî÷ úBçôé ànL äøéæâa àëäåo`ke - §¨¨¦§¥¨¤¨¦§¨¦§§¥

,gth agexa herina ieand xykei `ly minkg exfb m`d ewlgp
,epwzl al miyi `le ,milbxd zqixc ici lr ddabdd zgtz `ny
ekixvdy oeike ,exfby xaq iia`e ,ok exfb `ly xaq sqei axy
migth drax` lr xeriyd z` ecinrd gthn xzei lecb ezeyrl

.mewn lka aeyg xeriy `edy
zxxan .iia`e sqei iax ea ewlgpy sqep oic d`ian `xnbd

y iean :`xnbdäéädeab,íéçôè äøNòî úBçtxzip epi`y ¨¨¨¥£¨¨§¨¦
,dxewaBa ÷÷çåick ezirwxwa -äøNòì BîéìLäì,migthänk §¨©§©§¦©£¨¨©¨

÷÷Bçick ieana wewgl jixv dnk ±`xnbd .dxewa xzip didiy ¥
wnerl wewgl eilr dnk `id dl`yd zpeeky dxeaq dzid

:`xnbd zl`ey ok lr ,ieand rwxwa÷÷Bç änkoecl jiiy dn ± ©¨¥
wewgl yi i`ce `ld ,dwiwgd xeriyaéøöc änkdéì Citk ± ©¨§¨¦¥

oi` :`xnbd daiyn .migth dxyr ieand daeb didiy cr ,jxevd
,wnerl wewgl jixv dnk dl`yd zpeekàlàdl`yd zpeek ¤¨

,`idänëa BkLî.ieand jxe` jezl wwgd agex didi dnk -áø ¦§§©¨©
,íéçôè äòaøàa ,øîà óñBéeúBnà òaøàa ,øîà éiaà.[` xeiv] ¥¨©§©§¨¨§¨¦©©¥¨©§©§©©

iean did m`y jxe`a migth dxyr deab ieand didiy jixvy
`edy ieany xaq sqei axe ,dxewa xzip did ,df jxe`a mly
xzip iean oi`y xaq iia`e ,dxewa xzip migth drax` jex`

.zen` rax` jex` `ed m` `l` ,dxewa
sqei ax zwelgna eze` zelzl dvexe ,sqep oic d`ian `xnbd

:`xnbd zl`ey .iia`eéâìôéî÷ éqà éaøå énà éaøãa àîéìm`d ± ¥¨¦§©¦©¦§©¦©¦¨¦§§¥
ewlgp ,iean xeriy `ed dnk ewlgpy iia`e sqei axy xnel yi

,iq` iaxe in` iax exn`y oica mbõøôpL éBáî ,øîzéàccg` §¦§©¨¤¦§©
y milzkdBLàø étìk ,Bcévîjenq ,epiidc ,ieand y`xl jenq - ¦¦§©¥Ÿ

,miaxd zeyxl dpetd ieand gztldéîMî øîzéàmnya xn`p ± ¦§©¦§¥
íL Lé íà ,éqà éaøå énà éaøc,lzekd on xiizyp m` ±äòaøà ñt §©¦©¦§©¦©¦¦¥¨©©§¨¨

,dvxitd cr ,dxewd zgpen eilry lzekd y`xn ,migthøézî©¦
øNò ãò äöøéôaieand xzip ,zen` xyr cr dagx dvxitd m` - §¦§¨©¤¤

jxe` xeriy yiy oeiky .[a xeiv] ieand y`xay dxewd ici lr
,gzt my ieand gztn lha `l ,dvxitd cr dxewd mewnn iean
oeik ,dvxitde ,lehlha ieand z` dxizn eiab lry dxewde
dpi`e ,gztk zaygp `id ixd ,zen` xyr lr dxzi dpi`y

.ieand z` zlqetåàì íàåmigth drax` qt x`yp `l m`e - §¦©
`ed dvxitd agex m` if` ,dvxitl dxewd oiaìMî úBçtäL ¨¦§Ÿ¨

,migthøézîzegt lky oeik ,ey`xay dxewa ieand xzip ± ©¦
la` ,llk dvxit o`k oi`y enke cealk aygp migth dylyn

`ed dvxitd agex m`ìLäL,xzei e` migthøézî Bðéàoi` ± §Ÿ¨¥©¦
z` xvwl ieand ipa milekiy oeiky ,ey`xay dxewa xzip ieand
gztd z` ieand ipa eafri `ny yeygl yi ,dvxitd jxc mkxc
aygi `l oey`xd gztde ,dvxitd jxc eklie ,ieand ly libxd
xizdl ,ea dreawd dxewd lirez `l `linne ,ieand gzt xzei
z` dvxitd xeq`zy exfbe ,ieanl dxew oi`y `vnie ,ieana

.ieand
y `vnp :`xnbd zniiqnóñBé áøì`ed iean xeriyy xaeqy §©¥

,migth drax`déì úéàoicd z` mb xaeq `ed ±énà éaøciaxe ¦¥§©¦©¦
xyr ly dvxit wx ,ieand y`xa drax` qt x`yp m`y ,iq`
dxew zynyn ieand y`xay dxewdy ,ieand z` zxqe` zen`

e ,iean xeriy `edy ,dvxitd cry migth drax`léiaàìxaeqy §©©¥
,zen` rax` `ed iean xeriyydéì úéìoicd z` xaeq epi` ± ¥¥

énà éaøczen` rax` ly qt x`yp m` wx ezrcl `l` ,iq` iaxe §©¦©¦
:`xnbd dgec .ieand z` dxewd dxizn dvxitl ieand y`x oia

éiaà Cì øîàoicd z` mb xaeq ip`y ,xnele zegcl iia`l yi ± ¨©¨©©¥
`weecy ,iq` iaxe in` iax lyíúä`edy ,uxtpy ieana my ± ¨¨

éBáî óBñiaxe in` iax exn` ,lqtpe xyk didy iean ,xnelk - ¨
la` ,iean oic el zzl ick migth drax` xeriya icy iq`àëä̈¨

`edy ,dxyr deab epi`y ieana o`k ±,éBáî úlçzdidy xnelk §¦©¨
,eziiyr zligz `ed ixd ea wwegyk eiykre ,leqt ieandéà¦

àkéàyi m` ±úBnà òaøà,migth dxyr daebaïéàoic el yi ± ¦¨©§©©¥
e ,ieanàì éà,migth dxyr daeba zen` rax` ea oi` m`e -àì ¦ŸŸ

.iean oic el oi` ±
:ezhiyl xewn `ian iia`ðéîà àðî ,éiaà øîàdì àokidn - ¨©©©¥§¨£¦¨¨

,migth drax`n xzei `ed iean xeriyy ,df xac izcnl,àéðúc§©§¨
,BëBúì ïéçeút úBøöçå íéza eäiL ãò äøB÷å éçìa øzéð éBáî ïéà¥¨¦¨§¤¦§¨©¤§¨¦©£¥§¦§
ipy xvg lkae ,zexivg izy zegtd lkl ieana eidiy ,xnelk

,dxewe igla xzip epi` jkn zegta la` ,mizaéàåxn`z m`e - §¦
`ed iean xeriyyäòaøàa,migthdì úçkLî éëéä`vnz ji` - §©§¨¨¥¦©§©©¨

agx epi`y gzt lk `ld ,df ieana zexivg izy migezt eidiy
,migth drax` ekx`y ieanae ,gzt aygp epi` ,migth drax`
gztd llg caln ixdy ,migth drax` ly gzt geztl ozip `l
jxe`d ilzkn cg` s`a ok m`e ,gztd zefefnl mewn mb jixv

.[b xeiv] zg` xvg elit` zeidl dleki `l ieand lyàîéz éëå§¦¥¨
éòöîàä ïôBãa dì çúôcly xeriydy xnel dvxz m`e - §¨©¨§¤¨¤§¨¦

gztd cbpky oteca yiy ,ce`n agx ieana xn`p migth drax`
,jk lr zeywdl yi ,[c xeiv] zexivg izy ea geztl mewnøîàäå§¨¨©
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המשך בעמוד קי

izni`n` cenr d sc ± oey`x wxtoiaexir
äøå÷ä úçú ùîúùäì øåñà øáñ÷ äòáøà øîàã ïàîå,mzeqe cxei iniptd dcegc Ð

jenpa ixdy ,dxewa xkid mdl oi` ieana miynzynle .dnizql ueg ied dxewd agexe

.daeb eze`a eynyiyk mdl zxkip dxewd `dzy ieand jezl jyniy jixv ,jkld .od

.aeyge xkipd mewn `diy jixv ,dxewd zgzn dizwit`c oeikeøúåî àîìò éìåëã àì
äøå÷ øáñ øî éâéìô àäáåminkg epwizy Ð

ieanlizil `lc ,`ed `nlra xkid meyn Ð

xkid o`k yi ixde .miaxd zeyx ixyinl

.dxewd zgz oiynzynyk ozqipkaøîàã ïàîå
äøå÷ øáñ÷ äòáøà`nrh ieana zxznd Ð

cxei oevigd dceg opixn`c ,dvign meyn

opixn` `l mixyrn ithac opax exn`e .mzeqe

drax` herin ied `lc oeike .mzeqe cxeiied Ð

ol `niiwe drax`n zegtl dieyrd dvign

drax`l die`x dpi`y dvignc `zkec lkaÐ

zegtl cigid zeyx oi`c ,`id dvign e`l

ly dvign sweny it lr s`e migth drax`n

`iawr oa dippgc ze`xhfefbae .migth dxyr

yi ok m` `l` zevign oi`c ,opixn` ikd inp

"oitzzyn cvik" wxta ,drax` llgd jez

.(a,et)úçôé àîù äøéæâzqixc ici lr Ð

.gthn zegt lr cenrie herind zgti milbx

ly xkidn dizwit`c oeike .ith opira jkld

dlrnlka iaiygc ,drax`` dinwe` Ð

.`zkecåëùîieand jxe` jezl wwg ly Ð

,agex xninl jiiy herin oebk hlead xaca

wwg oebk zevign eze` zetiwne rweyd xacae

.jyn oeyl xnel jiiyóñåé áølirl irac Ð

,otecl dizi`c mzdc .drax` ira `kd ,gth

`kd .ibq `nlra xkida ,iz`w ihernle

oiae sqei axl oia ,otec dil ieync `ed `zydc

xykd xeriyl otec i`d ifgzilc opira iia`l

jyn xeriy sqei axl ,jkld .mly iean jxe`

xeriy :dil `xiaq iia`e ,migth drax`a iean

.zen` rax`a iean jynãçà åãéöî õøôðùÐ

.ekx` cvay milzkd onåùàø éôìëjenq Ð

.miptle dpnid dxewläòáøà ñô íù ùé íàÐ

drax` qt dyr e` ,lzekd on xiizyp m`

.dxewl jenq dvxtd mewnaäöøéô øéúîÐ

my xiizypy ab lr s`cr dvxit oiicr Ð

cr dxewd on iean jxe` xykd yic oeikc ,xyr

dvxitd,i`nwn gzt zxez dil lha `l Ð

dzvxite .ezxizn ezxewe ,i`w dizlnae

.dilr gzt zxez xyrn xzei e`lc oeik ,zxzn

iway ,inp i` .daxd migzta lqtp epi` ieane

`idda iliire ewtpe ,`nw `gzt iean ipa

mdl `id dxvw jxcc meyn ,dvxitelit` Ð

,oey`xd on dxewe gzt zxez dlha `l ikd

.iean xykd oda yic ,dxewl oiie`x jxe` drax`e li`ed .el oikenqd drax`l gzt iedc meynåàì íàå.drax` qt my oi`c Ðäùìùî úåçô.dylyn dzegt dvxitd m` Ð

øéúîdyly dvxitd m`e .dvxit o`k oi`e ,inc cealk ixdy .ieand z` ieand oewiz Ðdvxit dze` jxc okxc z` oixvwne okelida iean ipa oihrnnc oeikc xizn epi` ÐÐ

.oiwxita onwl yxtn `nrh i`de .df ieanl dxew oi`e ,dicic dxew dlhae ,`nw `gzt dil lihae ,dvxit `idda iwtpe iliire dax `gzt iway `nlic opiyiigéáøã äéì úéì ééáàå
éñà éáøãå éîàzen` rax` qt `kil i` ,inp `kde .xn`w zen` rax`a iean xykd `dc Ð.dxew o`k oi`e ,qtd eze`l die`x ef dxew oi` Ðéåáî óåñiaxe in` iaxc `d oebk Ð

.migth drax`a ibq iean diieyl xcdinlc ,inp ikd .leqt ea rxi`e iean did xaky iq`éåáî úìéçú.iean diieyl iz`w `zydc ,wwg iab oebk Ðúåøöçå íéúáoigezt miza Ð

ziad ixeg`y la` ,ziad iptl `l` epi` dpynae cenlzda xen`d xvg lke .odixvgl `l` oigezt miza oi`y okxc did oky .ieanl zexivge ,zexivglixw dagx e` dvwen Ð

.diläòáøà êøåàá øúéð êàéä éåáî éåä äòáøàá úøîà éàåÐdrax`n zegt gzt oi`e ,mizy zexivg herin icknÐ`l` epi`y ieand jyna ,drax` eagex gzt gzti ji`e Ð

.`ed uext elek :cere ?oinivtd mewn di` drax`úéòöîà ïôåãá äéì çúôã àîéú éëådrax` jxe`a iean xykd sqei ax xn`w ike Ðgeztl lekie ,xn`w c`n agx ieana Ð

.eixg`ny oteca zexivgd gztïðéèé÷ð ïîçð áø øîàäå.epizeaxn bdpn ,epizea`n zxeqn Ðåáçø ìò øúé åëøàraexn la` .dxewe igla xzipe ,iean ied Ð.eilr xvg oic Ð

xyk drax` ekx` zxn`c oeike .miaxd zeyxl d`elna dvixtc `kid ,o`kn edyn qte o`kn edyn qt e` drax` qt dkixv xvg :onwl opixn`e,edyn xqg drax` eagx ixd Ð

:drax`n zegt gzt oi`c opixn` `zkqn jd ilekac .gzt xeriy my oi`eúéåæ ïø÷á.dfk ,ipyd eciva oke .jynd oteca migth dylye ,irvn`d oteca gztd on gth Ðéçì
éåáî ìù åðôåãî èìåáä.wefig meyn oiyery jxck ezia z`ta epiipa `ived `l` ,igl myl my dyrp `le ,ieand agex jezl Ð
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m` Ð dvign meyn dxew ixaqe li`ed ,eyexitl zeywdl oi`e .`xikid meyn `nlr ilekl

ed yegl oi` 'cn zegtl dvign ied `l `de ?gth xn`c o`nc `nrh i`n ok,otec iede li`

.jenqa df oipra qxhpewa yxitck ,ehrnl `ay `l`óåñoeik :yexit Ð inp ikd iean

,zegtiy cr xykd zxezn `vei epi` xyk ieanc ,drax` qt my xiizypy dlqtp `ly

epiidc ,iean zlgz la` .drax` my x`yi `ly

el zeyrl jixvy ,drax` qt my xiizyp `ly

`pyil rnyn oke .zen` rax` jixv Ð xykd

xiizypac llkn Ð rax` qt my yi m` xn`wc

.d`xp oi` i"yx yexite .ixiin rax` qt my

éàåab lr s` ± dl zgkyn ikid drax`a

,ith edyn `ki`c epiid sqei ax xn`wc drax`c

axck ,igl jixv epi` rax` agex epi` m` ieandc

ekx` ied Ð edyn ith ied `l i`e .onwl i`lid`

mewn oi` edyn eze`a mewn lkn ,eagxk

.cenrl oinivtlçúôãyxit Ð zief oxwa 'il

dylye ,irvn`d oteca gztd on gth :qxhpewa

,wc `le .ipyd eciva oke ,jynd oteca migthª

dyly ly oeqkl` `l` agx gztd oi` ok m`c

oi`y ze`ex epipir dpde ,gth lr migth

ly oeqkl`l ribn cg` lr dyly ly oeqkl`d

.gth lr gth

øîàiziin `lc `d Ð dl `pin` `pn iia`

dinyn l`eny xn`c (`,i) onwln dii`x

deab qt dyer dn` mixyr eagxy iean :ielc

ly ekx`l ecinrne ,zen` rax` jyna dxyr

ax dcen ze`ean izyl iean wlgl `ny Ð iean

.zen` rax` jixvc sqeiáøåiwet`l sqei

axc :dyw Ð zen` rax` `ki`c cr igl zxezn

`ped ax ixac lr (`,i) onwl xn`w diteb sqei

epiidc xnel wgece ,zen` rax` iean jyn

.igl zxezn iwet`léçìly eptecn hlead

igl (`,i) onwlc `iddk eyexit oi` Ð iean

ieanl ueg jyen mzdc ,iean ly eptecn jyend

.miptan dey dil aiyg `dc Ð iean ly ekx`l

onwl xn`c enzeqe iean ly eagxl hlea `kde

,uextd lr daexn cnera xzip dray ieanc
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רמג izni`n` cenr d sc ± oey`x wxtoiaexir
äøå÷ä úçú ùîúùäì øåñà øáñ÷ äòáøà øîàã ïàîå,mzeqe cxei iniptd dcegc Ð

jenpa ixdy ,dxewa xkid mdl oi` ieana miynzynle .dnizql ueg ied dxewd agexe

.daeb eze`a eynyiyk mdl zxkip dxewd `dzy ieand jezl jyniy jixv ,jkld .od

.aeyge xkipd mewn `diy jixv ,dxewd zgzn dizwit`c oeikeøúåî àîìò éìåëã àì
äøå÷ øáñ øî éâéìô àäáåminkg epwizy Ð

ieanlizil `lc ,`ed `nlra xkid meyn Ð

xkid o`k yi ixde .miaxd zeyx ixyinl

.dxewd zgz oiynzynyk ozqipkaøîàã ïàîå
äøå÷ øáñ÷ äòáøà`nrh ieana zxznd Ð

cxei oevigd dceg opixn`c ,dvign meyn

opixn` `l mixyrn ithac opax exn`e .mzeqe

drax` herin ied `lc oeike .mzeqe cxeiied Ð

ol `niiwe drax`n zegtl dieyrd dvign

drax`l die`x dpi`y dvignc `zkec lkaÐ

zegtl cigid zeyx oi`c ,`id dvign e`l

ly dvign sweny it lr s`e migth drax`n

`iawr oa dippgc ze`xhfefbae .migth dxyr

yi ok m` `l` zevign oi`c ,opixn` ikd inp

"oitzzyn cvik" wxta ,drax` llgd jez

.(a,et)úçôé àîù äøéæâzqixc ici lr Ð

.gthn zegt lr cenrie herind zgti milbx

ly xkidn dizwit`c oeike .ith opira jkld

dlrnlka iaiygc ,drax`` dinwe` Ð

.`zkecåëùîieand jxe` jezl wwg ly Ð

,agex xninl jiiy herin oebk hlead xaca

wwg oebk zevign eze` zetiwne rweyd xacae

.jyn oeyl xnel jiiyóñåé áølirl irac Ð

,otecl dizi`c mzdc .drax` ira `kd ,gth

`kd .ibq `nlra xkida ,iz`w ihernle

oiae sqei axl oia ,otec dil ieync `ed `zydc

xykd xeriyl otec i`d ifgzilc opira iia`l

jyn xeriy sqei axl ,jkld .mly iean jxe`

xeriy :dil `xiaq iia`e ,migth drax`a iean

.zen` rax`a iean jynãçà åãéöî õøôðùÐ

.ekx` cvay milzkd onåùàø éôìëjenq Ð

.miptle dpnid dxewläòáøà ñô íù ùé íàÐ

drax` qt dyr e` ,lzekd on xiizyp m`

.dxewl jenq dvxtd mewnaäöøéô øéúîÐ

my xiizypy ab lr s`cr dvxit oiicr Ð

cr dxewd on iean jxe` xykd yic oeikc ,xyr

dvxitd,i`nwn gzt zxez dil lha `l Ð

dzvxite .ezxizn ezxewe ,i`w dizlnae

.dilr gzt zxez xyrn xzei e`lc oeik ,zxzn

iway ,inp i` .daxd migzta lqtp epi` ieane

`idda iliire ewtpe ,`nw `gzt iean ipa

mdl `id dxvw jxcc meyn ,dvxitelit` Ð

,oey`xd on dxewe gzt zxez dlha `l ikd

.iean xykd oda yic ,dxewl oiie`x jxe` drax`e li`ed .el oikenqd drax`l gzt iedc meynåàì íàå.drax` qt my oi`c Ðäùìùî úåçô.dylyn dzegt dvxitd m` Ð

øéúîdyly dvxitd m`e .dvxit o`k oi`e ,inc cealk ixdy .ieand z` ieand oewiz Ðdvxit dze` jxc okxc z` oixvwne okelida iean ipa oihrnnc oeikc xizn epi` ÐÐ

.oiwxita onwl yxtn `nrh i`de .df ieanl dxew oi`e ,dicic dxew dlhae ,`nw `gzt dil lihae ,dvxit `idda iwtpe iliire dax `gzt iway `nlic opiyiigéáøã äéì úéì ééáàå
éñà éáøãå éîàzen` rax` qt `kil i` ,inp `kde .xn`w zen` rax`a iean xykd `dc Ð.dxew o`k oi`e ,qtd eze`l die`x ef dxew oi` Ðéåáî óåñiaxe in` iaxc `d oebk Ð

.migth drax`a ibq iean diieyl xcdinlc ,inp ikd .leqt ea rxi`e iean did xaky iq`éåáî úìéçú.iean diieyl iz`w `zydc ,wwg iab oebk Ðúåøöçå íéúáoigezt miza Ð

ziad ixeg`y la` ,ziad iptl `l` epi` dpynae cenlzda xen`d xvg lke .odixvgl `l` oigezt miza oi`y okxc did oky .ieanl zexivge ,zexivglixw dagx e` dvwen Ð

.diläòáøà êøåàá øúéð êàéä éåáî éåä äòáøàá úøîà éàåÐdrax`n zegt gzt oi`e ,mizy zexivg herin icknÐ`l` epi`y ieand jyna ,drax` eagex gzt gzti ji`e Ð

.`ed uext elek :cere ?oinivtd mewn di` drax`úéòöîà ïôåãá äéì çúôã àîéú éëådrax` jxe`a iean xykd sqei ax xn`w ike Ðgeztl lekie ,xn`w c`n agx ieana Ð

.eixg`ny oteca zexivgd gztïðéèé÷ð ïîçð áø øîàäå.epizeaxn bdpn ,epizea`n zxeqn Ðåáçø ìò øúé åëøàraexn la` .dxewe igla xzipe ,iean ied Ð.eilr xvg oic Ð

xyk drax` ekx` zxn`c oeike .miaxd zeyxl d`elna dvixtc `kid ,o`kn edyn qte o`kn edyn qt e` drax` qt dkixv xvg :onwl opixn`e,edyn xqg drax` eagx ixd Ð

:drax`n zegt gzt oi`c opixn` `zkqn jd ilekac .gzt xeriy my oi`eúéåæ ïø÷á.dfk ,ipyd eciva oke .jynd oteca migth dylye ,irvn`d oteca gztd on gth Ðéçì
éåáî ìù åðôåãî èìåáä.wefig meyn oiyery jxck ezia z`ta epiipa `ived `l` ,igl myl my dyrp `le ,ieand agex jezl Ð
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m` Ð dvign meyn dxew ixaqe li`ed ,eyexitl zeywdl oi`e .`xikid meyn `nlr ilekl

ed yegl oi` 'cn zegtl dvign ied `l `de ?gth xn`c o`nc `nrh i`n ok,otec iede li`

.jenqa df oipra qxhpewa yxitck ,ehrnl `ay `l`óåñoeik :yexit Ð inp ikd iean

,zegtiy cr xykd zxezn `vei epi` xyk ieanc ,drax` qt my xiizypy dlqtp `ly

epiidc ,iean zlgz la` .drax` my x`yi `ly

el zeyrl jixvy ,drax` qt my xiizyp `ly

`pyil rnyn oke .zen` rax` jixv Ð xykd

xiizypac llkn Ð rax` qt my yi m` xn`wc

.d`xp oi` i"yx yexite .ixiin rax` qt my

éàåab lr s` ± dl zgkyn ikid drax`a

,ith edyn `ki`c epiid sqei ax xn`wc drax`c

axck ,igl jixv epi` rax` agex epi` m` ieandc

ekx` ied Ð edyn ith ied `l i`e .onwl i`lid`

mewn oi` edyn eze`a mewn lkn ,eagxk

.cenrl oinivtlçúôãyxit Ð zief oxwa 'il

dylye ,irvn`d oteca gztd on gth :qxhpewa

,wc `le .ipyd eciva oke ,jynd oteca migthª

dyly ly oeqkl` `l` agx gztd oi` ok m`c

oi`y ze`ex epipir dpde ,gth lr migth

ly oeqkl`l ribn cg` lr dyly ly oeqkl`d

.gth lr gth

øîàiziin `lc `d Ð dl `pin` `pn iia`

dinyn l`eny xn`c (`,i) onwln dii`x

deab qt dyer dn` mixyr eagxy iean :ielc

ly ekx`l ecinrne ,zen` rax` jyna dxyr

ax dcen ze`ean izyl iean wlgl `ny Ð iean

.zen` rax` jixvc sqeiáøåiwet`l sqei

axc :dyw Ð zen` rax` `ki`c cr igl zxezn

`ped ax ixac lr (`,i) onwl xn`w diteb sqei

epiidc xnel wgece ,zen` rax` iean jyn

.igl zxezn iwet`léçìly eptecn hlead

igl (`,i) onwlc `iddk eyexit oi` Ð iean

ieanl ueg jyen mzdc ,iean ly eptecn jyend

.miptan dey dil aiyg `dc Ð iean ly ekx`l

onwl xn`c enzeqe iean ly eagxl hlea `kde

,uextd lr daexn cnera xzip dray ieanc
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økéä" ïðéøîà àîìò éleëc :àîéà úéòaéàå ."äìòî©§¨§¦¨¥¥¨§¥¨§¨¨§¦©¤¥
ànL äøéæâa àëäå "äìòî ìL økéäk ähî ìL¤©¨§¤¥¤©§¨§¨¨¦§¥¨¤¨
÷÷çå íéçôè äøNòî úBçt äéä" .éâìtéî÷ úBçôé¦§¨¦©§¦¨¨¨¥£¨¨§¨¦§¨©
!?÷÷Bç änk ?÷÷Bç änk ."äøNòì BîéìLäì Ba§©§¦©£¨¨©¨¥©¨¥

éøöc änk:øîà óñBé áø ?änëá BkLî :àlà !déì C ©¨¦§¦¥¤¨¦§§©¨©¥¨©
éaøãa àîéì .úBnà òaøàa :øîà ééaà ,äòaøàa§©§¨¨©©¥¨©§©§©©¥¨¦§©¦

îàBcévî õøôpL éBáî :øîzéàc ;éâìtéî÷ éñà éaøå é ©¦§©¦©¦¨¦©§¦§¦§©¨¤¦§©¦¦
:éñà éaøå éîà éaøc déîMî øîzéà ,BLàø étìk§©¥Ÿ¦§©¦§¥§©¦©¦§©¦©¦

äòaøà ñt íL Lé íà¯.øNò ãò äöøéôa øézî ¦¥¨©©§¨¨©¦§¦§¨©¤¤
ìMî úBçt ,åàì íàåäL¯ìL ,øézîäL¯Bðéà §¦¨¨¦§¨©¦§¨¥

óñBé áøì .øézî¯ééaàì ,éîà éaøc déì úéà¯úéì ©¦§©¥¦¥§©¦©¦§©©¥¥
.éîà éaøc déì¯íúä :ééaà Cì øîà¯,éBáî óBñ ¥§©¦©¦¨©¨©©¥¨¨¨

àëä¯úBnà òaøà àkéà éà ,éBáî úlçz¯,ïéà ¨¨§¦©¨¦¦¨©§©©¦
àì éà¯dì àðéîà àðî :ééaà øîà .àì¯:àéðúc ¦¨¨¨©©©¥§¨¨¦¨¨§©§¨

úBøöçå íéza eäiL ãò äøB÷å éçla øzéð éBáî ïéà¥¨¦¨©¤¦§¨©¤§¨¦©£¥
éëå ?déì zçkLî éëéä ,äòaøàa éàå .BëBúì ïéçeút§¦§§¦§©§¨¨¥¦©§©©§¥§¦

éòöîàä ïôBca dì çúôc :àîéz¯ïîçð áø øîàäå ¥¨§¨©¨©¤¨¤§¨¦§¨¨©©©§¨
äøB÷å éçla øzépL éBáî eäæéà ,ïðéèé÷ð¯BkøàL ìk §¦¦©¥¤¨¤¦¨©¤¦§¨Ÿ¤¨§

áøå .BëBúì ïéçeút úBøöçå íézáe ,Baçø ìò øúé̈¥©¨§¨¦©£¥§¦§§©
dì àðéîà àðî :ééaà øîà .úéåæ ïø÷a déì çúôc ?óñBé¯áø øîà àîç øa éîø øîàc ¥§¨©¥§¤¤¨¦£©©©¥§¨¨¦¨¨§¨©¨¦©¨¨¨©©
úBnà òaøàî úBçt ,éBáî ìL BðôBcî èìBaä éçì :àðeä¯éøö Bðéàå ,éçì íeMî ïBcéðC ¨¤¦©¥¦§¤¨¨¥©§©©¦¦¤¦§¥¨¦

úBnà òaøà .Bøézäì øçà éçì¯éøöå ,éBáî íeMî ïBcéð:óñBé áøå .Bøézäì øçà éçì C ¤¦©¥§©¦©§©©¦¦¨§¨¦¤¦©¥§©¦§©¥
éçì úøBzî é÷Btàì¯éBáî éåäéîì ,úBnà òaøà àkéàc ãò¯íéçôè äòaøàa eléôà §©¥¦©¤¦©§¦¨©§©©§¥¤¥¨£¦§©§¨¨§¨¦

,éBáî ìL Bðôcî èìBaä éçì :àðeä áø øîà ,àîç øa éîø øîà ,àôeb .éBáî éåä éîð©¦¨¥¨¨¨©¨¦©¨¨¨©©¨¤¦©¥¦¨§¤¨
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רמד
izni`na cenr d sc ± oey`x wxtoiaexir

úåîà òáøàî úåçôe`lc ab lr s`e ,dilr opiknqe ,igl meyn oecip ieand agexa Ð

.xykc ,eil`n cnerd igla iia`k `zkld ol `niiwc .rawi` igl mylúåîà òáøàÐ

did m`zen` rax` ieand agex jezl hleajxe`c oeik :xnelk .iean meyn oecip Ð

iean ixwine ,`nlra jka xzip iean xykdopiknq `lc ,igl zxezn witp inp `kd Ð

ied igl meyn dicar i`c ab lr s` ,dilr

igln rxb `l eznizqa daixc meync .xyk

rawi` ikdl e`lc oeik `kd ,edynop` Ð

lzek zxezn diwet`l opivn `l daygna

,igl zxezn dil wtpc oeikc ,igl diieeyle

xg` igl jixve ,df ieanl oewiz oi`y `vnpe

rax`n xivac ipzwcn :`nl` .ieand xizdl

igl zxezn iwet`l iean ied `l zen`rny Ð

.zen` rax`a iean xykd dpinäéãäáelv` Ð

.ieand agexaàñéâ êãéàá,xg`d lzek lv` Ð

.ecbpkäéá øöáîã åà äéá éôèîãepnn deab Ð

,epnn wc e` epnn ar e` :inp i` .epnn jenp e`

:miptle epnid e` uegle epnn jyniy ickéåáîá
äðåîùm` oky lke ,zen` dpeny agxy Ð

.xzeiøúéð äòáù éåáîá ìáàlr s`e .ieand Ð

igl df oi`y itdaexn gztd znizqe li`ed Ð

.uextd lrøöç äîåxzei dagx e` zraexn Ð

m` ,dxewe igla zxzip dpi`y ,dkxe` lr

,elek ipt lr miaxd zeyx ipt lry lzek uxtp

edyn igl ea cinrdeok m` `l` ,xizn epi` Ð

drax` qt ea yioiwxta onwl opixn`ck:(`,ai)

.drax` oda `diy oikixv xvg iqtúøúéð
õåøôä ìò äáåøî ãîåòáda evxtp elit` Ð

xiizype ,aiaq dizevign rax`a daxd zevxt

zevextd lr micner eaxy cr cnerd on my

.oewiz mey `la zexzenøúéðù éåáîzgizt Ð

.edyn igla miaxd zeyxl jenqd elzekåðéà
õåøôä ìò äáåøî ãîåòá øúéð àäéù ïéã`la Ð

ab lr s` dpeny iean ,edine .xg` oniq mey

xzei `dc ,diixyinl ivn inp xnege lw i`dac

rawed igl myl e`lc oeik drax` qta `iixzyn xvge qt i`d ied migth drax`n

igl zxezn `vic ikid ik ,my rawed qt oewiz myl `le my`le ,qt zxezn `vi Ð

.exizdl oewiz ea dyrp `le ,egzt edf opixn`e .`zlin `xkpnøùò úöøéô ïéà øöç
ìúåëá åàåìî éåä ïë íà àìà äá úøñåàoizipzna ol `niiw ikde .xyrn xzei e` Ð

zen` xyra `idy dvxit lk :(a,eh onwl)zxzen Ð.éåáîá øîàú`ped ax xn`c Ð

:(`,e) onwl rax`aàðåä áøì ïðéøîà÷ ïàîìdil xn`w o`nc `ail` xnege lw i`d Ð

ryedi axc dixa `ped axoizrny jd `dc .axc dicinlz diax `ped axc `ail` Ð

.ryedi axc dixa `ped ax yxtn `w `ped axc dizline ,dxn` `ped ax hlead iglc

äéì àøéáñ òáøàá åúöøéô.oizrnya onwl Ðøîà÷ äéùôðã àîòè:xn`w ikde Ð

dray ieana la` ,`ped axc dizlin `xazqn `w dpeny ieana`xazqn `l Ð

.xnege lwa dixyinl `ki`c ,dizeekõåøôä ìò äáåøî ãîåò éàeizen` rax` eidy Ð

rax`n xqg uext `vnpe ,zewgey igl ly.jka xzip ixd Ðäáåøî õåøô éàå`vnp Ð

.mvnvl oileki oi` mc` ipa aex `dc ,igl meyn oecipe ,igla zenily rax` oi`yéàî
úøîàigl o`k oi`e ,edpip iccd ike ,mvnv `nlic exqe`l Ðrax` ea yi ixdy Ð

.daexn cner `le ,zen`íäéøáã ÷ôñ éåämvnv `l `nye ,xeq`e mvnv `ny Ð

.lwdl mdixac wtqe ,`ed opaxcn iean lehlhc .xzene
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úåçô,rawed igl myl e`lc ab lr s`e .dilr opiknqe Ð igl meyn oecip zen` rax`n

Ð `axk wqtc mz epiaxl elit`e .eili`n cnerd igla iia`k ol `niiwc meyn

.(`,eh) oiwxita onwl dl wiic `ped axn iia`e ,`ped axc `ail` ixii` `kd mewn lkn

zegtl rax` oia biltncn Ð igl myl rawed `la `kd ixiinc wcwcn i"yxc d`xpe

xyk ied Ð igl myl dicar eli`c .rax`n

igln rxb `l eznizqa daixc meync ,oipr lka

onwlc `idd la` .jenqa i"yx yxitck ,edyn

epi`e ieand jxe`l iede li`ed ,jyend iglc (`,i)

myl rawed elit` Ð iean meyn oecipc ,enzeq

dipin rny (`,i) onwl dipin wiic ik ikdle .igl

cnerd iglc rax` dpin rny xn`w `l Ð zlz

oaxle :i"yx yxit (`,h) onwle .igl ied eil`n

deye uegan d`xpk iedil l`ilnb oa oerny

'rniw oikyeny igl icinrn jxc oky ,miptan

lr s` xnel dvexc rnyn ok m` Ð ueg itlk

.iean meyn oecip Ð igl myl rawedc ab

òáøào`nl elit` Ð iean meyn oecip zen`

el didc Ð dvign meyn igl (`,eh onwl) xn`c

zvw xkid mewn lkn ,enzeq m` xzei liredl

igl myl edcinrdc `kidc ab lr s`e .opira

`xikid oi`c ab lr s` ,liren qxhpewd yexitl

yi igl myl cnredyk xnel yi mewn lkn Ð

.`xikid `ki`e ,lew

åúåàxzei agx ieana Ð ecinrn okid igl

Ð dpeny agexac ,ira `w dpenyn

.daexn cner ied epcinriy okidì÷xnege

odykc ,oiey ieane xvgc ab lr s` Ð xvgn

lr xzei okx` m`e ,rax` qt oikixv oiraexn

ciar mewn lkn .dxewe igla oixzip Ð oagx

,dxewe igl ipdn `lc mewnac ,xity xnege lw

dvign`e .daexn cner ipdn ,miraexna epiidc

cner ipdilc ,xnege lw ciarc `ed ziriax

rax` lka daexn cner lireiy la` .daexn

zeidl oicd on `al eicc ,slinl `kil Ð zevign

.igl enk oecpkåðéàieana ,edine :qxhpewa yxit ± daexn cnera xzip `diy oic

qt i`d ied rax`n xzei `dc ,diixynl ivn inp xnege lw i`dac ab lr s` dpeny

ik Ð rawed qt oewiz myl `le ,rawed igl myl e`lc oeik Ð rax` qta `ixzyn xvge

cenll `xaq oi`c :yxit wgvi epiaxe .qt zxezn inp opiwt` ,igl zxezn opiwt`c ikid

`kid ipdnc oky lk ikd meyn ,dvign meyn ipdn qtd xvgac .xvgn qt zxez oiprl

jixv Ð dvign meyn xn`c o`nl elit` ,igla minkg eliwdy ,ieana la` .ith enzeqc

dvign iedc meyn ,aeh xnege lw ied Ð daexn cner oiprl la` .eilr igl my `diy

`kile .ziriax dvigna `l` ipdn `l qte igl la` .zeptc rax` lka lireny ,dxenb

!daexn cner `ia` ip` s` ,ieana ipdn `le xvga ipdnc ,gikei zen` rax` qt :xninl

qtl dn :cere .gikez xninl `kil inp `kd Ð xnege lwn ecnell leki oi`y oeikc

.rax` lka ipdnc daexn cnera xn`z ,ziriax dvigna `l` ipdn `l oky zen` rax`

øîàú`diy ,xvgn xnege lwn slip diteb `ide :xn`z m`e ± rax`a ezvxity ieana

xnege lw jiiy `lc :xnel yie ?rax`a xn`c `ped axc `nrh i`ne .xyra ezvxt

ezvxt ied Ð edyn igla elit` xzip ieany liayac ,zpzepd `idc meyn ,xyr zvxt`

cg eda eliw`c oeik Ð ze`xia iqt iab (`,i) onwl xn`c ,`pyil jci`l elit`e .'ca

.owgec iptn `xizi `lew eliwd milbx iler meyn mzd Ð izixg` `lew eda eliw` `lew

`id :`nip ?ef `id `kxit dn ,xyra ezvxt oky xvgl dn jixt i`n ok m` :xn`z m`e

zpzepd `idc :xnel yie !xyr cr ixy Ð daexn cnera `l` eizxzd `lc meyn ,zpzepd

.xn` `l Ð xnege lwd miiwl ick `kxitd xezql la` ,xnege lwd xezql `l` opixn` `låúöøôùipdn xvga liren oi`y dxewe igln xnege lw dyrpe :xn`z m`e Ð rax`a

igl lireiy oke ,ipdnc ipiqn dl ixinbc xvgl daexn cnere ,ieanl dxewe igl lirei `ly slipc xninl `kile .gikez xyr zvxit xninl `ki`c :xnel yie !'ek daexn cner ,ieana

ezvxt oky ieanl dnc ,slinl `kil inp ieanne ,zeptc rax` lka ipdnc daexn cnerl dnc slinl `kil daexn cnernc ,cere ,drax` qt irac ixinbc slinl `kil xvgl dxewe

.`ped axl drax`a÷ôñådil wetiz :xn`z m`e Ð lwdl mdixaczi`c ,ryedi axc dixa `ped axc `ail` ol `niiw `kdc :xnel yie !xzen cnerk uextc (a,fh) oiwxita ol `niiwc

mvnvl xyt` `l i`e .xzen cnerk uext :xn`c `tt axk ol `niiwc ,mvnvl xyt` mc` iciac ol `niiw `d ,mdixac wtq ied i`n`e :xn`z m`e .xeq` cnerk uext (a,eh) onwl dil

`pz ol mzq `l :(`,gk) zenaic iyily wxta opixn`c `de .mvnvl xyt`c rnyn ,aexk ded i` dvgn lr dvgna ibiltc (a,gk) oilegc ipy wxta oke .daexn uext `nlic yegil Ð

zaa odipy e`ayk :`niz ike .micw ediipin id ifgipe :xn`c ,dl aexw wtq el aexw wtq iab (`,gr oihib) "wxefd"ae .miny icia epiid Ð mvnvl xyt` xn`c ,ililbd wgvi epiaxk
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úBnà òaøàî úBçt¯éøö ïéàå ,éçì íeMî ïBcéðC ¨¥©§©©¦¦¤¦§¥¨¦
úBnà òaøà .Bøézäì øçà éçì¯,éBáî íeMî ïBcéð ¤¦©¥§©¦©§©©¦¦¨

éøöå?Bãéîòî ïëéä éçì BúBà .Bøézäì øçà éçì C §¨¦¤¦©¥§©¦¤¦¥¨©£¦
déãäa déì é÷Bîc éà¯éñBî à÷c àeä éôñBàó ¦§¥¥©£¥§¦§¨¦

áø .àqéb Cãéàì déì é÷Bîc :àtt áø øîà !déìò£¥¨©©©¨§¥¥§¦¨¦¨©
dì é÷Bîc àîéz eléôà :øîà òLBäé áøc déøa àðeä¨§¥§©§ª©¨©£¦¥¨§¥¨
àðeä áø øîà .déa øváîã Bà ,déa éôèîc .déãäa©£¥¦§©¥¥¦§©©¥¨©©¨

LBäé áøc déøaìáà ,äðBîL éBáîa àlà ïøîà àì :ò §¥§©§ª©¨£©©¤¨§¨§¨£¨
äòáL éBáîa¯ì÷å .õeøtä ìò äaeøî ãîBòa øzéð §¨¦§¨¦¨§¥§¤©©¨§©

äøB÷å éçìa úøzéð äðéàL øöç äîe .øöçî øîBçå¯ ¨¤¥¨¥¤¨¥¤¥¨¦¤¤§¤¦§¨
éçìa øzépL éBáî ,õeøtä ìò äaeøî ãîBòa úøzéð¦¤¤§¥§¤©©¨¨¤¦¨§¤¦

äøB÷å¯?õeøtä ìò äaeøî ãîBòa øzépL ïéc Bðéà¯ §¨¥¦¤¦¨§¥§¤©©¨
BúöøtL éBáîa øîàz ,øNòa dúöøt ïkL øöçl äî©¤¨¥¤¥¦§¨¨§¤¤Ÿ©§¨¤¦§¨
,éîð éBáî :òLBäé áøc déøa àðeä áø øáñ÷ !òaøàa§©§©¨¨©©¨§¥§©§ª©¨©¦

ïðéøîà÷ ïàîì .øNòa Búöøt¯áø àäå ,àðeä áøì ¦§¨§¤¤§©¨¨§¦©§©¨§¨©
áøc déøa àðeä áø !déì àøéáñ òaøàa Búöøt àðeä¨¦§¨§©§©§¦¨¥©¨§¥§©
eléôà :øîà éLà áø .øîà÷ déLôðc àîòè òLBäé§ª©©§¨§©§¥¨¨©©©¦¨©£¦

éøö àì éîð äðBîL éBáîa àîéz,CLôp äî .éçì C ¥¨§¨§¨©¦Ÿ¨¦¤¦©©§¨
Léôð ãîBò éà¯éàå ,õeøtä ìò äaeøî ãîBòa øzéð ¦¥¨¥¦¨§¥§¤©©¨§¦

Léôð õeøt¯zøîà éàî éçì íeMî ïBcéð¯eåLc ¨¨¥¦¦¤¦©¨§©§§¨
ïäéøác ÷ôñe ,ïäéøác ÷ôñ déì äåä ,éããä ék eäééåøz©§©§¦£¨¥£¨¥§¥¦§¥¤§¥¦§¥¤
õøôpL éBáî :áø øîà ,àáø øa ïéðç áø øîà .ì÷äì§¨¥¨©©¨¦©¨¨¨©©¨¤¦§©
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רמה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr d sc oiaexir(iyiy meil)

hlea igld m`,úBnà òaøàî úBçt`ed ixdéçì íeMî ïBcéð ¨¥©§©©¦¦¤¦
,lehlha ieand z` xizneïéàåieandéøöøçà éçì Cick.Bøézäì §¥¨¦¤¦©¥§©¦

hlea igld m` mle`éøöå ,éBáî íeMî ïBcéð ,úBnà òaøàCieand ©§©©¦¦¨§¨¦
Bøézäì øçà éçì.[` xeiv] ¤¦©¥§©¦
:`xnbd zxxanéçì BúBàhlea eay igldy ieanl epkxvdy sqep ¤¦

,zen` rax` eptcnBãéîòî ïëéäieand gzt ly cv dfi`a - ¥¨©£¦
,ecinrndéãäa déì é÷Bîc éàigll jenqa epcinri m` ixdy ± ¦§¥¥©£¥

,ieand otecn hleay oey`xdéñBî à÷c àeä éôñBàdéìò óixd ± ª¥§¨¦£¥
igldn wlgk dyrpe ,oey`xd igld lr dfd igld z` siqen `ed
.ieand z` xizn epi` ,zen` rax`n xzei `edy oeike ,oey`xd

àñéb Cãéàì déì é÷Bîc ,àtt áø øîàcinrdl `ed leki ,ok` - ¨©©¨¨§¥¥§¦¨¦¨
e .ieand gzt ly ipyd cva wx sqepd igld z`déøa àðeä áø©¨§¥

[epa-]déãäa dì é÷Bîc àîéz eléôà ,øîà òLBäé áøcm` elit` - §©§ª©¨©£¦¥¨§¥¨©£¥
`ly zexyt` yi oiicr ,hlead igll jenqa ecinrny xn`z

oebke ,miiwd igld lr dtqedk aygiidéa étèîãigla siqeny - ¦§©¥¥
oey`xd igldn ,xzei deab eze` dyer `edy ,eiykr ozep `edy

,[a xeiv]déa øváîc Bàeze` dyery ,epnn zigtn `edy e` - ¦§©©¥
igldn wlg `ed oi`y xkipy ,[b xeiv] oey`xd igldn xzei jenp

.oey`xd
,zen` dpeny agx gzta xg` igl siqedl jixv m` dpc `xnbd

:zen` dpenyn zegt agxae,òLBäé áøc déøa àðeä áø øîà̈©©¨§¥§©§ª©
igl siqedl jixv zen` rax` hlead iglay epxn`y dkldd

,ieand z` xizdl xg`ïøîà àìok epxn` `l -éBáîa àlà Ÿ£¨¨¤¨§¨
`ed egzt agexyäðBîL,jkn xzei e` ,zen`éBáîa ìáàagexy §¤£¨§¨

wx `ed egztòáLjixv oi` ,zen` rax` agx igl my yie ,zen` ¤©
ieandy oeik ,exizdl xg` igla øzéðdy jkãîBòeayìò äaeøî ¦¨§¥§¤©

,õeøtäwlgd lr daexn gztd ly mezqd wlgdy ,xnelk ©¨
wlgd eli`e ,zen` rax` `ed mezqd wlgd ixdy ,ely uextd

.[e xeiv] zen` yely `ed uextdåcnera xzip ieany df oic §
a cnlp ,daexn,øöçî øîBçå ì÷:xnege lwd z` `xnbd zx`ane ©¨¤¥¨¥

øöç äîe,xeng dpicyLmiaxd zeyxl dilzkn cg` uxtp m` ¤¨¥¤
,ekx` lka,äøB÷å éçìa úøzéð dðéàdxew e` igl cinri m` s`y ¥¨¦¤¤§¤¦§¨

ly qt da cinriy cr ,xvga lhlhl xeq` didi ,dvxit dze`a
ok it lr s` ,migth drax`úøzéð`idõeøtä ìò äaeøî ãîBòa ¦¤¤§¥§¤©©¨

m` mewn lkn ,dilzk zrax`a zevxt daxd evxtp m` mby -
zxzen ,uextd lr daexn day cnerdy ote`a zevign ex`yp

,oewiz mey `la elit` lehlha xvgdéBáî,`ed lwyL`edøzép ¨¤¦¨
,äøB÷å éçìauext lzekd lky s` ,miaxd zeyxl geztd egzta §¤¦§¨

,miaxd zeyxlL ïéc Bðéà`diøzéplehlhaady ote`ãîBò ¥¦¤¦¨§¥
iriaxd lzekay.õeøtä ìò äaeøî§¤©©¨

yi daexn cnery ,xvgn cenll ozip ji` :`xnbd zl`ey
,xnel yi `ld ,ieana liredl eløöçl äîeplwdy dny - ©¤¨¥

xvgy meyn `ed uextd lr daexn cnera dxizdl xvga
,ztqep `lew da ep`vn ixdy ,`id dlw,øNòa dúöøt ïkL¤¥¦§¨¨§¤¤

xzei dagx `id ok m` `l` da zxqe` dvxit oi` ,xnelk
.zen` xyrnéBáîa øîàz`ed xengyLixdBúöøt Ÿ©§¨¤¦§¨

,äòaøàazxqe` migth drax` ly dvxit elit`y xnelk §©§¨¨
:`xnbd daiyn .eaéBáî ,òLBäé áøc déøa àðeä áø øáñ÷̈¨©©¨§¥§©§ª©¨

énð[ok mb-]øNòa Búöøtxzei dlw xvg oi`e ,xvgk ,zen` ©¦¦§¨§¤¤
lr daexn cnera xzip ieany cenll ozipe ,oic meya ieann

.xvgn xnege lwa uextd
ixd :dywne `xnbd zxfegïðéøîà÷ ïàîìexn` in zrcl ± §©¨©§¦¨

`ld ,xvgn ieana liren daexn cnery micnelyìzrcáø §©
,àðeäxg` igl jixv iean ly eptcn hlead igly xn` `edy ¨

mixen` eixacy ryedi axc dixa `ped ax xn` eilre ,exizdl
xzip zen` ray ly iean eli`e ,zen` dpeny ly ieana wx

,uextd lr daexn cneraàøéáñ äòaøàa Búöøt ,àðeä áø àäå§¨©¨¦§¨§©§¨¨§¦¨
déìxaeq `ped ax `lde -(.e oldl)migth drax`a iean zvxity ¥

cnera xzip ieany cenll oi`y `iyewd zxfeg ok m`e ,`id
.zen` xyra dzvxity `id dlw xvg ixdy ,xvgn daexn

:`xnbd daiynòLBäé áøc déøa àðeä áøzrc z` yxtl `a `l ©¨§¥§©§ª©
`l` ,`ped axøîà÷ déLôðc àîòèdne ,yxit envr zrc z` ± ©§¨§©§¥¨¨©

c mixazqny ,`id ezpeek 'oxn` `l' xn`yieana `ped ax ixa
`ed lzekdn hlead igld m` f`y ,zen` dpeny agx egzty
dpeny agx epi`y ieana la` ,ieand z` xizn epi` ,zen` rax`
`id iean zvxity oeiky ,`ped ax ixack xazqn oi` ,zen`
,xvgn ieana daexn cner oic cenll ozip ,xvgk zen` xyra
oi` ok` migth drax`a iean zvxty `ped ax zrcl la`

.daexn cner oicl xvgn iean cenll
ieany ryedi axc dixa `ped ax xn`y dn lr wleg iy` ax

:zen` rax` hlead igla xzip epi` ,dpeny agx,øîà éMà áø©©¦¨©
,daexn cnera xzip ieany oeikàîéz eléôàxnel jl yi ± £¦¥¨

elit`yéBáîaagx `edyäðBîL,zenvnevn zen`énðok mb ± §¨§¤©¦
éøö àìéçì Cmileki mpi` mc` ipa aexy oeiky ,exizdl ick xg` Ÿ¨¦¤¦

,zen` rax` weica agx lzekdn hlead igld didiy mvnvläî©
CLôpzegt `ed m` oiae ,zen` rax`n xzei `ed igld m` oia ± ©§¨

,ixdy ,ieand z` xizdl yi ,zen` rax`nLéôð ãîBò éàm` - ¦¥¨¦
,zen` rax`n xzei hrn agx `edy ,uextdn xzei agx igld

ieand ixdLéôð õeøt éàå .õeøtä ìò äaeøî ãîBòa øzéðm`e - ¦¨§¥§¤©©¨§¦¨¨¦
rax`n zegt `ed igldy `vnp ,igldn xzei agx uextd wlgd

`ed `linne zen`,éçì íeMî ïBcéð,ieand z` xiznezøîà éàî ¦¦¤¦©¨§©§
okziy oeik ,ieand z` xeq`l yiy xn`z dn `l` -eäééåøz eåLc§¨©§©§

éããä ék,xeriy eze`a weica dvxitde igld z` dyre mvnvy - ¦£¨¥
,igl o`k oi`y `vnpe ,zen` rax` weica agx mdn cg` lky
`l wtq icin mewn lkn ,o`k oi` uextd lr daexn cner s`e
,xzene mvnv `l `ny ,lehlha ieand xeq`e mvnv `ny ,ep`vi

c `vnp ,opaxcn `l` epi` ieana lehlh xeqi` lky oeikedéì äåä£¨¥
ïäéøác ÷ôñ,opaxc xeqi` wtq `edy -åepicia `ed llk÷ôñ §¥¦§¥¤§§¥

ïäéøácea mikled ,opaxc xeqi` wtq lky ±.ì÷äì ¦§¥¤§¨¥
:ieand z` zxqe`d dvxit xeriy `ed dnk dpc `xnbdáø øîà̈©©

õøôpL éBáî ,áø øîà àáø øa ïéðç,elzk ¨¦©¨¨¨©©¨¤¦§©
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"סור מרע ועשה טוב, בקש שלום ורדפהו" . . בכל דבר גשמי מהדברים המותרים נמצאים טוב ורע: הגשמי הוא רע, והחיות האלוקי 
המחייה את הגשמי הוא טוב.

היום יום ה מנחם אב



xcde"רמו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr e sc oiaexir(ycew zay meil)

`id dvxitd m`Bcévîdvxitd ,ieand jxe` ilzkn cg`a - ¦¦
wx zxqe`an xzeiøNò`id dvxitd m`e .[` xeiv] zen`BLàøî §¤¤¥Ÿ

caln `l` ,elek uext ieand did `ly ,ieand y`xay lzeka -
dvxitd ,[a xeiv] lzek eze` uxtpe ,lzek mb my did gztd

zxqe`äòaøàa.migth §©§¨¨
:`xnbd zl`eyàðL éàîieand uxtpyk recn ±,Bcévîdvxitd ©§¨¦¦

wx zxqe`øNòameyn `ed i`ce `ld ,zen`àeä àçút øîàc- §¤¤§¨©¦§¨
dpi`e gztl zaygp zen` xyr cr dvxity ep` mixne`y

ok m` ,ieand z` zxqe`énð BLàøîlzeka `id dvxitdyk mb - ¥Ÿ©¦
ieand y`xayàeä àçút àîéðaygp zen` xyr cry xn`p - ¥¨¦§¨

.cala migth drax` ly dvxita lqtpy ax xn` recne ,gztl
:`xnbd daiynòLBäé áøc déøa àðeä áø øîàax xn`y dn ¨©©¨§¥§©§ª©

`weec epiid migth drax`a zlqtp ey`xa dvxityõøôpL ïBâk§¤¦§©
ieand,úéåæ ïø÷aieand y`xay lzekdn uxtpy ,xnelk §¤¤¨¦

,[b xeiv] df mr df mixagzn mdy mewna ieand cvay lzekdne
,zen` xyrn dphw `idyk elit` ,gzt zaygp dpi` efk dvxite

meynéLðéà éãáò àì úéåæ ïø÷a àçúôcmc` ipa jxc oi`y - §¦§¨§¤¤¨¦Ÿ¨§¥¦§¥
ieand y`xay lzekd uxtp m` la` ,zief oxwa gzt zeyrl
xyrn dlrnl dvxitd didzy cr xq`p epi` ok` ,ervn`a

.zen`
:`ax xa oipg ax lr zwlegd drc d`ian `xnbd,øîà àðeä áøå§©¨¨©

y ,xaeq axyäæ ãçàå äæ ãçàoxwa ey`xa uxtpy iean oia - ¤¨¤§¤¨¤
`ed zxqe`d dvxitd xeriy ,ecivn uxtpy iean oiae ,zief

äòaøàa.migthïëåjke -àì ,àáø øa ïðç áøì àðeä áø déì øîà §©§¨¨§¥¨©¥©¨§©¨¨©¨¨Ÿ
éàìò âBìôzieany `id ax zrcy xnele ilr welgl jl l` ± ¦§£¨¦

,zen` xyrn dlrnl ly dvxita wx xqe` ecivn uxtpyáøc§©
òìwéàoncfd ax ixdy -ì`xwpd mewnàãáeò ãáòå ,àéøçîã ¦§©§©§©§¨§¨©§¨
éúååkecivn uext didy iean xq`y ,ixack dkld my dxede ± §¨¦

.migth drax`adéì øîàgikedl oi` ,`ped axl opg ax aiyd ± ¨©¥
y ,ax xaeq jky df dyrnnøãb da øãâå àöî äò÷a áøipa - ©¦§¨¨¨§¨©¨¨¥

mdilr xingde ,zeevna oilflfn eide ,eid zevx` inr mewn eze`
drwa xcebd mc`k ,dxiardn mwigxdl ick oicdn xzei ax

.dxneyl ick dvext
:`ped ax ixacl di`x d`ian `xnbd,÷çöé øa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©¦§¨

àøazñî àðeä áøc déúååkxaeq axy ,`ped ax ixack xazqn - §¨¥§©¨¦§©§¨
,migth drax` `ed ,cvdn ieana zxqe`d dvxit xeriyy

íB÷ò éBáî ,øîzéàccvl dpete mwrzn `ed ervn`ay iean ± §¦§©¨¨
zeyxl migzt yi eicv ipyae ,[c xeiv] c ze`d zxevk xg`

,miaxdleôîk BúøBz øîà áøLlke ,ieand mwrzn eay mewnd ± ©¨©¨¦§¨
my gezty enk aygp ,ipyd wlgl my gezt ieand iwlgn cg`
,ezinenwra gztd zxev zeyrl jixve ,miaxd zeyxl ieand
.[e xeiv] miaxd zeyxl mipetd eigztn cg` lka dxew e` igle

íeúñk BúøBz øîà ìàeîLeaygp mwrzn ieand eay mewnd ± §¥¨©¨§¨
iy`xa igl zgpda ice ,oewiz mey my zeyrl jixv oi`e ,mezqk

.[f xeiv] miaxd zeyxl mipetd ieand
:`xnbd zxxaneïðé÷ñò éàîal`enye ax ewlgp ote` dfi`a ± §©©§¦¨

,mewr ieanaàîéìéàewlgpy xn`p m` -amewnay iean ¦¥¨§
agx `ed ezeninwrøNòî øúBé,dyw ,[h xeiv] zen`àîéì àäa ¥¥¤¤§¨¥¨

íeúñk BúøBz ìàeîLzinenwrd mewny l`eny xn`i dfa ike ± §¥¨§¨
,cg` ieanl ieand lk aygp i`ce df ote`a `ld ,mezqk aygp

,miaxd zeyxl yletn `ed ixdeåàì àlàewlgp i`ce `l` - ¤¨©
awx agx `ed ezeninwr mewnay ieanøNò,zen`áø øîà÷å- §¤¤§¨¨©©

y ,dfa ax xn`eleôîk BúøBz,L,ieand iwlg ipy miaygpy ¨¦§¨
mewn ,ieand iwlgn cg` lkly s`e ,dfl df mivext md eli`k
,zen` xyrn xzei dvxitd oi`e ,ecivn dvxitk `ed zinenwrd

,ieand z` zxqe` ef dvxity ax xaqàîìào`kn gkene - ©§¨
y `ped ax ixackBcévî éBáî úöøétzxqe`äòaøàa`le ,migth ¦§©¨¦¦§©§¨¨

dlrnl dvxtp m` `l` zxqe` dpi`y xn`y opg ax ixack
.zen` xyrn

:ef di`xl opg ax ziigc z` zx`an `xnbdàáø øa ïðç áøåleki §©¨¨©¨¨
xzeia wx zxqe` ecivn iean zvxit mlerly ,xnele zegcl `ed

mle` ,zen` xyrníúä éðàLmewr ieana oicd dpey - ©¦¨¨
drax` wx dagx `id m` mb zxqe` zinenwray dvxitdy

meyn migthíéaø da éò÷a à÷coeike ,my mikldn miaxdy - §¨¨§¥¨©¦
.yletnl ieand aygp ,my mikled miaxdy

`weec ,`ax xa opg ax ixac z` epcnrdy oeik :`xnbd zl`ey
,my mikldn miaxd oi`y mewnaììkîjkn rnyn -àðeä áøc ¦§¨§©¨

,opg ax lr wlgyøáñyíéaø da éò÷a àìc áb ìò óàoi`y - ¨©©©©§Ÿ¨§¥¨©¦
ea zexetgy mewnl dvexty oebke ,dvxita mikldn miaxd
ieand z` leqtl dvxitd xeriy ,dnecke hih ea yiy e` ,zeneb

dyw ok m`e ,migth drax`a `edàðL éàîdf oic dpey dna ± ©§¨
îoicd oéqà áøå énà éaøclirl exn`y(.d)ieand cva dvxity ¦§©¦©¦§©©¦

.zen` xyrn dlrnl `id m` wx zlqet
:`xnbd daiyníúäxaecn iq` iaxe in` iax ixaca ,my ± ¨¨

éãecéb àkéàcdrax` e` dyely daeba lzekdn hrn xiizypy - §¦¨¦¥
oi`e ,dvxitd lk ipt lr ,migthoi` jk meyne ,my xearl gep

,[`i xeiv] zen` xyrn dlrnl `id ok m` `l` zxqe` dvxitd
eli`eàëäxaecn ,`ped ax ixaca ,o`k ±éãecéb àkéìc`ly - ¨¨§¥¨¦¥

mb `ped ax zrcl zxqe` dvxitd okle melk lzekdn xiizyp
.migth drax` agexa

d`iane ,miaxd zeyxl yletnd iean ly epewiza dpc `xnbd
:`ziixa jk lríéaøä úeLø Cøc ïéáøòî ãöék ,ïðaø eðzcvik - ¨©¨¨¥©§¨§¦¤¤§¨©¦

.da lhlhl xizdl ick ,miaxd zeyxl zevign mipwznäNBò¤
ïàkî çútä úøeömiaxd zeyx ly cg`d dy`xa ±äøB÷å éçìå ©©¤©¦¨§¤¦§¨

ïàkî.[ai xeiv] ipyd dy`xa ±,øîBà äéððçiepy df oic ¦¨£©§¨¥
,zwelgnaïàkî úìãå ïàkî úìc äNBò íéøîBà éànL úéaxeiv] ¥©©§¦¤¤¤¦¨§¤¤¦¨

,[biìòBð ,ñðëðå àöBé àeäLëee .eixg` zlcd z`,íéøîBà ìlä úéa §¤¥§¦§¨¥¥¦¥§¦
ïàkî äøB÷å éçìå ïàkî úìc äNBò.[ci xeiv] ¤¤¤¦¨§¤¦§¨¦¨

:`xnbd dywnàáøòéî éî íéaøä úeLøexizdl dpwzl ozip ike - §¨©¦¦¦©§¨
,da lhlhlàéðúäå`ziixaa epipy `lde -(h"d f"t `ztqez)zeyxy §¨©§¨

z`aen jkl `nbec] zaya dizgz lhlhl xzen dxewn miaxd
oldl dpyna(.dv),df len df miaxd zeyx iciv ipya miza ipya

lrn zxaery [dpan-] dilr zervn`a mixaegn eid mizade
iax zrcl .[miaxd zeyx lrn xaery xyb e` ,miaxd zeyx
xzen xybd e` dilrd zgz xaerd miaxd zeyx wlg ,dcedi
lr dxn`e .mzeqe cxei dxwz it mixne`y oeik ,zaya lehlha

,`ziixad jkïk ìò øúéxzei lecb yecig -äãeäé éaø øîàs`y ¨¥©¥¨©©¦§¨
ztqep zexyt` zniiw mzeqe cxei dxwz it xnel oi`y ote`a

epiide ,mizad ipy oia miaxd zeyxa lehlh xizdl
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izni`n` cenr e sc ± oey`x wxtoiaexir
åãéöî.dvxtd cr gztd on cner drax` yiy `l` ,ey`x lv` `le ,ekx` lzeka Ð

åùàøîxyrn agxde :opzck ,zen` xyr enzqe ,dn` mixyr agx iean didy ÐÐ

.dnizq dze`a dvxit dvxtpe ,hrniéàìò âåìôéú àìxyr zvxit xykn axc xnel Ð

.'ek `ixgncl rlwi` ax `dc ,ecivaàöî äò÷á,zevna oilflfne ,eid mivx`d inr Ð

on owigxdl biiq zeyrl odilr xingde

.dxneyl dvext drwa xcebd mc`k .dxiard

íå÷ò éåáî.miaxd zeyxl eigzt ipye Ðåúøåú
ùìåôîëjixv miaxd zeyxl yletnd ieane Ð

.onwlck ,o`kn dxew e` igle ,o`kn gzt zxev

igl ,miaxd zeyx cvl eigzt ipyl jixv df s`

ezinenwrae ,gex lkl,gzt zxev jixv

yletnk ied ,exiagl yletn `edy yelitc

.miaxd zeyxlíåúñë åúøåújixv oi`e Ð

ogztl igl oiyer el` `l` ,melk ezinenwra

zxev opikxvn `lc ,ogztl igl oiyer el`e

df cbpk df oiyletnd migztl `l` gztd

mezqk ezxez :xg` oeyl .miaxd zeyxlÐ

igl zeyrl jixve ,mezq iean zxez

.mezq ieana miyery igl epiide ,ezinenwrl

.dkxal epexkf owfd ixenn izlaw dfeàîéìéà
øùòî øúåéáxzei ezinenwr zgizt agexy Ð

.xyrníåúñë ìàåîù àîéì àäáibqipe Ð

in mezq ieana xyrn xzeia igl eh` .igla

cgk ied xyrn xzeic oeik ,`nw `pyille ?ipdn

e`lc l`eny `nil `l `peeb i`d ike ,iean

.`ed yletnøùòá åàì àìàzvxit :`nl` Ð

.drax`a axl oiccvàðåä áøã ììëîelit` Ð

mewnl dvexty oebk ,miax irwa `lc dvxita

oi`e ,hihe migzta lwlewn mewnl e` spehn

dvxit dze`a xearl miievn miax jxcxq` Ð

.drax`a inpéñà áøãîå éîà éáøãî àðù éàî
xizn drax` qt my yi m` :lirl opixn`c Ð

ecivn iean zvxit :`nl` .xyr cr dvxit

.xyraéãåãéâ àëéàã íúäon xiizypy Ð

daeb migth drax` e` dyly ceqia lzekd

.da xearl dgep dpi`y ,dvxitd ipt lk lràëä.icecib `kilca `p` `pxq`c Ð

"cecib".dty oeyl Ðíéáøä úåùøda oiievny xire ,dn` dxyr yy agx rnyn Ð

`diy xryl xryn oeekn dly miaxd zeyx didy (e`) ,dneg da oi`e `eaix miyy

.xacn ilbcl dnec ,yletnïàëî çúôä úøåö.cg` ey`xa Ðäøå÷å éçìåseqa Ð

.xirdïë ìò øúézeyx iciv ipyay zial zian diilr dpeaa ,ixii` dipin lirl Ð

it meyn dizez ilehlhl dcedi iax ixyc miaxd zeyxl oiyletnd mixyb oke ,miaxd

`kid elit` ,ok lr xzi :`ziixaa xn`we ."xird zebb lk" wxta ,mzeqe cxei dxwz

,dxwz it `kilc
ìéàåä
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uextc `de ,mvnvl xyt` i` inp mc` iciac

,`witq wtq oirk iedc meyn Ð xzen cnerk

ik eeye yitp `l ik elit`e ,daexn cner `ny

wtq dil ixw xity `zyde ,xzen Ð iccd

?mdixac wtq `ixi` i`n :dyw j` .mdixac

on aexw xziddc oeik ,ixy inp `ziixe`ca elit`

dvgna dhigya ixyinl ira df mrhnc .xeqi`d

uext i` `kd ixyc `dc :xnel yie !dvgn lr

la` ,zenvnevn zen` dpenya epiid Ð yitp

`ki` yitp uext i` elit`e ,xzei hrn yi `ny

.mdixac wtqa `l` ixy `l jkle ,zen` rax`

:xn` (a,fi) zexekac ipy wxtac :xn`z m`e

dlbr e`iai opaxl ,zexiir izy oia oeekn `vnp

,dnvrl dlbr `iaz zg` lk `zyde .epzie zg`

xn` `d Ð zenvnevn elit`e `id daexw `nyc

jytp dnnc :xnel yie !zeaexw elit` daexwd

daexw i`e ,dxeht Ð `id dwegx m` ,zg`a ibq

`nlic zxn` i`n .i`pz lya d`vei Ð `id

.ievn epi` df Ð `id zenvnevn

åãéöî± drax`a ey`xn xyraoi` xyr

,dhn lyk xyrc .drax`k eyexit

.dlrn lyk drax`e
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zefefna gzt oirk d`yr m`
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.zief oxwa dil gztcãçàdf cg`e df
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,zen` izy dvxit ied `zyde .zen` yly

`l Ð ey`xa dvxitdyk la` .`kelida hrnn `wc meyn epiid Ð rax`a iedc ecivne

.`hef `gzta iliire dax `gzt iway `lc ,`kelida hrnn

áø,ezinenwra gztd zxev zeyrl jixvc :qxhpewa yxit Ð yletnk ezxez xn`

zeyx cvl migzt ipyle .miaxd zeyxl yletnk ied exiagl yletny dn yelitc
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zi` `d ?xyrn xzeia gztd zxev elit` e` cg` cvn igl lirei ji`c ,dyw inp axl ok m` Ð ezinenwra `le ,igl ipyae migztd cg`a gztd zxev zeyrl jixvy epiidc ,migzt`

migeztd iean igzte li`ed xyrn xzeia elit` gztd zxeva ibqc ,axl xity iz` Ð i"yx yxitck ,i`w ezinenwr` i` la` !hrnl jixv gztd zxev el yiy it lr s` axl dil

dywnc `l` ,axl jixt ivn inp iedc :zegcl yi ,edine] .mi`lk iab (`,`i) onwl opixn`ck ,xyrn xzeia axl elit` dxezd on ipdn gztd zxev `dc ,xyrn xzei eed `l miaxd zeyxlª
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f` Ð lecb iean gzt` i`w `qib jci`e miaxd zeyx cvl epiid ,edlekl gztd zxev dyer xn`wc `d i`w i` la` .qxhpewd yexitk dfe .miaxd zeyx cvl epiid ,dxewe igla ixzyn
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on owigxdl biiq zeyrl odilr xingde

.dxneyl dvext drwa xcebd mc`k .dxiard
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.miaxd zeyxlíåúñë åúøåújixv oi`e Ð

ogztl igl oiyer el` `l` ,melk ezinenwra

zxev opikxvn `lc ,ogztl igl oiyer el`e
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.`ed yletnøùòá åàì àìàzvxit :`nl` Ð

.drax`a axl oiccvàðåä áøã ììëîelit` Ð
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on aexw xziddc oeik ,ixy inp `ziixe`ca elit`
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daexw i`e ,dxeht Ð `id dwegx m` ,zg`a ibq

`nlic zxn` i`n .i`pz lya d`vei Ð `id

.ievn epi` df Ð `id zenvnevn

åãéöî± drax`a ey`xn xyraoi` xyr

,dhn lyk xyrc .drax`k eyexit

.dlrn lyk drax`e

àçúôã,edin Ð iypi` icar `l zief oxwa

zefefna gzt oirk d`yr m`

(`,d) lirl xn`ck ,gzt xity ied Ð sewyne

.zief oxwa dil gztcãçàdf cg`e df

uxtp m` la` .zief oxwa uxtp m` Ð drax`a

bilt `lc ,drax`a ied `l ,zief oxw `la ey`xn
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áø,ezinenwra gztd zxev zeyrl jixvc :qxhpewa yxit Ð yletnk ezxez xn`

zeyx cvl migzt ipyle .miaxd zeyxl yletnk ied exiagl yletny dn yelitc
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migeztd iean igzte li`ed xyrn xzeia elit` gztd zxeva ibqc ,axl xity iz` Ð i"yx yxitck ,i`w ezinenwr` i` la` !hrnl jixv gztd zxev el yiy it lr s` axl dil
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f` Ð lecb iean gzt` i`w `qib jci`e miaxd zeyx cvl epiid ,edlekl gztd zxev dyer xn`wc `d i`w i` la` .qxhpewd yexitk dfe .miaxd zeyx cvl epiid ,dxewe igla ixzyn
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ïBâk :òLBäé áøc déøa àðeä áø øîà !àeä àçút¦§¨¨©©¨§¥§©§ª©§
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ïîçð áø øîà .øãb da øãâå ,àöî äò÷a áø :déì¥©¦§¨¨¨§¨©¨¨¥¨©©©§¨
:øîzéàc .àøazñî àðeä áøc déúååk :÷çöé øa©¦§¨§¨¥§©¨¦§©§¨§¦§©

leôîk BúøBz :øîà áø ,íe÷ò éBáî:øîà ìàeîLe ,L ¨¨©¨©¨¦§¨§¥¨©
øNòî øúBéa àîéìéà ?ïðé÷ñò éàîa .íeúñk BúøBz¨§¨§©¨§¦©¦¥¨§¥¥¤¤

¯åàì àlà !?íeúñk BúøBz ìàeîL àîéì àäa¯ §¨¥¨§¥¨§¨¤¨¨
leôîk BúøBz :áø øîà÷å ,øNòaúöøét :àîìà .L §¤¤§¨¨©©¨¦§¨©§¨¦§©
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éîà éaøcî àðL éàî ?íéaø da éò÷a àìc áb ìò©©§¨¨§¦¨©¦©§¨¦§©¦©¦

íúä ?éñà áøå¯àëä ,éãeãéb àkéàc¯àkéìc §©©¦¨¨§¦¨¦¥¨¨§¥¨
.éãeãébeðz:ïðaøíéaøä úeLø Cøc ïéáøòî ãöék¯ ¦¥¨©¨©¥©§¨§¦¤¤§¨©¦

äéððç .ïàkî äøB÷å éçìå ,ïàkî çútä úøeö äNBò¤©©¤©¦¨§¤¦§¨¦¨£©§¨
úìãå ïàkî úìc äNBò :íéøîBà éànL úéa ;øîBà¥¥©©§¦¤¤¤¦¨§¤¤

ñðëðå àöBé àeäLëe ,ïàkî¯:íéøîBà ìlä úéa .ìòBð ¦¨§¤¥§¦§¨¥¥¦¥§¦
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רמח
izni`na cenr e sc ± oey`x wxtoiaexir

o`kn ipyd zia zvigne o`kn ziad zvign ,`ziilrn zevign izy `ki`e li`edÐ

.`zxet `zpwza ibqïàëî éçì.cg`d ziad z`t lv` Ðïàëî éçìåipyd z`t lv` Ð

.zial zian lhlhl xzene ,miaxd zeyx iy`x ipyl dnizq `iede envr zia eze`l

íéìùåøémiyy zqixc da yie ,yletne ,xryl xryn oeekn dly miaxd zeyx Ð

`lnli`e .dn` dxyr yy agxe ,`eaix

dlil lka dizezlc oilrepydilr oiaiig Ð

zezlc zlirp la` .miaxd zeyx meyn zaya

.dlek z` oiaxrne ,miax ly xvgk dl `ieyn

eaxir `ly onf lke`le ,zilnxk `ied Ð

`xza wxta opixn` inp ikde .dlr iaiigin

.`id zilnxk milyexic ,(`,`w oiaexir)éìåáà
àæåçîãeide ,df cbpk df mipeekn xird ixry Ð

.`eaix miyy da'åë äéìò ïéáééç:`nl` Ð

ipzw `kde .dlil lka opira zezlc zlirp

.lld zial o`kn dxewe igle o`kn zlc dyer

ìåòðì êéøö.cigi zlc eze` Ðàòãøäðã éìåáà
:eed miaxd zeyxl oiyletn ze`ean iy`x Ð

àøôòá åäééâìô ãò ïîéèãoiivg cr zenezq Ð

.xtrd iptn olrepl leki mc` oi`e ,xtra

"oniih".(ek ziy`xa) "i`zylt oipenh" enk Ð

åéä úåôåâî`l` ,zegezt olek eid `l Ð

ztbd enk zetebn .zvwna zegezte zexebq

.(a,`i oikxr) zezlcíå÷ò éåáîeigzt ipy Ð

.df oebk zg` miaxd zeyxl oiyletnåäåëøöàå
úåúìã.ezinenwr ipya Ðùìåôîë åúøåúÐ

.yi miaxd zeyxc oiyelit ipy o`keäëìä
àî÷ àðúë.gztd zxev `l` zlc ira `lc Ð

ìå÷ úálew za d`viy (a,bi) oiwxita onwl Ð

.lld ziak dkld dxn`e
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éîzexivg ediy cr igla xzip iean oi`c ,zexivg izy :yexit Ð 'ek miza ipy el yiy

.zexivg izy :`icda opiqxb `ztqezae .ekezl zegeztéëå`lc `ed jka `niz

inmiaxd zeyxa ixii` ok m`e .`axrin `l zezlca elit`c wiqnc rnyn Ð 'ek `axr

xizd `l xzeid lklc opixn` (`,i) oiwxita onwlc :dywe .zen` dxyr yy agex dxenb

!yilye dn` dxyr yly cr `l` dcedi iax

ixiinc i`ce jzrc `wlq `xwirnc :xnel yie

itl la` ,dn` dxyr yy agexa dcedi iax

ze`ean oiaxrn cvik ipync `pwqnd

ixii` ok lr xzic `idd inp ikd ,zeyletnd

`ed jkae ,dxyr yy agex oi`e ,yletnd ieana

dyw `le .`axrin zezlca `d Ð `axrin `lc

cere .dn` dxyr yy agex iedc Ð milyexin

iax xizd `lc xity rci inp `xwirnc :xnel yi

lkne ,yilye dn` dxyr yly cr `l` dcedi

zeyxy oebk Ð dxenb miaxd zeyx ied mewn

dxyr yy agex ieand iciv ipyn zg` miaxd

.iean jxc oikldn miaxd zeyx jxe`e ,zen`

dxyr yy agex ied `lc ieana elit` `zydcª

iciv ipyac oeik ,dxenb miaxd zeyx ied zen`

oia enk .dn` dxyr yy agex ied ieand

iedc (`,f) zayc `nw wxt xn`c ,micenrd

dxyr yy ied `lc ab lr s` ,miaxd zeyx

oecip micenrd oia mzd xn`c o`nl elit` .dn`

`ly df od micenrc meyn epiid Ð zilnxkk

inc `le .dizyinyz `gip `le ,df cbpk

dpi` miaxd zeyx mzdc ,zeyletnd ze`eanl

zexaer miaxd zeyx ipyy `l` ,ieana zxaer

ab lr s` df itl xnel jixve .migztd lv`

ylyl opaxcn ipdn dxewe igl dcedi iaxlc

`ed dcen Ð ipdn `l dxyr yy agexle ,dxyr

yyl dxyr yly oia welig oi` `ziixe`cnc

jkle ,`ziixe`c zevign izy xaqwe ,dxyr

dxyr yy dagxc ab lr s` ,milyexin jixt

miaxd zeyx meyn dilr oiaiigc oeik ;dn`

,dxyr yly dagxa oicd `ed Ð `ziixe`cn

zi`c oeik :xn`z m`e .welig oi` `ziixe`cnc

i`n` ,`ziixe`c zevign izy dcedi iaxl dil

:(`,e) zayc `nw wxt `ziixaa ipzinl jixhvi`

dxyr wenr uixg` dxenb cigid zeyx `id ef

dcedi iaxc ihernl 'ek rax` agexe migth

zeyx edfi`" `yixa ipzwcn `d Ð ok lr xzic

"zeyletnd ze`eane `ihlte `ihxq miaxd

diciclc .dcedi iaxc ihernl xity opirny

li`ed miaxd zeyx eed `l zeyletnd ze`ean

ded `yixn i`c xnel yie :zevign izy `ki`e

izy meyn e`l dcedi iaxc `nrhc `pin`

dxewe iglc cigid zeyx ied `lc ,dcedi iaxc ihernl dxenb cigid zeyx `id ef jixhvi` ikdl ,oiwxita ikd xaqc o`n `ki`c ,dvign meyn dxewe igl :xaqwc meyn `l` ,zevign

:dvign iaiyg `l

øîàäåÐ 'ek daxoeik :xn`z m`e .zlrppa inp `newe`l `ki`c el dywn didy el d`xp epi` zlc zlirpl jixvncne ,cg` cvn dxewe igl opixyc i`n` jixtc :qxhpewd yxit

yly `ki`c `kid `weec epiidc :eyexitl xnel yie !`ziixe`c zevign yly lld zial xzeid lklc xn` onwle zevign yly ied zlrppa ziyilye zevign izy el yic

jenqa xn` oke ,dlirp ira `l lld ziac dil rnync meyn jixtc :d`xp wgvi epiaxle .zlc jixv inp ziriax Ð zlc ici lr ziyilyc `kd la` ,`ziixe`c eed zexenb zevign

ibilte ,`zvign ilhane miax ez` :xn`c ,dcedi iaxc `ail` iedc ipy wxta xn`c opgei iaxn jixt ikide :xn`z m`e .i`ny zia ixaca enk dlirp lld zia ixaca yxtn `l `ziixaac

wxta rnyn oke .dlirp jixv didi opaxl iaiyg `lc zevign izy inp ikd ,dlirp jixvn dil iaiyg `lc zevign rax` mya dcedi iaxlc ikid ik jixtc :xnel yie !opax mzd dilr

.dcedi iaxl zevign rax` myk opaxl zevign izyc ,(`,ak) ipyéîådizeek `zkldc meyn ike ,iccd` exzq `lc oeik `zyd jzrc `wlq i`ne :xn`z m`e Ð ixneg ixzk opicar

.zezlc jixvnc o`n `kile ,`nlr ilekl gztd zxeva ixy iean i`dc ,inc `lc :xnel yie !`da xnke `da xnk ol `niiw zenewn dnkae ?mewn lka ezenk dkld `di `zkec cga

ïàëmzdc :cere .mzd gkenck ,eceakl `l` d`vi `l mzdc :xnel yie ?(a,hp `rivn `aa) "adfd"c xfril` iaxc lew zak ol `niiw `lc `py i`n :xn`z m`e Ð lew za xg`l

xn`w i`n ok m` :xn`z m`e .ith itixg eed i`ny ziac meyn `l` lew za ekxved `le ,`aex eed lld zia ,daxc` Ð `kd la` ."zehdl miax ixg`" dxn` dxezde ,miax cbpk dzid

.lew za meya llk gibydl oi`c rnyn "`id minya `l"c :xnel yie !xfril` iaxc lew za` `l` ryedi iax xn` `l `ld ,lew zaa oigibyn oi` xn`c ,`id ryedi iax
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íéaøä úeLø écéö éðMî íézá éðL Bì eéäL éî¯ ¦¤¨§¥¨¦¦§¥¦¥§¨©¦
äøB÷å ïàkî äøB÷ Bà ,ïàkî éçìå ïàkî éçì äNBò¤¤¦¦¨§¤¦¦¨¨¦¨§¨

ïàkî¯ïéáøòî ïéà :Bì eøîà .òöîàa ïúBðå àNBðå ¦¨§¥§¥¨¤§©¨§¥§¨§¦
,àáøòéî àìc àeä Cëa :àîéz éëå .Cëa íéaøä úeLø§¨©¦§¨§¦¥¨§¨§¨¦©§¨
,äðç øa øa äaø øîàäå .àáøòéî úBúìãa àä̈¦§¨¦©§¨§¨¨©©¨©©¨¨
úBìòðð äéúBúìc àìîìéà ,íéìLeøé :ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨§¨©¦¦§¨¥©§¤¨¦§¨
:àleò øîàå !íéaøä úeLø íeMî äéìò ïéáéiç äìéla©©§¨©¨¦¨¤¨¦§¨©¦§¨©¨

úBìòðð ïäéúBúìc àìîìéà ,àæBçîc éìeaà éðä¯ ¨¥©¥¦§¨¦§¨¥©§¥¤¦§¨
,äãeäé áø øîà !íéaøä úeLø íeMî ïäéìò ïéáéiç©¨¦£¥¤¦§¨©¦¨©©§¨

leôîä úBàBáî ïéáøòî ãöék :øîà÷ éëäúeLøì ïéL ¨¦¨¨©¥©§¨§¦§©§¨¦¦§
íéaøä¯.ïàkî äøB÷å éçìå ,ïàkî çútä úøeö äNBò ¨©¦¤©©¤©¦¨§¤¦§¨¦¨

:øîà ìàeîLe ,àn÷ àpúk àúëìéä :øîà áø ,øîúéà¦§©©¨©¦§§¨§©¨©¨§¥¨©
úéác àaélà äéððçì :eäì àéòaéà .äéððçk äëìä£¨¨©£©§¨¦©£¨§©£©§¨©¦¨§¥

éøö ,ìläéøö ïéà Bà ìBòðì C,òîL àz :ìBòðì C ¦¥¨¦¦§¥¨¦¦§¨§©
éøö Bðéà :ìàeîL øîà ,äãeäé áø øîàcïëå .ìBòðì C §¨©©§¨¨©§¥¥¨¦¦§§¥

éøö Bðéà :ìàeîL øîà ,äðzî éaø øîààkéà .ìBòðì C ¨©©¦©¨¨¨©§¥¥¨¦¦§¦¨
éì øîàå ,àcáeò äåä éãéãa :äðzî áø øîà ,éøîàc§¨§¦¨©©©¨¨§¦¦£¨§¨§¨©¦

éøö ïéà :ìàeîLéøö :ïðò áøî dépéî eòa .ìBòðì CC §¥¥¨¦¦§¨¦¥¥©¨¨¨¦
éøö ïéà Bà ,ìBòðìéðä éæç àz :eäì øîà ?ìBòðì C ¦§¥¨¦¦§¨©§¨£¦¨¥

ìééòå ,àøôòa eäéébìt ãò ïîéèc ,àòãøäðc éìeaà©¥¦§©§§¨§©§¨©©§©§§©§¨§¨¥
.écéî àìå eäì øîà àìå ,ìàeîL øî ÷éôðå¯ðä :àðäk áø øîàáø àúà ék .éàåä úBôeâî C §¨¥¨§¥§¨£©§§¨¦¥£©©¨£¨¨¨§£©¦£¨©

éøö" ïîçð áø øáñ÷ àîéì .eäééøôòì deéðt :øîà ,ïîçð,ìBòðì úBéeàøc ïåék ,àì ?"ìBòðì C ©§¨£©©§§©§©§¥¨¨¨©©©§¨¨¦¦§Ÿ¥¨¦§¦§
déøîeçå áøc déøîeç déìò éîø ,àòcøäða äåäc íe÷ò éBáî àeää .úBìòðð ïéàL ét ìò óà©©¦¤¥¦§¨©¨¨©£¨¦§©§§¨§¦£¥§¥§©§§¥

áøc déøîeç .úBúìc eäeëøöàå ,ìàeîLc¯leôîk BúøBz" øîàcàðúk äëìä áø øîàäå ."L ¦§¥§©§§§¨§¥§©§¨©¨¦§¨§¨¨©©£¨¨§
BúøBz :øîàc ,áøk !íeúñk BúøBz :ìàeîL øîàäå .äéððçk äëìä :øîàc ,ìàeîLk !àî÷¦§¥§¨©£¨¨©£©§¨§¨¨©§¥¨§¨§©§¨©¨

leôîkúBNòì äöBøäå ,ìlä úéák äëìä íìBòì :àéðz àäå ?éøîeç éøúk ïðéãáò éîe .L ¦§¨¦¨§¦©¦§¥§¥§¨©§¨§¨£¨¨§¥¦¥§¨¤©£
éànL úéá éøáãk¯lä úéá éøáãk ,äNBòì¯ìlä úéa élewîe éànL úéa élewî ,äNBò¯ §¦§¥¥©©¤§¦§¥¥¦¥¤¦¥¥©©¦¥¥¦¥

ìlä úéa éøîeçîe éànL úéa éøîeçî ,òLø¯,àlà ,"CìBä CLça ìéñkä" :øîBà áeúkä åéìò ¨¨¥§¥¥©©¥§¥¥¦¥¨¨©¨¥©§¦©¤¥¤¨
éànL úéak éà¯ìlä úéak éà ,ïBäéøîeçëe ïBäéìe÷k¯:àéL÷ àôeb àä .ïBäéøîeçëe ïBäéìe÷k ¦§¥©©§¥§§¥¦§¥¦¥§¥§§¥¨¨©§¨

àì !"äNBò éànL úéa éøáãk úBNòì äöBøä :zøîà øãäå ,"ìlä úéak äëìä íìBòì" zøîà̈§©§§¨£¨¨§¥¦¥©£©¨§©§¨¤©£§¦§¥¥©©¤¨
ïàk ;àéL÷¯ïàk ,ìB÷ úa íãB÷¯,ìB÷ úa øçàì àäå àä :àîéà úéòaéàå .ìB÷ úa øçàì ©§¨¨¤©¨§©©©§¦¨¥¥¨¨§¨§©©©
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רמט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr e sc oiaexir(ycew zay meil)

aíéaøä úeLø écéö éðMî íéza éðL Bì eéäL éîdvexe ,df cbpk df ¦¤¨§¥¨¦¦§¥¦¥§¨©¦
zeyxl yiy xg`n ,miaxd zeyx jxc zial zian eivtg xiardl
,mizad zevign epiidc ,zeaeh zevign izy df mewna miaxd
,cigid zeyx [dcedi iax zrcl] df mewn aygp dxez oicn
okle .zial zian lhlhl xizdl ick hren oewiza ic opaxcne

ïàkî éçì äNBò,mizad cg` dvwa -ïàkî éçìåxg`d dvwa - ¤¤¦¦¨§¤¦¦¨
zeyx iy`x ipyl dnizq yiy `vnpe ,[` xeiv] zia eze` ly

zial zian lhlhl xzene miaxd,Bàgipdl leki igl mewna -
äøB÷xkidlïàkîly cg` dvwn ,miaxd zeyx agex ipt lr - ¨¦¨

,ecbpky ziad ly dvwd cr ziadäøB÷åxkidlïàkîcva oke - §¨¦¨
,[a xeiv] cvl cvn dxew gipn ipydòöîàa ïúBðå àNBðåjke - §¥§¥¨¤§©

.mizad ipy oia lhlhl `ed lekiBì eøîà,dcedi iaxl minkgïéà ¨§¥
Cëa íéaøä úeLø ïéáøòîzeyxl zevign oewiz liren `l - §¨§¦§¨©¦§¨

mewnd minkg zrcl .ea lhlhl xizdl dxewe igl ici lr miaxd
izy wx ea yiy oeik ,miaxd zeyx aygp mizad ipy oiay
ixd .zexenb zevign yly dl eidiy jixv cigid zeyxe zevign
ea xizdl dxewe igla miaxd zeyxl dpwz oi` lkd zrcly
lr miaxd zeyxl oewza `ziixaa mi`pz epcy okzi ji`e ,lehlh

.dxewe igl ici
:`xnbd dtiqenàîéz éëå`weecy uxzl dvxz m`e ±àeä Cëa §¦¥¨§¨

,àáøòéî àìcoi`y minkg mixaeq dxewe igla `weecy xnelk §Ÿ¦©§¨
,dpwz miaxd zeyxlàáøòéî úBúìãa àäzlc yiyk la` - ¨¦§¨¦©§¨

`pz zrcl gztd zxev e`] lld zia zrcl enk ,cg`d dy`xa
xnel okzi ike .ipyd dy`xa dxew e` igl gipdl liren ,[`nw

,jk,ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø øîàäåxird,íéìLeøéda yi §¨¨©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨§¨©¦
,ipyd dcivl cg`d dcvn xyi ewa xira zxaery miaxd jxc

e ,diy`x ipya zezlceàìîìéàeid `l m`e -úBìòðð äéúBúìc ¦§¨¥©§¤¨¦§¨
,äìélami`ivende jxc dze`a zen` rax` mixiarnd] eid ©©§¨

[dil` cigid zeyxn.íéaøä úeLø íeMî äéìò ïéáéiçiaxy gken ©¨¦¨¤¨¦§¨©¦
ipya zezlc eidiy jixv miaxd zeyx my lhal icky xaeq opgei
lld zia lr wleg `ed ji`e ,dlila zexebq eidiye diy`x
,ipyd dy`xa dxew e` igle cg`d dy`xa zlca icy mixaeqd
zlc ila mb xizdy `nw `pz ixacn opgei iaxl dywy oky lke

.gztd zxeva wxe
:zeywdl dkiynn `xnbdàæBçîc éìeaà éðä ,àleò øîàåixry ± §¨©¨¨¥©¥¦§¨

,`fegn xirdàìîìéàeid `l m` -úBìòðð ïäéúBúìc,dlila ¦§¨¥©§¥¤¦§¨
ïäéìò ïéáéiçzeyxn mi`ivende daegxa zen` rax` mixiarnd] ©¨¦£¥¤

[dil` cigid.íéaøä úeLø íeMîxaeqd `ler lr mb dyw ok m`e ¦§¨©¦
dpiidzye zezlc dl eidiy jixv miaxd zeyx my lhal icky
zlca ic lld zialy epcnl lirl `ziixaa eli`e ,dlila zelerp

.cg` cva gztd zxeva s` ic `nw `pzle zg`
:`xnbd zvxzn,äãeäé áø øîàjxc oiaxrn cvik' `ziixad ok` ¨©©§¨

,dnvr miaxd zeyxl zevign oewza zwqer dpi` ,'miaxd zeyx
`l`leôîä úBàBáî ïéáøòî ãöék ,øîà÷ éëä,ïéLipyy xnelk ¨¦¨¨©¥©§¨§¦§©§¨¦

migezt odiy`x.íéaøä úeLøì`nw `pz zrclúøeö äNBò ¦§¨©¦¤©
ïàkî äøB÷å éçìå ïàkî çútäzia zrcly xne` dippge .[b xeiv] ©¤©¦¨§¤¦§¨¦¨

,lrep qpkpe `vei `edyke o`kn zlce o`kn zlc dyer i`ny
.o`kn dxew e` igle o`kn zlc dyer mixne` lld ziae

:ef mi`pz zwelgna dkldd zrxkda dpc `xnbdøîzéàxn`p - ¦§©
yxcnd ziaaàn÷ àpúk àúëìéä ,øîà áøgztd zxev dyery ©¨©¦§§¨§©¨©¨

.o`kn dxew e` igle o`knäéððçk äëìä ,øîà ìàeîLezia zrca §¥¨©£¨¨©£©§¨
.o`kn dxew e` igle o`kn zlc dyery lld

:lld zia zhiya zwtzqn `xnbdeäì àéòaéàipa ewtzqd - ¦©§¨§
,daiyidìlä úéác àaélà äéððçìzeyxl yletnd ieany xaeqy ©£©§¨©¦¨§¥¦¥

m`d ,ieand iy`xn cg`a zlc `dzy jixv miaxdéøöìBòðì C ¨¦¦§
,zlcd z`éøö ïéà BàìBòðì C.dze` ¥¨¦¦§

:mi`xen` ly `xninn wtqd z` zhyet `xnbdøîàc ,òîL àz̈§©§¨©
éøö Bðéà ,ìàeîL øîà äãeäé áøìBòðì C.zlcd z`áø øîà ïëå ©§¨¨©§¥¥¨¦¦§§¥¨©©

éøö Bðéà ,ìàeîL øîà äðúîìBòðì C.zlcd z`éøîàc àkéàyi - ©§¨¨©§¥¥¨¦¦§¦¨§¨§¥

,dxn`p jk dpzn ax ly ef drenyy mixne`,äðúî áø øîà̈©©©§¨
àcáeò äåä éãéãa,lerpl jixv m` izwtzqde icil ribd dyrn ± §¦¦£¨§¨

ìàeîL éì øîàåyéøö ïéàìBòðì C.zlcd z` §¨©¦§¥¥¨¦¦§
l`eny ly ez`xedn `l df wtq hyty `xen` d`ian `xnbd

:dyrnl ezbdpdn `l`dépéî eòadaiyid ipa el`y -,ïðò áøî ¨¦¥¥©¨¨
éøöìBòðì C,zlcd z`éøö ïéà Bàeäì øîà .ìBòðì C,opr axàz ¨¦¦§¥¨¦¦§¨©§¨
éæçd`x `a -àòcøäðc éìeaà éðä,`rcxdpay ze`eand ixry - £¦¨¥©¥¦§©§§¨

iy`xae ,miaxd zeyxl miyletnd ze`ean eid `rcxdpa xnelk
mixry eid ze`eandàøôòa eäééâìt ãò ïîéècminezq eidy - §©§¨©©§©§§©§¨

mlrepl zexyt` dzid `le mdaeb zivgn cr xtra [mirewy-]
,[c xeiv]ìàeîL øî ÷éôðå ìééòåmy jxc `ae `vei l`eny dide - §¨¥§¨¦©§¥

éãéî àìå eäì øîà àìåjxev oi`y gkene ,melk mdl xird `le - §Ÿ¨©§§Ÿ¦¦
.lrpidl zeie`x dpiidzy jxev oi` s`e zezlcd z` lerpl

:`xnbd dgec,àðäk áø øîàyi mle` lerpl jxev oi` mpn` ¨©©©£¨
e ,lrpdl zeie`x dpiidz zezlcdy jxevpäCly zezlcd ± ©¨

xtra zerewy eidy `rcxdpéàåä úBôeâîzegezt eid `l ± §£©
le ,[d xeiv] zvwna `l` ixnbl.jk lr melk l`eny xird `l ok

:`xnbd dtiqenàúà ék`ayk -ïîçð áøoi`y d`xe ,`rcxdpl ¦¨¨©©§¨
,xtra mirewy eidy zngn mixryd z` lerpl zexyt`,øîà̈©

eäééøôòì deéðt.zezlcd z` lerpl elkeiy ick xtrd z` ept - ©§©§©§©§
:`xnbd zl`eyïîçð áø øáñ÷ àîéìongp axy jkn cnlp `ny - ¥¨¨¨©©©§¨

y xaeqéøöìBòðì C.zlcd z` ¨¦¦§
:`xnbd daiynàì,zlcd z` lerpl jxev oi` ongp axl s` - Ÿ

`l`ìBòðì úBéeàøc ïåék,zezlcd z` lerpl zexyt` yiy oeik - ¥¨¦§¦§
e ,jka icïéàL ét ìò óàod.úBìòðð ©©¦¤¥¦§¨

migezt eiy`x ipyy z"ig ze`d zxeva mewr ieana dpc `xnbd
:`xnbd zxne` .miaxd zeyxlàòcøäða äåäc íB÷ò éBáî àeää©¨¨©£¨¦§©§§¨

eiy`x ipyy ,`rcxdpa didy z"ig oink mewr ieana dyrn -
,zg` miaxd zeyxl migezt eiddéøîeçå áøc déøîeç déìò éîø̈¦£¥§¥§©§§¥

ìàeîLceg z` eilr elihd -l`eny lye ax ly mdizexn ¦§¥
úBúìc eäeëøöàå,zeinenwrd izya zezlc el zeyrl ekixvde - §©§§§¨

xeiv] miaxd zeyxl ze`ivia dxew e` igle ,z"igd zeiefa xnelk
`ed zezlc ekixvdy dn :`xnbd zx`ane .[eáøc déøîeç± §¥§©

ax ly ezxneg,øîàcmewr ieanyleôîk BúøBz,Loewiz jixve §¨©¨¦§¨
.yletn ieankáø øîàäåy xn` axy s`e ±àn÷ àpúk äëìä §¨¨©©£¨¨§©¨©¨

cva dxew e` igle cg` cva gztd zxeva el ic yletn ieany
exingd dfa ,zlca jxev oi`e ipydäéððçk äëìä øîàc ,ìàeîLk¦§¥§¨©£¨¨©£©§¨

.cg` cva zlc jixv yletn ieany lld zia mya xn`yøîàäå§¨¨©
ìàeîLmewr ieany xn` l`enyy s`e ±,íeúñk BúøBzigla ice §¥¨§¨

eilr exingd dfa ,miaxd zeyxl ze`ivid izyaøîàc áøk§©§¨©
mewr ieanyleôîk BúøBz.L ¨¦§¨

:`xnbd dywnéøîeç éøúk ïðéãáò éîejk bedpl oekp ike - ¦©§¦¨¦§¥§¥
dxingn dipy drce df hxta dxingn zg` drcy zwelgna

,zercd izyk xingdl ,xg` hxtaàéðz àäåepipy `ld - §¨©§¨
,lld ziae i`ny zia zewelgnay `ziixaaúéák äëìä íìBòì§¨£¨¨§¥

úBNòì äöBøäå ,ìläbedpl ±äNBò éànL úéa éøáãkbedpl i`yx ± ¦¥§¨¤©£§¦§¥¥©©¤
bedpl dvexde .mzenkäNBò ìlä úéa éøáãk-bedpl i`yx §¦§¥¥¦¥¤

mda yiy zeklda bdepd ,mle`e .mzenk,éànL úéa élewî¦¥¥©©
,mzenkemda yiy zeklda,ìlä úéa élewî,mzenk bdep mb ¦¥¥¦¥

`xwp.òLømda yiy zeklda bdepde,éànL úéa éøîeçî,mzenk ¨¨¥§¥¥©©
,ìlä úéa éøîeçîe,mzenk bdep mbøîBà áeúkä åéìò(ci a zldw) ¥§¥¥¦¥¨¨©¨¥

àlà .'CìBä CLça ìéñkä',bedpl yi jkéàe` -éànL úéák ©§¦©Ÿ¤¥¤¨¦§¥©©
ïBäéøîeçëe ïBäéle÷k,exingdy mewna ode ,elwdy mewna od - §¥§§¥

eïBäéøîeçëe ïBäéle÷k ìlä úéák éà.xingdl ode lwdl od - ¦§¥¦¥§¥§§¥
dywn .dze` zx`ane `ziixad zpada iyew z`ven `xnbd

:`xnbdàéL÷ àôeb àädligz ,dnvr z` zxzeq ef `ziixa - ¨¨©§¨
zøîàyzøîà øãäå ,ìlä úéák äëìä íìBòìzxn` okn xg`le - ¨§©§§¨£¨¨§¥¦¥§¨©¨§©§

y,äNBò éànL úéa éøáãk úBNòì äöBøäziak dkld m` `ld ¨¤©£§¦§¥¥©©¤
:`xnbd zvxzn .i`ny ziak zeyrl ozip ji` lldïàk ,àéL÷ àìŸ©§¨¨
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המשך בעמוד ס



רנ
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr b sc oiaexir(iriax meil)

`id `xzln`y,épé÷,`xzln`k miliren md `weecy xaeqìáà ¦¥£¨
àæøàc é÷ñtfx` ur zekizg -àì`xzln` zeaygp opi` - ¦§¥§©§¨Ÿ

.dn` mixyrn dlrnl iean zxew xiykdl
.'`fx`c iwqt' `id `xzln`y xaeqd mrh z` zxxan `xnbd

:`xnbd zl`eyøîàc ïàîe`id `xzln`yàæøàc é÷ñt- ©§¨©¦§¥§©§¨
,lzekdn zehlead fx` ur zekizgàîòè éàîod mrh dfi`n - ©©§¨

`ed mrhdy xn`z m` ,zelirendéëLî Léôðc íeMîmeyn - ¦§¨¦¨§¥
,ax okxe`ydéëLî Léôðc äkeñ àäå`id mby dkeq `lde - §¨¨§¨¦¨§¥

,ax dkxe`àìc ïðaø éøîà÷åoi`y minkg mixaeq mewn lkne - §¨¨§¥©¨¨§Ÿ
:`xnbd dwiqn .dn` mixyrn dlrnl dxiyk `idàlàmrhd ¤¨

y ,`ed `fx`c iwqt lyáéLç à÷c ïåékdzeaiyg iptn -déì úéà ¥¨§¨¨¦¦¥
àì÷jezne ,ozece` migy miyp` ozeaiyg zngny ,lew dl yi - ¨¨

.zxkip dxewd s` jk
mideabd dkeqd jkqe iean zxew minkg zrcly ,lirl epcnl
wxy ote`a dzr oecz `xnbd .mileqt dn` mixyrn dlrnl
dn :`xnbd zxxan .dn` mixyrn dlrnl `vnp miiaer zvwn

m` ieana oicdúö÷îd iaernäøB÷`vnpíéøNò CBúadn` ¦§¨¨§¤§¦
úö÷îed iaernäøB÷`vnpíéøNòî äìòîìdkeqa oke ,dn` ¦§¨¨§©§¨¥¤§¦

yúö÷îdCëñ`vnpíéøNò CBúa,dn`úö÷îedCëñ`vnp ¦§¨§¨§¤§¦¦§¨§¨
íéøNòî äìòîì:dfa dax zrc .dn`øLk éBáîa ,äaø øîà,xacd §©§¨¥¤§¦¨©©¨§¨¨¥

la` .dn` mixyr jeza dxewdn zvwn wx m`äkeñawxy §¨
,dn` mixyr jeza jkqd zvwn.ìeñẗ

:`xnbd zl`ey .dkeql iean oia weligd dn zxxan `xnbdéàî©
àðLoicd dpey recn -,øLëc éBáîameyn mrhd dxe`kl §¨§¨§¨¥

LBì÷ ïðéøîàcmixyrn dlrnly dxewd wlgl ep` miqgiizny - §©§¦¨§
xyk ezngne ,dn` mixyr jezay wlgd wx x`ype ,lhip eli`k

ac dyw ok m` ,lehlha ieandLBì÷ àîéì énð äkeñdkeqa mb - ¨©¦¥¨§
lhip eli`k dn` mixyrn dlrnly jkql qgiizpy ,ok xnel yi
daiyn .mixyr jezay jkqd ici lr dkeqd xykeze ,epi`e

c meyn ,ok xnel xyt` i` dkeqa :`xnbdì÷ éàzLqgiizp m` - ¦¨§©§
,lhip eli`k oeilrd jkqldúlévî äaeøî dúnç dì àéåä`dz - ©§¨¨©¨¨§¨§¦¨¨

wlga oi` ixdy ,dzlivn daexn dzngy meyn dleqt dkeqd
.dzngn daexn dzliv dkeqd `dzy jkq ic oezgzd

`ld ,dax xiykd ieana recn :dywne `xnbd zxfegénð àëä- ¨¨©¦
c df mrhn leqtl yi ok mb iean zxewaì÷ éàzLqgiizp m` - ¦¨§©§

,epi` eli`k oeilrd wlglçeøa úìhépä äøB÷ dì àéåä`dz - ©§¨¨¨©¦¤¤¨©
zngn gexa cenrl dleki dpi`y jk lk dwc zx`ypd dxewd

,ieand z` dxiykn dpi` gexa zlhipd dxewe ,dzewcàlài`ce ¤¨
dlrnl zgpen ezxew zvwny iean dax xiykdy mrhd

y meyn `ed dn` mixyrnEçøk ìò,xeriyk dxew o`k yi ©¨§£
wx `l` ,dxewd ly oeilrd wlgd lhip `l dyrnly oeikny

y xnel epl yi ok lr ,lhip `ed eli`k mi`exy epxn`eNòð©£
úëzî ìL ïéãeôLkdxewd ly oezgzd wlgl ep` miqgiizn - ¦§¦¤©¤¤

epi` ce`n wc `edy elit`y ,zkzn ly cetyn ieyr `ed eli`k
recn ,`iyewd zxfeg oky oeike ,ieand xyk okle ,gexa lhip

`ld ,leqt dkeqay dax xn`énð àëädkeqa mb -Eçøk ìò ¨¨©¦©¨§£
seq seqy `vnp oeilrd jkqd lhip `l dyrnly oeikny xnel

úéNòðdkeqddúnçî äaeøî dúléöoeilrd jkqd sexivn ©£¥¦¨¨§¨¥©¨¨
.dxiykdl yie ,oezgzde

:`xnbd daiyn,àé÷æøtî àáø øîàepilr did oicd xwirn ok` ¨©¨¨¦©§©§¨
mdipia dax wligy mrhde ,dkeqa mbe ieana mb xiykdl

y meyn ,`edàéä ãéçéìc äkeñ,cigi ly yinyzl dieyry - ¨¦§¨¦¦
økãî àìmiyyege ,dkeqd xykd lr al miyl xkfp epi` - Ÿ¦§©

oeilrd jkqd wx x`yie oezgzd jkqd lhpi `ny ep`
la` .dn` mixyrn dlrnlyíéaøìc éBáîynyn `edy - ¨¦§©¦

,miaxd z`éããäà éøkãîe`xi m`e ,ipyl cg` md mixikfn ± ©§§¥©£¨¥
dlrnl dlek dx`ype dxewd ly oezgzd wlgd awxpy

.depwzi md ,dn` mixyrn

:ieanl dkeq oia weligl sqep xaqdäkeñ ,øîà àðéáø̈¦¨¨©¨
nyàúééøBàc,`idïðaø da eøéîçà`vnp jkq zvwnyk exq`e §©§¨©§¦¨©¨¨

la` ,dn` mixyrn dlrnléBáî`ed ekeza lhlhl xeqi`dy ¨
nïðaøc`ed,ïðaø déa eøéîçà àìdxewd zvwn m` elit` exizde §©¨¨Ÿ©§¦¥©¨¨

.dn` mixyrn dlrnl
:dax ixaca xg` gqepäaøc àzòîL àäì éðúî ,äðúî øa àcà áø©©¨©©§¨©§¥§¨§©§¨§©¨

àëtéàenya xn`py dnn jetd ote`a dax ixac z` dpy - ¦§¨
jky ,lirl,ìeñt éBáîa ,äaø øîàeli`e.äøéLk äkeña ¨©©¨§¨¨§¨§¥¨

:`xnbd zl`ey .dkeql iean oia weligd z` `xnbd zxxanéàî©
àðLa oicd dpey recn -,äøéLëc äkeñmeyn mrhd dxe`kl §¨¨¦§¥¨

LBì÷ ïðéøîàc,epi`e lhip eli`k oeilrd jkqd z` ep` mi`exy - §©§¦¨§
ok m` ,mixyr jezay jkqd ici lr dxiyk dkeqdeénð éBáîa§¨©¦

LBì÷ àîéìdxewd ly wlgl qgiizpy ,ok xnel yi ieana mb - ¥¨§
jezay dxewa ieand z` xiykpe ,lhip eli`k mixyrn dlrnly

:`xnbd daiyn .mixyrì÷ éàzLoeilrd wlgl qgiizp m` - ¦¨§©§
,epi` eli`kdì éåädxewd ly oezgzd wlgd didz ±äøB÷ ¨¥¨¨

çeøa úìhépä.ieand z` xiykdl xeriy da oi`e ©¦¤¤¨©
,xyk dkeqa recn ok m` :dywne `xnbd zxfegénð àëämb - ¨¨©¦

dkeqaì÷ éàzL,lhip eli`k oeilrd jkql qgiizp m` -dì àéåä ¦¨§©§©§¨¨
dúlévî äaeøî dúnçdzngy meyn dleqt dkeqd didz - ©¨¨§¨¦¦¨¨

dkeqd `dzy jkq ic oezgzd wlga oi` ixdy ,dzlivn daexn
.dzngn daexn dzlivàlàdkeqdy dax xn`y mrhd i`ce ¤¨

y meyn `ed ,dxiykEçøk ìòlhip `l dyrnly oeikny ,xnel ©¨§£
y `vnp ,oeilrd jkqdúéNòðdkeqd,dúnçî äaeøî dúléöoeike ©£¥¦¨¨§¨¥©¨¨

`ld leqt ieanay dax xn` recn ,`iyewd zxfeg okyénð àëä̈¨©¦
ieana mb -Eçøk ìòwlgd lhip `l dyrnly oeikny ,xnel ©¨§£

md ixd ,dxewd ly oeilrdúëzî ìL ïéãeôLk eNòðepl yi - ©£¦§¦¤©¤¤
cetyn ieyr `ed eli`k dxewd ly oezgzd wlgd z` ze`xl
yi okle ,gexa lhip epi` ce`n wc `edy elit`y ,zkzn ly

.ieand z` xiykdl
:`xnbd daiyn,àé÷æøtî àáø øîàepilr did oicd xwirn ok` ¨©¨¨¦©§©§¨

,`ed mdipia dax wligy mrhde ,ieana mbe dkeqa mb xiykdl
y meyn,àéä ãéçéìc äkeñoezgzd jkqd lhpi `ny yegl oi` ¨¦§¨¦¦

lhen xacdy oeikny ,dn` mixyrn dlrnl elek jkqd x`yie
,eilr wxøkãîe déLôpà éîølr gibydl eail l` `ed miyn - ¨¥©©§¥¦§©

la` .dkeqd z` owzi ,oezgzd jkqd lhpi m`e ,jkíéaøìc éBáî̈¦§©¦
àéä,dfa egibyi `ly ep` miyyeg ,miaxd yinyzl ieyry - ¦

miaxdy oeikéøkãî àìå éããäà éëîñlr cg` lk mikneq - ¨§¥©£¨¥§Ÿ©§§¥
dhnln dxewd dawxp m`y gibydl mixikfn `le ,exiag

ke ,depwziéLðéà éøîàc,mc` ipa ita xeby mbzt `ed oky - §¨§¥¦§¥
éôzeL éác àøã÷mitzey ipy ly dxcw -àøéø÷ àìå àîéîç àì §¥¨§¥§¥Ÿ£¦¨§Ÿ§¦¨

evxi mdipy m` s`y ,xnelk ,dxw dpi` s`e dng dpi` -
cg` lky oeik ,mcia xac dlri `l ,dxw e` dng didz dxcwdy

.ok dyriy exiag lr jneq
:ieanl dkeq oia weligl sqep xaqd,øîà àðéáøwligy mrhd ¨¦¨¨©
y meyn `ed ,ieanl dkeq oia daxäkeñny oeikàúééøBàc`id ¨§©§¨

,da mixdfp lkde÷eféç éòa àìz` wfgl mikixv minkg oi` - Ÿ¨¥¦
dn .mixyr lrn ezvwny jkq lr da exfb `l okle ,dipic meiw

ok oi`yéBáînyïðaøc,`ed÷eféç éòaokle ,wefig `ed jixv - ¨§©¨¨¨¥¦
dlrnl z`vnp dxewd zvwn m` exq`e minkg ea exingd

.dn` mixyrn
:`xnbd zl`ey .df oecipa mi`xen`d ewlgp dkldldìò éåä éàî©¨¥£¨

zvwn e` dxewd zvwn m` ,ef dl`ya dkldd zrxkd idn -
:`xnbd daiyn .mixyrn dlrnl zvwne ,mixyr jeza jkqd
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r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

æéíéâBøúàä øBkîì íéâäBpM äî[wïúåöî øîb øçà[`wàlà øzä ïéàL) úñðkä úéa úBîB÷îk íðéc ¯ ©¤£¦¦§¨¤§¦©©§©¦§¨¨¦¨¦§¥©§¤¤¤¥¤¥¤¨
øàaúpL Cøãa181éøä ¯ íøéæçäìe ïúáBç éãé íäa úàöì àlà íúBà íéðB÷ ïéàL ïúåöî ïîæa ìáà .( §¤¤¤¦§¨¥£¨¦§©¦§¨¨¤¥¦¨¤¨¨¥¨¤§¥¨¨§©£¦¨£¥

ãáìa Búåöî àlà âBøúàä óeb äðB÷ BðéàL ,ì÷äì eâäpL úBönä úæøëäk íðéã[awìL ïBLàø íBéa elôàå . ¦¨§©§¨©©¦§¤¨£§¨¥¤¥¤¨¤§¤¨¦§¨¦§¨©£¦§¦¤
éøvL âçBúBà äðB÷ BðéàL àöîð ¯ Bøéæçäì úðî ìò BúBà äðBwL ïåék íB÷î-ìkî ,âBøúà ìL Bôeb úBð÷ì C ©¤¨¦¦§¤¤§¦¨¨¥¨¤¤©§¨§©£¦¦§¨¤¥¤

.ãáìa Búåöî àlà¤¨¦§¨¦§¨
ïéðòa äåönä íi÷ì Bì øLôà éà íà elôà ,áBè íBéa øôBMä Bà âBøúàä úà éøîâì úBð÷ì øeñà ìáà£¨¨¦§§©§¥¤¨¤§©¨§£¦¦¦¤§¨§©¥©¦§¨§¦§¨

å"ô÷ú ïnña øàaúiL Bîk ,äNò úåöî éðtî øeîb úeáL ïéçBc ïéàL ,øçà183ä"ðøúå184: ©¥¤¥¦§¨¦§¥¦§©£¥§¤¦§¨¥§¦¨§
יז  סעיף בשבת לדבר מותר חפצים באיזה שו, סימן ב חלק שבת, הלכות
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dkld ixe`ia
íéâåøúàä øåëîì הנמכרים ÷] הקהל של אתרוגים -
במחיר. המרבה לכל
ïúåöî øîâ [à÷ להריח או לאכילה -180.

ãáìá åúåöî [á÷ מעותיו עבור שמקבל התמורה -
להקנות  שחייב והראיה בלבד, המצוה קיום הינה

מצוה  בדבר וממכר" "מקח ואין בחזרה, .182האתרוג

zetqede mipeiv
כהונה 180) ברית בס' וראה לג; ס"ק במשנ"ב הוא כן

ה'תש"א): ג'רבא הכהן, משה מהר' ג'רבא קהילת (מנהגי
אחרי  רבה הושענא ביום כי כנסיות בתי בכל פה נוהגים
באותה  והאתרוג הלולב מוכרים ומוסף שחרית של התפילה
מוסיף  וזה הציבור, לשם הקנוי והאתרוג הלולב אותו בה"כ,
ואולי  שומתו. שעמדה מה כפי מקבלו והאחרון מוסיף וזה
מחמת  בשבת) חל אינו (שלעולם בהושע"ר זאת נהגו

הנ"ל. החשש
לצדקה 181) נותן ליתן בפיו שהוציא מה שכל טז: סעיף

הולכים  האתרוג שדמי ואף המצוה, חבירו קנה אפילו
האתרוג  את שמקבל כיון ממש, מכירה זו הרי  לצדקה,

הדמים. תמורת
לקניין 182) הדין והוא האתרוג, בגוף שעושה הקניין אבל

גם  (שהרי הראשון הקונה לאחרי שיבואו הקהל שאר וברכת
"קניין"), עושה להחזיר מנת על במתנה האתרוג את המקבל
כמבואר  וממכר" מ"מקח השונה מצוה, לדבר כקניין דינם

ביאורים  השולחן' ב'ביאורי מבואר (ועד"ז קעג הערה לעיל
כב). ס"ק הרב שו"ע על

מחללין 183) אין השנה ראש של שופר כבֿכג: סעיפים
מדרבנן... אלא אינו שאיסורו בדבר ואפילו ... טוב יום עליו
והעמידו  תורה לשל דבריהם את השוו שחכמים לפי
היה  כיצד תעשה. ואל בשב תורה דברי לבטל דבריהם
באילן  עולה אינו הנהר... מעבר או האילן בראש השופר
של  גל עליו נפל ואם להביאו כדי המים פני על שט ואינו

ליטלו. כדי האבנים לטלטל אסור אבנים
שם 184) אברהם' וב'מגן לידינו; הגיע לא בשוע"ר זה סי'

שני, טוב ביום שנתלשה ערבה (לעניין הרשב"א בשם
מצוה  במקום אפי' דשבות המצוה): לצורך לטלטלה שאסור
שיש  שלדיעה שם וראה כרת. במקום אפי' ולעתים אסרו,
בשבת  לולב להביא לנכרי לומר אין רשותֿהרבים בימינו

גמור). (שבות סוכות של ראשון יו"ט עבור

•
"inei ax" gel itl zay zekld owfd epax jexr ogley

È אם כלל עמו מקפיד הישראל כשאין אמורים דברים במה
אלא  המלאכה לעשות לו שצוה לאחר ובטל יושב הוא
בשבת  עושה כשהוא לפיכך שירצה עת בכל לעשותה בידו
הוא  אם אבל הישראל מחמת ולא עושה הוא עצמו לדעת
מחמת  בשבת עושה הוא הרי ביטולו על עמו מקפיד
ואם  בשבת יעשה שלא לו לומר הוא צריך לפיכך הישראל
עצמו  שלדעת בידו למחות צריך אינו עושה הוא אעפ"כ

עושה: הוא

‡È למלאכות אלא לו מושכר הנכרי כשאין זה וכל

ואחר  שיצטרך עת בכל לארוג או לכתוב כגון מיוחדות
לכל  שכרו אם אבל ובטל יושב הוא המלאכה שגמר

בתוך שיצטרך להניחו המלאכות אסור שכירתו זמן משך
בשבת  זו מלאכה מרויח שהישראל לפי בשבת שיעשה
מלאכות  לעשות יצטרך השבת אחר פנוי כשיהיה שהרי
כדי  עצמו לטובת עושה שהנכרי מפני להתיר ואין אחרות
לו  ינכה לא בשבת יעשה לא אם אף שהרי שכרו כל לקבל
שהנכרי  לפי בזה גם מתירים ויש רמ"ג בסימן כמ"ש כלום
בשבת  לעשות מכריחו אינו שהישראל דעתו על מעלה אינו
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בשבת  כלום יעשה לא אם אף משכרו כלום לו ינכה ושלא
שקיבל  קבלנותו להשלים תומו לפי מאליו עושה הוא אלא
שיצטרכו  המלאכות כל לעשות שכירותו בתחילת עליו
שכרו  כל לו שישלם כדי שכירותו זמן משך בכל לישראל
על  לסמוך ואין תרעומת שום עליו לו יהיה ולא משלם
משום  דליקה לענין אם כי שם) שנתבאר (מטעם זו סברא
כמ"ש  איגרת שליחות ולענין של"ד בסימן כמ"ש הפסד

הטעם: ע"ש רמ"ז בסימן

* * *
·È אפילו בשבת מכס לקבל לו אסור מכס הקונה ישראל

כגון  לאכילה וראוי מוקצה שאינו מאכל דבר הביאו
נלקט  שמא חשש בו שאין דבר והוא התחום מתוך שהובא
לקבל  לו אסור אעפ"כ היום ניצד שמא או מהמחובר היום
כמ"ש  אסורים חפציך חפצך ממצוא שנאמר משום בעצמו
לו  שאומר דהיינו בקבלנות נכרי לו שוכר אלא ש"ו בסימן
לו  ישכור לא אבל וכך כך לך אתן דינרים מאה לכשתגבה
הוא  הרי יום שכיר הוא שכשהנכרי השבת ליום נכרי
של  כשלוחו שאינו בקבלנות משא"כ ישראל של כשלוחו

שכרו. להרבות כדי טורח הוא לעצמו אלא ישראל

בזה  אין בשבת שיעשה מלאכתו לו קובע שהישראל ואע"פ
איסור  בה אין המכס שקבלת לפי שבות לנכרי אמירה משום
דשבות  שבות זה והרי שבות משום אלא לישראל אפילו
ואף  ש"[ז] בסימן כמ"ש הפסד במקום אותו מתירין שיש
כמ"ש  מצוה לצורך לא אם הפסד במקום אף אוסרין שיש
המכס  יטול לא שאם מצוה דבר חשוב כאן מקום מכל שם
הממון  וישתקע השבת אחר לגבותו יוכל לא בשבת מהנכרי
מידם  הממון שמציל במה מצוה עושה הוא והרי הנכרי ביד

ושע"ב: קמ"ט סימן בי"ד כמ"ש

‚È גמורה מלאכה בו לעשות שצריך מכס הוא אם אפילו
שיתעסק  לנכרי לומר מותר אעפ"כ לכתוב שצריך כגון
נתיר  לא ואם ממונו על בהול שאדם לפי בקבלנות בשבת בו
ויכתוב  ישכח ושמא בעצמו להתעסק יבא לנכרי אמירה לו
סופרים  מדברי שהוא לנכרי אמירה איסור לו מתירים לפיכך

התורה: מן האסורה כתיבה לידי יבא שלא כדי

„È לעצמו שיטול המכס את לנכרי להשכיר לו מותר וכן
לישראל  יתן והוא מעט הן רב הן בשבת שיגבה מה
של  כשלוחו ואינו לעצמו טורח שהוא שנמצא קצוב דבר
הנכרי  לו כששוכר וכן לנכרי המכס וכשמשכיר ישראל
שכיר  יאמר שהרואה העין למראית חוששין אין בקבלנות
מראית  על גזרו לא גדול הפסד שבמקום לפי אצלו הוא יום
כיון  מקום מכל מועט הפסד הוא לפעמים אם ואף העין
המכס  קבלת במניעת גדול הפסד להיות דרך הרוב שעל
של  זו גזירה לגמרי והתירו חכמים חלקו לא בשבתות
הפסד  שם להיות שדרך בזה כיוצא ובכל במכס העין מראית

הרוב: על גדול

* * *
ÂË השבת ליום לו להשכיר יכול לנכרי המכס וכשמשכיר

דומה  ואינו הימים שאר עם בהבלעה שלא בלבד
שכר  יטול שלא כדי בלבד לשבת להשכירו שאסור למרחץ

ביום  אף לו קנוי גופו שהמרחץ לפי בהבלעה שלא בשבת
שהיה  שלו מרחץ בעד שכר לו נותן וכשהנכרי השבת
שלו  במרחץ הישראל משתכר הרי השבת ליום לו מושכר
בהבלעה  שלא ליטלו ואסור שבת שכר נקרא זה והרי בשבת
השבת  ליום לנכרי שכשהשכירו בו וכיוצא במכס משא"כ
שאין  כלל שבת שכר כאן ואין זה ליום לגמרי לו מכרו הרי
והרי  זה ליום לגמרי ממנו קנה אלא כלל שכר לו נותן הנכרי
לנכרי  ומוכרה בשבת סחורה לו שיביאו שיודע למי דומה זה
שכר  משום בזה שאין לעצמו למחר שיקבלנה שבת מערב

שבת:

ÊË להשכירו יכול מהמלך המטבע ששכר ישראל וכן
שאין  שבת שכר משום בזה שאין השבת ליום לנכרי
שהרי  בשבת שלו שהוא דבר בעד כלל שכר לו נותן הנכרי
לישראל  שיש בלבד שהרשות אלא המלך של הוא הכל
וכן  זה ליום לגמרי לו מכרו והרי לו שהשכיר הוא מהמלך
ואע"פ  במכס שנתבאר ע"ד בקבלנות נכרי לו לשכור יכול
כיון  כלום בכך אין המטבע בהכאת בשבת קול שמשמיעים

בקבלנות: לו ששכרו או לנכרי השכירו שכבר

ÊÈ בשעת הנכרי אצל לישב שלוחו או להישראל ואסור
לו  השכירו שכבר אע"פ המטבע או המכס ואין קבלת

הרי  אצלו יושב כשהוא מקום מכל בו עסק שום להישראל
העין  מראית מפני ואסור ולצרכו בשבילו כעושה נראה הוא
הרבה  יגנוב שמא ומתיירא בקבלנות הנכרי את לו שכר ואם
ישראל  אצלו להושיב יכול מרובה הפסד חשש שיש כיון
מרובה  הפסד שבמקום יגנוב שלא לשמרו בעצמו לישב או

העין: למראית חוששים אין

ÁÈ משגיח אינו היושב כשישראל אמורים דברים במה
או  המכס לתיבת הכל שיניח רק הנכרי על ומעיין
ולידע  לעיין לו אסור אבל כלום לעצמו יגנוב ולא המטבע
חשבון  ממנו ליקח כדי הנכרי שעושה ההתעסקות הוא מה
אסור  חשבון ממנו ליקח אסור עצמה שבשבת דכיון זה על
דבר  שכל שלמחר החשבון בשביל עליו לעיין ג"כ לו
כדי  עצמו את ולהזמין להכין אסור בשבת לעשותו שאסור

ש"ו: בסימן כמ"ש השבת אחר לעשותו

* * *
ËÈ והנכרי מעות לו לתקן בקבלנות לנכרי כסף ליתן מותר

קול  שמשמיע ואע"פ בשבת אפילו לעצמו עושה
עושה  שהוא לרבים ידוע שאין כיון כלום בכך אין בפרהסיא

העין: מראית חשש כאן אין ישראל בשביל

Î שיעשה מלח שכמה לשנה מהשר המלח ששכר ישראל
נכרים  פועלים לו שוכר והוא שלו הוא השנה בתוך
דהיינו  מלאכתם רבוי לפי שכרם להם וקצץ לחדש או לשנה
אע"פ  וכך כך להם נותן שיבשלו מלח וכך כך מכל
בשבת  שיעשו להניחם מותר הישראל של בכלים שמבשלים
רמ"ו  בסי' כמ"ש כליו שביתת על מצווה אדם שאין
להרבות  כדי עצמן לטובת שעושים כקבלנים הם והנכרים
אלא  חדשים או הימים לפי משתלם שכרם אין שהרי בשכרן
שהם  נמצא להם משלם וכך שגומרין המלאכה סכום  לפי

עצמן. לטובת בשבת בעשייתם מתכוונים
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בשבת  כלום יעשה לא אם אף משכרו כלום לו ינכה ושלא
שקיבל  קבלנותו להשלים תומו לפי מאליו עושה הוא אלא
שיצטרכו  המלאכות כל לעשות שכירותו בתחילת עליו
שכרו  כל לו שישלם כדי שכירותו זמן משך בכל לישראל
על  לסמוך ואין תרעומת שום עליו לו יהיה ולא משלם
משום  דליקה לענין אם כי שם) שנתבאר (מטעם זו סברא
כמ"ש  איגרת שליחות ולענין של"ד בסימן כמ"ש הפסד

הטעם: ע"ש רמ"ז בסימן

* * *
·È אפילו בשבת מכס לקבל לו אסור מכס הקונה ישראל

כגון  לאכילה וראוי מוקצה שאינו מאכל דבר הביאו
נלקט  שמא חשש בו שאין דבר והוא התחום מתוך שהובא
לקבל  לו אסור אעפ"כ היום ניצד שמא או מהמחובר היום
כמ"ש  אסורים חפציך חפצך ממצוא שנאמר משום בעצמו
לו  שאומר דהיינו בקבלנות נכרי לו שוכר אלא ש"ו בסימן
לו  ישכור לא אבל וכך כך לך אתן דינרים מאה לכשתגבה
הוא  הרי יום שכיר הוא שכשהנכרי השבת ליום נכרי
של  כשלוחו שאינו בקבלנות משא"כ ישראל של כשלוחו

שכרו. להרבות כדי טורח הוא לעצמו אלא ישראל

בזה  אין בשבת שיעשה מלאכתו לו קובע שהישראל ואע"פ
איסור  בה אין המכס שקבלת לפי שבות לנכרי אמירה משום
דשבות  שבות זה והרי שבות משום אלא לישראל אפילו
ואף  ש"[ז] בסימן כמ"ש הפסד במקום אותו מתירין שיש
כמ"ש  מצוה לצורך לא אם הפסד במקום אף אוסרין שיש
המכס  יטול לא שאם מצוה דבר חשוב כאן מקום מכל שם
הממון  וישתקע השבת אחר לגבותו יוכל לא בשבת מהנכרי
מידם  הממון שמציל במה מצוה עושה הוא והרי הנכרי ביד

ושע"ב: קמ"ט סימן בי"ד כמ"ש

‚È גמורה מלאכה בו לעשות שצריך מכס הוא אם אפילו
שיתעסק  לנכרי לומר מותר אעפ"כ לכתוב שצריך כגון
נתיר  לא ואם ממונו על בהול שאדם לפי בקבלנות בשבת בו
ויכתוב  ישכח ושמא בעצמו להתעסק יבא לנכרי אמירה לו
סופרים  מדברי שהוא לנכרי אמירה איסור לו מתירים לפיכך

התורה: מן האסורה כתיבה לידי יבא שלא כדי

„È לעצמו שיטול המכס את לנכרי להשכיר לו מותר וכן
לישראל  יתן והוא מעט הן רב הן בשבת שיגבה מה
של  כשלוחו ואינו לעצמו טורח שהוא שנמצא קצוב דבר
הנכרי  לו כששוכר וכן לנכרי המכס וכשמשכיר ישראל
שכיר  יאמר שהרואה העין למראית חוששין אין בקבלנות
מראית  על גזרו לא גדול הפסד שבמקום לפי אצלו הוא יום
כיון  מקום מכל מועט הפסד הוא לפעמים אם ואף העין
המכס  קבלת במניעת גדול הפסד להיות דרך הרוב שעל
של  זו גזירה לגמרי והתירו חכמים חלקו לא בשבתות
הפסד  שם להיות שדרך בזה כיוצא ובכל במכס העין מראית

הרוב: על גדול

* * *
ÂË השבת ליום לו להשכיר יכול לנכרי המכס וכשמשכיר

דומה  ואינו הימים שאר עם בהבלעה שלא בלבד
שכר  יטול שלא כדי בלבד לשבת להשכירו שאסור למרחץ

ביום  אף לו קנוי גופו שהמרחץ לפי בהבלעה שלא בשבת
שהיה  שלו מרחץ בעד שכר לו נותן וכשהנכרי השבת
שלו  במרחץ הישראל משתכר הרי השבת ליום לו מושכר
בהבלעה  שלא ליטלו ואסור שבת שכר נקרא זה והרי בשבת
השבת  ליום לנכרי שכשהשכירו בו וכיוצא במכס משא"כ
שאין  כלל שבת שכר כאן ואין זה ליום לגמרי לו מכרו הרי
והרי  זה ליום לגמרי ממנו קנה אלא כלל שכר לו נותן הנכרי
לנכרי  ומוכרה בשבת סחורה לו שיביאו שיודע למי דומה זה
שכר  משום בזה שאין לעצמו למחר שיקבלנה שבת מערב

שבת:

ÊË להשכירו יכול מהמלך המטבע ששכר ישראל וכן
שאין  שבת שכר משום בזה שאין השבת ליום לנכרי
שהרי  בשבת שלו שהוא דבר בעד כלל שכר לו נותן הנכרי
לישראל  שיש בלבד שהרשות אלא המלך של הוא הכל
וכן  זה ליום לגמרי לו מכרו והרי לו שהשכיר הוא מהמלך
ואע"פ  במכס שנתבאר ע"ד בקבלנות נכרי לו לשכור יכול
כיון  כלום בכך אין המטבע בהכאת בשבת קול שמשמיעים

בקבלנות: לו ששכרו או לנכרי השכירו שכבר

ÊÈ בשעת הנכרי אצל לישב שלוחו או להישראל ואסור
לו  השכירו שכבר אע"פ המטבע או המכס ואין קבלת

הרי  אצלו יושב כשהוא מקום מכל בו עסק שום להישראל
העין  מראית מפני ואסור ולצרכו בשבילו כעושה נראה הוא
הרבה  יגנוב שמא ומתיירא בקבלנות הנכרי את לו שכר ואם
ישראל  אצלו להושיב יכול מרובה הפסד חשש שיש כיון
מרובה  הפסד שבמקום יגנוב שלא לשמרו בעצמו לישב או

העין: למראית חוששים אין

ÁÈ משגיח אינו היושב כשישראל אמורים דברים במה
או  המכס לתיבת הכל שיניח רק הנכרי על ומעיין
ולידע  לעיין לו אסור אבל כלום לעצמו יגנוב ולא המטבע
חשבון  ממנו ליקח כדי הנכרי שעושה ההתעסקות הוא מה
אסור  חשבון ממנו ליקח אסור עצמה שבשבת דכיון זה על
דבר  שכל שלמחר החשבון בשביל עליו לעיין ג"כ לו
כדי  עצמו את ולהזמין להכין אסור בשבת לעשותו שאסור

ש"ו: בסימן כמ"ש השבת אחר לעשותו

* * *
ËÈ והנכרי מעות לו לתקן בקבלנות לנכרי כסף ליתן מותר

קול  שמשמיע ואע"פ בשבת אפילו לעצמו עושה
עושה  שהוא לרבים ידוע שאין כיון כלום בכך אין בפרהסיא

העין: מראית חשש כאן אין ישראל בשביל

Î שיעשה מלח שכמה לשנה מהשר המלח ששכר ישראל
נכרים  פועלים לו שוכר והוא שלו הוא השנה בתוך
דהיינו  מלאכתם רבוי לפי שכרם להם וקצץ לחדש או לשנה
אע"פ  וכך כך להם נותן שיבשלו מלח וכך כך מכל
בשבת  שיעשו להניחם מותר הישראל של בכלים שמבשלים
רמ"ו  בסי' כמ"ש כליו שביתת על מצווה אדם שאין
להרבות  כדי עצמן לטובת שעושים כקבלנים הם והנכרים
אלא  חדשים או הימים לפי משתלם שכרם אין שהרי בשכרן
שהם  נמצא להם משלם וכך שגומרין המלאכה סכום  לפי

עצמן. לטובת בשבת בעשייתם מתכוונים
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לישראל  הפסד מגיע היה בשבת עושים היו לא שאם (ואף
והימים  שנתו בתוך שיבשל המלח שכר הישראל שהרי
לו  ינכה שלא תשלומים להם אין מהם בישל ולא שהחסיר
בשנה  כנגדם לבשל יניחנו לא וגם משכרו כלום השר
או  לחדש פועלים שוכר כשהישראל כך ובשביל האחרת
אחד  יום אפילו יבטלו שלא מאד עליהם מקפיד הוא לשנה
מקום  מכל קפידתו מחמת בשבת גם לעשות מוכרחים והם
אלא  בשבת יעשו שלא בידם למחות צריך אין כך בשביל
ואם  בשבילו בשבת לעשות מוכרחים שאינם להם שיאמר די

ביד  הרשות בשבת לעשות שלא הם ירצו אעפ"כ ואם ם
להם  לומר צריך אין בשכרם להרבות כדי מאליהם עושים
בכך  אין מזה גדולה הנאה לישראל שמגיע אע"פ כלום

.[(] עצמן לטובת מתכוונים שהנכרים כיון כלום

יודע  אינו שהרואה לפי העין מראית מפני לאסור ואין
וכן  בהם שמבשלים שהכלים ישראל של הוא זה שבישול
עליהם  נקרא הישראל שם אין בהם שמבעירים העצים

ישראל. של שהן לרבים מפורסם שאין דהיינו

שכל  בשבת הישראל מרשות עצים יביאו שלא ובלבד
כל  שבת מערב לו מסר כן אם אלא מותרת אינה קבלנות
להם  מסר אם ואפילו המלאכה לצורך לו למסור שרוצה מה
שחשכה  עד מרשותו הוציאום שלא אלא שבת מערב העצים
שיאמרו  העין מראית מפני בשבת שיוציאו להניחם אסור

ע"ש: רמ"ו בסי' שיתבאר וכמו להם מסר שבשבת

* * *
‡Î להתיר אין העין מראית חשש שיש בענין הוא ואם

שבתות  בכל הישראל שיפסיד מרובה הפסד מחמת
ממה  מכיסו הרבה שמפסיד בענין הוא כן אם אלא השנה
הוא  אם אבל הוצאותיו ויתר ולפועלים להשר לשלם שצריך
שהיה  הריוח שמפסיד אלא מכיסו כלום יפסיד שלא בענין
מתירין  אין בשבתות גם המלח בעשיית הרבה להרויח יכול
למכס  דומה ואינו העין מראית של איסור כך בשביל לו
אלא  מכיסו כלום יפסיד שלא בענין הוא אם שאף ולמטבע
איסור  לו התירו השבתות של הריוח יפסיד שלא משום
הסוחרים  הנכרים בו נתחייבו כבר שהמכס לפי העין מראית
זה  חיוב קנה כבר והישראל להמלך ליתנו בשבת העוברים
זה  הרי מהסוחרים הישראל יטלנו לא שאם נמצא מהמלך
עושי  שיעשו המטבעות וכן לכיסו כבר שבא הריוח כמפסיד
קנויים  הם כבר ישראל של כרחו בעל למלך אשר המלאכה
שבא  הריוח כמפסיד זה הרי הישראל יטלם לא ואם לישראל

לכיסו: כבר

·Î לחפור בידם רשות שיהיה מהשר ששוכרים וישראלים
ושורפים  ברזל ממנו שעושים העפר למצוא בהרים
זמן  משך כלות עד ישבתו לא ולילה יום העפר וצורפים
לחדש  או לשנה לכך פועלים להם ושוכרים שכירותם
כדין  דינם הרי ברזל וכך כך בעד וכך כך שכר להם וקוצצים
לחוש  שאין בענין הוא אם דבר לכל המלח את שוכר
הדין  וכן ע"ש רמ"ג בסי' שנתבאר ע"ד העין למראית

בזה: כיוצא בכל וכן מהשרים הזכוכית היתוך בשוכרי

הישראל: בעד לעשות הנכרי יכול מלאכות איזו רמד סימן ב' חלק

על ‡ מוטל שיהיה בשותפות שדה שקיבלו ונכרי ישראל
השדה  עבודות כל ושאר ולזרוע לחרוש לעמול שניהם
יאמר  לא עבודתם בעד בפירות חלק יטלו הקציר וכשיגיע
תטול  הקציר וכשיגיע בשבת אתה עבוד להנכרי הישראל
כנגד  אעבוד ואני בשבתות גם עבודתך כנגד בפירות חלקך
בחול  עבודתי כנגד בפירות חלקי ואטול בחול אחד יום זה
ומותר  עצמו לטובת בשבת בעבודתו מתכוין שהנכרי אע"פ
בסי' שיתבאר כמו לצורכך בשבת מלאכה עשה לנכרי לומר
ויום  יום בכל מוטלת השדה שעבודת כיון מקום מכל ש"ז
א"כ  זה על יום וחצי זה על יום חצי בשוה שניהם על
והוא  היום כל בשבת שיעבוד להנכרי אומר כשהישראל
פועל  כמעמיד זה הרי בחול שלם אחד יום זה כנגד יעבוד

בשבת: מלאכתו שיעשה במקומו

* * *
מעצמו · הנכרי אלא כלום להנכרי אמר לא אם ואפילו

כנגדן  עובד היה והישראל השבתות ימי כל עובד היה
להנכרי  לפרוע כן שעושה פירש שלא (בסתם בחול
לחשבון  שיבא להישראל אסור בשבת) בשבילו שהתעסק
שכל  בשוה נחלוק ולומר הפירות חלוקת בשעת הנכרי עם
מגלה  הוא שבזה לפי בחול כנגדו עבדתי שעבדת השבת יום
הנכרי  בשביל חציו עבד בחול שלם יום שעבד שזה דעתו
ונמצא  השבת יום חצי בשבילו שעבד להנכרי לפרוע כדי
שכר  נוטל זה והרי שמו על נחשבת השבת יום חצי עבודת
בפירוש  השבת יום את מזכיר שהרי בהבלעה שלא שבת
כל  כנגד תחלה לעצמו יטול ירצה שמא להנכרי יניח אלא

בשוה. עמו יחלוק והשאר לבדו הוא שעבד השבתות

שיחשוב  בלא בשוה עמו לחלוק מאליו הנכרי נתרצה ואם
נטל  אפילו או השבת יום כנגד החול יום הישראל עמו
חלקו  להישראל והניח שעבד השבתות בעד גם חלקו הנכרי
בלא  מאליו כן שעשה אלא לבדו שעבד החול ימות בעד גם
הישראל  גילה שלא דכיון מתירין יש הישראל עמו שיחשוב
בשבתות  הנכרי בעבודת חלק לו שיש בפירוש דעתו עצמו

כלל שבת שכר כאן שיתבאר אין מטעם בשניהם אוסרין ויש
דברי  על לסמוך יש גדול הפסד במקום מקום ומכל עיקר וכן

המתירין:

עם ‚ הישראל התנה השדה שקבלו בשעה מתחלה ואם
הישראל  על כלל מוטל יהיה לא השבת שביום הנכרי
יהיה  בחול אחד וביום לבדו הנכרי על רק בשדה לעבוד
עמו  שהתנה דכיון מותר זה הרי לבדו הישראל על מוטל
עליו  מוטל יהיה שלא השדה עבודת עליו שקיבל בשעה
כלל  בשדה חלק להישראל אין שבשבת נמצא בשבת כלל
עושה  הנכרי ואין בשבת לבדו הנכרי על מוטלת כולה אלא
ביום  לבדו הישראל על מוטלת וכולה הישראל בעד כלל

בחול. אחד

החול  ימי לחשוב בחשבון עמו לבא אח"כ לו מותר ולפיכך
ולחלוק  לבדו הנכרי שעבד שבתות כנגד לבדו הוא שעבד
החול: ימי שכר אלא שבת שכר נוטל זה ואין בשוה הפירות

* * *
בחנות „ בסחורה או במלאכה שותפין שהיו ונכרי ישראל
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c"agרנד i`iyp epizeax zxezn

השבת  יום שכר שיהא שנשתתפו בשעה מתחלה התנו אם
כנגדו  השבת אחר א' יום ושכר מעט הן רב הן בלבדו לנכרי
אם  ואפילו שנתבאר מטעם מותר זה הרי בלבדו לישראל
בכך  אין בשוה השכר כל עמו לחלוק הנכרי נתרצה אח"כ

לו. שנותן הוא שמתנה כלום

אתה  לישראל הנכרי שאמר אח"כ לחשבון באו אם אבל
לי  מלא זוז צ' בשבת נטלתי ואני מנה בחול בלבדך נטלת
הישראל  כן אמר אם שכן וכל שוים חלקים לנו שיהיה עד
השבת  שכר שיהא בתחלה שהתנו התנאי שנמצא להנכרי
בעלמא  הערמה אלא היה לא מעט הן רב הן בלבדו להנכרי
זה  ובשביל הישראל בעד גם בשבת התעסק הנכרי אלא
חולקים  הם לכך הנכרי בעד גם בחול הישראל התעסק
ונוטלו  שבת שכר נוטל הישראל שגם ונמצא בשוה אח"כ
בפירוש  השבת יום את לו מזכיר שהרי בהבלעה שלא
כל  שכר ירצה אם לעצמו שיטול להנכרי שיניח צריך לפיכך

בשוה: עמו יחלוק ואח"כ השבתות

אם ‰ אבל ידוע השבת שכר כשהיה אמורים דברים במה
שהתנה  כיון בשוה השכר כל עמו לחלוק יכול ידוע אינו
השבת  יום שכר כנגד לבדו לו אחד יום שכר שיהא עמו

לחבירו  שוה אחד יום שכר הסתם ומן לבדו הנכרי שיטול
בשוה: השכר כל חולקין לפיכך

Â אחר וגם שנשתתפו בשעה בתחלה התנו לא ואם
בשבת  שיתעסק להנכרי הישראל אמר לא שנשתתפו
מעצמו  הנכרי אלא בחול אחד יום זה כנגד יתעסק והוא
בחול  אחד יום התעסק בלבדו והישראל בשבת התעסק
התעסק  שהנכרי בעבור בלבדו שמתעסק פירש שלא (סתם
כל  עמו לחלוק הנכרי נתרצה אח"כ אם בשבת) בלבדו
הנכרי  וגם הישראל עמו שיחשוב בלא מאליו בשוה השכר
מתירין  יש סתם עמו חלק אלא כלל השבתות לו הזכיר לא
שנוטלו  כיון שבת שכר משום איסור כאן אין שהרי
להנכרי  יניח אלא אוסרים ויש הימים שאר עם בהבלעה
לו  יניח ידוע השבתות שכר אין ואם השבתות כל שכר
עמו  יחלוק שאם בשוה עמו יחלוק והשאר השכר שביעית
שלמפרע  נמצא שבת משכר הישראל ויהנה בשוה השכר כל
הנכרי  והיה בשבתות הנכרי בעבודת חלק להישראל היה
בהפסד  לא אם עיקר וכן שלוחו היה כאילו בשבילו עובד

שנתבאר: כמו הראשונה סברא על לסמוך יש שאז גדול

בשותפות: יתנהגו איך ונכרי ישראל רמה סימן ב חלק
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רנה c"ag i`iyp epizeax zxezn

השבת  יום שכר שיהא שנשתתפו בשעה מתחלה התנו אם
כנגדו  השבת אחר א' יום ושכר מעט הן רב הן בלבדו לנכרי
אם  ואפילו שנתבאר מטעם מותר זה הרי בלבדו לישראל
בכך  אין בשוה השכר כל עמו לחלוק הנכרי נתרצה אח"כ

לו. שנותן הוא שמתנה כלום

אתה  לישראל הנכרי שאמר אח"כ לחשבון באו אם אבל
לי  מלא זוז צ' בשבת נטלתי ואני מנה בחול בלבדך נטלת
הישראל  כן אמר אם שכן וכל שוים חלקים לנו שיהיה עד
השבת  שכר שיהא בתחלה שהתנו התנאי שנמצא להנכרי
בעלמא  הערמה אלא היה לא מעט הן רב הן בלבדו להנכרי
זה  ובשביל הישראל בעד גם בשבת התעסק הנכרי אלא
חולקים  הם לכך הנכרי בעד גם בחול הישראל התעסק
ונוטלו  שבת שכר נוטל הישראל שגם ונמצא בשוה אח"כ
בפירוש  השבת יום את לו מזכיר שהרי בהבלעה שלא
כל  שכר ירצה אם לעצמו שיטול להנכרי שיניח צריך לפיכך

בשוה: עמו יחלוק ואח"כ השבתות

אם ‰ אבל ידוע השבת שכר כשהיה אמורים דברים במה
שהתנה  כיון בשוה השכר כל עמו לחלוק יכול ידוע אינו
השבת  יום שכר כנגד לבדו לו אחד יום שכר שיהא עמו

לחבירו  שוה אחד יום שכר הסתם ומן לבדו הנכרי שיטול
בשוה: השכר כל חולקין לפיכך

Â אחר וגם שנשתתפו בשעה בתחלה התנו לא ואם
בשבת  שיתעסק להנכרי הישראל אמר לא שנשתתפו
מעצמו  הנכרי אלא בחול אחד יום זה כנגד יתעסק והוא
בחול  אחד יום התעסק בלבדו והישראל בשבת התעסק
התעסק  שהנכרי בעבור בלבדו שמתעסק פירש שלא (סתם
כל  עמו לחלוק הנכרי נתרצה אח"כ אם בשבת) בלבדו
הנכרי  וגם הישראל עמו שיחשוב בלא מאליו בשוה השכר
מתירין  יש סתם עמו חלק אלא כלל השבתות לו הזכיר לא
שנוטלו  כיון שבת שכר משום איסור כאן אין שהרי
להנכרי  יניח אלא אוסרים ויש הימים שאר עם בהבלעה
לו  יניח ידוע השבתות שכר אין ואם השבתות כל שכר
עמו  יחלוק שאם בשוה עמו יחלוק והשאר השכר שביעית
שלמפרע  נמצא שבת משכר הישראל ויהנה בשוה השכר כל
הנכרי  והיה בשבתות הנכרי בעבודת חלק להישראל היה
בהפסד  לא אם עיקר וכן שלוחו היה כאילו בשבילו עובד

שנתבאר: כמו הראשונה סברא על לסמוך יש שאז גדול

בשותפות: יתנהגו איך ונכרי ישראל רמה סימן ב חלק
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Fznkg `idW ,KxAzi FnW `id iM .`EdÎKExA sFqÎoi ¥̀¨¦¦§¦§¨¥¤¦¨§¨
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LYklaE ,LziaA LYaWA mA'33"כּוEdE`xwi xW`" Edfe . ¨§¦§§§¥¤§¤§§§¤£¤¦§¨
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"minlFr inlFrlE mlFrl35: .wqtde lEHiA Fl oi`W ± §¨§§¥¨¦¤¥¦§¤§¥
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mipFf'כּו"(hl ,eh glW)FnM ,"mipFf" oFWlA aEzMd m`xTW , ¦§©¤§¨¨©¨¦§¦§
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דפרׁשת  ּבהפטרה – כּו'" לי וארׂשּתי" ּפסּוק על ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָועּיין
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בנפש Ô·ÂÈÂ(לו) שהתשובה התשובה בענין גם מזה
שעלה  הגר כנשמת ממש זהו החוטאת
מושקע  שהיה מאחר לקדושה טומאה שערי מחמישים
דומה  אינו אך לטוב. דק"נ הרע מן ויצא גמור ברע
נק' טומאה לכלל באה ולא בעצם טהורה שהיא לנשמה
בהן  שיפול כו' בתו"מ הצדיקים נשמות שהן בנים
על  הנשר הרחמנות ענין שזהו כנ"ל. בעצם הרחמנות
מקום  יש באמת אך כו'. אברתו על וישאהו ירחף גוזליו
והוא  מצדיקים. בע"ת על ביותר הרחמנות בחי' שיפול
בשאול  ונפל ונתרחק שנדח מה העצומה שפלות מצד
וצעקה  בבכי ה' אל ישוב וכאשר כו' רע דעומק תחתית
העדר  על שצועק מאביון יותר עצומה ושפלות במרירות
ביותר  העליונים רח"ר מעורר ודאי שאז כו' נפשו חיי
כו' רבים ברחמים מתים מחיה בפי' כנ"ל רום מעומק
קה"ט  דג' רע בעומק שנפלו מאותן יותר מתים ואין
המת, במות אחפוץ לא כי כמ"ש ברוחני' מות שנק'
ג' והן כו' תמותו ולמה שובו וכן כו'. מעיקרו המת

כידוע חמורות בעבירות לגמרי בלא קה"ט דרשעים
זהו  התשובה וע"י מתים קרויים בחייהם תשובה
דכל  הנ"ל מטעם דוקא ברח"ר שהוא ממש כתחה"מ
ביותר  מעלה למעלה מתעורר הרחמים יותר שהשפלות
הגרים  ונשמות בבע"ת בזה מעלה יתרון יש ונמצא כו'.
מנשמות  כו' שרים דע' השפלות מעוצם שבאים
בנשמות  יותר הרחמנות טבע עצם מ"מ אך הצדיקים.
ירחף  גוזליו על מ"ש והנה כו'. אפרוחים שנק' הצדיקים
דוקא  הקטנות בבחי' בהיותם דוקא בנש"י קאי כו'
בדמיך  מתבוססת ואראך דכתיב יצ"מ בזמן כמו עדיין
וכמ"ש  דאוי"ר. ומדות המוחין בקטנות נש"י שהוא כו'
לבד  פשוטה אמונה בבחי' רק כו' רוח מקוצר שמעו ולא
אח"כ  וגם מאוד. בהעלם הכל ואהוי"ר המוחין שכללות
עבודתם  כל עדיין כו' דבור כל ועל התורה את כשקבלו
ממש  וזהו מאד. הקטנות בבחי' הכל ואוי"ר בתו"מ
כשהן  דוקא גוזליו על רחמני שהוא הנשר מן עד"מ
לשמור  ולא לפרוח כלל כנפים להם ואין ביותר קטנים
אברתו. על וישאם לשמרם ירחף גוזליו על שאז עצמן
הנשר  ככנפי גדולים כנפים להם ויש יגדלו כאשר אבל
השמים  בגובה לפרוח יוכלו עצמן הם וודאי שאז עצמו
לחסות  שמירה וא"צ בכנפיהם א"ע וישמרו למעלה
האפרוחים  על רק רובצת האם שאין אמם בכנפי עליהם

ב  כי הקטנים כ"כ עליהם הנשר רחמנות אין ואז יותר.
ע"כ  ממש. לו בדומה שהן וביניהם בינו כלל הפרש אין

או  עליהם מרחף להיות עליהם ברחמים יתעורר לא
שהן  מאחר שלו לשמירה א"צ כי אברתו על לשאם
מזה  מובן והנמשל כו'. הכנפים בגדלות ממש כמוהו
קבלו  אשר בכל כאפרוחי' קטנים בנים שנק' בכנ"י
שמירה  וצריכים ביותר הקטנות בבחי' הוא הכל תו"מ
כמ"ש  כו'. בנין על דרביע' דאימא מקיף בבחי' עליהם
אברתו  על ישאהו וכן ירחף גוזליו על קנו יעיר כנשר
ואוי"ר  התו"מ דכל דמשום הוא והענין כו'. למעלה כו'
הקטנות  בבחי' שזהו דעשיה בנוגה בהתלבשות בא הכל
לעשות  הוי"ה הגדיל כמ"ש נש"י יגדלו לע"ל אבל מאד
יגדלו  גדפין נק' שלהם שאהוי"ר והוא כו' אלה עם
למעלה  הגבה הוא שלהם וירידה שעליה הנשר ככנפי
הרחמים  בבחי' שזהו כו'. יותר למטה ובירידה ביותר
עד  כו' אקבצך (דוקא) גדולים וברחמים וכמ"ש דוקא
דמוחין  הגדלות בבחי' שבשמים לאביהם בדומה שיהיה
ואז  כו' אותי ידעו כולם כי כו' הוי"ה כבוד ונגלה כמ"ש
כו' ירחף גוזליו על להיות מלמעלה כלל שמירה א"צ
שא"צ  צרכן כל שגדלו הנשר של האפרוחים כמשל
אדמה  אדם כך כמוהו שהן לפי כו' ברחמים להתעורר

וד"ל: כו' בנו שם ומה שמו מה וכמ"ש לעליון.
וגבוה ‡Í(לז) כו' עבדי ישכיל דכתיב במשיח הנה

דודאי  הוא הענין אדם. מבחי' למעלה מאד
שהן  האפרוחים יגדלו דרפ"ח הברורי' תשלום לאחר
כנ"ל  כו' ואהוי"ר המוחין בגדלות בנים שנק' נש"י
עיקר  אבל אברתו. על אותם לשאת יצטרך שלא באופן
דרפ"ח  הברורים מן בא אינו הללו הכנפיים גידול
כנ"ל  דוקא עמהם התשובה בצירוף אלא לבד שבתו"מ
ובעוה"ז  דוקא יחד ומע"ט בתשובה אחת שעה דיפה
למטה  שהוא לגמרי מקה"ט באה שהתשובה לפי דוקא
דבירור  מעלי' יותר מעלה למעלה לעלות בכח' יש יותר
שבע"ת  דבמקום וכידוע תו"מ. שע"י טו"ר עה"ד
ומשיח  נגאלין תשובה עושין אנו אם וע"כ כו' עומדים
בחי' הן דצדיקים בתיובתא צדיקייא לאתבא אתא
כו'. דוקא הבירורים מחמת ואוי"ר במוח דאדם גדלות
ככנפי  ברו"ש כנפיהם יגדלו דוקא התשובה צירוף וע"י
עליונים  המים פני על שטין שיהיו וזהו עצמו. הנשר
שכר  קיבול שהוא אע"פ העוה"ב מחיי למעלה דח"ע
משכר  גדול מק"נ שנלקחה עצמה המצוה אך המצות.
תשובה  ע"י ודוקא וד"ל כו' הברור תשלום אחר שלה
לנשמות  שיעשה והוא יותר למעלה שעולים מע"ט עם
יותר  שזהו עצמם. בכח לשוט שיוכלו נשרים כנפי
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בנפש Ô·ÂÈÂ(לו) שהתשובה התשובה בענין גם מזה
שעלה  הגר כנשמת ממש זהו החוטאת
מושקע  שהיה מאחר לקדושה טומאה שערי מחמישים
דומה  אינו אך לטוב. דק"נ הרע מן ויצא גמור ברע
נק' טומאה לכלל באה ולא בעצם טהורה שהיא לנשמה
בהן  שיפול כו' בתו"מ הצדיקים נשמות שהן בנים
על  הנשר הרחמנות ענין שזהו כנ"ל. בעצם הרחמנות
מקום  יש באמת אך כו'. אברתו על וישאהו ירחף גוזליו
והוא  מצדיקים. בע"ת על ביותר הרחמנות בחי' שיפול
בשאול  ונפל ונתרחק שנדח מה העצומה שפלות מצד
וצעקה  בבכי ה' אל ישוב וכאשר כו' רע דעומק תחתית
העדר  על שצועק מאביון יותר עצומה ושפלות במרירות
ביותר  העליונים רח"ר מעורר ודאי שאז כו' נפשו חיי
כו' רבים ברחמים מתים מחיה בפי' כנ"ל רום מעומק
קה"ט  דג' רע בעומק שנפלו מאותן יותר מתים ואין
המת, במות אחפוץ לא כי כמ"ש ברוחני' מות שנק'
ג' והן כו' תמותו ולמה שובו וכן כו'. מעיקרו המת

כידוע חמורות בעבירות לגמרי בלא קה"ט דרשעים
זהו  התשובה וע"י מתים קרויים בחייהם תשובה
דכל  הנ"ל מטעם דוקא ברח"ר שהוא ממש כתחה"מ
ביותר  מעלה למעלה מתעורר הרחמים יותר שהשפלות
הגרים  ונשמות בבע"ת בזה מעלה יתרון יש ונמצא כו'.
מנשמות  כו' שרים דע' השפלות מעוצם שבאים
בנשמות  יותר הרחמנות טבע עצם מ"מ אך הצדיקים.
ירחף  גוזליו על מ"ש והנה כו'. אפרוחים שנק' הצדיקים
דוקא  הקטנות בבחי' בהיותם דוקא בנש"י קאי כו'
בדמיך  מתבוססת ואראך דכתיב יצ"מ בזמן כמו עדיין
וכמ"ש  דאוי"ר. ומדות המוחין בקטנות נש"י שהוא כו'
לבד  פשוטה אמונה בבחי' רק כו' רוח מקוצר שמעו ולא
אח"כ  וגם מאוד. בהעלם הכל ואהוי"ר המוחין שכללות
עבודתם  כל עדיין כו' דבור כל ועל התורה את כשקבלו
ממש  וזהו מאד. הקטנות בבחי' הכל ואוי"ר בתו"מ
כשהן  דוקא גוזליו על רחמני שהוא הנשר מן עד"מ
לשמור  ולא לפרוח כלל כנפים להם ואין ביותר קטנים
אברתו. על וישאם לשמרם ירחף גוזליו על שאז עצמן
הנשר  ככנפי גדולים כנפים להם ויש יגדלו כאשר אבל
השמים  בגובה לפרוח יוכלו עצמן הם וודאי שאז עצמו
לחסות  שמירה וא"צ בכנפיהם א"ע וישמרו למעלה
האפרוחים  על רק רובצת האם שאין אמם בכנפי עליהם

ב  כי הקטנים כ"כ עליהם הנשר רחמנות אין ואז יותר.
ע"כ  ממש. לו בדומה שהן וביניהם בינו כלל הפרש אין

או  עליהם מרחף להיות עליהם ברחמים יתעורר לא
שהן  מאחר שלו לשמירה א"צ כי אברתו על לשאם
מזה  מובן והנמשל כו'. הכנפים בגדלות ממש כמוהו
קבלו  אשר בכל כאפרוחי' קטנים בנים שנק' בכנ"י
שמירה  וצריכים ביותר הקטנות בבחי' הוא הכל תו"מ
כמ"ש  כו'. בנין על דרביע' דאימא מקיף בבחי' עליהם
אברתו  על ישאהו וכן ירחף גוזליו על קנו יעיר כנשר
ואוי"ר  התו"מ דכל דמשום הוא והענין כו'. למעלה כו'
הקטנות  בבחי' שזהו דעשיה בנוגה בהתלבשות בא הכל
לעשות  הוי"ה הגדיל כמ"ש נש"י יגדלו לע"ל אבל מאד
יגדלו  גדפין נק' שלהם שאהוי"ר והוא כו' אלה עם
למעלה  הגבה הוא שלהם וירידה שעליה הנשר ככנפי
הרחמים  בבחי' שזהו כו'. יותר למטה ובירידה ביותר
עד  כו' אקבצך (דוקא) גדולים וברחמים וכמ"ש דוקא
דמוחין  הגדלות בבחי' שבשמים לאביהם בדומה שיהיה
ואז  כו' אותי ידעו כולם כי כו' הוי"ה כבוד ונגלה כמ"ש
כו' ירחף גוזליו על להיות מלמעלה כלל שמירה א"צ
שא"צ  צרכן כל שגדלו הנשר של האפרוחים כמשל
אדמה  אדם כך כמוהו שהן לפי כו' ברחמים להתעורר

וד"ל: כו' בנו שם ומה שמו מה וכמ"ש לעליון.
וגבוה ‡Í(לז) כו' עבדי ישכיל דכתיב במשיח הנה

דודאי  הוא הענין אדם. מבחי' למעלה מאד
שהן  האפרוחים יגדלו דרפ"ח הברורי' תשלום לאחר
כנ"ל  כו' ואהוי"ר המוחין בגדלות בנים שנק' נש"י
עיקר  אבל אברתו. על אותם לשאת יצטרך שלא באופן
דרפ"ח  הברורים מן בא אינו הללו הכנפיים גידול
כנ"ל  דוקא עמהם התשובה בצירוף אלא לבד שבתו"מ
ובעוה"ז  דוקא יחד ומע"ט בתשובה אחת שעה דיפה
למטה  שהוא לגמרי מקה"ט באה שהתשובה לפי דוקא
דבירור  מעלי' יותר מעלה למעלה לעלות בכח' יש יותר
שבע"ת  דבמקום וכידוע תו"מ. שע"י טו"ר עה"ד
ומשיח  נגאלין תשובה עושין אנו אם וע"כ כו' עומדים
בחי' הן דצדיקים בתיובתא צדיקייא לאתבא אתא
כו'. דוקא הבירורים מחמת ואוי"ר במוח דאדם גדלות
ככנפי  ברו"ש כנפיהם יגדלו דוקא התשובה צירוף וע"י
עליונים  המים פני על שטין שיהיו וזהו עצמו. הנשר
שכר  קיבול שהוא אע"פ העוה"ב מחיי למעלה דח"ע
משכר  גדול מק"נ שנלקחה עצמה המצוה אך המצות.
תשובה  ע"י ודוקא וד"ל כו' הברור תשלום אחר שלה
לנשמות  שיעשה והוא יותר למעלה שעולים מע"ט עם
יותר  שזהו עצמם. בכח לשוט שיוכלו נשרים כנפי
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כשהן  אברתו על שישאהו במ"ת שהיה ממה נעלה
ממש  אלי אתכם ואביא שא' אע"פ מאד הקטנות בבחי'

עצמן  מכח כששטין משא"כ כלל עצמם מכח זה אין
וד"ל: דלעיל הקושי' כל יתו' ובזה וד"ל.
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`nz cEOr ± b sirq xF` Kxr a wlg c"Ag mikxrd xtq d`xE .Kli`e [`lx]¨¥¨§¥¥¤¨£¨¦©©¥¤¥¤¨¦©

.Kli`ë¥¨
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EriRWIWM z`fle ,Ff dNEbq KxAzi mXd mdA riAhd¦§¦©¨¤©¥¦§¨¥§¨§¨Ÿ§¤©§¦
.'Ek drRWddA WOn mgM EpYi iM ,mzEnvrA EPYWi md¥¦§©§©§¨¦¦§Ÿ¨©¨§©©§¨¨
`xA KxAzi mXdW xg`OW ,cnl dY` xaC `vFOnE¦¨¨¨©¨¨¥¤¥©©¤©¥¦§¨©¨¨
xnge lwe oMWÎlM ,oM m` ,Ff dNEbq odA WIW mi`xap¦§¨¦¤¥¨¤§¨¦¥¨¤¥§©¨Ÿ¤
lr df xnge lw xxFWOd xn`W FnM ,df Wi KxAzi FAW¤¦§¨¥¥¤§¤¨©©§¥©¨Ÿ¤¤©

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

.41.e ,b ik`ln©§¨¦

.42oeiqÎxc` hTEln mixn`Od xtq d`xE .ai wxR a wlg mikFap dxFn d`x§¥¤§¦¥¤¤¤§¥¥¤©©£¨¦§¨£¨¦¨

.brw cEOr©

.43.b wxR Wix lirl§¥¥¤¤

.44.gk ,n dirWi§©§¨

.45.e ,h dingp§¤§¨

.46.xgXd zNtY gqFp©§¦©©©©

c"ag i`iyp epizeax zxezn

xn` ± mixg` mipipr47m` ,rnWi `ld of` rhFpd" : ¦§¨¦£¥¦¨©£©Ÿ¤£Ÿ¦§¨¦
Ep`W zEnlXd lMW ,xnFlM ."'Ek hiAi `ld oir xvFi¥©¦£Ÿ©¦§©¤¨©§¥¤¨
,FA mi`vnPW `hiWR ,ei`ExaA EpOn mikWnp mi`Fx¦¦§¨¦¦¤¦§¨§¦¨¤¦§¨¦

.zilkze uw oi`l d`ltpe dxizi dlrnA `EdW `N ¤̀¨¤§©£¨§¥¨§¦§¨¨§¥¥§©§¦

dign KxAzi `EdW zEdl`d zEIgW oM mB `Ed Kke§¨©¥¤©¨¡Ÿ¤¦§¨¥§©¤
Ff dkWnd ,oibxc lM sFq cr oibxc lM Wixn zFnlFrd̈¨¥¥¨©§¦©¨©§¦©§¨¨
FnM `N` ,WOn FzEnvre FzEdn zpigAn Fpi` Flv ¤̀§¥¦§¦©¨§©§©¨¤¨§
mEW xF`OdA oi`W ,l"PM xF`Od on hXRzOd eiGd oipr¦§©©¦©¦§©¥¦©¨©©¤¥§©¨

.mFlWe qg iEPiW¦©§¨

`Ed dPd ,calA "eif" zpigA `EdW iR lr s`e§©©¦¤§¦©¦¦§©¦¥
`d iM .sFqÎoi` FzEnvrW FnM WOn sFqÎoi` zpigaAxF ¦§¦©¥©¨§¤©§¥¦¨

FnM ,dx`d zEdn Fpipr WnXd eif ixdW .xF`Od oirn¥¥©¨¤£¥¦©¤¤¦§¨¨¤¨¨§
ipEIg oipr `Ed WtPd eife .ixidA mvr WnXd xECM sEBW¤©©¤¤¤¤§¦¦§¦©¤¤¦§¨¦¦

("hiiwicrArl")ige df zEIg lAwn `EdW ,sEBA hXRzn §¤§¤¦©¦§©¥©¤§©¥©¤§©
didi ok FnMW ,miIg gEx `id WtPd zEdOW itl ,EpOn¦¤§¦¤¨©¤¤¦©©¦¤§¥¦§¤

.zipEIg dx`d FxF`¤¨¨¦¦

,zE`ivOd aiIEgOd FzEnvre FzEdn dPd zFidl ,Kke§¨¦§¦¥¨§©§©§¨©§¦
KiWnIWM ,miIgd iIg `Ede ,FzlEf oi`e ,`Ed FCal `EdW¤§©§¥¨§©¥©©¦§¤©§¦
`Ed Dpipr ,l"PM eif zpigaA dx`d dNbie EpOn xi`ie§¨¦¦¤¦©¤¤¨¨¦§¦©¦©©¦§¨¨

aEzMW Edfe .WOn sFqÎoi` zpigaA miIg zkWnd48 ©§¨©©¦¦§¦©¥©¨§¤¤¨
dfA ice .eife cFd :WExitE ,"'Ek minWe ux` lr FcFd"©¤¤§¨¨¦¥§¦§©¨¤
FA mxFB zFnlFrA zEIgd zkWnd oi`X liMUdlE oiadl§¨¦§©§¦¤¥©§¨©©©¨¨¥

.lWnA l"PM mFlWe qg iEPiW¦©§¨©©§¨¨

:lWnPl dnFC lWOd oi`X ,ricFdl Kixv dGW `N ¤̀¨¤¤¨¦§¦©¤¥©¨¨¤©¦§¨

`liOn dPOn d`A WnXdn dx`d dPd ,lWOAW¤©¨¨¦¥¤¨¨¥©¤¤¨¨¦¤¨¦¥¨

zlrn dfaE .dzx`d rFpnl WnXA gM oi`X cr ,aEIgaE§¦©¤¥Ÿ©©¤¤¦§©¤¨¨¨¨¤©£©
zpigaA xi`Od on xzFi dNErn rtW zpigaA riRWOd©©§¦©¦§¦©¤©§¨¥¦©¥¦¦§¦©
riRWdl ,FpFvxA diElY riRWOd on rtXd iM ,dx`d¤¨¨¦©¤©¦©©§¦©§¨¦§§©§¦©
FgkA d`AW itNW ,`ilY `dA `dC zn`aE .rFpnl F`¦§©¤¡¤§¨§¨©§¨¤§¦¤¨¨§Ÿ
dn ;rFpnl F` wFqrl m` xgai okle ,DA FcxFhl KixSW¤¨¦§§¨§¨¥¦§©¦©£¦§©©
Fl oi` ,`liOn d`AW ,xF`Od on dx`ddA oM oi`X¤¥¥§©¤¨¨¦©¨¤¨¨¦¥¨¥

.dfA dxigA§¦¨¨¤
ipW FA Wi KxAzi FA la` ,cal mi`xaPA Edf K ©̀¤©¦§¨¦§©£¨¦§¨¥¥§¥
dx`ddW Epiide .EpOn mikWnp mlEM ixdW ,zFiEnilXd©§¥¤£¥¨¦§¨¦¦¤§©§¤©¤¨¨
hEWRd FpFvxAW Epiid ,mlFrd `xaPWkE .FpFvxA diElY§¨¦§§¤¦§¨¨¨©§¤¦§©¨
eif zpigaA Ff dx`dW l"PM ,dx`d EpOn xi`dl `Ed§¨¦¦¤¤¨¨©©¤¤¨¨¦§¦©¦

.'Ek miIgd lM xFwn `id dPd ,cal§©¦¥¦§¨©©¦
xF`nA lElM xF`d did mlFrd `xaPW mcFw okle§¨¥¤¤¦§¨¨¨¨¨¨¨©¨
KxAzi Flv` zlFkiA WIW ,xnFl dvFx ,lWn Kxc lr©¤¤¨¨¤©¤¥¦¤¤§¦§¨¥
,sFqÎoi` EdGW ,l"PM eif zpigaA xi`dlE mlFrd zFigdl§©£¨¨§¨¦¦§¦©¦©©¤¤¥
Ff dkWnd iM ,iENib zpigaA df eif EpOn xi`d KM xg`e§©©¨¥¦¦¤¦¤¦§¦©¦¦©§¨¨

ici lr `idoFvx.mFlWe qg `liOn `le `weC ¦©§¥¨©§¨§Ÿ¦¥¨©§¨
dlrnl `EdW ,hEWR oFvx `Ed ,"oFvx" EpixnF` oipre§¦§©§¥¨¨¨¤§©§¨
mB zFxitq c"EiAW mbdW .zFxitq c"EiC oFvx zpigAn¦§¦©¨§§¦¤£©¤©§¦©
`Ed" l"f m"Anxd azMW KxC lr ,"cg` FpFvxE `Ed" oM¥§¤¨©¤¤¤¨©¨©§©©
dlrnl Epxn` xaM ,l"PM "'Ek rCOd `Ede rcFId©¥©§©©¨©©§¨¨©§§©§¨
.dGn mb dlrn dlrnl KxAzi FzEnvre FzEdOW¤¨§©§¦§¨¥§©§¨©§¨©¦¤
aEIg KxcA Fpi`W lFlWl wx Epiid ,mW "oFvx" EpixnF`e§§¥¨¨©§©¦§¤¥§¤¤¦
xEIve zbVd EpOn mlrPW mW Epxn` xakE ,mFlWe qg©§¨§¨¨©§¨¤¤¡©¦¤©¨©§¦

cal dpEn`A `N` ,KxAzi FzEdn: ¨¦§¨¥¤¨¤¡¨§©
Fxzi zWxR ,zEwl` zpn`d zevn¦§©©£¨©¡Ÿ¨¨©¦§

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

.47.h ,cv miNdY§¦¦.48.bi ,gnw miNdY§¦¦

•
.c

y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

ÌÓ‡Â הלא בשר, לי מאין משה אמר מדוע צ"ל לפ"ז
מצד  בודאי וא"כ דיעה דור היו המדבר דור
מאין  להם אמר ולמה בשר, לאכול יכולים היו מעלתם
הבשר  מעלת היות דעם הוא הענין אך בשר. לי
מבחי' מאד נעלה הי' משרע"ה מ"מ התלהבות שמוסיף
ענין  כי הבירור, לאחר שהם כמו אף הבשר של גבורות
אהבה  בבחי' להיות מהבשר שנעשה ההתלהבות
אבל  שאוהב, מי יש בבחי' עדיין הוא הנה אש ברשפי
תכלית  שהוא אין בחי' שהוא מה ונחנו כתי' במשה
והגם  דבשר. אש מרשפי נעלה מאד שגבוה הביטול

אך  גבורות, בבחי' התלהבות בחי' ג"כ יש שבמדריגתו
בחי' נק' והוא ואין, ביטול בבחי' כלולה ההתלהבות
מבירור  הנולדים הגבורות משא"כ דאבא, גבורות
דז"א, גבורות או דאימא גבורות בחי' הוא הבשר
ולגבי  כו', ההתלהבות שנרגש ודבר יש בחי' שהוא
שהוא  הרבה, ממנו ולמטה היא זוטרתא מילתא משה
ולכן  ממש. אין בבחי' הביטול תכלית מ"ה בחי' הי'
הבשר  בחי' שיומשך יתכן האיך בשר, לי מאין אמר
האין  מבחי' וביטול, יש בבחי' הגבורות בחי' שהוא
אין  בחי' מ"ה כח דחכמה הביטול בחי' שהוא דחכ'
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דבינה, היש לגבי אין ונק' תמצא מאין שהחכ' ממש,
ממדריגתו. זה יומשך והאיך דבשר הגבורות נגד כ"ש

ÔÎ‡ תקצר ה' היד לו שהשיב שזהו כן אינו באמת
הגבה  הוא דחכ' שהאין היות עם כי והיינו בתמי',
ה' היד מ"מ דבשר, דגבורות היש מבחי' נעלה מאד
הגבורות  בבחי' גם שיומשך יכול כל הוא והרי תקצר,
להשפיל  יכול ה' יד כי דחכ', האין מבחי' דבשר והיש
דוקא  חי אל אל ירננו ובשרי לבי וכענין מאד. למטה
את  שהעביר מי אף כי והיינו ועצמותו, מהותו בחי'
האמיתי  הדרך יראו ולא להם עינים שכ' כענין הדרך,
שמושלת  היא הבהמית ונפשו והסתכלות, ראי' בבחי'

נה"א עליו  בבחי' הנפש כלות לבחי' לבוא יכול ואינו ,
עצתו  זאת הנה החיוניות, ונה"ב הגוף מאסר מצד
היא  אפי' שהיא כמו גם נפשי כלתה כלה בבחי' להיות
מ"מ  הבהמית, החיונית נפשו מצד סומא או כו' חיגרת
ירננו  ובשרי לבי בחי' ע"י האלקית לנפשו מעכב זה אין
אינם  גשמיים שהם ע"י ובשר לב כי והיינו חי, אל אל
בחי' חיותם למקור וחפצם תשוקתם להיות יכולים
הצמצומים  גברו כי חיותם, המשפיע ב"ה אוא"ס
ע"כ  העלם, אחר ובהעלם בהסתר מאד רבי' והמסכי'
הנפש  וחיי מקור שהוא ה' לחצרות לכלות נכספי' אינם
באמונה  יתבונן כאשר והוא חי, אל אל ירננו כאשר כ"א
סוכ"ע  מבחי' מעלה למעלה שהוא בה' האמיתיות

הדל  שכלינו לפי שרק כלל, עלמין ובחי' בגדר שאינו
ממכ"ע  שהוא עליו אומרים אנו אותו משיגי' אנו שאין
נעלה  מאד וגבוה ונשא רם הוא באמת אבל וסוכ"ע,
בענין  שייך סוכ"ע בחי' שבאמת סוכ"ע, מבחי' אפי'
השפעה  שבחי' לאמר החיות והמשכת לנבראי' השפעה
רק  עלמין בתוך ונתפסת מתלבשת אינה דסוכ"ע זו
שבאמת  מקיף, בבחי' עליהן וסובב מהם למעלה שזהו
הארת  בבחי' רק שייך אינו וסובב ממלא דבחי' כ"ז
שבא  קודם ומהותו עצמותו בבחי' אבל ב"ה, אוא"ס
לא  כלל עלמין בחי' שייך לא דסוכ"ע זו השפעה לבחי'
בזה  ובינתו שכלו יעמיק וכאשר ממלא. ולא סובב
גבוה  מבחי' היא הנ"ל שהתבוננות מחמת הנה הרבה
כחשוכה  ולפניו ית' ומהותו עצמותו בחי' דהיינו מאד
מזה  הנמשך הנ"ל ההתבוננות היא יכולה לכן כאורה
הם  גם להיות הגשמיים ובשרו לבו עד גם לנגוע
ממש  בו לדבקה ית' אליו לכלות וחפצם תשוקתם
שמחמת  חי אל אל ירננו ובשרי לבי וזהו כליון. בבחי'
חי  אל בחי' ובעצמו בכבודו בעצומ"ה ההתבוננות
יכול  זו בחי' מחמת דסוכ"ע, השפעה לבחי' שבא קודם
לבחי' יבוא הגשמי והבשר הלב שגם מטה למטה לירד
בשם  ידבר משה ע"פ בביאור בת"א ועמ"ש מזה, כליון
מהתיקון  שרשם בי"ע עולמות שג' רבא האדרא

כמוך. אל מי שהוא דא"א ת"ד די"ג הראשון
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דבינה, היש לגבי אין ונק' תמצא מאין שהחכ' ממש,
ממדריגתו. זה יומשך והאיך דבשר הגבורות נגד כ"ש

ÔÎ‡ תקצר ה' היד לו שהשיב שזהו כן אינו באמת
הגבה  הוא דחכ' שהאין היות עם כי והיינו בתמי',
ה' היד מ"מ דבשר, דגבורות היש מבחי' נעלה מאד
הגבורות  בבחי' גם שיומשך יכול כל הוא והרי תקצר,
להשפיל  יכול ה' יד כי דחכ', האין מבחי' דבשר והיש
דוקא  חי אל אל ירננו ובשרי לבי וכענין מאד. למטה
את  שהעביר מי אף כי והיינו ועצמותו, מהותו בחי'
האמיתי  הדרך יראו ולא להם עינים שכ' כענין הדרך,
שמושלת  היא הבהמית ונפשו והסתכלות, ראי' בבחי'

נה"א עליו  בבחי' הנפש כלות לבחי' לבוא יכול ואינו ,
עצתו  זאת הנה החיוניות, ונה"ב הגוף מאסר מצד
היא  אפי' שהיא כמו גם נפשי כלתה כלה בבחי' להיות
מ"מ  הבהמית, החיונית נפשו מצד סומא או כו' חיגרת
ירננו  ובשרי לבי בחי' ע"י האלקית לנפשו מעכב זה אין
אינם  גשמיים שהם ע"י ובשר לב כי והיינו חי, אל אל
בחי' חיותם למקור וחפצם תשוקתם להיות יכולים
הצמצומים  גברו כי חיותם, המשפיע ב"ה אוא"ס
ע"כ  העלם, אחר ובהעלם בהסתר מאד רבי' והמסכי'
הנפש  וחיי מקור שהוא ה' לחצרות לכלות נכספי' אינם
באמונה  יתבונן כאשר והוא חי, אל אל ירננו כאשר כ"א
סוכ"ע  מבחי' מעלה למעלה שהוא בה' האמיתיות

הדל  שכלינו לפי שרק כלל, עלמין ובחי' בגדר שאינו
ממכ"ע  שהוא עליו אומרים אנו אותו משיגי' אנו שאין
נעלה  מאד וגבוה ונשא רם הוא באמת אבל וסוכ"ע,
בענין  שייך סוכ"ע בחי' שבאמת סוכ"ע, מבחי' אפי'
השפעה  שבחי' לאמר החיות והמשכת לנבראי' השפעה
רק  עלמין בתוך ונתפסת מתלבשת אינה דסוכ"ע זו
שבאמת  מקיף, בבחי' עליהן וסובב מהם למעלה שזהו
הארת  בבחי' רק שייך אינו וסובב ממלא דבחי' כ"ז
שבא  קודם ומהותו עצמותו בבחי' אבל ב"ה, אוא"ס
לא  כלל עלמין בחי' שייך לא דסוכ"ע זו השפעה לבחי'
בזה  ובינתו שכלו יעמיק וכאשר ממלא. ולא סובב
גבוה  מבחי' היא הנ"ל שהתבוננות מחמת הנה הרבה
כחשוכה  ולפניו ית' ומהותו עצמותו בחי' דהיינו מאד
מזה  הנמשך הנ"ל ההתבוננות היא יכולה לכן כאורה
הם  גם להיות הגשמיים ובשרו לבו עד גם לנגוע
ממש  בו לדבקה ית' אליו לכלות וחפצם תשוקתם
שמחמת  חי אל אל ירננו ובשרי לבי וזהו כליון. בבחי'
חי  אל בחי' ובעצמו בכבודו בעצומ"ה ההתבוננות
יכול  זו בחי' מחמת דסוכ"ע, השפעה לבחי' שבא קודם
לבחי' יבוא הגשמי והבשר הלב שגם מטה למטה לירד
בשם  ידבר משה ע"פ בביאור בת"א ועמ"ש מזה, כליון
מהתיקון  שרשם בי"ע עולמות שג' רבא האדרא

כמוך. אל מי שהוא דא"א ת"ד די"ג הראשון
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אלול  בחודש לו. ואני ואח"כ לי דודי ולכן דלעילא, אתערותא – ניסן בחודש וגו'. לדודי אני בפסוק שאלות
תומ"צ  לקיים לנשמה כח נותנים – אותו משביעין החסרונות. ותיקון צדק חשבון ע"י לאלקות, האדם קירוב –

זמן. ובכל מקום בכל

*È‡"1 קדם והּנה ּבּׁשֹוׁשּנים". הרעה לי ודֹודי לדֹודי ¬ƒְְְִִִִִֵֶֶַַָֹֹ
נאמר  הרעה 2לזה לֹו ואני לי "ּדֹודי ֱֲִִִֶֶֶַַָָֹ

וצרי לי", ודֹודי לדֹודי "אני נאמר וכאן ְְְְֱֲִִִִִִֶַַַָָּבּׁשֹוׁשּנים",
לדֹודי", "אני קדם לי" "ּדֹודי נאמר ּׁשּפעם מה ְְֱֲִִִִִֶֶֶַַַַָֹלהבין
לי", "ודֹודי ּכ ואחר קדם, לדֹודי" "אני נאמר ְְְֱֲִִִִֶֶַַַַַָֹּופעם

ּובּזהר  ּבּׁשֹוׁשּנים". "הרעה ענין מה 3ּומהּו איתא, ְִִִֶַַַַַַַָָֹֹ
ּדסחרין  עּלין ּתליסר לּה אית ּכנסת א ּׁשֹוׁשּנה הכי אּוף , ְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָ

ּדרחמי  מכילין ּתליסר לּה אית מּדֹות ב יׂשראל י"ג ׁשהן ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָ

הרחמים  מּדֹות י"ג ּׁשּיכּות מה להבין, וצרי ְְֲֲִִִִִַַַַָָָָָהרחמים.
איתא, כ ּדף ׁשמֹות ּובּזהר לי". ודֹודי לדֹודי ְְְֲִִִִִַַַַָֹל"אני
ׁשּיכּות  להבין וצרי ּבּתֹורה. ׁשּׁשֹונים ּבּׁשֹוׁשּנים" ְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֹ"הרעה
להבין  צרי הענין ּובכללּות הרחמים. מּדֹות לי"ג ְְְְֲִִִִִִַָָָָָָָּתֹורה
למה  הרחמים מּדֹות וי"ג ּתֹורה הענינים ּדׁשני ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָהּׁשּיכּות
ּדענין  הּוא, הענין א לי". ודֹודי לדֹודי "אני ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָּׁשאֹומר
הם  לי" ודֹודי לדֹודי ו"אני לֹו" ואני לי "ּדֹודי ְְְֲֲִִִִִִִִֵַַַהּכתּובים
אפן  ּכללּות ּדהּנה הוי', ּבעבֹודת ואפנים ּדרכים ְְְְֲֲֳִִִֵֵֶַַָָָָָָֹׁשני
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מעלה, ׁשל הּגּלּוים אפן לפי הּוא ה' ּבעבֹודת ְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָֹהעבֹודה
ּבדר האחד ּגּלּוּיים, אפני ׁשני יׁש מעלה ׁשל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּדבהּגּלּויים

ּדלתּתא  אתערּותא ּדלעּלא ׁשהתעֹוררּות ג אתערּותא , ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָ
ּבדר והּׁשני ׁשּלמעלה, התעֹוררּות ידי על ּבאה ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּלמּטה

ּדלעּלא  אתערּותא ּדלתּתא ׁשההתעֹוררּות ד אתערּותא , ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָ
ׁשּׁשני  ׁשּלמעלה, ההתעֹוררּות ּוממׁשכת ּגֹורמת ְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּלמּטה
ותׁשרי, ּדניסן עבֹודה זמּני ּבׁשני הם אּלּו ּגּלּוּיים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵַָָָאפני
ׁשההתעֹוררּות  ּדלעּלא, אתערּותא ּבדר הּוא ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָּדבניסן
מ"ן  ּבהעלאת ׁשּיתעֹורר האדם את לעֹורר מלמעלה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּבאה
אֹומר  זה ועל ׁשּבּלב, ּבעבֹודה הּמצות ּומעׂשה ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹּדתֹורה
ּׁש"אני  מה זה להיֹות לדֹודי", "ואני קדם לי" ְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַֹ"ּדֹודי
ּׁשהאדם  מה ׁשּלמּטה ההתעֹוררּות ענין ׁשהּוא ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָלדֹודי"
ׁשהּוא  לי" "ּדֹודי ידי על הּוא לאלקּות, ְְֱִִִֵֵֶֶַָֹמתקרב
הּוא  הּגּלּוי אפן הּנה ּתׁשרי ּובחדׁש ּדלעּלא, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹהאתערּותא
ּדהתחלת  ּדלעּלא, אתערּותא ּדלתּתא ְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָּבאתערּותא
אלּול, ּבחדׁש הּוא ּתׁשרי וחדׁש הּׁשנה ּדראׁש ְְְְֱֲִֵֶֶַָָָָֹֹֹהעבֹודה
קרּוב  ּכללּות הינּו ּכללית, עבֹודה ׁשהיא ּבין הוי' ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָּדעבֹודת
ּפרטית  עבֹודה ׁשהיא ּובין לאלקּות, ׁשּמתקרב ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹהאדם
הּוא  לאלקּות, מתקרב ׁשהאדם הּפרטּיים הענינים ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹּבאחד

ה  הסּתּכלּות ׁשהּוא ההתּבֹוננּות ידי על ּבמעמדֹורק חזקה ְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָ
על  ּוכמֹו להׁשלים, ּׁשּצרי מה מחסֹוריו לדעת ְְְְִִֶַַַַַַַָָָָּומּצבֹו

ּתחּלה  הרי ּכלי, לתּקן צרי ּכׁשאּמן ּבגׁשמּיּות, מׁשל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻּדר
להסיר  צרי ואבר חלק איזה ולדעת אֹותּה לבּדק ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹצרי
ויׁשנם  ּתּקּון, צרי אבר ואיזה ּבחדׁש ּולהחליפֹו ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָלגמרי
ּבלבד, וכּבּוס נּקיֹון רק ּכלל ּתּקּון צריכים ׁשאינם ְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָָָאברים
ּבהעבֹודה  ׁשּמתחיל ׁשּקדם הרּוחנית, ּבהעבֹודה הּוא ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹוכן
ּומּצבֹו ּבמעמדֹו היטב להתּבֹונן צריכים עצמֹו, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָלתּקן
והּפּו התנּצלּות ׁשּום ּבלי ּבנפׁשֹו צדק חׁשּבֹון ְְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַולעׂשֹות
ּומּצבם  מעמדם ׁשּיֹודעים ּכאּלּו ׁשּיׁשנם עצמֹו, ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּבזכּות
ּגם  ולפעמים טֹוב אינם אׁשר היטב יֹודעים ּבעצמם ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָוהם
ּבטענֹות  ּומתנּצלים עצמם ּבזכּות מהּפכים הם אבל ְְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָרע,
זֹו ׁשהתנּצלּות זאת לבד ּדהּנה הּמקֹום, ּותנאי הּזמן ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹּתנאי
סֹוף  סֹוף ּכי אמּתית, ּבלּתי היא הּנה הֹועיל, ללא ְְֲִִִִִִִִִֵֹהיא
ׁשּבית  ּבזמן ּתלּויֹות והּבלּתי נצחּיֹות הן ּומצוֹות ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָּתֹורה
ּבׁשוה, זמן ּובכל מקֹום ּבכל הם ּובארץ קּים ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָהּמקּדׁש
ּבׁשביל  היא למּטה נׁשמתֹו וירידת האדם ּבריאת ְְְְְְִִִִִִִִַַַַָָָָָותכלית
ענין  ּדזהּו ּדוקא, ּבעבֹודה ּומצוֹות הּתֹורה ְְְְֲִִִֶַַַַָָָקּיּום
לעבד  ּבּנׁשמה ּכח ׁשּנֹותנים צּדיק", ּתהי אֹותֹו ְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָֹֹ"מׁשּביעין
ּבמקֹום  היא אם ואּדרּבא מקֹום, ּובכל זמן ּבכל ְְְְְְֲִִַַַָָָָָָָעבֹודתּה
יׁש ּכי לדעת צרי ּבעבֹודתּה, לּה ׁשּמבלּבלים ּכזה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּובזמן
ּבכל  ּומצוה ּתֹורה ּבאֹור ּולהאיר הּכל על להתגּבר ּכח ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָֹֹלֹו

ׁשהּוא. ֶָמקֹום

ומקום. בזמן פרטית הבירורים" "עבודת יש נשמה לכל גברא. חובת היא ה' עבודת
צריך  היה איך ששוכח עד הירוד, מצבו על בטענות עצמו את מטעה אדם לפעמים

שחת. מרדת עצמו יציל תשובה וע"י להתנהג.

העבֹודה e‡·e¯ב) ענין ּכללּות ּדהּנה הּוא, הענין ≈ְְְְֲִִִֵַָָָָָ
אחד  ּבכל ּגברא חֹובת היא הוי' ְְֲֲִֶַַַַָָָָָּבעבֹודת

ׁשּכתּוב  ּכמֹו מּיׂשראל, עבדים,4ואחד יׂשראל בני לי "ּכי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָ
הם  יׂשראל ּדנׁשמֹות הם" "עבדי אֹומר הם", ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַָָָעבדי
להׁשלים  והּוא הּוא, ּברּו סֹוף אין לעצמּות ְְְְְֲִִֵַַָָעבדים
יתּבר ּבעצמּותֹו ּומׁשרׁשת הּנטּועה הּפנימית ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻהּכּונה
הּנבראים. עבֹודת ּובטעם הּבריאה ּכּונת ּבטעם ְְְְְֲִִִִַַַַַַַַַָָָָּכביכֹול
ּבין  והעבד על, ּבקּבלת הּוא עבד עבֹודת ּבגׁשמּיּות ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹוהּנה
ורק  אדֹונֹו, ּבעבֹודת מחּיב רֹוצה אינֹו אם ּובין רֹוצה ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָֻאם
עבֹודתֹו מׁשלים אז ּברצֹון אדֹונֹו עבֹודת עֹוׂשה ְְְֲֲֲֲִֶֶַַַָָָּדכאׁשר
עבֹודתֹו ּבעד ׂשכרֹו על ּובא לאדֹונֹו, רּוח נחת ְְְֲֲֶַַַַַַָָָועֹוׁשה
נאמן", "עבד ונקרא לאדֹונֹו ׁשעׂשה רּוח הּנחת ְְְֱֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָָּובעד
מעּנׁשים  ּכלל, עֹוׂשה ׁשאינֹו אֹו ּברצֹון ׁשּלא ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָֹּוכׁשעֹוׂשה
ּבענין  הּוא וכן עבֹודתֹו. להׁשלים אֹותֹו וכֹופים ְְְְְְֲִִִֵַַָאֹותֹו
ּבׁשם  נקראת למעלה ׁשהיא ּכמֹו ׁשהּנׁשמה ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָהּנׁשמה,

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו אלקיכם",5"ּבן", לה' אּתם "ּבנים ְֱִֵֵֶֶֶַַָָֹ
ּבׁשם  נקראת ּבּגּוף להתלּבׁש למּטה הּיֹורדת ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָוהּנׁשמה
ּומכרח  מחּיב ׁשהּוא עבֹודה לֹו ׁשּיׁש העבד ּוכמֹו ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶָָָָֻֻ"עבד",
יׁש למּטה ׁשּיֹורדת ּונׁשמה נׁשמה ּכל ּכן הּנה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָלעׂשֹותּה,
ּתֹורה  ידי על הּברּורים ּבעבֹודת ּפרטית עבֹודה ְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָלּה
יׁש ּכבר זאת ּובׁשליחּותּה לקּימם, ׁשּצריכים ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָֹּומצוֹות
עבֹודתּה מׁשלמת הּנׁשמה וכאׁשר עבֹודתּה, ּומקֹום ְְְְְֲֲֲֶֶֶַַַַַָָָָָָהּזמן
ׁשּגרמה  רּוח הּנחת ּובעד עבֹודתּה ּבעד ׂשכרּה על ְְְְֲֶַַַַַַַָָָָָָָָּבאה
לּה ּכראּוי העבֹודה מׁשלמת אינּה ּכאׁשר אבל ְְְֲֲֲֵֶֶֶַַַָָָָָָָָלמעלה,
לּצלן  רחמנא חי צֹומח ּבדֹומם ענׁש ּבגלּגּולי נּדֹונית ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹהיא
ּבתֹורה  עבֹודתּה מׁשלמת היא אׁשר עד ּגּופים, ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָּובגלּגּולי
מה  רק הּוא ּוטענֹות התנּצלּותֹו עניני וכל ְְְְְְְִִִֵַַַָָּומצוֹות.

אליין  זי נארט ער עצמֹו, את מטעה ואֹומר ה ּׁשהאדם ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
לּבם  מׂשימים אינם והרּבה לעׂשֹות", אּוכל "מה ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָלעצמֹו

הרגיל, ּכדבר ונעׂשה אׁשר לזה הּוא אדם ּבני מּטבעי ּכי ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
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מּפני  הּנה הּיׁשן ּדבר אבל לב, ׂשּמת מעֹורר חדׁש ְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָָָּדבר
רֹואים  ׁשאנּו ּכמֹו ּכלל, לזה לּבֹו מׂשים אינֹו ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָהרגילּות
לּצלן  רחמנא מּום ּבעל ׁשהּוא מי הּנה ּבגׁשמּיּות, ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָּבחּוׁש
אינֹו מתרּגל וכאׁשר ּבמּומֹו מתּבּיׁש הּוא מּתחּלה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָהּנה
ׁשּבעת  הרּוחנּיֹות, ּבחסרֹונֹות הּוא וכן עֹוד, ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָמתּבּיׁש
אּלא  מּזּולתֹו, ׁשּמתּבּיׁש ּבלבד זֹו לא הּנה ְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹהראׁשֹונה
לעׂשֹות  ׁשּצריכים ּדבר עֹוׂשה ׁשאינֹו ּבין לעצמֹו, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּגם
לפי  אׁשר ּכזֹו ּבהנהגה מתנהג אֹו ּדבר ׁשעֹוׂשה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּובין
הּנה  ּככה, ּולהתנהג לעׂשֹות צרי היה לא וענינֹו ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָֹמהּותֹו

ענג  אים מאכט עס לֹו, מעיק ׁשּגם ו הּדבר ויׁשנם , ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָ
זה, על ּומתאּנחים ּדֹואגים ּולעּתים זה על ְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַמצטערים
ּכמֹו להיֹות עצמם על לעמד הּכח להם אין ְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָֹֹאבל
ׁשאינֹו יֹודע הּוא ּפנים ּכל על אבל להיֹות, ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשּצריכים

למהוי  ׁשּמּכיר ז ּכדבעי והינּו יֹותר, טֹוב להיֹות וחפץ , ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
ׁשאינֹו ּבלבד זֹו לא הּנה אז ּבזה ּוכׁשּמתרּגל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹּבמּומֹו,
האמת, על וׁשֹוכח ּכלל ּבמּומֹו מּכיר ׁשאינֹו אּלא ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמתּבּיׁש

זיין  ּבעדארף מען ווי פארגעסט הּגֹורמת ח ער והּסּבה , ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָ

הּנדרסת  אסקּפה ׁשהיא המדּמה ההתנּצלּות היא ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֻֻלזה
אל  מּדחי האדם את וׁשלֹום חס ּומֹוריד רע, מיני ְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָלכל
מרדת  עצמֹו להּציל צרי לנפׁשֹו החׁש ּכן על אׁשר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָּדחי.
ּתׁשּובה  ידי על ה' אל לגׁשת וצרי לּצלן, רחמנא ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשחת

ּדלּבא  על ט מעּומקא טֹובה ּובקּבלה העבר על ּבחרטה ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָָָ
מעמדֹו ּפרטי לדעת ּתחּלה צרי ּבאמת, והּׁשב ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָלהּבא.
אדם  ׁשּבין ּבהּמצות הן הּוא, ּבאׁשר עניניו ּבכל ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּומּצבֹו
ּבעניני  וכן לחברֹו, אדם ׁשּבין ּבהּמצות והן ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹלּמקֹום

ו  ּבהם הּמּדֹות ׁשּיׁש רגילּות עניני ּבהם ׁשּיׁש הנהגֹות, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
לגמרי, לדחֹותם ׁשּצריכים רעֹות מּדֹות אֹו עברה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָסרכי
אּלא  טֹובים ׁשהם ּדברים ויׁש ּבלבד, ּתּקּון ׁשּצריכים ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָויׁש
והּדֹומה, מצוה ּבהּדּור הּבליטה ּכמֹו ּבהגׁשמה, ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָׁשהם
ּכּבּוס  ּדֹורׁשת הּבליטה אבל טֹוב הּוא ּבעצמֹו ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָׁשהּדבר
וכן  לכּבסּה, ׁשּצריכים המלכלכת טֹובה ּכלי ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֻֻּבדגמת
ּבהגׁשמה  ּובא לזּולתֹו טֹובה ׁשעֹוׂשה הּמּדֹות ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָּבענין
נאמר  ׁשעליו ּבּספרים ּדאיתא וכדֹומה, ְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַָָָָָּבהתּפארּות

הרּבה". טֹובה מאּבד אחד ְְֵֵֶֶַַָָ"ׁשֹוטה

מלא  כלי – ודם בשר מדת אלול. ר"ת וגו' לדודי אני לתשובה, מסוגל זמן – אלול חודש
יקיים  – שאדם כדי ארץ, עשיתי אנכי יותר. מקום אין כי מחזיק, אינו בגשמיות, –

תרי"ג. – בראת"י עליה תומ"צ,

הּוא p‰Â‰ג) ּותׁשּובה הּנפׁש לחׁשּבֹון הּמסּגל הּזמן ¿ƒ≈ְְְְְֶֶֶַַַַָָֻ
ּכמֹו למעלה רצֹון זמן ׁשהּוא אלּול, ְְְְֱֶֶַַָָֹחדׁש

ואמרּו6ׁשּכתּוב  הראׁשנים", ּכּימים בהר עמדּתי "ואנכי ְְְְִִִִִֶַַָָָָָָָָֹֹ
ז"ל  ּברצֹון",7רּבֹותינּו אּלּו אף ּברצֹון הראׁשֹונים "מה ְְִִֵֵַַַָָָָ

יֹום  אחר עד אלּול חדׁש מראׁש יֹום הארּבעים ְְֱִֵֵֶַַַַָָֹֹוהם
ּתבֹות  ׁשראׁשי לי", ודֹודי לדֹודי "אני וזהּו ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָהּכּפּורים.
מׁשה  ׁשהיה יֹום מ' ׁשהם יּודין ד' ּתבֹות וסֹופי ְֱִֵֵֵֶֶֶָָ"אלּול",
ּכלים  הם יׂשראל ּדנׁשמֹות ּבהר, הּׁשלֹום עליו ְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָָרּבנּו

רז"ל ּוכמאמר הוי', א)לעבֹודת מו, ּוראה (סּכה "ּבא ְְֲֲֲֵַַַַַַָָָֹֻ
ּבׂשר  מּדת ודם, ּבׂשר מּדת הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּכמּדת ְִִִֶַַַַָָָָָָָָֹׁשּלא
מּדת  אבל מחזיק, אינֹו מלא מחזיק ריקן ּכלי ְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָודם
והּנה  מחזיק". אינֹו וריקן מחזיק מלא הּוא ּברּו ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָהּקדֹוׁש

ּברכֹות ּבגמרא ּכן ּגם הּובא זה א)מאמר וכתב (מ, , ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָ
ּבגדר  הם הּגׁשמּיים ׁשהּדברים מהרׁש"א אּגדֹות ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּבחּדּוׁשי

ּכׁשהּוא אבל מחזיק ריקן הּוא ּכאׁשר ּכן ועל מלא מקֹום, ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ּׁשאמרּו מה ּבזה לרּמז ויׁש עֹוד, לקּבל מקֹום "אין 8אין ְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

האדם  ׁשּכאׁשר והינּו ּבידֹו", ּתאותֹו וחצי מת ְְְֲֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָאדם
מקֹום  ּתֹופסים ׁשהם ּגׁשמּיים לדברים ּתאוֹות ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָמתאּוה
ׁשּלֹו הּמקֹום ׁשאין ּתאותֹו, למּלאת יּוכל לא ְְֲִֵֶֶַַַַָָֹֹּומציאּות,
מּפני  הּדבר וטעם חמרּיים, ׁשהם ּגׁשמּיים ּדברים ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָמכיל
לבד  הּגׁשמּיים, ּדברים מכיל אדם ׁשל מקֹומֹו אין ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָמה
ּבׁשביל  היא ּבריאתֹו ּכּונת ּתכלית הּנה ׁשהאדם ְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָָמּׁשּום

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו ּומצוֹות, ואדם 9הּתֹורה ארץ עׂשיתי "אנכי ְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָֹ
ּבׁשביל  הּוא ארץ ּׁשעׂשיתי מה ּדזה בראתי", ְְִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָעליה

ׁשּכתּוב  ּכמֹו אדם 10האדם, מרעיתי צאן צאני "ואּתן ְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹֹ
ז"ל  רּבֹותינּו ואמרּו אדם",11אּתם", קרּויים "אּתם ְְְִֵֶֶַַַַָָָ

ּוכמאמר  ּתרי"ג, ּבגימטרּיא ּבראת"י ּבׁשביל 12והאדם ְְְְְְֲִִִִִַַַַַָָָָָָ
ּומצוֹות", ּבתֹורה קֹוני את לׁשּמׁש אּלא נבראתי לא ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹ"ואני

לקבל  – מחזיק מתאוות, – ריקן כלי מהותו. היפך זהו גשמיים, לדברים נמשך כשאדם
ה'. ברכת – מחזיק אינו בתאוות, – מלא כלי ה'. ברכת
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חלק  נקוה לאל המאור במנורת כז. ב, יונה לרבנו תשובה שערי
גם  [וראה נפטר א: לנר בהקדמה המאור ובמנורת .250 עמוד ד
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מּפני  הּנה הּיׁשן ּדבר אבל לב, ׂשּמת מעֹורר חדׁש ְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָָָּדבר
רֹואים  ׁשאנּו ּכמֹו ּכלל, לזה לּבֹו מׂשים אינֹו ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָהרגילּות
לּצלן  רחמנא מּום ּבעל ׁשהּוא מי הּנה ּבגׁשמּיּות, ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָּבחּוׁש
אינֹו מתרּגל וכאׁשר ּבמּומֹו מתּבּיׁש הּוא מּתחּלה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָהּנה
ׁשּבעת  הרּוחנּיֹות, ּבחסרֹונֹות הּוא וכן עֹוד, ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָמתּבּיׁש
אּלא  מּזּולתֹו, ׁשּמתּבּיׁש ּבלבד זֹו לא הּנה ְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹהראׁשֹונה
לעׂשֹות  ׁשּצריכים ּדבר עֹוׂשה ׁשאינֹו ּבין לעצמֹו, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּגם
לפי  אׁשר ּכזֹו ּבהנהגה מתנהג אֹו ּדבר ׁשעֹוׂשה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּובין
הּנה  ּככה, ּולהתנהג לעׂשֹות צרי היה לא וענינֹו ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָֹמהּותֹו

ענג  אים מאכט עס לֹו, מעיק ׁשּגם ו הּדבר ויׁשנם , ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָ
זה, על ּומתאּנחים ּדֹואגים ּולעּתים זה על ְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַמצטערים
ּכמֹו להיֹות עצמם על לעמד הּכח להם אין ְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָֹֹאבל
ׁשאינֹו יֹודע הּוא ּפנים ּכל על אבל להיֹות, ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשּצריכים

למהוי  ׁשּמּכיר ז ּכדבעי והינּו יֹותר, טֹוב להיֹות וחפץ , ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
ׁשאינֹו ּבלבד זֹו לא הּנה אז ּבזה ּוכׁשּמתרּגל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹּבמּומֹו,
האמת, על וׁשֹוכח ּכלל ּבמּומֹו מּכיר ׁשאינֹו אּלא ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמתּבּיׁש

זיין  ּבעדארף מען ווי פארגעסט הּגֹורמת ח ער והּסּבה , ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָ

הּנדרסת  אסקּפה ׁשהיא המדּמה ההתנּצלּות היא ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֻֻלזה
אל  מּדחי האדם את וׁשלֹום חס ּומֹוריד רע, מיני ְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָלכל
מרדת  עצמֹו להּציל צרי לנפׁשֹו החׁש ּכן על אׁשר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָּדחי.
ּתׁשּובה  ידי על ה' אל לגׁשת וצרי לּצלן, רחמנא ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשחת

ּדלּבא  על ט מעּומקא טֹובה ּובקּבלה העבר על ּבחרטה ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָָָ
מעמדֹו ּפרטי לדעת ּתחּלה צרי ּבאמת, והּׁשב ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָלהּבא.
אדם  ׁשּבין ּבהּמצות הן הּוא, ּבאׁשר עניניו ּבכל ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּומּצבֹו
ּבעניני  וכן לחברֹו, אדם ׁשּבין ּבהּמצות והן ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹלּמקֹום

ו  ּבהם הּמּדֹות ׁשּיׁש רגילּות עניני ּבהם ׁשּיׁש הנהגֹות, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
לגמרי, לדחֹותם ׁשּצריכים רעֹות מּדֹות אֹו עברה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָסרכי
אּלא  טֹובים ׁשהם ּדברים ויׁש ּבלבד, ּתּקּון ׁשּצריכים ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָויׁש
והּדֹומה, מצוה ּבהּדּור הּבליטה ּכמֹו ּבהגׁשמה, ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָׁשהם
ּכּבּוס  ּדֹורׁשת הּבליטה אבל טֹוב הּוא ּבעצמֹו ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָׁשהּדבר
וכן  לכּבסּה, ׁשּצריכים המלכלכת טֹובה ּכלי ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֻֻּבדגמת
ּבהגׁשמה  ּובא לזּולתֹו טֹובה ׁשעֹוׂשה הּמּדֹות ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָּבענין
נאמר  ׁשעליו ּבּספרים ּדאיתא וכדֹומה, ְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַָָָָָּבהתּפארּות

הרּבה". טֹובה מאּבד אחד ְְֵֵֶֶַַָָ"ׁשֹוטה

מלא  כלי – ודם בשר מדת אלול. ר"ת וגו' לדודי אני לתשובה, מסוגל זמן – אלול חודש
יקיים  – שאדם כדי ארץ, עשיתי אנכי יותר. מקום אין כי מחזיק, אינו בגשמיות, –

תרי"ג. – בראת"י עליה תומ"צ,

הּוא p‰Â‰ג) ּותׁשּובה הּנפׁש לחׁשּבֹון הּמסּגל הּזמן ¿ƒ≈ְְְְְֶֶֶַַַַָָֻ
ּכמֹו למעלה רצֹון זמן ׁשהּוא אלּול, ְְְְֱֶֶַַָָֹחדׁש

ואמרּו6ׁשּכתּוב  הראׁשנים", ּכּימים בהר עמדּתי "ואנכי ְְְְִִִִִֶַַָָָָָָָָֹֹ
ז"ל  ּברצֹון",7רּבֹותינּו אּלּו אף ּברצֹון הראׁשֹונים "מה ְְִִֵֵַַַָָָָ

יֹום  אחר עד אלּול חדׁש מראׁש יֹום הארּבעים ְְֱִֵֵֶַַַַָָֹֹוהם
ּתבֹות  ׁשראׁשי לי", ודֹודי לדֹודי "אני וזהּו ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָהּכּפּורים.
מׁשה  ׁשהיה יֹום מ' ׁשהם יּודין ד' ּתבֹות וסֹופי ְֱִֵֵֵֶֶֶָָ"אלּול",
ּכלים  הם יׂשראל ּדנׁשמֹות ּבהר, הּׁשלֹום עליו ְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָָרּבנּו

רז"ל ּוכמאמר הוי', א)לעבֹודת מו, ּוראה (סּכה "ּבא ְְֲֲֲֵַַַַַַָָָֹֻ
ּבׂשר  מּדת ודם, ּבׂשר מּדת הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּכמּדת ְִִִֶַַַַָָָָָָָָֹׁשּלא
מּדת  אבל מחזיק, אינֹו מלא מחזיק ריקן ּכלי ְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָודם
והּנה  מחזיק". אינֹו וריקן מחזיק מלא הּוא ּברּו ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָהּקדֹוׁש

ּברכֹות ּבגמרא ּכן ּגם הּובא זה א)מאמר וכתב (מ, , ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָ
ּבגדר  הם הּגׁשמּיים ׁשהּדברים מהרׁש"א אּגדֹות ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּבחּדּוׁשי

ּכׁשהּוא אבל מחזיק ריקן הּוא ּכאׁשר ּכן ועל מלא מקֹום, ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ּׁשאמרּו מה ּבזה לרּמז ויׁש עֹוד, לקּבל מקֹום "אין 8אין ְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

האדם  ׁשּכאׁשר והינּו ּבידֹו", ּתאותֹו וחצי מת ְְְֲֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָאדם
מקֹום  ּתֹופסים ׁשהם ּגׁשמּיים לדברים ּתאוֹות ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָמתאּוה
ׁשּלֹו הּמקֹום ׁשאין ּתאותֹו, למּלאת יּוכל לא ְְֲִֵֶֶַַַַָָֹֹּומציאּות,
מּפני  הּדבר וטעם חמרּיים, ׁשהם ּגׁשמּיים ּדברים ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָמכיל
לבד  הּגׁשמּיים, ּדברים מכיל אדם ׁשל מקֹומֹו אין ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָמה
ּבׁשביל  היא ּבריאתֹו ּכּונת ּתכלית הּנה ׁשהאדם ְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָָמּׁשּום

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו ּומצוֹות, ואדם 9הּתֹורה ארץ עׂשיתי "אנכי ְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָֹ
ּבׁשביל  הּוא ארץ ּׁשעׂשיתי מה ּדזה בראתי", ְְִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָעליה

ׁשּכתּוב  ּכמֹו אדם 10האדם, מרעיתי צאן צאני "ואּתן ְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹֹ
ז"ל  רּבֹותינּו ואמרּו אדם",11אּתם", קרּויים "אּתם ְְְִֵֶֶַַַַָָָ

ּוכמאמר  ּתרי"ג, ּבגימטרּיא ּבראת"י ּבׁשביל 12והאדם ְְְְְְֲִִִִִַַַַַָָָָָָ
ּומצוֹות", ּבתֹורה קֹוני את לׁשּמׁש אּלא נבראתי לא ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹ"ואני

לקבל  – מחזיק מתאוות, – ריקן כלי מהותו. היפך זהו גשמיים, לדברים נמשך כשאדם
ה'. ברכת – מחזיק אינו בתאוות, – מלא כלי ה'. ברכת
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י.6) י, דברים
רש"י.7) בפירוש הובא שם, שמעוני ילקוט
י.8) ג, שם הּוא וכן העולם, מן יוצא יג: א, רבה בקהלת

חלק  נקוה לאל המאור במנורת כז. ב, יונה לרבנו תשובה שערי
גם  [וראה נפטר א: לנר בהקדמה המאור ובמנורת .250 עמוד ד

.[911 עמ' לקמן
בתחלתו.9) אידיש המאמרים ספר ראה - יב. מה, ישעיה

לא.10) לד, יחזקאל
ב.11) כ, א חלק זוהר א. סא, יבמות
קידושין.12) סוף משנה

לו.ו. (מציק) להיות.ז.מצר שצריך להיות.ח.כפי צריכים כיצד שוכח הלב.ט.הוא מעומק
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e‰Êc ׁשּכתּוב ּוכמֹו הּבריאה, ּכּונת הוי'13ּתכלית "נר ¿∆ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָ
הּתֹורה  ידי על העֹולם את להאיר אדם" ְְְִִֵֶַַַָָָָָָנׁשמת
זה  ידי ׁשעל הּגׁשמּיים, ּבּדברים מלּבׁשים ׁשהם ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻּומצוֹות
נֹותן  ּכאׁשר אבל וגׁשמּיּותם, מחמרּיּותם מתּבררים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָהם
להם  ּומתאּוה הּגׁשמּיים לּדברים וׁשלֹום חס ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָעצמֹו
חצי  ּגם ממּלא אינֹו העצמי, מהּותֹו הפ ׁשּזהּו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָּביֹותר,

טעמא ּתא  ּומהאי מכיל י ותֹו, אדם ׁשל מקֹומֹו אין ְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָ
יֹודע  אּתה ּדבר ּומּמֹוצא ּבלבד, הּגׁשמּיים ְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָָהּדברים
קּיּום  ידי על ּבמילא ּבאים הּגׁשמּיים הּדברים ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּכאׁשר

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו ּומצוֹות, ונתּתי 14הּתֹורה ּתלכּו ּבחּקתי "אם ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹֻ
טֹוב  רּבּוי ּגם לקּבל יכֹולים אז ּבעּתם", ְְְְִִִִֵֵֶַַָָגׁשמיכם
ריקן  "ּכלי וזהּו רויחא, ּומזֹוני חּיי ּבבני ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָּבגׁשמּיּות
זה  ׁשאין והינּו זרֹות, מּתאוֹות ריק הּוא ּדכאׁשר ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָמחזיק",
אּלא  הּגׁשמי, וטּובֹו הּדבר לחמרּיּות מתאּוה ּׁשהּוא ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָמה
והּדֹומה, ּוׁשתּיה ּבאכילה ּוכמֹו ּבהּתֹועלת, חפץ ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשהּוא
אם  ּכי יטעם, אכל ּדח ּבגׁשמּיּותם חפצֹו אין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹהּנה

ּולהתּפּלל, ללמד ׁשּיּוכל ּכח ּבהֹוספת ׁשּבהם ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹּבהּתֹועלת
ּכי  ועׁשר, הֹון להרּבֹות ּכּונתֹו ׁשאין הּפרנסה ּבענין ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹוכן
ּומצוֹות, הּתֹורה ּבדרכי ּולהדריכם ּביתֹו ּבני לפרנס ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָאם
ׁשּבּלב  ּבעבֹודה ועֹוסק ּתֹורה ׁשּלֹומד ּכן, עֹוׂשה ְְֲֵֵֵֵֶֶֶַָָָוהּוא
אז  ּומצוֹות, הּתֹורה ּבדרכי ּביתֹו ּבני ּומדרי ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָּבתפּלה,
מלא  הּוא וכאׁשר ּגׁשמּיֹות, הׁשּפעֹות רּבּוי ּגם ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָמחזיק
ּובאמת  מחזיק. אינֹו אז להּגׁשמּיּות, ׁשּמתאּוה ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָּתאוה
הּדברים  ּגם אזי מהּתאוה, ריק הּוא ּכאׁשר ְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָהּנה
והינּו מקֹום, ּתֹופסים ואינם ּגׁשמּיים אינם ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָהּגׁשמּיים
הּנה  ּומציאּות, מקֹום ּתֹופסים אינם ׁשאצלֹו זאת ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹּדלבד
הּמן  – מׁשל ּדר ועל רּוחנּיים, ּכמֹו הם הענינים ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָעצם
ּומה  ּבאברים, ונבלע רּוחני והיה ּבּגׁשם נתּפס ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשהיה
היא  וזאת הראּוי. לּמקֹום ׁשהֹול ּבהצלחה הּוא ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹּׁשּמרויח
העבֹודה  ידי ׁשעל הּברּורים ּבעבֹודת הּנׁשמֹות ְְֲֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָעבֹודת

רּוחנּיּות. נעׂשה ׁשהּגׁשמּיּות ּומצוֹות, ְְְֲִִִֶֶַַַָָּבתֹורה

למעלה, לעלות – האור טבע בעולם. ולהמשיכו הוי', שם לגילוי כלים הם ישראל נשמות
היפך  למטה, יומשכו שהאורות היא העליונה הכוונה למטה. המשכה – הכלים טבע

טבעם.

הוי',e‰ÊÂד) עבדי הם ּדוקא יׂשראל ׁשּנׁשמֹות ¿∆ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָ
הוי' ׁשם ּגּלּוי להמׁשי היא ְְֲֲִִִֵֶַָָָָׁשעבֹודתם
הוי'. ׁשם לגּלּוי ּכלים הם יׂשראל ּדנׁשמֹות והינּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָָּבעֹולם,

ּכתיב  ּדהּנה הּוא, ה'15והענין ּובׁשם אּׂשא יׁשּועֹות "ּכֹוס ְְְְְְִִִֵֵֶָָָ
מּדתֹו על הּׁשלֹום עליו הּמל ּדוד אמר ׁשּזה ְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָאקרא",
יׁשּועֹות", "ּכֹוס ׁשּנקראת ּדאצילּות מלכּות ּבחינת ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַׁשהיא
ּכֹוס  "ּבהאי א עּמּוד ר"ן ּדף א חלק ּבּזהר ְְְִִֵֶַַַַַָֹוכדאיתא
לֹון  נטל והּוא ּדלעּלא, יׁשּועֹות מאּנּון ּברכאין ְְְְְְִִִִִִֵֵַָָָאתנגידּו

לגּביּה" לֹון הן יא וכנס ּדלעּלא" "יׁשּועֹות והּכּונה , ְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָ
ׁשאֹורֹות  הּדבר וטעם ּדאצילּות, ספירֹות ּדעׂשר ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָהאֹורֹות
עצמֹו מּצד ּדאֹור ּדידּוע "יׁשּועֹות", נקראים ְְְְְֲִִִִַַַַָָּדאצילּות

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו למעלה, העלּיה ּבטבע הוי'16הּוא "ּכי ְְְְֲֲִִֶֶַַָָָָָָ
ׁשהאׁש ּדכמֹו לאׁש, ׁשּנמׁשל הּוא", אכלה אׁש ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶָָָֹֹאלקי
ּכן  ׁשּלֹו, והרּוחנּיּות הּדּקּות מּפני למעלה לעלֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָטבעֹו
ּבין  ההפרׁש ּדזהּו למעלה, לעלֹות טבעֹו האֹור ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָהּנה
והמׁשכה  ירידה ּבטבע הן ּדהּכלים והּכלים, ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהאֹורֹות
והאֹור  ּבמקֹורם, נּכרת ּדבקּות ּבבחינת ׁשאינם ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָמּפני
מקֹורֹו ּבֹו ׁשּנרּגׁש ּבמקֹורֹו ּדבקּות ּבבחינת ׁשהּוא ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָמּפני

העליֹונה  הּכּונה א ּבמקֹורֹו, להּכלל ּבעלּיה הּוא ּכן ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָעל
ּדלא  האֹור, והמׁשכת ּגּלּוי ׁשּיהיה היא לתהּו17הּפנימית ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָֹֹ

ּבתקף  הם ּדתהּו ּדאֹורֹות יצרּה, לׁשבת אּלא ְְְְְֵֶֶֶֶָָָָָָֹֹּבראּה
האמּתית, הּכּונה זֹו ואין למעלה, לעלֹות ְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָָהרצֹוא
ּומּפני  ּבּכלים, האֹור התיּׁשבּות היא הּכּונה ְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָּדאמּתית
הפ ירידה, ּבבחינת הּוא האֹור הּנה הּפנימית זֹו ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָּכּונה
הּכלים, ּבבחינת היא הּפנימית זֹו וכּונה העצמי, ְְְְְִִִִִִִִֵַַַַַָָָטבעֹו

ּבאמת  ׁשרׁשן ׁשּבהם ּדהּכלים הינּו האֹור, מן למעלה ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
אֹור, ּבגּלּוי הּפנימית העליֹונה הּכּונה נׁשלמת ידם ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָועל

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו האֹור, את ממׁשיכים הּכלים הּנה 18ולכן ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
נמׁש ּכלים ׁשהיּו זמן וכל הּׁשמן", וּיעמד ּכלי עֹוד ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ"אין
ׁשרׁשם  מּפני האֹור את ממׁשיכים ׁשהּכלים ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּׁשמן,
האֹור  והמׁשכת ּבירידת העליֹונה ׁשהּכּונה והינּו ְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָהּקדּום,
היא  הּזאת הּכּונה ׁשּבהּכלים רק ּדוקא, ּבהּכלים ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹהּוא
הם  ּבכלל ׁשהּכלים מּפני הּוא הּדבר וטעם ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּבהעלם,
ּבֹו נרּגׁש הּנה ּגּלּוי ּבחינת להיֹותֹו והאֹור העלם, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָּבחינת
ידי  ועל הּפנימית, הּכּונה הינּו ׁשּבהּכלים, העליֹון ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹהּכח
טבעֹו, הפ והמׁשכה ירידה ּבבחינת הּוא האֹור הּנה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָזה

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

כז.13) כ, משלי
גֿד.14) כו, ויקרא
סוף 15) תורה לקוטי בתחלתו. זהר וראה יג. קטז, תהלים

(השני). מים ושאבתם המתחיל דיבור [מאמר]

כד.16) ד, דברים
יח.17) מה, ישעיה דרך על
ו.18) ד, מלכיםֿב
מז.19) תיקון סוף זוהר תיקוני א. עמוד סוף רמה, ג חלק זוהר

הטעם.י. אצלו.יא.ומזה אותן וכנס אותם נטל והוא שלמעלה, ישועות מאותן ברכות נמשכו זו בכוס
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הוי' וכלים, אורות יחוד – אשא האורות, לקבל כלים – ישועות כוס הפסוק פירוש
בתורה  ששונים בשושנים, הרועה בעולם. הוי' שם גילוי – אקרא ה' ובשם ואלקים.

אלול. בחודש שמאירים הרחמים מדות י"ג כנגד מדות, בי"ג שנדרשת

e‰ÊÂ ירידת ענין ׁשהּוא "יׁשּועֹות", נקראים ׁשהאֹורֹות ¿∆ְְְְִִִִֶֶַַָָ
ּבחינת  הם יׁשּועֹות" ו"כֹוס האֹור, ְְְְְִֵַַַָָוהמׁשכת

ּד"כֹוס" האֹורֹות, אל "אלקים",19הּכלים ּבגימטרּיא ְְְֱִִִִֵֶַַָָֹ
האֹור, מקֹור הוי' וׁשם הּכלים ּכל מקֹור הּוא אלקים ְְְְֱֲִִֵֵֵַָָָָֹּדׁשם
אלקים  ׁשם ׁשהּוא הּכֹוס ידי ׁשעל יׁשּועֹות", "ּכֹוס ְְְֱִֵֵֶֶֶַַֹוזהּו
"ּכֹוס  וזהּו יׁשּועֹות, ּבבחינת האֹורֹות נעׂשים הּכלים ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָענין
ענין  ׁשהּוא וכלים, האֹורֹות יחּוד ׁשהּוא אּׂשא", ְְְִִִֵֶֶֶַָָיׁשּועֹות
אקרא", הוי' "ּובׁשם וזהּו ואלקים, הוי' ּדׁשמֹות ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֹהּיחּוד

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּבעֹולם, הוי' ׁשם ּגּלּוי ּדר20ׁשּיהיה "וׁשמרּו ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָ
הּוא  עצמֹו ּדהעֹולם ּבעֹולם, הוי' ׁשם ּגּלּוי להמׁשי ְְְְֲֲִִֵַַָָָָָָָָהוי'"
ּברא  "ּבראׁשית ׁשּכתּוב ּוכמֹו אלקים, ׁשם ידי ְְְֱִִֵֵֵֶַָָָֹעל

ּבעֹולם, הוי' הּדר לגּלֹות היא והעבֹודה ְְֱֲֲִִֶֶַַָָָָָָֹאלקים",
ה  ׁשם ּגּלּוי ׁשהם והּפֹועלים יׂשראל נׁשמֹות הם ּבעֹולם וי' ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָ

ּבּׁשֹוׁשּנים, הרעה לי ודֹודי לדֹודי "אני וזהּו הוי'. ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹעבדי
הכי] אּו[ף לּה, ּדסחרין עּלין ּתליסר לּה אית ּׁשֹוׁשּנה ְְֲִִִִִַַַַַַַָָמה
וזהּו ּדרחמי", מכילין ּתליסר לּה אית יׂשראל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָּכנסת
לי", ודֹודי לדֹודי ל"אני הרחמים מּדֹות ּדי"ג ְְְֲֲִִִִִִַַַַָָהּׁשּיכּות
ּבּׁשֹוׁשּנים  הרֹועה הרחמים, חדׁש הּוא אלּול ּדחדׁש ְְֱֲִִִֶֶֶַַַָָֹֹלפי
מּדֹות  י"ג נגד מּדֹות ּבי"ג ׁשּנדרׁשת ּבּתֹורה ְְִִִִֶֶֶֶֶֶַָׁשּׁשֹונים
והכנה  הּתׁשּובה זמן הּוא אלּול ּדחדׁש ְְְֱֲֲִֶַַַַָָָָֹהרחמים,
ּגּלּוי  מאירים ּובֹו הּכּפּורים, ויֹום הּׁשנה ּדראׁש ְְְְֲִִִִִַַָָָָֹלהעבֹודה

הרחמים. מּדֹות ֲִִַָי"ג

z"y ,lel` yceg y`xc '`
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יט.20) יח, בראשית

•
w"dla b"yzÎa"yz'd - zegiyd xtq

.· ‰ÁÈ˘
 אב־הסבא אמר תרי"ג, השבועות חג בסעודת
הקדוש: שולחנו על למסובים  צדק' ה'צמח אדמו"ר
ודיבור, במחשבה חובה ידי לצאת יכולים לא בסעודה
הנפש  לבושי שלושת של הסדר מעשה. להיות צריך
מזכך  מצוה' וב'סעודת ומעשה, דיבור מחשבה הוא

והמחשבה. הדיבור את המעשה
היה  לא הקדוש בשולחן המסובים הרבנים אצל
יום־טוב  סעודת את בדרך־אגב הרבי ציין מדוע מובן,
סעודת  השאלה: כולם אצל התעוררה מצוה'. כ'סעודת

כמאמר  יום־טוב, מסעודת למעלה הרי היא 39שבת

זאת  בכל שבתכם", פרש ולא קאמר, חגיכם "פרש
לבירור, זקוקה שאינה מה רק היא שבת אכילת הרי
לגשם, גם יכולה יום־טוב אכילת מגשמת. היא אין  ֵ ַכי
ואכילת  יום־טוב. אחרי בה"ב לתענית צריכים ולכן
אומר  הרבי מזככת. אינה גם אך מגשמת, איננה שבת
מזככת   ה'מעשה' שהיא  מצוה' ב'סעודת שהאכילה
על  הקהל התפלא כללי, באופן והמחשבה. הדיבור את
סעודת  שהיא השבועות, חג לסעודת קורא שהרבי מה

מצוה'. 'סעודת בשם יום־טוב,
שהסדר  הרבי, של אימרתו את הבינו כולם
ומעשה. דיבור מחשבה הוא הנפש לבושי בשלושת
צריכה  שבתחילה היא, זה בענין הרבי של כוונתו

ועליו  מאכל איזה לאכול שהולך מי מחשבה. להיות
עליו  בדיבור, מברך שהוא לפני הרי בדיבור, לברך
הזה. שבמאכל הוי'" פי מה"מוצא שיהנה להרהר

הברכה. את עושה הוא מי בפני לחשוב ועליו

* * *

נ"ע  רד"צ העובד ימיו,40החסיד כל מנהגו היה ,
משקה, דבר על או מאכל דבר על ברכה שעשה לפני
מי  של כטבעו למצחו, הימנית ידו את מסמיך היה
 הצעירות בשנותי עוד עמוק. בענין להיזכר שעליו
כל  לפני זו תנועתו לפשר שאלתיו  תרנ"א או תר"ן
אביו  הביאו שתים־עשרה בן כשהיה לי: וסיפר ברכה.
צדק'. ה'צמח הרבי אל לליובאוויטש נ"ע פרץ ר'
הדברים  ובין מאד, הרבי קירבו הרבי, אל כשנכנס

הבאה: האימרה גם היתה הרבי, לו שאמר
אינגל ]. אויס [=ווער מילדותך צא בקולי, "שמע

משק  או מאכל על ברכה לעשות ועליך כשעליך ה,
ברוך  לומר הולך אתה למי תיזכר אתה", "ברוך לומר

 אתה".
הנפש, לבושי שלושת של הסדר משמעות זוהי
בענין  בסדרם שהם כפי ומעשה, דיבור מחשבה
שלפני  הברכה (דיבור) ואמירת המחשבה הסעודה,

והשתיה. האכילה מעשה
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ב.39) פח, חן.40)זח"ב צבי דוד חיים ר' הרב
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הוי' וכלים, אורות יחוד – אשא האורות, לקבל כלים – ישועות כוס הפסוק פירוש
בתורה  ששונים בשושנים, הרועה בעולם. הוי' שם גילוי – אקרא ה' ובשם ואלקים.

אלול. בחודש שמאירים הרחמים מדות י"ג כנגד מדות, בי"ג שנדרשת

e‰ÊÂ ירידת ענין ׁשהּוא "יׁשּועֹות", נקראים ׁשהאֹורֹות ¿∆ְְְְִִִִֶֶַַָָ
ּבחינת  הם יׁשּועֹות" ו"כֹוס האֹור, ְְְְְִֵַַַָָוהמׁשכת

ּד"כֹוס" האֹורֹות, אל "אלקים",19הּכלים ּבגימטרּיא ְְְֱִִִִֵֶַַָָֹ
האֹור, מקֹור הוי' וׁשם הּכלים ּכל מקֹור הּוא אלקים ְְְְֱֲִִֵֵֵַָָָָֹּדׁשם
אלקים  ׁשם ׁשהּוא הּכֹוס ידי ׁשעל יׁשּועֹות", "ּכֹוס ְְְֱִֵֵֶֶֶַַֹוזהּו
"ּכֹוס  וזהּו יׁשּועֹות, ּבבחינת האֹורֹות נעׂשים הּכלים ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָענין
ענין  ׁשהּוא וכלים, האֹורֹות יחּוד ׁשהּוא אּׂשא", ְְְִִִֵֶֶֶַָָיׁשּועֹות
אקרא", הוי' "ּובׁשם וזהּו ואלקים, הוי' ּדׁשמֹות ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֹהּיחּוד

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּבעֹולם, הוי' ׁשם ּגּלּוי ּדר20ׁשּיהיה "וׁשמרּו ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָ
הּוא  עצמֹו ּדהעֹולם ּבעֹולם, הוי' ׁשם ּגּלּוי להמׁשי ְְְְֲֲִִֵַַָָָָָָָָהוי'"
ּברא  "ּבראׁשית ׁשּכתּוב ּוכמֹו אלקים, ׁשם ידי ְְְֱִִֵֵֵֶַָָָֹעל

ּבעֹולם, הוי' הּדר לגּלֹות היא והעבֹודה ְְֱֲֲִִֶֶַַָָָָָָֹאלקים",
ה  ׁשם ּגּלּוי ׁשהם והּפֹועלים יׂשראל נׁשמֹות הם ּבעֹולם וי' ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָ

ּבּׁשֹוׁשּנים, הרעה לי ודֹודי לדֹודי "אני וזהּו הוי'. ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹעבדי
הכי] אּו[ף לּה, ּדסחרין עּלין ּתליסר לּה אית ּׁשֹוׁשּנה ְְֲִִִִִַַַַַַַָָמה
וזהּו ּדרחמי", מכילין ּתליסר לּה אית יׂשראל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָּכנסת
לי", ודֹודי לדֹודי ל"אני הרחמים מּדֹות ּדי"ג ְְְֲֲִִִִִִַַַַָָהּׁשּיכּות
ּבּׁשֹוׁשּנים  הרֹועה הרחמים, חדׁש הּוא אלּול ּדחדׁש ְְֱֲִִִֶֶֶַַַָָֹֹלפי
מּדֹות  י"ג נגד מּדֹות ּבי"ג ׁשּנדרׁשת ּבּתֹורה ְְִִִִֶֶֶֶֶֶַָׁשּׁשֹונים
והכנה  הּתׁשּובה זמן הּוא אלּול ּדחדׁש ְְְֱֲֲִֶַַַַָָָָֹהרחמים,
ּגּלּוי  מאירים ּובֹו הּכּפּורים, ויֹום הּׁשנה ּדראׁש ְְְְֲִִִִִַַָָָָֹלהעבֹודה

הרחמים. מּדֹות ֲִִַָי"ג
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 אב־הסבא אמר תרי"ג, השבועות חג בסעודת
הקדוש: שולחנו על למסובים  צדק' ה'צמח אדמו"ר
ודיבור, במחשבה חובה ידי לצאת יכולים לא בסעודה
הנפש  לבושי שלושת של הסדר מעשה. להיות צריך
מזכך  מצוה' וב'סעודת ומעשה, דיבור מחשבה הוא

והמחשבה. הדיבור את המעשה
היה  לא הקדוש בשולחן המסובים הרבנים אצל
יום־טוב  סעודת את בדרך־אגב הרבי ציין מדוע מובן,
סעודת  השאלה: כולם אצל התעוררה מצוה'. כ'סעודת

כמאמר  יום־טוב, מסעודת למעלה הרי היא 39שבת

זאת  בכל שבתכם", פרש ולא קאמר, חגיכם "פרש
לבירור, זקוקה שאינה מה רק היא שבת אכילת הרי
לגשם, גם יכולה יום־טוב אכילת מגשמת. היא אין  ֵ ַכי
ואכילת  יום־טוב. אחרי בה"ב לתענית צריכים ולכן
אומר  הרבי מזככת. אינה גם אך מגשמת, איננה שבת
מזככת   ה'מעשה' שהיא  מצוה' ב'סעודת שהאכילה
על  הקהל התפלא כללי, באופן והמחשבה. הדיבור את
סעודת  שהיא השבועות, חג לסעודת קורא שהרבי מה

מצוה'. 'סעודת בשם יום־טוב,
שהסדר  הרבי, של אימרתו את הבינו כולם
ומעשה. דיבור מחשבה הוא הנפש לבושי בשלושת
צריכה  שבתחילה היא, זה בענין הרבי של כוונתו

ועליו  מאכל איזה לאכול שהולך מי מחשבה. להיות
עליו  בדיבור, מברך שהוא לפני הרי בדיבור, לברך
הזה. שבמאכל הוי'" פי מה"מוצא שיהנה להרהר

הברכה. את עושה הוא מי בפני לחשוב ועליו

* * *

נ"ע  רד"צ העובד ימיו,40החסיד כל מנהגו היה ,
משקה, דבר על או מאכל דבר על ברכה שעשה לפני
מי  של כטבעו למצחו, הימנית ידו את מסמיך היה
 הצעירות בשנותי עוד עמוק. בענין להיזכר שעליו
כל  לפני זו תנועתו לפשר שאלתיו  תרנ"א או תר"ן
אביו  הביאו שתים־עשרה בן כשהיה לי: וסיפר ברכה.
צדק'. ה'צמח הרבי אל לליובאוויטש נ"ע פרץ ר'
הדברים  ובין מאד, הרבי קירבו הרבי, אל כשנכנס

הבאה: האימרה גם היתה הרבי, לו שאמר
אינגל ]. אויס [=ווער מילדותך צא בקולי, "שמע

משק  או מאכל על ברכה לעשות ועליך כשעליך ה,
ברוך  לומר הולך אתה למי תיזכר אתה", "ברוך לומר

 אתה".
הנפש, לבושי שלושת של הסדר משמעות זוהי
בענין  בסדרם שהם כפי ומעשה, דיבור מחשבה
שלפני  הברכה (דיבור) ואמירת המחשבה הסעודה,

והשתיה. האכילה מעשה
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שחזרו  המסובים, והרבנים הרבי בני כ"ק כולם,
הרבי  שאמר הקודש וסיפורי התורה דברי על
את  גם הזכירו בהם, והתפלפלו הקדוש בשולחן

בה. והתפלפלו האמורה האימרה
הרבי  דברי את הסביר מוהר"ש הסבא הרבי,
והמחשבה, הדיבור את מזככת מצוה' ש'סעודת

הזה: בביאור
סעודת  הרי שהיא למרות השבועות, חג סעודת
מצוה'. 'סעודת בעיקרה היא זאת בכל יום־טוב,
אלו  אך מצוה', 'סעודות הן המועדים בכל הסעודות
חג  של הסעודה ואילו פרטית. מצוה של סעודות הן
והמצוות. התורה קבלת של סעודה היא השבועות
תחת  יהודי ילד כשמכניסים קל־וחומר, והדברים
עליו־ אבינו אברהם של בריתו על־ידי השכינה כנפי
היא  הסעודה ל'חדר', הכנסה על־ידי או השלום,
יוצאי  רבוא ששים כאשר מכל־שכן  מצוה' 'סעודת
ל'חדר' השי"ת הכניס וטף, נשים זקנים לבד צבא,

ככתוב  א, אלף קמץ חדריו 41לומר המלך "הביאני ָ 
ישראל  בני כל הכניס השי"ת בך", ונשמחה נגילה
בך", ונשמחה "נגילה התורה', ב'חדר ונשים אנשים

התורה  אותיות אמר 42כ"ב הראשונה כשהאות ,
חג  סעודת לכן "אנכי", מהמילה א' קמץ השי"ת
מה  על נוסף מצוה', 'סעודת בעיקרה היא השבועות

יום־טוב. סעודת גם שהיא
מדריגות  ארבע ישנן בגופם, ה' עובדי אצל
במדריגתן  רק לא מהשניה אחת החלוקות בסעודות,

ובהשפעתן. בפעולתן גם אלא
סעודת  א) כסדרן: הן בסעודה המדריגות ארבע
סעודת  ד) שבת. סעודת ג) יום־טוב. סעודת ב) חול.

מצוה.
רק  הן בסעודה המדריגות כל קצרה: הקדמה
לבושי  שלושת של העבודה ישנה שבתחילה אחרי
כסדרן, שהן כפי ומעשה, דיבור מחשבה הנפש,
מחשבה  לעיל. כאמור והשתיה, האכילה בעבודת
הוא  מי לפני והמחשבה שבמאכל", הוי' פי ב"מוצא

האכילה הו  מעשה שלפני הברכה את בדיבור לומר לך
כסדרן  ומעשה דיבור מחשבה של והעבודה והשתיה.

ושתיה. באכילה המדריגות ארבעת לכל הכנה היא
בזוהר ‡. חול. אפום 43סעודת "נהמא נאמר

דכסופא" "נהמא שאוכלים אלה ישנם ליכול". חרבא
השי"ת  אצל הרוויחו שלא לחם  חנם], [לחם
בא  גם־כן הרי מזונם אך פנים, במאור אותם שיפרנס

ככתוב  נקרא 44מהשי"ת, בשר", לכל לחם "נותן
צריכים  ה' אוהבי ואילו דכסופא". "נהמא המזון
הדברים  כל החרב ], חוד [על חרבא" "אפום לאכול
שהניצוץ  אלא קדושה, של ניצוץ בהם יש הגשמיים
ניצוץ  והוצאת הגשמי. שבדבר בחומריות מוטבע
על־ידי  באה והעלאתו, הגשמי שבדבר הקדושה
לרצות  שלא  בכך מתבטאת המלחמה מלחמה.
התועלת  את רק לרצות מהגשמיות, ליהנות
קיום  תפילה, בתורה, עזר לו שתביא שמהגשמיות,

השי"ת. ועבודת המצוות
שדבר  זהיר להיות צריך החול, ימי בסעודת
המאכלים  שכן אותו, יגשם לא והשתיה האכילה
אך  באמת, המותרים דברים שהם למרות והמשקאות
האדם  את למשוך ובכוחם ביותר מגושמים הם

למגושם. אותו ולהפוך להגשמה,
של ·. פרטית מצוה' 'סעודת היא יום־טוב סעודת

אינו  יום־טוב שבמאכלי הגשמי הדבר לכן חג. אותו
זקוקים  כך משום חול. מאכלי כמו כל־כך חומרי
הבירור  כמו לא אך לבירור, יום־טוב מאכלי אמנם
'סעודת  גם היא יום־טוב סעודת שכן חול, מאכלי של
בכל  אך חול. כמאכלי מגושמות הן אין ולכן מצוה',
ולכן  חגיכם". ה"פרש בא שמזה הגשמה, בהן יש זאת
חטא, שמא בה"ב, לתענית יום־טוב אחרי גם זקוקים
הם  שלכן גשמי, עונג גם יש יום־טוב למאכלי שכן

לבירור. זקוקים
לגמרי ‚. שונים הם שבת מאכלי שבת. סעודת

מגשמים, אינם שבת מאכלי יום־טוב. מסעודת אפילו
שבתכם" "פרש בה אין לבירור. זקוקים הם אין לכן

יום־טוב. במאכלי שהדבר כפי
יום־טוב  מאכלי שבין בהבדל יותר עמוקה הבנה
החומריות  ישנה יום־טוב במאכלי שבת: למאכלי
ואילו  חגיכם", ה"פרש בא שממנה גשמיות, שהיא
גשמיים, כן גם זאת בכל שהם למרות שבת  מאכלי

חומריות. בהם אין אך
גם  הם אך מגשמים, אינם שבת שמאכלי למרות

מזככים. המאכלים אינם את כשאוכלים אדרבה
 שבמאכל בעונג שרוצים ברצון,

צריכים  לא המאכל, של העונג את לרצות שהרי
שההכנה  לעיל, שהוסבר כפי שבת, במאכלי לא אפילו
לרצות  שלא לפעול צריכה והשתיה האכילה לפני
בעונג  השבת, במאכלי רוצה, הוא ואם הגשמי. בעונג
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כסיפור  ר"ל, ממהותו עצמו המאכל אותו מוריד
בליל  איך לתלמידיו שהראה מהבעל־שם־טוב, הידוע
נהנה  שהוא לתיאבון, שבת סעודת מישהו אוכל שבת
בבגדי  השולחן ליד שור ישב הרי השמן, מהבשר

שבת.
בסדר „. ביותר הגבוהה הדרגה זו מצוה'. 'סעודת

בסעודה. המצוה מאירה מצוה' ב'סעודת הסעודות.
ויום־טוב  שבת סעודות לגבי מצוה' ב'סעודת היתרון
משמנים  "אכלו ישנו יום־טוב שבסעודת בכך מתבטא

ממתקים" שמים,45ושתו לשם להיות צריך זה אך .
ובממתקים, שבמשמנים בעונג רוצה שהוא מפני לא

שבת  בסעודות גם השי"ת. ציווי הוא שכך מפני אלא
נוגע  לא מצוה' ב'סעודת אך במאכלים, להרבות יש
המצוה  הוא העיקר ושתיה. אכילה של הענין כל
'סעודת  של העיקרים עיקר זו. לסעודה שגרמה
ולכן  ישראל, אהבת המרבה ההתוועדות הוא מצוה'
אבי  סיים: והסבא הזדככות. מצוה' 'סעודת פועלת
חג  בסעודת מצוה' 'סעודת של הענין את הזכיר
שכל  זו, שבסעודה המעלה יתרון מפני השבועות,
שכן  הביטול, ובתכלית בהתוועדות הם המסובים
מדרגה  ועליה הזדככות גורמים וביטול התוועדות

לדרגה.
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שחלו  השינויים את בעיניו ראה הוא תגלית. - בינוביטש החדש ביקורו היווה ברוך, עבור
השינויים. גורמי ואת באנשים

מהן  איזו ולדון המאזניים כף על להניחן שונות, שיטות להשוות ההזדמנות היתה לברוך
כתוצאה  למקום. אדם בין ואף לחברו אדם בין ביחסיהם לבריות תועלת יותר ומביאה יותר נכונה
עצמם  להקדיש  - הנסתרים  דרך היא חיים זלמן ר' של דרכו כי בהחלטיות משוכנע היה מכך
יותר  מועילה - הלמדנים בין אף טובות מידות ולנטיעת ההמון אנשי והגבהת להדרכת לגמרי

ליבו. אל יותר ומדברת

ודיון  לוויכוח נושא בכל הגמרא: בלימוד נוהג שהיה כפי נהג השונות, השיטות את בשקלו
כביכול, מאזין, האמוראים, ואת התנאים את מוחשי באופן כביכול, עיניו, לנגד מציג היה
זו  בדרך ורעיונותיהם. בסברותיהם התעמקות תוך עצמם, לבין בינם ולוויכוחיהם לפלוגתתם

העם. בחיי השונים ובכיוונים השונות בהשקפות והתעמק דן שקל,

התיישב  הדרך בצד לעיר. מחוץ אל לטייל נהג מילדותו, שאהב כפי הטבע, עם להתייחד כדי
ראש  גיסו, עם לו שהיתה המעניינת  השיחה זכר צץ במוחו במחשבותיו. והתעמק עץ גזע על לו
ניסן. חודש בתחילת נאה שמש יום זה היה וויטבסק. את עזבו לפני יצחק, יוסף רבי הישיבה,

הגוף. את קמעה ולחמם בשמש לשבת רעננות פשוט היתה הקר החורף לאחר

היושב  בגיסו הבחין העירוני הגן פני על בעברו היומית. מעבודתו חזרה בדרכו היה ברוך
ברוך  ביניהם. התפתחה מעניינת ושיחה ידו, על התיישב ברוך השמש. בקרני ומתחמם ספסל על
ומרפא  צדקה "שמש הפסוק: את בציינו המחממת השמש ועל הנאה האוויר מזג על העיר

בכנפיה".
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כסיפור  ר"ל, ממהותו עצמו המאכל אותו מוריד
בליל  איך לתלמידיו שהראה מהבעל־שם־טוב, הידוע
נהנה  שהוא לתיאבון, שבת סעודת מישהו אוכל שבת
בבגדי  השולחן ליד שור ישב הרי השמן, מהבשר

שבת.
בסדר „. ביותר הגבוהה הדרגה זו מצוה'. 'סעודת

בסעודה. המצוה מאירה מצוה' ב'סעודת הסעודות.
ויום־טוב  שבת סעודות לגבי מצוה' ב'סעודת היתרון
משמנים  "אכלו ישנו יום־טוב שבסעודת בכך מתבטא

ממתקים" שמים,45ושתו לשם להיות צריך זה אך .
ובממתקים, שבמשמנים בעונג רוצה שהוא מפני לא

שבת  בסעודות גם השי"ת. ציווי הוא שכך מפני אלא
נוגע  לא מצוה' ב'סעודת אך במאכלים, להרבות יש
המצוה  הוא העיקר ושתיה. אכילה של הענין כל
'סעודת  של העיקרים עיקר זו. לסעודה שגרמה
ולכן  ישראל, אהבת המרבה ההתוועדות הוא מצוה'
אבי  סיים: והסבא הזדככות. מצוה' 'סעודת פועלת
חג  בסעודת מצוה' 'סעודת של הענין את הזכיר
שכל  זו, שבסעודה המעלה יתרון מפני השבועות,
שכן  הביטול, ובתכלית בהתוועדות הם המסובים
מדרגה  ועליה הזדככות גורמים וביטול התוועדות

לדרגה.
b"yz lel` i"g

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

י.45) ח, נחמיה

•
yhiee`aeiln r"p v"iixden x"enc` w"kn zepexkfd xtq

zxrvn drtez - f"k wxt

שחלו  השינויים את בעיניו ראה הוא תגלית. - בינוביטש החדש ביקורו היווה ברוך, עבור
השינויים. גורמי ואת באנשים

מהן  איזו ולדון המאזניים כף על להניחן שונות, שיטות להשוות ההזדמנות היתה לברוך
כתוצאה  למקום. אדם בין ואף לחברו אדם בין ביחסיהם לבריות תועלת יותר ומביאה יותר נכונה
עצמם  להקדיש  - הנסתרים  דרך היא חיים זלמן ר' של דרכו כי בהחלטיות משוכנע היה מכך
יותר  מועילה - הלמדנים בין אף טובות מידות ולנטיעת ההמון אנשי והגבהת להדרכת לגמרי

ליבו. אל יותר ומדברת

ודיון  לוויכוח נושא בכל הגמרא: בלימוד נוהג שהיה כפי נהג השונות, השיטות את בשקלו
כביכול, מאזין, האמוראים, ואת התנאים את מוחשי באופן כביכול, עיניו, לנגד מציג היה
זו  בדרך ורעיונותיהם. בסברותיהם התעמקות תוך עצמם, לבין בינם ולוויכוחיהם לפלוגתתם

העם. בחיי השונים ובכיוונים השונות בהשקפות והתעמק דן שקל,

התיישב  הדרך בצד לעיר. מחוץ אל לטייל נהג מילדותו, שאהב כפי הטבע, עם להתייחד כדי
ראש  גיסו, עם לו שהיתה המעניינת  השיחה זכר צץ במוחו במחשבותיו. והתעמק עץ גזע על לו
ניסן. חודש בתחילת נאה שמש יום זה היה וויטבסק. את עזבו לפני יצחק, יוסף רבי הישיבה,

הגוף. את קמעה ולחמם בשמש לשבת רעננות פשוט היתה הקר החורף לאחר

היושב  בגיסו הבחין העירוני הגן פני על בעברו היומית. מעבודתו חזרה בדרכו היה ברוך
ברוך  ביניהם. התפתחה מעניינת ושיחה ידו, על התיישב ברוך השמש. בקרני ומתחמם ספסל על
ומרפא  צדקה "שמש הפסוק: את בציינו המחממת השמש ועל הנאה האוויר מזג על העיר

בכנפיה".
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אסור  שהרי השמש, מן להתרפא לא סברא, ישנה שלכאורה השיב הישיבה, ראש הגיס,
אלילים. לעובדי כעבודהֿזרה משמשת השמש ואילו בעבודהֿזרה, להתרפא

במסכת  הנאמר על תחילה בהצביעו זה, בנושא עמוק לפלפול מיד נכנס יצחק יוסף רבי
מו  אדם  ידי  תפיסת  בו שאין  שדבר א) עמוד מ"ה (דף זרה על עבודה כך ואחר ממנו, ליהנות  תר

מותרת  אם בעלֿכרחו, לאדם לו הבאה להנאה בקשר ב) עמוד כ"ה (דף פסחים במסכת הסוגיה 
להשתמש  ההיתר את יצחק יוסף רבי העלה האמורות הסוגיות בפרטי מעמיק בדיון אסורה. או
נהפך  שהוא לפני נוצרה ממנו, שההנאה שהדבר ההנחה יסוד על ריפוי, לשם השמש בקרני

הנאה. איסור עליו חל  לא - לעבודהֿזרה

הניתוח  מחריפות מאד ברוך התרשם - החריף פלפולו את גיסו לפניו השמיע כאשר בשעתו,
למעשים  שישנו ערך אותו כזה לפלפול שאין לו נראה - בדבר נזכר כשהוא עתה ברם, וההעמקה.
עולם  לבין גיסו, ייצג אותו הלמדנות, עולם בין הפער צץ עיניו לנגד חיים. זלמן רבי של כגון
חובה  הרי הלמדנים, עולם של המרוממת הפלאתו כל שעם משוכנע היה ברוך היהודי. ההמון
הפשוטים  היהודים את לרומם חיים, זלמן רבי זאת שעשה כפי העם, אל לרדת הלמדנים על

שלהם. היוםֿיום לחיי אור ולהביא טובים, ומעשים תורה לחיי

הטוחן  של השלישי חתנו את להכיר גם הספיק בינוביטש ברוך התעכב בו הקצר הזמן במשך
תורה  לשיעורי מזמנו והקדיש שנעלם, השמש להשפעת לגמרי נתון היה זה יצחק. אברהם -
בשיעורים  המשתתפים האנשים בטיב התבונן ברוך ובשולחןֿערוך. במשנה מלאכה, בעלי לפני
אלה. בלימודים עניין מצאו כולם ילדים. ואפילו וצעירים, קשישים אנשים ביניהם היו אלה.
מן  במיוחד התרשם ברוך - שומעיו לב את לכבוש ובסגולה הסברה בכוח ניחן יצחק אברהם
שלש  לפני אותו זכר ברוך הקמחן. שמעון  של בנו חיים , הנער גם נמנה  השומעים שעל העובדה
ירד  הוא חלק. לו  היה שבעיר הקונדס מעשי ובכל ינוביטש, של ה"פגעֿרע" אז  היה חיים שנים,
אל  שמעון של מביתו קמח שקי מנשיאת מסוימת תקופה שהשתכר ברוך, של לחייו גם אז
לשיעורו  והאזין השולחן ליד חיים ישב עתה שונים. תעלולים אז לו עולל חיים בעיר. האופים
לאחר  והסברתם. אגדות בסיפורי מאזיניו לב את לשבות סגולה לו שהיתה יצחק, אברהם של
מוסר  להשפעת נתונים היו והכול יצחק, מאברהם ששמע האגדות מן לרעהו מספר איש היה מכן

האגדות. שבתוך ההשכל

רועה  שהיה עקיבא, רבי אודות מספר כשהוא יצחק אברהם את לשמוע נזדמן לברוך
של  הרוח מגדולי לאחד  והיה  לתורה ליבו נהפך כך ואחר חכמים, תלמידי ששנא עםֿהארץ
שלדעתו  בבירור שניכר עד רבה, כה ובחיבה בהתלהבות הסיפור את סיפר יצחק אברהם האומה.

עקיבא. רבי של בדרכו ללכת ביותר, הפשוט ויהא יהודי, כל ומסוגל צריך

ג  השמש, חיים זלמן ר' בעקבות הלך יצחק את אברהם אליו מקרב תמיד שהיה בכך ם
חבים  למדנים שיהודים אומר היה הוא איתם. שלמד השיעורים על נוסף הפשוטים, היהודים
עוול  וכשראה העיר, ורחובות השוק עלֿפני מתהלך היה הוא אף הפשוטים. ליהודים גדול חוב
את  עצמו הוא עשה כאילו התחושה לו היתה לב. מקרב מוכיחו היה מישהו, מצד איֿצדק או

העוול.

חיים  זלמן רבי של הגדולה השפעתם למרות כי להיווכח הזדמנות לברוך היתה מאידך,
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למדנים  של מקרים היו הקודמת. הרוח מן הרבה נשאר עדיין - יצחק אברהם כגון דרכו וממשיכי
חשבונם. על להתלוצץ וגם אותם להשפיל מנסים ואף פשוטים, יהודים על מגבוה המסתכלים

בשבוע  שני מימי באחד זה היה מדכא: רושם עליו השאיר לו, ראייה עד שהיה מאורע
הגיע  שמים, ירא אך פשוט יהודי מוויטבסק, שלמה או הלש שלמה התורה. קריאת ַָבשעת
השמש  התורה. בקריאת עמד כבר הציבור כאשר לעצמו התפלל הוא באיחור. הציבור לתפילת
בהם, להפסיק שאסור בקטעים בתפילתו עומד ושהוא הציבור עם התפלל לא ששלמה הבחין לא

בתפילתו. המשיך מכן לאחר לתורה. ועלה בתפילתו הפסיק שלמה לתורה. לעלות וקראו

דברי  להפריח עילה ליצנים כמה מצאו התפילה סיום ועם בכך, שהבחינו המתפללים מן היו
"הפשע  על בו והתגרו עוקצניים, חירופים כלפיו הופנו שלמה. של ה"עםֿארצות" חשבון על לעג

ידיעה. מחיסרון רק נבע שהדבר למרות שפשע, הנורא"

הליצנים  והישר. התם שלמה, של לליבו מאד נוגעים שהדברים להיווכח כאב ברוך של ליבו
רב. צער כך על מצטער ששלמה בידעם שונים, ובעונשים בגיהינום עליו איימו

אייזיק, יעקב ר' גם היה הפשוט ליהודי הנטפלים שבין בראותו ברוך הצטער מיוחד צער
היה  יכול לא זאת עם אך בעיר, מכובד מעמד ובעל זקן יהודי היה הלה ינוביטש. של ה"גביר"
וממש  שנאמרה מילה כל ברצינות שקיבל פשוט, יהודי חשבון על מללעוג להימנע בניסיון לעמוד
לעג. חיצי כלפיו וזורקים מסביבו  עומדים  כשכולם דומעות בעיניים עמד הלה מכאבים. התפתל

שבחיים  הוכחה לו שימשה רק התופעה ברוך. כלֿכך התרעם לא ה"רגילים" הליצנים על
תרעומת  חש אייזיק יעקב ר' לגבי ברם, נחותה. בדרגה העומדים אנשים עדיין ישנם היהודיים

המעניין. המשפחתי מוצאו לו משנודע במיוחד חזקה,
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תרפ"ב] מ"ח [תחלת

היושבים  היקרים התלמידים אל

בניקאל'

יחיו  עליהם ד'

וברכה  שלום

ארי' מר תלמידינו ע"י הנכתב שופטים מד' מכתבם

הגיעני  וגם הילוכו, בדרך התאחר איידילנאנט, שי' ליב

הם  קדושים הללו עתים אשר בערך, לעשור כסא בין בימי

בעבודה  שבלב, לעבודה ומוקדשי' מישראל לכאו"א

ובכן  רעהו, את איש דבר לדבר מקום מצא מבלי פנימית

היום. עד הדבר נשאר

ולומדים  ניקאל' בעיר שהתיישבו הדבר ונכון טוב

היא  כי כוחכם בכל התורה על שקדו דא"ח. וחוזרים

אור  כי מרובה, בהצלחה תצליחו ובזה וחיינו, חייכם

ועלינו  עליכם חופף עילאה נורא הקדשים קודש

אבינו  נשיאינו כ"ק הוד ע"י שמים רחמי בהתעוררות

זי"ע  נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד רבינו

בגוף, יחד פה אתנו בהיותו עלינו האצולה נפשו מסר אשר

ומבקש  מתחנן הקדשים קדש בהיכל העומד עתה גם ומה

ותלמידי  תלמידיו מרעיתו צאן הקודש עם בעד רחמים

יחיו. עליהם ד' תלמידיו

עלינו  שפכה אלקים נחלת כי דעו יחיו, יקרים תמימים

מאתנו, ואחד אחד כל ומזהיר. עולה מבהיק, זוהר אור

אשר  משדה אבל השדה, עשבי אנחנו, קיר אזובי כי אם

ית' דברו עושי אנחנו כאשר ת"ל אנחנו, גבורים הוי', ברכו

וכאשר  בתפלה, וההתעסקות תורתו בלימוד ויתעלה

אבותינו  כ"ק המה הן הוי' לעבדי עצמינו אנחנו מוסרים

תאיר  מאורם אשר זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה הק' רבותינו

על  חזק יעמוד מאתנו איש איש ונשמתינו, רוחינו נפשינו

על  יעמוד דעת ובהדר נפש בעוז הקודש משמרת משמרתו

סיג  מכל לנקותה הלב את לפאר בתורה לשקוד משמרתו
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למדנים  של מקרים היו הקודמת. הרוח מן הרבה נשאר עדיין - יצחק אברהם כגון דרכו וממשיכי
חשבונם. על להתלוצץ וגם אותם להשפיל מנסים ואף פשוטים, יהודים על מגבוה המסתכלים

בשבוע  שני מימי באחד זה היה מדכא: רושם עליו השאיר לו, ראייה עד שהיה מאורע
הגיע  שמים, ירא אך פשוט יהודי מוויטבסק, שלמה או הלש שלמה התורה. קריאת ַָבשעת
השמש  התורה. בקריאת עמד כבר הציבור כאשר לעצמו התפלל הוא באיחור. הציבור לתפילת
בהם, להפסיק שאסור בקטעים בתפילתו עומד ושהוא הציבור עם התפלל לא ששלמה הבחין לא

בתפילתו. המשיך מכן לאחר לתורה. ועלה בתפילתו הפסיק שלמה לתורה. לעלות וקראו

דברי  להפריח עילה ליצנים כמה מצאו התפילה סיום ועם בכך, שהבחינו המתפללים מן היו
"הפשע  על בו והתגרו עוקצניים, חירופים כלפיו הופנו שלמה. של ה"עםֿארצות" חשבון על לעג

ידיעה. מחיסרון רק נבע שהדבר למרות שפשע, הנורא"

הליצנים  והישר. התם שלמה, של לליבו מאד נוגעים שהדברים להיווכח כאב ברוך של ליבו
רב. צער כך על מצטער ששלמה בידעם שונים, ובעונשים בגיהינום עליו איימו

אייזיק, יעקב ר' גם היה הפשוט ליהודי הנטפלים שבין בראותו ברוך הצטער מיוחד צער
היה  יכול לא זאת עם אך בעיר, מכובד מעמד ובעל זקן יהודי היה הלה ינוביטש. של ה"גביר"
וממש  שנאמרה מילה כל ברצינות שקיבל פשוט, יהודי חשבון על מללעוג להימנע בניסיון לעמוד
לעג. חיצי כלפיו וזורקים מסביבו  עומדים  כשכולם דומעות בעיניים עמד הלה מכאבים. התפתל

שבחיים  הוכחה לו שימשה רק התופעה ברוך. כלֿכך התרעם לא ה"רגילים" הליצנים על
תרעומת  חש אייזיק יעקב ר' לגבי ברם, נחותה. בדרגה העומדים אנשים עדיין ישנם היהודיים

המעניין. המשפחתי מוצאו לו משנודע במיוחד חזקה,
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ycew zexb`

תרפ"ב] מ"ח [תחלת

היושבים  היקרים התלמידים אל

בניקאל'

יחיו  עליהם ד'

וברכה  שלום

ארי' מר תלמידינו ע"י הנכתב שופטים מד' מכתבם

הגיעני  וגם הילוכו, בדרך התאחר איידילנאנט, שי' ליב

הם  קדושים הללו עתים אשר בערך, לעשור כסא בין בימי

בעבודה  שבלב, לעבודה ומוקדשי' מישראל לכאו"א

ובכן  רעהו, את איש דבר לדבר מקום מצא מבלי פנימית

היום. עד הדבר נשאר

ולומדים  ניקאל' בעיר שהתיישבו הדבר ונכון טוב

היא  כי כוחכם בכל התורה על שקדו דא"ח. וחוזרים

אור  כי מרובה, בהצלחה תצליחו ובזה וחיינו, חייכם

ועלינו  עליכם חופף עילאה נורא הקדשים קודש

אבינו  נשיאינו כ"ק הוד ע"י שמים רחמי בהתעוררות

זי"ע  נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד רבינו

בגוף, יחד פה אתנו בהיותו עלינו האצולה נפשו מסר אשר

ומבקש  מתחנן הקדשים קדש בהיכל העומד עתה גם ומה

ותלמידי  תלמידיו מרעיתו צאן הקודש עם בעד רחמים

יחיו. עליהם ד' תלמידיו

עלינו  שפכה אלקים נחלת כי דעו יחיו, יקרים תמימים

מאתנו, ואחד אחד כל ומזהיר. עולה מבהיק, זוהר אור

אשר  משדה אבל השדה, עשבי אנחנו, קיר אזובי כי אם

ית' דברו עושי אנחנו כאשר ת"ל אנחנו, גבורים הוי', ברכו

וכאשר  בתפלה, וההתעסקות תורתו בלימוד ויתעלה

אבותינו  כ"ק המה הן הוי' לעבדי עצמינו אנחנו מוסרים

תאיר  מאורם אשר זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה הק' רבותינו

על  חזק יעמוד מאתנו איש איש ונשמתינו, רוחינו נפשינו

על  יעמוד דעת ובהדר נפש בעוז הקודש משמרת משמרתו

סיג  מכל לנקותה הלב את לפאר בתורה לשקוד משמרתו
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פרוסה  ושמלה כאדרת העולם המוח. את ולשעבד וחלאה,

רבותינו  הוד הנחילונו אשר אלקי באור להאירה לפנינו

וזאת  אני, גבור יאמר החלש זצוקללה"ה, הקדושים

אדמות. עלי תעודתי

לנו  אין לפניכם, אשר את דעו יקרים תמימים

את  ידע מכם איש איש והעבודה, התורה אלא בעולמינו

האדם  תלמיד[י] כולכם והתאחדו התרועעו לפניו. אשר

פתחו  עליכם. נסך קדושתו מרוח אשר בענקים הגדול

אל  אהבתכם שלהבת להבת זיקי הוציאו לבבכם, סגור

נפשכם. ובכל לבבכם בכל הוי' את ועבדו והעבודה, התורה

ולברכה, לטובה ישראל אלקי אל לנו נתן חדשה שנה

ע"י  לנו קרובה וישועה אורה בשנת והאירו, התחזקו

הקודש. וחיבת באהבה ובמצות בתורה עבודתינו

הטוב  שלומכם מנועם בכ"ע להודיעיני ובבקשה

בחיים  חלקי זה כי ובגשמיות, ברוחניות חייכם ומאופן

ריחוק  עם התחשב מבלי שם, שאתם בכ"מ עמכם להיות

תדע. לא וריחוק היא, אחת לבבינו כי המקום,

מו"ר. ובן כאו"נ ברו"ג ברכה היו

ci jxk v"iixden w"b`
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זו, יראי ה' באמת, התירו את הנ"ל  מובן ופשוט שלא נעלם ממני שבכמה מדינות ובמדינה 

אבל  בעצמם,  זה  שקיימו  וחרדים  יראים  גם  היו  זה  שלאחרי  בדור  ובמילא  וכו'  הסברים  ובכו"כ 

בודאי לא נעלם גם ממנו השינוי שחל בינתיים, שאז במדינות מסוימות וזמנים מסויימיים נראה הי' 

להמתירים שרק זו הדרך להצלת כו"כ מבנ"י מקצה השני, ועמלו ויגעו למצוא היתר כו'. וד"ל. והרי 

גם באיסורים ברורים וגדולים מן התורה - נמצאים ענינים כאלו, ולא עוד אלא גם בתורה שבכתב - כל 

הענין דיפת תואר אשר היתר ברור ניתן מן התורה בזה. וביארו חז"ל גם הטעם. ואל תדין את חברך 

עד וכו', ואולי במדינות ההם ובימים ההם מי יודע וכו'.

 - )והלואי  בידו  היכולת   - הרוצה באמת  וכל  זה.  בזמננו  כלל  זה המצב  אין  ת"ל  כנ"ל,  אבל 

וינצלה במילואה( הפצת היהדות בלי פשרות בכל מקום שידו מגעת; ובזה - גם נדון דידן.

ובקיאות  להראות חריפות  ורצה  להנ"ל,  דומות  בטענות  ביקר אצלי  עם אחד אשר  בשיחתי 

להיתר, שאלתיו )בהקדמת - בקשה שיענה מסיח לפי תומו בלי כוונה(: מהי הסיבה כשמציירים פני 

משה רבינו או אהרון הכהן, הן מבנ"י והן להבדיל מאוה"ע - מציירים דוקא בזקן גדול. ואם בנוגע 

יורד ע"פ מדותיו, למה כן מציירים בנוגע למשה  לאהרן מסתמכים על הכתוב בתהלים שזקן אהרן 

ניתנו למשה מסיני, והרי כח  רבנו, והרי הוא קבל תורה מסיני, וכל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש 

דהיתירא עדיף.

ובהיותו איש ישר, ענני, שגם בדעתו כשמצייר לעצמו ולא רק דמשה רבינו אלא אפילו למי 

שהוא בדורות אחריו שומר תומ"צ, פשוט בעיניו שהי' לו זקן יורד ע"פ מדותיו מבלי שנגע בו כלל וכלל.

ולסיים מענינא דיומא, שמתחיל מחדש אלול, מובא בספרי קבלה והובא הדברים בספר לקוטי 

תורה )חלק דברים ל"ב ב'( לרבנו הזקן, - אשר השנה שנת המאה וחמשים להסתלקות הילולא שלו 

- מאירים י"ג מדות הרחמים תקו"ד דלמעלה, והלואי שלא יגע בכלי קבלתה, י"ג תקו"ד של האדם 

התחתון.

בברכה לבשו"ט ולכוח"ט.

מ. שניאורסאהן

המשך מעמוד רכל
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ÌÎ˙‡ ÌÎÈ˜Ï‡ '‰ ‰qÓ Èkƒ¿«∆¡…≈∆∆¿∆
יׁש ה', עבֹודת את ּומעּכב הּמֹונע ּדבר מתרחׁש ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָּכאׁשר

יּתכן  לא ולכן ה', מאת הּוא ּבעֹולם ּׁשּקֹורה מה ׁשּכל ְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹלדעת

"ּכי  נּסיֹון, אּלא זה ואין ה', לעבֹודת ּבאמת ינּגד ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהּדבר

והתעּלּות  התחּזקּות ּומטרתֹו אתכם". אלקיכם ה' ְְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָֹמנּסה

הּוא  - ּבאמת ּבאדם 'נקלטת' זֹו ידיעה ּכאׁשר ה'. ְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָּבעבֹודת

על  הּנֹוסף האֹור את ּבׂשר, ּבעיני ּגם ּדבר, ׁשל ּבסֹופֹו ְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָרֹואה

וההסּתר. ההעלם ְְְְֵֵֵֶֶַַידי

éðùàéBa íëéäìà ýåýé øçáé-øLà íB÷nä äéäå§¨¨´©¨À£¤¦§©Á§Ÿ̈¸¡«Ÿ¥¤¬Æ
ìøLà-ìk úà eàéáú änL íL BîL ïkL §©¥³§Æ½̈¨´¨¨¦½¥²¨£¤¬

íëéçáæå íëéúìBò íëúà äeöî éëðà̈«Ÿ¦−§©¤´¤§¤®«Ÿ¥¤´§¦§¥¤À
íëéøãð øçáî ìëå íëãé úîøúe íëéúøNrî©§§«Ÿ¥¤Æ§ª©´¤§¤½§ŸÆ¦§©´¦§¥¤½

:ýåýéì eøcz øLàáéýåýé éðôì ízçîNe £¤¬¦§−©«Ÿ̈«§©§¤À¦§¥»§Ÿ̈´
íëéãárå íëéúðáe íëéðáe ízà íëéäìà¡«Ÿ¥¤¼©¤À§¥¤Æ§´Ÿ¥¤½§©§¥¤−
Bì ïéà ék íëéørLa øLà éåläå íëéúäîàå§©§«Ÿ¥¤®§©¥¦Æ£¤´§©«£¥¤½¦´¥¬²

:íëzà äìçðå ÷ìçâéäìrz-ït Eì øîMä ¥¬¤§©«£−̈¦§¤«¦¨´¤§½¤©«£¤−
éúìr:äàøz øLà íB÷î-ìëa Eãé-íà ék «ŸŸ¤®§¨¨−£¤¬¦§¤«¦´¦

éèáL ãçàa ýåýé øçáé-øLà íB÷naíL E ©¨º£¤¦§©³§Ÿ̈Æ§©©´§¨¤½−̈
éúìr äìrzéëðà øLà ìk äNrz íLå E ©«£¤´«ŸŸ¤®§¨´©«£¤½²Ÿ£¤¬¨«Ÿ¦−

:jeöîåèzìëàå | çaæz ELôð úeà-ìëa ÷ø §©¤«¨©Á§¨©©̧©§§¹¦§©´§¨«©§¨´
éäìà ýåýé úkøák øNáEì-ïúð øLà E ¨À̈§¦§©̧§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²£¤¬¨«©§−

éørL-ìëaéávk epìëàé øBähäå àîhä E §¨§¨¤®©¨¥³§©¨Æ«Ÿ§¤½©§¦−
:ìiàëåæèõøàä-ìr eìëàú àì ícä ÷ø §¨«©¨«©¬©−̈´ŸŸ¥®©¨¨¬¤

:íénk epëtLzæééørLa ìëàì ìëeú-àìE ¦§§¤−©¨«¦«Ÿ©º¤«¡´Ÿ¦§¨¤À
ðâc øNrîEø÷a úøëáe Eøäöéå ELøéúå E ©§©³§¨«§Æ§¦«§´§¦§¨¤½§Ÿ¬Ÿ§¨«§−



רעז ipy ,oey`x - ai ,`i - d`x zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

äàø úùøô
àéåëäàøïåùàøäëøa íBiä íëéðôì ïúð éëðà §¥À¨«Ÿ¦²Ÿ¥¬¦§¥¤−©®§¨−̈

:äìì÷eæëúåöî-ìà eòîLz øLà äëøaä-úà §¨¨«¤©§¨®̈£¤´¦§§À¤¦§ŸÆ
:íBiä íëúà äeöî éëðà øLà íëéäìà ýåýé§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½£¤¯¨«Ÿ¦²§©¤¬¤§¤−©«

çëýåýé úåöî-ìà eòîLú àì-íà äììwäå§©§¨À̈¦³Ÿ¦§§Æ¤¦§ŸÆ§Ÿ̈´
äeöî éëðà øLà Cøcä-ïî ízøñå íëéäìà¡«Ÿ¥¤½§©§¤´¦©¤½¤£¤¯¨«Ÿ¦²§©¤¬
øLà íéøçà íéäìà éøçà úëìì íBiä íëúà¤§¤−©®¨¤À¤©«£¥²¡Ÿ¦¬£¥¦−£¤¬

:ízrãé-àìñèëéäìà ýåýé Eàéáé ék äéäåE «Ÿ§©§¤«§¨À̈¦³§¦«£Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½
dzLøì änL-àá äzà-øLà õøàä-ìà¤¨¾̈¤£¤©¨¬¨−̈¨§¦§®̈
äììwä-úàå íéføb øä-ìr äëøaä-úà äzúðå§¨«©¨³¤©§¨¨Æ©©´§¦¦½§¤©§¨−̈

:ìáér øä-ìrìéøçà ïcøiä øára änä-àìä ©©¬¥¨«£Ÿ¥¹¨§¥´¤©©§¥À©«£¥Æ
áLiä éðrðkä õøàa LîMä àBáî Cøc¤µ¤§´©¤½¤§¤̧¤Æ©§©«£¦½©¥−

:äøî éðBìà ìöà ìbìbä ìeî äáøraàìék ¨«£¨®̈µ©¦§½̈¥−¤¥«¥¬Ÿ¤«¦³
õøàä-úà úLøì àáì ïcøiä-úà íéøár ízà©¤Æ«Ÿ§¦´¤©©§¥½¨ŸÆ¨¤´¤¤¨½̈¤
dúà ízLøéå íëì ïúð íëéäìà ýåýé-øLà£¤§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−Ÿ¥´¨¤®¦«¦§¤¬Ÿ−̈

:da-ízáLéå(éåì)áì-ìk úà úBNrì ízøîLe ¦«©§¤¨«§©§¤´©«£½¥¬¨
íëéðôì ïúð éëðà øLà íéètLnä-úàå íéwçä©«ª¦−§¤©¦§¨¦®£¤¯¨«Ÿ¦²Ÿ¥¬¦§¥¤−

:íBiäáéàà íéètLnäå íéwçä älàøL ©«Â¥¤©«ª¦´§©¦§¨¦»£¤´
éäìà ýåýé ïúð øLà õøàa úBNrì ïeøîLz¦§§´©«£¼¨¾̈¤£¤Á¨©̧§Ÿ̈¹¡Ÿ¥¯

éúáàízà-øLà íéîiä-ìk dzLøì Eì E £Ÿ¤²§−§¦§®̈¨̧©¨¦½£¤©¤¬
:äîãàä-ìr íéiçá-ìk-úà ïeãaàz ãaà ©¦−©¨«£¨¨«©¥´Â§©§Â¤¨

ízà øLà íéBbä íL-eãár øLà úBî÷nä©§Ÿº£¤¯¨«§¨´©¦À£¤¬©¤²
íéîøä íéøää-ìr íäéäìà-úà íúà íéLøé«Ÿ§¦¬Ÿ−̈¤¡«Ÿ¥¤®©¤«¨¦³¨«¨¦Æ

:ïðrø õr-ìk úçúå úBòábä-ìråâízözðå §©©§¨½§©−©¨¥¬©«£¨«§¦©§¤´
íäéøLàå íúávî-úà ízøaLå íúçaæî-úà¤¦§§ŸÀ̈§¦©§¤Æ¤©¥´Ÿ½̈©«£¥«¥¤Æ
ïeòcâz íäéäìà éìéñôe Làa ïeôøNz¦§§´¨¥½§¦¥¬¡«Ÿ¥¤−§©¥®

:àeää íB÷nä-ïî íîL-úà ízãaàåã-àì §¦©§¤´¤§½̈¦©¨−©«Ÿ
:íëéäìà ýåýéì ïk ïeNrúä-ìà-íà ék ©«£´¥½©«Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«Â¦¦¤

-ìkî íëéäìà ýåýé øçáé-øLà íB÷nä©¨º£¤¦§©̧§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ¦¨
ì íL BîL-úà íeNì íëéèáLeLøãú BðëL ¦§¥¤½¨¬¤§−®̈§¦§¬¦§§−

:änL úàáe(ìàøùé)åíëéúìò änL íúàáäå ¨¬¨¨«¨©«£¥¤´À̈¨Ÿ«Ÿ¥¤Æ
íëãé úîeøz úàå íëéúøNrî úàå íëéçáæå§¦§¥¤½§¥Æ©§§´Ÿ¥¤½§¥−§©´¤§¤®
:íëðàöå íëø÷a úøëáe íëéúáãðå íëéøãðå§¦§¥¤Æ§¦§´Ÿ¥¤½§Ÿ¬Ÿ§©§¤−§«Ÿ§¤«

æízçîNe íëéäìà ýåýé éðôì íL-ízìëàå©«£©§¤À̈¦§¥Æ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½§©§¤À
Eëøa øLà íëézáe ízà íëãé çìLî ìëa§ŸÆ¦§©´¤§¤½©¤−¨«¥¤®£¤¬¥«©§−

éäìà ýåýé:Eçeðçðà øLà ìëk ïeNrú àì §Ÿ̈¬¡Ÿ¤«´Ÿ©«£½Â§ÂŸ£¤̧£©¯§
:åéðéra øLiä-ìk Léà íBiä ät íéNòèék Ÿ¦²−Ÿ©®¦−¨©¨¨¬§¥¨«¦¬

äìçpä-ìàå äçeðnä-ìà äzr-ãr íúàá-àì«Ÿ¨¤−©¨®¨¤©§¨Æ§¤©©«£½̈
éäìà ýåýé-øLà:Cì ïúð Eé-úà ízøárå £¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«©«£©§¤»¤

ýåýé-øLà õøàa ízáLéå ïcøiäíëéäìà ©©§¥¼¦«©§¤´¨½̈¤£¤§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−
áéáqî íëéáéà-ìkî íëì çéðäå íëúà ìéçðî©§¦´¤§¤®§¥¦̧©¨¤¯¦¨«Ÿ§¥¤²¦¨¦−

:çèa-ízáLéåìåçá ïàë ãò ¦«©§¤¤«©
ã ycew zegiyn zecewp ã(121 'nr g zegiy ihewl)

ÌÎ˙‡ ÌÎÈ˜Ï‡ '‰ ‰qÓ Èkƒ¿«∆¡…≈∆∆¿∆
יׁש ה', עבֹודת את ּומעּכב הּמֹונע ּדבר מתרחׁש ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָּכאׁשר

יּתכן  לא ולכן ה', מאת הּוא ּבעֹולם ּׁשּקֹורה מה ׁשּכל ְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹלדעת

"ּכי  נּסיֹון, אּלא זה ואין ה', לעבֹודת ּבאמת ינּגד ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהּדבר

והתעּלּות  התחּזקּות ּומטרתֹו אתכם". אלקיכם ה' ְְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָֹמנּסה

הּוא  - ּבאמת ּבאדם 'נקלטת' זֹו ידיעה ּכאׁשר ה'. ְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָּבעבֹודת

על  הּנֹוסף האֹור את ּבׂשר, ּבעיני ּגם ּדבר, ׁשל ּבסֹופֹו ְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָרֹואה

וההסּתר. ההעלם ְְְְֵֵֵֶֶַַידי

éðùàéBa íëéäìà ýåýé øçáé-øLà íB÷nä äéäå§¨¨´©¨À£¤¦§©Á§Ÿ̈¸¡«Ÿ¥¤¬Æ
ìøLà-ìk úà eàéáú änL íL BîL ïkL §©¥³§Æ½̈¨´¨¨¦½¥²¨£¤¬

íëéçáæå íëéúìBò íëúà äeöî éëðà̈«Ÿ¦−§©¤´¤§¤®«Ÿ¥¤´§¦§¥¤À
íëéøãð øçáî ìëå íëãé úîøúe íëéúøNrî©§§«Ÿ¥¤Æ§ª©´¤§¤½§ŸÆ¦§©´¦§¥¤½

:ýåýéì eøcz øLàáéýåýé éðôì ízçîNe £¤¬¦§−©«Ÿ̈«§©§¤À¦§¥»§Ÿ̈´
íëéãárå íëéúðáe íëéðáe ízà íëéäìà¡«Ÿ¥¤¼©¤À§¥¤Æ§´Ÿ¥¤½§©§¥¤−
Bì ïéà ék íëéørLa øLà éåläå íëéúäîàå§©§«Ÿ¥¤®§©¥¦Æ£¤´§©«£¥¤½¦´¥¬²

:íëzà äìçðå ÷ìçâéäìrz-ït Eì øîMä ¥¬¤§©«£−̈¦§¤«¦¨´¤§½¤©«£¤−
éúìr:äàøz øLà íB÷î-ìëa Eãé-íà ék «ŸŸ¤®§¨¨−£¤¬¦§¤«¦´¦

éèáL ãçàa ýåýé øçáé-øLà íB÷naíL E ©¨º£¤¦§©³§Ÿ̈Æ§©©´§¨¤½−̈
éúìr äìrzéëðà øLà ìk äNrz íLå E ©«£¤´«ŸŸ¤®§¨´©«£¤½²Ÿ£¤¬¨«Ÿ¦−

:jeöîåèzìëàå | çaæz ELôð úeà-ìëa ÷ø §©¤«¨©Á§¨©©̧©§§¹¦§©´§¨«©§¨´
éäìà ýåýé úkøák øNáEì-ïúð øLà E ¨À̈§¦§©̧§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²£¤¬¨«©§−

éørL-ìëaéávk epìëàé øBähäå àîhä E §¨§¨¤®©¨¥³§©¨Æ«Ÿ§¤½©§¦−
:ìiàëåæèõøàä-ìr eìëàú àì ícä ÷ø §¨«©¨«©¬©−̈´ŸŸ¥®©¨¨¬¤

:íénk epëtLzæééørLa ìëàì ìëeú-àìE ¦§§¤−©¨«¦«Ÿ©º¤«¡´Ÿ¦§¨¤À
ðâc øNrîEø÷a úøëáe Eøäöéå ELøéúå E ©§©³§¨«§Æ§¦«§´§¦§¨¤½§Ÿ¬Ÿ§¨«§−

iyily - bi - d`x zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

àöåðéøãð-ìëå Eéúáãðå øcz øLà Eúîeøúe E §Ÿ¤®§¨§¨¤̧Æ£¤´¦½Ÿ§¦§Ÿ¤−§©¬
:Eãéçééäìà ýåýé éðôì-íà ékepìëàz E ¨¤«¦¿¦¦§¥Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹«Ÿ§¤À

éäìà ýåýé øçáé øLà íB÷naðáe äzà Ba EE ©¨Æ£¤̧¦§©¹§Ÿ̈´¡Ÿ¤»»¼©¨̧¦§³
éørLa øLà éåläå Eúîàå Ecárå EzáeE ¦¤̧Æ§©§§´©«£¨¤½§©¥¦−£¤´¦§¨¤®

éäìà ýåýé éðôì zçîNå:Eãé çìLî ìëa E §¨«©§À̈¦§¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§−Ÿ¦§©¬¨¤«
èééîé-ìk éålä-úà áærz-ït Eì øîMä-ìr E ¦¨´¤§½¤©«£−Ÿ¤©¥¦®¨¨¤−©

:Eúîãàñëéäìà ýåýé áéçøé-ékEìáb-úà E ©§¨¤«¦«©§¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¬¤§ª«§»
äeàú-ék øNá äìëà zøîàå Cì-øac øLàk©«£¤´¦¤¨¼§¨«©§¨Æ«Ÿ§¨´¨½̈¦«§©¤¬
ìëàz ELôð úeà-ìëa øNa ìëàì ELôð©§§−¤«¡´Ÿ¨®̈§¨©©¬©§§−Ÿ©¬

:øNaàëøçáé øLà íB÷nä Enî ÷çøé-ék ¨¨«¦«¦§©̧¦§¹©¨À£¤̧¦§©¹
éäìà ýåýéEø÷aî zçáæå íL BîL íeNì E §Ÿ̈´¡Ÿ¤»»¨´§´¨¼§¨«©§º̈¦§¨«§´

ðàvîeEúéeö øLàk Eì ýåýé ïúð øLà E ¦«Ÿ§À£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ§½©«£¤−¦¦¦®
éørLa zìëàå:ELôð úeà ìëa EáëøLàk Cà §¨«©§¨Æ¦§¨¤½§−Ÿ©©¬©§¤«©À©«£¤̧

àîhä epìëàz ïk ìiàä-úàå éávä-úà ìëàé¥«¨¥³¤©§¦Æ§¤¨´©½̈¥−«Ÿ§¤®©¨¥Æ
:epìëàé åcçé øBähäåâëìëà ézìáì ÷æç ÷ø §©¨½©§−̈«Ÿ§¤«©´£©À§¦§¦Æ£´Ÿ

Lôpä ìëàú-àìå Lôpä àeä ícä ék ícä©½̈¦¬©−̈´©¨®¤§«ŸŸ©¬©¤−¤
:øNaä-írãëepëtLz õøàä-ìr epìëàz àì ¦©¨¨«−Ÿ«Ÿ§¤®©¨¨¬¤¦§§¤−

:íénkäëéðáìe Eì áèéé ïrîì epìëàz àìE ©¨«¦−Ÿ«Ÿ§¤®§©̧©¦©³§Æ§¨¤´
éøçà:ýåýé éðéra øLiä äNrú-ék Eåë÷ø ©«£¤½¦©«£¤¬©¨−̈§¥¥¬§Ÿ̈«©¯
éLã÷øLà Eéøãðe Eì eéäé-úàáe àOz E ¨«¨¤²£¤¦«§¬§−§¨¤®¦¨´½̈¨

:ýåýé øçáé-øLà íB÷nä-ìàæëéúìr úéNråE ¤©¨−£¤¦§©¬§Ÿ̈«§¨¦³¨«ŸŸ¤̧Æ
éäìà ýåýé çaæî-ìr ícäå øNaä-íãå E ©¨¨´§©½̈©¦§©−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§©

éçáæéäìà ýåýé çaæî-ìr CôMé EøNaäå E §¨¤À¦¨¥Æ©¦§©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§©¨−̈
:ìëàzçëíéøácä-ìk úà zrîLå øîL Ÿ¥«§´Ÿ§¨«©§À̈¥µ¨©§¨¦´

éðáìe Eì áèéé ïrîì jeöî éëðà øLà älàäE ¨¥½¤£¤¬¨«Ÿ¦−§©¤®¨§©Á©Á¦©̧§¹§¨¤³
éøçàøLiäå áBhä äNrú ék íìBò-ãr E ©«£¤̧Æ©½̈¦³©«£¤Æ©´§©¨½̈

éäìà ýåýé éðéra:Eñ §¥¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(azknn 361 'nr ak zegiy ihewl)

ÌÎ˙‡ ÌÎÈ˜Ï‡ '‰ ‰qÓ Èkƒ¿«∆¡…≈∆∆¿∆
הענין  חסידּות, ּבספרי ּבאּור ּוביתר מּוסר, ּבספרי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹמבאר

ּגם  נּתנּו הּנסיֹונֹות עם ׁשּביחד היינּו ׁשיחנא", ּגמלא ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָּד"לפּום

ּדֹורנּו, ׁשּזכה אּלא עליהם. להתּגּבר הּמתאימים הּכחֹות ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּכן

ּבּדר ללכת הּמתאים ּבּתקף ׁשּכׁשּמחליטים ּבמּוחׁש, ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹּכּנראה

רֹואים  הּקדֹוׁשה, ּתֹורתנּו הּיׁשר' 'ספר ּפי על ְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָהּיׁשרה

להתּגּבר  והּכחֹות מראׁש, ׁשערּום מאׁשר ּפחּותים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹׁשהּקׁשיים

ּבהׁשערה. היּו מאׁשר יֹותר ּכּבירים ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָעליהם

éùéìùèëéäìà ýåýé úéøëé-ékøLà íéBbä-úà E ¦«©§¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¤©¦À£¤̧
éðtî íúBà úLøì änL-àá äzàzLøéå E ©¨¬¨¨²¨¨¤¬¤−̈¦¨¤®§¨«©§¨´

:íöøàa záLéå íúàìL÷pz-ït Eì øîMä Ÿ½̈§¨«©§−̈§©§¨«¦¨´¤§À¤¦¨¥Æ
éðtî íãîMä éøçà íäéøçàLøãz-ïôe E ©«£¥¤½©«£¥−¦¨«§¨´¦¨¤®¤¦§¸

älàä íéBbä eãáré äëéà øîàì íäéäìàì¥«Ÿ¥¤¹¥ÀŸ¥¨̧©«©§¹©¦³¨¥̧¤Æ
:éðà-íb ïk-äNràå íäéäìà-úààìäNrú-àì ¤¡´Ÿ¥¤½§¤«¡¤¥−©¨«¦Ÿ©«£¤´

éäìà ýåýéì ïëøLà ýåýé úárBz-ìë ék E ¥½©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®¦Á¨«£©̧§Ÿ̈¹£¤´
-úàå íäéða-úà íâ ék íäéäìàì eNr àðN̈¥À¨Æ¥´Ÿ¥¤½¦´©³¤§¥¤Æ§¤

:íäéäìàì Làá eôøNé íäéúðaâéàúà §´Ÿ¥¤½¦§§¬¨¥−¥«Ÿ¥¤«¥´
Búà íëúà äeöî éëðà øLà øácä-ìk̈©¨À̈£¤³¨«Ÿ¦Æ§©¤´¤§¤½Ÿ¬
òøâú àìå åéìr óñú-àì úBNrì eøîLú¦§§−©«£®«ŸŸ¥´¨½̈§¬Ÿ¦§©−

:epnîôáç Bà àéáð Eaø÷a íe÷é-ékíBìç íì ¦¤«¦«¨³§¦§§Æ¨¦½−Ÿ¥´£®
éìà ïúðå:úôBî Bà úBà EâúôBnäå úBàä àáe §¨©¬¥¤²−¬¥«¨³¨Æ§©¥½

éìà øac-øLàíéäìà éøçà äëìð øîàì E £¤¦¤¬¥¤−¥®Ÿ¥«§º̈©«£¥¸¡Ÿ¦¯
:íãárðå ízrãé-àì øLà íéøçàãòîLú àì £¥¦²£¤¬«Ÿ§©§−̈§¨«¨§¥«´Ÿ¦§©À

íBìçä íìBç-ìà Bà àeää àéápä éøác-ìà¤¦§¥Æ©¨¦´©½²¤¥¬©«£−
úrãì íëúà íëéäìà ýåýé äqðî ék àeää©®¦´§©¤º§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ¤§¤½¨©À©
-ìëa íëéäìà ýåýé-úà íéáäà íëLéä£¦§¤³«Ÿ£¦Æ¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½§¨

:íëLôð-ìëáe íëááìäíëéäìà ýåýé éøçà §©§¤−§¨©§§¤«©«£¥¸§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²
Bì÷áe eøîLz åéúåöî-úàå eàøéú Búàå eëìz¥¥−§Ÿ´¦¨®§¤¦§Ÿ¨³¦§¸ŸÆ§Ÿ´

:ïe÷aãú Báe eãárú Búàå eòîLúåàéápäå ¦§½̈§Ÿ¬©«£−Ÿ¬¦§¨«§©¨¦´
-øaã ék úîeé àeää íBìçä íìç Bà àeää©¿´Ÿ¥Á©«£¸©¹À̈¦´¦¤
| íëúà àéöBnä íëéäìà ýåýé-ìr äøñÂ¨Â̈©§Ÿ̈¸¡«Ÿ¥¤¹©¦¬¤§¤´
Eçécäì íéãár úéaî Eãtäå íéøöî õøàî¥¤´¤¦§©À¦§©«Ÿ§Æ¦¥´£¨¦½§©¦«£Æ

éäìà ýåýé Eeö øLà Cøcä-ïîda úëìì E ¦©¤½¤£¤¯¦§²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨¤´¤®̈
:Eaøwî òøä zøráeñæéçà Eúéñé ékE ¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«¦´§¦«§¿¨¦´

ðá-Bà Enà-ïáBà E÷éç úLà | Bà Ezá-Bà E ¤Â¦¤Â«¦§¸«¦§¹´¥´¤¥¤À¯
äãárðå äëìð øîàì øúqa ELôðk øLà Erø¥«£²£¤¬§©§§−©¥´¤¥®Ÿ¥«§À̈§©«©§¨Æ

éúáàå äzà zrãé àì øLà íéøçà íéäìà:E ¡Ÿ¦´£¥¦½£¤Æ´Ÿ¨©½§¨©−̈©«£Ÿ¤«
çíéáøwä íëéúáéáñ øLà íénrä éäìàî¥«¡Ÿ¥´¨«©¦À£¤Æ§¦´Ÿ¥¤½©§Ÿ¦´



iriaxרעח - ci - d`x zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éìàäö÷-ãrå õøàä äö÷î jnî íé÷çøä Bà E ¥¤½−¨«§Ÿ¦´¦¤®¨¦§¥¬¨−̈¤§©§¥¬
:õøàäèåéìà òîLú àìå Bì äáàú-àì ¨¨«¤«ŸŸ¤´½§¬Ÿ¦§©−¥¨®

ðér ñBçú-àìåäqëú-àìå ìîçú-àìå åéìr E §«Ÿ¨³¥«§Æ¨½̈§«Ÿ©§¬Ÿ§«Ÿ§©¤−
:åéìréä ékäðBLàøá Ba-äéäz Eãé epâøäz âø ¨¨«¦³¨ŸÆ©«©§¤½¨«§²¦«§¤¬¨¦«−̈

:äðøçàa írä-ìk ãéå BúéîäìàéBzì÷ñe ©«£¦®§©¬¨¨−̈¨©«£Ÿ¨«§©§¬
ýåýé ìrî Eçécäì Lwá ék úîå íéðáàá̈«£¨¦−¨¥®¦¦¥À§©¦«£Æ¥©Æ§Ÿ̈´

éäìà:íéãár úéaî íéøöî õøàî EàéöBnä E ¡Ÿ¤½©¦«£²¥¤¬¤¦§©−¦¦¥¬£¨¦«
áéúBNrì eôñBé-àìå ïeàøéå eòîLé ìàøNé-ìëå§¨̧¦§¨¥½¦§§−§¦«¨®§«Ÿ¦´©«£À

:Eaø÷a äfä òøä øáckñâéúçàa òîLú-ék ©¨¨¬¨¨²©¤−§¦§¤«¦«¦§©º§©©´
éøréäìà ýåýé øLà Eì Eì ïúð EíL úáL ¨¤À£¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹Ÿ¥¬§²¨¤¬¤−̈

:øîàìãéEaøwî ìriìá-éða íéLðà eàöé ¥«Ÿ¨«§º£¨¦³§¥«§¦©̧©Æ¦¦§¤½
äãárðå äëìð øîàì íøér éáLé-úà eçéciå©©¦²¤«§¥¬¦−̈¥®Ÿ¥«§À̈§©«©§¨²

:ízrãé-àì øLà íéøçà íéäìàåèzLøãå ¡Ÿ¦¬£¥¦−£¤¬«Ÿ§©§¤«§¨«©§¨¯
øácä ïBëð úîà äpäå áèéä zìàLå zø÷çå§¨«©§¨²§¨«©§−̈¥¥®§¦¥³¡¤Æ¨´©¨½̈

:Eaø÷a úàfä äárBzä äúNrðæèäkú äkä ¤«¤§¨²©¥¨¬©−Ÿ§¦§¤«©¥´©¤À
dúà íøçä áøç-éôì àåää øérä éáLé-úà¤«§¥²¨¦¬©¦−§¦¨®¤©«£¥¸Ÿ¨¯
:áøç-éôì dzîäa-úàå da-øLà-ìk-úàå§¤¨£¤¨²§¤§¤§−̈§¦¨«¤

æézôøNå dáçø CBz-ìà õa÷z dììL-ìk-úàå§¤¨§¨À̈¦§Ÿ»¤´§Ÿ¨¼§¨«©§¨´
ýåýéì ìéìk dììL-ìk-úàå øérä-úà Làá̈¥À¤¨¦³§¤¨§¨¨Æ¨¦½©«Ÿ̈−

éäìà:ãBr äðaú àì íìBò ìz äúéäå E ¡Ÿ¤®§¨«§¨Æ¥´½̈¬Ÿ¦¨¤−«
çéïrîì íøçä-ïî äîeàî Eãéa ÷aãé-àìå§«Ÿ¦§©¯§¨«§²§−¨¦©¥®¤§©Á©Á

Eîçøå íéîçø Eì-ïúðå Btà ïBøçî ýåýé áeLé̈¸§Ÿ̈¹¥«£´©À§¨«©§³©«£¦Æ§¦«©§´
àk Eaøäåéúáàì òaLð øL:EèéòîLú ék §¦§¤½©«£¤¬¦§©−©«£Ÿ¤«¦´¦§©À

éäìà ýåýé ìB÷aì EøLà åéúåöî-ìk-úà øîL §Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§ŸÆ¤¨¦§Ÿ½̈£¤²
ýåýé éðéra øLiä úBNrì íBiä Eeöî éëðà̈«Ÿ¦¬§©§−©®©«£Æ©¨½̈§¥¥−§Ÿ̈¬

éäìà:Eñ ¡Ÿ¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(azknn ± 388 'nr `k zegiy ihewl)

ÌÎ˙‡ ÌÎÈ˜Ï‡ '‰ ‰qÓ Èkƒ¿«∆¡…≈∆∆¿∆

ׁשּכׁשּיבא  אדמֹו"ר, מֹוריֿוחמי קדּוׁשת ּכבֹוד ּפתּגם ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹידּוע

והּתקּופה  הּימים על ּביֹותר ויתחרטּו יצטערּו צדקנּו, ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָמׁשיח

ּבתֹורה  לפעל יכֹולים ׁשהיּו הּגלּות, זמן ׁשּבסֹוף טֹובה ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָֹהכי

ׁשאז  ּדאז, וההסּתרים ההעלמֹות ּכל על ּבהתּגּברּות ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָּומצֹות

ׁשּצּוה  לזה והן לעֹובד הן יֹותר, וחביבה יֹותר נעימה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָהעבֹודה

ּכׁשרּוח  מהּֿׁשאיןּֿכן ּומנהיגֹו, העֹולם ּבֹורא העבֹודה, ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָעל

מנּגדים. ואין הארץ מן יעבר ְְְְֲִִֵֶַַַָָָֹֻהּטמאה

éòéáøãéààì íëéäìà ýåýéì ízà íéðä¦´©¤½©«Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤®´Ÿ
:úîì íëéðér ïéa äçø÷ eîéNú-àìå eããbúú¦§«Ÿ§À§«Ÿ¨¦¯¨§¨²¥¬¥«¥¤−¨¥«

áéäìà ýåýéì äzà LBã÷ ír ékøça Eáe E ¦´©³¨Æ©½̈©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®§º¨©´
øLà íénrä ìkî älâñ írì Bì úBéäì ýåýé§Ÿ̈À¦«§¬Æ§©´§ª½̈¦ŸÆ¨«©¦½£¤−

:äîãàä éðt-ìrñâ:äárBz-ìk ìëàú àì ©§¥¬¨«£¨¨«¬ŸŸ©−¨«¥¨«
ãíéáNë äN øBL eìëàz øLà äîäaä úàæ¬Ÿ©§¥−̈£¤´Ÿ¥®¾¥¬§¨¦−

:íéfr äNåäïLéãå Bwàå øeîçéå éáöe ìià §¥¬¦¦«©¨¬§¦−§©§®§©¬§¦−Ÿ
:øîæå Bàúeåäñøt úñøôî äîäa-ìëå §¬¨¨«¤§¨§¥º̈©§¤´¤©§À̈

äîäaa äøb úìrî úBñøô ézL òñL úrñLå§Ÿ©³©¤̧©Æ§¥´§¨½©«£©¬¥−̈©§¥¨®
:eìëàz dúàæéìrnî eìëàú àì äæ-úà Cà Ÿ−̈Ÿ¥«©´¤¤º³Ÿ«Ÿ§Æ¦©«£¥´

ìîbä-úà äreñMä äñøtä éñéøônîe äøbä©¥½̈¦©§¦¥¬©©§−̈©§¨®¤Â©¨Â̈
änä äøâ äìrî-ék ïôMä-úàå úáðøàä-úàå§¤¨«©§¤̧¤§¤©¨¹̈¦©«£¥¯¥¨´¥À¨

:íëì íä íéàîè eñéøôä àì äñøôeç-úàå ©§¨Æ´Ÿ¦§¦½§¥¦¬¥−¨¤«§¤
àîè äøâ àìå àeä äñøt ñéøôî-ék øéæçäÂ©«£¦Â¦«©§¦¸©§¨¬Æ§´Ÿ¥½̈¨¥¬
àì íúìáðáe eìëàú àì íøNaî íëì àeä−¨¤®¦§¨¨Æ´ŸŸ¥½§¦§¨−̈¬Ÿ

bú:eòñèìk íéna øLà ìkî eìëàz äæ-úà ¦¨«¤¤Æ«Ÿ§½¦−Ÿ£¤´©¨®¦¯Ÿ
:eìëàz úN÷N÷å øétðñ Bì-øLàéøLà ìëå £¤²§©¦¬§©§¤−¤Ÿ¥«§¸Ÿ£¤¯

àeä àîè eìëàú àì úN÷N÷å øétðñ Bì-ïéà¥«²§©¦¬§©§¤−¤´ŸŸ¥®¨¥¬−
:íëìñàé:eìëàz äøäè øBtö-ìkáéøLà äæå ¨¤«¨¦¬§Ÿ̈−Ÿ¥«§¤¾£¤¬

:äiðæräå ñøtäå øLpä íäî eìëàú-àìŸ«Ÿ§−¥¤®©¤¬¤§©¤−¤§¨«¨§¦¨«
âé:dðéîì äicäå äiàä-úàå äàøäåãéúàå §¨«¨¨Æ§¤¨´©½̈§©©−̈§¦¨«§¥¬

:Bðéîì áøò-ìkåè-úàå äðriä úa úàå ¨Ÿ¥−§¦«§¥Æ©´©©«£½̈§¤
:eäðéîì õpä-úàå óçMä-úàå ñîçzäæè-úà ©©§−̈§¤©®̈©§¤©¥−§¦¥«¤

:úîLðzäå óeLðiä-úàå ñBkäæé-úàå úàwäå ©¬§¤©©§−§©¦§¨«¤§©¨¨¬§¤
:CìMä-úàå äîçøäçéäôðàäå äãéñçäå ¨«¨−̈¨§¤©¨¨«§©´£¦½̈§¨«£¨−̈

:ólèräå úôéëecäå dðéîìèéóBòä õøL ìëå §¦¨®§©«¦©−§¨«£©¥«§ŸÆ¤´¤¨½
:eìëàé àì íëì àeä àîèëøBäè óBò-ìk ¨¥¬−¨¤®−Ÿ¥«¨¥«¨¬¨−

:eìëàzàë-øLà øbì äìáð-ìë eìëàú-àì Ÿ¥«Ÿ«Ÿ§´¨Â§¥Â̈©¥̧£¤
éørLaír ék éøëðì øëî Bà dìëàå äpðzz E ¦§¨¤¹¦§¤´¨©«£¨À̈³¨ŸÆ§¨§¦½¦´©³

éäìà ýåýéì äzà LBã÷éãb ìMáú-àì E ¨Æ©½̈©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®«Ÿ§©¥¬§¦−
:Bnà áìçaô ©«£¥¬¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(292 'nr k zegiy ihewl)

ÌÎ˙‡ ÌÎÈ˜Ï‡ '‰ ‰qÓ Èkƒ¿«∆¡…≈∆∆¿∆
מן  להתּפעל לא ּבתקף עצמֹו את מעמיד יהּודי ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹּכאׁשר



רעט iriax - ci - d`x zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éìàäö÷-ãrå õøàä äö÷î jnî íé÷çøä Bà E ¥¤½−¨«§Ÿ¦´¦¤®¨¦§¥¬¨−̈¤§©§¥¬
:õøàäèåéìà òîLú àìå Bì äáàú-àì ¨¨«¤«ŸŸ¤´½§¬Ÿ¦§©−¥¨®

ðér ñBçú-àìåäqëú-àìå ìîçú-àìå åéìr E §«Ÿ¨³¥«§Æ¨½̈§«Ÿ©§¬Ÿ§«Ÿ§©¤−
:åéìréä ékäðBLàøá Ba-äéäz Eãé epâøäz âø ¨¨«¦³¨ŸÆ©«©§¤½¨«§²¦«§¤¬¨¦«−̈

:äðøçàa írä-ìk ãéå BúéîäìàéBzì÷ñe ©«£¦®§©¬¨¨−̈¨©«£Ÿ¨«§©§¬
ýåýé ìrî Eçécäì Lwá ék úîå íéðáàá̈«£¨¦−¨¥®¦¦¥À§©¦«£Æ¥©Æ§Ÿ̈´

éäìà:íéãár úéaî íéøöî õøàî EàéöBnä E ¡Ÿ¤½©¦«£²¥¤¬¤¦§©−¦¦¥¬£¨¦«
áéúBNrì eôñBé-àìå ïeàøéå eòîLé ìàøNé-ìëå§¨̧¦§¨¥½¦§§−§¦«¨®§«Ÿ¦´©«£À

:Eaø÷a äfä òøä øáckñâéúçàa òîLú-ék ©¨¨¬¨¨²©¤−§¦§¤«¦«¦§©º§©©´
éøréäìà ýåýé øLà Eì Eì ïúð EíL úáL ¨¤À£¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹Ÿ¥¬§²¨¤¬¤−̈

:øîàìãéEaøwî ìriìá-éða íéLðà eàöé ¥«Ÿ¨«§º£¨¦³§¥«§¦©̧©Æ¦¦§¤½
äãárðå äëìð øîàì íøér éáLé-úà eçéciå©©¦²¤«§¥¬¦−̈¥®Ÿ¥«§À̈§©«©§¨²

:ízrãé-àì øLà íéøçà íéäìàåèzLøãå ¡Ÿ¦¬£¥¦−£¤¬«Ÿ§©§¤«§¨«©§¨¯
øácä ïBëð úîà äpäå áèéä zìàLå zø÷çå§¨«©§¨²§¨«©§−̈¥¥®§¦¥³¡¤Æ¨´©¨½̈

:Eaø÷a úàfä äárBzä äúNrðæèäkú äkä ¤«¤§¨²©¥¨¬©−Ÿ§¦§¤«©¥´©¤À
dúà íøçä áøç-éôì àåää øérä éáLé-úà¤«§¥²¨¦¬©¦−§¦¨®¤©«£¥¸Ÿ¨¯
:áøç-éôì dzîäa-úàå da-øLà-ìk-úàå§¤¨£¤¨²§¤§¤§−̈§¦¨«¤

æézôøNå dáçø CBz-ìà õa÷z dììL-ìk-úàå§¤¨§¨À̈¦§Ÿ»¤´§Ÿ¨¼§¨«©§¨´
ýåýéì ìéìk dììL-ìk-úàå øérä-úà Làá̈¥À¤¨¦³§¤¨§¨¨Æ¨¦½©«Ÿ̈−

éäìà:ãBr äðaú àì íìBò ìz äúéäå E ¡Ÿ¤®§¨«§¨Æ¥´½̈¬Ÿ¦¨¤−«
çéïrîì íøçä-ïî äîeàî Eãéa ÷aãé-àìå§«Ÿ¦§©¯§¨«§²§−¨¦©¥®¤§©Á©Á

Eîçøå íéîçø Eì-ïúðå Btà ïBøçî ýåýé áeLé̈¸§Ÿ̈¹¥«£´©À§¨«©§³©«£¦Æ§¦«©§´
àk Eaøäåéúáàì òaLð øL:EèéòîLú ék §¦§¤½©«£¤¬¦§©−©«£Ÿ¤«¦´¦§©À

éäìà ýåýé ìB÷aì EøLà åéúåöî-ìk-úà øîL §Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§ŸÆ¤¨¦§Ÿ½̈£¤²
ýåýé éðéra øLiä úBNrì íBiä Eeöî éëðà̈«Ÿ¦¬§©§−©®©«£Æ©¨½̈§¥¥−§Ÿ̈¬

éäìà:Eñ ¡Ÿ¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(azknn ± 388 'nr `k zegiy ihewl)

ÌÎ˙‡ ÌÎÈ˜Ï‡ '‰ ‰qÓ Èkƒ¿«∆¡…≈∆∆¿∆

ׁשּכׁשּיבא  אדמֹו"ר, מֹוריֿוחמי קדּוׁשת ּכבֹוד ּפתּגם ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹידּוע

והּתקּופה  הּימים על ּביֹותר ויתחרטּו יצטערּו צדקנּו, ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָמׁשיח

ּבתֹורה  לפעל יכֹולים ׁשהיּו הּגלּות, זמן ׁשּבסֹוף טֹובה ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָֹהכי

ׁשאז  ּדאז, וההסּתרים ההעלמֹות ּכל על ּבהתּגּברּות ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָּומצֹות

ׁשּצּוה  לזה והן לעֹובד הן יֹותר, וחביבה יֹותר נעימה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָהעבֹודה

ּכׁשרּוח  מהּֿׁשאיןּֿכן ּומנהיגֹו, העֹולם ּבֹורא העבֹודה, ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָעל

מנּגדים. ואין הארץ מן יעבר ְְְְֲִִֵֶַַַָָָֹֻהּטמאה

éòéáøãéààì íëéäìà ýåýéì ízà íéðä¦´©¤½©«Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤®´Ÿ
:úîì íëéðér ïéa äçø÷ eîéNú-àìå eããbúú¦§«Ÿ§À§«Ÿ¨¦¯¨§¨²¥¬¥«¥¤−¨¥«

áéäìà ýåýéì äzà LBã÷ ír ékøça Eáe E ¦´©³¨Æ©½̈©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®§º¨©´
øLà íénrä ìkî älâñ írì Bì úBéäì ýåýé§Ÿ̈À¦«§¬Æ§©´§ª½̈¦ŸÆ¨«©¦½£¤−

:äîãàä éðt-ìrñâ:äárBz-ìk ìëàú àì ©§¥¬¨«£¨¨«¬ŸŸ©−¨«¥¨«
ãíéáNë äN øBL eìëàz øLà äîäaä úàæ¬Ÿ©§¥−̈£¤´Ÿ¥®¾¥¬§¨¦−

:íéfr äNåäïLéãå Bwàå øeîçéå éáöe ìià §¥¬¦¦«©¨¬§¦−§©§®§©¬§¦−Ÿ
:øîæå Bàúeåäñøt úñøôî äîäa-ìëå §¬¨¨«¤§¨§¥º̈©§¤´¤©§À̈

äîäaa äøb úìrî úBñøô ézL òñL úrñLå§Ÿ©³©¤̧©Æ§¥´§¨½©«£©¬¥−̈©§¥¨®
:eìëàz dúàæéìrnî eìëàú àì äæ-úà Cà Ÿ−̈Ÿ¥«©´¤¤º³Ÿ«Ÿ§Æ¦©«£¥´

ìîbä-úà äreñMä äñøtä éñéøônîe äøbä©¥½̈¦©§¦¥¬©©§−̈©§¨®¤Â©¨Â̈
änä äøâ äìrî-ék ïôMä-úàå úáðøàä-úàå§¤¨«©§¤̧¤§¤©¨¹̈¦©«£¥¯¥¨´¥À¨

:íëì íä íéàîè eñéøôä àì äñøôeç-úàå ©§¨Æ´Ÿ¦§¦½§¥¦¬¥−¨¤«§¤
àîè äøâ àìå àeä äñøt ñéøôî-ék øéæçäÂ©«£¦Â¦«©§¦¸©§¨¬Æ§´Ÿ¥½̈¨¥¬
àì íúìáðáe eìëàú àì íøNaî íëì àeä−¨¤®¦§¨¨Æ´ŸŸ¥½§¦§¨−̈¬Ÿ

bú:eòñèìk íéna øLà ìkî eìëàz äæ-úà ¦¨«¤¤Æ«Ÿ§½¦−Ÿ£¤´©¨®¦¯Ÿ
:eìëàz úN÷N÷å øétðñ Bì-øLàéøLà ìëå £¤²§©¦¬§©§¤−¤Ÿ¥«§¸Ÿ£¤¯

àeä àîè eìëàú àì úN÷N÷å øétðñ Bì-ïéà¥«²§©¦¬§©§¤−¤´ŸŸ¥®¨¥¬−
:íëìñàé:eìëàz äøäè øBtö-ìkáéøLà äæå ¨¤«¨¦¬§Ÿ̈−Ÿ¥«§¤¾£¤¬

:äiðæräå ñøtäå øLpä íäî eìëàú-àìŸ«Ÿ§−¥¤®©¤¬¤§©¤−¤§¨«¨§¦¨«
âé:dðéîì äicäå äiàä-úàå äàøäåãéúàå §¨«¨¨Æ§¤¨´©½̈§©©−̈§¦¨«§¥¬

:Bðéîì áøò-ìkåè-úàå äðriä úa úàå ¨Ÿ¥−§¦«§¥Æ©´©©«£½̈§¤
:eäðéîì õpä-úàå óçMä-úàå ñîçzäæè-úà ©©§−̈§¤©®̈©§¤©¥−§¦¥«¤

:úîLðzäå óeLðiä-úàå ñBkäæé-úàå úàwäå ©¬§¤©©§−§©¦§¨«¤§©¨¨¬§¤
:CìMä-úàå äîçøäçéäôðàäå äãéñçäå ¨«¨−̈¨§¤©¨¨«§©´£¦½̈§¨«£¨−̈

:ólèräå úôéëecäå dðéîìèéóBòä õøL ìëå §¦¨®§©«¦©−§¨«£©¥«§ŸÆ¤´¤¨½
:eìëàé àì íëì àeä àîèëøBäè óBò-ìk ¨¥¬−¨¤®−Ÿ¥«¨¥«¨¬¨−

:eìëàzàë-øLà øbì äìáð-ìë eìëàú-àì Ÿ¥«Ÿ«Ÿ§´¨Â§¥Â̈©¥̧£¤
éørLaír ék éøëðì øëî Bà dìëàå äpðzz E ¦§¨¤¹¦§¤´¨©«£¨À̈³¨ŸÆ§¨§¦½¦´©³

éäìà ýåýéì äzà LBã÷éãb ìMáú-àì E ¨Æ©½̈©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®«Ÿ§©¥¬§¦−
:Bnà áìçaô ©«£¥¬¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(292 'nr k zegiy ihewl)

ÌÎ˙‡ ÌÎÈ˜Ï‡ '‰ ‰qÓ Èkƒ¿«∆¡…≈∆∆¿∆
מן  להתּפעל לא ּבתקף עצמֹו את מעמיד יהּודי ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹּכאׁשר

iyiy ,iying - eh - d`x zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
היא  ּגּופא הּנּסיֹון ׁשל הּפנימית הּכּונה ּכיצד מתּגּלה – ְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּנּסיֹון

הּוא  ׁש"מנּסה" הּזקן רּבנּו ּוכפרּוׁש ּבעבֹודתֹו, ועּלּוי ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָּתֹוספת

נּסי". "ארים והרמה, נס ְֲִִִִֵַָָָמּלׁשֹון

éùéîçáëErøæ úàeáz-ìk úà øOrz øOr©¥´§©¥½¥−¨§©´©§¤®
:äðL äðL äãOä àöiäâëýåýé | éðôì zìëàå ©Ÿ¥¬©¨¤−¨¨¬¨¨«§¨«©§º̈¦§¥´§Ÿ̈´

éäìàì øçáé-øLà íB÷na EíL BîL ïkL ¡Ÿ¤À©¨´£¤¦§©»§©¥´§´¨¼
ðâc øNrîEø÷a úøëáe Eøäöéå ELøéz E ©§©³§¨«§Æ¦«§´§¦§¨¤½§Ÿ¬Ÿ§¨«§−

ðàöåéäìà ýåýé-úà äàøéì ãîìz ïrîì EE §Ÿ¤®§©´©¦§©À§¦§¨²¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−
:íéîiä-ìkãëàì ék Cøcä Enî äaøé-éëå ¨©¨¦«§¦«¦§¤̧¦§¹©¤À¤¦´´Ÿ

øçáé øLà íB÷nä Enî ÷çøé-ék BúàN ìëeú©»§¥¼¦«¦§©³¦§Æ©¨½£¤³¦§©Æ
éäìà ýåýéýåýé Eëøáé ék íL BîL íeNì E §Ÿ̈´¡Ÿ¤½¨¬§−¨®¦¬§¨«¤§−§Ÿ̈¬

éäìà:EäëEãéa óñkä zøöå óñka äzúðå ¡Ÿ¤«§¨«©−̈©¨®¤§©§¨³©¤̧¤Æ§¨´§½
éäìà ýåýé øçáé øLà íB÷nä-ìà zëìäåE §¨«©§¨Æ¤©¨½£¤¬¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−

:BaåëELôð äeàz-øLà ìëa óñkä äzúðå «§¨«©¨´©¤¿¤§ŸÁ£¤§©¤̧©§§¹
EìàLz øLà ìëáe øëMáe ïéiáe ïàváe ø÷aa©¨¨´©ÀŸ©©̧¦Æ©¥½̈§²Ÿ£¤¬¦§¨«§−

éäìà ýåýé éðôì íM zìëàå ELôðzçîNå E ©§¤®§¨©´§¨À̈¦§¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨«©§−̈
:Eúéáe äzàæëéørLa-øLà éåläåàì E ©¨¬¥¤«§©¥¦¬£¤¦§¨¤−´Ÿ

:Cnr äìçðå ÷ìç Bì ïéà ék epáærúñ ©«©§¤®¦´¥¬²¥¬¤§©«£−̈¦¨«
çëìL | äö÷îøNrî-ìk-úà àéöBz íéðL L ¦§¥´¨´¨¦À¦Æ¤¨©§©Æ

éørLa zçpäå àåää äðMa Eúàeáz:Eèëàáe §¨´§½©¨−̈©¦®§¦©§−̈¦§¨¤«¨´
å Cnr äìçðå ÷ìç Bì-ïéà ék éåläíBúiäå øbä ©¥¦¿¦´¥«Á¥̧¤§©«£¹̈¦À̈Â§©¥Â§©¨³

éørLa øLà äðîìàäåïrîì eòáNå eìëàå E §¨«©§¨¨Æ£¤´¦§¨¤½§¨«§−§¨¥®§©³©
éäìà ýåýé EëøáéøLà Eãé äNrî-ìëa E §¨«¤§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨©«£¥¬¨«§−£¤¬

:äNrzñ ©«£¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(40 'nr ck zegiy ihewl)

ÌÎ˙‡ ÌÎÈ˜Ï‡ '‰ ‰qÓ Èkƒ¿«∆¡…≈∆∆¿∆
לגּלֹות  ּכדי ּגׁשמי ּדבר עם מתעּסקים הּברּורים ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָּבעבֹודת

הּנּצֹוץ  את לגּלֹות וכן קֹונֹו, את לׁשּמׁש ׁשּנברא ּתכליתֹו, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָאת

ּביֹותר, למּטה נפל ׁשּבּנּסיֹון האלקי הּנּצֹוץ א ׁשּבֹו. ְְֱֱִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹהאלקי

זה. העלם לבּטל יׁש לגּלֹותֹו ּוכדי לגמרי, ּבהעלם ׁשהּוא ְְְְְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַעד

הּוא  הּברּורים ּבעבֹודת :ּכ ּבעצמֹו, האדם ּבעבֹודת ְְְֲֲִֵַַַַַַַָָָָואף

ּפֹועל הּוא ּובנּסיֹון ּומּדֹותיו; ׂשכלֹו ּכחֹותיו, את ‰CÙ'ּפֹותח' ְִִִֵֵֶַַָָָֹ≈∆
נפׁש. מסירּות מּתֹו ְְִִִֶֶטבעֹו,

éùéùåèà:ähîL äNrz íéðL-òáL õwî¦¥¬¤«©¨¦−©«£¤¬§¦¨«
áBãé äMî ìra-ìk èBîL ähîMä øác äæå§¤»§©´©§¦¨¼¨À¨©̧©Æ©¥´¨½

-úàå eärø-úà Nbé-àì eärøa äMé øLà£¤¬©¤−§¥¥®«Ÿ¦³Ÿ¤¥¥̧Æ§¤
:ýåýéì ähîL àø÷-ék åéçàâNbz éøëpä-úà ¨¦½¦«¨¨¬§¦−̈©«Ÿ̈«¤©¨§¦−¦®Ÿ

éçà-úà Eì äéäé øLàå:Eãé èîLz Eãñôà ©«£¤̧¦«§¤¬§²¤¨¦−©§¥¬¨¤«¤¾¤
ýåýé Eëøáé Cøá-ék ïBéáà Ea-äéäé àì ék¦²¬Ÿ¦«§¤§−¤§®¦«¨¥³§¨«¤§Æ§Ÿ̈½

éäìà ýåýé øLà õøàaäìçð Eì-ïúð E ¨¾̈¤£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥«§¬©«£−̈
:dzLøìäýåýé ìB÷a òîLz rBîL-íà ÷ø §¦§¨«©µ¦¨´©¦§©½§−§Ÿ̈´

éäìàì Eúàfä äåönä-ìk-úà úBNrì øîL ¡Ÿ¤®¦§³Ÿ©«£Æ¤¨©¦§¨´©½Ÿ
:íBiä Eeöî éëðà øLàåéäìà ýåýé-ékE £¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©«¦«§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ

íéaø íéBb zèáräå Cì-øac øLàk Eëøa¥«©§½©«£¤−¦¤®̈§©«£©§º̈¦´©¦À
àì Eáe íéaø íéBâa zìLîe èárú àì äzàå§©¨Æ´Ÿ©«£½Ÿ¨«©§¨Æ§¦´©¦½§−¬Ÿ

:eìLîéñæéçà ãçàî ïBéáà Eá äéäé-ékE ¦§«Ÿ¦¦«§¤Á§¸¤§¹¥«©©³©¤̧Æ
éørL ãçàaéäìà ýåýé-øLà Eöøàa Eïúð E §©©´§¨¤½§©̧§§½£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´

Eãé-úà õt÷ú àìå Eááì-úà õnàú àì Cì̈®¯Ÿ§©¥´¤§¨«§À§³Ÿ¦§ŸÆ¤¨´§½
éçàîïBéáàä E:çBì Eãé-úà çzôz çúô-ék ¥«¨¦−¨«¤§«¦«¨¯Ÿ©¦§©²¤¨«§−®

:Bì øñçé øLà Bøñçî éc epèéárz èáräå§©«£¥Æ©«£¦¤½¥µ©§Ÿ½£¤¬¤§©−«
èìriìá Eááì-ír øáã äéäé-ït Eì øîMä¦¨´¤§¿¤¦«§¤´¨¨Á¦§¨§¸§¦©¹©

øîàìärøå ähîMä úðL òáMä-úðL äáø÷ ¥ÀŸ¨«§¨´§©©¤»©»§©´©§¦¨¼§¨¨´
ðéréçàa Eéìr àø÷å Bì ïzú àìå ïBéáàä EE ¥«§À§¨¦̧Æ¨«¤§½§¬Ÿ¦¥−®§¨¨³¨¤̧Æ

:àèç Eá äéäå ýåýé-ìàéòøé-àìå Bì ïzz ïBúð ¤§Ÿ̈½§¨¨¬§−¥«§¨³¦¥Æ½§«Ÿ¥©¬
Eëøáé äfä øácä | ììâa ék Bì Ezúa Eááì§¨«§−§¦§´®¦º¦§©´©¨¨´©¤À§¨«¤§Æ

éäìà ýåýé:Eãé çìLî ìëáe ENrî-ìëa E §Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨©«£¤½§−Ÿ¦§©¬¨¤«
àééëðà ïk-ìr õøàä áøwî ïBéáà ìcçé-àì ék¦²«Ÿ¤§©¬¤§−¦¤´¤¨®̈¤©¥º¨«Ÿ¦³

éçàì Eãé-úà çzôz çút øîàì EeöîE §©§Æ¥½ŸÂ¨ÂŸ©¦§©̧¤¨«§¹§¨¦¯
iðrìðéáàìe E:Eöøàa Eñáééçà Eì øëné-ékE ©«£¦¤²§¤§«Ÿ§−§©§¤«¦«¦¨¥̧§¹¨¦´

äðMáe íéðL LL Eãárå äiøárä Bà éøárä̈«¦§¦Àµ¨«¦§¦½̈©«£¨«§−¥´¨¦®©¨¨Æ
:Cnrî éLôç epçlLz úréáMäâéepçlLú-éëå ©§¦¦½§©§¤¬¨§¦−¥«¦¨«§¦«§©§¤¬

:í÷éø epçlLú àì Cnrî éLôçãé÷éðrä ¨§¦−¥«¦¨®¬Ÿ§©§¤−¥¨«©«£¥³
ðàvî Bì ÷éðrzðøbîe EEëøa øLà Eá÷iîe E ©«£¦Æ½¦´Ÿ§½¦¨§§−¦¦§¤®£¤¯¥«©§²

éäìà ýåýé:Bì-ïzz Eåèúééä ãár ék zøëæå §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¦¤«§¨«©§À̈¦´¤³¤¨¦̧¨Æ
éäìà ýåýé Ecôiå íéøöî õøàaéëðà ïk-ìr E §¤´¤¦§©½¦©¦§§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®©¥º¨«Ÿ¦¯

:íBiä äfä øácä-úà Eeöîæèøîàé-ék äéäå §©§²¤©¨¨¬©¤−©«§¨¨Æ¦«Ÿ©´
éìàEúéa-úàå Eáäà ék Cnrî àöà àì E ¥¤½¬Ÿ¥¥−¥«¦¨®¦³£¥«§Æ§¤¥¤½

è-ék:Cnr Bì áBæéäzúðå röønä-úà zç÷ìå ¦¬−¦¨«§¨«©§¨´¤©©§¥À©§¨«©¨³



iriayרפ - fh - d`x zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

Eúîàì óàå íìBò ãár Eì äéäå úìcáe Bðæàá§¨§Æ©¤½¤§¨¨¬§−¤´¤®̈§©¬©«£¨«§−
:ïk-äNrzçéðérá äL÷é-àìBúà EçlLa E ©«£¤¥««Ÿ¦§¤´§¥¤À§©¥«£ÆŸ³

LL Eãár øéëN øëN äðLî ék Cnrî éLôç̈§¦Æ¥«¦½̈¦À¦§¤Æ§©´¨¦½£¨«§−¥´
éäìà ýåýé Eëøáe íéðL:äNrz øLà ìëa Eô ¨¦®¥«©§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§−Ÿ£¤¬©«£¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(azknn ± 426 'nr ck zegiy ihewl)

ÌÎ˙‡ ÌÎÈ˜Ï‡ '‰ ‰qÓ Èkƒ¿«∆¡…≈∆∆¿∆

ׁשל  אׁשרֹו נגד להּלחם הּוא הרע הּיצר ׁשל ענינֹו ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּכל

ּבּׂשכל  יסֹוד להן ׁשאין ּבהסּברֹות והּגׁשמי, הרּוחני ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהאדם,

אתכם". אלקיכם ה' מנּסה "ּכי היא מציאּותן וכל ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹהּבריא,

אי עצמֹו האדם ּגם רֹואה – ּבּנּסיֹון ועֹומד ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּוכׁשּמתאּמץ

הּמדּמה. מציאּותן ּכל ְְְִֵֶַָָָָֻׁשּבטלה

éòéáùèéðàöáe Eø÷áa ãìeé øLà øBëaä-ìkE ¨©§¿£¤Á¦¨¥̧¦§¨«§³§«Ÿ§Æ
éäìà ýåýéì Léc÷z øëfäøëáa ãárú àì E ©¨½̈©§¦−©«Ÿ̈´¡Ÿ¤®³Ÿ©«£ŸÆ¦§´Ÿ

ðàö øBëa æâú àìå EøBL:Eëýåýé éðôì ¤½§¬Ÿ¨−Ÿ§¬Ÿ¤«¦§¥Á§Ÿ̈¸
éäìàøçáé-øLà íB÷na äðLá äðL epìëàú E ¡Ÿ¤³«Ÿ§¤̧Æ¨¨´§¨½̈©¨−£¤¦§©´

:Eúéáe äzà ýåýéàëçqt íeî Bá äéäé-éëå §Ÿ̈®©−̈¥¤«§¦¦«§¤̧¹À¦¥̧©Æ
éäìà ýåýéì epçaæú àì òø íeî ìk øer Bà:E ´¦¥½−Ÿ´¨®´Ÿ¦§¨¤½©«Ÿ̈−¡Ÿ¤«

áëéørLaéávk åcçé øBähäå àîhä epìëàz E ¦§¨¤−«Ÿ§¤®©¨¥³§©¨Æ©§½̈©§¦−
:ìiàëåâëõøàä-ìr ìëàú àì Bîc-úà ÷ø §¨«©¨«©¬¤¨−´ŸŸ¥®©¨¨¬¤

:íénk epëtLzôæèàLãç-úà øBîL ¦§§¤−©¨«¦¨Æ¤´Ÿ¤
éäìà ýåýéì çñt úéNrå áéáàäLãça ék E ¨«¨¦½§¨¦´¨¤½©©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®¦º§´Ÿ¤

éäìà ýåýé EàéöBä áéáàääìéì íéøönî E: ¨«¨¦À¦̧£¹§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²¦¦§©−¦¨«§¨
áéäìà ýåýéì çñt zçáæåíB÷na ø÷áe ïàö E §¨©¬§¨¤²©©«Ÿ̈¬¡Ÿ¤−´Ÿ¨®̈©¨Æ

ì ýåýé øçáé øLà:íL BîL ïkLâìëàú-àì £¤´¦§©´§Ÿ̈½§©¥¬§−¨««ŸŸ©³
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økæz ïrîì íéøöî õøàî úàöé ïBætçá ék éðò®Ÿ¦¦´§¦¨À¨¨̧¨Æ¥¤´¤¦§©½¦§©´©¦§ÀŸ
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àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨



רפי iriay - fh - d`x zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

Eúîàì óàå íìBò ãár Eì äéäå úìcáe Bðæàá§¨§Æ©¤½¤§¨¨¬§−¤´¤®̈§©¬©«£¨«§−
:ïk-äNrzçéðérá äL÷é-àìBúà EçlLa E ©«£¤¥««Ÿ¦§¤´§¥¤À§©¥«£ÆŸ³

LL Eãár øéëN øëN äðLî ék Cnrî éLôç̈§¦Æ¥«¦½̈¦À¦§¤Æ§©´¨¦½£¨«§−¥´
éäìà ýåýé Eëøáe íéðL:äNrz øLà ìëa Eô ¨¦®¥«©§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§−Ÿ£¤¬©«£¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(azknn ± 426 'nr ck zegiy ihewl)

ÌÎ˙‡ ÌÎÈ˜Ï‡ '‰ ‰qÓ Èkƒ¿«∆¡…≈∆∆¿∆

ׁשל  אׁשרֹו נגד להּלחם הּוא הרע הּיצר ׁשל ענינֹו ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּכל

ּבּׂשכל  יסֹוד להן ׁשאין ּבהסּברֹות והּגׁשמי, הרּוחני ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהאדם,

אתכם". אלקיכם ה' מנּסה "ּכי היא מציאּותן וכל ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹהּבריא,

אי עצמֹו האדם ּגם רֹואה – ּבּנּסיֹון ועֹומד ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּוכׁשּמתאּמץ

הּמדּמה. מציאּותן ּכל ְְְִֵֶַָָָָֻׁשּבטלה

éòéáùèéðàöáe Eø÷áa ãìeé øLà øBëaä-ìkE ¨©§¿£¤Á¦¨¥̧¦§¨«§³§«Ÿ§Æ
éäìà ýåýéì Léc÷z øëfäøëáa ãárú àì E ©¨½̈©§¦−©«Ÿ̈´¡Ÿ¤®³Ÿ©«£ŸÆ¦§´Ÿ

ðàö øBëa æâú àìå EøBL:Eëýåýé éðôì ¤½§¬Ÿ¨−Ÿ§¬Ÿ¤«¦§¥Á§Ÿ̈¸
éäìàøçáé-øLà íB÷na äðLá äðL epìëàú E ¡Ÿ¤³«Ÿ§¤̧Æ¨¨´§¨½̈©¨−£¤¦§©´

:Eúéáe äzà ýåýéàëçqt íeî Bá äéäé-éëå §Ÿ̈®©−̈¥¤«§¦¦«§¤̧¹À¦¥̧©Æ
éäìà ýåýéì epçaæú àì òø íeî ìk øer Bà:E ´¦¥½−Ÿ´¨®´Ÿ¦§¨¤½©«Ÿ̈−¡Ÿ¤«

áëéørLaéávk åcçé øBähäå àîhä epìëàz E ¦§¨¤−«Ÿ§¤®©¨¥³§©¨Æ©§½̈©§¦−
:ìiàëåâëõøàä-ìr ìëàú àì Bîc-úà ÷ø §¨«©¨«©¬¤¨−´ŸŸ¥®©¨¨¬¤

:íénk epëtLzôæèàLãç-úà øBîL ¦§§¤−©¨«¦¨Æ¤´Ÿ¤
éäìà ýåýéì çñt úéNrå áéáàäLãça ék E ¨«¨¦½§¨¦´¨¤½©©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®¦º§´Ÿ¤

éäìà ýåýé EàéöBä áéáàääìéì íéøönî E: ¨«¨¦À¦̧£¹§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²¦¦§©−¦¨«§¨
áéäìà ýåýéì çñt zçáæåíB÷na ø÷áe ïàö E §¨©¬§¨¤²©©«Ÿ̈¬¡Ÿ¤−´Ÿ¨®̈©¨Æ

ì ýåýé øçáé øLà:íL BîL ïkLâìëàú-àì £¤´¦§©´§Ÿ̈½§©¥¬§−¨««ŸŸ©³
íçì úBvî åéìr-ìëàz íéîé úráL õîç åéìr̈¨Æ¨¥½¦§©¬¨¦²«Ÿ©¨¨¬©−¤´¤
økæz ïrîì íéøöî õøàî úàöé ïBætçá ék éðò®Ÿ¦¦´§¦¨À¨¨̧¨Æ¥¤´¤¦§©½¦§©´©¦§ÀŸ

éiç éîé ìk íéøöî õøàî Eúàö íBé-úà:E ¤³¥«§Æ¥¤´¤¦§©½¦−Ÿ§¥¬©¤«
ãíéîé úráL Eìáb-ìëa øàN Eì äàøé-àìå§Ÿ¥«¨¤̧§¬§²Ÿ§¨§ª«§−¦§©´¨¦®

íBia áøra çaæz øLà øNaä-ïî ïéìé-àìå§«Ÿ¨¦´¦©¨À̈£¤̧¦§©¬¨¤²¤©¬
:ø÷aì ïBLàøääçñtä-úà çaæì ìëeú àì ¨«¦−©«Ÿ¤¬Ÿ©−¦§´Ÿ©¤©¨®©

éørL ãçàaéäìà ýåýé-øLà E:Cì ïúð Eåék §©©´§¨¤½£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«Â¦
éäìà ýåýé øçáé-øLà íB÷nä-ìà-íàì EïkL ¦¤©¨º£¤¦§©̧§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§©¥´

LîMä àBák áøra çñtä-úà çaæz íL BîL§½¨²¦§©¬¤©¤−©¨¨®¤§´©¤½¤
:íéøönî Eúàö ãrBîæíB÷na zìëàå zìMáe ¥−¥«§¬¦¦§¨«¦¦©§¨Æ§¨´©§½̈©¨¾

éäìà ýåýé øçáé øLàø÷aá úéðôe Ba E £¤¬¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−®¨¦´¨©½Ÿ¤
éìäàì zëìäå:EçúBvî ìëàz íéîé úLL §¨«©§−̈§«Ÿ¨¤«¥¬¤¨¦−Ÿ©´©®

éäìà ýåýéì úøör éréáMä íBiáeäNrú àì E ©´©§¦¦À£¤̧¤Æ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½¬Ÿ©«£¤−
:äëàìîñèìçäî Cì-øtñz úòáL äráL §¨¨«¦§¨¬¨«ª−Ÿ¦§¨¨®¥«¨¥³

:úBráL äráL øtñì ìçz äîwa Lîøç¤§¥Æ©¨½̈¨¥´¦§½Ÿ¦§−̈¨«ª«
ééäìà ýåýéì úBòáL âç úéNråúáãð úqî E §¨¦¹¨©³¨«ªÆ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦©²¦§©¬

éäìà ýåýé Eëøáé øLàk ïzz øLà Eãé:E ¨«§−£¤´¦¥®©«£¤¬§¨«¤§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«
àééäìà ýåýé | éðôì zçîNåðáe äzà EEzáe E §¨«©§º̈¦§¥´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À©¨̧¦§´¦¤»»

éørLa øLà éåläå Eúîàå Ecáråøbäå E §©§§´©«£¨¤¼¼§©¥¦Æ£¤´¦§¨¤½§©¥²
øLà íB÷na Eaø÷a øLà äðîìàäå íBúiäå§©¨¬§¨«©§¨−̈£¤´§¦§¤®©¨À£¤³

éäìà ýåýé øçáéì E:íL BîL ïkLáézøëæå ¦§©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§©¥¬§−¨«§¨´©§½̈
-úà úéNrå zøîLå íéøöîa úééä ãár-ék¦¤¬¤¨¦−¨§¦§®̈¦§¨«©§¨´§¨¦½¨¤

:älàä íéwçäôâéEì äNrz úkqä âç ©«ª¦−¨¥«¤©¯©ª²Ÿ©«£¤¬§−
ðøbî Etñàa íéîé úráL:Eá÷iîe EãézçîNå ¦§©´¨¦®§¨̧§§½¦¨§§−¦¦§¤«§¨«©§−̈

ðáe äzà Ebçaéåläå Eúîàå Ecárå Ezáe E §©¤®©¨̧¦§³¦¤̧Æ§©§§´©«£¨¤½§©¥¦À
éørLa øLà äðîìàäå íBúiäå øbäå:E §©¥²§©¨¬§¨«©§¨−̈£¤¬¦§¨¤«

åèéäìà ýåýéì âçz íéîé úráLíB÷na E ¦§©´¨¦À¨ŸÆ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½©¨−
éäìà ýåýé Eëøáé ék ýåýé øçáé-øLàìëa E £¤¦§©´§Ÿ̈®¦´§¨«¤§º§Ÿ̈´¡Ÿ¤À§³Ÿ

éãé äNrî ìëáe Eúàeáz:çîN Cà úééäå E §¨«§Æ§ŸÆ©«£¥´¨¤½§¨¦−¨©¬¨¥«©
æèEøeëæ-ìë äàøé äðMa | íéîrt LBìL̈´§¨¦´©¨¿̈¥«¨¤Á¨§¸§¹

éäìà ýåýé | éðt-úàâça øçáé øLà íB÷na E ¤§¥´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À©¨Æ£¤´¦§½̈§©¯
äàøé àìå úBkqä âçáe úBòáMä âçáe úBvnä©©²§©¬©¨«ª−§©´©ª®§¯Ÿ¥«¨¤²

:í÷éø ýåýé éðt-úàæéúkøák Bãé úðzîk Léà ¤§¥¬§Ÿ̈−¥¨«¦−§©§©´¨®§¦§©²
éäìà ýåýéà E:Cì-ïúð øLqqq §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−£¤¬¨«©¨«

.ïîéñ ä"àéìô ,íé÷åñô å"ë÷
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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§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
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xihtn - gk - d`x zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨

:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBB

øéèôîâéíéîé úráL Eì äNrz úkqä âç©¯©ª²Ÿ©«£¤¬§−¦§©´¨¦®
ðøbî Etñàa:Eá÷iîe Eãéäzà Ebça zçîNå §¨̧§§½¦¨§§−¦¦§¤«§¨«©§−̈§©¤®©¨̧

ðáeíBúiäå øbäå éåläå Eúîàå Ecárå Ezáe E ¦§³¦¤̧Æ§©§§´©«£¨¤½§©¥¦À§©¥²§©¨¬
éørLa øLà äðîìàäå:Eåèâçz íéîé úráL §¨«©§¨−̈£¤¬¦§¨¤«¦§©´¨¦À¨ŸÆ

éäìà ýåýéìék ýåýé øçáé-øLà íB÷na E ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½©¨−£¤¦§©´§Ÿ̈®¦´
éäìà ýåýé Eëøáéìëáe Eúàeáz ìëa E §¨«¤§º§Ÿ̈´¡Ÿ¤À§³Ÿ§¨«§Æ§ŸÆ

éãé äNrî:çîN Cà úééäå EæèLBìL ©«£¥´¨¤½§¨¦−¨©¬¨¥«©¨´
ýåýé | éðt-úà Eøeëæ-ìë äàøé äðMa | íéîrt§¨¦´©¨¿̈¥«¨¤Á¨§¸§¹¤§¥´§Ÿ̈´

éäìàâçáe úBvnä âça øçáé øLà íB÷na E ¡Ÿ¤À©¨Æ£¤´¦§½̈§©¯©©²§©¬
éðt-úà äàøé àìå úBkqä âçáe úBòáMä©¨«ª−§©´©ª®§¯Ÿ¥«¨¤²¤§¥¬

:í÷éø ýåýéæéýåýé úkøák Bãé úðzîk Léà §Ÿ̈−¥¨«¦−§©§©´¨®§¦§©²§Ÿ̈¬
éäìà:Cì-ïúð øLà Eqqq ¡Ÿ¤−£¤¬¨«©¨«

.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
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וגו' האדם חטאות מכל יעשו אשר אשה או איש "דכתיב

התם וכדאשכחן שלושֿעשרה בן שהוא עד איש קרוי ואין

בן לוי היה ואז דינה אחי ולוי שמעון יעקב בני שני ויקחו

רש"י. - שנה" שלושֿעשרה

לתמוה יש מוחלט, בדיוק הם התורה עניני שכל מכיון

קבלת זמן - ביהדות עיקרי כלֿכך שענין יתכן כיצד אםֿכן,

טוב היצר כניסת וזמן המצוות מ"ויקחו..1עול דוקא נלמד ,

אביהם יעקב שהוכיחם וכפי רצויה, בלתי הנהגה חרבו", איש

פטירתו מכרותיהם"?2קודם חמס כלי אחים ולוי "שמעון

שמעון של זה במעשה חיובי ענין גם יש כי לומר בהכרח

המדרש מדברי וכמובן הרגו3ולוי, באפם "כי הפסוק על

מזה אחד". כאיש אלא הקב"ה לפני כולם היו "שלא - איש"

מה כן לא שאם העליון, לרצון מנוגד היה לא שהדבר מובן

חשובים הקב"ה ש"לפני העובדה לבין פעולתם בין הקשר

אחד"! כאיש הם

לעצם מכוונת היתה לא יעקב של שתוכחתו אפוא נמצא

על אלא חיובית, היתה הענין שבמהות לפעול, החלטתם

בצורה נעשה שלהם הענישה אופן - פעלו הם בו האופן

להבאישני" אותי (עכרתם ה' לחילול ).4שגרמה

בגמרא שזו5ואכן שבמעשיהם, החיובי הענין מבואר

ה' קנאת את שקינא פינחס דוגמת קדושה של קנאות היתה

ואדרבה, סלוא. בן לזמרי ולויבמעשהו שמעון של פעולתם

"הכזונה דכתיב דינה במעשה "שקינא לפינחס דוגמה היוותה

אחותנו" את .6יעשה

הוא כאשר מצוות: עול בקבלתו יהודי לכל ההוראה זוהי

התורה עבירות כל על שהרי חטא, של נסיון בפני עומד

אתם7נאמר אשר עיניכם ואחרי לבבכם אחרי תתורו "ולא

"נפרדים" נעשים עבירות שעלֿידי כיון אחריהם"; זונים

בעלה על שנאסרת זונה בדוגמת (רחמנאֿליצלן) -8מהקב"ה

של באופן עצמו את להעמיד אדם צריך כזה ענין בכל

ה"יסוד" אכן וזהו והגבלה מדידה מכל למעלה מסירותֿנפש,

מצוות. עול לקבלת

העבודה מתחילה זו נפש מסירות של ההקדמה אחרי

הוא, היסוד (אבל ודעת טעם עלֿפי - "איש" של באופן

קדושה). של מסירותֿנפש כאמור,

(150 'nr ,d jxk ,zegiyÎihewl)

ללמוד להתחיל האחרונים בדורות נהגו אםֿכן מדוע

חמשֿעשרה. לגיל הגיעם לפני שנים כמה נערים, עם גמרא

הזקן רבינו דברי עלֿפי זאת להסביר ה'9ניתן שעבודת ,

(העלאה ושוב" "רצוא ענין על מיוסדת ומצוות בתורה

למטה). אלוקות המשכת מכן ולאחר באלוקות, והתכללות

בלימוד ושוב" ה"רצוא עבודת מתבטאת התורה בלימוד

שבו - הגמרא לימוד שזהו - דאורייתא" "פלפולא של באופן

בקושיות ולכאן, לכאן סברות בהעלאת השכל מתייגע

ומעמיק הוא מתבונן קושייתו, שתורצה ולאחר ותירוצים;

הלאה. וכן חדשה, קושייה אצלו ומתעוררת בהענין יותר

נתגלתה התורה בלימוד ושוב" "רצוא של זו מעלה

כי העתידה; לגאולה הסמוכים האחרונים, בדורות במיוחד

נתגלו הגאולה אל ויותר יותר התקרבנו שבהם הדורות במשך

לבוא לעתיד שיהיו הגילויים בדוגמת שהם ענינים הרבה

"פלפולא כולל התורה, בלימוד שלימות זה ובכלל

ללמוד מתחילים האחרונים בדורות דוקא ולכן דאורייתא".

עשרה. חמש גיל לפני אפילו נערים עם גמרא

(357 'nr ,p"yzd zegiydÎxtq)

לגיל הגיעו קודם האדם עבודת בין משמעותי הבדל יש

עשרים:עשרים גיל לאחר לעבודתו

"בן - התורה בלימוד היא עבודתו עיקר עשרים גיל עד

לגמרא". עשרה חמש בן למשנה, עשר בן למקרא, חמש

עצמו עם היא עבודתו עיקר בלימוד, עסוק האדם .10כאשר

ישנה ובהעמקה, בהבנה התורה לימוד לצורך ועוד: זאת

מהעולם. ובהתנתקותו האדם של בהתבודדות מעלה

עשרים "בן - המשנה אומרת עשרים, לגיל בהגיעו אך

צבא" "יוצא האדם נקרא ומעלה" שנה עשרים מ"בן לרדוף";

ד''פרו באופן העולם, את ו''לכבוש'' החוצה לצאת ועליו

וכבשוה'' הארץ את ומילאו את11ורבו ''עושים'' זה עלֿידי .

יתברך. לה' דירה העולם

(1021 'nr ,c jxk ,zegiyÎihewl)

יג.1) ד, הפסוק על רבה ה.2)קהלת מט, ז.3)ויחי צט, רבה ל.4)בראשית לד ב.5)וישלח פב, שם.6)סנהדרין סנהדרין רש''י

לט.7) טו, ג.8)שלח נג, קורח תורה לקוטי א.9)ראה נו, חוקת תורה שיש10)לקוטי בצורך א) נד, (עירובין חז''ל מאמרי ראה

תורה. ללמוד כדי עצמו עם האדם כח.11)לעבודת א, בראשית

אגרות קודש
 ב"ה,  כ"ה מנ"א, תשכ"ג

ברוקלין.

 הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה יהושע מרדכי שי' 

וזוגתו מרת גיטא רייזל תחי'

שלום וברכה!

קראתי מכתבם כהוספה למכתב בנם שי', ובודאי בינתים נתקבל מענתי אליו.

והמעינות  בכלל  היהדות  בהפצת  האפשרי  ככל  כאו"א  שעושים  תקותי  אביע  זו  ובהזדמנות 

זכו  אשר  ואלה  ת"ו,  ירושלים  עיה"ק  לתושבי  ובפרט  מקומות,  בכו"כ  בזה  ההכרח  כמבואר  בפרט, 

והצליחו להתיחס לרבותינו נשיאינו, נשיאי חב"ד,

והובטחנו הבא לטהר, וידוע דיוק רבנו הזקן - אשר השנה שנת המאה וחמשים שנה להסתלקות 

הילולא שלו - לטהר גם אחרים, מסייעין אותו.

בברכה לבשו"ט בכל האמור

מ. שניאורסאהן
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המדרש מדברי וכמובן הרגו3ולוי, באפם "כי הפסוק על

מזה אחד". כאיש אלא הקב"ה לפני כולם היו "שלא - איש"

מה כן לא שאם העליון, לרצון מנוגד היה לא שהדבר מובן

חשובים הקב"ה ש"לפני העובדה לבין פעולתם בין הקשר

אחד"! כאיש הם

לעצם מכוונת היתה לא יעקב של שתוכחתו אפוא נמצא

על אלא חיובית, היתה הענין שבמהות לפעול, החלטתם

בצורה נעשה שלהם הענישה אופן - פעלו הם בו האופן

להבאישני" אותי (עכרתם ה' לחילול ).4שגרמה

בגמרא שזו5ואכן שבמעשיהם, החיובי הענין מבואר

ה' קנאת את שקינא פינחס דוגמת קדושה של קנאות היתה

ואדרבה, סלוא. בן לזמרי ולויבמעשהו שמעון של פעולתם

"הכזונה דכתיב דינה במעשה "שקינא לפינחס דוגמה היוותה

אחותנו" את .6יעשה

הוא כאשר מצוות: עול בקבלתו יהודי לכל ההוראה זוהי

התורה עבירות כל על שהרי חטא, של נסיון בפני עומד

אתם7נאמר אשר עיניכם ואחרי לבבכם אחרי תתורו "ולא

"נפרדים" נעשים עבירות שעלֿידי כיון אחריהם"; זונים

בעלה על שנאסרת זונה בדוגמת (רחמנאֿליצלן) -8מהקב"ה

של באופן עצמו את להעמיד אדם צריך כזה ענין בכל

ה"יסוד" אכן וזהו והגבלה מדידה מכל למעלה מסירותֿנפש,

מצוות. עול לקבלת

העבודה מתחילה זו נפש מסירות של ההקדמה אחרי

הוא, היסוד (אבל ודעת טעם עלֿפי - "איש" של באופן

קדושה). של מסירותֿנפש כאמור,

(150 'nr ,d jxk ,zegiyÎihewl)

ללמוד להתחיל האחרונים בדורות נהגו אםֿכן מדוע

חמשֿעשרה. לגיל הגיעם לפני שנים כמה נערים, עם גמרא

הזקן רבינו דברי עלֿפי זאת להסביר ה'9ניתן שעבודת ,

(העלאה ושוב" "רצוא ענין על מיוסדת ומצוות בתורה

למטה). אלוקות המשכת מכן ולאחר באלוקות, והתכללות

בלימוד ושוב" ה"רצוא עבודת מתבטאת התורה בלימוד

שבו - הגמרא לימוד שזהו - דאורייתא" "פלפולא של באופן

בקושיות ולכאן, לכאן סברות בהעלאת השכל מתייגע

ומעמיק הוא מתבונן קושייתו, שתורצה ולאחר ותירוצים;

הלאה. וכן חדשה, קושייה אצלו ומתעוררת בהענין יותר

נתגלתה התורה בלימוד ושוב" "רצוא של זו מעלה

כי העתידה; לגאולה הסמוכים האחרונים, בדורות במיוחד

נתגלו הגאולה אל ויותר יותר התקרבנו שבהם הדורות במשך

לבוא לעתיד שיהיו הגילויים בדוגמת שהם ענינים הרבה

"פלפולא כולל התורה, בלימוד שלימות זה ובכלל

ללמוד מתחילים האחרונים בדורות דוקא ולכן דאורייתא".

עשרה. חמש גיל לפני אפילו נערים עם גמרא

(357 'nr ,p"yzd zegiydÎxtq)

לגיל הגיעו קודם האדם עבודת בין משמעותי הבדל יש

עשרים:עשרים גיל לאחר לעבודתו

"בן - התורה בלימוד היא עבודתו עיקר עשרים גיל עד

לגמרא". עשרה חמש בן למשנה, עשר בן למקרא, חמש

עצמו עם היא עבודתו עיקר בלימוד, עסוק האדם .10כאשר

ישנה ובהעמקה, בהבנה התורה לימוד לצורך ועוד: זאת

מהעולם. ובהתנתקותו האדם של בהתבודדות מעלה

עשרים "בן - המשנה אומרת עשרים, לגיל בהגיעו אך

צבא" "יוצא האדם נקרא ומעלה" שנה עשרים מ"בן לרדוף";

ד''פרו באופן העולם, את ו''לכבוש'' החוצה לצאת ועליו

וכבשוה'' הארץ את ומילאו את11ורבו ''עושים'' זה עלֿידי .

יתברך. לה' דירה העולם

(1021 'nr ,c jxk ,zegiyÎihewl)

יג.1) ד, הפסוק על רבה ה.2)קהלת מט, ז.3)ויחי צט, רבה ל.4)בראשית לד ב.5)וישלח פב, שם.6)סנהדרין סנהדרין רש''י

לט.7) טו, ג.8)שלח נג, קורח תורה לקוטי א.9)ראה נו, חוקת תורה שיש10)לקוטי בצורך א) נד, (עירובין חז''ל מאמרי ראה

תורה. ללמוד כדי עצמו עם האדם כח.11)לעבודת א, בראשית



לוח זמנים לשבוע פרשת ראה - בערים שונות בעולם רפו
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
06:0306:0708:4508:4809:2209:2410:3210:3213:2013:1819:2919:2319:5719:5119:0420:01באר שבע )ק(

05:5906:0408:4208:4509:2009:2210:3010:3113:1913:1819:3419:2819:5919:5318:5920:04חיפה )ק(

06:0006:0408:4308:4509:2009:2210:3010:3013:1813:1719:3319:2719:5619:5018:4820:01ירושלים )ק(

06:0206:0608:4408:4709:2209:2310:3110:3213:2013:1919:3119:2519:5919:5219:0620:03תל אביב )ק(

05:4105:4908:2408:2909:1809:2210:3310:3513:3713:3520:1820:0820:5620:4419:5220:59אוסטריה, וינה )ק(

07:1207:0509:0909:0609:4709:4310:4110:3812:5612:5517:4117:4618:0918:1417:2718:25אוסטרליה, מלבורן )ח(

05:4805:5608:3208:3709:2309:2610:3810:3913:3913:3720:1620:0620:5220:4119:5020:56אוקראינה, אודסה )ק(

05:1605:2407:5808:0408:5308:5610:0810:1013:1113:0919:5219:4220:2920:1819:2520:33אוקראינה, דונייצק )ק(

05:2605:3408:0808:1409:0309:0710:1810:2013:2213:2020:0419:5420:4220:3019:3720:46אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

05:4605:5508:2708:3409:2609:3010:4210:4413:4813:4620:3520:2421:1421:0220:0821:18אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

05:3805:4708:1908:2609:1809:2210:3410:3713:4113:3920:2820:1721:0820:5620:0121:12אוקראינה, קייב )ק(

06:1706:2409:0109:0609:5109:5411:0511:0614:0514:0320:4220:3321:1521:0420:1621:18איטליה, מילאנו )ק(

06:1606:1508:4608:4609:1609:1510:1810:1712:5012:4918:2318:2218:4518:4418:0418:53אקוואדור, קיטו )ח(

07:3907:3309:4109:3810:1710:1411:1311:1013:2913:2818:2018:2518:4718:5118:0619:02ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

08:4308:3510:3510:3111:1511:1012:0812:0514:2114:2018:5919:0519:3019:3518:4619:47ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

06:1406:2008:5809:0109:4109:4310:5210:5413:4713:4520:0920:0120:4020:3219:4420:44ארה״ב, בולטימור )ק(

06:0106:0708:4508:4809:2909:3110:4110:4213:3613:3520:0119:5320:3320:2419:3620:37ארה״ב, ברוקלין )ק(

06:0106:0708:4508:4909:2909:3210:4110:4313:3713:3520:0219:5320:3320:2519:3720:37ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

06:3406:4009:1809:2210:0310:0611:1611:1714:1314:1120:4120:3221:1421:0520:1621:18ארה״ב, דטרויט )ק(

06:4606:4909:2809:3010:0410:0511:1311:1314:0013:5920:0820:0320:3420:2819:4620:39ארה״ב, האוסטון )ק(

06:1006:1408:5308:5509:3209:3310:4110:4213:3113:3019:4419:3820:1320:0619:2120:17ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

06:5106:5409:3209:3410:0710:0811:1511:1513:5913:5820:0119:5620:2720:2219:3920:32ארה״ב, מיאמי )ק(

05:5506:0108:3908:4309:2409:2710:3610:3813:3213:3119:5819:5020:3020:2219:3320:34ארה״ב, ניו הייבן )ק(

06:2506:3109:0909:1309:5309:5611:0511:0614:0013:5920:2520:1720:5620:4820:0021:00ארה״ב, פיטסבורג )ק(

05:5305:5908:3708:4109:2209:2510:3510:3613:3113:2919:5819:5020:3120:2219:3320:35ארה״ב, שיקגו )ק(

06:5306:5009:1309:1109:4409:4210:4310:4113:0813:0718:2318:2418:4618:4818:0618:57בוליביה, לה-פס )ח(

06:2006:2909:0009:0710:0210:0611:1811:2114:2514:2321:1521:0321:5521:4320:4721:59בלגיה, אנטוורפן )ק(

06:2106:3009:0209:0910:0210:0611:1911:2114:2514:2321:1421:0221:5421:4220:4621:58בלגיה, בריסל )ק(

06:3606:3208:5008:4809:2209:2010:2010:1812:4212:4117:5217:5518:1318:1517:3618:25ברזיל, סאן פאולו )ח(

06:2406:1908:3808:3609:1009:0710:0810:0612:3012:2917:3717:3918:0218:0417:2118:13ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

05:3705:4608:1708:2409:1909:2310:3610:3813:4313:4120:3520:2421:1521:0220:1121:18בריטניה, לונדון )ק(

05:3905:4908:1508:2509:2409:2910:4210:4513:5213:5020:4920:3621:3321:1920:2321:36בריטניה, מנצ'סטר )ק(

05:4005:5008:1808:2609:2409:2810:4110:4313:5013:4820:4520:3321:2621:1220:1721:29גרמניה, ברלין )ק(

06:0606:1508:4808:5409:4609:5011:0211:0514:0814:0620:5420:4321:3421:2220:2721:38גרמניה, פרנקפורט )ק(

06:4106:3608:5208:4909:2509:2210:2210:2012:4312:4217:5217:5418:1018:1317:3618:23דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

06:1806:2008:5708:5709:2909:2910:3510:3513:1613:1519:1019:0619:3419:3018:4919:40הודו, מומבאי )ח(

06:1506:1608:5308:5409:2509:2610:3210:3113:1213:1119:0519:0119:3019:2618:4419:35הודו, פונה )ח(

05:3205:4008:1508:2109:0809:1210:2310:2513:2613:2420:0519:5520:4220:3119:3920:46הונגריה, בודפשט )ק(

05:0405:1007:4807:5208:3308:3509:4509:4612:4112:3919:0718:5819:3919:3018:4219:43טורקיה, איסטנבול )ח(

06:3506:4109:1909:2210:0110:0311:1211:1314:0514:0420:2520:1820:5620:4820:0121:00יוון, אתונה )ק(

05:5406:0208:3708:4309:3009:3310:4510:4613:4613:4520:2520:1521:0120:5119:5921:05מולדובה, קישינב )ק(

     

מתחילה וכבר שנה  בת  היא  אם  אפילו ... קטנה  לילדה  ועד ישראל, לבנות  גם  שייכת  זו מצוה 
שמדליקה אמה  וכמה  כמה  אחת  ועל אחיותי', עם  ביחד ... ולברך להדליק  ויכולה  לדבר

הנר. בהדלקת  להן לעזור שתוכל כדי לאחריהן,      

כמה כמדובר וחג , שבת  נרות  תדלקנה  הן שגם  לחינוך, שהגיעו קטנות  בנות  על גם  להשפיע  ויש 
שיאיר  כדאי אז גם  - לא  או לחינוך הגיעה  כבר היא  אם  בספק , מוטל הדבר אם  ואפילו פעמים .

קודם ! ימים  כמה  או קודם  שבוע  מזלה           

להדליק  אופן  בשום אסור  - המוסמכים הגורמים ידי על  ומקום מקום בכל  המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן 
זה. זמן  לאחר 

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר  כמובן  – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל  בנות של  הטוב מנהגן 
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן  ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח "ו  לטלטל  אסור  חול .

הבדלה. לאחרי עד  שם שתישאר  במקום ההדלקה] ולפני

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי

            
 



רפז לוח זמנים לשבוע פרשת ראה - 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
06:1506:1708:5408:5409:2609:2610:3210:3213:1313:1219:0719:0319:3219:2818:4619:37מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

07:3707:2809:2109:1710:0409:5910:5610:5213:0513:0417:3317:4118:0718:1317:2118:26ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

05:3105:3408:1308:1408:4808:4909:5609:5712:4212:4118:4718:4219:1319:0818:2519:18נפאל, קטמנדו )ח(

05:2005:2608:0408:0808:4808:5010:0010:0112:5512:5319:1919:1119:5019:4218:5219:54סין, בייג'ין )ח(

07:0507:0409:3609:3510:0610:0511:0811:0713:4013:3919:1519:1419:3819:3618:5619:45סינגפור, סינגפור )ח(

05:1005:2007:4907:5708:5308:5810:1110:1313:1913:1720:1220:0020:5420:4119:4420:58פולין, ורשא )ק(

06:2406:2108:4708:4509:1709:1510:1710:1512:4412:4318:0418:0418:2718:2717:4618:36פרו, לימה )ח(

06:3406:4109:1709:2210:0810:1111:2211:2314:2214:2020:5820:4821:3321:2320:3221:37צרפת, ליאון )ק(

06:3506:4409:1709:2410:1310:1711:2911:3114:3314:3121:1821:0721:5421:4320:5121:58צרפת, פריז )ק(

05:5305:5308:2608:2508:5508:5509:5909:5812:3312:3118:1118:0918:3418:3217:5118:41קולומביה, בוגוטה )ח(

06:1606:2309:0009:0409:4709:5011:0011:0213:5913:5720:3220:2321:0320:5320:0721:07קנדה, טורונטו )ק(

05:4805:5508:3208:3709:2209:2510:3610:3713:3613:3420:1120:0220:4520:3519:4620:49קנדה, מונטריאול )ק(

06:0106:0608:4508:4709:2409:2610:3410:3513:2513:2419:4019:3320:0920:0219:1720:13קפריסין, לרנקה )ק(

05:2105:3207:5408:0509:0909:1410:2810:3113:4013:3820:4120:2821:2721:1220:1221:31רוסיה, ליובאוויטש )ח(

04:5005:0207:2007:3308:4008:4610:0010:0313:1413:1220:2220:0821:0620:5019:5321:10רוסיה, מוסקבה )ח(

05:1005:1807:5307:5908:4608:5010:0110:0313:0313:0119:4219:3220:1920:0819:1620:22רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

06:1506:2308:5809:0309:5109:5411:0511:0714:0814:0620:5220:4221:2421:1320:2521:27שוויץ, ציריך )ק(

06:0406:0508:4108:4109:1209:1210:1710:1712:5512:5418:4318:4019:0719:0318:2219:13תאילנד, בנגקוק )ח(

     

מתחילה וכבר שנה  בת  היא  אם  אפילו ... קטנה  לילדה  ועד ישראל, לבנות  גם  שייכת  זו מצוה 
שמדליקה אמה  וכמה  כמה  אחת  ועל אחיותי', עם  ביחד ... ולברך להדליק  ויכולה  לדבר

הנר. בהדלקת  להן לעזור שתוכל כדי לאחריהן,      

כמה כמדובר וחג , שבת  נרות  תדלקנה  הן שגם  לחינוך, שהגיעו קטנות  בנות  על גם  להשפיע  ויש 
שיאיר  כדאי אז גם  - לא  או לחינוך הגיעה  כבר היא  אם  בספק , מוטל הדבר אם  ואפילו פעמים .

קודם ! ימים  כמה  או קודם  שבוע  מזלה           

להדליק  אופן  בשום אסור  - המוסמכים הגורמים ידי על  ומקום מקום בכל  המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן 
זה. זמן  לאחר 

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר  כמובן  – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל  בנות של  הטוב מנהגן 
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן  ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח "ו  לטלטל  אסור  חול .

הבדלה. לאחרי עד  שם שתישאר  במקום ההדלקה] ולפני

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי

            
 



תפלת הדרךחפר

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר הימים 

שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לוֹם  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לוֹם  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לוֹם  ְלׁשָ ּתוִֹליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבוֵֹתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצוֹן  ְיִהי 

לוֹם(,  לוֹם, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחוֹז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לוֹם, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשוֹת ּוָבאוֹת ְלעוָֹלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיוֹת ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אוֵֹיב ְואוֵֹרב ְוִלְסִטים ְוַחּיוֹת ָרעוֹת ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רוֵֹאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ְיָי, ׁשוֵֹמַע ּתְ ה  רּוְך ַאּתָ ה: ּבָ ל־ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ה ׁשוֵֹמַע ּתְ י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ַמע קוֹל ּתְ ֲחָסִדים טוִֹבים ְוִתׁשְ

לזכות

לוי שי' הלוי בן חנה

וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב

שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב

זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב

שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל

אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי וזוגתו מעיין חנה

אור אבנר הלוי שיחיו
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