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(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

נקודות משיחות קודש - מזמור קכ מתוך "תהילות מנחם"
א-ז – שיר המעלות . . אני שלום וכי אדבר המה למלחמה

שירת הלווים בעת שמחת בית השואבה
רש"י מפרש1 בתחילת המזמור, שהוא המזמור הראשון מט"ו שיר המעלות: “שיאמרו 
הלויים אותו על חמש עשרה מעלות היורדות מעזרת ישראל עד עזרת נשים, ויש כאן ט"ו 
אלא(  אותם,  אמרו  שהלויים  רק  )לא  אלו  שמזמרים  היינו,  המעלות".  שיר  של  מזמורים 

מלכתחילה נכתבו כדי שהלויים יאמרו אותם.

ויש בדבריו חידוש גדול, שכן כתוב במשנה2 “חסידים ואנשי מעשה היו מרקדין )בשמחת 
עשרה  חמש  על   .  . ובחצוצרות  ובמצלתיים  ובנבלים  בכינורות  והלויים   .  . השואבה(  בית 
שבתהלים,  המעלות  שיר  עשרה  חמש  כנגד  נשים,  לעזרת  ישראל  מעזרת  היורדות  מעלות 

שעליהן לויים עומדין בכלי שיר ואומרים שירה".

היינו, שזה שהלויים היו מנגנים בעת עמידתם על חמשה עשרה מעלות העזרה, הי' רק 
“כנגד חמש עשרה שיר המעלות שבתהלים"3, אבל לא נתפרש מה היו אומרים4, ולא מצינו 

כלל שמפרשי המשנה יבארו מהי הייתה שירת הלויים.

יוצא, שגם שירתם בעת עמידתם על חמשה עשרה מעלות, היתה  ואילו מפרש"י כאן 
שאמרו את “חמשה עשרה שיר המעלות שבתהלים", ושהסיבה )ויסוד הענין( הוא המעלות 

שבבהמ"ק, וכנגדן )כתוצאה מזה( נאמרו ט"ו שיר המעלות, בכדי שיאמרו אותם שם5.

1( כאן. וכן פירש המצו"ד כאן.
2( סוכה נא, ב.

3( ראה ראב"ע שכך פירש הפסוק כאן.
4( וכ"ה במדות פ"ב מ"ה.

5( משיחת ליל ג' דחה"ס ה'תשמ"ג.
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נקודות משיחות קודש - מזמור קכ מתוך "תהילות מנחם"
א-ז – שיר המעלות . . אני שלום וכי אדבר המה למלחמה

שירת הלווים בעת שמחת בית השואבה
רש"י מפרש1 בתחילת המזמור, שהוא המזמור הראשון מט"ו שיר המעלות: “שיאמרו 
הלויים אותו על חמש עשרה מעלות היורדות מעזרת ישראל עד עזרת נשים, ויש כאן ט"ו 
אלא(  אותם,  אמרו  שהלויים  רק  )לא  אלו  שמזמרים  היינו,  המעלות".  שיר  של  מזמורים 

מלכתחילה נכתבו כדי שהלויים יאמרו אותם.

ויש בדבריו חידוש גדול, שכן כתוב במשנה2 “חסידים ואנשי מעשה היו מרקדין )בשמחת 
עשרה  חמש  על   .  . ובחצוצרות  ובמצלתיים  ובנבלים  בכינורות  והלויים   .  . השואבה(  בית 
שבתהלים,  המעלות  שיר  עשרה  חמש  כנגד  נשים,  לעזרת  ישראל  מעזרת  היורדות  מעלות 

שעליהן לויים עומדין בכלי שיר ואומרים שירה".

היינו, שזה שהלויים היו מנגנים בעת עמידתם על חמשה עשרה מעלות העזרה, הי' רק 
“כנגד חמש עשרה שיר המעלות שבתהלים"3, אבל לא נתפרש מה היו אומרים4, ולא מצינו 

כלל שמפרשי המשנה יבארו מהי הייתה שירת הלויים.

יוצא, שגם שירתם בעת עמידתם על חמשה עשרה מעלות, היתה  ואילו מפרש"י כאן 
שאמרו את “חמשה עשרה שיר המעלות שבתהלים", ושהסיבה )ויסוד הענין( הוא המעלות 

שבבהמ"ק, וכנגדן )כתוצאה מזה( נאמרו ט"ו שיר המעלות, בכדי שיאמרו אותם שם5.

1( כאן. וכן פירש המצו"ד כאן.
2( סוכה נא, ב.

3( ראה ראב"ע שכך פירש הפסוק כאן.
4( וכ"ה במדות פ"ב מ"ה.

5( משיחת ליל ג' דחה"ס ה'תשמ"ג.
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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   ..............................  קכא  ,קכ תהליםמזמורי   )ב

    ה זאת הארץ "מאמר ד  ) ג

 ה   .........    ל"ה'תש ,אב -מבה"ח מנחם , מ'' פרשת מטושבת 

    ,מ'' פרשת מטו שבתשיחת   )ד

 אי  ...............  "ל שתה' ,אב-חםמנ רכים החודשמב

 יט  ..........  א  ,יח ך כר תפרשת מטו –שיחות -לקוטי  )ה

 כג  ...............א  ,ח כרך י סעיפרשת מ –חות י שיוטלק  )ו

  ח "הרה  ה"גהר "קלכ רה ותה לע קחצי יול טילקו  )ז

 כט  .................  "ל זצ ןה רסאואי שנ צחקיי ול 'ר ובלקמה 

 ג ל  .............  תפרשת מטו –ומשיח אולה קוט גלי  )ח

  דל  ........  מ ''פרשת מטולשבוע יומי חומש  ישיעור  )ט

 פ  ...............  מ ''פרשת מטולשבוע שיעורי תהלים   )י

    ה)(מוגפר התניא בסים רשיעו  )יא

 אפ  ..................................  מ ''פרשת מטולשבוע  

 צ.............  מ ''פרשת מטובוע שלם" יו ם"היו לוח   )יב
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 ם "מבר ירו עיש

 ה צ  ........ מ ''פרשת מטולשבוע  ,םולים קיג' פר –  )יד

 ג עק  .......  מ '' פרשת מטולשבוע  ,ליוםחד פרק א –  )טו
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  ביאוריםעם  יומא  מסכת  )כ

 יר  .............................................  חפ ףד עד פד ףמד

  ביאורים עם  הוכס מסכת  )כא

 חכר  ................................................  ף גד עד ב ףמד

 ח לר  ............................  האיכ מדרש רבה למגילת  )כב

  : "דחביאי ו נשותינמתורת רב

    עם הערות וציוניםלכות שבת ה  וךן ערשולח  ) כג

 מט ר  .................................................  אדמו"ר הזקן 

  תבשת ך הלכושולחן ערו  )כד

  נר  .................................  קן זה  אדמו"ר  לפי לוח רב יומי

    לע וגו"סי ה על פוק "יונתי בחגו אורבי התורלקוטי   )כה

 נבר  .................................................  הזקן ר ו"מאד 

   םיחי תורת  )כו

 ג נר  ...............................................  אמצעי "ר ה אדמו

  ותיך מצ דרך – צצ"הי מרמא  )כז

 דנר  ........................................  דק"צ ח מה"צ ר"דמוא

   ואל תרל"בשמ רתות  )כח

 נהר  ..............................................  הר"ש ומדמו"ר א

   ז"נתר –ספר המאמרים   )כט

 נור  ..............................................  אדמו"ר מוהרש"ב

  (מתורגם)  אידיש –ם מאמריר הספ  ) ל

 נחר  .............................................  דמו''ר מוהריי''צא

  קה"בל ה'תש"ה -דש"ה'תת ור השיחספ  )לא

 סר  ..............................................  'ציי' ראדמו''ר מוה 

 סר  ...........................................  ה ספרק  כרונותספר הז  )לב

  קודש   ותרגא  ) לג

 סדר......................................................  צ"יהרימו רו"אדמ

 סהר  ....................................  הלכות בית הבחירה  )לד

 סזר  ................................  ורחומש לקריאה בציב  ) לה

 ג פר  .................  קודש-בתשת חנהתורה למ תאקרי  ) לו

 דפר  ..........................  ב פרק ביאורים לפרקי אבות   ) לז

 פור  ....................  מ'' פרשת מטולשבוע  ים מנוח זל  ) לח

 פזר  .............  בת קודששות לנרקת הדלסדר מצות   )לט
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˙‡Ê'ּגֹו ּבנחלה לכם ּתּפֹול אׁשר ,1הארץ …ְֲֲִֶֶֶַָָָָ

[ּוכפי  ּתּפֹול הּלׁשֹון ּדּיּוק רׁש"י ְְִִִִֵַַָָּומפרׁש

ּבּמדרׁש והלא 2ׁשהקׁשה נֹופלת, הארץ וכי , ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָֹ

ׁשם 3ּכתיב  על עֹומדת], לעֹולם והארץ ְְְִֵֶֶֶַָָָ

ׁשּכתּוב  (ּכמֹו ּבגֹורל יחלק 4ׁשּנתחּלקה ּבגֹורל א ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָ

(ּכּמּובא  נפילה לׁשֹון חלּוקה נקראת הארץ) ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָאת

רׁש"י  ּׁשּכתּוב 5ּבמפרׁשי הּוא 6מה ּפּור הּפיל ְְִִִִֵֶַַָָ

הארץ  חלּוקת היתה מּדּוע להבין, וצרי ְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָהּגֹורל).

לכיּבּוׁש ּבנֹוגע ּדבׁשלמא ּדוקא, ּגֹורל ידי ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָעל

טבעי, ׁשאינֹו ּבאֹופן להיֹות ׁשהּוצר מּובן ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָהארץ

ּביהֹוׁשע  ׁשּמצינּו יריחֹו7ּכפי לכיּבּוׁש ּבנֹוגע ְְְְִִִִִֵֶַַָֻ

יׂשראל  ארץ ׁשל מנעּולּה זה 8ׁשהיתה ׁשהיה , ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָ

הארֹון  עם יריחֹו את הּקיפּו ׁשהּכהנים ְְֲִִִִִֶֶֶַָָֹּבאֹופן

הארץ  לחלּוקת ּבנֹוגע אבל כּו', ּפעמים ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָׁשבע

ּגֹורל  ׁשל ּבאֹופן להיֹות הּוצרכה מּדּוע מּובן ְְְְִֵֶֶַַָָָאינֹו

ְַָּדוקא.

הּזקן 9ּבהּדרּוׁשים B·Óe‡¯ב) רּבינּו ּביאּור ּבהקּדים ׁשּיּובן רּבי 10, ּבענין ¿»ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָ

מֹוליכין  ּדר ּבאיזֹו יֹודע איני ואמר ׁשּבכה זּכאי ּבן ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָיֹוחנן

ּתֹורה 11אֹותי  ׁשנה ׁשמֹונים למד זּכאי ּבן יֹוחנן רּבי ׁשהרי ּתמּוּה, והּוא ולא 12, , ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

ּתפיּלין  ּובלא ּתֹורה ּבלא אּמֹות ארּבע 13הלואי ּומּופלג, ּגדֹול חסיד והיה , ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָֹֹ

ּבינֹונים  ׁשל ּבספרן ׁשּמתמיּה (ּוכמֹו אֹותֹו מֹוליכין ּדר ּבאיזה על 14הסּתּפק ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ

ׁשאמר  הּוא,15רּבה הענין א ּברּיה). לכל חּיי ׁשבקית ּדלא ּבינֹוני, אנא ּכגֹון ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָ
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ב.1) לד, (מסעי) ו.2)פרשתנו פכ"ג, ד.3)במדב"ר א, נה.4)קהלת כו, עה"פ.5)פינחס ספורנו וראה חכמים. שפתי

.74 ע' הוספות מסעי ז.6)אוה"ת ג, ואילך.7)אסתר א ו, יהושע טו.8)ראה פט"ו, במדב"ר י. בהעלותך תנחומא ראה

יד 9) ע' תרמ"ו ואילך. קצח ע' תרכ"ו המאמרים (ספר תרמ"ו תרכ"ו, הנ"ל ד"ה א'נט. ע' פינחס באוה"ת בגורל אך ד"ה

אלה 10)ואילך). ד"ה וראה הקודמת). שבהערה בגורל אך ד"ה - וכו' הוספות (ועם שט ע' הקצרים אדה"ז במאמרי נדפס

וראה  ואילך. 50 ע' תרצ"ו ואילך. שעט ע' עטר"ת המאמרים ספר ואילך). שסא ע' תרע"ח המאמרים (ספר תרע"ח מסעי

ואילך). צד ע' תמוז המאמרים ספר מנחם (תורת תשל"ה בגורל אך ד"ה ואילך. סע"ד נ, הוספות ויקרא לקו"ת ברכות 11)גם

ב. ברכה.12)כח, ס"פ א.13)ספרי כח, ב.15)פ"א.14)סוכה סא, ברכות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
פרשת  השבוע, בפרשת נאמר ישראל, בארץ ישראל בני של הנחלה אודות

מסעי:

'Bb ‰ÏÁa ÌÎÏ ÏBtz ¯L‡ ı¯‡‰ ˙‡Ê1È"L¯ L¯ÙÓe , …»»∆¬∆ƒ»∆¿«¬»¿»≈«ƒ
ÔBLl‰ ˜eic הארץ נחלת לגבי כאן השימוש ÏBtzהאמור שלכאורה ƒ«»ƒ

הוא  הארץ נחלת לגבי 'תיפול' במילה

L˜‰L‰תמוה  ÈÙÎe]¿ƒ∆ƒ¿»
L¯„na2, לומר שייך זה מה בעניין «ƒ¿»

ÏÙB˙,נפילה לשון  ı¯‡‰ ÈÎÂ¿ƒ»»∆∆∆
·È˙k ‡Ï‰Â3 בקוהלתı¯‡‰Â «¬…¿ƒ¿»»∆

,[˙„ÓBÚ ÌÏBÚÏ עונה ורש"י ¿»∆∆
'תיפול' אומר ÌLשהכתוב ÏÚ«≈

‰˜lÁ˙pL ישראל לבני הארץ ∆ƒ¿«¿»
·e˙kL BÓk) Ï¯B‚a4 לעיל ¿»¿∆»

פינחס  ÏÁÈ˜בפרשת Ï¯B‚a C‡«¿»≈»≈
(ı¯‡‰ הייתה ‡˙ שהחלוקה וכיוון ∆»»∆

לכן  גורל, ידי eÏÁ˜‰על ˙‡¯˜ƒ¿≈¬»
) ‰ÏÈÙ ÔBLÏ ÂÊ אכן גורל ולגבי ¿¿ƒ»

נפילה  הלשון את «»enk·‡מצינו
È"L¯ ÈL¯ÙÓa5·e˙kM ‰Ó6 ƒ¿»¿≈«ƒ«∆»

המן  שעשה הגורל לגבי אסתר במגילת

.(Ï¯Bb‰ ‡e‰ ¯et ÏÈt‰ƒƒ«»
ÚecÓ ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ אכן‰˙È‰ ¿»ƒ¿»ƒ««»¿»

Ï¯Bb È„È ÏÚ ı¯‡‰ ˙˜eÏÁ¬«»»∆«¿≈»
‡˜Âc אחרת,ולא בצורה «¿»

‡ÓÏL·c הדבר כלומר מובן, היה ¿ƒ¿»»
ללא  LeaÈÎÏקושי מתקבל Ú‚Ba¿≈«¿ƒ

˙BÈ‰Ï C¯ˆe‰L Ô·eÓ ı¯‡‰»»∆»∆¿«ƒ¿
ÈÚ·Ë BÈ‡L ÔÙB‡a בדרך אלא ¿∆∆≈ƒ¿ƒ

שישבו  האומות על להתגבר כדי נס,

ÚLB‰Èaבארץ, eÈˆnL ÈÙk7 ¿ƒ∆»ƒƒÀ«
‰˙È‰L BÁÈ¯È LeaÈÎÏ Ú‚Ba¿≈«¿ƒ¿ƒ∆»¿»

Ï‡¯NÈ ı¯‡ ÏL dÏeÚÓ8, «¿»∆∆∆ƒ¿»≈
כל  על ושומרת מגינה שהייתה העיר

שהדלת  השומר המנעול כמו הארץ,

נעולה  ÔÙB‡aתישאר ‰Ê ‰È‰L∆»»∆¿∆
BÁÈ¯È ˙‡ eÙÈw‰ ÌÈ‰k‰L∆«…¬ƒƒƒ∆¿ƒ
'eÎ ÌÈÓÚt Ú·L ÔB¯‡‰ ÌÚƒ»»∆«¿»ƒ

יהושע, בספר בפרטיות כמסופר יריחו, חומות נפלו זה ידי Ú‚Baועל Ï·‡¬»¿≈«
ÏL ÔÙB‡a ˙BÈ‰Ï ‰Î¯ˆe‰ ÚecÓ Ô·eÓ BÈ‡ ı¯‡‰ ˙˜eÏÁÏ«¬«»»∆≈»««¿¿»ƒ¿¿∆∆

‡˜Âc Ï¯Bb הייתה לא ולמה עלֿטבעי, לנס ודומה עלֿשכלי עניין שהוא »«¿»
יותר? פשוט אחר באופן הארץ חלוקת

ÌÈLe¯c‰a ¯‡B·Óe (·9, ¿»¿«¿ƒ
חסידות  נחלת Ô·eiLמאמרי עניין ∆«

הגורל הארץ  פי ÌÈc˜‰a¿«¿ƒעל
Ô˜f‰ eÈa¯ ¯e‡Èa10ÔÈÚa ≈«≈«»≈¿ƒ¿«

‰ÎaL È‡kÊ Ôa ÔÁBÈ Èa«̄ƒ»»∆««∆»»
C¯c BÊÈ‡a Ú„BÈ ÈÈ‡ ¯Ó‡Â¿»«≈ƒ≈«¿≈∆∆

È˙B‡ ÔÈÎÈÏBÓ11,,פטירתו לאחר ƒƒƒ
לגיהנום  או עדן לגן אותו יוליכו האם

‡e‰Â בן יוחנן רבי של זכאי הספק ¿
עדן  לגן יזכה È¯‰Lהאם ,deÓz»«∆¬≈

Ï È‡kÊ Ôa ÔÁBÈ Èa¯„Ó «ƒ»»∆««»«
‰¯Bz ‰L ÌÈBÓL12‡ÏÂ , ¿ƒ»»»¿…

‰¯Bz ‡Ïa ˙Bn‡ Úa¯‡ CÏ‰»««¿««¿…»
ÔÈlÈÙz ‡Ï·e13„ÈÒÁ ‰È‰Â , ¿…¿ƒƒ¿»»»ƒ

CÈ‡Â ,‚ÏÙeÓe ÏB„b ייתכן »¿»¿≈
הללו  המופלאות המעלות שלמרות

זאת  בכל נעלה, צדיק שהיה המוכיחות

ÔÈÎÈÏBÓ C¯c ‰ÊÈ‡a ˜tzÒ‰ƒ¿«≈¿≈∆∆∆ƒƒ
dÈÓ˙nL BÓÎe) B˙B‡ הזקן רבנו ¿∆«¿ƒ«
ÌÈBÈa ÏL Ô¯ÙÒa14 ספר ¿ƒ¿»∆≈ƒ

¯a‰האמורא ÏÚהתניא  ««»
¯Ó‡L15 עצמו ‡‡על ÔB‚k ∆»«¿¬»

אני והאמירה ÈBÈaלמשל צדיק, ולא ≈ƒ
כך  כדי עד תמוהה «¿Ïc‡הזו

ÈiÁ ˙È˜·L חיים השארת שלא «¿≈«≈
‰i¯a ÏÎÏ שלמד רבה אם שהרי  ¿»¿ƒ»
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כללי   מפתח   

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

 ג   ..............................  קכא  ,קכ תהליםמזמורי   )ב

    ה זאת הארץ "מאמר ד  ) ג

 ה   .........    ל"ה'תש ,אב -מבה"ח מנחם , מ'' פרשת מטושבת 

    ,מ'' פרשת מטו שבתשיחת   )ד

 אי  ...............  "ל שתה' ,אב-חםמנ רכים החודשמב

 יט  ..........  א  ,יח ך כר תפרשת מטו –שיחות -לקוטי  )ה

 כג  ...............א  ,ח כרך י סעיפרשת מ –חות י שיוטלק  )ו

  ח "הרה  ה"גהר "קלכ רה ותה לע קחצי יול טילקו  )ז

 כט  .................  "ל זצ ןה רסאואי שנ צחקיי ול 'ר ובלקמה 

 ג ל  .............  תפרשת מטו –ומשיח אולה קוט גלי  )ח

  דל  ........  מ ''פרשת מטולשבוע יומי חומש  ישיעור  )ט

 פ  ...............  מ ''פרשת מטולשבוע שיעורי תהלים   )י

    ה)(מוגפר התניא בסים רשיעו  )יא

 אפ  ..................................  מ ''פרשת מטולשבוע  

 צ.............  מ ''פרשת מטובוע שלם" יו ם"היו לוח   )יב

 בצ  .........................  ם "מברב וןלעי יתמיו כהלה  ) יג

 ם "מבר ירו עיש

 ה צ  ........ מ ''פרשת מטולשבוע  ,םולים קיג' פר –  )יד

 ג עק  .......  מ '' פרשת מטולשבוע  ,ליוםחד פרק א –  )טו

 צטק  ........  מ ''פרשת מטולשבוע  ,ותצוספר המ –  )טז

  ובים ם וכתינביא  )יז

 אר  ................................  ט -ח פרק  עזרא ,ה -דפרק  יחזקאל

  הרות טמסכת  –משניות   ) יח

 גר  ...................................................  ביאור קהתי 

 טר  ............................................  מא יוכת מס בעקיעין   )יט

  ביאוריםעם  יומא  מסכת  )כ

 יר  .............................................  חפ ףד עד פד ףמד

  ביאורים עם  הוכס מסכת  )כא

 חכר  ................................................  ף גד עד ב ףמד

 ח לר  ............................  האיכ מדרש רבה למגילת  )כב

  : "דחביאי ו נשותינמתורת רב

    עם הערות וציוניםלכות שבת ה  וךן ערשולח  ) כג

 מט ר  .................................................  אדמו"ר הזקן 

  תבשת ך הלכושולחן ערו  )כד

  נר  .................................  קן זה  אדמו"ר  לפי לוח רב יומי

    לע וגו"סי ה על פוק "יונתי בחגו אורבי התורלקוטי   )כה

 נבר  .................................................  הזקן ר ו"מאד 

   םיחי תורת  )כו

 ג נר  ...............................................  אמצעי "ר ה אדמו

  ותיך מצ דרך – צצ"הי מרמא  )כז

 דנר  ........................................  דק"צ ח מה"צ ר"דמוא

   ואל תרל"בשמ רתות  )כח

 נהר  ..............................................  הר"ש ומדמו"ר א

   ז"נתר –ספר המאמרים   )כט

 נור  ..............................................  אדמו"ר מוהרש"ב

  (מתורגם)  אידיש –ם מאמריר הספ  ) ל

 נחר  .............................................  דמו''ר מוהריי''צא

  קה"בל ה'תש"ה -דש"ה'תת ור השיחספ  )לא

 סר  ..............................................  'ציי' ראדמו''ר מוה 

 סר  ...........................................  ה ספרק  כרונותספר הז  )לב

  קודש   ותרגא  ) לג

 סדר......................................................  צ"יהרימו רו"אדמ

 סהר  ....................................  הלכות בית הבחירה  )לד

 סזר  ................................  ורחומש לקריאה בציב  ) לה

 ג פר  .................  קודש-בתשת חנהתורה למ תאקרי  ) לו

 דפר  ..........................  ב פרק ביאורים לפרקי אבות   ) לז

 פור  ....................  מ'' פרשת מטולשבוע  ים מנוח זל  ) לח

 פזר  .............  בת קודששות לנרקת הדלסדר מצות   )לט



ux`dו z`f

לּכחֹות  ּבנֹוגע היתה לא כּו' יֹודע  איני ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹׁשאמירתֹו

העבֹודה  עניני עם הּקׁשּורים ׁשּבּנפׁש ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָהּגלּויים

ׁשּכׁשהּליּמּוד  הּתֹורה, ּבליּמּוד ּוכמֹו ְְְְִִִֶֶַַַָהּגלּויים,

היפ) וענוה ּביּטּול ּפֹועל זה הרי ּכדבעי ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָהּוא

כּו' ּכלא יֹותר הּוא כּו' הּקרֹוב ּדכל ,16הּיׁשּות), ְְֵֵַַָָֹ

הּנׁשמה  לבחינת ּבנֹוגע היה ּׁשּנסּתּפק מה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָאּלא

ּגבֹוהֹות  נׁשמֹות יׁש ׁשהרי מהּדעת, ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָׁשּלמעלה

מּכל  ּתמיד, ּבּקליּפֹות ׁשּלהם ׁשהּׂשכל ְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשאף

מחמת  ּתׁשּובה לידי לבֹוא להם נקל ְֲִֵֵֵֶַָָָָָמקֹום

,להיפ ויׁש העליֹון, מעֹולם ׁשהיא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָנׁשמתם

ה', ּבעבֹודת ּתמיד ׁשּׂשכלם הּצּדיקים ְֲֲִִִִִֶַַַַָָאפיּלּו

ּבּקליּפֹות  והיא נמּוכה נׁשמה להם ׁשּיׁש ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָאפׁשר

יֹודע  איני זּכאי ּבן יֹוחנן רּבי אמר זה ועל ְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָכּו'.

מהּדעת, למעלה היא הּנׁשמה ׁשעצם ּדכיון ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָכּו',

ּׁשּנאמר  מה איני 17ׁשּזהּו לכן נפׁשי, ידעּתי לא ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

כּו'. אֹותי מֹוליכין ּדר ּבאיזה ְִִִֵֵֶֶֶַי ֹודע

הּוא p‰Â‰ג) מהּדעת ׁשּלמעלה זֹו ּבחינה ¿ƒ≈ְְְִֵֶַַַַָָ

ּבאּגרת  וכמבֹואר ּגֹורל, ּבׁשם ְְְְְִִֵֶֶַַָָָהּנקרא

רז"ל 18הּקדׁש מאמר הוי אבּו19ּבביאּור ּבמאי  ְְֲֲֵֵֶַַַַַַָֹ

ידי  ׁשעל הּגיּלּוי ׁשּכללּות אף ּכי - טפי ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָזהיר

נפׁש לכל ׁשוה הּוא ּומצֹות הּתֹורה ְְִֵֶֶֶֶַָָָעסק

ּכל  אין ּפרט ּבדר כן, ּפי על אף ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָמּיׂשראל,

צרי ׁשּבֹו לענין ּבנֹוגע ׁשוֹות כּו' ְְְִִֵֶַַָָָָָהּנפׁשֹות

ׁשּדרּכֹו הּׁשער נעׂשה זה (ׁשענין טפי זהיר ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָלהיֹות

עבֹודתֹו עניני ּכל ועֹולים ׁשּיתרֹון 20נמׁשכים - ( ְְְְְֲִִִִִֵֶָָָ

ּבבחינת  אינֹו ּפרטּיֹות לנׁשמֹות הּפרטי הּזה ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָהאֹור

הּדעת  מּבחינת למעלה אּלא הּמּוּׂשג, ודעת ְְְִִֶַַַַַַַַַַָָָָטעם

מּמׁש. הּגֹורל ּבחינת הּוא למּטה ודּוגמתֹו ְְְְִַַַַָָָָכּו',

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

ס"ב.16) אגה"ק א.17)תניא סד, חוקת לקו"ת וראה יב. ו, ז.18)שה"ש סע"ב.19)סימן קיח, השיחות 20)שבת ספר ראה

.348 ע' חכ"ה שיחות לקוטי וראה ואילך. 264 ס"ע תרצ"א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
יהא  מה בינוני, אלא אינו מגירסא' פומיה פסיק ו'לא הפסק ללא תמיד תורה

רבה)? של והנפלאה הגבוהה בדרגה שאינם השאר כל על

B˙¯ÈÓ‡L ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡ זכאי בן יוחנן רבי eÎ'של Ú„BÈ ÈÈ‡ «»ƒ¿»∆¬ƒ»≈ƒ≈«
הרוחני  ומעמדו מצבו באמת מהו ספק לו שיש Ú‚Baהיינו ‰˙È‰ ‡Ï…»¿»¿≈«

LÙpaL ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁkÏ כוחות «…«¿ƒ∆«∆∆
והנרגשים הגלויים והרגש השכל 

‰„B·Ú‰ ÈÈÚ ÌÚ ÌÈ¯eLw‰«¿ƒƒƒ¿¿≈»¬»
„enÈÏa BÓÎe ,ÌÈÈeÏb‰«¿ƒ¿¿ƒ
‡e‰ „enÈl‰LkL ,‰¯Bz‰«»∆¿∆«ƒ

ÏÚBt ‰Ê È¯‰ ÈÚ·„k האדם על ƒ¿»≈¬≈∆≈
של הלומד  היישות ÏehÈaתחושה ƒ

‰eLi˙),העצמית  CÙÈ‰) ‰ÂÚÂ«¬»»≈∆«≈
¯˙BÈ ‡e‰ 'eÎ ·B¯w‰ ÏÎc¿»«»≈

'eÎ ‡Ïk16 הזקן רבנו ובלשון ¿…
הקודש' "וכל ב'אגרת התניא: שבספר

והגבה  שאת ביתר ה' אל הקרוב

שפל  יותר להיות צריך מעלה. למעלה

ה' מרחוק שכתוב כמו מטה למטה רוח

דווקא  קמי' דכולא וכנודע לי. נראה

קמי' שהוא כל ואםֿכן חשיב. כלא

ואפס", ואין כלא יותר הוא «∆‡l‡יותר
˜tzÒpM ‰Ó זכאי בן יוחנן רבן «∆ƒ¿«≈

האמיתי  הרוחני מצבו את ידע ולא

‰ÓLp‰ ˙ÈÁ·Ï Ú‚Ba ‰È‰»»¿≈«ƒ¿ƒ««¿»»
˙Úc‰Ó ‰ÏÚÓlL הנשמה דרגת ∆¿«¿»≈«««

מהכוחות  יותר ופנימית יותר שעמוקה

BÓL˙הגלויים, LÈ È¯‰L∆¬≈≈¿»
˙B‰B·b במקור שלהם שהשורש ¿

מאד  נעלה באלוקות »∆Û‡Lהנשמות
ÏÎO‰L הגלויÌ‰lL עסוק ∆«≈∆∆»∆

שהם BtÈÏwa˙ושקוע  תחומים «¿ƒ
כי  'קליפות' ונקראים הקדושה היפך

כמו  האלוקות על ומעלימים מכסים הם

הפרי  את שמכסה ולא ÈÓz„קליפה »ƒ
לפעמים, ÌB˜Óרק ÏkÓ למרות ƒ»»

רחוקים  הם הגלויים שבכוחות

בכל  Ì‰Ïזאת מאלוקות, Ï˜»≈»∆
הללו הגבוהות È„ÈÏלנשמות ‡B·Ï»ƒ≈

‡È‰L Ì˙ÓL ˙ÓÁÓ ‰·eLz¿»≈¬«ƒ¿»»∆ƒ
ÌÏÎOL ÌÈ˜Ècv‰ elÈÙ‡ ,CÙÈ‰Ï LÈÂ ,ÔBÈÏÚ‰ ÌÏBÚÓ הגלוי ≈»»∆¿¿≈¿≈∆¬ƒ««ƒƒ∆ƒ¿»

‰',ושקוע עסוק  ˙„B·Úa „ÈÓz זאת Ì‰Ïייתכן ‡LÙ¯בכל LiL »ƒ«¬«∆¿»∆≈»∆
‡È‰Â ‰ÎeÓ ‰ÓL נמצאת עצמה מצד שלהם BtÈÏwa˙הנשמה ¿»»¿»¿ƒ«¿ƒ

‰Ê ÏÚÂ .'eÎ ניכרים על שאינם הנשמה של הפנימיים בכוחות מצבו ¿«∆

בגלוי  Ú„BÈונרגשים ÈÈ‡ È‡kÊ Ôa ÔÁBÈ Èa¯ ¯Ó‡ באמת מצבם מה »««ƒ»»∆««≈ƒ≈«
e‰fL ,˙Úc‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ ‰ÓLp‰ ÌˆÚL ÔÂÈÎc ,'eÎ התוכן ¿≈»∆∆∆«¿»»ƒ¿«¿»≈«««∆∆

של  Ó‡pM¯הפנימי ‰Ó17 השירים ÈLÙבשיר ÈzÚ„È ‡Ï והכוונה «∆∆¡«…»«¿ƒ«¿ƒ
בחינה  הגלויה,לאותה מהידיעה שלמעלה בנפש ועמוקה כיוון ÔÎÏפנימית »≈

בכוחות שאיננו  מצבו את יודע

הנעלמים  Ú„BÈהפנימיים ÈÈ‡≈ƒ≈«
È˙B‡ ÔÈÎÈÏBÓ C¯c ‰ÊÈ‡a¿≈∆∆∆ƒƒƒ

.'eÎ
‰ÏÚÓlL BÊ ‰ÈÁa ‰p‰Â (‚¿ƒ≈¿ƒ»∆¿«¿»

˙Úc‰Ó שייכת אלא הגלוייה ≈«««
נעלמים לכוחות  ‰e‡פנימיים

¯‡B·ÓÎÂ ,Ï¯Bb ÌLa ‡¯˜p‰«ƒ¿»¿≈»¿«¿»
L„w‰ ˙¯b‡a18 התניא שבספר ¿ƒ∆∆«…∆

Ï"Ê¯ ¯Ó‡Ó ¯e‡È·a19 בגמרא ¿≈«¬«««
את  החכמים ששאלו ¬‡·Ceאחד

ÈÙË ¯È‰Ê ÈÂ‰ È‡Óa במה אביך ¿«»≈»ƒ¿≈
-(באיזו  במיוחד זהיר היה מהמצוות)

ÈelÈb‰ ˙eÏÏkL Û‡ Èk של ƒ«∆¿»«ƒ
האדם האור  בנפש »∆ÏÚLהאלוקי

‡e‰ ˙BˆÓe ‰¯Bz‰ ˜ÒÚ È„È¿≈≈∆«»ƒ¿
Ï‡¯NiÓ LÙ ÏÎÏ ‰ÂL»∆¿»∆∆ƒƒ¿»≈
ישראל  נשמות בכל הוא והגילוי

מידה, ÔÎ,באותה Èt ÏÚ Û‡««ƒ≈
˙BLÙp‰ Ïk ÔÈ‡ Ë¯t C¯„a¿∆∆¿»≈»«¿»
BaL ÔÈÚÏ Ú‚Ba ˙BÂL 'eÎ»¿≈«»ƒ¿»∆

ÈÙË ¯È‰Ê ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ יותר »ƒƒ¿»ƒ¿≈
המצוות  בשאר Ê‰מאשר ÔÈÚL)∆ƒ¿»∆

טפי'שבו  'זהיר הוא ∆¬»NÚ‰האדם
ÌÈÎLÓ Bk¯cL ¯ÚM‰«««∆«¿ƒ¿»ƒ

Ïk ÌÈÏBÚÂ שארÈÈÚ ¿ƒ»ƒ¿¿≈
B˙„B·Ú20'ה עבודת תחומי )בכל ¬»

ÈË¯t‰ ‰f‰ ¯B‡‰ ÔB¯˙iL -∆ƒ¿»«∆«¿»ƒ
פרטי  עניין באותו דווקא שמאיר

˙BiË¯t ˙BÓLÏ אכן יש ובזה ƒ¿»¿»ƒ
לשני  אחד אדם בין ≈‡BÈהבדלים

‚Oen‰ ˙Ú„Â ÌÚË ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«««»«««»
אדם  מדוע בהגיון המובן הסבר ואין

בנפשו  הגילוי עיקר את מקבל מסויים

מסוימת  במצווה זהירות ידי על דווקא

B˙Ó‚e„Âהוא הדבר ‡l‡זו, ,'eÎ ˙Úc‰ ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓÏ ∆»¿«¿»ƒ¿ƒ««««¿¿»
‰hÓÏ בעולם דבר בגשמיות פעולתו את ÈÁa˙הזה שרואים ‡e‰ ¿«»¿ƒ«

LnÓ Ï¯Bb‰ בדרך מדוע שפועל הגיוני הסבר אין שהרי עלֿשכלית, «»«»
אחרת.תוצאות  ולא כך הן הגורל
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ז l"yz'd ,a`Îmgpn ycegd mikxan ,irqnÎzehn zyxt zay

ÔÈÚÂ ענין ּכל (ׁשהרי ה' ּבעבֹודת זֹו ּבחינה ¿ƒ¿«ְְֲֲִִֵֶַַָָָ

ּבעבֹודת  מּיׂשראל אחד לכל הֹוראה ְְֲִִֵֶַַָָָָָהּוא

ׁשּזהּו הראׁשֹונה, ּבחינֹות. ּבכּמה לבאר יׁש ְְְִִֵֵֶֶַָָָָה')

מּׂשיג, והּדעת הּׂשכל ּׁשאין ּבמה אמּונה ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַַָּבחינת

אפׁשר  ׁשאי ענינים ׁשּיׁש ּבנפׁשֹו ׁשּידע ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּדהיינּו

האמּונה  על לסמֹו צרי אּלא ּבׂשכלֹו, ְְְְֱִִִִֶַַָָָָלהּׂשיג

ׁשּבהם  ׁשּבּדרגֹות והיינּו, מהּׂשכל. ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּלמעלה

ּבענין  צֹור אין וההּׂשגה, הידיעה ענין ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָׁשּיי

וההּׂשגה, הּׂשכל ענין ּכׁשּמסּתּיים ורק ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַָָָאמּונה,

יֹותר  נעלֹות ּבדרגֹות האמּונה ּבענין צֹור יׁש ְְְֱֲֲִִֵֵֶַַַָָָאזי

רּבינּו, למׁשה ּבנֹוגע אפיּלּו ׁשּמצינּו ּוכפי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָֹכּו'.

מקֹום  ּומּכל ּדקדּוּׁשה, חכמה היתה ְְְְִִִֶָָָָָָָָׁשּבחינתֹו

ּדבר  לכל יאמין ּפתי עליו לגּבי 21נאמר ׁשּזהּו , ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

מהחכמה, ׁשּלמעלה העליֹון רצֹון ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָּבחינת

ענין  הּנה ּובכללּות הּכתר. ספירת הּוא ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָּובּספיר ֹות

ׁשּלמעלה  עלמין ּכל סֹובב ּבבחינת הּוא ְְְְֱִִִֵֶַַָָָָָהאמּונה

ענין  ׁשּיי ׁשּבּה עלמין ּכל ממּלא ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָמּבחינת

כּו' הּגֹורל 22ההּׂשגה ּבענין הּׁשנּיה ּובחינה . ְְְְִִִַַַַַָָָָָ

ׁשּבענין  יתּבר אליו הּביּטּול הּוא ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָּבעבֹודה

ׁש נפׁש מּבחינת הּמסירת ׁשהּוא מהּׂשכל, ּלמעלה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָ

ּובעבֹודה  כּו'. ׁשּבּנפׁש סֹובב ּבחינת ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָהיחידה,

ׁשּבקּיּום  עֹול הּקּבלת ענין ּכללּות הּוא ְְְְִִֶַַַַַָָּבפֹועל

מּצד  אינֹו הּמצוֹות ׁשּקּיּום והיינּו, ְְְְִִִִֵֶַַַַהּמצוֹות,

ציּווי  מּצד רק אּלא כּו', וההּׂשגה ְֲִִֶַַַַַָָָָָההבנה

קּדׁשנּו אׁשר הּמצוֹות ּברּכת ּכלׁשֹון ְְְְֲִִִִֶַַַָָָהּקּב"ה,

כּו'. וצּוונּו ְְְִִָָּבמצוֹותיו

ÏÚÂ יחלק ּבגֹורל א ּׁשּכתּוב מה יּובן זה ּפי ¿«ְִֵֵֶֶַַַָָָ

עֹולם  על קאי ארץ ּדהּנה, הארץ, ְִֵֵֶֶֶֶַָָָָאת

ּכל  סֹובב  התּגּלּות ענין הּוא ׁשעיּקרֹו ְְִִִֵֶַַַָָָהּבא,

ּתחלק  ּדוקא ּבגֹורל ולכן ּכתר, ּבחינת ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָעלמין,

סֹובב  ּבבחינת העבֹודה ידי על ׁשהּוא ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָהארץ,

(ּכּנזּכר  ּגֹורל ׁשּנקראת יחידה ּבחינת ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּבּנפׁש,
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א.21) פ"ג, שמו"ר וראה טו. יד, ואילך.22)משלי א ד, ואתחנן לקו"ת גם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
BÊ ‰ÈÁa ÔÈÚÂ ודעת מטעם שלמעלה ענייין היינו הגורל, שהוא כפי של ¿ƒ¿«¿ƒ»

ביטוי  לידי ‰'בא ˙„B·Úa אחד כל ÔÈÚשל Ïk È¯‰L) בתורה «¬«∆¬≈»ƒ¿»
זמן  בכל בפועל מקיים אחד כל שלא דברים גם מקום ומצוות, ‰e‡ובכל

'‰ ˙„B·Úa Ï‡¯NiÓ „Á‡ ÏÎÏ ‰‡¯B‰ הרוחני במובןLÈ ( »»¿»∆»ƒƒ¿»≈«¬«≈
˙BÈÁa ‰nÎa ¯‡·Ï יש כיצד ¿»≈¿«»¿ƒ

עלֿשכליים. שהם עניינים ה' בעבודת

e‰fLהבחינה  ,‰BL‡¯‰»ƒ»∆∆
‰eÓ‡ ˙ÈÁa באלוקות‰Óa ¿ƒ«¡»¿«

באלוקות  דרגות באותן ≈∆ÔÈ‡Mהיינו
eÈÈ‰c ,‚ÈOÓ ˙Úc‰Â ÏÎO‰«≈∆¿««««ƒ¿«¿

Ú„iL הכרה לו ותהיה האדם ∆≈«
ÌÈÈÚ LiL BLÙa באלוקות ¿«¿∆≈ƒ¿»ƒ

¯LÙ‡ È‡L מסוגל לא שאדם ∆ƒ∆¿»
CÈ¯ˆ ‡l‡ ,BÏÎNa ‚ÈO‰Ï¿«ƒ¿ƒ¿∆»»ƒ
‰ÏÚÓlL ‰eÓ‡‰ ÏÚ CBÓÒÏƒ¿«»¡»∆¿«¿»
˙B‚¯caL ,eÈÈ‰Â .ÏÎO‰Ó≈«≈∆¿«¿∆«¿»

ÔÈÚבאלוקות  CÈiL Ì‰aL∆»∆«»ƒ¿«
‰‚O‰‰Â ‰ÚÈ„È‰ ידי על שכלית «¿ƒ»¿««»»

‡eÓ‰,האדם, ÔÈÚa C¯Bˆ ÔÈ‡≈∆¿ƒ¿«¡»
ÏÎO‰ ÔÈÚ ÌÈizÒnLk ˜¯Â¿«¿∆ƒ¿«≈ƒ¿««≈∆

,‰‚O‰‰Â כאשר השכל היינו ¿««»»
יכולתם  כל את מיצו LÈוההבנה ÈÊ‡¬«≈

˙B‚¯„a ‰eÓ‡‰ ÔÈÚa C¯Bˆ∆¿ƒ¿«»¡»ƒ¿»
¯˙BÈ ˙BÏÚ כן שבהן דרגות מאותן «¬≈

הבנה  eÎ'.שייכת
Ú‚Ba elÈÙ‡ eÈˆnL ÈÙÎe¿ƒ∆»ƒ¬ƒ¿≈«
‰˙È‰ B˙ÈÁaL ,eÈa¯ ‰LÓÏ¿…∆«≈∆¿ƒ»»¿»

,‰Me„˜c ‰ÓÎÁ הייתה ובוודאי »¿»ƒ¿»
נעלות  מאד בדרגות השכלית השגתו

È˙t ÂÈÏÚ ¯Ó‡ ÌB˜Ó ÏkÓeƒ»»∆¡«»»∆ƒ
¯·c ÏÎÏ ÔÈÓ‡È21 שגם היינו «¬ƒ¿»»»

עניין  את גם היה עצמו רבנו משה אצל

אצל e‰fLהאמונה, האמונה עניין ∆∆
עלֿשכלי, כעניין רבינו ≈»¿Èa‚Ïמשה

‰ÏÚÓlL ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯ ˙ÈÁa¿ƒ«»»∆¿∆¿«¿»
‰ÓÎÁ‰Ó,הנפש שבכוחות כשם ≈«»¿»

נעלה  ('מקיף') כללי כוח הוא הרצון

(אחד  פרטי כוח שהוא החכמה מכוח

הפנימיים), B¯ÈÙq·e«¿ƒ˙מהכוחות
‡e‰ העליון הרצון של הבחינה

היא ‰k˙¯בספירות ˙¯ÈÙÒ¿ƒ««∆∆
החכמה. מספירת שלמעלה

˙eÏÏÎ·e כללי ÔÈÚבאופן ‰p‰ ƒ¿»ƒ≈ƒ¿«
‰eÓ‡‰ עלֿשכלי באופן ÔÈÓÏÚבאלוקות Ïk ··BÒ ˙ÈÁ·a ‡e‰ »¡»ƒ¿ƒ«≈»»¿ƒ

שלא  הבליֿגבול האלוקי 'מקיף'האור אלא בפנימיות בעולמות מתלבש

ÔÈÓÏÚ Ïk ‡lÓÓ ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓlL המוגבל האלוקי האור ∆¿«¿»ƒ¿ƒ«¿«≈»»¿ƒ
את  'ממלאת' שהנשמה כשם אותם ו'ממלא' בפנימיות בעולמות שמתלבש

האברים  בכל ומתלבשת עלמין'daLהגוף כל 'ממלא ÔÈÚבבחינת CÈiL ∆»«»ƒ¿«
'eÎ ‰‚O‰‰22. ««»»

Ï¯Bb‰ ÔÈÚa ‰iM‰ ‰ÈÁ·e¿ƒ»«¿ƒ»¿ƒ¿««»
ביטוי  לידי בא שהוא «¬«B·Úa„‰כפי

ה' את עובד שהאדם ‰e‡הרוחנית
ÏehÈa‰ מתבט אל ‡ÂÈÏל שהאדם «ƒ≈»

ÔÈÚaLהקדושֿברוךֿהוא  C¯a˙Èƒ¿»≈∆¿ƒ¿«
LÙ ˙¯ÈÒn‰ בתורה ה' עבודת על «¿ƒ«∆∆

ÏÎO‰Ó,ומצוות  ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈«≈∆
עלֿשכלית, נפש למסירות והכוונה

שההיגיון  למה ומעבר מעל ה' עבודת

המסירותֿנפש e‰L‡מחייב  עניין ∆
‰ÈÁÈ„‰נובע  ˙ÈÁaÓ שהיא) ƒ¿ƒ««¿ƒ»

פנימית) והכי נעלית הכי הדרגה

BÒ··שבנשמה, ˙ÈÁaֿהבלי האור ¿ƒ«≈
B·Ú·e„‰גבול  .'eÎ LÙpaL∆«∆∆»¬»

ÏÚBÙa נדרשת אין כאשר גם עת בכל ¿«
כפשוטה, נפש eÏÏk˙מסירות ‡e‰¿»

Ìei˜aL ÏBÚ ˙Ïaw‰ ÔÈÚƒ¿«««»«∆¿ƒ
ÌeiwL ,eÈÈ‰Â ,˙BÂˆn‰«ƒ¿¿«¿∆ƒ

˙BÂˆn‰ היהודי ידי vÓ„על BÈ‡ «ƒ¿≈ƒ«
'eÎ ‰‚O‰‰Â ‰·‰‰ כך כי «¬»»¿««»»

וההיגיון  מחייב,השכל ¯˜שלו ‡l‡∆»«
ÔBLÏk ,‰"aw‰ ÈÂeÈˆ „vÓƒ«ƒ«»»ƒ¿
eLc˜ ¯L‡ ˙BÂˆn‰ ˙k¯aƒ¿««ƒ¿¬∆ƒ¿»

«¿ÂÈ˙BÂˆÓa¿ƒהקדושֿברוךֿהוא 
.'eÎ eÂeˆÂ¿ƒ»

·e˙kM ‰Ó Ô·eÈ ‰Ê Èt ÏÚÂ¿«ƒ∆««∆»
,ı¯‡‰ ˙‡ ˜ÏÁÈ Ï¯B‚a C‡«¿»≈»≈∆»»∆

È‡˜ ı¯‡ ,‰p‰c מכווןÏÚ ¿ƒ≈∆∆»≈«
B¯wÈÚL ,‡a‰ ÌÏBÚ עולם של »«»∆ƒ»

‰˙elb˙הבא  ÔÈÚ ‡e‰ והארת ƒ¿«ƒ¿«
¯˙k ˙ÈÁa ,ÔÈÓÏÚ Ïk ··BÒ≈»»¿ƒ¿ƒ«∆∆

שהעניין מעשר שלמעלה  הספירות,

עבודה  הוא ה' בעבודת לכך המקביל

לעיל,מהשכל שלמעלה  כמבואר ,

Ï¯B‚a ÔÎÏÂ שכלי על עניין שהוא ¿»≈¿»
‡e‰L ,ı¯‡‰ ˜ÏÁz ‡˜Âc«¿»≈»≈»»∆∆
בעולם  ה'סובב' אור של האלוקי הגילוי

‰B·Ú„‰נפעל הבא  È„È ÏÚ«¿≈»¬»
‰„ÈÁÈ ˙ÈÁa ,LÙpaL ··BÒ ˙ÈÁ·a בנשמה הדרגה נעלית הכי ƒ¿ƒ«≈∆«∆∆¿ƒ«¿ƒ»
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ux`dח z`f

ּדוקא  זהּו עלמין ּכל סֹובב התּגּלּות ּכי ְְְְִִִֵֵֶַַָָָלעיל),

ׁשּבּנפׁש סֹובב ּבבחינת ּכן ּגם העבֹודה ידי ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָעל

זּכאי  ּבן יֹוחנן רּבי ׁשאמר וזהּו לעיל). ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ(ּכּנזּכר

ימיו  ּכל ׁשעסק אף כּו', ּדר ּבאיזה יֹודע ְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאיני

הּבא, העֹולם התּגּלּות עיּקר ּכי ּומצֹות, ְְְִִִִַַַָָָָּבתֹורה

ּבכל  ּבחינת ידי על זהּו עלמין ּכל סֹובב ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָּבחינת

כּו'.23מאד יחידה ּבחינת , ְְְִִֶַָֹ

רּבי ‡ÌÓד) היה אי להבין, צרי עדיין »¿»ְֲִִִִֵַַָָָָ

לפני  יׁש לֹומר יכֹול זּכאי ּבן ְֵֶַַַַָָָָיֹוחנן

ואיני  כּו' ואחת עדן ּגן ׁשל אחת ּדרכים ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָׁשני

רז"ל  אמרּו הרי אֹותי, מֹוליכין ּבאיזֹו ּכל 24יֹודע ְְֲִִִֵֵֵַַַָָ

ׁשּנאמר  הּבא, לעֹולם חלק להם יׁש 25יׂשראל ְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

(ּדהיינּו ארץ יירׁשּו לעֹולם צּדיקים ּכּוּלם ְְְְְִִִֵֶַַַָָָועּמ

הּבא  לֹומר 26עֹולם ׁשּצרי אּלּו על ּגם ּדקאי ,( ְִֵֵֶַַַַָָָָ

הם  הרי ּומּצבם מעמדם על הּבט ׁשּמּבלי ְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָעליהם

ּכרּמֹון  מצוֹות ּדּבר 27מלאים מלא ּומקרא . ְְְְִִִִִֵֵֶָָ

ּגֹו'28הּכתּוב  מצוֹותי אל ּתׁשמעּו ׁשמע אם והיה ְְְְִִִֶַַַָָָָֹ

ואמרּו וגֹו', בניכם וימי ימיכם ירּבּו ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָלמען

קּיּום 29רז"ל  ׁשעל והיינּו, ,ארֹו ׁשּכּוּלֹו ליֹום ְְְִֶֶַַַַָ

ּגֹו') מצוֹותי אל ּתׁשמעּו (ׁשמע ּבלבד ְְְְְִִִִֶַַַַָֹהּמצוֹות

ּבגמרא  איתא וכן הּבא. ּדעֹולם הּׂשכר 30מקּבלים ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָ

הּפסּוק  ּגֹו',31על ארץ אל ה' יביא ּכי והיה ְְֲִִֶֶֶַַָָָ

ּדהיינּו לארץ, ּתּכנס ׁשּבׁשבילּה זֹו מצוה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָעׂשה

ּבן  יֹוחנן ׁשרּבי יּתכן אי ּכן, ואם הּבא. ְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָעֹולם

ּבאיזה  הסּתּפק ּומּופלג ּגדֹול חסיד ׁשהיה ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָזּכאי

אֹותֹו. מֹוליכין ִִֶֶּדר

C‡ הּמצוֹות לקּיּום ּבנֹוגע ׁשּגם הּוא, הענין «ְְְְִִִֵֶַַַָָ

ּדוקא. הּגֹורל ּבחינת עם הּקׁשּור ענין ְְְְִִִֶַַַַָָָָיׁשנֹו
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ה.23) ו, חלק.24)ואתחנן ר"פ כא.25)סנהדרין ס, שם.26)ישעי' סנהדרין וש"נ.27)תויו"ט בסופה. חגיגה עקב 28)ראה

ואילך. יג סע"ד.29)יא, יח, תולדות תו"א ב. לט, קידושין (עה"ב). יום מערכת הדורות) סדר (לבעל הכינויים ערכי ראה

א. קסג, דא"ח עם ב.30)סידור לז, יא.31)קידושין יג, בא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ï¯Bb ˙‡¯˜pL עלֿשכלית היא ‰˙elb˙כי Èk ,(ÏÈÚÏ ¯kÊpk) ∆ƒ¿≈»«ƒ¿»¿≈ƒƒ¿«

ÔÈÓÏÚ Ïk ··BÒ שלמעלה הבליֿגבול האלוקי e‰Êמהעולמות האור ≈»»¿ƒ∆
LÙpaL ··BÒ ˙ÈÁ·a Ôk Ìb ‰„B·Ú‰ È„È ÏÚ ‡˜Âc שלמעלה «¿»«¿≈»¬»«≈ƒ¿ƒ«≈∆«∆∆

הפנימיים  'ממלא'מהכוחות בבחינת ÏÈÚÏ).שהם ¯kÊpk)«ƒ¿»¿≈
e‰ÊÂ לכך הטעם Ó‡L¯הפנימי ¿∆∆»«

Ú„BÈ ÈÈ‡ È‡kÊ Ôa ÔÁBÈ Èa«̄ƒ»»∆««≈ƒ≈«
˜ÒÚL Û‡ ,'eÎ C¯c ‰ÊÈ‡a¿≈∆∆∆«∆»«

,˙BˆÓe ‰¯B˙a ÂÈÓÈ Ïk ולעיל »»»¿»ƒ¿
אף  שעל ייתכן איך השאלה נשאלה

'באיזה  ספק לו היה הנפלאה מעלתו

או  עדן לגן האם אותו' מוליכין דרך

הוא  והביאור wÈÚ¯להיפך, Èkƒƒ«
˙ÈÁa ,‡a‰ ÌÏBÚ‰ ˙elb˙‰ƒ¿«»»«»¿ƒ«

ÔÈÓÏÚ Ïk ··BÒ בעולם והארתה ≈»»¿ƒ
˙ÈÁa È„È ÏÚ e‰Ê ה'אהבת ∆«¿≈¿ƒ«

E„‡Ó ÏÎa23 מוגבלת בלתי אהבה ¿»¿…∆
המושג ( ÈÁa˙וד''מא כמשמעות ,[¿ƒ«

'eÎ ‰„ÈÁÈ שיעור לאין הנעלית ¿ƒ»
המוגבלים. מהכוחות

ÌÓ‡ האמור „) ההסבר לאחר גם »¿»
האם  הסתפק זכאי בן יוחנן שרבי

'בכל  ודרגת 'סובב' בדרגת היא עבודתו

‡CÈמאודך' ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈÈ„Ú¬«ƒ»ƒ¿»ƒ≈
ÏBÎÈ È‡kÊ Ôa ÔÁBÈ Èa¯ ‰È‰»»«ƒ»»∆««»
ÌÈÎ¯c ÈL ÈÙÏ LÈ ¯ÓBÏ«≈¿»«¿≈¿»ƒ

˙Á‡Â Ô„Ú Ôb ÏL ˙Á‡ של ««∆«≈∆¿««
עדן  מגן Ú„BÈההיפך ÈÈ‡Â 'eÎ¿≈ƒ≈«

È¯‰ ,È˙B‡ ÔÈÎÈÏBÓ BÊÈ‡a¿≈ƒƒƒ¬≈
Ï"Ê¯ e¯Ó‡24Ï‡¯NÈ Ïk ללא »¿««»ƒ¿»≈

הכלל  מן ÏÁ˜יוצא Ì‰Ï LÈ≈»∆≈∆
¯Ó‡pL ,‡a‰ ÌÏBÚÏ25 בנבואת »»«»∆∆¡«

ˆÌÈ˜Ècישעיה  Ìlek CnÚÂ¿«≈»«ƒƒ
c) ı¯‡ eL¯ÈÈ ÌÏBÚÏ'ארץ ¿»ƒ¿»∆¿

‡a‰ ÌÏBÚ eÈÈ‰26 לעיל כנזכר,( «¿»«»
È‡˜c היא ‡elוהכוונה ÏÚ Ìb ¿»≈««≈

עד  מצדקות  הפוך כך שמצבם כדי ִ

ÈÏanL Ì‰ÈÏÚ ¯ÓBÏ CÈ¯vL∆»ƒ«¬≈∆∆ƒ¿ƒ
Ì·vÓe Ì„ÓÚÓ ÏÚ Ëa‰«≈««¬»»«»»

הנחות  ‰Ìהרוחני È¯‰ זאת בכל ¬≈≈
ÔBn¯k ˙BÂˆÓ ÌÈ‡ÏÓ27. ¿≈ƒƒ¿¿ƒ

יוליכו  לא שמא חשש זכאי בן יוחנן שרבי ייתכן איך הקושיא מתחזקת ועוד

לעולם  יזכה שבוודאי הוכחה עוד יש שהרי עדן, לגן «¿Óeƒ˜¯‡הבא אותו

·e˙k‰ ¯ac ‡ÏÓ28'Bb È˙BÂˆÓ Ï‡ eÚÓLz ÚÓL Ì‡ ‰È‰Â »≈ƒ∆«»¿»»ƒ»…«ƒ¿¿∆ƒ¿«
Ï"Ê¯ e¯Ó‡Â ,'B‚Â ÌÎÈ· ÈÓÈÂ ÌÎÈÓÈ ea¯È ÔÚÓÏ29ÌBÈÏ ¿««ƒ¿¿≈∆ƒ≈¿≈∆¿¿»¿««¿

,CB¯‡ BlekL מצוות על שכר בתור בתורה הכתוב על הגמרא כדרשת ∆»
על  שכר בתור והכתוב לך" ייטב ולמען ימיך יאריכון "למען ואם אב כיבוד

לך  ייטב "למען הקן שילוח מצוות

ייטב  "למען שהכוונה ימים" והארכת

יאריכון  ולמען טוב. שכולו לעולם לך,

מזה  וגם ארוך", שכולו לעולם ימיך,

שמיעה  שבעד התורה שהבטחת מובן

המצוות  את לעשות ה' לציוויי וציות

מתפרשת  ימיכם' ירבו ל'למען זוכים

הבא  העולם לחיי שיזכו כהבטחה

ÏÚLהמתים ותחיית  ,eÈÈ‰Â¿«¿∆«
ÚÓL) „·Ïa ˙BÂˆn‰ Ìeiƒ̃«ƒ¿ƒ¿«»…«

('Bb È˙BÂˆÓ Ï‡ eÚÓLz גם ƒ¿¿∆ƒ¿«
של  והנפלאה הגדולה ה' עבודת ללא

זכאי  בן יוחנן ‰ÎO¯רבי ÌÈÏa˜Ó¿«¿ƒ«»»
‡a‰ ÌÏBÚc ייתכן איך כן ואם ¿»«»

בדבר? ספק היה זכאי בן יוחנן שלרבי

ÔÎÂ שבעד מפורש בו נוסף מקור יש ¿≈
הבא  לעולם זוכים המצוות קיום

‡˙È‡ מובא‡¯Ó‚a30ÏÚ ƒ»ƒ¿»»«
˜eÒt‰31'‰ E‡È·È Èk ‰È‰Â «»¿»»ƒ¿ƒ¬

BÊ ‰ÂˆÓ ‰NÚ ,'Bb ı¯‡ Ï‡∆∆∆¬≈ƒ¿»
ובכור  אדם בכור ופדיון קדושת של

Òkzבזכותה dÏÈ·LaLבהמה  ∆ƒ¿ƒ»ƒ»≈
‡a‰ ÌÏBÚ eÈÈ‰c ,ı¯‡Ï הרי »»∆¿«¿»«»

גם  מצווה מפורש קיום שבעד כאן

הבא. לעולם ‡CÈזוכים ,Ôk Ì‡Â¿ƒ≈≈
È‡kÊ Ôa ÔÁBÈ Èa¯L ÔÎzÈƒ»≈∆«ƒ»»∆««
‚ÏÙeÓe ÏB„b „ÈÒÁ ‰È‰L∆»»»ƒ»¿»

קיים  שבוודאי לכך רבות מצוות בנוסף

ÔÈÎÈÏBÓ C¯c ‰ÊÈ‡a ˜tzÒ‰ƒ¿«≈¿≈∆∆∆ƒƒ
B˙B‡ שיזכה בוודאות בטוח היה ולא

הבא? לעולם

Ú‚Ba ÌbL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆«¿≈«
ÔÈÚ BLÈ ˙BÂˆn‰ Ìei˜Ï¿ƒ«ƒ¿∆¿ƒ¿»
Ï¯Bb‰ ˙ÈÁa ÌÚ ¯eLw‰«»ƒ¿ƒ««»

‡˜Âc,ועמוק פנימי עניין שהוא «¿»
שהגורל  כשם ודעת, מטעם למעלה

מצבו  מה ספק זכאי בן יוחנן לרבי היה זה ובעניין ודעת, מטעם למעלה הוא

ומבאר. שממשיך כפי באמת,
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ט l"yz'd ,a`Îmgpn ycegd mikxan ,irqnÎzehn zyxt zay

ּבקּיּום  ענינים ׁשני ׁשּיׁש הּידּוע ּבהקּדם ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָויּובן

וכּוונת  עֹול, ּבקּבלת הּמצוֹות מעׂשה ְְְְֲִִֵַַַַַַַָָהּמצוֹות,

ראׁש ּבעטרת וכמבֹואר הּמצוֹות, ּבענין 32וטעמי ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָֹ

ׁשאין  אֹו ּכּוונה צריכֹות מצוֹות אם ְְְְִִִֵֶַַָָָהּפלּוגתא

ּכּוונה  ואּלּו33צריכֹות אּלּו (ׁשהרי אמת ׁשּׁשניהם , ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ

חּיים  אלקים מיני 34ּדברי ׁשני ׁשּיׁש אּלא ,( ְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַָֹ

הּמצוֹות  ּבכל ׁשהיא ּכללית ּכּוונה יׁש ְְְִִִֵֶַַַָָָָָּכּוונֹות,

אׁשר  הּקּב"ה, ציּווי מּצד הּוא ׁשּקּיּומן ְֲִִִֶֶֶַַָָָָּבׁשוה

ׁשּלכן  לעיל), (ּכּנזּכר וצּוונּו ּבמצוֹותיו ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָקּדׁשנּו

ׁשל  ּבמצוֹותיה וׁשֹוקל יֹוׁשב ּתהא לא ְְְְְִֵֵֵֶֶָָֹאמרּו

כּו' קּלה 35ּתֹורה ּבמצוה זהיר הוי אּלא , ְְֱִִֵֶַָָָָָ

מצוה,36ּכבחמּורה  ּבכל ּפרטית ּכּוונה ּגם ויׁש , ְְְְְֲִִֵַַַָָָָָָ

ּפי  ועל זֹו. ׁשּבמצוה ּפרטית לסגּוּלה ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָׁשּׁשּיכת

ּבּתניא  חז"ל 37המבֹואר לׁשֹון ׂשכר 38ּבפירּוׁש ְְְְְֲֵַַַַַָָ

מּובן  מהּותּה, נדע ׁשּמּׂשכרּה מצוה, ְְְִִִֵֶַַָָָָָָמצוה

ּגם  הּוא ׁשּבמצוֹות הענינים ׁשני ּבין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָׁשהחיּלּוק

הּׂשכר  ׁשעיּקר הּבא, ּבעֹולם מצוה לׂשכר ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָּבנֹוגע

עלמין  ּכל סֹובב ּבחינת התּגּלּות ענין ְְְְִִִִֵֶַַַָָׁשהּוא

והּקּבלת  הּביּטּול ענין עם קׁשּור ג'), סעיף ְְִִִִַַַַַַַָָָ(ּכּנ"ל

אמר  זה ענין ועל היחידה, ּבחינת ׁשּמּצד ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָעֹול

ּדר ּבאיזה יֹודע איני זּכאי ּבן יֹוחנן ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָרּבי

כּו'. אֹותי ִִִמֹוליכין

לנחלה e‰ÊÂה) לכם ּתּפֹול אׁשר הארץ זאת ¿∆ְֲֲִֶֶֶַָָָָֹ

ּבגֹורל  הארץ חלּוקת על ּדקאי ְְֲֵֶַַָָָָּגֹו',

עֹול  קּבלת ענין הּוא ּבעבֹודה ׁשענינֹו ְְְֲִִֶַַַַָָָָָּדוקא,

ּדקּיּום  היסֹוד ׁשּזהּו הּדעת, מן ׁשּלמעלה ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַָָואמּונה

ׁשּכתב  (ּכמֹו יֹום ּבכל להיֹות ׁשּצרי ְְְְִִִֶֶַַָָָהּמצוֹות

הריב"ׁש ּבצּואת טֹוב ׁשם יּניח 39הּבעל ׁשּלא ְִִֵֶַַַַַַַָָָֹ

היסֹוד  ׁשּזהּו ועד כּו'), מצוה מעׂשּיית יֹום ְְְֲִִֵֶֶַַַָׁשּום

ּבאמירת  ׁשהתחלתּה ּכּוּלֹו, הּיֹום ּכל ְֲֲִֶַַַַַַָָָָלעבֹודת

ההֹודאה, ענין ׁשהּוא כּו', לפני אני ְְֲִִֶֶֶַַָָָמֹודה
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ואילך.32) סע"ב נח, א. סע"ב.33)נג, צה, עירובין ב. יג, ברכות וש"נ.34)ראה ב. יג, ב.35)שם עקב דב"ר תנחומא

ב. רפ"ב.36)פ"ו, א).37)אבות (נג, מ"ב.38)פל"ט פ"ד (תורת 39)אבות תשל"ח זקן ואברהם רד"ה גם וראה בתחלתה.

שז). ע' תשרי המאמרים ספר מנחם

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,˙BÂˆn‰ Ìei˜a ÌÈÈÚ ÈL LiL Úe„i‰ Ìc˜‰a Ô·eÈÂ עניין ¿«¿∆¿≈«»«∆≈¿≈ƒ¿»ƒ¿ƒ«ƒ¿

ÏBÚהוא אחד  ˙Ïa˜a ˙BÂˆn‰ ‰NÚÓֿלקדושֿברוך ביטול מתוך «¬≈«ƒ¿¿«»«
המצוותהוא  ותוכן טעמי את ולהבין לדעת מבלי המצוות, על ¿עניין Âשציווה
¯‡Lשני  ˙¯ËÚa ¯‡B·ÓÎÂ ,˙BÂˆn‰ ÈÓÚËÂ ˙ÂeÎ32 ספר «»«¿«¬≈«ƒ¿¿«¿»«¬∆∆…

האמצעי  אדמו"ר מאת »¿ÔÈÚa¿ƒחסידות
‡˙‚eÏt‰ (בגמרא)המחלוקתÌ‡ «¿¿»ƒ

‰Âek ˙BÎÈ¯ˆ ˙BÂˆÓ והמקיים ƒ¿¿ƒ«»»
חובה  ידי יצא לא כוונה ללא מצווה

‰Âek ˙BÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L B‡33 וגם ∆≈¿ƒ«»»
ללא  מצוות ידי המקיים יצא כוונה

(È¯‰Lחובתו, ˙Ó‡ Ì‰ÈML∆¿≈∆¡∆∆¬≈
הגמרא, בין כאשר כדברי מחלוקת יש

שלמעשה  למרות בהלכה, דעות שתי

בכל  הדעות, כאחת היא זאת ההלכה

el‡Â el‡ הדעות שתי È¯·cהיינו ≈»≈ƒ¿≈
ÌÈiÁ ÌÈ˜Ï‡34,( ששתי וכיוון ¡…ƒ«ƒ

המצוות  כוונת שיש יוצא אמת, הדעות

המצוות  כוונת ויש הכרחית שהיא

שממשיך  כפי יותר, נעלית שהיא

ÈÈÓומפרט, ÈL LiL ‡l‡∆»∆≈¿≈ƒ≈
˙ÈÏÏk ‰Âek LÈ ,˙BÂek«»≈«»»¿»ƒ
‰ÂLa ˙BÂˆn‰ ÏÎa ‡È‰L∆ƒ¿»«ƒ¿¿»∆

הכוונה  כל ÔÓeiwLוהיא של ∆ƒ»
ˆÈÂeÈהמצוות  „vÓ ‡e‰ƒ«ƒ

eLc˜ ¯L‡ ,‰"aw‰«»»¬∆ƒ¿»
¯kÊpk) eÂeˆÂ ÂÈ˙BÂˆÓa¿ƒ¿»¿ƒ»«ƒ¿»

ÔÎlL ,(ÏÈÚÏ זו נקודה בגלל ¿≈∆»≈
המצוות  בכל ¿«‡e¯Óהמשותפת

אבות  LBÈ·בפרקי ‡‰z ‡Ï…¿≈≈
‰¯Bz ÏL ‰È˙BÂˆÓa Ï˜BLÂ¿≈¿ƒ¿∆»∆»

'eÎ35 מצוות בין למצוות לחלק קלות

ÂˆÓa‰חמורות, ¯È‰Ê ÈÂ‰ ‡l‡∆»¡≈»ƒ¿ƒ¿»
‰¯eÓÁ·k ‰l˜36,מידה באותה «»¿«¬»

ה' רצון הן שהמצוות זה בדבר כי

שוות, המצוות כל ה' Ìbוציווי LÈÂ¿≈«
˙ÈË¯t ‰Âek מיוחדתÏÎa «»»¿»ƒ¿»

‰ÂˆÓ בפרט‰le‚ÒÏ ˙ÎiML , ƒ¿»∆«∆∆ƒ¿»
BÊ ‰ÂˆÓaL ˙ÈË¯t.במיוחד ¿»ƒ∆¿ƒ¿»

‡Èza ¯‡B·Ó‰ Èt ÏÚÂ37 ¿«ƒ«¿»««¿»
Ï"ÊÁ ÔBLÏ Le¯ÈÙa38 בפרקי ¿≈¿¬«

ÂˆÓ‰,אבות  ‰ÂˆÓ ¯ÎN¿«ƒ¿»ƒ¿»
d¯ÎOnL המצווה Ú„של ∆ƒ¿»»≈«

ÈÁ‰L Ô·eÓ ,d˙e‰Ó˙BÂˆÓaL ÌÈÈÚ‰ ÈL ÔÈa ˜el הכוונה «»»∆«ƒ≈¿≈»ƒ¿»ƒ∆¿ƒ¿
מיוחדת  מצווה כל של הפרטית והכוונה המצוות בכל השווה ‰e‡הכללית

‡e‰L ¯ÎO‰ ¯wÈÚL ,‡a‰ ÌÏBÚa ‰ÂˆÓ ¯ÎNÏ Ú‚Ba Ìb«¿≈«ƒ¿«ƒ¿»»»«»∆ƒ««»»∆
('‚ ÛÈÚÒ Ï"pk) ÔÈÓÏÚ Ïk ··BÒ ˙ÈÁa ˙elb˙‰ ÔÈÚ שיאיר ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ«≈»»¿ƒ««»ƒ

המצווה, מקיים של בנשמה ויתגלה

ÏehÈa‰ ÔÈÚ ÌÚ ¯eL»̃ƒƒ¿««ƒ
˙ÈÁa „vnL ÏBÚ ˙Ïaw‰Â¿««»«∆ƒ«¿ƒ«

‰„ÈÁÈ‰ לקבל שכדי גילוי וכאמור «¿ƒ»
בלי  אור בעבודה של צורך יש גבול,

מהגבלה, Ê‰שלמעלה ÔÈÚ ÏÚÂ¿«ƒ¿»∆
בנפש  מאד ועמוק פנימי עניין שהוא

בעניין  קשור שבנפש וכאמור היחידה

ÈÈ‡ È‡kÊ Ôa ÔÁBÈ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ»»∆««≈ƒ
ÔÈÎÈÏBÓ C¯c ‰ÊÈ‡a Ú„BÈ≈«¿≈∆∆∆ƒƒ

'eÎ È˙B‡ ומצבו מעמדו לגבי כי ƒ
היה  לא אכן הגלויים הפנימיים בכוחות

מצבו  מה ספק לו היה אבל ספק, לו

האמיתי  הפנימית ומעמדו בבחינה

ביותר. העמוקה

e‰ÊÂ בכתוב ‰) הפנימי הפירוש ¿∆
ÌÎÏ ÏBtz ¯L‡ ı¯‡‰ ˙‡Ê…»»∆¬∆ƒ»∆

È‡˜c ,'Bb ‰ÏÁÏ המכווןÏÚ ¿«¬»¿»≈«
Ï¯B‚a ı¯‡‰ ˙˜eÏÁ עניין שהוא ¬«»»∆¿»

BÈÚLעלֿשכלי  ,‡˜Âc«¿»∆ƒ¿»
‰„B·Úa'ה את עובד אחד שכל »¬»

‰eÓ‡Â ÏBÚ ˙Ïa˜ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿««»«∆¡»
,˙Úc‰ ÔÓ ‰ÏÚÓlL כמבואר ∆¿«¿»ƒ«««

Ìei˜cלעיל, „BÒÈ‰ e‰fL∆∆«¿¿ƒ
ÏÎa ˙BÈ‰Ï CÈ¯vL ˙BÂˆn‰«ƒ¿∆»ƒƒ¿¿»

ÌBÈ ותמידי קבוע להיות שצריך ודבר

מיוחדת  חשיבות לו יש יום בכל

·BË ÌL ÏÚa‰ ·˙kL BÓk)¿∆»««««≈
L"·È¯‰ ˙‡eˆa39 תורות ספר ¿«»«»ƒ»

זה  בשם הנקרא הבעלֿשםֿטוב של

של  הרגיל במובן צוואה שאינו (אף

הפטירה) קודם ÁÈpÈצוואה ‡lL∆…«ƒ«
ÂˆÓ‰האדם  ˙ÈiNÚÓ ÌBÈ ÌeL≈¬ƒ«ƒ¿»
'eÎ יום אלא בכל מצווה יקיים

e‰fLויום  „ÚÂ עול ), הקבלת ¿«∆∆
מהדעת  B·ÚÏ„˙שלמעלה „BÒÈ‰«¿«¬«

d˙ÏÁ˙‰L ,Blek ÌBi‰ Ïk של »«∆«¿»»»
יום  בכל ה' BÓ„‰עבודת ˙¯ÈÓ‡a«¬ƒ«∆
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ux`dי z`f

כּו', ּפׁשּוטה אמּונה ׁשּמּצד על וקּבלת ְְֱִִֶַַַָָָֹּביּטּול

אמּונה  ּדרעה ּבאֹופן ּכ אחר ּבכחֹות 40ונמׁש ְְְְְֱִִֵֶַַָָָֹ

כּו'. ְִִִּפנימּיים

ÏÚÂ יׂשראל ארץ וכיּבּוׁש לחלּוקת זֹוכים זה ידי ¿«ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָ

האמיּתית  ּבּגאּוּלה ּבפׁשטּות, ְְְֲִִַַָָָּכּולּה

הּיעּוד  יקּוּיים ׁשאז ּתלּוּקטּו41והּׁשלימה, ואּתם ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָ

יֹוׁשביה  ּדכל ּובאֹופן יׂשראל, ּבית אחד ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָלאחד

מּקיף 42עליה  ּבבחינת ּדייקא, ּבקרֹוב 43(עליה ,( ְְְִִִֶֶַַַָָָָָָ

ַָמּמׁש.
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ואילך.40) ג שם, א. ו, ואילך. א ד, ואתחנן לקו"ת סע"א. קיא, תשא הוספות תו"א ג. לז, יב.41)תהלים כז, ישעי'

ה"ח.42) פ"י ויובל שמיטה הל' רמב"ם סע"ב. לב, ג.43)ערכין צב, (מסעי) פרשתנו לקו"ת גם ראה

•

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'eÎ EÈÙÏ È‡,מהשינה מתעוררים כאשר מיד ÔÈÚשאומרים ‡e‰L ¬ƒ¿»∆∆ƒ¿«

‰‡„B‰‰,ומסכים מודה של במובן «»»
„vnL ÏÚ ˙Ïa˜Â ÏehÈaƒ¿«»«…∆ƒ«
CLÓÂ ,'eÎ ‰ËeLt ‰eÓ‡¡»¿»¿ƒ¿»

Ck ¯Á‡ היום בהמשך ה' בעבודת ««»
‰Ú¯c ÔÙB‡a ולהגדיל לפרנס היינו ¿∆ƒ¿≈

‰eÓ‡40 עצמה שמצד שהאמונה ¡»
דבר  ניכרת היא ותהיה תחדור 'מקיף',

eÎ'.ונרגשת  ÌÈiÓÈt ˙BÁÎa¿…¿ƒƒƒ
‰Ê È„È ÏÚÂ למעלה ה' עבודת ¿«¿≈∆

הגורל  בעניין הקשורה ודעת מטעם

חלוקת  הייתה שבו מהדעת שלמעלה

eËLÙa˙,הארץ  dÏek Ï‡¯NÈ ı¯‡ LeaÈÎÂ ˙˜eÏÁÏ ÌÈÎBÊƒ«¬«¿ƒ∆∆ƒ¿»≈»¿«¿
,‰ÓÈÏM‰Â ˙ÈzÈÓ‡‰ ‰le‡ba«¿»»¬ƒƒ¿«¿≈»

Ê‡L השלימה ÌÈie˜Èבגאולה ∆»¿«
„eÚi‰41 בישעיה Ìz‡Âהאמור «ƒ¿«∆

˙Èa „Á‡ „Á‡Ï eËweÏz¿¿¿««∆»≈
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ו תמוז, תשי"א

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ 

עוסק בצ"צ באמונה כו'

וכו' מהו"ר שלמה זלמן שי'

שלום וברכה!

...ד( במה שכותב במכתבו בימי חג הגאולה, שרוצה הוא להשתתף במעמד פרטי שלי ומקוה 

שיצא מן המיצר אל המרחב כו', הנה בטח ידוע לו שאינני לוקח כסף מעמד מפני כמה וכמה טעמים 

ובמילא גם ההמחאות ששלח מונחים עד שיודיע מה לעשות בהם, מובן הדבר מעצמו שבענין היציאה 

מן המיצר דעתה אל המרחב כוונתי רצוי' ויה"ר שבמהרה ובעגלא דידן יוציאהו השי"ת מן המיצר אל 

המרחב מן המצרים וגבולים גשמיים אל המרחב בגשמיות כפשוטו, וגם מצדו יוציא את עצמו במה 

שתלוי בו מן המיצר אל המרחב גם ברוחניות, ובטח שמע מפתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר בשם זקנו כ"ק 

אדמו"ר )מוהר"ש( נ"ע, די וועלט זאגט אז מען קען ניט ארונטער דארף מען אריבער און איך זאג אז 

מען דארף לכתחילה אריבער, ואין הדבר תלוי אלא בתוקף עצמו וכמה שנדבר בהתועדות דחג הגאולה 

י"ב תמוז, אשר תוקף וביטול עצמי הן הן הכלים להתגבר על כל ההעלמות העכובים והסתרים, ואז 

רואין שאין זה אלא נסיון, ומובן מעצמו אז דאס מאכט א געשמאק אין עבודה...

בברכה לקייץ בריא ומתאים בהכנה טובה לשנה הבע"ל.

מוסג"פ קבלה מלשכת חשאין עה"ס ששלח.
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מוגה  בלתי

וכפי ‡. תורה, ע"פ שטרות כתיבת לדיני בנוגע – זה מברכים בשבת המתברך החודש של שמו
אב". "מנחם הוא: – החודש ברכת בנוסח גם שאומרים

(בלבד) "מנחם" הוא החודש של ששמו דעות שיש מזה, "מנחם 1ויתירה הוא שהשם להדעות וגם .
הענין  בתוכן גם אלא (כמות), בזמן רק לא קדימה (שזוהי ל"אב" קודם ש"מנחם" לכך נוסף הרי אב",
"מנחם" נכתב אם גם הנה הכמות), ולא האיכות, היא העיקר שבה תורה, של ענין שזהו ובפרט (איכות),

אב. חודש על קאי ש"מנחם" ישראל תפוצות בכל נתפרסם שכבר לפי כשר, זה הרי בלבד,

היא" ש"תורה ישראל מנהג ע"פ שנקרא שם זה (שהרי ויהדות תורה לבנ"י, ששייך ענין שזהו ,2וכיון
אזוי"), טאקע איז ("עס המציאות היא שכן מובן הרי – תורה) ע"פ שנעשים בנ"י של לשטרות ַַונוגע

הנחמה. ענין ד"מנחם", הענין וישנו בעיקר נוגע אב שבחודש

מובן:·. אינו ולכאורה

כלשון  להיפך, זה הרי שלכאורה בשעה בה – הנחמה ענין ישנו דוקא זה שבחודש לומר אפשר איך
השמחה,3הכתוב  היפך של חודש זה הרי שלכן וכו'), בשנה יש אחד (חודש ימצאונה" "בחדשה :

זה 4כמארז"ל  בחודש לעשותם שאסור שמחה עניני כמה יש ולכן בשמחה", ממעטין אב אלא 5"משנכנס ,
מברכים  משבת שהחל ועד לשמחה", כו' "יחדשהו אומרים ואעפ"כ אלול; לחודש להמתין צורך יש

השמחה?! ענין כבר ישנו

משנת"ל  ע"פ זאת לבאר אפשר הי' הפסוק 6לכאורה על רש"י "אף 7בפירוש ישראל", "משכנותיך
. כפרה וחורבנן עליהן, משכון שהן לפי חרבין, שנאמר כשהן ויצת 8. כילה, ובמה חמתו, את ה' כלה

מציאותם  נשארת שעי"ז המשכון ענין בדוגמת הוא אב) (בחודש ביהמ"ק שחורבן והיינו, בציון", אש
של  הקיום נעשה שעי"ז כיון נחמה, של הו"ע עצמו שהחורבן ונמצא, לעד, נצבים שהם באופן בנ"י של

רפואה. של ענין זה הרי סוכ"ס אבל מרה, רפואה אמנם זוהי בנ"י;

כו'. שלאח"ז בשנים משא"כ הראשונה, בפעם החורבן לענין בנוגע רק לומר שייך זה ביאור אבל,

בזה:‚. הביאור לומר ויש

חזקה  הוי שנים ששלש דין מזמן 9ישנו שנים מג' יותר הרבה בגלות כבר נמצאים שבנ"י וכיון .
לגלות. להתרגל כבר צריכים היו החורבן,

מהגלות  לצאת ותשוקה געגועים של רגש בנ"י אצל יש הזמן כל שבמשך לפועל רואים ואעפ"כ
אלא  במחשבה, רק ולא כו'), תומ"צ לקיים יכולים ששם הרווחה, בארצות שנמצאים אלו אצל (אפילו
"ותחזינה  כו'", עבדך דוד צמח "את יום: בכל ג"פ שמונהֿעשרה בתפלת שאומרים כפי – בדיבור גם

לציון", שכינתו "המחזיר עד לציון", בשובך עינינו
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תשובה 1) בפתחי הובא סקל"ה. סקכ"ו אה"ע פשוט גט ראה
– מנחם תורת גם וראה סט"ז. שם השולחן ובערוך סקי"ב. שם

וש"נ. .292 ע' ח"מ התוועדויות
ברמ"א 2) הובא – מהרי"ל ב. כ, מנחות – נפסל תוד"ה ראה

אדה"ז  שו"ע .153 ע' מדורא ישנים מנהגים ס"ד. סשע"ו יו"ד
ועוד. סט"ז. סתצ"ד ס"ד. סתנ"ב סי"א. סתל"ב סוסק"פ. או"ח

זה.3) הש"ק יום הפטרת – (ובפרש"י) כד ב, ירמי'
סע"א.4) כט, תענית

יט 5) (ע' ס"ג (ד) אב ערך א) (כרך תלמודית אנציק' ראה
וש"נ. ואילך).

חס"א 6) התוועדויות – מנחם (תורת סט"ז בלק ש"פ שיחת
וש"נ. ואילך). 88 ס"ע

ה.7) כד, בלק
יא.8) ד, איכה
ואילך.9) א כח, ב"ב ראה
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פרהסיא  של שזהו"ע מישראל, עשרה מתאספים בגלוי,10וכאשר זאת מכריזים אזי ,

ללבב" יראה ש"ה' דכיון הלב, רגש מתוך בתפלה זאת אומרים (ובלשון 11ובודאי השוטה הוא מי הרי ,
הלב?!...12הידוע  רגש ללא זאת שיאמר עסקינן") בשופטני "אטו :

רז"ל  שאמרו כיון השכינה 13ולכאורה: עיקר נמצאת הזה שבזמן והיינו, עמהם", שכינה לאדום "גלו
הגעגועים?14בגלות  סיבת מהי וא"כ, ישראל, ארץ לגבי בחו"ל מעלה יש הרי ,

אדמו"ר  מו"ח כ"ק וכדברי – הגעגועים בענין התועלת מהי ולא 15וגם: כו' גלינו מרצוננו לא :
כמ"ש  הגאולה, זמן שיבוא עד להמתין שיש כך, ישראל, לארץ נשוב בעתה 16בכחותינו ה' "אני

אחישנה"?!

ישנו  (שלכן בגלות שנמצאים נזכרים כאשר נחמה: של הו"ע הגעגועים ענין שעצם – הוא הענין אך
רק  שנשאר כשיודעים ובפרט העבודה, את שמסיימים – נחמה של ענין פועל זה הרי הגעגועים), ענין

קטנים" "פכים יוצאים 17לסיים אזי בגלות), ניצוץ שום נשאר שלא (באופן הבירורים כל את וכשמסיימים ,
מהגלות.

נפש  אצל גם זה ענין נפעל שעי"ז כנ"ל, בדיבור, גם ביטוי לידי בא הגעגועים ענין כאשר ובפרט
הזקן  רבינו מדברי (כמובן .18הבהמית בשפתיים  לבטא האלקית לנפש אפשר נפש ש"אי ע"י אם כי .

הבה  לקשר החיונית הגוף, עם הנשמה חיבור לפעול שענינם ושתי', באכילה גם שמתבטא ועד כו'"), מית
בעולם. גם יומשך זה שענין בנ "י פועלים ועי"ז גשמיות, עם ורוחניות רוחניות עם גשמיות

את  פועל גופא זה הרי – כו' חרב וביהמ"ק בגלות שנמצאים מכריזים ובנ"י אב, חודש בבוא ולכן:
לששון" אבלם ש"הפכתי ובאופן אב", "מנחם הנחמה, מתבטל 19ענין שהאבל בלבד זו שלא (והיינו,

מלכנו" "הוי' הקב"ה, ע"י לששון), שנהפך אדרבה, אלא איש 20ממציאותו, איש ממש בידיו ש"אוחז ,
שנאמר  כענין ישראל"21ממקומו, בני אחד לאחד תלוקטו שיהי'22ואתם אחד מאף להתיירא אין (שלכן

וגו'" תשב ד"פרזות ובאופן והשלימה, האמיתית הגאולה אל אותו ומוליך מפניו), להתגונן ,23צורך
ממש. בקרוב

***

זמן.„. במשך אלא אחת, בבת שנעשה ענין זה אין הרי – לגאולה באים הגעגועים ענין שע"י אע"פ

אב: מנחם חודש מברכים שבו הש"ק  ביום שקורין מסעי לפרשת הקישור גם וזהו

השאלה  מ"ש 24ידועה אלה 25על לשון "להבין מצרים": מארץ יצאו אשר ישראל בני מסעי "אלה
ונסיעה  יציאה רק הוא מצרים מארץ והרי מצרים, מארץ יצאו אשר וכתיב רבים, לשון שהוא מסעי

כו'"? ראשונה

הזהר  קושיית מ"ש 26ובדוגמת מבעי 27על כיום "כימי, נפלאות": אראנו מצרים מארץ צאתך "כימי
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וש"נ.10) .208 ע' חנ"ט התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
ז.11) טז, שמואלֿא
ועוד.12) א. ז, ב"ב א. מ, ב"מ א. פה, ב"ק ראה
א.13) כט, מגילה וראה (מסעי). פרשתנו סוף ספרי
תו"א 14) (ראה ורחל לאה בענין הזקן רבינו מדברי גם נזכר

וגלתה  ישראל שגלו בהמ"ק חורבן ש"אחר ואילך, סע"ד כב, ויצא
שרים, בע' גלות בבחי' שהיא רחל, בחי' שהיא השכינה, עמהם
. הבית בזמן מאירה שהיתה הגילוי מערך כלל מאירה .ואינה

. לאה בחי' בא"י מאיר נשאר .ומ"מ אך דאתכסיא . עלמא הוא .
בזמן  מעלה יתרון יש זה "מטעם ד: ל, שם ובתו"ח כו'". והעלם

הגלות").
וש"נ.15) .169 ע' תרפ"ז סה"ש
כב.16) ס, ישעי'

ואילך .17) 181 ע' ח"ב התוועדויות – מנחם  תורת גם ראה
ועוד .

א).18) (מז, פל"ז תניא
יב.19) לא, ירמי'
כב.20) לג, ישעי'
יב.21) כז, שם
ג.22) ל, נצבים פרש"י
ח.23) ב, זכרי'
ג.24) פח, (מסעי) פרשתנו לקו"ת
(מסעי).25) פרשתנו ריש
(רסא,26) כה סי' בהשמטות זח"א גם וראה רע"א. קעו, ח"ג

תפז). (ע' סק"ז עה"פ נ"ך באוה"ת הובא ב),
טו.27) ז, מיכה
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כמ"ש  אחד, ביום היתה ממצרים היציאה שהרי כו'", נפקו זמנא בחד דהא את28לי', תזכור mei"למען
מצרים"? מארץ צאתך

בזה  מצרים",29ומבואר מארץ יצאו אשר הכל "נק' יריחו", בירדן חנייתם "עד מסעות", המ"ב ש"כל ,
ישראל, לארץ נכנסו לא שעדיין זמן כל ולכן, ישראל, לארץ הכניסה היא ממצרים היציאה תכלית כי,
לירדן  שמגיעים עד ממצרים, היציאה באמצע עדיין זה הרי בגלות, עדיין שנמצאים זמן כל והיינו,

יתגלה 30יריחו  לבוא "ולעתיד ריח", בחי' הוא "יריחו כי והשלימה, האמיתית הגאולה גם נרמזת שבזה ,
ה' ביראת "והריחו במשיח כמ"ש זו", ודאין .31בחי' דמורח יריחו".32. ירדן בחינת ג"כ וזהו ,

נצחית  היא שהתורה הבעש"ט 33וכיון כתורת – האדם בעבודת גם זה ענין ישנו אחד 34, כל שאצל
נשמתו  מירידת החל שנה, ק"כ במשך חייו ימי כללות במשך המסעות מ"ב פרטי כל ישנם מישראל

נתנה" אשר האלקים אל תשוב "והרוח – התכלית אל שמגיע עד .35למטה

י  יותר ויום ובפרטיות יום בכל גם זה ענין ממש 36שנו נפש מסירת "ענין שזהו ותפלה ק"ש בשעת –
כו'" הגוף מן בצאתה לעצמו,37כמו בנוגע רק ולא עבודתו; ע"י שנתבררו הניצוצות כל נגאלים שאז ,

הגעגועים), ענין של התכלית (שזוהי הגלות מן היציאה להיות יכולה אז שרק – להזולת בנוגע גם אלא
רק  היא מהגלות שהיציאה כיון בעצמו, הגלות מן לצאת ביכלתו אין נתברר, לא שהזולת זמן כל כי,

בירור גמר כו'lkלאחרי .38הניצוצות

ישראל ‰. לארץ לכניסה בנוגע בפרשתנו:lxeba"אך40נאמר 39והנה, וכן הארץ", את יחלק
בגורל" הארץ את וגו'"41"והתנחלתם לכם תפול אשר הארץ "זאת שנתחלקה 42, שם "על רש"י: ומפרש ,

רש"י  במפרשי וכמובא נפילה", לשון חלוקה נקראת מ"ש 43בגורל ע"ד הגורל".44שזהו הוא פור "הפיל

בזה: והענין

באגה"ק  הזקן רבינו שמבאר וכפי ודעת, מטעם שלמעלה הו"ע – זהיר 45גורל הוי "במאי בענין
.46טפי" ומיוחדת פרטית פעולה לו יש אבר כל האדם שאברי ש"כמו פרטי , אור מאיר מצוה בכל כך .

זו  ומצוה טפי", "זהיר צ"ל שבה מיוחדת מצוה אחד לכל יש לכך ובהתאם ב"ה", א"ס מאור ומיוחד
כו' המצוות שאר כל עולים ידם שעל וה"צינור" ה"שער" לנשמות 47היא הזה האור ש"יתרון ומסיים, ,

. הדעת מבחינת למעלה אלא מושג, ודעת טעם בבחי' אינו הגורל פרטיות בחינת הוא למטה ודוגמתו .
ממש".

הגורל "בחינת הלשון דיוק לבאר ":ynnויש

ממעל אלקה "חלק היא שהנשמה בענין פירושים ב' שיש מלשון ynn"48ידוע (ב) ממש, אלקות (א) :
ה"ה  המישוש, ענין שישנו במקום למטה הנשמה בהיות שגם והיינו, למשש, שיכולים דבר כמו ממשות,

הידוע  (ובלשון ממש נברא).49אלקות בבחי' נעשה שאלקות כפי :
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ג.28) טז, ראה פ'
ב.29) פט, שם לקו"ת
הוא 30) "הרי א): נה, (בכורות הגמרא מאמר נזכר זה בענין

אף  כנען, ארץ ירחו מה מזרחה, קדמה ירחו לירדן מעבר אומר
כנען". ארץ ירדן

ג.31) יא, ישעי'
ב.32) צג, סנהדרין
ובכ"מ.33) רפי"ז. תניא
וש"נ.34) ס"ל. בהוספות כש"ט ראה
ובכ"מ.35) האזינו. ר"פ לקו"ת וראה ז. יב, קהלת
א'שנב.36) ס"ע (מסעי) פרשתנו אוה"ת ראה
סע"א).37) (נח, פמ"א תניא
ואילך.38) 274 ס"ע ח"ל התוועדויות – מנחם תורת גם ראה

וש"נ.
ט),39) קטז, (תהלים החיים" "ארצות – יותר ובפרטיות

ע' אור (יהל ובינה ומטרוניתא) תתאה (אימא מלכות רבים, לשון
שמכוונת  מעלה של וירושלים מטה של ירושלים שזהו"ע תמד),

ואילך). א ד, פקודי לקו"ת (ראה כנגדה
נה.40) כו, פינחס
נד.41) לג, מסעי
ב.42) לד, שם
שפ"ח.43)
כד.44) ט, ז. ג, אסתר
סוס"ז.45)
סע"ב.46) קיח, שבת
וש"נ.47) ואילך. 264 ס"ע תרצ"א סה"ש ראה
מרבותינו 48) פירושים לקוט עם תניא גם וראה רפ"ב. תניא

וש"נ. ואילך). ח (ע' רפ"ב לתניא נשיאינו
ואילך.49) ד קיד, פינחס האמצעי לאדמו"ר ביאוה"ז ראה

ועוד. ואילך. תקמו ע' הצ"צ ולאדמו"ר
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הגורל "בחינת בענין י"ל הנשמה;ynnוכמו"כ עצם שהו"ע מטו"ד, שלמעלה הגורל בחי' ממש – "
המישוש. במקום למטה גם נמשך כזה ובאופן

שלמעלה  הגורל ענין ע"י להיות מוכרח לארץ הכניסה שענין – הארץ" את יחלק בגורל "אך וזהו
כו'. הניצוצות בירור להיות יכול עי"ז שדוקא כיון מטו"ד,

בגמרא  כדאיתא מטו"ד, שלמעלה ענין זה שגם המשיח, לביאת זוכים בהיסח 50ועי"ז באין "שלשה
. כו'".הדעת משיח .

הניצוצות  כל יגאלו ראשם"51ואז על עולם ד"שמחת ובאופן שלימה, גאולה של "52באופן –lr
מקיף  בבחי' ענינים עוד ישארו בפנימיות, הגילוי שירבה ככל כי, מקיף, בבחי' דייקא, .54כו'53ראשם"

***

.Â.'וגו לכם תפול אשר הארץ זאת ד"ה שיחה) (כעין מאמר

***

.Ê הפסוק על רש"י בפירוש נוהגות 42הביאור מצות שהרבה "לפי וגו'", לכם תפול אשר הארץ "זאת
הללו  הגבולים מן לך לומר סביב, רוחותי' גבולי מצרני לכתוב הוצרך לארץ בחוצה נוהגות ואין בארץ
ומדרש  נפילה. לשון חלוקה נקראת בגורל שנתחלקה שם "על לכם", "תפול נוהגות", המצות ולפנים
אין  ראה לו, אמר  משה, לפני וכפתן השמים מן אומות ע' של שריהם הקב"ה שהפיל ע"י אומר, אגדה

כח", עוד בהם

יהושע – את לצוות צריך הי' דא"כ, הכיבוש, לצורך הארץ גבולות להודיע הכתוב שכוונת לומר שאין
הללו  הגבולים ("מן בארץ הנוהגות למצוות בנוגע היא הכתוב שכוונת ועכצ"ל, לארץ. בנ"י את שהכניס
המצוות, כל כמו דוקא, משה ע"י הציווי נאמר ולכן הירדן), בעבר לא גם להם, מחוצה ולא ולפנים",

בארץ; התלויות גם

ל"תחלק" כולה, הארץ לכיבוש בנוגע כאן שנאמר "תפול" בין הארץ 55החילוק לחלוקת בנוגע שנאמר
בב' והצורך הגורל, ע"פ בפ"ע שבט ב"תפול"לכל –הפירושים

ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י ואילך.56הוגה 122 ע' חי"ג בלקו"ש

***

.Á ביסורי השמחה "טעם מבואר שבו י"ב פרק לכללות בנוגע להבין צריך – התשובה לאגרת בנוגע
התשובה?! לענין שייכותו מהי הגוף",

. ש"יועיל החטא, לזכרון בנוגע – בדרךֿאגב זה ענין נזכר פי"א, בסוף בשמחה בשלמא לקבל בכדי .
שמדבר  שלם בפרק ובאריכות עצמו, בפני ענין בתור בא זה הרי י"ב בפרק משא"כ כו'"; המאורעות כל

נתבארה  שכבר טוב", ימצא דבר על ומשכיל נקל לנבון "ודעת האחרונות: התיבות (מלבד זה בענין 57רק

ענין  אודות שמדברת התשובה לאגרת זה ענין שייך  מה להבין וצריך התשובה). אגרת לכללות שייכותן
התשובה.

לנפש  ועצומה גדולה "טובה הם הגוף שיסורי דכיון התשובה, לעבודת נוגע זה שענין לומר ואין
שהרי  – כפרה לו שתהי' כדי יסורים, לו שיהיו מהקב"ה ולבקש להתפלל צריך כו'", למרקה החוטאת
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א.50) צז, סנהדרין
כו'51) לגלות הלכה לא שמעולם הנשמה בדוגמת שהם

וש"נ). .170 ע' תרפ"ז (סה"ש
יא.52) נא, יו"ד. לה, ישעי'
ובכ"מ.53) ואילך. ב ז, ואתחנן לקו"ת ראה

(54) הסיום ).l"endחסר
נג.55) כו, פינחס
תשכ"ו.56) מטו"מ ש"פ שיחת בשילוב
(תורת 57) ואילך סט"ז תשכ"ט תשרי י"ג האזינו, ש"פ שיחת

ואילך). 72 ע' חנ"ד התוועדויות – מנחם
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אגה"ת  בהתחלת נתבאר "58כבר כאשר דוקא שזהו יסורים, ע"י הכפרה לגמר מביא d"awdבנוגע
וכמ"ש  יסורים, (ובודאי 59עליו בתפלתו מבקש יהודי – ואדרבה דייקא", ופקדתי וכו', בשבט ופקדתי

אבל כו' מחוק לפניך שחטאתי "מה זאת): רעים"l`פועל וחליים יסורים .60ע"י

לקמן. שיתבאר וכפי

***

.Ë אין ראה לו, אמר משה, לפני כו' אומות ע' של שריהם הקב"ה ש"הפיל רש"י בפירוש המבואר
האחרון: בזמן באה"ק למצב במיוחד נוגע – כח" עוד בהם

זהו  אלא כח, לו אין עצמו מצד שגוי לדעת, צריך – שטחים להחזיר יהודים מכריחים גוים כאשר
שנים  שלש במשך כבר מנסים שיהודים כפי השטחים, את להחזיק כח לו שאין זועק שיהודי בגלל רק

בהם. להחזיק יכולים שאינם בגלל השטחים, את בחזרה שיקחו לבקש אחורית" "דלת דרך

חברון – את וגם ושכם, יריחו את להחזיר תכנית שיש "סוד", לגלות בנוגע 61אפשר ואפילו ,
הדתות  לשלשת ששייכת עיר בתור לקבעה רוצים העתיקה לעשות 62לירושלים איך דרך שמחפשים אלא !

רעש!... יתעורר שלא כדי שקורה, מה יתפסו שלא באופן זאת

שלום, לעשות הערבים רצו לא שנים שלש שבמשך נס, הקב"ה עשה – בדבר הנסיון את להקל כדי
בשטחים. להחזיק יוכלו שיהודים כדי – וזאת

שיחזירו  ובלבד שלום, לעשות שרצונם עכשיו אומרים ולכן – להימשך? הדבר יכול זמן כמה אבל
השטחים. את

.È,שלום לעשות שמוכנים אומרים שהם עי"ז – יותר קל הנסיון את הקב"ה עושה עכשיו גם אך
יום  תשעים במשך הפסקתֿאש שתהי' :63בתנאי

שלום  לעשות באמת מוכנים הם אם ממהֿנפשך: – יום?! תשעים למשך בהפסקתֿאש ההגיון מהו
לתמיד! המלחמה תיפסק ואז שעות, וארבע עשרים תוך שלום הסכם על  שיחתמו –

ש"יארינג" בגלל שזהו לומר שהדבר 64[ואין כיון אש, חילופי שיש זמן כל שלום אודות לדבר מוכן לא ַ
אש]. חילופי שהתנהלו בשעה גם שלום אודות דיבר עתה שעד במוחש ראו שהרי – אותו מבלבל

אלא  אינה יום תשעים למשך בהפסקתֿאש כוונתם שכל הכל, שיודעים כפי הדבר, ברור מאי, אלא
מוכן  ועומד נמצא שכבר – וכו' חדש בנשק ולמלאותם חדשים מבצרים בתעלתֿסואץ לבנות שיוכלו כדי
בגלל  להעבירו, יכולים שאינם כיון לשם, להעבירו שיוכלו להזדמנות רק ומחכים רוסיא, או צרפת בלוב,
המבצרים  הקמת את למנוע כדי הרף, ללא המקום את מפגיזים האחרונים החדשים שלשת שבמשך
מן  תירוץ  כבר להם ויש עכ"פ, יום תשעים למשך הפסקתֿאש להם דרושה ולכן כו'. הנשק ומשלוח

אותה! מכבדים לא מדוע המוכן

שיהי' הוא שהעיקר כיון אופנים, בשני להתפרש שיכול בלשון "חוזה" כותבים – הדיפלומטיא [וכדרך
כדי  הוא הדיבור שענין שרֿהחוץ, פעם שאמר וכפי לסלף. יכולים – הענין עצם ואילו בגלוי, יפה נראה
– ועדין. יפה נראה יהי' שבגלוי ובלבד להיפך, ולחשוב מסויים באופן לדבר המחשבה... על להעלים

הגמרא  ובלשון משי", של "כפפות עם ב"עדינות", זאת עושים אבל לחייו, לירד לרעך 65רוצים "ואהבת :
יפה"!...].66כמוך  מיתה לו ברור –
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פ"א.58)
לג.59) פט, תהלים
תורת 60) (ראה מהוריי"צ אדמו"ר מדברי גם נזכר זה בענין

רוצה  הי' לא שלכתחילה וש"נ), .27 ע' חנ"ז התוועדויות – מנחם
זה! על מוותר אינו בדיעבד, אבל המאסר, יסורי את

תיח 61) ע' חכ"ו (אג"ק זו שנה תמוז ג' מכתב גם ראה
וש"נ. ואילך).

דאשתקד 62) מנ"א מבה"ח מטו"מ, ש"פ שיחת גם ראה
וש"נ. .(153 ס"ע חנ"ז התוועדויות – מנחם (תורת סכ"ה

חכ"ו 63) (אג"ק זו שנה מנ"א י"ח מנ"א; ר"ח מכתב גם ראה
ואילך). תנא ע' ואילך; תמא ע'

השלום.64) לשיחות האו"ם שליח
וש"נ.65) א. עה, פסחים
יח.66) יט, קדושים



l"yz'd.טז ,a`Îmgpn g"dan ,irqnÎzehn t"y zgiy

הוא  אלא כלל, בשכל מתקבל שאינו דבר היא יום תשעים למשך עתה הפסקתֿאש הרי שכן, וכיון
האחרונים, החדשים שלשת במשך בזה שהשקיעו מה כל לטמיון ירד שעי"ז כיון – ממש השכל היפך

רח"ל! קרבנות כו"כ והעיקר: מליונים), של (בסכומים ממון ריבוי

אפשר  כמה עד כבר ראינו – וכו' יבנו שלא אחראים שיהיו משגיחים לשם שישלחו טוענים שהם ומה
שהם  חתמו מדינות שארבע תש"ח), בשנת לפנ"ז (ועד"ז 56 בשנת שאירע כפי הבטחותיהם, על לסמוך
לא  (אפילו הקטנה באצבעו רמז רק כש"נאצר" ואעפ"כ, וכו', משגיחים ושלחו השלום לשמירת אחראים

גפנו! תחת איש וחזרו חפציהם את מיד ארזו הגדולה...),

שלפנ  עכשיו, רשיון ובפרט שקיבל לאחרי שלום, אודות לדבר כדי "משגיח" לשם נסע שבועות כמה י
פה  פוצה ואין העיתונים, בכל שהתפרסם כפי – אותו הרגו ואעפ"כ לבוא, עומד שהוא וידעו לבוא,

ומצפצף!

ושום  כליו, נושאי כל עם האניות צי את לשם שישלח הקודם ארה"ב נשיא הבטיח שנים שלש לפני
שלו  לחיילים אחראי אינו בעצמו שהוא עתה, ומכ"ש עליו, לסמוך אפשר שאי כך, הועיל, לא דבר

ובוויעטנאם. ַבקמבודיא

היפך  שהיא זו, הצעה לקבל אפשר שאי האמת, את לומר בתוקף יוצאים שלא – היא הצרה וכל
מקום  לו שאין דבר שזהו יודע בעצמו שהוא בשעה (בה ידידֿטוב מפני הבושה או הפחד בגלל השכל,
זה... על מסכימים שאינם בפנים אנשים כמה שיש בגלל זו הצעה לקבל אפשר שאי וטוענים, בשכל),
שמסכימים  אלו רק ישארו ובמילא מסכימים, שאינם אלו את לזרוק – תשובה עלי' שיש טענה (שזוהי

כן). שיהי' ח"ו זה, על

ואמר  משה לפני אומות ע' של שריהם ש"הפיל בהקב"ה באמונה החסרון בגלל – היא לכך והסיבה
ובשנת  ,56 בשנת לפנ"ז, ועוד הימים, ששת במלחמת הקב"ה שהראה כפי כח", עוד בהם אין ראה לו,

עדיין! זאת תפסו לא ואעפ"כ תש"ח,

.‡È ד"המבדיל הענין מצד יהודי, של במעלתו באמונה שחסר – יהודי" "מיהו לענין בנוגע הוא וכן
לעמים". ישראל בין

לעמים", ישראל בין ד"המבדיל הענין שישנו לומר התוקף שחסר כיון זב"ז: קשורים אלו וענינים
לעם  שייכת ישראל שארץ בוושינגטון לומר התוקף חסר כמו"כ – כהלכה גיור ישנו אא"כ גוי נשאר וגוי

. ש"ברצונו בגלל לנו"ישראל נתנה אבינו.67. אברהם עם הבתרים בין בברית ,

בה  הגיור, את לערוך דוקא יהודי להטריח הצורך מהו – כהלכה בגיור צורך אין אם מישהו: שאלתי
זה  אין ביןֿכך שהרי דת), לעניני שייכת שאינה אזרחות, קבלת (כמו זאת לעשות יכול גוי שגם בשעה
לו  יש אם יהודי, להיות ברצינות מתכוין הוא אם הגוי, חבירו את לבדוק יכול גוי גם – הלכה?! ע"פ
אם  אותו ולבחון ויעקב, יצחק אברהם אודות שמע אם אותו לשאול – יהדות עניני אודות ידיעה איזו

אותו. "לגייר" – ואז ב"עברית", מילים כמה יודע הוא

תשובה, לו שאין כיון עונים! שלא חדש, סדר נעשה לאחרונה – זו. שאלה על מענה קבלתי לא אך
ואין  שאלה, שואל אני אם ולכאורה: כלל. עונה לא לכן אותו, יפטרו המתאים, באופן שלא ישיב ואם

קושיא!... לך יש אז קושיא, לך יש – מתקבל. לא זה גם אבל צודק! אני הרי להשיב, מה לך

העליון"? המשפט ב"בית גוים יושבים לא מדוע – דמוקרטית מדינה היא א"י אם נוספת: ושאלה
יוכלו  ואז, גוים, שני העליון המשפט בבית צ"ל האחוזים, מספר לפי הרי גוים, מליון גרים שבא"י כיון
לא  שבעתיד הראי' מהי אבל ב"ה, זה, על חשבו לא לעתֿעתה אמנם – וכיו"ב! לכהן גרושה להתיר

הדבר?! יקרה
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.·È:חדשה המצאה על נפלו – זו גזירה בגלל מהממשלה יוצאים לא מדוע וכששואלים

את  יאבדו מהממשלה, יצאו אם שהרי פרנסה, להם שתהי' – משפחות לכו"כ שנוגע דבר זהו
שכמה  סיבה אין א"כ, בקיומה, הגזירה תשאר מהממשלה יצאו הם אם שגם וכיון וכו'. משרותיהם

פרנסתם. את יאבדו – ליובאוויטש מחסידי  גם וביניהם – דתיות ַמשפחות

ושפיכות  זרה עבודה עריות, גילוי העבירות: ג' ישנם יהודי מיהו של שבענין – זה על המענה ובכן:
דמים,

יהודי,– שהוא נייר" "תעודת בקפריסין) או (בוינה שקיבל לגוי יהודי בין לנישואין באים עי"ז שהרי
ואין  כמ"פ, כמדובר דמים, ושפיכות זרה עבודה של הענין גם ועד "ז כפשוטו, עריות גילוי של שזהו"ע

ישראל  של סגיֿנהור) (בלשון ב"זכותם" –להאריך

יעבור" ואל ד"יהרג החיוב ישנו יותר,68שעליהם קל דבר ולא דוקא, "יהרג" הדברים פירוש אין והרי ,
פרנסה! על הוויתור כמו יותר, קל  דבר וכ"ש יהרג, אפילו אדרבה: אלא

פרנסתם! את איבדו זה ובגלל מהממשלה שיצאו שרים ששה מאותם ללמוד יש זה, לפרט ובנוגע

לאחר  אבל הגזירה, נגד שהרעישו "עזיֿפנים" כמה היו עכשיו סיבת עד מהי וכששאלתי השתתקו. ונה
שהרי  – ל"כסא" בנוגע הם האסיפות אולי שאלתי: זה ועל חשאיות. אסיפות שעורכים השיבו, הדבר,
צעקו, עכשיו שעד מאלו לא' ה"כסא" ליתן משאֿומתן ונתעורר בממשלה, הכסאות א' התרוקן לאחרונה

סגןֿשר... לכלֿהפחות או "שר" של משרה לו שיציעו עי"ז להשקיטו, כדי

יש  שעכשיו כיון – היא יהודי" "מיהו אודות עכשיו מדברים שלא לכך שהסיבה לומר, ומוסיפים
ביקור  עם הקשור גדול ענין שזהו בא"י, עכשיו שקיימת ה"אחיות" שביתת כמו יותר, חשובים ענינים

ראדזשערס" "תכנית עכשיו שיש ובפרט וכו', נפשות להצלת ועד "מיהו 69חולים עבור זמן שאין כך, , ָ
הקיץ. לאחרי זאת לדחות רוצים ובמילא יהודי",

לעורר  עניני אין – ענינים. לכמה בנוגע הי' שאכן כפי הדבר, ישתתק הזמן שבמשך חושבים וכך
בתקפה  יהודי" "מיהו של שהגזירה ברבים, לפרסם מוכרחני אבל ציבור, עם ולא יחיד עם לא מחלוקת,

לשנותו! בדעתם ואין כמקודם, נשאר המצב אלא טוב, יותר נעשה שהמצב יחשבו שלא – עומדת!

.‚È להיתר ובנוגע מתים, לניתוחי בנוגע בשבת, לטלוויזיא בנוגע  שוויתרו מזה כתוצאה בא זה וכל
בשבת  .70עבודה

שעמד  דתי יהודי זה הי' מתים לניתוחי בנוגע דוקא: דתיים יהודים מעורבים הענינים שבכל – ולפלא
ההצעה  שכל עכשיו לגלות יכולים – יהודי" ל"מיהו בנוגע ועד"ז בשבת. לעבודה בנוגע וכן הענין, בראש

מהדתיים! באה

לענין  :71[ומענין

כיון  סואץ, בתעלת בחזית שעומדים לחיילים עוזר תפילין" ש"מבצע אכריז שלא אלי, פנה הרבנים א'
בגלל  תפילין שיניח ליהודי לומר – הנ"ל הרב ממשיך – רוצה וכשאני בשכל. מתקבל שאינו דבר שזהו
הישוב, מן אינו סואץ, בתעלת תעזור תפילין שהנחת שאומר שמי באמרו, לי, ישמע לא הקב"ה, צוה שכך
וכו', נשק בכלי צורך יש במלחמה לנצח שכדי מלחמה, תכסיסי אודות יודע הוא – לו! לשמוע מה ואין

תפילין! לא אבל

ברכות  במסכת חז"ל דרשת ולמד מאמין, יהודי הוא בעצמו הרב עצמך: הארץ 72והגע עמי כל "וראו :
ממך  ויראו עליך נקרא ה' שם בק"ש:.73כי יום בכל פעמיים אומר  בעצמו והוא שבראש", תפילין אלו .
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א.68) עד, סנהדרין
בין =69) למו"מ דארה"ב המדינה מזכיר שהציע תכנית

האו"ם. בחסות וירדן למצרים ישראל
וש"נ.70) .497 ע' ח"ס התוועדויות – מנחם תורת גם ראה

(71.463 ע' שם גם ראה
וש"נ.72) א. ו,
יו"ד.73) כח, תבוא
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בניכם  וימי ימיכם ירבו "למען ושבעת", ואכלת גו' ארצכם מטר "ונתתי אזי גו'", תשמעו שמוע אם "והי'
גו'" האדמה בא 74על כשהדבר ואעפ"כ, בזה, מאמין ובודאי כו'), אזי ח"ו, לא (ואם ישראל בארץ –

מקום  לו שאין דבר שזהו אומר, סואץ, בתעלת עוזרת תפילין שהנחת לו ואומרים ממש, פועל לידי
בשכל!].

על  הכשר שיתנו כדי בממשלה, אותם משאירים הנ"ל, הענינים כל את הזניחו דתיים שאותם ולמרות
נבט  בן לירבעם בנוגע שמצינו ע"ד – תבשילין"... שהעמיד 75"עירוב על אותו שיענישו זה עם שביחד ,

זהב  תבשילין!76עגלי עירוב שביטל על גם אותו יענישו ,

.„È,משיח כבר ויבוא יעזור שהשי"ת ויה"ר

תיכף  כי המשיח, את מהר תביא עולם! של רבונו מבארדיטשוב: יצחק לוי ר' הרה"צ שאמר ַוכפי
יכול  ח"ו; יתבטלו ולא תמיד, ישארו תומ"צ שומרי שיהודים (אף אותו!... להביא למי לך יהי' לא כבר

באיכות) לא אבל בכמות, רק חילוק .54להיות

***

.ÂË:התשובה באגרת הביאור

נגלית  שאינה רק לטובה, זו ש"גם הוי'), (בגימטריא פכ"ו בתניא נתבאר – ביסורים השמחה ענין
. דאתכסי' מעלמא היא כי בשר, לעיני וז"ש ונראית הוי'), (משם י"ה י"ה 77. תיסרנו אשר הגבר אשרי

ארז"ל  ולכן הכתוב 78וגו', עליהם ביסורים השמחים כי 79כי בגבורתו, השמש כצאת ואוהביו אומר
. ה' קרבת מאהבתו היא .השמחה דאתכסיא בעלמא קץ אין ומעלה שאת ביתר (ש)היא זוכה . כן ועל .

תתגלה  ולעתיד בעוה"ז, בו מכוסה שהיא מנרתקה חמה יציאת שהיא לבוא, לעתיד בגבורתו השמש לצאת
וכו'". ועצום רב בגילוי ויאיר ויזרח דאתכסיא עלמא יתגלה שאז דהיינו מכסוי',

טוב שזהו כיון מובן: אינו יהי'dqeknולכאורה שהאדם נוגע מה –gny?מזה

נמשך  להיות ולא למעלה, להשאר יכול עצמו מצד הרי מכוסה, הוא שהטוב שכיון – בזה והביאור
למטה  ויתגלה שיומשך פועלים השמחה רגש ע"י אך מנרתקה 80למטה, חמה דיציאת הזמן לפני עוד –

ענין  שהרי לבוא, לעתיד מנרתקה חמה דיציאת הזמן את ממהר גופא זה שענין זאת, ועוד לבוא. לעתיד
הגלות  זמן במשך ועבודתינו במעשינו תלוי לבוא) דלעתיד הגילויים (ככל .81זה

הנפש, למירוק נוגע זה שענין שכיון – הגוף ביסורי השמחה טעם באגה"ת להמבואר בנוגע הוא וכן

לו – מזכירין ש"אין באופן בלבד, החטא עזיבת ע"י שנעשית העון ומחילת כפרה רק לא שתהי'
"ש  אלא כו'", דבר וחצי (כמ"ש דבר הקרבן ע"י שנעשה כפי וכו'", וחביב ומרוצה ה' לפני לרצון 82יהי'

ע"י  או לקונו"), רוח נחת להיות ה' לפני לכפר אלא נפשו, כפרת זו ש"אין עליו", לכפר לו "ונרצה
(כמשנת"ל  קרבן" במקום ש"הוא "בפרט 83התענית בחצע"ג: שממשיך (כפי הגוף יסורי ע"י וכן ,(

. הצומות כל מספר כפי להתענות ביכולת שאין אלה שמזה בדורותינו כו'", הנפש למירוק הצריכות .
התענית) כמו הוא הגוף יסורי שענין –מובן

שמחה  של רגש מתוך להיות צריך זה .84הרי

ציון"]. יושיע אלקים "כי הניגון לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל מנחה תפלת [לאחרי
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כחֿכט.76) יב, מלכיםֿא
יב.77) צד, שם
וש"נ.78) ב. פח, שבת
לא.79) ה, שופטים ס'

ס"ז 80) תשכ"ב מנ"א מבה"ח מטו"מ, ש"פ שיחת גם ראה
וש"נ. .(203 ע' חל"ד התוועדויות – מנחם (תורת 65 ובהערה

רפל"ז.81) תניא
ד.82) א, ויקרא
פ"ב.83) אגה"ת
(84) ההתוועדות סיום ).l"endחסר
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הקודש  ללשון מתורגם
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הפסוק  בלעם 1מן בדבר ישראל לבני היו הנה "הן
"בדבר  המילים את רש"י מצטט בה'...", מעל למסר
כל  מכניסים אתם ואפילו להם: "אמר ומפרש: בלעם",

מרובים 2המונות  שמא להם, יכולים אתם אין שבעולם
בחור  רכב מאות שש שהיו המצרים מן בואו 3אתם ,

הוא... זמה שונא אלו של אלקיהם עצה, אשיאכם
בחלק  ".5ובספרי...4כדאיתא

היתה  שזו בכלל כאן לפרש צריך שרש"י מובן,
בפרשת  זאת פירש כבר שהוא למרות בלעם, עצת

הפסוק 6בלק  על (וכן איעצך" "לכה בלעם דברי 7על

מואב  בנות אל לזנות העם הוא 8"ויחל פסוקנו כי ,("
על  רש"י שאומר כפי זאת, למדים שממנו המקור
זו  עצה השיא שבלעם "תדע איעצך": "לכה הפסוק

נאמר שהרי בזימה, l`xyiלהכשילם ipal eid dpd od
mrla xaca.

"אמר  ואומר מאריך הוא מה לשם להבין, צריך אך
רכב  שבעולם.. המונות כל מכניסים אתם אפילו להם

בחור":

הפסוק? להבנת אלו פרטים חשובים מדוע א)

את  להביא שהיא, כל מסיבה רש"י, רוצה אם ב)
זאת  להביא יותר מתאים הרי בלעם, מדברי החלק
על  – הראשונה בפעם הענין את מפרש שהוא במקום

איעצך"? "לכה

.·

È"˘¯ È¯·„· ÌÈ˜ÂÈ„‰

רש"י: בדברי דיוקים מספר להבין יש כן

מכניסים אתם "אפילו בלעם בדברי zependא) lk
מרובים "שמא כי להם" יכולים אתם אין `mzשבעולם

"אתם" אמנם, הנידון. ממין הראיה אין המצרים", מן
"כל  עם ביחד אך המצרים", מן "מרובים אינכם בלבד
כי  המצרים, מן מרובים בודאי הם שבעולם" המונות
"המונה" שיהיה וככל בלבד, אחת אומה הם המצרים

שבעולם"?9מרובה  המונות מ"כל פחות זה בכלֿזאת ,

נאמר כבר מכך: okיותר iptl10 אמר רבינו שמשה ,
ה' יכולת מבלי הגויים... "ואמרו לקדושֿברוךֿהוא
מלכים" ואחד לשלשים פרעה דומה ו"אינו להביא...",
שבעולם". המונות ל"כל דומה" "אינו שהוא ופשוט, –

כמותם  את לתאר רוצה רש"י אם שני: מצד ב)
שש  "שהיו רק אומר הוא מדוע המצרים, של וגבורתם
"וכל  הפסוק סוף את גם מזכיר ואינו בחור", רכב מאות
גם  שמובן כפי כולו"? על ושלישים מצרים רכב
מצרים" "רכב של ביותר גדולה כמות שרק בפשטות,
"וייראו  – כלֿכך גדול למורא ולגרום לרדוף יכלה

ערב 11מאד" וגם הגברים... אלף... מאות "שש אצל –
".12רב...

רכב  מאות "שש שבמילים לומר, ניתן לכאורה
העצום  המספר את רק להדגיש רוצה רש"י אין בחור"
שמזה  בחור", "רכב היותם עובדת את אלא כשלעצמו,
אך  מצרים, ורכב חיל כל מספר היה גדול מה מובן
רש"י  היה צריך כך, אם כי "חלק", זה אין זאת בכל
לפחות, או "וגו'", המילה הוספת עלֿידי לזה לרמוז

" בביטוי להשתמש צריך היה מאות...",eidyלא שש
אחר, בביטוי אלא החיל, כל שזהו מחשבה המאפשר

לספרי  במספר 13בדומה שמדובר להבין ניתן שממנו ,
המוזכר? מן יותר גדול

" הביטוי כוונת מהי עצה"?e`eaג) ואשיאכם
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טז.1) לא, פרשתנו
בדפוס 2) אבל האומות". "ס"א בחצע"ג הובא דפרש"י בהדפוסים

דספרי. בהדפוסים וכ"ה "המונות", איתא רש"י כת"י וכו"כ ושני ראשון
ז.3) יד, בשלח
א.4) קו, סנהדרין
עה"פ.5)
יד.6) כד,
א.7) כה,
גו'8) "המדינים ו) (כה, המדינית" "את ממשיך לאח"ז אשר להעיר

מאת ישראל בני נקמת נקום יזֿיח) (כה, גו'" (פרשתנו mipicndבנכליהם
מתרץ  רש"י ואין גו'" היו הנה "הן עליהן ואומר פרש"י) וראה ב. לא,

כב, (בלק למואב מלך וגם מדין מנסיכי הי' שבלק פירש כבר כי – זה
ד).

"שהי'9) יוד) פט"ו, שמו"ר ה. יד, (בשלח המכילתא לדעת וגם
"כל  שהי' ז) (שם, בפסוק נאמר הרי סופו" ועד העולם מסוף שולט פרעה

העולם.mixvnרכב כל של ולא "
ובפרש"י.10) טוֿטז יד, שלח
יוד.11) יד, בשלח
לזֿלח.12) יב, בא
(13" הכתוב ל' שמביא שכוונתו gwieעה"פ, שאפ"ל גו')" מאות (שש

lkl.בפרש"י משא"כ הכתוב,
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בחלק  כדאיתא "(וכו') ואומר מוסיף רש"י ד)
– "וכו'" למילה המקור מוסב בפשטות, ובספרי".
"חלק" בפרק המפורטים יותר המאוחרים לפרטים
הפרטים  חשובים מדוע מובן: ואינו – ובספרי,
להמשך  להפנות די ואין "חלק", בפרק המובאים

בספרי  ?14הכתוב

מפרק  המקור את גם לציין רש"י רוצה אם אף ה)
מ"ספרי", המקור את להקדים צריך היה הוא "חלק",
(ב) פסוקנו; של הביאור המשך על מדובר שם (א) כי:
להם  "אמר תחילתם וגם רש"י דברי כל נלקחו משם
הפרטים  ב"חלק" אשר בעוד מכניסים...", אתם אפילו
הוא". זמה שונא אלו של ל"אלקיהם בהמשך רק הם

הוא  אין "בספרי" רש"י אומר שכאשר מובן, מזה
להם  "אמר פירושו להתחלת המקור את לציין מתכוין
של  בפשוטו עצמו מהפסוק מובן זה כי אתם...", אפילו
של  ל"אלקיהם בהמשך הדברים לפרטי לא ואף מקרא,
נמצאים  בלעם עצת (שפרטי הוא" זמה שונא אלו
ב"חלק", למדובר שקשור בספרי לענין אלא ב"חלק"),
הוא". זמה שונא אלו של ל"אלקיהם הענין כלל דהיינו

.‚

˙ˆÚ" ˜¯ ‡ÏÂ "ÌÚÏ· ¯·„" Ì‚ Y Â˜ÂÒÙ·
"ÌÚÏ·

הפסוק  בין בפשטות ההבדל הוא: לכך ההסבר
בלק  בפרשת הוא: בלק בפרשת הפסוק לבין בפרשתנו

"לכה היא `jvriנאמר "ומה רק רש"י מפרש ולכן ,"
dvrd זאת לעומת זמה...". שונא אלו של אלקיהם –

אלא  בלעם", "בעצת כתוב לא שבפרשתנו בפסוק
גם  נאמר העצה עם שיחד ומובן בלעם", "בדבר

בלעם  של דיבור לעצה 15"דבר", .16הקשור

לא  מדוע משה לטענת בקשר אמור שהפסוק ומזה
בלעם" ש"דבר מובן, הנשים, את גם במלחמה הרגו

לכאן. דוקא קשור

גם  אלא בלעם, עצת את רק מפרש רש"י אין ולכן
אפיל  להם "אמר – בלעם" "דבר מכניסים את אתם ו

שהביא  להם...", יכולים אתם אין שבעולם המונות כל
זמה...". שונא אלו של "אלקיהם בלעם: לעצת

נקבה  כל "החייתם משה טענת הוא: לכך ההסבר
המגפה  ותהי פעור דבר על ישראל... לבני היו הנה הן

כך על רק היתה לא ה'" את xarayבעדת הכשילו הן

למגפה  וגרמו למלחמה 17ישראל בקשר היתה הטענה .
על משה "ויקצוף ולכן מדין, נגד עתה icewtשהתנהלה

ligdמצבא הבאים ...dnglnd המדינים כלומר, ."
בישראל  להלחם כדרך לזנות" "בנותיהם את שלחו

במלחמה 18ולהכחידם  בלעם": ב"דבר זאת עשו ר"ל,

אתם  "אפילו כי ישראל, את לנצח אפשר אי גשמית
ואשיאכם  "בואו ולכן שבעולם...", המונות כל מכניסים

מדין  שבנות יוצא, זמה", שונא אלו של אלקיהם עצה
ישראל. כנגד מדין מלחמת את בפועל ניהלו

עצת  רק ולא בלעם", "דבר גם כאן חשוב ולכן
בלבד. בלעם

.„

„‚ ˙ÈÁÂ¯ ‰¯Â·‚ Ì‚ ÂÈ¯·„· ÏÏ˘ ÌÚÏ·
Ï‡¯˘È

דברי  פרטי את רש"י מביא מדוע מובן זה לפי
בלעם:

המונות  כל מכניסים אתם אפילו להם "אמר
היה  לא כך ועל – להם" יכולים אתם אין שבעולם

ראה, כבר בלק כי הוכחה, שום להם להביא צריך
שאין  ביותר החזקים המלכים ועוג, סיחון את שאפילו

לכבשם  יכול אדם שכרו 19כל אותם ואשר להגן 20, כדי

נפלא  באופן ישראל ניצחו אותם גם – בניֿישראל מפני
כל  לה היה לא ועוג סיחון גבורת שכל כך ביותר,

ריבוי 21ערך  הן גשמית, שגבורה איפוא, הם, יודעים ,
להתגבר  להם תועיל לא באיכות, עוצמה והן בכמות

ישראל. על

ישראל  את לנצח יהיה שניתן סברו ומדין בלק אך

בלעם  את ששכרו כשם כלומר, רוחנית: במלחמה
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הספרי 14) הביא ולא בחלק" "כדאיתא כ' יד) (כד, בלק שברש"י זה
"לכה  להכתוב בהמשך הוא ב"חלק" כי בפשטות י"ל – א) (כה, דשם

שליתא בספרי משא"כ בזו. בלעם עצת ומפורש ע"י myאיעצך" שהי'
שעפ"ז  בלעם, עצת ע"י שהי' לפרש צריך א כה, בפסוק וגם בלעם. עצת

.27 הערה לקמן וראה שלפנ"ז. להכתובים ההמשך מובן
הי'15) "מה כאן: ספרי כו'".xacראה בלעם
"בעיצתא 16) בתיב"ע ועד"ז בלעם". "בעצת כאן שבת"א להעיר

"אמלכינך  פי' בת"א וגם ע"ז. רז"ל דרשת כתב שם בלק ובפ' דבלעם".
ואכ"מ. דתעבד". מה

כאן)17) ומלבי"ם אברבנאל (ראה המלחמה היתה שבסיבתם והיינו
כו'". זמה שונא אלו של "אלקיהם בלעם עצת רק שיאמר מספיק הי' דאז

ו 18) כב, (בלק הארץ" מן "ואגרשנו רק מתחלה אמר שבלק אף
העולם" מן "וגרשתיו הי' בכלל ומדין בלעם כוונת הרי יא) שם, ובפרש"י

סבור (בלק) ואתה יט: כג, שם ובפרש"י שם). במדבר.mzindl(פרש"י
ב. לא, פרשתנו פרש"י וראה

כג.19) כא, חקת פרש"י ראה
ה.20) כב, בלק פרש"י ראה
חקת.21) ס"פ פרש"י ראה
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הזה" העם את לי ארה נא "לכה ישראל: את 22לגרש

עליון" דעת "יודע נביא, בהיותו לו, שהיה הרוחני בכח
היה  יכול לא בלעם (כאשר מכן לאחר חשבו הם כך –
רוחניים  כוחות עם אחרים אנשים לחפש להועיל),

ישראל. על להתגבר כדי יותר חזקים

מן  אתם מרובים "שמא בלעם להם ענה כך על
לא  הוא בכך בחור", רכב מאות שש שהיו המצרים
הגבורה  את מאות, שש של הכמות את להדגיש התכוין
את  אלא מצרים, חיל של הרבה והכמות הגשמית

רש"י  שמפרש כפי – הרוחנית הרכב 23גבורתם שבהמות
הדבר  הועיל לא זאת ולמרות – ה'" דבר את מ"הירא היו

מר. סופם היה בניֿישראל עם התחילו וכאשר

בעלי  אנשים לחפש טעם שאין מובן, וממילא
כי  ישראל, על באמצעותם ולהתגבר רוחנית מעלה
"ירא  היו אשר המצרים", מן "מרובים הם אין זה בענין

ישראל  נגד דבר לעשות יכלו ולא ה'", דבר .24את

" בלעם להם אמר להועיל, שיכול הדבר e`eaלגבי
לכם ואייעץ אלי קירבו – עצה" i`ygaואשיאכם

את  תשיגו ועלֿידיֿזה זמה...", שונא אלו של "אלקיהם
מבוקשכם.

.‰

"˜ÏÁ· ‡˙È‡„Î" È"˘¯ È¯·„Ï ¯·Ò‰‰

כל  במשך לשאול: יכול למקרא' חמש ה'בן אך
עברו  שישראל מוצאים אין במדבר השנים ארבעים

אומר el`kעבירות דברי בת שלומית על מכך: יותר ,
היתה 25רש"י  לבדה שהיא לומר ישראל... של "שבחן

ייתכן, וכיצד האנשים, לגבי גם מובן ומזה – זונה"
אשר  עד בכך, נכשלו יהודים הרבה שכלֿכך אפוא,

אלף" ועשרים ארבעה במגפה המתים ?26"ויהי

– בחשאיות זו עצה באמירת הכוונה מהי וגם:
"בואו"?

מפורש  ששם בחלק", "כדאיתא רש"י אומר לפיכך
עד enixכיצד יין" של "צרצורי באמצעות ישראל את

ידעו  שאילו ומובן, ובעבודהֿזרה. בזנות נכשלו שהם

הוא  לכן מכך. נזהרים היו הם בלעם, עצת את ישראל
זו  ערמומית שתחבולה כדי "בואו", – בסוד זאת אמר

לישראל  תיוודע .27לא

.Â

"È¯ÙÒ·" ¯Â˜Ó‰ ÔÂÈˆ· ‰ÂÂÎ‰

כיצד  בגמרא שם מסופר 'חלק': הכל לא עדיין אך

שלג  מהר קלעים להן "עשה – בלעם עצת את בצעו

מבחוץ  זקינה זונות, בהן והושיב הישימות בית עד
ושותין  אוכלין שישראל ובשעה מבפנים, וילדה

הזקינה...". לו אומרת בשוק, לטייל ויוצאין ושמחין

של  באופן ישראל התנהגו כיצד לשאול: אפשר ושוב
האהלים  בין בשוק" לטייל ויוצאין ושמחין "אוכלין...

לאחר  זה היה כאשר ובמיוחד מדין? ובנות נשי של
ישראל שראו הגדולים dzrהניסים df ב"אשד

טורא"28הנחלים" ש"עקר עוג, וכו',29ובמלחמת

טובה  התנהגות – הפוכה להיות צריכה היתה והתוצאה
xzeia.ישראל של

ומתכוין  ב"ספרי", למקור גם רש"י מפנה לכן
ב"חלק": עליו שמדובר לענין הקשור ל"ספרי"

מן  ישראל ש"משנתמלאו נאמר, בלק בפרשת ב"ספרי"

את  מבזים התחילו ועוג) סיחון מלחמת (של הביזה
בהמה  ומקרעים ומשליכים כסות מקרעים הביזה,

וכלי  כסף כלי אלא מבקשים היו שלא לפי ומשליכים

גרמה  המלחמה של הרבה הביזה כלומר, זהב...".
– היא והתוצאה ישורון", "וישמן של למצב לישראל

לא  להתנהגות דבר של בסופו גרם הדבר "ויבעט",
החטא  ולכשלון .30נאותה
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ד.22) שם, פרש"י וראה ובפרש"י. ו כב, בלק
היו 23) מצרים", רכב "כל של גם הבהמות, שכל ואף ז. יד, בשלח

שהיו  מאלה הוא הק"ו (עיקר) – הרי שם) (פרש"י ה' דבר את מהירא
ה'"). דבר את ב"ירא (גם בכל נבחרים" – "בחור

הנ  ה' דבר את "והירא יו"ד: ט, וארא פרש"י מקנהו..וראה את יס
אצל במכילתא שנוי' xegaוכן akx ze`n yy gwie חט"ז לקו"ש וראה ."

ואילך. 158 ע' [המתורגם]
מכניסים 24) אתם "אפילו בלעם של דיבורו תחלת שגם י"ל ואולי

נצחון  לשלול רק כוונתו אין להם" יכולים אתם אין שבעולם המונות כל
ירא  הרבה בהם יש בודאי שבעולם" המונות שב"כל גם אלא הכמות ע"י
ואילך) כג יח, (וירא ועמורה בסדום מש"נ (וע"ד ינצלו שבזכותם ה'
"שמא  אמר וע"ז בנ"י. עם במלחמה יאבדו ולא כו') צדיקים שבזכות

רכב מאות שש שהיו המצרים מן אתם מסויים xegaמרובים מספר "
וכו' סדום את גם להציל דיו שהי' הצדיקים למספר בערך שלא – מפורש

אחד. אף מהם נשאר לא בבנ"י להלחם וכשרצו –
יא.25) ב, שמות פרש"י וראה יא. כד, אמור
בלק.26) ס"פ
בלק 27) בפ' שגם בפשטות י"ל ועפ"ז יד. כד, בלק מרשב"ם להעיר

וראה  בזנות. ישראל נכשלו איך לתרץ בחלק" ב"כדאיתא רש"י כוונת
א. כה, בלק שפ"ח

טו.28) כא, חקת
חקת.29) ס"פ בפרש"י שהובא
לתרץ 30) א) כה, יד. (כד, בלק בפ' גם הספרי רש"י הביא שלא ומה

השלל  כל את "ויקחו נאמר מדין במלחמת שגם כיון י"ל הנ"ל, קושיא
דוקא  ולכן יג) שם פרש"י ראה יא. לא, (פרשתנו גו'" המלקוח כל ואת
גרם  שזה ועוג סיחון במלחמת כמו בזה ינהגו שלא משה להם הזכיר כאן

כו'. שיכשלו
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רש"י: שבפירוש תורה" של מ"יינה

הקדושֿברוךֿהוא  אמר מדין, "נקום 31במלחמת
l`xyiנקמת ipa מסר כאשר ואילו המדינים", מאת

אמר  הוא הציווי את רבינו נקמת32משה d'"לתת
מורי  אבי ישראל", בני "נקמת ולא מפרש 33במדין",

מדקדק  שהקדושֿברוךֿהוא היא זה לשינוי שהסיבה
כבודו  על מדקדק רבינו ומשה ישראל, של כבודן על
את  מפרש הוא לכך (ובדומה הקדושֿברוךֿהוא של
בפרשת  בציווי הקדים שהקדושֿברוךֿהוא העובדה
מוזכר  נשא בפרשת ואילו לארון, הכרובים את תרומה
מוצאים  מדוע להבין, צריך אך הכרובים), לפני הארון
ולא  מדין במלחמת דוקא אלו ענינים ושני זה שינוי

האחרים? הציוויים בכל

מלחמת  מובן: רש"י דברי על דלעיל הביאור לפי
רצו  הם א) אופנים: בשני היתה ישראל נגד מדין
באה  לכך ובהתאם ישראל, את ולהכניע להילחם

l`xyi"נקמת ipa" בלעם עצת ב) ,"mdiwl` אלו של

dnif `peyנקמת" באה זאת וכנגד – "...'d."

של  בכבודן המדקדק הקדושֿברוךֿהוא ולפיכך:
ישראל", בני "נקמת את השניים מתוך מדגיש ישראל,

רבינו,mzpeekאת משה ואילו ישראל. את להכניע
מדגיש  הקדושֿברוךֿהוא, של כבודו על המדקדק
היתה  ישראל את הכשלתם שגם – ה'" "נקמת

" נגד פעולה  "`mdiwlבאמצעות אשר אלו", pey`של
פעור. בבעל – בעבודהֿזרה הכשלתם עד הוא...", זמה

ה'" "נקמת על רש"י של פירושו גם מובן זה לפי
הקדושֿ כנגד עומד כאילו ישראל כנגד "שהעומד –

במלחמת 34ברוךֿהוא" דוקא זאת אומרת שהתורה ,
גם  היתה ישראל" "נגד שמלחמתם ראו בה כי מדין,

ה'" "נגד בזימה,35עמידה ישראל את בהכשילם –
– בעבודהֿזרה ועלֿידיֿזה

"בדבר  מטות בפרשת כאן דוקא התורה אומרת לכן
מובנת  עלֿידיֿזה כי בלעם, בעצת רק ולא בלעם",
ישראל. בני ונקמת ה' נקמת שהיא מדין, מלחמת כוונת

(d"lyz n"ehn t"y zgiyn)
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ב.31) לא, פרשתנו
ג.32) לא,
ובמדב"ר 33) מתנחומא ולהעיר שעז. ע' שלח פ' לזהר לקולוי"צ

עה"פ.

שם).34) שפ"ח (ראה הסתירה לתרץ בא שבפשוטו
היינו 35) אם העולם רבון משה, אמר שם: ובמדב"ר מתנחומא להעיר

שנתת  (מצוות) תורה בשביל אלא כו' אותנו שונאים היו לא כו' ערלים
לנו.

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr et sc `nei(iyily meil)

,miwicvl mifgznyéðtîrepnl ick -,íMä ìeléçmc` ipay itl ¦§¥¦©¥
micnle wicv `edy mixeaqyprp xy`ky ,cere .eiyrnn

.eilr dpibn wicvd zekf oi`y mixne`øîàpL(k b l`wfgi)áeLáe' ¤¤¡©§
'åéðôì ìBLëî ézúðå ,ìåò äNòå B÷ãvî ÷écö`hg ecil `ivn` - ©¦¦¦§§¨¨¨¤§¨©¦¦§§¨¨

:`ziixad dkiynn .wicv epi`y mlek ercie ,ea lykiy ielb
elit`ïéèìçenä úáeLz,[xenb ryx-]úákòîz`úeðòøetä`ly §©©§¨¦§©¤¤©§¨
,`eazúåìL .úeðòøet ìL ïéc øæb åéìò ízçpL ét ìò óàåd,íéòLø §©©¦¤¤§©¨¨§©¦¤§¨©§©§¨¦
dôBñicil d`ian,äìwzmixdxdne miayei md mzeely jezny ¨©¨¨

.zexiaraúeLøäå,zepaxd xnelk ,dxxyd -äéìòa úà úøa÷î §¨¨§©¤¤¤§¨¤¨
.epnf mxh zenl mc`l znxeb -dì ñðëð íBøò,zepaxl mc`d ¨¦§©¨

äpnî àöé íBøòå,melk dpnn giexn epi` xnelk ,ezenaéàåìe §¨¥¥¦¤¨§©
Lzegtd lkläàéöé àäz`hg `la zepaxd onäàéák.dil` ¤§¥§¦¨§¦¨

:oecl m`eaa mi`xen`d zebdpdàðéc ïãéîì ÷éôð äåä ék ,áø- ©¦£¨¨¦§¥©¦¨
,oic oecl `vei didykøîàenvr lrdéLôð eáöa ,éëäoevxa - ¨©¨¦¦§©§¥

envr÷éôð àìè÷ì,dzinl envr xqen `ed -àeä úéì déúéa eáöe ¦§¨¨¨¦§¥¥¥
ãéáò,df lka dyer epi` `ed ezia ikxve -ìéæà déúéáì ï÷éøå- ¨¦§¥¨§¥¥¨¦

.melk xkzyn epi`y ,wix `edyk ezial ayeäàéa àäzL éàåìe§©¤§¥¦¨
,`hg `la ezial aeyiy -ka didy itäàéöé.oicd zial ezian §¦¨

,éëä øîà àðéãì ÷éôð äåä ék àáø̈¨¦£¨¨¦§¦¨¨©¨¦
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המשך ביאור למס' יומא ליום שלישי עמ' ב
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡
Ì‰ÈÏÚ ˙ÂÏ‡˘‰Â ,˙ÂÚÒÓ‰ ËÂ¯ÈÙ ÏÚ ˘¯„Ó‰ È¯·„

נאמר בפרשתנו, במדבר ישראל  מסעות  מניית  על
התורה1במדרש על  בפירושו זאת  מצטט  "משל2(ורש "י :(

למקום הוליכו חולה , בנו שהיה למלך דומה , הדבר למה
כל מונה אביו התחיל חוזרין שהיו כיון  לרפאותו , אחר 

ישננו כאן לו: ואמר  חששת3מסעות , כאן הוקרנו, כאן ,
כך ראשך. מנה4את  למשה : הקדוש ֿברוךֿהוא  לו אמר 

מסעי אלה נאמר: לכך הכעיסוני , היכן המקומות כל להם 
ישראל". בני

להבין: צריך

רק שלא מובן, ולכן ביותר, מדוייק  בתורה  משל א )
מתאים לרפאותו" חולה... בנו "שהיה כללי באופן המשל
"כאן – שבמשל המאורעות  פרטי כל גם  אלא  לנמשל,

מתאימיםיש – ראשך" את  חששת  כאן  הוקרנו, כאן ננו ,
לנמשל.

בנמשל, אלו ענינים  שלושה  מוצאים  אנו היכן
?5במסעות

דברים שלושה  רק  אומר שהמדרש  מכך יתר ֿעל ֿכן: ב )
אלו שדוגמאות  מובן, "וכו'", המילה  את  מוסיף  ואינו אלו

הן אלא  שבנמשל, הענינים  מן לחלק  רק מתאימות  אינן
מצבם את  במסעותillkdמתארות  ישראל הן6של –

המסעות . מ"ב  בכל  קיימות 

"כאן ואף  ראשך", את  חששת  "כאן  מדוע  מובן ג )
היכן7הוקרנו" ל "מקומות  משל הם ,ipeqirkdאלה כי ,"

" של הענין מדוע  אבל ומחלה . צער  של הואeppyiענינים  "
לדבר  המלךqirkndמשל ?8את 

– רבים  בלשון כתובים  הראשונים המאורעות  שני  ד)
השלישי, הפרט  ואילו המלך, כולל – ו"הוקרנו " "ישננו"
בלבד המלך בן – יחיד בלשון  הוא  ראשך ", את  "חששת 

לנמשל ? זה  כל מתאים  כיצד –

.·
ÌÈÂ˘‡¯‰ ˙ÂÚÒÓ‰ ˙˘ÂÏ˘ Y ˙Â‡Ó‚Â„‰ ˘ÂÏ˘

בפשטות להסביר שהמדרש9אפשר לכך הסיבה  את 
ראשך): את  חששת  הוקרנו, (ישננו, דוגמאות  שלוש  מביא 

המסעות  בשלושת  בהתחלה, היה מארץmipey`xdכך
מסכות (ב) לסכות, מרעמסס  (א ) – סוף  ים  ועד  מצרים 

כדלהלן: החירות , לפי  מאיתם (ג ) לאיתם,

מסכות " "ויסעו המילים  "ביוםyx"iאומר10על :
שלאחר יוצא , לסכות ". מרעמסס  באו בראשון  שהרי  השני.
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ג.1) פכ"ג, במדב"ר ג. פרשתנו תנחומא
(2.4 הערה לקמן וראה הב'. בפי' – פרשתנו ריש
ובכמה 3) דרש"י, ושני ראשון בדפוס וכ"ה "ישבנו". כאן: בבחיי

.67 הערה לקמן וראה רש"י. כת"י
ע"ד 4) כי בפשטות, וי"ל "וכו'"). כותב (רק זה סיום ליתא בפרש"י

שהרי  הכעיסוני", היכן המקומות "כל כאן שמונה לומר אא"פ הפשט
מסעות ומנהl`בכו"כ דברים: ר"פ מפרש"י [ולהעיר o`k"הכעיסוני"*

lk יתרו פרש"י כד. שם, ז. ט, מעקב להעיר אבל כו'. שהכעיסו המקומות
בפשש"מ  כלל נזכר לא מהמסעות בכו"כ מזו: ויתירה ב]. שם יט, שקרה

מיוחד. מאורע איזה
הדרשן  משה ר' של לפירושו כי – התנחומא פי' גם מביא שרש"י וזה
לא  שנה ל"ח שכל .. מקום של חסדיו להודיע הללו המסעות ש"נכתבו
עשרים  אלא לפרט הו"ל לא דא"כ קשה, – מסעות" עשרים אלא נסעו

משל רש"י מביא לכן אלו**? למה מסעות מתורץ שעפ"ז התנחומא,
מרים, מיתת שלאחרי ואותם המרגלים לשילוח שקדמו המסעות מפרט

(רובם) נזכרו כבר ישננו כי [ו"כאן מיוחד מאורע איזה שם ושקרה בקרא
כ"א  דוקא, "הכעיסוני" של ענינים אינם כו'" חששת כו' הוקרנו כו'
ועוד. טוב דבק הבאה), בהערה (נעתק גו"א רע"ב, ראה – בכלל מאורעות

כאן]: טוב מלקח ולהעיר
עד  המרגלים משילוח המסעות נכתבו למה קשה, זה שלפירוש אלא

נזכרו (שלא מרים של llkמיתת הפירוש לפי מתורץ וזה בקרא)? לפנ"ז
הדרשן. משה ר'

בצער 5) .. ישננו וזהו ושלוה בנחת ישראל דכש"היו כאן בגו"א
חולה  כמו וזהו הי' בסכנה .. הוקרנו וזהו דבר להם חסר הי' כאשר
לומר, צריך בתורה, משל שהוא שמכיון מובן, אבל – בראשו" החושש
גם  בנמשל ראשך) את וחששת הוקרנו (ישננו אלו ענינים ג' שמצינו

בראש).ihxtdבתוכנם ומיחוש קור (שינה,
הקודמת.6) שבהערה גו"א ראה
וראה 7) ועוד. כאן. שפ"ח כאן. ובמדב"ר לתנחומא יוסף עץ ראה

צינה. זו .. חולי ב: קז, ב"מ
בבית 8) שלא מלך) ובן דמלך (ובפרט השינה עצם כי אפ"ל בדוחק

"צער". של הו"ע
ע"ד9) ש hytdגם מזה וכדמוכח z"drהובא, i"yxta לקמן וראה .

ובההערות. בפנים
ב.10) יג, בשלח

.'d sirq mipta onwl d`x ± (yxcna) mipiprd zeinipt it lr xe`iad (*
."zerqn mixyr `l` erqp `l dpy g"l lky" dfa `ed cqgdy rnyn i"yx oeyln la` ."zerqn a"n `l` ekld `l lecbd onfd lka" o`k o"anxa (**

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr et sc `nei(iyily meil)

,miwicvl mifgznyéðtîrepnl ick -,íMä ìeléçmc` ipay itl ¦§¥¦©¥
micnle wicv `edy mixeaqyprp xy`ky ,cere .eiyrnn

.eilr dpibn wicvd zekf oi`y mixne`øîàpL(k b l`wfgi)áeLáe' ¤¤¡©§
'åéðôì ìBLëî ézúðå ,ìåò äNòå B÷ãvî ÷écö`hg ecil `ivn` - ©¦¦¦§§¨¨¨¤§¨©¦¦§§¨¨

:`ziixad dkiynn .wicv epi`y mlek ercie ,ea lykiy ielb
elit`ïéèìçenä úáeLz,[xenb ryx-]úákòîz`úeðòøetä`ly §©©§¨¦§©¤¤©§¨
,`eazúåìL .úeðòøet ìL ïéc øæb åéìò ízçpL ét ìò óàåd,íéòLø §©©¦¤¤§©¨¨§©¦¤§¨©§©§¨¦
dôBñicil d`ian,äìwzmixdxdne miayei md mzeely jezny ¨©¨¨

.zexiaraúeLøäå,zepaxd xnelk ,dxxyd -äéìòa úà úøa÷î §¨¨§©¤¤¤§¨¤¨
.epnf mxh zenl mc`l znxeb -dì ñðëð íBøò,zepaxl mc`d ¨¦§©¨

äpnî àöé íBøòå,melk dpnn giexn epi` xnelk ,ezenaéàåìe §¨¥¥¦¤¨§©
Lzegtd lkläàéöé àäz`hg `la zepaxd onäàéák.dil` ¤§¥§¦¨§¦¨

:oecl m`eaa mi`xen`d zebdpdàðéc ïãéîì ÷éôð äåä ék ,áø- ©¦£¨¨¦§¥©¦¨
,oic oecl `vei didykøîàenvr lrdéLôð eáöa ,éëäoevxa - ¨©¨¦¦§©§¥

envr÷éôð àìè÷ì,dzinl envr xqen `ed -àeä úéì déúéa eáöe ¦§¨¨¨¦§¥¥¥
ãéáò,df lka dyer epi` `ed ezia ikxve -ìéæà déúéáì ï÷éøå- ¨¦§¥¨§¥¥¨¦

.melk xkzyn epi`y ,wix `edyk ezial ayeäàéa àäzL éàåìe§©¤§¥¦¨
,`hg `la ezial aeyiy -ka didy itäàéöé.oicd zial ezian §¦¨

,éëä øîà àðéãì ÷éôð äåä ék àáø̈¨¦£¨¨¦§¦¨¨©¨¦
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ונחו ישראל בני חנו  מרעמסס הראשון עדdlila11המסע  ,
"כאן – ולכן בסכות, השני", ".eppyi"יום 

ויחנו מסכות  "ויסעו – השני במסע  שנתחדש  החידוש 
מקרא12באיתם " של פשוטו לפי  – שאז היה , נוספו13– –

בשלח  בפרשת  הפסוק  בהמשך שנאמר כפי  הכבוד , :14ענני

הדרך... לנחותם  ענן בעמוד יומם לפניהם  הולך –15וה '

אומרים חז "ל "לנחותם16והרי של לתפקיד שבנוסף  ,

"לצל, כסוכה  ישראל בני את  הכבוד ענני הקיפו הדרך"
ושמש " שרב  בהם  יכה זה17לבל תפקיד שגם  ענני18, של

"ויסעו כאשר מיד בוצע  ...",zekqn19הכבוד 

"כאן של הדוגמא  רומזת באמצעותepxwedולכך ,"

הכבוד. ענני של ה"צל"

נאמר החירות "? "פי – השלישי במסע  קרה מה
לנו20בתורה "טוב  ישראל  טענו ששם  ,cearמצרים את

epzenn טענה שזוהי משהzilkyבמדבר", –21נגד
"jy`x z` zyyg."

.‚
‰„È˙Ú‰ ‰ÏÂ‡‚· ÂÓÎ ,‰‡ÓÂË‰ ÏÂËÈ· Y ÛÂÒ ÌÈ ˙ÚÈ¯˜

השאר,22כידוע בין שבמדבר, המסעות  מ "ב רומזים  ,
העמים " "מדבר  וזיכוך הגלות ,23לבירור תקופת במשך

גילוי ריח, מלשון – ירחו" ל"ירדן יגיעו כאשר שיסתיים 
בוחנים ובכך ודן ), (=מריח ודאין" "מורח  שהוא המשיח ,

יתבטל 24אותו אשר עד ,oihelgl" העמים "מדבר של הרע 
הארץ " מן אעביר הטומאה  רוח "ואת  –25.

בתורה אראנו26נאמר מצרים  מארץ  צאתך "כימי
החסידות בתורת  לגאולה27נפלאות ". שהכח מסבירים,

שביטול ומובן, מצרים ". מארץ  מ"צאתך נובע  העתידה
המאפשר באופן ואף  מצרים, יציאת  בעת  גם היה הרע 
לעתיד הארץ" מן אעביר הטומאה רוח  "ואת  של פעולה 

לבוא .

ישראל "וירא  – סוף  ים בקריעת  בגלוי נראה זה  ענין 
מצרים  הים "znאת  שפת  בבירור28על ראו ישראל בני .

zzineאת  lehia. הטומאה
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שם 11) "באו שהרי הראשון, ביום שעות כמה ג"כ שם שהיו אף
dry(לסכות) itl) "i"yxt'הי לרעמסס ישראל כל קיבוץ וגם לז), יב, בא

) נשרים כנפי על קלה" ולהעיר i"yxt"לשעה שם. ממכילתא ד. יט, יתרו
א*). יד, צו מלקו"ת

שם.12) בשלח ו. לג, פרשתנו
איתחפיאו 13) תמן כו' לסוכות כו' ונטלו לז: יב, בא תיב"ע וראה

כו'. יקרא ענני שבעת
כא.14) שם,
כי 15) י"ל, – לסכות מרעמסס הכבוד" ל"ענני הוצרכו שלא ומה

נשרים" כנפי על אתכם ד"ואשא באופן היתה לסכות מרעמסס הנסיעה
הכבוד. בענני צורך ואין שם) בא (פרש"י

בשלח 16) מכילתא שם. בא ותנחומא מכילתא סע"ב. יא, סוכה ראה
ת"א תיב"ע, מג. כג, אמור תו"כ כ). גם i"yxte(שם, ולהעיר שם. אמור

רפי"ד). המשכן דמלאכת (מברייתא יח ט, בהעלותך מפרש"י
שם.17) מטושו"ע סתרכ"ה. או"ח אדה"ז שו"ע
ומגבי'18) הגבוה את מנמיך הי' לפניהם שנוסע שהענן הא (משא"כ

ברייתא  כא). (שם, בשלח (מכילתא וכו' ועקרבים נחשים והורג הנמוך את
ג') בשלח תנחומא לד. י, בהעלותך ופרש"י ספרי שם. המשכן דמלאכת

–zehyta סוף הים (לאחרי ממש במדבר שהיו עד בזה צורך הי' לא **
(54 הערה לקמן ראה שרף – "נחש מקום והוא כו' דרכים שם היו שלא

טו). ח, (עקב גו'" ועקרב
(19xirdl(16 הערה דלעיל (ותנחומא) (מכילתא רע"ק דמש"נ מדעת

הכבוד". ענני אלא סוכות "אין – מסכות" "ויסעו "סכותה",
יב.20) יד, בשלח
עפ"י 21) הענין מובן בלא"ה שגם אף – דמילתא לשופרי ולהוסיף

רעבים  שהיו זה מצד הי' עיקרם במדבר, שהיו הנסיונות דשאר – הנ"ל
בשכל): טענה (ולא למים וצמאים ללחם

כד) טו, (בשלח כתיב טז,במרה (שם סין במדבר נשתה"; "מה רק

הזה הקהל כל את "להמית ואילך) "מי arxaב לטענתם הסיבה [וזוהי "
יז, (שם ברפידים ב]: שם, רש"י וראה גו'". מצרים בארץ גו' מותנו יתן

ואילך) טענהא משה כשענה [ורק מים" לנו תנו .. מים –zilky–"ואין
בשר  כשהתאוו ממצרים"]; העליתנו זה "למה – כיו"ב מענה עורר

ואילך) ד יא, "(בהעלותך הרי –de`z ee`zd בנ"י גם "ויבכו עי"ז (ורק "
כ, (חקת מרים שמתה לאחרי עסקינן); דאליבי' – שם רש"י וראה גו'".

ואילך) והרי ב – וכפרש"י גו'". ויקהלו (ולכן) לעדה מים הי' "ולא –
(ועד"ז  עצמה בטענתם שגם ולהוסיף, דרפידים. והנסיון המצב זהו

הבעת – התחלתה ב) יד, שלח – שכל)oevxבמרגלים (ולא "לו – –
גו'": מים ואין לחם אין "כי – ואילך) ה כא, (חקת ההר הר לאחרי גו'":

החירות בפי שבשכל).dzlgzdyמשא"כ (ענין קשיא הייתה
וביאורם.22) מסעי אלה דרושי פרשתנו לקו"ת
לקו"ת 23) פרשתנו. ריש ועוד אוה"ח בחיי, גם וראה לה. כ, יחזקאל

נשא. .n"kaeר"פ
ב.24) צג, סנהדרין
וראה 25) לנצח". המות "בלע ח) כה, (ישעי' ונאמר ב. יג, זכרי'

ואילך. מ' ע' תרכ"ח סה"מ
טו.26) ז, מיכה
התחדש 27) מצרים דבגאולת רפי"ב: תש"ח צאתך כימי ד"ה ראה

והוא עקרי xepvdענין zgizt וראה – המאמר. בסוף ועיי"ש דגאולה.
קבלו  מצרים דבגאולת דמבאר סא פרק – מפראג למהר"ל – ה' גבורות

מעלה ואיןדבניzinvrבנ"י כלל.dxwndחורין זה מבטל שלאח"ז דגלות
א. מ, זח"ב ועיין –

"אשר  הוא עשה"ד (שהתחלת מ"ת דלאחרי ממחז"ל ולהעיר
מארמ"צ") mcewהוצאתיך ixhy(ברש"י (הובא מב.(תו"כ כה, בהר

נה). שם, פרש"י
ל.28) יד, בשלח

m`ea" :l"pdkae (*"qqnrxl.hl .ai `a t"dr y"ez d`x .et` mewn dfi`a ± "wvad z` et`ie"a l"fxca ielze "zekeqa" (` .`y) xeciqae .
(13 dxrday) r"aizl mbe (**xwirxacna mzeida 'id dfa jxevdynn.
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שהמדרש לכך כללי, באופן ההסבר, שזהו לומר ויש
כי סוף , ים קריעת  שעד הראשונים  למסעות  במשל רומז
שנגרם למה בדומה  הטומאה  ביטול נגרם  אלו  במסעות 
ירחו" "ירדן עד העמים" ב "מדבר המסעות  מ"ב  בכל
שבשירת מכך גם מובן זה  דבר כדלעיל. בכלל, ובגלות 
יהיו סוף ים  קריעת  של ופחד" שה"אימתה  אומרים  הים 

רש "י29"עד שמפרש  כפי ירדנא ", ית  – קנית זו עם  יעבור 
בהקדמה ומיד לתרגום . dxiydבהתאם  lklאז" 30אומרים

xiyiגם היא  שהכוונה עתיד, בלשון ישראל" ובני משה 
על בפירושו רש "י שדורש  כפי המתים , כשיחיו לשירה

התורה .

.„
Ï˘Ó· ÌÈÙÒÂ ÌÈ˜ÂÈ„

שהיתה סוף , ים  קריעת מצד רק הוא  שדלעיל ההסבר 
xg`lמצרים" היה  סוף  ים שבקריעת  – הללו המסעות

בדומה  העמים ".meiqlמת ", ב "מדבר  המסעות 

ולא המסעות , שלושת  כל  מפורשים  שבמשל כיון אך
לומר, הכרחי סוף , ים  iptlקריעת ,mnvr el` zerqnay

לכל כללי באופן השייכים  פרטים ישנם סוף , ים קריעת 
וגם אלו. מסעות  מנויים  שבגללם ישראל", בני "מסעי
"ישננו", הדוגמאות  בשלוש  מתבטאים  אלו שפרטים 

ראשך". את  ו"חששת "הוקרנו",

נוספים דיוקים על תחילה  להתעכב  יש  זאת , להבין כדי 
זה : במשל

בני מסעי "אלה  המילים  על מתעכב  שהמדרש  מכך א )
ישראל", בני מסעי אלה  נאמר "לכך מסיים  ואף  ישראל",
המסעות נכתבו "למה רש "י, כלשון מוסבר, שבמשל מובן,

– הללו"

ישנם המנויים המסעות  מ "ב  בתוך מובן: dnkואין 
dnkeהסיבה לגביהם  מתאימה לא  שלכאורה  "מקומות "

היכן להם ... "?ipeqirkd31"מנה 

"שהיו בעת  המסעות " כל "מונה המלך במשל, ב )
לו "ואמר הביטוי מן יתרֿעלֿכן: מובן,o`k32חוזרין". "

מקום אותו  אל כשחוזרים  המסעות " כל "מונה  שהוא 
שוב 33עצמו בעוברם  :mze`aהמלך אומר  o`k"המקומות ,

ל"היוo`kישננו, בנמשל הכוונה  מה  להבין: וצריך  ."...
ישראל בני  הרי exfgחוזרים "? `lאלו אלא34במסעות ,

ישראל ? לארץ  והתקרבו הלאה  המשיכו 

.‰
„Â¯È ·ˆÓ Y ˙ÂÚÒÓ‰

הוא : לכך ההסבר

העמים " ב "מדבר לעבור היהודים  שעל ה "מסעות"
יורדים בכלל, והיהודי שהנשמה , כך ידי על נגרמים 
תכלית אמנם , והסתר . העלם  של למקום  רמה מאיגרא
ל"מדבר מכך  שתצמח  התועלת  למען רק  איננה  הירידה

(הזיכוך גםelyהעמים " אלא ישראל ), עבודת ידי על 
הירידה באמצעות  ליהודי הנגרמת  ההתעלות אך35למען .

מורגשים  עצמם המסעות  בעת  זאת, xzqdeבכל  zelbרק .
mzervn`a" – xzeiבאה  xge`n. העליה – "

בכל אך ההתעלות , היא הגלות  שמטרת יודעים  אמנם,
בגלות נמצאים  שכאשר באופן, הוא  זה ענין ביצוע זאת ,

לדבר גורמת  שהיא  (אלא  בירידה לעליה ),`xgחשים  –
שכאשר  ובמצבmi`vnpיוצא , במקום שרויים ב "מסעות "

"לא אשר "מדבר", "הכעיסוני ".36של – שם " אדם ישב 
במאמרו אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  של ועצם37וכלשונו שה"גוף  ,

הוא  (העליון )".jtidהצמצום הרצון

.Â
„ÒÁ ‡È‰ ‰„È¯È‰ Ì‚˘ ¯ÎÈ ‰ÈÏÚ‰ ¯Á‡Ï

עדיין נמצאים כאשר  – אמורים? דברים  במה
מתגלה לעליה , מגיעים  כאשר  אך עצמם . ב "מסעות "
אלא היא אין דבר  של שלאמיתו הגלות , של הפנימיות 

wlgהעליה .38של

ה חוזרין שהיו "כיון בתיאור המשל כוונת  תחילוזוהי
למטה מלמעלה  הירידה  לאחר המסעות ...": כל מונה אביו

מתחילה המסעות , מ "ב  dilrdבכל ± dxfgdמלמטה
"היו39למעלה .oixfeg את "mze`אז כלומר, – המסעות 

העליה מן חלק  הם  הירידה  בדרך המסעות  שגם  .40חשים
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טז.29) טו, שם
א.30) שם,
(רק)31) אירע אלו במסעות כך פרשתנו: ריש אלשיך maexaוראה

כו'. צרות
כבפנים.32) ג"כ לפרשו ויש "כשחזרו". בבמדב"ר:
כאן.33) באלשיך כמפורש
בזכרונם 34) להמקומות חוזרין – שהכוונה י"ל שבדוחק אף

ודיבורם. מחשבתם
ואילך.35) א צא, פרשתנו לקו"ת גם ראה
ו.36) ב, ירמי'

ח"א 37) קונטרסים (סה"מ פ"ב תרצ"א המושלים יאמרו ע"כ ד"ה
ב). קצב,

ח"ה 38) .19 הערה 236 ע' [המתורגם] ח"ג לקו"ש גם ראה
ועוד. ה"מסעות"). (בענין 250 ע' [המתורגם] ח"ו ואילך. 62 ע' [המתורגם]

שהיו 39) כיון כלומר חוזרין שהיו כיון כאן: מרע"ב גם להעיר
לארץ ליכנס `mzeaקרובים zlrnl aeyle.'כו

שב'40) – שברש"י תורה" של ב"יינה – י"ל בפנים המבואר ע"פ
דנשמה: המצבים ב' נגד הם והתנחומא) הדרשן משה (דר' הפירושים

מקום"פירו  של ב"חסדיו איירי הראשון ירידת zraש המסעות,
למטה  הנשמה
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היכן המקומות כל להם  "מנה של המשמעות  זוהי
לנאמר בדומה  "41הכעיסוני ". יאמרו לבוא שלעתיד  ,jce`

"אנפתikה ' אשר  על לקדוש ֿברוךֿהוא יודו  בי", אנפת 

חסד. שזהו  יתגלה  אז כי בי ",

ב "מדבר שה "מסעות " לומר ייתכן כיצד  זאת , בכל

המדרש מקדים  לכך  ועליה? חסד של ענין הם  העמים"
הולך אינו המלך שבן מפני  אפשרי שזה  במשל, ואומר

מכך: יותר  ואף  המלך, עם אלא  ה "מסעות", את  jlndלבד
"ekiledכדי הם ופרטיה  ההליכה כל מכך: יותר  ואף  ,"
"eze`txl,ברור שכך, וכיון ."dnvr dcixidyהיא

חסד .42(בפנימיות )

.Ê
‰ÈÏÚ Y ÌÈ‡ËÁ Ì‚

לגבי מובנים  הדברים  כך : על  לשאול  ניתן לכאורה,
נקבע שכך  כיון כללי, באופן העמים " ל"מדבר הירידה

חסד של ענין שזהו ומובן, המלך, ידי על מלכתחילה
ועליה .

ידי על נגרם  ב "מסעות " "הכעיסוני " של הענין  אבל
i`hg באמצעות גרמו , ישראל כלומר, ,mi`hgישראל.

לומר,43xzeiלירידה הכרחי  ומדוע  מלמעלה . נקבע  מאשר
ירידות  עליה ?`elשגם  לצורך הן

ירידה של  שתיקון נאמר , אם  רקztqepאף  מתאפשר
התוספת ידי על נגרמת  ולכן  יותר , נעלה כח באמצעות 

רק לכאורה, זהו, זאת , בכל בעליה, תוספת  גם בירידה 

התיקון בסוף רק  מתרחש  זה  דבר – ולהבא " "מכאן
שירידה לומר ייתכן כיצד אך dnvrוהעליה . efהיא

dzeinipta? עליה

היא האמת האמצעי44אלא , אדמו"ר שמסביר כפי ,

המדרש45בהרחבה דברי על בהתבססו הפסוק46– 47על

בעץ הראשון אדם  של שחטאו אדם ", בני  על  עלילה  "נורא 
דיצר הרע  גובר "לפעמים – בו" נתלה  "עלילה היה  הדעת 

היצר עליו הסיתו ש "מלמעלה מפני ויחטא" האדם  על הרע 

זה " לחטא להביאו .48הרע 

כי ועונש , ושכר  "בחירה " של לענין סותר זה  ואין

הטוב " על לגבור הרע  לבחינת שיעוררו העליון 49"עזר

וממילא האדם, ידי על מורגש  שאיננו נעלם  באופן הוא 

חפשית היא  איננה50בחירתו ה ' שידיעת כשם  בדיוק  ,
הבחירה את  .51מחייבת 
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ואף –lky בגוף נשמה כבר בהיותם הי' אלו המסעותֿירידות
יום בכל שאומרים עד"ז הוא העמים, בי ycgnובמדבר "שהחזרת

ברי' שנעשה ס"א)dycgנשמתי" ד סי' חאו"ח אדה"ז ואח"ז (שו"ע
א) מז, בחקותי לקו"ת – עילאה (בטהירו היא טהורה בי שנתת "נשמה

דרך יורדת –ומשם בקרבי". (עד) כו' בראת אתה – ההשתל' סדר כל
לו  ושואבת עולה (הנשמה) היא ישן שאדם בשעה ספי"ד: מב"ר ולהעיר

– פי"ב בפדר"א ועד"ז מלמעלה. חיים
שהיו "כיון השני לאחרי oixfegופירוש הנשמה עליית בעת ,"

ירידתה"*
את משה "ויכתוב (א) שבכתוב: הענינים לב' ג"כ mdi`ven[ומתאים

mdirqnl(ב) mdi`venlואלהגו' mdirqn הנשמה ירידת על שקאי – "
א  צא, פרשתנו  בלקו"ת כמבואר מלמטלמ"ע, ועלייתה מלמעלמ"ט

ובכ"מ]**. א. צו, ואילך.
בו  דרש תנחומא "(ורבי רגיל הבלתי רש"י לשון רמז יומתק ועפ"ז

הוא`zxgדרשה) מעוה"ז בעלייתה הנשמה ועבודת מצב כי – "r"i`a
(ועבודה) "דרשה – למטה ירידתה בעת מצבה לגבי [ראה `zxgלגמרי "

בן לי ה' "יוסף בענין אֿב) (שפו, ויחי אחרת".`xgאוה"ת "ממדרגה – "
ע"ד  – כו'" בן בחי' להיות נהפך ונה"ב "שמסט"א מה שהוא ועיי"ש,

הכעיסוני"]. היכן ד"מקומות העלי'
א.41) יב, ישעי'

(42.38 בהערה שצויינו לקו"ש וראה סי"א. אגה"ק ראה
הוא הי 43) שנה ארבעים במדבר הליכתם שכללות בלבד זו שלא ינו

לפני  "הכעיסו מהם בכו"כ גופא. המסעות גם הנה המרגלים, חטא מפני
דברים). ר"פ רש"י (לשון המקום"

ואילך.44) 66 ע' ח"ה [המתורגם] לקו"ש גם ראה – לקמן בהבא
ח"א 45) לאדהאמ"צ  שעה"ת ואילך. פ"י לך ויתן ד"ה תולדות תו"ח

(קה"ת, לאדה"ז הערפל אל נגש ומשה ד"ה ג"כ וראה ואילך. ד כ,
בסה"מ  וביאורו לך ויתן ד"ה א'יז). ע' יתרו (אוה"ת פ"ה תשכ"ה)

ואילך. רסז ע' להצ"צ מביאוה"ז ג"כ ולהעיר תקס"ב.
הקב"ה 46) עליהן מתחרט ד' ב: נב, סוכה וראה ד. וישב תנחומא

הרעתי. ואשר דכתיב הרע יצר כו' שבראם
ה.47) סו, תהלים
הבא 48) משא"כ רסח): (ע' שם בביאוה"ז [אבל א. יג, שם תו"ח

ואכ"מ]. ח"ו. מסייעין לא אבל לו פותחין לטמא
ד.49) טו, שם תו"ח
ב)50) טז, (נדה במשארז"ל הביאור "לאשזהו ורשע ",xn`wדצדיק

(בדיבור) בגילוי באה שלמעלה הידיעה האדם dgixknדכאשר את היא
שם. שעה"ת פי"ג. שם תו"ח –

ואילך.51) פי"א שם תו"ח בכ"ז רסהֿו).ראה (ע' שם ביאוה"ז
(וש"נ). שם לקו"ש

cr ecled mein .. mde" ,mc` lk lv` zerqn a"nd mpyic ,(b"kq (z"dw) aeh my xzkl zetqed .epzyxt yix mixt` dpgn lbca `aed) h"yrad zxez d`x (*
."enler l` eaey

dkynd epipr "dyn" ik ± `negpz iaxe oyxcd dyn 'x ± miyexitd ilra zeny mb wizrn i"yxy df (`) :(i"yxay "dxez ly dpii"a) k"b x`al yi f"tr (**
.dcixid ixg`ly 'ilrd i"r dcixid lr ± "dngp" oeyln ,`negpz iaxe .h"nlrnln

dyn 'x ly eceqin" i"yx oeyl (a)yxc .. oyxcdeadyxc(dcixil zkiiyd) ze`ivnd zlgzd ± d`ixad mlerl dni`zn dyxc ± dxezc "q"cxt"a ik :"'ek
zeppeazdd i"r `ed izn` cegi zenilyl cre 'ilrd zlgzde ."dz`xa dz`" `id ef dlgzdc (dxrdd mipta) l"pke .dnypdc`xapy'ek yil oi`nmlerlejxac 'd

.(dkex`a `"degidy) 'ek avp
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ירידות  שגם  אפוא, תחילה`elיוצא  בכוונה ,52הן
" יושג  החטא  על  התשובה  מןoexziשבאמצעות האור 

לזכויות . הזדונות  הפיכת  ידי על החושך",

.Á
ÈÂÏ‚· ÍÏÓ‰ ÏÈ·Â‰ ÌÈÂ˘‡¯‰ ˙ÂÚÒÓ· ˜¯

ב "מקומות ההתדרדרות  של הסוגים שני שבין  ההבדל
מורגש  שבהם המסעות  (א) – הכעיסוני" ielbaהיכן

jlndyתוצאה הם  שבגלוי  המסעות  (ב ) למקום"; "הוליכו

– מוסתר  הוא  "הוליכו" שהמלך והענין האדם , בחירת  של
סוף ים קריעת  לפני אשר המסעות  שבין בהבדל  מתבטא 

סוף : ים  קריעת  שלאחר אלו לבין

פרסות53חז"ל שעלו כיון ישראל , זכו ש "אילו אומרים

המסעות כלומר, לארץ ". נכנסים  היו הים , מן רגליהם 

עקב – "זכו" שלא  מכך  תוצאה  הם  סוף  ים קריעת  שלאחר 
היו סוף ים  קריעת  שלפני  המסעות  ואילו החטאים .

ישראל". "זכו אילו גם  מתקיימים 

ים לאחר התחיל ממש  ה "מדבר" הוא : לכך ההסבר 

מקום 54סוף הוא סוף  ים  עד נסעו שבו המקום  .xarnבין
מדבר לבין (מצרים) .55ישוב 

היא ברוחניות  הדברים  הוא56משמעות  "מדבר" :

"לא אשר (36מקום  אדם  מקוםoeilrd57ישב  – שם " (
הדרךcbepndטומאה  ואילו הקדוש ֿברוךֿהוא. לרצון

מקום  איננה  למדבר אבלaeyiהמוליכה  העליון"), (ל"אדם
איננו הקדוש ֿברוךֿהואcbepnגם  של58לרצון  סדר  זהו :

התורה פי על מלמעלה , מלכתחילה  שנקבע  .59ירידה 

ההסבר  ielbdeזהו heytdהדוגמאות ששלוש  לכך
כי סוף , ים  קריעת  שעד המסעות  שלושת  כנגד הן שבמשל 

בנו  את  המלך הוביל אלו במסעות  ואילוielbaרק  .
ישראל, בני בחירת של תוצאה הם  האחרים  המסעות 

זכו". ל"לא שגרמה

.Ë
‰¯ÈÁ· ÌÂÈ˜ Í¯ÂˆÏ ÌÈÈÚ ‰˘ÂÏ˘ Y ˙Â‡Ó‚Â„‰ ˘ÂÏ˘

˙È˘ÙÁ
"הוליכו" המלך שבהם  המסעות  שלושת משמעות 

"ישננו", שבמשל: הדוגמאות  בשלוש  מתבטאת  בגלוי

אלו (כל ראשך". את  ו"חששת  של`mpi"הוקרנו", מצבים 
אמיתי שקשור60"חולה " ,`hgl61את "חששת  ואף  ,

רש "י שאומר כפי ממש , "חולי " איננו מאמר62ראשך" על
חששא 62חז"ל "מיחוש , – מיחוש ..." לפיnlra`"כל

– וקל") שעה 

של באופן  תהיה  ישראל של  הרוחנית  שעבודתם  כדי 
לפניך... נתתי והמות  שלושהzxgae...63"החיים  דרושים ,"

miyecig:

צריכה  הנשמה וגילויzcxl(א ) אור  של ממקום

תיתכן לא  כן שאילולא האור, והעדר הסתר של ל"מקום "
" של בהיפךzendeמציאות  בחירה  המאפשרת נתתי",

ר "ל. החיים

" גם  להיות  צריך  זאת , עם  miigd...jiptl(ב ) izzp– "
הסתר מקום בתוך להיות  צריכה השפעהולכן גם  האור ת 

הרחמים " מידת  בו "שיתף  – אור .64של

תהיה שהבחירה  כדי הנפשziytg(ג) גם  צריכה 

zindadבעלת invrלהיות lky" תועלת" למצוא  שיוכל ,

ר"ל והחיים  האור ב"מות "65בהיפך הבחירה  אילו שהרי ,
איננה וזוהי  שויון, כאן  היה  לא  הרגשות , בגלל רק  היתה
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הקב"ה 52) צפה עולם של ברייתו "מתחלת ח) פ"ג, (ספ"ב. ב"ר ראה
כו'". חפץ מהם באיזה יודע "איני (ספ"ב) ושם רשעים". של ומעשיהן כו'
הבעש"ט  בס' הועתק – וכו' יוסף פורת ובן (צפע"נ הבעש"ט תורת וראה
מצד  שניכר האור יתרון מעלת מצד שהוא ואילך) סמ"א בראשית פ'

עיי"ש. החושך,
ב.53) א, דברים ספרי
(54" הוא "איתם" הוא dvwaשהרי החירות לפי ומאיתם המדבר",

יד, בשלח (פרש"י פיתום" "הוא החירות ופי מצרים" לצד "לאחוריהם
ח. לג, פרשתנו כב. טו, בשלח וראה ב).

מדבר55) ג"כ נק' שבכללות mixvn)אף aeyi jxra) בשלח ראה –
ג. .cereיד,

שדה 56) ובחי' מושב, עיר בחי' באדם יש ב: לב, ראה לקו"ת ראה
ומדבר.
ובכ"מ.57) שם. ראה ג. כ, נשא לקו"ת
(58c"r(א (צב, מסעי לאלה בביאור פרשתנו בלקו"ת ההפרש מ"ש

(הרחוק  מ"ת ולאחרי ק"נ) – לישוב הקרוב (במדבר מ"ת עד המסעות בין
דשדה  ב) תתנט, א. (רג, ויצא אוה"ת וראה הטמאות). קליפות ג' – מישוב

ממנה". יונקת ק"נ שגם המל' כללות "הוא למדבר) עיר בין (הממוצע
בלקו"ת 59) [צויין בשדה לשוח יצחק ויצא ד"ה ח"ש מתו"א להעיר

אפי' .. בחשך נשתלשלה ש"התורה מה היא שדה דבחי' סע"ד] שם, ראה
עיי"ש. כו'" בשקר

כמה 60) כי י"ל, – המסעות לפני גם "חולה" הבן שבמשל ומה
ד"ה  – ובארוכה וירא. פ' (טעהמ"צ האריז"ל וכמ"ש ב"חולה", דרגות
ואילך)) 201 ע' תש"ג השיחות בס' (נדפס תרנ"ג בינה שערי חמשים
למעלה  שנשמה בעניננו, וכן הנו"ן. שער לו שחסר מ"ט בגימטריא דחולה
שע"י  העלי' לה חסרה שעדיין מפני "חולה" נק' למטה ירידתה קודם

למטה. הירידה
מהרז"ו 61) וראה יצה"ר. זה חולי ה"ג): (פי"ד שבת ירוש' ראה

כאן. לבמדב"ר
א.62) יא, שבת
יט.63) ל, נצבים
ר"פ 64) פרש"י השביעי. בחודש פ' פס"ר טו. פי"ב, ב"ר – כמרז"ל

תרנ"ט. ישראל שובה בד"ה בארוכה נת' בראשית.
תר"ס.65) מלכותך כבוד ד"ה בארוכה ראה
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של השכל, היה כזה  שבמצב  כיון  במיוחד חפשית , בחירה 
במהותו האדם  כי  הרגש , על  תמיד מתגבר האלקית , הנפש 

שכלי. הוא 

"הוקרנו", "ישננו", – הדוגמאות  שלוש  הן ואלה 
מששים "אחד שהיא שינה, (א ) ראשך": את  ו"חששת 

הסתרה66למיתה " על  מראה  וכו', שכל העדר  העדר.67, ,
הגילוי כלול האלקות  צמצום  בתוך – "הוקרנו" ,68(ב )

" שהיא הרחמים, מידת  עמו  עוצמתוzxxwn"69שיתף  את
" (ג) הצמצום . שלzyygשל השכל  זהו – ראשך" את 

ר "ל. ב "מות " בחירה  המאפשר הבהמית, הנפש 

ו "הוקרנו" "ישננו" הדוגמאות  כתובות מדוע מובן בכך
כי – יחיד בלשון ראשך" את  "חששת ואילו  רבים , בלשון

מצד גם  ישנם שבתוכו והגילוי ואילוjlndהצמצום ,
הקשור  ענין הוא ראשך" את  בלבד.oal"חששת המלך

.È
ÍÏÓ‰ ˙ÂÂÎ Ì‰ ˙ÂÚÒÓ‰ ÏÎ

בחירת של תוצאה  הן שבגלוי הירידות , גם  כאמור,
בירידות  אבל המלך. כוונת  בעצם הן  הענין`elהאדם ,

נסתר. הוא  "הוליכו" שהמלך

כל של ה"כלל" הם הללו המסעות  שלושת  לכן 

של לאמיתו הן יותר  המאוחרות  הירידות גם כי המסעות ,
"הוליכו". המלך שאליו המצב  מן תוצאה  דבר

על בפירושו שרש "י , לכך  הסיבה  שזוהי לומר, ויש
תורה " של  "יינה  – לאח 70התורה  מוסיף , ציטוט – ר

המילה את  המדרש , מן ראשך" את  "חששת המילים 
"'eke"71 שגם רומז, הוא  בכך :jynddאת "חששת  של

בחירתו עקב  ממש  "חולה" המלך  בן של היותו – ראשך"
מן חלק הוא גם  אלא  הבן, מצד רק  איננו – החפשית 

" המלך שבהם  לרפאותו".ekiledהמסעות  ..

המלך שבן כדי  רק  היא  ה "חולי" שכוונת מובן, לפיכך
נעשות ש "זדונות  באופן שנתרפא, חולה  של למעלה יגיע 

כזכויות " ש "נעקר72לו אלא  ולהבא ", "מכאן רק  ולא  ,
הכוונה ezligzn73עוונו היתה  שזו כיון ,"dligzkln.

בסיום צדקנו, משיח  בביאת  ובשלמות  בגלוי ייעשה זה 
השמש "כצאת יתגלה  – חוזרין" "היו של המצב 

של74בגבורתו" והפנימית  האמיתית המשמעות  –
ממש . בקרוב  הגלות , "מסעות "

,d"kyz `"pn 'de n"ehn t"y zegiyn)
(*`"lyz ipbl iz`a d"c

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

ב.66) נז, ברכות
(מגילה 67) ארז"ל הרי – (3 הערה לעיל (וראה "ישבנו" להגירסא גם

"אין  סע"א) לשוןכא, אלא לקו"ש dakrישיבה החסידות ע"ד וראה ."
ואילך, 93 ע' [המתורגם] .p"yeח"ז

תער"ב 68) (בהמשך תרע"ה השבועות חג מאמרי בארוכה ראה
תש"ד. חגה"ש ח"ב).

לתוכן 69) יתן ד"אם שם) ב"ר – המשל (בביאור שם שובה ד"ה ראה
שלח". פ' מ"הרמ"ז ועיי"ש מדה"ר". בחינת הוא .. צונן

כד.70) ע' יום היום
(71) התנחומא להמשך כוונתו הקב"ה lynpdבפשטות א"ל "כך (

כבפנים. י"ל שבפרש"י, תורה" של "יינה ע"פ אבל – כו'"
ב.72) פו, יומא
מאהבה.73) כאן ד"ה א) (שם, יומא לקו"ש פרש"י בארוכה וראה

ואילך. 185 ע' חי"ז
פכ"ו.74) תניא ראה לא. ה, שופטים

.jli`e hnw 'r d"g hweln n"dqa qtcp (*

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ft sc `nei(iriax meil)

jkitl ,ecbp iz`hgy `eddéa òât .déì éñeiôì àðà ìéæéàybt - ¥¦£¨§©¥¥¨©¥
eze`déì øîà ,øî ìéæà à÷ àëéäì déì øîà ,àðeä áøaxéñeiôì ©¨¨©¥§¥¨¨¨¦©¨©¥§©¥

øîà .àéðìôìzrk ,`ped axàaà ìéæà[ax-]àLôð ìè÷éîì- ¦§¨§¨¨©¨¦©¨§¦§©©§¨
.zeniy eyiprdl xnelk ,ytpd z` bexdlìæàaxdéåléò í÷å- ¨©§¨¦¨¥

,gahd cil cnrpàLéø éìt à÷å áéúé äåäayei gahd did - £¨¨¦§¨¨¥¥¨
,dnda y`x zenvr xaeyedééæçå déðéò éìceipir z` diabd - ¨¥¥¥§©§¥

,ax z` d`xedéì øîàm`d ,leflfaìéæ ,zà àaà,jl -éì úéì ¨©¥©¨©§¦¥¦
Cãäa àúléî.jnr wqr il oi` -àLéø éìt à÷c éãäaick jez - ¦§¨©£¨©£¥§¨¨¥¥¨

,dndad zenvr z` xayyàîøb èéîzLéà,mvr dhnyp - ¦§§¦©§¨
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המשך ביאור למס' יומא ליום רביעי עמ' א



כט

בראשית מט, יד-טו – יששכר חמור גרם רבץ בין 
המשפתים. וירא מנוחה כי טוב ואת הארץ כי נעמה 

ויט שכמו לסבל ויהי למס עבד

ויש להבין1:

ואחסין כו' ירותא  א( התחיל בירושה כמו שאמר 

כו', כמ"ש להנחיל שהוא ירושה, ומסיים באגר שהוא 
שכר, וכן ביששכר הוא שכר, יש שכר.

ב( גם, מהו טב עלאה?

ג( גם, למה כפל עוד הפעם, ומאי איהו יש?

שהוא   – ירושה  ענין  שייך  מה  להבין,  צריך  גם  ד( 

כשאיזה מי מת שאז שייך לומר שיורש אותו – בכאן?

בענין  ע"א  רט"ז2  דף  לעיל  עפמ"ש  י"ל,  והענין 

עלמין,  ירותת  לון  לאחסין  ארץ  יירשו  לעולם  צדיקים 

בעלמא דאתי לאתענגא בההוא עלמא, כמה דכתיב אז 

1( מביא כאן ד' שאלות, ולפי הביאור בפנים יבואר עוד ה' דיוקים, 

והם:

דמשתדלי  עלמא  בני  אינן  “זכאין  ירושה  בענין  מתחיל  דהזהר  ה( 

באורייתא", וכן לקמן "דלא פסק מימוי לעלמין", משא"כ בסוף בענין 

באורייתא"  משתדלי  דאינון  אגרא  הוא  "דא  רק  כתב  "אגר"  השכר 

בלי תיבת "בני עלמא", דלא כתוב "דא הוא אגרא דאינן בני עלמא 

דמשתדלי באורייתא", מה טעם החילוק?

ו( בתחלה נקט "להנחיל אוהבי יש, מאי יש, דא עלמא דאתי" והיינו 

יש- ם "יששכר"  וכאן אינו מפרש דזהו מרומז בהׁשֵ הש"י עולמות, 

מוסיף  יש",  איהו  "ומאי  השני'  בפעם  כשנקט  בסוף  משא"כ  שכר, 

ם יששכר "יש-שכר", מה טעם החילוק דרק  ומפרש דהוא מרומז בהׁשֵ

ם "יששכר"? בפעם השני' מרמז הש"י עולמות בׁשֵ

ז( מתחלה כתוב בזהר "להנחיל אוהבי יש, מאי יש", ותיבת "יש" 

כתוב בלי סימן ראשי תיבות, משא"כ בפעם הב' כתוב "ומאי איהו 

י"ש", כתוב י"ש בסימן ראשי תיבות )וכן בסוף י"ש(, מה טעם דיוק 

החילוק?

אחרא",  נש  בר  ביה  זכי  דלא  עילאה  טב  אגר  "ונטל  במ"ש  ח( 

דלכאורה קשה, על מי הכוונה "בר נש אחרא", אם על בני אדם דאינם 

משתדלים באורייתא, הרי זה פשיטא, למה יקבלו שכר, ואם קאי על 

בני עלמא דמשתדלי באורייתא א"כ קשה למה אינם מקבלים שכר, 

ולמה הם נקראים עדיין "בר נש אחרא"?

ב'  ב' בפנים "מהו טב עלאה"?, דהוא בפרטיות  ט( בביאור שאלה 

שאלות:

1( במ"ש "ונטל אגר טב" למה בה"שכר" – אגר, מוסף "טב", דהוא 

שכר טוב, ולעיל בירושה אינו מוסיף טב, ומשמע דבירושה אכן אינו 

נק' "טב", ולמה?

2( למה מוסיף "טב עלאה", מהו הדיוק עלאה?

וע"ז מבאר )כבפנים(.

2( זהר חלק א'. ויחי יעקב וגו', רבי חייא פתח ואמר )לפרש מש"כ( 

אינון  זכאין  )ואמר(  וגומר  ארץ  יירשו  לעולם  צדיקים  כלם  ועמך 

ישראל יתיר מכל עמין )אשריהם ישראל יותר מכל העמים(, דקדשא 

בריך הוא קרא לון צדיקים )שהקב"ה קרא אותם צדיקים(, לאחסין 

)וזו  דאתי  בעלמא  עולם(,  ירושת  להם  )להנחיל  עלמין  ירותת  לון 

הירושה היא הנקראת עולם הבא(, לאתענגא בההוא עלמא )להתענג 

בעולם העליון(, כמה דכתיב אז תתענג על יהו"ה, ע"ש.

תתענג על ה', ובנצוצי אורות שם או"ק א'3 בשם הרמ"ז 

ובההוא  בא,  שכבר  בעוה"ב  הוא  דאתי  שבעלמא 

עלמא הוא בבחי' לעתיד לבוא ע"ש.
והיינו:

בא5  שכבר  דתבונה  נה"י  4הוא  הבא,  עולם 

וסוד לעתיד לבוא,  עלמין ב' משמע, והם סוד עולם הבא  וז"ל:   )3

וזה הב' נקרא ההוא עלמא שעדיין לא נגלה ועדיין לא בא וגם הוא 

סוד על ה' ממש, כי עוה"ב הוא בתוכו עולם שכבר בא. הרמ"ז בכ"י.

וראה לקוטי תורה פרשת ראה כב, ג. אור התורה פרשת כי תצא עמוד 

תתקמב דעולם הבא הוא גן עדן, ולעתיד לבוא היינו תחיית המתים. 

ועיין לקמן הערות 17. 18.

ואם  אב  בין  החילוק  )בקיצור(  ביאור  לקמן:  להמובא  הקדמה   )4

בחי'  ובין  לבוא,  דלעתיד  הנקרא ה"שכר"   – עילאין  ובינה(  )חכמה 

ישראל סבא ותבונה – הנק' עולם הבא:

מבואר בחסידות )ראה ביאורי הזהר לאדמו"ר האמצעי פרשת ויצא 

עמוד מ, א )קה"ת ה'תשע"ה(. המשך תער"ב חלק א' עמוד רס ואילך. 

ובינה  דבחכמה  ועוד(,  תשע"א(.  )קה"ת  שלח  עמוד  תרס"ו  המשך 

)מוחין-שכל( ישנם שני שלבים כלליים, והם:

ההתעסקות  והיא  השכלה,  עצם  המוחין,  עצם  קליטת   – א'  שלב 

בהשגת והבנת הענין כמו שהוא בעצם השכלת הדבר, מבלי לקבוע 

 – התוצאות  האם  )היינו  הדבר  אל  להתייחס  צריך  האדם  כיצד 

מההשכלה והבנתו יהי' לחסד – אהבה, או לגבורה – יראה וכיוצא 

בו(.

של  ה"מדות"  היינו  ובינה,  החכמה  והתגלות  התפשטות   – ב'  שלב 

הנוטה  בשכלו  הקביעה  כלומר,  הדבר,  של  והבכן  המסקנא  השכל, 

לחסד או לגבורה )אהבה, או יראה(, ושלב זה שהשכל כבר מתייחס 

אל הענין המדות, זהו שנקרא "תבונה".

נרמז בתיבת "תבונה" )כדלקמן( תבונה אותיות "בן ובת"  זה  ודבר 

והם נרמזים למדות אהבה ויראה )ראה תניא פרק מג )עמוד סב, א( 

ועוד(. האהבה )חסד( נק' בן בחי' זכר, והיראה )גבורה( נק' בת, בחי' 

נקבה.

והנה השלב הראשון נק' אב ואם )חכמה ובינה( עילאין, ושלב הב' 

נק' ישראל סבא ותבונה.

ובפרטיות:

נק'  שבבינה  מדות  ובחי'  סבא,  ישראל  נק'  שבחכמה  מדות  בחי' 

תבונה. ראה הערה 6 בביאור נה"י דתבונה.

5( נה"י דתבונה שכבר בא ונתלבשה בז"א. פירוש: מבואר בחסידות 

)אור התורה חקת עמוד תתיח. המשך תער"ב חלק ג עמוד א'רנא – 

מובא לקמן, ועוד( דיש ב' בחינות, והם:

א( נה"י דבינה, )הנק' ג"כ נה"י דאימא(.

ב( נה"י דתבונה.

והביאור )בקיצור(: רואים במשל גשמי, אדם העוסק עם ענין שכלי 

)ע"ד הב' שלבים בהערה 5(, יש שני אופנים:

שאינו  עד  ההשכלה,  בעיון  ומלובש  עסוק  כ"כ  הוא  שלפעמים  א( 

לגמרי.  תפוס  עד שהוא  דבוק בהענין,  כ"כ  והוא  עצמו,  מרגיש את 

ראה הביאור בלקוטי שיחות חלק ג עמוד 859.

וראה לשון התורה אור דף כג, א וז"ל: כנראה בחוש במי שהוא בעל 

גודל  מחמת  לפניו  החולפים  בעסקים  כלל  מרגיש  שאינו  מחשבה 

חייא  דר'  בעובדא  במדרש  וכמ"ש  בהמחשבה.  לו  שיש  התקשרות 

רבה. וכן גבי רבא )בפ' אר"ע – שבת פח, א( דהוה מעיין בשמעתי' 

כו'. וכן משה שהי' כבד פה וכבד לשון, דהיינו שלגודל התקשרותו 

ילקוט לוי יצחק על התורה



ל

שנתלבשו בז"א, כי נה"י6 דתבונה נתרוקנו מאורותיהם 

עצמם, שנעשו מתים, ומתלבשים7 בז"א, שנעשים עצם 

בחי'  שהיא  כו'  משפיע  להיות  יכול  הי'  לא  מה  ונחנו  בטול  בבחי' 

הדבור כו', ע"ש.

ב( ואם האדם רוצה שהמחשבה והשכל יפעול על המדות שלו, אז 

הוא צריך להפסיק העיון, ולראות הבכן – המדות – של השכל, וזהו 

נק' "נה"י דאימא נעשים מוחין לז"א" )המדות(.

בתוך  ומקושר  דבוק  שהוא  דבינה"  "נה"י  נק'  הא'  והבחי'  הדרגא 

ההשכלה. ומדות ה"נצח" כאן הכוונה שמנצח על המניעות להבנת 

הענין, ו"יסוד" פירושו שמקשר עצמו לגמרי לתוך עיון ההשכלה.

והדרגא הב' שהוא מסתלק )הנק' מיתה כדלקמן( מבחי' בינה, ויורד 

היינו  בז"א  ונתלבשה  בא  דתבונה שכבר  נה"י  וזהו   – לבחי' מדות 

האיך שהשכל משפיע ונותן חיות על המדות. ראה הערה 8.

6( ראה הביאור המשך תער"ב ח"ג עמוד א'רנא וז"ל: דהנה התורה 

חכמה  שהיא  פי'  דז"א  חב"ד  בחי'  ה"ז  מוחין,  בחי'  שהיא  הגם 

שבהנהגת המדות כו', שהרי התורה הנגלית היא פסקי המדות כשר 

מותר  כשר  דהיינו  המדות,  בחי'  שהן  זכאי  חייב  טהור  טמא  פסול 

אותו הדבר למעלה  וימין מקרבת שיתעלה  הן מבחי' החסד  וטהור 

דשמאל  הגבו'  מבחי'  הוא  וטמא  אסור  ופסול  באלקות,  נכלל  ויהי' 

כו',  דוקא  הדחי'  ע"י  הוא  שלהם  והבירור  להתעלות  שא"א  דוחה 

סדרי משנה  וזהו שהן שתא  כו',  ואסור  מותר  בפי'  וכמ"ש בסש"ב 

מבחי' ששה מדות עליונות כו', וכ"ז הוא ע"פ החכמה שבתורה שזה 

יהי' כשר וזה יהי' פסול כו'.

אבל החכמה שבזה היא בחי' מוחין שבמדות לבד, שזהו מה שנה"י 

דאימא נעשים מוחין לז"א ובתוכם מתלבש בחי' נו"ה דאבא.

אך זהו שמתעלמים בבחי' נה"י דאימא וכידוע דנה"י הוא בחי' לבוש 

המעלים כו', ובחי' נה"י דאימא המתלבשים בזה זהו רק בחי' הכלים 

שער  בע"ח  וכמ"ש  כו',  מהם  מסתלקים  דאימא  שהאורות  לאחר 

שממית  במי  אלא  מתקיימת  התורה  אין  מארז"ל  בפי'  פ"ג  המוחין 

והקיום שלו הם  ז"א שהוא תורה שבכתב,  עצמו, דתורה היא בחי' 

המוחין, ואין התורה יכול להתקיים להיות לו מוחין אלא ע"י בינה 

נה"י  כי  התורה,  בשביל  עצמה  ממיתה  היא  אשר  כנודע(  מי  )הנק' 

שלה מסתלקים האורות שלה ונשארין כמתים כלים בלי עצמות וגוף 

בלי נשמה, ועושה כן בשביל התורה שהוא ז"א כדי שילבישו בתוכה 

המוחין שהם הקיום שלו כו', והיינו שהאורות הן של ז"א עצמו כו', 

וי"ל שזהו מה שהמוחין מתהפכין ונעשים מהות מדה כו' וכמשנת"ל, 

וזהו שהאורות הן מז"א עצמו כו', ע"ש. עיין גם אור התורה פרשת 

חוקת עמוד תתיח. וראה הערה 8.

ידוע  וז"ל:  לוי יצחק על תנ"ך ומאחז"ל עמוד קכח  7( ראה לקוטי 

במי  אלא  מתקיימת  התורה  אין  באהל  ימות  כי  אדם  ע"פ  מארז"ל 

שממית עצמו עלי', ופירש בע"ח שער המוחין פ"ג, דתורה הוא ז"א 

תושב"כ, והקיום שלו הם המוחין, ואין התורה יכול להתקיים להיות 

לו מוחין המקיים אותו אלא ע"י בינה הנקראת מי כנודע אשר היא 

ממיתה עצמה בשביל התורה, כי נה"י שלה מסתלקין האורות שלה 

ונשארין במתים כלים בלי עצמות וגוף בלי נשמה, ועושה כן בשביל 

שלו  הקיום  שהם  המוחין  בתוכה  שיתלבשו  כדי  ז"א  שהוא  התורה 

ע"ש.

ולכאורה צ"ל, מהו ההפרש בין התורה שהיא בחי' ז"א, לגבי הקיום 

דהתורה שהוא המוחין דז"א.

כמו  דתורה,  הנגלה  בחי'  היינו  ז"א,  שהתורה  דמה  הוא,  הענין  אך 

ירדה במדות לברר כשר  השמים כסאי שקאי על תורה כמו שתורה 

הנובלות  הוא  ובכלל  והנגלות,  נגלה,  שהוא  ז"א  והיינו  כו',  פסול 

מעצמיו ובשר מבשרו.

שנק'  עלאה,  דבינה  נה"י  הוא  לבוא,  ולעתיד 
לעת"ל שעדיין לא באו, וכמ"ש בע"ח8 שער הזיווגים 

סמוך לסו"פ ה' ע"ש.

ועד"ז יתפרש גם כאן.

והוא, כי בפסוק להנחיל כו' כתיב ב' פעמים יש, א' 

מפורש, ב' בסופי תיבות אוהבי יש שהוא ג"כ יש.

הנה י"ש המפורש הוא עלמא דאתי, נה"י דתבונה, 

ונקרא יש, האות ש'9 רומז על נה"י דתבונה10, ואות י'11 

רומז על חכמה, ישראל סבא המתלבש בנה"י דתבונה, 

כי ב"י" דחכמה ישראל סבא נברא12 עוה"ב דתבונה.

ירושה  בבחי'  הם  דתבונה,  נה"י  דעוה"ב,  זו  ובחי' 

בז"א, והוא מה שז"א הבן יורש את אמו נה"י דתבונה 

כמתים,  ונעשו  עצמם  מאורותיהם  שנתרוקנו  שמתו, 

דחו"ב וכנ"ל. והקיום דתורה דהיינו המוחין דז"א, שהמוחין הוא מה 

שנמשך לו מחו"ב, דהיינו מהפנים דחו"ב )כי מהאחוריים דחו"ב אין 

קיום התורה, כי מצד האחוריים יש שכחה כמ"ש בע"ח שער הזווגים 

פ"ו( היינו פנימיות התורה, שפנימיות התורה הוא מהפנים דחו"ב, 

כמו  )בדוגמא  דתורה,  הנגלה  את  מקיים  התורה  דפנימיות  זו  ובחי' 

שמלח מקיים את הבשר לימים רבים, ופנימיות התורה הוא בחי' מלח 

כמ"ש בלקו"ת ]ויקרא ג, ד[ בד"ה ולא תשבית מלח ובהביאור ]שם 

ד, ב[ ע"ש(. והנה הקיום דתורה תלוי במי שממית עצמו עלי', דהיינו 

שבינה הנקראת מי מתרוקנים נה"י שלה מאורותיהם ונעשים כמתים 

ומתלבשים בנה"י המוחין דז"א, דהיינו פנימיות התורה, ע"ש. ראה 

גם הערה 16.

נמצא דעפ"י ביאור הלקוטי לוי יצחק, יש ג' דרגות:

א( בחי' התורה דז"א – נגלה דתורה ה"ששה" מדות )שהו"ע נובלות 

דחו"ב(.

ד"תבונה"  נה"י  הנקרא  לז"א,  מוחין  שנעשו  דאימא  נה"י  בחי'  ב( 

הנגלה  ומקיים  המחי'   – חסידות   – התורה  פנימיות  היינו  )עוה"ב(, 

דתורה.

ג( בחי' נה"י דאימא עצמה – בינה עילאה, הוא פנימיות ונסתר דתורה 

כשלעצמה )גילוי דלעתיד(, וד"ל.

ויששכר זכה לכל הדרגות שבתורה כדלקמן.

8( שער טו.

9( פירוש: אות "ש" במספר קטן הוא ג', והוא כנגד ה"ג" בחי' "נצח 

הוד יסוד" דתבונה.

ראה  כאן(.  יצחק  לוי  )לקוטי  דתש"ר”.  השיני"ן  בענין  “כידוע   )10

שפט.  עמוד  שמות-דברים  לזהר  הערות  יצחק  לוי  לקוטי  הביאור 

ועמוד יג ואילך.

11( ראה תניא – אגרת התשובה פרק ד.

12( פירוש: רז"ל אמרו )מנחות כט, ב. ב"ר פי"ב, י( דבאות י' נברא 

העולם הבא, ומבאר כאן דכמו שיש )כנ"ל הערה 5( ב' בחי' בחכמה 

א( חכמה עילאה, ב( ישראל סבא – המדות שבחכמה, כמו כן בהאות 

י' המרמז לחכמה יש ב' בחי'. דיש שני אותיות י', מאות י' – ישראל 

– אבא עילאה  י'  – עולם הבא, מאות  תבונה  נברא בחי'  סבא, מזה 

מזה בא בינה עילאה – בחי' לעתיד לבוא כדלקמן. וראה אור התורה 

חנוכה עמוד 628.

ילקוט לוי יצחק על התורה
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וכמ"ש בעץ חיים13 שער המוחין פ"ג ובשער 14דרושי 

הצלם דרוש ג'. ע"ש.

ויש הנרמז בסופי תיבות אוהבי יש, הוא בחי' נה"י 
דבינה עלאה. אות ש' נה"י דאימא עלאה, ואות י' הוא 

אבא עלאה המתלבש בהם. ובחינה זו תהי' רק לע"ל, 

זהו שהוא בסופי תיבות דהיינו שלבסוף יהי' זה ולא 

עתה.

כשיש  שהוא  ירושה,  לומר15  שייך  לא  זו  בחי'  ועל 

נה"י  )רק  מתו  לא  עלאה  דאימא  נה"י  הרי  כי  מיתה, 

דתבונה( רק הם בבחי' קבלת שכר בז"א. והוא אגר טב 

מינה16  שמתבונה  דתבונה  נה"י  כי  דוקא,  טב  עלאה, 
דינין מתערין בסופה, לא יתכן לקרותם טב. גם הרי הם 

מתו ואיך שייך לקרותם טב אחר שנתרוקנו מאורותיהם 

עצמם.

כמ"ש  רחמים  כולה  שהיא  עלאה,  דבינה  נה"י  אך 

טב,  לקרותם  יתכן  ע"ש,  פ"ו  הזיווגים  שער  בע"ח17 

והוא טב עלאה, כי בינה היא עליונה דהיינו ו' ספירות18 

תחתונים19  הד'  היא  תבונה  )משא"כ  בכלל,  דבינה 

13( שער כ.

14( שער כה.

15( ראה גם לקוטי לוי יצחק ליקוטים על פסוקי תנ"ך ומאחז"ל עמוד 

שרשה  תורה  יעקב,  קהלת  מורשה  משה  לנו  צוה  תורה  וז"ל:  קכח 

מחכמה  שרשם  והנסתר  הנגלה  שבתורה  הבחי'  ב'  ובינה,  מחכמה 

מהפנים  הוא  והנסתר  ובינה,  דחכמה  מאחוריים  הוא  הנגלה  ובינה, 

דחכמה ובינה, וזהו תורה צוה כו' הוא הנסתר דתורה, מורשה קהלת 

יעקב הנגלה דתורה, כי הנגלה הוא בחי' ירושה מהמתים דתהו דהיינו 

הוא  דנגלה  וכנ"ל  דחו"ב,  האחוריים  גם  אז  שנפלו  התוהו  ממיתת 

הנובלות דחו"ב, ע"ש.

ביאורי  תרכ.  עמוד  ב  חלק  תקס"ה  הזקן  אדמו"ר  מאמרי  ראה   )16

ה'תשע"ה(.  )קה"ת  ג  קפא,  עמוד  סוף  האמצעי  לאדמו"ר  הזהר 

תרס"ו-תרס"ז  המאמרים  ספר  תסז.  עמוד  א  חלק  הצ"צ  ולאדמו"ר 

סימן  ב  יצחק עה"ת חלק  לוי  ילקוט  קכד.  עמוד  ה'תשע"ד(  )קה"ת 

צו הערה 10.

17( שער טו.

18( ראה לקוטי תורה פרשת ראה כב, ג וז"ל: בזח"ב תרומה )קכ"ז 

ע"ב( סמ"ך מ"ם כו' רזא דאינון מאה ברכאן כו' ובמק"מ ובהרמ"ז 

שם דבחי' מ"ם זהו תבונה ובחינת סמ"ך זהו בינה עילאה המקבלת 

מששה ספירות ראשונות דחכמה כו' והוא ב' בחינות דעולם הנשמות 

דהיינו ג"ע ועולם התחייה. ע"ש כל הביאור. וראה גם הערה 20. 24. 

מאות  בו  שמלובש  עילאה  דבינה  חג"ת(  )חב"ד  ספירות  הו'  והיינו 

י' דחכמה נעשה מספר ס', והד' תחתונים נהי"ם דבינה שמלובש בו 

מאות י' דחכמה מיו"ד נעשה אות מ'. ספר הערכים אותיות ז-ת עמוד 

רלח ואילך.

19( ראה אור התורה פרשת כי תצא עמוד תתקנז וז"ל: ההפרש בין 

עולם הבא ועלמא דאתי היינו שכבר בא והוא הגן עדן, לבחי' לעתיד 

ד'  שהוא  סתומה  מם  תבונה  מבחי'  זהו  כבר  דאתי  שעלמא  לבוא, 

תחתונים דבינה אבל בחי' לעתיד לבוא זהו סמך כחב"ד חו"ג דבינה. 

ר"ה  של  יו"ט  בדרוש  כנזכר  בבינה  הוא  עתיק  התגלות  כי  והענין 

דבינה בכלל(.

ועל בחי' זו לא אמר להנחיל, ירושה, כי מה שכתוב 

להנחיל הוא על בחי' יש המפורש, שהוא נה"י דתבונה, 

דאימא  נה"י  שהוא  יש,  אוהבי  תיבה  שבסופי  ויש 
עלאה, הוא רק בבחי' קבלת שכר עתה.

והוא, מה  הקדוש,  בזוהר  דיש  הכפל  והשתא א"ש 

יש  הוא  דאתי  עלמא  דא  יש  מאי  מתחלה  שאמר 

המפורש, נה"י דתבונה, ומה שאמר אח"כ על אגר טב 

תיבה  שבסופי20  י"ש  הוא  י"ש,  איהו  ומאי  עלאה, 

אוהבי יש, נה"י דאימא עלאה.

היש  ולא  דשכר  היש  שכר,  יש  ביששכר,  ונרמז 

גבוה  נה"י דאימא עלאה הוא  כי היש דשכר  דירושה, 

יששכר  זכה  ולזה  דתבונה,  נה"י  דירושה  מהיש  יותר 

יען21  ולא ב"נ אחרא אפילו מי שעוסק בתורה,  דוקא, 

יששכר עסק הרבה מאד בתורה, יומם ולילה, והי' למס22 

עובד, זכה הן למ בחי' תבונה והן לס בחי' בינה עלאה, 

)וכידוע בענין ס"מ23 דאפרסמון בזוה"ק פ' תרומה דף 

]לקו"ת דרושים לר"ה נז, א[, אך בכתר יש ב' בחי' שהם ד' תחתונים 

ובחי' ו' ראשונות וכמ"כ במקום התגלותם בבינה הוא ג"כ בב' בחי' 

הנ"ל, דבינה אשר בבחי' תבונה המתגלים בחי' והאם רובצת, אבל 

אחר כך גילוי בינה עילאה, ע"ש.

20( ובזה מתורצת שאלה ז )לעיל הערה 2(, דבזהר כתוב י"ש בראשי 

תיבת, לרמז דדרגא זו מרומז ב"סופי תיבות" של אוהבי יש וד"ל.

21( ראה גם רש"י בראשית מט, יד. טו יששכר חמור גרם, ופרש"י: 

חמור בעל עצמות, סובל עול תורה כחמור חזק שמטעינין אותו משא 

בשביל  פרש"י:  יט.  ז,  במדבר  תורה.  עול  לסבול,  שכמו  ויט  כבד. 

שני דברים זכה – יששכר – להקריב שני לשבטים, אחת שהיו יודעים 

בתורה שנא' )דברי הימים-א יב, לג( ומבני יששכר יודעי בינה לעתים.

22( מרמז בתיבת “למס", לאות "מ" ואות "ס", וכנ"ל הערות 19. 20. 

"נה"י דתבונה  ירושה  – עולם הבא בחי'  דאות מ' מרמז ל"תבונה" 

שכבר בא שנתלבשו בז"א". ואות ס' מרמז לבינה עילאה – יש שכר – 

עלמא דאתי. ראה גם לקמן סימן קנב.

23(  ראה ביאורי הזהר לאדמו"ר האמצעי עמוד קי, ג )הוצאת קה"ת 

ה'תשע"ה( וז"ל: מבואר בזהר בפי' אפריון ואפרסמון דהסמ"ך גבוה 

מן המ"ם ולכך קדם למ"ם בתיבת אפרסמון, וכמ"ש בע"ח הטעם לפי 

ד' סטרין  שהמ"ם הוא בחי' התלבשות המוחין מבינה בזו"נ שהוא 

בכלל חסד וגבורה ותפארת ומל', וע"כ המ"ם הוא מרובע שיש לו 

ו' קצוות דבינה אשר עדיין הם  כו', אבל הס' הוא בחי'  התיישבות 

למעלה מבחי' התלבשות בזו"נ, אלא שורה עליהם בבחי' מקיף, לכך 

הסמ"ך בעיגול בלתי התיישבות למטה כו'. ע"ש.

אור התורה פרשת כי תצא עמוד תתקנד וז"ל: בע"ח שער הזיווגים 

בן  אותיות  תבונה  הנק'  דבינה  תחתונים  ד'  בחי'  זהו  סתומה  מ"ם 

ובת, ואימא עילאה נק' סמך, ועיין מענין סמך ומם ר"פ תרומה קכ"ז 

דשנת  המשפטים  ואלה  ע"פ  בביאור  זה  ביאר  ורבינו  שם  ובהרמ"ז 

דבר  ע"ג  ישיבה  לו  להיות  יוכל  מרובעת  שהיא  מם  דאות  תקס"ב 

אחר, והיינו בחי' המחשבה המתפשטת להיות מקיף על המדות והוא 

רביעא על בנין, משא"כ אות סמך שהיא עגולה אין לה התיישבות 

ע"ג דבר אחר היינו בחי' עצמיות בינה עילאה שאין נמשכת אפילו 

להיות מקיף למדות וכמו עצמיות אבא שהוא נק' קדש מלה בגרמה 

ילקוט לוי יצחק על התורה



לב

קכ"ז ע"ב, ועיין במק"מ וברמ"ז שם(.

ועיין בע"ח שער הזיווגים פ"ד תראה שם שבחי'24 

בפ' אמור צ"ד וכמ"ש סד"ה ]תורה אור נ, ד[ ואלה שמות, ובביאור 

צאינה ]לקו"ת שה"ש כו, ב ואילך[ דכל המשכות החכמה לז"א ולכל 

העולמות הוא רק מבחי' נה"י דאבא הנק' יש"ס, ע"ש.

עמוד  בש"ס  וביאורים  חידושים  יצחק,  לוי  תורת  ראה  פירוש:   )24

י' – הוא בחי' חכמה,  ם – האות  רצט. דידוע דאות ראשונה של הׁשֵ

ובאות י' כלול גם אותיות "וד", ב"מילוי" אות יו"ד. ומבואר דאותיות 

ו"ד – המילוי של האות י' – הוא בחי' בינה עילאה, ה"כלול" בבחי' 

חכמה, כמו שהאותיות "וד" כלולים בהאות י'.

ם מרמז לבחי' )בינה, הנק'( "תבונה", ונק' תבונה  והאות "ה" של הׁשֵ

שהוא אותיות "בן ובת", לפי שע"י בחי' תבונה – ההתבוננות בכל 

בתניא  )כמבואר  ובת  בן   – ויראה  יולד המדות אהבה  מזה  הפרטים 

פ"ג(.

י' – הוא בחי' בינה  בכללות, דאותיות ו"ד – המילוי של  וכ"ז הוא 

עילאה, ואות ה' הוא בחי' תבונה.

מדרגות,  שני  הם   – ו"ד  האותיות   – גופא  עילאה  בבינה  ובפרטיות 

האות ו' הוא בחי' בינה עילאה עצמה הנק' ו' ראשונות שהוא למעלה 

מהתלבשות בבחי' תבונה. משא"כ האות ד' הוא כנגד כלי ההשפעה 

הנמשכים לבחי' תבונה )ראה אור התורה פרשת בשלח עמוד תמז-ח. 

ברכה עמוד א'תתמו. תצא עמוד תתקנב ועוד(.

ד'  והאות  ד-ו,  אותיות  כצירוף  נתחלק  "ה"  האות  בפרטיות  וכן 

יו"ד.  האות  שבתוך  המילוי   – ד'  מהאות  נמשך  ה'(  האות  )שבתוך 

ראה הערה 26.

נמצא דיש ב' בחי' תבונה א( "תבונה ראשונה" האות ד' דמילוי היו"ד, 

הכלול עדיין בתוך האות י', ב( ממנו בא אח"כ ההשפעה להאות ד' 

)שבתוך האות ה'( – בחי' תבונה בפועל – ההתבוננות לאורך ולרוחב 

ד'  והאות  ראשונה,  תבונה  נק'  דיו"ד(  )המילוי  ד'  האות  וע"כ  וכו', 

)שבתוך האות ה'( נק' תבונה שני' וד"ל.

נמצא דבפרטיות האותיות מרמז כך:

א( האות י' עצמה בחי' חכמה עילאה.

ב( האות ו' – מילוי יו"ד – בחי' בינה עילאה. )וכיון שהוא ה"מילוי" 

דאות י', היינו שעדיין כלול בה"י", אז חשבינן י' פעמים ו' והוא בגי' 

]האות[ ס'(.

י'  ג( האות ד' – מילוי יו"ד – בחי' תבונה ראשונה. )וכנ"ל חשבינן 

פעמים ד' והוא מספר ]האות[ מ'(.

ד( האות ה' )ובפרטיות האות "ד" שבתוך האות ה' – ראה הערה 26(. 

תבונה המתלבשת בז"א הוא אות25 ד', ותבונה ראשונה 

)וסימנך  ע"ש  ס'  אות  הוא  עלאה  ובינה  מ',  אות  הוא 

סד"ם, כי יש בחי' סדם26* בקדושה, וסדם דקליפה הוא 

בס"ד(,  במ"א  וכמ"ש  אלו,  לבחי'  והמנגד  הלעומת 

א"כ עוה"ב שכבר בא, הוא בחינת נה"י דתבונה שני', 

)ויש  עלאה.  ובינה  ראשונה  תבונה  הוא  לבוא  ולעתיד 

לפרש27 לפי זה, טב – תבונה ראשונה, עילאה – בינה 

עלאה.(

והנה ביששכר כתיב:

ויט שכמו לסבול, מפני זה זכה לבחי'28 עוה"ב.
ויהי למס עובד, הוא שזכה גם לבחי' מ"ס תבונה 

ראשונה ובינה עלאה, והיינו יששכר.
לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר בראשית עמוד רנז

בחי' תבונה שני' – המתלבשת בז"א.

ראה עוד ביאורים בספר הערכים אותיות ז-ת עמוד רלז-רלח, ובעמוד 

רמה.

ם הוא מתחלק לשתי אותיות  25( אות ד. מבאר שם דהאות "ה" מהׁשֵ

הקטן  והרגל  ד'.  אות  ציור  נעשה  למטה  מימין  והקו  העליון  הקו 

לוי  ילקוט  )ראה  ידועה  והנה  ע"ש.  קטן  ו'  אות  כמו  הוא  משמאל 

יצחק עה"ת חלק ב' סימן מח הערה 7( דבכל ירידה הוא מספר עישור 

מהדרגא עליונה, וזהו דמאות מ' נעשה אות ומספר ד', שהוא עשור. 

ועיין לקמן סימן קנב הערה 8.

ריז-ח. לקוטי שיחות חלק  א' עמוד  נ"ך כרך  26*( ראה אור התורה 

לה עמוד 74.

פירוש: לפי פירוש הראשון "טב עילאה" קאי על בינה עילאה   )27

– שכר טוב, ולפי הפירוש השני, תיבת "טב" מרמז לתבונה ראשונה 

)האות מ'(, ותיבת "עילאה" לבינה עילאה )האות ס'(, וכו'.

כל  וחושב  יצחק, הפסוק מרמז  לוי  לפי הביאור בלקוטי  נמצא   )28

הדרגות שזכה יששכר ובאופן מלמטה למעלה, והם:

)תבונה שני'  זכה לבחי' עוה"ב  זה  ומפני   – “ויט שכמו לסבול”  א( 

המתלבשת בז"א(.

ב( “ויהי למס – אות מ'" )ד' תחתונים( בחי' תבונה ראשונה.

ג( "ויהי למס – אות ס'" )ו' ספירות הראשונות( בחי' בינה עילאה.

ילקוט לוי יצחק על התורה

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ט תמוז, ה'תשי"א

ברוקלין, נ. י.

שלום וברכה!

... במענה על שאלתו במכתבו, הנה בנוגע ללקיחת פקידים או להסרת פקידים ממשרתם, הנני 

נוהג לבוא עד"ז בכתב ולא בע"פ בכדי להמנע מספקות וכיו"ב.

בברכה.



לג מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת מטות
ל, ג – איש כי ידר נדר לה' או השבע שבועה 
לאסר אסר על נפשו לא יחל דברו ככל היוצא 

מפיו יעשה

א. )בבא בתרא עד(1 וז"ל ואמר רבה בר בר חנה אמר לי 
ההוא טייעא תא אחזי לך טורא דסיני אזלי שמעתי בת קול 
)"מן הגלות  ועכשיו שנשבעתי  שאומרת אוי לי שנשבעתי 
כי אתאי  לי,  בנביאים". רש"י( מי מפר  דכתיב קראי טובא 
לקמי' דרבנן א"ל הוה לך למימר מופר לך, ורבה בר בר חנה 
חנה  בר  בר  )"רבה  קאמר  דמבול  משבועתא  דילמא  סבר 
סבר דלמא שבועתא דמבול דכתיב אשר נשבעתי מעבור 
מי נח וגו' )ישעי' נד(, אותה שבועה הי' רוצה להפר ויחריב 
את העולם במבול, ולפיכך לא רצה להפר". רש"י( ורבנן אם 

כן אוי לי למה ע"כ.
ואנכי לא ידעתי מאי דעתייהו דרבנן דמזלזלי ברבה בר 
בר חנה על דלא א"ל מופר אפילו אם הבין רבה דעל שבועת 
הגלות היתה הבת קול ולא על שבועתא דמבול, דדילמא הכי 
נקטינן דמ"ש ה' באפי נשבעתי היינו ולא הדרנא בו ובפרט 
דמוכרחין אנו לומר שכן הוא דלא שייך גבי ה' יתברך שמו 
פתח  ידי  על  הוא  נדרים  היתר  דהא  ושבועתו  נדרו  שיתיר 
שנתחרט עתה כגון המודר מחבירו או מבית ונעשה חבירו 
סופר והבית בית המדרש בזה מוצא הנודר פתח פתוח לפניו 
היית  המדרש  בית  או  סופר  שנעשה  יודע  היית  אם  ולומר 
יודע  נודר, אמנם לגבי יתברך לא שייך לומר הכי אם היית 
כך וכך דהא הכל גלוי לפניו, ומגיד מראשית אחרית וכמ"ש 

הרב יפת תואר ז"ל בפרשת צו דף ס"ב ע"ד ע"ש.
יש לומר דמשום הכי לא אמר רבה בר בר חנה  כן  ואם 
זה, ומה שאמר הבת קול  מופר לך דלגבי' יתברך לא שייך 
וכמו כן כתב  לי,  יוכל להפר  ומי  מי מפר לי הכי פירושו מי 
הרב אהבת עולם ז"ל לדעתו ולדרכו אשר דרך י"ש בדף ג"ן 
יעויין שם, א"כ צ"ע אמאי אמרו לי' רבנן הו"ל מופר ולא עוד 
אלא שדברו אליו קשות אחר שרגלים לדבר לומר שפי' פ' 
באפי נשבעתי ולא הדרנא בי והראי' שלא באו לארץ ישראל 
הנקרא מנוחה ואי בעולם הבא משתעי קרא כדקאמר ר"י 

הא אמר רבי עקיבא אין להם חלק לעולם הבא וכאמור.
ובשלמא אם אמת הדבר שיש לדור המדבר חלק לעולם 
היינו  נשבעתי  באפי  שפירוש  אומרים  היינו  ודאי  אז  הבא 
והדרנא בי וכמ"ש ר' יהושע, אמנם כל עוד שלא ידענו אם 
יש להם לדור המדבר חלק לעולם הבא אז לא נימא דפי' הפ' 
ואין להם חלק לעולם הבא, אם כן מהיכן  ולא הדרנא  הוא 
נשמע להו לרבנן בודאי שלגבי' ית' שייך התרה גם כן ופי' 
הפ' הוא והדרנא בי ועל זה הקשה לרבה וזלזל בו למה לא 

אמר מופר לך.
לדבר  רבנן  עם  עמהם  הדין  דודאי  לע"ד  לומר  ואפשר 
אליו קשות למה לא אמר מופר לך, דגם לגבי' יתברך שייך 
אל  יבואון  אם  נשבעתי  באפי  כתיב  שכן  והראי'  התרה, 
לעולם  המדבר  דור  באו  זה  כל  ועם  הבא,  עולם  זו  מנוחתי 
הבא ואם כן ודאי דפירוש נשבעתי והדרנא בי כדקאמר ר"י 

פרשת  התורה  על  וגאולה  משיח  ילקוט  עיין  עד(:  בתרא  )בבא  חנה  בר  בר  דרבה   )1

מטות סימן ח, ובהנסמן שם.

דהא קודם שספר להם רבה האי עובדא דטורא דסיני סיפר 
מדבר2  מתי  לן  ואחזי  תא  טייעא  ההוא  דא"ל  מעשה  להם 
אזלי ואחזיתי להו ודמו כמאן דמבסמי יע"ש, ואחר כך סיפר 
לי  מפר  מי  אומרת  קול  בת  דשמע  דסיני  דטורא  הא  להם 
דמבסמי  כמאן  ז"ל  התוס'  וכתבו  אהדדי,  דסמוכים  יע"ש, 
משמע מכאן כמ"ד בפרק חלק שדור המדבר יש להם חלק 

לעולם הבא יע"ש.
ולפי זה אחר שספר להם דראה למיתי מדבר ודמו כמאן 
א"ל  ותיכף  הבא  לעולם  חלק  להם  שיש  והיינו  דמבסמי 
ששמע בת קול אומר מי מפר לי הטיב חרה אפם באומרם 
למה לא אמר מופר לך, דהא מוכרח לומר דגם לגבי' יתברך 
שייך התרה וקרא כתיב בהדיא באפי נשבעתי שפי' והדרנא 
דור  דמו  למה  קשה  בי  הדרנא  ולא  הוא  באמת  דאם  בי, 
המדבר פניהם כמבסמי ללמד שיש להם חלק לעולם הבא3, 
והא נשבע ה' שלא יבואו אל מנוחתו היינו לעולם הבא דבהכי 
משתעי קרא, אמנם אחר שיש להם חלק לעולם הבא ודאי 
דהתיר לשבועתו ואם כן אמאי לא אמר מופר לך, ואם לא 
בודאי  כמבסמי  המדבר  לדור  שראה  מה  להם  מספר  הי' 
דלא היו מזלזלים בו באומרם הו"ל לומר מופר לך דדילמא 
לא שייך התרה גבי ה', ומה שאמר באפי נשבעתי היינו ולא 
הדרנא בי מדלא באו לארץ ישראל ואם בעולם הבא איירי 
קרא הייתי אומר שאין להם חלק לעולם הבא כרבי עקיבא.

מדבר  מיתי  פני  שהי'  מעשה  ממנו  כששמעו  ברם 
הבא,  לעולם  חלק  להם  שיש  דאמר  כמאן  דהיינו  כמבסמי 
לך  הי'  עיניך  שראו  ומה  דבריך  כפי  לו  לומר  מקום  מצאו 

לומר מופר לך שפי' באפי נשבעתי היינו והדרנא בי.
ואם כן מה שאמר הבת קול מי מפר לי אין לומר שפי' מי 
יוכל להפר ולהגדיל האוי קאמר הכי, לומר אוי כי נשבעתי 
ואיני יכול שיפירו לי, אלא פירוש מי מפר הוא הלואי יפרו לי, 
דגם לגבי' יתברך שייך התרה והראי' שדור המדבר יש להם 
חלק לעולם הבא הגם כי נשבע ה' שלא יבואו לעולם הבא, 
אם כן זאת אומרת שפירוש באפי נשבעתי והדרנא בי ולפי 

זה הוה לי' לומר מופר לך.
טירת כסף

"יעשה"  "מפיו"  "היוצא"  "ככל"  ל'(  סימן  ג'  )פסוק  ב. 
שפירש  כמו  הקב"ה  של  מפיו  היוצא  ככל  אפשר  הכוונה 
הלכה  ג  פרק   – ב  טז,  סנהדרין  )ירושלמי  פסוק  על  רש"י 
מפרש  הכי  משום  עולם.  של  מלכו  שמור,  מלך  פי  אני  ה( 
"כל  "מד'  "ייראו  ח(  לג,  )תהלים  בראשי-תיבות  הרמז 
"כנפות  "מארבע  בראשי-תיבות  הרמז  מפרש  ואז  "הארץ, 
הרמז  מפרש  וגם  בתשובה,  תלוי  הקץ  כי  "יקבץ,  "הארץ 
בסופי-תיבות "ויביאו "את "המנחה "לד', היפך )ישעי' נ, א( 

בפשעכם שולחה אמכם, מלכות מכונה מנחה.
מקרי דרדקי

וגאולה על  ילקוט משיח  עיין  וכו':  לן מתי מדבר  ואחזי  . . תא  סיפר להם מעשה   )2

התורה פרשת שלח סימן קא, ובהנסמן שם. )פרשת מטות סימן יז(.

התורה  על  וגאולה  משיח  ילקוט  עיין  הבא:  לעולם  חלק  להם  יש   . . המדבר  דור   )3

פרשת שלח, במפתחות ערך "דור המדבר – והמרגלים – יש להם חלק לעולם הבא", 

עמוד 590.



irqnÎzehnלד zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye fenz c"k oey`x meil inei xeriy
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i"yx£˙Bhn‰ ÈL‡¯∑ ללּמדם לּנׂשיאים ּכבֹוד חלק »≈««ְְְִִַַַָָָ
לכל  ואחרּֿכ ׁשאר ּתחּלה, ׁשאף ּומּנין יׂשראל. ּבני ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

ּתלמּודֿלֹומר ּכן? לד)הּדּברֹות אליו (שמות "וּיׁשבּו : ְְִֵֵַַַַָָֻ
אליהם: מׁשה וידּבר ּבעדה וכלֿהּנׂשאים ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹאהרן
לאמרּה ראה ּומה יׂשראל". ּכלּֿבני נּגׁשּו ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָָָואחריֿכן

לּמד  ׁשהפרת ּכאן? אין , ואם ממחה, ּביחיד נדרים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֻ
הדיֹוטֹות  ּבׁשלׁשה מפר - ממחה קכ).יחיד אֹו(ב"ב ְְְִִֵֵֶֶָָֹֻ

לּנׂשיאים  אּלא זֹו ּפרׁשה מׁשה אמר ׁשּלא ְִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹיכֹול
ּבׁשחּוטי ּבלבד  ונאמר הּדבר", "זה ּכאן נאמר ? ְְְֱֱִִֵֶֶֶַַַַָָָ

יז)חּוץ לאהרן (ויקרא נאמרה ּלהּלן מה הּדבר", ְְְֱֲֶֶַַַַָָָָֹ"זה
אהרן  אל "ּדּבר ׁשּנאמר: יׂשראל, ּבני ּולכל ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּולבניו

לכּלן  נאמרה זֹו אף ‰c·¯.וגֹו'" ‰Ê∑(ספרי) מׁשה ְְְֱֶַָָֻ∆«»»ֶֹ
יא)נתנּבא הּלילה".(שמות ּכחצֹות ה' אמר ּב"ּכה ְְְֲִֵַַַַַָָֹ

עליהם  מּוסף ה'", אמר ּב"ּכה נתנּבאּו ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָֹוהּנביאים
"זה  ּבלׁשֹון ׁשּנתנּבא עז הּדבר"מׁשה נדרים ּדבר .)(ספרי. ְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹ

מעּוט  - הּדבר זה ּבלׁשֹון אחר: ׁשהחכם לֹומר הּוא, ְִִֵֶֶֶַַַָָָָ
ּובעל"הּתרה" "הפרה"(ואב), הּכתּוב ּבלׁשֹון ּכלׁשֹון ְְְֲִִַַַַָָָָָָ

מּופר  ואין מּתר אין - חּלפּו ואם .ּכאן, ְְְִִֵֵָָָֻ

È·Ïב  ‡iË·L ÈLÈ¯ ÌÚ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ∆ƒ≈≈ƒ¿«»ƒ¿≈
:ÈÈ „Èwt Èc ‡Ób˙t ÔÈc ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈»≈ƒ¿»»ƒ«ƒ¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(á.'Bâå úBhnä éLàø ìàzrcl Kixv ¤¨¥©©§¨¦¨©©
DA hxRW Ff devn ziPYWP dn©¦§©¥¦§¨¤¥¥¨

aEzMd,zFHOd iW`xixtqA l"fxe ©¨¨¥©©§©©§¦§¦
miCwd zFxvFvgd xn`nAW itl Exn`̈§§¦¤§©£©©£§¦§¦
xnFl Wg mi`iUPl dcrd z`ixw§¦©¨¥¨©§¦¦¨©
xnFl cEnlY mi`iUPl zncFw dcrdW¤¨¥¨¤¤©§¦¦©§©
mFwnaE .mincFTd mdW 'Fbe iW`x l ¤̀¨¥§¤¥©§¦§¨

xg`(:k"w a"a :g"r mixcp)xnFl `AW Exn` ©¥§¨¦¨§¤¨©
KxC df lke ,dgnn cigiA mixcp xYd¤¥§¨¦§¨¦ª§¤§¨¤¤¤
dOl zrcl Kixv cFr .zFYknq`e WxC§¨§©§©§¨¦¨©©¨¨

xnFl Kxvd,ipal zFHOddid `NW ª§©©©©¦§¥¤Ÿ¨¨
ipA zFHn iW`x l` `N` xnFl Fl©¤¨¤¨¥©§¥
oEMzPW xnFl d`xp dide ,l`xUi¦§¨¥§¨¨¦§¤©¤¦§©¥
d`A `NW xn`Y `NW df xcqA xAcl§©¥§¥¤¤¤ŸŸ©¤Ÿ¨¨
l`xUi zFHOd iW`xl `N` devOd©¦§¨¤¨§¨¥©©¦§¨¥

xn` dfl calpal zFHOd iW`x l`i §©¨¤¨©¤¨¥©©¦§¥
,l`xUimbde ,dfle dfl xn` EN`kE ¦§¨¥§¦¨©¨¤§¨¤©£©

zF`xwn dAxd ,ipale xn` `NW¤Ÿ¨©§¦§¥©§¥¦§¨
FxnF` KxcM df xcqA mixAcnzFnW) §©§¦§¥¤¤§¤¤§§

('a '`xn` EN`kE 'Fbe oFrnW oaE`x§¥¦§§§¦¨©
:oFrnWe§¦§

àlà`zixA izi`xW(mW)mpFWl dfe ¤¨¤¨¦¦¨©§¨¨§¤§¨
dWn xn` `NW lFki `ipY©§¨¨¤Ÿ¨©¤
xn`p calA mi`iUPl `N` Ff dWxR̈¨¨¤¨©§¦¦¦§©¤¡©

uEg ihEgWA xn`pe xaCd df o`M`xwIe) ¨¤©¨¨§¤¡©¦§¥©¦§¨

('a f"iFf s` 'Eke oNdl dn xaCd df¤©¨¨©§©¨§©
zErnWn oi` oM m` ,oNkl dxn`p¤¤§¨§ª¨¦¥¥©§¨
l`xUi ipale l`xUi ipal FxnF`§¦§¥¦§¨¥§¦§¥¦§¨¥
dxfBn gikFdl `zixAA Ekxvd ixdW¤£¥ª§§©¨©§¨§¦©¦§¥¨

l"fx Exn` xakE deW(.'d zFzixM)dfe ¨¨§¨¨§©©§¦§¤
dNw deW dxfB idY l` mlFrl mpFWl§¨§¨©§¦§¥¨¨¨©¨

zpEM zrcl Kixv cFr .'Eke LipirA§¥¤§¨¦¨©©©¨©
FxnF`xn`lipA Exn`i inl iM §¥Ÿ¦§¦Ÿ§§¥

iW`xW `id dpEMd m`e ,l`xUi¦§¨¥§¦©©¨¨¦¤¨¥
Fl did ,l`xUi ipal Exn`i zFHOd©©Ÿ§¦§¥¦§¨¥¨¨
FxnF` cFr .l`xUi ipal xn`l xnFl©¥Ÿ¦§¥¦§¨¥§

df:df zazA hrnl `A dn xaCd ¤©¨¨©¨§©¥§¥©¤
ïëàmxn`n miCwdA aEzMd x`Azi ¨¥¦§¨¥©¨§©§¦©£¨¨

Exn`W l"f(.'i dbibg)mpFWl dfe ¤¨§£¦¨§¤§¨
,o`M cr xie`A migxFR mixcp xYd¤¥§¨¦§¦©£¦©¨
Ff devOn 'd dUr dOl xirdl Wie§¥§¨¦¨¨¨¨¦¦§¨
dxFYd lkA oM dUr `NX dn df xcq¥¤¤©¤Ÿ¨¨¥§¨©¨
zgxFR Ffe xWi aEzM xace xaC lMW¤¨¨¨§¨¨¨¤§©©

:xie`A©£¦
ïëàdidIW 'd dvx `l iM `Ed mrHd ¨¥©©©¦Ÿ¨¨¤¦§¤

xcPdW mc` lM oirl aEzM̈§¥¨¨¨¤©¥¤
Elflfi dfAW ,xYdA DpWi drEaXde§©§¨¤§¨§¤¥¤¨¤§©§§
'd mMgzp dfle ,zFrEaXaE mixcPA©§¨¦©§§¨¤¦§©¥
ilFcbl xYdd xqnE xaCd milrde§¤¡¦©¨¨¨©©¤¥¦§¥
iwENg Epigaie Erci mdW l`xUi¦§¨¥¤¥¥§§©§¦¦¥
lM iptA la` ,xYdAW mihRWOd©¦§¨¦¤©¤¥£¨¦§¥¨
xcp lM mIwl zlC ilErp Eidi oFndd¤¨¦§§¥¤¤§©¥¨¥¤

lgi `l FxnF`M drEaW lkelkM 'Fbe §¨§¨§§Ÿ©¥§§¨
aEzMd xErW `Ed dfe .'Fbe eiRn `vId©Ÿ¥¦¦§§¤¦©¨

,zFHOd iW`x l` dWn xAciemdW ©§©¥¤¤¨¥©©¤¥
la` ,zEnlWA devOd l`xUi ilFcB§¥¦§¨¥©¦§¨¦§¥£¨

,xaCd df ,xn`l l`xUi ipalWExR ¦§¥¦§¨¥¥Ÿ¤©¨¨¥
mdl xn`i `l zEllkA l`xUi ipal iM¦¦§¥¦§¨¥¦§¨ŸŸ©¨¤
`N` zFHOd iW`xl xn`Pd xEACdn¥©¦©¤¡©§¨¥©©¤¨
xn`PW xie`A gxFRd `le xaCd df¤©¨¨§Ÿ©¥©©£¦¤¤¡©
EaXizp dfaE ,zFHOd iW`xl dR lrA§©¤§¨¥©©¨¤¦§©§

:miwECwCd lM̈©¦§¦

Bà,KxCd df lr dvxiiW`x l` ¦§¤©¤©¤¤¤¨¥
zFHOd,devOd d`Aipale ©©¨¨©¦§¨§¦§¥

xn`l l`xUirAWPde xcFPd iM WExR ¦§¨¥¥Ÿ¥¦©¥§©¦§¨
iW`xl xn`ie `Fai l`xUi ipAn¦§¥¦§¨¥¨§Ÿ©§¨¥
laA FpWIW z` Fnl EciBi mde zFHOd©©§¥©¦¨¤¤¤§§©
zFkldd itM dxYdA FpWIW z`e lgi©¥§¤¤¤§§©¨¨§¦©£¨

:df hRWnA E`AW¤¨§¦§¨¤
íàåExMfd ixd mikxCd lkl xn`Y §¦Ÿ©§¨©§¨¦£¥ª§§

dOle Ff devnA l`xUi ipA mB©§¥¦§¨¥§¦§¨§¨¨
Wi ,xMfPM xaCd cnll l"fx Ekxvdª§§©©¦§Ÿ©¨¨©¦§©¥
,deW dxfbA oEcl Ekxvd `NW xnFl©¤Ÿª§§¨¦§¥¨¨¨
eiRn mixaCd xn` dWOW xnFl `N ¤̀¨©¤¤¨©©§¨¦¦¦
devOd zrcFdl la` ,l`xUil§¦§¨¥£¨§¨©©¦§¨
dfe ,deW dxfbl Ekxvd `l l`xUil§¦§¨¥Ÿª§§¦§¥¨¨¨§¤
xn` `NW lFki xnFl EwCwCX dn `Ed©¤¦§§©¨¤Ÿ¨©
zFHOd iW`xl `N` Ff dWxR dWn¤¨¨¨¤¨§¨¥©©
dWxR dxn`p `NW lFki Exn` `le§Ÿ¨§¨¤Ÿ¤¤§¨¨¨¨
didY f`W zFHOd iW`xl `N` Ff¤¨§¨¥©©¤¨¦§¤

:xTr lM dxn`p `NW dpEMd©©¨¨¤Ÿ¤¤§¨¨¦¨
ãBòdeW dxfB zlEGW xnFl Wi¥©¤©§¥¨¨¨

zbdFp Ff devOW dricFdW¤¦¨¤¦§¨¤¤
ipal FxnF` Wxtl lFki iziid l`xUiA§¦§¨¥¨¦¦¨§¨¥§¦§¥
l`xUi ipA lW xn` EN`M l`xUi¦§¨¥§¦¨©¤§¥¦§¨¥
dxfB d`AW xg`e ,lEwW xaCd didie§¦§¤©¨¨¨§©©¤¨¨§¥¨
l`xUiA mB devOd dwiCvdW deẄ¨¤¦§¦¨©¦§¨©§¦§¨¥
oi`e ,xEn`d KxCM aEzMd miaXin Ep`̈§©§¦©¨©¤¤¨¨§¥
xaCd df EpWxRX dn itl zFWwdl§©§§¦©¤¥©§¤©¨¨
mixcPdW lMl xn`i `NW hrnl `AW¤¨§©¥¤Ÿ¥¨¥©Ÿ¤©§¨¦
xaCd df dkixv ixde dRA mixYp¦¨¦©¤©£¥§¦¨¤©¨¨
Dl xnB deW dxfBd iM ,deW dxfbl¦§¥¨¨¨¦©§¥¨¨¨¨©¨
df zaYn `Ed EpWExtE xaCd zaYn¦¥©©¨¨¥¥¦¥©¤



לה irqnÎzehn zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye fenz c"k oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(693 'nr ,a jxk zegiy ihewl)

הּמּטֹות ראׁשי אל מׁשה ב)וידּבר (ל, ְֵֵֶֶַַַַָֹ
לבא  חּיבת לנּדר, ׁשּלא טֹוב ּובּמה לנּדר ּבּמה ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹֹההכרעה
את  ּומפריׁש נדרֹו הּנֹודר הּמּטֹות". "ראׁשי - מּנׂשיא ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָּדוקא
ׁשההתעּסקּות  חׁשׁש ּבגלל ּכן עֹוׂשה מסּים, מּדבר ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֻעצמֹו
אינֹו זה ׁשענין ּומּכיון מּדרּגתֹו. להֹורידֹו עלּולה ּדבר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָּבאֹותֹו

ׁשל  המדּיק האיׁשי ּבמּצבֹו ּתלּוי הּוא אּלא נפׁש, לכל ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֻׁשוה
לבא  צריכה הּסֹופית ׁשההחלטה מּובן ויחיד, יחיד ְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָֹּכל
מתאימה  זֹו עבֹודה אם ּבברּור לקּבע ּבכֹוחֹו הּוא רק ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָֹמּנׂשיא;

לאו. אם זה, מסּים ְְִֶָָָָֻלאדם

(â)øñàì äòáL òáMä-Bà ýåýéì øãð øcé-ék Léà¦Á¦«¦¸Ÿ¤¹¤©«Ÿ̈À«¦¨³©§ª¨Æ¤§³Ÿ
åétî àöiä-ìëk Bøác ìçé àì BLôð-ìò øqà¦¨Æ©©§½¬Ÿ©¥−§¨®§¨©Ÿ¥¬¦¦−

:äNòé©«£¤«
i"yx£¯„∑ קֹונם עלי הרי אֹוכל האֹומר: ׁשּלא אֹו, ∆∆ֲֵֵֶַַָָָֹ

ׁשּיאכל  נׁשּבע אפּלּו יכֹול ּפלֹוני. ּדבר אעׂשה ְְֱֲִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשּלא
יעׂשה"? מּפיו "ּככלֿהּיֹוצא עליו קֹורא אני ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָנבלֹות,

ולא  הּמּתר, את לאסר - אּסר" "לאסר ְְְֱִֶֶֶַַַָָֹֹֹֻּתלמּודֿלֹומר
האסּור  את B¯·c.להּתיר ÏÁÈ ‡Ï∑ יחּלל "לא ּכמֹו ְִֶַָָ…«≈¿»ְְֵַֹ

חּלין  ּדבריו יעׂשה לא .דברֹו", ְְֲִֶַָָָֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(bi jxk zehn zyxt zegiy ihewl)

ּבמדּבר  יׂשראל ּבני עבֹודת ׁשּבין (העיקרי) ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָההפרׁש
היּו לא ׁשּבמדּבר ּבזה, הּוא יׂשראל ּבארץ ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹלעבֹודתם
מן  מ"לחם ׁשם ניזֹונים היּו ׁשהרי גׁשמיים, ּבענינים ְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַָָָעסּוקים
היה  לא וגם מרים, ׁשל מּבארּה מים וׁשתּו מן, - ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹהׁשמים"

עמהם; גדלּו ּבגדיהם ּכי לבּוׁשים, ּבאסּפקת להתעסק ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָלהם
ּבמלא  לעסֹוק הּוצרכּו יׂשראל ּבארץ כת מה־ׁשאין־ּכן ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָ

ּתכלית  ּכנ"ל, היא, זֹו עבֹודה ודוקא - וכּו' ּוזריעה ְְְְְֲֲִִִִַַַַַָָָָהחריׁשה
דירה יתּברך לֹו לעׂשֹות העליֹונה: .ּבּתחּתֹונים הּכונה ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָ

˜ÌÈג  Ìi˜È B‡ ÈÈ Ì„˜ ¯„ ¯cÈ È¯‡ ¯·b¿«¬≈ƒ«¿«√»¿»¿««¿»
dÓb˙t Ïh·È ‡Ï dLÙ ÏÚ ¯Ò‡ ¯ÒÓÏ¿≈«≈»««¿≈»¿««ƒ¿»≈

:„aÚÈ dÓetÓ ˜BtÈc ÏÎk¿»¿ƒƒ≈«¿≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

:'d dEv xW` df xnF` didW mbd cal§©£©¤¨¨¥¤£¤¦¨
Cøãáel`xUi ipal FxnF` x`Azi fnx §¤¤¤¤¦§¨¥§¦§¥¦§¨¥

xaCd df xn`ldn iR lr ¥Ÿ¤©¨¨©¦©
l"fx Exn`X(o`M x"n)mlFrl mpFWl dfe ¤¨§©©¨§¤§¨§¨

zFxir sl` ,mixcpA xidf mc` didi¦§¤¨¨¨¦¦§¨¦¤¤£¨
EidW mbdW ixd ,'Eke i`Pil Fl Eid̈§©©§£¥¤£©¤¨
aEzMd xn`e ,EWprp ozrEaW oinIwn§©§¦§¨¨¤¤§§¨©©¨
'd dESW zFrEaWE mixcp Wi iM o`M̈¦¥§¨¦§¤¦¨

FxnF` `Ede ,mzF`xn`l l`xUi ipal ¨§§¦§¥¦§¨¥¥Ÿ
zFixr iENB `N` xn`l oi`(:e"p oixcdpq) ¥¥Ÿ¤¨¦£¨©§¤§¦

xW` xaCd df zFixr WWgl WExR¥©£©£¨¤©¨¨£¤
wCwce ,'Fbe xcp xCi iM Wi` 'd dEv¦¨¦¦¦Ÿ¤¤§§¦§¥

xnFlWi`de`Yd cEBp zxAbzl fnxl ©¦¦§Ÿ§¦§Ÿ¤¦©©£¨
l"f mxnF`M(`"i b"k dAx `xwIe)wEqRAzEx) §§¨©¦§¨©¨©¨

(e"t mW dAxaE b"i 'brAWPW 'Fbe iakW 'd ig §©¨¨©¦§¦§¤¦§©
Exn` oke ,Fxvil(.'i dbibg)wEqRAmiNdY) §¦§§¥¨§£¦¨©¨§¦¦

(e"w h"iwiM 'Fbe xnWl dnIw`e iYrAWp¦§©§¦¨£©¥¨¦§Ÿ§¦
:Fxvil raXl devnb dxez ¦§¨¦¨©§¦§

(âKixv .'Fbe 'dl xcp xCi iM Wi ¦̀¦¦Ÿ¤¤©§¨¦
xnFl ltM dOl zrclxcp xCiF` ¨©©¨¨¨©©¦Ÿ¤¤

draW raXdxCi iM xnFl wiRqd `le ¦¨©§ª¨§Ÿ¦§¦©¦¦Ÿ
xnFl ltM dOl cFr .raXi F` 'dl`l ©¦¨©¨¨¨©©Ÿ

lgi'Fbe.eiRn `vFId lkMitl ok` ©¥§§¨©¥¦¦¨¥§¦
cg` ,zFrEaWE mixcp ipin 'a WIW¤¥¦¥§¨¦§¤¨
'al wNgzie WtPl mirbFPd mipiprA§¦§¨¦©§¦©¤¤§¦§©¥§
oFbM aFHd dUrn zFUrl cg` mipipr¦§¨¦¤¨©£©£¥©§

,cqg lnbl WiCwdl cOllE cnll¦§Ÿ§©¥§©§¦¦§Ÿ¤¤
Fnvr xiCbdl aErYd wigxdl cg`e§¤¨§©§¦©¦§©§¦©§
lal dcEWg dX` zpEkWA xEci lal§©¨¦§©¦¨£¨§©
'a .dnFCke oe` ilrFR zxagA Kli¥¥§¤§©£¥¨¤§©¤

W dUrnA ,sEBl mirbFPd mipiprAoi` §¦§¨¦©§¦©§©£¤¤¥
wNgzi df mbe ,devn `le xEQ` `l FAŸ¦§Ÿ¦§¨§©¤¦§©¥
xEcl zFYWle lk`l ,mixaC ipWl¦§¥§¨¦¤¡Ÿ§¦§¨
xaC lk`l `NW F` ,dnFCke Ff dxicA§¦¨§©¤¤Ÿ¤¡Ÿ¨¨
,dnFCke df WEAln WAll `NWe ipFlR§¦§¤Ÿ¦§©§¤§©¤
xn`e ,zFUrl dn zCM eihRWn 'd evie¦©¦§¨¨©¨©©£§¨©
dUrOd lr ciBi xcp mzq ,xcp xCi iM¦¦Ÿ¤¤§¨¤¤©¦©©©£¤
zFUrl F` ipFlR mFwnl zkll xcPW¤¨©¨¤¤¦§§¦©£
'dl `EdW xcp WIW itlE ,xaC dfi ¥̀¤¨¨§¦¤¥¤¤¤©
x`ai xW`M lg ixcPn dPWn Fpice§¦§ª¤¦¦§¥Ÿ©£¤§¨¥
,'dl xcp xn`e FhxR dfl ,aEzMd©¨¨¤¥§§¨©¤¤©
ipin 'a aEzMd xiMfdW xnF` z`vnp¦§¥¨¥¤¦§¦©¨¦¥

:Wcw ixcpe lg ixcp mixcp§¨¦¦§¥Ÿ§¦§¥Ÿ¤
BøîBàådraW raXd F`xCrd cbpM §§¦¨©§ª¨§¤¤¤§¥

xn` xnBW FnM dUrOd©©£¤§¤¨©Ÿ¤
,FWtp lr xQ` xq`ldfA oM mB Wie ¤¡Ÿ¦¨©©§§¥©¥¨¤

mixaC xq`l oFbM lg ixcp ,mixcp 'a§¨¦¦§¥Ÿ§¤¡Ÿ§¨¦
oM mB xq`l F` ,mxEQ`A devn oi`W¤¥¦§¨§¦¨¤¡Ÿ©¥
rAWPW frA oFbM oixEq` mdW mixaC§¨¦¤¥£¦§Ÿ©¤¦§©
zaY xn`X dOA 'd mMgzpe ,Fxvil§¦§§¦§©¥©¤¤¨©¥©

'dlxcp 'dl Kinqdl drEaWl xcp oiA ©¥¤¤¦§¨§©§¦©¤¤
xcpA `AW ltMdW xnFl drEaWE§¨©¤©¤¤¤¨§¤¤

`le 'dl rbFPd hxR `Ed drEaWaE¦§¨§¨©¥©©§Ÿ
,dPWn FpiCW itl lg ixcp llkA FllM̈§¦§©¦§¥Ÿ§¦¤¦§ª¤

xn` xnBX dn `EdelkM FxaC lgi `l §©¤¨©Ÿ¤Ÿ©¥§¨§¨
`vFIdmdW mixcp cbpM WExR 'Fbe ©¥§¥§¤¤§¨¦¤¥

mixaC zripn mdW zFrEaWE lg ixaC¦§¥Ÿ§¤¥§¦©§¨¦
lW FzrEaWM devn ikxv mdA oi`W¤¥¨¤¨§¥¦§¨¦§¨¤
WExR lgi `l xn` Dl dnFCke frAŸ©§©¤¨¨©Ÿ©¥¥
Fl mixiYn mixg` la` lgi `l `EdŸ©¥£¨£¥¦©¦¦

l"fx EWxRW FnkE(mW)mixcp cbpkE , §¤¥§©©¨§¤¤§¨¦
minW ixcpe zFWCwd ixcp mdW¤¥¦§¥¤§¥§¦§¥¨©¦
xn` devn ikxv mdA WIW zFrEaWE§¤¥¨¤¨§¥¦§¨¨©

,dUri eiRn `vId lkMmdA oi` dfA §¨©Ÿ¥¦¦©£¤¨¤¥¨¤
md `N` FxiYdl oilFki mixg`W i`pY§©¤£¥¦§¦§©¦¤¨¥

:dxYd mdl oi`W mixaC§¨¦¤¥¨¤©¨¨
ãBòFxnF` mrh Wxtl d`xp'dllr ¦§¤§¨¥©©§©©

`"i wxtA m"Anx azMX dn iR¦©¤¨©©§¨§¤¤
a"i oA ohw FpFWl dfe mixcp zFkldn¥¦§§¨¦§¤§¨¨¤
FzF` miwcFA xcPW F` rAWPW dpẄ¨¤¦§¨¤¨©§¦

xcp in mWl rcFi m`,o`M cr 'Eke ¦¥©§¥¦¨©§©¨
xn`OA 'd oEMzPX dn `Ede,'dl xcp §©¤¦§©¥©©£©¤¤©

xn`e mcTW itl iMWi`xcB zzl `A ¦§¦¤¨©§¨©¦¨¨¥¨¥
'dl xcp xn`e df xacl Wi` `xTIW¤¦¨¥¦§¨¨¤§¨©¤¤©
drEaWA oke xcp in mWl rcIWM WExR¥§¤¨©§¥¦¨©§¥¦§¨
FnM oiCdW drEaW raXd F` FxnF`M§§¦¨©§¨¤©¦§

:drEaWA okc dxez ¥¦§¨



irqnÎzehnלו zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye fenz c"k oey`x meil inei xeriy
ּבעבֹודה  ּבּה ּולהתעסק יׂשראל לארץ להּכנס ּכׁשעמדּו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָולכן

ּפרׁשת להם נאמרה היא הפרת זּו, ּתֹוכנּה ׁשגם נדרים, ְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָָָָ
ּכנ"ל. הגׁשמיים הענינים עם ְְֲִִִִִַַַַָָָָהעבֹודה

ׁשל  הדין עצם זּו ּבּפרׁשה גם ּכתּוב ׁשּבּפֹועל מּכיון ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָאמנם
יׂשראל  לארץ לכניסתם סמּו להם נאמר זה וגם - ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָנדרים
יׁש ּבזה ׁשגם מּובן - הגׁשמיים ּבענינים ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָּולהתעסקּותם

הלזּו: העבֹודה ּבאֹופן ְֲֶַָָָָָהֹוראה
יעׂשה  ׁש"לא הינּו - דברֹו" יחל "לא הּוא נדרים ענין ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֹֹנקּודת
הגׁשמיים, ּבענינים העבֹודה אֹופן וזהּו - חּולין" ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָָדבריו

אלא  "חּולין", יהיּו לא הגׁשמיים "דבריו" ׁשגם ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָֹלפעֹול
קדּוׁשה. ּבהם ְְְִֶַָָלהמׁשי

ּבענין נרמזת זֹו ׁשהֹוראה מּובן הנדרים ּומּכיון הרי עצמם, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ
ואחד ׁשל  אחד זֹוּכל לעבֹודה הּכח ׁשלא יׁשנֹו למי גם , ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

לדרגת "ּבין נדרים הפרת הגיע להלן: ּכתּוב זה על והטעם , ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָ
מּבני  ואחד אחד ּכל ּכי - לבּתֹו" אב ּבין לאׁשּתֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָאיׁש
ׁשל  ּו"בּתֹו" הקּב"ה, ׁשל "אׁשּתֹו" ּבדּוגמת הּוא ְְְְִִִֵֶֶַַָָָיׂשראל
זֹו, עבֹודה לפעֹול הּכח לֹו נֹותן ׁשהקּב"ה ּוּבודאי ְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָֹהקּב"ה,

ּבּתחּתֹונים. דירה יתּבר לֹו לעׂשֹות רצֹונֹו ְְְְְֲִִִֵַַַַָָּולמלאֹות

(ã)úéáa øqà äøñàå ýåýéì øãð øcú-ék äMàå§¦¾̈¦«¦¬Ÿ¤−¤©«Ÿ̈®§¨«§¨¬¦¨²§¥¬
:äéøòða äéáà̈¦−¨¦§ª¤«¨

i"yx£‰È·‡ ˙È·a∑(ספרי) אביה אינּהּברׁשּות ואפּלּו , ¿≈»ƒ»ְֲִִִֵַָָָ
ׁשהּקטּנה ∑È¯Úa‰.ּבביתֹו ּבֹוגרת, ולא קטּנה ולא ְֵƒ¿À∆»ְְְְֶֶֶַַַָָֹֹ

נדר  נדרּה אביה אין ׁשל ּברׁשּותֹו אינּה והּבֹוגרת , ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ
קטּנה? היא זֹו ואי נדריה. ב)להפר מ"ה אמרּו(נדה ְְְְְִֵֵֶַָָָָָ

אם  נבּדקין: נדריה אחד ויֹום ׁשנה י"א ּבת ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָרּבֹותינּו:
נדר. נדרּה - הקּדיׁשה ּולׁשםֿמי נדרה לׁשםֿמי ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָָידעה

להּבדק  צריכה אינּה אחד, ויֹום ׁשנה י"ב .ּבת ְְְִִֵֵֶַָָָָָָ

(ä)äøñà øLà døñàå døãð-úà äéáà òîLå§¨©̧¨¦¹¨¤¦§À̈¤«¡¨¨Æ£¤´¨«§¨´
äéøãð-ìk eî÷å äéáà dì Léøçäå dLôð-ìò©©§½̈§¤«¡¦¬−̈¨¦®¨§¨̧Æ¨§¨¤½¨

:íe÷é dLôð-ìò äøñà-øLà øqà-ìëå§¨¦¨²£¤¨«§¨¬©©§−̈¨«

‡Ò¯ד  ¯Ò˙Â ÈÈ Ì„˜ ¯„ ¯c˙ È¯‡ ‡˙z‡Â¿ƒ¿»¬≈ƒ«¿«√»¿»¿≈«≈»
:‡‰˙eÈ·¯a ‡‰e·‡ ˙È·a¿≈»»¿«¿»»

‡Ò¯˙ה  Èc d¯Ò‡Â d¯„ ˙È ‡‰e·‡ ÚÓLÈÂ¿ƒ¿«»»»ƒ¿«¿≈»«ƒ¬»«
Ïk ÔeÓe˜ÈÂ ‡‰e·‡ dÏ ˜BzLÈÂ dLÙ ÏÚ««¿«¿ƒ¿«»»ƒ»
dLÙ ÏÚ ˙¯Ò‡ Èc È¯Ò‡ ÏÎÂ ‡‰¯„ƒ¿»»¿»≈»≈ƒ¬»«««¿«

:ÔeÓe˜È¿

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(äeî÷å 'Bâå døãð úà äéáà òîLå§¨©¨¦¨¤¦§¨§§¨
.'Bâå äéøãð ìkdOl zrcl Kixv ¨§¨¤¨§¨¦¨©©¨¨

Dxcp FxnF`M ,cigi oFWl xAcl ligzd¦§¦§©¥§¨¦§§¦§¨
dn mB ,dixcp miAx oFWl xn` xnbe§¨©Ÿ¤§©¦§¨¤¨©©
,xQ` lke dixcp lM zFaYA dAxn§©¤©¥¨§¨¤¨§¨¦¨
dixcp Enwe `N` xnFl Fl did `NW¤Ÿ¨¨©¤¨§¨§¨¤¨

cFr .dixq`exn` mixcpA ,dPW dOl ¤¡¨¤¨¨¨¦¨¦§¨¦¨©
dixcp EnwemixQ`aE,mEwidid `l mB §¨§¨¤¨§¦¨¦¨©Ÿ¨¨

xn`n lr KnFq dide mEwi xnFl Kixv̈¦©¨§¨¨¥©©£©
aEzMd x`Azie .dNgYA xn`W Enwe§¨¤¨©©§¦¨§¦§¨¥©¨
sC mixcp zkQnA Exn`X dn iR lr©¦©¤¨§§©¤¤§¨¦©
mpFw dxn` ,dpWOd oFWl dfe .f"t§¤§©¦§¨¨§¨¨
FNM ,mip`Yl mIw 'Eke miapre mip`Y§¥¦©£¨¦§¦¥©§¥¦ª
xtIW cr xtEn Fpi` mip`Yl xtd ,mIw©¨¥¥©§¥¦¥¨©¤¨¥
ipi`W miapr mpFw dxn` ,miaprl mB©©£¨¦¨§¨¨£¨¦¤¥¦
EN` ixd znrFh ipi`W mip`zE znrFh¤¤§¥¦¤¥¦¤¤£¥¥

:mixcp 'a§¨¦
eøîàåoizipzn ipn mpFWl dfe q"XA §¨§©©§¤§¨©¦©§¦¦

`ipzC `Ed l`rnWi iAx©¦¦§¨¥§©§¨
mpFw dxn` EPxti DWi`e EPniwi DWi ¦̀¨§¦¤§¦¨§¥¤¨§¨¨
FNM mip`Yl mIw 'Eke miapre mip`Y§¥¦©£¨¦§¦¥©§¥¦ª
cr xtEn Fpi` miaprl xtd 'Eke mIw©¨§¥¥¨£¨¦¥¨©
,l`rnWi 'x ixaC mip`Yl mB xtIW¤¨¥©©§¥¦¦§¥¦§¨¥
DWi` xnF` `Ed ixd xnF` `aiwr iAx©¦£¦¨¥£¥¥¦¨

EPxti s` EPOn EPniwi dn 'Fbe EPniwi§¦¤§©§¦¤¦¤©§¥¤
xti aizM in ,l`rnWi iAxe ,EPOn¦¤§©¦¦§¨¥¦§¦¨¥
dxtd WiTn ,`aiwr iAxe ,EPOn¦¤§©¦£¦¨©¦£¨¨
iAx ixaC Ff opgFi 'x xn` ,dnwdl©£¨¨¨©¨¨¦§¥©¦
minkg la` `aiwr iAxe l`rnWi¦§¨¥§©¦£¦¨£¨£¨¦

mixnF`dn dxtdl dnwd WiTn §¦©¦£¨¨©£¨¨©
dn dnwd s` xtd xtdX dn dxtd£¨¨©¤¥¥¥¥©£¨¨©
zqxB `id Ff .o`M cr ,mIw mITX¤¦¥¦¥©¨¦¦§©
zFtqFYd la` .EpiptNW mixtQd©§¨¦¤§¨¥£¨©¨
minkg la` miqxFB o"xde o"Anxe§©§©§¨©§¦£¨£¨¦
xtEd `l xtdX dn dxtd dn mixnF`§¦©£¨¨©¤¥¥Ÿ©
iAxe minkg Ff `qxB itlE ,'Eke s ©̀§§¦¦§¨£¨¦§©¦
oiprA zg` `xaqA md l`rnWi¦§¨¥¥¦§¨¨©©§¦§©
xTr `id Ff dqxbe ,xtEd `NW dxtdd©£¨¨¤Ÿ©§¦§¨¦¦¨

:`YtqFYdn EgikFdW FnM§¤¦¥©¤§¨
eðéöîð`id '` ,zFxaq 'b mixnF` ¦§¦§¦§¨¦

`iadW l`rnWi 'x zxaq§¨©¦§¨¥¤¥¦
xcPdn wlg miwd m`W dpWOA iAx©¦©¦§¨¤¦¥¦¥¤¥©¤¤
Fpi` xcPdn wlg xtd m`e lMd miwd¥¦©Ÿ§¦¥¥¥¤¥©¤¤¥
iAx zxaq 'a .xtdW wlg ENt` xtEn¨£¦¥¤¤¥¥§¨©©¦
xtd F` zvwn miwdW lMW `aiwr£¦¨¤¨¤¥¦¦§¨¥¥
'b .lMd xtd F` miwd EN`M zvwn¦§¨§¦¥¦¥¥©Ÿ
dxtdA oiAW mixaFQW minkg zxaq§¨©£¨¦¤§¦¤¥©£¨¨
mElM Fzxtde Fznwd oi` dnwdA oiA¥©£¨¨¥£¨¨©£¨¨§

lklE ,lMd xtd F` miwd m` `N ¤̀¨¦¥¦¥¥©Ÿ§¨
lr aEzMd aXizi zFxaQd 'bn cg ¤̀¨¦©§¨¦§©¥©¨©
iAx mzQW ,l`rnWi 'x zxaql .oFkp̈¦§¨©¦§¨¥¤¨©©¦
KxCd df lr aXizi ,FzFnM dpWOA©¦§¨§¦§©¥©¤©¤¤
oFWl Dxcp z` dia` rnWe FxnF`§§¨©¨¦¨¤¦§¨§
aEzMd cg` xcp zxcFpAW xnFl cigï¦©¤§¤¤¤¤¤¨©¨
mip`Y mpFw dxn`W oFbkE xAcn§©¥§¤¨§¨¨§¥¦
iwER`l cg` xcp `xTi dGW miapre©£¨¦¤¤¦¨¥¤¤¤¨§©¦
znrFh ipi`W mip`Y mpFw dxn` m ¦̀¨§¨¨§¥¦¤¥¦¤¤
:mixcp 'a `xTi dGW 'Eke miapr mpFw¨£¨¦§¤¤¦¨¥§¨¦

BøîBàåWixgde'FbeEnwedixcp lM §§§¤¡¦§§¨¨§¨¤¨
`N` Wixgd `l ENt` WExR¥£¦Ÿ¤¡¦¤¨
miaprde mip`YdOW WExR cg` hxRn¦§¨¤¨¥¤¥©§¥¦§¨£¨¦
mip`Yl `N` Wixgd `l mdA dxcPW¤¨§¨¨¤Ÿ¤¡¦¤¨©§¥¦
,miaprl ENt` WExR dixcp lM Enwe§¨¨§¨¤¨¥£¦¨£¨¦

FxnF` iM Lxird dfaEWixgdeoi` ¨¤¥¦§¦§§¤¡¦¥
LricFdl Kxvd ixdW lMdn dpEMd©©¨¨¥©Ÿ¤£¥ª§©§¦£
crW Ycnl `d ,lM Enwe xn`e mEITA©¦§¨©§¨¨¨¨©§¨¤©
Epiid `l Wixgde xn`OA dYr©¨©©£©§¤¡¦Ÿ¨¦

FxnF`e ,dixcp lkl miwEqrxQ` lke £¦§¨§¨¤¨§§§¨¦¨
'Fbe,mEwiFxiMfdl df iEPWA oEMzp §¨¦§©¥§¦¤§©§¦

dixcp lM xn`OW zFNbl cigi oFWlA¦§¨¦§©¤©£©¨§¨¤¨
x mixcp mdW `lcg` xcp `N` miA Ÿ¤¥§¨¦©¦¤¨¤¤¤¨

miAx mixaC FA dllMW `N` `Ed¤¨¤¨§¨§¨¦©¦



לז irqnÎzehn zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye fenz c"k oey`x meil inei xeriy

(å)äéøãð-ìk BòîL íBéa dúà äéáà àéðä-íàå§¦¥¦̧¨¦´¨Ÿ¨»§´¨§¼¨§¨¤À¨
ýåýéå íe÷é àì dLôð-ìò äøñà-øLà äéøñàå¤«¡¨¤²¨£¤¨«§¨¬©©§−̈´Ÿ¨®©«Ÿ̈Æ

:dúà äéáà àéðä-ék dì-çìñé¦§©½̈¦«¥¦¬¨¦−¨Ÿ¨«
i"yx£d˙‡ ‰È·‡ ‡È‰ŒÌ‡Â∑ מן אֹותּה מנע אם ¿ƒ≈ƒ»ƒ»…»ִִַָָ

מה  יֹודע איני זֹו "הנאה" לּה. ׁשהפר ּכלֹומר ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּנדר,
אֹומר  ּכׁשהּוא יניא היא, איׁשּה ׁשמע ּביֹום "ואם : ְְְְִִִִֵֶַָָֹ

ּופׁשּוטֹו: הפרה. זֹו "הנאה" אֹומר: הוי והפר", ְְֱֲֲֵֵֵֵָָָָָאֹותּה
וכן והסרה; מניעה לב)לׁשֹון תניאּון",(לקמן "ולּמה : ְְְְְֲִִֵַָָָָָ

קמא)וכן וכן(תהילים ראׁשי", אלֿיני ראׁש "ׁשמן (לעיל : ְְִִֵֵֶֶַָֹֹ

מעלי יד) סרּתם אׁשר את - אתּֿתנּואתי" "וידעּתם :. ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ
dÏŒÁÏÒÈ '‰Â∑ ׁשּנדרה ּבאּׁשה מדּבר? הּכתּוב ּבּמה «ƒ¿«»ְְְִֵֶֶַַַָָָָ

ועֹוברת  ידעה לא והיא לּה, והפר ּבעלּה וׁשמע ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּבנזיר
ּומ  יין וׁשֹותה נדרּה ׁשּצריכה על היא זֹו לּמתים, ּטּמאה ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָ

הּמּופרים  ואם מּופר. ׁשהּוא ואףֿעלּֿפי ְְְִִִִֶַַַָָָסליחה,
מּופרים לׁשאינן קלֿוחמר סליחה, .(ספרי)צריכים ְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹ

(æ)àèáî Bà äéìò äéøãðe Léàì äéäú Béä-íàå§¦¨³¦«§¤Æ§¦½§¨¤−¨¨¤®¨µ¦§¨´
:dLôð-ìò äøñà øLà äéúôN§¨¤½¨£¤¬¨«§−̈©©§¨«

i"yx£LÈ‡Ï ‰È‰˙ BÈ‰ŒÌ‡Â∑(סז אֹו(נדרים ארּוסה; זֹו ¿ƒ»ƒ¿∆¿ƒֲָ
איׁשּהאינֹו ּבית "ואם אֹומר: ּכׁשהּוא נׂשּואה? אּלא ְְְִִֵֵֵֶֶָָָ

ּבארּוסה  וכאן אמּורה, נׂשּואה הרי ּובא נדרה", ; ְְֲֲֲֵַָָָָָָָָ
הא לחלק  הפר נדריה. מפירין ּובעלּה ׁשאביה ב ּבּה, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹ

הרי  האב, הפר ולא הּבעל הפר אֹו הּבעל, הפר ְְֲֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָֹֹולא
קּים  אם לֹומר צרי ואין מּופר, אינֹו מהם זה .אחד ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ

‰ÈÏÚ ‰È¯„e∑ ּבהן ׁשמע ולא אביה, ּבבית ׁשּנדרה ¿»∆»»∆»ְְְִֵֶֶַָָָָָָֹ
ולא אביה  הּופרּו .הּוקמּוולא ְְְְִָָֹֹ

Ïkו  ÚÓL„ ‡ÓBÈa d˙È ‡‰e·‡ ÈcÚ‡ Ì‡Â¿ƒ«¿ƒ»»»«¿»ƒ¿«»
‡Ï dLÙ ÏÚ ˙¯Ò‡ Èc ‡‰¯Ò‡Â ‡‰¯„ƒ¿»»∆¡»»»ƒ¬»«««¿«»
ÈcÚ‡ È¯‡ dÏ ˜·zLÈ ÈÈ Ì„˜ ÔÓe ÔeÓe˜È¿ƒ√»¿»ƒ¿¿∆«¬≈«¿ƒ

:d˙È ‡‰e·‡»»»«

‡Bז  dÏÚ ‡‰¯„Â ¯·‚Ï ÈÂ‰˙ ‰Â‰Ó Ì‡Â¿ƒ≈¡»∆¡≈ƒ¿«¿ƒ¿»»¬«
:dLÙ ÏÚ ˙¯Ò‡ Èc ‡‰˙ÂÙÒ Le¯t≈ƒ¿»»»ƒ¬»«««¿«

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

`Ed mixCPd KxraE ,miapre mip`Y§¥¦©£¨¦§¥¤©¦¨¦
lke FxnF` `Ede ,miAx oFWl xn`W¤¨©§©¦§§§¨
`A xn`OdW mbde ,mEwi 'Fbe xQ ¦̀¨§¨©£©¤©©£¨¨
xcPd oiCW aEzMd LricFd xaM ,xQ`A§¦¨§¨¦£©¨¤¦©¤¤

:mieW drEaXde§©§¨¨¦
BøîBàåEnwe xn`n lr Knq `le mEwi §§¨§Ÿ¨©©©£©§¨

Wxtn iziid oM m`W ,mcTW¤¨©¤¦¥¨¦¦§¨¥
dxcp m`W xnFl `AW aEzMd zpEM©¨©©¨¤¨©¤¦¨§¨
Wixgde cgi mixac 'a lr drAWpe§¦§§¨©§¨¦©©§¤¡¦
mEwi xn` dfl ,drEaXl mB mIw xcPl©¥¤¦¥©©§¨¨¤¨©¨
,mdn cg` lkl dnwd KixSW xnFl©¤¨¦£¨¨§¨¤¨¥¤

FxnF`e`ipd m`e'Fbedixcp lMWExR §§§¦¥¦§¨§¨¤¨¥
xtd `l WExR dixcp lM xtIW Kixv̈¦¤¨¥¨§¨¤¨¥Ÿ¥¥
mB xtIW cr xtEn Fpi` mip`Yl `N ¤̀¨©§¥¦¥¨©¤¨¥©

FxnF`e ,miaprlmEwi `lcigi oFWl ¨£¨¦§§Ÿ¨§¨¦
,xAcn aEzMd cg` xcpAW Lxirdl©£¦§¤§¤¤¤¨©¨§©¥
oi`W 'Fbe dixcp xn`On drhY lal§©¦§¤¦©£©§¨¤¨§¤¥
mixcp zxcFpA `N` xAcn aEzMd©¨§©¥¤¨§¤¤§¨¦
dpWOd lW `tiQA xEn`d oiCM miAx©¦©¦¨¨©¥¨¤©¦§¨

:EpazMW¤¨©§
úøáñìåwlg zxtdAW `aiwr iAx §¦§¨©©¦£¦¨¤©£¨©¥¤

wlg znwdaE lMd xtEd©©Ÿ©£¨©¥¤
KxCd df lr x`Azi lMd mwEd ok FnM§¥©©Ÿ¦§¨¥©¤©¤¤

Dxcp z` dia` rnWe'FbeWixgde'Fbe §¨©¨¦¨¤¦§¨§§¤¡¦§
mbd DxcPn wlg ENt` rnW m` WExR¥¦¨©£¦¥¤¦¦§¨£©
FzF`l Wixgde Dxcp lM rnW `NW¤Ÿ¨©¨¦§¨§¤¡¦§

dfA ,wlgdixcp lM Enwewlg ENt` ¥¤¨¤§¨¨§¨¤¨£¦¥¤

FxnF`e ,rnW `NWdia` `ipd m`e ¤Ÿ¨©§§§¦¥¦¨¦¨
DzF``N` lMd `ipd `l ENt` WExR ¨¥£¦Ÿ¥¦©Ÿ¤¨

`ipd FA oixFw Ep`W lM cg` wlg¥¤¤¨¨¤¨¦¥¦
lM xn`n Kinqd `l dfle ,DzF`¨§¨¤Ÿ¦§¦©£©¨
:KxCd df lr ,`ipd m`e xn`Ol dixcp§¨¤¨©©£©§¦¥¦©¤©¤¤
,FrnW mFiA dixcp lM dia` `ipd m`e§¦¥¦¨¦¨¨§¨¤¨§¨§
,DzF` zaY xnFl Kixv did `l f`e§¨Ÿ¨¨¨¦©¥©¨

itkEKWnp 'Fbe dixcp lM xn`n df §¦¤©£©¨§¨¤¨§¦§¨
xn`e ,mEwi `l xn`Ol dHnlmEwi `l §©¨©©£©Ÿ¨§¨©Ÿ¨

oiCd WECg xnFl dfA oEMzp cigi oFWl§¨¦¦§©¥¨¤©¦©¦
:xtEd xtd `NX dn ENt`W¤£¦©¤Ÿ¥¥©

Cøãìexn`n oFkp lr aXizi df'de §¤¤¤¦§©¥©¨©£©©
Dl glqi`l m`W WExR ,'Fbe ¦§©¨§¥¤¦Ÿ

Dpi` `ide miaprl `N` dia` `ipd¥¦¨¦¨¤¨¨£¨¦§¦¥¨
lirFd mip`Yl mBW hRWOd zrcFi©©©¦§¨¤©©§¥¦¦
aEzMd ricFn mip`Y dlk`e lEHAd©¦§¨§¨§¥¦¦©©¨
oeiM dgilq dkixv iM Dl glqi 'dW¤¦§©¨¦§¦¨§¦¨¥¨
ozpe ,mip`Yd lr `ipd `l DYrcNW¤§©§¨Ÿ¥¦©©§¥¦§¨©
DzF` dia` `ipd iM dgilQd mrh©©©§¦¨¦¥¦¨¦¨¨
lirFd dia` dUrW lEHAd iM WExR¥¦©¦¤¨¨¨¦¨¦
Lxirdl oM xnFl Kxvde ,dfl mB©¨¤§ª§©©¥©£¦§
lr `Ed dgilQd `A eilrW xaCdW¤©¨¨¤¨¨¨©§¦¨©
,dbbXd d`vi dPOOW Ff drici xCrd¤§¥§¦¨¤¦¤¨¨§¨©§¨¨

:oade§¨¥
úøáñìålirFY `NW Exn`W minkg §¦§¨©£¨¦¤¨§¤Ÿ¦

dnwd `le zvTnl dxtd£¨¨§¦§¨§Ÿ£¨¨
lMl mEwi F` lMl xtIW cr zvTnl§¦§¨©¤¨¥©Ÿ¨©Ÿ

z` dia` rnWe :KxCd df lr x`Azi¦§¨¥©¤©¤¤§¨©¨¦¨¤
Lxirdl cigi oFWl xn` Dxcp¦§¨¨©§¨¦©£¦§
`le cg` xcp dzUrA xAcn aEzMdW¤©¨§©¥§¨§¨¤¤¤¨§Ÿ
iYWxRW FnM ,mixcp 'a dzUrA§¨§¨§¨¦§¤¥©§¦

FxnF`e ,l`rnWi 'x zxaqlWixgde ¦§¨©¦§¨¥§§§¤¡¦
'Fbedixcp lM Enwedixcp lM xn`n §§¨¨§¨¤¨©£©¨§¨¤¨

FWExR dfe eiptl iptle eiptl KWnp¦§¨§¨¨§¦§¥§¨¨§¤¥
lirFi izni` dia` Dl Wixgde§¤¡¦¨¨¦¨¥¨©¦
dixcp lM Eidi m` miwdl dWixgd©£¦¨§¨¦¦¦§¨§¨¤¨
:dnwd Fl lirFY `l dPOn wlg la £̀¨¥¤¦¤¨Ÿ¦£¨¨

BøîBàå`ipd m`e'Fbedixcp lM'Fbe §§§¦¥¦§¨§¨¤¨§
KWnp dixcp lM xn`n©£©¨§¨¤¨¦§¨

KxCd df lr dlrnl`ipd m`e'Fbe §©§¨©¤©¤¤§¦¥¦§
mEwi `l f` lMd `ipd FzxtdA m ¦̀©£¨¨¥¦©Ÿ¨Ÿ¨
`ipd m`W `A LricFdlE ,mdn hxR§¨¥¤§¦£¨¤¦¥¦

xFw Ep` oi` cg` hxR,mEwi `l FA mi §¨¤¨¥¨¦Ÿ¨
dixcp lM xn`OW xn`PW mbde©£©¤Ÿ©¤©£©¨§¨¤¨
x`Azi mEwi `l xn`Ol dHnl KWnp¦§¨§©¨©©£©Ÿ¨¦§¨¥
mEwi `l 'Fbe dixcp lM :KxCd df lr©¤©¤¤¨§¨¤¨§Ÿ¨
f` llMA dixcp lM WIW onfA WExR¥¦§©¤¥¨§¨¤¨©§¨¨
lEHA oi`W Ycnl `d hxRl FpWi¤§©§¨¨¨©§¨¤¥¦
dzUrW `weC df lke ,FCal hxRl©§¨§©§¨¤©§¨¤¨§¨
rnWe xn`OA mWxW FnM cg` xcp¤¤¤¨§¤¨©©©£©§¨©
dzUr m` la` ,Dxcp z` dia`̈¦¨¤¦§¨£¨¦¨§¨
df dlzp oi` mixcp 'a xcbA mzF`¨§¤¤§¨¦¥¦§¤¤

:dfAe dxez ¨¤
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(ç)eî÷å dì Léøçäå BòîL íBéa dLéà òîLå§¨©¬¦¨²§¬¨§−§¤«¡¦´¨®§¨´
:eî÷é dLôð-ìò äøñà-øLà äøñàå äéøãð§¨¤À¨¤«¡¨¤²¨£¤¨«§¨¬©©§−̈¨ª«

i"yx£'B‚Â dLÈ‡ ÚÓLÂ∑ קּים ׁשהּוא הּבעל, קּים ׁשאם ,ל .הרי ¿»«ƒ»¿ְֲִִֵֵֶֶַַַַָ

(è)øôäå dúBà àéðé dLéà òîL íBéa íàåÂ§¦Â§¸§´Ÿ©¦¨»¨¦´¨¼§¥¥À
øLà äéúôN àèáî úàå äéìò øLà døãð-úà¤¦§¨Æ£¤´¨¤½¨§¥Æ¦§¨´§¨¤½¨£¤¬

:dì-çìñé ýåýéå dLôð-ìò äøñà̈«§−̈©©§¨®©«Ÿ̈−¦§©¨«
i"yx£d¯„Œ˙‡ ¯Ù‰Â∑ האב הפר לא אפּלּו ׁשּבנעּוריה,יכֹול ּכל - אביה" ּבית "ּבנעריה ּתלמּודֿלֹומר ? ¿≈≈∆ƒ¿»ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻ

היא אביה יג)ּברׁשּות .(קידושין ְִִִָָ

(é)dLôð-ìò äøñà-øLà ìk äLeøâe äðîìà øãðå§¥¬¤©§¨−̈§¨®²Ÿ£¤¨«§¨¬©©§−̈
:äéìò íe÷é̈¬¨¤«¨

i"yx£‰ÈÏÚ Ìe˜È dLÙŒÏÚ ‰¯Ò‡Œ¯L‡ Ïk∑ לפי …¬∆»¿»««¿»»»∆»ְִ
ּבעל  ּברׁשּות ולא אב ּברׁשּות לא ּובאלמנה ׁשאינּה ; ְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹֹ

מדּבר, הּכתּוב  - הּנּׂשּואין סז)מן מן (נדרים אלמנה אבל ְְֲִִִִֵַַַַָָָָ
- האב הארּוסין לרׁשּות וחזרה נתרֹוקנה הּבעל, .מת ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָ

(àé)-ìò øqà äøñà-Bà äøãð dLéà úéa-íàå§¦¥¬¦−̈¨¨®¨¨«§¨¬¦¨²©
:äòáLa dLôð©§−̈¦§ª¨«

i"yx£‰¯„ dLÈ‡ ˙ÈaŒÌ‡Â∑ מדּבר ּבנׂשּואה הּכתּוב ,. ¿ƒ≈ƒ»»»»ְְִֵַַָָ

(áé)dúà àéðä àì dì Løçäå dLéà òîLå§¨©³¦¨Æ§¤«¡¦´½̈¬Ÿ¥¦−Ÿ¨®
dLôð-ìò äøñà-øLà øqà-ìëå äéøãð-ìk eî÷å§¨̧Æ¨§¨¤½¨§¨¦¨²£¤¨«§¨¬©©§−̈

:íe÷é̈«

(âé)íúà øôé øôä-íàå|BòîL íBéa dLéà §¦¨¥Á¨¥̧Ÿ¨¬¦¨»§´¨§¼
íe÷é àì dLôð øqàìe äéøãðì äéúôN àöBî-ìk̈¨̧§¨¤¯¨¦§¨¤²¨§¦©¬©§−̈´Ÿ¨®

:dì-çìñé ýåýéå íøôä dLéà¦¨´£¥½̈©«Ÿ̈−¦§©¨«

dÏח  ˜BzLÈÂ ÚÓL„ ‡ÓBÈa dÏÚa ÚÓLÈÂ¿ƒ¿««¬«¿»ƒ¿«¿ƒ¿«
ÏÚ ˙¯Ò‡ Èc ‡‰¯Ò‡Â ‡‰¯„ ÔeÓe˜ÈÂƒƒ¿»»∆¡»»»ƒ¬»««

:ÔeÓe˜È dLÙ«¿«¿

Ïh·eט  d˙È ÈcÚ‡ dÏÚa ÚÓL„ ‡ÓBÈa Ì‡Â¿ƒ¿»ƒ¿««¬««¿ƒ»«««
Èc ‡‰˙ÂÙÒ Le¯t ˙ÈÂ dÏÚ Èc ‡‰¯„ ˙È»ƒ¿»»ƒ¬«¿»≈ƒ¿»»»ƒ
:dÏ ˜·zLÈ ÈÈ Ì„˜ ÔÓe dLÙ ÏÚ ˙¯Ò‡¬»«««¿«ƒ√»¿»ƒ¿¿∆«

ÏÚי  ˙¯Ò‡ Èc Ïk ‡Î¯˙Óe ‡ÏÓ¯‡ ¯„e¿««¿¿»¿»¿»…ƒ¬»««
:dÏÚ Ìe˜È dLÙ«¿«¿¬«

ÏÚיא  ¯Ò‡ ˙¯Ò‡ B‡ ˙¯„ dÏÚa ˙Èa Ì‡Â¿ƒ≈«¬«¿»«¬»«≈»«
:Ìei˜a dLÙ«¿«¿ƒ

d˙Èיב  ÈcÚ‡ ‡Ï dÏ ˜BzLÈÂ dÏÚa ÚÓLÈÂ¿ƒ¿««¬«¿ƒ¿«»«¿ƒ»«
ÏÚ ˙¯Ò‡ Èc ¯Ò‡ ÏÎÂ ‡‰¯„ Ïk ÔeÓe˜ÈÂƒ»ƒ¿»»¿»≈»ƒ¬»««

:ÔeÓe˜È dLÙ«¿«¿

„Èיג  ‡ÓBÈa dÏÚa ÔB‰˙È Ïh·È ‡Ïha Ì‡Â¿ƒ«»»¿««»¿«¬«¿»ƒ
¯Ò‡Ïe ‡‰¯„Ï ‡‰˙ÂÙÒ ˙e˜t‡ Ïk ÚÓL¿«»«»ƒ¿»»»¿ƒ¿»»¿≈«
Ì„˜ ÔÓe ÔepÏha dÏÚa ÔeÓe˜È ‡Ï dLÙ«¿«»¿«¬««≈ƒƒ√»

:dÏ ˜·zLÈ ÈÈ¿»ƒ¿¿∆«

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(âé.'Bâå øôé øôä íàåltMW mrh §¦¨¥¨¥§©©¤¨©
xnFl,xti xtdiEAx mB,`vFn lM ©¨¥¨¥©¦¨¨

wxR mixcpA Exn`X dn iR lr x`Azi¦§¨¥©¦©¤¨§¦§¨¦¤¤
`"i(:a"t)dcEdi ax xn` mpFWl dfe§¤§¨¨©©§¨

dPrzn '`A zFxMM 'an dxcp 'Eke§¨§¨¦¦¨§¦§©¨
xtn `EdW KFYn dPrzn oi` zg`aE§©©¥¦§©¨¦¤¥¥
cr ,dPrzn Dpi`Wl mB xtn dPrzOl©¦§©¨¥¥©§¤¥¨¦§©¨©
ltkA aEzMd oEMzPX dn `Ede .o`M̈§©¤¦§©¥©¨§¤¤

xti xtd m`eWExRxtd m`wlgA §¦¨¥¨¥¥¦¨¥§¥¤
dxtd Fl WIWxtiwlg mB zFAxl ¤¥£¨¨¨¥§©©¥¤

xn`e .dxtd oiC FA Fl oi`W`vFn lM ¤¥¦£¨¨§¨©¨¨
diztUmB xtn `EdW mrh WExR 'Fbe §¨¤¨§¥©©¤¥¥©

`EdW itl dxtd oiC FA oi`W wlg¥¤¤¥¦£¨¨§¦¤
`EdWkE dxtd FA WIW xaC mr lElM̈¦¨¨¤¥£¨¨§¤
iq` ax zxaqle ,cgi mNM xtn xtn¥¥¥¥ª¨©©§¦§¨©©£¦
iq` ax FpFWl dfe mixcpA mW wlgW¤¨©¨¦§¨¦§¤§©£¦
Fpi`Wl xtn Fpi`e dPrzOl xtn xn`̈©¥¥©¦§©¨§¥¥¥§¤¥
KxCd df lr x`Azi ,o`M cr dPrzn¦§©¨©¨¦§¨¥©¤©¤¤

xtd m`,dxtd oiC FA WIW xaC WExR ¦¨¥¥¨¨¤¥¦£¨¨
wlg `l la` Fzxtd lirFY WExR xtï¥¥¦£¨¨£¨Ÿ¥¤

FxnF`e ,dxtd oiC FA oi`WlM'Fbe ¤¥¦£¨¨§§¨§
dixcplcgi milElM md ENt` WExR ¦§¨¤¨¥£¦¥§¦©©

oi` cg`e FA dPrzn cg` mixaC 'a§¨¦¤¨¦§©¨§¤¨¥
:FA dPrzn¦§©¨

ãBòmW Exn`X dn iR lr x`Azi¦§¨¥©¦©¤¨§¨
rcFi mpFWl dfe :f"t sC dpWOA©¦§¨©§¤§¨¥©
dGW rcFi ipi` la` oixtn WIW ip £̀¦¤¥§¥¦£¨¥¦¥©¤¤
minkge xti `l xnF` xi`n iAx xcp¤¤©¦¥¦¥Ÿ¨¥©£¨¦

o`M cr ,xti mixnF`oEMzPX dn `Ede . §¦¨¥©¨§©¤¦§©¥
xn`OA aEzMdxti xtdENt` WExR ©¨©©£©¨¥¨¥¥£¦
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(ãé)dLéà Lôð úpòì øqà úòáL-ìëå øãð-ìk̈¥²¤§¨§ª©¬¦−̈§©´Ÿ¨®¤¦¨¬
:epøôé dLéàå epîé÷é§¦¤−§¦¨¬§¥¤«

i"yx£'B‚Â ¯q‡ ˙Ú·LŒÏÎÂ ¯„ŒÏk∑ ׁשאמר לפי »≈∆¿»¿À«ƒ»¿ְִֶַָ
ּתלמּודֿלֹומר  ּבמׁשמע? נדרים ּכל יכֹול מפר, ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָׁשהּבעל

נפׁש עּנּוי נדרי אּלא מפר אינֹו - נפׁש" ּבלבד."לעּנת ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹ
נדרים ּבמּסכת מפרׁשים עט)והם .(דף ְְְְִִֵֶֶַָָֹ

(åè)íBé-ìà íBiî dLéà dì Léøçé Løçä-íàå§¦©«£¥Á©«£¦¸¨¬¦¨»¦´¤¼
øLà äéøñà-ìk-úà Bà äéøãð-ìk-úà íé÷äå§¥¦Æ¤¨§¨¤½¨¬¤¨¡¨¤−¨£¤´

:BòîL íBéa dì Løçä-ék íúà íé÷ä äéìò̈¤®¨¥¦´Ÿ½̈¦¤«¡¦¬−̈§¬¨§«
i"yx£ÌBÈŒÏ‡ ÌBiÓ∑ לעת מעת ּתאמר עד ׁשּלא אּלא מפר ׁשאין ללּמד - אלֿיֹום" "מּיֹום נאמר לכ , ƒ∆ְְְְֱִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ

ׁשּתחׁש. ֱֶֶַ

(æè)-úà àNðå BòîL éøçà íúà øôé øôä-íàå§¦¨¥¬¨¥²Ÿ−̈©«£¥´¨§®§¨−̈¤
:dðåò£Ÿ¨«

i"yx£BÚÓL È¯Á‡∑:ׁשאמר וקּים, ׁשּׁשמע אחרי «¬≈»¿ְֲִֵֵֶֶַַַָָ
ּבֹו ּבּיֹום "אפׁשי ּבֹו אפּלּו לּה והפר וחזר ".‡NÂ ְְְֲִִֵֵֶַַָָ¿»»

dBÚŒ˙‡∑ ׁשהּגֹורם מּכאן, למדנּו ּתחּתיה. נכנס הּוא ∆¬»ְְְִִֵֶֶַַַָָָָ
עֹונׁשין  לכל ּתחּתיו נכנס הּוא לחברֹו, .ּתּקלה ְְְְֲִִֵַַַָָָָָ

(æé)Léà ïéa äLî-úà ýåýé äeö øLà íéwçä älà¥´¤©«ª¦À£¤̧¦¨³§Ÿ̈Æ¤¤½¥¬¦−
ô :äéáà úéa äéøòða Bzáì áà-ïéa BzLàì§¦§®¥¨´§¦½¦§ª¤−¨¥¬¨¦«¨

àì(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)øçà íéðéãnä úàî ìàøNé éða úî÷ð í÷ð§ÀŸ¦§©Æ§¥´¦§¨¥½¥¥−©¦§¨¦®©©−
énò-ìà óñàz:E ¥«¨¥¬¤©¤«

i"yx£„n‰ ˙‡ÓÌÈÈ∑ הּמֹואבים מאת ,ולא ≈≈«ƒ¿»ƒְִֵֵַָֹ
יראים  ׁשהיּו יראה, מחמת לּדבר נכנסּו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשהּמֹואבים

אּלא נאמר ׁשּלא אֹותם, ׁשֹוללים ׁשּיהיּו ב)מהם :(דברים ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַָָֹ

ריב  על נתעּברּו מדינים אבל מלחמה", ּבם ְְְְְֲִִִִִִַַַָָָָָָ"אלּֿתתּגר
ּפרידֹות  ׁשּתי מּפני אחר: ּדבר להם. ׁשּיׁשלא טֹובֹות ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹ

העּמֹונית  ונעמה הּמֹואבּיה רּות מהם: להֹוציא .לי ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָ

LÙיד  ‡ÙbÒÏ ¯Ò‡ ˙Óei˜ ÏÎÂ ¯„ Ïk»¿«¿»ƒ«≈»¿«»»¿»
:ÔepÏh·È dÏÚ·e ÔepÓi˜È dÏÚa«¬«¿«¿ƒ«¬«¿«¿ƒ

ÌBÈÏטו  ÌBiÓ dÏÚa dÏ ˜BzLÈ ˜zLÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿«ƒ¿««¬«ƒ¿
Èc ‡‰¯Ò‡ Ïk ˙È B‡ ‡‰¯„ Ïk ˙È Ìi˜ÈÂƒ««»»ƒ¿»»»»¡»»»ƒ
‡ÓBÈa dÏ ˜˙L È¯‡ ÔB‰˙È Ìi˜È dÏÚ¬«¿««»¿¬≈»≈«¿»

:ÚÓL„ƒ¿»

ÚÓLcטז  ¯˙a ÔB‰˙È Ïh·È ‡Ïha Ì‡Â¿ƒ«»»¿««»¿»«ƒ¿»
:d·BÁ ˙È Ïa˜ÈÂƒ««»«

b·¯יז  ÔÈa ‰LÓ ˙È ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡iÓÈ˜ ÔÈl‡ƒ≈¿»«»ƒ«ƒ¿»»∆≈¿«
˙Èa ‡‰˙eÈ·¯a dz¯·Ï ‡a‡ ÔÈa d˙z‡Ï¿ƒ¿≈≈«»ƒ¿«≈¿«¿»»≈

:‡‰e·‡»»

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ∆¿≈»

È‡È„Óב  ÔÓ Ï‡¯NÈ Èa ˙eÚ¯t Ú¯t˙‡ƒ¿¿«À¿¬¿≈ƒ¿»≈ƒƒ¿»»≈
:CÈnÚÏ Lk˙z Ôk ¯˙a»«≈ƒ¿¿≈¿«»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

Fl lirFY dxtdA `N` dbbW Fl oi ¥̀§¨¨¤¨©£¨¨¦
.oixitn WIW rcIWM onf xg` xtdl§¨¥©©§¨§¤¥©¤¥§¦¦
x`Azi xi`n iAxlE ,minkg ixacM Ff§¦§¥£¨¦§©¦¥¦¦§¨¥
`NW mbdW zE`ivn WIW xnFl ltMd©¤¤©¤¥§¦¤£©¤Ÿ
`NW oFbkE FPnfA `NW xti FPnfA xtd¥¥¦§©¨¥¤Ÿ¦§©§¤Ÿ

FxnF`e ,oixitn WIW rcidixcpl ¨©¤¥§¦¦§§¦§¨¤¨
KxCd df lr aXizi xi`n iAx zxaql¦§¨©©¦¥¦¦§©¥©¤©¤¤
xg` xtdl lFkIW Ll iYxn` izni ¥̀¨©¨©§¦§¤¨§¨¥©©
,mixcpA dbbXd Fl dzid `NWM KM̈§¤Ÿ¨§¨©§¨¨¦§¨¦

FxnF` `EdedixcplxiMIWM WExR §§¦§¨¤¨¥§¤©¦
FxnF` x`Azi minkg zxaqle ,dixcp§¨¤¨§¦§¨©£¨¦¦§¨¥§
`d ,dixcp mzFid zxMd dixcpl¦§¨¤¨©¨©¡¨§¨¤¨¨

dAx ok iR lr s`e bbW DAW Ycnl̈©§¨¤¨¨©§©©¦¥¦¨
rcIWkl xtdl lFkIW xnFl dxtd FA£¨¨©¤¨§¨¥¦§¤¥©

:mixcp mdWci dxez ¤¥§¨¦
(æè.øôé øôä íàåENt` WExR §¦¨¥¨¥¥£¦

`Upe xti m` dxtd mdA WIW mixcpA¦§¨¦¤¥¨¤£¨¨¦¨¥§¨¨
:'Fbefi dxez §

(á-àøaãéå.'Fbe mwp xn`l .'Fbe 'd ©§©¥§¥Ÿ§Ÿ§
xn`l `A xEACd m` dWẅ¤¦©¦¨¥Ÿ
Fl did xn`l zaYn rnWPM l`xUil§¦§¨¥©¦§¨¦¥©¥Ÿ¨¨
WxcnaE ,'Fbe z`n mkznwp Enwp xnFl©¦§¦§©§¤¥¥§§¦§©
xAcie oi` mpFWl dfe Exn` `nEgpY©§¨¨§§¤§¨¥©§©¥
qItl dWn ligzd 'Eke fr oFWl `N ¤̀¨¨©§¦§¦¤§©¥

`le Fzzin lr `Ed KExA WFcTd©¨¨©¦¨§Ÿ
dzin iE`x il dWn Fl xn` 'Eke qIRzp¦§©¥§¨©¤¦¨¦¨
'aA 'd FqItE 'Eke zF`ltp izi`xW¤¨¦¦¦§¨§¦§§
mipW zFigl dvFx dY` m` mixaC§¨¦¦©¨¤¦§¨¦
zlRnA l`xUi E`xi `l zFAx©Ÿ¦§¦§¨¥§©¤¤
'Eke mdiptl oicn WaMY `le mdiaiF`§¥¤§Ÿ¦¨¥¦§¨¦§¥¤§
iptl dWw did dWn qIRzPW oeike§¥¨¤¦§©¥¤¨¨¨¤¦§¥
dzin eilr qpTW `Ed KExA WFcTd©¨¨¤¨©¨¨¦¨
WiBxd WxcOd lrA dPd .o`M cr 'Eke§©¨¦¥©©©¦§¨¦§¦
aEzMd aXizi eixacle EpwCwCX dOA©¤¤¦§©§§¦§¨¨¦§©¥©¨

,oFkp lrxAcie'al fnxi df iWw oFWl ©¨©§©¥§¦¤¦§Ÿ§
'`e ,Fzzin lr dWnl '` ,iWw ipin¦¥¦§¤©¦¨§



irqnÎzehnמ zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye fenz c"k oey`x meil inei xeriy

(â)íëzàî eöìçä øîàì íòä-ìà äLî øaãéå©§©¥³¤Æ¤¨¨´¥½Ÿ¥¨«§¯¥«¦§¤²
ýåýé-úî÷ð úúì ïéãî-ìò eéäéå àávì íéLðà£¨¦−©¨¨®§¦«§Æ©¦§½̈¨¥¬¦§©§Ÿ̈−

:ïéãîa§¦§¨«
i"yx£'B‚Â ‰LÓ ¯a„ÈÂ∑(ספרי) ׁשּׁשמע אףֿעלּֿפי «¿«≈…∆¿ִֶַַַָ

ּתלּויה  אחר ׁשּמיתתֹו ולא ּבׂשמחה עׂשה .ּבּדבר, ְְְְִִִֵֶַָָָָָָָֹ
eˆÏÁ‰∑ מזּינים צבא" "חלּוצי לׁשֹון .ּכתרּגּומֹו, ≈»¿ְְְְֲִֵַָָָֻ
ÌÈL‡∑ וכןצּדיקים טז), אנׁשים",(שמות "ּבחרֿלנּו : ¬»ƒְְֲִִִֵַַָָ

א)וכן וידעים"(דברים חכמים "אנׁשים :.'‰Œ˙Ó˜∑ ְֲֲִִִִֵָָֻƒ¿«
עֹומד  ּכאּלּו יׂשראל, ּכנגד הּקדֹוׁשֿׁשהעֹומד ּכנגד ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ

.ּברּוֿהּוא  ָ

ÔBÎpÓג  eÊÈ¯Ê ¯ÓÈÓÏ ‡nÚ ÌÚ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ∆ƒ«»¿≈«¿ƒƒ¿
·‰ÈÓÏ ÔÈ„Ó ÏÚ ÔB‰ÈÂ ‡ÏÈÁÏ ÔÈ¯·bÀ¿ƒ¿≈»ƒ«ƒ¿»¿≈«

:ÔÈ„Óa ÈÈ„ ‡nÚ ÔÈc ˙eÚ¯tÀ¿¬ƒ«»«¿»¿ƒ¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

,dziOd Fcici lr qpTW lr 'd ipirA§¥¥©¤¨©©§¦©¦¨
zazexn`lqEIRd l` fnxl oEMzp §¥©¥Ÿ¦§©¥¦§Ÿ¤©¦

n zEnl qIRzdl dWnl 'd qIRWmrH ¤¦¥§¤§¦§©¥¨¦©©
dvxi F` .WxcOA xEn`M 'Fbe mwp§Ÿ§¨¨©¦§¨¦§¤

zazAxn`ldWn dSxW iESx ricFdl §¥©¥Ÿ§¦©¦¤¦¨¤
'Fbe mwp 'd Edpre ,zEni `NW icM 'dl©§¥¤Ÿ¨§¨¨§Ÿ§
:l`xUi iaiF`n mwpIW liaWA WExR¥¦§¦¤¦§Ÿ¥§¥¦§¨¥

éôìeKxCd df lr x`Azi aEzMd hWR §¦§©©¨¦§¨¥©¤©¤¤
'd xAciexnFl xEAC oFWl xn` ©§©¥¨©§¦©

lM x`WM oFhlW Kln xaC eil` xAC¦¥¥¨§©¤¤¦§¦§¨¨
FxnF`e ,dxFYAW miiEESdxn`l ©¦¦¤©¨§§¥Ÿ

xn`l lkM ,l`xUil xn`l DhWtM¦§¨¨¥Ÿ§¦§¨¥§¨¥Ÿ
xn`l dkixv o`ke ,dxFYA dxEn`d̈£¨©¨§¨§¦¨¥¨¥
mwp xn`W itl zFnFwOd lMn xzFi¥¦¨©§§¦¤¨©§Ÿ
dUri cal `EdW `xaQd Fl `FaŸ©§¨¨¤§©©£¤
xf xaC df oi`e xn`Od hWtM dnwPd©§¨¨¦§©©©£¨§¥¤¨¨¨
cnlE `ve ,FxfrA 'de did lig xFAB iM¦¦©¦¨¨©§¤§§¥§©

'Fbe lE`W oA ozpFdin(c"i `"y)lMnE ¦¨¨¤¨§¦¨
xn` dfl mixFABd xFAB dWn oMW¤¥¤¦©¦¦¨¤¨©

FxnF`e .l`xUil xn`l eil`mwp'Fbe ¥¨¥Ÿ§¦§¨¥§§§Ÿ§
znwpA Fzzin 'd Fl dlYW itl WExR¥§¦¤¨¨¦¨§¦§©
eil` xn` 'Fbe sq`Y xg` aizkC oicn¦§¨¦§¦©©¥¨¥§¨©¥¨
,mdl `Ed mixaCd xn`IX dOA iM¦©¤¤Ÿ©©§¨¦¨¤
mwFPd `EdW aEzMd eilr dlrn dfÄ¤©£¤¨¨©¨¤©¥
xaCd lr WOn FWtp xqFn `Ed iM¦¥©§©¨©©¨¨
s` zEni oM zErvn`AW rcFIW mbdW¤£©¤¥©¤§¤§¨¥¨©
xn`X dn l`xUil xn`i ok iR lr©¦¥Ÿ©§¦§¨¥©¤¨©
LWtp lkA zevn mEIw Ll oi` ,KEnqA§¨¥§¦¦§©§¨©§§

:xg` ot`A x`Azi KEnqaE ,FfMa dxez ¨§¨¦§¨¥§Ÿ¤©¥
(á.'Bâå úî÷ð í÷ðaEzMd zErnWn §Ÿ¦§©§©§¨©¨

mwPdl dWn lr 'd liHdW ciBi©¦¤¦¦©¤§¦¨¥
`l dnglOl ENt`W Epi`xe ,oicOn¦¦§¨§¨¦¤£¦©¦§¨¨Ÿ
dnwPdW iYWxRW mbde ,mdOr `vï¨¦¨¤©£©¤¥©§¦¤©§¨¨
df lM mr ,mdl xn`IW dxin`d `id¦¨£¦¨¤Ÿ©¨¤¦¨¤
mwpi Fnvr `EdW rnWn aEzMd hWR§©©¨©§¨¤©§¦§Ÿ
dOl cFr ,FnFwnA qgpR glWIW `lŸ¤¦§©¦§¨¦§¨¨

:oicn znwpA dWn ztiq` dlŸ¨£¦©¤§¦§©¦§¨
ïëàEM,mikxC 'a zlaFq mwp xn`n zp ¨¥©¨©©£©§Ÿ¤¤§¨¦

WExR dUrOd xcq zElCYWd `Ed '`¦§©§¥¤©©£¤¥
zlrFzl dnglOd xcq zEnMgzd¦§©§¥¤©¦§¨¨§¤¤
xcQA oiA KixSd xErXA oiA oFgSPd©¦¨¥©¦©¨¦¥©¥¤
zkxrde einw cA`l biVi FAW¤©¦§©¥¨¨§©£¨©
Dnvr dnglOd 'a ,dnFCke mingFNd©£¦§©¤©¦§¨¨©§¨
WExR dWn oiade ,dnwPd zNrR `idW¤¦§ª©©§¨¨§¥¦¤¥
`id 'd xn`W 'Fbe mwp zpEM iM wcFv¥¦©¨©§Ÿ§¤¨©¦
FzErvn`AW xaCd xcq zEnMgzd¦§©§¥¤©¨¨¤§¤§¨
`id FzwCvd df WExtE ,dnwPd didY¦§¤©§¨¨¥¤©§¨¨¦
mgNd WExtA 'd Fl xn` `NX dOn¦©¤Ÿ¨©§¥¦¨¥
itl mB ,rxkn oFWl `EdW oicnA§¦§¨¤¨ª§¨©§¦
Kixv `EdW EpiptNX dOA liMUdW¤¦§¦©¤¤§¨¥¤¨¦
dPd iM mrHn xaCd xcqA zEnMgzdl§¦§©§§¥¤©¨¨¦©©¦¦¥
md dnwPd mdilr 'd evi xW` mrd̈¨£¤§©£¥¤©§¨¨¥
mdA l`xUi ipA ElWkp xW` mr©£¤¦§§§¥¦§¨¥¨¤
,daWgnA mdn dUrnA mdn ,zFixrÄ£¨¥¤§©£¤¥¤§©§¨¨
sFq lM sFq dOke dOM 'd sbPW mbde©£©¤¨©©¨§©¨¨
bxhwi dAxc`e ,mdA qPd mdn rpni¦§©¥¤©¥¨¤§©§©¨§©§¥
cvl mzFnglnA mliRdl bxhwnd©§©§¥§©¦¨§¦§£¨§©
lbrd dUrnl dnci dfe ,oerd unW¤¤¤¨Ÿ§¤¦§¤§©£¥¨¥¤
df lM mr eicaFr lM 'd sbPW mbdW¤£©¤¨©¨§¨¦¨¤

'd evi('i `"k x"wie ,e"k d"x)odM qpMi lal §©§©¦¨¥Ÿ¥
dEv mB ,adf icbaA miptl lFcB`"xct) ¨¦§¦§¦§¥¨¨©¦¨

(c"tz` mditpkA zFQkl minW ipkFW§¥¨©¦§©§©§¥¤¤
lal lbr lbxl minFCW mdilbx©§¥¤¤¦§¤¤¥¤§©
zrA oMW lMnE ,bxhwnd xxFrzi¦§¥©§©§¥¦¨¤¥§¥
lr bxhwnd xxFrzIW dnglOd©¦§¨¨¤¦§¥©§©§¥©

cnlE `ve ,mdn `AW `hgd(:c"n dhFq) ©¥§¤¨¥¤§¥§©¨

ikxFrn eilr ExfgIW `hgd xErW¦©¥§¤©§§¨¨¥§¥
`EdW lkA EqtYi ok FnkE ,dnglOd©¦§¨¨§¥¦¨§§¨¤
xnFl Kixv oi`e ,aErYd xEdxdn¥¦§©¦§¥¨¦©
'd xn`WM dfle ,qPd irEpn EidIW¤¦§§¥©¥§¨¤§¤¨©
`Ed 'd zpEM i`Ce xn` mwp dWnl§¤§Ÿ¨©©©©¨©
WEgOd mixdl oiprd xcqA zEnMgzd¦§©§§¥¤¨¦§¨§¨¦©¦
dlrYW xaCd xTr `id Ffe ,xEn`d̈¨§¦¦©©¨¨¤©£¤
FznkgA dUr ok FnkE ,dnwPd mciA§¨¨©§¨¨§¥¨¨§¨§¨

:KEnqA x`a` xW`M ,'d car¤¤©£¤£¨¥§¨
BøîBàå,LiOr l` sq`Y xg`d`xp §§©©¥¨¥¤©¤¦§¤

mlW Fpi` okl mcTW Fl xnFl oEMzp iM¦¦§©¥©¤Ÿ¤¨¥¥¨¥
didIW WExR ,eiOr l` sq`l oETYd©¦¥¨¥¤©¨¥¤¦§¤
FWtp zWBn EPrpnie oiCA rpFn Fl¥©©¦§¦§¨¤¦¤¤©§
cr rEcIM eiOr `xTIW DaWFn mFwnl¦§¨¨¤¦¨¥©¨©¨©©

IW`iai lMd lr iM ,hRWOA EPcinr ¤©£¦¤©¦§¨¦©©Ÿ¨¦
hRWOA 'd('b 'p miNdY)dxrUp eiaiaqE ©¦§¨§¦¦§¦¨¦§£¨

dGd mlXdW itl `Ed rpFOde ,c`n§Ÿ§©¥©§¦¤©¨¥©¤
xaC dUr `le ixnf dUrnA dRxzp¦§©¨§©£¥¦§¦§Ÿ¨¨¨¨

l"f mxnF`M(k"t x"cna)eici EtxW §§¨¤¨¨¨
cnrW cr mwp `NW eilr 'd ciRwde§¦§¦¨¨¤Ÿ¨©©¤¨©
xn` FzxihR onf riBdWM dfle ,qgpR¦§¨§¨¤§¤¦¦©§©§¦¨¨©
mTpzdn rpnPW df xacl oETY eil` 'd¥¨¦§¨¨¤¤¦§©¥¦§©¥
oicOn mTpzie mEwi rWx iUFrn¥¥¤©¨§¦§©¥¦¦§¨
sq`i oETYd milWIW xg`e ,EdEaAQW¤¦§§©©¤©§¦©¦¥¨¥
dfe ,'Eke oi`e ohU oi`A eiOr l ¤̀©¨§¥¨¨§¥§§¤
mgpi eicicil Fzad`e l` icqgn¥©§¥¥§©£¨¦¦¨©§¥

:wcv ilBrnA§©§§¥¤¤
úàîFxnF` .mipicOdz`n`le ¥¥©¦§¨¦§¥¥§Ÿ

ilE` ,mipicOdn xnFl wiRqd¦§¦©¥©¦§¨¦©
`Ede mY` `vnPd mzlEfl fnxW¤¨©§¨¨©¦§¨¦¨§
aizkC EdEbxde f` mW `vnPW mrlA¦§¨¤¦§¨¨¨©£¨¦§¦

('g `"l)dfl iM ilE`e .'Fbe mrlA z`e§¥¦§¨§§©¦¨¤
mrlA xfgIW mcw xaCd 'd xdn¦¥©¨¨Ÿ¤¤©£Ÿ¦§¨
zgwl `N` oicnA did `l iM Fvx`l§©§¦Ÿ¨¨§¦§¨¤¨¨©©

l"f mxnF`M FxkU(.e"w oixcdpq)cnre §¨§§¨©§¤§¦§¨©
axgl Fcve Flbxl zWx UxR 'de ,xfgl©£Ÿ©¨©¤¤§©§§¨§¤¤

:znwFpb dxez ¤¤
(â.'Bâå eöìçä øîàì 'Bâå øaãéå©§©¥§¥Ÿ¥¨§§

FxnF` '` zrcl Kixvxn`linl ¨¦¨©©§¥Ÿ§¦
FxnF` 'a .Exn`iEvlgd`l dOl 'Fbe Ÿ§§¥¨§§¨¨Ÿ

wlnr znglnA xn`W xcQM dEv¦¨©¥¤¤¨©§¦§¤¤£¨¥
rWFdil('h f"i zFnW),miWp` Epl xgA ¦ª©§§©¨£¨¦

qgptl zFEvl Fl did o`M ok FnM§¥¨¨¨§©§¦§¨
mB ,mrd zEllkl `le mdOr glXW¤¨©¦¨¤§Ÿ¦§¨¨¨©
zrcl qitn in iM oFkp df KxC oi`W¤¥¤¤¤¨¦¦¥¦¨©©
lke z`vl Fnvr fxfIW df `Ed in¦¤¤§¨¥©§¨¥§¨
'b .zFUrl devOd ilr `l xn`i cg ¤̀¨Ÿ©Ÿ¨©©¦§¨©£

FxnF`,oicn lr EidiexnFl Fl didW §§¦§©¦§¨¤¨¨©



מי irqnÎzehn zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye fenz c"k oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ãia)(264 'nr c i"yx yexitl mixe`

הקב"ה ּכנגד עֹומד ּכאּלּו יׂשראל ּכנגד ג)ׁשהעֹומד (לא, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָ
ּבׁשּלח  ּבפרׁשת - זה ענין רש"י מביא אחרים מקֹומֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָּבׁשני

ז) ּבהעלֹות(טו, לה)ּובפרׁשת לכ(י, ראיה מביא וׁשם , ְְְְְְֲִֵַַָָָָָָ
ג־ד)מּפסּוק פג, נׂשאּו(ּתהּלים ּומׂשנאי יהמיּון אֹויבי הּנה ּכי : ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַָָָ

ראיה  מביא אינֹו ּכאן ואּלּו סֹוד. יערימּו עּמ על ְְְֲִִִֵֵַַַָָָֹראׁש,

נקמת ּבּכתּוב מפרׁש הרי ּכאן - עּמֹו ונּמּוקֹו ּבני לדבריו. ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָֹ
נקמתיׂשראל . . ב־ג)ה'. מּמקֹום (ּפסּוקים ּבראיה צר ואין , ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֹ

ּכתיב  ּבהעלֹות ּובפרׁשת ּבׁשּלח ּבפרׁשת מה־ּׁשאין־ּכן ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָאחר.
לא. ותּו ,'מׂשּנאי' ,'קמי' ְְְֶֶַַָֹרק

(ã)ìàøNé úBhî ìëì ähnì óìà ähnì óìà¤µ¤©©¤½¤−¤©©¤®§ŸÆ©´¦§¨¥½
:àávì eçìLz¦§§−©¨¨«

i"yx£Ï‡¯NÈ ˙BhÓ ÏÎÏ∑(ספרי) לוי לרּבֹות .ׁשבט ¿…«ƒ¿»≈ְִֵֵֶַ

(ä)øNò-íéðL ähnì óìà ìàøNé éôìàî eøñniå©¦¨«§Æ¥«©§¥´¦§¨¥½¤−¤©©¤®§¥«¨¨¬
:àáö éöeìç óìà¤−¤£¥¬¨¨«

i"yx£e¯ÒniÂ∑יׂש רֹועי ׁשל ׁשבחן ּכּמה להֹודיע ראל «ƒ»¿ְְְֲִִִֵֵֶַָָָ
ּבמיתתֹו, ׁשמעּו ׁשּלא עד יׂשראל: על חביבים ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹהם

אֹומר? הּוא טז)מה ּוסקלני",(שמות מעט "עֹוד : ְְִֵַַָֻ

לא  מדין, ּבנקמת ּתלּויה מׁשה ׁשּמיתת ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָֹֹּומּׁשּׁשמעּו
ׁשּנמסרּו עד ללכת ּכרחן רצּו .על ְְְִֶֶֶַַָָָָ

ÏÎÏד  ‡Ë·LÏ ‡ÙÏ‡ ‡Ë·LÏ ‡ÙÏ‡«¿»¿ƒ¿»«¿»¿ƒ¿»¿…
:‡ÏÈÁÏ ÔeÁlLz Ï‡¯NÈ„ ‡iË·Lƒ¿«»¿ƒ¿»≈¿«¿¿≈»

‡ÙÏ‡ה  Ï‡¯NÈ„ ‡iÙÏ‡Ó e¯Áa˙‡Â¿ƒ¿¿»≈«¿«»¿ƒ¿»≈«¿»
:‡ÏÈÁ ÈÊ¯ÊÓ ÔÈÙÏ‡ ¯NÚ È¯z ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿≈¬««¿ƒ¿»¿≈≈»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

FxnF` KxcM oicnA EngNie(mW)mgNd §¦¨£§¦§¨§¤¤§¨¦¨¥
'd iM 'd ixaCn dPW dOl 'c .wlnrA©£¨¥¨¨¦¨¦¦§¥¦
`Ede l`xUi ipA znwp mwp eil` xn`̈©¥¨§Ÿ¦§©§¥¦§¨¥§
xn`n wIcl Kixv dide 'd znwp xn`̈©¦§©§¨¨¨¦§©¥©£©

FxnF` 'd .'ddHOl sl`glW `l dOl §¤¤©©¤¨¨Ÿ¨©
mirWxd miFBA dnwp zFUrl mrd lM̈¨¨©£§¨¨©¦¨§¨¦
mihrEn miWp` glWl Knq in lre§©¦¨©¦§Ÿ©£¨¦¨¦
miEAx cnlE `ve ,ax mrl sl` a"i¤¤§©©§¥§©¦¨
miWlWE mipW EidW mix`WPd mRHn¦©¨©¦§¨¦¤¨§©¦§¦

:sl ¤̀¤
ïëàoiprA Wi iM EpnCwdX dn itl ¨¥§¦©¤¦§©§¦¥§¦§©

`A dfle wcFv WEgn Ff dngln¦§¨¨¥¥§¨¤¨
,'Fbe mwp dWnl eixaC mrpA midl`d̈¡Ÿ¦§Ÿ©§¨¨§¤§Ÿ§
FAW xcQA dnglOd xcq Lxirdl©£¦§¥¤©¦§¨¨©¥¤¤
dfl ,'d dEv xW` dnwPd xaC mIwi§©¥§©©§¨¨£¤¦¨¨¤
ici lr miWp` xgal dvx `le mMgzp¦§©¥§Ÿ¨¨¦§Ÿ£¨¦©§¥
`l xW` miWp`d rcFi in iM zlEGd©©¦¦©¨£¨¦£¤Ÿ
lFWknA Erh `le oe` zFaWgn EaWg̈§©§§¨¤§Ÿ¨§¦§
EvlgIW mdl xn`e urie ,Ff dO ª̀¨§¨©§¨©¨¤¤¥¨§
rcFIW in lM onvrn md WExR dcrdn¥¨¥¨¥¥¥©§¨¨¦¤¥©
xqOi miRM iwpE aal xA `EdW Fnvr©§¤©¥¨§¦©©¦¦¨¥
fnxX dn `Ede ,dHOl sl`d oFAWgl§¤§¨¤¤©©¤§©¤¨©

zazAxn`loipr `EdW mlrPd xn`n §¥©¥Ÿ©£¨©¤¡¨¤¦§©
lM FnvrA oigadl oicn `hgn mzEIwp§¦¨¥¥§¦§¨§©§¦§©§¨
.xaE iwp `Ed m` mixqnPdn cg ¤̀¨¥©¦§¨¦¦¨¦¨

zazA oM mB fnx iM ilE`exn`loipr §©¦¨©©¥§¥©¥Ÿ¦§©
l"f mxnF`M zFixrd(:e"p oixcdpq)xn`l ¨£¨§§¨©§¤§¦¥Ÿ

oikixSW mdl xn`W ,zFixr iENB Ff¦£¨¤¨©¨¤¤§¦¦

FnkE ,`hgdn miIwp mivElgd EidIW¤¦§©£¦§¦¦¥©¥§§
l"fx Exn`e `aSl miWp` xn` xnBW¤¨©Ÿ¤£¨¦©¨¨§¨§©©

(`nEgpY)mbde miwiCv miWp` lM ©§¨¨£¨¦©¦¦©£©
df oi`W mixg` zFnFwnA EpWxRW¤¥©§¦§£¥¦¤¥¤
dOA ,dxzi miWp` zaY didYWM `N ¤̀¨§¤¦§¤¥©£¨¦§¥¨©¤
EpwICX dn Frx eilr ciBi EpiptNX¤§¨¥©¦¨¨¥©¤¦©§
lWkOl WEgl mdl oi` dfle ,oiprÄ¦§¨§¨¤¥¨¤¨©¦§Ÿ
cFre ,miwiCv `aSl mi`vFIdW oeiM¥¨¤©§¦©¨¨©¦¦§
mcil `AW oeiM miciqg E`xTIW mdl̈¤¤¦¨§£¦¦¥¨¤¨§¨¨

l"f mxnF`M EPOn ElFSpe df oerb"gef) ¨Ÿ¤§¦¦¤§§¨
(:d"vw`xTi dfNWoM zErvn`A ,ciqg ¤¨¤¦¨¥¨¦§¤§¨¥

`l dfle ,WEgn oi`A dnwPd didY¦§¤©§¨¨§¥¥§¨¤Ÿ
dvx(EvxIW)[E`vIW]iM `aSl l`xUi lM ¨¨¤¦§¤¥§¨¦§¨¥©¨¨¦

,dnwPd zripn WEgn Wi df KxcA§¤¤¤¥¦§¦©©§¨¨
:xMfPM Ktdl dAxc`e§©§©¨§¥¤©¦§©

BøîBàå.oicn lr EidieiR lr x`Azi §§§¦§©¦§¨¦§¨¥©¦
zn` iWp` Exn`X dn©¤¨§©§¥¡¤
dIlrd cFqi `Ed dXcTd zpigAW¤§¦©©§ª¨§¨£¦¨
dcixid cFq `id dRlTd zpigaE§¦©©§¦¨¦©§¦¨
rxd wlg FA wAcpe `hFg mc`WkE§¤¨¨¥§¦§¨¥¤¨©
,FliRWdl DcFqie Drah FA lirtY©§¦¦§¨¦¨§©§¦
`Vz iM zWxtA EdEpWxR df hxtE§¨¤¥©§§¨¨©¦¦¨
ski `hFgdW l`xUi ipA W`x z ¤̀Ÿ§¥¦§¨¥¤©¥¨Ÿ
,zEltXd xcbA cnFre FW`x oFnb`M§©§Ÿ§¥§¤¤©¦§

FxnF` `Edeoicn lr Eidie`NW WExR §§§¦§©¦§¨¥¤Ÿ
mz`eWd zaaFQd d`nHdn mdA didi¦§¤¨¤¥©ª§¨©¤¤©§¨¨¨
micnFrW aFHd xcbA Eidi `N` oicnl§¦§¨¤¨¦§§¤¤©¤§¦

:dlrnl§©§¨

BøîBàå,'d znwp zzldf mB §§¨¥¦§©©¤
zbUdl zEnMgzddn¥©¦§©§©£¨©
zpEM didYW mzF` dESW ,dnwPd©§¨¨¤¦¨¨¤¦§¤©¨©
lEHA EnxB xW` 'd z`pwl dnwPd©§¨¨§¦§©£¤¨§¦
mTpzdl `le KxAzi FpFvxE eizevn¦§Ÿ¨§¦§¨©§Ÿ§¦§©¥
dOM EzOW `hgdn aAqnd lr©©§ª¨¥©¥§¤¥©¨
df lr dpEMd didYWkl iM ,l`xUIn¦¦§¨¥¦¦§¤¦§¤©©¨¨©¤
rIYqdl devn dUrOA oi ¥̀©©£¤¦§¨§¦§©¥©
'dW mbde ,aiF`n mwPdl mzErvn`A§¤§¨¨§¦¨¥¥¥©£©¤
xn` `l ,l`xUi ipA znwp eil` xn`̈©¥¨¦§©§¥¦§¨¥Ÿ¨©
`N` df oFWl l`xUil xn`IW eil ¥̀¨¤Ÿ©§¦§¨¥¨¤¤¨
ipA znwp mwp dWn mr Eid eixaCW¤§¨¨¨¦¤§Ÿ¦§©§¥
xaCd zFUrl mMgzp dWnE ,l`xUi¦§¨¥¤¦§©¥©£©¨¨
l`xUi lW dnwPd mIwl df KxcA§¤¤¤§©¥©§¨¨¤¦§¨¥

:mwp xn`OA dilr dEhvPW¤¦§©¨¨¤¨©©£©§Ÿ
ãBòoi`W KxCd df lr aEzMd x`Azi¦§¨¥©¨©¤©¤¤¤¥

mW Eidi `N` md EngNIW KxvŸ¤¤¦¨£¥¤¨¦§¨
mrHde ,mliaWA WExR mdilrzzl £¥¤¥¦§¦¨§©©©¨¥

'd znwpoicnA 'd mTpzIW dnwp WExR ¦§©¥§¨¨¤¦§©¥§¦§¨
nF` KxC lr mzErvn`AFx(c"i c"i zFnW) §¤§¨¨©¤¤§§

aEzMd xn`e .mkl mgNi 'dExqOIe ¦¨¥¨¤§¨©©¨©¦¨§
l`xUi itl`nrcFi didW in lM WExR ¥©§¥¦§¨¥¥¨¦¤¨¨¥©

Fnvr xqn FwcvA cnFrW FnvrA§©§¤¥§¦§¨©©§
mbde ,sl`d llkl E`AW cr xaCl©¨¨©¤¨¦§©¨¤¤©£©
dpdke dpdM l`xUiA EidW¤¨§¦§¨¥¨¥¨§¨¥¨
WIal `NW icM 'd mMgzp ,miwiCSdn¥©©¦¦¦§©¥§¥¤Ÿ§©¥

:mixMp Eidi `NW mix`WPdc dxez ©¦§¨¦¤Ÿ¦§¦¨¦



irqnÎzehnמב zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye fenz c"k oey`x meil inei xeriy

(å)íúà àávì ähnì óìà äLî íúà çìLiå©¦§©̧Ÿ¨¬¤²¤¬¤©©¤−©¨¨®ÂŸÂ̈
Lãwä éìëe àávì ïäkä øæòìà-ïa ñçðét-úàå§¤¦̧§¹̈¤¤§¨¨³©Ÿ¥Æ©¨½̈§¥¬©²Ÿ¤

:Bãéa äòeøzä úBøööçå©«£«Ÿ§¬©§−̈§¨«
i"yx£ÒÁÈtŒ˙‡Â Ì˙‡∑ ּפינחס ׁשהיה ׁשקּול מּגיד, …»¿∆ƒ¿»ְִִֶַָָָָ

אלעזר  הל ולא ּפינחס, הל מה ּומּפני ּכּלם. ?ּכנגד ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻ
ׁשהרג  ּבּמצוה, ׁשהתחיל מי הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: ְְִִִִֶֶַַַַָָָָָאמר

נקמת ּכזּבי  לנקם ׁשהל אחר: ּדבר יגמר. צּור, ּבת ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹֹ
ׁשּנאמר אּמֹו, אבי לז)יֹוסף מכרּו(בראשית "והּמדנים : ְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָ

מ)אתֹו" מּׁשל (סוטה ּפינחס ׁשל אּמֹו ׁשהיתה ּומּנין . ְְִִִִִֶֶֶַָָָֹ
ׁשּנאמר ו)יֹוסף? יתרֹו(שמות מּזרע - ּפּוטיאל" "מּבנֹות : ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַ

ׁשּפטּפט  יֹוסף ּומּזרע אלילים לעבֹודת עגלים ְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָׁשּפּטם

מג)ּביצרֹו. מלחמה (סוטה מׁשּוח ׁשהיה אחר: .ּדבר ְְְְִִֵֶַַָָָָָָ
L„w‰ ÈÏÎe∑ והּציץ הארֹון עּמהם זה ּבלעם ׁשהיה , ¿≈«…∆ְְִִִֶֶֶַָָָָָָ

עּמהם, ּפֹורח עצמֹו והּוא ּבכׁשפים מדין מלכי ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָּומפריח
נֹופלים, והם ּבֹו חקּוק ׁשהּׁשם הּציץ את להם ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָהראה
ׁשּנֹופלים  מדין, ּבמלכי "עלֿחלליהם" נאמר: ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָלכ
"אלֿ ּכתיב: ּבבלעם וכן האויר, מן החללים ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָעל

יהֹוׁשע ּבספר וכן ּברׁשּותֹו∑B„Èa.(יג)חלליהם" ; ְְְֵֵֶֶַַֻ¿»ְְִֵ
כא) מּידֹו"(במדבר אתּֿכלֿארצֹו "וּיּקח :. ְִִֶַַַָָ

(æ)äLî-úà ýåýé äeö øLàk ïéãî-ìò eàaöiå©¦§§Æ©¦§½̈©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤®
:øëæ-ìk eâøäiå©©«©§−¨¨¨«

(ç)éåà-úà íäéììç-ìò eâøä ïéãî éëìî-úàå§¤©§¥̧¦§¹̈¨«§´©©§¥¤À¤¡¦³
úLîç òáø-úàå øeç-úàå øeö-úàå í÷ø-úàå§¤¤̧¤Æ§¤³§¤Æ§¤¤½©£¥−¤

:áøça eâøä øBòa-ïa íòìa úàå ïéãî éëìî©§¥´¦§®̈§¥Æ¦§¨´¤§½¨«§−¤¨«¤
i"yx£ÔÈ„Ó ÈÎÏÓ ˙LÓÁ∑ ׁשחמּׁשה רֹואה איני וכי ¬≈∆«¿≈ƒ¿»ְֲִִִֵֶֶָ

אּלא  "חמׁשת"? לֹומר הזקק לּמה הּכתּוב, ְֲֵֶֶַַַָָָָָָֻמנה
ּבּפרענּות. ּכּלם והׁשוּו ּבעצה ּכּלם ׁשּׁשוּו ,ְְְְְֵֶֶַַָָָָָָֻֻֻֻללּמד

לּטל  ׁשם הל אלף ּבלעם וארּבעה עׂשרים ׂשכר ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָֹ
ּבעצתֹו, מּיׂשראל לקראת (ספרי)ׁשהּפיל מּמדין ויצא ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָ

רעה  עצה ּומּׁשיאן ּכׁשהייתם יׂשראל אם להם: אמר . ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ
אלף  ּבי"ב ועכׁשו להם, יכלּתם לא רּבֹוא ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָֹׁשּׁשים

מׁשלם  ׂשכרֹו לֹו נתנּו להּלחם? ּבאים ולא אּתם ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹ
והחליף ∑Áa¯·.קּפחּוהּו יׂשראל על ּבא הּוא ְִ∆»∆ְְֱִִֵֶַָָ

עלֿידי  ּבפיהם אּלא נֹוצחים ׁשאין ּבאּמנּותם, ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֻֻאּמנּותֹו

ÏÈÁÏ‡ו  ‡Ë·LÏ ‡ÙÏ‡ ‰LÓ ÔB‰˙È ÁÏLe¿«»¿∆«¿»¿ƒ¿»¿≈»
‡ÏÈÁÏ ‡‰k ¯ÊÚÏ‡ ¯a ÒÁÈt ˙ÈÂ ÔB‰˙È»¿¿»ƒ¿»«∆¿»»«¬»¿≈»

:d„Èa ‡z·aÈ ˙¯ˆˆÁÂ ‡L„e˜„ ÈÓe»≈¿¿»«¬«¿««∆¿»ƒ≈

È˙ז  ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ÔÈ„Ó ÏÚ eÏiÁ˙‡Â¿ƒ¿«»«ƒ¿»¿»ƒ«ƒ¿»»
:‡¯eÎc Ïk eÏË˜e ‰LÓ∆¿»»¿»

È˙ח  ÔB‰ÈÏÈË˜ ÏÚ eÏË˜ ÔÈ„Ó ÈÎÏÓ ˙ÈÂ¿»«¿≈ƒ¿»¿»«¿ƒ≈»
Ú·¯ ˙ÈÂ ¯eÁ ˙ÈÂ ¯eˆ ˙ÈÂ Ì˜¯ ˙ÈÂ ÈÂ‡¡ƒ¿»∆∆¿»¿»¿»∆«
¯BÚa ¯a ÌÚÏa ˙ÈÂ ÔÈ„Ó ÈÎÏÓ ‡LÓÁ«¿»«¿≈ƒ¿»¿»ƒ¿»«¿

:‡a¯Á· eÏË¿̃»¿«¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(å.'Bâå ñçðét úàå íúà 'Bâå çìLiå©¦§©§Ÿ¨§¤¦§¨§
FxnF`,glWIeozFUrl oEMzp §©¦§©¦§©¥©£¨

igElWE 'd znwp mwpl devn igElW§¥¦§¨¦§Ÿ¦§©§¥
mzF` xnFl ltke ,oiwFGp opi` devn¦§¨¥¨¦¦§¨©©¨
.oNM cbpM qgpR lEwXW fnxl 'a mrR©©¦§Ÿ¤¨¦§¨§¤¤ª¨
rWFdi `le qgptA xgAW mrhlE§©©¤¨©§¦§¨§Ÿ§ª©
iM dnwPd zEnMgzdn df mB ,dnFCke§©¤©¤¥¦§©§©§¨¨¦
mihtW mdA dUre `Pw xW` `Ed df¤£¤¦¥§¨¨¨¤§¨¦
`ltn gkA `Ed KEnqe mi`ltnª§¨¦§¨§Ÿ©ª§¨
xWt` mB .d`nHd dO`d lM cinWdl§©§¦¨¨ª¨©§¥¨©¤§¨
`l dOl miWp`d bExhwl dWn WgW¤¨¤§¦§¨£¨¦¨¨Ÿ
dfl miIwp mdW mbd mipFGA Egn¦©¦£©¤¥§¦¦¨¤
'd z`pw `Pwnd glWe mMgzp¦§©¥§¨©©§©¥¦§©
dn `Ed iM ilE`e ,FWtp zxiqnA¦§¦©©§§©¦©

xn`OA wCwCX,qgpiR z`e mz` ¤¦§¥©©£©Ÿ¨§¤¦§¨
ilE`e .dfl xqgX dn df milWi xnFl©©§¦¤©¤¨¥¨¤§©

.dnkg zFnlrY alA did df xaC iM¦¨¨¤¨¨§¥©£ª¨§¨
ici lr zFidl dkixv oicn znwPW¤¦§©¦§¨§¦¨¦§©§¥
`NW ,daFhl aWg oFc`d ode ,qgpR¦§¨§¥¨¨¨©§¨¤Ÿ
z` glW WExtA Fl xnFl dWn milki©§¦¤©§¥§©¤
`Ed e"g lqtPW ciBi dGW qgpR¦§¨¤¤©¦¤¦§¨
xaCd dlze mMgzp dfl ,dUrOdn¥©©£¤¨¤¦§©¥§¨¨©¨¨
dWnE 'Fbe mwp Fl xn`e dWn ciA§©¤§¨©§Ÿ§¤
,qgpR glWIe zFUr oFkPd rci Fnvrn¥©§¨©©¨£©¦§©¦§¨
`le daFhl 'd zaWgn ziUrp dfaE¨¤©£¥©§¤¤§¨§Ÿ

:'d cici dWn mlkpf dxez ¦§©¤§¦
(ç.'Bâå úLîç 'Bâå éëìî úàåmrh §¤©§¥§£¥¤§©©

,mpipn xiMfdl aEzMd KxvdW¤ª§©©¨§©§¦¦§¨¨
df E`xe df mr df cgi EbxdPW xnFl©¤¤¤§©©¤¦¤§¨¤

FxnF`e .oYlRnA df z`oicn ikln ¤¤§©©§¨§§©§¥¦§¨
mixaCd ltkA oEMzPW ilE` 'a mrR©©©¤¦§©¥§¤¤©§¨¦
ikln mdW driciA mEbxdW xnFl©¤£¨¦¦¨¤¥©§¥

`le oicn:zrCd gQdA ¦§¨§Ÿ§¤¥©©©©
.áøça eâøäxnFl KxvdEbxdmbd ¨§¤¨¤ª§©©¨§£©

zEkinQn EdEbxdW `Ed oaEOW¤¨¤£¨¦§¦
iR lr x`Azi ,mibxdPd mr FpFxkf¦§¦©¤¡¨¦¦§¨¥©¦

l"f mdixaC(ixtq)mrlA iM Exn`W ¦§¥¤¦§¦¤¨§¦¦§¨
mvril l`xUi z`xwl oicOn Kld̈©¦¦§¨¦§©¦§¨¥§©£¨
dnE mdl xn`e oicnA EngNi lal§©¦¨£§¦§¨§¨©¨¤©
EciBi mixacd ,o`M cr 'Ek mziidWM§¤¡¦¤©¨©§¨¦©¦
ikln 'd zbixd mcw bxdp mrlA iM¦¦§¨¤¡©Ÿ¤£¦©©§¥
Fl cgie 'd mMgzPX dn `Ede ,oicn¦§¨§©¤¦§©¥§¦¥
bxdp `NW Lxirdl Fnvr iptA dbixd£¦¨¦§¥©§©£¦§¤Ÿ¤¡©
did `l m` oM oaEn did `NW mdOr¦¨¤¤Ÿ¨¨¨¥¦Ÿ¨¨

FxnF`e ,Ebxd xnF`,axgAxnFl ¥¨§§§¤¨¤©
EdEbxde l`xUi KxrA eitWk ElhAW¤¨§§¨¨§¥¤¦§¨¥©£¨

:inWBAh dxez ©©§¦



מג irqnÎzehn zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye fenz d"k ipy meil inei xeriy
לקּללם  אּמנּותם ותפׂש הּוא ּובא ּובּקׁשה, ְְְְִַַַָָָָָָָָֻּתפּלה
ּבאּמנּות  אּמנּותם והחליפּו עליו ּבאּו הם אף ְְְֱִִֵֶַָָָָָָֻֻּבפיו,

ׁשּנאמר ּבחרב, ׁשּבאין כז)האּמֹות "ועלֿחרּב(בראשית : ְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָֻ
.תחיה" ְִֶ

(è)ítè-úàå ïéãî éLð-úà ìàøNé-éðá eaLiå©¦§¯§¥«¦§¨¥²¤§¥¬¦§−̈§¤©¨®
íìéç-ìk-úàå íäð÷î-ìk-úàå ízîäa-ìk úàå§¥̧¨§¤§¨¯§¤¨¦§¥¤²§¤¨¥−̈

:eææä¨«

(é)íúøéè-ìk úàå íúáLBîa íäéøò-ìk úàå§¥³¨¨«¥¤Æ§´§Ÿ½̈§¥−¨¦«Ÿ¨®
:Làa eôøN̈«§−¨¥«

i"yx£Ì˙¯ÈË∑ לׁשֹון ׁשהּוא ׁשּלהם, ּפלטרין מקֹום ƒ…»ְְְִֵֶֶֶַָ
מֹוׁשב  לׁשֹון אחר: ּדבר חּקיהם. יֹודעי ּכֹומרים ְְִֵֵֵֶַַַָָָֻמֹוׁשב

"סרני  ׁשּמתּורגם ּכמֹו "טּורני ׂשריהם, - ּפלׁשּתים" ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָ
.ּפלׁשּתאי" ְְִֵָ

(àé)íãàa çB÷ìnä-ìk úàå ììMä-ìk-úà eç÷iå©¦§Æ¤¨©¨½̈§¥−¨©©§®©¨«¨−̈
:äîäaáe©§¥¨«

i"yx£'B‚Â ÏÏM‰ŒÏkŒ˙‡ eÁ˜iÂ∑ׁשהיּו מּגיד, «ƒ¿∆»«»»¿ִֶַָ
ּבּבּזה  יד לׁשלח הּגזל על נחׁשדּו ולא וצּדיקים, ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹּכׁשרים
ועליהם  וגֹו'", "אתּֿכלֿהּׁשלל ׁשּנאמר: ּברׁשּות, ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּלא
אנׁשי  אף וגֹו'", הרחלים ּכעדר ׁשּני" ּבּקּבלה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹמפרׁש

צּדיקים  ּכּלם ׁשּב מּטלטלין ∑ÏÏL.הּמלחמה הן ְִִִֶַַָָָָֻ»»ְְִִֵַ

ותכׁשיטין  מלּבּוׁש מּטלטלין ∑Êa.ׁשל ּבּזת ,הּוא ְְְִִֶַַ»ְְִִִַַ
ּתכׁשיטין  ּובמקֹום ∑ÁB˜ÏÓ.ׁשאינם ּובהמה. אדם ְִִֵֶַָ«¿«ְְֵָָָָ

ּבאדם, - "ׁשבי" "מלקֹוח": אצל "ׁשבי" ְְְִִֵֶֶַַָָָָׁשּכתּוב
ּבּבהמה  - .ּו"מלקֹוח" ְְֵַַַָ

(áé)úãò-ìàå ïäkä øæòìà-ìàå äLî-ìà eàáiå©¨¦¿¤¤Á§¤¤§¨¨̧©Ÿ¥¹§¤£©´
ììMä-úàå çB÷ìnä-úàå éáMä-úà ìàøNé-éða§¥«¦§¨¥À¤©§¦¯§¤©©§²©§¤©¨−̈
ñ :Bçøé ïcøé-ìò øLà áàBî úáøò-ìà äðçnä-ìà¤©©«£¤®¤©§´Ÿ½̈£¤−©©§¥¬§¥«

ß fenz d"k ipy mei ß

(âé)å ïäkä øæòìàå äLî eàöiåäãòä éàéNð-ìë ©¥̧§¹¤̧§¤§¨¨¯©Ÿ¥²§¨§¦¥¬¨«¥−̈
:äðçnì õeçî-ìà íúàø÷ì¦§¨¨®¤¦−©©«£¤«

i"yx£Ô‰k‰ ¯ÊÚÏ‡Â ‰LÓ e‡ˆiÂ∑ הּבּזה מן לחטף יֹוצאים יׂשראל נערי את ׁשראּו .לפי «≈¿…∆¿∆¿»»«…≈ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

(ãé)íéôìàä éøN ìéçä éãe÷t ìò äLî óö÷iå©¦§´Ÿ¤½©−§¥´¤¨®¦¨¥³¨«£¨¦Æ
:äîçìnä àávî íéàaä úBànä éøNå§¨¥´©¥½©¨¦−¦§¨¬©¦§¨¨«

i"yx£ÏÈÁ‰ È„e˜t ÏÚ ‰LÓ Ûˆ˜iÂ∑ׁשּיׁש ּבּגדֹולים, ּתלּוי הּדֹור סרחֹון ׁשּכל ,ללּמד החיל; על ממּנים «ƒ¿……∆«¿≈∆»ƒְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֻ
למחֹות  ּבידם .ּכח ְְִַָָֹ

(åè):äá÷ð-ìk íúéiçä äLî íäéìà øîàiå©¬Ÿ¤£¥¤−¤®©«¦¦¤−¨§¥¨«

ÈÂ˙ט  ÔÈ„Ó ÈL ˙È Ï‡¯NÈ È· B·Le¿¿≈ƒ¿»≈»¿≈ƒ¿»¿»
ÔB‰È˙Èb Ïk ˙ÈÂ ÔB‰¯ÈÚa Ïk ˙ÈÂ ÔB‰ÏÙË«¿¿¿»»¿ƒ¿¿»»≈≈

:BÊa ÔB‰ÈÒÎ Ïk ˙ÈÂ¿»»ƒ¿≈¿

Èa˙י  Ïk ˙ÈÂ ÔB‰È·˙BÓa ÔB‰ÈÂ¯˜ Ïk ˙ÈÂ¿»»ƒ¿≈¿¿»≈¿»»≈
:‡¯ea e„È˜B‡ ÔB‰˙„‚Òƒ¿«¿ƒ¿»

z¯·c‡יא  Ïk ˙ÈÂ ‰‡„Ú Ïk ˙È B·Le¿»»¬»»¿»»¿«¿»
:‡¯ÈÚ··e ‡L‡a∆¡»»ƒ¿ƒ»

‰k‡יב  ¯ÊÚÏ‡ ˙ÂÏe ‰LÓ ˙ÂÏ ei˙È‡Â¿«¿ƒ¿»∆¿»∆¿»»«¬»
˙ÈÂ ‡È·L ˙È Ï‡¯NÈ È·„ ‡zLk ˙ÂÏe¿»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈»ƒ¿»¿»
‡i¯LÈÓÏ ‡˙È¯LÓÏ ‰‡„Ú ˙ÈÂ ‡z¯·c¿«¿»¿»¬»»¿«¿ƒ»¿≈¿«»

:BÁ¯È„ ‡c¯È ÏÚ Èc ·‡BÓ„¿»ƒ««¿¿»ƒ≈

¯·¯·Èיג  ÏÎÂ ‡‰k ¯ÊÚÏ‡Â ‰LÓ e˜Ùe¿»∆¿∆¿»»«¬»¿»«¿¿≈
:‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓÏ ÔB‰˙eÓ„˜Ï ‡zLÎ¿ƒ¿»»√»¿¿ƒ»»¿«¿ƒ»

¯Èaיד  ‡ÏÈÁ ÏÚ ÔpÓÓc ÏÚ ‰LÓ ÊÈ‚¯e¿ƒ∆«ƒ¿«»«≈»«»≈
:‡·¯˜ ÏÈÁÓ B˙‡c ‡˙Â‡Ó Èa¯Â ÔÈÙÏ‡«¿ƒ¿«»≈»»»«¬≈≈¿»»

a˜‡:טו  Ïk ÔezÓi˜‰ ‰LÓ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿∆¬«≈¿»À¿»



irqnÎzehnמד zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye fenz d"k ipy meil inei xeriy

(æè)-øñîì íòìa øáãa ìàøNé éðáì eéä äpä ïä¥´¥¹¨¨¸¦§¥³¦§¨¥Æ¦§©´¦§½̈¦§¨
úãòa äôbnä éäzå øBòt øác-ìò ýåýéa ìòî©¬©©«Ÿ̈−©§©´§®©§¦¬©©¥−̈©«£©¬

:ýåýé§Ÿ̈«
i"yx£‰p‰ Ô‰∑ היא זֹו אֹותן: מּכירין ׁשהיּו מּגיד, ≈≈»ִִִִֶַַָָ

ּבּה ּפלֹוני ÌÚÏa.ׁשּנכׁשל ¯·„a∑אפּלּו להם: אמר ְְִִֶַָƒ¿«ƒ¿»ֲִֶַָָ
ׁשּבעֹולם, האּמֹות) (ס"א המֹונֹות ּכל מכניסים ְֲִִֶֶַַָָָָֻאּתם
הּמצרים  מן אּתם מרּבים ׁשּמא להם; יכֹולים אּתם ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֻאין

רכב מאֹות ׁשׁש עצה:ׁשהיּו ואּׁשיאכם ּבֹואּו ּבחּור? ְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
ּכדאיתא  וכּו' הּוא זּמה ׂשֹונא אּלּו ׁשל ְְֱִִִֵֵֵֶֶָָֹאלהיהם

ּוב'ּספרי' .ּב'חלק' ְְִֵֵֶַ

(æé)Léà úòãé äMà-ìëå óha øëæ-ìë eâøä äzòå§©¾̈¦§¬¨¨−̈©¨®§¨¦À̈Ÿ©¬©¦²
:eâøä øëæ ákLîì§¦§©¬¨−̈£«Ÿ

i"yx£LÈ‡ ˙Ú„È ‰M‡ŒÏÎÂ∑(ס להּבעל (יבמות ,ראּויה ¿»ƒ»…««ƒְְִֵָָ
נבעלה  ׁשּלא סו).אף ֿעלּֿפי העבירּום,(יבמות הּציץ  ולפני ְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַָֹ

מֹוריקֹות  ּפניה להּבעל לּמה (ספרי)∑‰¯‚e.והראּויה ְְְִִֵֶָָָָָ¬…ָָ
ׁשאם  יׁשמעאל, רּבי ּדברי הענין, להפסיק ואמר? ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָחזר

ידעת  וכלֿאּׁשה ּבּטף כלֿזכר "הרגּו קֹורא: ְְֲִִִֵַַַָָָָָָֹאני
להרג  אם יֹודע איני וגֹו'", ּבּנׁשים הּטף וכל ְְֲִִִִֵֵַַַַַָֹֹאיׁש...

להחיֹות  אֹו הּזכרים עם ידעת) הּטף?(וכלֿאּׁשה עם ְְְֲִִִִַַַַַָָָָֹ
נאמר  הרגּו"לכ". ְֱֲֶַָֹ

(çé)øëæ ákLî eòãé-àì øLà íéLpa óhä ìëå§ŸÆ©©´©¨¦½£¤¬Ÿ¨«§−¦§©´¨¨®
:íëì eéçä©«£−¨¤«

ÌÚÏaטז  ˙ˆÚa Ï‡¯NÈ È·Ï ‰‡Â‰ Ôep‡ ‡‰»ƒ¬»»ƒ¿≈ƒ¿»≈«¬«ƒ¿»
˙Â‰Â ¯BÚt ˜ÒÚ ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ¯˜L ‡¯wLÏ¿«»»¿»√»¿»«≈«¿«¬«

:ÈÈ„ ‡zLÎa ‡˙BÓ»»ƒ¿ƒ¿»«¿»

ÏÎÂיז  ‡ÏÙËa ‡¯eÎc ÏÎ eÏeË˜ ÔÚÎe¿«¿»¿»¿«¿»¿»
:eÏeË˜ ‡¯eÎ„ È·kLÓÏ ¯·b ˙Ú„Èc ‡˙z‡ƒ¿»ƒ««¿«¿ƒ¿¿≈¿»¿

È·kLÓיח  ‡Ú„È ‡Ï Èc ‡iL· ‡ÏÙË ÏÎÂ¿…«¿»ƒ¿«»ƒ»¿»»ƒ¿¿≈
:ÔBÎÏ eÓÈi˜ ‡¯eÎ„¿»«ƒ¿

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(æè.íòìa øáãa 'Bâå äpä ïäKixv ¥¥¨§¦§©¦§¨¨¦
cFr ,dPd od FxnF` zpEM zrcl̈©©©¨©§¥¥¨
lr 'Fbe mrlA xacA xnFl Kix`d dOl̈¨¤¡¦©¦§©¦§¨§©
dOl xirdA xaCd x`Azie ,xFrR xaC§©§§¦§¨¥©¨¨§¨¦¨¨
FOr EkldW oFilr iwiCve qgpR EbbẄ§¦§¨§©¦¥¤§¤¨§¦

:df xacA§¨¨¤
ïëàmExhtE EpC `aSd iWp`e qgpR ¨¥¦§¨§©§¥©¨¨¨§¨

od zFtEtM miWPdW mrHn¦©©¤©¨¦§¥
,dOd miqEp`e mdizFa`le mdilral§©£¥¤§©£¥¤©£¦¥¨
mFlXd eilr EpAx dWn oFc`d ode§¥¨¨¤©¥¨¨©¨
`aE mzF` Eigd df mrHOW WiBxd¦§¦¤¦©©¤¤¡¨¨
m` `nlWA xn`e zrnWPd dprhA§©£¨©¦§©©§¨©¦§¨¨¦
`AW zEpGd dUrn `N` miUFr Eid `lŸ¨¦¤¨©£¥©§¤¨
oEcl Wi mdilFcB zevn eilr mdl̈¤¨¨¦§©§¥¤¥¨
onvrn EUr mdW `N` ,zEkfl mzF`¨¦§¤¨¤¥¨¥©§¨
mzF` EEv `NX dn xg` dUrn©£¤©¥©¤Ÿ¦¨
Exn`W xFrR dUrn `EdW mdilFcB§¥¤¤©£¥§¤¨§

l"fx(k"t x"cna)mdl mi`ivFn EidW ©©¤¨¦¦¨¤
mdl mixnF`e xFrR zxEvdegYWd ©§§§¦¨¤¦§©£¤

lFWkOW `vnp ,Fl zrnWp didze dfl̈¤§¦§¤¦§©©¦§¨¤¦§
FxnF` `Ede ,mdn did dxf dcFarod £¨¨¨¨¨¥¤§§¥

dPdipal dAq Eid mWtpCn WExR ¥¨¥¦§©§¨¨¦¨¦§¥

,l`xUimrlA xacAWExR 'Fbe ¦§¨¥¦§©¦§¨§¥
mvrIW mrlA zvr zAq zErvn`A§¤§¨¦©£©¦§¨¤§¨¨
`NW `vnze ,zEpfl mdizFpA xiwtdl§©§¦§¥¤¦§§¦§¨¤Ÿ
oipr `N` mrlA xn`W l"f Exn`̈§¤¨©¦§¨¤¨¦§©

mxnF`M zEpGd(mW)EN` lW odidl` ©§§§¨¨¡Ÿ¥¤¤¥
lrn xqnl dAq Eid mde 'Eke dOf `pFU¥¦¨§§¥¨¦¨¦§¨©©
mivFx Eid `NW xFrR xaC lr 'dA©©§©§¤Ÿ¨¦
,xFrtl EegYWi m` `N` mdl rnXdl§¦¨©¨¤¤¨¦¦§©£¦§

'd zcrA dtBOd idYezAqA WExR ©§¦©©¥¨©£©¥§¦©
mxB inE ,zEpGd zAqA `le dxf dcFar£¨¨¨§Ÿ§¦©©§¦¨©
'Fbe dYre FxnF`e ,dPd od dxf dcFar£¨¨¨¥¥¨§§§©¨§
Ebxdie dbbXd lr ECezi WExR¥¦§©©©§¨¨§©©§

:'Fbefi dxez §
(æé.eâøä,Ebxd 'a mrR xnFl Kxvd £Ÿª§©©©©£Ÿ

l`rnWi 'x xn`(ixtq)wiqtdl ¨©¦§¨¥¦§¦§©§¦
dX` lke xn`n didi ok `l m`W ,'Eke§¤¦Ÿ¥¦§¤©£©§¨¦¨
,dHnl F` dlrnl KWnp m` lEwW 'Fbe§¨¦¦§¨§©§¨§©¨
Eigd zaY miCwdl Fl didW dWwe§¨¤¤¨¨§©§¦¥©©£
KxCd df lr sHd lke wEqRA mkl̈¤©¨§Ÿ©©©¤©¤¤
Kxv oi` dfaE ,'Fbe sHd lM mkl Eigd©£¨¤Ÿ©©§¨¤¥Ÿ¤
xnFl WgW ilE`e ,Ebxd xn`n lRkl¦§Ÿ©£©£Ÿ§©¤¨©
dEvn `EdW dpEMd didY f`W oM¥¤¨¦§¤©©¨¨¤§©¤

'd zaWgn ok `le ,mzFigdl mzF`¨§©£¨§Ÿ¥©§¤¤
devn oi`W xnF` `Ed zEWx `N ¤̀¨§¥¤¥¦§¨
sHd lke xn`n miCwd dfle ,mzindl©£¦¨§¨¤¦§¦©£©§Ÿ©©

'Fbedn ricFdl `N` `A `NW xnFl §©¤Ÿ¨¤¨§¦©©
:mdA zFEvl `l mpiC didi¦§¤¦¨Ÿ§©¨¤

ãBòåcFr dWTX dn aXil Epl x`Wp §¦§¨¨§©¥©¤¨¤
xn` dOlEbxdaEzMd zNgzA ¨¨¨©¦§¦§¦©©¨
A wiRqd `leEbxd,sFQal xn`W §Ÿ¦§¦©£Ÿ¤¨©§©

Ebxd xn`n Kinqdl oEMzPW ilE`e§©¤¦§©¥§©§¦©£©¦§
daEWYdW xnFl dYre xn`nl§©£©§©¨©¤©§¨
,dbixd dUrnA `id dYreA dfEnxd̈§¨¦§©¨¦§©£¥£¦¨
zaEWY EnIw `l Ebxd `NW cFr lke§¨¤Ÿ¨§Ÿ¦§§©
Kinqdl oEMzPW xWt` F` .`hgd©¥§¤§¨¤¦§©¥§©§¦
xnFl ,'Eke dX`l Ebxde sHl Ebxd¦§©©©£Ÿ¨¦¨§©
lre onvr iptA EN` lr devn WIW¤¥¦§¨©¥¦§¥©§¨§©
Kinqdl oEMzp F` .onvr iptA EN ¥̀¦§¥©§¨¦§©¥§©§¦
xnFl dYre zazl dbixdd oFxkf¦§©£¦¨§¥©§©¨©

:cInE skY mEbxdIWgi dxez ¤©©§¥¤¦¨
(çé.íëì eéçädfAW mzF` ExIbi WExR ©£¨¤¥§©§¨¤¨¤

mdl zFiE`x EidIW icM miIg E`xTi¦¨§©¦§¥¤¦§§¨¤
:mdA utgl `UPdlhi dxez §¦¨¥¤¨¥¨¤



מה irqnÎzehn zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye fenz d"k ipy meil inei xeriy

(èé)âøä ìk íéîé úòáL äðçnì õeçî eðç ízàå§©¤À£²¦¬©©«£¤−¦§©´¨¦®ŸÁŸ¥̧
ìëå Lôð|éLéìMä íBia eàhçúz ììça òâð ¤¹¤§´ŸŸ¥´©¤«¨À̈¦§©§º©³©§¦¦Æ

:íëéáLe ízà éòéáMä íBiáe©´©§¦¦½©¤−§¦¤«
i"yx£‰ÁnÏ ıeÁÓ∑יּכנסּו ‰¯‚.לעזרה ׁשּלא Ïk ƒ««¬∆ְֲִֶָָָָֹ……≈
LÙ∑(ספרי) המקּבל ּבדבר ּבהֹורג אֹומר: מאיר רּבי ∆∆ְְְִִֵֵֵֵַַַָָ

מטּמא  ׁשהּכלי הּכתּוב: ולּמד מדּבר. הּכתּוב ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻטמאה,
עצמֹו ּבּמת נֹוגע ּכאּלּו הּמת, ּבחּבּורי יכֹול אדם אֹו . ְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָ

נגע  "וכל ּתלמּודֿלֹומר: והרגֹו? חץ ּבֹו זרק ְְֲֲִֵֵַַַַַָָֹֹאפילּו
חּבּורֹו, עלֿידי נֹוגע מה לנֹוגע, הֹורג מּקיׁש ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָּבחלל",

חּבּורֹו עלֿידי הֹורג ּכדין ∑e‡hÁ˙z.אף נּדה ּבמי ְִֵֵַַƒ¿«¿ְְִִֵָ
האֹומריםׁשא  לדברי ׁשאף מתים, טמאי סא)ר (יבמות ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָ

ׁשּנאמר  ּבאהל, מטּמאין אינן ּגילּולים עֹובדי ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹקברי

לד) אּתם (יחזקאל אּתם", אדם מרעיתי צאן צאני "ואּתן :ְְִִִֵֶֶַַַַָָֹֹ
מֹודה  אדם, קרּוין ּגילּולים עֹובדי ואין אדם ְְְְִִִִֵֵֶָָָָקרּויים
ׁשּלא  ּובמּׂשא, ּבמּגע מטּמאין ּגילּולים ׁשהעֹובדי ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹהּוא

טמאת  אצל אּלא אדם ׁשּנאמרנאמר (במדבר אהלים, ְֱֱֳִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻ
ּבאהל"יט) ימּות ּכי "אדם :.ÌÎÈ·Le Ìz‡∑ לא ְִֶָָָֹ«∆¿ƒ∆ֹ

מה  אּלא הּזאה, ּוצריכין טמאה מקּבלין ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָֻׁשהנכרים
ויּטמאּו לּברית ּכׁשּיבֹואּו ׁשביכם, אף ּבניֿברית, ,אּתם ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָ

הּזאה  .צריכין ְִִַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(200 'nr ,gk jxk zegiy ihewl)

ּתתחּטאּו ּבחלל נגע וכל נפׁש הרג יט)ּכל (לא, ְְְִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹֹ
עצמֹו ּבּמת נֹוגע ּכאּלּו הּמת, ּבחּבּורי אדם מט ּמא ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָהּכלי

(רש"י).

ּבתלמידי־חכמים  ׁשּדבק מי :ּכ ּוקדּוׁשה לטהרה ּבנֹוגע ְְְְְֲֳִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָאף
מּמׁש" ּבּׁשכינה נדּבק ּכאּלּו הּכתּוב עליו (כתובות "מעלה ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָ

אדם קיא) אין ׁשּכן ּפרענּות, מּמּדת טֹובה מּדה ּומרּבה .ְְִִִֵֵֶַָָָָָָֻֻ

ּבחרב  נגיעה (ּדהינּו, יׁשירה ּבנגיעה אּלא מהּמת ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָנטמא
ּבצד  ואּלּו חץ); ּבאמצעּות 'נגיעה' ולא הּמת"] ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָֹ["חּבּורי
ּכמאמר  ּבתלמידי־חכמים, 'רחֹוקה' ּבדבקּות ּגם ּדי ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָהּקדּוׁשה

שם)רז"ל והעֹוׂשה (כתובות לתלמיד־חכם ּבּתֹו הּמּׂשיא "ּכל ְְְִִִֶַַַַַָָָָ
- מּנכסיו ּתלמיד־חכם והּמהּנה לתלמיד־חכם ְְְְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָָּפרקמטיא

ּבּׁשכינה". מּדּבק ְְִִִֵַַָּכאּלּו

ã ycew zegiyn zecewp ã(269 'nr c i"yx yexitl mixe`ia)

ולּמד מדּבר. הּכתּוב טמאה, הּמקּבל ּבדבר ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָֻּבהֹורג
נגע  ּכאּלּו הּמת ּבחּבּורי אדם מטּמא ׁשהּכלי ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָהּכתּוב

עצמֹו יט)ּבּמת הֹורג (לא, ּכל נאמר ּבּפסּוק הרי לׁשאל, יׁש ְְֱֲִֵֵֵֵֶַַַַָָֹ
והן  ּבחרב הן שהּכּונה מׁשמע מקרא ׁשל ּובפׁשּוטֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָנפׁש,
מׁשמע, נפׁש" הֹורג "ּכל ׁשּנאמר מּמה ּדהּנה לֹומר, ויׁש ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַֹּבחץ?
ׁשהּטמאה  הינּו מת, ּבטמאת נטמא אדם ׁשהֹורג מי ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻֻׁשּכל
אּלא  הּמת, ּבאהל הּמצאּות עם אֹו ּבמת לנגיעה קׁשּורה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹאינּה

ּכאן  ׁשּיׁש מּכיון קׁשה: זה ּולפי מטּמא. ההריגה מעׂשה ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָעצם
ּבפרׁשת  לעיל זה ּדין נזּכר לא מּדּוע מת, טמאת ׁשל חדׁש ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻּגדר

ואיל)חּקת א זה (יט, ועל מת? טמאת ּדיני ּכל נאמרּו ׁשם , ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻֻ
ּבטמאת ּפרט היא ׁשהּטמאה למדנּומּגע מּתרץ ּכבר עליה , ְְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֻֻ

ּבכלי  ׁשהּנֹוגע ּכאן, ּומחּדׁשת מפרטת ׁשהּתֹורה אּלא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָלעיל,
עצמֹו. ּבּמת נֹוגע ּכאּלּו זה הרי ּבמת ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַהּנֹוגע

(ë)-ìëå íéfò äNòî-ìëå øBò-éìk-ìëå ãâa-ìëå§¨¤¯¤§¨§¦²§¨©«£¥¬¦¦−§¨
ñ :eàhçúz õò-éìk§¦¥®¦§©¨«

i"yx£ÌÈfÚ ‰NÚÓŒÏÎÂ∑(ת"כ) והעצמֹות להביא והּטלפים הּקרנים .ּכלי ¿»«¬≈ƒƒְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָ

(àë)íéàaä àávä éLðà-ìà ïäkä øæòìà øîàiå©¸Ÿ¤¤§¨¨³©Ÿ¥Æ¤©§¥´©¨½̈©¨¦−
ýåýé äeö-øLà äøBzä úwç úàæ äîçìnì©¦§¨¨®µŸª©´©½̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−

:äLî-úà¤¤«
i"yx£'B‚Â Ô‰k‰ ¯ÊÚÏ‡ ¯Ó‡iÂ∑ מׁשה ׁשּבא לפי «…∆∆¿»»«…≈¿ְִֶֶָֹ

הלכֹות  מּמּנּו ׁשּנתעּלמּו טעּות, לכלל ּבא ּכעס, ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָלכלל
לּמּלּואים, ּבּׁשמיני מֹוצא אּתה וכן נכרים, ְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָּגעּולי

י)ׁשּנאמר ועלֿ(ויקרא עלֿאלעזר (מׁשה) "וּיקצף : ְְְֱִֶֶֶֶַַַַָָֹֹ

וכן טעּות, לכלל ּבא ּכעס, לכלל ּבא - (במדבר איתמר" ְְְִִִֵַַָָָָָָָ
עלֿידי כ) - אתֿהּסלע" וּי" הּמרים": ְְְִִֵֶֶַַַַַַָֹּב"ׁשמעּוֿנא

טעה  B‚Â'.הּכעס '‰ ‰eˆ ¯L‡∑(ספרי) ההֹוראה ּתלה ַַַָָ¬∆ƒ»¿ַָָָָ
.ּברּבֹו ְַ

Ú·L‡יט  ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓ B¯L Ôez‡Â¿«¿ƒ»»¿«¿ƒ»«¿»
·¯˜ Èc ÏÎÂ ‡LÙ ÏË˜ Èc Ïk ÔÈÓBÈƒ…ƒ¿««¿»¿…ƒ¿«
‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈa È‰BÏÚ Ôecz ‡ÏÈË˜a¿»ƒ»«¬ƒ¿»¿ƒ»»

:ÔBÎÈ·Le Ôez‡ ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»«¿ƒ

ÈfÚÓכ  „·BÚ ÏÎÂ CLÓc ÔÓ ÏÎÂ Le·Ï ÏÎÂ¿»¿¿»«ƒ¿«¿»«¿«≈
:È‰BÏÚ Ôecz ‡Úc ÔÓ ÏÎÂ¿»«¿»«¬ƒ

B˙‡cכא  ‡ÏÈÁ È¯·‚Ï ‡‰k ¯ÊÚÏ‡ ¯Ó‡Â«¬«∆¿»»«¬»¿«¿≈≈»«¬
˙È ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡˙È¯B‡ ˙¯Êb ‡c ‡·¯˜Ïƒ¿»»»¿≈««¿»ƒ«ƒ¿»»

:‰LÓ∆
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(áë)-úà úLçpä-úà óñkä-úàå áäfä-úà Cà©¬¤©¨−̈§¤©¨®¤¤©§¸¤Æ¤
:úøôòä-úàå ìéãaä-úà ìæøaä©©§¤½¤©§¦−§¤¨«Ÿ¨«¤

i"yx£'B‚Â ·‰f‰Œ˙‡ C‡∑ הזהיר ׁשּלא אףֿעלּֿפי «∆«»»¿ְִִִֶַַֹ
לכם  להזהיר יׁש עֹוד טמאה, הלכֹות על אּלא ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֻלכם
ממעטין  ּכלֹומר מעּוט, לׁשֹון "ו"א ּגעּול. הלכֹות ְְְְְִִִִַַַָֻעל
מּטמאת  טהרתן לאחר אפּלּו ּבּכלים מּלהׁשּתּמׁש ְְְְֲֳִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֻאּתם

ורּבֹותינּו נבלֹות. אּסּור מּבליעת ׁשּיּטהרּו עד ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָהּמת
חלּדה  להעביר ׁשּצרי לֹומר, אתֿהּזהב" א" ְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָֻאמרּו:
יהא  ׁשּלא ,"א" לׁשֹון וזהּו ׁשּיגעילּנּו, קדם ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַֹֹׁשּלֹו

ׁשהּוא  ּכמֹות יהיה הּמּתכת א חלּדה, .ׁשם ְְֲִֶֶֶֶַַַָָֻ

(âë)øäèå Làá eøéáòz Làá àáé-øLà øác-ìk̈¨º̈£¤¨´Ÿ¨¥À©«£¦³¨¥Æ§¨¥½
Làa àáé-àì øLà ìëå àhçúé äcð éîa Cà©¾§¥¬¦−̈¦§©¨®§¸Ÿ£¤¯«Ÿ¨²Ÿ¨¥−

:íéná eøéáòz©«£¦¬©¨«¦
i"yx£L‡· ‡·ÈŒ¯L‡ ¯·cŒÏk∑ּבֹו .ּכלּום לבּׁשל »»»¬∆»…»≈ְְֵַ

L‡· e¯È·Úz∑(ב מה (ע"ז הגעלתֹו, - ּתׁשמיׁשֹו ּכדר «¬ƒ»≈ְְְִֶֶַַַָָ
ּומה  ּבחּמין. יגעילּנּו חּמין, עלֿידי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַׁשּתׁשמיׁשֹו
והאסּכלה, הּׁשּפּוד ּכגֹון צלי, עלֿידי ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָּׁשּתׁשמיׁשֹו

ּבאּור  hÁ˙È‡.ילּבנּנּו ‰c ÈÓa C‡∑,ּפׁשּוטֹו לפי ְְֶַָ«¿≈ƒ»ƒ¿«»ְְִ
מת  מּטמאת לטהרֹו זה צריכין "חּטּוי" להם: אמר . ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֻ

מן  לטהרן וחּטּוי האּסּור, מן לטהרם ּגעּול ְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָָהּכלים

מן  להכׁשירן ׁשאף מּכאן, ּדרׁשּו ורּבֹותינּו ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻהּטמאה.
הּכתּובין  נּדה ּומי מּתכֹות, לכלי טבילה הטעין ְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָָהאּסּור
וכּמה  נּדה. ּבהם לטּבל הראּוים מים - ּדרׁשּו ְְְְִִִִֶַַָָָָָָֹּכאן,

סאה  ארּבעים L‡a.הם? ‡·ÈŒ‡Ï ¯L‡ ÏÎÂ∑ ּכל ְְִֵַָָ¿…¬∆…»…»≈ָ
ּכֹוסֹות  ּכגֹון האּור, עלֿידי ּתׁשמיׁשֹו ׁשאין ְְְִֵֵֶַַָָָּדבר
אּסּור  בלעּו ולא ּבצֹונן ׁשּתׁשמיׁשן .ּוצלֹוחּיֹות ְְְְְִִִֵֶַָָֹ

ÌÈn· e¯È·Úz∑ מּתכֹות ּכלי ודוקא ודּיֹו, .מטּבילֹו «¬ƒ«»ƒְְְְְִֵַַַַָָ

(ãë)øçàå ízøäèe éòéáMä íBia íëéãâa ízñaëå§¦©§¤¯¦§¥¤²©¬©§¦¦−§©§¤®§©©−
ñ :äðçnä-ìà eàáz̈¬Ÿ¤©©«£¤«

i"yx£‰Án‰ŒÏ‡∑ יׂשראל ּומּמחנה לוּיה מּמחנה ׁשּלּוח טעּון  מת טמא ׁשאין ׁשכינה, .למחנה ∆««¬∆ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

(äë):øîàl äLî-ìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(åë)äîäaáe íãàa éáMä çB÷ìî Làø úà àN̈À¥´³Ÿ©§¸©Æ©§¦½¨«¨−̈©§¥¨®
:äãòä úBáà éLàøå ïäkä øæòìàå äzà©¨Æ§¤§¨¨´©Ÿ¥½§¨¥−£¬¨«¥¨«

i"yx£L‡¯ ˙‡ ‡N∑ את .החׁשּבֹון קח »≈…ְֶֶַַ

(æë)äîçìnä éNôz ïéa çB÷ìnä-úà úéöçå§¨¦̧¨Æ¤©©§½©¥µ«Ÿ§¥´©¦§¨½̈
:äãòä-ìk ïéáe àávì íéàöiä©«Ÿ§¦−©¨¨®¥−¨¨«¥¨«

i"yx£'B‚Â ‰ÓÁÏn‰ ÈNÙz ÔÈa ÁB˜Ïn‰Œ˙‡ ˙ÈˆÁÂ∑וחציֹו לאּלּו .לאּלּוחציֹו ¿»ƒ»∆««¿«≈…¿≈«ƒ¿»»¿ְְְְְֵֵֶֶ

(çë)äîçìnä éLðà úàî ýåýéì ñëî úîøäå©«£¥«Ÿ¨̧¤¹¤©«Ÿ̈À¥¥º©§¥³©¦§¨¨Æ
íãàä-ïî úBànä Lîçî Lôð ãçà àávì íéàöiä©«Ÿ§¦´©¨½̈¤¨´¤½¤¥«£¥−©¥®¦¨«¨¨Æ

:ïàvä-ïîe íéøîçä-ïîe ø÷aä-ïîe¦©¨½̈¦©«£Ÿ¦−¦©«Ÿ

È˙כב  ‡zLÁ ˙È ‡tÒk ˙ÈÂ ‡·‰c ˙È Ì¯a¿«»«¬»¿»«¿»»¿À¿»»
:‡¯·‡ ˙ÈÂ ‡ˆ·‡ ˙È ‡ÏÊ¯t«¿¿»»¬»»¿»¬»»

ea¯‡כג  dp¯·Úz ‡¯ea ÏÚzÓc ÌÚcÓ Ïk»ƒ««¿ƒ««¿»««¿À≈¿»
‡Ï Èc ÏÎÂ ÈczÈ ‡˙eÈc‡ ÈÓa Ì¯a Èk„ÈÂ¿ƒ¿≈¿«¿≈«»»ƒ«≈¿…ƒ»

:‡iÓa dp¯·Úz ‡¯ea ÏÚzÓƒ««¿»««¿À≈¿«»

ÚÈ·L‡‰כד  ‡ÓBÈa ÔBÎÈLe·Ï Ôe¯eÁ˙e¿«¿¿≈¿»¿ƒ»»
:‡˙È¯LÓÏ ÔeÏÚz Ôk ¯˙·e Ôek„˙Â¿ƒ¿»«≈≈¬¿«¿ƒ»

ÓÈÓÏ¯:כה  ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿∆¿≈»

L‡a‡כו  ‡È·L ˙¯·c ÔaLeÁ ˙È Ïa«̃≈»¿««¿««¿»∆¡»»
˙‰·‡ ÈLÈ¯Â ‡‰k ¯ÊÚÏ‡Â z‡ ‡¯ÈÚ··eƒ¿ƒ»«¿¿∆¿»»«¬»¿≈≈¬»«

:‡zLk¿ƒ¿»

˜¯·‡כז  ÈÁÈ‚Ó È¯·b ÔÈa ‡z¯·c ˙È ‚lÙ˙e¿«≈»¿«¿»≈«¿≈¿ƒ≈¿»»
:‡zLk Ïk ÔÈ·e ‡ÏÈÁÏ e˜Ùcƒ¿»¿≈»≈»¿ƒ¿»

ÈÁÈ‚Óכח  È¯·b ÔÓ ÈÈ Ì„˜ ‡·ÈÒ L¯Ù˙Â¿«¿≈¿ƒ»√»¿»ƒ«¿≈¿ƒ≈
LÓÁÓ ‡LÙ „Á ‡ÏÈÁÏ e˜Ùc ‡·¯¿̃»»ƒ¿»¿≈»««¿»≈¬≈
ÔÓe È¯ÓÁ ÔÓe È¯Bz ÔÓe ‡L‡ ÔÓ ‰‡Ó¿»ƒ¡»»ƒ≈ƒ¬»≈ƒ

:‡Ú»»



מז irqnÎzehn zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye fenz d"k ipy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 110 'nr b"ig y"ewl t"r)

wEIcA zF`n Wngn cg ¤̀¨¥£¥¥§¦

הּמאֹות מחמׁש נפׁש אחד . . ליהוה מכס (לא,והרמת ֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֽֽֽ
כח)

הּמלקֹוח  את לחּלק למׁשה צּוה ׁשהּקּב"ה מסּפר ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻּבפרׁשתנּו
לכל  ּומחצית הּצבא לאנׁשי לתת מחצית חלקים, ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָלׁשני
מחלק  מאֹות מחמׁש אחד - לה' מכס ּולהפריׁש ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָהעדה,
לאח"ז  הּׁשנּיה. מּמחצית מחמּׁשים ואחד הּצבא, ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָאנׁשי
היה  וכּמה הּמלקֹוח, מחצית סכּום היה ּכּמה הּכתּוב ְְְְֲִֵַַַַַַַָָָָָָָָמפרט

הּצבא. אנׁשי ׁשהפריׁשּו מאֹות מחמׁש אחד ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָסכּום
לּמה  "צל"ד לׁשֹונֹו: וזה הּקדֹוׁש, החיים' ה'אֹור ְְְְִִֶַַַָָָָָוהקׁשה
למנֹות  הּבא ּכל ׁשּיכֹול ּבדבר החׁשּבֹון ּבפרטי ּכל־ּכ ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָהארי
ּבענין  ּגם וגֹו', לּמכס יעלה וכן למחצה יעלה ּכ ּכי ְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָלידע
וכן  לאֹומרֹו". צרי היה ׁשּלא אנכי ּדן . . העדה ְְְֱִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹמחצת

ׁשֹונים. ּבאֹופּנים ותרצּו מפרׁשים, ועֹוד הרמּב"ן ְְְְְְְְִִִִֵַַַָָהקׁשּו

והיא: אפׁשרית, ּתמיהה ליּׁשב הּכתּוב ּבא ּדבזה לתרץ, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָויׁש
ּכלל, מסּתּבר לא ּבפׁשטּות הרי ּבּכתּוב, הּמפרׁש ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָֹֹאּלּולא
למסּפר  יעלה מסּפרם ּובּבהמה ּבאדם והּמלקֹוח ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָׁשהּׁשבי
חמּׁשים  ׁשל לקבּוצֹות יחּלק ׁשּמחציתֹו ּכ ּכדי עד ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָֻֻמדּיק

הּגמרא וכלׁשֹון עדף, ׁשּיּותר ּבלי ּבדּיּוק, מאֹות (חולין וחמׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
ועוד) ב  צּוה אי־אפׁשר "כח, לא לּמה קׁשה, ּכן ואם לצמצם". ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

העדף? עם ּלעׂשֹות מה ֲִֶַַַָָָֹהּקּב"ה
להֹודיע  ּבפרטּיּות, הּמסּפרים ּכל את הּכתּוב מפרט ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָולכן
ולא  מדּיק, מסּפר עצמֹו ּבפני מין לכל היה אכן ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֻׁשּבּנּדֹו"ד

עדף. ְִֶַֹנׁשאר
ׁשּכתב  אחרי ּכי מחמּׁשים, אחד היה ּכּמה ּפרט ּדלא ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ[והא

ׁש מעצמֹו מּובן מאֹות, לחמׁש ּכׁשחּלקּו עדף היה ּגם ׁשּלא ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
ּכן]. היה ֲִִֵַָָּבחמּׁשים

(èë)úîeøz ïäkä øæòìàì äzúðå eçwz íúéöçnî¦©«£¦−̈¦®̈§¨«©¨²§¤§¨¨¬©Ÿ¥−§©¬
:ýåýé§Ÿ̈«

(ì)çwz ìàøNé-éða úöçnîe|ãçà|-ïî æçà ¦©«£¦̧§¥«¦§¨¥¹¦©´¤¨´¨ª´¦
-ïîe íéøîçä-ïî ø÷aä-ïî íãàä-ïî íéMîçä©«£¦¦À¦¨«¨¨¯¦©¨¨²¦©«£Ÿ¦¬¦
éøîL íiåìì íúà äzúðå äîäaä-ìkî ïàvä©−Ÿ¦¨©§¥¨®§¨«©¨³Ÿ¨Æ©«§¦¦½«Ÿ§¥¾

:ýåýé ïkLî úøîLî¦§¤−¤¦§©¬§Ÿ̈«

(àì)ýåýé äeö øLàk ïäkä øæòìàå äLî Nòiå©©©́¤½§¤§¨−̈©Ÿ¥®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−
:äLî-úà¤¤«

(áì)àávä íò eææa øLà æaä øúé çB÷ìnä éäéå©«§¦Æ©©§½©¤¤́©½̈£¤¬¨«§−©´©¨¨®
:íéôìà úLîçå óìà íéòáLå óìà úBàî-LL ïàöÀŸ¥«¥¬¤²¤§¦§¦¬¤−¤©«£¥¬¤£¨¦«

i"yx£Êa‰ ¯˙È ÁB˜Ïn‰ È‰ÈÂ∑נצטּוּו ׁשּלא לפי «¿ƒ««¿«∆∆«»ְְִִֶַֹ
ּכתב  הּמלקֹוח, מן אּלא הּמּטלטלין מן מכס ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָלהרים
חלּקה  לכלל ׁשּבא הּמלקֹוח, ויהי הּזה: הּלׁשֹון ְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָֻאת

אׁשר  הּמּטלטלין ּבז על עֹודף ׁשהיה מכס, ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָולכלל
מסּפר  חלּקה, לכלל ּבא ולא לֹו, איׁש הּצבא עם ְְְְֲִִִַַַָָָָָָֹֻּבזזּו

וגֹו' .הּצאן ְַֹ

‰k‡כט  ¯ÊÚÏ‡Ï ·‰È˙Â Ôe·qz ÔB‰˙ebÏtÓƒ«¿¿ƒ¿¿≈«¿∆¿»»«¬»
:ÈÈ Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡«¿»»√»¿»

ÔÓל  „Áz‡c „Á ·qz Ï‡¯NÈ Èa ˙ebÏtÓeƒ«¿¿≈ƒ¿»≈ƒ««¿ƒ««ƒ
ÔÓe È¯ÓÁ ÔÓ È¯Bz ÔÓ ‡L‡ ÔÓ ÔÈLÓÁ«¿ƒƒ¡»»ƒ≈ƒ¬»≈ƒ
È¯Ë È‡ÂÏÏ ÔB‰˙È ·‰È˙Â ‡¯ÈÚa ÏkÓ ‡Ú»»ƒ»¿ƒ»¿≈«»¿¿≈»≈»¿≈

:ÈÈ„ ‡kLÓ ˙¯hÓ«¿««¿¿»«¿»

Èwt„לא  È„ ‡Ók ‡‰k ¯ÊÚÏ‡Â ‰LÓ „·ÚÂ«¬«∆¿∆¿»»«¬»¿»ƒ«ƒ
:‰LÓ ˙È ÈÈ¿»»∆

„Èלב  ‡nÚ BÊ· Èc ‡fa ¯‡L ‡z¯·c ‰Â‰Â«¬»¿«¿»¿»ƒ»ƒ¿«»ƒ
ÔÈÚ·LÂ ‰‡Ó ˙ÈL ‡Ú ‡ÏÈÁÏ e˜Ù¿»¿≈»»»ƒ¿»¿«¿ƒ

:ÔÈÙÏ‡ ‡LÓÁÂ¿«¿»«¿ƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(âî-æì-åì-áìéäzå 'Bâå çB÷ìnä éäéå©§¦©©§©§©§¦
éäéå 'Bâå äöçnä©¤¡¨§©§¦

.'Bâå úöçî éäzå 'Bâå ñënäKixv ©¤¤§©§¦¤¡©§¨¦
ihxtA KM lM Kix`d dOl zrcl̈©©¨¨¤¡¦¨¨¦§¨¥
zFpnl `Ad lM lFkIW xacA oFAWgd©¤§§¨¨¤¨¨©¨¦§
dlri Kke dvgOl dlri KM iM rcil¥©¦¨©£¤©¤¡¨§¨©£¤
`l dcrd zvgn oiprA mB ,'Fbe qkOl©¤¤§©§¦§©¤¡©¨¥¨Ÿ

`N` minEkQd ihxR lM xnFl Kix`d¤¡¦©¨§¨¥©§¦¤¨
mbe ,gFwlOd zivgnA dlFrd oFAWg¤§¨¤§©£¦©©§©§©
.Fxn`l Kixv did `NW ikp` oC eilr̈¨¨¨Ÿ¦¤Ÿ¨¨¨¦§¨§
xaCd mrh azM mFlXd eilr o"Anxde§¨©§©¨¨©¨¨©©©©¨¨
onGn cg` xqgp `NW ricFdl `AW¤¨§¦©¤Ÿ¤§©¤¨¦§©
oi`e .o`M cr ,EdEvgW onGl xRqOd©¦§¨©§¨¤¨©¨§¥
xqgp `NX dOW df xaC ipirA d`xp¦§¤§¥©¨¨¤¤©¤Ÿ¤§©

dnE ,qp FA WIW hrEn onfA dpwOdn¥©¦§¤¦§¨¨¤¥¥©
mixaCd lM aYkl aEzMd KxhvIW mB©¤¦§¨¥©¨¦§Ÿ¨©§¨¦

:FliaWA¦§¦
ïBëpäåihxR zrcFdW ,`Ed ipirA §©¨§¥©¤¨©§¨¥

wlg zivgnA oFAWgd©¤§§©£¦¥¤
qkOdW zFNbl `Ed `aSA mi`vFId©§¦©¨¨§©¤©¤¤
zF`n Wng dpFn didW `l eibln did̈¨¦§¨Ÿ¤¨¨¤£¥¥



irqnÎzehnמח zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye fenz d"k ipy meil inei xeriy

(âì):óìà íéòáLå íéðL ø÷áe¨¾̈§©¬¦§¦§¦−¨«¤

(ãì):óìà íéMLå ãçà íéøîçå©«£Ÿ¦¾¤¨¬§¦¦−¨«¤

(äì)ákLî eòãé-àì øLà íéLpä-ïî íãà Lôðå§¤´¤¨½̈¦©¨¦½£¤¬Ÿ¨«§−¦§©´
ìLe íéðL Lôð-ìk øëæ:óìà íéL ¨¨®¨¤¾¤§©¬¦§¦−¨«¤

(åì)ïàvä øtñî àáva íéàöiä ÷ìç äöçnä éäzå©§¦Æ©¤«¡½̈¥¾¤©«Ÿ§¦−©¨¨®¦§©´©ÀŸ
ìLìLe óìà úBàî-Líéôìà úòáLå óìà íéL §«¥¬¤̧¤Æ§¦´¤½¤§¦§©¬£¨¦−

:úBàî Lîçå©«£¥¬¥«

(æì)Lîç úBàî LL ïàvä-ïî ýåýéì ñënä éäéå©§¦²©¤¬¤©«Ÿ̈−¦©®Ÿ¥¬¥−¨¥¬
:íéòáLå§¦§¦«

(çì)ìLe äML ø÷aäåýåýéì íñëîe óìà íéL §©̧¨½̈¦¨¬§¦−¨®¤¦§¨¬©«Ÿ̈−
:íéòáLå íéðL§©¬¦§¦§¦«

(èì)ìL íéøîçåíñëîe úBàî Lîçå óìà íéL ©«£Ÿ¦¾§¦¬¤−¤©«£¥´¥®¦§¨¬
:íéMLå ãçà ýåýéì©«Ÿ̈−¤¨¬§¦¦«

(î)ýåýéì íñëîe óìà øNò äML íãà Lôðå§¤´¤¨½̈¦¨¬¨−̈¨®¤¦§¨Æ©«Ÿ̈½
ìLe íéðL:Lôð íéL §©¬¦§¦−¨«¤

(àî)øæòìàì ýåýé úîeøz ñëî-úà äLî ïziå©¦¥´¤À¤¤̧¤Æ§©´§Ÿ̈½§¤§¨−̈
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk ïäkä©Ÿ¥®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤Ÿ¤«

(áî)-ïî äLî äöç øLà ìàøNé éða úéöçnîe¦©«£¦−§¥´¦§¨¥®£¤Æ¨¨´¤½¦
:íéàávä íéLðàä̈«£¨¦−©«Ÿ§¦«

i"yx£‰LÓ ‰ˆÁ ¯L‡ Ï‡¯NÈ Èa ˙ÈˆÁnÓe∑ מן להם והֹוציא הּצבאים לעדה, .האנׁשים ƒ«¬ƒ¿≈ƒ¿»≈¬∆»»…∆ְְֲִִִִֵֶַָָָָָֹ

‡ÔÈÙÏ:לג  ÔÈ¯˙e ÔÈÚ·L È¯B˙Â¿≈«¿ƒ¿≈«¿ƒ

‡ÔÈÙÏ:לד  „ÁÂ ÔÈzL È¯ÓÁÂ«¬»≈ƒƒ¿««¿ƒ

Ú„È‡לה  ‡Ï Èc ‡iL ÔÓ ‡L‡„ ‡LÙÂ¿«¿»∆¡»»ƒ¿«»ƒ»¿»»
ÔÈ¯˙e ÔÈ˙Ïz ‡˙LÙ Ïk ‡¯eÎ„ È·kLÓƒ¿¿≈¿»»«¿»»¿»ƒ¿≈

:ÔÈÙÏ‡«¿ƒ

e˜Ùלו  Èc ‡i¯·b ˜ÏÁ ‡˙ebÏt ˙Â‰Â«¬««¿»√«À¿«»ƒ¿»
Ú·Le ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó ˙Ïz ‡Ú ÔÈÓ ‡ÏÈÁÏ¿≈»ƒ¿«»»¿«¿»¿»ƒ¿«

:‰‡Ó LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡«¿ƒ«¬≈¿»

Ó‡‰לז  ˙ÈL ‡Ú ÔÓ ÈÈ Ì„˜ ‡·ÈÒ ‰Â‰Â«¬»¿ƒ»√»¿»ƒ»»ƒ¿»
:LÓÁÂ ÔÈÚ·L«¿ƒ¿»≈

˜„Ìלח  ÔB‰·ÈÒe ÔÈÙÏ‡ ‡zLÂ ÔÈ˙Ïz È¯B˙Â¿≈¿»ƒ¿ƒ»«¿ƒ¿ƒ¿√»
:ÔÈ¯˙e ÔÈÚ·L ÈÈ¿»«¿ƒ¿≈

Ó‡‰לט  LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡ ÔÈ˙Ïz È¯ÓÁÂ«¬»≈¿»ƒ«¿ƒ«¬≈¿»
:„ÁÂ ÔÈzL ÈÈ Ì„˜ ÔB‰·ÈÒe¿ƒ¿√»¿»ƒƒ¿»

‡ÔÈÙÏמ  ¯NÚ ‡zL ‡L‡„ ‡LÙÂ¿«¿»∆¡»»ƒ»¬««¿ƒ
:ÔÈLÙ ÔÈ¯˙e ÔÈ˙Ïz ÈÈ Ì„˜ ÔB‰·ÈÒe¿ƒ¿√»¿»¿»ƒ¿≈«¿ƒ

ÈÈמא  Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡ ·ÈÒ ˙È ‰LÓ ·‰ÈÂƒ«∆»¿ƒ«¿»»√»¿»
:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ‡‰k ¯ÊÚÏ‡Ï¿∆¿»»«¬»¿»ƒ«ƒ¿»»∆

ÔÓמב  ‰LÓ ‚Ït Èc Ï‡¯NÈ Èa ˙ebÏtÓeƒ«¿¿≈ƒ¿»≈ƒ¿«∆ƒ
:‡ÏÈÁÏ e˜Ù Èc ‡i¯·bÀ¿«»ƒ¿»¿≈»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

dpFn `N` qkOd z`Rn 'dl cg` ozFpe§¥¤¨©¦§©©¤¤¤¨¤
ihxR lM dlrd dfle ,cg` ozFpe h"vz§¥¤¨§¨¤¤¡¨¨§¨¥
mipzFp EidW rcY EPOnE qkOd oFAWg¤§©¤¤¦¤¥©¤¨§¦
zvgn oFAWg zrcFde .h"vzl '`§§¨©¤§¤¡©
xg` zErh xiqdl aEzMd `A dcrd̈¥¨¨©¨§¨¦¨©¥
qkn mlFrl xnF`d xn`IW `Ede§¤Ÿ©¨¥§¨¤¤
w"zn cg` did `aSd iWp` EpzPW¤¨§©§¥©¨¨¨¨¤¨¦

oi`e xaNndlrW qkOd mEkQn di`x ¦§©§¥§¨¨¦§©¤¤¤¨¨
did `l ok [`l] m`W xnFl qkOd©¤¤©¤¦Ÿ¥Ÿ¨¨

zF`n Wnge sl` f"ly lW qkn dlFr¤¤¤¤¤¤©£¥¥
EidW xnFl Wi ,xEn`d xRqOl o`vŸ©¦§¨¨¨¥©¤¨
dcrd zivgOn qkOd FzF` mipzFp§¦©¤¤¦©£¦¨¥¨
wlg qknA xEn`d xRqn dlri dfAW¤¨¤©£¤¦§¨¨¨§¤¤¥¤
xW` ,xaNn oYp didIW mbd `aSd©¨¨£©¤¦§¤¦¨¦§¨£¤
wlg xRqn dpnE aEzMd `A oM lr©¥¨©¨¨¨¦§©¥¤
.df WEgn xiqdl mlW F`pnE dcrd̈¥¨§¨¨¥§¨¦¥¤
wlg xRqnA aEzMd hxR `l dfle§¨¤Ÿ¥¥©¨§¦§©¥¤

dn Kxvl zivgOd xRqn `N` dcrd̈¥¨¤¨¦§©©©£¦§Ÿ¤©
cg` lke eibNn oYp qkOdW iYazMX¤¨©§¦¤©¤¤¦©¦§¨§¨¤¨
dn oM mB `Ede ,FzivgOn Fwlg mNW¦¥¤§¦©£¦§©¥©
EgTY mzivgOn xn`nA 'd EdESX¤¦¨§©£©¦©£¦¨¦¨
`N` qkOd Erxti `NW xnFl©¤Ÿ¦§§©¤¤¤¨
zF`n Wngn cg` xn` mbe mzivgOn¦©£¦¨§©¨©¤¨¥£¥¥
qkOd didIW KixSW Ycnl `d̈¨©§¨¤¨¦¤¦§¤©¤¤

:eibNncn dxez ¦§¨



מט irqnÎzehn zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye fenz d"k ipy meil inei xeriy

(âî)ìL ïàvä-ïî äãòä úöçî éäzåóìà úBàî-L ©§¦²¤«¡©¬¨«¥−̈¦©®Ÿ§«¥¬¤̧¤Æ
ìLe:úBàî Lîçå íéôìà úòáL óìà íéL §¦´¤½¤¦§©¬£¨¦−©«£¥¬¥«

i"yx£‰„Ú‰ ˙ˆÁÓ È‰zÂ∑ּכוכ. «¿ƒ∆¡«»≈»ְָָ

(ãî)ìLe äML ø÷áe:óìà íéL ¨¾̈¦¨¬§¦−¨«¤

(äî)ìL íéøîçå:úBàî Lîçå óìà íéL ©«£Ÿ¦¾§¦¬¤−¤©«£¥¬¥«

(åî):óìà øNò äML íãà Lôðå§¤´¤¨½̈¦¨¬¨−̈¨«¤

(æî)ãçà æçàä-úà ìàøNé-éða úöçnî äLî çwiå©¦©̧¤¹¦©«£¦´§¥«¦§¨¥À¤¨«¨ªÆ¤¨´
íúà ïziå äîäaä-ïîe íãàä-ïî íéMîçä-ïî¦©«£¦¦½¦¨«¨−̈¦©§¥¨®©¦¥̧Ÿ¹̈
ýåýé äeö øLàk ýåýé ïkLî úøîLî éøîL íiåìì©«§¦¦À«Ÿ§¥Æ¦§¤̧¤Æ¦§©´§Ÿ̈½©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

:äLî-úà¤Ÿ¤«
i"yx£'B‚Â ‰LÓ ÁwiÂ. «ƒ«…∆¿

(çî)àávä éôìàì øLà íéã÷tä äLî-ìà eáø÷iå©¦§§Æ¤¤½©§ª¦¾£¤−§©§¥´©¨¨®
:úBànä éøNå íéôìàä éøN̈¥¬¨«£¨¦−§¨¥¬©¥«

i"yx£ÌÈ„˜t‰∑ הּממּנים. «¿Àƒְִַֻ

(èî)éãáò äLî-ìà eøîàiåéLðà Làø-úà eàNð E ©«Ÿ§Æ¤¤½£¨¤´¨«§À¤²Ÿ©§¥¬
:Léà epnî ã÷ôð-àìå eðãéa øLà äîçìnä©¦§¨−̈£¤´§¨¥®§«Ÿ¦§©¬¦¤−¦«

i"yx£„˜ÙŒ‡ÏÂ∑,"ׁשגא "ולא ותרּגּומֹו נחסר, ולא ¿…ƒ¿«ְְְְְֱֶַַָָֹ
ּכמֹו "חּסרֹון", ארמי ּבלׁשֹון הּוא לא)אף "אנכי (בראשית : ְְֲִִִִַָָָֹ

וכן ממנינא", ׁשגיא "ּדהות ּתרּגּומֹו: (שמואל אחּטּנה" ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָ

כ) איׁשא ,מֹוׁשב מקֹום יחסר - "מֹוׁשב יּפקד ּכי :ְֱִִִֵֶֶֶַָָָ
וכן ׁשם, ליׁשב כ)הרגיל -(שם ּדוד" מקֹום "וּיּפקד : ְְִִִֵֵֵֵַָָָָָ

ׁשם  יֹוׁשב איׁש ואין מקֹומֹו .נחסר ְְֱִֵֵֶַָ

(ð)áäæ-éìë àöî øLà Léà ýåýé ïaø÷-úà áø÷på©©§¥º¤¨§©´§Ÿ̈À¦Á£¤̧¨¨³§¦«¨¨Æ
-ìò øtëì æîeëå ìéâò úòaè ãéîöå äãòöà¤§¨¨´§¨¦½©©−©¨¦´§¨®§©¥¬©

:ýåýé éðôì eðéúLôð©§Ÿ¥−¦§¥¬§Ÿ̈«
i"yx£‰„Úˆ‡∑ רגל ׁשל צמידים יד ∑ÈÓˆÂ„.אּלּו אזן ∑ÏÈ‚Ú.ׁשל הרחם,∑ÊÓeÎÂ.נזמי ּבית ׁשל ּדפּוס ∆¿»»ְִִֵֶֶֶ¿»ƒֶָ»ƒְִֵֶֹ¿»ְֵֶֶֶָ

ׁשל  הּלב הרהּור על מדין לכּפר .ּבנֹות ְְְְִִֵֵֶַַַָ

Ó‡‰מג  ˙Ïz ‡Ú ÔÓ ‡zLk ˙ebÏt ˙Â‰Â«¬««¿¿ƒ¿»ƒ»»¿«¿»
:‰‡Ó LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡ ‡Ú·LÂ ÔÈ˙Ï˙e¿»ƒ¿«¿»«¿ƒ«¬≈¿»

‡ÔÈÙÏ:מד  ‡zLÂ ÔÈ˙Ïz È¯B˙Â¿≈¿»ƒ¿ƒ»«¿ƒ

Ó‡‰:מה  LÓÁÂ ÔÈÙÏ‡ ÔÈ˙Ïz È¯ÓÁÂ«¬»≈¿»ƒ«¿ƒ«¬≈¿»

‡ÔÈÙÏ:מו  ¯NÚ ‡zL ‡L‡„ ‡LÙÂ¿«¿»∆¡»»ƒ»¬««¿ƒ

È˙מז  Ï‡¯NÈ Èa ˙ebÏtÓ ‰LÓ ·ÈÒe¿ƒ∆ƒ«¿¿≈ƒ¿»≈»
ÔÓe ‡L‡ ÔÓ ÔÈLÓÁ ÔÓ „Á „Áz‡c¿ƒ«««ƒ«¿ƒƒ¡»»ƒ
˙¯hÓ È¯Ë È‡ÂÏÏ ÔB‰˙È ·‰ÈÂ ‡¯ÈÚa¿ƒ»ƒ«»¿¿≈»≈»¿≈«¿«
:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ÈÈ„ ‡kLÓ«¿¿»«¿»¿»ƒ«ƒ¿»»∆

‡ÈÙÏמח  ÏÚ ÔpÓÓ Èc ‰LÓ ˙ÂÏ e·È¯˜Â¿»ƒ¿»∆ƒ¿««««¿≈
:‡˙Â‡Ó Èa¯Â ÔÈÙÏ‡ Èa¯ ‡ÏÈÁ≈»«»≈«¿ƒ¿«»≈»»»

ÔaLÁמט  ˙È eÏÈa˜ CÈc·Ú ‰LÓÏ e¯Ó‡Â«¬»¿∆«¿»«ƒ»À¿«
‡pÓ ‡‚L ‡ÏÂ ‡nÚ Èc ‡·¯˜ ÈÁÈ‚Ó È¯·b«¿≈¿ƒ≈¿»»ƒƒ»»¿»¿»ƒ»»

:L‡¡»

ÔÓנ  ÁkL‡c ¯·b ÈÈ„ ‡a¯˜ ˙È ‡·¯˜Â¿»∆¿»»À¿»»«¿»¿«¿«¿««
CBÁÓe ÔÈLc˜ Ô˜ÊÚ ÔÈÎaLÂ ÔÈ¯L ·‰„cƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿»«»ƒ»

:ÈÈ Ì„˜ ‡˙LÙ ÏÚ ‡¯tÎÏ¿«»»««¿»»»√»¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(ð-èîáø÷på 'Bâå äLî ìà eøîàiå©Ÿ§¤¤§©©§¥
.'Bâåxn`n WExRExn`Ie'Fbe §¥©£©©Ÿ§§

cwtp `le`Ed 'FbeWWg mdn xiqdl §Ÿ¦§©§§¨¦¥¤£©

xW` oAxTd oiOn oaEOM oer lFWkn¦§¨Ÿ©¨¦¦©¨§¨£¤
xn`nE ,miWp ihiWkY EaixwdaxwPe ¦§¦©§¦¥¨¦©£©©©§¥

lr xRkl `EdW oAxTd mrh `Ed 'Fbe§©©©¨§¨¤§©¥©

zAWA l"f mxn`nM ,oer xEdxd(.c"q) ¦§¨Ÿ§©£¨¨§©¨
ixEAgA EdiYWxtE:('d utg)`p dxez ¥©§¦§¦¦¥¤



irqnÎzehnנ zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye fenz e"k iyily meil inei xeriy

(àð)ízàî áäfä-úà ïäkä øæòìàå äLî çwiå©¦©̧¤¹§¤§¨¨¯©Ÿ¥²¤©¨−̈¥«¦¨®
:äNòî éìk ìk−Ÿ§¦¬©«£¤«

(áð)éäéå|ýåýéì eîéøä øLà äîeøzä áäæ-ìk ©§¦´¨§©´©§À̈£¤³¥¦¸Æ©«Ÿ̈½
úàî ì÷L íéMîçå úBàî-òáL óìà øNò äML¦¨̧¨¨¬¤²¤§©¥¬©«£¦¦−¨®¤¥¥Æ

:úBànä éøN úàîe íéôìàä éøN̈¥´¨«£¨¦½¥¥−¨¥¬©¥«

(âð):Bì Léà eææa àávä éLðà©§¥Æ©¨½̈¨«§−¦¬«

(ãð)éøN úàî áäfä-úà ïäkä øæòìàå äLî çwiå©¦©̧¤¹§¤§¨¨³©Ÿ¥Æ¤©¨½̈¥¥²¨¥¬
ïBøkæ ãòBî ìäà-ìà Búà eàáiå úBànäå íéôìàä̈«£¨¦−§©¥®©¨¦³ŸÆ¤´Ÿ¤¥½¦¨¬

ô :ýåýé éðôì ìàøNé-éðáì¦§¥«¦§¨¥−¦§¥¬§Ÿ̈«

ß fenz e"k iyily mei ß

áì(à)äð÷îe|íeöò ãâ-éðáìå ïáeàø éðáì äéä áø ¦§¤´©À¨º̈¦§¥¯§¥²§¦§¥−̈¨´
äpäå ãòìb õøà-úàå øæòé õøà-úà eàøiå ãàî§®Ÿ©¦§º¤¤³¤©§¥Æ§¤¤´¤¦§½̈§¦¥¬

:äð÷î íB÷î íB÷nä©¨−§¬¦§¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(18 'nr h zegiy ihewl)

ּגד ולבני ראּובן לבני היה רב א)ּומקנה איתא (לב, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָ
אכלּו ולא הּמן את חּבבּו הּללּו הּׁשבטים ׁשּׁשני ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּבספרים
ּובקרם, צאנם את ׁשחטּו לא ּולפיכ אחרים, ְְֲֲֲִִִֵֶַָָָָָָֹֹמאכלים
את  לבאר ויׁש רב. מקנה להם היה וכ האחרים, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּכּׁשבטים

הּסּבה ּבין הּמן)הּקׁשר הּירּדן,לּמסֹובב(חּבת ּבעבר להּׁשאר (הרצֹון ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

מקנה) מקֹום ּובני ׁשהּוא ּגד ׁשּבני ּבחסידּות מבאר ּדהּנה, . ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹ

מּׁשּום  ּבמקנה, ולעסק הּירּדן ּבעבר להּׁשאר רצּו ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹראּובן
ּתמיד  יּוכלּו זה ּובעּסּוק טרדֹות, אין הּצאן מרעה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹׁשּבעבֹודת
מן  לחם הּמן, ׁשחּבת ּכן, אם מּובן להקב"ה. קׁשּורים ְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָלהיֹות
ולעסק  יׂשראל לארץ להּכנס רצּו ׁשּלא לכ הביאה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹהּׁשמים,

ארצּיים. ְְְִִִִַָּבענינים

c‰·‡נא  ˙È ‡‰k ¯ÊÚÏ‡Â ‰LÓ ·ÈÒe¿ƒ∆¿∆¿»»«¬»»«¬»
:‡„·BÚc ÔÓ Ïk ÔB‰pÓƒ¿»«¿»»

‡eLÈ¯Ùנב  Èc ‡˙eL¯Ù‡ ·‰c Ïk ‰Â‰Â«¬»»¿««¿»»ƒ«¿ƒ
‰‡Ó Ú·L ÔÈÙÏ‡ ¯NÚ ˙zL ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒ«¬««¿ƒ¿«¿»
Èa¯ ÔÓe ÔÈÙÏ‡ Èa¯ ÔÓ ÔÈÚÏÒ ÔÈLÓÁÂ¿«¿ƒƒ¿ƒƒ«»≈«¿ƒƒ«»≈

:‡˙Â‡Ó»»»

dLÙÏ:נג  ¯·b eÊa ‡ÏÈÁc È¯·b«¿≈¿≈»»¿«¿«¿≈

ÔÓנד  ‡·‰c ˙È ‡‰k ¯ÊÚÏ‡Â ‰LÓ ·ÈÒe¿ƒ∆¿∆¿»»«¬»»«¬»ƒ
ÔkLÓÏ d˙È eÈ˙È‡Â ‡˙Â‡Óe ÔÈÙÏ‡ Èa«̄»≈«¿ƒ»»»¿«¿ƒ»≈¿«¿«

:ÈÈ Ì„˜ Ï‡¯NÈ È·Ï ‡¯Îc ‡ÓÊƒ¿»»¿»»ƒ¿≈ƒ¿»≈√»¿»

‚„א  È·ÏÂ Ô·e‡¯ È·Ï ‰Â‰ ÈbÒ ¯ÈÚ·e¿ƒ«ƒ¬»ƒ¿≈¿≈¿ƒ¿≈»
Ú¯‡ ˙ÈÂ ¯ÊÚÈ Ú¯‡ ˙È BÊÁÂ ‡„ÁÏ ÛÈwz«ƒ«¬»«¬»¬««¿≈¿»¬«
:¯ÈÚa ˙È·Ï ¯Lk ¯˙‡ ‡¯˙‡ ‡‰Â „ÚÏbƒ¿»¿»«¿»¬«¿«¿≈¿ƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(àð.äNòî éìk ìkiEAx dfA ricFd Ÿ§¦©£¤¦©¨¤¦
[dUrn ilMW] oicn lW llXd©¨¨¤¦§¨¤§¥©£¤
.p"yze sl` xUr dXW did cal§©¨¨¦¨¨¨¤¤§

cFr xn`eFl Wi` EffA `aSd iWp` §¨©©§¥©¨¨¨§¦
dlrnl aEzMd ricFd xaMW xg ©̀©¤§¨¦©©¨§©§¨
mB ,onvrl EffAW `aSd iWp` zGA¦©©§¥©¨¨¤¨§§©§¨©
`A `N` ,Ff drcFd mFwn df oi ¥̀¤§¨¨¤¨¨
oicn lW adf ilM lM `l iM ricFdl§¦©¦Ÿ¨§¥¨¨¤¦§¨
miPnnd E`iadX dn `N` EN` Eid̈¥¤¨©¤¥¦©§ª¦
iWp` EffAX dn caNn `aSd lW¤©¨¨¦§©©¤¨§©§¥
dfA dpEMde ,Fnvrl cg` lM `aSd©¨¨¨¤¨§©§§©©¨¨¨¤

:lFcB xWr mdl E`vOWap dxez ¤¨§¨¤¤¨
(ãðéðôì 'Bâå ïBøkæ ãòBî ìäà ìà¤Ÿ¤¥¦¨§¦§¥

.'ädf xcqA azM dOl zrcl Kixv̈¦¨©©¨¨¨©§¥¤¤
xn`n oiaE mFwOd oFxkf oiA wiqtdW¤¦§¦¥¦§©¨¥©£©
crFn ld` l` xnFl Fl didW ,'d iptl¦§¥¤¨¨©¤Ÿ¤¥
x`Azie ,l`xUi ipal oFxMf 'd iptl¦§¥¦¨¦§¥¦§¨¥§¦§¨¥
dNM zkQnA Exn`X dn iR lr aEzMd©¨©¦©¤¨§§©¤¤©¨

(ipW wxR)fexA i`g` ax xn` mpFWl d ¤¤¥¦§¤§¨¨©©£©©
dxard on Fnvr dPtnd lM dIW`iŸ¦¨¨©§©¤©§¦¨£¥¨

[D`Ur `le]`Ed iE`x l`xUi `Ed ENt` §Ÿ£¨¨£¦¦§¨¥¨
iAB lr lFcB odkM dlFr zFlrdl§©£¨§Ÿ¥¨©©¥
lM EpiptNX dnE ,o`M cr 'Eke gAfOd©¦§¥©§©¨©¤§¨¥Ÿ
Eid micEwRd EnixdW dUrn ilM§¦©£¤¤¥¦©§¦¨
dxardn onvr EPRW miWp`dn¥¨£¨¦¤¦©§¨¥¨£¥¨
l"f Exn`W ,xaCd sEBn E`A milMde§©¥¦¨¦©¨¨¤¨§

(KiPW wEqR y"dy)DzF`A mbdpn did KMW ¨¦©¦¤¨¨¨¦§¨¨§¨
mdihiWkY mihiWtn EidWM dngln¦§¨¨§¤¨©§¦¦©§¦¥¤
Eide Wtxe hihA mdipR oigh Eid̈¨¦§¥¤§¦§¤¤§¨
ElMYqi `NW mdn mdinfp oiwxFR§¦¦§¥¤¥¤¤Ÿ¦§©§
KnQX dOA oEMzPX dn `Ede ,mdÄ¤§©¤¦§©¥©¤¤¨©
l`xUi ipal xn`nl 'd iptl xn`n©£©¦§¥§©£©¦§¥¦§¨¥
iptl zFidl miiE`x EN` l`xUi ipA iM¦§¥¦§¨¥¥§¦¦§¦§¥
dide dIW`i xA i`g` ax xn`nM 'd§©£©©£©©Ÿ¦¨§¨¨

:oFxMfl xaCd` dxez ©¨¨§¦¨
(à.'Bâå áø äð÷îe,Ff drcFd mrh ¦§¤©§©©¨¨

`vnPd mrh aEzMd wiCvdl§©§¦©¨©©©¦§¨
iM bFre oFgiq ux` zl`Wl mditA§¦¤¦§¥©¤¤¦§¦
lMn xzFi mdl didW mrhe .`Ed zn ¡̀¤§©©¤¨¨¨¤¥¦¨



ני irqnÎzehn zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye fenz e"k iyily meil inei xeriy

(á)äLî-ìà eøîàiå ïáeàø éðáe ãâ-éðá eàáiå©¨¬Ÿ§¥−̈§¥´§¥®©«Ÿ§³¤¤Æ
:øîàì äãòä éàéNð-ìàå ïäkä øæòìà-ìàå§¤¤§¨¨´©Ÿ¥½§¤§¦¥¬¨«¥−̈¥«Ÿ

(â)äìòìàå ïBaLçå äøîðå øæòéå ïáéãå úBøèò£¨³§¦ŸÆ§©§¥´§¦§½̈§¤§−§¤§¨¥®
:ïòáe Báðe íáNe§¨¬§−§«Ÿ

i"yx£'B‚Â Ô·È„Â ˙B¯ËÚ∑ סיחֹון היּומארץ .ועֹוג ¬»¿ƒ…¿ְִֵֶֶָ

(ã)õøà ìàøNé úãò éðôì ýåýé äkä øLà õøàä̈À̈¤£¤̧¦¨³§Ÿ̈Æ¦§¥Æ£©´¦§¨¥½¤¬¤
éãáòìå àåä äð÷îñ :äð÷î E ¦§¤−¦®§©«£¨¤−¦§¤«

LÓÏ‰ב  e¯Ó‡Â Ô·e‡¯ È·e „‚ È· B˙‡Â«¬¿≈»¿≈¿≈«¬»¿∆
:¯ÓÈÓÏ ‡zLk È·¯·¯Ïe ‡‰k ¯ÊÚÏ‡Ïe¿∆¿»»«¬»¿«¿¿≈¿ƒ¿»¿≈»

ÔÈ¯Óג  ˙È·e ÔÈ¯ÓeÎÂ ‡zLaÏÓe ‡zÏÏÎÓ«¿∆¿»«¿∆¿»¿¿ƒ≈ƒ¿ƒ
˙ÚÈÒÂ (‡ÓÈÒÂ) ‡··„ ÈÏÚ·e ‡aLÁ ˙È·e≈À¿»»«¬≈¿»»¿ƒ»¿ƒ«

:ÔBÚ·e ‰LÓ„ ‡z¯·˜ ˙Èa≈¿À¿»¿∆¿

zLk‡ד  Ì„˜ ‡‰·˙È ˙È ÈÈ ‡ÁÓ Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒ¿»¿»»»¿»»√»¿ƒ¿»
‡È‰ ¯ÈÚa ˙È·Ï ‡¯Lk Ú¯‡ Ï‡¯NÈ„¿ƒ¿»≈¬«»¿»¿≈¿ƒƒ

:¯ÈÚa ˙È‡ CÈc·ÚÏe¿«¿»ƒ¿ƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

EffA gM ixFAB EidW zFidl mihaXd©§¨¦¦§¤¨¦¥Ÿ©¨§
lMn dAxn wlg `aSd iWp ©̀§¥©¨¨¥¤§ª¤¦¨

:mihaXda dxez ©§¨¦
(áøæòìà ìàå äLî ìà eøîàiå©Ÿ§¤¤§¤¤§¨¨

.äãòä éàéNð ìàå ïäkäKixv ©Ÿ¥§¤§¦¥¨¥¨¨¦
xAcl mdl wiRqd `l dOl zrcl̈©©¨¨Ÿ¦§¦¨¤§©¥
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oikixv 'bd lMW Ycnl `d ,Fwlg ipFlR§¦¤§¨¨©§¨¤¨©§¦¦
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zEllM lW `id FfNd ux`dW oeiM¥¨¤¨¨¤©¨¦¤§¨
lW xaC l`Wl mgM dn l`xUi¦§¨¥©Ÿ¨¦§Ÿ¨¨¤
EaWIW mYrC lr dlri Ki` 'a .mixg £̀¥¦¥©£¤©©§¨¤¥§
x`WE dWAkp xaM xW` ux`A ghA¤©¨¨¤£¤§¨¦§§¨§¨
zFnglOd zpMqA EqpMi mihaXd©§¨¦¦¨§§©¨©©¦§¨
cg` lke ,mdl zFpkEOd zFnEvrd̈£©¨¨¤§¨¤¨
ip` mB xAc` mkixacM xn`i l`xUIn¦¦§¨¥Ÿ©§¦§¥¤£©¥©£¦
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mrxzdl WIX dn cal ,l`xUie§¦§¨¥§©©¤¥§¦§¨¥
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dOA mzl`W mirxnd mixMfPd mixaC§¨¦©¦§¨¦©§¥¦§¥¨¨©¤

Exn`XzFxhr'FbedMd xW` ux`d ¤¨§£¨§¨¨¤£¤¦¨

'd`id ux`dW '` dprh cbpM ,'Fbe§§¤¤©£¨¤¨¨¤¦
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KxcA ux`d Egwl `NW dfl daEWY§¨¨¤¤Ÿ¨§¨¨¤§¤¤
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xn`nA dExzq 'Eke zFngln zpMqA§©¨©¦§¨§§¨¨§©£¨

df'd dMd xW`m` `nlWA WExR ¤£¤¦¨¥¦§¨¨¦
dzid rah KxcA dzid ux`d zXxi§ª©¨¨¤¨§¨§¤¤¤©¨§¨
z` dMOd `Ed 'dW oeiM la` Ff dprh©£¨£¨¥¨¤©©¤¤
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oCxId xarA x`Xdl oaE`xE cB ipA oFvx mrh©©§§¥¨§¥§¦¨¥§¥¤©©§¥

את־ אל־ּתעברנּו . . ּבעיני חן אם־מצאנּו ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֽֽוּיאמרּו
ה)הּירּדן: (לב, ְֵַַֽ

להּׁשאר  ּוראּובן ּגד ּבני ׁשחפצּו ׁשהּטעם מבאר, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבחסידּות
אין  זֹו ׁשּבעבֹודה היֹות הּוא, ּבמקנה ולעסק הּירּדן ְְְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹּבעבר
ּבאין  ּבאלקּות ּולהּדבק להתקּׁשר ויּוכלּו הטרדה, ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַָָָֹרּבּוי
מּטעם  צאן רֹועי ׁשהיּו והּׁשבטים האבֹות ּובדגמת ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָֹֻמפריע.

ַַהּנ"ל.
עׂשּו "ּכה המרּגלים, לחטא ּבּקׁשתם, את מׁשה הׁשוה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹולכן
ּבלּתי  היא זֹו ׁשהנהגה היינּו, וגֹו', אֹותם ּבׁשלחי ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָאבֹותיכם
זֹו להנהגה מקֹום נתינת היתה מּתן־ּתֹורה קדם ּכי ְְְְְִִֶַַַַָָָָָָָֹרצּויה,
- מּתן־ּתֹורה לאחר אבל העֹולם, מעניני ּפריׁשּות ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָׁשל
ּכלי  הּגׁשמי העֹולם את לעׂשֹות היא מּתן־ּתֹורה ׁשל ְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָׁשהּכּונה

הּגׁשמּיים  הענינים עם להתעּסק צריכים - ְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַָָלאלֹוקּות
.יתּבר לֹו ּדירה מהם ְְֲִִֵֵֶַָָולעׂשֹות

ּובהקּדים: ּוראּובן, ּגד ּבני מענה היה ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָוע"ז
ּגׁשמּיים  ּבדברים הּמצֹות קּיּום הּוא העבֹודה ׁשעּקר אמת ְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָהן
"ּדירה  למּטה, העצמּות המׁשכת הּוא זה ידי ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָׁשעל
ׁשעּקר  ּתֹורה' ּב'מארי צר יׁש זאת ּבכל א ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹּבתחּתֹונים",
ׁשל  הּמצֹות מעׂשה את מאירים ׁשהם ּבּתֹורה הּוא ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָעסקם
ּבגּלּוי. היא העצמּות המׁשכת ידם ועל טבין', עֹובדין ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָה'ּמארי

ׁשּיּׁשארּו ּבּקׁשּו להתעּסק הםולכן ׁשּיּוכלּו ּכדי הּירּדן, ּבעבר ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
ּבמארי  ּגם צר יׁש הּכּונה להׁשלים ּכדי ּכי הּתֹורה, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹּבלּמּוד

המ  מה־ׁשאין־ּכן ׁשרצּוּתֹורה. יּׁשארּוׁשּכלרּגלים יׂשראל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
הּכּונה. הפ ׁשּזה ְִֵֶֶֶַַַָָָּבּמדּבר
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- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

FpFWl dfe ceC WaMW zFvx` oicA§¦£¨¤¨©¨¦§¤§
l`xUi ux` zlrOn EcxI dn ipRnE¦§¥©¨§¦©£©¤¤¦§¨¥
lM WAkIW mcw mzF` WaMW ipRn¦§¥¤¨©¨Ÿ¤¤§¨
,oinnr 'fn DA x`WPW l`xUi ux ¤̀¤¦§¨¥¤¦§©¨¦£¨¦

ixtqA `aEd df oiC xTre .o`M crsFq) ©¨§¦©¦¤¨§¦§¦
(awr 'tux`n zFvx` x`W oiC EcnNW ¥¤¤¨§¦§¨£¨¥¤¤

wEqRn l`xUi(c"k `"i mixaC)mFwOd lM ¦§¨¥¦¨§¨¦¨©¨
,didi mkl FA mklbx sM KxcY xW £̀¤¦§Ÿ©©§§¤¨¤¦§¤
ux`n uEg EWAkIW zFnFwn lr cOll§©¥©§¤¦§§¥¤¤
'Fbe oFpaNde xAcOd on `EdW l`xUi¦§¨¥¤¦©¦§¨§©§¨§
KixSW Ecnle ,'Fbe oFxg`d mId cre§©©¨¨©£§§¨§¤¨¦
mcw aizkCn l`xUi ux` miCwdl§©§¦¤¤¦§¨¥¦¦§¦Ÿ¤
milcB miFB mYWxie mFwn lM xn`n©£©¨¨¦¦§¤¦§Ÿ¦
d`Ohn l`xUi ux` didY `NW 'Fbe§¤Ÿ¦§¤¤¤¦§¨¥§ª¨¨
dvEg miWAknE mixfFg mY`e milENbA§¦¦§©¤§¦§©§¦¨
EciBi mixaCd ,o`M cr 'Eke ux`l̈¨¤§©¨©§¨¦©¦
ax dEWaMW lM dnicTd mrh zlEGW¤©©©©§¦¨¨¤§¨¨Ÿ
lkl Dl Wi l`xUi ux` oiC l`xUi¦§¨¥¦¤¤¦§¨¥¥¨§¨
oaE`x ipaE cB ipA xn`n `Ede ,xaC̈¨§©£©§¥¨§¥§¥
l`xUi zcr iptl 'd dMd xW` ux`d̈¨¤£¤¦¨¦§¥£©¦§¨¥
Dl Wi ux`d zXcw Ff ux` WExR¥¤¤§ª©¨¨¤¥¨
l`xUi zcr iptl dEWaMW mrhl§©©¤§¨¨¦§¥£©¦§¨¥
lkl l`xUi ux`M DpiC miAx WEAke§¦©¦¦¨§¤¤¦§¨¥§¨

:dixaC§¨¤¨
úðòèìexnFl ixtqA EwICX dn §©£©©¤¦§§¦§¦©

mcw ux`l uEg WEAMW¤¦¨¨¤Ÿ¤
x`d WEAMl`xUi ux` oiC Fl oi` u ¦¨¨¤¥¦¤¤¦§¨¥

zWiaM mcw bFre oFgiq ux` oM m`e§¦¥¤¤¦§Ÿ¤§¦©

Ff dprh EllW dfl ,dzid ux`d̈¨¤¨§¨¨¤¨§©£¨
xn`nA'd dMd xW`dPWn WExR §©£©£¤¦¨¥§ª¤

`Ed iM 'd xn`nA didW itl df WEAM¦¤§¦¤¨¨§©£©¦
z`e oFgiq ux` lr dWn l` xn`̈©¤¤©¤¤¦§¤
mixaC zWxtA xEn`M Wx lgd Fvx ©̀§¨¥¨¨¨§¨¨©§¨¦

(`"l 'a)bFr ux` lr mbe ,('a 'b mW)xn` §©©¤¤¨¨©
z`e Fvx` z`e Fz` iYzp Lcia ,mW 'd¨§¨§¨©¦Ÿ§¤©§§¤
miMqd 'd dYrn ,'Fbe FN ziUre FOr lM̈©§¨¦¨§¥©¨¦§¦
xaCA mrh oM mB Wie .dnicTd lr©©§¦¨§¥©¥©©©¨¨
lW cg` zFWiaM 'a mdiptl Eid `NW¤Ÿ¨¦§¥¤§¦¤¨¤
EniCwde ux`l uEg NW cg`e ux`d̈¨¤§¤¨¤¨¨¤§¦§¦
gwNW ceC dUrW KxcM ux`l uEg lW¤¨¨¤§¤¤¤¨¨¨¦¤¨©
iqEaid WixFdW mcw daFv mx £̀©¨Ÿ¤¤¦©§¦
WAkNn mYgPd dOl xnFl ,mW xEn`M̈¨¨©¨¨¦©§¤¦¦§
zWiaM dAxc`e ,mcw l`xUi ux ¤̀¤¦§¨¥Ÿ¤§©§©¨§¦©
WEAM Kxv dzid bFre oFgiq ux ¤̀¤¦§¨§¨Ÿ¤¦
,DWakl mW KxC ExarIW icM ux`d̈¨¤§¥¤©©§¤¤¨§¨§¨
mdl zzl mFlW ixaC Fl EglW xakE§¨¨§¦§¥¨¨¥¨¤
oi` dYrn ,da` `le Fvx` KxC xarn©£¨¤¤©§§Ÿ¨¨¥©¨¥

:l`xUInE 'dn mzl`W cbp znrxY©§Ÿ¤¤¤§¥¨¨¥¦¦§¨¥
äæáexiMfdl Ekxvd dOl oFkp mrh Wi ¨¤¥©©¨¨¨ª§§§©§¦

dnl iM ,ux`d zFnW ihxR§¨¥§¨¨¤¦§©
xnFl 'd dMd xW` xn`OA EpEMzPX¤¦§©§©©£©£¤¦¨©
DFaB iqkPn `N` l`Wl E`A `NW¤Ÿ¨¦§Ÿ¤¨¦¦§¥¨©
`l mNM zFpicOd ihxR lM iM Exn`̈§¦¨§¨¥©§¦ª¨Ÿ
mzF` dMd 'd `N` rah KxC mEWaM§¨¤¤¤©¤¨¦¨¨
mwifgdl E`AX dnl oiA ,mdiptl¦§¥¤¥§©¤¨§©£¦¨
xiMfdl EwCwC ux`d zXcw zwfgA§¤§©§ª©¨¨¤¦§§§©§¦

DpWi mdn zg` lMW xnFl zFnXd lM̈©¥©¤¨©©¥¤¤§¨
EN` zlEf zxg` dpicnE ux`d zXcwA¦§ª©¨¨¤§¦¨©¤¤©¥
xir lM dGn `vFIde ,llkA Dpi ¥̀¨¦§¨§©¥¦¤¨¦
oiC mdl oi` EN` zlEf oCxId xarAW¤§¥¤©©§¥©¥¥¨¤¦
:miAx WEAM Dpi`W itl l`xUi ux ¤̀¤¦§¨¥§¦¤¥¨¦©¦

BøîBàåLicarle `ed dpwn ux` §§¤¤¦§¤¦§©£¨¤
,dpwndprh xiqdl EpEMzp ¦§¤¦§©§§¨¦©£¨

lkl miMqPW xg` ,`ide zxg ©̀¤¤§¦©©¤©§¦§¨
haWe haW lM oicr ,Exn`W zFprHd©§¨¤¨§£©¦¨¥¤§¥¤
onvr zFprHd xn`ie `Fai l`xUIn¦¦§¨¥¨§Ÿ©©§¨©§¨
onvr zFprHd iM ux`d z` lHl¦Ÿ¤¨¨¤¦©§¨©§¨
Exn` dfl ,l`xUIn haW lkl zFwcFv§§¨¥¤¦¦§¨¥¨¤¨§
oikixSW FnM Dl Kixv xg` haW oi ¥̀¥¤©¥¨¦¨§¤§¦¦
mdle dpwn ux` `idW itl Dl md¥¨§¦¤¦¤¤¦§¤§¨¤

:ax dpwn Wid dxez ¥¦§¤©
(ä.'Bâå õøàä úà ïzé 'Bâå eøîàiå©Ÿ§§ª©¤¨¨¤§

zaY xnFl KxvdExn`Iembd ª§©©¥©©Ÿ§£©
wqtd did `le mixAcn mcFr mdW¤¥¨§©§¦§Ÿ¨¨¤§¥
Eid dYr cr iM Lxirdl ,mdixacl§¦§¥¤©£¦§¦©©¨¨
mzErvn`AW drSdd mixCqn§©§¦©©¨¨¤§¤§¨¨
iYWxRW KxcM dl`Xd lAwzY¦§©¥©§¥¨§¤¤¤¥©§¦
xn`n ligzn `Ed o`MnE ,dlrnl§©§¨¦¨©§¦©£©
,oYY Exn` `le oYi mxnF`e .dl`Xd©§¥¨§§¨ª©§Ÿ¨§¦¥
ux`d zlgp gM iM iYWxRX dn itl§¦©¤¥©§¦¦Ÿ©©£©¨¨¤
Exn` dfl ,l`xUie ,odke ,KlnA `id¦§¤¤§Ÿ¥§¦§¨¥¨¤¨§
,lirFOd ot`A dpizPd didY WExR oYiª©¥¦§¤©§¦¨¨Ÿ¤©¦
hRWnM FCal dWn zzl dvxi m` F`¦¦§¤¨¥¤§©§¦§©
F` ,iYazMW FnM zzl lFkIW KlOd©¤¤¤¨¨¥§¤¨©§¦



נג irqnÎzehn zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye fenz e"k iyily meil inei xeriy

(å)eàáé íëéçàä ïáeàø éðáìå ãâ-éðáì äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½¦§¥−̈§¦§¥´§¥®©«©¥¤À¨¸ŸÆ
:äô eáLz ízàå äîçìnì©¦§¨½̈§©¤−¥¬§«Ÿ

i"yx£ÌÎÈÁ‡‰∑ הּוא ּתמיהה .לׁשֹון ««≈∆ְְִָ

(æ)-ìà øáòî ìàøNé éða áì-úà ïeàéðú änìå§¨´¨§¦½¤¥−§¥´¦§¨¥®¥«£ŸÆ¤
:ýåýé íäì ïúð-øLà õøàä̈½̈¤£¤¨©¬¨¤−§Ÿ̈«

i"yx£Ôe‡È˙ ‰nÏÂ∑ וחזק הּמלחמה מּפני לעבר יראים ׁשאּתם סבּורים ׁשּיהיּו מעבר, לּבם ותמנעּו ּתסירּו ¿»»¿ƒְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹ
והעם  .הערים ְִֶָָָ

¯‡Ô·eו  È·ÏÂ „‚ È·Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«∆ƒ¿≈»¿ƒ¿≈¿≈
Ôe·˙Èz Ôez‡Â ‡·¯˜Ï ÔeÏÚÈ ÔBÎÈÁ‡‰«¬≈≈¬ƒ¿»»¿«≈¿

:‡Î‰»»

aÚÓlÓ¯ז  Ï‡¯NÈ È·„ ‡aÏ ˙È ÔeB˙ ‡ÓÏe¿»»ƒ»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ¿∆¿«
:ÈÈ ÔB‰Ï ·‰Èc ‡Ú¯‡Ï¿«¿»ƒ«¿¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

oicM mi`iUPde xfrl` znMqdA§©§¨©¤§¨¨§©§¦¦§¦
:ux`d zTlg£ª©¨¨¤

.ïcøiä úà eðøáòz ìàdfA dpEMd ©©£¦¥¤©©§¥©©¨¨¨¤
l"f mxnF` KxC lr(:h"w a"a)wEqRA ©¤¤§¨©¨

zAdW FYal Fzlgp z` mYxarde§©£©§¤¤©£¨§¦¤©©
ok FnM ,DnFwOn dlgPd zxarn©£¤¤©©£¨¦§¨§¥
ux` mdl oYi `l m`W xnFl EpEMzp¦§©§©¤¦Ÿª©¨¤¤¤
xiarn `Ed dPd mdl diE`xd dpwOd©¦§¤¨§¨¨¤¦¥©£¦

:DnFwOn mzlgp©£¨¨¦§¨
ãBòmdA cWgd lFWkn mixdl EpEMzp¦§©§§¨¦¦§©£¨¨¤

dgEpOd cvl Ff ux`A mixgFAW¤£¦§¤¤§©©§¨
Exn`e ,mdiaiF` ux`l EqpMi lal§©¦¨§§¤¤§¥¤§¨§
mpi`W itl `N` Fpi` mdixaC mrHW¤©©¦§¥¤¥¤¨§¦¤¥¨
o`M `N` oCxId xarA lgpl mivFx¦§©¥§¥¤©©§¥¤¨¨
`NW icM `le mdl WIW dpkdd cvl§©©£¨¨¤¥¨¤§Ÿ§¥¤Ÿ
oi` iM ux`d iaWFi zFnglnA Egixhi©§¦§¦§£§¥¨¨¤¦¥

:dxard `N` dfA mdl̈¤¨¤¤¨©£¨¨
ãBòxn`nA EpEMzp,EpxarY l`xnFl ¦§©§§©£©©©£¦¥©

l`xUil zF`p xaC dfA Wi iM¦¥¨¤¨¨¨§¦§¨¥
Ekxhvi `le mNr mdilrn ENwIW¤¨¥¥£¥¤ª¨§Ÿ¦§¨§

:ux`A mzF` lgpl¦§Ÿ¨¨¨¤
ãBòmzxard llWl EpEMzPW xWt ¤̀§¨¤¦§©§¦§Ÿ©£¨¨¨

mdilr dpzdW KxcM l`xUi mr¦¦§¨¥§¤¤¤¦§¨£¥¤
nqe ,sFQal dWnEpzPW mrHd lr Ek ¤§©§¨§©©©©¤¨§

'd dMd xW` Exn`W mdixaC zNgzA¦§¦©¦§¥¤¤¨§£¤¦¨
:uElg lM xarl Kxv oi`ee dxez §¥Ÿ¤©£Ÿ¨¨

(åeàáé íëéçàä 'Bâå äLî øîàiå©Ÿ¤¤§©©¥¤¨Ÿ
.'Bâå ïeàåðú änìå 'BâåoFc`d od §§¨¨§¦§¥¨¨

ipaE cB ipA ixacA liMUd EpAx dWn¤©¥¦§¦§¦§¥§¥¨§¥
FnM xnFl EvxX dn lM oaE`x§¥¨©¤¨©§
Exn`X dn cbpM orhe ,EpWxRW¤¥©§§¨©§¤¤©¤¨§
dcrd iM mil`FW md DFaB iqkPOW¤¦¦§¥¨©¥£¦¦¨¥¨
orhl EpEMzPX dn mB ,xaC EUr `lŸ¨¨¨©©¤¦§©§¦§Ÿ
'd iM xaCA gxh oi`W cizrd cbpM§¤¤¤¨¦¤¥Ÿ©©¨¨¦
xn` ,FCal zFlFcB zF`ltp dUFr `Ed¤¦§¨§§©¨©
WExR dnglOl E`ai mkig`d mdl̈¤©©¥¤¨Ÿ©¦§¨¨¥

lr la` mdl mglPd `Ed 'd iM zn ¡̀¤¦©¦§¨¨¤£¨©
,dnglOA oOCfdl oikixv mipR lM̈¨¦§¦¦§¦§©¥©¦§¨¨

wICX dn `EdednglOl E`ai`le §©¤¦¥¨Ÿ©¦§¨¨§Ÿ
lrW xnFl EngNi mkig`d xn`̈©©©¥¤¦¨£©¤©
dfA Wie ,DnY `Ed calA d`iAd©¦¨¦§©¨¥©§¥¨¤
dxarW dnglOd zprh lr dxizq§¦¨©©£©©¦§¨¨¤¨§¨
lrW ux`A d`Ad dnglOd zprh mbe§©©£©©¦§¨¨©¨¨¨¨¤¤©
dribi mdl Wi l`xUi Wi` lM mipR lM̈¨¦¨¦¦§¨¥¥¨¤§¦¨
lW mRM ribi md EWwai dOle ,xaCA©¨¨§¨¨§©§¥§¦©©¨¤

xn` xnbe .l`xUi,dt EaWY mY`e ¦§¨¥§¨©Ÿ¤§©¤¥§Ÿ
`id 'd zghadW mbdW xnFl mMgzp¦§©¥©¤£©¤©§¨©¦
zxiqnM DFaBd zxin`W ,zbVnª¤¤¤£¦©©¨©¦§¦©
liMUz `ld ,dribi o`M oi`e hFicd¤§§¥¨§¦¨£Ÿ©§¦
KxrA dnglOl l`xUi z`iA¦©¦§¨¥©¦§¨¨§¥¤
WBxd Wi iM E`xze dR mkzaiWi§¦©§¤Ÿ§¦§¦¥¤§¥
dOl oM m`e ,dnglOd z`iA zribil¦¦©¦©©¦§¨¨§¦¥¨¨
lW dribi `idW xaC lHl EvxY¦§¦Ÿ¨¨¤¦§¦¨¤
mdOr mirbi mY` oi`W oeiM l`xUi¦§¨¥¥¨¤¥©¤§¥¦¦¨¤

:ux`d znglnl mkz`iaA§¦©§¤§¦§¤¤¨¨¤
íbxn`nA oEMzpdt EaWYdprhA ©¦§©¥§©£©¥§Ÿ§©£¨

mdW bFre oFgiq ux` iM zrnWPd©¦§©©¦¤¤¦§¤¥
cgi mivAwn EidWM 'd Dpzp mil`FW£¦§¨¨§¤¨§ª¨¦©©
cnr oNM zEkGW l`xUi ihaW¦§¥¦§¨¥¤§ª¨¨©
milhFp mdWkE ,FfNd ux`d mligpdl§©§¦¨¨¨¤©¨§¤¥§¦
miAxd zEkf Kxrn rxbp ux`A mwlg¤§¨¨¨¤¦§¨¥¥¤§¨©¦
xzq dfaE ,dR miaWFi mdW itl§¦¤¥§¦Ÿ¨¤¨©
'd dMd xW` xn`nA EpEMzPW mzprh©£¨¨¤¦§©§§©£©£¤¦¨
oi`W ux`d zFngln lr ciBi dGW¤¤©¦©¦§£¨¨¤¤¥
,dlrnl iYWxRW FnM l`xUil gxhŸ©§¦§¨¥§¤¥©§¦§©§¨

:dnFC xaCd oi`W `Ed ok `l iMf dxez ¦Ÿ¥¤¥©¨¨¤
(æ.'Bâå ïeàåðú änìåcaNn WExR §¨¨§¦§¥¦§©

dOl mkilr ip` laFw cFr zFprHd©§¨¥£¦£¥¤¨¨
oi`W didi El WExR ,'Fbe al z` oE`epz§¦¤¥§¥¦§¤¤¥
mixEn`d minrHl `N` mkzpEM©¨©§¤¤¨©§¨¦¨£¦
dvFxl mFwn Wi df lM mr ,mkixacA§¦§¥¤¦¨¤¥¨¨¤
mr z`xil `Ed mkizFprHW aWgl©£Ÿ¤©£¥¤§¦§©©

mixaCd millFW mY`W mbde ,ux`d̈¨¤©£©¤©¤§¦©§¨¦
EN`M ux`d miaWFg mY` dAxc`W¤©§©¨©¤§¦¨¨¤§¦
dvr dGW xWt` ,l`xUi iptl dWEaM§¨¦§¥¦§¨¥¤§¨¤¤¥¨
`EdW xMPd mrh zFQkl dlEAgze§©§¨§©©©©¦¨¤
ixaC dPd ode ,ux`d iaWFi z`xil§¦§©§¥¨¨¤§¥¥¨¦§¥

Exn`W milBxnd(`"l b"i)`Ed wfgW ©§©§¦¤¨§¤¨¨
mkizFa` EUr dM FxnF` `Ede ,EPOn¦¤§§Ÿ¨£¥¤
mdl didW mdl xnFl oEMzp cFr ,'Fbe§¦§©¥©¨¤¤¨¨¨¤
mcw xaMW xg` df cWgl WEgl̈©£¨¤©©¤§¨¨©
EcgRW didX dn dide zFa`d dUrn©£¥¨¨§¨¨©¤¨¨¤¨£
dfle ux`d l` zFlrn l`xUi ipA mr©§¥¦§¨¥¥£¤¨¨¤§¨¤
E`xIWM Fnvr xaCd aWgl mFwn Wi¥¨©£Ÿ©¨¨©§§¤¦§
uEg zaWl miWTan mihaXdn wlgW¤¥¤¥©§¨¦§©§¦¨¤¤

:ux`l̈¨¤
.'ä íäì ïúð øLàdfA mB oEMzp £¤¨©¨¤¦§©¥©¨¤

xn`nA EpEMzPX dn cbpM§¤¤©¤¦§©§§©£©
ux`d oiCW xnFl 'Fbe 'd dMd xW £̀¤¦¨§©¤¦¨¨¤
Wi mipR lM lrW mdl xn` ,Dl Wi¥¨¨©¨¤¤©¨¨¦¥
dOW mi`A md xW` ux`d oiA Wxtd¤§¥¥¨¨¤£¤¥¨¦¨¨
ozp ux`d iM ,mivFx md xW` ux`n¥¤¤£¤¥¦¦¨¨¤¨©
bFre oFgiq ux` oM oi`X dn 'd mdl̈¤©¤¥¥¤¤¦§
,mdxa`l 'd ozPW ux` llkA Dpi ¥̀¨¦§©¤¤¤¨©§©§¨¨

`ipzcke(h"vx a"g ixtq)zzl mpFWl dfe §¦§©§¨¦§¦§¤§¨¨¥
,Lnvrn YlhPW oCxId xarl hxR Ll§§¨§¥¤©©§¥¤¨©§¨¥©§§
la` oFrnW 'x zxaq Ff `xaQW mbde©£©¤§¨¨§¨©¦§£¨
iAxCn ,zxg` dWxC WxFC `Ow `PY©¨©¨¥§¨¨©¤¤¦§©¦
mzQd on iM `Ow `Pzl rnWp oFrnW¦§¦§¨§©¨©¨¦¦©§¨
ux` m` xaCd xTrA miwlFg mpi ¥̀¨§¦§¦©©¨¨¦¤¤
'd ozPX dn llkA `id bFre oFgiq¦§¦¦§©©¤¨©

:e`l m` mdxa`l§©§¨¨¦¨
íbl"fx Exn`W Epivn(f"t x"cna)xUr"A ©¨¦¤¨§©©§¤¤

iE`x oCxId xar oi`W ,"zFXcw§ª¤¥¥¤©©§¥¨
oke ,dpikXd oMWle WCwOd zial§¥©¦§¨§¦§Ÿ©§¦¨§¥

aEzMd xn`(h"i a"k rWFdi)d`nh m` ¨©©¨§ª©¦§¥¨
IW Ycnl `d ,mkzGg` ux`Wxtd W ¤¤£ª©§¤¨¨©§¨¤¥¤§¥

,l`xUi ux`l bFre oFgiq ux` oiA¥¤¤¦§§¤¤¦§¨¥



irqnÎzehnנד zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye fenz e"k iyily meil inei xeriy

(ç)òðøa Lãwî íúà éçìLa íëéúáà eNò äk¬Ÿ¨−£«Ÿ¥¤®§¨§¦¬Ÿ¨²¦¨¥¬©§¥−©
:õøàä-úà úBàøì¦§¬¤¨¨«¤

i"yx£Ú¯a L„wÓ∑ׁשמּה היּוּכ "קדׁש" ּוׁשני ,. ƒ»≈«¿≈«ְְֵֵָָָָ

(è)eàéðiå õøàä-úà eàøiå ìBkLà ìçð-ãò eìòiå©©«£º©©´©¤§À©¦§Æ¤¨½̈¤©¨¦¾
ïúð-øLà õøàä-ìà àá-ézìáì ìàøNé éða áì-úà¤¥−§¥´¦§¨¥®§¦§¦ŸÆ¤¨½̈¤£¤¨©¬

:ýåýé íäì̈¤−§Ÿ̈«

(é):øîàì òáMiå àeää íBia ýåýé óà-øçiå©¦«©©¬§Ÿ̈−©´©®©¦¨©−¥«Ÿ

(àé)íéøNò ïaî íéøönî íéìòä íéLðàä eàøé-íà¦¦§¸¨«£¨¦¹¨«Ÿ¦´¦¦§©À¦¦¤̧¤§¦³
íäøáàì ézòaLð øLà äîãàä úà äìòîå äðL̈¨Æ¨©½§¨¥µ¨«£¨½̈£¤¬¦§©²§¦§©§¨¨¬

:éøçà eàìî-àì ék á÷òéìe ÷çöéì§¦§−̈§©«£®Ÿ¦¬«Ÿ¦§−©«£¨«

(áé)ék ïeð-ïa òLBäéå éfðwä äpôé-ïa áìk ézìa¦§¦º¨¥³¤§ª¤Æ©§¦¦½¦«ª−©¦®¦¬
:ýåýé éøçà eàìî¦§−©«£¥¬§Ÿ̈«

i"yx£Èfw‰∑(יא אּמֹו(סוטה לֹו וילדה היה, קנז ׁשל עתניאל חֹורגֹו את ּכלב .ׁשל «¿ƒƒְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ

(âé)íéòaøà øaãna íòðéå ìàøNéa ýåýé óà-øçiå©¦©©³§Ÿ̈Æ§¦§¨¥½©§¦¥Æ©¦§½̈©§¨¦−
:ýåýé éðéòa òøä äNòä øBcä-ìk íz-ãò äðL̈¨®©ŸÆ¨©½¨«Ÿ¤¬¨−̈§¥¥¬§Ÿ̈«

i"yx£ÌÚÈÂ∑(ונד ּבנע וטלטלם (ס"א ונד" "נע מן .ויטלטלם, «¿ƒ≈ְְְְְְְִִֵַַָָָָָָָ

(ãé)íéLðà úeaøz íëéúáà úçz ízî÷ äpäå§¦¥´©§¤À©µ©£´Ÿ¥¤½©§−£¨¦´
:ìàøNé-ìà ýåýé-óà ïBøç ìò ãBò úBtñì íéàhç©¨¦®¦§´À©²£¬©§Ÿ̈−¤¦§¨¥«

i"yx£˙BtÒÏ∑כט)ּכמֹו עלֿׁשנה"(ישעיה ׁשנה "ספּו ז): ּתֹוספת (ירמיה לׁשֹון וגֹו'" ספּו "עלֹותיכם :. ƒ¿ְְְְְֵֶֶֶַָָָָֹ

(åè)øaãna Bçépäì ãBò óñéå åéøçàî ïáeLú ék¦³§ªÆ¥©´£½̈§¨©´½§©¦−©¦§¨®
:äfä íòä-ìëì ízçLå§¦«©¤−§¨¨¨¬©¤«

(æè)eðð÷îì äðáð ïàö úøãb eøîàiå åéìà eLbiå©¦§³¥¨Æ©´Ÿ§½¦§¬Ÿ²Ÿ¦§¤¬§¦§¥−
:eðtèì íéøòå ät®Ÿ§¨¦−§©¥«

ÔB‰˙Èח  ˙ÈÁÏL „k ÔBÎ˙‰·‡ e„·Ú ÔÈ„k¿≈¬»¬»«¿«¿»ƒ»¿
:‡Ú¯‡ ˙È ÈÊÁÓÏ ‰‡Èb Ì˜¯Ó≈¿«≈»¿∆¡≈»«¿»

‡¯Ú‡ט  ˙È BÊÁÂ ‡Ïk˙‡„ ‡ÏÁ „Ú e˜ÈÏÒe¿ƒ««¿»¿ƒ¿»»«¬»«¿»
‡Ïc ÏÈ„a Ï‡¯NÈ È·c ‡aÏ ˙È eÈB‡Â¿ƒ»ƒ»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿»

:ÈÈ ÔB‰Ï ·‰Èc ‡Ú¯‡Ï ÏÚÓÏ¿≈«¿«¿»ƒ«¿¿»

ÌÈi˜Âי  ‡e‰‰ ‡ÓBÈa ÈÈ„ ‡Ê‚¯ Û˜˙e¿≈»¿»«¿»¿»«¿«ƒ
:¯ÓÈÓÏ¿≈»

aÓ¯יא  ÌÈ¯ˆnÓ e˜ÈÏÒc ‡i¯·b ÔeÊÁÈ Ì‡ƒ∆¡À¿«»ƒ¿ƒƒƒ¿«ƒƒ«
˙ÈÓi˜ Èc ‡Ú¯‡ ˙È ‡lÚÏe ÔÈL ÔÈ¯NÚ«¿ƒ¿ƒ¿≈»»«¿»ƒ«≈ƒ
eÓÈÏL‡ ‡Ï È¯‡ ·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…¬≈»«¿ƒ

:ÈzÏÁc ¯˙a»«««¿ƒ

a¯יב  ÚLB‰ÈÂ ‰‡f˜ ‰pÙÈ ¯a ·Ïk Ô‰Ï‡¡»≈»≈«¿À∆¿ƒ»»ƒÀ««
:ÈÈ„ ‡zÏÁc ¯˙a eÓÈÏL‡ È¯‡ Ôe¬≈«¿ƒ»«««¿»«¿»

Ôep„¯ËÂיג  Ï‡¯NÈa ÈÈ„ ‡Ê‚¯ Û˜˙e¿≈»¿»«¿»¿ƒ¿»≈¿»¿ƒ
‡¯c Ïk ÛÒc „Ú ÔÈL ÔÈÚa¯‡ ‡¯a„Óa¿«¿¿»«¿¿ƒ¿ƒ«¿«»»»

:ÈÈ Ì„˜ LÈ·c „È·Úc«¬ƒ¿ƒ√»¿»

È„ÈÓÏzיד  ÔBÎ˙‰·‡ ÛÏÁ ÔezÓ˜ ‡‰Â¿»«¿¬«¬»«¿«¿ƒ≈
‡Ê‚¯ ÛB˜z ÏÚ „BÚ ‡ÙÒB‡Ï ‡È·iÁ ‡i¯·bÀ¿«»«»«»¿»»«¿»¿»

:Ï‡¯NÈÏ ÈÈ„«¿»¿ƒ¿»≈

BÚ„טו  ÛÒBÈÂ dzÏÁc ¯˙aÓ Ôe·e˙˙ È¯‡¬≈¿ƒ»«««¿≈¿≈
‡nÚ ÏÎÏ ÔeÏaÁ˙e ‡¯a„Óa ÔB‰˙e¯Á‡Ï¿«¬¿¿«¿¿»¿«¿¿»«»

:ÔÈ„‰»≈

È·טז  ÔÚc ÔÈ¯ËÁ e¯Ó‡Â d˙ÂÏ e·È¯˜Â¿»ƒ¿»≈«¬»«¿ƒ¿»ƒ¿≈
:‡ÏÙËÏ ÔÈÂ¯˜Â ‡Î‰ ‡¯ÈÚ·Ïƒ¿ƒ»»»»¿ƒ¿ƒ¿«¿»»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

zrcA did `l df mrHn iM xWt`e§¤§¨¦¦©©¤Ÿ¨¨§©©
utg dide mihaXl DwNgl [dWn]¤§©§¨©§¨¦§¨¨¨¥
'd ozp xW` ux`A l`xUi lM EidIW¤¦§¨¦§¨¥¨¨¤£¤¨©

oIre ,dWFcw xzFi DzFidl mdl̈¤¦§¨¥§¨§©¥
mixaC zWxtA(b"i 'b)`Edd wEqRA §¨¨©§¨¦©¨©

:mi`tx ux` `xTig dxez ¦¨¥¤¤§¨¦

(æè.'Bâå eLbiåFxnF` mrhEWBIembd ©¦§§©©§©¦§£©
xAcl eiptl micnFr Eid mXW¤¨¨§¦§¨¨§©¥
dwgxd onvrA EbdPW xWt` ,eil ¥̀¨¤§¨¤¨£§©§¨©§¨¨



נה irqnÎzehn zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye fenz e"k iyily meil inei xeriy
i"yx£‰t e˜ÓÏ ‰·∑ יֹותר ממֹונם על היּו חסים ƒ¿∆¿ƒ¿≈…ִֵַָָָָ

אמר  לטּפם. מקניהם ׁשהקּדימּו ּובנֹותיהם, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָמּבניהם
כן  לא מׁשה: -להם והּטפל עּקר, - העּקר עׂשּו , ְֲִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹ

ּגדרֹות  ואחרּֿכ לטּפכם ערים ּתחּלה לכם ּבנּו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָטפל.
.לצאנכם  ְְֶֹ

(æé)øLà ãò ìàøNé éða éðôì íéLç õìçð eðçðàå©«£©¹§¥«¨¥´ª¦À¦§¥Æ§¥´¦§¨¥½©²£¤¬
øöánä éøòa eðtè áLéå íîB÷î-ìà íðàéáä-íà¦£¦«Ÿª−¤§¨®§¨©³©¥̧Æ§¨¥´©¦§½̈

:õøàä éáLé éðtî¦§¥−«§¥¬¨¨«¤
i"yx£ÌÈLÁ ıÏÁ eÁ‡Â∑ּכמֹו מהירים, נזּדּיין «¬«¿≈»≈Àƒְְְִִִֵַ

ח) ּבז",(ישעיה חׁש ׁשלל "מהר ה): יחיׁשה"(שם "ימהר :. ְִֵֵַַַָָָָָ
Ï‡¯NÈ Èa ÈÙÏ∑ ׁשּגּבֹורים מּתֹו ּגיסֹות, ּבראׁשי ƒ¿≈¿≈ƒ¿»≈ְְִִִֵֶָָ

ּבגד נאמר ׁשּכן לג)היּו, אףֿקדקד".(דברים זרֹוע "וטרף : ְְְְֱֵֶֶַַַַָָָָֹ
הּדברים' ּב'אּלה להם ּוּפירׁש חזר מׁשה ג)ואף :(שם ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

לפני  ּתעברּו חלּוצים וגֹו' ההוא ּבעת אתכם ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָ"ואצו
ּכתיב ּוביריחֹו ּכלּֿבניֿחיל". ּבניֿיׂשראל (יהושע אחיכם ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶָָָ

ׁשּקּימּוו) וגד ראּובן זה לפניהם". הל "והחלּוץ :ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָֹ
etË.ּתנאם  ·LÈÂ∑אחינּוּבעֹודנּו È¯Úa.אצל ְָָ¿»««≈ְֵֵֵֶַ¿»≈

¯ˆ·n‰∑ עכׁשו ׁשּנבנה. «ƒ¿»ְְִֶֶַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(279 'nr c i"yx yexitl mixe`ia)

הּדברים ּבאּלה להם ּופרׁש חזר מׁשה יז)ואף לרש"י (לב, ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
ראּובן  ולבני ּגד לבני מׁשה ּבמענה נאמר לא מּדּוע ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹהּוקׁשה,
ׁשּבפרׁשת  מביא זה ועל ּגייסֹות? ּבראׁשי ראׁשֹונים, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּילכּו

ּתחלצּו אם להם ׁשאמר ׁשּמה ּדבריו, את מׁשה ּפרׁש ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹּדברים
כ)לּמלחמהה'לפני -(ּפסּוק ראׁשֹונים ׁשּילכּו לֹומר התּכון ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

לפני ּתעברּו .אחיכם חלּוצים ְְֲֲִִֵֵֶַַ

Ú„יז  Ï‡¯NÈ Èa Ì„˜ ÔÈÚ·Ó Ê¯cÊ ‡Á‡Â«¬«¿»ƒ¿»≈«¿ƒ√»¿≈ƒ¿»≈«
ÔÈÂ¯˜a ‡ÏÙË Ôe·˙ÈÂ ÔB‰È¯˙‡Ï ÔepÏÚ Ècƒ¿≈ƒ¿«¿≈¿≈¿«¿»»¿ƒ¿ƒ

:‡Ú¯‡ È·˙È Ì„˜ ÔÓ ÔÎÈ¯k¿ƒ«ƒ√»»¿≈«¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

mYnw mdl xn`e dWn mdilr qrMWM§¤¨©£¥¤¤§¨©¨¤©§¤
,mi`Hg miWp` zEAxY mkizFa` zgY©©£¥¤©§£¨¦©¨¦
:EWBIe aEzMd xn` xAcl EvxWM dfl̈¤§¤¨§©¥¨©©¨©¦§

Bàmdl dlYW dWn ixaCOW itl§¦¤¦¦§¥¤¤¨¨¨¤
mpTzl mciAW mixacA dripOd©§¦¨¦§¨¦¤§¨¨§©§¨
mici EwGge al zExiA` mdl did dfl̈¤¨¨¨¤©¦¥§¦§¨©¦
EidW mFwOn xzFiA eil` zWbl zFtẍ¨¤¤¥¨§¥¦¨¤¨

:mipFW`xd mixaC eil` ExACWM FA§¤¦§¥¨§¨¦¨¦¦
.'Bâå ïàö úøãbEkxvd dOl dWw ¦§ŸŸ§¨¤¨¨ª§§

,'Fbe o`v zxcB lW df xn`nl§©£¨¤¤¦§ŸŸ§
daEWY `N` xnFl mdl did `NW¤Ÿ¨¨¨¤©¤¨§¨
dxEn`d dWn lW eizFbVd zxzFQd©¤¤©¨¨¤¤¨£¨
ulgp Epgp`e `EdW KEnqA mdixacA§¦§¥¤§¨¤©£©§¥¨¥
.lgpzd cr 'Fbe aEWp `l ,'Fbe miWgª¦§Ÿ¨§©¦§©¥
wxtA m"Anx azMX dn iR lr x`Azie§¦§¨¥©¦©¤¨©©§©§¤¤
xkFOd FpFWl dfe dxikn zFkldn `"i¥¦§§¦¨§¤§©¥
zpn lr dpYnA Fl Fpzp F` Fxagl ziA©¦©£¥§¨§©¨¨©§¨
ipFlR mFiA milWExil FOr KlIW¤¥¥¦¦¨©¦§§¦
FOr KlIWM dpw ,ziAA df wifgde§¤¡¦¤©©¦¨¨§¤¥¥¦
dpzd m` la` ,mFi FzF`A milWExil¦¨©¦§£¨¦¦§¨
mFiA milWExil iOr KlY m` Fl xn`e§¨©¦¥¥¦¦¦¨©¦§
FOr Klde 'Eke df ziA Ll oY` ipFlR§¦¤¥§©¦¤§§¨©¦
ziAA wifgdW iR lr s` ,mFId FzF`A§©©©¦¤¤¡¦©©¦
dGW dpw `l i`pYd mITW xg ©̀©¤¦¥©§©Ÿ¨¨¤¤
zFkldn '` wxtaE .o`M cr ,`Yknq ©̀§©§¨©¨§¤¤¥¦§
dwfgd cviM FpFWl dfe azM dxikn§¦¨¨©§¤§¥©©£¨¨

W F` dcU Fl xkn ziA Fl xknozP ¨©©¦¨©¨¤¤¨©

lM xcB F` uxR F` lrPW oeiM 'Eke§¥¨¤¨©¨©¨©¨
df ixd eiUrn lirFIW `Ede `EdW¤§¤¦©£¨£¥¤

:FpFWl o`M cr ,dpẅ¨©¨§
ìòåipaE cB ipA EnMgzp mipiCd iR §©¦©¦¦¦§©§§¥¨§¥

dOW oeiM mdixaC xAcl oaE`x§¥§©¥¦§¥¤¥¨¤©
zE`ivOA i`pYA xaCd `Ed mdiptNX¤¦§¥¤©¨¨©§©©§¦
`"i wxtA m"Anx azMW Fnvr©§¤¨©©§©§¤¤
ux`d milAwn mdW dxikn zFkldn¥¦§§¦¨¤¥§©§¦¨¨¤
,l`xUi ux`l mdOr ElrIW i`pzA¦§©¤©£¦¨¤§¤¤¦§¨¥
i`pYd mcw ux`A mzIkf EniCwd dfle§¨¤¦§¦§¦¨¨¨¨¤Ÿ¤©§©
,m"Anx FA azMW zE`ivn `EdW¤§¦¤¨©©§©

Exn`edpap o`v zxcBwifgp WExR 'Fbe §¨§¦§ŸŸ¦§¤§¥©£¦
`Ed i`pzE eWkrn EpzEkfl ux`Ä¨¤¦§¥¥©§¨§©
Epig` mr ux`l dlrPW zpn lr xaCd©¨¨©§¨¤©£¤¨¨¤¦©¥

dwfgd ot` Exn`e ,ElrIW mFIAzxcB ©¤©£§¨§Ÿ¤©£¨¨¦§Ÿ
o`vlkA dwfgd zFUrl EpEMzp 'Fbe Ÿ§¦§©§©£©£¨¨§¨

o`Sl zFxcB FA EUrIX dOA zFnFwOd©§©¤¤©£¦§©Ÿ
ElirFIW KxcA Epai WExR sHl mixre§¨¦©©¥¦§§¤¤¤¦

:dwfgd hRWnM zFvx`A mdiUrn©£¥¤¨£¨§¦§©©£¨¨
íàåmixaCd xnFl Ekxvd dOl xn`Y §¦Ÿ©¨¨ª§§©©§¨¦

oi`A onvrn wifgdl oilFki Eide§¨§¦§©£¦¥©§¨§¥
wxtA m"Anx azM dPd ,drcFd KxvŸ¤¨¨¦¥¨©©§©§¤¤
dOA FpFWl dfe dxikn zFkldn '`¥¦§§¦¨§¤§©¤
xkFOd iptA wifgdW mixEn` mixaC§¨¦£¦¤¤¡¦¦§¥©¥
'Eke xkFOd iptA `NW la` ozFPd F`©¥£¨¤Ÿ¦§¥©¥§
KM xg`e ipwE wGg Kl Fl xn`IW Kixv̈¦¤Ÿ©¥©¥§¦§©©¨
`NW `EdW iR lr s` dpw wifgd m ¦̀¤¡¦¨¨©©¦¤¤Ÿ

EpEMzp dfle .o`M cr ,milrAd iptA¦§¥©§¨¦©¨§¨¤¦§©§
icM mdiptl dwfgd oipr xnFl o`M̈©¦§©©£¨¨¦§¥¤§¥
,dwfg mzwfg oi` df zlEGW ,EniMqIW¤©§¦¤©¤¥¤§¨¨£¨¨
xn` xaCd lr dWn miMqdWM dfle§¨¤§¤¦§¦¤©©¨¨¨©

mdlmixr mkl EpAdn `Ede ,'Fbe ¨¤§¨¤¨¦§§©
:ipwE wGg Kl Fl xn`W m"Anx azMX¤¨©©§©¤¨©¥©¥§¦

úøáñìåmr miwlFgW Fzriqe o"Anx §¦§¨©©§©§¦¨¤§¦¦
mixaFqe df oicA m"Anxd̈©§©§¦¤§§¦
gwFNd ciA iElY FnEIw i`pYdW lMW¤¨¤©§©¦¨§©©¥
`Yknq` oiC FA oi` dpYn lAwnd F`©§©¥©¨¨¥¦©§©§¨
df itM ,dpwde xnB dpwOdW mEXn¦¤©©§¤¨©§¦§¨§¦¤
zFxcBd oipA xn`n mrh aXil Kixv̈¦§©¥©©©£©¦§©©§¥

gzi lal `Ed iM mixreoCxId xarl EaI §¨¦¦§©¦§©§©£Ÿ©©§¥
f`e mixrd Epaie zFxcBd EpikIW cr©¤¨¦©§¥§¦§¤¨¦§¨
zxcB FxnF` `Ede ,mdOr zkll Evlgi¥¨§¨¤¤¦¨¤§§¦§Ÿ
xg`e EpRhl mixre Eppwnl dpap o`vŸ¦§¤§¦§¥§¨¦§©¥§©©

:'Fbe miWg ulgp Epgp` KMfi dxez ¨£©§¥¨¥ª¦§
(æé.'Bâå eðtè áLéå,df xnFl Kxvd §¨©©¥§ª§©©¤

ExiMfdWM dlrnl oM Exn` `l mB©Ÿ¨§¥§©§¨§¤¦§¦
EaWi m`W xnFl EpEMzp ,EpRhl mixre§¨¦§©¥¦§©§©¤¦¥§
siqFdl oilFki f` zFxEvA mixrA mRh©¨§¨¦§¨§¦§¦
mdipal EaEWi `NW ,xg` i`pY cFr§©©¥¤Ÿ¨¦§¥¤
xg` WExR Fzlgp Wi` lgpzd cr©¦§©¥¦©£¨¥©©
raWe WEAM lW mipW raW ExarIW¤©©§¤©¨¦¤¦§¤©
ixrA Eidi `l m`e ,wENg lW mipẄ¦¤¦§¦Ÿ¦§§¨¥
mxnWl zFxEvA mixr WExR xvaOd©¦§¨¥¨¦§§¨§¨

(dxinWl `l`)migEhA Eidi `l KxhvOM ¤¨¦§¦¨©¦§¨¥Ÿ¦§§¦



irqnÎzehnנו zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"k iriax meil inei xeriy

(çé)ìàøNé éða ìçðúä ãò eðéza-ìà áeLð àì¬Ÿ¨−¤¨¥®©À¦§©¥Æ§¥´¦§¨¥½
:Búìçð Léà¦−©«£¨«

(èé)äàá ék äàìäå ïcøiì øáòî ízà ìçðð àì ék¦´³Ÿ¦§©Æ¦½̈¥¥¬¤©©§¥−¨¨®§¨¦´¨³¨
ô :äçøæî ïcøiä øáòî eðéìà eðúìçp©«£¨¥̧Æ¥¥½¥¥¬¤©©§¥−¦§¨«¨

i"yx£'B‚Â Ôc¯iÏ ¯·ÚÓ∑ הּמערבי ּבעבר.e˙ÏÁ ‰‡· Èk∑ הּמזרחי ּבעבר קּבלנּוה .ּכבר ≈≈∆««¿≈¿ֲִֵֶַַָָƒ»»«¬»≈ְְְִִִֵֶַַָָָָ

ß fenz f"k iriax mei ß

(ë)äfä øácä-úà ïeNòz-íà äLî íäéìà øîàiå©³Ÿ¤£¥¤Æ¤½¦©«£−¤©¨¨´©¤®
:äîçìnì ýåýé éðôì eöìçz-íà¦¥¨«§²¦§¥¬§Ÿ̈−©¦§¨¨«

Ï‡¯NÈיח  Èa ÔeÒÁÈc „Ú ‡˙È·Ï ·e˙ ‡Ï»¿¿≈»»«¿«¿¿¿≈ƒ¿»≈
:dzÒÁ‡ ¯·b¿««¬«¿≈

c¯ÈÏ‡יט  ‡¯·ÚÓ ÔB‰nÚ ÔÈÒÁ ‡Ï È¯‡¬≈»«¿ƒƒ¿≈ƒ¿»¿«¿¿»
‡¯·ÚÓ ‡Ï ‡zÒÁ‡ ‡Ïa˜ È¯‡ ‡Ï‰Ïe¿»»¬≈«∆¿»«¬«¿»»»»≈ƒ¿»

:‡ÁÈcÓ ‡c¯ÈÏ¿«¿¿»«ƒ¿»

Ób˙t‡כ  ˙È Ôe„aÚz Ì‡ ‰LÓ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿∆ƒ«¿¿»ƒ¿»»
:‡·¯˜Ï ÈÈ„ ‡nÚ Ì„˜ ÔeÊ¯cÊz Ì‡ ÔÈ„‰»≈ƒƒ¿»¿√»«»«¿»ƒ¿»»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

dxUr rAx` KM lM aMrzdl mdÄ¤§¦§©¥¨¨©§©¤§¥
z` EWAkIW cr mipW raW `N` dpẄ¨¤¨¤©¨¦©¤¦§§¤
EpRh aWie xn`n azM dfle ,ux`d̈¨¤§¨¤¨©©£©§¨©©¥
mixn`Od ipW rvn`A xvaOd ixrA§¨¥©¦§¨§¤§©§¥©©£¨¦
Epgp`e xn`n mdW cg` oipr mNMW¤ª¨¦§¨¤¨¤¥©£©©£©§
mnFwn l` mp`iad cr 'Fbe miWg ulgp¥¨¥ª¦§©£¦Ÿª¤§¨
lgpzd cr EpiYA l` aEWp `l xn`nE©£©Ÿ¨¤¨¥©¦§©¥
ipW Kinqdl Fl did iE`xd onE ,'Fbe§¦¨¨¨¨§©§¦§¥
oFW`xd lW dxfB ipXdW mixn`Od©©£¨¦¤©¥¦§¥¨¤¨¦
EpMxclE ,oiprM `NWA wiqtdl `le§Ÿ§©§¦§¤Ÿ¨¦§¨§©§¥

:oFkp lr aXizi¦§©¥©¨
íbmilEaB 'a Exn` dOl aXizi ©¦§©¥¨¨¨§§¦

mp`iad m` xW` cr '` ,miICbp¤§¦¦©£¤¦£¦Ÿª
Exn` '`dW mbde ,lgpzd cr 'aE ,'Fbe§©¦§©¥©£©¤¨¨§
mzaWd oiprl 'ade miWg ulgp oiprl§¦§©¥¨¥ª¦§©§¦§©£¨¨¨
oFW`x wEqRn df lM mr ,mvx`l§©§¨¦¨¤¦¨¦
cr `N` onvr EaIg `NW rnWn©§¨¤Ÿ¦§©§¨¤¨©
,lgpzd cr `le onFwnl m`iad£¦¨¦§¨§Ÿ©¦§©¥
mdl xn`e ,oFkp lr dlr Epixacle§¦§¨¥¨¨©¨§¨©¨¤
wCwC ,mkRhl mixr mkl EpA dWn¤§¨¤¨¦§©§¤¦§¥

xnFl,mklmkpFvxAX dnl WExR ©¨¤¥§©¤¦§§¤
did oke ,xvan ixr zFpal `EdW¤¦§¨¥¦§¨§¥¨¨
'Fbe zxhr z`e oaiC z` EpaIe aizkC¦§¦©¦§¤¦Ÿ§¤£¨Ÿ§

xird mdW xvaOd ixr md EN`WzF ¤¥¥¨¥©¦§¨¤¥¨£¨
`vnze ,mzl`WA ExiMfdW zFlFcBd©§¤¦§¦¦§¥¨¨§¦§¨
dpW c"i xg` cr mdiYal Exfg `NW¤Ÿ¨§§¨¥¤©©©¨¨

:wENge WEAM lWgi dxez ¤¦§¦
(èé.'Bâå äàá ék 'Bâå ìçðð àì ék¦Ÿ¦§©§¦¨¨§

FxnF`,lgpp `l iMzpizp `Ed §¦Ÿ¦§©§¦©
KEnqA Exn`X dnl mrhlgpzd cr ©©§©¤¨§§¨©¦§©¥

l`xUi ipAonvr E`ivFdW 'Fbe §¥¦§¨¥§¤¦©§¨
Ep`W mrh Exn` dfl ,dlgPdn¥©©£¨¨¤¨§©©¤¨
Epl `le l`xUil dlgPd miqgin§©£¦©©£¨§¦§¨¥§Ÿ¨

'Fbe d`a iM mY` lgpp `l iM mrHn¦©©¦Ÿ¦§©¦¨¦¨¨§
F` .'Fbe Epzlgp d`AW mrHn WExR¥¦©©¤¨¨©£¨¥§
mdilr ElATW xg`W xnFl EpEMzp¦§©§©¤©©¤¦§£¥¤
mzl`W mrHW dYr rcEI xEn`d lM̈¨¨¦¨©©¨¤©©§¥¨¨
miOrd znglOn mz`xi mrHn `lŸ¦©©¦§¨¨¦¦§¤¤¨©¦
dWn ixacA cWgd `AW FnM `Ed§¤¨©£¨§¦§¥¤
ux`A dlgp mdl oi`W mrHn `N ¤̀¨¦©©¤¥¨¤©£¨¨¨¤
xarn xaM mzlgp mdl ozp 'd iM¦¨©¨¤©£¨¨§¨¥¥¤

:dgxfn oCxIdk dxez ©©§¥¦§¨¨
(ëïeNòz íà äLî íäéìà øîàiå©Ÿ¤£¥¤¤¦©£

.'Bâå eöìçz íà 'BâådOl dWw §¦¥¨§§¨¤¨¨
xnFl ltMoEUrY m`'FbeEvlgY m` ¨©©¦©£§¦¥¨§

,dPdn zg`A wiRqd `le 'Fbe§§Ÿ¦§¦§©©¥¥¨
`N` maiWdl Kixv did `l wIcPWkle§¦§¤§©¥Ÿ¨¨¨¦©£¦¨¤¨
rWFdil `xwIX dOA mdixacl miMqi©§¦§¦§¥¤©¤¤¦§¨¦ª©
,KEnqA xEn`M mzF` evie xfrl`lE§¤§¨¨¦©¨¨¨§¨

xnFl wCwC dOl cFr,dGddn cFr ¨¨¦§¥©©¤©
KEnqA FxnF`A FzpEM:'d iptl ©¨¨§§§¨¦§¥

d`xW itl `id dWn xn`n zpEM ok`̈¥©¨©©£©¤¦§¦¤¨¨
mivFxW oaE`x ipaE cB ipA zrCW¤©©§¥¨§¥§¥¤¦
icM `N` Fpi` l`xUi mr xarl©£Ÿ¦¦§¨¥¥¤¨§¥
zFvx`d zpizp mdl Ehilgie ESxzIW¤¦§©§©£¦¨¤§¦©¨£¨
oFkp oi` df xace ,xg` zilkzl `le§Ÿ§©§¦©¥§¨¨¤¥¨
iM dnglOd zglvd oiprl oM zFUrl©£¥§¦§©©§¨©©¦§¨¨¦
mYngln didYW dnglOd ipA oikixv§¦¦§¥©¦§¨¨¤¦§¤¦§©§¨
lM mdl zixkdl 'd iaiF`n mwPdl§¦¨¥¥§¥§©§¦¨¤¨
,'d zevn daFg zngln `xTze dnWp§¨¨§¦¨¥¦§¤¤¨¦§©
zFkldn 'f wxtA m"Anx oFWl Ll dfe§¤§§©§©§¤¤¥¦§
didze 'Eke FAl lkA mglPd lM mikln§¨¦¨©¦§¨§¨¦§§¦§¤
`NW Fl ghan calA 'd WCwl FzpEM©¨¨§©¥¦§©ª§¨¤Ÿ
drx EdriBY `le wfp mEW Fl `vOi¦¨¥¤¤§Ÿ©¦¥¨¨
:o`M cr ,`Ad mlFr iIgl dMfie ,'Eke§§¦§¤§©¥¨©¨©¨

ìòoi`W oeiM dOdd miWp`d oM ©¥¨£¨¦¨¥¨¥¨¤¥

Wi ux`d mciA mIwzdl `N` miklFd§¦¤¨§¦§©¥§¨¨¨¨¤¥
xWt`e ,lirFY `NW mzvilgA WEgn¦©£¦¨¨¤Ÿ¦§¤§¨
mMgzp oM lr xW` ,mdn miwFGp EidIW¤¦§¦¦¥¤£¤©¥¦§©¥

mdl xn`e dWnoEUrY m`'Fbem` ¤§¨©¨¤¦©£§¦
EvlgYExn`X dn cbpM WExR ,'Fbe ¥¨§§¥§¤¤©¤¨§

xn` 'Fbe miWg ulgp Epgp`e mdm` ¥©£©§¥¨¥ª¦§¨©¦
,dGd xaCd z` oEUrYzxfFg df zaze ©£¤©¨¨©¤§¥©¤¤¤

xn`Pd xn`Oldn cbpkE ,KEnqA ©©£¨©¤¡©§¨§¤¤©
xn` i`pYd mEIwl dkildA ozpEMX¤©¨¨¨©£¦¨§¦©§©¨©
wCwC ,dnglOl 'd iptl EvlgY m ¦̀¥¨§¦§¥©¦§¨¨¦§¥

xnFl'd iptlazMW m"Anx xn`nM ©¦§¥§©£©©§©¤¨©
xnBW FnkE ,'d WCwl FzpEM didYW¤¦§¤©¨¨§©¥§¤¨©

xn`eiaiF` z` FWixFd crWExR Ÿ¤©¦¤§¨¥
oi`e ,`Ed KExA WFcTd lW eiaiF`§¨¤©¨¨§¥
`l ixdW l`xUi lW eiaiF` Wxtl§¨¥§¨¤¦§¨¥¤£¥Ÿ
cr eixaC zNgYn dWn ixacA xMfdª§©§¦§¥¤¦§¦©§¨¨©
xfFg eilrW xnFl l`xUi oFxkf dYr©¨¦§¦§¨¥©¤¨¨¥
mixfFg 'dl iM i`Ce `N` ,eiaiF` xn`n©£©§¨¤¨©©¦©§¦
iaiF`n mwPdl mzpEM didYW mixaCd©§¨¦¤¦§¤©¨¨¨§¦¨¥¥§¥
Epgexd df itkE ,KxAzi FnW WCwl 'd§©¥§¦§¨©§¦¤¦§©§
DnFwn rcFp `NW dWn ixaC zxfB§¥©¦§¥¤¤Ÿ©§¨
e"`e mdl lihd mixn`Od lMW¤¨©©£¨¦¥¦¨¤¨
iptl `id dxfBd Epixacle ,mzNgzA¦§¦¨¨§¦§¨¥©§¥¨¦¦§¥

:'d
ãBòFxnF`A oEMzpiptl EvlgY m` ¦§©¥§§¦¥¨§¦§¥

'dmdixacA oaEOdl maiWdl©£¦¨§©¨§¦§¥¤
l`xUi ipA iptl 'Fbe ulgp Exn`W¤¨§¥¨¥§¦§¥§¥¦§¨¥
,irah xfr oikixv l`xUIW ciBi dGW¤¤©¦¤¦§¨¥§¦¦¥¤¦§¦
,EvlgY 'd iptl ,EvlgY m` xn` dfl̈¤¨©¦¥¨§¦§¥¥¨§
oi`W 'd iptl mkzEkf zFAxdl WExR¥§©§§§¤¦§¥¤¥
d`n zEkfl d`n zEkf dnFC¤§¥¨¦§¥¨

:cg`e`k dxez §¤¨



נז irqnÎzehn zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"k iriax meil inei xeriy

(àë)ãò ýåýé éðôì ïcøiä-úà õeìç-ìk íëì øáòå§¨©̧¨¤¯¨¨²¤©©§¥−¦§¥´§Ÿ̈®©¯
:åéðtî åéáéà-úà BLéøBä«¦²¤«Ÿ§−̈¦¨¨«

(áë)íúééäå eáLz øçàå ýåýé éðôì õøàä äLaëðå§¦§§¨̧¨¹̈¤¦§¥³§Ÿ̈Æ§©©´¨ª½¦«§¦¤¯
íëì úàfä õøàä äúéäå ìàøNiîe ýåýéî íi÷ð§¦¦²¥«Ÿ̈−¦¦§¨¥®Â§¨«§Â̈¨¨̧¤©¬Ÿ¨¤²

:ýåýé éðôì äfçàì©«£ª−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

(âë)eòãe ýåýéì íúàèç äpä ïk ïeNòú àì-íàå§¦³Ÿ©«£Æ¥½¦¥¬£¨¤−©«Ÿ̈®§Æ
:íëúà àöîz øLà íëúàhç©©§¤½£¤¬¦§−̈¤§¤«

˜„Ìכא  ‡c¯È ˙È Ê¯ÊÓc Ïk ÔBÎÏ ¯aÚÈÂ¿«¿«¿»ƒ¿»«»«¿¿»√»
ÔÓ È‰B··„ ÈÏÚa ˙È C¯˙Èc „Ú ÈÈ„ ‡nÚ«»«¿»«ƒ»≈»«¬≈¿»ƒƒ

:È‰BÓ„√̃»ƒ

Ôkכב  ¯˙·e ÈÈ„ ‡nÚ Ì„˜ ‡Ú¯‡ L·k˙˙Â¿ƒ¿¿≈«¿»√»«»«¿»»«≈
Ï‡¯NiÓe ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÔÈ‡kÊ ÔB‰˙e Ôe·e˙z¿¿«»ƒƒ√»¿»ƒƒ¿»≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÒÁ‡Ï ÔBÎÏ ‡„‰ ‡Ú¯‡ È‰˙e¿≈«¿»»»¿¿«¬»»√»¿»

ÈÈכג  Ì„˜ Ôez·Á ‡‰ Ôk Ôe„aÚ˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»«¿¿≈»«¿√»¿»
:ÔBÎ˙È ÁkL˙ Èc ÔBÎ˙·BÁ eÚ„e¿«¿ƒ«¿«»¿

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(àë.õeìç ìk íëì øáòåwiRqd `le §¨©¨¤¨¨§Ÿ¦§¦
`A ,EvlgY m` xn`X dn©¤¨©¦¥¨§¨
mdixacA ExMfd `NW xaC zFpzdl§©§¨¨¤Ÿª§§§¦§¥¤
iE`xd lM WExR mNM ExarIW `Ede§¤©©§ª¨¥¨¨¨
didW dWw oicrW `N` ,`av uElgl©£¨¨¤¨¤£©¦¨¤¤¨¨
EvlgY m` oFW`x wEqtA xnFl Fl©§¨¦¦¥¨§

:mivElg mkNM ExarY m` F` mkNMª§¤¦©©§ª§¤£¦
ïëàdghad `Ed dfA dWn zpEM ¨¥©¨©¤¨¤©§¨¨

df lr rnWPd wEIC zrcFde§¨©¦©¦§¨©¤
m`W :KxCdEUrY'FbeEvlgze'Fbe ©¤¤¤¦©£§§¥¨§§

Eidie cg` mdn lRi `l iM gihan©§¦©¦Ÿ¦Ÿ¥¤¤¨§¦§
FxnF` `Ede ,miAx oke minlWxare §¥¦§¥©¦§§§¨©

uElg lM mklcwRi `le mNM WExR ¨¤¨¨¥ª¨§Ÿ¦¨¥
m`W rnFW dY` df llMnE ,Wi` mdn¥¤¦¦§©¤©¨¥©¤¦
.dzgWdl mipkEn md xEn`d EUri `lŸ©£¨¨¥¨¦§©§¨¨

xn`n df itkExaredxfB `Ed 'Fbe §¦¤©£©§¨©§§¥¨
,dUrOA i`pY `l mcTW wEqRl©¨¤¨©Ÿ§©©©£¤
xaCd oEUrY m` xn` xaM i`pYdW¤©§©§¨¨©¦©£©¨¨
md EpzdW i`pYd `Ed FWExRW dGd©¤¤¥©§©¤¦§¥

FxnF`e .dlrnl iYazMW FnM'd iptl §¤¨©§¦§©§¨§§¦§¥
mpiA liCan Kqn didi `l dfAW xnFl©¤¨¤Ÿ¦§¤¨¨©§¦¥¨

FxnF`M 'd oiaE('a h"p dirWi)mkizper ¥§§§©§¨£ŸŸ¥¤
,mkidl` oial mkpiA miliCan Eid̈©§¦¦¥¥¤§¥¡Ÿ¥¤
miliCaOd md eizFlige rWxd n"qW¤¨¨¨§¥¨¥©©§¦¦

:miNknd mde§¥©§©¦
ãBòxnFl oEMzp'd iptl`EdW WExR ¦§©¥©¦§¥¥¤

xn` xnBW FnM ,eiaiF` WixFOd©¦§¨§¤¨©Ÿ¤
,eipRn eiaiF`l 'd WExR FWixFd cr©¦¥§§¨¦¨¨
KxCd df lr `Ed aEzMd xErW df itkE§¦¤¦©¨©¤©¤¤

EvlgY m`mkzpEM didze'd iptl'Fbe ¦¥¨§§¦§¤©¨©§¤¦§¥§
oikixv mkpi` f`dnglOl`N` ¨¥§¤§¦¦©¦§¨¨¤¨

WixFi `Ede 'd iptl cal dxard©£¨¨§©¦§¥§¦
'Fbe mkl xare FxnF` `Ede ,eiaiF`§¨§§§¨©¨¤§
FWixFd cr mwPdl `vFId 'd iptl¦§¥©¥§¦¨¥©¦

iptl WixFOd `Ed iM Ycnl `d eiaiF`§¨¨¨©§¨¦©¦¦§¥
AxnFl wCwce .l`xUi ip,eipRnitl §¥¦§¨¥§¦§¥©¦¨¨§¦

milWExi Fl xgA xW` xirA okFW 'dW¤¥¨¦£¤¨©§¨©¦
eiaiF` zF`xl utg Fpi`e daiagd©£¦¨§¥¨¥¦§§¨

:eiptlak dxez §¨¨
(áë.õøàä äLaëðådOl zrcl Kixv §¦§§¨¨¨¤¨¦¨©©¨¨

FWixFd cr xn`OA wiRqd `lŸ¦§¦©©£©©¦
dOl zrcl Kixv cFr ,KEnqA xn`W¤¨©§¨¨¦¨©©¨¨

xnFl KxvdEaWY xg`e`Ed oaEOW ª§©©§©©¨ª¤¨
lEaB ixd 'Fbe FWixFd cr FxnF`n¥§©¦§£¥§
xg` EaEWIW Fnvrn oaEnE dkildd©£¦¨¨¥©§¤¨©©
zghad `Ed dfA dWn zpEM ok` .KM̈¨¥©¨©¤¨¤©§¨©
iM ,mixaCd mEITn zkWnPd daFHd©¨©¦§¤¤¦¦©§¨¦¦
dOkA Eghai mcFTd dUrn zErvn`A§¤§¨©£¤©¥ª§§§©¨

'` ,zFghadux`d dWAkpei`Ce WExR ©§¨§¦§§¨¨¨¤¥©©
'a ,'d iptl ux`d WaMYWxg`e ¤¦¨¥¨¨¤¦§¥§©©

EaEWYxAcnd lM gihad WExR ¨¥¦§¦©¨©§©¥
EidIW onf lkA EcwRi `NW mdil £̀¥¤¤Ÿ¦¨§§¨§¨¤¦§
EaEWie zFlFcBd zFnglOA ux`Ä¨¤©¦§¨©§§¨

EpivOW mbde ,mzial minlW(:`"kw a"a) §¥¦§¥¨©£©¤¨¦
,ird znglnA bxdp dXpn oA xi`IW¤¨¦¤§©¤¤¡©§¦§¤¤¨©
xACW mzF`n did `l dXpnd ivg£¦©§©¤Ÿ¨¨¥¨¤¦¥

:miaEzMdn oaEOM f` mdOr dWn¤¦¨¤¨©¨¥©§¦
ãBò'dn miIwp Eidi dfAW mricFd¦¨¤¨¤¦§§¦¦¥

ExarIWM 'dn WExR ,l`xUInE¦¦§¨¥¥¥§¤©©§
didYW iYazMW KxC lr dnglOl©¦§¨¨©¤¤¤¨©§¦¤¦§¤
mz`pdl `le minW mW WCwl mzpEM©¨¨¨§©¥¥¨©¦§Ÿ©£¨¨¨
l`xUInE ,ux`d i`pY mEIw liaWA¦§¦¦§©¨¨¤¦¦§¨¥
mAlA dzid `piHW EcWgi lal§©©§§¤¦¨¨§¨§¦¨
dWn mdl xn`W FnM milBxndn¥©§©§¦§¤¨©¨¤¤
miWp` zEAxY mkizFa` zgY mYnw©§¤©©£¥¤©§£¨¦
.'d ixg`n aEWl mzpEMW mi`Hg©¨¦¤©¨¨¨¨¥©£¥

FxnF`eux`d dzidemgihad 'Fbe §§§¨§¨¨¨¤§¦§¦¨
`le dGg`l ux`d mciA mIwzY dfAW¤¨¤¦§©¥§¨¨¨¨¤©£ª¨§Ÿ

dY` xaC `vFOnE ,mdn zlfbp didY¦§¤¦§¤¤¥¤¦¨¨¨©¨
EllWi dWn xacM EUri `l m`W cnl̈¥¤¦Ÿ©£¦§©¤ª§§

:zFaFHd zFghad lMn¦¨©§¨©
BøîBàå'd iptloEMzPW xWt` §§¦§¥¤§¨¤¦§©¥

ux`d zXcwA mwifgdl§©£¦¨¦§ª©¨¨¤
zNgzA md Exn`W onvr minrHdn¥©§¨¦©§¨¤¨§¥¦§¦©

eixaC xErW `Ed dfe ,mdixaCdzide ¦§¥¤§¤¦§¨¨§¨§¨
z`Gd ux`ddvEg `EdW mbd 'Fbe ¨¨¤©Ÿ§£©¤¨

mkl zaWgp didY ux`liptl dGg`l ¨¨¤¦§¤¤§¤¤¨¤©£ª¨¦§¥
'd`idW Ff dGg` zaWgp didY WExR¥¦§¤¤§¤¤£ª¨¤¦

`id df mrhNW DzXcw `id Ffe 'd iptl¦§¥§¦§ª¨¨¤§©©¤¦
iptl `idW itl dWFcw ux`d zaWgPW¤¤§¤¤¨¨¤§¨§¦¤¦¦§¥
'd oiaE DpiA zwqtn lg zrEvx oi`A 'd§¥§©Ÿ©§¤¤¥¨¥

:dxiAd okFWbk dxez ¥©¦¨
(âë.íúàèç äpä ïk ïeNòú àì íàå§¦Ÿ©£¥¦¥£¨¤

m`e `N` xnFl Fl did `l dWẅ¤Ÿ¨¨©¤¨§¦
z`Gd ux`d didY `l oM oEUrz `lŸ©£¥Ÿ¦§¤¨¨¤©Ÿ
`l m`W `Ed xn`Od zpEM ok` .mkl̈¤¨¥©¨©©©£¨¤¦Ÿ
EklIW mzF` dESW dWn ixacM EUri©£§¦§¥¤¤¦¨¨¤¥§
zFUrl daFg zngln zevn mIwl§©¥¦§©¦§¤¤¨©£
mivElg ExarIW mbd 'd iaiF`A dnwp§¨¨§§¥£©¤©©§£¦
xaM EpiptNX dn WExR mz`hg dPd¦¥£¨¤¥©¤§¨¥§¨
xnFl wCwCX dn `Ede ,`hg mkciA Wi¥§¤§¤¥§§©¤¦§¥©

:xaM 'dl mz`hg£¨¤©§¨
eòãemricFn WExR 'Fbe mkz`Hg z` §¤©©§¤§¥¦¨

Ed`vni FciA `hg WIW iOW¤¦¤¥¥§§¨¦§¨¥
`Ede ,EPOn rxRie dpMQd zrWA¦§©©©¨¨§¦¨©¦¤§

FxnF`mkz` `vnY xW`,zEhiWtA §£¤¦§¨¤§¤¦§¦
l"f mxn`On cnlE `veoniq g"e` r"yeh) §¥§©¦©£¨¨¦¨

(c"plr dnglOd ikxFrn mixfFgW¤§¦¥§¥©¦§¨¨©
,xvFil gAYWi oiA gU m` lw `hg¥§©¦¨¥¦§©©§¥
lM Exqgie df oer m`vni ok FnkE§¥¦§¨¥¨Ÿ¤§©§§¨
f` mB ,eixacA minEWxd zFglvdd©©§¨¨§¦¦§¨¨©¨
iM l`xUInE 'dn mIwp Eidi `lŸ¦§§¦¦¥¦¦§¨¥¦



irqnÎzehnנח zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"k iriax meil inei xeriy

(ãë)àöiäå íëàðöì úøãâe íëtèì íéøò íëì-eða§«¨¤³¨¦Æ§©§¤½§¥−Ÿ§Ÿ©«£¤®§©Ÿ¥¬
:eNòz íëétî¦¦¤−©«£«

i"yx£ÌÎ‡ˆÏ∑זֹו ח)מּגזרתּתבה ואלפים (תהלים "צנה : ¿…«¬∆ְֲִִִֵֶַַָָֹ
ואל"ף  לצד"י. נּו"ן ּבין מפסיק אל"ף ּבֹו ׁשאין ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֻּכּלם",
הּוא, 'צנה' ׁשל ה"א ּבמקֹום הּנּו"ן, אחר ּכאן ְִֵֶֶֶַַַָָֹׁשּבא

ּכן  למדּתי הּדרׁשן מׁשה רּבי ׁשל i‰Âˆ‡.מיסֹודֹו ְְִִִֵֶֶַַַַָָֹ¿«…≈
eNÚz ÌÎÈtÓ∑לעבר ,לגבּה עליכם ׁשּקּבלּתם ƒƒ∆«¬ְְֲֲִֵֶֶֶַַַָֹֹ

מהם  ּבּקׁש לא ׁשּמׁשה וחּלּוק; ּכּבּוׁש עד ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹלּמלחמה
עליהם  קּבלּו והם ּתׁשבּו", ואחר ... "ונכּבׁשה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֻאּלא
ׁשחּלקּו, ׁשבע להתעּכב הֹוסיפּו הרי התנחל", ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָ"עד

.עׂשּווכן  ְֵָ

(äë)øîàì äLî-ìà ïáeàø éðáe ãâ-éða øîàiå©³Ÿ¤§¥¨Æ§¥´§¥½¤¤−¥®Ÿ
éãáò:äeöî éðãà øLàk eNòé E £¨¤´©«£½©«£¤¬£Ÿ¦−§©¤«

i"yx£„‚ŒÈa ¯Ó‡iÂ∑ּכאיׁש .אחד ּכּלם «…∆¿≈»ְִֶָָֻ

(åë)éøòa íL-eéäé eðzîäa-ìëå eðð÷î eðéLð eðtè©¥´¨¥½¦§¥−§¨§¤§¥®¦«§−̈§¨¥¬
:ãòìbä©¦§¨«

ÔBÎÚÏכד  ÔÈ¯ËÁÂ ÔBÎÏÙËÏ ÔÈÂ¯˜ ÔBÎÏ ea¿¿ƒ¿ƒ¿«¿¿¿«¿ƒ¿«¿
:Ôe„aÚz ÔBÎÓetÓ ˜BtÈ„e¿ƒƒ¿««¿

ÓÈÓÏ¯כה  ‰LÓÏ Ô·e‡¯ È·e „‚ È· e¯Ó‡Â«¬»¿≈»¿≈¿≈¿∆¿≈»
:„wÙÓ ÈBa¯ Èc ‡Ók Ôe„aÚÈ CÈc·Ú«¿»«¿¿¿»ƒƒƒ¿«≈

ÔB‰Èכו  ‡¯ÈÚa ÏÎÂ ‡˙Èb ‡L ‡ÏÙË«¿»»¿»»≈»»¿»¿ƒ»»¿
:„ÚÏ‚ ÈÂ¯˜a Ônz«»¿ƒ¿≈ƒ¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

`l iM EwiCvi dAxc` rxd dxwOdn¥©¦§¤¨©©§©¨©§¦¦Ÿ
zaEWzA iYWxRX dn oIre ,Eid miIwp§¦¦¨§©¥©¤¥©§¦¦§©
EUri Licar Exn`W oaE`x ipaE cB ipA§¥¨§¥§¥¤¨§£¨¤©£

:dEvn ipc` xW`Mck dxez ©£¤£Ÿ¦§©¤
(ãë.eNòz íëétî àöiäådpEMd §©Ÿ¥¦¦¤©£©©¨¨

hilgdW Epiai `NW df xn`nA§©£¨¤¤Ÿ¨¦¤¤§¦
lM lr 'Fbe mixrd oipA xn`n mdl̈¤©£©¦§©¤¨¦§©¨
oEMzp F` .xaCd `Ed i`pY `N` mipR̈¦¤¨§©©¨¨¦§©¥
ixr Epai m`W Exn`X dnl aiWdl§¨¦§©¤¨§¤¦¦§¨¥
cr EaMrzIW mRh mW EaWie xvan¦§¨§¥§¨©¨¤¦§©§©
dfl ,ux`A mzlgp l`xUi ElgpIW¤¦§£¦§¨¥©£¨¨¨¨¤¨¤

xn``vIdeR WExR 'Fbe`l m` df hx ¨©§©Ÿ¥§¥§¨¤¦Ÿ
FA Kxv oi` FzF` mixnF` mziid¡¦¤§¦¥Ÿ¤
mzaMrA iC dide oiprA WIW WEgOl©¦¤¥¨¦§¨§¨¨©§©¨¨¨
oi`e WEAM ipW raW mElWY cr mẄ©©§¤©§¥¦§¥
,dpW dxUr rAx` mW aMrzdl KxvŸ¤§¦§©¥¨©§©¤§¥¨¨
mkiRn `vId oM mYxn` mY`W itlE§¦¤©¤£©§¤¥©Ÿ¥¦¦¤
mdilr dpzd `NW `vnze ,EUrY©£§¦§¨¤Ÿ¦§¨£¥¤
cr `le dWAkPW cr `N` dWn¤¤¨©¤¦§§¨§Ÿ©
mi`pYd xn`nA xEn`M dwlgPW¤¤§§¨¨¨§©£©©§¨¦
mIwl `N` aMrn df i`pY oi`W xnFl©¤¥§©¤§©¥¤¨§©¥

:mdiRn `vIddk dxez ©Ÿ¥¦¦¤
(äëéãáò øîàì 'Bâå ãâ éða øîàiåE ©Ÿ¤§¥¨§¥Ÿ£¨¤

.'Bâå eNòéFxnF` '` dWwxn`l ©£§¨¤§¥Ÿ
mdixacA WECg dn 'a ,dWn xn`i inl§¦Ÿ©¤©¦§¦§¥¤

EUri LicarExn`e Encw md xaM `ld £¨¤©££Ÿ§¨¥¨§§¨§
Exn`W xg` 'b ,dWn mzF` dESX dn©¤¦¨¨¤©©¤¨§

ipc` xW`M EUri Licar llM KxcA§¤¤§¨£¨¤©£©£¤£Ÿ¦
cFr xnFl Ekxvd dOl dEvnEpRh'Fbe §©¤¨¨ª§§©©¥§

mW Eidi'Fbe,Exari LicaredOl cFr ¦§¨§©£¨¤©©§¨¨
xnFl EltMxaC ipc` xW`M`lde ¨§©©£¤£Ÿ¦Ÿ¥©£Ÿ

ipc` xW`M EUri Licar Exn` xaM§¨¨§£¨¤©£©£¤£Ÿ¦
xn` oFW`x wEqtA dPW dOl 'c ,dEvn§©¤¨¨¦¨§¨¦¨©

dEvnxn` 'a wEqtaE:xaC §©¤§¨¨©Ÿ¥
ïëàdWn ixacA iYWxRX dn itl ¨¥§¦©¤¥©§¦§¦§¥¤

zpEM didYW mdl WCgl oEMzPW¤¦§©¥§©¥¨¤¤¦§¤©¨©
FnW iadF` hRWnM dnglOl mzxar£¨¨¨©¦§¨¨§¦§©£¥§
zFkldn 'f wxtA m"Anx azMW FnM§¤¨©©§©§¤¤¥¦§
mixrd znCwd hxR oiprA mB ,mikln§¨¦©§¦§©§©©§¨©¤¨¦
l"f mxnF`M o`v zFxcB oipal sHl©©§¦§©¦§Ÿ§§¨

(o`M x"cn)dWnE ,sHn oFnOd EaAg mdW ¨¤¥¦§©¨¦©¤
cg` Wi`M cgi EaiWd dfl ,mdl Ktd̈©¨¤¨¤¥¦©©§¦¤¨
dWn xn`nl EniMqde cb ipA xn`Ie©Ÿ¤§¥¨§¦§¦§©£©¤
,dWn mdl WCgW mihxRd 'aA§©§¨¦¤¦¥¨¤¤

ENgzdeaEAg oipr `EdW KEnQdn §¦§¦¥©¨¤¦§©¦
Exn`e mpFnOn mRhEpRh'Fbelke ©¨¦¨¨§¨§©¥§§¨

EpYndAmYndal mRh EniCwdW ixd §¤§¥£¥¤¦§¦©¨¦§¤§¨
oM mB Exn` KM xg`e ,dWn ixacM§¦§¥¤§©©¨¨§©¥
didYW oFW`xd hxRA zFUr mz`cFd¨¨¨£©§¨¨¦¤¦§¤
mxnF` `Ede ,'d iptl dnglOA mzpEM©¨¨¨©¦§¨¨¦§¥§§¨
'd iptl `av uElg lM Exari Licare©£¨¤©©§¨£¨¨¦§¥
Exn`W FnM `le xaC ipc` xW`M©£¤£Ÿ¦Ÿ¥§Ÿ§¤¨§
l`xUi ipA iptl miWg ulgp dNgzA¦§¦¨¥¨¥ª¦¦§¥§¥¦§¨¥

:'Fbe mp`iad cr©£¦Ÿª§

äpäåmdilr Wi EN` mixaC 'a iM cvl §¦¥§©¦§¨¦¥¥£¥¤
dpzd KMW liaWA mnIwl aEIg¦§©§¨¦§¦¤¨¦§¨
mIw oFnnAW i`pY lke dWn mdilr£¥¤¤§¨§©¤§¨©¨
dfl ,hFicd Wi` dpzOd didIW mbd£©¤¦§¤©©§¤¦¤§¨¤
mB iM Exn`e mdixaC zNgzA EnMgzp¦§©§¦§¦©¦§¥¤§¨§¦©
lM mIwl mdilr i`pYd aEIg `lA§Ÿ¦©§©£¥¤§©¥¨

aizkC 'd `iap dWn ixaC(e"h g"i mixaC) ¦§¥¤§¦¦§¦§¨¦

EpEMzPX dn `Ede ,oErnWY eil ¥̀¨¦§¨§©¤¦§©§
Exn`W oFW`x xn`nAEUri Licar §©£¨¦¤¨§£¨¤©£

dEvn ipc` xW`MmB zFUrl EpzF` ©£¤£Ÿ¦§©¤¨©£©
,ux`d zpizp i`pY `EdW mrh `lA§Ÿ©©¤§©§¦©¨¨¤

zaY xn` dflexn`lLxn`nA WExR §¨¤¨©¥©¥Ÿ¥§©£¨§
:Lzevn zFUrl Epilr daFg cal§©¨¨¥©£¦§¨§

íbxaC iM zEnnFxe iENr oFWl dvxi ©¦§¤§¦§§¦¨¨
cvl oaE`x ipaE cB ipA EdExn` df¤£¨§¥¨§¥§¥§©
EWxR KM xg`e ,`iape Kln zlrn©£©¤¤§¨¦§©©¨¥§

Exn`e mixaCdxW`M EUri Licar ©§¨¦§¨§£¨¤©£©£¤
xaC ipc``Ad aEIg caNn mB WExR £Ÿ¦Ÿ¥¥©¦§©¦©¨

zFUrl Epilr daFg Wi devOd zngn¥£©©¦§¨¥¨¨¥©£
xEAC `N` devn xaCd did `NW mbd£©¤Ÿ¨¨©¨¨¦§¨¤¨¦
Fxagl mc` oiA mixaFrd mixacM¦§¨¦¨§¦¥¨¨©£¥
dMfnE dkFf xMnnE gTn i`pY ipiprA§¦§§¥§¨¥¦¨¦§¨¤§©¤
milAwOW dfA dpEMde ,mlFrd ipiprA§¦§§¥¨¨§©©¨¨¨¤¤§©§¦
aIgzOW mixacM xaCd mdilr oM mB©¥£¥¤©¨¨¦§¨¦¤¦§©¥
oinIwW oFnOd i`pzA Fxagl mc`̈¨©£¥¦§¨¥©¨¤©¨¦

:wvEn i`xMek dxez ¦§¦¨
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(æë)éãáòåýåýé éðôì àáö õeìç-ìk eøáòé E ©«£¨¤̧©«©§¹¨£¬¨¨²¦§¥¬§Ÿ̈−
:øác éðãà øLàk äîçìnì©¦§¨¨®©«£¤¬£Ÿ¦−Ÿ¥«

(çë)òLBäé úàå ïäkä øæòìà úà äLî íäì åöéå©§©³¨¤Æ¤½¥µ¤§¨¨´©Ÿ¥½§¥−§ª´©
:ìàøNé éðáì úBhnä úBáà éLàø-úàå ïeð-ïa¦®§¤¨¥²£¬©©−¦§¥¬¦§¨¥«

i"yx£Ì‰Ï ÂˆÈÂ∑ ּתנאם ועל "עליהם", ּכמֹוּכמֹו ויהֹוׁשע. אלעזר יד)מּנה לכם"(שמות יּלחם "ה' :. «¿«»∆ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻ

(èë)-éðáe ãâ-éðá eøáòé-íà íäìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹£¥¤À¦©«©§´§¥¨´§¥«
ïáeàø|éðôì äîçìnì õeìç-ìk ïcøiä-úà íëzà §¥´¦Â§¤Â¤©©§¥º¨¨³©¦§¨¨Æ¦§¥´

õøà-úà íäì ízúðe íëéðôì õøàä äLaëðå ýåýé§Ÿ̈½§¦§§¨¬¨−̈¤¦§¥¤®§©¤¬¨¤²¤¤¬¤
:äfçàì ãòìbä©¦§−̈©«£ª¨«

(ì)íëëúá eæçàðå íëzà íéöeìç eøáòé àì-íàå§¦¯Ÿ©«©§²£¦−¦§¤®§«Ÿ£¬§«Ÿ§¤−
:ïòðk õøàa§¤¬¤§¨«©

(àì)øac øLà úà øîàì ïáeàø éðáe ãâ-éðá eðòiå©©«£¯§¥¨²§¥¬§¥−¥®Ÿ¥Á£¤̧¦¤¯
éãáò-ìà ýåýé:äNòð ïk E §Ÿ̈²¤£¨¤−¥¬©«£¤«

(áì)eðzàå ïòðk õøà ýåýé éðôì íéöeìç øáòð eðçð©´§©«£¯Ÿ£¦²¦§¥¬§Ÿ̈−¤´¤§¨®©§¦¨¸
:ïcøiì øáòî eðúìçð úfçà£ª©´©«£¨¥½¥¥−¤©©§¥«

i"yx£e˙ÏÁ ˙fÁ‡ ez‡Â∑ּוברׁשּותנּו ּבידינּו הּזה ּכלֹומר, מעבר נחלתנּו אחּזת .ּתהי ¿ƒ»¬À««¬»≈ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֻ

nÚ‡כז  Ì„˜ ‡ÏÈÁ Ê¯ÊÓ Ïk Ôe¯aÚÈ CÈc·ÚÂ¿«¿»«¿¿»¿»«≈»√»«»
:ÏlÓÓ ÈBa¯ È„ ‡Ók ‡·¯˜Ï ÈÈ„«¿»ƒ¿»»¿»ƒƒƒ¿«≈

ÈÂ˙כח  ‡‰k ¯ÊÚÏ‡ ˙È ‰LÓ ÔB‰Ï „ÈwÙe«ƒ¿∆»∆¿»»«¬»¿»
È·Ï ‡iË·L ˙‰·‡ ÈLÈ¯ ˙ÈÂ Ôe ¯a ÚLB‰È¿À««¿»≈≈¬»«ƒ¿«»ƒ¿≈

NÈ:Ï‡¯ ƒ¿»≈

È·eכט  „‚ Èa Ôe¯aÚÈ Ì‡ ÔB‰Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«∆¿ƒ«¿¿¿≈»¿≈
‡·¯˜Ï Ê¯ÊÓc Ïk ‡c¯È ˙È ÔBÎnÚ Ô·e‡¿̄≈ƒ¿»«¿¿»»ƒ¿»«ƒ¿»»
Ôez˙Â ÔBÎÈÓ„˜ ‡Ú¯‡ L·k˙˙Â ‡nÚ Ì„√̃»«»¿ƒ¿¿««¿»√»≈¿ƒ¿

:‡ÒÁ‡Ï „ÚÏ‚„ ‡Ú¯‡ ˙È ÔB‰Ï¿»«¿»¿ƒ¿»¿«¬»»

ÔeÒÁÈÂל  ÔBÎnÚ ÔÈÊ¯ÊÓ Ôe¯aÚÈ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»«¿¿¿»¿ƒƒ¿¿«¿¿
:ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a ÔBÎÈÈa≈≈¿«¿»ƒ¿»«

Ècלא  ˙È ¯ÓÈÓÏ Ô·e‡¯ È·e „‚ È· e·È˙‡Â«¬ƒ¿≈»¿≈¿≈¿≈»»ƒ
:„aÚ Ôk CÈc·ÚÏ ÈÈ ÏÈlÓ«ƒ¿»¿«¿»≈«¿≈

Ú¯‡Ï‡לב  ÈÈ„ ‡nÚ Ì„˜ ÔÈÊ¯ÊÓ ¯·Ú ‡Á«¿»¿ƒ«¿»¿ƒ√»«»«¿»¿«¿»
‡¯·ÚÓ ‡zÒÁ‡ ˙„eÁ‡ ‡nÚÂ ÔÚÎ„ƒ¿»«¿ƒ»»¬««¬«¿»»≈ƒ¿»

:‡c¯ÈÏ¿«¿¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(èë.íäì ízúðe .'Bâå äLî øîàiå©Ÿ¤¤§§©¤¨¤
md iM d`xPW mdl mYzpE xn`̈©§©¤¨¤¤¦§¤¦¥
oYIe aEzMd xn` KEnqaE mipzFPd©§¦§¨¨©©¨©¦¥
itl ,'Fbe zklnn z` 'Fbe dWn mdl̈¤¤§¤©§¤¤§§¦
mEIw xg` `N` dpizPd hlgd oi`W¤¥¤§¥©§¦¨¤¨©©¦
zrcl x`Wpe .mYzpE xn` dfl i`pYd©§©¨¤¨©§©¤§¦§¨¨©©

xn` dOlmYzpEEpYY xnFl Fl didW ¨¨¨©§©¤¤¨¨©¦§
onvr mixaCd mdl fnxW ilE`e ,mdl̈¤§©¤¨©¨¤©§¨¦©§¨
Ekli m`W oaE`x ipaE cB ipal xn`W¤¨©¦§¥¨§¥§¥¤¦¥§
ux`A milgFPd oiA ,l`xUi lM Egilvi©§¦¨¦§¨¥¥©£¦¨¨¤
FxnF` `Ede ,oCxId xarA milgFPd oiA¥©£¦§¥¤©©§¥§§

Exari m`,'FbedWAkpezglvd ,'Fbe ¦©©§§§¦§§¨§©§¨©
,ux`d ilgFpmYzpEilgFp zglvd 'Fbe £¥¨¨¤§©¤§©§¨©£¥

rnWp did `l df fnxe ,oCxId xar¥¤©©§¥§¤¤¤Ÿ¨¨¦§¨
:mdl EpYY xnF` did m`l dxez ¦¨¨¥¦§¨¤

(ì.íëzà íéöeìç eøáòé àì íàå§¦Ÿ©©§£¦¦§¤
Efg`i KM xg` ExarIW mbd WExR¥£©¤©©§©©¨Ÿ£

FxnF` mrhe ,mkkFzAEfg`peztqFzA §£¤§©©§§Ÿ£§¤¤
wEIC fnxl oEMzp ,Efg`i xn` `le e"`ë§Ÿ¨©Ÿ£¦§©¥¦§Ÿ¦
Exari m` wEqRn rnWPd mzglvd©§¨¨¨©¦§¨¦¨¦©©§
oi` Exari `l m`e KxCd df lr©¤©¤¤§¦Ÿ©©§¥
Efg`i onvrnE FfNd ux`A mzglvd©§¨¨¨¨¨¤©¨¥©§¨¥¨£
,ux`A mdl xvOd cvl mkkFzA§£¤§©©¥¥¨¤¨¨¤
`l mdNWe ,devOd ElHA E`vnpe§¦§§¦§©¦§¨§¤¨¤Ÿ

:mriBd`l dxez ¦¦¨
(àì.'Bâå ãâ éðá eðòiåxifgdl Ekxvd ©©£§¥¨§ª§§§©£¦

aEzMd xn` mB ,mixaCdEprIe ©§¨¦©¨©©¨©©£
dWn xn`W itl ,Exn`Ie xn` `le§Ÿ¨©©Ÿ§§¦¤¨©¤
,dpizPd ligzY f`W EWg mdl mYzpE§©¤¨¤¨¤¨©§¦©§¦¨
`Ed mivElg mzxar iM Exn`e Epr dfl̈¤¨§¨§¦£¨¨¨£¦

Kln xacA FzFUrl oiaIgW xaC̈¨¤©¨¦©£¦§©¤¤
`Ede ,mdl `id daFg znglnE oFhlW¦§¦§¤¤¨¦¨¤§

FxnF`oM Licar l` 'd xAC xW` z` §¥£¤¦¤¤£¨¤¥
dUrpmgNdl 'd iptl miWg ulgp Epgp ©£¤©§¥¨¥ª¦¦§¥§¦¨¥

,eWkrn `id dpizPd la` ,eiaiF`A§§¨£¨©§¦¨¦¥©§¨
nF` `EdeFx,Epzlgp zGg` EpY`emde §§§¦¨£ª©©£¨¥§¥

FnM dWn ixaC zpEM Epiad `lŸ¥¦©¨©¦§¥¤§
dfaE mdl ozp skY dfle ,EdEpWxRW¤¥©§§¨¤¥¤¨©¨¤¨¤
mYzpE xn`nA FzpEM iM FYrC dNB¦¨©§¦©¨¨§©£©§©¤

:iYWxRW FnM mciA `id mdl̈¤¦§¨¨§¤¥©§¦
Bà`NW did FYrC dWn mBW xWt ¤̀§¨¤©¤©§¨¨¤Ÿ

i`pYd xg` `N` DA mzEkf ligzi©§¦§¨¨¤¨©©©§©
aFHd dUrnA mpFvx wfg d`xWkE§¤¨¨Ÿ¤§¨§©£¥©

:cInE skY mdl DpzpE miMqdal dxez ¦§¦§¨¨¨¤¥¤¦¨
úBhî úLøt úìñç£¨©¨¨©©
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(âì)íäì ïziå|éöçìå ïáeàø éðáìå ãâ-éðáì äLî| ©¦¥´¨¤´¤¿¦§¥¨Á§¦§¥̧§¥¹§©«£¦´
èáL|Cìî ïçéñ úëìîî-úà óñBé-ïá äMðî ¥´¤§©¤´¤¥À¤©§¤̧¤Æ¦ŸÆ¤´¤

äéøòì õøàä ïLaä Cìî âBò úëìîî-úàå éøîàä̈«¡Ÿ¦½§¤̧©§¤½¤−¤´¤©¨¨®¨À̈¤§¨¤̧¨Æ
:áéáñ õøàä éøò úìáâa¦§ª½Ÿ¨¥¬¨−̈¤¨¦«

(ãì):øòøò úàå úøèò-úàå ïáéc-úà ãâ-éðá eðáiå©¦§´§¥½̈¤¦−Ÿ§¤£¨®Ÿ§¥−£Ÿ¥«

(äì):ääaâéå øæòé-úàå ïôBL úøèò-úàå§¤©§¬Ÿ¨²§¤©§¥−§¨§§¨«

(åì)úøãâå øöáî éøò ïøä úéa-úàå äøîð úéa-úàå§¤¥¬¦§−̈§¤¥´¨¨®¨¥¬¦§−̈§¦§¬Ÿ
:ïàö«Ÿ

i"yx£¯ˆ·Ó È¯ÚÔ‡ˆ ˙¯„‚Â∑הּללּו הערים את בניֿגד" "וּיבנּו הענין: ּתחּלת על מּוסב ה ּפסּוק, סֹוף זה »≈ƒ¿»¿ƒ¿……ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
צאן" וגדרֹות מבצר "ערי .להיֹות ְְְְִִִֵָָֹ

(æì)úàå àìòìà-úàå ïBaLç-úà eða ïáeàø éðáe§¥³§¥Æ¨½¤¤§−§¤¤§¨¥®§¥−
:íéúéø÷¦§¨¨«¦

(çì)-úàå íL úañeî ïBòî ìòa-úàå Báð-úàå§¤§º§¤©¯©§²«©¬Ÿ¥−§¤
:eða øLà íéøòä úBîL-úà úîLá eàø÷iå äîáN¦§¨®©¦§§´§¥½Ÿ¤§¬¤«¨¦−£¤¬¨«

i"yx£ÌL ˙aÒeÓ ÔBÚÓ ÏÚaŒ˙‡Â B·Œ˙‡Â∑נבֹו ¿∆¿¿∆««¿«…≈ְ
מע  והיּוּובעל הם, אלילים עבֹודת ׁשמֹות - ֹון ְְְֱֲִִֵַַַָ

עריהם  קֹורים אלילים האמֹורּיים עבֹודת ׁשם על ֱֱֲִִִִִֵֵֶַַָָ
אחרים, לׁשמֹות ׁשמם את הסּבּו ראּובן ּובני ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָׁשּלהם,

לׁשם  מּוסּבֹות מעֹון, ּובעל נבֹו - ׁשם" "מּוסּבת ְְְְֵֵֶַַַַֹוזהּו
ׂשבמה ∑Ó·NŒ˙‡Â‰.אחר  ועין ּבנּו ּבׁשמּה, (ס"א , ֵַ¿∆ƒ¿»ְְְִִֵַָָָ

למעלה  האמּורה ׂשבם והיא .רמּב"ן) ְְְְְֲִַַַָָָָ

(èì)LøBiå äãkìiå äãòìb äMðî-ïa øéëî éða eëìiå©¥̧§¹§¥̧¨¦¯¤§©¤²¦§−̈¨©¦§§ª®¨©−¤
:da-øLà éøîàä-úà¤¨«¡Ÿ¦¬£¤¨«

i"yx£L¯BiÂ∑ ׁשהּוא הֹורׁשה, ּולׁשֹון ירׁשה לׁשֹון חלּקֹות: ׁשּתי מׁשּמׁשת 'ריׁש' ׁשּתבת ,"ותרי" ּכתרּגּומֹו «∆ְְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻֻ
ותרּו .טרּוד ְֵֵ

(î)áLiå äMðî-ïa øéëîì ãòìbä-úà äLî ïziå©¦¥³¤Æ¤©¦§½̈§¨¦−¤§©¤®©¥−¤
:dä«

(àî)àø÷iå íäéúeç-úà ãkìiå Cìä äMðî-ïa øéàéå§¨¦³¤§©¤Æ¨©½©¦§−Ÿ¤©«Ÿ¥¤®©¦§¨¬
:øéàé úeç ïäúà¤§¤−©¬Ÿ¨¦«

i"yx£Ì‰È˙eÁ∑ ּכפרניהֹון.¯È‡È ˙eÁ Ô‰˙‡ ‡¯˜iÂ∑ לזּכרֹון ּבׁשמֹו קראם ּבנים, לֹו היּו ׁשּלא .לפי «…≈∆ְֵַָ«ƒ¿»∆¿∆«…»ƒְְְְִִִִֶָָָָָֹ

¯‡Ô·eלג  È·ÏÂ „‚ È·Ï ‰LÓ ÔB‰Ï ·‰ÈÂƒ«¿∆ƒ¿≈»¿ƒ¿≈¿≈
˙ÂkÏÓ ˙È ÛÒBÈ ¯· ‰MÓc ‡Ë·L ˙ebÏÙÏe¿«¿ƒ¿»ƒ¿«∆«≈»«¿¿«
‚BÚ ˙ÂkÏÓ ˙ÈÂ ‰‡¯BÓ‡„ ‡kÏÓ ÔBÁÈÒƒ«¿»«¬»»¿»«¿¿«
ÈÂ¯˜ ÔÈÓeÁ˙a ‡‰Â¯˜Ï ‡Ú¯‡ Ô˙Ó„ ‡kÏÓ«¿»¿«¿»«¿»¿ƒ¿»»ƒ¿ƒƒ¿≈

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Ú¯‡«¿»¿¿

ÈÂ˙לד  ˙B¯ËÚ ˙ÈÂ ÔB·Èc ˙È „‚ È· B·e¿¿≈»»ƒ¿»¬»¿»
:¯Ú¯Ú¬…≈

Ó¯Â˙‡:לה  ¯ÊÚÈ ˙ÈÂ ÔÙBL ˙B¯ËÚ ˙ÈÂ¿»«¿»¿»«¿≈¿»»»

ÔÎÈ¯kלו  ÔÈÂ¯˜ Ô¯‰ ˙Èa ˙ÈÂ ‰¯Ó ˙Èa ˙ÈÂ¿»≈ƒ¿»¿»≈»»ƒ¿ƒ¿ƒ«
:ÔÚc ÔÈ¯ËÁÂ¿«¿ƒ¿»

‡ÏÚÏ‡לז  ˙ÈÂ ÔBaLÁ ˙È Ba Ô·e‡¯ È·e¿≈¿≈¿»∆¿¿»∆¿»≈
:ÌÈ˙È¯˜ ˙ÈÂ¿»ƒ¿»»ƒ

ÈÂ˙לח  Ô‰ÓL ÔÙwÓ ÔBÚÓ ÏÚa ˙ÈÂ B· ˙ÈÂ¿»¿¿»««¿«¿«¿»»¿»
Èc ‡iÂ¯˜ ˙‰ÓL ˙È Ô‰ÓL· B¯˜e ‰Ó·Nƒ¿»¿ƒ¿»»»¿»«ƒ¿«»ƒ

:B·¿

ÚÏ‚Ï„לט  ‰MÓ ¯a ¯ÈÎÓ Èa eÏÊ‡Â«¬»¿≈»ƒ«¿«∆¿ƒ¿»
:d· È„ ‰‡¯BÓ‡ ˙È CÈ¯˙Â ‰eL·ÎÂ¿ƒ¿»¿»ƒ»¡»»ƒ«

MÓ‰מ  ¯a ¯ÈÎÓÏ „ÚÏb ˙È ‰LÓ ·‰ÈÂƒ«∆»ƒ¿»¿»ƒ«¿«∆
:da ·˙ÈÂƒ≈«

ÔB‰È¯Ùkמא  ˙È L·Îe ÏÊ‡ ‰MÓ ¯a ¯È‡ÈÂ¿»ƒ«¿«∆¬«¿«»«¿»≈
:¯È‡È È¯Ùk Ô‰˙È ‡¯˜e¿»»¿∆«¿»≈»ƒ
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(áî)àø÷iå äéúða-úàå úð÷-úà ãkìiå Cìä çáðå§´Ÿ©¨©½©¦§¬Ÿ¤§−̈§¤§Ÿ¤®¨©¦§¨¯
:BîLa çáð äì̈’¬−Ÿ©¦§«

i"yx£Á· ‰Ï ‡¯˜iÂ∑ וראיתי ה"א, מּפיק אינֹו 'לה' «ƒ¿»»…«ְִִִֵֵַָָ
לּה נתקּים ׁשּלא לפי הּדרׁשן, מׁשה רּבי ׁשל ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹּביסֹודֹו
ּכמֹו מדרׁשֹו ׁשּמׁשמעּות רפה, הּוא לפיכ זה, ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָׁשם

לּה הּדֹומֹות ּתבֹות ּבׁשּתי ּידרׁש מה ּותמהני (רות 'לא'. ְְְִִִֵֵֵַַַָֹֹ
בעז",ב) לה "וּיאמר ה): בית":(זכריה "לבנֹותֿלה ְִִֶַַַָָֹֹ

סימן. יק"ב בק"י פסוקים, מטות קי"ב פרשת חסלת

âì(à)õøàî eàöé øLà ìàøNé-éðá éòñî älà¥¹¤©§¥´§¥«¦§¨¥À£¤¬¨«§²¥¤¬¤
:ïøäàå äLî-ãéa íúàáöì íéøöî¦§©−¦§¦§Ÿ¨®§©¤−§©«£«Ÿ

i"yx£ÈÚÒÓ ‰l‡∑?הּללּו הּמּסעֹות נכּתבּו לּמה ≈∆«¿≈ְְִַַַָָָָ
עליהם  ׁשּגזר ׁשאףֿעלּֿפי מקֹום, ׁשל חסדיו ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָלהֹודיע
נעים  ׁשהיּו ּתאמר לא ּבּמדּבר, ולהניעם ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֹֹלטלטלם
היתה  ולא ׁשנה ארּבעים ּכל למּסע מּמּסע ְְְְְְִִִַַַָָָָָָָָָֹֻּומטלטלים
ּוׁשּתים  ארּבעים אּלא ּכאן אין ׁשהרי מנּוחה, ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָלהם
ּבׁשנה  היּו ׁשּכּלם עׂשר, ארּבעה מהם צא ְְֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֻמּסעֹות;
ׁשּבאּו עד מרעמסס מּׁשּנסעּו ּגזרה, קדם ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹראׁשֹונה

ׁשּמּׁש ׁשּנאמרלרתמה המרּגלים, נׁשּתּלחּו יב)ם :(לעיל ְְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָ
וגֹו'", מחצרֹות העם נסעּו יג)"ואחר "ׁשלחֿל(שם : ְְְְְֲֵֵַַַָָָ

וּיחנּו מחצרת "וּיסעּו אֹומר: הּוא וכאן וגֹו'". ְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַָָֹאנׁשים

ּפארן  ּבמדּבר ׁשהיא למדּת, הֹוצא ּברתמה", ועֹוד . ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָ
– אהרן מיתת לאחר ׁשהיּו מּסעֹות ׁשמֹונה ְְֲִִֶַַַַַָָָָֹמּׁשם
נמצא  הארּבעים, ּבׁשנת מֹואב ערבֹות עד ההר ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָֹמהר

ּוׁשלׁשים  ׁשמֹונה עׂשרים ׁשּכל אּלא נסעּו לא ׁשנה ְְְְִִֶֶֶֶָָָָָֹֹ
ורּבי  הּדרׁשן. מׁשה רּבי ׁשל מיסֹודֹו זה ְְִִִֶֶֶַַַַַָָֹמּסעֹות.

אחרת  ּדרׁשה ּבֹו ּדרׁש ׁשהיה ּתנחּומא למל מׁשל : ְְְֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
ׁשהיּו ּכיון לרּפאֹותֹו, רחֹוק למקֹום והֹוליכֹו חֹולה ְְְְְִֵֶֶַָָָָּבנֹו
לֹו: אמר הּמּסעֹות. ּכל מֹונה אביו התחיל ְְִִִִֶַַַָָָָחֹוזרין,

יׁשננּו הּוקרנּוּכאן ּכאן וכּו', ראׁש את חׁשׁשּת ּכאן , ְְְְְֶַַַָָָָָָֹ
רבה) .(במדבר

¯Ùk‰‡מב  ˙ÈÂ ˙˜ ˙È L·Îe ÏÊ‡ Á·Â¿…«¬«¿«»¿«¿»«¿»»»
Ù Ù Ù :dÓLa Á· dÏ ‡¯˜e¿»«…«ƒ¿≈

Ú¯‡Ó‡א  e˜Ù Èc Ï‡¯NÈ È· ÈÏhÓ ÔÈl‡ƒ≈«¿»≈¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»≈«¿»
:Ô¯‰‡Â ‰LÓ„ ‡„Èa ÔB‰ÈÏÈÁÏ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿≈≈ƒ»¿…∆¿«¬…

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(à.'Bâå éòñî älàl"fx(e"t x"a)Exn` ¥¤©§¥§©©¨§
lqR dN` xn`PW mFwn lM̈¨¤¤¡©¥¤¨©
Epi`x `l EpiptNX dOaE ,mincFTd©§¦©¤¤§¨¥Ÿ¨¦
xnFl mzlEf zFrQn xn`nA EncTW¤¨§§©£©©¨¨¨©
iM d`xp dide .mlqtl aEzMd oEMzPW¤¦§©¥©¨§¨§¨§¨¨¦§¤¦
mpWIW mzlEf zFrQn lM lqtl oEMzp¦§©¥¦§Ÿ¨©¨¨¨¤¤§¨
ip`FxW `N` ,ExMfd `NW mbd mlFrÄ¨£©¤Ÿª§§¤¨¤©¦
`NW i`elE gaWl zFrQOd Eid `NW¤Ÿ¨©©¨§¤©§©¤Ÿ
lW oixEQil Eid mAx iM mlFrA Eid̈¨¨¦ª¨¨§¦¦¤
KxC Eid mincFTd mB ,milBxnd oer£Ÿ©§©§¦©©§¦¨¤¤
aizkC EaEWie W`x EpYi lal dwFgx§¨§©¦§Ÿ§¨¦§¦

(f"i b"i zFnW)ux` KxC midl` mgp `le §§Ÿ¨¨¡Ÿ¦¤¤¤¤
oFvxl did `NW Ycnl `d ,miYWlR§¦§¦¨¨©§¨¤Ÿ¨¨§¨
Exn` mB ,lbx icrFnl oFkPd xcQle§©¥¤©¨§£¥¤¤©¨§

l"fx(b"rx Fxzi hEwli)lke mpFWl dfe ©©©§¦§§¤§¨§¨
KExA WFcTd WTA mFlW dizFaizp§¦¤¨¨¦¥©¨¨
E`vIWM l`xUil dxFYd oYl `Ed¦¥©¨§¦§¨¥§¤¨§
'Eke EN` mr EN` oiwlFg Eide mixvOn¦¦§©¦§¨§¦¥¦¥§
mzi`A EpgIe zMQn ErQIe aizM dn©§¦©¦§¦ªŸ©©£§¥¨
daixnA mipFge daixnA mirqFp Eid̈§¦¦§¦¨§¦¦§¦¨
zFrQnA oi` df WExtkE .o`M cr ,'Eke§©¨§¥¤¥§©¨
:mzlEf lM lqtl Kxrd xwi xaC EN ¥̀¨¨§©¨¥¤¦§Ÿ¨¨¨

øLôàåEN` zFrQnA WIW itl iM §¤§¨¦§¦¤¥§©¨¥
'a dWxRA mixEn`d̈£¦©¨¨¨

dW zFrQOd md '` ,zFbxCddpXA Ei ©§¨¥©©¨¤¨©¨¨
'a ,milBxnd zxfB mcw dpFW`xd̈¦¨Ÿ¤§¥©©§©§¦
milBxnd zxfB liaWA EUrW zFrQOd©©¨¤¨¦§¦§¥©©§©§¦
dn zlEf zFUr 'd zrcA did `NW¤Ÿ¨¨§©©¨©©
mirExB EN` zFrQnE ,mipW 'aA EUrX¤¨§¨¦©¨¥§¦
oEMzp oCbpkE ,mdixg`NW Kxrn md¥¥¥¤¤§©£¥¤§¤§¨¦§©¥
xErW dfe ,mlqtl dN` xn`nA 'd§©£©¥¤§¨§¨§¤¦

aEzMdirqn dN`mixEn`d WExR 'Fbe ©¨¥¤©§¥§¥¨£¦
miiE`xd zFrQOd md KEnqA§¨¥©©¨¨§¦
`NW od oilEqR mzlEf lke ,oikixSde§©§¦¦§¨¨¨§¦¥¤Ÿ
xAcOA mripdl ,oixEQi `N` Eid̈¤¨¦¦©£¦¨©¦§¨

:milBxnd oer lW zFgkFzA§¥¤£Ÿ©§©§¦
ãBòaEzMd xgA dOl xirdA d`xp¦§¤§¨¦¨¨¨©©¨

dnE zFipgd `le zFrQOd zFpnl¦§©©¨§Ÿ©£¨©
l"f mdixacl mB(o`M x"cn)lWn Exn`W ©§¦§¥¤¨¤¨§¨¨

.o`M cr 'Eke o`M EPWi o`M 'Eke Klnl§¤¤§¨¨©¨§©¨
,zFrQOA `l zFipgd oFxkfA xzFi dGW¤¤¥§¦§©£¨Ÿ©©¨

xg` Wxcn itl mB(`nEgpY)Exn`W ©§¦¦§¨©¥©§¨¤¨§
xkU mdl rAwl zFrQOd xiMfdW¤¦§¦©©¨¦§Ÿ©¨¤¨¨

aizkC `Fal cizrl('` d"l dirWi)mEyUi ¤¨¦¨¦§¦§©§¨§ª

zFpnl iE`x did df itl ,'Fbe xAcn¦§¨§§¦¤¨¨¨¦§
:zFipgd©£¨

ïëàzn` iWp` ixaC iR lr x`Azi ¨¥¦§¨¥©¦¦§¥©§¥¡¤
(.f"pw a"g xdf)zkildW Exn`W Ÿ©¤¨§¤£¦©

ivFvip xxal dzid xAcOA l`xUi¦§¨¥©¦§¨¨§¨§¨¥¦¥
dpFgd lrIlAd Wi` qp`W dXcTd©§ª¨¤¨©¦©§¦©©©¤
mFwn FnFwn dpw mXW mnXd xAcOA©¦§¨©¨¥¤¨¨¨§§
'd zcr mW Ekxce axwre sxU Wgp̈¨¨¨§©§¨§¨§¨£©
EidW mrHd `Ede ,eiRn FrlA `ivFdl§¦¦§¦¦§©©©¤¨
dpW cg` mFwnA mipFg l`xUi¦§¨¥¦§¨¤¨¨¨
dn itM `EdW zFrW a"i xg` mFwnaE§¨©¥¨¤§¦©
mpWIW zFvFviPd xExal KixSX¤¨¦§¥©¦¤¤§¨
mlFrA gM oi` df xExaE ,`Edd mFwOA©¨©¦¤¥Ÿ©¨¨
,dnlXd dXcw zlEf FzFUr lFkIW¤¨£©§ª¨©§¥¨
zEllMd zxAgn zEnlW cFqaE§§¥©§¤¤©§¨
`id dnlXd dXcw ,zEhxRd zxAgnE©§¤¤©§¨§ª¨©§¥¨¦
zxAgnE ,dxFYde l`xUie dpikXd©§¦¨§¦§¨¥§©¨©§¤¤
,zFWFcw zFnWp `FAx 'q md zEhxRd©§¨¥¦§¨§
cFqA EpAx dWn `Ed zEllMd zxAgn©§¤¤©§¨¤©¥§

FOr dWn(`"i b"q dirWi)oli` `Ed iM , ¤©§©§¨¦¦¨
EidW `FAx 'q zFnWp Evvp EPOOW¤¦¤¨§¦§¦¤¨

Yqpe ,mWokFW zpEkWA idl` xfrA ErI ¨§¦§©§§¥¤¡Ÿ¦¦§©¥
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ã ycew zegiyn zecewp ã(227 'nr bk jxk zegiy ihewl)

מצרים מארץ יצאּו אׁשר יׂשראל ּבני מסעי (לג,אּלה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
ּבמּסע א) מּמצרים יצאּו יׂשראל ּבני הרי הּׁשאלה, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָנׁשאלת

לסּכֹות)ּבלבדאחד מרעמסס "מסעי"(הּמּסע נאמר ּומּדּוע , ְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָֻ
לׁשֹון  היא 'מצרים' ּדהּנה ּבחסידּות, ּומבאר רּבים. ְְְְְֲִִִִִִֵַַַָֹלׁשֹון
יריחֹו' ל'ירּדן יׂשראל ּבני הּגיעּו לא עֹוד וכל ּוגבּול, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָֹמצר

מח) ּפסּוק וּדאין'(לקּמן ׁש'מֹורח לּמׁשיח רמז ב), צג, (סנהדרין ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָ

לכן  מצרים'. 'ארץ ׁשל והּגבּול הּמצר ּבתֹו עדין הם –ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ
מּטרת ּכי רּבים, לׁשֹון "מסעי" –ּכלנאמר היא הּמּסעֹות ְְְֱִִִֵֶַַַַַַַָָ

והּׁשלמה  האמּתית לּגאּלה ּולהּגיע ּוגבּול, מצר מּכל ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֻלצאת
צדקנּו. מׁשיח ידי ְְְִִֵֵַַעל

(á)ét-ìò íäéòñîì íäéàöBî-úà äLî ázëiå©¦§¸Ÿ¤¹¤¨«¥¤²§©§¥¤−©¦´
:íäéàöBîì íäéòñî älàå ýåýé§Ÿ̈®§¥¬¤©§¥¤−§¨«¥¤«

(â)øNò äMîça ïBLàøä Lãça ññîòøî eòñiå©¦§³¥«©§§¥Æ©´Ÿ¤¨«¦½©«£¦¨¬¨¨²
-éðá eàöé çñtä úøçnî ïBLàøä Lãçì íBé−©´Ÿ¤¨«¦®¦¨«¢©´©¤À©¨«§³§¥«

:íéøöî-ìk éðéòì äîø ãéa ìàøNé¦§¨¥Æ§¨´¨½̈§¥¥−¨¦§¨«¦

ÏÚב  ÔB‰ÈÏhÓÏ ÔB‰È˜tÓ ˙È ‰LÓ ·˙Îe¿«…∆»«¿»≈¿«¿»≈«
:ÔB‰È˜tÓÏ ÔB‰ÈÏhÓ ÔÈl‡Â ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ≈¿»«¿»¿ƒ≈«¿»≈¿«¿»≈

LÓÁa‡ג  ‰‡Ó„˜ ‡Á¯Èa ÒÒÓÚ¯Ó eÏËe¿»≈«¿¿≈¿«¿»«¿»»¿«¿»
‡ÁÒt ¯˙aÓ ‰‡Ó„˜ ‡Á¯ÈÏ ‡ÓBÈ ‡¯NÚ«¿»»¿«¿»«¿»»ƒ»«ƒ¿»
Ïk ÈÈÚÏ ÈÏb LÈ¯a Ï‡¯NÈ È· e˜Ù¿»¿≈ƒ¿»≈¿≈¿ƒ¿≈≈»

:È‡¯ˆÓƒ¿»≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

ExxaE lEr zFrYln ExaWe dxiAd©¦¨§¨§©§§©¨¥§
:mEvr xExA¥¨

éôëe`Ed dUrOd zilkY df §¦¤©§¦©©£¤
mdOr mirqFp Eid mirqFPWM§¤§¦¨§¦¦¨¤
dipgd onfA `l WcTd oinl dnFCd lM̈©¤§¦©Ÿ¤Ÿ¦§©©£¨¨
dn `Ede ,xaC FOr dUrp `l oicrW¤£©¦Ÿ©£¨¦¨¨§©

xn`OA fnxX,irqn dN`lqR dN` ¤¨©©©£©¥¤©§¥¥¤¨©
dfM rQn oi`W mlFrAW zFrQOd lM̈©©¨¤¨¨¤¥©¨¨¤
xwie WFcw oFd mdOr mirqFp EidW¤¨§¦¦¨¤¨§¨¨
zFa`d EncTW mbde ,eil` KFxr oi`W¤¥¨¥¨©£©¤¨§¨¨
ixExaA mwlg EUre zFnFwn Ekxce§¨§§§¨¤§¨§¥¥
xn`e ,df xcbl EriBd `l ,zFvFvip¦Ÿ¦¦§¨¥¤§¨©
dN` zFrQn iENr mrh Fnvr aEzMd©¨©§©©¦©¨¥¤

l`xUi ipA lW mdW itlE`vi xW` §¦¤¥¤§¥¦§¨¥£¤¨§
mixvn ux`nlfxAd xEkA Etxvpe ¥¤¤¦§©¦§¦§§§©©§¤

Eid dfaE xEn`M mixvn ux` `idW¤¦¤¤¦§©¦¨¨¨¤¨
dXcTd ivFvip xxal miiE`x mzFnWp¦§¨§¦§¨¥¦¥©§ª¨
cFre ,dOW E`Fai xW` mFwOd lkA§¨©¨£¤¨¨¨§

mz`avlxW` `aSd zEnlW `idW §¦§Ÿ¨¤¦§¥©¨¨£¤
'q xRqn `EdW dpikXd eilr dxWY¦§¤¨¨©§¦¨¤¦§©
xcbA Fpi` df xRqOn zFgtE `FAx¦¨¦¦§¨¤¥§¤¤

:zEnlXd©§¥
àöîúål"f Exn`W(Fxzi `zlikn .`"rt x"a) §¦§¨¤¨§§¦§¨¦§

dxFYd 'd ozp `l Ff dAql iM¦§¦¨Ÿ¨©©¨
zEnlW mdA did `NW mipFW`xl̈¦¦¤Ÿ¨¨¨¤§¥
dpikW mdilr dxWYW `aSd©¨¨¤¦§¤£¥¤§¦¨
zazA fnx mB ,zF`av z`xwPd©¦§¥§¨©¨©§¥©

mz`avlixd ,mdOr dpikW z`xWd §¦§Ÿ¨©§¨©§¦¨¦¨¤£¥
xRqn oFxkfe WFcw mr oFxkf Liptl§¨¤¦§©¨§¦§¦§¨
cbpkE ,dpikXd z`xWde mlXd©¨¥§©§¨©©§¦¨§¤¤
xn` mlXd xRqn zEllMd zxAgn©§¤¤©§¨¦§¨©¨¥¨©

,oxd`e dWn ciAzxAgn `Ed dWn §©¤§©£Ÿ¤©§¤¤

oiaWEW `Ed oxd`e ,mlXd xRqn¦§¨©¨¥§©£Ÿ§¦
lM dil` cginE aixwOd dpikXd©§¦¨©©§¦§©¥¥¤¨¨

:oAxTd cFqA rEcIM mitprd̈£¨¦©¨©§©¨§¨
øLàitl .mz`avl mixvn ux`n E`vi £¤¨§¥¤¤¦§©¦§¦§Ÿ¨§¦

dciBd dN` zaY iM EpWxRX dn©¤¥©§¦¥©¥¤¦¦¨
zFrQn dlqtE mixgaOd zFrQOd lr©©©¨©ª§¨¦¨§¨©¨

xn`nl aEzMd Knq ,mirExBddN` ©§¦¨©©¨§©£©¥¤
xn`nE`vi xW`'Fbe,mz`avl ©£©£¤¨§§§¦§Ÿ¨

EncTW mzF` md mixgaOd iM Lxirdl©£¦§¦©ª§¨¦¥¨¤¨§
E`vIW l`xUi ipA mdW milBxnl©§©§¦¤¥§¥¦§¨¥¤¨§

mz`avl mixvn ux`nzF`aSd WExR ¥¤¤¦§©¦§¦§Ÿ¨¥©§¨
onGn EidW zFrQn llWl ,E`vIW onvr©§¨¤¨§¦§Ÿ©¨¤¨¦§©
dxfbPW mzF`avl Eid `NW milBxnd©§©§¦¤Ÿ¨§¦§¨¤¦§§¨
Dnvr dpW DzF`nE xAcOA zEnl dxfB§¥¨¨©¦§¨¥¨¨¨©§¨
`vnPA did `le mdn wlg Ezn¥¥¤¥¤§Ÿ¨¨©¦§¨

FxnF`e ,mixvOn E`vIW zF`aSdciA ©§¨¤¨§¦¦§©¦§§§©
oxd`e dWnmciA Eid zFrQOd WExR ¤§©£Ÿ¥©©¨¨§¨¨

LzlrdA zWxtA aizkC(b"k 'h)iR lre ¦§¦§¨¨©§©£Ÿ§§©¦
Knqe ,dWn ciA 'd iR lr 'Fbe ErQi 'd¦¨§©¦§©¤§¨©
rwFYd `Ed oxd`W oxd` FOr¦©£Ÿ¤©£Ÿ©¥©
mr FtYW dfl mrQnl zFxvFvgA©£§§©¨¨¨¤¦§¦

:dWna dxez ¤
(á.'Bâå íäéàöBî úà äLî ázëiå©¦§Ÿ¤¤¨¥¤§

aEzMd EpricFO dn zrcl Kixv̈¦¨©©©¦¥©¨
mazM dWOW xnFl m` ,df xn`nA§©£¨¤¦©¤¤§¨¨
zFrQOde DazM dWn dxFYd lM `ld£Ÿ¨©¨¤§¨¨§©©¨
cFr ,dxFYd llMn dxFYA miaEzMd©§¦©¨¦§©©¨
,mdirqn z` dWn aYkIe xnFl Fl did̈¨©©¦§Ÿ¤¤©§¥¤

xnFl xfg dOl cFrmdirqn dN`e'Fbe ¨¨¨©©§¥¤©§¥¤§
cFr ,'Fbe irqn dN` xn` xaM `lde©£Ÿ§¨¨©¥¤©§¥§
xnFl miCwd dNgzA ,dPW dOl̈¨¦¨¦§¦¨¦§¦©

mdi`vFnlxn` KM xg`emdirqnl §¨¥¤§©©¨¨©§©§¥¤

zaY miCwd KM xg`emdirqnlzazl §©©¨¦§¦¥©§©§¥¤§¥©
:mdi`vFnl§¨¥¤

äàøðåxcq EpricFdl oEMzp aEzMdW §¦§¤¤©¨¦§©¥§¦¥¥¤
EaYkp `NW zFrQOd zaizM§¦©©©¨¤Ÿ¦§§
ligzdW xcQd df lr `N` cg` mFiA§¤¨¤¨©¤©¥¤¤¦§¦
KlOd zevnA FqwptA aYkl dWn¤¦§Ÿ§¦§¨§¦§©©¤¤
,KxCd df lr ,mixvOn E`vIW mFIn¦¤¨§¦¦§©¦©¤©¤¤
ErqIe wEqR azM mixvOn E`vIW mFi¤¨§¦¦§©¦¨©¨©¦§
miaEzM 'a 'Fbe qqnrxn l`xUi ipa§¥¦§¨¥¥©§§¥§§¦
cr Epiptl miaEzMd cg`M mi`Ad©¨¦§¤¨©§¦§¨¥©
azM zFMqA EpgWkE ,mihtW zaY¥©§¨¦§¤¨§ª¨©
ErqPWkE ,zMqA Epgie 'Fbe ErqIe wEqR̈©¦§§©©£§ªŸ§¤¨§

gWkE ,zMQn ErqIe azM zFMQnEp ¦ª¨©©¦§¦ªŸ§¤¨
df lr oke ,mz`a EpgIe azM mzi`A§¥¨¨©©©£§¥¨§¥©¤
cr FPnfA rQn lM azFM did KxCd©¤¤¨¨¥¨©¨¦§©©
xn` KM xg`e ,a`Fn zFaxrl EriBdW¤¦¦§©§¨§©©¨¨©
EidW KxcM dxFYA mxCqIW eil` 'd¥¨¤§©§¥©¨§¤¤¤¨
aEzMd xn`X dn `Ede ,Flv` miaEzM§¦¤§§©¤¨©©¨

mdi`vFn z` dWn aYkIemFi WExR ©¦§Ÿ¤¤¨¥¤¥
miaEzMd 'a mde mixvOn E`vIW¤¨§¦¦§©¦§¥©§¦
,mihtW zaY cr qqnrxn ErqIEn¦©¦§¥©§§¥©¥©§¨¦

FxnF`emdirqnllM xCql WExR §§§©§¥¤¥§©¥¨
mixvOn mz`v mFIn ErqPW mdirqn©§¥¤¤¨§¦¥¨¦¦§©¦
'd iR lr FxnF`e ,zFrQOd sFq cr©©©¨§§©¦
lr did Fnvr oFW`xd aYkOW xnFl©¤¦§¨¨¦©§¨¨©
azFM didIW eil` xn` `Ed 'd iR¦¨©¥¨¤¦§¤¥

FxnF`e ,KlFdemdirqn dN`e'Fbe §¥§§§¥¤©§¥¤§
mixEn`d zFrQOd md dN` WExR¥¥¤¥©©¨¨£¦

dWn azMWmdi`vFnlFPnfA cg` lM ¤¨©¤§¨¥¤¨¤¨¦§©
:dwYrd dfe ,FnFwnaEb dxez ¦§§¤©§¨¨

(â.'Bâå ññîòøî eòñiåxnFl Kxvd ©¦§¥©§§¥§ª§©©
oFxkfoFW`xd WcgAminrR 'a ¦§©Ÿ¤¨¦§¨¦



סג irqnÎzehn zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"k iriax meil inei xeriy

(ã)íäa ýåýé äkä øLà úà íéøa÷î íéøöîe¦§©´¦§©§¦À¥Á£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¨¤−
:íéèôL ýåýé äNò íäéäìàáe øBëa-ìk̈§®¥´Ÿ¥¤½¨¨¬§Ÿ̈−§¨¦«

i"yx£ÌÈ¯a˜Ó ÌÈ¯ˆÓe∑ ּבאבלם טרּודים. ƒ¿«ƒ¿«¿ƒְְְִֶָ

(ä):úkña eðçiå ññîòøî ìàøNé-éðá eòñiå©¦§¬§¥«¦§¨¥−¥«©§§¥®©©«£−§ª«Ÿ

(å):øaãnä äö÷a øLà íúàá eðçiå úkqî eòñiå©¦§−¦ª®Ÿ©©«£´§¥½̈£¤−¦§¥¬©¦§¨«

(æ)éðt-ìò øLà úøéçä ét-ìò áLiå íúàî eòñiå©¦§Æ¥«¥½̈©¨̧¨Æ©¦´©«¦½Ÿ£¤¬©§¥−
:ìcâî éðôì eðçiå ïBôö ìòa©´©§®©©«£−¦§¥¬¦§«Ÿ

(ç)äøaãnä íiä-CBúá eøáòiå úøéçä éðtî eòñiå©¦§Æ¦§¥´©«¦½Ÿ©©«©§¬§«©−̈©¦§¨®¨
ìL Cøc eëìiå:äøîa eðçiå íúà øaãîa íéîé úL ©¥̧§¹¤´¤§³¤¨¦Æ§¦§©´¥½̈©©«£−§¨¨«

(è)äøNò íézL íìéàáe äîìéà eàáiå äønî eòñiå©¦§Æ¦¨½̈©¨−Ÿ¥¦®¨Â§¥¦Â§¥̧¤§¥¹
:íL-eðçiå íéøîz íéòáLå íéî úðéò¥¬Ÿ©²¦§¦§¦¬§¨¦−©©£¨«

(é):óeñ-íé-ìò eðçiå íìéàî eòñiå©¦§−¥«¥¦®©©«£−©©«

(àé):ïéñ-øaãîa eðçiå óeñ-íiî eòñiå©¦§−¦©®©©«£−§¦§©¦«

(áé):ä÷ôãa eðçiå ïéñ-øaãnî eòñiå©¦§−¦¦§©¦®©©«£−§¨§¨«

(âé):Leìàa eðçiå ä÷ôcî eòñiå©¦§−¦¨§®̈©©«£−§¨«

(ãé)íéî íL äéä-àìå íãéôøa eðçiå Leìàî eòñiå©¦§−¥¨®©©«£Æ¦§¦¦½§Ÿ¨̧¨¨¬©²¦
ì íòì:úBzL ¨−̈¦§«

(åè):éðéñ øaãîa eðçiå íãéôøî eòñiå©¦§−¥«§¦¦®©©«£−§¦§©¬¦¨«

Ïkד  ÔB‰a ÈÈ ÏË˜ Èc ˙È ÔÈ¯a˜Ó È‡¯ˆÓeƒ¿»≈¿«¿ƒ»ƒ¿«¿»¿»
:ÔÈÈc ÈÈ „·Ú ÔB‰˙ÂÚË·e ‡¯Îea¿»¿«¬«¿¬«¿»ƒƒ

kÒa˙:ה  B¯Le ÒÒÓÚ¯Ó Ï‡¯NÈ È· eÏËe¿»¿≈ƒ¿»≈≈«¿¿≈¿¿À…

ËÒa¯ו  Èc Ì˙‡· B¯Le ˙kqÓ eÏËe¿»ƒÀ…¿¿≈»ƒƒ¿«
:‡¯a„Ó«¿¿»

˜„Ìז  Èc ‡˙¯ÈÁ Ìet ÏÚ ·˙Â Ì˙‡Ó eÏËe¿»≈≈»¿»«ƒ»»ƒ√»
:Ïc‚Ó Ì„˜ B¯Le ÔBÙˆ ÏÚa¿≈¿¿√»ƒ¿…

nÈ‡ח  B‚a e¯·ÚÂ ‡˙¯ÈÁ Ìet ÔÓ eÏËe¿»ƒƒ»»«¬»¿«»
ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz CÏ‰Ó eÏÊ‡Â ‡¯a„ÓÏ¿«¿¿»«¬»«¬«¿»»ƒ

:‰¯Óa B¯Le Ì˙‡„ ‡¯a„Óa¿«¿¿»¿≈»¿¿»»

È¯zט  ÌÏÈ‡·e ÌÏÈ‡Ï B˙‡Â ‰¯nÓ eÏËe¿»ƒ»»«¬¿≈ƒ¿≈ƒ¿≈
B¯Le ÔÈÏ˜c ÔÈÚ·LÂ ÔiÓc ÔÈÚeaÓ ¯NÚ¬««ƒ¿«ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ¿

:Ôn«̇»

„ÛeÒ:י  ‡nÈ ÏÚ B¯Le ÌÏÈ‡Ó eÏËe¿»≈≈ƒ¿««»¿

„ÔÈÒ:יא  ‡¯a„Óa B¯Le ÛeÒ„ ‡niÓ eÏËe¿»ƒ«»¿¿¿«¿¿»¿ƒ

Ù„a˜‰:יב  B¯Le ÔÈÒ„ ‡¯a„nÓ eÏËe¿»ƒ«¿¿»¿ƒ¿¿»¿»

LeÏ‡a:יג  B¯Le ‰˜ÙcÓ eÏËe¿»ƒ»¿»¿¿»

‰Â‰יד  ‡ÏÂ Ì„ÈÙ¯a B¯Le LeÏ‡Ó eÏËe¿»≈»¿ƒ¿ƒƒ¿»¬»
:ÈzLÓÏ ‡nÚÏ ‡iÓ Ôn«̇»«»¿«»¿ƒ¿≈

„ÈÈÒ:טו  ‡¯a„Óa B¯Le Ì„ÈÙ¯Ó eÏËe¿»≈¿ƒƒ¿¿«¿¿»¿ƒ»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

xUr dXngA xnFl lFki didW mbd£©¤¨¨¨©©£¦¨¨¨
oFW`xd WcgAW xaCd oaEnE mFi¨©¨¨¤©Ÿ¤¨¦
ErqIe KxCd df lr F` ,aEzMd xAcn§©¥©¨©¤©¤¤©¦§
dn fnxW ilE` ,oFW`xd Wcgl e"hA§©Ÿ¤¨¦©¤¨©©

l"f EpizFAx Exn`X(e"ht x"eny)Wcg iM ¤¨§©¥¦Ÿ¤
,cnFr l`xUi lW mlGOW onf `Ed oqip¦¨§¨¤©¨¨¤¦§¨¥¥
e"h `Ed FA dglvdd zEnlW onf mB©§©§¥©©§¨¨

FxnF` `Ede ,WcgAErqIe'FbeWcgA ©Ÿ¤§§©¦§§©Ÿ¤

oFW`xdcFre ,mlGn zcnrd onf `EdW ¨¦¤§©©£¨©©¨¨§
onf `EdW e"hA dkxrOd lcB ztqFzl§¤¤Ÿ¤©©£¨¨§¤§©

FxnF`e ,dpaNd iENnoFW`xd Wcgl ¦©§¨¨§§©Ÿ¤¨¦
mEx lr dxFn df xcB oi`W itl§¦¤¥¨¥¤¨©
WcgA `EdWM `N` dglvdd©©§¨¨¤¨§¤©Ÿ¤

:glvOdc dxez ©ª§¨
(ä.úkña eðçiå 'Bâå eòñiådWw ©¦§§©©£§ªŸ¨¤

l`xUi ipA ErqIe xn` xaM `ld£Ÿ§¨¨©©¦§§¥¦§¨¥

xnFl Kixv did `le 'Fbe qqnrxn¥©§§¥§§Ÿ¨¨¨¦©
`N`.zMqA EpgIeoEMzPW d`xpe ¤¨©©£§ªŸ§¦§¤¤¦§©¥

oiA xg` rQn did `NW xnFlqqnrx ©¤Ÿ¨¨©¨©¥¥©§§¥
,EpgIe ErqIel KnQX dn `Ede ,zFMql§ª§©¤¨©§©¦§©©£
zFMqA EpgIe ligzn did m` df zlEfe§©¤¦¨¨©§¦©©£§ª
lkA wCwC ok FnkE ,dfl dxrd oi ¥̀¤¨¨¨¤§¥¦§¥§¨

:rQOl dipgd Kinqdl zFrqOde dxez ©©¨§©§¦©£¨¨©©¨



irqnÎzehnסד zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"k iriax meil inei xeriy

(æè):äåàzä úøá÷a eðçiå éðéñ øaãnî eòñiå©¦§−¦¦§©´¦¨®©©«£−§¦§¬Ÿ©©«£¨«

(æé):úøöça eðçiå äåàzä úøáwî eòñiå©¦§−¦¦§´Ÿ©©«£¨®©©«£−©«£¥«Ÿ

(çé):äîúøa eðçiå úøöçî eòñiå©¦§−¥«£¥®Ÿ©©«£−§¦§¨«
i"yx£‰Ó˙¯a eÁiÂ∑ הרע לׁשֹון ׁשם ׁשּנאמרעל מרּגלים, קכ)ׁשל לׁשֹון (תהלים ל ּיֹוסיף ּומה ל ּיּתן "מה : ««¬¿ƒ¿»ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

רתמים" ּגחלי עם ׁשנּונים ּגּבֹור חּצי .רמּיה, ְְְֲִִִִִִֵֵַָָ

(èé):õøt ïnøa eðçiå äîúøî eòñiå©¦§−¥«¦§¨®©©«£−§¦¬Ÿ¨«¤

(ë):äðáìa eðçiå õøt ïnøî eòñiå©¦§−¥¦´Ÿ¨®¤©©«£−§¦§¨«

(àë):äqøa eðçiå äðálî eòñiå©¦§−¦¦§¨®©©«£−§¦¨«

(áë):äúìä÷a eðçiå äqøî eòñiå©¦§−¥«¦¨®©©«£−¦§¥¨«¨

(âë):øôL-øäa eðçiå äúìäwî eòñiå©¦§−¦§¥¨®¨©©«£−§©¨«¤

(ãë):äãøça eðçiå øôL-øäî eòñiå©¦§−¥«©¨®¤©©«£−©«£¨¨«

(äë):úìä÷îa eðçiå äãøçî eòñiå©¦§−¥«£¨¨®©©«£−§©§¥«Ÿ

(åë):úçúa eðçiå úìä÷nî eòñiå©¦§−¦©§¥®Ÿ©©«£−§¨«©

(æë):çøúa eðçiå úçzî eòñiå©¦§−¦¨®©©©«£−§¨«©

(çë):ä÷úîa eðçiå çøzî eòñiå©¦§−¦¨®©©©«£−§¦§¨«

(èë):äðîLça eðçiå ä÷únî eòñiå©¦§−¦¦§®̈©©«£−§©§Ÿ¨«

(ì):úBøñîa eðçiå äðîLçî eòñiå©¦§−¥«©§Ÿ¨®©©«£−§«Ÿ¥«

(àì):ï÷òé éðáa eðçiå úBøñnî eòñiå©¦§−¦«Ÿ¥®©©«£−¦§¥¬©«£¨«

(áì):ãbãbä øça eðçiå ï÷òé éðaî eòñiå©¦§−¦§¥´©«£®̈©©«£−§¬Ÿ©¦§¨«

(âì):äúáèéa eðçiå ãbãbä øçî eòñiå©¦§−¥´Ÿ©¦§¨®©©«£−§¨§¨«¨

(ãì):äðøáòa eðçiå äúáèiî eòñiå©¦§−¦¨§¨®¨©©«£−§©§Ÿ¨«

È¯·˜aטז  B¯Le ÈÈÒ„ ‡¯a„nÓ eÏËe¿»ƒ«¿¿»¿ƒ»¿¿ƒ¿≈
:ÈÏ‡LÓ„ƒ¿«¬≈

Áaˆ¯˙:יז  B¯Le ÈÏ‡LÓ„ È¯·wÓ eÏËe¿»ƒƒ¿≈ƒ¿«¬≈¿«¬≈…

Ó˙¯a‰:יח  B¯Le ˙¯ˆÁÓ eÏËe¿»≈¬≈…¿¿ƒ¿»

ı¯t:יט  Ôn¯a B¯Le ‰Ó˙¯Ó eÏËe¿»≈ƒ¿»¿¿ƒ…»∆

·Ïa‰:כ  B¯Le ı¯t Ôn¯Ó eÏËe¿»≈ƒ…»∆¿¿ƒ¿»

q¯a‰:כא  B¯Le ‰·lÓ eÏËe¿»ƒƒ¿»¿¿ƒ»

Ï‰˜a˙‰:כב  B¯Le ‰q¯Ó eÏËe¿»≈ƒ»¿ƒ¿≈»»

„ÙL¯:כג  ‡¯eËa B¯Le ‰˙Ï‰˜Ó eÏËe¿»ƒ¿≈»»¿¿»¿»∆

Áa¯„‰:כד  B¯Le ¯ÙL„ ‡¯ehÓ eÏËe¿»ƒ»¿»∆¿«¬»»

Ï‰˜Óa˙:כה  B¯Le ‰„¯ÁÓ eÏËe¿»≈¬»»¿¿«¿≈…

Á˙a˙:כו  B¯Le ˙Ï‰˜nÓ eÏËe¿»ƒ«¿≈…¿¿»«

Á¯˙a:כז  B¯Le ˙ÁzÓ eÏËe¿»ƒ»«¿¿»«

Óa˙˜‰:כח  B¯Le Á¯zÓ eÏËe¿»ƒ»«¿¿ƒ¿»

ÓLÁa‰:כט  B¯Le ‰˜˙nÓ eÏËe¿»ƒƒ¿»¿¿«¿…»

B¯ÒÓa˙:ל  B¯Le ‰ÓLÁÓ eÏËe¿»≈«¿…»¿¿…≈

Ô˜ÚÈ:לא  È·a B¯Le ˙B¯ÒnÓ eÏËe¿»ƒ…≈¿ƒ¿≈«¬»

‰b„b„:לב  ¯Áa B¯Le Ô˜ÚÈ ÈaÓ eÏËe¿»ƒ¿≈«¬»¿¿…«ƒ¿»

ËÈa·˙‰:לג  B¯Le „b„b‰ ¯ÁÓ eÏËe¿»≈…«ƒ¿»¿¿»¿»»

¯·Úa‰:לד  B¯Le ‰˙·ËiÓ eÏËe¿»ƒ»¿»»¿¿«¿…»



סה irqnÎzehn zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye fenz f"k iriax meil inei xeriy

(äì):øáb ïéöòa eðçiå äðøáòî eòñiå©¦§−¥«©§Ÿ¨®©©«£−§¤§¬Ÿ¨«¤

åì)(:Lã÷ àåä ïö-øaãîa eðçiå øáb ïéöòî eòñiå©¦§−¥«¤§Ÿ́¨®¤©©«£¬§¦§©¦−¦¬¨¥«

(æì):íBãà õøà äö÷a øää øäa eðçiå Lãwî eòñiå©¦§−¦¨¥®©©«£Æ§´Ÿ¨½̈¦§¥−¤¬¤¡«

(çì)ýåýé ét-ìò øää øä-ìà ïäkä ïøäà ìòiå©©Á©Á©«£¸Ÿ©Ÿ¥¹¤¬Ÿ¨¨²©¦¬§Ÿ̈−
ìàøNé-éða úàöì íéòaøàä úðLa íL úîiå©¨´¨¨®¦§©´¨«©§¨¦À§¥³§¥«¦§¨¥Æ

:Lãçì ãçàa éLéîçä Lãça íéøöî õøàî¥¤´¤¦§©½¦©¬Ÿ¤©«£¦¦−§¤¨¬©«Ÿ¤
i"yx£'‰ ÈtŒÏÚ∑ ׁשּמת .ּבנׁשיקה מלּמד «ƒְְִִֵֵֶַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(412 'nr gi zegiy ihewl)

לחדׁש ּבאחד החמיׁשי ּבחדׁש . . . ׁשם לח)וּימת (לג, ְֲִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
ּבחרּבן  קׁשּורה מנחם־אב, חדׁש ּבראׁש ׁשהיתה אהרן, ְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹֻמיתת

רז"ל ּכמאמר זה, ּבחדׁש הּוא אף ׁשהיה הּׁשנה הּבית, (ראׁש ְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ

ב) אלקינּו.יח, ּבית ּכׂשרפת צּדיקים ׁשל מיתתן ְְֱִִִִֵֵֵֶַַָָָֹׁשקּולה
יחד  אבל ואבלּות, ּבכי ׁשל זמן הּוא צּדיק מיתת יֹום ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָּדהּנה,
ּבדרכיו, וללכת הּטֹובים מּמעׂשיו ללמד זמן ּגם הּוא זה ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹעם

ּבחּיים הּוא אף ּבחּיים, זרעֹו ּכאׁשר ב)ׁשאז, ה, ואף (ּתענית . ְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַַַָ

על  להתאּבל חּיּוב יׁש אחד, מּצד :ּכ הּבית ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָֻּבחרּבן
מיחד  זמן הּוא הּמצרים ּבין ּדוקא הרי ,לאיד א ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָֻירּוׁשלים,
ּכאּלּו הּכתּוב עליו מעלה ׁשאז הּבחירה, ּבית ּבהלכֹות ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹלעסק

הּבית ּבבנין יד)עֹוסקים צו הדּגׁשה (ּתנחּומא ּבזה ויׁש . ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָ
חּנם ׂשנאת היתה ׁשני ּבית חרּבן סּבת ב)מיחדת: ט, ,(יֹומא ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻֻ

ׁשל מּתלמידיו הוי חּנם: אהבת הּוא .אהרןוהּתּקּון . . ְְֱֲֲִִִִֵֶַַַַַָָֹ
לּתֹורה. ּומקרבן הּברּיֹות את ְְְִֵֶַַָָָאֹוהב

(èì)ïøäàåìL-ïaBúîa äðL úàîe íéøNòå L §©«£½Ÿ¤¨¯§¤§¦²§©−¨¨®§Ÿ−
:øää øäa§¬Ÿ¨¨«

(î)õøàa áâpa áLé-àeäå ãøò Cìî éðòðkä òîLiå©¦§©À©§©«£¦Æ¤´¤£½̈§«¥¬©¤−¤§¤´¤
:ìàøNé éða àáa ïòðk§¨®©§−Ÿ§¥¬¦§¨¥«

i"yx£ÈÚk‰ ÚÓLiÂ∑(ג הּׁשמּועה (ר"ה היא אהרן ׁשּמיתת ,לּמד ׁשּנּתנה ּכאן ּוכסבּור ּכבֹוד, ענני ׁשּנסּתּלקּו , «ƒ¿««¿«¬ƒְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
ּוכתבּה חזר לפיכ ּביׂשראל, להּלחם .רׁשּות ְְְְְְִִִֵֵַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(290 'nr c i"yx yexitl mixe`ia)

ּביׂשראל להּלחם רׁשּות ׁשּנּתנה מ)ּוכסבּור לדּיק (לג, יׁש ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָ
לעיל רש"י ּכפרּוׁש ּבעמלק, מדּבר הרי א)ּבזה, כא, :(חּקת ְְְֲֲֵֵֵֵֶַַָָָֻֻ

רצּועת  הּוא עמלק והרי עמלק. זה . . . הּכנעני ְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָוּיׁשמע
לפרענּות עת ּבכל מזּמן ליׂשראל, שם)מרּדּות והּוא (רש"י , ְְְְְְְְִֵֵַָָָָֻֻ

הּכּונה  ּומה אהרן, ׁשל ּבחּייו ּברפידים, ּגם ּביׂשראל ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹנלחם
ׁשּנּתנה רש"י רׁשּותׁשּסבּור ּכּונת אּלא ּביׂשראל? להּלחם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

לֹו ׁשּנּתנה ּכעמלק, לא לּמלחמה יצא ׁשעמלק הזּדּמנּות היא, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ
ּככנעני, אּלא הּכבֹוד, ענני סּלּוק מחמת ּביׂשראל, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹלפּגע

ׁשּנּתנה ּגדל רׁשּותׁשּסבּור מלּמדנּו הּכתּוב ּבהם. להּלחם ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
עצמּה מיתתֹו אהרן: מיתת הּכבֹוד)חׁשיבֹות ענני סּלּוק (לא ְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָֹֹ

ּביׂשראל. להּלחם רׁשּות ׁשּנּתנה הרׁשם את ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹיצרה

(àî):äðîìöa eðçiå øää øäî eòñiå©¦§−¥´Ÿ¨¨®©©«£−§©§Ÿ¨«

(áî):ïðeôa eðçiå äðîìvî eòñiå©¦§−¦©§Ÿ¨®©©«£−§«Ÿ

(âî):úáàa eðçiå ïðetî eòñiå©¦§−¦®Ÿ©©«£−§Ÿ«Ÿ

b·¯:לה  ÔÈˆÚa B¯Le ‰¯·ÚÓ eÏËe¿»≈«¿…»¿¿∆¿…»∆

„ˆÔלו  ‡¯a„Óa B¯Le ¯·b ÔÈˆÚÓ eÏËe¿»≈∆¿…»∆¿¿«¿¿»¿ƒ
:Ì˜¯ ‡È‰ƒ¿»

ÈÙÈÒaלז  ‡¯eË ¯‰a B¯Le Ì˜¯Ó eÏËe¿»≈¿»¿¿…»ƒ¿»≈
:ÌB„‡„ ‡Ú¯‡«¿»∆¡

ÓÈÓ¯‡לח  ÏÚ ‡¯eË ¯‰Ï ‡‰k Ô¯‰‡ ˜ÏÒe¿≈«¬…«¬»¿…»«≈¿»
Èa ˜tÓÏ ÔÈÚa¯‡ ˙La Ônz ˙ÈÓe ÈÈ„«¿»ƒ«»ƒ¿««¿¿ƒ¿≈«¿≈
‰‡MÓÁ ‡Á¯Èa ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿»¬ƒ»»

:‡Á¯ÈÏ „Áa¿«¿«¿»

k„לט  ÔÈL ˙Ï˙e ÔÈ¯NÚÂ ‰‡Ó ¯a Ô¯‰‡Â¿«¬…«¿»¿«¿ƒ¿«¿ƒ«
:‡¯eË ¯B‰a ˙ÈÓƒ¿»

È˙·מ  ‡e‰Â „¯Ú„ ‡kÏÓ ‰‡Úk ÚÓLe¿«¿«¬»»«¿»«¬»¿»≈
:Ï‡¯NÈ Èa È˙ÈÓa ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a ‡ÓB¯„aƒ¿»¿«¿»ƒ¿»«¿≈≈¿≈ƒ¿»≈

ÓÏˆa‰:מא  B¯Le ‡¯eË ¯‰Ó eÏËe¿»≈…»¿¿«¿…»

ÔeÙa:מב  B¯Le ‰ÓÏvÓ eÏËe¿»ƒ«¿…»¿¿…

a‡·˙:מג  B¯Le ÔetÓ eÏËe¿»ƒ…¿¿……
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(ãî):áàBî ìeáâa íéøáòä éiòa eðçiå úáàî eòñiå©¦§−¥«Ÿ®Ÿ©©«£²§¦¥¬¨«£¨¦−¦§¬¨«

i"yx£ÌÈ¯·Ú‰ ÈiÚa∑ּכמֹו וגּלים, חרבֹות א)לׁשֹון הּׂשדה",(מיכה "לעי עט): לעּיים"(תהילים אתֿירּוׁשלים "ׂשמּו :. ¿ƒ≈»¬»ƒְְְְְְֳִִִִִֶֶַַַָָָָ

(äî):ãb ïáéãa eðçiå íéiòî eòñiå©¦§−¥«¦¦®©©«£−§¦¬Ÿ¨«

(åî):äîéúìác ïîìòa eðçiå ãb ïáécî eòñiå©¦§−¦¦´Ÿ¨®©©«£−§©§¬Ÿ¦§¨¨«§¨

(æî)íéøáòä éøäa eðçiå äîéúìác ïîìòî eòñiå©¦§−¥«©§´Ÿ¦§¨¨®§¨©©«£²§¨¥¬¨«£¨¦−
:Báð éðôì¦§¥¬§«

(çî)ìò áàBî úáøòa eðçiå íéøáòä éøäî eòñiå©¦§−¥«¨¥´¨«£¨¦®©©«£Æ§©«§´Ÿ½̈©−
:Bçøé ïcøé©§¥¬§¥«

(èî)íéhMä ìáà ãò úîLéä úéaî ïcøiä-ìò eðçiå©©«£³©©©§¥Æ¦¥´©§¦½Ÿ©−¨¥´©¦¦®
ñ :áàBî úáøòa§©§−Ÿ¨«

i"yx£ÌÈhM‰ Ï·‡ „Ú ˙ÓLÈ‰ ˙ÈaÓ∑לּמד ּכאן ƒ≈«¿ƒ…«»≈«ƒƒְִֶָ
י"ב  יׂשראל מחנה ּבר ׁשעּור ּבר רּבה ּדאמר מיל, ְְֲִִִֵֵַַַַַָָָ

וכּו'": אתרא ההּוא לי חזי "לדידי ‡·Ïחנה: ְְְֲִִִֵַַָָָ»≈
ÌÈhM‰∑ אבל" ׁשּטים ׁשל ׁשמֹומיׁשֹור ". «ƒƒְִִִֵֶָ

ß fenz g"k iying mei ß

(ð)ïcøé-ìò áàBî úáøòa äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¯§Ÿ̈²¤¤−§©§´Ÿ¨®©©§¥¬
:øîàì Bçøé§¥−¥«Ÿ

(àð)ízà ék íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¦¬©¤²
:ïòðk õøà-ìà ïcøiä-úà íéøáò«Ÿ§¦¬¤©©§¥−¤¤¬¤§¨«©

i"yx£ÌzL¯B‰Â 'B‚Â Ôc¯i‰Œ˙‡ ÌÈ¯·Ú Ìz‡ Èkƒ«∆…¿ƒ∆««¿≈¿¿«¿∆
'B‚Â∑ּכ אּלא ?ּכ על הזהרּו ּפעמים ּכּמה והלא ¿ְְֲֲִֶַַַָָָָָֹֻ

ּבּיּבׁשה, ּבּירּדן עֹוברים ּכׁשאּתם מׁשה: להם ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹאמר

וׁשֹוטפין  ּבאין מים – לאו ואם ּתעברּו. ְְְְְִִִִֵַַַַַָָעלֿמנתּֿכן
ּבעֹודם אתכ  יהֹוׁשע להם ׁשאמר מצינּו וכן ם; ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָֻ

.ּבּירּדן  ְֵַַ

(áð)íëéðtî õøàä éáLé-ìk-úà ízLøBäå§¸©§¤¹¤¨«§¥³¨¨̧¤Æ¦§¥¤½
íúëqî éîìö-ìk úàå íúikNî-ìk úà ízãaàå§¦̧©§¤½¥−¨©§¦Ÿ¨®§¥̧¨©§¥³©¥«Ÿ¨Æ

:eãéîLz íúBîa-ìk úàå eãaàz§©¥½§¥¬¨¨«−̈©§¦«

ÌeÁ˙aמד  È‡¯·Ú ˙f‚Óa B¯Le ˙·‡Ó eÏËe¿»≈……¿ƒ¿ƒ«¬»»≈ƒ¿
:·‡BÓ»

‚„:מה  Ô·È„a B¯Le ‡˙f‚nÓ eÏËe¿»ƒ¿ƒ»»¿¿ƒ…»

ÓÈ˙Ï·c‰:מו  ÔÓÏÚa B¯Le „b Ô·ÈcÓ eÏËe¿»ƒƒ…»¿¿«¿…ƒ¿»»¿»

È¯eËaמז  B¯Le ‰ÓÈ˙Ï·„ ÔÓÏÚÓ eÏËe¿»≈«¿…ƒ¿»»¿»¿¿≈
:B· Ì„˜c È‡¯·Ú„«¬»»≈ƒ√»¿

i¯LÈÓa‡מח  B¯Le È‡¯·Ú„ È¯ehÓ eÏËe¿»ƒ≈«¬»»≈¿¿≈¿«»
:BÁ¯È„ ‡c¯È ÏÚ ·‡BÓ„¿»««¿¿»ƒ≈

LÈÓ¯מט  „Ú ˙BÓÈLÈ ˙ÈaÓ ‡c¯È ÏÚ B¯Le¿««¿¿»ƒ≈¿ƒ«≈«
:·‡BÓ„ ‡i¯LÈÓa ÔÈhLƒƒ¿≈¿«»¿»

ÏÚנ  ·‡BÓ„ ‡i¯LÈÓa ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈¿«»¿»«
:¯ÓÈÓÏ BÁ¯È„ ‡c¯È«¿¿»ƒ≈¿≈»

‡¯Èנא  ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¬≈
:ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡Ï ‡c¯È ˙È ÔÈ¯·Ú Ôez‡«»¿ƒ»«¿¿»¿«¿»ƒ¿»«

˜„ÔBÎÈÓנב  ÔÓ ‡Ú¯‡ È·˙È Ïk ˙È ÔeÎ¯˙˙e¿»¿»»»¿≈«¿»ƒ√»≈
ÈÓÏˆ Ïk ˙ÈÂ ÔB‰˙c‚Ò ˙Èa Ïk ˙È Ôe„·˙Â¿≈¿»»≈ƒ¿«¿¿»»«¿≈
:ÔeˆLz ÔB‰˙Óa Ïk ˙ÈÂ Ôe„·z ÔB‰˙ÎzÓ«¿«¿≈¿¿»»»«¿¿≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(áð.'Bâå ízLøBäåxn`W mbde §©§¤§©£©¤¨©
oinnr 'fA aEzMd(f"h 'k mixaC)`l ©¨§£¨¦§¨¦Ÿ

aEzMd xAcn o`M ,dnWp lM dIgz§©¤¨§¨¨¨§©¥©¨

dfle ,mW oi`vnPd oinnr 'Gn uEg¦£¨¦©¦§¨¦¨§¨¤
xnFl wCwCux`d iaWi lM z`xnFl ¦§¥©¤¨§¥¨¨¤©

xWt` F` .oinnr 'Gn mpi`W ENt £̀¦¤¥¨¦£¨¦¤§¨

mBxdl mdA gM oi`W dO` lr xfFgW¤¥©ª¨¤¥Ÿ©¨¤§¨§¨
mdn EgiPi `le mWixFdl ElCYWIW¤¦§©§§¦¨§Ÿ©¦¥¤

:ux`Abp dxez ¨¨¤
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i"yx£ÌzL¯B‰Â∑ וגרׁשּתם.Ì˙ikNÓ∑:ּכתרּגּומֹו ¿«¿∆ְְֵֶַ«¿ƒ…»ְְַ

הּקרקע  את מסּככין ׁשהיּו ׁשם על סגּדתהֹון", ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָ"ּבית
ּבפּׁשּוט  עליהם להׁשּתחוֹות ׁשיׁש ׁשל אבנים ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַָּברצּפת

ּכדכתיב ורגלים, כו)ידים לא (ויקרא מׂשּכית "ואבן : ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָֹ
ּבארצכם  עליה"תּתנּו ∑Ì˙ÎqÓ.להׁשּתחֹות ְְְְְְֲִִֶֶַַָָ«≈…»

מּתכתהֹון  .ּכתרּגּומֹו: ְְְְַַַ

(âð)ézúð íëì ék da-ízáLéå õøàä-úà ízLøBäå§«©§¤¬¤¨−̈¤¦«©§¤¨®¦¬¨¤²¨©¬¦
:dúà úLøì õøàä-úà¤¨−̈¤¨¤¬¤Ÿ¨«

i"yx£ı¯‡‰Œ˙‡ ÌzL¯B‰Â∑"ויׁשבּתםּֿבּה" ואז מּיֹוׁשביה, אֹותּה ּבּה"והֹורׁשּתם" להתקּים ּתּוכלּו ואם – , ¿«¿∆∆»»∆ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
ּבּה להתקּים ּתּוכלּו לא – .לאו ְְְִֵַָָֹ

(ãð)íëéúçtLîì ìøBâa õøàä-úà ízìçðúäå§¦§©«©§¤Á¤¨¨̧¤§¹̈§¦§§«Ÿ¥¤À
Búìçð-úà èéòîz èòîìå Búìçð-úà eaøz áøì̈©º©§³¤©«£¨Æ§©§©Æ©§¦´¤©«£¨½
úBhîì äéäé Bì ìøBbä änL Bì àöé-øLà ìà¤Á£¤¥̧¥¬¨²¨©−̈´¦«§¤®§©¬

:eìçðúz íëéúáà£«Ÿ¥¤−¦§¤¨«
i"yx£‰nL BÏ ‡ˆÈŒ¯L‡ Ï‡∑:זה הּוא קצר מקרא ∆¬∆≈≈»»ְִֶָָָ

יהיה" "לֹו הּגֹורל, ׁשּמה" לֹו יצא "אׁשר מקֹום .אל ְֲִֵֵֶֶֶַָָָָ
ÌÎÈ˙·‡ ˙BhÓÏ∑(קיז חׁשּבֹון (ב"ב מצרים.לפי יֹוצאי ¿«¬…≈∆ְְְְִִִֵֶַ

ּגבּולין ּדב  עׂשר ּבׁשנים אחר: הּׁשבטים ר .ּכמנין ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָ

(äð)äéäå íëéðtî õøàä éáLé-úà eLéøBú àì-íàå§¦¸Ÿ¦¹¤«§¥´¨»̈¤»¦§¥¤¼§¨¨Æ
íðéðöìå íëéðéòa íékNì íäî eøéúBz øLà£¤´¦´¥¤½§¦¦Æ§¥´¥¤½§¦§¦¦−
íéáLé ízà øLà õøàä-ìò íëúà eøøöå íëécöa§¦¥¤®§¨«§´¤§¤½©¨¾̈¤£¤¬©¤−«§¦¬

:dä«
i"yx£Ì‰Ó e¯È˙Bz ¯L‡ ‰È‰Â∑ לכם .לרעה יהיה ¿»»¬∆ƒ≈∆ְְִֶֶָָָ

ÌÎÈÈÚa ÌÈkNÏ∑ ּתרּגּום עיניכם. המנּקרים ליתדֹות ¿ƒƒ¿≈≈∆ְְְִִֵֵֵֶַַַ
"סיּכיא" יתדֹות: ּבֹו∑ÌÈˆÏÂ.ׁשל ּפֹותרים ְִֵֶָָ¿ƒ¿ƒƒְִ

מסּוכת  לׁשֹון לסּגר הּפֹותרים אתכם הּסֹוככת קֹוצים ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַֹ
ובא  יֹוצא מאין אתכם ‡˙ÌÎ.ולכלא e¯¯ˆÂ∑ ְְְִֵֵֵֶֶָָֹ¿»¿∆¿∆

.ּכתרּגּומֹו ְְַ

(åð)äNòà íäì úBNòì éúénc øLàk äéäå§¨À̈©«£¤¬¦¦²¦©«£¬¨¤−¤«¡¤¬
ô :íëì̈¤«

ãì(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

‡¯Èנג  da Ôe·˙È˙Â ‡Ú¯‡ È·˙È ˙È ÔeÎ¯˙˙e¿»¿»»¿≈«¿»¿≈¿«¬≈
:d˙È ˙¯ÈÓÏ ‡Ú¯‡ ˙È ˙È·‰È ÔBÎÏ¿¿»ƒ»«¿»¿≈«»«

ÔBÎ˙ÈÚ¯ÊÏנד  ‡·„Ú· ‡Ú¯‡ ˙È ÔeÒÁ˙Â¿«¿¿»«¿»¿«¿»¿«¿¬«¿
È¯ÈÚÊÏÂ ÔB‰zÒÁ‡ ˙È ÔebÒz È‡ÈbÒÏ¿«ƒ≈«¿»«¬«¿¿¿ƒ¿ƒ≈
Ônz dÏ ˜BtÈ„Ï ÔB‰zÒÁ‡ ˙È Ôe¯ÈÚÊz«¿ƒ»«¬«¿¿ƒ¿ƒ≈«»
ÔBÎ˙‰·‡ ÈË·LÏ È‰È dÏ Èc ‡·„Ú«¿»ƒ≈¿≈¿ƒ¿≈¬»«¿

:ÔeÒÁz«¿¿

ÔÓנה  ‡Ú¯‡ È·˙È ˙È ÔeÎ¯˙˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»¿»¿»»¿≈«¿»ƒ
ÔÚÈÒÏ ÔB‰pÓ Ôe¯‡L˙ Èc È‰ÈÂ ÔBÎÈÓ„√̃»≈ƒ≈ƒ«¿¬ƒ¿¿ƒ«
ÔBÎt˜Ó ÔÈ¯MÓÏe ÔBÎÈÏ·˜Ï ÔÈÊ ÔÏË»¿«¿«»»¿≈¿«ƒ¿««¿«¿
:da ÔÈ·˙È Ôez‡ Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ ÔBÎÏ Ôe˜ÈÚÈÂƒƒ¿««¿»ƒ«»¿ƒ«

‡aÚ„נו  ÔB‰Ï „aÚÓÏ ˙È·LÁ È„ ‡Ók È‰ÈÂƒ≈¿»ƒ¬»ƒ¿∆¿«¿∆¿≈
:ÔBÎÏ¿

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(âð.'Bâå ízáLéå 'Bâå úà ízLøBäå§©§¤¤§¦©§¤§
`id devOdW WxR l"f i"Wx©¦¥¥¤©¦§¨¦
,dghad `Ed mYaWie la` mYWxFde§©§¤£¨¦©§¤©§¨¨
`id devOdW WxR l"f o"Anxe§©§¨¥¥¤©¦§¨¦

xnFl Eknq o`MnE mYaWie(.i"w zFAzM) ¦©§¤¦¨¨§©§ª

hWR d`xpe .l`xUi ux`l oilrn lMd©Ÿ©£¦§¤¤¦§¨¥§¦§¤§©
xn` xnBX dOn i"Wx ixacM aEzMd©¨§¦§¥©¦¦©¤¨©Ÿ¤

mkl iM'Fbe,Dz` zWxldaiWid m`e ¦¨¤§¨¤¤Ÿ¨§¦©§¦¨
xTrA zFlzl Fl did devOd `id¦©¦§¨¨¨¦§§¦©
zaWl 'Fbe mkl iM xnFle devOd©¦§¨§©¦¨¤§¨¤¤

:DAcp dxez ¨
(äð.'Bâå äéäå 'Bâå eLéøBú àì íàå§¦Ÿ¦§§¨¨§

l"f mdixacl(:'i dNbn)lM Exn`W §¦§¥¤§¦¨¤¨§¨
dgnU oFWl `Ed dide xn`PW mFwn̈¤¤¡©§¨¨§¦§¨
ExizFi mdW mbdW xnFl oEMzp o`M̈¦§©¥©¤£©¤¥¦
mdA dgnVde oFvxd cvl mzF`¨§©¨¨§©¦§¨¨¤

EidIW mxVan `Ed mdikxvlmiMUl §¨§¥¤§©§¨¤¦§§¦¦
:'Fbe§

.'Bâå õøàä ìò íëúà eøøöå`l WExR §¨£¤§¤©¨¨¤§¥Ÿ
ux`dn wlgA EwifgIW caNn¦§©¤©£¦§¥¤¥¨¨¤

mzikGW wlg mB `N` FA mzikf `NW¤Ÿ§¦¤¤¨©¥¤¤§¦¤
FA mYaWie mY` FAmkz` Exxvelr ©¤¦©§¤§¨£¤§¤©

E`v EnEw xnFl FA miaWFi mY`W wlg¥¤¤©¤§¦©§
zaY WExtE ,EPOn,lrFxnF` KxcM'k) ¦¤¥¥©©§¤¤§

(c"kxW` lr ,iR z` mzixn xW` lr©£¤§¦¤¤¦©£¤
mYWCw `l(`"p a"l mixaC):dp dxez Ÿ¦©§¤§¨¦

(åð.'Bâå éúénc øLàkiYaWg WExR ©£¤¦¦¦§¥¨©§¦
mziUr `l mY`e mkl Ff izevnA§¦§¨¦¨¤§©¤Ÿ£¦¤
mEIw `lA zcnFr iYaWgn x`Xze§¦¨¥©§©§¦¤¤§Ÿ¦

(dniwe)[dnIw`e]:mdA` dxez §¦¨¨£©¥¨¨¤
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(á)íéàa ízà-ék íäìà zøîàå ìàøNé éða-úà åö©º¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½¦«©¤¬¨¦−
äìçða íëì ìtz øLà õøàä úàæ ïòðk õøàä-ìà¤¨¨´¤§¨®©Ÿ́¨À̈¤£¤̧¦³Ÿ¨¤Æ§©«£½̈

:äéúìáâì ïòðk õøà¤¬¤§©−©¦§ª«Ÿ¤«¨
i"yx£'B‚Â ÌÎÏ Ïtz ¯L‡ ı¯‡‰ ˙‡Ê∑ ׁשהרּבה לפי …»»∆¬∆ƒ…»∆¿ְְִֵֶַ

לארץ, ּבחּוצה נֹוהגֹות ואין ּבארץ נֹוהגֹות ְְְֲֲִֵֶֶָָָָָמצוֹות
מצרני  לכּתב הצר:ל לֹומר סביב. רּוחֹותיה ּגבּולי ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָֹֻ

נֹוהגֹות  הּמצוֹות ולפנים, הּללּו הּגבּולים Ïtz.מן ְְְְֲִִִִִַַַָƒ…
ÌÎÏ∑ לׁשֹון חלּוּקה נקראת ּבגֹורל, ׁשּנתחּלקה ׁשם על »∆ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָ

ׁשהּפיל  עלֿידי אֹומר: אּגדה' ּו'מדרׁש ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָנפילה.
מן  אּמֹות ׁשבעים ׁשל ׂשריהם ְִִִֵֶֶַָָָֻהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא
ּבהם  אין ראה, לֹו: אמר מׁשה, לפני ּוכפתן ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹהּׁשמים

ּכח! .עֹוד ַֹ

(â)íBãà éãé-ìò ïö-øaãnî áâð-úàt íëì äéäå§¨¨̧¨¤¯§©¤²¤¦¦§©¦−©§¥´¡®
:äîã÷ çìnä-íé äö÷î áâð ìeáb íëì äéäå§¨¨³¨¤Æ§´¤½¤¦§¥¬¨«©¤−©¥«§¨

i"yx£·‚Œ˙‡t ÌÎÏ ‰È‰Â∑ מן אׁשר ּדרֹומית רּוח ¿»»»∆¿«∆∆ְֲִִֶַ
לּמערב  אדֹום ∑ÔˆŒ¯a„nÓ.הּמזרח אצל אׁשר ְֲִַַַָָƒƒ¿«ƒֱֲֵֶֶ

ּדרֹומיתֿמזרחית  מקצֹוע ּתׁשעת מתחלת ארץ ׁשל ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָ
ארצֹות  ׁשלׁש ּכיצד? ׁשל הּמּטֹות. ּבדרֹומּה יֹוׁשבֹות ְְֲִֵֶַַַָָָֹ

וארץ  מצרים, ארץ קצת זֹו: אצל זֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָארץֿיׂשראל
ּבמקצֹוע  מצרים ארץ ּכּלּה; מֹואב וארץ ּכּלּה, ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָֻֻאדֹום
"מעצמֹון  זֹו: ּבפרׁשה ׁשּנאמר ְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָָּדרֹומיתֿמערבית,
מצרים  ונחל הּיּמה". תֹוצאֹותיו והיּו מצרים ְְְְְְִִִִַַַַַָָָָָָנחלה

ׁשּנאמר מצרים, ארץ ּכל ּפני על מהּל יג)היה :(יהושע ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ארץ מןֿהּׁשיחֹור  ּבין ּומפסיק מצרים. עלּֿפני אׁשר ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַ

הּמזרח, לצד אצלּה אדֹום וארץ לארץֿיׂשראל, ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָמצרים
לּמזרח, הּדרֹום ּבסֹוף אדֹום ארץ אצל מֹואב ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָוארץ
לקרב  הּמקֹום רצה אם מּמצרים, יׂשראל ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָּוכׁשּיצאּו
לצד  הּנילּוס את מעבירם היה לארץ, ּכניסתם ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָאת
ׁשּנאמר  וזהּו ּכן; עׂשה ולא לארץֿיׂשראל, ּובאין ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹצפֹון

יג) ׁשהם (שמות ּפלׁשּתים", ארץ ּדר אלהים נחם "ולא :ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶָָֹֹ
ּכענין  – ּכנען ארץ ׁשל ּבמערבּה הּים על ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָיֹוׁשבים

ּבּפלׁשּתים ב)ׁשּנאמר ּגֹוי (צפניה הּים חבל "יׁשבי : ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָֹ
והֹוציאם  הסּבן אּלא ,הּדר אֹותֹו נחם ולא ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹּכרתים".

יחזקאל ׁשּקראֹו והּוא הּמדּבר, אל ּדרֹומה יחזקאל ּדר) ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָ
יֹוׁשבֹות כ) אּמֹות ּכּמה ׁשהיּו לפי העּמים", "מדּבר :ְְְִִִֶַַַָָָֻ

מזרח  ּכלּפי המערב מן ּדרֹומֹו אצל והֹולכין ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָּבצּדֹו
ּובּקׁשּו אדֹום, ארץ ׁשל לדרֹומּה ׁשּבאּו עד ְְֱִִִֶֶֶֶַָָָּתמיד,
לארץ  ּולהּכנס ארצֹו ּדר לעבר ׁשּיּניחם אדֹום ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹמּמל
ּדרֹומּה ּכל את לסּבב והצרכּו רצה. ולא רחּבּה, ְְְְְְְִֶֶֶָָָָָָֹֹֻּדר

ּבֹו עד אדֹום, ׁשּנאמר ׁשל מֹואב, ארץ ׁשל לדרֹומּה אם ְֱֱִֶֶֶֶֶֶַַָָָ
יא) אבה".(שופטים ולא ׁשלח מֹואב אלֿמל "וגם :ְְֶֶֶַַָָָָֹ

הפכּו ּומּׁשם סֹופּה, עד מֹואב ׁשל ּדרֹומּה ּכל ְְְְִֶַָָָָָָָוהלכּו
ׁשּלּה מזרחי מצר ּכל ׁשּסבבּו עד לּצפֹון ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּפניהם
סיחֹון  ארץ את מצאּו מזרחּה, את ּוכׁשּכּלּו ְְְְְִִִֶֶֶֶֶָָָָָלרחּבּה;
והּירּדן  ּכנען ארץ ׁשל ּבמזרחּה יֹוׁשבין ׁשהיּו ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָועֹוג,

ּביפּתח ׁשּנאמר וזהּו ּביניהם; "וּיל(שם)מפסיק : ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ
מֹואב  ואתֿארץ אדֹום אתֿארץ וּיסב וּיבא ּבּמדּבר , ְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

סיחֹון  ארץ את וכבׁשּו מֹואב". לארץ ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָמּמזרחֿׁשמׁש
עד  וקרבּו מֹואב, ארץ ׁשל ּבצפֹונּה ׁשהיתה ְְְְְִֶֶֶֶַָָָָָועֹוג,
ארץ  ׁשל מערבית צפֹונית מקצֹוע ּכנגד והּוא ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָהּירּדן,
– למערב הּירּדן ׁשּבעבר ּכנען ׁשארץ נמצא, ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָמֹואב.

ׁשּלּה ּדרֹומיתֿמזרחית מקצֹוע אדֹום היה .אצל ְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָ

(ã)øáòå íéaø÷ò äìòîì áâpî ìeábä íëì áñðå§¨©´¨¤Á©§¸¦¤¹¤§©«£¥³©§©¦Æ§¨´©
àöéå òðøa Lã÷ì áâpî åéúàöBz eéäå äðö¦½¨§¨Æ«§Ÿ½̈¦¤−¤§¨¥´©§¥®©§¨¨¬

:äðîöò øáòå øcà-øöç£©©−̈§¨©¬©§«Ÿ¨
i"yx£ÌÈa¯˜Ú ‰ÏÚÓÏ ·‚pÓ Ïe·b‰ ÌÎÏ ·ÒÂ∑ ¿»«»∆«¿ƒ∆∆¿«¬≈«¿«ƒ

ׁשּלא  מלּמד "ויצא" אֹו "ונסב" ׁשּנאמר מקֹום ְְְֱֵֶֶֶַַַָָָָָֹּכל
הּמצר  יֹוצא לחּוץ. ויֹוצא הֹול אּלא ׁשוה הּמצר ְֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהיה

לצד  ועֹובר ועֹוקם למערב ּבאלכסֹון עֹולם ׁשל צפֹונֹו ְְְְְְֲֲֵֵֶַַַַָָ
מעלה  נמצא עקרּבים. מעלה ׁשל ּבדרֹומּה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָהּמצר

לפנים  הּמצר עקרּבים ˆ‰.מן ¯·ÚÂ∑ צין ּכמֹואל , ְְִִִִֵַַַָ¿»«ƒ»ְִֶ

ÂÈ˙‡ˆBz."מצרימה" eÈ‰Â∑ ׁשל ּבדרֹומּה קצֹותיו, ְְִַָ¿»¿…»ְְִֶָָ
ּברנע  c‡Œ¯ˆÁ¯.קדׁש ‡ˆÈÂ∑ הּמצר מתּפּׁשט ְֵֵַַָ¿»»¬««»ְִֵֵַַָ

עֹולם  ׁשל צפֹון לצד ּבאלכסֹון ּומרחיב עֹוד ונמׁש ְְְְְֲִִֶַַַַָָָ
ּומּׁשם  לעצמֹון ּומּׁשם לחצרֿאּדר לֹו ּובא ְְְֲֲִִַַַַַָָָָָלמערב

ּכאן  האמּור "נסב" ּולׁשֹון מצרים. ׁשּכתב לנחל לפי ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָ
את  מּׁשעבר להרחיב ׁשהתחיל חצרֿאּדר", ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָ"ויצא

‡Ôezב  È¯‡ ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ˙È „wt«≈»¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¬≈«
‚Ït˙˙ Èc ‡Ú¯‡ ‡c ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡Ï ÔÈÏÚ»ƒ¿«¿»ƒ¿»«»«¿»ƒƒ¿¿≈
:‡‰ÓeÁ˙Ï ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡ ‡ÒÁ‡a ÔBÎÏ¿¿«¬»»«¿»ƒ¿««ƒ¿»»

ÏÚג  Ôˆ„ ‡¯a„nÓ ‡ÓB¯c Áe¯ ÔBÎÏ È‰ÈÂƒ≈¿«¿»ƒ«¿¿»¿ƒ«
‡ÓB¯c ÌeÁz ÔBÎÏ È‰ÈÂ ÌB„‡ ÈÓeÁz¿≈¡ƒ≈¿¿¿»

:‡Óec˜ ‡ÁÏÓ„ ‡nÈ ÈÙÈqÓƒ¿»≈«»¿ƒ¿»ƒ»

˜ÒÓÏ‡ד  ‡ÓB¯cÓ ‡ÓeÁz ÔBÎÏ ¯ÁÒÈÂ¿«¿«¿¿»ƒ¿»¿«¿»»
È‰B˜tÓ ÔB‰ÈÂ ÔˆÏ ¯·ÚÈÂ ÌÈa¯˜Ú„¿«¿«ƒƒƒ«¿ƒƒ«¿»ƒ
¯c‡ ¯ˆÁÏ ˜BtÈÂ ‰‡Èb Ì˜¯Ï ‡ÓB¯cÓƒ¿»ƒ¿«≈»¿ƒ«¬««»

:ÔÓˆÚÏ ¯·ÚÈÂƒƒ«¿«¿…



סט irqnÎzehn zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye fenz g"k iying meil inei xeriy
צפֹון  לצד ׁשּבלטה רצּועה אֹותּה ורחב ּברנע. ְְְְְֵֵֶַַַַָָָָָָֹקדׁש

עצמֹון  עד ּברנע מּקדׁש נתקּצר היתה והלאה ּומּׁשם , ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָ
ּומּׁשם  מצרים, לנחל לֹו ּובא הּדרֹום לצד ונסב ְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָהּמצר

מערבּה מצר ׁשהּוא הּגדֹול, הּים אל הּמערב ְֲֲֶֶֶֶַַַַַַָָָָָלצד
ּבמקצֹוע  מצרים ׁשּנחל נמצא, יׂשראל. ארץ ּכל ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשל

ּדרֹומית  .מערבית ְֲִִַָ

(ä)åéúàöBú eéäå íéøöî äìçð ïBîöòî ìeábä áñðå§¨©¯©§²¥«©§−©´§¨¦§¨®¦§¨¬«§Ÿ−̈
:äniä©¨«¨

i"yx£‰ni‰ ÂÈ˙‡ˆB˙ eÈ‰Â∑ והלאה מּׁשם הּמערב לצד מארי נגב  ּגבּול עֹוד ׁשאין הּמערב, מצר  .אל ¿»¿…»«»»ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

(å)äéäi-äæ ìeáâe ìBãbä íiä íëì äéäå íé ìeáâe§´½̈§¨¨¬¨¤²©¨¬©¨−§®¤¦«§¤¬
:íé ìeáb íëì̈¤−§¬¨«

i"yx£ÌÈ Ïe·‚e∑?מהּו מערבי ‰ÏB„b.ּומצר Ìi‰ ÌÎÏ ‰È‰Â∑ למצר.Ïe·‚e∑ אף הּנּסין הּים, ׁשּבתֹו ¿»ֲִֵַַַָ¿»»»∆«»«»ְֵָ¿ְִִֶַַַָ
"איזל"ש" ׁשּקֹורין אּיים והם הּגבּול, מן .הם ְְִִִִֵֵֶַ

(æ)eàúz ìãbä íiä-ïî ïBôö ìeáb íëì äéäi-äæå§¤¦«§¤¬¨¤−§´¨®¦©¨Æ©¨½Ÿ§¨¬
:øää øä íëì̈¤−¬Ÿ¨¨«

i"yx£ÔBÙˆ Ïe·‚∑ צפֹון e‡˙z.מצר Ï„b‰ Ìi‰ŒÔÓ ¿»ֶֶָƒ«»«»…¿»
¯‰‰ ¯‰ ÌÎÏ∑ מערבית צפֹונית ּבמקצֹוע ׁשהּוא »∆…»»ְְְֲִִִֶַַָ

הּים  מרחב ויׁש הּים, לתֹו ונכנס מׁשּפיע ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָֹֹוראׁשֹו
הימּנּו הימּנּולפנים לכם ∑e‡˙z.וחּוצה ּתׁשּפעּו ְְִִֵֵֶֶָ¿»ְְֶַָ

ההר  הר  אל  לּצפ ֹון, מּמערב  לׁשֹון ∑e‡˙z.לנטֹות ְֲִִֶַַָָָָֹ¿»ְ
ּכמֹו יב)סּבה, ב הרצים",(ד"ה "אלּֿתא מ): "ותאי (יחזקאל : ְְִִֵֶָָָָָ

מּסב  ׁשהּוא "אנפנדי"ץ", ׁשּקֹורין הּיציע, – ִִֶֶַַַַַָָֻהּׁשער"
.ּומׁשּפע  ְָֻ

(ç)ìábä úàöBz eéäå úîç àáì eàúz øää øäî¥´Ÿ¨½̈§¨−§´Ÿ£¨®§¨²«§¬Ÿ©§ª−
:äããö§¨«¨

i"yx£¯‰‰ ¯‰Ó∑ לצד הּצפֹון מצר אל ותלכּו ּתסּבּו ≈…»»ְְְֵֶֶֶַַָָֹ
אנטּוכיא  זֹו חמת" ּב"לבא ותפּגעּו Bzˆ‡˙.הּמזרח, ְְְְְְְֲִִִַַָָָֹ¿…

Ï·b‰∑ ּתֹוצאֹות" ׁשּנאמר מקֹום ּכל הּגבּול. סֹופי «¿Àְְֱֵֶֶַַָָ
להּלן  עֹובר ואינֹו לגמרי ׁשם ּכלה הּמצר אֹו ְְְְְֵֵֵֵֶַַַַָָָָהּגבּול",

לאחֹוריו  ויֹוצא ּומרחיב מתּפּׁשט מּׁשם אֹו ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָּכלל,
הראׁשֹון. הרחב מן יֹותר ּבאלכסֹון להּלן ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֹלהּמׁש
ׁשּׁשם  "ּתֹוצאת", קראֹו הראׁשֹון הּמּדה רחב ְְְְִִִֶַַַָָָָֹֹּולענין

מּדה ּכלתה  .אֹותּה ְִָָָָ

(è)ïðéò øöç åéúàöBú eéäå äðøôæ ìábä àöéå§¨¨³©§ªÆ¦§½Ÿ¨§¨¬«§Ÿ−̈£©´¥®̈
:ïBôö ìeáb íëì äéäi-äæ¤¦«§¤¬¨¤−§¬¨«

i"yx£ÔÈÚ ¯ˆÁ ÂÈ˙‡ˆB˙ eÈ‰Â∑.צפֹוניתֿמזרחית ּבמקצֹוע עינן חצר ונמצאת הּצפֹוני, הּמצר סֹוף היה הּוא ¿»¿…»¬«≈»ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָ
הּמזרחי  מצר אל לכם התאּויתם .ּומּׁשם ְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

(é):äîôL ïðéò øöçî äîã÷ ìeáâì íëì íúéeàúäå§¦§©¦¤¬¨¤−¦§´¥®§¨¥«£©¬¥−̈§¨«¨

i"yx£Ì˙Èe‡˙‰Â∑"ּתתאּו" ּכמֹו ּונטּיה, הסּבה הרבלה ∑ÓÙL‰.לׁשֹון ּומּׁשם הּמזרחי, .ּבּמצר ¿ƒ¿«ƒ∆ְְְְֲִֵָָָ¿»»ְְִִִִֵַַָָָָָ

(àé)ãøéå ïéòì íãwî äìáøä íôMî ìábä ãøéå§¨©̧©§ª¯¦§¨²¨«¦§−̈¦¤´¤¨¨®¦§¨©´
:äîã÷ úøpk-íé óúk-ìò äçîe ìábä©§ªÀ¨¨²©¤¬¤¨«¦¤−¤¥«§¨

„ÌÈ¯ˆÓה  ‡ÏÁÏ ÔBÓˆÚÓ ‡ÓeÁz ¯ÁÒÈÂ¿«¿«¿»≈«¿¿«¬»¿ƒ¿»ƒ
:‡nÈÏ È‰B˜tÓ ÔB‰ÈÂƒ«¿»ƒ¿«»

¯a‡ו  ‡nÈ ÔBÎÏ È‰ÈÂ ‡·¯ÚÓ ÌeÁ˙e¿««¿»ƒ≈¿«»«»
:‡·¯ÚÓ ÌeÁz ÔBÎÏ È‰È ÔÈc dÓeÁ˙e¿≈≈¿≈¿¿««¿»

¯a‡ז  ‡nÈ ÔÓ ‡etˆ ÌeÁz ÔBÎÏ È‰È ÔÈ„Â¿≈¿≈¿¿ƒ»ƒ«»«»
:‡¯eË ¯‰Ï ÔBÎÏ ÔeeÎz¿«¿¿¿…»

ÔB‰ÈÂח  ˙ÓÁ ÈËÓÏ ÔeeÎz ‡¯eË ¯‰Ó≈…»¿«¿ƒ¿≈¬»ƒ
:„„ˆÏ ‡ÓeÁ˙„ È‰B˜tÓ«¿»ƒƒ¿»ƒ¿»

È‰B˜tÓט  ÔB‰ÈÂ ÔB¯ÙÊÏ ‡ÓeÁz ˜BtÈÂ¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ«¿»ƒ
:‡etˆ ÌeÁz ÔBÎÏ È‰È ÔÈc ÔÈÚ ¯ˆÁÏ«¬«≈»≈¿≈¿¿ƒ»

ÔÈÚי  ¯ˆÁÓ ‡Óec˜ ÌeÁ˙Ï ÔBÎÏ ÔeeÎ˙e¿«¿¿ƒ¿ƒ»≈¬«≈»
:ÌÙLÏƒ¿»

Á„nÓיא  ‰Ï·¯Ï ÌÙMÓ ‡ÓeÁz ˙BÁÈÂ¿≈¿»ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ«¿«
¯Ò‚ ÌÈ ÛÈk ÏÚ ÈËÓÈÂ ‡ÓeÁz ˙BÁÈÂ ÔÈÚÏ»»ƒ¿≈¿»¿ƒ¿≈«≈«ƒ≈«

:‡Óecƒ̃»



irqnÎzehnע zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye fenz h"k iyiy meil inei xeriy
i"yx£ÔÈÚÏ Ì„wÓ∑הֹול והּמצר מקֹום, ּבמזרחֹו.ׁשם ƒ∆∆»»ƒְְְִֵֵֵַָָָ

היא  ּומארץֿיׂשראל הּמצר, מן לפנים העין .נמצא ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
Ï·b‰ „¯ÈÂ∑ הּוא לדרֹום, מּצפֹון הֹול ׁשהּגבּול ּכל ¿»««¿Àְְִֵֶַָָָ
והֹול ˜„Ó‰.יֹורד ˙¯pkŒÌÈ Û˙kŒÏÚ ‰ÁÓe∑ ְֵֵ»»«∆∆»ƒ∆∆≈¿»

ּבמזרח  והּגבּול ּבמערב, לּגבּול ּתֹו ּכּנרת ים ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָׁשּיהא
ּובא  מֹוׁש והּירּדן הּירּדן, אל יֹורד ּומּׁשם ּכּנרת, ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָים

ּומתקרב  מזרח לצד נֹוטה ּבאלכסֹון לּדרֹום הּצפֹון ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָמן
מזרחּה לצד ּומֹוׁש ּכּנרת ים ּכנגד ּכנען ארץ ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָלצד
הּמלח, ּבים ׁשּנֹופל עד ּכּנרת ים ּכנגד ארץֿיׂשראל ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשל
ׁשּמּמּנּו הּמלח, ים אל ּבתֹוצאֹותיו הּגבּול ּכלה ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָּומּׁשם
סֹובבת  הרי מזרחית, ּדרֹומית מקצֹוע מצר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָהתחלת

רּוחֹותיה  לארּבע .אֹותּה ְְֶַַָָ

(áé)çìnä íé åéúàöBú eéäå äðcøiä ìeábä ãøéå§¨©³©§Æ©©§¥½¨§¨¬«§Ÿ−̈¨´©¤®©
:áéáñ äéúìáâì õøàä íëì äéäz úàæŸÁ¦«§¤̧¨¤¬¨¨²¤¦§ª«Ÿ¤−¨¨¦«

(âé)õøàä úàæ øîàì ìàøNé éða-úà äLî åöéå©§©´¤½¤§¥¬¦§¨¥−¥®ŸŸ́¨À̈¤
úúì ýåýé äeö øLà ìøBâa dúà eìçðúz øLà£¤̧¦§©«£³Ÿ¨Æ§½̈£¤Æ¦¨´§Ÿ̈½¨¥²

:ähnä éöçå úBhnä úòLúì§¦§©¬©©−©«£¦¬©©¤«

(ãé)ähîe íúáà úéáì éðáeàøä éðá ähî eç÷ì ék¦´¨«§º©¥̧§¥³¨«¥¦Æ§¥´£Ÿ½̈©¥¬
eç÷ì äMðî ähî éöçå íúáà úéáì éãbä-éðá§¥«©¨¦−§¥´£Ÿ¨®©«£¦Æ©¥´§©¤½¨«§−

:íúìçð©«£¨¨«

(åè)øáòî íúìçð eç÷ì ähnä éöçå úBhnä éðL§¥¬©©−©«£¦´©©¤®¨«§´©«£¨À̈¥¥²¤
ô :äçøæî äîã÷ Bçøé ïcøéì§©§¥¬§¥−¥¬§¨¦§¨«¨

i"yx£‰Á¯ÊÓ ‰Ó„˜∑ ּבּמזרח ׁשהם העֹולם, ּפני "אחֹור",אל קרּויה ּומערבית "ּפנים" קרּויה מזרחית ׁשרּוח , ≈¿»ƒ¿»»ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָ
לׂשמאל  וצפֹון לימין ּדרֹום לפיכ. ְְְְִִִָָָָֹ

ßfenz h"k iyiy meiß

(æè):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(æé)-úà íëì eìçðé-øLà íéLðàä úBîL älà¥µ¤§´¨«£¨¦½£¤¦§£¬¨¤−¤
:ïeð-ïa òLBäéå ïäkä øæòìà õøàä̈¨®¤¤§¨¨Æ©Ÿ¥½¦«ª−©¦«

È‰B˜tÓיב  ÔB‰ÈÂ ‡c¯ÈÏ ‡ÓeÁz ˙BÁÈÂ¿≈¿»¿«¿¿»ƒ«¿»ƒ
‡Ú¯‡ ÔBÎÏ È‰˙ ‡c ‡ÁÏÓ„ ‡nÈÏ¿«»¿ƒ¿»»¿≈¿«¿»

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡‰ÓeÁ˙Ïƒ¿»»¿¿

c‡יג  ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ Èa ˙È ‰LÓ „ÈwÙe«ƒ…∆»¿≈ƒ¿»≈¿≈»»
ÈÈ „Èwt Èc ‡·„Úa d˙È ÔeÒÁ˙˙ Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒƒ¿«¿»«¿«¿»ƒ«ƒ¿»
:‡Ë·L ˙ebÏÙe ÔÈË·L ˙ÚL˙Ï ÔzÓÏ¿ƒ«¿ƒ¿«ƒ¿ƒ«¿ƒ¿»

È·Ï˙יד  Ô·e‡¯ È·„ ‡Ë·L eÏÈa˜ È¯‡¬≈«ƒƒ¿»ƒ¿≈¿≈¿≈
ÔB‰˙‰·‡ ˙È·Ï „‚ È·„ ‡Ë·LÂ ÔB‰˙‰·‡¬»«¿¿ƒ¿»ƒ¿≈»¿≈¬»«¿
:ÔB‰zÒÁ‡ eÏÈa˜ ‰MÓ„ ‡Ë·L ˙ebÏÙe«¿ƒ¿»ƒ¿«∆«ƒ«¬«¿¿

˜eÏÈaטו  ‡Ë·L ˙ebÏÙe ÔÈË·L ÔÈ¯z¿≈ƒ¿ƒ«¿ƒ¿»«ƒ
‡Óec˜ BÁ¯È„ ‡c¯ÈÏ ‡¯·ÚÓ ÔB‰zÒÁ‡«¬«¿¿≈ƒ¿»¿«¿¿»ƒ≈ƒ»

:‡ÁÈcÓ«ƒ¿»

ÓÈÓÏ¯:טז  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

È˙יז  ÔBÎÏ ÔeÒÁÈ Èc ‡i¯·b ˙‰ÓL ÔÈl‡ƒ≈¿»«À¿«»ƒ«¿¿¿»
:Ôe ¯a ÚLB‰ÈÂ ‡‰k ¯ÊÚÏ‡ ‡Ú¯‡«¿»∆¿»»«¬»ƒÀ««

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(ãé.'Bâå ähî eç÷ì ékzpizp WExR ¦¨§©¥§¥§¦©
'd liAbd dOl mcFTdl mrh©©§©¥¨¨¦§¦

df xcqA ux`d zFlEaBdHn Egwl iM §¨¨¤§¥¤¤¦¨§©¥
'd didW xWt` df zlEf la` 'Fbe§£¨©¤¤§¨¤¨¨
zFlEaBdn xzFi lEaBd mdl aigxn©§¦¨¤©§¥¥©§

:oiprA mixEn`d̈£¦¨¦§¨
.íúìçð eç÷ìdf xn`n lRkl Kxvd ¨§©£¨¨ª§©¦§Ÿ©£¨¤

dXpn haW ivgW itl ,'a mrR©©§¦¤£¦¥¤§©¤

dfl cgi oaE`x ipaE cB ipA mr `A `lŸ¨¦§¥¨§¥§¥©©¨¤
df itkE ,Fnvr iptA dgiwl Fl cgi¦¥§¦¨¦§¥©§§¦¤

xn`nmzlgp EgwlhaW ivgl xfFg ©£©¨§©£¨¨¥©£¦¥¤
xn`nA aEzMd wiqtd dfle ,dXpn§©¤§¨¤¦§¦©¨§©£©

mza` zialhaW ivgl zFHOd 'a oiA §¥£Ÿ¨¥©©©£¦¥¤
xnFl mixaCd ltkA dvxi cFr ,dXpn§©¤¦§¤§¤¤©§¨¦©
zn`A mzlgp itM `Ed EgwNX dn iM¦©¤¨§§¦©£¨¨¨¡¤

mdixacM mW mzlgp mdl `A iM¦¨¨¤©£¨¨¨§¦§¥¤
:Epil` Epzlgp d`A Exn`Weh dxez ¤¨§¨¨©£¨¥¥¥

(åè.'Bâå eç÷ì 'Bâå úBhnä éðLoEMzp §¥©©§¨§§¦§©¥
dzid mzlgPW xnFl df xn`nA§©£¨¤©¤©£¨¨¨§¨
wNg `le 'Fbe oCxId xarn dWOn cgi©©¦¤¥¥¤©©§¥§§Ÿ¦¥
iptA cg` lkl wlg dWn¤¥¤§¨¤¨¦§¥

:Fnvrfh dxez ©§



עי irqnÎzehn zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye fenz h"k iyiy meil inei xeriy
i"yx£ÌÎÏ eÏÁÈŒ¯L‡∑ ונׂשיא ּבׁשבילכם נׂשיא ּכל . ¬∆ƒ¿¬»∆ְְְִִִִֶָָָ

לׁשבטֹו למׁשּפחֹות אּפֹוטרֹוּפֹוס הּׁשבט נחלת ּומחּלק , ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָ
לכ ולגברים  ּובֹורר ּומה , הגּון. חלק ואחד אחד ל ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

ולא  ׁשלּוחים. עׂשאּום ּכאּלּו עׂשּוי יהיה עֹוׂשין ְְְְֲִִִִֵֶֶָָֹּׁשהם

ׁשּבּמקרא, "לכם" ּככל זה, "לכם" לפרׁש ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָיּתכן
– 'ינחלּו' לכם", "ינחילּו לכּתב לֹו היה ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָֹׁשאםּֿכן

לכם  נֹוחלים ׁשהם ּכמֹומׁשמע ּובמקֹומכם, ּבׁשבילכם ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָ
יד) לכם"(שמות יּלחם "ה' :. ִֵֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(297 'nr c i"yx yexitl mixe`ia)

נחלת  ּומחּלק לׁשבטֹו, אּפֹוטרֹוּפֹוס ונׂשיא נׂשיא ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָּכל
חלק  ואחד אחד לכל ּובֹורר ולגברים למׁשּפחֹות ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָהּׁשבט

יז)הגּון חּלקּו(לד, ׁשהּנׂשיאים לרש"י לֹו מּנין לׁשאל, יׁש ְְְְִִִִִִֵֶַַָֹ
הארץ  את ׁשחּלקּו ולא למׁשּפחֹות, הּׁשבט נחלת ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹאת
לׁשנים. נחלק הּנׂשיא ׁשל ּתפקידֹו ּדהּנה לֹומר, ויׁש ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָלׁשבטים?

מּצד ּכל יׂשראלא. לסּפּוק יׂשראל ׁשל ׁשלּוחם הּוא – ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָ
לצרכי ּבעּקר היא זה ּתפקיד מּצד ודאגתֹו הּכלל,צרכיהם, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ׁשּדֹואג  מנהיג ממּנה אנׁשים ׁשל קּבּוץ ׁשּכל העֹולם, ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָּוכדר

מּצד ב. הּכלל. אֹותֹוהקב"ה לצרכי מּנה הקב"ה ידי – (על ְְְְִִֵֵַַַָָָ

ּגם מׁשה) ּכֹוללת ּפעּלתֹו זה מּנּוי ּומּצד ׁשבטֹו, נׂשיא להיֹות ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָֹֻ
צרכי ּכיחיד.הּפרט את אחד ּכל ׁשל נׂשיאֹו הּוא ׁשהרי , ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ

מּנּו ׁשּקּבלּו ויהֹוׁשע, אלעזר נזּכרּו ּבּפסּוק מאת והּנה, מיחד י ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻֻ
ּבמּנּוי  מדּבר :ּכ הּנׂשיאים לגּבי ׁשאף רש"י למד ּומּזה ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֻה',
הּׁשבט. עניני ּכל על ּו'בעלים' ממּנים להיֹות ה' מאת ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻֻמיחד
והּוא  לׁשבטֹו אּפֹוטרֹוּפֹוס הּוא נׂשיא ׁשּכל רש"י מפרׁש ְְְְְִִֵֵֶַָָָָלכן

ּכפרט. יחיד ּכל ׁשל לצרכיו ְְִִִֵֶָָָָָּדֹואג

(çé)ìçðì eç÷z ähnî ãçà àéNð ãçà àéNðå§¨¦¬¤¨²¨¦¬¤−̈¦©¤®¦§−¦§¬Ÿ
:õøàä-úà¤¨¨«¤

i"yx£ı¯‡‰Œ˙‡ ÏÁÏ∑ ּבמקֹומכם אֹותּה וחֹולק נֹוחל .ׁשּיהא ƒ¿…∆»»∆ְְְְִֵֵֵֶֶָ

(èé)áìk äãeäé ähîì íéLðàä úBîL älàå§¥−¤§´¨«£¨¦®§©¥´§½̈¨¥−
:äpôé-ïa¤§ª¤«

(ë):ãeäénò-ïa ìàeîL ïBòîL éða ähîìe§©¥¸§¥´¦§½§¥−¤©¦«

(àë):ïBìñk-ïa ããéìà ïîéðá ähîì§©¥´¦§¨¦½¡¦−̈¤¦§«

(áë):éìâé-ïa éwa àéNð ïã-éðá ähîìe§©¥¬§¥−̈¨¦®ª¦−¤¨§¦«

(âë)ìàépç àéNð äMðî-éðá ähîì óñBé éðáì¦§¥´¥½§©¥¬§¥«§©¤−¨¦®©¦¥−
:ãôà-ïa¤¥«Ÿ

(ãë):ïèôL-ïa ìàeî÷ àéNð íéøôà-éðá ähîìe§©¥¬§¥«¤§©−¦¨¦®§¥−¤¦§¨«

(äë)ðøt-ïa ïôöéìà àéNð ïìeáæ-éðá ähîìe:C §©¥¬§¥«§ª−¨¦®¡¦«¨−̈¤©§¨«

Ôe·qzיח  ‡Ë·MÓ „Á ‡a¯ „Á ‡a¯Â¿«»««»«ƒƒ¿»ƒ¿
:‡Ú¯‡ ˙È ‡ÒÁ‡Ï¿«¬»»»«¿»

„e‰È„‰יט  ‡Ë·LÏ ‡i¯·b ˙‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»«À¿«»¿ƒ¿»ƒ»
:‰pÙÈ ¯a ·Ïk»≈«¿À∆

a¯כ  Ï‡eÓL ÔBÚÓL È·c ‡Ë·LÏe¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿¿≈«
:„e‰ÈÓÚ«ƒ

ÔBÏÒk:כא  ¯a „„ÈÏ‡ ÔÓÈ·„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ¡ƒ»«ƒ¿

ÈÏ‚È:כב  ¯a Èwa ‡a¯ Ô„ È·„ ‡Ë·LÏe¿ƒ¿»ƒ¿≈»«»Àƒ«»¿ƒ

¯a‡כג  ‰MÓ È·„ ‡Ë·LÏ ÛÒBÈ È·Ïƒ¿≈≈¿ƒ¿»ƒ¿≈¿«∆«»
:„Ù‡ ¯a Ï‡ÈpÁ«ƒ≈«≈…

a¯כד  Ï‡eÓ˜ ‡a¯ ÌÈ¯Ù‡ È·„ ‡Ë·LÏe¿ƒ¿»ƒ¿≈∆¿«ƒ«»¿≈«
:ÔËÙLƒ¿»

a¯כה  ÔÙˆÈÏ‡ ‡a¯ ÔÏe·Ê È·„ ‡Ë·LÏe¿ƒ¿»ƒ¿≈¿À«»¡ƒ»»«
:C¯t«¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(èé.'Bâå äãeäé ähîìzrcl Kixv §©¥§¨§¨¦¨©©
dHnE dcEdi dHn EPYWp dOl̈¨¦§©©¥§¨©¥

oinipA dHnE oFrnW`iUp xiMfd `NW ¦§©¥¦§¨¦¤Ÿ¦§¦¨¦
oFxkfl mikEnq mzFidl iM ilE`e ,mdÄ¤§©¦¦§¨§¦§¦§
md iM oaEn cg` `iUp cg` `iUp̈¦¤¨¨¦¤¨¨¦¥
oFxkf bltd Kli`e dWlWnE mi`iUp§¦¦¦§¨¨¥¨ª§©¦§
lkA Fxkfl aEzMd Kxvde zE`iUPd©§¦§ª§©©¨§¨§§¨

:cg ¤̀¨
éúéàøåiM oF`B miQp EpAx mWA §¨¦¦§¥©¥¦¦¨¦

rEci iM Kxvd `l dcEdiA¦¨Ÿª§©¦¨©
iE`x did `l oFrnW ,`iUpl alM̈¥§¨¦¦§Ÿ¨¨¨
oinipA ,ixnf dUrn mEXn `iUpl§¨¦¦©£¥¦§¦¦§¨¦
d`Eapl dkf xakE cCl` df ccil ¡̀¦¨¤¤§¨§¨¨¨¦§¨
:o`M cr ,`iUp zFxTl Fl `id dcxFde§¨¨¦¦¨¨¦©¨

øLôàåzE`iUp qgi `l iM xnFl cFr §¤§¨©¦Ÿ¦¥§¦
cFaM mEXn dcEdi lr alkl§¨¥©§¨¦§
ok FnkE ,EPOn zcnFrW zEkln©§¤¤¤¦¤§¥
zlgzn EPOOW mEXn oinipal§¦§¨¦¦¤¦¤©§¤¤
Wi` lE`W `EdW l`xUiA zEklOd©©§§¦§¨¥¤¨¦
ixacM ,oFkp Fnrh oFrnWe ,ipini§¦¦§¦§©£¨§¦§¥

:oF`Bk dxez ¨



irqnÎzehnעב zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye fenz h"k iyiy meil inei xeriy

(åë):ïfò-ïa ìàéèìt àéNð øëùOé-éðá ähîìe§©¥¬§¥«¦¨−̈¨¦®©§¦¥−¤©¨«

(æë):éîìL-ïa ãeäéçà àéNð øLà-éðá ähîìe§©¥¬§¥«¨¥−¨¦®£¦−¤§Ÿ¦«

(çë):ãeäénò-ïa ìàäãt àéNð éìzôð-éðá ähîìe§©¥¬§¥«©§¨¦−¨¦®§©§¥−¤©¦«

èë)(ìàøNé-éða-úà ìçðì ýåýé äeö øLà älà¥¾¤£¤−¦¨´§Ÿ̈®§©¥¬¤§¥«¦§¨¥−
ô :ïòðk õøàa§¤¬¤§¨«©

i"yx£Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ÏÁÏ∑ למחלקֹותיה להם אֹותּה ינחילּו .ׁשהם ¿«≈∆¿≈ƒ¿»≈ְְְְִֵֶֶֶַַָָָ

äì(à)ïcøé-ìò áàBî úáøòa äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¯§Ÿ̈²¤¤−§©§´Ÿ¨®©©§¥¬
:øîàì Bçøé§¥−¥«Ÿ

(á)íúfçà úìçpî íiåìì eðúðå ìàøNé éða-úà åö©»¤§¥´¦§¨¥¼§¨«§´©«§¦¦À¦©«£©²£ª¨−̈
ì íéøòeðzz íäéúáéáñ íéøòì Løâîe úáL ¨¦´¨¨®¤¦§À̈¤«¨¦Æ§¦´Ÿ¥¤½¦§−

:íiåìì©«§¦¦«
i"yx£L¯‚Óe∑ לנטע ולא ּבית ׁשם לבנֹות רּׁשאין ואין לעיר, לנֹוי להיֹות סביב לעיר חּוץ חלק מקֹום רוח ƒ¿»ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹֹ

זריעה  לזרע ולא .ּכרם ְְְִִֶֶַָֹֹ

(â)ì íäì íéøòä eéäåeéäé íäéLøâîe úáL §¨¯¤«¨¦²¨¤−¨¨®¤¦§§¥¤À¦«§³
:íúiç ìëìe íLëøìå ízîäáì¦§¤§¨Æ§¦§ª½̈§−Ÿ©¨¨«

i"yx£Ì˙iÁ ÏÎÏe∑ צרכיהם .לכל ¿…«»»ְְֵֶָָ

(ã)øéòä øéwî íiåìì eðzz øLà íéøòä éLøâîe¦§§¥Æ¤«¨¦½£¤¬¦§−©«§¦¦®¦¦³¨¦Æ
:áéáñ änà óìà äöeçå̈½¨¤¬¤©−̈¨¦«

a¯כו  Ï‡ÈËÏt ‡a¯ ¯Î˘OÈ È·„ ‡Ë·LÏe¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ»»«»«¿ƒ≈«
:ÔfÚ«»

a¯כז  „e‰ÈÁ‡ ‡a¯ ¯L‡ È·„ ‡Ë·LÏe¿ƒ¿»ƒ¿≈»≈«»¬ƒ«
:ÈÓÏL¿…ƒ

a¯כח  Ï‡‰„t ‡a¯ ÈÏzÙ È·„ ‡Ë·LÏe¿ƒ¿»ƒ¿≈«¿»ƒ«»¿«¿≈«
:„e‰ÈnÚ«ƒ

Ï‡¯NÈכט  Èa ˙È ‡ÒÁ‡Ï ÈÈ „Èwt Èc ÔÈl‡ƒ≈ƒ«ƒ¿»¿«¬»»»¿≈ƒ¿»≈
:ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»ƒ¿»«

ÏÚא  ·‡BÓ„ ‡i¯LÈÓa ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈¿«»¿»«
:¯ÓÈÓÏ BÁ¯È„ ‡c¯È«¿¿»ƒ≈¿≈»

È‡ÂÏÏב  ÔezÈÂ Ï‡¯NÈ Èa ˙È „wt«≈»¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿¿≈»≈
ÁÂ¯Â ·zÓÏ ÔÈÂ¯˜ ÔB‰˙„eÁ‡ ˙ÒÁ‡Ó≈«¬»«««¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿∆«

:È‡ÂÏÏ Ôezz ÔB‰È¯ÁÒ ‡iÂ¯˜Ï¿ƒ¿«»«¬»≈ƒ¿¿≈»≈

ÔB‰Èג  ÔB‰ÈÁÂ¯Â ·zÓÏ ÔB‰Ï ‡iÂ¯˜ ÔB‰ÈÂƒƒ¿«»¿¿ƒ»¿«¿≈¿
:ÔB‰˙ÂÈÁ ÏÎÏe ÔB‰ÈÈ˜Ïe ÔB‰¯ÈÚ·Ïƒ¿ƒ¿¿ƒ¿»≈¿»«¿«¿

˜¯z‡ד  Ï˙kÓ È‡ÂÏÏ Ôez˙ Èc ‡iÂ¯˜ ÈÁÂ¯e¿»≈ƒ¿«»ƒƒ¿¿≈»≈ƒ…««¿»
:¯BÁÒ ¯BÁÒ ÔÈn‡ ÛÏ‡ ‡¯·Ïe¿»»¬««ƒ¿¿

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(á.'Bâå íiålì eðúðådESW mbd WExR §¨§©§¦¦§¥£©¤¦¨
dlgpe wlg mIeNl didi `NW 'd¤Ÿ¦§¤©§¦¦¥¤§©£¨
mdl EpYi cqg zxFzA la` ux`Ä¨¤£¨§©¤¤¦§¨¤
oicM ,mriBdX dOn mPg zpYn©§©¦¨¦©¤¦¦¨§¦
[dbiVd `NW] dbiVdW in miqpxtOW¤§©§§¦¦¤¦¦¨¤Ÿ¦¦¨

xnFl wCwCX dn `Ede ,Fcimixr ¨§©¤¦§¥©¨¦
zaWlmdA zaWl gxkdd cvl WExR ¨¨¤¥§©©¤§¥©¨¨¤¨¤

KM xg` xnFl ltM dfle ,'FbeEide §§¨¤¨©©©©¨§¨
zaWl mdl mixrdxn`n iM Lxirdl ¤¨¦¨¤¨¨¤©£¦§¦©£©

dpizPd mrh `id oFW`x zaWl̈¨¤¦¦©©©§¦¨
`Ed zaWl mdl mixrd Eide xn`nE©£©§¨¤¨¦¨¤¨¨¤
miiE`x EidIW KixSW Ll xnFl©§¤¨¦¤¦§§¦

Exn` l"fxe ,daiWil(b"l oikxr .a"i zFMn) ¦¦¨§©©¨§©£¨¦

daiWil Eidi mixrdW xnFl `AW¤¨©¤¤¨¦¦§¦¦¨
:Wxbn xir miUFr oi`Wb dxez ¤¥¦¦¦§¨

(â.íúiç ìëìelkl `Ed aEzMd hWR §Ÿ©¨¨§©©¨§¨
Kixv did `NW `N` ,mdikxv̈§¥¤¤¨¤Ÿ¨¨¨¦
xn`W mWEkx llkA `Ed lElke ,xnFl©§¨¦§©§¨¤¨©

zFMn zkQnA l"fxe ,aEzMd(.a"i)EWxR ©¨§©©§©¤¤©¥§
`le miIgl `N` EpYp `NW xnFl `AW¤¨©¤Ÿ¦§¤¨§©¦§Ÿ
`N` mdA oixaFw oi`W dxEawl¦§¨¤¥§¦¨¤¤¨
didY mW iM 'd xn`n FA `AW gvFxd̈¥©¤¨©£©¦¨¦§¤
zaY dWw l"f mdixaclE .FzxEaw§¨§¦§¥¤¨¤¥©

xn`n `A `NW oeiM lklEmzIg lklE §Ÿ¥¨¤Ÿ¨©£©§Ÿ©¨¨
did mzIgl ,mizn zxEaw hrnl `N ¤̀¨§©¥§©¥¦§©¨¨¨¨
dAxOW rnWn lklE iM xnFl Fl©¦§Ÿ©§¨¤§©¤

ztqFzA mB dnE ,WxbOd iWinWzA§©§¦¥©¦§¨©©§¤¤
e"`emzIg lklE[dvxC d`xpe] ,iEAx ¨§Ÿ©¨¨¦§¦§¤§¨¨

FliMUdl ,iEAx lklE xnFl dvxe§¨¨©§Ÿ¦§©§¦
mzIg zaYn rnWPd ,`Ed hErOdW¤©¦©¦§¨¦¥©©¨¨
dxEaTd hrnl oEMzPW itl F` ,Dnvr©§¨§¦¤¦§©¥§©¥©§¨
xErW dfe .dPOn uEg lM zFAxl Kxvdª§©§©Ÿ¦¤¨§¤¦

aEzMdlklEmiIgl `EdW WinWY oin ©¨§Ÿ¦©§¦¤§©¦
,dxEawl `N` hrn `NW Ycnl `d̈¨©§¨¤Ÿ¦¥¤¨¦§¨
rnWp did mzIgl xnF` did m`e§¦¨¨¥§©¨¨¨¨¦§¨
ixnbl mzIg Kxvl Fpi`W lM hrOW¤¦¥Ÿ¤¥§Ÿ¤©¨¨§©§¥
mixg` mixaC xEQ`d xcbA EqpMie§¦¨§§¤¤¨¦§¨¦£¥¦

:dxEaTd calc dxez §©©§¨



עג irqnÎzehn zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn '` ycew zayl inei xeriy
i"yx£·È·Ò ‰n‡ ÛÏ‡∑(כא אֹומר:ואחר (עירובין הּוא יו ∆∆«»»ƒְֲֵַָ

להם  נֹותן הּוא אלּפים ּכיצד? הא ּבאּמה". ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָ"אלּפים
והחיצֹונים  למגרׁש הּפנימּיים אלף ּומהם ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָסביב,

ּוכרמים  .לׂשדֹות ְְִָָ

(ä)íétìà äîã÷-úàt-úà øéòì õeçî íúcîe©Ÿ¤º¦´¨¦À¤§©¥´§¨©§©¶¦
íé-úàt-úàå änàa íétìà áâð-úàt-úàå änàa| ¨«©ÂÁ̈§¤§©¤Á¤Á©§©̧¦¨«©¹̈§¤§©¨´
øéòäå änàa íétìà ïBôö úàt úàå änàa íétìà©§©´¦¨«©À̈§¥̧§©¬¨²©§©¬¦¨«©−̈§¨¦´

:íéøòä éLøâî íäì äéäé äæ Cåza©¨®¤¤µ¦«§¤´¨¤½¦§§¥−¤«¨¦«

(å)éøò-LL úà íiåìì eðzz øLà íéøòä úàå§¥´¤«¨¦À£¤³¦§Æ©«§¦¦½¥µ¥«¨¥´
íäéìòå çöøä änL ñðì eðzz øLà èì÷nä©¦§½̈£¤´¦§½¨ª¬−̈¨¨«Ÿ¥®©©«£¥¤´

:øéò íézLe íéòaøà eðzz¦§½©§¨¦¬§©−¦¦«

(æ)äðîLe íéòaøà íiåìì eðzz øLà íéøòä-ìk̈¤«¨¦À£¤³¦§Æ©«§¦¦½©§¨¦¬§Ÿ¤−
:ïäéLøâî-úàå ïäúà øéò¦®¤§¤−§¤¦§§¥¤«

(ç)úàî ìàøNé-éða úfçàî eðzz øLà íéøòäå§¤«¨¦À£¤³¦§Æ¥«£ª©´§¥«¦§¨¥½¥¥³
Búìçð éôk Léà eèéòîz èòîä úàîe eaøz áøä̈©Æ©§½¥¥¬©§©−©§¦®¦À§¦³©«£¨Æ

ô :íiåìì åéøòî ïzé eìçðé øLà£¤´¦§½̈¦¥¬¥«¨−̈©«§¦¦«

ßa`Îmgpn '` ycew zayß

(è):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(é)ìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øacízà ék íä ©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¦¬©¤²
:ïòðk äöøà ïcøiä-úà íéøáò«Ÿ§¦¬¤©©§¥−©¬§¨§¨«©

(àé)íëì äðééäz èì÷î éøò íéøò íëì íúéø÷äå§¦§¦¤³¨¤Æ¨¦½¨¥¬¦§−̈¦«§¤´¨¨¤®
:äââLa Lôð-äkî çöø änL ñðå§¨¬¨̧¨ÆŸ¥½©©¥¤−¤¦§¨¨«

i"yx£Ì˙È¯˜‰Â∑אֹומר הּוא וכן הזמנה; לׁשֹון אּלא "הקריה" כז)אין לפני"(בראשית אלהי ה' הקרה "ּכי :. ¿ƒ¿ƒ∆ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹ

˜Óec‡ה  Áe¯ ˙È ‡z¯˜Ï ‡¯aÓ ÔeÁLÓ˙Â¿ƒ¿¿ƒ»»¿«¿»»«ƒ»
ÔÈ¯z ‡ÓB¯c Áe¯ ˙ÈÂ ÔÈn‡ ÔÈÙÏ‡ ÔÈ¯z¿≈«¿ƒ«ƒ¿»«¿»¿≈
ÔÈÙÏ‡ ÔÈ¯z ‡·¯ÚÓ Áe¯ ˙ÈÂ ÔÈn‡ ÔÈÙÏ‡«¿ƒ«ƒ¿»«««¿»¿≈«¿ƒ
ÔÈn‡ ÔÈÙÏ‡ ÔÈ¯z ‡etˆ Áe¯ ˙ÈÂ ÔÈn‡«ƒ¿»«ƒ»¿≈«¿ƒ«ƒ
:‡iÂ¯˜ ÈÁÂ¯ ÔB‰Ï È‰È ÔÈc ‡ÚÈˆÓ· ‡z¯˜Â¿«¿»ƒ¿ƒ»≈¿≈¿¿»≈ƒ¿«»

˜¯ÈÂו  ˙ÈL ˙È È‡ÂÏÏ Ôez˙ Èc ‡iÂ¯˜ ˙ÈÂ¿»ƒ¿«»ƒƒ¿¿≈»≈»ƒƒ¿≈
‡ÏBË˜ Ônz ˜¯ÚÓÏ Ôez˙ Èc ‡˙e·ÊL≈»»ƒƒ¿¿≈¬««»»»

:ÔÈÂ¯˜ ÔÈz¯˙Â ÔÈÚa¯‡ Ôezz ÔB‰ÈÏÚÂ«¬≈ƒ¿«¿¿ƒ¿«¿≈ƒ¿ƒ

ÈÓ˙Âז  ÔÈÚa¯‡ È‡ÂÏÏ Ôez˙ Èc ‡iÂ¯˜ Ïk»ƒ¿«»ƒƒ¿¿≈»≈«¿¿ƒ¿«¿≈
:Ô‰ÈÁÂ¯ ˙ÈÂ Ô‰˙È ÔÈÂ¯ƒ̃¿ƒ»¿∆¿»¿»≈∆

ÔÓח  Ï‡¯NÈ Èa ˙„eÁ‡Ó Ôez˙ Èc ‡iÂ¯˜Â¿ƒ¿«»ƒƒ¿≈¬«¿≈ƒ¿»≈ƒ
ÌeÙk ¯·b Ôe¯ÈÚÊz È¯ÈÚÊ ÔÓe ÔebÒz È‡ÈbÒ«ƒ≈«¿ƒ¿ƒ≈«¿ƒ¿«¿
:È‡ÂÏÏ È‰BÂ¯wÓ ÔzÈ ÔeÒÁÈ Èc dzÒÁ‡«¬«¿≈ƒ«¿¿ƒ≈ƒƒ¿ƒ¿≈»≈

ÓÈÓÏ¯:ט  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

‡Ôezי  È¯‡ ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¬≈«
:ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡Ï ‡c¯È ˙È ÔÈ¯·Ú»¿ƒ»«¿¿»¿«¿»ƒ¿»«

ÔÈÂ‰Èיא  ‡˙e·ÊL ÈÂ¯˜ ÔÈÂ¯˜ ÔBÎÏ ÔenÊ˙e¿«¿¿ƒ¿ƒƒ¿≈≈»»∆∆¿«
‡LÙ ÏBË˜Èc ‡ÏBË˜ Ôn˙Ï ˜B¯ÚÈÂ ÔBÎÏ¿¿≈¬¿«»»»¿ƒ¿«¿»

:eÏLa¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(åéøò LL úà 'Bâå íéøòä úàå§¥¤¨¦§¥¥¨¥
.èì÷näixr WXd iM rnWn o`Mn ©¦§¨¦¨©§¨¦©¥¨¥

FxnF`nE ,mIeNl `le oilFBl md hlwn¦§¨¥©¦§Ÿ©§¦¥§
xn`W df xg`W wEqRAmixrd lM ©¨¤©©¤¤¨©¨¤¨¦

mIell EpYY xW`zEkfNW rnWn g"n £¤¦§©§¦¦©§¨¤¦§
oEMzp iM d`xpe .dXXd mB md mIeNd©§¦¦¥©©¦¨§¦§¤¦¦§©¥

l`xUil deW zEkf zzl dfA aEzMd©¨¨¤¨¥§¨¨§¦§¨¥
okl ,deW oNM cIW mIeNle oilFBd©¦§©§¦¦¤©ª¨¨¨¨¥
EidIW oilFBl zEkf xn` oFW`x wEqtA§¨¦¨©§©¦¤¦§
,mdA xEcl mdl hlwn ixr WW¥¨¥¦§¨¨¤¨¨¤
Ycnl `d ,mIeNl zEkf ozp 'a wEqtaE§¨¨©§©§¦¦¨¨©§¨
oi`e oilFBd lW mde mIel lW mdW¤¥¤§¦¦§¥¤©¦§¥

sFQA Elrd oke ,xkU oilrn oilFBd©¦©£¦¨¨§¥¤¡§
oilFBd(.b"i zFMn)xaFqe ,zFxaQd lkl ©¦©§¨©§¨§¥

dlFBd l`xUi ipRn dgcp iel oAW ip £̀¦¤¤¥¦¦§¤¦§¥¦§¨¥©¤
zFxir WWl Ekxvde mipgvxd EAx m ¦̀¨¨©§¨¦§ª§§§¥£¨
aEzMd miCwd ixdW mdn mIeNd EgCi¦¨©§¦¦¥¤¤£¥¦§¦©¨

:oilFBl zEkff dxez §©¦



irqnÎzehnעד zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn '` ycew zayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(596 'nr a h"nyz zegiyd xtq)

ּבׁשגגה נפׁש מּכה רֹוצח ׁשּמה יא)ונס רֹומז נפׁש(לה, – ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ּביׂשראל הּׁשנית פ"ב)לּנפׁש ריׁש אלֹוּה(ּתניא חלק ׁשהיא , ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

מּמׁש. נפׁשמּמעל ׁשּגֹורם מּכה ועֹון, לחטא רֹומז – ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
ּב'אדם  ּדקדּוׁשה' 'אדם ׁשל והחּיּות ה'ּדם' ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָלׁשפיכת

ּבחסידּות. ּכּמבאר שּיּבׁשגגהּדקליּפה', לא ּביהּודי – ְְְֲִִִִִִַַַָָָָָֹֹ
הּמצוֹות  ּכל לעׂשֹות רֹוצה יהּודי ּכל ׁשהרי ּבמזיד, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָחטא

העברֹות מן ה"כ)ּולהתרחק פ"ב ּגרּוׁשין הלכֹות .(רמב"ם ְְְֲִִִִֵֵֵַָ

(áé)úeîé àìå ìàbî èì÷îì íéøòä íëì eéäå§¨¸¨¤¯¤«¨¦²§¦§−̈¦Ÿ¥®§³Ÿ¨Æ
:ètLnì äãòä éðôì Bãîò-ãò çöøä̈«Ÿ¥½©©¨§²¦§¥¬¨«¥−̈©¦§¨«

i"yx£Ï‡bÓ∑ הּדם ּגֹואל קרֹומּפני ׁשהּוא לּנרצח , .ב ƒ…≈ְְִִֵֵֶַַָָָ

(âé)äðééäz èì÷î éøò-LL eðzz øLà íéøòäå§¤«¨¦−£¤´¦¥®¥«¨¥¬¦§−̈¦«§¤¬¨
:íëì̈¤«

i"yx£ËÏ˜Ó È¯ÚŒLL∑(ט ׁשאףֿעלּֿפי (מכות מּגיד, ≈»≈ƒ¿»ִִֶַַַ
לא  הּירּדן, ּבעבר ערים ׁשלׁש ּבחּייו מׁשה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹׁשהבּדיל

ׁשּנבחרּו עד קֹולטֹות ּבארץ היּו יהֹוׁשע ׁשּנתן ׁשלׁש ְְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָֹֻ
.(ספרי)ּכנען ְַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(494 'nr a f"nyz zegiyd xtq)

לכם ּתהיינה מקלט ערי יג)ׁשׁש סימן (לה, נֹותן 'החּנּו 'ספר ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
את  לבאר ויׁש מקלט. ערי ׁשׁש – הּתמידּיֹות הּמצוֹות ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָלׁשׁש
אדם  ׁשל יצרֹו ּדהּנה מקלט, לערי אּלה מצוֹות ׁשׁש ּבין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָהּקׁשר

ּבמצֹות ּתמיד 'עֹובד' צר ׁשּיׁש אפֹוא ּומּובן הפסק, ללא , ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹֹ
מקלט ּתמידיֹות, ערי ּגם והרי יצרֹו. מּפני האדם על ׁשּיׁשמרּו ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

הרע. והּיצר הּׂשטן - הּדם' 'ּגֹואל מּפני יהּודי על ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָמגּנֹות

ּומתעּסק  הּמעׂשה ימי ּבׁשׁשת ּׁשּנמצא מי הרמז: ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָּובדר
מּפני  עליו ׁשּיׁשמרּו ּתמידיֹות למצוֹות זקּוק חּלין, ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶָָָֻּבעניני
ׁשּבת, מצות ּומקּים הּׁשביעי ּבּיֹום ּׁשּנמצא מי אבל ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהּיצר.

ּבׁשׁש ּכל־ּכ צר לֹו מקּים אין הּוא ואדרּבה, אּלה. מצוֹות ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
אּלא  הּיצר מּפני הגנה ּבתֹור לא - יֹותר נעלית ּבדרּגה ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹאֹותן

קדּׁשה. ְְְְִֵָֻּבעניני

(ãé)úà|ìLúàå ïcøiì øáòî eðzz íéøòä L ¥´§´¤«¨¦À¦§Æ¥¥´¤©©§¥½§¥Æ
ìL:äðééäz èì÷î éøò ïòðk õøàa eðzz íéøòä L §´¤«¨¦½¦§−§¤´¤§¨®©¨¥¬¦§−̈¦«§¤«¨
i"yx£'B‚Â ÌÈ¯Ú‰ LÏL שם)∑‡˙ אףֿעלּֿפי (מכות ≈¿…∆»ƒ¿ִַַ

ׁשנים  אּלא אינן וכאן ׁשבטים ּתׁשעה ּכנען ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּבארץ
ּדבגלעד  מּׁשּום ׁשּלהם, מקלט ערי מנין הׁשוה ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָוחצי,

ּדכתיבנפיׁשי  ו)רֹוצחים, ּפעלי (הושע קרית "ּגלעד : ְְְְְֲִִִִִִֵֵַָֹ
עקּבה  .מּדם"און ֲִֶָָָֻ

(åè)äðééäz íëBúa áLBzìå øbìå ìàøNé éðáì¦§¥´¦§¨¥À§©¥³§©¨Æ§½̈¦«§¤²¨
-äkî-ìk änL ñeðì èì÷îì älàä íéøòä-LL¥«¤«¨¦¬¨¥−¤§¦§¨®¨´½̈¨¨©¥

:äââLa Lôð¤−¤¦§¨¨«

(æè)ìæøá éìëa-íàå|úBî àeä çöø úîiå eäkä §¦¦§¦̧©§¤¯¦¨²©¨−ŸŸ¥´©®¬
:çöøä úîeé©−¨«Ÿ¥«©

i"yx£e‰k‰ ÏÊ¯· ÈÏÎaŒÌ‡Â∑ ּבהֹורג מדּבר זה אין ¿ƒƒ¿ƒ«¿∆ƒ»ְֵֵֵֶַָ
ללּמד, ּובא ּבמזיד; ּבהֹורג אּלא לֹו, הּסמּו ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָּבׁשֹוגג
להמית, ּכדי ׁשעּור ּבֹו ׁשּיהא צרי ּדבר ּבכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשההֹורג
"ּדהיא  ּדמתרּגמינן: ּבֹו" "אׁשרֿימּות ּבכּלם: ְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַָָָֻׁשּנאמר

וידּוע כמּסת  ׁשּגלּוי הּברזל, מן חּוץ ּבּה", ּדימּות ְְְִִִֵֶֶַַַַָָ
ׁשהּוא, ּבכל ממית ׁשהּברזל הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָלפני

לכּתב  ׁשעּור ּתֹורה ּבֹו נתנה לא לפיכ מחט, ְְְֲִִִִַַָָָָֹֹאפּלּו
- ּבׁשֹוגג ּבהֹורג ּתאמר ואם ּבֹו". ימּות "אׁשר ְְֲִֵֵֶַָָֹּבֹו:

מדּבר  בכלֿאבן ,הּכתּוב "אֹו למּטה: אֹומר הּוא הרי ְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָ
האמּורים  על לּמד וגֹו'". ראֹות ּבלא ּבּה ְְְֲֲִִֵֶַָָָֹאׁשרֿימּות

מדּבר  הּכתּוב - ּבמזיד ׁשּבהֹורג .למעלה, ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָ

Óc‡יב  Ï‡bÓ ‡·ÊLÏ ‡iÂ¯˜ ÔBÎÏ ÔB‰ÈÂƒ¿ƒ¿«»¿≈»»ƒ»≈¿»
‡zLk Ì„˜ Ìe˜Èc „Ú ‡ÏBË˜ ˙eÓÈ ‡ÏÂ¿»¿»»«¿≈√»¿ƒ¿»

:‡È„Ï¿ƒ»

ÔÈÂ‰Èיג  ‡˙e·ÊL ÈÂ¯˜ ˙ÈL Ôez˙ Èc ‡iÂ¯˜Â¿ƒ¿«»ƒƒ¿ƒƒ¿≈≈»»∆∆¿«
:ÔBÎÏ¿

ÈÂ˙יד  ‡c¯ÈÏ ‡¯·ÚÓ Ôezz ‡iÂ¯˜ ˙Ïz ˙È»¿«ƒ¿«»ƒ¿≈ƒ¿»¿«¿¿»¿»
ÈÂ¯˜ ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a Ôezz ‡iÂ¯˜ ˙Ïz¿«ƒ¿«»ƒ¿¿«¿»ƒ¿»«ƒ¿≈

:ÔÈÂ‰È ‡˙e·ÊL≈»»∆∆¿»

·ÔBÎÈÈטו  ‡·˙B˙Ïe ‡¯Bi‚Ïe Ï‡¯NÈ È·Ïƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»¿»»≈≈
˜B¯ÚÓÏ ‡·ÊLÏ ÔÈl‡‰ ‡iÂ¯˜ ˙ÈL ÔÈÂ‰È∆∆¿«ƒƒ¿«»»ƒ≈¿≈»»¿≈¬

:eÏLa ‡LÙ ÏBË˜Èc Ïk Ôn˙Ï¿«»»¿ƒ¿«¿»¿»

˜ÏBË‡טז  dÏË˜Â È‰ÁÓ ‡ÏÊ¯Ù„ ÔÓa Ì‡Â¿ƒ¿«¿«¿¿»¿»ƒ¿»¿≈»»
:‡ÏBË˜ ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ ‡e‰ƒ¿¿»»ƒ¿¿«»»



עה irqnÎzehn zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn '` ycew zayl inei xeriy

(æé)çöø úîiå eäkä da úeîé-øLà ãé ïáàa íàå§¦¿§¤´¤¨Á£¤¨¸¨¬¦¨²©¨−ŸŸ¥´©
:çöøä úîeé úBî àeä®¬©−¨«Ÿ¥«©

i"yx£„È Ô·‡a∑(ספרי) יד מלא ּבּה ‡eÓÈŒ¯L˙.ׁשּיׁש ¿∆∆»ְֵֶָָֹ¬∆»
da∑ להמית ׁשעּור ּבּה ׁשּנאמר ׁשּיׁש לפי ּכתרּגּומֹו. , »ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָ

כא) בּה(שמות נתן ולא ּבאבן" רעהּו את איׁש "והּכה :ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

"אׁשרֿימּות  נאמר: לכ ׁשהּוא? ּכל יכֹול ְֱֲִֶֶֶַָָָָׁשעּור.
.ּבּה" ָ

(çé)çöø úîiå eäkä Ba úeîé-øLà ãé-õò éìëa Bà¿¦§¦´¥¨Á£¤¨¸¬¦¨²©¨−ŸŸ¥´©
:çöøä úîeé úBî àeä®¬©−¨«Ÿ¥«©

i"yx£„ÈŒıÚ ÈÏÎa B‡∑ׁשּנאמר כא)לפי "וכי (שמות : ƒ¿ƒ≈»ְְֱִִֶֶַ
אתֿאמתֹו אֹו אתֿעבּדֹו איׁש ּכל יּכה יכֹול ּבּׁשבט". ְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָ

ׁשּיהא  ּבֹו", "אׁשרֿימּות ּבעץ: נאמר לכ ְְֱֲֵֵֶֶֶֶַָָָׁשהּוא?
להמית  ּכדי .ּבֹו ְְִֵָ

(èé)àeä Bá-Bòâôa çöøä-úà úéîé àeä ícä ìàbŸ¥´©½̈¬¨¦−¤¨«Ÿ¥®©§¦§−¬
:epúîé§¦¤«

i"yx£B·ŒBÚ‚Ùa∑ּבתֹו מקלט אפּלּו .ערי ¿ƒ¿ְְֲִִֵָָ

(ë)éìLä-Bà epôcäé äàðNa-íàåäiãöa åéìò C §¦§¦§−̈¤§¢¤®«¦§¦¬¨¨²¦§¦−̈
:úîiå©¨«Ÿ

i"yx£‰i„ˆa∑ ּבמארב "ּבכמנא" .ּכתרּגּומֹו ƒ¿ƒ»ְְְְְֲַַַָָ

(àë)úîeé-úBî úîiå Bãéá eäkä äáéàá Bà́§¥º̈¦¨³§¨Æ©¨½Ÿ«©¬
çöøä-úà úéîé ícä ìàb àeä çöø äknä©©¤−Ÿ¥´©®Ÿ¥´©À̈¨¦²¤¨«Ÿ¥−©

:Bá-Bòâôa§¦§«

(áë)éìLä-Bà Bôãä äáéà-àìa òúôa-íàååéìò C §¦§¤¬©§«Ÿ¥−̈£¨®«¦§¦¬¨¨²
:äiãö àìa éìk-ìk̈§¦−§¬Ÿ§¦¨«

i"yx£Ú˙Ùa∑ עליו להּזהר ׁשהּות לֹו היה ולא לֹו סמּו ׁשהיה "ּבתכיף", ותרּגּומֹו .ּבאנס. ¿∆«ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָֹֹ

(âë)ìtiå úBàø àìa da úeîé-øLà ïáà-ìëá Bà́§¨¤¹¤£¤¨¬¨Æ§´Ÿ§½©©¥¬
:Búòø Lwáî àìå Bì áéBà-àì àeäå úîiå åéìò̈−̈©¨®Ÿ§Æ«Ÿ¥´½§¬Ÿ§©¥−¨«¨«

i"yx£da ˙eÓÈŒ¯L‡ Ô·‡ŒÏÎ· B‡∑הּכהּו.˙B‡¯ ‡Ïa∑ראהּו ÂÈÏÚ.ׁשּלא ÏtiÂ∑(יא אמרּו:(מכות מּכאן ¿»∆∆¬∆»»ִָ¿…¿ֶָָֹ««≈»»ְִָָ
ירידה  ּדר עלּיה ההֹורג ּדר ּגֹולה. ּגֹולה , אינֹו ,. ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָ

(ãë)ìò ícä ìàb ïéáe äknä ïéa äãòä eèôLå§¨«§Æ¨«¥½̈¥µ©©¤½¥−Ÿ¥´©¨®©¬
:älàä íéètLnä©¦§¨¦−¨¥«¤

qÓÎ˙יז  ‡È‰c ‡„È· ‡·Ò˙Óc ‡·‡a Ì‡Â¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿»¿»ƒ»¿ƒ¿ƒ«
‡e‰ ‡ÏBË˜ dÏË˜Â È‰ÁÓ da ˙eÓÈ Ècƒ¿«¿»ƒ¿»¿≈»»

:‡ÏBË˜ ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ƒ¿¿»»ƒ¿¿«»»

qÓÎ˙יח  ‡È‰c ‡„Èa ·Ò˙Óc Ú‡c ÔÓa B‡¿«¿»¿ƒ¿¿≈ƒ»¿ƒ¿ƒ«
‡e‰ ‡ÏBË˜ dÏË˜Â È‰ÁÓ da ˙eÓÈ Ècƒ¿≈¿»ƒ¿»¿≈»»

:‡ÏBË˜ ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ƒ¿¿»»ƒ¿¿«»»

k„יט  ‡ÏBË˜ ˙È ÏBË˜È ‡e‰ ‡Óc Ï‡b»≈¿»ƒ¿»»»«
:dpÏË˜È ‡e‰ ‡Èc ÔÓ dÏ ·iÁ˙‡ƒ¿««≈ƒƒ»ƒ¿¿ƒ≈

·ÓÎ‡כ  È‰BÏÚ ‡Ó¯ B‡ È‰Ác ‰‡Òa Ì‡Â¿ƒ¿«¿»¿»ƒ¿»¬ƒ¿«¿»
:dÏË˜Â¿»¿≈

‡˙˜ÏË‡כא  dÏË˜Â d„È· È‰ÁÓ e··„· B‡ƒ¿»¿»ƒƒ≈¿»¿≈ƒ¿¿»»
ÏBË˜È ‡Óc Ï‡b ‡e‰ ‡ÏBË˜ ‡ÈÁÓ ÏË˜˙Èƒ¿¿««¬»»»»≈¿»ƒ¿

:‡Èc ÔÓ dÏ ·iÁ˙‡ „k ‡ÏBË˜ ˙È»»»«ƒ¿««≈ƒƒ»

¯Ó‡כב  B‡ È‰Ác e··„ ‡Ïa ÛÎ˙a Ì‡Â¿ƒƒ¿≈¿»¿»¿»ƒ¿»
:dÏ ÔÓÎ ‡Ïa ÔÓ Ïk È‰BÏÚ¬ƒ»»¿»¿«≈

daכג  ˙eÓÈ Èc ˙qÓÎ ‡È‰c ‡·‡ ÏÎ· B‡¿»«¿»¿ƒ¿ƒ«ƒ¿«
ÈÒ ‡Ï ‡e‰Â dÏË˜Â È‰BÏÚ ‡Ó¯e ÈÊÁ ‡Ïa¿»»≈¿»¬ƒ¿»¿≈¿»»≈

:d˙LÈa Ú·˙ ‡ÏÂ dÏ≈¿»»«ƒ¿≈

Óc‡כד  Ï‡b ÔÈ·e ‡ÈÁÓ ÔÈa ‡zLk Ôee„ÈÂƒ¿ƒ¿»≈«¬»≈»≈¿»
:ÔÈl‡‰ ‡iÈc ÏÚ«ƒ«»»ƒ≈
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(äë)ícä ìàb ãiî çöøä-úà äãòä eìéväå§¦¦̧¨«¥¹̈¤¨«Ÿ¥À©¦©»Ÿ¥´©¨¼
änL ñð-øLà Bèì÷î øéò-ìà äãòä Búà eáéLäå§¥¦³ŸÆ¨«¥½̈¤¦¬¦§¨−£¤¨´¨®¨
Búà çLî-øLà ìãbä ïäkä úBî-ãò da áLéå§¨´©À̈©Æ©Ÿ¥´©¨½Ÿ£¤¨©¬Ÿ−

:Lãwä ïîLa§¤¬¤©«Ÿ¤
i"yx£Ï„b‰ Ô‰k‰ ˙BÓŒ„Ú∑ להׁשרֹות ּבא ׁשהּוא ««…≈«»…ְְֶַָ

לסּלק  ּבא והרֹוצח ימיהם, ּולהארי ּביׂשראל ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָׁשכינה
אינֹו החּיים, ימי את ּומקּצר מּיׂשראל הּׁשכינה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָאת
ׁשהיה  לפי אחר: ּדבר ּגדֹול. ּכהן לפני ׁשּיהא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּכדאי

להתּפּלל  ּגדֹול לכהן ליׂשראל לֹו זֹו ּתּקלה ּתארע ׁשּלא ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ
‰L„w.ּבחּייו  ÔÓLa B˙‡ ÁLÓŒ¯L‡∑,ּפׁשּוטֹו לפי ְַָ¬∆»«…¿∆∆«…∆ְְִ

מׁשחֹו מי ּפירׁש ׁשּלא הּוא, הּקצרים הּמקראֹות ,מן ְְְִִִִִֵֶַַָָָֹ

הּקדׁש". ּבׁשמן אֹותֹו הּמֹוׁשח מׁשחֹו "אׁשר ּכמֹו: ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַָָֹאּלא
ללּמד  ּדבר, לראית מּכֹות' ּב'מּסכת ּדרׁשּוהּו ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָורּבֹותינּו
אחר  ּומּנּו ּגדֹול ּכהן מת ּדינֹו, נגמר ׁשּלא עד ְִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹׁשאם
ׁשל  ּבמיתתֹו חֹוזר ּדינֹו, נגמר מּכאן ּולאחר ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָּתחּתיו,
מׁשחֹו הּוא וכי אֹותֹו", "אׁשרֿמׁשח ׁשּנאמר: ְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָׁשני,

את  להביא אּלא אֹותֹו? מׁשח הּכהן אֹו הּנמׁשח לכהן, ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ
ּבמיתתֹו ׁשּמחזירֹו ב)ּבימיו, יא .(מכות ְְֲִִֶַָָָ

(åë)øLà Bèì÷î øéò ìeáb-úà çöøä àöé àöé-íàå§¦¨¬Ÿ¥¥−¨«Ÿ¥®©¤§Æ¦´¦§¨½£¤¬
:änL ñeðé̈−¨«¨

(æë)Bèì÷î øéò ìeáâì õeçî ícä ìàb Búà àöîe¨¨³ŸÆŸ¥´©½̈¦¾¦§−¦´¦§¨®
:íc Bì ïéà çöøä-úà ícä ìàb çöøå§¨©ºŸ¥³©¨Æ¤¨´Ÿ¥½©¥¬−¨«

i"yx£Ìc BÏ ÔÈ‡∑(ז ּדם (מכות לֹו ׁשאין הּמת את ּכהֹורג הּוא .הרי ≈»ְֲֵֵֵֵֶֶַָ

(çë)ìãbä ïäkä úBî-ãò áLé Bèì÷î øéòá ék¦´§¦³¦§¨Æ¥¥½©−©Ÿ¥´©¨®Ÿ
õøà-ìà çöøä áeLé ìãbä ïäkä úBî-éøçàå§©«£¥Æ©Ÿ¥´©¨½Ÿ¨Æ¨«Ÿ¥½©¤¤−¤

:Búfçà£ª¨«

(èë)ìëa íëéúøãì ètLî úwçì íëì älà eéäå§¨¸¥¯¤¨¤²§ª©¬¦§−̈§Ÿ«Ÿ¥¤®§−Ÿ
:íëéúáLBî«§«Ÿ¥¤«

i"yx£ÌÎÈ˙·LBÓ ÏÎa∑ ׁשּנֹוהגת זמן ּכל ּבחּוצהֿלארץ נֹוהגת [קטּנה] סנהדרין ׁשּתהא .ּבארץֿיׂשראל לּמד ¿…¿…≈∆ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

(ì)ãòå çöøä-úà çöøé íéãò éôì Lôð-äkî-ìk̈©̧¥¤½¤§¦´¥¦½¦§©−¤¨«Ÿ¥®©§¥´
:úeîì Lôðá äðòé-àì ãçà¤½̈Ÿ©«£¤¬§¤−¤¨«

i"yx£'B‚Â LÙŒ‰kÓŒÏk∑להרגֹו הּנפׁשהּבא את ׁשהּכה Áˆ¯È.על ÌÈ„Ú ÈÙÏ∑ ׁשּבמזיד ּובהתראה ׁשּיעידּו »«≈∆∆¿ְְִֶֶֶֶַַַָָָ¿ƒ≈ƒƒ¿«ְְְִִֵֶֶַָָָ
.הרגֹו ֲָ

(àì)òLø àeä-øLà çöø Lôðì øôë eç÷ú-àìå§«Ÿ¦§¬¸Ÿ¤Æ§¤´¤Ÿ¥½©£¤¬¨−̈
:úîeé úBî-ék úeîì̈®¦−¨«

i"yx£¯ÙÎ eÁ˜˙Œ‡ÏÂ∑(לז יּפטר (כתובות .ּבממֹון לא ¿…ƒ¿…∆ְִֵָָֹ

Ï‡bכה  „iÓ ‡ÏBË˜ ˙È ‡zLk Ôe·ÊLÈÂƒ≈¿¿ƒ¿»»»»ƒ«»≈
d˙e·ÊL ˙È¯˜Ï ‡zLk d˙È Ôe·È˙ÈÂ ‡Óc¿»ƒƒ»≈¿ƒ¿»¿ƒ¿«≈»≈
‡‰k ˙eÓÈc „Ú da ·˙ÈÂ Ôn˙Ï ˜¯Ú Ècƒ¬«¿«»ƒ≈««ƒ«¬»

:‡L„e˜ ÁLÓa d˙È Èa¯ Èc ‡a«̄»ƒ«ƒ»≈ƒ¿«¿»

˜¯È˙כו  ÌeÁz ˙È ‡ÏBË˜ ˜BtÈ ˜tÓ Ì‡Â¿ƒƒ«ƒ»»»¿ƒ¿«
:Ôn˙Ï ˜¯Ú Èc d˙e·ÊL≈»≈ƒ¬«¿«»

ÌeÁ˙Ïכז  ‡¯aÓ ‡Óc Ï‡b d˙È ÁkLÈÂ¿«¿«»≈»≈¿»ƒ»»ƒ¿
‡ÏBË˜ ˙È ‡Óc Ï‡b ÏBË˜ÈÂ d˙e·ÊL ˙È¯ƒ̃¿«≈»≈¿ƒ¿»≈¿»»»»

:‡Óc dÏ ˙ÈÏ≈≈¿»

eÓÈc˙כח  „Ú ·zÈ d˙e·ÊL ˙È¯˜· È¯‡¬≈¿ƒ¿«≈»≈ƒ≈«ƒ
·e˙È ‡a¯ ‡‰k ˙eÓÈc ¯˙·e ‡a¯ ‡‰k«¬»«»»«ƒ«¬»«»¿

:dzÒÁ‡ Ú¯‡Ï ‡ÏBË»̃»«¬««¬«¿≈

ÏÎaכט  ÔBÎÈ¯„Ï ÔÈc ˙¯Ê‚Ï ÔBÎÏ ÔÈl‡ ÔB‰ÈÂƒƒ≈¿ƒ¿≈«ƒ¿»≈¿»
:ÔBÎÈ·˙BÓ¿»≈

È˙ל  ÏBË˜È ÔÈ„‰Ò ÌeÙÏ ‡LÙ ÏBË˜Èc Ïk»¿ƒ¿«¿»¿«¬ƒƒ¿»
:ÏË˜ÓÏ L‡a „‰ÒÈ ‡Ï „Á „È‰ÒÂ ‡ÏBË»̃»¿»ƒ«»«¿≈∆¡»¿ƒ¿»

‰e‡לא  Èc ÏBË˜ L‡ ÏÚ ÔBÓÓ ÔeÏa˜˙ ‡ÏÂ¿»¿«¿»«¡«»ƒ
:ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ È¯‡ ÏË˜ÓÏ ·iÁ«»¿ƒ¿»¬≈ƒ¿¿»»ƒ¿¿»
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(áì)ì Bèì÷î øéò-ìà ñeðì øôë eç÷ú-àìåáeL §«Ÿ¦§´½Ÿ¤¨−¤¦´¦§¨®¨Æ
ì:ïäkä úBî-ãò õøàa úáL ¨¤´¤¨½̈¤©−©Ÿ¥«

i"yx£BËÏ˜Ó ¯ÈÚŒÏ‡ ÒeÏ ¯ÙÎ eÁ˜˙Œ‡ÏÂ∑ למי ¿…ƒ¿…∆»∆ƒƒ¿»ְִ
מּגלּות  נפטר אינֹו ּבׁשֹוגג, ׁשהרג מקלטֹו, עיר אל ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּנס
ימּות  ּבטרם ּבארץ לׁשבת לׁשּוב ּכפר לּתן ְְִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָֹּבממֹון

ּובקמץ)לּנסּכמֹו∑ÒeÏ.הּכהן  ּכמֹו(ּבׁשוא ב), "ׁשּובי (מיכה : ֵַֹ»ְְְְְִֵַָָָ
וכן הּמלחמה. מן ׁשּׁשבּו – ג)מלחמה" "נּוגי (צפניה ְְְִִִֵֵֶַָָָָָ

וכן ה)מּמֹועד", ּתאמר (יהושע ּכאׁשר היּו". מלים "ּכי ְֲִִִֵֵֶַַָֹֻ

ּכבר, ׁשּמל מי על ּו"מּול" ּכבר, ׁשּׁשב מי על ְְִִֶֶַַָָָָ"ׁשּוב"
"נּוס", וקֹורהּו ּכבר, ׁשּנס מי על "לנּוס" ּתאמר ְְִֵֵֶַַָָָֹּכן
לברח, – "לנּוס" ּתאמר ואם מברח. ְְְְִִַַַָָֹֹֻּכלֹומר
לפטרֹו לברח, לֹו ׁשּיׁש למי ּכפר ּתקחּו לא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹֹֹּותפרׁשהּו:
לׁשבת  "לׁשּוב יאמר: היא ידעּתי לא הּגלּות, ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹמן

יׁשּוב? ּומהיכן נס, לא עדין הרי .ּבארץ", ֲֲִֵֵֵֶַָָָָָֹ

(âì)ícä ék da ízà øLà õøàä-úà eôéðçú-àìå§Ÿ©«£¦´¤¨À̈¤£¤³©¤Æ½̈¦´©½̈
éðçé àeäøLà ícì øtëé-àì õøàìå õøàä-úà ó ¬©«£¦−¤¨¨®¤§¨¨´¤«Ÿ§ª©À©¨Æ£¤´

:BëôL íãa íà-ék da-CtLª©½̈¦¦−§©¬«Ÿ§«
i"yx£eÙÈÁ˙Œ‡ÏÂ∑"תחייבּון "ולא ּכתרּגּומֹו ּתרׁשיעּו, .ולא ¿…«¬ƒְְְְְְְִַַַָֹ

(ãì)da íéáLé ízà øLà õøàä-úà ànèú àìå§¯Ÿ§©¥´¤¨À̈¤£¤³©¤Æ«§¦´½̈
CBúa ïëL ýåýé éðà ék dëBúa ïëL éðà øLà£¤¬£¦−Ÿ¥´§¨®¦ µ£¦´§Ÿ̈½Ÿ¥¾§−

ô :ìàøNé éða§¥¬¦§¨¥«
i"yx£dÎB˙a ÔÎL È‡ ¯L‡∑ּבטמאתּה אֹותי ּתׁשּכינּו Ï‡¯NÈ.ׁשּלא Èa CB˙a ÔÎL '‰ È‡ Èk∑ אף ¬∆¬ƒ…≈¿»ְְְִִֶַָָֹֻƒ¬ƒ…≈¿¿≈ƒ¿»≈ַ

ּביניהם  (ׁשרּויה) ׁשכינה טמאים, ׁשהם .ּבזמן ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָ

åì(à)ãòìâ-éða úçtLîì úBáàä éLàø eáø÷iå©¦§§º¨¥´¨«¨À§¦§©³©§¥«¦§¨Æ
éðôì eøaãéå óñBé éða úçtLnî äMðî-ïa øéëî-ïa¤¨¦´¤§©¤½¦¦§§−Ÿ§¥´¥®©§©§º¦§¥³
:ìàøNé éðáì úBáà éLàø íéàNpä éðôìå äLî¤Æ§¦§¥´©§¦¦½¨¥¬¨−¦§¥¬¦§¨¥«

(á)ýåýé äeö éðãà-úà eøîàiåõøàä-úà úúì ©«Ÿ§À¤£Ÿ¦Æ¦¨´§Ÿ̈½¨¥̧¤¨¨¯¤
úúì ýåýéá äeö éðãàå ìàøNé éðáì ìøBâa äìçða§©«£¨²§−̈¦§¥´¦§¨¥®©«Ÿ¦Æª¨´©«Ÿ̈½¨¥À

:åéúðáì eðéçà ãçôìö úìçð-úà¤©«£©²§¨§¨¬¨¦−¦§Ÿ¨«

(â)íéLðì ìàøNé-éðá éèáL éðaî ãçàì eéäåÂ§¨Â§¤º̈¦§¥̧¦§¥¬§¥«¦§¨¥»§¨¦¼
úìçð ìò óñBðå eðéúáà úìçpî ïúìçð äòøâðå§¦§§¨³©«£¨¨Æ¦©«£©´£Ÿ¥½§©¾©µ©«£©´
:òøbé eðúìçð ìøbîe íäì äðééäz øLà ähnä©©¤½£¤¬¦«§¤−¨¨¤®¦Ÿ©¬©«£¨¥−¦¨¥«©

i"yx£‰hn‰ ˙ÏÁ ÏÚ ÛÒBÂ∑ אביו ׁשבט על מתיחס והּבן יֹור ׁשּה, ּבנּה .ׁשהרי ¿«««¬«««∆ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

(ã)ïúìçð äôñBðå ìàøNé éðáì ìáiä äéäé-íàå§¦¦«§¤´©Ÿ¥»¦§¥´¦§¨¥¼§«§¨Æ©«£¨½̈
ähî úìçpîe íäì äðééäz øLà ähnä úìçð ìò©µ©«£©´©©¤½£¤¬¦«§¤−¨¨¤®¦©«£©Æ©¥´

:ïúìçð òøbé eðéúáà£Ÿ¥½¦¨©−©«£¨¨«

È¯˜Ï˙לב  ˜B¯ÚÓÏ ÔBÓÓ ÔeÏa˜˙ ‡ÏÂ¿»¿«¿»¿≈¬¿ƒ¿«
˙eÓÈc „Ú ‡Ú¯‡a ·zÓÏ ·ezÓÏ d˙e·ÊL≈»≈¿ƒ¿ƒ«¿«¿»«ƒ

:‡‰k«¬»

‡¯Èלג  da Ôez‡ Èc ‡Ú¯‡ ˙È Ôe·iÁ˙ ‡ÏÂ¿»¿«¿»«¿»ƒ««¬≈
‡Ï ‡Ú¯‡Ïe ‡Ú¯‡ ˙È ·iÁÓ ‡e‰ ‡Ó„¿»¿««»«¿»¿«¿»»
Ì„a Ô‰l‡ da „Lz‡c ÈkÊ Ìc ÏÚ ¯tk˙Óƒ¿««««««¿ƒ»««∆»≈¿«

:dcL‡«¿≈

daלד  ÔÈ·˙È Ôez‡ Èc ‡Ú¯‡ ˙È Ôe·‡Ò˙ ‡ÏÂ¿»¿»¬»«¿»ƒ«»¿ƒ«
ÈzÎLc ÈÈ ‡‡ È¯‡ de‚a ‡È¯L ÈzÈÎL Ècƒ¿ƒ¿ƒ»¿»¿««¬≈¬»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ

:Ï‡¯NÈ Èa B‚a ‡È¯L»¿»¿¿≈ƒ¿»≈

ÚÏb„א  Èa ˙ÈÚ¯ÊÏ ‡˙‰·‡ ÈLÈ¯ e·È¯˜Â¿»ƒ≈≈¬»»»¿«¿ƒ¿≈ƒ¿»
ÛÒBÈ Èa ˙ÈÚ¯fÓ ‰MÓ ¯a ¯ÈÎÓ ¯a«»ƒ«¿«∆ƒ«¿¬«¿≈≈
ÈLÈ¯ ‡i·¯·¯ Ì„˜e ‰LÓ Ì„˜ eÏÈlÓe«ƒ√»…∆√»«¿¿«»≈≈

:Ï‡¯NÈ È·Ï ‡˙‰·‡¬»»»ƒ¿≈ƒ¿»≈

‡¯Ú‡ב  ˙È ÔzÓÏ ÈÈ „Èwt ÈBa¯ ˙È e¯Ó‡Â«¬»»ƒƒ«ƒ¿»¿ƒ«»«¿»
ÈBa¯Â Ï‡¯NÈ È·Ï ‡·„Úa ‡ÒÁ‡a¿«¬»»¿«¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒƒ
˙ÒÁ‡ ˙È ÔzÓÏ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa „wt˙‡ƒ¿««¿≈¿»«¿»¿ƒ«»«¬»«

:d˙·Ï ‡eÁ‡ „ÁÙÏ¿̂»¿»»»ƒ¿»≈

Ï‡¯NÈג  È·„ ‡iË·L ÈaÓ „ÁÏ ÔÈÂ‰ÈÂƒ∆¿«¿«ƒ¿≈ƒ¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈
˙ÒÁ‡Ó Ô‰zÒÁ‡ ÚÓ˙˙Â ÔÈLÏƒ¿ƒ¿ƒ¿¿««¬«¿¿∆≈«¬»«
Èc ‡iË·L ˙ÒÁ‡ ÏÚ ÛÒBz˙Â ‡˙‰·‡¬»»»»¿ƒ«««¬»«ƒ¿«»ƒ

:ÚÓzÈ ‡zÒÁ‡ ·„ÚÓe ÔB‰Ï ÔÈÂ‰¿̇∆¿«¿≈¬««¬«¿»»ƒƒ¿»

Èד  È·Ï ‡Ï·BÈ È‰È Ì‡ÂÛÒBz˙Â Ï‡¯N ¿ƒ¿≈¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ«
ÔÈÂ‰˙ Èc ‡Ë·L ˙ÒÁ‡ ÏÚ Ô‰zÒÁ‡«¬«¿¿∆««¬»«ƒ¿»ƒ¿∆¿«
ÚÓzÈ ‡˙‰·‡„ ‡Ë·L ˙ÒÁ‡Óe ÔB‰Ï¿≈«¬»«ƒ¿»«¬»»»»ƒƒ¿«

:Ô‰zÒÁ‡«¬«¿¿∆



irqnÎzehnעח zyxt - el - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn '` ycew zayl inei xeriy
i"yx£Ï·i‰ ‰È‰ÈŒÌ‡Â∑:אֹומר יהּודה רּבי היה מּכאן ¿ƒƒ¿∆«…≈ְִִֵַָָָָ

‰Ï·i.ׁשּיפסק הּיֹובל עתיד  ‰È‰ÈŒÌ‡Â∑ אין ּכלֹומר ְִִֵֶַָֹ¿ƒƒ¿∆«…≈ְֵַ
חֹוזרת, אינּה ׁשהירּׁשה ּבּיֹובל, ׁשחֹוזרת מכירה ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֻזֹו

לׁשבטֹו, הּנחלה ּתחזר לא הּיֹובל, יהיה אם ְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַָֹֹואפּלּו
להם  ּתהיינה אׁשר הּמּטה נחלת על ׁשּנֹוספה .ונמצא ְְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

(ä)øîàì ýåýé ét-ìò ìàøNé éða-úà äLî åöéå©§©³¤Æ¤§¥´¦§¨¥½©¦¬§Ÿ̈−¥®Ÿ
:íéøác óñBé-éðá ähî ïk¥²©¥¬§¥«¥−«Ÿ§¦«

(å)øîàì ãçôìö úBðáì ýåýé äeö-øLà øácä äæ¤´©¨º̈£¤¦¨´§Ÿ̈À¦§³§¨§¨Æ¥½Ÿ
à íéLðì äðééäz íäéðéòa áBhìähî úçtLîì C ©¬§¥«¥¤−¦«§¤´¨§¨¦®©À§¦§©²©©¥¬

:íéLðì äðééäz íäéáà£¦¤−¦«§¤¬¨§¨¦«

(æ)ähî-ìà ähnî ìàøNé éðáì äìçð áqú-àìå§«Ÿ¦³Ÿ©«£¨Æ¦§¥´¦§¨¥½¦©¤−¤©¤®
:ìàøNé éða e÷aãé åéúáà ähî úìçða Léà ék¦´¦À§©«£©Æ©¥´£Ÿ½̈¦§§−§¥¬¦§¨¥«

(ç)ãçàì ìàøNé éða úBhnî äìçð úLøé úa-ìëå§¨©ºŸ¤´¤©«£À̈¦©»§¥´¦§¨¥¼§¤À̈
eLøéé ïòîì äMàì äéäz äéáà ähî úçtLnî¦¦§©²©©¥¬¨¦−¨¦«§¤´§¦¨®§©À©¦«§Æ

:åéúáà úìçð Léà ìàøNé éða§¥´¦§¨¥½¦−©«£©¬£Ÿ¨«
i"yx£‰ÏÁ ˙L¯È ˙aŒÏÎÂ∑ לאביה ּבן היה .ׁשּלא ¿»«…∆∆«¬»ְִֵֶָָָָֹ

(è)Léà-ék øçà ähîì ähnî äìçð áqú-àìå§«Ÿ¦¯Ÿ©«£¨²¦©¤−§©¥´©¥®¦¦Æ
:ìàøNé éða úBhî e÷aãé Búìçða§©´£¨½¦§§¾©−§¥¬¦§¨¥«

(é):ãçôìö úBða eNò ïk äLî-úà ýåýé äeö øLàk©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤®¥¬¨−§¬§¨§¨«

ÓÈÓ¯‡ה  ÏÚ Ï‡¯NÈ Èa ˙È ‰LÓ „ÈwÙe«ƒ…∆»¿≈ƒ¿»≈«≈¿»
ÛÒBÈ È·„ ‡Ë·L ˙e‡È ¯ÓÈÓÏ ÈÈ„«¿»¿≈»»ƒ¿»ƒ¿≈≈

:ÔÈÏlÓÓ¿«¿ƒ

ˆÁÙÏ„ו  ˙·Ï ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡Ób˙t ÔÈc≈ƒ¿»»ƒ«ƒ¿»ƒ¿«¿»¿»
Ì¯a ÔÈLÏ ÔÈÂ‰z ÔB‰ÈÈÚa ÔÈw˙„Ï ¯ÓÈÓÏ¿≈«ƒ¿«ƒ¿≈≈¿∆¿«ƒ¿ƒ¿«

:ÔÈLÏ ÔÈÂ‰z Ô‰e·‡„ ‡Ë·L ˙ÈÚ¯ÊÏ¿«¿ƒƒ¿»«¬∆¿∆¿«ƒ¿ƒ

Ë·MÓ‡ז  Ï‡¯NÈ È·Ï ‡ÒÁ‡ ¯ÁÒ˙ ‡ÏÂ¿»«¿««¬»»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒƒ¿»
‡Ë·L ˙ÒÁ‡a ¯·‚ È¯‡ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¬≈¿«¿«¬»«ƒ¿»

:Ï‡¯NÈ Èa Ôe˜acÈ È‰B˙‰·‡„«¬»»ƒƒ«¿¿≈ƒ¿»≈

È·cח  ‡iË·MÓ ‡ÒÁ‡ ˙˙¯È ‡z¯a ÏÎÂ¿»¿«»»¿««¬»»ƒƒ¿«»ƒ¿≈
È‰z ‡‰e·‡„ ‡Ë·L ˙ÈÚ¯fÓ „ÁÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«ƒ«¿ƒƒ¿»«¬»¿≈
¯·b Ï‡¯NÈ Èa Ôe˙¯È Èc ÏÈ„a ez‡Ï¿ƒ¿¿ƒƒ≈¿¿≈ƒ¿»≈¿«

:È‰B˙‰·‡ ˙ÒÁ‡«¬»«¬»»ƒ

Ë·LÏ‡ט  ‡Ë·MÓ ‡ÒÁ‡ ¯ÁÒ˙ ‡ÏÂ¿»«¿««¬»»ƒƒ¿»¿ƒ¿»
‡iË·L Ôe˜acÈ dzÒÁ‡a ¯·‚ È¯‡ ‡¯Á‡»√»»¬≈¿«¿«¬«¿≈ƒ«¿ƒ¿«»

:Ï‡¯NÈ È·cƒ¿≈ƒ¿»≈

a˙י  e„·Ú Ôk ‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»»…∆≈¬»¿«
:„ÁÙÏ¿̂»¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(ä.'Bâå ìàøNé éða úà äLî åöéå©§©¤¤§¥¦§¨¥§
zF` dESW WExREdESW 'd iR lr m ¥¤¦¨¨©¦¤¦¨

,dES dnE l`xUil xn`lipa dHn oM ¥Ÿ§¦§¨¥©¦¨¥©¥§¥
sqFi'dn devOd d`AW WExR 'Fbe ¥§¥¤¨¨©¦§¨¥

dfA dpEMde ,zn` mdixace mzprHW¤©£¨¨§¦§¥¤¡¤§©©¨¨¨¤
:sqFi ipA zx`tzlE cFakle dxez §¨§¦§¤¤§¥¥

(å.øácä äæFxnF`,xaCd dfx`Azi ¤©¨¨§¤©¨¨¦§¨¥
`aA zkQnA Exn`X dn iR lr©¦©¤¨§§©¤¤¨¨

`xzA(.k"w)cgtlv zFpA mpFWl dfe ©§¨§¤§¨§§¨§¨
ExYd(EvxIW in lkl `UPl)lkl `UPdl] ª§¦¨¥§¨¦¤¦§§¦¨¥§¨

'Fbe mdipirA aFHl xn`PW [mihaXd©§¨¦¤¤¡©©§¥¥¤§
dHn zgRWnl K` mIwn ip` dn `N ¤̀¨¨£¦§©¥©§¦§©©©¥
.o`M cr 'Eke daFh dvr 'Fbe mdia £̀¦¤§¥¨¨§©¨

FxnF` `EdexaCd dfmcTW itl WExR §§¤©¨¨¥§¦¤¨©
xn`e,mixaC sqFi ipa dHn oMoiCdW §¨©¥©¥§¥¥Ÿ§¦¤©¦

zFpA lW df oiCW WxtE xfge ,mOr¦¨§¨©¥¥¤¦¤¤§

hRWn zxfB xcbA llkp `l cgtlv§¨§¨Ÿ¦§¨§¤¤§¥©¦§¨
FxnF` `Ede ,dfdEv xW` xaCd df ¤§§¤©¨¨£¤¦¨

'dcgtlv zFpalmciA zEWxdWaFHl ¦§§¨§¨¤¨§§¨¨©
mdipirAxnFl df xnFl wCwce ,'Fbe §¥¥¤§§¦§¥©¤©

Ff dlrn 'd dUr `NW xg` `le§Ÿ©¥¤Ÿ¨¨©£¨
fnxX dn `Ede ,mdl `N` df oFiWxA§¦§¤¤¨¨¤§©¤¨©

cgtlv zFpA FxnF`Axn`loi`W §§§§¨§¨¥Ÿ¤¥
oEki EpMxclE ,zErnWn xn`l zazl§¥©¥Ÿ©§¨§©§¥§©¥
df xn`nA midl`d `A iM xnFl©¦¨¨¡Ÿ¦§©£¨¤

:mcFaM mnFxlf dxez §¥§¨
(è.'Bâå ähnî äìçð áqú àìåmrh §Ÿ¦Ÿ©£¨¦©¤§©©

KEnqA xn`W Fnvr xn`Od ltMW¤¨©©©£¨©§¤¨©§¨
aQz `leKEnqA iYazMX dn itl ,'Fbe §Ÿ¦Ÿ§§¦©¤¨©§¦§¨

xn`n `A ,daFh dvr `N` df oi`W¤¥¤¤¨¥¨¨¨©£¨
mdil`W l`xUi ipA lkl aEIgl 'a§¦§¨§¥¦§¨¥¤£¥¤

zevn d`AzWxi zA lkedxEn`d 'Fbe ¨¨¦§©§¨©Ÿ¤¤§¨£¨

:dfl mcwi dxez Ÿ¤¨¤
(é.eNò ïk äLî úà 'ä äeö øLàk©£¤¦¨¤¤¥¨

aEzMd dPW dOl zrcl Kixv̈¦¨©©¨¨¦¨©¨
miCwOW libxd xcQn df xn`n©£¨¤¦¥¤¨¨¦¤©§¦
dEv xW`M xn`i KM xg`e dUrOd©©£¤§©©¨Ÿ©©£¤¦¨

xn`n miCwd o`kexW`Mxg`e 'Fbe §¨¦§¦©£©©£¤§§©©
xn` KM:EUr oM ¨¨©¥¨

äàøðåoFxzi mdl dUr 'dW itl iM §¦§¤¦§¦¤¨¨¨¤¦§
xiYde dlrnE cgtlv zFpal¦§§¨§¨©£¨§¦¦
llMn m`ivFde mc` lkl `UPl mdl̈¤¦¨¥§¨¨¨§¦¨¦§©

Md `A ,zillMd devnEpricFdl aEz ¦§¨©§¨¦¨©¨§¦¥
lr s` mciA dxigAd dUr 'dW mbdW¤£©¤¨¨©§¦¨§¨¨©©
mrl KlOd zevnM `N` EUr `l ok iR¦¥Ÿ¨¤¨§¦§©©¤¤§©

FxnF` `Ede ,l`xUi ipAdEv xW`M §¥¦§¨¥§§©£¤¦¨
`le EUr oM zillMd devOM WExR 'Fbe§¥©¦§¨©§¨¦¥¨§Ÿ
xnF` did m` dfle ,mdl ozPW oFiWxM§¦§¤¨©¨¤§¨¤¦¨¨¥



עט irqnÎzehn zyxt - el - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn '` ycew zayl inei xeriy

(àé)äòðå äkìîe äìâçå äöøú äìçî äðééäzå©¦«§¤¹¨©§¨´¦§À̈§¨§¨¯¦§¨²§Ÿ̈−
:íéLðì ïäéãã éðáì ãçôìö úBða§´§¨§¨®¦§¥¬«Ÿ¥¤−§¨¦«

i"yx£'B‚Â ‰ˆ¯˙ ‰ÏÁÓ∑(ק"כ ּבׁשנים (ב"ב מּזֹו זֹו ּגדּלתן לפי מנאן הּמקרא ּכאן ּובכל ּתֹולדֹותן. ּכסדר ונּׂשאּו «¿»ƒ¿»¿ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָָָֻ
חכמתן  לפי ּכזֹומנאן זֹו ׁשּׁשקּולֹות ּומּגיד, ;. ְְְְִִֶַָָָָָָ

(áé)éäzå íéLðì eéä óñBé-ïá äMðî-éða úçtLnî¦¦§§²Ÿ§¥«§©¤¬¤¥−¨´§¨¦®©§¦Æ
:ïäéáà úçtLî ähî-ìò ïúìçð©«£¨½̈©©¥−¦§©¬©£¦¤«

(âé)ýåýé äeö øLà íéètLnäå úåönä älà¥´¤©¦§ºŸ§©¦§¨¦À£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²
ïcøé ìò áàBî úáøòa ìàøNé éða-ìà äLî-ãéa§©¤−¤§¥´¦§¨¥®§©§´Ÿ½̈©−©§¥¬

:Bçøé§¥«

÷æçúðå ÷æç ÷æç£©£©§¦§©¥

סימן. מחל"ה חול"ה פסוקים, מסעי קל"ב פרשת חסלת

ÚÂ‰יא  ‰kÏÓe ‰Ï‚ÁÂ ‰ˆ¯˙ ‰ÏÁÓ ‰‡Â‰Â«¬»»«¿»ƒ¿»¿»¿»ƒ¿»¿…»
:ÔÈLÏ Ô‰e·‡ ÈÁ‡ È·Ï „ÁÙÏˆ ˙a¿«¿»¿»ƒ¿≈¬≈¬∆ƒ¿ƒ

ÔÈLÏיב  ‰‡Â‰ ÛÒBÈ ¯· ‰MÓ Èa ˙ÈÚ¯ÊÓƒ«¿¬«¿≈¿«∆«≈¬»»ƒ¿ƒ
:Ô‰e·‡ ˙ÈÚ¯Ê ‡Ë·L ÏÚ Ô‰zÒÁ‡ ˙Â‰Â«¬««¬«¿¿∆«ƒ¿»«¿ƒ¬∆

Èa„‡יג  ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡iÈ„Â ‡i„Bwt ÔÈl‡ƒ≈ƒ«»¿ƒ«»ƒ«ƒ¿»ƒ»
·‡BÓ„ ‡i¯LÈÓa Ï‡¯NÈ Èa ˙ÂÏ ‰LÓ„¿…∆¿»¿≈ƒ¿»≈¿≈¿«»¿»

˜ÊÁ :BÁ¯È„ ‡c¯È ÏÚ««¿¿»ƒ≈

âôø ¯ äøò íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì úåøèôää

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

,dEv xW`M 'Fbe cgtlv zFpA EUrIe©©£§§¨§¨§©£¤¦¨
xnFl d`A drcFddW rnWp didi¦§¤¦§¨¤©¨¨¨¨©

xn`nA ricFnE ,EUrW dUrOdxW`M ©©£¤¤¨¦©§©£©©£¤

'd dEvla` ,xnFl libxd xcQM ¦¨©¥¤¨¨¦©£¨
dNgzA FxnF`n'd dEv xW`Mxg`e ¥§¦§¦¨©£¤¦¨§©©

`A `l iM ciBi df dUrOd zrcFd KM̈¨©©©£¤¤©¦¦Ÿ¨

oFiWx llWl `N` dUrOd ricFdl§¦©©©£¤¤¨¦§Ÿ¦§
:oade ,zillMd devn Ktd¥¤¦§¨©§¨¦§¨¥

éòñî úLøt úìñç£¨©¨¨©©§¥

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ט תמוז, תשכ"ד

ברוקלין, נ.י.

 לכבוד הוו"ח אי"א נו"מ בחור מעם ומורם מעם ודורש טוב לעמו 

בעל מדות תרומיות ענף עץ אבות מו"ה שניאור זלמן שליט"א

שלום וברכה!

קבלתי ידיעה כללית ממר דובער שי' מינדל על ידי אחיו מזכירי מר ניסן שי' בנוגע השתדלותם 

להוציא בני משפחתם שי' ממדינתינו לפנים, ואשר פנה לכ' לעזור בזה באופן אישי.

ואף שבודאי לא נצרך כ' לזירוז בענין של אהבת ישראל ועשית טובה בכלל, ועל אחת כמה 

וכמה בענין כזה להוציא אסירים בכושרות, שכל המדינה ההיא ה"ה בית אסורים גדול )ה' ירחם(, אבל 

בהכירי את בני המשפחה אביע בזה גודל קורת רוחי שמשתתף בפעולה של פדיון שבויים האמורה. ויהי 

רצון שגם בפעולה זו יקויים מה שנאמר וברכך ה"א בכל אשר תעשה.

בהוקרה בכבוד ובברכה.

כיון שצא"ח דכאן הוציאו לאור כרך ד' של לקוטי שיחות, ביקשתים לשלחו לכ' ובטח נתקבל 

כבר.



פ

יום ראשון - כ"ד תמוז
מפרק קיג

עד סוף פרק קיח

יום רביעי - כ"ז תמוז
מפרק קכ

עד סוף פרק קלד

יום שני - כ"ה תמוז
פרק קיט, מתחילת הפרק

עד סוף פסוק צו

יום חמישי - כ"ח תמוז
מפרק קלה 

עד סוף פרק קלט

יום שלישי - כ"ו תמוז
פרק קיט מפסוק צז

עד סוף הפרק

יום שישי - כ"ט תמוז
מפרק קמ

עד סוף פרק קנ

שבת קודש - א' מנחם־אב
פרק כ

מפרק א עד סוף פרק ט

שיעורי תהלים לשבוע פרשת מטות־מסעי

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 



פי fenz d"kÎc"k ipyÎoey`x mei Ð hÎg wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  כ"ד ראשון יום
יום ראשוןֿ שני כ "דֿ כ "ה תמוז  ,gv 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äøáò çåøù øçàîå,196 'nr cr:('åëå àëìîì

תמוז  כ"ה שני יום
פרק חֿ ט  ,196 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïéðòä øåàéáå è ÷øô,hv 'nr cr"ä"øã

פרק ט 

íøäèzå äøáò çeøL øçàîe5gexd - ,6,dxdhe dlign ly ¥©©¤©¨§¨©§©£¥
,dze` dxdihe ytpd z` dxarì íLôð ìëez éæàãò áeL £©©©§¨¨©

,døB÷îì äìòî äìòî úBìòìå ,Lnî àeä-Ceøa ä"éåä£¨¨¨©¨§©£©§¨©§¨¦§¨
Ba úãçéî äúéäL Bîk ,àìôð ãeçéa Cøaúé Ba ä÷áãìe§¨§¨¦§¨¥§¦¦§¨§¤¨§¨§ª¤¤

,ãeçiä úéìëúa Cøaúé¦§¨¥§©§¦©¦
åét çeøa dçôpL íøèa§¤¤¤§¨¨§©¦

ãøéì ,Cøaúé,zcxl ± ¦§¨¥¥¥
óeâa Laìúäìe ähîì§©¨§¦§©¥§

íãàäixd dzid f` ± ¨¨¨
zilkza zcge`n dnypd

.d"awd mr cegidBîëe)§
íãàa ,ìLî-Cøc-ìò©¤¤¨¨§¨¨
íøèa ,åét çeøa çôBpä©¥©§©¦§¤¤
¯ åétî çeøä àöBiL¤¥¨©¦¦

.(BLôða ãçéî àeäjk ± §ª¨§©§
dpzipy iptl dnypd mb
ly ote`a mc`d seba
ixd dzid f` ,"gtie"
ez` zilkza zcge`n
ixg`) zrk mbe ,jxazi
aey didz (daeyzd
z` zilkza zcge`ne

.jxazi.äîìL äáeLz àéä Bæådnypdy ,daeyzd ote` ± §¦§¨§¥¨
.dnily daeyz `id ± zilkza jxazi ez` zcge`n didz

äæ ãeçé úðéça ,äpäåez` aey zcg`zn dnypdy cegid ± §¦¥§¦©¦¤
,mc`d seba dpzipy iptl dzidy itk jxaziàéä ,Bæ äáeLúe§¨¦

äàlò äáeLz úðéça,d`ad dpeilr daeyz ±øçàlL §¦©§¨¦¨¨¤§©©
,äàzz äáeLzdx`azdy dpezgzd daeyzd xg`l - §¨©¨¨

.lirlúLøt 'àðîéäî àéòø'a LBãwä øäfa áeúkL Bîëe§¤¨©Ÿ©©¨§©§¨§¥§¨¨¨©
àNð7eìéçãa àúéøBàa ÷qòúéc ,àéä äàlò äáeLúc , ¨¦§¨¦¨¨¦§¦§©¥§©§¨¦§¦

éøa-àLã÷c eîéçøe,'eëå àeä-C`id d`lir daeyzy - §¦§ª§¨§¦§
,'ek d"awdl dad`e d`xi jezn dxeza weqriyä"é ïa eäéàc§¦¤

'eëå äðéa ¯`idy 'e ze`l dkef `ed ,my xdefa xne` ,f` ± ¦¨§
zpigaoadaey) d`lir daeyz zpiga `idy dpia .dpia ,d"i

dpey`xd `"dd ly
'ied my ly ("d`lir")
zbixcn lr zfnxnd
"d"i oa"n zakxen ("dpia"
,(dpia dlnay zeize`d)
dad`l `id dpeekde
dnkgn zeclepd d`xie
ly d"i cbpk ody dpiae

.'ied myéìòa úìòîe)©£©©£¥
íé÷écö ìò äáeLz§¨©©¦¦

,àéä äæa íéøeîb- §¦¨¤¦
oipr ixd ,dxe`kly
'd z`xia dxez cenil
oipr epi` ,'d zad`e
,daeyz ilral cgeind
mixenb miwicv mb
'd z`xia dxez micnel
dna okÎm` ,'d zad`e
,df ixd ± ?miwicv iabl daeyz ilra ly mzlrn z`hazn

äøN éiç úLøt LBãwä øäfa áeúkL Bîk8ïeðéàc ,± §¤¨©Ÿ©©¨¨¨©©¥¨¨§¦
,daeyzd ilraeäéìò éëLî,mnvr lr mikiynn ± ¨§¥£©§

øéúé àaìc àúeòøainipt oevx ,"`alc `zerx" xzeia ± ¦§¨§¦¨¨¦
,ald lyéâñ àìéçáe,gek xzeia ±àkìîì àáø÷úàì §¥¨¨¦§¦§¨§¨§©§¨

:('eëåmzlrn z`hazn jka ,d"awdl xzei aexw zeidl - §
swezae oevxa `id d"awdl mzeaxwzdy ,daeyz ilra ly

.mixenb miwicva xacd xy`n xzei wfg

è ÷øtdaeyzdy ,owfd epax xiaqd ,'g wxt ,mcewd wxtd seqa ¤¤
zelrzdl zlbeqn `id ,mi`hgdn dzwep ytpdy xg`ly df ote`a

`ltp cegia d"awd mr zcge`n zeidle dyxye dxewnl dlrn dlrn

ixg` d`ad "d`lir daeyz" `id ef - seba dzcixi iptl dzidy itk

`id "d`lir daeyz"y ,yecwd xdefdn jk lr `iade ."d`zz daeyz"

oiicr yxcp ,mxa .d"awd l` dad`e d`xi jezn dxeza weqriy -

`id "d`lir daeyz"y ,xdefdn owfd epax `iad 'c wxta :oipra xe`ia

my ly dpey`xd `"d ze`) ,d`lir 'd ly daey ,"d`lir 'd aeyz"

dad` jezn dxez cenill) d`xile dad`l jkl yi zekiiy efi` - ('ied

my ly d`lir 'd ly daeyzl - 'ied my ly 'e ze`l zekiiyd ,(d`xie

mixne`y dna dpeekdy ,owfd epax xiaqn ,igkepd wxtd zligza ?'ied

d`xi `id ,dad`e d`xi jezn dxez cenil `id "d`lir daeyz"y

,d"awd ly ezelcba opeaznd lkydn ,xnelk ,lkyn zexvepd dad`e

`wec el` dad`e d`xie ('ied zelcba zeppeazdd) dpia ly dpipr edfy
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äáåùúä úøâà
äøáò çåøù øçàîå
ùîî ä"á 'éåä ãò áåùì íùôð ìëåú éæà íøäèúå
ãåçéá 'úé åá ä÷áãìå äøå÷îì äìòî äìòî úåìòìå
ãåçéä úéìëúá 'úé åá úãçåéî äúéäù åîë .àìôð
ùáìúäìå äèîì ãøéì 'úé åéô çåøá äçôðù íøèá
íøèá åéô çåøá çôåðä íãàá î"ãò åîëå) íãàä óåâá
äáåùú àéä åæå (åùôðá ãçåéî àåä åéôî çåøä àöåéù
'éçá àéä åæ äáåùúå äæ ãåçé 'éçá äðäå .äîéìù
÷"äåæá ù"îëå äàúú äáåùú øçàìù äàìéò äáåùú
'ééøåàá ÷ñòúéã àéä äàìéò äáåùúã àùð 'ô î"øá
'åëå äðéá ä"é ïá åäéàã 'åëå ä"áã÷ã åîéçøå åìéçãá
àéä äæá íéøåîâ íé÷éãö ìò äáåùú éìòá úìòîå)
àúåòøá åäééìò éëùî ïåðéàã äøù ééç 'ô ÷"äåæá ù"îë

:('åëå àëìîì àáø÷úàì éâñ àìéçáå øéúé àáìã
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.5:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."מעננים השחקים מטהר שהרוח ופי' כא. לז, ˘ËÈÏ"‡:6."איוב ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ במשל "כמו
וכו'". דפשע בהעב התשובה פעולת כך – העננים מציאות ומבטל מפזר שרוח א.7.– קכג, ב.8.זח"ג קכט,



fenzפב d"k ipy mei Ð h wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

zeclepd zecnd mr opeaznd lkyd ly) e"`ed mr `"dd ly xeaigd od

`wec yxcp zixad mbtl recn owfd epax xiaqi okn xg`l .(lkydn

."d`lir daeyz" ly oipr

,ïéðòä øeàáe,d`lir 'dl zekiiy yi d`xie dad` efi`l - ¥¨¦§¨
øäfa áeúkL Bîk§¤¨©Ÿ©
änëa 'íéðewú'å LBãwä©¨§¦¦§©¨
éäéà ¯ 'äðéá'c ,úBîB÷î§§¦¨¦¦

,`id ±,äàlò äáeLz- §¨¦¨¨
ote`l dpeekd ,xnelk
z`xwp `idy itk dpiad

aezkk ,"m`"1:íàäå"§¨¥
"íéçøôàä ìò úöáøŸ¤¤©¨¤§Ÿ¦
éãé-ìòL ,eðéäc .'eëå§§©§¤©§¥
'ä úlãâa ïðBaúnL¤¦§¥¦§ª©
ãéìBîe ,úòcä ú÷îòäa§©£¨©©©©¦
eìéçc Búðéa çeøî¥©¦¨§¦

,íéiìëN eîéçøed`xi - §¦¦§¦¦
`l - ,zeilky dad`e

lkydydlbnz` cala
d`xide dad`d

zeirahd2ze`vnp xaky
lkydy `l` ,eaxveiea

,d`xie dad`áeèáe§
,úòãå íòèlr el yiy - ©©¨©©

mrh el` d`xi e` dad`
aed`l eilr recn ilky

,epnn `xil eilr recne d"awd z`øîàpL ïéðòk3äáäàì" : ¨¦§¨¤¤¡©§©£¨
é÷ìà 'ä úàéiç àeä ék" íeMî ,"E,"'Bâå E"ik" dlnd - ¤¡Ÿ¤¦¦©¤§

(meyn) iptn ± jiwl` 'd z` aed`l eilr recn mrh zpizp `id
`ed ik""jiig,ilky mrh zlra dad` idef ,Bì éc àìåoi` ± §Ÿ©

,wtzqn `ed,'eëå ãáì úøzñîä úéòáè äáäàaeala - §©£¨¦§¦©§ª¤¤§©§
ieliba wtzqn `ed oi` ixd ,cala dzelbl yiye ,icedi lk ly
elkyn dad` ekeza xvei `ed `l` ,cala dad`d

,ezeppeazdeãçôå äàøéa ïëåieliba wtzqn `ed oi`y ± §¥§¦§¨¨©©
cgte d`xi ekeza xvei `ed `l` ,cala miirah cgte d`xi

ezeppeazde elkyn,'eëå äLea Bà`edy "zyea z`xi" - ¨§
,'d ipira rxd z` zeyrl d"awd zelcbn yiiaznòãBpk± ©©

`ed dyeade d`xid z`y ,oey`xd wlga 'c wxta xn`y itk
.ezeppeazde elkyn ekeza xveiéæà,`id ±íàä" úàø÷ð £©¦§¥¨¥

."'eëå íéçøôàä ìò úöáødad`de d`xid lr ,xnelk ± Ÿ¤¤©¨¤§Ÿ¦§
.dxvie dcli (ezpia) "dpia"dyàéä äáäàä øwò ,äpäå§¦¥¦©¨©£¨¦

àçeøa àçeø úe÷acúà4zewaczdd `ed dad`d xwir - , ¦§©§¨§¨
,(dlrnly gexd mr mc`d gex) dipy gexa zg` gex lyBîk§

áeúkL5.òãBpk ,"'Bâå eäét úB÷éLpî éð÷Mé" :myk ± ¤¨¦¨¥¦¦§¦¦§©©

cg` mc` ly "iniptd lad"d cg`zn ,zeinyba "oiwiyp"ay
dnypd zeinipt zcg`zn jk ,ipy mc` ly "iniptd lad"d mr
,zeevnd dyrn ,dxezd xeaic iciÎlr ,dlrnly zeiniptd mr
xiaqn owfd epaxy itk ;oeira dxez cenil iciÎlr cgeinae
oey`xd wlga d"n wxta
"oiwiyp"ay myky ±
dt" zecg`zd dpyi
xeaica mb jk ,"dta
zecg`zd dpyi ,dxezd
xacnd mc`d dt ly
dtd mr dxez ixac
ixd `id dxez ± dlrnly
'd xac" ,dlrnly xeaic

.d`ld jke ,"dkld efìòå§©
øîàð äæ6ìëáe" : ¤¤¡©§¨

,"ELôðdad`dy - ©§§
ytpd lky ote`a didz
cg`zz (ytpd zegek lk)

,d"awd mrìk íä íäL¤¥¥¨
ìëN :Lôpä é÷ìç¤§¥©¤¤¥¤
:íäéLeáìe ,úBcîe¦§¥¤
,äNòîe øeac äáLçî©£¨¨¦©£¤
.Cøaúé Ba ïlk ä÷áãì§¨§¨ª¨¦§¨¥

,eðéäc:xnelk -úBcnä §©§©¦
dpcg`zz ,mc`d ly ±
äî ,Cøaúé åéúBcîa§¦¨¦§¨¥©

'eëå íeçø àeä7cvn cqg dyer mc`dyk .megx dz` s` - ; ©§
,d"awd zecn mr eizecn f` zecg`zn ± eingxìëOäåly ± §©¥¤

cg`zi mc`d,äøBzä ïeiò àeä ,Cøaúé Búîëçå BìëNa- §¦§§¨§¨¦§¨¥¦©¨
mc`d lky cg`zn dfÎiciÎlry ,lkyae dnkga dxeza oeira

,dlrnly lkyd mrôð äîëçî àúéøBàcà÷8;iptn - §©§¨¥¨§¨¨§¨
,(dlrnly) dnkgn d`a dxezyäáLçnä ïëåezaygn ± §¥©©£¨¨

cg`zz mc`d lyøeacäå ;Cøaúé BzáLçîaly exeaic ± §©£©§¦§¨¥§©¦
cg`zi mc`däëìä Bæ ,'ä øáãa9:áeúkL Bîëe ,lr - ¦§©£¨¨§¤¨

dxez10:éôa éøác íéNàå","E"ixac" z`xwp dxezd - ¨¨¦§¨©§¦
ly eita ,"jita" z`fe ,d"awd ly eixeaic ,(ily mixeaicd)

,dxez cneld mc`déôa ézîN øLà éøáãe""E11äNònäå ; §¨©£¤©§¦§¦§©©£¤
,dlrnly dyrnd mr mc`d ly dyrnd zecg`zd ±àeä±

,iciÎlr,ä÷ãvä äNòî,cqge -,íéìôL çeø úBéçäì- ©£¥©§¨¨§©£©§¨¦
,dlrnly dyrnd mr cge`n mc`d dyrn dyrp dfÎiciÎlr

,milty mdy mi`xapd z` zeigdl mb epipryáeúkL Bîk12: §¤¨
,"'Bâå 'ä äNò íéîé úLL ék",mzeige mi`xapd z`ixa lr - ¦¥¤¨¦¨¨§

ly dcixi idef ,oky ,"'d dyr mini zyy" ,diyr oeyld aezk
ick ,d`ixaa mevnvae dcixia mi`vnpd ,miiwl` zegek
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äáåùúä úøâà
øåàéáå è ÷øôäîëá 'éðå÷éúå ÷"äåæá ù"îë ïéðòä

äáåùú éäéà äðéáã .úåîå÷î
é"òù åðééäã .'åëå íéçåøôàä ìò úöáåø íàäå äàìéò
çåøî ãéìåîå úòãä ú÷îòäá 'ä úìåãâá ïðåáúîù
'àðù ïéðòë úòãå íòè áåèáå íééìëù ø"åã åúðéá
àìå 'åëå êééç àåä éë íåùî êé÷ìà 'ä úà äáäàì
äàøéá ïëå .'åëå ãáì úøúåñîä úéòáè äáäàá åì éã
úöáåø íàä úàø÷ð éæà .òãåðë 'åëå äùåá åà ãçôå
úå÷áãúà àéä äáäàä ø÷éò äðäå .'åëå 'éçåøôàä ìò
.òãåðë 'åëå åäéô úå÷éùðî éð÷ùé ù"îë àçåøá àçåø
ìëù ùôðä é÷ìç ìë íä íäù êùôð ìëáå øîàð æ"òå
ïìåë ä÷áãì äùòîå øåáéã äáùçî íäéùåáìå úåãîå
.'åëå íåçø àåä äî 'úé åéúåãîá úåãîä åðééäã 'úé åá
àúééøåàã äøåúä ïåéò àåä 'úé åúîëçå åìëùá ìëùäå
øåáéãäå 'úé åúáùçîá äáùçîä ïëå .à÷ôð äîëçî
éøáãå êéôá éøáã íéùàå ù"îëå äëìä åæ 'ä øáãá
ä÷ãöä äùòî àåä äùòîäå .êéôá éúîù øùà
'ä äùò íéîé úùù éë ù"îë íéìôù çåø úåéçäì
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פג fenz e"k iyily mei Ð i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  כ"ו שלישי יום
פרק י  xeriy dxen,hv 'nrn :dheyt dpyl...äðäå é ÷øô,198 'nr cr.òãåðë

,milty mdy mi`xap zeigdle `exalòãBpk,x`eane ± ©©
àçeøa àçeøc úe÷acúà àéä Bæå ,øçà íB÷îazewaczd ± §¨©¥§¦¦§©§§¨§¨

,gexa gexúe÷ácä úéìëúabxca ±ly xzeia dpeilrd d §©§¦©§¥
,zewac.'eëå äáäà úîçî àéäLk ,ãeçiäåmby zexnl - §©¦§¤¦¥£©©£¨§

epi` dxezd cenilyk
jezn `l` dad` jezn
ok mb df ixd ,ler zlaw
j` ,gexa gex ly zewiac
zewiacd zilkza df izn
`wec df ixd - cegide
.dad` cvn `a dfyk
daeyz" ly dpipr okle
`ed `wec "d`lir
`ziixe`a wqrzic"
d`xia) enigxe eligca
cenil ,"d"aewc (dad`e
'd zad` jezn dxezd
`ed f` `wec ik ,'d z`xie
,cegide zewiacd zilkz
daeyz" ly dpkez edfy
cegie zewiacd - "d`lir
zilkza zewl` mr ytpd

.cegide zewiacd,äìháì òøæ úàöBäa úéøaä íâtL éôìe§¦¤§©©§¦§¨©¤©§©¨¨
éøö ïéàå,àúéøBàc äàéa éøeqà øàL Bà ,úBéøòa øîBì C §¥¨¦©©£¨§¨¦¥¦¨§©§¨
ïðaøc Bà,opaxcn d`ia ixeqi` e` dxezd on d`ia ixeqi` ± §©¨¨

íéøôBñ éøác íéøeîç ék),opaxcn wx `ed mxeqi`y mixac ± ¦£¦¦§¥§¦
'eëå13dl` mipipry oeike ,(dxez ixeqi`n ,dxez ixacn xzei ± §

íâBt,minbet ±,àúéøBàa ÷qòúéc àeä Bðewz ïëì ,çna ¥©Ÿ©¨¥¦§¦§©¥§©§¨
.à÷ôð äîëçîcoewiz okl ,dnkgn d`ad dxeza weqriy ± §¥¨§¨¨§¨

yexit itl) yecwd xdefdn 'c wxta lirl `aenk ,zixad mbt
oiprd `idy ,"d`lir daeyz" `wec `ed ,("dnkg ziy`x"d

."d"aewc enigxe eligca `ziixe`a wqrzi" lyáeúkL eäæå§¤¤¨
eäiìà éác àðza14äúéî áiçúðå äøáò øáò íãà : §¨¨§¥¥¦¨¨¨¨©£¥¨§¦§©¥¦¨

,íB÷nìicia dzin dypery dxiar `id dlhal rxf z`ved - ©¨
,miny¯ ãçà óc úBø÷ì ìéâø äéä íà ?äéçéå äNòi äî©©£¤§¦§¤¦¨¨¨¦¦§©¤¨

ì ,íétc éðL àø÷éà ÷øt úBðL.'eëå íé÷øt éðL äðLé ¯ ãç ¦§¨§¥©¦¦§¤¤¤¨¦§¤§¥§¨¦§
lr oewiz meyn da yi dxezd cenila ztqez ,xnelk ±
xy`e xary dxiard
,miny icia dzin dyper
.zixad mbt oipr enk
xacd ly dltkdd
± cg` sc mewna ,cnlpd
wxt mewna ,mitc ipy
`id ,miwxt ipy ± cg`

,iptnìáç ìLîk ,eðéäå§©§¦§©¤¤
,BøLB÷å øæBçå ÷ñôpä©¦§¨§¥§§
àeä øLwä íB÷îaL¤¦§©¤¤
äëëå ,ìtëîe ìeôk̈§ª¨§¨¨
"Búìçð ìáç"a àeä§¤¤©£¨

.'eëåixd `id dnypd ± §
,dxewne dyxya dxeyw
dwqtp dxiar iciÎlr m`e
iciÎlre ,ef zexywzd
dnypd zxywp daeyz
lagdy ixd ± ycgn
.dxez ly dpipr dfe ,ltekne letk zeidl jixv xeyiwd mewna

áeúkä øîàL eäæå15ïéàå" ,"'Bâå ïBò øtëé úîàå ãñça" : §¤¤¨©©¨§¤¤¤¡¤§ª©¨§§¥
"'eëå äøBz àlà úîà16ezxtk d`a dxez iciÎlr ,xnelk - , ¡¤¤¨¨§

,oerd lyéìò úéa ïBòåxn`p eilr ±17ilr zia oer xteki m`" ©£¥¥¦
,l"f epinkg mixne` ,"dgpne gafaBðéàc àeä äçðîe çáæa§¤©¦§¨§¥

àúéàãk ,íéãñç úeìéîâe äøBúa øtkúî ìáà ¯ øtkúî¦§©¥£¨¦§©¥§¨§¦£¨¦¦§¦¨
,aezky enk ±àn÷ ÷øt óBña,oey`x ±:äðMä Làøc- §¤¤©¨§Ÿ©¨¨

xtq mr eqtcpy "mipewize zexrd"a oiivn `"hily iaxd
`vnp dfy owfd epax xne` recn ,xe`ia zvw yexcy ,"`ipz"d
seq iptl mitc drax` `vnp dfy drya ,oey`xd wxtd seqa

.g"i sca ,wxtd

é ÷øt,"d`lir daeyz" oipr owfd epax xiaqd ,'h wxt ,mcewd wxta ¤¤
zewacz`" ly ote`a zewl`a ytpd zewiaca z`hazn `idy itke

mc`d gexy ,"`gexa `gex

itk ,dlrnly gexa zwaczn

dxezd cenil oipra dfy

.(micqg zelinbe) dwcvae

,Bæ äàlò äáeLz ,äpäå§¦¥§¨¦¨¨
àçeøc àúe÷acúàc§¦§©§¨§¨

,àçeøa,gexa gex zewaczd ly -úeìéîâe äøBz éãé-ìò §¨©§¥¨§¦

,ähîì äìòîlî äëLîä úðéçáa àéä ,íéãñçmb ,oky - £¨¦¦¦§¦©©§¨¨¦§©§¨§©¨
mc`d ly zinvrd ezelrzd opi` ,micqg zelinb mbe dxez
iciÎlr dlrzn `edy
`edy itk `l` ,ezcear
,oeilr gek cvn dlrzn
dlrnl eze` dlrnd
xy`n jexrÎoi`a
ezbixcn cvn ezelrzd

,zeinvrd ezceareúBéäì,didzy ±,åéôa Lnî 'ä øác- ¦§§©©¨§¦
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äáåùúä úøâà

äáåùúä úøâà

àçåøá àçåøã úå÷áãúà àéä åæå .à"îá òãåðë 'åëå
.'åëå äáäà úîçî àéäùë ãåçéäå úå÷éáãä úéìëúá
åà úåéøòá ì"öàå ì"æ úàöåäá úéøáä íâôù éôìå
íéøåîç éë) ïðáøã åà àúééøåàã äàéá éøåñéà øàù
àúééøåàá ÷ñòúéã àåä åðå÷éú ïëì çåîá íâåô ('åëå ñ"ã
øáò íãà åäéìà éáã àðúá ù"æå .à÷ôð äîëçîã
äéä íà äéçéå äùòé äî íå÷îì äúéî áééçúðå äøéáò
÷øô úåðùì íéôã 'á àø÷é ãçà óã úåø÷ì ìéâø
÷ñôðä ìáç ìùîë åðééäå .'åëå íé÷øô 'á äðùé 'à
.ìôåëîå ìåôë àåä øù÷ä íå÷îáù åøùå÷å øæåçå
úîàå ãñçá ä"ùæå .'åëå åúìçð ìáçá àåä äëëå
úéá ïåòå .'åëå äøåú àìà úîà ïéàå 'åëå ïåò øôåëé
øôëúî ìáà øôëúî åðéàã àåä äçðîå çáæá éìò

:ä"øã ÷"ôñá 'éàãë ç"îâå äøåúá

äðäå é ÷øôàçåøã àúå÷áãúàã åæ äàìéò äáåùú
'éçáá àéä .ç"îâå äøåú é"ò àçåøá
åéôá ùîî 'ä øáã úåéäì äèîì äìòîìî äëùîä
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ובכ"מ.13. ב. כב, עירובין רפכ"ה.14.ראה ויק"ר ועיין שם. נמצא ו.15.לא טז, ב.16.משלי ה, ברכות ד.17.ראה ג, א שמואל



fenzפד e"k iyily mei Ð i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

`l ezceara oky ,mc`d ly ezceare egek cvn df oi` ixdy
el miwiprny gek edf `l` ,jk icil ribdl mrt s` leki did
"'ied xac" eixeaica didi ,dxez cnel icediyky ,dlrnln

,ynnáeúkL Bîëe1éôa éøác íéNàå" :,"Edyer d"awd - §¤¨¨¨¦§¨©§¦
ly eitay ,"miy`e" ,z`f
didi dxez cneld icedi
ly eixeaic ,"ixac"
cenilay ixd .d"awd
oipr df dxezd
,dhnl dlrnlny
mc`l wiprn d"awdy
eze` dlrne df gek
itkn dlrn dlrnl
ezcear cvn envr `edy
mb jk .ribn did
iciÎlry zelrzdd
ok mb `id micqg zelinb

,dhnl dlrnlnBðéîéå"¦¦
"éð÷açú2ly epini ci ± §©§¥¦

Îlr ,ize` wagz d"awd
ici,íéãñç úeìéîâa¦§¦£¨¦

àðéîé àòBøc ãñç"c§¤¤§¨§¦¨
"'eëå3.`ed cqgy iptn ± §

,lekiak ,oinid rexf
iciÎlre ,dlrnly

wagnd ,dlrnly cqg envr lr icedi jiynn micqg zelinb
oipr ok mb df ixd .dwcvae micqg zelinba wqerd icedid z`
,mc`d z` stlne wagn dlrnly cqgdy ,dhnl dlrnln

.`ed ezceara ribdl leki didy itkn dlrn dlrnlìáà£¨
éøö ïBzçzä íãàCìéì C±,zkllähnî äâøãîì äâøãnî ¨¨©©§¨¦¥¥¦©§¥¨§©§¥¨¦©¨

,äìòîì,zinvrd ziytpd ezcear iciÎlr envra dlrziy - §©§¨
,àçeøa àçeø úe÷acúàå 'äàlò äáeLz' úðéça àéä- ¦§¦©§¨¦¨¨§¦§©§¨§¨

,gexa gex zewaczd,älôúa álä úðeëazcear idef - §©¨©©¥¦§¦¨
dceard iciÎlry ,envr mc`dely`ed ,ely ytpd zegeka

,zewl` mr gexa gex ly zewiaca dlrznúàéø÷a èøôáe¦§¨¦§¦©
,äéúBëøáe òîL-ytpd zcear cgeina z`hazn oda - §©¦§¤¨

,zewl`a zewiaca zelrzdl:øîBì éãk,"rny z`ixw"a - §¥©
záäàå"4,Bzîàì úîàa ,"'Bâå ELôð ìëáe Eááì ìëa 'Bâ §¨©§¨§¨§¨§§¨©§§§¤¡¤©£¦

dbixcnn zelrzdl ,dlrnl dhnln mc`d zcear idef -
jixv mb jk ,d"awdl dad`d oipra dbixcnlcenil zeidl

`ed ezcear iciÎlry ,dlrnl dhnln ly ote`a dxezd

epax oeylae ± eita didi 'ied xacy ,jkl ilkl envr dyer
:owfd:ïëå,mb -ía zøaãå ,'Bâå älàä íéøácä eéäå" §¥§¨©§¨¦¨¥¤§§¦©§¨¨
,"'Bâådxezd oipr lr ixd aqen df mby -5'ä øác úBéäì , §¦§§©

,úîàa åéôadf ixd ,eitay "'ied xac"l ilk `edy iptn - §¦¤¡¤
,zn`a f`úîà ïéàå"§¥¡¤

,"'eëådxez `l` -6.ïëå §§¥
Bîk ,úBönä ìk íi÷ì§©¥¨©¦§§
eðLc÷ øLà" :øîàpL¤¤¡©£¤¦§¨

:Bîk ,"åéúBöîa- §¦§¨§
,enk `id "epycw" dlnd
,"éì úLc÷î zà éøä"£¥©§§ª¤¤¦
dyrp zeevn iciÎlry -

"epycw",úðéça àéä¦§¦©
,ïBéìòä Lã÷icediy - Ÿ¤¨¤§

iciÎlr envr lr jiynn
`id "ycw" .zeevnìïBL §

,äìcáäå úeLéøt- §¦§©§¨¨
dbixcne dpiga `idy
,zlcape zyxteny enk
Laìúäì ìBëé BðéàL¤¥¨§¦§©¥

,ïéîìò CBzjeza - ©§¦
mdl zeidl ,zenlerd
zn`zen zinipt zeig

,mzbixcnlàlëc íeMî¦§ª¨
,áéLç àìk dén÷- ©¥§¨¨¦

ef dbixcn oi`e ,melkl aygp epi` jxazi eiabl lkdy iptn
itl yalzdl dlekijxrjxr mey zenlerl oi` ik ,zenlerd

,ef dbixcn iabl llk,ïéîìò ìk ááBñ úðéçáa àlà- ¤¨¦§¦©¥¨©§¦
dlrn dlrnl dzeida mda drityne zenlerd lk dtiwnd

,mdn dbixcna,'eëå àeä¯Ceøa ïBéìòä ïBöø àeäjynpd - §¨¤§¨§
,zeevnd oipr iciÎlríéøîà éèewìa øàaúpL Bîkxtq ± §¤¦§¨¥§¦¥£¨¦

,oey`x wlg ,"`ipz"d:íéøîBà älôzä øçà íâå .åî ÷øt¤¤§©©©©§¦¨§¦
éìà""àOà éLôð 'ä E7,dhnln" d"awdl ytpd zelrzd - ¥¤©§¦¤¨

,"dlrnlàçeøa àçeø à÷acúàì eðéäcgex zewaczd ± §©§§¦§©§¨¨§¨
,gexa.'eëå íBiä ìk.zeevnd oipr iciÎlr ±éãé-ìò äæ ìëå ¨©§§¨¤©§¥

,úòcä ú÷îòäa ,àeä¯Ceøa óBñ¯ïéà úlãâa úeððBaúää©¦§§¦§ª©¥¨§©£¨©©©©
íézL"a,zekxad izya ±"äéðôì,rny z`ixw iptly ± ¦§©¦§¨¤¨

.òãBpk ,äøîæc é÷eñôáexvei `ed zeppeazdd iciÎlry ± ¦§¥§¦§¨©©
meiwae dxezd cenila `hazzy ,d"awdl dad` eaxwa
± dlrnl dhnln "d`lir daeyz" ly dpipr df .zeevnd

.ef dcearny d`vezde dltzd zcear ly dpipr
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äáåùúä úøâà
ç"îâá éð÷áçú åðéîéå .êéôá éøáã íéùàå ù"îëå
êéøö ïåúçúä íãà ìáà .'åëå àðéîé àòåøã ãñçã
'éçá àéä äìòîì äèîî äâøãîì äâøãîî êìéì
áìä úðååëá àçåøá àçåø úå÷áãúàå äàìéò äáåùú
úáäàå øîåì éãë .äéúåëøáå ù"÷á èøôáå äìôúá
ïëå .åúéîàì úîàá 'åëå êùôð ìëáå êááì ìëá 'åë
øáã úåéäì 'åëå íá úøáãå 'åëå äìàä íéøáãä åéäå
úåöîä ìë íéé÷ì ïëå .'åëå úîà ïéàå úîàá åéôá 'ä
éì úùãå÷î úà éøä åîë åéúåöîá åðùã÷ øùà ù"îë
åðéàù äìãáäå úåùéøô ïåùì ïåéìòä ùã÷ 'éçá àéä
àìë äéî÷ àìåëã íåùî ïéîìò êåú ùáìúäì ìåëé
'åëå ä"á ïåéìòä ïåöø àåä ò"ë ááåñ 'éçáá àìà áéùç
êéìà íéøîåà äìôúä øçà íâå .å"îô à"÷ìá ù"îë
íåéä ìë àçåøá àçåø à÷áãúàì åðééäã àùà éùôð 'ä
ä"á ñ"à úìåãâá úåððåáúää é"ò äæ ìëå .'åëå
.òãåðë äøîæã é÷åñôáå äéðôì íéúùá úòãä ú÷îòäá
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טז.1. נא, ו.2.ישעיה ב, תקו"ז.3.שה"ש ואילך.4.הקדמת ה ו, ˘ËÈÏ"‡:5.ואתחנן ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ מדבר הכתוב "שבד"ת
ספמ"ט". ח"א וראה ב), (יג, ברכות –.6:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ספל"ז ד.7."ראה פו, תהלים



פה fenz g"kÎf"k iyingÎiriax mei Ð `iÎi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תמוז  כ"ז רביעי יום
,198 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àéä äìôúäù øçàîå,198 'nr cr:(äàìéò

æåîúç"ë-æ"ëéùéîç-éòéáøíåé

תמוז  כ"ח חמישי יום
פרק יֿ יא  ,198 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íðîàå àé ÷øô,w 'nr cr.õ÷ ïéàì

פרק יא 

éøö ¯ äàlò äáeLz úðéça àéä älôzäL øçàîeC ¥©©¤©§¦¨¦§¦©§¨¦¨¨¨¦
.äàzz äáeLz úðéça äéðôì íéc÷äìdrpkd ly oiprd ± §©§¦§¨¤¨§¦©§¨©¨¨

.lirl xiaqdy itk ,"xayp al"eeðéúBaø eøîàL eäæå§¤¤¨§©¥
äðLna äëøáì-íðBøëæ8:CBzî àlà ìltúäì ïéãîBò ïéà" ¦§¨¦§¨¨©¦§¨¥§¦§¦§©¥¤¨¦

é"Lø Løôe ,"Làø ãákŸ¤Ÿ¥©©¦
¯ ,"äòðëä" ¯mc`dy ©§¨¨

,ekeza rpkpe xeayàéäå§¦
äàzz äáeLz úðéça§¦©§¨©¨¨

øøBòì,envr lr ± §¥
¯ ,ìéòì økæpk íéîçø©£¦©¦§¨§¥
,'g wxtae 'f wxta

éìéãëåàøîba ízä ó9 §¦§¨¦©¨©§¨¨
¯ ,àøwîzcnely itk ¦§¨

,weqtn my `xnbd
áéúëc10:¯:dpga aezky ¦§¦

."Lôð úøî àéäå"± §¦¨©¨¤
,ixd .d"awdl dlltzde
d"awdl lltzdl icky
iciÎlr zeidl jixv df
,dxn ytp ly dpkd
daeyz" ly dpipr

."d`zzàúéøaa ,ïëà̈¥©¨©§¨
íL11:ïéà ,ïðaø eðz" ¨¨©¨¨¥

àlà ìltúäì ïéãîBò§¦§¦§©¥¤¨
."äçîN CBzî,xnelk ± ¦¦§¨

,dgny ly avnl zexixn ly avnn xearl eilr cine skizy
,zexixna dltzl dpkdd zeidl dkixv dligzay zexnly

,dgny ly avna zeidl eilr lltzdl ecnra ixdåLëòå§©§¨
ïî òâøk íaì Côäì ïéìBëé ìkä ïéàL ,äfä íBúé øBãa§¨©¤¤¥©Ÿ§¦©£Ÿ¦¨§¤©¦

¯ ,äöwän ,dvwd l`rbxy zexnly jk ,dgnyl zexixn ©¨¤
,dgnyl cin xeari ,zexixna did ok iptl,äöeòéä äöò éæà£©¥¨©§¨

¯,`id jkl'úBöç ïewú'a äàzz äáeLz úðéça íéc÷äì§©§¦§¦©§¨©¨¨§¦£
.ìéòì økæpkzeppeazdle ytpd oeaygl lbeqnd onfdy ± ©¦§¨§¥

"zevg oewiz"a `ed ± "xayp al"le drpkdl d`iand12.éîe¦
Bì øLôà-éàL,"zevg oewiz" jexrl ±äìéì ìëa13ìò ¯ ¤¦¤§¨§¨©§¨©

úçôé àì íéðt-ìk-± ¨¨¦Ÿ¦§Ÿ
,"zevg oewiz" zceara
,òeáMa úçà íòtî¦©©©©©¨©
òãBpk ,úaMä íBé éðôì¦§¥©©¨©©
àéä úaMäL ,íéòãBiì©§¦¤©©¨¦
,äàlò äáeLz úðéça§¦©§¨¦¨¨
á"Lz úBiúBà ¯ ú"aLå§©¨¦¨¥

LBðà14,¯zayy ixd ¡
efi`e ,daeyzd oipr `id
± ?zay `id daeyz
,"d`lir daeyz" zpiga
úBiìò àéä úaLa ék¦§©¨¦£¦
,'eë íøB÷îì úBîìBòä̈¨¦§¨

¯ziilr onf mb `ide
oipra dxewnl dnypd

,daeyzdúBlôz èøôáe¦§¨§¦
¯ ,úaMäzenia mby ©©¨

,dltzd deedn legd
daeyz" oipr ,xen`k
,zaya cgeinae "d`lir
ïáeé äæáe) .ïéáîì éãå§©©¥¦¨¤¨

áeúkM äî15:¯:"'ebe ark izign" ixg`ék éìà äáeL" ©¤¨¨¥©¦
ézìàâéòLt áòë éúéçn"L øçàî ék :Leøt ,"Eàéä "E §©§¦¥¦¥©©¤¨¦¦¨¨§¨¤¦

ézìàâ"e ,àøçà-àøèñä úøáòäíéðBöéçä ïî "E ©£¨©©¦§¨¨¢¨§©§¦¦©¦¦
àzúìc àúeøòúàa ,íéðBéìò íéîçø úeøøBòúäa± §¦§§©£¦¤§¦§¦§¨¨¦§©¨

,dhnlny zexxerzdaéæà ¯ ìéòì-økæpk äàzú äáeLúa¦§¨©¨¨©¦§¨§¥£©
:(äàlò äáeLúa "éìà äáeL"¨¥©¦§¨¦¨¨

.àé ÷øtaqd ,'i wxt ,mcewd wxta`id dltzy oeeik ,owfd epax xi ¤¤
daeyz" ly oiprd dltzd iptl micwdl yi ,"d`lir daeyz" oipr

ytpd oeayg cvn d`ad ,"xayp al"e drpkd `idy ,"d`zz

lltzdl oicner oi`" zxne` dpyndy itk .eytp lr mingx zexxerzde

`l``idy ,"drpkd"l dpeekd ,i"yx yexit itly ,"y`x caek jezn

jezn zeidl dkixv dltzy ,aezk `ziixaa ,j` ;"d`zz daeyz"

lltzdl oicner oi`" ,dgny`l`,ep` eppnfay oeeike ,"dgny jezn

ixd - dgnyl xayp ale drpkdn cine skiz xearl leki cg` lk `l

oewiz"a enk - xg` onfa "d`zz daeyz"a weqrl ,`id dverid dvrd

oipr ea xexyz dltzd zrya eli`e ;dltzl dpkdk ynyiy ,"zevg

zexnly ,owfd epax xne` ,igkepd wxta .dltza zyxcpd dgnyd

xayp ale drpkd ,eicgi odizy dpiidzy xacd xyt` ,lirl xen`d
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äáåùúä úøâà
íéã÷äì êéøö äàìéò äáåùú 'éçá àéä äìôúäù øçàîå
ïéà äðùîá ì"æø ù"æå .äàúú äáåùú 'éçá äéðôì
äòðëä é"ùøôå ùàø ãáåë êåúî àìà ììôúäì ïéãîåò
éìéãëå ì"ðë íéîçø øøåòì äàúú äáåùú 'éçá àéäåó

ïëà .ùôð úøî àéäå áéúëã àø÷î 'îâá íúä
êåúî àìà ììôúäì ïéãîåò ïéà ø"ú íù àúééøáá
ïéìåëé ìëä ïéàù äæä íåúé øåãá åéùëòå .äçîù
íéã÷äì äöåòéä äöò éæà .äö÷ä ïî òâøë íáì êåôäì
à"àù éîå .ì"ðë úåöç ïå÷éúá äàúú äáåùú 'éçá
éðôì òåáùá 'à íòôî úåçôé àì ô"ëò äìéì ìëá åì
äáåùú 'éçá àéä úáùäù íéòãåéì òãåðë úáùä íåé
àéä úáùá éë ùåðà á"ùú úåéúåà ú"áùå äàìéò
úáùä úåìôú èøôáå 'åë íøå÷îì úåîìåòä úåéìò
éë 'éô êéúìàâ éë éìà äáåù ù"î ïáåé äæáå) .ì"ãå
à"èñä úøáòä àéä êéòùô áòë éúéçîù øçàî
íéðåéìò íéîçø úåøøåòúäá íéðåöéçä ïî êéúìàâå
äáåù éæà ì"ðë äàúú äáåùúá àúúìã àúåøòúàá
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,ixdy - dltza d"awdl dceard ly dgnyde "d`zz daeyz"n

,z`f lka ,dgnye zexixn ,ytpa zeiktd zerepz izy ody zexnl

oipra cgeina ,cgi zeidl od zeleki ,zecxtp zeaiq izyn ze`a odyk

dfd z` xiqi d"awdy ,oeghal mxeb ynyn envr oexaydyk ,daiq

d"awd ,xnelk ,ald oexayl

`edy xac - el lgn

.dgnyl `ian envrlyk

úBéäì ,íðîàåick ± §¨§¨¦§
eidiy¯ ,äòðëää Baìa§¦©©§¨¨

,ald oexayeúðéça àéä¦§¦©
økæpk 'äàzz äáeLz'§¨©¨¨©¦§¨
,'äa äçîOä íâå ,ìéòì§¥§©©¦§¨©

¯ezcearn dgnyd oke
zyxcpd d"awd z`
dpiidz ,dltzd zceara

ãçéa ïäézL`l ± §¥¤§©©
mipnf ipya dpiidzy
drpkdd ,micxtp
zrya "d`zz daeyz"e
dgnyde ,"zevg oewiz"
`l` ,dltzd zrya
dnvr dltzd zrya

,cgi odizy dpiidzøák§¨
äøeîà àúlîmixacd ± ¦§¨£¨
xak mixen`éèewì'a§¦¥

'íéøîà"`ipz"d xtqa ± £¨¦
,oey`x wlg÷øt óBñ¤¤

¯ ,ãìzexixndy oeeiky
mi`a ely "xayp al"e
eytpe eteb avn cvn
d`a dgnyde ,zindad

ea miyaelnd iwl`d uevipde ziwl`d ytpd ± dnypd cvn
yi ± zecxtp zeaiq izyn ze`a ody oeeik ixd ,ezeigdl
zrepze "xayp al"e zexixnd zrepz) zerepzd izy zexyt`a

.cgi zeidl (dgnydLBãwä øäfa áeúkL Bîk1:äåãç" §¤¨©Ÿ©©¨¤§¨
."'eëå àc àøèqî éàaìa àòé÷zcvn iala drewz dgny ± §¦¨§¦¨¦¦¦§¨¨§

oerny x"a xfrl` 'x xn` z`f z` ,ipyd cvdn dikae ,df
dzid ,ycwnd zia oaxeg oipra dxezd zeceq eia`n rnyyk
dzr dfy) oaxegd lcebn al oexaye dika eala dyrn zrya
zeceqn dgny ea dzid ipy cvne (oaxegd lceb el rcep
,zepey zeaiq izy opyiy dryay ixd .el elbzpy dxezd

.cgi zeidl ,dikae decg ,zerepzd izy zelekiãBò óeøöáe§¥
¯ ,ïBçhaäå äðeîàäoeghade dpen`d jkl mitxhvnyke ¨¡¨§©¦¨

dgny dpyiy i`ceea oldlcék ,'äa çeèa Baì ïBëð úBéäì¦§¨¦¨©©¦
ãiîe óëz ,"çìñì áø"å "íeçøå ïepç"å ,"àeä ãñç õôç"¨¥¤¤§©§©§©¦§Ÿ©¥¤¦¨

éîçø áøk") Cøaúé Bzàî äçéìñe äìéçî LwánLäçî E ¤§©¥§¦¨§¦¨¥¦¦§¨¥§Ÿ©£¤§¥
"éòLô2,"éðøäè éðñak"3,¯,i`hgnäçî éúBðBò ìëå" §¨¨©§¥¦©£¥¦§¨£©§¥

"'eëå4(¯ ,,cin d"awd el lgen ± elld zeywad lkíeL éìa §§¦
.íìBòa à÷ôñ ÷ôñe ÷ôñ`l` ,el lgen d"awd m` ±i`cea ¨¥§¥§¥¨¨¨

,el lgen `edç"é úlôz ìëa ïéëøáî eðàL Bîëezltz ± §¤¨§¨§¦§¨§¦©
,"dxyr dpeny"óëz,xg`l cin ±eðì çìñ" íéLwánL ¥¤¤§©§¦§©¨

"'eëxg`l cin ixd ±
,"epl glq" miywany

:mixne`'ä äzà Ceøa"¨©¨
¯ ,"çìñì äaønä ïepç©©©§¤¦§Ÿ©
ezgilq lr cin mikxan

,d"awd ly ezligneéøäå©£¥
:`ed oicd ±úBëøa ÷ôñ§¥§¨
¯ ,ì÷äì,jxal `le §¨¥

äëøa LLç íeMî¦£©§¨¨
äìháì5.m` ,okly ± §©¨¨

eilr m` wteqn mc`
e` zniieqn dkxa jxal
`le lwdl eilr ,`l
oiicr did m`y .jxal
e` lgen d"awd m` wtq
oepg" jxal ozip cvik ,`l

?"gelql daxndàlà¤¨
,ììk ÷ôñ íeL ïàk ïéà¥¨¨¥§¨
çìñ" eðLwaL øçàî¥©©¤¦©§§©

¯ ,"eðì ìçî" "eðìi`ce ¨§©¨
,epl lgen d"awdy xacd
íéøæBç eðééä àì elàå§¦Ÿ¨¦§¦
ïéìàâð eðééä ¯ íéàèBçå§§¦¨¦¦§¨¦
eðàL Bîk ,ãiî¦¨§¤¨
'ä äzà Ceøa" :ïéëøáî§¨§¦¨©¨

."ìàøNé ìàBb± ¥¦§¨¥
ipa z` l`eb d"awdy
,recn .cin dle`bd d`a ,dligne daeyz ixg` ik ,l`xyi
mixfegy iptn df ixd ± ?lreta d`a dle`bd oi` ,ok`

.mi`hegeéøvL ,ïk íãå-øNa úcîa elôà éøäåíãàä C ©£¥£¦§¦©¨¨¨¨¥¤¨¦¨¨¨
éøæëà àäé àìå ,äìéçî epnî íéLwánL ãiîe óëz ìçîì¦§Ÿ¥¤¦¨¤§©§¦¦¤§¦¨§Ÿ§¥©§¨¦

¯ ,ìçîlî,cin legnl eilr `l`¯ ,Bøáç ãé òèB÷a elôàå ¦¦§Ÿ©£¦§¥©©£¥
,el legnl exiag lr ± exiagn dlign ywaneàúéàãk± ¦§¦¨

xen`k'àn÷ àáá'c ç ÷øt óBña àøîba6,epnî Lwa íàå ©§¨¨§¤¤§¨¨©¨§¦¦¥¦¤
ìLéøö ïéà áeL ¯ Bì ìçî àìå íéîòt L,epnî Lwáì C ¨Ÿ§¨¦§Ÿ¨©¥¨¦§©¥¦¤

íéðBòábäå7äìéçî íäî íBìMä-åéìò Cìnä ãåc LwaL §©¦§¦¤¦¥¨¦©¤¤¨¨©¨¥¤§¦¨
øæb ¯ ìçîì eöø àìå ,íéðBòábä úà úéîäL ìeàL ãòa§©¨¤¥¦¤©¦§¦§Ÿ¨¦§Ÿ¨©
¯ ,'eëå íéðîçø íäL ,'ä ìä÷a eàáé àlL íäéìò ãåc̈¦£¥¤¤Ÿ¨Ÿ¦§©¤¥©£¨¦§
md oi` ,legnl evx `le zepngxd miperabl dxqgy oeeiky

,'d ldwl mikiiyàúéàãkxen`k ±úBîáéc ç ÷øôa8.m`e ± ¦§¦¨§¤¤¦§¨
epnn miywanyk legnl eilry ,mc` ly ezcna xacd jk

ixd ,dlign-änk-úçà-ìò ,àeä-Ceøa-LBãwä úcîáe§¦©©¨¨©©©©¨
.õ÷ ïéàì änëå.dlign epnn miywanyk lgen `edy ± §©¨§¥¥
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äáåùúä úøâà
íðîàå àé ÷øô'éçá àéä äòðëää åáìá úåéäì

äçîùä íâå ì"ðë äàúú äáåùú
ô"ñ à"÷ìá äøåîà àúìéî øáë .ãçéá ïäéúù 'äá
àã àøèñî éàáìá àòé÷ú äåãç ÷"äåæá ù"îë .ã"ì
çåèá åáì ïåëð úåéäì ïåçèáäå äðåîàä ãåò óåøéöáå 'åëå
óëéú çåìñì áøå íåçøå ïåðçå àåä ãñç õôç éë 'äá
êéîçø áåøë) 'úé åúàî äçéìñå äìéçî ù÷áîù ãéîå
éìá ('åëå äçî éúåðååò ìëå éðøäè éðñáë éòùô äçî
ìëá ïéëøáî åðàù åîëå .íìåòá ñ"ñå ÷ôñ íåù
'ä äúà êåøá 'åë åðì çìñ íéù÷áîù óëéú ç"é úìôú
íåùî ì÷äì úåëøá ÷ôñ éøäå çåìñì äáøîä ïåðç
ììë ÷ôñ íåù ïàë ïéà àìà äìèáì äëøá ùùç
åðééä àì åìéàå .åðì ìçî åðì çìñ åðù÷áù øçàî
ïéëøáî åðàù åîë ãéî ïéìàâð åðééä íéàèåçå íéøæåç
êéøöù ïë å"á úãîá 'éôà éøäå .ìàøùé ìàåâ é"àá
àìå äìéçî åðîî íéù÷áîù ãéîå óëéú ìåçîì íãàä
'éàãë åøéáç ãé òèå÷á 'éôàå ìåçîìî éøæëà àäé
ìçî àìå ô"â åðîî ù÷éá íàå .÷"áã ç"ôñá 'îâá
ãåã ù÷éáù íéðåòáâäå .åðîî ù÷áì ö"à áåù åì
úà úéîäù ìåàù ãòá äìéçî íäî ä"ò êìîä
åàáé àìù íäéìò ãåã øæâ ìåçîì åöø àìå íéðåòáâä
.úåîáéã ç"ôá 'éàãë 'åëå íéðîçø íäù 'ä ìä÷á

.õ÷ ïéàì å"ëàò ä"áã÷ä úãîáå
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תמוז  כ"ט שישי יום
,w 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íéëøáîå íéçáùîù äîå,200 'nr cr.ãéî àéä

"çìñì äaønä ïepç" 'ä úà íéëøáîe íéçaLnM äîe± ©¤§©§¦§¨§¦¤©©©§¤¦§Ÿ©
md "dxyr dpeny"a d"awd z` mda migayny migayd lk
migayn m`e ,mc`d `le mze` dyer d"awd wxy mixac ixd
wxy mb `id dpeekd ixd ,"gelql daxn" `edy d"awd z`

oeeike ;jk dyer `ed
ezcn mby ,mixne` ep`y
eilry ,jk `id mc` ly
epnn miywanyk legnl
yi gay dfi` ,dlign
,`l` ± ?d"awdl jka
`hazn d"awdl gayd

`edy jka"äaønä"± ©©§¤
,gelql¯ ,à÷éc,`wec ©§¨

:àøæòa áeúkL Bîëe§¤¨§¤§¨
eðéäc ,"çìñì áøå"§©¦§Ÿ©§©§
íà ,íãå-øNa úcîaL¤§¦©¨¨¨¨¦
Lwáe Léàì Léà àèçé¤¡¨¦§¦¦¥
Bì ìçîe äìéçî epnî¦¤§¦¨¨©

Bøeñì øæç Ck-øçàå± §©©¨¨©§
,ecbpk aey `hgeäL÷̈¤

,úéðL Bì ìçîiL ãàî§Ÿ¤¦§Ÿ¥¦
úéLéìLa ïkL-ìkîe¦¨¤¥¦§¦¦

¯ ,úéòéáøeel lgn m` §¦¦
,ecbp `hg aey `ede
c`n xacd dywy i`cea
mrta aey el legnl
mrtae ziyilyd

.ziriaxdúcîa ìáà£¨§¦©
ïéà àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨¥
úçà íòt ïéa Løôä¤§¥¥©©©©
ék ,íéîòt óìàì§¤¤§¨¦¦

äìéçnälgeny ± ©§¦¨
,d"awd¯ ,íéîçøä úcnî àéä,d"awd lyåéúBcîe ¦¦¦©¨©£¦¦¨

úBLBãwä,d"awd ly ±àlà ,úéìëúå ìeáb úðéçáa ïðéà ©§¥¨¦§¦©§§©§¦¤¨
¯ ,óBñ-ïéà úðéçáa,zilkze leab ilaáeúkL Bîk9:àì ék" ¦§¦©¥§¤¨¦Ÿ

¯ ,"åéîçø eìë.seq ila `id d"awd ly mingxd zcnyéaâìe ¨©£¨§©¥
,ìBãâì ïè÷ øtñî ïéa ììk Løôä ïéà óBñ-ïéà úðéça§¦©¥¥¤§¥§¨¥¦§¨¨¨§¨

¯ ,áéLç Lnî àìk dén÷ àlëcepi` lkd eiptl ixd ,oky §ª¨©¥§¨©¨¨¦
,melkl aygp.'eëå ìBãâå ïè÷ äåLîellk lcad oi`y ixd ± ©§¤¨¨§¨§

,minrt daxd e` dpey`xd mrta lgen `edy m`ïëìå§¨¥
íéàèçä ìëå ,"äðLå äðL ìëa eðéúBîLà øéáòî"©£¦©§¥§¨¨¨§¨¨§¨©£¨¦

íécåúnL,mdilr ±øáòå øæçL óà ,äðL écî "àèç ìò"a ¤¦§©¦§©¥§¦¥¨¨©¤¨©§¨©
äðMa íéøetkä íBéa íäéìò äcåúîe øæBç ¯ íäéìò£¥¤¥¦§©¤£¥¤§©¦¦©¨¨

àlà ,à÷åc åàì "äðLå äðL ìëá"e .íìBòì ïëå ,äàaä©¨¨§¥§¨§¨¨¨§¨¨¨©§¨¤¨
ìL íBéå íBé ìëa ïë Bîkäzà Ceøa" :íéëøáî íéîòt L §¥§¨§¨Ÿ§¨¦§¨§¦¨©¨

¯ ;"çìñì äaønä ïepç 'ä,f` lgen d"awdy dlignd lr ©©©§¤¦§Ÿ©
äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø øîàîëe10:ïéãéîz ãâðk älôz §©£©©¥¦§¨¦§¨¨§¦¨§¤¤§¦¦

øçL ìL ãéîúå ,äeðwz¦§¨§¨¦¤©©
úBøáò ìò øtëî äéä̈¨§©¥©£¥
ïéa ìL ãéîúå ,äìélä©©§¨§¨¦¤¥

íéaøòä,xtkn did ±ìò ¨©§©¦©
,zexiar ±ïëå ,íBé ìL¤§¥

¯ ;íìBòì íBéa íBé écî¦¥§§¨
gny dlignd dzidl

Îlr zexiard lr d"awd
dzre) cinzd oaxw ici
.(daeyze dltz iciÎlr
lcadd `hazn dna ,j`
,mei lkay dlignd oia
,xetik mei ly dlignl
xiarn" mixne` ep`y
dpy lka epizeny`
mei lr aqend ± "dpye

- ?xetikíBiL àlà¤¨¤
ìò øtëî íéøetkä©¦¦§©¥©
,úBøeîç úBøáò£¥£
ïaø÷ àeäL ,ãéîzäå§©¨¦¤¨§©
-úBöî ìò øtëî ,äìBò¨§©¥©¦§

ïëå ,ãáìa äNò,mb ± £¥¦§©§¥
äfä ïîfa älôzä± ©§¦¨©§©©¤

aixwdl zexyt` oi`yk
,zepaxw¯ ,äáeLzä íò¦©§¨

dltz ,dltzd zryay
zepaxw mewna ixd `id
ok mb `id ± cinzd

,cala dyrÎzeevn lr wx zxtkn.ìéòì økæpkzryay ± ©¦§¨§¥
lgeny dlignd lr ± "gelql daxnd oepg" mikxan dltzd

.d"awd f`äæ ïéàåly oipr ±¯ ,"áeLàå àèçà"epinkgy §¥¤¤¡¨§¨
mixne` l"f11zeyrl ecia oiwitqn oi`" :jk xne`d lr

oepg" mixne` meia minrt yly m` :dyw dxe`kly ,"daeyz
aey epyi miizpiae ,daeyz f` miyery iptn "gelql daxnd
lr daeyzae `hga cinz wqer `edy ixd ,mi`hgd oipr

?`hgdék,"aey`e `hg`" ±äéä àèçä úòLaL à÷åc eðéä ¦©§©§¨¤¦§©©¥§¨¨
¯ ,äáeLzä ìò Baìa CîBqL àlà ,Bøöé Laëì ìBëé̈¦§Ÿ¦§¤¨¤¥§¦©©§¨
rxd exvi z` yaek `ed oi` df llbae ,okn xg`l dyriy

,`hegeàèçì Bì úîøBb äáeLzäå ìéàBä ïëìå`ed ixdy ± §¨¥¦§©§¨¤¤©£Ÿ
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äáåùúä úøâà
íéëøáîå íéçáùîù äîå
ù"îëå à÷ééã äáøîä çåìñì äáøîä ïåðç 'ä úà
ùéà àèçé íà å"á úãîáù åðééäã .çåìñì áøå àøæòá
åøåñì øæç ë"çàå åì ìçîå äìéçî åðîî ù÷éáå ùéàì
.úéòéáøå úéùéìùá ù"ëîå úéðù åì ìåçîéù ãàî äù÷
óìàì 'à íòô ïéá ùøôä ïéà ä"á÷ä úãîá ìáà
åéúåãîå íéîçøä úãîî àéä äìéçîä éë íéîòô
ñ"à 'éçáá àìà úéìëúå ìåáâ 'éçáá ïðéà úåùåã÷ä
ùøôä ïéà ñ"à 'éçá éáâìå .åéîçø åìë àì éë ù"îë
ùîî àìë 'éî÷ àìåëã ìåãâì ïè÷ øôñî ïéá ììë
åðéúåîùà øéáòî ïëìå .'åëå ìåãâå ïè÷ äåùîå áéùç
éãî àèç ìòá íéãååúîù 'éàèçä ìëå äðùå äðù ìëá
íäéìò äãåúîå øæåç íäéìò øáòå øæçù óà äðù
äðùå äðù ìëáå .íìåòì ïëå äàáä äðùá ë"äåéá
é"àá 'éëøáî ô"â íåéå íåé ìëá ïë åîë àìà à÷åã åàì
ïéãéîú ãâðë äìôú ì"æøàîëå çåìñì äáøîä ïåðç
äìéìä úåøéáò ìò øôëî 'éä øçù ìù ãéîúå .äåð÷ú
íåéá íåé éãî ïëå íåé ìù ìò íééáøòä ïéá ìù ãéîúå
.úåøåîç úåøéáò ìò øôëî ë"äåéù àìà .íìåòì
ïëå .ãáìá ò"î ìò øôëî äìåò ïáø÷ àåäù ãéîúäå
àèçà äæ ïéàå .ì"ðë äáåùúä íò äæä ïîæá äìôúä
ùåáëì ìåëé äéä àèçä úòùáù à÷åã åðééä éë .áåùàå
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óàå .'åëå ïé÷éôñî ïéà àåèçì åì úîøåâ äáåùúäå
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ב.9. ג, א.10.איכה כו, ב.11.ברכות פה, יומא



a`Îmgpnפח '` ycew zay mei Ð `i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  א' קודש שבת יום
,200 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...éúàèçå ù"îå,`w 'nr cr:åéòùô

,`heg `ed okle ,daeyzd lr jneq."'eëå ïé÷étñî ïéà"± ¥©§¦¦§
,daeyz zeyrl eciaúàæ íb óàålr jneq `edy drya ± §©©Ÿ

dfe ,zxge`nd ezaeyz
,ixd ,`ehgl el mxebïéà"¥

c "ïé÷étñî¯ ,à÷é ©§¦¦©§¨
miynzyn l"f epinkg
"oiwitqn oi`" oeyla
el mixfer `ly ,`wec
zexyt` ozn iciÎlr ,jka

,daeyz zeyrlíà ìáà£¨¦
ìò øabúðå ÷fçúðå ÷çc̈©§¦§©¥§¦§©¥©
¯ äáeLz äNòå Bøöé¦§§¨¨§¨

.BúáeLz ïéìa÷îlk ± §©§¦§¨
epyiy drya `ed xen`d

lr jneq `ed `hgd zrya ik ,"aey`e `hg`" ly oiprd
,daeyzdeðà ¯ "eðì çìñ" :íBé ìëa íéLwánL eðà ìáà£¨¨¤§©§¦§¨§©¨¨

éðôì äîìL äáeLúa eðøéæçäå" :Lwáì ïéîéc÷î¯ ,"E ©§¦¦§©¥§©£¦¥¦§¨§¥¨§¨¤

,dnly didz daeyzdy¯ ,äìñëì ãBò áeLð àlL eðéäc§©§¤Ÿ¨§¦§¨
,cer `hgp `lyïBöø éäé" :íéLwáî íéøetkä íBéa ïëå§¥§©¦¦§©§¦§¦¨

éðôlîàèçà àlL E ¦§¨¤¤Ÿ¤¡¨
"ãBò`ed oi`y ixd ±

ote`a ,daeyzd lr jneq
okle ± `ehgl el mexbzy
,"ïé÷étñî"e "ïé÷étñî"©§¦¦©§¦¦

¯el miwiprne miwiprn
xefgl zepncfdd

,daeyzaøîàîk§©£©
-íðBøëæ eðéúBaø©¥¦§¨

äëøáì12:øähì àaä" ¦§¨¨©¨¦©¥
"àaä" ¯ "BúBà ïéòiñî§©§¦©¨

¯ ,à÷écmpeyl ,`wec ©§¨
" l"f epinkg ly`ad`id dpeekde ,`ed wiiecn "xdhlãiî¦¨

àaL,cin el mixfer ± daeyz zeyrl ±íb ,úàæì éàå ¤¨§¦¨Ÿ©
.ãiî àéä äìéçnäå äçéìqä©§¦¨§©§¦¨¦¦¨

áeúkM äîe13:úBéäì ïeëîä ïéà ¯ "ãéîú écâð éúàhçå" ©¤¨§©¨¦¤§¦¨¦¥©§ª¨¦§
¯ ,íBìLå-ñç äæáð áöò ãéîzzicinz zeavra iexy zeidl ¨¦¨¥¦§¤©§¨

,ei`hg z`tndéøúa áéúk àäc14:¯:okn xg`l aezk ixdy §¨§¦©§¥
"'Bâå éðëîñú äáéãð çeøå 'Bâå äçîNå ïBNN éðòéîLz"15, ©§¦¥¦¨§¦§¨§§©§¦¨¦§§¥¦§

éøvL íeMîeúBéäì C ¦¤¨¦¦§
äáeLúa åéîé ìk̈¨¨¦§¨

àéäL ,äàlòdrepzd ± ¦¨¨¤¦
`id "d`lir daeyz" ly
økæpk ,äaø äçîNa§¦§¨©¨©¦§¨

.ìéòìepinkgy dn ixd ± §¥
mixne` l"f16mc` lry

eini lk" zeidl
`id dpeekd ,"daeyza
"d`lir daeyz"l
,dlecb dgnya ziyrpd
iprinyz" miywan okly
zeidl ,"dgnye oeyy

daeyzn dgnya iexyef,
àlàdna dpeekd ± ¤¨

,`id "cinz icbp iz`hge" aezky¯ ,à÷éc "écâð"ilenn ¤§¦©§¨
,`wec"ãâpî ávéúz äzàå" :Bîk17,ìäàì áéáñ ãâpî" §§©¨¦§©¥¦¤¤¦¤¤¨¦§Ÿ¤

"eðçé ãòBî18,."÷Bçøî" ¯ é"Lø Løôe,`id dpeekdy ,jk ± ¥©£¥©©¦¥¨
.e`hg lr cinz xekfi ,ezaygna ,wegxny¯ ,ïeëîäå§©§ª¨

`id jka dpeekdeçeø ìôL úBéäìå ,Bááì íeø ézìáì ÷ø©§¦§¦§¨§¦§§©©
.'ä ãâð àèçL åéðéò ïéa ïBøkæì äéäiLk ,íãàä ìk éðôa¦§¥¨¨¨¨§¤¦§¤§¦¨¥¥¨¤¨¨¤¤
itk) mc` lk ipta gex lty didie ,eaal mexi `ly i`cea ±
`ed milway lw iabl mby ,oey`xd wlga ,'l wxta xaqeny
,gex lty zeidl leki
avnae cnrna eppeazda
milway lw eze` ly
.(ely avnae cnrnae
oexkfdy ,cala ef `le
`l ,ei`hg ly wegxn
`l` ,zeavr eilr rityi
el xefri df ,daxc`
- oky ,dgnya zeidl
äçîOä ïéðòì ,äaøcàå§©§©¨§¦§©©¦§¨
àèçä ïBøëæ ìéòBé¦¦§©¥§
éãëa ,úàN øúéa§¤¤§¥¦§¥
ìk äçîNa ìa÷ì§©¥§¦§¨¨

îäúBLbøúnä úBòøà ©§Ÿ̈©¦§©§
,íéîMä ïî ïéa ,úBàáe¨¥¦©¨©¦

äNòîa Bà øeaãa ,úBiøaä éãé-ìò ïéaeze` mixrvny ± ¥©§¥©§¦§¦§©£¤
z`f lk lawi ± miyrna rx el miyery e` ,mixeaic iciÎlr
eze` mixrvny xrvae ,mrt i` `hg `edy ercia ,dgnya

.ezxtkl mixferd mixeqi meyn yiBæå),`hgd oexkf ±äöò §¥¨
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äáåùúä úøâà

äáåùúä úøâà

÷æçúðå ÷çã íà ìáà .à÷ééã ïé÷éôñî ïéà úàæ íâ
ìáà .åúáåùú ïéìá÷î äáåùú äùòå åøöé ìò øáâúðå
ù÷áì ïéîéã÷î åðà åðì çìñ íåé ìëá íéù÷áîù åðà

äáåùúá åðøéæçäåáåùð àìù åðééäã êéðôì äîéìù
êéðôìî ïåöø éäé íéù÷áî ë"äåéá ïëå äìñëì ãåò
àáä ì"æøàîë ïé÷éôñîå ïé÷éôñî ãåò àèçà àìù
úàæì éàå àáù ãéî à÷ééã àáä åúåà ïéòééñî øäèì

.ãéî àéä äìéçîäå äçéìñä íâ

éãâð éúàèçå ù"îå
àäã å"ç äæáð áöò ãéîú úåéäì ïååëîä ïéà ãéîú
äáéãð çåøå 'åëå äçîùå ïåùù éðòéîùú 'éøúá áéúë
äàìéò äáåùúá åéîé ìë ì"öù íåùîå 'åëå éðëîñú
äúàå åîë à÷ééã éãâð àìà ì"ðë äáø äçîùá àéäù
.÷åçøî é"ùøôå åðçé ãòåî ìäàì áéáñ ãâðî ãâðî áöéúú
éðôá çåø ìôù úåéäìå åááì íåø éúìáì ÷ø ïååëîäå
.'ä ãâð àèçù åéðéò ïéá ïåøëæì äéäéùë íãàä ìë
úàù øúéá àèçä ïåøëæ ìéòåé äçîùä ïéðòì äáøãàå
úåàáå úåùâøúîä úåòøåàîä ìë äçîùá ìá÷ì éãëá
äùòîá åà øåáéãá úåéøáä é"ò ïéá íéîùä ïî ïéá
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ב.12. לח, יומא א. קד, ה.13.שבת שם, י.14.תהלים יד.15.שם, א.16.שם, קנג, שבת יג.17.ראה יח, ב במדבר 18.שמואל
ב. ב,



פט a`Îmgpn '` ycew zay mei Ð `i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ñòkî ìöpäì äáBè,zlefd lr ±.('eëå àãét÷ éðéî ìëå ¨§¦¨¥¦©©§¨¦¥§¥¨§
qrek `ed oi` `hg `edy xkef `edyky iptn ,zlefd lr ±

.eze` ailrdy in lr
eðéúBaø øîàîëe§©£©©¥

äëøáì-íðBøëæ19: ¦§¨¦§¨¨
,ïéáìBò ïðéàå ïéáìòpä"©¤¡¨¦§¥¨§¦
ïéàå íútøç íéòîBL§¦¤§¨¨§¥
íéNBò ,íéáéLî§¦¦¦
íéçîNe äáäàî¥©£¨§¥¦

¯ ,"'eëå íéøeqéaaezkd xne` mdilr20z`vk eiade`e" : §¦¦§
dl` ;zebixcn yly o`k mipen l"f epinkg ."ezxeaba ynyd

mpi` la` ,mnvr z` mivxzn md ,mialer mpi`e mialrpy
miaiyn mpi`e mztxg mirney ;zlefd z` mialerllk`l ;

mialer mpi`y cala ef
mpi` s`e ,mdiailrn z`
md `l` ,llk mdl miper

mbmignymixeqia
zngn ;mze` mixqiiny
e`hg mdy ,mixkef mdy
migny md ,mrt i`

.mzxtk mieednd mixeqia¯ åéúBcî ìò øéáònä ìë"å§¨©©£¦©¦¨
"åéòLt ìk ìò Bì íéøéáòî21: ©£¦¦©¨§¨¨
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äáåùúä úøâà
('åëå àãéô÷ éðéî ìëå ñòëî ìöðäì äáåè äöò åæå)
ïéàå íúôøç 'éòîåù ïéáìåò ïðéàå íéáìòðä ì"æøàîëå
ìëå 'åëå 'éøåñéá 'éçîùå äáäàî íéùåò 'éáéùî

:åéòùô ìë ìò åì 'éøéáòî åéúåãî ìò øéáòîä
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א.19. לו, גיטין ב. פח, לא.20.שבת ה, א.21.שופטים יז, השנה ראש

a`Îmgpn '` ycew zay mei Ð `i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ñòkî ìöpäì äáBè,zlefd lr ±.('eëå àãét÷ éðéî ìëå ¨§¦¨¥¦©©§¨¦¥§¥¨§
qrek `ed oi` `hg `edy xkef `edyky iptn ,zlefd lr ±

.eze` ailrdy in lr
eðéúBaø øîàîëe§©£©©¥
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¯ ,"'eëå íéøeqéaaezkd xne` mdilr20z`vk eiade`e" : §¦¦§
dl` ;zebixcn yly o`k mipen l"f epinkg ."ezxeaba ynyd

mpi` la` ,mnvr z` mivxzn md ,mialer mpi`e mialrpy
miaiyn mpi`e mztxg mirney ;zlefd z` mialerllk`l ;

mialer mpi`y cala ef
mpi` s`e ,mdiailrn z`
md `l` ,llk mdl miper

mbmignymixeqia
zngn ;mze` mixqiiny
e`hg mdy ,mixkef mdy
migny md ,mrt i`
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א.19. לו, גיטין ב. פח, לא.20.שבת ה, א.21.שופטים יז, השנה ראש

אגרות קודש

 ב"ה,  א' מנ"א, תשי"א 

ברוקלין.

יאלעס - פילאדעלפיא

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו מכ"ח תמוז כשעה קלה לפני נסעי על הציון של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה 

דאתפטר  צדיקא  ובטח  במכתבו,  כבקשתו  להם  להמצטרך  שי'  כב"ב  ואת  והזכרתיו  זי"ע,  נבג"מ 

דאשתכח בהאי עלמא יתיר מבחיוהי יעורר ר"ר להצלחה בגשמיות וברוחניות.

כבקשתו נמסרה נדבתו מה ששלח בקשר עם היאצ"ט של אביו הרה"צ וכו' וכו' ז"ל ומוסג"פ 

הקבלה.

בקונטרס איכה שנדפס זה עתה, אשר רובו ככולו נדפס בפעם הראשונה מכ"י, נמצא שם ע' 

מ"ד בענין השיווי ביוהכ"פ ות"ב שבשניהם אין נועלים סנדל, ואף שכתוב שם שזהו מטעמים הפכים, 

אבל עכ"פ ידוע שעומק רום מקושר עם עומק תחת כו' ומזה מובן שגם בת"ב - יהפך בעגלא דידן לששון 

ולשמחה - הענין דחליצת סנדל שהוא למעלה מסנדל, והנני רואה שהשתא היאצ"ט לע"נ אביו הרה"צ 

וכו' וכו' ז"ל הוא ג"כ יום שאסור בנעילת הסנדל, ובטח הכל בהשגחה פרטית. ובפרט לאלו הקשורים 

בתומ"צ, וכידוע שיום יאצ"ט הוא ענין של עלי', וזהו ג"כ ענין של האיסור בנעילת הסנדל ביוהכ"פ 

וכו' שיש מזה גם בת"ב, ובשנה זו בעשירי באב, ויה"ר שבקרוב ממש נראה בעיני בשר קיום היעוד של 

והפכתי אבלם לששון וכל הענינים דמגילת איכה יתפרשו בעליות, וככתוב בקונט' איכה הנ"ל.

בברכה.



היום יום . . . צ

ה'תש"גכד תמוזיום שלישי

חומש: מטות־מסעי, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיג־קיח.

תניא: והנה יעקב . . . נאמר וכו'.

מפתגמי הצ"צ: א פנימי איז, אז בעטען א ברכה אויף עבודה איז דָאס אל ישעו 
בדברי הבל, און עס דארף זיין תכבד העבודה על האנשים.

עּו  ִיׁשְ "ַאל  ֶזה  ֲהֵרי  'ֲעבֹוָדה'  ֲעבּור  ָרָכה  ּבְ ׁש  ַבּקֵ ּלְ ׁשֶ  – הּוא  ִניִמי"  "ּפְ ֶצֶדק":  ַמח  ַה"ּצֶ ֵמי  ְתּגָ ִמּפִ
ים". ד ָהֲעבֹוָדה ַעל ָהֲאָנׁשִ ְכּבַ ְהֶיה "ּתִ ּיִ ִדְבֵרי ָהֶבל", ְוָנחּוץ ׁשֶ ּבְ

ה'תש"גכה תמוזיום רביעי

חומש: מטות־מסעי, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד.

תניא: פרק ז. ואולם . . . צז ונדכה כו'.

אין חסידות איז פאראן צוויי זייער כאראקטעריסטישע אויסשּפראכען: א( א איד 
דערקענט ג-טליכקייט און פילט די איבערנאטירליכקייט און בעדארף אויף דעם קיין 
באויזען ניט הָאבען. ב( א איד ניט ער וויל און ניט ער קען זיין ָאּפגעריסען פון 

ג-טליכקייט.
דערקענט  איד  א  זאך:  איין  זיינען  אוסשּפראכען  צויי  די  אז  איז  אמת  דער 
ג-טליכקייט און פילט דעם למעלה מן הטבע, דערפאר איז ניט ער וויל ניט ער קען 

זיין ָאּפגעריסען פון ג-טליכקייט.

ְוֵאינֹו  ַהַעל-ִטְבִעי  ֶאת  ְוָחׁש  ֱאלֹקּות  ּבֶ יר  ַמּכִ ְיהּוִדי  ים: א(  ָאְפָיִנּיִ ְמֹאד  ּטּוִיים  ּבִ ֵני  ׁשְ ֵיׁש  ֲחִסידּות  ּבַ
ק ֵמֱאלֹקּות. ְך. ב( ְיהּוִדי ֵאינֹו רֹוֶצה ְוֵאינֹו ָיכֹול ִלְהיֹות ְמֻנּתָ ָזקּוק ְלׁשּום הֹוָכחֹות ַעל ּכָ

ַבע, ָלֵכן  ַמְעָלה ִמן ַהּטֶ ֱאלֹקּות ְוָחׁש ֶאת ַהּלְ ּבֶ יר  ּטּוִיים ַחד ֵהם: ְיהּוִדי ַמּכִ ֵני ַהּבִ ְ ּשׁ ׁשֶ ָהֱאֶמת ִהיא, 
ק ֵמֱאלֹקּות. ֵאינֹו רֹוֶצה ְוֵאינֹו ָיכֹול ִלְהיֹות ְמֻנּתָ

ה'תש"גכו תמוזיום חמישי

חומש: מטות־מסעי, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי.
תניא: והאיך . . . בתשובה כנודע.

ער  וועלכע  זאך,  א  צו  מענטשען  פון  איבערגעגעבענקייט  די  איז  לערנען  אין 
וויל פארשטיין און פארשטייט. אין דאוונען איז די איבעגעגעבענקייט צו העכער ווי 

פארשטאנד.
אין לערנען תורה פילט זיך א איד ווי א תלמיד בא א רבי'ן, אין דאוונען - ווי 

א קינד בא א פָאטער.

ִהיא  רּות  ַהִהְתַמּסְ ה –  ְתִפּלָ ּבִ ּוֵמִבין.  ְלָהִבין,  ָחֵפץ  הּוא  ׁשֶ ַלָדָבר  ִהיא  ָהָאָדם  רּות  ִהְתַמּסְ ִלּמּוד –  ּבְ
ֲעֶלה ֵמַהֲהָבָנה. ֶאל ַהּנַ

ֵבן ֵאֶצל ָאִביו. ה – ּכְ ְתִפּלָ ְפֵני ַרּבֹו, ּבִ ַתְלִמיד ּבִ יׁש ְיהּוִדי ֶאת ַעְצמֹו ּכְ ִלּמּוד ּתֹוָרה ַמְרּגִ ּבְ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



צי היום יום . . . 

ה'תש"גכז תמוזיום ששי

חומש: מטות־מסעי, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד.

תניא: ואף מי . . . כנגד כולן.

ִלּמּוד  ּבְ ַקד  ְוׁשָ ְלִליָאְזָנא  א  ּבָ ִנְפָלא,  ְוַעְמָקן  דֹול  ּגָ רֹון  ׁשְ ּכִ ַעל  ּבַ ַהְמֻפְרָסִמים,  ֵמָהִעּלּוִיים  ֶאָחד 
תֹוַרת ַהֲחִסידּות. דֹוָלה ּוְרָחָבה ּבְ ְך ְזַמן ָקָצר ְיִדיָעה ּגְ ֶמׁשֶ רֹונֹוָתיו ָרַכׁש לֹו ּבְ ׁשְ ַהֲחִסידּות, ּוְבֹגֶדל ּכִ

ֵקן: ֵאין ָחֵסר  נּו ַהּזָ ֲעֵנהּו ַרּבֵ י, ַמה ָחֵסר ִלי? ַוּיַ ַאל: ַרּבִ ֵקן ׁשָ נּו ַהּזָ ְכַנס ְלַרּבֵ ּנִ ְיִחידּות ָהִראׁשֹוָנה ׁשֶ ּבַ
ְוַגּסּות  ׁשּות  ַהּיֵ הּוא  ׁשֶ ֶהָחֵמץ  ְלהֹוִציא ֶאת  ה  ַאּתָ ָצִריְך  ַרק  ָדן,  ְוַלּמְ ה  ַאּתָ ֱאלִֹקים  ְיֵרא  י  ּכִ ְלָך ְמאּוָמה, 
ּפּוִדין,  גֹון ׁשִ הּוא אֹור, ּכְ ְדֶמה לֹו ׁשֶ ּנִ ֵיׁשּות, ׁשֶ ׁש ּבֹו ּבְ ּמֵ ּתַ ׁשְ ּנִ ּטּול. ּוְכִלי ׁשֶ הּוא ּבִ ה ׁשֶ ָהרּוַח, ּוְלַהְכִניס ַמּצָ
יצֹוצֹות  ְהיּו ַהּנִ ּיִ ּבּון הּוא ַעד ׁשֶ ֵאין ֲאִני ְוהּוא ְיכֹוִלין ָלדּור, ָצִריְך ִלּבּון. ְוַהּלִ ִכיָנה, ּדְ ְ ּדֹוֲחִקין ַרְגֵלי ַהּשׁ ׁשֶ

י. ָהאֹור ָהֲאִמּתִ ִזין ְוִנְכָלִלין ּבְ רּוִרים ִנּתָ ַהּבֵ ּדְ

ה'תש"גכח תמוזשבת
ָמה. יֹום ִהְתַוֲעדּות. ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ְמָבְרִכים ֹראׁש ֹחֶדׁש ְמַנֵחם ָאב. ֲאִמיַרת ּכָ

לּו.  ׁשּוב - ּובֹו ִיְתַהּלָ ְמעּו - ֱאֹלֶקיָך ְיהּוָדה. ִאם ּתָ ַהְפטֹוָרה: ׁשִ
חומש: מטות־מסעי, שביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: קלה־קלט.
תניא: פרק ח. והנה . . . למלכא וכו'.

ֲאִויר  )ְלַטֵהר  ֶזה  ִביל  ׁשְ ּבִ ִיחּוד  ּבְ ְקבּוִעים  ַמֲאָמִרים  ָהיּו  ]=ָהַאְדמֹו"ִרים[  ִיים  ֵמָהֶרּבֵ ֶאָחד  ְלָכל 
ֵקן  נּו ַהּזָ ֲאָמֵרי ַרּבֵ ים. ֶאָחד ִמּמַ ַרּבִ ִנים ָהיּו חֹוְזִרים ֲעֵליֶהם ּבָ לֹשׁ ׁשָ ׁשָ ִים אֹו ּבְ ּתַ ׁשְ ַעם ּבִ ר ּפַ ָהעֹוָלם(, ֲאׁשֶ
ָעה ַאַחת",  ֲאָמֵרי ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי – "ָיָפה ׁשָ הֹות. ֶאָחד ִמּמַ ִלי ַהַהּגָ "ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה" ּבְ ּבְ – "ֵהָחְלצּו" ׁשֶ
] ]ׁשֶ ָמה"  ְנׁשָ ֱאלַֹקי  אֹוֵמר  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ה  "ִהּנֵ ְתִחיל  ִדּבּור־ַהּמַ ּדְ ָהִראׁשֹוִנים  ָרִקים  ּפְ ָרה  ֲעׂשָ ְוָתְכנֹו 
ֲאָמֵרי  "ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה". ֶאָחד ִמּמַ ּבְ ַמח ֶצֶדק" – "ַמה ּטֹבּו" ׁשֶ ֲאָמֵרי ַה"ּצֶ ים". ֶאָחד ִמּמַ ֵסֶפר "ֶדֶרְך ַהַחּיִ ּבְ
י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  ֲאָמֵרי  ִמּמַ ֶאָחד  ֵאִלים".  ּבָ ָכמֹוָכה  "ִמי   – ]ַמֲהַר"ׁש[  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאֹדִני 

"ּב[ – "ְוָיַדְעּתָ ַהּיֹום", מָאְסְקווָא רנ"ז. ]ָהַרׁשַ

ה'תש"גכט תמוזיום ראשון

חומש: דברים, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קנ.

תניא: פרק ט. וביאור . . . דר"ה.

ְיָלה  ּלַ עֹות ּבַ ׁש ׁשָ ָכל יֹום ׁשֵ ֶהְחִליט ִלְלֹמד ּבְ ַמח ֶצֶדק", ְוָתְכָנּה, ׁשֶ ַתב־ַיד־ֹקֶדׁש ַה"ּצֶ ְתָקא ּכְ ָמְצאּו ּפִ
ִעּיּון. ְלָחן־ָערּוְך ּבְ ָעה ֶחְלֵקי ׁשֻ ְלִמי ְוַאְרּבָ ְבִלי ִוירּוׁשַ "ס ּבַ ם ְוָעַבר ַעל ׁשַ ּיֵ ּקִ ֲעִמיָדה ִנְגֶלה, ְותֹוָדה ַלה' ׁשֶ ּבַ

ה'תש"גא מנחם אב, ראש חדשיום שני

חומש: דברים, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט.

תניא: פרק י. והנה . . . .דזמרה כנודע.

ה  ּוֹמשֶׁ ָהָאבֹות  ִעם  ּתֹוָרה  ְוִיְלֹמד  ְדלּות,  ַהּגַ ַתְכִלית  ּבְ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֲהַגם  ּדַ ָעָנו.  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ יַח,  ׁשִ ַהּמָ ַמֲעַלת 
ׁשּוִטים. ים ּפְ ם ִעם ֲאָנׁשִ ּטּול ִלְלֹמד ּגַ ַתְכִלית ָהֲעָנָוה ְוַהּבִ ָכל ֶזה ִיְהֶיה ּבְ לֹום, ּבְ ָ נּו ָעָליו־ַהּשׁ ַרּבֵ

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש
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ה'תשפ"א  תמוז כ"ד ראשון יום שמע  בקריאת חינוך חיוב
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במשנה  א)שנינו כ, שמע".(ברכות מקריאת  פטורים  "קטנים :

את חייבו  ולא פטור , לחינוך שהגיע  קטן אפילו  רש "י, לדעת 

אין כלל שבדרך  משום  המצוות בשאר כמו  בזה  לחנכו  אביו

של  שמע  קריאת בזמן  כי שעה , באותה  בנו עם מצוי  האב

הקטן שחרית  של שמע  ובקריאת  בביתו, האב  אין ערבית

ישן. עדיין

התוספות  לדעת  ד"ה)אך הגיע(שם שלא  בקטן מדובר 

שמע בקריאת  לחנכו צריך לחינוך  שהגיע  קטן ואילו  לחינוך,

המצוות . בשאר  כמו

ומלמדין שמע, מקריאת  פטורין  "קטנים כתב  והרמב "ם

סותרים דבריו ולכאורה בעונתה ", אותה לקרות הקטנים  את 

פטורים ? או  חייבים  הם  האם - וביה  מיניה 

כשיטת שדעתו אומרים  יש  בדבר. המפרשים  ונחלקו

שכתב וזהו פטור, לחינוך  הגיע  שלא  קטן רק  כי התוספות 

לחינוך, הגיעו לא  כאשר – שמע" מקריאת פטורים  "קטנים 

לחינוך  כשהגיעו – אותה " לקרות  הקטנים את  (כסף "ומלמדים

.משנה)

כשהגיע אף  פטור, קטן שכל לשונו  כפשטות מפרשים  ויש 

ביחס שזהו אלא  envrלחינוך, ohwlחייב האב  ומכלֿמקום ,

רוקח)לחנכו מצות(מעשה בזה  אין הדין מן  כי מפרשים  ויש  .

להחמיר ראוי לכתחילה אך ג,חינוך  ברכות לירושלמי הפנים (מראה

סק"ח) ע סי' או"ח ברורה משנה וראה .ג,

נפסק ס"ב)להלכה שם או"ח ערוך שהגיע(שלחן קטן  שאפילו 

לכתחילה ומכל ֿמקום  שמע , בקריאת לחנכו חיוב  אין לחינוך

לחנכו  שם)ראוי ברורה משנה כל (וראה לגבי מכאן שלמדו ויש  .

אצל  נמצא  הקטן אין כלל שבדרך  בשעה  המתקיימות  המצוות 

בהן שאין בלילה, המתקיימת  לבנה  קידוש  מצות  כגון אביו,

חינוך  ס"א)חובת  תכו סי' ברורה .(משנה

עד  ישנים  אינם  לחינוך שהגיעו הקטנים רוב בימינו  אמנם

לחנכם . חובה  שיש  ויתכן  שחרית  של  שמע  קריאת  זמן  סוף 

נשארות חז"ל שתקנות  דינים  כמה לגבי מצאנו מאידך 

היום שגם  יתכן  ולכן השתנה  שהטעם  למרות  לדורות  קבועות 

וודאי לכתחילה  ומכלֿמקום  הדין, מעיקר חינוך  חיוב  בזה  אין 

להחמיר קסה)ראוי  עמ' הקטן .(תורת

ה'תשפ"א  תמוז כ"ה שני יום 'הביננו'? תפלת להתפלל אין מתי

:„ ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ÌÈ‰Î ˙Î¯·Â ‰ÏÙ˙ ˙ÂÎÏ‰úBîéa¦
éøvL éðtî ,'eððéáä' ìltúî Bðéà ¯ íéîLbääìàL øîBì C ©§¨¦¥¦§©¥£¦¥¦§¥¤¨¦©§¥¨

Bðéà ¯ íéáBè íéîéå úBúaL éàöBîa ïëå .íéðMä úkøáa§¦§©©¨¦§¥§¨¥©¨§¨¦¦¥
éøvL éðtî ,'eððéáä' ìltúî.úòcä ïðBça äìcáä øîBì C ¦§©¥£¦¥¦§¥¤¨¦©©§¨¨§¥©©©

הדברים  א)במקור כט, לא(ברכות מדוע הגמרא : שואלת

גשמים  שאלת המתפלל שבתות)יוסיף במוצאי חוננתנו' 'אתה (וכן,

'הביננו' באמצע  יוסיף  אם ומתרצת : 'הביננו'? תפילת  בתוך

השנה . ימות  בשאר  מהנוסח  השינוי מחמת  להתבלבל יבוא

יוסף ' ה'בית  השנה)ומבאר  וכל ד"ה קי סי' 'הביננו'(או"ח שבתפילת

כן שאין מה  לטעות , עשוי  אדם ולכן בקיצור הן  הבקשות 

חשש ואין באריכות  הן הבקשות  שמונהֿעשרה  בתפילת 

לטעות .

זה טעם  לפי מנוח: הרב  בשם  משנה ' ה 'כסף  (שאין וכתב 

להתבלבל) יבוא שמא השנים ברכת בעצמולהוסיף בטוח המתפלל אם ,

בימות 'הביננו ' תפילת להתפלל רשאי  הוא  הרי  יתבלבל, שלא

כפים נשיאת  בהלכות  שמצינו  כמו  שבתות , ובמוצאי הגשמים

הטירוף מפני כפיו ישא  לא כהן... שהוא  ציבור "שליח -

בשים ולהתחיל לכוין לדעת לתפלתו לחזור יוכל  לא  שמא 

סל"ב)שלום " קלב סי' או"ח אדמוה"ז שיחזור(שו"ע מובטח  אם אך  ,

כפיו ישא  - .(שם)לתפילתו

חדש ' ה 'פרי  לדעת  סק"א)אך קי סי' שחכמים(או"ח כיון ,

שבתות)חששו ובמוצאי הגשמים בתפילת(בימות יתבלבל שמא 

להתפלל  צריך יתבלבל , שלא  לו  מובטח אם  גם - הביננו

אינו כהן  ש "ץ  כפים, בנשיאת  וגם  שמונה ֿעשרה. תפילת

שם אין אם  ורק יתבלבל, שלא  מובטח אם  גם  - כפיו נושא 

כפים . נשיאת  תתבטל שלא כדי  כפיו  ישא  הוא , אלא  כהן

הזקן  ס"א)ואדמו "ר  שם אחר (או"ח טעם  רבינו הביא  הרב (בשם

יוסף) בבית הובא שבתותיונה, במוצאי הביננו  להתפלל אין מדוע 

הבדלה מעין  בה  לכלול יכול  אינו  כי  הגשמים , ובימות 

עצמן בפני ברכות  אינן וההבדלה  שהשאלה  "לפי ושאלה 

והבדלה השנים  בברכת  שאלה  - י"ח בברכת  לכללן תקנו  אלא

הבדלה מעין בהביננו  אומר  היה  ואם  – הדעת חונן  בברכת 

כל  כמו עצמן, בפני  ברכות  כן גם שהן נראה היה  ושאלה ,

בהביננו". ואחת  אחת  כל  מעין  שאומר  האמצעיות  ברכות 

ה'תשפ"א  תמוז כ"ו שלישי יום התורה  בברכת נשים

:‡ÈŒÈ ˙ÂÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ÌÈ‰Î ˙Î¯·Â ‰ÏÙ˙ ˙ÂÎÏ‰
ìL Cøáî ...äøBza úBø÷ì íékLnäéøác ìò ...úBëøa L ©©§¦¦§©¨§¨¥¨Ÿ§¨©¦§¥

eðì ïúðå íénòä ìkî eða øça øLà ...'äøBzä ïúBð ...'äøBz¨¥©¨£¤¨©¨¦¨¨©¦§¨©¨
ìL Cøáì íãà áiç íBé ìëa ...BúøBz úà.elà úBëøa L ¤¨§¨©¨¨¨§¨¥¨Ÿ§¨¥

יוסף' ה 'בית  מז)כתב  סי' שנשים(או"ח ראשונים  בשם 

שלהן מצוות ללמוד חייבות  "שהרי התורה , ברכת מברכות 

וגם לא ֿתעשה", מכל ליזהר והיאך  לעשותן  היאך לידע 

תפלה שהרי לאנשים , שוות הן התמיד פרשת  "בקריאת 
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תקנוה " תמיד  ס"י)במקום מז סי' או"ח אדה"ז .(שו"ע

בגמרא אמרו התורה, ברכת  חיוב  א)ועל  כא, "מנין(ברכות :

הבו אקרא  ה ' שם כי שנאמר התורה, מן לפניה התורה  לברכת 

ברכה ככל היא התורה ברכת  שלכאורה  ואף  לאלקינו ". גודל 

מיוחד  לימוד  לה  שיש  מזה  המצוה , עשיית לפני שמברכים 

שמקדש על לקב "ה הודאה  היא  המצוות  ברכת שבעוד  משמע

לימוד  עצם  על ברכה  היא  התורה  ברכת במצוותיו , אותנו

הקב "ה של המצוה)תורתו  לקיום משינוי(בנוסף שמשמע  כפי ,

חינוך' ה'מנחת  וגם  המצוות . מברכת  התורה  ברכת של הנוסח

תל) התורה(מצוה נתינת  על  "שבח היא  התורה  ברכת  כתב:

הקדושה".

ללמוד  המצוה חיוב  מפני אינה  התורה  שברכת זה  ולפי 

לא הנשים  אילו  גם התורה , לימוד  על שבח ברכת  אלא  תורה 

לברך  צריכות הן הרי  שלהן, המצוות  את ללמוד  חייבות  היו 

תורתו ! את לנו  נתן  שהקב "ה  על התורה  ברכת 

והביאור :

חייבות כי התורה  ברכת  מברכות  שנשים הביאור לולא 

פעם בכל מברכות  היו להן, הנצרכות  ההלכות את  ללמוד 

בא ולכן כך, הסוברת דעה אף אין והרי ללמוד, שמתחילות 

ללמוד  "שחייבות  מפני  גם  היא  הברכה  שחובת  הביאור 

שלהן". מצוות

ביום  פעם  היא  התורה  ברכת  אנשים , שאצל (שלא וכשם

המצוות  המצוה)כברכת לקיים שבא עת בכל התמידי,שמברך החיוב מצד

חשוב לא  תמיד ... בה  לעסוק "שחייב תורה תלמוד מצות  כי

ללמוד" הוא  מחוייב  שמפסיק , זמן  שבאותו  מאחר הפסק 

ס"ז) שם אדה"ז המצוות(שו"ע שבין מאחר הנשים , גם  כך ,

לימודן חיוב  גם  היום , כל  שחיובן  מצוות יש  ללמוד  שחייבות 

לאנשים כמו ביום  אחת  ברכה  להן ומספיקה  היום , כל .הוא

(148 'nr ,ci zegiy ihewl)

ה'תשפ"א  תמוז כ"ז רביעי יום הש"ץ  בחזרת עמידה

:‚ ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ‰ÏÈÙ˙ ˙ÂÎÏ‰,ïéòîBLå ïéãîBò ìkäå§©Ÿ§¦§§¦
.'ïîà' ïéðBòå§¦¨¥

הזקן אדמור  מבאר  הש"ץ  בחזרת לעמוד החיוב  בטעם 

ס"ז) קכד סי' הציבור(או"ח כל  נחשבים  כעונה ' 'שומע  שמדין

זה שמטעם ומוסיף, לעמוד. עליהם ולכן בעצמם  כמתפללים 

נקראות השנה  בראש  מוסף  של  הש "ץ  בחזרת התקיעות 

שעה . באותה עומדים  הכל  כי  מעומד', 'תקיעות 

במשנה  הראשונים : במחלוקת  שנוי  הדבר א)אמנם  טז, (ר"ה

הרמב "ם ומפרש  בעמידה , וגם בישיבה  גם שתוקעים  אמרו 

ה"יֿיא) פ"ג שופר הן(הל' התורה  קריאת  שאחר  שהתקיעות 

לשבת , רשאים  הציבור שעה  באותה כי  דמיושב ', ה 'תקיעות 

נקראות הש "ץ  בחזרת  הברכות  סדר  שעל התקיעות ואילו 

חייבים שהציבור כאן כשיטתו  וזאת  דמעומד', 'תקיעות

הש "ץ . בחזרת  לעמוד

המאור  בעל  שם)אך  הן(ר"ה דמיושב ' ש 'תקיעות  מפרש 

רשאים הציבור  כי הש "ץ , בחזרת  הברכות שבסדר  התקיעות 

שתוקעים התקיעות  הן דמעומד' ו'תקיעות  בהן , לשבת 

אין לדעתו  כן ואם  השטן . את  לערבב  הכנסת  מבית  ביציאה 

הש "ץ . בחזרת  לעמוד הציבור על  חיוב 

נכלל  הש "ץ  בחזרת הרמב "ם  לדעת  מחלוקתם : וביאור 

מחויב יחיד כל כי הש "ץ , בתפילת לצאת  יחיד  כל  על  חיוב

אך  הש "ץ . ע"י ואחת  ביחידות  אחת  – פעמים  שתי להתפלל 

אלא יחיד כל על חובה  אינה  הש "ץ  חזרת  המאור  בעל לדעת 

ולכן קדושה  אמירת  משום  או בקי שאינו  את  להוציא  נועדה 

לעמוד  חייב  הציבור  קדש אין  ח)(הררי סי' .ח"א

גמורה כחובה  נחשבת  הש "ץ חזרת  הקבלה שעל ֿפי ויצוין

הרמב"ם) לחש(כדעת תפילת  על עולה  ומעלתה תשובות , פסקי (ראה

(9 הע' קכד .סי'

בין כאשר  רק  אמורים  הרמב "ם  דברי  שגם  מפרשים  ויש 

ואז בעצמם להתפלל  בקיאים  שאינם מי  נמצאים  הציבור 

על xeaivdחובה lk היחיד את  מוציא  אינו הש "ץ  כי לעמוד,

הש "ץ  בחזרת לצאת לכוון צריכים  וכולם  מעשרה  (אף בפחות 

בעצמם) התפללו שאיןשכבר בימינו אך לעמוד . צריכים  כן  ועל

לצאת צורך ואין  בעצמו מתפלל שאינו  מי הציבור  בין  מצוי

לעמוד  הכרח אין  הש "ץ , פסקי (ביאור בחזרת  ס"ד. קכ"ד סי' הגר "א

י) שם, בכך תשובות להקל רבות  בקהילות  למעשה  נהוג וכן .

שם ).(פסקי ולשבת  תשובות 

ה'תשפ"א  תמוז כ"ח חמישי יום במנחה  שחרית של התורה קריאת

:‡ ‰ÎÏ‰ ·È ˜¯Ù ‰ÏÈÙ˙ ˙ÂÎÏ‰ïäì ïwz eðaø äLîŸ¤©¥¦¥¨¤
éLéîçáe éðLáe úaLa íéaøa äøBza ïéøB÷ eéäiL ,ìàøNéì§¦§¨¥¤¦§¦©¨¨©¦§©¨§¥¦©£¦¦

ìL eäLé àlL éãk ,úéøçLa.äøBz úòéîL àìa íéîé äL §©£¦§¥¤Ÿ¦§§Ÿ¨¨¦§Ÿ§¦©¨
בשני או בבוקר בשבת בתורה  לקרוא  מהם  שנמנע  ציבור 

במנחה ? זאת  להשלים  ניתן האם  – וחמישי 

שלא כדי הוא  הקריאה  תקנת  טעם  כי המבואר  לפי  הנה ,

בוקר בין  לחלק  סיבה  אין  - תורה  ללא  ימים  שלושה  ישהו 

כל  נמשך  המצווה  זמן  כי רבים  פוסקים  נקטו וכך לערב ,

חמישי ביום  כאשר  למעשה  סופר ' ה'חתם  נהג וכך היום,

וכשהגיע בתורה , לקרוא ממנו  ונמנע  בדרך  שהה בבוקר

בעשרה שם  קרא  ישוב  למקום  ה,במנחה או"ח דוד גורן (ראה

ג). קלה, תשובות בפסקי והמצוין

בתורה קורין  "שיהו  הרמב"ם  מלשון כי שציינו  יש  אך

ובחמישי ובשני בשבת  לכאורהzixgyaברבים  משמע  "

במנחה . ולא  בשחרית  דווקא הוא  הקריאה  שזמן

התוספות  דברי פי על כי שכתבו  יש  הדבר  פב,ובטעם  (ב"ק

כדי) ד"ה בימים א לקרוא  תיקנו iyingeכי ipyימי שהם משום 

הנאמר פי על במנחה , ולא  בבוקר דווקא  לקרוא  יש  רצון,
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משבת , חוץ  הדין  מידת  שולטת  מנחה  בזמן יום  שבכל  בזוהר 

במנחה  בתורה לקרוא  אין השבוע  בימי ח"ג ולכן  השדה (פרי

.ס"א)

המילה ברמב "ם מופיעה  אין גרסאות  בכמה אמנם,

משנה)'בשחרית ' כסף 'בשחרית '(ראה שלפנינו  הגרסה  לפי ואף ,

כי  הפוסקים מהטעםdligzklnביארו  בשחרית  לקרוא יש 

שהוסיפו ויש  במנחה. אף  לקרוא  ניתן בדיעבד  אך הנזכר ,

בקביעות  לא  אך מקרי  באופן אלא  זאת  להתיר בית שאין (ראה

שם) השדה פרי ס"נ, .שערים

באונס שהתבטלה  בשחרית שבת  של  התורה קריאת  ולגבי

המנחה בזמן להשלמה  ניתנת  היא  שגם  אומרים  דגול יש  (ראה

לט) ס"ז, אפרים שערי ס"ב, קלה סי' דברימרבבה פי על שפסקו יש אך ,

אם ואף  שלימה , פרשה המנחה  בזמן לקרוא שאסור  הזוהר

קריאת את אך במנחה, להשלים  ניתן  וחמישי שני קריאת  את 

במנחה לקרוא  אין שלימה, פרשה  שהיא  שבת של שחרית 

ט) קלה, החיים כף כאן, הרמב"ם על אבן טורי ארבעה .(ראה

ה'תשפ"א  תמוז כ"ט שישי יום מניחם  שאינו מי ידי על דרבינו־תם תפילין כתיבת

:‚È ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ˙"ÒÂ ‰ÊÂÊÓÂ ÔÈÏÈÙ˙ ˙ÂÎÏ‰ïáúk§¨¨
:øîàpL ,eæðbéå ïéìeñt elà éøä ...ãnLî ìàøNé Bà ,éBb¦§¨¥§ª¨£¥¥§¦§¦¨§¤¤¡©
àeä ,da ïéîàîe äøéLwä ìò øäænL ìk ¯ "ízáúëe ízøL÷e"§©§¨§©§¨Ÿ¤ª§¨©©§¦¨©£¦¨

.áúBkL¤¥
בא וכתבתם ' 'וקשרתם מהפסוק שהלימוד אומרים יש 

מי רק  סת"ם  לכתיבת  deevnלפסול  epi`yכגון הקשירה , על

מדרבנן אלא מהתורה  פסול אינו מומר  ישראל אך גוי, או  קטן

סק"ג) לט סי' או"ח אברהם מגן וראה ב, כג, גטין הרי"ף על ר"ן .(ראה

התורה , מן פסול מומר  שגם  מבואר  הרמב "ם מדברי  אך

על  ש "מוזהר  מי רק  אלא  המצוה  על שמוזהר  בכך  די לא  כי

daהקשירה  oin`ne, בה מאמין אינו אם אך שכותב ", הוא 

לכתיבה  ופסול קשירה בר  שם)אינו  .(ר"ן

יוסף ' ה'בית  ס"א)וכתב  לט סי' את(או"ח מקיים  שאינו  מי  כי

ולא 'לתיאבון' זאת עושה  אם  אף התורה, מצוות  כל 

רק מלקיים  נמנע אם  אך  ופסול, מומר  הוא  הרי 'להכעיס',

'להכעיס '. זאת  עושה  אם  אלא  פסול אינו אחת  מצוה 

אברהם' שאם (שם)וה 'מגן  oilitzהוסיף gipn epi`אף ,

זו, במצוה  מאמין  שאינו משום  אלא  'להכעיס' כך נוהג שאינו

מניחם אינו  אם  אך קשירה, בר אינו שהרי  פסול, הוא  הרי

כשר . הוא  הרי ידו , שנקטעה  כגון אונס  מחמת 

דרבינוֿ תפילין להניח נוהג שאינו  סופר  כי  שחידשו ויש 

פגם במנהגו ואין  שמים ירא שהוא  ואע "פ  לכתיבתן , פסול  תם 

ולמעשה מאחר  כרש "י , ההלכה  נפסקה  הדין  מעיקר  שהרי 

בר אינו בגדר  הוא  הרי  רבינוֿתם , דעת  לפי תפילין  מניח  אינו

ג)קשירה  לט, תשובות בפסקי המובא בדעתו(ראה החליט אם  ואף  .

נחשב להניחם , בפועל התחיל  לא  עוד  כל להניחם, להתחיל 

קשירה ' בר  ב)כ'אינו ג, נתן .(להורות

שההימנעות מאחר כי וכתבו כך על חלקו רבים  אך

משום אלא  אמונה  מחוסר נובעת  אינה  דר "ת  תפילין  מהנחת 

לפי בפרט הדין , מעיקר שאינו בדבר להחמיר  יוהרה  חשש 

הזקן  אדמו"ר ס"ב)דברי שם תפילין(או"ח מניח שאינו  שמי 

שפסול  היינו  לכתיבה , פסול כלל" עליהם  חושש  שאינו "מפני

לקיום אכפתיות  וחוסר התעלמות  מפני  מניח אינו  אם  רק

דרבינוֿתם תפילין להכשיר יש  בדיעבד הפחות  לכל המצוה ,

מניחם  שאינו סופר ידי  על אגרות שנכתבו  שם, תשובות פסקי (ראה

תמד) עמ' יד, .קודש

ה'תשפ"א  אב מנחם א' קודש שבת ובפה  שמאל ביד תפילין כתיבת

:‡ ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ˙"ÒÂ ‰ÊÂÊÓÂ ÔÈÏÈÙ˙ ˙ÂÎÏ‰ãöék¥©
...?ïélôzä úà ïéáúBk§¦¤©§¦¦

יוסף ' ה 'בית  ד"ה)כתב  לב סי' התרומה(או"ח ספר (הובא בשם

כאן) מיימוניות בהגהות להיותגם צריכה  ומזוזות  תפילין  שכתיבת 

שאמרו כמו  ימין, א)ביד  לז, מה(מנחות וכתבתם , - "וקשרתם 

פסול  שמאל ביד  כתב  ואם  בימין". קשירה אף  בימין כתיבה

דרך  אין  כי  פטור  שמאל ביד בשבת הכותב  שהרי  בדיעבד אף 

בכך  א)כתיבה קג, ספר(שבת בשבת יכתוב שאדם מסתבר ולא  ,

חייב . יהא ולא  כהלכה  תפילין או תורה 

יוסף' ה 'בית  סוברים(שם)והוסיף והסמ"ג  הרא "ש  שגם

בשמאל  נכתבו  שאם  כתבו  לא  אך  בימין , לכותבם שצריך

ערוך' ב 'שלחן פסק  ואכן  בדיעבד. גם  ס"ה)פסולים  לב סי' (או"ח

אחרים למצוא  אפשר  "אם  רק  פסולים בשמאל  כתבם  שאם 

בימין". כתובים

הזקן אדמו "ר  כתב  ס"ה)וכן  שם הלבוש דברי ע"פ ס"ז, "אם(שם :

להכשיר יש  - בימין שנכתבו אחרים תפילין למצוא  אפשר  אי

בתלמוד ". זה  פסול הוזכר  שלא מאחר  בשמאל... הנכתבים 

בשמאל  שנכתבו  תפילין אחרים)והמניח תפילין לו האם(כשאין

לברך? צריך

ה 'לבוש ' ס"ה)לדעת  ה'פרי(שם ולדעת  בברכה , יניחם 

סק"ד)מגדים ' רבה '(שם ספק(סק"י)וה'אליה כי  ברכה  בלי  יניחם 

להקל. ברכות 

בפה  שנכתבו בו")ותפילין וכתב בפיו הקולמוס לדעת("שתפס ,

דוד' ג)ה 'נשאל המובחר(סי' מן  מצוה  אכן  היא  בימין  כתיבה

אך להעדיפה, בפיוויש  הגידם  שכתב  מה  אלא  שם  אין אם 

כיד  פיו הוה  ידיים  לסופר "שאין מכיון כשרה, היא  הרי 

ממש".

מפאנו רמ "ע  בתשובות  כתב לח)אבל אם(סי' כי  שפסולים ,

בפה". כתיבה  דרך שאין  כלֿשכן  בשמאל, כתיבה  דרך "אין

אברהם ' ה 'מגן פסקו סק"ה)וכן לב הזקן(סי' ס"ז)ואדמו"ר  (שם

למצוא אפשר  אי  "אפילו פסולים  בפה  שנכתבו  שתפילין 

בפיו". כלל כתיבה דרך אין שבוודאי  אחרים,
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ה'תשפ"א  תמוז כ"ד ראשון יום

-dad̀xtqrnW z`ixw zFkld¦§§¦©§©
ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦

להפריש 1) לו נזדמן אם בהם; קוראים שאין המקומות
איזה  כנגד מפרישו; כיצד המרחץ בבית האסור מדבר חבירו

לקרות. אסור ערווה

.‡ÂÈ„È ıÁB¯ ,ÚÓL ˙‡ ‡¯Bw‰2.‡¯˜iL Ì„˜ ÌÈÓa «≈∆¿«≈»»¿«ƒ…∆∆ƒ¿»
- ‡¯˜iL Ì„˜ ÌÈÓ ‡ˆÓ ‡ÏÂ ,d˙‡È¯˜ ÔÓÊ ÚÈb‰ƒƒ«¿«¿ƒ»»¿…»»«ƒ…∆∆ƒ¿»
ÂÈ„È Áp˜Ó ‡l‡ ,ÌÈÓ Lw·Ï CÏÈÂ d˙‡È¯˜ ¯Á‡È ‡Ï…¿«≈¿ƒ»»¿≈≈¿«≈«ƒ∆»¿«≈«»»

¯B¯ˆ· B‡ ¯ÙÚa3‰¯B˜· B‡4‡¯B˜Â Ô‰· ‡ˆBiÎÂ5. ¿»»ƒ¿¿»¿«≈»∆¿≈

עליו 2) מצוה - מלוכלכות ידיו שאין פי על אף טו.) ברכות
במקומות  נגעו ושמא הן, עסקניות ידיים שכן לרחצן,
על  זו רחיצה סמכו וחז"ל מזוהם; בדבר או בגוף, המכוסים
(תהילים  ה' מזבחך את ואסובבה כפי, בנקיון ארחץ הפסוק:

ו). בתנ"ך 3)כו, ונמצא ל"צור", נרדף שם והוא אבן,
ט). ט, עמוס יג; יז, ממנו 4)(שמואלֿב שעושים העץ

(הערוך). כתוב 5)התקרה לא כי מעכבים, המים ואין
מנקה  שהוא דבר בכל - כפי בנקיון ארחץ אלא במים ארחץ
לקמן  (ראה לתפילה ידיים נטילת ולעניין שם). (ברכות

ד). הלכה ד, פרק תפילה הלכות

.·‡qk‰Œ˙È·a ‡ÏÂ ıÁ¯n‰Œ˙È·a ‡Ï ÔÈ¯B˜ ÔÈ‡6, ≈ƒ…¿≈«∆¿»¿…¿≈«ƒ≈
‡ÏÂ ˙B¯·w‰Œ˙È·a ‡ÏÂ ;‰‡Bˆ Ba ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆≈»¿…¿≈«¿»¿…

˙n‰ „ˆa7¯·w‰ ÔÓ ˙Bn‡ Úa¯‡ ˜ÈÁ¯‰ Ì‡Â .BÓˆÚ ¿««≈«¿¿ƒƒ¿ƒ«¿««ƒ«∆∆
˙B¯˜Ï ¯zÓ - ˙n‰ ÔÓ B‡8ÌB˜Óa ‡¯wL ÈÓ ÏÎÂ . ƒ«≈À»ƒ¿¿»ƒ∆»»¿»

‡¯B˜Â ¯ÊBÁ - Ba ÔÈ¯B˜ ÔÈ‡L9. ∆≈ƒ≈¿≈

בקרב 6) מתהלך אלוקיך ה' "כי שכתוב: לפי כו.) (ברכות
אלה  ומקומות טו), כג, (דברים קדוש" מחניך והיה מחניך...
קדוש". "מחניך בהם קורא אתה אין הם, שמזוהמים

עושהו"7) חרף לרש "לועג שנאמר: משום יח.) (ברכות
למתים, לועג כאילו הקברות בבית והקורא ה), יז, (משלי

לקרוא. יכולים על 9)(שם).8)שאינם שעבר כיוון
כדי  שוגג, היה ואפילו ולקרוא, לחזור קנסוהו חכמים דברי
כב:): (ברכות אמרו וכן (כסףֿמשנה). אחרת בפעם שייזהר
פי  על אף במקומו), צואה ומצא (שהתפלל וחטא "הואיל

תועבה". תפילתו שהתפלל,

.‚Ba LnzL ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ÔÎe‰L L„Á‰ ‡qk‰Œ˙Èa≈«ƒ≈∆»»∆««¬«ƒ…ƒ¿«≈
BÎB˙· ‡Ï Ï·‡ ,Bc‚Ï ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ˙B¯˜Ï ¯zÓ -10. À»ƒ¿¿ƒ«¿«¿∆¿¬»…¿

L„Á‰ ıÁ¯Ó11BÎB˙a ˙B¯˜Ï ¯zÓ ,12ÈL eÈ‰ . ∆¿»∆»»À»ƒ¿¿»¿≈
:ÈM‰ ÏÚ ¯Ó‡Â ,‡qk‰ ˙È·Ï Ì‰Ó „Á‡ ÔnÊ ;ÌÈz·»ƒƒ≈∆»≈∆¿≈«ƒ≈¿»«««≈ƒ

CÎÏ BÈÓÊ‰ Ì‡ ˜ÙÒ ÈM‰ È¯‰ - '‰ÊÂ'13‡Ï Ì‡14. ¿∆¬≈«≈ƒ»≈ƒƒ¿ƒ¿»ƒ…
‰lÁzÎÏ Ba ÔÈ¯B˜ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ15‡ˆÈ - ‡¯˜ Ì‡Â ;16. ¿ƒ»≈ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»»»»

ÔÈ‡¯B˜ ÔÈ‡Â ,ÔÈnÊÓ Ì‰ÈL È¯‰ - '‰Ê Ìb' :¯Ó‡»««∆¬≈¿≈∆¿À»ƒ¿≈¿ƒ

ÔÈ„ÓBÚ Ì„‡ŒÈaL ÌB˜n‰ ‡e‰Â ,ıÁ¯n‰ ¯ˆÁ .Ô‰·»∆¬««∆¿»¿«»∆¿≈»»¿ƒ
ÚÓLŒ˙‡È¯˜ Ba ˙B¯˜Ï ¯zÓ - ÔÈLe·Ï Ba17. ¿ƒÀ»ƒ¿¿ƒ«¿«

פוסלתו 10) כסא לבית המקום את שהזמין ההזמנה שעצם
ב; עמוד י דף (שבת ומאוס מגונה ושמו הואיל בו, מלקרות

א). עמוד כו דף מעולם.11)ברכות אדם בו רחץ שלא
אינו 12) שמו וגם מעולם, זוהמא בו הייתה ולא הואיל

(שם). כך כל הכסא.13)מגונה אפשר 14)לבית כי
א), עמוד ז דף (נדרים אחר לתשמיש "וזה" לומר שהתכוון
התלמוד  בלשון נקרא צרכו כל מבואר שאינו כזה ודיבור

"יד  אלא (שם) הכלי עיקר אינה הכלי שיד כשם כי ,"
אלא  פירש לא זה אף עימה, מיטלטל הכלי כל בה שהאוחז

ממילא. משתמע והיתר דבריו בית 15)מקצת "יד שמא כי
הכסא". כבית אינה 16)הכסא גרידא והזמנה הואיל

כלל  כי הזמנה, בספק החמירו לא מדרבנן, אלא מועילה
שם). (ר"ן להקל" דרבנן "ספיקא י 17)הוא: דף (שבת

אין  ערומים, שם עומדים אדם בני שאין מכיוון א) עמוד
מחניך  "והיה בו: קורא ואתה שם, נראית דבר ערוות

קדוש".

.„‡e‰L ÔÈÚ Ïk ‡l‡ ,„·Ïa ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ‡ÏÂ¿…¿ƒ«¿«ƒ¿»∆»»ƒ¿»∆
L„w‰ È¯·cÓ18Œ˙È··e ıÁ¯n‰Œ˙È·a B¯Ó‡Ï ¯eÒ‡ , ƒƒ¿≈«…∆»¿»¿¿≈«∆¿»¿≈

,„·Ïa B¯Ó‡Ï ‡ÏÂ .ÏÁ ÔBLÏa B¯Ó‡ elÙ‡Â ,‡qk‰«ƒ≈«¬ƒ¬»ƒ¿…¿…¿»¿ƒ¿»
‡qk‰Œ˙È·a ‰¯B˙ŒÈ¯·„a BaÏa ¯‰¯‰Ï elÙ‡ ‡l‡∆»¬ƒ¿«¿≈¿ƒ¿ƒ¿≈»¿≈«ƒ≈
LiL ÌB˜n‰ ‡e‰Â ,˙Ùph‰ ÌB˜Ó·e ıÁ¯n‰Œ˙È··e¿≈«∆¿»ƒ¿«ƒ…∆¿«»∆∆

¯eÒ‡ - ÌÈÏ‚¯ŒÈÓe ‰‡Bˆ Ba19. »≈«¿«ƒ»

ותפילה.18) תורה דברי עמוד 19)כגון: כד דף (ברכות
המטונפים, במקומות תורה דברי הקורא כל שם: אמרו ב)
פסוק  טו פרק (במדבר בזה" ה' דבר "כי אומר: הכתוב עליו
להרהר  איסור שאין משנה, בכסף הובא הראב"ד, וכתב לא).
לכוון  כלומר: לכתחילה, אלא אלו במקומות תורה בדברי
תלמודו  היה אם אבל אסור; - תורה בדברי וליבו מחשבתו
בזבחים  כמבואר כלום, בכך אין - לאונסו והרהר בפיו שגור
תקמ"ו: סימן חסידים בספר וכתוב ב). עמוד קב (דף
בבית  החילוניים חשבונותיו לחשב לאדם ראוי שלפיכך
והכתוב  תורה, בדברי בו להרהר יבוא שלא כדי הכסא,
אמרות  ה' "אמרות ז) פסוק יב, פרק (תהילים אומר:

טהור. מקום אלא להם ראוי ואין טהורות",

.‰L„˜ ÔBLÏa Ô¯Ó‡Ï ¯zÓ ,ÏÁ ÏL ÌÈ¯·c¿»ƒ∆…À»¿»¿»ƒ¿…∆
‡qk‰Œ˙È·a20ÌÈÈepk‰ ÔÎÂ .21'ÔepÁ'Â 'ÌeÁ¯' ÔB‚k , ¿≈«ƒ≈¿≈«ƒƒ¿«¿«

‡qk‰Œ˙È·a Ô¯Ó‡Ï ¯zÓ - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ 'ÔÓ‡'Â22. ¿∆¡»¿«≈»∆À»¿»¿»¿≈«ƒ≈
ÔÈ‡L ˙BÓM‰ Ô‰Â ,ÌÈ„ÁÈÓ‰ ˙BÓM‰ Ï·‡¬»«≈«¿À»ƒ¿≈«≈∆≈»

ÔÈ˜ÁÓ23‡qk‰Œ˙È·a Ô¯ÈkÊ‰Ï ¯eÒ‡ -24Œ˙È··e ƒ¿»ƒ»¿«¿ƒ»¿≈«ƒ≈¿≈
ÔLÈ ıÁ¯n‰25¯·c ÔÓ LÈ¯Ù‰Ï BÏ ÔncÊ Ì‡Â . «∆¿»»»¿ƒƒ¿«≈¿«¿ƒƒ»»

¯eÒ‡‰26LÈ¯ÙÓ - ‡qk‰Œ˙È·a B‡ ıÁ¯n‰Œ˙È·a27, »»¿≈«∆¿»¿≈«ƒ≈«¿ƒ
L„˜ ÈÈÚ·e L„˜ ÔBLÏa elÙ‡Â28. «¬ƒƒ¿…∆¿ƒ¿¿≈…∆

שלא 20) להחמיר היא חסידות ומידת ב) עמוד מ דף (שבת

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



rnyצו z`ixw zekld - dad` xtq - fenz c"k oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

הקודש, בלשון חול של דברים אפילו הכסא בבית לומר
אורח  אברהם" ב"מגן הובא תתקצ"ד, סימן חסידים (ספר

ב'). קט סעיף פ"ה סימן שמשבחים 21)חיים השמות
המיוחדים  שמותיו ואינם בלבד, הכינוי דרך על ה' את בהם

ה). הלכה ו פרק התורה יסודי הלכות דף 22)(ראה (שבת
ב). עמוד ואיבדתם 23)י שנאמר: משום למחקם, שאסור

ושבעה  ד) יב, פרק (דברים לה'... כן תעשון לא שמם... את
אֿלוה, אֿל, אדנ"י, או: יהו"ה, נמחקים: שאינם הם שמות
התורה  יסודי הלכות (ראה צבֿאות, שֿדי, אהיֿה, אלוקים,

ב). הלכה ו, כסף 24)פרק ובעל ב). עמוד י דף (שבת
"שלום" לומר שאסור רבינו הזכיר שלא תמה: משנה
ו, פרק (שופטים שנאמר משום אלה, במקומות לחבירו
שבת  במסכת כמבואר שלום", ה' לו "ויקרא כד) פסוק
הסוגיא  כאותה הלכה שאין סובר שרבינו לומר: ויש (שם)?
שכל  א): עמוד י (דף בסוטה נאמר שהרי שבת. שבמסכת
אלא  הקדושֿברוךֿהוא של שמו אינו להימחק הניתן שם
לה  דף (שבועות ז"ל חכמינו מנו ולא והואיל שמו; "מעין"
שאינם  השמות אלה בכלל "שלום" השם את א) עמוד
כינוי  אלא אינו ש"שלום" אומר אתה כורחך על - נמחקים,
אולם  יהודה). (לחם הכסא בבית לאמרו ומותר בלבד
"אלא") המתחיל דיבור א, עמוד י דף (סוטה בתוספות
(דף  בשבועות הברייתא ומסדר נמחק, אינו ש"שלום" כתבו:
אורח  אברהם" ה"מגן פסק לפיכך ושייר, תנא א) עמוד לה
להזכיר  אסור "שלום" שגם ג), קטן (סעיף פ"ה סימן חיים

הכסא. בית 25)בבית אבל המרחץ, בית על רק מוסב
כמבואר  שמים, שם בו להזכיר אסור חדש אפילו הכסא

ג). (הלכה דבר 26)לעיל שם לעשות רוצה שחבירו כגון
מזה. להרחיקו רוצה והוא במסכת 27)איסור, כמסופר

מאיר  רבי של בתלמידו "מעשה ב): עמוד מ דף (שבת
הקרקע. להדיח וביקש (בשבת) המרחץ לבית אחריו שנכנס
שברצפה  הגומות ישווה (שמא מדיחין" אין לו: אמר
נמנע  לא המרחץ בבית שאף הרי - חורש) משום ויתחייב
כדי  שבת, בענייני דין לתלמידו מלהורות מאיר רבי

מאיסור. עניין 28)להפרישו לתלמידו שהורה מאיר כרבי
הקודש. ובלשון קודש (דין)

.ÂLiL ÔÓÊa ÔÈ¯ÈÊÁÂ ÌÈ·Ïk ˙‡BˆÂ Ì„‡‰ ˙‡Bˆ«»»»¿«¿»ƒ«¬ƒƒƒ¿«∆≈
˙B¯BÚ ÔÎB˙a29el‡ ÔB‚k Ú¯ dÁÈ¯L ‰‡Bˆ ÏÎÂ ,30- ¿»¿»»∆≈»«¿≈

Ôc‚k ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ˙B¯˜Ï ¯eÒ‡31ŒÈÓ „‚k ÔÎÂ ; »ƒ¿¿ƒ«¿«¿∆¿»¿≈¿∆∆≈
ÔÈ¯B˜ ,‰Ó‰a ÏL ÌÈÏ‚¯ŒÈÓ Ï·‡ .Ì„‡ ÏL ÌÈÏ‚«̄¿«ƒ∆»»¬»≈«¿«ƒ∆¿≈»ƒ

Ôc‚k32Ô‚c ˙Èfk ÏÎ‡Ï ÏBÎÈ BÈ‡L ÔË˜ .33È„Îa34 ¿∆¿»»»∆≈»∆¡…««ƒ»»ƒ¿≈
‡Ï ,ÔÈ˜ÈÁ¯Ó ÔÈ‡ - Ô‚„ ÈˆÈ· ‰LÏLk ÏB„b‰ ÏÎ‡iL∆…««»ƒ¿»≈≈»»≈«¿ƒƒ…

ÂÈÏ‚¯ ÈnÓ ‡ÏÂ B˙‡BvÓ35. ƒ»¿…ƒ≈«¿»

אותה 29) לתת שנוהגים וחזירים, כלבים צואת על מוסב זה
אדם  צואת אבל רע; ריחה ואז עיבודם בשעת  בעורות
שמע  לקרות אסור - עורות בלא אפילו אופן בכל רע שריחה

(כסף 30)כנגדה. תרנגולין של אדומה צואה כגון:
פרק 31)משנה). שם ירושלמי א; עמוד כה דף (ברכות

ה). הלכה איסור 32)ג, להם מצינו ולא רע, ריחם שאין
"מי  נאמר: הנ"ל שבירושלמי משיג: והראב"ד מקום. בשום
ברם, כנגדן". לקרוא אסור הדרך מן שבא חמור של רגליים

חמור". "מגללי היה רבינו של הירושלמי שנוסח נראה
בירושלמי  אגב, שלפנינו. בירושלמי הגירסה היא כן ואמנם
ובלבד  התרנגולים, מצואת "מרחיקים הוסיפו: (שם)
נסתפקו  א) עמוד כה (דף בברכות והתוספות באדומים",
"ספר  בעל של פירושו ומעניין "אדומים", המלה בפירוש
היו  אדום שבארץ לפי אדום, מארץ - אדומים החרדים":
ב), עמוד סד (דף בכתובות כמבואר מאוד, רעות השעורים
וכן  מסרחת, וצואתם שעורים התרנגולים מאכילים והיו

ע"ט). סימן חיים (אורח מיני 33)בב"ח לחמשת כולל שם
שועל  שיבולת כוסמין, שעורים, חיטים, והם: תבואה,

הזמן.34)ושיפון. שיעור עמוד 35)בתוך מב דף (סוכה
רע. ריחם שאין - והטעם ב),

.Êdc‚k ˙B¯˜Ï ¯eÒ‡ ,O¯Ák ‰L·È ‰‡Bˆ ‰˙È‰36. »¿»»¿≈»¿∆∆»ƒ¿¿∆¿»
d˜¯Ê Ì‡L „Ú ,O¯ÁÓ ¯˙BÈ ‰L·È ‰˙È‰ Ì‡Â¿ƒ»¿»¿≈»≈≈∆∆«∆ƒ¿»»

C¯t˙z37dc‚k ˙B¯˜Ï ¯zÓe ,¯ÙÚk ‡È‰ È¯‰ -38. ƒ¿»≈¬≈ƒ¿»»À»ƒ¿¿∆¿»
„i‰ ÔÈ·ÈË¯Ó eÈ‰ Ì‡ :Ú˜¯w· eÚÏ·pL ÌÈÏ‚¯ŒÈÓ39 ≈«¿«ƒ∆ƒ¿¿««¿«ƒ»«¿ƒƒ«»

¯zÓ - Â‡Ï Ì‡Â ;Ôc‚k ˙B¯˜Ï ¯eÒ‡ -40. »ƒ¿¿∆¿»¿ƒ«À»

עליה 36) צואה שם עדיין כחרס כבר שנתייבשה פי על אף
א). עמוד כה דף אבל 37)(ברכות רבים. לשברים תישבר

(על  בגלילה שנפרכת פי על אף בזריקה, נפרכת אינה אם
שאם  "עד רבינו: שכתב וזהו כעפר, נידונית אינה הרגל), ידי
משנה). (כסף גלילה ידי על נפרכת למעט - וכו' זרקה"

כ"ריח 38) היא הרי כן, לא שאם רע, ריח לה שאין ודווקא
(הלכה  בסמוך כמבואר ידו, על לקרוא ואסור עיקר" לו שיש

מנת 39)י"ב). על "טופח זו בהרטבה שאין פי על ואף
כדי  בה אין הנרטבת זו שיד כלומר: (ללחלח), להטפיח"
כה  דף (ברכות כנגדם לקרוא אסור - אחרים גם להרטיב

א). (שם).40)עמוד בקרקע ניכר שרישומם פי על אף

.ÁCkŒ¯Á‡Â ÌÈÏ‚¯ŒÈnÓe ‰‡BvÓ Ì„‡ ˜ÈÁ¯È ‰nk«»«¿ƒ»»ƒ»ƒ≈«¿«ƒ¿««»
˙Bn‡ Úa¯‡ ?‡¯˜È41ÔÓÊa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ƒ¿»«¿«««∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«

ÂÈt „‚k eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÂÈcvÓ B‡ ÂÈ¯BÁ‡lÓ Ì‰L∆≈ƒ«¬»ƒƒ»¬»ƒ»¿∆∆»»
CkŒ¯Á‡Â ,Ô˙B‡ ‰‡¯È ‡lL „Ú Ô‰Ó ˜ÈÁ¯Ó -«¿ƒ≈∆«∆…ƒ¿∆»¿««»

‡¯˜È42. ƒ¿»

כב:).41) שמתיר 42)(שם שמה להעיר, וראוי כו.). (שם
אלא  אינו "מצידיו", שהם בזמן אמות ארבע בהרחקת רבינו
כגון  לפניו, הליכה ידי על לאחוריו לסלקם לו אפשר כשאי
כ"לפניו" הם הרי - כשאפשר אבל לפניו, שוטף שנהר

משנה). (כסף עיניו כמלוא מהם להרחיק וצריך

.ËÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na43˙Èaa Ô‰nÚ ‰È‰Lk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»ƒ»∆««ƒ
Ô‰Ó d·b ÌB˜Ó ÌL ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;‰ÂL ÌB˜Óa¿»»∆¬»ƒ»»»»»…«≈∆
·LBÈ - ÌÈÁÙË ‰¯NÚ Ì‰Ó CeÓ B‡ ÌÈÁÙË ‰¯NÚ¬»»¿»ƒ»≈∆¬»»¿»ƒ≈

‡¯B˜Â ÌB˜n‰ „ˆa44‡e‰Â .Ì‰ÈÈa ˜ÒÙ È¯‰L ,45, ¿««»¿≈∆¬≈ƒ¿«≈≈∆¿
Ú¯ ÁÈ¯ BÏ ÚÈbÈ ‡lL46‰‡Bv‰ ÏÚ ÈÏk ‰Ùk Ì‡ ÔÎÂ . ∆…«ƒ«≈«»¿≈ƒ»»¿ƒ««»

,˙Èaa BnÚ Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ÌÈÏ‚¯ŒÈÓÈÓ ÏÚ B‡«≈≈«¿«ƒ««ƒ∆≈ƒ««ƒ
ÔÈ¯e·˜k el‡ È¯‰47Ôc‚k ˙B¯˜Ï ¯zÓe ,48. ¬≈≈ƒ¿ƒÀ»ƒ¿¿∆¿»

מהם.43) להתרחק אחד 44)שצריך בבית כשהם ואפילו
כה:). (ברכות אחרת כברשות הם הרי ובלבד.45)עימו,
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ממקום 46) רע ריח ומריח בביתו מתפלל כשהוא זה ולפי
שיעבור  עד ולשהות בתפילתו להפסיק הוא צריך אחר,

(כסףֿמשנה). ככתוב:47)הריח מכוסים, שהם מכיוון
יד). כג, דברים צאתך" את וכיסית בה... "וחפרת

כה:).48) (ברכות

.È- ˙ÈÎeÎÊ ÏL ‰vÁÓ ‰‡Bv‰ ÔÈ·e BÈa ‰È‰»»≈≈«»¿ƒ»∆¿ƒ
¯zÓ ,˙ÈÎeÎf‰ È¯Á‡Ó d˙B‡ ‰‡B¯ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆∆»≈«¬≈«¿ƒÀ»

dcˆa ˙B¯˜Ï49ÌÈÏ‚¯ŒÈÓ CB˙Ï ÌÈÓ ˙ÈÚÈ·¯ Ô˙ . ƒ¿¿ƒ»»«¿ƒƒ«ƒ¿≈«¿«ƒ
˙Á‡ ÌÚt ÏL50Úa¯‡ CB˙a Ô‰nÚ ˙B¯˜Ï ¯zÓ - ∆««««À»ƒ¿ƒ»∆¿«¿«

˙Bn‡51. «

הכתוב:49) כלשון בכיסוי, אלא בראייה תלוי הדבר שאין
עליה  מכסה הזכוכית מחיצת והרי - צאתך" את "וכיסית

שם). לעולם.50)(ברכות וכן רביעיות שתי פעמים ולשתי
אותם 51) מבטלים הם אין הרגליים, למי המים קדמו ואפילו

בטל", ראשון "ראשון, אומרים: ואין מרביעית. בפחות
- בנפילתה תיכף מתבטלת למים, הנופלת טיפה כל כלומר:

(שם). במים רביעית שיעור שיהיה צריך תמיד ¯·ÈÚÈ˙אלא
ברש"י). עו: (שבת וחצי ביצה כשיעור והיא: הלוג רביעית -
וחצי  אצבעים ברום אצבעים על "אצבעים רבינו: ובלשון
דברי  פי על ד, הלכה ט"ו פרק כפיים נשיאת (הלכות אצבע"
ממלא  - וחצי? ביצה משערים וכיצד קט.). פסחים התלמוד
הראשון  לכלי וייתן אחר, לכלי המים את ומערה במים כלי
השני, מהכלי המים את לתוכו יערה כך ואחר ביצים, שלוש
של  שיעור הוא - השני בכלי שנשארו ההם המים ומחצית

תנ"ו). סימן אורחֿחיים טור פי (על וחצי ביצה

.‡È‡nb‰ ÏÚ BlcÒa „ÓBÚ - ‡n‚a ‰‡Bˆ ‰˙È‰»¿»»¿À»≈¿«¿»««À»
‡¯B˜Â52‡e‰Â ;53da Ú‚B BlcÒ ‰È‰È ‡lL54‰˙È‰ . ¿≈¿∆…ƒ¿∆«¿»≈«»»¿»

‰ÈÏÚ ˜˜B¯ - ‰tË BÓk ,¯˙BÈa ‰ËeÚÓ ‰‡Bˆ Bc‚k¿∆¿»¿»¿≈¿ƒ»≈»∆»
‡¯B˜Â ‰qk˙zL „Ú ‰·Ú ˜¯55‰‡Bˆ ˙LÈË ‰˙È‰ . …»∆«∆ƒ¿«∆¿≈»¿»¿ƒ«»

B¯Na ÏÚ56‰È‰ ‡ÏÂ ,‡qk‰Œ˙ÈaÓ ˙BÙpËÓ ÂÈ„È B‡ , «¿»»»¿À»ƒ≈«ƒ≈¿…»»
¯zÓ - Ô˙eL·È B‡ ÔË˜ ÈtÓ ÏÏk Ú¯ ÁÈ¯ Ô‰Ï»∆≈««¿»ƒ¿≈»¿»«¿»À»

ÁÈ¯ Ô‰Ï ÔÈ‡L ÈÙÏ ,˙B¯˜Ï57‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ .Ú¯ ƒ¿¿ƒ∆≈»∆≈«»¬»ƒ»¿»
dÓB˜Óa58„ÓBÚ ‡e‰Lk ˙È‡¯ dÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ƒ¿»««ƒ∆≈»ƒ¿≈¿∆≈

„Ú ˙B¯˜Ï ¯eÒ‡ ,·LBÈ ‡e‰Lk ˙È‡¯Â ÏÈ‡B‰ -ƒ¿ƒ¿≈¿∆≈»ƒ¿«
dÏ LÈÂ ‡È‰ ‰ÁÏ ‰‡Bv‰L ÈtÓ ,‰ÙÈ ‰ÙÈ Áp˜iL∆¿««»∆»∆ƒ¿≈∆«»«»ƒ¿∆»

ÁÈ¯59ÌÈB‡‚ ‰nÎÂ .Ú¯60˙B¯˜Ï BÏ ¯eÒ‡L ,e¯B‰ ≈«»¿«»¿ƒ∆»ƒ¿
˙BNÚÏ Èe‡¯ CÎÂ ;˙BÙpËÓ ÂÈ„È eÈ‰ Ì‡61. ƒ»»»¿À»¿»»«¬

סנדלו.52) ידי על מכוסה היא ובלבד.53)שהרי
(שם).54) כמלבושו נידון לאלתר 55)שסנדלו ודווקא

היא  הרי - בצואה נבלע שהרוק לאחר אבל בעביו, כשהרוק
לקרוא  ואסור הלכה ·ˆÈ„‰מגולה, ג, פרק ברכות (ירושלמי

כל 56)ה). פני על נטושים והינם מלשון: התפשטות,
שם  שאין ועניינה: ט"ז). פסוק ל, פרק (שמואלֿא הארץ
הצואה. ממראה ומלוכלך מטושטש הגוף אלא צואה, עיקר

(תהילים 57) יה" תהלל הנשמה "כל לזה ורמז כה.), (ברכות
ולא  ההילול, בכלל הנושמים) (אברים והחוטם הפה ו) קנ,

שם). רש"י (מלשון האיברים הטבעת.58)שאר בפי
ל.).59) הובאו 60)(יומא אחרים, ומפרשים גאון האי רב

ג). (פרק לברכות יונה" "רבינו פי 61)בפירוש על שאף
מטונפות, שידיו בשעה הקריאה, לאסור אין הדין שמצד
קריאת  לקרוא הוא מגונה זאת בכל - רע ריח להם ואין הואיל
על  סמכו כה.) (ברכות ז"ל וחכמינו מטונפות. בידיים שמע
ו), לה, (תהילים כמוך" מי ה' תאמרנה עצמותי "כל הפסוק:
והחוטם, הפה כמו נושמים שאינם האברים גם כלומר:

ה'. אל קריאתנו בשעת ונקיים טהורים להיות צריכים

.·È¯wÚ BÏ LiL Ú¯ ÁÈ¯62˙Bn‡ Úa¯‡ ˜ÈÁ¯Ó -63 ≈««∆∆ƒ»«¿ƒ«¿««
˜ÈÁ¯Ó - ÁÈ¯‰ ˜ÒÙ ‡Ï Ì‡Â ;ÁÈ¯‰ ˜Òt Ì‡ ,‡¯B˜Â¿≈ƒ»«»≈«¿ƒ…»«»≈««¿ƒ
ÈÓ ÔB‚k ,¯wÚ BÏ ÔÈ‡LÂ .ÁÈ¯‰ ˜ÒtL ÌB˜Ó „Ú«»∆»«»≈«¿∆≈ƒ»¿ƒ
ÌB˜Ó „Ú ˜ÈÁ¯Ó - ‰hÓlÓ Áe¯ epnÓ ‡ˆiL∆»»ƒ∆«ƒ¿«»«¿ƒ«»

ÁÈ¯‰ ‰ÏÎzL64‡¯B˜Â65ÏL ËÈ·ÚÂ ÈÚ¯ ÏL Û¯b . ∆ƒ¿∆»≈«¿≈¿»∆¿ƒ¿»ƒ∆
ÌÈÏ‚¯ŒÈÓÈÓ66,Ôc‚k ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ˙B¯˜Ï ¯eÒ‡ , ≈≈«¿«ƒ»ƒ¿¿ƒ«¿«¿∆¿»

,Ú¯ ÁÈ¯ Ì‰Ï ÔÈ‡Â ÌeÏk Ì‰a ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆≈»∆¿¿≈»∆≈««
‡qk‰Œ˙È·k Ì‰L ÈtÓ67. ƒ¿≈∆≈¿≈«ƒ≈

רע.62) ריח ומעלה שם מונחת כשהיא 63)שצואה
צריך  היה לפניו, ומונחת מגולה הייתה שאילו מכוסה;
ח). (הלכה לעיל כמבואר עיניו, כמלוא ממנה להרחיק

שפסק 64) ממקום אמות ארבע להרחיק צריך אינו אבל
להרחיק  שצריך וסובר משיג והראב"ד כד.). (ברכות הריח
בגמרא  חסדא רב כדעת הריח, שפסק ממקום אמות ארבע
(סימן  חיים אורח ערוך בשולחן ההלכה נפסקה וכן (שם),

א). סעיף שם).65)ע"ט, חרס 66)(ברכות, כלי שניהם
עביט, קרוי: רגליים מי ושל גרף, קרוי: רעי אלא הם,

כה:). (ברכות רש"י לכך,67)מלשון ומיוחדים הואיל
בית  כל כדין מועילה, אינה מים רביעית לתוכם יתן ואפילו
ואין  יפה ורחוצים מתכת של או זכוכית של הם ואם כיסא.
(שולחן  בצידם שמע קריאת לקרות מותר - רע ריח בהם

א). סעיף ז, פרק חיים אורח ערוך

.‚ÈÌÈn‰ ÈtŒÏÚ ‰ËL ‰˙È‰L ÔB‚k ,˙¯·BÚ ‰‡Bˆ68 »∆∆¿∆»¿»»»«¿≈««ƒ
dc‚k ˙B¯˜Ï ¯eÒ‡ -69˙¯·BÚ ‰‡Bˆk - ¯ÈÊÁ ÈÙe . »ƒ¿¿∆¿»ƒ¬ƒ¿»∆∆

ÈÓc70Úa¯‡ epnÓ e¯·ÚiL „Ú Bc‚k ˙B¯˜Ï ¯eÒ‡Â , »≈¿»ƒ¿¿∆¿«∆««¿ƒ∆«¿«
˙Bn‡71. «

בה.68) וכיוצא רעי של גרף לפניו שהעבירו עד 69)או
ח). (הלכה לעיל כמבואר אמות, ארבע לאחוריו שיעבירוה

(ברכות 71)דומה.70) בצואה תמיד מלוכלך שפיו מפני
כלומר: הנהר", מן עולה "אפילו הוסיפו: בגמרא ושם כה.).
כנגדו, לקרוא אסור ֿ בנהר התרחץ עכשיו שרק פי על אף
רעי", של "גרף של דין לו יש תמיד, מלוכלך שפיו מכיוון

י"ב). (הלכה לעיל כמבואר הכיסא, כבית הנידון

.„È˙Ùph‰ ÌB˜ÓÏ ÚÈb‰Â ‡¯B˜ ‰È‰72ÁÈpÈ ‡Ï - »»≈¿ƒƒ«ƒ¿«ƒ…∆…«ƒ«
ÂÈt ÏÚ B„È73‡¯˜ÈÂ74B˙B‡Ó ¯·ÚiL „Ú ˜ÈÒÙÈ ‡l‡ , »«ƒ¿ƒ¿»∆»«¿ƒ«∆«¬…≈

- ‰hÓlÓ Áe¯ epnÓ ‰˙ˆiL ‡¯Bw‰ ÔÎÂ .ÌB˜Ó»¿≈«≈∆»¿»ƒ∆«ƒ¿«»
dL‡a ‰ÏÎzL „Ú ˜ÈÒÙÈ75ÔÎÂ ;B˙‡È¯˜Ï ¯ÊBÁÂ , «¿ƒ«∆ƒ¿∆»¿»¿≈ƒ¿ƒ»¿≈

ÈtŒÏÚŒÛ‡ - B¯·ÁÓ Áe¯ ‰˙ˆÈ .‰¯B˙ŒÈ¯·„a¿ƒ¿≈»»¿»«≈¬≈««ƒ
‰¯B˙ŒÈ¯·„Ï ˜ÒBÙ BÈ‡ ,ÚÓLŒ˙‡È¯˜Ï ˜ÈÒÙnL76. ∆«¿ƒƒ¿ƒ«¿«≈≈¿ƒ¿≈»

רגליים.72) מי או צואה שלא 73)מקום בלחש, שיקרא
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חיים  אורח לטור (פרישה, בשפתיו שמרחש כלל ניכר יהא
פ"ה). כד 74)סימן מלשון 75)(ברכות הרע, ריח

צחנתו". ותעל באשו "ועלה כ) ב, (יואל הכתוב
לו 76) אפשר אי תורה בדברי כי - והטעם כה.), (ברכות

שמע  בקריאת אבל בחוץ; וללמוד המדרש בית את לעזוב
שם). רש"י (מפירוש ויקרא לחוץ יצא -

.ÂËÌ‡ BÏ ˜tzÒÂ ,˙Èaa ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ‡¯B˜ ‰È‰»»≈¿ƒ«¿«««ƒ¿ƒ¿«≈ƒ
‰Ê È¯‰ - ÌL ÔÈ‡ B‡ ÌÈÏ‚¯ŒÈÓÈÓ B‡ ‰‡Bˆ ÌL LÈ≈»»≈≈«¿«ƒ≈»¬≈∆

˙B¯˜Ï ¯zÓ77Ì‡ BÏ ˜tzÒÂ ,‰tL‡· ‡¯B˜ ‰È‰ . À»ƒ¿»»≈»«¿»¿ƒ¿«≈ƒ
,˜c·iL „Ú ‡¯˜È ‡Ï - ÌL ÔÈ‡ B‡ ‰‡Bˆ ÌL LÈ≈»»≈»…ƒ¿»«∆ƒ¿…
˜ÙÒ Ï·‡ .˙Ùph‰ ÌB˜Ó ‡È‰L ‰tL‡‰ ˙˜ÊÁL∆∆¿«»«¿»∆ƒ¿«ƒ…∆¬»¿≈

˙B¯˜Ï ¯zÓ ,‰tL‡· elÙ‡ - ÌÈÏ‚¯ŒÈÓ78. ≈«¿«ƒ¬ƒ»«¿»À»ƒ¿

נקי.77) בחזקת הוא  בית סתם שם),78)כי (ברכות,
אלא  רגליים מי בצד לקרות תורה אסרה לא כי - והטעם
זרימת  בשעת אומרת: (זאת בלבד הקילוח עמוד כנגד
למחנה  מחוץ לך תהיה "ויד יג) כג, (דברים ככתוב: השתן),
אלא  כיסוי, בהם נאמר לא כלומר: חוץ", שמה ויצאת
הקילוח. עמוד כנגד אחרים יקראו שלא כדי לחוץ יציאה
נפילתם  אחרי גם בצידם לקרות שלא גזרו החכמים ברם
אבל  ספיקם; על ולא וודאם על אלא גזרו לא אבל לארץ,
יש  יד) (שם, צאתך" את "וכסית בה: שנאמר בצואה

בספיקא. אפילו להחמיר

.ÊË„Ú ÌÈÏ‚¯ŒÈÓe ‰‡Bˆ „‚k ˙B¯˜Ï ¯eÒ‡L ÌLk¿≈∆»ƒ¿¿∆∆»≈«¿«ƒ«
‰Â¯Ú‰ „‚k ˙B¯˜Ï ¯eÒ‡ Ck ,˜ÈÁ¯iL79„Ú ∆«¿ƒ»»ƒ¿¿∆∆»∆¿»«

¯ÈÊÁiL80È˙ek elÙ‡ .ÂÈt81„‚k ‡¯˜È ‡Ï ,ÔË˜ B‡ ∆«¬ƒ»»¬ƒƒ»»…ƒ¿»¿∆∆
ÏÈ‡B‰ - ˙˜ÒÙÓ ˙ÈÎeÎÊ ÏL ‰vÁÓ elÙ‡ ,Ô˙Â¯Ú∆¿»»¬ƒ¿ƒ»∆¿ƒ«¿∆∆ƒ
.ÂÈt ¯ÈÊÁiL „Ú ˙B¯˜Ï ¯eÒ‡ ,d˙B‡ ‰‡B¯ ‡e‰Â¿∆»»ƒ¿«∆«¬ƒ»»
Ûe‚a ÏkzÒÈ ‡Ï CÎÈÙÏ .‰Â¯Ú ‰M‡‰ Ûeb ÏÎÂ¿»»ƒ»∆¿»¿ƒ»…ƒ¿«≈¿
‰l‚Ó ‰È‰ Ì‡Â .BzL‡ elÙ‡Â ,‡¯B˜ ‡e‰Lk ‰M‡‰»ƒ»¿∆≈«¬ƒƒ¿¿ƒ»»¿À∆

ÁÙË82dc‚k ‡¯˜È ‡Ï ,dÙebÓ83. ∆«ƒ»…ƒ¿»¿∆¿»

ולא 79) קדוש מחניך "והיה טו): כג, (דברים שנאמר משום
מאחריך". ושב דבר ערוות בך צריך 80)ייראה אינו אבל

אל  התורה הקפידה לא כי בצואה, כמו אמות ד' להרחיק
בלילה, או עיניו, את עצם אם זה ולפי בלבד, הראייה על
קריאת  לקרות מותר - הערווה את רואה שאינו סומא או
רואה  כשאינו אפילו בצואה, כן שאין מה כנגדה, שמע
כנגדה. לקרות אסור - וכדומה עיניו את שעצם כגון אותה,

זמן ÍÏÎÂÏÓשכל ÌÂ˜Ó‰˘ מחניך "והיה בו קורא אתה אין
א  ערוך (שולחן חיי קדוש" סימן ורח א; סעיף ע"ט סימן ם

ו). סעיף הואיל 81)ע"ו לומר: יכול שהייתי כה:) (ברכות
בעלי  כשאר דינם כ), כג, (יחזקאל בשרם" חמורים "ובשר
העמים  אל זה "ומכוון שאסור. לן משמע קא - חיים
כחייתו  ערומים והולכים הסלעים בנקיקי השוכנים הפראים
ע"ד). אות תצא פרשת תמימה" ("תורה שדה"

מכוסה.82) להיות שדרכו כה.),83)ממקום (ברכות
טפח, צריך באשתו שדווקא מיימוניות" ב"הגהות והעירו

לקר  ואסור ערווה נקרא מטפח פחות אחרת באשה ות אבל
כנגדה.

.ÊÈ‡e‰ Ck ,ÌÈ¯Á‡ ˙Â¯Ú „‚k ¯eÒ‡ ‡e‰L ÌLÎe¿≈∆»¿∆∆∆¿«¬≈ƒ»
B˙Â¯Ú „‚k ˙B¯˜Ï ¯eÒ‡84,Ì¯Ú ‡e‰Lk ‡¯˜È ‡ÏÂ ; »ƒ¿¿∆∆∆¿»¿…ƒ¿»¿∆»…

B‡ ¯BÚ B‡ „‚a ÏL ‰¯B‚Á ‰˙È‰ .B˙Â¯Ú ‰qÎiL „Ú«∆¿«∆∆¿»»¿»¬»∆∆∆
ÂÈ˙Ó ÏÚ ˜N85¯zÓ - Ì¯Ú BÙeb ¯‡ML ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ««»¿»««ƒ∆¿»»…À»

ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ˙B¯˜Ï BÏ86B·˜Ú ‰È‰È ‡lL ‡e‰Â ;87 ƒ¿¿ƒ«¿«¿∆…ƒ¿∆¬≈
ıˆBÁ - Ì¯Ú ‰È‰Â B˙ÈlËa ÔLÈ ‰È‰ .B˙Â¯Úa Ú‚B≈«¿∆¿»»»»≈¿«ƒ¿»»»…≈

BaÏ ˙ÁzÓ B˙ÈlËa88B¯‡eˆ ıÁÈ ‡Ï Ï·‡ .‡¯B˜Â ¿«ƒƒ««ƒ¿≈¬»…»…«»
ÈÓk ‡ˆÓÂ ,‰Â¯Ú‰ ˙‡ ‰‡B¯ BalL ÈtÓ ,‡¯˜ÈÂ¿ƒ¿»ƒ¿≈∆ƒ∆∆»∆¿»¿ƒ¿»¿ƒ

.‰¯B‚Á ‡Ïa ‡¯BwL∆≈¿…¬»

כה:).84) ולמטה.85)(ברכות ממתניו מכוסה והוא
כד:).86) תחתיו.87)(שם מקופלות ורגליו יושב כשהוא

קריאתו, בעת בבשרו יגעו שלא איבריו לשאר הדין והוא
בערוותו  נוגע אינו שאם לרבותא: משמיענו "עקבו" אלא
מותר  אותה, ורואה ערוותו נגד מכוון שהוא פי על אף

לברכות). יונה (רבינו נגדו לא 88)לקרוא שאם כד:) (שם
הערווה  את רואה ליבו הרי ליבו מתחת בטליתו יפסיק
אברים, לשאר רואה" "ליבו בין חז"ל שחילקו ומה ואסור.
א, (קהלת ככתוב "ראייה", לשון בלב שמצינו משום אפשר
תצא  פרשת תמימה" ("תורה חכמה הרבה ראה "וליבי טו):

ע"ה). אות

.ÁÈÏk - ˙Á‡ ˙ÈlËa ÌÈLÈ eÈ‰L ÌÈLÔ‰Ó „Á‡ ¿«ƒ∆»¿≈ƒ¿«ƒ««»∆»≈∆
˙ÁzÓ ‰qÎiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙B¯˜Ï ¯eÒ‡89„Ú ;BaÏ »ƒ¿««ƒ∆¿«∆ƒ««ƒ«

‰Ê ¯Na ÚbÈ ‡lL „Ú ,Ô‰ÈÈa ˙˜ÒÙÓ ˙ÈlË ‡‰zL∆¿≈«ƒ«¿∆∆≈≈∆«∆…ƒ«¿«∆
‰hÓÏe ÂÈ˙nÓ ‰Ê ¯N·a90BzL‡ ÌÚ ÔLÈ ‰È‰ Ì‡Â . ƒ¿«∆ƒ»¿»¿«»¿ƒ»»»≈ƒƒ¿

ÌÈpËw‰ B˙È·ŒÈ·e ÂÈ· B‡91,BÙe‚k ÔÙe‚ È¯‰ - »»¿≈≈«¿«ƒ¬≈»¿
Ú‚B B¯NaL ÈtŒÏÚŒÛ‡ CÎÈÙÏ .Ô‰Ó LÈb¯Ó BÈ‡Â¿≈«¿ƒ≈∆¿ƒ»««ƒ∆¿»≈«

ÂÈt ¯ÈÊÁÓ ,Ì‰a92BaÏ ˙ÁzÓ ıˆBÁÂ93‡¯B˜Â94. »∆«¬ƒ»»¿≈ƒ««ƒ¿≈

עצמו.89) ערוות את רואה ליבו יהא לא 90)ולא שאם
(ברכות  עבירה הרהור לידי ויבואו בזה נוגע זה בשר הרי כן

הרהור.91)כד.). לידי יביאוהו ולא בהם רגיל שהוא
בה.92) להרהר יבוא שלא אפשר אי פניו יחזיר לא אם אבל
עצמו.93) ערוות את רואה ליבו יהא (שם).94)שלא

.ËÈ‡‰iL „Ú ?‰Ê ÔÈÚÏ ÌÈpË˜ Ì‰ È˙ÓÈ‡ „Ú«≈»«≈¿«ƒ¿ƒ¿»∆«∆¿≈
˙a ‰·˜p‰Â ,„Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰¯NÚŒÌÈzL Ôa ¯Îf‰«»»∆¿≈∆¿≈»»¿∆»¿«¿≈»«

‰L ‰¯NÚŒ˙Á‡95Ì˙È·˙ ‡‰iL ‡e‰Â ;„Á‡ ÌBÈÂ ««∆¿≈»»¿∆»¿∆¿≈«¿ƒ»
Ánˆ C¯ÚNe eÎ ÌÈ„L ,ÌÈÏB„b ˙È·˙k96Œ¯Á‡Â ; ¿«¿ƒ¿ƒ»«ƒ»…¿»≈ƒ≈«¿««

Ì‡ Ï·‡ .Ô‰ÈÈa ˙ÈlË ˜ÈÒÙzL „Ú ‡¯˜È ‡Ï Ck»…ƒ¿»«∆«¿ƒ«ƒ≈≈∆¬»ƒ
Ô‰nÚ ‡¯B˜ - Ánˆ C¯ÚNe eÎ ÌÈ„L eÈ‰ ‡Ï ÔÈ„Ú¬«ƒ…»»«ƒ»…¿»≈ƒ≈«≈ƒ»∆
Ôa ¯Îf‰ ‰È‰iL „Ú ,˜ÒÙ‰ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ¯Na ·e¯˜a¿≈»»¿≈»ƒ∆¿≈«∆ƒ¿∆«»»∆
ŒÌÈzL ˙a ‰·˜p‰Â ,„Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰¯NÚŒLÏL¿∆¿≈»»¿∆»¿«¿≈»«¿≈

„Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰¯NÚ97. ∆¿≈»»¿∆»

להם.95) מתאווה אדם ואין ביאה לכלל באו לא אז שעד
השער 96)(שם). והוא ז), טז, (יחזקאל הכתוב מלשון

וסימן  לבת, נערות סימן מהווה והוא הערווה במקום הגדל
מבוארים  וכן א), משנה ו, (פרק בנידה ומפורש לבן גדלות
פרק  אישות (הלכות תורה" ב"משנה הנערות סימני פרטי
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דידן:97)ב). בנידון הם נקראים ואילך זה מגיל כי
ולא  בגופם מפותחים כשאינם ואפילו כד.); (ברכות גדולים

נערות". "סימני הביאו

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
חייבים 1) הטמאים אם שמע; מקריאת הפטורים הם מי

דינו  ובית עזרא תקנת וברכותיה, שמע קריאת לקרות
שבטלה.

.‡ÌÈ„·ÚÂ ÌÈL2ÌÈpË˜e3ÚÓLŒ˙‡È¯wÓ ÌÈ¯eËt4. »ƒ«¬»ƒ¿«ƒ¿ƒƒ¿ƒ«¿«
ÔÈÎ¯·Óe ,d˙BÚa d˙B¯˜Ï ÌÈpËw‰ ˙‡ ÔÈ„nÏÓe¿«¿ƒ∆«¿«ƒƒ¿»¿»»¿»¿ƒ

ÔÎpÁÏ È„k ,‰È¯Á‡Ïe ‰ÈÙÏ5BaÏ ‰È‰L ÈÓ .˙BˆÓa ¿»∆»¿«¬∆»¿≈¿«¿»¿ƒ¿ƒ∆»»ƒ
˙Bˆn‰ ÏkÓ ¯eËt - ‰ÂˆÓ ¯·„Ï ÊtÁÂ „e¯Ë6 »¿∆¿»ƒ¿«ƒ¿»»ƒ»«ƒ¿

ÚÓLŒ˙‡È¯wÓe7¯eËt ,‰Ïe˙· ‡NpL Ô˙Á CÎÈÙÏ . ƒ¿ƒ«¿«¿ƒ»»»∆»»¿»»
BzÚc ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰ÈÏÚ ‡·iL „Ú ÚÓLŒ˙‡È¯wÓƒ¿ƒ«¿««∆»…»∆»¿ƒ∆≈«¿

ÌÈÏe˙a dÏ ‡ˆÓÈ ‡Ï ‡nL ,‰ÈeÙ8„Ú ‰‰L Ì‡Â . ¿»∆»…ƒ¿»»¿ƒ¿ƒ»»«
È‡ˆBÓ9˙aLŒÈ‡ˆBnÓ ˙B¯˜Ï ·iÁ - ÏÚ· ‡ÏÂ ˙aL »≈«»¿…»««»ƒ¿ƒ»≈«»

‰a Ò‚ BaÏÂ BzÚ„ ‰¯¯˜˙ È¯‰L ,CÏÈ‡Â10ŒÏÚŒÛ‡ ¿≈»∆¬≈ƒ¿»¿»«¿¿ƒ«»««
ÏÚ· ‡lL Èt11. ƒ∆…»«

המצוות 2) בכל ומחוייבים לישראל, שנמכרו כנענים,
בהן. חייבות ואע"פ 3)שהנשים שנה. מי"ג הפחותים

"לקרותה  ללמדם מצּווה והאב במצוות, לחינוך הגיעו ֶשכבר
כבסמוך. ועבדים 4)בעונתה" שנשים והטעם כ., ברכות

נוהגת  קריאתֿשמע שמצות מפני - מקריאתֿשמע פטורים
"שהזמן  מצותֿעשה וכל היום, מן ידועות בשעות רק
עבודהֿזרה  (הלכות ממנה פטורים ועבדים נשים גרמא",
אמרו: ה"ג) (פ"ג, ברכות ובירושלמי ג). הלכה י"ב, פרק
את  - אחד" ה' ישראל... "שמע שנאמר: מניין? "עבדים
אחר". אדון לו שיש העבד יצא הקב"ה, אלא אדון לו שאין

אבל 5) המצוות, בכלל הקטנים אין התורה שמן אףֿעלֿפי
האב  חייב ולפיכך - במצוות לחנכם הוא סופרים מדברי
במצוות, לחנכו כדי בזמנה, לקרותה הקטן בנו את ללמד
גם  דרכו, פי על לנער "חנוך ו): כב, (משלי שלמה אמר וכן

ממנה". יסור לא יזקין "העוסק 6)כי היא: הלכה שכן
כה.). (סוכה המצוה" מן פטור אףֿעלֿפי 7)במצות

שמים. מלכות עול קבלת בה שיש מאד, והרי 8)שחשובה
מצוה. לדבר כטרוד החמישי 9)הוא היום כבר שהוא

כדברי  רביעי, ביום היה נשואיהם זמן שהרי לנשואיו,
ליום  נישאת "בתולה א) משנה פ"א, (כתובות המשנה

טרדת 10)הרביעי". עליו אין שוב בה, שנתרגל מתוך
ע"א.11)ין.הנישוא  טז, ברכות

.·˜ÒBÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰ÏeÚa‰ ˙‡ ‡NBp‰ Ï·‡¬»«≈∆«¿»««ƒ∆≈
ÏaÏ·nL ¯·„ BÏ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,˙B¯˜Ï ·iÁ - ‰ÂˆÓa¿ƒ¿»«»ƒ¿ƒ¿≈»»∆¿«¿≈

BzÚc12.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «¿¿≈»«≈»∆

בתולים.12) עסק על מחשב אינו שהרי

.‚Ïa‡˙‰Ï ·iÁ ‡e‰L ˙Ó BÏ ˙nL ÈÓ13- ÂÈÏÚ ƒ∆≈≈∆«»¿ƒ¿«≈»»
BzÚc ÔÈ‡L ÈtÓ ,ep¯a˜iL „Ú ÚÓLŒ˙‡È¯wÓ ¯eËt»ƒ¿ƒ«¿««∆ƒ¿¿∆ƒ¿≈∆≈«¿

˙B¯˜Ï ‰Èet14- ˙n‰ ˙‡ ¯nLÓ ‰È‰ Ì‡Â . ¿»ƒ¿¿ƒ»»¿«≈∆«≈
ÚÓLŒ˙‡È¯wÓ ¯eËt ,B˙Ó BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡15Ì‡Â . ««ƒ∆≈≈»ƒ¿ƒ«¿«¿ƒ

ËÓL ÈM‰Â ,¯nLÓ „Á‡‰ - ÌÈL ÌÈ¯ÓBM‰ eÈ‰16 »«¿ƒ¿«ƒ»∆»¿«≈¿«≈ƒƒ¿»
¯Á‡ ÌB˜ÓÏ17¯Á‡‰ ËÓLÂ ,¯nLÓe ¯ÊBÁÂ ,‡¯B˜Â ¿»«≈¿≈¿≈¿«≈¿ƒ¿»»«≈

‡¯B˜Â18Œ˙‡È¯wÓ ¯eËt ,˙ÓÏ ¯·˜ ¯ÙBÁ‰ ÔÎÂ . ¿≈¿≈«≈∆∆¿≈»ƒ¿ƒ«
ÚÓL19. ¿«

(ויקרא 13) אמור בפרשת המנויים קרוביו מששת אחד כגון
בֿד). בכל 14)כא, שישתדל מי כשיש אפילו כלומר:

דעתו  אין כי מקריאתֿשמע, האבל פטור המת, צרכי
ה"א). ג, פרק ברכות (ירושלמי אבלו מפני עליו מיושבת
צאתך  יום את תזכור למען הפסוק על ז"ל חכמינו וסמכו
שאתה  "ימים - ג) טז, (דברים חייך ימי כל מצרים מארץ

בהם במתים"·ÌÈÈÁ,עוסק בהם עוסק שאתה ימים ולא
אחרת.15)(שם). ממצוה פטור במצוה, שהעוסק משום

מת 17)מסתלק.16) של אמות ארבע בתוך לקרוא שאסור
מצוות, בכלל אינו והמת הואיל לרש", "לועג משום -
ה). יז, (משלי עושהו" חרף לרש "לועג אומר: והכתוב

ע"א.18) יח, ע"ב.19)ברכות יד, שם

.„ÔÓÊÏ CeÓÒ B¯·˜Ï ˙n‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡≈ƒƒ∆«≈¿»¿»ƒ¿«
ÚÓLŒ˙‡È¯˜20ÏB„b Ì„‡ ‰È‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ,21Ì‡Â . ¿ƒ«¿«∆»ƒ≈»»»»»¿ƒ

˙‡ ÔÈeÏÓ Ô‰Â ,‰‡È¯w‰ ÔÓÊ ÚÈb‰Â e‡ÈˆB‰Â eÏÈÁ˙‰ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ«¿««¿ƒ»¿≈¿«ƒ∆
‰hn‰ È‡NB ÔB‚k ,Ô‰a C¯ˆ ‰hnÏ LiL Ïk - ˙n‰«≈…∆≈«ƒ»…∆»∆¿¿≈«ƒ»

Ô‰ÈÙelÁ ÈÙelÁÂ Ô‰ÈÙelÁÂ22ÈÙÏ eÈ‰L ÔÈa , ¿ƒ≈∆¿ƒ≈ƒ≈∆≈∆»ƒ¿≈
¯‡Le .ÔÈ¯eËt - ‰hn‰ ¯Á‡Ï eÈ‰L ÔÈa ,‰hn‰«ƒ»≈∆»¿«««ƒ»¿ƒ¿»

Ô‰a C¯ˆ ‰hnÏ ÔÈ‡L ,ÔÈeÏÓ‰23ÔÈ·iÁ -24. «¿«ƒ∆≈«ƒ»…∆»∆«»ƒ

בזמנה.20) מקריאתֿשמע יתבטלו ע"א.21)שלא יט, שם
דבר  בשום שיתעסקו כבודו אין הוא חשוב ואדם הואיל
יוסף' ('בית בכבוד שיקברוהו עד בקריאתֿשמע, ואפילו
לא  ערוך' שב'שולחן להעיר וכדאי ע"ז). סימן או"ח 'טור'
בין  לחלק כתב לא ה'טור' וכן להלכה; זה חילוק הביאו
בדורותינו  שאין מפני - והטעם חשוב, לאדם פשוט אדם
בגללו  קריאתֿשמע יקראו שלא ראוי שיהא כזה, חשוב אדם

שם). יוסף', ('בית שיקברוהו להתחלף 22)עד היו רגילים
בה. לזכות חפצים שהכל המת, מיטת אלא 23)בנשיאת

בלבד. כבודו משום המת את ע"ב.24)מלווים יז, ברכות

.‰„tÒ‰a ÔÈ˜ÒBÚ eÈ‰25,ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ÔÓÊ ÚÈb‰Â »¿ƒ¿∆¿≈¿ƒƒ«¿«¿ƒ«¿«
„Á‡ „Á‡ ÌÈËÓL - Ô‰ÈÙÏ ÁpÓ ˙n‰L ÔÓÊa26 ƒ¿«∆«≈À»ƒ¿≈∆ƒ¿»ƒ∆»∆»
Ì‰ÈÙÏ ÏËeÓ ˙n‰ ÔÈ‡ .„tÒ‰Ï ÔÈ¯ÊBÁÂ ,ÔÈ‡¯B˜Â27 ¿¿ƒ¿¿ƒ«∆¿≈≈«≈»ƒ¿≈∆

·LBÈ Ï·‡‰Â ,ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ÔÈ¯B˜ ÌÚ‰ Ïk -»»»ƒ¿ƒ«¿«¿»»≈≈
ÌÓB„Â28˙‡ ¯a˜iL „Ú ˙B¯˜Ï ·iÁ BÈ‡L ÈÙÏ , ¿≈¿ƒ∆≈«»ƒ¿«∆ƒ¿…∆

.B˙Ó≈

('טור'25) המספידים החזנים מפי הספד דברי שומע שהעם
ע"ב). סימן משום 26)או"ח אחת, בבת כולם לא אבל

המת. מספידים 27)כבוד והם אחר בבית שהמת כגון
אחר  לצד החדר) (באותו נתון המת שהיה או כאן, אותו

יט.). ברכות רש"י יט.)28)(מלשון (ברכות ובגמרא
אתה  "צדיק ואומר: הדין, את עליו מצדיק שהאבל אמרו,
פרצותי  את שתגדור מלפניך רצון יהי עלי; הבא כל על ה'
ברי"ף  הוא וכן ברחמים". ישראל עמך כל פרצות ואת

וברא"ש.
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.Â,ÔÈÓeÁz Ïa˜Ï ÌÈÏ·‡‰ e¯ÊÁÂ ,˙n‰ ˙‡ e¯·»̃¿∆«≈¿»¿»¬≈ƒ¿«≈«¿ƒ
ÌB˜nÏ ¯·w‰ ÌB˜nÓ Ì‰È¯Á‡ ÌÈÎÏB‰ ÌÚ‰ ÏÎÂ¿»»»¿ƒ«¬≈∆ƒ¿«∆∆«»

‰¯eL ˙BNÚÏ ÌÈÏ·‡‰ Ba ÌÈ„ÓBÚL29Ïa˜Ï ∆¿ƒ»¬≈ƒ«¬»¿«≈
elÙ‡ ¯Ó‚ÏÂ ÏÈÁ˙‰Ï ÌÚ‰ ÌÈÏBÎÈ Ì‡ :ÌÈÓeÁz«¿ƒƒ¿ƒ»»¿«¿ƒ¿ƒ¿…¬ƒ

„Á‡ ˜eÒt30Ì‡Â ;eÏÈÁ˙È - ‰¯eMÏ eÚÈbiL Ì„˜ »∆»…∆∆«ƒ«»«¿ƒ¿ƒ
ÌÈÏ·‡‰ ˙‡ eÓÁÈ ‡l‡ ;eÏÈÁ˙È ‡Ï - Â‡Ï31¯Á‡Â , »…«¿ƒ∆»¿«¬∆»¬≈ƒ¿««

˙B¯˜Ï eÏÈÁ˙È Ô‰Ó e¯ËtiL32ÌÈ„ÓBÚ‰ Ì„‡ŒÈa . ∆ƒ»¿≈∆«¿ƒƒ¿¿≈»»»¿ƒ
‰¯eMa33,ÌÈÏ·‡‰ Èt ÔÈ‡B¯ Ô‰L ,ÌÈiÓÈt‰ - «»«¿ƒƒƒ∆≈ƒ¿≈»¬≈ƒ

ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÌÈBˆÈÁ‰Â ;ÚÓLŒ˙‡È¯wÓ ÔÈ¯eËt¿ƒƒ¿ƒ«¿«¿«ƒƒƒ¿≈»
ÔÓB˜Óa ÚÓLŒ˙‡È¯˜a ÔÈ·iÁ - ÌÈÏ·‡‰ ˙‡ ÔÈ‡B¯34. ƒ∆»¬≈ƒ«»ƒƒ¿ƒ«¿«ƒ¿»

ביניהם 29) עובר והאבל ומכאן, מכאן בשורה עומד שהעם
אותו. קריאת30ֿ)ומנחמים של הראשון הפסוק הוא

שמים. מלכות עול קבלת עיקר בו שיש (ברכות 31)שמע,
גמילות  ובכלל היא. התורה מן מצוה אבלים, שתנחומי יז:)
וגמילות  כאחד. ולמתים לחיים חסד שגומל היא, חסדים
ל:): מציעא (בבא חז"ל שאמרו כמו היא, התורה מן חסדים
"את  כ) יח, (שמות וגו' בה ילכו הדרך את להם והודעת
בהקדושֿברוךֿהוא  מצינו וכן חסדים, גמילות זו - הדרך"
מות  אחרי "ויהי יא): כה, (בראשית שנאמר אבלים, שניחם
יד.). סוטה (ראה בנו" יצחק את אלהים ויברך אברהם
אמרנו: שכבר מקריאתֿשמע, המנחמים פטורים ולפיכך

יונה). (רבינו המצוה מן פטור במצוה מדברי 32)העוסק
שהות  עוד כשיש אלא אמורים הדברים שאין משמע  רבינו
אופן, בכל יתחילו - לקרוא שהות עוד אין אם אבל לקרוא,
(כסףֿמשנה, תנחומין במצוות התחילו לא שעדיין כיון

ע  סי' או"ח מגןֿאברהם סק"ד).וראה אחר:33)"ז ונוסח
שאין 34)בשורות. וסובר חולק, והראב"ד ע"ב. יז, ברכות

שהם  כל אלא רבינו, דברי כמשמעות "פנימיים" הפירוש
"פנימיים", הנקראים: הם לראותו, הצריכים האבל קרובי
שאינם  וכל החיצונה; בשורה עומדים כשהם ואפילו
נקראים: לראותו, צריכים ואינם האבל ממשפחת
קרוב  הפנימית בשורה עומדים הם ואפילו "חיצוניים",

לאבל.

.ÊÌ‡ ,ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ˙B¯˜lÓ ¯eËÙ ‡e‰L ÈÓ Ïk»ƒ∆»ƒƒ¿¿ƒ«¿«ƒ
,‡e‰Â ;‡¯B˜ - ˙B¯˜Ï BÓˆÚ ÏÚ ¯ÈÓÁ‰Ï ‰ˆ»̄»¿«¿ƒ««¿ƒ¿≈¿

ÂÈÏÚ ‰Èet BzÚ„ ‡‰zL35¯eËt‰ ‰Ê ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . ∆¿≈«¿¿»»»¬»ƒ»»∆«»
Ï‰·Ó ˙B¯˜lÓ36·MÈ˙zL „Ú ˙B¯˜Ï È‡M¯ BÈ‡ - ƒƒ¿¿…»≈««ƒ¿«∆ƒ¿«≈

ÂÈÏÚ BzÚc37. «¿»»

הראשון 35) בלילה "שקרא גמליאל ברבן שמצינו כמו
שה  - לתלמידיו ואמר (אשה), "איני שנשא" - כך על לו עירו

אחת" שעה אפילו שמים מלכות ממני לבטל לכם שומע
מ"ה). פ"ב, מיושב.36)(ברכות בלתי כדי 37)נרעש,

בכך  ומה שואל: והראב"ד בכוונה. ק"ש לקרוא שיוכל
יהיה  ולא בתורה, כקורא ויהא יקרא לכוין), יכול (שאינו
לקרות  חתן כל צריך ולדעתו מעליו? שמים שם כפורק
שבזמן  יז:): (ברכות ה'תוספות' כתבו וכבר קריאתֿשמע.
גם  יום, בכל שמע את בקראנו היטב מכוונים אנו שאין הזה
בה  יכוין שלא ואףֿעלֿפי לקרוא, צריך נשואיו בליל החתן
כאילו  כיהירות, נראה זה הרי יקרא, לא אם כי כראוי;

בטוח  איני היום ורק בקריאתי, מכוין אני פעם כל אומר:
סימן  (או"ח בשו"ע ההלכה נפסקה וכן כראוי, בה אכוין אם

ג). סעיף ע,

.ÁÔÈÎ¯·Óe ,ÚÓLŒ˙‡È¯˜a ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Óh‰ Ïk»«¿≈ƒ«»ƒƒ¿ƒ«¿«¿»¿ƒ
Ô˙‡ÓËa Ô‰Â ‰È¯Á‡Ïe ‰ÈÙÏ38¯LÙ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¿»∆»¿«¬∆»¿≈¿À¿»»««ƒ∆∆¿»

Ô˙‡ÓhÓ ˙BÏÚÏ Ô‰Ï39a ÔÈÚ‚Bp‰ ÔB‚k ,ÌBi· Baı¯L »∆«¬ƒÀ¿»»«¿«¿ƒ¿∆∆
d·kLÓe ‰·ÊÂ ‰c· B‡40Ô‰· ‡ˆBiÎÂ41‡¯ÊÚÂ . ¿ƒ»¿»»ƒ¿»»¿«≈»∆¿∆¿»

ewz BÈcŒ˙È·e42ŒÏÚa ‰¯B˙ŒÈ¯·„· ‡¯˜È ‡lL , ≈ƒƒ¿∆…ƒ¿»¿ƒ¿≈»««
È¯˜43ÔÈ‡Óh‰ ¯‡L ÏÏkÓ e‰e‡ÈˆB‰Â ,Bc·Ï44„Ú ∆ƒ¿«¿ƒƒ¿«¿»«¿≈ƒ«

ÏaËiL45‡ÏÂ ,Ï‡¯NÈ ÏÎa BÊ ‰wz ‰ËLÙ ‡ÏÂ . ∆ƒ¿…¿…»¿»«»»¿»ƒ¿»≈¿…
‰ÏËa CÎÈÙÏ ,da „ÓÚÏ ¯eav‰ ·¯a ÁÎ ‰È‰46. »»…«¿…«ƒ«¬…»¿ƒ»»¿»

Œ˙‡È¯˜ ˙B¯˜ÏÂ ‰¯Bza ˙B¯˜Ï Ï‡¯NÈ Ïk e‚‰ ¯·Îe¿»»¬»ƒ¿»≈ƒ¿«»¿ƒ¿¿ƒ«
ÚÓL47ÔÈÈ¯˜ ÈÏÚa Ô‰Â48‰¯B˙ŒÈ¯·c ÔÈ‡L ÈÙÏ , ¿«¿≈«¬≈¿»ƒ¿ƒ∆≈ƒ¿≈»

‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó49,ÌÏBÚÏ Ô˙¯‰Ëa ÔÈ„ÓBÚ ‡l‡ , ¿«¿ƒÀ¿»∆»¿ƒ¿»√»»¿»
L‡ ‰Ó - 'ÈÈ Ì‡ L‡k È¯·„ ‰Î ‡BÏ‰' :¯Ó‡pL∆∆¡«¬…¿»ƒ»≈¿À¿»»≈
ÔÈÏa˜Ó ÌÈ‡ ‰¯B˙ŒÈ¯·c Û‡ ,‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡≈»¿«∆∆À¿»«ƒ¿≈»≈»¿«¿ƒ

‰‡ÓË50. À¿»

עליהם.38) טומאתם שעדיין עלֿידי 39)אףֿעלֿפי
מים. במקוה ועוד.40)טבילה רוקח" "מעשה בעל כנוסח

"ומשכבה". אחר: בטמא 41)ונוסח או בזה הנוגע כגון
מותרים  זאת בכל - נטהרים טבילתם אחרי שמיד מת,
אפילו  שהרי עליהם, טומאתם בעוד תורה בדברי לקרוא
(ברכות  סיני בהר התורה את קיבלו עצמם ומצורעים זבים

ע"ב.42)כב.). פב, לילה,43)בבאֿקמא מקרה בעל
טז). טו, ויקרא וראה יא. כג, (דברים הכתוב כלשון

לקרוא.44) באה 45)המותרים טומאתו אין קרי בעל כי
עליו  גזרו לפיכך הדעת, וזחות ראש קלות מתוך אלא לו
לתקנה  סמך מצאו ז"ל וחכמינו שם). וברש"י כב. (ברכות
וסמוך  בניך", ולבני לבניך "והודעתם תורה: בדברי נאמר זו.
(דברים  בחורב" אלהיך ה' לפני עמדת אשר "יום נאמר: לו
תורה  מתן קודם (שהרי אסורין קריין בעלי להלן מה טֿי) ד,
בעלי  כאן אף טו), יט, שמות ראה מנשותיהם, לפרוש נצטוו

כא:). (ברכות אסורים מעצמה 46)קריין בטלה כלומר:
את  לבטל יכול ביתֿדין "אין שהרי ביתֿדין, שביטלוה ולא
בחכמה  ממנו גדול אלאֿאםֿכן חבירו ביתֿדין דברי
עזרא  של ביתֿדינו ואחרי ה), משנה א, פרק (עדיות ובמנין"
ברוב  כח היה שלא מתוך אלא כמוהו, ביתֿדין עוד קם לא
קיום  על העם את ביתֿדין כפה לא בה, לעמוד הציבור
האיסור  פשט שלא כל הוא: וכלל מאליה. ובטלה התקנה
האיסור  הרי - בו לעמוד כח בו שאין מחמת הציבור ברוב
לבטלו  שיבוא אחר בביתֿדין אפילו צורך ואין מאליו, בטל
ה"ו). פ"א, ממרים הלכות (וראה לו.); (עבודהֿזרה

שאסור 47) ה"ד), (פ"ג, לעיל רבינו לדברי סותר זה ואין
המטונפים  במקומות תורה בדברי להרהר וכן "שמע" לקרוא
שאנו  או לעינינו, המונח נמאס בדבר מדובר שם כי -
דברי  שאומרים בזיון משום בזה ויש הרע, בריחו מרגישים
דבר  איננה כאן האמורה הטמאים טומאת אבל שם; תורה
הוא  טמא זה שאיש הוא: עיוני דבר אלא ומוחש, מורגש
מקבלים  תורה דברי "אין נאמר: זה ועל התורה, גזירת מצד
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(כסףֿמשנה). קרי.48)טומאה" מטומאת טבלו שלא
הלכה 49) (פ"ד, תפילה הלכות לקמן ראה לתפילה, ובנוגע

שם). ובביאורנו "מעשה 50)דֿו שם: ואמרו כב., ברכות
בצחות, תלמודו את ביטא (לא מגמגם שהיה אחד בתלמיד
לו: אמר בתירא, בן יהודה מרבי למעלה היה) קרי בעל כי
מקבלים  תורה דברי שאין דבריך, ויאירו פיך פתח בני!

טומאה".

ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ˙BÎÏ‰ ˜ÈÏÒ¿ƒƒ¿¿ƒ«¿«

dNtY zFkld1mipdM zMxaE
ספראהבה-הלכותתפילה

¦§§¦¨¦§©Ÿ£¦
ÏÎa '‰ ˙‡ „·ÚÏ (‡ .‰NÚ ˙BˆÓ ÈzL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿≈ƒ¿¬≈«¬…∆¿»
.ÌBÈ ÏÎa Ï‡¯NÈ ˙‡ ÌÈ‰k C¯·Ï (· .‰lÙ˙a ÌBÈƒ¿ƒ»¿»≈…¬ƒ∆ƒ¿»≈¿»

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ÈzL ¯e‡·e≈¿≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈
ãycew zegiyn zecewpã

."mei lka dlitza 'd z` cearl"

ודיבור  שבלב, העבודה חלקים: שני התפילה במצוות
כוונת  הוא התפילה של עניינה שעיקר ואע"פ התפילה.
אינה  בכוונה שאינה ש"תפילה כך כדי (עד הדיבור ולא הלב
שבדיבור, כמצוה זו מצוה נחשבת מכל־מקום תפלה"),

שבתפילה. הדיבור - "יתפלל" הלשון פשטות שזהו
כי  אליו" "להתפלל לשון הרמב"ם נקט המצוות' וב'מניין
את  ולא שבתפילה הדיבור עניין את מונים המצוות' ב'מניין

שבה. הכוונה
(20 cenr g"l wlg y"ewl)

אלהים 1) ופללו כמו: שפוט, - וענינו פלל. משורש
כב), כא, (שמות בפלילים ונתן כה): ב, (שמואלֿא
שישפטנו  כלומר: ומשפט, פלילה ה' מאת מבקש והמתפלל
במשפט  אך ה' יסרני כד): י, (ירמיה הנביא כדברי ברחמים,

תמעיטני. פן באפך אל

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
להוסיף 1) מותר אם התורה; מן וזמנן התפילות מניין אם

נדבה. תפילת להתפלל לציבור מותר אם התפילות; במניין

.‡:¯Ó‡pL ,ÌBÈ ÏÎa Ïlt˙‰Ï ‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈¿ƒ¿«≈¿»∆∆¡«
'ÌÎÈ‰Ï‡ ÈÈ ˙‡ Ìz„·ÚÂ'2‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .3,e„ÓÏ «¬«¿∆∆¿»¡…≈∆ƒƒ«¿»»¿

ÏÎa B„·ÚÏe' :¯Ó‡pL ,‰lÙ˙ ‡È‰ BÊ ‰„B·ÚL∆¬»ƒ¿ƒ»∆∆¡«¿»¿¿»
'ÌÎ··Ï4ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ -5‰„B·Ú ‡È‰ BÊŒÈ‡ : ¿«¿∆»¿¬»ƒ≈ƒ¬»

‰lÙz BÊ ?·laL6˙BlÙz‰ ÔÈÓ ÔÈ‡Â .7;‰¯Bz‰ ÔÓ ∆«≈¿ƒ»¿≈ƒ¿««¿ƒƒ«»
‰¯Bz‰ ÔÓ ˙‡f‰ ‰lÙz‰ ‰LÓ ÔÈ‡Â8‰lÙzÏ ÔÈ‡Â ; ¿≈ƒ¿≈«¿ƒ»«…ƒ«»¿≈«¿ƒ»

Úe·˜ ÔÓÊ9.‰¯Bz‰ ÔÓ ¿«»«ƒ«»

ãycew zegiyn zecewpã

"mei lka lltzdl dyrÎzevn"

בכל  "ולעבדו הפסוק על חז"ל מדרשת הרמב"ם למד
תפילה". זו שבלב, עבודה היא זו אי - לבבכם

שאף  כתב, המצוות' שב'ספר התפילה מצות ובביאור

יש  מ"מ למנותה), צריך (ואין הכוללים מהציוויים שהיא
זו  "ולעבדו - ה'ספרי' לדרשות ומציין להתפלל, הציווי בה

תלמוד". זה - ולעבדו גם־כן, "ואמרו ומוסיף: תפילה",
הד  את הביא המצוות' ב'ספר מדוע -וקשה: "ולעבדו רשה

לפוסקים  ראיה משמשת זו דרשה הלא תלמוד", זה
חז"ל  כדרשת ה'יד' בספר פסק והרי מדרבנן, היא שתפילה
הוא  יום בכל להתפלל ושהחיוב תפילה" זו - ש"לעבדו

מהתורה.
היא  יום בכל שתפילה הרמב"ם סובר שבוודאי וי"ל
להוכיח  המצוות' ב'ספר שכוונתו אלא מדאורייתא,
אסמכתא  אינה תפילה" זו - "ולעבדו חז"ל שדרשת
"ולעבדו  שהדרשה וכמו ממש, מהתורה מ"ע אלא בעלמא
הוא  ת"ת כי אסמכתא, אינה תלמוד" זה - לבבכם בכל
זו  - "ולעבדו הדרשה גם כך דאורייתא, חיוב בוודאי
אסמכתא  ואינה מדאורייתא מ"ע על מלמדת תפילה"

דרבנן. למצוה
שהובאו  מכפי הדרשות סדר את הרמב"ם הפך לכן,
שהוא  הראיה ואח"כ דתפילה הדין קודם וכתב ב'ספרי',

תלמוד". זה - "ולעבדו מהדרשה תורה דין
מוני  שרוב כתב צדק' לה'צמח מצותיך" "דרך ובספר
דרבנן. הם התפילה ונוסח יום בכל שתפילה סברו המצוות
עניין  את מאוד עד החשיבה החסידות תורת הרי ולכאורה,
לא  התפילה' מצות ל'שורש שבביאורו יתכן ואיך התפילה,
להתפלל  ש"מצות־עשה הרמב"ם לשון את אפילו הביא
"וגם  אדמוה"ז שאמר הידועים הדברים ובפרט יום", בכל
ועוד, מימיהם". מאורות ראו לא מדרבנן תפילה האומרים
את  ובוודאי הצ"צ של כתביו את ראה הידוע, שעל־פי

התפילה'. מצות 'שורש של ההתחלה
הדבר  בביאור תורה' ב'לקוטי שכתוב מה על־פי ויבואר
בדוגמת  שהיא המצוות, ממנין ואינה דרבנן תפילה דמצות
"שהיא  האברים כל את ומקיים המעמיד השדרה" "חוט
ומקיים  המעמיד עיקר והיא להמצוות, ופנימית כוונה בחי'
את  הצ"צ שהדגיש שמה ונמצא, מצוות־עשה". הרמ"ח את
מפני  לא הוא מדרבנן, היא שתפילה הסוברים הפוסקים
את  ומקיימת המעמידה היא אדרבא אלא חשובה, שאינה

המצוות. כל
דתפילה  הסוברים על באומרו אדמוה"ז של כוונתו גם וזו
כוונתו  שאין מימיהם" מאורות ראו ש"לא מדרבנן
על  להסתמך הרוצים שאלה אלא כך, הסוברים לפוסקים
"שלא  אמר עליהם התפילה, בערך להמעיט כדי דבריהם
שהתפילה  הביאור את ראו לא היינו מימיהם", מאורות ראו
ואינה  המצוות מכל למעלה שהיא עד מאוד מעלתה גדלה

עמהם. נמנית
(` oniq dad` xtq 'zekln oii' itÎlr)
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ואףֿעלֿפי 2) קז:). (בבאֿמציעא ותפילה קריאתֿשמע זו
ב  הוא תפילה שחיוב זה בפסוק נתפרש הדעת שלא - יום כל

בכל  אחת פעם שהיא לומר נבוא כן, לא שאם זאת; מחייבת
(כסףֿמשנה). הדעת תסבלהו שלא דבר זהו - חייו ימי
ולעמוד  שנאמר: לדבר, זכר - לדבר ראיה שאין ואףֿעלֿפי
כג, הימיםֿא (דברי לערב וכן לה' ולהלל להודות בבוקר
את  "וברך נאמר: זה פסוק ובסוף הואיל אומרים: ויש ל).
חיוניים  צרכים הם ומים לחם והרי מימיך", ואת לחמך
שאדם  התפילה גם לפיכך - יום בכל להם צריך שהאדם

ספר'). ('קרית יום בכל היא צרכיו, בה דבר 3)שואל כל
למשה  עד איש מפי איש חז"ל שקיבלוהו שבעלֿפה מתורה
"מפי  רבינו: קוראו - בקרא אסמכתא לו ויש רבינו,

מלאכי"). ("יד הקודם 4)השמועה" הפסוק ומן הואיל
שבו ‰'"ועבדתם" ˙„Â·Ú ÏÚ ÂÈÂËˆ זו עבודה נתפרש לא

ה' שעבודת זה פסוק להביא רבינו הוצרך לפיכך טיבה. מה
אינו  הזה שהפסוק ומאחר תפילה. - וזו שבלב, עבודה היא

מצוה  בתורת אם מדבר דברים: סיפור דרך אלא ומחייב ְֶַ
ונתתי  - לבבכם בכל ולעבדו ה' את לאהבה תשמעו... שמוע
למצות  המקור "ועבדתם" הפסוק משמש לכן ארצכם, מטר

(כסףֿמשנה). ע"א.5)תפילה ב, המביעה 6)תענית
א  הלכה סוף כאן - קונו. לפני שיחו ושפך האדם לב רחשי
אומר: תל"ג) (מצוה וה'חינוך' שכ"ו). מנטובה, דפוס (לפי
אדם  בני על יחולו והטובות שהברכות לך הקדמתי "כבר
הדריכם  שבראם הכל ואדון לבבם. וטוב פעולתם כפי
כל  בו ישיגו אשר פתח להם ופתח בהן, שיזכו במצוותיו
אשר  ברוךֿהוא, ממנו שיבקשו והוא: לטוב, משאלותיהם
יענה  הוא כי חסרונם, כל את למלא והיכולת הסיפוק בידו

באמת". יקראוהו אשר חז"ל 7)לכל אלא יום. שבכל
ה). (הלכה בסמוך כמבואר מנינם, באיזה 8)קבעו אלא

מלשון  נוסח, - משנה יתפלל. - לאדם לו שיזדמן נוסח
שתרגומו: יח) יז, (דברים הזאת התורה משנה הכתוב:
(כסףֿמשנה  נוסח - פתשגן ופירוש הדא. אורייתא פתשגן
גורסים: ויש פתשגן, ערך: 'הערוך', וכן מנוח). ה"ר בשם

התפילה". היא,9)"מטבע תפילה זמן זו שעה לומר:
כשרות  השעות כל אלא זמנה; עבר - השעה וכשעברה
ובקומך". "בשכבך קבוע שזמנה כקריאתֿשמע לא לתפילה,
ברכות  (תוספתא ששנינו כמו זמנה, קבעו ז"ל חכמינו אבל
נתנו  כך לקריאתֿשמע, קבע תורה שנתנה "כשם פ"ג):

לתפילה". קבע חכמים

.·CÎÈÙÏe10ÌÈ„·ÚÂ ÌÈL11ÈÙÏ ,‰lÙza ÔÈ·iÁ ¿ƒ»»ƒ«¬»ƒ«»ƒ«¿ƒ»¿ƒ
‰ ‡lL ‰NÚ ˙ÂˆÓ ‡È‰L‡Ó¯b ÔÓf12·eiÁ ‡l‡ . ∆ƒƒ¿«¬≈∆…«¿«¿»»∆»ƒ

‡e‰ Ck BÊ ‰ÂˆÓ13Ïlt˙Óe ÔpÁ˙Ó Ì„‡ ‡‰iL - ƒ¿»»∆¿≈»»ƒ¿«≈ƒ¿«≈
,‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÏL BÁ·L „ÈbÓe ,ÌBÈ ÏÎa¿»«ƒƒ¿∆«»»

ÂÈÎ¯ˆ Ï‡BL CkŒ¯Á‡Â14‰Lw·a ,Ì‰Ï CÈ¯ˆ ‡e‰L , ¿««»≈¿»»∆»ƒ»∆¿«»»
‰È„B‰Â Á·L Ô˙B CkŒ¯Á‡Â ,‰pÁ˙·e15ÏÚ '‰Ï ƒ¿ƒ»¿««»≈∆«¿»»««

BÁÎ ÈÙÏ „Á‡ Ïk ,BÏ ÚÈtL‰L ‰·Bh‰16. «»∆ƒ¿ƒ«»∆»¿ƒ…

קבוע.10) זמן לתפילה ואין מכל 11)הואיל פטורים שהם
ה"ג). פי"ב, ע"ז הלכות (ראה גרמא. שהזמן מצוותֿעשה
שנשים  במצוות שחייבים כאן מדובר כנענים ובעבדים

ד.). (חגיגה (ברכות 12)חייבות היא זמנה התורה מן כי

מ"ג). התפילות 13)פ"ג, מטבע שאין מכיון כלומר:
וכמה  להתפלל? נתחייבנו מה א"כ התורה, מן ומנינן
ובהלכה  כאן רבינו לבאר הולך זה את להתפלל? נתחייבנו
(כסףֿמשנה). וכו' מתחנן אדם שיהא ומיישב: הבאה,

אדם 14) יסדר לעולם שמלאי: רבי "דרש ע"א: לב, ברכות
(יבקש  יתפלל ואחרֿכך הקדושֿברוךֿהוא של שבחו
החילות  אתה ה'... אל ואתחנן במשה: מצינו שכן צרכיו),
יעשה  אשר ובארץ בשמים אל מי אשר עבדך... את להראות
הארץ  את ואראה נא אעברה אחריו: וכתוב כמעשיך...
של  שבחו משה הקדים הרי - כדֿכה) ג (דברים, הטובה

בקשתו. את לפניו שהציע קודם לזה 15)מקום המקור
משעיר" וזרח בא מסיני ה' "ויאמר: ברכה) (פרשת ב'ספרי'
ישראל  של בצרכם פתח לא משה שכשפתח הכתוב, מגיד -
ה' ויאמר שנאמר: מקום, של בשבחו שפתח עד תחילה
שנאמר: ישראל, של בצרכם פתח ואח"כ וגו', בא מסיני
שנאמר: מקום, של בשבחו וחתם וחזר מלך, בישורון ויהי
בפתיחתו  מגדים' ('פרי כו). לג, (דברים ישורון כאל אין

לד.). (ברכות לזה סמוכים וראה או"ח). כח 16)לשו"ע
ויכלתו. השגתו

.‚ÏÈ‚¯ ‰È‰ Ì‡17Ì‡Â ;‰Lw·e ‰pÁ˙· ‰a¯Ó - ƒ»»»ƒ«¿∆ƒ¿ƒ»«»»¿ƒ
ÌÈ˙ÙN Ï¯Ú ‰È‰18˙Ú ÏÎ·e ,BzÏÎÈ ÈÙk ¯a„Ó - »»¬«¿»«ƒ¿«≈¿ƒ¿»¿¿»≈

:BzÏÎÈ ÈÙk „Á‡ Ïk - ˙BlÙz‰ ÔÈÓ ÔÎÂ .‰ˆ¯iL∆ƒ¿∆¿≈ƒ¿««¿ƒ»∆»¿ƒ¿»¿
ÌÈÓÚt ÔÈÏÏt˙Ó LÈÂ ,ÌBia ˙Á‡ ÌÚt Ïlt˙Ó LÈ≈ƒ¿«≈«««««¿≈ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ

Lc˜n‰ ÁÎ ÔÈÏÏt˙Ó eÈ‰È Ïk‰Â .‰a¯‰19ÏÎa , «¿≈¿«…ƒ¿ƒ¿«¿ƒ…««ƒ¿»¿»
‰È‰iL ÌB˜Ó20„ÈÓz ¯·c‰ ‰È‰ ÔÎÂ .21ea¯ ‰LnÓ , »∆ƒ¿∆¿≈»»«»»»ƒƒ∆«≈

‡¯ÊÚ „ÚÂ22. ¿«∆¿»

צחות.17) לדבר לימודים לשון לו כלומר:18)שיש
ותשבחות. תפילות לערוך רגיל שיעמוד 19)שאינו

עומד  שביתֿהמקדש רוח לאותה מכוונים כשפניו בתפילה
יוסי  רבי של בנו אליעזר רבי של ב"משנתו שדרשו כמו שם,
תעבוד" ואותו תירא אלהיך ה' "את הפסוק: על  הגלילי"
כלומר: במקדשו, עבדהו בתורתו, עבדהו יג): ו, (דברים
אמרו: (ל.) ובברכות (כסףֿמשנה). המקדש נוכח התפלל
ו, (ד"הֿב שנאמר ביתֿהמקדש? כנגד לבו את שיכוין מניין
לרבינו  המצוות ספר (השווה הזה, הבית אל והתפללו לב):

ה). בין 20)מצוה בארץ שיהיה בין המתפלל: אל חוזר
שיהיה  בין המקדש: על שמוסב או לארץ. בחוץ שיהיה
לעולם  - בירושלים שיהיה ובין בגלגל שיהיה בין במדבר,

(כסףֿמשנה). נכחו מתפלל 21)יתפללו אחד כל שהיה
יכלתו. ובקיאים 22)כפי הקודש בלשון מדברים שהיו

בה.

.„,ÚL¯‰ ¯v„Îe· ÈÓÈa Ï‡¯NÈ eÏbL ÔÂÈk≈»∆»ƒ¿»≈ƒ≈¿«¿∆«»»»
˙Bn‡‰ ¯‡Le ÔÂÈÂ Ò¯Ùa e·¯Ú˙23Ì‰Ï e„ÏBÂ , ƒ¿»¿¿»«¿»»¿»»À¿¿»∆

,Ì˙ÙN eÏaÏa˙ ÌÈa‰ Ô˙B‡Â ,ÌÈBb‰ ˙Bˆ¯‡a ÌÈa»ƒ¿«¿«ƒ¿»«»ƒƒ¿«¿¿¿»»
˙BBLlÓ ˙·¯ÚÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk ˙ÙN ‰˙È‰Â¿»¿»¿«»∆»¿∆»¿…∆∆ƒ¿

‰a¯‰24Ïk ¯a„Ï ÏBÎÈ BÈ‡ ,¯a„Ó ‰È‰L ÔÂÈÎÂ ; «¿≈¿≈»∆»»¿«≈≈»¿«≈»
Ì‰È·e' :¯Ó‡pL ,LeaLa ‡l‡ ,˙Á‡ ÔBLÏa Bk¯»̂¿¿»««∆»¿ƒ∆∆¡«¿≈∆
¯a„Ï ÌÈ¯ÈkÓ ÌÈ‡Â ,'B‚Â '˙È„BcL‡ ¯a„Ó ÈˆÁ¬ƒ¿«≈«¿ƒ¿¿≈»«ƒƒ¿«≈
„Á‡ ‰È‰Lk ,‰Ê ÈtÓe .ÌÚÂ ÌÚ ÔBLÏÎÂ ˙È„e‰È¿ƒ¿ƒ¿«»»ƒ¿≈∆¿∆»»∆»
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„Èb‰Ï B‡ ÂÈˆÙÁ Ï‡LÏ BBLÏ ¯ˆ˜z ,Ïlt˙Ó Ô‰Ó≈∆ƒ¿«≈ƒ¿«¿ƒ¿…¬»»¿«ƒ
e·¯ÚiL „Ú ,L„w‰ ÔBLÏa ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ Á·L∆««»»ƒ¿«…∆«∆¿»¿
BÈcŒ˙È·e ‡¯ÊÚ ‰‡¯L ÔÂÈÎÂ .˙B¯Á‡ ˙BBLÏ dnÚƒ»¿¬≈¿≈»∆»»∆¿»≈ƒ

ew˙Â e„ÓÚ ,Ck25ÏÚ ˙BÎ¯· ‰¯NÚŒ‰BÓL Ì‰Ï »»¿¿ƒ¿»∆¿∆∆¿≈¿»«
¯„q‰26˙BBL‡¯ LÏL :27LÏLÂ ,'‰Ï Á·L - «≈∆»ƒ∆««¿»

˙BB¯Á‡28Ïk ˙Ï‡L Ô‰a LÈ - ˙BiÚˆÓ‡Â ,‰È„B‰ - «¬»»¿∆¿»ƒ≈»∆¿≈«»
˙B·‡ BÓk Ô‰L ,ÌÈ¯·c‰29LÈ‡Â LÈ‡ ÈˆÙÁ ÏÎÏ «¿»ƒ∆≈¿»¿»∆¿≈ƒ»ƒ

¯eav‰ ÈÎ¯ˆÏe30Ïk‰ ÈÙa ˙BÎe¯Ú eÈ‰iL È„k ,Ôlk ¿»¿≈«ƒÀ»¿≈∆ƒ¿¬¿ƒ«…
ÌÈ‚lÚ‰ el‡ ˙lÙz ‰È‰˙Â ,Ô˙B‡ e„ÓÏÈÂ31‰lÙz ¿ƒ¿¿»¿ƒ¿∆¿ƒ«≈»ƒ¿ƒ¿ƒ»

‰Ê ÔÈÚ ÈtÓe .‰Áv‰ ÔBLl‰ ÈÏÚa ˙lÙ˙k ,‰ÓÏL¿≈»ƒ¿ƒ««¬≈«»«∆»ƒ¿≈ƒ¿»∆
Ó ˙BlÙz‰Â ˙BÎ¯a‰ Ïk ewz,Ï‡¯NÈ Ïk ÈÙa ˙B¯cÒ ƒ¿»«¿»¿«¿ƒ¿À»¿ƒ»ƒ¿»≈

.‚lÚ‰ ÈÙa Ce¯Ú ‰Î¯a Ïk ÔÈÚ ‡‰iL È„k¿≈∆¿≈ƒ¿«»¿»»»¿ƒ»ƒ≈

בקרבם.23) בלע"ז.24)ישבו ז'רגון בלולה, שפה
כמה 25) ובהם - זקנים ועשרים "מאה ע"ב: יז, מגילה

הסדר". על ברכות שמונהֿעשרה תיקנו - לפי 26)נביאים
המאוחר. ולאחר המוקדם להקדים המקראות, סדר

וקדושה.27) גבורות, אבות, עבודה,28)שהן: שהן:
שלום. ושים עיקריים.29)הודאה וכמו 30)דברים

שמסדר  לעבד דומות - "ראשונות לד.): (ברכות שאמרו
פרס  שמבקש לעבד דומות - אמצעיות רבו, לפני שבח
ונפטר  מרבו פרס שקבל לעבד דומות - אחרונות מרבו,

לו". כראוי,31)והולך בקשתם להביע יכולים שאינם
לדבר  תמהר עלגים "ולשון ד): לב, (ישעיה הכתוב מלשון

צחות".

.‰ewz ÔÎÂ32ÔÈÓk ˙BlÙz‰ ÔÈÓ ‡‰iL , ¿≈ƒ¿∆¿≈ƒ¿««¿ƒ¿ƒ¿«
ÈL „‚k - ÌBÈ ÏÎa ˙BlÙ˙ ÈzL :˙Ba¯w‰«»¿»¿≈¿ƒ¿»¿∆∆¿≈

ÔÈ„ÈÓ˙33ÛÒeÓ Ôa¯˜ LiL ÌBÈ ÏÎÂ ;34B· ewz , ¿ƒƒ¿»∆≈»¿«»ƒ¿
ÛÒeÓ Ôa¯˜ „‚k ˙ÈLÈÏL ‰lÙz35‡È‰L ‰lÙ˙e . ¿ƒ»¿ƒƒ¿∆∆»¿«»¿ƒ»∆ƒ

;¯ÁM‰ ˙lÙz ˙‡¯˜p‰ ‡È‰ ,¯˜a ÏL „ÈÓz „‚k¿∆∆»ƒ∆…∆ƒ«ƒ¿≈¿ƒ««««
˙‡¯˜p‰ ‡È‰ ,ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÏL „ÈÓz „‚kL ‰lÙ˙e¿ƒ»∆¿∆∆»ƒ∆≈»«¿«ƒƒ«ƒ¿≈

‰ÁÓ ˙lÙz36˙‡¯˜ ‡È‰ ,ÔÈÙÒen‰ „‚kL ‰lÙ˙e ; ¿ƒ«ƒ¿»¿ƒ»∆¿∆∆«»ƒƒƒ¿≈
.ÔÈÙÒen‰ ˙lÙz¿ƒ««»ƒ

הגדולה.32) כנסת ליום 33)אנשי שנים במקדש שהקריבו
כח, (במדבר הערבים בין והשני בבוקר, אחד תמיד; עולה

חדשים.34)גֿד). ובראשי בשבתות ברכות 35)כגון:
ע"ב. מנוחת 36)כו, בעת שהוא תפילתה זמן שם על

ח) ג, (בראשית היום" "לרוח הגדול. אורה והשקט השמש
ו); יב, לשמות (רמב"ן יומא" "למנח אונקלוס: ְִַָמתרגם

מ"א). פ"ד (ברכות לרבינו המשנה" ב"פירוש זה ומעין

.Â˙Á‡ ‰lÙz Ïlt˙Ó Ì„‡ ‡‰iL ,eÈ˜˙‰ ÔÎÂ¿≈ƒ¿ƒ∆¿≈»»ƒ¿«≈¿ƒ»««
‰ÏÈla37ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÏL „ÈÓ˙ È¯·È‡ È¯‰L , ««¿»∆¬≈≈¿≈»ƒ∆≈»«¿«ƒ

ÔÈÏkÚ˙Ó38‡È‰' :¯Ó‡pL ,‰ÏÈl‰ Ïk ÔÈÎÏB‰Â ƒ¿«¿ƒ¿¿ƒ»««¿»∆∆¡«ƒ
·¯Ú' :¯Ó‡pL ÔÈÚk ;'B‚Â '‰ÏÚ‰39ÌÈ¯‰ˆÂ ¯˜·Â »…»¿»ƒ¿»∆∆¡«∆∆»…∆¿»√«ƒ

˙È·¯Ú ˙lÙz ÔÈ‡Â .'ÈÏB˜ ÚÓLiÂ ‰Ó‰‡Â ‰ÁÈN‡»ƒ»¿∆¡∆«ƒ¿«ƒ¿≈¿ƒ««¿ƒ
‰ÁÓe ˙È¯ÁL ˙lÙ˙k ‰·BÁ40e‚‰ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â . »ƒ¿ƒ««¬ƒƒ¿»¿««ƒ≈»¬

Ïlt˙‰Ï Ì‰È˙B·LBÓ ˙BÓB˜Ó ÏÎa Ï‡¯NÈ ÏÎ»ƒ¿»≈¿»¿¿≈∆¿ƒ¿«≈
‰·BÁ ˙lÙ˙k Ì‰ÈÏÚ ‰eÏa˜Â ,˙È·¯Ú41. «¿ƒ¿ƒ¿»¬≈∆ƒ¿ƒ«»

ערבית.37) תפילת הנקראת: ונשרפים.38)והיא נקטרים
לא.).39) ברכות (וראה תפילה יש בערב שגם הרי
להעיר 40) ויש רשות". ערבית "תפילת ע"ב: כז, שם

אין  (שם) ה'תוספות' שיכול שלדעת ב"רשות" הכוונה
ביחס  "רשות" נחשבת היא אלא שירצה, מתי לבטלה
ערבית  תפילת תידחה אז עובר, שזמנה אחרת למצוה

לבטלה. אין בחינם אבל דברכות.41)מפניה, פ"ד רי"ף
בקול  שמונהֿעשרה תפילת על חוזר הש"ץ אין ומכלֿמקום,
תפילת  שאין מפני - התפילות בשאר חוזר שהוא כמו רם,
אין  שהרי לבטלה; ברכות לברך אין ולפיכך חובה, ערבית
מדברי  חובתו. ידי להוציאו כדי בה, שנתחייב אדם כאן

ה"ט). (פ"א רבינו

.ÊCeÓÒ ,‰ÁÓ ˙lÙz ¯Á‡ ‰lÙz ewz ÔÎÂ¿≈ƒ¿¿ƒ»««¿ƒ«ƒ¿»»
„·Ïa ˙ÈÚz‰ ÌBÈa ,‰nÁ‰ ˙ÚÈ˜LÏ42ÛÈÒB‰Ï È„k , ƒ¿ƒ«««»¿««¬ƒƒ¿»¿≈¿ƒ

‰lÙz‰ ‡È‰ BÊÂ ;˙ÈÚz‰ ÈtÓ ‰Lw·e ‰pÁz¿ƒ»«»»ƒ¿≈««¬ƒ¿ƒ«¿ƒ»
‰ÏÈÚ ˙lÙz ˙‡¯˜p‰43È¯ÚL eÏÚ - ¯ÓBÏk , «ƒ¿≈¿ƒ«¿ƒ»¿«ƒ¿¬«¬≈

ÔÈÏÏt˙Ó ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰¯zÒÂ LÓM‰ „Úa ÌÈÓL»«ƒ¿««∆∆¿ƒ¿¿»¿ƒ∆≈ƒ¿«¿ƒ
‰nÁ‰ ˙ÚÈ˜LÏ CeÓÒ ‡l‡ d˙B‡44. »∆»»ƒ¿ƒ«««»

שגוזרים 42) ציבור תעניות ושאר כיפור צום יום כמו
גשמים  עצירת על כגון: תבוא, שלא צרה כל על ביתֿדין
זכר  רק שהם בתמוז, ובי"ז באב בט' לא אבל וכדומה;
הלכה  י"ד, (פרק לקמן ראה לפנים, בהם שאירעו למאורעות

"מנין 43)ב). אמרו: ה"א) פ"ד, (ברכות ובירושלמי
(ישעיה  תפילה. תרבו כי גם נאמר: לוי: רבי אמר לנעילה?
אף  כלומר: נענה", - בתפילה המרבה שכל מכאן: טו) א,

תקנוה. תפילה לריבוי נעילה, כלומר:44)תפילת
ולכשתגמר  האילנות, ראשי על השמש בעוד אותה מתחילים

ה"א). פ"ד, ברכות (ירושלמי השמש תשקע

.Á˙È¯ÁLÂ ˙È·¯Ú :LÏL ÌBÈ ÏÎa ˙BlÙz‰ e‡ˆÓƒ¿¿«¿ƒ¿»»«¿ƒ¿«¬ƒ
‡¯·e ÌÈ„ÚBn·e ˙B˙aM·e ;‰ÁÓe- ÌÈL„ÁŒÈL ƒ¿»««»«¬ƒ¿»≈√»ƒ

ŒÌBÈ·e ;ÔÈÙÒen‰ ˙lÙ˙e ,ÌBÈ Ïk ÏL LÏL :Úa¯‡«¿«»∆»¿ƒ««»ƒ¿
.‰ÏÈÚ ˙lÙ˙e ,el‡ Úa¯‡ :LÓÁ - ÌÈ¯etk‰«ƒƒ»≈«¿«≈¿ƒ«¿ƒ»

.ËÔÈÙÈÒBÓ Ï·‡ ,Ô‰Ó ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡ ,el‡ ˙BlÙz¿ƒ≈≈¬ƒ≈∆¬»ƒƒ
- Blk ÌBi‰ Ïk Ïlt˙‰Ï Ì„‡ ‰ˆ¯ Ì‡ .Ì‰ÈÏÚ¬≈∆ƒ»»»»¿ƒ¿«≈»«À

˙eL¯‰45BÓk - ÛÈÒBiL ˙BlÙz‰ Ô˙B‡ ÏÎÂ .B„Èa »¿¿»¿»»«¿ƒ∆ƒ¿
LcÁiL CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ .˙B·„ ·È¯˜Ó46ÏÎa ¯·c «¿ƒ¿»¿ƒ»»ƒ∆¿«≈»»¿»

˙BÎ¯a‰ ÔÈÚÓ ˙BiÚˆÓ‡‰ ÔÓ ‰Î¯·e ‰Î¯a47Ì‡Â . ¿»»¿»»ƒ»∆¿»ƒ≈≈«¿»¿ƒ
‡È‰L ÚÈ„B‰Ï È„k ,Bic - ˙Á‡ ‰Î¯·a elÙ‡ LcÁƒ≈¬ƒƒ¿»»«««¿≈¿ƒ«∆ƒ
,˙BB¯Á‡ LÏLÂ ˙BBL‡¯ LÏLÂ .‰·BÁ ‡ÏÂ ‰·„¿»»¿…»¿»ƒ¿»«¬
ÔÈ‡Â Ô‰Ó ÔÈ˙ÁBÙ ‡ÏÂ Ô‰a ÔÈÙÈÒBÓ ÔÈ‡ ÌÏBÚÏ¿»≈ƒƒ»∆¿…¬ƒ≈∆¿≈

¯·c Ô‰a ÔÈpLÓ48. ¿«ƒ»∆»»

ע"א.45) כא, נראית 46)ברכות תפילתו תהא שלא כדי
לברכות  ברא"ש הובאה גאון. האי רבינו דעת והיא כחובה,

ט"ו). אות מבקש 47)(פ"ג, - חולה לו היה אם כגון:
פ"ו, (לקמן לשונו צחות כפי "רפאנו", בברכת רחמים עליו

ימי 48)ה"ג). בעשרת נוהגים שאנו ומה ע"א. לד, ברכות
אב  כמוך "מי "זכרנו" הראשונות: בשלוש להוסיף תשובה
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בקשות  שהן מפני - ועוד "וכתוב" ובאחרונות: הרחמים",
אלו, בברכות מוסיפין אין יחיד בצרכי אבל רבים, בצרכי

ה"ג). (פ"ו, לקמן ראה

.ÈÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰·„ ˙lÙz ÔÈÏÏt˙Ó ¯eav‰ ÔÈ‡≈«ƒƒ¿«¿ƒ¿ƒ«¿»»¿ƒ∆≈
‰·„ Ôa¯˜ ÔÈ‡È·Ó ¯eav‰49elÙ‡ ,Ïlt˙È ‡ÏÂ . «ƒ¿ƒƒ»¿«¿»»¿…ƒ¿«≈¬ƒ

,‰·„ ˙Á‡Â ÌBi‰ ˙·BÁ ˙Á‡ :ÌÈzL ÛÒeÓ ,„ÈÁÈ»ƒ»¿«ƒ««««¿««¿»»
ÛÒeÓ Ôa¯˜ ÔÈ·c˙Ó ÔÈ‡L ÈÙÏ50ÌÈB‡b‰ ÔÓ LÈÂ . ¿ƒ∆≈ƒ¿«¿ƒ»¿«»¿≈ƒ«¿ƒ

˙B˙aLa ‰·„ ˙lÙz Ïlt˙‰Ï ¯eÒ‡L ,‰¯B‰L ÈÓƒ∆»∆»¿ƒ¿«≈¿ƒ«¿»»¿«»
‡l‡ ,‰·„ Ô‰a ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡L ÈÙÏ ,ÌÈ·BË ÌÈÓÈÂ¿»ƒƒ¿ƒ∆≈«¿ƒƒ»∆¿»»∆»

„·Ïa ÌBi‰ ˙·BÁ51. ««ƒ¿»

הם.49) חובה קרבינות הציבור, קרבינות אלא 50)שכל
סג). ברכות הרי"ף, (דעת הציבור מטעם חובה בא היה
מוסף  להתפלל אסור זה טעם בלי גם הראב"ד, ולדעת
(ברכות  היום" כל אדם ויתפלל "הלואי אמרו: שלא בנדבה,
תפילת  שהיא חול של שמונהֿעשרה בתפילת אלא כא.),
בה  ולהוסיף לכופלה הוא יכול לפיכך ותחנונים, רחמים
הודאה  אלא שאינה ויוםֿטוב שבת בתפילת אבל בקשות;
תהא  שלא ולהודות, ולחזור להודות אסור ודאי - לה' ושבח
והפירות. המצוות ברכות בכל וכן לבטלה. ברכתו

האדם 51) שיהא "צריך ד): (כלל בתשובותיו הרא"ש וכתב
לכוין  שיוכל בדעתו, ואמיד וזהיר וזריז עצמו את מכיר
עולות  לב נדיב בו: קוראים אז - סוף ועד מראש בתפלתו
- יפה לכוין יכול אין אם אבל לא); כט, הימיםֿב (דברי
והלואי  יא). א, (ישעיה זבחיכם רוב לי למה בו: קרינן
וכן  ליום". הקבועות תפילות בשלש יפה לכוין שיוכל

ס"ד. ק"ז, סימן או"ח ערוך' ב'שולחן להלכה הוסכם

ה'תשפ"א  תמוז כ"ה שני יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
מתי 1) (הביננו) קצרה תפילה תקנוה; למה המינים ברכת

וכל  טובים, וימים שבתות תפילות סדר בה; יוצאים
השנה. מאורעות

.‡Ï‡ÈÏÓb Ôa¯ ÈÓÈa2ÔÈÒB¯B˜Èt‡‰ ea¯3,Ï‡¯NÈa ƒ≈«»«¿ƒ≈«»∆ƒƒ¿ƒ¿»≈
Ï‡¯NÈÏ ÌÈ¯ˆÓ eÈ‰Â4È¯Á‡Ó ·eLÏ Ô˙B‡ ÔÈ˙ÈÒÓe ¿»¿≈ƒ¿ƒ¿»≈¿ƒƒ»»≈«¬≈

BfL ‰‡¯L ÔÂÈÎÂ .ÌM‰5Ì„‡ŒÈa ÈÎ¯ˆ ÏkÓ ‰ÏB„‚ «≈¿≈»∆»»∆¿»ƒ»»¿≈¿≈»»
˙È·e ‡e‰ „ÓÚ -6‰È‰zL ˙Á‡ ‰Î¯a ÔÈ˜˙‰Â BÈc- »«≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»»««∆ƒ¿∆

Ú·˜Â ,ÔÈÒB¯B˜Èt‡‰ „a‡Ï ÌM‰ ÈÙlÓ ‰Ï‡L d·»¿≈»ƒƒ¿≈«≈¿«≈»∆ƒƒ¿»«
‰lÙza d˙B‡7e‡ˆÓ .Ïk‰ ÈÙa ‰Îe¯Ú ‰È‰zL È„k , »«¿ƒ»¿≈∆ƒ¿∆¬»¿ƒ«…ƒ¿¿

‰¯NÚŒÚLz - ‰lÙzaL ˙BÎ¯a‰ Ïk8.˙BÎ¯· »«¿»∆«¿ƒ»¿«∆¿≈¿»

הוא 2) - הדורות" "סדר ובעל "היוחסין" ספר בעל לדעת
חכמי  לדעת אולם הזקן. הלל של בנו בן הזקן גמליאל רבן
אחר  שחי דיבנה השני גמליאל רבן הוא - האחרונים ישראל

הזקן. גמליאל רבן של נכדו והיה כנוסח 3)החורבן,
"המינים". הראשונים ונוסח האחרונים; הדפוסים
והדת  האמת מדרך שנטו ידועה כת "בני הם - וה"מינים"

לעצמם: וקראום:ÌÈÈÓ‡Óוקראו המלה קטעו וחז"ל ,
ÌÈÈÓ וכן (הערוך). שונים ממינים מינים ביניהם יש כי ,

:(31 עמוד והעבודה" התפילה ("תולדות בספר כתוב
ואפיקורסות: כפירה מיני כל כוללים ו'מינות' 'מין' "השמות
אליהו  רבי והמדקדק בהם". וכיוצא 'בייתוסים' 'צדוקים',
היו  ואפיקורס מין יאמר: פקר) ערך ("תשבי", בספרו בחור
נקראים  ותלמידיהם ודת, אמונה בעלי היו שלא אנשים שני
כמו: מינים, אומרים: ויש ואפיקורסים. מינים שמם: על
ישראל"). ("עבודת באמונה הממאנים י) יג, (ירמיה מאנים
ז). הלכה ג, פרק תשובה (הלכות ראה למיניהם המינים על

הרומי.4) השלטון אצל ודילטוריא מלשינות ידי על
הזאת.5) הצרה שביבנה.6)הרחקת ישראל חכמי
השתים 7) הברכה תקווה", תהי אל "ולמלשינים ברכת היא

המינים" "ברכת ונקראת: עשרה שמונה שבתפילת עשרה
כח:). על 8)(ברכות עשרה" "שמונה אותה: קוראים ואנו
תחילתה. שם

.·‰¯NÚŒÚLz Ì„‡ Ïlt˙Ó ÌBÈ ÏÎaL ‰lÙz ÏÎa¿»¿ƒ»∆¿»ƒ¿«≈»»¿«∆¿≈
ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .¯„q‰ ÏÚ el‡ ˙BÎ¯·9? ¿»≈««≈∆«∆¿»ƒ¬ƒ

˙eÎÓ BzÚ„ ‡ˆnLk10Ï·‡ .˙B¯˜Ï ¯‰Óz BBLÏe ¿∆»»«¿¿À∆∆¿¿«≈ƒ¿¬»
˜eÁ„Â „e¯Ë ‰È‰ Ì‡11Ïlt˙‰Ó BBLÏ ‰¯ˆwL B‡ , ƒ»»»¿»∆»¿»¿≈ƒ¿«≈

Ïk ÔÈÚÓ ˙Á‡ ‰Î¯·e ,˙BBL‡¯ LÏL Ïlt˙È -ƒ¿«≈»ƒ¿»»««≈≈»
˙BiÚˆÓ‡‰12B˙·BÁ È„È ‡ˆÈÂ ,˙BB¯Á‡ LÏLÂ ,13. »∆¿»ƒ¿»«¬¿»»¿≈»

שהן.9) כמו כולן אותן אדם צלולה 10)שיתפלל שהיא
ולכוון. להתרכז יכול יכול 11)והוא ואינו קצרה שרוחו

הכוללת 12)לכוון. כלומר: בתכנה, להן דומה שהיא
האמצעיות. הברכות עשרה שלוש כל של תמציתן

כט.).13) (ברכות

.‚:˙BiÚˆÓ‡‰ Ïk ÔÈÚÓ ewzL ‰Î¯a‰ È‰BÊÂ¿ƒ«¿»»∆ƒ¿≈≈»»∆¿»ƒ
EÈÎ¯c ˙‡ ˙Ú„Ï eÈ‰Ï‡ ÈÈ eÈ·‰"14˙‡ ÏBÓe , ¬ƒ≈¿»¡…≈»««∆¿»∆∆

E˙‡¯ÈÏ e··Ï15ÁÏÒÏ ,16ÌÈÏe‡b ˙BÈ‰Ï eÏ ‰È‰ .17, ¿»≈¿ƒ¿»∆ƒ¿…«¡≈»ƒ¿¿ƒ
·B‡ÎnÓ e˜Á¯18eM„Â ,19˙B‡a ekLÂ20,Eˆ¯‡ «¬≈ƒ«¿¿«¿≈¿«¿≈ƒ¿«¿∆

Úa¯‡Ó ÌÈˆeÙe21ÌÈÚBz‰Â ,ıa˜z22EzÚ„a ¿ƒ≈«¿«¿«≈¿«ƒ¿«¿¿
eËÙMÈ23E„È ÛÈz ÌÈÚL¯‰ ÏÚÂ ,24ÌÈ˜Ècˆ eÁÓNÈÂ , ƒ»≈¿«»¿»ƒ»ƒ»∆¿ƒ¿¿«ƒƒ

EÏÎÈ‰ Ôew˙·e E¯ÈÚ ÔÈ·a25„Â„Ï Ô¯˜ ˙ÁÈÓˆ·e ¿ƒ¿«ƒ∆¿ƒ≈»∆ƒ¿ƒ«∆∆¿»ƒ
¯ ˙ÎÈ¯Ú·e Ec·Ú26‡¯˜ Ì¯Ë .EÁÈLÓ ÈLÈ Ô·Ï «¿∆«¬ƒ«≈¿∆ƒ«¿ƒ∆∆∆ƒ¿»

È‡Â e‡¯˜È Ì¯Ë ‰È‰Â' :¯Ó‡pL ¯·ck ,‰Ú˙ ‰z‡«»«¬∆«»»∆∆¡«¿»»∆∆ƒ¿»«¬ƒ
‡e‰ ‰z‡ Èk .'ÚÓL‡ È‡Â ÌÈ¯a„Ó Ì‰ „BÚ ,‰Ú‡∆¡∆≈¿«¿ƒ«¬ƒ∆¿»ƒ«»

‰˜eˆ ÏkÓ ÏÈvÓe ‰„Bt ,˙Ú ÏÎa ‰BÚ27‰z‡ Ce¯a . ∆¿»≈∆«ƒƒ»»»«»
."‰lÙz ÚÓBL ,ÈÈ¿»≈«¿ƒ»

דעת".14) לאדם חונן "אתה ברכת כנגד כנגד 15)מכוונת
לתורתך". אבינו לנו".16)"השיבנו "סלח כנגד

ישראל".17) "גואל ברכת  "רפאנו".18)כנגד כנגד
ה).19) כג, (תהילים ראשי בשמן דישנת לשון 20)מלשון:

"ברך  ברכת כנגד ב), כג, (שם ירביצני דשא בנאות כמו: נווה,
גדול 21)עלינו". בשופר "תקע כנגד הארץ, כנפות

ונשפטים 22)לחרותינו". הגויים בין התועים ישראל הם
כתורתך. לא אשר במשפטים מלכיהם ידי רצון 23)על יהי

סימן  יוסף" ("בית התורה משפטי שהם דעתך, על שיישפטו
כבראשונה". שופטנו "השיבה ברכת כנגד והיא ק"י),

עליהם 24) ידי את מניף הנני מלשון: כרשעתם, לייסרם
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תקווה". תהי אל "ולמלשינים ברכת כנגד והוא יג). ב, (זכריה
עירך".25) ולירושלים הצדיקים", "על הברכות: כנגד
למשיחי 26) נר ערכתי לדוד קרן אצמיח שם הכתוב: כלשון

סמל  - ונר והחוזק; השילטון סמל - קרן יז), קלב, (תהילים
(תהילים  הרד"ק פירוש ראה לעמו. מאיר המלך כי המלכות,

דוד". צמח "את כנגד והיא קולנו".27)שם), "שמע כנגד

.„ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na28Ï·‡ ;‰nÁ‰ ˙BÓÈa ? «∆¿»ƒ¬ƒƒ««»¬»
CÈ¯vL ÈtÓ ,'eÈ·‰' Ïlt˙Ó BÈ‡ ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈaƒ«¿»ƒ≈ƒ¿«≈¬ƒ≈ƒ¿≈∆»ƒ

‰Ï‡L ¯ÓBÏ29ÌÈM‰ ˙k¯·a30˙B˙aL È‡ˆBÓa ÔÎÂ . «¿≈»¿ƒ¿««»ƒ¿≈¿»≈«»
CÈ¯vL ÈtÓ ,'eÈ·‰' Ïlt˙Ó BÈ‡ ÌÈ·BË ÌÈÓÈÂ¿»ƒƒ≈ƒ¿«≈¬ƒ≈ƒ¿≈∆»ƒ

‰Ïc·‰ ¯ÓBÏ31.'˙Úc‰ ÔBÁ'a ««¿»»¿≈«»«

"הביננו".28) בתפילת תפילה חובת ידי היא 29)שיוצאים
לברכה". ומטר טל "ותן הגשם: על ברכת 30)הבקשה היא

עלינו". המדברת 31)"ברך חוננתנו", "אתה תפילת היא
את  אלה: שתי את ולכלול וכו'. לחול קודש בין ה' בהבדלת
חז"ל  אמרו "הביננו" בתפילת וה"הבדלה" "השאלה"
רגילה  בלתי תפילה שהיא מפני אפשר, שאי כט.) (ברכות
ידי  על המתפלל יתבלבל שמא - הדחק בשעת רק שמתפללים

ויטעה. זו הכללה

.‰ÌÈ·BË ÌÈÓÈ·e ˙B˙aL·e32˙BÎ¯a Ú·L Ïlt˙Ó , ¿«»¿»ƒƒƒ¿«≈∆«¿»
ÌBi‰ B˙B‡ ÏL ˙BlÙz Úa¯‡Ó ‰lÙ˙e ‰lÙz ÏÎa33: ¿»¿ƒ»¿ƒ»≈«¿«¿ƒ∆«

˙ÈÚˆÓ‡ ‰Î¯·e ,˙BB¯Á‡ LÏLÂ ,˙BBL‡¯ LÏL»ƒ¿»«¬¿»»∆¿»ƒ
ÌBi‰ B˙B‡ ÔÈÚÓ34‰Î¯·a ÔÈÓ˙BÁ ˙B˙aMa . ≈≈«««»¿ƒƒ¿»»

Lc˜Ó' da Ì˙BÁ ÌÈÏ‚¯·e ,'˙aM‰ Lc˜Ó' ˙ÈÚˆÓ‡∆¿»ƒ¿«≈««»»¿»ƒ≈»¿«≈
'ÌÈpÓf‰Â Ï‡¯NÈ35- ·BËŒÌBÈÂ ˙aL ‰È‰ Ì‡Â . ƒ¿»≈¿«¿«ƒ¿ƒ»»«»¿

Ï‡¯NÈÂ ˙aM‰ Lc˜Ó' :da ÌÈÓ˙BÁ36.'ÌÈpÓf‰Â ¿ƒ»¿«≈««»¿ƒ¿»≈¿«¿«ƒ
,ı¯‡‰ Ïk ÏÚ CÏÓ' :da ÔÈÓ˙BÁ ‰M‰ŒL‡¯a¿…«»»¿ƒ»∆∆«»»»∆

'ÔB¯kf‰ ÌBÈÂ Ï‡¯NÈ Lc˜Ó37Ì˙BÁ ,˙aL ‰È‰ Ì‡Â . ¿«≈ƒ¿»≈¿«ƒ»¿ƒ»»«»≈
ÌBÈÂ Ï‡¯NÈÂ ˙aM‰ Lc˜Ó ,ı¯‡‰ Ïk ÏÚ CÏÓ' :da»∆∆«»»»∆¿«≈««»¿ƒ¿»≈¿

.'ÔB¯kf‰«ƒ»

הם.32) ושמחה מנוחה ימי באשר ובקשה, תחינה ימי שאינם
ח).33) הלכה א, (פרק לעיל היום.34)כמבואר מעניין
המועדים 35) שכל מפני - זמנים ונקראים: המועדים, הם

האביב; בזמן - הפסח חג ידועים: בזמנים תלויים שבתורה
האסיף  בזמן - הסוכות חג חיטים; קציר בזמן - השבועות חג
לשל  ישראל קדושת והקדים בא). פרשת סוף בחיי, (רבינו
של  בקדושתם תלוייה הזמנים שקדושת מפני - זמנים
השנה  (ראש ששנינו כמו אותם. מקדש דין שבית ישראל:
אתם  תקראו אשר ה' מועדי אלה כתוב: ט) משנה ב, פרק
תקראו, אּתם אשר אלו" אלא מועדות לי "אין - ו') ֶַ(חסר
רבינו  לשון וזה (ברטנורא). הכתוב תלה דין בית ובקריאת
מסור  הדבר "שאין י): הלכה ב, פרק החודש קידוש (הלכות
לסמוך  ציווה הוא המועדות לשמור שציווה ומי להם; אלא

לקדושת 36)עליהם". השבת קדושת כאן ומקדימין
מששת  מאז וקיימת עומדת השבת שקדושת מפני - ישראל

בראשית  Ï‡¯˘Èימי Ï˘ Ì˙˘Â„˜· ‰ÈÈÂÏ˙ ‰È‡Â שהם ,
יז.). (ביצה דין בית קביעות ידי על (מסכת 37)יקדשוה

מתפללים  אנו הזה ביום כי ה), הלכה י"ט, פרק סופרים

השנה  (ראש לטובה הקדושֿברוךֿהוא לפני זיכרוננו שיעלה
טז.).

.ÂÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na38˙È¯ÁLÂ ˙È·¯Ú ˙lÙ˙a ? «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿ƒ««¿ƒ¿«¬ƒ
‰M‰ŒL‡¯ ÏL ÔÈÙÒen‰ ˙lÙz Ï·‡ ,‰ÁÓeƒ¿»¬»¿ƒ««»ƒ∆…«»»
LÏLÂ ,˙BBL‡¯ LÏL :˙BÎ¯a ÚLz Ïlt˙Óƒ¿«≈≈«¿»»ƒ¿»
ÔÓ ‰BL‡¯ .˙BiÚˆÓ‡ LÏLÂ ,ÌBÈ Ïk ÏL ˙BB¯Á‡«¬∆»¿»∆¿»ƒƒ»ƒ

˙BiÎÏÓ dÈÚ ,˙BiÚˆÓ‡‰39˙BB¯ÎÊ - ‰iL ;40; »∆¿»ƒƒ¿»»«¿À¿ƒ»ƒ¿
˙B¯ÙBL - ˙ÈLÈÏL41Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎa Ì˙BÁÂ . ¿ƒƒ»¿≈¿»««≈∆

dÈÚÓ42. ≈ƒ¿»»

בלבד.38) ברכות שבע השנה בראש שמתפללים
באי 39) שכל שדי: במלכות עולם תיקון על שמתפללים

מלכותו. עול את עליהם יקבלו בזיכרון 40)עולם שניזכר
לפניו. וממקראות 41)טוב לחירותינו. גדול בשופר שיתקע

וסמוך  כב), כג, (ויקרא אלוקיכם ה' אני כתוב: זאת, דרשו
והעברת  כד) (שם, וגו' תרועה זיכרון השביעי..., בחודש לזה:
אלו: - אלוקיכם" ה' "אני ט), כה, (שם תרועה שופר
תרועה" "שופר זיכרונות; אלו: - תרועה" "זיכרון מלכויות;
פרק  השנה ראש ירושלמי לב, השנה (ראש שופרות אלו: -

ח). הלכה על 42)ג, מלך ה' אתה ברוך - מלכויות חתימת
הברית; זוכר ה' אתה ברוך - זיכרונות חתימת וכו'; הארץ כל
לקמן  ראה תרועה. שומע ה' אתה ברוך - שופרות חתימת

השנה,). כל תפילות ("סדר

.ÊLÓÁÓ ‰lÙz ÏÎa Ïlt˙Ó ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈa43 ¿«ƒƒƒ¿«≈¿»¿ƒ»≈»≈
˙BÎ¯a Ú·L ˙BlÙz44LÏLÂ ,˙BBL‡¯ LÏL : ¿ƒ∆«¿»»ƒ¿»

˙Á‡ ÏÎa Ì˙BÁÂ ;ÌBi‰ ÔÈÚÓ ˙BiÚˆÓ‡Â ,˙BB¯Á‡«¬¿∆¿»ƒ≈≈«¿≈¿»««
ÌBÈÂ Ï‡¯NÈ Lc˜Ó ,ı¯‡‰ Ïk ÏÚ CÏÓ' :Ô‰Ó≈∆∆∆«»»»∆¿«≈ƒ¿»≈¿

'ÌÈ¯etk‰45ÏÎa Ì˙BÁ - ˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁ Ì‡Â . «ƒƒ¿ƒ»ƒ¿¿«»≈¿»
˙aM‰ Lc˜Ó ,ı¯‡‰ Ïk ÏÚ CÏÓ' :Ô‰Ó ‰lÙz¿ƒ»≈∆∆∆«»»»∆¿«≈««»

.'ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ Ï‡¯NÈÂ¿ƒ¿»≈¿«ƒƒ

מוסף,43) שחרית, כיפורים, יום בליל ערבית תפילת והן
ונעילה. פז:).44)מנחה (פרק 45)(יומא סופרים מסכת
ו). הלכה י"ט,

.Á‰L Ïk ÏL ÌBˆ ÌBÈa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»»
,‰LÂ˙lÙz Ïlt˙Ó Ï·Bi‰ ˙L ÏL ÌBˆ ÌBÈa Ï·‡ ¿»»¬»¿∆¿««≈ƒ¿«≈¿ƒ«

ŒL‡¯ ÛÒeÓa Ïlt˙‰L BÓk ,˙BÎ¯a ÚLz ÌÈÙÒen‰«»ƒ≈«¿»¿∆ƒ¿«≈¿«…
ÔÓˆÚ ˙BÎ¯a‰ Ô˙B‡ Ì‰Â ;‰M‰46‡ÏÂ ˙BÁÙ ‡Ï , «»»¿≈»«¿»«¿»…»¿…

Ï·Bi‰L ÔÓÊa ‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈÏÏt˙Ó ÔÈ‡Â .¯˙BÈ≈¿≈ƒ¿«¿ƒ»∆»ƒ¿«∆«≈
‚‰B47. ≈

לתקיעה 46) השנה לראש היובל "שווה ששנינו: כמו
שופר  והעברת ביובל: נאמר כו:). השנה (ראש ולברכות"
הכיפורים  ביום לחודש בעשור השביעי בחודש תרועה
שהרי  השביעי, בחודש לומר תלמוד שאין ט) כה, (ויקרא
כל  לך: לומר - השביעי בחודש הכיפורים שיום כבר נאמר
הוי  השביעי, בחודש שהוא השנה בראש עושה שאתה מה
ושופרות  זיכרונות מלכויות, כאן מה לחודש: בעשור עושה
השנה  ראש (ירושלמי ושופרות זיכרונות מלכויות, כאן אף -

ה). הלכה ג, יושבים 47)פרק ישראל שבטי כשכל - והוא
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וחצי  גד ראובן, גלות לפני ראשון בית בימי כגון: בארץ,
היובל, פסק שאז כו) ה, (דבריֿהימיםֿא מנשה שבט

בארץ דרור וקראתם È·˘ÂÈ‰שנאמר: ÏÎÏ,(י כה, (ויקרא
ולא  עליה, יושביה שכל בזמן לב:): (ערכין חז"ל ואמרו
שמיטה  הלכות תורה, (משנה ראה מקצתם. שגלו בזמן

ח). הלכה י, פרק ויובל

.Ë‰Î¯·Ï Ì„˜ Á˙Bt ˙BlÙz‰Ó ‰lÙz ÏÎa¿»¿ƒ»≈«¿ƒ≈«…∆ƒ¿»»
'E˙l‰z „ÈbÈ ÈÙe ÁzÙz È˙ÙN ÈÈ' :‰BL‡¯48. ƒ»¿»¿»«ƒ¿»ƒ«ƒ¿ƒ»∆
ÔBˆ¯Ï eÈ‰È' :¯ÓB‡ ‰lÙz‰ ÛBÒa Ì˙BÁ ‡e‰LÎe49 ¿∆≈¿«¿ƒ»≈ƒ¿¿»

ÂÈ¯BÁ‡Ï „ÚBˆ CkŒ¯Á‡Â ,'B‚Â 'ÈÙ È¯Ó‡50. ƒ¿≈ƒ¿¿««»≈«¬»

זבח 48) תחפוץ לא "כי שלאחריו והמקרא יח), נא, (תהילים
קרבן  שאין במזיד שעשה עוון על היא דוד תפילת ואתנה".
פיו  עם שיהא לה' התפלל והוא שבע. בת עוון - עליו מכפר
לפניו  לרצון תעלה שתפילתו כדי שידבר, מה להורותו
שיכפרו  וקרבינות מזבח לנו שאין אנו וגם עוונו. ויכופר
ממנו  לבקש אלה דוד בדברי תפילתנו את פותחים בעדינו,
א). פרק לברכות יונה רבינו פי (על התפילה בכוונת סיוע
שמונה  לתפילת ישראל" "גאל ברכת בין הפסק זה ואין
הוא  הרי בתפילה לאמרו קבועוהו שחכמינו כיוון עשרה,

ט:). (ברכות ארוכה כתפילה טו),49)נידון יט, (תהילים
שני  כי - פרקים עשר שמונה אחר אמרו שדוד ומתוך
גויים" רגשו ו"למה האיש" "אשרי הראשונים: הפרקים
תיקנוהו  - נחשבים לאחד בו" חוסי כל ב"אשרי המסיים
(ברכות, התפילה ברכות עשרה שמונה אחרי לאמרו חכמינו

נג:).50)שם). (יומא פסיעות שלוש

.È,˙È·¯Ú Ïlt˙Ó „ÚBÓŒÏLŒBlÁ·e ÌÈL„ÁŒÈL‡¯a¿»≈√»ƒ¿À∆≈ƒ¿«≈«¿ƒ
,ÌÈÓi‰ ¯‡Lk ˙BÎ¯· ‰¯NÚŒÚLz ,‰ÁÓe ˙È¯ÁL«¬ƒƒ¿»¿«∆¿≈¿»ƒ¿»«»ƒ

'‰„B·Ú'a ¯ÓB‡Â51‰ÏÚÈ eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡' : ¿≈»¬»¡…≈≈…≈¬≈«¬∆
˙lÙz Ïlt˙Ó ,„ÚBÓŒÏLŒBlÁa ,ÛÒeÓa .'‡B·ÈÂ¿»¿»¿À∆≈ƒ¿«≈¿ƒ«

ÛÒen‰52ÌÈL„ÁŒÈL‡¯·e .·BËŒÌBÈa Ïlt˙nL BÓk «»¿∆ƒ¿«≈¿¿»≈√»ƒ
LÏLÂ ,˙BBL‡¯ LÏL :˙BÎ¯a Ú·L Ïlt˙Óƒ¿«≈∆«¿»»ƒ¿»

ÔÈÚÓ ˙ÈÚˆÓ‡Â ,˙BB¯Á‡53Ì˙BÁÂ ,L„ÁŒL‡¯ Ôa¯˜ «¬¿∆¿»ƒ≈≈»¿«……∆¿≈
'ÌÈL„Á ÈL‡¯Â Ï‡¯NÈ Lc˜Ó' ‰a54. »¿«≈ƒ¿»≈¿»≈√»ƒ

רצה.51) בחול 52)בברכת שהקריבו מוסף קרבן כנגד
כד.). (שבת מט.).54)מעניין.53)המועד (ברכות

.‡ÈL„ÁŒL‡¯ ÔÎÂ ,„ÚBÓŒÏLŒBlÁa ‰ÏÁL ˙aL«»∆»»¿À∆≈¿≈……∆
‰ÁÓe ˙È¯ÁLÂ ˙È·¯Ú Ïlt˙Ó - ˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL∆»ƒ¿¿«»ƒ¿«≈«¿ƒ¿«¬ƒƒ¿»
'‡B·ÈÂ ‰ÏÚÈ' ¯ÓB‡Â ,˙B˙aM‰ ¯‡Lk ˙BÎ¯a Ú·L∆«¿»ƒ¿»««»¿≈«¬∆¿»

˙ÈÚˆÓ‡ ‰Î¯·a ÏÈÁ˙Ó ÛÒeÓa .‰„B·Úa55ÔÈÚa «¬»¿»«¿ƒƒ¿»»∆¿»ƒ¿ƒ¿«
ÌÈÏLÓe ,˙aL56ÌBi‰ ˙M„˜ ¯ÓB‡Â ,˙aL ÔÈÚa «»«¿ƒ¿ƒ¿««»¿≈¿À««

Lc˜Ó' :ÌÈL„ÁŒÈL‡¯a da Ì˙BÁÂ ,‰Î¯a ÚˆÓ‡a¿∆¿«¿»»¿≈»¿»≈√»ƒ¿«≈
'ÌÈL„Á ÈL‡¯Â Ï‡¯NÈÂ ˙aM‰57„ÚBÓŒÏLŒBlÁ·e , ««»¿ƒ¿»≈¿»≈√»ƒ¿À∆≈

˙BÈ‰Ï ÏÁL ·BËŒÌBÈa Ì˙BÁ ‡e‰L BÓk ,da Ì˙BÁ≈»¿∆≈¿∆»ƒ¿
.˙aLa¿«»

יצרת...55) "אתה שמתחיל: ראשֿחודש, בשבת כגון,
השביעי". ביום מלאכתך בשל 56)כילית חותם שהוא לא

כגון  שבת של עניין איזה הברכה בסוף שאומר אלא שבת,

הברכה  בסוף אומר הוא וכן וכדומה. במלכותך" "ישמחו
יז., (ביצה הודעת" להם קדשך "ושבת החתימה: לפני

הכסףֿמשנה). מט.).57)וכפירוש (ברכות

.·ÈÏlt˙Ó ,˙aLa „Á‡a ˙BÈ‰Ï ÏÁL ·BËŒÌBÈÂ¿∆»ƒ¿¿∆»¿«»ƒ¿«≈
eÚÈ„BzÂ" :‰ÏÈla ˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯·a58E˜„ˆ ÈËtLÓ ƒ¿»»¿ƒƒ««¿»«ƒ≈ƒ¿¿≈ƒ¿∆

eÈ‰Ï‡ ÈÈ eÏŒÔzzÂ .EBˆ¯ ÈwÁ ˙BNÚÏ e„nÏzÂ«¿«¿≈«¬À≈¿∆«ƒ∆»¿»¡…≈
„ÚBÓ „B·Îe ˙aL ˙M„˜59Ï‚¯‰ ˙‚È‚ÁÂ60ÔÈa . ¿À««»¿≈«¬ƒ«»∆∆≈

zÏc·‰ ·BË ÌBÈ ˙M„˜Ï ˙aL ˙M„˜61ÌBÈ ˙‡Â , ¿À««»ƒ¿À«ƒ¿«¿»¿∆
zLc˜‰ ‰NÚn‰ ÈÓÈ ˙LMÓ ÈÚÈ·M‰62zÏc·‰Â) «¿ƒƒƒ≈∆¿≈««¬∆ƒ¿«¿»¿ƒ¿«¿»

E˙M„˜a Ï‡¯NÈ EnÚ ˙‡ zLc˜‰Â63ÈÈ eÏŒÔzzÂ .( ¿ƒ¿«¿»∆«¿ƒ¿»≈ƒ¿À»∆«ƒ∆»¿»
ÔBNNÏ ÌÈpÓÊe ÌÈbÁ ,‰ÁÓNÏ ÌÈ„ÚBÓ eÈ‰Ï‡¡…≈¬ƒ¿ƒ¿»«ƒ¿«ƒ¿»
Ïk ÏL ·BËŒÌBÈŒÈ‡ˆBÓ·e ˙aLŒÈ‡ˆBÓ·e ."'eÎÂ¿¿»≈«»¿»≈∆»

'ÔBÁ ‰z‡'a ÏÈc·Ó ‰M‰64‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , «»»«¿ƒ¿«»≈««ƒ∆
ÒBk‰ ÏÚ ÏÈc·Ó65. «¿ƒ««

לג:).58) ומצוה 59)(ברכות מלאכה, בעשיית שאסור
בזה. וכיוצא נקייה בכסות שלמי 60)לכבדו הקרבת היא

החג. בימי צרכי 61)חגיגה מלאכת מותרת טוב שביום
מלאכה  כל ובשבת ובישול, אפייה כגון: נפש", "אוכל

נפש". "אוכל מלאכת ואף ברך 62)אסורה, כן על ככתוב:
הרא"ש  ולדעת יא). כ, (שמות ויקדשהו השבת יום את ה'
עצרת", "שמיני לחג בזה הכוונה י"א). אות י, פרק (פסחים
סוכות. של המועד חול ימי לששת השביעי היום שהוא
האבד" "דבר מלאכת מותרת שבהם בזה: מהם הוא וקדוש
האבד". "דבר גם אסורה. עבודה מלאכת כל ובו

מובדלים 63) והלויים מהלויים, מובדלים שהכהנים
שבט  קדושת בין הבדל יש עצמם שבישראל הרי מישראל.

שם). ובתוספות קד. (פסחים י"ח.64)לשבט שבתפילת
בין  להבחין יודע שהחכם - בחכמה תלוייה שהבדלה ומפני
היא  חכמה, בברכת קבעוה - לטהור טמא ובין לחול קודש
(ברכות  בירושלמי אמרו וכן לג.). (ברכות הדעת" "חונן
מניין"? הבדלה - דעת אין "אם ב) הלכה ה, פרק

לאמרה 65) הייתה הגדולה כנסת אנשי בימי התקנה שעיקר
ולא  היו, שעניים מפני הכוס על תיקנוה ולא תפילה; בשעת
על  גם לומר תיקנוה - וכשהעשירו יין; לקנות בידם היה
ויענו  שישמעוה הבית ואנשי התינוקות בה לזכות כדי הכוס,

שם). (ירושלמי, אחריה אמן

.‚ÈÏÚ' :'‰‡„B‰'a ÔÈÙÈÒBÓ ÌÈ¯eÙ·e ‰kÁa«¬À»¿ƒƒƒ¿»»«
'ÌÈqp‰66ÏÚ' ¯ÈkÊÓ - ‰kÁa ˙BÈ‰Ï ‰ÏÁL ˙aL . «ƒƒ«»∆»»ƒ¿«¬À»«¿ƒ«

˙BlÙz ¯‡La ¯ÈkÊnL BÓk ,ÛÒeÓa 'ÌÈqp‰67. «ƒƒ¿»¿∆«¿ƒƒ¿»¿ƒ

כד.).66) לחנוכה,67)(שבת מוסף שאין פי על אף
זאת  בכל זו, תפילה לידי בא היה לא השבת יום ואלמלא
מכל  לשנות שלא במוסף, גם חנוכה של להזכיר מחוייבים

(שם). היום תפילות שאר

.„È‰pÚ˙‰L „ÈÁÈ elÙ‡ ,˙ÈÚz‰ ÈÓÈa68ÛÈÒBÓ , ƒ≈««¬ƒ¬ƒ»ƒ∆ƒ¿«»ƒ
'‰lÙz ÚÓBL'a69d¯ÓB‡ ¯eaˆŒÁÈÏLe .'eÎÂ 'eÚ' : ¿≈«¿ƒ»¬≈¿¿ƒ«ƒ¿»

:da Ì˙BÁÂ ,'‡ÙB¯'Ï 'Ï‡Bb' ÔÈa dÓˆÚ ÈÙa ‰Î¯a¿»»ƒ¿≈«¿»≈≈¿≈¿≈»
‰¯ˆ ˙Úa ‰BÚ‰'70Ïlt˙Ó ‡ˆÓÂ ;'(ÚÈLBÓe) »∆¿≈»»ƒ«¿ƒ¿»ƒ¿«≈

‰B·'a ÔÈÙÈÒBÓ ·‡a ‰ÚL˙a .˙BÎ¯a ÌÈ¯NÚ∆¿ƒ¿»¿ƒ¿»¿»ƒƒ¿≈
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ÌÁ¯' :'ÌÈÏLe¯È71EnÚ Ï‡¯NÈ ÏÚÂ eÈÏÚ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ¿»»ƒ«≈¿»¡…≈»≈¿«ƒ¿»≈«∆
.'eÎÂ '‰Ï·‡‰ ¯ÈÚ‰ ÏÚÂ E¯ÈÚ ÌÈÏLe¯È ÏÚÂ¿«¿»«ƒƒ∆¿«»ƒ»¬≈»¿

וכדומה.68) חלום תענית להתענות עליו היא 69)שקיבל
ואין  תפילה". ב"שומע בה שחותם קולנו" "שמע תפילת
לשליח  כמו נוספת מיוחדת ברכה לו שיקבעו חשוב היחיד

יג:). (תענית הלכה 70)ציבור ב, פרק (תענית ירושלמי
"נחם",71)ב). שלפנינו התפילה ובנוסח (שם), ירושלמי

המתחיל: דיבור ברש"י מח: (ברכות ראה הך. והיינו
סימן  חיים אורח יוסף" ב"בית (הובא והריטב"א "ובשבת").
אותה  אומרים המאורע דמשום כיוון "דעתי, כותב: תקנ"ז)
ערבית  היום: תפילות בכל לאומרה צריך הירושלמי, פי על
שמתו  כ'מי שהוא ושחרית שבערבית אלא ומנחה, שחרית
ולמנחה  'רחם': אומרים: בנחמה ואינו לפניו' מוטל

למי שדומה 'נחם', נוהגים ˘˜·¯אומרים: ואנו מתו".
תמה  וכבר בלבד. מנחה בתפילת באב בט' זו תפילה לומר
מזכירים  אנו אין למה ל"ד) אות ד, פרק (תענית הרא"ש
שמזכירים  כשם באב, תשעה של התפילות בכל אותה
ממוסף)? (חוץ חודש ראש תפילות בכל ויבוא" "יעלה
ששנינו  מה פי על המנהג מצדיק ז"ל קארו יוסף ורבינו
הציתו  לחשיכה סמוך שבתשיעי כט.): (תענית בברייתא
מזכירין  שעה באותה הלכך וכו' המקדש בית את האויבים
תנחומיה  על ומתפללים ואבליה ירושלים שפלות במנחה

תקנ"ז).(בית  סימן חיים אורח יוסף

.ÂË‰iL ‰Î¯·a ¯ÓB‡ ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈ Ïk72„È¯BÓ' »¿«¿»ƒ≈ƒ¿»»¿ƒ»ƒ
‰nÁ‰ ˙BÓÈ·e ,'ÌLb‰73'Ïh‰ „È¯BÓ' -74È˙ÓÈ‡Ó . «∆∆ƒ««»ƒ«»≈≈»«

ŒÌBÈ ÏL ÔÈÙÒen‰ ˙lÙzÓ ?'ÌLb‰ „È¯BÓ' ¯ÓB‡≈ƒ«∆∆ƒ¿ƒ««»ƒ∆
‚Á ÏL ÔB¯Á‡‰ ·BË75ÏL ˙È¯ÁL ˙lÙz „Ú , »«¬∆««¿ƒ««¬ƒ∆

ÁÒt ÏL ÔBL‡¯‰ ·BËŒÌBÈ76ÏL ÔÈÙÒen‰ ˙lÙzÓe , »ƒ∆∆«ƒ¿ƒ««»ƒ∆
'Ïh‰ „È¯BÓ' ¯ÓB‡ ÁÒt ÏL ÔBL‡¯‰ ·BËŒÌBÈ77. »ƒ∆∆«≈ƒ«»

"תחיית 72) ברכת גם: הנקראת "גבורות", ברכת היא
(שאם  המתים כתחיית שקולים שהגשמים ומתוך המתים".
לג.). (ברכות המתים בתחיית קבעוה יבול), אין גשמים אין

בהם.73) צורך ואין ישראל בארץ יורדים גשמים שאין
הגשמים 74) בימות בין לעולם: המתבקש דבר הוא שהטל

להיעצר  מטבעו שאין ומפני ד.). (תענית החמה בימות בין
להזכיר  חייבוהו לא - מתקיים העולם אין הוא שאלמלא -
העלול  לגשם אז בקשתינו שעיקר הגשמים בימות אף

ח). הלכה י (פרק לקמן וראה שמיני 75)להיעצר. הוא
בו  שנידונים פי על אף - הסוכות חג ימי בכל אבל העצרת.
של  המוספים מתפילת להזכירו היה הראוי ומן הגשמים, על
הטל" "מוריד שמזכירים כמו הסוכות. חג של הראשון יום
בכל  - הפסח חג של הראשון יום של המוספים מתפילת
קללה  סימן שהוא מפני הגשם, את בהם מזכירין אין זאת
וחכמינו  בה. ולאכול בסוכה לשבת צריכים שהרי החג, בימי
כוס  למזוג שבא לעבד דומה? הדבר למה "משל משלּו: ְָז"ל
צא  כלומר: כט.), (סוכה פניו" על קיתון רבו לו ושפך לרבו
הזכרת  זמן התחלת ולפיכך - בשימושך אפשי אי מלפני,
סוכה. זמן שאינו העצרת משמיני אלא אינה הגשמים

ב.).76) (תענית קללה סימן אלא הגשמים אין והלאה שמאז

ב):77) הלכה א, פרק (תענית בירושלמי מפורש והטעם
הוא  שהטל מפני כלומר: בטל", המועדות כל שיצאו "כדי
פסח  של הראשון מיום שיזכרוהו התקינו לעולם, יפה סימן
עצרת  שמיני של מוספין תפילת עד מועדות, כל ראש שהוא

בטל. החגים כל יצאו ואז המועדות, אחרון שהוא

.ÊËÌÈÓLb‰ ˙‡ ÔÈÏ‡BL ÔÂLÁ¯Óa ÌÈÓÈ ‰Ú·MÓ78 ƒƒ¿»»ƒ¿«¿∆¿»¬ƒ∆«¿»ƒ
ÌÈL ˙k¯·a79ÌLb‰ ¯ÈkÊnL ÔÓÊ Ïk ,80‰na . ¿ƒ¿«»ƒ»¿«∆«¿ƒ«»∆«∆

¯ÚLa Ï·‡ ;Ï‡¯NÈŒı¯‡a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c81 ¿»ƒ¬ƒ¿∆∆ƒ¿»≈¬»¿ƒ¿»
el‡Ï ˙BÎeÓq‰ ˙BÓB˜n·e ÌÈ¯ˆÓ·e ‡È¯eÒ·e¿¿»¿ƒ¿«ƒ«¿«¿»≈

‰ÂÌÈML ÌBÈa ÌÈÓLb‰ ˙‡ ÔÈÏ‡BL ,Ô‰Ï ÔÈÓBc ¿«ƒ»∆¬ƒ∆«¿»ƒ¿ƒƒ
È¯Lz ˙Ùe˜z ¯Á‡82. ««¿«ƒ¿≈

"ותן 78) הבקשה: והיא ברכה, גשמי שיוריד לה' מתפללים
גבורות  להזכיר רק מתחילים עצרת ובשמיני ומטר"; טל
ובתענית  ומרצה. מקדים המבקש שכל - ריצוי דרך גשמים,
לנהר  שבישראל אחרון שיגיע "כדי אמרו: ג) משנה א, (פרק
ז' לפני הגשמים את שואלים אין לפיכך כלומר: פרת",
לשוב  הספיקו לא שעוד הרגל עולי מפני במרחשון,
במרחשוון, משבעה אבל הגשם, יטרידם שלא לבתיהם,
לשוב  כולם הספיקו כבר החג, אחר יום עשר חמישה שהוא
עיר  מירושלים ביותר הרחוק המקום שהוא פרת לנהר עד

מתוך 79)הקודש. עלינו", "ברך ברכת היא לג.) (ברכות
פרנסה. בברכת קבעום פרנסה, עד 80)שהגשמים היינו:
לעיל. כאמור הפסח, חג של הראשון בבל,81)יום היא

"בארעא  אונקלוס: מתרגם יב) יא, (בראשית שנער: "בארץ
נמוכים 82)דבבל". האלה שהמקומות מתוך י.), (תענית

את  שואלים לפיכך - למטר מהר כך כל צריכים ואינם
לתקופת  השישים יום שהוא זה מאוחר בתאריך הגשמים
שש  שהוא יום ורביע יום שס"ה שהיא החמה שנת תשרי.
תמוז, תקופת ניסן, תקופת תקופות: לארבע מתחלקת שעות,
אלא  לתקופה תקופה בין ואין טבת. ותקופת תשרי תקופת
הלכות  נו.; (עירובין וחצי שעות ושבע יום, ואחד תשעים

ב). הלכה ט, פרק החודש קידוש

.ÊÈ,‰nÁ‰ ˙BÓÈa ÌÈÓL‚Ï ÔÈÎÈ¯ˆ Ô‰L ˙BÓB˜Ó¿∆≈¿ƒƒƒ¿»ƒƒ««»
˙Úa ÌÈÓLb‰ ˙‡ ÔÈÏ‡BL - ÌÈ˜BÁ¯‰ Ìi‰ Èi‡ ÔB‚k¿ƒ≈«»»¿ƒ¬ƒ∆«¿»ƒ»≈

Ô‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ Ô‰L83'‰lÙz ÚÓBL'a84Ô‰L ˙BÓB˜Óe . ∆≈¿ƒƒ»∆¿≈«¿ƒ»¿∆≈
ÌÈÓÈ ÈL ·BËŒÌBÈ ÔÈNBÚ85'ÌLb‰ „È¯BÓ' ¯ÓB‡ , ƒ¿≈»ƒ≈ƒ«∆∆

˙¯ˆÚŒÈÈÓL ÏL ÔBL‡¯ ÌBÈ ÏL ÛÒeÓ ˙lÙ˙a86, ƒ¿ƒ«»∆ƒ∆¿ƒƒ¬∆∆
.ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈ Ïk CÏB‰Â Ïlt˙Óeƒ¿«≈¿≈»¿«¿»ƒ

"שהרי 83) - ישראל ארץ כמנהג במרחשוון בז' ולא
ממיתים  אלא להם, טובים אינם ההן בארצות הגשמים
זה  הלא במרחשוון, המקום זה אנשי ישאלו ואיך ומאבדים;
א, פרק תענית לרבינו המשנה (פירוש והאיוולת? השקר מן

ג). ב"שומע 84)משנה צרכיו את השואל יחיד ככל
שואלים  ולא ח.). (עבודהֿזרה הברכה חתימת לפני תפילה"
העולם  לרוב מזיק והמטר הואיל השנים", ב"ברכת אותה
נידונים  הם ולכן ציבור, שאילת זמן זה אין - תמוז בתקופת
תפילה" ב"שומע אלא צרכיהם את מבקשים שאין כיחידים

יד:). בית 85)(תענית ששלוחי לארץ, שבחוץ המקומות
היו  לא החודש) קביעת יום על (המודיעים לתשרי דין
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מפני  ימים שני טוב יום עושים היו שם אליהם, מגיעים
כיום  ואפילו גלויות. של שני טוב יום והוא: הספק,
משנים  אינם ידוע, חשבון פי על החודש בקביעות שבקיאים

ד:). (ביצה אבותיהם ממנהג ספק 86)מנהגם שהוא
המוסף  בתפילת בבוקר שהתחיל ומכיוון שמיני. ספק שביעי
לחוש  שיש פי על אף ובערבית, במנחה גם פוסק אינו שוב

ה.). (תענית הוא שביעי שמא

.ÁÈÏ‡‰' ˙ÈLÈÏL ‰Î¯·a Ì˙BÁ dlk ‰M‰ Ïk»«»»À»≈ƒ¿»»¿ƒƒ»≈
‰˜„ˆ ·‰B‡ CÏÓ' - ‰¯NÚŒÈzLÚ ˙k¯··e ,'LB„w‰«»¿ƒ¿««¿≈∆¿≈∆∆≈¿»»
„Ú ‰M‰ŒL‡¯nL ÌÈÓi‰ ˙¯NÚ·e ;'ËtLÓeƒ¿»«¬∆∆«»ƒ∆≈…«»»«
CÏn‰' ˙ÈLÈÏMa Ì˙BÁ ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈ È‡ˆBÓ87 »≈«ƒƒ≈«¿ƒƒ«∆∆

'ËtLn‰ CÏn‰' - ‰¯NÚŒÈzLÚ·e ,'LB„w‰88. «»¿«¿≈∆¿≈«∆∆«ƒ¿»

מלכותו 87) מראה הוא אלו שבימים לפי יב:) (ברכות
העולם. את זה 88)לשפוט ואין העולם; את שופט שהוא

ומשפט", צדקה אוהב "מלך של החתימה למובן דומה
ובמשפט. בצדק יתנהגו שברואיו אוהב שהוא שפירושה:
שהוא  יד) ג, (יהושע הברית ארון נושאי וכן המשפט: המלך
שרבינו  להעיר: וראוי שם). רד"ק, (ראה הברית" "ארון כמו
בכל  החתימה שנוסח יאמר, ערבית) (בלשון בתשובתו
צריך  "ואינו ומשפט צדקה אוהב ה' אתה ברוך הוא: השנה
קובץ  (ראה בלבד תשובה ימי בעשרת אלא "מלך" להזכיר
א  דף רוקח" ב"מעשה וכן צ"ז, סימן הרמב"ם" "תשובות

ב). עמוד

.ËÈel‡ ÌÈÓÈ ˙¯NÚa ÛÈÒB‰Ï e‚‰pL ˙BÓB˜Ó LÈ≈¿∆»¬¿ƒ«¬∆∆»ƒ≈
ÈÓ' - ‰iM·e ,'eÎÂ 'ÌÈiÁÏ e¯ÎÊ' :‰BL‡¯ ‰Î¯·aƒ¿»»ƒ»»¿≈¿«ƒ¿«¿ƒ»ƒ
'EÈÓÁ¯ ¯ÎÊ' - ‰‡„B‰·e ,'eÎÂ 'ÌÈÓÁ¯‰ ·‡ EBÓÎ»«»«¬ƒ¿«»»¿…«¬∆

'ÌÈiÁ ¯ÙÒa' ‰B¯Á‡ ‰Î¯·a ÔÈÙÈÒBÓe ,'eÎÂ89.'ÂÎÂ ¿ƒƒƒ¿»»«¬»¿≈∆«ƒ¿
el‡ ÌÈÓÈ ˙¯NÚa ÛÈÒB‰Ï e‚‰pL ˙BÓB˜Ó LÈ ÔÎÂ¿≈≈¿∆»¬¿ƒ«¬∆∆»ƒ≈
Ï·‡ 'BÎ ÔÎ·e ...EcÁt Ôz ÔÎ·e' ˙ÈLÈÏL ‰Î¯·aƒ¿»»¿ƒƒ¿≈≈«¿¿¿≈¬»
‡e‰ ËeLt ‚‰Ó ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ·e ‰M‰ L‡¯a¿…«»»¿«ƒƒƒ¿»»

.'ÂÎÂ 'EcÁt Ôz ÔÎ·e' ,˙ÈLÈÏMa ÛÈÒB‰Ï¿ƒ«¿ƒƒ¿≈≈«¿¿¿

זה 89) אמרו ששם אלא ח) הלכה י"ט, פרק סופרים (מסכת
ימי  לעשרת ולא הכיפורים ויום השנה ראש לעניין רק
בשלוש  צרכיו אדם ישאל "אל שאמרו: פי על ואף תשובה.
צרכי  אבל יחיד, בצרכי אלא זה אין - ואחרונות" ראשונות
המתחיל: דיבור שם ובתוספות לד., (ברכות שואלים רבים

ובביאורנו). ג הלכה ו, (פרק לקמן וראה ישאל"), "אל

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ומי 1) וקטנה, גדולה מנחה זמן השחר; תפילת זמן מאימתי

דינו. מה התפלל ולא התפילה זמן שעבר

.‡ı‰ ÌÚ Ïlt˙‰Ï ÏÈÁ˙iL d˙ÂˆÓ ¯ÁM‰ ˙lÙz¿ƒ««««ƒ¿»»∆«¿ƒ¿ƒ¿«≈ƒ»≈
‰nÁ‰2˙ÈLÈÏL ‡È‰L ˙ÈÚÈ·¯ ‰ÚL ÛBÒ „Ú ‰pÓÊe . ««»¿«»«»»¿ƒƒ∆ƒ¿ƒƒ
ÌBi‰3„Ú Úa¯‡ ¯Á‡ Ïlt˙‰Â ‰ÚË B‡ ¯·Ú Ì‡Â . «¿ƒ»«»»¿ƒ¿«≈«««¿««

‰lÙz ˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ÌBi‰ ˙BˆÁ4È„È ‡ˆÈ ‡Ï Ï·‡ ¬«»»¿≈«¿ƒ»¬»…»»¿≈
ÔÓ ‰ÂˆÓ ‰lÙzL ÌLkL .‰pÓÊa ‰lÙz ˙·BÁ«¿ƒ»ƒ¿«»∆¿≈∆¿ƒ»ƒ¿»ƒ
‰pÓÊa d˙B‡ Ïlt˙‰Ï Ì‰È¯·cÓ ‰ÂˆÓ Ck ‰¯Bz‰«»»ƒ¿»ƒƒ¿≈∆¿ƒ¿«≈»ƒ¿«»

ÌÈ‡È·e ÌÈÓÎÁ eÏ ewzL BÓk5. ¿∆ƒ¿»¬»ƒ¿ƒƒ

וראה 2) ההרים. בראשי לזרוח מתחילה שהחמה משעה
וחכמינו  י"א). הלכה (פ"א, קריאתֿשמע הלכות בביאורנו
ייראוך  ה) עב, (תהלים הפסוק על זה סמכו ט:) (ברכות ז"ל
"עם  עליהם? מוראך מקבלים מתי כלומר: וגו'. שמש עם
שם). (רש"י החמה הנץ עם וזה - יוצאת כשהשמש שמש",

האמורות 3) שעות וכל שעות. שתיםֿעשרה שהיום בזמן
(הלכות  שביארנו כמו זמניות", "שעות הן אלו, בענינים
כו:) (ברכות ז"ל וחכמינו י"א). הלכה פ"א, שמע קריאת
שהרי  - שעות? ארבע עד השחר תפילת מה "מפני אמרו:
רבי  העיד וכן שעות, ארבע עד והולך קרב שחר של תמיד
שקרב  שחר של תמיד "על מ"א) פ"ו, (עדיות בבא בן יהודה
לתמידים  כבשים להם היו לא אחת שפעם שעות". בארבע
הקב"ה  להם שהאיר עד התמיד, להקריב (נתעכבו) ונשתהו
התמיד, בלשכת מבוקרים טלאים שני ומצאו עיניהם את
רבי  העיד שעה אותה ועל ביום, שעות בארבע והקריבום
שעות  בארבע שקרב שחר של תמיד על בבא בן יהודה

ה"א). פ"ד, ברכות ולדעת 4)(ירושלמי ע"א. כו, ברכות
זמן  שהוא וחצי, שעות שש עד והולך מתפלל הכסףֿמשנה,
לו  אין מנחה זמן הגיע שלא עוד שכל המנחה. תפילת
חובתו'; ידי ויצא שחרית, תפילת מלהתפלל להמנע

דוקא. לאו היא כאן, האמורה תוספתא 5)ו"חצות"
פ"ב). (ברכות,

.·e¯Ó‡ ¯·k6ÔÈa ÏL „ÈÓz „‚k ‰Án‰ ˙lÙzL ¿»»«¿∆¿ƒ««ƒ¿»¿∆∆»ƒ∆≈
ÏÎa ·¯˜ „ÈÓz‰ ‰È‰L ÈÙÏe .dpÓÊ ewz ÌÈa¯Ú‰»«¿«ƒƒ¿¿«»¿ƒ∆»»«»ƒ»≈¿»

‰ˆÁÓe ˙BÚL ÚL˙a ÌBÈ7˙BÚL ÚLzÓ ‰pÓÊ ewz ¿≈«»∆¡»ƒ¿¿«»ƒ≈«»
'‰pË˜ ‰ÁÓ' ˙‡¯˜p‰ ‡È‰Â .‰ˆÁÓe8·¯ÚaL ÈÙÏe . ∆¡»¿ƒ«ƒ¿≈ƒ¿»¿«»¿ƒ∆¿∆∆

˙‡ ÔÈËÁBL eÈ‰ ˙aL ·¯Úa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ÁÒt‰«∆«∆»ƒ¿¿∆∆«»»¬ƒ∆
‰ˆÁÓe ˙BÚL LLa „ÈÓz‰9Ïlt˙n‰L e¯Ó‡ «»ƒ¿≈»∆¡»»¿∆«ƒ¿«≈

‰Ê ÔÓÊ ÚÈb‰MÓe .‡ˆÈ ‰ˆÁÓe ˙BÚL LL ¯Á‡Ó≈««≈»∆¡»»»ƒ∆ƒƒ«¿«∆
'‰ÏB„‚ ‰ÁÓ' ˙‡¯˜p‰ ‡È‰ BÊÂ .d·eiÁ ÔÓÊ ÚÈb‰10. ƒƒ«¿«ƒ»¿ƒ«ƒ¿≈ƒ¿»¿»

ה"ה).6) (פ"א, אףֿעלֿפי 7)לעיל מ"א). (פ"ה, פסחים
שעות  בשש שהוא ערב צללי משינטו הוא שחיטתו שזמן
כדי  - וחצי לשמונה שחיטתו זמן את מאחרים היו וחצי,
היחידים  שהיו והנדבות הנדרים כל לפניו להקריב שיספיקו
ועד  הערבים. בין של תמיד אחרי להקריבם שאסור מביאים,
תשע  שעה הגיעה כבר המזבח, על להקרבה אותו שהכינו

נח.). (פסחים אלא 8)וחצי אינו זמנה כי ע"ב. כו, ברכות

בלבד. ורבע את 9)שעה אחריו לשחוט שיספיקו כדי
את  דוחה צלייתו שאין יום, מבעוד ולצלותו הפסח קרבן

נח.). (פסחים משש 10)השבת זמנה כי ע"ב. כו, ברכות
של  מזמנה יותר וגדול וחצי. שעות תשע עד וחצי שעות
הובא  כו: לברכות חננאל רבינו (מפירוש קטנה מנחה

.(31 עמוד הגאונים" ב"אוצר

.‚‰pË˜e ‰ÏB„b Ïlt˙‰Ï ‰a¯‰ ÌÈL‡ e‚‰»¬¬»ƒ«¿≈¿ƒ¿«≈¿»¿«»
Èe‡¯ ÔÈ‡L ÌÈB‡b‰ ˙ˆ˜Ó e¯B‰Â .˙eL¯ ˙Á‡‰Â¿»««¿¿ƒ¿»«¿ƒ∆≈»
ÈtÓ .Ô˙B ÔÈc‰ ÔÎÂ .‰ÏB„b‰ ‡l‡ ˙eL¯ Ïlt˙‰Ï¿ƒ¿«≈¿∆»«¿»¿≈«ƒ≈ƒ¿≈

ÌBÈ ÏÎa ¯È„˙ BÈ‡L ¯·c „‚k ‡È‰L11Ì‡Â . ∆ƒ¿∆∆»»∆≈»ƒ¿»¿ƒ
‡l‡ ‰pË˜ Ïlt˙È ‡Ï ‰·BÁ ‰ÏB„b‰ Ïlt˙‰ƒ¿«≈«¿»»…ƒ¿«≈¿«»∆»

˙eL¯12. ¿
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התמיד 11) את שחטו שבת, בערב פסח ערב כשחל שרק
וחצי. שעות באחת 12)בשש דבר, בה לחדש וצריך

כמבואר  חובה. ולא נדבה שהיא להודיע כדי מברכותיה,
ה"ט). א, (פרק לעיל

.„˙BÚL LLÓ ‰ÏB„‚ ‰ÁÓ ÔÓÊL z„ÓÏ ‡‰»»«¿»∆¿«ƒ¿»¿»ƒ≈»
‰pË˜ ‰ÁÓ ÔÓÊe .‰ˆÁÓe ˙BÚL ÚLz „Ú ‰ˆÁÓe∆¡»«≈«»∆¡»¿«ƒ¿»¿«»
‰ÚL ÌBi‰ ÔÓ ¯‡MiL „Ú ‰ˆÁÓe ˙BÚL ÚLzÓƒ≈«»∆¡»«∆ƒ»≈ƒ«»»

ÚÈ·¯e13BÏ LÈÂ .14Ú˜LzL „Ú d˙B‡ Ïlt˙‰Ï ¿ƒ«¿≈¿ƒ¿«≈»«∆ƒ¿«
‰nÁ‰15. ««»

יהודה 13) רבי כדעת רבעים, ושלשה שעות בעשר שהוא
בין  של הקטורת הקטרת כנגד מכוון זה וזמן כו:). (ברכות
רבעים. ושלשה עשר עד וחצי שעות מתשע שהיתה הערבים

תפילתי תכון ב): קמא, (תהלים אומר הכתוב ˜Ë¯˙וכן
כפי משאת מכוונת ÁÓ˙לפניך מנחה שתפילת הרי - ערב

לחםֿמשנה). ע"ב; כו, ברכות ('תוספות' הקטורת כנגד
(שם)14) החכמים שהרי פסוקה, הלכה בזה אין כלומר:

שם  בגמרא הכריעו ולא והואיל הערב; עד שזמנה סוברים
עושה; - כזה "העושה כז.): (שם, ואמרו מי, כדברי הלכה

לפיכך עושה", - כזה כדעת והעושה לתפוס שרוצה מי
החמה. שקיעת עד להתפלל יכול - כזמן 15)החכמים

ומעלה, החמה משקיעת אבל דמו; וזריקת התמיד הקרבת
מנחה, להתפלל אסור - הכוכבים יצאו לא שעדיין אע"פ
כמבואר  ומעלה, החמה משקיעת נפסלת הדם זריקת שגם

מ"א). (פ"ד, לברכות יונה רבינו דעת וכן נו.). (זבחים

.‰„Ú ¯ÁM‰ ˙lÙz ¯Á‡ dpÓÊ ÔÈÙÒen‰ ˙lÙz¿ƒ««»ƒ¿«»««¿ƒ«««««
ÌBia ˙BÚL Ú·L16Ú·L ¯Á‡ ‰˙B‡ Ïlt˙n‰Â . ∆«»«¿«ƒ¿«≈»««∆«

ÚLtL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ˙BÚL17ÈtÓ .B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ »««ƒ∆»«»»¿≈»ƒ¿≈
ÌBi‰ Ïk dpÓfL18. ∆¿«»»«

שנאמר 16) שעות, בשש היה מוסף קרבן הקרבת זמן שכן
"בבוקר" נאמר ולא ביומו, יום דבר לז): כז, (ויקרא במוסף
הקדמה  משמע ש"בוקר" כשם איחור, משמע "יום" וכל -

נח.). פסחים רש"י זמן 17)(מלשון ואיחר שהתעצל על
להעיר: וראוי כח.) (ברכות מצותה עיקר לפי התפילה
ראה  "עצל", במובן גם בתלמוד משמעותו "פושע" שהמונח
שלא  - באחרונה לביתֿהמדרש יכנס "אל מג:) (ברכות
וכן  שם); רש"י (כפירוש מתעצל כלומר: פושע", לו: יקראו
תעשם  מהם ומי פושעים תעשם מהם "מי (ז:): בחגיגה
היסוד  היא שה'זריזות' כשם כי אדר"ת). (הגהות זריזים",
יאיר  בן פנחס רבי כדברי ונכונה, טובה מדה לכל והשורש
וכו' נקיות" לידי מביאה "זריזות ט"ו): משנה פ"ט, (סוטה
ופשע. חטא כל אם היא העצלות כך - הקודש לרוח עד

מקדימים 18) שזריזים אלא היום, כל וקרב הולך מוסף שכן
הקרבינות  מעשה הלכות וראה ע"ב; כ, (מגילה למצוות

ה"ו). פ"ד,

.ÂÏlt˙n‰ - ‰·BÁ dÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,·¯Ú‰ ˙lÙz¿ƒ«»∆∆««ƒ∆≈»»«ƒ¿«≈
„enÚ ‰ÏÚiL „Ú ‰ÏÈl‰ ˙lÁzÓ dpÓÊ ,d˙B‡»¿«»ƒ¿ƒ«««¿»«∆«¬∆«

¯ÁM‰19d˙B‡ ÌÈÏLiL È„k - dpÓÊ ‰ÏÈÚ ˙lÙ˙e . «««¿ƒ«¿ƒ»¿«»¿≈∆«¿ƒ»
‰nÁ‰ ˙ÚÈ˜LÏ CeÓÒ20. »ƒ¿ƒ«««»

כל 19) והולכים מתעכלים הערבים בין של תמיד אברי שכן
ה" (פ"א, לעיל וכמבואר ברכות 20)ו).הלילה, ירושלמי

ה"ו). א, (פרק בביאורנו לעיל ומבואר ה"א. פ"ד,

.Ê,B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï - dpÓÊ Ì„˜ ‰lÙz Ïlt˙n‰«ƒ¿«≈¿ƒ»…∆¿«»…»»¿≈»
˙lÙz Ïlt˙‰ Ì‡Â .dpÓÊa ‰˙B‡ Ïlt˙Óe ¯ÊBÁÂ¿≈ƒ¿«≈»ƒ¿«»¿ƒƒ¿«≈¿ƒ«

˜Ác‰ ˙ÚLa ˙È¯ÁL21¯ÁM‰ „enÚ ‰ÏÚL ¯Á‡22- «¬ƒƒ¿««¿»««∆»»««««
‡ˆÈ23BÏŒLÈÂ .24ŒÈÏÈÏ ÏL ˙È·¯Ú ˙lÙz Ïlt˙‰Ï »»¿∆¿ƒ¿«≈¿ƒ««¿ƒ∆≈≈

‰nÁ‰ Ú˜LzL Ì„˜ ,˙aLŒ·¯Úa ˙aL25Ïlt˙È ÔÎÂ . «»¿∆∆«»…∆∆ƒ¿«««»¿≈ƒ¿«≈
˙aLa ˙aLŒÈ‡ˆBÓ ÏL ˙È·¯Ú26˙lÙzL ÈÙÏ , «¿ƒ∆»≈«»¿«»¿ƒ∆¿ƒ«

˙eL¯ ˙È·¯Ú27‡¯˜iL „·Ï·e ;dpÓÊa ÔÈ˜c˜„Ó ÔÈ‡ , «¿ƒ¿≈¿«¿¿ƒƒ¿«»ƒ¿«∆ƒ¿»
ÌÈ·ÎBk‰ ˙‡ˆ ¯Á‡ dpÓÊa ÚÓLŒ˙‡È¯˜28. ¿ƒ«¿«ƒ¿«»««≈«»ƒ

לדרך.21) לצאת צריך שהיה שעיקר 22)כגון אףֿעלֿפי
החמה. הנץ משעת ע"א.23)מצוותה ל, ברכות

מחוייב.24) אינו אבל הוא, מנחה 25)יכול זמן מסוף
ולרבי  הואיל שעה, רבעי ושלשה שעות בעשר שהוא קטנה
מכאן  להתחיל לו מותר - מנחה זמן סוף הוא זה יהודה
עליו  שיקבל וצריך כז:). (ברכות מעריב תפילת והלאה
(שם). ואילך שעה מאותה מלאכה יעשה שלא שבת קדושת

ואין 26) חול. ועושהו בקודש כמקצר שנראה אףֿעלֿפי
כגון: מצוה, לדבר אנוס שהוא במי אלא אמורים, הדברים
חתן  עסקי על או המת, עסקי על התחום על להחשיך שצריך
בעשיית  אסור וכן הנר; על מברך ואינו מבדיל והוא וכלה.
אינו  - מצוה לדבר שלא אבל הכוכבים. צאת עד מלאכה
הובא  גאון, האי (רב הכוכבים יציאת עד חול של מתפלל
שם). לברכות ב'תוספות' וכן רצ"ג; סימן או"ח, ב'טור'

אבל 27) בשבת, שבת מוצאי תפילת על רק מוסב זה
מצוה  שהרי - זה בטעם צורך אין שבת, בערב שבת לתפילת
סוף  היא זו ששעה ומכיון הקודש, על מחול להוסיף היא
תפילת  בה להתפלל לו ראוי יהודה, לרבי קטנה מנחה

שבת. של ה"א:28)מעריב א, פרק ברכות ירושלמי
ידי  יצא לא - הכוכבים) צאת (לפני לכן קודם "הקורא

חובתו".

.Á- Ïlt˙‰ ‡ÏÂ ‰lÙz ÔÓÊ ÂÈÏÚ ¯·ÚL ÈÓ Ïk»ƒ∆»«»»¿«¿ƒ»¿…ƒ¿«≈
‰w˙ BÏ ÔÈ‡ ,„ÈÊÓa29‚‚BLa .ÌlLÓ BÈ‡Â ,30B‡ , ¿≈ƒ≈«»»¿≈¿«≈¿≈

ÌlLÓ - „e¯Ë B‡ Òe‡ ‰È‰L31ÔÓÊa ‰lÙz d˙B‡ ∆»»»»¿«≈»¿ƒ»ƒ¿«
,dpÓÊaL ‰lÙz ÌÈc˜Óe ;dÏ ‰ÎeÓq‰ ‰lÙz¿ƒ»«¿»»«¿ƒ¿ƒ»∆ƒ¿«»

ÔÈÓeÏLz‰ ˙‡ Ïlt˙Ó ‰È¯Á‡Â32. ¿«¬∆»ƒ¿«≈∆««¿ƒ

(קהלת 29) לתקון יוכל לא מעוות ז"ל: חכמינו אמרו ועליו
תפילה  או ערבית, של תפילה (במזיד) שביטל זה - טו) א,

כו.). (ברכות שחרית להתפלל.30)של ששכח
שחייב.31) מה הפורע שם.32)כאחד

.ËÈˆÁ ¯·ÚÂ ,˙È¯ÁL Ïlt˙‰ ‡ÏÂ ‰ÚË ?„ˆÈk33 ≈«»»¿…ƒ¿«≈«¬ƒ¿»«¬ƒ
˙lÙz - ‰BL‡¯ :ÌÈzL ‰ÁÓ Ïlt˙È - ÌBi‰«ƒ¿«≈ƒ¿»¿«ƒƒ»¿ƒ«
Ïlt˙‰ ‡ÏÂ ‰ÚË .˙È¯ÁL ÈÓeÏLz - ‰iM‰Â ,‰ÁÓƒ¿»¿«¿ƒ»«¿≈«¬ƒ»»¿…ƒ¿«≈

ÌÈzL ˙È·¯Ú Ïlt˙È - ‰nÁ‰ ‰Ú˜ML „Ú ‰ÁÓ34: ƒ¿»«∆»¿»««»ƒ¿«≈«¿ƒ¿«ƒ
‰ÚË .‰ÁÓ ÈÓeÏLz - ‰iLe ,˙È·¯Ú - ‰BL‡ƒ̄»«¿ƒ¿ƒ»«¿≈ƒ¿»»»
Ïlt˙Ó ,¯ÁM‰ „enÚ ‰ÏÚL „Ú ˙È·¯Ú Ïlt˙‰ ‡ÏÂ¿…ƒ¿«≈«¿ƒ«∆»»««««ƒ¿«≈
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dlitzקי zekld - dad` xtq - fenz d"k ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

- ‰iM‰Â ,˙È¯ÁL - ‰BL‡¯ :ÌÈzL ˙È¯ÁL«¬ƒ¿«ƒƒ»«¬ƒ¿«¿ƒ»
˙È·¯Ú ÈÓeÏLz35. «¿≈«¿ƒ

הגיע 33) שאז שעה חצי ועוד היום חצי אלא דוקא, לאו
זמן  עדיין הגיע שלא כיון כן, לא שאם מנחה; זמן כבר
(כסףֿמשנה). מנחה? תפילת ראשונה יתפלל איך מנחה,

אומרים 34) אנו ואין 'שמונהֿעשרה'. תפילת פעמים שתי
וכל  הוא, רחמים - תפילה כי קרבינו", בטל יומו "עבר

כו.). (ברכות הוא זמנו מתפלל שהוא אם 35)אימת אבל
להתפלל  בערב חוזר אינו - ביומו מוסף התפלל ולא טעה
ואיך  היום, קרבינות הזכרת אלא אינו מוסף שהרי שתים,
('הגהות  זמנם? עבר שכבר היום קרבינות את בערב יזכור

שם). ברכות ה'תוספות', בשם מיימוניות'

.È‰lÙ˙ ‡ÏÂ BÊ ‰lÙ˙ ‡Ï ,Ïlt˙‰ ‡ÏÂ ‰ÚË»»¿…ƒ¿«≈…¿ƒ»¿…¿ƒ»
.„·Ïa ‰B¯Á‡ ‡l‡ ÌlLÓ BÈ‡ - dÏ ‰ÎeÓq‰«¿»»≈¿«≈∆»«¬»ƒ¿»
- ‰ÁÓ ‡ÏÂ ˙È¯ÁL ‡Ï ,Ïlt˙‰ ‡ÏÂ ‰ÚË ?„ˆÈk≈«»»¿…ƒ¿«≈…«¬ƒ¿…ƒ¿»
‰B¯Á‡‰Â ,˙È·¯Ú - ‰BL‡¯ :ÌÈzL ˙È·¯Ú Ïlt˙Óƒ¿«≈«¿ƒ¿«ƒƒ»«¿ƒ¿»«¬»
,ÔÈÓeÏLz dÏ ÔÈ‡ ˙È¯ÁL Ï·‡ .‰ÁÓ ÈÓeÏLz -«¿≈ƒ¿»¬»«¬ƒ≈»«¿ƒ

dpÓÊ ¯·Ú ¯·kL36.˙BlÙz ¯‡La ÔÎÂ . ∆¿»»«¿«»¿≈ƒ¿»¿ƒ

ארוכה 36) לשהיה תשלומים שיועילו בתלמוד מצינו שלא
טעה  אם והואֿהדין שם), (ברכות ה'תוספות' דעת וכן כזו,
בזמנה; מנחה תפילת והתפלל שחרית, התפלל ולא
תשלומין, לה אין - שחרית התפלל שלא נזכר ובשלישית
בתפילה  אלא תשלומין תיקנו שלא כלֿכך; ששהה כיון
ההם, המקרים שבכל להעיר: וראוי (לחםֿמשנה). הסמוכה

ב" להתפלל רוצה „·‰אם ˙¯Â˙ כפי דבר, בה ושיחדש "
כן  לעשות ונכון בידו, הרשות - ה"א) (פ"א, לעיל המבואר

(כסףֿמשנה).

.‡ÈÔÈÙÒeÓ ÏLÂ ‰ÁÓ ÏL ,˙BlÙ˙ ÈzL ÂÈÙÏ eÈ‰37 »¿»»¿≈¿ƒ∆ƒ¿»¿∆»ƒ
ÏL Ïlt˙Ó CkŒ¯Á‡Â ,‰ÁÓ ÏL Ïlt˙Ó -ƒ¿«≈∆ƒ¿»¿««»ƒ¿«≈∆

ÔÈÙÒeÓ38,Ôk ¯eaˆa ÔÈNBÚ ÔÈ‡L ,‰¯BnL ÈÓ LÈÂ . »ƒ¿≈ƒ∆∆∆≈ƒ¿ƒ≈
eÚËÈ ‡lL È„k39. ¿≈∆…ƒ¿

התפלל 37) לא ועדיין מנחה, תפילת זמן שהגיע כגון
מוסף. היא 38)תפילת מנחה שתפלת ע"א. כח, ברכות

והלכה  תדירה, אינה מוסף ותפילת יום), בכל (נוהגת תדירה
קודם". תדיר - תדיר ושאינו "תדיר ויבואו 39)היא:

תפילת  מנחה, זמן שיגיע קודם אפילו אחר, ביום להקדים
שאנו  המנהג את לתרץ רבינו ונתכוין מוסף. לתפילת מנחה
אפילו  למנחה מוסף תפילת להקדים הכיפורים ביום נוהגים
והעיר  יטעו". "שלא כדי שזה - מנחה זמן הגיע כשכבר
בפיוטים  הכיפורים ביום לקצר שמהראוי הכסףֿמשנה:
זמן  שיגיע קודם מוסף להתחיל כדי שחרית, שבתפילת

מנחה. תפלת

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
במקום 1) המהלך התפילה; את המעכבים דברים חמישה

יתפלל. מה סכנה

.‡ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰lÙz‰ ˙‡ ÔÈ·kÚÓ ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ¬ƒ»¿»ƒ¿«¿ƒ∆«¿ƒ»««ƒ

˙¯‰ËÂ ,‰Â¯Ú‰ ÈeqÎÂ ,ÌÈ„È ˙¯‰Ë :dpÓÊ ÚÈb‰L∆ƒƒ«¿«»»√«»«ƒ¿ƒ»∆¿»¿»√«
ÌÈÊÙBÁ‰ ÌÈ¯·„e ,‰lÙz ÌB˜Ó2.·l‰ ˙eÎÂ ,B˙B‡ ¿¿ƒ»¿»ƒ«¿ƒ¿«»««≈

ãycew zegiyn zecewpã

."dlitzd z` oiakrn mixac dyng"

התפילה  מקום וטהרת הערוה וכיסוי ידים טהרת ..."
הלב". וכוונת אותו החופזים ודברים

כמו  הוא הלב, כוונת כשאין התפילה שעיכוב ומשמע
היאך  וא"כ כולה, התפילה את המעכבים הדברים ארבעת
לבו, את כיוון ולא שהתפלל "מי בהמשך הרמב"ם פסק
- ראשונה בברכה לבו את כיוון ואם בכוונה. ויתפלל יחזור
אלא  מעכבת אינה הלב שכוונת היינו צריך", אינו שוב

ראשונה. בברכה
הוא  האחד הלב, בכוונת גדרים שני שישנם הוא: והביאור
בתפילה  מדבר והאחר כוונה, צריכה שתפילה הכללי הגדר
עול' 'קבלת לדבר, דוגמא כדבעי. בה כיוון שלא פרטית
כמו  בהם פרטי גדר אינו אבל המצוות, בכל תנאי שהוא
עול  קבלת הוא הפרטי שעניינה קריאת־שמע במצות
לכל  הנוגע דבר שהוא ה' ידיעת למשל או שמים. מלכות
ובנוסף  עליהן, שציוה מי בגלל מקיימים שאנו המצוות
מגדר  חלק היא הידיעה ששם ה' ידיעת מצוות ישנה

ממש. המצוה
התפילה  במצות גדר היא הלב כוונת התפילה, בעניין ועד"ז
אבל  עומד", אתה מי לפני ב"דע הכוונה כלומר בכללות,
הבקשה  לתוכן בנוגע היא הלב כוונת - פרטית בתפילה
ראשונה. בברכה כיוון אם יצא זה שלעניין המילות, ופירוש
של  הכללי בגדר הרמב"ם מדבר תפילה, הלכות בריש
- להתפלל העומד של ברגש היינו בתפילה, הלב כוונת
להיות  שחייב כללי רגש שהוא עומד" אתה מי לפני "דע
בברכה  לבו כיוון "אם ומ"ש להתפלל. העומד כל אצל
בתפילה  לבקשה בנוגע הוא צריך" אינו שוב ראשונה,

המילות. פירוש היינו פרטית,
(e oniq dad` xtq 'zekln oii' itÎlr)

שהוא 2) כגון: בתפילתו, ונמהר נחפז להיות אתו המביאים
י). (הלכה בסמוך כמבואר לנקביו, צריך

.·˜¯t‰ „Ú ÌÈÓa ÂÈ„È ıÁB¯ ,„ˆÈk ÌÈ„È ˙¯‰Ë3 »√«»«ƒ≈«≈»»¿«ƒ««∆∆
Ïlt˙È Ck ¯Á‡Â4ÔÓÊ ÚÈb‰Â C¯ca Cl‰Ó ‰È‰ . ¿««»ƒ¿«≈»»¿«≈«∆∆¿ƒƒ«¿«

ÌÈn‰ ÔÈ·e BÈa ‰È‰ Ì‡ - ÌÈÓ BÏ ‰È‰ ‡ÏÂ ‰lÙz¿ƒ»¿…»»«ƒƒ»»≈≈««ƒ
„Ú CÏB‰ ,‰n‡ ÌÈÙÏ‡ ˙BÓL Ì‰L ,ÔÈÏÈÓ ‰Úa¯‡«¿»»ƒƒ∆≈¿«¬»ƒ«»≈«

Ïlt˙È CkŒ¯Á‡Â ,ıÁB¯Â ÌÈn‰ ÌB˜Ó5BÈa ‰È‰ . ¿««ƒ¿≈¿««»ƒ¿«≈»»≈
¯ÙÚ· B‡ ¯B¯ˆa ÂÈ„È Áp˜Ó - Ôk ÏÚ ¯˙BÈ ÌÈn‰ ÔÈ·e≈««ƒ≈«≈¿«≈«»»ƒ¿∆»»

‰¯B˜· B‡6.Ïlt˙Óe ¿»ƒ¿«≈

מ"ג;3) פ"ב, ידים מס' (וראה והזרוע, היד כף חיבור מקום
קו:). ו):4)חולין כו, (תהלים שנאמר ע"א. טו, ברכות

רבינו  וכתב ה'. מזבחך את ואסובבה כפי, בנקיון ארחץ
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בין  ידיו הנוטל "כל ב): הלכה ו, פרק ברכות (הלכות
ÏÈÙ˙Ï‰לאכילה ÔÈ· במצותיו קדשנו אשר תחילה: מברך -

כשאין  אף - היא חובה זו ונטילה ידים". נטילת על וצונו
- פת לאכילת ידיו ליטול צריך שהוא כשם מלוכלכות, ידיו

(כסףֿמשנה). נקיות שידיו וכן 5)אף שם; ברכות
ע"א. מו, הגירסא:6)בפסחים טו.) (ברכות ובגמרא

ובקסמית". ובצרור "בעפר,

.‚ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na7ÂÈÙÏ ?8‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ¿»»¬»ƒ»»
¯ÊÁÏ B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - ÂÈ¯BÁ‡Ï ÌÈn‰ ÌB˜Ó¿««ƒ«¬»≈¿«¿ƒ«¬…
¯˙BÈ ÌÈn‰ ÔÓ ¯·Ú Ì‡ Ï·‡ .ÏÈÓ „Ú ‡l‡ ,ÂÈ¯BÁ‡Ï«¬»∆»«ƒ¬»ƒ»«ƒ««ƒ≈

¯ÊÁÏ ·iÁ BÈ‡ -9‰na .Ïlt˙Óe ÂÈ„È Áp˜Ó ‡l‡ , ≈«»«¬…∆»¿«≈«»»ƒ¿«≈«∆
ÂÈ„È ‡l‡ ‰lÙ˙Ï ¯‰ËÓ BÈ‡L ,ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ∆≈¿«≈ƒ¿ƒ»∆»»»
Ï·‡ ;˙È¯ÁL ˙lÙzÓ ıeÁ ˙BlÙz ¯‡La ?„·Ïaƒ¿»ƒ¿»¿ƒƒ¿ƒ««¬ƒ¬»

ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È ÂÈt ıÁB¯ ,˙È¯ÁL10.Ïlt˙È CkŒ¯Á‡Â «¬ƒ≈»»»»¿«¿»¿««»ƒ¿«≈
„·Ïa ÂÈ„È Áp˜Ó - ÌÈn‰ ÔÓ ˜BÁ¯ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»»ƒ««ƒ¿«≈«»»ƒ¿»

.Ïlt˙È CkŒ¯Á‡Â¿««»ƒ¿«≈

ãycew zegiyn zecewpã

."eilbxe eici eipt ugex zixgy la`"

כתב  עז' וב'מגדל למה", רגליו ידעתי "לא השיג ובראב"ד
שנוי  אותו מצאתי תלמידו "ואני הראב"ד השגת על

ר  טומנין... במה דפרק ורגליו בברייתא ידיו פניו אדם וחץ
וב'כסף  למענהו". ה' פעל כל שנאמר משום קונהו, בשביל
מכיון  אבל זו, ברייתא הראב"ד ראה שבוודאי כתב משנה'
מותר  האם בעניין אלא התפילה בעניין מדברת שאינה
הביאה. לא לכן עצמו, לייפות כדי ורגליו ידיו פניו לרחוץ
תלויה  והראב"ד הרמב"ם שמחלוקת ביארו, ובאחרונים
בברייתא  הגירסא הרמב"ם, לדעת שבברייתא. בגירסא
ישראל", אלקיך לקראת "הכון הפסוק את גם כוללת הנ"ל
הגירסא  הראב"ד לשיטת אבל בתפילה. מדברת וממילא
עוסקת  אינה ולכן למענהו", ה' פעל "כל רק היתה

בתפילה.
(184 cenr `"l wlg y"ewl itÎlr)

המים.7) מקום עד מילין ד' ללכת שהמים 8)שמחוייב
שלפניו. בדרך הגמרא 9)נמצאים וגירסת ע"א. טו, ברכות

חוזר"; - ממיל פחות חוזר, אינו - "מיל היא: שלפנינו
אבל  חוזר, אינו ממיל "יותר לו: היתה אחרת גירסא ורבינו
מדת  רומית: בלשון - מיל צ"ב). סי' או"ח, (ב"י חוזר" מיל
אמה  ואלפים אמות, שתי - והפסיעה פסיעות. אלף של ארץ
ה'ערוך'. עלֿפי מ"ח), פ"ו, (יומא במשנה ונזכר המיל, -

יום 10) בכל ורגליו ידיו פניו אדם "רוחץ ע"ב: נ, שבת
(כלומר, למענהו" ה' פעל כל שנאמר: משום קונו, בשביל
יותר  קונו" "כבוד לך שאין רבינו: וסובר לכבודו), ברא הכל
בתפילת  זו רחיצה ותיקנו רוקח). (מעשה התפילה מבשעת
חדשה, כבריה נעשים אנו שבשחר לפי - בלבד שחרית
אמונתך, רבה לבקרים חדשים כח): ג, (איכה ככתוב
לשרתו  לכבודו, מחדש שבראנו לה' להודות אנו וצריכים
קצ"א). סימן תשובה הרשב"א (מלשון בשמו ולברך

לרחוץ  לו למה כלומר: למה? רגליו ושואל: משיג והראב"ד
יחפים, בו שהולכים במקום מדבר רבינו אולם רגליו? את
רגליו  שאין במקום אבל ה), הלכה (פ"ה, לקמן וכמבואר

אבן'). ('טורי ברחיצתן צורך אין - מגולות

.„ÔÈ¯B‰hk „·Ïa Ô‰È„È ÔÈˆÁB¯ ,ÔÈ‡Óh‰ Ïk»«¿≈ƒ¬ƒ¿≈∆ƒ¿»«¿ƒ
ÌÈÏÏt˙Óe11ÏaËÏ Ì‰Ï ¯LÙ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ƒ¿«¿ƒ««ƒ∆∆¿»»∆ƒ¿…

¯·Îe .˙·kÚÓ ‰ÏÈ·h‰ ÔÈ‡ ,Ô˙‡ÓhÓ ˙BÏÚÏÂ¿«¬ƒÀ¿»»≈«¿ƒ»¿«»∆¿»
e¯‡a12„·Ïa È¯˜ŒÏÚa ‡¯˜È ‡lL Ôw˙ ‡¯ÊÚL , ≈«¿∆∆¿»ƒ≈∆…ƒ¿»««∆ƒƒ¿»

ÏaËiL „Ú ‰¯B˙ŒÈ¯·„a13Œ¯Á‡ e„ÓÚL ÔÈcŒ˙È·e ; ¿ƒ¿≈»«∆ƒ¿…≈ƒ∆»¿««
‰lÙ˙Ï Û‡ eÈ˜˙‰ Ôk14È¯˜ŒÏÚa Ïlt˙È ‡lL , ≈ƒ¿ƒ«ƒ¿ƒ»∆…ƒ¿«≈««∆ƒ

eÚ‚ ‰¯‰ËÂ ‰‡ÓË ÈtÓ ‡ÏÂ .ÏaËiL „Ú „·Ïaƒ¿»«∆ƒ¿…¿…ƒ¿≈À¿»¿»√»»¿
d·15ÌÈÈeˆÓ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙ eÈ‰È ‡lL È„k ‡l‡ , »∆»¿≈∆…ƒ¿«¿ƒ≈¬»ƒ¿ƒ

Ì‰È˙BL Ïˆ‡16ÌÈÏB‚¯˙k17ewz ‰Ê ÈtÓe , ≈∆¿≈∆¿«¿¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿
.ÔÈ‡Óh‰ ÏÏkÓ e‰e‡ÈˆB‰Â ,Bc·Ï È¯˜ŒÏÚ·Ï ‰ÏÈ·Ë¿ƒ»¿««∆ƒ¿«¿ƒƒ¿««¿≈ƒ

טבילה,11) צריכים וכו' קרי שראה "זב מ"ו: פ"ג, ברכות
הכל  - קרי ראה לא שאילו משם, משמע פוטר", יהודה ורבי
זובו  מחמת טומאתו למרות טבילה, צריך שאינו מודים

שם). ה"ח.12)(הרי"ף, פ"ד, שמע קריאת הלכות
בה 13) החמיר ראש, קלות מחמת לו באה זו שטומאה מפני

שם). וברש"י כב. לתפילה,14)(ברכות גזר לא עזרא כי
לטבילה  מים ימצא לא ושמא ותחנונים, רחמים שהיא משום
פ"ג, (ברכות בירושלמי אמרו וכן מלהתפלל. נמנע ונמצא
הטבילה  את התקינו לא עצמן כל חייא, רבי "אמר ה"ד):
שהוא  לו אומר אתה שאם תורה. תלמוד מפני אלא הזאת
ואעשה  אלך אומר: הוא אף טבילה) בלא (ללמוד מותר
אבן' 'טורי ובעל שם). פנים' (ב'מראה וראה וכו'. צרכי
עזרא  כלומר: לתפילה", "אך וגורס "אף", תיבת כאן מגיה
- לתורה בטלוה שאחריו וביתֿדין ולתפילה, לתורה תיקן
לתפילה. אך והעמידוה - טומאה מקבלים תורה דברי שאין
הכסףֿמשנה  דעת גם והיא (פ"ג). לברכות הרי"ף סובר וכן
(ה"ה), בסמוך עצמו רבינו מדברי לדבריו סמוכין ויש כאן.

שנבאר. טומאה,15)כמו מקבלים תורה דברי אין שהרי
ה"ח). פ"ד, ק"ש (הלכות לעיל טורח 16)כמבואר ומשום

ימנעו. לא 17)טבילה, שהתרנגול אריסטו, בספרי וכתוב
לעולם. תאוותו ישביע

.‰·Ê elÙ‡L ,BÊ ‰wz ÔÓÊa ÔÈ¯ÓB‡ eÈ‰ CÎÈÙÏ¿ƒ»»¿ƒƒ¿««»»∆¬ƒ»
È¯˜ ‰‡¯L18˙·ÎL ‰ËÏtL ‰cÂ ,19˙LnLÓe ,Ú¯Ê ∆»»∆ƒ¿ƒ»∆»¿»ƒ¿«∆«¿«∆∆

‰cŒÌc ‰˙‡¯L20ÔÎÂ ÚÓLŒ˙‡È¯˜Ï ‰ÏÈ·Ë ÔÈÎÈ¯ˆ , ∆»¬»«ƒ»¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ«¿«¿≈
ÔÈ‡ÓË Ì‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,È¯w‰ ÈtÓ ‰lÙ˙Ï21ÔÎÂ ; ƒ¿ƒ»ƒ¿≈«∆ƒ««ƒ∆≈¿≈ƒ¿≈

Ô˙B ÔÈc‰22ÈtÓ ‡l‡ ,‰¯‰Ë ÈtÓ BÊ ‰ÏÈ·Ë ÔÈ‡L , «ƒ≈∆≈¿ƒ»ƒ¿≈»√»∆»ƒ¿≈
„ÈÓz Ô‰È˙BL Ïˆ‡ ÔÈÈeˆÓ eÈ‰È ‡lL ,‰¯Êb‰23. «¿≈»∆…ƒ¿¿ƒ≈∆¿≈∆»ƒ

‡lL ÈÙÏ ,‰lÙz ÏL BÊ ‰wz Ìb ‰ÏËa ¯·Îe¿»»¿»««»»∆¿ƒ»¿ƒ∆…
„ÓÚÏ ¯eava ÁÎ ‰È‰ ‡ÏÂ ,Ï‡¯NÈ ÏÎ· ‰ËLÙ»¿»¿»ƒ¿»≈¿…»»…««ƒ«¬…

da24. »

ãycew zegiyn zecewpã

."...dlitz ly ef dpwz mb dlha xake"

הכנה  שהיא עזרא טבילת הרמב"ם ביטל לא ואף־על־פי־כן

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



dlitzקיב zekld - dad` xtq - fenz d"k ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

משולם  ב"ר פנחס (לר' הרמב"ם וכתשובת כדבעי, לתפילה
טבילת  מעלת בדבר ואילך) 871 עמוד הרמב"ם אגרות -
טבילה  ביטל לא אופן שבשום שם שכתב ומה האנשים,

זו.
(345 cenr 'k wlg y"ewl itÎlr)

הוא 18) טמא שהרי מזובו, מטהרתו לקריו טבילתו שאין
זובו. מחמת ימים ימים 19)שבעת שלשה בתוך

קרי. כטומאת מטמאתה שפליטתה אחרי 20)לתשמישה,
טמאים 21)התשמיש. עדיין - לקרים טבילתם אחרי ְְִָשגם

האחרת. טומאתם מחמת ימים שבעת שלמרות 22)הם
לקרים. יטבלו הנשארת, חכמים 23)טומאתם חילקו ולא ְְִָ

לקרי. קרי לעיל 24)בין בביאורנו וראה ע"א. כב, ברכות
"וכבר  כאן: רבינו מלשון ה"ח). (פ"ד, שמע קריאת הלכות

ÂÊ ‰˜˙ Ì‚ ‰ÏË· שבהלכה אבן' ה'טורי כדברי משמע "
ואחרֿכך  לתורה, עזרא תקנת ביטלו שמקודם הקודמת,

לתפילה. הטבילה גם ביטלו

.ÂÈ¯˜ŒÏÚa ÔÈ‡L ,„¯ÙÒ·e ¯ÚLa ËeLt ‚‰Óƒ¿»»¿ƒ¿»ƒ¿»«∆≈««∆ƒ
ÌÈna B¯Na Ïk ıÁB¯L „Ú Ïlt˙Ó25ÔBk‰' ÌeMÓ , ƒ¿«≈«∆≈»¿»««ƒƒƒ

'Ï‡¯NÈ EÈ‰Ï‡ ˙‡¯˜Ï26?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ƒ¿«¡…∆ƒ¿»≈«∆¿»ƒ¬ƒ
È¯˜ ‰‡¯L ‰ÏBÁ Ï·‡ ;ÏÚaL ‰ÏBÁ· B‡ ‡È¯·a¿»ƒ¿∆∆»«¬»∆∆»»∆ƒ

BÒ‡Ï27‰ˆÈÁ¯‰ ÔÓ ¯eËt ,28‚‰Ó ‰Êa ÔÈ‡Â ,29Â .ÔÎ ¿»¿»ƒ»¿ƒ»¿≈»∆ƒ¿»¿≈
Ô‰a ÔÈ‡ - Ú¯ÊŒ˙·ÎL ‰ËÏtL ‰cÂ È¯˜ ‰‡¯L ·Ê»∆»»∆ƒ¿ƒ»∆»¿»ƒ¿«∆«≈»∆

‚‰Ó30Ô‰È„È ÔÈˆÁB¯Â ÔÓˆÚ ÔÈÁp˜Ó ‡l‡ , ƒ¿»∆»¿«¿ƒ«¿»¿¬ƒ¿≈∆
.ÔÈÏÏt˙Óeƒ¿«¿ƒ

(כב.).25) בברכות כמבואר קבים, כלומר:26)בתשעה
זאת  בכל לתפילה. טבילה של תקנה בטלה שכבר אףֿעלֿפי
כבוד  משום גופם כל את לרחוץ עצמם על הם מחמירים
ה'. לפני בעמדנו וטהרתו הגוף הכנת הדורשת התפילה,

כג.). ברכות לילה.27)(וראה מקרה כגון רצונו, נגד
גם 28) לפיכך מכלום, פטור היה התקנה ביטול לפני גם כי

(כסףֿמשנה). בו החמירו לא התקנה ביטול אחרי
שהחולה 29) שהוא, מקום באיזה כשנהגו אפילו כלומר:

כי  בטל, והוא זו למנהג תוקף אין - ירחץ לאנסו קרי שראה
פטור  היה התקנה בזמן וגם הואיל הוא, שטות מנהג
שרוחץ  ודאי - לאנסו שראה הבריא אבל ומרחיצה. מטבילה
בריא  בין לחלק שיש והמקור וספרד. שנער מנהג לפי הוא,

ע"ב. כב, ברכות במס' הוא וכו', אינם 30)לחולה כלומר:
בטומאתם, ישארו הרחיצה אחרי וגם הואיל לרחוץ. נוהגים
באיזה  נהגו אם אבל וכו'. מקנחין אלא לרחוץ נהגו לא
בזמן  שהרי תוקף, לו ויש בטל מנהג זה אין - לרחוץ מקום

(לחםֿמשנה). בטבילה. מחוייבים היו התקנה

.ÊB˙Â¯Ú ‰qkL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ?„ˆÈk ‰Â¯Ú‰ Èeqkƒ»∆¿»≈«««ƒ∆ƒ»∆¿»
ÚÓLŒ˙‡È¯˜Ï ÔÈqÎnL C¯„k31„Ú Ïlt˙È ‡Ï - ¿∆∆∆¿«ƒƒ¿ƒ«¿«…ƒ¿«≈«

BaÏ ˙‡ ‰qÎiL32ÔÈ‡Â Ò‡pL B‡ ,BaÏ ‰qÎ ‡Ï Ì‡Â . ∆¿«∆∆ƒ¿ƒ…ƒ»ƒ∆∆¡«¿≈
.‡ˆÈ ,Ïlt˙‰Â B˙Â¯Ú ‰qÎÂ ÏÈ‡B‰ - ‰qÎÈ ‰na BÏ«∆¿«∆ƒ¿ƒ»∆¿»¿ƒ¿«≈»»

.‰NÚÈ ‡Ï ‰lÁzÎÏe¿«¿ƒ»…«¬∆

כמבואר 31) מתניו, על חגורה עור של או בגד של שטלית

י"ז). הלכה פ"ג, שמע קריאת (הלכות ברכות 32)לעיל
לפני  כעומד עצמו להראות הוא "צריך בתפילה כי ע"א. כה,
לפני  מדבר אינו בקריאתֿשמע אבל באימה, ולעמוד המלך

שם). רש"י, (לשון המלך"

.ÁÌB˜Óa Ïlt˙È ‡Ï ?„ˆÈk ‰lÙz‰ ÌB˜Ó ˙¯‰Ë»√«¿«¿ƒ»≈«…ƒ¿«≈ƒ¿
˙Ùph‰33‡ÏÂ ,‡qk‰Œ˙È·a ‡ÏÂ ,ıÁ¯n· ‡ÏÂ , «ƒ…∆¿…«∆¿»¿…¿≈«ƒ≈¿…

‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa BÈ‡L ÌB˜Óa ‡ÏÂ ,‰tL‡·34„Ú , »«¿»¿…¿»∆≈¿∆¿«»√»«
Ba ÔÈ¯B˜ ÔÈ‡L ÌB˜Ó Ïk :¯·c ÏL BÏÏk .ep˜c·iL∆ƒ¿¿∆¿»∆»»»»∆≈ƒ
ÔÈ˜ÈÁ¯nL ÌLÎe .Ba ÔÈÏÏt˙Ó ÔÈ‡ ,ÚÓLŒ˙‡È¯¿̃ƒ«¿«≈ƒ¿«¿ƒ¿≈∆«¿ƒƒ

ÌÈÏ‚¯ŒÈnÓe ‰‡BvÓ35˙i‡¯Óe ˙n‰ ÔÓe Ú¯ ÁÈ¯Â ƒ»ƒ≈«¿«ƒ¿≈««ƒ«≈≈¿ƒ«
‰Â¯Ú‰36‰lÙ˙Ï ÔÈ˜ÈÁ¯Ó Ck ,ÚÓLŒ˙‡È¯˜Ï37. »∆¿»ƒ¿ƒ«¿«»«¿ƒƒƒ¿ƒ»

קריאת 33) הלכות רבינו כלשון צואה, בו שיש המקום הוא
ה"ד). (פ"ג, שם 34)שמע שיש ולתלות להסתפק שיש

-35)צואה. ומלפניו מלאחריו, שהם בזמן אמות ד'
עיניו. כנגד 36)כמלוא לקרות ולא פניו להחזיר שצריך

הט"ז). (פ"ג, ק"ש הלכות לעיל הכל כמבואר הערוה,
לתפילה".37) "וכן - שם אמרו ע"א. כו, ברכות

.Ë,‡ËÁÂ ÏÈ‡B‰ - BÓB˜Óa ‰‡Bˆ ‡ˆÓe Ïlt˙n‰«ƒ¿«≈»»»ƒ¿ƒ¿»»
˜„· ‡lL ÈtÓ38Ïlt˙Óe ¯ÊBÁ ,Ïlt˙‰ ‡lL „Ú ƒ¿≈∆…»««∆…ƒ¿«≈≈ƒ¿«≈

ÌB˜Óa39‰‡Bˆ ‡ˆÓe ‰lÙ˙a „ÓBÚ ‰È‰ .¯B‰Ë ¿»»»»≈ƒ¿ƒ»»»»
‰p˜¯ÊiL È„k ÂÈÙÏ Cl‰Ï ÏBÎÈ Ì‡ :Bc‚k40ÂÈ¯Á‡Ï ¿∆¿ƒ»¿«≈¿»»¿≈∆ƒ¿¿∆»¿«¬»

Â‡Ï Ì‡Â ;Cl‰È - ˙Bn‡ Úa¯‡41‰p˜lÒÈ - «¿««¿«≈¿ƒ»¿«¿∆»
ÔÈ„„ˆÏ42ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„b .˜ÈÒÙÈ - ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡Â ; ƒ¿»ƒ¿ƒ≈»«¿ƒ¿≈«¬»ƒ

¯ÎL Ba LiL ˙È·a ÌÈÏÏt˙Ó eÈ‰ ‡Ï43˙È·· ‡ÏÂ …»ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ∆≈≈»¿…¿«ƒ
ÒÈ¯eÓ Ba LiL44eLetÚ ˙Úa45,Ú¯ BÁÈ¯L ÈtÓ , ∆≈¿»¿≈ƒƒ¿≈∆≈«

.¯B‰Ë ÌB˜n‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆«»»

(כסףֿמשנה).38) כאן ידובר טהרה" בחזקת "שאינו במקום
(39- שהתפלל "אע"פ שם: אמרו שכן ע"ב. כב, ברכות

תועבה" רשעים "זבח כזו: לתפילה וקראו תועבה". תפילתו
נז). כא, שישאירנה.40)(משלי שנהר 41)כלומר, כגון

שלפניו. הכיוון בכל צואה שיש או לפניו, מושך
ד'42) ממנה שיתרחק עד לצדדים ילך כלומר: שם. ברכות,

כנגד  ומתפלל הואיל פניו, יחזיר אל לאחריו אבל אמות;
רבינו  בשם ('פרישה', מערב נגד פניו להפוך לו אסור מזרח,

שם). לברכות, השכר 43)יונה ריח כי ע"א. סה, עירובין
וטורדו. ופירושה:44)משכרו רומית. מלה - מורייס שם.

כן  נקרא וביחוד מאכל; דבר בהם לכבוש במים ניתך מלח
('הערוך'). כבוש מדג היוצא מעלה 45)הציר כשהוא

רע. וריחו גבו על לבנוני עיפוש

.ÈCÈ¯ˆ ‰È‰ Ì‡ ?„ˆÈk B˙B‡ ÌÈÊÙBÁ‰ ÌÈ¯·c¿»ƒ«¿ƒ≈«ƒ»»»ƒ
- Ïlt˙‰Â ÂÈ·˜Ï CÈ¯v‰ ÏÎÂ ;Ïlt˙È ‡Ï - ÂÈ·˜Ïƒ¿»»…ƒ¿«≈¿»«»ƒƒ¿»»¿ƒ¿«≈

‰·ÚBz B˙lÙz46‰NÚiL ¯Á‡ Ïlt˙Óe ¯ÊBÁÂ , ¿ƒ»≈»¿≈ƒ¿«≈««∆«¬∆
‰Ò¯Ù È„k BÓˆÚ „ÈÓÚ‰Ï ÏBÎÈ Ì‡Â .ÂÈÎ¯ˆ47- ¿»»¿ƒ»¿«¬ƒ«¿¿≈«¿»

Ïlt˙È ‡Ï ‰lÁzÎÏ ,ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â ;‰lÙz B˙lÙz¿ƒ»¿ƒ»¿««ƒ≈¿«¿ƒ»…ƒ¿«≈
ÂÈ·˜ ˜c·ÈÂ .‰ÙÈ ‰ÙÈ BÓˆÚ ˜c·iL „Ú48¯ÈÒÈÂ , «∆ƒ¿…«¿»∆»∆¿ƒ¿…¿»»¿»ƒ

BÁÈk49B„¯Bh‰ ¯·c ÏÎÂ BÚÈÂ50.Ïlt˙È CÎŒ¯Á‡Â , ƒ¿ƒ¿»»»«¿»««»ƒ¿«≈

שאר 46) גם להוציא שאסור והואֿהדין ע"א. כג, ברכות
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נקביו  שיהוי מחמת משוקץ שגופו זמן כל מפיו, תורה דברי
מיימוניות). ארבעה 47)(הגהות של מרחק - פרסה שם.

(צד.). בפסחים כמבואר בברכות 48)מילין, ורבותינו
תלך  כאשר רגלך שמר יז): ד, (קהלת הפסוק את דרשו (שם)
עומד  שאתה בשעה נקביך "שמור לומר: האלהים, בית אל

לפני". הגרון 49)בתפילה מן היוצא העבה הרוק הוא
שהוא  כל נענוע עלֿידי הפה מן היוצא הוא - ניעו בכח.
ונזכרים  וניעו") "כיחו ד"ה ג: בבאֿקמא ('תוספות'

נה:). (נדה בתפילתו.50)בברייתא אותו ומפריע

.‡È˜‰bL ÈÓ51˜‰Ùe52LhÚ˙Â53Ì‡ - B˙lÙ˙a ƒ∆ƒ≈ƒ≈¿ƒ¿«≈ƒ¿ƒ»ƒ
Ïlt˙iL Ì„˜ BÙeb ˜„a Ì‡Â ;‰‚Ó ‰Ê È¯‰ ,BBˆ¯Ïƒ¿¬≈∆¿À∆¿ƒ»«…∆∆ƒ¿«≈

ÌeÏk CÎa ÔÈ‡ - BÒ‡Ï ‡·e54B˙lÙ˙a ˜¯ BÏ ÔncÊ . »¿»¿≈¿»¿ƒ¿«≈…ƒ¿ƒ»
¯ÚËˆÓ ‰È‰ Ì‡Â .B„‚·a B‡ B˙ÈlËa BÚÈÏ·Ó -«¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿¿ƒ»»ƒ¿«≈

CÎa55B„È· B˜¯BÊ -56¯ÚËˆÈ ‡lL È„k ,ÂÈ¯BÁ‡Ï ¿»¿¿»«¬»¿≈∆…ƒ¿«≈
„e¯Ë ‡ˆÓÂ ‰lÙza57,‰hÓlÓ Áe¯ epnÓ ‡ˆÈ . «¿ƒ»¿ƒ¿»»»»ƒ∆«ƒ¿«»

„Ú ‰‰BL - BzÚ„Ï ‡lL ,‰lÙza „ÓBÚ ‡e‰Lk¿∆≈«¿ƒ»∆…¿«¿∆«
B˙lÙ˙Ï ¯ÊBÁÂ ,Áe¯‰ ‰ÏÎzL58. ∆ƒ¿∆»«¿≈ƒ¿ƒ»

בקול.51) הפה דרך מהקיבה רוח פיו 52)שהוציא שפתח
שעמד  אחרי או לישון, שרוצה כאדם גדולה בהרחבה
כלומר: הקים, גו - גיהוק נוטריקון: דורשין ויש משנתו.

- פיהוק למעלה. גופו ופושט פיו מקים שפותח הקים, פה
כד.). ברכות (רש"י, התפרצות 53)הרבה הזרירה: הוא

תהל  עטישותיו י) מא, (איוב במקרא ונזכר מהנחירים, הרוח
לחולה". יפה "עיטוש : ע"ב נז, (ברכות אמרו וכן אור.

תראה 54) שלא פיו על ידו שישים אלא ע"ב. כד, ברכות
צ"ז). סימן או"ח ('טור' המלאה אנין 55)פתיחתו שהוא

בטליתו. רוקו להבליע לו וקשה בפיו,56)הדעת, לא אבל
ראש. קלות בתפילתו.57)משום לכוין יכול שאינו

ע"א.58) כד, דף ברכות, במסכת הכל

.·ÈBÈ‡Â ‰a¯‰ ¯ÚËˆÂ ,‰hÓlÓ Áe¯ ‡ÈˆB‰Ï Lwaƒ≈¿ƒ«ƒ¿«»¿ƒ¿«≈«¿≈¿≈
BÓˆÚ „ÈÓÚ‰Ï ÏBÎÈ59ÂÈ¯Á‡Ï Cl‰Ó -60Úa¯‡ »¿«¬ƒ«¿¿«≈¿«¬»«¿«

Ïk ÔBa¯" :¯ÓB‡Â ,Áe¯‰ ‰ÏÎzL „Ú ÔÈzÓÓe ˙Bn‡««¿ƒ«∆ƒ¿∆»«¿≈ƒ»
ÌÈ·˜ ez¯ˆÈ ,ÌÈÓÏBÚ‰61,ÌÈÏeÏÁ ÌÈÏeÏÁ ÌÈ·˜ »»ƒ¿«¿»¿»ƒ¿»ƒ¬ƒ¬ƒ

nÏÎe ‰t¯Á ;e˙nÏÎe e˙t¯Á EÈÙÏ Úe„ÈÂ ÈeÏb‰ »¿»«¿»∆∆¿»≈¿ƒ»≈∆¿»¿ƒ»
BÓB˜ÓÏ ¯ÊBÁÂ ."e˙˙ÈÓa ‰n¯Â ‰ÚÏBz ,eÈiÁa¿«≈≈»¿ƒ»¿ƒ»≈¿≈ƒ¿

.Ïlt˙Óeƒ¿«≈

שצריך 60)להתאפק.59) מפני לפניו, מהלך אינו אבל
מהלך  היה ואם להתפלל. שהתחיל המקום כנגד פניו שיהיו
שאין  לגמרי, שפוסק כמי ודומה לאחריו מניח היה לפניו,

יונה). (רבינו לתפילתו לחזור ע"ב.61)כוונתו כד, ברכות
הלב, כגון: - חלולים והאזנים. החוטם הפה, כגון: - נקבים

שם). וברש"י ס: ברכות (ראה והמעים הכרס

.‚È- ÂÈk¯a ÏÚ ÂÈÏ‚¯ŒÈÓ eÙËÂ ‰lÙ˙a „ÓBÚ ‰È‰»»≈ƒ¿ƒ»¿»¿≈«¿»«ƒ¿»
ÌÈn‰ eÏÎiL „Ú ÔÈzÓÓ62Ì‡Â .˜ÒtL ÌB˜nÏ ¯ÊBÁÂ «¿ƒ«∆ƒ¿««ƒ¿≈«»∆»«¿ƒ

.L‡¯Ï ¯ÊBÁ - ‰lÙz‰ ˙‡ ¯Ó‚Ï È„k ‰‰L»»¿≈ƒ¿…∆«¿ƒ»≈¿…

הובאה 62) צ"ח (סימן הרמ"א וכתשובות ע"א. כג, ברכות
חולי  לו שיש "מי כתב: ע"ח) סימן או"ח במגןֿאברהם

כדי  יעשה מה לאנסו, תמיד מטפטפים רגליו שמי האבן,
אברו, סביב בגד לו לעשות להתיר יש להתפלל? שיוכל
ויתפלל; הכנסת לבית ויכנס נקיים, יהיו העליונים והבגדים

יפסיק". - רגלים מי הטפת ובשעת

.„ÈÚa¯‡ Cel‰ È„k ‰‰BL ,ÌÈÓ ÔÈzLn‰ ÔÎÂ¿≈««¿ƒ«ƒ∆¿≈ƒ«¿«
˙Bn‡63¯Á‡ ‰‰BL - Ïlt˙‰MÓe .Ïlt˙È CkŒ¯Á‡Â , «¿««»ƒ¿«≈ƒ∆ƒ¿«≈∆««

,ÔÈzLÓ CkŒ¯Á‡Â ,˙Bn‡ Úa¯‡ Cel‰ È„k B˙lÙz¿ƒ»¿≈ƒ«¿««¿««»«¿ƒ
ÂÈtÓ ‰lÙz‰ È¯·c ˜ÒÙiL È„k64. ¿≈∆ƒ¿…ƒ¿≈«¿ƒ»ƒƒ

יטנפו 63) שלא רגליו מי ניצוצות משום ע"ב. כז, מגילה
ארבע 64)בגדיו. הילוך (כדי אמות, ארבע "שכל שם:

ועדיין  בפיו, (שגורה) סדורה תפילתו התפילה). אחר אמות
מרחשות.שפתי  ו

.ÂË,‰eÎa dÈ‡L ‰lÙz Ïk ?„ˆÈk ·l‰ ˙ek«»««≈≈«»¿ƒ»∆≈»¿«»»
‰lÙz dÈ‡65¯ÊBÁ - ‰eÎ ‡Ïa Ïlt˙‰ Ì‡Â ; ≈»¿ƒ»¿ƒƒ¿«≈¿…«»»≈

Ïlt˙Óe66˙LaLÓ BzÚ„ ‡ˆÓ .‰eÎa67„e¯Ë BaÏÂ ƒ¿«≈¿«»»»»«¿¿À∆∆¿ƒ»
‡a‰ CÎÈÙÏ .BzÚc ·MÈ˙zL „Ú Ïlt˙‰Ï BÏ ¯eÒ‡ -»¿ƒ¿«≈«∆ƒ¿«≈«¿¿ƒ»«»

¯ˆÓ B‡ ÛÈÚ ‡e‰Â C¯c‰ ÔÓ68„Ú Ïlt˙‰Ï BÏ ¯eÒ‡ , ƒ«∆∆¿»≈≈≈»¿ƒ¿«≈«
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .BzÚc ·MÈ˙zL69ÌÈÓÈ ‰LÏL ‰‰LÈ : ∆ƒ¿«≈«¿»¿¬»ƒƒ¿∆¿»»ƒ

.Ïlt˙È CkŒ¯Á‡Â ,BzÚc ¯¯˜˙˙Â ÁeiL „Ú«∆»«¿ƒ¿»≈«¿¿««»ƒ¿«≈

שער 65) הלבבות" "חובת בספרו בחיי רבינו לשון וזה
המילות  כי "ודע תשיעי) חשבון ג, (פרק הנפש חשבון
- ותפילה כלב. - במילות והעיון כקליפה, - בלשון תהיינה
בלשונו  המתפלל וכשיתפלל כרוח. - (הכוונה) והעיון כגוף;
בלא  גוף תפילתו תהיה התפילה, עיון בזולת טרוד ולבו
יען  יג): כט, (ישעיה הכתוב אמר וכן לב. בלא וקליפה רוח,
ממני  רחק ולבו כבדוני ובשפתיו בפיו הזה, העם נגש כי
יאמר: נא) פרק ג, (חלק ה"מורה" בספר ורבינו וכו'. וכו'
ואתה  הכותל, אל ופניך שפתיך בהנעת תתפלל אם "אבל
אבל  לתכלית, שהגעת תחשוב לא וממכרך... במקחך חושב
אתה  קרוב ב) יב, (ירמיה בהם שנאמר למי קרוב אז תהיה

וכו'. מכליותיהם ורחוק וראה 66)בפיהם ע"ב. ל, ברכות
א). הלכה י, (פרק לקמן רבינו מיושבת.67)דברי בלתי

טו):69)מצטער.68) ח, (עזרא שנאמר ע"א. סה, עירובין
שם ונחנה אהוה אל הבא הנהר אל ÌÈÓÈואקבצם ‰˘Ï˘,

להתבונן  התחיל לא עזרא שגם הרי - וגו' בעם ואבינה
דעתו. נתישבה שאז ימים, שלשה אחרי רק הדרך מן כשבא
אנו  אין כך בין כי הזה, בזמן אלה  בכל נזהרים אנו ואין

מיימוניות). (הגהות בתפילה כ"כ מכוונים

.ÊËÏkÓ BaÏ ˙‡ ‰pÙiL ?‰ek‰ ‡È‰ „ˆÈk≈«ƒ««»»∆¿«∆∆ƒƒ»
ÈÙÏ „ÓBÚ ‡e‰ el‡k BÓˆÚ ‰‡¯ÈÂ ,˙B·LÁn‰««¬»¿ƒ¿∆«¿¿ƒ≈ƒ¿≈

‰ÈÎM‰70‰lÙz‰ Ì„˜ ËÚÓ ·LÈÏ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ . «¿ƒ»¿ƒ»»ƒ≈≈¿«…∆«¿ƒ»
˙Áa Ïlt˙È CkŒ¯Á‡Â ,BaÏ ˙‡ ÔeÎÏ È„k¿≈¿«≈∆ƒ¿««»ƒ¿«≈¿««
‡NB ‰È‰L ÈÓk B˙lÙ˙ ‰NÚÈ ‡ÏÂ .ÌÈeÁ˙·e¿«¬ƒ¿…«¬∆¿ƒ»¿ƒ∆»»≈

ÈB‡NÓ71CÎÈÙÏ .BÏ CÏB‰Â BÎÈÏLÓe72·LÈÏ CÈ¯ˆ ««¿ƒ¿≈¿ƒ»»ƒ≈≈
ÌÈ„ÈÒÁ .¯ËtÈ CkŒ¯Á‡Â ,‰lÙz‰ ¯Á‡ ËÚÓ¿««««¿ƒ»¿««»ƒ»≈¬ƒƒ
‰ÚLÂ ‰lÙz Ì„˜ ˙Á‡ ‰ÚL ÔÈ‰BL eÈ‰ ÌÈBL‡¯‰»ƒƒ»ƒ»»««…∆¿ƒ»¿»»

‰ÚL ‰lÙza ÔÈÎÈ¯‡Óe ,‰lÙz ¯Á‡Ï ˙Á‡73. ««¿««¿ƒ»«¬ƒƒ«¿ƒ»»»
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תמיד 70) לנגדי ה' שויתי שנאמר: ע"א, כב, סנהדרין
ח). טז, ע"ב.71)(תהלים כט, יהא 72)ברכות שלא כדי

למשוי. עליו דומה תפילתו כאילו ע"ב.73)נראה לב, שם

.ÊÈBÏ ÔÈ‡L ÈtÓ ,Ïlt˙È Ï‡ - ¯BkL74Ì‡Â .‰ek ƒ«ƒ¿«≈ƒ¿≈∆≈«»»¿ƒ
‰·ÚBz B˙lÙz ,Ïlt˙‰75Ïlt˙Óe ¯ÊBÁ CÎÈÙÏ . ƒ¿«≈¿ƒ»≈»¿ƒ»≈ƒ¿«≈

kÔ˜B¯˙iL76Èe˙L .B˙e¯ÎMÓ77Ì‡Â .Ïlt˙È Ï‡ - ¿∆ƒ¿≈ƒƒ¿»«ƒ¿«≈¿ƒ
‰lÙz B˙lÙz - Ïlt˙‰78BÈ‡L ‰Ê ?¯BkL ‰ÊŒÈ‡ . ƒ¿«≈¿ƒ»¿ƒ»≈∆ƒ∆∆≈

ÈÙa ¯a„Ï ÏBÎÈ - ?Èe˙L .CÏn‰ ÈÙÏ ¯a„Ï ÏBÎÈ»¿«≈ƒ¿≈«∆∆»»¿«≈ƒ¿≈
LazLÓ BÈ‡Â CÏn‰79ÏÈ‡B‰ ,ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡ ; «∆∆¿≈ƒ¿«≈««ƒ≈ƒ

BÈÈ ¯ÈÒiL „Ú Ïlt˙È ‡Ï ÔÈÈ ˙ÈÚÈ·¯ ‰˙LÂ¿»»¿ƒƒ«ƒ…ƒ¿«≈«∆»ƒ≈
ÂÈÏÚÓ80. ≈»»

עליו.74) מיושבת דעתו ע"א.75)שאין סד, עירובין
רוקח")76) "מעשה קושטא, (שונצינו, ראשונים ובדפוסים

מתרונן  כגבור הכתוב: כלשון מיינו", "כשיתרונן הנוסח:
יינו  שכרון מסיר שהוא ופירושו: סה), עח, (תהלים מיינו
יונתן: וכתרגום ששתה, בטרם שהיה כמו פקח ונעשה
שהוא  שם: פירש ורש"י חמרא. מן דמתפקח כגבור

מיינו". להקיץ בדיבור ומתגבר יין 77)"מתעורר ששתה
לשכרה. לא אבל שם.78)ושכר, מתבלבל 79)עירובין,

ושינה 80)וטועה. מיל, "דרך שם: ואמרו ע"ב. סד, שם,
כששתה  אמורים? דברים במה היין. את מפיגים - שהיא כל
טורדתו  שדרך כלֿשכן מרביעית, יותר שתה אבל רביעית;
'ו'ש'כ'ר  צ"ט): סימן (או"ח ה'טור' וכתב משכרתו". ושינה

" תיבות: ראשי ט), י, (ויקרא 'ת'ש'ת È„Î'א'ל ‰˙˘ Ì‡Â
‰·ÚÂ˙ ¯ÂÎÈ˘ ˙ÏÈÙ˙ :ÏÏÙ˙‰Ï ¯ÂÒ‡ - ˙ÈÚÈ·¯."

.ÁÈ‡ÏÂ ˜BÁN CBzÓ ‡Ï ,Ïlt˙‰Ï ÔÈ„ÓBÚ ÔÈ‡ ÔÎÂ¿≈≈¿ƒ¿ƒ¿«≈…ƒ¿¿…
‰ÁÈN CBzÓ ‡ÏÂ ,L‡¯Œ˙el˜ CBzÓ81CBzÓ ‡ÏÂ , ƒ«…¿…ƒƒ»¿…ƒ

‰¯B˙ŒÈ¯·c CBzÓ ‡l‡ ,ÒÚk CBzÓ ‡ÏÂ ,‰·È¯Ó82. ¿ƒ»¿…ƒ««∆»ƒƒ¿≈»
ÔÈc CBzÓ ‡ÏÂ83‰ÎÏ‰Â84ŒÈ¯·c Ì‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¿…ƒƒ«¬»»««ƒ∆≈ƒ¿≈

CBzÓ ‡l‡ ;‰ÎÏ‰a „e¯Ë BaÏ ‡‰È ‡lL È„k ,‰¯B˙»¿≈∆…¿≈ƒ»«¬»»∆»ƒ
˙B˜eÒt ˙BÎÏ‰ ÔB‚k ,ÔeiÚ da ÔÈ‡L ‰¯B˙ŒÈ¯·c85. ƒ¿≈»∆≈»ƒ¿¬»¿

ע"א.82)ליצנות.81) לא, בדין,83)ברכות ישיבה
בדין. שיושבים הדיינים הלכתי,84)כגון: ומתן משא

יוכל  ולא תפילתו בעת בהם להרהר ויבוא עיון, הדורש
הלכה. דין אחר: ונוסח מחלוקת 85)לכוין. בהן שאין

(שם). והרהור עיון צריכות ואינן

.ËÈÌÈ˜¯t‰ ˙BlÙz86ŒL‡¯ ÛÒeÓ ˙lÙz ÔB‚k , ¿ƒ«¿»ƒ¿¿ƒ««…
L„Á87Œ¯Á‡Â B˙lÙz ¯ÈcÒ‰Ï CÈ¯ˆ ,˙B„ÚBÓ ˙lÙ˙e …∆¿ƒ«¬»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»¿««

da ÏLkÈ ‡lL È„k ,Ïlt˙Óe „ÓBÚ Ck88Cl‰Ó ‰È‰ . »≈ƒ¿«≈¿≈∆…ƒ»≈»»»¿«≈
È„e„b ÌB˜Ó ÔB‚k ,‰kÒ ÌB˜Óa89,ÌÈËÒÏÂ ˙BiÁ ƒ¿«»»¿¿¿≈«¿ƒ¿ƒ

:‡È‰ BÊÂ ,˙Á‡ ‰Î¯a Ïlt˙Ó - ‰lÙz ÔÓÊ ÚÈb‰Â¿ƒƒ«¿«¿ƒ»ƒ¿«≈¿»»««¿ƒ
‰¯ˆ˜ ÌzÚ„Â ÌÈa¯Ó Ï‡¯NÈ EnÚ ÈÎ¯ˆ"90ÔBˆ¯ È‰È . »¿≈«¿ƒ¿»≈¿Àƒ¿«¿»¿»»¿ƒ»

È„k „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ÔzzL ,eÈ‰Ï‡ ÈÈ EÈÙlÓƒ¿»∆¿»¡…≈∆ƒ≈¿»∆»¿∆»¿≈
·Bh‰Â ,d¯BÒÁÓ Èc ‰iÂ‚e ‰iÂb ÏÎÏe B˙Ò¯Ù«¿»»¿»¿ƒ»¿ƒ»≈«¿»¿«

EÈÈÚa91"‰lÙz ÚÓBL ,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .‰NÚ92. ¿≈∆¬≈»«»¿»≈«¿ƒ»
ÏBÎÈ Ì‡Â ;Cl‰Ó ‡e‰Lk C¯ca d˙B‡ Ïlt˙Óeƒ¿«≈»«∆∆¿∆¿«≈¿ƒ»
BzÚc ¯¯˜˙˙Â ·eMÈÏ ÚÈbÓ ‡e‰LÎe .„ÓBÚ - „ÓÚÏ«¬…≈¿∆«ƒ«¿ƒ¿ƒ¿»≈«¿

¯NÚŒ‰ÚLz ,d˙w˙k ‰lÙz Ïlt˙Óe ¯ÊBÁ -≈ƒ¿«≈¿ƒ»¿«»»»ƒ¿»»»
˙BÎ¯a93. ¿»

תדירות.86) ולא ידועים לזמנים פעם 87)שהן שהיא
יום. לה.).88)לשלשים (ר"ה בהן רגיל שאינו מתוך

צרכיהם.90)קבוצות.89) לפרש יודעים שאינם
התכלית 91) תהיה לא אולי בעינינו. שטוב מה לנו תתן "לא

לנו" עשה הגמור, הטוב שהוא בעיניך, הטוב אלא טובה;
עשה  במקרא: מצינו וכן מנוח), רבינו בשם (כסףֿמשנה

טו). י, (שופטים בעיניך הטוב ככל לנו ברכות 92)אתה
ע"ב. "הביננו"93)כט, תפילת בין וזה ע"א. ל, שם

ברכות  שלוש צריכה "הביננו" תפילת קצרה": ל"תפילה
אותה  ומתפלל האחרונות, ברכות ושלוש הראשונות
ומתפלל. חוזר אינו - עליו מתיישבת וכשדעתו מעומד;
- סכנה במקום אלא אותה מתפללים שאין קצרה ותפילה
ומתפלל  והאחרונות, ראשונות ברכות שלש צריכה אינה
הוא  - לביתו בא וכשהוא מעומד; ובין מהלך בין אותה

ומתפלל. חוזר

ה'תשפ"א  תמוז כ"ו שלישי יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
בהם;1) להיזהר צריך שהמתפלל דברים שמונה

ומנהגיה. אפיים נפילת ודיניהן; וקידה כריעה השתחווייה,

.‡Ô‰a ¯‰f‰Ï Ïlt˙n‰ CÈ¯ˆ ÌÈ¯·„ ‰BÓL¿»¿»ƒ»ƒ«ƒ¿«≈¿ƒ»≈»∆
˜eÁ„ ‰È‰ Ì‡Â ,Ô˙BNÚÏÂ2Ò‡ B‡3¯·ÚL B‡ ,4‡ÏÂ ¿«¬»¿ƒ»»»∆¡»∆»«¿…
.ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡ ,Ô˙B‡ ‰NÚ5ÁÎÂ ,‰„ÈÓÚ :Ô‰ el‡Â »»»≈¿«¿ƒ¿≈≈¬ƒ»¿…«

Ôew˙Â ,ÌÈLeaÏn‰ Ôew˙Â ,Ûeb‰ Ôew˙Â ,Lc˜n‰«ƒ¿»¿ƒ«¿ƒ««¿ƒ¿ƒ
‰ÈÂÁzL‰Â ,‰ÚÈ¯k‰Â ,ÏBw‰ ˙ÈÂL‰Â ,ÌB˜n‰6. «»¿«¿»««¿«¿ƒ»¿ƒ¿«¬»»

כמבואר 2) בהם, להיזהר לו וקשה דחוק במצב שנמצא
ב). (הלכה בו.3)בסמוך וכיוצא חולי בלי 4)מחמת
במזיד. סיבה, בפרק 5)שום המנויים הדברים כחמשת לא

לפעמים  לחזור המתפלל ועל התפילה, את המעכבין הקודם
רבינו 6)ולהתפלל. יבארם האלה הדברים שמונת כל

הבאות. בהלכות

.·„ÓÚÓ ‡l‡ Ïlt˙Ó ÔÈ‡ ?„ˆÈk ‰„ÈÓÚ7‰È‰ . ¬ƒ»≈«≈ƒ¿«≈∆»≈…∆»»
;„ÓÚÈ ,„ÓÚÏ ÏBÎÈ Ì‡ - ‰Ï‚Ú· B‡ ‰ÈÙÒa ·LBÈ≈ƒ¿ƒ»«¬»»ƒ»«¬…«¬…

Â‡Ï Ì‡Â8Ïlt˙Ó ‰ÏBÁ .Ïlt˙ÈÂ BÓB˜Óa ·LÈ , »ƒ»≈≈ƒ¿¿ƒ¿«≈∆ƒ¿«≈
BzÚc ˙‡ ÔeÎÏ ÏBÎiL ‡e‰Â ;Bcˆ ÏÚ ·ÎBL elÙ‡9. ¬ƒ≈«ƒ¿∆»¿«≈∆«¿

Ba LÈ Ì‡ ;ÌÈÏBÁ ÏÏÎa Ô‰ È¯‰ ,·Ú¯‰Â ‡Óv‰ ÔÎÂ¿≈«»≈¿»»≈¬≈≈ƒ¿«ƒƒ≈
Ï‡ - Â‡Ï Ì‡Â ;Ïlt˙È - BzÚc ˙‡ ÔeÎÏ ˙ÏÎÈ¿…∆¿«≈∆«¿ƒ¿«≈¿ƒ»«

Ïlt˙È10,‰Ó‰a‰ ÏÚ ·ÎB¯ ‰È‰ .‰zLÈÂ ÏÎ‡iL „Ú ƒ¿«≈«∆…«¿ƒ¿∆»»≈««¿≈»
„¯È ‡Ï - BzÓ‰a ÊÁ‡iL ÈÓ BÏ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡11, ««ƒ∆∆ƒ∆…¬¿∆¿…≈≈
MÈÓ BzÚ„ ‡‰zL È„k ,Ïlt˙ÈÂ BÓB˜Óa ·LÈ ‡l‡˙· ∆»≈≈ƒ¿¿ƒ¿«≈¿≈∆¿≈«¿¿À∆∆

.ÂÈÏÚ»»

שכתוב:7) כמו ה', עבודת היא התפילה כי ל.) (ברכות
בעמידה, להיות צריכה ה' ועבודת - לבבכם" בכל "ולעבדו
אורח  (טור לשרתו ה' לפני לעמוד ח): י, (דברים שנאמר
עשרה" "שמונה תפילת נקראת ולפיכך צ"ח). סימן חיים
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טז, פרק סופרים (מסכת "עמידה" בשם: גם החכמים בפי
י"ב). יוסף 8)הלכה (בית הספינה וכן מתנועעת שהעגלה

צד). חיים בשעת 9)אורח להתפלל שלא נוהג היה ורש"י
ואמרו  מיימוניות,). (הגהות שמע קריאת רק וקרא חליו,
בבית  להתפלל אמרתי אני הוא: הקדושֿברוך אמר חז"ל:
על  התפלל - לילך יכול אתה אין ואם שבעירך; הכנסת
שתדום  ובלבד בלבבך, הרהר - יכול אתה אין ואם מיטתך;
על  בלבבכם אימרו ה): ד, (תהילים שנאמר שבך, מעבירה
שמעוני). בילקוט הובאת (פסיקתא, סלה ודומו משכבכם

אסור 10) - "המיצר א) הלכה ה, פרק ברכות (ירושלמי
עליו. מיושבת דעתו שאין מפני אם 11)להתפלל", כי

דעתו. ותיטרד הדרך עיכוב עליו קשה ירד,

.‚- ı¯‡Ï ‰ˆeÁa „ÓBÚ ‰È‰ ?„ˆÈk Lc˜n‰ ÁÎ…««ƒ¿»≈«»»≈¿»»»∆
Ïlt˙Óe Ï‡¯NÈŒı¯‡ ÁÎ ÂÈt ¯ÈÊÁÓ12„ÓBÚ ‰È‰ . «¬ƒ»»…«∆∆ƒ¿»≈ƒ¿«≈»»≈
ÌÈÏLe¯È „‚k ÂÈt ˙‡ ÔeÎÓ - ı¯‡a13„ÓBÚ ‰È‰ . »»∆¿«≈∆»»¿∆∆¿»»ƒ»»≈
Lc˜n‰ „‚k ÂÈt ÔeÎÓ - ÌÈÏLe¯Èa14„ÓBÚ ‰È‰ . ƒ»«ƒ¿«≈»»¿∆∆«ƒ¿»»»≈

Lc˜naÌÈL„w‰ L„˜ ˙Èa „‚k ÂÈt ÔeÎÓ -15. «ƒ¿»¿«≈»»¿∆∆≈…∆«√»ƒ
˙BÁe¯‰ ˙‡ ÔeÎÏ ÏBÎÈ ‡lL ÈÓe ,‡ÓeÒ16Cl‰Ó‰Â , »ƒ∆…»¿«≈∆»¿«¿«≈

‰ÈÙÒa17BaÏ ˙‡ ÔeÎÈ -18.Ïlt˙ÈÂ ‰ÈÎM‰ „‚k ƒ¿ƒ»¿«≈∆ƒ¿∆∆«¿ƒ»¿ƒ¿«≈

אליך 12) והתפללו מח): ח, (מלכיםֿא שנאמר ל.), (ברכות
לאבותם. נתת אשר ארצם (שם,13)דרך שנאמר (שם),

בה. בחרת אשר העיר דרך ה' אל והתפלל מד):
הזה.14) הבית אל והתפללו לב): ו, הימיםֿב (דברי שנאמר
בית 15) הוא הזה, המקום אל והתפללו כו): (שם, שנאמר

השכינה. משכן מקום הקדשים הוא 16)קודש שאין
ירושלים. או ישראל ארץ נמצאת צד באיזה מבחין

לירושלים 17) פניו להחזיר לו אפשר שאי כאן ידובר בסירה
אחר. בכיוון הזורמים המים פחד ליבו 18)מפני "יפנה

בפירוש  רבינו הקדשים. קודש כנגד שפניו ויחשוב ורעיוניו
ה). משנה ד, פרק (ברכות המשנה

.„CÈ¯ˆ ,‰lÙ˙a „ÓBÚ ‡e‰Lk ?„ˆÈk Ûeb‰ Ôewzƒ«≈«¿∆≈ƒ¿ƒ»»ƒ
BÊ „ˆa BÊ ÂÈÏ‚¯ ˙‡ ÔeÎÏ19,‰hÓÏ ÂÈÈÚ Ô˙BÂ , ¿«≈∆«¿»¿«¿≈≈»¿«»

,‰ÏÚÓÏ ÈeÙ BaÏ ‰È‰ÈÂ ;ı¯‡Ï ËÈaÓ ‡e‰ el‡k¿ƒ«ƒ»»∆¿ƒ¿∆ƒ»¿«¿»
ÌÈÓMa „ÓBÚ ‡e‰ el‡k20BaÏ ÏÚ ÂÈ„È ÁÈpÓe . ¿ƒ≈«»»ƒ«ƒ«»»«ƒ

ÔÈ˙eÙk21˙ÈÏ‡ÓN‰ ÏÚ ˙ÈÓÈ‰ ,22„·Úk „ÓBÚÂ , ¿ƒ«¿»ƒ««¿»ƒ¿≈¿∆∆
„ÁÙÂ ‰‡¯Èa ,‰ÓÈ‡a ,Ba¯ ÈÙÏ23ÏÚ ÂÈ„È ÁÈpÈ ‡ÏÂ . ƒ¿≈«¿≈»¿ƒ¿»»««¿…«ƒ«»»«

ÂÈˆÏÁ24. ¬»»

ז)19) א, (יחזקאל ישרה רגל ורגליהם שנאמר: י:), (ברכות
צריך  השכינה, עם לדבר שעומד מכיוון כי אחת, כרגל נראין
מלאך  הוא כאילו ולדמות מליבו החוץ מחשבות כל לסלק
לברוח, התנועה ממנו שנסתלקה רמז אחר: וטעם השרת.
חיים  אורח יוסף (בית ה' מבלעדי חפץ שום להשיג ולא

צה). והיו 20)סימן ג): ט, (מלכיםֿא אומר אחד כתוב
אומר  אחד וכתוב הימים; כל המקדש) (בבית שם וליבי עיני
מלמד: כיצד? הא - כפיים אל לבבנו נישא מא): ג, (איכה
ישראל, ארץ (כלפי למטה עיניו שייתן צריך "שהמתפלל
הללו" המקראות שני שיתקיימו כדי למעלה, וליבו רש"י)

קה:). הן 21)(יבמות כאילו ברעותה אחת חבוקות

בצד 22)קשורות. נרמז שהוא הרע יצר להכנעת רמז
צ"ה). סימן יוסף (בית "רבא 23)שמאל שמצינו: כמו

י.). (שבת מריה" קמיה כעבדא אמר: ומצלי, ידיה פכר
נשען 24) יהא לא וכן ראש. בקלות ה' לפני כעומד שנראה

אחר  נמשך רבינו מיימוניות"). ("הגהות דבר לשום ונסמך
על  ידו מניח היה "ולא (כד:): בברכות הגורס הרי"ף גירסת
כמו: צידו, - סנטרו הערוך ופירוש התפילה) (בשעת סנטרו"

צ"ה). סימן יוסף, (בית נוספת והנו"ן "סטרו,

.‰,‰lÁz ÂÈLeaÏÓ Ôw˙Ó ?„ˆÈk ÌÈLeaÏn‰ Ôewzƒ««¿ƒ≈«¿«≈«¿»¿ƒ»
ÔiˆÓe25'‰Ï eÂÁzL‰' :¯Ó‡pL ,¯c‰Óe BÓˆÚ ¿«≈«¿¿«≈∆∆¡«ƒ¿«¬«

B˙cÙ‡a ‰lÙza „ÓÚÈ ‡ÏÂ .'L„˜ ˙¯„‰a26‡ÏÂ , ¿«¿«…∆¿…«¬…«¿ƒ»«¬À¿»¿…
‰l‚Ó L‡¯a27˙Bl‚Ó ÌÈÏ‚¯a ‡ÏÂ28ÈL‡ C¯c Ì‡ , ¿…¿À∆¿…¿«¿«ƒ¿Àƒ∆∆«¿≈

Èz·a ‡l‡ ÌÈÏB„b‰ ÈÙa e„ÓÚÈ ‡lL ,ÌB˜n‰«»∆…««¿ƒ¿≈«¿ƒ∆»¿»≈
ÌÈÏ‚¯‰29B„Èa ÔÈlÙz ÊÁ‡È ‡Ï ,ÌB˜Ó ÏÎ·e . »«¿»ƒ¿»»…∆¡…¿ƒƒ¿»

„e¯Ë BalL ÈtÓ ,Ïlt˙ÈÂ BÚB¯Êa ‰¯BzŒ¯ÙÒÂ¿≈∆»ƒ¿¿ƒ¿«≈ƒ¿≈∆ƒ»
Ô‰a30B„Èa ˙BÚÓe ÌÈÏk ÊÁ‡È ‡ÏÂ .31Ïlt˙Ó Ï·‡ . »∆¿…∆¡…≈ƒ»¿»¬»ƒ¿«≈

˙ÂˆÓ ‡e‰L ÈtÓ ,‚Á‰ ˙BÓÈa B„Èa ·ÏeÏÂ ‡e‰¿»¿»ƒ∆»ƒ¿≈∆ƒ¿«
ÌBi‰32- ‰lÙz ÔÓÊ ÚÈb‰Â ,BL‡¯ ÏÚ ÈBNÓ ‰È‰ . «»»««…¿ƒƒ«¿«¿ƒ»

ÂÈ¯BÁ‡Ï BÏÈLÙÓ ,ÔÈa˜ ‰Úa¯‡Ó ˙BÁt ‰È‰ Ì‡33 ƒ»»»≈«¿»»«ƒ«¿ƒ«¬»
ÈabŒÏÚ BÁÈpÓ - ÔÈa˜ ‰Úa¯‡ ‰È‰ .Ba Ïlt˙Óeƒ¿«≈»»«¿»»«ƒ«ƒ««≈

,Ú˜¯˜34ÌÈÓÎÁ‰ Ïk C¯c .Ïlt˙È CkŒ¯Á‡Â «¿«¿««»ƒ¿«≈∆∆»«¬»ƒ
ÌÈÙeËÚ Ô‰Lk ‡l‡ eÏÏt˙È ‡lL ,Ì‰È„ÈÓÏ˙Â35. ¿«¿ƒ≈∆∆…ƒ¿«¿∆»¿∆≈¬ƒ

"רב 25) ל:): (ברכות אמרו וכן בבגדיו, עצמו ומקשט
מצלי". והדר נפשיה, מציין הווה שילבש 26)יהודה בגד

החמודים  בגדיו יטנף שלא בו, להזיע בשרו על האדם
עליו  שילבש עד לבדו בו לצאת האדם מנהג ואין בזיעה;
ה). משנה ט, פרק ברכות לרבינו, המשנה (פירוש אחר. בגד

מגולה"27) כשראשו מפיו אזכרה להוציא רשאי "שאינו
ט"ו). הלכה י"ד, פרק סופרים יג:):28)(מסכת (חגיגה

רבו. לפני רגליו לגלות הוא ארץ דרך נתכוון 29)"לאו
לפני  העומדים ערב מדינות בני כל להוציא בזה רבינו
ברגליים  להתפלל מותר שלהם - מגולות ברגליים גדוליהם

משנה). (כסף ויתבזו 30)מגולות הארץ על יפלו שלא
כג:). הכלים 31)(ברכות מידו; יפלו שמא טרוד, ליבו כי

(שם). ויאבדו יתפזרו והמעות שחביבה 32)יישברו ומתוך
מא: (סוכה נטרד ואינו עליו כבד משאה אין המצוה, עליו
בידו  תפילות מחזור לאחוז מותר זה ומטעם שם) וברש"י
עצמה  תפילה לצורך תופסו והוא הואיל שמתפלל. בשעה
והרי  נטרד, ואינו כבד משאו אין ובדיוק, בעיון להתפלל כדי
חיים  אורח ערוך ובשולחן יונה; (רבינו ללולב דומה זה

ב). סעיף צ"ו, מונעו 33)סימן המשא כובד אין שאז
מציעא  (בבא ראשו על בעודו כן לא בתפילתו, מלכוון

משאו  "הנושא הנוסחא ששם אלא ÂÙÈ˙Îקה:), ÏÚ ורבינו "
צ"ז). סימן חיים אורח יוסף, (בית ראשו" "על גורס

בתפילתו.34) מלכוון מונעו המשא כובד כי (שם)
(הלכות 35) לקמן רבינו דברי ואלה י.). (שבת בטליתם

חכמים  לתלמידי הוא גדול "גנאי י"א): הלכה ג, פרק ציצית
סימן  חיים (אורח הב"ח וכתב עטופים. אינם והם שיתפללו
גאווה. דרך שזה ידיו, על וכסיות להתפלל נכון שלא צ"א)
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אל  רשעים ויד גאווה רגל תבואני אל אומר: הכתוב ועליו
יב). לו, (תהלים תנידני

.ÂCeÓ ÌB˜Óa „ÓÚÈ ?„ˆÈk ÌB˜n‰ Ôewz36¯ÈÊÁÈÂ , ƒ«»≈««¬…¿»»¿«¬ƒ
Ï˙kÏ ÂÈt37„‚k ÌÈÁ˙Ù B‡ ˙BBlÁ ÁzÙÏ CÈ¯ˆÂ . »»«…∆¿»ƒƒ¿…««¿»ƒ¿∆∆

ÔÈeÎÂ' :¯Ó‡pL ,Ôc‚k Ïlt˙‰Ï È„k ,ÌÈÏLe¯È38 ¿»«ƒ¿≈¿ƒ¿«≈¿∆¿»∆∆¡«¿«ƒ
'ÌÏ˘e¯È „‚ d˙ÈlÚa dÏ ÔÁÈ˙t39Ú·B˜Â .'B‚Â ¿ƒ»≈¿ƒƒ≈∆∆¿¿≈¿¿≈«

„ÈÓz B˙lÙ˙Ï ÌB˜Ó40‰a¯Áa Ïlt˙Ó ÔÈ‡Â .41‡ÏÂ , »ƒ¿ƒ»»ƒ¿≈ƒ¿«≈¿À¿»¿…
È¯BÁ‡42Œ˙È·Ï ÂÈt ¯ÈÊÁ‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ,˙Òk‰Œ˙Èa ¬≈≈«¿∆∆∆»ƒ≈∆¡ƒ»»¿≈

‰lÙ˙a „ÓBÚ‰ „ˆa ·LÈÏ ¯eÒ‡Â .˙Òk‰43¯·ÚÏ B‡ «¿∆∆¿»≈≈¿«»≈ƒ¿ƒ»«¬…
.˙Bn‡ Úa¯‡ epnÓ ˜ÈÁ¯iL „Ú ,ÂÈÙÏ¿»»«∆«¿ƒƒ∆«¿««

ãycew zegiyn zecewpã

ick milyexi cbpk migzt e` zepelg geztl jixve ..."
."ocbpk lltzdl

לבו  שיכוון לו ש"גורמין משום רק אינו בחלונות הצורך
מסתכל  רש"י שהוא (כפירוש נכנע ולבו שמים כלפי

ירושלים, דרך תפילותיו שיעברו כדי אלא לד.), בברכות
ירושלים", "כנגד להיות צריכים שהחלונות מזה כדמוכח
העליה  עם קשורה ברוחניות שהעליה לזה דוגמא והוא

בגשמיות.
(11 dxrd 128 cenr c"i wlg y"ewl itÎlr)

הכתוב 36) וכן י:). (ברכות המקום לפני גבהות שאין לפי
ה'. קראתיך ממעמקים א): קל, (תהילים אומר

פניו 37) חזקיהו ויסב ב): לח, (ישעיה שנאמר ה:) (ברכות
הקיר  יוסף אל בבית (הובאת בתשובתו ורבינו ויתפלל.

אל  להתקרב שהצריכו שהטעם כתב: צ) סימן חיים אורח
המבטל  דבר לפניו יהא שלא כדי התפילה, בעת הקיר

שם).38)כוונתו. עזרא, (אבן ערבית בלשון חלונות
שעליו 39) ביתֿהמקדש, נגד מכוונת תפילתו שתהא כדי

הימים  כל שם וליבי עיני והיו ג): ט, (מלכיםֿא שלמה אמר
(ברכות  ורש"י שם). לדניאל, בפירושו גאון סעדיה (רבינו
מסתכל  שהוא ליבו: שיכוון לו גורמים "חלונות כתב: לד:)
רבינו". "תשובות במוספינו וראה ליבו". ונכנע שמים כלפי
חלונות  עשר שנים מצריך רנ"א) (עמוד פקודי פרשת ובזוהר
בשולחן  להלכה נפסק וכן כמוס, סוד פי על הכנסת לבית

ד). סעיף צ, סימן חיים (אורח (ברכות 40)ערוך כמאמרם
שכן  בעזרו, אברהם אלוקי - לתפילתו מקום הקובע כל ו:):
אל  בבוקר אברהם וישכם כז): יט, (בראשית בו נאמר
שיתפלל  רק ולא שם). התפלל (שכבר שם עמד אשר המקום
מקום  יקבע עצמו הכנסת בבית גם אלא קבוע, כנסת בבית
בירושלמי  אמרו וכן מיימוניות). (הגהות לתפילתו קבוע
ויהי  לב): טו, (שמואלֿב כתוב ד) הלכה ד, פרק (ברכות
לאלוקים. שם ישתחווה אשר הראש עד בא דוד
אדם  שצריך מכאן - "ישתחווה" אלא נאמר לא "השתחווה"

להתפלל. הכנסת בבית מקום לו כמאמרם 41)לייחד
לחורבה: נכנסים אין דברים ג' מפני א): עמוד ג, דף (ברכות
רבינו  ובא - המזיקין ומפני המפולת, מפני החשד, מפני
ומתיירא  בדרך כשהוא לתפילה, שאפילו רבותא: להשמיענו
לחורבה  ייכנס לא כן גם - דרכים עוברי יפסיקוהו שמא

משנה). היו 42)(לחם הכנסת בתי פתחי ו:) (ברכות
ואחוריהם  למערב פניהם ובמשכן: במקדש כמו במזרח,
לבית  פניו מחזיר ואינו הכנסת בית אחורי והמתפלל למזרח,
(רש"י  לפניו, מתפלל שהציבור במי ככופר נראה הכנסת
סביב  הפסוק: את עליו קראו (שם) ז"ל וחכמינו שם).

ט). יב, (תהילים יתהלכון עמוד 43)רשעים לא דף (שם
שמים, מלכות עליו מקבל חבירו כאילו שנראה מפני ב)
הדברים  שאין גאון האי רבינו וכתב מקבל. אינו והוא
או  בתפילה, עוסק אם אבל בטל, כשיושב אלא אמורים
מעליו  כפורק נראה זה שאין מותר, - ושבח שיר דברי שאר
למדוה  ז"ל ורבותינו מיימוניות). (הגהות שמים מלכות
עימכה  הניצבת האשה אני הכהן: לעלי שאמרה מחנה (שם)

שהיא שמשמע כו) א, (שמואלֿא ה' אל להתפלל ÓÚ„‰בזה
הוא בתוך ÓÚ„וגם לישב שאסור מפני אמותיה, ארבע בתוך

העמידה  ולא הישיבה, אלא אסרו ולא תפילה, של אמות ד'
שם). לברכות, יונה (רבינו

.ÊÈ B‡ ÌÈÁÙË ‰LÏL d·b ÌB˜Óa „ÓÚÈ ‡Ï¯˙B …«¬…¿»»…«¿»¿»ƒ≈
Ïlt˙ÈÂ44,ÏÒÙÒ ÈabŒÏÚ ‡ÏÂ ,‰hÓ ÈabŒÏÚ ‡ÏÂ ; ¿ƒ¿«≈¿…««≈ƒ»¿…««≈«¿»

‡qÎ ÈabŒÏÚ ‡ÏÂ45Ba LÈ Ì‡ - d·b ÔÈa ‰È‰ . ¿…««≈ƒ≈»»ƒ¿»»…«ƒ∆
,˙Èa‰ ¯eÚL ‡e‰L ,˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡«¿««««¿««∆ƒ««ƒ
‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .Ba Ïlt˙‰Ï ¯zÓe ‰iÏÚk ‡e‰ È¯‰¬≈«¬ƒ»À»¿ƒ¿«≈¿≈ƒ»»
Ba ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÂÈ˙BÁe¯ ÏkÓ ˙BvÁÓ ÛwÓÀ»¿ƒƒ»»««ƒ∆≈
,Ba Ïlt˙‰Ï ¯zÓ - ˙Bn‡ Úa¯) ‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡«¿««««¿««À»¿ƒ¿«≈

BÓˆÚÏ ˙eL¯ ˜ÏÁ È¯‰L ,¯k B‰·b ÔÈ‡L ÈtÓ46. ƒ¿≈∆≈»¿ƒ»∆¬≈»«¿¿«¿

לפני 44) גבהות שאין "לפי ב') עמוד י' דף (ברכות
הרי  טפחים, שלושה גבוה המקום אין אם אבל המקום";

ומותר. הקרקע כגוף נידון מגובה 45)הוא פחותים אפילו
עליהם, עומד כשהוא להתפלל אסור - טפחים שלושה
על  לעבוד לו אסור המקדש בעבודת שהרי חציצה; משום
(פרישה  היא עבודה במקום ותפילה - חציצה משום כלי גבי
צ"ח). סימן (שם, בטור מבואר וכן צ). סימן חיים לאורח
(מסכת  מגולה" כשראשו מפיו אזכרה להוציא רשאי "שאינו

ט"ו). הלכה י"ד, פרק כרשות 46)סופרים נידון זה והרי
לעמוד  ציבור לשליח מותר זה ומטעם לעצמה. נפרדת
שהיא  פי על אף הכנסת, שבבית הבימה על ולהתפלל
חלוקה  רשות והיא הואיל טפחים, משלושה יותר גבוהה

עוז"). ("מגדל לעצמה

.Á‰Î‡ÏÓ ÔÈNBÚ eÈ‰L ÔÈn‡‰47B‡ ÔÏÈ‡‰ L‡¯a »À»ƒ∆»ƒ¿»»¿…»ƒ»
Ca„p‰ L‡¯a48‰lÙz ÔÓÊ ÚÈb‰Â ,Ï˙k‰ L‡¯a B‡ ¿…«ƒ¿»¿…«…∆¿ƒƒ«¿«¿ƒ»

ÔÈÏÏt˙Óe ‰hÓÏ ÔÈ„¯BÈ -49Ì‡Â .ÔzÎ‡ÏÓÏ ÔÈ¯ÊBÁÂ , ¿ƒ¿«»ƒ¿«¿ƒ¿¿ƒƒ¿«¿»¿ƒ
ÔÈÏÏt˙Ó - ‰‡z‰ L‡¯a B‡ ˙Èf‰ L‡¯a eÈ‰»¿…««ƒ¿…«¿≈»ƒ¿«¿ƒ

ÔÁ¯hL ÈtÓ ,ÔÓB˜Óa50t˙Ó Ô‰ ‰Óe .‰a¯Ó?ÔÈÏÏ ƒ¿»ƒ¿≈∆»¿»¿À∆«≈ƒ¿«¿ƒ
„·Ïa Ô˙„eÚÒa ÔÈNBÚ eÈ‰ Ì‡51LÏL ÔÈÏÏt˙Ó - ƒ»ƒƒ¿»»ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ»
˙BÎ¯a ¯NÚŒ‰ÚLz ÏL ˙BlÙz52Ô¯ÎNa ÔÈNBÚ eÈ‰ . ¿ƒ∆ƒ¿»»»¿»»ƒƒ¿»»

'eÈ·‰' ÔÈÏÏt˙Ó -53ÔÈ„¯BÈ ÔÈ‡ ,Ck ÔÈ·e Ck ÔÈ·e . ƒ¿«¿ƒ¬ƒ≈≈»≈»≈¿ƒ
‰·z‰ ÈÙÏ54Ô‰Ètk ˙‡ ÔÈ‡NB ÔÈ‡Â55. ƒ¿≈«≈»¿≈¿ƒ∆«≈∆

עבודה.47) נותן במלאכת אלא עצמן, במלאכת לא
נדבכין 48) ד): ו, (עזרא בתנ"ך ונזכרת החומה בניין שורת
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יונתן: תירגם טו) ב, (חגי אבן על אבן וכן גלל. אבן די
(ברכות  המשנה בפירוש ורבינו (הערוך). נדבך" על "נדבך
להציב  בעפר הקירות בוני "מנהג יאמר: ד) משנה ב, פרק
עץ  בכלי אותם וירקעו באמצע העפר ומשליכים לוחות, שני
הלוחות  מסירים כך ואחר ויקשר, הקיר תבנית יאחז עד יד
ליציקת  כיום הבונים שעושים (כמו בנו אשר הבניין מן ההם
ויכונן  יבנה בם אשר השניים מאלו האחד והלוח מלט).
על  המלה פירוש וזה "נדבך", אותו: קוראים הקיר

בעמדם 49)אמיתתה". בתפילתם לכוון להם אפשר אי כי
א). עמוד ט"ז דף (ברכות יפלו שמא הפחד מפני למעלה,

האילנות 50) שאלה מפני ה). הלכה ב, פרק שם (ירושלמי
בעלייתם  טורח ויש האילנות, משאר יותר הם ענפים מרובי
יבטלו  ולא במקומם יתפללו אמרו: לפיכך ובירידתם,

שם). לברכות יונה (רבינו הבית בעל שהיו 51)ממלאכת
עבודתם. בשכר מזונות רק אנו 52)מקבלים אין כי

מועט  ושכרם הואיל הבית. בעל מלאכת לביטול חוששים
שם). ג).53)(ברכות, הלכה ב, (פרק לעיל אין 54)ראה

אין  כלומר: התיבה, לפני (חזן) ציבור שליח מעמידים
מדי. יותר מלאכה ביטול בזה שיש מפני בציבור, מתפללים

(שם).55) כהנים לברכת

.ËB˙lÙ˙a BÏB˜ dÈa‚È ‡Ï ?„ˆÈk ÏBw‰ ˙ÈÂL‰«¿»««≈«…«¿ƒ«ƒ¿ƒ»
BaÏa Ïlt˙È ‡ÏÂ56ÂÈ˙ÙNa ÌÈ¯·c‰ CzÁÓ ‡l‡ , ¿…ƒ¿«≈¿ƒ∆»¿«≈«¿»ƒƒ¿»»

LÁÏa ÂÈÊ‡Ï ÚÈÓLÓe57BÏB˜ ÚÈÓLÈ ‡ÏÂ .58Œ‡l‡ , «¿ƒ«¿»¿»¿««¿…«¿ƒ«∆»
„Ú BaÏ ˙‡ ÔeÎÏ ÏBÎÈ BÈ‡L B‡ ,‰ÏBÁ ‰È‰ ÔkŒÌ‡ƒ≈»»∆∆≈»¿«≈∆ƒ«
‡‰È ‡lL „·Ï·e ;¯zÓ ‰Ê È¯‰ - BÏB˜ ÚÈÓLiL∆«¿ƒ«¬≈∆À»ƒ¿«∆…¿≈

BÏBwÓ ÔzÚc Û¯h˙ ‡lL È„k ,¯eaˆa59. ¿ƒ¿≈∆…ƒ»≈«¿»ƒ

דיבור.56) וחיתוך שפתיים הנעת דף 57)בלי (ברכות
פרק  (שמואלֿא אלקנה אשת בחנה שנאמר א) עמוד ל"א
שיחתוך  למתפלל מכאן - נעות שפתיה רק יג): פסוק א,

לא וקולה להגביה בשפתיו; שאסור מכאן - (שם) יישמע
"מפני  ב): עמוד ל"ב דף (סוטה אמרו וכן בתפילתו. קולו
עוברי  את לבייש שלא כדי בלחש? תפילה תיקנו מה
שבידם). עבירות על בתפילתם (המתוודים עבירה"

קולו 58) "המשמיע ב): עמוד כ"ד דף (ברכות חז"ל אמרו
הקדושֿברוךֿ אין (כאילו אמונה מקטני זה הרי - בתפילתו
רם  (בקול בתפילתו קולו המגביה לחש); תפילת שומע הוא
יח, (מלכיםֿא בהם שנאמר השקר" מנביאי זה הרי - יותר)

גדול. בקול ויקראו והמנהג 59)כח): שם) (ברכות
עורר  הכיפורים ויום השנה ראש בתפילות קול להשמיע
וה"בית  זה. על תגר שקראו ויש הפוסקים, בין רב תימהון
הואיל  ואומר: עליו ממליץ ק"א) סימן חיים (אורח יוסף"
ימי  האלה שהימים וגם אלו; בברכות רגילים אנו ואין
לחוש  ואין יותר. לכוון כדי קולנו משמיעים אנו הם, תשובה
נותנים  התפילה להם שחביבה מתוך כי הציבור, לטירדת
בידם  מצויים וגם הקול. שמיעת למרות יטעו ולא דעתם,

יתבלבלו. ולא מחזורים

.ÈÏÎa ˙BÚÈ¯k LÓÁ Ú¯Bk Ïlt˙n‰ ?„ˆÈk ‰ÚÈ¯k¿ƒ»≈««ƒ¿«≈≈«»≈¿ƒ¿»
ÛBq·e ‰lÁza ,‰BL‡¯ ‰Î¯·a :‰lÙ˙e ‰lÙz60; ¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿»»ƒ»«¿ƒ»«

- ‰lÙz‰ ¯ÓBbLÎe ;ÛBq·e ‰lÁza - '‰È„B‰'·e«»»«¿ƒ»«¿∆≈«¿ƒ»
ÂÈ¯BÁ‡Ï ˙BÚÈÒt LÏL ÚÒBÙe Ú¯Bk61‡e‰LÎe . ≈«≈«»¿ƒ«¬»¿∆

Ú¯Bk62CkŒ¯Á‡Â ,BÓˆÚ Ï‡ÓNÓ ÌBÏL Ô˙B - ≈«≈»ƒ¿…«¿¿««»
BÓˆÚ ÔÈÓÈÓ63.‰ÚÈ¯k‰ ÔÓ BL‡¯ dÈa‚Ó CkŒ¯Á‡Â , ƒƒ«¿¿««»«¿ƒ«…ƒ«¿ƒ»

'Ce¯·'a Ú¯Bk - ˙BÚÈ¯k‰ Úa¯‡a Ú¯Bk ‡e‰LÎe64; ¿∆≈«¿«¿««¿ƒ≈«¿»
'ÌM'a Û˜BÊ ,Û˜BÊ ‡e‰LÎe65?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿∆≈≈«≈«∆¿»ƒ¬ƒ

‰Î¯a Ïk ˙lÁ˙a Ú¯Bk ÏB„b Ô‰k Ï·‡ ;ËBÈ„‰a¿∆¿¬»…≈»≈«ƒ¿ƒ«»¿»»
,‰BL‡¯a ‰ÁML ÔÂÈk - CÏn‰Â .‰Î¯a Ïk ÛBÒ·e¿»¿»»¿«∆∆≈»∆»»»ƒ»

B˙lÙz Ïk ¯ÓBbL „Ú BL‡¯ dÈa‚Ó BÈ‡66. ≈«¿ƒ«…«∆≈»¿ƒ»

א).60) עמוד ל "ד דף ב)61)(ברכות עמוד נ"ג דף (יומא
מרבו. הנפטר יד 62)כתלמיד בכתב וכן שונצינו בנוסח

וכו'". שלום ונותן כורע "כשהוא מבואר 63)התימנים:
י"א). (הלכה אתה".64)בסמוך "ברוך אומר: כשהוא

ה'65) שנאמר: א), עמוד י"ב דף (ברכות ה' אומר: כשהוא
ח). פסוק קמ"ו, פרק (תהילים כפופים (ברכות 66)זוקף

ולהשפיל  להכניע צריך ביותר גדול שהוא מה "כל לד:)
שם). רש"י, (לשון עצמו"

.‡ÈÈtÓ ?‰lÁz BÏ‡ÓNÏ ÌBÏL Ô˙B ‰nÏÂ¿»»≈»ƒ¿…¿ƒ»ƒ¿≈
‡e‰Lk - ¯ÓBÏk ;ÂÈt „‚kL ÔÈÓÈ ‡e‰ BÏ‡ÓNL∆¿…»ƒ∆¿∆∆»»¿«¿∆

ÔÈÓÈÏ ÌBÏL Ô˙B ,CÏn‰ ÈÙÏ „ÓBÚ67,CÏn‰ ≈ƒ¿≈«∆∆≈»ƒƒ«∆∆
ÔÓ ¯ËtiL ,eÚ·˜Â ;CÏn‰ Ï‡ÓNÏ CkŒ¯Á‡Â¿««»ƒ¿…«∆∆¿»¿∆ƒ»≈ƒ

Ùz‰CÏn‰ ÈÙlÓ ÔÈ¯ËÙpL BÓk ‰l68. «¿ƒ»¿∆ƒ¿»ƒƒƒ¿≈«∆∆

הוא 67) וכן נג:), יומא (ראה יותר חשובה היא שהימין
למו. דת אש מימינו ב): לג, (דברים שנותנים 68)אומר

כאילו  עצמו רואה המתפלל וגם ממנו. כשנפטרים שלום לו
ח): פסוק ט"ז פרק (תהילים שנאמר פניו, ממול שכינה
שם). וברש"י ב עמוד נ"ג דף (יומא תמיד לנגדי ה' שיויתי

.·È„Ú Ô‰a Ú¯ÎÈL CÈ¯ˆ ,el‡‰ ˙BÚÈ¯k‰ Ïk»«¿ƒ»≈»ƒ∆ƒ¿«»∆«
e˜wt˙iL69BÓˆÚ ‰NÚÈÂ ,‰¯„MaL ˙BÈÏÁ Ïk ∆ƒ¿«¿»À¿∆«ƒ¿»¿«¬∆«¿

˙L˜k70Ú¯BÎk ‰‡¯Â ,BÓˆÚ ¯ÚˆÂ ËÚÓ ‰ÁL Ì‡Â . ¿∆∆¿ƒ»»¿«¿ƒ≈«¿¿ƒ¿∆¿≈«
BÁk ÏÎa71LLBÁ BÈ‡ -72. ¿»…≈≈

(רש"י 69) חוליותיו שבפרקי הקשרים הם הפקקים, שיראו
הפקק  מן "ובגפנים מלשון ב). עמוד כ"ח דף ברכות

ב). עמוד פ' דף בתרא (בבא להעיר 70)ולמעלה" וכדאי
איסר  שיראה "עד אלא "כקשת", נזכר לא שם, שבתלמוד
האדר"ת  הרב ואמר ביאור. שם ברש"י וראה ליבו". כנגד
שיראה  עד שם: בתלמוד רבינו נוסחת הייתה דעתו שלפי
ואז  כקשת" עצמו "שיעשה כתב: כן ועל ליבו, כנגד יתר

הקשת. גבי על המתוח כיתר ליבו נגד כלומר:71)יראה
חולה. או זקן כגון: בה, ומצטער עליו קשה שהכריעה

בראשו 72) שנענע "כיוון כאמרם: חובתו, ידי יצא כבר כי
שם). (ברכות, צריך" אינו שוב -

.‚È‰ÚÈ¯kÓ BL‡¯ dÈa‚nL ¯Á‡ ?„ˆÈk ‰ÈÂÁzL‰ƒ¿«¬»»≈«««∆«¿ƒ«…ƒ¿ƒ»
ÂÈt ÏÚ ÏÙBÂ ,ı¯‡Ï ·LÈ ,˙ÈLÈÓÁ73‰ˆ¯‡ ¬ƒƒ≈≈»»∆¿≈«»»«¿»

‰ˆ¯iL ÌÈeÁz‰ ÏÎa ÔpÁ˙Óe74‰¯eÓ‡‰ ‰ÚÈ¯k . ƒ¿«≈¿»««¬ƒ∆ƒ¿∆¿ƒ»»¬»
ÌÈk¯a ÏÚ - ÌB˜Ó ÏÎa75ÌÈt‡ ÏÚ - ‰„È˜ ;76; ¿»»«ƒ¿«ƒƒ»«««ƒ

‡ˆÓpL „Ú ,ÌÈÏ‚¯Â ÌÈ„È ËeMt ‰Ê - ‰ÈÂÁzL‰ƒ¿«¬»»∆ƒ»«ƒ¿«¿«ƒ«∆ƒ¿»
‰ˆ¯‡ ÂÈt ÏÚ ÏËeÓ77. »«»»»¿»
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וגו'73) ה' לפני ואתנפל בו: שנאמר משה, שעשה כמו
ארצה  פניו על ויפול ביהושע: מצינו וכן כה); ט, (דברים
כ"ב  דף (מגילה בתלמוד מצינו וכן ו); ז, פרק (יהושע וגו'
נפל  הציבור וכל הכנסת... לבית לבבל הגיע "רב ב): עמוד
סדרים: בשלושה תפילתו שיסדר כדי והטעם: פניו", על
ואחר  שמע, וקריאת דזמרה בפסוקי מיושב מתפלל תחילה
מתפלל  כך ואחר מעומד, עשרה" "שמונה מתפלל כך
בהר  ואשב בו: שכתוב רבינו משה תפילת כסדר - בנפילה
י  פרק (שם בהר עמדתי ואנוכי ט); פסוק ט פרק (דברים
אורח  טור יח) פסוק ט פרק (שם ה', לפני ואתנפל י); פסוק

קל"א). (סימן ה"טור"74)חיים בימי ואפילו רבינו בימי
לתפילת  קבועה נוסחה הייתה לא עוד שם) טור (ראה

התחנן אחד וכל בנוסח ÂÂˆ¯Î"תחנון" קבעוה כך ואחר .
וחנו  "רחום כיום: אותו אומרים שאנו חטא ידוע לפניך"ן תי

על 75)וכו'. מכרוע שנאמר: ב), עמוד לד דף (ברכות
כריעה  שלשון הרי - נ"ד) פסוק ח, פרק (מלכיםֿא ברכיו

ברכיים. כריעת על מטה 76)נופלת אלא אינו הפנים, על
(מלכיםֿא  שנאמר ברכיו. על כורע ואינו הארץ כלפי פנים

ארץ. אפיים שבע בת ותיקוד ל"א): פסוק א כמו 77)פרק
ואמך  אני נבוא הבוא י): פסוק לז, פרק (בראשית שנאמר

ארצה). שטוח כולו (משמע ארצה לך להשתחוות ואחיך

.„ÈÈÓ LÈ - ‰lÙz ¯Á‡ ÌÈt ˙ÏÈÙ ‰NBÚ ‡e‰Lk¿∆∆¿ƒ«»ƒ««¿ƒ»≈ƒ
.‰ÈÂÁzL‰ ‰NBÚ ‡e‰L ÈÓ LÈÂ ,‰„È˜ ‰NBÚ ‡e‰L∆∆ƒ»¿≈ƒ∆∆ƒ¿«¬»»

ÌÈ·‡‰ ÏÚ ‰ÈÂÁzL‰ ˙BNÚÏ ¯eÒ‡Â78‡l‡ , ¿»«¬ƒ¿«¬»»«»¬»ƒ∆»
Lc˜na79ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,80. «ƒ¿»¿∆≈«¿¿ƒ¿¬«»ƒ

ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ,ÂÈt ÏÚ ÏtÏ È‡M¯ ·eLÁ Ì„‡ ÔÈ‡Â¿≈»»»««ƒ…«»»∆»ƒ≈
ÚLB‰Èk ˜Ècˆ ‡e‰L BÓˆÚa Ú„BÈ ‡e‰81‰hÓ Ï·‡ . ≈«¿«¿∆«ƒƒÀ«¬»«∆
Ú˜¯wa Ô˙B‡ L·BÎ BÈ‡Â ,ËÚÓ ÂÈÙ82Ì„‡Ï ¯zÓe . »»¿«¿≈≈»««¿«À»¿»»

¯Á‡ ÌB˜Óa ÂÈt ÏÚ ÏtÏÂ ‰Ê ÌB˜Óa Ïlt˙‰Ï83. ¿ƒ¿«≈¿»∆¿ƒ…«»»¿»«≈

לא 78) משכית ואבן א): פסוק כ"ו פרק (ויקרא שנאמר
להשתחוות  שאסור מכאן - עליה להשתחוות בארצכם תתנו

ב). עמוד כ"ב דף (מגילה אבנים של רצפה (שם)79)על
אבל  משתחווה, אתה אי (בגבולין) - "בארצכם" שנאמר:

המקדש". בית של אבנים על משתחווה ו 80)אתה (פרק
ז). בזכות 81)הלכה בתפילתו שייענה הוא שמובטח

ויאמר  י): פסוק ז, פרק (יהושע בו שנאמר כיהושע, מעשיו
שאם  פניך. על נופל אתה זה למה לך, קום יהושע: אל ה'
ויחרפוהו  ייענה לא שמא - ייפול לא בצידקתו מובטח אינו
הלכה  ב, פרק (תענית ובירושלמי ב). עמוד י"ד דף (תענית
היא  שבושה הציבור, עם כשמתפלל אלא זה שאין אמרו: ו)
בינו  אבל להיענות, ראוי שאינו אחריו יהרהר שהקהל לו

מותר. - עצמו כיום 82)לבין עושים שאנו כמו אלא
ב). עמוד ל"ד דף כ"ב 83)(ברכות (דף במגילה מקורו

להתחנן  פניו על נפל שלא רב על שם שמסופר ב), עמוד
שם  ואמרו נפל, הכנסת שבבית הקהל וכל "תחנון" תפילת
ואסור  אבנים של ריצפה הייתה שבמקומו מפני הטעם:
למקום  לילך לו היה שם: הגמרא ושואלת עליה, להשתחוות
הרי  וכו' וכו' עימהם? פניו על וייפול עומד שהציבור
אחר  במקום פניו על וליפול אחד במקום להתפלל שאפשר

משנה). (לחם

.ÂËËeLt ‚‰Ó84ÌÈt‡ ˙ÏÈÙ ÔÈ‡L ,Ï‡¯NÈ ÏÎa ƒ¿»»¿»ƒ¿»≈∆≈¿ƒ«««ƒ
ŒÈL‡¯· ‡ÏÂ ‰M‰ŒL‡¯· ‡ÏÂ ,ÌÈ„ÚBn·e ˙B˙aMa««»«¬ƒ¿…¿…«»»¿…¿»≈
È·¯Ú ÏL ‰ÁÓ· ‡ÏÂ ,ÌÈ¯eÙ·e ‰kÁ·e ÌÈL„Á√»ƒ«¬À»¿ƒ¿…¿ƒ¿»∆«¿≈

ÌÈ·BË ÌÈÓÈÂ ˙B˙aL85˙È·¯Ú· ‡ÏÂ ,86.ÌBÈ ÏÎaL «»¿»ƒƒ¿…¿«¿ƒ∆¿»
ŒÌBÈ·e .˙È·¯Úa Ì‰Èt ÏÚ ÌÈÏÙBpL ÌÈ„ÈÁÈ LÈÂ¿≈¿ƒƒ∆¿ƒ«¿≈∆¿«¿ƒ¿
‰lÙz ÏÎa Ì‰Èt ÏÚ ÌÈÏÙB „·Ïa ÌÈ¯etk‰«ƒƒƒ¿»¿ƒ«¿≈∆¿»¿ƒ»

‰lÙ˙e87.˙ÈÚ˙Â ‰Lw·e ‰pÁz ÌBÈ ‡e‰L ÈtÓ , ¿ƒ»ƒ¿≈∆¿ƒ»«»»¿«¬ƒ

ישראל.84) בכל ומועד,85)שנתקבל חג ימי אלה כל כי
בתחנונים. בהם מרבים רומזת 86)ואין אפיים נפילת כי

לפי  בלילה השוררים קשים לדינים סמל שהיא לילה, למידת
שהיא  בלילה קשים דינים לעורר ראוי ואין הקבלה, תורת
"ספר  בשם קל"א סימן יוסף (בית דין אומרת כולה
הוסיפו  קל"א) (סימן חיים אורח ערוך ובשולחן צרורות").
ועוד, חתן ובבית האבל, בבית "תחנון" אומרים שאין עוד

שם. בשום 87)ראה פנינו על נופלים אנו שאין ומנהגנו:
כשאומר: ציבור, השליח בחזרת מוסף מתפילת חוץ תפילה,

רוקח). (מעשה וכו' והעם והכהנים

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
בו 1) מתפלל שהציבור בשעה הכנסת בית אחורי העובר

המלאכות  התפילה, קודם לטעום מותר אם יתנהג; איך
הפטורים  הם מי התפילה; זמן לפני לעשות שאסור

מתפילה.

.‡È¯BÁ‡ ¯·ÚÏ Ì„‡Ï BÏ ¯eÒ‡2‰ÚLa ˙Òk‰Œ˙È· »¿»»«¬…¬≈≈«¿∆∆¿»»
ÔÈÏÏt˙Ó ¯eav‰L3‡NB ‰È‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ , ∆«ƒƒ¿«¿ƒ∆»ƒ≈»»≈

ÈB‡NÓ4ÈLa ÌÈÁ˙Ù ÈL ˙Òk‰Œ˙È·Ï ‰È‰L B‡ , «∆»»¿≈«¿∆∆¿≈¿»ƒƒ¿≈
Á˙tÓ ÒkÈÂ CÏÈ ‡nL ,¯ÓB‡ ‰‡B¯‰L ;˙BÁe¯∆»∆≈∆»≈≈¿ƒ»≈ƒ∆«
¯Ó‡È ,˙BiÒÎŒÈz· ÈL ¯ÈÚ· ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .¯Á‡‰»«≈¿≈ƒ»»»ƒ¿≈»≈¿≈ƒ…«
LÈ Ì‡Â .Ba ÏÈ‚¯‰ ˙Òk‰Œ˙È·Ï CÏÈ ‡nL :‰‡B¯‰»∆∆»≈≈¿≈«¿∆∆»»ƒ¿ƒ∆
ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,¯·ÚÏ BÏ ¯zÓ ,BL‡¯a ÔÈlÙz BÏ¿ƒƒ¿…À»«¬…¿««ƒ∆≈
‡e‰L ÂÈÏÚ ÔÈÁÈÎBÓ ÔÈlÙz‰L ;el‡ ÏkÓ „Á‡ ÌL»∆»ƒ»≈∆«¿ƒƒƒƒ»»∆

‰lÙ˙ ÈÏh·nÓ BÈ‡Â ˙BˆÓ ¯Á‡ Û„B¯5. ≈««ƒ¿¿≈ƒ¿«¿≈¿ƒ»

הפתח.2) שבו הצד שכיון 3)באותו ע"א, סא ברכות
(רש"י). הכנסת בית ומבזה עול כפורק נראה נכנס, שאינו

מלהכניס.4) נמנע משאו שמפני ניכר אז שם.5)כי

.·‡ CÈ¯‡È ‡Ï ,¯eav‰ ÌÚ Ïlt˙n‰¯˙BÈ B˙lÙz ˙ «ƒ¿«≈ƒ«ƒ…«¬ƒ∆¿ƒ»≈
B„Èa ˙eL¯‰ - BÓˆÚ ÔÈ·Ï BÈa Ï·‡ ;È‡cÓ6Ì‡Â . ƒ«¬»≈¿≈«¿»¿¿»¿ƒ

B˙lÙz ¯Á‡ ¯ÓBÏ ‡a7ŒÌBÈ ÈecÂ ¯„Òk elÙ‡ »«««¿ƒ»¬ƒ¿≈∆ƒ
ÌÈ¯etk‰8‰Î¯a ÏÎa ÛÈÒB‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡ ÔÎÂ .¯ÓB‡ - «ƒƒ≈¿≈ƒ»»¿ƒ¿»¿»»

ÔÈÚÓ ˙BiÚˆÓ‡‰ ÔÓ ‰Î¯·e9ÛÈÒBÓ - ‰Î¯a‰10. ¿»»ƒ»∆¿»ƒ≈≈«¿»»ƒ

כשהיה 6) עקיבא: רבי של מנהגו היה "כך לא.: ברכות
הציבור; טורח מפני ועולה מקצר היה הציבור עם מתפלל
זו  בזוית מניחו אדם עצמו, לבין בינו מתפלל וכשהיה
והשתחוויות". כריעות מפני - אחרת בזוית ומוצאו

"שמונהֿעשרה".7) תפילת גמר ארוך 8)אחרי שהוא
(שם). ע"א.10)מענין.9)מאד ח, ע"ז

.‚˙k¯·a ÌÈÓÁ¯ ÂÈÏÚ Lw·Ó ,‰ÏBÁ BÏ ‰È‰ ?„ˆÈk≈«»»∆¿«≈»»«¬ƒ¿ƒ¿«
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ÌÈÏBÁ11BBLÏ ˙eÁˆ ÈÙk12- ‰Ò¯ÙÏ CÈ¯ˆ ‰È‰ . ƒ¿ƒ«¿»»»ƒ¿«¿»»
ÌÈM‰ ˙k¯·a ‰Lw·e ‰pÁz ÛÈÒBÓ13‰Ê C¯c ÏÚÂ , ƒ¿ƒ»«»»¿ƒ¿««»ƒ¿«∆∆∆

Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎa14ÂÈÎ¯ˆ Ïk Ï‡LÏ ‰ˆ¯ Ì‡Â . ¿»««≈∆¿ƒ»»ƒ¿…»¿»»
'‰lÙz ÚÓBL'a15‡Ï ,Ï‡LÈ ‡Ï Ï·‡ ;Ï‡BL - ¿≈«¿ƒ»≈¬»…ƒ¿«…

˙BB¯Á‡ LÏL· ‡ÏÂ ˙BBL‡¯ LÏL·16. ¿»ƒ¿…¿»«¬

"רפאנו".11) ברכת ויכלתו.12)היא ידיעתו לפי
השנה 13) בתבואת המדברת עלינו" "ברך ברכת היא

ח.). (עבודהֿזרה שוכח 14)וביבולה היה אם כגון:
- הוא תשובה בעל אם הדעת"; ב"חונן מאריך - תלמודו

שם). (רש"י, ב"השיבנו" כל 15)מאריך כוללת שהיא
(שם). לעבד 16)הבקשות דומה - "ראשונות לד.: ברכות

אמ  רבו; לפני שבח שמבקש שמסדר לעבד דומה - צעיות
פ  שקבל לעבד דומה - אחרונות מרבו; מרבו",פרס רס

לעיל  וראה קיב). סימן או"ח ('טור' לו והולך שמשבחו
אבל  בהן, שואלים אין יחיד" "צרכי ודוקא ה"ד). (פ"א,
האחרונות, שלש כל תוכן שהרי שואלים, רבים" "צרכי
"יעלה  אומרים: אנו זה ומטעם הוא, רבים צרכי בקשת
רבו, שבח בהן שמסדר בראשונות, וכן "בעבודה". ויבוא"
שרבים  לרב וכבוד שבח שזה רבים" "צרכי לשאול יכול
"מי  לחיים", "זכרנו בהן: אומרים אנו ולפיכך לו. צריכים
לומר  מותר וכן תשובה. ימי בעשרת - הרחמים" אב כמוך
בהן  אומרים אנו ולפיכך היום, וכבוד שבח דברי שאר בהן
דברי  עלֿפי מיימוניות" ("הגהות פיוט דברי "קרובץ",

ועוד). הגאונים

.„ÌeÏk ÌÚËiL Ì„‡Ï BÏ ¯eÒ‡17‰NÚiL B‡ »¿»»∆ƒ¿«¿∆«¬∆
Î‡ÏÓ‰18Ïlt˙iL „Ú ¯ÁM‰ „enÚ ‰ÏÚiL ¯Á‡Ó , ¿»»≈««∆«¬∆«««««∆ƒ¿«≈

Ï‡LÏ B¯·Á Á˙ÙÏ ÌÈkLÈ ‡Ï ÔÎÂ .˙È¯ÁL ˙lÙz¿ƒ««¬ƒ¿≈…«¿ƒ¿∆«¬≈ƒ¿…
˙È¯ÁL ˙lÙz Ïlt˙iL Ì„˜ BÓBÏLa19‡ˆÈ ‡ÏÂ . ƒ¿…∆∆ƒ¿«≈¿ƒ««¬ƒ¿…≈≈

ÌÚBË Ï·‡ ;Ïlt˙iL Ì„˜ C¯c·20‰Î‡ÏÓ ‰NBÚÂ «∆∆…∆∆ƒ¿«≈¬»≈¿∆¿»»
‰ÁÓ Ì„˜Â ÛÒeÓ Ïlt˙iL Ì„˜21BÈ‡ Ï·‡ ; …∆∆ƒ¿«≈»¿…∆ƒ¿»¬»≈

„ÚBÒ22‰ÁÓÏ CeÓÒ23. ≈»¿ƒ¿»

עליו 17) שיתפלל, קודם ושותה האוכל "כל ע"ב: י, ברכות
ט), יד, (מלכיםֿא גוך אחרי השלכת ואותי אומר: הכתוב
לאחר  הוא: ברוך הקדוש אמר "גאיך", אלא - גוך תקרא אל
(דברים  ככתוב גאוה, לידי גורמת (שהאכילה זה שנתגאה
עליו  קיבל וגו') לבבך ורם ושבעת... תאכל פן יבֿיד): ח,
אין  כי התפילה. לפני מים לשתות ומותר שמים". מלכות
חדש' ה'פרי התיר וכן (כסףֿמשנה). גאות משום בשתייתם
דעתו  לכוין שיוכל כדי קפה, לשתות פ"ט) סימן (או"ח
מתיישבת  הדעת שאין המזרח בארצות וביחוד ולהתפלל,

הדברים ורק קפה; אסורים.‰ÌÈ¯Î˘Óבלי ברכות 18)הם
לדרך  וישם יהלך, לפניו צדק יד): פה, (תהלים שנאמר יד.:
לברואו, אותו המצדיקה התפילה קודם יתפלל - פעמיו

לחפציו. יפנה כב):19)ואחרֿכך ב, (ישעיה שנאמר שם.
לכם  כשיש האדם, בכבוד תתעסקו (אל האדם מן לכם חדלו
הוא? נחשב במה כי - באפו נשמה אשר ה') בכבוד לעסוק
כבודו  שהקדמת לאלוה ולא (האדם) לזה חשבתו במה

שואל. - בדרך כשמצאו אבל ה'? אכילת 20)לכבוד כגון
הלב, את לסעוד כדי בו שיש מועטת, פת אפילו או פירות,

ג). סעיף רפ"ו, (סימן בשו"ע כח,21)כמבואר ברכות
קבועה.22)ע"ב. למנחה 23)סעודה  קודם  שעה חצי

שם). ובר"ן ט: (שבת

.‰‰ÏB„‚ ‰ÁÓ ÔÓÊ ÚÈb‰L ÔÂÈk24ÒkÈ ‡Ï , ≈»∆ƒƒ«¿«ƒ¿»¿»…ƒ»≈
ÚÈf‰Ï elÙ‡ ,ıÁ¯ÓÏ25ÛlÚ˙È ‡nL ,Ïlt˙iL „Ú ,26 «∆¿»¬ƒ¿«ƒ««∆ƒ¿«≈∆»ƒ¿«≈

,È‡¯Ú ˙ÏÈÎ‡ elÙ‡ ,ÏÎ‡Ï ‡ÏÂ .‰lÙz‰ ÔÓ ÏËaÈÂ¿ƒ»≈ƒ«¿ƒ»¿…∆¡…¬ƒ¬ƒ«¬«
‰ÏÈÎ‡a CLnÈ ‡nL27,ÔÈcŒ¯Ó‚a elÙ‡ ,Ôe„Ï ‡ÏÂ . ∆»ƒ»≈»¬ƒ»¿…»¬ƒƒ¿«ƒ

¯˙qÈ ‡nL28ÔÎÂ .‰lÙz‰ ÔÓ ÏËaÈÂ ,CLnÈÂ ÔÈc‰ ∆»ƒ»≈«ƒ¿ƒ»≈¿ƒ»≈ƒ«¿ƒ»¿≈
ËBÈ„‰ ˙¯tÒz elÙ‡ ,¯tÒÏ ¯tq‰ ÈÙÏ ·LÈ ‡Ï29, …≈≈ƒ¿≈««»ƒ¿…¬ƒƒ¿…∆∆¿

‚ef‰ ¯·MÈ ‡nL ,Ïlt˙iL „Ú30ÒkÏ ‡ÏÂ . «∆ƒ¿«≈∆»ƒ»≈«¿…ƒ»≈
È˜Ò¯·Ï31‰‡¯È ‡nL ,Ïlt˙iL „Ú ‰ÁÓÏ CeÓÒ ¿À¿¿ƒ»¿ƒ¿»«∆ƒ¿«≈∆»ƒ¿∆

zÎ‡ÏÓa „ÒÙ‰.‰lÙz‰ ÔÓ ·kÚ˙ÈÂ ,da ˜qÚ˙ÈÂ B ∆¿≈ƒ¿«¿¿ƒ¿«≈»¿ƒ¿«≈ƒ«¿ƒ»
el‡Ó ˙Á‡a ÏÈÁ˙‰ Ì‡Â32,¯ÓBb ‡l‡ ,˜ÈÒÙÈ ‡Ï - ¿ƒƒ¿ƒ¿««≈≈…«¿ƒ∆»≈

‰ÁÓ ˙lÙz Ïlt˙Ó CkŒ¯Á‡Â33. ¿««»ƒ¿«≈¿ƒ«ƒ¿»

ה"ב).24) פ"ג, לעיל (כמבואר וחצי שעות בשש שהוא
ובצוננים.25) בחמים וישתטף שיתרחץ מבלי בלבד,
ט:).26) (שבת הזיעה מרוב התפילה.27)יחלש מן ויבטל
בו 28) יחזור ביתֿדין הדין, בעלי של חדשות טענות עלֿידי

הוא  כאילו מחדש, בדין לעיין ויתחיל הקודמת מהחלטתו
דין. של 29)בהתחלת כתספורת אמנותית שאינה רגילה,

ש"ראשו  רב: זמן ודורשת מיוחדת תספורת שהיא כהןֿגדול
שלא  כלומר: נא.), (נדרים זה" של עיקרו בצד זה שער של
קצת, השערות כל מניח אלא לגמרי, ראשו כל מספר היה
השני  של עיקרו בצד אחד שער של ראשו שיהיה כדי
ה"ו). ה, פרק המקדש כלי הלכות (ראה לו. הסמוך

אחר.30) זוג אחר לחזר ויצטרך המספרים, בית 31)של
עורות. בזמן 32)עיבוד שהוא באיסור כשהתחיל אפילו

הערב 33)מנחה. עד להתפלל שהות עוד לו ויש הואיל
יפסיק  - להתפלל שהות עוד לו כשאין אבל  שם), (שבת,

ויתפלל.

.Â˙¯tÒz ˙ÏÁ˙‰ È˙ÓÈ‡Ó34˙¯tÚÓ ÁÈpiMÓ ?35ÏL ≈≈»««¿»«ƒ¿…∆ƒ∆«ƒ««¿…∆∆
?ıÁ¯Ó ˙ÏÁ˙‰ È˙ÓÈ‡Óe .ÂÈk¯a ÏÚ ÔÈ¯tÒ«»ƒ«ƒ¿»≈≈»««¿»«∆¿»
˙ÏÁ˙‰ È˙ÓÈ‡Óe .B¯N·Ï CeÓq‰ „‚a‰ ËLÙiMÓƒ∆ƒ¿…«∆∆«»ƒ¿»≈≈»««¿»«
ÔÈn‡‰L BÓk ,ÂÈÙ˙k ÔÈa „‚a ¯L˜iMÓ ?È˜Ò¯a‰«À¿¿ƒƒ∆ƒ¿…∆∆≈¿≈»¿∆»À»ƒ
Œı¯‡ È·Ï ?‰ÏÈÎ‡ ˙ÏÁ˙‰ È˙ÓÈ‡Óe .ÔÈNBÚƒ≈≈»««¿»«¬ƒ»ƒ¿≈∆∆

Ï‡¯NÈ36Ï·a È·ÏÂ ,ÂÈ„È ÏhiMÓ -37¯ÈziMÓ - ƒ¿»≈ƒ∆ƒ…»»¿ƒ¿≈»∆ƒ∆«ƒ
eÙhÚ˙iMÓ ?ÔÈc‰ ˙ÏÁ˙‰ È˙ÓÈ‡Óe .B¯B‚Á38 ¬≈≈»««¿»««ƒƒ∆ƒ¿«¿

ÔÈ·LBÈ eÈ‰ Ì‡Â .e·LÈÂ ÌÈic‰39eÏÈÁ˙iMÓ - ««»ƒ¿≈≈¿ƒ»¿ƒƒ∆«¿ƒ
.ÔÚËÏ ÔÈÈ„ŒÈÏÚa«¬≈ƒƒƒ¿…

מנחה.34) לתפילת מפסיק אינו בה התחיל הוא 35)שאם
השער  יפול שלא המסתפרים, את מכסים שהסּפרים הסדין
"סודר  - מעפורת מפרש: "הערוך" ובעל בגדיהם, על הגזוז
שם  שיפול ברכיו על מניחו וכשמגלח ראשו; שמעטף
מתרגם  לח) כ, (מלכיםֿא עיניו על ּבאפר ויחפש  שערו".

עינוהי. במעפרא וכריך לחגור 36)יונתן: רגילים שאינם
בחוזק. וכן 37)עצמם באזור, עצמם את חוגרים שהיו

אזור  חגורי טו): כג, (יחזקאל הכתוב עליהם מעיד
להתירו. צריכים אוכלים וכשהם בטליתם.38)במתניהם,
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השכינה,כ  מאימת בטליתם להתעטף הדיינים של דרכם כן י
דעתם  תהא למען ולכאן, לכאן ראשם להפנות ושלא

י.). שבת רש"י (מלשון עליהם ועסקו 39)מיושבת כבר,
הדין  ממושב מעוטפים והיו זה, אחר זה שונים בדינים

הראשון.

.Ê˙eL¯ ˙È·¯Ú ˙lÙzL ÈtŒÏÚŒÛ‡40‡B·È ‡Ï - ««ƒ∆¿ƒ««¿ƒ¿…»
ËÚÓ ÔLÈ‡Â ,ËÚÓ ÏÎ‡ :¯Ó‡ÈÂ BzÎ‡ÏnÓ Ì„‡41, »»ƒ¿«¿¿…«…«¿«¿ƒ«¿«

Ò‡z ‡nL ;Ïlt˙‡ CkŒ¯Á‡Â42‡ˆÓÂ ,‰L B˙B‡ ¿««»∆¿«≈∆»∆¡…≈»¿ƒ¿»
CkŒ¯Á‡Â ,˙È·¯Ú Ïlt˙Ó ‡l‡ .‰ÏÈl‰ Ïk ÔLÈ»≈»««¿»∆»ƒ¿«≈«¿ƒ¿««»

ÔLÈ B‡ ‰˙BLÂ ÏÎB‡43ÒkÏÂ ¯tzÒ‰Ï ¯zÓe . ≈¿∆»≈À»¿ƒ¿«≈¿ƒ»≈
CeÓÒ ‡l‡ e¯Ê‚ ‡lL ÈtÓ ,˙È¯ÁLÏ CeÓÒ ıÁ¯nÏ«∆¿»»¿«¬ƒƒ¿≈∆…»¿∆»»

Èeˆn‰ ¯·„ ‡e‰L ,‰ÁÓÏ44ÌL ÔÈÒÎ ÌÚ‰ ·¯L , ¿ƒ¿»∆»»«»∆…»»ƒ¿»ƒ»
B· e¯Ê‚ ‡Ï ,ÈeˆÓ BÈ‡L ¯·c ,¯ÁLa Ï·‡ ;ÌBia45. «¬»«««»»∆≈»…»¿

ו).40) הלכה א, (פרק לעיל מעט.41)ראה
ע"ב.43)תתקפהו.42) ד, על45ֿ)רגיל.44)ברכות

החכמים" בו גזרו לא - שכיח שאינו "דבר הידוע: הכלל פי
סג:). (עירובין

.ÁÔÓÊ ÚÈb‰Â ‰¯BzŒ„eÓÏ˙a ˜ÒBÚ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»≈¿«¿»¿ƒƒ«¿«
Ïlt˙Óe ˜ÒBt - ‰lÙz‰46B˙¯B˙ ‰˙È‰ Ì‡Â . «¿ƒ»≈ƒ¿«≈¿ƒ»¿»»

B˙en‡47˜ÒBÚ ‰È‰Â ,ÏÏk ‰Î‡ÏÓ ‰NBÚ BÈ‡Â À»¿≈∆¿»»¿»¿»»≈
˜ÒBÙ BÈ‡ - B˙lÙz ˙ÚLa ‰¯Bza48˙ÂˆnL , «»ƒ¿«¿ƒ»≈≈∆ƒ¿«

‰lÙz ˙ÂˆnÓ ‰ÏB„b ‰¯BzŒ„eÓÏz49˜ÒBÚ‰ ÏÎÂ . «¿»¿»ƒƒ¿«¿ƒ»¿»»≈
‰¯B˙ŒÈ¯·„a ˜ÒBÚk ,ÌÈa¯ ÈÎ¯ˆa50. ¿»¿≈«ƒ¿≈¿ƒ¿≈»

כלֿשכן 46) למלאכתנו, תורתנו מפסיקים אנו אם כי
לתפילה. וחבריו.47)שנפסיק יוחאי בן שמעון רבי כגון

ע"א.48) יא, ה"ג)49)שבת ג, (פרק ת"ת בהל' ורבינו
כנגד  שקולה שהיא כולן המצוות בכל מצוה לך "אין אומר:
לפיכך  - מעשה לידי מביא שהתלמוד תורה... תלמוד

מקום". בכל למעשה קודם שתורתו 50)התלמוד
פ"ה, ברכות (ירושלמי לתפילה מפסיק ואינו אומנותו,

ה"א).

.Ë˙kÒ ÈtÓ ‡l‡ ,B˙lÙz ˜ÈÒÙÓ Ïlt˙n‰ ÔÈ‡≈«ƒ¿«≈«¿ƒ¿ƒ»∆»ƒ¿≈«»«
Ï‡¯NÈ CÏÓ elÙ‡Â .„·Ïa ˙BLÙ51BÓBÏLa Ï‡BL ¿»ƒ¿»«¬ƒ∆∆ƒ¿»≈≈ƒ¿

ep·ÈLÈ ‡Ï -52ÍÏÓÏ ‡e‰ ˜ÒBt Ï·‡ ;,ÌÈ·ÎBk „·BÚ …¿ƒ∆¬»≈¿∆∆¿≈»ƒ
„·BÚ CÏÓ ‰‡¯Â ,‰lÙ˙a „ÓBÚ ‰È‰ .ep‚¯‰È ‡nL∆»««¿∆»»≈ƒ¿ƒ»¿»»∆∆≈

Òp‡ B‡ ÌÈ·ÎBk53¯v˜È - Bc‚Î ‡a54BÈ‡ Ì‡Â ; »ƒ«»»¿∆¿¿«≈¿ƒ≈
ÏBÎÈ55ÌÈ‡a ÌÈa¯˜ÚÂ ÌÈLÁ ‰‡¯ Ì‡ ÔÎÂ .˜ÈÒÙÈ - »«¿ƒ¿≈ƒ»»¿»ƒ¿«¿«ƒ»ƒ

Ô˙B‡a Ôk¯„ ‰È‰Â ,ÂÈÏ‡ eÚÈb‰ Ì‡ - Bc‚k¿∆¿ƒƒƒ≈»¿»»«¿»¿»
˜ÒBt - ÔÈ˙ÈÓÓ Ô‰L ˙BÓB˜n‰56‡Ï Ì‡Â ;Á¯B·e «¿∆≈¿ƒƒ≈≈«¿ƒ…

.˜ÒBÙ BÈ‡ - ˙ÈÓ‰Ï Ôk¯„ ‰È‰»»«¿»¿»ƒ≈≈

לכבדו.51) וחייב כבודו שעומד 52)שגדול בשעה כי
לכבוד  להפסיק לו אין הקב"ה, המלכים מלכי מלך לפני
לג.). (ברכות בקבר ומחר כאן שהיום בשרֿודם, מלך

זרוע.53) ובעל מציק, פתיחות 54)איש רק שיאמר
וחתימתן. למרות 55)הברכות תפילתו לגמור יספיק שלא

(שם). וראוי 56)קיצורו ה"א. פ"ה, ברכות ירושלמי
ששת: רב אמר מצינו: לג.) (ברכות בבלי שבתלמוד להעיר,

כ"כ  מוכן הנחש (שאין פוסק אינו - נחש פוסק, - עקרב
דברי  אולם לעקרב. נחש להשוות אין א"כ כעקרב). לישוך
בשבת... נחש "הצד קז.): (שבת שאמרו ע"ז מיוסדים רבינו
על  קערה כופין דתנן: מניין? ומותר. פטור - ישכנו שלא
לעקרב  נחש בין לחלק שאין הרי - תישוך" שלא עקרב
אות  פי"ג, שבת למסכת הרא"ש על נתנאל (קרבן הם ושוים

א).

.ÈÌÈpË˜e ÌÈ„·ÚÂ ÌÈL57‰lÙza ÔÈ·iÁ58LÈ‡ ÏÎÂ . »ƒ«¬»ƒ¿«ƒ«»ƒ«¿ƒ»¿»ƒ
ÚÓLŒ˙‡È¯wÓ ¯eËtL59‰lÙz‰ ÔÓ ¯eËt ,60ÏÎÂ . ∆»ƒ¿ƒ«¿«»ƒ«¿ƒ»¿»

C¯ˆ ‰hnÏ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ˙n‰ ˙‡ ÔÈeÏÓ‰«¿«ƒ∆«≈««ƒ∆≈«ƒ»…∆
Ô‰a61‰lÙz‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt ,62. »∆¿ƒƒ«¿ƒ»

לחנכו 57) מחוייב אביו - וקטן חינוך. לכלל שהגיעו
מקריאת 58)בתפילה. פטורים ועבדים שנשים ואףֿעלֿפי

משום  ה"א), פ"ד, ק"ש (הלכות לעיל כמבואר שמע,
מפני  בתפילה, הם חייבים - היא גרמא שהזמן שמצותֿעשה
יהיו  אלה שאף חכמינו ותיקנו היא, "רחמים" שהתפילה
(פ"א, לעיל רבינו ולדעת כ:). (ברכות רחמים מבקשי בכלל
מ"ע  שתפילה משום - התורה מן בתפילה הם חייבים ה"ב)

היא. גרמא הזמן המת,59)שלא שומר או אונן, כגון
פ"ד, שמע קריאת (הלכות לעיל המנויים המטה ונושאי

ע"ב.60)ה"גֿו). יז, בקריאתֿשמע,61)ברכות וחייבים
(שם). לעיל אמרנו,62)כמבואר וכבר לבם. טרדת מפני

שם). (ברכות, יתפלל אל - עליו מיושבת דעתו שאין שכל
אינם  והמלוים עמידה, צריכה שתפילה מפני מפרשים: ויש
לאמרה  יכולים קריאתֿשמע אבל ולעמוד; לשהות יכולים
ואינם  בעמידה. ראשון פסוק לקרות להם ודי בדרך. בלכתם

שם). יונה, (רבינו כ"כ מתעכבים

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ודיניהן.1) סדרן יום, בכל לברך אדם חייב ברכות כמה

.‡˙BÎ¯· ewz ,el‡ ˙BlÙ˙ È¯·c ÌÈÓÎÁ ewzLk¿∆ƒ¿¬»ƒƒ¿≈¿ƒ≈ƒ¿¿»
Ì„‡ ÒkiLk :Ô‰ el‡ .ÌBÈ ÏÎa Ô˙B‡ C¯·Ï ˙B¯Á‡¬≈¿»≈»¿»≈≈¿∆ƒ»≈»»
eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a" :C¯·Ó ,‰ÏÈla ÔLÈÏ B˙hÓÏ¿ƒ»ƒ…««¿»¿»≈»«»¿»¡…≈

ÈÏ·Á ÏÈtn‰ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ2ÚÈ˜Ln‰Â ,ÈÈÚ ÏÚ ‰L ∆∆»»««ƒ∆¿≈≈»«≈»¿««¿ƒ«
ÔÈÚŒ˙a ÔBLÈ‡Ï ¯È‡n‰Â ,‰Óc¯z ˙L3ÔBˆ¯ È‰È . ¿««¿≈»¿«≈ƒ¿ƒ«»ƒ¿ƒ»

Ï‡Â ,Ú¯ Ú‚tÓe Ú¯ ¯ˆiÓ ÈÏÈvzL È‰Ï‡ ÈÈ EÈÙlÓƒ¿»∆¿»¡…«∆«ƒ≈ƒƒ≈∆«ƒ∆««¿«
ÌÈ¯e‰¯‰ ‡ÏÂ ÌÈÚ¯ ˙BÓBÏÁ ÈeÏ‰·È4‡‰˙e ,ÌÈÚ¯ ¿«¬ƒ¬»ƒ¿…ƒ¿ƒ»ƒ¿≈

‰ÓÏL È˙hÓ5ÌÈiÁÏ ‰pnÓ È„ÈÓÚ˙Â ,EÈÙÏ ƒ»ƒ¿≈»¿»∆¿«¬ƒ≈ƒƒ∆»¿«ƒ
˙Ân‰ ÔLÈ‡ Ôt ÈÈÚ ‰¯È‡‰Â ,ÌBÏLÏe6‰z‡ Ce¯a . ¿»¿»ƒ»≈«∆ƒ««»∆»«»

"B„B·Îa Blk ÌÏBÚÏ ¯È‡n‰ ,ÈÈ7. ¿»«≈ƒ»»Àƒ¿

מדי 2) יותר הער כי יג), יג, (הושע יולדה חבלי מלשון
ויש  חבלי. ניקודו: ולפ"ז שיישן, עד וחבלים צירים ֶיאחזוהו
השינה  ע"י כי ו), א, (אסתר בוץ חבלי מענין מפרשים,
חבלי  ניקודו: יהיה ולפ"ז חזקים, כביתרים העינים ַתאסרנה

התפילות"). "אוצר לסדור תפילה" "עיון מלשון 3)(מתוך
בו; תלוי שהאור שבעין השחור והוא ח). יז, (תהלים הכתוב
לילה  אישון כמו: חושך לשון אישון, קרוי: שחרוריתו וע"ש

שם). (רש"י, ט) ז, (משלי מלשון 4)ואפלה מחשבות,
ב). ד, (דניאל בזרעי.5)הכתוב פסול יהא שלא
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לישון 6) בשנתי אמות שלא ד) יג, (תהלים הכתוב מלשון
שנת  וישנו שינה: היא גם נקראת המיתה כי המות, שנת

נז). נא, (ירמיה האירה 7)עולם והארץ הכתוב: שם על
הבריות  מעמיד השינה שאחרי ב). מג, (יחזקאל מכבודו
זו  ברכה ונוסח (אבודרהם). לעסקיהם ללכת היום לאור

(ס:). ברכות במסכת קלים בשינויים נמצא

.·ÚÓLŒ˙‡È¯wÓ ‰BL‡¯ ‰L¯t ‡¯B˜Â8,ÔLÈÂ ¿≈»»»ƒ»ƒ¿ƒ«¿«¿»≈
nÚ ‰LÈ BzL‡ elÙ‡ÂB9B‡ ÔBL‡¯ ˜eÒt ‡¯B˜) «¬ƒƒ¿¿≈»ƒ≈»ƒ

- ‰L ezÒ‡ Ì‡Â ;(ÔLÈÈ CkŒ¯Á‡Â ,ÌÈÓÁ¯ È˜eÒt¿≈«¬ƒ¿««»ƒ»¿ƒ¬»«≈»
ÌÈÓÁ¯ È˜eÒt B‡ ÔBL‡¯ ˜eÒt elÙ‡ ‡¯B˜10, ≈¬ƒ»ƒ¿≈«¬ƒ

.ÔLÈÈ CkŒ¯Á‡Â¿««»ƒ»

קריאתֿשמע 8) אדם שקרא "אףֿעלֿפי ע"ב: ד, ברכות
להעיר, וראוי מיטתו". על לקרותה מצוה - הכנסת בבית
לברכת  קריאתֿשמע הקדימו ס:) (ברכות התלמוד שבנוסח
- לקריאתֿשמע "המפיל" ברכת מקדים ורבינו "המפיל",
האומר: ה"א) פ"א, (ברכות הירושלמי על סומך שהוא מפני
שהיה  עד וקורא וחוזר שמע, את קורא היה זעירא "רבי
צריכה  שקריאתֿשמע משמע: מכאן בשינה". משתקע
נסים  רב בשם מיימוניות" ("הגהות לשנתו סמוכה להיות

יח).9)גאון). הלכה פ"ג, ק"ש (הלכות לעיל כמבואר
הזה. המשפט אין התימנים "בידך 10)ובכת"י כגון:

(ה.). בברכות נאמר וכך ו) לא, (תהלים וגו' רוחי אפקיד
ה' כגון: רחמים, של פסוקים עוד הוסיפו (טו:) ובשבועות
היה  לוי בן יהושע שרבי ב), ג, (תהלים וגו' צרי רבו מה

שנתו. לפני קוראם

.‚B˙L ÛBÒa ı˜ÈiL ‰ÚLa11ÏÚ ‡e‰Â C¯·Ó , ¿»»∆ƒ«¿¿»¿»≈¿«
‰¯B‰Ë Èa z˙pL ‰ÓL ,È‰Ï‡" :Ck B˙hÓ12‰z‡ . ƒ»»¡…«¿»»∆»«»ƒ¿»«»

dzÁÙ ‰z‡Â dz¯ˆÈ ‰z‡Â d˙‡¯·13‰z‡Â Èa ¿»»¿«»¿«¿»¿«»¿«¿»ƒ¿«»
Èa¯˜a d¯nLÓ14‰z‡Â ,ÈpnÓ ‰ÏhÏ „È˙Ú ‰z‡Â , ¿«¿»¿ƒ¿ƒ¿«»»ƒƒ¿»ƒ∆ƒ¿«»

„È˙ÚÏ Èa d¯ÈÊÁ‰Ï „È˙Ú15‰ÓLp‰L ÔÓÊ Ïk .‡B·Ï »ƒ¿«¬ƒ»ƒ∆»ƒ»»¿«∆«¿»»
Ïk ÔBa¯ ,È‰Ï‡ ÈÈ EÈÙÏ È‡ ‰„BÓ ,Èa¯˜a ‰ÈeÏ¿̇»¿ƒ¿ƒ∆¬ƒ¿»∆¿»¡…«ƒ»
ÌÈ¯‚ÙÏ ˙BÓL ¯ÈÊÁn‰ ,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .ÌÈNÚn‰16 ««¬ƒ»«»¿»««¬ƒ¿»ƒ¿»ƒ

."ÌÈ˙Ó≈ƒ

שנתו.11) באמצע למתעורר פרט עוד, לישון בדעתו שאין
האלהים 12) אל תשוב והרוח קנב:): (שבת ז"ל וכמאמרם

מה  לך שנתנה כמו לו, "תנה - ז): יב, (קהלת נתנה אשר
ונוסח  בטהרה". לו החזירה אתה אף בטהרה, לך נתנה הוא
הרווח: והנוסח ס:). (ברכות התלמוד כגירסת הוא רבינו
נשמתו  על חוטא אדם יאמר איך כי מוטעה, היא", "טהורה
אין  ס"ה): גודל (קשר החיד"א החליט וכן טהורה? שהיא

טהורה. אלא: - היא" "טהורה ג'13)אומרים כנגד
(בראשית  האדם את אלהים ויברא האדם: שבבריאת לשונות
באפיו  ויפח ז); ב, (שם האדם את אלהים ה' וייצר כז); א,

(שם).נש  חיים זמנה.14)מת לפני תצא בעת 15)שלא
ל, (יחזקאל וחייתם בכם רוחי ונתתי ככתוב: המתים, תחיית

מתים 16)יד). כשהם בעליֿחיים או אדם בני גופות
ז"ל: כמאמרם לישנים, כינוי וכאן לה). יט, (מלכיםֿב
זה  ברכה וסיום נז:). (ברכות למיתה" מששים אחד - "שינה
השינה; מן היקיצה על הודאה - האחד פירושים: ב' סובל

לעת  המתים תחיית על - שמחזיר והב' כמו כי ידֿלבוא.
לישני  הנשמות יחזיר כן בוקר, בכל לאדם הנשמות הקב"ה
ז"ל  חכמינו ממליצת היא ולקוחה לעתידֿלבוא, עפר
נשמות  מחזיר שהקב"ה בשעה "אפילו קח.): (סנהדרין

ישראל"). ("עבודת מתים לפגרים

.„‰z‡ Ce¯a" :C¯·Ó ,ÌÈÏB‚¯z‰ ÏB˜ ÚÓBMLk¿∆≈«««¿¿ƒ¿»≈»«»
ÈÂÎNÏ Ô˙Bp‰ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ17ÔÈÁ·‰Ï ‰È· ¿»¡…≈∆∆»»«≈«∆¿ƒƒ»¿«¿ƒ

Ce¯a" :C¯·Ó ,ÂÈ„‚a L·BlLk ."‰ÏÈÏ ÔÈ·e ÌBÈ ÔÈa≈≈»¿»¿∆≈¿»»¿»≈»
."ÌÈne¯Ú LÈaÏÓ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡«»¿»¡…≈∆∆»»«¿ƒ¬ƒ
ÈÈ ‰z‡ Ce¯a" :C¯·Ó ,BL‡¯ ÏÚ BÈ„Ò ÁÈpnLk¿∆«ƒ«¿ƒ«…¿»≈»«»¿»

"‰¯‡Ù˙a Ï‡¯NÈ ¯ËBÚ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡18. ¡…≈∆∆»»≈ƒ¿»≈¿ƒ¿»»
ÂÈÈÚ ÏÚ ÂÈ„È ¯È·ÚnLk19"ÌÈ¯ÂÚ Á˜Bt" C¯·Ó ,20. ¿∆«¬ƒ»»«≈»¿»≈≈«ƒ¿ƒ

"ÌÈ¯eÒ‡ ¯ÈzÓ" C¯·Ó ,B˙hÓ ÏÚ ·LiLk21. ¿∆≈≈«ƒ»¿»≈«ƒ¬ƒ
,Ú˜¯˜ ÈabŒÏÚ ÌÁÈpÓe ‰hn‰ ÔÓ ÂÈÏ‚¯ „È¯BnLk¿∆ƒ«¿»ƒ«ƒ»«ƒ»««≈«¿«

"ÌÈn‰ ÏÚ ı¯‡‰ Ú˜B¯" C¯·Ó22C¯·Ó ,„ÓBÚLk . ¿»≈«»»∆««»ƒ¿∆≈¿»≈
"ÌÈÙeÙk Û˜BÊ"23¯L‡" C¯·Ó ,ÂÈ„È ÏËBpLk . ≈¿ƒ¿∆≈»»¿»≈¬∆

ıÁB¯Lk ."ÌÈ„È ˙ÏÈË ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLcƒ̃¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«¿ƒ«»»ƒ¿∆≈
,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a" :C¯·Ó ,ÂÈt»»¿»≈»«»¿»¡…≈∆∆»»
È‰È .ÈtÚÙÚÓ ‰Óe˙e ÈÈÚÓ ‰L ÈÏ·Á ¯È·Ún‰««¬ƒ∆¿≈≈»≈≈«¿»≈«¿«»¿ƒ
ÈÏÈ‚¯zL ,È˙B·‡ È‰Ï‡Â È‰Ï‡ ÈÈ EÈÙlÓ ÔBˆ»̄ƒ¿»∆¿»¡…«≈…≈¬«∆«¿ƒ≈ƒ
ËÏL˙Â .ÔBÚÂ ‰¯·Ú ¯·„Ï ÈÏÈ‚¯z Ï‡Â ‰ÂˆÓ ¯·„Ïƒ¿«ƒ¿»¿««¿ƒ≈ƒƒ¿«¬≈»¿»¿«¿∆

Ú¯ ¯ˆÈ Èa ËÏLÈ Ï‡Â ,·BË ¯ˆÈ Èa24È˜fÁ˙e . ƒ≈∆¿«ƒ¿…ƒ≈∆»¿«¿≈ƒ
„ÒÁÏe ÔÁÏ Èz˙Â ,E˙¯B˙a È˜ÏÁ Ô˙Â ,EÈ˙BˆÓa¿ƒ¿∆¿≈∆¿ƒ¿»∆¿ƒ¿≈ƒ¿≈¿∆∆
ÌÈ„ÒÁ ÈÏÓ‚˙Â ,È‡B¯ ÏÎ ÈÈÚ·e EÈÈÚa ÌÈÓÁ¯Ïe¿«¬ƒ¿≈∆¿≈≈»«¿ƒ¿¿≈ƒ¬»ƒ

ÌÈ·BË25."ÌÈ·BË ÌÈ„ÒÁ ÏÓBb ,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a . ƒ»«»¿»≈¬»ƒƒ

שכוי 17) - לתרנגול ידועים במקומות קוראים שכן תרנגול.
אומר: כ"ג) אות (פ"ט לברכות והרא"ש כו.). השנה (ראש
נתן  מי לו): לח, (איוב המקרא בלשון שכוי נקרא: "הלב
מבחין  אדם הבינה ידי ועל המבין. הוא והלב בינה, לשכוי
בין  להבחין כן גם מבין שהתרנגול ומפני ללילה. יום בין
התקינו  בקול), קורא הוא הבוקר (שבאשמורת ללילה יום
לא  אם אף אולם התרנגול. קול בשמיעת זו ברכה לומר
הודאה  אלא שאינה זו, ברכה לברך יכול התרנגול קול שמע
יישן  אם שאף צרכינו: כל לנו וברא בינה, לנו שנתן לה'
התרנגול". קול ידי על היום בביאת יבחין - אפל בבית אדם

ביד 18) תפארת עטרת והיית ג): סב, (ישעיה הכתוב מלשון
כמבואר  ראש, בגלוי לילך שאסור לפי זו: ברכה ומעם ה'.
משום  אלא זה שאין המפרשים לדעת ואפילו (קיח:). בשבת
לכסות  הוא הנכון שמן מודים הכל אבל חסידות, מדת
נצטוו  שישראל ומכיון שמים. מורא עלינו שיהיה כדי הראש
סימן  או"ח יוסף (בית וכו' ישראל עוטר מברכים אנו כך, על
שם) יוסף בבית (הובא קכ"ב דף נשא פרשת ובזוהר מו).
אסור  האדם, של לראשו מעל היא שהשכינה "מתוך נאמר:

ראש. בגילוי אמות ארבע ללכת שהעינים 19)לו בעוד
שעלֿידיֿזה  עליהן, ידיהם להעביר הבריות דרך עצומות

מעבירים  הם או"ח כאילו ('פרישה', מעיניהם שינה חבלי
לו  אפשר איך הרמב"ם: מפרשי תמהו וכבר מ"ו). סימן
(שבת  אמרו בפירוש הלא ידיו, שנטל טרם בעיניו ליגע
נטילת  קודם בעין לנגוע שאסור תיקצץ" - לעין "יד קח:):
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אומר  א) ס"ק מ"ו (סימן באו"ח אברהם" וה"מגן היד?
מותר. וזה מפית, עלֿידי בעיניו הכתוב 20)שנוגע מלשון

(ברכות  שלנו שבתלמוד להעיר, וכדאי יח). קמו, (תהלים
אלא  עורים", פוקח יאמר... עיניו "כשפותח כך: כתוב ס:)

(שם). הרי"ף כגירסת היא רבינו הנעת 21)שגירסת בגלל
הלילה. במשך אסורים שהיו הכתוב 22)אבריו מלשון

פני  על הארץ ששטח לה' שבח הבעת והיא ו), קלו, (תהלים
מקיפים  המים היסודות טבע לפי שהרי הטבע, היפך המים,
את  הפך בארץ, יהלכו שהבריות רצה ה' אבל הארץ; את

(לבוש). הארץ את והשקיע ח)23)הטבע קמו, (תהלים
כפופה. קומתו במיטתו האדם בהיות אףֿעלֿפי 24)כי

בי  "הכל לג:): (ברכות ז"ל חכמינו חוץ שאמרו שמים די
בי  ישלוט "ואל לתפילה: מקום איפוא ואין שמים" מיראת
זאת  בכל בעצמו? בו אלא תלוי זה אין שהרי הרע", יצר
המונעים  כל ממנו שיסיר מה' לבקש לאדם לו ראוי

ישראל"). ("עבודת אותו לעבוד אותו על25ֿ)המעכבים
ואחד  טוב. ורב ה'... חסדי ז): סג, (ישעיה הכתוב לשון פי
וחידש  מעיניו שנתו העביר שהקב"ה הוא: החסדים מאלה
הפסוק  על כ"ה פרק תהלים במדרש שדרשו וכמו כוחותיו,
ערב  בכל מפקיד "אדם כג): ג, (איכה לבקרים חדשים
והקב"ה  היום, כל קשה מעבודה עייפה הקב"ה ביד נשמתו

ורגועה". חדשה לו מחזירה

.‰:ÒkiL Ì„˜ ¯ÓB‡ ,‡qk‰Œ˙È·Ï ÒkiL ÔÓÊ ÏÎÂ¿»¿«∆ƒ»≈¿≈«ƒ≈≈…∆∆ƒ»≈
ÌÈ„aÎÓ e„ak˙‰"26Èe¯ÊÚ .ÔBÈÏÚ È˙¯LÓ ,ÌÈLB„˜ , ƒ¿«¿¿À»ƒ¿ƒ¿»¿≈∆¿ƒ¿ƒ

Èe¯ÓL Èe¯ÓL ,Èe¯ÊÚ27Òk‡L „Ú ÈÏ eÈzÓ‰ , ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ«¿ƒƒ«∆∆»≈
"Ì„‡ŒÈa ÏL Ôk¯„ ‰fL ,‡ˆ‡Â28‡ˆiL ¯Á‡Â . ¿≈≈∆∆«¿»∆¿≈»»¿««∆»»

¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a" :C¯·Ó¿»≈»«»¿»¡…≈∆∆»»¬∆
ÌÈ·˜ ÌÈ·˜ B· ‡¯·e ,‰ÓÎÁa Ì„‡‰ ˙‡ ¯ˆÈ29 »«∆»»»¿»¿»»»¿»ƒ¿»ƒ

ÌÈÏeÏÁ ÌÈÏeÏÁ30,E„B·Î ‡qÎ ÈÙÏ Úe„ÈÂ ÈeÏb . ¬ƒ¬ƒ»¿»«ƒ¿≈ƒ≈¿∆
Ì‰Ó „Á‡ Ì˙qÈ Ì‡L31Ì‰Ó „Á‡ Á˙tÈ Ì‡ B‡32, ∆ƒƒ»≈∆»≈∆ƒƒ»≈«∆»≈∆

,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .˙Á‡ ‰ÚL elÙ‡ Ìi˜˙‰Ï ¯LÙ‡ È‡ƒ∆¿»¿ƒ¿«≈¬ƒ»»∆»»«»¿»
¯Na ÏÎ ‡ÙB¯33"˙BNÚÏ ‡ÈÏÙÓe34. ≈»»»«¿ƒ«¬

יב):26) צא, (תהלים שכתוב כמו אותו, המלוים למלאכים
ס:). ברכות (רש"י כן אומר הוא - וגו' לך יצוה מלאכיו כי

להם: הכסא ‰˙Â„·Îואומר לבית אתו ויכנסו יתבזו שאל -
סימן  לאו"ח (פרישה מבחוץ וישארו כבודם על ישמרו אלא

(שם).27)ג). הטינופת במקום המצויים המזיקים מן
דרך 28) כן כי לטורח, לכם זה יהי ואל בחוץ תחכו כלומר

בקשה  נוסח וכל (שם), בהליכתי פושע אני ואין האדם בני
שאין  אבודרהם, דוד הרב העיר וכבר (ס:). ברכות במסכת זו
עליו, שורה שהשכינה וחסיד שמים לירא אלא זה לומר
זה, ומטעם כיהירות. נראה שזה מפני לא, אחר איש אבל
בדורות  אמירתו נתבטלה ג), סימן (או"ח יוסף" ה"בית אומר

על 29)הללו. להורות אותם וכפל וכו' החוטם הפה כגון
חלולים,30)רבויים. אברים שהם והמעים הלב כגון

על  לא חלולים, שהם האברים על נופלת "בריאה" ולשון
עצמם אין החללים שהרי בריאה, לשון תיצדק לא שבהם

חללים, שלפנינו: התלמוד שגירסת ואףֿעלֿפי ממש. בהם
הגורס: שם הרי"ף אחרי רבינו נמשך ס:), ברכות (ראה
ו). סימן לאו"ח (ב"י כד: בברכות הגירסא וכן  חלולים.

כרוב, משקל על חלּול היחיד מן רבים מספר שם - ַוחלולים
ישראל"). ("עבודת הפתוחים.31)זבול הנקבים מן ְ

החלולים.32) האברים שהיא 33)מן ליציאה הכוונה
ס:). לברכות (רש"י הגוף כל עושה 34)רפואת כשאדם

מתוכו  יוצאת הרוח מחט, מלא אחד נקב בו יש אפילו נאד,
רבים, נקבים באדם ברא והקב"ה בתוכו; נשמר היין ואין
פליאה  וזוהי חייו, ימי כל בתוכו הרוח ואףֿעלֿפיֿכן

פ"א). ב"ר מדרש (עלֿפי וחכמה

.ÂÏ‡¯NÈ ¯ÊB‡" C¯·Ó ,B¯B‚Á ¯‚BÁLk35."‰¯e·‚a ¿∆≈¬¿»≈≈ƒ¿»≈ƒ¿»
˙ÈNÚL" C¯·Ó ,ÂÈÏÚ L·BlLk36"Èk¯ˆ Ïk Èl37. ¿∆≈¿»»¿»≈∆»ƒ»ƒ»»¿ƒ

È„ÚˆÓ ÔÈÎn‰" C¯·Ó ,C¯cÏ ˙‡ˆÏ Cl‰nLk¿∆¿«≈»≈«∆∆¿»≈«≈ƒƒ¿¬≈
"¯·‚38ÈÈ ‰z‡ Ce¯a" :ÌBÈ ÏÎa Ì„‡ C¯·Óe . »∆¿»≈»»¿»»«»¿»

"ÈBb ÈNÚ ‡lL ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡39Ce¯a" ; ¡…≈∆∆»»∆…»«ƒ»
"‰M‡ ÈNÚ ‡lL ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡40; «»¿»¡…≈∆∆»»∆…»«ƒƒ»

ÈNÚ ‡lL ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a"»«»¿»¡…≈∆∆»»∆…»«ƒ
"„·Ú41. »∆

להתנועע 35) האדם יוכל במתניו, החגור האזור ידי על כי
כגבר  נא אזר ג): לח, (איוב ככתוב וגבורה, כח ביתר

בתלמוד 36)חלציך. הנוסח וכן התימנים. כת"י כנוסח
אחר: ונוסח אלו. לברכות המקור ששם ס:) (ברכות

לצאת 37)"שעשית". יכול אינו יחף שהוא זמן שכל
(אבודרהם). ועסקיו צרכיו הכתוב 38)ולעשות ע"פ

כג). לז, מצוות 39)(תהלים בשבע אלא מחוייב שאינו
בלבד. נח בני במצוותֿעשה 40)של מחוייבת שאינה

מ  הנשים שנפטרו "והטעם גרמן. שהזמן שהזמן מצוותֿעשה
לבעלה  משועבדת שהאשה לפי - אבודרהם יאמר - גרמן
במצותֿעשה  מחוייבת היתה ואם ומצוותיו; צרכיו לעשות
יצוה  המצוה, את עושה שהיא שבשעה אפשר גרמא, שהזמן
לפיכך  אז? לעשות עליה ומה - מצותו לעשות בעלה עליה
בעלה. עם שלום לה להיות כדי ממצוותיו, הבורא פטרה
נמחה  ובטהרה בקדושה הנכתב הגדול שהשם מצינו, שכן

לבעלה". אשה בין שלום להטיל כדי המים, שגם 41)על
ומזולזל  אותן, גורם שהזמן מצוותֿעשה מכל פטור הוא
בקהל. לבוא לו אסור וגם אבות, זכות לו שאין ביותר: הוא
(מג:). מנחות במסכת מקורן האחרונות ברכות שלש ואלה
כגון: חיוב בדרך ולא שלילה בדרך אלו ברכות ונתקנו
שאמרו  לפי - בהם וכיוצא איש" "שעשני ישראל", "שעשני
נברא  שלא לאדם לו שנוח וגמרו: "נמנו ז"ל: חכמינו
אלו: בברכות הכוונה תהיה כן אם יג:), (עירובין משנברא"
ה' את אברך - שעשני ועכשיו עיקר, כל עשני שלא יתן מי
סעיף  מו, (סימן בב"ח וראה ("לבוש"). וכו' גוי עשני שלא
הוא: מו) (סימן ב'טור' אלו ברכות שסדר להעיר, וראוי ז).
על  מברך הוא שבתחילה מחייב השכל וכן אשה; עבד, גוי,
ולבסוף  מגוי, עדיף שהוא העבד על ואחרֿכך יותר, הגרוע
מהעבד. חשובה שהיא מפני אשה" עשני "שלא מברך הוא
ואולי: (מג:). במנחות התלמוד גירסת אחר נמשך ורבינו
בעוד  לעולם, מצוות לתרי"ג תבוא לא שהאשה מפני
כבן  להיות יושלם חורין לבן ויהא ישתחרר רק אם שהעבד
שבכת"י  ומעניין רוקח"). ("מעשה דבריו לכל ישראל

אשה. לפני עבד נזכר התימנים
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.Ê¯„Ò Ì‰Ï ÔÈ‡ el‡ ˙BÎ¯a ‰¯NÚŒ‰BÓL42‡l‡ , ¿∆∆¿≈¿»≈≈»∆≈∆∆»
BÏÈ·La ‰Î¯a‰L ¯·c ÏÚ Ô‰Ó ˙Á‡ Ïk C¯·Ó¿»≈»««≈∆«»»∆«¿»»ƒ¿ƒ
,B˙hÓ ÏÚ ‡e‰Â B¯B‚Á ¯‚ÁL È¯‰ ?„ˆÈk .B˙ÚLaƒ¿»≈«¬≈∆»«¬¿«ƒ»
ÏB˜ ÚÓL ;"‰¯e·‚a Ï‡¯NÈ ¯ÊB‡" C¯·Ó¿»≈≈ƒ¿»≈ƒ¿»»«

ÏB‚¯z‰43‰Î¯a ÏÎÂ ."‰È· ÈÂÎNÏ Ô˙Bp‰" C¯·Ó , ««¿¿¿»≈«≈«∆¿ƒƒ»¿»¿»»
.d˙B‡ C¯·Ó BÈ‡ - da ·iÁ˙ ‡lL Ô‰Ó≈∆∆…ƒ¿«≈»≈¿»≈»

הסדר.42) פי על אחד בהמשך לאמרן ודעת 43)שיתחייב
- התרנגול קריאת שמע לא שאפילו ס:) (ברכות ה'תוספות'
שהתרנגול  האורה הנאת על אלא זו ברכה שאין מברך,

האורה  מן נהנה והוא "שמיעת מבחין בתלמוד הוזכרה ולא .
שם  שאין במדבר שנמצא מי להוציא אלא התרנגול", קול
("הגהות  כלל שומע שאינו החרש את או כלל, תרנגול
בצירוף  הוא אלו, ברכות שמונהֿעשרה ומנין מיימוניות").

"ÏÈÙÓ‰ ˙Î¯· שנתבארה בלילה שנתו לפני מברך שאדם "
וכו' רצון יהי שברכת להעיר, ראוי כן (ה"א). לעיל
אלא  לעצמה, מיוחדת ברכה אינה ד) (הלכה לעיל המבוארת
שינה  חבלי המעביר ברכת - הקודמת הברכה של המשכה
לומר  נוהגים ואנו טובים". חסדים ב"גומל נחתמת והיא -
היא  וכן הקודמת. הברכה המשך שזה להורות רצון" "ויהי
אחר  אמן לענות אין כן על אשר ס:), (ברכות הגמרא נוסחת
להלכה  נפסק וכך ברכה. סוף שאינה וכו' שינה" "המעביר

מו). (סימן אורחֿחיים ב'טור'

.ÁÚLk C¯·Ó BÈ‡ - B˙eÒÎa ÔÏ ?„ˆÈk„ÓB ≈«»ƒ¿≈¿»≈¿∆≈
˙ÈNÚL" C¯·Ó BÈ‡ - ÛÁÈ CÏ‰ ;"ÌÈne¯Ú LÈaÏÓ"«¿ƒ¬ƒ»«»≈≈¿»≈∆»ƒ»
ÔÈ‡L ,·‡a ‰ÚL˙·e ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈa ."Èk¯ˆ Ïk Èlƒ»»¿ƒ¿«ƒƒ¿ƒ¿»¿»∆≈
‡ÏÂ ,"ÌÈ„È ˙ÏÈË ÏÚ" C¯·Ó BÈ‡ - ‰ˆÈÁ¯ ÌL»¿ƒ»≈¿»≈«¿ƒ«»»ƒ¿…

"‰L ÈÏ·Á ¯È·Ún‰"44‡qk‰Œ˙È·Ï ÒÎ ‡Ï Ì‡ ; ««¬ƒ∆¿≈≈»ƒ…ƒ¿«¿≈«ƒ≈
¯‡L ÔÎÂ ;"Ì„‡‰ ˙‡ ¯ˆÈ ¯L‡" C¯·Ó BÈ‡ -≈¿»≈¬∆»«∆»»»¿≈¿»

.el‡ ˙BÎ¯a¿»≈

לעיל 44) כמבואר פניו, שרחץ אחרי אלא אומרה שאינו
עשור" "שביתת בהלכות לשיטתו נאמן רבינו ד). (הלכה
בבוקר, הכיפורים ביום ידים נטילת שאין ה"ב) ג, (פרק
שאר  אבל וכדומה. בטיט ידיו נתלכלכו אלאֿאםֿכן
ביום  ידיו אדם שנוטל סוברים: בראשם והראב"ד הפוסקים
הן  והרי עליהן השורה רעה רוח משום בבוקר, הכיפורים
אף  אלו לברכות מקום יש ולדבריהם בטיט; כמלוכלכות

מיימוניות). (הגהות הכיפורים ביום

.Ë¯Á‡ BÊ el‡ ˙BÎ¯a C¯·Ï eÈ¯Ú ·¯a ÌÚ‰ e‚‰»¬»»¿…»≈¿»≈¿»≈««
e·iÁ˙ ‡Ï ÔÈa ,Ô‰· e·ÈÁ˙ ÔÈa ,˙Òk‰Œ˙È·a BÊ¿≈«¿∆∆≈ƒ¿«¿»∆≈…ƒ¿«¿
C¯·È ‡ÏÂ ,Ôk ˙BNÚÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â ,‡e‰ ˙eÚËÂ - Ô‰·»∆¿»¿≈»«¬≈¿…¿»≈

da ·ÈÁ˙ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ‰Î¯a45. ¿»»∆»ƒ≈ƒ¿«≈»

טועה 45) טעויות שתי רבינו, בדעת הכסףֿמשנה פירוש לפי
פניו  רוחץ (שהרי עשייתם זמן אחר שמברך - אחד העם:
נטילת  על בביתֿהכנסת מברך הוא זמן ולאחר בביתו,
בה. נתחייב אלאֿאםֿכן ברכה לברך שאין - שנית ידים);
בבית  זו אחר זו הברכות כל לסדר המנהג פשט כבר אבל
לברך  יודעים אינם הארצות מעמי שרבים מפני הכנסת,

אחריהן  אמן ויענו בביתֿהכנסת, שיסדרון תקנו כראוי,
רב  והגאונים: מו). סימן או"ח ('טור' חובתן ידי ויצאו
נימקו  שם) יוסף' ב'בית דבריהם (הובאו עמרם ורב נטרונאי
עצמו  על לא כי - בעצמו נתחייב כשלא אפילו לברך שיש
ה' את מברך הוא העולם כל על אלא מברך הוא בלבד
להקפיד  אין וכן לכל. תמיד והחסדים הטובות כל שעשה
אלא  נאמר לא זה כלל כי עשייתן, זמן אחר שמברך זה על
לולב  נטילת או שופר, תקיעת כגון: המצוות, בברכות
הודאה  בברכות אבל לעשייתן; קודם לברכן שיש וכדומה,
ראוי  תמיד כי - זמנן עבור אחר אפילו לברך יכול ושבח

לו. להודות

.ÈŒ˙‡È¯˜ ‡¯˜iL Ì„˜ ‰¯Bz· ‡¯˜Ï ÌÈkLn‰««¿ƒƒ¿…«»…∆∆ƒ¿»¿ƒ«
ÚÓL46‰¯B˙a ‡¯˜ ÔÈa ,·˙ÎaL ‰¯B˙a ‡¯˜ ÔÈa - ¿«≈»»¿»∆ƒ¿»≈»»¿»

,˙BÎ¯a LÏL C¯·Óe ‰lÁz ÂÈ„È ÏËB - ‰tŒÏÚaL∆¿«∆≈»»¿ƒ»¿»≈»¿»
ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡" :Ô‰ el‡Â .‡¯B˜ CkŒ¯Á‡Â¿««»≈¿≈≈¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»

‡ ·¯Ú‰Â" ;"‰¯B˙ È¯·c ÏÚ eeˆÂ47˙‡ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ¿ƒ»«ƒ¿≈»¿«¬∆»¿»¡…≈∆
,Ï‡¯NÈ ˙Èa Ïk EnÚ ˙BiÙÈÙ·e eÈÙa E˙¯B˙ È¯·cƒ¿≈»¿¿ƒ¿ƒƒ«¿»≈ƒ¿»≈

eÈ‡ˆ‡ˆÂ eÁ‡ ‰È‰Â48EÓL ÈÚ„BÈ EnÚ È‡ˆ‡ˆÂ49 ¿ƒ¿∆¬«¿¿∆¡»≈¿∆¡»≈«¿¿≈¿∆
BnÚÏ ‰¯Bz „nÏÓ‰ ,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .E˙¯B˙ È˜ÒBÚÂ¿¿≈»∆»«»¿»«¿«≈»¿«

"Ï‡¯NÈ50,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a" . ƒ¿»≈»«»¿»¡…≈∆∆»»
.B˙¯Bz ˙‡ eÏ Ô˙Â ÌÈnÚ‰ ÏkÓ ea ¯Áa ¯L‡¬∆»«»ƒ»»«ƒ¿»«»∆»

."‰¯Bz‰ Ô˙B ,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a»«»¿»≈«»

ãycew zegiyn zecewpã

."dxez ixac lr epeive eizeevna epycw xy`"

א.)בגמרא כא, התורה,(ברכות לברכת מיוחד לימוד ישנו
שלא  ומזה לאלוקינו". גודל הבו אקרא ה' שם "כי שנאמר
הוא  המצוות, כל על שמברכין במה זו לברכה החיוב נכלל

שביניהם. המהותי החילוק מפני
אותנו  שקידש על לקב"ה הודאה היא הברכה המצוות, בכל
התורה, לימוד עצם על היא התורה ברכת אבל במצוותיו,

ממש. הנהנין כברכת והיא
jxk y"ewl itÎlr)(148 cenr c"i

צריך 46) אינו - ברכותיה עם קריאתֿשמע שקרא אחרי אבל
מעין  בה שיש רבה", "אהבה בברכת נפטר שכבר לברך,
דברי  כל את ולקיים ללמוד... בלבנו... "ותן התורה: ברכות

יא:). (ברכות תורתך" ונציה 47)תלמוד דפוס כגירסת
זה  ואין "והערב", אחרים: ובדפוסים רוקח"). ("מעשה ש"י
ורק  לשלפניה, שייכת ואינה היא נפרדת זו שברכה מדוייק,
גורסים  שלפניה הברכה של המשכה שזו שסוברים אלה
המתק. - הערב מו.). לברכות 'תוספות' (ראה "והערב"

מעיך.48) וצאצאי יט): מח, (ישעיה ככתוב חלצינו, יוצאי
לג).49) לא, (ירמיה אותי ידעו כולם כי הכתוב: שם על

פעולותיך. בכל גדולתך שנכיר דפוס 50)כלומר: כנוסח
מיימוניות", "הגהות לפני הנוסח היה וכן ש"י, וונציא
ישראל". לעמו תורה "המלמד אחר: ונוסח לפנינו. כמבואר
לחתום  נוהגים ואנו רבינו". "תשובות במוספנו וראה
וברי"ף  יא:) (ברכות התלמוד כגירסת וכו' תורה המלמד

שם.
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.‡È,el‡ ˙BÎ¯a LÏL C¯·Ï Ì„‡ ·iÁ ÌBÈ ÏÎa¿»«»»»¿»≈»¿»≈
‰¯B˙ŒÈ¯·cÓ ËÚÓ ‡¯B˜ CkŒ¯Á‡Â51ÌÚ‰ e‚‰Â . ¿««»≈¿«ƒƒ¿≈»¿»¬»»

ÌÈ‰k ˙k¯a ‡¯˜Ï52Âˆ" :ÔÈ¯BwL ˙BÓB˜Ó LÈÂ ; ƒ¿…ƒ¿«…¬ƒ¿≈¿∆ƒ«
"Ï‡¯NÈ Èa ˙‡53.Ô‰ÈzL ÔÈ¯BwL ˙BÓB˜Ó LÈÂ ; ∆¿≈ƒ¿»≈¿≈¿∆ƒ¿≈∆
ÌÈ˜¯t ÔÈ¯B˜Â54˙BÎÏ‰ B‡55ÔÓe ‰Ln‰ ÔÓ ¿ƒ¿»ƒ¬»ƒ«ƒ¿»ƒ

˙BzÈ¯a‰56. «»«¿

עליו.51) שמברך הדבר ובין הברכה בין להפסיק שלא כדי
על  ששנה "והוא ה"ה): פ"א, (ברכות בירושלמי אמרו וכן

(מיד). לקרותה 52)אתר" נוהגים היו משמר אנשי שגם
ב  למסכת ב'תוספות' כמבואר בוקר, (שם).בכל רכות

שאמרו 53) כמו התמיד. בקרבן המדברת אֿט) כח, (במדבר
שאין  בזמן הקב"ה, את אבינו אברהם שאל כז:): (תענית
להם  תקנתי כבר א"ל: עליהם? תהא מה קיים, ביתֿהמקדש
עליהם  אני מעלה - לפני בהם שקוראים בזמן קרבינות. סדר
עוונותיהם. כל על להם מוחל ואני לפני, הקריבום כאילו

זה,54) פרק ובחרו זבחים. של מקומן איזהו כגון: שלמים.
מסיני  למשה ברורה משנה והכל מחלוקת, הפרק בכל שאין

נ.). סימן או"ח יוסף' כגון:55)('בית שלם, פרק מן חלק
המשנה  שהוא וכו', שיעור" להם שאין דברים "אלו

פאה. למסכת כל 56)הראשונה אליהו: דבי "תנא כגון:
כאלה, ברייתות ועוד וכו', יום" בכל הלכות השונה
לרבינו. השנה" כל תפילות ב"סדר זה ספר בסוף המובאות

.·ÈÌÈÓÎÁ eÁaLÂ57¯ÙqÓ ˙B¯ÈÓÊ ‡¯BwL ÈÓÏ ¿ƒ¿¬»ƒ¿ƒ∆≈¿ƒƒ≈∆
'„Â„Ï ‰l‰z'Ó ,ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa ÌÈl‰z58ÛBÒ „Ú ¿ƒƒ¿»»ƒ¿ƒ»¿»ƒ«

¯Ùq‰59Ì‰ÈÙÏ ÌÈ˜eÒt ˙B¯˜Ï e‚‰ ¯·Îe .60 «≈∆¿»»¬ƒ¿¿ƒƒ¿≈∆
Ì‰È¯Á‡Ïe61‡È‰Â ,˙B¯ÈÓf‰ ÈÙÏ ‰Î¯· ew˙Â . ¿«¬≈∆¿ƒ¿¿»»ƒ¿≈«¿ƒ¿ƒ

'ÁazLÈ' ‡e‰Â ,Ì‰È¯Á‡Ï ‰Î¯·e ,'¯Ó‡L Ce¯a'62. »∆»«¿»»¿«¬≈∆¿ƒ¿««
Œ˙‡È¯˜ ‡¯B˜Â ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ÏÚ C¯·Ó CkŒ¯Á‡Â¿««»¿»≈«¿ƒ«¿«¿≈¿ƒ«

.ÚÓL¿«

הלל 57) מגומרי חלקי יהא יוסי ר' אמר ע"ב: קיח, שבת
התכוין. דזמרה" של"פסוקי שם והסיקו יום... בכל

קמה.58) פ"ה).59)פרק (ברכות הרי"ף כגון:60)ע"פ
וכו'. לעולם ה' כבוד אמן 61)יהי לעולם ה' ברוך כגון:

וכו'. ולדעת 62)ואמן (שם). ברי"ף הוזכרו אלו ברכות
תקנוה. הגדולה כנסת אנשי זו ברכה - ועוד זרוע" "אור בעל
בין  "המספר הירושלמי: בשם מובא מיימוניות" וב"הגהות
עליה  וחוזר בידו, היא עבירה - אור' ל'יוצר 'ישתבח'
שראה  מעיד (פ"ה) בברכות יונה ורבינו המלחמה". ממערכי
"ישתבח" בברכת מביא "אבודרהם" ובספר כן. במדרש
וגו': הלבב ורך הירא האיש מי הפסוק: על האומר מדרש
מבואר  הרי - התפילה סוף עד שאמר ברוך בין המפסיק זה
(שם) לברכות וברי"ף אלו, ברכות הזכירו התלמוד שחכמי
נזכרת  וכן וכו'. לפניהם ברכה לומר רבנן ותקינו מפורש:
וכו' תניינא בתקונא רסו:) ויקהל (פרשת בזוהר זו ברכה

רוקח). (מעשה

.‚È¯Á‡ ,ÌBÈ ÏÎa ˙B¯˜Ï Ô‰· e‚‰pL ˙BÓB˜Ó LÈ≈¿∆»¬»∆ƒ¿¿»««
'ÁazLÈ' ÔÈÎ¯·nL63ÔÈÎ¯·Ó CkŒ¯Á‡Â ,Ìi‰ ˙¯ÈL , ∆¿»¿ƒƒ¿««ƒ««»¿««»¿»¿ƒ

.'eÈÊ‡‰' ˙¯ÈL ÔÈ¯BwL ˙BÓB˜Ó LÈÂ .'ÚÓL' ÏÚ«¿«¿≈¿∆ƒƒ««¬ƒ

ÈÙÏ Ïk‰ - ˙B¯ÈM‰ ÈzL ÔÈ¯BwL ÌÈ„ÈÁÈ LÈÂ¿≈¿ƒƒ∆ƒ¿≈«ƒ«…¿ƒ
.‚‰n‰«ƒ¿»

לפני 63) הים שירת אומרים אלא כן. נוהגין אין ובזמננו
שירת  במקום לומר הספרדים נוהגים באב ובתשעה ישתבח.
אבל  פורעניות). מיני בכל (המדברת האזינו שירת - הים

רוקח). (מעשה ישתבח לפני הכל

.„È‰ÏÈl‰Â ÌBi‰ ÔÈa ˙BÎ¯· ‰‡Ó C¯·Ï Ì„‡ ·iÁ64. «»»»¿»≈≈»¿»≈«¿««¿»
˙BÎ¯a LÏLÂŒÌÈ¯NÚ ?el‡ ˙BÎ¯· ‰‡Ó Ô‰ ‰Óe«≈≈»¿»≈∆¿ƒ¿»¿»
ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ÏL ˙BÎ¯a Ú·LÂ ;‰Ê ˜¯Ùa eÈnL∆»ƒ¿∆∆∆¿∆«¿»∆¿ƒ«¿«

‰È¯Á‡Ïe ‰ÈÙÏ ,˙È·¯ÚÂ ˙È¯ÁL ÏL65ÛhÚ˙nLÎe ; ∆«¬ƒ¿«¿ƒ¿»∆»¿«¬∆»¿∆ƒ¿«≈
,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a" :C¯·Ó ,˙ˆÈva«ƒƒ¿»≈»«»¿»¡…≈∆∆»»
;"˙ˆÈˆa ÛhÚ˙‰Ï eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ¿«≈¿ƒƒ
eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a" :C¯·Ó ,ÔÈlÙz L·BlLÎe¿∆≈¿ƒƒ¿»≈»«»¿»¡…≈
ÁÈ‰Ï eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ∆∆»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»¿»ƒ«
Œ‰BÓL Ô‰Ó ‰lÙz ÏÎaL ,˙BlÙz LÏLÂ ;"ÔÈlÙz¿ƒƒ¿»¿ƒ∆¿»¿ƒ»≈∆¿∆
‡e‰LÎe ;˙BÎ¯a LLÂ ÌÈBÓL È¯‰ - ˙BÎ¯· ‰¯NÚ∆¿≈¿»¬≈¿ƒ¿≈¿»¿∆
ŒÚa¯‡ C¯·Ó ,‰ÏÈl‰Â ÌBÈ ÏL ˙B„eÚÒ ÈzL ÏÎB‡≈¿≈¿∆¿««¿»¿»≈«¿«
ÂÈ„È ÏhiLk ˙Á‡ :‰„eÚÒ ÏÎa Ú·L - ˙BÎ¯· ‰¯NÚ∆¿≈¿»∆«¿»¿»««¿∆ƒ…»»

‰lÁza ˙Á‡ ÔBÊn‰ ÏÚÂ ,‰lÁz66ÛBqa LÏLÂ67, ¿ƒ»¿««»«««¿ƒ»¿»«
ÔÈi‰ ÏÚÂ68ÂÈ¯Á‡Ïe ÂÈÙÏ69È¯‰ .˙BÎ¯a Ú·L È¯‰ - ¿«««ƒ¿»»¿«¬»¬≈∆«¿»¬≈

.Ïk‰ ÔÈa ˙BÎ¯· ‰‡Ó≈»¿»≈«…

אדם 64) חייב אומר: מאיר רבי "היה ע"ב: מג, מנחות
ועתה  יב): י, (דברים שנאמר יום, בכל ברכות מאה לברך
אל  רש"י: ופירש וכו' מעמך שואל אלהיך ה' מה ישראל
וב'טור' שם. ב'תוספות' וראה "מאה". אלא "מה" תקרא
המלך  שדוד גאון, נטרונאי רב בשם מובא מו) (סימן או"ח
- על הוקם א): כג, (שמואלֿב דכתיב ברכות, מאה תיקן
פרשת  רבה במדבר מדרש פי (על מאה בגימטריא "על"

לאחריה;65)קרח). ואחת לפניה שתים מברך - שבשחר
לעיל  כמבואר לאחריה, ושתים לפניה שתים מברך - ובערב

ה). הלכה א, פרק שמע קריאת ברכת 66)(הלכות
הארץ 67)המוציא. על הכל, את הזן שהן: המזון בברכת

ירושלים. בונה המזון, מברך 68)ועל יין לו יש שאם
הכוס. על המזון מעין 69)ברכת שהיא אחרונה ברכה

ט"ו). הלכה ח, (פרק ברכות הלכות לקמן ראה שלש,

.ÂËÔÈÒB¯B˜Èt‡‰ ˙k¯a ewzL ,‰f‰ ÔÓfa«¿««∆∆ƒ¿ƒ¿«»∆ƒƒ
‰lÙza70ÔBÊn‰Œ˙k¯·a '·ÈËn‰Â ·Bh‰' eÙÈÒB‰Â ,71 «¿ƒ»¿ƒ«¿«≈ƒ¿ƒ¿««»

LÓÁ e‡ˆÓ -72ÌÈÓÈÂ ˙B˙aLa .˙B¯˙È ˙BÎ¯a ƒ¿¿»≈¿»¿≈¿«»¿»ƒ
·iÁ˙ ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ ,˙BÎ¯a Ú·L ‰lÙz‰L ,ÌÈ·BËƒ∆«¿ƒ»∆«¿»¿≈ƒ…ƒ¿«≈
ÔLÈ ‡lL ÔB‚k ,el‡‰ ˙BÎ¯a‰ ÏÎa ÌÈÓi‰ ¯‡Laƒ¿»«»ƒ¿»«¿»»≈¿∆…»≈
‡qk‰Œ˙È·Ï ÒÎ ‡ÏÂ ,B¯B‚Á ¯Èz‰ ‡ÏÂ ,‰ÏÈl‰ Ïk»««¿»¿…ƒƒ¬¿…ƒ¿«¿≈«ƒ≈
ÔÓ ˙BÎ¯· ‰‡Ó ÌÈÏL‰Ï CÈ¯ˆ - el‡· ‡ˆBiÎÂ¿«≈»≈»ƒ¿«¿ƒ≈»¿»ƒ

˙B¯t‰73. «≈

ה"א).70) (פ"ב, לעיל ברכות 71)ראה הלכות לקמן ראה
ה"א). ב, סעודות 72)(פרק לשתי המזון, בברכת שתים

היום. תפילות בשלש ושלש ע"ב.73)היום, מג, מנחות
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העולים  שמברכים שהברכות כתוב: מיימוניות" וב"הגהות
בקריאת  וכן שחרית, בקריאת ברכות שתי אחד, כל לתורה
לחשבון  עולות - ברכות ז' שהן המפטיר ברכות וכן מנחה,
שישמעו  כדי רם, בקול לברך הוא נכון לפיכך לשומעיהם,
מוסף  שבתפלת ברכות שבע להוסיף ראוי כן לצאת. ויכוונו
יוסף' וב'בית שבת. שבליל אבות" "מגן ברכת וגם לשבת.
שלישית  שבסעודה ברכות שבע עוד הוסיף מו) (סימן או"ח

בשבת. אפילו ממאה יותר כבר שיש באופן לשבת,

.ÊË;ÂÈ¯Á‡Ïe ÂÈÙÏ C¯·Óe ,˜¯È ËÚÓ ÏÎB‡ ?„ˆÈk≈«≈¿«»»¿»≈¿»»¿«¬»
C¯·Óe ‰Ê È¯tÓ ÏÎB‡Â ¯ÊBÁÂ74ÂÈ¯Á‡Ïe ÂÈÙÏ75; ¿≈¿≈ƒ¿ƒ∆¿»≈¿»»¿«¬»

.ÌBÈ ÏÎa ‰‡Ó ÌÈÏLnL „Ú ,˙BÎ¯a‰ Ïk ‰BÓe∆»«¿»«∆«¿ƒ≈»¿»

אם 74) כי כאן. ידובר עוד לאכול בדעתו היה כשלא
אסור  - הפרי מאותו זו בשעה לאכול בדעתו היה בתחילה
(לחםֿמשנה). לבטלה ברכה זו שהרי בשניה, ברכה לברך לו

ברכות 75) הלכות לקמן ראה רבות". נפשות "בורא ברכת
ה"א). (פ"ח,

.ÊÈC¯·Óe Ì„‡ ÌÈkLÓ ¯ÁMa :‡e‰ Ck ˙BlÙz ¯„Ò≈∆¿ƒ»««««¿ƒ»»¿»≈
˙B¯ÈÓf‰ ‡¯B˜Â ,el‡ ˙BÎ¯a76Ì‰ÈÙÏ C¯·Óe ¿»≈¿≈«¿ƒ¿»≈ƒ¿≈∆

‰ÈÙÏ C¯·Óe 'ÚÓL' CkŒ¯Á‡ ‡¯B˜Â ;Ì‰È¯Á‡Ïe¿«¬≈∆¿≈««»¿«¿»≈¿»∆»
‰BL‡¯ ‰Î¯a‰ ÔÓ ‰M„˜ ‚l„Óe ,‰È¯Á‡Ïe¿«¬∆»¿«≈¿À»ƒ«¿»»ƒ»

‰M„˜ ¯ÓB‡ „ÈÁi‰ ÔÈ‡L ,‰ÈÙlL77‡e‰LÎe ; ∆¿»∆»∆≈«»ƒ≈¿À»¿∆
‰l‡b CÓÒiL È„k ,„ÓÚÈ „iÓ ,'Ï‡¯NÈ Ï‡b' Ì˙BÁ78 ≈»«ƒ¿»≈ƒ»«¬…¿≈∆ƒ¿…¿À»
e¯Ó‡L BÓk ,„ÓÚÓ Ïlt˙Óe ,‰lÙ˙Ï79; ƒ¿ƒ»ƒ¿«≈≈…∆¿∆»»¿

dÈa‚Óe ,ÔpÁ˙Óe ,ÂÈt ÏÚ ÏtÈÂ ·LÈ ,ÌÈÏLiLÎe¿∆«¿ƒ≈≈¿ƒ…«»»ƒ¿«≈«¿ƒ«
ÌÈeÁ˙ È¯·„a ,·LBÈ ‡e‰Â ,ËÚÓ ÔpÁ˙Óe BL‡¯80; …ƒ¿«≈¿«¿≈¿ƒ¿≈«¬ƒ

'„Â„Ï ‰l‰z' ‡¯˜È CkŒ¯Á‡Â81ÈÙk ÔpÁ˙ÈÂ ;(·LiÓ) ¿««»ƒ¿»¿ƒ»¿»ƒƒ…∆¿ƒ¿«≈¿ƒ
.ÂÈNÚÓÏ ¯ËtÈÂ ,BÁÎ…¿ƒ»≈¿«¬»

דזמרה.76) כג:):77)פסוקי (מגילה ששנינו כמו
יהא  לא שבקדושה דבר כל - ישראל בני בתוך "ונקדשתי
ובנעימה" ברורה ל"בשפה כשמגיע ולפיכך מעשרה", פחות
רבינו  וכדברי יתנו. נעימות ברוך לאל ומתחיל: מדלג
יוסף' ב'בית הובא קל"ב:) (דף שמות ב'זוהר' מפורש
מובא  חיים' שב'ארחות להעיר, וראוי נ"ט. סימן לאו"ח
מזה, אביו בו שחזר הרמב"ם, של בנו אברהם רבי בשם
(כסףֿמשנה). זו קדושה אומר שהיחיד למעשה והורה
ל"מעשה  הרמב"ם בחידושי (הובאת בתשובתו ורבינו
סיפור: דרך רק היא יוצר שקדושת מנמק: א) עמוד רוקח"
אנחנו  שאין ומכיון השם, את מקדישים המלאכים איך
פחות  יהא לא שבקדושה "דבר בכלל: זה אין המקדישים,

יט):78)מעשרה". (שם שנאמר תהלים בספר רמזה ודוד
א) כ, (שם צרה ביום ה' יענך לזה: וסמוך וגואלי, צורי ה'
שאינו  "מי אמרו: א) הלכה א, (פרק ברכות ובירושלמי
מלך  של לאוהבו דומה? הוא למה לתפלה, גאולה סומך
שהפליג  ומצאו המלך יצא מלך, של פתחו על ודפק שבא
להקב"ה  מתקרב אדם יהיה אלא הפליג" הוא אף (נתרחק)
והוא  מצרים יציאת של וקילוסים בתשבחות ומרצהו אליו
(עלֿפי  צרכיו לתבוע לו יש אליו קרוב ובעודו אליו, מתקרב

ד:). ברכות ב).79)רש"י הלכה (פ"ה, כגון:80)לעיל

תפילות  ("סדר לקמן ראה וכו'. נעשה" מה נדע לא "ואנחנו
השנה"). לדוד 81)כל תהלה האומר "כל ע"ב: ד, ברכות

שהוא  לו מובטח פעמים, שלש יום בכל קמה) פרק (תהלים,
הבא". עולם בן

.ÁÈ'„Â„Ï ‰l‰z' ‡¯˜Ï ÏÈÁ˙Ó ,‰Án‰ ˙lÙ˙·eƒ¿ƒ««ƒ¿»«¿ƒƒ¿…¿ƒ»¿»ƒ
;‰Án‰ ˙lÙz Ïlt˙Óe „ÓBÚ CkŒ¯Á‡Â ;·LiÓƒ…∆¿««»≈ƒ¿«≈¿ƒ««ƒ¿»
BL‡¯ dÈa‚Óe ,ÔpÁ˙Óe ÂÈt ÏÚ ÏÙB ,ÌÈÏLnLÎe¿∆«¿ƒ≈«»»ƒ¿«≈«¿ƒ«…
·¯Ú‰ ˙lÙ˙·e .ÂÈNÚÓÏ ¯ËtÈÂ ,BÁÎ ÈÙk ÔpÁ˙ÈÂ¿ƒ¿«≈¿ƒ…¿ƒ»≈¿«¬»ƒ¿ƒ«»∆∆
CÓBÒÂ ,‰È¯Á‡Ïe ‰ÈÙÏ C¯·Óe ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ‡¯B˜≈¿ƒ«¿«¿»≈¿»∆»¿«¬∆»¿≈
·LÈ ,ÌÈÏLiLÎe ;„ÓÚÓ Ïlt˙Óe ,‰lÙ˙Ï ‰l‡b82 ¿À»ƒ¿ƒ»ƒ¿«≈≈…∆¿∆«¿ƒ≈≈

‰Ê È¯‰ - ˙È·¯Ú ˙lÙz ¯Á‡ ÔpÁ˙n‰Â .¯ËtÈÂ ËÚÓ¿«¿ƒ»≈¿«ƒ¿«≈««¿ƒ««¿ƒ¬≈∆
ÁaLÓ83Ï‡b' ¯Á‡ 'e·ÈkL‰' C¯·nL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â . ¿À»¿««ƒ∆¿»≈«¿ƒ≈««»«

l‡b ÔÈa ˜ÒÙ‰ dÈ‡ ,'Ï‡¯NÈÈ¯‰Â ,‰lÙ˙Ï ‰ ƒ¿»≈≈»∆¿≈≈¿À»ƒ¿ƒ»«¬≈
‰k¯‡ ˙Á‡ ‰Î¯·k Ô‰ÈzL84. ¿≈∆ƒ¿»»««¬À»

מעט 82) לישב שצריך טז) הלכה ד' (פרק לעיל כמפורש
נושא  שהיה כמי תפילתו תעשה שלא כדי התפילה, אחר

לו. והולך ומשליכו רשות,83)משאוי שהיא שאףֿעלֿפי
לשבח  ראוי הוא לפיכך תחנונים, בדברי בה מאריך הוא

רוקח). אריכתא 84)(מעשה "כגאולה ע"ב: ד, ברכות
היא, הגאולה מעין ש"השכיבנו" מפני והטעם: דמיא".
מפחדים  אבותינו היו מצרים, את לנגוף ה' שעבר שבשעה
המשחית  יתן שלא דברו, לקיים עולם לבורא ומתפללים
יגרום  שמא תמיד שיראים הצדיקים שדרך בתיהם, אל לבוא
"השכיבנו", לומר התקינו התפילה אותה וכנגד החטא,
מה  כנגד לאמרה שהתקינו וכיון רע, דבר מכל ה' שיצילנו
יונה  (רבינו הגאולה מעין היא הרי - הגאולה בשעת שהיה

שם). לברכות

ה'תשפ"א  תמוז כ"ז רביעי יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
בית 1) בתפילתו; הציבור עם עצמו לשתף אדם שצריך

מוציא  מי את יותר; גדול מהם מי הכנסת ובית המדרש
ציבור. שליח להיות ממנים מי את חובתו, ידי השליחֿציבור

.‡Ô‰· eÈ‰ elÙ‡Â ;„ÈÓz ˙ÚÓL ¯eav‰ ˙lÙz¿ƒ««ƒƒ¿««»ƒ«¬ƒ»»∆
ÌÈ‡ËBÁ2ÏL Ô˙lÙ˙a Ò‡BÓ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÔÈ‡ , ¿ƒ≈«»»≈ƒ¿ƒ»»∆

ÌÈa¯3¯eav‰ ÌÚ BÓˆÚ ÛzLÏ Ì„‡ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ .4; «ƒ¿ƒ»»ƒ»»¿«≈«¿ƒ«ƒ
„ÈÁÈa Ïlt˙È ‡ÏÂ5ÌÚ Ïlt˙‰Ï ÏBÎiL ÔÓÊŒÏk , ¿…ƒ¿«≈¿»ƒ»¿«∆»¿ƒ¿«≈ƒ

Ì„‡ ÌÈkLÈ ÌÏBÚÏe .¯eav‰6˙Òk‰Œ˙È·Ï ·È¯ÚÈÂ7, «ƒ¿»«¿ƒ»»¿«¬ƒ¿≈«¿∆∆
˙Ú ÏÎa ˙ÚÓL B˙lÙz ÔÈ‡L8.˙Òk‰Œ˙È·a ‡l‡ ∆≈¿ƒ»ƒ¿««¿»≈∆»¿≈«¿∆∆

Ba Ïlt˙Ó BÈ‡Â B¯ÈÚa ˙Òk‰Œ˙Èa BÏŒLiL ÈÓ ÏÎÂ¿»ƒ∆∆≈«¿∆∆¿ƒ¿≈ƒ¿«≈
Ú¯ ÔÎL ‡¯˜ ,¯eav‰ ÌÚ9. ƒ«ƒƒ¿»»≈»

א).2) עמוד ח דף (איוב 3)(תענית שנאמר ח.) (ברכות
לא  רבים (תפילת ימאס לא כביר אֿל הן ה): פסוק לו פרק

רש"י). ביחידות,4)ימאס, בביתו מתפלל כשהוא אפילו
"ואני  שנאמר: מתפללים, שהציבור בשעה להתפלל יכוון

ה' לך ¯ˆÔÂתפילתי ˙Ú,רצון של שהיא עת שיש הרי - "
שם). (ברכות, הציבור תפילת עת רמב"ם 5)וזוהי לפי
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יחידי". יתפלל "ולא התימנים בן 6)כתב יהושע רבי אמר
עם  וימנה שיזכה כדי הכנסת, לבית אדם ישכים לעולם לוי,
לו  נותנים אחריו, באים מאה שאפילו הראשונים, עשרה

ב). עמוד מ"ז דף (ברכות כולם כנגד אפילו 7)שכר
ליחיד  מצוה בביתֿהכנסת, מתפללים הציבור כשאין
(ברכות  ביותר נשמעת התפילה ששם הכנסת בבית להתפלל

א). עמוד ו נשמעת 8)דף שתפילתו עת יש אמנם שאם
"בכל  אבל - מתפללים שהציבור עת וזוהי - בביתו אפילו

הכנסת. בבית אלא נשמעת איננה ח 9)עת" דף (שם,
א). עמוד

.·ıe¯Ï ‰ÂˆÓe10‰Ú„Â" :¯Ó‡pL ,˙Òk‰Œ˙È·Ï ƒ¿»»¿≈«¿∆∆∆∆¡«¿≈¿»
Ï‡ ,˙Òk‰Œ˙ÈaÓ ‡ˆiLÎe ."ÈÈ ˙‡ ˙Ú„Ï ‰Ùc¯ƒ¿¿»»««∆¿»¿∆≈≈ƒ≈«¿∆∆«

‰ÚÈÒt ÚÈÒÙÈ11ÒkiLÎe .ËÚÓ ËÚÓ CÏÈ ‡l‡ ,‰q‚ «¿ƒ«¿ƒ»«»∆»≈≈¿«¿»¿∆ƒ»≈
ÌÈÁ˙Ù ÈL ¯eÚL ÒkÈ ,˙Òk‰Œ˙È·a12CkŒ¯Á‡Â ¿≈«¿∆∆ƒ»≈ƒ¿≈¿»ƒ¿««»

pM ‰Ó Ìi˜Ï ,Ïlt˙È"ÈÁ˙t ˙ÊeÊÓ ¯ÓLÏ" :¯Ó‡13. ƒ¿«≈¿«≈«∆∆¡«ƒ¿…¿…¿»»

ב).10) עמוד ו דף שעיכוב 11)(שם, בעצמו שמראה לפי
שם). (רש"י, כמשא עליו דומה הכנסת שני 12)בית רוחב

בית  עיכוב עליו שנראה לפתח, סמוך ישב שלא פתחים
ח  דף (שם לצאת לפתח סמוך מזומן ויושב כמשא הכנסת
בכך  אין - הפתח אצל קבוע מקום לו יש אם אבל א), עמוד
שם). יונה, (רבינו הקבוע מקומו שזה ידוע שהדבר כלום,

כניסה 13) על לימד - ּפתחי ולא ּפתחי מזּוזת; ולא ְְְְִִַָָֹמזּוזת
ברכות  (ירושלמי פתחים שני כשיעור הכנסת בית לפנים

א). הלכה ה, פרק

.‚L¯„n‰Œ˙Èa14˙Òk‰Œ˙ÈaÓ ÏB„b15ÌÈÓÎÁÂ . ≈«ƒ¿»»ƒ≈«¿∆∆«¬»ƒ
˙BiÒÎŒÈza Ì¯ÈÚa Ì‰Ï eÈ‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÈÏB„b¿ƒ««ƒ∆»»∆¿ƒ»»≈¿≈ƒ
ÔÈ˜ÒBÚ eÈ‰L ÌB˜na ‡l‡ ÔÈÏÏt˙Ó eÈ‰ ‡Ï ,‰a¯‰«¿≈…»ƒ¿«¿ƒ∆»«»∆»¿ƒ

‰¯Bza ÌL16¯eav‰ ˙lÙz ÌL Ïlt˙iL ,‡e‰Â ;17. »«»¿∆ƒ¿«≈»¿ƒ««ƒ

ברבים.14) תורה בו לתפילה 15)שמרביצים שמיוחד
א). עמוד כז דף (מגילה עמוד 16)בלבד ח דף (ברכות

עשר  שלושה להם שהיו גב על  אף אסי ורב אמי "רב א)
מדרשם  בבית אלא מתפללים היו לא בטבריה כנסת בתי
פרק  (תהילים הכתוב שאמר הוא בתורה, שם עוסקים שהיו
"אוהב  יעקב משכנות מכל ציון שערי ה' אוהב ב): פסוק פז,
כנסיות". מבתי יותר בהלכה, המצויינים שערים ה'

לבית 17) ילך עשרה, מניין המדרש בבית אין אם אבל
"זמן  כי - תורתו לביטול יחוש ואל בציבור להתפלל הכנסת
וכן  א). עמוד י דף (שבת לחוד" תורה וזמן לחוד, תפילה
צריך  חכם "שתלמיד ד): (כלל בתשובותיו הרא"ש כתב
התפילה  על יחושו ולא ממנו אחרים ילמדו שלא לחוש
לכף  אותו ידונו לא כי בטלים; כנסיות בתי ונמצא כלל,

לימודו. בשביל בא שאינו לומר זכות

.„Ïlt˙Ó „Á‡ ‰È‰È ?¯eav‰ ˙lÙz ‡È‰ „ˆÈÎÂ¿≈«ƒ¿ƒ««ƒƒ¿∆∆»ƒ¿«≈
ÌÈÚÓBL Ïk‰Â Ì¯ ÏB˜a18˙BÁÙa Ôk ÔÈNBÚ ÔÈ‡Â . ¿»¿«…¿ƒ¿≈ƒ≈¿»

ÌÈÏB„‚ ‰¯NÚÓ19ÔÈ¯BÁŒÈ·e20„Á‡ ¯eaˆŒÁÈÏLe , ≈¬»»¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ«ƒ∆»
Ì‰Ó21È„È e‡ˆÈÂ eÏÏt˙‰ ¯·kL Ô˙ˆ˜Ó eÈ‰ elÙ‡Â . ≈∆«¬ƒ»ƒ¿»»∆¿»ƒ¿«¿¿»¿¿≈

·¯ eÈ‰iL ,‡e‰Â ;‰¯NÚÏ Ì‰Ï ÔÈÓÈÏLÓ ,Ô˙·BÁ22 »»«¿ƒƒ»∆«¬»»¿∆ƒ¿…
‡ÏÂ ,‰M„˜ ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ ÔÎÂ .eÏlt˙‰ ‡lL ‰¯NÚ‰»¬»»∆…ƒ¿«¿¿≈≈¿ƒ¿À»¿…

‡ÏÂ ,‰È¯Á‡Ïe ‰ÈÙÏ ÔÈÎ¯·Óe ‰¯Bza ÔÈ‡¯B˜¿ƒ«»¿»¿ƒ¿»∆»¿«¬∆»¿…
‰¯NÚa ‡l‡ ,ÌÈ‡È·pa ÔÈ¯ÈËÙÓ23. «¿ƒƒ«¿ƒƒ∆»«¬»»

טֿי).18) (הלכה בסמוך עשרה 19)ראה שלוש בני
ב). עמוד כג דף (מגילה שערות שתי פרט 20)שהביאו

אינם  כנשים, במצוות שחייבים פי על שאף כנענים לעבדים
ב). עמוד לח דף (גיטין למניין הוא 21)מצטרפים שגם

תפילה. בכלל הוא וגם הואיל המניין, שישה 22)מן
נאמר  ז): הלכה י, (פרק סופרים במסכת אמרו וכן אנשים,
בהתנדב  בישראל פרעות בפרוע ב) פסוק ה פרק (שופטים
משלימים  התפללו שלא שישה שאפילו מכאן ה', ברכו עם
וכן  ברכו, עד מלים שש כאן יש שהרי לעשרה, עליהם
בתלמוד  מקומות בהרבה כמקובל ככולו, - שרובו הדין:

משנה). ב).23)(כסף עמוד כג דף (מגילה

.‰'ÚÓL' ˙k¯a C¯·Ó „Á‡ ‰È‰È ‡Ï ÔÎÂ24Ïk‰Â ¿≈…ƒ¿∆∆»¿»≈ƒ¿«¿«¿«…
ÌÈÚÓBL25‰ÊÂ .‰¯NÚa ‡l‡ ,'ÔÓ‡' ÂÈ¯Á‡ ÔÈBÚÂ ¿ƒ¿ƒ«¬»»≈∆»«¬»»¿∆

'ÚÓL ÏÚ Ò¯Bt' ‡¯˜p‰ ‡e‰26LÈc˜ ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â . «ƒ¿»≈«¿«¿≈¿ƒ«ƒ
Ì‰È„È ÌÈ‡NB ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡Â .‰¯NÚa ‡l‡27‡l‡ ∆»«¬»»¿≈«…¬ƒ¿ƒ¿≈∆∆»

ÔÈn‰ ÔÓ ÌÈ‰k‰Â ,‰¯NÚa28Ï‡¯NiÓ ‰¯NÚ ÏkL . «¬»»¿«…¬ƒƒ«ƒ¿»∆»¬»»ƒƒ¿»≈
‰Ú¯‰ ‰„ÚÏ È˙Ó „Ú" :¯Ó‡pL ,‰„Ú ÌÈ‡¯˜p‰ Ì‰≈«ƒ¿»ƒ≈»∆∆¡««»«»≈»»»»

·ÏÎÂ ÚLB‰È e‡ˆÈ È¯‰L ,‰¯NÚ eÈ‰Â ,'B‚Â "˙‡f‰29. «…¿¿»¬»»∆¬≈»¿¿À«¿»≈

ãycew zegiyn zecewpã

izn cr xn`py ,dcr oi`xwpd od l`xyin dxyr lky"
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ענין  - במנין לתפילה שהמקור יתכן היאך להבין, צריך
המרגלים  והלא המרגלים, מעדת דווקא ילמד - שבקדושה
תמרודו  אל בה' "אך כלב (כדברי בה' מורדים בגדר היו
"מורדים" לצרף כלל פשוט זה אין הלכה ע"פ והרי כו'"),
המרגלים  מעדת שהלימוד אלא עוד ולא עשרה. למנין
שאין  פשיטא שבזה הסנהדרין, למנין מקור גם משמש

כלל. רשע בהם
נעלית  בדרגה היו שהמרגלים מבואר, החסידות בתורת
הכניסה  על־ידי באלוקות מדביקותם להפרד רצו ולא מאוד
חייב  זה עניין אמנם העולם, גשמיות עם והעסק  לארץ

שבתורה. ההלכה חלק עם גם להתאים
כמה  עד הרמב"ם מאריך תשובה, מהל' י' בפרק ובהקדים:
כדי  התורה... מצוות עושה "הריני שיאמר לאדם אסור
לחיי  שאזכה כדי או בה הכתובות הברכות כל שאקבל
דרך  על והעובד זה, דרך על לעבוד ראוי אין הבא... העולם

הנביאים. מעלת ואינה מיראה עובד הוא זה
ישראל  כל נתאוו זה "ומפני כתב שלפנ"ז ט' ובפרק
לחיי  שיזכו כדי כו' המשיח... לימות וחכמיהם נביאיהם
מעלת  שאינה שלפנ"ז בהלכה כתב ואיך הבא", העולם

הנביאים?
דבר  מפני לא מאהבה.. "העובד ממשיך י' בפרק להלן
הטובה  וסוף אמת, שהוא מפי האמת עושה אלא בעולם...

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24



קכז dlitz zekld - dad` xtq - fenz f"k iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

אבינו  אברהם מעלת והיא היא, גדולה ומעלה בגללה, לבוא
מאהבה". אלא עבד שלא לפי אוהבו הקב"ה שקראו
שהעבודה  כתב בה"א כי עצמו, את סותר כאן גם ולכאורה
החכמים  מעלת ואינה הארץ, עמי דרך היא מיראה
עבודה  על כתב וכאן מאהבה, עבודה שמעלתם והנביאים

לה". זוכה חכם כל "שאין זו
העוה"ב" לחיי שיזכו "כדי בפ"ט שכתב מה בזה: והביאור
כדי  אלא הבא, העולם של השכר לקבל כדי פירושו אין
בעולם  שהוא באופן ומצוות בתורה העסק להמשך להגיע
התורה  עסק על שכר רק אינם הבא העולם חיי כי הבא,
לשלימות  תמידית והתקרבות עליה המשך אלא ומצוותיה

בה' ומצוות.הדביקות התורה שע"י
אדם  יאמר "אל פ"י בתחילת שכתב מה בין החילוק וזהו
כי  העוה"ב" לחיי שאזכה כדי או שאקבל... כדי הריני...כו'

שכר. קבלת בכוונת התורה מצוות עשיית שולל כאן
נביאיהם  ישראל כל ש"נתאוו ט' בפרק שכתב מה אבל

העולם לחיי שיזכו כדי כו' כוונתו וחכמיהם.. אין הבא",
ושלימות  העבודה לתכלית אלא עבודתם על פרס בתור
על־ידי  שתיגרם תמיד בה לשגות בה' והדביקות האהבה

המשיח. בימות בחכמה תמיד ויוסיפו שירבו
והנביאים  החכמים מדרגת יותר נעלית דרגה ישנה אמנם
כי  אבינו, אברהם של מדריגתו והיא מאהבה, העובדים
הוא  והמצוות התורה עסק הרי מאהבה היא העבודה כאשר
להתקשרות  להגיע אמצעי שהם אלא עצמם התומ"צ לא
את  "עושה של בדרגה היה אאע"ה אבל בקב"ה, ודביקות
בעבודתו, אחר מבוקש כל ואין אמת", שהוא מפני האמת

לזה". זוכה חכם כל "ואין כתב כך ועל
- גדולה במעלה שהיו המרגלים עניין גם יובן ומעתה
בקב"ה, הדביקות לשלימות להגיע ורצו - מאהבה עבודה
נעלית  לדרגה מביאה ישראל לארץ הכניסה ומכל־מקום
"עושה  כלל, מבוקש שום בלי ה' ציווי קיום והוא יותר,

אמת". שהוא מפני האמת
הרי  המרגלים, של עונשם היה מה גם יובן על־פי־זה
נכנסו  ולא מבוקשם את קיבלו דבר של בסופו לכאורה
כרוכה  לארץ שהכניסה מובן הנ"ל שעל־פי אלא לארץ,
שהיו  והגם לה", זוכה חכם כל ש"לא יותר גדולה בהתעלות
לדרגה  להגיע זכו לא מאהבה, עבודה של נעלית במדריגה

אמת". שהוא מפני האמת "עושה של
(85 cenr b"l wlg y"ewl itÎlr)

שמע.24) שלפני -25)הברכות עימו לקרות והיודע
א). הלכה ט, (פרק בסמוך כמבואר האמור 26)קורא,

הפריסה  הוא - פורס ג). משנה ד, (פרק מגילה במסכת
והן  שמע קריאת קודם שהיא מפה, פריסת מעין וההצעה,
שם). למשנה בפירושו רבינו (מלשון ואהבה" "יוצר, ברכות
החזן, בקריאת היוצאים שאלה מפני עשרה, שצריך והטעם

אין  אמן, אחריו ועונין שומעים אלא עימו, אומרים ואינם
ורבינו  בעשרה. כשמברכים אלא להם, מועלת אמן עניית
יברך  הוא כי מברך, - פורס מפרש: ג) פרק (לברכות יונה
הוא  ארי יונתן: מתרגם יג) פסוק ט פרק (שמואלֿא, הזבח

נכסתא. על כהנים.27)יפרוס בית 28)לברכת שהרי
לאחיהם  ומברכים לדוכן עולים כולם - כהנים שכולו הכנסת
מניין, - לבדם הם ואם ב); עמוד לח דף (סוטה שבשדות

משנה). (כסף למניין שמצטרפים שכן שלא 29)כל
ושם  ב). עמוד כג דף (מגילה רעה הארץ דיבת הוציאו

ונקדשתי  נאמר: יותר, פרק ·˙ÍÂביארו (ויקרא ישראל בני
היבדלו ונאמר: לב) פסוק (במדבר ÍÂ˙Óכב הזאת העדה

מה  תוך": "תוך שווה גזירה דנים אנו כא) פסוק טז פרק
אף  - כמבואר מעשרה, פחותה עדה אין שהרי עשרה, להלן
פחות  יהא שלא שבקדושה דבר לכל מכאן עשרה. כאן

מעשרה.

.Â‰M„˜ ¯·c ÏÎÂ30‰„Ú‰ CB˙a ‡l‡ ‡‰È ‡Ï ¿»¿«¿À»…¿≈∆»¿»≈»
."Ï‡¯NÈ Èa CB˙a ÈzLc˜Â" :¯Ó‡pL ,Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈∆∆¡«¿ƒ¿«¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈
eÎÏ‰Â ‰¯NÚa Ì‰· eÏÈÁ˙‰ Ì‡ ,ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎÂ¿»≈«¿»ƒƒƒ¿ƒ»∆«¬»»¿»¿

ÔÈ‡M¯ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - Ì˙ˆ˜Ó31e¯Ó‚È - ƒ¿»»««ƒ∆≈«»ƒƒ¿¿
¯‡M‰32. «¿»

"נברך 30) אומר (שהמברך בשם הזימון ברכת כגון:
ג). משנה ז, (פרק ברכות ראה ועליהם 31)אלוקינו").

(ירושלמי  יכלו ה' ועוזבי כח): פסוק א פרק (ישעיה נאמר
ד). הלכה ד, פרק לקרוא 32)מגילה שהתחילו כגון:

לתורה  והעולה גומרים, - מקצתם ויצאו בעשרה בתורה
במוספנו  וראה שם). (ירושלמי, עשרה שם היו כאילו מברך

רבינו". "תשובות

.Ê¯eaˆŒÁÈÏLe ,„Á‡ ÌB˜Óa Ìlk ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒƒ¿À»¿»∆»¿ƒ«ƒ
d‡BÏÓa ‰ˆ¯ÙpL ‰pË˜ ¯ˆÁ .„Á‡ ÌB˜Óa Ì‰nÚƒ»∆¿»∆»»≈¿«»∆ƒ¿¿»ƒ¿»

‰ÏB„b ¯ˆÁÏ33‰pËwa „ÈÁÈÂ ‰ÏB„ba ‰ÚL˙ eÈ‰Â , ¿»≈¿»¿»ƒ¿»«¿»¿»ƒ«¿«»
ÔÈÙ¯ËˆÓ -34ÔÈ‡ - ‰ÏB„ba „ÈÁÈÂ ‰pËwa ‰ÚLz ; ƒ¿»¿ƒƒ¿»«¿«»¿»ƒ«¿»≈
ÔÈÙ¯ËˆÓ35- ‰pËwa ¯eaˆŒÁÈÏLe ‰ÏB„ba ¯eaˆ ; ƒ¿»¿ƒƒ«¿»¿ƒ«ƒ«¿«»

Ô˙·BÁ È„È ÔÈ‡ˆBÈ36¯eaˆŒÁÈÏLe ‰pËwa ¯eaˆ ; ¿ƒ¿≈»»ƒ«¿«»¿ƒ«ƒ
‚ÏÙÓ ‡e‰ È¯‰L ,Ô˙·BÁ È„È ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡ - ‰ÏB„ba«¿»≈¿ƒ¿≈»»∆¬≈À¿»
‰ÏB„ba LiL ÈtÓ ;„Á‡ ÌB˜Óa Ì‰nÚ BÈ‡Â Ì‰Ó≈∆¿≈ƒ»∆¿»∆»ƒ¿≈∆≈«¿»

ÔÈqt37Ô‡kÓe Ô‡kÓ38˙‚ÏÙÓ BÓk ‡È‰ È¯‰ ,39ÔÓ «ƒƒ»ƒ»¬≈ƒ¿À¿∆∆ƒ
È¯‰ ‡l‡ ,‰ÏB„b‰ ÔÓ ˙‚ÏÙÓ ‰pËw‰ ÔÈ‡Â ,‰pËw‰«¿«»¿≈«¿«»À¿∆∆ƒ«¿»∆»¬≈

.dlL ˙ÈÂÊŒÔ¯˜k ‡È‰ƒ¿∆∆»ƒ∆»

החצר 33) אין אבל הגדולה, לחצר כולה פתוחה היא והרי
הגדולה  קיר שחלקי מפני לקטנה במלואה פרוצה הגדולה

ביניהן. חוצים ומכאן מכאן הקטנה 34)העודפים כי
ממנה. כזוית היא והרי - הגדולה אחרי אין 35)נגררת כי

פריצת  למרות שבגדולה המיעוט אחרי נמשך שבקטנה הרוב
ב). עמוד צב דף (עירובין לזו ציבור 36)זו השליח כי
הציבור. אחרי ונמשך הוא קירות.37)יחיד מחיצות,

ומכאן 38) מכאן פסים הגדולה בקיר נשתיירו לא אילו אבל
נידונות  היו אז - ברוחבן שוות והגדולה שהקטנה כגון -

ממש. אחת הדברים 39)כחצר ואין ומבודדת. מורחקת
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קדושה  עניית לעניין אבל עשרה, צירוף לעניין אלא אמורים
אף  לענות, הכנסת לבית מחוץ הנמצא יחיד כל יכול וברכו
בכלל  הוא והרי מעשרה, פחות שבקדושה דבר שאין פי על
פה  דף (פסחים לוי בן יהושע רבי כדברי שבפנים, ציבור
ישראל  בין מפסקת אינה ברזל של מחיצה "אפילו ב): עמוד
עמוד  צב (דף לעירובין בתוספות וראה שבשמים". לאביהם

בגדולה". "תשעה המתחיל: דיבור ב)

.ÁÏlt˙‰Ï ¯eÒ‡ ,‰ÏB„ba ‰‡Bˆ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»»«¿»»¿ƒ¿«≈
‰pËwa ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ˙B¯˜ÏÂ40,‰pËwa ‰‡Bˆ ‰˙È‰ ; ¿ƒ¿¿ƒ«¿««¿«»»¿»»«¿«»

‡Ï Ì‡ ,‰ÏB„ba ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ˙B¯˜ÏÂ Ïlt˙‰Ï ¯zÓÀ»¿ƒ¿«≈¿ƒ¿¿ƒ«¿««¿»ƒ…
‰pnÓ ˙‚ÏÙÓ ‡È‰L ÈtÓ ,Ú¯ ÁÈ¯ ÌL ‰È‰41. »»»≈««ƒ¿≈∆ƒÀ¿∆∆ƒ∆»

הצואה 40) רואים ואנו מהגדולה, מופלגת הקטנה שאין
בקטנה. היא שאנשי 41)כאילו פי על ואף שם) (עירובין,

אוסרת  היא אין הקטנה שבחצר הצואה את רואים הגדולה
המונחת  כצואה היא הרי היא, אחרת וברשות הואיל עליהם,
אותה, שרואה פי על שאף זכוכית, של מחיצה  מאחורי
פרק  שמע קריאת (הלכות לעיל כמבואר כנגדה לקרות מותר

משנה). (כסף חלוקות שהרשויות מפני י) הלכה ג,

.Ë.Ô˙·BÁ È„È ÌÈa¯‰ ˙‡ ‡ÈˆBÓ ¯eaˆŒÁÈÏL¿ƒ«ƒƒ∆»«ƒ¿≈»»
ÔÈBÚÂ ÔÈÚÓBL Ì‰Â Ïlt˙Ó ‡e‰L ‰ÚLa ?„ˆÈk≈«¿»»∆ƒ¿«≈¿≈¿ƒ¿ƒ
.ÔÈÏÏt˙Ók Ô‰ È¯‰ - ‰Î¯·e ‰Î¯a Ïk ¯Á‡ 'ÔÓ‡'»≈««»¿»»¿»»¬≈≈¿ƒ¿«¿ƒ
Ï·‡ ;Ïlt˙‰Ï Ú„BÈ BÈ‡Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈≈«¿ƒ¿«≈¬»

BÓˆÚ ˙lÙ˙a ‡l‡ ,B˙·BÁ È„È ‡ˆBÈ BÈ‡ Ú„Bi‰42. «≈«≈≈¿≈»∆»ƒ¿ƒ««¿

על 42) חוזר אינו והש"ץ ב) עמוד לד דף השנה (ראש
אורח  (טור אחריו קדושה שיענו כדי אלא בקול, התפילה

רבינו". "תשובות במוספנו וראה קכד). סימן חיים

.ÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na43ıeÁ ,‰M‰ ˙BÓÈ ¯‡La ? «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»¿«»»
Ï·Bi‰ ˙L ÏL ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈÂ ‰M‰ŒL‡¯Ó44Ï·‡ ; ≈…«»»¿«ƒƒ∆¿««≈¬»

ÌLk ,Ú„Bi‰ ˙‡ ‡ÈˆBÓ ¯eaˆŒÁÈÏL el‡ ÌÈÓÈ ÈLaƒ¿≈»ƒ≈¿ƒ«ƒƒ∆«≈«¿≈
,˙Bk¯‡ ˙BÎ¯a Ì‰L ÈtÓ ,Ú„BÈ BÈ‡L ÈÓ ‡ÈˆBnL∆ƒƒ∆≈≈«ƒ¿≈∆≈¿»¬À
ŒÁÈÏLk ÔzÚc ÔeÎÏ ÔÈÏBÎÈ Ô˙B‡ ÌÈÚ„Bi‰ ·¯ ÔÈ‡Â¿≈…«¿ƒ»¿ƒ¿«≈«¿»ƒ¿ƒ«

¯eaˆ45ÌÈÓÈ ÈLa CÓÒÏ Ú„Bi‰ ‰ˆ¯ Ì‡ CÎÈÙÏ . ƒ¿ƒ»ƒ»»«≈«ƒ¿…ƒ¿≈»ƒ
- B˙·BÁ È„È B‡ÈˆB‰Ï ¯eaˆŒÁÈÏL ˙lÙz ÏÚ el‡≈«¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿ƒ¿≈»

.B„Èa ˙eL¯‰»¿¿»

עצמו.43) בתפילת אלא חובתו ידי יוצא אינו שהיודע,
השנה 44) ראש כבמוסף מוסף בתפילת ברכות תשע בו שיש

ח). הלכה ב, (פרק לעיל לה 45)כמבואר דף השנה (ראש
א). עמוד

.‡È¯eavaL ÏB„b ‡l‡ ,¯eaˆŒÁÈÏL ÔÈpÓÓ ÔÈ‡≈¿«ƒ¿ƒ«ƒ∆»»∆«ƒ
ÂÈNÚÓ·e B˙ÓÎÁa46ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ - Ô˜Ê ‰È‰ Ì‡Â . ¿»¿»¿«¬»¿ƒ»»»≈¬≈∆¿À»

BÏB˜L Ì„‡ ¯eaˆŒÁÈÏL ˙BÈ‰Ï ÔÈÏczLÓe .¯˙BÈa¿≈ƒ¿«¿ƒƒ¿¿ƒ«ƒ»»∆
È‚¯Â ·¯Ú˙B¯˜Ï Ï47B˜Ê ‡lÓ˙ ‡lL ÈÓe .48- »≈¿»ƒƒ¿ƒ∆…ƒ¿«≈¿»

,¯eaˆŒÁÈÏL ‡‰È ‡Ï ,ÏB„b ÌÎÁ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»»»…¿≈¿ƒ«ƒ
,ÚÓL ÏÚ ‡e‰ Ò¯Bt Ï·‡ ;¯eav‰ „B·k ÈtÓƒ¿≈¿«ƒ¬»≈«¿«

ÌÈL ‰¯NÚŒLÏL ¯Á‡ ˙B¯ÚN ÈzL ‡È·iMÓ49. ƒ∆»ƒ¿≈¿»««¿∆¿≈»ƒ

עלי46) "נתנה אמרו: ושם א). עמוד טז דף ·˜ÏÂ‰(תענית

ציבור  שליח זה ח) פסוק יב, פרק (ירמיה שנאתיה כן על
התיבה". לפני היורד הגון ובנביאים 47)שאינו בתורה

תפילה  של הפסוקים שיהו הברכות, בכל בקי וכן ובכתובים,
שם  אמורים הדברים א). עמוד טז דף (תענית בפיו סדורים
ומשם  ציבור, תענית בתפילת שליחֿציבור לעניין בעיקר

יוםֿיום. לתפילות רבינו לימים 48)למד צעיר שהוא
אחד  אדם על רבינו נשאל וכבר ב). עמוד כד דף (חולין
להיות  היוכל כלל, זקן לו צמח ולא הארבעים לגיל שהגיע
אלא  השער צמיחת נצריך לא והשיב: לא? אם שליחֿציבור,
חמה", כ"סריס דינו יהיה הנזכר זה אמנם זה, שאפשר למי
זה  בדין כוונתם שאין שערו, שהפיל חולי לו שאירע מי או
"מי  לומר: להם היה כן אילו כי והיעדרו, השער מציאות
אשר  הדעת של השלימות על הכוונה אבל זקן..." לו שאין
להיות  לו ראוי ולכן וצמיחתו, הזקן עליית בעת לה יגיע
טו, סימן פריימן הרמב"ם" ("תשובות ספק בלי שליחֿציבור

אחרים). מקורות לפי לשון שינויי קצת (מגילה 49)עם
רבינו  שמונה התנאים שכל להעיר, וכדאי א). עמוד כד דף
כלשון  קבוע, בשליחֿציבור אלא אינם שליחֿציבור, במינוי
קבוע  שליחֿציבור במינוי ממנין, אין ההלכה: ְִַהתחלת
רק  אפילו ארעי, דרך התיבה לפני לעבור אבל כאן, ידובר
יכול  קטן, ואיננו הואיל שנה, י"ג אחר שערות שתי הביא

משנה). (לחם הוא

.·ÈB‡ Ô"ÈÚ Û"Ï‡Ï ‡¯BwL ÈÓ ÔB‚k ,‚lÚ‰ ÔÎÂ¿≈»ƒ≈¿ƒ∆≈¿»∆«ƒ
˙‡ ‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L ÈÓ ÏÎÂ ,Û"Ï‡ Ô"ÈÚÏ¿«ƒ»∆¿»ƒ∆≈»¿ƒ∆

¯eaˆŒÁÈÏL B˙B‡ ÔÈpÓÓ ÔÈ‡ - Ôew˙k ˙Bi˙B‡‰50. »ƒ¿ƒ»≈¿«ƒ¿ƒ«ƒ
ÂÈÙÏ Ïlt˙‰Ï ÂÈ„ÈÓÏzÓ „Á‡ ‰pÓÓ ·¯‰Â¿»«¿«∆∆»ƒ«¿ƒ»¿ƒ¿«≈¿»»

¯eaˆa51ÚÓL ÏÚ Ò¯Bt ‡Óeq‰ .52ŒÁÈÏL ‰NÚÂ ¿ƒ«»≈«¿«¿«¬∆¿ƒ«
¯eaˆ53‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ˙Bl‚Ó ÂÈÙ˙kL ÈÓ Ï·‡ . ƒ¬»ƒ∆¿≈»¿À««ƒ∆

ÚÓL ÏÚ Ò¯BÙ54,‰lÙ˙Ï ¯eaˆŒÁÈÏL ‰NÚ BÈ‡ , ≈«¿«≈«¬∆¿ƒ«ƒƒ¿ƒ»
ÛeËÚ ‰È‰iL „Ú55. «∆ƒ¿∆»

אנשי 50) לא התיבה לפני מורידין אין ב) עמוד כד דף (שם,
לאלפי"ן  שקוראין מפני חיפה... בית אנשי ולא שאן בית
הם  כהנים לברכת (וכשמגיעים אלפי"ן ולעייני"ן עייני"ן

יש ÚÈ¯אומרים: כי הוא, קללה ולשון יאר) (במקום פניו ה' »≈
שם). (רש"י כעס, לשון המתפרשים על 51)"פנים" אף

שבציבור  גדול אלא שליחֿציבור ממנין אין כלל שבדרך פי
למנות  הרב יכול זאת בכל י"א) הלכה (לעיל כמבואר וכו'
בו  שאין פי על אף בציבור, לפניו להתפלל מתלמידיו אחד
ממסכת  להוכיח יש וכן משנה). (כסף האמורים התנאים כל

ב). עמוד לג (דף "יוצר 52)ברכות ברכת ומברך
סוף  כי השמש, אור את רואה שאינו פי על אף המאורות"
דף  (מגילה יוסי רבי של כמאמרו מהאור, הוא גם נהנה סוף
והיית  זה: מקרא על מצטער הייתי ימי "כל ב): עמוד כד
פרק  (דברים באפלה העיוור ימשש כאשר בצהריים, ממשש

בי  לעיוור לו איכפת מה וכי כט) פסוק לאורה?כח, אפילה ן
לילה  באישון מהלך הייתי אחת פעם לידי: מעשה שבא עד
לו: אמרתי בידו. ואבוקה בדרך מהלך שהיה סומא וראיתי
בידי, שאבוקה זמן כל לי: אמר לך? למה זו אבוקה בני,
ומן  הפתחים מן אותי ומצילים אותי רואים אדם בני

ד,53)הקוצים". פרק (מגילה שם במשנה אמנם לתפילה,
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לפני  שעובר אבל שמע; על שפורס אלא נזכר אינו ו) משנה
דברי  על מיוסדים רבינו שדברי אלא שם, אין התיבה
קנזֿט) (סימן כד, למגילה הגאונים" ב"אוצר הובאו הגאונים
לפני  יורדים זיקנה, מרוב עיניו שכהו או "סומא, האומרים:

חובתם. ידי הרבים את ומוציאים ששנינו 54)התיבה כמו
ופירש  שמע" את פורס "פוחח ו): משנה ג, פרק (מגילה
וכתיפיו  קרועים שבגדיו מי - פוחח אלפס: רבינו שם
ויחף" ערום ישעיה עבדי הלך "כאשר ערומות, וזרועותיו

ויחף. ּפחיח יונתן: מתרגם ג) כ, פרק משום 55)(ישעיה ֵַָ
טו). הלכה י"ד פרק סופרים (מסכת הציבור כבוד

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
משתקים 1) מי את ובשבת; בחול הציבור תפילת סדר

למה  בשבת, - שבע מעין תפילת חזרת התפילה; באמצע
תיקנוה.

.‡¯eav‰ ˙BlÙz ¯„Ò2ÌÚ‰ Ïk ¯ÁMa :‡e‰ Ck ≈∆¿ƒ«ƒ»«««»»»
„¯BÈ ¯eaˆŒÁÈÏLe ,ÌÈ·LBÈ3‰·z‰ ÈÙÏ4„ÓBÚÂ , ¿ƒ¿ƒ«ƒ≈ƒ¿≈«≈»¿≈

ÌÚ‰ ÚˆÓ‡a5LÈc˜ ¯ÓB‡Â ÏÈÁ˙Óe ,6ÌÚ‰ ÏÎÂ , ¿∆¿«»»«¿ƒ¿≈«ƒ¿»»»
‡a¯ dÓL ‡‰È ,ÔÓ‡" :ÌÈBÚ7ÈÓÏÚÏe ÌÏÚÏ C¯·Ó ƒ»≈¿≈¿≈«»¿»«¿»«¿»¿≈

"‡iÓÏÚ8ÔÁk ÏÎa9LÈc˜ ÛBÒa 'ÔÓ‡' ÔÈBÚÂ ,10. »¿«»¿»…»¿ƒ»≈¿«ƒ
:ÌÈBÚ Ì‰Â ,"C¯·Ó‰ ÈÈ ˙‡ eÎ¯a" :¯ÓB‡ CkŒ¯Á‡Â¿««»≈»¿∆¿»«¿…»¿≈ƒ

Á˙Óe ."„ÚÂ ÌÏBÚÏ C¯·Ó‰ ÈÈ Ce¯a"Ò¯BÙe ÏÈ11ÏÚ »¿»«¿…»¿»»∆«¿ƒ≈«
‰Î¯a Ïk ¯Á‡ 'ÔÓ‡' ÌÈBÚ Ì‰Â ,Ì¯ ÏB˜a ÚÓL¿«¿»¿≈ƒ»≈««»¿»»
„Ú ,‡¯B˜ BnÚ ˙B¯˜ÏÂ C¯·Ï Ú„Bi‰Â .‰Î¯·e¿»»¿«≈«¿»≈¿ƒ¿ƒ≈«

.'Ï‡¯NÈ Ï‡b' C¯·nL∆¿»≈»«ƒ¿»≈

יחיד,2) של תפילה בסדר רבינו דיבר ה"יז) ז, (בפרק לעיל
הציבור. תפילות סדר על מרצה הוא שמצוה 3)וכאן לפי

בו  נופלת ה"ו), (פ"ה, לעיל כמבואר נמוך, במקום להתפלל
שם). ברש"י לב. (ר"ה "יורד" שבו 4)לשון להיכל נוסף

ארוכה  תיבה היתה שבביתֿהכנסת, ספריֿתורה כל נמצאים
להתפלל  יורד הש"ץ ולפניה אחד, ספרֿתורה רק ובה וצרה
עיר  של לרחובה מוציאים זו ותיבה ק"נ). סימן לאו"ח (ב"ח
וראה  מ"א). פ"ב, (תענית במשנה כמפורש ציבור, בתענית
כיום  מנהגנו ואין שם. ובביאורנו גֿד) הלכה (פ"יא, לקמן
בהיכל  הספרים כל אלא ב"תיבה" ספרֿתורה להניח

לדרום.5)מונחים. צפון שבין האמצעי במקום כלומר:
שמו 6) וקידוש לה' שבח דברי כוללת זו שתפילה שם על

סופרים  במסכת "קדיש" בשם זו תפילה ונזכרת ברבים.
ה"יב). הגדול.7)(פ"טז, תרגם 8)שמו וכן ועד. לעולם

יח). טו, (שמות ועד לעולם ימלוך ה' הפסוק: את אונקלוס

שם. ובביאורנו לרבינו, הקדיש" ב"נוסח זה ספר בסוף וראה
רם 9) בקול מפרשים: ויש קיט:). (שבת כוונתם בכל

כחו  בכל אמן העונה כל שם: ואמרו שם). ('תוספות'
גוי  ויבוא שערים "פתחו שנאמר: עדן, גן שערי לו פותחים
אמן. שאומרים אלא אמונים תקרא אל אמונים". שומר צדיק
אל  שהוא בוראו על (שמעיד "נאמן "מלך "אל אמן? מאי

נאמן). חמשה 10)מלך שלו, הקדיש" ב"נוסח מונה רבינו
סמך  כנראה, וכאן וקדיש; קדיש בכל שעונים "אמנים"

(לחםֿמשנה). שם שמבאר מה על לעיל 11)רבינו ראה
ה"ה). (פ"ח,

.·LÁÏa ÌÈÏÏt˙Óe „iÓ ÔÈ„ÓBÚ Ïk‰Â12ÈÓe . ¿«…¿ƒƒ»ƒ¿«¿ƒ¿««ƒ
Ïlt˙iL „Ú ,˜˙BLÂ „ÓBÚ - Ïlt˙‰Ï Ú„BÈ BÈ‡L∆≈≈«¿ƒ¿«≈≈¿≈«∆ƒ¿«≈

LÁÏa ¯eaˆŒÁÈÏL13¯Ó‚iL ÈÓ ÏÎÂ .ÌÚ‰ ¯‡L ÌÚ ¿ƒ«ƒ¿««ƒ¿»»»¿»ƒ∆ƒ¿…
,ÂÈ¯BÁ‡Ï ˙BÚÈÒt LÏL ÚÈÒÙÈ ,¯eav‰ ÌÚ B˙lÙz¿ƒ»ƒ«ƒ«¿ƒ«»¿ƒ«¬»

ÂÈÏ‡ ÚÈb‰L ÌB˜na „ÓÚÈÂ14ÚÈÒÙiL ˙Úa15. ¿«¬…«»∆ƒƒ«≈»»≈∆«¿ƒ«

"שמונהֿעשרה",12) בתפילת קול להגביה שאסור משום
ה"ט). (פ"ה, לעיל של 13)כמבואר בנו אברהם ורבינו

אביו  שתיקן מה נודע שכבר בחידושיו, מעיד הרמב"ם
על  הש"ץ כשיחזור "שראה דורו: חכמי עמו והסכימו
לשמוע  קשובה אוזן העם כל יתנו לא רם, בקול התפילה
עם  זה וישיחו כרחו בעל כעומד יעמדו אלא באימה, ממנו
בהתפללם  חובתם ידי יצאו שכבר בהיות בטילה, שיחה זה
בכבוד  גדול זלזול בזה שיש ז"ל, מארי אבא וראה בלחש.
ולא  מתחילה קולו הש"ץ שיגביה תיקן לפיכך - שמים
שנוהג  כמו בתפילה המנהג וינהוג כלל, בלחש הש"ץ יתפלל
בקי. שאינו מי להוציא קולו את שמגביה שמע, על בפריסה
נמוך  בקול או בלחש, עמו יתפללו להתפלל והבקיאים
והציבור  הש"ץ ויסיים בתפילתם. עצמם להוציא מקולו
ימי  כל מצרים בארץ הזה המנהג ופשט כאחד, תפילתם
רבינו". "תשובות במוספנו וראה ז"ל". פטירתו ואחרי חייו,

חוזר 14) אם מרבו הנפטר לתלמיד "משל ע"ב: נג, יומא
לאחוריו  פסע שלא תחילתו על מוכיח שסופו וכו' לאלתר"
סי' או"ח ('טור' מיד אליו שחוזר כיון מרבו, להפטר כדי

בסמוך 15)קכ"ג). כמבואר לקדושה ש"ץ שיגיע עד

(ה"ד).

.‚˙BÚÈÒt LÏL ¯eaˆŒÁÈÏL ÚÈÒÙiL ¯Á‡Â¿««∆«¿ƒ«¿ƒ«ƒ»¿ƒ
„ÓÚÈÂ ÂÈ¯BÁ‡Ï16˙lÁzÓ Ì¯ ÏB˜a Ïlt˙Óe ÏÈÁ˙Ó , «¬»¿«¬…«¿ƒƒ¿«≈¿»ƒ¿ƒ«

Ïk‰Â .Ïlt˙‰ ‡lL ÈÓ ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï ,˙BÎ¯a‰«¿»¿ƒ∆ƒ∆…ƒ¿«≈¿«…
‰Î¯a Ïk ¯Á‡ 'ÔÓ‡' ÔÈBÚÂ ÌÈÚÓBLÂ ÌÈ„ÓBÚ¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ»≈««»¿»»
el‡ ÔÈa ,Ô˙·BÁ È„È e‡ˆÈ ‡lL el‡ ÔÈa - ‰Î¯·e¿»»≈≈∆…»¿¿≈»»≈≈

Ô˙·BÁ È„È e‡ˆÈ ¯·kL17. ∆¿»»¿¿≈»»

בניגוד 16) וזה פסיעותיו, שלש שכלו במקום להתפלל
להתפלל  ומתחיל למקומו חוזר שהש"ץ כיום: למנהגנו
שכוונתו  רבינו דברי לפרש אפשר אולם (כסףֿמשנה).

ÎÁÈÂ‰לומר: „ÂÓÚÈ˘ ומתחיל למקומו חוזר ומיד מעט,
הובאת  תל"ו סימן בתשובותיו הרשב"א דעת וכן להתפלל.
כת"י  וברמב"ם רוקח). (מעשה קכג סימן או"ח יוסף' ב'בית

איננה. "ויעמוד" תיבת צדק 17)התימנים, כהן רב כדעת
"אמן". ערך וב"ערוך" (נב.) לסוכה ב'תוספות' הובאה גאון,

.„ÚÈb‰L ÔÂÈÎÂ .˙ÈLÈÏL ‰Î¯·a ‰M„˜ ¯ÓB‡Â¿≈¿À»ƒ¿»»¿ƒƒ¿≈»∆ƒƒ«
„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ˙eL¯ LÈ ,‰M„˜Ï ¯eaˆŒÁÈÏL¿ƒ«ƒƒ¿À»≈¿¿»∆»¿∆»

‰lÙza Ba „ÓÚL ÌB˜na ¯ÊÁÏ18ŒÁÈÏL ÚÈbiLÎe . «¬…«»∆»««¿ƒ»¿∆«ƒ«¿ƒ«
ÔÈÁBL ÌÚ‰ Ïk - Ú¯BÎÂ 'ÌÈ„BÓ'Ï ¯eaˆ19‡ÏÂ ,ËÚÓ ƒ¿ƒ¿≈«»»»ƒ¿«¿…

È‡cÓ ¯˙BÈ eÁLÈ20ÈÈ CÏ eÁ‡ ÌÈ„BÓ" :ÌÈ¯ÓB‡Â , ƒ¿≈ƒ«¿¿ƒƒ¬«¿»¿»
.˙ÈL‡¯a ¯ˆBÈ e¯ˆBÈ ,¯Na ÏÎ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡¡…≈≈…≈»»»¿≈≈¿≈ƒ
ÏÚ LB„w‰Â ÏB„b‰ EÓLÏ ˙B‡„B‰Â ˙BÎ¯a¿»¿»¿ƒ¿«»¿«»«
ÛÒ‡˙Â epÁ˙e eÈiÁz Ôk ,ezÓi˜Â e˙ÈÈÁ‰L∆∆¡ƒ»¿ƒ«¿»≈¿«≈¿»≈¿∆¡…

È˙BiÏbEL„˜ ˙B¯ˆÁÏ e21E„·ÚÏe EÈwÁ ¯ÓLÏ , »À≈¿«¿»¿∆ƒ¿…À∆¿»¿¿
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ÌÏL ··Ïa EBˆ¯ ˙BNÚÏÂ ˙Ó‡a22eÁ‡L ÏÚ , ∆¡∆¿«¬¿¿¿≈»»≈«∆¬«¿
"CÏ ÌÈ„BÓ23,'ÌÈ„BÓ ÌÈ„BÓ' :¯ÓB‡‰ ÏÎÂ . ƒ»¿»»≈ƒƒ

B˙B‡ ÔÈ˜zLÓ24. ¿«¿ƒ

פ"ה).18) (סוף לברכות (פ"א,19)הרי"ף ברכות ירושלמי
בהודאה". ש"ץ עם שוחים "הכל מפני 20)ה"ה) שם.

שלא  כדי אלא עכשיו שוחים ואינם בלחש, התפללו שכבר
די  לפיכך - הש"ץ) עם יחד ישחו לא (אם ככופרים יראו

י  ששוחה ומי מעט; כיהיר שישחו נראה זה הרי מדאי, ותר
(כסףֿמשנה). הקודש,21)וגאה עיר ירושלים לחצרות

בחצרות  ישתהו "ומקבציו ט): סב, (ישעיה הכתוב כלשון
מ,22)קדשי". דף סוטה במסכת נמצא הזה הנוסח כל

מכמה  מורכב שהוא מפני דרבנן" "מודים ונקרא ע"א.
רבנן. שאמרו בך 23)"מודים" דבקים להיות בלבנו שנתת

"בעבור  מפרשים: ויש שם). רש"י, (מפירוש לך ומודים
תחיינו  לך מודים שאנו ההודאה בזכות כלומר: ההודאה",
פ"א, (ברכות ובירושלמי ישראל"). "עבודת (סדר ותקיימנו
ההודאות". אל ה' אתה "ברוך בה: חותם ה"ה)

רשויות:24) שתי עליו כמקבל שנראה מפני בו, גוערים
שם). וברש"י כה. (מגילה אלוה אחר לאלוה, שמודה
דברים  במה אומר: ה"ה) א, פרק (ברכות ובירושלמי
ולכן  עליו, מקפידים אנו אין ביחיד אבל בציבור, אמורים

הציבור. תפילות בסדר זה דין רבינו כתב

.‰ÂÈt ÏÚ ÏtÈÂ ·LÈ ,‰lÙz‰ Ïk ÌÈÏLiL ¯Á‡Â¿««∆«¿ƒ»«¿ƒ»≈≈¿ƒ…«»»
‰hÈÂ25ÏÙB ‡e‰Â ÔpÁ˙ÈÂ ,¯eav‰ ÏÎÂ ‡e‰ ,ËÚÓ26. ¿ƒ∆¿«¿»«ƒ¿ƒ¿«≈¿≈

ÈÂËÚÓ ÔpÁ˙Óe ,ÌÚ‰ ¯‡Le ‡e‰ ,BL‡¯ dÈa‚ÈÂ ·L ¿≈≈¿«¿ƒ«…¿»»»ƒ¿«≈¿«
Bc·Ï ¯eaˆŒÁÈÏL „ÓÚÈ CkŒ¯Á‡Â .·LiÓ Ì¯ ÏB˜a¿»ƒ…∆¿««»«¬…¿ƒ«ƒ¿«
ÔÈBÚL C¯„k ,ÌÈBÚ Ì‰Â ,‰iL ÌÚt LÈc˜ ¯ÓB‡Â¿≈«ƒ««¿ƒ»¿≈ƒ¿∆∆∆ƒ

‰lÁza27'ÌeÁ¯ ‡e‰Â' ¯ÓB‡Â .28'eÎÂ '‰l‰z' ,'eÎÂ «¿ƒ»¿≈¿«¿¿ƒ»¿
.BnÚ ÌÈ‡¯B˜ Ì‰Â ,ÌÈ·LBÈ Ì‰Â „ÓBÚ ‡e‰ -≈¿≈¿ƒ¿≈¿ƒƒ
'˙‡Ê È‡Â' ,'eÎÂ 'Ï‡Bb ÔBiˆÏ ‡·e' ¯ÓB‡ CkŒ¯Á‡Â¿««»≈»¿ƒ≈¿«¬ƒ…
,'LB„˜ ¯Ó‡Â ‰Ê Ï‡ ‰Ê ‡¯˜Â ...LB„˜ ‰z‡Â' ,'eÎÂ¿¿«»»¿»»∆∆∆¿»«»
LÏL 'LB„˜ LB„˜' ÔÈBÚ Ì‰Â ,‰M„w‰ ¯ÓB‚Â¿≈«¿À»¿≈ƒ»»»
¯ÓB‡Â ,Ìeb¯z ‰M„w‰ ‡¯B˜Â ¯ÊBÁÂ ,ÌÈÓÚt¿»ƒ¿≈¿≈«¿À»«¿¿≈
ÈÈ" ¯ÓB‡Â ,Ìeb¯z B˙B‡ ‡¯B˜Â 'eÎÂ 'Áe¯ È‡NzÂ'«ƒ»≈ƒ«¿¿≈«¿¿≈¿»
ÔÈ·‰Ï È„k ,Ìeb¯z e‰‡¯B˜Â "„ÚÂ ÌÏÚÏ CÏÓÈƒ¿…¿…»»∆¿¿≈«¿¿≈¿»ƒ

ÌÚ‰29. »»

שם.25) ובביאורנו הי"ד) (פ"ה, לעיל כלומר:26)ראה
למטה. מטים שפניו ברכו,27)בשעה שלפני בקדיש

ה"א. לעיל שני 28)כמבואר ביום רק לאמרו נוהגים אנו
קבלת  של יום שארבעים רצון: ימי שהם בלבד וחמישי
על  לישראל ומחל למשה, ה' נתרצה בהם האחרונות לוחות
ביום  ונגמרו משה עלה בו ה' ביום התחילו - העגל חטא
וירא  פ' תנחומא במדרש כמבואר ההר, מן משה ירד בו ב'
(פב.). לבבאֿקמא ב'תוספות' הובא בובר) (הוצאת טז אות
כתוב: זה, ספר בסוף לרבינו ה"קדיש" שבנוסח להעיר, ויש

אלו ופסוקים בדברים פנים בנפילת להתחנן ÌÈÓÚÙ"מנהגנו
Ì˙ˆ˜Ó· ÌÈÓÚÙÂ ÌÏÂÎ· שני בין להבדיל נתכוין ואולי ."

הימים. לשאר ארמית 29)וחמישי אלא אז שמעו שלא
בלבד.

.ÂÌÚ ‰È¯Á‡ ÏLÂ ‰M„˜ ÈÙlL ÌÈ˜eÒt‰ el‡Â¿≈«¿ƒ∆ƒ¿≈¿À»¿∆«¬∆»ƒ
‰M„˜ ¯„Ò ÔÈ‡¯˜p‰ Ì‰ ,ÔÓeb¯z30CkŒ¯Á‡Â . «¿»≈«ƒ¿»ƒ≈∆¿À»¿««»

È˜eÒÙ·e ÌÈeÁ˙ È¯·„a ÔpÁ˙Ó31¯ÓB‡Â ÌÈÓÁ¯ ƒ¿«≈¿ƒ¿≈«¬ƒƒ¿≈«¬ƒ¿≈
.ÔÈ¯ËÙÂ Ôk¯„k ÔÈBÚ ÌÚ‰ ÏÎÂ ,LÈc«̃ƒ¿»»»ƒ¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

שונים.30) מפסוקים המלוקט לציון" "ובא שבסדר הקדושה
אין  ביתֿהמקדש שחרב "מיום מט.): (סוטה חז"ל אמרו וכך
חבירו. משל מרובה קללתו יום וכל קללה, בו שאין יום
ובאר  דסדרא". "קדושה בזכות קיים? מה בזכות עולם ואלא
בתורה  עוסקים ישראל כל שיהו אלא תקנוה "שלא רש"י:
והם  - ותרגומו קריאתו שאומר מועט: דבר יום בכל
ובעמי  בתלמידים ישראל בכל שנוהג וכיון בתורה. כעוסקים
חביב  - תורה ותלמוד השם קדושת שתים: כאן ויש הארץ;

השנה"31)הוא. כל תפילות ב"סדר לקמן ערוכים והם
הספר. שבסוף

.Ê,¯BtˆŒÔ˜ ÏÚ ÌÁ¯L ÈÓ" :ÌÈeÁza ¯Ó‡L ÈÓƒ∆»«««¬ƒƒ∆ƒ≈««ƒ
ÌÈa‰ ÏÚ Ì‡‰ ÁwÏ ‡lL32B˙‡ ËÁLÏ ‡lL B‡ , ∆…ƒ«»≈««»ƒ∆…ƒ¿……

„Á‡ ÌBÈa Ba ˙‡Â33ÔÈÚa ‡ˆBiÎÂ ,"eÈÏÚ ÌÁ¯È , ¿∆¿¿∆»¿«≈»≈¿«≈¿ƒ¿»
·e˙k‰ ˙¯Êb el‡ ˙BˆnL ÈtÓ ,B˙B‡ ÔÈ˜zLÓ - ‰Ê∆¿«¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿≈¿≈««»

ÌÈÓÁ¯ ÔÈ‡Â Ô‰34‰È‰ ‡Ï ,ÌÈÓÁ¯ ÈtÓ eÈ‰ el‡L ; ≈¿≈»«¬ƒ∆ƒ»ƒ¿≈«¬ƒ…»»
ÌÈÈepÎa ‰a¯È ‡Ï ÔÎÂ .¯wÚŒÏk ‰ËÈÁL eÏ ¯ÈzÓ«ƒ»¿ƒ»»ƒ»¿≈…«¿∆¿ƒƒ

L ÏL˜ÊÁ‰Â ‡¯Bp‰Â ¯Bab‰ ÏB„b‰ Ï‡‰" :¯Ó‡ÈÂ Ì ∆≈¿…«»≈«»«ƒ¿«»¿∆»»
"ÊefÚ‰Â ıÈn‡‰Â35ÛBÒa ÚÈb‰Ï Ì„‡a Ák ÔÈ‡L , ¿»«ƒ¿»ƒ∆≈…«¿»»¿«ƒ«¿

ÂÈÏÚ ,ea¯ ‰LÓ ¯Ó‡M ‰Ó ¯ÓB‡ ‡l‡ ;ÂÈÁ·L¿»»∆»≈«∆»«∆«≈»»
ÌBÏM‰36. «»

ו).32) כב, (דברים בתורה ב"ויקרא"33)ככתוב ככתוב
כח). שם,34)(כב, רש"י פירוש וכפי ע"ב. לג, ברכות

לשטן  שיש בדברים אף גזרותיו חוקי ישראל על הטיל שה'
ודוקא  זו? במצוה צורך מה ולומר: עליהם להשיב ולגויים

בתפילתו כך ˙ÌÈÂÁכשאומר Í¯„ כך שכשאומר אסור, -
דרך  כך כשאומר אבל הוודאות; בכל הדבר מחליט בתפילה
שהדגיש  וזהו אותו. משתקים אין - לפסוק פירוש או דרש,

ואמר: ·˙ÌÈÂÁרבינו ¯Ó‡˘ ÈÓ מצינו ובפירוש וכו'.
אותו  שה או ושור הפסוק: על עוזיאל" בן יונתן ל"תרגום
שמתרגם: כח) כב, (ויקרא אחד ביום תשחטו לא בנו ואת
אתם  אף רחמן, שבשמים שאבינו כמו ישראל! בני עמי
ורבינו  אחד. ביום ובנו שור תשחטו ולא רחמנים תהיו בארץ
ואת  אותו לשחוט אסר "וכן יאמר: פ"מח) (ח"ג מו"נ בספרו
לעיני  הבן משניהם לשחוט ולהרחיק להשמר אחד ביום בנו
ברמב"ן  וראה מאד". גדול בזה בעליֿחיים צער כי האם,
אלו, המצוות לשתי טעם "כי שם: האומר ו) כב, (דברים

‡È¯ÊÎהוא: ·Ï ÂÏ ˙ÂÈ‰ È˙Ï·Ï.נרחם ברכות 35)ולא
ותואריו  ה' שבחי כל את סיים כבר כאילו שמראה ע"ב. לג,
למלך  "משל שבחו. למקצת אפילו הגיע לא ועדיין -
מקלסים  והיו זהב דינרי אלפים אלף לו שהיו בשרֿודם
(ח"א, במו"נ וראה לו". הוא גנאי והלא כסף, בשל אותו

הזה. המשל בכוונת יפה פירוש הגדול 36)פ"נט) האל
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הגדולה  כנסת אנשי תיקנו וכן יז). י, (דברים והנורא הגבור
לב). ט, (נחמיה הסופר בעזרא שמצינו כמו בתפילתם,

.Á'E˙È· È·LBÈ È¯L‡' ¯eaˆŒÁÈÏL ¯ÓB‡ ‰ÁÓa¿ƒ¿»≈¿ƒ«ƒ«¿≈¿≈≈∆
‰l‰z' ,'eÎÂ37,·LiÓ ÌÚ‰Â ‡e‰ ‡¯B˜ ,'eÎÂ '„Â„Ï ¿¿ƒ»¿»ƒ¿≈¿»»ƒ…∆

ÌÈ„ÓBÚ Ì‰Â ,LÈc˜ ¯ÓB‡Â ¯eaˆŒÁÈÏL „ÓBÚÂ¿≈¿ƒ«ƒ¿≈«ƒ¿≈¿ƒ
Œ¯Á‡Â .LÁÏa Ìlk ÔÈÏÏt˙Óe ,Ôk¯„k ÔÈBÚÂ ÂÈ¯Á‡«¬»¿ƒ¿«¿»ƒ¿«¿ƒÀ»¿««¿««
C¯„k ,Ì¯ ÏB˜a Ïlt˙Óe ¯eaˆŒÁÈÏL ¯ÊBÁ Ck»≈¿ƒ«ƒƒ¿«≈¿»¿∆∆
ÌÈÏÙBÂ .‰lÙz‰ Ïk ÌÈÏLiL „Ú ,˙È¯ÁLa ‰NÚL∆»»¿«¬ƒ«∆«¿ƒ»«¿ƒ»¿¿ƒ
,Ì‰Â ‡e‰ ,BL‡¯ dÈa‚Óe ÔpÁ˙Óe ,Ì‰Èt ÏÚ«¿≈∆ƒ¿«≈«¿ƒ«…»≈
„ÓBÚÂ ,˙È¯ÁLa ‰NÚL C¯„k ·LiÓ ËÚÓ ÔpÁ˙Óeƒ¿«≈¿«ƒ…∆¿∆∆∆»»¿«¬ƒ¿≈
ÔÈ¯ËÙÂ Ôk¯„k ÔÈBÚ ÌÚ‰ ÏÎÂ ,LÈc˜ ¯ÓB‡Â¿≈«ƒ¿»»»ƒ¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

.Ô‰ÈNÚÓÏ¿«¬≈∆

שכן 37) ביום, פעמים ג' זה מזמור אמירת להשלים תיקנו
שלש  לדוד' 'תהלה האומר "כל ד:): (ברכות חז"ל אמרו

הבא". העולם בן שהוא לו מובטח ביום, פעמים

.Ë¯ÓB‡Â „ÓBÚ ‡e‰Â ,ÔÈ·LBÈ ÌÚ‰ Ïk ·¯Úa»∆∆»»»¿ƒ¿≈¿≈
‡e‰Â'38,'eÎÂ "C¯·Ó‰ ÈÈ ˙‡ eÎ¯a" ,'eÎÂ 'ÌeÁ¯ ¿«¿»¿∆¿»«¿…»¿

ÏÈÁ˙Óe ."„ÚÂ ÌÏBÚÏ C¯·Ó‰ ÈÈ Ce¯a" ÔÈBÚ Ì‰Â¿≈ƒ»¿»«¿…»¿»»∆«¿ƒ
ÚÓL ÏÚ Ò¯ÙÏ39Ïk‰ CkŒ¯Á‡Â ,LÈc˜ ¯ÓB‡Â , ƒ¿…«¿«¿≈«ƒ¿««»«…

¯ÓB‡ ÔÈÓÈÏLnLÎe ,LÁÏa ÔÈÏÏt˙Óe ÌÈ„ÓBÚ¿ƒƒ¿«¿ƒ¿««¿∆«¿ƒƒ≈
Ì¯ ÏB˜a Ïlt˙‰Ï ¯ÊBÁ BÈ‡Â .ÔÈ¯ËÙ Ì‰Â ,LÈc«̃ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¿≈≈¿ƒ¿«≈¿»

‰·BÁ ˙È·¯Ú ˙lÙz ÔÈ‡L ÈÙÏ ,˙È·¯Ú40‡Ï CÎÈÙÏ ; «¿ƒ¿ƒ∆≈¿ƒ««¿ƒ»¿ƒ»…
,Ì‰a ·iÁ˙pL Ì„‡ Ô‡k ÔÈ‡L ,‰Ïh·Ï ˙BÎ¯a C¯·È¿»≈¿»¿«»»∆≈»»»∆ƒ¿«≈»∆

B˙·BÁ È„È B‡ÈˆB‰Ï È„k41. ¿≈¿ƒ¿≈»

קרבינות 38) יש ובמנחה שבשחרית לפי - אמירתו וטעם
לכפר, קרבן בה שאין ערבית אבל מכפרים; שהם התמיד
שי"ט). סימן ('רוקח' עון" יכפר רחום "והוא לומר: תיקנו
רחום  והוא לומר: צריך ולערב חוטא, אדם היום שכל ועוד,

רל"ז). סימן או"ח בב"י הובא בו'. ('כל שתי 39)וגו'
כל  תפילות וב"סדר שלאחריה. ושתים שלפניה ברכות
שונים  פסוקים שאומר רבינו, כותב זה, ספר שבסוף השנה"
ואמן" אמן לעולם ה' "ברוך כגון: "השכיבנו", ברכת אחרי

נוספת. בברכה לעיל 40)וחותם כמבואר הדין, מצד
בקול. הש"ץ חזרת מתחילה תיקנו לא ולכן ה"ו), (פ"א,
לעיל  כמבואר חובה, כתפילת כך אחר שקבלוה ואףֿעלֿפי
(ב"ח  עומדת במקומה הראשונה התקנה זאת בכל (שם),

רל"ז). הש"ץ.41)או"ח, חזרת ע"י

.È¯ÊBÁ ˙B˙aL ÈÏÈÏa42Ïlt˙nL ¯Á‡ ,¯eaˆŒÁÈÏL ¿≈≈«»≈¿ƒ«ƒ««∆ƒ¿«≈
BÈ‡ Ï·‡ .Ì¯ ÏB˜a Ïlt˙Óe ,¯eav‰ ÌÚ LÁÏa¿««ƒ«ƒƒ¿«≈¿»¬»≈

Ú·L ÔÈÚÓ ˙Á‡ ‰Î¯a ‡l‡ ,Ú·L Ïlt˙Ó43ÔÎÂ . ƒ¿«≈∆«∆»¿»»««≈≈∆«¿≈
,eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a" :¯ÓB‡ ‡e‰≈»«»¿»¡…≈≈…≈¬≈
ÏB„b‰ Ï‡‰ ,·˜ÚÈ È‰Ï‡Â ˜ÁˆÈ È‰Ï‡ Ì‰¯·‡ È‰Ï‡¡…≈«¿»»¡…≈ƒ¿»≈…≈«¬…»≈«»
ÌÈÓL ÂÈÓÁ¯· ‰˜ ,ÔBÈÏÚ Ï‡ ‡¯Bp‰Â ¯Bab‰«ƒ¿«»≈∆¿…≈¿«¬»»«ƒ

ı¯‡Â44˙B·‡ Ô‚Ó .45ÌÈ˙Ó ‰iÁÓ ,B¯·„a46,B¯Ó‡Óa »»∆»≈»ƒ¿»¿«∆≈ƒ¿«¬»
ÁÈn‰ .e‰BÓk ÔÈ‡L LB„w‰ Ï‡‰47˙aL ÌBÈa BnÚÏ »≈«»∆≈»«≈ƒ«¿«¿««

‰ˆ¯ Ì· Èk ,BL„˜48‰‡¯Èa „·Ú ÂÈÙÏ .Ì‰Ï ÁÈ‰Ï »¿ƒ»»»¿»ƒ«»∆¿»»«¬…¿ƒ¿»

ÔÈÚÓ „ÈÓz ÌBÈ ÏÎa BÓLÏ ‰„BÂ ,„ÁÙÂ49.˙BÎ¯a‰ »««¿∆ƒ¿¿»»ƒ≈≈«¿»
ÌBÏM‰ ÔB„‡ ,˙B‡„B‰‰ Ï‡50C¯·Óe ˙aM‰ Lc˜Ó , ≈«»¬«»¿«≈««»¿»≈

‰M„˜a ÁÈÓe ,ÈÚÈ·M‰51‚Ú ÈM„Ó ÌÚÏ52¯ÎÊ , «¿ƒƒ≈ƒ«ƒ¿À»¿«¿À¿≈…∆≈∆
˙ÈL‡¯· ‰NÚÓÏ53‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ .‡ ‰ˆ¯ eÈ˙B·‡ È ¿«¬≈¿≈ƒ¡…≈≈…≈¬≈¿≈»

."˙aM‰ Lc˜Ó ,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .'eÎÂ e˙ÁeÓ·ƒ¿»≈¿»«»¿»¿«≈««»
.ÌÚ‰ Ïk ÔÈ¯ËÙÂ ,LÈc˜ ¯ÓB‡Â¿≈«ƒ¿ƒ¿»ƒ»»»

י"א.42) הלכה בסמוך מבואר זו, חזרה הכוללת 43)טעם
בלחש. שבתפילה הברכות שבע מלשון 44)תמצית

השלים  השביעי שביום שם על כב), יד, (בראשית הכתוב
(אבודרהם). וארץ שמים וקנה מלאכתו ברכת 45)ה' כנגד

תירא  אל א): טו, (בראשית אומר הכתוב וכן "אבות",
לך. מגן אנכי כולן.46)אברם, וכן התחיה", "ברכת כנגד

מנוחה.47) במנוחתנו".48)הנותן "רצה ע"פ 49)כנגד
"וכי  יום": יום ה' "ברוך הפסוק על מו.) (סוכה חז"ל דברי
בכל  אלא אותו? מברכים אין ובלילה אותו, מברכים ביום
של  שבת; של מעין שבת "של ברכותיו": מעין לו תן יום
מעין  הכל - יו"ט של מעין יו"ט של חול; של מעין חול
כתוב: התימנים, כת"י וברמב"ם שם). (רש"י, המאורע"
הברכות  מעון שהוא להקב"ה, והכוונה הברכות", "מעון

רב".50)ומקורן. "שלום יום 51)כנגד היא השבת
לישראל. וקדושה נה,52)מנוחה (ישעיה הכתוב מלשון

ביום  נפשם את המענגים והם נפשכם, בדשן ותתענג ב):
עונג. לשבת וקראת יג): נח, (שם ככתוב העונג, יום השבת

העולם.53) לחידוש זכר היא השבת

.‡ÈÔÈ‡a ÌÚ‰ ·¯L ÈtÓ ?‰Ê ÌÈÓÎÁ ewz ‰nÏÂ¿»»ƒ¿¬»ƒ∆ƒ¿≈∆…»»»ƒ
ÈÓ ÌL ‰È‰ÈÂ ,˙B˙aL ÈÏÈÏa ˙È·¯Ú Ïlt˙‰Ï¿ƒ¿«≈«¿ƒ¿≈≈«»¿ƒ¿∆»ƒ
Bc·Ï ¯‡MÈÂ ,B˙lÙz ÌÈÏL‰ ‡ÏÂ ‡·Ï ¯Á‡˙pL∆ƒ¿«≈»…¿…ƒ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»≈¿«

‰kÒ È„ÈÏ ‡·ÈÂ ˙Òk‰Œ˙È·a54ŒÁÈÏL ¯ÊBÁ CÎÈÙÏ . ¿≈«¿∆∆¿»…ƒ≈«»»¿ƒ»≈¿ƒ«
ÌÈÏLiL „Ú ,ÌÚ‰ ÏÎ e·kÚ˙iL È„k ,Ïlt˙Óe ¯eaƒ̂ƒ¿«≈¿≈∆ƒ¿«¿»»»«∆«¿ƒ

.Ì‰nÚ ‡ˆÈÂ ¯Á‡˙n‰«ƒ¿«≈¿≈≈ƒ»∆

כנסיות 54) שבתי לישוב; מחוץ המצויים מזיקים סכנת
בלילי  רק באו (לביתֿהכנסת לעיר. מחוץ היו שלהם
והתפללו  במלאכתם עסוקים היו החול ובלילות שבתות,
שאין  ובדורותינו שם). וברש"י כד: (שבת בבתיהם) ערבית
משום  אלא אותה אומרים אנו אין מצויה, מזיקים סכנת

רס"ח). סי' או"ח ('טור' בידינו אבותינו מנהג

.·ÈŒÌBÈ B‡ ˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ·BËŒÌBÈ CÎÈÙÏ¿ƒ»∆»ƒ¿¿«»
„¯Bi‰ ¯eaˆŒÁÈÏL ÔÈ‡ ,L„ÁŒL‡¯ B‡ ÌÈ¯etk‰«ƒƒ……∆≈¿ƒ«ƒ«≈
Ï·‡ ,BÊ ‰Î¯·a ÌBi‰ ÔÈÚ ¯ÈkÊÓ ‰·z‰ ÈÙÏ ˙È·¯Ú«¿ƒƒ¿≈«≈»«¿ƒƒ¿««ƒ¿»»¬»
·iÁ˙ ‡lL ÈÙÏ ,„·Ïa '˙aM‰ Lc˜Ó' da Ì˙BÁ≈»¿«≈««»ƒ¿»¿ƒ∆…ƒ¿«≈

BÊ ‰Î¯·a ÌBi‰55. «ƒ¿»»

שחל 55) יו"ט בליל זו ברכה אומר ש"ץ אין שבת, שאלמלא
ולא  סכנה, משום אלא לאמרה תקנוה לא שהרי בחול,
חכמים  חשו שלא והטעם שם). (שבת, היום חובת מחמת
ואין  לבוא מקדימים כולם שביו"ט מפני לסכנה, יו"ט בלילי

יט). עשין (סמ"ג מאחרים

.‚È¯eaˆŒÁÈÏL ¯ÓBbLk ,ÌÈ·BË ÌÈÓÈÂ ˙B˙aLa¿«»¿»ƒƒ¿∆≈¿ƒ«ƒ
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CkŒ¯Á‡Â ,LÈc˜ ¯ÓB‡ ,Ì¯ ÏB˜a ˙È¯ÁL ˙lÙz¿ƒ««¬ƒ¿»≈«ƒ¿««»
ÛÒeÓ ÔÈÏÏt˙Óe ,LÈc˜ ¯ÓB‡Â 'eÎÂ '„Â„Ï ‰l‰z'¿ƒ»¿»ƒ¿¿≈«ƒƒ¿«¿ƒ»
C¯„k ,Ì¯ ÏB˜a ÛÒeÓ Ïlt˙Ó CkŒ¯Á‡Â ,LÁÏa¿««¿««»ƒ¿«≈»¿»¿∆∆
,ÛÒeÓ ˙lÙz ¯Á‡ LÈc˜ ¯ÓB‡Â .˙È¯ÁLa ‰NÚL∆»»¿«¬ƒ¿≈«ƒ««¿ƒ«»

‰M„˜ ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â .ÔÈ¯ËÙ ÌÚ‰Â56¯Á‡ ÌÈeÁ˙Â ¿»»ƒ¿»ƒ¿≈¿ƒ¿À»¿«¬ƒ««
ÌÈÓi‰ ¯‡Lk ˙È¯ÁL ˙lÙz57d˙B‡ ¯ÓB‡ ‡l‡ , ¿ƒ««¬ƒƒ¿»«»ƒ∆»≈»

'„Â„Ï ‰l‰z' ‡¯B˜ ?„ˆÈk .‰Án‰ ˙lÙz Ì„…̃∆¿ƒ««ƒ¿»≈«≈¿ƒ»¿»ƒ
ÌBi‰ ¯„Ò ¯ÓB‡Â58ÌÈeÁ˙ È¯·„Â ,59,LÈc˜ ¯ÓB‡Â , ¿≈≈∆«¿ƒ¿≈«¬ƒ¿≈«ƒ

ÏB˜a ‰ÁÓ ˙lÙz ÚÈÓLÓe ¯ÊBÁÂ ,‰ÁÓ ÔÈÏÏt˙Óeƒ¿«¿ƒƒ¿»¿≈«¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿»¿
.LÈc˜ ¯ÓB‡Â ,Ì»̄¿≈«ƒ

(ה"ה).56) לעיל הנזכר קדושה שהאריכו 57)סדר מפני
עד  והניחוה יותר להכביד רצו לא שחרית, בתפילת הרבה
בנו  אברהם רבי השיב וכבר שס"ב). סימן ('רוקח' המנחה
בשבת  אותה אומרים שאנו קדושה סדר על רבינו של

"כי מנחה בתפילת ˙ÂÓ¯‰וביו"ט ‡È‰ אנו שאין למה
אברהם  רבי (תשובות שחרית" אחרי בבוקר אותה אומרים
פ"ח). סימן תרצ"ח, ירושלים מק"נ הוצאת ז"ל, הרמב"ם בן

מנטובה 58) (שוינצינו, כנוסח נוסחנו ו'. הלכה לעיל הנזכר
היום". "סדר אחרים: ובדפוסים ומוסיפים:59)ועוד).

סימן  או"ח ב'טור' (הובא המדרש ע"פ וגו' תפלתי" "ואני
(תהלים  שכר שותי ונגינות שער יושבי בי "ישיחו רצ"ב):
עת  ה' לך תפלתי ואני יד): סט, (שם אחריו וכתוב יג). סט,
אין  עולם! של רבונו הקב"ה: לפני דוד אמר וגו'. רצון
ומשתכרים  כששותים העולם, אומות כשאר זו אומה
באים  אנו ששתינו אע"פ אלא כן, לא ואנו ופוחזים; הולכים
העולם". על לכפר רצון עת ממך ולשאול לפניך להתפלל

.„È¯„Ò ¯ÓB‡ „ÚBÓ ÏL BlÁ·e ÌÈL„Á ÈL‡¯a¿»≈√»ƒ¿À∆≈≈≈∆
¯„Ò ¯ÓB‡ ˙aLŒÈ‡ˆBÓa .ÛÒeÓ ˙lÙz Ì„˜ ‰M„¿̃À»…∆¿ƒ«»¿»≈«»≈≈∆

ÌBi‰60·¯Ú‰ ˙lÙz ¯Á‡ Ìb61,LÈc˜ ÌÈ¯ÓB‡Â , ««««¿ƒ«»∆∆¿¿ƒ«ƒ
ÍkŒ¯Á‡Â.ÏÈc·Ó ¿««»¿«¿ƒ

היום".60) "סדר אחר: ונוסח ועוד. מנטובה כנוסח
גאון 61) עמרם רב בשם מביא רצ"ח סימן או"ח ה'טור'

ששבתו  לגיהנם רשעים חזרת זמן שהוא לפי בסידורו:
שישתהו  כדי קדושה" ב"סדר בנעימה מאריכים ע"כ בשבת,
לחזור, הרשעים ימהרו ולא פדריהם, בהשלמת ישראל
לגיהנם  חזרו הרוחות: על הממונה צועק שבת שבמוצאי

סדריהם. את ישראל השלימו שכבר

עׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ולהתפלל 1) לחזור חייב אימתי כוונה בלא המתפלל

דינו; מה בתפילתו וטל גשם הזכיר ולא טעה בכוונה;
ויבוא" "יעלה הזכיר שלא או בשבת, חול של המתפלל

דינו. מה חודש בראש

.‡Ïlt˙ÈÂ ¯ÊÁÈ - BaÏ ˙‡ ÔeÎ ‡ÏÂ Ïlt˙‰L ÈÓƒ∆ƒ¿«≈¿…ƒ≈∆ƒ«¬…¿ƒ¿«≈
‰eÎa2‰BL‡¯ ‰Î¯·a BaÏ ˙‡ Ôek Ì‡Â ;3·eL , ¿«»»¿ƒƒ≈∆ƒƒ¿»»ƒ»

CÈ¯ˆ BÈ‡4˙BÎ¯a LÏMÓ ˙Á‡a ‰ÚhL ÈÓ . ≈»ƒƒ∆»»¿««ƒ»¿»
L‡¯Ï ¯ÊBÁ - ˙BBL‡¯‰5LÏMÓ ˙Á‡a ‰ÚË Ì‡Â . »ƒ≈»…¿ƒ»»¿««ƒ»

'‰„B·Ú'Ï ¯ÊÁÈ - ˙BB¯Á‡ ˙BÎ¯a6˙Á‡a ‰ÚË Ì‡Â . ¿»«¬«¬…»¬»¿ƒ»»¿««

,d· ‰ÚhL ‰Î¯a ˙lÁ˙Ï ¯ÊBÁ - ˙BiÚˆÓ‡‰ ÔÓƒ»∆¿»ƒ≈ƒ¿ƒ«¿»»∆»»»
¯„q‰ ÏÚ B˙lÙz ÌÈÏLÓe7‰ÚhL ¯eaˆŒÁÈÏL ÔÎÂ . «¿ƒ¿ƒ»««≈∆¿≈¿ƒ«ƒ∆»»

¯ÊBÁ ‡e‰ BÊ C¯c ÏÚ - Ì¯ ÏB˜a Ïlt˙Ó ‡e‰Lk8. ¿∆ƒ¿«≈¿»«∆∆≈

ע"ב.2) ל, אבות".3)ברכות ולהתפלל 4)"ברכת לחזור
אבות" ב"ברכת שהכוונה והטעם לד:). (שם, בכוונה
ובשעת  הראשונה, הברכה שהיא "מפני הוא: מעכבת,
תכלית  כי ועוד: בכוונה. שקידה צריכה לתפילה הכניסה
ביותר  ראויה והיא שמים, מלכות עול קבלת היא זו ברכה
ע"ט  סימן הרמב"ם בן אברהם רבי תשובת (מלשון לכוונה
חוזרים  אנו אין "וכיום תרצ"ח). ירושלים מק"נ הוצאת
יכוין, שלא הוא קרוב בחזרה שאף - כוונה חסרון בשביל

קא). סימן או"ח ('טור' יחזור"? למה לד,5)א"כ שם
הקב"ה  של שבחו לסדר הם: אחד ענין שכולן מכיון ע"א.
ארוכה. אחת ברכה של דין להן יש בתפילה, הבקשה לפני

וגם 6) האחרונות. מהשלוש הראשונה הברכה שהיא שם.
פרס  שקיבל "כעבד שהן להן: אחד ענין האחרונות אלה
(כסףֿ אחת כברכה דינן לפיכך לו", והולך ומשבחו מרבו

הסדר.7)משנה). על והלאה ממנה תפילתו וממשיך (שם)
שעבר  אחרי בה ונזכר ברכה איזו שכח שאם רבינו, וסובר
מוכרח  אלא ודיו, שזוכרה במקום אומרה שאינה מקומו,
ואילך  משם ולהתפלל ולחזור הראוי למקומה לחזור הוא

הסדר. על שיתפלל להוציא 8)כדי מכוונת שחזרתו שכיון
כדין  בחזרה דינו ה"ט), (פ"ח, לעיל ראה בקי, שאינו את

רוקח'). ('מעשה שטעה יחיד

.·Ïlt˙Ó ‡e‰Lk ¯eaˆŒÁÈÏL ‰ÚË Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»»¿ƒ«ƒ¿∆ƒ¿«≈
ÌÚt Ïlt˙Óe ¯ÊBÁ BÈ‡L ,¯ÓB‡ È‡ - LÁÏa¿««¬ƒ≈∆≈≈ƒ¿«≈««

‰iL9‰lÙz‰ ÏÚ CÓBÒ ‡l‡ ,¯eaˆ Á¯Ë ÈtÓ , ¿ƒ»ƒ¿≈…«ƒ∆»≈««¿ƒ»
LÏLa ‰ÚË ‡lL ,‡e‰Â .Ì¯ ÏB˜a Ïlt˙nL∆ƒ¿«≈¿»¿∆…»»¿»
BÓk ,¯ÊBÁ ÌÏBÚÏ ,Ì‰· ‰ÚË Ì‡L ;˙BBL‡ƒ̄∆ƒ»»»∆¿»≈¿

¯ÊBÁ „ÈÁi‰L10. ∆«»ƒ≈

לשאר 10)בלחש.9) ראשונות" "שלש בין והחילוק
מנין  שאמרו: יז:) (מגילה התלמוד דברי על מיוסד הברכות,
(הזכירו  אלים בני לה' הבו שנאמר: - אבות? שאומרים
גבורות? שאומרים ומנין האבות). - הארץ אילי את לפניו
הבו  שנאמר: מנין? קדושות ועוז. כבוד לה' הבו שנאמר:

נאמרו שכולן הרי - קודש" בהדרת ˆÈÂÂÈלה'... ÔÂ˘Ï·
על  נשענות הברכות ששאר בעוד בהחלט, חיוב שמשמעה
שמבואר  כמו בעלמא, רמז אלא ציווי בהם שאין פסוקים
והכסףֿ שמח'), ('אור כלֿכך בהן הקפידו לא לפיכך שם,
בגירסא  רבינו דברי מביא קכ"ו או"ח שה'טור' מעיר משנה

שמתפלל באותה טעה "ואם נאמר: ושם לגמרי, ·˜ÏÂאחרת
Ì¯בתפילתו טעה אבל לעולם; חוזר -˘ÁÏ·,חוזר אינו

בכת"י  ואמנם הראשונות". השלש של בטעות אפילו
בקול  מתפלל שהוא התפילה על "סומך הגירסא: התימנים,
ההקפדה  שאין הרי - חוזר" לעולם בה טעה אם והיא רם.

בקול. התפילה על אלא

.‚,ÏÈÁ˙È ÔÎÈ‰Ó Ú„È ‡ÏÂ Ï‰·Â ‰ÚhL ¯eaˆŒÁÈÏL¿ƒ«ƒ∆»»¿ƒ¿«¿…»«≈≈»«¿ƒ
‰ÚL ‰‰LÂ11ÂÈzÁz ¯Á‡ „ÓÚÈ -12˙k¯·a ‰ÚË Ì‡Â . ¿»»»»«¬…«≈«¿»¿ƒ»»¿ƒ¿«

„iÓ ‡l‡ ,BÏ ÔÈÈzÓÓ ÔÈ‡ ,ÔÈÒ¯B˜Èt‡‰13¯Á‡ „ÓÚÈ »∆ƒ¿ƒ≈«¿ƒƒ∆»ƒ»«¬…«≈

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31



קלג dlitz zekld - dad` xtq - fenz f"k iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰˜¯Ê ˙eÒ¯B˜Èt‡ ‡nL ,ÂÈzÁz14‡lL ,‡e‰Â ;B· «¿»∆»∆ƒ¿ƒ¿¿»¿∆…
BÏ ÔÈÈzÓÓ - da ÏÈÁ˙‰ Ì‡ Ï·‡ ;da ÏÈÁ˙‰15.‰ÚL ƒ¿ƒ»¬»ƒƒ¿ƒ»«¿ƒƒ»»

Ô·¯Ò ÈM‰ ‡‰È ‡ÏÂ16‰ÚL d˙B‡a17. ¿…¿≈«≈ƒ«¿»¿»»»

ממושך.11) שתשוב 12)זמן עד לו ממתינים אנו ואין
לד.). (ברכות עליו כלל.13)דעתו שהה לא אם אפילו

אבדן 14) שענינה: זו ברכה לומר רוצה אינו ולפיכך
להעיר  וראוי עצמו. את לקלל רוצה אינו כי המינים,
קכו) סי' או"ח ה'טור' גירסת (לפי ה"ג ברכות שב'ירושלמי'
'מחיה  אמר שלא ממי חוץ אותו מסלקים אין "לכל אמרו:
לחוש  יש אלה בכל כי ירושלים' ובונה זדים, מכניע המתים,
בביאת  או המתים בתחיית מאמין ואינו הוא מין שמא

מין,15)המשיח". שאינו מתברר בה שהתחיל מאחר כי
כט.). (שם, הברכות בשאר כטועה אלא ממאן 16)ואינו

לעמוד  הציבור כבוד זה שאין משום התיבה, לפני לרדת
לד.). (שם, התפילה באמצע בשעת 17)ולחכות שלא אבל

עצמו  ולעשות לסרב, לו ראוי - התפילה באמצע טעות
ש"ץ  אינו (אם התיבה לפני יורד ואינו כדאי, אינו כאילו

(שם). פעמים. שלש בו שהפצירו אחרי אלא קבוע),

.„d· ‰ÚhL ‰Î¯a ˙lÁzÓ ?ÏÈÁ˙Ó ‡e‰ ÔÎÈ‰Óe≈≈»«¿ƒƒ¿ƒ«¿»»∆»»»
Ì‡ Ï·‡ .˙BiÚˆÓ‡‰ ÔÓ ˙Á‡a ‰ÚË Ì‡ ,ÔBL‡ƒ̄ƒ»»¿««ƒ»∆¿»ƒ¬»ƒ
ÔÓ ÈM‰ ÏÈÁ˙Ó ,˙BBL‡¯ LÏM‰ ÔÓ ˙Á‡a ‰ÚË»»¿««ƒ«»ƒ«¿ƒ«≈ƒƒ
ÈM‰ ÏÈÁ˙È ,˙BB¯Á‡‰ ÔÓ ˙Á‡a ‰ÚË Ì‡Â .L‡¯‰»…¿ƒ»»¿««ƒ»«¬«¿ƒ«≈ƒ

'‰„B·Ú'‰ ÔÓ18. ƒ»¬»

ה"א.18) לעיל וכאמור הטועה, יחיד כדין ע"א. לד, ברכות

.‰È„‚aL ÈtÓ ,‰·z‰ ÈÙÏ „¯BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡‰»≈≈ƒ≈ƒ¿≈«≈»ƒ¿≈∆¿»«
¯·ÚÈ ‡Ï ÌÈ·Ïa Û‡ - !ÌÈÚe·ˆ19‰lÙz d˙B‡a20. ¿ƒ«ƒ¿»ƒ…«¬…¿»¿ƒ»

Û‡ - !ÏcÒ ÈÏ‚¯a LiL ÈtÓ ,¯·BÚ ÈÈ‡ :¯Ó‡»«≈ƒ≈ƒ¿≈∆≈¿«¿««¿»«
¯·ÚÈ ‡Ï ÛÁÈ21. »≈…«¬…

שדרך 19) מינות, בו נזרקה שמא חוששים ע"ב. כד, מגילה
ישראל  של דרכם שאין כיון ועוד בכך. להקפיד המינים
בלבו  נכנסו שטות הרהורי שמא חוששים בכך, להקפיד

שם). (ר"ן בו נזרקה ראוי 20)ומינות אחרת לתפילה אבל
ודי  בעלמא, חשש אלא זה אין כי התיבה, לפני לעבור הוא
לעולם  גמור כמין שנחזיקהו ולא בשעתו לו לחוש לנו
התיבה  לפני יורד אינו הראב"ד, ולדעת רכד). סימן (ריב"ש

ÌÏÂÚÏ.(21.שם מגילה,

.ÂBÈ‡ - Ïlt˙‰ ‡Ï Ì‡ Ïlt˙‰ Ì‡ BÏ ˜tzÒpL ÈÓƒ∆ƒ¿«≈ƒƒ¿«≈ƒ…ƒ¿«≈≈
Ïlt˙Óe ¯ÊBÁ22ÏÚ BÊ ‰lÙz Ïlt˙Ó ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ , ≈ƒ¿«≈∆»ƒ≈ƒ¿«≈¿ƒ»«

‰·„ ‡È‰L ˙Úc23Ïk Ïlt˙‰Ï „ÈÁÈ ‰ˆ¯ Ì‡L ; ««∆ƒ¿»»∆ƒ»»»ƒ¿ƒ¿«≈»
Ïlt˙È ,‰·„ ˙lÙz ÌBi‰24„ÓBÚ ‰È‰L ÈÓ . «¿ƒ«¿»»ƒ¿«≈ƒ∆»»≈

elÙ‡Â ,˜ÒBt - Ïlt˙‰ ¯·kL ¯kÊÂ ,‰lÙ˙aƒ¿ƒ»¿ƒ¿«∆¿»ƒ¿«≈≈«¬ƒ
‰Î¯a ÚˆÓ‡a25BÈ‡ - ˙È·¯Ú ˙lÙz ‰˙È‰ Ì‡Â . ¿∆¿«¿»»¿ƒ»¿»¿ƒ««¿ƒ≈

˙Úc ÏÚ ‡l‡ ,‰lÁzÓ d˙B‡ Ïlt˙‰ ‡lL ,˜ÒBÙ≈∆…ƒ¿«≈»ƒ¿ƒ»∆»«««
‰·BÁ dÈ‡L26. ∆≈»»

שהרי 22) - שנית להתפלל לו אסור התפלל כבר שמא כי
כנגד  התפילות (כי בשחרית תמידים שני כמקריב הוא

אנכי  אשר הדבר על תוסיפו לא על: ועובר תוקנו), תמידים
ב). ד, (דברים אתכם להביא 23)מצוה אדם ויכול

כרצונו. נדבה דרך "ולואי 24)קרבינותיו ע"א: כא, ברכות
דבר  איזה שיחדש ובתנאי כולו" היום כל אדם שיתפלל
לעיל  כמבואר נדבה, שהיא להודיע כדי הברכות באחת
צריך  אינו חידוש אפילו התפלל, ובספק ה"ט). (פ"א,

על 25)(לחםֿמשנה). להתפלל שהתחיל מאחר כי שם.
עוד. להתפלל לו אסור חובה, שהיא כבר 26)דעת כי

והראב"ד  רשות, ערבית שתפילת ה"ו) (פ"א, לעיל נתבאר
בתפילת  אפילו כלומר: רוח", נחת כאן "אין ואומר: משיג
כתפילת  עלינו קבלנוה וכבר הואיל לפסוק, עליו ערבית

עם להתחשב שעלינו סובר הרמב"ם אבל ˙ÏÈÁ˙חובה.
בלבד  רשות דרך על אלא ניתקנה שלא זו תפלה תיקון

(כסףֿמשנה).

.Ê‡ˆÈ ‡Ï - ˙aLa ÏÁ ÏL Ïlt˙‰Â ‰ÚhL ÈÓ27. ƒ∆»»¿ƒ¿«≈∆…¿«»…»»
¯ÓBb - ‰lÙz‰ CB˙a ‡e‰Â ¯kÊ Ì‡Â28‰Î¯a ¿ƒƒ¿«¿¿«¿ƒ»≈¿»»

ÌÈ¯·c ‰na .˙aL ÏL Ïlt˙Óe ¯ÊBÁÂ ,da ÏÈÁ˙‰L∆ƒ¿ƒ»¿≈ƒ¿«≈∆«»«∆¿»ƒ
ÌÈ¯eÓ‡29Ï·‡ ;‰ÁÓ· B‡ ˙È¯ÁL· B‡ ˙È·¯Úa ? ¬ƒ¿«¿ƒ¿«¬ƒ¿ƒ¿»¬»

‰Î¯a‰ ÚˆÓ‡a elÙ‡ ˜ÒBt ÛÒeÓa30Ì‡ ÔÎÂ . ¿»≈¬ƒ¿∆¿««¿»»¿≈ƒ
˙Úc ÏÚ ÏÁ ÏL ‰lÙz ÌÈÏL‰31¯ÊBÁ - ÛÒeÓ ‡e‰L ƒ¿ƒ¿ƒ»∆…«««∆»≈

„Á‡Â ·BËŒÌBÈ „Á‡Â ˙aL „Á‡ .ÛÒeÓ Ïlt˙Óeƒ¿«≈»∆»«»¿∆»¿∆»
.L„ÁŒL‡…̄…∆

בתפילתו.27) שבת של הזכיר לא כא,28)שהרי ברכות
ובדין  הואיל הברכה, באמצע להפסיק מחוייב ואינו ע"א.
שבת  כבוד משום אלא ברכות, י"ח יתפלל בשבת שגם הוא
חייבוהו  לא לפיכך כך, כל להאריך החכמים הטריחוהו לא

באמצע. בה.29)להפסיק שנזכר ברכתו את שגומר
בחול,30) אפילו ברכות י"ח של מוסף תפלת ואין הואיל

חיובו. ממין זה אין כי יפסיק לפיכך וחוה"מ, ר"ח כגון
בחשבו.31)

.Á„È¯BÓ' ¯Ó‡ ‡ÏÂ ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa ‰ÚhL ÈÓƒ∆»»ƒ«¿»ƒ¿…»«ƒ
L‡¯Ï ¯ÊBÁ - 'Ïh‰ „È¯BÓ' ‡ÏÂ 'ÌLb‰32Ì‡Â ; «∆∆¿…ƒ«»≈»…¿ƒ

Ïh‰ ¯ÈkÊ‰33¯ÊBÁ BÈ‡ ,34‰nÁ‰ ˙BÓÈa ‰ÚË Ì‡Â . ƒ¿ƒ««≈≈¿ƒ»»ƒ««»
b‰ „È¯BÓ' ¯Ó‡ÂL‡¯Ï ¯ÊBÁ - 'ÌL35‡Ï Ì‡Â ; ¿»«ƒ«∆∆≈»…¿ƒ…

¯ˆÚ Ïh‰ ÔÈ‡L ,B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡ - ÏË ¯ÈkÊ‰36 ƒ¿ƒ«≈«¬ƒƒ∆≈««∆¡»
‰Lwa CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â37. ¿≈»ƒ«»»

התפילה.32) התחלת שהיא אבות" אע"פ 33)ל"ברכת
חיובה. עיקר שזו הגשם" "מוריד הזכיר שגם 34)שלא

הארץ, על מים המשפיע הקב"ה של גבורתו מסמל הטל
הגשם" "ירידת הזכרת חסרון את ידועה במדה ממלא והוא

ה"א). פ"א, תענית החמה 35)(ירושלמי בימות שהגשמים
(שם). מקלל אלא מברך זה ואין הם, קללה סימן

ג.)36) (תענית מתקיים העולם היה לא נעצר שאלמלי
חי  א): יז, (מלכיםֿא לאחאב שאמר אליהו מדברי ולמדוהו

האלה השנים יהיה אם ËÓÂ¯ה'... ÏË,דברי לפי אם כי
הראה  לך לאמור: אליהו אל ה' דבר היה רבים ימים ואחרי

ואתנה אחאב ולא ËÓ¯אל א) יח, (שם, האדמה פני על
באותן  ואפילו נעצר, הטל שאין מזה סימן כלל, טל הזכיר
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מטר. ירד שלא אותו,37)השנים מזכיר לכתחילה אבל
השנה" כל תפילות ב"נוסח רבינו קבעו וכן בקשה, דרך בלי
שאומר: ט"ו), הלכה (פ"ב, לעיל וראה הספר. שבסוף
ה"א) (פ"א, תענית ובירושלמי הטל". מוריד החמה: "בימות
כל  הגשם, מוריד הזכיר אם יודע ואינו התפלל אמרו:
(וצריך  לאמרו למוד שלא חזקה הראשונים יום שלשים
אליו  וחזקה לומר, הוא למוד ואילך, מכאן ולהזכיר), לחזור
מתקופה  להזכירם שצריך הדברים בכל וכן שהזכיר.
זו  דרך על הכל לא, אם הזכירם אם בידו וספק לתקופה,

מיימוניות"). ("הגהות הולך

.Ë˙k¯·a ‰Ï‡L ÁÎML ÈÓ38¯kÊ Ì‡ :ÌÈM‰ ƒ∆»«¿≈»¿ƒ¿««»ƒƒƒ¿«
ÚÓBL'a ÌÈÓLb‰ ˙‡ Ï‡BL - '‰lÙz ÚÓBL' Ì„…̃∆≈«¿ƒ»≈∆«¿»ƒ¿≈«

'‰lÙz39¯ÊBÁ - '‰lÙz ÚÓBL' C¯aL ¯Á‡ Ì‡Â ; ¿ƒ»¿ƒ««∆≈«≈«¿ƒ»≈
ÌÈM‰ ˙k¯·Ï40Ïk ÌÈÏL‰L „Ú ¯kÊ ‡Ï Ì‡Â ; ¿ƒ¿««»ƒ¿ƒ…ƒ¿««∆ƒ¿ƒ»

‰iL Ïlt˙Óe L‡¯Ï ¯ÊBÁ - B˙lÙz41. ¿ƒ»≈»…ƒ¿«≈¿ƒ»

לברכה".38) ומטר טל "ותן בה: סוף 39)ששואל שהיא
כמבואר  בקשות, מיני כל כוללת והיא האמצעיות ברכות

ג). הלכה ו, (פרק ע"א.40)לעיל כט, ואין 41)ברכות
המתפלל  אבל ביחיד, כשמתפלל אלא אמורים הדברים
בקול  ציבור שליח מתפילת שומעה שהרי חוזר, אינו בציבור
מסוגיית  מבואר וכן כהן). משה ר' בשם (כסףֿמשנה

שם). (ברכות, התלמוד

.È'‡B·ÈÂ ‰ÏÚÈ' ¯ÈkÊ‰ ‡ÏÂ ‰ÚË42Ì„˜ ¯kÊ Ì‡ : »»¿…ƒ¿ƒ«¬∆¿»ƒƒ¿«…∆
Ì‡Â ;¯ÈkÊÓe '‰„B·Ú'Ï ¯ÊBÁ - B˙lÙz ÌÈÏLiL∆«¿ƒ¿ƒ»≈»¬»«¿ƒ¿ƒ

L‡¯Ï ¯ÊBÁ - B˙lÙz ÌÈÏL‰L ¯Á‡ ¯kÊ43Ì‡Â ; ƒ¿«««∆ƒ¿ƒ¿ƒ»≈»…¿ƒ
B˙lÙz ¯Á‡ ÌÈeÁz ¯ÓBÏ ÏÈ‚¯ ‰È‰44¯Á‡ ¯kÊÂ , »»»ƒ««¬ƒ««¿ƒ»¿ƒ¿«««

¯ÊBÁ - ÂÈÏ‚¯ ¯˜ÚiL Ì„˜ ,B˙lÙz ÌÈÏL‰L∆ƒ¿ƒ¿ƒ»…∆∆«¬…«¿»≈
'‰„B·Ú'Ï45. »¬»

ה"עבודה".42) ע"ב.43)בברכת כט, כגון:44)ברכות
אחר  בעמידה אומרים שאנו מרע" לשוני נצור "אלהי

עקר 45)התפילה. לא אפילו רגיל, אינו אם אבל (שם)
לראש  וחוזר תפילתו כהשלים הוא הרי - רגליו עדיין

(כסףֿמשנה).

.‡ÈB‡ ,„ÚBÓ ÏL BlÁa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿À∆≈
˙È·¯Ú Ï·‡ ;ÌÈL„Á ÈL‡¯ ÏL ‰ÁÓ·e ˙È¯ÁL·¿«¬ƒ¿ƒ¿»∆»≈√»ƒ¬»«¿ƒ

¯ÊBÁ BÈ‡ ,¯ÈkÊ‰ ‡Ï Ì‡ ,L„ÁŒL‡¯ ÏL46. ∆……∆ƒ…ƒ¿ƒ≈≈

(ברכות 46) בלילה החודש את מקדשים ביתֿדין שאין לפי
אחאי": דרב ב"שאילתות וכן גדולות" ב"הלכות וכתב ל:).
שצריך  דבר כל או ויבוא", "יעלה אמר ולא ששכח מי
מהשליחֿ וישמע דעתו יכוין - ולהתפלל בשבילו לחזור
בהתאם  חובתו ידי ויוצא סוף ועד מראש ברכות י"ח ציבור
את  מוציא ש"ץ לד:): (ר"ה האומר גמליאל רבן לדברי
את  גם ומה בקי; שאינו את שמוציא כשם להתפלל, הבקי
('הגהות  מתפילתו דבר ששכח אלא בעצמו שהתפלל זה
ס"י). קכד (סי' או"ח בשו"ע להלכה נפסק וכן מיימוניות'),

.·È¯eaˆŒÁÈÏL ,Ïlt˙Óe ¯ÊBÁ „ÈÁi‰L ÌB˜Ó Ïk»»∆«»ƒ≈ƒ¿«≈¿ƒ«ƒ
ÏB˜a Ïlt˙nL ˙Úa B˙BÓÎ ‰ÚË Ì‡ ,Ïlt˙Óe ¯ÊBÁ≈ƒ¿«≈ƒ»»¿¿≈∆ƒ¿«≈¿

ÁÎL Ì‡L ,L„ÁŒL‡¯ ÏL ˙È¯ÁMÓ ıeÁ ,Ì»̄ƒ«¬ƒ∆……∆∆ƒ»«
ÌÈÏL‰L „Ú '‡B·ÈÂ ‰ÏÚÈ' ¯ÈkÊ‰ ‡ÏÂ ¯eaˆŒÁÈÏL¿ƒ«ƒ¿…ƒ¿ƒ«¬∆¿»«∆ƒ¿ƒ

B˙lÙz47¯eaˆ Á¯Ë ÈtÓ ,B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡ -48; ¿ƒ»≈«¬ƒƒƒ¿≈…«ƒ
da ¯ÈkÊÓ ‡e‰L ,ÂÈÙÏ ÔÈÙÒen‰ ˙lÙz È¯‰L∆¬≈¿ƒ««»ƒ¿»»∆«¿ƒ»

L„ÁŒL‡¯49. ……∆

חוזר 47) ואינו הואיל תפילתו, השלים לא עדיין אם אבל
לעבודה. ויחזור מרובה טורח זה אין לעבודה, אלא

אין 48) בשחרית, ר"ח של הזכיר ולא טעה ע"ב: ל, ברכות
יוחנן  רבי אמר במוסף. לאמרה שיכול מפני אותו מחזירים

.ÂÈ˘ ¯Â·Èˆ·Â משום שנינו, ציבור בשליח הרי"ף: ופירוש
הצבור. אותו,49)טורח מחזירים - במוסף כשטעה אבל

להתפלל  נוהגים שאין מפני לפניו, מנחה הרי אומרים ואין
מנחה  "הרי בזה: לומר שייך ולא כאחד, ומנחה מוסף
שלפנינו  התלמוד וגירסת שם). לברכות (הרא"ש לפניו"
ומכאן  שם. הרי"ף גירסת ע"פ מכוונים ודברינו משובשת,
שטעה  "ש"ץ שגם: ה"א) (לעיל, רבינו לדברי המקור
בביאורנו  שרמזנו וכמו חוזר", - רם בקול מתפלל כשהוא

שם.

.‚È,ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈ „Ú ‰M‰ŒL‡¯nL ÌÈÓÈ ‰¯NÚ¬»»»ƒ∆≈…«»»««ƒƒ
'LB„w‰ Ï‡‰' ˙ÈLÈÏL ‰Î¯·a Ì‰a Ì˙ÁÂ ‰ÚË50- »»¿»«»∆ƒ¿»»¿ƒƒ»≈«»

·‰B‡ CÏÓ' ‰¯NÚŒÈzLÚa Ì˙ÁÂ ‰ÚË .L‡¯Ï ¯ÊBÁ≈»…»»¿»«¿«¿≈∆¿≈∆∆≈
'ËtLÓe ‰˜„ˆ51da Ì˙BÁÂ ,‰Î¯a‰ ˙lÁ˙Ï ¯ÊBÁ - ¿»»ƒ¿»≈ƒ¿ƒ««¿»»¿≈»

Â ;¯„q‰ ÏÚ CÏB‰Â Ïlt˙Óe ,'ËtLn‰ CÏn‰'Ì‡ «∆∆«ƒ¿»ƒ¿«≈¿≈««≈∆¿ƒ
¯ÊBÁ ,B˙lÙz Ïk ÌÈÏL‰L „Ú ‡l‡ ¯kÊ ‡Ï…ƒ¿«∆»«∆ƒ¿ƒ»¿ƒ»≈

L‡¯Ï52.¯eaˆŒÁÈÏL „Á‡Â „ÈÁÈ „Á‡ . »…∆»»ƒ¿∆»¿ƒ«ƒ

הקדוש".50) "המלך "המלך 51)במקום במקום
יח). הלכה ב, (פרק לעיל ראה יב,52)המשפט", ברכות

"וכתוב", או "זכרנו", אלה בימים אמר ולא שכח ואם ע"ב.
בתלמוד: נזכרו לא כי אותו מחזירין אין חיים" "בספר או
בפירוש  בתלמוד שהוזכרו דברים על אלא מחזירים ואין

כ'). אות ב פרק לעיל מיימוניות' ('הגהות

.„ÈÔBÁ'a ‰Ïc·‰ ¯ÈkÊ‰ ‡ÏÂ ‰ÚË53- '˙Úc‰ »»¿…ƒ¿ƒ«¿»»¿≈«»«
¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â B˙lÙz ÌÈÏLÓ54‡lL ÈÓ ÔÎÂ . «¿ƒ¿ƒ»¿≈»ƒ«¬…¿≈ƒ∆…

˙lÙ˙a 'eÚ'Â ,ÌÈ¯eÙ·e ‰kÁa 'ÌÈqp‰ ÏÚ' ¯ÈkÊ‰ƒ¿ƒ««ƒƒ«¬À»¿ƒ«¬≈ƒ¿ƒ«
Ïlt˙Óe ¯ÊBÁ BÈ‡ - ˙ÈÚz55„Á‡Â „ÈÁÈ „Á‡ . «¬ƒ≈≈ƒ¿«≈∆»»ƒ¿∆»

,ÂÈÏ‚¯ ˙‡ ¯˜ÚiL Ì„˜ ¯kÊ Ì‡Â .¯eaˆŒÁÈÏL¿ƒ«ƒ¿ƒƒ¿«…∆∆«¬…∆«¿»
eÚ" :¯ÓB‡56ÏÈvÓe ‰„Bt ,‰lÙz ÚÓBL ‰z‡ Èk ≈¬≈ƒ«»≈«¿ƒ»∆«ƒ

'B‚Â "ÈÙ È¯Ó‡ ÔBˆ¯Ï eÈ‰È - ‰˜eˆÂ ‰¯ˆ ˙Ú ÏÎa57. ¿»≈»»¿»ƒ¿¿»ƒ¿≈ƒ¿

בה 53) שאומר ויוםֿטוב שבת למוצאי מעריב בתפילת
התפילות  כנוסח וכו' הבדלת" "אתה או חוננתנו", "אתה

יב). הלכה ב, (פרק לעיל וכמבואר יכול 54)לרבינו, שהרי
כט.). (ברכות הכוס על אחרֿכך הוא,55)לאמרה שכלל

לא  אם ופורים חנוכה כגון: מוסף, קרבן בהם שאין ימים
והטעם: כד.). (שבת אותו מחזירים אין המאורע מעין אמר

חכמים. מתקנת אלא התורה, מן שאינם כדעת 56)מפני
פ"א). (תענית לא 57)הרי"ף כי בברכה, חותם ואינו

אבל  במקומה, אותה כשאומרים אלא הברכה תוקנה
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הרי  - הקבוע במקומה שלא התפילה, אחר אותה כשאומרים
אבל  תקס"ה). סימן או"ח ו'טור' (מהרל"ח, לבטלה ברכה זו
רגליו, שיעקור קודם כשנזכר אפילו אומר אינו הנסים" "על
עננו" "תפלת כן לא ושבח; הודאה אלא שאינה משום
('מעשה  יותר בה מקפידים אנו ה', מאת בקשה שהיא

רוקח').

.ÂËÏlt˙È - ˙aLŒ·¯Úa ‰ÁÓ Ïlt˙‰ ‡ÏÂ ÁÎL»«¿…ƒ¿«≈ƒ¿»¿∆∆«»ƒ¿«≈
‡ÏÂ ÁÎL .·BËŒÌBÈa ÔÎÂ ,˙aL ÏL ÌÈzL ˙È·¯Ú«¿ƒ¿«ƒ∆«»¿≈¿»«¿…
Ïlt˙Ó ,·BËŒÌBÈ· B‡ ˙aLa ‰ÁÓ Ïlt˙‰ƒ¿«≈ƒ¿»¿«»¿ƒ¿«≈

ÏÁ ÏL ÌÈzL ˙È·¯Ú Ô‰È‡ˆBÓa58ÏÈc·Ó - ¿»≈∆«¿ƒ¿«ƒ∆…«¿ƒ
‰BL‡¯a59‰iMa ÏÈc·Ó BÈ‡Â60ÏÈc·‰ Ì‡Â ; »ƒ»¿≈«¿ƒ«¿ƒ»¿ƒƒ¿ƒ

Ô‰Ó ˙Á‡a ÏÈc·‰ ‡Ï B‡ Ô‰ÈzLa61‡ˆÈ -62Ï·‡ ; ƒ¿≈∆…ƒ¿ƒ¿««≈∆»»¬»
‰iMa ÏÈc·‰Â ‰BL‡¯a ÏÈc·‰ ‡Ï Ì‡63¯ÊBÁ - ƒ…ƒ¿ƒ»ƒ»¿ƒ¿ƒ«¿ƒ»≈

‡Ï ‰BL‡¯‰L ÈtÓ ,˙ÈLÈÏL ‰lÙz Ïlt˙Óeƒ¿«≈¿ƒ»¿ƒƒƒ¿≈∆»ƒ»…
˙È·¯Ú ˙lÙ˙Ï dÓÈc˜‰L ÈtÓ ,BÏ ‰˙ÏÚ64ÏÎÂ . »¿»ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ««¿ƒ¿»

ÈzL Ïlt˙n‰65ÛÒeÓe ˙È¯ÁL elÙ‡ ,˙BlÙ˙66‡Ï - «ƒ¿«≈¿≈¿ƒ¬ƒ«¬ƒ»…
‰lÙ˙Ï ‰lÙz ÔÈa ‰‰LÈ ‡l‡ ,BÊ ¯Á‡ BÊ Ïlt˙Èƒ¿«≈««∆»ƒ¿∆≈¿ƒ»ƒ¿ƒ»

ÔBÁ˙zL È„k67.ÂÈÏÚ BzÚc ¿≈∆ƒ¿≈«¿»»

ע"ב.58) כו, בזמנה.59)ברכות מעריב תפילת שהיא שם.
הבדלה.60) בה שאין שבת, תפילת לתשלום אלא שאינה
כלל.61) בתפילה הבדיל להבדיל ש 62)שלא עתיד הרי

ה"יד. לעיל וכאמור הכוס. שהיא 63)על דעתו גילה
בזמנה. מעריב תפילת שתפילת 64)לחובת הוא וכלל

ה"ח). (פ"ג, לעיל כמבואר לבסוף, באה התשלומין
שתים.65) עכשיו ומתפלל להתפלל, ששכח כגון
טעות.66) מחמת לא כרגיל, שתים שתהא 67)שמתפלל

ל:). (ברכות תחינה דרך תפילתו לערוך מיושבת דעתו
הילוך  כדי שיעור: לה נתנו ה"ו) פ"ד, (שם, ובירושלמי

אמות. ארבע

.ÊËB˙lÙz ÌÈc˜iL ¯eaˆa Ïlt˙nÏ BÏ ¯eÒ‡»«ƒ¿«≈¿ƒ∆«¿ƒ¿ƒ»
¯eav‰ ˙lÙ˙Ï68¯eaˆ ‡ˆÓe ˙Òk‰Œ˙È·Ï ÒÎp‰ . ƒ¿ƒ««ƒ«ƒ¿»¿≈«¿∆∆»»ƒ

„Ú ¯Ó‚ÏÂ ÏÈÁ˙‰Ï ÏBÎÈ Ì‡ :LÁÏa ÔÈÏÏt˙nL∆ƒ¿«¿ƒ¿««ƒ»¿«¿ƒ¿ƒ¿…«
Â‡Ï Ì‡Â ;Ïlt˙È - ‰M„˜Ï ¯eaˆŒÁÈÏL ÚÈbÈ ‡lL∆…«ƒ«¿ƒ«ƒƒ¿À»ƒ¿«≈¿ƒ»

ÔÈzÓÈ -69¯eaˆŒÁÈÏL ÏÈÁ˙iL „ÚÏB˜a Ïlt˙‰Ï «¿ƒ«∆«¿ƒ¿ƒ«ƒ¿ƒ¿«≈¿
ÚÈbiL „Ú ‰lÓ· ‰lÓ LÁÏa BnÚ Ïlt˙ÈÂ ,Ì»̄¿ƒ¿«≈ƒ¿««ƒ»¿ƒ»«∆«ƒ«

¯eav‰ ÌÚ ‰M„˜ ‰BÚÂ ,‰M„˜Ï ¯eaˆŒÁÈÏL70, ¿ƒ«ƒƒ¿À»¿∆¿À»ƒ«ƒ
Ïlt˙‰Ï ÏÈÁ˙‰ Ì‡Â .BÓˆÚÏ ‰lÙz ¯‡L Ïlt˙Óeƒ¿«≈¿»¿ƒ»¿«¿¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿«≈
‡Ï - ‰M„˜Ï ¯eaˆŒÁÈÏL ÚÈb‰Â ,¯eaˆŒÁÈÏL Ì„…̃∆¿ƒ«ƒ¿ƒƒ«¿ƒ«ƒƒ¿À»…
ÔÓ‡' ‰ÚÈ ‡Ï ÔÎÂ .Ô‰nÚ ‰M„˜ ‰ÚÈ ‡ÏÂ ˜ÈÒÙÈ«¿ƒ¿…«¬∆¿À»ƒ»∆¿≈…«¬∆»≈

'C¯·Ó ‡a¯ dÓL ‡‰È71ÔÈ‡Â ,‰lÙz‰ ÚˆÓ‡a ‡e‰Â ¿≈¿≈«»¿»«¿¿∆¿««¿ƒ»¿≈
˙BÎ¯a‰ ¯‡La ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ72. »ƒ«ƒ¿»«¿»

הציבור 68) שתפילת הציבור, עם שיתפלל כדי ימתין אלא
כח:). (ברכות ה' לפני יותר ימתין 69)רצויה לא אם כי

להפסיק  לו שאסור הצבור עם קדושה לענות יוכל לא
אומרים  שאין לאמרה יוכל לא ביחיד וגם תפילתו, באמצע

כא:). (שם, מעשרה פחות האי 70)קדושה רב כדעת
שם. לברכות ברי"ף הובאה קדיש 71)גאון, שבתפילת

שהיא 72)(שם). ברכה איזו באמצע עומד כשהוא
להפסיק  לו שאסור הנהנין ברכות או המצוות, מברכות
להפסיק  לו אסור תפילה באמצע שאם וכו'. אמן לעניית

Î¯·Ï‰אפילו ‰Î¯· ÔÈ· כלֿשכן לא הברכה באמצע ,
לעניית  בתפילתו יפסיק שלא מפרשים: ויש (כסףֿמשנה).

(לחםֿמשנה). הברכות לשאר אמן

ה'תשפ"א  תמוז כ"ח חמישי יום

אחד־עׂשר  1ּפרק ¤¤©©¨¨
קדושת 1) בניינו; סדר הכנסת; בית בבניין חייב מקום איזה

כנסת  בית לסתור מותר אם בכבודו נוהגים ואיך הכנסת בית
לשל  כפרים של כנסת בית בין מה במקומו; אחר לבנות כדי

כרכים.

.‡ÔÈÎ‰Ï CÈ¯ˆ ,Ï‡¯NiÓ ‰¯NÚ BaŒLiL ÌB˜Ó Ïk»»∆∆¬»»ƒƒ¿»≈»ƒ¿»ƒ
‰lÙz ˙Ú ÏÎa ‰lÙ˙Ï B· eÒkiL ˙È· BÏ2ÌB˜Óe , «ƒ∆ƒ»¿ƒ¿ƒ»¿»≈¿ƒ»»

‰Ê ˙‡ ‰Ê ¯ÈÚ‰ Èa ÔÈÙBÎÂ .˙Òk‰Œ˙Èa ‡¯˜ ‰Ê∆ƒ¿»≈«¿∆∆¿ƒ¿≈»ƒ∆∆∆
˙Òk‰Œ˙Èa Ì‰Ï ˙B·Ï3,‰¯BzŒ¯ÙÒ Ì‰Ï ˙B˜ÏÂ , ƒ¿»∆≈«¿∆∆¿ƒ¿»∆≈∆»

ÌÈ·e˙Îe ÌÈ‡È·4. ¿ƒƒ¿ƒ

חז"ל 2) אמרו וכן מעשרה, פחות בציבור תפילה אין כי
השכינה  עשרה (בין) ּבי "כל א): עמוד לט דף ֵ(סנהדרין

י"א).3)שורה". פרק מציעא בבא (שם)4)(תוספתא
(לשון  הציבור מן לקרוא שירצה מי כל בהם שיקרא כדי
בימיהם  ודווקא א). הלכה ו, פרק שכנים בהלכות רבינו
אבל  בלבד, וכתובים נביאים תורה אלא לכתוב הותר שלא
בהם  ללמד התלמוד ספרי גם לקנות מחוייבים בימינו
סעיף  ק"נ סימן חיים אורח אברהם (במגן ולגדולים לקטנים

א).

.·‡l‡ d˙B‡ ÔÈBa ÔÈ‡ ,˙Òk‰Œ˙Èa ÔÈBaLk¿∆ƒ≈«¿∆∆≈ƒ»∆»
¯ÈÚ ÏL d‰·‚a5."‡¯˜z ˙BiÓ‰ L‡¯a" :¯Ó‡pL , ¿»¿»∆ƒ∆∆¡«¿……ƒƒ¿»

ÔÈ‰Èa‚Óe6˙B¯ˆÁ ÏkÓ ‰‰B·‚ ‡‰zL „Ú d˙B‡ «¿ƒƒ»«∆¿≈¿»ƒ»«¿
ÔÈ‡Â ."eÈ‰Ï‡ ˙Èa ˙‡ ÌÓB¯Ïe" :¯Ó‡pL ,¯ÈÚ‰»ƒ∆∆¡«¿≈∆≈¡…≈¿≈
:¯Ó‡pL ,Á¯Êna ‡l‡ ˙Òk‰ ÈÁ˙t ÔÈÁ˙Bt¿ƒƒ¿≈«¿∆∆∆»«ƒ¿»∆∆¡«

"‰Ó„˜ ÔkLn‰ ÈÙÏ ÌÈÁ‰Â"7,ÏÎÈ‰ Ba ÔÈB·e . ¿«…ƒƒ¿≈«ƒ¿»≈¿»ƒ≈»
Áe¯a ‰Ê ÏÎÈ‰ ÔÈB·e .‰¯BzŒ¯ÙÒ Ba ÔÈÁÈpnL8 ∆«ƒƒ≈∆»ƒ≈»∆»«
Ì‰ÈÙ eÈ‰iL È„k ,¯ÈÚ‰ d˙B‡a Bc‚k ÔÈÏÏt˙nL∆ƒ¿«¿ƒ¿∆¿¿»»ƒ¿≈∆ƒ¿¿≈∆

.‰lÙzÏ e„ÓÚiLk ÏÎÈ‰‰ ÏeÓ Ï‡∆«≈»¿∆««¿«¿ƒ»

ג).5) פרק מגילה גבוה 6)(תוספתא, בניין אותו שבונים
סעיף  ק"נ סימן חיים אורח אברהם (במגן ראה יא). (שבת

ב). ג 7)קטן פרק (תוספתא למזרח פתוח המשכן שהיה
נגד  הפתח מן משתחווים שיהיו כדי והטעם: דמגילה).
מתפללים  שהיו בימיהם ודווקא במערב. שהיה הארון
לצד  מתפללים שהם המערב ארצות יושבי אבל למערב,
במערב, אלא הפתח עושים אין - במזרח שהיא ישראל ארץ
הכנסת  בית במזרח העומד ההיכל נגד משתחווים שיהיו כדי

ק"נ). סימן אותו 8)(טור בונים למזרח מתפללים שאם
שביארנו. כמו מזרח, בצד

.‚ÈÓÚÓe˙Èa‰ ÚˆÓ‡a ‰ÓÈa ÔÈ„9‰ÏÚiL È„k , «¬ƒƒƒ»¿∆¿«««ƒ¿≈∆«¬∆
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È¯·c ÌÚÏ ¯ÓB‡ ¯L‡ ÈÓ B‡ ,‰¯Bz· ‡¯Bw‰ ‰ÈÏÚ»∆»«≈«»ƒ¬∆≈»»ƒ¿≈
ÔÈLeaÎ10‰·z‰ ÔÈ„ÈÓÚnLÎe .Ìlk eÚÓLiL È„k , ƒƒ¿≈∆ƒ¿¿À»¿∆«¬ƒƒ«≈»

‰¯BzŒ¯ÙÒ daŒLiL11ÚˆÓ‡a d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ ,12, ∆∆»≈∆»«¬ƒƒ»»∆¿«
.ÌÚ‰ ÈtÏk ‰ÈÙe ÏÎÈ‰‰ ÈtÏk ‰·z‰ È¯BÁ‡Â«¬≈«≈»¿«≈«≈»»∆»¿«≈»»

הלכה 9) ה, פרק (שם, בירושלמי וכן ב) עמוד נא דף (סוכה
האדם 10)א). של ליבו את הכובשים ותוכחה מוסר דברי

אותו. ספר 11)ומכניעים ובה תיבה להעמיד היה מנהגם
שיהא  כדי בהיכל), שמונחים תורה ספרי על (נוסף תורה
שיהא  וגם התורה; לקריאת לבימה משם להעלותו מוכן
תרגום", ואחד מקרא "שניים בו לקרוא ליחידים מוכן
העם  יצטרך ולא החומשים, משאר יותר תורה בספר שמצוה

ההיכל מן ספרֿתורה ולהוציא ב,לטרוח חלק (רדב"ז
קנ"ז). סימן הרמב"ם וסמוך 12)לשונות לדרום. צפון בין

עומד  השליחֿציבור היה ולפניה עומדת, הייתה להיכל
שם). (רדב"ז בסמוך שמבואר כמו ומתפלל,

.„ÔÈ·LBÈ ÌÈ˜f‰ ?˙BiÒÎŒÈz·a ÔÈ·LBÈ ÌÚ‰ „ˆÈk≈«»»¿ƒ¿»≈¿≈ƒ«¿≈ƒ¿ƒ
ÏÎÈ‰‰ ÈtÏk Ì‰È¯BÁ‡Â ,ÌÚ‰ ÈtÏk Ì‰ÈÙe13ÏÎÂ ; ¿≈∆¿«≈»»«¬≈∆¿«≈«≈»¿»

È¯BÁ‡Ï ‰¯eM‰ ÈÙe ,‰¯eL ÈÙÏ ‰¯eL ÔÈ·LBÈ ÌÚ‰»»¿ƒ»ƒ¿≈»¿≈«»«¬≈
ÈtÏk ÌÚ‰ ÏÎ Èt eÈ‰iL „Ú ,‰ÈÙlL ‰¯eM‰«»∆¿»∆»«∆ƒ¿¿≈»»»¿«≈

L„w‰14ŒÁÈÏML ˙Ú·e .‰·z‰ ÈtÏÎe ÌÈ˜f‰ ÈtÏÎe «…∆¿«≈«¿≈ƒ¿«≈«≈»¿≈∆¿ƒ«
‰·z‰ ÈÙÏ ı¯‡a „ÓBÚ ,‰lÙ˙Ï „ÓBÚ ¯eaˆ15, ƒ≈ƒ¿ƒ»≈»»∆ƒ¿≈«≈»

.ÌÚ‰ ¯‡Lk L„w‰ ÈÙÏ ÂÈÙe»»ƒ¿≈«…∆ƒ¿»»»

חיים 13) (אורח בהגהותיו והרמ"א ג). פרק מגילה (תוספתא
הלכה כל את העתיק ה) סעיף ק"נ המלים סימן והשמיט זו,

שרק  היום למנהגנו בהתאם ההיכל" כלפי "ואחוריהם
אחוריהם. ולא ההיכל, כלפי מכוונים הוא 14)צידיהם

שנאמר:15)ההיכל. משום הבימה, על מתפלל היה ולא
מכאן  א), פסוק קל, פרק (תהילים ה' קראתיך ממעמקים
עמוד  י דף (ברכות ויתפלל גבוה במקום אדם יעמוד שאל
(ראש  התיבה" לפני "יורד רבותינו: בלשון הטעם וזהו ב).
מעל  יורד בתורה הקורא שהיה ועוד), א עמוד לב דף השנה

להתפלל. התיבה לפני לעבור הבימה

.‰˙BL¯„ÓŒÈz·e ˙BiÒÎŒÈza16Ô‰a ÔÈ‚‰B , »≈¿≈ƒ»≈ƒ¿»¬ƒ»∆
ÌÈ„aÎÓe ,„B·k17ÔÈˆÈa¯Óe Ô˙B‡18ÔÈ‚‰BÂ .Ô˙B‡ »¿«¿ƒ»«¿ƒƒ»¿¬ƒ

·¯Ún·e „¯ÙÒa Ï‡¯NÈ Ïk19¯ÚL·e20ı¯‡·e »ƒ¿»≈ƒ¿»«««¬»¿ƒ¿»¿∆∆
È·v‰21˙BiLLÚ ˜ÈÏ„‰Ï22ÚÈv‰Ïe ,˙BiÒÎŒÈz·a «¿ƒ¿«¿ƒ¬»ƒ¿»≈¿≈ƒ¿«ƒ«

˙B‡ÏˆÁÓ ÔÚ˜¯˜a23È¯Ú·e .Ì‰ÈÏÚ ·LÈÏ È„k ¿«¿»»«¿¿»¿≈≈≈¬≈∆¿»≈
ÌB„‡24.˙B‡Òk‰ ÏÚ da ÔÈ·LBÈ ¡¿ƒ»««ƒ¿

ברבים.16) תורה בהם אותם,17)שלומדים מטאטאים
הקודש  ארון לפני בזקנו מכבד היה יקר רבי בן יעקב ורבינו

קכ"ח). סימן חסידים מזלפים 18)(ספר הכיבוד אחרי
כח  דף מגילה האבק, את ולהשכיב להרביץ כדי במים אותם

שם. וברש"י ב התיכון 19)עמוד לים שמעבר הארצות
בבל 20)מערבה. ארץ ישראל,21).היא ארץ היא

פסוק  ג, פרק (ירמיה גויים צבאות צבי נחלת הכתוב: מלשון
וחפץ. חמדה - צבי ט). פסוק ח, פרק בדניאל וכן יט;

באורים 22) כן על הכתוב: כלשון כבוד, משום מנורות,
במשנה  שנינו וכן טו), פסוק כד, פרק (ישעיה ה' כבדו

י). משנה י"א, פרק או 23)(תרומות קש, עשויים שטיחים
דקים. הנוצרים.24)קנים בארצות

.ÂÔ‰a ÔÈ‚‰B ÔÈ‡ ,˙BL¯„ÓŒÈz·e ˙BiÒÎŒÈza»≈¿≈ƒ»≈ƒ¿»≈¬ƒ»∆
ÔÈ‡Â ;‰ÏË· ‰ÁÈNÂ Ïez‰Â ˜BÁN ÔB‚k ,L‡¯Œ˙el«̃…¿¿¿ƒ¿ƒ»¿≈»¿≈

ÔÈ˙BL ÔÈ‡Â ,Ô‰a ÔÈÏÎB‡25ÔÈ˙B‡ ÔÈ‡Â ,Ô‰a26,Ô‰a ¿ƒ»∆¿≈ƒ»∆¿≈≈ƒ»∆
ÔÈÏiËÓ ÔÈ‡Â27ÈtÓ ‰nÁa Ô‰a ÔÈÒÎ ÔÈ‡Â ;Ô‰a ¿≈¿«¿ƒ»∆¿≈ƒ¿»ƒ»∆««»ƒ¿≈

‰nÁ‰28ÌÈÓÎÁÂ .ÌÈÓLb‰ ÈtÓ ÌÈÓLb·e ««»«¿»ƒƒ¿≈«¿»ƒ«¬»ƒ
˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï ÔÈ¯zÓ Ì‰È„ÈÓÏ˙Â29˜ÁcÓ Ô‰a30. ¿«¿ƒ≈∆À»ƒ∆¡…¿ƒ¿»∆ƒ…«

א).25) עמוד כח דף בהם 26)(מגילה מתקשטין אין
"מאי  א): עמוד יא דף (יומא אמרו וכן שם; רש"י כפירוש
אך  מלשון: הנאה, קבלת - נאות מתקשטות". - ניאותות

טו). פסוק לד, פרק (בראשית לכם נאות שאם 27)בזאת
להרחיב  כדי לטייל לתוכם ייכנס אל רוח קוצר לאדם יש
לקרות  או להתפלל, או אלא שם נכנסין שאין ליבו את

משנה). (כסף השמש.28)בתורה מחום למחסה להיות
"ּבי 29) המדרש בית נקרא למה ב). עמוד כח דף ֵ(מגילה

דבר. לכל הוא שביתם לפי דרבנן" "ביתא - רבנן?
ורב 30) רבינא שם: שמסופר כפי לא, מדוחק, שלא אבל

גשם  ירד רבא, מפי הלכה דבר ושואלים עומדים היו אדא
לא  הכנסת לבית נכנסנו אמרו: הכנסת. לבית ונכנסו עז
דיעה  דורש הלכה שדבר משום אלא הגשם מפני להתגונן
בהלכה  עוסקים היינו אלמלא כלומר: ומיושבת, צלולה
מפני  הכנסת לבית נכנסים היינו לא צלולה דיעה הדורשת
בבית  לאכול מותר מצוה ולצורך משנה). (כסף בלבד הגשם
א): הלכה א, פרק (פסחים בירושלמי שאמרו כמו הכנסת,
חמץ  (בדיקת בדיקה צריכין מדרשות ובתי כנסיות "בתי
חדשים", בראשי (חמץ) לשם מכניסים שכן פסח) בערב
גם  ומה החודש, בעיבור מצוה סעודת שם סועדים שהיו
התירו  ומכאן לישון. שמותר וודאי עצמו הכנסת בית לצורך
הנרות  לשמור כדי הכיפורים יום בליל הכנסת בבית לישון

מיימוניות"). ("הגהות

.ÊeÈ‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ,˙BBaLÁ Ô‰a ÔÈ·MÁÓ ÔÈ‡Â¿≈¿«¿ƒ»∆∆¿∆»ƒ≈»
ÔBÈ„Ùe ‰˜„ˆ ÏL ‰t˜ ÔB‚k ,‰ÂˆÓ ÏL ˙BBaLÁ∆¿∆ƒ¿»¿À»∆¿»»ƒ¿
„tÒ‰ ‡l‡ ,Ô‰a ÔÈ„ÈtÒÓ ÔÈ‡Â .Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÌÈÈe·L¿ƒ¿«≈»∆¿≈«¿ƒƒ»∆∆»∆¿≈

ÌÈa¯ ÏL31ÈÓÎÁ ÈÏB„b „tÒ‰ ÌL ‰È‰iL ÔB‚k , ∆«ƒ¿∆ƒ¿∆»∆¿≈¿≈«¿≈
ÔÏÏ‚a ÔÈ‡·e ÔÈˆa˜˙Ó ÌÚ‰ ÏkL ,¯ÈÚ‰ d˙B‡32. »»ƒ∆»»»ƒ¿«¿ƒ»ƒƒ¿»»

שם).31) שמת 32)(מגילה בין נפטר, בעצמו שהגדול בין
מתקבצים  שבגללו להספידו עומד והגדול ממשפחתו אחד
מתה  היום "אותו א) עמוד כה דף השנה ראש (שם; העם
מפני  לא גדול, הספד גמליאל רבן והספידה זזא בן של אימו
דין  בית קידשו שלא העם שידעו כדי אלא לכך שראוייה
כולם  שבאו הרי - מספידין" אין חודש בראש כי החודש את
(מעשה  לכך ראוי היה לא שהנפטר אף המספיד, של לכבודו

רוקח).

.ÁÔÈÁ˙Ù ÈL L¯„n‰Œ˙È·Ï B‡ ˙Òk‰Œ˙È·Ï ‰È‰»»¿≈«¿∆∆¿≈«ƒ¿»¿≈¿»ƒ
‡È¯ct˜ epNÚÈ ‡Ï -33‡ˆÈÂ ‰Ê Á˙Ùa ÒkiL È„k , …«¬∆«∆¿«¿»¿≈∆ƒ»≈¿∆«∆¿≈≈

‡l‡ Ô‰a ÒkÏ ¯eÒ‡L ,C¯c‰ ·¯˜Ï Bc‚kL Á˙ta«∆«∆¿∆¿¿»≈«∆∆∆»ƒ»≈»∆∆»
‰ÂˆÓ ¯·„Ï34. ƒ¿«ƒ¿»
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(מגילה 33) ורבותינו רומית. בלשון הדרך, את המקצר שביל
אדרי  "אדמקיפנא נוטריקון: בדרך דרשוה א) עמוד כט דף

שאקי  בעוד - בהא, אכנס איעול הללו בתים של שורות ף
דרכי. ואקצר הזה הבית במוראו,34)דרך יזלזל שלא

וכל  ל) פסוק יט פרק (ויקרא תיראו ומקדשי אומר: והכתוב
(מגילה  ז"ל חכמינו שדרשו כמו הוא, מקדש מעין כנסת בית
מעט  למקדש להם ואהי הפסוק: על א) עמוד כט דף
מדרשות  ובתי כנסיות בתי אלו - טז) פסוק יא, פרק (יחזקאל

שבבבל.

.ËB‡ ˜BÈz ˙B¯˜Ï ˙Òk‰Œ˙È·Ï ÒkÏ CÈ¯vL ÈÓƒ∆»ƒƒ»≈¿≈«¿∆∆ƒ¿ƒ
‰ÚeÓL ¯Ó‡È B‡ ËÚÓ ‡¯˜ÈÂ ÒkÈ ,B¯·Á35Œ¯Á‡Â , ¬≈ƒ»≈¿ƒ¿»¿«…«¿»¿««

.„·Ïa ÂÈˆÙÁ ÏÈ·La ÒkÈ ‡lL È„k ,B¯·Á ‡¯˜È Ck»ƒ¿»¬≈¿≈∆…ƒ»≈ƒ¿ƒ¬»»ƒ¿»
‡¯˜ :˙B˜BÈz‰ ÔÓ ˜BÈ˙Ï ¯Ó‡È - Ú„BÈ BÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈≈«…«¿ƒƒ«ƒ¿»
Œ˙È·a ËÚÓ ‰‰LÈ B‡ ;B· ‡¯B˜ ‰z‡L ˜eÒt‰ ÈÏƒ«»∆«»≈ƒ¿∆¿«¿≈

‡ˆÈ CkŒ¯Á‡Â ˙Òk‰36È˜ÒÚÓ ÌL ‰·ÈLÈ‰L , «¿∆∆¿««»≈≈∆«¿ƒ»»≈ƒ¿≈
.'B‚Â "E˙È· È·LBÈ È¯L‡" :¯Ó‡pL ,‡È‰ ˙Bˆn‰«ƒ¿ƒ∆∆¡««¿≈¿≈≈∆¿

הלכה.35) ב).36)דבר עמוד כח דף (מגילה

.È˙‡ˆÏ BÏ ¯zÓ ,˙B¯˜Ï B‡ Ïlt˙‰Ï ÒÎpL ÈÓƒ∆ƒ¿«¿ƒ¿«≈ƒ¿À»»≈
C¯c‰ ˙‡ ·¯˜Ï È„k Bc‚kL Á˙ta37Ì„‡Ï ¯zÓe . «∆«∆¿∆¿¿≈¿»≈∆«»∆À»¿»»

B˙cÙ‡·e BÏÚÓa ,BÏ˜Óa ˙Òk‰Œ˙È·Ï ÒkÏ38 ƒ»≈¿≈«¿∆∆¿«¿¿ƒ¿»«¬À¿»
ÂÈÏ‚¯ ÏÚL ˜·‡·e39˜¯È ,˜¯Ï CÈ¯ˆ ‰È‰ Ì‡Â . ¿»»∆««¿»¿ƒ»»»ƒ»…»…

˙Òk‰Œ˙È·a40. ¿≈«¿∆∆

פרק 37) (יחזקאל הפסוק על וסמכוהו א) עמוד כט דף (שם,
דרך  הבא במועדים ה' לפני הארץ עם ובבוא ט): פסוק מו,
שנכנס  ודווקא הנגב. שער דרך יצא להשתחוות צפון שער
מתחילה  אם אבל קפנדריא; לעשותו מנת על שלא מתחילה
הקריאה  או התפילה אין קפנדריא לעשותו כדי נכנס
מותר  לחבירו לקרוא שכדי פי על ואף בזה, מועילות
בהלכה  כמבואר מעט בו שיקרא בתנאי הכנסת לבית להיכנס
הסיבה  וזוהי מועיל. זה אין קפנדריא לעשותו אבל ט',
ח' הלכה אחרי סמכה ולא זו, הלכה לכתוב רבינו שאיחר
שאין  לומר: בזה כיוון כי - מקומה שם שלכאורה פי על אף
מנת  על מתחילה הכנסת לבית להיכנס מועיל היתר שום

שמח). (אור קפנדריא ה 38)לעשותו פרק לעיל מפורש
ה. כביתו:39)הלכה הכנסת בית א). עמוד סג דף (ברכות

אף  - מקפנדריא חוץ אלה בכל מקפיד אדם אין ביתו מה
כן. הכנסת כמבואר 40)בית ברגליו, שישפשפנו ובלבד

גמי  שם שיהיה או ה), הלכה ג, (פרק ברכות בירושלמי
סימן  חיים אורח ערוך (שולחן בתוכו נראה הרוק שאין
בירושלמי  שאמרו כמו אסור, - נראה הרוק אם אבל קנא),

עינו". בבבת כרוקק הכנסת בבית "הרוקק שם:

.‡ÈÔ˙M„˜a - e·¯ÁL ˙BL¯„ÓŒÈz·e ˙BiÒÎŒÈza»≈¿≈ƒ»≈ƒ¿»∆»¿ƒ¿À»»
- "ÌÎÈLc˜Ó ˙‡ È˙BnL‰Â" :¯Ó‡pL ,˙B„ÓBÚ Ô‰≈¿∆∆¡««¬ƒƒ∆ƒ¿¿≈∆

ÔÈ„ÓBÚ Ô‰ Ô˙M„˜a ,ÔÈÓÓBL Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡41. ««ƒ∆≈≈ƒƒ¿À»»≈¿ƒ
Ô‰a ÔÈ‚‰B Ck ,Ô·eMÈa „B·k Ô‰a ÔÈ‚‰BpL ÌLÎe¿≈∆¬ƒ»∆»¿ƒ»»¬ƒ»∆
Ô˙B‡ ÔÈ„aÎÓ ÔÈ‡L ,ıea¯Â „eakÓ ıeÁ ,Ìa¯Áa¿À¿»»ƒƒ¿ƒ∆≈¿«¿ƒ»
ÔÈLÏBz - ÌÈ·NÚ Ô‰· eÏÚ .Ô˙B‡ ÔÈˆÈa¯Ó ÔÈ‡Â¿≈«¿ƒƒ»»»∆¬»ƒ¿ƒ

ÔÓB˜Óa Ô˙B‡ ÔÈÁÈpÓe Ì˙B‡42Ô˙B‡ e‡¯iL È„k , »«ƒƒ»ƒ¿»¿≈∆ƒ¿»
ÌÁe¯ ¯BÚ˙Â ÌÚ‰43.Ìe·ÈÂ »»¿≈»¿ƒ¿

ואת 41) הכתוב: אמר לא כי ג) משנה ג, פרק (מגילה
לומר  ל"קדושה" "שממה" הקדים אלא - אשומם מקדשיכם
(מפירוש  עומד הוא בקדושתו - ששמם פי על אף לך:

שם). טוב", יום ב).42)ה"תוספות עמוד כח דף (מגילה
(שם).43) נפש עגמת מחמת

.·ÈBÓB˜Óa ¯Á‡ ˙B·Ï È„k ˙Òk‰Œ˙Èa ÔÈ¯˙BÒ ÔÈ‡≈¿ƒ≈«¿∆∆¿≈ƒ¿«≈ƒ¿
ÔÈ¯˙BÒ CkŒ¯Á‡Â ¯Á‡ ÔÈBa Ï·‡ ;¯Á‡ ÌB˜Óa B‡¿»«≈¬»ƒ«≈¿««»¿ƒ

e·È ‡ÏÂ Ò‡ Ì‰Ï Ú¯‡È ‡nL ;‰Ê ˙‡44Ï˙k elÙ‡ . ∆∆∆»∆¡«»∆…∆¿…ƒ¿¬ƒ…∆
¯˙BÒ CkŒ¯Á‡Â ,ÔLi‰ „ˆa L„Á‰ ‰Ba ,epnÓ „Á‡∆»ƒ∆∆∆»»¿««»»¿««»≈

.ÔLi‰«»»

ב).44) עמוד ג דף בתרא (בבא

.‚ÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na45,ÂÈ˙B„BÒÈ e·¯Á ‡lL ? «∆¿»ƒ¬ƒ∆…»¿¿»
ÂÈ˙B„BÒÈ e·¯Á Ì‡ Ï·‡ ;ÏtÏ ÂÈÏ˙Î eË ‡lL B‡∆…»¿»»ƒ…¬»ƒ»¿¿»
ÔÈÏÈÁ˙Óe ,„iÓ B˙B‡ ÔÈ¯˙BÒ - ÏtÏ ÂÈÏ˙Î eËpL B‡∆»¿»»ƒ…¿ƒƒ»«¿ƒƒ

‰¯‰Óa ˙B·Ï46‰ÚM‰ ˜Á„z ‡nL ,‰ÏÈl·e ÌBia ƒ¿ƒ¿≈»«««¿»∆»ƒ¿««»»
.·¯Á ¯‡MÈÂ¿ƒ»≈»≈

שבונים.45) טרם סותרים ראה 46)שאין אשי "רב (שם)
והכניס  סתרו מחסיא) (מתא שבעירו הכנסת בבית בקיעים
והחמה  והואיל בבניינו, יתעצל שמא מחשש - שם מיטתו
שגמר  עד הוציאה ולא - בבניינו יזדרז יצערוהו והגשמים

המרזבים". לרבות הבניין כל

.„È˙Òk‰Œ˙Èa ˙BNÚÏ ¯zÓ47L¯„n‰Œ˙Èa48Ï·‡ ; À»«¬≈«¿∆∆≈«ƒ¿»¬»
˙M„wL ;˙Òk‰Œ˙Èa B˙BNÚÏ ¯eÒ‡ L¯„n‰Œ˙Èa≈«ƒ¿»»«¬≈«¿∆∆∆¿À«
ÔÈÏÚÓe ,˙Òk‰Œ˙Èa ˙M„˜ ÏÚ ‰¯˙È L¯„n‰Œ˙Èa≈«ƒ¿»¿≈»«¿À«≈«¿∆∆«¬ƒ

ÔÈ„È¯BÓ ‡ÏÂ L„wa49Œ˙Èa e¯ÎnL ¯ÈÚ‰ Èa ÔÎÂ . «…∆¿…ƒƒ¿≈¿≈»ƒ∆»¿≈
‰·z ÂÈÓ„a ÁwÏ Ô‰Ï LÈ ,˙Òk‰50- ‰·z e¯ÎÓ ; «¿∆∆≈»∆ƒ«¿»»≈»»¿≈»
˙BÁtËÓ ‰ÈÓ„a ÁwÏ Ô‰Ï LÈ51Œ¯ÙÒÏ ˜È˙ B‡ ≈»∆ƒ«¿»∆»ƒ¿»ƒ¿≈∆

ÂÈÓ„a ÌÈÁ˜BÏ - ˜È˙ B‡ ˙BÁtËÓ e¯ÎÓ ;‰¯Bz»»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»»
ÌÈLnÁ52Œ¯ÙÒ ÂÈÓ„a ÔÈÁ˜BÏ - ÔÈLnÁ e¯ÎÓ ; À»ƒ»¿À»ƒ¿ƒ¿»»≈∆

‰¯BzŒ¯ÙÒ e¯ÎÓ Ì‡ Ï·‡ ;‰¯Bz53ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡ , »¬»ƒ»¿≈∆»≈¿ƒ
¯Á‡ ‰¯BzŒ¯ÙÒ ‡l‡ ÂÈÓ„a54ÔÈ‡L ,‰M„˜ ÌL ¿»»∆»≈∆»«≈∆≈»¿À»

‰È¯˙BÓa ÔÎÂ ;‰¯BzŒ¯ÙÒ ˙M„wÓ ‰ÏÚÓÏ55. ¿«¿»ƒ¿À«≈∆»¿≈¿»∆»

בלבד.47) לתפילה תורה 48)המיוחד ללימוד המיוחד
א). עמוד כז דף (מגילה (מובאת 49)ברבים תוספתא,

המשכן  את משה ויקם א): עמוד כו דף למגילה ברש"י
גדול  שהיה ומשה עשהו, בצלאל יח) פסוק מ, פרק (שמות
שנאמר  - מורידין ואין בקודש, שמעלין מכאן - הקימו ממנו
סייעוהו  ולא וגו' קרשיו את וישם אדניו את ויתן (שם):
מורידין  שאין מפני ואדניו, קרשיו בהקמת הכהנים אחיו

א). עמוד צט דף ג).50)(מנחות (הלכה לעיל מבואר
אחד 52)מעילים.51) חומש בהם שכתוב קלף גליונות

ספר  כקדושת חמורה קדושתם ואין תורה, חומשי מחמשת
בו. כתובים תורה חומשי חמישה שכל תנאי 53)תורה על

(פרק  תורה ספר הלכות לקמן ראה תורה, ספר מכירת היתר
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ב). הלכה א).54)י, עמוד כו דף גירסת 55)(מגילה
שאצלנו. כפי אחרים: ובדפוסים "במותריהם" - רומי דפוס
יקנו  אל תורה, ספר הדמים ממקצת וקנו חומשים מכרו אם

(שם). פחותה שקדושתו דבר הכסף ממותר

.ÂËB‡ L¯„n‰Œ˙Èa ˙B·Ï ˙BÚÓ ÌÚ‰ e·b Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»»»ƒ¿≈«ƒ¿»
B‡ ˜È˙Â ˙BÁtËÓ B‡ ‰·z ˙B˜Ï B‡ ,˙Òk‰Œ˙È·Ï¿≈«¿∆∆ƒ¿≈»ƒ¿»¿ƒ
ÔÈpLÓ ÔÈ‡ - e·bM ‰Ó Ïk ˙BpLÏ eˆ¯Â ,‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»¿»¿«»«∆»≈¿«ƒ

‰pnÓ ‰¯eÓÁ ‰M„˜Ï ‰l˜ ‰M„wÓ ‡l‡ ,Ô˙B‡56. »∆»ƒ¿À»«»ƒ¿À»¬»ƒ∆»
¯˙Bn‰ ÔÈpLÓ - e¯È˙B‰Â e·bM ‰Ó eNÚ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«∆»¿ƒ¿«ƒ«»

eˆ¯iM ‰Ó ÏÎÏ57˙Òk‰Œ˙Èa ÈÏk ÏÎÂ .58Œ˙È·k - ¿»«∆ƒ¿¿»¿≈≈«¿∆∆¿≈
˙Î¯t .˙Òk‰59ÌÈ¯Ùq‰ Ba ÌÈÁÈpnL ÔB¯‡‰ ÏÚL «¿∆∆»…∆∆«»»∆«ƒƒ«¿»ƒ

Ì‰ÈÏÚ e˙‰ Ì‡Â ;ÌÈ¯Ùq‰ ˙BÁtËÓk -60Ô‰ È¯‰ , ¿ƒ¿¿«¿»ƒ¿ƒƒ¿¬≈∆¬≈≈
È‡z‰ ÈÙk61. ¿ƒ«¿«

במעות 56) קדושה שיש מפני ולא א) עמוד כז דף (מגילה
מחמת  אלא קדושה; לשימוש באו לא עדיין שהרי הללו,
הזאת  הנתינה ידי על הכנסת בית לבנות הציבור שנדר נדר
שבקדושה. לדבר נדר נודר כל כדין לקיימו, עליו מוטל -
מצוה  לצורך הללו המעות את להוציא רצו אם ואמנם
הרשות  אחר, הכנסת בית להקים נדרם את ויקיימו אחרת,
חיים  לאורח (ט"ז המעות בגוף קדושה שום אין כי בידם,

ב). קטן סעיף קנג שקיבלו 57)סימן מה קיימו שהרי
קדושה. כל בהם אין כשלעצמן והמעות כגון 58)עליהם,

בזה  וכיוצא התורה לקריאת עליה שעולים הבימה
ספר  הלכות לקמן וראה א). הלכה ג, פרק מגילה (ירושלמי

ד. הלכה י, פרק מפני 59)תורה ב) עמוד כו דף (מגילה
קדושתה  לפיכך תורה, ספר תחת אותה פורסים שלפעמים

הספרים. מעילי לספר 60)כקדושת כשייחדום מתחילה
חול. תשמישי בהם להשתמש מותרים שיהו התנו תורה

ג,61) פרק מגילה (ירושלמי כרצונם בהם להשתמש ומותר
א). הלכה

.ÊË?˙Òk‰Œ˙Èa ¯kÓÏ ¯znL ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆À»ƒ¿…≈«¿∆∆
ÌÈ¯Ùk ÏL ˙Òk‰Œ˙È·a62ÏÚ ‡l‡ B˙B‡ eNÚ ‡lL , ¿≈«¿∆∆∆¿»ƒ∆…»∆»«

,Ba Ïlt˙‰Ï Ì‰Ï ‰È‰iL ,Ìc·Ï ¯Ùk‰ Èa ˙Úc««¿≈«¿»¿«»∆ƒ¿∆»∆¿ƒ¿«≈
ÏL ˙Òk‰Œ˙Èa Ï·‡ ;ÔÈ¯zÓ ,B¯ÎÓÏ ÌlÎ eˆ¯ Ì‡L∆ƒ»À»¿»¿À»ƒ¬»≈«¿∆∆∆

ÔÈk¯k63,‰NÚ ÌÏBÚ‰ ÈL‡ Ïk ˙Úc ÏÚÂ ÏÈ‡B‰ - ¿«ƒƒ¿«««»«¿≈»»«¬»
ÏL ‰NÚ ,‰È„n‰ Ï‡ ‡a‰ Ïk Ba Ïlt˙ÈÂ ‡B·iL∆»¿ƒ¿«≈»«»∆«¿ƒ»«¬»∆

ÌÏBÚÏ B˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡Â ,Ï‡¯NÈ Ïk64. »ƒ¿»≈¿≈¿ƒ¿»

שם.62) לבוא רגילים אחרים ממקומות אנשים שאין
כ,63) פרק (שמואלֿב בישראל" ואם "עיר גדולה, עיר

רב. כרך יונתן: מתרגם יט) עמוד 64)פסוק כו דף (מגילה
זה, כנסת בית של המיוחדים הבעלים הכרך בני שאין א)
אנשים  סייעו שלא בידוע ואפילו הם, בעליו ישראל כל כי
דעת  ועל הואיל זאת בכל בניינו, בהוצאות לעיר מחוץ
קדושתו  הרי בו שיבואו נעשה העולם אנשי כל מתפללי
דף  למגילה (תוספות למכרו העיר לאנשי רשות ואין חמורה,

שם). והרא"ש א, עמוד כו

.ÊÈB‡ Ô‰lL ˙Òk‰Œ˙Èa ¯kÓÏ eˆ¯L ¯Ùk‰ Èa¿≈«¿»∆»ƒ¿…≈«¿∆∆∆»∆
ÂÈÓ„a ˙B˜Ï B‡ ,¯Á‡ ˙Òk‰Œ˙Èa ÂÈÓ„a ˙B·Ïƒ¿¿»»≈«¿∆∆«≈ƒ¿¿»»

Á˜Bl‰ ÏÚ ˙B˙‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ - ‰¯BzŒ¯ÙÒ B‡ ‰·z≈»≈∆»¿ƒƒ¿«¿««≈«
‡e‰Â ,È˜Ò¯· ‡ÏÂ ,ıÁ¯Ó ‡Ï ,B˙B‡ ˙BNÚÏ ‡lL∆…«¬…∆¿»¿…À¿¿ƒ¿
,‰ÏÈ·h‰ ˙Èa ‡ÏÂ ,˙B¯BÚ‰ ˙‡ Ba ÔÈ„aÚnL ÌB˜n‰«»∆¿«¿ƒ∆»¿…≈«¿ƒ»

ÌÈn‰ ˙Èa ‡ÏÂ65È·BË ‰Ú·L e˙‰ Ì‡Â ;66¯ÈÚ‰ ¿…≈«»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»≈»ƒ
¯ÈÚ‰ ÈL‡ „ÓÚÓa67Á˜Bl‰ ‡‰iL ,‰¯ÈÎÓ ˙ÚLa ¿«¬««¿≈»ƒƒ¿«¿ƒ»∆¿≈«≈«

¯zÓ - el‡ Ïk Ba ˙BNÚÏ ¯zÓ68. À»«¬»≈À»

אף 65) כי ב), עמוד כו דף (מגילה רגליים למי או לכביסה;
אין  - הדמים על וחלה פקעה הכנסת בית שקדושת פי על
הימיםֿב  (דברי הכתוב דברי לזה רמז כך. כל בו מזלזלים
מלך  דוד בבית לי אשה תשב לא אמר כי יא): פסוק ח פרק
כבר  והרי - ה' ארון אליהם באה אשר המה קודש כי ישראל
זאת  ובכל הקדשים, קודש לבית והוכנס הארון משם עלה
הקודמת  הבית קדושת מחמת שם לשבת שלמה נתנה לא

שמח). דעת 66)(אור על בצרכיה העוסקים העיר נכבדי
נידון 67)הציבור. זה הרי - המכירה את פירסמו אם

חיים  אורח (רמ"א בה נכחו שלא אף העיר, אנשי כמעמד
ז). סעיף קנ"ג וכגירסת 68)סימן א) עמוד כו דף (מגילה

במעמד  העיר טובי שבעה מכרו אבל שם: בגמרא רבינו
פירי  ביה ולמשטח שיכרא ביה למשתי אפילו העיר אנשי
פירות  שטיחת לדמות שאין וסובר: חולק והראב"ד מותר.
אין  ולדבריו ביותר, מגונים שהם הללו הדברים לארבעת
(טורי  שהוא מכירה מעמד בכל אלו לדברים בו להשתמש

הראב"ד). השגת בכוונת אבן,

.ÁÈ¯ÈÚ‰ È·BË ‰Ú·L e˙‰ Ì‡ ÔÎÂ69ÈL‡ „ÓÚÓa ¿≈ƒƒ¿ƒ¿»≈»ƒ¿«¬««¿≈
.ÔÈlÁ Ô‰ È¯‰ - ÔÈlÁ eÈ‰iL ÌÈÓc‰ ¯˙BÓ ÏÚ ¯ÈÚ‰»ƒ«««»ƒ∆ƒ¿Àƒ¬≈≈Àƒ
B‡ ,¯Á‡ ˙Òk‰Œ˙Èa Ô‰Ó ÔÈB·e ÌÈÓc‰ ÔÈÁ˜BlLÎe¿∆¿ƒ«»ƒƒ≈∆≈«¿∆∆«≈
B‡ ÔÈLnÁ B‡ ˜È˙Â ˙BÁtËÓ B‡ ‰·z Ì‰Ó e˜iL∆ƒ¿≈∆≈»ƒ¿»¿ƒÀ»ƒ
eNÚÈÂ ,e˙‰L BÓk ÔÈlÁ ‡‰È ¯‡M‰ - ‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»«¿»¿≈Àƒ¿∆ƒ¿¿«¬

eˆ¯iM ‰Ó Ô‰·70. »∆«∆ƒ¿

רבינו.69) בדברי בסמוך מתבאר הכנסת. בית מכירת בשעת
א).70) עמוד כז דף (מגילה חול תשמישי אפילו

.ËÈ¯ÈÚ‰ ÈL‡ Ïk Ô‰ÈÏÚ eÏa˜ Ì‡ ÔÎÂ71Ìa¯ B‡ ¿≈ƒƒ¿¬≈∆»«¿≈»ƒÀ»
„Á‡ Ì„‡72¯ÎBÓ ‡e‰Â ,ÈeNÚ ‰NÚM ‰Ó Ïk - »»∆»»«∆»»»¿≈

‰Ó ÈÙk ‰˙ÈÂ ,‰‡¯iM ‰Ó ÈÙk Bc·Ï Ô˙BÂ¿≈¿«¿ƒ«∆ƒ¿∆¿«¿∆¿ƒ«
‰‡¯iM73. ∆ƒ¿∆

המער"ק).71) (כדעת גדול כרך יהיה 72)אפילו שהוא
שירצה. מה בו ויעשה הכנסת בית עסקי על המפקח

(מגילה 73) בבבלי וכן ב) הלכה ג, (פרק מגילה ירושלמי
מחסיא' 'מתא של הכנסת בית אשי רב "אמר א) עמוד כו דף
שנתנו  כיוון להתפלל, אליו באים העולם שמכל פי על אף
הרשות  - כרצוני בו שאעשה דעתי, על לבניינו  הכסף את

ארצה". אם למכרו בידי

.ÎÔÈ˙B Ck ,˙Òk‰Œ˙Èa ¯kÓÏ Ì‰Ï ¯znL ÌLk¿≈∆À»»∆ƒ¿…≈«¿∆∆»¿ƒ
‰È‰ ¯eavÏ Ì‰Ï ‰È‰ ‡Ï el‡L ;‰zÓa B˙B‡¿«»»∆ƒ…»»»∆«ƒ¬»»

e‰e˙ ‡Ï ,BÊ ‰zÓa74B˙B‡ ÔÈ¯ÈkNÓ ‡Ï Ï·‡ . ¿«»»…¿»¬»…«¿ƒƒ
B˙B‡ ÔÈkLÓÓ ‡ÏÂ75˙BiÒÎŒÈza ÔÈ¯˙BqLk ÔÎÂ . ¿…¿«¿¿ƒ¿≈¿∆¿ƒ»≈¿≈ƒ

‰zÓa ˙˙ÏÂ ÛÈÏÁ‰Ïe ¯kÓÏ ÔÈ¯zÓ ,Ô˙B·Ïƒ¿»À»ƒƒ¿…¿«¬ƒ¿»≈¿«»»
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,¯eÒ‡ Ô˙BÂÏ‰Ï Ï·‡ ;Ô‰lL ¯ÙÚ‰Â ÌÈˆÚ‰Â ÌÈ·l‰«¿≈ƒ¿»≈ƒ¿∆»»∆»∆¬»¿«¿»»
‰ÏBÚ ‰M„w‰ ÔÈ‡L76,‰È‰· B‡ ,ÌÈÓ„a ‡l‡ Ô‰Ó ∆≈«¿À»»≈∆∆»¿»ƒ«¬»»

.ÌÈÓ„Î ‡È‰L∆ƒ¿»ƒ

ב).74) עמוד כו דף (מגילה כמכירה היא (שם)75)והרי
לצרכיו  הלוקח בו ישתמש איך בקדושתו, שנשאר שמאחר
פקעה  שאז גמורה במכירה כן שאין מה החילוניים?
בדרך  ודווקא דמיו. על וחלה הכנסת מבית הקדושה
לקרוא  תורה ספר להשאיל אבל מקדושתו, אותו שמורידים
סימן  חיים אורח (רמ"א מותר - ליחיד רבים משל אפילו בה

יא). סעיף שם).76)קנג (מגילה מסתלקת

.‡Î¯ÈÚ ÏL d·BÁ¯77ÔÈÏÏt˙Ó ÌÚ‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¿»∆ƒ««ƒ∆»»ƒ¿«¿ƒ
˙BiÚza Ba78˙B„ÓÚn·e79ÔÈ‡Â ·¯ ıeaw‰L ÈtÓ , ««¬ƒ««¬»ƒ¿≈∆«ƒ«¿≈

ÈtÓ ,‰M„˜ Ba ÔÈ‡ - Ô˙B‡ ÔÈÏÈÎÓ ˙BiÒÎŒÈza»≈¿≈ƒ¿ƒƒ»≈¿À»ƒ¿≈
‰lÙ˙Ï Úa˜ ‡ÏÂ È‡¯Ú ‡e‰L80˙B¯ˆÁÂ ÌÈza ÔÎÂ . ∆¬«¿…ƒ¿«ƒ¿ƒ»¿≈»ƒ«¬≈

,‰M„˜ Ì‰a ÔÈ‡ - ‰lÙ˙Ï Ì‰a ÔÈˆa˜˙Ó ÌÚ‰L∆»»ƒ¿«¿ƒ»∆ƒ¿ƒ»≈»∆¿À»
È‡¯Ú ‡l‡ ,„·Ïa ‰lÙ˙Ï Ì˙B‡ eÚ·˜ ‡lL ÈtÓƒ¿≈∆…»¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿«∆»¬«

.B˙Èa CB˙a Ïlt˙nL Ì„‡k ,Ì‰a ÌÈÏÏt˙Óƒ¿«¿ƒ»∆¿»»∆ƒ¿«≈¿≈

ופנוייה.77) רחבה עירונית פרק 78)כיכר (תענית ציבור
א). משנה ישראל)79)ב, (בארץ לעריהם ישראל כל

השולחים  לשבוע, מעמד מעמדות, וארבעה לעשרים נחלקו
בירושלים, תמיד קרבן על לעמוד הממונים שליחיהם את
אותו  של שבוע וכשהגיע מעמד", "אנשי הנקראים: והם
בקביעות  בירושלים הנמצאים המעמד אנשי היו מעמד,
היו  מירושלים והרחוקים קרבנם. על לעמוד למקדש נכנסים
קרבן  על ומתפללים שבעריהם הכנסת לבתי מתכנסים
נקרא: ולבקשה לתפילה זו ועמידתם ברצון שיתקבל אחיהם
וייתכן  ה). הלכה ו, פרק המקדש כלי (הלכות "מעמד"
שלא  מתוך אלא עיר, של ברחובה היה שלהם הכנסת שבית
קדושה, בו אין שנה לחצי אחת פעם אלא שם מתכנסים היו
עמוד  כו דף למגילה (רש"י קבוע תפילה בית היה לא כי

א). משנה ד, פרק (תענית במשנה וראה (מגילה 80)א).
א). עמוד כו דף

ׁשנים־עׂשר  1ּפרק ¤¤§¥¨¨
לקורא 1) מותר אם תיקנה; מי ובשבת בחול התורה קריאת

את  המתרגם המתורגמן יתנהג איך לעניין, מעניין לדלג
לקרוא  העולים סדר ודינו; בנביא המפטיר התורה; קריאת
הגולל  הכנסת; בבית בחומשים לקרוא מותר אם בתורה;

יתנהג. איך תורה ספר

.‡ÔÈ¯B˜ e‰iL ,Ï‡¯NÈÏ Ì‰Ï Ôwz ea¯ ‰LÓ∆«≈ƒ≈»∆¿ƒ¿»≈∆¿ƒ
È„k ,˙È¯ÁLa ÈLÈÓÁ·e ÈL·e ˙aLa ÌÈa¯a ‰¯Bza«»»«ƒ¿«»¿≈ƒ«¬ƒƒ¿«¬ƒ¿≈

‰¯Bz ˙ÚÈÓL ‡Ïa ÌÈÓÈ ‰LÏL e‰LÈ ‡lL2‡¯ÊÚÂ . ∆…ƒ¿¿»»ƒ¿…¿ƒ«»¿∆¿»
È·LBÈ ÌeMÓ ,˙aL ÏÎa ‰ÁÓa Ôk ÔÈ¯B˜ e‰iL ,Ôwzƒ≈∆¿ƒ≈¿ƒ¿»¿»«»ƒ¿≈

˙B¯˜3ÈLÈÓÁ·e ÈLa ÔÈ¯B˜ e‰iL ,Ôw˙ ‡e‰ Ì‚Â . ¿»¿«ƒ≈∆¿ƒ¿≈ƒ«¬ƒƒ
Ì„‡ŒÈ· ‰LÏL4‰¯NÚÓ ˙BÁt e‡¯˜È ‡ÏÂ , ¿»¿≈»»¿…ƒ¿¿»≈¬»»

ÌÈ˜eÒÙ5. ¿ƒ

ולא 2) במדבר ימים שלשת וילכו שנאמר: פב. בבאֿקמא
מים  אין אמרו: רשומות "דורשי כב) טו, (שמות מים מצאו

נלאו. - תורה בלא ימים שלשת שהלכו כיון תורה... אלא
בשבת, קוראים שיהו להם ותיקנו שביניהם נביאים עמדו
שלישי  ומפסיקים בשני וקוראים בשבת באחד ומפסקים
בלא  ימים שלשה ילינו שלא כדי בחמישי... וקוראים ורביעי
בלי  ההוא הדור נביאי עשו לא שודאי רבינו, וסובר תורה".
דורו  נביאי וכל הנביאים, גדול שהוא רבינו משה הסכמת
רבינו  למשה זו תקנה לייחס ראוי לפיכך הם, דינו בית חברי
נאמר  ה"א) פ"ד, (מגילה בירושלמי אולם (כסףֿמשנה).

" ‰˙˜ÔÈבפירוש: ‰˘Ó בתורה קוראים שיהו ישראל את
מועדי  את משה וידבר שנאמר: טובים... ובימים בשבתות
וקבעו  ה"א). (פ"י, סופרים במסכת וכן ישראל". בני אל ה'
ורצון  רחמים ימי שהם משום וחמישי, בשני לקרוא
ה"ה  (פ"ט, לעיל וראה פב.). לבבאֿקמא ('תוספות'

יא). אות חול 3)בביאורנו ימות כל חנויות יושבי שם.
בגללם  תיקנו וחמישי, בשני קוראים ואין בסחורה עוסקים
- קרנות פירש: וב'ערוך' שם). (רש"י בשבת יתירה קריאה
לביתֿ לבוא רגילים שאינם אנשים - קרנות יושבי זויות,
שיחה  בדברי ועוסקים העיר בקרנות יושבים אלא המדרש
מתורגם: יג) סט, (תהלים שער יושבי בי ישיחו ובטילה.

קרנתא. בית תרעא יתבי עלי לא 4)ימללון רבינו משה כי
או  יותר ולא פסוקים שלשה אחד אדם שיקרא אלא תיקן

שם). (בבאֿקמא, פסוקים שלשה אנשים כנגד 5)שלשה
ובכת"י  כא:). (מגילה מסיני למשה שנאמרו הדברות עשרת

פיסוקים. הנוסח: התימנים,

.·:¯eaˆa ‰¯Bza Ì‰a ÔÈ¯BwL ÌÈÓi‰ Ô‰ el‡Â¿≈≈«»ƒ∆ƒ»∆«»¿ƒ
,˙BiÚz·e ,ÌÈL„ÁŒÈL‡¯·e ,ÌÈ„ÚBn·e ,˙B˙aMa««»«¬ƒ¿»≈√»ƒ««¬ƒ
Úe·L ÏÎaL ÈLÈÓÁÂ ÈL·e ,ÌÈ¯eÙ·e ‰kÁ·e«¬À»¿ƒ¿≈ƒ«¬ƒƒ∆¿»»«
˙B˙aLa ‡l‡ ,ÌÈ‡È·pa ÔÈ¯ÈËÙÓ ÔÈ‡Â .Úe·LÂ¿»«¿≈«¿ƒƒ«¿ƒƒ∆»¿«»

ÌÈ·BË ÌÈÓÈÂ6·‡a ‰ÚL˙Â7.„·Ïa ¿»ƒƒ¿ƒ¿»¿»ƒ¿»

להכביד 6) וקשה מלאכה ימי הם החול ימי כי שם. מגילה,
אין  במנחה בשבת וכן בקריאה. הרבה להאריך הציבור על
היום  כל שהרי לחשכה סמוך שכבר מפני מפטירים, אנו
שם). רש"י, (מפירוש לדרוש היו רגילים המנחה לפני

הנוסח: התימנים, ‰ÌÈ¯ÂÙÈÎובכת"י ÌÂÈ·Â,באב ובתשעה
כס"מ. הי"ח).7)וראה (פי"ג, לקמן וראה ע"ב). לא, (שם

אבל  - במלאכה מותר הדין שמצד אע"פ באב בתשעה וגם
ואמרו  היום, חצות עד מלאכה בו לעשות לא נהגו כבר
רואה  אינו באב בתשעה מלאכה העושה "כל ל:): (תענית
הכבדה  ללא בו להפטיר אפשר לפיכך - לעולם ברכה סימן

הציבור. על

.‚‰¯NÚÓ ˙BÁÙa ¯eaˆa ‰¯Bza ÔÈ¯B˜ ÔÈ‡8ÌÈL‡ ≈ƒ«»¿ƒ¿»≈¬»»¬»ƒ
ÌÈÏB„b9ÔÈ¯BÁŒÈa ,10‰¯NÚÓ ˙BÁt ÔÈ¯B˜ ÔÈ‡Â . ¿ƒ¿≈ƒ¿≈ƒ»≈¬»»
ÌÈ˜eÒÙ11ÔÈn‰ ÔÓ ‰ÏBÚ '¯a„ÈÂ' ;12eÈ‰È ‡ÏÂ . ¿ƒ«¿«≈∆ƒ«ƒ¿»¿…ƒ¿

ÌÈL‡ ‰LÏMÓ ˙BÁt ÔÈ¯Bw‰13ÔÈÏÈÁ˙Ó ÔÈ‡Â . «ƒ»ƒ¿»¬»ƒ¿≈«¿ƒƒ
ÌÈ˜eÒÙ ‰LÏMÓ ˙BÁt ‰L¯Ùa14ÔÈ¯iLÓ ÔÈ‡Â , ¿»»»»ƒ¿»¿ƒ¿≈¿«¿ƒ

ÌÈ˜eÒÙ ‰LÏMÓ ˙BÁt ‰L¯Ùa15‡¯Bw‰ ‡¯˜È ‡ÏÂ , ¿»»»»ƒ¿»¿ƒ¿…ƒ¿»«≈
ÌÈ˜eÒÙ ‰LÏMÓ ˙BÁt16. »ƒ¿»¿ƒ

לעיל 8) כמבואר מעשרה, פחות שבקדושה דבר אין כי
ה"ד). עשרה 9)(פ"ח, משלש פחותים שהם לקטנים פרט
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ברבי 10)שנה. מעשה אמרו: וכן כנענים, לעבדים פרט
עבדו  שחרר עשרה, מצא ולא הכנסת לבית שנכנס אליעזר

מז:). (ברכות לעשרה ע"ב:11)והשלימו כא, מגילה
בפורים  לבד בסיני". למשה שנאמרו הדברות עשרת "כנגד
יז, (שמות עמלך" "ויבא מן פסוקים: תשעה רק שקוראים
הסמ"ג). בשם מיימוניות' ('הגהות הפרשה סוף עד ח)

עשרה 12) למנין מצטרף לאמור" משה אל ה' "וידבר
רש"י  (מלשון כלום ממנו ללמוד שאין אע"פ פסוקים,

כא:). (שם).13)מגילה וישראלים לוים כהנים כנגד
אינו 14) חדשה, לפרשה והגיע בתורה הקורא ע"א: כב, שם

משום  גזירה פסוקים, שלשה ממנה שיקרא עד בה פוסק
הקוד  הפרשה בקריאת נכחו שלא יפסיק הנכנסים, ואם מת,

זה  קרא שלא יחשבו הראשונים הפסוקים שני בסוף הקורא
משלשה  פחות קוראים אין והרי בלבד, פסוקים שני אלא

יפסיק 15)פסוקים. אל פרשה, לסוף והגיע שקרא מי
גזירה  הפרשה, של האחרונים הפסוקים שני לפני קריאתו
לא  אחריו שהעולה שיסברו הכנסת, מבית היוצאים משום

(שם). בלבד האחרונים פסוקים שני אלא שם 16)יקרא
שלמה, פרשה ואפילו וכתובים. נביאים תורה כנגד ע"א. כד,
(במדבר  השבת וביום כגון: פסוקים, שני אלא בה אין אם

עצמה. בפני קוראה אינו טֿי), כח,

.„- ÌÈ˜eÒÙ ‰¯NÚ e‡¯wL ‰LÏLÔÈ‡¯B˜ ÌÈL ¿»∆»¿¬»»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ
‡¯Bw‰ ‰È‰L ÔÈ·e ;‰Úa¯‡ „Á‡Â ,‰LÏL ‰LÏL¿»¿»¿∆»«¿»»≈∆»»«≈
‰Ê È¯‰ ,ÈÚˆÓ‡ B‡ ÔB¯Á‡ B‡ ÔBL‡¯ ‰Úa¯‡«¿»»ƒ«¬∆¿»ƒ¬≈∆

ÁaLÓ17. ¿À»

ארבעה 17) יקרא האחרון דוקא לומר מקפידים אנו אין
אחד  כל אלא מורידין", ואין בקודש "מעלין משום פסוקים

כא:). (שם, לקרותם בידו הרשות מהם

.‰‰¯BzŒ¯ÙÒ Á˙Bt ÔÈ¯Bw‰ ÔÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk»∆»¿∆»ƒ«ƒ≈«≈∆»
:¯ÓB‡ CkŒ¯Á‡Â ,B· ‡¯B˜ ‡e‰L ÌB˜nÏ ËÈaÓe«ƒ«»∆≈¿««»≈

eÎ¯a"18ÈÈ Ce¯a" :ÔÈBÚ ÌÚ‰ ÏÎÂ ,"C¯·Ó‰ ÈÈ ˙‡ »¿∆¿»«¿…»¿»»»ƒ»¿»
"„ÚÂ ÌÏBÚÏ C¯·Ó‰19‰z‡ Ce¯a" :C¯·Óe ¯ÊBÁÂ , «¿…»¿»»∆¿≈¿»≈»«»

ÌÈnÚ‰ ÏkÓ ea ¯Áa ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ¿»¡…≈∆∆»»¬∆»«»ƒ»»«ƒ
"‰¯Bz‰ Ô˙B ,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .B˙¯Bz ˙‡ eÏ Ô˙Â20, ¿»«»∆»»«»¿»≈«»

ÌÈÏLiL „Ú ‡¯B˜ CkŒ¯Á‡Â .'ÔÓ‡' ÔÈBÚ ÌÚ‰ ÏÎÂ¿»»»ƒ»≈¿««»≈«∆«¿ƒ
C¯·Óe ¯Ùq‰ ÏÏB‚Â ,˙B¯˜Ï21ÈÈ ‰z‡ Ce¯a" : ƒ¿¿≈«≈∆¿»≈»«»¿»

B˙¯Bz eÏ Ô˙ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡22˙¯Bz ¡…≈∆∆»»¬∆»«»»«
˙Ó‡23ÚË ÌÏBÚ ÈiÁÂ ,24,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .eÎB˙a ¡∆¿«≈»»«¿≈»«»¿»

"‰¯Bz‰ Ô˙B25. ≈«»

עם 18) אלא שיברך, טרם הספר את לגלול חייב ואינו
ה"ז) פ"ג, (מגילה ובירושלמי לב.). (שם מברך הוא פתיחתו
את  עזרא ויברך העם כל עמדו וכפתחו הפסוק: על סמכוה
פתיחתו. אחר מיד שבירך משמע: - הֿו) ח, (נחמיה וגו' ה'

את 19) לכלול כדי וגו' המבורך ה' ברוך ואומר: וחוזר
אל  לעולם מט:): (ברכות שאמרו כמו המברכים, בין עצמו
פירשו  שלא ואףֿעלֿפי הכלל. מן עצמו את אדם יוציא
('מעשה  ה"ב) (פ"ה, ברכות הל' לקמן דבריו על סמך רבינו,

לפניה 20)רוקח'). התורה לברכת "מנין ע"א: כא, ברכות

לאלהינו". גודל הבו אקרא ה' שם כי שנאמר: - התורה? מן
אמן  אחרי ענו ואתם תחלה, אברך אני לישראל: משה אמר
ה"יד) (פ"ז, לעיל ביארנו וכבר שם). רש"י פירוש (ע"פ
ברכות, מאה למניין לו עולה הציבור של אמן שעניית
שישמעו  כדי בקול אלו ברכות לברך לקורא ראוי ולפיכך

מיימוניות'). ('הגהות אחריו ויענו מברך 21)העם ואינו
כתובות  התורה "ברכות העם יאמרו שלא כדי שיגלול קודם
כה  בין שהרי - בגלילתו הציבור טורח שאין ומכיון בספר".
לפני  שיגלול תיקנו - לעולה עולה בין גוללו הוא וכה
הציבור, טורח משום גולל אינו ראשונה בברכה אבל ברכתו,
(כסףֿמשנה). ה"ח פי"ג, סופרים במס' מבואר רבינו וכדברי

איננה.22) זו תיבה התימנים, התורה 23)בכת"י היא
(קהלת 24)שבכתב. בה שכתוב שבעלֿפה התורה היא

וכמשמרות חכמים... דברי יא): סי'ÌÈÚÂËיב, או"ח ('טור'
"קלֿוחומר 25)קלט). לאחריה? התורה לברכת ומנין

הבא, עולם חיי על - מברכים שעה חיי על המזון: מברכת
מח:). (ברכות כלֿשכן" לא

.Â„Ú ‰¯Bza ˙B¯˜Ï È‡M¯ ‰¯Bza ‡¯Bw‰ ÔÈ‡≈«≈«»««ƒ¿«»«
'ÔÓ‡' ‰ÏÎiL26elÙ‡ ,‰ÚËÂ ‡¯˜ .¯eav‰ ÈtÓ ∆ƒ¿∆»≈ƒƒ«ƒ»»¿»»¬ƒ

‰p‡¯˜iL „Ú ,B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ,˙Á‡ ˙B‡ ˜ec˜„a¿ƒ¿«««¬ƒƒ«∆ƒ¿»∆»
˜ec˜„a27.‰¯Bza ÌÈL e‡¯˜È ‡ÏÂ28„Á‡‰ ‡l‡ , ¿ƒ¿¿…ƒ¿¿¿«ƒ«»∆»»∆»

ÏÈÁ˙ÈÂ ,ÂÈzÁz ¯Á‡ „ÓÚÈ - ˜zzLÂ ‡¯˜ .Bc·Ï¿«»»¿ƒ¿«≈«¬…«≈«¿»¿«¿ƒ
ÔBL‡¯‰ ÏÈÁ˙‰L ÌB˜nÓ29C¯·Óe ,˜zzLpL ƒ»∆ƒ¿ƒ»ƒ∆ƒ¿«≈¿»≈
ÛBqa30. «

ישמעו 26) אז רק כי התורה, ברכת של אמן ע"ב. לט, סוטה
הקורא. קריאת ה"א:27)את פ"ד, מגילה ירושלמי

מחזירים  (בתרגום) טעה מעכב, התרגום אין שאמרו "אע"פ
כלֿשכן  לא עצמה בתורה - כך בתרגום ואם אותו".
האומר  "כל צט.): (סנהדרין אמרו וכן מיימוניות'). ('הגהות
(חסרות  זה מדקדוק חוץ השמים מן כולה התורה כל
בזה  ה' דבר כי בכלל הוא הרי - שם) רש"י כפירוש ויתרות,

לא). טו, "אין 28)(במדבר הוא: כלל כי ע"ב. כא, מגילה
המנהג  ומכאן כז.). השנה (ראש כאחד" נשמעים קולות שני
כדי  בלחש, אלא המקריא עם קורא אינו לתורה שהעולה
המקריא  מפי הקריאה בשמיעת לציבור להפריע שלא

הראשון,29)(כסףֿמשנה). שפסק ממקום מתחיל ואינו
לאחריהם; נתברכו לא הראשונים שהפסוקים נמצא שא"כ
אומר  והכתוב לאחריהם, בירך ולא נשתתק הראשון שהרי
תמימה  כולה שתהא - תמימה ה' תורת ח): יט, (תהלים

ה"ג). פ"ה, ברכות (ירושלמי מברך 30)בברכותיה ואינו
בירך  שהראשון ואע"פ הראשון, בירך שכבר לפניה,
על  הקפידא שאין כלום, בכך אין בסופה, והשני בתחלתה
לפניהם  שיתברכו הפסוקים על אלא שיברכו העולים
שראשון  אלא תיקנו לא שמתחילה תדע: ולאחריהם.
והאמצעיים  לאחריה, מברך והאחרון לפניה מברך לקרואים
שכולם  החכמים תיקנו גזירה משום אלא כלום: בירכו לא
זה  כגון מצוי, שאינו ובדבר כא:). מגילה (ראה יברכו,
(תשובות  בו גזרו לא - שכיח בלתי מקרה שהוא שנשתתק

מ"ז). סימן פריימן הוצאת הרמב"ם

.Ê˙B¯˜Ï È‡M¯ ‰¯Bz· ‡¯Bw‰ ÔÈ‡31BÏ ¯Ó‡iL „Ú ≈«≈«»««ƒ¿«∆…«
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ÔfÁ elÙ‡Â ;˙B¯˜Ï ¯eavaL ÏB„b32L‡¯ B‡ ˙Òk‰ »∆«ƒƒ¿«¬ƒ«««¿∆∆…
˙Òk‰33¯eav‰ BÏ e¯Ó‡iL „Ú ,BÓˆÚÓ ‡¯B˜ BÈ‡ «¿∆∆≈≈≈«¿«∆…¿«ƒ

˙B¯˜Ï Ì‰aL ÏB„‚ B‡34BnÚ „ÓÚÏ „Á‡ CÈ¯ˆÂ . »∆»∆ƒ¿¿»ƒ∆»«¬…ƒ
ÔÈ‡¯Bw‰ ÌÚ „ÓBÚ‰ ÔfÁ C¯„k ,‰‡È¯˜ ˙ÚLa35. ƒ¿«¿ƒ»¿∆∆«»»≈ƒ«¿ƒ

לפני 31) בעצמו קורא היה לתורה העולה שכל היה מנהגם
הקריאה  בטעמי בקיאים הכל שאין וכיום הציבור,
שכל  ומפני אלו; בקריאות יוצאים הציבור אין ובדקדוקיה,
להתקוטט  יבוא לקרוא ירשוהו לא ואם כיודע, בעיניו אחד
הבקי  הש"ץ אלא קורא שאינו תיקנו לפיכך - הש"ץ עם
כדי  הש"ץ, עם בנחת קורא העולה גם ומכלֿמקום בקריאה.

ס  או"ח ('טור' לבטלה ברכתו תהא קמ"א).שלא ימן
ביומא 33)ש"ץ.32) ורש"י בביהכ"נ. הציבור מנהיג

הכנסת: צרכי נחתכים פיו על - הכנסת "ראש מפרש: (סח:)
התיבה". לפני עובר מי מפטיר... מגילה 34)מי תוספתא

"שאין ÂÏפ"ג: Ê·Ê·Ó Ì„‡ נוטל כאילו נראה יהא שלא "
גדולתו. בשביל לעצמו כשהחזן 35)חלק אפילו כלומר:

שניתנה  כשם כי התורה, לפני לבדו עומד אינו קורא, בעצמו
בין  עומד אנכי ה): ה, (דברים שנאמר סרסור, ע"י (התורה)
לנהוג  צריכים אנו כך ה', דבר את לכם להגיד וביניכם... ה'
(פ"ד, מגילה ירושלמי ומתווך), (מקשר סרסור ע"י בה

ה"א).

.ÁBÏŒLÈ ,‡¯Bw‰36ÔÈÚa ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ‚l„Ï «≈∆¿«≈ƒ»¿»¿ƒ¿»
˙L¯ÙaL ,'¯BNÚa C‡'Â ,'˙BÓ È¯Á‡' ÔB‚k ,„Á‡∆»¿«¬≈¿«¿»∆¿»»«

'ÌÈ‰k‰ Ï‡ ¯Ó‡'37‡e‰Â .38,‰tŒÏÚ ‡¯˜È ‡lL , ¡…∆«…¬ƒ¿∆…ƒ¿»«∆
˙Á‡ ‰·z elÙ‡ ·˙k‰ ÔÓ ‡lL ˙B¯˜Ï ¯eÒ‡L39. ∆»ƒ¿∆…ƒ«¿»¬ƒ≈»∆»
ÔÓb¯z‰ ÌÈÏLiL È„k ‡l‡ ,‚elca ‰‰LÈ ‡ÏÂ40 ¿…ƒ¿∆«ƒ∆»¿≈∆«¿ƒ«À¿¿»

˜eÒt‰ Ìeb¯z41. «¿«»

לו.36) ביום 37)מותר קורא הגדול הכהן שהיה 
מ"א) (פ"ז, יומא במס' כמפורש המקדש, בבית הכיפורים
ויקרא  - מות אחרי הכיפורים, יום בענין מדברות ושתיהן
היום  נוהגים ואנו כוֿלב. כג, שם, - בעשור אך אֿלד; טז,
בשני  אבל ציבור. בתענית משה" "ויחל בקריאת לדלג
ועונשים  אזהרות הם תורה שדברי "לפי ידלג לא ענינים
מענין  יוצא וכשאדם השומעים, בלב שיכנסו וצריך ומצוות,
סט:). יומא רש"י (מלשון להתכונן" נוח אינו אחר לענין

הדברים 39)ובלבד.38) את לך "כתב ע"ב: ס, גיטין
עלֿפה. לאמרם רשאי אתה אי שבכתב, דברים - האלה"

י.40) הלכה בסמוך נמצא 41)ראה יותר, ישהה שאם
(יומא  הציבור כבוד זה ואין ומצפה בטל יושב הציבור

סט:).

.Ë¯tÒÏ ¯eÒ‡ ,‰¯Bza ˙B¯˜Ï ‡¯Bw‰ ÏÈÁ˙‰L ÔÂÈk≈»∆ƒ¿ƒ«≈ƒ¿«»»¿«≈
‰ÎÏ‰ ¯·„a elÙ‡42ÔÈ˜˙BLÂ ÔÈÚÓBL Ïk‰ ‡l‡ , ¬ƒƒ¿«¬»»∆»«…¿ƒ¿¿ƒ

ÈÊ‡Â" :¯Ó‡pL ,‡¯B˜ ‡e‰M ‰ÓÏ ÌaÏ ÔÈÓÈNÓe¿ƒƒƒ»¿«∆≈∆∆¡«¿»¿≈
˙Òk‰ ÔÓ ˙‡ˆÏ ¯eÒ‡Â ."‰¯Bz‰ ¯ÙÒ Ï‡ ÌÚ‰ ÏÎ»»»∆≈∆«»¿»»≈ƒ«¿∆∆

‡¯B˜ ‡¯Bw‰L ‰ÚLa43LÈ‡ ÔÈa ˙‡ˆÏ ¯zÓe ; ¿»»∆«≈≈À»»≈≈ƒ
LÈ‡Ï44B˙¯B˙Â „ÈÓz ‰¯Bza ˜ÒBÚ ‡e‰L ÈÓe . ¿ƒƒ∆≈«»»ƒ¿»

‰ÚLa ‰¯BzŒ„eÓÏ˙a ˜ÒÚÏ BÏ ¯zÓ - B˙en‡À»À»«¬…¿«¿»¿»»
‰¯Bz· ‡¯B˜ ‡¯Bw‰L45. ∆«≈≈«»

ע"א.42) לט, יכלו 43)סוטה ה' ועוזבי ע"א: ח, ברכות
ויוצא. פתוח כשהוא תורה ספר המניח זה - כח) א, (ישעיה

(כסף44ֿ) אסור לאיש איש בין אפילו לסּפר, אבל ֵַ(שם).
אמר:45)משנה). ולומד, פניו מחזיר היה ששת "רב שם:

אם  שם) (ברכות הרי"ף ולדעת בשלנו". ואנחנו בשלהם, הם
- ממנו חוץ בתורה, המבינים אנשים עשרה בביהכ"נ אין

מיימוניות'). ('הגהות תורה בתלמוד לעסוק לו אסור

.ÈÌÚÏ Ìb¯˙Ó ÔÓb¯z ÌL ‡‰iL ,e‚‰ ‡¯ÊÚ ˙BÓÈÓƒ∆¿»»¬∆¿≈»À¿¿»¿«¿≈»»
ÔÈÚ eÈ·iL È„k ,‰¯Bz· ‡¯B˜ ‡¯Bw‰M ‰Ó«∆«≈≈«»¿≈∆»ƒƒ¿«

‰ÌÈ¯·c46˜˙BLÂ ,„·Ïa „Á‡ ˜eÒÙ ‡¯B˜ ‡¯Bw‰Â . «¿»ƒ¿«≈≈»∆»ƒ¿«¿≈
.ÈL ˜eÒt ‡¯B˜Â ¯ÊBÁÂ ,ÔÓb¯z‰ B˙B‡ Ìb¯˙iL „Ú«∆¿«¿≈«À¿¿»¿≈¿≈»≈ƒ
˜eÒtÓ ¯˙BÈ ÔÓb¯˙nÏ ˙B¯˜Ï È‡M¯ ‡¯Bw‰ ÔÈ‡Â¿≈«≈««ƒ¿«¿À¿¿»≈ƒ»

„Á‡47. ∆»

היה 46) והתורגמן בלבד, ארמית אלא מבינים היו לא כי
בתורת  בספר ויקראו שנאמר: בארמית. הקורא דברי מתרגם
"תורת  ח) ח, (נחמיה במקרא ויבינו מפרש... אלהים
מפרש  שהוא תרגום, זה - "מפרש" מקרא; זה - אלהים"

ג.). (מגילה המקרא התורגמן 47)את יטעה שלא כדי
נוהגים  אנו אין וכיום מ"ד). פ"ד, (שם, עלֿפה המתרגם
ארמית  מבין העם שאין כיון התורה, קריאת בעת לתרגם
קדושה  אותה בו אין אחר ותרגום זה. בתרגום תועלת ואין
קמה). או"ח ('טור' הקודש ברוח שנתקן אונקלוס תרגום של
בירושלמי  כמבואר מעכב, התרגום היה לא בימיהם וגם

ה"א). (פ"ד, מגילה

.‡ÈÔÓ ¯˙BÈ BÏB˜ dÈa‚‰Ï È‡M¯ ‡¯Bw‰ ÔÈ‡≈«≈««¿«¿ƒ«≈ƒ
ÔÓ ¯˙BÈ BÏB˜ dÈa‚È ‡Ï Ìb¯˙Ó‰Â ,Ìb¯˙Ó‰«¿«¿≈¿«¿«¿≈…«¿ƒ«≈ƒ

‡¯Bw‰48‰ÏÎiL „Ú Ìb¯˙Ï È‡M¯ Ìb¯˙Ó‰ ÔÈ‡Â . «≈¿≈«¿«¿≈««¿«¿≈«∆ƒ¿∆
‡¯Bw‰ ÈtÓ ˜eÒt‰49˙B¯˜Ï È‡M¯ ‡¯Bw‰ ÔÈ‡Â ; «»ƒƒ«≈¿≈«≈««ƒ¿

ÔÈ‡Â .ÔÓb¯z‰ ÈtÓ Ìeb¯z‰ ‰ÏÎiL „Ú ¯Á‡ ˜eÒt»«≈«∆ƒ¿∆««¿ƒƒ«À¿¿»¿≈
„ÓBÚ ‡l‡ ,‰¯BwÏ ‡ÏÂ „enÚÏ ‡Ï ,ÔÚL ÔÓb¯z‰«À¿¿»ƒ¿»…»«¿…«»∆»≈

‰‡¯È·e ‰ÓÈ‡a50‡l‡ ,·˙k‰ CBzÓ Ìb¯˙È ‡ÏÂ . ¿≈»¿ƒ¿»¿…¿«¿≈ƒ«¿»∆»
‰tŒÏÚ51‡lL ,ÔÓb¯zÏ ÚiÒÏ È‡M¯ ‡¯Bw‰ ÔÈ‡Â . «∆¿≈«≈««¿«≈««À¿¿»∆…

‰¯Bza ·e˙k Ìeb¯z e¯Ó‡È52È„ÈŒÏÚ Ìb¯˙Ó ÔËw‰Â . …¿«¿»«»¿«»»¿«¿≈«¿≈
ÏB„‚53‡ÏÂ .ÔË˜ È„ÈŒÏÚ Ìb¯˙iL ÏB„bÏ „B·k ÔÈ‡Â , »¿≈»«»∆¿«¿≈«¿≈»»¿…

„Á‡Â ‡¯B˜ „Á‡ ‡l‡ ,„Á‡k ÌÈL ÔÈÓb¯˙Ó‰ eÈ‰Èƒ¿«¿«¿¿ƒ¿«ƒ¿∆»∆»∆»≈¿∆»
Ìb¯˙Ó54. ¿«¿≈

ויתקבלו 48) לזה, זה כבוד שיחלקו כדי ע"א. מה, ברכות
(פ"ד, תורה תלמוד הל' וראה השומעים. באזני דבריהם

שם. ובביאורנו קולות 49)ה"ג) שני שאין ע"ב. לט, סוטה
הקורא, לקול לשמוע מחוייבים והרי כאחד, נשמעים

התורה". ספר אל העם כל "ואזני "כשם 50)ככתוב:
בה  לנהוג אנו צריכים כך וביראה, באימה (התורה) שניתנה
הקורא  וגם ה"א). פ"ד, מגילה (ירושלמי וביראה" באימה

יט:). זבחים ('תוספות' להשען לו ירושלמי 51)אסור
בפה". - בפה שנאמר "דברים ה"א: פ"ד, מגילה

ע"א.52) לב, וגדול 53)מגילה קטן פ"ג. מגילה תוספתא
ובחשיבות. במעלה אלא בשנים לא הם כאן, האמורים
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קולות 54) שני אין כי הטעם, ביארנו וכבר ע"ב. כא, מגילה
נשמעים.

.·È‰NÚÓ :¯eaˆa ÔÈÓb¯˙Ó ˙B‡¯˜n‰ Ïk ‡ÏÂ¿…»«ƒ¿»¿«¿¿ƒ«¿ƒ«¬≈
Ô·e‡¯55ÌÈ‰k ˙k¯·e ,56Ï‚Ú‰ ‰NÚÓe ,57ÔÓ - ¿≈ƒ¿«…¬ƒ«¬≈»≈∆ƒ

"ÌÚ‰ ˙‡ ‰LÓ ‡¯iÂ" „Ú "Ô¯‰‡ Ï‡ ‰LÓ ¯Ó‡iÂ"«…∆∆∆«¬…«««¿∆∆»»
ÌÚ‰ ˙‡ '‰ ÛbiÂ" :„Á‡ ˜eÒt „BÚÂ ,'B‚Â58Ìlk - " ¿¿»∆»«ƒ…∆»»À»
ÔBÓ‡ ‰NÚÓ·e ;ÔÈÓb¯zÓ ‡ÏÂ ÔÈ‡¯˜59ÌB˜Óa - ƒ¿»ƒ¿…ƒ«¿¿ƒ¿«¬≈«¿¿»

‡¯˜ ,"„Âc Ôa ÔBÓ‡" :¯Ó‡pL60.Ìb¯zÓ ‡ÏÂ ∆∆¡««¿∆»ƒƒ¿»¿…ƒ«¿≈

חוששים 55) וכן ראובן, של גנותו משום כב. לה, בראשית
כה:). (מגילה אבינו יעקב של לכבודו בה 56)אנו שנאמר

אליך  פניו ה' ישא כו) ו, למה (במדבר סותר זה והרי .
הם  שכדאי יודעים אינם והם פנים"? ישא לא "אשר שכתוב
"אמר  כ:): (ברכות כמאמרם פנים, להם לישא ישראל
בתורה  להם שכתבתי לישראל פנים אשא לא וכי הקב"ה,

Î¯·Â˙"ואכלת ˙Ú·˘Â"כזית עד עצמם על מדקדקים והם "
שבעים. כשאינם אפילו המזון ברכת שמות 57)שמברכים

כאֿכה. של 58)לב, לכבודו אנו חוששים כי לה. שם,
וכן  הציבור, לאזני הללו בפסוקים משה שגינהו אהרן

העגל את עשו אשר "על נאמר וגו' ה' ויגוף ‡˘¯בפסוק
Ô¯‰‡ ‰˘Ú,באהרן ועשייתו העגל חטא הכתוב תלה "

מתרגמים  שאנו ואע"פ ברבים, גנותו מגלים אין ולפיכך
ציבור  גנאי דומה אינו בעגל, שחטא ישראל עם של גנותו
(מגילה  יותר חמור האחרון שזה בציבור, יחיד לגנאי בציבור

ה"יא). פ"ד, שם ובירושלמי יג.59)שם, שמואלֿב,
אחרים:60) ובדפוסים רוקח', ו'מעשה רומי דפוס כגירסת

מ"י) (פ"ד, במגילה המשנה ונוסח מתרגם" ולא "נקרא
כבודו  משום מתרגם? שאינו והטעם שלפנינו. רומי כנוסח
אפשר  שהרי הציבור, לפני לגמרי נקרא אינו וכן דוד. של

אבל אחר, בענין ‰˙Â¯‰להפטיר È˜ÂÒÙ אסור כי נקראים,
שם). טוב' יום ('תוספות ולחסרם לדלגם

.‚È‡È·pa ¯ÈËÙn‰61‰lÁz ‰¯Bza ˙B¯˜Ï CÈ¯ˆ ,62, ««¿ƒ«»ƒ»ƒƒ¿«»¿ƒ»
ÌÈ˜eÒÙ ‰LÏL elÙ‡63‡¯wM ‰Ó ‡¯B˜Â ¯ÊBÁ ; ¬ƒ¿»¿ƒ≈¿≈«∆»»

ÂÈÙÏ64‰¯BzŒ¯ÙÒ ÏÏ‚iL „Ú ‡È·pa ¯ÈËÙÈ ‡ÏÂ .65. ¿»»¿…«¿ƒ«»ƒ«∆ƒ¿…≈∆»
ÌÈ˜eÒt „Á‡Â ÌÈ¯NÚÓ ˙ÁÙÈ ‡ÏÂ66ÌÏL Ì‡Â ; ¿…ƒ¿…≈∆¿ƒ¿∆»¿ƒ¿ƒ»«

‡¯˜ Ì‡Â ;ÛÈÒB‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ ,el‡Ó ˙BÁÙa ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿»≈≈≈»ƒ¿ƒ¿ƒ»»
‡Ï elÙ‡Â ,Bic - Ìb¯˙Ó‰ ÔÓb¯˙Â ÌÈ˜eÒÙ ‰¯NÚ¬»»¿ƒ¿ƒ¿¿»«¿«¿≈««¬ƒ…

ÔÈÚ‰ ÌÏL67ÌÈL elÙ‡Â ,‡¯B˜ „Á‡ ,‡È·p·e . »«»ƒ¿»«»ƒ∆»≈«¬ƒ¿«ƒ
ÔÈÓb¯˙Ó68ÔÈÚÏ ÔÈÚÓ ‚l„Óe .69‚l„Ó BÈ‡Â ;¯Á‡ ¿«¿¿ƒ¿«≈≈ƒ¿»¿ƒ¿»«≈¿≈¿«≈

‡È·Ï ‡È·pÓ70ŒÌÈL ÏL ÌÈ‡È·pa ‡l‡ ,¯NÚ71 ƒ»ƒ¿»ƒ∆»«¿ƒƒ∆¿≈»»
B˙lÁ˙Ï ¯Ùq‰ ÛBqÓ ‚l„È ‡lL „·Ï·e ;„·Ïa72. ƒ¿»ƒ¿«∆…¿«≈ƒ«≈∆ƒ¿ƒ»

ÌÈÏLiL È„k ‡l‡ ,‚elca ‰‰LÈ ‡Ï ,‚l„Ó‰ ÏÎÂ¿»«¿«≈…ƒ¿∆«ƒ∆»¿≈∆«¿ƒ
BÓeb¯z Ìb¯˙Ó‰73. «¿«¿≈«¿

אחת 61) שפעם שהיה: מעשה משום בנביא להפטיר תיקנו
בנביאים  וקראו עמדו בתורה; יקראו שלא ישראל על גזרו
ואע"פ  לתורה. העולים קרואים שבעה כנגד אנשים שבעה
('אבודרהם', לגמרי המנהג בטל לא בטלה, שהגזירה
לפי  "הפטרה", זו: קריאה ונקראת רפ"ד). סימן ובלבוש
התורה. מקריאת זו בקריאה נפטרו גזירה שבשעת

כבוד 62)('אבודרהם'). יהא שלא התורה, כבוד משום
בתורה  לקרוא מקדים לפיכך שוה, נביא וכבוד תורה
כג.). (מגילה מהנביא התורה היא שגדולה להראות

אל 63) התורה, כבוד משום אלא זה שאין כיון תאמר שאל
תקנת  כבימי הציבור, טורח משום אחד, פסוק אלא יקרא
משמיענו  לפיכך - פב.) (ב"ק לעזרא. עד רבינו משה

ÌÈ˜ÂÒÙשאפילו ‰˘Ï˘.(מער"ק) לו לקרוא מותר
כאן 64) ידובר בשבת קרואים שבעה לפניו שקראו אחרי

אין  תענית ביום כי הקרואים, מנין על בה  להוסיף שמותר
ואז  (ה"טז) בסמוך כמבואר הקרואים, מנין על מוסיפים
חוזר  שהמפטיר והטעם הקרואים, ממנין הוא המפטיר
"קדיש" לומר שנהגו מפני מלפניו, שקראו מה בשבת וקורא
בין  להפסיק כדי המפטיר, קריאת לפני התורה קריאת אחר
כבוד  משום אלא שאינה מפטיר לקריאת חובה קריאת

ה"קדיש" לפני הסדר כל גומר ולפיכך זה התורה. שאין ,
ל"מפטיר" נשאר ולא הסדר, באמצע "קדיש" לומר מקובל
ביוםֿטוב  אבל לפניו. שקראו מה ולקרות לחזור אלא
"קדיש" אומר נפרדים, סדרים ובשני ספרים בשני שקוראים
בספר  מחדש קורא והמפטיר הראשון, הסדר גמר אחרי

פ"ד). למגילה (רא"ש אחר סדר שהוא כדי 65)השני
(סוטה  המפטיר מפי ההפטרה לשמוע הגולל גם שיוכל

בתורה,66)לט.). שקראו שבעה כנגד ע"א. כג, מגילה
פסוקים. משלשה פוחת אינו אחד יחד 67)שכל כי שם,

חוזר  אחרון ופסוק עשרים, הרי התורגמן של תרגומו עם
שם). (ר"ן, ואחד עשרים הרי שנית פעם עברית וקוראו

ועמי 68) לנשים להשמיע אלא אינו שהתרגום ע"ב. כא, שם
אנו  אין ואזהרות מצוות בהם שאין נביאים ובשל הארץ,

שם). (רש"י, בשמיעתם כלֿכך לדלג,69)מקפידים מותר
(שם  בו מקפידים אנו אין כלֿכך, השומע יכוין לא אפילו כי

(שם).70)כד.). מדאי יותר הכוונה טירוף כאן שיש
אחד.71) כספר נחשבים הם 'שנים 72)כי מסוף רק לא

יש  כי אסור, לסופו מתחילתו אפילו שבזה לתחילתו, עשר'
מסוף  אפילו אלא בסמוך, כמבואר ואסור, רב הפסק כאן
אין  כי ע.), ליומא (תוספות אסור - לתחילתו הספר אותו
ד). ס"ק קמ"ד, סימן אברהם' 'מגן (ראה למפרע. קוראים

הציבור.73) כבוד משום ע"א. כד, מגילה

.„È‰LÏL ÔÓb¯zÏ ˙B¯˜Ï BÏŒLÈ ,‡È·pa ‡¯Bw‰«≈«»ƒ∆ƒ¿«À¿¿»¿»
‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÔzLÏL Ìb¯˙Ó Ìb¯˙Ó‰Â ,ÌÈ˜eÒÙ74. ¿ƒ¿«¿«¿≈¿«¿≈¿»¿»∆««∆

‡¯˜È ‡Ï - ˙BiL¯t LÏL ÌÈ˜eÒt‰ ‰LÏL eÈ‰ Ì‡Â¿ƒ»¿»«¿ƒ»»»ƒ…ƒ¿»
„·Ïa „Á‡ „Á‡ ‡l‡ ÔÓb¯zÏ75. «À¿¿»∆»∆»∆»ƒ¿»

הוראה 74) שאין מכיון יטעה, המתרגם אם לנו איכפת ולא
וברש"י). (שם, נביא מדברי ששלשה 75)יוצאת מאחר כי

אמרו: שם ובגמרא לחוד. אחד כל לתרגם צריך הם, ענינים
כה  כי כגון: כיצד? פרשיות, שלש שהם פסוקים שלשה
מצרים  ה' אמר כה כי ג); נב, (ישעיה נמכרתם חנם ה' אמר

ה). (שם, פה לי מה ועתה ד); (שם, עמי ירד

.ÂË:˙Á‡ ‰Î¯a ÂÈÙÏ C¯·Ó ,‡È·pa ¯ÈËÙn‰««¿ƒ«»ƒ¿»≈¿»»¿»»∆»
¯Áa ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a"»«»¡…≈∆∆»»¬∆»«

ÌÈ‡È·a76˙BÎ¯a Úa¯‡ ÂÈ¯Á‡Ï C¯·Óe ;'eÎÂ "77: ƒ¿ƒƒ¿¿»≈¿«¬»«¿«¿»
ÏÎa ÔÓ‡p‰ Ï‡‰" :da Ì˙BÁ ,‰BL‡¯ ‰Î¯a¿»»ƒ»≈»»≈«∆¡»¿»
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ÌÈÏLe¯È ‰Ba" :da Ì˙BÁ ,‰iL ;"ÂÈ¯·c78;" ¿»»¿ƒ»≈»≈¿»»ƒ
da Ì˙BÁ ,˙ÈÚÈ·¯ ;"„Âc Ô‚Ó" :da Ì˙BÁ ,˙ÈLÈÏL¿ƒƒ≈»»≈»ƒ¿ƒƒ≈»

‰lÙza Ì˙BÁL BÓk ,ÌBi‰ ˙M„˜ ÔÈÚ79Ì‡ ÔÎÂ ; ƒ¿«¿À««¿∆≈«¿ƒ»¿≈ƒ
˙aLa ˙BÈ‰Ï L„ÁŒL‡¯ ÏÁ80‡È·pa ¯ÈËÙn‰ - »……∆ƒ¿¿«»««¿ƒ«»ƒ

‰lÙza ¯ÈkÊnL BÓk ,BÊ ‰Î¯·a L„ÁŒL‡¯ ¯ÈkÊÓ81. «¿ƒ……∆ƒ¿»»¿∆«¿ƒ«¿ƒ»

האלו,76) הברכות כל פירוש וראה ה"ט. פ"יג, סופרים מס'
הספר. שבסוף התפילות" ל"סדר עם 77)בביאורנו ויחד

שבע, הרי - ולאחריה לפניה בתורה לקריאתו הברכות שתי
פ"יד, סופרים (מס' בתורה שקראו קרואים שבעה כנגד

בבניה"78)ה"א). ציון "משמח לחתום: נוהגים ואנו
ה"ה).79)(כסףֿמשנה). (פ"ב, לעיל המבואר כפי

ראש 80) ענין בה להזכיר שאין ולומר, לדון שיש אע"פ
חודש  בראש ההפטרה קריאת אין שבת שאלמלא חודש,

בחול. להיות ˘ÈÈÁ˙·81)שחל ‡Â‰ ÌÂÈ ÈÎ,בהפטרה
אינו  אבל כד:). (שבת חודש ראש של גם להזכיר גורם והוא

רק אלא חודש, ראש בשל הברכה את מעין ÈÎÊÓ¯חותם
הנביאים... ועל התורה על שאומר: הברכה באמצע המאורע
כי  בלבד, שבת בשל וחותם וכו' הזה החודש ראש יום ועל
לשבת  אלא שאינה בהפטרה חודש ראש של כחו יפה לא
חןדש  ראש בכל הקבועות תפילות משלש יותר בלבד,
אלא  קיימת ר"ח חתימת אין כי ר"ח, משל בהן חותם  שאינו

(כסףֿמשנה). בלבד מוסף בתפילת

.ÊËÔÈ‡¯B˜ ˙È¯ÁLa ˙aLa ?ÔÈ‡¯Bw‰ Ô‰ ‰nk«»≈«¿ƒ¿«»¿«¬ƒ¿ƒ
ÌÈ·BË ÌÈÓÈ·e ,‰ML ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈ·e ,‰Ú·Lƒ¿»¿«ƒƒƒ»¿»ƒƒ
.Ì‰ÈÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ Ï·‡ ,Ô‰Ó ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡ - ‰MÓÁ¬ƒ»≈¬ƒ≈∆¬»ƒƒ¬≈∆

‰Úa¯‡ ÔÈ¯B˜ „ÚBÓ ÏL BlÁ·e ÌÈL„Á ÈL‡¯a82; ¿»≈√»ƒ¿À∆≈ƒ«¿»»
ÏL ÈLÈÓÁ·e ÈL·e ,‰ÁÓa ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈ·e ˙aLa¿«»¿«ƒƒ¿ƒ¿»¿≈ƒ«¬ƒƒ∆
ÈÓÈ·e ,˙È¯ÁLa ÌÈ¯eÙ·e ‰kÁ·e ,‰M‰ Ïk»«»»«¬À»¿ƒ¿«¬ƒƒ≈

˙ÈÚz‰83‰LÏL ÔÈ¯B˜ ,‰ÁÓ·e ˙È¯ÁLa84ÔÈ‡ ; ««¬ƒ¿«¬ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»≈
Ô‰ÈÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ ÔÈ‡Â ‰Ê ÔÈnÓ ÔÈ˙ÁBt85. ¬ƒƒƒ¿»∆¿≈ƒƒ¬≈∆

שהם 82) מפני הציבור על להכביד שלא מ"א. פ"ד, מגילה
עליהם  מוסיפים - מוסף קרבן בהם שיש ומתוך מלאכה, ימי

וחמישי. שני ימי על יתר שאנו 83)קורא בתעניות
או  בטבת, עשרה כגון - לאבותינו שאירע מה על מתענים
קוראים  בהן רק כי פה, ידובר - בהן וכיוצא בתמוז י"ז
תעניות  ובהל' ה"יח; (פ"יג, לקמן ראה ובמנחה. בשחרית
הצרות, מפני הציבור על שגוזרים בתעניות אבל ה"ה), פ"ה,
אלא  בהם קוראים אין - והחרב והדבר הבצורת כגון:
המדבר  ה"יז) (פ"א, תעניות שבהל' תדע בלבד. במנחה
אחר  שקוראים הקריאה אלא הזכיר לא זה, מסוג בתעניות
על  הכסףֿמשנה פליאת סרה ובזה ערב. לעת היום חצות
אלא  קוראים היו שלא מבואר (יב:) תענית שבמס' רבינו,
הציבור  על שגזרו בתעניות מדובר שם כי בלבד? במנחה
שאירע  מה לזכר הקבועות בתעניות וכאן הצרות, בגלל

(מער"ק). הכל 84)לאבותינו מרובה זה שקדושתו כל ל:
וחולֿ ראשֿחודש לפיכך לתורה. איש עליו הוסף מחבירו,
יוםֿטוב  ארבעה; קוראים - מוסף קרבן בהם שיש  המועד
שענוש  יוםֿהכיפורים חמשה; - מלאכה בעשיית שאסור
שבעה  - סקילה בה שיש שבת ששה; - חילולו על כרת

כב:). ואין 85)(מגילה הם, מלאכה ימי אלה כל כי
מלאכה. ביטול משום מדאי יותר הציבור על בהם להכביד
לדרוש  רגילים שהיו היא, לחשכה סמוך כבר במנחה ושבת
כלֿכך  בה מאחרין אין לפיכך מנחה, לפני היום כל
בביהכ"נ  יש ואם שם). ברש"י כא, (מגילה נוספות בקריאות
והרי  כהן, ואחד ישראלים שנים אחד, ביום חתנים שלשה
לחתן  נוספת עליה מוסיפים אז כהן, אחר לקרוא מוכרח לוי
בכתובות  כמבואר אצלו, כמועד הוא חופתו שיום השלישי,

מיימוניות'). ('הגהות ד.

.ÊÈ„B·k ÈtÓ ,¯eaˆa ‡¯˜˙ ‡Ï ‰M‡86.¯eav‰ ƒ»…ƒ¿»¿ƒƒ¿≈¿«ƒ
ÔÈnÓ ‰ÏBÚ - ÔÈÎ¯·Ó ÈÓÏ Ú„BÈÂ ˙B¯˜Ï Ú„Bi‰ ÔË»̃»«≈«ƒ¿¿≈«¿ƒ¿»¿ƒ∆ƒƒ¿«

ÌÈ‡¯Bw‰87ÔÈn‰Ó ‰ÏBÚ ¯ÈËÙÓ ÔÎÂ .88‡e‰ È¯‰L , «¿ƒ¿≈«¿ƒ∆≈«ƒ¿»∆¬≈
ÔÈa LÈc˜a ¯eaˆŒÁÈÏL ˜ÈÒÙ‰ Ì‡Â ;‰¯Bza ‡¯B˜≈«»¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ¿«ƒ≈

ÌÈÏLÓ89ÔÈn‰ ÔÓ ‰ÏBÚ BÈ‡ - ¯ÈËÙn‰ ÔÈ·e90. «¿ƒ≈««¿ƒ≈∆ƒ«ƒ¿»
„Á‡ ‡l‡ ˙B¯˜Ï Ú„BÈ Ì‰· ‰È‰ ‡lL ¯eaˆ91- ƒ∆…»»»∆≈«ƒ¿∆»∆»

,˙ÈLÈÏLe ‰iL ‡¯B˜Â ¯ÊBÁÂ ,„¯BÈÂ ‡¯B˜Â ‰ÏBÚ∆¿≈¿≈¿≈¿≈¿ƒ»¿ƒƒ
ÌBi‰ B˙B‡ ÏL ÌÈ‡¯Bw‰ ÔÈÓ ¯Ó‚iL „Ú92. «∆ƒ¿…ƒ¿««¿ƒ∆«

ע"א.86) כג, ה"ב.87)מגילה פ"ז, ברכות ירושלמי,
('מגן  בלבד למפטיר אלא לתורה עולה קטן אין הזה ובזמן
שם). ל'טור' ב'פרישה' וראה ו', ס"ק רפב סי' או"ח אברהם'

הוא 88) הרי אנשים, ששה אלא לפניו קראו לא שאפילו
אלא  בתורה קורא הוא שאין אע"פ שבעה, למנין עולה
(מגילה, ה"יג לעיל כמבואר בלבד, התורה כבוד משום

המפטיר 89)שם). לפני קדיש לומר שנהגו במקום
ברי"ף 90)כמנהגנו. הובאת גאון, נטרונאי רב תשובת

הקודמים  הקרואים בין הפסיק הקדיש כי (פ"ד): למגילה
קדיש  יאמרו אם אלא למנין, מצטרף הלה ואין למפטיר,

(ה"כ). בסמוך כמבואר המפטיר, שהיה 91)אחרי בימיהם
קורא  שש"ץ נהגו כיום אבל ידובר; - בעצמו קורא העולה
כמבואר  בלחש, אחריו עונה אלא אינו והעולה בקול,

(ה"ז). לעיל כדי 92)בביאורנו פ"ג. מגילה, תוספתא
עולים  שבעה קראו כאילו לקריאה, קריאה בין להבחין
לתורה  לעלות ממקומם לעמוד דרכם היה שכך נפרדים.

(כסףֿמשנה).

.ÁÈ,ÔBL‡¯ ‡¯B˜ Ô‰k ,el‡Ó ‰‡È¯˜e ‰‡È¯˜ ÏÎa¿»¿ƒ»¿ƒ»≈≈…≈≈ƒ
Ï‡¯NÈ ÂÈ¯Á‡Â ,ÈÂÏ ÂÈ¯Á‡Â93‡e‰ ËeLt ‚‰Óe . ¿«¬»≈ƒ¿«¬»ƒ¿»≈ƒ¿»»

ÌBi‰94ÈÙÏ ˙B¯˜Ï Ì„B˜ ı¯‡‰ŒÌÚ Ô‰k elÙ‡L , «∆¬ƒ…≈«»»∆≈ƒ¿ƒ¿≈
B¯·ÁÓ ÏB„‚ ‡e‰L ÈÓ ÏÎÂ .Ï‡¯NÈ ÏB„b ÌÎÁ»»¿ƒ¿»≈¿»ƒ∆»≈¬≈

˙B¯˜Ï Ì„B˜ ‰ÓÎÁa95Œ¯ÙÒ ÏÏBbL ,ÔB¯Á‡‰Â . ¿»¿»≈ƒ¿¿»«¬∆≈≈∆
Ïk‰ „‚k ¯ÎN ÏËB ,‰¯Bz96‰ÏBÚ CÎÈÙÏ ; »≈»»¿∆∆«…¿ƒ»∆

¯eavaL ÏB„b elÙ‡ ÌÈÏLÓe97. «¿ƒ¬ƒ»∆«ƒ

ע"א.93) נט, היה 94)גיטין לא התלמוד חכמי בימי אבל
וכך  ממנו. גדול חכם ישראל שם כשהיה ראשון עולה כהן
שזה  "דע מ"ח): פ"ה, (גיטין המשנה בפירוש רבינו לשון
שיהיה  בין ראשון בביהכ"נ קורא הכהן שיהיה הדבר...
בתורה  שורש לו שאין דבר הוא הארץ, עם או חכם תלמיד
הגלות  מערי ופלא הפלא נפלאתי ואני בש"ס... זה נזכר ולא
מחולאי  בריאים היותם אחרי המנהג, בזה שנוהגים
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הזה, ההפסד להם בא מקום מאיזה יודע ואיני המנהגות...
שהכהן  היא: בקבלה לנו שבא מה לפי הענין צורת ואמנם
וקדשתו  ה): כא, (ויקרא שנאמר לפי ולישראל, ללוי קודם
דבר  לכל - "וקדשתו" מקריב. הוא אלהיך לחם את כי
ראשון... ולברך כבוד) דבר (בכל ראשון לפתוח שבקדושה:
כהן  שם שיהיה כגון ממנו, גדול חכם שם כשאין כולו וזה
וכן  בחכמה... אחת במדריגה כולם ויהיו וישראלים, ולויים
שוים; שכולם בזמן - "אימתי מ"ח): פ"ג, (הוריות אמרו
- הארץ עם וכהןֿגדול חכם תלמיד ממזר היה אם אבל
רז"ל  אמרו וכבר הארץ", עם לכ"ג קודם חכם תלמיד ממזר
הכהן, כמו ראשון קרא - בכהני" קרא "רב כב.): (מגילה
וראה  שם, המצויים הכהנים מן חכם יותר שהיה לפי

זא  ובכל רבינו". "תשובות רבינו במוספנו כאן הסכים ת
יכול  אדם אין האחרונים שבדורות מפני היום, למנהגנו
עם  שכהן לומר לוותר וראוי מחכמתך... גדולה חכמתי לומר
לריב  יבואו שלא כדי חכם, תלמיד לישראל קודם הארץ
פ"ה  לגיטין טוב' יום ('תוספות ממך גדול חכם אני לומר

שם). המשנה ע"פ ס.):95)מ"ח, (גיטין שאמרו כמו
הממונים  חכמים תלמידי קוראים ולוי) כהן (אחרי "אחריהם

חכמים ואחריהם הציבור; על למנותם ‰¯‡ÌÈÈÂפרנסים
חכמים  תלמידי בני ואחריהם הציבור; על פרנסים
ראשי  ואחריהם הציבור; על פרנסים ממונים שאבותיהם

אדם". וכל ע"א.96)כנסיות לב, מדברי 97)מגילה
גם  הוא לתורה הקרואים את המשלים שהאחרון נראה רבינו
לקריאת  העולים מן הגולל שאין בימינו כנהוג ולא הגולל,

קמז. סימן יוסף' 'בית וראה התורה,

.ËÈÏ‡¯NÈ ‰ÏBÚ - Ô‰k ÌL ÔÈ‡98‰ÏÚÈ ‡ÏÂ ; ≈»…≈∆ƒ¿»≈¿…«¬∆
ÂÈ¯Á‡99ÔBL‡¯ ‡¯wL Ô‰k - ÈÂÏ ÌL ÔÈ‡ .ÏÏk ÈÂÏ «¬»≈ƒ¿»≈»≈ƒ…≈∆»»ƒ

ÈÂÏ ÌB˜Óa ‰iL ÌÚt BÓˆÚ ‡e‰ ‡¯B˜Â ¯ÊBÁ100; ≈¿≈«¿««¿ƒ»ƒ¿≈ƒ
e¯Ó‡È ‡nL ,¯Á‡ Ô‰k ÂÈ¯Á‡ ‡¯˜È ‡Ï Ï·‡¬»…ƒ¿»«¬»…≈«≈∆»…¿

ÏeÒt ÔBL‡¯‰101‡Ï ÔÎÂ .¯Á‡ Ô‰k ‰ÏBÚ CÎÈÙÏe , »ƒ»¿ƒ»∆…≈«≈¿≈…
Ì‰ÈMÓ „Á‡ e¯Ó‡È ‡nL ,ÈÂÏ ¯Á‡ ÈÂÏ ‡¯˜Èƒ¿»≈ƒ««≈ƒ∆»…¿∆»ƒ¿≈∆

ÏeÒt102. »

החבילה",98) נתפרדה - כהן שם אין "אם ע"ב: נט, גיטין
לעלות  ישראל ויכול זכותו, את הלוי ואיבד הקשר נפסק
לעלות  יכול הלוי שגם ודאי אבל מעכבו. הלוי ואין ראשון
עליו  עולה שאינו אחר מישראל גרוע שאינו ראשון
בדעת  קלה סימן משה' ו'דרכי יוסף', ('בית בחשיבות

לעלות 99)רבינו). ללוי אסור ראשון, ישראל שקרא אחרי
קרא  ולפיכך היה, כהן הראשון ודאי יאמרו: כי אחריו,

כה:). ובכתובות ע"ב; נט, (גיטין לוי ומברך 100)אחריו
ראשון 101)שנית. של באביו יודעים אנו אם ואפילו

וחיללו  זה בן ממנה והוליד נשא גרושה שמא - היה שכהן
כהונה. והרי 102)מקדושת לו, פסולה אשה לקח שאביו

פסול, כישראל בתורה וקורא לויה. מקדושת מחולל הבן
יאמרו "שמא בלוי: לומר רבינו Ì‰È˘Óודקדק „Á‡."פסול

של לכבודו רק חשש כהן, אחר לכהן כי ‰¯‡˘ÔÂובנוגע ?
אתה  שאיך שני: כהן של לכבודו לחוש מקום אין באמת
קרא  מדוע כן אם מכהונה, ונפסל גרושה בן שהוא בו חושש
נופל  החשש כל ולפיכך לוי? שאיננו אע"פ לוי במקום שני

כהן  אחריו עלה ולכן הוא, שפסול בלבד הראשון הכהן על
שם). (גיטין זה

.ÎÏk - ‰lÙz‰ ¯Á‡ ?‰¯Bza ‰‡È¯w‰ ¯„Ò „ˆÈk≈«≈∆«¿ƒ»«»«««¿ƒ»»
ÛÒeÓ ˙lÙz BaŒLiL ÌBÈ103ŒÁÈÏL ¯Ó‚iL ¯Á‡ , ∆∆¿ƒ«»««∆ƒ¿…¿ƒ«

Œ¯ÙÒ ‡ÈˆBÓe LÈc˜ ¯ÓB‡ ,˙È¯ÁLŒ˙lÙz ¯eaƒ̂¿ƒ««¬ƒ≈«ƒƒ≈∆
ÔÈ¯B˜Â ÔÈÏBÚÂ ,¯eav‰ ÔÓ „Á‡ „Á‡Ï ‡¯B˜Â ,‰¯Bz»¿≈¿∆»∆»ƒ«ƒ¿ƒ¿ƒ
dÓB˜ÓÏ ‰¯BzŒ¯ÙÒ ¯ÈÊÁÓ ,ÔÈ¯ÓBbLÎe ;‰¯Bza«»¿∆¿ƒ«¬ƒ≈∆»ƒ¿»

¯ÓB‡Â104ÛÒeÓ ˙lÙz ÔÈÏÏt˙Óe ,LÈc˜105ÌÈÓÈÂ . ¿≈«ƒƒ¿«¿ƒ¿ƒ«»¿»ƒ
Ì„˜ LÈc˜ ¯ÓBÏ e‚‰ ,ÛÒeÓe ¯ÈËÙÓ Ì‰a LiL106 ∆≈»∆«¿ƒ»»¬««ƒ…∆

LÈc˜ ¯ÓBÏ e‚‰pL ˙BÓB˜Ó LÈÂ ;¯ÈËÙn‰ ‰ÏÚiL∆«¬∆««¿ƒ¿≈¿∆»¬««ƒ
.¯ÈËÙn‰ ¯Á‡««««¿ƒ

וחולֿהמועד.103) ראשֿחודש מס'104)כגון ע"פ
גמר  אחר קדיש לומר נוהגים ואנו ה"ו. פכ"א, סופרים

הספר. חזרת לפני לעיל 105)הקריאה רבינו כתב וכבר
מוסף, תפילת קודם קדושה" "סדר שאומרים ה"יד): (פ"ט,

כאחד. לשתיהן עולה שהקדיש סופרים,106)נמצא מס'
לקריאת  חובה, קריאת בין להבחין כדי והטעם, שם.
כמבואר  התורה, כבוד משום אלא שאינה בתורה, המפטיר

ובביאורנו. י"ג הל' לעיל

.‡Î¯Á‡ - ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈ ÏLÂ ˙aL ÏL ‰ÁÓ·e¿ƒ¿»∆«»¿∆«ƒƒ««
ÌBi‰ ¯„ÒÂ '„Â„Ï ‰l‰z' ¯eaˆŒÁÈÏL ¯Ó‚iL107, ∆ƒ¿…¿ƒ«ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿≈∆«

,Ba ÔÈ¯B˜Â ÔÈÏBÚÂ ‰¯BzŒ¯ÙÒ ‡ÈˆBÓe ,LÈc˜ ¯ÓB‡≈«ƒƒ≈∆»¿ƒ¿ƒ
ÔÎÂ .‰ÁÓ ÔÈÏÏt˙Óe LÈc˜ ¯ÓB‡Â ,B¯ÈÊÁÓe«¬ƒ¿≈«ƒƒ¿«¿ƒƒ¿»¿≈
LÈc˜ ¯ÓB‡ CkŒ¯Á‡Â ,‰ÁÓa ÔÈ‡¯B˜ ˙ÈÚ˙a¿«¬ƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿««»≈«ƒ
e‚‰ ‡Ï ·BËŒÌBÈa Ï·‡ .‰ÁÓ ˙lÙz ÔÈÏÏt˙Óeƒ¿«¿ƒ¿ƒ«ƒ¿»¬»¿…»¬

.‰ÁÓa ˙B¯˜Ïƒ¿¿ƒ¿»

לומר 107) שלא נוהגים ואנו הֿו. הלכות פ"ט, לעיל מפורש
אלא  המנחה, בתפילת קדושה" "סדר הכיפורים ביום
('הגהות  נעילה תפילת ובין בינה להפסיק כדי לאחריה,

מיימוניות').

.·Î,˙È¯ÁL ˙lÙz ¯ÓBbLk - ÛÒeÓ Ba ÔÈ‡L ÌBÈÂ¿∆≈»¿∆≈¿ƒ««¬ƒ
,Ba ÔÈ‡¯B˜Â ,‰¯BzŒ¯ÙÒ ‡ÈˆBÓe ,LÈc˜ ¯ÓB‡≈«ƒƒ≈∆»¿¿ƒ
‰l‰z' ¯ÓB‡ CkŒ¯Á‡Â ,LÈc˜ ¯ÓB‡Â ,B¯ÈÊÁÓe«¬ƒ¿≈«ƒ¿««»≈¿ƒ»
¯ÓB‡Â ,ÌBÈ ÏÎa ÌÈ¯ÓB‡L C¯„k ,ÌBi‰ ¯„ÒÂ '„Â„Ï¿»ƒ¿≈∆«¿∆∆∆¿ƒ¿»¿≈

.ÔÈ¯ËÙ ÌÚ‰ ÏÎÂ ,LÈc«̃ƒ¿»»»ƒ¿»ƒ

.‚ÎÔÈLnÁa ÔÈ‡¯B˜ ÔÈ‡108ÌeMÓ ,˙BiÒÎŒÈz·a ≈¿ƒ«À»ƒ¿»≈¿≈ƒƒ
¯eav‰ „B·k109,¯eaˆa ‰¯BzŒ¯ÙÒ ÔÈÏÏBb ÔÈ‡Â . ¿«ƒ¿≈¿ƒ≈∆»¿ƒ

Ô˙BÈ‰Ï Ì‰ÈÏÚ ÁÈ¯ËÈ ‡lL ,¯eav‰ Á¯Ë ÈtÓƒ¿≈…««ƒ∆…«¿ƒ«¬≈∆ƒ¿»
eÎ¯ËˆÈ Ì‡ CÎÈÙÏ ;‰¯BzŒ¯ÙÒ ÏÏ‚iL „Ú ÔÈ„ÓBÚ¿ƒ«∆ƒ¿…≈∆»¿ƒ»ƒƒ¿»¿

ÌÈÈÚ ÈL ˙B¯˜Ï110.‰¯B˙ŒÈ¯ÙÒ ÈL ÔÈ‡ÈˆBÓ - ƒ¿¿≈ƒ¿»ƒƒƒ¿≈ƒ¿≈»
˙B¯B˙ ÈzLa „Á‡ ÔÈÚ „Á‡ LÈ‡ ‡¯˜È ‡ÏÂ111, ¿…ƒ¿»ƒ∆»ƒ¿»∆»ƒ¿≈

‡¯B˜ CÎÈÙÏe ,‰È‰ Ìe‚t ÔBL‡¯ ¯ÙÒ e¯Ó‡È ‡nL∆»…¿≈∆ƒ»»»¿ƒ»≈
.ÈM·«≈ƒ

ובגלילה 108) הקלף על - חומשים חמשה להם כותבים יש
החומשים  כל שאין ומתוך לבדו, חומש כל - כספרֿתורה
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כאחד. החומשים כל המכיל ספרֿתורה קדושתם אין - ביחד
בדפוס ג 109) הנדפסים שלנו בחומשים אבל ע"א. ס, יטין

בהם  קוראים אין הדין מצד אפילו - כגליון נגללים ואינם
ס"ב). קמ"ג סימן או"ח (שו"ע בברכה כגון 110)בביהכ"נ

שלשה  גם לקרוא יצטרכו ולפעמים ראשֿחודש. בשבת
בשבת, להיות שחל טבת חודש ראש כגון ענינים,
הלכה  יג פרק לקמן ראה ספריֿתורה, שלשה בו שמוציאים

קורא 111)כג. שהיה הכיפורים ביום גדול כהן כגון
ובפרשת  הספר, מתוך מות" "אחרי בפרשת במקדש
קורא  היה זֿיא). (כט, במדבר שבחומש לחודש" "ובעשור
של  פגמו משום שני ספרֿתורה מוציא היה ולא בעלֿפה,
- ענינים בשני אבל אחד, בענין ודוקא ע.). (יומא ראשון
בו  שאין ציבור שהרי תדע: לקרוא. אחד לאיש אפילו מותר

א  אלא לקרות כל יודע מנין וגומר קורא האחד אותו חד,
טבת  בראשֿחודש יעשה ומה (ה"יז). לעיל ראה הקרואים.
עלֿכרחך  ספרים? שלשה בו שמוציאים בשבת להיות שחל
ספר  של פגמו משום לחוש ואין בשלשתן, קורא האחד

המשנה'). ('מרכבת נפרדים ענינים שהם מפני ראשון,

.„ÎıeÁaÓ BÏÏBb ,‰¯BzŒ¯ÙÒ ÏÏBb‰ Ïk112; »«≈≈∆»¿ƒ«
ÌÈÙaÓ B˜c‰Ó ,B˜c‰Ó ‡e‰LÎe113CÈ¯ˆÂ . ¿∆¿«¿¿«¿ƒƒ¿ƒ¿»ƒ

¯Ùz‰ ÏÚ B„ÈÓÚ‰Ï114ÌB˜Ó .Ú¯wÈ ‡lL È„k , ¿«¬ƒ««∆∆¿≈∆…ƒ»≈«»
ÔÈÎÈÏBÓe Ba ÔÈ‡¯BwL ¯Á‡ ‰¯BzŒ¯ÙÒ ÔÈ‡ÈˆBnL∆ƒƒ≈∆»««∆¿ƒƒƒ

BÚÈˆ‰Ï ¯Á‡ ˙È·Ï B˙B‡115ÔÈ‡M¯ ¯eav‰ ÔÈ‡ - ¿«ƒ«≈¿«¿ƒ≈«ƒ«»ƒ
,ÂÈ¯Á‡ Ì‰Â ,B˙B‡ eeÏÈÂ ‰¯BzŒ¯ÙÒ ‡ˆiL „Ú ˙‡ˆÏ»≈«∆≈≈≈∆»ƒ«¿≈«¬»

‰ „ÚB· B˙B‡ ÔÈÚÈˆnL ÌB˜n116. ««»∆«¿ƒƒ

גם 112) היה הספר שמגביה היה מנהגם ע"א. לב, מגילה
ואיש  ברכיו, על התחתונים בעמודיו מעמידו והיה הגולל,
שהגביה  וזה העליונים, חיים' ב'עצי בראשו אוחז היה אחר
קושר  כשהוא ולפיכך בחגורה. וקושרו הספר את גולל היה
שהוא  מבחוץ בקשירתו להתחיל צריך בחגורתו הספר את
כלפי  מבפנים הקשירה יתחיל אם כי הכתב, שמאחורי הצד
והלאה  ממנו מפניו הספר את כדוחה הוא הרי חוץ,

קמז). סי' או"ח ל'טור' צד 113)('פרישה', הוא שם.
לא  הספר את כשיפתחו הבאה שבקריאה כדי - הכתב
דרך  זה אין כי הקשר את להתיר הכתב על להפכו יצטרכו

אם 114)כבוד. שאפילו הספר, יריעות תפירת מקום שם.
מחדש. ולתפרו לחזור אפשר שם ששם 115)יקרע

יותר. ה'116)משתמר אחרי שנאמר: ע"ב. לט, סוטה
הספר  את שמצניעים כיום וגם ה). יג, (דברים תלכו אלהיכם
עד  מביהכ"נ לצאת שלא נוהגים אנו הכנסת, שבבית בהיכל

קמט). סי' (או"ח בהיכל הספר את שיכניסו

ׁשלׁשה־עׂשר  1ּפרק ¤¤§¨¨¨
קריאתה 1) סדר השלמתה; זמן ומשך התורה קריאת מנהגי

וסדר  הפסח שלפני פרשיות ארבע השנה; מאורעות בכל
הפסקתן.

.‡ËeLt‰ ‚‰n‰2˙‡ ÔÈÓÈÏLnL ,Ï‡¯NÈ ÏÎa «ƒ¿»«»¿»ƒ¿»≈∆«¿ƒƒ∆
Œ‚Á ¯Á‡L ˙aLa ÔÈÏÈÁ˙Ó .˙Á‡ ‰La ‰¯Bz‰«»¿»»«««¿ƒƒ¿«»∆«««
‰l‡' - ‰iMa ,'˙ÈL‡¯a' ¯„Òa ÔÈ¯B˜Â ˙Bkq‰«À¿ƒ¿≈∆¿≈ƒ«¿ƒ»≈∆

'˙„ÏBz3'Ì¯·‡ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ' - ˙ÈLÈÏMa ,4, ¿…«¿ƒƒ«…∆∆«¿»

˙‡ ÔÈ¯ÓBbL „Ú ,‰f‰ ¯„q‰ ÏÚ ÔÈÎÏB‰Â ÔÈ‡¯B˜Â¿¿ƒ¿¿ƒ««≈∆«∆«∆¿ƒ∆
‰¯Bz‰ ˙‡ ÌÈÏLnL ÈÓ LÈÂ .˙Bkq‰Œ‚Áa ‰¯Bz‰«»¿««À¿≈ƒ∆«¿ƒ∆«»

ÌÈL LÏLa5.ËeLt ‚‰Ó BÈ‡Â , ¿»»ƒ¿≈ƒ¿»»

ונתקבל.2) ט.3)שנתפשט ו, א.4)בראשית יב, שם,
התלמוד 5) בתקופת כן שנהגו ישראל ארץ לבני הכוונה

כט:). (מגילה

.·˙BÏÏ˜ ÔÈ¯B˜ e‰iL ,Ï‡¯NÈÏ Ì‰Ï Ôwz ‡¯ÊÚ∆¿»ƒ≈»∆¿ƒ¿»≈∆¿ƒ¿»
'‡¯˜iÂ' ¯ÙÒaL6˙¯ˆÚ Ì„˜7‰¯B˙Œ‰LÓaLÂ ,8 ∆¿≈∆«ƒ¿»…∆¬∆∆¿∆¿ƒ¿≈»
‰M‰ŒL‡¯ Ì„˜9ÔÈ‡¯B˜ e‰iL ,ËeLt‰ ‚‰n‰Â . …∆…«»»¿«ƒ¿»«»∆¿¿ƒ

'ÈÈÒ ¯a„Óa'10‰ÚLz ¯Á‡ 'ÔpÁ˙‡Â' ,˙¯ˆÚ Ì„˜ ¿ƒ¿«ƒ«…∆¬∆∆»∆¿««««ƒ¿»
'ÌÈ·v Ìz‡' ,·‡a11˙‡ Âˆ' ,‰M‰ŒL‡¯ Ì„˜ ¿»«∆ƒ»ƒ…∆…«»»«∆

‰ËeLÙ ‰La ÁÒt‰ Ì„˜ 'Ô¯‰‡12LÈ CÎÈÙÏ . «¬……∆«∆«¿»»¿»¿ƒ»≈
ÌÈ¯„Ò ÈL ˙È¯ÁL ÔÈ¯BwL ˙B˙aL13Èk ‰M‡' ÔB‚k , «»∆ƒ«¬ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ»ƒ
'Ú¯ˆn‰ ˙¯Bz ‰È‰z ˙‡Ê'Â 'ÚÈ¯Ê˙14'È˙wÁa Ì‡' , «¿ƒ«¿…ƒ¿∆««¿…»ƒ¿À…«

'ÈÈÒ ¯‰a' ÌÚ15Ô‰· ‡ˆBiÎÂ16eÓÈÏLiL È„k , ƒ¿«ƒ«¿«≈»∆¿≈∆«¿ƒ
‰La17Ô˙BÚa ÌÈ¯„q‰ Ô˙B‡ e‡¯˜ÈÂ ,18. ¿»»¿ƒ¿¿»«¿»ƒ¿»»

ידֿמו).6) כו, (ויקרא "בחוקותי" בסדר התוכחה פרשת היא
וקוראים 7) האילן פירות על נידונים שאז השבועות, חג

לא:). (מגילה וקללותיה" שנה "תכלה לומר: זו, פרשה
טוֿפט).8) כח, (דברים תבוא" "כי מהטעם 9)שבפרשת

מ"ב): פ"א, (ר"ה המשנה כלשון נידון, האדם שאז הנ"ל,
(מגילה, מרון" כבני לפניו עוברים עולם באי כל "בר"ה

להפסיק 10)שם). כדי "בחוקותי", שאחרי הפרשה היא
(שם, לעצרת "בחוקותי" שבסדר הקללות בין בה

שבפרשת 11)ב'תוספות'). הקללות בין בה להפסיק כדי
וכאמור. לראשֿהשנה תבוא" אלא 12)"כי בה שאין

תורת  תהיה "זאת קוראים מעוברת ובשנה חודש. שניםֿעשר
ופסח, פקוד אלו: לקריאות וסימן הפסח. קודם המצורע"
פרשת  קרא פירושו: וזה ותקע. קום וצלי, צום ועצור, מנה
המדברת  במדבר פרשת קרא פסח; תעשה ואח"כ "צו"
צום  העצרת; חג תחוג ואח"כ ופקודיהם, ישראל במנין
תרגום  שהיא ואתחנן, פרשת קרא ואח"כ באב תשעה תענית
ואח"כ  נצבים פרשת קרא ותחנונים; בקשה שפירושה ְֵצלי
עמרם  רב סדר בשם מיימוניות' ('הגהות בראשֿהשנה תקע
מעוברת  לשנה סימן הוסיף תכח סי' או"ח וה'טור' גאון).
ואח"כ  הסגר הטעון מצורע פרשת קראו ופסחו", "סגרו

פסח. מסויימים 13)תעשו סדרים לקרוא וצריך הואיל
אחת. בשנה התורה את להשלים ונוהגים קבועים, בזמנים

וסדר 14) הטמאים בתורת אחד בענין מדברות ששתיהן
במספר15)טהרתם. קטנה היא "בהר" פסוקיה,פרשת

משותפות  וכן "בחוקותי", פרשת לקריאת להצטרף וראויה
ונזכר  וחוזר "בהר" בפרשת הנאמר השמיטה בענין הן
שבתותיה  את הארץ תרצה אז ככתוב: "בחוקותי", בפרשת

לדֿלה). כו, (ויקרא או 16)וגו' ובלק", "חוקת סדר כגון
ומסעי". שמספר 17)"מטות פשוטה בשנה שהרי

התורה  כל לגמור תוכל לא לחמישים, עולה שבתותיה
ששבת  גם ומה וארבעה; חמישים למספר עולים שסדריה
מענין  אלא הרגיל בסדר בה קוראים אין החג בתוך החלה
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כאחד,18)המועדות. ובחוקותי" "בהר סדרי תחבר אם כי
כדרוש. העצרת לפני סיני" "במדבר לקרוא לכוין תוכל

.‚ÔÈ‡¯B˜ ÌL ,˙È¯ÁLa ˙aLa ÔÈ˜ÈÒÙnL ÌB˜Ó»∆«¿ƒƒ¿«»¿«¬ƒ»¿ƒ
ÈLÈÓÁ·e ÈL·e ‰ÁÓa19?„ˆÈk .‰‡a‰ ˙aLÏe ¿ƒ¿»¿≈ƒ«¬ƒƒ¿«»«»»≈«

- '˙ÈL‡¯a' ¯„Òa ˙È¯ÁLa ÔÈ¯B˜ ‰BL‡¯ ˙aL«»ƒ»ƒ¿«¬ƒ¿≈∆¿≈ƒ
B‡ ÌÈ˜eÒÙ ‰¯NÚ ,'Á ˙„ÏBz ‰l‡' ÔÈ¯B˜ ‰ÁÓa¿ƒ¿»ƒ≈∆¿……«¬»»¿ƒ
‰‡a‰ ˙aLÏ ÔÎÂ ,ÈLÈÓÁ·e ÈLa ÔÎÂ ,¯˙BÈ≈¿≈¿≈ƒ«¬ƒƒ¿≈¿«»«»»
„Ú ‡¯B˜Â ,'Á ˙„ÏBz ‰l‡'Ó ÔÈÏÈÁ˙Ó ˙È¯ÁLa¿«¬ƒ«¿ƒƒ≈≈∆¿……«¿≈«

¯„q‰ ÛBÒ20ÔÈ¯ÈËÙÓe .‰M‰ Ïk ÔÈ¯B˜ BÊ C¯c ÏÚÂ , «≈∆¿«∆∆ƒ»«»»«¿ƒƒ
‰¯Bza ‡¯wL ÔÈÚÓ ‡È·pa ˙aLÂ ˙aL ÏÎa21. ¿»«»¿«»«»ƒ≈≈∆»»«»

ה"א).19) (פ"יב, לעיל כמבואר בלבד, עולים לשלשה
ע"ב.20) לא, הוא 21)מגילה "בראשית" בסדר כגון:

השמים  בורא ה' אמר... כה הארץ מפטיר: רוקע ונוטיהם
וכן  בראשית; למעשה המתאים ה) מב, (ישעיה וצאצאיה
הנאמר  הפסוק שם על נד) (בישעיה מפטיר הוא "נח" בסדר
"תשבי" ובספר כולן. וכן ט) (שם, וגו' לי זאת נח מי כי בה:
שלא  ישראל על גזר יון מלך אנטיוכס נאמר: "פטר" שורש
אחת  פרשה לקחו ישראל עשו מה ברבים, בתורה יקראו
אף  ועתה בה. וקראו השבוע לפרשת דומה שענינה מנביאים

בטל. לא הזה המנהג - הגזירה שבטלה

.„BL‡¯‰ - ÌÈL„Á ÈL‡¯·eÌÈ˜eÒÙ ‰LÏL ‡¯B˜ Ô ¿»≈√»ƒ»ƒ≈¿»¿ƒ
'Âˆ' ˙L¯tÓ22ÈLÈÏL ˜eÒt ‡¯B˜Â ¯ÊBÁ ÈM‰Â , ƒ»»««¿«≈ƒ≈¿≈»¿ƒƒ

¯iLiL È„k ,ÂÈ¯Á‡L ÌÈ˜eÒÙ ÈLe ,ÔBL‡¯‰ ‡¯wL∆»»»ƒ¿≈¿ƒ∆«¬»¿≈∆¿«≈
ÌÈ˜eÒÙ ‰LÏL ‰L¯ta23‰LÏL ‡¯B˜ ÈLÈÏM‰Â , «»»»¿»¿ƒ¿«¿ƒƒ≈¿»

ÈÚÈ·¯‰Â ,'˙aM‰ ÌBÈ·e' ÌÚ ÈM‰ ¯iML ÌÈ˜eÒÙ¿ƒ∆ƒ≈«≈ƒƒ¿««»¿»¿ƒƒ
'ÌÎÈL„Á ÈL‡¯·e' ‡¯B˜24L„ÁŒL‡¯ ÏÁ Ì‡Â . ≈¿»≈»¿≈∆¿ƒ»……∆

„Á‡a :˙È¯ÁLa ÌÈ¯ÙÒ ÈL ÔÈ‡ÈˆBÓ ,˙aLa ˙BÈ‰Ïƒ¿¿«»ƒƒ¿≈¿»ƒ¿«¬ƒ»∆»
B· ‡¯B˜ ÈM·e ,˙aL d˙B‡ ¯„Ò Ba ÔÈ¯B˜ƒ≈∆»«»«≈ƒ≈

ÌÈÏLn‰25‡¯B˜ ¯ÈËÙn‰Â ,'ÌÎÈL„Á ÈL‡¯·e'26 ««¿ƒ¿»≈»¿≈∆¿««¿ƒ≈
L„Á ÈcÓ ‰È‰Â' ÔÈ¯ÈËÙÓe ,L„ÁŒL‡¯ ÔÈÚƒ¿«……∆«¿ƒƒ¿»»ƒ≈…∆

'BL„Áa27,˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ·‡ L„ÁŒL‡¯Â . ¿»¿¿……∆»∆»ƒ¿¿«»
'ÈLÙ ‰‡N ÌÎÈ„ÚBÓe ÌÎÈL„Á' ÔÈ¯ÈËÙÓ28. «¿ƒƒ»¿≈∆¬≈∆»¿»«¿ƒ

ÔÈ¯ÈËÙÓ ,˙aLa „Á‡a ˙BÈ‰Ï ÏÁL L„ÁŒL‡¯Â¿……∆∆»ƒ¿¿∆»¿«»«¿ƒƒ
'L„Á ¯ÁÓ Ô˙B‰È BÏ ¯Ó‡iÂ' ÂÈÙlL ˙aLa29. ¿«»∆¿»»«…∆¿»»»»…∆

כח).22) (במדבר לחמי קרבני את ישראל... בני את צו
משיירים 23) שאין ג') הלכה י"ב, (פרק לעיל נתבאר וכבר

פסוקים. משלשה פחות יש 24)בפרשה זו שפרשה ואע"פ
השלישי  שיקרא אומרים אנו אין פסוקים, חמשה בה
פסוק  עוד ויוסיף פסוקים, שני המכילה השבת" מ"וביום
ולא  כרגיל לקרוא השני יוכל ואז חדשיכם" מ"ובראשי
אין  הוא: כלל כי - הראשון שקרא מה על לחזור יצטרך
יצטרך  לפיכך פסוקים, משלשה פחות בפרשה מתחילין
וישייר  פסוקים שלשה חדשיכם" מ"ובראשי לקרוא השלישי
משיירים  "אין אמרנו: וכבר בלבד; פסוקים שני ממנה

כא:). (מגילה פסוקים" משלשה פחות שם,25)בפרשה
הקרואים. מנין את המשלים השביעי העולה ע"ב. כט,

ולדעת 26) (כסףֿמשנה). המשלים שקרא מה וקורא חוזר

בדברי  הכוונה סח, הרמב"ם" ב"לשונות ח"א הרדב"ז
שהרי  מפטיר, להיות רוצה אם - המשלים" בו "קורא רבינו:
ואמר: שחזר וזה הי"ז) פ"יב, (לעיל מהמנין עולה המפטיר
יהיה, שלא בין משלים שיהיה בין לומר - קורא" "והמפטיר

„ÈÓ˙ לקרוא נוהגים ואנו ראשֿחודש. בענין קורא המפטיר
המפטיר  קורא השני ובספר שבת, של בסדר קרואים שבעה
הפרשה  סוף עד חדשיכם" ו"בראשי השבת", מ"וביום

תכה). סי' ההפטרה,27)('טור' של האחרון הפסוק הוא
אֿכד). סו, (ישעיה כסאי" השמים ה' אמר ב"כה המתחילה

"השמים 28) מפטירים: אלא כן, נוהגים לא ואנו יד. א, שם,
מיימוניות'). ('הגהות ע"א.29)כסאי" לא, מגילה

.‰·BË ¯·„a Á˙Bt ,‰¯Bza ˙B¯˜Ï ‰ÏBÚ‰ Ïk»»∆ƒ¿«»≈«¿»»
·BË ¯·„a ÌiÒÓe30‡¯B˜ ,'eÈÊ‡‰' ˙L¯t Ï·‡ . ¿«≈¿»»¬»»»««¬ƒ≈

¯ÎÊ'Ó ÏÈÁ˙Ó ÈM‰Â ,'ÌÏBÚ ˙BÓÈ ¯ÎÊ' „Ú ÔBL‡¯‰»ƒ«¿…¿»¿«≈ƒ«¿ƒƒ¿…
'e‰·Èk¯È'Ó ÈLÈÏM‰Â ,'e‰·Èk¯È' „Ú 'ÌÏBÚ ˙BÓÈ¿»««¿ƒ≈¿«¿ƒƒƒ«¿ƒ≈
'ı‡iÂ '‰ ‡¯iÂ' ÔÓ ÈÚÈ·¯‰Â ,'ı‡iÂ '‰ ‡¯iÂ' „Ú«««¿«ƒ¿»¿»¿ƒƒƒ««¿«ƒ¿»
‡N‡ Èk' „Ú 'eÓÎÁ eÏ' ÔÓ ÈLÈÓÁ‰Â ,'eÓÎÁ eÏ' „Ú«»¿¿«¬ƒƒƒ»¿«ƒ∆»
'È„È ÌÈÓL Ï‡ ‡N‡ Èk'Ó ÈMM‰Â ,'È„È ÌÈÓL Ï‡∆»«ƒ»ƒ¿«ƒƒƒƒ∆»∆»«ƒ»ƒ

‰¯ÈM‰ ÛBÒ „Ú31el‡ ˙BÈÚa da ÔÈ˜ÒBÙ ‰nÏÂ ;32? ««ƒ»¿»»¿ƒ»¿ƒ¿»≈
.‰·eL˙a ÌÚ‰ e¯ÊÁiL È„k ,‰ÁÎBz Ô‰L ÈtÓƒ¿≈∆≈≈»¿≈∆««¿»»ƒ¿»

שעשה 30) במי יסיים לא וכן ה"ז). (פ"ג, שם, ירושלמי
המשנה  פירוש ע"פ סק"ד, קלח סי' אברהם' ('מגן רע מעשה

מ"ח). פ"ד, ידים וכן 31)לרבינו, פ"ד; מגילה הרי"ף ע"פ
וסימן  תכח). סימן (או"ח ב'טור' מובאת גאון פלטוי רב דעת

לא.). השנה (ראש ל"ך הזי"ו אלו שתחילתם 32)קריאות
קשים. דברים וסופם

.Â‰¯Bz‰ ÛBÒaL ÌÈ˜eÒÙ ‰BÓL33˙B¯˜Ï ¯zÓ , ¿»¿ƒ∆¿«»À»ƒ¿
‰¯NÚÓ ˙BÁÙa ˙Òk‰Œ˙È·a Ì˙B‡34ÈtŒÏÚŒÛ‡ ; »¿≈«¿∆∆¿»≈¬»»««ƒ

Ì¯Ó‡ ‰¯e·b‰ ÈtÓ ‰LÓe ‡È‰ ‰¯Bz Ïk‰L35- ∆«…»ƒ∆ƒƒ«¿»¬»»
,epzL È¯‰ ,‰LÓ ˙˙ÈÓ ¯Á‡ Ì‰L ÔÚÓLÓe ÏÈ‡B‰ƒ«¿»»∆≈««ƒ«∆¬≈ƒ¿«

.Ô˙B‡ ˙B¯˜Ï „ÈÁÈÏ ¯zÓ CÎÈÙÏe¿ƒ»À»¿»ƒƒ¿»

לד,33) (דברים ה' עבד משה שם וימת בפסוק: המתחילים
הכנסת"34)ה). בבית אותם קורא "יחיד ע"א: ל, מנחות

בביהכ"נ  לקרותם שיכולים לומר שהכוונה רבינו ומפרש -
והראב"ד  עשרה, שם כשאין אפילו וסוף תחילת בברכה

" התלמוד: דברי את ומפרש רבינו על ˜Â¯‡חולק „ÈÁÈ
להזמין  בהם הפסקה ואין קוראם אחד שאדם לומר: אותם"
(מגילה  ה'ירושלמי' דברי על ומסתמך לקרות, אחר עולה

שם). (מנחות, רש"י פירש וכן ה"ז). שם:35)פ"ג,
בדמע". כותב ומשה אומר "הקב"ה

.ÊÌÈ‰k ˙¯B˙aL ˙BÏÏ˜36‡l‡ ,Ô‰a ÔÈ˜ÈÒÙÓ ÔÈ‡ ¿»∆¿«…¬ƒ≈«¿ƒƒ»∆∆»
Ô˙B‡ ‡¯B˜ „Á‡37,Ì‰ÈÙlL ˜eÒÙa ÏÈÁ˙Ó - ∆»≈»«¿ƒ¿»∆ƒ¿≈∆

Ì‰È¯Á‡ ÏL ˜eÒÙa ÌiÒÓe38Œ‰LÓaL ˙BÏÏ˜e . ¿«≈¿»∆«¬≈∆¿»∆¿ƒ¿≈
˜ÒBt ,Ô‰a ˜ÒÙÏ ‰ˆ¯ Ì‡ - ‰¯B˙39e‚‰ ¯·Îe ; »ƒ»»ƒ¿…»∆≈¿»»¬

.Ô˙B‡ ‡¯B˜ „Á‡ ‡l‡ ,Ô‰a ˜ÒÙÏ ‡lL ÌÚ‰»»∆…ƒ¿…»∆∆»∆»≈»

ידֿמד.36) כו, (משלי 37)ויקרא שנאמר ע"ב. לא, מגילה
עצמו  מראה בהן והמפסיק תמאס, אל בני ה' מוסר יא): ג,
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אמרו: ה"ז) פ"ג, (מגילה וב'ירושלמי' לקרותן, לו שקשה
מתברך". ואני מתקללים בני שיהו בדין "אינו הקב"ה: אמר

ופסוק 38) הפורענות, על ברכה אומרים אין כי שם. מגילה,
בפרשה  ומשיירים מתחילים אין שהרי דוקא, לאו אחד
אחריהם  פסוקים שלשה קורא אלא פסוקים, משלשה פחות
שם). ('תוספות', לפניהן וכן הפרשה, נגמרת שבהם

(39- הראשונות לאחרונות? ראשונות בין ומה שם. מגילה,
להקב"ה  שליח נעשה כלומר: אמרן, הגבורה מפי משה
פני  ונתתי בהן: נאמר שהרי נאמרו, רבים ובלשון לאמרן,
...ÌÎÈ¯Ú ˙‡ È˙˙Â ...·¯Á ÌÎÈÏÚ È˙‡·‰Â ...ÌÎ·
כלומר: הקודש), (ברוח אמרן עצמן מפי משה - והאחרונות
ובלשון  וכך כך עליכם יקפיד הוא ה' מצוות על תעברו אם
קשה  תוכחתן אין ולפיכך ה'... יתן ה'... יככה יחיד:

כבראשונות.

.ÁÌÈ¯etk‰ŒÌBÈÏe ˙B„ÚBnÏ ÔÈ˜ÈÒÙÓ40ÔÈ‡¯B˜Â «¿ƒƒ«¬¿«ƒƒ¿¿ƒ
Ì‰Ï Ôwz ‰LÓe .˙aL ¯„Òa ‡Ï ,„ÚBn‰ ÔÈÚa¿ƒ¿««≈…¿≈∆«»∆ƒ≈»∆

BÈÚ „ÚBÓ ÏÎa ÔÈ‡¯B˜ e‰iL ,Ï‡¯NÈÏ41ÔÈÏ‡BLÂ , ¿ƒ¿»≈∆¿¿ƒ¿»≈ƒ¿»¿¬ƒ
„ÚBÓe „ÚBÓ ÏÎa ÌBÈ ÏL BÈÚa ÔÈL¯B„Â42‰Óe . ¿¿ƒ¿ƒ¿»∆¿»≈≈«

˙¯B˙aL ˙B„ÚBÓ ˙L¯Ùa - ÁÒta ?ÔÈ¯B˜ Ô‰≈ƒ«∆«¿»»«¬∆¿«
ÌÈ‰k43eÎLÓ' ÔBL‡¯ ÌBÈa ˙B¯˜Ï ÌÚ‰ e‚‰ ¯·Îe . …¬ƒ¿»»¬»»ƒ¿¿ƒƒ¿

'ÌÎÏ eÁ˜e44ÏbÏb ÁÒÙa ÔÈ¯ÈËÙÓe ,45·BËŒÌBÈ·e , ¿»∆«¿ƒƒ¿∆«ƒ¿»¿
ÈL46'·NÎ B‡ ¯BL' -47ÁÒÙa ÔÈ¯ÈËÙÓe , ≈ƒ∆∆«¿ƒƒ¿∆«

e‰iL‡È48'¯BÎa ÏÎ ÈÏ Lc˜' - ÈLÈÏMa ,49ÈÚÈ·¯a , …ƒ»«¿ƒƒ«∆ƒ»¿»¿ƒƒ
'‰ÂÏz ÛÒk Ì‡' -50'EÏ ÏÒt' - ÈLÈÓÁa ,51ÈMMa , ƒ∆∆«¿∆«¬ƒƒ¿»¿«ƒƒ

'B„ÚBÓa ÁÒt‰ ˙‡ Ï‡¯NÈ È· eNÚÈÂ' -52ŒÌBÈa , ¿«¬¿≈ƒ¿»≈∆«»«¿¬¿
‰¯ÈM‰ ÛBÒ „Ú 'ÁlLa È‰ÈÂ' - ÔB¯Á‡ ·BË53„Ú , «¬«¿ƒ¿««««ƒ»«

'„Âc ¯a„ÈÂ' ÔÈ¯ÈËÙÓe ,'E‡Ù¯ '‰ È‡ Èk'54, ƒ¬ƒ…¿∆«¿ƒƒ«¿«≈»ƒ
'¯BÎa‰ Ïk' - ÈÈÓM·e55'ÌBi‰ „BÚ' ÔÈ¯ÈËÙÓe ,56. «¿ƒƒ»«¿«¿ƒƒ«

נקרא:40) הכיפורים שיום מפני ד. משנה פ"ג, מגילה
כשבת, במלאכה ואסור לב) כג, (ויקרא שבתון" "שבת
ויום  הואיל וכן שבת, מסדרי בו נפסיק שלא אומר הייתי
בשחרית  בו שקוראים המועדות משאר שונה הכיפורים

‰ÁÓ·Â,השבת בסדר יקראו שבשחרית אומר הייתי ,
טוב', יום ('תוספות הכיפורים יום מענין יקראו ובמנחה

מד):41)שם). כג, (ויקרא שנאמר מ"ו. פ"ג, מגילה
המצוות  כל וכי ישראל. בני אל ה' מועדי את משה וידבר
לקרוא  להם שתיקן מלמד אלא לישראל? משה אמרן לא

מענינו. מועד הנזכר:42)בכל הפסוק מן ע"א. לב, מגילה
בזמנו  מועד כל הלכות עמהם מדבר משה שהיה "מלמד

שם). (רש"י, ותורותיו האלהים חוקי ויקרא 43)להודיעם
אֿמד. כאֿנא.44)כג, יב, שם,45)שמות ב; ה, יהושע

א. ימיםֿטובים,46)ו, שני שם שיש כאן, מדובר בגולה
קריאת  אצלנו שאין אלא הזה הסדר ככל קוראים אנו ובארץ

חול. הוא שהרי כלל, השמיני כוֿלג;47)יום כב, ויקרא
אֿמד. אֿכה.48)כג, כג, יג,49)מלכיםֿב שמות

אֿיט.50)אֿטז. כג, כדֿל; כב, לד,51)שם, שם,
ידובר 52)אֿכו. האלה הפרשיות ובכל אֿיד. ט, במדבר

בתורה. כתיבתן כסדר קריאתן וסדר הפסח, חג על
של 53) שבשביעי לפי כז. פסוק טו פרק עד יז יג, שמות

ממצרים. בצאתם הים על שירה אבותינו אמרו פסח
מיציאת 54) בה ומדובר שירה הוא שגם אֿנא, יח, תהלים

ויפיצם, חציו וישלח - באפו עשן עלה ככתוב: מצרים,
לא.). מגילה (רש"י, במצרים ה' למכות המכוונים

בענין 55) בו שמדובר אֿיז, טז, פרק עד יט טו, דברים
"בכספא  "קדש "תורא "משך אלו: קריאות וסימן המועדות.

[שם]. "בוכרא "שלח "במדברא לב 56)"פסל י, ישעיה
פסח, בליל שהיתה סנחריב במפלת המדבר יב פרק סוף עד
שמיני  יום חל ואם שם). (מגילה, העתידה גאולתנו ועל
עד  כב) יד, (דברים תעשר" מ"עשר מתחילים בשבת, להיות
העולים  קרואים לשבעה להספיק כדי "ראה" פרשת סוף
בשמיני  וכן העצרת, של שני ביו"ט וכן בשבת, לתורה
('הגהות  יב ה"ט בסמוך ראה בשבת, שחל העצרת
ישתנה, לא זו בהלכה כאן האמור הסדר וכל מיימוניות').
אנו  אז חמישי, ביום להיות הפסח כשחל אלאֿאםֿכן
לי  "קדש קוראים א' וביום השבת, ביום לך" "פסל קוראים
מועד  של בחולו להיות שחלה שבת הוא כלל כי בכור" כל
כמבואר  לך" "פסל בה קוראים בסוכות בין בפסח בין
(שמות  אלי" אומר אתה מ"ראה ומתחילים ה"טז. בסמוך
זו  בקריאה שיש ומפני הקרואים, ז' לכל לספק כדי יב) לג,
יום  שהיא בשבת אותה קוראים וחוה"מ, ורגלים שבת מענין

שם). וברש"י לא. (מגילה להתפלל הבא ציבור אסיפת

.Ë'˙BÚe·L ‰Ú·L'a ÔÈ¯B˜ ˙¯ˆÚa57‚‰Óe . »¬∆∆ƒ¿ƒ¿»»ƒ¿»
L„Áa' ÔBL‡¯‰ ·BËŒÌBÈa ÌÈ¯BwL ,ËeLt»∆ƒ¿»ƒ«…∆

'ÈLÈÏM‰58‰·k¯na ÔÈ¯ÈËÙÓe ,59ÈM·e ,60ÔÈ¯B˜ «¿ƒƒ«¿ƒƒ«∆¿»»«≈ƒƒ
˜ew·Áa ÔÈ¯ÈËÙÓe ,'¯BÎa‰ Ïk' ˙B„ÚBÓ ˙L¯Ùa61. ¿»»«¬»«¿«¿ƒƒ«¬«

ט.57) טז, לפי 58)דברים כ', פרק סוף עד א' יט, שמות
ופרשה  לישראל, תורה ניתנה בסיון ששה שהוא הזה שביום

תורה. במתן מדברת על 59)זו א', פרק ביחזקאל האמורה
מרכבתו. בהוד סיני הר על הקב"ה שירד בגולה 60)שם

ימיםֿטובים. שני במתן 61)שעושים המדבר ג', פרק
פארן" מהר וקדוש יבוא מתימן "אלוה בו: שכתוב תורה

תורה. מתן בענין ב:): (ע"ז דרשוהו ורבותינו וכו'

.È„Á‡a ÈÚÈ·M‰ L„Áa' ÔÈ¯B˜ ‰M‰ŒL‡¯a¿…«»»ƒ«…∆«¿ƒƒ¿∆»
'L„ÁÏ62ÈÈÂ' ÔBL‡¯ ÌBÈa ÔÈ¯BwL ,ËeLt ‚‰Óe . «…∆ƒ¿»»∆ƒ¿ƒ«»

'‰¯N ˙‡ „˜t63ÔÓ „Á‡ LÈ‡ È‰ÈÂ' ÔÈ¯ÈËÙÓe , »«∆»»«¿ƒƒ«¿ƒƒ∆»ƒ
'ÌÈ˙Ó¯‰64˙‡ ‰q ÌÈ‰Ï‡‰Â' ÔÈ¯B˜ ÈM·e , »»»«ƒ«≈ƒƒ¿»¡…ƒƒ»∆

'Ì‰¯·‡65'ÌÈ¯Ù‡ ÈÏ ¯ÈwÈ Ô·‰' ÔÈ¯ÈËÙÓe ,66. «¿»»«¿ƒƒ¬≈«ƒƒ∆¿«ƒ

א.62) כט, א.63)במדבר כא, שמואלֿא,64)בראשית
יא.). (ר"ה וחנה שרה נפקדו בראשֿהשנה כי א.

עקידת 65) ענין להזכיר כדי הפרק סוף עד כב, בראשית
עוד...66)יצחק. אזכרנו "זכור בו: שנאמר יט. לא, ירמיה

טובה, של "זכרונות" בו להזכיר היום וחובת ארחמנו" רחם
לב:). השנה בראש (כמבואר

.‡È'˙BÓ È¯Á‡' ÔÈ¯B˜ ˙È¯ÁLa ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈa67, ¿«ƒƒ¿«¬ƒƒ«¬≈
'‡NÂ Ì¯ ¯Ó‡ ‰k' ÔÈ¯ÈËÙÓe68ÔÈ¯B˜ ‰ÁÓa , «¿ƒƒ…»«»¿ƒ»¿ƒ¿»ƒ

'˙BÓ È¯Á‡'aL ˙BÈ¯Úa69ÈÓ Ïk ÌÏkÈÂ ¯kÊiL È„k , »¬»∆¿«¬≈¿≈∆ƒ¿…¿ƒ»≈»ƒ
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‰·eL˙a ¯ÊÁÈÂ Ô‰Ó ˙Á‡a ÏLÎpL70ÈLÈÏM‰Â , ∆ƒ¿«¿««≈∆¿«¬…ƒ¿»¿«¿ƒƒ
‰BÈa ¯ÈËÙÓe ‰¯Bz· ‡¯B˜71. ≈«»«¿ƒ¿»

הכיפורים.67) יום בעבודת המדבר טז, פרק ויקרא
התשובה 68) בענין המדבר נה, פרק סוף עד טו נז, ישעיה

וגו'. אבחרהו" צום זה "הלא ו' פסוק שם ככתוב והתענית,
יח.69) פרק ב"אוצר 70)ויקרא (מובאת הגאונים. תשובת

רב"ז). אות למגילה ומדובר 71)הגאונים" יונה, ספר כל
תשובתם  הקב"ה ושקיבל נינוה, אנשי תשובת בענין בו
להם  לעשות דבר אשר הרעה על האלהים וינחם ככתוב:

י). ג, (שם, עשה ולא

.·ÈÔÈ¯B˜ ,ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈLa ,˙BkÒa¿Àƒ¿≈»ƒƒ»ƒƒƒ
,'B‚Â 'ÊÚ B‡ ·NÎ B‡ ¯BL' ‡È‰L ,˙B„ÚBn‰ ˙L¯Ùa¿»»««¬∆ƒ∆∆≈¿

'ÈÈÏ ‡a ÌBÈ ‰p‰' ÔBL‡¯ ÌBÈa ÔÈ¯ÈËÙÓe72ÌBÈ·e , «¿ƒƒ¿ƒƒ≈»«»¿
'‰ÓÏL CÏn‰ Ï‡ eÏ‰wiÂ' - ÈL73·BËŒÌBÈ·e , ≈ƒ«ƒ»¬∆«∆∆¿……¿

ÔB¯Á‡74˙BlÎk È‰ÈÂ' ÔÈ¯ÈËÙÓe ,'¯BÎa‰ Ïk' ÔÈ¯B˜ «¬ƒ»«¿«¿ƒƒ«¿ƒ¿«
'‰ÓÏL75'‰Î¯a‰ ˙‡ÊÂ' ÔÈ¯B˜ ¯ÁÓÏe ,76ÔÈ¯ÈËÙÓe , ¿……¿»»ƒ¿…«¿»»«¿ƒƒ

'‰ÓÏL „ÓÚiÂ'77È¯Á‡ È‰ÈÂ' ÔÈ¯ÈËÙnL ÈÓ LÈÂ , ««¬…¿……¿≈ƒ∆«¿ƒƒ«¿ƒ«¬≈
˙BÓ78˙Ba¯˜a ÔÈ¯B˜ ‚Á‰ ˙BÓÈ ¯‡L·e .'‰LÓ∆ƒ¿»¿∆»ƒ¿»¿¿

‚Á‰79. ∆»

הסוכות,72) חג על בו ומדובר הפרק. סוף עד יד, זכריה
(שם, הסוכות חג את ולחוג בשנה... שנה מדי ועלו ככתוב:

היתה 73)טז). אסיפה שאותה לפי בֿכב. ח, מלכיםֿא,
הסוכות. העצרת.74)בחג שמיני חג מלכיםֿא 75)הוא

שם: ונאמר נדֿסו. ‰˘ÈÈÓח, ÌÂÈ· ויברכו העם את שלח
המלך. בו 76)את חותמים המועדות, כל סוף שהוא לפי

פ"ג). למגילה (ר"ן ישראל את שבירך רבינו משה בברכת
ביום 77) - שלמה בתפילת המדבר כבֿנג. ח, מלכיםֿא

הדברים  אלה וכל וקיומו. העם לשלום - העצרת שמיני
ע"א. לא, דף מגילה במס' דעת 78)מקורם א. פרק יהושע

או"ח  ה'טור' ולדעת (שם). ב'תוספות' מובאת גאון האי רב
שחתמנו  לפי והטעם: ב'ירושלמי'. מקורו תרסט, סי'
הקב"ה  שציוה במה מפטירים רבינו, משה של בפטירתו
נוהגים  ואנו פ"ג). שם (ר"ן תלמידו ליהושע פטירתו לאחר
"וזאת  בראשון וקוראים תורה, ספרי שלשה להוציא
"אשר  עד ברא" "בראשית ובשני התורה; סוף עד הברכה"
פתחון  יהא שלא כדי ג), ב, (בראשית לעשות" אלהים ברא
רוצים  ואינם התורה את סיימו כבר ולומר: לקטרג לשטן פה
כמבואר  הקרבנות", ב"סדר קוראים ובשלישי עוד. לקרותה
לחג: האחרון זה, ליוםֿטוב וקוראים יד. הל' בסמוך
לכבוד  סעודה ועושים בו ששמחים לפי תורה", "שמחת
על  א, פרק רבה" ב"קהלת המדרש ע"פ התורה סיום
"מכאן  טו) ג, (מלכיםֿא עבדיו לכל משתה ויעש הפסוק:
תרסט). סי' או"ח (שו"ע תורה של לגמרה סעודה שעושים

יזֿלד).79) כט, (במדבר פנחס בפרשת האמורים

.‚ÈÈzL ‡¯B˜ „ÚBÓ ÏL BlÁÓ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa ?„ˆÈk≈«¿»»≈À∆≈≈¿≈
˙BiL¯Ù80,„ÚBÓ ÏL BlÁ ‡e‰L ,ÈLÈÏM‰ ÌBia . »»ƒ««¿ƒƒ∆À∆≈

'ÈM‰ ÌBi·e' Ô‰k‰ ‡¯B˜81ÌBi·e' ‡¯B˜ ÈÂÏÂ , ≈«…≈««≈ƒ¿≈ƒ≈«
'ÈLÈÏM‰82ÈÚÈ·¯‰Â ,ÈLÈÏM‰ ÌBia ‡¯B˜ Ï‡¯NÈÂ , «¿ƒƒ¿ƒ¿»≈≈««¿ƒƒ¿»¿ƒƒ

ÈLÈÏM‰ ÌBi·e ÈM‰ ÌBia ‡¯B˜Â ¯ÊBÁ83ÌBia ÔÎÂ . ≈¿≈««≈ƒ««¿ƒƒ¿≈«
ÌBi·e' ÔÈ¯B˜ ,„ÚBÓ ÏL BlÁ ÏL ÈL ‡e‰L ,ÈÚÈ·¯‰»¿ƒƒ∆≈ƒ∆À∆≈ƒ«
ÌBÈ ÏÎa BÊ C¯c ÏÚÂ ,'ÈÚÈ·¯‰ ÌBi·e' ,'ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ«»¿ƒƒ¿«∆∆¿»

.ÌBÈÂ»

היום 80) בקביעות מסופקים שהיו ידובר, לארץ בחוץ
שני  עושים היו כן על אשר ראשֿחודש, של המדוייק
חולֿהמועד  שהוא השלישי ביום ולפיכך מספק, ימיםֿטובים
בתשרי  ט"ו שיום יתכן כי לחג, שני רק זה שמא מסופקים הם
גם  ויתכן השני, ביוםֿטוב חל הסוכות חג התחלת שהוא
כבר  הוא זה ויום הראשון ביוםֿטוב חל בתשרי שט"ו
בסוף  בסמוך ראה - ישראל ארץ למנהג ובנוגע לחג. השלישי

הוא.81)ההלכה. שני שמא כי ע"א. נה, כי 82)סוכה
הוא. לחג שלישי שהרי 83)שמא - היום לכבוד בא שהוא

לקרוא  חשוב הוא ולפיכך - שלשה רק קוראים חול יום בכל
אלא  קוראים אנו אין עצמו, שני ביו"ט אבל היום. ספיקי את

"¯˘Ú ‰˘ÓÁ·Â אין שני, ספק הוא שגם אע"פ בלבד, יום"
יבואו  שלא כדי השני" "וביום בו לקרוא בו מזלזלים אנו
להעיר  ויש פ"ג). למגילה (ר"ן שני יו"ט בקדושת להקל
וביום  קורא "וישראל כתוב: ושוינצינו, רומי דפוס שבנוסח

ÈÚÈ·¯‰ משובשת שגירסא סובר הכסףֿמשנה מרן אבל ."
חולֿהמועד  בהתחלת לקרוא לנו מה כי עמו ונימוקו היא,
הוא  כך ומשום כלל, היום מספיקי שאינו הרביעי" "וביום
למגילה  ברי"ף כתוב כך ואמנם שבספר, גירסתנו את מאשר
"ספיקא  שם שאין ישראל ובארץ הגאונים. דעת עלֿפי פ"ג
ביום  כי בלבד, היום קרבן אלא יום בכל קוראים אין דיומא"
השני" "וביום כהן קורא לחולֿהמועד ראשון שהוא לחג שני
עצמה  פרשה אותה וקוראים חוזרים אחריו העולים והשלשה

א'). סעיף תרסג סי' או"ח (שו"ע

.„ÈÌÈ¯etk‰ŒÌBÈa ÔÎÂ ,ÌÈ·BË ÌÈÓiÓ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa¿»»ƒ»ƒƒ¿≈¿«ƒƒ
ÌÈ¯ÙÒ ÈL ÔÈ‡ÈˆBÓ ,ÁÒt‰ ÈÓÈ ˙Ú·L·e¿ƒ¿«¿≈«∆«ƒƒ¿≈¿»ƒ

˙È¯ÁLa84˙BÈÚ‰ el‡ B· ‡¯B˜ - ÔBL‡¯‰ : ¿«¬ƒ»ƒ≈≈»ƒ¿»
‰ B˙B‡ Ôa¯˜ B· ‡¯B˜ - ÈM‰Â ,e¯Ó‡L¯eÓ‡‰ ÌBi ∆»«¿¿«≈ƒ≈»¿««»»

ÌÈ„e˜t‰ LnÁa85Ôa¯w‰ ÔÈÚ ‡¯Bw‰Â ,‰¯Bza86 ¿À««¿ƒ«»¿«≈ƒ¿««»¿»
.‡È·pa ¯ÈËÙÓ ‡e‰«¿ƒ«»ƒ

קוראים 84) אנו סוכות חולֿהמועד שבימי שהזכיר לפי
ואף  ימיםֿטובים שבכל משמיענו הוא החג, בקרבנות
על  נוסף היום בקרבנות קוראים אנו פסח בחולֿהמועד
הכיפורים  יום ותפס לעיל, שהזכיר היום בענין הקריאה

בעלמא. לדוגמא המתחיל 85)ופסח "במדבר" חומש הוא
כחֿכט. פרקים פנחס בפרשת ופקודיהם, ישראל בני במנין
אינו  המועדים, בכל היום בקרבנות קוראים שאנו זה ודבר
ונזכר  הגאונים מימי בידינו מקובל אלא בתלמוד מפורש
סומכים  ויש מיימוניות'). ('הגהות גאון עמרם רב בסדר
"אמר  לא:) (מגילה התלמוד דברי עם בקשר זה מנהג
חסֿושלום  שמא עולם! של רבונו הקב"ה: לפני אברהם
וכדור  המבול כדור להם עושה ואתה לפניך, חוטאים ישראל
זמן  כל - קרבנות סדר להם תיקנתי כבר לו: אמר הפלגה...
לפני  מקריבים כאילו עליהם אני מעלה בהם, שקוראים
קוראים  אנו אין ובשבת עוונותיהם". כל על אני ומוחל קרבן
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בתורה  תופס שבת של מוסף קרבן אין כי הקרבנות, בסדר
לקרוא  ואין טֿי) כח, במדבר (ראה בלבד פסוקים שני אלא
של  מוסף קרבן שאין ועוד פסוקים, משלשה פחות בתורה

בא בו Âˆ¯Ï˙אאל ÙÎÏ¯שבת נאמר לא שהרי בלבד,
של  הטעם בו אין לפיכך החג, קרבנות כבשאר "לכפר"
הוא  פ"ג). למגילה (ר"ן הנ"ל שבאגדה עוונות" "מחילת

שבת "תכנת לשבת: מוסף בתפילת אומרים ¯ˆÈ˙שאנו
ימיםֿטובים  שבשאר קרבנותיה? רצית "למה קרבנותיה"

- הקרבנות באיםËÁ‡˙באים כולם - ובשבת ,˙ÂÏÂÚ"
רפג). סי' או"ח נגמרת.86)('טור' הקריאה שבו

.ÂË‰LÏL B‡ ÌÈ¯ÙÒ ÈL ÔÈ‡ÈˆBnL ÌBÈ ÏÎ·e87, ¿»∆ƒƒ¿≈¿»ƒ¿»
‰Ê ¯Á‡ ‰Ê e‡ÈˆB‰ Ì‡88,ÔBL‡¯‰ ˙‡ ¯ÈÊÁnLk - ƒƒ∆««∆¿∆«¬ƒ∆»ƒ

LÈc˜ ¯ÓB‡89ÔB¯Á‡‰ ˙‡ ¯ÈÊÁnLÎe ,ÈM‰ ‡ÈˆBÓe ≈«ƒƒ«≈ƒ¿∆«¬ƒ∆»«¬
LÈc˜ ¯ÓB‡90e¯Ó‡ ¯·Îe .91ËeLt‰ ‚‰n‰L , ≈«ƒ¿»»«¿∆«ƒ¿»«»

ÌÏBÚÏ ÌÈÏLn‰ ‡¯BwL ¯Á‡ LÈc˜ ¯ÓBÏ92Œ¯Á‡Â , ««ƒ««∆≈««¿ƒ¿»¿««
.‡È·pa ÔÈ¯ÈËÙÓ Ck»«¿ƒƒ«»ƒ

כ"ג.87) הלכה בסמוך כמנהגנו 88)ראה שלא כלומר,
אחת. בבת כולם את מוציאים שאנו קראו 89)היום שבו

קדיש. עליו לומר הוא וחשוב היום, סדר כי 90)וגמרו
קדיש. לומר ראוי סופי, באופן הקריאה גמר אחרי

ה"כ).91) (פ"יב, מוציאים 92)לעיל שאין ביום אפילו
ספר. באותו לקרוא המפטיר עתיד שעדיין אחד, ספר אלא
בספר  לקרוא וגמרו נפרדים, ספרים שני כשמוציאים כלֿשכן
עליו  לומר שצריך - בו לקרוא עתיד המפטיר ואין הראשון
(כסףֿמשנה). כאחד הספרים שני כשיוציאו אפילו קדיש,
כשקוראים  בין המפטיר קריאת לפני קדיש לומר נוהגים ואנו
אומרים  אנו ואין ספרים, בשלשה כשקוראים בין אחד בספר

ס"ד). רפב סי' או"ח (רמ"א בלבד אחד קדיש אלא

.ÊËÔÈa - „ÚBÓ ÏL BlÁa ˙BÈ‰Ï ‰ÏÁL ˙aL«»∆»»ƒ¿¿À∆≈≈
‰z‡ ‰‡¯' ˙aL d˙B‡a ÔÈ¯B˜ - ˙BkÒa ÔÈa ,ÁÒÙa¿∆«≈¿Àƒ¿»«»¿≈«»

'ÈÏ‡ ¯Ó‡93˙BL·È‰ ˙BÓˆÚ‰ - ÁÒta ÔÈ¯ÈËÙÓe ,94, …≈≈««¿ƒƒ«∆«»¬»«¿≈
‚Á‰ CB˙a ‰ÏÁ Ì‡Â95'‚B‚ ‡a ÌBÈa' -96. ¿ƒ»»¿∆»¿…

(ה"ח).93) לעיל לז.94)נתבאר חג 95)יחזקאל זה
(או"ח 96)הסוכות. ה'טור' וכתב טז. לט, - יח, לח, שם,

תחיית  כי חכמים מפי שמעתי גאון: האי רב שאמר תצ) סי'
- בתשרי ומגוג גוג ונצחון בניסן, להיות עתידה המתים

הזה. כסדר מפטירים אנו לפיכך

.ÊÈÌÈ‰k ˙k¯aÓ ÔÈ¯B˜ ÔBL‡¯ ÌBÈa - ‰kÁa97„Ú «¬À»¿ƒƒƒƒ¿«…¬ƒ«
ÔBL‡¯‰ ÌBia ·È¯˜n‰ Ôa¯˜ ÛBÒ98ÈM‰ ÌBi·e , »¿«««¿ƒ«»ƒ««≈ƒ

¯˜ ÔÈ¯B˜ÈMa ·È¯˜‰L ‡ÈN Ôa99ÌBÈ „Ú ÔÎÂ , ƒ»¿«»ƒ∆ƒ¿ƒ«≈ƒ¿≈«
„Ú ,˙Ba¯w‰ ÛBÒ „Ú ÔÈ¯B˜ ÈÈÓL ÌBÈa ;ÈÈÓM‰«¿ƒƒ¿¿ƒƒƒ««»¿»«

¯„q‰ ÛBÒ100˙B¯a ‰kÁ ÏL ˙aLa ÔÈ¯ÈËÙÓe . «≈∆«¿ƒƒ¿«»∆¬À»¿≈
‰È¯ÎÊ101˙B˙aL ÈzL eÈ‰ Ì‡Â ;102- ‰kÁa ¿«¿»¿ƒ»¿≈«»«¬À»

‰iM·e ,‰È¯ÎÊ ˙B¯a ‰BL‡¯ ˙aLa ÔÈ¯ÈËÙÓ«¿ƒƒ¿«»ƒ»¿≈¿«¿»«¿ƒ»
‰ÓÏL ˙B¯a103¯ÈËÙnL ‡e‰ ‰kÁ ÔÈÚa ‡¯Bw‰Â . ¿≈¿……¿«≈¿ƒ¿«¬À»∆«¿ƒ

‡È·pa104'˜ÏÓÚ ‡·iÂ' ˙È¯ÁLa ÔÈ¯B˜ ÌÈ¯eÙa .105. «»ƒ¿ƒƒ¿«¬ƒ«»…¬»≈

והטעם 97) בנשיאים" קוראים "בחנוכה ע"ב: ל, מגילה

סי' או"ח ב'טור' (מובאת ו' פסקא רבתי, בפסיקתא מפורש
שהוא  בכסלו, כ"ה ביום המשכן מלאכת נשלמה כי תרפד),
נעשה  חנוכה שנס לפי כהנים, מברכת ומתחילים דחנוכה, א'
שכשניצחו  כתוב: "מכבי" ובספר כהנים. ידי על
היוונים, מתקרובת משוקץ המזבח את מצאו החשמונאים,
מחדש, ובנאוהו אותו סתרו לעבודהֿזרה, עליו שהקטירו
חנוכה  בימי קוראים אנו לפיכך בכסלו, בכ"ה אותו וחנכו
פ"ג, מגילה טוב' יום ('תוספות וכליו המזבח חנוכת על

ביום 98)מ"ו). עד קורא כהן יז, ז, פרק עד כב, ו, במדבר
היום  קרבן פרשת כל וישראל ולוי יב) ז, (שם, הראשון

מיימוניות'). בן 99)('הגהות אחד "פר עד קורא כהן
חוזר  וישראל השלישי", "ביום עד לוי כא). (שם, בקר"
סי' או"ח (שו"ע יום בכל זו דרך ועל השני", "ביום וקורא

ס"א). וישראל 100)תרפד היום, בקרבן קוראים ולוי כהן
('הגהות  המנורה" את עשה "כן עד התשיעי" מ"ביום קורא

הכתוב 101)מיימוניות'). ע"ש ז. ד, פרק עד יד ב, זכריה
זהב". מנורת והנה "ראיתי של 102)שם א' יום שחל כגון

בשבת. שם 103)חנוכה הכתוב שם על מֿנ. ז, מלכיםֿא
מפטירים  שאנו והטעם וגו' מימין" חמש המנורות "ואת
שלמה", "נרות אחרי שנכתבו אע"פ תחילה, זכריה בנרות
על  להעדיפה וראויה העתיד, על נאמרה זכריה נבואת כי

(ר"ן). לשעבר שנכתבו שלמה" אנו 104)"נרות שהרי
שהקורא  הוא: וכלל האחרון. בספר חנוכה של קוראים

בנביא. המפטיר הוא בספר חֿטז.105)אחרון יז, שמות
הוא. עמלק של מזרעו המן כי

.ÁÈ„ÈÏB˙ Èk' ˙È¯ÁLa ÔÈ¯B˜ ·‡a ‰ÚL˙a¿ƒ¿»¿»ƒ¿«¬ƒƒƒ
'ÌÈa106'ÈÈ Ì‡ ÌÙÈÒ‡ ÛÒ‡' ÔÈ¯ÈËÙÓe ,107, »ƒ«¿ƒƒ»…¬ƒ≈¿À¿»

.˙BiÚz‰ ÈÓÈ ¯‡Lk ,'‰LÓ ÏÁÈÂ' ÔÈ¯B˜ ‰ÁÓ·e¿ƒ¿»ƒ«¿«∆ƒ¿»¿≈««¬ƒ
Ú¯‡M ‰Ó ÏÚ ÌÈpÚ˙Ó e‡L ,˙BiÚz‰ ¯‡L·eƒ¿»««¬ƒ∆»ƒ¿«ƒ««∆≈«

eÈ˙B·‡Ï108ÔBL‡¯‰ :‰ÁÓ·e ˙È¯ÁLa ÔÈ¯B˜ , «¬≈ƒ¿«¬ƒ¿ƒ¿»»ƒ
ÌÈ˜eÒt Úa¯‡ '‰LÓ ÏÁÈÂ' ‡¯B˜109ÈM‰ ‡¯B˜Â , ≈«¿«∆«¿«¿ƒ¿≈«≈ƒ

'CnÚ ‰NÚ È‡ ¯L‡' „Ú 'EÏ ÏÒt'Ó ÈLÈÏM‰Â110. ¿«¿ƒƒƒ¿»¿«¬∆¬ƒ…∆ƒ»
ÔB‚k ,˙B¯v‰ ÈtÓ ¯eav‰ Ô˙B‡ ÔÈ¯ÊBbL ˙BiÚz·e««¬ƒ∆¿ƒ»«ƒƒ¿≈«»¿

˙¯va111· ‡ˆBiÎÂ ¯·„Â˙BÏÏ˜e ˙BÎ¯a ÔÈ¯B˜ ,Ô‰112, «…∆¿∆∆¿«≈»∆ƒ¿»¿»
Ì˙B‡ eÚÓLiLk Ì··Ï ÚkÈÂ ÌÚ‰ e·eLiL È„k113. ¿≈∆»»»¿ƒ»«¿»»¿∆ƒ¿¿»

אם 106) ישראל בפורעניות שם המדובר כדֿמ. ד, דברים
ה'. את שם 107)יכעיסו המדובר כג. ט, - יג ח, ירמיה

שדדנו". איך מציון נשמע נהי קול "כי ככתוב: ציון, בחורבן
גדליה".108) "צום ותענית בתמוז, י"ז שמות 109)כגון

יאֿמד. זו,110)לב, לקריאה והמקור אֿי. לד, שם
ה"ז. י"ז פרק סופרים מלשון 111)במסכת גשמים, עצירת

ידאג. לא בצורת ובשנת ח): יז, (ירמיה הכתוב
בין 112) בקריאה וההבדל לא.) (מגילה "בחוקותי". שבסדר

הגאונים" ("אוצר גאון האי רב בדברי מקורו לתענית, תענית
סי' (או"ח משה" "ויחל לקרוא: היום נוהגים ואנו שם).

עסקי 113)תקסז). שעל "להודיע (שם) רש"י וכלשון
מצרה  וינצלו בתשובה ויחזרו לעולם, פורענות באה חטא

עליה". מתענים שהם

.ËÈ·‡a ‰ÚLz Ì„˜ ÔÈ¯ÈËÙÓ ˙BÈ‰Ï ÌÚ‰ e‚‰»¬»»ƒ¿«¿ƒƒ…∆ƒ¿»¿»
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‰BL‡¯ ˙aL :˙BÁÎB˙ È¯·„a ˙B˙aL LÏLa¿»«»¿ƒ¿≈»«»ƒ»
'e‰ÈÓ¯È È¯·„'a ÔÈ¯ÈËÙÓ114ÔBÊÁ' - ‰iL , «¿ƒƒ¿ƒ¿≈ƒ¿¿»¿ƒ»¬

'e‰ÈÚLÈ115'‰BÊÏ ‰˙È‰ ‰ÎÈ‡' - ˙ÈLÈÏL ,116ÔÎÂ . ¿«¿»¿ƒƒ≈»»¿»¿»¿≈
eÓÁ eÓÁ' ÔÈ¯ÈËÙÓ ·‡a ‰ÚLz ¯Á‡L ˙aL«»∆««ƒ¿»¿»«¿ƒƒ«¬«¬

'ÈnÚ117ÔÈ¯ÈËÙÓ ˙BÈ‰Ï e¯ÈÚa ËeLt ‚‰Óe . «ƒƒ¿»»¿ƒ≈ƒ¿«¿ƒƒ
.‰M‰ŒL‡¯ „Ú ·‡a ‰ÚLz ¯Á‡Ó e‰ÈÚLÈ ˙BÓÁa¿∆»¿«¿»≈««ƒ¿»¿»«…«»»
ÔÈ¯ÈËÙÓ ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈÂ ‰M‰ŒL‡¯ ÔÈaL ˙aLÂ¿«»∆≈…«»»¿«ƒƒ«¿ƒƒ

'Ï‡¯NÈ ‰·eL'118. »ƒ¿»≈

א.114) פרק א.115)ירמיה פרק כא.116)ישעיה שם,
שמעו  ראשונה, לשבת - ירמיהו דברי לקרוא נוהגים ואנו
לשבת  - ישעיה חזון שניה, לשבת - ד) ב, (ירמיה ה' דבר

מ.117)שלישית. פרק ההפטרות 118)ישעיה סדר וזה
פורענות, של שלש כהנא": דרב ה"פסיקתא ע"פ מנהגנו לפי
פינחס  מפרשת המתחיל תשובה, של ושתים נחמה של שבע
הכיפורים  ליום ר"ה שבין בשבת ומסיים בתמוז, י"ז שאחרי
"דברי  פירושו: וזה שד"ש, אר"ק גו"ע דש"ח וסימנן:
שלש  אלו - ישעיה" "חזון ה'", דבר "שמעו ירמיהו",

"ו  עמי", נחמו "נחמו ה'"פורענות; עזבני ציון תאמר
אנכי  "אנכי יא), נד, (שם, סוערה" "עניה יד), מט, (ישעיה
א), נד, (שם, עקרה" "רני יב), נא, (שם מנחמכם" הוא
אלו  - י) סא, (שם בה'" אשיש "שוש ס), (שם, אורי" "קומי
גדליהו, לתענית - בהמצאו" ה' "דרשו נחמה; של שבע
ה' עד ישראל "שובה ו), נה, (שם, - לתשרי בשלישי
הכיפורים. ליום ר"ה שבין לשבת ב) יד, (הושע אלהיך"

תכח). סי' (או"ח יוסף' ה'בית ע"פ

.ÎÔÈ¯B˜ ,˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ¯„‡ L„ÁŒL‡…̄…∆¬»∆»ƒ¿¿«»ƒ
ÌÈÏ˜L ˙L¯Ùa119Ô‰k‰ Ú„ÈB‰Èa ÔÈ¯ÈËÙÓe120ÔÎÂ . ¿»»«¿»ƒ«¿ƒƒƒ»»«…≈¿≈

˙aM‰ CB˙a ˙BÈ‰Ï ¯„‡ L„ÁŒL‡¯ ÏÁ Ì‡121, ƒ»……∆¬»ƒ¿¿««»
ÂÈÙlL ˙aLa ÔÈ¯B˜Â ÔÈÓÈc˜Ó ,˙aLŒ·¯Úa elÙ‡Â«¬ƒ¿∆∆«»«¿ƒƒ¿ƒ¿«»∆¿»»

ÌÈÏ˜L ˙L¯Ùa122'¯BÎÊ' ÔÈ¯B˜ ‰iMa .123, ¿»»«¿»ƒ«¿ƒ»ƒ»
'˜ÏÓÚ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ Èz„˜t' ÔÈ¯ÈËÙÓe124BÊŒÈ‡ ; «¿ƒƒ»«¿ƒ≈¬∆»»¬»≈≈

dÎB˙a ˙BÈ‰Ï ÌÈ¯et ÏÁL Ïk ?‰iL ˙aL ‡È‰125, ƒ«»¿ƒ»»∆»ƒƒ¿¿»
‰n„‡ ‰¯t ÔÈ¯B˜ ˙ÈLÈÏMa .˙aLŒ·¯Úa elÙ‡Â126, «¬ƒ¿∆∆«»«¿ƒƒƒ»»¬À»

'ÌÎÈÏÚ Èz˜¯ÊÂ' ÔÈ¯ÈËÙÓe127˙aL ‡È‰ BÊŒÈ‡Â ; «¿ƒƒ¿»«¿ƒ¬≈∆¿≈ƒ«»
˙ÈÚÈ·¯Ï ‰ÎeÓq‰ ?˙ÈLÈÏL128ÔÈ¯B˜ ˙ÈÚÈ·¯a . ¿ƒƒ«¿»»¿ƒƒ»¿ƒƒƒ

'‰f‰ L„Á‰'129„Á‡a ÔBL‡¯a' ÔÈ¯ÈËÙÓe , «…∆«∆«¿ƒƒ»ƒ¿∆»
'L„ÁÏ130ŒL‡¯ ÏÁL Ïk ?˙ÈÚÈ·¯ ‡È‰ BÊŒÈ‡Â ; «…∆¿≈ƒ¿ƒƒ»∆»…

.˙aLŒ·¯Úa elÙ‡Â ,dÎB˙a ˙BÈ‰Ï ÔÒÈ L„Á…∆ƒ»ƒ¿¿»«¬ƒ¿∆∆«»

בה:119) הנאמר יאֿטז) ל, (שמות "כיֿתשא" פרשת היא
ימעיט לא והדל ירבה לא ‰˘˜Ï"העשיר ˙ÈˆÁÓÓ.'וגו "

יובא 120) אשר הקדשים כסף "כל בה: וכתוב יב. מלכיםֿב,
וגו'. עובר" כסף ה' השבוע.121)בית באמצע

במשך 122) שקלים שיביאו להודיע ע"א, כטֿל, מגילה
בניסן  באחד הקרבנות את במקדש שיקריבו כדי אדר, חדש
(במדבר  בחדשו חודש עולת זאת שנאמר: החדש, מהכסף
הוא  חדשה, מתרומה קרבן והבא חדש תורה: אמרה יד) כח,
על  משמיעים באדר "באחד מ"א): פ"א, (שקלים ששנינו

לך 123)השקלים". עשה אשר את זכור יז. כה, דברים

שהוא  המן למחיית עמלק מחיית לסמוך כדי וגו' עמלק
ב.124)מזרעו. טו, פורים 125)שמואלֿא אין אם אבל

למרות  זכור" "פרשת בה קוראים אין בתוכה, להיות חל
אדר  ר"ח שחל כגון: שקלים, פרשת לשבת שניה שהיא
חל  באדר בי"ד שהוא פורים אין אז כי השבת, בתוך להיות
בשבת  מפסיקים לפיכך - מכאן לאחר אלא שאחריה בשבת
לפורים. סמוכה שהיא הבאה בשבת זכור פרשת וקוראים זו,
סמוכה  היא הבאה השבת אז בשבת, אדר ר"ח חל אם אבל
שבת  בין הפסקה ואין זכור", "פרשת בה וקוראים לפורים

זכור". "פרשת לשבת שקלים" יט,126)"פרשת במדבר
את  בקריאתה ומזהירים הטמאים, את מטהרת שהיא אֿכב.
בטהרה  הפסח קרבן שיעשו כדי עצמם לטהר ישראל

וברש"י). כט, שמדבר 127)(מגילה כה. לו, יחזקאל
הטמאים. החודש",128)בטהרת "פרשת בה שקוראים

בה  מפסיקים לרביעית סמוכה אינה ואם בסמוך, כמבואר
לרביעית, סמוכה שהיא הבאה בשבת פרה" "פרשת וקוראים

בסמוך. שיתבאר שמדברת 129)וכפי אֿכ. יב, שמות
פסח. אֿטו.130)בקרבן מו פרק עד יח מה, יחזקאל

.‡Î˙aL ÔÈa ‰˜ÒÙ‰ ‰È‰z ÌÈÓÚtL ,¯ÓB‡ ˙‡ˆÓƒ¿≈»≈∆¿»ƒƒ¿∆«¿»»≈«»
‰iLe ‰BL‡¯131‰iL ÔÈa B‡132,˙ÈLÈÏLe ƒ»¿ƒ»≈¿ƒ»¿ƒƒ

˙B˜ÒÙ‰ ÈzL eÈ‰È ÌÈÓÚÙe133‰iLÏ ‰BL‡¯ ÔÈa : ¿»ƒƒ¿¿≈«¿»≈ƒ»ƒ¿ƒ»
˙ÈÚÈ·¯Ï ˙ÈLÈÏL ÔÈa Ï·‡ ;˙ÈLÈÏLe ‰iL ÔÈ·e≈¿ƒ»¿ƒƒ¬»≈¿ƒƒ»¿ƒƒ

ÔÈ˜ÈÒÙÓ ÔÈ‡134. ≈«¿ƒƒ

שאחריו 131) השבת אז כי שני, ביום אדר ר"ח שחל כגון
בה. ומפסיקים לפורים סמוכה ואינה באדר ו' ביום

בשבת 132) קוראים אז כי בשבת, אדר ר"ח שחל כגון
ובשבת  לפורים, סמוכה היא כי זכור" ב"פרשת שאחריו
"פרשת  וקוראים מפסיקים, באדר בט"ו שהיא שאחריה

שאחריה. בשבת ביום 133)פרה" אדר ר"ח שחל כגון
וקוראים  באדר, ב' שהיא שאחריו בשבת מפסיקים אז שישי,
מפסיקים  וכן באדר, ט' שהיא לאחריה בשבת זכור" "פרשת
באדר  ט"ז שהיא שאחריה בשבת פרה" "פרשת לקרוא
ההפסקות  וסימן החודש". ל"פרשת סמוכה ואינה הואיל
ב', ביום אדר ר"ח חל פירושו: וזה ט"ז. ב' ו' ט"ו, ז' ב"ו,
ר"ח  חל לאדר. בששה שהיא השניה בשבת ההפסקה אז
בחמשה  שהיא השלישית בשבת מפסיקים אז ז', ביום אדר
השניה, בשבת מפסיקים ו', ביום אדר ר"ח חל לאדר. עשר
עשר  בששה שהיא השלישית בשבת וגם לאדר, בשני שהיא
בשבת  מפסיקים ד', ביום אדר ר"ח חל אם וכן לחודש.
אין  הימים בשאר אבל ד"ד. וסימנו לחודש, ד' שהיא שניה
לקביעות  הראויים הימים כי בהם, חל אדר ראשֿחודש

ז'. ד, ב', ז', הם: אדר מגילה 134)ראשֿחודש ירושלמי
ל"פרה", "החודש" שתקדים הוא "בדין ה"ה): (פ"ג,
(שהרי  הפרה, נשרפה ובשני המשכן הוקם בניסן שבאחד
את  באפר לטהר אדומה פרה לשרוף יכולים היו לא
לר"ח  מאוחרת פרה נמצא המשכן, שהוקם עד הטמאים
ישראל", של טהרתם שהיא - קודמת? פרה ולמה ניסן)
שלא  כדי ל"החודש" "פרה" בין מפסיקים אין ולפיכך

מאוחרת. להיות ראויה שהיתה אחרי כ"כ להקדימה

.·Î‡¯B˜ „Á‡ ,el‡‰ ˙BiL¯t Úa¯‡Ó ‰L¯t Ïk»»»»≈«¿«»»ƒ»≈∆»≈
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˙aL d˙B‡ ¯„Ò ÔÈ¯BwL ¯Á‡ ,ÈL ¯ÙÒa d˙B‡»¿≈∆≈ƒ««∆ƒ≈∆»«»
˙BÈ‰Ï ¯„‡ L„ÁŒL‡¯ ÏÁ .ÔBL‡¯ e‡ÈˆB‰L ¯Ùqa«≈∆∆ƒƒ»……∆¬»ƒ¿

˙aLa135˙aL d˙B‡ ¯„Ò ‰È‰Â ,136- '‰eˆz ‰z‡Â'a ¿«»¿»»≈∆»«»ƒ¿«»¿«∆
¯Bik ˙ÈNÚÂ' „Ú '‰eˆz ‰z‡Â'Ó ‰ML ÔÈ¯B˜ƒƒ»ƒ¿«»¿«∆«¿»ƒ»ƒ

‡¯B˜Â ¯ÊBÁ ÈÚÈ·M‰Â ,'˙LÁ137„Ú '‡N˙ Èk'Ó ¿∆¿«¿ƒƒ≈¿≈ƒƒƒ»«
'¯Bik ˙ÈNÚÂ'138Èk' ˙aL d˙B‡ ¯„Ò ‰È‰ Ì‡Â ; ¿»ƒ»ƒ¿ƒ»»≈∆»«»ƒ

,'Ï‰˜iÂ' „Ú '‡N˙ Èk'Ó ‰ML ÔÈ¯B˜ - BÓˆÚ '‡Nƒ̇»«¿ƒƒ»ƒƒƒ»«««¿≈
ÈL ¯ÙÒa ‡¯B˜Â ¯ÊBÁ ÈÚÈ·M‰Â139„Ú '‡N˙ Èk'Ó ¿«¿ƒƒ≈¿≈¿≈∆≈ƒƒƒƒ»«

'˙LÁ ¯Bik ˙ÈNÚÂ'140. ¿»ƒ»ƒ¿∆

פ"ג,135) מגילה במס' הרי"ף גירסת אחרי נמשכת זו גירסא
כלל. ר"ח נזכר לא שלפנינו ל.) (מגילה התלמוד בנוסח אבל
טעות  כאן שיש שם, לרא"ש נתנאל" ה"קרבן החליט וכבר
ל"האשכול" בפירושו אשכול" ה"נחל החליט וכן הדפוס,

נותנת. הדעת וכן .66 עמ' שקלים.136)ח"ב פרשת של
תרפה.137) סי' או"ח ב'טור' כמבואר ספר, באותו
"כיֿתשא"138) עד הששה יקראו אומרים אנו ואין

שמצות  ניכר הדבר יהיה לא אז כי הלאה, ימשיך והשביעי
שפרש  ויחשבו שקלים", ב"פרשת תצוה"היום "ואתה ת

ל.). (מגילה כיור" "ועשית עד שאיֿאפשר 139)מסתיימת
חזרה  ולדלג לגלול ויצטרך הואיל הראשון בספר לקרוא
כמבואר  ענינים, בשני מדלגים ואין "כיֿתשא" פרשת לראש

כ"ג. והלכה ה"ה י"ב, פרק אומרים 140)לעיל אנו ואין
יקרא  והשביעי נחושת", כיור מ"ועשית הששה שיתחילו
למפרע  כקורא נראה זה כי "ועשית", עד מ"כיֿתשא"
מה  על יחזור שהשביעי מוטב לפיכך המוקדם), את (המאחר
קריאת  חלוקת שלפי להעיר ויש שם). (מגילה קראו שכבר
תחול  שקלים" ש"פרשת לעולם יארע לא שבימינו, הסדרים

ג). פרק למגילה (ר"ן ב"כיֿתשא" או תצוה" ב"ואתה

.‚ÎÔÈ‡ÈˆBÓ ,˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ¯„‡ L„ÁŒL‡…̄…∆¬»∆»ƒ¿¿«»ƒƒ
,ÌBi‰ ¯„Ò B· ‡¯B˜ - ÔBL‡¯‰ :ÌÈ¯ÙÒ ‰LÏL¿»¿»ƒ»ƒ≈≈∆«
- ÈLÈÏM‰Â ,L„ÁŒL‡¯ ÔÈÚ B· ‡¯B˜ - ÈM‰Â¿«≈ƒ≈ƒ¿«……∆¿«¿ƒƒ

'‡N˙ Èk' Ba ÔÈ¯B˜141ÏÁL ÔÒÈ L„ÁŒL‡¯ ÔÎÂ . ƒƒƒ»¿≈……∆ƒ»∆»
¯„Ò ÔÈ¯B˜ :ÌÈ¯ÙÒ ‰LÏL ÔÈ‡ÈˆBÓ ,˙aLa ˙BÈ‰Ïƒ¿¿«»ƒƒ¿»¿»ƒƒ≈∆
L„Á‰'Â ,ÈMa L„ÁŒL‡¯ ÔÈÚÂ ,ÔBL‡¯a ÌBi‰«»ƒ¿ƒ¿«……∆«≈ƒ¿«…∆

ÈLÈÏMa '‰f‰142. «∆«¿ƒƒ

ע"ב.141) כט, הקודם 142)מגילה מהדין נלמד זה דבר
אין  הקודם בדין כי ממנו. ועדיף כאמור, בתלמוד המפורש
נדחית  זאת ובכל לראשֿחודש, רמז שום שקלים" ב"הפטרת
בהפטרת  ואילו תדירה, שהיא אע"פ מפניה, ר"ח הפטרת
מפורש  פסוק בה יש יח) מה, (יחזקאל הזה" "החודש
והשתחוו  ג): מו, (שם, ככתוב ראשֿחודש, בענין המדבר
ר"ח  ענין ואין ה', לפני ובחדשים בשבתות הארץ... עם

שמח'). ('אור כלל נדחה

.„ÎÔÈ‡ÈˆBÓ ,˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ˙·Ë L„ÁŒL‡…̄…∆≈≈∆»ƒ¿¿«»ƒƒ
,ÌBi‰ ¯„Ò B· ‡¯B˜ - ÔBL‡¯‰ :ÌÈ¯ÙÒ ‰LÏL¿»¿»ƒ»ƒ≈≈∆«
‡¯B˜ - ÈLÈÏM‰Â ,L„ÁŒL‡¯ ÔÈÚ B· ‡¯B˜ - ÈM‰Â¿«≈ƒ≈ƒ¿«……∆¿«¿ƒƒ≈

‰kÁ ÔÈÚ B·143‰LÏL - ˙aM‰ ÚˆÓ‡a ˙BÈ‰Ï ÏÁ . ƒ¿«¬À»»ƒ¿¿∆¿«««»¿»

ÔÈÚa ‡¯B˜ ÈÚÈ·¯‰Â ,L„ÁŒL‡¯ ÔÈÚa ÔÈ¯B˜ƒ¿ƒ¿«……∆¿»¿ƒƒ≈¿ƒ¿«
‰kÁ144. ¬À»

שם.143) מחנוכה,144)מגילה, תדיר ראשֿחודש (שם)
הוא: כלל כי תחילה, ראשֿחודש בענין קוראים לפיכך

קודם". תדיר - תדיר ושאינו "תדיר

.‰ÎÏÎa dlk ‰¯Bz‰ Ïk ÚÓBL Ì„‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»»≈«»«»À»¿»
Úe·LÂ Úe·L ÏÎa BÓˆÚÏ ˙B¯˜Ï ·iÁ ,¯eaˆa ˙aL«»¿ƒ«»ƒ¿¿«¿¿»»«¿»«

˙aL d˙B‡ ÏL ¯„Ò145.Ìeb¯z „Á‡Â ‡¯˜Ó ÌÈL ≈∆∆»«»¿«ƒƒ¿»¿∆»«¿
Ìeb¯˙ Ba ÔÈ‡L ˜eÒÙe146„Ú ,ÌÈÓÚt LÏL e‰‡¯B˜ , »∆≈«¿¿≈»¿»ƒ«

¯eav‰ ÌÚ ÂÈ˙BiL¯t ÌÈÏLiL147. ∆«¿ƒ»»ƒ»ƒ«ƒ

הציבור,145) עם פרשיותיו המשלים "שכל ע"ב: ח, ברכות
מתחילת  מתחיל הקריאה וזמן ושנותיו", ימיו לו מאריכים
"והיה  הפסוק על בא פ' ובמכילתא הראשון. מיום השבוע
רבינו  ציוה דברים שלשה נאמר: בניכם" אליכם יאמרו כי
עד  בשבת לחם תאכלו שלא פטירתו... לפני לבנו הקדוש

הפרשה. כל וגו'146)שתגמרו שמעון" "ראובן כגון
לד). לב, (במדבר עטרות" ואת דיבון "את או ב), א, (שמות

ש"בשמיני 147) באופן ההלכה, לתחילת חוזר מאמר זה
הציבור  קריאת עם יחד התורה כל פרשיות השלים העצרת"
הפרשה  לומד שאם רפ"ה) (סימן ה'טור' וכתב הכנסת. בבית
כוונת  שאין תרגום, כמו חשוב זה הרי רש"י, פירוש עם
גאון  עמרם רב שדעת אלא הענין. שיבין אלא התרגום
יתירה  חשיבות בו יש שתרגום מיימוניות' ב'הגהות מובאת
תרגום  וקורא שניהם, ידי יוצא ויראֿשמים בסיני. שניתן
"שנים  של והטעם ס"ב). רפ"ה סי' (שו"ע רש"י ופירוש
ונשנתה  בסיני, שניתנה התורה כנגד תרגום" ואחד מקרא
לישראל  משה ע"י מואב" ב"ערבות ונשתלשה מועד, באהל
- מקרא שנים מיימוניות', 'הגהות ולדעת רוקח'). ('מעשה
- תרגום ואחד הש"ץ, בעזרת הקורא לתורה העולה כנגד

לארמית. הקריאה את בביהכ"נ המתרגם כנגד

ה'תשפ"א  תמוז כ"ט שישי יום

ארּבעה־עׂשר  1ּפרק
ÌÈ‰Î˙Î¯·˙ÂÎÏ‰-‰·‰‡¯ÙÒ

¤¤©§¨¨¨¨
עליית 1) סדר כפיהם; את נושאים הכוהנים תפילות בכמה

ובמדינה. המקדש בבית כפיים נשיאת לדוכן; הכוהנים

.‡ÌÈ‡NB ÌÈ‰k‰ ,‰ÏÈÚ·e ÛÒeÓa ,˙È¯ÁLa¿«¬ƒ¿»ƒ¿ƒ»«…¬ƒ¿ƒ
Ì‰Ètk ˙‡2ÈtÓ ,ÌÈtk ˙‡ÈN ÔÈ‡ ‰ÁÓa Ï·‡ . ∆«≈∆¬»¿ƒ¿»≈¿ƒ«««ƒƒ¿≈

e˙L ‡nLÂ ,ÌÚ‰ ÏÎ e„ÚÒ ¯·k ‰ÁÓaL∆¿ƒ¿»¿»»¬»»»¿∆»»
ÌÈtk ˙‡ÈNa ¯eÒ‡ ¯BkLÂ ,ÔÈÈ ÌÈ‰k‰3elÙ‡Â . «…¬ƒ«ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ««»ƒ«¬ƒ

˙ÈÚz ÌBÈa4‰¯Êb - ‰ÁÓa Ô‰Ètk ÔÈ‡NB ÔÈ‡ , ¿«¬ƒ≈¿ƒ«≈∆¿ƒ¿»¿≈»
ÌBÈ Ïk ˙ÁÓ ÈtÓ ˙ÈÚz ˙ÁÓ5. ƒ¿««¬ƒƒ¿≈ƒ¿«»

את 2) שבירך הכהן באהרן מצינו שכן ישראל, את לברך
כב): פסוק ט, פרק (ויקרא שנאמר כפיים, בנשיאת העם

ויברכם. העם אל ידיו את אהרן כו 3)וישא דף (תענית
פסוק  י פרק (דברים בשמו ולברך לשרתו שנאמר: ב), עמוד
שירות  מה במקדש): (עבודה לשירות ברכה הוקשה ח)
תשת... אל ושכר יין הוא: מלא מקרא שהרי בשיכור ֵאסור
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בשיכור. אסורה ברכה אף וכו' מועד אוהל אל בבואכם
כלל.4) ושתייה אכילה בו (שם).5)שאין

.·ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na6Ba ÔÈÏÏt˙nL ˙ÈÚ˙a ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿«¬ƒ∆ƒ¿«¿ƒ
¯eaˆ ˙ÈÚ˙Â ¯etk ÌBˆ ÔB‚k ,‰ÏÈÚe ‰ÁÓ7; ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ¿«¬ƒƒ
·‡a ‰ÚLz ÔB‚k ,‰ÏÈÚ Ba ÔÈ‡L ˙ÈÚz Ï·‡8 ¬»«¬ƒ∆≈¿ƒ»¿ƒ¿»¿»
Ì‰lL ‰ÁÓ ˙lÙ˙e ÏÈ‡B‰ - Êen˙a ¯NÚŒ‰Ú·LÂ¿ƒ¿»»»¿«ƒ¿ƒ«ƒ¿»∆»∆

‰nÁ‰ ˙ÚÈ˜LÏ CeÓÒ9,‰ÏÈÚk ˙È‡¯ È¯‰ , »ƒ¿ƒ«««»¬≈ƒ¿≈ƒ¿ƒ»
Ïk ÏL ‰ÁÓa ˙ÙlÁ˙Ó dÈ‡ÂÌBÈ10CÎÈÙÏe , ¿≈»ƒ¿«∆∆¿ƒ¿»∆»¿ƒ»

ÌÈtk ˙‡ÈN daŒLÈ11ÔÎecÏ ‰ÏÚÂ ¯·ÚL Ô‰ÎÂ . ∆»¿ƒ««»ƒ¿…≈∆»«¿»»«»
Úe„È ¯·c‰Â ÏÈ‡B‰ - ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈ ÏL ‰ÁÓa¿ƒ¿»∆«ƒƒƒ¿«»»»«
ÔÈ‡Â ÂÈtÎ ‡NB ‰Ê È¯‰ ,˙e¯ÎL ÌL ÔÈ‡L∆≈»ƒ¿¬≈∆≈«»¿≈
ÏeÒt e¯Ó‡È ‡lL ,„LÁ‰ ÈtÓ ,B˙B‡ ÔÈ„È¯BÓƒƒƒ¿≈«¬»∆……¿»

e‰e„È¯B‰ CÎÈÙÏ ‰È‰12. »»¿ƒ»ƒ

במנחה.6) כפיים נשיאת הציבור 7)שאין על שגוזרים
י"ב, (פרק לעיל כמבואר ודבר, ּבצורת כגון: הצרות, ְֶֶֶַמפני
בתעניות  נעילה תפילת להתפלל היו ונוהגים י"ח). הלכה
וברש"י). א, עמוד כו דף (תענית הכיפורים ביום כמו אלו

ציבור 8) כתענית אינו באב "תשעה ב): עמוד נד דף (פסחים
נעילה". תפילת אחריה 9)לעניין נעילה תפילת אין שהרי

בגללה. מנחה תפילת להקדים שמקדימים 10)שיצטרכו
שאין 11)בתפילתה. והטעם ב). עמוד כו דף (תענית

אינן  התעניות אלו כי בו, וכיוצא באב בט' נעילה תפילת
נגזרו  הציבור תעניות אבל לתפילה. ולא אבל משום ֵֶַָאלא
תפילת  בהם מוסיפים לפיכך ולרחמים, לתפילה הציבור על

תקע"ט). סימן יוסף (בית לומר 12)נעילה המנהג ולפיכך
ואלוקי  "אלקינו הש"ץ: בחזרת במנחה הכיפורים ביום
נשיאת  בה שאין פי על אף כי וגו', בברכה" ברכנו אבותינו
נקרא: זה הרי ירד, לא הכהן "עלה ואם הואיל אבל כפיים,
ט"ו  פרק לקמן מיימוניות" (הגהות כפיים" לנשיאת "ראוי

קושטא). בדפוס

.‚ÔÈÏe·‚a ÌÈtk ˙‡ÈN ‡È‰ „ˆÈk13ÚÈbiL ˙Úa ? ≈«ƒ¿ƒ«««ƒƒ¿ƒ¿≈∆«ƒ«
ÌÈ‰k‰ Ïk ,'‰ˆ¯' ¯Ó‡iLk ,'‰„B·Ú'Ï ¯eaˆŒÁÈÏL¿ƒ«ƒ»¬»¿∆…«¿≈»«…¬ƒ
ÔÈÎÏB‰Â ÔÓB˜nÓ ÔÈ¯˜Ú ˙Òk‰Œ˙È·a ÌÈ„ÓBÚ‰»¿ƒ¿≈«¿∆∆∆¡»ƒƒ¿»¿¿ƒ

ÔÎecÏ ÔÈÏBÚÂ14ÏÎÈ‰Ï Ì‰Èt ,ÌL ÌÈ„ÓBÚÂ , ¿ƒ«»¿¿ƒ»¿≈∆«≈»
CB˙Ï ˙BÙeÙk Ì‰È˙BÚaˆ‡Â ,ÌÚ‰ ÈtÏk Ì‰È¯BÁ‡Â«¬≈∆¿«≈»»¿∆¿¿≈∆¿¿

'‰‡„B‰'‰ ¯eaˆŒÁÈÏL ÌÈÏLiL „Ú ,Ì‰Ètk15, «≈∆«∆«¿ƒ¿ƒ«ƒ«»»
,Ô‰È˙BÚaˆ‡ ÔÈËLBÙe ,ÌÚ‰ ÈtÏk Ì‰Èt ÔÈ¯ÈÊÁÓe«¬ƒƒ¿≈∆¿«≈»»¿ƒ∆¿¿≈∆

Ì‰È„È ÔÈ‰Èa‚Óe16ÔÈÏÈÁ˙Óe Ì‰ÈÙ˙k „‚k17 «¿ƒƒ¿≈∆¿∆∆ƒ¿≈∆«¿ƒƒ
,‰lÓ ‰lÓ Ì˙B‡ ‡¯˜Ó ¯eaˆŒÁÈÏLe ,"EÎ¯·È"¿»∆¿¿ƒ«ƒ«¿∆»ƒ»ƒ»

¯Ó‡iL „Ú - "Ì‰Ï ¯BÓ‡" :¯Ó‡pL ,ÔÈBÚ Ì‰Â18. ¿≈ƒ∆∆¡«»»∆«∆…«
ÔBL‡¯ ˜eÒt ÔÈÓÈÏLnLk19.'ÔÓ‡' ÔÈBÚ ÌÚ‰ Ïk , ¿∆«¿ƒƒ»ƒ»»»ƒ»≈

‰lÓ ÈL ˜eÒt Ô˙B‡ ‡¯˜Óe ¯eaˆŒÁÈÏL ¯ÊBÁÂ¿≈¿ƒ«ƒ«¿∆»»≈ƒƒ»
ÏÎÂ ,ÈL ˜eÒt ÔÈÓÈÏLnL „Ú ,ÌÈBÚ Ì‰Â ,‰lÓƒ»¿≈ƒ«∆«¿ƒƒ»≈ƒ¿»

.ÈLÈÏL ˜eÒÙa ÔÎÂ ,'ÔÓ‡' ÔÈBÚ ÌÚ‰»»ƒ»≈¿≈¿»¿ƒƒ

המקדש.13) למקום חוץ לגבולותיה הארץ מקום 14)בכל
ב, פרק (מידות במשנה ונזכר לכך. המיוחד ובולט גבוה

ו). ולך 15)משנה שמך "הטוב והיא: ההודאה, ברכת

להודות". אצבעותיהם 16)נאה שחולקים והמנהג
אצבעות  שתי בין ביניהם, רווחים חמישה לעשות ומכוונים
גודל  ובין לגודל, אצבע בין אחד, ריווח אצבעות לשתי
ט): פסוק ב פרק השירים (שיר שנאמר מה לקיים לגודל
אומר  המדרש וכן (סדקים) ה'ֿחרכים החרכים, מן מציץ
של  אצבעותיהם מבין - החרכים, מן "מציץ ב') רבה (שיר

קכ"ח). סימן חיים אורח (טור טרם 17)כהנים מעצמם,
כי  והטעם: משנה). (כסף מילה מילה אותם מקריא שהש"ץ
במצוותיו" קדשנו "אשר ברכתם: את גמרו שהכוהנים אחרי
להקראת  לחכות להם אין י"ב, הלכה בסמוך המפורשת וגו'
- המצוה לעשיית הברכה בין הפסק כעין שנראה הש"ץ
("קרית  מייד לברכתם סמוך העם את לברך עליהם אלא
פרק  (ברכות למשנה בפירושו שרבינו להעיר, וראוי ספר").
הכוהנים  ויענו "יברכך" אומר: ש"ץ אומר: ד) משנה ה,
"יברכך" לומר מתחילים הכוהנים שאין הרי - וכו' יברכך
רבי  שמרן אלא כאן, כדבריו שלא אותם יקריא שהש"ץ עד
כדעת  כעת נוהגים ומצרים ישראל שבארץ מעיד קארו יוסף
בנוסחת  המשנה בפירוש דבריו הם שכך ואומרים כאן רבינו
הואיל  רבינו: דעת את מנמק והוא האמיתית. שהיא ערב
במלה  - יטעו שלא כדי אלא הכוהנים את מקריא הש"ץ ואין
(בית  לכך מקום אין לטעות, לחוש שאין שבברכה הראשונה
הכסף  על חולקים ורבים קכ"ח). סימן חיים אורח  יוסף
בדברי  כך לפרש הכרח זה שאין וסוברים רבינו בדעת משנה
אחרי  "יברכך" יענו שהכוהנים שכוונתו וייתכן רבינו
ג'; סימן א, חלק בתשובותיו (רא"ם אותם יקריא שהש"ץ

ועוד). המשנה", אות 18)"מרכבת נשא, פרשת "ספרי"
קכ"ח. סימן הטור הבנת לפי כהנים 19)ל"ט ברכת של

פרק  (במדבר בתורה הכתובים פסוקים בשלושה המשולשת
(דפים  סוטה במסכת מקורה זו הלכה וכל כד ֿכו). פסוקים ו,

לחֿלט).

.„ÏÈÁ˙Ó ,ÌÈ˜eÒÙ ‰LÏL ÌÈ‰k‰ eÓÈÏLiLk¿∆«¿ƒ«…¬ƒ¿»¿ƒ«¿ƒ
ÌÈN' ‡È‰L ,‰lÙz ÏL ‰B¯Á‡ ‰Î¯a ¯eaˆŒÁÈÏL¿ƒ«ƒ¿»»«¬»∆¿ƒ»∆ƒƒ
L„w‰ ÈtÏk Ì‰Èt ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÌÈ‰k‰Â ,'ÌBÏL»¿«…¬ƒ«¬ƒƒ¿≈∆¿«≈«…∆

ÔÈˆÙB˜Â20„Ú ÔÎeca ÌL ÔÈ„ÓBÚÂ ,Ô‰È˙BÚaˆ‡ ¿¿ƒ∆¿¿≈∆¿¿ƒ»«»«
.ÔÓB˜ÓÏ ÔÈ¯ÊBÁÂ ,‰Î¯a‰ ¯Ó‚iL∆ƒ¿…«¿»»¿¿ƒƒ¿»

כרגיל.20) אצבעותיהם כופפים

.‰˙B¯˜‰Ï) È‡M¯ ‡¯˜n‰ ÔÈ‡21È‰kÏ„Ú (Ì ≈««¿∆««¿«¿«…¬ƒ«
¯eav‰ ÈtÓ 'ÔÓ‡' ‰ÏÎiL22ÌÈ‡M¯ ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡Â ; ∆ƒ¿∆»≈ƒƒ«ƒ¿≈«…¬ƒ«»ƒ

‰Î¯aa ÏÈÁ˙‰Ï23¯eac‰ ‰ÏÎiL „Ú24;‡¯˜n‰ ÈtÓ ¿«¿ƒ«¿»»«∆ƒ¿∆«ƒƒƒ««¿∆
ÈtÓ ‰Î¯a‰ ‰ÏÎzL „Ú 'ÔÓ‡' ÔÈBÚ ¯eav‰ ÔÈ‡Â¿≈«ƒƒ»≈«∆ƒ¿∆«¿»»ƒƒ

˙¯Á‡ ‰Î¯·a ÔÈÏÈÁ˙Ó ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡Â ;ÌÈ‰k‰25„Ú «…¬ƒ¿≈«…¬ƒ«¿ƒƒƒ¿»»«∆∆«
È‡M¯ ¯eaˆŒÁÈÏL ÔÈ‡Â .¯eav‰ ÈtÓ 'ÔÓ‡' ‰ÏÎiL∆ƒ¿∆»≈ƒƒ«ƒ¿≈¿ƒ«ƒ««
‡nL ,ÌÚ‰ ¯‡Lk ÌÈ‰k‰ ¯Á‡ 'ÔÓ‡' ˙BÚÏ«¬»≈«««…¬ƒƒ¿»»»∆»

Û¯hz26Ô˙B‡ ‡¯˜Ó ‰Î¯· BÊÈ‡ Ú„È ‡ÏÂ BzÚc27, ƒ»≈«¿¿…≈«≈¿»»«¿∆»
.ÈLÈÏL ˜eÒÙ B‡ ÈL ˜eÒt Ì‡ƒ»≈ƒ»¿ƒƒ

כהנים",21) "לקרות: רוקח": ו"מעשה משנה הכסף גירסת
פניהם  את שיחזירו לכהנים הקורא הש"ץ שאין ופירושו:
לקרוא: רשאי ח), (הלכה בסמוך ראה לברכו, לעם

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



קנג mipdk zkxa zekld - dad` xtq - fenz h"k iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

"להקרות  כתוב: אצלנו) (כמו אחרים ובדפוסים "כהנים"!
"ברכת  את מקריא שהש"ץ ההקראה, על מוסב וזה לכהנים"

מלה. מלה "הודאה".22)כהנים" ברכת אחרי שעונים
וכו'23) וציוונו" אהרן של בקדושתו קדשנו "אשר ברכת

י"ב. הלכה בסמוך היא 25)"כהנים".24)המובאת
שני  שאין נשמע, קולם שיהיה כדי אלה: כל וטעם "יברכך"
שם). וברש"י ב עמוד לט דף (סוטה כאחד נשמעים קולות

א).27)תתבלבל.26) עמוד לד דף (ברכות

.ÂÌ‰Èt ¯ÈÊÁ‰Ï ÔÈ‡M¯ ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡28¯eav‰ ÔÓ ≈«…¬ƒ«»ƒ¿«¬ƒ¿≈∆ƒ«ƒ
ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡Â .'ÌBÏL ÌÈN' ¯eaˆŒÁÈÏL ÏÈÁ˙iL „Ú«∆«¿ƒ¿ƒ«ƒƒ»¿≈«…¬ƒ

ÔÓB˜nÓ ¯˜ÚÏ ÔÈ‡M¯29¯eaˆŒÁÈÏL ¯Ó‚iL „Ú «»ƒ≈»≈ƒ¿»«∆ƒ¿…¿ƒ«ƒ
Ì‰È˙BÚaˆ‡ È¯L˜ ÛÎÏ ÔÈ‡M¯ ÔÈ‡Â .'ÌBÏL ÌÈN'ƒ»¿≈«»ƒ»…ƒ¿≈∆¿¿≈∆

‡¯ÊÚ] ˙BwzÓe .¯eav‰ ÔÓ Ì‰ÈÙ e¯ÈÊÁiL „Ú30,[ «∆«¬ƒ¿≈∆ƒ«ƒƒ«»∆¿»
Ô‰ÈÏcÒa ÔÎecÏ ÌÈ‰k‰ eÏÚÈ ‡lL31ÔÈ„ÓBÚ ‡l‡ , ∆…«¬«…¬ƒ«»¿«¿¿≈∆∆»¿ƒ

ÔÈÙÁÈ32. ¿≈ƒ

העם.28) את לברך שגמרו אחרי ההיכל, מן 29)כלפי
הוא,30)הדוכן. וטעות שונים בדפוסים מופיע כך

עמוד  לא דף השנה ראש א; עמוד מ דף (סוטה שבתלמוד
זכאי, בן יוחנן רבן שהתקין תקנות תשע בין זו תקנה מנו ב)
בן  יוחנן רבן "ומתקנות לכאורה: כאן להיות צריך לכן

ויתבייש 31)זכאי". בסנדלו רצועה תיפסק שמא והטעם:
ויתעכב  סנדלו שהותר על עליו שמתלוצצים כשיראה
הוא  פסול אנשים: ויאמרו הכהנים יברכו ובינתיים לקשרו;
וברש"י  א עמוד מ דף (סוטה כפיים לנשיאת ראוי שאינו

לפני 32)שם). הנעליים להניח נכון ואין מותר. ובגרביים
כנסת  ("שיורי מוצנע במקום יניחם אלא בגלוי הציבור

הגדולה").

.ÊÌÚ· eËÈaÈ ‡Ï ,ÌÚ‰ ˙‡ ÔÈÎ¯·Ó ÌÈ‰k‰ eÈ‰iLk¿∆ƒ¿«…¬ƒ¿»¿ƒ∆»»…«ƒ»»
ÔzÚ„ eÁÈqÈ ‡ÏÂ33,ı¯‡‰ „‚k Ì‰ÈÈÚ eÈ‰È ‡l‡ , ¿…«ƒ«¿»∆»ƒ¿≈≈∆¿∆∆»»∆

¯ Ì„‡ ÔÈ‡Â .‰lÙ˙a „ÓBÚkÈÙa ÏkzÒ‰Ï È‡M ¿≈ƒ¿ƒ»¿≈»»««¿ƒ¿«≈ƒ¿≈
‡lL È„k ,ÌÚ‰ ˙‡ ÔÈÎ¯·Ó Ô‰L ‰ÚLa ÌÈ‰k‰«…¬ƒ¿»»∆≈¿»¿ƒ∆»»¿≈∆…

ÌzÚ„ eÁÈqÈ34ÚÓLÏ ÔÈek˙Ó ÌÚ‰ ÏÎ ‡l‡ ; «ƒ«¿»∆»»»»ƒ¿«¿ƒƒ¿…«
‰Î¯a‰35ÌÈ‡Â ÌÈ‰k‰ Èt „‚k Ì‰Èt ÌÈeÎÓe , «¿»»¿«¿ƒ¿≈∆¿∆∆¿≈«…¬ƒ¿≈»

.Ì‰ÈÙa ÌÈËÈaÓ«ƒƒƒ¿≈∆

ח).33) הלכה ד, פרק מגילה (ירושלמי הכהנים מברכת
בכהנים 34) "המסתכל א): עמוד טז דף (חגיגה אמרו וחז"ל

ומברכים  דוכנם על עומדים שהיו קיים המקדש שבית בזמן
הייתה  במקדש (כי כהות" עיניו - המפורש בשם ישראל את
ברכתם) בשעת הכהנים אצבעות קשרי על שורה השכינה
היסח  משום אסור בגבולין שאפילו התוספות, שם וכתבו

הנדפסים 35)הדעת. הפסוקים את לומר אין זה ומטעם
הם  בזה כי כהנים, ברכת בשעת אומרים שהעם בסידורים
עמוד  מ דף (סוטה ואמרו הכהנים, מברכת דעתם מסיחים
עבד  לך יש כלום טועה, אלא אינו האומרם "כל א):

מיימוניות"). ("הגהות מאזין" ואינו אותו שמברכים

.ÁC¯·Ï ÏÈÁ˙Ó ,„Á‡ C¯·Ó‰ Ô‰k‰ ‰È‰ Ì‡ƒ»»«…≈«¿»≈∆»«¿ƒ¿»≈
BÓˆÚÓ36BÓk ‰lÓ ‰lÓ B˙B‡ ‡¯˜Ó ¯eaˆŒÁÈÏLe , ≈«¿¿ƒ«ƒ«¿∆ƒ»ƒ»¿

C¯·Ï ÔÈÏÈÁ˙Ó ÔÈ‡ - ¯˙BÈ B‡ ÌÈL eÈ‰ .e¯Ó‡L∆»«¿»¿«ƒ≈≈»«¿ƒƒ¿»≈

¯eaˆŒÁÈÏL Ì‰Ï ‡¯˜iL „Ú37!ÌÈ‰k :Ì‰Ï ¯ÓB‡Â «∆ƒ¿»»∆¿ƒ«ƒ¿≈»∆…¬ƒ
Ô˙B‡ ‡¯˜Ó ‡e‰Â ,"EÎ¯·È" ÌÈ¯ÓB‡Â ÔÈBÚ Ì‰Â¿≈ƒ¿¿ƒ¿»∆¿¿«¿∆»

.e¯Ó‡L ¯„q‰ ÏÚ ‰lÓ ‰lÓƒ»ƒ»««≈∆∆»«¿

לח 36) דף (סוטה כהנים! או: כהן! לו: קורא הש"ץ אין
לאחד. ולא לשניים, - להם" "אמור שנאמר: א) עמוד
לברך. הכהנים את מזמין שהש"ץ למדים אנו זה ומפסוק

כי 37) "כהנים" להם אומר הש"ץ שאין סובר תם ורבינו
עמוד  לח דף (סוטה שאמרו ומה בתפילתו. להפסיק לו אסור
יקרא  הקהל מן שאחד הכוונה - כהנים" קורא "לשניים א):
לחוד  חזן כי יזמינם. השמש שהוא הכנסת חזן או זה,
פרשת  ה"ספרי" דברי על מסתמך והוא לחוד. ציבור ושליח
'אמרו'? להם לומר צריך שהחזן "ומניין ל"ט): (אות נשא
מ  דף (סוטה רש"י פירש וכן להם". אמור לומר תלמוד
בעסקי  שטורח הכנסת שמש - הכנסת "חזן ב) עמוד
שזה  מפני לש"ץ, מותר כהנים ברכת ולהקריא הכנסת".
שליח  זה - חזן פירש: ב"ערוך" אולם הוא. תפילה צורך
פסוק  לא, פרק (בראשית אונקלוס מתרגם - "רואה" ציבור,
מי  ואת יקרא, מה לראות צריך ציבור שהשליח חזי, ה)

לעל  מסייעים יקרא ה"ספרי" דברי זה ולפי לתורה. ות
עמוד  לד דף לברכות ותוספות מיימוניות" ("הגהות לרבינו
להם: הקורא היה שאם "וודאי כותב: בתשובתו ורבינו א).
מעולם  ראינוהו לא זה אבל כלום; בכך אין - אחר כהנים!
חזי  'פוק נאמר: זה ובכגון כך, שעושין במקום שמענו ולא
איך  וששאלת נוהג), העם איך וראה (צא דבר' עמא מאי
הפסקה" אינו הוא, התפילה ומעניין הואיל מפסיק? הש"ץ

הרמב"ם). (תשובות

.ËÔÈÏBÚ ÌÈ‰k‰ ?Lc˜na ÌÈ‰k ˙k¯a „ˆÈk≈«ƒ¿«…¬ƒ«ƒ¿»«…¬ƒƒ
ÔÎecÏ38ÏL „ÈÓz ˙„B·Ú ÌÈ‰k‰ eÓÈÏLiL ¯Á‡ «»««∆«¿ƒ«…¬ƒ¬«»ƒ∆

Ô‰ÈL‡¯ ÈabŒÏÚ ‰ÏÚÓÏ Ì‰È„È ÔÈ‰Èa‚Óe ,¯ÁL39 «««¿ƒƒ¿≈∆¿«¿»««≈»≈∆
ÔÈ‡L ,ÏB„b Ô‰kÓ ıeÁ ,˙BËeLt Ô‰È˙BÚaˆ‡Â¿∆¿¿≈∆¿ƒ…≈»∆≈

ıÈv‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ÂÈ„È dÈa‚Ó40Ô˙B‡ ‡¯˜Ó „Á‡Â , «¿ƒ«»»¿«¿»ƒ«ƒ¿∆»«¿∆»
eÓÈÏLiL „Ú ,ÔÈÏe·ba ÔÈNBÚL C¯„k ‰lÓ ‰lÓƒ»ƒ»¿∆∆∆ƒ«¿ƒ«∆«¿ƒ

ÔÈBÚ ÌÚ‰ ÔÈ‡Â .ÌÈ˜eÒt‰ ‰LÏL41,˜eÒt Ïk ¯Á‡ ¿»«¿ƒ¿≈»»ƒ««»»
,eÓÈÏLiLÎe .˙Á‡ ‰Î¯a Lc˜na d˙B‡ ÔÈNBÚ ‡l‡∆»ƒ»«ƒ¿»¿»»∆»¿∆«¿ƒ
ÔÓ Ï‡¯NÈ È‰Ï‡ ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ Ce¯a" :ÌÈBÚ ÌÚ‰ Ïk»»»ƒ»¿»¡…ƒ¡…≈ƒ¿»≈ƒ

"ÌÏBÚ‰ „ÚÂ ÌÏBÚ‰42. »»¿«»»

אחת 38) במעלה כהנים לעזרת עולים היו ישראל מעזרת
כל  רום מעלות שלוש היו בו דוכן ועליה אמה, גבוהה
בית  והלכות ו; משנה ב, פרק (מידות אמה חצי מעלה

ג). הלכה ו, פרק הכהנים 39)הבחירה היו במקדש כי
מקשרי  למעלה ושכינה המפורש, בשם העם את מברכים
למעלה  הראש שיהיה לשכינה כבוד ואין אצבעותיהם

ראשיהם. גבי על ידיהם מגביהים לפיכך הוא 40)הימנה,
מצחו  על בראשו נושא הגדול הכהן שהיה הקודש נזר
עליו  חקוק והיה לז) פסוק כח, פרק (שמות בתורה כמפורש
קדושתו  לרוב הציץ מעל ידו מרים היה לא ולפיכך ה', שם

ו). משנה ז, פרק ב).41)(סוטה עמוד מ דף (שם, אמן
ה'42) את ברכו קומו ה): פסוק ט, פרק (נחמיה שנאמר

מעיר: רוקח" וב"מעשה העולם. ועד העולם מן אלוקיכם
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בסוף  אומר עצמו המברך היה שזה מבואר (שם) שבתלמוד
ורק  א) עמוד טז דף (תענית מפורש וכן שבתפילה ברכה כל
וכך  ועד" לעולם מלכותו כבוד שם "ברוך עונה היה העם

ט"ו).מפורש הלכה ד, פרק תענית (הלכות רבינו בדברי גם
ברכה  שבכל הוכיחו שם) (סוטה, שבתלמוד מאחר אלא
העולם  ועד העולם מן ולברכו, ה' תהילת להדגיש צריך
אבל  כך בברכתו חותם בעצמו הש"ץ אמנם המקרים וברוב
נוסח  על דבר שום להוסיף להם שאסור כהנים בברכת
(הלכה  בסמוך כמבואר בתורה, הכתובים הפסוקים שלושת
להשמיע  כדי הכהנים במקום אומרו העם לפיכך - י"ב)

רוקח"). ("מעשה העולם ועד העולם מן ה' תהילת

.È‰b‰p‰ ÌM‰ ‡e‰Â ,B·˙Îk ÌM‰ ˙‡ ¯ÓB‡Â43 ¿≈∆«≈ƒ¿»¿«≈«∆¿∆
L¯ÙÓ‰ ÌM‰ ‡e‰ ‰ÊÂ ,‡"‰ Â"‡Â ‡"‰ „"eiÓƒ≈»≈¿∆«≈«¿…»

ÌB˜Ó ÏÎa ¯eÓ‡‰44,BÈepÎa B˙B‡ ÌÈ¯ÓB‡ ‰È„n·e ; »»¿»»«¿ƒ»¿ƒ¿ƒ
B·˙Îk ÌM‰ ˙‡ ÔÈ¯ÈkÊÓ ÔÈ‡L ,˙"Ïc Û"Ï‡a ‡e‰Â¿¿»∆»∆∆≈«¿ƒƒ∆«≈ƒ¿»

„·Ïa Lc˜na ‡l‡45˜Ècv‰ ÔBÚÓL ˙nMÓe ;46, ∆»«ƒ¿»ƒ¿»ƒ∆≈ƒ¿««ƒ
,Lc˜na elÙ‡ L¯ÙÓ‰ ÌMa C¯·lÓ ÌÈ‰k‰ e˜Òt»¿«…¬ƒƒ¿»≈«≈«¿…»¬ƒ«ƒ¿»
BÈ‡LÂ ·eLÁ BÈ‡L Ì„‡ B˙B‡ „ÓÏÈ ‡lL È„k¿≈∆…ƒ¿«»»∆≈»¿∆≈
‰Ê ÌL ÔÈ„nÏÓ ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁ eÈ‰ ‡ÏÂ ;Ôe‚‰»¿…»¬»ƒ»ƒƒ¿«¿ƒ≈∆
Ú·LÏ ˙Á‡ ÌÚt ‡l‡ ,ÌÈe‚‰‰ Ì‰È·e Ì‰È„ÈÓÏ˙Ï¿«¿ƒ≈∆¿≈∆«¬ƒ∆»««««¿∆«

‡¯Bp‰Â „aÎp‰ BÓLÏ ‰l„b ‰Ê Ïk ;ÌÈL47. »ƒ»∆¿À»ƒ¿«ƒ¿»¿«»

ס 44)המבוטא.43) דף סנהדרין א; עמוד לח דף (סוטה
ועוד). א דף 45)עמוד (קידושין אמרו וכן שם) (סוטה,

ביו"ד  אני נכתב נקרא, אני נכתב כשאני "לא א): עמוד עא
בכל  הפסוק: על חכמינו וסמכו דל"ת. באל"ף ונקרא ה"א,
בית  (זה וברכתיך אליך אבוא שמי את אזכיר אשר מקום
שם  - שמי את אזכיר שם שכינה) גילוי שם שיש המקדש,
שם). (סוטה, המפורש שמי את להזכיר מצווך אני

שעם 46) שכינה, לגילוי זכו לא ומאז ב) עמוד לט דף (יומא
שם. כמפורש המקדש, בבית הניסים פסקו מותו

פסוק 47) ג פרק (שמות שנאמר א) עמוד עא דף (קידושין
להעלים. כלומר: לעלם, קרא לעלם שמי זה ְֵַטו):

.‡ÈÔBLÏa ‡l‡ ÌB˜Ó ÏÎa ˙¯Ó‡ ÌÈ‰k ˙k¯a ÔÈ‡≈ƒ¿«…¬ƒ∆¡∆∆¿»»∆»ƒ¿
Ck ."Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ eÎ¯·˙ ‰k" :¯Ó‡pL ,L„w‰«…∆∆∆¡«…¿»¿∆¿≈ƒ¿»≈»

‰ÚeÓM‰ ÈtÓ e„ÓÏ48:ÌBÏM‰ ÂÈÏÚ ,ea¯ ‰LnÓ »¿ƒƒ«¿»ƒ∆«≈»»«»
˙‡ÈNa - "eÎ¯·˙ ‰k" ,‰„ÈÓÚa - "eÎ¯·˙ ‰k"…¿»¿«¬ƒ»…¿»¿ƒ¿ƒ«

L„w‰ ÔBLÏa - "eÎ¯·˙ ‰k" ,ÌÈtk49"eÎ¯·˙ ‰k" , ««ƒ…¿»¿ƒ¿«…∆…¿»¿
ÌÈt „‚k ÌÈt -50Ì¯ ÏB˜a - "eÎ¯·˙ ‰k" ,51, »ƒ¿∆∆»ƒ…¿»¿¿»

L¯ÙÓ‰ ÌMa - "eÎ¯·˙ ‰k"52‰È‰iL ‡e‰Â , …¿»¿«≈«¿…»¿∆ƒ¿∆
Lc˜na53e¯Ó‡L BÓk ,54. «ƒ¿»¿∆»«¿

א).48) הלכה א, (פרק לעיל האלה 49)מפורש הדינים כל
"גזירה  בדרך א) עמוד לח דף (סוטה בתלמוד נלמדים
פרק  (דברים להלן ונאמר תברכו" "כה כאן: נאמר שווה":
בלשון  שם מה העם". את לברך יעמדו "אלה יב): פסוק כז,
תורה  ובמתן רם קול הלויים... וענו שם: שכתוב הקודש
יעננו  והאלוקים ידבר משה יט): פסוק יט, פרק (שמות נאמר
כהנים  ברכת אף - הקודש בלשון ניתנה וודאי והתורה בקול,
לברך  יעמדו אלה שנאמר: בעמידה שם מה הקודש. בלשון

להלן  ונאמר תברכו, כה כאן: נאמר בעמידה, כאן אף -
ויברכם. ידיו... את אהרן וישא כב): פסוק ט, פרק (ויקרא

כפיים. בנשיאת כאן אף כפיים, בנשיאת ששם כשם
שנאמר:50) ברכתם בשעת העם פני מול הכהנים פני שיהיו

לחבירו. האומר כאדם להם" "אמור 51)"אמור שנאמר:
נשא). (ספרי שומע העם כל שיהיה - שנאמר 52)להם"

לי. המיוחד שמי וגו' שמי" את רק 53)"ושמו מוסב זה
בהלכה  השנויים הדינים כל אבל המפורש, בשם הברכה על

במדינה. גם נוהגים הלכה 54)זו כל ומקור ט, הלכה לעיל
א). עמוד לח דף (סוטה זו

.·ÈÎ¯a ÛÈÒB‰Ï ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈ‡M¯ ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡‰ ≈«…¬ƒ«»ƒ¿»»¿ƒ¿»»
ÌÈ˜eÒt‰ ˙LÏL ÏÚ55ÌÎ˙B·‡ È‰Ï‡ '‰" :ÔB‚k , «¿∆«¿ƒ¿¡…≈¬≈∆

‡Ï - d· ‡ˆBiÎÂ ,"ÌÈÓÚt ÛÏ‡ ÌÎk ÌÎÈÏÚ ÛÒÈ…≈¬≈∆»∆∆∆¿»ƒ¿«≈»…
ÏÚ eÙÒ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,LÁÏ· ‡ÏÂ Ì¯ ÏB˜·¿»¿…¿««∆∆¡«……ƒ«
¯˜BÚ ‡e‰Lk ,ÔÎecÏ ‰ÏBÚ Ô‰k ÏkL ‰ÚLa ."¯·c‰«»»¿»»∆»…≈∆«»¿∆≈
,eÈ‰Ï‡ ÈÈ EÈÙlÓ ÔBˆ¯ È‰È" :¯ÓB‡ ,˙BÏÚÏ ÂÈÏ‚«̄¿»«¬≈¿ƒ»ƒ¿»∆¿»¡…≈
Ï‡¯NÈ EnÚ ˙‡ C¯·Ï e˙ÈevL BÊ ‰Î¯· ‰È‰zL∆ƒ¿∆¿»»∆ƒƒ»¿»≈∆«¿ƒ¿»≈

ÏBLÎÓ d· È‰È Ï‡Â ,‰ÓÏL ‰Î¯a56„ÚÂ ‰zÚÓ ÔBÚÂ ¿»»¿≈»¿«¿ƒ»ƒ¿¿»≈«»¿«
"ÌÏBÚ57:C¯·Ó ,ÌÚ‰ ˙‡ C¯·Ï ÂÈt ¯ÈÊÁiL Ì„˜Â . »¿…∆∆«¬ƒ»»¿»≈∆»»¿»≈

eLc˜ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a"»«»¿»¡…≈∆∆»»¬∆ƒ¿»
Ï‡¯NÈ BnÚ ˙‡ C¯·Ï eeˆÂ Ô¯‰‡ ÏL B˙M„˜aƒ¿À»∆«¬…¿ƒ»¿»≈∆«ƒ¿»≈

"‰·‰‡a58ÏÈÁ˙Óe ¯eavÏ ÂÈt ¯ÈÊÁÓ CkŒ¯Á‡Â , ¿«¬»¿««»«¬ƒ»»«ƒ«¿ƒ
,ÌÈÏLnL ¯Á‡ ¯eav‰ ÔÓ ÂÈt ¯ÈÊÁnLÎe .ÌÎ¯·Ï¿»¿»¿∆«¬ƒ»»ƒ«ƒ««∆«¿ƒ

z¯ÊbM ‰Ó eÈNÚ" :¯ÓB‡59‰Ó enÚ ‰NÚ ,eÈÏÚ ≈»ƒ«∆»«¿»»≈¬≈ƒ»«
ÌÈÓM‰ ÔÓ EL„˜ ÔBÚnÓ ‰ÙÈ˜L‰ - ezÁË·‰M∆ƒ¿«¿»«¿ƒ»ƒ¿»¿¿ƒ«»«ƒ

."Ï‡¯NÈ ˙‡ EnÚ ˙‡ C¯·e»≈∆«¿∆ƒ¿»≈

ב).55) עמוד כח דף השנה בשעת 56)(ראש אטרד שלא
וכן  הברכה כוונת את המפסידות אחרות במחשבות ברכתי
(פירוש  בה הכרוכים ובדיניה הברכה בנוסח אטעה שלא

י"א). פרשה רבה במדבר למדרש דף 57)מהרז"ו (סוטה
הרי"ף  הוספת הן עולם" ועד "מעתה והתיבות: א) עמוד לט

ד. פרק דף 58)למגילה (במדבר הזוהר דברי פי על מכוון
אהוב  שאינו או עמו, את אוהב שאינו כהן כל ב) עמוד קמז
כב, פרק (משלי שנאמר העם, את לברך ידיו ישא אל לעם

אל  יבורך תקרי אל יברך, הוא עין טוב ט): יברך פסוק א
וראה  יח. קטן סעיף קכח, סימן חיים אורח אברהם" ("מגן
"אמור  אומר: הכתוב וכן זה). מעין ב עמוד לח דף סוטה
רבה  במדבר (מדרש שלם ובלב מלא בפה מלא. כתיב להם"

יא). בכהנים 59)פרשה תלוייה הברכה שאין מאחר כי
ואני  הכתוב: כעדות בהקדושֿברוךֿהוא, אלא עצמם
ברכת  כן אם א) עמוד מט דף (חולין וכמבואר אברכם"
את  שיברכו עליהם המלך גזירת אלא אינה - למה? כהנים
(מהרש"א  כהנים לברכת מתאווה והקדושֿברוךֿהוא ישראל
היות  זו, גזירה מבארים ויש א). עמוד לט דף לסוטה
לעם  ופניהם הקודש להיכל אחוריהם החזירו והכהנים
שבו  ההיכל כלפי גדול גנאי זה והרי ג) (הלכה לעיל כמבואר
איש  וחמישה "עשרים נגד קובל והכתוב מונחים, תורה ספרי
פסוק  ח, פרק (יחזקאל קדמה" ופניהם ה' היכל אל אחוריהם
על  גזרה שהתורה אלא ד) משנה ה, פרק (סוכה וראה ט"ז)
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הכהנים  לפיכך פנים, כנגד פנים ישראל את שיברכו הכהנים
עלינו" שגזרת מה "עשינו ואומרים: ברכתם אחרי מתנצלים

העליונה. גזירתך פי על עשינו בהכרח שעשינו מה כל

.‚È,ÌÎ¯·Ï ¯eavÏ Ì‰Èt ˙‡ ÌÈ‰k‰ ÔÈ¯ÈÊÁnLk¿∆«¬ƒƒ«…¬ƒ∆¿≈∆«ƒ¿»¿»
‡Ï - ÔÈÎ¯·nL ¯Á‡ ¯eav‰ ÔÓ Ì‰Èt ÔÈ¯ÈÊÁnLÎe¿∆«¬ƒƒ¿≈∆ƒ«ƒ««∆¿»¿ƒ…
˙Bpt Ïk ÔÎÂ .ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈÓÈ C¯c ÏÚ ‡l‡ e¯ÈÊÁÈ«¬ƒ∆»«∆∆»ƒ¿»»¿≈»ƒ

ÔÈÓÈ C¯c ÏÚ ‡l‡ eÈ‰È ‡Ï ,‰Bt Ì„‡ ‰È‰iL60. ∆ƒ¿∆»»∆…ƒ¿∆»«∆∆»ƒ

שלמה:60) שעשה בים שנאמר ב) עמוד סב דף (זבחים
ושלושה  צפונה פונים שלושה בקר, עשר שנים על עומד
מזרחה  פונים ושלושה נגבה פונים ושלושה ימה פונים
דבר  איזה מקיף וכשאתה ד) פסוק ד, פרק הימיםֿב (דברי
הולך. אתה לימינך למערב מצפון סובבו ואתה אליו ופניך

.„È- ÌBia ˙Á‡ ÌÚt ÌÈ‰k ˙k¯a ÔÈÎ¯·Ó Lc˜na«ƒ¿»¿»¿ƒƒ¿«…¬ƒ«««««
˙BÏÚÓ ÏÚ ÔÈ„ÓBÚÂ ÔÈ‡a ,¯ÁL ÏL „ÈÓz ¯Á‡««»ƒ∆««»ƒ¿¿ƒ««¬

ÌÏe‡‰61e¯Ó‡L C¯ck ,ÔÈÎ¯·Óe62‰È„na Ï·‡ . »»¿»¿ƒ«∆∆∆»«¿¬»«¿ƒ»
Ó ıeÁ ,‰lÙz Ïk ¯Á‡ d˙B‡ ÔÈÎ¯·ÓBÓk ,‰Án ¿»¿ƒ»««»¿ƒ»ƒƒ¿»¿

e¯Ó‡L63ÔÈÏczLÓ ÌB˜Ó ÏÎa .64‡¯˜n‰ ‡‰iL ∆»«¿¿»»ƒ¿«¿ƒ∆¿≈««¿∆
ÔÈ‡L ÏÏkÓ - "Ì‰Ï ¯BÓ‡" :¯Ó‡pL ,Ï‡¯NÈ Ô˙B‡»ƒ¿»≈∆∆¡«»»∆ƒ¿»∆≈

.Ì‰Ó ‡¯˜n‰««¿∆≈∆

עשרה 61) ושתים שבמקדש, להיכל ומבוא שער, בית הוא
ב). משנה ז, פרק (תמיד בכניסתו היו לעיל 62)מעלות

אומר  ט בהלכה שלמעלה הרדב"ז, ונשאל טֿי, הלכות
שעל  אומר: הוא וכאן וכו' לדוכן עולים הכהנים רבינו:
שני  האולם ומעלות דוכן והלא מברכים, היו האולם מעלות
"בית  בהלכות וכמבואר שביארנו, כמו הם, נפרדים דברים
במשנה  ושנינו היות והשיב: גֿד) הלכות ו, (פרק הבחירה"
מקודש... ולמזבח האולם "בין ט) משנה א, פרק (כלים
לא  מום בעל שכהן יוצא לשם" נכנסים מומים בעלי שאין
הכהנים, אחיו עם לברך האולם למעלות לגשת יכול היה
ממעלות  פחותה שקדושתו הדוכן על מברך היה כורחו ועל
על  כפיהם נושאים היו שהכהנים בשעה נמצא, האולם,
בידיהם, מום (שאין מומין בעלי הכהנים היו האולם מעלות
על  כפיהם נושאים ב) הלכה ט"ו, פרק לקמן וכמבואר
לשונות  ב, חלק (רדב"ז רבינו בדברי סתירה כל ואין הדוכן,

ד), פרק א).63)הרמב"ם (הלכה ירושלמי 64)לעיל
כמבואר  מעכב, זה אין אבל ד). הלכה ה, (פרק ברכות
כהן, שכשהחזן מרוטנברג מאיר רבי והורה (שם). במשנה
סדר  כל אותם ויקריא "כהנים" ויקרא אצלו ישראל יעמוד
("הגהות  שלום" "שים התחלת עד שותק והחזן הברכות,

מיימוניות").

חמּׁשה־עׂשר  1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
שכולו 1) הכנסת בית כפיים; נשיאת המונעים דברים שישה

יתנהגו. כיצד כלל כהן בו אין או כהנים

.‡,ÔBLl‰ :ÌÈtk ˙‡ÈN ÔÈÚBÓ ÌÈ¯·„ ‰MLƒ»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ«««ƒ«»
.ÌÈ„i‰ ˙‡ÓËÂ ,ÔÈi‰Â ,ÌÈM‰Â ,‰¯·Ú‰Â ,ÔÈÓen‰Â¿«ƒ¿»¬≈»¿«»ƒ¿««ƒ¿À¿««»»ƒ
˙Bi˙B‡‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡L ÌÈ‚lÚ‰ ?„ˆÈk ÔBLl‰«»≈«»ƒ¿ƒ∆≈ƒƒ∆»ƒ

Ô"ÈÈÚ Ô"ÈÙÏ‡Ï ÔÈ¯BwL ÔB‚k ,Ôew˙k2Ô"ÈÈÚÏe ¿ƒ»¿∆ƒ¿«¿ƒ«¿ƒ¿«¿ƒ

'˙ÏaÒ' '˙ÏaL'Ï B‡ ,Ô"ÈÙÏ‡3ÔÈ‡ - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ , «¿ƒ¿ƒ…∆ƒ…∆¿«≈»∆≈
ÔÈ‡L ,ÔBLÏŒÈ„·ÎÂ ‰ÙŒÈ„·k CÎÂ .Ô‰Ètk ˙‡ ÔÈ‡NB¿ƒ∆«≈∆¿»ƒ¿≈∆¿ƒ¿≈»∆≈

.Ô‰Ètk ˙‡ ÔÈ‡NB ÔÈ‡ ,ÏkÏ ÌÈ¯k Ì‰È¯·cƒ¿≈∆ƒ»ƒ«…≈¿ƒ∆«≈∆

ה"יב.2) פ"ח, לעיל בביאורנו וראה ע"ב. כד, מגילה
אבל  לעייני"ן, אלפי"ן בין להבחין יודעים היו בימיהם

ÂÈÓÚבימינו ·Â¯ פסול זה אין ולפיכך במבטאן, מבחין אינו
ל). ס"ק קכח, סי' לאו"ח (ט"ז, דברי 3)אצלנו עלֿפי

ו). יב, (שופטים הכתוב

.·ÂÈ„È· B‡ ÂÈÙa ÔÈÓeÓ LiL Ô‰k ?„ˆÈk ÔÈÓen‰«ƒ≈«…≈∆≈ƒ¿»»¿»»
˙Bn˜Ú ÂÈ˙BÚaˆ‡ eÈ‰L ÔB‚k ,ÂÈÏ‚¯· B‡4B‡ ¿«¿»¿∆»∆¿¿»¬À

˙BLe˜Ú5˙Bi˜‰a ÂÈ„È eÈ‰˘ B‡ ,6˙‡ ‡NÈ ‡Ï - ¬∆»»»»√»ƒ…ƒ»∆
Ba ÔÈÏkzÒÓ ÌÚ‰L ÈÙÏ ,ÂÈtk7„¯BÈ B¯È¯ ‰È‰L ÈÓ . «»¿ƒ∆»»ƒ¿«¿ƒƒ∆»»ƒ≈

B˜Ê ÏÚ8˙Á‡a ‡Óeq‰ ÔÎÂ ,¯a„Ó ‡e‰L ‰ÚLa «¿»¿»»∆¿«≈¿≈«»¿««
L„ ‰È‰ Ì‡Â ;ÂÈtk ˙‡ ‡NÈ ‡Ï - ÂÈÈÚÓ9B¯ÈÚa ≈≈»…ƒ»∆«»¿ƒ»»»¿ƒ

‰Êa B‡ ÂÈÈÚÓ ˙Á‡a ‡Óeq‰ ‰Êa ÌÈÏÈ‚¯ eÈ‰ Ïk‰Â¿«…»¿ƒƒ¿∆«»¿««≈≈»¿∆
ÈÓ ÔÎÂ .Ba ÔÈÏkzÒÓ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,¯zÓ - ·Ê B¯È¯L∆ƒ»À»¿ƒ∆≈ƒ¿«¿ƒ¿≈ƒ

ÒÈËÒ‡ ˙BÚe·ˆ ÂÈ„È eÈ‰L10‰‡eÙe11˙‡ ‡NÈ ‡Ï , ∆»»»¿ƒ¿ƒ»…ƒ»∆
ÈÙÏ ,¯zÓ - CÎa ÔzÎ‡ÏÓ ¯ÈÚ‰ ÈL‡ ·¯ Ì‡Â ;ÂÈtk«»¿ƒ…«¿≈»ƒ¿«¿»¿»À»¿ƒ

.Ba ÔÈÏkzÒÓ ÔÈ‡L∆≈ƒ¿«¿ƒ

לצידיהן.5)כפופות.4) מלאות 6)עקומות שידיו
מבאר  לט) יג, (ויקרא הוא" "בוהק מבהיקות. לבנות בהרות
הבשר  מבהיק לעדשה עדשה שבין עדשן, כאיש רש"י:

צח. לעיל 7)בלובן כמבואר הברכות, מן דעתם ויסיחו
ה"ז. כפיו"8)פ"יד, את ישא לא "זבלגן ע"ב: כד, מגילה

ורש"י  ה'ערוך'. כפירוש זקנו, על יורד שרירו רבינו: ומפרש
חוקר  הכסףֿמשנה ומרן דמעה. זולפות עיניו שם: פירש
וידיהם  פניהם את לכסות הכהנים שנוהגים הזה בזמן לדעת,
העם  להסתכלות איפוא לחוש ואין ברכתם, בשעת בטליתם,
נשיאת  מעכבים אלה מומים יהיו לא א"כ הכהנים, במומי
למכוסים. מגולים בין החכמים חילקו לא אולי או כפיהם,
להיתר. מעלה קכח) סימן (או"ח יוסף' 'בית ובפירושו

עירו.9) לבני וידוע התכלת.10)רגיל כעין צבע
המשנה 11) (מפירוש אודם בהם שצובעים דקים שרשים

פ"ז, (שביעית במשנה נזכרים ושניהם פ"ד). מגילה לרבינו
כד:). מגילה במס' זו הלכה דיני כל ומקור מ"אֿב)

.‚ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,LÙp‰ ˙‡ ‚¯‰L Ô‰k ?„ˆÈk ‰¯·Ú‰»¬≈»≈«…≈∆»«∆«∆∆««ƒ
ÂÈtk ˙‡ ‡NÈ ‡Ï ,‰·eL˙ ‰NÚL12:¯Ó‡pL , ∆»»¿»…ƒ»∆«»∆∆¡«

"ÌÎÈtk ÌÎN¯Ù·e" :·È˙Îe ,"e‡ÏÓ ÌÈÓc ÌÎÈ„È"13 ¿≈∆»ƒ»≈¿ƒ¿»ƒ¿∆«≈∆
‰‚‚La ÔÈa ,Ò‡a ÔÈa - ÌÈ·ÎBk „·ÚL Ô‰ÎÂ .'B‚Â14 ¿¿…≈∆»«»ƒ≈¿…∆≈ƒ¿»»

ÂÈtk ˙‡ ‡NB BÈ‡ ,‰·eL˙ ‰NÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ -««ƒ∆»»¿»≈≈∆«»
"˙BÓa‰ È‰k eÏÚÈ ‡Ï C‡" :¯Ó‡pL ,ÌÏBÚÏ¿»∆∆¡««…«¬…¬≈«»

'B‚Â15B˙¯LÏ" :¯Ó‡pL ,‡È‰ ‰„B·Úk ‰Î¯·e ; ¿¿»»«¬»ƒ∆∆¡«¿»¿
"BÓLa C¯·Ïe16¯ÈÓ‰L Ô‰k ÔÎÂ .17ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ ¿»≈ƒ¿¿≈…≈∆≈ƒ«¬«»ƒ

ÂÈtk ˙‡ ‡NB BÈ‡ ,Ba ¯ÊÁL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ˙BÏfÓe«»««ƒ∆»«≈≈∆«»
ÌÏBÚÏ18.ÔÈÚBÓ ÔÈ‡ ˙B¯·Ú‰ ¯‡Le . ¿»¿»»¬≈≈¿ƒ

ע"ב.12) לב, שידיים 13)ברכות לומר רבינו כיון
קטיגור  "אין כי כפים, לישא ראויות אינן דם, המלאות
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לה, (סנהדרין ה'תוספות' וכסברת כו.) (ר"ה סניגור" נעשה
כפיו, לישא לו מותר ומת, התינוק את שמל וכהן ע"ב).
היה  שמא ועוד לרצוח, ולא מצוה לשם במולו נתכוין שהרי
הרוח  שמא או חדשיו), לו כלו (שלא "נפל" התינוק
('הגהות  כשלעצמה המילה לא למותו, גרמה והיא בלבלתו,

אסורה.14)מיימוניות'). זו שעבודה ידע הרי 15)שלא
למרות  המקדש, עבודת לעבוד המלך יאשיהו נתנם שלא

שם. כמפורש למוטב לשירות 16)שחזרו ברכה הוקשה
דברי  מקור לדעת מתלבט הכסףֿמשנה ומרן לח.). (סוטה

ע"ז "עבד שאפילו לדעתו ·‡ÒÂרבינו כי לברך, נאסר "
רבינו  כדברי אולם מאונס, עבדו לא לבעל הבמות כהני
ישראל  מלכי שאנסום שהכהנים נד.) ע"ז (במס' מפורש
רש"י  וכפירוש המזבח, לעבודת נאסרו לע"ז כמרים ליעשות
ב'אור  וכן אדרת'; ('הגהות מכהנים" נימא "אי בד"ה: שם
שכתוב  כן להוכיח יש הכתוב מעדות ואמנם שמח').

אשר הכמרים את והשבית ה): כג, ÈÎÏÓ(מלכיםֿב Â˙
ומכריחיהם. נותניהם יהודה במלכי הקולר תלה יהודה,

שלפנינו:17) ובדפוסים הקדומים. הדפוסים כל כנוסחת
שום  עבד שלא אע"פ הדברים: וכוונת לעכו"ם". "שהמיר

אלילי  בדת דתו שהמיר אלא לע"ז:עבודה, שאמר או ם,
קט:). (מנחות כמבואר אתה", כתבו 18)"אלי וכן

להעיר, וראוי "הזהיר". ספר בשם שם, במנחות ה'תוספות'
(הובאה  בתשובותיו כתב הגולה, מאור גרשום שרבינו
בתשובה  וחזר ע"ז שעבד שכהן לט.) לסוטה ב'תוספות'
לקדושתו, חזר בתשובה שחזר שכיון כפיו, את נושא
על  אלא הקפיד לא ט) (כג, במלכיםֿב הנאמר שהפסוק

Á·ÊÓ‰ ˙„Â·Ú והרי הקדשים, מן לאכול להם מותר אבל ,
בעל  שכהן וכשם מ"י) פ"יג, (מנחות מום בעלי ככהנים הם
תאמר  לא ואם כפיו. את ישא זה אף כפיו, את נושא מום
"אוי  שיאמרו תשובה, בעלי של ידיהם מרפה נמצאת כן,
תשובה, מעשות וימנעו כלימה" לאותה אוי בושה, לאותה
חלק  לו אין מנשה האומר "כל קג.): (סנהדרין אמרו וכן
וראה  תשובה". בעלי של ידיהם מרפה הבא, לעולם
אבן  אדחה לע"ז, כהן ונעשה זה והלך "הואיל כ:) (קידושין
פרשת  ב"שאילתות" מבואר רבינו וכדברי הנופל"? אחר

קרח.

.„„Ú ,ÂÈtk ˙‡ ‡NÈ ‡Ï ¯Ú Ô‰k ?„ˆÈk ÌÈM‰«»ƒ≈«…≈««…ƒ»∆«»«
B˜Ê ‡lÓ˙iL19ÔÈÈ ˙ÈÚÈ·¯ ‰˙ML ÈÓ ?„ˆÈk ÔÈi‰Â . ∆ƒ¿«≈¿»¿««ƒ≈«ƒ∆»»¿ƒƒ«ƒ

BÈÈ ˙‡ ¯ÈÒiL „Ú ÂÈtk ˙‡ ‡NB BÈ‡ ,˙Á‡ ˙·a¿«««≈≈∆«»«∆»ƒ∆≈
‰„B·ÚÏ ‰Î¯a ‰L˜e‰L ÈÙÏ ,ÂÈÏÚÓ20‰˙L . ≈»»¿ƒ∆¿»¿»»«¬»»»

ÔÈÈ ˙ÈÚÈ·¯21ËÚÓ BÎB˙Ï Ô˙pL B‡ ,ÌÈÓÚÙ ÈzLa ¿ƒƒ«ƒƒ¿≈¿»ƒ∆»«¿¿«
¯zÓ - ÌÈÓ22ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙ÈÚÈ·¯Ó ¯˙BÈ ‰˙L Ì‡Â . «ƒÀ»¿ƒ»»≈≈¿ƒƒ««ƒ

‡Ï - ÌÈÓÚÙ ‰nÎa B‡˙LL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‚eÊÓ ‰È‰L∆»»»««ƒ∆¿»¿«»¿»ƒ…
‡È‰ ‰nÎÂ .ÂÈÏÚÓ BÈÈ ˙‡ ¯ÈÒiL „Ú ,ÂÈtk ˙‡ ‡NÈƒ»∆«»«∆»ƒ∆≈≈»»¿«»ƒ
ÈˆÁÂ ÌÈÚaˆ‡ Ìe¯a ,ÌÈÚaˆ‡ ÏÚ ÌÈÚaˆ‡ ?˙ÈÚÈ·¿̄ƒƒ∆¿»«ƒ«∆¿»«ƒ¿∆¿»«ƒ«¬ƒ

LÓÁÂ Úaˆ‡23Úaˆ‡‰ ‰ÊÂ ;Ï„eba ,Úaˆ‡ ∆¿«¿…∆∆¿««»¿∆»∆¿«
ÔÈÁLBnL24dlk ‰¯Bz‰ ÏÎa Ba25Ï„eb‰ ‡e‰26, ∆¿ƒ¿»«»À»«»

„ÈŒÔ‰a ‡¯˜p‰ ‡e‰Â27. ¿«ƒ¿»…∆»

זקנו 19) להיות שראוי כזה לגיל שהגיע כל ע"ב. כד, חולין
"תשובת  בשם ה"יא) (פ"ח, לעיל שביארנו כמו מלא,

אחרים  עם אבל ביחיד, שיברך אלא האיסור ואין רבינו".
(דעת  מחוייב שאינו אע"פ לברך לו ומותר כפיו לישא יכול
ס). אות הרמב"ם לשונות ח"א, רבינו בדברי הרדב"ז

ה"א 20) פ"יד, לעיל כמבואר בעבודה, אסור ושיכור
בן  יין "רביעית אמרו: (יג:) כריתות ובמסכת בביאורנו.

לשכר". כדי בה יש יום, התימנים,21)ארבעים ובכת"י
במים. מזוג בלתי - חי חי. יין שם.22)הנוסח: כריתות,

פטור, ועבד למקדש ונכנס וכו' בהפסקה יין רביעית שתה
פטור, - התורה מן בה אסור ששיכור - בעבודה ואם
- בעלמא ואסמכתא חומרא אלא בה שאין כפים, בנשיאת

לכתחילה. אף לעיל 23)מותר וראה ע"א. קט, פסחים
ומדידתו. רביעית שיעור בביאורנו, ה"יז פ"ד

יונתן 24) מתרגם כ) מ, (יחזקאל, ארכו מדד שמודדים,
רוקח' 'מעשה (מנטובה, קדומים ובדפוסים אורכיה". "משח

"שמודדים". כאן: כתוב שבמקדש,25)ועוד) עשרון כגון
באצבעות, נמדדת שמדתו חלה שיעור שהוא ו"עומר"

ט"ו. פ"ו, בּכורים בהל' שביד.26)כמבואר העבה האצבע
ה"ט. פ"ט, תורה ספר הל' לקמן המדוייק שיעורו וראה

יד).27) יד, כג; ח, (ויקרא בתורה האמור

.‰‡Ï ,ÂÈ„È ˙‡ ÏË ‡lL Ô‰k ?„ˆÈk ÌÈ„i‰ ˙‡ÓËÀ¿««»«ƒ≈«…≈∆…»«∆»»…
˜¯t‰ „Ú ÂÈ„È ˙‡ ÏËB ‡l‡ ;ÂÈtk ˙‡ ‡NÈ28C¯„k ƒ»∆«»∆»≈∆»»««∆∆¿∆∆

‰„B·ÚÏ ÔÈLc˜nL29:¯Ó‡pL ,C¯·Ó CkŒ¯Á‡Â , ∆¿«¿ƒ»¬»¿««»¿»≈∆∆¡«
"ÈÈ ˙‡ eÎ¯·e L„˜ ÌÎÈ„È e‡N"30ÏÏÁ‰Â .31BÈ‡ ¿¿≈∆…∆»¿∆¿»¿∆»»≈

Be‰Îa BÈ‡L ÈÙÏ ,ÂÈtk ˙‡ ‡NB32. ≈∆«»¿ƒ∆≈¿ƒ

והזרוע.28) היד חיבור רוחצים 29)מקום שהכהנים
והוקשה  והואיל במקדש. עבודתם לעבוד בגשתם ידיהם

ידים רחיצת היא אף טעונה לעבודה, ‰Ù¯˜ברכה „Ú
(חולין  כמבואר הפרק, עד שהיא לעבודה ידים כקידוש

שם:30)קו:). התרגום כהניא eÏeËוכדברי קּודשא ידיכון
ומנהגנו  לט.). סוטה (מס' זו הלכה ומקור קּודשא. דּוכן על
סי' באו"ח כמבואר הכהנים, ידי על מים יוצקים שהלויים
קמ"ו: במדבר נשא, פרשת ה'זוהר' ע"פ והוא ס"ו, קכח
ידיו  ומקדש קדושתו, על קדושה להוסיף צריך שהכהן
לי, אותם הקדשתי בו: שנאמר הלוי, וזהו קדוש, מאיש
הרי  יח). ח, (במדבר וגו' בכור כל תחת הלוים את ואקח
משמע  זו בהלכה רבינו ומדברי הבכור. במקום קדוש שהלוי
שחרית  ידיו נטל לא כשהכהן אלא זו נטילה חיוב שאין
שום  להם יודע ואינו טהורות, ידיו אם אבל לתפילתו,
שנטלן  אחרי כפים לנשיאת ידיו ליטול צריך אינו - טומאה
לשון  תפס ולא כיצד" ידים "טומאת אמר: ולפיכך שחרית,
שלקמן  תדע, ה"א). (פ"ד, לעיל הדגיש כאשר ידים" "טהרת
אומר  לאכילה, ידים נטילת לענין ה"א, פ"ו ברכות בהל'
להם  יודע ואינו מלוכלכות ידיו שאין "אע"פ בפירוש:
בנו  לנו מעיד כך ואמנם שיטול". עד יאכל לא - טומאה
ממורי  וזולתו אביו, לפני למעשה הלכה שראה אברהם רבי
כהנים  לברכת ניגש בתפילה העומד כהן שכל התורה,

(כסףֿמשנה). לתפלה ידיו נטילת על שנולד 31)וסומך
הכהן. לאביו האסורה כהונה 32)מגרושה בקדושת

מ.). סוטה ; כד: (כתובות

.ÂÌÈ¯·c‰ el‡ ÏkÓ ¯·„ BÏ ‰È‰ ‡lL Ô‰k33 …≈∆…»»»»ƒ»≈«¿»ƒ
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BÈ‡Â ÌÎÁ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÈtk ˙‡ÈN ÔÈÚBn‰«¿ƒ¿ƒ«««ƒ««ƒ∆≈»»¿≈
ÌÈp¯Ó ˙Bi¯a‰ eÈ‰L B‡ ,˙BˆÓa ˜c˜„Ó34,ÂÈ¯Á‡ ¿«¿≈¿ƒ¿∆»«¿ƒ¿«¿ƒ«¬»

lL B‡BzÓe B‡NÓ ‰È‰ ‡35‡NB ‰Ê È¯‰ - ˜„ˆa ∆…»»«»«»¿∆∆¬≈∆≈
‰NÚ ˙ÂˆÓ BfL ÈÙÏ ,B˙B‡ ÔÈÚBÓ ÔÈ‡Â ÂÈtk ˙‡36 ∆«»¿≈¿ƒ¿ƒ∆ƒ¿«¬≈

ÔÈ‡Â ,ÌÈtk ˙‡ÈNÏ Èe‡¯L Ô‰ÎÂ Ô‰k Ïk ÏÚ«»…≈¿…≈∆»ƒ¿ƒ«««ƒ¿≈
.˙Bˆn‰ ÔÓ Ún‰Â ÚL¯ ÛÒB‰ :ÚL¯ Ì„‡Ï ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ¿»»»»≈∆«¿ƒ»«ƒ«ƒ¿

א.33) בהלכה למעלה בעבירות,34)המנויים בו חושדים
לשון שפת על ÌÚותעלו ˙·„Â מתרגם ג) לו, (יחזקאל

הלכה 36)מסחרו.35)עם.¯Â˙יונתן: בסמוך ראה
י"ב.

.ÊËBÈ„‰ ˙k¯a ÏÈÚBz ‰Óe :¯Ó‡˙Â dÓ˙z Ï‡Â¿«ƒ¿«¿…««ƒƒ¿«∆¿
?‰Ê37‡l‡ ,ÌÈ‰ka ÈeÏz ‰Î¯a‰ Ïea˜ ÔÈ‡L ∆∆≈ƒ«¿»»»«…¬ƒ∆»

‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰a38ÏÚ ÈÓL ˙‡ eÓNÂ" :¯Ó‡pL , ¿«»»∆∆¡«¿»∆¿ƒ«
Ô˙ÂˆÓ ÌÈNBÚ ÌÈ‰k‰ - "ÌÎ¯·‡ È‡Â ,Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈«¬ƒ¬»¬≈«…¬ƒƒƒ¿»»
˙‡ C¯·Ó ÂÈÓÁ¯a ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰Â ,d· eeËˆpL∆ƒ¿«»¿«»»¿«¬»¿»≈∆

.BˆÙÁk Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿∆¿

אחריו.37) מרננים והבריות במצוות, זהיר שאינו
פלוני 38) איש תאמר "שלא ה"ט: פ"ה, גיטין ירושלמי

וכי  הקב"ה: אמר מברכני? והוא דמים, ושופך עריות מגלה
הדברים  שאין רבינו וסובר אברכך". אני מברכך? הוא
שהרג  בבירור נודע אם אבל בעלמא, ברינון אלא אמורים
שהרג  "כהן לב:) (ברכות הוא ערוך תלמוד הרי הנפש, את

ה"ג. לעיל וכמבואר כפיו", את ישא לא - הנפש את

.Á‰Î¯a‰ ÏÏÎa ÌÈ‡ ,ÌÈ‰k‰ È¯BÁ‡ Ì‰L ÌÚ39; »∆≈¬≈«…¬ƒ≈»ƒ¿««¿»»
Ô‰ÈcvÓ ÌÈ„ÓBÚ‰Â40‰Î¯a‰ ÏÏÎa Ì‰ È¯‰ ,41Ì‡Â . ¿»¿ƒƒƒ≈∆¬≈≈ƒ¿««¿»»¿ƒ

elÙ‡ ,ÌÈÎ¯a˙n‰ ÔÈ·e ÌÈ‰k‰ ÔÈa ‰vÁÓ ‰˙È‰»¿»¿ƒ»≈«…¬ƒ≈«ƒ¿»¿ƒ¬ƒ
Èt ÏeÓ Ì‰ÈÙe ÏÈ‡B‰ - ÏÊ¯a ÏL ‰ÓBÁ ‡È‰ƒ»∆«¿∆ƒ¿≈∆¿≈

‰Î¯a‰ ÏÏÎa Ì‰ È¯‰ ,ÌÈ‰k‰42. «…¬ƒ¬≈≈ƒ¿««¿»»

חשובה 39) הברכה אין כאילו שנראה ע"ב. לח, סוטה
פנים  להתברך הכהנים לפני ולבוא רגליהם לעקור עליהם

כדת. פנים הכהנים,40)כנגד לאחרי מכוונים הם ואין
ממש. הכהנים צידי כנגד ובירושלמי 41)אלא שם.

ה"ד). פ"ה, שם.42)(ברכות סוטה,

.ËÔÈn‰ ÔÓ ÌÈ‰ÎÂ ,‰¯NÚa ÌÈtk ˙‡ÈN43. ¿ƒ«««ƒ«¬»»¿…¬ƒƒ«ƒ¿»
˙‡ ÌÈ‡NB Ìlk - ÌÈ‰k ÔlkL ˙Òk‰Œ˙Èa≈«¿∆∆∆À»…¬ƒÀ»¿ƒ∆
ÔBÙvaL Ì‰ÈÁ‡Ï ?ÌÈÎ¯·Ó Ì‰ ÈÓÏe ;Ì‰Ètk«≈∆¿ƒ≈¿»¿ƒ«¬≈∆∆«»

ÌB¯caL Ì‰ÈÁ‡ÏÂ44?'ÔÓ‡' Ì‰È¯Á‡ ‰BÚ ÈÓe ; ¿«¬≈∆∆«»ƒ∆«¬≈∆»≈
Ûh‰Â ÌÈLp‰45¯˙BÈ ÌÈ‰Î ‰¯NÚ ÌL e¯‡L Ì‡Â . «»ƒ¿«»¿ƒƒ¿¬»¬»»…¬ƒ≈

¯‡M‰Â 'ÔÓ‡' ÔÈBÚ ‰¯NÚ‰ - ÔÎecÏ eÏÚL el‡ ÏÚ«≈∆»«»»¬»»ƒ»≈¿«¿»
ÔÈÎ¯·Ó46. ¿»¿ƒ

מצטרף 43) אחד, וכהן ישראלים תשעה אלא שם אין שאם
כג:). (מגילה ומברכים עשרה בשדות 44)למנין הנמצאים

אנוסים  עבודתם ומחמת ומדרומה, העיר מצפון בעבודתם
הכהנים. מפי להתברך הכנסת לבית לבוא לא הם

ה"ד.45) פ"ה, ברכות יש 46)ירושלמי כלומר שם. סוטה,

יותר  שם יש לברך. עולים כולם בצמצום, כהנים עשרה שם
מברכים. והיתר עונים, מהם עשרה מעשרה,

.ÈBc·Ï ¯eaˆŒÁÈÏL ‡l‡ ,Ô‰k Ô‰· ‰È‰ ‡lL ¯eaƒ̂∆…»»»∆…≈∆»¿ƒ«ƒ¿«
ÂÈtk ˙‡ ‡NÈ ‡Ï -47B˙ÁË·‰ ‰˙È‰ Ì‡Â ;48‡e‰L …ƒ»∆«»¿ƒ»¿»«¿»»∆

È‡M¯ - B˙lÙ˙Ï ¯ÊBÁÂ ÂÈtk ˙‡ ‡NB49ÔÈ‡ Ì‡Â . ≈∆«»¿≈ƒ¿ƒ»««¿ƒ≈
,'ÌBÏL ÌÈN'Ï ¯eaˆŒÁÈÏL ÚÈbiLk - ÏÏk Ô‰k Ì‰Ï»∆…≈¿»¿∆«ƒ«¿ƒ«ƒ¿ƒ»

È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡" :¯ÓB‡‰Î¯a· eÎ¯a ,eÈ˙B·‡ ≈¡…≈≈…≈¬≈»¿≈«¿»»
,Ec·Ú ‰LÓ È„ÈŒÏÚ ‰·e˙k‰ ‰¯Bza ˙LlLÓ‰«¿À∆∆«»«¿»«¿≈∆«¿∆

ÈtÓ ‰¯eÓ‡‰50,ELB„˜ ÌÚ ÌÈ‰k ÂÈ·e Ô¯‰‡ »¬»ƒƒ«¬…»»…¬ƒ«¿∆
.jpÁÈÂ EÈÏ‡ ÂÈt ÈÈ ¯‡È .E¯ÓLÈÂ ÈÈ EÎ¯·È :¯eÓ‡k»»¿»∆¿¿»¿ƒ¿¿∆»≈¿»»»≈∆ƒÀ∆»

eÓNÂ .ÌBÏL EÏ ÌNÈÂ EÈÏ‡ ÂÈt ÈÈ ‡NÈ51ÈÓL ˙‡ ƒ»¿»»»≈∆¿»≈¿»¿»∆¿ƒ
ÔÈBÚ ÌÚ‰ ÔÈ‡Â ."ÌÎ¯·‡ È‡Â ,Ï‡¯NÈ Èa ÏÚ«¿≈ƒ¿»≈«¬ƒ¬»¬≈¿≈»»ƒ

'ÔÓ‡'52.'ÌBÏL ÌÈN' ¯ÓB‡Â ÏÈÁ˙Óe , »≈«¿ƒ¿≈ƒ»

ב"שים 47) ולהתחיל לתפילתו לחזור יוכל ולא יטעה שמא
לד.). (ברכות הציבור מאימת מטורפת שדעתו שלום"

יטעה.48) שלא בעצמו בטוח שלא 49)שהוא כדי
מעט  רגליו עוקר עושה? הוא כיצד כפים. נשיאת תתבטל
לדוכן  עולה כהנים לברכת וכשמגיע "עבודה", בברכת
תפלת  שבסוף שלום" "שים ברכת משלים והמקריא ומברך.
הש"ץ  לד.) (ברכות רש"י ולדעת ס"כ). קכח סי' (או"ח י"ח
כהן  לש"ץ אסור אחר, כהן יש אם אבל תפילתו. מסיים

מיימוניות'). ('הגהות האמורה 50)לברך התימנים: ובכ"י
לומר 51)לאהרן. שאין רש"י ודעת גאון. עמרם רב כסדר

ה"ברכה  כל נוסח את שאמרנו מאחר כי זה, נוסף פסוק
נאמר  זה רבינו, ולדעת עוד. להוסיף לנו מה המשולשת"
מה  עמנו "עשה ברכתם אחרי הכהנים אמירת במקום
מבקש  החזן וכאילו ה"יב), יד פרק לעיל (ראה שהבטחתנו"

מיימוניות'). ('הגהות כזאת הוא פסוק 52)גם כל אחרי
כשהכהנים  אלא אמן עניית אין כי אלה, ברכה מפסוקי
כל  אחרי רצון" יהי "כן לומר ומנהגנו מברכים. בעצמם

ס"ב). קכז, סי' (או"ח פסוק

.‡ÈCÏ‰Â ,˙Òk‰Œ˙È·a ÂÈtk ˙‡ ‡NpL Ô‰k…≈∆»»∆«»¿≈«¿∆∆¿»«
‡ÏÂ ÔÈÏÏt˙nL ¯eaˆ ‡ˆÓe ¯Á‡ ˙Òk‰Œ˙È·Ï¿≈«¿∆∆«≈»»ƒ∆ƒ¿«¿ƒ¿…

ÔÎ¯·Óe Ô‰Ï ÂÈ„È ‡NB - ÌÈ‰k ˙k¯·Ï eÚÈb‰53, ƒƒ¿ƒ¿«…¬ƒ≈»»»∆¿»¿»
ÌBia ÌÈÓÚÙ ‰nk elÙ‡Â54ÂÈÏ‚¯ ¯˜Ú ‡lL Ô‰k . «¬ƒ«»¿»ƒ«…≈∆…»««¿»

¯eaˆŒÁÈÏL ¯Ó‡L ‰ÚLa ÔÎecÏ ˙BÏÚÏ BÓB˜nÓƒ¿«¬«»¿»»∆»«¿ƒ«ƒ
‰lÙz d˙B‡a ‰ÏBÚ BÈ‡ ·eL ,'‰ˆ¯'55Ì‡ Ï·‡ ; ¿≈≈∆¿»¿ƒ»¬»ƒ

ÔÎecÏ ÚÈb‰ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙BÏÚÏ ÂÈÏ‚¯ ¯˜Ú»««¿»«¬««ƒ∆…ƒƒ««»
C¯·Óe ‰ÏBÚ ‰Ê È¯‰ ,'‰„B·Ú' ¯Á‡ ‡l‡56. ∆»««¬»¬≈∆∆¿»≈

נושא 53) מתפללים הציבור ומצא עדיין התפלל לא ואפילו
מיימוניות'). ('הגהות לפניהם כפיו ע"ב.54)את כח, ר"ה

את 55) אהרן וישא כב): ט, (ויקרא שנאמר ע"ב: לח, סוטה
הרי  וגו' והעולה החטאת מעשות וירד ויברכם, העם אל ידיו
הכהן  צריך לפיכך העם, את בירך בידו שהעבודה שבעוד
ולפי"ז, העבודה. ברכת שהיא "רצה" בברכת רגליו לעקור
בברכת  רגליו את לעקור יכול ולא אנוס הכהן היה אפילו
בשעה  לביהכ"נ שנכנס או מתפלל, שהיה כגון "רצה",
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(רדב"ז  לברך לגשת לו אסור "רצה" ברכת את גמר שהש"ץ
תקט"ז). שם.56)ח"ב, סוטה,

.·ÈÏhaL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ÔÎecÏ ‰ÏBÚ BÈ‡L Ô‰k Ïk»…≈∆≈∆«»««ƒ∆ƒ≈
˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ57,‰NÚ LÏL ÏÚ ¯·BÚk ‰Ê È¯‰ , ƒ¿«¬≈««¬≈∆¿≈«»¬≈

¯BÓ‡" ,"Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ eÎ¯·˙ ‰k" :¯Ó‡pL∆∆¡«…¿»¿∆¿≈ƒ¿»≈»
"ÈÓL ˙‡ eÓNÂ" ,"Ì‰Ï58,C¯·Ó BÈ‡L Ô‰k ÏÎÂ . »∆¿»∆¿ƒ¿»…≈∆≈¿»≈

C¯a˙Ó ,C¯·Ó‰ Ô‰k ÏÎÂ ;C¯a˙Ó BÈ‡59:¯Ó‡pL , ≈ƒ¿»≈¿»…≈«¿»≈ƒ¿»≈∆∆¡«
."EÈÎ¯·Ó ‰Î¯·‡Â"«¬»¿»¿»¬∆

בנ"י".57) את תברכו "כה כלומר 58)שהיא: (שם)
לשון  בה שנאמרה אותה אחת, "עשה" אלא כאן אין להלכה
צווי, לשון בהן אין האחרות והשתים תברכו" "כה צווי:
רבנו  שאמר וזה נפרדות. לעשין נחשבות אינן לפיכך
שורש  המצוות" ב"ספר ורבנו (כס"מ). עובר ולא "כעובר"
לדוכן  עולה שאינו כהן כל אמרו: זו דרך "ועל יאמר: ט',

עשה, בשלשה בו,ÏÙÎ‰Ïעובר ולא הצווי פעמים. שלש
שלש  כהנים ברכת שיאמר המצוות ממוני אחר יתפשט
כל  ולא בתורה שימצא לאו כל למנות ראוי אין כי מצוות...

שנכפל, בעבור ‰ÌÈÈÚעשה ‡Ï‡ המוזהר או בהם המצווים
בעשה  עובר אינו "עלה" לכהן אמרו לא ואם מהם".

ה" (פ"ה, ברכות בירושלמי תורה:כמבואר אמרה וכן ד)
"כד  קכ"ח: סימן הטור לפי אונקלוס ומתרגם להם" "אמור
אלא  עליהם מוטלת המצוה אין כלומר להון" יימרון
אינו  זה, ביום אחת פעם עלה אם וכן לברך. להם כשאומרים
כח: בר"ה כמבואר עלה, לו יאמרו אם אפילו בעשה עובר
אין  למה רבותינו גדולי נשאלו וכבר מיימוניות"). ("הגהות
טוב  כיום אם כי יום בכל כפים לישא בגולה נוהגים אנו
וב"דרכי  שבתורה? עשה מצות לבטל אפשר איך בלבד,
כי  הטעם, נימק קכ"ח) סי' או"ח (טור להרמ"א משה"
להם  ואין בגלות מחייתם טרודים והעם שהכהנים מחמת
אפם... בזיעת ילקטו אשר הלחם אם כי ביתם בני לפרנס
במחשבתם  טרודים בשבת וכן בשמחה, שרויים ואינם
ואינם  להיות ושעתידים שעברו ידיהם מעשה על והרהורים
"ושמחת  בו שנאמר ביו"ט כמו בשמחה כך כל שרויים
יברך, הוא עין טוב ט): כב, (משלי אומר והכתוב בחגך"
שמח  להיות צריך המברך כי יברך, אלא יבורך תקרא אל
כהנים" "ברכת לברך נוהגים ישראל בארץ ואנו לב. וטוב
בני  של כחם "ישר קכ"ח) סימן (או"ח הב"י וכתב יום, בכל
יום". בכל כפיהם שנושאים מצרים מלכות וכל ישראל ארץ

לח:).59) (סוטה

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ‰lÙz ˙BÎÏ‰ e˜ÈÏÒ¿ƒƒ¿¿ƒ»¿ƒ«¿»ƒ¿«»

-dad̀xtq
dfEfnE oiNtY zFkld¦§§¦¦§¨

dxFY xtqe§¥¤¨
˙BÈ‰Ï (‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ .‰NÚ ˙BˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»≈ƒ¿¬≈¿∆¿»»ƒ¿
Úa˜Ï (‚ .„i‰ ÏÚ Ì¯L˜Ï (· .L‡¯‰ ÏÚ ÔÈlÙz¿ƒƒ«»…¿»¿»««»ƒ¿…«
¯ÙÒ LÈ‡ Ïk ·zÎÏ („ .ÌÈ¯ÚM‰ ÈÁ˙Ùa ‰ÊeÊÓ¿»¿ƒ¿≈«¿»ƒƒ¿…»ƒ≈∆
È„k ,BÓˆÚÏ ÈL ¯ÙÒ CÏn‰ ·zÎÏ (‰ .BÓˆÚÏ ‰¯Bz»¿«¿ƒ¿…«∆∆≈∆≈ƒ¿«¿¿≈

.‰¯B˙ È¯ÙÒ ÈL BÏ eÈ‰iL∆ƒ¿¿≈ƒ¿≈»

el‡ ˙BˆÓ Ïk ¯e‡·e:el‡ ÌÈ˜¯Ùa
ספר אהבה -הלכות תפילין 

≈»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
למשה 1) הלכה וכולם בתפילין המעכבים דברים עשרה

ומעשה  תורה וספר ומזוזה תפילין שבין ההפרש מסיני;
ועיבודן. שירטוטן כתיבתן, דיני עורם;

ãycew zegiyn zecewpã

.cid lr mxywl (a) y`xd lr oilitz zeidl (`)

תפילין  מקום בכל הרמב"ם הקדים מדוע הקושיא, ידועה
הל' שבריש המצוות' ב'מניין יד: של לתפילין ראש של
בחיוב  תפילין הל' בתחילת המצוות', ב'ספר תפילין,
בדין  עשייתן, בדין כתיבתן, בדין ב' פרק בריש הנחתן,
ועל  היד על הנחתן במקום התפילין, בתוך הפרשיות סידור
כסדר  שלא הוא והרי התפילין. ברכת ובעניין הראש
לאות  "וקשרתם - לש"ר ש"י תפילין המקדימה שבתורה

כו'". בין לטוטפת והיו ידך על
היא  יד, של תפילין שמצות שביאר הצפע"נ על־פי ויבואר
רגע  "כל ראש של בתפילין אבל לא, ותו הקשירה בפעולת

" שנאמר , מצוה" מקיים לבוש שהוא לטוטפות",eideורגע
הקשירה  פעולת לאחר יד של תפילין מורידין שאין ומה
שתים", יהו עיניך, שבין זמן ש"כל הדרשה משום הוא
ראש. בשל פרט הן יד של התפילין  הקשירה, פעולת ולאחר
יותר  גדולה תש"ר של המצוה שתדירות הוא, מכך היוצא
בהתאם  הוא כי הרמב"ם, אותה הקדים ולכן יד, של מזו
הרמב"ם: כתב שעליו אהבה', 'ספר כל של לתוכנו
המקום  לאהוב כדי בהם שנצטווינו תדירות שהן "המצוות
הגדולות  ההלכות את הרמב"ם סידר לכן תמיד", ולזכרו
המצוות: של התדירות סדר על־פי אהבה', שב'ספר
פעמיים  מצוותה שק"ש ותפילה, ק"ש הלכות בתחילתו
אבל  יום" בכל "להתפלל הוא מהתורה תפילה וחיוב ביום,

פעמיים. לא
המצוות  את הרמב"ם מונה שבדיבור, המצוות אחר

תד  סדר לפי  כל שבמעשה שמצוותן תפילין קודם ירותן,
הלכות  וכמה שכמה וס"ת מזוזה גם לזה (ובהקשר יום
החיוב  כבתפילין שלא כי - ציצית אח"כ להם), משותפות
אח"כ  כנפות, ארבע בת כסות לו יש אם רק הוא בציצית
אם  ורק האכילה אחר רק לברך חייבים שמהתורה ברכות
שהוא  "וזכרתם" משום הוא דציצית הטעם (ובנוסף, שבע
שהיא  מילה בהלכות ומסיים מברכות), יותר תמידי עניין
ש"י, לפני תש"ר גם הרמב"ם סידר לכן בחיים. אחת פעם
לסדר  בהתאם והוא כדלעיל, יותר תדירה מצוותה כי

הספר. שבכל התדירות
(22 cenr h"l wlg y"ewl itÎlr)

.‡"ÈÏ Lc˜" :Ô‰L ,el‡ ˙BiL¯t Úa¯‡2‰È‰Â" , «¿«»»ƒ≈∆≈«∆ƒ¿»»
"ÈÈ E‡·È Èk3'˙BÓL ‰l‡Â' ¯ÙÒaL4"ÚÓL"e ,5, ƒ¿ƒ¬¿»∆¿≈∆¿≈∆¿¿«
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ÚÓL Ì‡ ‰È‰Â"6,ÔÓˆÚ ÈÙa ˙B·zÎpL Ô‰ - " ¿»»ƒ»…«≈∆ƒ¿»ƒ¿≈«¿»
ÔÈtÁÓe7ÔÈlÙz ÌÈ‡¯˜Â ,¯BÚa Ô˙B‡8Ô˙B‡ ÔÈÁÈpÓe . ¿«ƒ»¿¿ƒ¿»ƒ¿ƒƒ«ƒƒ»

„i‰ ÏÚ Ô˙B‡ ÔÈ¯LB˜Â ,L‡¯‰ ÏÚ9BˆB˜ elÙ‡Â .10 «»…¿¿ƒ»««»«¬ƒ
Ôlk ˙‡ ·kÚÓ el‡ ˙BiL¯t Úa¯‡Ó ˙Á‡ ˙B‡ ÏL11 ∆««≈«¿«»»ƒ≈¿«≈∆À»
.Ôew˙k ˙BÓÏL ˙B·zÎ eÈ‰iL „Ú ,‰¯Bz‰ ÔÓƒ«»«∆ƒ¿ƒ¿»¿≈¿ƒ»

אֿי.2) יג, טז.3)שמות יא, לטעות 4)שם, שלא
י). (ו, דברים שבספר יביאך" כי ב"והיה שם,5)ולהחליף

יגֿכא.6)דֿה. יא, משורש 8)מכסים.7)שם,
לד:) (מנחות ה'תוספות' כתבו וכן נוספת. והתי"ו "פלל",
קו, (תהלים ויפלל" פינחס "ויעמד כמו: ויכוח, לשון שהן
שהשכינה  רואינו לכל והוכחה אות הן שהתפילין שם על ל)
נקרא  ה' שם כי הארץ עמי כל "וראו שנאמר: עלינו, שורה
תפילין  אלו לה:) (מנחות ז"ל חכמינו ודרשו עליך",

משאר 9)שבראש. יותר אלו פרשיות ארבע "ונקבעו
מלכות  עול קבלת ענין באלו שיש לפי התורה, פרשיות
אמונת  מכריח שהוא מצרים יציאת וענין ה', ואחדות שמים

יסודי הם ואלו העולם נצטוינו חידוש ולכן יהודית, דת
כנגד  היד (על לבנו לוח ועל עינינו בין אלו יסודות להניח
(המוח, אלה אברים שני כי ה"ב) פ"ד, לקמן כמבואר הלב,
ובהניחנו  השכל, משכן שהם הטבע חכמי אמרו והלב)
בדרכי  זכר ונוסיף בהם נתחזק לזכרון, אלו דברים עליהם
וראה  תכ"ב. מצוה ה'חינוך' (מלשון עד" לחיי ונזכה ה'

ובביאורנו. ה"ד פ"ד, יו"ד 10)לקמן של ימנית רגל
שבראש  הנקודה מפרשים: ויש שם). וברש"י כט. (מנחות

(הרא"ש). תג כעין שהיא ע"א.11)היו"ד, לד, מנחות

.·,"ÚÓL" Ô‰L ,‰ÊeÊnaL ˙BiL¯Ù ÈzL ÔÎÂ¿≈¿≈»»ƒ∆«¿»∆≈¿«
ÈzLÓ ˙Á‡ ˙B‡ elÙ‡ - "ÚÓL Ì‡ ‰È‰Â"¿»»ƒ»…«¬ƒ««ƒ¿≈

·kÚÓ ,BˆB˜ ¯ÒÁ Ì‡ ,˙BiL¯t‰12„Ú ,‰¯Bz‰ ÔÓ «»»ƒƒ»≈¿«≈ƒ«»«
‰¯BzŒ¯ÙÒ ÔÎÂ .˙BÓÏL ˙B·zÎ Ô‰ÈzL eÈ‰iL∆ƒ¿¿≈≈ƒ¿»¿≈¿≈≈∆»

ÏeÒt - ˙Á‡ ˙B‡ elÙ‡ ¯qÁL13. ∆ƒ≈¬ƒ««»

ע"א.12) כט, ספרֿתורה 13)מנחות "אפשר ע"א: ל, שם,
הרי  הזה"? התורה ספר את לקוח וכתוב: אחת, אות חסר
רבינו". "תשובות במוספנו וראה מעכבת. אחת אות שאפילו

.‚‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ Ôlk ,ÔÈlÙza LÈ ÌÈ¯·„ ‰¯NÚ¬»»¿»ƒ≈«¿ƒƒÀ»¬»»¿∆
,Ô‰Ó ˙Á‡a ‰pL Ì‡ CÎÈÙÏ .ÔÈ·kÚÓ ÔlÎÂ ,ÈÈqÓƒƒ«¿À»¿«¿ƒ¿ƒ»ƒƒ»¿««≈∆
‰BÓLe ,Ô˙·È˙Îa Ô‰ ÌÈL .˙BÏeÒt ÔÈlÙz‰ È¯‰¬≈«¿ƒƒ¿¿«ƒ≈ƒ¿ƒ»»¿»

ÔÈetÁa14‰È˙BÚeˆ¯ ˙¯ÈL˜eÌÈM‰ Ô‰ el‡Â .Ô ¿ƒ»¿ƒ«¿≈∆¿≈≈«¿«ƒ
BÈ„a Ô˙B‡ ÔÈ·˙BkL :Ô˙·È˙ÎaL15ÔÈ·zÎ eÈ‰iLÂ , ∆ƒ¿ƒ»»∆¿ƒ»ƒ¿¿∆ƒ¿ƒ¿»ƒ

ÛÏw‰ ÏÚ16. ««¿»

הפרשיות.14) את המכסה הבתים ולא 15)בעור שחורה,
ה"ה. בסמוך כמבואר צבעונים, מיני מבואר 16)בשאר

שכל  מבואר ה"ט) (פ"א, מגילה וב'ירושלמי' ה"ז. בסמוך
הן. מסיני למשה הלכה אלה

.„ÌÈÓL ÏL ÔLÚ‰ ÔÈˆa˜Ó ?BÈc‰ ‰NÚÓ „ˆÈk17, ≈««¬≈«¿¿«¿ƒ∆»»∆¿»ƒ
ÔÈÏ·B‚Â ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ‰ÂÚL ÏLÂ ˙ÙÊ ÏL B‡18B˙B‡ ∆∆∆¿∆«¬»¿«≈»∆¿¿ƒ

Û¯Na19L·c ËÚÓ·e ÔÏÈ‡‰20ÔÈ˙˙BÏÂ ,21B˙B‡ ƒ¿«»ƒ»ƒ¿«¿«¿¿ƒ
‰a¯‰22ÔÈÎ„Â ,23ÔÈ˜È˜¯ ‰NÚiL „Ú B˙B‡24, «¿≈¿»ƒ«∆≈»∆¿ƒƒ

ÔÈLaÈÓe25‰·È˙k ˙ÚL·e .B˙B‡ ÔÈÚÈˆÓe B˙B‡ ¿«¿ƒ«¿ƒƒƒ¿«¿ƒ»
ÌÈˆÙÚ ÈÓa e‰¯BL26Ì‡L ;Ba ·˙BÎÂ ,B· ‡ˆBiÎÂ ≈¿≈¬»ƒ¿«≈¿≈∆ƒ

˜ÁÓ ‰È‰È ,ep˜ÁÓz27ÔÓ ‰ÂˆnL ,BÈc‰ e‰ÊÂ . ƒ¿»∆ƒ¿∆ƒ¿»¿∆«¿∆ƒ¿»ƒ
¯Á·n‰28·˙k Ì‡Â .˙BÊeÊÓe ÔÈlÙz ,ÌÈ¯ÙÒ Ba ·zÎÏ «À¿»ƒ¿…¿»ƒ¿ƒƒ¿¿ƒ»«
ÔzLÏL29Ìez˜˜Â ‡ˆÙÚ ÈÓa30BÈ‡Â „ÓBÚ ‡e‰L , ¿»¿»¿≈«¿»¿«¿«¿∆≈¿≈

ÌÈ¯Lk ,˜ÁÓ31. ƒ¿»¿≈ƒ

שמשחירים 17) עד שמנים, בעשן זכוכית כלי שמעשנים
הגאונים). בשם שם וברש"י כג. (שבת השחרורית וגוררים

מהעץ.19)לשים.18) הנוטפת שהדבש 20)לחלוחית
והרי  ריר לו "ויש סמיך שהוא מתוך השרפים, לגיבול מועיל
פ"ז, אוכלין טומאת הל' רבינו (מלשון כדבק" נמשך הוא

בתלמוד 21)ה"ד). נזכרת "לתיתה" ולשון מרטיבים,
ועוד). לו. ובדבש.22)(פסחים האילן בשרף

ח).23) יא, (במדבר במדוכה" דכו "או דק 24)מלשון
שטוחות. הוא 25)כעוגות שהדיו מבואר כ. נדה במסכת

בו". ובדק דיו של קורט בקע אמי, "רבי נאמר: ושם יבש,
שח 26) והוא אלון צבעו פרי את קולטים העפצים ומי ור,

שלא  הכתב את להעמיד העפצים מטבע וכן ומשחירים,
להעמיד  העפצים במי הדיו את שורים ולפיכך בקלות, ימחק
רבינו"). "תשובות במוספנו (ראה ולקיימו. הכתב את

בכתיבה,27) טעות תיקון לצורך למחקו תרצה אם כלומר,
למחקו. הוא 28)תוכל וגם הצורך לעת להמחק שניתן

שהדיו  מצריך קנט.) דף תרומה (פרשת וב'זוהר' מעץ, עשוי
העץ. מן הבאים מדברים תפילין 29)יעׂשה ספרים, ֵֶָ

בלע"ז 30)ומזוזות. ונקראת הנחושת, חומצת
ועוד) מ"ד, פ"יב, (שבת במשנה ונזכרת "ויטריאולו".
ימחק  שלא הדיו מראה את להעמיד הקנקנתום ומטבע
(סוטה  לרבינו המשנה בפירוש וראה תמחקנו. אם אפילו

מ"ד). ב, הואיל 31)פרק לכתחילה, בו כותבים אין אבל
להמחק. ניתן ואינו

.‰ÈÈqÓ ‰LÓÏ ¯Ó‡pL ,‰ÎÏ‰‰ ‰ËÚn ‰Ó ,ÔkŒÌ‡ƒ≈«ƒ¬»«¬»»∆∆¡«¿∆ƒƒ«
,ÔÈBÚ·ˆ ÈÈÓ ¯‡L ËÚÓÏ ?BÈ„a ÌÈ·e˙Î eÈ‰iL∆ƒ¿¿ƒƒ¿¿«≈¿»ƒ≈ƒ¿ƒ

Ì„‡‰ ÔB‚k32·˙k Ì‡L ;Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ˜¯i‰Â ¿»»…¿«»…¿«≈»∆∆ƒ»«
˙Á‡ ˙B‡ elÙ‡ ˙BÊeÊn· B‡ ÔÈlÙz· B‡ ÌÈ¯Ùqa«¿»ƒ«¿ƒƒ«¿¬ƒ««

·‰Ê· B‡ ,ÔÈBÚ·ˆ ÈÈÓ ¯‡La33.ÔÈÏeÒÙ el‡ È¯‰ - ƒ¿»ƒ≈ƒ¿ƒ¿»»¬≈≈¿ƒ

אדום)32) (צבע בסיקרא למגילה "כתבה ע"א: יז, מגילה
בדיו". כתובה שתהא עד בו יצא ע"ב:33)לא קג, שבת

האזכרות  את שכתב או בדיו, שלא תורה) (ספר "כתב
בין  חילוק ואין יגנזו", אלו הרי - בזהב הקב"ה) (שמות
במשנה  כמבואר ומזוזות, תפילין לכתיבת ספרים כתיבת
"כתב  אלא אמרו שלא ואףֿעלֿפי מ"ח). א, פרק (מגילה

אלא ‰‡Â¯ÎÊ˙את האותיות לשאר הואֿהדין בזהב",
מעלתן  שלרוב לומר תטעה שאל ה"אזכרות" את שמדגישים
ויש  (כסףֿמשנה). נוי משום זהב להכתב הן ראויות
עוד  מוכשרים שאינם "יגנזו" שם שנאמר מפני מתרצים:
לגרוד  שאיֿאפשר ב"אזכרות" אלא יתכן לא וזה לתיקון,
בשאר  אבל השם, את למחוק אסור שהרי מעליהן הזהב את
אין  בדיו, ולכתבן לגררו אפשר הרי זהב, שכתבן אותיות

לב). סי' או"ח יוסף' ('בית ההיא היריעה את לגנוז צריך
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.Â?„ˆÈk .ÒBËÒeÒÎe„Â ÛÏ˜e ,ÏÈÂb :Ô‰ ˙B¯BÚ LÏL»≈¿ƒ¿»¿¿¿≈«
epnÓ ¯ÚN‰ ÔÈ¯È·ÚÓe ,‰iÁ B‡ ‰Ó‰a ¯BÚ ÔÈÁ˜BÏ¿ƒ¿≈»«»«¬ƒƒ«≈»ƒ∆
CkŒ¯Á‡Â ,ÁÏÓa B˙B‡ ÔÈÁÏBÓ CkŒ¯Á‡Â ,‰lÁz¿ƒ»¿««»¿ƒ¿∆«¿««»
B· ‡ˆBiÎÂ ,‡ˆÙÚa CkŒ¯Á‡Â ,ÁÓ˜a B˙B‡ ÔÈ„aÚÓ34 ¿«¿ƒ¿∆«¿««»¿«¿»¿«≈

Ú‰ ˙‡ ÔÈˆeÎnL ÌÈ¯·cÓ‡e‰ ‰ÊÂ ;B˙B‡ ÔÈ˜fÁÓe ¯B ƒ¿»ƒ∆¿«¿ƒ∆»¿«¿ƒ¿∆
ÏÈÂb ‡¯˜p‰35. «ƒ¿»¿ƒ

מועיל 34) שהוא בסיד, שהוא שלנו לעיבוד רבינו כיון
יט.). למגילה ('תוספות' עפצים תשובת 35)כעיבוד

של"ב). סימן תשובה, (שערי הגאונים

.Êe˜lÁÂ ,B¯ÚN e¯È·Ú‰L ¯Á‡ ¯BÚ‰ eÁ˜Ï Ì‡Â¿ƒ»¿»««∆∆¡ƒ¿»¿ƒ¿
„Ú ,ÔÈNBÚ ÔÈ„aÚ‰L BÓk ,ÌÈLÏ BÈ·Úa B˙B‡¿»¿ƒ¿«ƒ¿∆»«¿»ƒƒ«
,¯ÚN‰ ÏennL ‡e‰ ,˜c „Á‡ :˙B¯BÚ ÈL eÈ‰iL∆ƒ¿¿≈∆»«∆ƒ«≈»
B˙B‡ e„aÚÂ ;¯Na‰ ÏennL ‡e‰Â ,‰·Ú „Á‡Â¿∆»»∆¿∆ƒ«»»¿ƒ¿
B· ‡ˆBiÎÂ ‡ˆÙÚa CkŒ¯Á‡Â ,ÁÓ˜a CkŒ¯Á‡Â ÁÏÓa¿∆«¿««»¿∆«¿««»¿«¿»¿«≈
ÏennL ‰ÊÂ ,ÛÏ˜ ‡¯˜ ¯ÚN‰ ÏennL ˜ÏÁ‰ ‰Ê -∆«≈∆∆ƒ«≈»ƒ¿»¿»¿∆∆ƒ

ÒBËÒeÒÎe„ ‡¯˜ ¯Na‰36. «»»ƒ¿»¿¿

האי 36) רב בשם "דוכסוסטוס" ערך ב'הערוך' מפורש זה כל
מדי  שבלשון בשר, מקום פירושה ודוכסוסטוס, גאון.
סלוני  דוך כמו מקום, זה - ו"דוך" סוסטוס. לבשר קוראים
רבינו: בדברי הגירסא התימנים, ובכת"י יד.). ב"ב ('תוספות'
החלק  וזה דוכסוסטוס. נקרא השיער שממול החלק "זה
רבינו". "תשובות במוספנו וראה קלף". נקרא הבשר שממול

.Á‰¯BzŒ¯ÙÒ ÔÈ·˙BÎ eÈ‰iL ,ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰¬»»¿∆ƒƒ«∆ƒ¿¿ƒ≈∆»
ÏÈÂb‰ ÏÚ37¯ÚN‰ ÌB˜Óa ÔÈ·˙BÎÂ ,38eÈ‰iLÂ , ««¿ƒ¿¿ƒƒ¿«≈»¿∆ƒ¿

¯Na‰ ÌB˜Óa ÔÈ·˙BÎÂ ,ÛÏw‰ ÏÚ ÔÈlÙz‰ ÔÈ·˙BÎ39, ¿ƒ«¿ƒƒ««¿»¿¿ƒƒ¿«»»
ÔÈ·˙BÎÂ ,ÒBËÒeÒÎec ÏÚ ‰ÊeÊn‰ ÔÈ·˙BÎ eÈ‰iLÂ¿∆ƒ¿¿ƒ«¿»«¿¿¿¿ƒ

ÚN‰ ÌB˜Óa¯40,¯ÚN ÌB˜Óa ÛÏw‰ ÏÚ ·˙Bk‰ ÏÎÂ . ƒ¿«≈»¿»«≈««¿»ƒ¿≈»
- ¯Na ÌB˜Óa ÒBËÒeÒÎec·e ÏÈÂba ·˙kL B‡∆»««¿ƒ«¿¿ƒ¿»»

ÏeÒt41. »

גויל 37) רק שהוזכר בתלמוד, מקומות בהרבה מצינו שכן
יד: ב"ב במסכת מבואר וכן נד: גיטין ראה תורה, בספר
(שבת  הר"ן שהוכיח וכמו בארון, והניחו משה שעשה בס"ת

השיער 38)פ"ח). במקום כי ה"ט) (פ"א, מגילה ירושלמי
לכתיבה. ונוח היטב מעובד הבשר.39)הוא לצד

החתך,40) במקום שכתיבתן נמצא עט:), (שבת השיער לצד
ב"הערוך" (מובא גאון האי ורב בזה, זה חיבורן במקום
כה, (משלי דבר" הסתר אלהים "כבוד לזה סימן נתן הנ"ל)

הסתר. במקום היא שהכתיבה (מגילה 41)ב) ירושלמי
עט:). (שבת ובבלי ה"ט), פ"א,

.ËÌ‡ ,ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ ‡È‰ CkL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»ƒ¬»»¿∆ƒƒ«ƒ
,ÏÈÂb ¯Ó‡ ‡ÏÂ ;¯Lk ,ÛÏw‰ ÏÚ ‰¯BzŒ¯ÙÒ ·˙k»«≈∆»««¿»»≈¿…∆¡«¿ƒ
,¯Ùq‰ ÂÈÏÚ ·˙k Ì‡L ,ÒBËÒeÒÎec ËÚÓÏ ‡l‡∆»¿«≈¿¿∆ƒ»«»»«≈∆

ÏeÒt42ÏÚ B‡ ÛÏw‰ ÏÚ ‰ÊeÊn‰ ˙‡ ·˙k Ì‡ ÔÎÂ . »¿≈ƒ»«∆«¿»««¿»«
¯Lk ,ÏÈÂb‰43‡l‡ ÒBËÒeÒÎec ÏÚ e¯Ó‡ ‡Ï ; «¿ƒ»≈…»¿«¿¿∆»

‰ÂˆÓÏ44. ¿ƒ¿»

(ספר 42) כותבים אמרו: ה"ט) פ"א, (מגילה שב'ירושלמי'

ודוכסוסטוס  וכו' הקלף ועל שיער, במקום הגויל על תורה)
וכן  ספרֿתורה, עליו כותבין שאין הרי שם, הוזכר לא
לכתוב  היום נוהגים ואנו ה"ד). (פ"א, סופרים' ב'מסכת
שהגויל  מהגויל, מובחר יותר הוא כי קלף על ספרֿתורה
הצדדים. משני מעובד והקלף השיער, מצד אלא מעובד אינו

ס"ג). רעא סי' (יו"ד ביותר כבד הגויל עט,43)וגם שבת
שהיא  מפני הקלף על כותבה היה מאיר "רבי ע"ב:
למשה  "הלכה (שם) שאמרו מה כרחך ועל משתמרת".
ומכאן  למצוה. אלא אינו דוכסוסטוס" על מזוזה מסיני
שבזמננו  להעיר, וכדאי (כסףֿמשנה). הגויל על גם שכשרה
העליונה  הקליפה גוררים אלא לשנים העור חולקים אין
נשאר  ואינו הבשר מצד הרבה וגוררים השיער, שבמקום
סי' (או"ח הבשר לצד עליהם וכותבים בלבד, הקלף אלא
ומזוזה  תפילין לס"ת, לשלשתם: כשר זה וקלף ס"ז) לב,

ס"ו). רפח סי' שני 44)(יו"ד נגמרו אלו הלכות עם
ה"ג). לעיל (ראה בכתיבתן. בתפילין השייכים הדברים
הנוגעים  הדינים כל בפרוטרוט רבינו מפרש ואילך מכאן
בחיפוי  השייכים הדברים שמונת את האלה. הדברים לשני

פ"ג. לקמן רבינו מונה וברצועותיהן, התפילין

.È¯BÚ ÈabŒÏÚ ˙BÊeÊÓe ÔÈlÙz ,ÌÈ¯ÙÒ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡≈¿ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿««≈
ÌÈ‡Óh‰ ‰iÁÂ ÛBÚÂ ‰‡ÓË ‰Ó‰a45ÔÈ·˙Bk Ï·‡ . ¿≈»¿≈»¿¿«»«¿≈ƒ¬»¿ƒ

elÙ‡Â ,ÌÈ¯B‰Ë ÛBÚÂ ‰iÁÂ ‰Ó‰a ¯BÚ ÈabŒÏÚ««≈¿≈»¿«»»¿ƒ«¬ƒ
˙BÏ·46˙BÙ¯Ëe47¯BÚ ÈabŒÏÚ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡Â .Ô‰lL ¿≈¿≈∆»∆¿≈¿ƒ««≈

‡Ó‰f‰ ÈtÓ ,¯B‰h‰ ‚c‰48˙˜ÒBt ‡Ó‰f‰ ÔÈ‡L , «»«»ƒ¿≈«À¬»∆≈«À¬»∆∆
d„eaÚa49. ¿ƒ»

(שמות 45) שנאמר ה"ט) (פ"יא, מגילה וירושלמי קח. שבת
ואלה  בפיך, המותר מן - בפיך ה' תורת תהיה למען ט): יג,

באכילה. אסורים הרי או 46)הטמאים נשחטו, ולא שמתו
כהלכה. נשחטו מין 47)שלא בגופן נמצא אבל שנשחטו,

מ"א). (פ"ג, בחולין המנויים טריפה מיני משמונהֿעשר
הם הרי בפינו", "מותרים אלה שאין ‰ÂÓ˙¯ואע"פ ÔÈÓÓ.

שנתחייבו  אדם בני "לשני זה שם) (שבת, חז"ל משלו ויפה
איספקליטור  הרגו ואחד מלך, הרגו אחד למלכות, הריגה
שהרגו  זה אומר, הוי משובח? מהן איזה הטבחים) (שר

בוראן. ע"י  לקו אלו וגם שם.49)הלכלוך.48)מלך"
ספר'). ('קרית תמה כתיבה עליו לכתוב ואיֿאפשר

.‡ÈÏL B‡ ÔÈlÙz ÏL ÛÏ˜e ,‰¯BzŒ¯ÙÒ ÏL ÏÈÂb¿ƒ∆≈∆»¿»∆¿ƒƒ∆
ÔÓLÏ Ô˙B‡ „aÚÏ CÈ¯ˆ ,‰¯BzŒ¯ÙÒ50Ô„aÚ Ì‡Â . ≈∆»»ƒ¿«≈»ƒ¿»¿ƒƒ¿»

ÔÈÏeÒt ,ÔÓLÏ ‡lL51,È˙ek‰ Ô„aÚ Ì‡ CÎÈÙÏ . ∆…ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»ƒƒ¿»«ƒ
‰Ê ¯BÚ „aÚÏ È˙ekÏ BÏ e¯Ó‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ .ÔÈÏeÒt¿ƒ««ƒ∆»«¿«ƒ¿«≈∆
ÏÚ È˙ek‰L ,ÔÈÏeÒt - ÔÈlÙz‰ ÌLÏ B‡ ¯Ùq‰ ÌLÏ¿≈«≈∆¿≈«¿ƒƒ¿ƒ∆«ƒ«

B˙B‡ ¯ÎBN‰ ˙Úc ÏÚ ‡Ï ,‰NBÚ ‡e‰ BÓˆÚ ˙Úc52; «««¿∆…««««≈
BÓLÏ ‰NÚÓ CÈ¯vL ¯·c Ïk ,CÎÈÙÏ53e‰NÚ Ì‡ , ¿ƒ»»»»∆»ƒ«¬∆ƒ¿ƒ»»

dÓLÏ ‰„aÚ‰ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ ‰ÊeÊÓe .ÏeÒt ,È˙ek‰54. «ƒ»¿»≈»¿ƒ»«¿»»ƒ¿»

השיער,50) מהם להעביר הסיד לתוך העורות את כשנותן
ספרֿתורה, לקדושת אלו עורות מעבד אני לומר: הוא צריך

תפילין. לקדושת מח,51)או סנהדרין ע"ב; נד, גיטין
צורך 52)ע"ב. לשם לעבדו בלבו גמר ושמא כג. גיטין
לשם 53)אחר. כתוב שיהיה שצריך הגט כתיבת כגון
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ראה  ציצית. לשם טויה הצריכים ציצית חוטי וכן זו. אשה
ה"יא). (פ"א, ציצית הל' נותן 54)לקמן בתשובתו רבינו

תפילין  של ועצמן ספרֿתורה, של שעצמו "לפי לזה, טעם
מיוחדת, כחשיבות לשמן, לעבדן צריך ולפיכך המצוה, הן
מזוזה  של ועצמה רבים, ימים שיעמדו כדי בעבודתן שיזהר
בה, שחייב הבית מפני אלא מצוה תחשב ולא המצוה אינה
כ"ה) ליפסיאה, הרמב"ם, (תשובות מזוזה אין בית אין ואם
ראיה  שהביאו "תפילין" ד"ה ב'תוספות' מב: מנחות וראה
ניקחות  "מזוזות שאמרו: שם הש"ס מסוגיית רבינו לדעת
וגדולי  כשרות. לשמן נעבדו לא שאפילו מפני - אדם" מכל

יומא האח  ב'ירושלמי' מפורשת ברייתא שזוהי הראו רונים
עליו  לכתוב מותר קמיע, לשם שעיבדו "עור ה"ו): (פ"ג,
(ראה  לשמה. עיבוד צריכה מזוזה שאין מפני מזוזה"

שם). קרבן' ב'שיורי

.·È‰¯BzŒ¯ÙÒ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡L ,ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰¬»»¿∆ƒƒ«∆≈¿ƒ≈∆»
ËeË¯N· ‡l‡ ‰ÊeÊÓ ‡ÏÂ55¯ˆ ÔÈ‡ ÔÈlÙz Ï·‡ ;ÔÈÎÈ ¿…¿»∆»¿ƒ¿¬»¿ƒƒ≈»¿ƒƒ

ËeË¯N56ÔÈlÙz ·zÎÏ ¯zÓe .ÔÈtÁÓ Ô‰L ÈÙÏ , ƒ¿¿ƒ∆≈¿ÀƒÀ»ƒ¿…¿ƒƒ
˙BiL¯t ÔÈÒ¯Bb Ïk‰L ,·˙k‰ ÔÓ ‡lL ‰ÊeÊÓe¿»∆…ƒ«¿»∆«…¿ƒ»»ƒ

el‡57˙Á‡ ˙B‡ elÙ‡ ·zÎÏ ¯eÒ‡ ,‰¯BzŒ¯ÙÒ Ï·‡ ; ≈¬»≈∆»»ƒ¿…¬ƒ««
·˙k‰ ÔÓ ‡lL58. ∆…ƒ«¿»

כדי 55) ישרים, קוים ועושים בסכין או בקנה שמסרגלים
ה"ט). פ"א, מגילה (ירושלמי וישרה, יפה תהיה שהכתיבה

ע"ב.56) לב, אבל 57)מנחות נראה, הכתב ואין מכוסות,
ויש  להסירה. יכול שבנקל כלֿכך מחופה אינה המזוזה
דק  והוא הקלף, על נכתבות שהתפילין מפני מפרשים:
הל' יוסף' ('נמוקי השירטוט מחמת יקרע ושמא הרבה,
טוב  שירטוט, בלא השורה ליישר יודע שאינו ומי מזוזה).
שנאמר: הכתב, ליישר כדי - בתפילין גם - שישרטט הוא
סי' או"ח ('טור', במצוות לפניו התנאה ואנוהו" אלי "זה

קלג:). שבת וראה יטעה 58)לב. שמא והטעם, שם.
ויתירות. בחסרות

.‚È,ÒB¯B˜Èt‡ Ô·˙kL ,˙BÊeÊÓe ÔÈlÙz ,‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»¿ƒƒ¿∆¿»»∆ƒ
eÙ¯NÈ59¯ÓeÓ Ï‡¯NÈ B‡ ,È˙ek Ô·˙k .60¯ÒBÓ B‡ , ƒ»¿¿»»ƒƒ¿»≈»≈

Òp‡ „Èa61‰M‡ B‡ ,„·Ú B‡ ,62ÔË˜ B‡ ,63el‡ È¯‰ - ¿««»∆∆ƒ»»»¬≈≈
- "Ìz·˙Îe" ,"Ìz¯L˜e" :¯Ó‡pL ,eÊbÈÂ ,ÔÈÏeÒÙ¿ƒ¿ƒ»¿∆∆¡«¿«¿»¿«¿»

·˙BkL ‡e‰ ,da ÔÈÓ‡Óe ‰¯ÈLw‰ ÏÚ ¯‰ÊnL Ïk64. …∆À¿»««¿ƒ»«¬ƒ»∆≈
Ô·˙Î ÈÓ Ú„BÈ BÈ‡Â ,ÒB¯B˜Èt‡ „È· e‡ˆÓ65- ƒ¿¿¿«∆ƒ¿≈≈«ƒ¿»»

¯Lk - È˙ek „È· e‡ˆÓ .eÊbÈÌÈ66ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡Â . ƒ»¿ƒ¿¿¿«ƒ¿≈ƒ¿≈¿ƒ
ÏÚ ¯˙BÈa ÌÈ˙ek‰ ÔÓ ˙BÊeÊÓe ÔÈlÙz ,ÌÈ¯ÙÒ¿»ƒ¿ƒƒ¿ƒ«ƒ¿≈«

ÔÏÊ‚Ïe Ô·‚Ï Ô˙B‡ ÏÈb¯‰Ï ‡lL ,Ì‰ÈÓc67. ¿≈∆∆…¿«¿ƒ»¿»¿»¿»¿»

והואיל 59) השם... בקדושת מאמין "שאינו ע"ב: מה, גיטין
להניח  שלא כדי לשרפו ומצוה השם, נתקדש לא כן ודעתו
התורה  יסודי הל' רבינו (לשון למעשיהם" ולא למינים שם

ה"ח). הדפוסים:60)פ"ו, ובשאר מנטובה. דפוס כגירסת
תשובה  הלכות וראה דתו, שהמיר - משומד מומר. ישראל

ה"ט). זרוע 61)(פ"ג, בעל איש ביד ישראל ממון מוסר

ה"יב). מצוותֿעשה 62)(שם, על מצווים אינן אלה שנים
רק  שנוהגת תפילין ממצות פטורים וממילא גרמן. שהזמן

בשבת. ולא בחול בלילה, ולא חיוב 63)ביום בר שאינו
נאמר:64)מצוות. שהרי לתפילין, הוקשה מזוזה וכתיבת

במזוזה  "כתיבה" ועיקר ביתך", מזוזות על "וכתבתם
חמורה  שקדושתו ספרֿתורה פסולין, שאלו ומכיון כתובה.

כלֿש  יגנזו,לא כולם לפיכך רפא), סי' יו"ד יוסף', ('בית כן
נכתבו  שלא נשרפים, אינם אבל למצוותם, ראויים שאינם

מה:). (גיטין המין ככתיבת ע"ז, הוא,65)לשם ספק כי
מצאן. או בעצמן כתבן יודע 66)אם אינו גוי סתם כי

ישראל. מידי שלקחן לתלות ויש שם.67)לכתבן,

.„È¯BÚ ÈabŒÏÚ Ô·˙kL ,˙BÊeÊÓe ÔÈlÙz ,‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»¿ƒƒ¿∆¿»»««≈
˙B¯BÚ ÈabŒÏÚ B‡ ,ÔÈ‡Óh‰ ÛBÚÂ ‰iÁ ,‰Ó‰a¿≈»«»»«¿≈ƒ««≈

ÔÈ„aÚÓ ÌÈ‡L68ÏÚ ÔÈlÙ˙e ‰¯BzŒ¯ÙÒ ·˙kL B‡ , ∆≈»¿À»ƒ∆»«≈∆»¿ƒƒ«
ÔÈÏeÒÙ el‡ È¯‰ - ÔÓLÏ Ô„aÚ ‡lL ¯BÚ69. ∆…ƒ¿»ƒ¿»¬≈≈¿ƒ

ה"ו.68) לעיל כמפורש ובעפצים, בקמח עובדו שלא
מדובר 69) ששם אלא (ה"יֿי"א) לעיל נשנית כבר זו הלכה

וכאן  אלו, לכתיבת העורות שפסולים נכתבו, לא כשעוד
אלו, פסולים עורות על וכתבן עבר שאם רבינו משמיענו

פסולין והתפילין הס"ת בדיעבד.‡ÂÏÈÙהרי

.ÂË˙ÚL·e ,‰ÊeÊÓ B‡ ÔÈlÙ˙ B‡ ‰¯BzŒ¯ÙÒ ·˙Bk‰«≈≈∆»¿ƒƒ¿»ƒ¿«
‰ek BÏ ‰˙È‰ ‡Ï ‰·È˙k70‰¯kÊ‡ ·˙ÎÂ ,71ÔÓ ¿ƒ»…»¿»«»»¿»««¿»»ƒ

ÔÈÏeÒt - ÔÓLÏ ‡lL Ô‰aL ˙B¯kÊ‡‰72,CÎÈÙÏ . »«¿»∆»∆∆…ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»
,BÓBÏLa Ï‡BL Ï‡¯NÈ CÏÓ elÙ‡ ,ÌM‰ ˙‡ ·˙Bk‰«≈∆«≈¬ƒ∆∆ƒ¿»≈≈ƒ¿

ep·ÈLÈ ‡Ï73˙BÓL ‰LÏL B‡ ÌÈL ·˙BÎ ‰È‰ ;74, …¿ƒ∆»»≈¿«ƒ¿»≈
.·ÈLÓe Ì‰ÈÈa ˜ÈÒÙÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆«¿ƒ≈≈∆≈ƒ

השם.70) קדושת לשם זו אזכרה שכותב לחשוב שצריך
הקב"ה.71) משמות מה,72)שם ושם ע"ב; נד, גיטין

(ירושלמי 73)ע"ב). ויפסול יכוין ולא דעתו יסיח שמא
העולם  אומות ממלכי מלך אם אבל ה"א), פ"ה, ברכות
(כסףֿמשנה). יהרגנו שלא כדי ישיבנו, בשלומו, שואל

ה'74) אלהים אל ד); ו', (דברים ה' אלהינו ה' כגון:
כגון  מפרשים: ויש א). (נ, בתהלים וכן כב); כב, (יהושע
היה  שלא מפני כתבם שלא רבים שמות ביריעה שהניח

אחת. בבת עכשיו לכתבם ובא מקום להם והניח טהור,

.ÊËÒBÓÏw‰ ˙‡ Ï·Bh‰75‡Ï ,ÌM‰ ˙‡ ·zÎÏ «≈∆«À¿ƒ¿…∆«≈…
ÌM‰ ˙B‡Ó ÏÈÁ˙È76˙B‡Ó ‡e‰ ÏÈÁ˙Ó Ï·‡ , «¿ƒ≈«≈¬»«¿ƒ≈

ÔÈa B˙B‡ ‰ÏBz - Blk ÌM‰ ˙‡ ·zÎÏ ÁÎL .ÂÈÙlL∆¿»»»«ƒ¿…∆«≈À∆≈
˙BËÈM‰77B˙ˆ˜Óe ‰ËÈMa ÌM‰ ˙ˆ˜Ó Ï·‡ . «ƒ¬»ƒ¿»«≈«ƒ»ƒ¿»

ÈeÏ˙78˙ˆ˜Ó ·˙Bk ,ÁÎL Ì‡ ˙B·z‰ ¯‡L·e .ÏeÒt , »»ƒ¿»«≈ƒ»«≈ƒ¿»
ÌÈ¯·c ‰na .‰ÏÚÓÏ d˙ˆ˜Óe ‰ËÈMa ‰·z‰«≈»«ƒ»ƒ¿»»¿»¿»«∆¿»ƒ

ÈlÙ˙e ‰ÊeÊÓa Ï·‡ ,‰¯BzŒ¯ÙÒa ?ÌÈ¯eÓ‡ÔÈ‡ ,Ô ¬ƒ¿≈∆»¬»ƒ¿»¿ƒƒ≈
elÙ‡ ÁÎL Ì‡ ‡l‡ ;˙Á‡ ˙B‡ elÙ‡ Ô‰a ÔÈÏBzƒ»∆¬ƒ∆»∆»ƒ»«¬ƒ

·˙kM ‰Ó ÊBb ,˙Á‡ ˙B‡79¯zÓe .˙¯Á‡ ·˙BÎÂ ««≈«∆»«¿≈«∆∆À»
„¯b‰ ÌB˜Ó ÏÚ ÌM‰ ˙‡ ·zÎÏ80˜Án‰ ÌB˜Ó ÏÚÂ ƒ¿…∆«≈«¿«∆∆¿«¿«¿»

ÔlÎa81. ¿À»

מתרגם 75) ב) מה, (תהלים מהיר" סופר "עט סופרים. עט
ספרא. קולמוס הדיו 76)יונתן: לשפוך הקולמוס שדרך

השם  על הדיו תיפול ושמא מרובה, דיו בו יש אם אחת בבת
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ה"ו). פ"ה, סופרים (מס' למחקו השורות,77)ויצטרך בין
הדפים. בין לא ע"ב.78)אבל ל, ירושלמי 79)מנחות

"והיו  ומזוזה: בתפילין שנאמר ה"ט). (פ"א, מגילה
בתורה  האמור כסדרן כתובות שיהיו יהיו, בהוויתן הדברים"
לתלות  איֿאפשר ולפיכך ה"א), פ"ה, מזוזה הל' לקמן (ראה
ואין  כסדרן". "שלא זה כי הבאה, התיבה שכתב אחרי האות
לאות. אות או לפרשה פרשה הקדים אם בין הפרש

זה 80) - מחק נתייבשה, שהדיו אחרי שנגרר זה - גרר
נאה  הגרר מקום על והכתיבה לחה, שהכתיבה בעוד שנמחק
לכתוב  שכח ואם במקום, כתם שום נשאר לא כי יותר,
וכותב  המאוחרת, התיבה את מוחק או גורר הוא הרי השם,

ל:). (מנחות המחק מקום על השם את בין 81)במקומה
עד  למעלה מלמטה שגורר ומזוזה, בתפילין בין בספרֿתורה
כסדרן  הלאה לכתוב וממשיך השם, וכותב השם, מקום
בתפילין  האות לתלות אבל סק"ב). רפח, סי' יו"ד (ש"ך,

מעכב". ש"סדרן מפני אסור ובמזוזה

.ÊÈCt‰Ï Ì‰Ï ¯eÒ‡ ,˙BÊeÊÓe ÔÈlÙz ,ÌÈ¯ÙÒ È·˙Bk¿≈¿»ƒ¿ƒƒ¿»»∆¿«≈
‰Èt ÏÚ ‰ÚÈ¯È‰82„‚a ‰ÈÏÚ N¯Bt ‡l‡ ,83B‡ «¿ƒ»«»∆»∆»≈»∆»∆∆

dÏÙBÎ84. ¿»

בזיון 82) משום אבק עליו יעלה שלא הכתב על להגן
צח.). על 83)(עירובין להפכה מוטב בגד, לו אין אם אבל

גדול  יותר בזיון בזה יש כי פניה, על להשאירה ולא הכתב
טז). הלכה פ"ג, סופרים ובמסכת בשום 84)(שם. כלומר:

סי' (יו"ד הב"ח וכתב פניו. על הכתב את ישאיר לא פנים
לחוץ  ויצא פתוח ספר שום להניח לאדם שאסור רע"ו):
לחכמי  שידוע שם): (יו"ד, הש"ך והוסיף במפה. יכסנו אלא
על  "דפים "שומר והוא ש"ד, נקרא אחד מלאך שיש האמת,

תלמודו. שמשכח ויוצא, פתוח ספר שמניח מי

.ÁÈ¯Á‡ ¯ÙBq‰ ¯Ó‡L ,‰ÊeÊÓe ÔÈlÙz ,‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»¿ƒƒ¿»∆»««≈««
Ô‰aL ˙B¯kÊ‡‰ Èz·˙Î ‡Ï :B„È ˙ÁzÓ e‡ˆiL∆»¿ƒ««»…»«¿ƒ»«¿»∆»∆

ÔÏÒÙÏ ÔÓ‡ BÈ‡ !ÔÓLÏ85„ÈÒÙ‰Ï ‡e‰ ÔÓ‡ Ï·‡ , ƒ¿»≈∆¡»¿»¿»¬»∆¡»¿«¿ƒ
B¯ÎN Ïk86?ÔÏÒÙÏ ÔÓ‡ BÈ‡ ‰ÓÏÂ .87‡Ï ‡nL »¿»¿»»≈∆¡»¿»¿»∆»…

Á˜Bl‰ ÏÚ „ÈÒÙ‰Ï ‡l‡ Ôek˙88‰Ê ÏÚ B‡ ƒ¿«≈∆»¿«¿ƒ««≈««∆
B¯ÎNL89‰ÓB„Â ,90‡l‡ BÊ ‰¯ÈÓ‡a „ÈÒÙÓ BÈ‡L ∆¿»¿∆∆≈«¿ƒ«¬ƒ»∆»

˙B¯kÊ‡‰ ¯ÎN91B‡ ‰Ê ‰¯BzŒ¯ÙÒ :¯Ó‡ Ì‡ CÎÈÙÏ . ¿«»«¿»¿ƒ»ƒ»«≈∆»∆
- !ÔÓLÏ ˙B„aÚÓ ÌÈ‡ Ô‰lL ˙B¯BÚ ,el‡ ÔÈlÙ¿̇ƒƒ≈∆»∆≈»¿À»ƒ¿»
È¯‰L ,ÔÏÒÙÏ ÔÓ‡ ,B¯ÎN „ÈÒÙ‰Ï ÔÓ‡pL CBzÓƒ∆∆¡»¿«¿ƒ¿»∆¡»¿»¿»∆¬≈
ÔÈ‡ ,ÔÓLÏ ÔÈ„aÚÓ ˙B¯BÚ‰ ÔÈ‡ Ì‡L ,ÌÈÚ„BÈ Ïk‰«…¿ƒ∆ƒ≈»¿À»ƒƒ¿»≈

ÏÏk BÏ ¯ÎN92. »»¿»

הלוקח.85) את להקניט נתכוין לדבריו 86)שמא שהרי
האזכרות  נכתבו שלא ספר וכל לשמן, האזכרות נכתבו לא

לבעליו. כלום שוה אינו - לשמו מתוך 87)שבו ַֹנאמר
לפסלן? נאמן יהא שכרו, להפסיד שמתכוין 88)שנאמן

בשבילו.89)לצערו. וטועה.90)לכתוב  חושב והוא
שכתב 91) האזכרות בגלל שכרן כל שיפסיד יודע שאינו

לשמן. רק 92)שלא נתכוין ולא שכרו, כל שיפסיד ויודע
מזוזה  הלא כי מזוזה, רבינו מנה לא כאן הלוקח. את לצער
כל  מקור ה"יא. לעיל כמבואר לשמה, עיבוד צריכה אינה

נד:). (גיטין זו הלכה

.ËÈ·˙Îa ‡l‡ ,‰ÊeÊÓe ÔÈlÙz ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡≈¿ƒ¿ƒƒ¿»∆»ƒ¿«
˙È¯eM‡93ÈÂÈa Û‡ ·zÎÏ ÌÈ¯Ùqa e¯Èz‰Â .94.„·Ïa «ƒ¿ƒƒ«¿»ƒƒ¿…«ƒ»ƒƒ¿»

Ú˜L ¯·Îe95CÎÈÙÏ ,„·‡Â LazLÂ ÌÏBÚ‰ ÔÓ ÈÂÈ ¿»ƒ¿«¿»ƒƒ»»¿ƒ¿«≈¿»«¿ƒ»
CÈ¯ˆÂ .˙È¯eM‡ ‡l‡ ÔzLÏL ÌBi‰ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡≈¿ƒ«¿»¿»∆»«ƒ¿»ƒ
ÏkL ,˙B‡a ˙B‡ ˜a„˙ ‡lL È„k ,Ô˙·È˙Îa ¯‰f‰Ï¿ƒ»≈ƒ¿ƒ»»¿≈∆…ƒ¿«¿∆»

ÏeÒt ,‰È˙BÁe¯ Úa¯‡Ó dÏ ÛÈwÓ ¯BÚ‰ ÔÈ‡L ˙B‡96. ∆≈»«ƒ»≈«¿«∆»»
,ÏÎÒ ‡ÏÂ ÌÎÁ ‡Ï BÈ‡L ,˜BÈz‰ ÔÈ‡L ˙B‡ ÏÎÂ¿»∆≈«ƒ∆≈…»»¿…»»

ÏeÒt - d˙B¯˜Ï ÏBÎÈ97˙¯eˆa ¯‰f‰Ï CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ . »ƒ¿»»¿ƒ»»ƒ¿ƒ»≈¿«
Â"‡Â ‡ÏÂ Â"‡ÂÏ „"ei‰ ‰Ó„˙ ‡lL ,˙Bi˙B‡‰»ƒ∆…ƒ¿∆«¿»¿…»
˙"Ï„ ‡ÏÂ ,Û"ÎÏ ˙"È· ‡ÏÂ ˙"È·Ï Û"Î ‡ÏÂ ,„"eÈÏ¿¿…»¿≈¿…≈¿»¿…»∆

‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,˙"Ï„Ï L"È¯ ‡ÏÂ L"È¯Ï98„Ú , ¿≈¿…≈¿»∆¿≈…«≈»∆«
Ô‰· ‡¯Bw‰ Ïk ıe¯iL99. ∆»»«≈»∆

הכת 93) אשורי,"הוא ונקרא לישראל, תורה ניתנה שבו ב
בנות  אשרוני כי מלשון: שבכתב, (המובחר) המאושר שהוא
דמיון  בו יפול ולא משתנה אינו זה שכתב יג) ל , (בראשית
אות  נדבק ואינו מתדמות בלתי שאותיותיו לפי לעולם,
(מלשון  הכתבים" בשאר כזה ואין כתיבתו בשיטת באות
כב. סנהדרין וראה מ"ה) פ"ד, ידים למשנה, בפירושו רבינו
אשורית? נקראת "למה אומרים: יש בזה. דעות חילוקי

עזרא. בימי מאשור", עמהם יוונית 94)שעלה לשון
הטעימו  ה"ט) פ"א, (שם, ובירושלמי ט.) (מגילה וכתבה
אלא  צרכה כל להיתרגם יכולה התורה שאין ומצאו "בדקו
יפת  הפסוק: את עליה המליצו ט:) (מגילה וחז"ל יונית",
"יפיותו  כז) ט, (בראשית שם באהלי וישכון ליפת אלהים
ב"פירוש  ורבינו שם". באהל יהא יוונית) לשון (היא יפת של
לשון  שנשתנה "ומה יאמר: מ"א) פ"ב, (מגילה המשנה"
והטעם: אצלם... מובן שהיה לפי הלשונות, משאר יווני
לתלמי  יוון בלשון התורה פירשו (החכמים) שהם מפני
אצלם  שהיתה עד העתקה אותה אצלם ונתפרסמה המלך,
אבל  אשורית". היתה וכאילו לשונם, כמו הלשון אותה
והיו  בהן: שנאמר מפני יוונית, נכתבות אינן ומזוזות תפילין

(שם). יהיו בהוייתן - האלה שפה 95)הדברים אותה
(כסףֿמשנה). המשנה חכמי בימי בה מדברים שהיו יוונית

ע"א.96) כט, תמרי,97)מנחות בר "רמי ע"ב: שם,
לו: אמרו בכור'. כל ה' 'ויהרג של הוא"ו רגל לו נפסקה
לומר  הוא שמחרף מבין חכם (שאם חכם שאינו תינוק הבא
(שהטיפש  טיפש ואינו "ויהרג") וקורא מעלה כלפי "ייהרג"
יקרא  אם שם רש"י - שלמה אות אלא לקרוא יודע אינו

פסול". - "ייהרג" אם כשר, - ע"ב.98)"ויהרג" קג, שבת
סי' או"ח בשו"ע מפורשת ודקדוקן, האותיות כתיבת וצורת

ל"ו. סי' או"ח וב'טור' ב,99)לב, (חבקוק הכתוב מלשון
ב).

.Î·˜p‰ ÈabŒÏÚ ·zÎÈ ‡Ï ,·e˜ ‰È‰L ¯BÚ100ÏÎÂ . ∆»»»…ƒ¿…««≈«∆∆¿»
;ÂÈÏÚ ·zÎÏ ¯zÓe ,·˜ BÈ‡ ÂÈÏÚ ˙¯·BÚ BÈc‰L ·˜∆∆∆«¿∆∆»»≈∆∆À»ƒ¿…»»

„aÚ˙pL ÛBÚ‰ ¯BÚ ÈabŒÏÚ ·zÎÏ ¯zÓ CÎÈÙÏ101. ¿ƒ»À»ƒ¿…««≈»∆ƒ¿«≈
˙B‡‰ CB˙a ·w Ì‡ - ·zÎpL ¯Á‡ ¯BÚ‰ ·w102, ƒ«»««∆ƒ¿«ƒƒ«¿»

,˙Bi˙B‡ ¯‡La ÔÎÂ ,Ì"Ó CB˙ B‡ ‡"‰ CBz ÔB‚k¿≈≈¿≈ƒ¿»ƒ
¯Lk103C¯Èa ·w .104Ì‡ - ‰˜ÒÙpL „Ú ˙B‡ ÏL »≈ƒ«¿»≈∆«∆ƒ¿¿»ƒ

‰pnÓ ¯izL105‰pË˜ ˙B‡ ‡ÏÓ106‡e‰Â ;¯Lk ,107, ƒ¿«≈ƒ∆»¿…¿«»»≈¿
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˙¯Á‡ ˙B‡Ï ‰Ó„˙ ‡lL108‰pnÓ ¯izL ‡Ï Ì‡Â ; ∆…ƒ¿∆¿«∆∆¿ƒ…ƒ¿«≈ƒ∆»
.‰ÏeÒt - ‰pË˜ ˙B‡ ‡ÏÓ¿…¿«»¿»

תמה,100) כתיבה - וכתבתם שנאמר: ע"א. קח, שבת
נפסקת. האות הנקב וע"י מופסקת, ולא מפני 101)שלימה

קח.). (שבת וקטנים דקים החלק 102)שנקביו בקלף
האות. עצמה 103)שבפנים שהאות ע"א. כט, מנחות

היא. האות.104)שלמה שלמעלה 105)רגל מהחלק
יו"ד.106)מהנקב. שם.108)ובלבד.107)אות

ה'תשפ"א  מנחםֿאב א' ש"ק יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
הבתים;1) בתוך התפילין פרשיות שבכתיבת התגין דיני

שנפסקה. רצועה ודין הרצועות מעשה

.‡L‡¯ ÏL ÔÈlÙz‰ ˙‡ ÔÈ·˙Bk „ˆÈk2ÔÈ·˙Bk ? ≈«¿ƒ∆«¿ƒƒ∆…¿ƒ
ÔÈÙÏ˜ Úa¯‡ ÏÚ ˙BiL¯t Úa¯‡3„Á‡ Ïk ÔÈÏÏB‚Â , «¿«»»ƒ««¿«¿»ƒ¿¿ƒ»∆»

Ô‰L ,ÌÈza Úa¯‡a Ô˙B‡ ÔÈÁÈpÓe ,Bc·Ï „Á‡Â¿∆»¿««ƒƒ»¿«¿«»ƒ∆≈
ÔÈ¯aÁÓ4„Á‡ ¯BÚa5Úa¯‡‰ Ô˙B‡ ÔÈ·˙Bk ,„È ÏLÂ . ¿À»ƒ¿∆»¿∆»¿ƒ»»«¿«

ÔÈtc Úa¯‡a ˙BiL¯t6ÔÈÓk BÏÏB‚Â ,„Á‡ ÛÏ˜ ÏÚ »»ƒ¿«¿««ƒ«¿»∆»¿¿¿ƒ
Ó ‰¯BzŒ¯ÙÒB˙lÁ˙Ï BÙBq7„Á‡ ˙È·a BÁÈpÓe ,8. ≈∆»ƒƒ¿ƒ»«ƒ¿«ƒ∆»

תחילה,2) ראש" "של כתיבת מעשה לפרש רבינו הקדים
"של  הקדים הנחתן במעשה א) הלכה א, (פרק לעיל וכן
יד" "של קדמה שבתורה פי על אף יד" "של לתפילה ראש"
ידך  על לאות לך והיה ט): פסוק יג, פרק (שמות ככתוב
יד  של פרשיות קודם לכתוב צריך וכן עיניך, בין ולזיכרון
אלא  א), סעיף לב, (סימן חיים אורח ערוך בשולחן כמבואר
לקמן  כמבואר יד" מ"של חמורה ראש" "של שקדושת מפני

תחילה. נקטה י"ז) הלכה ג, עמוד 3)(פרק לד דף (מנחות
בכתפי  טט עקיבא רבי אמר עיניך בין ולטוטפת שנאמר ב)

שתיים. באפריקי פת ג,4)שתיים, (פרק לקמן מבואר
בֿג). אחד 5)הלכות זיכרון עיניך" בין "ולזיכרון שנאמר

שאין  מכאן זיכרונות, ושלושה שניים ולא לך אמרתי
שם). (מנחות, אחד בעור אלא הפרשיות ארבע את מניחים

הפרשה 7)עמודים.6) תצא לסופו מתחילתו יגללו אם כי
ארבעת  גם ספר). (קרית מעכב וסדרן ראשונה האחרונה
לתחילתם  מסופם גוללים ראש, של שבתפילה הקלפים
שאי  משום אלא ז, הלכה ג, פרק לקמן רבינו בדברי כמבואר
שהרי  תורה", ספר "כעין ממש בגלילה לגללם אפשר
לפיכך  בית, כל בעומק בבתים שיניחם כדי כיפול, טעונים
רק  תורה" ספר "כמין הפרשיות גלילת לתאר רבינו דקדק

רוקח"). ("מעשה לבד יד" לך 8)ב"של והיה שנאמר:
שם). (מנחות, ומבפנים מבחוץ אחת אות ידך, על לאות
כמו  ימנית, ביד היא התפילין שכתיבת להעיר וראוי
וכתבן  עבר ואם א עמוד לז דף מנחות במסכת שמבואר
שמבואר  כמו בכך, כתיבה דרך שאין פסולות, בשמאלו

מיימוניות"). ("הגהות א עמוד קג דך בשבת

.·‰Óe˙q‰ ‰NÚ Ì‡L ,˙BiL¯ta ¯‰f‰Ï CÈ¯ˆÂ9 ¿»ƒ¿ƒ»≈«»»ƒ∆ƒ»»«¿»
‰Áe˙t10˙LÏLe .ÔÏÒt ,‰Óe˙Ò ‰Áe˙t‰ B‡ ¿»«¿»¿»¿»»¿∆

BBL‡¯‰ ˙BiL¯t‰,‰B¯Á‡ ‰L¯Ùe ,˙BÁe˙t Ôlk ˙ «»»ƒ»ƒÀ»¿»»»«¬»
.‰Óe˙Ò ,'ÚÓL Ì‡ ‰È‰Â' ‡È‰L∆ƒ¿»»ƒ»…«¿»

בסופה.9) או (השורה) השיטה באמצע המתחילה פרשה
בפרוטרוט 10) מבואר וזה השיטה, בתחילת שתחילתה

קג  דף (שבת זו הלכה ומקור אֿב). הלכות ח, (פרק לקמן
ב). עמוד 

.‚ÔzÚa¯‡ eÈ‰iL „Ú ,¯ÒÁÂ ‡ÏÓa ¯‰f‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿ƒ»≈¿»≈¿»≈«∆ƒ¿«¿«¿»
˜e„a‰ ‰¯Bz ¯ÙÒa ˙B·e˙k Ô‰L BÓk ˙B·e˙k11; ¿¿∆≈¿¿≈∆»«»

¯ÒÁ‰ ·˙k Ì‡L12‡ÏÓ13˜ÁÓiL „Ú ,ÏeÒt , ∆ƒ»«∆»≈»≈»«∆ƒ¿«
¯˙i‰14BÏ ÔÈ‡Â ÏeÒt ,¯ÒÁ ‡Ïn‰ ·˙k Ì‡Â ; «»≈¿ƒ»««»≈»≈»¿≈
‰wz15Úa¯‡a LiL ˙B‡ÏÓ‰Â ˙B¯ÒÁ‰ Ô‰ el‡Â . «»»¿≈≈«¬≈¿«¿≈∆≈¿«¿«

:el‡ ˙BiL¯t»»ƒ≈

משגיאות.11) יו"ד.12)מוגה או וא"ו כגון 13)חסר
"יבאך". במקום שלפניה 14)"יביאך" האות וירחיב

חלל  מחמת נפרדות תיבות כשתי יראו שלא כדי ושלאחריה,
חדש"). ("פרי המחוקה ולמלא 15)האות לתקן אפשר שאי

את  הקדים (שהרי כסדרה שלא הכתיבה תהיה שאז החסר, את
כסדרן  שלא "כתבן בא: פרשת במכילתא ואמרו המאוחר),
יש  תורה" ב"ספר אבל ומזוזה. בתפילין רק זה וכל ייגנזו".
משל  חמורה שקדושתו פי על ואף החסר. את להכניס תקנה
אי  כי בו, מעכבת אינה "כסדרה" כתיבה ומזוזה, תפילין
ניתנה  ולא טעות, בו תהא שלא הספר בכל להיזהר אפשר

רוקח"). ("מעשה השרת למלאכי תורה

.„,‡ÏÓ - '¯BÎa ÏÎ ÈÏ Lc˜' :‰BL‡¯ ‰L¯t»»»ƒ»«∆ƒ»¿»≈
,‡ÏÓ - '‡ÈˆB‰'] ,¯ÒÁ - '˜ÊÁa' ,‡ÏÓ - '¯BÎÊ'»»≈¿…∆»≈ƒ»≈
- 'È¯Ó‡‰Â' ,‡ÏÓ - 'E‡È·È' ,[Â"‡Â ¯ÒÁ - 'ÌÈ‡ˆÈ'…¿ƒ»≈»¿ƒ¬»≈¿»¡…ƒ
,Â"‡Â ¯ÒÁ - 'EÈ˙·‡Ï' ,‡ÏÓ - 'ÈÒe·È‰Â' ,¯ÒÁ»≈¿«¿ƒ»≈«¬…∆»≈»
,‡ÏÓ - 'ÈÚÈ·M‰' ,¯ÒÁ - '˙vÓ' ,¯ÒÁ - '‰„·Ú‰'»¬…»»≈«…»≈«¿ƒƒ»≈
,¯ÒÁ - 'EÏ·b' ,¯ÒÁ - '¯‡N' ,‡ÏÓ - '˙BvÓ'«»≈¿…»≈¿À∆»≈
,‡ÏÓ - 'ÔB¯kÊÏe' ,‡ÏÓ - '˙B‡Ï' ,‡ÏÓ - '¯e·Úa'«¬»≈¿»≈¿ƒ»»≈
¯ÒÁ - 'E‡ˆB‰' ,‡ÏÓ - '˙¯Bz' ,‡ÏÓ - 'EÈÈÚ'≈∆»≈«»≈ƒ¬»≈

.‡ÏÓ - 'd„ÚBÓÏ' ,¯ÒÁ - '‰wÁ‰' ,„"eÈ«À»»≈¿¬»»≈

.‰,„"eÈ ¯ÒÁ - 'E‡·È Èk ‰È‰Â' :‰iL ‰L¯t»»»¿ƒ»¿»»ƒ¿ƒ¬»≈
- '¯BÎa' ,¯ÒÁ - '¯ÓÁ' ,Â"‡Â ¯ÒÁ - 'EÈ˙·‡ÏÂ'¿«¬…∆»≈»¬…»≈¿
- '‚¯‰iÂ' ,‡ÏÓ - 'e‡ÈˆB‰' ,¯ÒÁ - '˜ÊÁa' ,‡ÏÓ»≈¿…∆»≈ƒ»»≈««¬…
- '¯BÎa „ÚÂ' ,¯ÒÁ - '¯ÎaÓ' ,‡ÏÓ - '¯BÎa' ,¯ÒÁ»≈¿»≈ƒ¿…»≈¿«¿
,‡ÏÓ - '¯BÎa ÏÎÂ' ,Â"‡Â ¯ÒÁ - 'Á·Ê' ,‡ÏÓ»≈…≈«»≈»¿»¿»≈
'˙ÙËBËÏe' ,‡"‰a ·e˙k - '‰Î„È' ,‡ÏÓ - '˙B‡Ï'¿»≈»¿»»¿≈¿»…
,¯ÒÁ - '˜ÊÁa' ,‡ÏÓ - 'EÈÈÚ' ,‡Èz Â"‡Â ¯ÒÁ -»≈»ƒ¿»»≈∆»≈¿…∆»≈

.‡ÏÓ - 'e‡ÈˆB‰'ƒ»»≈

.Â'ÚÓL' ÏL Ô"ÈÚ - 'ÚÓL' :˙ÈLÈÏL ‰L¯t»»»¿ƒƒ¿««ƒ∆¿«
‰ÏB„b '„Á‡' ÏL ˙"Ïc ,‰ÏB„b16,¯ÒÁ - 'E„‡Ó' , ¿»»∆∆∆»¿»¿…∆»≈

,‰iL „"eÈ ‡Ïa - 'E˙È·a' ,‡ÏÓ - 'EÈ·Ï'¿»∆»≈¿≈∆¿…¿ƒ»
,¯ÒÁ - 'E„È' ,‡ÏÓ - '˙B‡Ï' ,‡ÏÓ - 'EÓe˜·e'¿∆»≈¿»≈»∆»≈
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,‡ÏÓ - 'EÈÈÚ' ,Ô"ÈÂ‡Â ÈL ¯ÒÁ - '˙ÙËËÏ'¿…»…»≈¿≈»ƒ≈∆»≈
„"eÈ ‡Ïa - 'E˙Èa' ,‰BL‡¯ Â"‡Â ¯ÒÁ - '˙BÊÊÓ'¿À»≈»ƒ»≈∆¿…

.‡ÏÓ - 'EÈ¯ÚL·e' ,‰iL¿ƒ»ƒ¿»∆»≈

ככתוב 16) ה' יחוד על מעידים שישראל עד, לתיבת ֵרומז
הטורים"). ("בעל ה' נאום עדי אתם י): פסוק מג, פרק (ישעיה

.Ê'È˙BˆÓ' ,¯ÒÁ - 'ÚÓL Ì‡ ‰È‰Â' :˙ÈÚÈ·¯ ‰L¯t»»»¿ƒƒ¿»»ƒ»…«»≈ƒ¿«
,‡ÏÓ - 'LB˜ÏÓe' ,‡ÏÓ - '‰¯BÈ' ,˙Á‡ Â"‡Âa -¿»««∆»≈«¿»≈
,‡ÏÓ - 'Ì˙ÈÂÁzL‰Â' ,Â"‡Â ¯ÒÁ - 'EL¯È˙Â'¿ƒ¿»≈»¿ƒ¿«¬ƒ∆»≈
'Ì˙‡' ,¯ÒÁ - 'Ô˙' ,¯ÒÁ - '‰·h‰' ,‡ÏÓ - 'dÏe·È'¿»»≈«…»»≈…≈»≈…»
Â"‡Â ¯ÒÁ - '˙ÙËBËÏ' ,‡ÏÓ - '˙B‡Ï' ,¯ÒÁ -»≈¿»≈¿»…»≈»
- 'E˙È·a' ,¯ÒÁ - 'Ì˙‡' ,‡ÏÓ - 'ÌÎÈÈÚ' ,‰iL¿ƒ»≈≈∆»≈…»»≈¿≈∆
,‡ÏÓ - '˙BÊeÊÓ' ,‡ÏÓ - 'EÓe˜·e' ,‰iL „"eÈ ‡Ïa¿…¿ƒ»¿∆»≈¿»≈
,‡ÏÓ - 'EÈ¯ÚL·e' ,‰iL „"eÈ ‡Ïa - 'E˙Èa'≈∆¿…¿ƒ»ƒ¿»∆»≈

Â"‡Â ¯ÒÁ - 'ÌÎÈ˙·‡Ï'17. «¬…≈∆»≈»

ועליו 17) במצרים... הידוע "הספר מתוך רבינו הוציא זה כל
לקמן  רבינו (מלשון אשר" בן שהגיהו לפי סומכים הכול היו

ד). הלכה ח, פרק

.ÁÔÈ‚˙a ¯‰f‰Ï CÈ¯ˆÂ18BÓk Ô‰Â ,˙Bi˙B‡ ÏL ¿»ƒ¿ƒ»≈¿»ƒ∆ƒ¿≈¿
˙BÙe˜Ê Ô"ÈÈÊ19Ô‰L BÓk ,‚z Ì‰Ï LiL20ÔÈ·e˙k ≈ƒ¿∆≈»∆»¿∆≈¿ƒ

‰¯BzŒ¯ÙÒa21Úa¯‡aL ˙B‚i˙Ó‰ ˙Bi˙B‡‰ Ô‰ el‡Â . ¿≈∆»¿≈≈»ƒ«¿À»∆¿«¿«
.el‡ ˙BiL¯t»»ƒ≈

זקופה.19)בכתרים.18) זיי"ן התגים.20)אות
לפרשיות 21) התגים ומקור ח. הלכה ז, פרק לקמן כמבואר

רבה" "שימושא הנקרא הגאונים של תפילין בסדר שבתפילין,
"תשובות  בשם שהבאנו מה ח הלכה ז, פרק לקמן וראה

רבינו".

.Ë‡È‰Â ,„·Ïa ˙Á‡ ˙B‡ da LÈ ‰BL‡¯ ‰L¯t»»»ƒ»∆»««ƒ¿«¿ƒ
.Ô"ÈÈÊ LÏL ‰ÈÏÚ ,'ÌÈÓiÓ' ÏL ‰Óe˙Ò Ì"Ó≈¿»∆ƒ»ƒ»∆»»≈ƒ
Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎÂ ,˙Bi˙B‡ LÓÁ dÏ LÈ ‰iL ‰L¯t»»»¿ƒ»∆»»≈ƒ¿»««≈∆
:Ô‰Â .Ô"ÈÈÊ Úa¯‡ ÔzLÓÁÓ ‡"‰ Ïk ÏÚÂ ,‡"‰≈¿«»≈≈¬ƒ¿»«¿«≈ƒ¿≈
‰B¯Á‡ ‡"‰Â ‰BL‡¯ ‡"‰Â ,'d˙e' ÏL ‡"‰≈∆¿»»¿≈ƒ»¿≈«¬»
ÏL ‡"‰Â ,'‚¯‰iÂ' ÏL ‡"‰Â ,'‰L˜‰' ÏL∆ƒ¿»¿≈∆««¬…¿≈∆
,˙Bi˙B‡ LÓÁ da LÈ ˙ÈLÈÏL ‰L¯t .'‰Î„È'»¿»»»»¿ƒƒ∆»»≈ƒ
LÏL ‰ÈÏÚ LÈ 'EÓe˜·e' ÏL Û"e˜ :Ô‰ el‡Â¿≈≈∆¿∆≈»∆»»
LÏL ‰ÈÏÚ LÈ 'Ìz¯L˜e' ÏL Û"e˜Â ,Ô"ÈÈÊ≈ƒ¿∆¿«¿»≈»∆»»
Ïk ÏÚ ,'˙ÙËËÏ' ÏL ‡"tŒ˙"ÈËŒ˙"ÈËÂ ,Ô"ÈÈÊ≈ƒ¿≈≈≈∆¿…»…«»
da LÈ ˙ÈÚÈ·¯ ‰L¯t .Ô"ÈÈÊ Úa¯‡ ÔzLÏMÓ ˙B‡ƒ¿»¿»«¿«≈ƒ»»»¿ƒƒ∆»
LÏL ‰ÈÏÚ LÈ 'zÙÒ‡Â' ÏL ‡"t :˙Bi˙B‡ LÓÁ»≈ƒ≈∆¿»«¿»≈»∆»»
,˙Á‡ Ô"ÈÊ ‰ÈÏÚ LÈ 'zÙÒ‡Â' ÏL Â"È˙Â ,Ô"ÈÈÊ≈ƒ¿»∆¿»«¿»≈»∆»«ƒ««
˙Á‡ Ïk ÏÚ ,'˙ÙËBËÏ' ÏL ‡"tŒ˙"ÈËŒ˙"ÈËÂ¿≈≈≈∆¿»…«»««
- ˙B‚i˙Ó‰ ˙Bi˙B‡‰ Ïk .Ô"ÈÈÊ Úa¯‡ ÔzLÏMÓƒ¿»¿»«¿«≈ƒ»»ƒ«¿À»
Ú¯‚Â ÛÈÒB‰ B‡ ,ÔÈ‚z‰ ‰NÚ ‡Ï Ì‡Â .‰¯NÚ LL≈∆¿≈¿ƒ…»»«»ƒƒ¿»«

.ÏÒÙ ‡Ï - Ô‰a»∆…»«

.È‰ÁÓÓ BÈ‡L ÈnÓ ÔÈlÙz Á˜Bl‰22CÈ¯ˆ , «≈«¿ƒƒƒƒ∆≈À¿∆»ƒ

Ô˜„·Ï23˙BˆÈˆ˜ ‰‡Ó epnÓ Á˜Ï .24Ô‰Ó ˜„Ba , ¿»¿»»«ƒ∆≈»¿ƒ≈≈∆
B‡ ,„È ÏL ˙Á‡Â L‡¯ ÏL ÌÈzL B‡ ;˙BˆÈˆ˜ LÏL»¿ƒ¿«ƒ∆…¿««∆»

L‡¯ ÏL ˙Á‡Â „È ÏL ÌÈzL25,ÌÈ¯Lk Ì‡ˆÓ Ì‡ - ¿«ƒ∆»¿««∆…ƒ¿»»¿≈ƒ
LÈ‡‰ ‰Ê ˜ÊÁ‰26¯‡M‰ ÔÈ‡Â ÌÈ¯Lk ÔlÎ È¯‰Â , À¿«∆»ƒ«¬≈À»¿≈ƒ¿≈«¿»

‰˜È„a CÈ¯ˆ27ÌÈ˙·ˆ ÌÁ˜Ï Ì‡Â ;28Ôlk ,ÌÈ˙·ˆ »ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»»¿»ƒ¿»ƒÀ»
‰˜È„a ˙BÎÈ¯ˆ29‰a¯‰ ÌÈL‡Ó ,ÌÈ˙·v‰ ˙˜ÊÁL , ¿ƒ¿ƒ»∆∆¿««¿»ƒ≈¬»ƒ«¿≈

ÌÈÁe˜Ï30. ¿ƒ

לטעות 22) ועלול שבתפילין הפרשיות בכתיבת בקי שאינו
בזה. וכיוצא ליתירות, חסרות הבתים,23)בין את פותח

צז  דף (עירובין כהלכה נכתבו אם לראות הפרשיות את ובודק
שהוא  המומחה מן אלא לקנותן אין ולכתחילה א) עמוד
לפתוח  הוא בזיון כי התפילין, מעשה בדיני ובקי מנוסה
ולא  יתעצל שמא לחוש יש וכן פרשיותיהם ולבדוק הבתים
מב  דף (מנחות בדיקה בלי ויניחן הטורח, מפני כלל יפתחם

א). עמוד צז דף עירובין בתוספות וכן ב דפוסי 24)עמוד
כו  דף (סוכה ראה קציצות, נקראים מרצועותיהן חוץ התפילין

א). עמוד נח דף גיטין ב; אם 25)עמוד לדעת הוא צריך כי
כאחד. ראש ובשל יד בשל בקי היה שמכרן 26)כותבן

חזקה" היא הרי פעמים "שלוש היא: הלכה כי הזה למוכר
ב). עמוד סד דף איש 27)(יבמות ידי על נכתבו כולן שהרי

אחד  בצמד קשורות המוכר אצל מצאן זה שהרי אחד,
שם). -28)(עירובין, צבתים נפרדות, חבילות חבילות

טז), פסוק ב, פרק (רות הצבתים מן לה תשולו שול מלשון:
אלומות. לעצמה 29)שפירושו: בדיקה צריכה חבילה כל

חברתה. בבדיקת ניתרת האחת אלו 30)ואין את שמכר ומי
(שם). הדיוט והשני מומחה האחד ושמא אלו את מכר לא
להיפך  או ראש של ואחת יד של שתיים צבת בכל בודק לפיכך

הצבת. כל ניתר ידה ועל

.‡ÈÔÓ ÔÁ˜lL B‡ ,B„ÈŒ·˙Îa ÔÈlÙz ·˙Bk‰«≈¿ƒƒƒ¿«»∆¿»»ƒ
‰ÁÓn‰31„‡ ¯‡MÓ B‡- Ô¯BÚÏ Ô¯ÈÊÁ‰Â Ô˜„·e ,Ì «À¿∆ƒ¿»»»¿»»¿∆¡ƒ»¿»

¯Á‡Ï elÙ‡Â ,˙¯Á‡ ÌÚt Ì˜„·Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ ÌÏBÚÏ¿»≈»ƒ¿»¿»«««∆∆«¬ƒ¿««
,Ô˙˜ÊÁa Ô‰ È¯‰ ,ÌÏL ÔÈetÁL ÔÓÊ Ïk ;ÌÈL ‰nk«»»ƒ»¿«∆ƒ»»≈¬≈≈¿∆¿»»
B‡ ÔÎBzÓ ˙B‡ ‰˜ÁÓ ‡nL Ô‰Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ»∆∆»ƒ¿¬»ƒ»
È·‡ ÏMÓ el‡ :¯ÓB‡ ‰È‰ Ô˜f‰ Ïl‰ .‰·wpL∆ƒ¿»ƒ≈«»≈»»≈≈ƒ∆¬ƒ

‡n‡32! ƒ»

בדיקה.31) צריכות י,32)שאינן (פרק עירובין ירושלמי
בהן  שולט האוויר כי והטעם, מעולם. בדקתין ולא א) הלכה
לחוש  ויש לפרקים, אלא מניחן אינו אם אבל מתעפשות; ואינן
או  האותיות ניקבו שמא בדיקה, צריכות ודאי נתעפשו, שמא
אורח  ערוך (שולחן בשמיטה פעמיים בדיקתן וזמן נמחקו.

א). עמוד יא דף יומא מסכת וראה ל"ט; סימן חיים

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הרצועות 1) מעשה הבתים; בתוך התפילין פרשיות סידור

שנפסקה. רצועה ודין

.‡ÔÈlÙz‰ ‰NÚÓa LÈ ˙BÎÏ‰ ‰BÓL2‰ÎÏ‰ Ôlk , ¿∆¬»≈¿«¬≈«¿ƒƒÀ»¬»»
‰pL Ì‡Â ,˙B·kÚÓ Ôlk CÎÈÙÏe ,ÈÈqÓ ‰LÓÏ¿∆ƒƒ»¿ƒ»À»¿«¿¿ƒƒ»
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ÔÎÂ ,˙BÚa¯Ó eÈ‰iL :Ô‰ el‡Â .ÏÒt ,Ô‰Ó ˙Á‡a¿««≈∆»«¿≈≈∆ƒ¿¿À»¿≈
Ô˙¯ÈÙz3Úea¯a ÔBÒÎÏ‡Â ,Úea¯a4Ô‰Ï ‰È‰iL „Ú , ¿ƒ»»¿ƒ««¬«¿»¿ƒ««∆ƒ¿∆»∆

˙BÂL ˙BiÂÊ Úa¯‡5˙¯eˆ L‡¯ ÏL ¯BÚa ‰È‰iLÂ ; «¿«»ƒ»¿∆ƒ¿∆»∆…«
Ô"ÈL6Ï‡ÓNÓe ÔÈÓiÓ7˙BiL¯t‰ C¯ÎiLÂ ; ƒƒ»ƒƒ¿…¿∆ƒ¿…«»»ƒ

˙ÈÏËÓa8¯ÚNa Ô˙B‡ C¯ÎiLÂ ;9,˙ÈÏËn‰ ÏÚÓ ¿«¿ƒ¿∆ƒ¿…»¿≈»≈«««¿ƒ
Ô˙B‡ ÔÈ¯ÙB˙ eÈ‰iLÂ ;Ô‰Èz·a ÔÒÈÎÓ CkŒ¯Á‡Â¿««»«¿ƒ»¿»≈∆¿∆ƒ¿¿ƒ»

ÔÈ„È‚a10˙¯aÚÓ Ô‰Ï ÔÈNBÚLÂ ;11,ÈetÁ‰ ¯BÚÓ ¿ƒƒ¿∆ƒ»∆«¿…∆≈«ƒ
˙ÎÏB‰Â ˙¯·BÚ ‡‰zL „Ú ,‰Úeˆ¯‰ da ÒkzL∆ƒ»≈»»¿»«∆¿≈∆∆¿∆∆

¯·Bz CB˙a12˙B¯ÁL ˙BÚeˆ¯‰ eÈ‰iLÂ ;dlL13; ¿»∆»¿∆ƒ¿»¿¿…
Ô‰lL ¯Lw‰ ‰È‰iLÂ14˙Ïc ˙¯eˆk ,Úe„È ¯L˜15. ¿∆ƒ¿∆«∆∆∆»∆∆∆»«¿«»∆

בכתיבת 2) המעכבים הדברים שני את רבינו ביאר כאן עד
הדברים  שמונת את מפרש הוא ואילך מכאן התפילין,
כפי  רצועותיהן, וקשירת התפילין בעשיית המעכבים

ה"ג). (פ"א, לעיל כבר הגידים 3)שהזכיר תפירת שגם
שם). ו'תוספות' כד: (מגילה מרובעת שיהיה 4)תהיה

מכוון Ô·Á¯Îריבוען ÔÎ¯‡,אלכסון אותו להם שיהיה כדי ,
ושני  אמה בריבוע, אמה כל ח.): (סוכה חז"ל שאמרו
(שם). רחבן על יתר ארכן יהא ולא באלכסונה. חומשים

האורך 5) זויות של המרחק אז כרחבן, ארכן יהיה שאם
בהלכה  כלולים אלה כל הרוחב. זויות של למרחק שוה יהיה

השניה. ההלכה מתחילה ואילך ומכאן שעושה 6)אחת,
לה.). (מנחות שי"ן כדמות הבתים בעור דקים קמטים

רבה".7) "שימושא הנקרא ל'גאונים', תפילין סדר ע"פ
ואנו 8) ט). הלכה א, (פרק מגילה ירושלמי בד. חתיכת

לב). סי' אורחֿחיים ערוך' ('שולחן בקלף לכרכן נוהגים
ע"א.9) קח, החמישית.10)שבת ההלכה וזוהי שם.

מעבר.11) כעין 12)מקום מפרשים: ויש בבגד, כפל כעין
א): משנה כ"ה, פרק (כלים במשנה ונזכר עניבה, או לולאה,

תוברות". לו שיש שחור.13)"כל צבע של 14)צבועות
י"ג). (הלכה בסמוך שמבואר כמו ראש" "של הרצועות
בתלמוד  מקורן כאן, הנזכרות האחרונות ההלכות ושלש

לה:). מנחות רבה".15)(מס' "שימושא עלֿפי

.·Úa¯Ó ıÚ ÔÈÁ˜BÏ ?L‡¯ ÏL ÔÈlÙz ÌÈNBÚ „ˆÈk≈«ƒ¿ƒƒ∆…¿ƒ≈¿À»
BaÁ¯ ÏÚ ¯˙BÈ B‰·‚ ‰È‰ Ì‡Â .B‰·‚ÎÂ BaÁ¯k Bk¯‡»¿¿»¿¿¿»¿¿ƒ»»»¿≈«»¿
‡l‡ ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡Â .ÌeÏk CÎa ÔÈ‡ epnÓ ˙BÁÙ B‡»ƒ∆≈¿»¿¿≈«¿ƒƒ∆»

‡‰iL Bk¯‡ ÏÚ,ÔÈˆÈ¯Á ‰LÏL Ba ÔÈ¯ÙBÁÂ .BaÁ¯Î «»¿∆¿≈¿»¿¿¿ƒ¿»¬ƒƒ
È„kÚa¯‡ BÏ ‰NÚiL ¿≈∆«¬∆«¿«

ÔÈÁ˜BÏÂ ‰Ê ÔB‚k ,ÌÈL‡»̄ƒ¿∆¿¿ƒ
ÌÈÓa B˙B‡ ÔÈ·ÈË¯Óe ,¯BÚ«¿ƒƒ¿«ƒ
,ıÚ‰ ˙‡ Ba ÔÈÓÈNÓe¿ƒƒ∆»≈

ÒÈÎÓeÏk ÔÈa ¯BÚ‰ ˙‡ ÔÈ «¿ƒƒ∆»≈»
ÌÈLnÎÓe ,ıÈ¯ÁÂ ıÈ¯Á16 »ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ

·Ë¯ ‡e‰Â B˙B‡17Ô‡kÓ ¿»…ƒ»
Ba ÔÈNBÚL „Ú ,Ô‡kÓeƒ»«∆ƒ
ÁÈn‰ ÔÈÓÈÓ ÔÈL‡¯ ‰LÏL dÏ LiL Ô"ÈL ˙eÓc¿ƒ∆∆»¿»»ƒƒƒ«≈ƒ«

‰Úa¯‡ dÏ LiL Ô"ÈL ˙eÓ„e ,ÔÈlÙzÌÈL‡¯ ¿ƒƒ¿ƒ∆∆»«¿»»»ƒ
ÁÈn‰ Ï‡ÓNÓ18. ƒ¿…«≈ƒ«

בצבת.16) אותו רטוב.17)מקמטים ע"פ 18)כשעדיין
נגד  מכוונות הזאת השי"ן צורות ושתי רבה". "שימושא
ספרֿתורה. וכתיבת הלוחות, כתיבת שלנו: הכתיבות שתי
הלוחות" על "חרות שנאמר: שקועה, היתה הלוחות כתיבת
הלוחות  של שהשי"ן נמצא לעבר. מעבר מפולשת והיתה
של  שי"ן וכנגדה אוירים, לשלשה דפנות ארבעה לה היו
ספר  וכתיבת אוירים; שלשה בה שיש קמטים ארבעה
שלשה  אלא שלה בשי"ן ואין בולטת, היא הרי התורה

לב). סי' אורחֿחיים יוסף', ('בית ראשים

.‚CkŒ¯Á‡Â .L·ÈiL „Ú ıÚ‰ ÏÚ ¯BÚ‰ ˙‡ ÔÈÁÈpÓe«ƒƒ∆»«»≈«∆ƒ«¿««»
Ìen‡‰ ÈabŒÏÚÓ ¯BÚ‰ ıÏBÁ19‡ˆÓÂ ,ıÚ ÏL ≈»≈««≈»ƒ∆≈¿ƒ¿»

ÔÈÒÈÎÓe .ÔÈÈet ÌÈz· ‰Úa¯‡ Ba LiL ,¯BÚ‰»∆∆«¿»»»ƒ¿ƒ«¿ƒƒ
¯BÚ‰ ˙ˆ˜Ó ÔÈ¯ÈÊÁÓe ,˙È·e ˙Èa ÏÎa ‰L¯t»»»¿»«ƒ«ƒ«¬ƒƒƒ¿»»

ÂÈ˙Bpt Úa¯‡Ó B˙B‡ ÔÈ¯ÙB˙Â ,‰hÓlÓ20ÔÓ ÔÈÁÈpÓe . ƒ¿«»¿¿ƒ≈«¿«ƒ»«ƒƒƒ
,¯·B˙ BÓk ‰Úeˆ¯‰ Ba ÒkzL ÌB˜Ó ‰hÓlL ¯BÚ‰»∆¿«»»∆ƒ»≈»¿»¿»

.˙¯aÚÓ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â¿«ƒ¿»«¿…∆

רוחותיו.20)דפוס.19)

.„,Úa¯Ó ıÚ ÔÈÁ˜BÏ ?„È ÏL ÔÈlÙz ÔÈNBÚ „ˆÈÎÂ¿≈«ƒ¿ƒƒ∆»¿ƒ≈¿À»
‰Ê ÏÚ ¯˙È B‡ ,Úaˆ‡k B‰·‚ ‰È‰ÈÂ ,BaÁ¯k Bk¯‡»¿¿»¿¿ƒ¿∆»¿¿∆¿«»≈«∆
,·Ë¯ ¯BÚa B˙B‡ ÔÈtÁÓe ,ËÚÓ ˙BÁÙ B‡ ËÚÓ¿«»¿«¿«ƒ¿»…
˙‡ ıÏBÁÂ ,L·ÈiL „Ú Ìen‡‰ ÏÚ ¯BÚ‰ ˙‡ ÔÈÁÈpÓe«ƒƒ∆»«»ƒ«∆ƒ«¿≈∆
,ıÚ‰ ÌB˜Óa ˙BiL¯t‰ Úa¯‡ ˙‡ ÁÈpÓe ,¯BÚ‰»«ƒ«∆«¿««»»ƒƒ¿»≈
Úa¯‡Ó B¯ÙB˙Â ,‰hÓlÓ ¯BÚ‰ ˙ˆ˜Ó ¯ÈÊÁÓe«¬ƒƒ¿»»ƒ¿«»¿¿≈«¿«
.˙BÚeˆ¯‰ ÌB˜Ó ,¯·Bz ¯BÚ‰ ÔÓ ÔÈÁÈpÓe ,ÂÈ˙Bptƒ»«ƒƒƒ»»¿»¿

.‰ÒÈÎÓ ?L‡¯ ÏL ‰lÙ˙a ˙BiL¯t‰ ¯ecÒ „ˆÈk≈«ƒ«»»ƒƒ¿ƒ»∆…«¿ƒ
‰B¯Á‡ ‰L¯t21˙È·a ,'ÚÓL Ì‡ ‰È‰Â' ‡È‰L , »»»«¬»∆ƒ¿»»ƒ»…«¿«ƒ

BL‡¯;dÏ ‰ÎeÓÒ 'ÚÓL'e ;ÁÈn‰ ÔÈÓÈ ÏÚ ‡e‰L ,Ô ƒ∆«¿ƒ«≈ƒ«¿«¿»»
;'ÚÓL'Ï ‰ÎeÓÒ ,ÈLÈÏL ˙È·a - 'E‡·È Èk ‰È‰Â'¿»»ƒ¿ƒ¬¿«ƒ¿ƒƒ¿»ƒ¿«

,ÈÚÈ·¯ ˙È·a 'ÈÏ Lc˜'Â¿«∆ƒ¿«ƒ¿ƒƒ
ÁÈn‰ Ï‡ÓNÏ ‡e‰L∆ƒ¿…«≈ƒ«
‡‰iL È„k - ÔÈlÙz¿ƒƒ¿≈∆¿≈

ÂÈÙlL ‡¯Bw‰22„‚k , «≈∆¿»»¿∆∆
‡¯B˜ ,ÁÈn‰ Èt23ÏÚ ¿≈«≈ƒ«≈«

‰f‰ ¯„q‰24‰Ê ÔB‚k , «≈∆«∆¿∆
- ‰Ê ¯ecÒ ÛÈÏÁ‰ Ì‡Â¿ƒ∆¡ƒƒ∆

˙BÏeÒt25. ¿

בתורה.21) כתיבתה "שלפניו".22)לסדר  אחר: ובנוסח
לשמאלו.23) בתורה 24)מימינו הכתוב סדרן שהוא

הביאו  שם וב'תוספות' שם. רש"י דעת היא וכן לד:) (מנחות
הנחתן  שסדר רבינוֿתם, של שיטתו וכן גאון, האי רב דעת
הקורא  מימין שמוע, אם והיה יביאך, כי והיה קדש, הוא:
יביאך, כי (והיה הויו"ת שתי לדבר: נתנו וסימן לשמאלו.
קדש, של השיני"ן ושתי לזו, זו סמוכות שמוע) אם והיה
ושמע  מכאן, קדש הבתים, שבעור לשיני"ן סמוכות שמע,
"תפילין  נקראות: זה סדר עלֿפי העשויות ותפילין מכאן,
ורש"י) (רמב"ם אלו של ותפילין והואיל דרבינוֿתם".
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פסולות  אלו ושל ורבינוֿתם) האי (רב אלו לדברי פסולות
שני  מניח לבטלה, ברכה משום וירא החרד אלו, לדברי
ראשו  על ומניחם אלו, כדברי ואחד אלו כדברי אחד זוגות:
"מקום  צה:): (עירובין אמרו שהרי אחת, בברכה אחת, בבת
של  שיניח אומרים: ויש תפילין". שתי להניח בראש יש
קריאתֿשמע  בשעת עליו ויהיו עליהן, ויברך ורש"י רמב"ם
ברכה  בלא 'רבינוֿתם' של יניח התפילה ואחר ותפילה,
בארצות  ונהגו לד). סי' (או"ח לבד קריאתֿשמע בהן ויקרא
ישראל, מארץ כתב שלחו וגם ורש"י, כרבינו וישמעאל אדום
ישנות  תפילין שם ונמצאו יחזקאל קבר שעל הבימה שנפלה
וראה  מיימוניות'). ('הגהות ז"ל ורש"י רבינו בסידור מאד

רבינו". "תשובות שם.25)במוספנו מנחות,

.ÂÔÈt„ ‰Úa¯‡a Ì·˙Bk ,„È ÏL ‰lÙz26„Á‡ ¯BÚa , ¿ƒ»∆»¿»¿«¿»»«ƒ¿∆»
‰¯BzŒ¯ÙÒk C¯‡27‰¯Bza Ô¯ecÒ ÏÚ ,28Ì‡ ‰Ê ÔB‚k , »…¿≈∆»«ƒ»«»¿∆ƒ

,‡ˆÈ ,„Á‡ ˙È·a ÔÒÈÎ‰Â ˙B¯BÚ Úa¯‡ ÏÚ Ô·˙k¿»»««¿«¿ƒ¿ƒ»¿«ƒ∆»»»
Ì˜a„Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â29. ¿≈»ƒ¿«¿»

מיוחד.26) עמוד על פרשה כל הרבה 27)עמודים. הכתוב
אחד. עור על המוקדם 28)דפים בתורה, כתיבתן כסדר

מאוחר. והמאוחר שם.29)מוקדם

.Ê˙BiL¯t‰ ÏÏB‚ ‡e‰Lk30ÏL ÔÈa ,L‡¯ ÏL ÔÈa - ¿∆≈«»»ƒ≈∆…≈∆
Ô˙lÁ˙Ï ÔÙBqÓ Ô˙B‡ ÏÏBb - „È31‡ˆÓzL „Ú , »≈»ƒ»ƒ¿ƒ»»«∆ƒ¿»

‰L¯Ùe ‰L¯t Ïk ‡¯˜z ,‰L¯t‰ ÁzÙzLk¿∆ƒ¿««»»»ƒ¿»»»»»»»»
.dÙBÒ „Ú d˙lÁzÓƒ¿ƒ»»«»

בבתיהן.30) לא:)31)להניחן (שם, במזוזה שאמרו כמו
הרא"ש). בשם (כסףֿמשנה שמע" כלפי כאחד "כורכה

.ÁÔÈÎ¯Bk ,Ì‰lL ÌÈzaa ˙BiL¯t‰ ˙‡ ÔÈÒÈÎnLÎe¿∆«¿ƒƒ∆«»»ƒ«»ƒ∆»∆¿ƒ
¯ÚN ˙ÈÏËn‰ ÏÚÂ ,˙ÈÏËÓa Ô˙B‡32CkŒ¯Á‡Â , »¿«¿ƒ¿«««¿ƒ≈»¿««»

¯ÚN ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰Ê ¯ÚNÂ .Ô‰Èz·a Ô˙B‡ ÔÈÒÈÎÓ«¿ƒƒ»¿»≈∆¿≈»∆»ƒƒ¿¿«
˙BÙ¯Ëe ˙BÏ·pÓ elÙ‡Â ,‰¯B‰Ë ‰iÁ ÏL B‡ ‰Ó‰a¿≈»∆«»¿»«¬ƒƒ¿≈¿≈

Ô‰lL33·Ê ¯ÚNa ÔÎ¯ÎÏ ÌÚ‰ ÏÎ e‚‰ ¯·Îe .34 ∆»∆¿»»¬»»»¿»¿»ƒ¿«¿«
ÌÈÏ‚Ú‰35. »¬»ƒ

ה"ט).32) (פ"א, מגילה ע"א.33)ירושלמי קח, שבת
ה"ו. פ"א, לעיל בביאורנו ונאות 34)וראה ארוך שהוא

מ  יותר הגוף.˘ÚÈ¯לקשירה רבה"35)שאר ב"שימושא
יועיל  וכן יחטא. ולא העגל בעוון שיזכר כדי לזה טעם נותן

רוקח). ('מעשה העגל חטא על לכפר זה

.ËÔÈ„È‚a ‡l‡ ÔÈ¯ÙBz ÔÈ‡ ,ÔÈlÙz‰ ˙‡ ÔÈ¯ÙBzLk¿∆¿ƒ∆«¿ƒƒ≈¿ƒ∆»¿ƒƒ
˙BÏ·pÓ elÙ‡Â ,‰¯B‰Ë ‰iÁ ÏL B‡ ‰Ó‰a ÏL∆¿≈»∆«»¿»«¬ƒƒ¿≈

·˜Úa LiL ÔÈ„Èb‰ ÔÈÁ˜BÏ .Ô‰lL ˙BÙ¯Ëe36‰Ó‰a‰ ¿≈∆»∆¿ƒ«ƒƒ∆≈«¬≈«¿≈»
,ÌÈL˜ Ì‰ Ì‡Â ;ÌÈ·Ï Ì‰Â ,ÌÈ¯B‰Ë ‰iÁ‰ B‡««»¿ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ≈»ƒ
eNÚiL „Ú ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÌÈ·‡a Ô˙B‡ ÔÈÎk¯Ó¿«¿ƒ»«¬»ƒ¿«≈»∆«∆≈»

ÔÈÂBËÂ ,ÔzLÙk37ÔÈ¯ÊBLÂ Ô˙B‡38ÔÈ¯ÙBz Ô‰·e ,Ô˙B‡ ¿ƒ¿»¿ƒ»¿¿ƒ»»∆¿ƒ
‰¯BzŒ¯ÙÒ ˙BÚÈ¯ÈÂ ÔÈlÙz‰39. «¿ƒƒƒƒ≈∆»

הרגל.36) חוטים.37)כף חוטים אותם  עושים
תהיה 39)גודלים.38) "למען שנאמר: ע"ב. יא, מכות

לקמן  וראה לתפילין. התורה כל הוקשה בפיך", ה' תורת
י"ג. הלכה פ"ט,

.ÈÔÈ¯ÙBzLk‰ÎÏ‰Â .Úea¯a Ô˙B‡ ÔÈ¯ÙBz ,ÔÈlÙz‰ ¿∆¿ƒ«¿ƒƒ¿ƒ»¿ƒ««¬»»
˙ÁÂB¯40„ˆ ÏÎa eÈ‰iL ,41eÈ‰iL „Ú ,˙B¯ÈÙz LÏL ««∆ƒ¿¿»«»¿ƒ«∆ƒ¿

˙B¯ÈÙ˙ ‰¯NÚŒÌÈzL Ïk‰42ÏL ÔÈa ,„È ÏL ÔÈa , «…¿≈∆¿≈¿ƒ≈∆»≈∆
¯NÚ ˙B¯ÈÙz‰ ‰NÚ Ì‡Â .L‡¯43‰¯NÚŒÚa¯‡ B‡44, …¿ƒ»»«¿ƒ∆∆«¿«∆¿≈

··BÒ Ô‰lL ËeÁ‰ ‰È‰È ,˙B¯ÈÙz‰ ÏÎÂ .‰NBÚ∆¿»«¿ƒƒ¿∆«∆»∆≈
˙BÁe¯ ÈzLÓ45. ƒ¿≈

ãycew zegiyn zecewpã

."y`x ly oia ci ly oia"

יד, לשל ראש של תפילין הרמב"ם הקדים מקום בכל
לעיל שהתבאר פ"א)מהטעם המדברות (ריש בהלכות אבל ,

ראש. לשל יד של שמקדים פעמים יחד, שניהם אודות 
(7 dxrd 22 cenr h"l wlg y"ewl itÎlr)

בישראל.40) הבתים.41)מקובלת שעושה 42)מצדי
את  מעביר הוא ובהם הבתים, משולי צד בכל נקבים ארבעה
שתיםֿ שהן צד, לכל תפירות שלש נמצא הגידים, תפירת
ישראל. שבטי שניםֿעשר כנגד - כולן בין עשרה

יהודה 43) שהן בעוונותינו) (שאבדו וכהונה מלכות כשתסיר
שבטים. עשרה ישארו ואפרים,44)ולוי, מנשה כשתוסיף

כראובן  ומנשה אפרים ה): מח, (בראשית עליהם שנאמר
("שמושא  שבטים עשר ארבעה יהיו לי, יהיו ושמעון

שתי 45)רבה"). ואחור, פנים הבתים, שולי צדי משני
עליון  לצד אחת השולים, שבנקבי נקב מכל יוצאות תפירות

התחתון. לצד ואחת

.‡ÈıÈ¯Á‰ ÚÈbiL CÈ¯ˆÂ46„Ú L‡¯ ÏL ÔÈlÙz ÏL ¿»ƒ∆«ƒ«∆»ƒ∆¿ƒƒ∆…«
¯Ùz‰ ÌB˜Ó47¯k ıÈ¯Á‰ ‰È‰ Ì‡Â .48eÈ‰iL È„k , ¿«∆∆¿ƒ»»∆»ƒƒ»¿≈∆ƒ¿

ıÈ¯Á‰ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÏkÏ ÔÈ‡¯ ÔÈL‡¯ ‰Úa¯‡«¿»»»ƒƒ¿ƒ«…¿««ƒ∆≈∆»ƒ
- ¯k ıÈ¯Á ÔÈ‡ Ì‡Â .˙B¯Lk - ¯Ùz‰ ÌB˜ÓÏ ÚÈbÓ«ƒƒ¿«∆∆¿≈¿ƒ≈»ƒƒ»

˙BÏeÒt49ıÈ¯ÁÂ ıÈ¯Á Ïk CB˙a ¯È·Ú‰Ï CÈ¯ˆÂ . ¿¿»ƒ¿«¬ƒ¿»»ƒ¿»ƒ
‰ÁÈLÓ B‡ ËeÁ ¯BÚ‰ ÈabŒÏÚ50˙Èa ÔÈa ÏÈc·‰Ï , ««≈»¿ƒ»¿«¿ƒ≈«ƒ

‰¯ÈÙz‰ È„ÈbÓ „Èb ¯È·Ú‰Ï ,ËeLt ‚‰Óe .˙È·Ï¿»ƒƒ¿»»¿«¬ƒƒƒƒ≈«¿ƒ»
.ÔzLÏMÓ ıÈ¯ÁÂ ıÈ¯Á ÏÎa¿»»ƒ¿»ƒƒ¿»¿»

לבית.46) בית התפילין 47)שבין מושב בית הוא למטה,
וברש"י  לה. (מנחות "תיתורא" התלמוד: בלשון הנקרא

למעלה.48)שם). רק ע"ב.49)שהוא לד, מנחות
מ"ג).50) פ"כא, (כלים, במשנה ונזכר דק, חבל

.·ÈÏL ‰Úeˆ¯ ÔÈÁ˜BÏ ?˙BÚeˆ¯‰ ÔÈNBÚ „ˆÈÎÂ¿≈«ƒ»¿¿ƒ¿»∆
‰¯BÚN‰ C¯‡k ‰·Á¯ ,¯BÚ51BfÓ ‰·Á¯ ‰˙È‰ Ì‡Â ; ¿»»¿…∆«¿»¿ƒ»¿»¿»»ƒ

È„k - L‡¯ ÏL ‰Úeˆ¯ C¯‡Â .‰¯Lk ,¯eÚM‰«ƒ¿≈»¿…∆¿»∆…¿≈
¯Lw‰ ‰pnÓ ¯L˜ÈÂ ,L‡¯‰ ˙‡ ÛÈwzL52ÁzÓ˙Â , ∆«ƒ∆»…¿ƒ¿…ƒ∆»«∆∆¿ƒ¿«

B‡ ¯eahÏ eÚÈbiL „Ú ,Ô‡kÓe Ô‡kÓ ˙BÚeˆ¯‰ ÈzL¿≈»¿ƒ»ƒ»«∆«ƒ««
ËÚÓ epnÓ ‰ÏÚÓÏ53È„k - „È ÏL ‰Úeˆ¯ C¯‡Â . ¿«¿»ƒ∆¿»¿…∆¿»∆»¿≈

¯Lw‰ ‰pnÓ ¯L˜ÈÂ ,ÚB¯f‰ ˙‡ ÛÈwzL54ÁzÓ˙Â , ∆«ƒ∆«¿«¿ƒ¿…ƒ∆»«∆∆¿ƒ¿«
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ÏÚ ‰pnÓ C¯ÎÈÂ ,˙ÈÚˆÓ‡ Úaˆ‡ ÏÚ ˙Á‡ ‰Úeˆ¿̄»«««∆¿«∆¿»ƒ¿ƒ¿…ƒ∆»«
LÏL BÚaˆ‡55¯L˜ÈÂ ˙BÎÈ¯k56˙BÚeˆ¯‰ eÈ‰ Ì‡Â . ∆¿»»¿ƒ¿ƒ¿…¿ƒ»»¿

.˙B¯Lk - el‡‰ ÌÈ¯eÚL ÏÚ ¯˙È ˙Bk¯‡¬À»≈«ƒƒ»≈¿≈

פרשת 51) סוף תנחומא מדרש ע"פ תפילין, הל' הרי"ף
ה"יג.52)"בא". בסמוך רבה'53)כמפורש וב'שמושא

וכן  החזה, עד שמאל צד ושל הטבור, עד ימין של כתוב:
כז. סי' או"ח לקמן 54)ב'טור' כמבואר לקּבורת מסביב

כריכות  שבע או שש הזרוע על לכרוך ונוהגים ב). (ד,
כז). סי' או"ח (מנחות 55)(שו"ע התלמוד סוגיית עלֿפי

ומפרש  לה", "ומתלית יד של רצועה באורך נאמר ושם לה:)
פ  שלש אצבעו סביב שקושר לשון רבינו - מתלית עמים,

בארמית. תתפרד.56)"שלש" שלא הרצועה כריכות לחזק

.‚È¯·Bza L‡¯ ÏL ‰Úeˆ¯ ÒÈÎÓe57ÛÈwÓe ,dlL «¿ƒ¿»∆…«»∆»«ƒ
Úa¯Ó ¯L˜ ¯LB˜Â ,BL‡¯ ˙cÓa58Ïc ÔÈÓk.˙" ¿ƒ«…¿≈∆∆¿À»¿ƒ»∆

B„ÓÏÏ ÌÎÁŒ„ÈÓÏz Ïk CÈ¯ˆ ‰Ê ¯L˜Â59¯LÙ‡ È‡Â . ¿∆∆∆»ƒ»«¿ƒ»»¿»¿¿ƒ∆¿»
ÔÈÚ‰ ˙i‡¯a ‡l‡ ,·˙Îa B˙¯eˆ ÚÈ„B‰Ï60ÏLa ÔÎÂ . ¿ƒ«»ƒ¿»∆»ƒ¿ƒ«»»ƒ¿≈¿∆

„"eÈ ÔÈÓk ¯L˜ ¯LB˜ „È61„È ÏL ‰Úeˆ¯‰ ‰È‰˙Â , »≈∆∆¿ƒ¿ƒ¿∆»¿»∆»
˙Úa ¯v˜ÈÂ ·ÈÁ¯iL È„k ,¯Lw‰ CB˙a ˙„¯BÈÂ ‰ÏBÚ»¿∆∆¿«∆∆¿≈∆«¿ƒƒ«≈¿≈

.B„È ÏÚ ¯L˜Ï ‰ˆ¯iL∆ƒ¿∆ƒ¿…«»

ה"א.57) לעיל המפורש הרצועה מעבר מקום הוא
רוקח').58) ('מעשה סתומה ע"א.59)כמ"ם ס, חולין
לג,60) (שמות אחורי את "וראית לה:): (מנחות אמרו וכן

תפילין" של קשר למשה הקב"ה לו שהראה מלמד - כג)
בראיית  אלא להודיעו שאיֿאפשר הקשר, מעשה ללמדו כדי
סי' או"ח יוסף' וב'בית תפילין). הלכות ("האשכול", העין

צורתו. הודיע שבו 61)לב הקשר אצל הרצועה שבראש
להשלים  כדי יו"ד, בצורת קטן קשר עושה הרצועה, עוברת
וקשר  ראש, של שבבית השי"ן עם - "שד"י" של אותיות
לב). סי' או"ח ה'טור' (מלשון ראש של שברצועה דל"ת של

סב.). (שבת בתלמוד נזכרים - יו"ד דל"ת, והקשרים:

.„È„È ÏL ÔÈa ,L‡¯ ÏL ÔÈa - ÔÈlÙz ÏL ˙BÚeˆ¯‰»¿∆¿ƒƒ≈∆…≈∆»
‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ BÊÂ ,ÌÈ¯ÁL ÌÈBˆÈÁ‰ Ì‰Èt -¿≈∆«ƒƒ¿…ƒ¿¬»»¿∆

ÈÈqÓ62- Ô‰ ÌÈÙaÓe ÏÈ‡B‰ ,˙BÚeˆ¯‰ È¯BÁ‡ Ï·‡ . ƒƒ»¬»¬≈»¿ƒƒƒ¿ƒ≈
,‰NÚÈ ‡Ï ˙Bn„‡ ;˙B¯Lk ,˙B·Ï B‡ ˙Bw¯È eÈ‰ Ì‡ƒ»¿À¿»¿≈¬À…«¬∆

BÏ ‡e‰ È‡‚e ‰Úeˆ¯‰ CÙ‰z ‡nL63‰È‰È ‡ÏÂ ; ∆»≈»≈»¿»¿«¿…ƒ¿∆
‰ˆÈˆw‰ ÔÈÚk ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ ‰Úeˆ¯‰ È¯BÁ‡64Ì‡ : ¬≈»¿»¿»∆»¿≈«¿ƒ»ƒ

,ÔÈlÙzÏ ‡e‰ ÈBÂ .ÌÈ·Ï - ‰·Ï Ì‡Â ,ÔÈw¯È - ‰w¯È¿À»¿Àƒ¿ƒ¿»»¿»ƒ¿«¿ƒƒ
dlÎ ‰Úeˆ¯‰Â ‰ˆÈˆw‰ ,˙B¯ÁL ÔlÎ eÈ‰iL65. ∆ƒ¿À»¿…«¿ƒ»¿»¿»À»

ע"א.62) לה, חטטיו 63)מנחות ומדם הוא, גרדן שיאמרו
וברש"י). (שם, והאדימו עצמו.64)נצבעו הבית כצבע

יוסף'65) ('בית כן נוהגים ולא שברצועה, הפנימי הצד גם
לג). סי' או"ח

.ÂËÔÈlÙz‰ Ba ÔÈtÁnL ¯BÚ‰66epnÓ ÔÈNBÚLÂ »∆¿«ƒ«¿ƒƒ¿∆ƒƒ∆
ÛBÚ B‡ ‰iÁ B‡ ‰Ó‰a ÏL ¯BÚ ‡e‰ ˙BÚeˆ¯‰»¿∆¿≈»«»

ÌÈ¯B‰h‰67˙BÙ¯Ëe ˙BÏ· elÙ‡Â ,68Ì‡Â .Ô‰lL «¿ƒ«¬ƒ¿≈¿≈∆»∆¿ƒ
- ·‰Êa ÔÈlÙ˙ ‰tÁL B‡ ,ÌÈ‡ÓË ¯BÚÓ ‰NÚ»»≈¿≈ƒ∆ƒ»¿ƒƒ¿»»

˙BÏeÒt69dÓLÏ „eaÚ CÈ¯ˆ ‰Úeˆ¯‰ ¯BÚÂ .70Ï·‡ . ¿¿»¿»»ƒƒƒ¿»¬»

elÙ‡ ;ÏÏk „eaÚ CÈ¯ˆ BÈ‡ ,Ba ÔÈtÁnL ¯BÚa»∆¿«ƒ≈»ƒƒ¿»¬ƒ
‰vÓ e‰NÚ71˙BNÚÏ e‚‰ ‰a¯‰ ˙BÓB˜Óe ;¯Lk , ¬»«»»≈¿«¿≈»¬«¬

‰vÓ ¯BÚa Ô˙B‡72. »¿«»

(מכוסות)66) מחופות התפילין שפרשיות הבתים עור זה
הרצועות 67)בו. עור מב:), (מנחות מקורו - החיפוי עור

כח:). (שבת מקורו בביאורנו 68)- ה"י, פ"א לעיל מבואר
בפיך",69)שם. ה' תורת תהיה "למען בתפילין שנאמר

זהב  וגם בפיך", המותר "מדבר קח.): (שבת חז"ל דרשו
הנאכל. דבר פ"א,70)אינו לעיל (ראה שמולחו שבשעה

תפילין. לשם זה עור מעבד הריני יאמר: שלא 71)ה)
תבלין. בשם מתוקנת שאינה זו כמצה ובקמח, במלח עובד

עט.). שבת חזק 72)(ראה הוא מעובד שאינו שכל מפני
עיבוד  צריך שאינו וכיון הבתים. לעור היא ומעלה יותר.
יוסף' ('בית לשמן מעובד להיות שצריך בו לומר אין כלל,
הבתים  עור לעשות והגון שטוב אומרים: ויש לב). סי' או"ח
נעבדה  שלא מפני אמו) במעי הנמצא (עובר השליל מעור
רכּותו  לרוב השי"ן קמטי בו לעשות נוח וגם עבירה, בו

מיימוניות'). ('הגהות

.ÊËÔ˙iNÚL ,Ï‡¯NÈ ‡l‡ ,ÔÈlÙz‰ ÔÈNBÚ ÔÈ‡≈ƒ«¿ƒƒ∆»ƒ¿»≈∆¬ƒ»»
Ô˙·È˙Îk73¯BÚa ÔÈNBÚL Ô"ÈM‰ ÈtÓ ,74BÓk , ƒ¿ƒ»»ƒ¿≈«ƒ∆ƒ»¿
e¯Ó‡L75.˙BÏeÒt ,Ô¯Ù˙ B‡ È˙ek‰ ÔtÁ Ì‡ CÎÈÙÏ . ∆»«¿¿ƒ»ƒƒ»«ƒ¿»»¿

ÏeÒt‰ ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â76.Ô˙B‡ ‰NÚÈ ‡lL ,Ô·˙ÎÏ ¿«ƒ¿»«»¿»¿»∆…«¬∆»

ע"י 73) אלא אינה וכתיבתן כתיבתן. כדין עשייתן שדין
ה"יג. פ"א, לעיל כמבואר היא 74)ישראל שעשייתה

פסולה  "שדי" מהשם חלק שהיא השי"ן וכתיבת כתיבתה.
הראוי  דבר בעשייתן שיש וכיון כח:), שבת (ראה גוי ע"י
יוסף' ('בית לעשיה עשיה בין לחלק אין גוי, ע"י להפסל

לט). סי' ה"ב.75)או"ח מומר 76)לעיל ישראל כגון
ובנוגע  י"ג. הלכה פ"א, לעיל המנויים אלה וכל קטן, או
להשחירן  גוי יכול אם להסתפק יש הרצועות, להשחרת
למשה  שהלכה כיון אולי או העור, תיקון לשאר שכשר כשם
להיות  ההשחרה צריכה שחורות, שיהיו היא מסיני
(לעיל  גוי ע"י פסול "לשמו" שצריך דבר וכל "לשמה",
('הגהות  ברכה עליו תבוא והמחמיר ה"יא) פ"א,

מיימוניות').

.ÊÈ„È ÏL d˙B‡ ÔÈNBÚ ÔÈ‡ L‡¯ ÏL ‰lÙz77ÏLÂ , ¿ƒ»∆…≈ƒ»∆»¿∆
L‡¯ ÏL d˙B‡ ÔÈNBÚ „È78ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡L ÈÙÏ , »ƒ»∆…¿ƒ∆≈ƒƒ

‰l˜ ‰M„˜Ï ‰¯eÓÁ ‰M„wÓ79ÏL ‰Úeˆ¯ ÔÎÂ . ƒ¿À»¬»ƒ¿À»«»¿≈¿»∆
„È ÏL ‰lÙ˙Ï d˙B‡ ÔÈNBÚ ÔÈ‡ L‡¯ ÏL ‰lÙz80. ¿ƒ»∆…≈ƒ»ƒ¿ƒ»∆»

eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na?ÌÈ¯81ÏL ÔÈlÙz Ï·‡ ;ÔL·lLk «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆¿»»¬»¿ƒƒ∆
Ô¯ÈÊÁ‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡ - ÌÏBÚÓ Ì„‡ ÔL·Ï ‡lL L‡…̄∆…¿»»»»≈»ƒ»»¿«¬ƒ»

¯zÓ ,„ÈÏ82?ÔÈNBÚ „ˆÈÎÂ ;83‰ÏBË84„Ú ¯BÚ ‰ÈÏÚ ¿»À»¿≈«ƒ∆»∆»«
.B„È ÏÚ d¯LB˜Â ,˙Á‡ ‰NÚzL∆≈»∆««¿¿»«»

(77- ראש של שתים לו ויש יד, של תפלה לו אין שאם
היד. על מהן אחת מניח בתים 78)אינו ארבעה לה ועושה

(כסףֿ ה"יא לעיל כמבואר מבחוץ, ניכרים וחריצים בפנים,
קדושתה 79)משנה). ראש של ותפלה ע"ב. לד, מנחות

ודל"ת  הבית, בעור שי"ן שד"י, של רובה בה שיש חמורה
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(רש"י, לבד יו"ד אלא בה אין יד" וב"של  הרצועה, בקשר
ובביאורנו. ה"יד, פ"יא תפילה הל' לעיל וראה שם).

הנ"ל.80) "של 81)מהטעם ראש של תפלה עושים שאין
נתקדשו 82)יד". לא לבשן, שלא עוד שכל שם. מנחות ,

המיוחדת. ניכריה 83)בקדושתן חריציה ראש" "של והלא
אחד. מבית כולה יד ושל טלאי,84)מבחוץ, מלשון

שם). (מנחות עור עליה שמכסה

.ÁÈ˙B¯ÈÙz‰ e˜ÒÙpL ÔÈlÙz85ÈzL eÈ‰ Ì‡ - Ô‰lL ¿ƒƒ∆ƒ¿¿«¿ƒ∆»∆ƒ»¿≈
BÊ „ˆa BÊ ˙B¯ÈÙz‰86elÙ‡ ,˙B¯ÈÙz LÏL e˜ÒÙpL B‡ , «¿ƒ¿«∆ƒ¿¿»¿ƒ¬ƒ

˙BÏeÒÙ el‡ È¯‰ ,BÊ „‚Î ‡lL BÊ87ÌÈ¯·c ‰na . ∆…¿∆∆¬≈≈¿«∆¿»ƒ
˙BLÈa ?ÌÈ¯eÓ‡88˙BL„Áa Ï·‡ ,89ÈtL ÔÓÊ Ïk , ¬ƒƒ»¬»«¬»»¿«∆¿≈

ÔÏ·Ë90˙B¯Lk ,˙BÓi˜91Ïk ?˙BL„Á‰ Ô‰ el‡Â . «¿»«»¿≈¿≈≈«¬»…
ÔÈlÙz‰ Ba ÔÈÏB˙Â ,B¯Ùz Ú¯˜pL ¯BÚ‰ ˙ˆ˜Ó ÔÈÊÁB‡L∆¬ƒƒ¿»»∆ƒ¿«ƒ¿¿ƒ«¿ƒƒ
ÔÈ‡ Ì‡Â ;˙BL„Á el‡ È¯‰ - ˙¯Î BÈ‡Â ˜ÊÁ ‡e‰Â¿»»¿≈ƒ¿»¬≈≈¬»¿ƒ≈
.˙BLÈ el‡ È¯‰ - ˜ÒÙ ‡e‰ ‡l‡ ,Ba ˙BÏ˙Ï Èe‡»̄ƒ¿∆»ƒ¿»¬≈≈¿»

עור 85) עם התפילין) מושב (בית התיתורא את המחברות
הפנימית 86)הבתים. התפירה עם החיצונה התפירה

משתי  סובבת היא התפירות מי"ב תפירה שכל שכנגדה,
ה"י. לעיל כמבואר ואחור, פנים לה,87)רוחות מנחות

יושנן.88)ע"א. מרוב לגמרי שייקרעו לחוש שיש
יותר.89) ייקרע ולא  חזק שהם 90)שעורם הבתים, עור

כטבלא. הרי"ף,91)מרובעים גירסת ע"פ שם. מנחות,
יותר  לפסול יש שבחדשות היא, שלפנינו התלמוד וגירסת
שלפי  תפילין, הל' הרי"ף אחרי נמשך רבינו אבל מבישנות,

מבישנות. יותר בחדשות להכשיר יש גירסתו

.ËÈd˙B‡ ÔÈ¯LB˜ ÔÈ‡ ,‰˜ÒÙpL ‰Úeˆ¯92ÔÈ‡Â ¿»∆ƒ¿¿»≈¿ƒ»¿≈
˙¯Á‡ ÔÈNBÚÂ dÊB‚Â d‡ÈˆBÓ ‡l‡ ,d˙B‡ ÔÈ¯ÙBz93. ¿ƒ»∆»ƒ»¿¿»¿ƒ«∆∆

‰Úeˆ¯‰ È¯eiLÂ94daÁ¯Â dk¯‡ ‡‰iL „Ú ,ÔÈÏeÒt ¿ƒ≈»¿»¿ƒ«∆¿≈»¿»¿»¿»
ÂÈÏÚ ¯˙È B‡ ¯eÚMk95Èt ˙BÈ‰Ï ¯‰fÈ ÌÏBÚÏe . «ƒ»≈»»¿»ƒ»≈ƒ¿¿≈

‰Úeˆ¯‰96¯LBwL ˙Úa ,‰ÏÚÓÏ97ÏÚÂ B„È ÏÚ Ô˙B‡ »¿»¿«¿»¿≈∆≈»«»¿«
.BL‡…̄

רצועה 92) תמה, קשירה וקשרתם, שנאמר ע"ב. לה, מנחות
קשורה. ולא ברא"ש 93)שלימה הובאה הגאונים דעת וכן

התפירה  אין פוסקים ושאר הרא"ש ולדעת תפילין. הל'
הראש, את המקיף הרצועה בחלק אלא פוסלות והקשירה
והאצבע  הזרוע את המקיף החלק באותו יד" ב"של וכן
וכן  לנוי, מלפניו התלויה הרצועה בעודף אבל האמצעית.
אין  - האמצעית לאצבע שחוץ מה יד של הרצועה בעודף
וב'בית  לג, סי' או"ח 'טור' (ראה פוסלות והתפירה הקשירה

שם). אחרי 94)יוסף' ראש של הרצועה שנפסקה כגון
שיעור  כדי ממנה נשאר ולא הראש, את המקיף העיגול

ה"יב. לעיל כשרות 95)האמור ותפירה שקשירה ואפשר
לעיל. כמבואר שהוא 96)בהן, שברצועה העליון הצד

לבר". "ונוייהן לה:) (מנחות כמאמרם שחור, וצבוע חלק
רב  של בחסידותו שסיפרו כה.) קטן (מועד לחז"ל ומצינו
(השחור  תפילין של רצועה לו נהפכה אחת שפעם הונא,

יום. ארבעים בצום עליה וישב רש"י) יש 97)בפנים,
בשעת  אלא נאמרת הקפידא שאין רבינו בדברי מדקדקים
אין  ההנחה אחרי הרצועה לו נהפכה אם אבל בלבד, ההנחה

אינה  כתיקונה שמניחה שכל מוכח, זה ואין לה. חוששים
עליו  - נהפכה אם ודאי אבל מעצמה, להתפרק עשויה

כז). סי' או"ח יוסף', ('בית כראוי לתקנה

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הם 1) מי הנחתן; זמן ברכתן; סדר תפילין; הנחת מקום

מהנחתן. הפטורים

.‡ÏÚ Ô˙B‡ ÔÈÁÈÓ ?L‡¯ ÏL ÔÈlÙz ÔÈÁÈÓ ÔÎÈ‰≈»¿ƒƒ¿ƒƒ∆…¿ƒƒ»«
‡e‰Â ,ÌÈt‰ „‚kL ¯ÚN‰ ÛBÒ ‡e‰L ,„˜„w‰«»¿…∆«≈»∆¿∆∆«»ƒ¿

ÒÙB¯ ˜BÈz ÏL BÁnL ÌB˜n‰2ÔeÎÏ CÈ¯ˆÂ .Ba «»∆…∆ƒ≈¿»ƒ¿«≈
ÌÈÈÚ‰ ÔÈa eÈ‰iL È„k ,ÚˆÓ‡a Ì˙B‡3‰È‰ÈÂ , »¿∆¿«¿≈∆ƒ¿≈»≈»ƒ¿ƒ¿∆

¯Lw‰4Û¯Ú‰ d·‚a5.˙ÏbÏb‰ ÛBÒ ‡e‰L , «∆∆¿…«»…∆∆«À¿…∆

וברש"י).2) לז. (מנחות שנה בן קטן כשהוא שלא 3)רך,
שבין  המקום כנגד באמצעו מכוונות אלא הראש, בצדי יהיו
(שם, עיניך" בין לטוטפות "והיו שנאמר: מה לקיים העינים,

כמו 4)לז:). דל"ת, כמין העשוי הראש רצועות של
הי"ג. פ"ג לעיל למטה 5)שמבואר ולא הפנים, מול שהוא

לה:). (שם, בצואר

.·BÏ‡ÓN ÏÚ d˙B‡ ¯LB˜ ,„È ÏLÂ6˙¯aw‰ ÏÚ ,7, ¿∆»≈»«¿…««ƒ…∆
ÁÙBz‰ ¯Na‰ ‡e‰Â8Û˙k‰ ˜¯t ÔÈaL ,˜t¯naL ¿«»»«≈«∆««¿≈∆≈∆∆«»≈

B˜t¯Ó ˜a„Ó ‡e‰Lk ,‡ˆÓpL ;ÚB¯f‰ ˜¯t ÔÈ·e≈∆∆«¿«∆ƒ¿»¿∆¿«≈«¿¿
:Ìi˜Ó ‡ˆÓÂ ,BaÏ „‚k ‰lÙ˙ ‰È‰z ,ÂÈÚÏˆÏƒ¿»»ƒ¿∆¿ƒ»¿∆∆ƒ¿ƒ¿»¿«≈

"E··Ï ÏÚ ‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ eÈ‰Â"9. ¿»«¿»ƒ»≈∆«¿»∆

מה 6) וכתבתם" "וקשרתם... שנאמר: ע"א. לז, מנחות
קשירה  אף בימין), כותבים אדם בני (שרוב בימין כתיבה
(כי  בשמאלו התפילין שהנחת מכלל בימין, ומשקושר בימין,
שם). רש"י בימין, לקשרה יכול אינו שוב ימינו, על יניחה אם

שם).7) ('תוספות' בשר קבוצת ועולה.8)לשון מנופח
יד).9) אות "בא" פרשת תנחומא מדרש ע"ב; לז, שם,

.‚B„ÈŒÒt ÏÚ „È ÏL ‰lÙz ÁÈn‰10L‡¯ ÏL B‡ , «≈ƒ«¿ƒ»∆»««»∆…
BÁˆÓ ÏÚ11ÌÈ˜B„ˆ C¯c ‰Ê È¯‰ -12B˙lÙ˙ ‰NBÚ‰ . «ƒ¿¬≈∆∆∆»ƒ»∆¿ƒ»

ÊB‚‡k ‰l‚Ú13ÏÏk ‰ÂˆÓ da ÔÈ‡ ,14¯h‡ .15ÁÈÓ ¬À»∆¡≈»ƒ¿»¿»ƒ≈≈ƒ«
ËÏBL ‰È‰ Ì‡Â .BlL Ï‡ÓN ‡e‰L ,BÈÓÈa ÔÈlÙz¿ƒƒƒƒ∆¿…∆¿ƒ»»≈
Ïk Ï‡ÓN ‡e‰L ,BÏ‡ÓNa d˙B‡ ÁÈÓ ,ÂÈ„È ÈzLaƒ¿≈»»≈ƒ«»ƒ¿…∆¿…»

Ì„‡16ÔÈlÙz‰ ˙¯ÈL˜ ÌB˜Óe .17Ô˙Á‰ ÌB˜Óe18, »»¿¿ƒ««¿ƒƒ¿¬»»»
ÚeÓM‰ ÈtÓ‰19.Ìe„ÓÏ ƒƒ«¿»¿»

יד 10) - ידך" על לאות "וקשרתם לעצמו מפרש שהוא כף,
שביד. בגובה ולא עיניך"11)ממש, "בין לו מפרש והוא

שבראש. בגובה ולא - המצח על - ממש עיניך בין
אחר 12) והולכים חכמים, מדרש "שמבזים ע"ב: כד, מגילה

דרשו  וחז"ל שם). (רש"י, דעתם לפי הכתוב משמע
פירושו  בתפילין, האמור עיניך" ש"בין ב"גזירהֿשוה"
(דברים  להלן ונאמר עיניך, בין כאן "נאמר הראש: בגובה
בגובה  להלן מה למת, עיניכם בין קרחה תשימו ולא א): יד,
כאן  אף שיער), בו (שיש קרחה שעושה מקום שבראש,
אלא  עיניך" "בין נאמר ולא לז:). (מנחות הראש" בגובה
בין  כנגד מכוון הראש באמצע התפילין את שתשים לומר

מלמטה 13)העינים. ומחודד מושב, בית לה שאין
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שמבואר 14)(רש"י). כמו מרובעות, שיהיו מצוותן כי
ה"א. פ"ג, מלאכתו 15)לעיל ועושה רפויה שימינו מי

איש  טו): (ג, ב"שופטים" ונזכר יוסף'), ('נמוקי בשמאלו
ימינו. יד  ע"א.16)אטר לז, היד.17)מנחות על 

הראש.18) מסיני 19)על משה שקיבל שבעלֿפה מתורה
ניתנה  ה"ב, לעיל בביאורנו הנזכרת ה"גזירהֿשוה" גם (כי
ובכסףֿמשנה  ה"א, פ"א שופר הלכות ראה מסיני, למשה

שם).

.„„È ÏL ˙·kÚÓ dÈ‡ L‡¯ ÏL ‰lÙz20„È ÏLÂ , ¿ƒ»∆…≈»¿«∆∆∆»¿∆»
L‡¯ ÏL ˙·kÚÓ dÈ‡21BÊ ,˙BˆÓ ÈzL Ô‰L ÈtÓ , ≈»¿«∆∆∆…ƒ¿≈∆≈¿≈ƒ¿

L‡¯ ÏL ÏÚ ?ÔÈÎ¯·Ó „ˆÈÎÂ .dÓˆÚÏ BÊÂ dÓˆÚÏ¿«¿»¿¿«¿»¿≈«¿»¿ƒ«∆…
˙ÂˆÓ ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡" :C¯·Ó¿»≈¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«ƒ¿«
ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡" :C¯·Ó „È ÏL ÏÚÂ ;"ÔÈlÙz¿ƒƒ¿«∆»¿»≈¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»

ÁÈ‰Ï eeˆÂ22."ÔÈlÙz ¿ƒ»¿»ƒ«¿ƒƒ

על 20) להניח יכול ראש", "של תפלה לו אין אם שאפילו
"של  תפלה מצות עלֿכלֿפנים ויקיים יד" "של תפלה ידו

מד.). (מנחות לפני 21)יד" ראש של תפלה רבינו הקדים
ה"יז). (פ"ג, לעיל כמבואר קדושתה, לרוב יד, של תפלה
כמבואר  ראש, לשל קודמת יד של הנחתן, בסדר אבל

ה"ה. (יחזקאל 22)בסמוך הכתוב כלשון בקמ"ץ, - להניח
כה), סי' או"ח יוסף' ('בית ביתך אל ברכה להניח ל): מד,
בקיום  נחה התפלה שתהיה שפירושו: שם, בשו"ע פסק וכן
חולקים: ויש ואנה, אנה תנוד לא הקשר, ע"י ובקביעות
והר' "מעריך" בספרו לונזאנו (הרב בפת"ח. להניח ומנקדים
כדיעה  הכריעו הפוסקים וגדולי ועוד), שוורץ יוסף
בפת"ח, לומר שאין בסידורו יאמר יעב"ץ והגאון הראשונה.

כאן. הנרצה היפך שהוא עזיבה ענין מורה זה כי

.‰ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na23Ô‰Ó ˙Á‡ ÁÈ‰Lk ?24, «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈ƒ«««≈∆
‡È‰Â ˙Á‡ ‰Î¯a C¯·Ó ,Ô‰ÈzL ÁÈ‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ≈ƒ«¿≈∆¿»≈¿»»««¿ƒ
ÏL ÁÈÓ CkŒ¯Á‡Â ,„È ÏL ¯LB˜Â ,"ÔÈlÙz ÁÈ‰Ï"¿»ƒ«¿ƒƒ¿≈∆»¿««»≈ƒ«∆

L‡¯ ÏL ıÏBÁ ,ıÏBÁ ‡e‰LÎe .L‡¯25CkŒ¯Á‡Â …¿∆≈≈∆…¿««»
„È ÏL ıÏBÁ26. ≈∆»

תפילין".23) מצות "על ראש של על כגון 24)שמברך
בלבד. ראש של תפלה אלא לו מברך 25)שאין ואינו

לו. (מנחות לשתיהן עולה הראשונה הברכה כי עליה,
אחא  ורב גאון האי רב דעת וכן שם). הרי"ף וכפירוש
"אע"פ  בתשובתו: רבינו יאמר וכה ברי"ף). (הובאו משבחא
שתי  וענין הואיל זו, את זו מעכבות ואין הן, מצוות ששתי
הוא  שתיהן שענין אחת, מברך הוא, אחד ענין המצוות
(תשובות  בפיך ה' תורת תהיה למען שנאמר: הזכרון,
בתוספתא  מפורש רבינו וכדעת ח'). סימן לפסיא, הרמב"ם
עמרם  רב לדעת ברם פנחס. פרשת וב"זוהר" פ"ו) (ברכות
של  על לברך צריך לו.) מנחות ('תוספות' ורבינוֿתם גאון
מפורש  וכדבריהם תפילין", מצות "על שניה: ברכה ראש
שתי  לברך אשכנז בני ומנהג יד. אות בא פ' תנחומא במדרש
שם  "ברוך השניה: הברכה אחר שאומרים אלא ברכות,
לבטלה  ברכה מספק להנצל כדי ועד" לעולם מלכותו כבוד

כה). סי' או"ח "והיו 26)(רמ"א שנאמר: ע"א. לו, מנחות
שתים. יהיו עיניך, בין שהן זמן כל - עיניך" בין לטוטפות

שעל  האחת התפלה רק תשאר תחלה, יד של יחלוץ ואם
עיניו. בין ראשו,

.Â,„È ÏL ÔÈlÙz ¯L˜Â "ÔÈlÙz ÁÈ‰Ï" C¯aL ÈÓƒ∆≈«¿»ƒ«¿ƒƒ¿»«¿ƒƒ∆»
„Ú ,Ba¯Ï ÌBÏL ·ÈL‰Ï elÙ‡Â ,¯tÒÏ BÏ ¯eÒ‡»¿«≈«¬ƒ¿»ƒ»¿««

‰¯·Ú BÊ È¯‰ - ÁN Ì‡Â .L‡¯ ÏL ÁÈiL27CÈ¯ˆÂ , ∆»ƒ«∆…¿ƒ»¬≈¬≈»¿»ƒ
CkŒ¯Á‡Â ,"ÔÈlÙz ˙ÂˆÓ ÏÚ" ,‰iL ‰Î¯a C¯·Ï¿»≈¿»»¿ƒ»«ƒ¿«¿ƒƒ¿««»

L‡¯ ÏL ÁÈÓ28. ≈ƒ«∆…

אמרה:27) והתורה צריכה, שאינה לברכה גורם הוא שהרי
לשוא". אלהיך ה' שם תשא מברך 28)"לא "סח שם:

שתים".

.ÊelÙ‡Â ,Ô‰ÈÏÚ C¯·Ó ÔÁÈnL ÔÓÊ Ïk ,ÔÈlÙz¿ƒƒ»¿«∆¿ƒ»¿»≈¬≈∆«¬ƒ
ÌBia ÌÈÓÚÙ ‰nk L·BÏÂ ıÏBÁ29Ôlk ˙Bˆn‰ ÏÎÂ . ≈¿≈«»¿»ƒ«¿»«ƒ¿À»

Ô˙iNÚÏ Ì„˜ Ô‰ÈÏÚ C¯·Ó30ÏÚ C¯·Ï CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ ; ¿»≈¬≈∆…∆«¬ƒ»»¿ƒ»»ƒ¿»≈«
Ì„˜ ,˙¯aw‰ ÏÚ ‰Áp‰ ¯Á‡ „È ÏL ‰lÙz‰«¿ƒ»∆»«««»»««ƒ…∆…∆

Ô˙iNÚ ‡È‰ BÊ Ô˙¯ÈLwL ,Ô˙¯ÈL˜31. ¿ƒ»»∆¿ƒ»»ƒ¬ƒ»»

ע"א.29) מו, ע"ב.30)סוכה לה, שנאמר:31)מנחות
כי  הנחתן, לפני יברך לא וכן ידך". על לאות "וקשרתם
המצוה  לעשיית ותכופה סמוכה להיות צריכה הברכה

(כסףֿמשנה).

.ÁÈÏÎa ÔÚÈˆ‰Ï ÂÈlÙz Ì„‡ ıÏBÁLk32ÁÈpÈ ‡Ï , ¿∆≈»»¿ƒ»¿«¿ƒ»ƒ¿ƒ…«ƒ«
‰ÏÚÓÏÓ L‡¯ ÏLÂ ‰hÓlÓ „È ÏL33‰ÚLaL ÈtÓ , ∆»ƒ¿«»¿∆…ƒ¿«¿»ƒ¿≈∆¿»»

‡ˆÓÂ ,‰lÁz L‡¯ ÏLa ÚbÙÈ ÔL·ÏÏ ‰ˆB¯ ‡e‰L∆∆¿»¿»ƒ¿«¿∆…¿ƒ»¿ƒ¿»
dÁÈpnL34ÏL ÔÈL·BÏ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,„È ÏL ‡ÈˆBÓe ∆«ƒ»ƒ∆»¿ƒ∆≈¿ƒ∆

„È ÏL Ì„˜ L‡¯35,‰ÂˆÓ ÁÈp‰Ï Ì„‡Ï ¯eÒ‡Â ; ……∆∆»¿»¿»»¿«ƒ«ƒ¿»
˙¯Á‡ ‰ÂˆÓÏ ‰pnÓ ¯·ÚÏÂ36‡B·zL ‰ÂˆÓ ‡l‡ , ¿«¬…ƒ∆»¿ƒ¿»«∆∆∆»ƒ¿»∆»

CÎÈÙÏ ;˜qÚ˙Ó ‡e‰ da ,‰lÁza Ì„‡ ÏL B„ÈÏ¿»∆»»«¿ƒ»»ƒ¿«≈¿ƒ»
‰lÁz da ÚbÙiL È„k ,‰ÏÚÓÏ „È ÏL ÁÈp‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿«ƒ«∆»¿«¿»¿≈∆ƒ¿«»¿ƒ»

¯„q‰ ÏÚ LaÏÈÂ37. ¿ƒ¿«««≈∆

אפשר 33)בתיקן.32) רחב התיק אם כי צר, בתיק מדובר
בצד  ראש" ו"של השמאלי, התיק בצד יד" "של להניח

היום. כמנהגנו ומניחה.34)הימין מידו עוזבה
לטוטפות 35) והיו ואח"כ ידך, על לאות "וקשרתם שנאמר:

לו.). (מנחות עיניך" פ'36)בין ובמכילתא ע"א. לג, יומא
יב, (שמות המצות את ושמרתם מהפסוק: חז"ל דרשוה בא
שאין  כדרך המצוות, את אלא המצות, את תקרא אל ִַַיז)
אם  אלא המצוה, את מחמיצים אין כך המצה, את מחמיצים

מיד". אותה עשה לידך, מצוה ע"ב:37)באה לג, שם,
גאון, האי רב וכפירוש אסור", אטוטפתא דרעא "עבורי

שם. ב'תוספות' הובא

.ËBÈÎ‰L ÈÏk38,Ba ÌÁÈp‰Â ,ÔÈlÙz Ba ÁÈp‰Ï ¿ƒ∆¡ƒ¿«ƒ«¿ƒƒ¿ƒƒ»
ÏÁ È¯·„a Ba LnzL‰Ï ¯eÒ‡Â ,Lc˜˙39BÈÎ‰ ; ƒ¿«≈¿»¿ƒ¿«≈¿ƒ¿≈…¡ƒ

È‡¯Ú Ba ÁÈp‰L B‡ ,Ba ÁÈp‰ ‡ÏÂ40‡Ï - BÈÎ‰ ‡ÏÂ ¿…ƒƒ«∆ƒƒ«¬«¿…¡ƒ…
˙‡ ˙BÏ˙Ï ¯eÒ‡Â .‰È‰L BÓk ÏÁ ‡e‰ È¯‰Â ,Lc˜˙ƒ¿«≈«¬≈…¿∆»»¿»ƒ¿∆

dÓˆÚ ‰lÙza ÔÈa ,‰Úeˆ¯a ÔÈa - ÔÈlÙz‰41Ï·‡ ; «¿ƒƒ≈»¿»≈«¿ƒ»«¿»¬»
.Ba ÔÈÁpÓ ÔÈlÙz‰L ÒÈk‰ ˙‡ ‡e‰ ‰ÏBz∆∆«ƒ∆«¿ƒƒÀ»ƒ

לכך.38) ע"ב.39)יחדו מח, מקרה.40)סנהדרין דרך
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תפלה 41) הנחת בשעת אבל כד.). (ברכות ובזיון גנאי משום
וכך  באויר, תלויה והתפלה ביד, הרצועה שמחזיק ראש של
ואין  הנחתן צורך זה כי איסור, אין - ראשו על מניחה הוא

מ). סי' או"ח, (ט"ז בזיון משום בזה

.È:¯Ó‡pL ,‰ÏÈl· ‡ÏÂ ÌBia ÔÈlÙz‰ ˙Á‰ ÔÓÊ¿«¬»««¿ƒƒ«¿…««¿»∆∆¡«
‰ÓÈÓÈ ÌÈÓiÓ"42ÔÈlÙz ˙ÂˆÓ ‡È‰ BÊ '‰wÁ' - "43. ƒ»ƒ»ƒ»À»ƒƒ¿«¿ƒƒ

:¯Ó‡pL ,ÔÈlÙz ÔÓÊ ÔÈ‡ ÌÈ·BË ÌÈÓÈÂ ˙B˙aL ÔÎÂ¿≈«»¿»ƒƒ≈»¿«¿ƒƒ∆∆¡«
ÔÓˆÚ Ô‰ ÌÈ·BË ÌÈÓÈÂ ˙B˙aLÂ ,"˙B‡Ï ‰È‰Â"¿»»¿¿«»¿»ƒƒ≈«¿»

˙B‡44Ô˙Á‰ ÔÓÊ È˙ÓÈ‡Óe .B¯·Á ˙‡ ‰‡¯iMÓ ? ≈≈»«¿«¬»»»ƒ∆ƒ¿∆∆¬≈
e‰¯ÈkÈÂ ˙Bn‡ Úa¯‡ ˜eÁ¯a45.‰nÁ‰ Ú˜LzL „Ú , ¿ƒ«¿««¿«ƒ≈«∆ƒ¿«««»

לו:).42) (מנחות לילות ולא בפסוק 43)ימים, האמורה
וגו' עיניך" בין ולזכרון ידך על לאות לך "והיה הקודם:
רבי  לדעת בניגוד לו:), (מנחות הגלילי יוסי רבי כדעת
פסח  לענין אלא זו חוקה נאמרה לא שם: האומר עקיבא,

שכתוב 44)בלבד. כמו לישראל, הקדושֿברוךֿהוא בין
ביני  היא אות כי תשמורו, שבתותי את יג): לא, (שמות
נקראים  ימיםֿטובים וכן שם). וברש"י לו: (מנחות וביניכם
ויש  במצוות. ומצויינים מלאכה, בעשיית אסורים שהרי אות,
גם  מכוונת תשמרו" "שבתותי אצל הנאמרת שאות אומרים:
שבת, אחד במשמע: שתים "שבתותי" שכן לימיםֿטובים,
בחולֿ תפילין הנחת ולענין ספר'). ('קרית יוםֿטוב ואחד
גדולות', ('הלכות אומרים יש הפוסקים, נחלקו המועד
בהם  מניחים שאין והרשב"א) גאון, בשם העתים' ו'ספר
בחולֿהמועד  חמץ איסור "אות": להם יש שהרי תפילין,
רבינו  דעת אבל סוכות. בחולֿהמועד ולולב וסוכה פסח,
ראה  תפילין. בהם שמניחים ה"יג) פ"ז, יוםֿטוב (הל'
תפילין  להל' - הגיבורים' (וב'שלטי כאן. כסףֿמשנה
ז"ל  הרמב"ם ספרי באיזה מצאתי "וכן כתוב: - להרי"ף
מניחן  ובחולֿהמועד תפילין: בהלכות בהם שכתוב ָישנים,
ומקורם  והרא"ש. 'התרומה' בעל דעת וכן ברכה"), בלא
עיקר  ולדעתם ה"ד). פ"ג, קטן (מועד ה'ירושלמי' מדברי
וחולֿהמועד  מלאכה, עשיית איסור הוא ביוםֿטוב ה'אות'
ובארץ  אות. בו אין התורה, מן במלאכה שמותר מתוך
מצאו  כי בחולֿהמועד, תפילין להניח שלא המנהג ישראל
א, (שה"ש טובים" שמניך "לריח הפסוק על חדש' ב'זוהר
לגשת  לבו יערב "ומי בחולֿהמועד, להניחן שאסור ג):
המפליג  יוחאי בן שמעון רבי דברי על ועשה בקום לעבור
לא). סי' או"ח יוסף', ('בית הנחתן" באיסור מאד

עמו 45) רגיל שאינו בחבירו מדובר כאן ע"ב. ט, ברכות
מארבע  יותר בריחוק אפילו הרבה, עמו רגיל אם כי ביותר,

ב). א, בר' (ירושלמי יכירהו אמות

.‡È‰ÎLÁÂ ,‰nÁ‰ Ú˜LzL Ì„˜ ÔÈlÙz ÁÈ‰L ÈÓƒ∆≈ƒ«¿ƒƒ…∆∆ƒ¿«««»¿»¿»
¯zÓ ,‰ÏÈl‰ Ïk ÂÈÏÚ Ô‰ elÙ‡ - ÂÈÏÚ46ÔÈ¯BÓ ÔÈ‡Â ; »»¬ƒ≈»»»««¿»À»¿≈ƒ

eÁÈÈ ‡lL ,Ïk‰ ˙‡ ÔÈ„nÏÓ ‡l‡ ,ÌÈa¯Ï ‰Ê ¯·c»»∆»«ƒ∆»¿«¿ƒ∆«…∆…»ƒ
ÔÈlÙ˙47Ú˜LzMÓ Ô˙B‡ eˆÏÁÈ ‡l‡ ,‰ÏÈla Ô‰ÈÏÚ ¿ƒƒ¬≈∆««¿»∆»««¿»ƒ∆ƒ¿«
‰nÁ‰48Ú˜LzL ¯Á‡ ‰lÁzÎÏ ÔÈlÙz ÁÈn‰ ÏÎÂ . ««»¿»«≈ƒ«¿ƒƒ¿«¿ƒ»««∆ƒ¿«

z¯ÓLÂ" :¯Ó‡pL ,Â‡Ïa ¯·BÚ ,‰nÁ‰49‰wÁ‰ ˙‡ ««»≈¿»∆∆¡«¿»«¿»∆«À»
."‰ÓÈÓÈ ÌÈÓiÓ 'B‚Â ˙‡f‰«…¿ƒ»ƒ»ƒ»

ראשו.46) על מונחות ישאירן 47)להשאירן שלא

בהן 48)מונחות. ויישן ישכח שמא ע"ב. לו, מנחות
ה"טו. בסמוך כמבואר התפילין 49)ואסור, להניח תשמור

זה  הרי "השמר", שנאמר מקום וכל בלילה, ולא ביום רק
לפי  זה, לאו על לוקה אינו אבל שם). (מנחות, לאֿתעשה
אינו  - לאו על שעבר אע"פ מצוה לעשות המתכוין שכל
מבעוד  עליו היו אם שהרי לאוין, כשאר זה אין וכן לוקה,
לאו  רבינו מנה לא ולפיכך בלילה. עליו להניחן מותר יום,

צ"ה). הרמב"ם, לשונות ח"ב, (רדב"ז המצוות במנין זה

.·ÈÂÈÏÚ ‰Ú˜LÂ ,BL‡¯a ÔÈlÙ˙e C¯c· ‡· ‰È‰»»»«∆∆¿ƒƒ¿…¿»¿»»»
‰nÁ‰50L„˜Â51ÌBi‰52Ô‰ÈÏÚ B„È ÁÈpÓ -53„Ú ««»¿»«««ƒ«»¬≈∆«

ıÏBÁÂ B˙È·Ï ÚÈbÓ ‡e‰L54Œ˙È·a ·LBÈ ‰È‰ . ∆«ƒ«¿≈¿≈»»≈¿≈
L¯„n‰55ÌBi‰ ÂÈÏÚ L„˜Â ,BL‡¯a ÔÈlÙ˙e56ÁÈpÓ - «ƒ¿»¿ƒƒ¿…¿»«»»««ƒ«

˙Èa LÈ Ì‡Â .ıÏBÁÂ B˙È·Ï ÚÈbnL „Ú Ô‰ÈÏÚ B„È»¬≈∆«∆«ƒ«¿≈¿≈¿ƒ≈«ƒ
ÌL ÔÁÈpÓ ,Ba ÔÈ¯nzLnL ‰ÓBÁÏ CeÓÒ57‡Ï Ì‡Â . »«»∆ƒ¿«¿ƒ«ƒ»»¿ƒ…

BÏ ‰È‰ ‡lL ÈtÓ ,‰nÁ‰ ‰Ú˜MMÓ ÂÈlÙz ıÏÁ»«¿ƒ»ƒ∆»¿»««»ƒ¿≈∆…»»
¯zÓ - Ô¯ÓLÏ È„k ÂÈÏÚ e‡ˆÓÂ ,Ô¯ÓLÏ ÌB˜Ó58. »¿»¿»¿ƒ¿¿»»¿≈¿»¿»À»

לחלצן.50) וחייב תפילין, זמן אינו לילה או 51)והרי
רוקח'). ('מעשה זמן 52)קדש אינה שבת וגם השבת,

אחרים 53)תפילין. יראוהו שלא כדי בידו אותן מכסה
יוסף'). ('נמוקי ממנו משום 54)וילמדו בדרך חולצן ואינו

להעבירן  הוא מוכרח שבת ובליל מידו. יפלו שמא חשש
אמות  ארבע בשבת חפץ להעביר שאסור ראשו, על כשהן
משום  מלבוש, דרך לעיר להכניסן לו והתירו הרבים, ברשות

טו.). (ביצה התפילין ואינו 55)בזיון לעיר שמחוץ
יאבדו.56)משתמר. - בביתֿהמדרש יניחן ואם

(שם).57) לביתו. מוליכן לכתחילה.58)ואינו כן ומורים
שלפנינו, הש"ס ולגירסת שם. הרי"ף וכגירסת לו:) (מנחות
כדי  מותר, - ראשו על לכתחילה להניחן שאפילו נאמר

לשמרן.

.‚ÈÚÓL ˙‡È¯wÓ ¯eËt‰ Ïk59ÔÈlÙzÓ ¯eËt ,60. »«»ƒ¿ƒ«¿«»ƒ¿ƒƒ
ÂÈlÙz ¯ÓLÏ Ú„BiL ÔË˜61,ÔÈlÙz BÏ Á˜BÏ ÂÈ·‡ - »»∆≈«ƒ¿…¿ƒ»»ƒ≈«¿ƒƒ

˙BˆÓa BÎpÁÏ È„k62ÏBÎÈ ‡lL ÈÓ ÏÎÂ ,ÌÈÚÓ ÈÏBÁ . ¿≈¿«¿¿ƒ¿≈≈«ƒ¿»ƒ∆…»
ÔÈlÙz‰ ÔÓ ¯eËt ,¯Úˆa ‡l‡ ÂÈ·˜ ˙‡ ¯ÓLÏ63. ƒ¿…∆¿»»∆»¿««»ƒ«¿ƒƒ

ÔÈ·iÁ ,Ôlk ÌÈ‡Óh‰ ÏÎÂ64.ÌÈ¯B‰hk ÔÈlÙ˙a ¿»«¿≈ƒÀ»«»ƒƒ¿ƒƒ«¿ƒ
¯eËt ,ÂÈÏÚ ‰BÎe ˙·MÈÓ BzÚc ÔÈ‡L ÈÓe ,¯ÚËˆÓƒ¿«≈ƒ∆≈«¿¿À∆∆¿»»»»
BzÚc ÁÈq‰Ï BÏ ¯eÒ‡ ,ÔÈlÙz ÁÈn‰L ;ÔÈlÙz‰ ÔÓƒ«¿ƒƒ∆«≈ƒ«¿ƒƒ»¿«ƒ««¿

Ô‰Ó65‰„B·Ú‰ ˙ÚLa ÌÈ‰k .66‰ÚLa ÌÈiÂÏ‰Â , ≈∆…¬ƒƒ¿«»¬»¿«¿ƒƒ¿»»
ÔÎec‰ ÏÚ ¯ÈM‰ ÌÈ¯ÓB‡L67‰ÚLa Ï‡¯NÈÂ , ∆¿ƒ«ƒ««»¿ƒ¿»≈¿»»

Lc˜na ÌÈ„ÓBÚL68ÔÓe ‰lÙz‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt , ∆¿ƒ«ƒ¿»¿ƒƒ«¿ƒ»ƒ
ÔÈlÙz‰69. «¿ƒƒ

ק"ש 59) הל' לעיל המנויים אלה וכל ועבדים, נשים כגון
ע"ב.60)פ"ד. יז, לבית61ֿ)ברכות בהן יכנס שלא

וכדומה. ע"א.62)הכסא מב, שתפילין 63)סוכה מפני
קי. (חולין בזה להזהר יכולים אינם ואלו נקי, גוף צריכין

קד.). כתובות ב'תוספות' ואפילו 64)וראה ע"ב. כו, סוכה
במועד מצורע כמבואר בתפילין, חייב חמורה שטומאתו

שמח').קטן ('אור להזהר 65)טו. להם אפשר אי ואלה
"רבי  אמרו: ה"ג) פ"ב, (ברכות וב'ירושלמי' הדעת. מהיסח
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שב  לא אז עד כי חליו" אחר ימים שלשה לובשן היה ינאי
(פירוש  מהן דעתו מלהסיח לכוין היה יכול ולא אליו, כחו

שם). המקדש.66)החרדים, איצטבא,67)בבית כמין
על  כששרו הלויים עמדו ועליהן מדרגות, שלש בה והיו
פ"ו, הבחירה בית הלכות וראה מ"ו. פ"ב, (ערכין הקרבן

ישראל 68)ה"ב). של מעמד היה ומשמר משמר כל על
והם  התמיד, הקרבת בשעת בעזרה לעמוד שבאו בירושלים
להקריב  "תשמרו ככתוב: קרבנם, על לעמוד ישראל שלוחי

במועדו" וראה לי הקרבתו, בשעת עליו שמירתכם שתהא
ה"כא. פ"יא, תפילה הל' לעיל יט,69)בביאורנו זבחים

ושם  שם). (רש"י, המצוה מן פטור במצוה העוסק כי ע"א.
חוץ  בידם, הרשות תפילין להניח רצו אם אלה שכל מבואר,
עבודתם  בשעת בכהנים אסורה שהנחתה יד של מתפלה

ה"ו). (פ"י, המקדש כלי בהל' וכמבואר חציצה, משום

.„ÈLÓLÓÏ Ì„‡ ·iÁ70ÏÚ Ì‰L ÔÓÊ Ïk ÂÈlÙ˙a,ÂÈ «»»»¿«¿≈ƒ¿ƒ»»¿«∆≈»»
Ô˙M„wL ,„Á‡ Ú‚¯ elÙ‡ Ì‰Ó BzÚc ÁÈqÈ ‡lL∆…«ƒ««¿≈∆¬ƒ∆«∆»∆¿À»»

ıÈv‰ ˙M„wÓ ‰ÏB„b71ÌL ‡l‡ Ba ÔÈ‡ ıÈv‰L ; ¿»ƒ¿À««ƒ∆«ƒ≈∆»≈
„Á‡72„"eÈ ÏL ÌL ÌÈ¯NÚÂ „Á‡ Ì‰a LÈ el‡Â , ∆»¿≈≈»∆∆»¿∆¿ƒ≈∆

.„È ÏLa Ô˙BÓÎe ,L‡¯ ÏLa ‡"‰≈¿∆…¿»¿∆»

הנחתן.70) ממקום נשמטו לא אם לראות ע"ב. לו, מנחות
יד. בשל ממשמש - ידך" על לאות "וקשרתם וכשיאמר
סי' (או"ח ראש בשל ממשמש - עיניך" בין לטוטפות "והיו

ס"א). להסיח 71)כח, לו היה שאסור כהןֿגדול שבראש
לח). כח, (שמות תמיד מצחו על והיה שנאמר: ממנו, דעתו

ז:). (יומא ממנו דעתו יסיח שלא - שכתוב 72)תמיד
ה.). סוכה (ראה לה'". "קדש עליו:

.ÂËepnÓ ‡ˆ˙ ‡lL ¯‰fiL ,È˜ Ûeb ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈlÙz¿ƒƒ¿ƒƒ»ƒ∆ƒ»≈∆…≈≈ƒ∆
Ì‰L ÔÓÊ Ïk ‰hÓlÓ Áe¯73¯eÒ‡ CÎÈÙÏ .ÂÈÏÚ «ƒ¿«»»¿«∆≈»»¿ƒ»»

Ì‡ ‡l‡ ;È‡¯Ú ˙L ‡ÏÂ Ú·˜ ˙L ‡Ï ,Ì‰a ÔLÈÏƒ…»∆…¿«∆«¿…¿«¬«∆»ƒ
¯„eÒ Ô‰ÈÏÚ ÁÈp‰74‰M‡ BnÚ ‰˙È‰ ‡ÏÂ ,75ÔLÈ , ƒƒ«¬≈∆»¿…»¿»ƒƒ»»≈

È‡¯Ú ˙L Ì‰a76‰NBÚ ‡e‰ „ˆÈÎÂ .77ÈpÓ ?BL‡¯ Á »∆¿«¬«¿≈«∆«ƒ«…
ÂÈk¯a ÔÈa78ÔLÈÂ ·LBÈ ‡e‰Â79. ≈ƒ¿»¿≈¿»≈

ע"א.73) מט, על 74)שבת שתפילין יזכור שאז מטפחת,
כו.). (סוכה בהן ויזהר עמו,75)ראשו, אשתו שאם

לתפילין. בזיון זה והרי דבר, הרגל לידי יבוא שמא חוששים
מלמטה.76) רוח ליציאת חוששין אין מועט, לזמן כי
קבע.77) שנת ויישן ירדם שינת 78)שלא נרדם אינו שאז

שם). (סוכה, שלא 79)קבע הדעת, להיסח לחוש ואין
כשהוא  אבל ראש, וקלות שחוק דרך אלא הדעת היסח נקרא
ראש  קלות כאן ואין העולם, הבלי שכוח הוא מתנמנם

פ"ג). לברכות יונה (רבינו

.ÊËB„Èa ÔÈÎe¯k ÂÈlÙ˙ eÈ‰80elÙ‡ Ì‰a ÔLÈÏ ¯zÓ , »¿ƒ»¿ƒ¿»À»ƒ…»∆¬ƒ
Ú·˜ ˙L81È‡¯Ú ˙ÏÈÎ‡ ‡l‡ ,Ì‰a ÏÎB‡ BÈ‡Â .82. ¿«∆«¿≈≈»∆∆»¬ƒ«¬«

ÔˆÏBÁ ,Ú·˜ ˙„eÚÒÏ ÒÎ Ì‡ Ï·‡83ÏÚ ÔÁÈpÓe ¬»ƒƒ¿«ƒ¿«∆«¿»«ƒ»«
ÂÈ„È ÏhiL „Ú BÁÏL84ÏÚ C¯·ÈÂ ,ÌÁÈÈ CkŒ¯Á‡Â , À¿»«∆ƒ…»»¿««»¿ƒ≈ƒ»≈«

e·Ï ‡e‰Â BBÊÓÔ‰a L85. ¿¿»»∆

שאין 80) באופן לידו, מסביב היטב וקשרן מעליו, שהסירן

ממנו. יפלו שמא שסילקן 81)לחוש מאחר כי שם. סוכה,
('מגדול  נקי גוף צריכים ואינם עליו, קדושתן אין ראשו מעל

מד). סי' לאורחֿחיים ב'פרישה' וכן ירושלמי 82)עוז'.
ג). הלכה ב, פרק בסעודה 83)(ברכות ישתכר שמא

שם). וברש"י כג: (ברכות בתפיליו בסוף 84)ויתגנה
שם.85)הסעודה.

.ÊÈ‡qk‰Œ˙È·Ï C¯ˆ‰Â ÔÈlÙz Le·Ï ‰È‰86ÁÈpÈ ‡Ï , »»»¿ƒƒ¿À¿«¿≈«ƒ≈…«ƒ«
ÔÈ¯BÁa ÔÈlÙz‰87,ÒkÈÂ ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ÔÈÎeÓq‰ «¿ƒƒ«ƒ«¿ƒƒ¿»«ƒ¿ƒ»≈

ÌÈÎ¯„ È¯·BÚ ÌeÏhÈ ‡nL88elÙ‡ ?‰NÚÈ „ˆÈk . ∆»ƒ¿¿≈¿»ƒ≈««¬∆¬ƒ
Úa¯‡ ˜eÁ¯a ÂÈlÙz ıÏBÁ ,ÌÈÓ ÔÈzL‰Ï C¯ˆ‰À¿«¿«¿ƒ«ƒ≈¿ƒ»¿ƒ«¿«

˙Bn‡89ÔÈÓk B„‚·a ÔÏÏB‚Â ,90ÔÊÁB‡Â ,‰¯BzŒ¯ÙÒ «¿¿»¿ƒ¿¿ƒ≈∆»¿¬»
BÈÓÈa91‰Úeˆ¯ ‡‰˙ ‡lL È„k ,¯‰fÈÂ ;BaÏ „‚k ƒƒ¿∆∆ƒ¿ƒ»≈¿≈∆…¿≈¿»

ÁÙË B„È ˙ÁzÓ ˙‡ˆBÈ92ÂÈÎ¯ˆ ‰NBÚÂ ÒÎÂ ;93, ≈ƒ««»∆«¿ƒ¿«¿∆¿»»
‡qk‰Œ˙ÈaÓ ˙Bn‡ Úa¯‡ ˜ÈÁ¯Ó ,‡ˆiLÎe¿∆≈≈«¿ƒ«¿««ƒ≈«ƒ≈

ÔL·BÏÂ94. ¿¿»

על 86) בתלמוד, האמורים ובתיֿכסאות צרכיו. בו לעשות
וברש"י). (שם, הם השדה מחיצות 87)פני כתלי חורי

לידי 88)השדה. "ויבוא הוסיפו: (שם) ברכות ובמסכת
בחורים  תפיליו שהניח אחד בתלמיד ומעשה חשד.
ובאת  ונטלתן, אחת אשה ובאת הרבים, לרשות הסמוכים
כיון  בשכרי, פלוני לי נתן מה ראו ואמרה: המדרש לבית
באותו  ומת, ונפל הגג לראש עלה כך, תלמיד אותו ששמע
ונכנס". ובידו בבגדו אוחזן שיהא התקינו שעה

"כמו".90)מביתֿהכסא.89) כתוב: מ"ג) (סימן וב'טור'
מידו.91) יפלו לה 92)שלא הוא וגנאי קדושה, בה שיש

בביתֿהכסא. אמרו:93)שתראה שם, ובברכות
לביתֿהכסא  הסמוכין בחורין תפילין מניחים היו "בראשונה
התקינו  אותם, ונוטלים עכברים ובאים הגדר) מן (לפנים

ונכנס". בידו שיאחזן בביתֿהכסא 94)וכו' זה וכל שם.
דרכים, עוברי מפני בשדה תפיליו להניח שמתיירא שבשדה,
להניחן  שיכול כיון יכניסן, לא שבביתו בביתֿהכסא אבל

המצוות'). ('ספר המשתמר במקום

.ÁÈc ‰naÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·95,Úe·w‰ ‡qk‰Œ˙È·a ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿≈«ƒ≈«»«
˙BÊz ˙BˆBˆÈ ÔÈ‡L96‡qk‰Œ˙Èa Ï·‡ ;ÂÈÏÚ ∆≈ƒƒ»»»¬»≈«ƒ≈

È‡¯Ú97ÌÈÏeÏb Ì‰Lk Ô‰a ÒkÈ ‡Ï ,98ıÏBÁ ‡l‡ , ¬«…ƒ»≈»∆¿∆≈¿ƒ∆»≈
ÔÈÏk ÌÈÏ‚¯ŒÈÓ ÔÈ‡Â .Ô¯ÓLÏ B¯·ÁÏ Ô˙BÂ Ô˙B‡99, »¿¿»«¬≈¿»¿»¿≈≈«¿«ƒ»ƒ

‰È‰ Ì‡Â ;‰·ÈLÈa ‡l‡ ,Úe·˜ ‡qk‰Œ˙È·a elÙ‡¬ƒ¿≈«ƒ≈»«∆»ƒƒ»¿ƒ»»
ÁeÁz ¯ÙÚ100‰„ÈÓÚa elÙ‡ -101,‰L˜ ÌB˜Óa ‰È‰ . »»ƒ«¬ƒ«¬ƒ»»»¿»»∆

ÔB¯„Ó ÌB˜Óa „ÓÚÈ102˙BˆBˆÈ eÊ˙pÈ ‡lL È„k , «¬…ƒ¿ƒ¿¿≈∆…ƒ»¿ƒ
.ÂÈÏÚ»»

מים.95) להשתין לביתֿהכסא עמהן שמסתמא 96)שנכנס
מיושב. צרכיו את שם שאין 97)עושה מים, להשתין כגון

נעשה  הזאת והפעם לביתֿהכסא, בשבילם הולך אדם
שם) וברש"י כג: (ברכות תחילה ביתֿהכסא הזה המקום
לגדולים, נפנה ואינו הואיל מעומד, שם משתין ומסתמא

ניצוצות. שם יש הניתזים 98)לפיכך השתן ניצוצות משום
לאדם  אסור כי בידו, ולשפשפן לקנחן וצריך רגליו, על
בידו  לשפשפן לו אסור והרי רגליו, שעל בניצוצות לצאת
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(שם  הוא גדול ובזיון בהן יגע שמא בה, שהתפילין
ניצוצות.99)וברש"י). בלא הגוף, ומגובב.100)מן רך

בביתֿהכסא 101) ואפילו ניצוצות, אין שאז ע"א מ, ברכות
מג). סי' או"ח (שו"ע, בהן להשתין מותר עראי

שם).102) (ברכות משופע,

.ËÈŒ˙ÚÏ ‡qk‰Œ˙È·Ï C¯ˆ‰Â ,ÔÈlÙ˙a Le·Ï ‰È‰»»»ƒ¿ƒƒ¿À¿«¿≈«ƒ≈¿≈
- ‡ˆiL ¯Á‡ ÔL·ÏÏ È„k ÌBi‰ ÔÓ ¯‡L ‡ÏÂ ,·¯Ú∆∆¿…ƒ¿«ƒ«¿≈¿»¿»««∆≈≈
ÌÈÓ ÔÈzL‰Ï elÙ‡Â ,B„‚·a ÌÈÏeÏb Ì‰a ÒkÈ ‡Ï…ƒ»≈»∆¿ƒ¿ƒ¿«¬ƒ¿«¿ƒ«ƒ

Úe·˜ ‡qk‰Œ˙È·a103ÔˆÏBÁ ?‰NÚÈ „ˆÈk ‡l‡ . ¿≈«ƒ≈»«∆»≈««¬∆¿»
ÔÈÏÎa ÔÁÈpÓe104ÁÙË B· ‰È‰ Ì‡ ,105ÈÏÎ· B‡ , «ƒ»¿ƒ¿»ƒ»»∆«ƒ¿ƒ

ÁÙË Ba ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÔÈÏÎ BÈ‡L106ÊÁB‡Â , ∆≈ƒ¿»««ƒ∆≈∆«¿≈
‰ÏÈla C¯ˆ‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÒÎÂ B„Èa ÈÏk‰107ÔÁÈpÓ , «¿ƒ¿»¿ƒ¿»¿≈ƒÀ¿«««¿»«ƒ»
.ÒÎÂ B„Èa ÈÏk‰ ÊÁB‡Â ,ÈÏÎaƒ¿ƒ¿≈«¿ƒ¿»¿ƒ¿»

בהן.103) יפנה שמא חוששים ניצוצות, חשש שם שאין
שנית.104) ללבשן סופו ואין הואיל להן, המיוחד תיק
התפילין 105) בין להפסיק אהל הכלי חשוב שאז בחללו,

התפילין  לגבי הכלי בטל מטפח, בפחות אבל לביתֿהכסא.
גאון, האי רב וכפירוש כג.), (ברכות בפניהם חוצץ ואינו

שם. יונה' ב'רבינו להן,106)הובא מיוחד ואינו הואיל כי
וחוצץ. להן, בטל בחוץ 107)אינו ולהניחן לחלצן וחושש

(שם). יגנבו שלא

.ÎÔÈlÙz Le·Ï ‡e‰Â ‡qk‰Œ˙È·Ï ÒÎÂ ÁÎL108, »«¿ƒ¿«¿≈«ƒ≈¿»¿ƒƒ
„enÚ ¯Ó‚iL „Ú Ô‰ÈÏÚ B„È ÁÈpÓ109‡ˆBÈÂ ,ÔBL‡¯ «ƒ«»¬≈∆«∆ƒ¿…«ƒ¿≈

˜ÈÒÙÈ Ì‡L ;ÂÈÎ¯ˆ ‰NBÚÂ ÒÎ CkŒ¯Á‡ ,ıÏBÁÂ¿≈««»ƒ¿»¿∆¿»»∆ƒ«¿ƒ
È„ÈÏ ‡B·È ,ÌÈpË˜a ÔÈa ÌÈÏB„‚a ÔÈa ,ÔBL‡¯ „enÚa¿«ƒ≈ƒ¿ƒ≈ƒ¿«ƒ»ƒ≈

‰ÏB„‚ ‰kÒ Ô‰a LiL ÌÈ‡ÏÁ110. √»ƒ∆≈»∆«»»¿»

בביתֿהכסא 108) וכן בבגדו, גלולות בלתי ראשו, על
בהן. ונכנס ושכח שם, להכניסן ענין בכל שאסור שבביתו,

את 110)קילוח.109) מביא החוזר "עמוד ע"א: כה, שם,
מי  (של סילון הבטן), את המצבה (חולי הדרוקן לידי האדם
פניו  (עור ירקון" לידי האדם את מביא - החוזר רגלים)

ירוק). נהפך

.‡Î,ÊÁ‡È ‡Ï ‰Ê È¯‰ ,ÔÈlÙ˙a B˙hÓ LnLÂ ÁÎL»«¿ƒ≈ƒ»ƒ¿ƒƒ¬≈∆……«
‰ˆÈˆw· ‡ÏÂ ‰Úeˆ¯· ‡Ï111,ÌÏhÈÂ ÂÈ„È ÏhiL „Ú , …»¿»¿…«¿ƒ»«∆ƒ…»»¿ƒ¿≈

˙Bi˜ÒÚ ÌÈ„i‰L ÈtÓ112. ƒ¿≈∆«»«ƒ«¿»ƒ

התפילין.111) הטינופת 112)בתי במקום נגעו ושמא
וברש"י). כו: (סוכה

.·ÎÔÈ„ÓBÚ Ì„‡ŒÈaL ÌB˜Ó ,ıÁ¯n‰Œ˙È·Ï ÒÎp‰«ƒ¿»¿≈«∆¿»¿∆¿≈»»¿ƒ
ÔÈLe·Ï113ÔÈlÙz ÁÈ‰Ï ¯zÓ ,114Ì„‡ŒÈaL ÌB˜Óe ; ¿ƒÀ»¿»ƒ«¿ƒƒ¿∆¿≈»»

BÈ‡ ,ÔÈLe·Ï Ô˙ˆ˜Óe ÌÈn¯Ú Ô˙ˆ˜Ó ,ÌL ÔÈ„ÓBÚ¿ƒ»ƒ¿»»¬Àƒƒ¿»»¿ƒ≈
ıÏBÁ115;‰lÁzÎÏ ÔÈlÙz ÌL ÁÈÓ BÈ‡Â ,ÂÈlÙz ≈¿ƒ»¿≈≈ƒ«»¿ƒƒ¿«¿ƒ»

ıÏBÁ ,ÌÈn¯Ú ÌÈ„ÓBÚ Ì„‡ŒÈaL ÌB˜Óe116,ÂÈlÙz ¿∆¿≈»»¿ƒ¬Àƒ≈¿ƒ»
.ÁÈÓ BÈ‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ«∆≈≈ƒ«

היו 113) חדרים שלשה שלהם "מרחצאות ע"א: י, שבת
מן  לתוכו יורד - אמצעי ולהשתטף, להזיע - פנימי להם,
לבישתו  וגומר לתוכו יוצא - חיצון חלוקו, ולובש המרחץ

שם). (רש"י המרחץ" מיגיעת שעה שם אפילו 114)ונח
לחלצן.115)לכתחילה. מחוייב משום 116)אינו

שיש  דבר כל טו). כג, (דברים קדוש מחניך והיה שנאמר:
ספר'). ('קרית מזוהם למקום להכניסו אסור קדושה, בו

.‚ÎBL‡¯a ÔÈlÙ˙e ˙B¯·w‰Œ˙È·a Ì„‡ Cl‰È ‡Ï117. …¿«≈»»¿≈«¿»¿ƒƒ¿…
Úa¯‡ CB˙a B‡ ,˙Ó ÏL ˙Bn‡ Úa¯‡ CB˙a elÙ‡Â«¬ƒ¿«¿««∆≈¿«¿«
˜ÈÁ¯iL „Ú ,ÂÈlÙz ıÏÁÏ CÈ¯ˆ ,¯·˜ ÏL ˙Bn‡«∆∆∆»ƒ«¬…¿ƒ»«∆«¿ƒ
‰qÎiL „Ú ,ÔÈlÙz Ì„‡ LaÏÈ ‡ÏÂ .˙Bn‡ Úa¯‡«¿««¿…ƒ¿«»»¿ƒƒ«∆¿«∆

B˙Â¯Ú118,BL‡¯ ÏÚ ÈB‡NÓ ‡NBp‰ .ÂÈ„‚a LaÏÈÂ ∆¿»¿ƒ¿«¿»»«≈««…
ÈB‡Nn‰ ¯ÈÒiL „Ú ,L‡¯ ÏL ÂÈlÙz ıÏBÁ119 ≈¿ƒ»∆…«∆»ƒ««

LiL L‡¯‰ ÏÚ ÁÈp‰Ï ¯eÒ‡ ˙ÁtËÓ elÙ‡Â ;ÂÈÏÚÓ≈»»«¬ƒƒ¿««»¿«ƒ««»…∆∆
ÂÈlÙz ÏÚ BzÙˆÓ ‡e‰ ÛBˆ Ï·‡ ;ÔÈlÙz Ba120. ¿ƒƒ¬»≈ƒ¿«¿«¿ƒ»

אינם 117) שהמתים לרש", "לועג משום ע"א. יח, ברכות
להן, לועג כאילו בתפיליו שם הנראה וזה מוות, בכלל
ה). יז, (משלי עושהו חרף לרש לועג אומר: והכתוב

בפני118) לעמוד בך ‰'שאסור יראה ולא שנאמר: ערום,
של  והשי"ן טו). כג, (דברים מאחריך ושב דבר ערות
(אדר"ת). סב. שבת ראה עליה. השם קדושת תפילין,

הנחתן 119) בשעת עליהן משא להיות לתפילין הוא שגנאי
קה:). מלבוש 120)(ב"מ דרך אלא משא דרך זה שאין

היה  "שערו בו: שאמרו יוכיח, וכהןֿגדול בזיון. כאן ואין
יט:). (זבחים תפילין" מניח ששם למצנפת ציץ בין נראה
היתה  זהב שעטרת המלך, בדוד חז"ל שאמרו מה וראה

מד.). (ע"ז הנחתן בשעת תפילין במקום ראשו על מונחת

.„Î¯eÒ‡ ,‰¯BzŒ¯ÙÒ B‡ ÔÈlÙz Ba LiL ˙Èa«ƒ∆∆¿ƒƒ≈∆»»
Ì‡ÈˆBiL „Ú ,B˙hÓ Ba LnLÏ121,ÈÏÎa ÌÁÈpÈ B‡ ¿«≈ƒ»«∆ƒ≈«ƒ≈ƒ¿ƒ

ÔÈÏÎ BÈ‡L ¯Á‡ ÈÏÎa ÈÏk‰ ÁÈpÈÂ122‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; ¿«ƒ««¿ƒƒ¿ƒ«≈∆≈ƒ¿»¬»ƒ»»
ÈÏÎk ,ÌÈÏÎ ‰¯NÚ elÙ‡ - Ì‰Ï ÔnÊÓ ÈM‰ ÈÏk‰«¿ƒ«≈ƒ¿À»»∆¬ƒ¬»»≈ƒƒ¿ƒ
¯zÓ ,ÈÏk CB˙a ÈÏk ÔÁÈp‰ Ì‡Â .ÔÈ·eLÁ Ô‰ „Á‡∆»≈¬ƒ¿ƒƒƒ»¿ƒ¿¿ƒÀ»

˙ÒÎÏ ¯k ÔÈa ,ÂÈ˙BL‡¯Ó ˙Áz ÔÁÈp‰Ï123‡lL , ¿«ƒ»««¿«¬»≈«¿∆∆∆…
Ô¯ÓLÏ È„k ,BL‡¯ „‚k124BnÚ BzL‡ elÙ‡Â , ¿∆∆…¿≈¿»¿»«¬ƒƒ¿ƒ

.‰hna«ƒ»

לו.121) יש אם אחר ויש 122)לחדר ע"ב. כה, ברכות
אלא  תורה, ספר לגבי כלי, בתוך כלי מועיל שאינו אומרים

ע  גבוהה מחיצה לו לעשות ('הגהות צריך טפחים שרה
ה"ז. פ"י, לקמן וראה המצע 123)מיימוניות'). זה - כר

הקטן  הכר היא - כסת וכדומה. מזרן כמו עליו, ששוכב
המשנה  בפירוש ורבינו ('הערוך'). מראשותיו תחת שמשים
אלא  ראשו, תחת מניחים "שניהם אומר: מ"ב) פ"ד, (שבת

יותר". גדולה (ברכות 124)שכסת מעכברים או מגנבים,
כד.)

.‰ÎÔÓÊ ÏkL ,‡È‰ ‰ÏB„b Ô˙M„˜ ,ÔÈlÙz ˙M„¿̃À«¿ƒƒ¿À»»¿»ƒ∆»¿«
ÂÚ ‡e‰ ,BÚB¯Ê ÏÚÂ Ì„‡ ÏL BL‡¯a ÔÈlÙz‰L∆«¿ƒƒ¿…∆»»¿«¿»»

˜BÁNa CLÓ BÈ‡Â ,ÌÈÓLŒ‡¯ÈÂ125‰ÁÈN·e ƒ≈»«ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¿¿ƒ»
‰ÏË·126‰pÙÓ ‡l‡ ,˙BÚ¯ ˙B·LÁÓ ¯‰¯‰Ó BÈ‡Â ; ¿≈»¿≈¿«¿≈«¬»»∆»¿«∆

Ì„‡ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ .˜„v‰Â ˙Ó‡‰ È¯·„a BaÏƒ¿ƒ¿≈»¡∆¿«∆∆¿ƒ»»ƒ»»
ÌBi‰ Ïk ÂÈÏÚ Ô˙BÈ‰Ï ÏczL‰Ï127Ck Ô˙ÂˆnL , ¿ƒ¿«≈ƒ¿»»»»«∆ƒ¿»»»
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,LB„w‰ ea¯ ÏL B„ÈÓÏz ,·¯ ÏÚ ÂÈÏÚ e¯Ó‡ .‡È‰ƒ»¿»»«««¿ƒ∆«≈«»
‰¯B˙ ‡Ïa ˙Bn‡ Úa¯‡ CÏ‰L e‰e‡¯ ‡Ï ÂÈÓÈ ÏkL∆»»»…»∆»««¿««¿…»

ÔÈlÙ˙ ‡Ïa B‡ ˙ÈˆÈˆ ‡Ïa B‡128. ¿…ƒƒ¿…¿ƒƒ

רבה,126)ליצנות.125) לפני ישב "אביי ע"ב: ל, ברכות
"וגילו  אמר: עול). כפורק (ונראה מדאי יותר מתבדח ראהו
עדות  (והן מניח" אני תפילין לו: אמר כתוב! ברעדה"
לא  התפילין שמסגולת הרי שם), רש"י עלי, קוני שממשלת

(אדר"ת). ראש בקלות ב'ספר 127)להמשך כתוב וכן
ו  גאון: עמרם רב בשם כך העיטור' רבנן: ממנהג ששאלתם

חכמי  וכל הראשונים ואלופים ביתֿדין ואבות גאונים ראינו
הארץ" על השמים "כימי עד התפילין חולצין שאין הישיבה
ומפני  מיימוניות'). ('הגהות ערבית של קריאתֿשמע של
ואין  עליו, בעודן מהן דעתו יסיח ושלא נקי, גוף שצריכים
אלא  להניחן שלא נהגו כן על בזה, להזהר יכול אדם כל

לז). סי' או"ח, ('טור' בלבד תפילה מגילה 128)בשעת
(כסףֿמשנה). זירא רבי על זה אמרו ששם אלא ע"א. כח,
קע"ח  פי' דמשק" "נהרות ספר שבסוף הגאונים ובתשובות
בהם, נהג שרב חסידות דברי עשרה המונה ברייתא מביא

מהם. אחת וזו

.ÂÎ˙ÚLa - ÌBi‰ Ïk ÔL·ÏÏ Ô˙ÂˆnL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆ƒ¿»»¿»¿»»«ƒ¿«

Ïk‰ ÔÓ ¯˙BÈ ‰lÙz129‡¯Bw‰ Ïk :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ . ¿ƒ»≈ƒ«…»¿¬»ƒ»«≈
˜¯˜L ˙e„Ú „ÈÚÓ el‡k ,ÔÈlÙ˙ ‡Ïa ÚÓL ˙‡È¯¿ƒ«¿«¿…¿ƒƒ¿ƒ≈ƒ≈∆∆

BÓˆÚa130ÁÈÓ BÈ‡L ÏÎÂ .131‰BÓLa ¯·BÚ ,ÔÈlÙz ¿«¿¿»∆≈≈ƒ«¿ƒƒ≈ƒ¿»
ÏL ÔÈlÙz ÏÚ ‰eˆ ˙BiL¯t Úa¯‡a È¯‰L ;‰NÚ¬≈∆¬≈¿«¿«»»ƒƒ»«¿ƒƒ∆
CÈ¯‡Ó ,ÔÈlÙ˙a ÏÈ‚¯‰ ÏÎÂ .„È ÏL ÔÈlÙz ÏÚÂ L‡…̄¿«¿ƒƒ∆»¿»»»ƒƒ¿ƒƒ«¬ƒ

ÌÈÓÈ132"eÈÁÈ Ì‰ÈÏÚ '‰" :¯Ó‡pL ,133. »ƒ∆∆¡«¬≈∆ƒ¿

מלכות 129) עול עליו שיקבל "הרוצה ע"א: טו, ברכות
קריאתֿ ויקרא תפילין ויניח ידיו ויטול יפנה שלימה, שמים

ויתפלל". וקשרתם 130)שמע קורא: שהוא מכיון שם.
אינו  בפיו שאומר שמה נמצא קושר, ואינו וגו' ידך על לאות

יונה). (רבינו האלה 131)אמת הפרקים בכל ניקדנו
תת  - שפירושו ל"מניח" בניגוד "שים", שהוראתו ֵֵַ"מניח"
ניקדנו  ד) הלכה (לעיל הברכה בנוסח אולם מנוחה,
לעיל. וכמבואר ערוך' ה'שולחן כהכרעת ָ"להניח"

ע"א.132) מד, עליהם 133)מנחות שנושאים "אותם שם.
(רש"י). יחיו" - בתפילין ה' שם
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ה'תשפ"א  תמוז כ"ד ראשון יום

-mirxfxtq
mi`lM zFkld¦§¦§©¦

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
הכרם.1) זרע עם ירקות או תבואה מיני ב' הזורע יבאר

בחוצה  נוהג ואם הכרם. בכלאי התורה מן חייב מינין בכמה
והרואה  חבירו של תבואתו גבי על גפנו המסכך לארץ.
ושלחה  הגפן פארת שעקרה הרוח חבירו. בכרם כלאים
מתקדשין. ירק או תבואה מאימתי התבואה. על אותה
איזהו  מקום. באותו העם מקיימין שכמוה דבר והמקיים
אלקטנו. אליו כשאגיע ואמר: בכרם ירק והרואה ירק. נקרא

הכרם. בתוך נקוב עציץ להעביר אסור ואם

.‡‰‡e·z ÈÈÓ ÈL Ú¯Bf‰2˙B˜¯È ÈÈÓ ÈL B‡3ÌÚ «≈«¿≈ƒ≈¿»¿≈ƒ≈¿»ƒ
ÌÈzL ‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - Ì¯k‰ Ú¯Ê4E„O ÌeMÓ ˙Á‡ : ∆««∆∆¬≈∆∆¿«ƒ««ƒ»¿

ÌÈ‡Ïk Ú¯Ê˙ ‡Ï5EÓ¯k Ú¯Ê˙ ‡Ï ÌeMÓ ˙Á‡Â , …ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿««ƒ…ƒ¿««¿¿
.ÌÈ‡Ïkƒ¿»ƒ

הסמוכה).2) בהלכה (להלן ושעורה חיטה כן 3)כגון
זה  הרי כו' בכרם ירק "הנוטע מ"ה: פ"ה בכלאים מפורש
זמן  כל גינה זרעוני שגם ה"ח, פ"א למעלה וראה מקדש"

"ירק". נקראים - הזרע ניכר משום 4)שלא בו התרו אם
ה"א). פ"ח שם ('ירושלמי' הכרם כלאי ומשום זרעים כלאי

ה"א.5) פ"א למעלה ראה

.·‰˜BÏ BÈ‡Â6Ú¯ÊiL „Ú Ì¯k‰ È‡Ïk Ú¯BÊ ÌeMÓ ¿≈∆ƒ≈«ƒ¿≈«∆∆«∆ƒ¿«
Ï‡¯OÈ ı¯‡a7„È ˙ÏtÓa Ôˆ¯ÁÂ ‰¯BÚOe ‰hÁ8ÔÎÂ . ¿∆∆ƒ¿»≈ƒ»¿»¿«¿»¿«…∆»¿≈

‰˜BÏ - ¯ÙÚa Ì˙B‡ ‰tÁ Ì‡9ÈL Ú¯Ê Ì‡ ÔÎÂ . ƒƒ»»¿»»∆¿≈ƒ»«¿≈
˜¯È ÈÈÓ10ÔÈÓ „Á‡ Ú¯ÊÂ ˜¯È „Á‡ Ú¯Ê B‡ Ôˆ¯ÁÂ ƒ≈»»¿«¿»∆«∆»»»¿∆«∆»ƒ

.‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - „È ˙ÏtÓa Ôˆ¯ÁÂ ‰‡e·z¿»¿«¿»¿«…∆»¬≈∆∆

לזרוע 6) אפילו יש איסור אבל בזה, אין מלקות שרק משמע
ז. הלכה להלן ראה הגפן, בצד אחד בחוץ 7)מין אבל

הסמוכה. בהלכה להלן מדרבנן, אלא אסור אינו לארץ
מפולת 8) ולמד כב.). (ברכות כמותו שפסקו יאשיה, כרבי

כלאים") כרמך תזרע "לא = ) תזרע" "לא שנאמר ממה יד
קידושין  (רש"י בכלאים תהיה עצמה הכרם שזריעת הרי
כרמך  תזרע ="לא ) כלאים" "כרמך שנאמר וממה לט.),
שיבואו  קודם מינים) =שני ) כלאים שיהיו למד כלאים")
משני  כלאים יהיו החרצן) = ) מהכרם שחוץ היינו בכרם,
תזרע  לא מ"שדך אבל ושעורה). =חיטה ) זרעים מיני
אבל  שדה, היא תבואה בלי שדה כי כן, ללמוד אין כלאים"
[ועי' לא). ד"ה שם ('תוספות' כרם אינו גפנים בלי כרם

א.]. ז, שמחפה 9)בבאֿבתרא ה"ב, פ"א למעלה ראה
כזורע. בכלאי 10)הוא להם אחד דין וירק שתבואה

ה"ג. ולהלן ה"א, למעלה ראה הכרם,

.‚·iÁ BÈ‡Â11‰¯Bz‰ ÔÓ12Òeap˜ ÏÚ ‡l‡13ÛeÏÂ14 ¿≈«»ƒ«»∆»«««¿
Ì¯k‰ ˙‡e·z ÌÚ ÌÈ¯Ó‚pL ÌÈÚ¯fÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ15, ¿«≈»∆ƒ¿»ƒ∆ƒ¿»ƒƒ¿««∆∆

Ì‰È¯·cÓ ÌÈ¯eÒ‡ ÌÈÚ¯f‰ ¯‡L Ï·‡16¯eÒ‡ ÔÎÂ . ¬»¿»«¿»ƒ¬ƒƒƒ¿≈∆¿≈»
Ì‰È¯·cÓ17Ì¯k‰ È‡Ïk Ú¯ÊÏ18.ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ƒƒ¿≈∆ƒ¿…«ƒ¿≈«∆∆¿»»»∆

ב.11) טו, =חמשת 12)מנחות ) מתבואה חוץ זרעים, על
מן  שהם וירקות, יט) הלכה להלן (וראה וקטניות דגן) מיני

(כסףֿמשנה). הנקרא 13)התורה שהוא אומרים "יש

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23



mi`lkקעד zekld - mirxf xtq - fenz c"k oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

מ"ה). פ"ב כלאים המשנה' ('פירוש כרויא" ערב: בלשון
(שם).14) בצלים ממיני אמרו:15)מין שם, במנחות

קנבוס  זרועה שדהו היתה דתנן תורה, אסרה ולוף "קנבוס
שנים". לשלוש עושות שהן גביהם, על זורע יהא לא ולוף,
זרעים  הוקשו כלאים", כרמך תזרע "לא שנאמר כיון כלומר,
ולוף  קנבוס אלא תורה אסרה ולא שם), רש"י (עי' לכרם
לשלש  אלא נגמר אינו שכרם שכשם לכרם, דומים שהם
אינם  ולוף קנבוס כן כמו ערלה, הוא כן לפני שהרי שנים,
להרב  כלאים' ב'בתי (וראה שנים לשלוש אלא נגמרים
"שנגמרים  רבינו שכתב מה וזהו לז), אות ישראל' 'תפארת

(כסףֿמשנה). הכרם" תבואת במנחות,16)עם הוא כן
זרעים  והיינו דאסירי" הוא מדרבנן זרעים "שאר שם:
זרעים  אבל נאכלים, - הנזרעים הגרעינים כלומר הנאכלים,
ה"ו  כדלהלן מדרבנן, אפילו אסורים אינם נאכלים, שאינם
המצרי]. פול בדין יט הלכה להלן [וראה (כסףֿמשנה).

א.17) לט, יד,18)קידושין במפולת וחרצן ושעורה חיטה
הי"ד. פ"ח להלן ראה מותר, - לכרם תבואה לסמוך אבל

.„e¯Ò‡ ‰ÓÏÂ19‡ÏÂ ı¯‡Ï ‰ˆeÁa] Ì¯k‰ È‡Ïk ¿»»»¿ƒ¿≈«∆∆¿»»»∆¿…
?[ÌÈÚ¯Ê È‡Ïk e¯Ò‡20ÔÈ¯eÓÁ Ì¯k‰ È‡ÏkL ÈtÓ »¿ƒ¿≈¿»ƒƒ¿≈∆ƒ¿≈«∆∆¬ƒ

ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰ È¯‰ - Ï‡¯OÈ ı¯‡a eÚ¯Ê Ì‡L ,Ì‰≈∆ƒƒ¿¿¿∆∆ƒ¿»≈¬≈≈¬ƒ
‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L ÔÂÈÎÂ ,‰‡‰a21e¯Ò‡ ı¯‡a «¬»»¿≈»∆≈¬ƒ«¬»»»»∆»¿
.ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ÔÚ¯ÊÏ¿»¿»¿»»»∆

שם.19) ה"ג.20)קידושין, פ"א למעלה ראה
פן 21) כלאים, כרמך תזרע "לא ט) כב, (דברים שנאמר

(קידושין  ודרשו הכרם". ותבואת וכו' הזרע המלאה תקדש
קדש" יהיה "פן או אש", תוקד "פן - תקדש" "פן נו:)
זרעים  בכלאי אבל ה"ו), אסורות מאכלות מהל' בפ"י (וראה
כלאי  שהוקשו ממה קטו.) (חולין למדו ועוד כן. נאמר לא
לא  שדך כלאים, תרביע לא "בהמתך בהמה: לכלאי זרעים
ממנה  היוצא בהמתך מה - יט) יט, (ויקרא כלאים תזרע
נאסרה  שלא =) מותרת - כלאים) מהרבעת הנולד הולד =)

מותר". ממנה היוצא שדך אף לקרבן), אלא

.‰ÔÈ¯„BÚ ÔÈ‡Â22ÔÈ¯˜BÚ Ï·‡ ,ÌÈ‡ÏÎa È¯Îp‰ ÌÚ ¿≈¿ƒƒ«»¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¬»¿ƒ
BnÚ23‰ÏÙz‰ ËÚÓÏ È„k ,24. ƒ¿≈¿«≈«ƒ¿»

פ"ב.22) כלאים ותוספתא ב. סג, זרה עבודה חופרין, אין
ולענין  הכרם, בכלאי אותה שמפרש רבינו מדברי ונראה
מסכת  סוף וב'ירושלמי' ה"ג. פ"א למעלה ראה זרעים כלאי
הגוי  עם עושין "אין אמרו: שם) למעלה (הובא ערלה
אבל  זרעים, בכלאי בין הכרם בכלאי בין בארץ, בכלאים
בכלאים", עמהן עושין וכו' ישראל בארץ המובלעות עיירות
רדב"ז. ועי' לארץ, בחוצה ולא בארץ אלא אסרו שלא הרי

רוצה 23) שהוא ואףֿעלֿפי לאיבוד. להשליכם הכלאים את
שכר  ויקבל הוא שיעקרם עד מאליהם יעקרו שלא בקיומו,
שם). ורש"י סד. זרה (עבודה חכמים החמירו לא -

עין.24) למראית המגונה הדבר

.Â‰‡e·z ÈÈÓ ‡l‡ Ì¯k‰ È‡Ïk ÌeMÓ ¯eq‡ ÔÈ‡≈ƒƒƒ¿≈«∆∆∆»ƒ≈¿»
˙B˜¯È ÈÈÓe25ÌÈÚ¯Ê ÈÈÓ ¯‡L Ï·‡ ;„·Ïa26¯zÓ - ƒ≈¿»ƒ¿«¬»¿»ƒ≈¿»ƒÀ»

ÌÚ¯ÊÏ27˙BÏÈ‡ ¯‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,Ì¯Îa28. ¿»¿»¿∆∆¿≈»ƒ«¿»ƒ»

וג'.25) ה"א למעלה (כסף26ֿ)ראה נאכלים שאינם
ה"ג). למעלה וראה "וכל 27)משנה, ה"ח: פ"ה כלאים

נאכלים  שאינם זרעים והיינו בכרם". כלאים אינן זרעים מיני
- הנאכלים זרעים אבל מדרבנן, אפילו כלאים שאינם

שם. למעלה ראה מדרבנן. כלאים 28)אסורים לך שאין
ה"ו). פ"א (למעלה בלבד הרכבה אלא באילנות

.ÊB‡ ÌÈÙb‰ „ˆa ‰‡e·z B‡ ˙B˜¯È Ú¯ÊÏ ¯eÒ‡»ƒ¿…«¿»¿»¿««¿»ƒ
‰‡e·z B‡ ˜¯i‰ „ˆa ÔÙb ÚhÏ29Û‡ ,Ôk ‰OÚ Ì‡Â . ƒ«∆∆¿««»»¿»¿ƒ»»≈«

‰˜BÏ BÈ‡L Èt ÏÚ30Lc˜ ‰Ê È¯‰ -31e¯Ò‡Â , «ƒ∆≈∆¬≈∆ƒ≈¿∆∆¿
‰‡‰a Ì‰ÈL32ÌÈÙb‰ B‡ ‰‡e·z‰ B‡ ˜¯i‰ ,33, ¿≈∆«¬»»«»»«¿»«¿»ƒ

Ô‰ÈL ˙‡ ÔÈÙ¯BOÂ34Lc˜z Ôt :¯Ó‡pL ;35‰‡ÏÓ‰ ¿¿ƒ∆¿≈∆∆∆¡«∆ƒ¿««¿≈»
¯f‰‰‡e·z ÏL Lw‰ elÙ‡Â .Ú36ÏL ÌÈˆÚ‰Â «∆««¬ƒ««∆¿»¿»≈ƒ∆

ÌÈÙb37‡ÏÂ .Ì˙B‡ ÔÈÙ¯BOÂ ‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡ - el‡‰ ¿»ƒ»≈¬ƒ«¬»»¿¿ƒ»¿…
¯ez Ô‰a ˜ÈqÈ38˙Úa Ì‰a ÏM·È ‡ÏÂ ÌÈ¯ÈÎÂ «ƒ»∆«¿ƒ«ƒ¿…¿«≈»∆¿≈

.Ô˙Ù¯O¿≈»»

ה"א.29) פ"ז להלן המבואר כשיעור להרחיק וצריך
ושעורה 30) חיטה שיזרע עד הכרם כלאי משום לוקה שאינו

ובכל  ה"ב), (למעלה יאשיה רבי כדעת יד, במפולת וחרצן
(כסףֿמשנה  התורה מן שהוא אומרים ויש יש. איסור זאת
אסורות  מאכלות מהל' פ"י לחםֿמשנה ועי' פ"ח. סוף להלן

ובוודאי 31)ה"ו). כלאים, במסכת משניות בכמה הוא כן
ונראה  (כסףֿמשנה). אלו משניות על חולק יאשיה רבי אין
בצד  ירק או תבואה של אחד במין שגם רבינו, מדברי
ראשית  פרק בחולין הר"ן דעת כן ואין בהנאה, נאסר הגפנים

תזרע 32)הגז. אשר הזרע המלאה תקדש פן "שנאמר
(הל' שניהם" ותאסור תתרחק פן כלומר הכרם. ותבואת

שם). אסורות וכן 33)מאכלות "והגפנים". להיות צריך
ס"ג. רצו סי' יו"ד בשו"ע א.34)הוא לג, תמורה משנה,

אש".35) תוקד "פן נו:) (קידושין כו,36)ודרשו פסחים
יותץ". - חדש הכרם, כלאי של בקשין כו' שהסיקו "תנור ב:

מודלה 37) שהיתה גפן של "זמורה פ"ד: כלאים תוספתא
כולה  הגפן כל - אמה מאה היא אפילו תבואה, גבי על
מ"ז), פ"ז (כלאים ר"ש ועיין ופירותיה". היא אסורה
אותם  אלא נאסרו שלא עיקרן) ד"ה (כה. פסחים ו'תוספות'

הכלאים. זריעת אחר שגדלו שם.38)עצים

.ÁÌi˜Ó‰ „Á‡Â ÚËBp‰ „Á‡39‰‡¯L ÔÂÈk , ∆»«≈«¿∆»«¿«≈≈»∆»»
ÌÈ‡Ïk40ÔÈ‡Â .Lc˜ ‰Ê È¯‰ ÌÁÈp‰Â BÓ¯Îa eÁÓˆ ƒ¿«ƒ»¿¿«¿¿ƒƒ»¬≈∆ƒ≈¿≈

BlL BÈ‡L ¯·c Lc˜Ó Ì„‡41BÙb CkÒÓ‰ ,CÎÈÙÏ . »»¿«≈»»∆≈∆¿ƒ»«¿«≈«¿
BÙb Lc˜ - B¯·Á ÏL B˙‡e·z Èab ÏÚ42‡ÏÂ ««≈¿»∆¬≈ƒ≈«¿¿…

B˙‡e·z ÏÚ B¯·Á ÔÙb CkÒ .‰‡e·z‰ ‰Lc˜˙43- ƒ¿«¿»«¿»ƒ≈∆∆¬≈«¿»
B¯·Á ÔÙb CkÒ .B¯·Á ÔÙb Lc˜ ‡ÏÂ ‰‡e·z Lcƒ̃≈¿»¿…ƒ≈∆∆¬≈ƒ≈∆∆¬≈
,‰Ê ÈtÓe .Ô‰Ó „Á‡ Lc˜ ‡Ï - B¯·Á ˙‡e·z ÏÚ«¿«¬≈…ƒ≈∆»≈∆ƒ¿≈∆

BÓ¯k Ú¯Bf‰44Lc˜ ‡Ï - ˙ÈÚÈ·Ma45. «≈««¿«¿ƒƒ…ƒ≈

הרי 39) מקיים, או בכרם ירק "הנוטע : מ"ה פ"ה כלאים
מקדש. וכו'40)זה ואמר בכרם ירק "הרואה מ"ו: שם

אסור". - מאתים הוסיף אם אלקטנו, כרבי 41)כשאחזור
פסק  ששמואל מ"דֿה, פ"ז כלאים במס' שמעון ורבי יוסי
רבינו  בו וחזר (כסףֿמשנה). א. פג, ביבמות כמותם הלכה
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ולא  כר"י הלכה שאין שם המשנה' ב'פירוש שכתב ממה
עיון. וצריך הכ"א, שחיטה מהל' בפ"ב ועי' כר"ש.

בשדה 42) חיטים לזרוע מותר זרעים שבכלאי [אףֿעלֿפי
תזרע  לא "שדך שנאמר חבירו, של שעורים שדה בצד שלו
- הט"ז) פ"ג (למעלה אחר של שדה ולא שדך כלאים",
הכרם  ותבואת שנאמר חבירו, כרם גם נתרבה הכרם בכלאי
גם  הם כאן ה'ירושלמי' דברי זה, ולפי שם). ('ירושלמי'
נאסר  לדבריהם גם ולפיכך שמעון, ורבי יוסי דרבי אליבא
שאין  הסברא, מן הוא חבירו, תבואת נאסרה שלא ומה גפנו.
כן]. כתב לא שם והרע"ב שלו. שאינו דבר אוסר אדם

ה"ג.43) פ"ז שם רבי 44)'ירושלמי' דברי - שם משנה,
שם  המשנה' ב'פירוש שכתב ממה רבינו בו וחזר עקיבא.

עקיבא. כרבי הלכה ודוקא 45)שאין הפקר. שהכל
ורדב"ז). (ר"ש ונאסרו הפקר, אינם העצים אבל הפירות,

.ËÌÈ‡Ïk ‰‡B¯‰46‰Ê È¯‰ - ÔÓi˜Â B¯·Á Ì¯Îa »∆ƒ¿«ƒ¿∆∆¬≈¿ƒ¿»¬≈∆
Ô˙È‰a ¯eÒ‡ ‰‡B¯‰47el‡Â .Ô‰a ÔÈ¯zÓ Ì„‡ ÏÎÂ , »∆»«¬»»»¿»»»À»ƒ»∆¿ƒ

BÓk ,Ì„‡ ÏÎÏ Ô˙B‡ Lc˜Ó ‰È‰ - Ì¯k‰ ÏÚa ÔÓiƒ̃¿»«««∆∆»»¿«≈»¿»»»¿
.e¯‡aL∆≈«¿

שדה 46) ירקות שקיים הבית "בעל פ"ג: בתוספתא הוא כן
: (כלומר מקום מכל אחר אדם, לכל ואסור לו אסור בכרם,
לו  אסור בכרם, שדה ירקות שקיים השדה) בעל שאינו אחר

ראב"ד). ועי' (רדב"ז, אדם" לכל ששוויה 47)ומותר
(רדב"ז). דאיסורא חתיכא אנפשיה

.ÈÒp‡‰48Ú¯fL49eÚwzL Ì‡ :B¯·Á Ì¯Îa ÌÈ‡Ïk »«»∆»«ƒ¿«ƒ¿∆∆¬≈ƒƒ¿«¿
ÌÈÏÚa‰50Lc˜ ‰Ê È¯‰ - eL‡È˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , «¿»ƒ««ƒ∆…ƒ¿»¬¬≈∆ƒ≈

‰¯Bz‰ ÔÓ51Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÏÚa‰ eÚwzL ‡Ï Ì‡Â ; ƒ«»¿ƒ…ƒ¿«¿«¿»ƒ««ƒ
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡l‡ Lc˜Ó BÈ‡ - eL‡È˙pL52. ∆ƒ¿»¬≈¿«≈∆»ƒƒ¿≈¿ƒ

מ"ו.49)הגזלן.48) פ"ז לומר,50)כלאים רוצה
אותו  לאנוס הרוצה האנס מפחד הכרם בעל משיתחבא

שם). המשנה' בעליה 51)('פירוש שם ונשתקע הואיל
נתייאשו  שוודאי האנס, של היא הרי ממנה, הראשונה
שנשתקעו  מאחר התורה מן מועיל זה ויאוש ממנה, הבעלים

רבי 52)ים.הבעל  "אמר ה"ד: שם ב'ירושלמי' הוא כן
נגזל? קרקע ויש מדבריהם. איסורו הבעלים נשתקעו אחא,
יאוש  יש נגזל, קרקע שאין אףֿעלֿפי לא: רבי אמר
אינו  - נתייאשו ולא הבעלים נשתקעו לא ואם לקרקע".

(כסףֿמשנה). כלל אסור

.‡È‰¯˜ÚL Áe¯‰53˙B¯‡t54ÏÚ Ô˙B‡ ‰ÁlLÂ ÔÙb‰ »«∆»¿»…«∆∆¿ƒ¿»»«
„c‚È - ‰‡e·z‰55„iÓ Ô˙B‡56‡ÏÂ Ò‡ BÚ¯‡ Ì‡Â . «¿»ƒ¿…»ƒ»¿ƒ≈¿…∆¿…

ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - Ô˜lÒ57.eLc˜˙ ‡ÏÂ ƒ¿»¬≈≈À»ƒ¿…ƒ¿«¿

מ"ז.53) תבואה 55)ענפים.54)שם בין גדר יעשה
הענפים  את יחתוך כלומר "יגדור", אחר: ונוסח לגפנים.
וכן  מיד, יסירם כלומר, "יגרור", נוסח: ועוד (כסףֿמשנה).

המשנה'. ב'פירוש רבינו מאתים 56)כתב יוסיפו שלא עד
ראה 57)ויתקדשו. ברצון, נעשה אם אלא נאסר שלא

הכ"א. להלן

.·ÈÚ¯fL Òp‡58Òp‡‰ ‡ˆiLk - Ì¯k‰59Ú¯f‰ ¯ˆ˜È «»∆»««∆∆¿∆≈≈»«»ƒ¿…«∆«

„iÓ60„ÚBÓ ÏL BlÁa elÙ‡Â ,61‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â . ƒ»«¬ƒ¿À∆≈¿ƒ…»»
Ô¯ÎOa LÈÏL „Ú Ô‰Ï ÛÈÒBÈ - ÌÈÏÚBt62eL˜a . ¬ƒƒ»∆«¿ƒƒ¿»»ƒ¿

‰Ê È¯‰ - ÌÈÏÚBt ‡ˆÓ ‡lL B‡ ÔkÓ ¯˙BÈ epnÓƒ∆≈ƒ≈∆…»»¬ƒ¬≈∆
¯ˆB˜Â ˙Áa Lw·Ó63Ú¯f‰ ‡‰zL Ì‡Â .64„Ú ¿«≈¿««¿≈¿ƒƒ¿«»«∆««

ÚÈb‰LLc˜iL ˙BÚÏ65e¯Ò‡ÈÂ Lc˜È ‰Ê È¯‰ - ∆ƒƒ«»»∆ƒ¿«¬≈∆ƒ¿«¿≈»¿
.Ì‰ÈL¿≈∆

על 58) נאסר ולא הבעלים, נשתקעו בשלא ומדובר מ"ו. שם
האנס. לבעלים.59)ידי הכרם יהא 60)והניח שלא

(רא"ש). כלאים מועד 61)מקיים של בחולו "שהקצירה
צורך  וזהו המשנה'). ('פירוש מכריח" לצורך אלא אסורה,
אינו, ממש (מקיים כלאים כמקיים נראה יהא שלא מכריח
המועד  בחול מלאכה איסור מחמת אלא אינה שמניעתו כיון

ישראל'). ו'תפארת ראשונה' 'משנה עד 62)– במשנה:
זהו  אם ששת, ורב הונא רב נחלקו וב'ירושלמי' שליש,
ופסק  הפירות, של שוויים שליש או הפועלים בשכר שליש
שהוא  שם, בפירושו רבינו וכתב (כסףֿמשנה). לקולא רבינו
ארבעה. להם יתן פשיטים, שלשה שכרם שאם מלגיו, שליש

בבבאֿ שליש,וראה עד מצוה הידור בענין - ב ט, קמא
מלבר. או מלגיו שליש אם בזה הוא 63)שהסתפקו כן

המועד". לאחר אפילו והולך כדרכו "קוצר שם: במשנה
יט).64) ס"ק רצו סי' ליו"ד בביאורו (הגר"א באונס שלא
האנס.65) שיצא לאחר מאתים שהוסיף

.‚È‰‡e·z È˙ÓÈ‡Ó66˜¯È B‡67?ÔÈLc˜˙Ó ≈≈»«¿»»»ƒ¿«¿ƒ
eLÈ¯LiMÓ68Ô·l‰ ÏBÙk eOÚiMÓ - ÌÈ·Ú .69. ƒ∆«¿ƒ¬»ƒƒ∆≈»««»»

- Ì¯k‰ ˙‡e·˙e Ú¯Êz ¯L‡ Ú¯f‰ ‰‡ÏÓ‰ :¯Ó‡pL∆∆¡««¿≈»«∆«¬∆ƒ¿»¿««»∆
‰Ê Ú¯fiL „Ú70‰Ê ‰È‰ÈÂ71‰‡e·z72‰‡e·z Ï·‡ . «∆ƒ»«∆¿ƒ¿∆∆¿»¬»¿»

ÔÈ‡ - Ôk¯ˆ Ïk eÏLaL ÌÈ·ÚÂ dk¯ˆ Ïk ‰L·iL∆»¿»»»¿»«¬»ƒ∆»¿»»¿»≈»
˙BLc˜˙Ó73‡·e dk¯ˆ Ïk ‰L·iL ‰‡e·z ?„ˆÈk] . ƒ¿«¿≈«¿»∆»¿»»»¿»»

Ú¯ÊÂ Ôk¯ˆ Ïk eÏLaL ÌÈ·Ú ÔÎÂ ,dÎB˙a ÔÙb ÚËÂ¿»«∆∆¿»¿≈¬»ƒ∆»¿»»¿»¿»«
¯eÒ‡ ‰fL Èt ÏÚ Û‡ ,Ôcˆa ˜¯È B‡ ‰‡e·z74ÔÈ‡ - ¿»»»¿ƒ»««ƒ∆∆»≈»

.[˙BLc˜˙Óƒ¿«¿

מ"ז.66) רבינו 67)שם ולמד "תבואה", רק נאמר שם
לירק. וכן 68)מתבואה שלפנינו, הנוסח לפי שם הוא כן

משעת  =משמע ) הזרע "כתיב א: כה, בפסחים הוא
הא  גידולין), שנוספו =משמע ) המלאה וכתיב השרשה),
- [מאתים] הוסיף ובא זרוע בהשרשה מעיקרו זרוע כיצד?

לא". - [מאתים] הוסיף לא שם.69)אין, כלאים,
הירק.70) או שתצמיח,72)הענבים.71)התבואה היינו

גֿה. הלכות מעשר מהל' פ"ב להלן במשנה,73)ראה
שאמר  מה הוא זה בכל "והטעם בפירושו: רבינו וכתב שם.
תבואת  שם שיהיה וצריך הזרע, המלאה תקדש פן הכתוב
ואם  ותוספת. גידול בענין כן כמו ושתהיה זרע, ומלאת כרם
ומלאת  כרם תבואת אז יקראו לא שלימותה, לתכלית הגיעה

וחיטים". ענבים אלא שם 74)זרע, ב'ירושלמי' הוא כן
משה'. ה'פני פירוש לפי ה"ה, סוף

.„ÈÌ¯k75‡l‡ Ô·l‰ ÏBÙk ˙BÈ‰Ï ÂÈ·Ú eÚÈb‰ ‡lL ∆∆∆…ƒƒ¬»»ƒ¿««»»∆»
¯Òa Ô‰ ÔÈ„Ú76‰‡e·z B‡ ˜¯È BÎB˙a Ú¯ÊÂ , ¬«ƒ≈…∆¿»«¿»»¿»

eLÈ¯L‰Â77Lc˜ ‡Ï ‰Ê È¯‰ -78,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â . ¿ƒ¿ƒ¬≈∆…ƒ≈¿««ƒ≈
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Ú¯f‰ ÔÈ¯ÒB‡Â B˙B‡ ÔÈÒB˜79¯zÓ - ¯Òa‰ Ï·‡ ;80. ¿ƒ¿¿ƒ«∆«¬»«…∆À»
Ú¯f‰ ¯˜Ú Ì‡Â81- Ô·l‰ ÏBÙk ÌÈ·Ú‰ eOÚiL Ì„˜ ¿ƒ»««∆«…∆∆≈»»¬»ƒ««»»

‰È‰a ¯zÓ ‰Ê È¯‰82Ô·l‰ ÏBÙk eOÚ Ô˙ˆ˜Ó .83 ¬≈∆À»«¬»»ƒ¿»»«¬««»»
‡lL ˙‡Â ,eLc˜˙ - eOÚpL ˙‡ :eOÚ ‡Ï Ô˙ˆ˜Óeƒ¿»»…«¬≈∆«¬ƒ¿«¿¿≈∆…

.ÔÈ¯zÓ - eOÚ«¬À»ƒ

ב.75) טו, ומנחות פ"ד, סוף [ואףֿעלֿפי 76)תוספתא
הלבן" פול הוא גרוע הוא בוסר "הוא לו:) (ברכות שאמרו
פ"ד  בשביעית שאמרו כמו לכן, קודם גם בוסר נקרא -
הבאיש  בשדה, פתו בו אוכל - מים משהביא "הבוסר מ"ח:
חייבין  שבוע, שני בשאר בו כיוצא וכן ביתו. לתוך כונס -
שלהם  החרצן "משיראה היינו - והבאיש במעשרות",
הרי  שיגרעו", "עד והיינו ה"ה), שם מעשר (הל' בחוץ"
שם): (ברכות שאמרו ומה בוסר. נקראים שיגרעו לפני שגם
שם: שביעית למשנה הכוונה גרוע", הוא בוסר "הוא
הלבן. פול הוא גרוע הוא שאז וכו'". הבאיש . . . "הבוסר

כא]. ס"ק שם הגר"א ביאור אףֿעלֿפי 77)ועי' כלומר,
לא 78)שהשרישו. התורה מן בהנאה נאסר לא כלומר,

הגפנים. ולא להלן.79)התבואה ראה בהנאה, גם
בתוספתא 80) הוא וכן להלן), וראה (ראב"ד, בהנאה אף

(כלומר, ומקדשין אסורין אלו הרי שהשרישו "גפנים שם:
בהנאה  התבואה ומקדשין באכילה, עצמם הן אסורין
עצמן) הן בהנאה ליאסר = ) מתקדשין אין אבל מדרבנן),
שם  אליהו' וב'שנות ברדב"ז וראה הלבן". כפול שייעשו עד
טו, ממנחות רבינו דברי שמקור שם, ליו"ד הגר"א ובביאור

מותר",81)ב. "והבוסר שאמר הקודמים דבריו פירוש זהו
מותרים  הלבן, כפול הענבים שיעשו קודם הזרע עקר שאם
שם). הגר"א וביאור כסףֿמשנה (וראה בהנאה הגפנים

כנ"ל.82) הגפנים, שם.83)כלומר תוספתא,

.ÂË‰‡e·z Ôcˆa Ú¯ÊÂ Ô·l‰ ÏBÙk eOÚpL ÌÈ·Ú¬»ƒ∆«¬««»»¿»«¿ƒ»¿»
‰Ê È¯‰ - LÈ¯LiL Ì„˜ Ú¯f‰ ËwÏÂ ,˙B˜¯È ÈÈÓ B‡ƒ≈¿»¿ƒ≈«∆«…∆∆«¿ƒ¬≈∆

¯zÓ84‰‡‰a85.¯eÒ‡ - LÈ¯L‰ Ì‡Â . À»«¬»»¿ƒƒ¿ƒ»

(84- מתקדשת תבואה "מאימתי מ"ז: פ"ז כלאים
הי"ג). למעלה (הובאה שבאכילה 85)משתשריש" נראה

כסףֿ ועי' באכילה, גם ומתיר חולק (והראב"ד מיד נאסר
"מאימתי  שם המשנה מלשון רבינו, דברי [ומקור משנה).
נאמר  לא שהרי הנראה, איסור (משמע מתקדשת תבואה
אין  אכילה איסור שלענין נראה, משתשריש". - "נאסרת")

רדב"ז]. ועי' בהשרשה, צורך

.ÊËeL·iL ÔÙb86L·ÈzL C¯„k ,eÏÙÂ dlL ÔÈÏÚ‰ ∆∆∆»¿∆»ƒ∆»¿»¿¿∆∆∆ƒ«
¯w‰ ÈÓÈa ÔÙb‰87;‰‡e·z B‡ ˜¯È dcˆa Ú¯ÊÏ ¯eÒ‡ - «∆∆ƒ≈«…»ƒ¿…«¿ƒ»»»¿»

˜ ‡Ï - Ú¯Ê Ì‡ÂLc88BÈ‡L ıÈˆÚa Ú¯Bf‰ ÔÎÂ . ¿ƒ»«…ƒ≈¿≈«≈«¿»ƒ∆≈
·e˜89Ì¯ka Ápn‰90Lc˜ ‡Ï -91˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓe , »«À»«∆∆…ƒ≈«ƒ««

˙ec¯Ó92·e˜ ıÈˆÚ Ï·‡ .93ı¯‡k ‡e‰ È¯‰ -94. «¿¬»»ƒ»¬≈»»∆

שלה 86) העלים שנפלו שם: רבינו ופירש מ"ב. שם
לגפנים. יקרה כאשר החורף שם.87)בתחילת כתב כן

(כסףֿמשנה). בצדה לזרוע מותר - לגמרי יבשה ואם
שמעון.89)שם.88) כרבי ולא כרבנן מ"ח, שם
מרדות,90) מכת אותו מכין אין באויר רק היה שאם [כנראה

ראה  מדאורייתא, איסור אין זה, באופן נקוב בעציץ שהרי
כג]. הלכה משמע 91)להלן וכן מדרבנן, לזרוע אסור אבל

שמותר  ולא מקדש" "ואינו אלא אמרו שלא המשנה מלשון
חכמים  שאסורהו כתב שלא ומכיון (כסףֿמשנה). לזרוע
שם. להלן וראה באכילה, בדיעבד שמותר נראה באכילה,

כלאי 92) לענין רבינו כתב וכן חכמים. דברי על העובר ככל
ה"ב). פ"א (למעלה קטן.93)זרעים שורש בו שיצא כדי

שם. למעלה למעלה 94)ראה ראה בכרם. מונח הוא אם
שם.

.ÊÈÌ¯ka ¯·BÚ ‰È‰95e‡ˆiL B‡ ,ÌÈÚ¯Ê epnÓ eÏÙÂ »»≈«∆∆¿»¿ƒ∆¿»ƒ∆»¿
ÌÈÏ·f‰ ÌÚ96ÌÈn‰ ÌÚ B‡97B‡ Ú¯BÊ ‰È‰L B‡ , ƒ«¿»ƒƒ««ƒ∆»»≈«

‰¯BÊ98Ô·Ï ‰„Oa99eÏÙÂ ÂÈ¯BÁ‡Ï Áe¯‰ ez¯ÚÒÂ ∆ƒ¿≈»»¿≈¬«»««¬»¿»¿
:¯Ó‡pL ;Lc˜˙ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - eÁÓˆÂ ,Ì¯ka ÌÈÚ¯f‰«¿»ƒ«∆∆¿»¿¬≈∆…ƒ¿«≈∆∆¡«

Ú¯Ê ‡Ï ‰ÊÂ - Ú¯Êz ¯L‡100¯˜ÚÏ ·iÁÂ .101;‰‡¯iLk ¬∆ƒ¿»¿∆…»«¿«»«¬…¿∆ƒ¿∆
Lc˜ ‰Ê È¯‰ - ÔÓi˜ Ì‡Â102ÂÈÙÏ Áe¯‰ ez¯ÚÒ . ¿ƒƒ¿»¬≈∆ƒ≈≈¬«»«¿»»

ÌÈÚ¯f‰ ‰‡B¯Â103.Ú¯BÊk ‰Ê È¯‰ - Ì¯kÏ eÏÙpL ¿∆«¿»ƒ∆»¿«∆∆¬≈∆¿≈«
Ì‡ ?‰OÚÈ „ˆÈÎÂÌÎÙ‰È - ÌÈ·OÚ‰ eÁÓˆ ¿≈««¬∆ƒ»¿»¬»ƒ««¿≈

Ô‡ˆÓ Ì‡Â .Bi„Â ‰L¯ÁÓa104·È·‡ eOÚpL105- ¿«¬≈»¿«¿ƒ¿»»∆«¬»ƒ
¯eÒ‡ Ïk‰L ,B˙ÈÁL‰Ï È„k ·È·‡ B˙B‡ ıtÈ¿«≈»ƒ¿≈¿«¿ƒ∆«…»

‰‡‰a106BÊ È¯‰ - Ô‚c ˙ÈOÚpL d‡ˆÓ Ì‡Â . «¬»»¿ƒ¿»»∆«¬≈»»¬≈
Û¯Oz107eÙ¯OÈ el‡ È¯‰ - ÔÓi˜Â Ô˙B‡ ‰‡¯ Ì‡Â . ƒ»≈¿ƒ»»»¿ƒ¿»¬≈≈ƒ»¿

ÌÈÙb‰ ÌÚ108.Ô‰Ï ˙BÎeÓq‰ ƒ«¿»ƒ«¿»∆

מ"ז.95) פ"ה כרמו.96)שם כשפותח 97)כשמזבל
הכרם. להשקות המים אלא 98)אמת נזכר לא שם

נזכר  ט) כב, (דברים כיֿתצא פ' ב'ספרי' אבל "זורה",
זרע.99)"הזורע". או שם.100)תבואה 'ספרי'

בכרם.101) כלאים מקיים יהיה המקיים 102)שלא שאף
ה"ח). (למעלה אוסרם בכרם, שם.103)כלאים משנה,

ראה.104) לא שלא 105)ומקודם אלא הזרע בא שכבר
שם). (ר"ש שליש יוחנן 106)הביא רבי וכדעת התבן. גם

בפירושו, שכתב ממה כאן בו (וחזר ה"ו שם ב'ירושלמי'
ולא  "ינפץ" שאמרו ומה לקיש). ריש כדעת מותר שהתבן
המשנה  עלֿפי ב'ירושלמי' אמרו כדלהלן, "תשרף", אמרו
זמן  וכל ישרוף" לשרוף, שדרכו "את לג:) (תמורה

לשריפה. ראויה אינה - לחה כלאי 107)שהתבואה כדין
ה  (למעלה בשריפה שהם מיד הכרם, נאסרת [והיא "ז).

א: כה, בפסחים שאמרו כמו הי"ג) (למעלה כשתשריש
- מקודם שנזרעו הגפנים אבל בהשרשה". - מעיקרו "זרוע
בפסחים  כמבואר מאתיים, הוסיפו אם אלא אסורים אינם

כג]. הלכה להלן וראה הגפנים 108)שם, הוסיפו [אם
כנ"ל]. מאתים,

.ÁÈÌ¯Îa ‰‡B¯‰109Ì„‡ Èa C¯c ÔÈ‡L ·OÚ »∆¿∆∆≈∆∆≈∆∆¿≈»»
B‡ ‰Ó‰·Ï BÓei˜a ‰ˆB¯ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,BÚ¯ÊÏ¿»¿««ƒ∆∆¿ƒƒ¿≈»
e‰BÓkL ¯·c Ìi˜iL „Ú ,Lc˜ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ‰‡eÙ¯Ïƒ¿»¬≈∆…ƒ≈«∆¿«≈»»∆»
ÌÈˆB˜ Ìi˜Ó‰ ?„ˆÈk .ÌB˜Ó B˙B‡a ÌÚ‰ ·¯ ÔÈÓi˜Ó¿«¿ƒ…»»¿»≈««¿«≈ƒ

·¯Úa Ì¯Îa110‰Ê È¯‰ - Ì‰ÈlÓ‚Ï ÌÈˆBw· ÌÈˆB¯L , ¿∆∆«¬»∆ƒ«ƒƒ¿«≈∆¬≈∆
Lc˜111. ƒ≈

אליעזר.109) כרבי ולא כחכמים מ"ח, "שכן 110)שם
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קמד:). (שבת בכרם" קוצים מקיימים בערביא
למעלה 111) (ראה ירק ממין הם שקוצים לומר [וצריך

למעלה  ראה מקדש, אינו הרי גינה מזרעוני הוא שאם ה"א),
יט]. הלכה ולהלן ו, והלכה ה"ג

.ËÈÒe¯‡‰112ÒBÒÈw‰Â113CÏn‰ ˙pLBLÂ114¯‡Le »≈¿«ƒ¿«««∆∆¿»
ÌÈÚ¯Ê ÈÈÓ115Ì¯ka ÌÈ‡Ïk ÔÈ‡ -116ÒBapw‰ .117 ƒ≈¿»ƒ≈»ƒ¿«ƒ«∆∆«««

Ò¯w‰Â118ÔÙb ¯ÓˆÂ119˙B˜¯È ÈÈÓ ¯‡Lk Ô‰ È¯‰ - ¿«ƒ¿≈¿∆∆∆∆¬≈≈ƒ¿»ƒ≈¿»
ÌÈ‡L„ ÈÈÓ Ïk ÔÎÂ .Ì¯ka ÌÈLc˜Óe120ÔÈÏBÚL ¿«¿ƒ«∆∆¿≈»ƒ≈¿»ƒ∆ƒ

ÏBÙe .Ì¯ka ÔÈLc˜Ó Ô‰ È¯‰ - ‰„Oa Ô‰ÈÏ‡Ó≈¬≈∆«»∆¬≈≈¿«¿ƒ«∆∆
È¯ˆn‰121Lc˜Ó BÈ‡Â ‡e‰ ÌÈÚ¯Ê ÔÈÓ -122. «ƒ¿ƒƒ¿»ƒ¿≈¿«≈
ÌÈw‰123„¯e‰Â124ÔÈ„Ë‡‰Â125ÔÈ‡Â Ô‰ ÔÏÈ‡ ÈÈÓ - «»ƒ¿«∆∆¿»¬»ƒƒ≈ƒ»≈¿≈»

.Ì¯ka ÌÈ‡Ïkƒ¿«ƒ«∆∆

סוסנבר 112) ערב בלשון שקורים עשב "והוא שם, משנה
המשנה). (פירוש מינטא" ובלע"ז העלין, רחב ונענע,

(שם).113) קוריולה ובלע"ז ללבב, נקרא 114)בערבי
(שם). רושילא ובלע"ז נעמן, אל שם.115)שקיאק משנה,

וה"ו.116) ה"ג למעלה כרבי 117)ראה ולא כחכמים שם,
גרס  לא מוגה שבספר כתב משנה' וה'כסף טרפון.
כמבואר  ולוף קנבוס הוא כלאים עיקר שהרי "הקנבוס",
נראה  המשנה, בפירוש רבינו מדברי אבל בה"ג. למעלה
- קנבוס פירש: מ"ה בפ"ב שהרי הן, קנבוס מיני ששני
קנב, נקרא "הקנבוס כתב: מ"ח ובפ"ה כרויא, ערבי בלשון

קנבוש". (בראשית 118)ובלע"ז בתורה האמור דרדר הוא
עלֿידי  ונאכל (רע"ב). לך" תצמיח ודרדר "וקוץ יח) ג,

שם). ורש"י לד. (ביצה ערב 119)תיקון בלשון נקרא
צמר  אף אומר, מאיר "רבי שנינו: מ"ב פ"ז בכלאים קוטון,
משמע  שם ב'ירושלמי' אולם מקדש", ואינו אסור גפן
בכרם, מקדש גפן שצמר וסוברים עליו, חולקים שחכמים
ד"ה  ה"ב שם הפנים' 'מראה (ראה כמותם רבינו ופסק

ב'ירושלמי'120)אמר). להגיה צריך (וכן פ"ג תוספתא
משה'). ב'פני ראה ה"ז, פ"ה שם 121)שם בתוספתא

כלאים  הן הרי זרעים מיני המצרי "ופול להיפך: מפורש
אחרת  נוסחא היתה רבינו שלפני ונראה רדב"ז). (עי' בכרם"

שם. כפשוטה' ב'תוספתא ראה [מכאן 122)בתוספתא,
אסורים  הנאכלים שזרעים ה"ג למעלה שכתב שמה נראה,
אין  - משנה') ה'כסף בשם שם שכתבנו מה (ראה מדבריהם
פול  גם שהרי מקדש, אינו אבל זריעה, איסור אלא זה

הנאכלים]. מהזרעים הוא ויש 123)המצרי שם, תוספתא
אמרו  - ב לד, שבעירובין ואףֿעלֿפי לבהמה. מאכל בהם
שכל  התוספתא, על רבינו סמך - כירק דינם רכים ,שקנים
ראה  כלאים, לגבי אילן זה הרי מעיקרו, עלים מוציא שאינו

(רדב"ז). הסמוכה בהלכה שושנת 124)להלן זה אין
ב'תוספתא  וראה (רדב"ז). זרעים ממין שהיא (לעיל), המלך

-125)כפשוטה'. פירותיו על ברכה ולענין האטד. עץ
ס"ב. רג סי' או"ח בשו"ע ראה

.ÎÏÚ ‡ÈˆBn‰ Ïk :ÏÏk‰ ‰ÊB¯wÚÓ ÔÈ126‰Ê È¯‰ - ∆«¿»»«ƒ»ƒ≈ƒ»¬≈∆
ÛÏv‰Â .ÔÏÈ‡ ‰Ê È¯‰ - ÔÈÏÚ ‡ÈˆBÓ BÈ‡L ÏÎÂ ,˜¯È»»¿…∆≈ƒ»ƒ¬≈∆ƒ»¿«»»

¯·c ÏÎÏ ÔÏÈ‡ -127. ƒ»¿»»»

שם.126) ו'ירושלמי' תוספתא שרשיו. כדעת 127)מן

שני  מעשר מהל' פ"א להלן וראה לו.) (ברכות הלל בית
ה"ז.

.‡ÎÌ¯Îa ˜¯È ‰‡B¯‰128BÏ ÚÈb‡Lk :¯Ó‡Â129 »∆»»¿∆∆¿»«¿∆«ƒ«
¯zÓ - epËwÏ‡130ÂÈÏÚÓ ¯·ÚÂ BÏ ÚÈb‰ .131:¯Ó‡Â ¬«¿∆À»ƒƒ«¿»«≈»»¿»«

„Á‡ ÛÈÒB‰L „Ú ‰‰L Ì‡ ,epËwÏ‡ BÏ ¯ÊÁ‡Lk¿∆∆¡…¬«¿∆ƒ»»«∆ƒ∆»
.Lc˜ ‰Ê È¯‰ - ÌÈ˙‡nÓƒ»«ƒ¬≈∆ƒ≈

מ"ו.128) פ"ה אותו 129)כלאים מללקוט נתייאש ולא
נאסר 130)ולעקרו. ולא כלאים", כרמך תזרע "לא שנאמר

ד"ה  ב: בבאֿבתרא ('תוספות' ברצונו שהיא זריעה כמו אלא
יז. הלכה למעלה וראה מללקטו 131)נתייאש). ונתייאש

בכרם. כלאים מקיים הוא הרי הראשונה, בהזדמנות

.·ÎÔÈ¯ÚLÓ „ˆÈÎÂ132CzÁ Ì‡ ,ÔÈ‡B¯ ?‰Ê ¯eÚL ¿≈«¿«¬ƒƒ∆ƒƒ∆¿«
ÔÓÊ ‰nÎa ,ı¯‡‰ ÔÓ ‰Ê ‰‡e·z ÔÈÓ B‡ ‰Ê ˜¯È»»∆ƒ¿»∆ƒ»»∆¿«»¿«
‰ÁÏ Ba ¯‡Mz ‡lL „Ú L·ÈiL EÓˆÚa Úb‰ .L·ÈÈƒ«««¿«¿¿∆ƒ««∆…ƒ»≈≈»
ÈˆÁ BÏ ÚÈb‰MÓ ı¯‡a ‰‰zL Ì‡ ,‰ÚL ‰‡Óa¿≈»»»ƒƒ¿«»»»∆ƒ∆ƒƒ«¬ƒ
˙BÁt ‰‰L Ì‡Â ;¯Ò‡Ï ÌÈ˙‡Óa ÛÈÒB‰ È¯‰ - ‰ÚL»»¬≈ƒ¿»«ƒ∆¡…¿ƒ»»»

.¯zÓ - ‰ÚL ÈˆÁÓ≈¬ƒ»»À»

המשנה.132) בפירוש כתב וכן ה"ה. שם ה'ירושלמי' לפי

.‚Î·e˜ ıÈˆÚa ¯·ÚÏ ¯eÒ‡133CB˙a ˜¯È Ba Úe¯fL »«¬…¿»ƒ»∆»«»»¿
ı¯‡a ÌL ‰‰zLÂ ÔÙb‰ ˙Áz BÁÈp‰ Ì‡Â .Ì¯k‰«∆∆¿ƒƒƒ«««∆∆¿ƒ¿«»»»»∆

.Lc˜ ‰Ê È¯‰ - ÌÈ˙‡nÓ „Á‡ ÛÈÒB‰Ï È„k¿≈¿ƒ∆»ƒ»«ƒ¬≈∆ƒ≈

תוך 133) הכרם, באויר אתו ועובר בידו מחזיקו כלומר,
והנה  ה"ב. פ"ז כלאים 'ירושלמי' ראה טפחים, עשרה
הוסיף  אם בכרם, נקוב עציץ "המעביר מ"ח): (שם במשנה
הגפן". תחת שיניחנו עד מתקדש אין אבל אסור, מאתים
הוסיף  אם "ושאמר רבינו: כתב שם, המשנה ובפירוש

תנ  על - אסור (היינו במאתים בגמרא אותו וזכרו אי,
ובלבד  שאמרו והוא כפשוטה') 'תוספתא – הנ"ל התוספתא
"אסור" מפרש שרבינו הרי הגפן". תחת שיניחהו
אין  "אבל בתוספתא שאמרו ומה "קידש", כמו שבמשנתנו,
מה  כלומר אמורים", דברים "במה כמו הוא מתקדש",
תחת  במניחו אלא אינו "מתקדש", היינו: "אסור", שאמרת
איסור  ומקור בדיעבד. נאסר אינו - באויר מעביר אבל הגפן,
שאויר  (שם) ב'ירושלמי' שאמרו ממה הוא לכתחילה, זריעה
אינו  כלומר מקדש, ואינו לזרוע, אסור כלומר אסור, הגפן
דעת  היא כן ואמנם ה"ה. פ"ו להלן רבינו והביאו נאסר,
ראה  תלוש, הוא הרי באויר מונח שאם שבת, לענין גם רבינו
בשבת  ו'תוספות' רש"י כדעת ולא ה"ד. שבת מהל' פ"ח

כמחובר. דינו התורה שמן והניחו, ד"ה - ב פא,

.„ÎÌ¯Îa BÚËpL Ïˆa134Ì¯k‰ ¯˜Ú Ck ¯Á‡Â ,135, »»∆¿»¿∆∆¿««»∆¡««∆∆
Èt ÏÚ Û‡ ,ÚeËp‰ ¯wÚ‰ ÔÓ ÌÈÏˆa eÁÓˆ Ck ¯Á‡Â¿««»»¿¿»ƒƒ»ƒ»«»«««ƒ

ÌÈ˙‡Óa B¯wÚ ÏÚ ÌÈÏecb‰ ea¯L136B˙B‡ È¯‰ - ∆««ƒƒ«ƒ»¿»«ƒ¬≈
B¯eq‡a ¯wÚ‰137ÔÈÏÚÓ ¯z‰ ÈÏecb ÔÈ‡L ;138˙‡ »ƒ»¿ƒ∆≈ƒ≈∆≈«¬ƒ∆

.¯eÒ‡‰ ¯wÚ‰»ƒ»»»

ב.134) נז, הגידולים 135)נדרים גם נעקר, לא שאם
איסור. גידולי הם אחרֿכך כלומר,136)שצמחו
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ואחד  מאתים והיינו העיקר, כנגד מאתים הם הגידולים
בהם. בטלים הכרם שהגידולים 137)שכלאי משמע

כתב  שם בנדרים הר"ן אבל מותרים. אחרֿכך שצמחו
כמוהו. הם הרי יוצאין, הם העיקר שמן כיון שהגידולים

מהל'138) ובפ"ד הט"ז, שני מעשר מהל' פ"י להלן ראה
הכ"א. ויובל שמיטה

ה'תשפ"א  תמוז כ"ה שני יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
כמה 1) ודין המקיימו. או בכרם תבואה או ירק הזורע יבאר

ליטע  ונמלך תבואה או ירק שדהו שהיה מי יקדש. גפנים
תחת  והזורע בארץ הגפן את המבריך איפכא. או גפנים בה

לאילן. מאילן זמורה המותח האפיפירות. מותר

.‡„Ú BÓi˜Ó‰ B‡ ,Ì¯Îa ‰‡e·z B‡ ˜¯È Ú¯Bf‰«≈«»»¿»¿∆∆«¿«¿«
ÌÈ˙‡Óa ÛÈÒB‰L2ÌÈÙb‰ ÔÓ Lc˜Ó ‰Ê È¯‰ - ∆ƒ¿»«ƒ¬≈∆¿«≈ƒ«¿»ƒ

‰n‡ ‰¯OÚ LL ÂÈ˙B·È·qL3˙Bl‚Ú .Áe¯ ÏÎÏ4‡ÏÂ ∆¿ƒ»≈∆¿≈«»¿»«¬À¿…
ÌÈLÏLe ÌÈzL BaÁ¯L ÏebÚ‰ Ïk ÔÈ‡B¯Â .˙BÚa¯Ó¿À»¿ƒ»»ƒ∆»¿¿«ƒ¿ƒ

˜¯È ‡ÏÓ Blk ‡e‰ el‡k ‰n‡5‰È‰zL ÔÙb ÏÎÂ , «»¿ƒÀ»≈»»¿»∆∆∆ƒ¿∆
ıeÁL ÏÎÂ ,˜¯i‰ ÌÚ ‰Lc˜˙ - ‰Ê ÏebÚ CB˙a¿ƒ∆ƒ¿«¿»ƒ«»»¿…∆

.˙BLc˜˙Ó ÔÈ‡ - ÏebÚÏ»ƒ≈»ƒ¿«¿

שנזרעו 2) התבואה, או הירק אבל מקודם, שהיה בכרם
בהשרשה. מיד נאסרו - באיסור פי 3)עכשיו על אף

שתי  אלא מקדש אינו לכרם סמוך תבואה או ירק שהזורע
בזורע  - הימנה שלפנים והשורה הסמוכה השורה שורות:
של  דין לו ונתנו החמירו, לה, סביב וגפנים הכרם בתוך

אמה. עשרה בשש שדינו הכרם י"ב 4)קרחת בפרק וראה
אותן  חושבים שבת שלעניין יח, הלכה שבת מהלכות
אמה, חומשי ושלושה אמה של הוספה שם ויש מרובעות,
חומשין  ושני אמה - ברבוע אמה ש"כל הכלל כפי

"שתהא 5)באלכסון". בירושלמי אלו דברים מקור
ירק". עגולה האמצעית

.·ÏebÚ‰ È˙ÙO ÔÈa ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»≈ƒ¿≈»ƒ
‰f‰6Úa¯‡ ÏÚ ¯˙BÈ BÏ ‰ˆeÁL ÌÈÙb‰ ˙B¯eL ÔÈ·e «∆≈«¿»ƒ∆»≈««¿«

˙BÓˆÓˆÓ ˙Bn‡ Úa¯‡ Ì‰ÈÈa ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;˙Bn‡«¬»ƒ»»≈≈∆«¿««¿À¿»
‰¯eMÏ ÚÈb‰ el‡k ÏebÚ‰ ˙‡ ÔÈ‡B¯ - ˙BÁt B‡»ƒ∆»ƒ¿ƒƒƒ««»

BÏ ‰ÎeÓq‰7;‰n‡ ÌÈÚa¯‡ ÏebÚ‰ ·Á¯ el‡Îe , «¿»¿ƒ…«»ƒ«¿»ƒ«»
ÌÈÚa¯‡ ÏL ‰Ê ÏebÚ CB˙a ÏtzL ÔÙb Ïk ,ÔÈ‡B¯Â¿ƒ»∆∆∆ƒ…¿ƒ∆∆«¿»ƒ

.˙Lc˜˙Ó ‡È‰ È¯‰ - ‰n‡«»¬≈ƒƒ¿«∆∆

על 6) ושתיים שלושים שמידתו הנ"ל, לעיגול חוץ כלומר,
ושתיים. שם 7)שלושים שנאמר ממה רבינו זאת למד

ארבעים  מקדש הרי מקיים או בכרם ירק "הנוטע במשנה:
ארבע  ארבע על נטועות שהיו בזמן אימתי, גפנים. וחמישה
אמות  חמש חמש על נטועות וכשהן חמש". חמש על או
שגם  הכריע זה ומתוך גפנים. ושבע שלושים אלא שם אין
אמות  ארבע אלא רחוקות אינן אם לעיגול, שחוץ הגפנים

נאסרות. הן בלבד,

.‚CBz Ìi˜Ó B‡ Ú¯BÊa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿≈«¿«≈

‰Ê È¯‰ - BÏ CeÓÒÂ Ì¯kÏ ıeÁ Ú¯Bf‰ Ï·‡ ;Ì¯k‰«∆∆¬»«≈««∆∆¿»¬≈∆
˙B¯eL ÈzL Lc˜Ó8C¯‡a Ú¯fÏ ˙BÎeÓq‰ ÌÈÙb ÏL ¿«≈¿≈∆¿»ƒ«¿«∆«¿…∆

ÔÓ Lc˜˙Óe ,Ú¯fÏ ıeÁ ˙Bn‡ Úa¯‡ ¯˙ÈÂ ,Ú¯f‰ Ïk»«∆«¿»≈«¿«««∆«ƒ¿«≈ƒ
.Ì¯k ÏL ‰¯eM‰ Ïk C¯‡a ˙Bn‡ Úa¯‡ ·Á¯ Ú¯f‰«∆«…««¿««¿…∆»«»∆∆∆
Ú¯f‰ ÔÓ Lc˜Ó BÈ‡ - ˙È„ÈÁÈ ÔÙb „ˆa Ú¯Ê Ì‡Â¿ƒ»«¿«∆∆¿ƒƒ≈¿«≈ƒ«∆«

.Áe¯ ÏÎÏ ÌÈÁÙË ‰ML ‡l‡∆»ƒ»¿»ƒ¿»«

הלל.8) בית כדעת

.„ÌÈÚ¯f‰ ˙‡ ˙Lc˜Ó dÈ‡ - ÁÙhÓ ˙BÁt ‰cÏÈ9. «¿»»ƒ∆«≈»¿«∆∆∆«¿»ƒ
˙Á‡Â ÌÈzL „‚k ÌÈzLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«ƒ¿∆∆¿«ƒ¿««

·Ê ‰‡ˆBÈ10‰Ê È¯‰ - Ôk Ì¯k‰ Ïk ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; ¿»»»¬»ƒ»»»«∆∆≈¬≈∆
Lc˜Ó11. ¿«≈

שאינם 9) זרעים מיני בשאר שהמדובר פירש, (שם) רש"י
גזרו  לא מטפח פחותים וכשהגפנים מדרבנן אלא אסורים
אסור  - התורה מן אסורים שהם ולוף בקנבוס אבל חכמים.
דעת  היא כן קורקוס, ר"י ולדעת מטפח, פחות בילדה גם
הזרעים". את מקדשת הגמרא:"אינה לשון שהעתיק רבינו
בין  חילק לא שרבינו שכיוון כתבו, והרדב"ז משנה והכסף
מן  אסורים שהם ולוף, קנבוס שאפילו נראה לזרעים, זרעים
מטפח. פחות ילדה ידי על מתקדשים אינם התורה,

עוד 10) אמר שם) (סוטה בגמרא [והנה קטן. ככרם שדינם
כל  בערלה חייבת מטפח פחותה "ילדה יעקב: בן אליעזר ר'
זנב" יוצאה ואחת שתיים כנגד שתיים מילי והני כו' שנותיה
"ילדה  יט: הלכה שני מעשר מהלכות י בפרק רבינו וכתב
כלאים  בהלכות שכאן ומכיון בערלה", חייבת מטפח פחותה
וכו'", שתיים כנגד בשתיים או אחת "בנטיעה רבינו כתב לא
על  אף ככרם, דינה אין מטפח פחותה שילדה מדבריו נראה
יחידית  גפן מדין אבל בכרם, אילנות שיעור בה שיש פי
זורע  כדין לפחות, טפחים שישה להרחיק ויש יוצאה, אינה

הגפן]. יד ככרם.11)על הוא נחשב שאז

.‰- Ì¯k ‰ÈeOÚ ‰BzÁz‰ :BÊ ·b ÏÚ BÊ ˙Bp‚ ÈzL¿≈«««««¿»¬»∆∆
‰¯OÚ ¯ÈÂ‡Ï ÚÈbÓ ‡e‰L „Ú ‰BÈÏÚ‰ ˙‡ Ú¯BÊ≈«∆»∆¿»«∆«ƒ««¬ƒ¬»»
CeÓÒ ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ¯ÈÂ‡L ;Ì¯kÏ ·B¯˜ ÌÈÁÙË¿»ƒ»«∆∆∆¬ƒ¬»»¿»ƒ»

Ú¯ÊÏ ¯eÒ‡ - ˙È„ÈÁÈ ÔÙ‚Ï B‡ Ì¯kÏ12.ÌÈÚ¯Ê Ba «∆∆¿∆∆¿ƒƒ»ƒ¿…«¿»ƒ
˙‡ Ú¯BÊ ‰Ê È¯‰ - Ì¯k ‰ÈeOÚ ‰BÈÏÚ‰ ‰˙È‰ Ì‡Â¿ƒ»¿»»∆¿»¬»∆∆¬≈∆≈«∆
ÌÈÁÙË ‰LÏMÓ ‰hÓÏ ÚÈbÓ ‡e‰L „Ú ‰BzÁz‰««¿»«∆«ƒ«¿«»ƒ¿»¿»ƒ

.ÌÈÙb‰ ¯wÚÓ≈ƒ««¿»ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

z` rxef ,mxk dieyr dpezgzd ,ef ab lr ef zepb izy"
."mxkl aexw migth dxyr xie`l ribn `edy cr dpeilrd

בדרושי  מבואר העניינים: פנימיות על־פי ההלכה ביאור
החקיקה, אותיות ובין הכתב אותיות בין שההבדל חסידות,
אחרי  וגם מהקלף, אחרת מציאות הן הכתב שאותיות
הן  החקיקה אותיות משא"כ להפרידם. אפשר שנכתבו
שאי־אפשר  באופן נחקקו, שעליהם הלוחות עם אחד דבר
שקיום  האדם: בעבודת וענינו כלל. ביניהם להפריד
שהוא  היינו חקיקה, של באופן אצלו להיות צריך התומ"צ
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האדם  של הגשמי שהתענוג עד אחד, דבר נעשים והתורה
הגוף  השמנת פועל שהתענוג ועד עצמה, מהתורה הוא
שהיה  מצ'רנוביל נחום רבי על ש"אומרים (כידוע מתענוג

אמן־יהא־שמיה־רבא"). מעניית בגופו שמן
דרגות  שתי על מורה בינתיים" והירק זו, ע"ג זו גנות "שתי
הרי  האדם, גדרי מצד העליון. וג"ע התחתון ג"ע בתענוג,
היינו  בעליונה, הוא וכו' והנחת השלימות שהוא ה"כרם"
רוח  קורת של אחת שעה "יפה חז"ל כמאמר לעתיד־לבוא,
נחת־רוח  באמת אבל הזה", העולם חיי מכל הבא בעולם
להיות  הקב"ה שנתאוה מכיון מ"התחתונה" היא האמיתית

דווקא. בתחתונים דירה לו
אצלו  שגם לאדם, בנוגע הפסק־דין הרמב"ם ומקדים
העבודה  שלימות כי כרם", עשויה "התחתונה להיות צריכה
שעה  "יפה שלכן הבורא, מתענוג הוא הנברא שתענוג היא
העולם  חיי מכל הזה בעולם טובים ומעשים בתשובה אחת
עשוי' העליונה היתה "ואם ממשיך אחר־כך ורק הבא",
שמקדים  העבודה, לשלימות הגיע לא אם היינו כרם",
ואח"כ  הזה" בעולם ומעש"ט בתשובה אחת שעה "יפה

בעוה"ב". רוח קורת של אחת שעה "יפה מוסיף
('b oniq mirxf xtq 'zekln oii' itÎlr)

נאסר.12) אינו אבל

.ÂCÏÓÂ ,‰‡e·z B‡ ˜¯È ‰Úe¯Ê e‰„O ‰˙È‰L ÈÓƒ∆»¿»»≈¿»»»¿»¿ƒ¿«
‰L¯ÁÓa ÌÈÚ¯f‰ ˙‡ CÙB‰ - ÌÈÙb da ÚhÏ13 ƒ«»¿»ƒ≈∆«¿»ƒ¿«¬≈»

‰˙È‰ .CÙ‰È Ck ¯Á‡Â ÚhÈ ‡ÏÂ ,ÚËB Ck ¯Á‡Â¿««»≈«¿…ƒ«¿««»«¬…»¿»
˙‡ L¯LÓ - ÌÈÚ¯Ê da Ú¯ÊÏ CÏÓÂ ,ÌÈÙ‚ ‰ÚeË¿»¿»ƒ¿ƒ¿«ƒ¿…«»¿»ƒ¿»≈∆
ı˜Ï ‰ˆ¯ Ì‡Â .ÌÈÚ¯f‰ ˙‡ Ú¯BÊ Ck ¯Á‡Â ÌÈÙb‰«¿»ƒ¿««»≈«∆«¿»ƒ¿ƒ»»»…
ÁÙhÓ ˙BÁt ‡l‡ Ô‰Ó ¯‡MÈ ‡lL „Ú ÌÈÙb‰ ˙‡∆«¿»ƒ«∆…ƒ»≈≈∆∆»»ƒ∆«

Ú¯ÊÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ı¯‡Ï CeÓÒ14¯ÊÁÈ Ck ¯Á‡Â »»»∆¬≈∆À»ƒ¿…«¿««»«¬…
.ÌÈÙb‰ ÔÓ ı¯‡a ¯‡Lp‰ ˙‡ L¯LÈÂƒ»≈∆«ƒ¿»»»∆ƒ«¿»ƒ

גם 13) צריך יג הלכה ב פרק למעלה רבינו שכתב מה לפי
ההיפוך. לפני פחותה 14)התלעה שילדה פי על [ואף

וראה  מקדש, זה הרי כן הכרם כל שאם רבינו כתב מטפח
היינו  מקדשת" "אינה שכתב שמה שם שכתבנו למעלה

- מקדשת היא יחידית גפן בתורת אבל כרם, כאן בתורת
רוצה  שאינו דעתו גילה מטפח, פחות עד שקצץ כיוון

מותר]. ולפיכך בכלאים,

.ÊCÈ¯·n‰15CB˙a dÎÈ¯·‰ elÙ‡ ,ı¯‡a ÔÙb‰ ˙‡ ««¿ƒ∆«∆∆»»∆¬ƒƒ¿ƒ»¿
ÏL ÔBÏÈÒ CB˙a B‡ ÔBÏÈÒk ˙OÚÂ ‰L·iL ˙ÚÏc‰«¿««∆»¿»¿«¬»¿ƒ¿ƒ∆

O¯Á16B‡ ÌÈÁÙË ‰LÏL dab ÏÚ ¯ÙÚ‰ ‰È‰ Ì‡ : ∆∆ƒ»»∆»»««»¿»¿»ƒ
ÏÚ ‰È‰ Ì‡Â ;dab ÏÚ Ú¯ÊÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¯˙BÈ≈¬≈∆À»ƒ¿…«««»¿ƒ»»«
Ú¯ÊÏ ¯zÓe ,dab ÏÚ Ú¯ÊÏ ¯eÒ‡ - ‰fÓ ˙BÁt dab«»»ƒ∆»ƒ¿…«««»À»ƒ¿…«

dcˆa17. ¿ƒ»

בארץ,15) טמונה הגפן כל כלומר: בארץ. שיטמיננה והוא
אלא  אסרו לא הרא"ש ולדעת למעלה. ערבוביא ואין
הרכבת  אבל הענף, על אילן שם היה שכבר במבריך,

הרכבת  שגם רבינו דעת אבל אסורה. אינה בשרשים שרשים
רבינו  שלדעת שכתבנו שם [וראה אסורה. בשרשים שרשים
חשש  יש ענפים במבריך שאפילו לרבותא, "המבריך" נקטו
אולם  יותר, רכים שהם בשרשים שכן וכל הרכבה, של
בשאר  אבל רכים, שענפיה בגפן, אלא אסרו לא במבריך

אסרו]. לא קשים שענפיהם של 16)אילנות בסילון אבל
עוברים. השרשים אין יט:17)מתכת בתרא בבבא ברייתא

השרשים  שאין ואילך", אילך הצדדין את זורע "אבל
ולא  התבואה, של השרשים לא לצדדים, מתפשטים

הגפן. של השרשים

.ÁÚÏÒa dÎÈ¯·‰18dab ÏÚ ¯ÙÚ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿ƒ»¿∆«««ƒ∆≈»»««»
‰na .‰ÈÏÚ Ú¯Ê ‡È·‰Ï ¯zÓ - ˙BÚaˆ‡ LÏL ‡l‡∆»»∆¿»À»¿»ƒ∆«»∆»«∆

‰‡¯ ÔÙb‰ ¯wÚ ÔÈ‡L ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c19Ì‡ Ï·‡ ; ¿»ƒ¬ƒ∆≈ƒ««∆∆ƒ¿∆¬»ƒ
‰‡¯20Áe¯ ÏÎÏ ÌÈÁÙË ‰ML ˜ÈÁ¯‰Ï CÈ¯ˆ - ƒ¿∆»ƒ¿«¿ƒƒ»¿»ƒ¿»«

‡lL ˙È„ÈÁÈ ÔÙb ÏkÓ ˜ÈÁ¯nL BÓk ,Ú¯ÊÈ Ck ¯Á‡Â¿««»ƒ¿«¿∆«¿ƒƒ»∆∆¿ƒƒ∆…
.¯‡a˙iL BÓk ,‰Î¯·‰À¿¿»¿∆ƒ¿»≈

הקרקע 18) היא כתב:"סלע שם ובפירושו שם. משנה
מפני  אסור, רך שבסלע שם בירושלמי הוא וכן הקשה".

ועוברים. מפעפעים כולה.19)שהשרשים הגפן שהוברכה
זמורה.20) רק שהוברכה

.ËLÈ Ì‡ :ÔÈ‡¯ Ì‰È¯wÚÂ ÌÈÙb LÏL CÈ¯·n‰««¿ƒ»¿»ƒ¿ƒ»≈∆ƒ¿ƒƒ≈
Ô‰ÈÈa21‰BÓL „Ú ˙Bn‡ Úa¯‡Ó22el‡ È¯‰ - ≈≈∆≈«¿«««¿∆¬≈≈

˙B„ÓBÚ‰ ÌÈÙb ¯‡LÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ23‡Ï el‡Îe , ƒ¿»¿ƒƒ¿»¿»ƒ»¿¿ƒ…
ÔÎÈ¯·‰24.˙BÙ¯ËˆÓ ÌÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ; ƒ¿ƒ»¿ƒ»≈»ƒ¿»¿

של 21) השנייה השורה לבין ביניהם וכן האלו, הגפנים בין
להחשיבם 22)הגפנים. הגפנים בין המרחק שיעור שזהו

מצטרפות 23)ככרם. "כי כתב: הראב"ד ככרם. להיחשב
להיות  מצטרפות הן יותר שם אין אפילו חכמים, שאמרו
הבריכה  וראש כגפן שהעיקר גפנים, כשש נידונות שהן כרם,
בתרא  בבבא הרשב"ם פירש וכן אחרת". "גפן ממנה, היוצא
הרי  לשתיים, שלוש בין מה יתיישב לא זה לפי אבל פג.
לכרם, שתיים גם יצטרפו בזנב, היוצאת אחת גפן ישנה אם

אחר. באופן רבינו פירש פי 24)ולכן על אף [כלומר,
לה  מודדין אין שבגפן "הארכובה שם: בכלאים שאמרו
אל  שנמשכה הארכובה מסוף כלומר, השני" העיקר מן אלא
לא  אבל לחומרא, אלא אינו זה - הגפן מעיקר ולא הארץ,
השורה  אל האלו הגפנים כאן מצטרפות ולפיכך לקולא,

שלהן]. ההברכות לגבי בטלות ואינן ידה שעל

.ÈLÏMÓ ˙BÁt eÈ‰25ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ -26‡l‡ , »»ƒ»≈ƒ¿»¿ƒ∆»
ÌÈÁÙË ‰ML Ô‰Ó ˜ÈÁ¯Ó27.Ú¯BÊÂ Áe¯ ÏÎÏ «¿ƒ≈∆ƒ»¿»ƒ¿»«¿≈«

הרי 25) גפנים", שלוש "המבריך ששנינו במשנה נראה כן
לא. - מכן בטלות 26)שפחות אלא הסמוכה, השורה [אל

שלהן,]. ההברכות יחידית.27)לגבי מגפן כההרחקה

.‡ÈÌÈ‚È¯O‰ ˙Áz Ú¯Bf‰ Ïk28ÔÓ ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈÏÚ‰Â »«≈««««»ƒƒ¿∆»ƒ«¿ƒƒ
˜BÁ¯ Ú¯f‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,Lc˜ ‰Ê È¯‰ - ÔÙb‰«∆∆¬≈∆ƒ≈¿««ƒ∆«∆«»

.˙Bn‡ ‰nk ÔÙb‰ ¯wÚÓ≈ƒ««∆∆«»«

הענפים.28)
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.·È‰Ï„‰29˙B¯ÈÙt‡ ˙ˆ˜Ó ÏÚ ÔÙb‰ ˙‡30‡Ï - ƒ¿»∆«∆∆«ƒ¿»«ƒ¿»…
ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,˙B¯ÈÙÈt‡‰ ¯˙BÓ ˙Áz Ú¯ÊÈƒ¿««««»«ƒ¿»¿««ƒ∆≈
ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,Ú¯Ê Ì‡Â .ÌÈ‚È¯O ‡ÏÂ ÔÈÏÚ ‡Ï Ô‰ÈÏÚ¬≈∆…»ƒ¿…»ƒƒ¿ƒ»«ƒ¿≈
Ì‡ ÔÎÂ .¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÔÙb‰ CÎÒ ˙Áz Ú¯f‰«∆«««¿««∆∆¬≈∆À»¿≈ƒ

‰Ï„‰31Èca ˙ˆ˜Ó ÏÚ ÔÙb‰32‰OBÚ BÈ‡L ÔÏÈ‡ ƒ¿»«∆∆«ƒ¿»«≈ƒ»∆≈∆
˙ˆ˜Ó ÏÚ ‰Ï„‰ Ì‡ Ï·‡ .LB¯a‰Â Ê¯‡‰ ÔB‚k ,˙B¯t≈¿»∆∆¿«¿¬»ƒƒ¿»«ƒ¿»
ÔÏÈ‡‰ Èca ˙Áz Ú¯ÊÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÏÎ‡Ó ÔÏÈ‡ƒ««¬»¬≈∆À»ƒ¿…««««≈»ƒ»
Ïh·Ó Ì„‡ ÔÈ‡L ;ÔÙb‰ È‚È¯O Ô‰ÈÏÚ eÎLÓ ‡lL∆…ƒ¿¿¬≈∆»ƒ≈«∆∆∆≈»»¿«≈
eÎLÓ Ì‡Â .ÔÙ‚Ï ˙B¯ÈÙÈt‡ ‰OBÚÂ ÏÎ‡Ó ÔÏÈ‡ƒ««¬»¿∆«ƒ¿»«∆∆¿ƒƒ¿¿
‰Ê È¯‰ - Ú¯f‰ ÏÚ eÎÎÒÂ Ú¯fL ¯Á‡ ÌÈ‚È¯O‰«»ƒƒ««∆»«¿»¿««∆«¬≈∆

.¯Á‡ ÌB˜ÓÏ Ì¯ÈÊÁÓ«¬ƒ»¿»«≈

מהם 30)הגביה.29) שעשה בהם, וכיוצא הקנים "ואותם
הנקראים  הם הגפן, נוף את עליהם והדלה שבכה או מטה

סרק".31)אפיפירות". אילן מקצת על המדלה "וכן
שריגים.32) נקראו ובגפן בדים. נקראו באילן ענפי.

.‚È¯˙BÓ ˙Áz B‡ ˙B¯ÈÙÈt‡‰ ¯˙BÓ ˙Áz Ú¯Bf‰«≈««««»«ƒ¿»«««
˙B¯t ‰OBÚ BÈ‡L ÔÏÈ‡33ÔÙb‰ È‚È¯O eÎLÓÂ , ƒ»∆≈∆≈¿ƒ¿¿»ƒ≈«∆∆

BÓi˜Ï ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÚ¯f‰ ÏÚ eÎÎÒÂ34B‡ ¿»¿««¿»ƒ¬≈∆»¿«¿
.Ú¯f‰ ¯˜BÚ ?‰OBÚ „ˆÈk ‡l‡ .ÌÈ‚È¯O‰ ¯ÈÊÁ‰Ï¿«¬ƒ«»ƒƒ∆»≈«∆≈«∆«

כאפיפירות.33) החדש 34)שדינו הלך "ואם שם: משנה
לעקור. קנסוהו - באיסור זרע שבתחילה שכיוון אסור"

.„ÈÒÈ¯Ú‰ ÔÓ ÔÈ‡ˆBi‰ ÌÈ˜35Ô˜ÒÙÏ Ô‰ÈÏÚ ÒÁÂ »ƒ«¿ƒƒ∆»ƒ¿»¬≈∆¿»¿»
˙B¯ÈÙÈt‡‰ ˙ÈÁLÈ ‡lL È„k36Ú¯ÊÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ -37 ¿≈∆…«¿ƒ»«ƒ¿»¬≈∆À»ƒ¿…«

ÌÁÈp‰ Ì‡Â .Ô‰ÈzÁz38ÌÈ‚È¯O‰ Ô‰ÈÏÚ eÎl‰iL È„k «¿≈∆¿ƒƒƒ»¿≈∆¿«¿¬≈∆«»ƒƒ
.Ô‰ÈzÁz Ú¯ÊÏ ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈÏÚ‰Â¿∆»ƒ«¿ƒ¬≈∆»ƒ¿…««¿≈∆

שלמעלה.35) אפיפירות לכרות 36)היא עליהם חמל
העריס. יתקלקל שלא בכלל 37)אותם חשובות שאינן

עליהם  לדלות מחשבתו הייתה כן אם אלא האפיפירות
הצומחים. כדי 38)הענפים "עשאן שם: במשנה הוא כן

אסור". החדש עליהן שיהלך

.ÂËÁ¯t39˙ÈÏc‰ ÔÓ B‡ ÒÈ¯Ú‰ ÔÓ ‡ˆBi‰40ÔÈ‡B¯ - ∆««≈ƒ∆»ƒƒ«»ƒƒ
¯eÒ‡Â ,ı¯‡‰ „Ú Ba ‰ÈeÏz ˙Ï˜LÓ el‡k B˙B‡¿ƒƒ¿…∆¿»«»»∆¿»
- ÔÏÈ‡Ï ÔÏÈ‡Ó ‰¯BÓÊ Á˙Bn‰ ÔÎÂ .ÂÈzÁz Ú¯ÊÏƒ¿…««¿»¿≈«≈«¿»≈ƒ»¿ƒ»

.‰ÈzÁz Ú¯ÊÏ ¯eÒ‡»ƒ¿…««¿∆»

הגפן".39) "הפרחה מלשון בלא 40)והוא הגפן הוא
עריס.

.ÊË„Á‡‰ L‡¯‰ ¯L˜Â ,‰¯BÓÊa ÈÓ‚ B‡ Ï·Á ¯L»̃«∆∆∆ƒƒ¿»¿»«»…»∆»
Ï·Á‰ ˙Áz Ú¯ÊÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÔÏÈ‡a41Á˙Ó Ì‡Â . ¿ƒ»¬≈∆À»ƒ¿…««««∆∆¿ƒ»«

È¯‰ - ÌÈÏÚ‰Â ÌÈ‚È¯O‰ ÂÈÏÚ eÎl‰iL È„k ‰Ê Ï·Á∆∆∆¿≈∆¿«¿»»«»ƒƒ¿∆»ƒ¬≈
.ÂÈzÁz Ú¯ÊÏ ¯eÒ‡Â ,˙B¯ÈÙÈt‡k ‡e‰¿«ƒ¿»¿»ƒ¿…««¿»

השריגים.41) את עליו להעלות מחשבתו שאין כיוון

ה'תשפ"א  תמוז כ"ו שלישי יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
יחידית.1) גפן בצד או הכרם בצד תבואה הזורע יבאר

באמצעו  החרב כרם זנב. יוצאת ואחת שתים כנגד שתים
מחיצה  ודין הכרם מחול דין סביביו. מכל שלם ונשאר
שנפרצה  קטנה חצר לירק. כרם בין להפסיק הראויה
בתוכו  זורעין אם שבכרם בית או שומרת לגדולה. במילואה

ירק.

.‡Ú¯ÊÏ ‡a‰2Úa¯‡ epnÓ ˜ÈÁ¯Ó - Ì¯k‰ „ˆa «»ƒ¿…«¿««∆∆«¿ƒƒ∆«¿«
˙Bn‡3ÌÈÙb‰ È¯wÚÓ4‡È‰ ˙È„ÈÁÈ ÔÙb Ì‡Â .Ú¯BÊÂ «≈ƒ»≈«¿»ƒ¿≈«¿ƒ∆∆¿ƒƒƒ

ÌÈÁÙË ‰ML ‰pnÓ ˜ÈÁ¯Ó -5‰¯eL ‰˙È‰ .Ú¯BÊÂ «¿ƒƒ∆»ƒ»¿»ƒ¿≈«»¿»»
˙Á‡6ÔÈ‡ - ‰‡Ó Ô‰ elÙ‡ ,BÊ „ˆa BÊ ÌÈÙb ÏL ««∆¿»ƒ¿«¬ƒ≈≈»≈

‰¯eM‰ ÔÓ ˜ÈÁ¯Óe ,˙È„ÈÁÈ ÔÙ‚k ‡l‡ ,Ì¯k ‰Ê∆∆∆∆»¿∆∆¿ƒƒ«¿ƒƒ«»
˙B¯eL ÈzL eÈ‰ .Ú¯BÊÂ ÌÈÁÙË ‰ML7el‡ È¯‰ - ƒ»¿»ƒ¿≈«»¿≈¬≈≈

Ck ¯Á‡Â „ˆ ÏkÓ ˙Bn‡ Úa¯‡ ˜ÈÁ¯‰Ï CÈ¯ˆÂ ,Ì¯k∆∆¿»ƒ¿«¿ƒ«¿««ƒ»«¿««»
.Ú¯ÊÈƒ¿«

ה.2) משנה ופ"ד א משנה פ"ו (פ"ו 3)כלאים במשנה
"ארבע  יח. בתרא בבבא ואמרו עבודתו". לו "נותנים שם):
החרישה  כדי כלומר, הכרם". עבודת כדי שאמרו, אמות
אליו. ובטל לכרם שייך הזה השטח שכל הכרם, סביב

ג.4) הלכה פ"ח להלן וראה שם, ובפ"ג 5)כלאים שם
ז. ה.6)משנה משנה פ"ד שם וראה 7)כביתֿהלל שם.

הסמוכה. בהלכה להלן

.·ÌÈÙb LÏL ?‰¯eL ÏÎa ‰È‰È ‰nÎÂ8.¯˙BÈ B‡ ¿«»ƒ¿∆¿»»»¿»ƒ≈
ÔÙ‚Â ÔÙb Ïk ÔÈa ‰È‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»≈»∆∆»∆∆

˙Bn‡ ‰BÓL „Ú ˙Bn‡ Úa¯‡Ó9ÔÈa ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; ≈«¿«««¿∆«¬»ƒ»»≈
ÌÈÙb‰ ÌB˜nÓ ıeÁ ˙Bn‡ ‰BÓL ˙B¯eM‰ ÈzL¿≈«¿∆«ƒ¿«¿»ƒ

ÔÓˆÚ10,„Á‡ Ì¯k ÔÈ‡Â BfÓ BÊ ˙BÏc·Ók el‡ È¯‰ - «¿»¬≈≈¿À¿»ƒ¿≈»∆∆∆»
Ì‡ ÔÎÂ .‰¯eL ÏkÓ ÌÈÁÙË ‰ML ‡l‡ ˜ÈÁ¯Ó BÈ‡Â¿≈«¿ƒ∆»ƒ»¿»ƒƒ»»¿≈ƒ

˙Á‡ ÔÙ‚k el‡ È¯‰ - Úa¯‡Ó ˙BÁt Ô‰ÈÈa ‰È‰11, »»≈≈∆»≈«¿«¬≈≈¿∆∆««
.Áe¯ ÏÎÏ ÌÈÁÙË ‰ML ˜ÈÁ¯Óe«¿ƒƒ»¿»ƒ¿»«

שלש 8) אוסר דביתֿהלל דעתיה "על ג. הלכה שם ירושלמי
שם. במשנה ביתֿהלל שאמרו שורות שתי והן שלש", כנגד
שאין  פז.) ויומא יד: (ביצה אחרים במקומות אמרו וכן
(להלן  שהצריכו ומה (כסףֿמשנה). משלשה פחות שורה
אלא  זה אין זנב, יוצאה ואחת שתים כנגד שתים ז) הלכה
ביותר  אבל שם), (להלן קטן כרם שהוא גפנים בחמש
יוםֿטוב' ('תוספות זנב יוצאת באחת צורך אין מחמש

שם). ב.9)בכלאים משנה ופ"ה ח משנה פ"ד שם
(כסףֿמשנה).10) ו הלכה פ"ד שם שאפילו 11)ירושלמי

"כרם  ואומרים שם) (פ"ה שמעון ר' על החולקים חכמים
כרם" זה] [הרי אמות מארבע פחות פחות על נטוע שהוא
אינן" כאילו האמצעיות את ש"רואין מפני אלא זה אין -
הלכה  להלן (ראה שורות בשלש אלא שייך לא וזה (שם),
כאילו  אחת שורה נראה אם שהרי לא, שורות בשתי אבל ג),
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('תוספות  כרם ואינה אחת שורה אלא תישאר לא אינה,
שם). יוםֿטוב'

.‚˙B¯eL LÏL eÈ‰12˙BÁt Ô‰ÈÈa LiL Èt ÏÚ Û‡ , »»««ƒ∆≈≈≈∆»
˙BiÚˆÓ‡‰ ˙‡ ÔÈ‡B¯Â ,Ì¯k el‡ È¯‰ - Úa¯‡Ó≈«¿«¬≈≈∆∆¿ƒ∆»∆¿»ƒ

ÌÈ‡ el‡k13ÔÎÂ .14˙B¯eL LÏL eÈ‰ Ì‡15Ïk ÔÈ·e ¿ƒ≈»¿≈ƒ»»≈»
Ú¯BÊ ‰Ê È¯‰ - ¯˙BÈ B‡ ˙Bn‡ ‰BÓL ‰¯eLÂ ‰¯eL»¿»¿∆«≈¬≈∆≈«

˙B¯eM‰ ÔÈa16. ≈«

הלכה 12) למעלה וראה שמעון, כר' ולא כחכמים שם,
(והמדובר 13)הקודמת. דמי. כעקור ליעקר העומד שכל

ראה  הקיצוניות, השורות שתי בין אמות שמונה שאין באופן
בשנותֿאליה  ועיין ב. הלכה ד).למעלה הלכה ולהלן שם, ו

שאם 14) שורות, בשתי ב בהלכה שכתב מה על מוסב זה
כרם. זה אין אמות, שמונה לשורה שורה בין שם 15)היה

כמותם  פסק שרב מפני שמעון ור' מאיר כר' ט, משנה פ"ד
תנאֿקמא  כדעת ולא ו), הלכה שם (ירושלמי למעשה הלכה
שהלכה  שם, המשנה בפירוש רבינו כתב וכן ח. משנה שם

שמעון). (ור' מאיר טפחים,16)כרבי ששה בהרחקת
ד. הלכה להלן כמבואר

.„‰lÁzÓ BÓ¯k ˙‡ ÚËBp‰ ,CÎÈÙÏ17ÔÈa ˜ÈÁ¯‰Â ¿ƒ»«≈«∆«¿ƒ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ≈
Ú¯Ê ‡È·‰Ï ¯zÓ - ˙Bn‡ ‰BÓL ‰¯eLÂ ‰¯eL Ïk»»¿»¿∆«À»¿»ƒ∆«

ÌÈÁÙË ‰ML ‰¯eL ÏkÓ ˜ÈÁ¯Óe ,BÎB˙a18.„·Ïa ¿«¿ƒƒ»»ƒ»¿»ƒƒ¿«
‰¯eMÓ ˜ÈÁ¯‰Ï CÈ¯ˆ - BÏ ‰ˆeÁ Ú¯Ê Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«»»ƒ¿«¿ƒƒ»

ÌÈÓ¯k‰ ¯‡Lk ˙Bn‡ Úa¯‡ ‰BˆÈÁ‰19ÔÈc ÔÈ‡Â . «ƒ»«¿««ƒ¿»«¿»ƒ¿≈ƒ
BÚˆÓ‡a ·¯ÁL Ì¯Îk Ì¯k‰ ‰Ê ÏL ˙B¯eM‰ ÔÈa20, ≈«∆∆«∆∆¿∆∆∆»«¿∆¿»

.ÔÈ˜Á¯Ó ÔÚË ‰lÁzÓ È¯‰L∆¬≈ƒ¿ƒ»¿»»¿À»ƒ

שם.17) יחידית.18)משנה רבינו 19)כגפן דברי מקור
גדול  "כרם ב: הלכה סוף פ"ז בירושלמי שאמרו ממה
הלכה  להלן (הובא מחול" לו אין שמונה, על שמונה שנטעו
לענין  כרם דין לו יש אבל לו, אין מחול שרק משמע - יג)
כתב  וכן שם, הפנים (מראה לו בחוצה להרחקה והיינו אחר,
אומרים  ויש נד). ס"ק רצו, סימן ליו"ד בביאורו הגר"א
רבי  "אמר ו הלכה פ"ד בירושלמי שאמרו ממה שמקורו
"החמירו  להיפך: וגרס לו", מחוצה יותר תוכו החמירו לעזר

(חזוןֿאיש). מתוכו" יותר לו ההרחקה 20)חוצה ששיעור
יא). הלכה (להלן אמה עשרה שש הוא

.‰BÊ ‰„Oa ‰˙È‰21‰„O·e ÌÈÙb ÏL ˙Á‡ ‰¯eL »¿»¿»∆»««∆¿»ƒƒ¿≈
Èt ÏÚ Û‡ ,dÏ ‰·B¯˜ dc‚k ˙Á‡ ‰¯eL B¯·Á¬≈»««¿∆¿»¿»»««ƒ

ÌÈa¯‰ C¯„ B‡ „ÈÁi‰ C¯c Ô‰ÈÈa ˜ÈÒÙnL22¯„‚ B‡ ∆«¿ƒ≈≈∆∆∆«»ƒ∆∆»«ƒ»≈
ÌÈÁÙË ‰¯OÚÓ CeÓ ‡e‰L23el‡ È¯‰ - ∆»≈¬»»¿»ƒ¬≈≈

˙BÙ¯ËˆÓ24Ô‰ÈÈa ‰È‰iL ‡e‰Â .Ì¯k Ô‰ÈzL ˙BÈ‰Ï ƒ¿»¿ƒ¿¿≈∆∆∆¿∆ƒ¿∆≈≈∆
‰BÓMÓ ˙BÁt25. »ƒ¿∆

ז.21) משנה פחות 22)שם שרחבו הרבים שביל כלומר,
בסוף  להלן רבינו כתב וכן (הראב"ד). אמות משמונה
כתב  ג הלכה עניים מתנות מהלכות פ"ג להלן אבל ההלכה.
וצ"ע. אמה, עשרה משש פחות הוא הרבים ששביל רבינו,

וראה 23) טפחים, עשרה גבוה אם אלא מפסיק הגדר שאין
טו. הלכה פ"ג לזרוע 24)למעלה אסור שיהיה "כדי

כמו  מהן אמות ארבע וירחיק כרם הכל ויהיה ביניהם,
של  בתוך ואחד שלו בתוך אחד שהוא ואףֿעלֿפי שביארנו,

המשנה). (פירוש למעלה.25)חבירו" ראה

.Â‰¯eLÂ ı¯‡a ˙Á‡ ‰¯eL ÚË26:‰‚¯„Óa ˙Á‡ »«»««»»∆¿»««¿«¿≈»
ÌÈ‡ - ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ı¯‡‰ ÔÓ ‰‚¯„n‰ ‰‰B·b Ì‡ƒ¿»««¿≈»ƒ»»∆¬»»¿»ƒ≈»

ÔÈÙ¯ËˆÓ27.ÔÈÙ¯ËˆÓ - ÔkÓ ˙BÁt ; ƒ¿»¿ƒ»ƒ≈ƒ¿»¿ƒ

חולק 26) עליו שאין ב, משנה פ"ו שם אליעזר כרבי
ה.27)(כסףֿמשנה). הלכה פ"ו למעלה ראה

.ÊÌÈÙb LÓÁ ÚËBp‰28˙Á‡Â ÌÈzL „‚k ÌÈzL «≈«»≈¿»ƒ¿«ƒ¿∆∆¿«ƒ¿««
·Ê ˙‡ˆBÈ29ÔË˜ Ì¯k ‡¯˜ ‰Ê È¯‰ -30CÈ¯ˆÂ ≈»»¬≈∆ƒ¿»∆∆»»¿»ƒ

˙Bn‡ Úa¯‡ Ô‰Ó ˜ÈÁ¯‰ÏÔÚË Ì‡ Ï·‡ .Áe¯ ÏÎÏ31 ¿«¿ƒ≈∆«¿««¿»«¬»ƒ¿»»
ÚˆÓ‡a ˙Á‡Â ÌÈzL „‚k ÌÈzL32‰¯eLa LÏL B‡ , ¿«ƒ¿∆∆¿«ƒ¿««»∆¿«»¿»

Ôc‚k ÌÈzLe BÊ33BÈ‡Â ,Ì¯k ÌÈ‡ - ‰iL ‰¯eLa ¿«ƒ¿∆¿»¿»¿ƒ»≈»∆∆¿≈
ÌÈÁÙË ‰ML ‡l‡ Ô‰Ó ˜ÈÁ¯Ó34.Áe¯ ÏÎÏ «¿ƒ≈∆∆»ƒ»¿»ƒ¿»«

ו.28) משנה פ"ד הכרמים 29)שם כל היו וכן זו: בצורה
ט. הלכה להלן וראה יוםֿטוב'). ('תוספות ישראל בארץ

יג.30) הלכה להלן שם.31)ראה כזה:32)במשנה
יחידית.34)כזה:33) מגפן כמו

.Á·¯ÁL Ì¯k35ÏÎÏ ÌÈÙb ¯OÚ ËwÏÏ Ba LÈ Ì‡ , ∆∆∆»«ƒ≈¿«≈∆∆¿»ƒ¿»
‰‡Ò ˙Èa36ÌÈzL „‚k ÌÈzL ˙BÚeË eÈ‰ÈÂ37˙Á‡Â ≈¿»¿ƒ¿¿¿«ƒ¿∆∆¿«ƒ¿««

LÏL „‚k LÏL ÔeÎÏ Ba LÈ B‡ ,·Ê ‰‡ˆBÈ38È¯‰ - ¿»»»≈¿«≈»¿∆∆»¬≈
Ïc Ì¯k ‡¯˜ ‰Ê39.BlÎa Ú¯ÊÏ ¯eÒ‡Â , ∆ƒ¿»∆∆«¿»ƒ¿…«¿À

א.35) משנה פ"ה דהיינו 36)שם תבואה, סאה זרע בית
אמה. חמשים על אמה ונטועות 37)חמשים במשנה:

זנב). יוצאת ואחת שתים כנגד שתים (כלומר, כהלכתן
למעלה 38) ראה גפנים, שלש שלש של שורות שתי היינו

(כסףֿמשנה). אֿב שם.39)הלכות משנה

.ËÚeË BÈ‡L Ì¯k40:·a¯ÚÓ ‡l‡ ˙B¯eL ˙B¯eL ∆∆∆≈»«∆»¿À¿»
LÏL „‚k ÌÈzL ÔeÎÏ Ba LÈ Ì‡41;Ì¯k ‰Ê È¯‰ - ƒ≈¿«≈¿«ƒ¿∆∆»¬≈∆∆∆

‰ML ˜ÈÁ¯‰Ï Bi„ ‡l‡ ,Ì¯k BÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â¿ƒ»≈∆∆∆»«¿«¿ƒƒ»
.Ú¯BÊÂ ÔÙ‚Â ÔÙb ÏkÓ ÌÈÁÙË¿»ƒƒ»∆∆»∆∆¿≈«

שתים 41)שם.40) כנגד לשתים שהכוונה כתב (הרדב"ז
מסתבר  יותר אבל זֿח, הלכות שלמעלה זנב, יוצאת ואחת
שאףֿעלֿ שלש". כנגד "שתים והיינו זה: לאופן הכוונה כי
ואחת  שתים כנגד בשתים אלא כרם אינו שחרב שכרם פי
החמירו  חרב שאינו במדולדל ח), הלכה (למעלה זנב יוצאת
שנפלו  אלא קורקוס, הר"ינ כוונת זוהי כי ויתכן, יותר.

בדבריו). סופר טעויות

.ÈÔÈeÎÓ ÌÈ¯wÚ‰ eÈ‰42‰Ê È¯‰ - ÔeÎÓ BÈ‡ ÛBp‰Â »»ƒ»ƒ¿À»ƒ¿«≈¿À»¬≈∆
eÈ‰ .Ì¯k BÈ‡ - ÔeÎÓ BÈ‡ ¯wÚ‰Â ÔeÎÓ ÛBp‰ ;Ì¯k∆∆«¿À»¿»ƒ»≈¿À»≈∆∆»

˙Bw„43È¯‰ - ˙BeÎÓ Ô‰ È¯‰Â e·Ú‰ ,˙BeÎÓ ÔÈ‡Â «¿≈»¿À»∆¡«¬≈≈¿À»¬≈
Ú„BÈ ‡e‰ „ˆÈk .Ì¯k ‰Ê44‡È·Ó - ˙BeÎÓ Ô‰ Ì‡ ∆∆∆≈«≈«ƒ≈¿À»≈ƒ

.BÊÏ BfÓ Á˙BÓe ‰cn‰ ËeÁ«ƒ»≈«ƒ»

שם.42) וירושלמי פ"ג כלאים תוספתא 43)בתוספתא
שם. ושם.44)וירושלמי שם
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.‡ÈBÚˆÓ‡a ·¯ÁL Ì¯k45ÏkÓ ÌÏL ¯‡LÂ ∆∆∆»«¿∆¿»¿ƒ¿«»≈ƒ»
˙Á¯wa LÈ Ì‡ :ÂÈ·È·Ò46‰¯OÚ LL BÚˆÓ‡aL ¿ƒ»ƒ≈«»««∆¿∆¿»≈∆¿≈

‰n‡47˙Bn‡ Úa¯‡ ÌÈÙb‰ È¯wÚÓ ˜ÈÁ¯Ó ‰Ê È¯‰ - «»¬≈∆«¿ƒ≈ƒ»≈«¿»ƒ«¿««
Áe¯ ÏÎÏ48LL da ÔÈ‡ Ì‡Â ;˙Á¯w‰ ÚˆÓ‡a Ú¯BÊÂ ¿»«¿≈«¿∆¿««»««¿ƒ≈»≈

Ì‡Â ;ÌLÏ Ú¯Ê ‡È·È ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ‰n‡ ‰¯OÚ∆¿≈«»¬≈∆…»ƒ∆«¿»¿ƒ
ÔÓ Áe¯ ÏÎÏ ˙Bn‡ Úa¯‡ ˜ÈÁ¯‰Â ÏÈ‡B‰ ,‡È·‰≈ƒƒ¿ƒ¿ƒ«¿««¿»«ƒ

Lc˜ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - Ì¯k ÏL ÌÈÙb‰49. «¿»ƒ∆∆∆¬≈∆…ƒ≈

א.45) משנה פ"ד נעקרו 46)כלאים אשר חלק מקום "שם
שם). המשנה (פירוש קרח" ממלת נגזר והוא אילנות, ממנו

הכרם 47) באמצע שבזורע א, הלכה פ"ו למעלה [ראה
שם  ישראל בתפארת (עיין כאן כמו אמה עשרה בשש שדינו
מרובעות]. ולא עגולות האמות את חשבו ה) משנה  פ"ה

המותר".48) את וזורע עבודתה, לה "נותנים במשנה:
אמות. ארבע היא הכרם ג:49)ועבודת משנה פ"ז שם

הכרם". חרבן מותר מקדשין ולא אוסרין "אלו

.·ÈÛBÒ ÔÈa ÌÈÙ‚ ‡Ïa Èet ¯‡LpL ÌB˜Ó ÔÎÂ¿≈»∆ƒ¿«»¿…¿»ƒ≈
Ì¯k‰ ÏBÁÓ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,BlL ¯„b‰ ÔÈ·e Ì¯k‰50: «∆∆≈«»≈∆¿«ƒ¿»¿«∆∆

‰n‡ ‰¯OÚ ÌÈzL Ba LÈ Ì‡51ÌÈÙb‰ ÔÓ ˜ÈÁ¯Ó - ƒ≈¿≈∆¿≈«»«¿ƒƒ«¿»ƒ
Ú¯BÊÂ ˙Bn‡ Úa¯‡.¯‡M‰ ˙‡ «¿««¿≈«∆«¿»

שם 50) שאין הכרם מן הפנוי מקום "והוא שם. פ"ד משנה
(פירוש  הדבר" עזיבת מחילה, מענין כו' והוא גפנים,

שתים 51)המשנה). של והחשבון שם. במשנה כביתֿהלל
נותנים  הכרם יד שעל אמות ארבע הוא: כך אמה, עשרה
שעל  אמות ארבע הכרם, לגבי בטלות והן הכרם, לעבודת
הגדר  לחיזוק הרגלים) (=דריכת לדוושא נדרשות הגדר יד
ואינן  ג) משנה שם הרא"ש בפירוש (ראה אליו ובטלות
הכרם  עבודת של אמות ארבע שאחרי לשטח מצטרפות
אמות  ארבע עוד נשארו ואם לכרם, יבטלו שלא בכדי
לגבי  בטלות אינן עצמו, בפני חשוב מקום שהוא באמצע
הכרם. לגבי בטלות הן אמות, מארבע פחות הן ואם הכרם,

צג.). (עירובין בהן לזרוע ואסור

.‚È˙BÁt Ba ‰È‰52‡È·È ‡Ï - ‰n‡ ‰¯OÚ ÌÈzMÓ »»»ƒ¿≈∆¿≈«»…»ƒ
˙Bn‡ Úa¯‡ ˜ÈÁ¯‰Â ÏÈ‡B‰ ,‡È·‰ Ì‡Â ;ÌLÏ Ú¯Ê∆«¿»¿ƒ≈ƒƒ¿ƒ¿ƒ«¿««

Lc˜ ‡Ï ‰Ê È¯‰ -53Ì¯Îa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¬≈∆…ƒ≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆
ÏB„b54ÔË˜a Ï·‡ ;55˜ÈÁ¯Ó ‡l‡ ,ÏBÁÓ BÏ ÔÈ‡ - »¬»¿»»≈»∆»«¿ƒ

Ì¯k ÔÎÂ .¯„b‰ „Ú Ú¯BÊÂ ÌÈÙb‰ ÛBqÓ ˙Bn‡ Úa¯‡«¿««ƒ«¿»ƒ¿≈«««»≈¿≈∆∆
˙Bn‡ ‰BÓL ‰¯eLÂ ‰¯eL Ïk ÔÈa ‰È‰L ÏB„b56B‡ »∆»»≈»»¿»¿∆«

.ÏBÁÓ BÏ ÔÈ‡ - ¯˙È»≈≈»

שם.52) ג.53)משנה משנה פ"ז כנגד 54)שם שלש
בכל  גפנים שלש של שורות שלש כלומר שלש, כנגד שלש

כסףֿמשנה). - א הלכה פ"ד שם (ירושלמי שתי 55)שורה
ועלֿאחתֿכמהֿ שם). (ירושלמי גפנים שלש של שורות
זנב  יוצאת ואחת שתים כנגד שתים הנטוע שכרם וכמה

ז. הלכה למעלה ראה קטן, כרם נקרא שם 56)שוודאי
לו  אין שמנה, על שמנה שנטען גדול "כרם ב: הלכה פ"ז

למעלה. וראה מחול",

.„È¯„b‰ ‰È‰57‰¯OÚÓ ˙BÁt Ì¯k‰ ˙‡ ÛÈwn‰ »»«»≈««ƒ∆«∆∆»≈¬»»

·Á¯ Ba ÔÈ‡Â ÌÈÁÙË ‰¯OÚ B‰·‚ ‰È‰L B‡ ,ÌÈÁÙË¿»ƒ∆»»»¿¬»»¿»ƒ¿≈…«
ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡58ÏBÁÓ BÏ ÔÈ‡ -59˜ÈÁ¯Ó ‡l‡ , «¿»»¿»ƒ≈»∆»«¿ƒ

.‰ˆÈÁn‰ „Ú Ú¯BÊÂ ˙Bn‡ Úa¯‡ ÌÈÙb‰ ÛBqÓƒ«¿»ƒ«¿««¿≈«««¿ƒ»
˙Bn‡ Úa¯‡ ‰ˆÈÁn‰ ÔÈ·e ÌÈÙb‰ ÔÈa ‰È‰ elÙ‡¬ƒ»»≈«¿»ƒ≈«¿ƒ»«¿««

.‰n‡‰ ÈˆÁ ˙‡ Ú¯BÊ - ‰ˆÁÓe∆¡»≈«∆¬ƒ»«»

טפחים 57) עשרה שהוא גדר? הוא "איזה ג: משנה פ"ד שם
לענין  שנויה והיא ארבעה", ורחב עשרה עמוק שהוא וחריץ
וראה  ס"ג, ס"ק רצו סימן ליו"ד הגר"א וביאור (רדב"ז מחול
לתוספתא  מציין והכסףֿמשנה שם). הרא"ש בפירוש
ורחבה  עשרה גבוהה לכרם מחיצה "העושה פ"ד) (תחילת

שבכרם". אמות ארבע ביטל שם.58)ארבעה, תוספתא
חריץ  על גם מוסב ארבעה שרחב לפרש יש שם, במשנה וגם

טו. הלכה פ"ג למעלה וראה גדר, על כזה 59)וגם שגדר
לחיזוק. רגלים) (=דריסת דוושא אמות לארבע זקוק אינו

.ÂËdB·‚ ‡e‰L ¯„b60ıÈ¯Á ÔÎÂ ,ÌÈÁÙË ‰¯OÚ »≈∆»«¬»»¿»ƒ¿≈»ƒ
‰Ê È¯‰ - ‰Úa¯‡ ·Á¯Â ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ˜ÓÚ ‡e‰L∆»…¬»»¿»ƒ¿»»«¿»»¬≈∆
.Ô‡kÓ Bcˆa ˙B˜¯ÈÂ Ô‡kÓ Bcˆa Ì¯k ÚhÏ ¯zÓÀ»ƒ«∆∆¿ƒƒ»ƒ»¿ƒƒ»

ÌÈ˜ ÏL ‰vÁÓ elÙ‡61B¯·ÁÏ ‰˜ ÔÈa ÔÈ‡ Ì‡ , ¬ƒ¿ƒ»∆»ƒƒ≈≈»∆«¬≈
ÌÈÁÙË ‰LÏL62˜¯i‰Â Ì¯k‰ ÔÈa ˙Ïc·Ó BÊ È¯‰ - ¿»¿»ƒ¬≈«¿∆∆≈«∆∆¿«»»

.¯„‚k¿»≈

לכלאי 60) והואֿהדין זרעים, כלאי לענין ח, משנה פ"ב שם
ד.61)הכרם. משנה פ"ד משלשה 62)שם פחות "שכל

זה  ודבר כמחובר, שהוא לומר רוצה דמי, כלבוד טפחים
שם). המשנה (פירוש מסיני" למשה הלכה

.ÊË¯OÚ „Ú ı¯ÙpL ˜¯ÈÂ Ì¯k ÔÈa ÏÈc·n‰ ¯„b»≈««¿ƒ≈∆∆¿»»∆ƒ¿««∆∆
Á˙Ùk ‰Ê È¯‰ - ˙Bn‡63¯˙BÈ ‰ˆe¯t ‰˙È‰ ;¯zÓe «¬≈∆¿∆«À»»¿»¿»≈

¯eÒ‡ ‰ˆ¯t‰ „‚k - ¯OÚÓ64ÔÓ ˜ÈÁ¯iL „Ú ≈∆∆¿∆∆«ƒ¿»»«∆«¿ƒƒ
˙Ba¯ ˙Bˆ¯t Ba eˆ¯Ù .¯eÚMk ÌÈÙb‰65‰È‰ Ì‡ : «¿»ƒ«ƒƒ¿¿¿»«ƒ»»

ıe¯tk „ÓBÚ‰66k ¯zÓ ‰Ê È¯‰ -;‰ˆ¯t ÌL ÔÈ‡ el‡ »≈«»¬≈∆À»¿ƒ≈»ƒ¿»
Ïk „‚k Ú¯ÊÈ ‡Ï - „ÓBÚ‰ ÏÚ ‰a¯Ó ıe¯t ‰È‰»»»¿À∆«»≈…ƒ¿«¿∆∆»

ÌÈˆe¯t‰ ˙BÓB˜n‰67.¯eÚMk ˜ÈÁ¯iL „Ú «¿«¿ƒ«∆«¿ƒ«ƒ

שם.63) אמות 65)שם.64)משנה מעשר פחותות שהן
שם). (ר"ש טפחים שלשה על פפא 66)ויתרות כרב

טו: רחב 67)בעירובין הוא אם מותר, העומד וכנגד
שם). כלאים במשנה (ר"ש טפחים ארבעה

.ÊÈÌ¯k‰ ˙vÁÓ68‰ˆ¯ÙpL69BÏ ÌÈ¯ÓB‡ -70 ¿ƒ««∆∆∆ƒ¿¿»¿ƒ
'¯„b'71‰ˆ¯ÙÂ d¯„b .72'¯„b' BÏ ÌÈ¯ÓB‡ -73. ¿…¿»»¿ƒ¿¿»¿ƒ¿…

Lc˜ ‰Ê È¯‰ - d¯„‚ ‡ÏÂ ‰pnÓ L‡È˙74. ƒ¿»≈ƒ∆»¿…¿»»¬≈∆ƒ≈

ובבא 68) ק. קמא בבבא והובאה פ"ג, כלאים תוספתא
ב. זרוע 69)בתרא ירק היה קיימת, המחיצה וכשהיתה

גדור",70)בצדה. לו "אומר שם: בתרא ובבא קמא בבבא
שלא  הכרם בבעל מתרה הירקות בעל שהניזק יחיד, בלשון
שההרחקה  המזיק, שהוא שלו הירקות את יאסור ולא יזיקו
את  העתיק שלא רבינו אבל שלו, הכרם עבודת בגלל היא
של  בכרם מדבר שאינו לפי באחריותו, וחייב הברייתא, סוף
- להלן) (ראה אחד של שניהם אלא אחד, של וירק אחד

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



קפג mi`lk zekld - mirxf xtq - fenz e"k iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

פ"ב  למעלה (ראה הדין בית כלומר: לו", "אומרים כתב
- בו התרו ולא לו אמרו לא שאם לו. אומרים טו) הלכה
פ"ה  למעלה וראה בכלאים, מרוצה אינו שוודאי קידש, לא
ועיין  כלל, נאסר אינו מהכלאים, מרוצה אינו שאם כא הלכה

דגרמי. דינא בקונטרס כלאים 71)רמב"ן יהיה שלא
שנית.72)בכרמו. עוד 73)פעם לו שמזכירים היינו

יודע אינו אולי אחרי 74)מזה.הפעם, מאתים הוסיף אם
אומר, ד"ה שם: קמא בבא בתוספות וראה ְִָהודעֹו.
של  בכרם מדובר שם בברייתא שם. בתרא בבא ובתוספות
דבר  אוסר "אדם סוברת שהיא לפי אחר, של ובירק אחד
אבל  באחריותו", "וחייב בה מסיים ולפיכך שלו", שאינו
פ"ה  (למעלה שלו" שאינו דבר מקדש אדם "אין פסק רבינו
השמיט  ולפיכך אחד, של וירק בכרם מדבר והוא ח) הלכה

(חזוןֿאיש). באחריותו" "וחייב שאמרו מה

.ÁÈ˙Èa75‰¯˜Ó BÈˆÁL76ÌÈÙ‚e ,‰¯˜Ó BÈ‡ BÈˆÁÂ «ƒ∆∆¿¿…∆¿∆¿≈¿…∆¿»ƒ
;¯Á‡‰ „va ˙B˜¯È Ú¯ÊÏ ¯zÓ - ‰Ê „ˆa ˙BÚeË¿¿«∆À»ƒ¿…«¿»««»«≈

‰¯˜z Èt È¯‰L77Ô‰ÈÈa ‰OÚÂ ,Ì˙ÒÂ „¯È el‡k ∆¬≈ƒƒ¿»¿ƒ»«¿»«¿«¬»≈≈∆
‰ˆÈÁÓk78BÈe¯˜ ˙‡ ‰ÂL‰ Ì‡Â .79¯eÒ‡ -80. ƒ¿ƒ»¿ƒƒ¿»∆≈»

צג.75) בעירובין בתקרה.76)ברייתא חור 77)מכוסה
הפתוח. לצד בתוספות 78)התקרה וראה כלאים. לענין

חציו. ד"ה שם).79)שם (רש"י הבית כל שקירה
(ואףֿעלֿפי 80) שם). (רש"י הרחיק אלאֿאםֿכן לזרוע,

שנאמר  משום הבית, בתוך שנטעו באילן נוהג אינו שמעשר
היוצא  זרעך תבואת כל את תעשר "עשר כב) יד, (דברים בו
סוף  פ"א ערלה (ירושלמי בית ולא שדה - שנה" שנה השדה
הגדל  בדבר נוהגת אם (שם) נסתפקו ובשביעית ב) הלכה
והכל  הארץ", "ושבתה ב) כה, (ויקרא שנאמר משום בבית,
לא  "שדך ד) (שם, שנאמר משום נוהגת, אינה או בכלל.
בית  למעט יש מ"כרמך" שגם הרי תזמור", לא וכרמך תזרע
(להלן  מדרבנן חייבים שבבית שבמעשרות כשם כי יתכן -
חייבים  - בכלאים כן כמו י), הלכה מעשרות מהלכות פ"א

מדרבנן.

.ËÈ¯ˆÁ81d‡BÏÓa ‰ˆ¯ÙpL ‰pË˜82eÈ‰Â ,‰ÏB„‚Ï »≈¿«»∆ƒ¿¿»ƒ¿»ƒ¿»¿»
‰pËwa Ú¯ÊÏ ¯eÒ‡ - ‰ÏB„ba ÌÈÙb‰83- Ú¯Ê Ì‡Â . «¿»ƒ«¿»»ƒ¿…««¿«»¿ƒ»«

ÔÈ¯eÒ‡ ÌÈÚ¯f‰84ÔÈ¯zÓ ÌÈÙb‰Â ,85ÌÈÙb‰ eÈ‰ . «¿»ƒ¬ƒ¿«¿»ƒÀ»ƒ»«¿»ƒ
Ú¯ÊÏ ¯zÓ - ‰pËwa86‰ÏB„ba LÈÂ ÏÈ‡B‰ .‰ÏB„ba «¿«»À»ƒ¿…««¿»ƒ¿≈«¿»

Ô‡kÓe Ô‡kÓ ÔÈqt87,‰pËw‰ ÔÓ ˙Ïc·Ók ‡È‰ È¯‰ - «ƒƒ»ƒ»¬≈ƒ¿À¿∆∆ƒ«¿«»
.‰ÏB„b‰ ÔÓ ˙Ïc·Ó ‰pËw‰ ÔÈ‡Â¿≈«¿«»À¿∆∆ƒ«¿»

שם.81) במשנה והרא"ש רש"י וכגירסת צג. עירובין
לצדדים.82) הכותל, מן כלום נשאר שלא לפי 83)לרחבה

ארבע  שהרחיק ואףֿעלֿפי הגדולה. לגבי בטלה שהקטנה
כפתחה  משמשת שהקטנה מפני אסור, הגפנים, מן אמות
שם). (רש"י הוא אחד כפתח וכולה גדולה, של

הקטנים,84) את אצלה מושכת הגפנים, שבה שהגדולה,
שם). (גמרא כלאים זה את 85)והרי מושכת הקטנה שאין

הגפנים  לאסור שבקטנה הזרעים בכח ואין אצלה, הגדולה
כמבואר 86)שבגדולה. הקטנה, מן מובדלת שהגדולה

ושוה 87)להלן. מבחוץ נראה הוא הגדולה ולגבי

שבת  מהלכות ובפ"ז ט: שם עיין כלחי. ונידון מבפנים,
כב. הלכה

.ÎÌ¯ka ¯·BÚ ‡e‰L ıÈ¯Á88‰¯OÚ ˜ÓÚ89·Á¯Â »ƒ∆≈«∆∆»…¬»»¿»»
LlÙÓ ‰È‰ Ì‡ :‰Úa¯‡90- BÙBÒ „ÚÂ Ì¯k‰ L‡¯Ó «¿»»ƒ»»¿À»≈…«∆∆¿«

ÌÈÓ¯k‰ ÈL ÔÈ·k ‰‡¯ ‰Ê È¯‰91Ú¯ÊÏ ¯zÓe ¬≈∆ƒ¿∆¿≈¿≈«¿»ƒÀ»ƒ¿…«
BÓk ,ÂÈÏÚ ÔÈÎkÒÓ ÌÈÙb‰ eÈ‰È ‡lL „·Ï·e ;BÎB˙a¿ƒ¿«∆…ƒ¿«¿»ƒ¿«¿ƒ»»¿

e¯‡aL92LlÙÓ ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â .93˙‚k ‡e‰ È¯‰ - ∆≈«¿¿ƒ…»»¿À»¬≈¿«
‰¯OÚ ‰wÓÚ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡L ,Ì¯k‰ ÚˆÓ‡aL∆¿∆¿««∆∆∆««ƒ∆ƒ¬À»¬»»

dÎB˙a Ú¯ÊÏ BÏ ¯eÒ‡ - ¯˙È B‡ ‰Úa¯‡ ‰·Á¯e94, ¿»»«¿»»»≈»ƒ¿…«¿»
˙Á¯wa ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡95‰n‡ ‰¯OÚ LL96. ∆»ƒ≈»»«»««≈∆¿≈«»

ג.88) משנה פ"ה עצמו.89)כלאים בפני רשות שהוא
לכרם.90) מחוץ אחרת.91)פתוח רשות - והחריץ
הלכה 92) להלן וראה יא. הלכה ופ"ו ח, הלכה פ"ה למעלה
משלש 93)כב. מקיפו שהכרם אחד, מצד סתום אלא

שם). (ר"ש להלן 94)רוחות וראה שם. במשנה כחכמים
שומרה. בדין מגפנים.95)שם הפנוי החריץ מקום כלומר,

מעיקרי 96) שמרחיק באמצעיתו, שחרב ככרם שהוא
יא. הלכה למעלה כמבואר וזורע, אמות ארבע הגפנים

.‡ÎÌ¯Îk ‡e‰ È¯‰ - ÌÈÓ¯k‰ ÈL ÔÈaL ÏÈ·L¿ƒ∆≈¿≈«¿»ƒ¬≈¿∆∆
BÚˆÓ‡Ó ·¯ÁL97‰n‡ ‰¯OÚ LL Ì‰ÈÈa LÈ Ì‡ : ∆»«≈∆¿»ƒ≈≈≈∆≈∆¿≈«»

Ú¯BÊÂ ˙Bn‡ Úa¯‡ ‰fÓe ˙Bn‡ Úa¯‡ ‰fÓ ˜ÈÁ¯Ó -«¿ƒƒ∆«¿««ƒ∆«¿««¿≈«
t ‰È‰ Ì‡Â ;¯˙Bn‰ ˙‡Ú¯Ê ‡È·È ‡Ï - Ô‡kÓ ˙BÁ ∆«»¿ƒ»»»ƒ»…»ƒ∆«

.ÌLÏ¿»

הוא 97) "איזה האומר: יהודה כר' ולא ב, משנה פ"ד שם
למעלה  ראה אמה, עשרה בשתים (=שמותר הכרם מחול
"כי  הסוברים כחכמים אלא הכרמים", שני בין יב) הלכה
מאמצעו  שחרב הכרם כדין דינו הכרמים, שני בין שיש מה

שם. המשנה פירוש - אמה)" עשרה שש (=שצריך

.·ÎÌ¯kaL ‰¯ÓBL98‰·Á¯e ‰¯OÚ ‰‰B·b Ì‡ , ≈»∆«∆∆ƒ¿»¬»»¿»»
˜¯È dL‡¯a Ú¯ÊÏ ¯zÓ - ‰Úa¯‡99‡lL „·Ï·e ; «¿»»À»ƒ¿…«¿…»»»ƒ¿«∆…

da ÔÈÚ‚B ÔÈ‚È¯O‰ eÈ‰È100˜¯È ‰‡¯È ‡lL È„k , ƒ¿«»ƒƒ¿ƒ»¿≈∆…≈»∆»»
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰ÏÚÓÏÓ Ì¯k‰ CB˙a¿«∆∆ƒ¿«¿»«∆¿»ƒ¬ƒ

˙Úa¯Óa101‰l‚Ú ‰¯ÓBM‰ ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ ;102- ƒ¿À««¬»ƒ»¿»«≈»¬À»
È„k ,ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ÏÏÁ dÎB˙a ‰È‰iL ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»∆ƒ¿∆¿»»»«¿»»¿»ƒ¿≈

¯ÙÚ ‰ÎÈ¯ˆe ,ı¯‡‰ ÔÓ ˙‚ÏÙÓ ‰È‰zL103dL‡¯ ÏÚ ∆ƒ¿∆À¿∆∆ƒ»»∆¿ƒ»»»«…»
.ÌÈÁÙË ‰LÏL ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»¿»¿»ƒ

הצופה 98) שם יעמוד גבוה, מקום והוא ג. משנה פ"ה שם
שם). המשנה (פירוש הכרם שלפנינו 99)לשמור במשנה

ואףֿעלֿ "בראשה". מינכן: ובכת"י בתוכה", "זורעים שם:
מפולש, ואינו ארבעה ורחב עשרה עמוק שהוא שבחריץ פי
הלכה  (למעלה אמה עשרה שש בו יש אם אלא התירו לא
שם). (רע"ב הקילו וניכרת, גבוהה שהיא בשומרה - כ)

מה 100) על שם, המשנה בפירוש כתב וכן בשומרה. כלומר
הוא  כותש "שער אסור": כותש שער היה "ואם שאמרו:
ונוגעים  ההוא המקום בראש מחוברים גפנים ענפי שיהיו
לקרקע  מחוברים גפנים ענפי שיהיו לומר רוצה וכותש, בו.
במשנה, הלשון שינוי על שהעיר שם ר"ש ועיין השומרה".
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ערסן  "אם אמרו: ז משנה בפ"ד כותש", "שער אמרו: שכאן
שבערסן  ביניהם, הבדל יש רבינו דברי ולפי למעלה",
אחת". עריס מהם ועשה זאת, עם זאת ענפי "אסף פירש:
בפאה  וראה בשומירה. נוגע אלא אינו כותש שער ואילו
וצ"ע. יט, הלכה עניים מתנות מהלכות ובפ"ג ג, משנה פ"ב

הרי 101) צד, מכל ארבעה ורחבה שהואיל שם. ירושלמי
ארבעה  חלל אין אם אף עצמו, בפני חשוב מקום הוא

בתוכה, שם).טפחים משה (פני בראשה לזרוע ומותר
רדב"ז.102) ועיין הצדדין. מן הרוחב נתמעט העגול, ובדבר
שלשה 103) עפר אף צריך אין במרובעת אבל בעגולה,

לזרוע  ומותר עצמה, בפני רשות שהיא ראשה, על טפחים
שם). (ירושלמי אופן בכל בה

.‚ÎÌ¯kaL ˙Èa‰104‰LÏMÓ ¯˙BÈ ‰È‰ Ì‡ :105 ««ƒ∆«∆∆ƒ»»≈ƒ¿»
‰Úa¯‡ „Ú ÌÈÁÙË ‰LÏL ÏÚ ÌÈÁÙË106ÔÈÚ¯BÊ - ¿»ƒ«¿»¿»ƒ««¿»»¿ƒ

- ‰LÏL ÏÚ ‰LÏMÓ ˙BÁt ‰È‰ Ì‡Â ;˜¯È BÎB˙a¿»»¿ƒ»»»ƒ¿»«¿»
.BÎB˙a ÔÈÚ¯BÊ ÔÈ‡Â Ìe˙Òk ‡e‰ È¯‰¬≈¿»¿≈¿ƒ¿

בתוכו".104) זורעים שבכרם "והבית ד. משנה פ"ה שם
אחר.105) באופן פירשו והר"ש שם. ירושלמי
ובדפוס 106) אברבנאל ובכ"י רוקח, מעשה שביד [בכ"י

בשו"ע  הוא וכן ארבעה". "עד המלים שתי חסרות רומי,
ס"ק  סוף הגר"א בביאור שם ועיין נג, סעיף רצו סימן יו"ד
כדלהלן: ולתקן להשלים צריך היה נוסחתנו ולפי עא.
שם: בירושלמי הוא וכן וכו'". וזורעין ארבעה עד משלים
כסתום, משלשה פחות מתניתין, היא ארבעה ועד "משלשה
וזהו  מיד". וזורע ארבעה משלים ארבעה ועד משלשה
החלל  אם כלומר משלים", ארבעה ועד "משלשה פירושו:
שאינו  טפחים, משלשה יותר הוא הקרקע, גבי ועל בבית
ומשלים  באדמה חוקק כלומר משלים, וכלבוד, כסתום
שיש  שכיון כב), הלכה למעלה (ראה טפחים לארבעה
עד  להשלים אפשר הקרקע, גבי על חלל טפחים שלשה
שם  אין אם אבל הקרקע, בתוך שיחפור עלֿידיֿזה ארבעה
כסתום  שהוא הקרקע, גבי על למעלה טפחים שלשה
הקרקע]. בתוך חפירה ידי על להשלים יכול אינו וכלבוד,

.„Î˙È„ÈÁÈ ÔÙb107Ú˜p‰ CB˙a ‰ÚeË ‰˙È‰L108B‡ ∆∆¿ƒƒ∆»¿»¿»¿«∆«
Áe¯ ÏÎÏ ÌÈÁÙË ‰ML ‰pnÓ ˜ÈÁ¯Ó - ıÈ¯Á‰ CB˙a¿∆»ƒ«¿ƒƒ∆»ƒ»¿»ƒ¿»«
Ì‡Â .¯BLÈÓa ‰OBÚL C¯„k ,ıÈ¯Á‰ Ïk ˙‡ Ú¯BÊÂ¿≈«∆»∆»ƒ¿∆∆∆∆«ƒ¿ƒ

‰¯OÚ ˜ÓÚ ‰È‰109O ·Á¯ ‰È‰Â‰ÏÚÓÏ ıÈ¯Á‰ ˙Ù »»»…¬»»¿»»»»¿«∆»ƒ¿«¿»
˜ÈÁ¯‰L Èt ÏÚ Û‡ BÎB˙a Ú¯ÊÏ ¯eÒ‡ - ‰Úa¯‡«¿»»»ƒ¿…«¿««ƒ∆ƒ¿ƒ

‰ML110. ƒ»

שם.107) וכבר 108)משנה המים. שם יתקבצו "חפירה
טפחים, ששה הגפן שעבודת רבות פעמים לך זכרתי
בחפירה  הגפן עם כלאים שתהיה שאףֿעלֿפי והודיענו
(פירוש  טפחים" ששה הזרעים בין כשיהיה מותר הוא אחת,

שם). המובאת 109)המשנה פ"ד התוספתא מן נלמד
ומשנה  עב, ס"ק שם הגר"א (ביאור הסמוכה בהלכה

שם). כדלהלן 110)ראשונה אמות, ארבע שירחיק עד
הסמוכה. בהלכה

.‰ÎdB·b ¯„b ˙ÙwÓ ‰˙È‰L ˙È„ÈÁÈ ÔÙb ÔÎÂ¿≈∆∆¿ƒƒ∆»¿»À∆∆»≈»«
‰¯OÚ111Û‡Â ‰ˆÈÁn‰ ÏÎa Ú¯ÊÈ ‡Ï - ‰Úa¯‡ ·Á¯Â ¬»»¿»»«¿»»…ƒ¿«¿»«¿ƒ»¿«

‡Ï - Ú¯ÊÂ ‰ML ˜ÈÁ¯‰ Ì‡Â .‰ML ˜ÈÁ¯‰L Èt ÏÚ«ƒ∆ƒ¿ƒƒ»¿ƒƒ¿ƒƒ»¿»«…
Lc˜112Úa¯‡ ?Ú¯ÊÈÂ ‰lÁzÎÏ ˜ÈÁ¯È ‰nÎÂ . ƒ≈¿«»«¿ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ¿««¿«
˙Bn‡113B‡ ıÈ¯Á‰ ¯‡L Ú¯ÊÈ Ck ¯Á‡Â ,Áe¯ ÏÎÏ «¿»«¿««»ƒ¿«¿»∆»ƒ

.¯„b Ûwn‰ ÌB˜n‰ ¯‡L¿»«»«À»»≈

(בכ"י 111) עמוקה לגפן מחיצה "העושה פ"ד: תוספתא
ביטל  ארבעה, ורחבה עשרה גבוהה) = "גבוה" עהרפורט,
בהלכה  שכתב למה רבינו למד ומכאן שבגפן. טפחים ששה

יג 112)הקודמת. הלכה למעלה הכרם במחול כמו
ג. משנה בפ"ז ראה עד). ס"ק שם בתוספתא 113)(הגר"א

ארבע  מרחיקין שיהו התקינו דינו, ובית גמליאל "רבן שם:
יוסי  ר' מדברי נלמד וכן לגדר". הגפנים מעיקר אמות
ארבע  שמרחיק בגת, הנטועה הגפן על שאמר (שם), במשנה
החריץ  שהיה באופן חכמים לדעת והואֿהדין וזורע, אמות

(כסףֿמשנה). ארבעה ורחב עשרה עמוק

ה'תשפ"א  תמוז כ"ז רביעי יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
גפן 1) מהם. מרחיקים וכמה עריס ופסקי עריס איזהו יבאר

כיצד  ונמשך, וחזר ונעקר מעט הארץ מן שלה העץ שעלה
הגפן. עליה סיכך ואח"כ וצמחה תבואה או ירק זרע מודדין.
בהמה  וכלאי מצומצמות, אם שוחקות אם כלאים מדות

כלאים. לעניין לארץ וחוצה סוריא ובגדים.

.‡ÌÈ‚È¯O‰ È¯‰Â ,Ô˙i¯·k eÏ„bL ÌÈÙb‰«¿»ƒ∆»¿ƒ¿ƒ»»«¬≈«»ƒƒ
ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰ - ı¯‡a ÔÈÎÏLÓ Ô‰lL ˙BÏBkL‡‰Â¿»∆¿∆»∆À¿»ƒ»»∆≈«ƒ¿»ƒ
‰‰B·‚ ‰Î·O BÓk B‡ ‰hÓ BÓk ‰OBÚ‰ Ï·‡ .Ì¯k∆∆¬»»∆¿ƒ»¿¿»»¿»
ÌÈ‚È¯O‰Â ˙BÏBkL‡‰ eÈ‰iL È„k ,ı¯‡‰ ÏÚÓ≈«»»∆¿≈∆ƒ¿»∆¿¿«»ƒƒ
ÏÚ ı¯‡‰ ÏÚÓ ÌÈÙb‰ ÛB dÈa‚‰Â ,‰ÈÏÚ ÔÈÎLÓƒ¿»ƒ»∆»¿ƒ¿ƒ««¿»ƒ≈«»»∆«
.ÒÈ¯Ú ‡¯˜ ‰Ê È¯‰ - B˙B‡ ‰Ï„‰Â ‰hn‰ d˙B‡»«ƒ»¿ƒ¿»¬≈∆ƒ¿»»ƒ
B‡ ‰hÓ Ô‰Ó ‰OÚL Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈw‰ Ì˙B‡Â¿»«»ƒ¿«≈»∆∆»»≈∆ƒ»
ÌÈ‡¯˜p‰ Ô‰ - ÔÙb‰ ÛB ˙‡ Ô‰ÈÏÚ ‰Ï„‰Â ‰Î·O¿»»¿ƒ¿»¬≈∆∆«∆∆≈«ƒ¿»ƒ

˙B¯ÈÙÈt‡2.ÒÈ¯Úa LÈ ÌÈ¯Á‡ ÌÈÈ„Â . «ƒ¿»¿ƒƒ¬≈ƒ≈∆»ƒ

הי"ב.2) פ"ו למעלה ראה

.·˙Á‡ ‰¯eL ÚËBp‰3¯˙È B‡ ÌÈÙb LÓÁ ÏL «≈«»««∆»≈¿»ƒ»≈
B‡ ,Ba ‡ˆBiÎÂ ‰¯OÚ dB·b Ï˙k Èab ÏÚ ÔÒ¯ÚÂ¿≈¿»««≈…∆»«¬»»¿«≈
È¯‰ - ‰Úa¯‡ ·Á¯Â ‰¯OÚ ˜ÓÚ ıÈ¯Á „ˆa ÔÚËpL∆¿»»¿«»ƒ»…¬»»¿»»«¿»»¬≈
Úa¯‡ ÒÈ¯Ú‰ ÔÓ ˜ÈÁ¯‰Ï CÈ¯ˆÂ .ÒÈ¯Ú ÔÈ‡¯˜ el‡≈ƒ¿»ƒ»ƒ¿»ƒ¿«¿ƒƒ∆»ƒ«¿«

˙Bn‡4.Ì¯k‰ ÔÓ ˜ÈÁ¯nL C¯„k ,Ú¯ÊÈ Ck ¯Á‡Â «¿««»ƒ¿«¿∆∆∆«¿ƒƒ«∆∆

מ"א.3) פ"ו גפנים 4)כלאים של אחת ששורה ואףֿעלֿפי
(למעלה  טפחים ששה אלא להרחיק צריך ואינו כרם , אינה
וצריך  ככרם, הן הרי עריס, עשויות כשהן ה"א), פ"ז

אמות. ארבע להרחיק

.‚¯„b‰ ¯wÚÓ ?ÔÈ„„BÓ ÔÎÈ‰Óe5.ÂÈÏÚ ÔÒ¯ÚL ≈≈»¿ƒ≈ƒ««»≈∆≈¿»»»
,‰n‡ Ï˙k‰ ÔÓ ÌÈÙb ÏL ‰¯eM‰ ˙‡ ˜ÈÁ¯‰ ?„ˆÈk≈«ƒ¿ƒ∆«»∆¿»ƒƒ«…∆«»
Ï˙k‰ ÔÓ „„BÓ - Ï˙kÏÂ ÌÈÙb‰ ÔÓ ÒÈ¯Ú‰ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆»ƒƒ«¿»ƒ¿«…∆≈ƒ«…∆

˙Bn‡ Úa¯‡6È¯wÚ ÔÈ·e Ú¯f‰ ÔÈa ‡ˆÓÂ ,Ú¯BÊÂ «¿««¿≈«¿ƒ¿»≈«∆«≈ƒ»≈
- ÌÈÙb‰ „vÓ Ú¯ÊÏ ‡a Ì‡Â .˙Bn‡ LÓÁ ÌÈÙb‰«¿»ƒ»≈«¿ƒ»ƒ¿…«ƒ««¿»ƒ
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˙Bn‡ Úa¯‡ ÌÈÙb‰ È¯wÚÓ ˜ÈÁ¯Ó7˜BÁ¯ ‡ˆÓpL , «¿ƒ≈ƒ»≈«¿»ƒ«¿««∆ƒ¿»»
.ÒÈ¯Ú ÏÎa ÔÈ„ BÊ C¯c ÏÚÂ .˙Bn‡ LÓÁ Ï˙k‰ ÔÓƒ«…∆»≈«¿«∆∆»ƒ¿»»ƒ

שם.5) במשנה, הכותל 6)כביתֿהלל מאחורי כלומר,
אמרו  מקום שבכל ואףֿעלֿפי הגפנים). מצד (שלא ולחוץ
למעלה  (ראה הוא מפסיק טפחים עשרה גבוה שהוא שגדר
על  ערוסים והגפנים הואיל בעריס כאן - טו) הלכה שם,
הוא  וכן הגפנים. כעיקרי להיות עצמו על הגדר חזר הגדר,

לבין ב'ירושלמי' הגפנים (בין אמות שתי שם "היו שם:
מודדים), = ) מושחים הגפנים מעיקר מאןֿדאמר הכותל)
הגדר  מעיקר מאןֿדאמר אמות, שתי אלא אסור אינו
(כסףֿמשנה), [אחרות]" אמות שתי עד אסור מושחים,
כדעת  רבינו כתב המשנה ובפירוש חולק, והראב"ד

בו. חזר וכאן הגפנים 7)הראב"ד, מעיקרי השטח שכל
להרחיק  וצריך ככרם, הוא הרי בכלל, והכותל הכותל, ועד

צדדיו. מכל אמות ארבע

.„¯„b‰ ˙‡ ‰Ba‰ „Á‡8ÚËpL B‡ ÚË Ck ¯Á‡Â ∆»«∆∆«»≈¿««»»«∆»«
.ÒÈ¯Ú ‰Ê È¯‰ - ÔÒ¯ÚÂ ÏÈ‡B‰ ,¯„b‰ ‰OÚ Ck ¯Á‡Â¿««»»»«»≈ƒ¿≈¿»¬≈∆»ƒ

¯„b‰ Ò¯‰9ÒÈ¯Ú Ô‡k ÔÈ‡ - ıÈ¯Á‰ ÌzÒ B‡10, ∆¡««»≈ƒ¿«∆»ƒ≈»»ƒ
.ÌÈ„ÈÁÈ ÌÈÙ‚k ‰¯eM‰ Ïk È¯‰ ‡l‡∆»¬≈»«»ƒ¿»ƒ¿ƒƒ

ה"ד.8) פ"ו לגמרי,9)ירושלמי נהרס דוקא ולאו שם.
כנהרס  הוא הרי רחבו, או גבהו נתמעט אם אפילו אלא

של 10)(רדב"ז). שורות שתי כשהיו [ומדובר מ"ו. פ"ו
שכנגדו, השני מצד שורות ושתי גדר, של זה מצד גפנים
גפנים  חמש היו ושורה שורה ובכל הגדר, מאחורי כלומר
אריח  גבי על ולבינה לבינה גבי על כאריח נטועות והיו
הוא  שהרי ככרם, אינן זה שבאופן ציור!!! מופיע כאן כזה:
לכרם. מחשיבו העריס ורק ה"ט), פ"ז (למעלה מעורבב כרם
ארבע  הוא: שלה, בשורה חברתה לגפן גפן בין המרחק
המרחק, ה"ב). למעלה לגפן, גפן בין הרחקה (כדין אמות
ותשע  אמות =שתי ) 2,9 השורות: שתי בין שוה, בקו
של  גפן בין האלכסוני המרחק כן ואם מאמה), עשיריות
4,06 - הפנימית שבשורה הגפן לבין הקיצונה השורה
החשבון  כפי מאמה), מאה חלקי וששה אמות (=ארבע
אמה  חומשי ושני אמה היא ברבוע אמה שכל הידוע
(למעלה  כרם אינן אמות, ארבע ביניהן אין שאם באלכסון,
הגפנים  בעריס). שהואֿהדין ופשוט כרם, בענין ב הלכה
(=ארבעים  49/120 של מקום תופסים הפנימית שבשורה
לבין  בינה ההרחקה באמה). ועשרים מאה חלקי ותשע,
0,2 עצמו הגדר באמה). עשרה חלקי =שש, ) 0,6 הגדר:
שיעור  שאין הט"ו פ"ג למעלה ראה באמה, עשיריות (=שתי
הפנימית  השורה לבין הגדר שבין ההפסק הגדר). של לעובי
49/120 הגפנים גוף הקודם). (כבצד 0,6 השני: שבצד
2,9 הקודם: כבצד כאן אף ההרחקה, הקודם). (כבצד
אחד  וחלק אמות =שמונה ) 8 1/60 בסךֿהכל: באמה.
מופיע  כאן גפנים בציור). למטה ראה באמה, מששים
שבשני  הפנימיות, שהשורות זמן כל כן, ואם ציור!!!
שאין  ואףֿעלֿפי אחד, לכרם מצטרף הכל קיימות, הצדדים,
וארבע  אמה = ) 1,4 של מרחק אלא האלו השורות בין
לחברתה, גפן בין בכרם, הרחקה ושיעור באמה), עשיריות
כאן  שיש כיון - ה"ב) (למעלה אמות מארבע פחות אינו

הפנימיות  השורות נעקרו אם אבל כרם. זה הרי באמצע, גדר
אחד  וחלק אמות שמונה של מרחק ויש הצדדים, שבשני
היה  ולא הגדר, היה ואלמלא מצטרפות. אינן - מששים
אמות  שמונה אלא ביניהן אין אם גם מצטרפות אינן - עריס
עוד  בשיעור הוסיפו העריס ומחמת שם), (למעלה בלבד

מששים]. אחד חלק

‰.ÌÈÙb LÓÁ Ba e¯izLÂ BÚˆÓ‡ ·¯ÁL ÒÈ¯Ú»ƒ∆»«∆¿»¿ƒ¿«¿»≈¿»ƒ
¯Á‡‰ ¯„b‰ „ˆa ÌÈÙb LÓÁÂ Ô‡kÓ ¯„b‰ „ˆa¿««»≈ƒ»¿»≈¿»ƒ¿««»≈»«≈

ÒÈ¯Ú È˜Òt ‡¯˜p‰ e‰Ê - Ôc‚kÓ11Ô‰ÈÈa LÈ Ì‡ . ƒ¿∆¿»∆«ƒ¿»ƒ¿≈»ƒƒ≈≈≈∆
‰n‡a ÌÈMMÓ „Á‡Â ˙Bn‡ ‰BÓL12‰Ê È¯‰ - ¿∆«¿∆»ƒƒƒ»«»¬≈∆

ÌÈÁÙË ‰ML ‰¯eL ÏkÓ ˜ÈÁ¯Ó13Ú¯BÊÂ14‡e‰Â ; «¿ƒƒ»»ƒ»¿»ƒ¿≈«¿
e¯‡aL BÓk ,˙B¯ÈÙÈt‡‰ ˙Áz Ú¯ÊÈ ‡lL15. ∆…ƒ¿«««»«ƒ¿»¿∆≈«¿

עריס.11) כל 12)קטעי "ועוד המשנה: בפירוש כתב  כן
מששים  חלק שהוא הנוסף זה שיעור בגמרא ביארו שהוא,
שלפנינו  ב'ירושלמי' אבל טפח". עשירית והוא באמה, חלק
מפורש  וכן טפח", - ועוד חכמים שאמרו מידות "כל
(טפחים) מששה אחד ועוד הוא "כמה פ"ד: בתוספתא

משנה'. ב'כסף וראה טפח), (והיינו "שדין 13)באמה"
כרם, שאינה לפי יחידית, גפן כדין גפנים, חמש של השורה
בלבד  שורות שתי כשיהיו וכן טפחים. ששה עבודתה אבל
ביניהם, לזרוע לו מותר - אמות שמונה וביניהם זו, כנגד זו
בשתי  נדון בעצמו הדין וזה רביעי, פרק בסוף שנתבאר כמו
ואז  ועוד, לשמונה צריך הוא אבל עריס, לכשיהיו שורות
שורה  מכל אמה שירחיק לאחר ביניהם לזרוע לו מותר יהיה

המשנה). (פירוש שביארנו" כמו לבין 14)בהם, בינן בין
שאףֿעלֿפי  ולחוץ. הגפנים לעיקרי בסמוך ובין הגדר
פ"ז  (למעלה ריוח אמה ששֿעשרה צריך הכרם שבקרחת
ועוד. אמות שמונה בריוח די העריס בפסקי - הי"א)

הי"ב.15) בפ"ו למעלה

.Â‡Ï ‰Ê È¯‰ - ÌeˆÓˆa ˙Bn‡ ‰BÓL Ô‰ÈÈa ‰È‰»»≈≈∆¿∆«¿ƒ¿¬≈∆…
ÌLÏ Ú¯ÊÈ16‰¯eL ÏkÓ ˜ÈÁ¯‰Â ÏÈ‡B‰ ,ÔÚ¯Ê Ì‡Â . ƒ¿«¿»¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿ƒƒ»»

Lc˜ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ÌÈÁÙË ‰ML17¯„b ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â .18 ƒ»¿»ƒ¬≈∆…ƒ≈¿ƒ≈»»≈
Ô‡k ÔÈ‡L ;Ú¯BÊÂ ÌÈÁÙË ‰ML ‰¯eL ÏkÓ ˜ÈÁ¯Ó -«¿ƒƒ»»ƒ»¿»ƒ¿≈«∆≈»
¯ÊÁ - ¯„b‰ ‰·e ¯ÊÁ .ÒÈ¯Ú È˜Òt ‡ÏÂ ÒÈ¯Ú ‡Ï…»ƒ¿…ƒ¿≈»ƒ»«»»«»≈»«

BÓB˜ÓÏ ÒÈ¯Ú19.ÔÓB˜ÓÏ ÒÈ¯Ú È˜Òt e¯ÊÁÂ , »ƒƒ¿¿»¿ƒ¿≈»ƒƒ¿»

שם.16) ולא 17)משנה, אוסרין "אלו : מ"ג פ"ז שם
עריס". פסקי מותר כו' "חרב 18)מקדשין שם: 'ירושלמי'

ה"ד. למעלה וראה עריס", פסקי ולא עריס כאן אין הגדר,
שם.19) 'ירושלמי'

.Ê‰pË˜ ‰pb20ÌÈÙb‰ ˙‡ Ò¯ÚÂ ,¯„b ˙ÙwÓ ‡È‰L ƒ»¿«»∆ƒÀ∆∆»≈¿≈≈∆«¿»ƒ
dÏ ·È·Ò21da LÈ Ì‡ :‰ÈÏ˙k Ïk ÏÚ ıeÁaÓ22‡ÏÓ »ƒ»ƒ««»¿»∆»ƒ≈»¿…

BlÒÂ ¯ˆBa23ÏÈ‡B‰ ,Ô‡kÓ BlÒÂ ¯ˆBa ‡ÏÓe Ô‡kÓ ≈¿«ƒ»¿…≈¿«ƒ»ƒ
¯„b ˙ÙwÓ ‡È‰Â24˙B˜¯È dÎB˙a ÔÈÚ¯BÊ -25Ì‡Â ; ¿ƒÀ∆∆»≈¿ƒ¿»¿»¿ƒ

dÎB˙a ÌÈÚ¯BÊ ÔÈ‡ - ‰f‰ ¯eÚMk [da] ÔÈ‡26ÈtÓ , ≈»«ƒ«∆≈¿ƒ¿»ƒ¿≈
BÎB˙a ˜¯ÈÂ „Á‡ ÒÈ¯Úk Ïk‰ ‰‡¯pL27. ∆ƒ¿∆«…¿»ƒ∆»¿»»¿

מ"ד.20) פ"ב נראה,21)עדיות רבינו לשון מסתימת
להלן. וראה גפנים. בחמש גם הגינה.22)שמדובר בתוך
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הענבים.23) בו שאוסף וסלו הענבים בוצר שיעמוד
('ירושלמי' לסלו ואמה לבוצר אמה אמות: שתי ושיעורם

ה"א). פ"ו תופש 24)כלאים שעריס אףֿעלֿפי כלומר,
דוקא  זהו - ה"ג) למעלה (כמבואר לגדר חוץ אמות ארבע
גדר  מוקפת כשהגינה אבל בלבד, אחד גדר אלא כשאין

להלן. וראה ככרם, דינו אין - המשנה 25)מסביב בפירוש
אףֿעלֿפי  הגדר, מן טפחים ששה שמרחיק רבינו, כתב שם

יחידית. גפן דין לו יש כרם, דין לו אם 26)שאין ואפילו
כדין. כאילו 27)הרחיק הכרם עם הזרע נראה שלקטנותם

המשנה). (פירוש מחוברים הם

.ÁÒÈ¯Ú‰Â ‰‰B·‚ ‰‚¯„Óa ÌÈÚe¯Ê eÈ‰L ÌÈÙb¿»ƒ∆»¿ƒ¿«¿≈»¿»¿∆»ƒ
‡ˆBÈ Ô‰lL28‰„O‰ ÏÚ CkÒÓe29ı¯‡a „ÓBÚ Ì‡ : ∆»∆≈¿«≈««»∆ƒ≈»»∆

ÒÈ¯Ú‰ ˙ÁzL ÌB˜n‰ Ïk ÔÈ‡B¯ - Blk ˙‡ ¯ˆB·e≈∆Àƒ»«»∆««∆»ƒ
˙Bn‡ Úa¯‡ ¯ÒB‡Â ,ÌÈÙb‰ È¯wÚ ÌB˜Ó ‡e‰ el‡k¿ƒ¿ƒ¿≈«¿»ƒ¿≈«¿««

ÒÈ¯Ú‰ ˙ÙOÓ Áe¯ ÏÎÏ ‰„Oa30ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡Â ; «»∆¿»«ƒ¿«∆»ƒ¿ƒ≈»
iL „Ú ¯ˆ·Ï¯eÒ‡ ÔÈ‡ - ÌlÒa B‡ ‰‚¯„na ‰ÏÚ ƒ¿…«∆«¬∆««¿≈»¿À»≈»

„·Ïa ÒÈ¯Ú‰ ˙Áz ‡l‡ Ú¯ÊÏ31. ƒ¿…«∆»««∆»ƒƒ¿«

מ"ב.28) פ"ו נטועות,29)שם גפנים חמש כשהיו מדובר
היו  שאלמלא טפחים, עשרה גבוה כותל גבי על ערוסות והן
וצריך  עריס דין לזה היה גבוה, מקום גבי על נטועות
למעלה  כמבואר ולחוץ, הכותל מן אמות ארבע להרחיק
מקום  גבי על נטועות שהגפנים מכיון אבל בֿג), (הלכות

כדלהלן. הדין, נשתנה הכותל 30)גבוה, מן כלומר,
כנ"ל. עליו, אסור 31)שהעריס יחידית בגפן גם שהרי

המשנה  ובפירוש הי"א), פ"ו (למעלה השריגין תחת לזרוע
אחר. באופן פירש

.ËÌÈÏ˙k ÈL32ÌÈÚeË ÌÈÙb‰Â ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÎeÓq‰ ¿≈¿»ƒ«¿ƒ∆»∆¿«¿»ƒ¿ƒ
CBzÓ ÌÈÏ˙k‰ ÌÚ ‡ˆBÈ ÒÈ¯Ú‰Â ,Ì‰ÈÈa ˙BiÂfa«»ƒ≈≈∆¿∆»ƒ≈ƒ«¿»ƒƒ
Ú¯BÊÂ ¯eÚMk ÌÈÙb‰ È¯wÚÓ ˜ÈÁ¯Ó - ‰ÏÎÂ Ô¯w‰«∆∆¿»∆«¿ƒ≈ƒ»≈«¿»ƒ«ƒ¿≈«
Ú¯f‰L Èt ÏÚ Û‡Â .ÒÈ¯Ú ÂÈÏÚ ÔÈ‡L ‰Ïk‰ ÌB˜na«»«»∆∆≈»»»ƒ¿««ƒ∆«∆«

‰ ÈL ÔÈa ÔeÎÓÏÈ‡B‰ ,ÒÈ¯Ú‰ Ô‰ÈÈaL ÌÈÏ˙k ¿À»≈¿≈«¿»ƒ∆≈≈∆∆»ƒƒ
.ÌÈÏ˙k‰ ÔÈa Ú¯BÊ ‰Ê È¯‰ - ¯eÚMk ˜ÈÁ¯‰Â¿ƒ¿ƒ«ƒ¬≈∆≈«≈«¿»ƒ

זה 32) שם, המשנה בפירוש שכתב וכמו מ"ז, פ"ו שם
שם, המשנה בפירוש שכתב וכמו העריס, "כשיתחיל לשונו:
וילך  קירות שתי בין מקרן העריס "כשיתחיל לשונו: זה
על  משולש, הוא כאילו כו' דמות ישוב עד ומתמעט הלוך
עבודתו  שירחיק אמר ציור!!! מופיע כאן הזאת: הצורה
שבמקום  אףֿעלֿפי [כלומר: וכו'" הקירות בין ויזרע
א. טעמים: שני מחמת הקירות, לבין כרם דין יש הגפנים
ה"ז). פ"ז (למעלה זנב יוצאת ואחת שתים כנגד שתים שהן
שכל  אומרים אנו אין זאת ובכל עריס, דין כאן שיש ב.
הוא  הגפנים) מן שרחוק זה אפילו = ) הקירות שבין השטח
) האחרונה הגפן מן אמות ארבע מרחיק אלא כרם, בכלל

שם]. וזורע זנב) =שיצאה

.È‰ÏÚL ÔÙb33Ck ¯Á‡Â ËÚÓ ı¯‡‰ ÔÓ dlL ıÚ‰ ∆∆∆»»»≈∆»ƒ»»∆¿«¿««»
‰aÎ¯‡ BÓk ‰ÏÚÂ ¯ÊÁÂ ı¯‡‰ ÏÚ CLÓÂ Ì˜Ú34, ∆¡«¿ƒ¿««»»∆¿»«¿»»¿«¿À»

ÔÙb‰ ÔÈa ÔÈ„„BnLk35B‡ ÌÈÁÙË ‰ML Ú¯f‰ ÔÈ·e ¿∆¿ƒ≈«∆∆≈«∆«ƒ»¿»ƒ

˙Bn‡ Úa¯‡36‰aÎ¯‡‰ ÛBqÓ ‡l‡ ÔÈ„„BÓ ÔÈ‡ -37, «¿««≈¿ƒ∆»ƒ»«¿À»
.ÔBL‡¯‰ ÔÙb‰ ¯wÚÓ ‡Ï…≈ƒ««∆∆»ƒ

שבגפן".33) "הארכובה מ"א: פ"ז אחד 34)שם היא
הרגל. יחידית.35)מפרקי גפנים 36)גפן חמש  כשהיו

כרם. דין להן "וזה 37)שיש כתב: שם, המשנה בפירוש
ויראה  נראה היה אם אבל נראה, ראשון עיקר יהיה לא אם
מעיקר  למדוד יש שנתעקל, הזאת הגפן עיקר שהוא
ועי' רבינו. השמיטו וכאן ב'ירושלמי', הוא וכן הראשון".

רדב"ז.

.‡Èe¯‡a ¯·k38Ú¯f‰ ÔÈa ˜ÈÁ¯nL Èt ÏÚ Û‡L , ¿»≈«¿∆««ƒ∆«¿ƒ≈«∆«
ÏÚ ÔÙb‰ CkÒz ‡lL ¯‰f‰Ï CÈ¯ˆ ,¯eÚMk ÔÙb‰ ÔÈ·e≈«∆∆«ƒ»ƒ¿ƒ»≈∆…¿«≈«∆∆«
‰‡e·z B‡ ˜¯È Ú¯Ê .ÔÙb‰ ÏÚ ˜¯i‰ CkÒÈ B‡ ˜¯i‰«»»¿«≈«»»««∆∆»«»»¿»
ÔÈMw‰ - ÔÙb‰ ˙‡ ‰ÈÏÚ CkÒ Ck ¯Á‡Â ,‰ÁÓˆÂ¿»¿»¿««»ƒ≈»∆»∆«∆∆««ƒ

ÔÈ¯zÓ39ÔÙb‰ ÈL¯L eÈ‰ .˜ÏcÈ Ô‚c‰Â ,40CB˙Ï ÔÈ‡ˆBÈ À»ƒ¿«»»ƒ»≈»»¿≈«∆∆¿ƒ¿
eÈ‰ .¯˜ÚÈ - ‰‡e·z‰Â Ì¯k‰ ÔÈaL ˙Bn‡ Úa¯‡‰»«¿««∆≈«∆∆¿«¿»≈»≈»
.¯zÓ - ˙Bn‡ Úa¯‡‰ CB˙Ï ÔÈ‡ˆBÈ ‰‡e·z‰ ÈL¯L»¿≈«¿»¿ƒ¿»«¿««À»

הי"א.38) פ"ו ה"ו):39)למעלה פ"ה (שם 'ירושלמי'
אסור". והדגן מותרים הקשים גבן, על וסיכך בהיתר, "זרע
ד"ה  (כה. פסחים ב'תוספות' וראה ה"ז. פ"ה למעלה וראה
שהיו  עצים שאותם לקשים: קשים בין לחלק שכתבו עיקרן)
אבל  [מותרים], מאתים שהוסיף וקודם כלאים זריעת קודם
מאתים. שהוסיף מאחר אסורין, - אחרֿכך שגדלים אותם

ארבע 40) בתוך יוצאין שרשין "היו (פ"ד): בתוספתא
יוצאין  ירק). =מין ) פיאה שרשי שיעקור מודים הכל אמות,
טפחים  משלשה למטה אפילו שבכרם, אמות ארבע בתוך
טפחים  משלשה למעלה "אפילו גרס שרבינו [ונראה מותר"
פה, ס"ק רצו סי' יו"ד הגר"א בביאור וראה מותר",
הגפן  "ששרשי הרדב"ז: והסביר שם]. כפשוטה' ו'תוספתא

כתבואה". אינם התבואה שרשי אבל כגפן, הם

.·È- ÌÈ‡ÏÎa ÔÈ¯eÓ‡‰ ÔÈ¯eÚM‰Â ˙B˜Á¯‰‰ Ïk»««¿»¿«ƒƒ»¬ƒ¿ƒ¿«ƒ
ÌÈÁÙË ‰ML ˙a ‰n‡a41˙B˜ÁBO42ÌˆÓˆÈ ‡ÏÂ .43 ¿«»«ƒ»¿»ƒ¬¿…¿«¿≈

¯ÈÓÁ‰Ï ‡l‡ ÌÈÓˆÓˆÓ ÔÈ‡L ,ÌÈ‡Ïk‰ ˙BcÓa44. ¿ƒ«ƒ¿«ƒ∆≈¿«¿¿ƒ∆»¿«¿ƒ

רבא.41) של מימרא - ב ב, כלומר:42)עירובין
שפתיו  שפוסק השוחק כדרך מרווחות סדוקות האצבעות
רא. והערה הל"ו שבת מהל' בפי"ז וראה סחק). ערך ('ערוך'

מצומצמים.43) הטפחים שאם 44)למדוד שם. עירובין,
עצובות, אמות ארבע וביניהן בכרם שורות שתי היו
פ"ז  למעלה ראה כרם, זה הרי שוחקות, שאינן אףֿעלֿפי

שם. שבת ובהל' ה"ב,

.‚ÈÌÈÙb‰ ÔÈa ÔÈ˜ÈÁ¯nL el‡‰ ÔÈ¯eÚM‰ Ïk»«ƒƒ»≈∆«¿ƒƒ≈«¿»ƒ
Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‡l‡ ÔÈ‡ - ˜¯i‰ B‡ ‰‡e·z‰Â45B‡ ¿«¿»«»»≈»∆»¿∆∆ƒ¿»≈

‡È¯eÒa46Ú¯ÊÏ ¯zÓ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁa Ï·‡ ;47„ˆa ¿¿»¬»¿»»»∆À»ƒ¿…«¿«
b‰ÌÈÙ48‰ˆeÁa e¯Ò‡ ‡ÏÂ .‰lÁzÎÏ Ì¯k‰ CB˙a «¿»ƒ¿«∆∆¿«¿ƒ»¿…»¿¿»

ÌÚ ‰‡e·z B‡ ˜¯È ÈÈÓ ÈL Ú¯ÊÏ ‡l‡ ı¯‡Ï»»∆∆»ƒ¿…«¿≈ƒ≈»»¿»ƒ
„È ˙ÏtÓa Ôˆ¯Á‰49¯Ó‡ Ì‡Â .50È¯Î ˜BÈ˙Ï51Ú¯ÊÏ ««¿»¿«…∆»¿ƒ»«¿ƒ»¿ƒƒ¿…«

BÏ52È¯ÎÏ ¯Ó‡È ‡Ï Ï·‡ .¯zÓ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁa¿»»»∆À»¬»……«¿»¿ƒ
Ï‡¯OÈa ÛlÁ˙È ‡lL ,ÏB„‚53. »∆…ƒ¿«≈¿ƒ¿»≈
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ãycew zegiyn zecewpã

opi` ,d`eazde miptbd oia miwigxny el`d oixeriyd lk"
."'ek rexfl xzen ux`l dvega la` 'ek l`xyi ux`a `l`

סחור  נזירא "אמרי בנזיר ההרחקה גודל ידועה עיון: וצריך
תקלה, לידי יבוא שלא כדי תקרב" לא לכרמא סחור,
גם  ועפ"ז רבים. בעניינים זהירות סייגי תיקנו ועל־דרך־זה
איסור  הוא ואיסורו ממאתיים, אחד הוסיף לא כאשר
לידי  להביא העלולה פעולה כל לעשות אין בלבד, אכילה
הכרם  בתוך הגפנים בצד לזרוע מותר היאך וא"כ תקלה,

לכתחילה.
('c oniq mirxf xtq 'zekln oii' itÎlr)

מן 45) איסורו אם ה"ז, פ"ה למעלה וראה א. לט, קידושין
מדרבנן. רק או לענין 46)התורה שעשאוה כשם מדרבנן,

ה"ד  תרומות מהל' פ"א (להלן ושביעית ומעשרות תרומות
ה"א). ביכורים מהל' (פ"ב ביכורים ולענין והט"ו)

זה 47) באופן לוקה אינו בארץ וגם הואיל שם. קידושין,
שם). פ"ה מפני 48)(למעלה אסור, - הגפנים גבי על אבל

והרכבה  הגפנים, שרשי תוך אל נכנסים הזרעים ששרשי
ה"ה  בפ"א למעלה כמפורש לארץ, בחוצה אף אסורה
רבינו  שדעת הי"א, פ"ב למעלה [ראה (כסףֿמשנה).

אסורה]. - בשרשים שרשים שבארץ 49)שהרכבת שכיון
אף  בזה גזרו ה"ב), פ"א (למעלה מלקות חייב הוא ישראל

לארץ. א.50)בחוצה קלט, לתינוק 51)שבת אבל
להאכיל  אסור דרבנן איסור שאף שם), (שבת אסור - ישראל
הכ"ז). אסורות מאכלות מהל' (פי"ז קטן לישראל

וחרצן 52) ושעורה חיטה ה"ג), פ"א למעלה (ראה לישראל
(כסףֿמשנה). יד שם.53)במפולת שבת,

.„ÈÌ¯k‰ „ˆa ˜¯i‰ Ú¯ÊÏ ¯znL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆À»ƒ¿…««»»¿««∆∆
¯eÒ‡ ÌL Úe¯f‰ ˜¯i‰ B˙B‡ È¯‰ ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁa¿»»»∆¬≈«»»«»«»»

‰ÏÈÎ‡a54B˙B‡ ‰‡¯iL ‡e‰Â .ı¯‡Ï ‰ˆeÁa elÙ‡Â55 «¬ƒ»«¬ƒ¿»»»∆¿∆ƒ¿∆
e¯‡aL BÓk ,¯zÓ - B˜ÙÒ Ï·‡ ;¯ÎBÓe Ë˜BÏ≈≈¬»¿≈À»¿∆≈«¿

˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰a56. ¿ƒ¿«¬»¬

מאחר 54) לארץ, בחוצה אין זריעה שאיסור שאףֿעלֿפי
איסור  לענין כנ"ל, מלקות, חייב אינו ישראל בארץ שאף
שם) פ"ה (למעלה בהנאה אסור ישראל שבארץ כיון אכילה,
מהא  וראיה באכילה. הפחות לכל לארץ, בחוצה אסור -
והיינו  לארץ, בחוצה אף אסור לוקט, ראהו שאם דלהלן,
בקידושין  מהסוגיא שמוכח כמו גזרו, לא ובהנאה באכילה.

בכסףֿמשנה). (ראה מ"ט,55)שם פ"ג (ערלה במשנה
לארץ: בחוצה ערלה לגבי שנינו לח:) בקידושין הובאה
"ובחוצה  שנינו: בכלאים ואילו לוקט". יראנו שלא "ובלבד
= ) ילקוט שלא ובלבד הגוי) כלומר = ) ולוקט יורד לארץ
יודן, רבי "אמר ה"ז): (שם ב'ירושלמי' אבל ביד", הישראל)
(צ"ל: בקדמייתא כלאים) כלומר, היא, אף = ) היא עוד
יורד  שברישא) כערלה כלומר, כראשונה, = "כקדמייתא"
א. לט, בקידושין וראה לוקט". יראנו שלא ובלבד ולוקח,

יאֿיב.56) הלכות פ"י

ה'תשפ"א  תמוז כ"ח חמישי יום

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
פרדות 1) וסימני מינו. שאינו בהמה על זכר המרכיב יבאר

ואם  בהנאה, מותרין אם הכלאים מן הילודין לזווגן. שמותר
חיה. או בהמה מיני בשני מלאכה העושה בהרכבה. מותרים
פסולי  בהמת כלאים. אותה שמושכין בעגלה היושב

המוקדשין.

.‡BÈÓ BÈ‡L ‰·˜ ÏÚ ¯ÎÊ ·Èk¯n‰2‰Ó‰·a ÔÈa , ««¿ƒ»»«¿≈»∆≈ƒ≈ƒ¿≈»
ÛBÚ·e ‰iÁa ÔÈa3ÌiaL ‰iÁ ÈÈÓa elÙ‡Â ,4È¯‰ - ≈¿«»¿«¬ƒ¿ƒ≈«»∆«»¬≈

ÔÈa ı¯‡a ÔÈa ,ÌB˜Ó ÏÎa ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ ‰Ê∆∆ƒ«»¿»»≈»»∆≈
ı¯‡Ï ‰ˆeÁa5.ÌÈ‡Ïk ÚÈa¯˙ ‡Ï EzÓ‰a :¯Ó‡pL ; ¿»»»∆∆∆¡«¿∆¿¿…«¿ƒ«ƒ¿«ƒ

B¯·Á ÏL B‡ BlL ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a „Á‡Â6BÈ‡Â . ¿∆»¿≈»«»»∆∆¬≈¿≈
˙¯ÙBÙLa ÏBÁÎÓk B„Èa ÒÈÎiL „Ú ‰˜BÏ7Ï·‡ ; ∆«∆«¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿∆∆¬»
ÏB˜a Ô¯¯BÚL B‡ „·Ïa ‰Ê ÏÚ ‰Ê ÌÏÚ‰ Ì‡8ÔÈkÓ - ƒ∆¡»∆«∆ƒ¿«∆¿»¿«ƒ

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡9. «««¿

מין 2) אבל מינו, בשאינו ודווקא טהור. ממין שניהם אפילו
ולמדו  מותר. - לבנה פרה גבי על שחור שור כגון במינו,
שעטנז  תלבש "לא מינים שני בהם שתפרו בגדים מכלאי כן

ופשתים". "בהמתך 3)צמר אלא נאמר לא בתורה והנה
ז"ל  חכמינו אבל ועופות. חיה נזכרו ולא כלאים" תרביע לא
חיה  וכן וכו' לכלאים כו' בהמה כל ואחד שור "אחד אמרו:
משבת, "בהמתך" - "בהמתך" שווה בגזירה כן ולמדו ועוף"
כל  תעשה "לא שנאמר ועוף חיה גם נתרבו שבשבת שכשם
בהמתך" "וכל - בהמתך", וכל וחמורך ושורך וגו' מלאכה
כלאים. לעניין כן כמו חיים, בעלי מיני כל מרבה

בגזירה 4) כן ולמדו לוקה". שבים מינים שני "המרביע
ונאמר  ביבשה "למינהו" נאמר "למינהו", - "למינהו" שווה
כלאים, איסור יש שביבשה שכשם ללמדך בים, "למינהו"
אינו  רבינו שכתב חיה" ש"מיני לומר וצריך בים. יש כן כמו
בכלל. והכל חיה, לנפש כוונתו אלא בלבד חיה מין

בארץ.5) התלויות המצוות מן אינה פרשת 6)שהרי ספרא
אחרים  בהמת על אחרים "בהמת יד הלכה ד פרק קדושים

תשמורו". חוקותי את לומר תלמוד קבלו 7)מניין? כך
מעשה  עושה האדם אם אלא התורה אסרה שלא  חכמים

ממש. בידיו על 8)ההרבעה [ואף להרבעה. בקול עוררם
לוקה" - בקול "הנהיגם אמרו: בכלאים שבחרישה פי
החסימה  מעשה עושה האדם אין אם גם התורה שהקפידה
תחרוש  "לא של הלאו על עובר בקול המנהיג וגם בידו,
לאו  זהו כי לומר סברא שיש אלא יחדיו", ובחמור בשור
הוא  בקולו כי אמרו בזה - עליו לוקים ואין מעשה, בו שאין
התורה  אסרה לא בהרבעה אבל מלקות, וחייב מעשה, עושה
הלאו]. על עובר אינו מעשה בלי אבל מעשה, בעושה אלא

מין 9) להכניס שהתירו ממה לכך וראיה מדרבנן. שאסור
זה. על זה להעלות גם שמותר אמרו ולא לדיר, מינו ושאינו

.·‰‡¯ Ì‡Â .„Á‡ ¯‰ÒÏ ÔÈÈÓ ÈL ÒÈÎ‰Ï ¯zÓÀ»¿«¿ƒ¿≈ƒƒ¿««∆»¿ƒ»»
.ÔLÈ¯Ù‰Ï ˜e˜Ê BÈ‡ - ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÌÈÚ·B¯ Ì˙B‡»¿ƒ∆∆∆≈»¿«¿ƒ»
ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ BzÓ‰a ÔzÏ Ï‡¯OÈÏ ¯eÒ‡Â¿»¿ƒ¿»≈ƒ≈¿∆¿¿≈»ƒ

dÚÈa¯‰Ï10BÏ11. ¿«¿ƒ»
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מינה.10) ואיסורו 11)באינו הישראל, בשביל כלומר,
הגוי  בשביל להרבעה [אבל שבות". לנכרי "אמירה משום
על  מוזהר שהגוי פי על ואף שבות. לנכרי אמירה איסור אין
באופן  כנראה, מדובר, כאן - מינה באינו בהמה רביעת
מעשה  בלי זה, על זה העלאה ידי על להרביע לו שאומר
התורה  מן אסור אינו שבישראל בשפופרת", "כמכחול של
אומר  אם אבל דרבנן. איסור שייך לא ובגוי מדרבנן, אלא
מכשול, תיתן לא עיוור לפני על עובר במעשה, להרביע לו

הגוי. בשביל להרביעו לו אומר אם אפילו

.‚BzÓ‰a ·Èk¯‰Â ¯·ÚL ÈÓ12„ÏBp‰ È¯‰ - ÌÈ‡Ïk ƒ∆»«¿ƒ¿ƒ¿∆¿ƒ¿«ƒ¬≈«»
‰‡‰a ¯zÓ Ì‰Ó13ÔÈÓ ÌÚ ‰¯B‰Ë ÔÈÓ ‰È‰ Ì‡Â . ≈∆À»«¬»»¿ƒ»»ƒ¿»ƒƒ

‰¯B‰Ë14‰ÏÈÎ‡a ¯zÓ -15˙BÏÎ‡Óa e¯‡aL BÓk , ¿»À»«¬ƒ»¿∆≈«¿¿«¬»
.˙B¯eÒ‡¬

טמאים.12) מינים בשני לא,13)המדובר באכילה אבל
טמאים. הם חיה.14)שהרי עם בהמה כגון

היוצא 15) בהמתך מה וכו' כלאים תרביע לא "בהמתך
(=לקרבן), לגבוה כלאים רחמנא מדאסר כו' מותרת ממנה

באכילה). אף (=מותר שרי דלהדיוט מכלל

.„ÏÚ Û‡ ,‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÓBcL ‰iÁ B‡ ‰Ó‰a ÈÈÓ ÈL¿≈ƒ≈¿≈»«»∆ƒ∆»∆««
Ì‰Â ÏÈ‡B‰ ,‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÓB„Â ‰fÓ ‰Ê ÔÈ¯aÚ˙nL Ètƒ∆ƒ¿«¿ƒ∆ƒ∆¿ƒ∆»∆ƒ¿≈
?„ˆÈk .Ô·Èk¯‰Ï ¯eÒ‡Â ÌÈ‡Ïk Ì‰ È¯‰ - ÔÈÈÓ ÈL¿≈ƒƒ¬≈≈ƒ¿«ƒ¿»¿«¿ƒ»≈«

È¯Ùk‰ ·Ïk‰Â ,·Ïk‰ ÌÚ ·‡f‰16,ÏÚeM‰ ÌÚ «¿≈ƒ«∆∆¿«∆∆«À¿ƒƒ«»
ÌÈ‡·v‰Â17ÌÈÏÚi‰Â ,ÌÈfÚ‰ ÌÚ18,ÌÈÏÁ¯‰ ÌÚ ¿«¿»ƒƒ»ƒƒ¿«¿≈ƒƒ»¿≈ƒ

„¯t‰ ÌÚ Òeq‰Â19ÌÚ ¯BÓÁ‰Â ,¯BÓÁ‰ ÌÚ „¯t‰Â , ¿«ƒ«∆∆¿«∆∆ƒ«¬¿«¬ƒ
„B¯Ú‰20Ô‰ È¯‰ - ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÓBcL Èt ÏÚ Û‡ , ∆»««ƒ∆ƒ∆»∆¬≈≈

.‰Êa ‰Ê ÌÈ‡Ïkƒ¿«ƒ∆»∆

לכפר.16) מיוחס הציד מין 18)עפרים.17)כלב הם
והחמור.19)חיה. הסוס מן מדברי.20)נולד חמור

.‰¯a‰ ¯BL ÔB‚k ,È·eMÈÂ È¯a„Ó Ba LiL ÔÈÓ21ÌÚ ƒ∆≈ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿«»ƒ
¯BM‰22Cn¯‰Â ,23ÌÚ ‰Ê Ô·Èk¯‰Ï ¯zÓ - Òeq‰ ÌÚ «¿»«»ƒ«À»¿«¿ƒ»∆ƒ

- ¯a Êe‡ ÌÚ Êe‡ Ï·‡ .„Á‡ ÔÈÓ Ô‰L ÈtÓ ,‰Ê∆ƒ¿≈∆≈ƒ∆»¬»«»ƒ««»
‡Ïk,ÌÈÙaÓ ÂÈˆÈaŒ(È˙Èa) Êe‡‰L ÈtÓ .‰Êa ‰Ê ÌÈ ƒ¿«ƒ∆»∆ƒ¿≈∆»«»≈ƒ≈»ƒƒ¿ƒ

.ÔÈÈÓ ÈL Ì‰L ÏÏkÓ ,ıeÁaÓ ÂÈˆÈa - ¯a Êe‡Â¿««»≈»ƒ«ƒ¿»∆≈¿≈ƒƒ
ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â ;‰Ó‰a‰ ÌÚÂ ‰iÁ‰ ÌÚ ÌÈ‡Ïk - ÈBk‰Â¿«ƒ¿«ƒƒ««»¿ƒ«¿≈»¿≈ƒ

˜ÙÒ ‡e‰L ÈtÓ ,ÂÈÏÚ24. »»ƒ¿≈∆»≈

המדברי.21) בהמה.22)השור מין ששניהם לפי
הרמכים".23) "בני אסתר במגילת ונזכר הסוסים ממיני מין
בהמה.24) מין או חיה מין הוא אם

.ÂÔÈÓ Ô‰È˙Bn‡ eÈ‰ Ì‡ :ÌÈ‡Ïk‰ ÔÓ ÌÈ„Bli‰«ƒƒƒ«ƒ¿«ƒƒ»ƒ≈∆ƒ
„Á‡25ÈL eÈ‰ Ì‡Â ;‰Ê ÏÚ ‰Ê Ô·Èk¯‰Ï ¯zÓ - ∆»À»¿«¿ƒ»∆«∆¿ƒ»¿≈
ÔÈÈÓ26- ·Èk¯‰ Ì‡Â ,‰Ê ÏÚ ‰Ê Ô·Èk¯‰Ï ¯eÒ‡ - ƒƒ»¿«¿ƒ»∆«∆¿ƒƒ¿ƒ
‰˜BÏ27„ÏBp‰ ‰Ê ·Èk¯‰ Ì‡ ÔÎÂ .28ÔÈÓ ÏÚ elÙ‡ ∆¿≈ƒƒ¿ƒ∆«»¬ƒ«ƒ
Bn‡29‰˜BÏ -30¯zÓ - ¯BÓÁ Bn‡L „¯t ?„ˆÈk . ƒ∆≈«∆∆∆ƒ¬À»

¯BÓÁ dn‡L ‰c¯t ÏÚ B·Èk¯‰Ï31¯eÒ‡Â , ¿«¿ƒ«ƒ¿»∆ƒ»¬¿»
B·Èk¯‰Ï32ÒeÒ Bn‡L „¯t Ï·‡ ;¯BÓÁ‰ ÏÚ elÙ‡ ¿«¿ƒ¬ƒ««¬¬»∆∆∆ƒ

B·Èk¯‰Ï ¯eÒ‡ -33Ïk ÔÎÂ .¯BÓÁ dn‡L ‰c¯t ÏÚ »¿«¿ƒ«ƒ¿»∆ƒ»¬¿≈…

‰c¯t ÏÚ „¯t ·Èk¯‰Ï ‰ˆB¯‰ ,CÎÈÙÏ .‰Êa ‡ˆBik«≈»∆¿ƒ»»∆¿«¿ƒ∆∆«ƒ¿»
·ÊÂ ÌÈÊ‡ ÈÓÈÒa ˜„Ba - ˙B„¯t ÈzLa CLÓÏ B‡ƒ¿…ƒ¿≈¿»≈¿ƒ»≈»¿«ƒ¿»»
„Á‡ ÔÈnÓ Ôn‡L Úe„Èa - ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÓBc Ì‡ ;ÏB˜Â»ƒƒ∆»∆¿»«∆ƒ»ƒƒ∆»

.ÔÈ¯zÓeÀ»ƒ

אחד.25) מין אבותיהם מינים.26)וכן שני אבותיהם וגם
חוששין 27) "אין שבוודאי נפסוק אם אלא ייתכן לא זה

וודאי  אם שהרי לוקה. אינו - ספק זה אם אבל האב", לזרע
שאמרו  כמו לכתחילה, מותר - האב לזרע שחוששין הוא
ואם  הם. אחד מין הפרדות שכל חנניה, לדעת עט. בחולין
אם  "וכן בסמוך כתב איך א. קושיות: כמה כאן קשה כן
אמרו  שם הרי לוקה", אמו מין על אפילו הנולד זה הרכיב
שהרי  לכתחילה, מותרים האב לזרע חוששין אין שאם
שם  הרי ב. ולוקה. שאסור רבינו כתב ואיך שוות, אמותיהם
לא. או האב לזרע חוששין אם הוא שספק במסקנא, אמרו
רבינו  פסק י"א הלכה שחיטה מהלכות י"ב בפרק הרי ג.
שיש  נראה לכן לא. או האב לזרע חוששין אם הוא שספק
[אינו] הרכיב "ואם כדלהלן: בסמוך, וגם כאן גם להגיה
[אינו] אמו מין על אפילו הנולד זה הרכיב אם וכן לוקה,
וכמו  שם, הגמרא כמסקנת רבינו פסק זה ולפי לוקה".
לזרע  חוששין אם הוא שספק שם, שחיטה בהלכות שפסק
חוששין  אין שמא אסור מינים בשני ולפיכך לא. או האב
מין  על הרכיבו ואם חוששין. שמא לוקה ואינו האב, לזרע
אין  שמא לוקה ואינו האב, לזרע חוששין שמא אסור אמו

וחמורה.28)חוששין. מחמור 29)מסוס הבא חמור
למעלה.30)וחמורה. כמבואר לוקה", "אינו להיות: צריך

מין 31) הם הרי האב לזרע חוששין אין אם נפשך: ממה
הפרדות  כל הרי האב, לזרע חוששין ואם האם, מצד אחד

כנ"ל. אחד, מחמת 32)מין בלבד איסור אלא כאן אין
כנ"ל. לוקה, אינו אבל כנ"ל.33)ספק, לוקה, ואינו

.Ê‰iÁ B‡ ‰Ó‰a ÈÈÓ ÈLa ‰Î‡ÏÓ ‰OBÚ‰ Ïk»»∆¿»»ƒ¿≈ƒ≈¿≈»«»
ÔÈÓ ÈM‰Â ‰¯B‰Ë ÔÈÓ Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰Â ,„Á‡k¿∆»¿»»∆»≈∆ƒ¿»¿«≈ƒƒ

‰‡ÓË34ÌB˜Ó ÏÎa ‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ -35‡Ï :¯Ó‡pL ; ¿≈»¬≈∆∆¿»»∆∆¡«…
Ú¯Bf‰ B‡ L¯BÁ‰ „Á‡ .ÂcÁÈ ¯ÓÁ·e ¯BLa L¯Á˙36 «¬¿«¬…«¿»∆»«≈«≈«

„Á‡k Ô·‡ B‡ ‰Ï‚Ú Ì‰a CLBn‰ B‡37Ì‚È‰‰ B‡ , «≈»∆¬»»∆∆¿∆»ƒ¿ƒ»
ÏkÓ - ÂcÁÈ :¯Ó‡pL ;‰˜BÏ - ÏB˜a elÙ‡Â „Á‡k¿∆»«¬ƒ¿∆∆∆¡««¿»ƒ»

ÌB˜Ó38Ô‚eÊÓ‰ Ï·‡ .39B‡ CLÓiL „Ú ,¯eËt - »¬»«¿«¿»»«∆ƒ¿…
.‚È‰È«¿ƒ

ואינם 34) וכו' בהמה "כלאי אֿב: משנה ח פרק בכלאים
חיה, עם וחיה בהמה עם בהמה מלהרביע, אלא אסורים
וטהורה  טמאה עם טמאה בהמה, עם וחיה חיה עם בהמה
אסורין  טמאה עם וטהורה טהורה עם טמאה טהורה, עם
"כשאמר  שם: רבינו ומפרשה ולהנהיג". ולמשוך לחרוש
אבל  (=כלומר, מלהרביע אלא אסורים אינם בהמה כלאי
וכו'. בהמה עם לבהמה אלא זה שאינו אמר מותר) לחרוש
בה  יש טמאה עם וטהורה טהורה עם טמאה בהמה אבל
לחרוש  אסורים שהם והוא: ההרבעה, איסור על תוספת
תחרוש  לא הכתוב שאמר עניין וזה וכו' ולהנהיג ולמשוך
שנאמר  הרבעה לעניין לומר: רוצה יחדיו", ובחמור בשור
הם  הרי מינים שני שהם כל כלאים" תרביע לא "בהמתך
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פרט  לא בחרישה אבל טהורים, שניהם ואפילו כלאים בכלל
וחמור", "שור - טהור ואחד טמא שאחד באופן אלא הכתוב
ופרד  לפרד סוס יקשור "לא ה: פרק שם בתוספתא הוא וכן
פוטרין". וחכמים כו' כן עשה אם כו' לערוד וחמור לחמור

בארץ,35) תלוייה שאינה מצוה שכל לארץ. בחוצה אפילו
לארץ. בחוצה בין בארץ בין כי 36)נוהגת פרשת בספרי

את  לרבות מניין חורש, אלא לי אין תחרוש , "לא תצא:
מקום". מכל יחדיו לומר תלמוד וכו' בפירוש 37)הדש

לומר  רוצה יחדיו, שעניין "ואמרו רבינו: כתב שם המשנה
לחרישה  או שיהיה, דרך איזה על ולייחדם ביניהם לחבר

וכדברי 38)וזולתה. ומנהיג, ומושך זורע על מוסב [זה
לאו  שחרישה למדו שמ"יחדיו" למעלה) (שהובא הספרי

רש"י:39)דווקא]. ופירש שם. מציעא בבבא ברייתא
בהם". הנהיג ולא לקרון וחמור שור "המזווג

.Á„Á‡L ÔÈÈÓ ÈL Ïk „Á‡Â ¯BÓÁÂ ¯BL „Á‡∆»«¬¿∆»»¿≈ƒƒ∆∆»
¯ÈÊÁk ‰Ó‰a ÌÚ ‰Ó‰a ÔÈa ,¯B‰Ë „Á‡Â ‡ÓË40ÌÚ »≈¿∆»»≈¿≈»ƒ¿≈»«¬ƒƒ

‰iÁ B‡ ,ÏÈt‰ ÌÚ ¯eÓÁÈk ‰iÁ ÌÚ ‰iÁ B‡ ,O·k‰«∆∆«»ƒ«»¿«¿ƒ«ƒ«»
·ÏÎk ‰Ó‰a ÌÚ41‡ˆBiÎÂ ¯ÈÊÁ‰ ÌÚ È·ˆ B‡ ÊÚ‰ ÌÚ ƒ¿≈»¿∆∆ƒ»≈¿ƒƒ«¬ƒ¿«≈

ÏÏÎa ‰iÁL ;‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ el‡ Ïk ÏÚ - Ì‰a»∆«»≈∆ƒ«»∆«»ƒ¿«
‰Ó‰a42˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,‡È‰ ¿≈»ƒ¿∆≈«¿¿ƒ¿«¬»

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ï·‡ .˙B¯eÒ‡43Ô‰L ÔÈÈÓ ÈL , ¬¬»ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈ƒƒ∆≈
„Á‡k Ô‰a L¯ÁÏ ÌÈ¯eÒ‡ - ‰Úa¯‰a ÌÈ‡Ïkƒ¿«ƒ¿«¿»»¬ƒ«¬»∆¿∆»
B‡ „Á‡k ‰Î‡ÏÓ Ô‰a ‰OÚ Ì‡Â .Ô‚È‰‰Ïe ÔÎLÓÏe¿»¿»¿«¿ƒ»¿ƒ»»»∆¿»»¿∆»
¯eÒ‡Â .˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ‚È‰‰ B‡ CLÓ»«ƒ¿ƒ«ƒ«««¿¿»
ÊÚ ÔB‚k ,ÌiaL ‰iÁ ÌÚ ‰Lai‰ ÔÓ ‰Ó‰a ‚È‰‰Ï¿«¿ƒ¿≈»ƒ««»»ƒ«»∆«»¿≈

ËeaL ÌÚ44¯eËt - ‰OÚ Ì‡Â ;45. ƒƒ¿ƒ»»»

בהמה.40) מין הוא חיה.41)חזיר מין בבא 42)שהוא
- "שור" שווה בגזירה דחרישה כלאים למדו ושם נד: קמא
אף  בכלל, עוף גם בשבת האמור שור מה משבת, "שור"
בהמה  שאר לרבות "מניין שם: בספרי הוא וכן כן. כלאים
ורבינו  תחרוש". לא לומר תלמוד בשור, כיוצא ועוף וחיה

"עוף". כאן שם 43)השמיט קמא בבבא אמרו שהרי
שגם  משמע מזה כלומר, בהמה". כל ואחד השור "אחד
האיסור, בכלל הם טמאים שניהם או טהורים כששניהם

סופרים. מדברי אלא אינו זה רבינו היא 44)ולדעת בעיא
יכולים  שאינם מכיוון או כלאים איסור בזה יש אם נה. שם
ליבשה. ייצא לא והדג לים ייכנס לא העז שהרי להתחבר,

הבעייא. נפשטה הבעייא,45)ולא נפשטה שלא מאחר
שהרי  מרדות, ממכת פטור לומר ורוצה מספק. לוקה אינו
קיט. שבת (עיין טהור. ממין שניהם השבוט וגם העז גם
לנו  אסר קט: ובחולין שיבוטא" מלח "רבא מא. וקידושין
חייב  אינו התורה ומן שיבוטא), של מוח לנו התיר - חזיר

טמא. אחד ומין טהור אחד במין אלא מלקות

.Ë·LBi‰ - ÌÈ‡Ïk d˙B‡ ÔÈÎLBÓ eÈ‰L ‰Ï‚Ú¬»»∆»¿ƒ»ƒ¿«ƒ«≈
B˙·ÈLiL ;‚È‰‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,‰˜BÏ ‰Ï‚Úa»¬»»∆¿««ƒ∆…ƒ¿ƒ∆¿ƒ»
·LBÈ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰Ï‚Ú‰ CLÓzL ‰Ó‰aÏ ˙Ó¯B‚∆∆«¿≈»∆ƒ¿…»¬»»¿≈ƒ»»≈
elÙ‡Â .ÔÈ˜BÏ Ô‰ÈL - ‚È‰Ó „Á‡Â ‰Ï‚Úa „Á‡∆»»¬»»¿∆»«¿ƒ¿≈∆ƒ«¬ƒ

.ÔÈ˜BÏ Ôlk - „Á‡k ÌÈ‡Ïk e‚È‰‰L ‰‡Ó≈»∆ƒ¿ƒƒ¿«ƒ¿∆»À»ƒ

.È‰iÁ B‡ ‰Ó‰··e Ì„‡a ‰Î‡ÏÓ ˙BOÚÏ ¯zÓÀ»«¬¿»»¿»»ƒ¿≈»«»
‰Ï‚Ú CLBÓ B‡ ¯BM‰ ÌÚ L¯BÁL Ì„‡ ÔB‚k ,„Á‡k¿∆»¿»»∆≈ƒ«≈¬»»
ÂcÁÈ ¯ÓÁ·e ¯BLa :¯Ó‡pL ;‰Êa ‡ˆBiÎÂ ¯BÓÁ ÌÚƒ¬¿«≈»∆∆∆¡«¿«¬…«¿»

.¯BLÂ Ì„‡a B‡ ¯BÓÁÂ Ì„‡a ‡Ï -…¿»»«¬¿»»¿

.‡ÈÈÏeÒt ˙Ó‰a46Ûe‚ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈLc˜n‰ ∆¡«¿≈«À¿»ƒ««ƒ∆ƒ
‰˙È‰L ÈtÓ .ÔÈÙe‚ ÈLk ·e˙k‰ d‡OÚ ,„Á‡∆»¬»»«»ƒ¿≈ƒƒ¿≈∆»¿»

L„˜47˙OÚÂ ,48‰Êa ‰Ê ÔÈ·¯ÚÓ ÏÁÎe L„˜k49, …∆¿«¬»¿…∆¿…¿…»ƒ∆»∆
‰¯B‰h‰ ÌÚ ‰‡ÓË ‰Ó‰·k BÊ ‰Ó‰a ˙‡ˆÓÂ¿ƒ¿≈¿≈»ƒ¿≈»¿≈»ƒ«¿»
‰Ó‰a Ïk Ì‡Â :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ .„Á‡k ÔÈ·¯ÚÓ‰«¿…»ƒ¿∆»¬≈≈¿ƒ»¿≈»
ÈtÓ .ÈÈÏ Ôa¯˜ ‰pnÓ e·È¯˜È ‡Ï ¯L‡ ‰‡ÓË¿≈»¬∆…«¿ƒƒ∆»»¿»«»ƒƒ
ÈÏeÒÙa ‡l‡ ¯a„Ó BÈ‡L ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰«¿»»¿∆≈¿«≈∆»ƒ¿≈

ÔÈLc˜n‰50ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ¯BLa L¯BÁ‰ ,CÎÈÙÏ . «À¿»ƒ¿ƒ»«≈¿¿≈«À¿»ƒ
¯eq‡Â .ÌÈ‡Ïk ÌeMÓ ‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ÚÈa¯n‰ B‡««¿ƒ«¬≈∆∆ƒƒ¿«ƒ¿ƒ

.‰Ïa˜ È¯·cÓ ‰Ê∆ƒƒ¿≈«»»

שנפדו.46) המוקדשין פסולי שפדו 47)כלומר, לפני
גם  הלא כן, לכתוב רבינו הוצרך למה עיון [וצריך אותה.
חולין  תורת בו שיש להלן: שמבאר כמו כלאים, הוא זה בלי

קדשים]. פדיון.48)ותורת חולין,49)לאחר כלומר,
שאסורה  וקודש מועד, אהל לפתח מחוץ באכילה שמותרת

כקדשים. ועבודה וטעם בגיזה שם. במכות רש"י כתב וכן
בשני  אפילו שאסורה בהרבעה רק רבינו, לדעת מספיק, זה
דלהלן. להא רבינו הוצרך בחרישה אבל טהורים, מינים

בכלאים 50) חרישה איסור שאין לשיטתו לכך רבינו הוצרך
מום  בעל בכור אין זה [ולפי טמא. ומין טהור במין אלא
טמאה  בהמה בכלל שהוא אמרו לא עליו שהרי זה, בכלל
אבל  והערכה. העמדה ולא פדיון טעון אינו הוא שהרי
מינים  בשני אפילו התורה מן שאסור הרבעה, לעניין
וחול. קודש מעורב הוא גם שהרי בכלל, בכור גם טהורים,

ה'תשפ"א  תמוז כ"ט שישי יום

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
צמר 1) בלבד. ופשתים בצמר אלא שאינו בגדים כלאי יבאר

צמר  של גדיל קשר כלאים. משום בה יש אם עז בת רחל
והקנבוס  שיעור. להם יש אם הכלאים פשתן. של בגדיל
לעשותן  יכול אם בגדים כלאי בזה. זה שטרפן והפשתן
ותופרי  כלאים. שהוא מנעל עליהם. לישב או ולמוכרם
שהם  בגדים אלא כלאים איסור אין כדרכן. תופרין אם כסות
אחת. בתכיפה פשתן בגד עם שחיברו צמר בגד חימום. דרך
על  תורה של כלאים והרואה הגוי, מן צמר כלי הלוקח
שלבש  וכהן כלאים. חבירו את המלביש ודין בשוק. חבירו

עבודה. בשעת שלא כהונה בגדי

.‡¯Óˆ ‡l‡ ÌÈ„‚a È‡ÏÎa ¯eq‡ ÔÈ‡2ÔzLÙe ≈ƒ¿ƒ¿≈¿»ƒ∆»∆∆ƒ¿»
„·Ïa3ÌÈzLÙe ¯Óˆ ÊËÚL LaÏ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL , ƒ¿«∆∆¡«…ƒ¿«««¿≈∆∆ƒ¿ƒ

Ìi‰ Èk¯Îa LÈÂ .ÂcÁÈ4ÏÚ Ï„bL ¯Óˆ BÓk «¿»¿≈ƒ¿«≈«»¿∆∆∆»≈«
ÁÏn‰ ÌÈaL ÌÈ·‡‰5,·‰f‰ ˙È·˙k B˙È·z , »¬»ƒ∆¿»«∆««¿ƒ¿«¿ƒ«»»

ÔzLt‰ ÌÚ ¯eÒ‡Â .BÓL CÏÎÂ ,¯˙BÈa C¯ ‡e‰Â6 ¿«¿≈¿»»¿¿»ƒ«ƒ¿»
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ÔÎÂ .ÌÈÏÁ¯ ¯ÓˆÏ ‰ÓB„ ‡e‰L ,ÔÈÚ‰ ˙È‡¯Ó ÈtÓƒ¿≈«¿ƒ»«ƒ∆∆¿∆∆¿≈ƒ¿≈
CÏk‰Â ÌÈ¯ÈM‰7‡¯Ó ÈtÓ ÔÈ¯eÒ‡ÔÈÚ‰ ˙È8. «ƒ»ƒ¿«»»¬ƒƒ¿≈«¿ƒ»«ƒ

שנאמר 2) סתם, צמר נקראים הם שרק ואילים, רחלים צמר
כלאים  (ירושלמי צמר" אילים אלף "ומאה ד) ג, (מלכיםֿב

ו. הלכה להלן וראה א), הלכה משנה 3)פ"א פ"ט כלאים
כ:4)א. ב,5)שבת הלכה ציצית מהלכות בפ"ב (וראה

שמימיו  הגדול לים וכוונתו המלח". "ים רבינו שכתב
א. משנה פט"ו כלים למשנה בפירושו גם וכן מלוחים,
המלח", "ים הביא משנה סדרי לששה פירושו ובסוף
לרא"ש  יוםֿטוב' ב'מעדני ועיין הגדול. לים כנ"ל וכוונתו

י). אות ז סימן בגדים כלאי (=6)הלכות והשירים הואיל
והובא  ב, משנה שם (כלאים בזה זה אסורים והכלך המשי)
לפשתן, דומה ושירים לצמר דומה שהכלך מפני להלן),
זה, ולפי עצמו. הפשתן עם כלך לאסור שיש קלֿוחומר
ורדב"ז). (כסףֿמשנה אסור עצמו צמר עם שירים הואֿהדין
משום  בו אין אותו, ומכירים בינינו מצוי שהמשי והיום
סעיף  רצח סימן יו"ד (שו"ע הצמר עם ומותר העין, מראית

הרא"ש). בשם שם.7)א שאחד 8)משנה מפני
=) והשני הפשתים, כמו חלק השיריים) הוא =) מהמינים
(פירוש  הצמר כמו שעיר והוא יבשות, בו יש הכלך)

המשנה).

.·ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡ d¯Óˆ - ÊÚ ˙a ÏÁ¯9ÌeMÓ »≈«≈«¿»≈ƒ»»ƒ
Ì‰È¯·cÓ ‡e‰ ¯eÒ‡ Ï·‡ ,ÌÈ‡Ïk10˙È‡¯Ó ÈtÓ ƒ¿«ƒ¬»»ƒƒ¿≈∆ƒ¿≈«¿ƒ

¯eaÁ „ˆ ÔzLt‰ ÌÚ ¯Óv‰ ¯aÁ˙pL ÔÂÈk .ÔÈÚ‰»«ƒ≈»∆ƒ¿«≈«∆∆ƒ«ƒ¿»«ƒ
„ˆÈk .‰¯Bz‰ ÔÓ ÌÈ‡Ïk ‰Ê È¯‰ - ÌÏBÚa11¯Óˆ ? »»¬≈∆ƒ¿«ƒƒ«»≈«∆∆

ÔÙ¯hL ÌÈzLÙe12Ô˙B‡ ÚLÂ ‰Ê ÌÚ ‰Ê13Ô‰Ó ‰OÚÂ ƒ¿ƒ∆¿»»∆ƒ∆¿»»¿»»≈∆
ÔÈ„·Ï14ÌÈ‡Ïk el‡ È¯‰ -15Ô˙B‡ ‰ÂËÂ ÔÙ¯Ë .16 ¿»ƒ¬≈≈ƒ¿«ƒ¿»»¿»»»

„‚a ‚¯‡Â „Á‡k17.ÌÈ‡Ïk ‰Ê È¯‰ - ‰Ê ÈÂhÓ ¿∆»¿»«∆∆ƒ¿ƒ∆¬≈∆ƒ¿«ƒ

"מה 9) לפשתים, צמר של מהיקש כן למדו ושם יז. בכורות
נשתנה. וזה נשתנה", שלא צמר אף נשתנה, שלא פשתים

רבינו 10) למד עליו", לוקין "אין שם שאמרו ממה
וכלך  שיריים כמו העין, מראית משום אסור שמדרבנן
דומה  אינו שצמרו מרחל שנולד ועז (כסףֿמשנה). שלמעלה
קורקוס). (ר"י כלל אסור אינו רחלים, לצמר כלל

והוא 11) להלן, ראה נוז, או טווי או שוע, שאו רבינו [דעת
כולם). אותם ביחד).12)מונה ערבם (כלומר,

יא)13) כז, (בראשית חלק" "איש והחליקם, במסרק סרקם
כדעת  רבינו וסובר (רע"ב). שעיע" "גבר אונקלוס: תרגם
ביחד. ופשתים צמר היינו ששוע סא: בנדה רש"י

הוא 14) בלבד ששוע רבינו ודעת שוע, שהם [אףֿעלֿפי
שאם  לבדים, לעשיית הוצרך להלן, ראה התורה, מן כלאים
יט) יט, (ויקרא אמרה והתורה "בגד", אינם לבדים עשה לא
בספרא  מפורש וכן עליך". יעלה לא שעטנז כלאים "ובגד
תלמוד  מה כלאים, "ובגד יח): הלכה ד פרק קדושים (פ'
יחדיו, ופשתים צמר שעטנז תלבש לא שנאמר לפי לומר,
בגד, לומר תלמוד פשתן, ואניצי צמר גיזי ילבש לא יכול
לומר  תלמוד הלבדים, את לרבות מניין בגד, אלא לי אין
שאסרה  מכיון כלומר, ונוז". טווי שוע שהוא דבר שעטנז,
בגד, בכלל שלבדים עלֿכרחנו נוז, או טווי או שוע או תורה

לעשות  איֿאפשר טווי, ואינו בלבד, שוע שהוא מדבר שהרי
לבדים]. הוא 15)אלא וכן התורה. מן כלאים כלומר,

שועים". שהם מפני אסורים "לבדים ט: משנה פ"ט בכלאים
אלא  טווין שאין התורה, מן אינם "לבדים השיג: והראב"ד
יהיו  "שלא המשנה: בפירוש רבינו כתב וכן בלבד". שוע
(כלומר, כולם הענינים שלשה אלו נחברים שיהיו עד כלאים
מדברי  כלאים הוא כך שאינו מה וכל ונוז), טווי שוע
אמרו  וכן ספק, בו ואין באמת פסוקה הלכה וזו סופרים,
לך, שאמרתי מה על חולק דבר לאחד מצאת ואם בגמרא,
האמורה  ההיא ההלכה שכח שהוא ספק, בלבך יכנס אל
במהדורה  וכתב רבינו, בו חזר שוב אבל (סא:)". נדה בגמרא
בלתי  מאמר אצלי וזה הגאונים, מקצת אמרו "כך שם: שניה
נוז) או טווי או שוע או =) מהם אחד שכל אלא אמיתי,
והלכתא  (שם: נדה בגמרא שנזכר ומה תורה, של כלאים
לשון  אינו ונוז), טווי שוע שיהיה עד שאמר: זוטרא, כמר
הוא  וכן (רדב"ז, מפרש" איזה לשון הוא אבל התלמוד,
הוצאת  המשנה פירוש עם במשנה וראה בכסףֿמשנה,
ניאפולי  דפוס המשנה לפירוש בהגהות הוא וכן במברגר,
הירושלמי  להלכות במבוא ליברמן (הגר"ש שכטר כ"י

ז). עמ' ז"ל אותם,16)להרמב"ם וטווה ערבם [כלומר,
כסףֿמשנה]. ועיין אותם, שע לא שם 17)אבל הוא כן

שנאמר  וארוג, טוה אלא כלאים משום אסור "אין ח: משנה
(ואףֿעלֿפי  ונוז". טווי שוע שהוא דבר שעטנז, תלבש לא

"כ  רבינו: נוז)שלדעת או טווי או שוע או =) מהם אחד ל
שבלי  לאריגה, כאן הוצרך למעלה), (ראה תורה" של כלאים
וראה  הספרא, בדברי למעלה ראה "בגד", זה אין אריגה

הסמוכה). בהלכה

.‚„‚a ¯Ùz18Ô¯Ùz elÙ‡Â ,ÔzLt ÏLa ¯Óˆ »«∆∆∆∆¿∆ƒ¿»«¬ƒ¿»»
ÈLÓa19ÔzLt ÈËeÁa ¯Óˆ „‚a ¯ÙzL B‡ ,20„‚a B‡ ¿∆ƒ∆»«∆∆∆∆¿≈ƒ¿»∆∆

ÈËeÁa ¯Óˆ ÈËeÁ ¯L˜ B‡ ,¯Óˆ ÈËeÁa ÌÈzLtƒ¿ƒ¿≈∆∆»«≈∆∆¿≈
Ô˙ elÙ‡ ,ÔÏ„‚ B‡ ÌÈzLt21B‡ ˜Oa ÌÈzLÙe ¯Óˆ ƒ¿ƒ¿»»¬ƒ»«∆∆ƒ¿ƒ¿«

‰t˜a22ÔÎ¯Îe23¯L˜ elÙ‡Â .ÌÈ‡Ïk el‡ È¯‰ - ¿À»¿»»¬≈≈ƒ¿«ƒ«¬ƒ»«
Èt ÏÚ Û‡ ,ÔzLt ÏL ÏÈ„‚a ¯Óˆ ÏL ÏÈ„‚»ƒ∆∆∆ƒ»ƒ∆ƒ¿»««ƒ

‰Úeˆ¯‰L24ÚˆÓ‡a25¯Óˆ È„‚a ÏÙk Ì‡ ÔÎÂ , ∆»¿»»∆¿«¿≈ƒ»«ƒ¿≈∆∆
¯Óˆ :¯Ó‡pL .ÌÈ‡Ïk el‡ È¯‰ - Ô¯L˜e ÔzLÙeƒ¿»¿»»¬≈≈ƒ¿«ƒ∆∆¡«∆∆

ÌB˜Ó ÏkÓ - ÂcÁÈ ÌÈzLÙe26.¯Ò‡ „Á‡˙pL ÔÂÈk , ƒ¿ƒ«¿»ƒ»»≈»∆ƒ¿«≈∆¡»

דין 18) כתב וכאן טווי, ודין שוע דין רבינו מנה (למעלה
שגם  הכוונה ששוע וכשם שזור, או ארוג או הוא שנוז נוז.
שועים  גם והם שועים, הם לחוד הפשתים וגם לחוד הצמר
הפשתים  וגם עצמו הצמר שגם הכוונה טווי, כן וכמו ביחד.
נוז, גם כן כמו ביחד. טוויים וגם אחד  כל טוויים עצמם
והם  נוז, הם לעצמם שניהם הפשתן וגם הצמר שגם היינו
וחוט  צמר של שזור בחוט אלא יתכן לא וזה ביחד. נוז גם
ובגד  צמר של ארוג בגד או יחד שחיברם פשתים של שזור
צמר  של חוט האורג אבל יחד. שתפרם פשתים של ארוג
נוז. אינו הצמר שהרי כלאים, אינו - בפשתים שזור, שאינו
אם  אלא כלאים אינו שטווי למעלה שאמרנו ממה וראיה
האריג  מצד כלאים הוא הרי הטווייה, לנו למה כן ואם ארג,
חוט  כל אם אלא נוז שאינו עלֿכרחנו אלא "נוז", שהוא
ארוג  בגד שהם או שזורים, והפשתים הצמר של וחוט

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18



קצי mi`lk zekld - mirxf xtq - fenz h"k iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

אפילו  אסור שמדרבנן ז הלכה להלן (וראה כנ"ל וחיברם,
וגם  ביחד). שארגם כיון לבדו, ואחד אחד כל שזורים אינם
ונוז: וטווי שוע, הנ"ל: הדברים שלשת כל מנתה המשנה
ח) משנה (פ"ט ואריג" טווי אלא כלאים משום אסור "אין

אסורי  "לבדים טווי. היינו (שם - שועים" שהם מפני ם
של  קטנה חגורה =) צמר של "פיו שוע. היינו - ט) משנה
לא  וכו' כאריג חוזרין שהם מפני אסור פשתן, בשל צמר)
(שם) מתניו" את בו לחגור פשתן בשל צמר של סרט יקשור
סק"א). ש סימן ליו"ד הגר"א בביאור וראה נוז, הרי -

של 19) סרט יקשור "לא במשנה: שם שאמרו ממה נלמד
(הובא  באמצע" שהרצועה אףֿעלֿפי כו' פשתן בשל צמר

רבינו). בדברי מה 20)להלן (ולפי פ"ה. כלאים תוספתא
שזורים). היו שהחוטים לומר צריך למעלה, שכתבנו

וצריך 21) לכלאים". מצטרפין והקופה "השק י: משנה שם
רבינו  כתב וכן פשתים, ובבגד צמר בבגד שהמדובר לומר,

שם. המשנה קטן.22)בפירוש שחיברם.23)סל כלומר
שם.24) המשנה בפירוש ראה עור, ט.25)של משנה שם
שם.26) תצא פ' ספרי

.„C¯ˆ‰ È¯‰L ?‰¯Bz ÏL el‡ ÔÈ¯eq‡ ÏkL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆»ƒƒ≈∆»∆¬≈À¿«
e„ÓlL BÓk ,˙ÈˆÈˆa ÌÈ‡Ïk ¯Èz‰Ï ·e˙k‰27ÈtÓ «»¿«ƒƒ¿«ƒ¿ƒƒ¿∆»¿ƒƒ

˙L¯ÙÏ ÌÈ‡Ïk ˙L¯t ‰ÎÓÒ ‡lL ‰ÚeÓM‰«¿»∆…ƒ¿¿»»»«ƒ¿«ƒ¿»»«
˙ÈˆÈˆ28ÔÈËeÁ ˙ÈˆÈv‰Â ,˙ÈˆÈˆa ÌÈ‡Ïk ¯Èz‰Ï ‡l‡ ƒƒ∆»¿«ƒƒ¿«ƒ¿ƒƒ¿«ƒƒƒ

Ô‰ „·Ïa ÔÈ¯eL˜29ÌB˜Óa ‡lL ‰Êk ¯eaÁL ÏÏkÓ , ¿ƒƒ¿«≈ƒ¿«∆ƒ»∆∆…ƒ¿
¯·c ‰¯Bza ËÚÓÓ BÈ‡L ,‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÒ‡ ‰ÂˆÓƒ¿»»ƒ«»∆≈¿«≈«»»»

.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ¯eÒ‡ ‡e‰L∆»ƒƒ¿≈¿ƒ

ד.27) תלבש 28)יבמות "לא יאֿיב) כב, (דברים שנאמר
לך". תעשה גדילים יחדיו, ופשתים צמר שעטנז

פרשת 29) סוף בספרי כמפורש שזורים, [והם לט. מנחות
שוע]. ד" סא: נדה תוספות שלח,

.‰ËeÁ elÙ‡ ,¯eÚL BÏ ÔÈ‡ ÌÈ‡Ïk‰30‡e‰L Ïk «ƒ¿«ƒ≈ƒ¬ƒ»∆
ÔzLt ÏL ÏB„b „‚·a ¯Óˆ ÏL31¯Óˆa ÔzLt ÏL B‡ ∆∆∆¿∆∆»∆ƒ¿»∆ƒ¿»¿∆∆
.¯eÒ‡ -»

למעלה].30) כמבואר שאבד 31)[שזור, "בגד שם: בנדה
לגוי". ימכרנו לא ניכר), ואינו החוט שאבד (היינו כלאים בו
שייך  שלא ותירצו ברוב? החוט יבטל הקשו: שם ובתוספות
כלאים  אבל בהיתר, מעורב כשהאיסור אלא ברוב ביטול
כמו  המרובה אסור כך תערובת, ע"י ונאסרים היתר ששניהם
(ראה  מתבטל בפשתים צמר גם רבינו, לדעת (אבל המועט.
הוא, חשוב שחוט מפני בטל אינו וכאן ו), הלכה להלן

הבגד). ד"ה ס"ה: זרה עבודה בתוספות וראה

.ÂÌÈÏÁ¯ ¯Óˆ32Ba ‡ˆBiÎÂ ÌÈlÓb ¯ÓˆÂ33ÔÙ¯hL ∆∆¿≈ƒ¿∆∆¿«ƒ¿«≈∆¿»»
ÈÂË Ô‰Ó ‰ÂËÂ ‰Êa ‰Ê34ÔÓ ÈˆÁ‰ ‰È‰ Ì‡ : ∆»∆¿»»≈∆¿ƒƒ»»«≈ƒƒ

ÌÈÏÁ¯‰35‡e‰ È¯‰Â ,ÌÈÏÁ¯ ¯Óˆk Ïk‰ È¯‰ - »¿≈ƒ¬≈«…¿∆∆¿≈ƒ«¬≈
ÔzLt‰ ÌÚ ÌÈ‡Ïk36- ÌÈlÓb‰ ÔÓ ·¯‰ ‰È‰ Ì‡Â ; ƒ¿«ƒƒ«ƒ¿»¿ƒ»»»…ƒ«¿«ƒ

˙¯eˆ Ïk‰ ˙¯evL ÈtÓ ,ÔzLt‰ ÌÚ B·¯ÚÏ ¯zÓÀ»¿»¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈∆««…«
¯Óˆ ÏL ˙BÓÈÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,ÌÈlÓb ¯Ó∆̂∆¿«ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ∆∆∆

¯Óˆ ÈËeÁ ÔÈ‡L ÈtÓ ,Ô‰a ÔÈ·¯ÚÓ‰37. «¿…»ƒ»∆ƒ¿≈∆≈»≈∆∆

א.32) משנה פ"ט (להלן 33)כלאים ארנבים של צמר

ואילים  רחלים של בצמר אלא כלאים לך ואין ט). הלכה
א. הלכה למעלה ראה וחוט 34)בלבד, חוט שכל באופן

של  חוט עירב אם אבל גמלים. וצמר רחלים מצמר מעורב
בהם  עירב ואחרֿכך גמלים, צמר חוטי בתוך רחלים צמר
(להלן  בטל אינו הוא חשוב שהחוט אסור, - פשתן חוטי
וראה  פ"ה, התוספתא בשם בכס"מ הוא וכן ההלכה, בסוף

שם). כפשוטה שם.35)בתוספתא כל 36)משנה אם
הלכה  להלן וראה ג), הלכה למעלה (ראה שזור וחוט חוט
ואחד, אחד כל שזורים אינם אם אפילו אסור שמדרבנן ז,

יחד. שארגם מצמר 37)כיון מעורב וחוט חוט כל אלא
ראה  בטל, אינו - צמר חוט ואילו גמלים, וצמר רחלים

למעלה.

.ÊÛ‡ ,ÌÈ„‚a Ô‰Ó ÔÈOBÚL ÌÈO·k‰ ˙B¯BÚ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»«¿»ƒ∆ƒ≈∆¿»ƒ«
ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,ÔÈ¯zÓ - ÔzLÙa Ô˙B‡ ÔÈ¯ÙBzL Èt ÏÚ«ƒ∆¿ƒ»¿ƒ¿»À»ƒ¿≈¿ƒ
ËeÁ ÏÏÎa eÎ¯ÎpL Èt ÏÚ Û‡ ,¯Óˆ ÏL ˙BÓÈÏ¿ƒ∆∆∆««ƒ∆ƒ¿¿ƒ¿«

ÔzLt‰38ÔËeÚÓa eÏËa È¯‰L ,Ba e¯ÙzL39. «ƒ¿»∆»¿∆¬≈»¿¿ƒ»

(ביחד)38) טווי לא (ביחד), שוע לא כאן שאין אףֿעלֿפי
אסור  - ג הלכה למעלה (ראה לחוד אחד כל נוז ולא
ראב"ד. ועיין ביחד, (=שזורים) נוז שהם כיון מדרבנן,

ו).39) הלכה למעלה (ראה איסור של חוט כאן שאין כיון
והיתר, היתר תערובת שהם בכלאים, שגם רבינו למדנו וכאן
למעלה  (הובא סא: בנדה התוספות כדעת ולא ביטול, יש

ראב"ד. ועיין ה), הלכה

.ÁÒBapw‰ ÔÎÂ40·¯ Ì‡ :‰Êa ‰Ê ÔÙ¯hL ÔzLt‰Â ¿≈«««¿«ƒ¿»∆¿»»∆»∆ƒ…
;¯Óˆ ÈËeÁ ÌÚ Ô‰Ó ÈÂh‰ ‚¯‡Ï ¯zÓ - ÒBapw‰ ÔÓƒ«««À»∆¡…«¿ƒ≈∆ƒ≈∆∆

.¯eÒ‡ - ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ eÈ‰ Ì‡Â¿ƒ»∆¡»¿∆¡»»

הצמר.40) עם כלאים ואינו שם. כלאים

.Ë„‚a ‰OBÚ‰41ÌÈ·¯‡ ¯Óˆ B‡ ÌÈlÓb ¯Óˆ Blk »∆∆∆À∆∆¿«ƒ∆∆«¿»ƒ
ÏL ËeÁÂ ‰Ê „vÓ ¯Óˆ ÏL ËeÁ Ba ‚¯‡Â ,ÒBap˜ B‡««¿»«∆∆∆ƒ«∆¿∆

ÌÈ‡Ïk ÌeMÓ ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ‰Ê „vÓ ÔzLt42. ƒ¿»ƒ«∆¬≈∆»ƒƒ¿«ƒ

אחרון.41) פרק כלאים הלכה 42)תוספתא למעלה ראה
רש"י  ועיין באמצע". עור) של =) שהרצועה "אףֿעל ֿפי ג

שם.

.ÈÌ¯ÙpL ¯Óˆ „‚a43Û¯ÙÏ ¯zÓ -44ÈËeÁa B˙B‡ ∆∆∆∆∆ƒ¿«À»ƒ¿…¿≈
¯LB˜Â .ÔzLt45.¯t˙È ‡Ï Ï·‡ , ƒ¿»¿≈¬»…ƒ¿…

כלאים.43) סוף תוספתא היינו 45)לחבר.44)שנקרע.
על  וקושרו סביבם החוט וכורך הקרעים, ראשי שני שמחבר
התרת  בלא הקרעים ראשי שני להוציא שיכול שכיון גביהם,
בשם  ד ס"ק ש סימן יורהֿדעה (ש"ך חיבור זה אין הקשר,

הרא"ש).

.‡È¯Óˆ È„‚a Ì„‡ L·BÏ46¯‚BÁÂ ÔzLt È„‚·e ≈»»ƒ¿≈∆∆ƒ¿≈ƒ¿»¿≈
ıeÁaÓ Ì‰ÈÏÚ47C¯ÎÈ ‡lL „·Ï·e ,48‰ÁÈLn‰ ˙‡ ¬≈∆ƒ«ƒ¿«∆…ƒ¿…∆«¿ƒ»

.ÂÈÙ˙k ÔÈa da ¯L˜ÈÂ¿ƒ¿…»≈¿≈»

שם.46) ובכ"י 48)שם.47)תוספתא רומי, בדפוס
הוא  וכן כתביֿיד. בעוד הוא וכן "יטרוף", אברבנאל:
בגדים  כלאי הלכות פ"ט נדה הרא"ש (לפי שם בתוספתא
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שני  של המשיחות שתי את יערב שלא והיינו כ). סימן
אחד  לפשטם יכול שאינו באופן ביחד, ויקשרם הבגדים,
וראה  שם, (רא"ש הקשר את שיתיר לאחר אלא אחד,

כפשוטה). בתוספתא

.·ÈÌ¯ÎÓÏe Ì˙BOÚÏ ¯zÓ - ÌÈ„‚a È‡Ïk49ÔÈ‡Â , ƒ¿≈¿»ƒÀ»«¬»¿»¿»¿≈
Ô‰a ˙Bqk˙‰Ï B‡ „·Ïa ÔL·ÏÏ ‡l‡ ¯eÒ‡50. »∆»¿»¿»ƒ¿«¿ƒ¿«»∆

;EÈÏÚ ‰ÏÚÈ ‡Ï :¯Ó‡Â ,ÊËÚL LaÏ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL∆∆¡«…ƒ¿«««¿≈¿∆¡«…«¬∆»∆
‰LÈ·Ï C¯„ ‡È‰L ‰iÏÚ‰51‰iÏÚ Ï·‡ ,¯eÒ‡ - »¬ƒ»∆ƒ∆∆¿ƒ»»¬»¬ƒ»

¯zÓ - ÌÈ‡ÏÎ ‡e‰L Ï‰‡ ÔB‚k ,‰LÈ·Ï C¯c ÔÈ‡L∆≈∆∆¿ƒ»¿…∆∆ƒ¿«ƒÀ»
ÂÈzÁz ·LÈÏ52ÏÚ ·LÈÏ ‰¯Bz‰ ÔÓ ¯zÓ ÔÎÂ . ≈≈«¿»¿≈À»ƒ«»≈≈«

ÌÈ‡Ïk ÏL ˙BÚvÓ53- EÈÏÚ ‰ÏÚÈ ‡Ï :¯Ó‡pL ; «»∆ƒ¿«ƒ∆∆¡«…«¬∆»∆
elÙ‡ ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe .EÈzÁz BÚÈvÓ ‰z‡ Ï·‡¬»«»«ƒ«¿∆ƒƒ¿≈¿ƒ¬ƒ
- ÌÈ‡Ïk Ô‰aL ÔBzÁz‰Â BÊ Èab ÏÚ BÊ ˙BÚvÓ ¯OÚ∆∆«»««≈¿««¿∆»∆ƒ¿«ƒ

‡ÓÈ C¯kz ‡nL ,ÔBÈÏÚ‰ ÏÚ ·LÈÏ ¯eÒ‡54ÏÚ »≈≈«»∆¿∆»ƒ»≈ƒ»«
.B¯Oa¿»

א.49) משנה פ"ח העלאה,50)כלאים משום אסור
ד:51)כדלהלן. כלאים:52)יבמות סוף ירושלמי

הוא  וכן (כסףֿמשנה). כלאים" משום בהן אין "אהלים
ה. פרק סוף כלאים סט.53)בתוספתא של 54)יומא

גלופקרין  של כגון וגדולים גסים נימים ויש כלאים,
יד:). ביצה (רש"י במקומה ומחממת

.‚È˙BÚÈ¯È ÔB‚k ,ÔÈk¯a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿«ƒ¿¿ƒ
ÔÈL˜a Ï·‡ ;˙BÏÓOe55ÌÈ¯k ÔB‚k ,ÔÈÎ¯Î ÔÈ‡L ¿»¬»¿»ƒ∆≈»ƒ¿»ƒ¿»ƒ

˙B˙ÒÎe56‡lL ‡e‰Â ,Ô‰ÈÏÚ ·Ò‰Ïe ·LÈÏ ¯zÓ - ¿»À»≈≈¿»≈¬≈∆¿∆…
Ì‰a Ú‚B B¯Oa ‰È‰È57. ƒ¿∆¿»≈«»∆

שם.55) "הכרים 56)יומא ב: משנה פ"ט כלאים
עליהם, לשבת והיינו כלאים", משום בהם אין והכסתות
בשרו. על נימא תיכרך שמא בהם גזרו לא קשות, והן הואיל
ד"ה  טו. ביצה בתוספות (עיין אסור בהם להתכסות אבל

בקשין). יש 57)אלא בהם, נוגע בשרו שאם שם. כלאים
[ומדברי  שם). יוםֿטוב' ('תוספות תיכרך שמא לחשוש
שמא  חשש משום זה שאין נראה טו) (הלכה להלן רבינו
שהוא  כיון חכמים, החמירו בבשרו שבנוגע אלא תיכרך

הכלאים]. מן נהנה

.„È˙Î¯t‰ ÔÎÂ58- ‰k¯ ‰˙È‰ Ì‡ :ÌÈ‡Ïk ‡È‰L ¿≈«»…∆∆ƒƒ¿«ƒƒ»¿»«»
;B¯Oa ÏÚ ‰ÏÚ˙Â LnM‰ dÏ CÓqÈ ‡nL ,‰¯eÒ‡¬»∆»ƒ»≈»««»¿«¬∆«¿»

˙¯zÓ - ˙Î¯Î dÈ‡L ‰L˜ ‰˙È‰ Ì‡Â59. ¿ƒ»¿»»»∆≈»ƒ¿∆∆À∆∆

יד:58) טו.59)ביצה שם

.ÂËÌÈ‡Ïk ‡e‰L ÏÚÓ60·˜Ú BÏ ÔÈ‡Â61¯zÓ - ƒ¿»∆ƒ¿«ƒ¿≈»≈À»
‡e‰ ‰L˜ Ï‚¯‰ ¯BÚL ;‰Ï BL·ÏÏ62‰‰ BÈ‡Â , ¿»¿∆»∆∆»∆¿≈∆¡∆

Ûeb‰ ¯BÚ ¯‡Lk63. ƒ¿»«

משום 60) בו אין זרד, של "ומנעל ז: משנה פ"ט כלאים
היא  זרד של "ומנעל בפירוש: רבינו שם וכתב כלאים"
רב  "אמר טו. ובביצה הרגל". כף תחת שנותנים מנעל דמות
הגאונים  ופירשו כלאים". משום בהם אין ערדלין פפא,
אותו  עושין יש רגל, של העקב "כנגד שם) פ"ט נדה (רא"ש

לפי  כלאים משום בהם אין נמטי, אותו וקורין צמר של
להלן. וראה מתחמם". ואינו קשה ה'תוספות 61)שהעקב

מתאים  זה עקב". אלא לו ואין "שכצ"ל כתב (שם) יוםֿטוב'
שפירושו  שכתוב ולמה שם, במשנה רבינו שפירש למה
שא  סימן ליו"ד הגר"א בביאור ועיין למעלה. ראה הגאונים,
נכונה. יוםֿטוב' ה'תוספות של שהגהתו שכתב יח ס"ק

(הגה 62) קשה הנעל ואף למעלה, ראה הגאונים, כדברי
יג). סעיף שם שבכרים 63)ביו"ד אףֿעלֿפי [כלומר,

שלא  "והוא יג) הלכה (למעלה אמרו קשים, שהם וכסתות
ואינו  קשה הרגל שגם בנעלים כאן - בהם" נוגע בשרו יהיה

שם). למעלה וראה מותר, - נהנה

.ÊËÈ¯ÙBz64˙eÒk65Ôk¯„k ÔÈ¯ÙBz -66‡lL „·Ï·e , ¿≈¿¿ƒ¿«¿»ƒ¿«∆…
eek˙È67‰nÁ‰ ÈtÓ ‰nÁa68ÈtÓ ÌÈÓLb·e ƒ¿«¿««»ƒ¿≈««»«¿»ƒƒ¿≈

ÌÈÓLb‰69È¯ÎBÓ ÔÎÂ .ı¯‡a ÌÈ¯ÙBz ÔÈÚev‰Â .70 «¿»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»»∆¿≈¿≈
˙eÒk71Ôk¯„k ÔÈ¯ÎBÓ -72‰nÁa eek˙È ‡lL „·Ï·e , ¿¿ƒ¿«¿»ƒ¿«∆…ƒ¿«¿««»

‡ÏÂ ,‰nÁ‰ ÔÓ ÔÙ˙k ÏÚL ÌÈ‡Ïk‰ Ì‰Ï ÏˆiL∆»≈»∆«ƒ¿«ƒ∆«¿≈»ƒ««»¿…
ÔÈÏÈLÙÓ ÔÈÚev‰Â .Ba ÌnÁ˙‰Ï ÌÈÓLba eek˙Èƒ¿«¿«¿»ƒ¿ƒ¿«≈¿«¿ƒ«¿ƒƒ

.Ô‰È¯BÁ‡Ï ÏwÓa¿«≈«¬≈∆

ו.64) משנה שם כלאים.65)כלאים בה שיש
לתפרם.66) ירכותיהם על הבגדים שמניחים
כן 67) ולמדו נהנה, אם אלא תורה אסרה לא שהעלאה

הנאה. בה יש לבישה שסתם תלבש", מ"לא ד:) (יבמות
להלן  ראה הנאה, בלי אפילו אסורה עצמה לבישה  אבל

שם. ובכסףֿמשנה יח מן 68)הלכה הירכים על להגן
(שבת 69)החום. לכתחילה מותר מתכוון, שאינו דבר כי

היא  הלכה ימות" ולא רישיה שב"פסיק ואףֿעלֿפי כט:).
אין  בהנאה - ו) הלכה שבת מהלכות בפ"א (ראה שאסור
הובא  (ר"ן הנאה זו אין להנאה, מתכוון אינו שאם כן, הדבר

שם). שלמה להעיר 70)במלאכת ויש ה. משנה שם
דין  ואחרֿכך כסות, מוכרי דין תחילה שנו שם שבמשנה
שסדר  שכתב שם שלמה במלאכת ועיין כסות, תופרי

זו". אף זו "לא בדרך הוא כלאים.71)המשנה בה שיש
לקונים.72) להראות כתיפו על ששם

.ÊÈ‰ˆÈa Ì„‡ ÁwÈ ‡Ï73,ÌÈ‡Ïk „‚·a ‰nÁ ‡È‰Lk …ƒ«»»≈»¿∆ƒ«»¿∆∆ƒ¿«ƒ
‰nÁ‰ ÈtÓ ÌÈ‡Ïka ‰‰ ‡e‰ È¯‰L74ÈtÓ B‡ ∆¬≈∆¡∆«ƒ¿«ƒƒ¿≈««»ƒ¿≈

‰pv‰75.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «ƒ»¿≈…«≈»∆

ב.73) הלכה שם כלאים מלכוות 74)ירושלמי שמונעו
מלונדריש). אליהו (רבינו לכך מכוין והוא בביצה,

זה,75) ואף היד, את ומחמם מהביצה מתחמם שהבגד
לכך. כשמתכוין

.ÁÈÈ‡¯Ú ÌÈ‡Ïk Ì„‡ LaÏÈ ‡Ï76Èab ÏÚ elÙ‡Â , …ƒ¿«»»ƒ¿«ƒ¬««¬ƒ««≈
ÌÈ„‚a ‰¯OÚ77ÌeÏk e‰p‰Ó BÈ‡L78elÙ‡Â , ¬»»¿»ƒ∆≈¿«≈¿«¬ƒ

ÒÎn‰ ˙‡ ÁÈ¯·‰Ï79‰˜BÏ - Ôk L·Ï Ì‡Â .80. ¿«¿ƒ«∆«∆∆¿ƒ»«≈∆

לכלאים".76) עראי "אין ב: משנה שם שם.77)כלאים
לא 78) רחמנא כתב "דאי שם) (יבמות שאמרו [ואףֿעלֿפי

רחמנא, אסר העלאה דרך כל הוהֿאמינא עליך, יעלה
במקל  המפשילים הצנועים (כלומר, כסות מוכרי ואפילו
ועיין  א, הלכה פ"ט כלאים בירושלמי הוא כן לאחוריהם,
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דומיא  שעטנז, תלבש לא רחמנא כתב ישנים) בתוספות שם
על  ללמוד אלא כן אמרו לא - הנאה" ביה דאית דלבישה
מפני  כן ולמדו נהנה, אם אלא אסורה שאינה העלאה,
על  כך ללמד באו לא אבל הנאה, בה יש לבישה שסתם
על  הלובש כגון הנאה, בה שאין באופן שגם עצמה, לבישה
ואסור  תלבש, לא בכלל היא כן גם - בגדים עשרה גבי
לא  עדיין אבל כה). הלכה להלן וראה כסףֿמשנה, (ועיין
דבר  האומר שלדעת קיג. קמא בבבא שאמרו מה יתיישב
את  להבריח כלאים ללבוש מותר מותר, מתכוין שאינו
כאן?]. צריך כוונה ואיזו אסור, הנאה בלי גם והלא המכס,

שאינם 79) לפי המכס, בו שנוטלים השער את בו לעבור כדי
במוכס  והמדובר בהם. לבוש שאדם מבגדים מכס מקבלים
אסור  הרי קצבה, לו שיש במוכס שאם קצבה, לו שאין
ואף  יא). הלכה ואבדה גזילה מהלכות (פ"ה גזילה משום
להנאה. שאינה ואףֿעלֿפי הלבישה, מחמת האיסור כאן

למעלה. שעטנז".80)ראה תלבש "לא משום

.ËÈC¯c Ô‰L ÌÈ„‚a ‡l‡ ÌÈ‡Ïk ÌeMÓ ¯eÒ‡ ÔÈ‡≈»ƒƒ¿«ƒ∆»¿»ƒ∆≈∆∆
ÌenÁ81Ë·‡‰Â ÌÈÒÎn‰Â ˙Ùˆn‰Â ˙zk‰ ÔB‚k , ƒ¿«À…∆¿«ƒ¿∆∆¿«ƒ¿»«ƒ¿»«¿≈

˙‡Â ÌÈ˜BM‰ ˙‡ Ô‰a ÔÈtÁÓL ÌÈ„‚·e ‰ÏÓO‰Â¿«ƒ¿»¿»ƒ∆¿«ƒ»∆∆««ƒ¿∆
ÔÈÏBˆÏˆ Ï·‡ .Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ„i‰82ÔÈOBÚL ÌÈpË˜ «»«ƒ¿«≈»∆¬»ƒ¿ƒ¿«ƒ∆ƒ

B‡ ˙BÚÓ Ô‰a ¯¯ˆÏ Ô‰lL „È ˙È·a ÌÚ‰ Ô˙B‡»»»¿≈»∆»∆ƒ¿…»∆»
ÔÈÏ·˙83ËeË¯ÓÒe ,84B‡ ‰iË¯ ÂÈÏÚ ÔÈÁÈpnL ¿»ƒ¿«¿∆«ƒƒ»»¿ƒ»

˙ÈÏtÒ‡ B‡ ‡Ó‚eÏÓ85el‡ È¯‰ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿¿»ƒ¿¿»ƒ¿«≈»∆¬≈≈
C¯c ÔÈ‡L ,Ô‰a Ú‚B B¯OaL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ¯zÓÀ»ƒ««ƒ∆¿»≈«»∆∆≈∆∆

.CÎa ÌenÁƒ¿»

טו.81) תוספתא 84)שם.83)חגורות.82)ביצה
כלאים. סוף תחבושת.85)וירושלמי מיני

.Î¯BÚ ÏL ıÈˆ86Ba ‰ÏzL Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÈLÓ B‡ ƒ∆∆ƒ¿«≈»∆∆»»
È„k Ì„‡‰ Èt ÏÚ ÔÈÏcÏ„Ó ÔzLt ÈËeÁÂ ¯Óˆ ÈËeÁ≈∆∆¿≈ƒ¿»¿À¿»ƒ«¿≈»»»¿≈

ÔÈ·e·f‰ ÁÈ¯Ù‰Ï87ÔÈ‡L ,ÌÈ‡Ïk ÌeMÓ Ba ÔÈ‡ - ¿«¿ƒ««¿ƒ≈ƒƒ¿«ƒ∆≈
CÎa ÌenÁ C¯c88. ∆∆ƒ¿»

(כסףֿמשנה).86) נז: בשבת שנזכרה "אסטמא" היא
שם.87) בגמרא פרוחי" "כליא רבינו מפרש ראה 88)כן

טווי, שאינו משום כלאים בה שאין שפירש (שם) ברש"י
קשה. דבר שהוא משום ריב"א בשם שם ובתוספות

.‡ÎÌÈÏ·Á ÒÈÎÓe ˙BÓ‰a ‚È‰n‰89,B„È CB˙Ï ««¿ƒ¿≈«¿ƒ¬»ƒ¿»
Èt ÏÚ Û‡Â ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¯Óˆ Ô‰Óe ÌÈzLt Ô‰Ó≈∆ƒ¿ƒ≈∆∆∆¬≈∆À»¿««ƒ
ÌÈ‡Ïk eOÚ - Ôlk Ô¯L˜ Ì‡ Ï·‡ .B„È ÏÚ ÔÎ¯BkL∆¿»«»¬»ƒ¿»»À»«¬ƒ¿«ƒ

.B„È ÏÚ Ôk¯ÎÏ BÏ ¯eÒ‡Â¿»¿»¿»«»

נד.89) שם

.·ÎÌÈ„i‰ ˙‡ Ô‰a ÔÈÁp˜nL ˙BÁtËÓ90˙BÁtËÓe , ƒ¿»∆¿«¿ƒ»∆∆«»«ƒƒ¿»
ÔÈ‚tÒnL91¯ÙÒ ˙ÁtËÓe) ,˙BÚ˜¯w‰Â ÌÈÏk‰ Ô‰a ∆¿«¿ƒ»∆«≈ƒ¿««¿»ƒ¿««≈∆

(‰¯Bz92ÌÈ¯ÙÒ ˙BÁtËÓe ,93ÌeMÓ ÌÈ¯eÒ‡ - »ƒ¿¿¿»ƒ¬ƒƒ
ÏÚ ÔÈÎ¯Î Ô‰Â Ô‰a ˙BÚ‚B ÌÈ„i‰ È¯‰L ,ÌÈ‡Ïkƒ¿«ƒ∆¬≈«»«ƒ¿»∆¿≈ƒ¿»ƒ«

.ÔÈÓnÁ˙Óe „ÈÓz „i‰«»»ƒƒ¿«¿ƒ

ג)90) משנה פ"ט (כלאים שבמשנה ידים" "מטפחות הן

כמותו. בירושלמי שפסקו אלעזר שם:91)וכר' במשנה
הספג". להלן.92)"ומטפחות וראה ליתא, רומי בדפוס

חסר 93) תורה" ספר ש"מטפחת רומי שבדפוס הנוסחא לפי
מטפחות  והיינו "ספרים", כאן: לקרוא שיש מסתבר ְִָכאן,
משלושת  אחד והם שם), רבינו בפירוש (ראה ספריֿתורה
מטפחות  הספרים, מטפחות הידים, (=מטפחות הדברים
כרבי  והלכה אלעזר, ורבי חכמים בהם שנחלקו הספג)
(=המגלחים) הספרים מטפחות ואילו למעלה), (ראה ִַַאלעזר
בהם  נחלקו לא הגוף, על גבר מלבוש שהם המשנה, שבסוף
שם), ברע"ב (ראה כלאים משום נאסרו הכל ולדברי חכמים,

וברדב"ז. קורקוס בר"י וראה רבינו, השמיטו ולכן

.‚Î˙B˙B‡94ÔÈÒ·Bk‰ ÔÈOBÚL95ÔÈc¯b‰Â96ÌÈ„‚aa ∆ƒ«¿ƒ¿««¿ƒ«¿»ƒ
˙B‡ ‰˙È‰ Ì‡ ,BlL ˙‡ ¯ÈkÓ „Á‡ Ïk ‡‰iL È„k¿≈∆¿≈»∆»«ƒ∆∆ƒ»¿»
,¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ¯Óˆa ÔzLt B‡ ÔzLÙa ¯Óˆ ÏL∆∆∆¿ƒ¿»ƒ¿»¿∆∆¬≈∆»

BÏˆ‡ ·eLÁ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡97. ««ƒ∆≈»∆¿

י.94) משנה בגדים.95)שם האורגים.96)כובסי
שייבטל 97) לסברא מקום והיה הבגד. בעל אצל כלומר,

משום  שאסורים השמיענו - ז) הלכה למעלה (ראה בבגד
בתערובת. בטל אינו - ניכר שהוא שכיון כלאים,

.„Î¯Óˆ „‚a98‰ÙÈÎ˙a ÔzLt „‚a ÌÚ B¯aÁL ∆∆∆∆∆ƒ¿ƒ∆∆ƒ¿»ƒ¿ƒ»
¯eaÁ BÈ‡ - ˙Á‡99ıa˜ .ÌÈ‡Ïk ‰Ê ÔÈ‡Â100ÈL ««≈ƒ¿≈∆ƒ¿«ƒƒ≈¿≈
„Á‡k ËeÁ‰ ÈL‡¯101˙BÙÈÎz ÈzL ÛÎzL B‡102- »≈«¿∆»∆»«¿≈¿ƒ

.ÌÈ‡Ïk ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ¿«ƒ

שם.98) כשימשיכו 99)משנה שהרי קיימא, בר שאינו
שם. המשנה בפירוש ראה מיד, מתפרד הוא אדם

שם.100) (רע"ב).101)משנה לא 102)וקשרם אפילו
כלאים  שאינו אומרים ויש (כסףֿמשנה). ראשיהם קיבץ
שבת, לענין שאמרו כמו החוט, ראשי שני קשר אם אלא
בין  מחלקים ויש (ר"ש). ט הלכה שבת מהלכות פ"י ראה
לבין  המתקיימת, מלאכה על אלא חייב שאינו שבת מלאכת
(רדב"ז). מתקיים שאינו אףֿעלֿפי בחיבור שאיסורו כלאים

.‰Î˙ÓÏ ÔÈÎÈ¯Îz ÌÈ‡Ïk‰ ÔÓ ˙BOÚÏ ¯zÓ103, À»«¬ƒ«ƒ¿«ƒ«¿ƒƒ¿≈
‰ÂˆÓ ÌÈ˙n‰ ÏÚ ÔÈ‡L104˙Úc¯Ó epnÓ ˙BOÚÏÂ .105 ∆≈««≈ƒƒ¿»¿«¬ƒ∆«¿««

¯BÓÁÏ106‰ÈÏÚ ·LBÈÂ107B¯Oa ‰È‰È ‡lL ‡e‰Â , «¬¿≈»∆»¿∆…ƒ¿∆¿»
da Ú‚B108BÊ ˙Úc¯Ó ÁÈpÈ ‡ÏÂ .109BÙ˙k ÏÚ110, ≈«»¿…«ƒ««¿«««¿≈

.Ï·f‰ ˙‡ Ô‰ÈÏÚ ‡ÈˆB‰Ï elÙ‡¬ƒ¿ƒ¬≈∆∆«∆∆

ãycew zegiyn zecewpã

miznd lr oi`y ,znl oikixkz mi`lkd on zeyrl xzen"
."devn

לבוש  המתים בתחיית המת יקום היאך קשה, ולכאורה
הראיה  מכאן בגמרא, אחת שלדעה ואף כלאים. בבגדי
בהן, ינהגו שלא הכוונה אין לעתיד־לבוא" בטלות ש"מצוות
בטלות  ואינן הקב"ה, של ורצונו חכמתו הן המצוות שהרי
ברור  "דבר ה'יד' לספר בהקדמה הרמב"ם וכדברי לעולם.
שינוי  שום בה ואין לעד קיימת הזאת שהתורה ומפורש
- בטלות מצוות - הציווי מצד יהיה לא שקיומן אלא כו'"
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mi`lkקצד zekld - mirxf xtq - fenz h"k iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

האמיתית, ולמציאותו העולם לטבע שיהפכו מצד כי־אם
את  יפשוט המתים בתחיית המת כשיקום שמיד ופשיטא

אחרים. בגדים וילבש שעליו, השעטנז בגדי
(25 dxrde 29 cenr `"g a"pyz 'zegiyd xtq' itÎlr)

ד.103) משנה טעם 104)שם (ולולא סא: בנדה יוחנן כר'
הרי  - הבגד מן נהנה המת שאין ואףֿעלֿפי אסור. היה זה
ראה  הנאה, בלי אפילו אסורה כלאים שלבישת רבינו דעת
כאן). ור"ש שם, תוספות ועיין יח, הלכה למעלה

שם.106)אוכף.105) קשה,107)כלאים שהוא מפני
יג). הלכה (למעלה עליהם לישב מותר נלמד 108)וקשים
שם). (למעלה וכסתות בכרים שאמרו משנה 109)ממה

שאינו 110)שם. דבר זה ואין אסורה. העלאה שכל
בלבישה  הוא רוצה שהרי טז), הלכה למעלה (ראה מתכוין

בזבל. מתלכלך שאינו ממנה, ונהנה זו

.ÂÎ‰Ó‰a‰Â ˙n‰111¯zÓ - ÌÈ‡Ïk ÔÈLaÏÓ eÈ‰L «≈¿«¿≈»∆»¿À»ƒƒ¿«ƒÀ»
Ô‡OÏ112.BÙ˙k ÏÚ ¿»¿»«¿≈

כלאים.111) סוף להנאה,112)תוספתא מתכוין [שאינו
טז]. הלכה למעלה ראה כסות, כמוכרי זה והרי

.ÊÎ¯Óˆ „‚a113Ba „·‡L114ËeÁ115B‡ ,ÔzLt ÏL ∆∆∆∆∆»«∆ƒ¿»
‡Ï ‰Ê È¯‰ - ¯Óˆ ÏL ËeÁ Ba „·‡L ÔzLt „‚a∆∆ƒ¿»∆»«∆∆∆¬≈∆…

ep¯kÓÈ ‡nL ,È¯ÎÏ ep¯kÓÈ116‡ÏÂ .Ï‡¯OÈÏ È¯Îp‰ ƒ¿¿∆¿»¿ƒ∆»ƒ¿¿∆«»¿ƒ¿ƒ¿»≈¿…
¯BÓÁÏ ˙Úc¯Ó epOÚÈ117¯Á‡ B˙B‡ ‡ˆÓÈ ‡nL , «¬∆«¿«««¬∆»ƒ¿»«≈

ÌÈ‡Ïk‰ ÔÈ‡ È¯‰L ,epLaÏÈÂ ˙Úc¯n‰ ÏÚÓ epÚ¯˜ÈÂ¿ƒ¿»∆≈«««¿««¿ƒ¿»∆∆¬≈≈«ƒ¿«ƒ
Ba ¯k118˙wz „ˆÈÎÂ .119ÔÈ‡L ,BÚ·Bˆ ?‰Ê „‚a ƒ»¿≈««»«∆∆∆¿∆≈

¯k ‡e‰ „iÓe ,„Á‡ Ú·ˆa ÌÈÏBÚ ÌÈzLt‰Â ¯Óv‰«∆∆¿«ƒ¿ƒƒ¿∆«∆»ƒ»ƒ»
‡nL ;¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¯k ‡Ï Ì‡Â .BËÓBLÂ BÏ¿¿¿ƒ…ƒ»¬≈∆À»∆»

ËÓL120,BÏ CÏ‰Â¯·Îe .B‡ˆÓ ‡ÏÂ ˜„a È¯‰L ƒ¿«¿»«∆¬≈»«¿…¿»¿»
˙B¯eÒ‡ ˙B‡Èa ˙BÎÏ‰a e¯‡a121˙B˜ÙÒ ¯eq‡ ÏkL , ≈«¿¿ƒ¿ƒ¬∆»ƒ¿≈

˜ÙÒa el˜‰ CÎÈÙÏe ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ122. ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»≈≈¿»≈

מ:113) (רש"י 114)פסחים ניכר ואינו בו שנארג
שם). חוט,115)בפסחים שרק וֿז הלכות למעלה ראה

בטל. אינו חשוב, שם.116)שהוא שם.117)פסחים
מרדעת 118) אותו עושים בו, ניכרים הכלאים אם אבל

שם). (תוספות למעלה כמבואר סא:119)לחמור, נדה
יז.121)שם.120) הלכה יח בכסף122ֿ)פרק ראה

יב. הלכה מת טומאת מהלכות לפ"ט משנה

.ÁÎ¯Óˆ ÈÏk Á˜Bl‰123B˜„·Ï CÈ¯ˆ - È¯Îp‰ ÔÓ «≈«¿≈∆∆ƒ«»¿ƒ»ƒ¿»¿
.ÔzLÙa ÔÈ¯eÙz Ô‰ ‡nL ,‰ÙÈ ‰ÙÈ»∆»∆∆»≈¿ƒ¿ƒ¿»

ז.123) משנה פ"ט בכלאים ראה

.ËÎÌÈ‡Ïk ‰‡B¯‰124‰¯Bz ÏL125B¯·Á ÏÚ126, »∆ƒ¿«ƒ∆»«¬≈
ÂÈÏÚ BÚ¯B˜Â BÏ ıÙB˜ - ˜eMa Cl‰Ó ‰È‰ elÙ‡¬ƒ»»¿«≈«≈¿¿»»

„iÓ127Ba¯ ‰È‰ elÙ‡Â .128ÔÈ‡L .‰ÓÎÁ B„nlL ƒ»«¬ƒ»»«∆ƒ¿»¿»∆≈
L¯ÙÓ‰ ‰OÚ˙ ‡Ï ¯eq‡ ‰ÁBc ˙Bi¯a‰ „B·k¿«¿ƒ∆ƒ…«¬∆«¿…»

‰¯Bza129‰„·‡ ·L‰a ‰Á„ ‰nÏÂ .130‡e‰L ÈtÓ ? «»¿»»ƒ¿∆¿»≈¬≈»ƒ¿≈∆
ÔBÓÓ ÏL Â‡Ï131˙Ó ˙‡ÓËa ‰Á„ ‰nÏÂ .132? »∆»¿»»ƒ¿»¿À¿«≈

'B˙Á‡ÏÂ' ·e˙k‰ Ë¯Ùe ÏÈ‡B‰133‰ÚeÓM‰ ÈtÓ . ƒ»««»¿¿«…ƒƒ«¿»
˙ÓÏ ‡e‰ ‡ÓhÓ Ï·‡ ,‡ÓhÓ BÈ‡ B˙BÁ‡Ï :e„ÓÏ»¿«¬≈ƒ«≈¬»ƒ«≈¿≈
‡e‰ È¯‰ - Ì‰È¯·cÓ B¯eq‡L ¯·c Ï·‡ .‰ÂˆÓƒ¿»¬»»»∆ƒƒƒ¿≈∆¬≈

˙Bi¯a‰ „B·k ÈtÓ ‰Á„134Èt ÏÚ Û‡Â .ÌB˜Ó ÏÎa ƒ¿∆ƒ¿≈¿«¿ƒ¿»»¿««ƒ
‰Ê Â‡Ï È¯‰ ,¯·c‰ ÔÓ ¯eÒ˙ ‡Ï :‰¯Bza ·e˙kL∆»«»…»ƒ«»»¬≈»∆
ÂÈÏÚ ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .˙Bi¯a‰ „B·Î ÈtÓ ‰Á„ƒ¿∆ƒ¿≈¿«¿ƒ¿ƒ»ƒ»»»»
BÈ‡Â ,˜eMa ÂÈÏÚ BÚ¯B˜ BÈ‡ - Ì‰È¯·c ÏL ÊËÚL««¿≈∆ƒ¿≈∆≈¿»»«¿≈
‰¯Bz ÏL ‰È‰ Ì‡Â .B˙È·Ï ÚÈbnL „Ú ,˜eMa BËLBt¿««∆«ƒ«¿≈¿ƒ»»∆»

.„iÓ BËLBt -¿ƒ»

יט:124) נראה 125)ברכות כן תורה. מדברי האסורים
שם. בבגדו,126)בסוגיא כלאים "המוצא שם: [בגמרא

כלאים  "הרואה שם: פריז בכ"י אבל בשוק", אפילו פושטן
הוא וכן חברו". של הגאונים בבגדו פירוש לפי כ. שם

אהבה, בר אדא רב של במעשה (84 עמ' שם הגאונים (אוצר
ממנה, וקרעה קם כרבלתא, שלבשה כותית שראה
בבגד  שגם הרי שעטנז, בו שיש בגד היא זו שכרבלתא
אינו  חבירו שבבגד אומרים יש אבל ופושטו. קורעו חבירו
בנדה  (הרא"ש שוגג והוא יודע אינו שחבירו מכיון קורע,
רבינו  בפירושי וראה ו), סימן בגדים כלאי הלכות פ"ט

.[23 הערה ב עמוד מלונדריש ורגע 127)אליהו רגע שכל
כלאים. לבישת איסור על עובר רבינו,128)הוא למדו

מאי  בשוק. אפילו "פושטו שם: בברכות שאמרו ממה
מקום  כל ד', לנגד עצה ואין תבונה ואין חכמה אין טעמא,
רבו  שגם הרי לרב", כבוד חולקין אין השם חילול שיש

ורדב"ז). (כסףֿמשנה זה דרבנן 129)בכלל איסור אבל
שם). (ברכות להתעלם",130)נדחה תוכל "לא בו שכתוב

חייב  ואינו "והתעלמת", נאמר כבודו, לפי שאינו זקן ועל
(שם). הבריות כבוד מפני נדחה והלאו האבידה, להשיב

ד"ה 131) ל: שבועות בתוספות וראה (שם, למחילה וניתן
מצוה.132)אבל). למת מיטמא כ.133)שכהן ברכות

לא  דטומאה, לאֿתעשה כשנכתב "דמעיקרא שם: ופירש"י
וכן  הקרובים". על נכתב שלא כשם נכתב, מצוה מת על
מינה  "וליגמר עוד: שאלו ושם שמח). (אור רבינו כוונת
מצוה, למת מיטמא פסח שעושה ממה נלמוד (כלומר:
ביטול  כלומר שאני", ואלֿתעשה שב פסחו) הקרבת ומבטל
כלאים  ואילו ואלֿתעשה", ב"שב אלא אינו הפסח הקרבת
[אבל  זאת. השמיט ורבינו ועשה". ב"קום גופו על לובש
מצוה  מת על אלא דיבר שלא כיון רבינו: בדברי עיון צריך
למה  פסח, עושה על כלל דיבר ולא ועשה", ב"קום שהוא
מצוה  כמת לכהן טומאה הלא "ולאחותו", הפסוק הביא
עיין  "לאחיו", מהפסוק נלמד פסח) קרבן ביטול (מבלי

שם]. שם.134)רש"י ברכות

.Ï‰˜BÏ - Ba ‰qk˙n‰ B‡ ÌÈ‡Ïk L·Bl‰135‰È‰ . «≈ƒ¿«ƒ«ƒ¿«∆∆»»
Le·Ï136‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡ - Blk ÌBi‰ Ïk ÌÈ‡ÏÎa »¿ƒ¿«ƒ»«À≈∆∆»

BL‡¯ ‡ÈˆB‰ .˙Á‡137‡ÈˆB‰ ,B¯ÈÊÁ‰Â „‚a‰ ÔÓ ««ƒ…ƒ«∆∆¿∆¡ƒƒ
B¯ÈÊÁ‰Â BL‡¯138„‚a‰ ËLt ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , …¿∆¡ƒ««ƒ∆…»««∆∆

Blk139‰na .˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - À¬≈∆«»«»««¿«««∆
e¯˙‰Lk ?ÌBi‰ Ïk ˙Á‡ ·iÁ ‡e‰L ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ∆«»««»«¿∆ƒ¿
ËLt :BÏ e¯Ó‡Â Ba e¯˙‰ Ì‡ Ï·‡ ;˙Á‡ ‰‡¯˙‰ Ba«¿»»««¬»ƒƒ¿¿»¿¿…
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tËL140LaÏÏÂ ËLÙÏ È„k ‰‰LÂ ,Ba Le·Ï ‡e‰Â , ¿…¿»¿»»¿≈ƒ¿…¿ƒ¿
‰i‰L Ïk ÏÚ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - Ba e¯˙‰L ¯Á‡««∆ƒ¿¬≈∆«»«»¿ƒ»

‰i‰Le141.ËLt ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ‰ÈÏÚ Ba e¯˙‰L ¿ƒ»∆ƒ¿»∆»¿««ƒ∆…»«

תלבש.135) לא כא.136)משום במכות כן 137)משנה
בריה  אחא רב "מחוי כא:) (שם שאמרו מה רבינו, מפרש

(כסףֿמשנה). ואפוקי" עיולי איקא פעם 138)דרב ובכל
(פירושי  מלונדריש אליהו [ורבינו (כסףֿמשנה). בו התרו
שלא  אףֿעלֿפי כתב: ג) עמ' ופסקיו מלונדריש אליהו רבינו

.(45 הערה שם ועיין אחת", אלא בו כלומר,139)התרו
אלאֿאםֿ חייב אינו וללבוש לפשוט כדי שבשהה אףֿעלֿפי
אלה  אינו זה כל - וללבשו כולו לפשוט שהות היה כן
והוציא  מעשה עשה אם אבל מעשה, עשה ולא לחוד בשהה

כולו. פשט שלא אףֿעלֿפי חייב, - במשנה 140)ראשו
ולובש, פושט והוא תלבש, אל תלבש אל לו "אמרו שם:
אשי  רב אמר שם, בסוגיא אולם ואחת", אחת כל על חייב
לפשוט  כדי שהה אפילו אלא ולובש, פושט דוקא לאו
העדים: בהתראת כתב לפיכך רבינו. פסק וכן חייב, וללבוש

פשוט". פשוט לו עשה 141)"אמרו שלא ואףֿעלֿפי
מאחר  - והתראה התראה כל על הוא חייב פעם, בכל מעשה
שמתרים  פעם בכל מעליו, האיסור להסיר לתקן בידו שהיה
שם  הריטב"א כתב וכן הלבישה, מעשה כעושה חשוב בו,
(שהבאנו  כ. בברכות מהסוגיא ראיה והביא התוספות, בשם
וממשיך  כלאים בגד פושט שאינו שמה כט) הלכה למעלה

ועשה". "קום הוא הרי בו, להתכסות

.‡ÏL·Bl‰ ‰È‰ Ì‡ :ÌÈ‡Ïk B¯·Á ˙‡ LÈaÏn‰««¿ƒ∆¬≈ƒ¿«ƒƒ»»«≈
‰˜BÏ L·Bl‰ - „ÈÊÓ142ÌeMÓ ¯·BÚ LÈaÏn‰Â , ≈ƒ«≈∆¿««¿ƒ≈ƒ

ÏLÎÓ Ôz˙ ‡Ï ¯eÚ ÈÙÏÂ143L·Bl‰ Ú„È ‡Ï Ì‡Â ; ¿ƒ¿≈ƒ≈…ƒ≈ƒ¿…¿ƒ…»««≈
LÈaÏn‰ - „ÈÊÓ LÈaÏn‰ ‰È‰Â ,ÌÈ‡Ïk ‡e‰ „‚a‰L∆«∆∆ƒ¿«ƒ¿»»««¿ƒ≈ƒ««¿ƒ

‰˜BÏ144.¯eËt L·Bl‰Â , ∆¿«≈»

כלבישה 142) חשובה ושהייה מיד, לפשוט לו שהיה
שביארנו  כמו לוקה ולפיכך מעשה, עשה שלא אףֿעלֿפי
לו  שמזמין למלביש, כמסייע שהוא ועוד הקודמת. בהלכה
(כסףֿמשנה). מעשה כעושה ומסייע להלבישו עצמו את

שבכללות.143) לאו שהוא לוקה, אינו זה לאו ועל
תלביש", "לא קרי תלבש" "לא על לוקה אינו והמלביש
מלקות  אלא זה פסוק על לוקין אין שלעולם - כדלהלן,
כשאין  ורק המלביש, לוקה אינו - הלובש כשלוקה אחת:
כדלהלן  המלביש, לוקה - בשוגג, כגון לוקה, הלובש

"לא 144)(כסףֿמשנה). קרי תלבש", "לא משום
(הוצאת  ג פרק מכות בתוספתא רבינו דברי [ומקור תלביש".
כלאים  חבירו את "המלביש :(32"244 עמ' מנדל צוקר
כצ"ל) - (חייב מזיד שהמלביש אףֿעלֿפי הנזיר את המטמא
=) ומטמא מזיד לובש היה אם פטור, (חייב) מזיד והמטמא
(פטור) (שוגגין) שניהם (היו) פטור) (חייב מזיד ומיטמא)
כתביֿיד  (ע"פ הנ"ל בתוספתא להגיה צריך כן (פטורין)".
אליהו  ר' בפירושי ראה ראשון), ודפוס ווינה עהרפורט

.[65 הערה ד עמ' מלונדריש

.·Ï·lL ÌÈ‰keL145˙ÚLa ‡lL ‰p‰k È„‚a …¬ƒ∆»¿ƒ¿≈¿À»∆…ƒ¿«
‡e‰L Ë·‡‰ ÈtÓ ,ÔÈ˜BÏ - Lc˜na elÙ‡ ,‰„B·Ú¬»¬ƒ«ƒ¿»ƒƒ¿≈»«¿≈∆

ÌÈ‡Ïk146‡È‰L ,‰„B·Ú ˙ÚLa ‡l‡ Ba e¯z‰ ‡ÏÂ ; ƒ¿«ƒ¿…À¿∆»ƒ¿«¬»∆ƒ
.˙ÈˆÈˆk ,‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈«ƒƒ

על 145) לוקין במקדש שאפילו מבואר ושם ג: ערכין
(כסףֿמשנה). עבודה בשעת שלא בפ"ח 146)כלאים ראה

אֿב. הלכות המקדש כלי מהלכות

ãycew zegiyn zecewpã

elit` dcear zrya `ly dpedk icba eyaly mipdk"
."'ek mi`lk `edy hpa`d iptn ,oiwel - ycwna

בשעת  שלא אפילו ש"במקדש מהגמרא הראב"ד והשיג
שלוקין  הרמב"ם שכתב מה על השיג ועוד מותר", עבודה
ובאפוד  בחושן גם והלא כלאים", שהוא האבנט "מפני רק
ורך  צמר, "מרוקם שהאבנט הרדב"ז ותירץ כלאים. יש
כלאים", ואינם קשים היו והאפוד החושן אבל היה"
דין  יש אם חולקים והראב"ד שהרמב"ם נמצא ולפי־זה
ושתי  כהונה, בגדי בעוד גם או באבנט רק כלאים
כלאים  הותרו האם מחלוקתם כי בזו, זו תלויות הפלוגתות
במקדש, שהוא זמן כל או עבודה בשעת רק כהונה בבגדי

כהונה. בבגדי כלאים היתר בגדר תלוי
בציצית, כלאים דיחוי על־דרך הוא ההיתר הרמב"ם, לדעת
גם  כך ציצית, של מצות־עשה במקום רק והותר שנדחה
להתירו  אין ולכן כהונה, עבודת לשם באבנט כלאים הותרו
חילוק  שיש סובר הראב"ד משא"כ עבודה, בשעת רק אלא
בה  להתיר מיוחד לימוד יש ציצית לגבי כי ביניהם, עקרוני
כלאים, להתיר מיוחד לימוד אין באבנט משא"כ כלאים,
בדרך  האבנט, את לעשות התורה ציוותה שכך כיון אלא
כלאים, איסור בזה אין שמלכתחילה אנו יודעים ממילא

העבודה. בשעת שלא גם מותר ולכן
דין  היה באבנט רק האם מחלוקתם, גם נובעת מכאן
לא  שמעולם הראב"ד לדעת ובחושן: באפוד גם או כלאים
גם  כלאים לרבות מסתבר כהונה, בבגדי כלאים נאסרו
מלכתחילה, תורה ציוותה שכך להדגיש ובחושן, באפוד
לשיטת  אבל הכהונה. בגדי עשיית אופן להיות צריך שכן
ונדחה  כהונה, בבגדי כלאיים איסור שנאמר הרמב"ם
איסור  והיתר הדיחוי למעט מסתבר מצות־עשה, במקום
ואפוד  חושן שלגבי הרמב"ם סובר ולכן שיותר, כמה כלאים

כלאים". ואינם קשים "היו כי האיסור להתיר צריך אין
באבנט  רק כלאים דין ישנו מדוע הטעם לבאר יש על־פי־זה

מא  ע"פ כהונה, בגדי בשאר בשעת ולא שחגורה הגמרא מר
וא"כ  ישראל", אלקיך לקראת "היכון משום בה יש התפילה
בגדי  שאר משא"כ העבודה, לשם הוא האבנט עשיית כל
את  לכסות הרגיל בתפקידם לכל־לראש משמשים הכהונה
כיון  ולתפארת" "לכבוד מיוחד באופן שנעשו אלא האדם,

הכהונה. לעבודת קודש בגדי שהם
('e oniq mirxf xtq 'zekln oii' itÎlr)

.‡iÓL„ ‡zÚiÒa ÌÈ‡Ïk ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÏÒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¿ƒ«¿»ƒ¿«»
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ה'תשפ"א  מנחםֿאב א' ש"ק יום

miIpr zFpYn zFkld
miIprzFpYn'ld-mirxfxtq

¦§©§£¦¦
¦©§£¦¦

,‰OÚ ˙BˆÓ Ú·L .˙BˆÓ ‰¯OÚ LÏL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿∆¿≈ƒ¿∆«ƒ¿¬≈
ÁÈp‰Ï (‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ LLÂ¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»¿«ƒ«
‡lL („ .Ë˜Ï ÁÈp‰Ï (‚ .d˙B‡ ‰lÎÈ ‡lL (· .‰‡t≈»∆…¿«∆»¿«ƒ«∆∆∆…
‡lL (Â .Ì¯k‰ ˙BÏÏBÚ ·ÊÚÏ (‰ .Ë˜l‰ ËwÏÈ¿«≈«∆∆«¬…¿«∆∆∆…
ËwÏÈ ‡lL (Á .Ì¯k‰ Ë¯t ·ÊÚÏ (Ê .Ì¯k‰ ÏÏBÚÈ¿≈«∆∆«¬…∆∆«∆∆∆…¿«≈
˙Á˜Ï ·eLÈ ‡lL (È .‰ÁÎL ÁÈp‰Ï (Ë .Ì¯k‰ Ë¯t∆∆«∆∆¿«ƒ«ƒ¿»∆…»»««
ÔzÏ (·È .ÌÈiÚÏ ¯OÚÓ LÈ¯Ù‰Ï (‡È .‰ÁÎM‰«ƒ¿»¿«¿ƒ«¬≈»¬ƒƒƒ≈
.ÌÈiÚ‰ ÏÚ B··Ï ın‡È ‡lL (‚È .„È ˙qÓk ‰˜„¿̂»»¿ƒ«»∆…¿«≈¿»«»¬ƒƒ

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
האילן.1) או השדה בסוף לעניים פאה להניח שמצוה יבאר

האילן. פירות כל ואסף השדה כל וקצר עבר אם ודין
מתנות  קמה. מקצת שכח ואם בשדה. אלומה ושכח המעמר
האמור  גר ודין לבעלים. הנאה טובת בהן יש אם אלו עניים
ופאה  שכחה בלקט אדם כל מותרין ומאימתי עניים. במתנות
וכמה  לארץ. בחוצה נוהגות אם אלו עניים מתנות ועוללות.

הפאה. שיעור

.‡e‰„O ˙‡ ¯ˆBw‰2‰„O‰ Ïk ˙‡ ¯ˆ˜È ‡Ï - «≈∆»≈…ƒ¿…∆»«»∆
ÁÈpÈ ‡l‡ ,dlk3‰Ó˜ ËÚÓ4‰„O‰ ÛBÒa ÌÈiÚÏ5; À»∆»«ƒ«¿«»»»¬ƒƒ¿«»∆

¯ˆBw‰ „Á‡ .E¯ˆ˜a E„O ˙‡t ‰lÎ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL∆∆¡«…¿«∆¿«»¿¿À¿∆∆»«≈
LÏBz‰ „Á‡Â6ÁÈpnL ‰ÊÂ ..‰‡t ‡¯˜p‰ ‡e‰ ¿∆»«≈¿∆∆«ƒ««ƒ¿»≈»

פאה 2) ('ירושלמי' המחייבת היא הקצירה התחלת כלומר,
כלל  חיוב עוד אין - לקצור שהתחיל לפני אבל ה"א), פ"א

זק"ש). ניסן להרב מלך' פני פאה 3)('אור יקצור. ולא
ש"אמר  מפני לקרקע", במחובר ניתנת "הפאה מ"א: פ"ד
[שיניחו] ללמדנו - בקוצרך שדך פאת תכלה לא הכתוב
שם). המשנה, (פירוש בקציר" וזה לקרקע, מחוברת פאה
מן  להפריש פאה "מצות בברייתא: - א צד, ובבבאֿקמא

הט"ו).4)הקמה". (להלן שיעור לה בגמר 5)ואין
הי"ב. פ"ב להלן וראה כג:). שבת (רש"י 'ספרא'6)קצירו

פאה  ו'ירושלמי' א. קלז, חולין ה"ב; פ"א קדושים פרשת
שאין  דברים אבל בתלישה, שדרכם דברים והיינו ה"ד, פ"א
כמו  בפאה. אותם מחייבת התלישה אין - בתלישה דרכם
ה"ב  פ"ד להלן רבינו שפסק וכמו שם, בחולין שאמרו

חדש'). 'פרי בשם השולחן' ('פאת

.·˙BÏÈ‡a Ck ,‰„Oa ÁÈpnL ÌLÎe7˙‡ ÛÒB‡Lk . ¿≈∆«ƒ««»∆»»ƒ»¿∆≈∆
ËÚÓ ÁÈpÓ - Ô‰È˙B¯t8Ïk ˙‡ ¯ˆ˜Â ¯·Ú .ÌÈiÚÏ ≈≈∆«ƒ«¿«»¬ƒƒ»«¿»«∆»

‰nÓ ËÚÓ Á˜BÏ - ÔÏÈ‡‰ ˙B¯t Ïk ÛÒ‡ B‡ ‰„O‰«»∆»«»≈»ƒ»≈«¿«ƒ«
ÌÈiÚÏ B˙BÂ ÛÒ‡M ‰nÓ B‡ ¯ˆwM9B˙È˙pL ; ∆»«ƒ«∆»«¿¿»¬ƒƒ∆¿ƒ»

‰OÚ ˙ÂˆÓ10.Ì˙‡ ·ÊÚz ¯bÏÂ ÈÚÏ :¯Ó‡pL , ƒ¿«¬≈∆∆¡«∆»ƒ¿«≈«¬……»
BLÏÂ ‰Ów‰ ÔÁË elÙ‡Â11˙t B‡Ù‡Â12‰Ê È¯‰ - «¬ƒ»««»»¿»«¬»«¬≈∆

.ÌÈiÚÏ ‰‡t epnÓ Ô˙B≈ƒ∆≈»»¬ƒƒ

ובדקל".7) "בדלית מ"א: פ"ד פאה המשנה  מן מבואר כן
לומר: תלמוד - מנין? "אילנות אמרו: שם וב'ירושלמי'

כדעת  ולא התורה, מן שחיובם רבינו מדברי וכנראה שדך".
בדגן  אלא חייב אינו התורה שמן מ"ד) פ"א (פאה הר"ש

בלבד. ויצהר פ"ד 8)תירוש פאה 'ירושלמי' עי' במחובר.
הט"ו. פ"ב להלן ועי' וממה 9)ה"א. א. צד, בבאֿקמא

נראה  "שנתינתו", כתב להלן וגם "ונותנו", רבינו שכתב
חובתו  ידי יוצא אינו הפאה ואסף עבר שכבר שכיון
הלכות  פ"ב להלן וראה ליתן, צריך אלא בלבד, ב"עזיבה"

מלך'). פני ('אור המצוות'10)טוֿטז ב'ספר כתב כן
א  תעזוב יתעלה, אמרו "והוא קכ) שהזכיר ('עשה' אחר ותם,

לאו  היא שהפאה (טז:) מכות בגמרא נתבאר וכבר הפאה.
שדך, פאת תכלה לא אמרו הוא - הלאו לעשה. שניתק
שם  כתב וכן אותם". תעזוב ולגר לעני אמרו הוא - והעשה
וקצר  עבר שאם לפי לעשה, ניתק זה "ולאו רי: לאֿתעשה
אמרו  והוא הקציר, מן הפאה כשיעור לעניים יתן הזרוע, כל
במצותֿעשה". שביארנו כמו אותם, תעזוב ולגר לעני

מן 11) מפריש "ואף שם): (בבאֿקמא שאמר ישמעאל כרבי
כמותו. סוברת שם שהסוגיא מפני כדבריו, והלכה העיסה".
"תעזוב" בתורה פעמיים שנאמר משום שטעמו שם, ואמרו
הוא  מחויב - הפאה את ששינה לאחר שאפילו ללמד בפאה,

לעניים. "מפריש 12)לעזבה אלא הזכיר לא ישמעאל רבי
העיסה  נתרבתה ישמעאל ולרבי הואיל אבל העיסה", מן
בין  לחלק שאין רבינו סובר - למעלה) (ראה מ"תעזוב"

חייבת. היא ואף אפויה, לפת עיסה

.‚¯Èˆw‰ Ïk „·‡13Ô˙pL Ì„˜ Û¯O B‡ ¯ˆwL »«»«»ƒ∆»«ƒ¿«…∆∆»«
‡Ï ˙ÂˆÓ ÏÚ ¯·Ú È¯‰L ;‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ‰‡t‰«≈»¬≈∆∆∆¬≈»««ƒ¿«…
.BÏ ˜zpL daL ‰OÚ Ìi˜Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ,‰OÚ«̇¬∆¿≈»¿«≈¬≈∆»∆ƒ«

ולא 13) "ביטלו הסובר יוחנן שלרבי אמרו שם במכות
ל'עשה' הניתק לאו על בעבר לוקה שאינו (היינו ביטלו"
כשאכל  כאן מדובר - בידים) ה'עשה' את ביטל  אם אלא
הקציר  כל "אבד כתב: שרבינו ומכיון העיסה. את עצמו הוא
שאמר: שם לקיש ריש כדעת שסובר נראה נשרף", או שקצר
ה'עשה' ביטל לא אם שאפילו (היינו, קיימו" ולא "קיימו
המצוות' ב'ספר כתב וכן לוקה). - קיימו לא אלא בידים
מהל' בפט"ז וראה ה"ה. להלן ראה ריד), (לאֿתעשה

ה"ב. בפי"ח שם ועוד שם. ובכסףֿמשנה ה"ד, סנהדרין

.„¯ˆBwLk ,Ë˜Ïa ÔÎÂ14Ìl‡Óe15ËwÏÈ ‡Ï - ¿≈¿∆∆¿∆≈¿«≈…¿«≈
ÌÁÈpÈ ‡l‡ ,¯Èˆw‰ ˙ÚLa ˙BÏÙBp‰ ÌÈÏaM‰«ƒ√ƒ«¿ƒ¿««»ƒ∆»«ƒ≈
¯·Ú .ËwÏ˙ ‡Ï E¯Èˆ˜ Ë˜ÏÂ :¯Ó‡pL ;ÌÈiÚÏ»¬ƒƒ∆∆¡«¿∆∆¿ƒ¿…¿«≈»«

‰Ù‡Â ÔÁË elÙ‡ ,ÔËwÏÂ16:¯Ó‡pL ;ÌÈiÚÏ Ô˙B - ¿ƒ¿»¬ƒ»«¿»»≈»¬ƒƒ∆∆¡«
Ì˙‡ ·ÊÚz ¯bÏÂ ÈÚÏ17¯Á‡ eÙ¯O B‡ e„·‡ . ∆»ƒ¿«≈«¬……»»¿ƒ¿¿««

.‰˜BÏ - ÌÈiÚÏ Ô˙pL Ì„˜ ÔËwlL∆ƒ¿»…∆∆»«»¬ƒƒ∆

פ"ד 14) (להלן קצירה" בשעת המגל מתוך הנופל "זה
ידו 15)ה"א). מתוך "הנופל זה מאלם. או כלומר,

(שם). ויקצור" השבלים ה"ב.16)כשמקבץ למעלה ראה
קצירך 17) "ולקט קכא). ('עשה' המצוות' ב'ספר כתב כן

מכות  במסכת שנתבאר כמו לעשה, שניתק לאו זה וגם וכו'
וראה  ריא, בלאֿתעשה שם עוד זה על וחזר פאה". לגבי

הסמוכה. בהלכה

.‰,‰¯Èˆa‰ ˙ÚLa ÌÈ·Ú‰ ÔÓ Ë¯ÙpL Ë¯Ùa ÔÎÂ¿≈¿∆∆∆ƒ¿»ƒ»¬»ƒƒ¿««¿ƒ»
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Ë¯Ùe ,ÏÏBÚ˙ ‡Ï EÓ¯ÎÂ :¯Ó‡pL ;˙BÏÏBÚa ÔÎÂ¿≈¿≈∆∆¡«¿«¿¿…¿≈∆∆
¯nÚÓ‰ ÔÎÂ .Ì˙‡ ·ÊÚz ¯bÏÂ ÈÚÏ ,ËwÏ˙ ‡Ï EÓ¯k«¿¿…¿«≈∆»ƒ¿«≈«¬……»¿≈«¿«≈

˙Á‡ ‰nÏ‡ ÁÎLÂ18;‰pÁwÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ‰„Oa ¿»«¬À»«««»∆¬≈∆…ƒ»∆»
.BzÁ˜Ï ·eL˙ ‡Ï ,‰„Oa ¯ÓÚ zÁÎLÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»«¿»…∆«»∆…»¿«¿
B˙B ‰Ê È¯‰ - B‡Ù‡Â BÁË elÙ‡ ,BÁ˜Ïe ¯·Ú»«¿»¬ƒ¿»«¬»¬≈∆¿

ÚÏBÊ - ‰È‰È ‰ÓÏ‡ÏÂ ÌB˙iÏ ¯bÏ :¯Ó‡pL ;ÌÈi »¬ƒƒ∆∆¡««≈«»¿»«¿»»ƒ¿∆
‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ ÔlkL ,z„ÓÏ ‡‰ .‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈»»«¿»∆À»ƒ¿…«¬∆

Ô‰ ‰OÚÏ ˜zp‰19.‰˜BÏ - Ô‰aL ‰OÚ Ìi˜ ‡Ï Ì‡Â , «ƒ»«¬≈≈¿ƒ…ƒ≈¬≈∆»∆∆

שכחה,18) – עמרים "שני רבינו: כתב הי"ד, פ"ה להלן
- כאן שכתב אחת" "אלומה כן ואם שכחה". אינם ושלשה

מלך'). פני 'אור (ועי' דוקא ב'ספר 19)לאו רבינו לשון זה
שכל  אצלנו הוא שכלל "ודע, ריד): (לאֿתעשה המצוות'
עשה  שקיים זמן כל עשה, קיום בה שיש לאֿתעשה מצוות
שאם  - הפאה כגון לוקה. יקימנו לא ואם לוקה, אינו - שבה
ליתנה  יכול אלא שיקצור בזמן מלקות יתחייב לא קצרה,
מן  נותן - ולשן וטחנן החיטים את דש אם וכן שבלים.
אירע  אם אבל הפאה, מן בו חייב שהיה מה שיעור העיסה
לוקה, זה הרי - שנשרפו או לגמרי החיטים אותן שאבדו
כגון  בידו, ביטלו אם כלֿשכן שבה, 'עשה' קיים שלא כיון
בגמרא  שאמרם תחשוב ואל החיטים. אותן כל את שאכל
שאותה  ונתקיים אחרת" ועוד זאת אלא לנו אין "אנו מכות:
בפאה  אלא זה דין יהא שלא שמשמע הפאה, היא האחרת
מה  וכל הפאה לומר: רצונו "אחרת" ענין אלא לא, - בלבד.
והעוללות, והשכחה והלקט שהפרט לפי הפאה, כדין שדינו
מה  בו ואפשר מעשה, בו שיש לאו הוא מהם אחד כל
ביטלו, ולא ביטלו או קיימו ולא קיימו מענין בפאה שאפשר
הוא  'עשה' קיום בה שיש לפאה למדנו שממנו שהכתוב לפי
בפאה  נאמר וזה - אותם תעזוב ולגר לעני יתעלה: אמרו
ולקט  שדך, פאת תכלה "לא אמר ובעוללות, ובפרט ובלקט
תלקט, לא כרמך ופרט תעולל, לא וכרמך תלקט, לא קצירך
"לא  השכחה בעומר עוד ואמר אותם". תעזוב ולגר לעני
שמצאנו  וכיון יהיה", ולאלמנה וליתום לגר לקחתו, תשוב
על  ולמדו ל'עשה', שניתק לאו היא שהפאה הגמרא לשון
משמע  אותם", תעזוב ולגר "לעני שאמר ממה שבה 'עשה'

לעשה". שניתק לאו - הלאוין חמשת אלו שכל

.Â‰Ówa ‡È‰ Ck ,ÌÈ¯ÓÚa ‰ÁÎM‰L ÌLk20Ì‡ . ¿≈∆«ƒ¿»»√»ƒ»ƒ«»»ƒ
.ÌÈiÚÏ BÊ È¯‰ - d¯ˆ˜ ‡ÏÂ ‰Ów‰ ˙ˆ˜Ó ÁÎL»«ƒ¿»«»»¿…¿»»¬≈»¬ƒƒ
‰ÁÎL LÈ Ck ,da ‡ˆBiÎÂ ‰‡e·za ‰ÁÎM‰L ÌLÎe¿≈∆«ƒ¿»«¿»¿«≈»»≈ƒ¿»

Ôlk ˙BÏÈ‡Ï21¯‡Ù˙ ‡Ï E˙ÈÊ ËaÁ˙ Èk :¯Ó‡pL ; »ƒ»À»∆∆¡«ƒ«¿…≈¿…¿»≈
EÈ¯Á‡22˙BÏÈ‡‰ ¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â ,23. «¬∆¿«ƒƒ¿»»ƒ»

"בשדה,20) דורש כיֿתצא פרשת וב'ספרי' מ"ז. פ"ו פאה
ר"ש  עי' ב'ירושלמי', מפורש וכן קמה". שכחת לרבות

מ"ו. פ"ד לפאה שכל 21)בפירושו רבינו, מדברי [נראה
בפאה  האמור הכלל בהם ואין בשכחה, חייבים האילנות
- כאחת לקיטתו שאין שאילן ה"א) פ"ב ולהלן מ"ד, (פ"א
ד"ה  - ב ב, בקידושין הרשב"א דעת כן ואין בה. חייב אינו
וב'אור  שם, בפאה ראשונה' 'משנה ועי' והגרע"א). אתרוג,

מלך']. זו 22)פני "אחריך, ב: קלא, בחולין ואמרו
שם).23)שכחה". (חולין, מזית לומדים

.ÊÌ¯ka ÌÈiÚÏ ˙BzÓ Úa¯‡L ,„ÓÏ ˙‡ˆÓ24: ƒ¿≈»»≈∆«¿««»»¬ƒƒ«∆∆
˙BzÓ LÏLÂ .‰ÁÎM‰Â ‰‡t‰Â ˙BÏÏBÚ‰Â Ë¯t‰«∆∆¿»≈¿«≈»¿«ƒ¿»¿»«»

‰‡e·za25ÌÈzLe .‰‡t‰Â ‰ÁÎM‰Â Ë˜l‰ : «¿»«∆∆¿«ƒ¿»¿«≈»¿«ƒ
˙BÏÈ‡a26.‰‡t‰Â ‰ÁÎM‰ : »ƒ»«ƒ¿»¿«≈»

פ"ב.24) פאה ותוספתא שם, בה 25)חולין שייך שלא
הכ"א. ועיי"ש הי"ז. פ"ד להלן כמבואר עוללות,

וב'תוספות'26) עוללות. ולא פרט ולא לקט לא בהם שאין
עוללות  שלענין "אףֿעלֿפי שאלו: גמר) ד"ה שם, (חולין
שאין  אחריך", "אחריך ב'גזירהֿשוה' מכרם זית ללמוד אין
פרט  לענין נלמוד לא למה - נטף ולא כתף לא בו

זו?". ב'גזירהֿשוה'

.Áel‡ ÌÈiÚ ˙BzÓ Ïk27‰È‰ ˙·BË Ô‰a ÔÈ‡ - »«¿¬ƒƒ≈≈»∆«¬»»
ÌÈÏÚaÏ28ÔÁ¯k ÏÚ Ô˙B‡ ÔÈÏËBÂ ÔÈ‡a ÌÈiÚ‰ ‡l‡ , «¿»ƒ∆»»¬ƒƒ»ƒ¿¿ƒ»«»¿»

ÌÈÏÚa ÏL29Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - Ï‡¯OÈaL ÈÚ elÙ‡Â . ∆¿»ƒ«¬ƒ»ƒ∆¿ƒ¿»≈ƒƒ»
B„iÓ30. ƒ»

שירצה.28)שם.27) מי לכל לתתם שהרי 29)שבידו
עזיבה  לשון - "תעזוב" אלא "נתינה" לשון בהם נאמרה לא
נתינה, בהן שנאמרה ומעשרות לתרומות בניגוד .(: (שם
הט"ו). תרומות מהל' (פי"ב שירצה מי לכל שנותנן

לעני 30) תלקט, לא קצירך "ולקט כב) כג, (ויקרא שנאמר
לעני  תלקט "לא (שם): חכמים ודרשו אותם", תעזוב ולגר
הלקט  מן ללקט לו אסור העני שגם שלו", על עני להזהיר -

שדהו. של

.ËÌÈiÚ ˙BzÓa ¯eÓ‡‰ ¯b Ïk31¯‚ ‡l‡ BÈ‡ - »≈»»¿«¿¬ƒƒ≈∆»≈
˜„ˆ32ÈL ¯OÚÓa ¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L .33ÈÂl‰ ‡·e : ∆∆∆¬≈≈¿«¬≈≈ƒ»«≈ƒ

˙È¯a Ôa ¯b‰ Û‡ ,˙È¯a Ôa ÈÂl‰ ‰Ó ;¯b‰Â34Û‡Â . ¿«≈»«≈ƒ∆¿ƒ««≈∆¿ƒ¿«
ÔÈÚBÓ ÔÈ‡ ,ÔÎ Èt ÏÚ35˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÈiÚ «ƒ≈≈¿ƒ¬ƒ≈¿≈»ƒ«»

ÔÈÏËBÂ Ï‡¯OÈ ÈiÚ ÏÏÎa ÔÈ‡a ‡l‡ ,el‡ ˙BznÓƒ«»≈∆»»ƒƒ¿«¬ƒ≈ƒ¿»≈¿¿ƒ
ÌBÏL ÈÎ¯c ÈtÓ ,Ô˙B‡36. »ƒ¿≈«¿≈»

תעזוב".31) ולגר ('פאת 32)"לעני תושב גר ולא
וכן 33)השולחן'). עני", "במעשר כתבֿיד אחר בנוסח

רוקח'). ('מעשה ה"ד.34)נכון פ"ד קדושים פ' 'ספרא'
בלקט 35) נכרים עניי ביד ממחין "אין ב: נט, גיטין משנה,

שלום". דרכי מפני ופאה לבדם 36)שכחה באו אם אבל
שיבואו  עד חכו : להם לומר יכול שהרי שלום, דרכי כאן אין

ה"ה]. זרה עבודה מהל' בפ"י [וראה (רדב"ז). ישראל עניי

.ÈÏk - Ì˙‡ ·ÊÚz ¯bÏÂ ÈÚÏ :ÌÈiÚ ˙BzÓa ¯Ó‡∆¡«¿«¿¬ƒƒ∆»ƒ¿«≈«¬……»»
Lw·Ï ÌÈiÚ‰ e˜Òt .Ô˙B‡ ÔÈÚ·Bz ÌÈiÚ‰L ÔÓÊ¿«∆»¬ƒƒ¿ƒ»»¿»¬ƒƒ¿«≈

Ì„‡ ÏÎÏ ¯zÓ Ô‰Ó ¯‡Lp‰ È¯‰ - Ì‰ÈÏÚ ¯fÁÏe37; ¿«≈¬≈∆¬≈«ƒ¿»≈∆À»¿»»»
˙BÓe¯zk LB„˜ BÙeb ÔÈ‡L38Ô‰Ï ÔzÏ ·iÁ BÈ‡Â . ∆≈»«¿¿≈«»ƒ≈»∆

'ÌÈiÚÏ Ô˙Â' Ô‰a ¯Ó‡ ‡lL ;Ô‰ÈÓc39‡l‡ , ¿≈∆∆…∆¡«»∆¿»«»¬ƒƒ∆»
‰iÁÏ Ô˙B‡ ·ÊÚÏ ‰eˆÓ BÈ‡Â .'Ì˙‡ ·ÊÚz'«¬……»¿≈¿À∆«¬…»¿«»

.ÌÈiÚ ÔÈ‡ È¯‰Â ,ÌÈiÚÏ ‡l‡ ,˙BÙBÚÏe¿∆»«¬ƒƒ«¬≈≈¬ƒƒ

להלן.37) וראה השדה, לבעל גם שמותר שהכוונה כנראה
מקום 38) שם = ) בכושר זרע "לוי ב: קלד, בחולין הוא כן

דרב  לקמיה אתא לקט, למישקל עניים הוו ולא רש"י) -
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ולא  לעורבים ולא אותם, תעזוב ולגר לעני ליה: אמר ששת,
ולא  לעיר מגורן לא תרומה מביאין אין מיתיבי: לעטלפים.
מפני  - ומביאה פרה שוכר כהן, שם אין ואם לישוב, ממדבר

דטבלה". תרומה שאני תרומה, "והרי 39)הפסד שם:
אוסרים  (אינם טבלי דלא וקיבה) ולחיים זרוע = ) מתנות
כהן  שם אין ואם וכו' ותניא הרמתם), לפני הבהמה כל
מתנות  שאני כהן, הפסד מפני ואוכלן בדמים אותן מעלין

ביה". כתיבה דנתינה כהונה

.‡ÈÈ˙ÓÈ‡Ó40?Ë˜Ïa Ì„‡ Ïk ÔÈ¯zÓ41eÒkiMÓ ≈≈»«À»ƒ»»»¿∆∆ƒ∆ƒ»¿
ÌÈBL‡¯‰ ÌÈËwÏÓ ¯Á‡ eËwÏÈÂ ÌÈiL ÌÈËwÏÓ‰42 «¿«¿ƒ¿ƒƒƒ«¿««¿«¿ƒ»ƒƒ
?˙BÏÏBÚ·e Ë¯Ùa Ì„‡ Ïk ÔÈ¯zÓ È˙ÓÈ‡Ó .e‡ˆÈÂ43 ¿≈¿≈≈»«À»ƒ»»»¿∆∆¿≈

- ÔÎ È¯Á‡ ¯‡Lp‰ .e‡B·ÈÂ Ì¯ka ÌÈiÚ‰ eÎl‰iMÓƒ∆¿«¿»¬ƒƒ«∆∆¿»«ƒ¿»«¬≈≈
ÏL ‰ÁÎLa Ì„‡ Ïk ÔÈ¯zÓ È˙ÓÈ‡Ó .Ì„‡ ÏÎÏ ¯zÓÀ»¿»»»≈≈»«À»ƒ»»»¿ƒ¿»∆

?ÌÈ˙ÈÊ44Ï‡¯OÈ ı¯‡a45L‡¯a d˙B‡ ÁÎL Ì‡ , ≈ƒ¿∆∆ƒ¿»≈ƒ»«»¿…
˙Èf‰46‡e‰L ,ÂÏÒk L„Á L‡¯Ó da ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ««ƒ¬≈∆À»»≈……∆ƒ¿≈∆

‰ÏÈÙ‡ ‰La ‰iL ‰ÚÈ·¯ ÔÓÊ47È¯eaˆ Ï·‡ . ¿«¿ƒ»¿ƒ»¿»»¬ƒ»¬»ƒ≈
ÌÈ˙ÈÊ48Ô‰a ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÔÏÈ‡‰ ˙Áz ÔÁÎML ≈ƒ∆¿»»««»ƒ»¬≈∆À»»∆

.Ô‰È¯Á‡ ¯fÁlÓ ÌÈiÚ‰ e˜ÒÙiMÓƒ∆ƒ¿¿»¬ƒƒƒ¿«≈«¬≈∆

מ"א.40) פ"ח להלכה 41)פאה זו הלכה סמיכות [מתוך 
"לעני  משום הוא שההיתר מפרש שרבינו נראה הקודמת,
כתב  וכן לעטלפים", ולא לעורבים ולא אותם, תעזוב ולגר
כא, בבאֿמציעא שבבבלי ואףֿעלֿפי שם. המשנה בפירוש
שהעניים  בעלים, יאוש משום הוא שהטעם אמרו - ב
שם, בפאה ה'ירושלמי' כדעת פסק - מהלקט נתייאשו
יוחאי  בן שמעון רבי של הברייתא את זו למשנה שהביאו
לעטלפים". ולא לעורבים ולא אותם, תעזוב ולגר "לעני

השדה]. בעל של שהם שם שם:42)ונראה במשנה
(בבאֿ לקיש ריש של וכפירושו הנמושות". בה "משליכו
אינו  שם יוחנן רבי וגם לקוטי", בתר "לקוטי שם) מציעא
שם. לפאה המשנה' וב'פירוש משנה' ב'כסף עי' עליו, חולק

שם.43) רביעה 44)משנה, משתרד "ובזיתים שם:
ועוללות  ולקט פרט להוציא אלא הכוונה ואין שניה".
היא  אף שהרי פאה, למעט בא לא אבל באילנות, שאינם

בזיתים. נוהגות 45)נוהגת שמדרבנן הי"ד, להלן ראה
להלן. וראה לארץ. בחוצה גם עניים שאם 46)מתנות

כדלהלן. העניים, משיפסקו מותר זה הרי הארץ, על שכח
הי"ב. להלן שם:47)וראה המשנה בפירוש גם כתב כן

השנה. מן השניה הרביעה בזמן השני המטר שניה, "ורביעה
מגדל  שהוא לפי הסתיו, לזמן הרביעה שם כן כמו והשאילו
והוא  בנקיבה, הבועל כמעשה הארץ מבטן ויוציאם הצמחים
בעלה  מטרא (: ו (תענית אמרו וכן תרביע, ממלת גזור
ישראל) בארץ =) הצבי בארץ שניה רביעה וזמן דארעא.

ובש  במרֿחשון, בי"ז הוא המבכרת בכ"ג בשנה הבינונית נה
מן  שירד ומה כסליו, בר"ח המאוחרת ובשנה במרֿחשון,
מתחילת  לא החורף ממטרות הוא מרֿחשון י"ז קודם הגשם
מה  וראה הדבר". נאמר ועליו ישראל, בארץ זה כל הסתיו,
בתענית  הסוגיא עם רבינו דברי ליישב משנה' ב'כסף שכתב

ב. ו, א. הי"ב.48)ו, להלן ראה

.·ÈÔÓÊ Ïk49ÌÈ˙Èf‰ ˙ÁÎL ÏhÏ ÈÚÏ LiL »¿«∆≈∆»ƒƒ…ƒ¿««≈ƒ

˙BÏÈ‡‰ ˙Áz ı¯‡a ˙BÁpn‰50Èt ÏÚ Û‡Â ,ÏËB - «À»»»∆««»ƒ»≈¿««ƒ
ÔÏÈ‡‰ L‡¯aL ‰ÁÎMa Ì„‡ Ïk ¯z‰ ¯·kL51ÏÎÂ . ∆¿»À«»»»«ƒ¿»∆¿…»ƒ»¿»

,ÏËB - ÔÏÈ‡‰ L‡¯aL ‰ÁÎL ÏhÏ BÏ LiL ÔÓÊ¿«∆≈ƒ…ƒ¿»∆¿…»ƒ»≈
ÂÈzÁz ‰ÁÎL BÏ ÔÈ‡ ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡Â52. ¿««ƒ∆¬«ƒ≈ƒ¿»«¿»

זמן 49) "כל : מ"ב פ"ז בפאה שאמרו מה רבינו מפרש כן
בראשו". לו יש תחתיו, לו פסקו 50)שיש שלא עד

למעלה. ראה אחריה, מלחזר זמן 51)העניים אחר היינו
למעלה. כמבואר אפילה, בשנה שניה שעדיין 52)רביעה

אחריה. מלחזר העניים פסקו לא

.‚ÈÌÈ„Èt˜Ó ÌÈiÚ‰ ÔÈ‡L ‰„OaL ÌÈiÚ ˙BzÓ«¿¬ƒƒ∆«»∆∆≈»¬ƒƒ«¿ƒƒ
‰„O‰ ÏÚa ÏL Ô‰ È¯‰ - Ô‰ÈÏÚ53Èt ÏÚ Û‡Â , ¬≈∆¬≈≈∆«««»∆¿««ƒ

.Ì‰È˙BzÓ ÏÚ ¯fÁlÓ ÌÈiÚ‰ e˜Òt ‡Ï ÔÈ„ÚL∆¬«ƒ…»¿»¬ƒƒƒ¿«≈««¿≈∆

ה"א.53) פ"ח פאה 'ירושלמי'

.„ÈÔÓ ˙B‚‰B ÔÈ‡ el‡‰ ÌÈiÚ‰ ˙BzÓ Ïk»«¿»¬ƒƒ»≈≈»¬ƒ
Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‡l‡ ‰¯Bz‰54.˙B¯OÚÓe ˙BÓe¯˙k , «»∆»¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿««¿

,ÌÎˆ¯‡ ¯Èˆ˜ ˙‡ ÌÎ¯ˆ˜·e :¯ÓB‡ ·e˙k‰ È¯‰¬≈«»≈¿À¿¿∆∆¿ƒ«¿¿∆
,‡¯Óba L¯t˙ ¯·Îe .E„O· E¯Èˆ˜ ¯ˆ˜˙ Èkƒƒ¿…¿ƒ¿¿»∆¿»ƒ¿»≈«¿»»

Ì‰È¯·cÓ ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ˙‚‰B ‰‡t‰L55‰‡¯ÈÂ . ∆«≈»∆∆¿»»»∆ƒƒ¿≈∆¿≈»∆
ÔlkL ,el‡ ÌÈiÚ ˙BzÓ ¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰L ,ÈÏƒ∆«ƒƒ¿»«¿¬ƒƒ≈∆À»

.Ì‰È¯·cÓ ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ˙B‚‰B¬¿»»»∆ƒƒ¿≈∆

בארץ 54) אלא נוהגת אינה בארץ התלויה מצוה שכל
"ארצכם" בפסוק מפורש שהרי ועוד לו:), (קידושין

שמבאר. כמו ב:55)ו"בשדך", קלז, בחולין מפורש כן
כסףֿמשנה. ועי' בחו"ל", הכא בארץ, "התם

.ÂËdÏ ÔÈ‡ ‰¯Bz‰ ÔÓ ?‰‡t‰ ¯eÚL ‡e‰ ‰nk«»ƒ«≈»ƒ«»≈»
¯eÚL56.B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ - ˙Á‡ ˙ÏaL ÁÈp‰ elÙ‡ . ƒ¬ƒƒƒ«ƒ…∆««»»¿≈»

ÌÈMMÓ „Á‡Ó ˙BÁt ÔÈ‡ Ì‰È¯·cÓ Ï·‡57ÔÈa , ¬»ƒƒ¿≈∆≈»≈∆»ƒƒƒ≈
ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ÔÈa ı¯‡a58„Á‡‰ ÏÚ ÛÈÒBÓe . »»∆≈¿»»»∆ƒ«»∆»

‰„O‰ Ï„‚ ÈÙÏ ÌÈMMÓ59ÌÈiÚ‰ ·¯ ÈÙÏe ,60ÈÙÏe , ƒƒƒ¿ƒ…∆«»∆¿ƒ…»¬ƒƒ¿ƒ
Ì‡L ,¯˙BÈa ‰pË˜ ‡È‰L ‰„O ?„ˆÈk .Ú¯f‰ ˙k¯aƒ¿««∆«≈«»∆∆ƒ¿«»¿≈∆ƒ
È¯‰ - ÈÚÏ ÏÈÚBÓ BÈ‡ ÌÈMMÓ „Á‡ ‰pnÓ ÁÈp‰ƒƒ«ƒ∆»∆»ƒƒƒ≈ƒ∆»ƒ¬≈
- ÔÈa¯Ó ÌÈiÚ‰ eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ .¯eÚM‰ ÏÚ ÛÈÒBÓ ‰Ê∆ƒ««ƒ¿≈ƒ»»¬ƒƒ¿Àƒ

‰a¯‰ ÛÒ‡Â ËÚÓ Ú¯Ê Ì‡Â .ÛÈÒBÓ61C¯a˙ È¯‰L , ƒ¿ƒ»«¿«¿»««¿≈∆¬≈ƒ¿»≈
- ‰‡t‰ ÏÚ ÛÈÒBn‰ ÏÎÂ .‰Î¯a‰ ÈÙÏ ÛÈÒBÓ -ƒ¿ƒ«¿»»¿»«ƒ««≈»

¯ÎO BÏ ÔÈÙÈÒBÓ62¯eÚL ˙‡Ê ˙ÙÒB˙Ï ÔÈ‡Â .63. ƒƒ»»¿≈¿∆∆…ƒ

שם.56) וחולין מ"א, פ"א מ"ב.57)פאה שם, פאה
שם.58) שם.59)חולין, רוב 60)פאה, לפי שם:

בוי"ו; ענוה שיקרא מי "יש שם: בפיה"מ וכתב הענוה,
מעט". או רב זרע אם הארץ שתענה מה ופירושו

כאן 61) אבל מועטין". "והעניים כתב: המשנה בפירוש
להוסיף  יש מרובים, העניים היו אם שהרי זאת, השמיט

רב. בזרע בשנתברך ויותר, מצוה 62)יותר שיש כיון
ה"א. פ"א פאה ב'ירושלמי' כמפורש בהוספתו,

וכן 63) מלמעלה". שיעור לה אין "הפאה שם: 'ירושלמי'
לאחר  =) שדהו כל לעשות רצה "שאם ו:) (נדרים אמרו

עושה". - פאה הי"א) פ"ב להלן ראה לקצור, שהתחיל
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קצט fenz f"kÎc"k iriaxÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

zeevnd xtq m"anx ixeriya`Îmgpn '`Îfenz c"k -`"tyz'd

ה'תשפ"א  תמוז כ"ד ראשון יום

ה. י. עשה מצות
― העׂשירית קריאתהּמצוה לקרא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַָָֹ

אמרֹו והּוא ― וׁשחרית ערבית ― ּבכלֿיֹום ְְְְְְֲִִַַַָָׁשמע
"ּבבית ּבׁשבּת ּבם "ודּברּת a)יתעּלה: ,e mixac)ּוכבר . ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָ

וׁשם ּברכֹות, ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבאר(k`.)נתּבארּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָ
ּדאֹוריתא ׁשמע dxezd)ׁשּקריאת on)הּתֹוספּתא ּולׁשֹון . ְְְְְְִֶֶַַַַָָ

(zekxac b wxt yix)קבע ּתֹורה ׁשּנתנה "ּכׁשם :(onf) ְְֵֶֶַָָָ
ּכלֹומר: לּתפּלה", זמן חכמים נתנּו ּכ ׁשמע, ְְְְְְֲִִִִַַַַַָָָָלקריאת
עצמּה הּתפּלה מצות אבל מןֿהּתֹורה; אינם הּתפּלה ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָזמּני

ׁשּבארנּו ּכמֹו מןֿהּתֹורה, d)היא dyr zevn)וחכמים , ְְֲִִִֵֶַַַָָ
אמרם ענין וזהּו ― זמּנים לּה ek.)ּתּקנּו zekxa)ּתפּלֹות" : ְְְְְְִִִִֶַַָָָ

ּבזמּני זמּניהן ּתּקנּו ּכלֹומר: ּתּקנּום", ּתמידין ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַּכנגד
ּבּה". חּיבֹות הּנׁשים אין זֹו ּומצוה ְְִִֵַַַַָָָָָָההקרבה.

― החמּׁשית לעבדֹוהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי היא ְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָ
"ועבדּתם ואמר ּפעמים ּכּמה הּזה הּצּוּוי ונכּפל ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָיתעּלה.

אלהיכם" ה' dk)את ,bk zeny)"תעבדּו "ואתֹו ואמר ; ְְֱֲֵֵֶַַָֹֹֹ
(d ,bi mixac)"תעבד "ואתֹו ואמר ;(bi ,e my)ואמר ; ְְְֲַַַָָֹֹ
bi)"ּולעבדֹו" ,`i my)הּוא הּזה הּצּוּוי ׁשּגם ואףֿעלּֿפי . ְְְִִֶֶַַַַַָ

ּבּכלל ׁשּבארנּו ּכמֹו ― הּכללּיים (yxeya)מןֿהּצּוּוים ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָ
הּתפּלה. על צּוּוי הּוא ּכי יחּוד, ּבֹו יׁש הרי ― ְְֲִִִִִִֵֵַַָָהרביעי

ספרי bi)ּולׁשֹון ,`i mixac)."ּתפּלה זֹו ― "ּולעבדֹו : ְְְְְִִֵָָ
רּבי ׁשל ּובמׁשנתֹו ּתלמּוד". זה ― "ּולעבדֹו עֹוד: ְְְְְְְִִֶֶַַָָָואמרּו
לעּקר "מּנין אמרּו: הּגלילי יֹוסי רּבי ׁשל ּבנֹו ְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָאליעזר

מהכא הּמצות? ּבתֹו ּתירא(o`kn)ּתפּלה אלהי אתֿה' : ְְְֱִִִֵֶֶַָָָָֹֹ
תעבד" bi)ואתֹו ,e my)עבדהּו ּבתֹורתֹו, "עבדהּו ואמרּו: . ְְְְְְֲֵֵַָָָָֹֹ

ּבֹו להתּפּלל מּטרתֹו יׂשים ּכלֹומר ― (ycwna)ּבמקּדׁשֹו" ְְְְְִִִֵַַַָָָָ
ecbpl)ונכחֹו e`)ׁשלמה ׁשּבאר `mFwOdÎlּכמֹו ElNRzde") ְְְְִֵֵֶֹֹ§¦§©§¤©¨

,e aÎminid ixacae ,dl ,hk ,g `Îmikln) "dGd ziAd" ,"dGd©¤©©¦©¤
(hi.(

ה'תשפ"א  תמוז כ"ה שני יום

ה. עשה מצות
― החמּׁשית לעבדֹוהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי היא ְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָ

"ועבדּתם ואמר ּפעמים ּכּמה הּזה הּצּוּוי ונכּפל ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָיתעּלה.
אלהיכם" ה' dk)את ,bk zeny)"תעבדּו "ואתֹו ואמר ; ְְֱֲֵֵֶַַָֹֹֹ

(d ,bi mixac)"תעבד "ואתֹו ואמר ;(bi ,e my)ואמר ; ְְְֲַַַָָֹֹ
bi)"ּולעבדֹו" ,`i my)הּוא הּזה הּצּוּוי ׁשּגם ואףֿעלּֿפי . ְְְִִֶֶַַַַַָ

ּבּכלל ׁשּבארנּו ּכמֹו ― הּכללּיים (yxeya)מןֿהּצּוּוים ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָ
הּתפּלה. על צּוּוי הּוא ּכי יחּוד, ּבֹו יׁש הרי ― ְְֲִִִִִִֵֵַַָָהרביעי

ספרי bi)ּולׁשֹון ,`i mixac)."ּתפּלה זֹו ― "ּולעבדֹו : ְְְְְִִֵָָ
רּבי ׁשל ּובמׁשנתֹו ּתלמּוד". זה ― "ּולעבדֹו עֹוד: ְְְְְְְִִֶֶַַָָָואמרּו

לעּקראליע "מּנין אמרּו: הּגלילי יֹוסי רּבי ׁשל ּבנֹו זר ְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָ
מהכא הּמצות? ּבתֹו ּתירא(o`kn)ּתפּלה אלהי אתֿה' : ְְְֱִִִֵֶֶַָָָָֹֹ

תעבד" bi)ואתֹו ,e my)עבדהּו ּבתֹורתֹו, "עבדהּו ואמרּו: . ְְְְְְֲֵֵַָָָָֹֹ
ּבֹו להתּפּלל מּטרתֹו יׂשים ּכלֹומר ― (ycwna)ּבמקּדׁשֹו" ְְְְְִִִֵַַַָָָָ

ecbpl)ונכחֹו e`)ׁשלמה ׁשּבאר `mFwOdÎlּכמֹו ElNRzde") ְְְְִֵֵֶֹֹ§¦§©§¤©¨
,e aÎminid ixacae ,dl ,hk ,g `Îmikln) "dGd ziAd" ,"dGd©¤©©¦©¤

(hi.(

ה'תשפ"א  תמוז כ"ו שלישי יום

ה. עשה מצות
― החמּׁשית לעבדֹוהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי היא ְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָ

"ועבדּתם ואמר ּפעמים ּכּמה הּזה הּצּוּוי ונכּפל ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָיתעּלה.
אלהיכם" ה' dk)את ,bk zeny)"תעבדּו "ואתֹו ואמר ; ְְֱֲֵֵֶַַָֹֹֹ

(d ,bi mixac)"תעבד "ואתֹו ואמר ;(bi ,e my)ואמר ; ְְְֲַַַָָֹֹ
bi)"ּולעבדֹו" ,`i my)הּוא הּזה הּצּוּוי ׁשּגם ואףֿעלּֿפי . ְְְִִֶֶַַַַַָ

ּבּכלל ׁשּבארנּו ּכמֹו ― הּכללּיים (yxeya)מןֿהּצּוּוים ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָ
הּתפּלה. על צּוּוי הּוא ּכי יחּוד, ּבֹו יׁש הרי ― ְְֲִִִִִִֵֵַַָָהרביעי

ספרי bi)ּולׁשֹון ,`i mixac)."ּתפּלה זֹו ― "ּולעבדֹו : ְְְְְִִֵָָ
רּבי ׁשל ּובמׁשנתֹו ּתלמּוד". זה ― "ּולעבדֹו עֹוד: ְְְְְְְִִֶֶַַָָָואמרּו
לעּקר "מּנין אמרּו: הּגלילי יֹוסי רּבי ׁשל ּבנֹו ְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָאליעזר

מהכא הּמצות? ּבתֹו ּתירא(o`kn)ּתפּלה אלהי אתֿה' : ְְְֱִִִֵֶֶַָָָָֹֹ
תעבד" bi)ואתֹו ,e my)עבדהּו ּבתֹורתֹו, "עבדהּו ואמרּו: . ְְְְְְֲֵֵַָָָָֹֹ

ּבֹו להתּפּלל מּטרתֹו יׂשים ּכלֹומר ― (ycwna)ּבמקּדׁשֹו" ְְְְְִִִֵַַַָָָָ
ecbpl)ונכחֹו e`)ׁשלמה ׁשּבאר `mFwOdÎlּכמֹו ElNRzde") ְְְְִֵֵֶֹֹ§¦§©§¤©¨

,e aÎminid ixacae ,dl ,hk ,g `Îmikln) "dGd ziAd" ,"dGd©¤©©¦©¤
(hi.(

ה'תשפ"א  תמוז כ"ז רביעי יום

ה. עשה מצות
יוםראשוןֿרביעיכ"דֿכ"זתמוז

― החמּׁשית לעבדֹוהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי היא ְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָ
"ועבדּתם ואמר ּפעמים ּכּמה הּזה הּצּוּוי ונכּפל ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָיתעּלה.

אלהיכם" ה' dk)את ,bk zeny)וא" ואמר תעבדּו"; תֹו ְְֱֲֵֵֶַַָֹֹֹ
(d ,bi mixac)"תעבד "ואתֹו ואמר ;(bi ,e my)ואמר ; ְְְֲַַַָָֹֹ
bi)"ּולעבדֹו" ,`i my)הּוא הּזה הּצּוּוי ׁשּגם ואףֿעלּֿפי . ְְְִִֶֶַַַַַָ

ּבּכלל ׁשּבארנּו ּכמֹו ― הּכללּיים (yxeya)מןֿהּצּוּוים ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָ
הּתפּלה. על צּוּוי הּוא ּכי יחּוד, ּבֹו יׁש הרי ― ְְֲִִִִִִֵֵַַָָהרביעי

ספרי bi)ּולׁשֹון ,`i mixac)."ּתפּלה זֹו ― "ּולעבדֹו : ְְְְְִִֵָָ
רּבי ׁשל ּובמׁשנתֹו ּתלמּוד". זה ― "ּולעבדֹו עֹוד: ְְְְְְְִִֶֶַַָָָואמרּו
לעּקר "מּנין אמרּו: הּגלילי יֹוסי רּבי ׁשל ּבנֹו ְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָאליעזר

מהכא הּמצות? ּבתֹו ּתירא(o`kn)ּתפּלה אלהי אתֿה' : ְְְֱִִִֵֶֶַָָָָֹֹ
תעבד" bi)ואתֹו ,e my)עבדהּו ּבתֹורתֹו, "עבדהּו ואמרּו: . ְְְְְְֲֵֵַָָָָֹֹ

ּבֹו להתּפּלל מּטרתֹו יׂשים ּכלֹומר ― (ycwna)ּבמקּדׁשֹו" ְְְְְִִִֵַַַָָָָ
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i"yx
(ÊË).íçì äèî:בלע"ז דיפא"ן פיצ"א לחם משען

.äâàãáå:מהם הלחם יכלה שמא äâàã.דואגים
בלע"ז: טרוא"ר ובלשונינו בלע"ז ïòîì(ÊÈ)איינש"א

.åøñçé לחם חסורי שיהיו בשביל ושממונם דאגתם
יכלה: פן וידאגו המצור בימי ומים

(‡).äãç áøç:נבוכדנצר לחרב íéáìâä.סימן øòú
ומנחם  בלע"ז פרקמציר וי"א הוא יווני ולשון הרצענים
בתור': דמיון לו ואין הגולחים תער הגלבים תער חבר

(·).øéòä êåúá ימי ככלות הלבינה על חקות אשר
בתוכה  רעב בזלעפות שלישית' שיכלו היא אות מצורך
מפני  נכמרו כתנור עורנו שנאמר כענין כאש שהם

רעב ה)זלעפות בחרב:äëú.:(איכה éúåáéáñ'.אותה
העיר  מן הבורחים על סימן לבינה אותה סביב

ירושלים: סביב ויהרגום כשדים úéùéìùäåשישיגום
.çåøì äøæú קרח בן ויוחנן למצרים שילכו לגולים סימן

נבוכדנצר  שהלך אחריהם חרב אריק ושם וחבורתו
נהרגו: ושם מצרים את íúåà(‚)והחריב úøöå

.êéôðëá:ויחיו לבבל שיגלו מעט מתי íäîå(„)אלו
.ç÷ú ãåò:מעט מתי ùàá.מאותם íúåà úôøùå סימן

מלך  קלם אשר מחסיה בן וצדקיה קוליה בן לאחאב
ùà.בבל: àöú åðîî לך רומז שאני האלה הרמזים מן

ישראל: בית לכל הפורעניות תצא

cec zcevn
(ÊË).¯·Â˘ È‰שאשבור ואות  לרמז  זהו  לו ואמר פי ' עתה

יאכלו זה בעבור הרעב  שיהיה ר "ל  בירושלים לחם  משען 
במדה ישתו ומים  הלחם יכלה  פן שידאגו ובדאגה  במשקל 

לבב: Â¯ÒÁÈ.(ÊÈ)ובתמהון  ÔÚÓÏיחסרו כי בעבור יהיה זה
המצור: בימי ומים אישÂÓ˘Â.לחם  ונבהלים תמהים יהיו

עוונם: בגמול נמסים ויהיו  ואיש איש  כל ר"ל  ואחיו
(‡).‰„Á ·¯Áחריפה שהיא יקח  הגלבים  שתער ופירש וחזר

והזקן: הראש  שער לגלח וכו' ראשך  על תעביר ואותה מאוד 
.Ï˜˘Ó ÈÊ‡Ó:בהם לשקול העשוי בהםÌ˙˜ÏÁÂ.מאזנים

שווים: לחלקים השער את שלישי˘È˘ÈÏ˙.(·)תחלק חלק 
ימי ישלמו בעת הלבנה על  החקוקה העיר  בתוך  באור תדליק 
ימותו העם ששלישית  לסימן והוא יום ת "ל  שהם המצור 

ובדבר: ברעב  העיר בתוך  ‰˘È˘ÈÏ˙.במצור החלק‡˙
החקוקה העיר סביבות  בחרב  אותה ותכה תקח השני השליש 

המלחמה: בעת  לעיר מחוץ האויב  בחרב ימותו העם  ששלישית לסימן ÁÂ¯Ï.והוא ‰¯Ê˙מפזרם הרוח לשיהא הרוח  לפני תפזר 
הארץ: בכנפות הפזורים בגולה  ההולכים  על  לסימן והוא רבות ‡Ì‰È¯Á.במקומות ˜È¯‡ ·¯ÁÂלרדוף מתערה  חרבי  אשלוף

כמים: דמם לשפוך  גלותם  במקום האויב בהם יגרה  שהמקום לסימן  והוא  ינוחו אשר  במקום להכותם Á˜ÏÂ˙(‚)אחריהם
.Ì˘Óשגלו שאותם לסימן והוא  בגדיך בכנפי אותם  ותקשור לספרם מהאפשר יהיה אשר מעט תקח לרוח  הפזורים מאלה

השני: בית  בבנין  לירושלים לבוא שמורים  יהיו  שהם  הארצות לשאר הגולים בערך  מספר  מתי שהמה Ì‰ÓÂ.(„)לבבל 
מיושבי שרבים  לסימן והוא תשרפם ושם החקוקה  העיר  בתוך אשר  האש  תוך אל  ותשליכם  עוד  תקח בכנפיך  מהקשורים

הקדמוניים: והרומיים טיטוס  עליה  יצור בעת ובדבר  ברעב ימותו ‡˘.ירושלים  ‡ˆ˙ ÈÓÓ כל אל תלהט הזה האש  מלהבת
גם ילקו השניה  גולה  אנשי ובעון הראשונה הגולה אנשי יושבי  במקום  הארצות בכל יתפזרו שני בית  מגלות ר "ל  ישראל בית

ובדבר: וברעב  בחרב המה

oeiv zcevn
(ÊË).ÌÁÏ ‰ËÓאמר לשבעה  לאכול הלחם על  שנשענים על 

שבר לחם  מטה כל  וכן שאלה בל' קה)מטה  ÔÂÓÓ˘·Â.:(תהלים
ופחד : בהלה  ענין והוא  לבב  עניןÂÓ˘Â.(ÊÈ)בתמהון

והמגה:Â˜ÓÂ.תמהון: המסה  ענין
(‡).¯Ú˙תער והעבירו  וכן בו לגלח  העשוי סכין (במדבר הוא 

זקן‰‚ÌÈ·Ï.:ה) כל  כי  ירושלמי בתרגום ודוגמתו הספרים  הם 
טו)גרועה  גליבא :(ישעיה ירושלמי העברהÚ‰Â·¯˙.תרגמו מל'

יאמר: הגלוח  אש:·‡Â¯.(·)ועל הבערה˙·ÈÚ¯.להב  מל'
טהרהÂ‡ÏÓÎ˙.ושריפה: ימי  ובמלאת  כמו השלמה (ויקרא ענין

פרש ˙Ê¯‰.:יב) וזריתי  כמו פיזור ב)ענין מל '‡¯È˜.:(מלאכי
תורק שמן וכן מתערה  אותה  ארוקן ור"ל  א)ריק :(ש"ה

(‚).˙¯ˆÂבשמלה מים  צרר מי כמו קשירה  ל)ענין  :(משלי
.ÍÈÙÎ·בגדיהם כנפי על  כמו  הבגד ט)שולי :(במדבר

a`Îmgpn '`Îfenz g"k ycewÎzayÎiying mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ecbpl)ונכחֹו e`)ׁשלמה ׁשּבאר `mFwOdÎlּכמֹו ElNRzde") ְְְְִֵֵֶֹֹ§¦§©§¤©¨
,e aÎminid ixacae ,dl ,hk ,g `Îmikln) "dGd ziAd" ,"dGd©¤©©¦©¤

(hi.(

ה'תשפ"א  תמוז כ"ח חמישי יום

ה. עשה מצות
יום חמישיֿ שבתֿ קודש כ "ח תמוזֿ א 'מנחםֿ אב 

― החמּׁשית לעבדֹוהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי היא ְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָ
"ועבדּתם ואמר ּפעמים ּכּמה הּזה הּצּוּוי ונכּפל ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָיתעּלה.

אלהיכם" ה' dk)את ,bk zeny)"תעבדּו "ואתֹו ואמר ; ְְֱֲֵֵֶַַָֹֹֹ
(d ,bi mixac)"תעבד "ואתֹו ואמר ;(bi ,e my)ואמר ; ְְְֲַַַָָֹֹ
bi)"ּולעבדֹו" ,`i my)הּוא הּזה הּצּוּוי ׁשּגם ואףֿעלּֿפי . ְְְִִֶֶַַַַַָ

ּבּכלל ׁשּבארנּו ּכמֹו ― הּכללּיים (yxeya)מןֿהּצּוּוים ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָ
הּתפּלה. על צּוּוי הּוא ּכי יחּוד, ּבֹו יׁש הרי ― ְְֲִִִִִִֵֵַַָָהרביעי

ספרי bi)ּולׁשֹון ,`i mixac)."ּתפּלה זֹו ― "ּולעבדֹו : ְְְְְִִֵָָ
רּבי ׁשל ּובמׁשנתֹו ּתלמּוד". זה ― "ּולעבדֹו עֹוד: ְְְְְְְִִֶֶַַָָָואמרּו
לעּקר "מּנין אמרּו: הּגלילי יֹוסי רּבי ׁשל ּבנֹו ְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָאליעזר

מהכא הּמצות? ּבתֹו ּתירא(o`kn)ּתפּלה אלהי אתֿה' : ְְְֱִִִֵֶֶַָָָָֹֹ
תעבד" bi)ואתֹו ,e my)עבדהּו ּבתֹורתֹו, "עבדהּו ואמרּו: . ְְְְְְֲֵֵַָָָָֹֹ

ּבֹו להתּפּלל מּטרתֹו יׂשים ּכלֹומר ― (ycwna)ּבמקּדׁשֹו" ְְְְְִִִֵַַַָָָָ
ecbpl)ונכחֹו e`)ׁשלמה ׁשּבאר `mFwOdÎlּכמֹו ElNRzde") ְְְְִֵֵֶֹֹ§¦§©§¤©¨

,e aÎminid ixacae ,dl ,hk ,g `Îmikln) "dGd ziAd" ,"dGd©¤©©¦©¤
(hi.(

ה'תשפ"א  תמוז כ"ט שישי יום

יב. כו. עשה מצות
― הכ"ו לברהּמצוה הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָֹ

תברכּו "ּכה יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבכלֿיֹום, ְְְְְְְִִֵֶֶַָָָָֹאתֿיׂשראל

להם" אמֹור יׂשראל bk)אתּֿבני ,e xacna)נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָ
מּמגּלה האחרֹון ּבּפרק זֹו מצוה (ek.)ּומּתענית(ck.)ּדיני ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָ
סֹוטה מּמּסכת ז' .(fl:)ּובפרק ְִֶֶֶֶַָ

― הי"ב ׁשלהּמצוה ּתפּלין ּבמעׂשה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָ
"עיני ּבין לטטפת "והיּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִֵֵֶֶַָָָֹֹֹראׁש,

(g ,e mixac)ּפעמים ארּבע זֹו ּבמצוה הּצּוּוי נכּפל ּוכבר .ְְְְְְִִִִַַַַָָָ
(gi ,`i .g ,e mixac .fh ,h bi zeny).

ה'תשפ"א  מנחםֿאב א' ש"ק יום

יג. עשה מצות
יום שישיֿ שבתֿ קודש כ "ט תמוזֿ א 'מנחםֿ אב 
― הי"ג ׁשלהּמצוה ּתפּלין ּבמעׂשה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָ

"יד על לאֹות "ּוקׁשרּתם יתעּלה: אמרֹו והּוא ;(my)יד, ְְְְְְִֶֶַַַָָָָ
והראיה ּפעמים. ארּבע נכּפל זֹו ּבמצוה הּצּוּוי ְְְְְְְְִִִִַַַַַָָָָָוגם
אמרם הּוא ― מצות ׁשּתי יד וׁשל ראׁש ׁשל ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָֹֹׁשּתפּלין

מנחֹות ׁשּסֹובר,(cn.)ּבּגמרא מי על הּתמּה ּדר על ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
ּבלי מהן אחת ּתּונח לא יד וׁשל ראׁש ׁשל ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹׁשּתפּלין
"מאן לׁשֹונם: וזה ּבנמצא, ׁשּתיהן ּכׁשּיהיּו אּלא ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָהאחרת,
ּכלֹומר: לעּבד?!" לא מצוה חדא מצות, ׁשּתי לּה ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָֹֹּדלית
[לפחֹות] יעׂשה לא מצות ׁשּתי לעׂשֹות לֹו אפׁשר ׁשאי ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָֹֹמי
יניח ּולפיכ ׁשּבידֹו, אתֿהּמצוה יעׂשה אּלא לא, ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹאחת?!
ׁשל לּתפּלין ׁשּקראּו ,ל נתּבאר הּנה ׁשּבנמצא. מהן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָאיזֹו
הּנׁשים אין אּלּו מצות ּוׁשּתי מצות. ׁשּתי ראׁש וׁשל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָֹֹֹיד
"למען חּיּובן: ּבטעם יתעּלה אמר ׁשהרי ּבהן, ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָחּיבֹות

"ּבפי ה' ּתֹורת h)ּתהיה ,bi zeny)חּיבֹות אינן ונׁשים ― ְְְִִִֵֶַַָָָ
נתּבארּו ּוכבר ּבּמכלּתא. ּבארּו וכ ּתֹורה, ְְְְְְְֲֲִִֵַַָָָָָּבתלמּוד

מּמנחֹות ד' ּבפרק האּלה הּמצות ׁשּתי (l`:ּכלּֿדיני ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ
(jli`e.
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אגרות קודש
 ב"ה,  א' מנ"א, תשי"א 

ברוקלין.

שלום וברכה!

בעתו קבלתי מכ' מל"ג בעומר וכן מכתביו מה' וח' תמוז, וקראתי הפ"נ על ציון כ"ק מו"ח 

להם,  להמצטרך  בהפ"נ  המוזכרים  ואחת  אחד  כל  על  ר"ר  לעורר  זי"ע  נבג"מ  זצוקללה"ה  אדמו"ר 

ובודאי צדיקא דאתפטר דאשתכח בהאי עלמא יתיר מבחיוהי, ימשיך ברכה והצלחה לו ולכל ב"ב שי' 

בגשמיות וברוחניות.

לאט  לאט  לדעתי  הנה  ז"ל,  אמם  פטירת  ע"ד  שי'  לילידיו  לגלות  אם  שאלתו  על  במענה  ב( 

יסבירם שהאלקים הביאה עתה למקום כזה שאינו סובלת כל חולי ומחלה, אשר מקום כזה נמצא 

בשמים, ומשם יכולה ג"כ להשפיע על כל ילידי' ולבקש את השי"ת שיצליחו בלימודיהם והנהגתם, וגם 

עתה רחמי האם על הבנים והבנות ומתגעגעת שיתנהגו באופן המתאים לבני ובנות ישראל אשר עי"ז 

גורמים לה נחת רוח ביותר, ואז ביכולתה ג"כ לפעול שיהי' אצלם עניניהם בהצלחה, והשינוי הוא רק 

בזה שאין רואים בעיני בשר כו' וכו', מובן מעצמו שאין האותיות שבהם ישתמש בדברו עם הבכירים 

מתאימים לאלו שהם צעירים, אבל התוכן לפי ערך יכול להיות שוה לכולם עפ"י הנ"ל...

בברכה להסתדר' המתאימה בגו"ר בקרוב ממש.
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ã-÷øô ìà÷æçéfiÎfh

æèäøeNîa íéîe äâàãáe ì÷Lîa íçì-eìëàå íìLeøéa íçì-ähî øáL éððä íãà-ïa éìà øîàiå©´Ÿ¤¥©À¤¨¨Æ¦§¦̧Ÿ¥³©¥¤Æ¤Æ¦´¨©¦ ½§¨§¤¬¤§¦§−̈¦§¨¨®©¾¦¦§¨¬
:ezLé ïBînLáeæé(ô) :íðBòa ewîðå åéçàå Léà enLðå íéîå íçì eøñçé ïòîì §¦¨−¦§«§©¬©©§§−¤´¤¨¨®¦§¨©ÆÆ¦´§¨¦½§¨©−©£¨«

ä-÷øô ìà÷æçécÎ`

àð÷æ-ìòå ELàø-ìò zøáòäå Cl äpçwz íéálbä øòz äcç áøç | Eì-ç÷ íãà-ïá äzàåzç÷ìå E §©¨̧¤¨¹̈©§´¤´¤©À̈©³©©©¨¦Æ¦¨¤´¨½̈§©£©§¨¬©Ÿ§−§©§¨¤®§¨©§¨¬
:íz÷lçå ì÷Lî éðæàî EìáìLzç÷ìå øBönä éîé úàìîk øéòä CBúa øéòáz øeàa úéL §²Ÿ§¥¬¦§−̈§¦©§¨«§¦¦À¨³©§¦Æ§´¨¦½¦§−Ÿ§¥´©¨®§¨«©§¨´

ìMä-úàìMäå äéúBáéáñ áøçá äkz úéL:íäéøçà ÷éøà áøçå çeøì äøæz úéLâíMî zç÷ìå ¤©§¦¦À©¤³©¤Æ¤Æ§¦´¤½¨§©§¦¦Æ¦§¤´¨½©§¤−¤¨¦¬©£¥¤«§¨©§¨¬¦−̈
éôðëa íúBà zøöå øtñîa èòî:Eãíúà zôøNå Làä CBz-ìà íúBà zëìLäå çwz ãBò íäîe §©´§¦§¨®§©§¨¬−̈¦§¨¤«¥¤Æ´¦½̈§¦§©§¨³¨Æ¤´¨¥½§¨©§¨¬Ÿ−̈

(ô) :ìàøNé úéa-ìk-ìà Là-àöú epnî Làä¥®¦¤¬¥¥¥−¤¨¥¬¦§¨¥«

i"yx
(ÊË).íçì äèî:בלע"ז דיפא"ן פיצ"א לחם משען

.äâàãáå:מהם הלחם יכלה שמא äâàã.דואגים
בלע"ז: טרוא"ר ובלשונינו בלע"ז ïòîì(ÊÈ)איינש"א

.åøñçé לחם חסורי שיהיו בשביל ושממונם דאגתם
יכלה: פן וידאגו המצור בימי ומים

(‡).äãç áøç:נבוכדנצר לחרב íéáìâä.סימן øòú
ומנחם  בלע"ז פרקמציר וי"א הוא יווני ולשון הרצענים
בתור': דמיון לו ואין הגולחים תער הגלבים תער חבר

(·).øéòä êåúá ימי ככלות הלבינה על חקות אשר
בתוכה  רעב בזלעפות שלישית' שיכלו היא אות מצורך
מפני  נכמרו כתנור עורנו שנאמר כענין כאש שהם

רעב ה)זלעפות בחרב:äëú.:(איכה éúåáéáñ'.אותה
העיר  מן הבורחים על סימן לבינה אותה סביב

ירושלים: סביב ויהרגום כשדים úéùéìùäåשישיגום
.çåøì äøæú קרח בן ויוחנן למצרים שילכו לגולים סימן

נבוכדנצר  שהלך אחריהם חרב אריק ושם וחבורתו
נהרגו: ושם מצרים את íúåà(‚)והחריב úøöå

.êéôðëá:ויחיו לבבל שיגלו מעט מתי íäîå(„)אלו
.ç÷ú ãåò:מעט מתי ùàá.מאותם íúåà úôøùå סימן

מלך  קלם אשר מחסיה בן וצדקיה קוליה בן לאחאב
ùà.בבל: àöú åðîî לך רומז שאני האלה הרמזים מן

ישראל: בית לכל הפורעניות תצא

cec zcevn
(ÊË).¯·Â˘ È‰שאשבור ואות  לרמז  זהו  לו ואמר פי ' עתה

יאכלו זה בעבור הרעב  שיהיה ר "ל  בירושלים לחם  משען 
במדה ישתו ומים  הלחם יכלה  פן שידאגו ובדאגה  במשקל 

לבב: Â¯ÒÁÈ.(ÊÈ)ובתמהון  ÔÚÓÏיחסרו כי בעבור יהיה זה
המצור: בימי ומים אישÂÓ˘Â.לחם  ונבהלים תמהים יהיו

עוונם: בגמול נמסים ויהיו  ואיש איש  כל ר"ל  ואחיו
(‡).‰„Á ·¯Áחריפה שהיא יקח  הגלבים  שתער ופירש וחזר

והזקן: הראש  שער לגלח וכו' ראשך  על תעביר ואותה מאוד 
.Ï˜˘Ó ÈÊ‡Ó:בהם לשקול העשוי בהםÌ˙˜ÏÁÂ.מאזנים

שווים: לחלקים השער את שלישי˘È˘ÈÏ˙.(·)תחלק חלק 
ימי ישלמו בעת הלבנה על  החקוקה העיר  בתוך  באור תדליק 
ימותו העם ששלישית  לסימן והוא יום ת "ל  שהם המצור 

ובדבר: ברעב  העיר בתוך  ‰˘È˘ÈÏ˙.במצור החלק‡˙
החקוקה העיר סביבות  בחרב  אותה ותכה תקח השני השליש 

המלחמה: בעת  לעיר מחוץ האויב  בחרב ימותו העם  ששלישית לסימן ÁÂ¯Ï.והוא ‰¯Ê˙מפזרם הרוח לשיהא הרוח  לפני תפזר 
הארץ: בכנפות הפזורים בגולה  ההולכים  על  לסימן והוא רבות ‡Ì‰È¯Á.במקומות ˜È¯‡ ·¯ÁÂלרדוף מתערה  חרבי  אשלוף

כמים: דמם לשפוך  גלותם  במקום האויב בהם יגרה  שהמקום לסימן  והוא  ינוחו אשר  במקום להכותם Á˜ÏÂ˙(‚)אחריהם
.Ì˘Óשגלו שאותם לסימן והוא  בגדיך בכנפי אותם  ותקשור לספרם מהאפשר יהיה אשר מעט תקח לרוח  הפזורים מאלה

השני: בית  בבנין  לירושלים לבוא שמורים  יהיו  שהם  הארצות לשאר הגולים בערך  מספר  מתי שהמה Ì‰ÓÂ.(„)לבבל 
מיושבי שרבים  לסימן והוא תשרפם ושם החקוקה  העיר  בתוך אשר  האש  תוך אל  ותשליכם  עוד  תקח בכנפיך  מהקשורים

הקדמוניים: והרומיים טיטוס  עליה  יצור בעת ובדבר  ברעב ימותו ‡˘.ירושלים  ‡ˆ˙ ÈÓÓ כל אל תלהט הזה האש  מלהבת
גם ילקו השניה  גולה  אנשי ובעון הראשונה הגולה אנשי יושבי  במקום  הארצות בכל יתפזרו שני בית  מגלות ר "ל  ישראל בית

ובדבר: וברעב  בחרב המה

oeiv zcevn
(ÊË).ÌÁÏ ‰ËÓאמר לשבעה  לאכול הלחם על  שנשענים על 

שבר לחם  מטה כל  וכן שאלה בל' קה)מטה  ÔÂÓÓ˘·Â.:(תהלים
ופחד : בהלה  ענין והוא  לבב  עניןÂÓ˘Â.(ÊÈ)בתמהון

והמגה:Â˜ÓÂ.תמהון: המסה  ענין
(‡).¯Ú˙תער והעבירו  וכן בו לגלח  העשוי סכין (במדבר הוא 

זקן‰‚ÌÈ·Ï.:ה) כל  כי  ירושלמי בתרגום ודוגמתו הספרים  הם 
טו)גרועה  גליבא :(ישעיה ירושלמי העברהÚ‰Â·¯˙.תרגמו מל'

יאמר: הגלוח  אש:·‡Â¯.(·)ועל הבערה˙·ÈÚ¯.להב  מל'
טהרהÂ‡ÏÓÎ˙.ושריפה: ימי  ובמלאת  כמו השלמה (ויקרא ענין

פרש ˙Ê¯‰.:יב) וזריתי  כמו פיזור ב)ענין מל '‡¯È˜.:(מלאכי
תורק שמן וכן מתערה  אותה  ארוקן ור"ל  א)ריק :(ש"ה

(‚).˙¯ˆÂבשמלה מים  צרר מי כמו קשירה  ל)ענין  :(משלי
.ÍÈÙÎ·בגדיהם כנפי על  כמו  הבגד ט)שולי :(במדבר
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ç-÷øô àøæòelÎal

áììL íéîé íL áLpå íìLeøé àBápå:äLâìeðéýìà úéáa íéìkäå áäfäå óñkä ì÷Lð éòéáøä íBiáe ©¨−§¨¨®¦©¥¬¤−̈¨¦¬§Ÿ¨«©´¨§¦¦¿¦§©´©¤¤Á§©¨¨̧§©¥¦¹§¥´¡Ÿ¥À
:íiåìä éepa-ïá äéãòBðå òeLé-ïa ãáæBé íänòå ñçðét-ïa øæòìà Bnòå ïäkä äiøeà-ïa úBîøî-ãé ìò©Â©§¥³¤«¦¨Æ©Ÿ¥½§¦−¤§¨¨´¤¦«§¨®§¦¨¤º¨¨¯¤¥²©§«©§¨¬¤¦−©§¦¦«

ãì(ô) :àéää úòa ì÷Lnä-ìk áúkiå ìkì ì÷Lîa øtñîaäìeáéø÷ä äìBbä-éðá éáMäî íéàaä §¦§¨¬§¦§−̈©®Ÿ©¦¨¥¬¨«©¦§−̈¨¥¬©¦«©Â¨¦¥«©§¦̧§¥«©¹̈¦§¦¬
äòáLå íéòáL íéNák äMLå íéòLz | íéìéà ìàøNé-ìk-ìò øNò-íéðL íéøt ìàøNé éýìàì | úBìòŸ´¥Ÿ¥´¦§¨¥À¨¦¸§¥¨¨³©¨¦§¨¥Æ¥¦´¦§¦´§¦À̈§¨¦Æ¦§¦´§¦§½̈

(ô) :ýåýéì äìBò ìkä øNò íéðL úàhç éøéôöåìúBåçôe Cìnä éðtøcLçàì Cìnä éúc-úà | eðziå §¦¥¬©−̈§¥´¨¨®©−Ÿ¨¬©¨«©«¦§´¤¨¥´©¤À¤©£©§©§§¥Æ©¤½¤©£−
(ñ) :íéýìàä-úéa-úàå íòä-úà eàOðå øäpä øáò¥´¤©¨¨®§¦§¬¤¨−̈§¤¥«¨¡Ÿ¦«

è-÷øô àøæòeÎ`

àúBöøàä énòî íiåìäå íéðäkäå ìàøNé íòä eìcáð-àì øîàì íéøOä éìà eLbð älà úBlëëe§©´¥À¤¦§¸¥©³©¨¦Æ¥½Ÿ«Ÿ¦§§º¨¨³¦§¨¥Æ§©Ÿ£¦´§©§¦¦½¥©¥−¨£¨®
:éøîàäå éøönä éáànä éðnòä éñeáéä éføtä ézçä éðòðkì íäéúáòBúkáíäì íäéúðaî eàNð-ék §Â£«Ÿ¥¤©§©£¦̧©¦¦¹©§¦¦´©§¦À¨«©Ÿ¦Æ©´Ÿ¨¦½©¦§¦−§¨¡Ÿ¦«¦«¨§´¦§«Ÿ¥¤À¨¤Æ

(ñ) :äðBLàø äfä ìòna äúéä íéðâqäå íéøOä ãéå úBöøàä énòa Lãwä òøæ eáøòúäå íäéðáìå§¦§¥¤½§¦§¨«§Æ¤´©©½Ÿ¤§©¥−¨£¨®§©¯©¨¦´§©§¨¦À¨¬§¨²©©¬©©¤−¦¨«
â:íîBLî äáLàå éð÷æe éLàø øòOî äèøîàå éìéòîe éãâa-úà ézòø÷ äfä øácä-úà éòîLëe§¨§¦Æ¤©¨¨´©¤½¨©¬§¦¤¦§¦−§¦¦®¨¤§§º̈¦§©³Ÿ¦Æ§¨¦½¨¥§−̈§¥«
ã:áøòä úçðîì ãò íîBLî áLé éðàå äìBbä ìòî ìò ìàøNé-éýìà éøáãa ãøç ìk eôñàé éìàå§¥©´¥¨§À³Ÿ¨¥Æ§¦§¥´¡Ÿ¥«¦§¨¥½©−©´©©¨®©£¦ÆŸ¥´§¥½©−§¦§©¬¨¨«¤
äkøa-ìò äòøëàå éìéòîe éãâá éòø÷áe éúéðòzî ézî÷ áøòä úçðîáeýåýé-ìà étë äNøôàå é §¦§©´¨¤À¤©µ§¦¦©«£¦¦½§¨§¦¬¦§¦−§¦¦®¨«¤§§¨Æ©¦§©½¨¤§§¨¬©©−¤§¨¬

:éýìàåéìà éðt éýìà íéøäì ézîìëðå ézLa éýìà äøîàåeðúîLàå Làø äìòîì eáø eðéúðBò ék E ¡Ÿ¨«¨Ÿ§À̈¡Ÿ©Æ´Ÿ§¦§¦§©½§¦§¨¦¯¡Ÿ©²¨©−¥¤®¦´£Ÿ¥³¨Æ§©´§¨½Ÿ§©§¨¥¬
:íéîMì ãò äìãâ̈§−̈©¬©¨¨«¦

i"yx
(„Ï).ìëì ì÷ùîá øôñîá ומשקלם הכלים מספר

פרעוהו: כאשר כולו נשקל היה כך קבלוהו כאשר
(‰Ï).äìåâä éðá éáùäî íéàáä עם באו אשר הללו
úåìåò.עזרא: åáéø÷ä:היתה שעה והוראת עולה הכל
(ÂÏ).êìîä éúã úà åðúéå מצות ספרו גולה עולי הללו

פניו: רואי המלך לגדולי המלך כמו úååçôå.דריוש
øäðä.ופחות: øáò בעבר הן ישראל ארץ צד של אותן

בבל: ליושבי ומסייעין:åàùðå.הנהר מנשאין שהיו
(‡).äìà:המלך דתי ספרו אשר הללו íéøùäå.דברים

ישראל: לי:øîàì.של אמרו äæä(·)וכן ìòîá äúéä
.äðåùàø בגויי להתחתן מעל למעול התחילו שהם

כמוíîåùî.(‚)הארצות: ושומם ג)עלוב (יחזקאל 

בתוכם: משמים ימים שלא éúéðòúî.(„)שבעת
יום: אותו תחת åðúð.(Â)אכלתי הנו"ן דגש נתננו כמו

כמו אחרת נו"ן י "ד )חסרון ב ' כמו (ד "ה נשענו עליך כי
ל"ד )נשעננו ונתננו:(בראשית כמו בנותינו את ונתנו

.äæä íåéäë עשרת גלו שכבר הזה היום שנראה כמו
הגולים: מן הרבה בבבל נשארו ועדיין השבטים

cec zcevn
(‚Ï).Ï˜˘:'וכו מרמות  ביד במשקל  וכו' הכסף מסרנו
(„Ï).¯ÙÒÓ· אחד כל ובמשקל  במספר מסרנו הכלים את

לזכרון:ÎÈÂ˙·.ואחד : יעמוד  Â‚Â'.(Ï‰)למען ÌÈ‡·‰הוא
מהשבי: הבאים  הגולה בני וכמו  Ï‡¯˘È.הפוך ÏÎ ÏÚבעבור

ישראל : ÏÂÚ‰.כל  ÏÎ‰כעולה כליל היו החטאות  אף ר "ל 
היתה: שעה והוראת הכהנים אכלום ‰ÍÏÓ.(ÂÏ)ולא  È˙„

למעלה: כמ"ש עזרא ביד נתן  אשר המלך גזרת Â‡˘Â.חוק
וכו': העם את ומרוממים מנשאים  היו 

(‡).‰Ï‡ ˙ÂÏÎÎÂמסירת והם האלה  הדברים  כלו כאשר
המלך: דתי  ואת וכו ' וכו ':Ì‰È˙Â·ÚÂ˙Î.הכלים הכנענים של כתועבותיהם עושים עודם Â‡˘.(·)ר "ל  ÈÎנשים לקחו  כי

במעשיהם: אוחזים  ולזה  ‰˜Â„˘.מבנותיהם Ú¯Ê: ישראל בני כוכבים¯‡˘Â‰.המה  העובדי  מבנות  נשים בתחלה  נשאו הם
העם : יתר  למדו Â‚Â'.(‚)ומהם È˙Ú¯˜: הזה המעל  בעבור  הצער המצטער :ÌÓÂ˘Ó.מגודל  כדרך ונאלם  ÏÎ(„)משותק

.„¯Á:הזה המעל להעביר ר"ל  הגולה  מעל בעבור אלי  נאסף היה ה ' דברי בקיום החרד ‰Ú¯·.כל  ˙ÁÓÏו תשורתלדורון
הערבים : בין של  תמיד  הקרבת לזמן ר"ל È˙ÈÚ˙Ó.(‰)הערב È˙Ó˜אותו כל  אכל  שלא מתעניתי וחלש מעונה קמתי  ר"ל

Â‚Â'.היום: ÈÚ¯˜·Â:ברכיו על  וכרע קרועים  בגדים  ולבוש  מעונה כשהוא קם הלבבות לעורר  ובכדי הבגדים Ù‡Â¯˘‰ובקריעת
.ÈÙÎ:החסד שואל  דרך  הוא  ÂÎÂ'.(Â)כן ÌÈ¯‰Ï: אלהי אליך פני  להרים כמו הפוך  הראש:¯·Â.הוא מן למעלה  ועלו נתרבו

oeiv zcevn
(‰Ï).È¯ÈÙˆ:שעירי

(‡).ÈÙ¯„˘Á‡Ï:אצלם ידוע שררה  פחהÂÂÁÙÂ˙.מין מל '
הפרשה:ÂÏ„·.(·)ומושל : מל 'Â·¯Ú˙‰Â.(‚)ענין

ובלבול: שררה :ÌÈ‚Ò‰Â.תערובות חטא·ÏÚÓ.מין  ענין 
עליון:ÈÏÈÚÓÂ.(„)ופשע: מלבוש מין עניןË¯Ó‡Â‰.הוא

ראשו ימרט כי ואיש  כמו י"ג)תלישה משותקÌÓÂ˘Ó.:(ויקרא
בתוכם משמים  כמו  ג')ונאלם מהירותÁ¯„.(‰):(יחזקאל ענין

העיר זקני ויחרדו י"ו)כמו :(ש"א

a dpyn iriay wxt zexdh zkqn

Èúéðåèñàä–úaMì ãéçiä úeLø,äàîhì íéaøä úeLøe.Bæa íéàöBéå Bæa íéñðëð íéaøäL øöç–úeLø ¨¦§§¨¦§©¨¦©©¨§¨©¦©ª§¨¨¥¤¨©¦¦§¨¦¨§§¦¨§
úaMì ãéçiä,äàîhì íéaøä úeLøe. ©¨¦©©¨§¨©¦©ª§¨

È Ú È · ˘ ˜ ¯ Ù
‡ì ãøéå åéúBøã÷ úà çépäL øcwäúBzL,úBiîéðtä–úBøBäè,úBðBöéçäå–úBàîè.øîàéñBé éaø:äna ©©¨¤¦¦©¤§¥¨§¨©¦§©§¦¦§§©¦§¥¨©©¦¥©¤

íéøeîà íéøác?úBøzîa,úBãeâàa ìáà–øBäè ìkä.õøàä íòì Bçzôî øñBnä–øBäè úéaä,øñî àHL §¨¦£¦§ª¨£¨©£©Ÿ¨©¥©§§§©¨¨¤©©¦¨¤¨©
çzônä úøéîL àlà Bì. ¤¨§¦©©©§¥©

·øò Bàöîe øò Búéa CBúa õøàä íò çépnä,ïLé Bàöîe ïLé,ïLé Bàöîe øò–øBäè úéaä;øò Bàöîe ïLé ©©¦©©¨¨¤§¥¥§¨¥¨¥§¨¨¥¥§¨¨¥©©¦¨¨¥§¨¥
–àîè úéaä;éøácøéàî éaø.íéîëçåíéøîBà:èBLôì ìBëé àeäL íB÷î ãò àlà àîè ïéàòbìå Bãé úà. ©©¦¨¥¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦¥¨¥¤¨©§¤¨¦§¤¨§¦©

i.zipeehq`d:íù íéáùåé íéøçåñäù úåéåðçä éðôì ãîåò ,íéçôè 'ä åà 'ã äåáâ ,áçåø äîàë øö íå÷î
f`.eizexcw z` gipdy xcwdúåìâòä ÷éçøäì úåãúé åà úåìåãâ íéðáà ø"äø éãöá úúì ïéìéâøå ,ø"äøá åéúåøã÷ çéðäù ,øáç àåäù úåøã÷ä øëåî

ïäá íéëëçúî íéøáåòäå ,øúåé êøãä úà àåä íâ ÷çã íìöà úåøã÷ çéðä äæå ,íéáøä úåùø úà úå÷çåã åììä úåãúéäù êåúîå ,íéìúëä å÷éæé àìù
:úåðåöéçä úà ïéàîèîå ïä ïéàîè õøàä íò éãâáå ,ïøéåà éðô ìò íéøáåò íäéãâáå.zexzena mixen` mixac dna.ïúåà ïéèéñî íéáùå íéøáåòäùla`

,zeceb`a:éñåé éáøë äëìä ïéàå .øåäè ìëä ,ïèéñäì øùôà éàù.gztnd zxiny `l` el xqn `lyåéìò ñôúð àåäù éðôî ,ñðëäì äéúòã àëîñ àìå
:áðâë
a.`nh ziad xr e`vne oyiêøã ïëù ,ïùé äéäùë äìçúî íúåà äàø àìù úéááù íéìëá òâð åúðùî õé÷äùë àîù ïðéùééçã ,àîè úéááù äî ìë

:øò äéäùë úéáá øùà ìë äàø øáëù ,ïðéùééç àì ,øò åàöîå øò ìáà .íìåòî åàø àìù äîá ÷åãáìå ùîùîì íãà éðáheytl leki `edy mewn cr
.eci z`.íéìëá òâðå úéáá êìä àîù ïðéùééç àì ìáà ,íäá òâð àîù åäì ïðéùééç ,íù ïùé äéäù íå÷îä ïî åãé èéùåéùë íäì òéâäì ìåëéù íéìëä ìë

:íéîëçë äëìäå

`xephxa yexit
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úéðåèñàäויש בתקרה; ומקורה מפולש שהוא עמודים של אולם – ÈÄÀÀÈÄ
ארבעה  גבוהה מדרגה כעין  היינו החנות, שלפני  האצטבא מפרשים:
לקרוא  שם יושב החנות שבעל אמה, ורחבה טפחים חמישה או

חנותו  לתוך שיבואו ושבים ברטנורא ),לעוברים עיין ישראל "; ("תפארת

úaMì ãéçiä úeLø רשות אינה שאמנם מבואר , במפרשים – ÀÇÈÄÇÇÈ
אלא  היחיד" "רשות המשנה נקטה ולא כרמלית, אלא לשבת היחיד 

לשבת הרבים רשות שאינה ישראל"),להשמיענו "תפארת (רמב"ם ;

äàîhì íéaøä úeLøe.שם מצויים שרבים לפי  –íéaøäL øöç ÀÈÇÄÇËÀÈÈÅÆÈÇÄ
Bæa íéàöBéå Bæa íéñðëð,אחר בפתח ויוצאים זה בפתח נכנסים – ÄÀÈÄÈÀÀÄÈ

äàîhì íéaøä úeLøe ,úaMì ãéçiä úeLø ורבים שהואיל  – ÀÇÈÄÇÇÈÀÈÇÄÇËÀÈ
הרבים. כרשות טומאה לענין  דינה בה, עוברים

א ה נ ש מ ר ו א ב

כלים  ומטמא הוא, טמא בחזקת הארץ עם שכן  הארץ, עם בטומאת דן  זה פרק
הארץ  עם "בגדי ז): ב, (חגיגה ששנינו  כמו טהרות, לענין  מדרס בגדיו וכן  במגע,
מבואר  והטעם הזב, כמדרס וכלים אדם במגע מטמאים שהם היינו לפרושין", מדרס
אשתו עליהם ישבה שמא הארץ, עם בבגדי חכמים שגזרו  ב), לה, (חולין בגמרא

נידה.

øcwä,חרס של  קדרות העושה –åéúBøã÷ úà çépäL ברשות – ÇÇÈÆÄÄÇÆÀÅÈ
úBzLìהרבים, ãøéå,ובטהרה בטומאה הנזהר  חבר, שהוא וכגון – ÀÈÇÄÀ

חשש וטימאון ,ויש בקדרות שם העוברים הארץ עמי נגעו בינתיים שמא
úBiîéðtä ה הכותל,– אצל  המונחות הפנימיות, –úBøBäèקדרות ÇÀÄÄÀ

אליהן , מגיעים העוברים החיצונות,úBðBöéçäåשאין  והקדרות – ÀÇÄ
הרחוב, הקדרות úBàîèשלצד  ידי על צרה נעשתה והדרך  שהואיל – ÀÅ

בתוך בבגדיהם נוגעים שם העוברים הארץ עמי  נמצאו שם, המונחות

טמאות  החיצונות הקדרות הלכך  הילוכם, דרך החיצונות הקדרות

íéøeîàם ).(רמב" íéøác äna :éñBé éaø øîà שהחיצונות – ÈÇÇÄÅÇÆÀÈÄÂÄ
קשורות,úBøzîaטמאות? אינן  שהקדרות –úBãeâàa ìáà– ÀËÈÂÈÇÂ

קשורות, øBäèכשהקדרות ìkäשהואיל טעמו, מבארים יש  – ÇÙÈ
העוברים  בגדי  שישתלשלו אפשר אי פה, נגד פה קשורות והקדרות

מותרות משום בקשורות גוזר  קמא תנא ברם ישראל";לתוכן. ("תפארת 

אחר). טעם  שם שמובא  ברטנורא , קמא עיין תנא שלדעת מבארים, ויש 

ונגע  לראותן  הארץ עם נטלן שמא חשש , שיש לפי  טמאות, החיצונות
במותרות, אלא אינו זה שחשש ואמר , יוסי  רבי  ובא וטימאן , באווירן

בזו , זו  קשורות והן הואיל ליטלן, יכול  הארץ עם אין  באגודות אבל 
טהור הכל רבא ").הלכך יוסי:("אליהו רבי  בדברי  גורס `laהרמב"ם

,`nh lkd zeceb`a ונטמאו כולן את והניע זב עבר  שמא הטעם, ומבאר 
iqei.בהיסטו. iaxk dkld oi`eõøàä íòì Bçzôî øñBnäחבר – ÇÅÇÀÀÀÇÈÈÆ

הארץ, לעם ביתו מפתח øBäèשמסר úéaä שמא חוששים ואין  – ÇÇÄÈ
שם, בכלים ונגע לבית çzônäנכנס úøéîL àlà Bì øñî àHLÆÈÇÆÈÀÄÇÇÇÀÅÇ

יהא  שלא להיכנס, מתיירא הוא הלכך לבית, להיכנס רשות לו  ואין –
כגנב. בו נתפס

i p y m e i
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øò Bàöîe øò Búéa CBúa õøàä íò çépnä, לביתו כשחזר – ÇÇÄÇÇÈÈÆÀÅÅÀÈÅ
ïLé Bàöîe ïLé,ישן ומצאו ישן  שהניחו  או  –ïLé Bàöîe øò ÈÅÀÈÈÅÅÀÈÈÅ

ישן , ומצאו  ער שהניחו  או  –øBäè úéaä,טהורים הבית כלי  כל – ÇÇÄÈ
למשמש מתיירא הריהו ער, הניחו  שאם בהם, נגע שמא חוששים ואין
בכלים; נוגע וימצאנו  מיד ויחזור  משמרו  הבית בעל שמא הבית, בכלי 

הואיל ושכב, וחזר בינתיים קם שמא חוששים אין  ישן , הניחו  ואם
שהניחו. כמו  øòומצאו Bàöîe ïLé ומצאו ישן  הניחו  אם אבל  – ÈÅÀÈÅ

àîèער , úéaä הארץ עם אין  זה שבכגון טמאים, הבית כלי  כל  – ÇÇÄÈÅ
לא  ישן, הניחו הבית ובעל הואיל שחושב, לפי בהם, ליגע מתיירא

הוא; ישן שעדיין  שסבור  לפי מיד , íéîëçåיחזור  .øéàî éaø éøácÄÀÅÇÄÅÄÇÂÈÄ
úà èBLôì ìBëé àeäL íB÷î ãò àlà àîè ïéà :íéøîBàÀÄÅÈÅÆÈÇÀÆÈÄÀÆ

òbìå Bãé,חוששים אין  אבל  ער . ומצאו  ישן  שהניחו מקום מאותו  – ÈÀÄÇ
הבית. כלי בשאר  ונגע בבית הארץ עם הלך  minkgk.שמא dklde

וב"משנה  ישראל " ב"תפארת מבואר  וכן הגר "א, לפי מאיר רבי  של טעמו  בארנו 
אחרונה".

מבאר: מברטנורא הרב nh`אבל  ziad ,xr e`vne oyi שמא שחוששים –
ישן, כשהיה מתחילה אותם ראה שלא שבבית, בכלים נגע משנתו כשהקיץ
ומצאו ער  אבל  מעולם. ראו  שלא במה ולבדוק למשמש אדם בני  דרך שכן

ער כשהיה בבית אשר כל  ראה שכבר  חוששים, אין  `dpexg"ער dpyn" oiir)
.(df yexit lr dywny
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áììL íéîé íL áLpå íìLeøé àBápå:äLâìeðéýìà úéáa íéìkäå áäfäå óñkä ì÷Lð éòéáøä íBiáe ©¨−§¨¨®¦©¥¬¤−̈¨¦¬§Ÿ¨«©´¨§¦¦¿¦§©´©¤¤Á§©¨¨̧§©¥¦¹§¥´¡Ÿ¥À
:íiåìä éepa-ïá äéãòBðå òeLé-ïa ãáæBé íänòå ñçðét-ïa øæòìà Bnòå ïäkä äiøeà-ïa úBîøî-ãé ìò©Â©§¥³¤«¦¨Æ©Ÿ¥½§¦−¤§¨¨´¤¦«§¨®§¦¨¤º¨¨¯¤¥²©§«©§¨¬¤¦−©§¦¦«

ãì(ô) :àéää úòa ì÷Lnä-ìk áúkiå ìkì ì÷Lîa øtñîaäìeáéø÷ä äìBbä-éðá éáMäî íéàaä §¦§¨¬§¦§−̈©®Ÿ©¦¨¥¬¨«©¦§−̈¨¥¬©¦«©Â¨¦¥«©§¦̧§¥«©¹̈¦§¦¬
äòáLå íéòáL íéNák äMLå íéòLz | íéìéà ìàøNé-ìk-ìò øNò-íéðL íéøt ìàøNé éýìàì | úBìòŸ´¥Ÿ¥´¦§¨¥À¨¦¸§¥¨¨³©¨¦§¨¥Æ¥¦´¦§¦´§¦À̈§¨¦Æ¦§¦´§¦§½̈

(ô) :ýåýéì äìBò ìkä øNò íéðL úàhç éøéôöåìúBåçôe Cìnä éðtøcLçàì Cìnä éúc-úà | eðziå §¦¥¬©−̈§¥´¨¨®©−Ÿ¨¬©¨«©«¦§´¤¨¥´©¤À¤©£©§©§§¥Æ©¤½¤©£−
(ñ) :íéýìàä-úéa-úàå íòä-úà eàOðå øäpä øáò¥´¤©¨¨®§¦§¬¤¨−̈§¤¥«¨¡Ÿ¦«

è-÷øô àøæòeÎ`

àúBöøàä énòî íiåìäå íéðäkäå ìàøNé íòä eìcáð-àì øîàì íéøOä éìà eLbð älà úBlëëe§©´¥À¤¦§¸¥©³©¨¦Æ¥½Ÿ«Ÿ¦§§º¨¨³¦§¨¥Æ§©Ÿ£¦´§©§¦¦½¥©¥−¨£¨®
:éøîàäå éøönä éáànä éðnòä éñeáéä éføtä ézçä éðòðkì íäéúáòBúkáíäì íäéúðaî eàNð-ék §Â£«Ÿ¥¤©§©£¦̧©¦¦¹©§¦¦´©§¦À¨«©Ÿ¦Æ©´Ÿ¨¦½©¦§¦−§¨¡Ÿ¦«¦«¨§´¦§«Ÿ¥¤À¨¤Æ

(ñ) :äðBLàø äfä ìòna äúéä íéðâqäå íéøOä ãéå úBöøàä énòa Lãwä òøæ eáøòúäå íäéðáìå§¦§¥¤½§¦§¨«§Æ¤´©©½Ÿ¤§©¥−¨£¨®§©¯©¨¦´§©§¨¦À¨¬§¨²©©¬©©¤−¦¨«
â:íîBLî äáLàå éð÷æe éLàø øòOî äèøîàå éìéòîe éãâa-úà ézòø÷ äfä øácä-úà éòîLëe§¨§¦Æ¤©¨¨´©¤½¨©¬§¦¤¦§¦−§¦¦®¨¤§§º̈¦§©³Ÿ¦Æ§¨¦½¨¥§−̈§¥«
ã:áøòä úçðîì ãò íîBLî áLé éðàå äìBbä ìòî ìò ìàøNé-éýìà éøáãa ãøç ìk eôñàé éìàå§¥©´¥¨§À³Ÿ¨¥Æ§¦§¥´¡Ÿ¥«¦§¨¥½©−©´©©¨®©£¦ÆŸ¥´§¥½©−§¦§©¬¨¨«¤
äkøa-ìò äòøëàå éìéòîe éãâá éòø÷áe éúéðòzî ézî÷ áøòä úçðîáeýåýé-ìà étë äNøôàå é §¦§©´¨¤À¤©µ§¦¦©«£¦¦½§¨§¦¬¦§¦−§¦¦®¨«¤§§¨Æ©¦§©½¨¤§§¨¬©©−¤§¨¬

:éýìàåéìà éðt éýìà íéøäì ézîìëðå ézLa éýìà äøîàåeðúîLàå Làø äìòîì eáø eðéúðBò ék E ¡Ÿ¨«¨Ÿ§À̈¡Ÿ©Æ´Ÿ§¦§¦§©½§¦§¨¦¯¡Ÿ©²¨©−¥¤®¦´£Ÿ¥³¨Æ§©´§¨½Ÿ§©§¨¥¬
:íéîMì ãò äìãâ̈§−̈©¬©¨¨«¦

i"yx
(„Ï).ìëì ì÷ùîá øôñîá ומשקלם הכלים מספר

פרעוהו: כאשר כולו נשקל היה כך קבלוהו כאשר
(‰Ï).äìåâä éðá éáùäî íéàáä עם באו אשר הללו
úåìåò.עזרא: åáéø÷ä:היתה שעה והוראת עולה הכל
(ÂÏ).êìîä éúã úà åðúéå מצות ספרו גולה עולי הללו

פניו: רואי המלך לגדולי המלך כמו úååçôå.דריוש
øäðä.ופחות: øáò בעבר הן ישראל ארץ צד של אותן

בבל: ליושבי ומסייעין:åàùðå.הנהר מנשאין שהיו
(‡).äìà:המלך דתי ספרו אשר הללו íéøùäå.דברים

ישראל: לי:øîàì.של אמרו äæä(·)וכן ìòîá äúéä
.äðåùàø בגויי להתחתן מעל למעול התחילו שהם

כמוíîåùî.(‚)הארצות: ושומם ג)עלוב (יחזקאל 

בתוכם: משמים ימים שלא éúéðòúî.(„)שבעת
יום: אותו תחת åðúð.(Â)אכלתי הנו"ן דגש נתננו כמו

כמו אחרת נו"ן י "ד )חסרון ב ' כמו (ד "ה נשענו עליך כי
ל"ד )נשעננו ונתננו:(בראשית כמו בנותינו את ונתנו

.äæä íåéäë עשרת גלו שכבר הזה היום שנראה כמו
הגולים: מן הרבה בבבל נשארו ועדיין השבטים

cec zcevn
(‚Ï).Ï˜˘:'וכו מרמות  ביד במשקל  וכו' הכסף מסרנו
(„Ï).¯ÙÒÓ· אחד כל ובמשקל  במספר מסרנו הכלים את

לזכרון:ÎÈÂ˙·.ואחד : יעמוד  Â‚Â'.(Ï‰)למען ÌÈ‡·‰הוא
מהשבי: הבאים  הגולה בני וכמו  Ï‡¯˘È.הפוך ÏÎ ÏÚבעבור

ישראל : ÏÂÚ‰.כל  ÏÎ‰כעולה כליל היו החטאות  אף ר "ל 
היתה: שעה והוראת הכהנים אכלום ‰ÍÏÓ.(ÂÏ)ולא  È˙„

למעלה: כמ"ש עזרא ביד נתן  אשר המלך גזרת Â‡˘Â.חוק
וכו': העם את ומרוממים מנשאים  היו 

(‡).‰Ï‡ ˙ÂÏÎÎÂמסירת והם האלה  הדברים  כלו כאשר
המלך: דתי  ואת וכו ' וכו ':Ì‰È˙Â·ÚÂ˙Î.הכלים הכנענים של כתועבותיהם עושים עודם Â‡˘.(·)ר "ל  ÈÎנשים לקחו  כי

במעשיהם: אוחזים  ולזה  ‰˜Â„˘.מבנותיהם Ú¯Ê: ישראל בני כוכבים¯‡˘Â‰.המה  העובדי  מבנות  נשים בתחלה  נשאו הם
העם : יתר  למדו Â‚Â'.(‚)ומהם È˙Ú¯˜: הזה המעל  בעבור  הצער המצטער :ÌÓÂ˘Ó.מגודל  כדרך ונאלם  ÏÎ(„)משותק

.„¯Á:הזה המעל להעביר ר"ל  הגולה  מעל בעבור אלי  נאסף היה ה ' דברי בקיום החרד ‰Ú¯·.כל  ˙ÁÓÏו תשורתלדורון
הערבים : בין של  תמיד  הקרבת לזמן ר"ל È˙ÈÚ˙Ó.(‰)הערב È˙Ó˜אותו כל  אכל  שלא מתעניתי וחלש מעונה קמתי  ר"ל

Â‚Â'.היום: ÈÚ¯˜·Â:ברכיו על  וכרע קרועים  בגדים  ולבוש  מעונה כשהוא קם הלבבות לעורר  ובכדי הבגדים Ù‡Â¯˘‰ובקריעת
.ÈÙÎ:החסד שואל  דרך  הוא  ÂÎÂ'.(Â)כן ÌÈ¯‰Ï: אלהי אליך פני  להרים כמו הפוך  הראש:¯·Â.הוא מן למעלה  ועלו נתרבו

oeiv zcevn
(‰Ï).È¯ÈÙˆ:שעירי

(‡).ÈÙ¯„˘Á‡Ï:אצלם ידוע שררה  פחהÂÂÁÙÂ˙.מין מל '
הפרשה:ÂÏ„·.(·)ומושל : מל 'Â·¯Ú˙‰Â.(‚)ענין

ובלבול: שררה :ÌÈ‚Ò‰Â.תערובות חטא·ÏÚÓ.מין  ענין 
עליון:ÈÏÈÚÓÂ.(„)ופשע: מלבוש מין עניןË¯Ó‡Â‰.הוא

ראשו ימרט כי ואיש  כמו י"ג)תלישה משותקÌÓÂ˘Ó.:(ויקרא
בתוכם משמים  כמו  ג')ונאלם מהירותÁ¯„.(‰):(יחזקאל ענין

העיר זקני ויחרדו י"ו)כמו :(ש"א

a dpyn iriay wxt zexdh zkqn

Èúéðåèñàä–úaMì ãéçiä úeLø,äàîhì íéaøä úeLøe.Bæa íéàöBéå Bæa íéñðëð íéaøäL øöç–úeLø ¨¦§§¨¦§©¨¦©©¨§¨©¦©ª§¨¨¥¤¨©¦¦§¨¦¨§§¦¨§
úaMì ãéçiä,äàîhì íéaøä úeLøe. ©¨¦©©¨§¨©¦©ª§¨

È Ú È · ˘ ˜ ¯ Ù
‡ì ãøéå åéúBøã÷ úà çépäL øcwäúBzL,úBiîéðtä–úBøBäè,úBðBöéçäå–úBàîè.øîàéñBé éaø:äna ©©¨¤¦¦©¤§¥¨§¨©¦§©§¦¦§§©¦§¥¨©©¦¥©¤

íéøeîà íéøác?úBøzîa,úBãeâàa ìáà–øBäè ìkä.õøàä íòì Bçzôî øñBnä–øBäè úéaä,øñî àHL §¨¦£¦§ª¨£¨©£©Ÿ¨©¥©§§§©¨¨¤©©¦¨¤¨©
çzônä úøéîL àlà Bì. ¤¨§¦©©©§¥©

·øò Bàöîe øò Búéa CBúa õøàä íò çépnä,ïLé Bàöîe ïLé,ïLé Bàöîe øò–øBäè úéaä;øò Bàöîe ïLé ©©¦©©¨¨¤§¥¥§¨¥¨¥§¨¨¥¥§¨¨¥©©¦¨¨¥§¨¥
–àîè úéaä;éøácøéàî éaø.íéîëçåíéøîBà:èBLôì ìBëé àeäL íB÷î ãò àlà àîè ïéàòbìå Bãé úà. ©©¦¨¥¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦¥¨¥¤¨©§¤¨¦§¤¨§¦©

i.zipeehq`d:íù íéáùåé íéøçåñäù úåéåðçä éðôì ãîåò ,íéçôè 'ä åà 'ã äåáâ ,áçåø äîàë øö íå÷î
f`.eizexcw z` gipdy xcwdúåìâòä ÷éçøäì úåãúé åà úåìåãâ íéðáà ø"äø éãöá úúì ïéìéâøå ,ø"äøá åéúåøã÷ çéðäù ,øáç àåäù úåøã÷ä øëåî

ïäá íéëëçúî íéøáåòäå ,øúåé êøãä úà àåä íâ ÷çã íìöà úåøã÷ çéðä äæå ,íéáøä úåùø úà úå÷çåã åììä úåãúéäù êåúîå ,íéìúëä å÷éæé àìù
:úåðåöéçä úà ïéàîèîå ïä ïéàîè õøàä íò éãâáå ,ïøéåà éðô ìò íéøáåò íäéãâáå.zexzena mixen` mixac dna.ïúåà ïéèéñî íéáùå íéøáåòäùla`

,zeceb`a:éñåé éáøë äëìä ïéàå .øåäè ìëä ,ïèéñäì øùôà éàù.gztnd zxiny `l` el xqn `lyåéìò ñôúð àåäù éðôî ,ñðëäì äéúòã àëîñ àìå
:áðâë
a.`nh ziad xr e`vne oyiêøã ïëù ,ïùé äéäùë äìçúî íúåà äàø àìù úéááù íéìëá òâð åúðùî õé÷äùë àîù ïðéùééçã ,àîè úéááù äî ìë

:øò äéäùë úéáá øùà ìë äàø øáëù ,ïðéùééç àì ,øò åàöîå øò ìáà .íìåòî åàø àìù äîá ÷åãáìå ùîùîì íãà éðáheytl leki `edy mewn cr
.eci z`.íéìëá òâðå úéáá êìä àîù ïðéùééç àì ìáà ,íäá òâð àîù åäì ïðéùééç ,íù ïùé äéäù íå÷îä ïî åãé èéùåéùë íäì òéâäì ìåëéù íéìëä ìë

:íéîëçë äëìäå

`xephxa yexit
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úéðåèñàäויש בתקרה; ומקורה מפולש שהוא עמודים של אולם – ÈÄÀÀÈÄ
ארבעה  גבוהה מדרגה כעין  היינו החנות, שלפני  האצטבא מפרשים:
לקרוא  שם יושב החנות שבעל אמה, ורחבה טפחים חמישה או

חנותו  לתוך שיבואו ושבים ברטנורא ),לעוברים עיין ישראל "; ("תפארת

úaMì ãéçiä úeLø רשות אינה שאמנם מבואר , במפרשים – ÀÇÈÄÇÇÈ
אלא  היחיד" "רשות המשנה נקטה ולא כרמלית, אלא לשבת היחיד 

לשבת הרבים רשות שאינה ישראל"),להשמיענו "תפארת (רמב"ם ;

äàîhì íéaøä úeLøe.שם מצויים שרבים לפי  –íéaøäL øöç ÀÈÇÄÇËÀÈÈÅÆÈÇÄ
Bæa íéàöBéå Bæa íéñðëð,אחר בפתח ויוצאים זה בפתח נכנסים – ÄÀÈÄÈÀÀÄÈ

äàîhì íéaøä úeLøe ,úaMì ãéçiä úeLø ורבים שהואיל  – ÀÇÈÄÇÇÈÀÈÇÄÇËÀÈ
הרבים. כרשות טומאה לענין  דינה בה, עוברים

א ה נ ש מ ר ו א ב

כלים  ומטמא הוא, טמא בחזקת הארץ עם שכן  הארץ, עם בטומאת דן  זה פרק
הארץ  עם "בגדי ז): ב, (חגיגה ששנינו  כמו טהרות, לענין  מדרס בגדיו וכן  במגע,
מבואר  והטעם הזב, כמדרס וכלים אדם במגע מטמאים שהם היינו לפרושין", מדרס
אשתו עליהם ישבה שמא הארץ, עם בבגדי חכמים שגזרו  ב), לה, (חולין בגמרא

נידה.

øcwä,חרס של  קדרות העושה –åéúBøã÷ úà çépäL ברשות – ÇÇÈÆÄÄÇÆÀÅÈ
úBzLìהרבים, ãøéå,ובטהרה בטומאה הנזהר  חבר, שהוא וכגון – ÀÈÇÄÀ

חשש וטימאון ,ויש בקדרות שם העוברים הארץ עמי נגעו בינתיים שמא
úBiîéðtä ה הכותל,– אצל  המונחות הפנימיות, –úBøBäèקדרות ÇÀÄÄÀ

אליהן , מגיעים העוברים החיצונות,úBðBöéçäåשאין  והקדרות – ÀÇÄ
הרחוב, הקדרות úBàîèשלצד  ידי על צרה נעשתה והדרך  שהואיל – ÀÅ

בתוך בבגדיהם נוגעים שם העוברים הארץ עמי  נמצאו שם, המונחות

טמאות  החיצונות הקדרות הלכך  הילוכם, דרך החיצונות הקדרות

íéøeîàם ).(רמב" íéøác äna :éñBé éaø øîà שהחיצונות – ÈÇÇÄÅÇÆÀÈÄÂÄ
קשורות,úBøzîaטמאות? אינן  שהקדרות –úBãeâàa ìáà– ÀËÈÂÈÇÂ

קשורות, øBäèכשהקדרות ìkäשהואיל טעמו, מבארים יש  – ÇÙÈ
העוברים  בגדי  שישתלשלו אפשר אי פה, נגד פה קשורות והקדרות

מותרות משום בקשורות גוזר  קמא תנא ברם ישראל";לתוכן. ("תפארת 

אחר). טעם  שם שמובא  ברטנורא , קמא עיין תנא שלדעת מבארים, ויש 

ונגע  לראותן  הארץ עם נטלן שמא חשש , שיש לפי  טמאות, החיצונות
במותרות, אלא אינו זה שחשש ואמר , יוסי  רבי  ובא וטימאן , באווירן

בזו , זו  קשורות והן הואיל ליטלן, יכול  הארץ עם אין  באגודות אבל 
טהור הכל רבא ").הלכך יוסי:("אליהו רבי  בדברי  גורס `laהרמב"ם

,`nh lkd zeceb`a ונטמאו כולן את והניע זב עבר  שמא הטעם, ומבאר 
iqei.בהיסטו. iaxk dkld oi`eõøàä íòì Bçzôî øñBnäחבר – ÇÅÇÀÀÀÇÈÈÆ

הארץ, לעם ביתו מפתח øBäèשמסר úéaä שמא חוששים ואין  – ÇÇÄÈ
שם, בכלים ונגע לבית çzônäנכנס úøéîL àlà Bì øñî àHLÆÈÇÆÈÀÄÇÇÇÀÅÇ

יהא  שלא להיכנס, מתיירא הוא הלכך לבית, להיכנס רשות לו  ואין –
כגנב. בו נתפס
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øò Bàöîe øò Búéa CBúa õøàä íò çépnä, לביתו כשחזר – ÇÇÄÇÇÈÈÆÀÅÅÀÈÅ
ïLé Bàöîe ïLé,ישן ומצאו ישן  שהניחו  או  –ïLé Bàöîe øò ÈÅÀÈÈÅÅÀÈÈÅ

ישן , ומצאו  ער שהניחו  או  –øBäè úéaä,טהורים הבית כלי  כל – ÇÇÄÈ
למשמש מתיירא הריהו ער, הניחו  שאם בהם, נגע שמא חוששים ואין
בכלים; נוגע וימצאנו  מיד ויחזור  משמרו  הבית בעל שמא הבית, בכלי 

הואיל ושכב, וחזר בינתיים קם שמא חוששים אין  ישן , הניחו  ואם
שהניחו. כמו  øòומצאו Bàöîe ïLé ומצאו ישן  הניחו  אם אבל  – ÈÅÀÈÅ

àîèער , úéaä הארץ עם אין  זה שבכגון טמאים, הבית כלי  כל  – ÇÇÄÈÅ
לא  ישן, הניחו הבית ובעל הואיל שחושב, לפי בהם, ליגע מתיירא

הוא; ישן שעדיין  שסבור  לפי מיד , íéîëçåיחזור  .øéàî éaø éøácÄÀÅÇÄÅÄÇÂÈÄ
úà èBLôì ìBëé àeäL íB÷î ãò àlà àîè ïéà :íéøîBàÀÄÅÈÅÆÈÇÀÆÈÄÀÆ

òbìå Bãé,חוששים אין  אבל  ער . ומצאו  ישן  שהניחו מקום מאותו  – ÈÀÄÇ
הבית. כלי בשאר  ונגע בבית הארץ עם הלך  minkgk.שמא dklde

וב"משנה  ישראל " ב"תפארת מבואר  וכן הגר "א, לפי מאיר רבי  של טעמו  בארנו 
אחרונה".

מבאר: מברטנורא הרב nh`אבל  ziad ,xr e`vne oyi שמא שחוששים –
ישן, כשהיה מתחילה אותם ראה שלא שבבית, בכלים נגע משנתו כשהקיץ
ומצאו ער  אבל  מעולם. ראו  שלא במה ולבדוק למשמש אדם בני  דרך שכן

ער כשהיה בבית אשר כל  ראה שכבר  חוששים, אין  `dpexg"ער dpyn" oiir)
.(df yexit lr dywny

izdw - zex`ean zeipyn
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‚Búéa CBúa íéðnà çépnä–àîè úéaä;éøácøéàî éaø.íéîëçåíéøîBà:ïäL íB÷î ãò àlà àîè ïéà ©©¦©ª¨¦§¥©©¦¨¥¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦¥¨¥¤¨©§¤¥
òbìå íãé úà èBLôì ïéìBëé. §¦¦§¤¨¨§¦©

„dúéa CBúa úðçBè õøàä íò úLàì äçépäL øáç úLà,íéçøä ä÷ñt–àîè úéaä.íéçøä ä÷ñt àG– ¥¤¨¥¤¦¦¨§¥¤©¨¨¤¤¤§¥¨¨§¨¨¥©¦©©¦¨¥¨§¨¨¥©¦
òbìå dãé úà èBLôì äìBëé àéäL íB÷î ãò àlà àîè ïéà.íézL eéä,Ck ïéáe Ck ïéa–àîè úéaä,úçàL ¥¨¥¤¨©§¤¦§¨¦§¤¨¨§¦©¨§©¦¥¨¥¨©©¦¨¥¤©©

úLîLîî úçàå úðçBè;éøácøéàî éaø.íéîëçåíéøîBà:ïãé úà èBLôì ïéìBëé ïäL íB÷î ãò àlà àîè ïéà ¤¤§©©§©§¤¤¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦¥¨¥¤¨©§¤¥§¦¦§¤¨¨
òbìå. §¦©
‰ì Búéa CBúa õøàä íò çépnäBøîL,ïéàöBiä úàå ïéñðëpä úà äàBø àeäL ïîæa,íéìëàä,íé÷Lnäå,éìëe ©©¦©©¨¨¤§¥§¨§¦§©¤¤¤©¦§¨¦§¤©§¦¨Ÿ¨¦§©©§¦§¥

íéçeútä ñøç–íéàîè.úBákLnä ìáà,úBáLBnäå,ìéút ãéîö ïéôwnä ñøç éìëe–ïéøBäè.äàBø Bðéà íàå ¤¤©§¦§¥¦£¨©¦§¨§©¨§¥¤¤©ª¨¦¨¦¨¦§¦§¦¥¤
ïéàöBiä úà àGå ïéñðëpä úà àG,ìáeî elôà,úeôk elôà–àîè ìkä. ¤©¦§¨¦§¤©§¦£¦¨£¦¨©Ÿ¨¥

bmipne` gipndì"î÷ ,àîè úéáä ìëã øéàî éáøì íéîëç åãåî àäáã àðéîà êúòã à÷ìñå ,úéáá øùà ìë ùîùîì åäééúòã åëîñ ïéðîåàã íåùî .'åëå
:íéîëçë äëìäå .òâéìå íãé úà èåùôì ïéìåëé ïäù íå÷î ãò àìà àîè ïéàã éøîàå äéìò ïðáø éâéìô ïéðîåàá åìéôàã

c.xag zy`:øáçë àéä éøä øáç úùàã ,úåøäèä ìò úðîàðù.ux`d mr zy`l dgipdyåìá÷éù ãò ,åúåîë åéðáå õøàä íò úùàã ,úðîàð äðéàù
:úåøéáç éøáã íäéìò.migx dwqtéáá úùîùîîå úëìåä äðéà íéçéøá äúëàìîá ä÷åñò àéäù ïîæ ìëã .ïåçèìî ä÷ñôå äúðéçè äøîâ:úminkge

mixne`:íéîëçë äëìäå .'åëå
d.d`ex `edy onfa:úéáä ïî ïéàöåéäå úéáá ïéñðëðä úåàøì ìåëé úéáä ìòáù ïîæáoiwynde oilke`d'åëå.oi`nhøîåùä ïäá òâð àîù ïðéùééçã

:õøàä íò àåäù äæäzeayende zeakynd la`'åëå.oixedhúàîåè ìò àìà åøæâ àìã ,èñéäá àîèî åðéàå áùåîå áëùî äùåò õøàä íò ïéàù
:ãáìá åòâî.miayeid z` `le:àîè ìëä ,áùåéä úà äàåø åðéàù ïåéë ,åäàåø ãîåò íàù ô"òà.laen elit`,õøàä íò àåäù äæä øîåùä äéä åìéôà

:åúåà íéìéáåî ë"àà êìéì ìåëé åðéàù ,ìáåîzetk elit`e,øåù÷å:`nh lkdïðéùééçã íåùî àìà ,õøàä íò ìù áùåîå áëùî íåùî åäì ïðéàîèî àìù
:ìëä úà äàîèå äèéñäå äáùéå äãð äùà åà éøëð íù ñðëð àîù

`xephxa yexit

ג ה נ ש מ ר ו א ב

íéðnà çépnä– הארץ עמי  –àîè úéaä ,Búéa CBúa– ÇÇÄÇËÈÄÀÅÇÇÄÈÅ
הם, וסבורים הואיל  הבית, בכלי  למשמש חוששים אינם שהאומנים

כי  אותם, משמר  הבית בעל במלאכתם.שאין  הם שעוסקים הוא חושב

íB÷î ãò àlà àîè ïéà :íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøácÄÀÅÇÄÅÄÇÂÈÄÀÄÅÈÅÆÈÇÀ
òbìå íãé úà èBLôì ïéìBëé ïäL שהאומנים הכלים אבל  – ÆÅÀÄÄÀÆÈÈÀÄÇ

לעלות  צריכים שהיו  כגון אלא ידיהם, פשיטת תוך  בהם לנגוע יכלו לא
טהורים והם להם, חוששים אין להשיגם, כדי לרדת dklde(רמב"ם ).או

.minkgk

לדעת  רבותא להשמיענו באה הקודמת שהמשנה כותב, ישראל" "תפארת בעל 
זה  שבכגון  פי על ואף טמא, הבית ער , ומצאו  ישן הניחו  שאם מאיר , רבי
שהרי התנצלות, כל לו תהא לא בכליו ממשמש שהוא הבית בעל ימצאנו  אם
מקום  מכל  ביתו, לו מסר לא ואף בכליו, יגע שלא בנפשו, ומשער ישן , הניחו 
רבותא  להשמיע באה משנתנו  ואילו הבית. בכלי  נגע שמא מאיר רבי חושש
שחושבים, מקום, בכל  למשמש מעיזים שהאומנים פי  על  שאף חכמים, לדעת
בכלים, לנגוע היו צריכים עבודתם שמחמת לו , יאמרו  הבית, בעל ימצאם שאם
לפשוט  יכולים שהם מקום עד  אלא טמא שאין חכמים, סוברים מקום מכל

וליגע. ידיהם את

i y i l y m e i
ד ה נ ש מ ר ו א ב

הארץ. כעם דינה הארץ עם ואשת כחבר  היא הרי חבר  שאשת ללמד, באה משנתנו

dúéa CBúa úðçBè õøàä íò úLàì äçépäL øáç úLàÅÆÈÅÆÄÄÈÀÅÆÇÈÈÆÆÆÀÅÈ
החבר , אשת של  –íéçøä ä÷ñt,הריחיים קול  נפסק אם – ÈÀÈÈÅÇÄ

לטחון , àîèשהפסיקה úéaä שהיתה לפי  טמאים, הבית כלי כל  – ÇÇÄÈÅ
הבית. בכלי  למשמש  שהות íéçøäלה ä÷ñt àG לא אם אבל – ÈÀÈÈÅÇÄ

הריחיים, קול äìBëéנפסק àéäL íB÷î ãò àlà àîè ïéàÅÈÅÆÈÇÀÆÄÀÈ
òbìå dãé úà èBLôì זמן שכל טהורים, הכלים שאר אבל – ÄÀÆÈÈÀÄÇ

יכול אינה במלאכתה עסוקה בהם.שהיא ולמשמש  ללכת íézLה eéäÈÀÇÄ
שהיו  החבר, אשת של בביתה הארץ עמי של נשים שתי  היו  אם –

שם, Ckטוחנות ïéáe Ck ïéa שלא ובין הריחיים שפסקה בין – ÅÈÅÈ
הריחיים, àîèפסקה úéaä,טמאים הבית כלי  –úðçBè úçàL ÇÇÄÈÅÆÇÇÆÆ

úLîLîî úçàå הולכת האחרת טוחנת, מהן  שאחת שבזמן  – ÀÇÇÀÇÀÆÆ

הבית; בכלי ïéàוממשמשת :íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøácÄÀÅÇÄÅÄÇÂÈÄÀÄÅ
òbìå ïãé úà èBLôì ïéìBëé ïäL íB÷î ãò àlà àîè– ÈÅÆÈÇÀÆÅÀÄÄÀÆÈÈÀÄÇ

לפי הבית. בכלי  ולמשמש ללכת מלאכתן מקום לעזוב מעיזות שאינן 
פסקה  שאפילו  וסוברים, הרישא, על  אף חכמים חולקים הרמב"ם

את  לפשוט יכולה הארץ עם שאשת מקום עד  אלא טמא אין  הריחיים
וליגע טוב").ידה יום "תוספות ועיין י; יב , ומושב משכב מטמאי הל' (עיין

ה ה נ ש מ ר ו א ב

BøîLì Búéa CBúa õøàä íò çépnä בביתו שהניח חבר  – ÇÇÄÇÇÈÈÆÀÅÀÈÀ
מרחוק, הוא וישב הארץ, עם äàBøשומר àeäL ïîæaשבעל – ÄÀÇÆÆ

רואה, ïéñðëpäהבית úà,הבית לתוך  –ïéàöBiä úàå את או  – ÆÇÄÀÈÄÀÆÇÀÄ
הבית, מן íéçeútä,היוצאים ñøç éìëe ,íé÷Lnäå ,íéìëàäÈÙÈÄÀÇÇÀÄÀÅÆÆÇÀÄ

íéàîè; השומר בהם נגע שמא שחוששים –migeztd qxg ilk ÀÅÄ
על שאף להשמיענו , המשנה ובאה פתיל , צמיד  מוקפים שאינם היינו 
נגע  שמא חוששים מקום מכל  מגבם, מיטמאים אינם חרס שכלי פי 

הם; שטמאים מגבם, המיטמאים אחרים כלים שכן  וכל  ìáàÂÈבתוכם,
,ìéút ãéîö ïéôwnä ñøç éìëe ,úBáLBnäå ,úBákLnäÇÄÀÈÀÇÈÀÅÆÆÇËÈÄÈÄÈÄ

ïéøBäè,הטומאה אב מלהיות טהורים והמושבות המשכבות כלומר – ÀÄ
כזב ומושבו  משכבו  שיטמא הארץ עם על חכמים גזרו  (mxa,שלא

,(ziad ilk x`yk ,ux`d mr rbnn md mi`nhצמיד המוקפים חרס וכלי 

הארץ  עם ואין  מגבם, מיטמאים שאינם לפי לגמרי , טהורים פתיל
מגעו  טומאת על  אלא חכמים גזרו  שלא נגיעה, בלא בהיסט מטמאם

äàBøבלבד . Bðéà íàå,רואה אינו הבית בעל  ואם –úà àG ÀÄÅÆÆ
ïéñðëpä,הבית לתוך  –ïéàöBiä úà àGå גורסים ויש הבית; מן  – ÇÄÀÈÄÀÆÇÀÄ

miayeid"גם z` `le" עומדים כשהם אותם שרואה פי  על אף –

ברטנורא ), הרא"ש ; ìáeî(הר"ש; elôà,מובל השומר  היה אפילו – ÂÄÈ
אותו , מובילים היו  כן  אם אלא ללכת יכול  היה úeôkשלא elôàÂÄÈ

בכלים, ויגע ידיו יפשוט שמא חשש  ואין וברגליו, בידיו קשור  –

àîè ìkä,נכרי שם נכנס שמא שחוששים טמא, שבבית מה כל  – ÇÙÈÅ
והמושבות, המשכבות על וישבו נידה, אשה נכנסה שמא או כזב, שדינו

והרמב"ם  הכל . את וטימאו פתיל  צמיד המוקפים החרס, כלי את והסיטו
היוצאים  ואת הנכנסים את רואה אינו  הבית ובעל שהואיל  הטעם, מבאר 

izdw - zex`ean zeipyn
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Âúéaä CBúì eñðëpL íéàabä–àîè úéaä.éBb ïänò Lé íà,øîBì íéðîàð:eðñðëð àG,íéðîàð ïéà ìáà ©©¨¦¤¦§§§©©¦©©¦¨¥¦¥¦¨¤¤¡¨¦©¦§©§£¨¥¤¡¨¦
øîBì:eðñðëð,eðòâð àG ìáà.úéaä CBúì eñðëpL íéápbä–íéápbä éìâø íB÷î àlà àîè ïéà;ïéànèî ïä äîe? ©¦§©§£¨¨©§©©¨¦¤¦§§§©©¦¥¨¥¤¨§©§¥©©¨¦©¥§©§¦

íéìëàä,íé÷Lnäå,eïéçeútä ñøç éìë;úBákLnä ìáà,úBáLBnäå,ìéút ãéîö ïéôwnä ñøç éìëe–íéøBäè; ¨Ÿ¨¦§©©§¦§¥¤¤©§¦£¨©¦§¨§©¨§¥¤¤©ª¨¦¨¦¨¦§¦
äMà Bà éBb ïänò Lé íà–àîè ìkä. ¦¥¦¨¤¦¨©Ÿ¨¥

ÊïéøàéãBà ìL ïBlça åéìk úà çépnä–øæòìà éaøäéøæò ïaøäèî;íéîëçåíéøîBà:úà Bì ïziL ãò ©©¦©¤¥¨§©¤§¨¦©¦¤§¨¨¤£©§¨§©¥©£¨¦§¦©¤¦¤¤
çzônä,íúBç Bà,ïîéñ äNòiL ãò Bà.äàaä úâì Bæ úbî åéìk úà çépnä–ïéøBäè åéìk;ìàøNéáe–ãò ©©§¥©¨©¤©£¤¦¨©©¦©¤¥¨¦©§©©¨¨¥¨§¦§¦§¨¥©
øîàiL:ì äéä éaìaíøîL. ¤Ÿ©§¦¦¨¨§¨§¨

ezial eqpkpy mi`abd:åèåáò èåáòì åúéáì åñðëðå ,õøàä éîò ïäå ,úåéðåðøàå íéñîå íúìåâìåâ óñë ìàøùé ãéî úåáâì êìî ìù ïéàáâ ïäù (íéìàøùé)
.`nh ziad.úéáä ìëá ïéùôçîù éôì ,àîè úéáä éìë ìë.epqpkp `l xnel mipn`p ieb odnr yi m`íéðîàð øúåéå øúåé ïä éøëð ïäîò ïéà íà ïëù ìëå

éøëðä ïî éúúøîã ,íéðîàð ïéà éøëð ïäîò ùé íà à÷åãã ,åðòâð àìå åðñðëð øîåì íéðîàð ïéà ìáà éðú÷ã ,äì è÷ð àôéñ íåùî àìà .åðñðëð àìù øîåì
ä êçøë ìòå úéáä ìë åùôçé àì íà íùéðòé àîù:åðòâð àì ìáà åðñðëð øîåì äæá óà íéðîàð ,éøëð íäîò ïéà íà ìáà .úéáá øùà ìë ïéùîùîî í

.dy` e` ieb odnr yi m`:äáæ åà äãð àéä àîù ,äùàäå .íäéøáã ìëì íéáæë úåéäì íéøëðä ìò åøæâù
f.oix`ice`:ïåìçáù úìãá åéìò ìòåðå ïåìçá ãçà ìë åéãâá ïúåð õçøîì ñðëðù éî ìëå úåðåìç úåðåìç ïäì ùé úåàöçøîä éìòá ïéðìáäxfril` iax

.xdhn dixfr oa:áðâë åéìò ñôúðù øçàî ,àîè íãà íù òâé àîù ïðéùééç àìå .ïåìçä éðôá úìãä ìòðù äòùî.gztn ekezl oziy crïúåðù ô"òàå
:øåäè úéáä õøàä íòì çúôî øñåîä ìéòì ïðú àä ,õøàä íò àåäù ïìáä ãéá çúôîä.oniq el dyriy cr e`äëìäå .íù íãà òâð àìù åá øéëäì

:íéîëçë.eilk z` gipnd:äàáä äðùì äøäèá íäá øåöáì íúåà çéðî ,åæ äðùá äøäèá íäá øöáù íéìë.oixedh eilk ixkpaíà øîåìë .ïðéñøâ
:úâá úåùòì ìàøùé úòéãé àìá éðòðëä ïç÷ì àîù ïðéùééç àìã ,êñð ïéé øåñéà íåùî íäá ïéà éøëð ìöà ïçéðä.l`xyiaeúàîåè íåùî ïäì ùùåçã

éøééîå ,íéøåäè åéìë äàáä úâì åæ úâî éìë çéðîä àìà éøëðá ïðéñøâ àìã íéøôñ ùéå .íøîùì äéä éáìá øîàéù ãò ,ïäî åúòã çéñä íà íéàîè ,òâî

`xephxa yexit

הארץ. עם של כביתו  זה הרי הארץ, עם ביד היא והשמירה

מבארים: edy`יש onfad`exרואה שהשומר בזמן  –oiire ;y"xe y"`x oiir)
.(df yexit dgecy "dpexg` dpyn"

i r i a x m e i

ו ה נ ש מ ר ו א ב

íéàabä,הארץ עמי שהם המלכות, מטעם המסים גובי  –eñðëpL ÇÇÈÄÆÄÀÀ
úéaä CBúì,המס על משכון ליטול  –àîè úéaä הבית כלי כל  – ÀÇÇÄÇÇÄÈÅ

שאפשר מה בכל וממשמשים הבית בכל שמחפשים לפי  טמאים,
eðñðëðלמשכן . àG :øîBì íéðîàð ,éBb ïänò Lé íà שלא – ÄÅÄÈÆÆÁÈÄÇÄÀÇÀ

הבית, לתוך כלל ìáàנכנסו ,eðñðëð :øîBì íéðîàð ïéà ìáàÂÈÅÆÁÈÄÇÄÀÇÀÂÈ
eðòâð àGבכל שיחפשו עליהם משגיח שהגוי לפי הבית, בכלי  – ÈÇÀ

בכלי נגעו  שלא לומר נאמנים אינם הלכך מפניו , יראים והם הבית,
נכנסו  שלא לומר בין  הכל, על  נאמנים גוי  עמהם אין אם ברם, הבית.

גורסים: ויש  נגעו. לא אבל שנכנסו לומר mipn`pובין ,ieb mdnr yi m`
eprbp `le epqpkp :xnel,( רמב"ם) מבואר התוספתא ),שםוהטעם (עפ"י

בכלים  למשמש מפחדים שהגבאים כלומר  עליהם, הגוי שאימת מפני
עמהם jixveכשהגוי ,zirhen `ztqeza `qxibdy ,y"`xe y"x oiir)

:my zeidlmi pn`p o i`epx`ay enk epiid ,mdilr iebd zni`y iptn ,
micgtn jkitl ,ziad lka ytgl zeklnd zxifbn md mieevne li`edy ,lirl

.(mdilr oiyli ok eyri `l m`y ,md,úéaä CBúì eñðëpL íéápbäÇÇÈÄÆÄÀÀÀÇÇÄ
íéápbä éìâø íB÷î àlà àîè ïéàויש שגנבו ; במקום – ÅÈÅÆÈÀÇÀÅÇÇÈÄ

נכנסו מ  שמא חוששים, אין  אבל טמא, הכל  בו שגנבו  בחדר  פרשים:
אדם בני  שם יש  שמא שמפחדים לפי  אחרים, (הרא"ש );לחדרים

ïéànèî ïä äîe?הגנבים –ñøç éìëe ,íé÷Lnäå ,íéìëàä ÇÅÀÇÀÄÈÙÈÄÀÇÇÀÄÀÅÆÆ
ïéçeútä;הארץ עם במגע נטמאים אלו שכל –,úBákLnä ìáà ÇÀÄÂÈÇÄÀÈ

íéøBäè ,ìéút ãéîö ïéôwnä ñøç éìëe ,úBáLBnäå כמו – ÀÇÈÀÅÆÆÇËÈÄÈÄÈÄÀÄ
מלהיות  טהורים והמושבות שהמשכבות הקודמת, במשנה שבארנו 
משכב  מטמא שיהא הארץ עם על  חכמים גזרו שלא הטומאה, אב

לפי לגמרי, טהורים פתיל  צמיד  המוקפים חרס וכלי  כזב, ומושב
גזרו  שלא נטמאו, לא נגיעה בלי ובהיסט מגבם, מיטמאים שאינם

בלבד; במגע אלא בהיסט מטמא שיהא הארץ עם ïänòעל Lé íàÄÅÄÈÆ
éBb,כזב שדינו  –äMà Bà או נידה היתה שמא חשש, ויש  – ÄÈ

àîèזבה, ìkä,והמושבות המשכבות על  ישבו שמא שחוששים – ÇÙÈÅ
כלי את בהיסט טימאו שמא חוששים וכן מדרס, טמאים הם והרי 

פתיל. צמיד  המוקפים החרס

ז ה נ ש מ ר ו א ב

åéìk úà çépnä, בגדיו –ïéøàéãBà ìL ïBlça:גורסים ויש – ÇÇÄÇÆÅÈÀÇÆÀÈÄ
,oix`ile` ארונות כעין  שם להם שהיו המרחץ, בבית המשמשים היינו

עם  דלתות הללו  ולחלונות "חלונות", המשנה בלשון  הנקראים קיר

בגדיו , את שם להניח חלון מקבל היה למרחץ הבא וכל מפתחות,
אפילו  דלתו  וסוגר כזה, בחלון בגדיו את שהמניח ללמד, המשנה ובאה

למרחץ, ונכנס מפתח, øäèîבלא äéøæò ïa øæòìà éaø הוא – ÇÄÆÀÈÈÆÂÇÀÈÀÇÅ
את  אדם יפתח שמא לחשוש ואין  טהרה, בחזקת הם שהבגדים סובר,

כגנב; נתפס יהא שלא שירא לפי בבגדים, וימשמש íéîëçåÇÂÈÄהחלון
çzônä úà Bì ïziL ãò :íéøîBà אלא טהורים הבגדים אין – ÀÄÇÆÄÆÆÇÇÀÅÇ

ואפילו  לנעלו ; כדי החלון , של  המפתח את האודיאר לו  יתן  כן  אם
לפי טהורים, בגדיו  הארץ, עם שהוא לבלן, המפתח את כך אחר מסר 

המפתח שמירת אלא לו מסר  `),שלא dpyn lirlk)íúBç Bà או – È
החותם  את מצא אפילו זה שבכגון  החלון , את לחתום חותם לו שנתן

טהורים בגדיו ïîéñ(רמב"ם );מקולקל, äNòiL ãò Bà שהמניח – ÇÆÇÂÆÄÈ
אדם. בהם נגע אם ידו  על להכיר סימן  יעשה בגדיו minkgk.את dklde

äàaä úâì Bæ úbî åéìk úà çépnä–:מפרש כהן הרמב "ם ÇÇÄÇÆÅÈÄÇÀÇÇÈÈ
להשתמש כדי הגת במקום כליו את והניח תרומה, של ענבים שדרך

בגת, הענבים דריכת של  הבאה בעונה ïéøBäèבהם åéìk בחזקת – ÅÈÀÄ
שנזהרים  לפי  בכלים, נגעו הארץ עמי  שמא חוששים שאין  הם, טהרה
טהרות; אוכל  שהוא שיודעים מאחר כהן , של  בכליו  מליגע הם

ìàøNéáe,בטהרה יינו לעשות שרוצה ישראל, של  הכלים אם אבל  – ÀÄÀÈÅ
בהם, מליגע נזהרים הארץ עמי  שאין לפי טהורים, הכלים ãòÇאין

øîàiL:אמר כן אם אלא –íøîLì äéä éaìaהסחתי לא – ÆÙÇÀÄÄÈÈÀÈÀÈ
ייטמאו . שלא לשמרם מהם דעתי 

הרמב  לפי  הסיפא את גורסים:בארנו יש אבל zbl"ם. ef zbn eilk z` gipnd
,d`adoixedh e ilk i e baלפי גוי , בהם השתמש שמא חוששים שאין  כלומר  –

משום  ולא נסך, יין איסור משום בהם אין  ולכן  בהם, ליגע מתיירא שהוא
וטימאם, בהם נגע שמא חוששים הארץ עם ישראל  לגבי  אבל  טומאה. חשש

izdw - zex`ean zeipyn
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‚Búéa CBúa íéðnà çépnä–àîè úéaä;éøácøéàî éaø.íéîëçåíéøîBà:ïäL íB÷î ãò àlà àîè ïéà ©©¦©ª¨¦§¥©©¦¨¥¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦¥¨¥¤¨©§¤¥
òbìå íãé úà èBLôì ïéìBëé. §¦¦§¤¨¨§¦©

„dúéa CBúa úðçBè õøàä íò úLàì äçépäL øáç úLà,íéçøä ä÷ñt–àîè úéaä.íéçøä ä÷ñt àG– ¥¤¨¥¤¦¦¨§¥¤©¨¨¤¤¤§¥¨¨§¨¨¥©¦©©¦¨¥¨§¨¨¥©¦
òbìå dãé úà èBLôì äìBëé àéäL íB÷î ãò àlà àîè ïéà.íézL eéä,Ck ïéáe Ck ïéa–àîè úéaä,úçàL ¥¨¥¤¨©§¤¦§¨¦§¤¨¨§¦©¨§©¦¥¨¥¨©©¦¨¥¤©©

úLîLîî úçàå úðçBè;éøácøéàî éaø.íéîëçåíéøîBà:ïãé úà èBLôì ïéìBëé ïäL íB÷î ãò àlà àîè ïéà ¤¤§©©§©§¤¤¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦¥¨¥¤¨©§¤¥§¦¦§¤¨¨
òbìå. §¦©
‰ì Búéa CBúa õøàä íò çépnäBøîL,ïéàöBiä úàå ïéñðëpä úà äàBø àeäL ïîæa,íéìëàä,íé÷Lnäå,éìëe ©©¦©©¨¨¤§¥§¨§¦§©¤¤¤©¦§¨¦§¤©§¦¨Ÿ¨¦§©©§¦§¥

íéçeútä ñøç–íéàîè.úBákLnä ìáà,úBáLBnäå,ìéút ãéîö ïéôwnä ñøç éìëe–ïéøBäè.äàBø Bðéà íàå ¤¤©§¦§¥¦£¨©¦§¨§©¨§¥¤¤©ª¨¦¨¦¨¦§¦§¦¥¤
ïéàöBiä úà àGå ïéñðëpä úà àG,ìáeî elôà,úeôk elôà–àîè ìkä. ¤©¦§¨¦§¤©§¦£¦¨£¦¨©Ÿ¨¥

bmipne` gipndì"î÷ ,àîè úéáä ìëã øéàî éáøì íéîëç åãåî àäáã àðéîà êúòã à÷ìñå ,úéáá øùà ìë ùîùîì åäééúòã åëîñ ïéðîåàã íåùî .'åëå
:íéîëçë äëìäå .òâéìå íãé úà èåùôì ïéìåëé ïäù íå÷î ãò àìà àîè ïéàã éøîàå äéìò ïðáø éâéìô ïéðîåàá åìéôàã

c.xag zy`:øáçë àéä éøä øáç úùàã ,úåøäèä ìò úðîàðù.ux`d mr zy`l dgipdyåìá÷éù ãò ,åúåîë åéðáå õøàä íò úùàã ,úðîàð äðéàù
:úåøéáç éøáã íäéìò.migx dwqtéáá úùîùîîå úëìåä äðéà íéçéøá äúëàìîá ä÷åñò àéäù ïîæ ìëã .ïåçèìî ä÷ñôå äúðéçè äøîâ:úminkge

mixne`:íéîëçë äëìäå .'åëå
d.d`ex `edy onfa:úéáä ïî ïéàöåéäå úéáá ïéñðëðä úåàøì ìåëé úéáä ìòáù ïîæáoiwynde oilke`d'åëå.oi`nhøîåùä ïäá òâð àîù ïðéùééçã

:õøàä íò àåäù äæäzeayende zeakynd la`'åëå.oixedhúàîåè ìò àìà åøæâ àìã ,èñéäá àîèî åðéàå áùåîå áëùî äùåò õøàä íò ïéàù
:ãáìá åòâî.miayeid z` `le:àîè ìëä ,áùåéä úà äàåø åðéàù ïåéë ,åäàåø ãîåò íàù ô"òà.laen elit`,õøàä íò àåäù äæä øîåùä äéä åìéôà

:åúåà íéìéáåî ë"àà êìéì ìåëé åðéàù ,ìáåîzetk elit`e,øåù÷å:`nh lkdïðéùééçã íåùî àìà ,õøàä íò ìù áùåîå áëùî íåùî åäì ïðéàîèî àìù
:ìëä úà äàîèå äèéñäå äáùéå äãð äùà åà éøëð íù ñðëð àîù

`xephxa yexit

ג ה נ ש מ ר ו א ב

íéðnà çépnä– הארץ עמי  –àîè úéaä ,Búéa CBúa– ÇÇÄÇËÈÄÀÅÇÇÄÈÅ
הם, וסבורים הואיל  הבית, בכלי  למשמש חוששים אינם שהאומנים

כי  אותם, משמר  הבית בעל במלאכתם.שאין  הם שעוסקים הוא חושב

íB÷î ãò àlà àîè ïéà :íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøácÄÀÅÇÄÅÄÇÂÈÄÀÄÅÈÅÆÈÇÀ
òbìå íãé úà èBLôì ïéìBëé ïäL שהאומנים הכלים אבל  – ÆÅÀÄÄÀÆÈÈÀÄÇ

לעלות  צריכים שהיו  כגון אלא ידיהם, פשיטת תוך  בהם לנגוע יכלו לא
טהורים והם להם, חוששים אין להשיגם, כדי לרדת dklde(רמב"ם ).או

.minkgk

לדעת  רבותא להשמיענו באה הקודמת שהמשנה כותב, ישראל" "תפארת בעל 
זה  שבכגון  פי על ואף טמא, הבית ער , ומצאו  ישן הניחו  שאם מאיר , רבי
שהרי התנצלות, כל לו תהא לא בכליו ממשמש שהוא הבית בעל ימצאנו  אם
מקום  מכל  ביתו, לו מסר לא ואף בכליו, יגע שלא בנפשו, ומשער ישן , הניחו 
רבותא  להשמיע באה משנתנו  ואילו הבית. בכלי  נגע שמא מאיר רבי חושש
שחושבים, מקום, בכל  למשמש מעיזים שהאומנים פי  על  שאף חכמים, לדעת
בכלים, לנגוע היו צריכים עבודתם שמחמת לו , יאמרו  הבית, בעל ימצאם שאם
לפשוט  יכולים שהם מקום עד  אלא טמא שאין חכמים, סוברים מקום מכל

וליגע. ידיהם את

i y i l y m e i
ד ה נ ש מ ר ו א ב

הארץ. כעם דינה הארץ עם ואשת כחבר  היא הרי חבר  שאשת ללמד, באה משנתנו

dúéa CBúa úðçBè õøàä íò úLàì äçépäL øáç úLàÅÆÈÅÆÄÄÈÀÅÆÇÈÈÆÆÆÀÅÈ
החבר , אשת של  –íéçøä ä÷ñt,הריחיים קול  נפסק אם – ÈÀÈÈÅÇÄ

לטחון , àîèשהפסיקה úéaä שהיתה לפי  טמאים, הבית כלי כל  – ÇÇÄÈÅ
הבית. בכלי  למשמש  שהות íéçøäלה ä÷ñt àG לא אם אבל – ÈÀÈÈÅÇÄ

הריחיים, קול äìBëéנפסק àéäL íB÷î ãò àlà àîè ïéàÅÈÅÆÈÇÀÆÄÀÈ
òbìå dãé úà èBLôì זמן שכל טהורים, הכלים שאר אבל – ÄÀÆÈÈÀÄÇ

יכול אינה במלאכתה עסוקה בהם.שהיא ולמשמש  ללכת íézLה eéäÈÀÇÄ
שהיו  החבר, אשת של בביתה הארץ עמי של נשים שתי  היו  אם –

שם, Ckטוחנות ïéáe Ck ïéa שלא ובין הריחיים שפסקה בין – ÅÈÅÈ
הריחיים, àîèפסקה úéaä,טמאים הבית כלי  –úðçBè úçàL ÇÇÄÈÅÆÇÇÆÆ

úLîLîî úçàå הולכת האחרת טוחנת, מהן  שאחת שבזמן  – ÀÇÇÀÇÀÆÆ

הבית; בכלי ïéàוממשמשת :íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøácÄÀÅÇÄÅÄÇÂÈÄÀÄÅ
òbìå ïãé úà èBLôì ïéìBëé ïäL íB÷î ãò àlà àîè– ÈÅÆÈÇÀÆÅÀÄÄÀÆÈÈÀÄÇ

לפי הבית. בכלי  ולמשמש ללכת מלאכתן מקום לעזוב מעיזות שאינן 
פסקה  שאפילו  וסוברים, הרישא, על  אף חכמים חולקים הרמב"ם

את  לפשוט יכולה הארץ עם שאשת מקום עד  אלא טמא אין  הריחיים
וליגע טוב").ידה יום "תוספות ועיין י; יב , ומושב משכב מטמאי הל' (עיין

ה ה נ ש מ ר ו א ב

BøîLì Búéa CBúa õøàä íò çépnä בביתו שהניח חבר  – ÇÇÄÇÇÈÈÆÀÅÀÈÀ
מרחוק, הוא וישב הארץ, עם äàBøשומר àeäL ïîæaשבעל – ÄÀÇÆÆ

רואה, ïéñðëpäהבית úà,הבית לתוך  –ïéàöBiä úàå את או  – ÆÇÄÀÈÄÀÆÇÀÄ
הבית, מן íéçeútä,היוצאים ñøç éìëe ,íé÷Lnäå ,íéìëàäÈÙÈÄÀÇÇÀÄÀÅÆÆÇÀÄ

íéàîè; השומר בהם נגע שמא שחוששים –migeztd qxg ilk ÀÅÄ
על שאף להשמיענו , המשנה ובאה פתיל , צמיד  מוקפים שאינם היינו 
נגע  שמא חוששים מקום מכל  מגבם, מיטמאים אינם חרס שכלי פי 

הם; שטמאים מגבם, המיטמאים אחרים כלים שכן  וכל  ìáàÂÈבתוכם,
,ìéút ãéîö ïéôwnä ñøç éìëe ,úBáLBnäå ,úBákLnäÇÄÀÈÀÇÈÀÅÆÆÇËÈÄÈÄÈÄ

ïéøBäè,הטומאה אב מלהיות טהורים והמושבות המשכבות כלומר – ÀÄ
כזב ומושבו  משכבו  שיטמא הארץ עם על חכמים גזרו  (mxa,שלא

,(ziad ilk x`yk ,ux`d mr rbnn md mi`nhצמיד המוקפים חרס וכלי 

הארץ  עם ואין  מגבם, מיטמאים שאינם לפי לגמרי , טהורים פתיל
מגעו  טומאת על  אלא חכמים גזרו  שלא נגיעה, בלא בהיסט מטמאם

äàBøבלבד . Bðéà íàå,רואה אינו הבית בעל  ואם –úà àG ÀÄÅÆÆ
ïéñðëpä,הבית לתוך  –ïéàöBiä úà àGå גורסים ויש הבית; מן  – ÇÄÀÈÄÀÆÇÀÄ

miayeid"גם z` `le" עומדים כשהם אותם שרואה פי  על אף –

ברטנורא ), הרא"ש ; ìáeî(הר"ש; elôà,מובל השומר  היה אפילו – ÂÄÈ
אותו , מובילים היו  כן  אם אלא ללכת יכול  היה úeôkשלא elôàÂÄÈ

בכלים, ויגע ידיו יפשוט שמא חשש  ואין וברגליו, בידיו קשור  –

àîè ìkä,נכרי שם נכנס שמא שחוששים טמא, שבבית מה כל  – ÇÙÈÅ
והמושבות, המשכבות על וישבו נידה, אשה נכנסה שמא או כזב, שדינו

והרמב"ם  הכל . את וטימאו פתיל  צמיד המוקפים החרס, כלי את והסיטו
היוצאים  ואת הנכנסים את רואה אינו  הבית ובעל שהואיל  הטעם, מבאר 

izdw - zex`ean zeipyn
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Âúéaä CBúì eñðëpL íéàabä–àîè úéaä.éBb ïänò Lé íà,øîBì íéðîàð:eðñðëð àG,íéðîàð ïéà ìáà ©©¨¦¤¦§§§©©¦©©¦¨¥¦¥¦¨¤¤¡¨¦©¦§©§£¨¥¤¡¨¦
øîBì:eðñðëð,eðòâð àG ìáà.úéaä CBúì eñðëpL íéápbä–íéápbä éìâø íB÷î àlà àîè ïéà;ïéànèî ïä äîe? ©¦§©§£¨¨©§©©¨¦¤¦§§§©©¦¥¨¥¤¨§©§¥©©¨¦©¥§©§¦

íéìëàä,íé÷Lnäå,eïéçeútä ñøç éìë;úBákLnä ìáà,úBáLBnäå,ìéút ãéîö ïéôwnä ñøç éìëe–íéøBäè; ¨Ÿ¨¦§©©§¦§¥¤¤©§¦£¨©¦§¨§©¨§¥¤¤©ª¨¦¨¦¨¦§¦
äMà Bà éBb ïänò Lé íà–àîè ìkä. ¦¥¦¨¤¦¨©Ÿ¨¥

ÊïéøàéãBà ìL ïBlça åéìk úà çépnä–øæòìà éaøäéøæò ïaøäèî;íéîëçåíéøîBà:úà Bì ïziL ãò ©©¦©¤¥¨§©¤§¨¦©¦¤§¨¨¤£©§¨§©¥©£¨¦§¦©¤¦¤¤
çzônä,íúBç Bà,ïîéñ äNòiL ãò Bà.äàaä úâì Bæ úbî åéìk úà çépnä–ïéøBäè åéìk;ìàøNéáe–ãò ©©§¥©¨©¤©£¤¦¨©©¦©¤¥¨¦©§©©¨¨¥¨§¦§¦§¨¥©
øîàiL:ì äéä éaìaíøîL. ¤Ÿ©§¦¦¨¨§¨§¨

ezial eqpkpy mi`abd:åèåáò èåáòì åúéáì åñðëðå ,õøàä éîò ïäå ,úåéðåðøàå íéñîå íúìåâìåâ óñë ìàøùé ãéî úåáâì êìî ìù ïéàáâ ïäù (íéìàøùé)
.`nh ziad.úéáä ìëá ïéùôçîù éôì ,àîè úéáä éìë ìë.epqpkp `l xnel mipn`p ieb odnr yi m`íéðîàð øúåéå øúåé ïä éøëð ïäîò ïéà íà ïëù ìëå

éøëðä ïî éúúøîã ,íéðîàð ïéà éøëð ïäîò ùé íà à÷åãã ,åðòâð àìå åðñðëð øîåì íéðîàð ïéà ìáà éðú÷ã ,äì è÷ð àôéñ íåùî àìà .åðñðëð àìù øîåì
ä êçøë ìòå úéáä ìë åùôçé àì íà íùéðòé àîù:åðòâð àì ìáà åðñðëð øîåì äæá óà íéðîàð ,éøëð íäîò ïéà íà ìáà .úéáá øùà ìë ïéùîùîî í

.dy` e` ieb odnr yi m`:äáæ åà äãð àéä àîù ,äùàäå .íäéøáã ìëì íéáæë úåéäì íéøëðä ìò åøæâù
f.oix`ice`:ïåìçáù úìãá åéìò ìòåðå ïåìçá ãçà ìë åéãâá ïúåð õçøîì ñðëðù éî ìëå úåðåìç úåðåìç ïäì ùé úåàöçøîä éìòá ïéðìáäxfril` iax

.xdhn dixfr oa:áðâë åéìò ñôúðù øçàî ,àîè íãà íù òâé àîù ïðéùééç àìå .ïåìçä éðôá úìãä ìòðù äòùî.gztn ekezl oziy crïúåðù ô"òàå
:øåäè úéáä õøàä íòì çúôî øñåîä ìéòì ïðú àä ,õøàä íò àåäù ïìáä ãéá çúôîä.oniq el dyriy cr e`äëìäå .íù íãà òâð àìù åá øéëäì

:íéîëçë.eilk z` gipnd:äàáä äðùì äøäèá íäá øåöáì íúåà çéðî ,åæ äðùá äøäèá íäá øöáù íéìë.oixedh eilk ixkpaíà øîåìë .ïðéñøâ
:úâá úåùòì ìàøùé úòéãé àìá éðòðëä ïç÷ì àîù ïðéùééç àìã ,êñð ïéé øåñéà íåùî íäá ïéà éøëð ìöà ïçéðä.l`xyiaeúàîåè íåùî ïäì ùùåçã

éøééîå ,íéøåäè åéìë äàáä úâì åæ úâî éìë çéðîä àìà éøëðá ïðéñøâ àìã íéøôñ ùéå .íøîùì äéä éáìá øîàéù ãò ,ïäî åúòã çéñä íà íéàîè ,òâî

`xephxa yexit

הארץ. עם של כביתו  זה הרי הארץ, עם ביד היא והשמירה

מבארים: edy`יש onfad`exרואה שהשומר בזמן  –oiire ;y"xe y"`x oiir)
.(df yexit dgecy "dpexg` dpyn"
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íéàabä,הארץ עמי שהם המלכות, מטעם המסים גובי  –eñðëpL ÇÇÈÄÆÄÀÀ
úéaä CBúì,המס על משכון ליטול  –àîè úéaä הבית כלי כל  – ÀÇÇÄÇÇÄÈÅ

שאפשר מה בכל וממשמשים הבית בכל שמחפשים לפי  טמאים,
eðñðëðלמשכן . àG :øîBì íéðîàð ,éBb ïänò Lé íà שלא – ÄÅÄÈÆÆÁÈÄÇÄÀÇÀ

הבית, לתוך כלל ìáàנכנסו ,eðñðëð :øîBì íéðîàð ïéà ìáàÂÈÅÆÁÈÄÇÄÀÇÀÂÈ
eðòâð àGבכל שיחפשו עליהם משגיח שהגוי לפי הבית, בכלי  – ÈÇÀ

בכלי נגעו  שלא לומר נאמנים אינם הלכך מפניו , יראים והם הבית,
נכנסו  שלא לומר בין  הכל, על  נאמנים גוי  עמהם אין אם ברם, הבית.

גורסים: ויש  נגעו. לא אבל שנכנסו לומר mipn`pובין ,ieb mdnr yi m`
eprbp `le epqpkp :xnel,( רמב"ם) מבואר התוספתא ),שםוהטעם (עפ"י

בכלים  למשמש מפחדים שהגבאים כלומר  עליהם, הגוי שאימת מפני
עמהם jixveכשהגוי ,zirhen `ztqeza `qxibdy ,y"`xe y"x oiir)

:my zeidlmi pn`p o i`epx`ay enk epiid ,mdilr iebd zni`y iptn ,
micgtn jkitl ,ziad lka ytgl zeklnd zxifbn md mieevne li`edy ,lirl

.(mdilr oiyli ok eyri `l m`y ,md,úéaä CBúì eñðëpL íéápbäÇÇÈÄÆÄÀÀÀÇÇÄ
íéápbä éìâø íB÷î àlà àîè ïéàויש שגנבו ; במקום – ÅÈÅÆÈÀÇÀÅÇÇÈÄ

נכנסו מ  שמא חוששים, אין  אבל טמא, הכל  בו שגנבו  בחדר  פרשים:
אדם בני  שם יש  שמא שמפחדים לפי  אחרים, (הרא"ש );לחדרים

ïéànèî ïä äîe?הגנבים –ñøç éìëe ,íé÷Lnäå ,íéìëàä ÇÅÀÇÀÄÈÙÈÄÀÇÇÀÄÀÅÆÆ
ïéçeútä;הארץ עם במגע נטמאים אלו שכל –,úBákLnä ìáà ÇÀÄÂÈÇÄÀÈ

íéøBäè ,ìéút ãéîö ïéôwnä ñøç éìëe ,úBáLBnäå כמו – ÀÇÈÀÅÆÆÇËÈÄÈÄÈÄÀÄ
מלהיות  טהורים והמושבות שהמשכבות הקודמת, במשנה שבארנו 
משכב  מטמא שיהא הארץ עם על  חכמים גזרו שלא הטומאה, אב

לפי לגמרי, טהורים פתיל  צמיד  המוקפים חרס וכלי  כזב, ומושב
גזרו  שלא נטמאו, לא נגיעה בלי ובהיסט מגבם, מיטמאים שאינם

בלבד; במגע אלא בהיסט מטמא שיהא הארץ עם ïänòעל Lé íàÄÅÄÈÆ
éBb,כזב שדינו  –äMà Bà או נידה היתה שמא חשש, ויש  – ÄÈ

àîèזבה, ìkä,והמושבות המשכבות על  ישבו שמא שחוששים – ÇÙÈÅ
כלי את בהיסט טימאו שמא חוששים וכן מדרס, טמאים הם והרי 

פתיל. צמיד  המוקפים החרס
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åéìk úà çépnä, בגדיו –ïéøàéãBà ìL ïBlça:גורסים ויש – ÇÇÄÇÆÅÈÀÇÆÀÈÄ
,oix`ile` ארונות כעין  שם להם שהיו המרחץ, בבית המשמשים היינו

עם  דלתות הללו  ולחלונות "חלונות", המשנה בלשון  הנקראים קיר

בגדיו , את שם להניח חלון מקבל היה למרחץ הבא וכל מפתחות,
אפילו  דלתו  וסוגר כזה, בחלון בגדיו את שהמניח ללמד, המשנה ובאה

למרחץ, ונכנס מפתח, øäèîבלא äéøæò ïa øæòìà éaø הוא – ÇÄÆÀÈÈÆÂÇÀÈÀÇÅ
את  אדם יפתח שמא לחשוש ואין  טהרה, בחזקת הם שהבגדים סובר,

כגנב; נתפס יהא שלא שירא לפי בבגדים, וימשמש íéîëçåÇÂÈÄהחלון
çzônä úà Bì ïziL ãò :íéøîBà אלא טהורים הבגדים אין – ÀÄÇÆÄÆÆÇÇÀÅÇ

ואפילו  לנעלו ; כדי החלון , של  המפתח את האודיאר לו  יתן  כן  אם
לפי טהורים, בגדיו  הארץ, עם שהוא לבלן, המפתח את כך אחר מסר 

המפתח שמירת אלא לו מסר  `),שלא dpyn lirlk)íúBç Bà או – È
החותם  את מצא אפילו זה שבכגון  החלון , את לחתום חותם לו שנתן

טהורים בגדיו ïîéñ(רמב"ם );מקולקל, äNòiL ãò Bà שהמניח – ÇÆÇÂÆÄÈ
אדם. בהם נגע אם ידו  על להכיר סימן  יעשה בגדיו minkgk.את dklde

äàaä úâì Bæ úbî åéìk úà çépnä–:מפרש כהן הרמב "ם ÇÇÄÇÆÅÈÄÇÀÇÇÈÈ
להשתמש כדי הגת במקום כליו את והניח תרומה, של ענבים שדרך

בגת, הענבים דריכת של  הבאה בעונה ïéøBäèבהם åéìk בחזקת – ÅÈÀÄ
שנזהרים  לפי  בכלים, נגעו הארץ עמי  שמא חוששים שאין  הם, טהרה
טהרות; אוכל  שהוא שיודעים מאחר כהן , של  בכליו  מליגע הם

ìàøNéáe,בטהרה יינו לעשות שרוצה ישראל, של  הכלים אם אבל  – ÀÄÀÈÅ
בהם, מליגע נזהרים הארץ עמי  שאין לפי טהורים, הכלים ãòÇאין

øîàiL:אמר כן אם אלא –íøîLì äéä éaìaהסחתי לא – ÆÙÇÀÄÄÈÈÀÈÀÈ
ייטמאו . שלא לשמרם מהם דעתי 

הרמב  לפי  הסיפא את גורסים:בארנו יש אבל zbl"ם. ef zbn eilk z` gipnd
,d`adoixedh e ilk i e baלפי גוי , בהם השתמש שמא חוששים שאין  כלומר  –

משום  ולא נסך, יין איסור משום בהם אין  ולכן  בהם, ליגע מתיירא שהוא
וטימאם, בהם נגע שמא חוששים הארץ עם ישראל  לגבי  אבל  טומאה. חשש

izdw - zex`ean zeipyn
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ÁøBäè äéäL éî,ìBëàlî Baì úà òéqäå–äãeäé éaøøäèî,epnî ïéLøBt ïéàîè CøcL;íéîëçåíéànèî. ¦¤¨¨¨§¦¦©¤¦¦¤¡©¦§¨§©¥¤¤¤§¥¦§¦¦¤©£¨¦§©§¦
úBøBäè åéãé eéä,ìBëàlî Baì úà òéqäå,øîàL ét ìò óà:éãé eàîèð àHL éðà òãBé–úBàîè åéãé,íéãiäL ¨¨¨§§¦¦©¤¦¦¤¡©©¦¤¨©¥©£¦¤¦§§¨©¨¨§¥¤©¨©¦

úBið÷ñò. ©§¨¦
Ëéðòì út àéöBäì äñðëpL äMàä,äîeøz ìL úBøkk ãöa ãîBò ezàöîe úàöéå;úàöîe úàöiL äMàä ïëå ¨¦¨¤¦§§¨§¦©§¨¦§¨¨§¨©¥§©¦¨¤§¨§¥¨¦¨¤¨¨¨¨

äîeøz ìL äøã÷ úçz íéìçb äúBç dzøáç úà–àáé÷ò éaøànèî,íéîëçåïéøäèî.øîàïa øæòìà éaø ¤£¤§¨¨¤¨¦©©§¥¨¤§¨©¦£¦¨§©¥©£¨¦§©£¦¨©©¦¤§¨¨¤
àìét:äî éðtî éëåàáé÷ò éaøànèîíéîëçåïéøäèî?ïä úBiðøbøb íéLpäL éðtî,úà úBlâì äãeLç àéäL ¦¨§¦¦§¥¨©¦£¦¨§©¥©£¨¦§©£¦¦§¥¤©¨¦©§§¨¦¥¤¦£¨§©¤

dzøáç ìL äøãwä,úìMáî àéä äî òãéì. ©§¥¨¤£¤§¨¥©©¦§©¤¤
È  È Ó ˘ ˜ ¯ Ù

‡øöça õøàä íò íò øcä,øöça íéìk çëLå,ìéút ãéîö úBôwî úBiáç elôà,ìéút ãéîö ówî øepz Bà– ©¨¦©¨¨¤¤¨¥§¨©¥¦¤¨¥£¦¨¦ª¨¨¦¨¦©ª¨¨¦¨¦
ïéàîè elà éøä.äãeäé éaøøepza øäèî,ìéút ãéîö ówî àeäL ïîæa.éñBé éaøøîBà:àîè øepzä óà,ãò £¥¥§¥¦©¦§¨§©¥©©¦§©¤ª¨¨¦¨¦©¦¥¥©©©¨¥©

íéçôè äøNò ääBáb ävçî Bì äNòiL. ¤©£¤§¦¨§¨£¨¨§¨¦

íà ìáà .åäá òâð àìå õøàä íò úúøî ,ïä ïäë ìù íéìëå ìéàåäå ,äàáä úâì åðîî ç÷éù éãë åìöà åéìë çéðîå õøàä íòî äîåøú ìù ïéé ç÷åìä ïäëá
ì ,äøäèá åðéé úåùòì äöåøù ìàøùé ìù ïä íéìëäøîàéù ãò ,ïäî åúòã çéñä íà ,àîè íãà ïäá òâð àîìã ïðéùééçå ,éàä éìåë õøàä íò åäá øäãæî à

:íøîùì äéä éáìá
g.xedh didy in:äîåøúá ãåò ìåëàìî åúòã çéñäå ,äîåøúá ìåëàì øåäè äéäù ïäë.epnn miyxet mi`nh jxcyàåäù åá íéòãåéù íéàîèä

:åäàîèå àîè íãàá òâð àîù ïðéùééç àì êëìä ,åðîî íéùøåô ,øåäè.oi`nhn minkge:íéîëçë äëìäå .åúòã çéñäù øçàî.zexedh eici eidàäá
:éãé åàîèð àìù éðà òãåé øîà åìéôàã äãåäé éáø äãåî.ze`nh eiciòâðå ïä úåéð÷ñò íéãéäù éôì ,ìåëàìî åúòã çéñäù øçàî ,äîåøúä úà ïéìñåôå

:äéúòãà åàìå
h.zeipxbxbäììåæ éúééä éë íåâøú .ìëàîì úååàúîå úåììåæ('à äëéà):íéîëçë äëìäå .úéðøâøâ éúéåä éøà ,
g`.lizt cinv zetwen .ux`d mr mr xcd:ìëä úà äàîèå äáùéå äèéñä àîù ,äãð åúùà íåùî úåàîè.xepza xdhn dcedi 'xéàã íåùî

:äãåäé 'øë äëìä ïéàå .øáåçî åðéàù åèà øáåçî ïðéøæâ øáñ àîèîã ïàîå .õøàá åøáçì äìéôè åì ïéùåòù ,úö÷ øáåçî åîúñã ,åèéñäì øùôà

`xephxa yexit

מלשמרם. דעתו  הסיח שלא היינו  לשמרם, היה בלבי אמר: כן  אם אלא
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øBäè äéäL éî,בתרומה לאכול  טהור  שהיה כהן –úà òéqäå ÄÆÈÈÈÀÄÄÇÆ
ìBëàlî Baì,בתרומה עוד  מלאכול דעתו  את והסיח –äãeäé éaø ÄÄÆÁÇÄÀÈ

øäèî,טהרה בחזקת הוא שעומד  סובר , יהודה רבי –ïéàîè CøcL ÀÇÅÆÆÆÀÅÄ
epnî ïéLøBt, בו מלנגוע נזהרים טהרות, שאוכל ויודעים הואיל  – ÀÄÄÆ

וטמאהו; טמא אדם בו  נגע שמא חוששים אין íéîëçåÇÂÈÄהלכך 
íéànèî,בתרומה מלאכול דעתו את והסיח שהואיל  אותו , – ÀÇÀÄ

גופו. מטהרת אף דעתו  הסיח שמא úBøBäèחוששים åéãé eéä– ÈÈÈÀ
ìBëàlîלתרומה, Baì úà òéqäåמלאכול דעתו את והסיח – ÀÄÄÇÆÄÄÆÁ
éãé,בתרומה, eàîèð àHL éðà òãBé :øîàL ét ìò óàמכל ÇÇÄÆÈÇÅÇÂÄÆÄÀÀÈÇ

úBàîèמקום åéãé,התרומה את ופוסלות –úBið÷ñò íéãiäL ÈÈÀÅÆÇÈÇÄÇÀÈÄ
נטילה  הן  צריכות הלכך המזוהמים, במקומות במתכוון שלא ונוגעות –

בזה. מודה יהודה רבי  ואף בתרומה. לנגיעה
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ãîBò ezàöîe úàöéå ,éðòì út àéöBäì äñðëpL äMàäÈÄÈÆÄÀÀÈÀÄÇÀÈÄÀÈÈÀÈÇÅ
äîeøz ìL úBøkk ãöa, בהן נגע שמא חשש ויש –äMàä ïëå ÀÇÄÈÆÀÈÀÅÈÄÈ

dzøáç úà úàöîe úàöiL,הארץ עם אשת –íéìçb äúBç ÆÈÈÈÈÆÂÆÀÈÈÆÈÄ
äîeøz ìL äøã÷ úçz,בחצר התנור  על  מתבשלת שהיתה – ÇÇÀÅÈÆÀÈ

ànèî àáé÷ò éaø ואת העני , בהן  נגע שמא הכיכרות, את – ÇÄÂÄÈÀÇÅ
האשה, בו  נגעה שמא שבקדירה, ïéøäèîהתבשיל íéîëçå– ÇÂÈÄÀÇÂÄ

ברשות, שלא נוגעים שאינם àìét:שחזקתם ïa øæòìà éaø øîàÈÇÇÄÆÀÈÈÆÄÈ
ïéøäèî íéîëçå ànèî àáé÷ò éaø äî éðtî éëåכלומר – ÀÄÄÀÅÈÇÄÂÄÈÀÇÅÇÂÈÄÀÇÂÄ

בקדירה  אפילו  ולטמא חכמים על  לחלוק עקיבא רבי בדעת עלה היאך
המטהרים? חכמים כדעת מסתבר  והלא האש, על ועומדת המכוסה

אלא:(הרא "ש). מטהרין ", "וחכמים גורס אינו  הגר "א iptnברם, ike
?`nhn `aiwr iax dnïä úBiðøbøb íéLpäL éðtî תאבות – ÄÀÅÆÇÈÄÇÀÀÈÄÅ

cr,dzøáçלמאכל , ìL äøãwä úà úBlâì äãeLç àéäLÆÄÂÈÀÇÆÇÀÅÈÆÂÆÀÈ
úìMáî àéä äî òãéì הקדירה בתוך נגעה שמא חשש יש הלכך – ÅÇÇÄÀÇÆÆ

על חולק פילא בן  אלעזר  שרבי מפרשים, יש  התבשיל. את וטימאה
דברים: בשני  קמא שנמצא `)תנא בעני מטמא אינו עקיבא רבי  שאף

גחלים  חותה שנמצאה באשה אם כי תרומה של הכיכרות בצד  עומד
תרומה; של קדירה עקיבא,a)תחת רבי סובר  מכוסה בקדירה שדווקא

מבשלת, היא מה לידע לגלות חשודה שהאשה מפני  טמאה, שהיא
מבשלת, היא מה תדע בה תגע לא ואפילו  הואיל  מגולה בקדירה אבל 

טהורה שהיא מודה, עקיבא רבי אף רבא ").לפיכך ("אליהו

i y y m e i
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úBiáç elôà ,øöça íéìk çëLå ,øöça õøàä íò íò øcäÇÈÄÇÈÈÆÆÈÅÀÈÇÅÄÆÈÅÂÄÈÄ
– חרס של  –øepz Bà ,ìéút ãéîö úBôwî– חרס של  –ówî ËÈÈÄÈÄÇËÈ
ìéút ãéîö במגע מיטמאים אינם והתנור שהחביות פי על אף – ÈÄÈÄ

צמיד שמוקפים וכיון  מגבם, מיטמאים אינם חרס כלי שהרי כלל ,
מקום מכל לטמאם, אפשר אי מתוכם אף ïéàîèפתיל elà éøäÂÅÅÀÅÄ

בנידתה. הארץ עם של אשתו  אותם הסיטה שמא שחוששים –éaøÇÄ
ìéút ãéîö ówî àeäL ïîæa ,øepza øäèî äãeäéשאי – ÀÈÀÇÅÇÇÄÀÇÆËÈÈÄÈÄ

במחובר גוזר  קמא תנא ברם לקרקע. מחובר שהוא לפי להסיטו , אפשר

מחובר . שאינו  תנור àîèמשום øepzä óà :øîBà éñBé éaø– ÇÄÅÅÇÇÇÈÅ
פתיל, צמיד ומוקף מחובר שהוא פי על  ävçîאף Bì äNòiL ãòÇÆÇÂÆÀÄÈ

íéçôè äøNò ääBáb את הארץ עם יסיר  שמא שחוששים – ÀÈÂÈÈÀÈÄ
כשיש אבל  וידביקנו, הכיסוי  את כך  אחר  ויחזיר בו וישתמש הכיסוי

ולנגוע  מהמחיצה לפנים להיכנס הארץ עם יעיז  לא מחיצה  לתנור
iqeiבתנור . iaxk dklde.( יז יב, ומושב משכב הל' (רמב"ם 
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·õøàä íò ìöà íéìk ãé÷ônä–úî àîè íéàîè,ñøãî ïéàîèe;äîeøza ìëBà àeäL Bøékî íà–ïéøBäè ©©§¦¥¦¥¤©¨¨¤§¥¦§¥¥§¥¦¦§¨¦©¦¤¥©§¨§¦
úî àîhî,ñøãî ïéàîè ìáà.éñBé éaøøîBà:íéãâa äàìî äáz Bì øñî íà,úööBø àéäL ïîæa–ïéàîè ¦§¥¥£¨§¥¦¦§¨©¦¥¥¦¨©¥¨§¥¨§¨¦¦§©¤¦¤¤§¥¦

ñøãî,íàúööBø dðéà–ócî ïéàîè,ãéa çzônäL ét ìò óàíéìòaä. ¦§¨¦¥¨¤¤§¥¦©¨©©¦¤©©§¥©§©©§¨¦
‚íBia àöîe íBia ãaàîä–øBäè.äìéla àöîe íBia,íBia àöîe äìéla,åéøçàlL íBia àöîe íBia–àîè. ©§©¥©¨¨©¨©¨¨©©§¨©©§¨¨¨©©¨¨©¤§©£¨¨¥

ììkä äæ:äìélä åéìò øáòiL ìk,Búö÷î Bà–àîè.íéìk çèBMä,íéaøä úeLøa–ïéøBäè;ãéçiä úeLøáe ¤©§¨¨¤©£Ÿ¨¨©©§¨¦§¨¨¥©¥©¥¦¦§¨©¦§¦¦§©¨¦
–ïéàîè,ïønLî äéä íàå–íéøBäè.ïàéáäì Cìäå eìôð–íéàîè.õøàä íò ìL BøBa CBúì Béìc ìôð,Cìäå §¥¦§¦¨¨§©§¨§¦¨§§¨©©£¦¨§¥¦¨©©§§¤©¨¨¤§¨©

epìòé äna àéáäì–àîè,úçà äòL õøàä íò úeLøa çpäL éðtî. §¨¦©¤©£¤¨¥¦§¥¤ª©¦§©¨¨¤¨¨©©
„çeút Bàöîe çeút Búéa úà çépnä,ìeòðìeòð Bàöîe,ìeòð Bàöîe çeút–øBäè.çeút Bàöîe ìeòð– ©©¦©¤¥¨©§¨¨©¨§¨¨¨©§¨¨¨¨§¨¨©

øéàî éaøànèî,íéîëçåïéøäèî,ïäì eëìäå eëìîðå íéápb eéäL. ©¦¥¦§©¥©£¨¦§©£¦¤¨©¨¦§¦§§§¨§¨¤

a.zn `nh mi`nh ux`d mr lv` milk ciwtnd:éòéáùå éùéìù äàæä ïéëéøöå.exikn m`,äîåøúá ìëåà ïäë àåäù ãé÷ôîá øéëî õøàä íòä íà
:äàæä êéøö åðéàå ,úîá åðàîèé àìù åìù ïåã÷ôä ìò øéäæ.qxcn oi`nh la`:åúùà úàîåèî øäæð åðéàã ,ïäéìò äáùé àîù äãð åúùà íåùîonfa

.zvvex `idy:øúåéá äàìî àéäù úîçî íéãâáä ÷çåã éåñéëäù.qxcn mi`nhìò úãáëî ,äéìò úðòùð åà äáéúä ìò úáùåé åúùàùëã .íéãâáä
:íéãâáä.scn oi`nh zvvex dpi` m`:íéãâá àîèî åðéàù áæ ìù åáâ ìò åîë ,ïé÷ùîå ïéìëåà àîèì ,äì÷ äàîåè øîåìë.milra cia gztny t"r`

:äèéñä àîù ïðéùééçã
b.xedh meia `vne meia ca`nd,äéì éæç àìã úçà äòù åìéôà ,äìéìá ìáà .äãáà àöåî êøãë ,åäéáâî äéä åá òâåðå åàöåî íãà äéä íà àîúñîã

ïéá ,àîè å÷éôñã é"äøá ìáà .úî àîèå ñøãî ïéàîè äìéìá ë"ôòàå ,éøééà øåäè å÷éôñã ø"äøá ïéúéðúîå .åäàø àìå àîè íãà åá òâð àîù ïðéùééç
:àúôñåúá àúéà éëäå .íéàîè äìéìá ïéá íåéá.oi`nh cigid zeyxa mixedh miaxd zeyxa,õøàä íò åà éøëð ïäá òâð àîù ÷ôñ àìà ïàë ïéàã

:íéàîè ,àîè å÷éôñã é"äøá .íéøåäè ,øåäè å÷éôñã ø"äøá êëìä.ux`d mr zeyxa gpedy iptn:äàæä êéøöå úî àîè éåä õøàä íò úéááù äî ìëå
c.miapb eidy iptnåòâð àìå ïäì åëìäå åëìîð øåîéàã ,äéì ïðéàîèî àìã éàäå ,åäåçúôå íù åéä íéáðâ éàãå çåúô åàöîå ìåòð åçéðäã ïåéë ,øîåìë

:íéîëçë äëìäå .úéááù äî ìëá

`xephxa yexit
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úî àîè íéàîè ,õøàä íò ìöà íéìk ãé÷ônä שחוששים – ÇÇÀÄÅÄÅÆÇÈÈÆÀÅÄÀÅÅ
השלישי ביום פרה אפר ממי הזאה וצריכים מת, ידי  על  נטמאו שמא

השביעי, ñøãîוביום ïéàîèe,ומושב למשכב ראויים הם אם – ÀÅÄÄÀÈ
ובהיסט, במשא ומטמאים הזב, מדרס בטומאת גם טמאים הם הרי

בנידתה; הארץ עם אשת עליהם ישבה שמא שחוששים íàÄלפי
äîeøza ìëBà àeäL Bøékî,המפקיד את מכיר  הארץ עם אם – ÇÄÆÅÇÀÈ
בתרומה, ואוכל כהן שהוא úîויודע àîhî ïéøBäè עם שנזהר – ÀÄÄÀÅÅ

במת, ייטמאו  שלא ñøãîהארץ ïéàîè ìáà עליהם ישבה שמא – ÂÈÀÅÄÄÀÈ
אשתו . מטומאת נזהר  שאינו נידה, íàאשתו :øîBà éñBé éaøÇÄÅÅÄ

úööBø àéäL ïîæa ,íéãâa äàìî äáz Bì øñî שהתיבה – ÈÇÅÈÀÅÈÀÈÄÄÀÇÆÄÆÆ
שנוגעים  עד  בגדים מלאה שהיא כלומר שעליה, המכסה את דוחקת

micbadñøãîבמכסה, ïéàîèעל יושבת נידה שאשתו  שבזמן – ÀÅÄÄÀÈ
הבגדים; על מכבדת היא úööBøהתיבה dðéà íà הבגדים שאין – ÄÅÈÆÆ

במכסה, ócîנוגעים ïéàîè טומאת אלא טמאים הבגדים אין – ÀÅÄÇÈ
ומשקים; אוכלים לטמא קלה טומאה היינו  ét"מדף", ìò óàÇÇÄ

çzônäL,התיבה של –íéìòaä ãéa הבגדים מקום מכל  – ÆÇÇÀÅÇÀÇÇÀÈÄ
הבגדים. עם התיבה כל  את נידה אשתו הסיטה שמא שחוששים טמאים,

y c e w z a y
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íBia ãaàîä,ביום כלי לו  שאבד  מי –íBia àöîe בו ומצאו – ÇÀÇÅÇÈÈÇ
בו øBäèביום, נגע שאילו  ברגלו , אדם בו נגע לא הסתם שמן – È

אבידה. מוצא כדרך ונוטלו, מגביהו  äìélaהיה àöîe íBia– ÇÈÈÇÇÀÈ
בלילה, ומצאו  ביום הכלי  לו  אבד אם íBiaאבל àöîe äìéla– ÇÇÀÈÈÈÇ

ביום, ומצאו  בלילה שאבדו  åéøçàlLאו íBia àöîe íBia או – ÇÈÈÇÆÀÇÂÈ
למחר, ומצאו  ביום בו àîèשאבדו נגע שמא שחוששים הכלי , – ÈÅ
ראהו . ולא ברגלו  טמא äìélä,אדם åéìò øáòiL ìk :ììkä äæÆÇÀÈÈÆÇÂÙÈÈÇÇÀÈ

Búö÷î Bàלילה באותו  ומצאו בלילה שאבד כגון חדשים ;– (תוספות  ÄÀÈ
ישראל"), מבוארàîè"תפארת במפרשים התוספתא ),– פי  (על ÈÅ

ברשות  ומצאו  הרבים ברשות הכלי  לו  שאבד  בכגון כאן שמדובר

טומאה  שספק טהור, ביום, בו ומצאו ביום אבדו אם ולפיכך  הרבים,

מצאו  אפילו טמא, שספקו היחיד, ברשות אבל  טהור , הרבים ברשות
מת טמא וטומאת מדרס טומאת טמא ביום, אבד(רמב"ם ).בו ברם,

ביום  שאבד  או  ביום, ומצאו  בלילה אבד או  בלילה, ומצאו ביום
שמא  שחוששים טמא, הרבים ברשות אפילו  שלאחריו, ביום ומצאו 

ולפיכך בלילה, עליו  דרסו  הרבים, ברשות שמצויים נכרי, או נידה
ראוי אינו  ואם מדרס, טמא זה הרי ומושב, למשכב ראוי הכלי אם

מת  לטומאת אבל הזב. ממגע פנים כל על טמא ומושב, למשכב
הרבים ברשות לה חוששים אין  מצויה "תפארת שאינה ר "ש; (רמב "ם;

טוב"). יום  ו "תוספות  ברטנורא  עיין íéìkישראל"; çèBMä:בגדים – ÇÅÇÅÄ
ïéøBäè ,íéaøä úeLøa שאין לפי כאן , לחוש  אין שלמדרס – ÄÀÈÇÄÀÄ

ספק  יש מקום שמכל  אלא שטוחים, בגדים על לדרוס אדם בני  דרך 
ספק  כדין  טהורים, הרבים ברשות הלכך  טמא, אדם בהם נגע שמא

הרבים; ברשות ïéàîèטומאה ,ãéçiä úeLøáe ספק כדין – ÄÀÇÈÄÀÅÄ
טמא, שספקו היחיד, ברשות íéøBäèטומאה ,ïønLî äéä íàåÀÄÈÈÀÇÀÈÀÄ

ונגע  אחד בא מקום מכל שמא חוששים ואין  היחיד, ברשות אפילו  –

בו  הרגיש ולא טוב").בהם יום  ïàéáäì,("תוספות  Cìäå eìôðÈÀÀÈÇÇÂÄÈ
íéàîèמעיניו הבגדים שנעלמו מפני  CBúì(רמב"ם ).– Béìc ìôð ÀÅÄÈÇÇÀÀ

epìòé äna àéáäì Cìäå ,õøàä íò ìL BøBaשהלך כגון  – ÆÇÈÈÆÀÈÇÀÈÄÇÆÇÂÆ
הבור, מתוך הדלי את בו להעלות חבל  הדלי,àîèלהביא –éðtî ÈÅÄÀÅ
úçà äòL õøàä íò úeLøa çpäL עם שברשות מה וכל – ÆËÇÄÀÇÈÈÆÈÈÇÇ

שהדלי פי  על  ואף ימים. שבעה טומאת וטמא מת, כטמא דינו  הארץ

לא  מקום מכל בו, ליגע יכול  הארץ עם היה ולא הבור  בתוך  היה
שיהיו  כולם על וגזרו הארץ, עם ברשות שהם בכלים חכמים חילקו

טמאים.
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,çeút Bàöîe çeút Búéa úà çépnä שהניחו Bàöîeאו ìeòð ÇÇÄÇÆÅÈÇÀÈÈÇÈÀÈ
,ìeòðשהניחו ìeòðאו Bàöîe çeút נגנב שלא וראה ובדק – ÈÈÇÀÈÈ

כלום, שמא øBäèמביתו זה בכגון חוששים שאין  שבבית, מה כל – È
בכלים. ונגע הבית לתוך  גנב çeútנכנס Bàöîe ìeòð את הניח – ÈÀÈÈÇ
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ÁøBäè äéäL éî,ìBëàlî Baì úà òéqäå–äãeäé éaøøäèî,epnî ïéLøBt ïéàîè CøcL;íéîëçåíéànèî. ¦¤¨¨¨§¦¦©¤¦¦¤¡©¦§¨§©¥¤¤¤§¥¦§¦¦¤©£¨¦§©§¦
úBøBäè åéãé eéä,ìBëàlî Baì úà òéqäå,øîàL ét ìò óà:éãé eàîèð àHL éðà òãBé–úBàîè åéãé,íéãiäL ¨¨¨§§¦¦©¤¦¦¤¡©©¦¤¨©¥©£¦¤¦§§¨©¨¨§¥¤©¨©¦

úBið÷ñò. ©§¨¦
Ëéðòì út àéöBäì äñðëpL äMàä,äîeøz ìL úBøkk ãöa ãîBò ezàöîe úàöéå;úàöîe úàöiL äMàä ïëå ¨¦¨¤¦§§¨§¦©§¨¦§¨¨§¨©¥§©¦¨¤§¨§¥¨¦¨¤¨¨¨¨

äîeøz ìL äøã÷ úçz íéìçb äúBç dzøáç úà–àáé÷ò éaøànèî,íéîëçåïéøäèî.øîàïa øæòìà éaø ¤£¤§¨¨¤¨¦©©§¥¨¤§¨©¦£¦¨§©¥©£¨¦§©£¦¨©©¦¤§¨¨¤
àìét:äî éðtî éëåàáé÷ò éaøànèîíéîëçåïéøäèî?ïä úBiðøbøb íéLpäL éðtî,úà úBlâì äãeLç àéäL ¦¨§¦¦§¥¨©¦£¦¨§©¥©£¨¦§©£¦¦§¥¤©¨¦©§§¨¦¥¤¦£¨§©¤

dzøáç ìL äøãwä,úìMáî àéä äî òãéì. ©§¥¨¤£¤§¨¥©©¦§©¤¤
È  È Ó ˘ ˜ ¯ Ù

‡øöça õøàä íò íò øcä,øöça íéìk çëLå,ìéút ãéîö úBôwî úBiáç elôà,ìéút ãéîö ówî øepz Bà– ©¨¦©¨¨¤¤¨¥§¨©¥¦¤¨¥£¦¨¦ª¨¨¦¨¦©ª¨¨¦¨¦
ïéàîè elà éøä.äãeäé éaøøepza øäèî,ìéút ãéîö ówî àeäL ïîæa.éñBé éaøøîBà:àîè øepzä óà,ãò £¥¥§¥¦©¦§¨§©¥©©¦§©¤ª¨¨¦¨¦©¦¥¥©©©¨¥©

íéçôè äøNò ääBáb ävçî Bì äNòiL. ¤©£¤§¦¨§¨£¨¨§¨¦

íà ìáà .åäá òâð àìå õøàä íò úúøî ,ïä ïäë ìù íéìëå ìéàåäå ,äàáä úâì åðîî ç÷éù éãë åìöà åéìë çéðîå õøàä íòî äîåøú ìù ïéé ç÷åìä ïäëá
ì ,äøäèá åðéé úåùòì äöåøù ìàøùé ìù ïä íéìëäøîàéù ãò ,ïäî åúòã çéñä íà ,àîè íãà ïäá òâð àîìã ïðéùééçå ,éàä éìåë õøàä íò åäá øäãæî à

:íøîùì äéä éáìá
g.xedh didy in:äîåøúá ãåò ìåëàìî åúòã çéñäå ,äîåøúá ìåëàì øåäè äéäù ïäë.epnn miyxet mi`nh jxcyàåäù åá íéòãåéù íéàîèä

:åäàîèå àîè íãàá òâð àîù ïðéùééç àì êëìä ,åðîî íéùøåô ,øåäè.oi`nhn minkge:íéîëçë äëìäå .åúòã çéñäù øçàî.zexedh eici eidàäá
:éãé åàîèð àìù éðà òãåé øîà åìéôàã äãåäé éáø äãåî.ze`nh eiciòâðå ïä úåéð÷ñò íéãéäù éôì ,ìåëàìî åúòã çéñäù øçàî ,äîåøúä úà ïéìñåôå

:äéúòãà åàìå
h.zeipxbxbäììåæ éúééä éë íåâøú .ìëàîì úååàúîå úåììåæ('à äëéà):íéîëçë äëìäå .úéðøâøâ éúéåä éøà ,
g`.lizt cinv zetwen .ux`d mr mr xcd:ìëä úà äàîèå äáùéå äèéñä àîù ,äãð åúùà íåùî úåàîè.xepza xdhn dcedi 'xéàã íåùî

:äãåäé 'øë äëìä ïéàå .øáåçî åðéàù åèà øáåçî ïðéøæâ øáñ àîèîã ïàîå .õøàá åøáçì äìéôè åì ïéùåòù ,úö÷ øáåçî åîúñã ,åèéñäì øùôà
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מלשמרם. דעתו  הסיח שלא היינו  לשמרם, היה בלבי אמר: כן  אם אלא
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øBäè äéäL éî,בתרומה לאכול  טהור  שהיה כהן –úà òéqäå ÄÆÈÈÈÀÄÄÇÆ
ìBëàlî Baì,בתרומה עוד  מלאכול דעתו  את והסיח –äãeäé éaø ÄÄÆÁÇÄÀÈ

øäèî,טהרה בחזקת הוא שעומד  סובר , יהודה רבי –ïéàîè CøcL ÀÇÅÆÆÆÀÅÄ
epnî ïéLøBt, בו מלנגוע נזהרים טהרות, שאוכל ויודעים הואיל  – ÀÄÄÆ

וטמאהו; טמא אדם בו  נגע שמא חוששים אין íéîëçåÇÂÈÄהלכך 
íéànèî,בתרומה מלאכול דעתו את והסיח שהואיל  אותו , – ÀÇÀÄ

גופו. מטהרת אף דעתו  הסיח שמא úBøBäèחוששים åéãé eéä– ÈÈÈÀ
ìBëàlîלתרומה, Baì úà òéqäåמלאכול דעתו את והסיח – ÀÄÄÇÆÄÄÆÁ
éãé,בתרומה, eàîèð àHL éðà òãBé :øîàL ét ìò óàמכל ÇÇÄÆÈÇÅÇÂÄÆÄÀÀÈÇ

úBàîèמקום åéãé,התרומה את ופוסלות –úBið÷ñò íéãiäL ÈÈÀÅÆÇÈÇÄÇÀÈÄ
נטילה  הן  צריכות הלכך המזוהמים, במקומות במתכוון שלא ונוגעות –

בזה. מודה יהודה רבי  ואף בתרומה. לנגיעה
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ãîBò ezàöîe úàöéå ,éðòì út àéöBäì äñðëpL äMàäÈÄÈÆÄÀÀÈÀÄÇÀÈÄÀÈÈÀÈÇÅ
äîeøz ìL úBøkk ãöa, בהן נגע שמא חשש ויש –äMàä ïëå ÀÇÄÈÆÀÈÀÅÈÄÈ

dzøáç úà úàöîe úàöiL,הארץ עם אשת –íéìçb äúBç ÆÈÈÈÈÆÂÆÀÈÈÆÈÄ
äîeøz ìL äøã÷ úçz,בחצר התנור  על  מתבשלת שהיתה – ÇÇÀÅÈÆÀÈ

ànèî àáé÷ò éaø ואת העני , בהן  נגע שמא הכיכרות, את – ÇÄÂÄÈÀÇÅ
האשה, בו  נגעה שמא שבקדירה, ïéøäèîהתבשיל íéîëçå– ÇÂÈÄÀÇÂÄ

ברשות, שלא נוגעים שאינם àìét:שחזקתם ïa øæòìà éaø øîàÈÇÇÄÆÀÈÈÆÄÈ
ïéøäèî íéîëçå ànèî àáé÷ò éaø äî éðtî éëåכלומר – ÀÄÄÀÅÈÇÄÂÄÈÀÇÅÇÂÈÄÀÇÂÄ

בקדירה  אפילו  ולטמא חכמים על  לחלוק עקיבא רבי בדעת עלה היאך
המטהרים? חכמים כדעת מסתבר  והלא האש, על ועומדת המכוסה

אלא:(הרא "ש). מטהרין ", "וחכמים גורס אינו  הגר "א iptnברם, ike
?`nhn `aiwr iax dnïä úBiðøbøb íéLpäL éðtî תאבות – ÄÀÅÆÇÈÄÇÀÀÈÄÅ

cr,dzøáçלמאכל , ìL äøãwä úà úBlâì äãeLç àéäLÆÄÂÈÀÇÆÇÀÅÈÆÂÆÀÈ
úìMáî àéä äî òãéì הקדירה בתוך נגעה שמא חשש יש הלכך – ÅÇÇÄÀÇÆÆ

על חולק פילא בן  אלעזר  שרבי מפרשים, יש  התבשיל. את וטימאה
דברים: בשני  קמא שנמצא `)תנא בעני מטמא אינו עקיבא רבי  שאף

גחלים  חותה שנמצאה באשה אם כי תרומה של הכיכרות בצד  עומד
תרומה; של קדירה עקיבא,a)תחת רבי סובר  מכוסה בקדירה שדווקא

מבשלת, היא מה לידע לגלות חשודה שהאשה מפני  טמאה, שהיא
מבשלת, היא מה תדע בה תגע לא ואפילו  הואיל  מגולה בקדירה אבל 

טהורה שהיא מודה, עקיבא רבי אף רבא ").לפיכך ("אליהו
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úBiáç elôà ,øöça íéìk çëLå ,øöça õøàä íò íò øcäÇÈÄÇÈÈÆÆÈÅÀÈÇÅÄÆÈÅÂÄÈÄ
– חרס של  –øepz Bà ,ìéút ãéîö úBôwî– חרס של  –ówî ËÈÈÄÈÄÇËÈ
ìéút ãéîö במגע מיטמאים אינם והתנור שהחביות פי על אף – ÈÄÈÄ

צמיד שמוקפים וכיון  מגבם, מיטמאים אינם חרס כלי שהרי כלל ,
מקום מכל לטמאם, אפשר אי מתוכם אף ïéàîèפתיל elà éøäÂÅÅÀÅÄ

בנידתה. הארץ עם של אשתו  אותם הסיטה שמא שחוששים –éaøÇÄ
ìéút ãéîö ówî àeäL ïîæa ,øepza øäèî äãeäéשאי – ÀÈÀÇÅÇÇÄÀÇÆËÈÈÄÈÄ

במחובר גוזר  קמא תנא ברם לקרקע. מחובר שהוא לפי להסיטו , אפשר

מחובר . שאינו  תנור àîèמשום øepzä óà :øîBà éñBé éaø– ÇÄÅÅÇÇÇÈÅ
פתיל, צמיד ומוקף מחובר שהוא פי על  ävçîאף Bì äNòiL ãòÇÆÇÂÆÀÄÈ

íéçôè äøNò ääBáb את הארץ עם יסיר  שמא שחוששים – ÀÈÂÈÈÀÈÄ
כשיש אבל  וידביקנו, הכיסוי  את כך  אחר  ויחזיר בו וישתמש הכיסוי

ולנגוע  מהמחיצה לפנים להיכנס הארץ עם יעיז  לא מחיצה  לתנור
iqeiבתנור . iaxk dklde.( יז יב, ומושב משכב הל' (רמב"ם 

izdw - zex`ean zeipyn

c dpyn ipiny wxt zexdh zkqn

·õøàä íò ìöà íéìk ãé÷ônä–úî àîè íéàîè,ñøãî ïéàîèe;äîeøza ìëBà àeäL Bøékî íà–ïéøBäè ©©§¦¥¦¥¤©¨¨¤§¥¦§¥¥§¥¦¦§¨¦©¦¤¥©§¨§¦
úî àîhî,ñøãî ïéàîè ìáà.éñBé éaøøîBà:íéãâa äàìî äáz Bì øñî íà,úööBø àéäL ïîæa–ïéàîè ¦§¥¥£¨§¥¦¦§¨©¦¥¥¦¨©¥¨§¥¨§¨¦¦§©¤¦¤¤§¥¦

ñøãî,íàúööBø dðéà–ócî ïéàîè,ãéa çzônäL ét ìò óàíéìòaä. ¦§¨¦¥¨¤¤§¥¦©¨©©¦¤©©§¥©§©©§¨¦
‚íBia àöîe íBia ãaàîä–øBäè.äìéla àöîe íBia,íBia àöîe äìéla,åéøçàlL íBia àöîe íBia–àîè. ©§©¥©¨¨©¨©¨¨©©§¨©©§¨¨¨©©¨¨©¤§©£¨¨¥

ììkä äæ:äìélä åéìò øáòiL ìk,Búö÷î Bà–àîè.íéìk çèBMä,íéaøä úeLøa–ïéøBäè;ãéçiä úeLøáe ¤©§¨¨¤©£Ÿ¨¨©©§¨¦§¨¨¥©¥©¥¦¦§¨©¦§¦¦§©¨¦
–ïéàîè,ïønLî äéä íàå–íéøBäè.ïàéáäì Cìäå eìôð–íéàîè.õøàä íò ìL BøBa CBúì Béìc ìôð,Cìäå §¥¦§¦¨¨§©§¨§¦¨§§¨©©£¦¨§¥¦¨©©§§¤©¨¨¤§¨©

epìòé äna àéáäì–àîè,úçà äòL õøàä íò úeLøa çpäL éðtî. §¨¦©¤©£¤¨¥¦§¥¤ª©¦§©¨¨¤¨¨©©
„çeút Bàöîe çeút Búéa úà çépnä,ìeòðìeòð Bàöîe,ìeòð Bàöîe çeút–øBäè.çeút Bàöîe ìeòð– ©©¦©¤¥¨©§¨¨©¨§¨¨¨©§¨¨¨¨§¨¨©

øéàî éaøànèî,íéîëçåïéøäèî,ïäì eëìäå eëìîðå íéápb eéäL. ©¦¥¦§©¥©£¨¦§©£¦¤¨©¨¦§¦§§§¨§¨¤

a.zn `nh mi`nh ux`d mr lv` milk ciwtnd:éòéáùå éùéìù äàæä ïéëéøöå.exikn m`,äîåøúá ìëåà ïäë àåäù ãé÷ôîá øéëî õøàä íòä íà
:äàæä êéøö åðéàå ,úîá åðàîèé àìù åìù ïåã÷ôä ìò øéäæ.qxcn oi`nh la`:åúùà úàîåèî øäæð åðéàã ,ïäéìò äáùé àîù äãð åúùà íåùîonfa

.zvvex `idy:øúåéá äàìî àéäù úîçî íéãâáä ÷çåã éåñéëäù.qxcn mi`nhìò úãáëî ,äéìò úðòùð åà äáéúä ìò úáùåé åúùàùëã .íéãâáä
:íéãâáä.scn oi`nh zvvex dpi` m`:íéãâá àîèî åðéàù áæ ìù åáâ ìò åîë ,ïé÷ùîå ïéìëåà àîèì ,äì÷ äàîåè øîåìë.milra cia gztny t"r`

:äèéñä àîù ïðéùééçã
b.xedh meia `vne meia ca`nd,äéì éæç àìã úçà äòù åìéôà ,äìéìá ìáà .äãáà àöåî êøãë ,åäéáâî äéä åá òâåðå åàöåî íãà äéä íà àîúñîã

ïéá ,àîè å÷éôñã é"äøá ìáà .úî àîèå ñøãî ïéàîè äìéìá ë"ôòàå ,éøééà øåäè å÷éôñã ø"äøá ïéúéðúîå .åäàø àìå àîè íãà åá òâð àîù ïðéùééç
:àúôñåúá àúéà éëäå .íéàîè äìéìá ïéá íåéá.oi`nh cigid zeyxa mixedh miaxd zeyxa,õøàä íò åà éøëð ïäá òâð àîù ÷ôñ àìà ïàë ïéàã

:íéàîè ,àîè å÷éôñã é"äøá .íéøåäè ,øåäè å÷éôñã ø"äøá êëìä.ux`d mr zeyxa gpedy iptn:äàæä êéøöå úî àîè éåä õøàä íò úéááù äî ìëå
c.miapb eidy iptnåòâð àìå ïäì åëìäå åëìîð øåîéàã ,äéì ïðéàîèî àìã éàäå ,åäåçúôå íù åéä íéáðâ éàãå çåúô åàöîå ìåòð åçéðäã ïåéë ,øîåìë

:íéîëçë äëìäå .úéááù äî ìëá
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úî àîè íéàîè ,õøàä íò ìöà íéìk ãé÷ônä שחוששים – ÇÇÀÄÅÄÅÆÇÈÈÆÀÅÄÀÅÅ
השלישי ביום פרה אפר ממי הזאה וצריכים מת, ידי  על  נטמאו שמא

השביעי, ñøãîוביום ïéàîèe,ומושב למשכב ראויים הם אם – ÀÅÄÄÀÈ
ובהיסט, במשא ומטמאים הזב, מדרס בטומאת גם טמאים הם הרי

בנידתה; הארץ עם אשת עליהם ישבה שמא שחוששים íàÄלפי
äîeøza ìëBà àeäL Bøékî,המפקיד את מכיר  הארץ עם אם – ÇÄÆÅÇÀÈ
בתרומה, ואוכל כהן שהוא úîויודע àîhî ïéøBäè עם שנזהר – ÀÄÄÀÅÅ

במת, ייטמאו  שלא ñøãîהארץ ïéàîè ìáà עליהם ישבה שמא – ÂÈÀÅÄÄÀÈ
אשתו . מטומאת נזהר  שאינו נידה, íàאשתו :øîBà éñBé éaøÇÄÅÅÄ

úööBø àéäL ïîæa ,íéãâa äàìî äáz Bì øñî שהתיבה – ÈÇÅÈÀÅÈÀÈÄÄÀÇÆÄÆÆ
שנוגעים  עד  בגדים מלאה שהיא כלומר שעליה, המכסה את דוחקת

micbadñøãîבמכסה, ïéàîèעל יושבת נידה שאשתו  שבזמן – ÀÅÄÄÀÈ
הבגדים; על מכבדת היא úööBøהתיבה dðéà íà הבגדים שאין – ÄÅÈÆÆ

במכסה, ócîנוגעים ïéàîè טומאת אלא טמאים הבגדים אין – ÀÅÄÇÈ
ומשקים; אוכלים לטמא קלה טומאה היינו  ét"מדף", ìò óàÇÇÄ

çzônäL,התיבה של –íéìòaä ãéa הבגדים מקום מכל  – ÆÇÇÀÅÇÀÇÇÀÈÄ
הבגדים. עם התיבה כל  את נידה אשתו הסיטה שמא שחוששים טמאים,
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íBia ãaàîä,ביום כלי לו  שאבד  מי –íBia àöîe בו ומצאו – ÇÀÇÅÇÈÈÇ
בו øBäèביום, נגע שאילו  ברגלו , אדם בו נגע לא הסתם שמן – È

אבידה. מוצא כדרך ונוטלו, מגביהו  äìélaהיה àöîe íBia– ÇÈÈÇÇÀÈ
בלילה, ומצאו  ביום הכלי  לו  אבד אם íBiaאבל àöîe äìéla– ÇÇÀÈÈÈÇ

ביום, ומצאו  בלילה שאבדו  åéøçàlLאו íBia àöîe íBia או – ÇÈÈÇÆÀÇÂÈ
למחר, ומצאו  ביום בו àîèשאבדו נגע שמא שחוששים הכלי , – ÈÅ
ראהו . ולא ברגלו  טמא äìélä,אדם åéìò øáòiL ìk :ììkä äæÆÇÀÈÈÆÇÂÙÈÈÇÇÀÈ

Búö÷î Bàלילה באותו  ומצאו בלילה שאבד כגון חדשים ;– (תוספות  ÄÀÈ
ישראל"), מבוארàîè"תפארת במפרשים התוספתא ),– פי  (על ÈÅ

ברשות  ומצאו  הרבים ברשות הכלי  לו  שאבד  בכגון כאן שמדובר

טומאה  שספק טהור, ביום, בו ומצאו ביום אבדו אם ולפיכך  הרבים,

מצאו  אפילו טמא, שספקו היחיד, ברשות אבל  טהור , הרבים ברשות
מת טמא וטומאת מדרס טומאת טמא ביום, אבד(רמב"ם ).בו ברם,

ביום  שאבד  או  ביום, ומצאו  בלילה אבד או  בלילה, ומצאו ביום
שמא  שחוששים טמא, הרבים ברשות אפילו  שלאחריו, ביום ומצאו 

ולפיכך בלילה, עליו  דרסו  הרבים, ברשות שמצויים נכרי, או נידה
ראוי אינו  ואם מדרס, טמא זה הרי ומושב, למשכב ראוי הכלי אם

מת  לטומאת אבל הזב. ממגע פנים כל על טמא ומושב, למשכב
הרבים ברשות לה חוששים אין  מצויה "תפארת שאינה ר "ש; (רמב "ם;

טוב"). יום  ו "תוספות  ברטנורא  עיין íéìkישראל"; çèBMä:בגדים – ÇÅÇÅÄ
ïéøBäè ,íéaøä úeLøa שאין לפי כאן , לחוש  אין שלמדרס – ÄÀÈÇÄÀÄ

ספק  יש מקום שמכל  אלא שטוחים, בגדים על לדרוס אדם בני  דרך 
ספק  כדין  טהורים, הרבים ברשות הלכך  טמא, אדם בהם נגע שמא

הרבים; ברשות ïéàîèטומאה ,ãéçiä úeLøáe ספק כדין – ÄÀÇÈÄÀÅÄ
טמא, שספקו היחיד, ברשות íéøBäèטומאה ,ïønLî äéä íàåÀÄÈÈÀÇÀÈÀÄ

ונגע  אחד בא מקום מכל שמא חוששים ואין  היחיד, ברשות אפילו  –

בו  הרגיש ולא טוב").בהם יום  ïàéáäì,("תוספות  Cìäå eìôðÈÀÀÈÇÇÂÄÈ
íéàîèמעיניו הבגדים שנעלמו מפני  CBúì(רמב"ם ).– Béìc ìôð ÀÅÄÈÇÇÀÀ

epìòé äna àéáäì Cìäå ,õøàä íò ìL BøBaשהלך כגון  – ÆÇÈÈÆÀÈÇÀÈÄÇÆÇÂÆ
הבור, מתוך הדלי את בו להעלות חבל  הדלי,àîèלהביא –éðtî ÈÅÄÀÅ
úçà äòL õøàä íò úeLøa çpäL עם שברשות מה וכל – ÆËÇÄÀÇÈÈÆÈÈÇÇ

שהדלי פי  על  ואף ימים. שבעה טומאת וטמא מת, כטמא דינו  הארץ

לא  מקום מכל בו, ליגע יכול  הארץ עם היה ולא הבור  בתוך  היה
שיהיו  כולם על וגזרו הארץ, עם ברשות שהם בכלים חכמים חילקו

טמאים.

ד ה נ ש מ ר ו א ב

,çeút Bàöîe çeút Búéa úà çépnä שהניחו Bàöîeאו ìeòð ÇÇÄÇÆÅÈÇÀÈÈÇÈÀÈ
,ìeòðשהניחו ìeòðאו Bàöîe çeút נגנב שלא וראה ובדק – ÈÈÇÀÈÈ

כלום, שמא øBäèמביתו זה בכגון חוששים שאין  שבבית, מה כל – È
בכלים. ונגע הבית לתוך  גנב çeútנכנס Bàöîe ìeòð את הניח – ÈÀÈÈÇ

izdw - zex`ean zeipyn



cרח dpyn ipiny wxt zexdh zkqn

פתוח, ומצאו נעול  ànèîביתו øéàî éaø,שבבית מה כל – ÇÄÅÄÀÇÅ
שמא  לחשוש יש  הלכך פתחֹו, אדם ודאי הרי  פתוח, ומצאו שהואיל
מקום  מכל כלום, נגנב שלא פי על  ואף בכלים, ונגעו גנבים נכנסו 

וברחו , הכלים את והחזירו  נמלכו  שנטלו, לאחר שמא חשש יש

ïéøäèî íéîëçå,כלום נגנב ולא שהואיל  שבבית, מה כל  את – ÇÂÈÄÀÇÂÄ
אומרים, ïäìאנו eëìäå eëìîðå íéápb eéäL גנבים אמנם – ÆÈÇÈÄÀÄÀÀÀÈÀÈÆ

הבית לתוך  נכנסו  ולא להם והלכו נמלכו אבל  הדלת, את (רמב"ם ;פתחו

רא"ש). ר"ש ;

izdw - zex`ean zeipyn

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ו תמוז, תשי"א

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מהו"ר אלקנה שי'

שלום וברכה!

ע"י הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצרכי צבור באמונה וכו' מהו"ר שלמה זלמן שי' 

העכט, קבלתי הפ"נ שלו, ולכשאהי' על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אקראהו, 

ובטח יעורר ר"ר עליו שיתברך הוא וזוג' תחי' בכל המצטרך להם וימלא משאלות לבבם לטובה בכלל 

ובפרט...

שיהי'  רצון  יהי  לעסק,  לכנוס  דרך  איזה  עתה  לו  שיש  שי'  העכט  וכו'  הרה"ג  מזכיר  כן 

בהצלחה ויקוים בו מה שהגיד כ"ק מו"ח אדמו"ר בשם כ"ק אדמו"ר הזקן, בעל התניא והשו"ע, דער 

אויבערשטער גיט אידן גשמיות און אידן מאכן פון גשמיות רוחניות.

והנני מסיים מענינא דיומא דפ' מטות, אף כי בקצור כי אין הזמן גרמא להאריך ולדכוותי' 

יספיק וכו'.

ידוע דענין הנדרים מחולק משאר הציווים שבתורה, בזה שמתחילים במופלא סמוך לאיש, 

היינו בן י"ב שנה ולא בי"ג כשאר ציוויי התורה, ולדעת כמה ראשונים זהו מדאורייתא, והמוסר השכל 

שבזה הוא, שהרי כל ענין הנדרים הם בגדר סייג, וכמרז"ל נדרים סיג לפרישות, היינו שנודר בעצמו כדי 

שלא יכשל בקיום התומ"צ, ואף שארז"ל ירושלמי נדרים ספ"ט, דייך במה שאסרתו תורה, ובמילא 

הרי אפשר לומר שאין זה אלא בגדר יוהרא, ולא עוד אלא שגם חשש איסור יש בדבר, משום לא תגרע 

ולא תוסיף, ולכן באה התורה ומורה באצבע שבהיפך הוא, כי בקיום התומ"צ לבדם, הרי - כמאמר 

הרמב"ן ר"פ קדושים - אפשר שיהי' נבל ברשות התורה, ומוכרח הדבר שיעשה משמרת למשמרתי, 

ובאה התורה במצות נדרים לרמז שבאיזה אופן יש לחייב את האדם לכשיהי' בן י"ג שנה למצות, הוא 

ע"י ההכנה שמוסיף גדר ופרישות על מה שאסרה תורה, וזהו ענין הנדרים שמתחילים בתור הקדמה 

לקיום התומ"צ, היינו במופלא סמוך לאיש, ומובן מעצמו שאין זה דבר השוה לכל נפש, כי אינו דומה 

במה שצריך פלוני להפרש ואין מקום לחשש לאיש אחר, ולדוגמא מרז"ל עם הארץ אסור לאכול בשר 

נאמרה  נדרים  פ'  דוקא  ולכן  בשרא,  ליעול  ירקא  דעייל  באתר  וכמרז"ל  להיפך  שהוא  ת"ח  משא"כ 

לראשי המטות, היינו במעלת הנשיאים, שהפרת הנדרים וקיומם הרי זה תלוי בנשיאי המטות, היינו 

במה לנדור ובמה שהוא טוב שלא תדור - כיון שאינו דבר השוה לכל נפש - צ"ל זה ע"י הנשיא שיכול 

לומר זה הדבר, באספקלריא המאירה. וד"ל.

בברכה לבריאות הנכונה וכ"ט.



רט c dpyn ipiny wxt zexdh zkqn

פתוח, ומצאו נעול  ànèîביתו øéàî éaø,שבבית מה כל – ÇÄÅÄÀÇÅ
שמא  לחשוש יש  הלכך פתחֹו, אדם ודאי הרי  פתוח, ומצאו שהואיל
מקום  מכל כלום, נגנב שלא פי על  ואף בכלים, ונגעו גנבים נכנסו 

וברחו , הכלים את והחזירו  נמלכו  שנטלו, לאחר שמא חשש יש

ïéøäèî íéîëçå,כלום נגנב ולא שהואיל  שבבית, מה כל  את – ÇÂÈÄÀÇÂÄ
אומרים, ïäìאנו eëìäå eëìîðå íéápb eéäL גנבים אמנם – ÆÈÇÈÄÀÄÀÀÀÈÀÈÆ

הבית לתוך  נכנסו  ולא להם והלכו נמלכו אבל  הדלת, את (רמב"ם ;פתחו

רא"ש). ר"ש ;

izdw - zex`ean zeipyn

`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia

ע"ב: ז  øîàåéléôzaדף LîLîì íãà áéiç ,àðeä áø øa äaø ¨©©¨©©¨©¨¨¨§©§¥¦§¦¨
äòLå äòL ìëa נלמד זה ודבר מהם, דעתו יסיח שלא כדי בהם שנזכר §¨¨¨§¨¨

õévî,ב  øîBçå ì÷úçà äøkæà àlà Ba ïéàL õév äîe שם של ©¨¤¦¦©¦¤¥¤¨©§¨¨©©
להשם', 'קודש עליו שכתוב àlLה', 'ãéîz Bçöî ìò' äøBz äøîà̈§¨¨©¦§¨¦¤Ÿ

çéqéאתepnî Bzòcכן אם האזכרה, קדושת LiLמחמת ïéléôz ©¦©©§¦¤§¦¦¤¥
ש  úBøkæàבפרשיות ïäaושמותäaøä,çà ìòänëå änk ú שאסור ¨¤©§¨©§¥©©©©¨§©¨

למד  הונא רב בר שרבה ומבואר שלובשן. בעת מהם דעתו להסיח
יהודה  רבי שיטת פי על והיינו הדעת, בהיסח אסור שהציץ מ'תמיד'

זאת. ללמדנו מיותר ש'תמיד'
שהובא  שני בית בתקופת הכהנים החלפת ענין את לבאר הגמרא חוזרת

ïðçBé,לעיל: éaø øîà äðç øa øa äaø øîà נתקיים והיכן כיצד ¨©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨
éñBz 'ä úàøé' áéúëc éàî'äðøö÷z íéòLø úBðLe íéîé ó משלי) ©¦§¦¦§©¦¨¦§§¨¦¦§Ÿ§¨

כז) éñBz,י 'ä úàøé'äæ ,'íéîé ó ב ãîòLנתקיים ïBLàø Lc÷î ¦§©¦¨¦¤¦§¨¦¤¨©
íéðL øNòå úBàî òaøà,שחרב כן åעד פי על íéìBãbאף íéðäk øNò äðBîL àlà Ba eLnL àì ©§©¥§¤¤¨¦§Ÿ¦§¤¨§¨¨¨Ÿ£¦§¦

ימים. והאריכו ה' יראי שהיו משום äæבלבד, 'äðøö÷z íéòLø úBðLe' ב òaøàנתקיים ãîòL éðL Lc÷î §§¨¦¦§Ÿ§¨¤¦§¨¥¦¤¨©©§©
,äðL íéøNòå úBàî,ראשון ממקדש יותר שנים Baעשר eLnLåזה זמן ìMîבפרק øúBéúBàî L ¥§¤§¦¨¨§¦§¥¦§Ÿ¥

íéðäkאלא בלבד זו ולא íäîגדולים, àö בהם ארוכות שנים הללו שנים ועשרים מאות מארבע הורד - Ÿ£¦¥¥¤
והם צדיקים, אנשים גדולה בכהונה Lשימשו äðL íéòaøà בהם÷écvä ïBòîL LnM,בכהונהíéðBîLe ©§¨¦¨¨¤¦¥¦§©©¦§¦

ìBãb,שנה ïäk ïðçBé LnMLוכןøNòשניםdì éøîàå ,éáàt ïa ìàòîLé LnML אומרים ויש - ¤¦¥¨¨Ÿ¥¨¤¤¤¦¥¦§¨¥¤¨¦§¨§¥¨
äøNò úçàשנהáBLçå àö Cìéàå ïàkî ,íBñøç ïa øæòìà éaø LnML ארבע של השנים את וצרף ©©¤§¥¤¦¥©¦¤§¨¨¤©§¦¨§¥¨¥©£

הכהנים  לשאר נותר שלא הרי גדולה, בכהונה שנה ואחת ארבעים מאה שימשו שיחדיו הללו צדיקים הכהנים
הללו  הכהנים ומנין השני, הבית שחרב עד שנים ותשע שבעים מאתים אלא בתפקידם לשמש הרבים הרשעים
שנים], ותשע שבעים במאתים שימשו ויותר כהנים מאות [שלש שימשו שבהם השנים ממספר גדול היה

ו  ימיהם נתקצרו רשעים שהיו שלפי ללמדך שנתו, השלים לא כהן שכל àéöBäנמצא àì ãçàå ãçà ìk̈¤¨§¤¨Ÿ¦
BúðL. §¨

להתקיים: המשיך ולא חרב מקדש כל מדוע הגמרא מבארת ושני, ראשון מקדש קיום משך לעיל שהוזכר אגב
äáøç äî éðtî ,àúøBz ïa ïðçBé éaø øîàמשכןäìéL,עלי פטירת éðLלאחר da eéäL éðtî ¨©©¦¨¨¤§¨¦§¥¨¨§¨¦Ÿ¦§¥¤¨¨§¥

íéøác,לחורבנה שגרמו חטא ÷íéLã.של ïBéæáe úBéøò éelb:לכך המקור את הגמרא úBéøò,מביאה éelb §¨¦¦£¨¦§¨¨¦¦£¨
áéúëc כב)(שמואל ב øLà,א' úàå ,ìàøNé ìëì åéða ïeNòé øLà ìk úà òîLå ãàî ï÷æ éìòå' ¦§¦§¥¦¨¥§Ÿ§¨©¤¨£¤©£¨¨§¨¦§¨¥§¤£¤

øîà éðîçð øa ìàeîL éaø øîàc áb ìò óàå ,'ãòBî ìäà çút úBàávä íéLpä úà ïeákLé¦§§¤©¨¦©Ÿ§¤©Ÿ¤¥§©©©§¨©©¦§¥©©§¨¦¨©
eàèç éìò éða øîBàä ìk ,ïðçBé éaøהפסוק של הפשוטה כמשמעותו עריות äòBè,בגילוי àlà Bðéà ©¦¨¨¨¨¥§¥¥¦¨§¥¤¨¤

שכן זה, לחטא הדבר נחשב מכל־מקום כפשוטו, אינו הנׁשים' את יׁשּכבּון 'אׁשר בפסוק שהוזכר CBzîומה ְְֲִִֶֶַָ¦
úà eäMLהקרבתïäépé÷ באכילת מותרות להיות מביאות שהיו והזבות היולדות הנשים של ציפורים] [-זוג ¤¨¤¦¥¤

שיקריבו  עליהן לסמוך יכלו לא הנשים כן ומחמת בקושי, אלא מלהקריב גאוותם מתוך מתעצלים והיו קדשים,
לכן  ורביה, פריה לבטל בכך וגרמו קרבין, קיניהן שראו עד ולבעליהן לבתיהן מלחזור שם ונתעכבו קרבנן את

àäéî,íeáëL eléàk áeúkä ïäéìò äìòî מחמת נחרב שילה שמשכן תורתא בן יוחנן רבי כוונת וזו ¦¨©£¤£¥¤©¨§¦§¨
עריות. כגילוי כינה שהכתוב ורביה מפריה הנשים במניעת כלומר, עריות, גילוי

i"yx

éñåúíéîé óeizepy lr siqez -
'ipy l"ldc .elfn itl eilr exfbpy
mini yixc jkl miryx zepye enk
cnr `ly lr oey`x ycwn lr
eid `l mipdkde mipy k"k
k"tr` minik `l` ea miynyn
mini ekix`dy dtqed ea did
onf ea eidy i"tr` ipy ycwnae
miryx eidy lr mipya xzei dn

.mdini xvwzp dpxvwzàúøåú ïá
ezxt xkny y"r ok `xwp -
zaya yexgl dzvx `le f"nekrl

.dpf`a dl ygly cråäùù
íäéðé÷.zay `zkqna yxtzp -



xcde"רי fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ct sc `nei(oey`x meil)

oi` m`ddéìè÷îì`l`÷øæpä øáãa.wegxn wxfpd oikq e` uga - §¦§§¥§¨¨©¦§¨
drx gexy itl ,micia ebxdle eil` axwzdl oi` l`eny itl
:l`eny ixacl di`x .eicia s` ebxdl leki ax itle ,eilr dxey

BúBà ïéâøBäLk ,ìàeîLc déúååk àéðz,dheyd alkd z`ïéà ©§¨§¨¥¦§¥§¤§¦¥
.÷øæpä øáãa àlà BúBà ïéâøBä§¦¤¨§¨¨©¦§¨

:dhey alk oipra cer dtiqen `xnbdééçcdéa ó,ea jkgznd - §¨¥¥
.ïkzñîedéì úéëðc,ekyep df alky in -úééîzxxan .zn - ¦§©¥§¨¦¥¨¥

epxn`y dn :`xnbdééçcdézðwz éàî ,ïkzñî déa ódyri dn - §¨¥¥¦§©¥©©©§¥
,lvpidl ickèéäøéðå déðàî çìLéð.gxaie eicba z` heyti -áø ¦§©¨¥§¦§¦©

à÷eLa eäééðéî ãç déa óç òùBäé áøc déøa àðeäcg` ea jkgzd - ¨§¥§©§ª©©¥©¦©§§¨
,weya miheyd mialkdèéäøå déðàîì eäðéçìLeicba z` hyt - ©§¦§§¨¥§¨¦

.gxaeéîöòa ézîéi÷ ,øîàweqtd z`(ai f zldw)äiçz äîëçä' ¨©¦©§¦§©§¦©¨§¨§©¤
,'äéìòá.ipzlivd izcnly dnkgd ik §¨¤¨

epxn`y dn :dixac z` xxal dkiynn `xnbddéì úéëðc- §¨¦¥
dhey alkn jyppdyàkLî éúéð ,éiaà øîà .dézðwz éàî ,úééî̈¥©©©§¥¨©©©¥¥¥©§¨

àøëéc àtàc,xkf reav ly xer `iai -àéðìt àðà ,déìò áBzëéðå §©¨¦§¨§¦§£¥£¨§¨§¨
àúéðìt øa,zipelt oa ipelt ip` -àðáéúk àøëéc àtàc àkLnà ©§¨¦¨©©§¨§©¨¦§¨¨¦§¨

Cìò,`ad ygld z` jilr ip` azek xkf reav ly exer lr - £¨
dì éøîàå ,'ñeøéì÷ ézðk ézðk'aezkiy,'ñBøBì÷ éãð÷ éãð÷'jiynie ©§¦©§¦§¦§¨§¥¨©§¦©§¦§

aezkldéðàîì eäðéçìLðe .'äìñ ïîà ïîà úBàáö 'ä dé dé'- ¨¨§¨¨¥¨¥¤¨§©§¦§§¨¥
,eicba z` heytieàzL éçøé øñéøz ãò éøá÷ éa eäðéøa÷ìå- §¦§§¦§¥¦§¥©§¥©©§¥©¨

,miyceg xyr mipy etlgiy cr zexawd ziaa mxawieåxg`l §
okneäðé÷tðxawd on m`ivei -àøepúa eäðéì÷ðåmtxyie - ©§¦§§¦§¦§§©¨

,xepzadéîh÷ì eäðéøãáðåxt`d z` xftie -ðäå .íéëøc úLøtàC §¦§§¦§§¦§¥©¨¨©§¨¦§¨¨
àzL éçøé øñéøz,miycegd xyr mipy jezae -àiî éúL ék- §¥©©§¥©¨¦¨¥©¨

,min dzey `ed xy`kàLçðc àúáeâa àlà ézLéì àìdzyi `l - Ÿ¦§¥¤¨§§¨¦§¨¨
,qekd jezn dzyi m` ik .zyegpn ieyrd dpw ici lr `l`àîìéc¦§¨

àcéLc äàeáa éæçutwy cyd z`eaa z` qeka d`xi `ny - £¥¨¨§¦¨
,eilr alkdnàzøî øa àaàc àä ék .ïkzñéìårxi`y enk - §¦§©©¦¨§©¨©©§¨

,`zxn xa `a`làeä`xwpd,éîeéðî øa àaàici lr jyppyky ©¨©©§¥
dhey alkàáäãc àúáeb dénéà déì àãáòick adf ly dpw - ¨§¨¥¦¥§¨§©£¨

.eci lr zezyl
:epipy dpynd jyndaàéúî éaø øîà ãBòåyyegd ,yxg oa §¨©©¦©§¨

.zaya eit jeza mq el oilihn epexba
:df oipra dyrn d`ian `xnbdàðãéôöa Lç ïðçBé éaøilega - ©¦¨¨¨¦§¦§¨

,miikipgde miipiydàúéðBøèî àéääc dab ìæàdy` lv` jld - ¨©©¨§©¦©§¦¨
,dzid zixkpe ,daeygàúlî déì àãáòd`etx xac -àLîç ¨§¨¥¦§¨©§¨

àúaL éìòîe.zay axrae iying meia -dì øîà,opgei iaxúaLa ©£¥©§¨¨©¨§©¨
éàîmr cexh ip`y ,`eal lke` `ly ,zaya dyr` dn - ©

.icinlzúëéøö àì ,déì äøîàl`y .ef d`etxl xzei jixv jpi` - ¨§¨¥Ÿ§¦©
e ,opgei iax dze`éàî àðëéøèöî éà.dyr` dn jxhv` m` - ¦¦§¨¥§¨©
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÷øæðä øáãá äéìè÷îìmicia ebxdl elv` axwi `l eilr dxey drx gex xn`c o`nl Ð

.ebxede oikq e` ug ea wxef `l`ééçãäéá ó.ea jkgznd =äéì úéëðã.ekyep alkdy Ð

äéðàîì çìùéð.eicba hiyti Ðàôàã àëùî.y"iiehet frlae ,reavd `ed Ðàôàã
àøëéã.xkf reav =àùçðã àúáåâá.zygp ly dpw ici lr Ðãùã äéàåááì éæç àîìéã

.okzqne eilr alkd on utwy ÐàðãéôöÐ

ipaa xnebe dta ligzne ,mikipgde mipiyd ileg

.`ed okeqne ,miirnàúéðåøèî.dzid zixkp Ð

àúáù éìòîå àùîç äàåôø äéì àãáòmei Ð

.zay axre zaya iyingíùä ìåìç àëéàäå
.ezreay lr xary dxeaq `idy Ðäì éìâîã

àø÷éòîizrayp `l :dl ilb `zry `iddn Ð

.izxn` jk ik jlàæåàã àôãâã àçùîoney Ð

oixewy serd spk y`xay ohw mvr gen

1.eircv lr eze` dkq l"iipkéúéæã àúééù÷
.mizif ipirxb Ðàúìéú åìî àìã`ly Ð

.yily e`iadàúãç àøîàycg xn lr Ð

oixewy2.x"ieyetdixcc ikka wiacewacd Ð

.mipiyd zxeyaéåä éàîî`a dn ici lr Ð

.dfd ilegdéèéçã éîéîç éîéîçîlke`d Ð

.i`cn xzei dng ztàðñøäã àñëmibc Ð

.odly onya gnwd mr mipbehnéøåéùÐ

.dlild eilr xaryäéðîéñ éàîeze` ly Ð

.ilegäéëáá éãéî éîø ãëmelk ozepyk Ð

.eipiy zxeyn mcd af eipiyaéëéä ïðçåé éáøå
'åëå éëä ãéáò`l` `kd dl opiqxb `l Ð

.dxf dcear zkqnaïðçåé éáø ãéáò ïàîëÐ

xn`wc mipiyd ileg liaya zaya mq zzl

.i`n `pkixvn i` dlåæá øîåà éðàùmicen Ð

ey alka [`le] d`etx `idy minkg eldh

.ely cak xvgaïå÷øé.zewixen eipty ileg Ð

:opiqxb ikdïäá ïéà åìàá íéøîåà íéîëçå
éèåòîì åàì éàî éèåòîì åìàá äàåôø íåùî

íñoi` zepey`xd mizya :dil ixn`w ikde Ð

dxez xac odilr xearl dxenb d`etx ef

ihernl `l .d`etx meyn ea yic mq ihernle

jpd ilek` mlerl ,zaya ikpexql mc oifiwn

el`a i`ne ibiltiaxl dernyc meyn Ð

.izixg` izk` xn`c `iznéëðåøñìileg Ð

enyy3`ed o"eilbpxhy``iddae h"pln o"ea

:opiqxb ikd .dil dcen`xazqn inp ikd

dixfr oa xfrl` iax xn` mixac dyly `ipzc

ikpexql mc oifiwn yxg oa `izn iax meyn

eze` oilik`n dhey alk ekypy ine zaya

mq el oilihn eita yyegde ely cak xvgn

meyn mda oi` el`a mixne` minkge zaya

izxz` e`l i`n ihernl el`a d`etx

`yixc izxz` `l `yixc ihernle `ziixza

.`tiqc ihernle
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éëä`l` `xazqn inp ikd qxb `l xy` xa wgvi epiax Ð 'ek mixac dyly `xazqn inp

?xak izii`c `dn `dc dinle` i`nc meyn ,mixac dyly rny `z :qixb ikd

wgec ied ikdle ,ikpexql mc fiwn da ipzin `l `ziinw `ziixac iziin xityc il d`xpe

e`l i`n xity iziin `dn la` ,da xkfed `ly dn ikpexql mc fiwn ihernl opinwenc `d

ihernle ,i`w dpin wilqc `tiqc izxz` el`a

(`ny) i`e .`yix ipz `wc ikpexql mc fiwn

,`xazqn inp ikd x`yp `zkec lkac meyn

oiyeciwc `nw wxtac ,ewgenl oi` df liaya

inp ikd yi cg` ipecna dyrn iab (a,ek)

`aa) "adfd" wxtae .x`yp epi`y [`xazqn]

"`xazqn inp ikd" [ok mb] yi (a,en `rivn

dyrp oi` rahn"c `zrnya Ð x`yp epi`y

.i"yx yexitl "oitilg
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יומא. פרק שמיני - יום הכיפורים דף פד עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
רש"י                                                                                                                                     תוספות

כל יהודי צריך להעמיד לעצמו תכלית בחיים, תכלית נעלית יותר מאכילה, שתייה, שינה ומשחק. תכלית שמתבטאת בקיום רצונו של 
הקדוש-ברוך-הוא.

משיחת ט"ו תמוז ה'תשי"ז



ריב
ezny ina cenr ct sc ± iyily wxt`nei

íéîëçå 'åëå åéôá ùùåçäå 'åëå åëùðù éîå 'åëå äçéøäù äøáåò óñåé áø éðúã òîù àú
åæá íéøîåà.zxg`a `le ,micen ep` Ðàèéùô äøáåòà àîéð éà àééäà åæádxaer ike Ð

dl ipzw `izn 'x dgixdy?.`id `nzqíñà åàì àìàopz cak xvg` eli`c .iniiw Ð

.ecen mqac dpin rny ,oizipzna `zbeltãáìá åæ úáù ÷ôñ àìwtq `diy `l Ð

zayl wtqd oi` elit` `l` ,ef zayl zeytpd

m`y wtq `l` ,zeni `l meidc ol `hiytc ,ef

meid el eyri `l.d`ad zayl zeni `ny Ð

äåãîàã ïåâë éîã éëéäåel zeyrl mi`tex Ð

.mini dpny d`etxdåúåøáäì`ny ,dvigx Ð

.eili`n `ixaiíéùð éô ìòe` miyp m` Ð

jixv mixne` mizek.odit lr oillgn oi` Ð

úøçà úòãì ïéôøèöî ìáàmipy :oebk Ð

dy`e ,jixv oi` mixne` dylye ,jixv mixne`

jixv mixne` izek e``blt iednl oitxhvn Ð

.lwdl zeytp wtqe `blteçå÷ôÐ

ytpl el jixvy xac lka ,frla y"pxanewyc

.zen zpkq xiardléøååë ãééöã áâ ìò óàåÐ

dpyn `kd xn`wc ab lr s` ipd lk .enr

,zeyx lehil jixv epi`e :ipzwc ,wiic dxizi

`kd ipzc dil dnl?df ixd fixfde dil ipz `d

elit`y ,opireny`l `z` `d `l` !gaeyn

.xacl jixv `edàéìåç ø÷åòlitydl ick Ð

.qpkil gep `die ,xead ztyzlc dlrppÐ

.zrap wepizdeéôéùá äøáúîìmixqp Ð

itiya :`pixg` `pyil ,mdl jixvyoinqiw Ð

.dwlcdlä÷éìãä éðôî ïé÷éñôîåly milka Ð

yiy dwilcae ,min mi`ln qxg ly e` zkzn

.xn`w zeytp zpkq daéëåëî êéëî à÷ãÐ

.axrl mdilr zelvl milgbd rivne lityn

éëäå éëäãàãl`yil oic zial jli m` ÐÐ

.ceai`l dil lif`äéì ùáùî,edztn Ð

.mifeb` el ywxwneúøçà øöçì åìéôàãÐ

mde ,zxg` xvga zeytpe ,ef xvga dwilc

.miphw e` milegøçà ùôð çå÷éôá åëìä àì
áåøäl`xyi wtq e` ixkp wtq m`c ÐÐ

.mzd eed mixkp `aexc ab lr s`e ,oigwtnéà
éøëð ãçå ìàøùé äòùú àîéðzletn dltpe Ð

ixkp m` l`xyi m` reci oi`e odn cg` lr

.`edìàøùé ãçå íéøëð äòùú àëéàã àìàÐ

mixkp `aexc ab lr s`c ,opireny`eÐ

oigwtne ,`ed l`xyi `ny opiyiiginp `d Ð

lr dvgnk reaw lk :ol `niiwc ,`hiyt

zeaezkae oixcdpqa ol `wtpc .inc dvgn

"el ax`e"n.ebl oa` wxefl hxt Ðàëéøö àì
úøçà øöçì ùåøôãcg`d lr dltp mye Ð

yixtc lk :opixn` `zkec lkac ,zletnÐ

`l `kde ,iciipc icina yixt `aexnopixn`

.iciip edlek ozyixtac ab lr s`e ,ikdàä
åäìåë ùåøôãi`da l`xyi wfgzi`e li`ed Ð

zletn ea dltpy xvgab lr s`e ,oigwtn Ð

.`aex xza opilf` `l (dil) iciipcùåøôã àä
åäééúö÷îi`da l`xyi ded i` opirci `le Ð

.wfgzi` `le li`ed ,`aex xza opilf` ,xvg

êìùåî ÷åðéú ïðú àäåxcqa `id dpyn Ð

.da mixc mixkpe l`xyiy xira ,zexdhàì
åðùl`xyil dil opiwfgn l`xyi aex m`c Ð

.ezeigdl `l`åñçééì ìáàdawp m` oebk Ð

da xzen odk `diy `iddincd ihlyn ,`xneg inx ,`wzit ilz ,`lewica ilz :(a,br) oiyeciw zkqna opixn`c jpd oebk ,iteq`l yginl `kil elit`e .`l Ð`ny opiyiig Ð

l`xyi aexc ab lr s`e .dpedkl dxeq` zxeibe ,`id zixkp.(`,eh) `nw wxta zeaezka opixn`ck ,iaex ixz opirac ,oiqgeia eyr dlrn Ð
ìàåîùå
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àìàixkpd lvrzi `ny ,l`xyia devnÐ ixkpa xyt`c `kid elit`e Ð l`xyi ilecba

.dpkq icil `aie ,dyri `le

ïéáëîelit`c oeik ,ef xnel jixv oi`e ef dil dedc :il dniz Ð dwilcd ipta oiwiqtne

miaxd zeyx jxc milk iiez`l elit` :xnel yie !wiqtdl oky lk Ð ixy iieakl

`weec :`pin` jzrc `wlqc .oda wiqtdle

jxc milk `iadl i`d ilek la` ,ixy iieakl

d`ved :izxz `ki`c ,min mi`iln miaxd zeyx

:`pin` jzrc `wlq ,cere .ieaik mxbe dqpkde

la` ,liviy xzei xexa `edy Ð ith ixy ieaik

xearz m`iaiy mcew `nlic Ð milk `iadl

`w Ð jxevl `ly zay lligy `vnpe ,dwilcd

.ol rnynàäyextc `d edlek yextc

xvgl edlek yextc :yxtl d`xp Ð ediizvwn

cg` cr mda x`yp `le ,myn mb e`vie zxg`
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déì äåäc ,àèéLt énðmy xcd l`xyiòeá÷,enewnaå`ed llk ©¦§¦¨©£¨¥¨©§

yìëd xacòeá÷,wtq ea clepyéîc äöçî ìò äöçîkoecip - ¨¨©§¤¡¨©¤¡¨¨¥
:`xnbd daiyn .lwdl zeytp wtqe ,lewy wtqk,àëéøö àìŸ§¦¨

Leøôceklde xvgd ixiic -,úøçà øöçìdltp myemdilr §¨§¨¥©¤¤
.zletndàîéúc eäîy zewitqd lka bdepd oicd o`k lgyìk ©§¥¨¨

Léøôcy milez enewnn,Léøt àaeøîdltpy dlzp o`k s`e §¨¦¥¨¨¦
,ixkp lr zletnd.áBøä øçà Lôð çewôa eëìä àìc ïì òîLî à÷̈©§©¨§Ÿ¨§§¦©¤¤©©¨

:`xnbd dywnéðéà,l`eny xn` jky okzi m`d -éaø øîàäå ¥¦§¨¨©©¦
ãçà ìàøNéå íéiúek äòLz ,ïðçBé éaø øîà éqàlr zletn dltpy ©¦¨©©¦¨¨¦§¨¦¦§¦§¨¥¤¨

dltp m` ,mdn cg`øöç dúBàada mixc mdyïéçwôî,zaya §¨¨¥§©§¦
eidyk dltp m` la` .`ed lewy wtqy oeikïéà ,úøçà øöça§¨¥©¤¤¥

,ïéçwôî.aexd xg` mikled ytp gewita s`e ,mizek maexy oeik §©§¦
:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àìdxwna xaic l`eny -Leøôc Ÿ©§¨¨§¨

eälek,cg` l`xyi mdipia `vnp i`ceay oeikne ,zxg` xvgl §
e .migwtne aexd xg` mikled oi`àädxwna xaic opgei iax - ¨

,eäééúö÷î Leøôcjkitl ,my qpkp l`xyi eze` s` m` reci `le §¨¦§¨©§
.aexd xg` mikled

:`xnbd dywnïðúäå ,éëä ìàeîL øîà éîe(f"n a"t oixiykn),xir ¦¨©§¥¨¦§¨§©
e ,mizeke l`xyi da mixcyáBø íà ,CìLeî ÷Bðéz da àöîixiic ¨¨¨¦§¨¦

xirdíéiúekk eze` mipcìàøNé áBø íàå ,éúekeze` mipc ¦¦¦§¦¦§¨¥
k.ìàøNéeid m`e,äöçî ìò äöçîk eze` mipc,áø øîàå .ìàøNé ¦§¨¥¤¡¨©¤¡¨¦§¨¥§¨©©

eðL àì,l`xyik eze` mipc l`xyi aex m`yàlàoiprlBúBéçäì Ÿ¨¤¨§©£
,zeni `lyìáàoiprlBñçééì,za `id m` odkl dxizdl -.àì £¨§©£Ÿ
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xcde"ריד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dt sc `nei(ipy meil)

,øîà ìàeîLeoiprl ,l`xyik epic l`xyi maex m`y epipyy dn §¥¨©
ìbä úà åéìò çwôì`ed l`xyi `ny miyyegy ,xn`p zaya §©¥©¨¨¤©©

oky lke ,dvgn lr dvgna la` .ezlvdl zayd z` millgne
ytp gewita xaeq l`enyy ,ixd .migwtn oi` ,mixkp maex m`

.aexd xg` mikledy
:`xnbd zvxznøîzéà àLéøà ìàeîLc øîzéà ékl`eny ixac - ¦¦§©¦§¥©¥¨¦§©

y epipyy .dpynd ly `yixd lr epypíéiúek áBø íàk epic,éúek ¦¦¦¦
jk lrôð çewt ïéðòìe ìàeîL øîà,ïk Bðéà Laexa elit` `l` ¨©§¥§¦§©¦©¤¤¥¥

.aexd xg` ytp gewita mikled oi`y itl migwtn mizek
l`xyik epic mizek aexa elit`y ,l`eny itl :`xnbd zxxan

y dpyna xn`pyk ,migwtneíéiúek áBø íàk epicéàîì ,éúek ¦¦¦¦§©
àúëìéä:`xnbd daiyn .ok xn`p oic dfi` iabl -,àtt áø øîà ¦§§¨¨©©¨¨

xzeny oiprl izekk epicúBìáð Bìéëàäìlcbiy cr miicia §©£¦§¥
.xiibzie

:dpynay ipyd oica yecigd z` zxxan `xnbd,ìàøNé áBø íà¦¦§¨¥
àúëìéä éàîì ,ìàøNé`vnpdn xzei l`xyik epic oipr dfi`l - ¦§¨¥§©¦§§¨

oiprl :`xnbd daiyn .mixkp dvgne l`xyi dvgny xira
,Búãéáà Bì øéæçäì`le ,ezcia` el mixifgn l`xyi aexa wxy §©§¦£¥¨
.dvgn lr dvgna

:dpynd ly `tiqa yecigd z` zx`an `xnbdäöçî ìò äöçî¤¡¨©¤¡¨
,Lé÷ì Léø øîà :àøîâä äáéùî .àúëìéä éàîì ,ìàøNéepic ¦§¨¥§©¦§§¨¨©¥¨¦

l`xyikìipic iab.ïé÷æð,ixkpl l`xyi oia miwelg oiwifp ipicy §§¨¦
epipyy itke(:fl w"a)xeye ,xeht ixkp ly gbpy l`xyi ly xey

lye ,mly wfp mlyn cren oiae mz oia l`xyi ly gbpy ixkp ly
.mly wfp crene wfp ivg mlyn mz ,l`xyi ly gbpy l`xyi

:`xnbd zxxanéîc éëéä.l`xyik epicy xn`p ote` dfi`a -éà ¥¦¨¥¦
déãéc àøBúì ïãéc àøBz déçâðc ,àîéðgbp l`xyi ly xeyy - ¥¨§¨§¥¨¦¨§¨¦¥

epic recn ,dvgn lr dvgn da yiy xira `vnpd ly exey
e ,wtq `ed ixd ,el mlyl l`xyikäéàø éúééð`ed l`xyiy ©§¥§¨¨

.ìB÷Lðå:`xnbd zx`an,àëéøö àìote`a `l`àøBz déçâðc §¦§Ÿ§¦¨§¨§¥¨
ïãéc àøBúì déãéclr dvgn xira `vnpd ly mzd exey gbpy - ¦¥§¨¦¨

mly wfp el mlyl l`xyi eraze ,l`xyi ly exey z` dvgn
,jkitl .l`xyi ly gbpy ixkp ly xey oickàbìtwfp ivg -áéäé ©§¨¨¦

déì.ote` lka aiig `ed dfy ,wifdy l`xyi ly mz xey oick ¥
aeàbìt Cãéà,sqepd wfp ivg -déì àîéðixd ,wfipl wifnd xn`i - ¦¨©§¨¥¨¥

,xehte ip` l`xyiy okziéúééàdz` `ad -ìàøNé åàìc äéàø ©§¥§¨¨§¨¦§¨¥
ìB÷Le àðà.wifdy ixkp ly xey oick sqepd ivgd z` £¨§

epipy:dpyna,'eëå úìBtî åéìò ìôpL éîepi` wtq my `ed wtq ¦¤¨©¨¨©¤§
z` eilr oigwtn ,l`xyi wtq izek wtq ,zn wtq ig wtq ,my

:zxxan `xnbd .lbdøîà÷ éàîlk z` `pzd hwp recn - ©¨¨©
:`xnbd zx`an .elld zewtqdøîà÷ àéòaéî àìz` hwp `pzd - Ÿ¦©§¨¨¨©

.'xnel jixv oi`' jxca zewitqd lkàéòaéî àìd oi`y ote`a÷ôñ Ÿ¦©§¨¨¥
m` `l`,íL Bðéà ÷ôñ íL àeäepl xexaydéúéà éàc`ed m`y - ¨¨¥¥¨§¦¦¥

my `vnpc ,àeä éçi`ceaeléôà àlà .ïéçwôîm` mby ote`a ©§§©§¦¤¨£¦
oiicr my `edéç ÷ôñ`edàéòaéî àìå .ïéçwôî ,úî ÷ôñote`a ¨¥©¨¥¥§©§¦§Ÿ¦©§¨

dyìàøNéc úî ÷ôñ éç ÷ôñ,l`xyi yi`a -eléôà àlàm`÷ôñ ¨¥©¨¥¥§¦§¨¥¤¨£¦¨¥
éúek`edôî ,ìàøNé ÷ôñ.ïéçw ¦¨¥¦§¨¥§©§¦

:dpyna epipy:àøîâä äù÷î .ïéçwôî ,éç eäeàöîm`éç eäeàöî §¨©§©§¦§¨©
ixdàèéLt:`xnbd zvxzn .gwtl mikiynnyàëéøö àì`l` §¦¨Ÿ§¦¨

ì eléôàcjxeväòL éiç,zery dnkn xzei zeigl leki epi`y - ©£¦§©¥¨¨
.migwtn ok it lr s`

:epipy dpynd jyndaénð àä :àøîâä äù÷î .eäeçépé ,úî íàå§¦¥©¦¨©¦
àëéøö àì :àøîâä úöøúî .àèéLt`l`.Lé÷ì ïa äãeäé éaøì §¦¨Ÿ§¦¨§©¦§¨¤¨¦

únä úà ïéìévî ïéà ,àéðúcelhlhl,ä÷éìcä éðtî`edy itl §©§¨¥©¦¦¤©¥¦§¥©§¥¨
.dvwenéðtî únä úà ïéìévnL ézòîL ,Lé÷ì ïa äãeäé éaø øîà̈©©¦§¨¤¨¦¨©§¦¤©¦¦¤©¥¦§¥

å .ä÷éìcäy ,`pzd eprinydøîà÷ àì Lé÷ì ïa äãeäé éaø eléôà ©§¥¨§£¦©¦§¨¤¨¦Ÿ¨¨©
,znd z` lhlhl xzenyàlàwx,Búî ìò ìeäa íãàL CBzîeéà ¤¨¦¤¨¨¨©¥¦

déì úéøL àì,opaxc lehlh xeqi` lr xearlééeaëì éúàz` Ÿ¨¥¥¨¥§¦¥
.dxez xeqi` lr xearie dwilcdàëä ìáà,lbd zgz lhenyk - £¨¨¨

y oeik ,gwtl oi`y dcedi iax dcendéì úéøL àì éàgwtléàî ¦Ÿ¨¥¥©
ãaòîì déì úéàgwtl edxizpy ick ,elivdl zeyrl el yi dn - ¦¥§¤§©

.dxez ixeqi` lr xeari `ly calae
:lbd gewit oipra `ziixaàeä ïëéä ãò ,ïðaø eðzlbd z` gwtn ¨©¨¨©¥¨

e÷ãBá,zn e` ig eizgz ltpy in m`ãòl ribny.BîèBçepi` m`e ¥©§
.edgipie zn i`cea ,myep,íéøîBà Léåwceaãòl ribnyBaì §¥§¦©¦

.mret `ed m` ze`xle ,miyp` dnk lr lbd ltp m`àöîe ÷ãá̈©¨¨
dyøîàé àì ,íéúî íéðBéìòi`ceayeúî øákmb,íéðBzçzä`l` ¤§¦¥¦ŸŸ©§¨¥©©§¦

y .miig mipezgzd `ny gwtl jiyniíéðBéìò eàöîe ,äéä äNòî©£¤¨¨¨§¤§¦
.íéiç íéðBzçúå íéúî¥¦§©§¦©¦

:`xnbd zl`eyàîéðy xn`p m`d -éàpz éðäxwir m` ewlgpy ¥¨¨¥©¨¥
,eaila e` enhega mc` ly ezeigéàpz éðä ékmzwelgna ewlgp - ¦¨¥©¨¥

.oldl `ziixaay mi`pzd lyøöBð ãìeä ïëéäî ,àéðúceteb - §©§¨¥¥¨©¨¨¨
,mwxzdl ligznøîàpL .BLàøî(e `r mildz),'éæBâ äzà énà éònî' ¥Ÿ¤¤¡©¦§¥¦¦©¨¦

øîBàå(hk f edinxi)'éëéìLäå Cøæð éfb'ikilyde jy`x xry iylz - §¥¨¦¦§¥§©§¦¦
xn`pyk s` ok m` ,y`xd lr xn`p 'ifeb' oeyly epcnl .eze`

.dligz zxvi iy`xy eyexit 'ifeb dz` in` irnn'ìeàL àaà©¨¨
Bøeaéhî ,øîBà,cled xvepemyn.Cìéàå Cìéà åéLøL çlLî`vnp ¥¦¦§©¥©¨¨¨¥¨§¥¨

.eal epiid ,eteb rvn`a `ed mc` ly ezeig xwir le`y `a`ly
.enhega epiid ,ey`xa ezeig xwir ,`nw `pzle

:`xnbd daiynàîéz eléôàs`yìeàL àaàcr wcea xaeq £¦¥¨©¨¨
e ,enhegíúä ìeàL àaà øîà à÷ àì ïàk ãòexeahn cled xwiry ©¨Ÿ¨¨©©¨¨¨¨

øözéî déúòéönî éãéî ìëc ,äøéöé ïéðòì àlàxvep xac lk - ¤¨§¦§©§¦¨§¨¦¦¦§¦£¥¦§©
.ezirvn`nt ïéðòì ìáàøwéòc éãBî ìeàL àaà eléôà ,Lôð çew £¨§¦§©¦©¤¤£¦©¨¨¥§¦©

àeä détàa àúeiç,enhega mc` zeig xwiry -áéúëcf ziy`xa) ¦¨§©¥¦§¦
(ak.'åétàa íéiç çeø úîLð øLà ìk'¨£¤¦§©©©¦§©¨

:enheg cr e` eal cr wcea m`d zwelgnd xe`ia,àtt áø øîà̈©©¨¨
dú÷Bìçîewca xy`k wx `l` dpi`äìòîì ähnîitlk eilbxn - ©£¤¦©¨§©§¨

eaila xaky xaeqy yiy .dligz eilbx `vny oebke ,ey`x
eala zxkip zeigd oi` minrtly xaeqy yie ,ezeig zpgap

.enhega zxkipeìáàewca m`ähîì äìònîitlk ey`xn - £¨¦©§¨§©¨
y micen lkd ,eilbxBîèBç ãò déì ÷ãác ïåékzeig ea oi`eáeL ¥¨§¨©¥©§

éøö BðéàC,ewcal.'åétàa íéiç çeø úîLð øLà ìk' áéúëc ¥¨¦¦§¦¨£¤¦§©©©¦§©¨
äéä øáëea dyrnäéøæò ïa øæòìà éaøå àáé÷ò éaøå ìàòîLé éaø §¨¨¨©¦¦§¨¥§©¦£¦¨§©¦¤§¨¨¤£©§¨

eidyøcqä éåìå ,Cøca ïéëläîïa øæòìà éaø ìL Bða ìàòîLé éaøå §©§¦©¤¤§¥¦©©¨§©¦¦§¨¥§¤©¦¤§¨¨¤
ì ïéépî ,íäéðôa Bæ äìàL äìàLð .ïäéøçà ïéëläî äéøæòwtqçewô £©§¨§©§¦©£¥¤¦§£¨§¥¨¦§¥¤¦©¦§¦©

,øîàå ìàòîLé éaø äðòð .úaMä úà äçBcL Lôðapba xn`pzeny) ¤¤¤¤¤©©¨©£¨©¦¦§¨¥§¨©
(` akápbä àöné úøzçna íà'eyxce ,'minC Fl oi` 'ebe(:ar oixcdpq) ¦©©§¤¤¦¨¥©©¨¥¨¦

,xnege lw mixacd ,ok m` .ebxdl ziad lral xzenyäf äîe- ©¤
,zxzgna `ad÷ôqLm`ïBîî ìò`ed cala÷ôñ ,àas` m`ìò ¤¨¥©¨¨¨¥©

úBLôð`ed [gevxl]å ,àaoeeríéîc úeëéôLxzeia `ed xeng §¨¨©§¦¨¦
ixdy,ìàøNiî ÷lzñzL äðéëMì íøBâå õøàä úà ànèîlr s` §©¥¤¨¨¤§¥©§¦¨¤¦§©¥¦¦§¨¥
ok itBìéväì ïzéðziad lra z` -BLôða.apbd lyøîBçå ì÷ ¦©§©¦§©§©¨¤

úaMä úà äçBcL Lôð çewôì.dgivxn zegt dxengy §¦©¤¤¤¤¤©©¨
,øîàå àáé÷ò éaø äðòðxn`py dnn cnlp df xac(ci `k zeny)éëå' ©£¨©¦£¦¨§¨©§¦
'Bâå eäòø ìò Léà ãæédnxra Fbxdl,'úeîì epçwz éçaæî íòî ¨¦¦©¥¥§§¨§§¨§¨¥¦¦§§¦¦¨¤¨

oeylne .dzinl eze` oecz ,dcear cearl `ae `ed odk elit`y
wxy rnyn weqtd'éçaæî íòî'mcew epiid ,zenl epgwz ¥¦¦§§¦

,cearl ligzdy'éçaæî ìòî' àìåoi` dceara ligzd m` - §Ÿ¥©¦§§¦
.dzinl edepeci ezcear milyiy xg`l `l` ,eze` miwiqtn
iax ly epic it lr `aiwr iax ly ecenil z` zx`an `xnbd

:opgeieðL àì ,ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø øîàåmigwel oi`y §¨©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨Ÿ¨
,gafnd lrn eze`úéîäì àlà,cifna bxdyk eze` ¤¨§¨¦
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רטו ezny in` cenr dt sc ± iyily wxt`nei
ìâä úà åéìò ç÷ôì øîà ìàåîùådvgna la` ,l`xyi Ð l`xyi aex m`c ,xn`w Ð

.mixkp aexa oky lke ,`l Ð dvgn lrïë åðéà.oigwtn mixkp aexa elit` xn`c Ð

àúëìéä éàîìeilr oigwtn xn`c oeik ,l`enyc `ail` ixkp ied Ðoky lk Ð

?ixkp ied `zklid i`nle ,ezeigdl devncúåìéáð åìéëàäìeilr lawie ,lcbiy cr Ð

.zexibàúëìéä éàîì ìàøùé ìàøùé áåø íà
lr dvgnn ith l`xyi aexa l`xyi ied Ð

zeliap elik`dl `ly i`c ,dvgndvgna Ð

.dil opitq `l dvgn lrïé÷æðìly xey Ð

ixkp ly xeye ,xeht ixkp ly gbpy l`xyi

cren oia mz oia ,l`xyi ly gbpymlyn Ð

mz ,l`xyi ly gbpy l`xyi lye .mly wfp

cren ,wfp ivg mlyn Ð.mly wfp mlyn Ð

äéãéã àøåúì ïãéã àøåú äéçâðã àîéð éàÐ

.inelyl dil opiaiignc opixn`weäéàø éúééð
lah `ly onf lke .lewype ,`ed l`xyic Ð

zexib myl oic ziaal`xyil opivn `l Ð

.inelyl iaeiglàâìô,l`xyik mlyn Ð

oick mly wfp eraez dfe ,`ed wtq `blt jci`

`p` l`xyi e`lc di`x izii` dil xn` ixkp

.lewyeøîà÷ éàî,ipzwc iwitq ipd lk Ð

opireny`l ez` i`n?úîä úà ïéìéöîùÐ

.lehlh `l` xeqi` `kilc ,zaxernd xvgl

`kd la`zi` i`n ,igewtl dil zixy `l ik Ð

ixypc `ziixe`c `xeqi` iedizc ,carinl dil

.jd inwn `d÷ãåá àåä ïëéä ãòdnec m` Ð

gwtn `ed okid cr ,eixai` fifn epi`y znl

?zn`d zrclåîèåç ãòm`e Ðzeig oi`

gex `iven epi`y ,enhega,zn i`ce Ð

.edegipieú÷åìçî àôô áø øîà :ïðéñøâ éëä
äìòîì äèîìîxnc ,i`pz jpdc zwelgn Ð

dhnln ,enheg cr :xn` xne ,eal cr :xn`

wceae ,dlgz eizelbxn jxc e`veny dlrnl

,oigadl yi eala :xn` xnc .ey`x itlk jlede

:xn` xne ,my zwtec eznypy ,zeig ea yi m`

xkipe ,eala xkip zeig oi`c oipnifc enheg cr

.enhegaêøæð éæâ.y`xd xry `ed xfpe Ð

ìåàù àáà àîéú åìéôàcr dil `xiaq inp Ð

.enhegøãñä éåìå.edn il yxet `l Ð

íéîã úåëéôùåjetyl zia lral xzedy Ð

dxeng dxiar ,eytp wtq zlvdl df ly enc

(dl xacna) aizkck ux`d z` z`nhny ,`id

.oigvex zyxt iab "ux`d z` `nhz `le"

÷ìúñúù äðéëùì íøåâåxy`" (my) aizkck Ð

e`nhz m` `d ,"dkeza okey ip`,okey ipi` Ð

.aizk gvex iabeéçáæî íòî`ed odk m` Ð

.dcear cearl `ayéçáæî ìòî àìåm` Ð

`l` ,oecil `al wiqtn oi` ,dceara ligzd

.ezcear milyn
ìáà
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יומא. פרק שמיני - יום הכיפורים דף פה עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
רש"י                                                                                                                                     תוספות

הקדוש-ברוך-הוא נתן לאדם שני עיניים, בכדי שעל המשחקים והסוכריות יסתכל בעיין שמאלית, ועל יהודי – יסתכל בעיין ימנית, 
לראות בו את המעלות.

משיחת ט"ו תמוז ה'תשי"ז
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"àNú àì"î õeç¯àz .déì éîãc ìëå "àNú àì" ¦Ÿ¦¨Ÿ¦¨§¨§¨¥¥¨
"àNú àì"î àeäL ìk :øîBà äãeäé éaø ,òîL§©©¦§¨¥¨¤¦Ÿ¦¨

ähîìe¯äìòîìe "àNú àì"î ,úøtëî äáeLz¯ §©¨§¨§©¤¤¦Ÿ¦¨§©§¨
ìëå "àNú àì" !øtëî íéøetkä íBéå ,äìBz äáeLz§¨¨§©¦¦§©¥Ÿ¦¨§¨
äáeLz áøBça øîàpL éôì :òîL àz .déì éîãc§¨¥¥¨§©§¦¤¤¡©§¥§¨

ïänò "àNú àì" óà ìBëé ,"äwðå"¯øîBì ãeîìz §©¥¨©Ÿ¦¨¦¨¤©§©
ïk ïéåàì éáéiç øàL óà ìBëé ."äwðé àì"¯ãeîìz Ÿ§©¤¨©§¨©¨¥¨¦¥©§

"BîL úà" øîBì¯ìáà ,äwðî Bðéàc àeä BîL ©¤§§§¥§©¤£¨
!ïéåàì éáéiç øàL äwðî¯äî ìò :àéðúc ,àéä éàpz §©¤§¨©¨¥¨¦©¨¥¦§©§¨©©

úøtëî äáeLz¯÷zépL äNòz àì ìòå äNò ìò §¨§©¤¤©£¥§©Ÿ©£¤¤¦©
øtëî íéøetkä íBéå äìBz äáeLz äî ìòå ,äNòì©£¥§©©§¨¨§©¦¦§©¥

¯äNòz àì ìòå ,ïéc úéa úBúéî ìòå úBúéøk ìò©§¦§©¦¥¦§©Ÿ©£¤
øîà .øeîb?ïì àðî ,"äwðå" áøBça øîàpL éôì :øî ¨¨©¨§¦¤¤¡©§¥§©¥§¨¨

"äwð" øîBì øLôà éà :øîBà øæòìà éaø ,àéðúc§©§¨©¦¤§¨¨¥¦¤§¨©©¥
"äwðé àì" øîBì øLôà éàå ,"äwðé àì" øîàð øákL¤§¨¤¡©Ÿ§©¤§¦¤§¨©Ÿ§©¤

ì àeä äwðî ?ãöék àä ."äwð" øîàð øákL,ïéáL ¤§¨¤¡©©¥¨¥©§©¤©¨¦
ì äwðî BðéàåLøç ïa àéúî éaø ìàL .ïéáL ïðéàL §¥§©¤§¤¥¨¨¦¨©©¦©§¨¤¨¨

é÷elç äòaøà zòîL :éîBøa äéøæò ïa øæòìà éaø úà¤©¦¤§¨¨¤£©§¨§¦¨©§¨©§¨¨¦¥
ìL :øîà ?LøBc ìàòîLé éaø äéäL äøtë,ïä äL ©¨¨¤¨¨©¦¦§¨¥¥¨©§¨¥

áLå äNò ìò øáò .ãçàå ãçà ìk íò äáeLúe¯øîàpL ,Bì ïéìçBnL ãò íMî ææ Bðéà §¨¦¨¤¨§¤¨¨©©£¥§¨¥¨¦¨©¤£¦¤¤¡©
äáeLz äNòå äNòz àì ìò øáò ."íéááBL íéðá eáeL"¯íéøetkä íBéå ,äìBz äáeLz ¨¦¨¦¨©©Ÿ©£¤§¨¨§¨§¨¨§©¦¦

ïéc úéa úBúéîe úBúéøk ìò øáò ."íëéúàhç ìkî íëéìò øtëé äfä íBiá ék" øîàpL øtëî§©¥¤¤¡©¦©©¤§©¥£¥¤¦¨©Ÿ¥¤¨©©§¦¦¥¦
äáeLz äNòå¯íòLt èáLá ézã÷ôe" øîàpL ,ïé÷øîî ïéøeqéå ,ïéìBz íéøetkä íBéå äáeLz §¨¨§¨§¨§©¦¦¦§¦¦§¨§¦¤¤¡©¨©§¦§¥¤¦§¨

Bãéa íLä ìeléç LiL éî ìáà ,"íðåò íéòâðáe¯íBéa àìå ,úBìúì äáeLúa çk Bì ïéà ¦§¨¦£Ÿ¨£¨¦¤¥¦©¥§¨¥Ÿ©¦§¨¦§§Ÿ§
éðæàá äìâðå" øîàpL ,ú÷øîî äúéîe ,ïéìBz ïlek àlà .÷øîì ïéøeqéa àìå ,øtëì íéøetkä©¦¦§©¥§Ÿ§¦¦§¨¥¤¨¨¦¦¨§¨¤¤¤¤¡©§¦§¨§¨§¨
.àðà ïBâk :áø øîà ?íMä ìeléç éîc éëéä ."ïeúîz ãò íëì äfä ïåòä øtëé íà úBàáö 'ä§¨¦§ª©¤¨Ÿ©¤¨¤©§ª¥¦¨¥¦©¥¨©©§£¨
àìc àøúàa àlà eðL àì :ééaà øîà .øzìàì éîc àðáéäé àìå àçahî àøNéa àðìé÷L éà¦¨¦§¨¦§¨¦©¨¨§¨¨¥§¨¨¥§©§©¨©©©¥Ÿ¨¤¨§©§¨§¨

éòáúc àøúàa ìáà ,éòáú¯ééaà .àeä éòáúc àøúà àéñçî àúîe :àðéáø øîà .da ïì úéì ¨§¦£¨§©§¨§¨§¦¥¨¨¨©¨¦¨¨¨§©§¨©§¨§¨§¦©©¥
ãéáòå ,éããä éab eäì áø÷î øãäå ,éàäì àæeæå éàäì àæeæ áéäé éôzeL éøzî àøNéa ìé÷Lãk¦§¨¥¦§¨¦§¥¨¥¨¥¨§©§¨§©©£©§¨¥§©¥£¨¥§¨¥
éác ÷çöé .ïéléôz àìáe äøBz àìa úBnà òaøà àðébñîc àðà ïBâk :øîà ïðçBé éaø .àðaLeç§§¨©¦¨¨¨©§£¨¦§©¥¨©§©©§Ÿ¨§Ÿ§¦¦¦§¨§¥
øa ïîçð áø øîà .íMä ìeléç eðééä BúòeîL úîçî ïéLéiaúî åéøéáçL ìk :øîà éàpé éaø©¦©©¨©¨¤£¥¨¦§©§¦¥£©§¨©§¦©¥¨©©©§¨©
úà záäàå" ,àéðúãk :øîà ééaà ."àéðìôì déøî déì àøL" éLðéà éøîà à÷c ïBâk :÷çöé¦§¨§§¨¨§¦¡¨¥§¨¥¨¥¦§¨§¨©©¥¨©¦§©§¨§¨©§¨¥

éäìà 'ä"E¯,íéîëç éãéîìz LnLîe äðBLå àøB÷ àäiL ,Eãé ìò áäàúî íéîL íL àäiL ¡Ÿ¤¤§¥¥¨©¦¦§©¥©¨§¤§¥¥§¤§©¥©§¦¥£¨¦
åéìò úBøîBà úBiøaä äî ,úBiøaä íò úçða Bðzîe BàOî àäéå¯,äøBz BãnlL åéáà éøLà ¦¥©¨©¨§©©¦©§¦¨©§¦§¨¨©§¥¨¦¤¦§¨

äøBz BãnlL éðBìt ,äøBz eãîì àlL úBiøaì íäì éBà .äøBz BãnlL Baø éøLà¯änk eàø ©§¥©¤¦§¨¨¤©§¦¤Ÿ¨§¨§¦¤¦§¨§©¨
øLà ìàøNé äzà écáò éì øîàiå" øîBà áeúkä åéìò ,åéNòî íéðweúî änk ,åéëøc íéàð̈¦§¨¨©¨§¨¦©£¨¨¨©¨¥©Ÿ¤¦©§¦¨¨¦§¨¥£¤

z LnLîe äðBLå àøBwL éî ìáà ."øàtúà Ea,äðeîàa Bðzîe BàOî ïéàå íéîëç éãéîì §¤§¨¨£¨¦¤¥§¤§©¥©§¦¥£¨¦§¥©¨©¨¤¡¨
åéìò úBøîBà úBiøaä äî ,úBiøaä íò úçða Bøeac ïéàå¯,äøBz ãîlL éðBìôì Bì éBà §¥¦§©©¦©§¦¨©§¦§¨¨¦§¦¤¨©¨

äøBz ãîlL éðBìt ,äøBz BãnlL Baøì Bì éBà ,äøBz BãnlL åéáàì Bì éBà¯änk eàø §¨¦¤¦§¨§©¤¦§¨§¦¤¨©¨§©¨
Böøàîe älà 'ä íò íäì øîàa" øîBà áeúkä åéìòå !åéëøc ïéøòBëî änëå åéNòî ïéì÷ìe÷î§§¨¦©£¨§©¨§¨¦§¨¨§¨¨©¨¥¤¡Ÿ¨¤©¥¤¥©§
àtøà" øîàpL ,íìBòì úeàôø äàéánL äáeLz äìBãb :àðéðç øa àîç éaø øîà ."eàöé̈¨¨©©¦¨¨©£¦¨§¨§¨¤§¦¨¦§¨¨¤¤¡©¤§¨
àøwéòîc ,"íéááBL íéða eáeL" áéúk :éîø àðéðç øa àîç éaø ."äáãð íáäà íúáeLî§¨¨Ÿ£¥§¨¨©¦¨¨©£¦¨¨¥§¦¨¦¨¦§¥¦¨¨

ïàk ;àéL÷ àì !"íëéúáeLî àtøà" áéúëe ,ízà íéááBL¯ïàk ,äáäàî¯íéááBL íéða eáeL" áéúk :éîø äãeäé áø .äàøiî ¨¦©¤§¦¤§¨§Ÿ¥¤¨©§¨¨¥©£¨¨¦¦§¨©§¨¨¥§¦¨¦¨¦
!"äçtLnî íéðLe øéòî ãçà íëúà ézç÷ìå íëá ézìòa éëðà ék" áéúëe "íëéúáeLî àtøà¯ïàk ,àéL÷ àì¯Bà äáäàî ¤§¨§Ÿ¥¤§¦¦¨Ÿ¦¨©§¦¨¤§¨©§¦¤§¤¤¨¥¦§©¦¦¦§¨¨¨©§¨¨¥©£¨

ïàk ,äàøiî¯éäìà 'ä ãò ìàøNé äáeL" øîàpL ,ãBákä àqk ãò úòbnL äáeLz äìBãb :éåì éaø øîà .ïéøeqé éãé ìò."E ¦¦§¨¨©§¥¦¦¨©©¦¥¦§¨§¨¤©©©©¦¥©¨¤¤¡©¨¦§¨¥©¡Ÿ¤
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יומא. פרק שמיני - יום הכיפורים דף פו עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
רש"י                                                                                                                                     תוספות
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äNòz àì úà äçBcL äáeLz äìBãb :ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨§¨§¨¤¨¤Ÿ©£¤
BzLà úà Léà çlLé ïä øîàì" øîàpL ,äøBzaL¤©¨¤¤¡©¥Ÿ¥§©©¦¤¦§
ãBò äéìà áeLéä øçà Léàì äúéäå Bzàî äëìäå§¨§¨¥¦§¨§¨§¦©¥£¨¥¤¨

ðçz óBðç àìäíéaø íéòø úéðæ zàå àéää õøàä ó £Ÿ¨¤¡©¨¨¤©¦§©§¨¦¥¦©¦
'ä íàð éìà áBLå:ïúðBé éaø øîà ."bäáeLz äìBã §¥©§ª¨©©¦¨¨§¨§¨

ìe ìàBb ïBiöì àáe" øîàpL ,äìeàbä úà úáø÷nLéáL ¤§¨¤¤¤©§¨¤¤¡©¨§¦¥§¨¥
"ìàBb ïBiöì àáe" íòh äî ."á÷òéa òLô¯íeMî ¤©§©£Ÿ©©©¨§¦¥¦

:Lé÷ì Léø øîà ."á÷òéa òLô éáL"cb,äáeLz äìBã §¨¥¤©§©£Ÿ¨©¥¨¦§¨§¨
ìàøNé äáeL" øîàpL ,úBââLk Bì úBNòð úBðBãfL¤§©£¦§¨¤¤¡©¨¦§¨¥

éäìà 'ä ãòðåòa zìLë ék E,àeä ãéæî ïåò àä ."E ©¡Ÿ¤¦¨©§¨©£Ÿ¤¨¨Ÿ¥¦
:Lé÷ì Léø øîàäå ?éðéà .ìBLëî déì éø÷ à÷åbäìBã §¨¨¥¥¦§¦¦§¨¨©¥¨¦§¨

áeLáe" øîàpL ,úBiëæk Bì úBNòð úBðBãfL äáeLú§¨¤§©£¦§ª¤¤¡©§
äéç íäéìò ä÷ãöe ètLî äNòå BúòLøî òLø̈¨¥¦§¨§¨¨¦§¨§¨¨£¥¤¨Ÿ

!"äéçé¯ïàk ;àéL÷ àì¯ïàk ,äáäàî¯.äàøiî ¦§¤¨©§¨¨¥©£¨¨¦¦§¨
äìBãb :ïúðBé éaø øîà éðîçð øa ìàeîL éaø øîà̈©©¦§¥©©§¨¦¨©©¦¨¨§¨
áeLáe" øîàpL ,íãà ìL åéúBðL úëøànL äáeLz§¨¤©£¤¤§¨¤¨¨¤¤¡©§

:éøî øa äaøc déîMî àáøòîa éøîà ,÷çöé éaø øîà ."äéçé Béç BúòLøî òLøaúcî àeä Ceøa LBãwä úcîk àlL äàøe à ¨¨¥¦§¨¨¦§¤¨©©¦¦§¨¨§¦§©©§¨¦§¥§©¨©¨¦Ÿ§¥¤Ÿ§¦©©¨¨¦©
î .íãå øNaíéøáãa Bøéáç úà èéð÷î ,íãå øNa úc¯epîéä ñéitúî øîàz íàå ,epîéä ñéitúî ïéà ÷ôñ epîéä ñéitúî ÷ôñ¯ ¨¨¨¨¦©¨¨¨¨©§¦¤£¥¦§¨¦¨¥¦§©¥¥¤¨¥¥¦§©¥¥¤§¦Ÿ©¦§©¥¥¤

øúqa äøéáò øáBò íãà ,àeä Ceøa LBãwä ìáà .íéøáãa ñéitúî ïéà ÷ôñ íéøáãa ñéitúî ÷ôñ¯øîàpL ,íéøáãa epnî ñéitúî ¨¥¦§©¥¦§¨¦¨¥¥¦§©¥¦§¨¦£¨©¨¨¨¨¥£¥¨©¥¤¦§©¥¦¤¦§¨¦¤¤¡©
'ä ìà eáeLå íéøác íënò eç÷"eléàk áeúkä åéìò äìònL àlà ãBò àìå ,"áBè ç÷å" øîàpL ,äáBè Bì ÷éæçnL àlà ãBò àìå ," §¦¨¤§¨¦§¤§Ÿ¤¨¤©£¦¨¤¤¡©§©§Ÿ¤¨¤©£¤¨¨©¨§¦

äáBç éøt øîàz ànL ."eðéúôN íéøô äîlLðe" øîàpL ,íéøt áéø÷ä¯äéä ,àéðz ."äáãð íáäà íúáeLî àtøà" øîBì ãeîìz ¦§¦¨¦¤¤¡©§©§¨¨¦§¨¥¤¨Ÿ©¨¥¨©§©¤§¨§¨¨Ÿ£¥§¨¨©§¨¨¨
ék äáãð íáäà íúáeLî àtøà" øîàpL ,Blek íìBòä ìëì ïéìçBî äáeLz äNòL ãéçé ìéáLaL ,äáeLz äìBãb :øîBà øéàî éaø©¦¥¦¥§¨§¨¤¦§¦¨¦¤¨¨§¨£¦§¨¨¨¤¤¡©¤§¨§¨¨Ÿ£¥§¨¨¦

."epnî" àlà ,øîàð àì "íäî" ."epnî étà áLíòt äøéáò øác Bãéì úàaL ïBâk :äãeäé áø øîà ?äáeLz ìòa éîc éëéä ¨©¦¦¤¥¤Ÿ¤¡©¤¨¦¤¥¦¨¥©©§¨¨©©§¨§¤¨§¨§©£¥¨©©
éøLà" áéúk ,éîø áø :äãeäé áø øîà .íB÷î BúBàa ,÷øt BúBàa ,äLà dúBàa :äãeäé áø éåçî ,äpîéä ìvéðå äiðLe äðBLàø¦¨§¦¨§¦©¥¤¨©£¦©§¨§¨¦¨§¤¤§¨¨©©§¨©¨¥§¦©§¥

àä ,íñøeôî àèça àä :àéL÷ àì !"çéìöé àì åéòLô äqëî" áéúëe "äàèç éeñk òLt éeNð¯áø .íñøeôî BðéàL àèça §¤©§£¨¨§¦§©¤§¨¨Ÿ©§¦©¨©§¨¨§¥§§§¨¨§¥§¤¥§§¨©
ïàk :ïîçð áø øîà äiáBè øa àøèeæ¯ïàk ,Bøéáçì íãà ïéaL úBøéáòa¯éaø ,àéðz .íB÷nì íãà ïéaL úBøéáòaøa éñBé §¨©¦¨¨©©©§¨¨©£¥¤¥¨¨©£¥¨©£¥¤¥¨¨©¨©§¨©¦¥©

äðBLàø íòt äøéáò øáBò íãà :øîBà äãeäé¯äiðL ,Bì ïéìçBî¯úéLéìL ,Bì ïéìçBî¯úéòéáø ,Bì ïéìçBî¯ïéìçBî ïéà §¨¥¨¨¥£¥¨©©¦¨£¦§¦¨£¦§¦¦£¦§¦¦¥£¦
äk" øîàpL ,BììL ìò 'ä øîàøîàðå "epáéLà àì äòaøà ìòå ìàøNé éòLt äLìL íéîòt ìà ìòôé älà ìk ïä"íò L ¤¤¡©Ÿ¨©©§¨¦§¥¦§¨¥§©©§¨¨Ÿ£¦¤§¤¡©¤¨¥¤¦§©¥©£©¦¨¦

?"øîBàå" éàî ."øáb¯éléî éðä :àîéz éëå¯ãéçéa ìáà ,øeaéöa¯ìL íéîòt ìà ìòôé älà ìk ïä" òîL àz ,àì."øáb íò L ¨¤©§¥§¦¥¨¨¥¦¥§¦£¨§¨¦Ÿ¨§©¤¨¥¤¦§©¥©£©¦¨¦¨¤
ìL ìò" øîàpL ,Bì ïéìçBî ïéà Cìéàå ïàkî."epáéLà àì äòaøà ìòå ìàøNé éòLt äLíBé ïäéìò äcåúäL úBøéáò :ïðaø eðz ¦¨§¥¨¥£¦¤¤¡©©§¨¦§¥¦§¨¥§©©§¨¨Ÿ£¦¤¨©¨©£¥¤¦§©¨£¥¤
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רכי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr et sc `nei(iyily meil)

äìBãb ,ïðçBé éaø øîàd `idäNòú àì úà äçBcL ,äáeLz ¨©©¦¨¨§¨§¨¤¨¤Ÿ©£¤
,äøBzaLm` s` ,xg` yi`l d`yipe dyxbzdy dy` ixdy ¤©¨
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.dacp
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.miaxl lgnp cigid zaeyz

:dnilyd daeyzd idn zxxan `xnbdéîc éëéä`ed cvik -ìòa ¥¦¨¥©©
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éåçî .äpîéäd`xd -,äãeäé áøxv minrt mze`yeidiy miki ¥¤¨©§¥©§¨
äMà dúBàae ,da lykpy÷øt BúBàae ,eiigaíB÷î BúBàaxary §¨¦¨§¤¤§¨

.dnily ezaeyz ,dfk ote`a exvi lr xabzd m` wx .dxiard z`
áéúk ,éîø áø ,äãeäé éaø øîà(` al mildz)éeñk òLt éeNð éøLà' ¨©©¦§¨©¨¥§¦©§¥§¤©§

'äàèç,mixg`l dlbp epi`e dqekn e`hgy -áéúëe(bi gk ilyn) £¨¨§¦

,'çéìöé àì åéòLô äqëî',uxzne .ei`hg xizqdl mc`l oi`yàì §©¤§¨¨Ÿ©§¦©Ÿ
,íñøeôî àèça àä ,àéL÷jk ici lre ,yiiazie dceiy el aeh ©§¨¨§¥§§§¨
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ìL ìò'.('epáéLà àì äòaøà ìòå ìàøNé éòLt äL ©§Ÿ¨¦§¥¦§¨¥§©©§¨¨Ÿ£¦¤

:mixetkd meia iecie oipra zeziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðz̈©¨¨
ïäéìò äcåúäL úBøéáòaïäéìò äcåúé àì ,äæ íéøetkä íBéaey £¥¤¦§©¨£¥¤©¦¦¤Ÿ¦§©¤£¥¤
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aå ,ïäa äðL àì íàå ,øçà íéøetkä íBéok it lr s`äcåúäå øæç ©¦¦©¥§¦Ÿ¨¨¨¤§¨©§¦§©¨
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.xtkzde ie`xk iziceezd m` rcei ipi`e ,icbpkàlà,ok m`äî ¤¨¨
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ääîú .Bì äøzeä da äðLå äøéáò íãà øáòL ïåék ,àðeä áø©¨¥¨¤¨©¨¨£¥¨§¨¨¨§¨
:àøîâäikeBì äøzeädxiardêzòc à÷ìñ:`xnbd zvxzn .xnel §¨¨§¨©§¨

úéNòð ,àîéà àlà`id zincp -.øzéäk Bì ¤¨¥¨©£¥§¤¥
:ztqep `ziixaå,dceezn `edykéøöèBøôì Ceiztya yxtl - §¨¦¦§

.àèçä úàl`xyi xear dceezdy drya epiax dyn hxity itke ¤©¥§
,lbrd `hg lrøîàpL(`l al zeny)äàèç äfä íòä àèç àpà' ¤¤¡©¨¨¨¨¨¨©¤£¨¨

àáé÷ò éaø .àáa ïa äãeäé éaø éøác ,'áäæ éäìà íäì eNòiå äìãb§Ÿ¨©©£¨¤¡Ÿ¥¨¨¦§¥©¦§¨¤¨¨©¦£¦¨
e wleg,øîBàxn`p jk lr,'äàèç éeñk òLt éeNð éøLà'xnelk ¥©§¥§¤©§£¨¨

:`ziixad dywn .dlebn epeer oi`e miqekn ei`hgy in ixy`àlà¤¨
äLî øîàL eäîhxiteì eNòiå':àúééøáä úöøúî .'áäæ éäìà íä ©¤¨©Ÿ¤©©£¨¤¡Ÿ¥¨¨

,éàpé éaø øîàc .éàpé éaøãkick `l` oerd z` dyn xikfd `l ¦§©¦©©§¨©©¦©©
jke ,ezxnegn hrnlìL BðBaø ,àeä Ceøa LBãwä éðôì äLî øîà̈©Ÿ¤¦§¥©¨¨¦¤

,íìBòdy oeik ,e`hgy mdl znxb dz`íäì úéaøäL áäæå óñk ¨¤¤§¨¨¤¦§¥¨¨¤
.áäæ éäìà eNòiL íäì íøb ,éc eøîàL ãò ìàøNéì§¦§¨¥©¤¨§©¨©¨¤¤©£¡Ÿ¥¨¨

m` oipra jlnd cece epiax dyn ly mzbdpdn d`ian `xnbd
:`hgd z` zelbl ievxíéñðøt éðLmibidpn -íäì eãîò íéáBè §¥©§¨¦¦¨§¨¤
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eli`eéeñk òLt éeNð éøLà' øîàpL ,éðçøeñ áúké ìà ,øîà ãåc̈¦¨©©¦¨¥§¨¦¤¤¡©©§¥§¤©§
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úçà ,ïécy meynäì÷ì÷,dzpif -úçàåy meynúéòéáL ébt äìëà ¦©©¦§§¨§©©¨§¨©¥§¦¦
.olk`l xeq`y ,okxv lk eliyad `le ziriaya elcby mip`z -
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ïééã"ellte" i`de Ð"mililta ozpe" oeyl Ð

(`k zeny).mdipia hetyi oiicd Ðéëä éàÐ
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mixetkd mei i`ven lyäøNò äðBîL ìltúîzekxa,úBîéìL ¦§©¥§¤¤§¥§¥
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דרכו של רש"י בפירושו על התורה, לבאר כל דבר הקשה בלימוד פשוטן של כתובים.
לקוטי שיחות כרך יג פרשת מטות



xcde"רכו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gt sc `nei(iying meil)

éøvL éðtîäìcáä øîBì Cepzppeg dz` -azkxaúòcä ïðBçlkak ¦§¥¤¨¦©©§¨¨§¥©¨©
.dlcad xkfen `l eppiad zlitz gqepae ,aeh meie zay i`ven
mei i`vena ziaxr lltzdl jixvy mixaeq lkdy ,x`ean
,mcewn lltzdy dlirp zlitz ici lr xhtp epi`e ,mixetkd

.ax lr dywe
:`xnbd zvxznàéä éàpzzlitz m` ,df oica ewlgp mi`pz - ©¨¥¦

.`l e` ziaxr zlitz z` zxhet dlirpúBìéáè éáéiç ìk ,àéðúc§©§¨¨©¨¥§¦
,mixetkd meia mzliah onf lgyäcð .íéøetkä íBéa ïkøãk ïéìáBè§¦§©§¨§©¦¦¦¨

úãìBéå,mixetkd mei axra odly iriay mei lgyïkøãk úBìáBè §¤¤§§©§¨
éø÷ ìòa .íéøetkä íBé éìéìa,dgpnd zlitz mcew ixw d`xy §¥¥©¦¦©©¤¦

äçðnä ãò CìBäå ìáBèlkeiy ickxg` d`x m` la` .lltzdl ¥§¥©©¦§¨
dlirp zlitzy itl ,mixetkd mei i`vena `l` laeh epi` ,jk

.dlila dpnféñBé éaøe wleg,øîBàzlitz xg`l d`x elit` ©¦¥¥
laeh dgpnd,Blek íBiä ìkdpi`y dlirp lltzdl lkeiy ick ¨©

zlitz z` zxhet dlirp zlitzy xn`y ax ,ok m` .meia `l`
`id jkitle ,dlila dlirp zlitz onfy `nw `pzk xaeq ,ziaxr
zlitzy dxn`y `ziixad eli`e .ziaxr zlitz z` zxhet
xaeqd ,`id iqei iax zrck ,ziaxr zlitz z` zxhet dpi` dlirp
jkitle ,ziaxr zlitzl dey dpnf oi`e ,meia dlirp zlitz onfy

.dze` zxhet dpi`
:zxg` `ziixan dxizq dywn `xnbd,äáfäå áfä ,eäðéîøe§¦§©¨§©¨¨

íBéa ïkøãk ïéìáBè ,úî àîèe ,äcð ìòBáe ,úòøBönäå òøBönä©§¨§©§©©¥¦¨§¥¥§¦§©§¨§
éø÷ ìòa .íéøetkä íBé éìéìa ïkøãk úBìáBè úãìBéå äcð .íéøetkä©¦¦¦¨§¤¤§§©§¨§¥¥©¦¦©©¤¦
ïéà äìòîìe äçðnä ïî ,øîBà éñBé éaø .Blek íBiä ìk CìBäå ìáBè¥§¥¨©©¦¥¥¦©¦§¨§©§¨¥

ìBëé.ìBaèì,lirl `ziixaay minkge iqei iax ixacy `vnp ¨¦§
.ef `ziixaa mdixac z` mixzeq

:iqei iax ixac z` zvxzn `xnbdàä ,àéL÷ àìef `ziixaa - Ÿ©§¨¨
xaecn ,leahl leki epi` dlrnle dgpnd ony iqei iax xn`y

élöclltzd xaky -äìéòð úlôz,ixw d`xy iptl ,mei ceran §©¥§¦©§¦¨
leahl leki epi` aey meid zelitz lk z` lltzd xaky oeikne

e .meidàä,elek meid lk laehy iqei iax xn`y lirl `ziixaa - ¨
xaecnélö àìc,dlirp zlitz lltzd `l oiicr ixw d`xyky - §Ÿ©¥

.lltzdl lkeiy ick laeh okle
:`xnbd ddnzélöc éà,dlirp zlitz lltzd xaky xaecn m` - ¦§©¥

ïðaøc eäééîòè éàîxnb xak ixd ,elek meid lk laeh exn`y ©©§©§§©¨¨
d zelitz lk z` lltzdl.cer eze` zakrn dliahd oi`e mei

:`xnbd zvxznäåöî dpîæa äìéáè ,ïðaø éøáñ à÷lr devn - ¨¨§¥©¨¨§¦¨¦§©¨¦§¨
.ezliah onf ribnyk cin ez`nehn xdhidle leahl `nhd
xeqi` z` dgec `id ,meia ixw lra ly ezliah onfy oeikne
meid zelitz lk z` lltzd xak m` s`e ,mixetkd meia dvigx

.leahl `ed leki
:`xnbd dywnììkîdfn rnyn -éñBé éaøcdgpnd ony xn`y ¦§¨§©¦¥

,leahl leki oi` dlrnleøáñdpnfa dliah,àéðúäå .äåöî åàì ¨©¨¦§¨§¨©§¨
íL äéäL éøämydCeñé àìå õçøé àì äæ éøä ,BøNa ìò áeúkick £¥¤¨¨¥¨©§¨£¥¤Ÿ¦§©§Ÿ¨

,myd wgni `lyúôBphä íB÷îa ãBîòé àìå.myd zyecw meyn §Ÿ©£¦§©¦¤
äåöî úìéáè Bì äðncæðeilr dlihdy dliah leahl jxved m` - ¦§©§¨§¦©¦§¨

,dxezdåéìò CøBkmyd lr -,éîbici lr wgni `ly eilr obdl ¥¨¨¤¦
,mind shyéñBé éaø .ìáBèå ãøBéåe wleg,øîBàjexkl jixv epi` §¥§¥©¦¥¥

`l` inb eilróLôLé àlL ãáìáe ,Bkøãk ìáBèå ãøBémyd z` ¥§¥§©§¦§©¤Ÿ§©§¥
.miciaïì àîéé÷åzay zkqna(:kw)éâéìt äåöî dpîæa äìéáèác- §©§¨¨§¦§¦¨¦§©¨¦§¨§¦¥

.`l e` devn dpnfa dliah m` `id iqei iaxe minkg zwelgny
inb el oi` m` okle ,devn dpi` dpnfa dliahy mixaeq minkg
,devn dpnfa dliahy xaeq iqei iaxe .leahie el didiy cr oizni
iaxy ,ixd .cin leahi `l` inb xg` xfgl ick akrzi `l jkitl

.lirl epvxizy itk `le ,devn dpnfa dliah xaeq iqei
:`xnbd zvxznàéäädgpnd on iqei iax xn`y `ziixad - ©¦

,leahi `l dlrnle,àéä äãeäé øa éñBé éaødpnfa dliahy xaeqd ©¦¥©§¨¦
laehe cxei [inb ly] `ziixaa xn`y iqei iax eli`e .devn e`l

.`ed `ztlg oa iqei iax ,ekxckàéðúcizn reci `ly dy` iabl §©§¨
dzliah lil lg izn zrcei dpi`e ,cvike dpeixd wqtp(:hk dcp),

äðBøçàa àäzL äìéáhì dic ,øîBà äãeäé øa éñBé éaøic - ©¦¥©§¨¥©¨©§¦¨¤§¥¨©£¨
leahl dkixv dpi`e ,ixnbl xdhizy xg`l zg` mrt leahzy
dliahy itl ,`ed dzliah lil `ny ea miwteqn ep`y mei lka

.devn dpi` dpnfa
:mixetkd meia ixw lra oica zeziixaíBéa éø÷ äàBøä ,ïðaø eðz̈©¨¨¨¤¤¦§

áøòìå ,ìáBèå ãøBé ,íéøetkämixetkd mei i`vena -óLôLéz` ©¦¦¥§¥§¨¤¤§©§¥
dler ike :ddnz `xnbd .uevgi `ly ick ea wacpy ixwdn eteb

y jzrc lráøòìod ,sytyi,äåä äåäc éàîuvg xaky xg`le ¨¤¤©©£¨£¨
:`xnbd zx`an .sytyiy lirei dn ezliahaáøòaî ,àîéà àlà¤¨¥¨¦¨¤¤

,mixetkd mei axra xnelk ,lenz` lyóLôLéeteb z` mc` lk §©§¥
lkei ,mixetkd meia ,xgnl ixw d`xi m`y ick ,ming mina

.dvivg el didzy `ll leahløáñ à÷),`ziixaay `pzdäåöî ¨¨©¦§¨
bdpneìóLôLaeig epi` j` ,dliah iptl ming mina eteb z`.( §©§¥

àpz éðzzeziixa dpey didy minkgd cg` dpy -áøc dén÷ ¨¥©¨©¥§©
íéøetkä íBéa éø÷ äàBøä ,ïîçð,dpeeka `ly.Bì ïéìeçî åéúBðBò ©§¨¨¤¤¦§©¦¦£¨§¦

àéðúäå :àøîâä äù÷îmeia ixw d`exdy ,zxg` `ziixaa §¨©§¨
mixetkdåéúBðBòmicnerïéøeãñzvxzn .mdilr oecl mipkene £¨§¦

:`xnbdéàî`ziixad zpeekìçnéì ïéøeãñ ,ïéøeãñoixecq - ©§¦§¦¦¨¥
.odilr legnl micnere

äðMä ìk âàãé ,íéøetkä íBéa éø÷ äàBøä ,ìàòîLé éaø éác àðz̈¨§¥©¦¦§¨¥¨¤¤¦§©¦¦¦§©¨©¨¨
,dlek.zlaewn eziprz oi` `nyäðL Bì äúìò íàåzn `ly - ¨§¦¨§¨¨¨

,dpy dze`a,àaä íìBòä ïa àeäL Bì çèáeîecia yi i`cea ik §¨¤¤¨¨©¨
.eilr epibdy miaeh miyrnòãz ,÷çöé øa ïîçð áø øîàjky ¨©©©§¨©¦§¨¥©

,`edLixdáòø Blek íìBòä ìk,yinyzn rpnp -òáN àeäå`lye ¤¨¨¨¨¥§¨¥©
,ok it lr s` dpy el dzlr m`e ,dfa dprzn epi` `ed ezrcn

.`ed xenb wicvy oniq
éîéc áø àúà ék,laal l`xyi ux`n,øîàmeia ixw d`exd ¦¨¨©¦¦¨©

mixetkdéiç Létîe ,mini jix`i -ébñîe ébñmipaa erxf daxi - ©¥©¥©¦©§¥
.mipa ipae

àîåé úëñî äì à÷éìñå íéøåôëä íåé êìò ïøãä
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שלושה מיני התבוננות הם: 

א( התבוננות לימודית, אחר שמבין העניין על בוריו, הוא מתבונן בעומק העניין ההוא, עד שהשכלי מאיר אצלו.

ב( שקודם התפילה, עניינה הרגש חיות העניין שלמד ולא הרגש השכלי כמו בהתבוננות לימודית.

ג( שבתפילה, עניינה הרגש האלוקות שבהעניין שלמד.
היום יום כ תמוז



רכז
ezny in` cenr gt sc ± iyily wxt`nei

àéä éàðúiaiig lk :`ztqeza opiqxb ikd .`l i` ziaxr ly z` dlirp dxht i` Ð

.mixetkd mei ilila okxck zelaeh zcleie dcpd mixetkd meia okxck oilaeh zeliah

éø÷ ìòáilral dliah owiz `xfr :(`,at `nw `aa) ol `niiwck ,dxez ixaca xeq`y Ð

.oiixwäçðîä ãò êìåäå ìáåèokl mcew ixw el rxi` m` Ðlltzdl lkeiy ick laeh Ð

dgpnd on ixw d`x la` .dgpnd zltz

dlrnlecr oizni `l` ,leahl xzen oi` Ð

zltzc opaxl edl `xiaqc .leahie ,jygzy

ziaxr ly z` zxhet edcicle ,dlila dlirp

zxhet dpi` ipzwc `de ,axck,`id iqei 'x Ð

ixw d`x elit`e ,leahl xzen meid lk :xn`c

dgpnd zltz xg`lick ,meia laeh Ð

zltz :xaqw `nl` ,dlirp zltz lltzdl

zxhet dpi` dicicle ,dlila dpnf oi` dlirp

.ziaxr ly z`afd :`ztqeza opiqxb ikd

`nhe dcp lreae zrxevnde rxevnde dafde

zcleie dcp .mixetkd meia okxck oilaeh zn

ixw lra .mixetkd mei ilila okxck zelaeh

on xne` iqei 'x .elek meid lk jlede laeh

leahl leki oi` dlrnle dgpndiaxc `iyw Ð

.opaxc` opaxe ,iqei iaxc` iqeiàéù÷ àì`d Ð

leki oi` dlrnle dgpnd on `kd iqei 'x xn`c

.leahläìéòð úìôú éìöãámcew ,meia Ð

meid lk lirl opixn`c `de .ixw d`xyÐ

.ixwd d`xyk dlirp zltz ilv `lcaéìöã éà
ïðáøã àîòè éàî,`ziixza `zipznc Ð

.meid lk ixn`cäåöî äðîæá äìéáè éøáñ à÷
dide" (bk mixac) aizkc ,`ed meia dpnfe Ð

"ugxi axr zeptlmeic dvigx `igc jkld Ð

izxze ,lirlc opax jd epiid e`le mixetkd

zltz onfa ibilt `ziinw 'ipzna :edpip `zbelt

opaxe .meia iqei 'xle dlila opaxlc ,dlirp

devn e`l dpnfa dliah edl `xiaq mzdc

`ziixza `zipznae .mixetkd mei dgczc

.devn dpnfa dliaha ibiltõåçøé àì`ly Ð

.myd z` wegniéîâ åéìò êøåëeilr oibdl Ð

.mind shynïì àîéé÷å,zay zkqna Ð

dliah opaxlc .ibilt devn dpnfa dliahac

inb el oi` m`e ,devn e`l dpnfacr oizni Ð

.epywaie xgnlàéääiqei 'x lirl opixn`c Ð

cr leahi `l dlrnle dgpnd on xne`

devn e`l dpnfa dliahc ,jygzyiqei 'x Ð

.`id dcedi xaäðåøçàá àäúù äìéáèì äéãÐ

`xnba dcp zkqna dl opiziinc `id `ziixa

z`ae d`ln dzviy dy`d (a,hk) "zltnd"c

,mixedh mireay dyly epiptl d`iade ,zipwix

xedh cg`e `nh cg` mireay dxyreÐ

.i`ny zia ixac ,zeliah ynge miryz dze` oiliahne ,ynge miylyl xe` zynyn

dpnfa dliah meyn `nrhe ,mzd edl yxtn edleke .ynge miyly :mixne` lld ziae

e`l dpnfa dliahc .dpexg`a `dzy dliahl dic :xne` dcedi xa iqei iax .devn

.`ztlg oa iqei 'x `ed inbc iqei 'xe .devnóùôùé áøòìå.dvivg meyn Ðà÷ìñ áøòì
êúòãseyty dil ipdn i`n wilqe liah ikn Ð?`iedc dvivg.i`ed Ðáøòáî àîéà

xgnl ixw d`xi m`y ,oinga envr mc` lk sytyi lenz`c Ð`la leahl leki Ð

.dvivgíéøåôëä íåéá éø÷ äàåøä.oiekzna `le Ðïéìåçî åéúåðåòdf `ed aeh oniq Ð

."mini jix`ie rxf d`xi"äìåë äðùä ìë âàãéederiayde ,eziprz elaiw `l `ny Ð

.eipt lr oeziw el jtye eaxl qek bfend cark ,eriaydl mciay dnaäðù åì äúìò íàå.`ed `ad mler oae ,eilr epibdy ecia yi miaeh miyrny el ghaen ,zn `ly Ðòãú
áòø íìåòä ìë éøäùdpy el dzlr ok it lr s`e ,ederiayd ezrcn `lye ,z`fa dprzp `le ray `ede ,yinyzn Ð.`ed xenb wicvy zrcl yi Ðééç ùéôîixw d`xy df Ð

.mixetkd meiaéâñîå éâñ.[bp ediryi] "mini jix`i rxf d`xi" oniqd jky ,mipa ipae mipaa Ð

àîåé úëñî äì à÷éìñå íéøåôëä íåé êìò ïøãä
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éðôî,llkn dillkpe :y"piilxe`n awri epiax dywdÐ zrcd opega dlcad xnel jixvy

ueg "eppiad" lltzn dlek dpyd lk :(`,hk zekxa) "xgyd zltz"a opixn`ck

epiax uxize .`iyw !llkn dillkpe :jixte .zrcd opega dlcad xnel jixvy ,zay i`venn

oeik ,xcqd zepyl el did `l dlcad meyn Ð "eppiad" lltzn dpyd lkc ,mzdc :wgvi

lkc dil `xiaqc ,`kd la` .ellekl xyt`c

mrha Ð zenily dxyr dpeny lltzn dpyd

zay i`vena ikdle .xcqd zepyl oi` edc lk

jixvy iptn ,zenily dxyr dpeny lltzn

.zrcd opega dlcad xnel

éài` :il dniz Ð opaxc `nrh i`n ilvc

i`n jl iywiz Ð ilv `lca inp opinwen

iqei iaxc opax ixn` lirl `d ,opaxc `nrh

ok m`e ,ilv `lc ab lr s` ,dgpnd cr `wec

opinwenc `pwqnd itle !opaxc` opaxc iywiz

oi`y ,`gip Ð dcedi iaxa iqei iaxk `dl

iaxc opaxl dcedi xa iqei iaxc opaxcn zeywdl

`zyd jzrc `wlqc i`nl la` .`ztlg oa iqei

opaxc iywz ,`ztlg oa iqei iax ediiexzc

ici`e ici` `nlya zxn` i` :il d`xpe !opaxc`

,opaxc` opaxc jl iywiz `l f` Ð ilv `lc

lltzdl jk dpwzp dlirp zltz xninl `ki`c

enk dlila e` dlrnle dgpnd on meia e` dze`

`l eze dgpnd cr lirl opixn`wc `de ,dvxiy

xn`c `de .dlila dze` lltzdl ezrcyk Ð

ick ,meia lltzdl dvex `edyk Ð meid lk `kd

it lr s`e ,dlild zlgza dcerql onefn `diy

el exizd Ð lltzdle dlild cr oizndl lekiy

`l` exq` `l ik ,lltzdle mixetkd meia leahl

ick mbe dltz liaya la` ,beprz ly dvigx

xzen Ð dlild zlgza dcerql onefn `diy

opinwenc oeik la` .meia dze` lltzdle leahl

?opaxc `nrh i`n Ð ilvca dl

éøáñ÷ipdc :il dniz Ð devn dpnfa dliah

opaxc` lirlc opaxcn iieyw`l ilin

epi` ilv `lc ab lr s` ixn` lirlc ,`kdc

ilv elit` ixn` `kde ,dlrnle dgpnd on laeh

`iddc xninl `ki`c :xnel yie !laeh xak

liaya :eyexit ikd Ð dgpnd cr xn`wc lirlc

z`e ,dgpnd cr `l` leahl jixv epi` dltzd`

meyn edin ,dlila dlirp zltzc opireny`l

dpin `wtpe .leahl el yi devn dpnfa dliah

dfa lhai `l Ð meia liah ivn `le qip`c `kid

meia liah ivn `l i` ,iqei iaxle .dlirp zltz

.dlirp zltz llk lltzi `l Ð

ììëîdevn e`l dpnfa dliah xaq iqei iaxc

ixaqc opaxcn inp jixt `lc `d Ð

lirlc :xnel yi !devn e`l edl `xiaq iziinc `ziixae ,devnixn`dpnf xearl oi`e devn

yiy mixne` ody dna la` .dlrnle dgpnd on laehc edl `xiaq ikdle ,oiekznae cifna

iqei iaxn la` .myd ceak iptn ,cere .dliahd i`cea dgcz `l dfa Ð inb xg` xfgl odl

.oky lkn jixt

ùéôî."mini jix`i rxf d`xi" :xacl fnxe Ð ibqne ibq iig

àîåé úëñî ÷éìñ
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éøvL éðtî,àéä éàpz .úòcä ïðBça äìcáä øîBì C ¦§¥¤¨¦©©§¨¨§¥©¨©©¨¥¦
íBéa ïkøãk ïéìáBè úBìéáè éáéiç ìk :àéðúc§©§¨¨©¨¥§¦§¦§©§¨§
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xcde"רכח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr a sc dkeq(iyiy meil)

äðùî
ääBáb àéäL äkeñdkeqd zirwxwn deab `edy dkeqd jkq - ¨¤¦§¨

änà íéøNòî äìòîìmixyrn xzei deab dkeqd llgy `vnpe §©§¨¥¤§¦©¨
dkeqd ,dn`,äìeñt`idyk wx dxiyk dkeqy `xnba x`eank §¨

zxic ezkeq z` mc` dyer dn` mixyrn dlrnle ,i`xr zxic
.rawøéLëî äãeäé éaøå,dn` miynge mirax` ddeabyk elit` §©¦§¨©§¦

.raw zxic zeidl dkixv dkeqdy xaeqy meyn
:dleqt dkeqdy mitqep mipte`íéçôè äøNò ääBáb dðéàLå- §¤¥¨§¨£¨¨§¨¦

,dxicl die`x dpi`e migth dxyrn zegt dllg daeby dkeqåok §
dkeqdì ïéàLzegtd lklìL] (äùìù)úBðôc [L,ådkeq ok ¤¥¨¨§¨§

dúlvî äaeøî dúnçLzirwxwae hren jkq dilr jkiqy - ¤©¨¨§¨¦¦¨¨
dng aexa lhazn hrend lvdy ,lvd on daexn dngd dkeqd

dkeqd el` mipte` lka ,epi`y ink `ed ixdeäìeñt. §¨

àøîâ
íúä ïðzoiaexir zkqna epipy -(.a)minkge dcedi iax ewlgpy §©¨¨

d zxew :ieand zxew daeb iabl mbéBáîick egzta dpzipy ¨
,lehlha exizdldBáb àeäLxzeiänà íéøNòî,ieand rwxwn ¤¨©¥¤§¦©¨

èòîéxzei ieand rwxwl dpia didi `ly cr dxewd z` lityi - §©¥
.ieana lhlhl xeq` dlityd `ly onf lke ,dn` mixyrnéaø©¦

éøö Bðéà ,øîBà äãeäéCieana lhlhl xzene ,dxewd z` litydl §¨¥¥¨¦
:`xnbd dywn .dn` mixyrn xzei ddeab dxewdyk mbàðL éàî©§¨

äìeñt éðúc äkeñ éabdkeqy wx `pzd dpy epizpyna recn - ©¥¨§¨¥§¨
owzl jxcd z` azk `le ,dleqt dn` mixyrn dlrnl ddeabd

tyiy ici lr dkeqd z`,dn` mixyr daebl jkqd z` liéàîe©
àzðwz éðúc éBáî éab àðLzexyt`d z` `pzd dpy iean iable - §¨©¥¨§¨¥©©§¨

.dxewd z` lityiy ici lr ieand z` owzl
iabl `weec :`xnbd zvxznäkeñdlrnl jkqa leqtdy ¨

n `ed dn` mixyrnàúééøBàcminkg epyy iptl ipiqa xn`pe §¨§¨
,[oldl `xnbd zyxecy itk] dpynd z`äìeñt éðzxnel jiiy - ¨¥§¨

oeik ,`id dleqt dn` mixyrn dlrnl ddeab `idyky dpyna
iabl ok oi`y dn ,dkldke dxezk ezkeq z` dyr `lyéBáî̈

n wx `ed ea lhlhl xeqi`dy,ïðaøcyiy oeik `ziixe`cn la` §©¨¨
`la mb ea lhlhl xzene cigid zeyxk epic zevign yely el
xeqi`d lky oeik ,'leqt' oeyl ea aezkl ie`x oi` ,llk oewiz
iean ipic exn`p `l oiicr ixdy ,ef dpyna ycgzd ieana lhlhl

jkl ,leqt epick e`yr `l m`y `pzd xn`iy ickàzðwz éðz- ¨¥©©§¨
mb ea lhlhl xizdl ick epwzl ote`d edn dpynd dazk

.opaxcn
:sqep uexizàzðwz éðz énð àúééøBàãa ,àîéà úéòaéàåmb - §¦¨¥¥¨¦§¨§¨©¦¨¥©©§¨

ozip mda mipte`d z` eixaca `pzd dpey `ziixe`cn mipica
,dkeqd z` xiykdle owzläkeñ ,eäéîoeik(äúìéî éùéôðã) ¦¨

[déléî ïéLéôðc]dpey `pzd did m`e epizpyna dipic miaexn - ¦§¦¦¦¥
xnele eixaca jix`dl jixv did epewiz ote` z` oic lka
migth dxyr ddeab dpi`yke ,dphrni dn` mixyrn ddeabdy
,zeptc yely dl dyri zeptc yely dl oi`yke ,dpdiabi
jix`dl `pzd dvx `l okl ,jkq siqei dzlvn daexn dzngyke

epipyy itke eixaca(:b migqt)jxc ecinlzl mc` dpyi mlerl'
jkle ,'dxvwäìeñt éðúå ÷éñtlk z` dpynd dllk jkay - ¨¦§¨¥§¨

iabl ok oi`y dn ,zg`k mipicddéléî Léôð àìc éBáî,ef dpyna ¨§Ÿ¨¦¦¥
jkl ,dn` mixyrn deabd iean oic wx da xkfeny.àzðwz éðz̈¥©©§¨

`ed dn` mixyrn dlrnl dkeq leqty `xnbd dxn`y xg`l
:`xnbd zl`ey ,`ziixe`cnéléî éðä àðîdf oic xewn okid - §¨¨¥¦¥

.dxezaàø÷ øîàc ,äaø øîà(bn bk `xwie)ék íëéúøã eòãé ïòîì' ¨©©¨§¨©§¨§©©¥§ŸŸ¥¤¦

,'ìàøNé éða úà ézáLBä úBkqájixvy df weqtn minkg eyxce ©ª©§¦¤§¥¦§¨¥
lre ,dkeqa ayei `edy da ayeil zxkip `dzy dkeq zeyrl

`ed dkeqd daeb m` ok,änà íéøNò ãòz` d`exe zhley oird ©¤§¦©¨
de jkqd,äkeqa øc àeäL òãBé íãàm` ok oi`y dn ,dxiyke ¨¨¥©¤¨©¨

`ed dkeqd daeb,änà íéøNòî äìòîìy oeik ,dleqt dkeqdïéà §©§¨¥¤§¦©¨¥
àðéò da àèìL àìc íeMî ,äkeqa øcL òãBé íãàdaeb jezny - ¨¨¥©¤¨©¨¦§Ÿ¨§¨¨¥¨

ey`x jilyn ok m` `l` dkeqa ayeil d`xp epi` jkqd
.jka libx mc` oi`e ,dlrnl eipir `yil eixeg`l

àëäî ,øîà àøéæ éaømixyrn ddeabd dkeq ly leqtd xewn - ©¦¥¨¨©¥¨¨
xn`py dnn cnlp dn`(e c diryi)'áøçî íîBé ìöì äéäz äkñå', §ª¨¦§¤§¥¨¥Ÿ¤

jeza miayeid lr dngd iptn obdl ,`id jkqd zxhny rnyne
`ed jkqd daeby ote`a jkle ,dkeqd,änà íéøNò ãò,dxiyk ©¤§¦©¨

y meynäkeñ ìöa áLBé íãàote`a ok oi`y dn ,jkqd lva - ¨¨¥§¥¨
`ed jkqd daebyäkeñ ìöa áLBé íãà ïéà ,änà íéøNòî äìòîì§©§¨¥¤§¦©¨¥¨¨¥§¥¨

úBðôc ìöa àlàotec lv ribn daxd zedeab zeptcdy oeiky - ¤¨§¥§¨
lvl ieyr epi`y jkqe ,jkqd lva jxev oi`e dipyd otecd lr ef

.dleqt jk meyne ,jkq `xwp epi`éiaà déì øîà,`xif iaxlàlà ¨©¥©©¥¤¨
äzòî,jkqd lva jxev oi`y meyn `ed leqtdy jzhiyl - ¥©¨

íéðø÷ úBøzLòa Búkeñ äNBòäjezne mideab mixd ipy oia `ib - ¨¤¨§©§§©§©¦
,dltya zgxef dngd oi` mdaebäkeñ éåä àìc énð éëäoeik ¨¦©¦§Ÿ¨¥¨

.jk oicd oi` ixde ,jkqd lva jxev oi`ydéì øîà`xif iax ¨©¥
,dn` mixyrn ddeab dkeql mipxw zexzyr dnec epi` ,iia`l

ixdyíúä,mipxw zexzyr iabl -íéðø÷ úBøzLò ìcm` - ¨¨©©§§©§©¦
,mixdd z` xiqzäkeñ ìö àkéàixdy ,dkeqd lr jkqd lvn - ¦¨¥¨

ok oi`y dn ,dn` mixyr ddeab dpi` dnvr dkeqdàëäiabl - ¨¨
,dn` mixyrn dlrnl ddeabd dkeqúBðôc ìcz` xiqz m` - ©§¨

,dkeqd zeptc,äkeñ ìö àkéìdizgz zqpkp dngdy oeik ¥¨¥¨
my eilr oi` lvn epi`y jkqe ,xkip epi`y cr jkqd lva znbete

.jkq
àëäî øîà àáøådn` mixyrn ddeabd dkeq ly leqtd xewn - §¨¨¨©¥¨¨

xn`py dnn cnlp(an bk `xwie),'íéîé úòáL eáLz úkqa'x`eane ©ªŸ¥§¦§©¨¦
y weqtaáLå òá÷ úøécî àö íéîiä úòáL ìk ,äøBz äøîà̈§¨¨¨¦§©©¨¦¥¦¦©¤©§¥

,éàøò úøéãadrayl die`xd dxica ayil `id devndy epiidc §¦©£©
ddaeby dkeq `weec jkle ,i`xr zxic `idy cala miniãò©

änà íéøNòdf daebay meyn ,dxiykúøéc Búøéc äNBò íãà ¤§¦©¨¨¨¤¦¨¦©
,éàøòddeab `idy dkeq ok oi`y dnänà íéøNòî äìòîì £©§©§¨¥¤§¦©¨

df daebayòá÷ úøéc àlà éàøò úøéc Búøéc äNBò íãà ïéà- ¥¨¨¤¦¨¦©£©¤¨¦©¤©
df oi` ,letz `ly ick zereaw zevign dl zeyrl jixv ixdy

.dleqte dxez dxn`y 'dkeq' llkaéiaà déì øîà,`axlàlà ¨©¥©©¥¤¨
äzòî,i`xr zkeq `weec `id dxez dxn`y 'dkeq'y jixacl - ¥©¨
äNòezkeqléåä àìc énð éëä ,ïab ìò êkéñå ìæøa ìL úBvéçî ¨¨§¦¤©§¤§¦¥©©¨¨¦©¦§Ÿ¨¥
äkeñ.ok xn`iy in epivn `le ,raw zxic `idy oeikdéì øîà ¨¨©¥

,iia`l `axCì àðéîà÷ éëä`id dkeqy xnel izpeek oi` - ¨¦¨£¦¨¨
micnly `l` ,dleqt raw ezkeq dyery lke i`xr zkeq `weec
zkeq dzeyrl zexyt` yiy ote`a `weec `id dkeqy weqtdn
,raw zkeq dzeyrl migxkeny ote`a diepad dkeq `le ,i`xr

jkleéàøò úøéc Búøéc äNBò íãàc änà íéøNò ãòlekiy - ©¤§¦©¨§¨¨¤¦¨¦©£©
,i`xr ote`a ezkeq zepal÷éôð énð òá÷ úøéc déì ãéáò ék- ¦¨¦¥¦©¤©©¦¨¦

da `vei ok mb ,lfxa ly dizevigne dwfg dze` dyriyk elit`
ddeab `idy dkeq la` ,ezaeg icic ,änà íéøNòî äìòîìf` §©§¨¥¤§¦©¨§

llk jxcaòá÷ úøéc Búøéc äNBò íãàjixv ddaeb zngny - ¨¨¤¦¨¦©¤©
elit` okl ,zewfge zereaw zeptca dwfglúøéc déì ãéáò ék¦¨¦¥¦©

éàøò,zei`xre zeylg zevigna dpyri m` mb -÷éôð àì énð- £©©¦Ÿ¨¦
.ezaeg ici `vi `l
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רכט
izni`n` cenr a sc ± oey`x wxt`nei

äðùîøéùëî äãåäé éáøå .äëåñ.ediizbelt yxtn `xnba Ðäøùò ääåáâ äðéàùå
.`nrh yxtn `xnba Ðúåðôã ùìù.edl sili `xnba inp Ðäáåøî äúîçùå

äúìöî.dkeq diexw jkqd my lre ,epi`y ink `ed ixde ,aexa lha hrend Ðàøîâ
äåáâ àåäù éåáî,miaxd zeyxl gezt ey`xe oiccv ylyn mezq `edy iean Ð

zeyxl ze`ae ze`veie el zegezt zexivge

miaxd.zexivg ipal cigid zeyx `ed ixd Ð

exiag zeyxl ezeyxn `ivedl minkg exq`e

,dnvrl zeyx zg` lk zexivgdy ,aexir `la

seziy ea ekixvde olekl zeyx ieandeÐ

gipdle ,oiia e` zta zexivgd lk szzydl

el oi`y itle .zexivgd on zg`a seziyd

zeyxl dnec zeidl `ed aexwe ,ziriax dvign

miaxdzeyxl geztd ey`xa xkid ekixvd Ð

.lzekl lzekn dxew e` ,sewf igl e` :miaxd

.dn` mixyrn dxewd deab m`eèòîéÐ

.lityiêéøö åðéà.`nrh yxtn mzde Ðäëåñ
àúééøåàãîopitli dlic dn` mixyrc Ð

dxn`p dpynd zipypy mcewe ,`ziixe`cn

.ipiqn dxeriyäìåñô éðúda ipzinl jiiy Ð

.dkldke dxezk ziyrp `l :xnelk ,leqt oeyl

éåáîdil ibq `ziixe`cnc ,opaxcn dilekc Ð

`l` ef dxewl jixv epi`e ,zevign ylya

.opaxcnàúð÷ú éðúda ipznl jiiy `lc Ð

?ef dpyn zipypy mcew dlqt o`nc ,leqt oeyl

.ezevne ez`xed zlgz `id ixdàîéà úéòáéàå
éîð àúééøåàãá.`zpwz xninl jiiy Ðäëåñ
äúìéî éùéôðãoinec oi`e Ð,efl ef odizepwz

,oebk .dpwze dpwz lkl oeyld zepyl jixve

ddeabaddeab dpi`yke ,hrni Ð,diabi Ð

zeptc yly dl oi`yedzngye ,dl dyri Ð

daexn,dleqt ipze wiqt jkld ,jkq siqei Ð

`niiwc .dleqt jda edlekl edpillkinl ivnc

) ol.dxvw jxc ecinlzl mc` dpyi (a,b migqt

äéìéî ùéôð àì éåáî.dpyn dze`a Ðïòîì
åòãéaizkc ,jl zxkip dzaiyiy dkeq dyr Ð

"izayed zekeqa ik erci"ikd .ayil iziev Ð

swidc eheyt icin `vei oi`c b"r`e .dil yixc

.dyxcl dil opiyxc edin ,ceak ippràìã
àðéò äá àèìù.jkqd z` d`ex epi`y Ð

.dnyk ,jkq epiid dkeqeìöì äéäú äëåñåÐ

.lvl ieyrd `l` jkq oi` rnynìöá àìà
úåðôãodaeb jezn dfl df oiribn oillvdy Ð

iwen onwle .jkq jixv oi`e ,zeptc ly

lr rax` `l` da oi`ya `xif 'xl ediizbelt

`kil `xeriy i`dac opaxl edl miwc ,rax`

.zeptc ly lv `l` jkq lvíéðø÷ úåøúùòÐ

daeb jezne .mdipia dltyde ,milecb mixd ipy

.dltya my zgxef dng oi` mixddúåðôã ìã
äëåñ ìö àëéì`vnp ,'izgzn d`a dngy Ð

.lha dnyíéîé úòáùeze dray ly dkeq Ð

.zelw zevigna diice ,i`xr epiidc ,`läìòîì
íéøùòîdizevigne dizeceqi zeyrl jixv Ð

.letz `ly ,oireawíãàã äîà íéøùò ãò
'åë äùåòÐraw llka yi i`cec ,inc xity Ð

`l jgxk lre .dxezk dyr ixde ,i`xr

dleki `dzy ,ddaeba xeriy jl zzl ,xeriy myl `l` i`xrd lr dxez dcitwd

.i`xr zecizi ici lr cenrl
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éàîi`n :jixt `lc `de .`zpwz ipzc iean iab `py i`ne dleqt ipzc dkeq iab `py

eidy e` :(a,al onwl) "lefbd alel" wxta opzc ?`zpwze dleqt ipzc qcd iab `py

eilrn oiaexn eiaprohrin m`e ,leqt Ðxt `lc .xyk Ðdey mpicy ,ieane dkeqn `l` ji

jzrc `wlqc ,`zpwz ipzinl jixhv` qcd iabc :cere .ezpyn oeyl dpiye ,deab oiprl

leqta elecbc oeik :`pin`.`zpwz dil zil ez Ð

àúééøåàãipz ded i`c Ð dleqt ipz

"hrni"irh `nlic opiyiig Ð

.dxyk carice ,dligzkl hrni xnel yipi`

`xeqi` icil iz` `nlc ,epeyla wcwce

`pyil ied `lc ab lr s` ,dleqt ipze ,`ziixe`c

,yiig `l opaxc ieana la` .hrni enk `ilrn

ogky`ck .`ilrn `pyil `edy hrni `pze

,zeize` dnk aezkd mwry :(`,b) migqt yixa

`l qxhpewae .eitn dpebn xac `ivedl `ly

rnyn hrni oeylc :xnel yi inp i` .ok yxit

.`ziixe`c rnyn dleqte ,`nlra opaxc `xneg

xp :opixn`c ,(`,ak zay) "oiwilcn dna" wxtae

dn` mixyrn dlrnl dgipdy dkepg,dleqt Ð

dkeqk opzc ab` ,ieanke dkeqkiab inp hwp Ð

hrni ipz ded i` ,inp i` .dleqt dkepg xpded Ð

epi` dfe ,dplityi zwlcn dzidy zenk rnyn

o`nl elit`e .devn dyer dwlcd xn`c o`nl

devn dyer dgpd xn`cd`exdc ,opiyiig Ð

iab opixn`ck ,dwilcn `ed ekxevl :xne`

.uega dgipde mipta dwilcd

øîàzvw Ð 'ek erci ornl `xw xn` dax

(`,b) oiaexir yixac ,`nw `pyill dyw

dkeqd :dax xn`c ,mixyr jeza dkeq zvwn iab

dllg oi`c oeik `pir da dhly `d ,dleqt

bilt `ax `dc ,`kd ik ,mzd qxb daxe .mixyr

llg ,opz dkeq llg ,xyk dfe df :xn`e ,mzd

`nrh mzd yxtn `dc :xnel yie .opz iean

,xkcn `w `l `ied `w cigiac dkeqc meyn

qpkpd jkqd iaer zgzln liwzyinc oipnife

,mixyrn dlrnl dlek `niiwe ,mixyr jezl

da exing` `ziixe`c dkeq ipync ,inp `piaxe

.dxyk `ziixe`cnc rnyn mewn lkn opaxéë
yic ab lr s`c Ð inc xity raw zxic dil ciar

,drayl `l` die`x dpi`y dxica `xw yxtl

raw ihernl`z`c `xw dil rnyn Ð

dkeqa ,xnelk .ddaeb zcn jl iiexe`l ,`xeriyl

`lc oeike :xn`z m`e .i`xr zeyrl xyt`y

s`e ,i`xr dzeyrl die`x `dzy `l` opiyiig

xn` i`n` ok m` ,raw dze` dyery it lr

leki `lde ?bga dllw oniq minyb :(`,a ziprz)

minyb ecxi `ly ,mixnqna mixqpd reawl

zxfb meyn xeq`c xnel ivniz elit`e .dkeqa

iab (`,ci) oiwxita onwl xn`c ikid ik ,dxwz

,oixqpa oikkqnc dcedi iaxe xi`n 'xc `zbelt

dfa jkql il dn :xninl iz` eda zxykn i`cÐ

leqt i`ce eziae ,izia zxwz zgz ayil il dn

lk ly ezia `le `pngx xn` dkeqc ,`ziixe`cn

`l` xeq` `lc oeik ,mewn lkn .dpyd zeni

opaxcnoniq minybdy xninl `kiiy `l Ð

i` zeptca opiyiig `lc idpc :xnel yie !dllw

jkqd my lr dkeqd xwiry ,dkkqa mewn lkn ,raw edl ciarciarc cr dxykzin `l Ð

aizk `d "lvl didz dkeqe" aizkcn yixcc `xif iaxl `gip inp `nrh i`dne .i`xr dl

dkkq opirac meyn i`ce `l` !dkezl minyb ecxi `ly inp iraipe ,"xhnne mxfn" inp

.raw dil ded ok m`e ,i`xr
iaxk
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רל
izni`na cenr a sc ± oey`x wxt`nei

åäìåë.i`xen` jpd Ðéøîà àì äáøëerci ornl"n silic Ð."àåäädricia e`l Ð

dyrpd ceak ippr zekeq swid oi`ad zexec zericia `l` ,xn` `w dkeq zaiyic

.zea`lçéùîä úåîéìdevn zkeq la` .xezqnle bperl lvl eidi zekeq mze` Ð

.lvl dpi`éúøúmeyn ,giynd zenic `iddc .lvl dieyrd `l` dkeq my oi`c Ð

lvl dieyrc.dkeq diexw Ðàéùå÷ íåùî
ééáàã`l `iepiye .lfxa ly zevign dyrc Ð

,hwp i`xr `wec e`l `xwe li`ed ,edl rnyn

.`xeriy dipin opitli `lïàîëjpdn Ð

.'ek jd `lf` lirlc i`xen`ú÷åìçî'xc Ð

.opaxe dcediàðéò äéá àèìù èìùîjxc Ð

meyn e` ,`ed i`xr meyn `nrh i`c .zeptc

lv?opax ecen i`n` jkql zeribn zeptca Ð

rax` `l` da oi`ya zwelgn :opiqxb ikd

.'ek xzei da yi la` zen` rax` lr zen`

ìö íåùîitha ,`pir hlyn meyn i`c Ð

ikd .`pir da `hly `l `zxet zen` rax`n

:opiqxbéãë àìà ú÷æçî äðéàùá ú÷åìçî
'åë åùàø?axc` axc `iyw :xn`z m`e Ð

.axc `ail`e edpip i`xen`ãçë àìã ïàîëÐ

.dn` mixyrc `nrh iyxtnc ,lirlc jpdn

`pir hlyn meyn i`cxzeic `xeriya Ð

lve ,`hly `l (inp) epglye eaexe ey`x ickn

.`ira inp raw zevigne ,`kil inpåáåøå åùàø
.zehn lr ,dzid daiqda ozcerq jxc Ð

oitewf oilke` oi`e ,ml`ny cv lr oiaeqne

,eaexe ey`x xnel jxved jkitl .epenk oiayeie

`le epglye da qpkp ey`xy dphw iwet`l

.epgly `le eaexe ey`x e` ,eaexàëùîìÐ

`l dphw oia dlecb oia :xn`c .dkeqd jynl

.zeribn zeptc oi`ya `l` ewlgpáø àìà
ïðç áøå àðåäopaxc `nrh :ixn`c Ð

zen` rax` xn` xne ,`ed `kync `xeriya

.epglye eaexe ey`x xn` xneøùëäá àîéð
äëåñzi` ediieexzc ,ibilt dagxae dkx`a Ð

znvnevnd dkeqa opax ibilt ikc edlÐ

`din ithae ibilt dkeq jxe` xykd xeriya

`giexc oeikc ,ddeab `id elit` ,ixyknÐ

,dxiykdl `pixg` `nrh e` ,jkq lv `ki`

ozwelgn cinrdl xyt` i` :xaq `ped axc

ok m`c ,zen` rax`n dzegtae`la Ð

dkeq xykdc ,dleqt dn` mixyrn ddeab

.(`,b) ikd onwl xn`c iaxk ,zen` rax`a

äøéùë 'åë åùàø éãëî øúåé ìáà`nrhe Ð

oxn`ck ,ol rici `l mixyrn dlrnl leqtc

.cgk `l jdc ,lirlåùàø éãëá øáñ øîå
åðçìùå åáåøåzen` rax` cr xzeia oke Ð

xzeia la` lv meyn `nrhe ,daeba ibilt

rax`n.lv `ki` `giexc oeikc ,ibilt `l Ð

éáéúéî`zbeltc eyixtc i`xen` jpdl Ð

.lif`e yxtnck ,oizipzncêéøö åðéàù ïè÷
åîàìekpgl aiigc (`,gk) onwl opixn` Ð

.dkeq zevnaïðáøãîz` libxdl ewiwfdy Ð

jpegn `diy ick ,dl ie`x `edy devnl ohwd

.zevnl libxe
íåùî

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

éáøë`ax lr xn`wck iia`c `iyew meyn xn`w `lc `d Ð ixn` `l `xifmeyn Ð

.xity iia`l ipy `xif iaxc

ïåéëåiean zxewe dkepg xpl inc `le Ð `pir dia `hly hlyin jkql zeribn zeptcc

dxew mzdc .milzk iab lr dxewdy it lr s` ,mixyrn dlrnl xkid aiyg `lc

gthdagxc dkeqa enk `pir da hily `l Ð

.`aehùédlrnl elit` zen` rax`n xzei da

`ped axc wiqn seqal Ð dxiyk mixyrnxaq

xzei ,ibilt zen` rax` cr epgleye eaexe ey`xn

zen` rax`ndagxa xiykp ike :dnize .dxykÐ

ddeab dzid m` zen` rax`n xzi edyn

!dkeq lv o`k oi` i`ce `d ?`aeh elit` mixyrn

itl daebd itl agexd jixv mlerlc :xnel yie

edl miw ,inp i` .mixyrl zen` rax` oeayg

o`k `di `ly xyt` i` sl` daeba elit`c opaxl

rax`n xzei dagx dzid m` ,`zxet jkq lv

(a,t `nei) "mixetkd mei" wxta ogky`ck .zen`

ilek :opixn`c ,`zrc `aziinc dqbd zazek iab

`nlroyad jln ber ,`aeh Ð.`zxet Ðéáøë
meyn xn`c daxk la` Ð lv meyn xn`c `xif

`hly `l `aeh dagx elit`c ,`l `pir hlyin

.`pir daïàîëxa opg ax ixace Ð cgk `lc

dil dedc meyn :miyxtn yie .`nrh dkixv dax

.i`d ilek dpihwe ddiabc oeik ,oilebpxz ly lel

ey`x ickn ith zwfgn la`lel llkn `wtp Ð

epiax qixb ikd .dkeq iiexw`l oilebpxz ly

.l`ppg

àîìùá`l `ped axce opg axc diy`i 'xc

aidi `lc ,diy`i 'xc` ibilt

yie :l`ppg epiax azke Ð 'ek `kynl `xeriy

.`bilt oiqxebyãòÐ dn` miynge mirax`

.(a,a) oiaexir yixa iean iab ipzw `peeb i`d ik

miyng `zyd :`kd wiic `lc iywiz `le

yixa opiwiicck ?`irain mirax` ,dxyk

dpnl` iab (`,dv zeaezk) "zipefip dpnl`"

.dizepefn draz `le mipy ylye mizy dzdyy

iab ,(a,giw) `nw `aa seqae dizepefn dcai`

rax` ,o`v ynge rax` mirexd on oigwel

`gip mzdc .oifib yngejixv oi`e ef iedc Ð

`iyw la` .dil `iyw ikd meyn ,ef xnel

iab (a,fl dcp) "mizek zepa" wxtc `iddn

mirax` elit` :xi`n iax xn`wc ,ieyiw

,diywn miyng `zyd :dlr jixte ,mei miynge

`kd iiepyl `ki`c :xnel yie ?`irain mirax`

zay) "oiptn" yixa ipync `pyil `edd ik

(`,fkw`ede ,iypi` ixn`ck ynge rax` Ð

jiiy `l ieyiw iabl la` .`aeh elit` oicd

.mlerl ieyiw xdhiy xazqin `lc ,ikd iiepyl

iab (mye a,q zay) "d`vei dy` dna" wxt oke

ynge rax` ea exiizypy xneqnd lcpqÐ

"it lr s`" yixae .`aeh opixy `lc dil `hiyt

mizy ezy` mc` ddyn iab (`,fp zeaezk)

(mye `,q) mzd cere ,daezk `la mipy yelye

mipy ynge rax` elit` jlede wepiz wpei iab

.`aeh elit` oicd `ed xnel jiiy ipda Ð
`l
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øúBé ìáà ,éâéìt úBnà òaøà ãòúBnà òaøàî ©©§©©§¦¦£¨¥¦©§©©
¯ääBáb àéäL äkeñ :éáéúéî .äøLk ìkä éøác¦§¥©Ÿ§¥¨¥¦¦¨¤¦§¨

änà íéøNòî äìòîì¯øéLëî äãeäé éaøå ,äìeñt §©§¨¥¤§¦©¨§¨§©¦§¨©§¦
äNòî :äãeäé éaø øîà .änà íéMîçå íéòaøà ãò©©§¨¦©£¦¦©¨¨©©¦§¨©£¤

éðìéäaäúéäL ,ãBìa äkìnäíéøNòî ääBáb dúkeñ §¥¤¦©©§¨§¤¨§¨¨¨§¨¥¤§¦
ì ïéàöBéå ïéñðëð íéð÷æ eéäå ,änàdì eøîà àìå ,íL ©¨§¨§¥¦¦§¨¦§§¦§¨§Ÿ¨§¨

äøeèôe äúéä äMà !?äééàø íMî :Bì eøîà .øác̈¨¨§¦¨§¨¨¦¨¨§¨§¨
.dì eåä íéða äòáL àìäå :ïäì øîà .äkeqä ïî¦©¨¨©¨¤©£Ÿ¦§¨¨¦¨¨
.íéîëç ét ìò àìà äúNò àì äéNòî ìk :ãBòå§¨©£¤¨Ÿ¨§¨¤¨©¦£¨¦
àìà äúNò àì äéNòî ìk ãBòå" éðúéîì éì änì̈¨¦§¦§¥§¨©£¤¨Ÿ¨§¨¤¨
íéða eøîàz ék :eäì øîà÷ éëä ?"íéîëç ét ìò©¦£¨¦¨¦¨¨©§¦Ÿ§¨¦

eåä äòáLc ïåék ,äkeqä ïî ïéøeèt íépè÷e ,eéä íépè÷¯éøö BðéàL ãç eäa éåä àìc øLôà éàïè÷ :eøîéz éëå .Bnàì C §©¦¨§©¦§¦¦©¨¥¨§¦§¨¨¦¤§¨§¨¨¥§©¤¥¨¦§¦§¦¥§¨¨
éøö BðéàLBnàì C¯àì ïðaøãa éäéàå ,áéiçéîc àeä ïðaøcîäçâLî¯àìà äúNò àì äéNòî ìk ãBòå :òîL àzét ìò ¤¥¨¦§¦¦§©¨©§¦©©§¦¦¦§©¨©¨©§©¨¨§©§¨©£¤¨Ÿ¨§¨¤¨©¦

ú÷Bìçî Cëqì úBòébî úBðôc ïéàLa øîàc ïàîì àîìLa .íéîëç¯úBðôc ïéàL äkeña áLéì äkìî ìL dkøcCëqì úBòébî £¨¦¦§¨¨§©©£©§¤¥§¨©¦©§¨©£¤©§¨¤©§¨¥¥§¨¤¥§¨©¦©§¨
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רלי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr a sc dkeq(iyiy meil)

mi`xen`dn cg` lk xn` `l recn `xnbd zx`an dzr
:mixg`d zexaqkeälek,`xif iaxe `ax -äaøkdf oic cnly - §§©¨

,dkeq lva ayei `edy rcil ayeid jixvy 'Erci ornl' xn`pdn§©©¥§
,éøîà àìzkxvpd dricil weqtd zpeek oi` mzrcly oeik Ÿ¨§¥

weqtd zpeek `l` ,dkeqa miayeil,àeääaàéä úBøBãì äòéãé- ©§¦¨§¦
`ed jexa yecwd siwdy mi`ad zexecd erciyepizea` z`

`axe daxe .xacna mzkild zra ceakd ippraàì énð àøéæ éaøk§©¦¥¨©¦Ÿ
,éøîàjkq lva ayil jixvy 'lvl didY dMqe' weqtdn cnly ¨§¥§ª¨¦§¤§¥

weqtdy meyn ,zeptc lva `le,áéúëc àeä çéLnä úBîéì ,àeää©¦©¨¦©¦§¦
giynd zenia miwicvl `ed jexa yecwd dyriy zekeq mze`y
jkqd oi` m` elit` devn zkeqa la` ,xezqnle bperl lvl eidi
my dilr yi ,dn` mixyrn dlrnl `edy oebk lvl ynyn

:`xnbd dywn .dkeqàøéæ éaøåzkeq oic df weqtn cnl ji` §©¦¥¨
zvxzn .giynd zenil dcizrd dkeqa xaecn my `ld ,devn

:`xnbdïk íà,giynd zenil wx xacn weqtdyàø÷ àîéì ¦¥¥¨§¨
,íîBé ìöì äéäz 'ätçå'iptn dqknd xac oeyl `id dtegy §ª¨¦§¤§¥¨

,xhnde dngdíîBé ìöì äéäz 'äkñå' éàîeweqtd dpiy recn - ©§ª¨¦§¤§¥¨
,'dkeq' xn`e epeylézøz dpéî zòîL`a weqtdy gxken - ¨§©§¦¨©§¥

.lvl e`yry `ed jkq zernyny ,devn zkeq lr mb eprinydl
`xif iaxe daxy x`al `xnbd dkiynn,éøîà àì énð àáøk§¨¨©¦Ÿ¨§¥

dkeqd dkixvy 'mini zraW EaWY zFMqA' xn`pdn cnly©ª¥§¦§©¨¦
,i`xr zxicl die`x zeidléiaàc àéLe÷ íeMîjixv m`y - ¦§¨§©©¥

zevignn dieyrd dkeq mby `vnp i`xr zxic dkeqd didzy
oi` jgxk lr ,dxiyky micen mlek dfay oeike ,dleqt lfxa ly

.raw zxic hrnl aezkd zpeek
dcedi iax zwelgn z` miliabny mi`xen` d`ian `xnbd
minrhd itl mdixac z` zx`ane ,minieqn mipte`l minkge

:lirl e`aedyàìæà ïàîk,x`eai minrhdn dfi` itl -øîàc àä §©¨§¨¨§¨©
,áø øîà äiLàé éaødyú÷Bìçî`weec `id opaxl dcedi iax oia ©¦Ÿ¦¨¨©©©£¤

aote`úBðôc ïéàLdkeqdCëqì úBòébî,mdipia xie` yieìáàm` §¤¥§¨©¦©§¨£¨
úBðôcdkeqdCëqì úBòébîy opax miceneléôàjkqd m`äìòîì §¨©¦©§¨£¦§©§¨

.äøLk änà íéøNòî:`xnbd zx`anïàîkminrhdn dfi` itk - ¥¤§¦©¨§¥¨§©
,ax xaeqäaøkøîàc ,`ed minkg mrhyc íeMîornl' aizk §©¨§¨©¦§§©©

dn` mixyrn dlrnle ,'mkizxc Erci,àðéò da àèìL àì ¥§ŸŸ¥¤Ÿ¨§¨¨¥¨
åayeid oi`y dleqt jkql zeribn zeptcd oi` m` `weec jkitl §

jkql zeribn zeptcd m` la` ,jkqd lva ayeiy d`ex dkeqa
y ,dxiyky minkg micenàèìL èìLî Cëqì úBòébî úBðôcc ïåéë¥¨¦§¨©¦©§¨¦§¨¨§¨

àðéò da`ed m` mb zeptcd jxc jkqa zhley oirdy meyn - ¨¥¨
.dn` mixyrn deabàìæà ïàîkx`eai minrhdn dfi` itl -àä §©¨§¨¨

,áø øîà àðeä áø øîàcdyú÷Bìçî`id opaxl dcedi iax oia §¨©©¨¨©©©£¤
`weecaote`da ïéàLdkeqd agexa -òaøà ìò úBnà òaøà àlà §¤¥¨¤¨©§©©©©§©

ìáà ,úBnàm`úBnà òaøà ìò úBnà òaøàî øúBé da Lémicen ©£¨¥¨¥¥©§©©©©§©©
y opaxeléôàddeab dkeqd m`.äøLk änà íéøNòî äìòîì £¦§©§¨¥¤§¦©¨§¥¨

,`xnbd zx`anøîàc ,àøéæ éaøk ,ïàîkminkg mrhyìö íeMî §©§©¦¥¨§¨©¦¥
àeä,jkqd lva jxev oi` mixyrn dlrnly -ejkitldagx m`

y dxiyky minkg micen zen` rax`n xzei dkeqdàçéåøc ïåéë¥¨¦§¦¨
,dagx dkeqdy oeik -äkeñ ìö àkéàjkqd lva jxev yi - ¦¨¥¨

.dn` mixyrn xzei ddeab `id m` elit`
àìæà ïàîkx`eai minrhdn dfi` itl -äaø øa ïðç áø øîàc àä §©¨§¨¨§¨©©¨©©©¨

áø øîà,dyú÷Bìçî`weec `id opaxl dcedi iax oiaadkeq ¨©©©£¤§
,BðçìeLå Baeøå BLàø éãk àlà ú÷æçî dðéàLly agex epiidc ¤¥¨©£¤¤¤¨§¥Ÿ§§§¨

,migth dray lr migth drayìáàdkeqd m`øúBé ú÷æçî £¨©£¤¤¥
,BðçìeLå Baeøå BLàø éãkîy opax miceníéøNòî äìòîì eléôà ¦§¥Ÿ§§§¨£¦§©§¨¥¤§¦

.äøLk änà:`xnbd zx`anãçk àìc ,ïàîkdpi` z`f `xnin - ©¨§¥¨§©§Ÿ§©
oi` ixdy ,lirl e`aedy minrhdn cg`k `l s` zyxtzn

cre ,jkqd lva ayei `edy rcei da ayeidlva jxev oi` oii
.irx` zxic zeidl die`x dkeqd oi` mbe ,jkqd

:el` mi`xen` ewlgp dna zx`an `xnbdäiLàé éaøc àîìLa¦§¨¨§©¦Ÿ¦¨
,jkql zeribn zeptcdy ote`a micen minkgy xn`yàâéìt- §¦¨

wlegàðeä áøcàäaø øa ïðç áøådkeqa micen minkgy exn`y ©§©¨§©¨¨©©¨
meyn ,migth drayn e` zen` rax`n dlecbdeäðéàcax - §¦§

,opg axe `pedàëLîa àøeòL éáäé à÷minkg mrh z` elz - ¨¨£¥¦¨§¦§¨
,dkeqd jyn xeriya ,mixyrn ddeaba xingdleäéàåiax - §¦

diy`i,àëLîa àøeòL áéäé à÷ àìzeptca z`f dlz `l` Ÿ¨¨¦¦¨§¦§¨
.`l e` jkql zeribnäaø øa ïðç áøå àðeä áø àlàewlgpy ¤¨©¨§©¨¨©©¨

drayn xzeia s` e` zen` rax`n xzeia minkg micen m`d
,migthéâìôéî÷ äkeñ øLëäa àîéðixacly xn`p `ny - ¥¨§¤§¥¨¨¦§§¥

`id dfn xzeiae znvnevn dkeq xeriya `l` ewlgp `l mdipy
,dkeq xykd xeriy edn ewlgpy `l` ,lkd ixacl dxiykøîc§©

`ped ax -øáñyäkeñ øLëä`edúBnà òaøàazen` rax` lr ¨©¤§¥¨§©§©©
oldl iax zhiyk](.b)`idyk s` dleqt `id dfn zegtae ,[

rax` dlceby dkeqa ewlgpy x`ia jkle ,dn` mixyrn dzegt
,zen`øîeopg ax -øáñyäkeñ øLëä`edBaeøå BLàø ú÷æçîa ©¨©¤§¥¨§©£¤¤Ÿ§

BðçìeLåxeriyn xzeiay xn` jkle ,migth dray lr dray - §§¨
dgec .mixyrn ddeab `id m` elit` dxiyky opax micen df

:`xnbdàì`l` ,opg axe `ped ax ewlgp dfaøLëä àîìò éleëc Ÿ§¥¨§¨¤§¥
BðçìeLå Baeøå BLàø äkeñ,migth dray lr dray -àäa àëäå ¨Ÿ§§§¨§¨¨§¨

øîc ,éâìôéî÷opg ax -øáñ`weecyBaeøå BLàø ú÷æçîa ¨¦§§¥§©¨©§©£¤¤Ÿ§
éâéìt BðçìeLå,dcedi iaxe minkgìáàdkeqd lceb m`øúBé §§¨§¦¥£¨¥

øîe ,äøLk ìkä éøác BðçìeLå Baeøå BLàøî`ped ax -øáñ ¥Ÿ§§§¨¦§¥©Ÿ§¥¨©¨©
yéâéìt úBnà òaøà ãò BðçìeLå Baeøå BLàøî,dcedi iaxe minkg ¥Ÿ§§§¨©©§©©§¦¥

,jkqd lva jxev oi` oiicr zen` rax` cry meynøúBé ìáà£¨¥
äøLk ìkä éøác úBnà òaøàîelit` jkqd lva jxev yiy oeik ¥©§©©¦§¥©Ÿ§¥¨

.dn` mixyrn xzei ddeab m`
zwelgn z` ex`iay opg axe `ped ax ixac lr dywn `xnbd

:dphw dkeqa `weec dcedi iaxe minkg,éáéúéî`ziixaa epipy ¥¦¥
,dcedi iaxe minkg zwelgn z`äìòîì ääBáb àéäL äkeñ¨¤¦§¨§©§¨

øéLëî äãeäé éaøå ,äìeñt ,änà íéøNòîddeab `id m` elit` ¥¤§¦©¨§¨§©¦§¨©§¦
änà íéMîçå íéòaøà ãòäãeäé éaø øîà .,eixacl di`xäNòî ©©§¨¦©£¦¦©¨¨©©¦§¨©£¤

ääBáb dúkeñ äúéäL ãBìa äkìnä épìéäaxzeieéäå ,änà íéøNòî §¥¤¦©©§¨§¤¨§¨¨¨§¨¥¤§¦©¨§¨
íéð÷æcel inkg -ì ïéàöBéå ïéñðëð,øác dì eøîà àìå íLixd §¥¦¦§¨¦§§¦§¨§Ÿ¨§¨¨¨

.dn` mixyrn xzeia elit` dxiyk dkeqy cel inkg ecedy
Bì eøîàike minkgíMî`ian dz`äééàøiplid `lde ,jixacl ¨§¦¨§¨¨
dklndäkeqä ïî äøeèôe äúéä äMà,minkg da egn `l okle ¦¨¨§¨§¨¦©¨

dgc .dleqt ef dkeqy cel inkg micen devna miaiegnl la`
e mdixac z` dcedi iax,ïäì øîàdì eåä íéða äòáL àìäådzide ¨©¨¤©£Ÿ¦§¨¨¦¨¨

da egin `l recn dleqt dkeqd m`e zeevnl mkpgl dkixv
.minkgãBòå`ldy ,dcedi iax gikedàlà äúNò àì äéNòî ìk §¨©£¤¨Ÿ¨§¨¤¨

íéîëç ét ìòmewn lkn ,dkeq zevnn zexeht miypy it lr s` - ©¦£¨¦
z` dzyry i`ce devnd z` miiwl dzvxe dkeqa dayiy iplid

.dzkldk dxiyk dkeqd
`xnbd zx`an ,ef `ziixan `iyewd z` `xnbd zx`any mcew

:zl`eye `ziixad ixac z`éðúéîì éì änìiax jxved dn myl - ¨¨¦§¦§¥
xnel dcedi,'íéîëç ét ìò àlà äúNò àì äéNòî ìk ãBòå'§¨©£¤¨Ÿ¨§¨¤¨©¦£¨¦

`lde ,dxiyk `idy ,dkeqa dzaiyi mvrn gikedl dfa ezpeeky
.zeevna mkpgl dilre dl eid mipa drayy oey`xd mrha ic

:`xnbd zx`aneäì øîà÷ éëä,minkgl dcedi iaxék[m`Î] ¨¦¨¨©§¦
eøîàzaydklnd iplid ly dipe ,eéä íépè÷ íéðadaiyed jkl Ÿ§¨¦§©¦¨

ixdy da egin `le ef dkeqa mze`,äkeqä ïî ïéøeèt íépè÷dpr` §©¦§¦¦©¨
mkläòáLc ïåékmipaéøö BðéàL ãç eäa éåä àìc øLôà éà ,eåäC ¥¨§¦§¨¨¦¤§¨§Ÿ¨¥§©¤¥¨¦

Bnàì.dkeq zevna opaxcn aiig `ed ixdeBðéàL ïè÷ eøîéz éëå §¦§¦¥§¨¨¤¥
éøöBnàì Cwxáéiçéîc àeä ïðaøcî,jepig oicn dkeq zevnaéäéàå ¨¦§¦¦§©¨¨§¦©©§¦¦

äçbLî àì ïðaøãalr `le a`d lr wx lhen jepig oicy oeik ¦§©¨¨Ÿ©§§¨
,m`dòîL àzsqep mrh xn`e dcedi iax siqed okl -ìk ãBòå ¨§©§¨

,íéîëç ét ìò àlà äúNò àì äéNòîa` mdl oi`y oeik ixdy ©£¤¨Ÿ¨§¨¤¨©¦£¨¦
mby gken ,xac dl exn` `ly oeike ,mkpgl oic zia lr lhen

.dxiyk dn` mixyrn ddeabd dkeq
:`xnbd dpnn dywn ,`ziixad ixac z` `xnbd dx`iay xg`

øîàc ïàîì àîìLay x`iay diy`i iax -úBòébî úBðôc ïéàLa ¦§¨¨§©§¨©§¤¥§¨©¦
,ú÷Bìçî Cëqìeixacl di`x dcedi iax `iady dn oaen ©§¨©£¤

y oeik ,ef `ziixanúBðôc ïéàL äkeña áLéì äkìî ìL dkøc©§¨¤©§¨¥¥§¨¤¥§¨
Cëqì úBòébî©¦©§¨
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àøéåà íeMî,megdn dppvie xie` dkeql qpkiy ick -ïàîì àlà ¦£¦¨¤¨§©
øîàcwxy exn`y opg axe `ped ax -äpè÷ äkeñadxn`p §¨©§¨§©¨

ú÷Bìçî,zen` rax` lr rax` cr `ped axl] opaxe dcedi iax ©£¤
,[migth dray lr dray ly dkeqa opg axleìL dkøc éëå§¦©§¨¤

,äpè÷ äkeña áLéì äkìî,dnr miaeqn dizxyne dizexrp `ld ©§¨¥¥§¨§©¨
,zen` rax` lr rax`n dlecb dkeqa zayei dzidy i`ceae
iplid ly dzkeqn eixacl di`x dcedi iax `iad dn ok m`e
ddeab `idy s` dxiyk `idy minkg micen dfa ixd ,dklnd

:`xnbd zvxzn .dn` mixyrnäëøöð àì ,àcà áø øa äaø øîà̈©©¨©©©¨Ÿ¦§§¨
úBiðBèé÷ úBiðBèé÷ äéeNòä äkeñì àlàxc ok` -dkln ly dk ¤¨§¨¨£¨¦¦¦¦

mixcg dnkn dzid dieyr ef dkeqy `l` ,dlecb dkeqa zayl
,dphw dkeqk xcg lk xeriye ,dizxyn xeare dxear miphw
cel inkg egin `l dphw dkeqa elit`y dcedi iax giked dfne

:`xnbd dywn .dn` mixyrn xzei ddeab `idy it lr s`éëå§¦
äkeña áLéì äkìî ìL dkøcefk,úBiðBèé÷ úBiðBèé÷ äéeNòä ©§¨¤©§¨¥¥§¨¨£¨¦¦¦¦

.zelecbe zeagx zekeqa ayil miklnd jxc `lde,éMà áø øîà̈©©©¦
daL úBiðBèéwì àlà äëøöð àìdagx dkeq iplidl dzid ok` - Ÿ¦§§¨¤¨©¦¦¤¨

ly xeriya ohw xcg da dl didy `l` ,miklnd jxck dlecbe
dfae ,zeripv meyn zayei dzid eay zen` rax` lr rax`

,opaxe dcedi iax ewlgpéáúé eåä àélòî äkeña äéða ,éøáñ ïðaø©¨¨¨§¥¨¤¨§¨§©§¨¨¨§¥
,eayi dxiyk `idy dlecbd dkeqa -åwxéäéàdklnd iplid - §¦¦

øác dì éøîà àì éëä íeMîe ,àúeòéðö íeMî úBiðBèéwa äáúé̈§¨©¦¦¦§¦¨¦¨¦Ÿ¨§¥¨¨¨
.dkeqdn dxeht dy` ixdyéáúé eåä dab äéða ,øáñ äãeäé éaøå§©¦§¨¨©¨¤¨©¨¨¨§¥

rax` lr rax` dagxy dphwd dkeqa dz` cgi eayi dipa mb -
zen`,øác dì éøîà àì éëä eléôàåiax o`kn giked ok lr ©£¦¨¦Ÿ¨§¥¨¨¨

.dphw dkeqa elit` dxiyk mixyrn dlrnly ezrck dcedi
,÷çöé øa ìàeîL áø øîàd wqtäëìäy `edäëéøödkeqd ¨©©§¥©¦§¨£¨¨§¦¨

BðçìeLå Baeøå BLàø ú÷æçî àäzL,migth dray lr dray - ¤§¥©£¤¤Ÿ§§§¨
.dleqt df xeriyn zegt da yiy lkeïàîk ,àaà éaø déì øîà̈©¥©¦©¨§©

m`d ,ef dkld zwqt in enk -éànL úéákdpyna milqety §¥©©
oldl(.gk),ziad jeza epgleye dkeqa eaexe ey`x didy in

exiykdy lld ziak `le ,epgleyl mewn dkeqa oi`y epiide
mzrcle ,epgley `ll eaexe ey`xl mewn dkeqa yiyk elit`

.migth dyy lr dyy `ed dphw dkeq xeriydéì øîàax ¨©¥
,wgvi xa l`eny,ïàîk àlàef dkld izwqty i`ce xnelk ¤¨§©

.i`ny zia zhiykàaà éaø øîà éøîàc àkéàxa l`eny axl ¦¨§¨§¥¨©©¦©¨
,wgviépî Cì øîàc,ef dkld zwqt in enk -éànL úéa ,déì øîà §¨©¨©¦¨©¥¥©©

,dpéî æeæz àìå àéä.i`ny ziak dkldd dfay ¦§Ÿ¨¦¨
é÷úîäkeña ìlä úéáe éànL úéác éànî ,÷çöé øa ïîçð áø dì ó ©§¦¨©©§¨©¦§¨¦©§¥©©¥¦¥§¨

éâéìt äpè÷`id ef dpyna lld ziae i`ny zia zwelgny oipn - §©¨§¦¥
dkeqd jyn `diy jixv i`ny zialy ,dphw dkeq xeriya
ey`x wifgzy ic lld ziale ,epgleye eaexe ey`x ly xeriy
ziak md wgvi xa l`eny ax ly eixac df itle ,cala eaexe

,i`nyàîìclld ziae i`ny ziaäìBãb äkeñadaxdïBâëe ,éâéìt ¦§¨§¨§¨§¦¥§
àzìlèîc àîetà áéúécdkeqd gzta ayeiy -BðçìeLå`vnp §¨¦©¨¦§©©§¨§§¨

c ,úéaä CBúadfaéøáñ éànL úéac meyn dleqtyànL ïðéøæb §©©¦§¥©©¨§¥©§¦¨¤¨
BðçìeL øçà CLné,ziad jeza lk`ie qpkieàì éøáñ ìlä úéáe ¦¨¥©©§¨¥¦¥¨§¥Ÿ

ïðéøæbla` ,my lek`l el xzen dkeqd jeza ayei dzry oeike ©§¦¨
.epgleye eaex ey`x ick `ed lld zial mb dphw dkeq xeriy

å,wgvi xa ongp ax siqenénð à÷éãzia zwelgna df xe`ia - §©§¨©¦
,dpynd ixaca wiecn lld ziae i`nyBLàø äéäL éî éðz÷c§¨¨¥¦¤¨¨Ÿ

ìlä úéáe ïéìñBt éànL úéa úéaä CBúa BðçìeLå äkeqa Baeøå§©¨§§¨§©©¦¥©©§¦¥¦¥
,ïéøéLëîåda ayei mc`dy `l` dlecb dkeqa xaecny rnyn ©§¦¦§

ixdy ,ziad jeza epgleyykàúéà íàdkeq oiprl ewlgp m` - ¦¦¨
e` dxiyk `id m` epgley z` mb wifgdl ick da oi`y dphw
ayeid mc`l zqgiiznd ef oeyl hewpl dpynl did `l ,`l

`l` ,dkeqadéì éòaéî ú÷æçî dðéàå ú÷æçîdpynl did - ©£¤¤§¥¨©£¤¤¦¨¥¥
`ll eaexe ey`x zwfgnd dkeqy xnele dnvr dkeql qgiizdl

jgxk lr `l` ,oixiykn lld ziae oilqet i`ny zia ,epgley
.ziad jeza epgleyyk dlecb dkeqa ayeid oiprl ewlgpy

,`xnbd dywnåy jzrc lr dlrz ikéâéìt àì äpè÷ äkeñázia §§¨§©¨Ÿ§¦¥
gken oldl z`aend zeziixad zxizqn `lde ,lld ziae i`ny

,dphw dkeq xeriya mb ewlgp lld ziae i`ny ziay,àéðúäå§¨©§¨
y dkeqàäiL ãò øîBà éaø ,äøLk BðçìeLå Baeøå BLàø ú÷æçî©£¤¤Ÿ§§§¨§¥¨©¦¥©¤§¥

,úBnà òaøà ìò úBnà òaøà dazxic zeidl dkixv dkeqy iptn ¨©§©©©©§©©
,zia eny oi` zen` rax` lr rax` ea oi`y zia lke ,ziak raw
z` s` wifgdl die`x zeidl dkixv dkeqd minkg zrcly ixd

.epgleyCãéà àéðúå,epipy zxg` `ziixaae -äkeñ ìk øîBà éaø §©§¨¦¨©¦¥¨¨
íéøîBà íéîëçå ,äìeñt úBnà òaøà ìò úBnà òaøà da ïéàL¤¥¨©§©©©©§©©§¨©£¨¦§¦
àì BðçìeL eléàå .äøLk Baeøå BLàø àlà ú÷æçî dðéà eléôà£¦¥¨©£¤¤¤¨Ÿ§§¥¨§¦§¨Ÿ

,éðz÷,cala eaexe ey`x icka `ed dkeqd xeriyy ixdïééL÷ ¨¨¥©§¨
éããäà,df z` df mixzeq zeziixad izyay minkg ixac -àlà ©£¨¥¤¨

àä ,dpéî òîL åàìixac `id dpey`xd `ziixad -éànL úéa ¨§©¦¨¨¥©©
eli`e ,epgleye eaex ey`x zwfgn `dzy jixvy mixaeqdàä- ¨

ixack `id dipyd `ziixadìlä úéaxeriya icy mixaeqd ¥¦¥
.dphw dkeq xeriya ewlgpy `vnpe ,epgley `ll eaxe ey`x

à÷éc énð ïéúéðúî ,àøèeæ øî øîàewlgpy rnyn dpyndn mb - ¨©©§¨©§¦¦©¦©§¨
,dphw dkeq xeriyaïéøéLëî ìlä úéáe ïéìñBt éànL úéa éðz÷cî¦§¨¨¥¥©©§¦¥¦¥©§¦¦

,`l e` dxiyk `id m` dkeqd lr `ed oecipdy rnyneíàå§¦
àúéàepgleye dkeqd gzta dlecb dkeqa ayeid iabl ewlgpy ¦¨

,ziad jezaàöé íéøîBà ìlä úéáe àöé àì íéøîBà éànL úéa¥©©§¦Ÿ¨¨¥¦¥§¦¨¨
déì éòaéî`id mzwelgny eixaca hewpl `pzl xzei ie`x did - ¦¨¥¥

`id dxiyk i`ce dnvrykl dkeqd ixdy ,ezaeg ici `vei m`d
mewn da oi`y dphw dkeq oica ewlgpy gken `l` ,zercd lkl

,`xnbd dywn .epgleyläéäL éî àéL÷ àlàåoeyln ixdy - §¤¨©§¨¦¤¨¨
dkeq' dazk `le 'eke 'eaexe ey`x didy in' dazky dpynd
lr ayeiy `ed oexqgde dlecb dkeqa xaecny rnyn 'zwfgnd

,`xnbd zvxzn .dgztézøúa íìBòìéâéìtziae i`ny zia - §¨§©§¥§¦¥
,mipic ipya ewlgp ok` lldäpè÷ äkeña éâéìt,dxeriy edn §¦¥§¨§©¨

äìBãb äkeña éâéìôe`ny mixfeb m`d ziad jeza epgley didy §¦¥§¨§¨
,jyniéðz÷ éëäå àøqçéî éøeqçåjke ,mixqg dpynd ixac - §©¥¦©§¨§¨¦¨¨¥

:xnel jixväkeqa Baeøå BLàø äéäL éîdlecbCBúa BðçìeLå ¦¤¨¨Ÿ§©¨§§¨§
àöé àì íéøîBà éànL úéa ,úéaä,jyni `ny dxifb meynúéáe ©©¦¥©©§¦Ÿ¨¨¥

àöé íéøîBà ìlä,ef dxifb exaq `leådkeqàlà ú÷æçî dðéàL ¦¥§¦¨¨§¤¥¨©£¤¤¤¨
ïéìñBt éànL úéa ,ãáìa Baeøå BLàø éãkda didiy jixvy meyn §¥Ÿ§¦§¨¥©©§¦

,epgleye eaex ey`x xeriyïéøéLëî ìlä úéáeyi m` elit` ¥¦¥©§¦¦
.cala eaexe ey`xl dkeqa mewn

:`xnbd zxxanïðaø eðúc àäì àðz ïàîdhiy dfi` enk - ©¨¨§¨§¨©¨¨
,oldlc `ziixad zipypúBnà òaøà ìò úBnà òaøà Ba ïéàL úéa©¦¤¥©§©©©©§©©

`l 'zia' iabl dxeza mixen`d mipicd lke ,'zia' `xwp epi`
. :ok lre ,ea exn`päæeænä ïî øeètdfefn gipdl miaiig oi` - ¨¦©§¨

. .egztaexehtä÷ònä ïî. .ebbl dwrn zeyrl daeg oi` -Bðéàå ¦©©£¤§¥
íéòâða ànhîeilr oi` ,eizexiwn cg` lr zrxv rbp `vnp m` - ¦©¥¦§¨¦

. .miza z`neh oicäîBç éøò ézáa èìçð Bðéàåjeza did m` - §¥¤§¨§¨¥¨¥¨
jeza wx ezectl lekiy zia lkk epic oi` dneg ztwend xir
xg`l ezectl lekie dcyk epic `l` ,ezxiknl dpey`xd dpyd
eilral xfeg e`ct `l m`e ,laeid cre ezxiknn mipy izy

. .laeiaäîçìnä éëøBòî åéìò ïéøæBç ïéàåekpg `le e`pa m` - §¥§¦¨¨¥§¥©¦§¨¨
. .dnglnd ikxern eilr mixfeg oi`e ,ziak aygp epi`ïéàå§¥

Ba ïéáøòîiaexira szzydle zt zzl jixv epi` ea xcd - §¨§¦
. .zexivgBa ïéôzzLî ïéàådpi` ,df zia wx dl gezty xvg - §¥¦§©§¦

. .'ze`ean iteziya' ieand ipa x`y mr szzydl dkixvïéàå§¥
áeøéò Ba ïéçépîlk mitxhvn ezervn`ay 'zexivg aexir'd - ©¦¦¥

cg` jeza gpen didiy jixv ,cg` ziaa mixcy ink xvgd ipa
.aexird z` ea migipn oi` df ziae ,xvgay mizad
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רלג
izni`n` cenr b sc ± oey`x wxt`nei

àøéåà íåùî.megd iptn ,da hley `edy gex Ðéâéìô äðè÷á øîàã ïàîì àìàÐ

.ecen opax elit` dlecba la`äëìî ìù äëøã éëådizxyne dizexrp `lde Ð

.dnr miaeqnäáù úåéðåèé÷ìdkeza dphw zipehiwe ,dzaiqn ipal dlecb dkeq Ð

dleqtc ab lr s`e ,`azi zipehiwa `ide .zeripvldxeht dy`c ,ol ztki` `l Ð

.dkeqd on'åë øáñ äãåäé éáøå:xn`z m`e Ð

`l` zwfgn dpi`ya `zbelt iwenc opg axl

dab dipac oeik `kd ,epgleye eaexe ey`x ick

di`x i`ne ,opax da ecene ,dlecb dl `ied Ð

jeza dpgleyc :xnel yi ?dcedi iax ly

eid ogleyd lr dipae ,dzid dlecbd dkeqd

`le od oiaeqnk `le ,oaexe oy`x oiayei

i`de ,`iyw opg axl i`cec :d`xp ile .oitewfk

xeriyc ,xwir oke .`ed `ped axl `vexiz

dray `l` epi`c onwl opixn` eaexe ey`x

draya mipa drayl xyt` i`e ,migth

.migthéàîù úéáëira `l lld ziak i`c Ð

e :(`,gk) "oyid" wxta onwlck epgley`wic

opiqxb inp,ibilt dlecba onwlck inp `wice Ð

akyen ey`xe ,uegan gztd lr ayei `ede

.ziaa eteb iptl epgleye ,dkezléðú÷ãîÐ

`xeriya ixii` `le ,didy in `zbelt iab

.dkeqcàúéà íàå,ibilt dkeqc `xeriyac Ð

epgleye eaexe ey`x zwfgnd dkeq :ipzilÐ

eaexe ey`x ick `l` zwfgn dpi`ye ,dxyk

.'ek oilqet i`ny zia Ðà÷éã àøèåæ øî øîà
éîðoilqetc `xeriyae ,ibilt dphwac Ð

`l `l` :ixcdn dkeq` jgxk lr oixiykne

.ibilt izxza mlerl opiqxb ikde ,opiqxbøåèô
äæåæîä ïî.onwl `nrh yxtn dlek Ðåðéàå

èìçðm` laeia `veie ,mlerl edcet `l` Ð

.oipa `la rwxw x`yk ,el`b `léëøåòî
äîçìîä'ebe "ycg zia dpa xy` yi`d in" Ð

).(k mixacåá ïéáøòî ïéàåmdiza jxc Ð

migezt miza daxde ,xvgl oigezt zeidl

zeyxl xvg jxc oi`vei ode ,zg` xvgl

lk mizade ,olekl zeyx xvgd `vnp ,miaxd

oi`iven oi` :minkg exn`e .eilral cgein cg`

zeieyxd lk axriy aexir `la zeyxl zeyxn

ziae zia lk ozil epwize .zg` zeyx mzeidl

eze` oigipne ,cg` lqa oleke zt xvgay

oixc eli`k mlek miyrpe ,mizad on cg`a

opirny`e .zg` dxic mizad lke zia eze`a

jixv oi` rax` lr rax` ea oi`y ziac `kd

.ztd z` ozilåá ïéôúúùî ïéàåepwizy Ð

jxck ieanl dgeztd xvg lk lr minkg

epwizyoipzep ediy ,xvgd izal aexir

,ieanay xvgl gezt df ohw zia m`e .seziya

dl gezt xg` zia oi`e,ea oitzzyn oi` Ð

.seziya ozil dkixv oi`áåøéò åá ïéçéðî ïéàå
.mizad on eze` eaby xg`l ,xvgd Ð

ïéàå
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àìiaxl di`x dn dax xa opg axl qxhpewa wgcy dn Ð day zeipehiwl `l` dkxvp

migth draya mipa drayl xyt` i` `d ,dcedidkex` `nlicc `id `kxit e`l Ð

.iazi eed jxe` eze`a dipae ,migth dray dagx dzid `l la` ,`aeh

øîàãzenewn dyya wqt mxnr ax xcqa Ð 'ek dpin fefz `le `id i`ny zia ipn jl

`cg .i`ny ziak dklddkixv dkeqc i`d Ð

,jci`e .epgleye eaexe ey`x zwfgn `dzy

oicq iab (mye `,n) "zlkzd" wxt zegpna

.oiaiign lld ziae oixhet i`ny zia ,ziviva

ixn` i`ny zia ,ozep `ed oiheg dnk :myl cer

:mzd cer .dyly mixne` lld ziae drax`

:mixne` i`ny zia ,zlyleyn `dz dnk

icar ipd lka .dyly mixne` lld ziae ,drax`

el`" wxt zekxa zkqna jci`e .i`ny ziak

[z`] oicakn mixne` i`ny zia :(a,`p) "mixac

:`xnba opixn`e .micil oilhep jk xg`e ziad

cer .jdn xa ,lld ziak dkld oiwxit dileka

jxia `le dzye lk`y in iab ,`wxit seqa ,mzd

gky`c dpg xa xa daxc `caer `xnba iziinc

i`ny ziak carc cinlz cge ,`adcc dpei

lld ziak carc cinlz jci`e ,iwpx` gky`e

:mzd xn`wc `d dyw zvwe .dix` dilk`e

`nye .jdn xa lld ziak dkld oiwxit dileka

`din dligzklc ecen inp lld ziac meyn

y dn lre .i`ny ziak opicar`kdc jda wqt

i`ny ziakwxt opixn`c `dn zeywdl oi` Ð

ixack dyr :sqei ax xn`c (`,`i) zekxac `nw

i`ny ziadi`x iziine ,melk `le dyr `l Ð

ipxegd opgei iaxa dyrn ,dkeqc `zlin `iddn

lld zia ipwfe i`ny zia ipwf eklde dlgy

dkeqa eaexe ey`x ayei didy ede`vne exwal

m` :i`ny zia ipwf el exn` .ziad jeza epgleye

jini lk bdep ziid okdkeq zevn zniiw `l Ð

opgei iaxk dkldc :mzd opiwqne .jini lk

opiwqnck ,dlecb dkeqa `zbelt `iddc .ipxegd

la` .lld ziak dkld `idda ,ibilt izxzac

.i`ny ziak dkld `dae ,dphw dkeqa `kd

dpin wiic ikid :dniz mzdc oizrny edin

di`xc ?melk `le dyr `l i`ny ziak dyrc

jixv ike :cere !ixiin lld ziak dyra iziinc

dyr m`y lld ziak dkldc `kid df lr di`x

:xnel jixve ?melk `le dyr `l i`ny ziak

lld ziac `kid iiezi`l mzd jixhvi`c

dl inwen i`ny ziae opaxcn mixingn

zia ixack dyr m` opixfb `le ,`ziixe`c`

.`ziixe`c elit` ezaeg ici `vi `l i`ny

`gzit` aizic `kid i`ny zial ogky`ck

,epgley xg` jyni `ny ixfbc ,`zllhnc

elit`c ,jinin dkeq zevn zniiw `l :ixn`we

zial rnyp i`ny ziacne .miiw `l `ziixe`cn

.lldúéáinlyexia Ð zen` rax` ea oi`y

xzen ziad on xcepde ,xyrnl laeh oi`y aiyg

zia gzt oiprl xninl dil ded cere .ea qpkil

.dqxe`nd dxrp ly a`ïéàåaexir ea oigipn

wxt xn`c ,l`enyl elit`e .dxicl ifg `lc Ð

aexir :(mye `,hn oiaexir) "ede`ivedy in"

`lc zia liaya ediizeyx epwin `l ,oipw meyn

,diteb l`eny mzd ogky` dizeekce .dxicl ifg

`nrh i`n ,zt ozil jixv oi` aexir ea oigipny zia :xn`c.eziaa oaexir igpnc meyn iccd` epwne ,oipw meyn aexir dil zi`c it lr s`e .ixiic `kd edlek Ð
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?äpè÷ äkeña áLéì äkìî ìL dkøc éëå ,ú÷Bìçî©£¤§¦©§¨¤©§¨¥¥§¨§©¨
äkeñì àìà äëøöð àì :àcà áø øa äaø øîà̈©©¨©©©¨Ÿ¦§§¨¤¨§¨
äkìî ìL dkøc éëå .úBiðBèé÷ úBiðBèé÷ äéeNòä̈£¨¦¦¦¦§¦©§¨¤©§¨
áø øîà !?úBiðBèé÷ úBiðBèé÷ äéeNòä äkeña áLéì¥¥§¨¨£¨¦¦¦¦¨©©

úBiðBèéwì àìà äëøöð àì :éLà:éøáñ ïðaø .daL ©¦Ÿ¦§§¨¤¨©¦¦¤¨©¨©¨§¦
äáúé éäéàå ,éáúé eåä àéìòî äkeña äéðaúBiðBèéwa ¨¤¨§¨§©§¨¨¨§¦§¦¦¨§¨©¦¦

éaøå .øác dì éøîà àì éëä íeMîe ,àúeòéðö íeMî¦§¦¨¦¨¦¨¨§¦¨¨¨§©¦
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,äëìä :÷çöé øa ìàeîL áø øîà .øác dì éøîà̈§¦¨¨¨¨©©§¥©¦§¨£¨¨
déì øîà .BðçìeLå Baeøå BLàø ú÷æçî àäzL äëéøö§¦¨¤§¥©£¤¤Ÿ§§§¨£©¥

ïàîk :àaà éaø¯àìà :déì øîà ?éàîL úéak ©¦©¨§©§¥©©£©¥¤¨
?épî Cì øîàc :àaà éaø øîà ,éøîàc àkéà ?ïàîk§©¦¨§¨§¦¨©©¦©¨©£©¨©¦
é÷úî .dpéî æeæz àìå ,àéä éàîL úéa :déì øîàó £©¥¥©©¦§Ÿ¨¦¨©§¦

éànî :÷çöé øa ïîçð áø dìììä úéáe éàîL úéac ¨©©§¨©¦§¨¦©§¥©©¥¦¥
ïBâëe ,éâéìt äìBãb äkeña àîìc ?éâéìt äpè÷ äkeña§¨§©¨§¦¦¦§¨§¨§¨§¦¦§

àîetà áéúécàúìeèîãúéác .úéaä CBúa BðçìeLå , §¨¥©¨¦§§¨§§¨§©©¦§¥
úéáe ,BðçìeL øçà CLné ànL ïðéøæb :éøáñ éànL©©¨§¦¨§¦©¤¨¦¨¥©©§¨¥

.ïðéøæb àì :éøáñ ììäà÷éãåäéäL éî :éðú÷c ,éîð ¦¥¨§¦¨¨§¦©§©§¨©¦§¨¨¥¦¤¨¨
éàîL úéa ,úéaä CBúa BðçìeLå äkeqa Baeøå BLàøŸ§©¨§§¨§©©¦¥©©

àúéà íàå .ïéøéLëî ììä úéáe ïéìñBt¯"ú÷æçî" §¦¥¦¥©§¦¦§¦¦¨©£¤¤
"ådðéà?éâéìt àì äpè÷ äkeñáe .déì éòaéî "ú÷æçî §¥¨©£¤¤¦¨¥¥§¨§©¨¨§¦¦

BðçìeLå Baeøå BLàø ú÷æçî :àéðúäå¯éaø ,äøLk §¨©§¨©£¤¤Ÿ§§§¨§¥¨©¦
.úBnà òaøà ìò úBnà òaøà da àäiL ãò :øîBà¥©¤§¥¨©§©©©©§©©
òaøà da ïéàL äkeñ ìk :øîBà éaø ,Cãéà àéðúå§©§¨¦¨©¦¥¨¨¤¥¨©§©

úBnà òaøà ìò úBnà¯:íéøîBà íéîëçå ,äìeñt ©©©§©©§¨©£¨¦§¦
eìéàå ,äøLk Baeøå BLàø àìà ú÷æçî dðéà eìéôà£¦¥¨©£¤¤¤¨Ÿ§§¥¨§¦
:dpéî òîL åàì àìà !éããäà ïééL÷ .éðú÷ àì BðçìeL§¨¨¨¨¥©§¨©£¨¥¤¨¨§©¦¨

àä¯àä ,éàîL úéa¯:àøèeæ øî øîà .ìlä úéa ¨¥©©¨¥¦¥¨©¨§¨
úéáe ïéìñBt éàîL úéa" :éðú÷cî ,à÷éc éîð ïéúéðúî©§¦¦©¦©§¨¦§¨¨¥¥©©§¦¥

àúéà íàå ,ïéøéLëî ìlä¯àì íéøîBà éàîL úéa" ¦¥©§¦¦§¦¦¨¥©©§¦Ÿ
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.àöé :íéøîBà ìlä úéáe ,àöé àì íéøîBà éàîL úéa¥©©§¦Ÿ¨¨¥¦¥§¦¨¨
úéa ,ãáìa Baeøå BLàø éãk àìà ú÷æçî dðéàLå§¤¥¨©£¤¤¤¨§¥Ÿ§¦§©¥
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ïîe äæeænä ïî øeèt ,úBnà òaøàä÷ònä,,äîBç éøò ézáa èìçð Bðéàå ,íéòâða ànhî Bðéàå ©§©©¨¦©§¨¦©©£¤§¥¦©¥¦§¨¦§¥¤§©§¨¥¨¥¨
éëøBòî åéìò ïéøæBç ïéàåäîçìnä,áeøéò Ba ïéçépî ïéàå ,Ba ïéôzzLî ïéàå Ba ïéáøòî ïéàå , §¥§¦¨¨¥§¥©¦§¨¨§¥§¨§¦§¥¦§©§¦§¥©¦¦¥

ïéàå

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

סוכה. פרק ראשון - סוכה דף ג עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
רש"י                                                                                                                                     תוספות



רלד
izni`na cenr b sc ± oey`x wxt`nei

úåøééò éúù ïéá øåáéò åúåà ïéùåò ïéàåizyl stxw oipzep :(`,fp) oiaexir zkqna opzc Ð

dyer miixiye dn` miray efle miixiye dn` miray efl yi m` ,zexiirstxw Ð

yilye zen` zg`e mirax` d`n efn ef zelcaend zexiir izy .zg` zeidl odizyl

zia rvn`a yiedyrp ,odizyl migth drax`e dn` miray jeza zia eze` `vnp Ð

dqixky dxaer dy`k ,odl xeairk zia eze`

oll .zg`k odizy zeidl ztxhvne ,zhlea

dpene ,zen` rax`k el odizy ediy odn zg`a

rax`n zegt zia yi m`e .odl dvegn mitl`

zen`.otxvl aeyg epi` Ðåà ïéçàä ïéàå
åá ïé÷ìåç ïéôúåùä`zyd jzrc `wlq `w Ð

ea oi`y itl .wlgl df z` df sekl oileki oi`y

.dfl icke dfl ickàéä éáø àîéìaiyg `lc Ð

.zen` rax`n xiva dkeqïðáø àìåikid ikc Ð

oicd `ede ,`id dxic `nl` ,dkeqa ixyknc

.ziac ilin lklåäá áéúë úéá åäìåëÐ

"ycg zia dpaz ik" (e mixac) "jzia zefefn"

ik" (ci `xwie) "ziad el xy` `ae" (ak my)

zia dpa xy`" (dk my) "ayen zia xekni

.(k mixac) "ycgoi`e oiaxrn oi` opiqxb ikd

ifg `lc aexir ea oigipn oi`e ea oitzzyn

la` ea migipn oi` zexivg iaexir dxicl

.'ek ea oigipn ze`ean iteziyäøéãì éæç àìã
(`,hn) oiaexira yxtn `aexirc `nrhe Ð

aexir ly ztd ea oipzepy ziac ,dxic meyn

xvgd lk z`vnpe ,ekeza oixc olek eli`k ied

dxicl ie`xc zia ,jkld .cg` zial zynzyn

ixwin `lc oeik ,ozil jixv epi` inp zte .opira

dxicoi`y ,xvg ipa lr xqe` ea xcd oi` Ð

ezeyx.melkøöçî òøâ àìãdxewn epi`y Ð

`vnp epi`y ink eiexwe etiwd wlq ,inp i`de

sc oiaexir) opze .xvgd xie`a cner seziy

aexirc meyn xvgd xie`a ozep seziyc (a,dt

mixck mlek zeidl `ed mizad sexivl xvgd

.dxicl ie`xd zia opira jkld .cg` ziaa

,zexvgd sxvl `l` epi` ieand seziye

,dxic ira `l jklde .edpip dxic e`l zexvge

,xnzyn mewnae ,eic xvg ly `xie`a `l`

zeidl oyinyz eli`k olek zexvgd lk eidie

.cg`øèðéî éîmeyn i`c .opiqxb `l Ð

`zexihpxvgac :cere .era `zexihp ediiexz Ð

zia `irac ,jixt aexirne .ilka `ed xhpn

`l` .onwl gkenck dxicéáåøéò :ïðéñøâ éëä
'åë åáåøéò úà ïúåðä :ïðúäå ,øöçá úåøéöçÐ

xry ziaa epzpe xvgd izan ieabd aexirÐ

e` miptan e` xvgd xry iptly ohw zia epiid

.my ayei gztd xneye ,ueganäøãñëà.`"whxet* oixewy ,ziad iptly ÐúñôøîÐ

,dizevign itl daxd migzt dae ,miaxd zeyx ipt lr xvgd ipt lr dkex` diilr

miler oleke ,diilr jxe`k migztd iptl dkex` zqtxn oiyere ,zg`e zg` lka oixeice

.`"lwy`*** = mleq ,x"iiel`** = zqtxn .olek oi`veie oiqpkp zqtxnd jxce zqtxnl cg` mleqaáåøéò åðéà.eilr xaer qpkpe `veid lky ,dxicl ifg `lc Ðøîà÷ éëä àìà
øöçáù úéáá úåøéöç éáåøéòipzwc xvga i`de Ðieana ipzwc ze`ean iteziye .otxvn oi`y ,zxg` xvgay zia iwet`le .day mizad cg`a `l` ,`xie`a e`l Ðinp ikd Ð

.zxg` ieanay xvg iwet`le ,ieanay zexvgd zg`a xn`wéøö = ïéðâøåá:(á,äð) "ïéøáòî ãöéë"á ,ïéáåøéòá àéðúå .úåôåò éãééöì åà úåøéô éøîåùì íéð÷å äáøò ïî ïéùåòù ó
.äîò ïéøáòúî ïéðâøåáåäééúìîì.cg` mc`l dlil zpill Ðäéúìîì éæç àì àä.cinz raw zxicl ieyr zia lkc Ðøöçë ä÷åìç ïéã åá ïéà øîà÷ éëädwelg oic edne ÐÐ

.`cqg axe `ped axckäéçúô éôì ú÷ìçúî øöçwlgl e`a m` .lecb zia ocbpk lhp dfe miphw miza dyly lhp df ,mdipia oig` ipy dewlge ,dl oigezt miza eidy xvg Ð

miphwd miza dyly lhpy df ,xvg ly `xie`mizad on oi`veie oiqpkp xvgd jxcy ,d`iae d`ivil ieyr xvgdy itl .riax lhep dfe ,migzt dyly oipnk ,miwlg dyly lhep Ð

.migztd itl zwlgzn xvg jkitl ,mdigzt iptl oiwxete odize`yn oiqipkne ,miaxd zeyxløîà àãñç áøå,d`lde gztd on ocbpk zen` rax` `l` gzt lkl ozil jixv oi` Ð

zen` xyr agx `ed elit`e .gztd agexa oagxerax`n zegtd df ohw ziae .e`yn wxtl eagx lk cbpke jyna zen` rax` lhep Ð`l ,xvga lehil dwelg oic egztl oi` Ð

.`cqg axk `le `ped axkéìéî éðäã.e`yn wxtl xvgl dil irane ,i`w iedinlc zia xvga wlg liwyc Ðíéøùòî ääåáâ äúéäeidy daiyid ipa lk ly od zereny iwqit Ð

.`xnbd exciqy iy` ax ly eyxcnaäèòîì àáå.diabdl dzirwxwa ozepe ,mixyrn dllg daeb hrnl Ðèåòéî éåä àì.epenn cqtd iptn ,dray lk my gipdl eteq oi`y Ð
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ïéàåxn`c xi`n 'xl ?dizciar i`n zia i`d :dniz Ð zexiir izy oia xeair eze` oiyer

efl stxwe efl stxw oipzep (mye `,fp oiaexir) "oixarn cvik" wxtjk zia `la Ð

odizyl cg` stxw xn`c ax xa `iigle .`xnbac `ped axc `ail` opaxl oke ,`ideze` Ð

izy oia dn` yilye dn` zg`e mirax`e d`nn xzei yiyk i`e .zia jixv epi` stxw

eiykry zetitxw ipy xeriy `edc ,zexiir

aiyg rax` ea yiykc ,otxvl df zia sxhvn

zen` rax` dia zil i`e otxvle xie`d hrnl

zexiird oi`e ,`zilc o`nk iede aiyg `l

ax xa `iigl oia `ped axl oia zexagznm` Ð

xninl dil ded ?zexiir izy xikfdl el dn ok

ea oi`y oeik ,zg` xirl xeair eze` oiyer oi`e

jezl i`we zen` rax` ea ded i`c .zen` rax`

miixiye dn` mirayxird mr xarzn ded Ð

zeyrl oileki zg` xir lyc ,ziad on cecnl

wxta opixn`ck ,evxiy mewna zkll oipbxea

ial yipxan eziz` :(`,`k oiaexir) "oiqt oiyer"

eziknq i`n` iqxt `zlz iedc l`ipcc `zyipk

oipbxea oi` :xn` jni`c dea` `d ,oipbxea` Ð

miraya orlainc `zeezn dil ieg` wtp .laaa

,xi`n oa l`eny epiax xne`e .miixiye dn`

rnyn oke .xirl xeair oiyer oi`e :`kd opiqxbc

.xirl xeaig eze` oiyer oi`e opiqxbc inlyexia

oi`c :yxtne ,mixtqd zqxib miiwn mz epiaxe

,zexiir izy oiay xeair oic ziad dfl oipzep

,stxw dl oi` dnvr ipta zg` xirl opaxlc

oia `l` stxw exn` `l :(`,fp oiaexir) opixn`ck

zen` rax` ziad dfl did m`e ,zexiir izyÐ

,xirl enk stxw el zzl zg` xir oic el did

izy elv`y xirle df zial oipzep epiide

xa `iigle `ped axl zexiir izya enk ,zetitxw

`wec e`l jgxk lrc .odizyl cg` stxw ax

zexiir izy opax ihwp,ziae xir oicd `edc Ð

xir xi`n 'x hwpc ab` `l`izy opax ihwp Ð

cg` stxw xn`c ax xa `iigl `dc .zexiir

odizylzexiir izy opax ihwp `l jgxk lr Ð

oipbxea ici lrc ,ziae xir oicd `edc ,`weec

,jled miixiye dn` miray jeza mirlaend

oi` ,edine .(`,`k my) "oiqt oiyer" wxt gkenck

zial stxw ozil ixnbl xirk zia aygiy d`xp

`ail` `ped axle ,xi`n 'xl envr ipta cg`

stxwe efl stxw xir `la miza ipyl ozil opaxc

ied opaxc `ail` ax xa `iigly it lr s`e .efl

xir `la miza ipyl oipzepy ,ixnbl xirk zia

ikd e`l i`c ,odizyl cg` stxwdl oi`y xirÐ

`l m` ,zg` aygil mizad exagzi dna dneg

jixvdl `xaq oi`c ?dzxag ly mixiye dn` miray jeza zg`e zg` lk orlainc ici lr

.efl ef ribiy
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ïéçàä ïéàå úBøééò ézL ïéa øeaéò BúBà ïéNBò ïéàå§¥¦¦¥§¥£¨§¥¨©¦
eìéôà ?ïðaø àìå àéä éaø àîéì .Ba ïé÷ìBç ïéôzeMäå§©¨¦§¦¥¨©¦¦§Ÿ©¨©£¦
ïéðòì àìà íúä ïðaø éøîà÷ àì ïàk ãò .ïðaø àîéz¥¨©¨©©¨¨¨¨§¦©¨©¨¨¤¨§¦§©

,äkeñòá÷ úøéãc ,úéa éaâì ìáà .àéä éàøò úøéãc ¨§¦©£©¦£¨§©¥©¦§¦©¤©
àeä¯úBnà òaøà déa úéà éàc ,eãBî ïðaø eléôà£¦©¨©§¦¦¥©§©©

úBnà òaøà ìò¯àì éàå ,éLðéà déa éøééc¯éøééc àì ©©§©©¨§¦¥¡¨¥§¦¨¨¨§¦
ä÷ònä ïîe äæeænä ïî øeèt :øî øîà .éLðéà déa¥¡¨¥¨©¨¨¦©§¨¦©©£¤
ïéàå äîBç éøò ézáa èìçð Bðéàå íéòâða ànèî ïéàå§¥§©¥¦§¨¦§¥¤§©§¨¥¨¥¨§¥
"úéa"c ?àîòè éàî .äîçìnä éëøBòî åéìò ïéøæBç§¦¨¨¥§¥©¦§¨¨©©§¨§©¦
Ba ïéôzzLî ïéàå Ba ïéáøòî ïéàå .eäìeëa eäa áéúk§¦§§§§¥§¨§¦§¥¦§©§¦

àîòè éàî .áeøéò Ba ïéçépî ïéàå¯.äøéãì éæç àìc §¥©¦¦¥©©§¨§¨£¦§¦¨
óezéL ìáà ,Ba ïéçépî ïéà úBøéöç éáeøéò¯ïéçépî ¥¥£¥¥©¦¦£¨¦©¦¦

:ïðúc .éBáîaL øöçî òøb àìc ?àîòè éàî .Ba©©§¨§¨¨©¥¨¥¤©¨¦§©
úBøéöç éáeøéò¯éBáî éôezéL ,øöça¯ïðéåäå .éBána ¥¥£¥¤¨¥¦¥¨©¨§¨¥©

Báeøéò ïúBpä :ïðúäå !?øöça úBøéöç éáeøéò :dä¥¥£¥¤¨¥§¨§©©¥¥
úñtøîe äøãñëà øòL úéáa¯,áeøéò BðéàíL øcäå §¥©©©§©§¨¦§¤¤¥¥§©¨¨

úéaa úBøéöç éáeøéò :àîéà àìà !øñBà BðéàøöçaL, ¥¥¤¨¥¨¥¥£¥©©¤¤¨¥
øöçî òøb àì éàäå .éBáîaL øöça úBàBáî éôezéLå§¦¥§¤¨¥¤©¨§©¨¨©¥¨¥
úBøééò ézL ïéa øeaéò BúBà ïéNBò ïéàå .éBáîaL¤©¨§¥¦¦¥§¥£¨

¯?àîòè éàî .déì ïðéeLî àì ïéðbøeák eléôàc©£¦§§¨¦¨§©¥©¥©©§¨
ïéðbøea¯eäééúìéîì eæçéàäå ,¯.déúìéîì éæç àì §¨¦£§¦§©§§©¨£¦§¦§¥

àîòè .Ba ïé÷ìBç ïéôzeMäå ïéçàä ïéàå¯déa úéìc §¥¨©¦§©¨¦§¦©§¨§¥¥
úBnà òaøà déa úéà àä ,úBnà òaøà¯?ïé÷ìBç ©§©©¨¦¥©§©©§¦

òaøà da àäiL ãò øöçä úà ïé÷ìBç ïéà :ïðúäå§¨§©¥§¦¤¤¨¥©¤§¥¨©§©
Ba ïéà :àîéà àìà !äæì úBnà òaøàå äæì úBnà©¨¤§©§©©¨¤¤¨¥¨¥
äéçút éôì øöç :àðeä áø øîàc .øöçk ä÷eìç ïéc¦£¨§¨¥§¨©©¨¨¥§¦§¨¤¨
çúôe çút ìëì ïúBð :øîà àcñç áøå .ú÷ìçúî¦§©¤¤§©¦§¨¨©¥§¨¤©¤©
éìéî éðäc .äåLa BúBà ïé÷ìBç øàMäå ,úBnà òaøà©§©©§©§¨§¦§¨¤§¨¥¦¥

¯éàä .øöç déì àðéáäé ,éà÷ éåäîìc úéaøzñéîìc ©¦¦§¤¡¥¨¥§¨¦¨¥¨¥©¦§¦§©
éà÷¯íéøNòî ääBáb äúéä .øöç déì ïðéáäé àì ¨¥¨§¨¦©¥¨¥¨§¨§¨¥¤§¦

,èeòéî éåä àì úBúñëe íéøëa dèòîì àáe änà©¨¨§©£¨§¨¦§¨Ÿ¨¥¦
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רלה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr b sc dkeq(ycew zay meil)

úBøééò ézL ïéa øeaéò BúBà ïéNBò ïéàåxagl zia aygp epi` - §¥¦¦¥§¥£¨
,yilye zen` zg`e mirax` d`n mdipia yiy zexiir izy oia

.zay megz oiprl zg` xirl mtxvleïéôzeMäå ïéçàä ïéàå§¥¨©¦§©¨¦
Ba ïé÷ìBçdyexia edelaiwy mig`dn e` mitzeydn cg` oi` - §¦

leki wx `l` ,mdipy oia ziad z` welgl exiag z` sekl leki
z` ipnn dz` dpwzy e` jwlg z` jnn dpw`y e` el xnel

.iwlg
:`xnbd zl`eyàîéìea oi`y ziay ef `ziixay xn`p m`d - ¥¨

mipiiprd lkl zia ipic el oi` zen` rax` lr zen` rax`
zhiyk ,mixkfpd,àéä éaødzegt m`y dkeq iabl mb xn`y ©¦¦

,dleqt zen` rax` lr rax`n `id,ïðaø àìåminkgy oeiky §Ÿ©¨¨
rnyn ,zen` rax` lr zen` rax`n dzegtd dkeq mixiykn
miiepyd mipicd oiprl s` ok m`e ,jka dxic zaygp mzrcly
yi zen` rax` lr rax`n zegtd ziay md mixaeq `ziixaa

:`xnbd dgec .zia oic eléøîà÷ àì ïàk ãò ,ïðaø àîéz eléôà£¦¥¨©¨¨©¨Ÿ¨¨§¥
íúä ïðaø,zen` rax` lr rax` jixv `lyäkeñ ïéðòì àlà ©¨¨¨¨¤¨§¦§©¨

meyncdkeqàéä éàøò úøéãwx da yi m` elit` dxiyk jkle §¦©£©¦
,migth dray lr drayéaâì ìáàdxeza xn`py dn'úéa' £¨§©¥©¦

ìò úBnà òaøà déa úéà éàc eãBî ïðaø eléôà ,àeä òá÷ úøéãc§¦©¤©£¦©¨¨§¦¦¥©§©©©
éLðéà déa éøééc úBnà òaøà`xwpe mc` ixebnl `ed ie`x - ©§©©¨§¦¥¦§¥

,'zia'àì éàå,zen` rax` lr zen` rax` ea oi` m` -éøééc àì §¦ŸŸ¨§¦
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אגרות קודשרלו

 ב"ה,  ער"ח מנחם אב, ה'תשכ"ד

ברוקלין, נ.י.

הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"מ בעל מדות רב פעלים 

איש המעלה בנש"ק וכו' 

מוה"ר יצחק מאיר שליט"א הכהן

שלום וברכה!

במענה להזמנת כת"ר "לכנסי' הגדולה החמישית" העתידה להתקיים בחודש מנחם אב הבע"ל 

בירושלים עיה"ק ת"ו ע"י משיח צדקנו בב"א.

הנני בזה להביע ברכתי לכת"ר ולכל המשתתפים בכנסי', ה' עליהם יחיו. ויהי רצון שיקויים 

בקרוב היעוד, המבוקש והמקווה והמובטח - אשר כל הברואים ייעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך 

בלבב שלם.

עת  בכל  שמים,  לשם  כינוס  לכל  שלמה  תכנית  כלולה   - האמור  ובנוסח  בסגנון  הרי  ואת"ל 

ובכל מקום, ומכל שכן כינוס אחב"י החרדים לדבר ה' ולתורתו ומצוותיו, בתקופתנו זו, ובארצנו הק' 

ועיה"ק - ת"ו:

)א( וייעשו כולם אגודה אחת - שהעשות כל בנ"י אגודה אחת באמת, תיתכן רק על ידי קיום 

מצות ואהבת לרעך כמוך לכל נפש מישראל למגדול ועד קטן, שכל נפשות בני ישראל מתאימות ואב 

אחד לכולנה, רק שהגופים מחולקים; והרי הנפש היא העיקר והגוף אינו אלא טפל )כמבואר כ"ז בספר 

התניא פרק לב(.

)ב( לעשות רצונך - זאת אומרת, שמטרת התאגדות זו וההתאחדות של בני ישראל היא אך ורק 

לעשות רצון אבינו שבשמים.

)ג( בלבב שלם - היינו שאופן העשי', ההחלטות והפעולות צריך להיות בכל לב ונפש, בלי היסוס, 

כ"א ברור ובהחלט.

ומעשה, התחל מהתבוננות מעמיקה שתגלה  דיבור  בכל שלשת השלבים: מחשבה  ושלימות 

דעת תורתנו הנצחית והוראותי' ברורות בכל בעיות דורנו הנבוך, השמעת קול ברמה, הקול קול יעקב 

"בהגיון תורה" ודעתה האמור, ועד לסוף מעשה ומעשה עיקר - בתוצאות מעשיות להחדרת התורה 

והמצוות בחיי היום יום בכל ענפי החיים לכל פרטיהם ופרטי פרטיהם.

ואם בכל עידן ועידן הדברים אמורים, על אחת כמה וכמה בימינו אלה שהוא צו השעה וצורך 

השעה, הן מצד המצב - הדורש התאמצות יתרה והן מצד כושר השעה שלב בני ובנות ישראל ער הוא 

בפרט בתקופתנו זו רבת המאורעות והזעזועים והאכזבות, שעוררו בכמה חוגים ובפרט בחוגי הנוער, 

צמאון עז לדבר אמת ויציב.

ואין אמת אלא תורת אמת ומצוותי' שניתנו מה' אלקים אמת, תורה ומצוות בלי פשרות ובלי 

ונמשכת סייעתא  - אלא שגם משמים נשקף  וותרניות, שאז לא רק שאמת מארץ תצמח ומתקבלת 

מיוחדת להצלחה רבה.

בכבוד ובהוקרה ובברכה להצלחה ולבשורות טובות.

המשך בעמוד הבא



רלז

ענותו תרבני לחוו"ד מה הן הבעיות העקריות העומדות עתה על הפרק ואשר להן דין קדימה 

בסדר היום של הכנסי' -

ותקצר היריעה מהכיל ואמנה רק אחת אחת מה שנראה לפענ"ד:

בשטח הכללי ועיוני:

אך התורה היא חיינו - של היחיד של הצבור ושל  הצהרה ברורה אשר בכל מקום ובכל זמן 

הכלל.

לשיתוף  מקום  אין   - אמת  אלקינו  ה'  אחד  מה'  הנתונה  אמת  ותורת  אחת  תורת  ולהיותה 

התורה עם עוד דבר מה - איזה שיהי', ושוללת היא את כל הפשרות.

הלבבות  לקירוב  הדרך   - הדור  בירידת  אשר  אחרים  ואת  עצמם  את  שהשלו  אלו  ואדרבא, 

ליהדות ומצותי' היא ע"י פשרות - באה המציאות המרה וטפחה על פניהם בראותם כי מפשרה בכלל 

ולמחצה נתדרדרו לשליש וכו' ועד - להשטה דכלל הגוים בית ישראל וממנה - לכריעה וביטול לפני כל 

גוי קטן וממנה - לטמיעה ר"ל, בין העכו"ם.

ומכבר הזהירו חכמינו ז"ל שבאם "בקעה מצא" - העצה היעוצה היא "לגדור בה גדר".

באה"ק בפרט:

קשר מעשי - ומתמיד - עם הנוער שלאחרי הגיל דחינוך חובה ע"פ החוק, אשר רובו אינו נמצא 

- כמובן, קשר ע"מ להחדירו רוח של יר"ש,  לע"ע במסגרת בי"ס, ועזובים לנפשם ולהשפעת הרחוב 

אהבת התורה וחיבת המצות ועד לקיומן בחיי יום יום.

בתפוצות ושהזמן גרמא במיוחד:

יהדות דרום אמריקא )וכיו"ב( המשוועת לעזר במצבם הרוחני. וכמובן, עזר לא ע"י אנחות, 

כ"א ע"י שליחות לשם - כאו"א למשך זמן מתאים - של מחנכים יר"ש, מדריכים ומורי דרך )המלך 

מלכו של עולם( ראוים לשמם וכו' וכו' שיישבו עמהם ובתוכם ויעודדו אותם ויחזקו רוחם רוח ישראל 

סבא. וילמדו אותם - ואת דור הצעיר ביחוד - אורח חיים, בחיי יום יום, ע"פ תורתנו תורת חיים וקיום 

מצותי' עליהן נאמר וחי בהם.

נ.ב. 

בהגיון תורה: ומוקדם לזה )פדר"א ספל"ב( צ"ל "קול יעקב ביחוד השם" - עבודת התפלה ועד 

שמייחדים שמו - שאז הגיון תורה )ע"ז יט, א( הוא בסדר וככתוב בתורה )ראה רש"י ותוס' ברכות ה, 

ב. לקוטי תורה לרבנו הזקן פ' ברכה צו, ב(.

בקעה מצא וגדר בה גדר: שאך זו עצה היעוצה בכל עניני היהדות, וכהוראת חז"ל בזה בשלשת 

הסוגים, ועל הסדר: בדרבנן שצריכין חיזוק )עירובין ו, א. ר"ה יט, א(. ואפילו בדאורייתא שנתגלה 

טעמן )עירובין ק, ב. וראה סנה' כא, ב( ואפילו בחוקים ובחידוש שבחוקים )חולין קי, א. ח"פ להרמב"ם 

פ"ו ור"ח ביומא סז, ב. חולין קח, א ובתוד"ה מבשר שם(.

המשך מעמוד הקודם

אגרות קודש
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˜Ù ‡¯ÙˆÏ .ÔB‰Ó ·ÒÂ CÚ¯‡a ˜ÈÙ È‡ ‡ËÈBÓƒ»ƒ»≈¿«¿»¿«ƒ¿¿«¿»»«
¯Ó‡ ,dÈÏÈc ÈBÓÁ¯ ÔÓ „Á dÈÁkL‡ ‡˜eLa ‡ÏÈiËÏ¿«»»¿»«¿¿≈«ƒ«¬ƒ≈¬«
˙ÈÏ dÈÏ ¯Ó‡ ,ÔÈÏtÏt dÈÏ ¯Ó‡ ,ÔÈÚË z‡ ‰Ó dÈÏ≈»«¿»≈¬«≈ƒ¿¿ƒ¬«≈≈
‡ÓBÈ ÔÂÂËÒÈ¯‡ ÈÏ ˙È‡c ÔÈ¯È„ ‰‡Óa ÈÏ z·‰Èc CÏ»ƒ¿«¿¿ƒ¿≈»ƒ»ƒ¿ƒƒ¬ƒ¿¿»»
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È‡˙ÈÈz ÌËÈ‡c ,‡˜e‡ ÔÓ Ôe·Ò ‡˙ÈÈn˜ ÌËÈ‡c¿ƒ«««¿»¿«ƒ¿»¿ƒ«ƒ¿»»
ÔeLb¯‡ ‡Ï È‡˙ÈÏz ÌËÈ‡c ,‡˜e‡ ‚Ït ÔÓ Ôe·Ò¿«ƒ¿«¿»¿ƒ«¿ƒ»»«¿¿
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Ìz‡ Ì‰Ï ¯Ó‡ „Á‡ Áwt ÌL ‰È‰ ,eÏÎÈ ‡ÏÂ¿…»¿»»»ƒ≈«∆»»«»∆«∆
Ck ,ÂÈÏÚ ÌÈ„ÓBÚ Ìz‡ B˙Óe¯zÓ B¯ÚLÏ ÔÈLw·Ó¿«¿ƒ¿«¬ƒ¿»«∆¿ƒ»»»
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,˙ÈÈÓ z‡ ¯„‡a ÈÏ ÔÈ¯Ó‡c ÈÓÏÁa ˙ÈÓÁ dÈÏ ¯Ó‡¬«≈¬≈¿∆¿ƒ¿»¿ƒƒ«¬»«¿«¿
dÈÏ ¯Ó‡ .„ˆÁ ‡ÏÂ Ú¯ÊÂ ,ÈÓÁ z‡ ˙ÈÏ ÔÒÈÂ¿ƒ»≈«¿»≈¿»«¿»»«¬«≈
ÏL d¯ec‰a ,˙ÈÈÓ z‡ ¯„‡a ,ÔÈ·Ë Ô‰ ÔB‰È˙Ïz¿»≈≈»ƒ«¬»«¿«¿¿ƒ»∆
,ÈÓÁ z‡ ˙ÈÏ ÔÒÈÂ ,[¯·‚˙Ó ˘Â¯Ù] ,˙ÈÈÓ z‡ ‰¯Bz»«¿«¿¿ƒ»≈«¿»≈
˙È„ÈÏÈc ‰Ó ,„ˆÁ ‡ÏÂ Ú¯ÊÂ .ÈÓÁ z‡ ˙ÈÏ ÔÈBÈÒƒ¿ƒ≈«¿»≈¿»«¿»¬»«ƒ≈ƒ
‰Â‰ ‡Ïc ÈÓÏÁa ˙ÈÓÁ Ô¯BÁ BÏ ¯Ó‡ .¯È·˜ z‡ ˙ÈÏ≈«¿»≈¬«»¬≈¿∆¿ƒ¿»¬»
‡l‡ ‡LÈa ‡‰ ˙ÈÏ EÈiÁ dÈÏ ¯Ó‡ ,LÈËt ÈÏ‚¯a¿«¿ƒ¿ƒ¬«≈«∆≈»ƒ»∆»
,ÌeÏk ‡¯·‚ ‡e‰‰Ï dÈÏ ‰Â‰ ‡ÏÂ ‡bÁ ÈËÓc ,‡·Ë»»¿»≈«»¿»¬»≈¿««¿»¿

.Ï‚¯a Ï‚¯ ,ÔÁBÈ Èa¯ ÛÈÏÈ Ô‰ ÔÓƒ»¿ƒ«ƒ»»∆∆¿»∆

ÊÈ¯Ó‡ ‡zÙÏÁ ¯a ÈÒBÈ Èa¯ Èa‚Ï ‡˙‡ L ¯a „Á .««»¬»¿«≈«ƒ≈«¬«¿»¬«
ÓÏÁa ˙ÈÓÁ dÈÏ‡Èi˜„Bt˜Ï ˜eÒ Ìe˜ ÈÏ ÔÈ¯Ó‡c È ≈¬≈¿∆¿ƒ¿»¿ƒƒ¿«¿ƒ»

dÈÏ ˜ÈÏÒ ÈÓe dÈÏ ¯Ó‡ .Ce·‡c ‡ÏÚt ·ÈÒ z‡Â¿«¿»≈»√»«¬¬«≈ƒ¿ƒ≈
dÈÏ ¯Ó‡ .‡Ï dÈÏ ¯Ó‡ ,‡Èi˜„Bt˜Ï ÈBÓBÈ ÔÓ Ce·‡¬ƒ¿«¿ƒ»¬«≈»¬«≈
˙ÈÏ dÈÏ ¯Ó‡ ,C˙È·a ‡È¯eL ÌÈ¯NÚ CÏ „Ó ÏÈÊƒ«»∆¿ƒ«»¿≈»¬«≈≈
‡z˙Ï ‡ÏÈÚlÓ ÔÈÓ ÏÈÊ dÈÏ ¯Ó‡ .ÌÈ¯NÚ ÔeÈ‰ƒ∆¿ƒ¬«≈ƒ¿≈«ƒ¿≈»¿«»
ÔÈÈ¯L ÌÈ¯NÚ ÔÈÓ ÌÏLÈc ‡¯˙‡·e ,‡ÏÈÚÏ ‡zzÓeƒ«»¿≈»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«∆¿ƒ»¿»
dÈÁkL‡Â Ôk „·ÚÂ ÏÊ‡ .dÈÏ ÁkLÓ z‡ Ônz«»«¿«¿«≈¬««¬«≈¿«¿¿≈
,ÈÒBÈ Èa¯ dÈÏ ÛÈÏÈ Ô‰ ÔÓe .¯zÚÈ‡Â dÈÏÚÙÏ¿»√≈¿ƒ««ƒ»¿ƒ≈«ƒ≈
Ô‰ ‡ÈÈ˜ec ,ÌÈ¯NÚ ÔÂÈ ÔBLÏa ‡tk ,‡Èi˜„Bt«̃¿ƒ»«»ƒ¿»»∆¿ƒ¿»≈

.˙B¯B˜ ÔÂÈ ÔBLÏaƒ¿»»

ÁÈdÈÏ ‰¯Ó‡ ¯ÊÚÏ‡ Èa¯ Èa‚Ï ˙˙‡ ‡˙z‡ ‡„Á .¬»ƒ¿»¬«¿«≈«ƒ∆¿»»»¿»≈
‡˙z‡ ‡È‰‰ dÏ ¯Ó‡ ,‰Ú˜t ‡˙È·c ‡˙È¯Lc ˙ÈÈÓÁ¬«ƒ¿Àƒ»¿≈»»¿»»«»«ƒƒ¿»
Ô¯BÁ ÔÓÊ ˙ÏÊ‡ .dÏ ‰Â‰ ÔÎÂ ˙ÏÊ‡ ,¯Îc ¯a ‰„ÏÈ»¿»«¿«»¿«¿≈¬»»»¿«¿«»
¯Ó‡ ,‡Ú˜t ‡˙È·c ‡˙È¯L dÈÏ ‰¯Ó‡ ,dÈÈÏ‡LÓÏ¿ƒ¿»ƒ≈»¿»≈Àƒ»¿≈»»¿»»«
˙ÏÊ‡ .dÏ ‰Â‰ ÔÎÂ ˙ÏÊ‡ ,¯Îc ¯a ˙„ÈÏÈ z‡ dÏ»«¿¿≈««¿«»¿«¿≈¬»»»¿«
ÔÈ·˙È ÈB„ÈÓÏz ˙ÁkL‡ ‡˙È˙ÈÏz ‡ÓÊ Ô¯BÁ ÔÓÊ¿«»ƒ¿»¿ƒ≈»«¿»««¿ƒ»¿ƒ
‡e‰ Ô‡ ÔBÏ ‰¯Ó‡ ,Ônz ‰Â‰ ‡Ï ÔB‰a¯Â ‡¯ÙÒ È·a¿≈«¿»¿«¿»¬»«»»¿»»
ÔBÏ ‰¯Ó‡ ,dÈÈÓ ‡Úa z‡ ‰Ó dÏ ÔÈ¯Ó‡ ,ÔBÎa«̄¿»¿ƒ»»«¿»»ƒ≈»¿»
˙ÈÓÁc ‡ÓÏÁ ¯LÙÈÓÏ ÔÈÓÈkÁ Ôez‡„ ‡ÓÏcƒ¿»¿««ƒƒ¿ƒ¿«∆¿»«¬≈
Ô‡Â ‡ÈÈÚa z‡ ‰Ó ÔÏ È¯Ó‡ dÏ ÔÈ¯Ó‡ ,ÔBÎa¯k¿«¿»¿ƒ»ƒ¿ƒ»»«¿»¿»«¬«
‡˙z‡ ‡È‰‰ ÈÓÏÁa ˙ÈÓÁ ÔBÏ ‰¯Ó‡ ,CÈÏ ÔÈ¯˙t»¿ƒƒ»¿»¬≈¿∆¿ƒ«ƒƒ¿»
‡˙z‡ ‡È‰‰ dÏ ÔÈ¯Ó‡ ,‰Ú˜t ‡˙È·c ‡˙ÈÈ¯Lc¿À¿»»¿≈»»¿»»¿ƒ»«ƒƒ¿»
,‡ÏÏÈÈÓ ˙ÈÈ¯L ÔB‰ÈÓB˜ ÔÓ ˙˜Ù „ÎÂ .dÏÚa ‡¯·»̃¿»«¬»¿«»¿«ƒ≈»¿«¿«»»
‡˙zÈ‡ ‡È‰‰ ‰nÏ B‰Ï ¯Ó‡ ¯ÊÚÏ‡ Èa¯ ÚÓL»««ƒ∆¿»»¬«¿»»«ƒƒ¿»
CÈÏ‡LÈÓÏ ˙˙‡ ‡˙zÈ‡ ‡È‰‰ dÈÏ e¯Ó‡ ,‡ÏÏÈÈÓ¿«¿»»¿≈«ƒƒ¿»¬«¿ƒ¿»ƒ»
È‡Ó ‡˙zÈ‡ ‡È‰‰ ÈB„ÈÓÏ˙Ï ¯Ó‡ .C˙È ˙ÁkL‡ ‡ÏÂ¿»«¿»«»»»«¿«¿ƒ«ƒƒ¿»«
.‡ÓÏÁÏ dÈ¯zÙÈÓÏ dÈÏ ÔÈ¯Ó‡ ,Ï‡LÈÓÏ ˙˙‡¬«¿ƒ¿«»¿ƒ≈¿ƒ¿¿ƒ»¿∆¿»
¯Ó‡ ,ÔÎÂ Ôk dÈÏ ÔÈ¯Ó‡ ,dÏ e˙È¯Ó‡ ‰Óe Ô‰Ï ¯Ó‡»«»∆»«¿ƒ»»¿ƒ≈≈¿≈¬«

·È˙k ÔÎ ‡Ï ,‡¯·b Ôez„a‡ B‰Ï(יג מא, È‰ÈÂ(בראשית : ¿ƒ«¿«¿»…≈¿ƒ«¿ƒ
ÔÁBÈ Èa¯ ¯Ó‡ ÔÎ ‡ÏÂ ,‰È‰ Ôk eÏ ¯˙t ¯L‡k«¬∆»«»≈»»¿…≈»««ƒ»»
e‰˙BL LÈ ,ÔÈi‰ ÔÓ ıeÁ BB¯˙t ¯Á‡ CÏB‰ ÌBÏÁ‰«¬≈««ƒ¿ƒ««ƒ≈≈

.BÏ Ú¯Â e‰˙BL LÈ BÏ ·BËÂ¿≈≈¿«

‡ÏÂ ÔÈÏÚÓ ‡Ï ˙BÓBÏÁ È¯·c e‰a‡ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ«»ƒ¿≈¬…«¬ƒ¿…
.ÔÈ„È¯BÓƒƒ

ËÈB‡ˆÓ ,C¯ca Cl‰Ó ‰È‰L ÚLB‰È Èa¯a ‰NÚÓ .«¬∆¿«ƒ¿À«∆»»¿«≈«∆∆¿»
‰z‡ ‰Ó BÏ ¯Ó‡ ,C¯ca Cl‰Ó ‰È‰L „Á‡ Ì„‡»»∆»∆»»¿«≈«∆∆»«»«»
z¯Ó‡ ‰ÙÈ BÏ ¯Ó‡ ,C¯ca Cl‰Ó È‡ BÏ ¯Ó‡ ,‰NBÚ∆»«¬ƒ¿«≈«∆∆»«»∆»«¿»
.E˙BÓkL ÌÈËÒÈÏ ‰eL·kL C¯ca Cl‰Ó ‰z‡L∆«»¿«≈«∆∆∆¿»»ƒ¿ƒ∆¿¿
˙L¯t ÏÚ ·LBÈ „Á‡ ˜BÈz ‡ˆÓe ¯˙BÈ ÌMÓ CÏ‰»«ƒ»≈»»ƒ∆»≈«»»«
BÊ BÏ ¯Ó‡ ,¯ÈÚÏ ‰·B¯˜ C¯c BÊÈ‡ BÏ ¯Ó‡ ,ÌÈÎ¯c¿»ƒ»«≈∆∆¿»»ƒ»«
ÚLB‰È Èa¯ CÏ‰ .‰·B¯˜e ‰˜BÁ¯ BÊÂ ‰˜BÁ¯e ‰·B¯¿̃»¿»¿¿»¿»»««ƒ¿À«
˙Bpb ‡ˆÓ ¯ÈÚÏ ÚÈb‰L ÔÂÈk ,‰˜BÁ¯e ‰·B¯wL BÊa»∆¿»¿»≈»∆ƒƒ«»ƒ»»ƒ
˜BÈz B˙B‡ Ïˆ‡ ¯ÊÁÂ ,‰ÓBÁÏ ÌÈÙwÓ ÌÈÒc¯Ùe«¿≈ƒÀ»ƒ¿»¿»«≈∆ƒ
‰z‡ BÏ ¯Ó‡ ,¯ÈÚÏ ‰·B¯˜ C¯c BÊ ÈÎÂ Èa BÏ ¯Ó‡Â¿»«¿ƒ¿ƒ∆∆¿»»ƒ»««»
‰·B¯˜ BfL EÏ Èz¯Ó‡ CÎ ‡Ï ,Ï‡¯NÈ ÏL ÌÎÁ ‡e‰»»∆ƒ¿»≈…»»«¿ƒ¿∆¿»
Èa¯ ¯Ó‡ ‰ÚL d˙B‡a .‰·B¯˜e ‰˜BÁ¯ BÊÂ ‰˜BÁ¯e¿»¿¿»¿»¿»»»»««ƒ
ÌÎÏB„bÓ ÌÈÓÎÁ ÌÎÏkL Ï‡¯NÈ ÌÎÈ¯L‡ ÚLB‰È¿À««¿≈∆ƒ¿»≈∆À¿∆¬»ƒƒ¿¿∆
ÈÏk B„È·e „Á‡ ˜BÈz ‡ˆÓe ÌMÓ CÏ‰ .ÌÎË˜ „ÚÂ¿«¿«¿∆»«ƒ»»»ƒ∆»¿»¿ƒ
el‡ ¯Ó‡ ,‰Ê ÈÏÎa ‰qÎÓ E„Èa ‰Ó BÏ ¯Ó‡ ,‰qÎÓ¿À∆»««¿»¿¿À∆ƒ¿ƒ∆»«ƒ
ÈÏ ‰¯Ó‡ ˙Â‰ ‡Ï ÈnÚ ˙È‡„ ‰Ó Ú„˙c ‡n‡ ˙ÈÚa»≈ƒ»¿≈«»¿ƒƒƒ»¬«»¿»ƒ
BÏ ¯Ó‡ ,„Á‡ ˜BÈz ‡ˆÓe ¯˙BÈ ÌMÓ CÏ‰ .dÈ˙Èqk«ƒ≈»«ƒ»≈»»ƒ∆»»«
,CÏ ˙tÎÈ‡ ‰Ó BÏ ¯Ó‡ ,Ô‰ ‰Ó ¯ÈÚ ÏL ‰ÈÓÈÓ≈∆»∆ƒ»≈»«»ƒ¿«»
‡ˆÓ ¯ÈÚÏ ÒÎpL ÔÂÈk .ÔÈa¯Ó ÌÈÏˆa‰Â ÌeM‰«¿«¿»ƒ¿Àƒ≈»∆ƒ¿«»ƒ»»
ÈÈ˜L‰ dÏ ¯Ó‡ ,ÔiÚ‰ ÔÓ ‰‡lÓÓ ˙„ÓBÚ ˙˜Èzƒ…∆∆∆¿«¿»ƒ»«ƒ»«»«¿ƒƒ
‰Ùe ‰˙ML ÔÂÈk .E¯BÓÁÏÂ EÏ dÈÏ ‰¯Ó‡ ,ÌÈÓ«ƒ»¿»≈¿¿«¬¿≈»∆»»»»
dÈÏ ‰¯Ó‡ .‰˜·¯ ‰NÚÓk ˙ÈNÚ Èza dÏ ¯Ó‡ CÏÈÏ≈≈»«»ƒƒ»ƒ¿«¬≈ƒ¿»»¿»≈
‰NÚÓk ˙ÈNÚ ‡Ï ‰z‡Â ‰˜·¯ ‰NÚÓk È˙ÈNÚ È‡¬ƒ»ƒƒ¿«¬≈ƒ¿»¿«»…»ƒ»¿«¬≈
ÔÈ‡Â ‰¯„˜ ‰NÚÓ ÏÚ ‰‡t ÔÈÁÈpÓ Èz .¯ÊÚÈÏ‡¡ƒ∆∆»≈«ƒƒ≈»««¬≈¿≈»¿≈
LB‰È Èa¯a ‰NÚÓe .ÒÙÏ‡ ‰NÚÓ ÏÚ ‰‡t ÔÈÁÈpÓÚ «ƒƒ≈»««¬≈ƒ¿»«¬∆¿«ƒ¿À«

BÏ ‰ÒÈÎ‰ ÔBL‡¯ ÌBÈ ,‰ÓÏ‡ ‰M‡ Ïˆ‡ Á¯‡˙pL∆ƒ¿»≈«≈∆ƒ»«¿»»ƒƒ¿ƒ»
‰ÒÈÎ‰ ÈL ÌBÈ .‰‡t dÏ ÁÈp‰ ‡ÏÂ BÏÎ‡Â ÏÈL·z«¿ƒ«¬»¿…ƒƒ«»≈»≈ƒƒ¿ƒ»
ÈLÈÏL ÌBÈ .‰‡t dÏ ÁÈp‰ ‡ÏÂ BÏÎ‡Â ÏÈL·z BÏ«¿ƒ«¬»¿…ƒƒ«»≈»¿ƒƒ
Èa¯ ÌÚhL ÔÂÈk ,ÔÈÒÈ¯b ÏL ÏÈL·z ÁÏÓa ezÁÈc˜‰ƒ¿ƒ«¿∆««¿ƒ∆¿ƒƒ≈»∆»««ƒ
‰Ó ÈtÓ Èa¯ BÏ ‰¯Ó‡ .Ì‰Ó B„È CLÓ ÚLB‰È¿À«»«»≈∆»¿»«ƒƒ¿≈»
Èz„ÚÒ ¯·k dÏ ¯Ó‡ ,eÏl‰ ÔÈÒÈ¯b‰ ÔÓ E„È zÎLÓ»«¿»»¿ƒ«¿ƒƒ«»»«»¿»»«¿ƒ
ÈtÓ ÌBÈ „BÚaÓ z„ÚÒ Ì‡ dÈÏ ‰¯Ó‡ .ÌBÈ „BÚaÓƒ¿»¿»≈ƒ»«¿»ƒ¿ƒ¿≈
,eÏl‰ ÔÈÒÈ¯ba zËÚnL C¯„k ˙ta zËÚÓ ‡Ï ‰Ó»…ƒ«¿»««¿∆∆∆ƒ«¿»«¿ƒƒ«»
‰nÏ zÏÎ‡L ÔÈÏÈL·z ÈL ÏÚ ,zÁp‰ ‰‡t ‡nL∆»≈»ƒ«¿»«¿≈«¿ƒƒ∆»«¿»»»
‰ÚL d˙B‡a .eÏl‰ ÔÈÒÈ¯ba zÁp‰L BÓk zÁp‰ ‡Ï…ƒ«¿»¿∆ƒ«¿»«¿ƒƒ«»¿»»»
‰ÓÏ‡ ‡l‡ Ì„‡ ÈpÁˆ ‡Ï ÈÓiÓ ÚLB‰È Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ¿À«ƒ»«…ƒ¿«ƒ»»∆»«¿»»
¯Ó‡pM ‰Ó Ìi˜Ï ,˙B˜BÈz Ì˙B‡Â ˙Á‡ ˙˜È˙Â BÊ¿ƒ…∆««¿»ƒ¿«≈«∆∆¡«

.˙BÚ„a È˙a¯ ÌÈBb· È˙a«̄»ƒ«ƒ«»ƒ¿≈

Îe¯·ÚL ÈÙÏ ÔÁBÈ Èa¯ ¯Ó‡ .˙BÈ„Óa È˙¯N .»»ƒ«¿ƒ»««ƒ»»¿ƒ∆»¿
,ÒÓÏ ‰˙È‰ CÎÈÙÏ ,ÈÈqÓ eÏawL È‡z ÏÚ Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¿«∆ƒ¿ƒƒ«¿ƒ»»¿»»«
.ÔÈ„c dÈaLeÁk ÔÈ„c dÈaLeÁ ,ÒÓÏ ‡e‰ ÈÈÒ ‡e‰ƒ«»«¿¿≈¿≈¿¿¿≈¿≈

Ï‡¯NÈ e„·ÚL ÈÙÏ ÔÓÁ ¯a Ï‡ÚÓLÈ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒƒ¿»≈««¿»¿ƒ∆»¿ƒ¿»≈
‡È‰ ÒÓÏ ‡È‰ ,ÒÓÏ ‰˙È‰ CÎÈÙÏ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú¬«»ƒ¿ƒ»»¿»»«ƒ»«ƒ
¯Ó‡ ‰ÈÎ¯a Èa¯ .ÔÈ„„ ÈB˙‡ ÔeÈ‰ ÔÈ„„ ÈB˙‡ ,ÏÓÒ∆∆»¿≈ƒ»¿≈«ƒ¿∆¿»»«
.‡aÏ„ ‡qÓÏ ,ÒÓÏ È¯Ó‡ Ôa¯Â .ÏÓÒ ÒÓÏ dÎÙ‰¬»»»«∆∆¿«»»»¿≈»«¿«»¿ƒ»
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`dkiרמד zlibnl dax yxcn
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Ì‰¯·‡ ÒÎ ·‡a ‰ÚLz ÏÈÏa ‡·˜eÚ ·¯ ¯Ó‡»««¿»¿≈ƒ¿»¿»ƒ¿««¿»»
‡e‰ Ce¯a LB„w‰ BÊÁ‡ ,ÌÈL„w‰ ÈL„˜ ˙È·Ï eÈ·‡»ƒ¿≈»¿≈«√»ƒ¬»«»»
LB„w‰ BÏ ¯Ó‡ .˙B¯ˆ˜e ˙Bk¯‡ Ba ÏÈËÓ ‰Â‰Â B„Èa¿»«¬»¿«≈¬À¿»»««»

‡e‰ Ce¯a(טו יא, BÏ(ירמיה ¯Ó‡ ,È˙È·a È„È„ÈÏ ‰Ó : »∆ƒƒƒ¿≈ƒ»«
ÔÈ·Ï ÌÈ˙ÈÏ‚‰Â e‡ËÁ BÏ ¯Ó‡ ,Ì‰ ÔÎÈ‰ Èa ÈBaƒ̄ƒ»«≈»≈»«»¿¿ƒ¿≈ƒ¿≈

BÏ ¯Ó‡ .ÌÈ˜Ècˆ Ô‰a eÈ‰ ‡Ï BÏ ¯Ó‡ .˙Bn‡‰ ירמיה) »À»«…»»∆«ƒƒ»«
טו) ÏkzÒ‰Ïיא, EÏ ‰È‰ BÏ ¯Ó‡ .d˙nÊÓ‰ d˙BNÚ :¬»«¿ƒ»»»«»»¿¿ƒ¿«≈

:·È˙Îc ,ÔÈLÈa ÔB‰È‚eÒ BÏ ¯Ó‡ .Ì‰aL ÌÈ·Bha«ƒ∆»∆»«≈ƒƒƒ¿ƒ
ËÈa‰Ï EÏ ‰È‰ BÏ ¯Ó‡ .ÌÈa¯‰ d˙nÊÓ‰ d˙BNÚ¬»«¿ƒ»»»«ƒ»«»»¿¿«ƒ
,d· e¯Ùk EÈiÁ BÏ ¯Ó‡ .Ì¯N·aL ‰ÏÈÓ ˙È¯·Ïƒ¿ƒƒ»∆ƒ¿»»»««∆»¿»

¯Ó‡pL(טו יא, ÏÂ‡(ירמיה .CÈÏÚÓ e¯·ÚÈ L„˜ ¯N·e : ∆∆¡«¿«…∆««¿≈»»ƒ¿…
,el‡ ÏÚ el‡ ÌzÏtÓa ÔÈÁÓN eÈ‰L ‡l‡ „BÚ∆»∆»¿≈ƒ¿««¿»≈«≈

·È˙Îc(טו יא, ÈÊÏÚz,(ירמיה Ê‡ ÈÎ˙Ú¯ Èk : ƒ¿ƒƒ»»≈ƒ»«¬…ƒ
·È˙Îe(ה יז, Ó‰(משלי ÈtÓe .‰˜pÈ ‡Ï „È‡Ï ÁÓN : ¿ƒ»≈«¿≈…ƒ»∆ƒ¿≈»

Èa¯Â ‰„e‰È Èa¯ ,‡˙Èa ‡ÙÏ‡ ˙BÈ˜ ˙l‚Ó ¯Ó‡∆¡«¿ƒ«ƒ«¿»≈»«ƒ¿»¿«ƒ
·e˙kL ÈÙÏ ¯ÓB‡ ‰„e‰È Èa¯ ,Ôa¯Â ‰ÈÓÁ,ט (דניאל ¿∆¿»¿«»»«ƒ¿»≈¿ƒ∆»

e˙k·‰יא) ‡È‰L 'Â‚Â E˙¯Bz ˙‡ e¯·Ú Ï‡¯NÈ ÏÎÂ :¿»ƒ¿»≈»¿∆»∆∆ƒ¿»
˙‡f‰ ‰l‚Ó‰ ‰·zÎ CÎÈÙÏ ,Â"È˙ „ÚÂ Û"Ï‡Ó≈»∆¿«¿ƒ»ƒ¿¿»«¿ƒ»«…

.BÊ „‚k BÊ ÔÈ˙Èa ‡ÙÏ‡«¿»≈ƒ¿∆∆

‡Î‰ÈÓ¯È ÔÏÏwL Èt ÏÚ Û‡ ¯ÓB‡ ‰ÈÓÁ Èa¯ .«ƒ¿∆¿»≈««ƒ∆ƒ¿»ƒ¿¿»
Ïk ÏÚ Ô‡t¯Â ‰ÈÚLÈ ÌÈc˜‰ ,‰ÎÈ‡ ÔÈ˙Èa ‡ÙÏ‡a¿«¿»≈ƒ≈»ƒ¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿»«»

.EÈÙÏ Ì˙Ú¯ ÏÎ ‡·z „Ú ˜eÒÙe ˜eÒt»»«»…»»»»¿»∆

·Î.‰ÏÈla ‰k·˙ ‰Îa ד). מב, ÈÏ(תהלים ‰˙È‰ : »…ƒ¿∆««¿»»¿»ƒ
Èa¯ ,Ôa¯Â ‡Á‡ Èa¯ ,'Â‚Â ‰ÏÈÏÂ ÌÓBÈ ÌÁÏ È˙ÚÓ„ƒ¿»ƒ∆∆»»»¿»«ƒ«»¿«»»«ƒ
.‰¯È„z È˙ÚÓc Ck ¯È„z ÌÁl‰L ÌLk ¯ÓB‡ ‡Á‡«»≈¿≈∆«∆∆»ƒ»ƒ¿»ƒ¿ƒ»
,ÏÎB‡ BÈ‡ ‰ÎBaL ÈÓ Ïk ÔÈ¯Ó‡ Ôa«̄»»»¿ƒ»ƒ∆∆≈≈

¯Ó‡pL(ז א, א ‡Ó¯(שמואל CÎÂ .ÏÎ‡˙ ‡ÏÂ ‰k·zÂ : ∆∆¡««ƒ¿∆¿……«¿»»«
Ï‡˜ÊÁÈÏ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ BÏ(ג יב, z‡Â‰(יחזקאל : «»»ƒ∆¿≈¿«»

ÈÏk e‰Ó ,'Â‚Â ‰ÏB‚ ÈÏk EÏ ‰NÚ Ì„‡ Ô·,‰ÏB‚ ∆»»¬≈¿¿≈»«¿≈»
Èa¯ ,‡zÙÏÁ Èa¯a ÔBÚÓL Èa¯Â ‡a‡ ¯a ‡iÁ Èa«̄ƒƒ»««»¿«ƒƒ¿¿«ƒ¬«¿»«ƒ
„Á‡ ÏÎÂ ,‰¯Ú˜e ÁÈËLÂ ˙ÓÁ ¯Ó‡ ‡a‡ ¯a ‡iÁƒ»««»»«≈∆¿»ƒ«¿»»¿»∆»
ÁÓ˜ da Ô˙B ˙ÓÁ ,ÌÈ¯·„ ÈL LnLÏ BÏ LÈ „Á‡Â¿∆»≈¿«≈¿≈¿»ƒ≈∆≈»∆«
,da ‰˙BLÂ da ÏÎB‡ ‰¯Ú˜e ,BL‡¯ ˙Áz d˙BÂ¿¿»««…¿»»≈»¿∆»
Èa¯a ÔBÚÓL Èa¯Â .‰ÈÏÚ ÔLÈÂ ‰·ÈLÈÏ ÁÈËL»ƒ«ƒƒ»¿»≈»∆»¿«ƒƒ¿¿«ƒ
˙˜ÊÁÓ ‡È‰Â ÌÈÊ‡ ˙Úa¯‡ ÏL ‰t˜ ¯Ó‡ ‡zÙÏÁ¬«¿»»«À»∆«¿««»¿«ƒ¿ƒ«¿∆∆
‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ¯Ó‡ CÎÏ .Ïk‰ ˙‡∆«…¿»»««»»

Ï‡¯NÈÏ(כד כד, ÙBÓÏ˙(יחזקאל ÌÎÏ Ï‡˜ÊÁÈ ‰È‰Â : ¿ƒ¿»≈¿»»¿∆¿≈»∆¿≈
‡l‡ ÔÎ eNÚ ‡Ï Ì‰Â ,'Â‚Â eNÚz ‰NÚ ¯L‡ ÏÎk¿…¬∆»»«¬¿≈…»≈∆»
‰È‰ ‡ÏÂ B˙ÒÈÚ ˙‡ LeÏÏ ‡a „Á‡ ‰È‰ eÏbL ÔÂÈk≈»∆»»»∆»»»∆ƒ»¿…»»
LÏÂ ‡Óe‚ ‰NBÚÂ ı¯‡a ¯ÙBÁ ‰È‰Â ,‰na Ú„BÈ≈««∆¿»»≈»»∆¿∆»¿»
ÔÂÈÎÂ ,Ô˙ÒÈÚa ˙B˜acÓ ˙B¯B¯v‰ eÈ‰Â dÎB˙a¿»¿»«¿ƒ«¿¿ƒ»»¿≈»
‰Ó Ìi˜Ï ,ÂÈÏÚ ˙B‰˜ ÂÈpL eÈ‰ ÂÈt CB˙a d˙BpL∆¿»¿ƒ»ƒ»≈»»¿«≈«

¯Ó‡pM(טז ג, Ï‡(איכה ÔÈlÈ‡ ÏÎÂ ,ÈpL ıˆÁa Ò¯‚iÂ : ∆∆¡«««¿≈∆»»ƒ»¿»ƒ≈»
ÈaÏÏ ˙ÏÈÚ‡ ˙ÓÈ‡Â ÈaÏa ˙È·‰È(ד מב, Ó‡a¯(תהלים : ¿»ƒ¿ƒƒ¿≈«¬≈«¿ƒƒ∆¡…

.EÈ‰Ï‡ ‰i‡ ÌBi‰ Ïk ÈÏ‡≈«»««≈¡…∆

‚ÎNtÁÈÂ ‰ÁÈN‡ È··Ï ÌÚ ‰ÏÈla È˙È‚ ‰¯kÊ‡ .∆¿¿»¿ƒ»ƒ«»¿»ƒ¿»ƒ»ƒ»«¿«≈
ÈÁe¯(ז עז, ‡e·i(תהלים Èa¯Â ÔBÓÈÒ Èa¯a ‰„e‰È Èa¯ , ƒ«ƒ¿»¿«ƒƒ¿«ƒ«¿

,Â"Èz „ÚÂ Û"Ï‡Ó e‡ËÁL ÈÙÏ ,È¯Ó‡ Ôa¯Â¿«»»»¿≈¿ƒ∆»¿≈»∆¿«»
ÏkL ‡ˆBÓ z‡ ÔÎÂ .Â"Èz „ÚÂ Û"Ï‡Ó ÔÈÓÁ˙Óƒ¿«¬ƒ≈»∆¿«»¿≈«¿≈∆»
ÌÈc˜‰ Ï‡¯NÈ ÏÚ ‰ÈÓ¯È ‡a˙pL ˙BL˜ ˙B‡e·¿»∆ƒ¿«≈ƒ¿¿»«ƒ¿»≈ƒ¿ƒ
,„„· ‰·LÈ ‰ÎÈ‡ :¯Ó‡ ‰ÈÓ¯È ,Ô‡t¯Â ‰ÈÚLÈ¿«¿»¿ƒ¿»ƒ¿¿»»«≈»»¿»»»

¯Ó‡ ‰ÈÚLÈ(כא מט, ÏÈ„(ישעיה ÈÓ C··Ïa z¯Ó‡Â : ¿«¿»»«¿»«¿¿ƒ¿»≈ƒ»«
,‰ÏÈla ‰k·˙ ‰Îa :¯Ó‡ ‰ÈÓ¯È .'Â‚Â ‰l‡ ˙‡ ÈÏƒ∆≈∆ƒ¿¿»»«»…ƒ¿∆««¿»

¯Ó‡ ‰ÈÚLÈ(יט ל, EÁÈ(ישעיה ÔBÁ ‰k·˙ ‡Ï BÎa : ¿«¿»»«»…ƒ¿∆»»¿¿
‰ÈÚLÈ ,ÈÚÓ ‰„e‰È ‰˙Ïb :¯Ó‡ ‰ÈÓ¯È .'Â‚Âƒ¿¿»»«»¿»¿»≈…ƒ¿«¿»

¯Ó‡(יב יא, ÈÓ¯È‰(ישעיה .'Â‚Â ıa˜È ‰„e‰È ˙BˆÙe : »«¿À¿»¿«≈ƒ¿¿»
¯Ó‡ ‰ÈÚLÈ ,˙BÏ·‡ ÔBiˆ ÈÎ¯c :¯Ó‡(ג מ, :(ישעיה »««¿≈ƒ¬≈¿«¿»»«

eÈ‰ :¯Ó‡ ‰ÈÓ¯È .'‰ C¯„ ept ¯a„na ‡¯B˜ ÏB˜≈«ƒ¿»«∆∆ƒ¿¿»»«»
¯Ó‡ ‰ÈÚLÈ .L‡¯Ï ‰È¯ˆ(יד ס, ‡CÈÏ(ישעיה eÎÏ‰Â : »∆»¿…¿«¿»»«¿»¿≈«ƒ

ÔBiˆ ˙a ÔÓ ‡ˆiÂ :¯Ó‡ ‰ÈÓ¯È .CÈpÚÓ Èa ÁBÁL¿«¿≈¿««ƒƒ¿¿»»««≈≈ƒ«ƒ
¯Ó‡ ‰ÈÚLÈ ,'Â‚Â(כ נט, Ï‡Bb.(ישעיה ÔBiˆÏ ‡·e : ¿«¿»»«»¿ƒ≈

:¯Ó‡ ‰ÈÚLÈ ,ÌÈÏLe¯È ‰¯ÎÊ :¯Ó‡ ‰ÈÓ¯È,סה (ישעיה ƒ¿¿»»«»¿»¿»«ƒ¿«¿»»«
ÏÂ‡יז) ‰L„Á ı¯‡Â ÌÈL„Á ÌÈÓL ‡¯B· È‰ Èk :ƒƒ¿ƒ≈»«ƒ¬»ƒ»»∆¬»»¿…

:¯Ó‡ ‰ÈÓ¯È .·Ï ÏÚ ‰ÈÏÚ˙ ‡ÏÂ ˙BL‡¯‰ ‰¯Îfƒ̇»«¿»»ƒ…¿…«¬∆»«≈ƒ¿¿»»«
:¯Ó‡ ‰ÈÚLÈ ,ÌÈÏLe¯È ‰‡ËÁ ‡ËÁ(כב מד, :(ישעיה ≈¿»¿»¿»»ƒ¿«¿»»«

,‰ÈÏeLa ‰˙‡ÓË :¯Ó‡ ‰ÈÓ¯È .EÈÚLt ·ÚÎ È˙ÈÁÓ»ƒƒ»»¿»∆ƒ¿¿»»«À¿»»¿∆»
:¯Ó‡ ‰ÈÚLÈ(ד ד, Ba˙(ישעיה ˙‡ˆ ˙‡ '‰ ıÁ¯ Ì‡ : ¿«¿»»«ƒ»«≈…«¿

:¯Ó‡ ‰ÈÚLÈ ,¯ˆ N¯t B„È :¯Ó‡ ‰ÈÓ¯È .ÔBiˆ ישעיה) ƒƒ¿¿»»«»»«»¿«¿»»«
יא) nÚ‰יא, Ïk :¯Ó‡ ‰ÈÓ¯È .B„È ˙ÈL '‰ ÛÈÒBÈ :ƒ≈ƒ»ƒ¿¿»»«»«»

:¯Ó‡ ‰ÈÚLÈ ,'Â‚Â ÌÈÁ‡(י מט, e·Ú¯È(ישעיה ‡Ï : ∆¡»ƒ¿«¿»»«…ƒ¿»
,C¯„ È¯·Ú Ïk ÌÎÈÏ‡ ‡BÏ :¯Ó‡ ‰ÈÓ¯È .e‡ÓˆÈ ‡ÏÂ¿…ƒ¿»ƒ¿¿»»«¬≈∆»…¿≈∆∆

:¯Ó‡ ‰ÈÚLÈ(טו לב, ¯Áe(ישעיה eÈÏÚ ‰¯ÚÈ „Ú : ¿«¿»»««≈»∆»≈«
,È˙ÓˆÚa L‡ ÁÏL ÌB¯nÓ :¯Ó‡ ‰ÈÓ¯È .ÌB¯nÓƒ»ƒ¿¿»»«ƒ»»«≈¿«¿…«

:¯Ó‡ ‰ÈÚLÈ(טו נז, Â‡˙(ישעיה ÔBkL‡ LB„˜Â ÌB¯Ó : ¿«¿»»«»¿»∆¿¿∆
‰ÈÚLÈ ,ÈÚLt ÏÚ „˜N :¯Ó‡ ‰ÈÓ¯È .'Â‚Â ‡kc«»ƒ¿¿»»«ƒ¿«…¿»«¿«¿»

:¯Ó‡(ב נב, ÈÓ¯È‰(ישעיה ,C¯‡eˆ È¯ÒBÓ ÈÁzt˙‰ : »«ƒ¿«¿ƒ¿≈«»≈ƒ¿¿»
:¯Ó‡ ‰ÈÚLÈ ,È¯Èa‡ ÏÎ ‰lÒ :¯Ó‡(י סב, elÒ(ישעיה : »«ƒ»»«ƒ«¿«¿»»«…

È‡ ‰l‡ ÏÚ :¯Ó‡ ‰ÈÓ¯È .Ô·‡Ó eÏ˜Ò ‰lÒÓ‰ elÒ…«¿ƒ»«¿≈∆∆ƒ¿¿»»««≈∆¬ƒ
:¯Ó‡ ‰ÈÚLÈ ,‰iÎB·(ח נב, e‡¯È(ישעיה ÔÈÚa ÔiÚ Èk : ƒ»¿«¿»»«ƒ«ƒ¿«ƒƒ¿

:¯Ó‡ ‰ÈÚLÈ ,‰È„Èa ÔBiˆ ‰N¯t :¯Ó‡ ‰ÈÓ¯È .'Â‚Âƒ¿¿»»«≈¿»ƒ¿»∆»¿«¿»»«
יב) נא, ‡Ó¯:(ישעיה ‰ÈÓ¯È .ÌÎÓÁÓ ‡e‰ ÈÎ‡ ÈÎ‡ :»…ƒ»…ƒ¿«∆¿∆ƒ¿¿»»«

:¯Ó‡ ‰ÈÚLÈ ,'‰ ‡e‰ ˜Ècˆ(כא ס, Ìlk(ישעיה CnÚÂ : «ƒ¿«¿»»«¿«≈À»
:¯Ó‡ ‰ÈÚLÈ ,È·‰‡nÏ È˙‡¯˜ :¯Ó‡ ‰ÈÓ¯È .ÌÈ˜Èc«̂ƒƒƒ¿¿»»«»»ƒ«¿«¬«¿«¿»»«

יח) ס, ‡Ó¯:(ישעיה ‰ÈÓ¯È .CÈ˙ÓBÁ ‰ÚeLÈ ˙‡¯˜Â :¿»»¿»…«ƒƒ¿¿»»«
:¯Ó‡ ‰ÈÚLÈ ,ÈÏ ¯ˆ Èk '‰ יד)¯‡‰ סו, :(ישעיה ¿≈ƒ«ƒ¿«¿»»«

‰Á‡ Èk eÚÓL :¯Ó‡ ‰ÈÓ¯È .ÌÎaÏ NNÂ Ì˙È‡¯e¿ƒ∆¿»ƒ¿∆ƒ¿¿»»«»¿ƒ∆¡»»
:¯Ó‡ ‰ÈÚLÈ ,È‡(א סו, ÈnÚ.(ישעיה eÓÁ eÓÁ : »ƒ¿«¿»»««¬«¬«ƒ

:¯Ó‡ ‰ÈÚLÈ ,EÈÙÏ Ì˙Ú¯ ÏÎ ‡·z :¯Ó‡ ‰ÈÓ¯Èƒ¿¿»»«»…»»»»¿»∆¿«¿»»«
ז) נו, ˜„ÈL.(ישעיה ¯‰ Ï‡ ÌÈ˙B‡È·‰Â :«¬ƒƒ∆«»¿ƒ

Èa¯Â e·i‡ Èa¯ ,‰ÏÈla È˙È‚ ‰¯kÊ‡ ,¯Á‡ ¯·c»»«≈∆¿¿»¿ƒ»ƒ«»¿»«ƒ«¿¿«ƒ
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רמה dki` zlibnl dax yxcn
dax dki`

˙Òk ‰¯Ó‡ ¯ÓB‡ e·i‡ Èa¯ ,ÔBÓÈÒ ¯a ‰„e‰È¿»«ƒ«ƒ«¿≈»¿»¿∆∆
¯·L È‡ ˙¯kÊ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÈÙÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿≈«»»ƒ¿∆∆¬ƒ∆∆
z‡„ ‰Ók ,˙BiÎÏÓ ÏL ÔÏÈÏa EÈÙÏ Èz¯aL‰L∆»¿«¿ƒ¿»∆¿≈»∆«¿À¿»¿«¿

¯Ó‡(כ יד, ˆ¯EÈ(בראשית ÔbÓ ¯L‡ ÔBÈÏÚ Ï‡ Ce¯·e : »«»≈∆¿¬∆ƒ≈»∆
Èz¯ML ÔÈ¯ÈL È‡ ˙¯kÊ ¯ÓB‡ ‰„e‰È Èa¯ .E„Èa¿»∆«ƒ¿»≈ƒ¿∆∆¬ƒƒƒ∆«¿ƒ

¯Ó‡ z‡„ ‰Ók ,˙BÏÈla EÈÙÏ(כ לח, È˙BÈ‚e(ישעיה : ¿»∆«≈¿»¿«¿»«¿ƒ«
,‰Ú¯t ÏL BÏÈÏ ‰Ê ,‰ÏÈla .eÈiÁ ÈÓÈ Ïk Ôb¿«≈»¿≈«≈«»¿»∆≈∆«¿…

·È˙Îc(כט יב, ÏL(שמות BÏÈÏÂ ,‰ÏÈl‰ ÈˆÁa È‰ÈÂ : ƒ¿ƒ«¿ƒ«¬ƒ««¿»¿≈∆
·È˙Îc ,˜ÏÓÚÂ ÔÈ„Ó ‰ÁÓ ˙‡ ‰k‰L ÔBÚ„b שופטים) ƒ¿∆ƒ»∆«¬≈ƒ¿»«¬»≈ƒ¿ƒ

ט) e˙kL·ז, ·È¯ÁÒ ÏL BÏÈÏÂ ,‡e‰‰ ‰ÏÈla È‰ÈÂ :«¿ƒ««¿»«¿≈∆«¿≈ƒ∆»
Ba(לה יט, ב C‡ÏÓ(מלכים ‡ˆiÂ ‡e‰‰ ‰ÏÈla È‰ÈÂ :«¿ƒ««¿»««≈≈«¿«

NtÁÈÂ ,ÈaÏ ÌÚ ‡‡ ÈÚzLÓ ,‰ÁÈN‡ È··Ï ÌÚ .'‰ƒ¿»ƒ»ƒ»ƒ¿»≈¬»ƒƒƒ«¿«≈
¯ÓB‡Â ,È„·BÚa LtLÙÓe ,ÈÁe¯(ח עז, :(תהלים ƒ¿«¿≈¿»«¿≈

ÒÁ ,„BÚ ˙Bˆ¯Ï ÛÈÒÈ ‡ÏÂ '‰ ÁÊÈ ÌÈÓÏBÚÏ‰«¿»ƒƒ¿«¿……ƒƒ¿«
·È˙Îc ,˜È·L ‡ÏÂ ˜·L ‡Ï ÌBÏLÂ(לא ג, Èk(איכה : ¿»»¿«¿»»≈ƒ¿ƒƒ

‡ÏÂ ,„BÚ ˙Bˆ¯Ï ÛÈÒÈ ‡ÏÂ .'‰ ÌÏBÚÏ ÁÊÈ ‡Ï…ƒ¿«¿»¿……ƒƒ¿¿…
,ÒÚBk ‰LÓ ,ÌÈ¯Á‡Ï ‰v¯Ó ‰È‰ ¯·ÚLÏ ,˙Bˆ¯ÈÏ≈»¿∆»«»»¿«∆«¬≈ƒ∆≈

¯ÓB‡ z‡Â(יא לג, ·dÈ(שמות È¯˜ ,‰Án‰ Ï‡ ·LÂ : ¿«¿≈¿»∆««¬∆¿ƒ≈
¯ÓB‡ z‡Â ,ÒÚBk e‰iÏ‡ .·eLÂ(טו יט, א CÏ(מלכים : ¿≈ƒ»≈¿«¿≈≈

‡ÏÂ ˙Bv¯Ï ‡Ï ÂÈLÎÚÂ .˜Nn„ ‰¯a„Ó Ek¯„Ï ·eL¿«¿¿ƒ¿«»«»∆¿«¿»…¿«¿…
Èa¯ ¯Ó‡ ,ÒÙ‡‰ e‰Ó ,BcÒÁ ÁˆÏ ÒÙ‡‰ .˙Bˆ¯ÈÏ≈»∆»≈»∆««¿«∆»≈»««ƒ

¯Ó‡ z‡„ ‰Ók ,‡e‰ ÈÂÈ ÔBLÏ Ô·e‡¯(י ו, :(עמוס ¿≈»¿»ƒ¿»¿«¿»«
Èa¯ ,ÔBÓÈÒ Èa¯Â ‡tt ¯a ‡ÈÁ Èa¯ .ÒÙ‡ ¯Ó‡Â¿»«»∆«ƒ¬ƒ»««»¿«ƒƒ«ƒ
Ce¯a LB„w‰ ¯Ó‡L ¯·c B˙B‡ ¯Ó‚ ¯Ó‡ ‡ÈÁ¬ƒ»»«ƒ¿«»»∆»««»»

‰LÓÏ ‡e‰(יט לג, ¯Èa(שמות .ÔÁ‡ ¯L‡ ˙‡ È˙pÁÂ : ¿∆¿«…ƒ≈¬∆»…«ƒ
‰ÈÓ¯È È„È ÏÚ ,‡ÓkÒÓ ‡‰Â ‰ÏÈÒÁ ‡‰ ¯ÓB‡ ÔBÓÈÒƒ≈»¬ƒ»¿»¿«¿»«¿≈ƒ¿¿»

¯Ó‡L(ה טז, ‰ÁÎL(ירמיה .ÈÓBÏL ˙‡ ÈzÙÒ‡ Èk : ∆»«ƒ»«¿ƒ∆¿ƒ¬»«
Ï‡ B˙BÁ ÁÎL‰ .Ï‡ ˙BpÁ(כ ט, ‰'(במדבר Èt ÏÚ : «≈¬»«¬≈«ƒ

ÁÎL‰ .eÁÈ(ו לד, ‡Ì(שמות ,ÔepÁÂ ÌeÁ¯ Ï‡ Èk : «¬¬»«ƒ≈«¿«ƒ
ÂÈÓÁ¯ ÒÈÚk ‡e‰c ·b ÏÚ Û‡ ,‰ÏÒ ÂÈÓÁ¯ Û‡a ıÙ»̃«¿««¬»∆»«««¿»≈«¬»
,ÈÁÎL È„‡Â '‰ È·ÊÚ :‰¯Ó‡ ÔBiˆÂ .ÔÈ·B¯¿̃ƒ¿ƒ»¿»¬»«ƒ«¬…»¿≈»ƒ

·È˙Îc(יד מט, Â‚Â'.(ישעיה '‰ È·ÊÚ ÔBiˆ ¯Ó‡zÂ : ƒ¿ƒ«…∆ƒ¬»«ƒ
יא) עז, Â‚Â'.(תהלים ‡È‰ È˙BlÁ ¯Ó‡Â :»…««ƒƒ

EÈÙ eÈlÁ ‡ÏL È„È ÏÚ È‡¯cÒkÏ‡ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ¬∆¿«¿¿»«¿≈∆…ƒƒ»∆
.ÔÈÓi‰ ˙ÈpzL ‰·eL˙aƒ¿»ƒ¿«≈«»ƒ

‰Úe·L d˙B‡ ‰ÏlÁ˙ ÈÓÁ ¯a Ï‡eÓL Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ¿≈««¿»ƒƒ¿«¿»»¿»
.ÔÈÓi‰ ˙ÈpzLÂ ·¯BÁa enÚ ˙¯kL∆»«ƒ»¿≈¿ƒ¿«≈«»ƒ

‰ÏBÁ ‰nÁ ÏbÏb EÈÓiÓ zÚÓL‰ ÔBÓÈÒ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒƒ¬»«¿»ƒ»∆«¿««»∆
ÔÈÈÏÁ ÔÈ‡ ÂÈLnLÏ ,LnLÏe ˙BÏÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â¿≈»«¬¿«≈¿«»»≈√»ƒ

.ÔÈÈÏÁ LÈ ÂÈÙÏe¿»»≈√»ƒ
Èa eÈ‰Â ‰È„na ÌL ‰È‰L ¯Ba‚Ï ˜ÁˆÈ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒƒ¿»¿ƒ∆»»»«¿ƒ»¿»¿≈
,Ô‡ÎÏ ˙BÒÈb e‡B·È ‡Ï ÌÈ¯ÓB‡Â Ba ÌÈÁËBa ‰È„n‰«¿ƒ»¿ƒ¿¿ƒ…»¿»¿»
Ì‰Ï ‰‡¯Óe ‡ˆBÈ ‡e‰L ÔÂÈk ,B¯ÈÚÏ ˙BÒÈb‰ e‡a»«¿»¿ƒ≈»∆≈«¿∆»∆
¯Ó‡ ,˙BÒÈb‰ e‡a ˙Á‡ ÌÚt .ÔÈÁ¯Ba Ô‰ „iÓ ÌÈt»ƒƒ»≈¿ƒ««««»«¿»»«
BÈ‡ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ Ï·‡ ,ÈÏ ‰LLÁ ÈÈÓÈ Ì‰Ï»∆¿ƒƒ»¿»ƒ¬»«»»≈

‡l‡ ÔÎ(א נט, ÚÈLB‰Ó(ישעיה '‰ „È ‰¯ˆ˜ ‡Ï Ô‰ : ≈∆»≈…»¿»«≈ƒ«

LÈ˜Ï Ôa ÔBÚÓL Èa¯ ¯Ó‡ ,ÔBÈÏÚ ÔÈÓÈ ˙BL .'Â‚Â¿¿ƒ∆¿»««ƒƒ¿∆»ƒ
,‡È¯·Ó dÈÙBÒ LLÁc ÏÎc ,¯·Ò ˙È‡ Ô‰ ÔÈÈÏÁ Ì‡ƒ√»ƒ≈ƒ≈∆¿»¿»«≈«¿ƒ
ÚLB‰È Èa¯c dÈzÚc ‡È‰Â ,¯·Ò ˙ÈÏ ÔÈÓÈ ÈepL Ì‡Â¿ƒƒ»ƒ≈≈∆¿ƒ«¿≈¿«ƒ¿À
‡È‰ ‰ÒÈ‡Ó Ì‡ ,Â˙Ò‡Ó Ò‡Ó Ì‡ ÈÎ ¯Ó‡„] ÈÂÏ Ôa∆≈ƒ
Ô‡Ó ÏÎ„ ,¯·Ò ˙È‡ ‡È‰ ‰ÙÈˆ˜ Ì‡Â ,¯·Ò ˙ÈÏ

.[‰ˆ¯˙Ó ‰ÈÙÂÒ ÒÈÚÎ„
‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ¯Ó‡ ,È‡ÁBÈ ¯a ÔBÚÓL Èa¯ ¯Ó‡»««ƒƒ¿«»»««»»
ÌÎÙBÒ ,˙eÏÙz ÏL ‰iÎa Ì˙ÈÎa Ìz‡ Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈«∆¿ƒ∆¿ƒ»∆ƒ¿¿∆
Ï‡¯NÈ eÎa ÔÎÈ‰Â .LnÓ ÏL ‰iÎa ÌÈÎBa ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿ƒ»∆«»¿≈»»ƒ¿»≈

˙eÏÙz ÏL ‰iÎa(י יא, ‰ÌÚ(במדבר ˙‡ ‰LÓ ÚÓLiÂ : ¿ƒ»∆ƒ¿«ƒ¿«∆∆»»
.ÂÈ˙ÁtLÓÏ ‰Îa(א יד, ‰Ú„‰(במדבר Ïk ‡OzÂ : …∆¿ƒ¿¿…»«ƒ»…»»≈»

,LnÓ ÏL ‰iÎa Ï‡¯NÈ eÎa ÔÎÈ‰Â .ÌÏB˜ ˙‡ eziÂ«ƒ¿∆»¿≈»»ƒ¿»≈¿ƒ»∆«»
¯Ó‡ e·i‡ Èa¯ ,ÔBÓÈÒ Èa¯a ‰„e‰È Èa¯Â e·i‡ Èa«̄ƒ«¿¿«ƒ¿»¿«ƒƒ«ƒ«¿»«

·È˙Îc ‰Ó¯a .Ï··a „Á‡Â ‰Ó¯a „Á‡(יד לא, :(ירמיה ∆»¿»»¿∆»¿»∆¿»»ƒ¿ƒ
Ï··a .'Â‚Â ÌÈ¯e¯Ó˙ ÈÎa È‰ ÚÓL ‰Ó¯a ÏB˜¿»»ƒ¿»¿ƒ¿ƒ«¿ƒ¿»∆

·È˙Îc(א קלז, e‰È„‰(תהלים Èa¯ .'Â‚Â Ï·a ˙B¯‰ ÏÚ : ƒ¿ƒ««¬»∆«ƒ¿»
.Ï··a „Á‡Â ,‡zÈ„Ó „e‰Èa „Á‡ ¯Ó‡ ÔBÓÈÒ Èa¯a¿«ƒƒ»«∆»ƒ¿ƒ¿»¿∆»¿»∆
˙B¯‰ ÏÚ ,Ï··a .‰ÏÈla ‰k·˙ BÎa ,‡zÈ„Ó „e‰Èaƒ¿ƒ¿»»ƒ¿∆««¿»¿»∆««¬

.Ï·a»∆
,Ï‡¯NÈÏ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ¯Ó‡ e·i‡ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ«¿»««»»¿ƒ¿»≈
‡e‰ ‡„‰ ,ÌÎÈ˙BiÏb ÒÈÎÓ È‡ ‰iÎa‰ d˙B‡ ¯ÎNaƒ¿«»«¿ƒ»¬ƒ«¿ƒ»À≈∆¬»

·È˙Î„(טו לא, ÈÎaÓ(ירמיה CÏB˜ ÈÚÓ '‰ ¯Ó‡ ‰k : ƒ¿ƒ…»«ƒ¿ƒ≈ƒ∆ƒ
‰Îa .‰k·˙ ‰Îa .'‰ Ì‡ C˙È¯Á‡Ï ‰Â˜z LÈÂ 'Â‚Â¿≈ƒ¿»¿«¬ƒ≈¿À»…ƒ¿∆»…

.ÌÈÏ‚Ú ÈL ÏÚ ‰k·˙ ,„Á‡ Ï‚Ú ÏÚ«≈∆∆»ƒ¿∆«¿≈¬»ƒ
.ÌÈÏLe¯ÈÂ ÔBiˆ ÏÚÂ ‰„e‰È ÏÚ ,¯Á‡ ¯·c»»«≈«¿»¿«ƒƒ»»ƒ

ÏÚ ‰k·˙ ,ÌÈË·M‰ ˙¯NÚ ˙eÏb ÏÚ ‰Îa ,¯Á‡ ¯·c»»«≈»…«»¬∆∆«¿»ƒƒ¿∆«
.ÔÈÓÈ·e ‰„e‰È Ë·L ˙eÏb»≈∆¿»ƒ¿»ƒ

‰k·Óe ‰ÎBa .dnÚ ÌÈ¯Á‡ ‰k·Óe ‰ÎBa ,¯Á‡ ¯·c»»«≈»¿«»¬≈ƒƒ»»¿«»
·È˙Îc ,dnÚ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰(יב כב, iÂ˜¯‡(ישעיה : «»»ƒ»ƒ¿ƒ«ƒ¿»

‰ÎBa .„tÒÓÏe ÈÎ·Ï ‡e‰‰ ÌBia ˙B‡·ˆ ÌÈ‰Ï‡ '‰¡…ƒ¿»««ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈»
·È˙Îc ,dnÚ ˙¯M‰ ÈÎ‡ÏÓ ‰k·Óe(ז לג, ‰Ô(ישעיה : ¿«»«¿¬≈«»≈ƒ»ƒ¿ƒ≈

,·È˙k ‰ˆÈÁ ‡¯ÈÚÊ Èa¯ ¯Ó‡ ,‰ˆÁ e˜Úˆ ÌÏ‡¯‡∆¿∆»»¬À»»««ƒ¿≈»ƒ»¿ƒ
.dÈÈÒÎc dÈab ‡È‰ ‰ˆÈÁƒ»ƒ«≈¿«¿ƒ≈

¯Ó‡ z‡„ ‰Ók ‰ÈÎ¯a Èa¯ ¯Ó‡(ה טו, BiÂˆ‡(בראשית : »««ƒ∆∆¿»¿»¿«¿»««≈
,dnÚ ı¯‡Â ÌÈÓL ‰k·Óe ‰ÎBa ,‰Îa .‰ˆeÁ‰ B˙‡…«»»…»¿«»»«ƒ»»∆ƒ»

·È˙Î„ ‡e‰ י)‰„‡ ב, ˜„(יואל Á¯ÈÂ LÓL :,‰Îa .e¯ ¬»ƒ¿ƒ∆∆¿»≈«»»»…
‡e‰ ‡„‰ ,dnÚ ˙BÚ·‚e ÌÈ¯‰ ‰k·Óe ‰ÎBa»¿«»»ƒ¿»ƒ»¬»

·È˙Î„(כד ד, Îa‰(ירמיה .'Â‚Â ÌÈ¯‰‰ ˙‡ È˙È‡¯ : ƒ¿ƒ»ƒƒ∆∆»ƒ»…
.dnÚ ˙Bn‡ ÌÈÚ·L ‰k·Óe ‰ÎBa»¿«»ƒ¿ƒÀƒ»

Ï‡¯NÈ eÈ‰L ÌÈ¯t ÌÈÚ·L Ì˙B‡ ÒÁt Èa¯ ¯Ó‡»««ƒƒ¿»»ƒ¿ƒ»ƒ∆»ƒ¿»≈
‡ÏL È„k ,Ì‰ ˙Bn‡ ÌÈÚ·L „‚k ,‚Áa ÔÈ·È¯˜Ó«¿ƒƒ∆»¿∆∆ƒ¿ƒÀ≈¿≈∆…
Ï‡¯NÈ ˙Òk ‰k·Óe ‰ÎBa ,‰Îa .Ì‰Ó ÌÏBÚ‰ ‰„ˆÈ≈»∆»»≈∆»…»¿«»¿∆∆ƒ¿»≈

·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,dnÚ(א יד, ‰Ú„‰(במדבר Ïk ‡OzÂ : ƒ»¬»ƒ¿ƒ«ƒ»…»»≈»
‡OzÂ ‰ÈÓÁ Èa¯ ÌLa dÈÏ È˙Ó ‡ÈeÁ Èa¯ .'Â‚Â«ƒ¿»«¿≈≈¿≈«ƒ¿∆¿»«ƒ»…
z‡„ ‰Ók ,‡i¯„Ï Ôe˙ÈÙÊB‡ ‡LÈa È·BÁ ,·È˙k¿ƒ≈ƒ»¿ƒ¿»«»¿»¿«¿

¯Ó‡(י כד, ·¯EÚ.(דברים ‰M˙ Èk : »«ƒ«∆¿≈¬

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92



`dkiרמו zlibnl dax yxcn
dax dki`

„Î‡l‡ CÏB‰ ÏB˜ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰ÏÈla ‰nÏ ,‰ÏÈla .««¿»»»««¿»¿ƒ∆≈≈∆»
.‰ÏÈla ¯Ó‡ CÎÏ ,‰ÏÈla««¿»¿»∆¡«««¿»

‰NÚÓ .‰È˜ dnÚ CLBÓ ‰ÏÈÏ e·i‡ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ«¿«¿»≈ƒ»ƒ»«¬∆
,Ï‡ÈÏÓb Ôa¯ ÏL B˙eÎLa ‰˙È‰L ˙Á‡ ‰M‡a¿ƒ»««∆»¿»ƒ¿»∆«»«¿ƒ≈
,‰ÏÈla ÂÈÏÚ ‰ÎBa ‰˙È‰Â ,˙ÓÂ ˙¯ÁLz Ôa dÏ ‰È‰Â¿»»»∆ƒ¿…∆»≈¿»¿»»»»««¿»
Ôa¯Á ¯kÊ ‰È‰Â dÏB˜ ˙‡ ÚÓBL Ï‡ÈÏÓb Ôa¯ ‰È‰Â¿»»«»«¿ƒ≈≈«∆»¿»»ƒ¿»À¿«
ÈÒÈ¯ e¯LpL „Ú dnÚ ‰ÎBa ‰È‰Â ,Lc˜n‰ ˙Èa≈«ƒ¿»¿»»∆ƒ»«∆»¿ƒ≈
d˙B‡ epÙe e„ÓÚ ,ÂÈ„ÈÓÏz Ba eLÈb¯‰L ÔÂÈÎÂ ,ÂÈÈÚ≈»¿≈»∆ƒ¿ƒ«¿ƒ»»¿ƒ»

.B˙eÎLÓƒ¿»

‰Îz‡„ ‡Ók ,‰È‰k ÏÚ .dÈÁÏ ÏÚ d˙ÚÓ„Â .¿ƒ¿»»«∆¡»«…¬∆»¿»¿«¿
¯Ó‡(ג יח, w‰Â·‰.(דברים ÌÈÈÁÏ‰Â Ú¯f‰ Ô‰kÏ Ô˙Â : »«¿»««…≈«¿…«¿«¿»«ƒ¿«≈»

¯Ó‡ z‡„ ‡Ók ,‰È¯Bab ÏÚ ,¯Á‡ ¯·c,טו (שופטים »»«≈«ƒ∆»¿»¿«¿»«
i¯Ë‰.טו) ¯BÓÁ ÈÁÏ ‡ˆÓiÂ :«ƒ¿»¿ƒ¬¿ƒ»

¯Ó‡ z‡„ ‰Ók ,‰ÈËÙBL ÏÚ ,¯Á‡ ¯·c(יד ד, :(מיכה »»«≈«¿∆»¿»¿«¿»«
.ÈÁl‰ ÏÚ ekÈ Ë·Ma«≈∆«««¿ƒ

eÒÎpL ‰ÚLa ‡ˆBÓ z‡ ,‰È¯eÁa ÏÚ ,¯Á‡ ¯·c»»«≈««∆»«¿≈¿»»∆ƒ¿¿
e˙ÙÎÂ ÌÈ¯eÁa‰ ˙‡ eNÙz Lc˜n‰ ˙È·Ï ÌÈ‡BN¿ƒ¿≈«ƒ¿»»¿∆««ƒ¿»¿
˙B„¯BÈ ˙BÚÓc‰ eÈ‰Â ÔÈÎBa eÈ‰Â ,Ô‰È¯BÁ‡Ï Ô‰È„È¿≈∆«¬≈∆¿»ƒ¿»«¿»¿
ÏÚ ˙B¯LBÂ ,ÔÁ˜Ï ÔÈÏBÎÈ eÈ‰ ‡ÏÂ Ô‰ÈÈÁÏ ÏÚ«¿»≈∆¿…»¿ƒ¿«¿»¿¿«

.ÔÈÁM‰ ˙·¯ˆk Ì‰ÈÈÁÏ¿»≈∆¿»∆∆«¿ƒ

ÂÎ¯Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk ÈÂÏ Èa¯ ¯Ó‡ ,ÌÁÓ dÏ ÔÈ‡ .≈»¿«≈»««ƒ≈ƒ»»∆∆¡«
.dÏ ‰Â‰ ÔÈ‡(ל יא, dÏ(בראשית ÔÈ‡ ‰¯˜Ú È¯N È‰zÂ : ≈¬»»«¿ƒ»«¬»»≈»

¯Ó‡pL ,dÏ ‰Â‰Â ,„ÏÂ(א כא, ‡˙(בראשית „˜t '‰Â : »»«¬»»∆∆¡««»«∆
dÈ˙ÂÎ„Â .‰¯N(ב א, א ÌÈ„ÏÈ,(שמואל ÔÈ‡ ‰pÁÏe : »»¿ƒ¿»≈¿«»≈¿»ƒ

¯Ó‡pL ,dÏ ‰Â‰Â(כא ב, א ‡˙(שמואל '‰ „˜Ù Èk : «¬»»∆∆¡«ƒ»«∆
dÈ˙ÂÎ„Â .‰pÁ(יז ל, dÏ,(ירמיה ÔÈ‡ L¯c ‡È‰ ÔBiˆ : «»¿ƒ¿»≈ƒƒ…≈≈»

¯Ó‡pL ,dÏ ‰Â‰Â(כ נט, ‡Û(ישעיה ,Ï‡Bb ÔBiˆÏ ‡·e : «¬»»∆∆¡«»¿ƒ≈«
,dÏ ‰Â‰Â ,ÌÁÓ dÏ ÔÈ‡ :¯ÓB‡ z‡ Ôk≈«¿≈≈»¿«≈«¬»»

¯Ó‡pL(יב נא, ÌÎÓÁÓ.(ישעיה ‡e‰ ÈÎ‡ ÈÎ‡ : ∆∆¡«»…ƒ»…ƒ¿«∆¿∆

ÊÎ.dÏ eÈ‰ d· e„‚a ‰ÈÚ¯ Ïk .»≈∆»»¿»»»

.Ï‡È¯·‚Â Ï‡ÎÈÓ ‰Ê ,ÔÁ ¯ÙÎc ·˜ÚÈ Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ«¬…ƒ¿«»»∆ƒ»≈¿«¿ƒ≈

ÁÎ‡l‡ ,ÌÈÏBb ÔÈ‡ ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ ,‰„e‰È ‰˙Ïb .»¿»¿»À»»≈»ƒ∆»
ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ ,˙eÏb Ì˙eÏb ÔÈ‡ ÌÈÏBbL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆ƒ≈»»»À»»
,˙eÏb Ì˙eÏb ÔÈ‡ ,ÌÈiÓ ÌÈ˙BLÂ ÌztÓ ÌÈÏÎB‡L∆¿ƒƒƒ»¿ƒƒ≈»≈»»»
,ÌÈiÓ ÔÈ˙BL ÔÈ‡Â ÌztÓ ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡L Ï‡¯NÈ Ï·‡¬»ƒ¿»≈∆≈¿ƒƒƒ»¿≈ƒƒ≈»
ÌÈÎl‰Ó Ô‰L ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ .˙eÏb Ì˙eÏb»»»À»»∆≈¿«¿ƒ
Ï‡¯NÈ Ï·‡ ,˙eÏb Ì˙eÏb ÔÈ‡ ,Ì‰lL ˙BiËÙ˜Ò‡a¿ƒ¿«¿ƒ∆»∆≈»»»¬»ƒ¿»≈
‰˙Ïb :¯Ó‡ CÎÏ .˙eÏb Ì˙eÏb ,ÔÈÙÁÈ ÔÈÎl‰Ó Ô‰L∆≈¿«¿ƒ¿≈ƒ»»»¿»∆¡«»¿»
‡e‰ Ôl‰Ïe ,‰„e‰È ‰˙Ïb ¯ÓB‡ ‡e‰ Ô‡k .‰„e‰È¿»»≈»¿»¿»¿«»

¯ÓB‡(כז נב, ‡l‡(ירמיה ,B˙Ó„‡ ÏÚÓ ‰„e‰È Ï‚iÂ : ≈«ƒ∆¿»≈««¿»∆»
‰˙Ïb :¯Ó‡ CÎÏ ,‰·˜k ÔÁk LLz eÏbL ÔÂÈk≈»∆»»«…»ƒ¿≈»¿»∆¡«»¿»
z‡„ ‰Ók ,ÁÒta ıÓÁ eÏÎ‡L ÏÚ ,ÈÚÓ .‰„e‰È¿»≈…ƒ«∆»¿»≈«∆«¿»¿«¿

¯Ó‡(ג טז, ÌÈÓÈ(דברים ˙Ú·L ıÓÁ ÂÈÏÚ ÏÎ‡˙ ‡Ï : »«……«»»»≈ƒ¿«»ƒ
.ÈÚ ÌÁÏ ˙BvÓ ÂÈÏÚ ÏÎ‡z…«»»«∆∆…ƒ

CB˙a ÈÚ ÔBkLÓ eÏ·ÁL ÏÚ ,ÈÚÓ ,¯Á‡ ¯·c»»«≈≈…ƒ«∆»¿«¿»ƒ¿
¯Ó‡ z‡„ ‰Ók ,Ì‰Èza(יב כד, ÈÚ(דברים LÈ‡ Ì‡Â : »≈∆¿»¿«¿»«¿ƒƒ»ƒ

.BË·Úa ·kL˙ ‡Ï ‡e‰…ƒ¿««¬…
z‡„ ‰Ók ,¯ÈÎN ¯ÎN e˜LÚL ÏÚ ,ÈÚÓ ,¯Á‡ ¯·c»»«≈≈…ƒ«∆»¿¿«»ƒ¿»¿«¿

¯Ó‡(יד כד, ÔBÈ·‡Â.(דברים ÈÚ ¯ÈÎN ˜LÚ˙ ‡Ï : »«…«¬…»ƒ»ƒ¿∆¿
z‡„ ‰Ók ,ÈÚ ˙BzÓ eÏÊ‚L ÏÚ ,ÈÚÓ ,¯Á‡ ¯·c»»«≈≈…ƒ«∆»¿«¿»ƒ¿»¿«¿
.Ì˙‡ ·ÊÚz ¯bÏÂ ÈÚÏ :(·Î ,‚Î ,È ,ËÈ ‡¯˜ÈÂ) ¯Ó‡»«∆»ƒ¿«≈«¬……»
È·Èa Èa¯ .ÈÚ ¯NÚÓ eÏÎ‡L ÏÚ ,ÈÚÓ ,¯Á‡ ¯·c»»«≈≈…ƒ«∆»¿«¬≈»ƒ«ƒ≈«
·iÁ ,ÈÚ ¯NÚÓ ÏL Ï·Ë ÏÎB‡‰ ·¯ ÌLa ‡e‰ Èa¯Â¿«ƒ»¿≈«»≈∆∆∆«¬≈»ƒ«»

.‰˙ÈÓƒ»
‰Ók ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú e„·ÚL ÏÚ ,ÈÚÓ ,¯Á‡ ¯·c»»«≈≈…ƒ«∆»¿¬«»ƒ¿»

¯Ó‡ z‡„(יח לב, ‡Ó¯(שמות ,ÚÓL ÈÎ‡ ˙BpÚ ÏB˜ : ¿«¿»««»…ƒ…≈«»«
Èa¯ .ÚÓBL ÈÎ‡ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú Òel˜ ÏB˜ ‡Á‡ Èa«̄ƒ«»ƒ¬«»ƒ»…ƒ≈««ƒ
BÈ‡L ¯B„Â ¯Bc EÏ ÔÈ‡ ¯ÓB‡ ÈÒBÈ Èa¯ ÌLa ‰„e‰È¿»¿≈«ƒ≈≈≈¿»∆≈

.Ï‚Ú ÏL B‡ËÁÓ ÏËB≈≈∆¿∆≈∆

ËÎeÈ‰L ÏÚ ‡Á‡ Èa¯ ¯Ó‡ ,‰„·Ú ·¯Óe .≈…¬…»»««ƒ«»«∆»
¯Ó‡ z‡„ ‰Ók ,È¯·Ú „·Úa ÌÈ„aÚzLÓ,לד (ירמיה ƒ¿«¿¿ƒ¿∆∆ƒ¿ƒ¿»¿«¿»«

Ï‡יד) ÌÈBb· ‰·LÈ ‡È‰ .eÁlLz ÌÈL Ú·L ıwÓ :ƒ≈∆«»ƒ¿«¿ƒ»¿»«ƒ…
ÔBÚÓL Èa¯ ÌLa ‰ÈÓÁ Èa¯a Ô„eÈ Èa¯ ,ÁBÓ ‰‡ˆÓ»¿»»««ƒ»¿«ƒ¿∆¿»¿≈«ƒƒ¿
,˙¯ÊBÁ ‰˙È‰ ‡Ï ÁBÓ ‰‡ˆÓ el‡ ¯Ó‡ LÈ˜Ï Ôa∆»ƒ»«ƒ»¿»»«…»¿»∆∆
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,ÈÚa ‡‡ ÔBÎ˙e·ÈËÏ dÈÏ ¯Ó‡ .‡È¯B‚ÈË˜ ÔÏÚ ÛÈÏÓ¿ƒ¬»»≈¿»¬«≈¿ƒ¿¬»»≈
,ÔBÎa ÔÈ¯b˙Ó ‡˙ÂÂkÏÓ ÌÈi˜ ‡˙Èa ÔÈ„‰c ÔÓÊ ÏÎc¿»¿«¿»≈≈»«»«¿¿»»ƒ¿»ƒ¿
,ÔBÎa ÔÈ¯b˙Ó ‡˙ÂekÏÓ ˙ÈÏ ‡˙Èa ÔÈ„‰ ·e¯ÁÈ‡ ÔÈ‡ƒƒ¬»≈≈»≈«¿¿»»ƒ¿»ƒ¿
Ì‡ Ï˜ÚÏ Ì‡ Ú„BÈ ·l‰ ÔÁBÈ Ôa¯ BÏ ¯Ó‡»««»»»«≈≈«ƒ«¬»ƒ
Ôa ÔÁBÈ Ôa¯Ï Òe‡ÈÒtÒ‡ dÈÏ ¯Ó‡ .˙Bl˜Ï˜ÚÏ«¬«¿«¬«≈«¿«¿»¿«»»»∆
ÈÚa ‡‡ dÈÏ ¯Ó‡ ,„È·Ú ‡‡Â ‰Ï‡L ÈÏ Ï‡L È‡kÊ««¿«ƒ¿≈»«¬»»≈¬«≈¬»»≈
ÌeÏk dÈÏ ¯Ó‡ .CÏ ÏÈÊÈ˙Â ‡zÈ„Ó ‡„‰ Èt¯È˙c¿ƒ¿≈¬»¿ƒ¿»¿≈≈»¬«≈¿
ÈÏ Ï‡L .‡zÈ„Ó ‡„‰Ï Èt¯c ÈÓB¯ Èa ÈeÎÈÏÓ‡«¿ƒƒ¿≈ƒ¿ƒ¿≈«¬»¿ƒ¿»¿«ƒ
ÈÏÈÙÏ Èt¯˙c ‡‡ ÈÚa BÏ ¯Ó‡ .„È·Ú ‡‡Â ‡zÏ‡L¿≈¿»«¬»»≈¬«»≈¬»¿ƒ¿≈¿ƒ≈
„Ú ˜ÈÙc ¯a ÏÎc ,„eÏÏ ‡ÏÊ‡ ‡È‰c ‰‡·¯ÚÓ««¿»»¿ƒ»¿»¿¿»«¿»≈«
È‡ BÏ ¯Ó‡ dL·Îc ÔÓ .‡·ÊÈLÏ ‡‰È ÔÈÚL ‰Úa¯‡«¿»»»ƒ¿≈¿≈»»ƒƒ¿»«¬«ƒ
ÁÏL ,dÈÏ ·È¯˜ z‡c L ¯a B‡ ,CÏ ÌÈÁ¯c CÏ ˙È‡ƒ»ƒ¿≈»«»¿«¿»≈≈¿«
Èa¯Ï ÁÏL .‡ÈÒeÏÎ‡ ÔeÏÚÈÈ ‡Ïc „Ú dÈ˙È‡Â¿«¿≈«¿»≈¬À¿«»»«¿«ƒ
ÔÈÏÊ‡ ,˜B„ˆ Èa¯Ï È˜eÙ‡Ï ÚLB‰È Èa¯Ïe ¯ÊÚÈÏ‡¡ƒ∆∆¿«ƒ¿À««¬≈¿«ƒ»»¿ƒ
ÈBÓB˜ ÔÓ Ì˜ ‡˙‡c ÔÓ ,‰È„Óc ‡··a dÈeÁkL‡Â¿«¿¿≈¿»»ƒ¿ƒ»ƒ«¬»»ƒ

Ï ¯Ó‡ ,ÔÁBÈ Ôa¯‡·Ò ÔÈ„‰ Ì„˜ ÔÓ Òe‡ÈÒtÒ‡ dÈ «»»»¬«≈«¿«¿»ƒ√»»≈»»
dÈ˙ÂÂÎc „Á ‰Â‰ È‡ EÈiÁ CÏ ¯Ó‡ .ÌÈ‡˜ z‡ ‡¯˙eˆ¿»«¿»≈¬«»«∆ƒ¬»«ƒ¿»≈
.LÈ·k ÏÈÎÈ ˙ÈÂ‰ ‡Ï ‡ÏÙÈÎa ÔÈÒeÏÎ‡ CnÚ ‰Â‰Â«¬»ƒ»À¿ƒ¿ƒ¿»»¬≈»≈»≈
ÊeÊÓb „Á ÏÈÎ‡c dÈÏ ¯Ó‡ ,dÈÏÈÈÁ ‰Ó BÏ ¯Ó‡¬«»«¿≈¬«≈¿»≈««¿
,Ôk CÈLÁ ‰ÓÏ dÈÏ ¯Ó‡ .ÔÈ˜¯t ‰‡Ó È‰BÏÚ ËÈLÙe»≈¬ƒ¿»ƒ¿ƒ¬«≈¿»¬ƒ≈
ÁÏL .‡i˙ÈÚ˙Â ‡ÈiÓBˆc ÔB‰ÈÏÈÁ ÔÓ dÈÏ ¯Ó‡¬«≈ƒ≈≈¿«»¿«¬ƒ«»¿«
,¯Á·Èˆ ¯Á·Èˆ dÈÏ ÔÈÏÎBÓ BÂ‰Â ‡˙ÂÂÒ‡ È˙ÈÈ‡Â¿«¿≈«¿»»«¬¿ƒ≈ƒ¿«ƒ¿«
.ÈBÏÚ dÈÙeb ¯„‰c „Ú ,¯Á·Èˆ ¯Á·Èˆ dÈÏ ÔÈ˜LÓe«¿ƒ≈ƒ¿«ƒ¿«««¬«≈¬
e‰ÈÈ¯‚‡ B‰Ï ·‰ ‡a‡ ,dÈ¯a ¯ÊÚÏ‡ dÈÏ ¯Ó‡¬«≈∆¿»»¿≈«»«¿«¿«¿
‡ÓÏÚa CnÚ ‡˙eÎÊ B‰Ï ÈÂ‰È˙ ‡Ïc ,ÔÈ„‰ ‡ÓÏÚa¿»¿»»≈¿»∆¡≈¿¿»ƒ»¿»¿»
ÔÈ„‰Â ,Úaˆ‡c ‡aLeÁ ÔÈ„‰ B‰Ï ·‰ÈÂ ,È˙‡c«¬≈ƒ«¿»≈¿¿»¿∆¿«¿»≈
‰Úa¯‡Ï ‡ÈiÒkË Úa¯‡ ‚ÈÏt dL·Îc ÔÓ .‡BÈËˆ¯«̃¿¿»»ƒƒ¿»«»≈«¿«ƒ¿«»¿«¿»»
ÔÓ e¯Ê‚Â ,¯bÙÏ ‰‡·¯ÚÓ ÈÏÈt ˜ÈÏÒÂ ,‡ÈiÒÎec¿«»¿»≈ƒ≈««¿»»¿«¿«¿»¿ƒ
.·¯Úna ‰ÈÎML ‰nÏ ,ÌÏBÚÏ ·¯ÁÈ ‡Ïc ‡ÈÓL¿«»¿»ƒ¿«¿»»»∆¿ƒ»««¬»

ÁÏL ,dÈ„Èc ·È¯Á‡ ‡Ï ‡e‰ ÔB‰„Èc e·e¯Á‡ ÔeÈ‡ƒ«¬ƒ¿»«¬ƒƒ≈¿«
dÈÏ ¯Ó‡ ,C„Èc z·¯Á‡ ‡Ï ‰nÏ BÏ ¯Ó‡ ,dÈÈ˙‡Â¿«¿≈¬«»»»«¬«¿¿ƒ»¬«≈
‡Ï dÈz·¯Á el‡c ,˙È„·Ú ‡˙eÎÏÓ„ ‡Á·LÏ EÈiÁ«∆¿ƒ¿»¿«¿»¬»ƒ¿ƒ¬«¿≈»
,‡˙‡i¯a ÔÈÊÁÈ ecÎÂ ,z·¯Á ‰Ó ‰i¯a ˙Ú„È ˙Â‰¬«»¿«¿ƒ»»¬«¿¿¿«∆¿¿»¿ƒ»»
BÏ ¯Ó‡ .·¯Á‡ ‰Ó Òe‡ÈÒtÒ‡c dÈÏÈÁ eÊÁ ÔÈ¯Ó‡»¿ƒ¬≈≈¿«¿«¿»»«¬«¬«
ÏÚ z¯·Úc ÔÈ‚a ÔÓ ‡l‡ ,z¯Ó‡ ˙e‡·Ëc CÈic«»¿«¿¬«¿¿∆»ƒ¿ƒ«¬«¿¿«
‰¯‚È‡c dÈLÈ¯Ï ‡¯·‚ ‡e‰‰ ˜qÈ ,È„Èc ÔÈÂÂÏ«̃¿»ƒƒƒƒ«««¿»¿≈≈¿ƒ¿»
˜ÈÏÒ ,˙eÓÈ ˙eÓ È‡Â ÈÈÁ ÈÈÁ È‡ ,dÈÓ¯b Û¯ËÈÂ¿ƒ¿…«¿≈ƒ»≈»≈¿ƒ¿¿ƒ
ÔÁBÈ Ôa¯ ÏL ‰ÏÏ˜ Ba ‰Ú‚Ùe ,˙ÈÓe dÈÓ¯‚ Û¯Ëe¿««¿≈ƒ»¿»¿»»∆«»»»

.È‡kÊ Ôa∆««

·Ï,ÔbÓ ÏÚ ÏBÎÈ ,‰ÈÚLt ·¯ ÏÚ ‰‚B‰ '‰ Èk .ƒ»«…¿»∆»»««»
È·L eÎÏ‰ ‰ÈÏÏBÚ .‰ÈÚLt ·¯ ÏÚ ¯ÓBÏ „eÓÏz«¿««…¿»∆»»∆»»¿¿ƒ
ÔÈ·È·Á ‰nk e‡¯ e‡a ‰„e‰È Èa¯ ¯Ó‡ ,¯ˆ ÈÙÏƒ¿≈»»««ƒ¿»…¿«»¬ƒƒ
‰˙Ïb ,[‡Â‰ ÍÂ¯· ˘Â„˜‰ ÈÙÏ ‡"] ˙B˜BÈzƒ»¿»
,˙B¯ÓLÓ eÏb ,Ì‰nÚ ‰ÈÎL ‰˙Ï‚ ‡ÏÂ ÔÈ¯c‰Ò«¿∆¿ƒ¿…»¿»¿ƒ»ƒ»∆»ƒ¿»
‰˙Ïb ˙B˜BÈz eÏbL ÔÂÈÎÂ ,Ì‰nÚ ‰ÈÎL ‰˙Ïb ‡ÏÂ¿…»¿»¿ƒ»ƒ»∆¿≈»∆»ƒ»¿»
È·L eÎÏ‰ ‰ÈÏÏBÚ :·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰ ,Ì‰nÚ ‰ÈÎL¿ƒ»ƒ»∆¬»ƒ¿ƒ»∆»»¿¿ƒ

.„iÓ ,¯ˆ ÈÙÏƒ¿≈»ƒ»

‚Ï‡Á‡ Èa¯ ¯Ó‡ ,·È˙k ˙a ÔÓ ,ÔBiˆ ˙aÓ ‡ˆiÂ .«≈≈ƒ«ƒƒ«¿ƒ»««ƒ«»
,‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ‰Ê ,‰ÙÈ ˙Á‡ ‰Ó eÏ LÈ≈»»»««»»∆«»»

Ba ·e˙kL(ה טז, Ïk(תהלים .ÈÒBÎÂ È˜ÏÁ ˙Ó '‰ : ∆»¿»∆¿ƒ¿ƒ»
¯Ó‡pL ,‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ‰Ê ,d¯„‰(א קד, :(תהלים ¬»»∆«»»∆∆¡«

.zL·Ï ¯„‰Â „B‰¿»»»»¿»

·È˙Îc ,ÔÈ¯„‰Ò BÊ ,d¯„‰ Ïk ,¯Á‡ ¯·c,לא (משלי »»«≈»¬»»«¿∆¿ƒƒ¿ƒ
Le·Ï‰.כה) ¯„‰Â ÊÚ :…¿»»¿»

,ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz el‡ ,d¯„‰ Ïk ,¯Á‡ ¯·c»»«≈»¬»»≈«¿ƒ≈¬»ƒ
·È˙Îc(לב יט, Èt(ויקרא z¯„‰Â Ìe˜z ‰·ÈN ÈtÓ : ƒ¿ƒƒ¿≈≈»»¿»«¿»¿≈

.Ô˜Ê»≈
·È˙Îc ,˙B¯ÓLn‰ el‡ ,d¯„‰ Ïk ,¯Á‡ ¯·c דברי) »»«≈»¬»»≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ

כא) כ, ב ˜„L.הימים ˙¯„‰Ï ÌÈÏl‰Óe :¿«¿ƒ¿«¿«…∆
.˙B˜BÈz‰ el‡ ,d¯„‰ Ïk ,¯Á‡ ¯·c»»«≈»¬»»≈«ƒ

˙B˜BÈz ÔÈ·È·Á ‰nk ‰‡¯e ‡a ‰„e‰È Èa¯ ¯Ó‡»««ƒ¿»…¿≈«»¬ƒƒƒ
‰˙Ïb ‡ÏÂ ÔÈ¯„‰Ò ‰˙Ïb ,‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÈÙÏƒ¿≈«»»»¿»«¿∆¿ƒ¿…»¿»
‰ÈÎL ‰˙Ïb ‡ÏÂ ˙B¯ÓLÓ eÏb ,Ì‰nÚ ‰ÈÎL¿ƒ»ƒ»∆»ƒ¿»¿…»¿»¿ƒ»
,Ì‰nÚ ‰ÈÎL ‰˙Ïb ˙B˜BÈz eÏbL ÔÂÈÎÂ ,Ì‰nÚƒ»∆¿≈»∆»ƒ»¿»¿ƒ»ƒ»∆
„iÓ .¯ˆ ÈÙÏ È·L eÎÏ‰ ‰ÈÏÏBÚ :·È˙Î„ ‡e‰ ‡„‰¬»ƒ¿ƒ»∆»»¿¿ƒƒ¿≈»ƒ»

.ÌÈÏi‡k ‰È¯N eÈ‰ .d¯„‰ Ïk ÔBiˆ ˙aÓ ‡ˆiÂ«≈≈ƒ«ƒ»¬»»»»∆»¿«»ƒ
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גם כאשר חטא ופגם ועבר את הדרך, שעל ידי זה נפרד הגוף מהראש ח"ו, הנה גם אז ישנו הכלל ש"בתר רישא גופא אזיל".
משיחת שבת פרשת מסעי ה'תשכ"ז



רמט c"ag i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

æìBì íéáiç íäL ìàøNéì úaLa äàeáz úBàìî úBìâò íéàéánä íéøëð[`yçzôî íäì ïúBð ìàøNiäå , ¨§¦©§¦¦£¨§¥§¨§©¨§¦§¨¥¤¥©¨¦§©¦§¨¥¥¨¤©§¥©
BøöBà[ayìàøNiä éðôa íL íúBà íéðBîe íéããBîe øöBàì äàeázä íéàNBð íäå ,[byøeqà ïéà ¯ ¨§¥§¦©§¨¨¨§¦¦¨¨¦§¥©¦§¨¥¥¦

øáca[ycíänò áBLçiL øçà ãò ìàøNiä ìL äàeázä ïéà ék ,íé÷ñBò íä ïîöò úëàìîa íéøëpäL ,[dy ©¨¨¤©¨§¦¦§¤¤©§¨¥§¦¦¥©§¨¤©¦§¨¥©©©¤©§¦¨¤
íðBã÷t úà íéðBîe íéããBî íäå ,Bìöà ïBãwôk àlà dðéà úaLáe ,úaMä øçà[ey. ©©©©¨§©¨¥¨¤¨§¦¨¤§§¥§¦¦¤¦§¨

äãéãî àìa elôà BøöBà CBúì úBìâòäî dúBpôì íäì øîBì øeñà ¯ ìàøNé ìL äàeáz eàéáä íà ìáà£¨¦¥¦§¨¤¦§¨¥¨©¨¤§©¨¥¨£¨§¨£¦§Ÿ§¦¨
ïéðîe[fyíéøôBñ éøácî dúBpôì Bì øeñà Bîöò ìàøNéì éøäL ,[gyøác ìëå ,â"ìù ïnña øàaúiL Bîk , ¦§¨¤£¥§¦§¨¥©§¨§©¨¦¦§¥§¦§¤¦§¨¥§¦¨§¨¨¨

BìéáLa úBNòì éøëðì øîBì øeñà ¯ íéøôBñ éøácî elôà úaLa úBNòì ìàøNéì øeñàL[hy. ¤¨§¦§¨¥©£§©¨£¦¦¦§¥§¦¨©§¨§¦©£¦§¦
éøö ¯ BøöBà CBúì úBpôì íéàa íîöòî íä íà elôàå)äàøé íà BlL äàeázäL ïåékL ,íãéa úBçîì C ©£¦¦¥¥©§¨¨¦§©§¨¨¦¦§§¨¨¤¥¨¤©§¨¤¦¦§¤

íéNBò íä Bzòãì ¯ ÷BzLéå[iy:(á"ðø ïnña øàaúpL Bîk , §¦§§©§¥¦§¤¦§¨¥§¦¨
לז  סעיף בדיבור התלויים שבת דיני שז, סימן ב חלק שבת, הלכות

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

dkld ixe`ia
åì íéáééç [àù לו למכור מנת על מביאים אם אבל -

לרשותו  הסחורה את להכניס להם ייתן לא -347.
åøöåà çúôî [áù בכלים להשתמש לנכרי לתת מותר -

שלא  ובלבד בשבת. עצמו מלאכת לצורך ישראל של
אלו  בכלים מלאכה לעשות בפירוש לו .348יאמר

ìàøùéä éðôá [âù מותר הישראל בפני שלא אבל -
ישראל  .349במלאכת

øáãá øåñéà [ùã האסור יתר טורח בזה שיש אף -
בשבת  .350לישראל

íäîò áåùçéù [äù.החשבון את עמם יעשה -
íðåã÷ô úà [åù בפירוש להם לומר גם ורשאי -

כך  .351לעשות
ïéðîå äãéãî [æù את להם ליתן שאסור שכן וכל -

אמירה  ללא אפילו אוצרו .352מפתח
ñ éøáãî [çùíéøôå בשבת הגדול הטורח מפני -353.

åìéáùá úåùòì [èù כגון מרובה, הפסד ובמקום -
שאינו  במקום אותה יעזבו הסחורה להכנסת יסרב שאם

מותר  - .354משומר
íéùåò íä [éù כשלוחיו הם והרי במהדורה 355- אך ,

אפילו  בידם למחות צריך שאין התיר רנב לסימן בתרא
הגוף  הנאת לו שאין עוד כל ישראל בבית

.356ממלאכתם 

zetqede mipeiv
שו 347) סי' לעיל (ראה וממכר. למקח שדומה משום

שילם  כבר אם אך דחול. עובדין משום עכ"פ או מא), הערה
תהליך  את חותמת לא לרשותו וההכנסה הקנייה עבור
לאחר  רק שיסתיים או לכן, קודם שהסתיים (מחמת הקנייה
דרך  נשלחה הסחורה אם וכן מותר, - עמהם) כשיחשוב מכן
אין  עצמו המוכר בידי ולא וכיו"ב משלוחים חברת
להתרחק  שצריך אלא וממכר, מקח משום לביתו בהכנסתה
מלאכתם  קבע (או בשבת שהזמין שיחשבו הרואים מחשד

דווקא). לשבת
לה.348) סעיף כדלעיל
רנב 349) שבסי' ישראל עבור מעצמו העושה נכרי כדין
ס"י.
מוקצה 350) איסור כאן אין וכן ס"א, שלג בסי' כמבואר

וכן  סכ"ב), פתים מנחת (ראה לכוס ראויה שתבואה  מפני
קצת  נראה המפתח להם נותן שכשישראל בזה איסור אין
מחמת  לא וכן שמח), הערה לעיל (ראה לעשות להם כאומר
כיון  סי"ח) שו סי' (ראה בשבת האסורים והמניין המדידה

הנכרי. לצורך שנעשים
לתת 351) אז רשאי אם שצ"ע אלא דלעיל לה סעיף פי על

המפתח. את להם
לסייע 352) שאין שכן וכל בהם למחות שצריך להלן ראה

שנו) (הערה דלהלן למהדו"ב גם הוא כן אם וצ"ע להם,
בהם. למחות צריך שאין

שנ.353) הערה לעיל וראה ס"א, שלג סי'
מאמירה 354) להימנע יכול אם ובפרט יב, סעיף כדלעיל

לפני  עוד לפנותם לו יאמר האפשרי במקום וכן מפורשת,
לעניין  רמו הערה לעיל (וראה הסחורה קבלת את שמאשר
עין  ממראית להזהר יש עניין ובכל עבורו), הנכרי חתימת
הנאה  לעניין כו סעיף לעיל (וראה בשבת שהזמין שיחשדו

בשבת). הנכרי שהביא מסחורה
עין 355) מראית חשש גם שיש משמע סל"ד שה ובסי'

בביתו. שנעשה מצד
התיר 356) שבנדו"ד ולהוסיף נה, ביאור רנב סי' לעיל ראה

ז. ס"ק א"א שלג סי' בפמ"ג גם



c"agרנ i`iyp epizeax zxezn

"inei ax" gel itl zay zekld owfd epax jexr ogley
הצד  מן טלטול ושאר בשבת מת דין שיא סימן ב חלק

דבר ‚ לו יש אם יסריח פן עליו וירא בחמה המוטל מת
לאו  ואם לצל מחמה ידו על מטלטלו בטלטול המותר
התירו  שלא למטה ממטה להפכו אפילו כלל יטלטלנו לא
כמו  המותר דבר לצורך כשמטלטל אלא הצד מן טלטול
בטלטול  האסור המת לצורך מטלטל הוא כאן אבל שיתבאר
לכרמלית  הוצאה איסור אלא המת כבוד משום התירו ולא
טלטול  איסור אבל לכך כשצריכים כלל לתקנו אפשר שאי
לא  המותר דבר עמו שיטלטל ע"י לתקנו שאפשר כיון
בדליקה  אלא המותר דבר לו אין אפילו ענין בשום התירוהו

לכבות: יבא שלא משום התירוהו בלבד

שיש „ מקום לו שאין אלא המותר דבר לו יש אם ואפילו
דבר  ע"י לכרמלית להוציאו אסור רשות באותה צל בו
מחצלאות  שיפרסו ע"י תקנה לו לעשות אפשר אם המותר
המונח  מת וכן בכך אפשר אי אם אבל שיתבאר כמו לצל
רשות  באותה קר מקום לו ואין להסריח קרוב והוא בבית
המותר  דבר ע"י לכרמלית להוציאו מתירין יש שמה לפנותו
בבית  כבר הסריח אם אבל יסריח שלא המת בזיון משום
להם  יש אם הבית מבני ריחו לסלק כדי להוציאו ורוצה
אותו  מניחין אלא אותו מוציאין אין לשם לצאת אחר מקום
כבוד  שגדול להוציאו מותר לאו ואם הם ויוצאים במקומו
בין  יתבזה שלא כבודו משום להוציאו רוצה אם וכן הבריות
לשם  לצאת אחר מקום להם אין אם להוציאו מותר החיים
והיו  בספינה שהיה כגון אחר בבזיון מוטל הוא אם וכן
להביאו  מותר אליו קצת בזיון שזהו שם מתאספים הנכרים

בזה: כיוצא כל וכן המותר דבר ע"י לבית כרמלית דרך

אפילו ‰ אסור גמורה הרבים לרשות להוציאו אבל
אסורה  אינה המת שהוצאת להאומרים ואפילו בדליקה
שאינה  מלאכה שהיא מפני סופרים מדברי אלא התורה מן
משום  התירוהו ולא רע"ח בסי' שנתבאר כמו לגופה צריכה
צריך  היה אם דהיינו התורה מן ועיקרה הואיל הבריות כבוד

סופרים: מדברי עיקרה הכרמלית משא"כ לגופה

* * *
Â הוא שגנאי משום הרבים ברשות אסור נכרי ע"י ואפילו

אף  גמור חילול שבת עליו נתחלל הבריות שיאמרו למת
יודעין  הכל הכרמלית משא"כ נכרי ע"י החילול שנעשה

סופרים:שאינה מדברי ועיקרה מלאכות בכלל

Ê אבל בלבד במת אלא המותר דבר ע"י טלטול התירו לא
דבר  ע"י לטלטלם אסור בטלטול האסורים דברים שאר
אלא  האסור דבר לצורך מטלטל אינו אם אפילו המותר
לצורך  אחר דבר ע"י טלטול התירו שלא המותר דבר לצורך
מיטלטל  והאיסור בידיו ההיתר כשמטלטל אלא המותר דבר
עמו  מיטלטל וההיתר בידיו האיסור כשמטלטל אבל עמו

בלבד: במת אלא התירו לא

Á לא אבל כבודו משום אלא התירו לא במת ואפילו
אחר  דבר לצורך או בבתיהם שישארו כהנים לצורך
לצורך  נכרי ע"י לטלטלו מותר אבל מצוה דבר הוא אפילו
שבות  שכל המותר דבר ע"י שלא אפילו חתונה כגון מצוה

מקום  שבכל לומר צריך ואין מצוה במקום מותר דשבות
שמותר  כבודו משום המותר דבר ע"י לטלטלו שמותר

המותר: דבר ע"י שלא אפילו נכרי ע"י לטלטלו

Ë דהיינו הצד מן טלטול אבל גמור בטלטול זה וכל
אם  או כהנים לצורך אפילו מותר למטה ממטה להפכו
שלא  מפני עליו מונח שהמת לדבר או המת למקום צריך
דהיינו  האיסור לצורך כשמטלטל אלא הצד מן טלטול אסרו
לצורך  מטלטל אינו כאן אבל בטלטול האסור המת לצורך
אחרת  מטה לו אין ואם המותר אחר דבר לצורך אלא המת
אותו  להפיל לנערה אפשר שאי כיון זו במטה לטלטלו מותר
הצד  מן בטלטול לטלטלו יוכל לא שוב שהרי לארץ מעליה
כשאינו  כדרכה לטלטלה מותר לנערה אפשר שאי וכל
אבן  בשוכח ש"ט בסי' שנתבאר כמו האיסור לצורך מטלטל

החבית: פי על

* * *
È אלא בטלטול המותר דבר המת על להניח הצריכו לא

אצלו  בטילין שהן בתכריכים לבוש שהוא או ערום במת
שהיה  בבגדו לבוש שהוא מת אבל כמוהו בטלטול ואסורים
הוא  זה שבגד כלום עליו להניח צריך אין מחיים בו לבוש
להפשיטו  שעתידים מפני אצלו בטל שאינו בטלטול מותר

תכריכים: ולהלבישו מעליו

‡È רצו שלא או לפנותו מקום להם ואין בחמה המוטל מת
ידי  על עראי אהל עליו לעשות מותר ממקומו להזיזו
משני  ויושבים אדם בני שני באים כיצד החי לצורך הערמה
שרתחו  הקרקע מחום מלמטה להם חם קרקע גבי על צדדיו
ויושב  מטתו מביא וזה עליה ויושב מטתו מביא זה חמה
גביו  על ופורס מחצלת מביא זה מלמעלה להם חם עליה
מטתו  זוקף זה גביו על ופורס מחצלת מביא וזה לצל
מטתו  ומסיר זוקף וזה לו והולך ונשמט משם ומסירה
שהרי  מאליה עשויה מחיצה ונמצאת לו והולך ונשמט
קצותיהן  ושני לזו זו סמוכות גביהן זה ומחצלת זה מחצלת
עראי  אהל לעשות שהתירו המת צידי משני הקרקע על
שישבו  הצריכו ולכן המת בשביל ולא החי צער בשביל
לישב  מטות יביאו ואז מלמטה להם שייחם עד מתחלה
שיהא  כדי האהל לעשיית כלל צורך במטות שאין אף עליהן
המת  על אהל לעשות כדי אינה המחצלאות שפריסת נראה
להגן  עצמו על אחד כל לפרוס כדי אלא שתיהן בחיבור
אחד  כל הביא מלמטה להם כשחם גם שהרי החמה מפני
מטתם  ולהסיר לזקוף צריכים זה ומטעם עליהן וישבו מטתו
נראה  יהא בזה שגם כדי המחצלאות פריסת ולעמוד משם
להגן  אלא המת בשביל היתה לא המחצלאות שפריסת
מטה  הביא מלמטה לו כשחם שהרי החמה מפני עליהם

לו: והלך זקפה וכשעמד עליה וישב

* * *
·È שום בו יזיז שלא ובלבד ולהדיחו המת את לסוך מותר

אסור  כך כולו לטלטל שאסור כשם מוקצה שכל אבר
כדי  לטלטלו אסור המותר דבר ע"י ואפילו מקצתו לטלטל
שמאוס  עד וצואה בטיט מטונף היה כן אם אלא לרחצו
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אלא  המותר דבר ע"י במת טלטול התירו שלא רואיו בעיני
אחר  בזיון או יסריח שלא בחמה במוטל כגון מבזיון להצילו

למעלה. שנתבאר כמו

הכרים  מעל המת להגביה שנהגו במה למחות צריך ולכן
ואף  יסריח שמא לחוש שאין במקום אף המותר דבר ע"י
מתחתיו  הכרים שומטין הכרים מחום שיסריח לחוש יש אם
של  בגדים גבי על חומץ לזלף ומותר אותו מטלטלים ואין
להתעסק  ויוכלו שבת למוצאי יסריח שלא בשביל המת
וגזרה  מלבן אינו שהחומץ ליבון משום כאן ואין בטהרתו
כמו  המלבן במשקה אלא גוזרין אין כן גם יסחוט שמא

ש"א: בסי' שנתבאר

‚È שלא בענין הלחי את קושר והולך נפתח פיו היה אם
שנ  מה שיסגר כדי לא אבל להפתח קצתו יוסיף או פתח

של  עיניו מעצימין אין זה ומטעם אבר להזיז אסור שהרי
אבר  ולהזיז בשבת עיניו להעצים נהגו ועכשיו בשבת מת
בידם: למחות ואין בדבר סכנה שיש ואומרים יתעקם שלא

„È אחד דברים שני כל אחר דבר ע"י בטלטול הכלל זה
זה  סמוכים והם לטלטלו מותר ואחד לטלטלו אסור
ההיתר  נעשה שלא בענין והוא זה על זה או בזה זה או לזה
אחד  שמטלטל ובזמן ש"ט בסי' שנתבאר ע"ד לאיסור בסיס
וההיתר  בידו האיסור מטלטל אם השני עמו מיטלטל מהם

בלבד. במת אלא ענין בשום התירוהו לא עמו מיטלטל

אם  עמו מיטלטל והאיסור בידיו ההיתר מטלטל אם ואפילו
אם  לומר צריך אין האיסור לצורך זה בטלטול מתכוין הוא
קלקול  מאיזה לשמרו כדי עצמו האיסור לצורך מטלטל
אם  אפילו אלא אחר ענין איזה או להצניעו כדי או והפסד
תשמיש  איזה בו להשתמש האיסור לו שצריך מפני מטלטל
שנתבאר  כמו מותר שזהו עליו לשכב או לישב כגון המותר
וכל  אחר במקום לאורו להשתמש נר כגון או ש"ח בסי'

אסור. האיסור בשביל ומיטלטל הואיל בזה כיוצא

* * *
ע"י  מטלטלו ואינו האיסור לגוף כלל צריך אינו אם אבל
זהו  מקומו לפנות כגון המותר דבר בשביל אלא ההיתר
ש"ט  בסי' שנתבאר ע"ד חכמים שהתירו הצד מן טילטול

הכר. שעל ומעות החבית פי שעל באבן

שאינו  האיסור לטלטול כלל מתכוין אינו אם לומר צריך ואין
לו  אפשר שאי אלא בלבד ההיתר טלטול רק כלל לו צריך
צנון  כגון ידו על האיסור יטלטל כן אם אלא ההיתר לטלטל
ומוציאו  בהם נוטלו מגולין עליו ומקצת בארץ הטמון תלוש
שאז  השריש שלא והוא ממקומו עפר מזיז שבנטילתו אע"פ
כמו  שם כשטמנו לזריעה נתכוין אם אף תולש משום בו אין
אין  הקרקע לחות מחמת הוסיף אם ואף ש"י בסימן שנתבאר
להעפר  בסיס נעשה לא והצנון השריש שלא כל כלום בכך
מפני  השבת כל שם מונח שישאר בדעתו היה אם אף שעליו
שיהא  אלא להעפר משמש הצנון שיהא כוונתו היתה שלא

בזה. כיוצא בכל וכן להצנון משמש העפר

סכין  או כוש לתחוב מתירין יש מגולין עליו מקצת אין ואם
מאליו  ננער גביו שעל והעפר בהם ולהוציאו הצנון לתוך
שעליו  העפר גם מגביה הצנון את הגבהתו שבתחלת  ואף

אוסרין אין  ויש הוא המותר דבר שבשביל כיון כלום בכך
הלכה  ולענין גומא כעושה שנראה מפני בעפר לתחוב

המיקל. אחר הלך סופרים בדברי

מותר  להסקה המוקצים תבן או בקש הטמונים פירות אבל
ולהוציאם  הפירות לתוך סכין או כוש לתחוב הכל לדברי
שיתבאר  כמו בו וכיוצא בעפר אלא שייך גומא איסור שאין
יצאו  הפירות בהם להטמין והתבן הקש ייחד ואם תק"ו בסי'
שייחדו  בעפר הדין וכן בטלטול ומותרים מוקצה מתורת

שנתבאר: כמו לכך

* * *
ÂË לטלטל אבל אחר דבר ע"י בידיו בטלטול זה וכל

מטלטלו  אפילו מותר בידיו שלא בגופו המוקצה
עומד  שסתמו מפני מוקצה שהוא קש כגון האיסור לצורך
ובשבת  עליו לשכב שלא המטה על נתון הוא ואם להסקה
ורך  צף שיהא כדי בגופו לנענע מותר עליו לשכב בא הוא

עליו. לשכב ונוח

או  שישב כמו נעשה סדין או כר יום מבעוד עליו הניח ואם
לשכיבה  או לישיבה מוכן זה והרי יום מבעוד עליו שכב
חשב  אם וכן בידיו לטלטלו ומותר עליו כלי תורת יש ומעתה
בסי' שנתבאר כמו עליו לשכב או לישב יום מבעוד עליו
ואם  לשכיבה או לישיבה לייחדו ג"כ שדרכו בדבר ש"ח
ענין. בכל לטלטלו מותר יום מבעוד בהמה למאכל הזמינו

במקומות  אבל להסקה עומד קש שסתם במקומות זה וכל
בכל  לטלטלו מותר לשכיבה או בהמה למאכל עומד שסתמו

שם: שנתבאר כמו ענין

יֿטו  סעיפים בשבת מקנח במה לנקביו הנצרך שיב סימן ב חלק

בהם ‡ לקנח אבנים לטלטל התירו הבריות כבוד משום
טורח  ויש הגג על נפנה אם ואפילו הכסא בבית
להכניס  מותר אבנים וכמה מותר זה הרי לגג עמו להעלותן
דהיינו  הכסא לבית קבוע מקום לו שיש מי הכסא לבית
שם  להכניס מותר שם לפנות אחד למקום נכנס שלעולם
בהן  יקנח ערבית מהן לו ישתיירו שאם היד כמלא אבנים
נכנסים  שאחרים ואף לצורך שלא טלטול כאן ואין שחרית
שישתייר  במה הם שיקנחו לחוש ויש זה במקום לפנות ג"כ
אחרים  לצורך הוא שטלטול שנמצא כלום בכך אין ממנו
ואע"פ  אחר לי מה הוא לי דמה לצורך שלא טלטול זה ואין
מכל  אבנים להם להכניס בעצמן לטרוח יכולין שהאחרים
יצטרכו  מכניס שהוא אלו אבנים שכל שאפשר כיון מקום
שישתיירו  במה לקנח אחרים יקדימוהו לא אם בעצמו לו

עצמו: בשביל טורח זה הרי זה בקינוח ממנו

* * *
הולך · שפעם הכסא לבית קבוע מקום לו שאין מי אבל

כשיעור  אבנים עמו מכניס אחר למקום ופעם זה למקום
שאם  לפי יותר ולא בשמים בו שדכין בוכנא של ראשו
נמצא  אחר למקום לפנות ילך ואח"כ מהן לו ישתיירו
כבר  בו שקנחו באבן ניכר ואם לצורך שלא בתחלה שטלטל
אפילו  או הרבה גדול הוא אפילו להכניסו מותר אחת פעם
בהן  שקנחו דכיון כולן ליטול מותר היד ממלוא הרבה הן
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ואין  לכך ועומדין מוכנין הן הרי בהן ניכר הקינוח ורושם
יום  מבעוד לקינוח שייחדן אבנים וכן מוקצה משום בהן
לבית  להכניסן מותר מעולם בהן קינח לא שעדיין אע"פ
יחוד  אבל לעולם לכך שייחדן והוא הרבה הן אפילו הכסא

וש"ח: רנ"ט בסי' שנתבאר כמו מועיל אינו אחת לשבת

ב ‚ לו שיש אחר מי אדם שום שאין לביתו סמוך הכסא ית
אא"כ  בשבת אבנים לשם להכניס לו אסור לשם נפנה
שם  להזמינם לו שהיה מפני לכך ועומדים מוכנין הן
בשבת  שם יפנה שבודאי יודע היה מאתמול שהרי מאתמול
כשגם  משא"כ לפנות לשם נכנס אחר אדם שום שאין כיון
הטריחוהו  לא לפנות שם נכנסים ביתו בני אפילו אחרים
למחר  שמא כי הספק על יום מבעוד אבנים שם להזמין

וגם  אחר במקום לפנות לילך ויצטרך שם נפנה אחר ימצא
הוא: שיזמין במה הם יקנחו שמא

אלא „ לקינוח אבנים לטלטל התירו שלא אומרים יש
ויש  בכרמלית אמות מד' פחות או היחיד ברשות
בכרמלית  אמות ד' אפילו לטלטלן שמותר אומרים
שאיסור  מפני לכך צריך אם היחיד לרשות ומכרמלית
הטלטול  איסור כמו סופרים מדברי אלא אינה ג"כ הכרמלית
בדברי  הלכה ולענין הבריות כבוד משום ג"כ והתירוהו

המיקל: אחר הלך סופרים

ניכר ‰ רישומן אם ונטבעו האבנים על גשמים ירדו אם
משום  ולא סותר משום בזה ואין לקנח כדי ליטלן מותר
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חומר ‡Í(ד) שנק' ונפשו בגופו האדם בריאת הנה
וחי  דצומח הברואים מכל הוא משונה וצורה
את  אלקים ה' וייצר אמר האדם בבריאת דהנה הנ"ל.
הרי  כו' נ"ח באפיו ויפח ואח"כ האדמה מן עפר האדם
במציאות  היה שכבר העפר מן תחלה נעשה גופו חומר
דהיינו  כידוע) העליון המשכן שבקרקע העפר (והוא
ב"ה  מה' פ"ב (רמב"ם המזבח ממקו' עפר שלקח
שעה  ב) לח, (סנהדרין כמארז"ל גולם ועשאו מפר"א)

ב  שעה עפרו הוצבר כמ"ש ראשונה כו'. גולם נעשה '
כו' כפכה עלי ותשת עיניך ראו גלמי טז) קלט, (תהלים
צורה  שעשה כו' עפר האדם את וייצר וז"ש ה) (שם,
הרי  לפ"ז אבל אדם. בצורת בגולם זה עפר בחומר
עם  האלקי מאמר ע"י נברא לא אדה"ר של גופו עכ"פ
מן  גופו חומר יצא לא שהרי הברואים כל כשאר נפשו
צבר  רק אלא אלקי מאמר כח ע"פ בריאה בדרך הארץ
ע"י  שלא גשמית צורה בו ועשה בעלמא בעשיה עפרו
ה' של ידיו מעשה שנק' (שאע"פ וכלל. כלל מאמר
כל  גם כו'. כפכה עלי ותשת כמ"ש ממש. כפיו ויציר
דוקא  ודבור מאמר ע"י ונבראו ידיו מעשה נק' מע"ב
אמירה  ל' ונז' עשיה בבחי' אדם נעשה ומ"ש כנ"ל.

ע"י  שלא מורה פשוטו כו'. נעשה אלקים ויאמר כמ"ש
גולם  ועשאו עפרו צבר כמ"ש אלא נעשה זה מאמר
לפ"ז  וא"כ כנ"ל). כו' וייצר וז"ש כלל מאמר בלי תחלה
מכל  במדרגה הרבה למטה אדה"ר של גופו היה הרי
דוקא  ה' מאמר ע"י שיצאו דבע"ח הברואים גופות
כו' דתדשא מאמר ע"פ ונברא יצא דעשב הצומח ואפי'
עפר  רק אינו אדם של וגופו כו'. נבראו שבצביונ' כנ"ל
אלקים  ה' וייצר (ומ"ש לבד. גולם שעשאו רק גשמי
ויפח  ואח"כ לבד גולם שעשאו מה היינו עפר האדם את
במעלה  הוא הרי האדם נשמת מצד הנה אך כו').
באפיו  ויפח אח"כ אמר שהרי הברואים מכל עליונה
מחי  דפרחא נשמתא שהוא נפח מתוכי' דנפח ומאן נ"ח.
שנק' ממש א"ס דעצמות החיים חיי מבחי' העולמי'
אלקים  ויברא אמר וע"ז ממש הוי"ה נר כז) כ, (משלי
רק  אינו בשר כל חיות משא"כ כו'. בצלמו האדם את
שהנשמה  זה ומטעם כו'. לבד העליון המאמר מהבל
ניתן  ע"כ ממש אלקים ובצלם ממש אלוה חלק שבאדם
אשר  כל וכן הארץ. ובהמות חיות כל על הממשלה לו
כלולים  שהכל לפי שמו הוא חיה נפש האדם לו יקרא
כו'. ממש לעליון אדמה אדם שנק' מטעם אליו וטפלים
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מציאות  שנמצא מאחר גדול פלא זהו באמת והנה
גופו  למה נשמתו מצד המציאות מכל נבחר האדם
גופי  מכל יותר במדרגה והשפלות הפחיתות בתכלית
ע"פ  נברא הוא דגם הצומח העשב מן גם הנמצאים
היה  לא זה וגם דומם. עפר האדם וגוף כנ"ל ה' מאמר
נפשם  עם גופם שנבראו הברואים כל של הבריאה כסדר
נזרקה  ואח"כ תחלה כגולם נעשה גופו הרי ובאדם כא'
וזהו  כו'. נ"ח באפיו ויפח כמ"ש האלקית הנשמה בו
האד' נעשה שממיל' חיה לנפש האד' ויהי שמסיים
מא' ע"י ולא באפיו שנפח אחר וחומר בגוף חיה לנפש
סא, (ברכות ואחז"ל כו' צרתני וקדם אחור וז"ש כלל.
ביום  נברא שהאדם קדמו יתוש (דאפי' למע"ב אחור א)

שאפי' יסודו מעפר גופו מצד במעלה אחור וגם הוי"ו
הוא  למע"ב וקדם כו'. כאחד נפשו עם גופו נברא יתוש

שהו  באפיו שנפח הנשמה למע"ב מצד וקדם למעלה א
ממש). אלקים בצלם להיותה

˘"ÓÂ) הנשמה על קאי דוקא יצירה בבחי' צרתני
וגם  למע"ב מקדם אלקים בצלם שיצרה
דעפר  הגולם שהוא הגופני בחומר עשה כזאת יצירה
וקדם  אחור וז"ש הנשמה. שהיא אדם בצורת שעשאו
וחבור  קשר להיות יוכל איך גדול פלא וזהו צרתני
בבריאה  להיות העפר בחומר האלקית דנשמה לצורה
וצור' בחומר בע"ח דכל הברואי' כשאר ממש אחת

כו': חיה לנפש האדם ויהי כמ"ש
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¯Â‡È·Â בענין יובן החושך מתוך אור יתרון ענין
אומרים  שהשרפי' לאופני', שרפי' בין ההפרש
כו', הבורא בגדולת שמשיגי' השגתם מחמת קדוש
כמ"ש  השגתם העדר מחמת ברעש הם האופנים אבל
בחי' וכמ"כ כו', גדול ברעש הקודש וחיות והאופנים
מחמת  הנה גשמיי' בתענוגי' למטה שירד התענוג
מבררי' כאשר לכן כ"כ למטה שירדו והעלם ההסתר
בתפלה  הוא והבירור החשך, מתוך האור יתרון נעשה
יש  שער בבחי' והנה שער, אותיות ורעש רעש, בבחי'

שמאל  שער שמאל, ושער ימין, שער שער, בחי' ב'
בחי' הוא ימין ושער נקי כעמר רישי' שער בחי' הוא

והנ  כו'. להוי' השער בחי'זה שהוא שמאל שער בחי' ה
השערות  כדמיון צמצומי', בחי' הוא רישי' שער
כשגוזזי' ולכן עצום, בצמצום הוא המוח מן שיונקי'
כו'. חיצוני' הארה רק זהו כי כלל מכאיב אינו השערות
שערות  בחי' שנק' התורה ענין למעלה יובן ועד"ז
כי  הלכות, של תילים תילי תלתלי' קווצותיו כמ"ש
מקור  העליון מענג זו והמשכה נפקת, מח"ע אורייתא
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שער  בחי' אבל כו', שערה בבחי' רק הוא התענוגי' כל
כניסה  שמשמש השער כמשל רחב שער בחי' הוא ימין
התענוג, מעצמיות שנמשכי' המצות בחי' וזהו ויציאה,
וכ"ז  כו', שערות ע"י הנמשך התענוג מבחי' שלמעלה
למטה  שנפל התענוג בירור דתפלה רעש מבחי' הוא

מתוך  האור יתרון וזהו גשמיי', בדברים להתלבש כו'
כנ"ל. החשך

Ê"Î·Â חטיבה לשון היום האמרת ה' את ענין יובן
כו' בעולם אחת חטיבה עשאוני אתם ושבח,

השיתוף. בחי' אפי' כלל זולתו עוד ואין אחד שה'
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åáåè äî"."ישראל משכנותיך יעקב 1אהליך

האוהל. פנים המנוחה, מקום הוא ומשכן כיסוי, הוא אהל

הציווי 2הגמרא  על עובר אברם, לאברהם שהקורא אברם".3אומרת שמך עוד יקרא "ולא

הציווי  על הוא גם יעבור ישראל, ולא יעקב ליעקב  הקורא כן, אם הגמרא: שמך 4שואלת יקרא "לא
יעקב"? עוד

מכאן  לאברם, אברהם השם את נתן יתברך ה' כאשר אברם. מהשם שונה יעקב השם הגמרא: עונה
ישראל, השם את ליעקב נתן יתברך שה' שלאחר יעקב, אצל כן לא אברהם. השם רק בתורה נזכר ואילך

יעקב. השם גם בתורה נזכר

אברם  לאברהם והקורא בתורה, עוד נזכר לא אברם אברם. השם את לגמרי החליף אברהם השם
נתן  יתברך שה' לאחר גם רבות, פעמים בתורה נזכר הוא שכן כן, אינו יעקב השם לגבי אך בלאו. עובר

ישראל. השם את ליעקב

כתוב  יעקב, בשם והן אברם בשם הן בשניהם, יעקב? והשם אברם השם בין החילוק מה להבין, צריך
השמות? שני בין החילוק ומהו וגו'", שמך עוד יקרא "ולא בפסוק

לקרוא  אפשר – דוקא לאו הוא ישראל אבל אברהם, בשם רק לקרוא חייבים למה להבין צריך גם
יעקב? בשם לקרוא ואפשר ישראל בשם

השם  ידי על שלו החיות את מקבל האדם כי מאוד, גדול דבר הוא השמות ענין דבר, של .5לאמיתו

שהם  בשמות רק וזאת לחיות, כלים הן השם אותיות כי שם, לו מוסיפים מסוכן חולה עלינו, לא יש, כאשר
הקדוש  בשל"ה שכתוב כמו הקודש, בלשון תורה איזה 6עלֿפי ראה הוא כי שמות, לתת ידע הראשון שאדם

כאלה. שמות להם נתן הוא ולכן הנבראים, לכל האלקית החיות באה משם העליונה, במרכבה ישנם שמות

כי 7הגמרא  שמו, ידי על האדם של המהות את הכיר הוא בשמא". דייק הווה מאיר "ר' אומרת:
מאוד. גדול דבר הוא השם

ישראל. והשם יעקב השם בין חילוק יש ודאי זה, עלֿפי

י  השם לגבי מעלה הוא ישראל השם כך אברם, השם לגבי מעלה הוא אברהם שהשם כפי כשם עקב,
במפורש  אומר ותוכל".8שהמלאך אנשים ועם אלקים עם שרית "כי

יעקב? השם גם נותר מדוע להבין, יש

"משכנותיך"? נאמר ישראל בשם  ואילו "אהליך" נאמר יעקב בשם מדוע להבין צריך גם
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ה.1) כד, בלק
ע"א.2) יג, ברכות
ה.3) יז, לך
י.4) לה, וישלח

א.5) פרק והאמונה, היחוד שער ראה
נז.6) מט. תיקון זוהר, תיקוני ע"א. יד,
ע"ב.7) פג, יומא
כט.8) לב, וישלח
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.øåöé÷ הציווי על עובר אברם לאברהם הקורא שדוקא ויעקב, אברם השמות בין החילוק מה שואל
את  המביא הקודש בלשון השם חשיבות את מבאר ישראל. לגבי אברהם בשם המעלה מה יקרא". "ולא

האלקיים. החיים

.a

÷åìéçä ישראל השם ואילו החילוף שם הוא אברהם שהשם הוא, ישראל והשם אברהם השם בין
המעלה. שם הוא

את  מחליף הוא אלא המעלה, שם רק אינו החילוף ששם הוא, המעלה לשם החילוף שם בין החילוק
הקודם. השם את מחליף אינו המעלה שם ואילו עוד, קיים אינו כבר הקודם שהשם כך הקודם, השם

ישראל  השם אותו. מחליף אינו הוא אבל הקודם, מהשם נעלה שהוא המעלה, שם הוא החדש, השם
יעקב. השם את מחליף אינו הוא אבל יעקב, השם לגבי המעלה שם הוא

האדם: בנפש בעבודה הענין את להבין

בעבודה. שונות דרגות ארבע הם – וישראל יעקב ואברהם, אברם – השמות ארבעת כל

אברהם. דרגת באה ואחריה אברם, היא הראשונה הדרגה

המעלות  את בזולת למצוא ביקש הוא עצמו, עם הבורא בעבודת עבודתו את התחיל אבינו אברהם
עצמו  את רומם הוא לכולם. וסייע צדקה חילק לאנושות, טוב רק ועשה אלקות להסביר התמסר לו, שיש

מזוככים. היו אבריו גופו. על בעלֿהבית שנעשה עד כלֿכך

איברים  חמשה עליהם.9קיימים לשלוט לאדם שקשה

שיוכל  הכוח את לו נתנו אברם, השם משמעות שזו אבריו, ברמ"ג עצמו את זיכך אברהם כאשר
החושים  וחמשת אבריו רמ"ח שכל רמ"ח, – אברהם השם פירוש שזהו האיברים, חמשת על גם לשלוט

שהמדרש  כפי ברוךֿהוא. הבורא לעבודת מסורים היו כשם 10שלו – המרכבה" הן הן "האבות אומר
לאלקות. מרכבות הם הקדושים האבות כך הרוכב, בשביל היא הרי שמרכבה

בכוח  לפעול יכול שהאדם העבודה של השם הוא אברם ואברהם: אברם השמות  שני של הכוונה זו
האלקי  הכוח את לו נותן יתברך ה' ואז לכך, להגיע בכוחו זאת עם אבל רבה, ליגיעה זקוק האדם האנושי.
שעבודת  כלומר, ברוךֿהוא. הבורא לעבודת רק מסורים יהיו הם שגם האיברים חמשת על גם להתגבר

אברם. עבודת את מחליפה אברהם

אבדה. הקודמת שהדרגה עד נעלית כלֿכך לדרגה הגיע בעבודתו הוא

שם  אלא אינו ישראל השם וישראל, יעקב השמות מכוונים שכלפיהן הבורא עבודת של בדרגות אך
יעקב. השם את מחליף ואינו המעלה

ברוךֿהוא: הבורא בעבודת שונות דרגות שתי הם וישראל יעקב

שכתוב  כמו עבד, עבודת היא יעקב בדברים 11עבודת היא עבד ועבודת עבדי", יעקב אלי "שמע
יראה. ומצד פשוטים
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אדמו"ר].9) כ"ק [הערת ע"ב לב, נדרים ראה
מז.10) פרשה בראשית מדרש-רבה,

א.11) מד, ישעיהו
כב.12) ד, שמות
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שכתוב  כמו הבן, עבודת היא ישראל ההכרה 12עבודת מצד היא בן ועבודת ישראל", בכורי "בני
הוי'. בגדולת

העבד  עבודת את מחליפה איננה אבל עבד, עבודת לגבי מעלה היא בן .13עבודת

אהליך". טובו "מה זהו

יעקב. לעבודת שמביאה היראה מקיף, הוא אהל

פנימית  אלא המקיף מצד שאינה בן עבודת – ישראל" .14"משכנותיך

.øåöé÷.אנושיים בכוחות לפעול שניתן העבודה היא אברם הבורא. בעבודת השמות ארבעת את מבאר
את  מחליף אברהם הבורא. לעבודת החושים וחמשת האיברים כל את להביא האלקי הכוח הוא אברהם

פנימי. הוא ומשכן מקיף הוא אוהל בן. עבודת וישראל עבד עבודת הוא יעקב אברם.

[b"yz'd fenz] ,awri jild` eaeh dn
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השנה 13) ראש של 'יום-טוב המשך ע"א). (נז, מא פרק תניא,
תכה). רז. ע' חדשה (מהדורה שכ קנז-ח. ע' תרס"ו', –

ד.14) עד, בלק תורה, לקוטי

•
w"dla c"yz'd - zegiyd xtq

ניסן ‡. בי"ג אמר הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד
בעין, שהוא מה על רק היא חמץ מכירת תרס"ט:
ביעור  בעין. שהוא חושבים בעין, שאינו מה ואפילו
לצאת  שיש משמעו "משהו" במשהו. הוא חמץ

ולהתעלות. העצמית מהמציאות
היא ·. חמץ אלא אותיות, אותן הן ומצה חמץ

והן  קוים שלשה ולה"א לחי"ת בה"א. ומצה בחי"ת
למעלה. הוא בה"א שההפסק אלא מלמטה, פתוחות
הוא  שבחי"ת מלמטה שהפתוח בספרים, כתוב
וכו', תחתית שאול גיהנום, העונשים: אודות הידיעה
הוא  זה וכל תתאה, תשובה של הענין זה שבכלל
ומשמעו  מלמעלה, הוא ההפסק בה"א ואילו חמץ.

לשם", "להתקרב  ממנו. שלמעלה במה ההסתכלות
מכאן  "אסורה בעניין שמדובר כפי "שם", שיש לדעת

הדרגות myl"51להתקרב  בכל קיים וזה ,.
:dl`y או מכאן" ה"אסורה למה, קודם מה

לשם"? ה"להתקרב 
:daeyz הרבי שאומר על־דרך להיות , צריכים שניהם

זה 52ב'תניא' לבבי. ודע חקרני שנאתים, שנאה תכלית
על־אחת־כמה־וכמה  הנמוכות, במדריגות אמור

יותר. נעלות במדריגות
יצטרכו  שלא מצה", "כולו שיהיה השי"ת יעזור

האלה. העניינים לכל להזדקק

c"yz ,oqip b"i
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ג).51) ג, (שמות נא" ,אסורה הפסוק על בפירושו ל"ב.52)רש"י פרק

•
yhiee`aeiln r"p v"iixden x"enc` w"kn zepexkfd xtq

iztxvd gqt 'x - d"q wxt

ואשר  שהתרחש, מוזר מאורע עקב צפוי, בלתי באופן באה הארקי בעיירה החסידים התגלות
מבני  ואחד , - הצרפתי " פסח "ר' בשם  הוכר יותר מאוחר אשר - "הצרפתי", היו גיבוריו

ראדזיוויל. הנסיכותית המשפחה

1

2

3
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האחוזות  בנדיקט. היה שמו אשר ראדזיוויל, לבית נסיך אותו של אחוזותיו בין הייתה הארקי
ועיירות. כפרים והרבה גדולים יערות ְָּכללּו

מרבית  את שכן בלבד, נדירות לעתים בנדיקט בהן נראה האחוזות, של העצום שוויין למרות
והתחנך. גדל בה אשר בצרפת, בילה זמנו

הנסיך  אם ספק לואי. פייר בשם גילו מבני אחד עם נעוריו משחר בנדיקט התחבר בצרפת
הוא  אשר אביו, שכן מזה, שכח עצמו לואי פייר אף יהודי. הוא לואי פייר של שמוצאו ידע

כגוי. גידלו מתבולל, יהודי היה עצמו

עבור  מושלם. כצרפתי נראה היה חינוכו ואופן חייו אורח מראהו, לפי הרי עצמו לואי פייר
מהחיים, וליהנות לבלות שידע כך עקב לליבו, ביותר מקורב לואי פייר היה ראדזיוויל הנסיך

להתרועע. נפלא רעים איש הפולני הנסיך עבור הוא היה ִֵולכן

אשר  דמיטרוב, משפחת שורשית, אצילית רוסית ממשפחה אשה בנדיקט נשא יותר מאוחר
עבר  הנישואין לאחר במוסקבה. וארמונות רוסיה של שונים בחלקים גדולות אחוזות לה היו
אותו  הביא לואי פייר מחברו להיפרד רצה שלא וכיוון אשתו. משפחת באחוזות לגור בנדיקט
לרוסיה  יותר אותו לקשור וכדי  רוסית . והתנהגות  תרבות למעגל הכניסו לאט ולאט לרוסיה, עימו

דמיטרוב. אחוזות ממנהלי אחד של לבתו לואי  פייר את בנדיקט השיא

יחדיו  מבלים היו הם העליז, חייהם אורח את עתה להמשיך יכלו לואי ופייר בנדיקט
יכלו  בהם אחרות ובמדינות בצרפת והוללות תענוגות מסעי תכופות ומקיימים במוסקבה,

הפריצים. כדרך להתהולל

וכ"אדם  עליו, מתה הרוסייה אשתו שנה. וחמש חמישים לגיל הגיע לואי פייר שנים, חלפו
ראדזוויל  הנסיך של וכחברו  הגבוהה, האצילית החברה של ההוללות לחיי להתמסר החל חופשי"

האפשרויות. כל את לכך לו היו

כלל  ברעיונו עלה לא אשר היהודית,כמובן לאומה ישוב והוא שונה, כיוון יקבלו חייו אשר ,
ממנה. מדולדל אבר היה הוא אשר

בהם  לערוך אלה ליערות להגיע החל ובנדיקט גדולים. יערות מוקפת כאמור, הייתה הארקי
פעמיים  - קבועים להיות אלו ביקורים הפכו יותר מאוחר אך נדירות, לעתים זה היה בתחילה ציד,

בקיץ. שנייה ופעם בחורף אחת פעם בשנה:

בה  אשר שלמה, משלחת עם אלא לבדו הגיע לא ראדזיוויל לבית הנסיך הרי טבעי באופן
ראדזיוויל  הנסיך הרי הראשי", ה"מחותן תמיד לואי פייר היה האמת ולמען לואי. פייר גם היה

בלעדיו. פסיעה עושה היה לא

כדרך  גדולות הוללות מסיבות נערכות היו - הציד לאחר ובעיקר - הציד ולאחר הציד לפני
היו  אלו  הוללויות הסביבה. מכל הפריצים מוזמנים היו אלו  להוללויות האמיתית, ההוללות

שלושה. עד שבועיים נמשכות

גם  אלא בנדיקט הנסיך רק שלא עד לואי, פייר הצטיין ההוללויות בזמן והן הציד בזמן הן
מוצלח  שאדם כמובן, ידע לא איש השתאות. ברוב בו הביטו אלה, בכל שהשתתפו הפריצים כל

יהודי. במוצאו הוא הרי לואי פייר זה
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הלוויה  בן כי דעתם  על העלו לא ומלוויו הנסיך את לראות להם הזדמן אשר הארקי יהודי גם
יהודי. הוא ראדזיוויל של הצרפתי

מסוים: מאורע קרה בינתיים

חסיד  היה הידוע כפי אשר - מדאבראמיסל הנפח חתן שאול, יצחק ר' של אביו - ניסן ר'
ואמר  לחדרו הבעלֿשםֿטוב קראֹו לביתו, חזרה נסיעתו לפני במעז'בוז. טוב שם לבעל נסע ְָגדול

דלהלן: התורה את לו

אניה  פירושים: ב' יש "אניה" לתיבה רבים". במים מלאכה עושי באניות, הים "יורדי כתיב:
הים, בדוגמת שהוא בגוף להתלבש היורדת הנשמה על קאי הים" "יורדי מספד. - אניה ספינה, -
וביורדי  שבתוכו. האלוקית הנשמה על מכסה הגוף כן שבתוכם, מה על מכסים הים שמי ֵֶכמו
יש  זה בכל בים, ירידה שהיא הגם ירידה, יש ירידה: אופני ב' יש היורדות, בנשמות היינו הים,
מאושרים]. הם אלו אניה [=ויורדי מצוה, ושומרי תורה בני של וסביבה חינוך והוא ספינה, לו

בני  של בסביבה שאינו ישראל של בגוף היורדת הנשמה ואניה, תאניה של ירידה ישנה אבל
לרדת  שצריכות הנשמות אלו והם רבים, במים מלאכה העושי ישנם אבל מצוה. ועושי תורה

ואניה. בתאניה ירדו אשר הנשמות אלו את להציל רבים במים גם מלאכה לעשות לים,

הבין  לא אך הבעלֿשםֿטוב, לדברי גדולה ביראתֿכבוד האזין ניסן של ר' כוונתו מה
הסביר  ותיכף וברור חד להיות הבעלֿשםֿטוב רצה הפעם אך אליו . אלו בדבריו הבעלֿשםֿטוב

אלו. בדבריו כוונתו מה  ניסן לר'

מונח  היה אשר לואי פייר - מראזיוויל הנסיך של - המתבולל חברו בפשטות, זה, היה
זה  לואי "פייר ניסן: לר' לאמור הבעלֿשםֿטוב שהמשיך וכפי הבעלֿשםֿטוב, של במחשבתו
בתורה  גדול היה אשר אמו, סב שם על לו שניתן - צבי פסח הוא היהודי ושמו יהודי הינו

שמים". וביראת

מתבולל  שאותו ניסן, לר' נודע גם - מפניו נסתר דבר היה לא אשר - הבעלֿשםֿטוב מפי
סבה, שם על יהודי שם לו ולתת למולו רק לא דאגה אמו כשר. יהודי כילד נולד לואי, פייר

דבר. לכל כיהודי ולחנכו לגדלו בדעתה היה עוד אלא

התרחק  עצמו הוא אחרות. בדרכים והלך עבירות, בעל היה לואי, פייר של אביו בעלה, אך
יהודית. לא בדרך בנו את חינך ואף ויהדות, מיהודים

לואי. פייר לאותו בשייכות ניסן ר' עבור מיוחדת שליחות הייתה טוב שם לבעל

לו: ואמר וסגורה חתומה מעטפה ניסן לר' מסר [=הבעלֿשםֿטוב] הוא

חברו  יהיה כרגיל ציד. לעריכת להארקי הסמוכים ליערותיו יבוא וראדזיוויל מתקרב, "החורף
ניסן, שאתה, בעיירה, לשהותם השני שביום ברצוני לעיירה. ייכנסו והם לצידו, לואי פייר היהודי 
עליך  אשר את תדע ואז זו, במעטפה שהכנסתי הפתק את  ותקרא לך שנתתי המעטפה את תפתח

לעשות".

ציווה  לעשות, אז לו יהיה מה ספק כל - מהארקי ניסן ר' הנאמן לחסיד - יהיו שלא כדי
את  יקיים - בפתק כתוב אשר את ויקרא המעטפה את שיפתח לאחר אשר הבעלֿשםֿטוב אותו

שם. שכתוב מה
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רסג c"ag i`iyp epizeax zxezn

אשר  יודע אינו - עצמו לואי פייר - שהוא מלא, בפה לו ויאמר לואי לפייר שיתוודע כן כמו
לא  זה כל ואם אמו. סב שם על לו שניתן שם - צבי פסח הוא היהודי שמו ואשר יהודי, הוא
[השם  בגלל הוא כעת] לו שקוראים יהודי [=הלא פייר שהשם ניסן ר' לו יסביר לו, ברור יהיה

לוי. שהינו כיוון לוי, השם בגלל הוא לואי והשם פסח, היהודי]

"תבוא  - ניסן ר' את הבעלֿשםֿטוב הכין - לך" להקשיב לואי פייר אותו ירצה לא "ואם
כתוב  אשר את תקיים בבד בד בהארקי. הנסיך עם ישהה שהוא הזמן במשך יום אחר יום אליו

הסגורה". במעטפה הנמצא בפתק

ציוו  כן האמור.כמו מכל לאיש לגלות לא הבעלֿשםֿטוב עליו ה

גם  מהן - הבעלֿשםֿטוב, עבור רבות שליחויות ביצע כבר אשר ניסן, ר' כי לומר מיותר
דורש  הבעלֿשםֿטוב והמנהיג הקדוש שהצדיק מה כל לעשות בהתלהבות הבטיח - מסוכנות

בשליחותו. יצליח שהוא עתה, כבר לו הבטיח והבעלֿשםֿטוב ממנו.

כבר  התעסקו בעיירה כסלו. חודש באמצע זה היה להארקי, ממעזיבוז ניסן ר' חזר כאשר
להארקי. פמלייתו עם ראדזיוויל הנסיך של לציד בואו לקראת בהכנות

בפריצים  העיירה שרצה הציד תקופת במשך העיירה. לתושבי פרנסה מקור שימש זה ְִִַַַָָציד
הפריצים  קנו אותם אשר הסחורות במיטב הצטיידו וסוחרים חנוונים  מלוויהם. עם הסוגים מכל

זו. בהזדמנות

לעשות  ושם הציד, קודם יומיים או יום הארקי בעיירה לשהות נוהג היה ראדזיוויל הנסיך
אשר  ביערות לציד כן אחרי ללוותו צריכים היו אשר מהסביבה הפריצים עבור גדולה מסיבה
גדולים. הוללות נשפי מהארקי הרחק לא נמצא אשר במבצר נערכים היו הציד לאחר בסביבה.
יום  שם ושוהים להארקי לואי פייר ידי על המלּווה הנסיך באים שוב היו ההוללות נשפי ְֶַלאחר

למוסקבה. נוסעים היו ומהארקי יומיים. או

הכומר. בבית תמיד מתאכסנים  הם היו בהארקי  ביקורם בעת

מה: דבר אירע הציד, לאחר חורף באותו

בית  מפתן את הנסיך עבר רק אך כדרכם. הכומר, לבית הגיעו לואי ופייר ראדזיוויל הנסיך
בחגורתו, תקוע היה אשר באקדח חמוש בהיותו ארצה. נפל והוא במכשול רגלו נתקלה הכומר
נשאר  והוא רב דם שטף ּפרץ מרארזיוויל הנסיך, של לבטנו וחדר מהאקדח כדור מעצמו ֶֶַַָָנפלט

הכרה. חסר לשכב

ערוך  להיות אמור היה אשר רופא, תמיד מלווה היה הנסיך את רבתי. מהומה פרצה במקום
הציד. בזמן לקרות עלול אשר אסון מקרה לכל

שטף  את לעצור מנת על לרשותו שעמדו האמצעים בכל להשתמש ומיד תיכף החל הרופא
הפך  מצבו גבוה. חום קיבל אף והוא דם, שתת הנסיך של גופו מאומה. עזר לא הדבר אך הדם .

קריטי. להיות

רופאים  משם להביא הסמוכות הערים אל רצים הרופא שלח ונבוך, מבוהל היותו עקב
עצמו. על רק לסמוך העז לא הוא אחרים,
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dxigadקידרסד zia zekld ± m"anx

'i dkld 'b wxt

ìL çøtäå íéìâøä :çôè øNò äðBîL äéä äøBðnä dábçôèå ,÷ìç íéçôè éðLe ,äL Ÿ©©§¨¨¨§¨¨¨¤©¨©§©¦§©¤©§Ÿ¨§¥§¨¦¨¨§¤©
ãçà ¯ epnî ïéàöBé íéð÷ éðLe ,øBzôk çôèå ;÷ìç íéçôèe ,çøôe øBzôk òéáb BaL¤¨¦©©§¤©§¨©¦¨¨§¤©©§§¥¨¦§¦¦¤¤¨
éðLe ,øBzôk çôèå ;÷ìç çôèå ;äøBðnä dáb ãâðk ïéìBòå ïéëLîðå ,Cìéä ãçàå Cìéä¥¨§¤¨¥¨§¦§¨¦§¦§¤¤Ÿ©©§¨§¤©¨¨§¤©©§§¥
çôèå ;äøBðnä dáb ãâðk ïéìBòå ïéëLîðå ,Cìéä ãçàå Cìéä ãçà ¯ epnî ïéàöBé íéð÷̈¦§¦¦¤¤¨¥¨§¤¨¥¨§¦§¨¦§¦§¤¤Ÿ©©§¨§¤©
ïéìBòå ïéëLîðå ,Cìéä ãçàå Cìéä ãçà ¯ epnî ïéàöBé íéð÷ éðLe ,øBzôk çôèå ;÷ìç̈¨§¤©©§§¥¨¦§¦¦¤¤¨¥¨§¤¨¥¨§¦§¨¦§¦

ìL eøizLð ;÷ìç íéçôèe ;äøBðnä dáb ãâðkìL ïäaL ,íéçôè äL,íéòéáâ äL §¤¤Ÿ©©§¨§¨©¦¨¨¦§©§§Ÿ¨§¨¦¤¨¤§Ÿ¨§¦¦
:dúøeö àéä Bæå .çøôe øBzôk©§¤©§¦¨¨

ycew zegiyn zecewp

של קדשו יד כתב שבגו� המנורה בציור
פרט עוד ישנו למשניות), (בפירושו הרמב"�
קני ששת � המנורה של הרגילי� מבציורי� השונה
כבציורי דלא באלכסו�, למעלה נמשכי� המנורה

קשת. בחצאי נמשכי� שה� הרגילי�, המנורה
מקו� היה אולי זה, לפרט שבנוגע ואעפ"י
על "להקל צייר שהרמב"� גדול, הכי בדוחק לומר
ב� אברה� רבנו בפירוש מפורש אבל � הציור"
של מגופה נמשכי� ... הקני� "ששת הרמב"�:
אבא אותה שצייר כמו ביושר ראשה לצד המנורה
כ� זולתו". אותה שצייר כמו בעיגול לא ז"ל, מרי
הקני� שששת התורה על רש"י בפירוש ג� איתא

ועולי�". נמשכי� "באלכסו�
חושב" "מעשה בספרו חסידי� משנת בעל
בעיגול", "נמשכי� הקני� שששת בפשטות כותב
"נמשכי� שכתב הרמב"� מדברי זאת ומדייק
שכתב המשכ�" "חכמת מבעל מביא וכ� ועולי�".
בעיגול". כמעט הקני� עולי� שהיו ... "נראה
ש"נמשכי� מפרש חושב" שב"מעשה מאחר אול�
הזכיר שלא הרמב"� לשו� מסתימת בעיגול"
כתב גו� שנתגלה לאחר הרי "אלכסו�", בחיבורו
של ועדותו המנורה, בציור הרמב"� של קודשו יד

הבני�. ובטל היסוד בטל � בזה הרמב"� ב�
נראה דעתי עניות ולפי תורת�, כבוד ובמחילת
חכמת ובעל חושב המעשה היו שא� ברור,

של ופירושו הרמב"� של ציורו את רואי� המשכ�
שאי� כותבי� ה� ג� היו הרמב"�, ב� אברה� ר'
הקני� היו עלמא ולכולי בזה מחלוקת כל

"ביושר".
עטרה להחזיר מהנכו� הדברי�, כני� וא�
יציירו מהמנורה ציורי� העושי� שכל � ליושנה
והרמב"�. רש"י כדעת באלכסו� המנורה קני את
המנורה של הרגיל הציור בזה: עניי� עוד
השערה עפ"י הוא קשת כחצאי ה� הקני� שששת

אשר המנורה מציור יהודי�חיקוי ציירולא
ימ"ש!ברומי טיטוס של הנצחו�" "שער ועל ,

אינו טיטוס שער שעל המנורה שציור לזה שנוס�
להראות כדי כמוב�, נעשה, זה הרי � כלל מדוייק
על רומי של והממשלה השליטה את ולבטא
את מקומות בכמה ש� שחקקו עד ר"ל, היהודי�
והיו שבויי�"). ("יהודה קאפטא "יודעא התיבות
להשער, לבא יהודי� מכריחי� היו שבה� זמני�
להשפיל�. בכדי ש� ורשו� הכתוב את שיראו
צרי� קשת כחצאי המנורה קני שציור נמצא,
עיקר זה וג� זה על נוס� � שבר לזעקת להביא
נות� שזה מפני ג� � והרמב"� רש"י היפ� שזהו
טיטוס, שער שעל להציור ר"ל מסויי� הסכ�

ולהשפיל�! יהודי� לצער כדי שנעשה
תרומה) לפר' ג שיחה כ"א, חלק שיחות (לקוטי

1.לשכת הכנורות 2. שער ניקנור

c"ag i`iyp epizeax zxezn

גדולים. ייסורים עם לשכב הפצוע הנסיך המשיך ובינתיים

גדול. בצער היו הם שקט, לאי זה מאורע גרם הארקי יהודי בין

טוב. אדם היה בכלל הוא ליהודים, טוב היה הנסיך

הנסיך. רפואת עבור להתפלל המדרש בבית להתאסף החלו יהודים

בידו  מסר אשר החתומה המעטפה את לפתוח השעה הגיעה כי ניסן ר' הרגיש אז
בתוכה. הכניס החדשה החסידות דרך של מייסדה אשר הפתק את ולקרוא הבעלֿשםֿטוב,

•
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ycew zexb`

ת"ש  תמוז, כ"ט ב"ה,

נויארק 

תהלה  לשם הנודע הרה"ג ידידי כבוד

וכו' כו' אי"א יעקב, גאוני [ב]תוככי

הלוי  שי' יהודא יעקב מוה"ר

וברכה! שלום

א[ו]דות  על זה לחדש מכ"ו כת"ר מכתב על במענה

ידידי  דברי צדקו הטבילה, בית פתיחת חגיגת זמן הגבלת

ממעינות  יחזרו העיר שבני למועד להגביל שצריכים

הבע"ל, אלול בחדש הימים באחד ונאותֿהדשא, הישועה

הוא  העיקר אבל בו, י"ט א' ביום או בו י"ב א' ביום

הדרושה. ההכנה

תעמולה  בתור זו בחגיגה להשתמש צריכים לדעתי

בכל  אלא בלבד זו בשכונה רק לא המשפחה לטהרת רחבה

ואשר  כולה, להמדינה למופת תהי' בעזה"י ואשר העיר,

ודעת, במועצות החגיגה סדר תכנית לסדר דרוש כן על

שונים  נושאים על שינאמו מפורסמים בנואמים לבחור

למשוך  יוכלו אשר באופן הישראלית, האומה של במעלתה

הצעיר. הקהל את

ויתדבר  בזה דעתו יחוה אשר לכת"ר פונה הנני ובזה

ובמשך  שי', גאלדשטיין והרה"ג יאנג הרה"ג ידידנו עם

תכנית  את - עכ"פ מכתבים חליפות ע"י - יעבדו זה זמן

החגיגה. של היום סדר

יחזק  להנפש, נוסע שי' שידידי מה במאד הדבר נכון

עבודת  עבודתו להמשיך שיוכל יפה וינפש בריאותו השי"ת

ויזכנו  דחוכמתא, מבועי על הט' עדתו את לנהל הקדש

ולהוושע  שי' מאחב"י טובות בשורות להתבשר השי"ת

וברוח. בגשם עולמים בתשועת

ומברכו. מכבדו הדו"ש

ci jxk v"iixden w"b`
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אגרות קודש

 ב"ה,  ימי הגאולה, תמוז ה'תשכ"ד

ברוקלין, נ.י.

ל"גן ישראל"

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

תהא פתיחת "גן ישראל" וכל משך שהותם בו בהצלחה רבה בכל הענינים ובפרט בבריאות 

הגוף והנפש - על ידי התחזקות והוספה בתורה ומצות והרי בזה גם מקרבים וממהרים קיום היעוד 

שבפרשתנו וקם שבט מישראל, זה מלך המשיח, וישראל עושה חיל.

בברכת הצלחה.



רסה dxigadקיד zia zekld ± m"anx

'i dkld 'b wxt
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éðLe ,øBzôk çôèå ;÷ìç çôèå ;äøBðnä dáb ãâðk ïéìBòå ïéëLîðå ,Cìéä ãçàå Cìéä¥¨§¤¨¥¨§¦§¨¦§¦§¤¤Ÿ©©§¨§¤©¨¨§¤©©§§¥
çôèå ;äøBðnä dáb ãâðk ïéìBòå ïéëLîðå ,Cìéä ãçàå Cìéä ãçà ¯ epnî ïéàöBé íéð÷̈¦§¦¦¤¤¨¥¨§¤¨¥¨§¦§¨¦§¦§¤¤Ÿ©©§¨§¤©
ïéìBòå ïéëLîðå ,Cìéä ãçàå Cìéä ãçà ¯ epnî ïéàöBé íéð÷ éðLe ,øBzôk çôèå ;÷ìç̈¨§¤©©§§¥¨¦§¦¦¤¤¨¥¨§¤¨¥¨§¦§¨¦§¦

ìL eøizLð ;÷ìç íéçôèe ;äøBðnä dáb ãâðkìL ïäaL ,íéçôè äL,íéòéáâ äL §¤¤Ÿ©©§¨§¨©¦¨¨¦§©§§Ÿ¨§¨¦¤¨¤§Ÿ¨§¦¦
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ycew zegiyn zecewp

של קדשו יד כתב שבגו� המנורה בציור
פרט עוד ישנו למשניות), (בפירושו הרמב"�
קני ששת � המנורה של הרגילי� מבציורי� השונה
כבציורי דלא באלכסו�, למעלה נמשכי� המנורה

קשת. בחצאי נמשכי� שה� הרגילי�, המנורה
מקו� היה אולי זה, לפרט שבנוגע ואעפ"י
על "להקל צייר שהרמב"� גדול, הכי בדוחק לומר
ב� אברה� רבנו בפירוש מפורש אבל � הציור"
של מגופה נמשכי� ... הקני� "ששת הרמב"�:
אבא אותה שצייר כמו ביושר ראשה לצד המנורה
כ� זולתו". אותה שצייר כמו בעיגול לא ז"ל, מרי
הקני� שששת התורה על רש"י בפירוש ג� איתא

ועולי�". נמשכי� "באלכסו�
חושב" "מעשה בספרו חסידי� משנת בעל
בעיגול", "נמשכי� הקני� שששת בפשטות כותב
"נמשכי� שכתב הרמב"� מדברי זאת ומדייק
שכתב המשכ�" "חכמת מבעל מביא וכ� ועולי�".
בעיגול". כמעט הקני� עולי� שהיו ... "נראה
ש"נמשכי� מפרש חושב" שב"מעשה מאחר אול�
הזכיר שלא הרמב"� לשו� מסתימת בעיגול"
כתב גו� שנתגלה לאחר הרי "אלכסו�", בחיבורו
של ועדותו המנורה, בציור הרמב"� של קודשו יד

הבני�. ובטל היסוד בטל � בזה הרמב"� ב�
נראה דעתי עניות ולפי תורת�, כבוד ובמחילת
חכמת ובעל חושב המעשה היו שא� ברור,

של ופירושו הרמב"� של ציורו את רואי� המשכ�
שאי� כותבי� ה� ג� היו הרמב"�, ב� אברה� ר'
הקני� היו עלמא ולכולי בזה מחלוקת כל

"ביושר".
עטרה להחזיר מהנכו� הדברי�, כני� וא�
יציירו מהמנורה ציורי� העושי� שכל � ליושנה
והרמב"�. רש"י כדעת באלכסו� המנורה קני את
המנורה של הרגיל הציור בזה: עניי� עוד
השערה עפ"י הוא קשת כחצאי ה� הקני� שששת

אשר המנורה מציור יהודי�חיקוי ציירולא
ימ"ש!ברומי טיטוס של הנצחו�" "שער ועל ,

אינו טיטוס שער שעל המנורה שציור לזה שנוס�
להראות כדי כמוב�, נעשה, זה הרי � כלל מדוייק
על רומי של והממשלה השליטה את ולבטא
את מקומות בכמה ש� שחקקו עד ר"ל, היהודי�
והיו שבויי�"). ("יהודה קאפטא "יודעא התיבות
להשער, לבא יהודי� מכריחי� היו שבה� זמני�
להשפיל�. בכדי ש� ורשו� הכתוב את שיראו
צרי� קשת כחצאי המנורה קני שציור נמצא,
עיקר זה וג� זה על נוס� � שבר לזעקת להביא
נות� שזה מפני ג� � והרמב"� רש"י היפ� שזהו
טיטוס, שער שעל להציור ר"ל מסויי� הסכ�

ולהשפיל�! יהודי� לצער כדי שנעשה
תרומה) לפר' ג שיחה כ"א, חלק שיחות (לקוטי

1.לשכת הכנורות 2. שער ניקנור

c"ag i`iyp epizeax zxezn

גדולים. ייסורים עם לשכב הפצוע הנסיך המשיך ובינתיים

גדול. בצער היו הם שקט, לאי זה מאורע גרם הארקי יהודי בין

טוב. אדם היה בכלל הוא ליהודים, טוב היה הנסיך

הנסיך. רפואת עבור להתפלל המדרש בבית להתאסף החלו יהודים

בידו  מסר אשר החתומה המעטפה את לפתוח השעה הגיעה כי ניסן ר' הרגיש אז
בתוכה. הכניס החדשה החסידות דרך של מייסדה אשר הפתק את ולקרוא הבעלֿשםֿטוב,
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ycew zexb`

ת"ש  תמוז, כ"ט ב"ה,

נויארק 

תהלה  לשם הנודע הרה"ג ידידי כבוד

וכו' כו' אי"א יעקב, גאוני [ב]תוככי

הלוי  שי' יהודא יעקב מוה"ר

וברכה! שלום

א[ו]דות  על זה לחדש מכ"ו כת"ר מכתב על במענה

ידידי  דברי צדקו הטבילה, בית פתיחת חגיגת זמן הגבלת

ממעינות  יחזרו העיר שבני למועד להגביל שצריכים

הבע"ל, אלול בחדש הימים באחד ונאותֿהדשא, הישועה

הוא  העיקר אבל בו, י"ט א' ביום או בו י"ב א' ביום

הדרושה. ההכנה

תעמולה  בתור זו בחגיגה להשתמש צריכים לדעתי

בכל  אלא בלבד זו בשכונה רק לא המשפחה לטהרת רחבה

ואשר  כולה, להמדינה למופת תהי' בעזה"י ואשר העיר,

ודעת, במועצות החגיגה סדר תכנית לסדר דרוש כן על

שונים  נושאים על שינאמו מפורסמים בנואמים לבחור

למשוך  יוכלו אשר באופן הישראלית, האומה של במעלתה

הצעיר. הקהל את

ויתדבר  בזה דעתו יחוה אשר לכת"ר פונה הנני ובזה

ובמשך  שי', גאלדשטיין והרה"ג יאנג הרה"ג ידידנו עם

תכנית  את - עכ"פ מכתבים חליפות ע"י - יעבדו זה זמן

החגיגה. של היום סדר

יחזק  להנפש, נוסע שי' שידידי מה במאד הדבר נכון

עבודת  עבודתו להמשיך שיוכל יפה וינפש בריאותו השי"ת

ויזכנו  דחוכמתא, מבועי על הט' עדתו את לנהל הקדש

ולהוושע  שי' מאחב"י טובות בשורות להתבשר השי"ת

וברוח. בגשם עולמים בתשועת

ומברכו. מכבדו הדו"ש

ci jxk v"iixden w"b`
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בשעת התפילה . . נרגש אצלו אשר אין עוד מלבדו, ואחר כך הולך לעסקיו ומתייגע במילי דעלמא בצרכי עולם הזה בענייני פרנסה 
גשמית.

ממאמר שבת פרשת מסעי ה'תשכ"ז

רמב"ם - הלכות בית הבחירה
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ìL çøtäå íéìâøä :çôè øNò äðBîL äéä äøBðnä dábçôèå ,÷ìç íéçôè éðLe ,äL Ÿ©©§¨¨¨§¨¨¨¤©¨©§©¦§©¤©§Ÿ¨§¥§¨¦¨¨§¤©
ãçà ¯ epnî ïéàöBé íéð÷ éðLe ,øBzôk çôèå ;÷ìç íéçôèe ,çøôe øBzôk òéáb BaL¤¨¦©©§¤©§¨©¦¨¨§¤©©§§¥¨¦§¦¦¤¤¨
éðLe ,øBzôk çôèå ;÷ìç çôèå ;äøBðnä dáb ãâðk ïéìBòå ïéëLîðå ,Cìéä ãçàå Cìéä¥¨§¤¨¥¨§¦§¨¦§¦§¤¤Ÿ©©§¨§¤©¨¨§¤©©§§¥
çôèå ;äøBðnä dáb ãâðk ïéìBòå ïéëLîðå ,Cìéä ãçàå Cìéä ãçà ¯ epnî ïéàöBé íéð÷̈¦§¦¦¤¤¨¥¨§¤¨¥¨§¦§¨¦§¦§¤¤Ÿ©©§¨§¤©
ïéìBòå ïéëLîðå ,Cìéä ãçàå Cìéä ãçà ¯ epnî ïéàöBé íéð÷ éðLe ,øBzôk çôèå ;÷ìç̈¨§¤©©§§¥¨¦§¦¦¤¤¨¥¨§¤¨¥¨§¦§¨¦§¦

ìL eøizLð ;÷ìç íéçôèe ;äøBðnä dáb ãâðkìL ïäaL ,íéçôè äL,íéòéáâ äL §¤¤Ÿ©©§¨§¨©¦¨¨¦§©§§Ÿ¨§¨¦¤¨¤§Ÿ¨§¦¦
:dúøeö àéä Bæå .çøôe øBzôk©§¤©§¦¨¨

ycew zegiyn zecewp

של קדשו יד כתב שבגו� המנורה בציור
פרט עוד ישנו למשניות), (בפירושו הרמב"�
קני ששת � המנורה של הרגילי� מבציורי� השונה
כבציורי דלא באלכסו�, למעלה נמשכי� המנורה

קשת. בחצאי נמשכי� שה� הרגילי�, המנורה
מקו� היה אולי זה, לפרט שבנוגע ואעפ"י
על "להקל צייר שהרמב"� גדול, הכי בדוחק לומר
ב� אברה� רבנו בפירוש מפורש אבל � הציור"
של מגופה נמשכי� ... הקני� "ששת הרמב"�:
אבא אותה שצייר כמו ביושר ראשה לצד המנורה
כ� זולתו". אותה שצייר כמו בעיגול לא ז"ל, מרי
הקני� שששת התורה על רש"י בפירוש ג� איתא

ועולי�". נמשכי� "באלכסו�
חושב" "מעשה בספרו חסידי� משנת בעל
בעיגול", "נמשכי� הקני� שששת בפשטות כותב
"נמשכי� שכתב הרמב"� מדברי זאת ומדייק
שכתב המשכ�" "חכמת מבעל מביא וכ� ועולי�".
בעיגול". כמעט הקני� עולי� שהיו ... "נראה
ש"נמשכי� מפרש חושב" שב"מעשה מאחר אול�
הזכיר שלא הרמב"� לשו� מסתימת בעיגול"
כתב גו� שנתגלה לאחר הרי "אלכסו�", בחיבורו
של ועדותו המנורה, בציור הרמב"� של קודשו יד

הבני�. ובטל היסוד בטל � בזה הרמב"� ב�
נראה דעתי עניות ולפי תורת�, כבוד ובמחילת
חכמת ובעל חושב המעשה היו שא� ברור,

של ופירושו הרמב"� של ציורו את רואי� המשכ�
שאי� כותבי� ה� ג� היו הרמב"�, ב� אברה� ר'
הקני� היו עלמא ולכולי בזה מחלוקת כל

"ביושר".
עטרה להחזיר מהנכו� הדברי�, כני� וא�
יציירו מהמנורה ציורי� העושי� שכל � ליושנה
והרמב"�. רש"י כדעת באלכסו� המנורה קני את
המנורה של הרגיל הציור בזה: עניי� עוד
השערה עפ"י הוא קשת כחצאי ה� הקני� שששת

אשר המנורה מציור יהודי�חיקוי ציירולא
ימ"ש!ברומי טיטוס של הנצחו�" "שער ועל ,

אינו טיטוס שער שעל המנורה שציור לזה שנוס�
להראות כדי כמוב�, נעשה, זה הרי � כלל מדוייק
על רומי של והממשלה השליטה את ולבטא
את מקומות בכמה ש� שחקקו עד ר"ל, היהודי�
והיו שבויי�"). ("יהודה קאפטא "יודעא התיבות
להשער, לבא יהודי� מכריחי� היו שבה� זמני�
להשפיל�. בכדי ש� ורשו� הכתוב את שיראו
צרי� קשת כחצאי המנורה קני שציור נמצא,
עיקר זה וג� זה על נוס� � שבר לזעקת להביא
נות� שזה מפני ג� � והרמב"� רש"י היפ� שזהו
טיטוס, שער שעל להציור ר"ל מסויי� הסכ�

ולהשפיל�! יהודי� לצער כדי שנעשה
תרומה) לפר' ג שיחה כ"א, חלק שיחות (לקוטי

1.לשכת הכנורות 2. שער ניקנור

מתוך 'המקדש' - תיאור בית המקדש השני לפי שיטת הרמב"ם מאת הרב לבנונימתוך 'המקדש' - תאור בית המקדש השני לפי שיטת הרמב"ם מאת הרב לבנוני 
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ìáéLàø-ìà äLî øaãéåïåùàøéðáì úBhnä ©§©¥³¤Æ¤¨¥´©©½¦§¥¬
:ýåýé äeö øLà øácä äæ øîàì ìàøNéâLéà ¦§¨¥−¥®Ÿ¤´©¨½̈£¤−¦¨¬§Ÿ̈«¦Á

øñàì äráL òáMä-Bà ýåýéì øãð øcé-ék¦«¦¸Ÿ¤¹¤©«Ÿ̈À«¦¨³©§ª¨Æ¤§³Ÿ
åétî àöiä-ìëk Bøác ìçé àì BLôð-ìr øqà¦¨Æ©©§½¬Ÿ©¥−§¨®§¨©Ÿ¥¬¦¦−
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dLôð-ìr äøñà øLà døñàå døãð-úà¤¦§À̈¤«¡¨¨Æ£¤´¨«§¨´©©§½̈
øqà-ìëå äéøãð-ìk eî÷å äéáà dì Léøçäå§¤«¡¦¬−̈¨¦®¨§¨̧Æ¨§¨¤½¨§¨¦¨²

:íe÷é dLôð-ìr äøñà-øLàåäéáà àéðä-íàå £¤¨«§¨¬©©§−̈¨«§¦¥¦̧¨¦´¨
-øLà äéøñàå äéøãð-ìk BòîL íBéa dúàŸ¨»§´¨§¼¨§¨¤À¨¤«¡¨¤²¨£¤
dì-çìñé ýåýéå íe÷é àì dLôð-ìr äøñà̈«§¨¬©©§−̈´Ÿ¨®©«Ÿ̈Æ¦§©½̈

:dúà äéáà àéðä-ékæLéàì äéäú Béä-íàå ¦«¥¦¬¨¦−¨Ÿ¨«§¦¨³¦«§¤Æ§¦½
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:äráLa dLôð-ìr øqà äøñà-BàáéòîLå ¨«§¨¬¦¨²©©§−̈¦§ª¨«§¨©³

eî÷å dúà àéðä àì dì Løçäå dLéà¦¨Æ§¤«¡¦´½̈¬Ÿ¥¦−Ÿ¨®§¨̧Æ
dLôð-ìr äøñà-øLà øqà-ìëå äéøãð-ìk̈§¨¤½¨§¨¦¨²£¤¨«§¨¬©©§−̈

:íe÷éâéíBéa dLéà | íúà øôé øôä-íàå ¨«§¦¨¥Á¨¥̧Ÿ¨¬¦¨»§´
dLôð øqàìe äéøãðì äéúôN àöBî-ìk BòîL̈§¼¨¨̧§¨¤¯¨¦§¨¤²¨§¦©¬©§−̈

:dì-çìñé ýåýéå íøôä dLéà íe÷é àì(ìàøùé) ´Ÿ¨®¦¨´£¥½̈©«Ÿ̈−¦§©¨«
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énr-ìà:Eâøîàì írä-ìà äLî øaãéå ¤©¤«©§©¥³¤Æ¤¨¨´¥½Ÿ
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:ïéãîa ýåýé-úî÷ð úúìãóìà ähnì óìà ¨¥¬¦§©§Ÿ̈−§¦§¨«¤µ¤©©¤½¤−¤
:àávì eçìLz ìàøNé úBhî ìëì ähnì©©¤®§ŸÆ©´¦§¨¥½¦§§−©¨¨«

ä-íéðL ähnì óìà ìàøNé éôìàî eøñniå©¦¨«§Æ¥«©§¥´¦§¨¥½¤−¤©©¤®§¥«
:àáö éöeìç óìà øNråäLî íúà çìLiå ¨¨¬¤−¤£¥¬¨¨«©¦§©̧Ÿ¨¬¤²

-ïa ñçðét-úàå íúà àávì ähnì óìà¤¬¤©©¤−©¨¨®ÂŸÂ̈§¤¦̧§¹̈¤
úBøööçå Lãwä éìëe àávì ïäkä øærìà¤§¨¨³©Ÿ¥Æ©¨½̈§¥¬©²Ÿ¤©«£«Ÿ§¬

:Bãéa äreøzäæäeö øLàk ïéãî-ìr eàaöiå ©§−̈§¨«©¦§§Æ©¦§½̈©«£¤²¦¨¬
:øëæ-ìk eâøäiå äLî-úà ýåýéçéëìî-úàå §Ÿ̈−¤¤®©©«©§−¨¨¨«§¤©§¥̧

í÷ø-úàå éåà-úà íäéììç-ìr eâøä ïéãî¦§¹̈¨«§´©©§¥¤À¤¡¦³§¤¤̧¤Æ
éëìî úLîç òáø-úàå øeç-úàå øeö-úàå§¤³§¤Æ§¤¤½©£¥−¤©§¥´
:áøça eâøä øBòa-ïa írìa úàå ïéãî¦§®̈§¥Æ¦§¨´¤§½¨«§−¤¨«¤

èítè-úàå ïéãî éLð-úà ìàøNé-éðá eaLiå©¦§¯§¥«¦§¨¥²¤§¥¬¦§−̈§¤©¨®
-ìk-úàå íäð÷î-ìk-úàå ízîäa-ìk úàå§¥̧¨§¤§¨¯§¤¨¦§¥¤²§¤¨

:eææa íìéçéúàå íúáLBîa íäéør-ìk úàå ¥−̈¨¨«§¥³¨¨«¥¤Æ§´§Ÿ½̈§¥−
:Làa eôøN íúøéè-ìkàé-ìk-úà eç÷iå ¨¦«Ÿ®̈¨«§−¨¥«©¦§Æ¤¨

:äîäaáe íãàa çB÷ìnä-ìk úàå ììMä©¨½̈§¥−¨©©§®©¨«¨−̈©§¥¨«
áéúãr-ìàå ïäkä øærìà-ìàå äLî-ìà eàáiå©¨¦¿¤¤Á§¤¤§¨¨̧©Ÿ¥¹§¤£©´

é-éða-úàå çB÷ìnä-úàå éáMä-úà ìàøN §¥«¦§¨¥À¤©§¦¯§¤©©§²©§¤
øLà áàBî úáør-ìà äðçnä-ìà ììMä©¨−̈¤©©«£¤®¤©§´Ÿ½̈£¤−

:Bçøé ïcøé-ìrñ ©©§¥¬§¥«
â ycew zegiyn zecewp ã(107 'nr bi zegiy ihewl)

˙Bhn‰ ÈL‡¯ Ï‡ ‰LÓ ¯a„ÈÂ(ב (ל, «¿«≈…∆∆»≈««

ממחה" ּביחיד נדרים ׁשהפרת אמרּו(רש"י)"למד רז"ל . ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֻ

העֹולם  עם להתעּסק יׁש ּכי ּתֹורה", ׁשאסרתּו מה ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ"ּדּייּך

יׁש אם ּכי לפריׁשּות", סיג "נדר אמרּו מאיד ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָּולהעלֹותֹו.

מּובן  לנּדר. יׁש ּומכׁשֹול, ירידה ּתביא זֹו ׁשהתעּסקּות ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָֹחׁשׁש

מסּתּבר  ממחה, ּדרּגה, לבעל הּׁשּי ּבנדר ּדין יׁש ׁשאם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֻאפֹוא,

לדרּגה  הּנֹודר את מעלה הּממחה - נדר ּבהפרת ּדין ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֻׁשהּוא

לנדר. עֹוד זקּוק ׁשאינֹו ְֵֶֶֶָָּכזֹו

קטו dxigad zia zekld ± m"anx

'i dkld 'b wxt

ìL çøtäå íéìâøä :çôè øNò äðBîL äéä äøBðnä dábçôèå ,÷ìç íéçôè éðLe ,äL Ÿ©©§¨¨¨§¨¨¨¤©¨©§©¦§©¤©§Ÿ¨§¥§¨¦¨¨§¤©
ãçà ¯ epnî ïéàöBé íéð÷ éðLe ,øBzôk çôèå ;÷ìç íéçôèe ,çøôe øBzôk òéáb BaL¤¨¦©©§¤©§¨©¦¨¨§¤©©§§¥¨¦§¦¦¤¤¨
éðLe ,øBzôk çôèå ;÷ìç çôèå ;äøBðnä dáb ãâðk ïéìBòå ïéëLîðå ,Cìéä ãçàå Cìéä¥¨§¤¨¥¨§¦§¨¦§¦§¤¤Ÿ©©§¨§¤©¨¨§¤©©§§¥
çôèå ;äøBðnä dáb ãâðk ïéìBòå ïéëLîðå ,Cìéä ãçàå Cìéä ãçà ¯ epnî ïéàöBé íéð÷̈¦§¦¦¤¤¨¥¨§¤¨¥¨§¦§¨¦§¦§¤¤Ÿ©©§¨§¤©
ïéìBòå ïéëLîðå ,Cìéä ãçàå Cìéä ãçà ¯ epnî ïéàöBé íéð÷ éðLe ,øBzôk çôèå ;÷ìç̈¨§¤©©§§¥¨¦§¦¦¤¤¨¥¨§¤¨¥¨§¦§¨¦§¦

ìL eøizLð ;÷ìç íéçôèe ;äøBðnä dáb ãâðkìL ïäaL ,íéçôè äL,íéòéáâ äL §¤¤Ÿ©©§¨§¨©¦¨¨¦§©§§Ÿ¨§¨¦¤¨¤§Ÿ¨§¦¦
:dúøeö àéä Bæå .çøôe øBzôk©§¤©§¦¨¨

ycew zegiyn zecewp

של קדשו יד כתב שבגו� המנורה בציור
פרט עוד ישנו למשניות), (בפירושו הרמב"�
קני ששת � המנורה של הרגילי� מבציורי� השונה
כבציורי דלא באלכסו�, למעלה נמשכי� המנורה

קשת. בחצאי נמשכי� שה� הרגילי�, המנורה
מקו� היה אולי זה, לפרט שבנוגע ואעפ"י
על "להקל צייר שהרמב"� גדול, הכי בדוחק לומר
ב� אברה� רבנו בפירוש מפורש אבל � הציור"
של מגופה נמשכי� ... הקני� "ששת הרמב"�:
אבא אותה שצייר כמו ביושר ראשה לצד המנורה
כ� זולתו". אותה שצייר כמו בעיגול לא ז"ל, מרי
הקני� שששת התורה על רש"י בפירוש ג� איתא

ועולי�". נמשכי� "באלכסו�
חושב" "מעשה בספרו חסידי� משנת בעל
בעיגול", "נמשכי� הקני� שששת בפשטות כותב
"נמשכי� שכתב הרמב"� מדברי זאת ומדייק
שכתב המשכ�" "חכמת מבעל מביא וכ� ועולי�".
בעיגול". כמעט הקני� עולי� שהיו ... "נראה
ש"נמשכי� מפרש חושב" שב"מעשה מאחר אול�
הזכיר שלא הרמב"� לשו� מסתימת בעיגול"
כתב גו� שנתגלה לאחר הרי "אלכסו�", בחיבורו
של ועדותו המנורה, בציור הרמב"� של קודשו יד

הבני�. ובטל היסוד בטל � בזה הרמב"� ב�
נראה דעתי עניות ולפי תורת�, כבוד ובמחילת
חכמת ובעל חושב המעשה היו שא� ברור,

של ופירושו הרמב"� של ציורו את רואי� המשכ�
שאי� כותבי� ה� ג� היו הרמב"�, ב� אברה� ר'
הקני� היו עלמא ולכולי בזה מחלוקת כל

"ביושר".
עטרה להחזיר מהנכו� הדברי�, כני� וא�
יציירו מהמנורה ציורי� העושי� שכל � ליושנה
והרמב"�. רש"י כדעת באלכסו� המנורה קני את
המנורה של הרגיל הציור בזה: עניי� עוד
השערה עפ"י הוא קשת כחצאי ה� הקני� שששת

אשר המנורה מציור יהודי�חיקוי ציירולא
ימ"ש!ברומי טיטוס של הנצחו�" "שער ועל ,

אינו טיטוס שער שעל המנורה שציור לזה שנוס�
להראות כדי כמוב�, נעשה, זה הרי � כלל מדוייק
על רומי של והממשלה השליטה את ולבטא
את מקומות בכמה ש� שחקקו עד ר"ל, היהודי�
והיו שבויי�"). ("יהודה קאפטא "יודעא התיבות
להשער, לבא יהודי� מכריחי� היו שבה� זמני�
להשפיל�. בכדי ש� ורשו� הכתוב את שיראו
צרי� קשת כחצאי המנורה קני שציור נמצא,
עיקר זה וג� זה על נוס� � שבר לזעקת להביא
נות� שזה מפני ג� � והרמב"� רש"י היפ� שזהו
טיטוס, שער שעל להציור ר"ל מסויי� הסכ�

ולהשפיל�! יהודי� לצער כדי שנעשה
תרומה) לפר' ג שיחה כ"א, חלק שיחות (לקוטי

1.לשכת הכנורות 2. שער ניקנור

מתוך 'המקדש' - תאור בית המקדש השני לפי שיטת הרמב"ם מאת הרב לבנוני 
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éðùâééàéNð-ìëå ïäkä øærìàå äLî eàöiå©¥̧§¹¤̧§¤§¨¨¯©Ÿ¥²§¨§¦¥¬
:äðçnì õeçî-ìà íúàø÷ì äãräãéóö÷iå ¨«¥−̈¦§¨®̈¤¦−©©«£¤«©¦§´Ÿ

éøNå íéôìàä éøN ìéçä éãe÷t ìr äLî¤½©−§¥´¤¨®¦¨¥³¨«£¨¦Æ§¨¥´
:äîçìnä àávî íéàaä úBànäåèøîàiå ©¥½©¨¦−¦§¨¬©¦§¨¨«©¬Ÿ¤
:äá÷ð-ìk íúéiçä äLî íäéìàæèäpä ïä £¥¤−¤®©«¦¦¤−¨§¥¨«¥´¥¹¨

ìrî-øñîì írìa øáãa ìàøNé éðáì eéä̈¸¦§¥³¦§¨¥Æ¦§©´¦§½̈¦§¨©¬©
úãra äôbnä éäzå øBòt øác-ìr ýåýéa©«Ÿ̈−©§©´§®©§¦¬©©¥−̈©«£©¬

:ýåýéæéäMà-ìëå óha øëæ-ìë eâøä äzrå §Ÿ̈«§©¾̈¦§¬¨¨−̈©¨®§¨¦À̈
:eâøä øëæ ákLîì Léà úrãéçéóhä ìëå Ÿ©¬©¦²§¦§©¬¨−̈£«Ÿ§ŸÆ©©´

:íëì eéçä øëæ ákLî eòãé-àì øLà íéLpa©¨¦½£¤¬Ÿ¨«§−¦§©´¨®̈©«£−¨¤«
èéìk íéîé úráL äðçnì õeçî eðç ízàå§©¤À£²¦¬©©«£¤−¦§©´¨¦®ŸÁ

íBia eàhçúz ììça râð | ìëå Lôð âøäŸ¥̧¤¹¤§´ŸŸ¥´©¤«¨À̈¦§©§º©³
:íëéáLe ízà éréáMä íBiáe éLéìMäë-ìëå ©§¦¦Æ©´©§¦¦½©¤−§¦¤«§¨

-éìk-ìëå íéfr äNrî-ìëå øBò-éìk-ìëå ãâa¤¯¤§¨§¦²§¨©«£¥¬¦¦−§¨§¦
:eàhçúz õrñàë-ìà ïäkä øærìà øîàiå ¥®¦§©¨«©¸Ÿ¤¤§¨¨³©Ÿ¥Æ¤

úwç úàæ äîçìnì íéàaä àávä éLðà©§¥´©¨½̈©¨¦−©¦§¨®̈µŸª©´
:äLî-úà ýåýé äeö-øLà äøBzäáë-úà Cà ©½̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©¬¤

-úà ìæøaä-úà úLçpä-úà óñkä-úàå áäfä©¨−̈§¤©®̈¤¤©§¸¤Æ¤©©§¤½¤
úøôòä-úàå ìéãaä:âëàáé-øLà øác-ìk ©§¦−§¤¨«Ÿ¨«¤¨¨º̈£¤¨´Ÿ

àhçúé äcð éîa Cà øäèå Làá eøéárz Làá̈¥À©«£¦³¨¥Æ§¨¥½©¾§¥¬¦−̈¦§©®̈
:íéná eøéárz Làa àáé-àì øLà ìëå§¸Ÿ£¤¯«Ÿ¨²Ÿ¨¥−©«£¦¬©¨«¦

ãëízøäèe éréáMä íBia íëéãâa ízñaëå§¦©§¤¯¦§¥¤²©¬©§¦¦−§©§¤®
:äðçnä-ìà eàáz øçàåñäëýåýé øîàiå §©©−¨¬Ÿ¤©©«£¤«©¬Ÿ¤§Ÿ̈−

:øîàl äLî-ìàåëéáMä çB÷ìî Làø úà àN ¤¤¬¥«ŸÀ̈¥´³Ÿ©§¸©Æ©§¦½
éLàøå ïäkä øærìàå äzà äîäaáe íãàä«¨−̈©§¥¨®©¨Æ§¤§¨¨´©Ÿ¥½§¨¥−

:äãrä úBáàæëéNôz ïéa çB÷ìnä-úà úéöçå £¬¨«¥¨«§¨¦̧¨Æ¤©©§½©¥µ«Ÿ§¥´
:äãrä-ìk ïéáe àávì íéàöiä äîçìnä©¦§¨½̈©«Ÿ§¦−©¨¨®¥−¨¨«¥¨«

çëäîçìnä éLðà úàî ýåýéì ñëî úîøäå©«£¥«Ÿ¨̧¤¹¤©«Ÿ̈À¥¥º©§¥³©¦§¨¨Æ
-ïî úBànä Lîçî Lôð ãçà àávì íéàöiä©«Ÿ§¦´©¨½̈¤¨´¤½¤¥«£¥−©¥®¦
:ïàvä-ïîe íéøîçä-ïîe ø÷aä-ïîe íãàä̈«¨¨Æ¦©¨½̈¦©«£Ÿ¦−¦©«Ÿ

èëïäkä øærìàì äzúðå eçwz íúéöçnî¦©«£¦−̈¦®̈§¨«©¨²§¤§¨¨¬©Ÿ¥−
:ýåýé úîeøzì| çwz ìàøNé-éða úöçnîe §©¬§Ÿ̈«¦©«£¦̧§¥«¦§¨¥¹¦©´

ø÷aä-ïî íãàä-ïî íéMîçä-ïî æçà | ãçà¤¨´¨ª´¦©«£¦¦À¦¨«¨¨¯¦©¨¨²

äzúðå äîäaä-ìkî ïàvä-ïîe íéøîçä-ïî¦©«£Ÿ¦¬¦©−Ÿ¦¨©§¥¨®§¨«©¨³
:ýåýé ïkLî úøîLî éøîL íiåìì íúàŸ¨Æ©«§¦¦½«Ÿ§¥¾¦§¤−¤¦§©¬§Ÿ̈«

àìýåýé äeö øLàk ïäkä øærìàå äLî Nriå©©©́¤½§¤§¨−̈©Ÿ¥®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−
:äLî-úàáìéäéåeææa øLà æaä øúé çB÷ìnä ¤¤«©«§¦Æ©©§½©¤´¤©½̈£¤¬¨«§−

óìà íéráLå óìà úBàî-LL ïàö àávä ír©´©¨¨®ÀŸ¥«¥¬¤²¤§¦§¦¬¤−¤
:íéôìà úLîçåâì:óìà íéráLå íéðL ø÷áe ©«£¥¬¤£¨¦«¨¾̈§©¬¦§¦§¦−¨«¤

ãì:óìà íéMLå ãçà íéøîçåäìíãà Lôðå ©«£Ÿ¦¾¤¨¬§¦¦−¨«¤§¤´¤¨½̈
Lôð-ìk øëæ ákLî eòãé-àì øLà íéLpä-ïî¦©¨¦½£¤¬Ÿ¨«§−¦§©´¨®̈¨¤¾¤

ìLe íéðL:óìà íéLåì÷ìç äöçnä éäzå §©¬¦§¦−¨«¤©§¦Æ©¤«¡½̈¥¾¤
ìL ïàvä øtñî àáva íéàöiäóìà úBàî-L ©«Ÿ§¦−©¨®̈¦§©´©ÀŸ§«¥¬¤̧¤Æ

ìLe:úBàî Lîçå íéôìà úráLå óìà íéL §¦´¤½¤§¦§©¬£¨¦−©«£¥¬¥«
æìLîç úBàî LL ïàvä-ïî ýåýéì ñënä éäéå©§¦²©¤¬¤©«Ÿ̈−¦©®Ÿ¥¬¥−¨¥¬

:íéráLåçììLe äML ø÷aäåíñëîe óìà íéL §¦§¦«§©̧¨½̈¦¨¬§¦−¨®¤¦§¨¬
:íéráLå íéðL ýåýéìèììL íéøîçåóìà íéL ©«Ÿ̈−§©¬¦§¦§¦«©«£Ÿ¦¾§¦¬¤−¤

:íéMLå ãçà ýåýéì íñëîe úBàî Lîçå©«£¥´¥®¦§¨¬©«Ÿ̈−¤¨¬§¦¦«
îýåýéì íñëîe óìà øNr äML íãà Lôðå§¤´¤¨½̈¦¨¬¨−̈®̈¤¦§¨Æ©«Ÿ̈½

ìLe íéðL:Lôð íéLàîñëî-úà äLî ïziå §©¬¦§¦−¨«¤©¦¥´¤À¤¤̧¤Æ
ýåýé äeö øLàk ïäkä øærìàì ýåýé úîeøz§©´§Ÿ̈½§¤§¨−̈©Ÿ¥®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

:äLî-úàáîäöç øLà ìàøNé éða úéöçnîe ¤Ÿ¤«¦©«£¦−§¥´¦§¨¥®£¤Æ¨¨´
:íéàávä íéLðàä-ïî äLîâîúöçî éäzå ¤½¦¨«£¨¦−©«Ÿ§¦«©§¦²¤«¡©¬

ìL ïàvä-ïî äãräìLe óìà úBàî-LíéL ¨«¥−̈¦©®Ÿ§«¥¬¤̧¤Æ§¦´
:úBàî Lîçå íéôìà úráL óìàãîø÷áe ¤½¤¦§©¬£¨¦−©«£¥¬¥«¨¾̈

ìLe äML:óìà íéLäîìL íéøîçåóìà íéL ¦¨¬§¦−¨«¤©«£Ÿ¦¾§¦¬¤−¤
:úBàî Lîçååî:óìà øNr äML íãà Lôðå ©«£¥¬¥«§¤´¤¨½̈¦¨¬¨−̈¨«¤

æîæçàä-úà ìàøNé-éða úöçnî äLî çwiå©¦©̧¤¹¦©«£¦´§¥«¦§¨¥À¤¨«¨ªÆ
ïziå äîäaä-ïîe íãàä-ïî íéMîçä-ïî ãçà¤¨´¦©«£¦¦½¦¨«¨−̈¦©§¥¨®©¦¥̧
øLàk ýåýé ïkLî úøîLî éøîL íiåìì íúàŸ¹̈©«§¦¦À«Ÿ§¥Æ¦§¤̧¤Æ¦§©´§Ÿ̈½©«£¤²

:äLî-úà ýåýé äeöçîäLî-ìà eáø÷iå ¦¨¬§Ÿ̈−¤Ÿ¤«©¦§§Æ¤¤½
éøNå íéôìàä éøN àávä éôìàì øLà íéã÷tä©§ª¦¾£¤−§©§¥´©¨¨®¨¥¬¨«£¨¦−§¨¥¬

:úBànäèîéãár äLî-ìà eøîàiå-úà eàNð E ©¥«©«Ÿ§Æ¤¤½£¨¤´¨«§À¤
ã÷ôð-àìå eðãéa øLà äîçìnä éLðà Làø²Ÿ©§¥¬©¦§¨−̈£¤´§¨¥®§«Ÿ¦§©¬

:Léà epnîðøLà Léà ýåýé ïaø÷-úà áø÷på ¦¤−¦«©©§¥º¤¨§©´§Ÿ̈À¦Á£¤̧
ìéâr úraè ãéîöå äãröà áäæ-éìë àöî̈¨³§¦«¨¨Æ¤§¨¨´§¨¦½©©−©¨¦´
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:ýåýé éðôì eðéúLôð-ìr øtëì æîeëåàðçwiå §¨®§©¥¬©©§Ÿ¥−¦§¥¬§Ÿ̈«©¦©̧
éìk ìk ízàî áäfä-úà ïäkä øærìàå äLî¤¹§¤§¨¨¯©Ÿ¥²¤©¨−̈¥«¦¨®−Ÿ§¦¬

:äNrîáðeîéøä øLà äîeøzä áäæ-ìk | éäéå ©«£¤«©§¦´¨§©´©§À̈£¤³¥¦¸Æ
íéMîçå úBàî-òáL óìà øNr äML ýåýéì©«Ÿ̈½¦¨̧¨¨¬¤²¤§©¥¬©«£¦¦−
:úBànä éøN úàîe íéôìàä éøN úàî ì÷L̈®¤¥¥Æ¨¥´¨«£¨¦½¥¥−¨¥¬©¥«

âð:Bì Léà eææa àávä éLðàãðäLî çwiå ©§¥Æ©¨½̈¨«§−¦¬«©¦©̧¤¹
íéôìàä éøN úàî áäfä-úà ïäkä øærìàå§¤§¨¨³©Ÿ¥Æ¤©¨½̈¥¥²¨¥¬¨«£¨¦−
ïBøkæ ãrBî ìäà-ìà Búà eàáiå úBànäå§©¥®©¨¦³ŸÆ¤´Ÿ¤¥½¦¨¬

:ýåýé éðôì ìàøNé-éðáìô ¦§¥«¦§¨¥−¦§¥¬§Ÿ̈«
â ycew zegiyn zecewp ã(112 'nr bi zegiy ihewl)

‰„Ú‰ ˙ˆÁÓ È‰zÂ(מג (לא, «¿ƒ∆¡«»≈»
הּטבע  ּובדר הּמכס, את ׁשהרימּו עד רב זמן עבר ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָּבוּדאי

האדם  מּכל אחד אף מת לא זה זמן ׁשּבמׁש אפׁשר ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹאי

את  מפרט והּכתּוב ׁשוים. החצאים היּו לא ּכן ואם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹוהּבהמה,

מאמר  ּבתֹור (לא פלא ּדבר להֹודיע ּכדי העדה ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמחצת

לא  ּכי הראׁשֹון, החצי ּכמֹו ּבדּיּוק היה הּׁשני החצי ְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹֻהּמסּגר):

יׁש הּדבר ּובטעם ."וכ ּכ" רׁש"י: ּכּונת וזֹוהי אחד. אף ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָמת

נלקח  ׁשּלא עדף היה ׁשוים החצאים היּו לא  ׁשאם ְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹלֹומר,

מכס. ִֶֶֶמּמּנּו

éùéìùáìàïáeàø éðáì äéä áø | äð÷îe¦§¤´©À¨º̈¦§¥¯§¥²
øæré õøà-úà eàøiå ãàî íeör ãâ-éðáìå§¦§¥−̈¨´§®Ÿ©¦§º¤¤³¤©§¥Æ

rìb õøà-úàå:äð÷î íB÷î íB÷nä äpäå ã §¤¤´¤¦§½̈§¦¥¬©¨−§¬¦§¤«
áäLî-ìà eøîàiå ïáeàø éðáe ãâ-éðá eàáiå©¨¬Ÿ§¥−̈§¥´§¥®©«Ÿ§³¤¤Æ

:øîàì äãrä éàéNð-ìàå ïäkä øærìà-ìàå§¤¤§¨¨´©Ÿ¥½§¤§¦¥¬¨«¥−̈¥«Ÿ
âäìrìàå ïBaLçå äøîðå øæréå ïáéãå úBøèr£¨³§¦ŸÆ§©§¥´§¦§½̈§¤§−§¤§¨¥®

:ïráe Báðe íáNeãéðôì ýåýé äkä øLà õøàä §¨¬§−§«Ÿ¨À̈¤£¤̧¦¨³§Ÿ̈Æ¦§¥Æ
éãárìå àåä äð÷î õøà ìàøNé úãrE £©´¦§¨¥½¤¬¤¦§¤−¦®§©«£¨¤−

:äð÷îñäéðéra ïç eðàöî-íà eøîàiåïzé E ¦§¤«©«Ÿ§À¦¨¨³¥Æ§¥¤½ª©º
éãárì úàfä õøàä-úàeðøárz-ìà äfçàì E ¤¨¨¯¤©²Ÿ©«£¨¤−©«£ª¨®©©«£¦¥−

:ïcøiä-úàåïáeàø éðáìå ãâ-éðáì äLî øîàiå ¤©©§¥«©´Ÿ¤¤½¦§¥−̈§¦§¥´§¥®
:äô eáLz ízàå äîçìnì eàáé íëéçàä©«©¥¤À¨¸ŸÆ©¦§¨½̈§©¤−¥¬§«Ÿ

æänìåáéúëïåàåðúéø÷ìàøNé éða áì-úà ïeàéðú §¨´¨§¦½¤¥−§¥´¦§¨¥®
:ýåýé íäì ïúð-øLà õøàä-ìà øárîçäk ¥«£ŸÆ¤¨½̈¤£¤¨©¬¨¤−§Ÿ̈«¬Ÿ

rðøa Lãwî íúà éçìLa íëéúáà eNr̈−£«Ÿ¥¤®§¨§¦¬Ÿ¨²¦¨¥¬©§¥−©
:õøàä-úà úBàøìèìBkLà ìçð-ãr eìriå ¦§¬¤¨¨«¤©©«£º©©´©¤§À

ìàøNé éða áì-úà eàéðiå õøàä-úà eàøiå©¦§Æ¤¨½̈¤©¨¦¾¤¥−§¥´¦§¨¥®
:ýåýé íäì ïúð-øLà õøàä-ìà àá-ézìáì§¦§¦ŸÆ¤¨½̈¤£¤¨©¬¨¤−§Ÿ̈«

é:øîàì òáMiå àeää íBia ýåýé óà-øçiå©¦«©©¬§Ÿ̈−©´©®©¦¨©−¥«Ÿ
àéïaî íéøönî íéìòä íéLðàä eàøé-íà¦¦§¸¨«£¨¦¹¨«Ÿ¦´¦¦§©À¦¦¤̧

øLà äîãàä úà äìrîå äðL íéøNr¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨¥µ¨«£¨½̈£¤¬
eàìî-àì ék á÷réìe ÷çöéì íäøáàì ézraLð¦§©²§¦§©§¨¨¬§¦§−̈§©«£®Ÿ¦¬«Ÿ¦§−

çà:éøáérLBäéå éfðwä äpôé-ïa áìk ézìa ©«£¨«¦§¦º¨¥³¤§ª¤Æ©§¦¦½¦«ª−©
:ýåýé éøçà eàìî ék ïeð-ïaâéýåýé óà-øçiå ¦®¦¬¦§−©«£¥¬§Ÿ̈«©¦©©³§Ÿ̈Æ

íz-ãr äðL íéraøà øaãna írðéå ìàøNéa§¦§¨¥½©§¦¥Æ©¦§½̈©§¨¦−¨¨®©ŸÆ
:ýåýé éðéra òøä äNòä øBcä-ìkãéäpäå ¨©½¨«Ÿ¤¬¨−̈§¥¥¬§Ÿ̈«§¦¥´

íéàhç íéLðà úeaøz íëéúáà úçz ízî÷©§¤À©µ©£´Ÿ¥¤½©§−£¨¦´©¨¦®
:ìàøNé-ìà ýåýé-óà ïBøç ìr ãBò úBtñì¦§´À©²£¬©§Ÿ̈−¤¦§¨¥«

åèøaãna Bçépäì ãBò óñéå åéøçàî ïáeLú ék¦³§ªÆ¥©´£½̈§¨©´½§©¦−©¦§®̈
:äfä írä-ìëì ízçLåñæèåéìà eLbiå §¦«©¤−§¨¨¨¬©¤«©¦§³¥¨Æ

íéørå ät eðð÷îì äðáð ïàö úøãb eøîàiå©Ÿ́§½¦§¬Ÿ²Ÿ¦§¤¬§¦§¥−®Ÿ§¨¦−
:eðtèìæéìàøNé éða éðôì íéLç õìçð eðçðàå §©¥«©«£©¹§¥«¨¥´ª¦À¦§¥Æ§¥´¦§¨¥½

eðtè áLéå íîB÷î-ìà íðàéáä-íà øLà ãr©²£¤¬¦£¦«Ÿª−¤§®̈§¨©³©¥̧Æ
:õøàä éáLé éðtî øöánä éøraçéáeLð àì §¨¥´©¦§½̈¦§¥−«§¥¬¨¨«¤¬Ÿ¨−

:Búìçð Léà ìàøNé éða ìçðúä ãr eðéza-ìà¤¨¥®©À¦§©¥Æ§¥´¦§¨¥½¦−©«£¨«
èéék äàìäå ïcøiì øárî ízà ìçðð àì ék¦´³Ÿ¦§©Æ¦½̈¥¥¬¤©©§¥−¨¨®§¨¦´

:äçøæî ïcøiä øárî eðéìà eðúìçp äàáô ¨³¨©«£¨¥̧Æ¥¥½¥¥¬¤©©§¥−¦§¨«¨
â ycew zegiyn zecewp ã(616 'nr a h"nyz zegiyd xtq)

etËÏ ÌÈ¯ÚÂ . . Ô‡ˆ ˙B¯„b(טז (לב, ƒ¿…¿»ƒ¿«≈

לטּפם " מקניהם ראּובן (רׁש"י)"ׁשהקּדימּו ּובני ּגד ּבני . ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

יׂשראל  ארץ קדּׁשת להמׁשי ּכדי הּירּדן ּבעבר להתיּׁשב ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֻרצּו

ּוברּור  הּבהמית הּנפׁש ּברּור היינּו מקנה", ּב"ארץ ׁשם, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָּגם

ּכּונתם  עּקר ּכי מקניהם, הקּדימּו לכן ּכפׁשּוטֹו. החי ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָמין

ה"מקנה  ּבעֹולם, חלקם את לברר ּכדי היתה זֹו ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבהתיּׁשבּות

וטּפיהם. עצמם למען לא ְְְֵֶַַַַַָֹרב",

éòéáøë-úà ïeNrz-íà äLî íäéìà øîàiå©³Ÿ¤£¥¤Æ¤½¦©«£−¤
:äîçìnì ýåýé éðôì eöìçz-íà äfä øácä©¨¨´©¤®¦¥¨«§²¦§¥¬§Ÿ̈−©¦§¨¨«

àëíëì øáråýåýé éðôì ïcøiä-úà õeìç-ìk §¨©̧¨¤¯¨¨²¤©©§¥−¦§¥´§Ÿ̈®
:åéðtî åéáéà-úà BLéøBä ãráëõøàä äLaëðå ©¯«¦²¤«Ÿ§−̈¦¨¨«§¦§§¨̧¨¹̈¤

ýåýéî íi÷ð íúééäå eáLz øçàå ýåýé éðôì¦§¥³§Ÿ̈Æ§©©´¨ª½¦«§¦¤¯§¦¦²¥«§Ÿ̈−



iriaxער - bl - irqnÎzehn zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

äfçàì íëì úàfä õøàä äúéäå ìàøNiîe¦¦§¨¥®Â§¨«§Â̈¨¨̧¤©¬Ÿ¨¤²©«£ª−̈
:ýåýé éðôìâëíúàèç äpä ïk ïeNrú àì-íàå ¦§¥¬§Ÿ̈«§¦³Ÿ©«£Æ¥½¦¥¬£¨¤−

:íëúà àöîz øLà íëúàhç eòãe ýåýéì©«Ÿ̈®§Æ©©§¤½£¤¬¦§−̈¤§¤«
ãëíëàðöì úøãâe íëtèì íéør íëì-eða§«¨¤³¨¦Æ§©§¤½§¥−Ÿ§Ÿ©«£¤®

:eNrz íëétî àöiäåäëéðáe ãâ-éða øîàiå §©Ÿ¥¬¦¦¤−©«£«©³Ÿ¤§¥¨Æ§¥´
éãár øîàì äLî-ìà ïáeàøøLàk eNré E §¥½¤¤−¥®Ÿ£¨¤´©«£½©«£¤¬

:äeöî éðãàåëeðzîäa-ìëå eðð÷î eðéLð eðtè £Ÿ¦−§©¤«©¥´¨¥½¦§¥−§¨§¤§¥®
:ãrìbä éøra íL-eéäéæëéãárå-ìk eøáré E ¦«§−̈§¨¥¬©¦§¨«©«£¨¤̧©«©§¹¨

éðãà øLàk äîçìnì ýåýé éðôì àáö õeìç£¬¨¨²¦§¥¬§Ÿ̈−©¦§¨®̈©«£¤¬£Ÿ¦−
:øácçëúàå ïäkä øærìà úà äLî íäì åöéå Ÿ¥«©§©³¨¤Æ¤½¥µ¤§¨¨´©Ÿ¥½§¥−

éðáì úBhnä úBáà éLàø-úàå ïeð-ïa rLBäé§ª´©¦®§¤¨¥²£¬©©−¦§¥¬
:ìàøNéèë-éðá eøáré-íà íäìà äLî øîàiå ¦§¨¥«©¸Ÿ¤¤¹£¥¤À¦©«©§´§¥

õeìç-ìk ïcøiä-úà íëzà | ïáeàø-éðáe ãấ̈§¥«§¥´¦Â§¤Â¤©©§¥º¨¨³
íëéðôì õøàä äLaëðå ýåýé éðôì äîçìnì©¦§¨¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½§¦§§¨¬¨−̈¤¦§¥¤®

:äfçàì ãrìbä õøà-úà íäì ízúðeì-íàå §©¤¬¨¤²¤¤¬¤©¦§−̈©«£ª¨«§¦
íëëúá eæçàðå íëzà íéöeìç eøáré àì̄Ÿ©«©§²£¦−¦§¤®§«Ÿ£¬§«Ÿ§¤−

:ïrðk õøàaàìøîàì ïáeàø éðáe ãâ-éðá eðriå §¤¬¤§¨«©©©«£¯§¥¨²§¥¬§¥−¥®Ÿ
éãár-ìà ýåýé øac øLà úà:äNrð ïk E ¥Á£¤̧¦¤¯§Ÿ̈²¤£¨¤−¥¬©«£¤«

áìïrðk õøà ýåýé éðôì íéöeìç øárð eðçð©´§©«£¯Ÿ£¦²¦§¥¬§Ÿ̈−¤´¤§¨®©
:ïcøiì øárî eðúìçð úfçà eðzàåâìïziå §¦¨¸£ª©´©«£¨¥½¥¥−¤©©§¥«©¦¥´

| éöçìå ïáeàø éðáìå ãâ-éðáì äLî | íäì̈¤´¤¿¦§¥¨Á§¦§¥̧§¥¹§©«£¦´
Cìî ïçéñ úëìîî-úà óñBé-ïá äMðî | èáL¥´¤§©¤´¤¥À¤©§¤̧¤Æ¦ŸÆ¤´¤
õøàä ïLaä Cìî âBò úëìîî-úàå éøîàä̈«¡Ÿ¦½§¤̧©§¤½¤−¤´¤©¨®̈¨À̈¤

:áéáñ õøàä éør úìáâa äéørìãìeðáiå §¨¤̧¨Æ¦§ª½Ÿ¨¥¬¨−̈¤¨¦«©¦§´
:ørør úàå úøèr-úàå ïáéc-úà ãâ-éðá§¥½̈¤¦−Ÿ§¤£¨®Ÿ§¥−£Ÿ¥«

äì:ääaâéå øæré-úàå ïôBL úøèr-úàååì-úàå §¤©§¬Ÿ¨²§¤©§¥−§¨§§¨«§¤
úøãâå øöáî éør ïøä úéa-úàå äøîð úéa¥¬¦§−̈§¤¥´¨®̈¨¥¬¦§−̈§¦§¬Ÿ

:ïàöæìàìrìà-úàå ïBaLç-úà eða ïáeàø éðáe «Ÿ§¥³§¥Æ¨½¤¤§−§¤¤§¨¥®
:íéúéø÷ úàåçìïBòî ìra-úàå Báð-úàå §¥−¦§¨¨«¦§¤§º§¤©¯©§²

-úà úîLá eàø÷iå äîáN-úàå íL úañeî«©¬Ÿ¥−§¤¦§¨®©¦§§´§¥½Ÿ¤
:eða øLà íéørä úBîLèìøéëî éða eëìiå §¬¤«¨¦−£¤¬¨«©¥̧§¹§¥̧¨¦¯

éøîàä-úà LøBiå äãkìiå äãrìb äMðî-ïa¤§©¤²¦§−̈¨©¦§§ª®¨©−¤¤¨«¡Ÿ¦¬
:da-øLàîøéëîì ãrìbä-úà äLî ïziå £¤¨«©¦¥³¤Æ¤©¦§½̈§¨¦−

:da áLiå äMðî-ïaàîCìä äMðî-ïa øéàéå ¤§©¤®©¥−¤¨«§¨¦³¤§©¤Æ¨©½
:øéàé úeç ïäúà àø÷iå íäéúeç-úà ãkìiå©¦§−Ÿ¤©«Ÿ¥¤®©¦§¨¬¤§¤−©¬Ÿ¨¦«

áîàø÷iå äéúða-úàå úð÷-úà ãkìiå Cìä çáðå§´Ÿ©¨©½©¦§¬Ÿ¤§−̈§¤§Ÿ¤®¨©¦§¨¯
äìôôô :BîLa çáð ¨’¬¬−Ÿ©¦§«

.ïîéñ á"÷é é"÷á ,íé÷åñô á"é÷

éòñî úùøô
âìàérñî älàeàöé øLà ìàøNé-éðá ¥¹¤©§¥´§¥«¦§¨¥À£¤¬¨«§²

:ïøäàå äLî-ãéa íúàáöì íéøöî õøàî¥¤¬¤¦§©−¦§¦§Ÿ¨®§©¤−§©«£«Ÿ
áét-ìr íäérñîì íäéàöBî-úà äLî ázëiå©¦§¸Ÿ¤¹¤¨«¥¤²§©§¥¤−©¦´

:íäéàöBîì íäérñî älàå ýåýéâeòñiå §Ÿ̈®§¥¬¤©§¥¤−§¨«¥¤«©¦§³
íBé øNr äMîça ïBLàøä Lãça ññîrøî¥«©§§¥Æ©´Ÿ¤¨«¦½©«£¦¨¬¨¨²−
-éðá eàöé çñtä úøçnî ïBLàøä Lãçì©´Ÿ¤¨«¦®¦¨«¢©´©¤À©¨«§³§¥«

:íéøöî-ìk éðérì äîø ãéa ìàøNéãíéøöîe ¦§¨¥Æ§¨´¨½̈§¥¥−¨¦§¨«¦¦§©´¦
øBëa-ìk íäa ýåýé äkä øLà úà íéøa÷î§©§¦À¥Á£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¨¤−¨§®

:íéèôL ýåýé äNr íäéäìàáeä-éðá eòñiå ¥´Ÿ¥¤½¨¨¬§Ÿ̈−§¨¦«©¦§¬§¥«
:úkña eðçiå ññîrøî ìàøNéåúkqî eòñiå ¦§¨¥−¥«©§§¥®©©«£−§ª«Ÿ©¦§−¦ª®Ÿ

:øaãnä äö÷a øLà íúàá eðçiåæeòñiå ©©«£´§¥½̈£¤−¦§¥¬©¦§¨«©¦§Æ
ìra éðt-ìr øLà úøéçä ét-ìr áLiå íúàî¥«¥½̈©¨̧¨Æ©¦´©«¦½Ÿ£¤¬©§¥−©´©

:ìcâî éðôì eðçiå ïBôöçúøéçä éðtî eòñiå §®©©«£−¦§¥¬¦§«Ÿ©¦§Æ¦§¥´©«¦½Ÿ
ìL Cøc eëìiå äøaãnä íiä-CBúá eøáriåúL ©©«©§¬§«©−̈©¦§®̈¨©¥̧§¹¤´¤§³¤

:äøîa eðçiå íúà øaãîa íéîéèäønî eòñiå ¨¦Æ§¦§©´¥½̈©©«£−§¨¨«©¦§Æ¦¨½̈
íéî úðér äøNr íézL íìéàáe äîìéà eàáiå©¨−Ÿ¥¦®¨Â§¥¦Â§¥̧¤§¥¹¥¬Ÿ©²¦

:íL-eðçiå íéøîz íéráLåéíìéàî eòñiå §¦§¦¬§¨¦−©©«£¨«©¦§−¥«¥¦®
:óeñ-íé-ìr eðçiåàéeðçiå óeñ-íiî eòñiå ©©«£−©©«©¦§−¦©®©©«£−

:ïéñ-øaãîaáéeðçiå ïéñ-øaãnî eòñiå §¦§©¦«©¦§−¦¦§©¦®©©«£−
:ä÷ôãaâé:Leìàa eðçiå ä÷ôcî eòñiåãéeòñiå §¨§¨«©¦§−¦¨§®̈©©«£−§¨«©¦§−

írì íéî íL äéä-àìå íãéôøa eðçiå Leìàî¥¨®©©«£Æ¦§¦¦½§Ÿ¨̧¨¨¬©²¦¨−̈
ì:úBzLåè:éðéñ øaãîa eðçiå íãéôøî eòñiå ¦§«©¦§−¥«§¦¦®©©«£−§¦§©¬¦¨«
æè:äåàzä úøá÷a eðçiå éðéñ øaãnî eòñiå©¦§−¦¦§©´¦¨®©©«£−§¦§¬Ÿ©©«£¨«
æé:úøöça eðçiå äåàzä úøáwî eòñiåçéeòñiå ©¦§−¦¦§´Ÿ©©«£®̈©©«£−©«£¥«Ÿ©¦§−

:äîúøa eðçiå úøöçîèéeðçiå äîúøî eòñiå ¥«£¥®Ÿ©©«£−§¦§¨«©¦§−¥«¦§¨®©©«£−
:õøt ïnøaë:äðáìa eðçiå õøt ïnøî eòñiå §¦¬Ÿ¨«¤©¦§−¥¦´Ÿ¨®¤©©«£−§¦§¨«

àë:äqøa eðçiå äðálî eòñiåáëäqøî eòñiå ©¦§−¦¦§®̈©©«£−§¦¨«©¦§−¥«¦¨®



רעי iying - cl - irqnÎzehn zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:äúìä÷a eðçiåâë-øäa eðçiå äúìäwî eòñiå ©©«£−¦§¥¨«¨©¦§−¦§¥®̈¨©©«£−§©
:øôLãë:äãøça eðçiå øôL-øäî eòñiå ¨«¤©¦§−¥«©®̈¤©©«£−©«£¨¨«

äë:úìä÷îa eðçiå äãøçî eòñiååëeòñiå ©¦§−¥«£¨¨®©©«£−§©§¥«Ÿ©¦§−
:úçúa eðçiå úìä÷nîæëeðçiå úçzî eòñiå ¦©§¥®Ÿ©©«£−§¨«©©¦§−¦®̈©©©«£−

:çøúaçë:ä÷úîa eðçiå çøzî eòñiåèëeòñiå §¨«©©¦§−¦¨®©©©«£−§¦§¨«©¦§−
:äðîLça eðçiå ä÷únîìäðîLçî eòñiå ¦¦§®̈©©«£−§©§Ÿ¨«©¦§−¥«©§Ÿ¨®

:úBøñîa eðçiåàìiå úBøñnî eòñiåéðáa eðç ©©«£−§«Ÿ¥«©¦§−¦«Ÿ¥®©©«£−¦§¥¬
:ï÷réáì:ãbãbä øça eðçiå ï÷ré éðaî eòñiå ©«£¨«©¦§−¦§¥´©«£®̈©©«£−§¬Ÿ©¦§¨«

âì:äúáèéa eðçiå ãbãbä øçî eòñiåãìeòñiå ©¦§−¥´Ÿ©¦§®̈©©«£−§¨§¨«¨©¦§−
:äðøára eðçiå äúáèiîäìäðøárî eòñiå ¦¨§®̈¨©©«£−§©§Ÿ¨«©¦§−¥«©§Ÿ¨®

:øáb ïéöra eðçiååìeðçiå øáb ïéörî eòñiå ©©«£−§¤§¬Ÿ¨«¤©¦§−¥«¤§´Ÿ¨®¤©©«£¬
:Lã÷ àåä ïö-øaãîaæìeðçiå Lãwî eòñiå §¦§©¦−¦¬¨¥«©¦§−¦¨¥®©©«£Æ

:íBãà õøà äö÷a øää øäaçìïøäà ìriå §´Ÿ¨½̈¦§¥−¤¬¤¡«©©Á©Á©«£¸Ÿ
íL úîiå ýåýé ét-ìr øää øä-ìà ïäkä©Ÿ¥¹¤¬Ÿ¨¨²©¦¬§Ÿ̈−©¨´¨¨®
õøàî ìàøNé-éða úàöì íéraøàä úðLa¦§©´¨«©§¨¦À§¥³§¥«¦§¨¥Æ¥¤´¤

:Lãçì ãçàa éLéîçä Lãça íéøöîèìïøäàå ¦§©½¦©¬Ÿ¤©«£¦¦−§¤¨¬©«Ÿ¤§©«£½Ÿ
ìL-ïaøäa Búîa äðL úàîe íéøNrå L ¤¨¯§¤§¦²§©−¨®̈§Ÿ−§¬Ÿ
:øääñîáLé-àeäå ãør Cìî éðrðkä òîLiå ¨¨«©¦§©À©§©«£¦Æ¤´¤£½̈§«¥¬

:ìàøNé éða àáa ïrðk õøàa áâpaàîeòñiå ©¤−¤§¤´¤§®̈©§−Ÿ§¥¬¦§¨¥«©¦§−
:äðîìöa eðçiå øää øäîáîäðîìvî eòñiå ¥´Ÿ¨¨®©©«£−§©§Ÿ¨«©¦§−¦©§Ÿ¨®

:ïðeôa eðçiåâî:úáàa eðçiå ïðetî eòñiå ©©«£−§«Ÿ©¦§−¦®Ÿ©©«£−§Ÿ«Ÿ
ãîìeáâa íéøárä éira eðçiå úáàî eòñiå©¦§−¥«Ÿ®Ÿ©©«£²§¦¥¬¨«£¨¦−¦§¬

:áàBîäî:ãb ïáéãa eðçiå íéirî eòñiååîeòñiå ¨«©¦§−¥«¦¦®©©«£−§¦¬Ÿ¨«©¦§−
:äîéúìác ïîìra eðçiå ãb ïáécîæîeòñiå ¦¦´Ÿ¨®©©«£−§©§¬Ÿ¦§¨¨«§¨©¦§−

éðôì íéøárä éøäa eðçiå äîéúìác ïîìrî¥«©§´Ÿ¦§¨®̈§¨©©«£²§¨¥¬¨«£¨¦−¦§¥¬
:Báðçîúáøra eðçiå íéøárä éøäî eòñiå §«©¦§−¥«¨¥´¨«£¨¦®©©«£Æ§©«§´Ÿ

:Bçøé ïcøé ìr áàBîèîúéaî ïcøiä-ìr eðçiå ½̈©−©§¥¬§¥«©©«£³©©©§¥Æ¦¥´
:áàBî úáøra íéhMä ìáà ãr úîLéäñ ©§¦½Ÿ©−¨¥´©¦¦®§©§−Ÿ¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(225 'nr bk zegiy ihewl)

Ï‡¯NÈ Èa ÈÚÒÓ ‰l‡(א (לג, ≈∆«¿≈¿≈ƒ¿»≈

הּמּסעֹות  ּכל את עֹובר אחד ׁשּכל אֹומר, ֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּבעלֿׁשםֿטֹוב

ואי ה', רצֹון נגד ׁשהם מּסעֹות ׁשּיׁשנם ואף חּייו. ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָּבמׁש

עצמם  הּמּסעֹות הּנה – אֹותם ּגם לעבֹור ׁשחּיבים לֹומר ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָאפׁשר

נתּונה, ׁשהּבחירה אּלא רמֹות, ּומעלֹות קדֹוׁשֹות ּבחינֹות ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָהם

להעיר  ויׁש ׁשלילּיים. ּדברים ּבהם ארעּו יׂשראל מעׂשי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָּומּצד

מּסעֹות  מ"ב ּבחינת "יׁש ּפרׁשתנּו: הּתֹורה' ּב'אֹור ְְְִֵֵֵַַַַָָָָָָֹמהּמבאר

ּכן ÌBÈּגם ÏÎa." ֵַ¿»

éùéîçðáàBî úáøra äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¯§Ÿ̈²¤¤−§©§´Ÿ¨®
:øîàì Bçøé ïcøé-ìràðìàøNé éða-ìà øac ©©§¥¬§¥−¥«Ÿ©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½

ïcøiä-úà íéøár ízà ék íäìà zøîàå§¨«©§−̈£¥¤®¦¬©¤²«Ÿ§¦¬¤©©§¥−
:ïrðk õøà-ìàáðéáLé-ìk-úà ízLøBäå ¤¤¬¤§¨«©§¸©§¤¹¤¨«§¥³

úàå íúikNî-ìk úà ízãaàå íëéðtî õøàä̈¨̧¤Æ¦§¥¤½§¦̧©§¤½¥−¨©§¦Ÿ®̈§¥̧
íúBîa-ìk úàå eãaàz íúëqî éîìö-ìk̈©§¥³©¥«Ÿ¨Æ§©¥½§¥¬¨¨«−̈

:eãéîLzâðda-ízáLéå õøàä-úà ízLøBäå ©§¦«§«©§¤¬¤¨−̈¤¦«©§¤®̈
:dúà úLøì õøàä-úà ézúð íëì ék¦¬¨¤²¨©¬¦¤¨−̈¤¨¤¬¤Ÿ¨«

ãðíëéúçtLîì ìøBâa õøàä-úà ízìçðúäå§¦§©«©§¤Á¤¨¨̧¤§¹̈§¦§§«Ÿ¥¤À
-úà èérîz èrîìå Búìçð-úà eaøz áøì̈©º©§³¤©«£¨Æ§©«§©Æ©§¦´¤
äéäé Bì ìøBbä änL Bì àöé-øLà ìà Búìçð©«£¨½¤Á£¤¥̧¥¬¨²¨©−̈´¦«§¤®

:eìçðúz íëéúáà úBhîìäðeLéøBú àì-íàå §©¬£«Ÿ¥¤−¦§¤¨«§¦¸Ÿ¦¹
eøéúBz øLà äéäå íëéðtî õøàä éáLé-úà¤«§¥´¨»̈¤»¦§¥¤¼§¨¨Æ£¤´¦´
eøøöå íëécöa íðéðöìå íëéðéra íékNì íäî¥¤½§¦¦Æ§¥´¥¤½§¦§¦¦−§¦¥¤®§¨«§´
da íéáLé ízà øLà õøàä-ìr íëúà: ¤§¤½©¨¾̈¤£¤¬©¤−«§¦¬¨«

åðäNrà íäì úBNrì éúénc øLàk äéäå§¨À̈©«£¤¬¦¦²¦©«£¬¨¤−¤«¡¤¬
:íëìôãìà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå ¨¤«©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

áízà-ék íäìà zøîàå ìàøNé éða-úà åö©º¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½¦«©¤¬
ìtz øLà õøàä úàæ ïrðk õøàä-ìà íéàä¦−¤¨¨´¤§®̈©Ÿ́¨À̈¤£¤̧¦³Ÿ

:äéúìáâì ïrðk õøà äìçða íëìâíëì äéäå ¨¤Æ§©«£½̈¤¬¤§©−©¦§ª«Ÿ¤«¨§¨¨̧¨¤¯
íëì äéäå íBãà éãé-ìr ïö-øaãnî áâð-úàt§©¤²¤¦¦§©¦−©§¥´¡®§¨¨³¨¤Æ

:äîã÷ çìnä-íé äö÷î áâð ìeábãíëì áñðå §´¤½¤¦§¥¬¨«©¤−©¥«§¨§¨©´¨¤Á
äðö øárå íéaø÷r äìrîì áâpî ìeábä©§¸¦¤¹¤§©«£¥³©§©¦Æ§¨´©¦½¨

áéúëäéäåéø÷rðøa Lã÷ì áâpî åéúàöBz eéäå Æ§¨Æ«§Ÿ½̈¦¤−¤§¨¥´©§¥®©
:äðîör øárå øcà-øöç àöéåäìeábä áñðå §¨¨¬£©©−̈§¨©¬©§«Ÿ¨§¨©¯©§²

:äniä åéúàöBú eéäå íéøöî äìçð ïBîörî¥«©§−©´§¨¦§®̈¦§¨¬«§Ÿ−̈©¨«¨
åìeáâe ìBãbä íiä íëì äéäå íé ìeáâe§´½̈§¨¨¬¨¤²©¨¬©¨−§®

:íé ìeáb íëì äéäi-äææìeáb íëì äéäi-äæå ¤¦«§¤¬¨¤−§¬¨«§¤¦«§¤¬¨¤−§´
:øää øä íëì eàúz ìãbä íiä-ïî ïBôö̈®¦©¨Æ©¨½Ÿ§¨¬¨¤−¬Ÿ¨¨«

çúàöBz eéäå úîç àáì eàúz øää øäî¥´Ÿ¨½̈§¨−§´Ÿ£®̈§¨²«§¬Ÿ



iriayערב ,iyiy - dl - irqnÎzehn zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:äããö ìábäèeéäå äðøôæ ìábä àöéå ©§ª−§¨«¨§¨¨³©§ªÆ¦§½Ÿ¨§¨¬
øöç åéúàöBú:ïBôö ìeáb íëì äéäi-äæ ïðér «§Ÿ−̈£©´¥®̈¤¦«§¤¬¨¤−§¬¨«

éïðér øöçî äîã÷ ìeáâì íëì íúéeàúäå§¦§©¦¤¬¨¤−¦§´¥®§¨¥«£©¬¥−̈
:äîôLàéíãwî äìáøä íôMî ìábä ãøéå §¨«¨§¨©̧©§ª¯¦§¨²¨«¦§−̈¦¤´¤

úøpk-íé óúk-ìr äçîe ìábä ãøéå ïérì̈®̈¦§¨©´©§ªÀ¨¨²©¤¬¤¨«¦¤−¤
:äîã÷áéíé åéúàöBú eéäå äðcøiä ìeábä ãøéå ¥«§¨§¨©³©§Æ©©§¥½¨§¨¬«§Ÿ−̈¨´

:áéáñ äéúìáâì õøàä íëì äéäz úàæ çìnä©¤®©ŸÁ¦«§¤̧¨¤¬¨¨²¤¦§ª«Ÿ¤−¨¨¦«
âéõøàä úàæ øîàì ìàøNé éða-úà äLî åöéå©§©´¤½¤§¥¬¦§¨¥−¥®ŸŸ́¨À̈¤

ýåýé äeö øLà ìøBâa dúà eìçðúz øLà£¤̧¦§©«£³Ÿ¨Æ§½̈£¤Æ¦¨´§Ÿ̈½
:ähnä éöçå úBhnä úrLúì úúìãéeç÷ì ék ¨¥²§¦§©¬©©−©«£¦¬©©¤«¦´¨«§º

-éðá ähîe íúáà úéáì éðáeàøä éðá ähî©¥̧§¥³¨«¥¦Æ§¥´£Ÿ½̈©¥¬§¥«
eç÷ì äMðî ähî éöçå íúáà úéáì éãbä©¨¦−§¥´£Ÿ®̈©«£¦Æ©¥´§©¤½¨«§−

:íúìçðåèeç÷ì ähnä éöçå úBhnä éðL ©«£¨¨«§¥¬©©−©«£¦´©©¤®¨«§´
:äçøæî äîã÷ Bçøé ïcøéì øárî íúìçðô ©«£¨À̈¥¥²¤§©§¥¬§¥−¥¬§¨¦§¨«¨

ã ycew zegiyn zecewp ã(126 'nr bi zegiy ihewl)

ÌÎÏ Ïtz ¯L‡ ı¯‡‰ ˙‡Ê(ב (לד, …»»∆¬∆ƒ…»∆

ı¯‡.'לה ּתמיד הּמׁשּתֹוקקת לּנׁשמה, רֹומז רצֹוא, לׁשֹון - ∆∆ְְְִִֵֶֶַַַָָָָ

Ïtz.לעֹולם לירידתּה רֹומז -˙Bˆn‰ . . eÏl‰ ÔÈÏe·b‰ ÔÓ ƒ…ִִֵָָָָƒ«¿ƒ«»«ƒ¿

˙B‚‰B ה'ּתלּויֹות מעׂשּיֹות, מצֹות קּיּום היא הּירידה ּכּונת - ¬ְְְֲִִִִִַַַַַָָ

העֹולם. ׁשל ּבּמגּבלֹות רק לקּימן ׁשּנּתן ÌLּבארץ', ÏÚ ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָ«≈

‰ÏÈÙ ÔBLÏ . . Ï¯B‚a ‰˜lÁ˙pL מּגיעה זֹו ירידה ידי על - ∆ƒ¿«¿»¿»¿¿ƒ»ְְִִֵַַָָ

עצם  ודעת, מּטעם ׁשּלמעלה עבֹודה 'ּגֹורל', לבחינת ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָהּנׁשמה

ְַָָהּנׁשמה.

éùéùæè:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåæéälà ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ¥µ¤
õøàä-úà íëì eìçðé-øLà íéLðàä úBîL§´¨«£¨¦½£¤¦§£¬¨¤−¤¨¨®¤

:ïeð-ïa rLBäéå ïäkä øærìàçéãçà àéNðå ¤§¨¨Æ©Ÿ¥½¦«ª−©¦«§¨¦¬¤¨²
:õøàä-úà ìçðì eç÷z ähnî ãçà àéNð̈¦¬¤−̈¦©¤®¦§−¦§¬Ÿ¤¨¨«¤

èééLðàä úBîL älàåáìk äãeäé ähîì í §¥−¤§´¨«£¨¦®§©¥´§½̈¨¥−
:äpôé-ïaë-ïa ìàeîL ïBòîL éða ähîìe ¤§ª¤«§©¥¸§¥´¦§½§¥−¤
:ãeäénràë:ïBìñk-ïa ããéìà ïîéðá ähîì ©¦«§©¥´¦§¨¦½¡¦−̈¤¦§«

áë:éìâé-ïa éwa àéNð ïã-éðá ähîìeâëéðáì §©¥¬§¥−̈¨¦®ª¦−¤¨§¦«¦§¥´
:ãôà-ïa ìàépç àéNð äMðî-éðá ähîì óñBé¥½§©¥¬§¥«§©¤−¨¦®©¦¥−¤¥«Ÿ

ãë:ïèôL-ïa ìàeî÷ àéNð íéøôà-éðá ähîìe§©¥¬§¥«¤§©−¦¨¦®§¥−¤¦§¨«
äëðøt-ïa ïôöéìà àéNð ïìeáæ-éðá ähîìe:C §©¥¬§¥«§ª−¨¦®¡¦«¨−̈¤©§¨«

åë:ïfr-ïa ìàéèìt àéNð øëùOé-éðá ähîìe§©¥¬§¥«¦¨−̈¨¦®©§¦¥−¤©¨«
æë:éîìL-ïa ãeäéçà àéNð øLà-éðá ähîìe§©¥¬§¥«¨¥−¨¦®£¦−¤§Ÿ¦«

çë:ãeäénr-ïa ìàäãt àéNð éìzôð-éðá ähîìe§©¥¬§¥«©§¨¦−¨¦®§©§¥−¤©¦«
èëìàøNé-éða-úà ìçðì ýåýé äeö øLà älà¥¾¤£¤−¦¨´§Ÿ̈®§©¥¬¤§¥«¦§¨¥−

:ïrðk õøàaôäìàäLî-ìà ýåýé øaãéå §¤¬¤§¨«©©§©¥¯§Ÿ̈²¤¤−
:øîàì Bçøé ïcøé-ìr áàBî úáøraáåö §©§´Ÿ¨®©©§¥¬§¥−¥«Ÿ©»

íúfçà úìçpî íiåìì eðúðå ìàøNé éða-úà¤§¥´¦§¨¥¼§¨«§´©«§¦¦À¦©«£©²£ª¨−̈
ì íéøreðzz íäéúáéáñ íéørì Løâîe úáL ¨¦´¨¨®¤¦§À̈¤«¨¦Æ§¦´Ÿ¥¤½¦§−
:íiåììâì íäì íéørä eéäåíäéLøâîe úáL ©«§¦¦«§¨¯¤«¨¦²¨¤−¨®̈¤¦§§¥¤À

:íúiç ìëìe íLëøìå ízîäáì eéäéãéLøâîe ¦«§³¦§¤§¨Æ§¦§ª½̈§−Ÿ©¨¨«¦§§¥Æ
äöeçå øérä øéwî íiåìì eðzz øLà íéørä¤«¨¦½£¤¬¦§−©«§¦¦®¦¦³¨¦Æ¨½¨

áéáñ änà óìà:ä-úà øérì õeçî íúcîe ¤¬¤©−̈¨¦«©Ÿ¤º¦´¨¦À¤
áâð-úàt-úàå änàa íétìà äîã÷-úàt§©¥´§¨©§©¶¦¨«©ÂÁ̈§¤§©¤Á¤Á
änàa íétìà | íé-úàt-úàå änàa íétìà©§©̧¦¨«©¹̈§¤§©¨´©§©´¦¨«©À̈
äæ Cåza øéräå änàa íétìà ïBôö úàt úàå§¥̧§©¬¨²©§©¬¦¨«©−̈§¨¦´©®̈¤¤µ

:íéørä éLøâî íäì äéäéåøLà íéørä úàå ¦«§¤´¨¤½¦§§¥−¤«¨¦«§¥´¤«¨¦À£¤³
eðzz øLà èì÷nä éør-LL úà íiåìì eðzz¦§Æ©«§¦¦½¥µ¥«¨¥´©¦§½̈£¤´¦§½
íéraøà eðzz íäéìrå çöøä änL ñðì̈ª¬−̈¨¨«Ÿ¥®©©«£¥¤´¦§½©§¨¦¬

:øér íézLeæíiåìì eðzz øLà íéørä-ìk §©−¦¦«¨¤«¨¦À£¤³¦§Æ©«§¦¦½
:ïäéLøâî-úàå ïäúà øér äðîLe íéraøà©§¨¦¬§Ÿ¤−¦®¤§¤−§¤¦§§¥¤«

çúàî ìàøNé-éða úfçàî eðzz øLà íéøräå§¤«¨¦À£¤³¦§Æ¥«£ª©´§¥«¦§¨¥½¥¥³
éôk Léà eèérîz èrîä úàîe eaøz áøä̈©Æ©§½¥¥¬©§©−©§¦®¦À§¦³

:íiåìì åéørî ïzé eìçðé øLà Búìçðô ©«£¨Æ£¤´¦§½̈¦¥¬¥«¨−̈©«§¦¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(212 'nr bk zegiy ihewl)

¯ÈÚ ÌÈzLe ÌÈÚa¯‡ ezz Ì‰ÈÏÚÂ(ו (לה, «¬≈∆ƒ¿«¿»ƒ¿«ƒƒ

לתמּה: ויׁש הּירּדן. ּבעבר וׁשׁש יׂשראל ּבארץ היּו ערים ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹל"ו

"נחלה  ּכּכתּוב רצּויה, היתה לא הּירּדן ּבעבר להּׁשאר ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹהּבּקׁשה

חלקם  לּטֹול (ׁשּמהרּו "ּתבר לא ואחריתּה ּבראׁשֹונה ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹמבהלת

ּתפסּו רפע"ב: רּבה לבראׁשית ּוברׁש"י רש"י. הּירּדן, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָּבעבר

ׁשארץ  אףֿעלּֿפי ראׁשֹונה, להם מצּוי ׁשהיה הּירּדן ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּבעבר

ואףֿעלּֿפיֿכן הימּנה). טֹובה ‰'יׂשראל ‰eˆ את להֹוׁשיב ְְִִֵֵֵֶַַָָָƒ»ְִֶ

הּירּדן! ּבעבר לוי ְְִֵֵֵֵֶֶַַׁשבט

éòéáùè:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåéøac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥Æ
íéøár ízà ék íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¦¬©¤²«Ÿ§¦¬



רעג iriay - el - irqnÎzehn zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:ïrðk äöøà ïcøiä-úààéíéør íëì íúéø÷äå ¤©©§¥−©¬§¨§¨«©§¦§¦¤³¨¤Æ¨¦½
çöø änL ñðå íëì äðééäz èì÷î éør̈¥¬¦§−̈¦«§¤´¨¨¤®§¨¬¨̧¨ÆŸ¥½©

:äââLa Lôð-äkîáéèì÷îì íéørä íëì eéäå ©¥¤−¤¦§¨¨«§¨¸¨¤¯¤«¨¦²§¦§−̈
äãrä éðôì Bãîr-ãr çöøä úeîé àìå ìàbî¦Ÿ¥®§³Ÿ¨Æ¨«Ÿ¥½©©¨§²¦§¥¬¨«¥−̈

:ètLnìâéèì÷î éør-LL eðzz øLà íéøräå ©¦§¨«§¤«¨¦−£¤´¦¥®¥«¨¥¬¦§−̈
:íëì äðééäzéãìL | úàeðzz íéørä L ¦«§¤¬¨¨¤«¥´§´¤«¨¦À¦§Æ

ìL úàå ïcøiì øárîõøàa eðzz íéørä L ¥¥´¤©©§¥½§¥Æ§´¤«¨¦½¦§−§¤´¤
:äðééäz èì÷î éør ïrðkåèøbìå ìàøNé éðáì §¨®©¨¥¬¦§−̈¦«§¤«¨¦§¥´¦§¨¥À§©¥³

älàä íéørä-LL äðééäz íëBúa áLBzìå§©¨Æ§½̈¦«§¤²¨¥«¤«¨¦¬¨¥−¤
:äââLa Lôð-äkî-ìk änL ñeðì èì÷îì§¦§®̈¨´½̈¨¨©¥¤−¤¦§¨¨«

æèúBî àeä çöø úîiå eäkä | ìæøá éìëa-íàå§¦¦§¦̧©§¤¯¦¨²©¨−ŸŸ¥´©®¬
:çöøä úîeéæéda úeîé-øLà ãé ïáàa íàå ©−¨«Ÿ¥«©§¦¿§¤´¤¨Á£¤¨¸¨¬

:çöøä úîeé úBî àeä çöø úîiå eäkäçéBà ¦¨²©¨−ŸŸ¥´©®¬©−¨«Ÿ¥«©¿
-øLà ãé-õr éìëaçöø úîiå eäkä Ba úeîé ¦§¦´¥¨Á£¤¨¸¬¦¨²©¨−ŸŸ¥´©

:çöøä úîeé úBî àeäèéúéîé àeä ícä ìàb ®¬©−¨«Ÿ¥«©Ÿ¥´©½̈¬¨¦−
:epúîé àeä Bá-Bòâôa çöøä-úàëäàðNa-íàå ¤¨«Ÿ¥®©§¦§−¬§¦¤«§¦§¦§−̈

éìLä-Bà epôcäé:úîiå äiãöa åéìr CàëBà ¤§¢¤®«¦§¦¬¨¨²¦§¦−̈©¨«Ÿ´
çöø äknä úîeé-úBî úîiå Bãéá eäkä äáéàá§¥º̈¦¨³§¨Æ©¨½Ÿ«©¬©©¤−Ÿ¥´©
:Bá-Bòâôa çöøä-úà úéîé ícä ìàb àeä®Ÿ¥´©À̈¨¦²¤¨«Ÿ¥−©§¦§«

áëéìLä-Bà Bôãä äáéà-àìa òúôa-íàååéìr C §¦§¤¬©§«Ÿ¥−̈£¨®«¦§¦¬¨¨²
:äiãö àìa éìk-ìkâëúeîé-øLà ïáà-ìëá Bà ¨§¦−§¬Ÿ§¦¨«´§¨¤¹¤£¤¨¬

áéBà-àì àeäå úîiå åéìr ìtiå úBàø àìa däÆ§´Ÿ§½©©¥¬¨−̈©¨®Ÿ§Æ«Ÿ¥´
:Búrø Lwáî àìå Bìãëïéa äãrä eèôLå ½§¬Ÿ§©¥−¨«¨«§¨«§Æ¨«¥½̈¥µ

cä ìàb ïéáe äknä:älàä íéètLnä ìr í ©©¤½¥−Ÿ¥´©¨®©¬©¦§¨¦−¨¥«¤
äëícä ìàb ãiî çöøä-úà äãrä eìéväå§¦¦̧¨«¥¹̈¤¨«Ÿ¥À©¦©»Ÿ¥´©¨¼

eáéLäåñð-øLà Bèì÷î øér-ìà äãrä Búà §¥¦³ŸÆ¨«¥½̈¤¦¬¦§¨−£¤¨´
-øLà ìãbä ïäkä úBî-ãr da áLéå änL̈®¨§¨´©À̈©Æ©Ÿ¥´©¨½Ÿ£¤

:Lãwä ïîLa Búà çLîåëàöé àöé-íàå ¨©¬Ÿ−§¤¬¤©«Ÿ¤§¦¨¬Ÿ¥¥−
:änL ñeðé øLà Bèì÷î øér ìeáb-úà çöøä̈«Ÿ¥®©¤§Æ¦´¦§¨½£¤¬¨−¨«¨

æëøér ìeáâì õeçî ícä ìàb Búà àöîe¨¨³ŸÆŸ¥´©½̈¦¾¦§−¦´
:íc Bì ïéà çöøä-úà ícä ìàb çöøå Bèì÷î¦§¨®§¨©ºŸ¥³©¨Æ¤¨´Ÿ¥½©¥¬−¨«

çëìãbä ïäkä úBî-ãr áLé Bèì÷î øérá ék¦´§¦³¦§¨Æ¥¥½©−©Ÿ¥´©¨®Ÿ
õøà-ìà çöøä áeLé ìãbä ïäkä úBî-éøçàå§©«£¥Æ©Ÿ¥´©¨½Ÿ¨Æ¨«Ÿ¥½©¤¤−¤

:BúfçàèëètLî úwçì íëì älà eéäå £ª¨«§¨¸¥¯¤¨¤²§ª©¬¦§−̈
:íëéúáLBî ìëa íëéúøãììLôð-äkî-ìk §Ÿ«Ÿ¥¤®§−Ÿ«§«Ÿ¥¤«¨©̧¥¤½¤

ãrå çöøä-úà çöøé íéãr éôìäðré-àì ãçà §¦´¥¦½¦§©−¤¨«Ÿ¥®©§¥´¤½̈Ÿ©«£¤¬
:úeîì Lôðáàìçöø Lôðì øôë eç÷ú-àìå §¤−¤¨«§«Ÿ¦§¬¸Ÿ¤Æ§¤´¤Ÿ¥½©

:úîeé úBî-ék úeîì òLø àeä-øLàáì-àìå £¤¬¨−̈¨®¦−¨«§«Ÿ
ì Bèì÷î øér-ìà ñeðì øôë eç÷úì áeLúáL ¦§´½Ÿ¤¨−¤¦´¦§¨®¨Æ¨¤´¤

:ïäkä úBî-ãr õøàaâìõøàä-úà eôéðçú-àìå ¨½̈¤©−©Ÿ¥«§Ÿ©«£¦´¤¨À̈¤
éðçé àeä ícä ék da ízà øLàõøàä-úà ó £¤³©¤Æ½̈¦´©½̈¬©«£¦−¤¨®̈¤

Là ícì øtëé-àì õøàìåíà-ék da-CtL ø §¨¨´¤«Ÿ§ª©À©¨Æ£¤´ª©½̈¦¦−
:BëôL íãaãìøLà õøàä-úà ànèú àìå §©¬«Ÿ§«§¯Ÿ§©¥´¤¨À̈¤£¤³

éðà ék dëBúa ïëL éðà øLà da íéáLé ízà©¤Æ«§¦´½̈£¤¬£¦−Ÿ¥´§®̈¦ µ£¦´
:ìàøNé éða CBúa ïëL ýåýéôåìàeáø÷iå §Ÿ̈½Ÿ¥¾§−§¥¬¦§¨¥«©¦§§º

øéëî-ïa ãrìâ-éða úçtLîì úBáàä éLàø̈¥´¨«¨À§¦§©³©§¥«¦§¨Æ¤¨¦´
éðôì eøaãéå óñBé éða úçtLnî äMðî-ïa¤§©¤½¦¦§§−Ÿ§¥´¥®©§©§º¦§¥³
:ìàøNé éðáì úBáà éLàø íéàNpä éðôìå äLî¤Æ§¦§¥´©§¦¦½¨¥¬¨−¦§¥¬¦§¨¥«

áõøàä-úà úúì ýåýé äeö éðãà-úà eøîàiå©«Ÿ§À¤£Ÿ¦Æ¦¨´§Ÿ̈½¨¥̧¤¨¨¯¤
ýåýéá äeö éðãàå ìàøNé éðáì ìøBâa äìçða§©«£¨²§−̈¦§¥´¦§¨¥®©«Ÿ¦Æª¨´©«Ÿ̈½

:åéúðáì eðéçà ãçôìö úìçð-úà úúìâeéäå ¨¥À¤©«£©²§¨§¨¬¨¦−¦§Ÿ¨«Â§¨Â
ärøâðå íéLðì ìàøNé-éðá éèáL éðaî ãçàì§¤º̈¦§¥̧¦§¥¬§¥«¦§¨¥»§¨¦¼§¦§§¨³

ìçðähnä úìçð ìr óñBðå eðéúáà úìçpî ïú ©«£¨¨Æ¦©«£©´£Ÿ¥½§©¾©µ©«£©´©©¤½
:røbé eðúìçð ìøbîe íäì äðééäz øLà£¤¬¦«§¤−¨¨¤®¦Ÿ©¬©«£¨¥−¦¨¥«©

ãïúìçð äôñBðå ìàøNé éðáì ìáiä äéäé-íàå§¦¦«§¤´©Ÿ¥»¦§¥´¦§¨¥¼§«§¨Æ©«£¨½̈
úìçpîe íäì äðééäz øLà ähnä úìçð ìr©µ©«£©´©©¤½£¤¬¦«§¤−¨¨¤®¦©«£©Æ

:ïúìçð òøbé eðéúáà ähîäéða-úà äLî åöéå ©¥´£Ÿ¥½¦¨©−©«£¨¨«©§©³¤Æ¤§¥´
óñBé-éðá ähî ïk øîàì ýåýé ét-ìr ìàøNé¦§¨¥½©¦¬§Ÿ̈−¥®Ÿ¥²©¥¬§¥«¥−

:íéøácåúBðáì ýåýé äeö-øLà øácä äæ «Ÿ§¦«¤´©¨º̈£¤¦¨´§Ÿ̈À¦§³
íéLðì äðééäz íäéðéra áBhì øîàì ãçôìö§¨§¨Æ¥½Ÿ©¬§¥«¥¤−¦«§¤´¨§¨¦®
:íéLðì äðééäz íäéáà ähî úçtLîì Cà©À§¦§©²©©¥¬£¦¤−¦«§¤¬¨§¨¦«

æähî-ìà ähnî ìàøNé éðáì äìçð áqú-àìå§«Ÿ¦³Ÿ©«£¨Æ¦§¥´¦§¨¥½¦©¤−¤©¤®
:ìàøNé éða e÷aãé åéúáà ähî úìçða Léà ék¦´¦À§©«£©Æ©¥´£Ÿ½̈¦§§−§¥¬¦§¨¥«

çìàøNé éða úBhnî äìçð úLøé úa-ìëå§¨©ºŸ¤´¤©«£À̈¦©»§¥´¦§¨¥¼
äMàì äéäz äéáà ähî úçtLnî ãçàì§¤À̈¦¦§©²©©¥¬¨¦−¨¦«§¤´§¦¨®
:åéúáà úìçð Léà ìàøNé éða eLøéé ïrîì§©À©¦«§Æ§¥´¦§¨¥½¦−©«£©¬£Ÿ¨«



ycegÎy`xעדר xihtn - el - irqnÎzehn zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

èLéà-ék øçà ähîì ähnî äìçð áqú-àìå§«Ÿ¦¯Ÿ©«£¨²¦©¤−§©¥´©¥®¦¦Æ
:ìàøNé éða úBhî e÷aãé Búìçðaéäeö øLàk §©´£¨½¦§§¾©−§¥¬¦§¨¥«©«£¤²¦¨¬

:ãçôìö úBða eNr ïk äLî-úà ýåýé§Ÿ̈−¤¤®¥¬¨−§¬§¨§¨«
àéärðå äkìîe äìâçå äöøú äìçî äðééäzå©¦«§¤¹¨©§¨´¦§À̈§¨§¨¯¦§¨²§Ÿ−̈

:íéLðì ïäéãã éðáì ãçôìö úBðaáéúçtLnî §´§¨§¨®¦§¥¬«Ÿ¥¤−§¨¦«¦¦§§²Ÿ
ïúìçð éäzå íéLðì eéä óñBé-ïá äMðî-éða§¥«§©¤¬¤¥−¨´§¨¦®©§¦Æ©«£¨½̈

:ïäéáà úçtLî ähî-ìrâéúåönä älà ©©¥−¦§©¬©£¦¤«¥´¤©¦§ºŸ
éða-ìà äLî-ãéa ýåýé äeö øLà íéètLnäå§©¦§¨¦À£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²§©¤−¤§¥´

é ïcøé ìr áàBî úáøra ìàøNé:Bçø ¦§¨¥®§©§´Ÿ½̈©−©§¥¬§¥«
÷æçúðå ÷æç ÷æç£©£©§¦§©¥

.ïîéñ ä"ìçî ä"ìåç ,íé÷åñô á"ì÷

BBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîàdúeòøë àøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨¦§¥
éìîéå.dçéLî áø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C §©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥§¦¥

ïîààìâra ,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥©£¨¨
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáeéîìòìå íìòì êøáî àáø äîù àäé ïîà ¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò.àiîìr éîìrìe íìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©§¨§¥¨§©¨
,øcäúéå ,àOðúéå ,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨§¦§©¥§¦§©¨

éøa àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå.àeä Cïîàïî àlrì §¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨§¦§¥¨¦
ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLz ,àúøéLå àúëøa ìk̈¦§¨¨§¦¨¨ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨

:ïîà eøîàå ,àîìraïîà §¨§¨§¦§¨¥

BBB

ã ycew zegiyn zecewp ã(256 'nr bi zegiy ihewl)

ÌÈ¯·c ÛÒBÈ Èa ‰hÓ Ôk(ה (לו, ≈«∆¿≈≈…¿ƒ

הּפסּוק כז,על ּפרׁשז)(פנחס ּדברֹות" צלפחד ּבנֹות "ּכן ְְְְֵֵֵַַָָָֹ

אּלא  צֹודקת, ׁשּתביעתן רק ׁשּלא והינּו, ּתבעּו". "יפה ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹרׁש"י:

(ולכן  צֹודקת ׁשהּטענה רק לא ּכאן: ואף יפה. ּתביעה ּגם ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהיא

ולכן  יפה, טענה ּגם היא אּלא צלפחד), לבנֹות ה' צּוּוי ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָָָּבא

(אף  לאּׁשה" ּתהיה אביה מּטה מּמׁשּפחת לאחד . . ּבת ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ"וכל

.(ּכ על ּדּברּו ְִֶַָֹׁשּלא

øéèôî
ùãåç-ùàø

èäðL-éða íéNáë-éðL úaMä íBéáe§Æ©©½̈§¥«§¨¦¬§¥«¨−̈
ïîMá äìeìa äçðî úìñ íéðøNr éðLe íîéîz§¦¦®§¥´¤§Ÿ¦À¯Ÿ¤¦§¨²§¨¬©¤−¤

:Bkñðåéãéîzä úìò-ìr BzaLa úaL úìò §¦§«Ÿ©¬©©−§©©®©Ÿ©¬©¨¦−
:dkñðåôàéäìò eáéø÷z íëéLãç éLàøáe §¦§¨«§¨¥Æ¨§¥¤½©§¦¬Ÿ−̈

íéNák ãçà ìéàå íéðL ø÷á-éða íéøt ýåýéì©«Ÿ̈®¨¦¸§¥«¨¨³§©̧¦Æ§©´¦¤½̈§¨¦¯
:íîéîz äráL äðL-éðaáéìLeíéðøNr äL §¥«¨¨²¦§−̈§¦¦«§¨´¤§Ÿ¦À

éðLe ãçàä øtì ïîMá äìeìa äçðî úìñ³Ÿ¤¦§¨Æ§¨´©¤½¤©−̈¨«¤®̈§¥´
:ãçàä ìéàì ïîMá äìeìa äçðî úìñ íéðøNr¤§Ÿ¦À³Ÿ¤¦§¨Æ§¨´©¤½¤¨©−¦¨«¤¨«

âéNákì ïîMá äìeìa äçðî úìñ ïBøOr ïøOrå§¦¨´Ÿ¦¨À³Ÿ¤¦§¨Æ§¨´©¤½¤©¤−¤
:ýåýéì äMà ççéð çéø äìò ãçàäãéíäékñðå ¨«¤®̈Ÿ¨Æ¥´©¦½Ÿ©¦¤−©«Ÿ̈«§¦§¥¤À

ìéàì ïéää úLéìLe øtì äéäé ïéää éöç£¦´©¦Á¦«§¤̧©¹̈§¦¦¯©¦´¨©À¦
BLãça Lãç úìò úàæ ïéé Nákì ïéää úréáøe§¦¦¬©¦²©¤−¤¨®¦Ÿ́Ÿ©¬¸Ÿ¤Æ§¨§½

:äðMä éLãçìåèúàhçì ãçà íéfr øérNe §¨§¥−©¨¨«§¦̧¦¦¬¤¨²§©−̈
:Bkñðå äNré ãéîzä úìò-ìr ýåýéìñ ©«Ÿ̈®©Ÿ©¯©¨¦²¥«¨¤−§¦§«

ã ycew zegiyn zecewp ã(568 'nr a g"nyz zegiyd xtq)

'‰ ‰eˆ ¯L‡ ÌÈËtLn‰Â ˙Bˆn‰ ‰l‡(יג (לו, ≈∆«ƒ¿¿«ƒ¿»ƒ¬∆ƒ»
הּמּסעֹות  הקּדמת לאחר היתה יׂשראל לארץ ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָהּכניסה

ׂשרף  ה'נחׁש את ּובררּו יׂשראל ּבני הכניעּו ּבהן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּבּמדּבר,

את  יבּטלּו אּלּו ׁשּקלּפֹות האפׁשרּות נׁשללה ּכ ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָועקרב'.

הּמּסעֹות  הסּתּימּו לכן התּבררּו. ּכבר ׁשהרי לארץ, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהּכניסה
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לאחר  .וחׁש ערב לׁשֹון "ערבֹות", – ּגּופא ּובזה ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָֹּדקלּפה,

יׂשראל. לארץ להּכנס מּוכנים זֹו, קלּפה ּוברּור ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהכנעת
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àìtäàø éî úàækàìtìçeéä älàkíàäéLð ìëì äãìBé ìéç àa íìBòîãçà íBéa õøàíìBòî íàääãìé-íb äìç-ék úçà írt éBb ãìeé-íà ¤¤¨ÀŸ¦³¨¨Æ¤¤¨¥½¤£³©©¦¥¨¨¦¥¨§¨§¥¤̧¤Æ§´¤½̈©¦¥¨¦¦¨¬¤−©´©¤®̈¦¨²¨©¨«§¨¬



רפב

:äéða-úà ïBiöèãéìBà àìå øéaLà éðàä ¦−¤¨¤«¨©«£¦¬©§¦²§¬Ÿ¦−

øîà ézøörå ãéìBnä éðà-íà ýåýé øîàéŸ©´§Ÿ̈®¦£¦¯©¦²§¨©−§¦¨©¬

éäìà:Céìk dá eìéâå íìLeøé-úà eçîN- ¡Ÿ¨«¦¦§¯¤§«¨©²¦§¦¬−̈¨

íéìaàúnä-ìk NBNî dzà eNéN äéáäà«Ÿ£¤®¨¦³¦¨Æ¨½¨©¦§©§¦−

:äéìràéãMî ízráNe e÷ðéz ïrîì ¨¤«¨§©³©¦«§Æ§©§¤½¦−Ÿ

æéfî ízâprúäå evîz ïrîì äéîçðz©§ª¤®¨§©¯©¨²Ÿ§¦§©©§¤−¦¦¬

:dãBákáé-äèð éððä ýåýé øîà | äë-ék §¨«¦´Ÿ¨©´§Ÿ̈À¦«§¦´Ÿ¤«

íéBb ãBák óèBL ìçðëe íBìL øäðk äéìàÂ¥¤Â¨§¨¨̧¨¹§©¯©¥²§¬¦−

íékøa-ìrå eàNpz ãö-ìr íz÷ðéå¦«©§¤®©©Æ¦¨¥½§©¦§©−¦

:eòLrLzâéïk epîçðz Bnà øLà Léàk §¨«¢¨«§¦¾£¤¬¦−§©«£¤®¥³

:eîçðz íìLeøéáe íëîçðà éëðàãéíúéàøe ¨«Ÿ¦Æ£©´¤§¤½¦«¨©−¦§ª¨«§¦¤Æ

äðçøôú àLck íëéúBîörå íëaì NNå§¨´¦§¤½§©§«¥¤−©¤´¤¦§©®§¨

:åéáéà-úà íræå åéãár-úà ýåýé-ãé ärãBðå§«§¨³©§Ÿ̈Æ¤£¨½̈§¨©−¤«Ÿ§¨«

åèäôeqëå àBáé Làa ýåýé äpä-ék¦«¦¥³§Ÿ̈Æ¨¥´¨½§©−̈

Búørâå Btà äîça áéLäì åéúákøî©§§Ÿ¨®§¨¦³§¥¨Æ©½§©«£¨−

:Là-éáäìaæèBaøçáe ètLð ýåýé Làá ék §©«£¥¥«¦³¨¥Æ§Ÿ̈´¦§½̈§©§−

:ýåýé éììç eaøå øNa-ìk-úà¤¨¨®̈§©−©«§¥¬§Ÿ̈«

æéøçà úBpbä-ìà íéøähnäå íéLc÷únä©¦§©§¦̧§©¦«©£¦¹¤©©À©©³

õ÷Mäå øéæçä øNa éìëà Cåza úçà©©Æ©½̈¤«Ÿ§¥Æ§©´©«£¦½§©¤−¤

:ýåýé-íàð eôñé åcçé øaëräåçééëðàå §¨«©§¨®©§¨¬¨ª−§ª§Ÿ̈«§¨«Ÿ¦À

-ìk-úà õa÷ì äàa íäéúáLçîe íäéNrî©«£¥¤Æ©§§´Ÿ¥¤½¨¾̈§©¥¬¤¨

läå íéBbä:éãBák-úà eàøå eàáe úBðLèéíéBbä-ìà íéèéìt | íäî ézçlLå úBà íäá ézîNå ©¦−§©§Ÿ®−̈§¨¬¤§¦«§©§¦̧¨¤¹À§¦©§¦´¥¤´Â§¥Â¦¤©¦º

eàø-àìå érîL-úà eòîL-àì øLà íé÷çøä íéiàä ïåéå ìáz úL÷ éëLî ãeìå ìet LéLøz©§¦̧¬§²¬Ÿ§¥¤−¤ª©´§¨®̈¨«¦¦´¨«§Ÿ¦À£¤̧Ÿ¨«§³¤¦§¦Æ§«Ÿ¨´

:íéBba éãBák-úà eãébäå éãBák-úàëýåýéì | äçðî | íéBbä-ìkî | íëéçà-ìk-úà eàéáäå ¤§¦½§¦¦¬¤§¦−©¦«§¥¦´¤¨£¥¤´¦¨©¦´¦§¨´©«Ÿ̈¿

Leøé éLã÷ øä ìr úBøkøkáe íéãøtáe íéaváe áëøáe íéñeqaéðá eàéáé øLàk ýåýé øîà íì ©¦¿ÂÂ̈¤¤©©¦̧©§¨¦¹©¦§¨À©´©¬¨§¦²§«¨©−¦¨©´§Ÿ̈®©«£¤´¨¦Á§¥̧

mixn zxhrmixn zxhr
äéða-úà ïBiöïBiöì eàáe íúeìb íB÷nî eàöé ãçàk ílekè :øéaLà éðàä ¦−¤¨¤«¨¨§¤¨¨§¦§¨¨¨§¦©«£¦¬©§¦²

¯ úãìBiä áLBî íB÷î ¯ øaLnä ìò äMà úà àéáàãéìBà àìåçzôà àìå ¨¦¤¦¨©©©§¥§©©¤¤§¬Ÿ¦−§Ÿ¤§©

øBîâì ìëeà àìå øáãa ìéçúà ànL :øîBì äöBø ,ãìzL dîçøýåýé øîàé ©§¨¤¥¥¤©¤¨©§¦§¨¨§Ÿ©¦§Ÿ©´§Ÿ̈®
ézøörå ãéìBnä éðà-íàäiîúaéäìà øîàé :CäìBbä ïî íéàaä ízà ¦£¦¯©¦²§¨©−§¦¦§¦¨¨©¬¡Ÿ¨«¦©¤©¨¦¦©¨

íìLeøé-úà eçîNäéìà íëàBáa ¦§¯¤§«¨©²¦§£¤¥¤¨

ìk dá eìéâåäéáäà-áàzL éî ìk §¦¬−̈¨«Ÿ£¤®¨¨¦¤¨¥

dðéðáa dúBàøìNBNî dzà eNéN ¦§¨§¦§¨¨¦³¦¨Æ¨½
äéìr íéìaàúnä-ìkúòa ¨©¦§©§¦−¨¤«¨§¥

dðaøeçàé :äéìò ízìaàúäïrîì §¨¨¦§©©§¤¨¤¨§©³©
å dúçîNa eàøzLe÷ðézlîä÷éðé ïBL ¤¦§§¦§¨¨§¦«§Æ¦§§¦¨

ãMî ízráNeéãMîäéîçðz §©§¤½¦−Ÿ¦§¥©§ª¤®¨
evîz ïrîìíéööBî eéäz §©¯©¨²Ÿ¦§§¦

ízâprúäåíéâpòúîeæéfîïòLnî §¦§©©§¤−¦§©§¦¦¦¬¦¦§©

dãBákäleàbä øçà äéäiLáé :-ék §¨«¤¦§¤©©©§¨¦
äéìà-äèð éððä ýåýé øîà | äë́Ÿ¨©´§Ÿ̈À¦«§¦´Ÿ¤«Â¥¤Â¨

äaøä íBìL íéìLeøé ìà ähàøäðk ©¤¤§¨©¦¨©§¥§¨¨̧
øäð éîkíBìLàBáì dì ähà §¥¨¨¨¹©¤¨¨

äöeøîaóèBL ìçðëeúàãBák ¦§¨§©¯©¥²¤§¬
íéBbíøLòíz÷ðéåúà íé÷ðBé eéäz ¦−¨§¨¦«©§¤®¦§§¦¤

äfä øLBòäeàNpz ãö-ìr÷Bðéúk ¨¤©¤©©Æ¦¨¥½§¦

ãöa òBøfä ìò BúBà íéàNBpL ÷ðBiä©¥¤§¦©©§©§©

óebäeòLrLz íékøa-ìrå ©§©¦§©−¦§¨«¢¨«
BúBà íéòLòLîâé :øLà Léàk §©§§¦§¦¾£¤¬

íëîçðà éëðà ïk epîçðz Bnà¦−§©«£¤®¥³¨«Ÿ¦Æ£©´¤§¤½
eîçðz íìLeøéáeúBøvä ìò ¦«¨©−¦§ª¨«©©¨

éãBák äàøé änL ék íëéìò eøáòL¤¨§£¥¤¦¨¨¥¨¤§¦

íëéìòãé :åéúBàøBðå åéúBî÷ð BúBNòa £¥¤©£¦§¨§§¨

íúéàøedðéðáa íéìLeøé eàøúå §¦¤Æ§¦§§¨©¦§¦§¨¨

NNåNéNéíëéúBîörå íëaì §¨´¨¦¦§¤½§©§«¥¤−
äðçøôú àLckúeàéøáa e÷fçúé ©¤´¤¦§©®§¨¦§©§¦§¦

æàärãBðåúøeáb çkúà ýåýé-ãé ¨§«§¨³Ÿ©§©©§Ÿ̈Æ¤
íòåéãárøLà eòãé íb äáBèìíræå ¦£¨½̈§¨©¥§£¤§¨©−

åéáéà-úàâBâîe âBb úîçìîa: ¤«Ÿ§¨«§¦§¤¤¨

åèàBáé Làa ýåýé äpä-ék¦«¦¥³§Ÿ̈Æ¨¥´¨½
âBâîe âBb ìéç úà Ba ãaàìäôeqëå §©¥¤¥¨§©−̈

eàBáé äøòqkåéúákøîåéúBøæb ©§¨¨¨©§§Ÿ®̈§¥¨

áéLäììeîb åéøöìBtà äîça §¨¦³§¨¨§§¥¨Æ©½
äaøBúørâåäéäz:Là-éáäìa ©¨§©«£¨−¦§¤§©«£¥¥«

æèètLð ýåýé Làá ékíänò çkåúî äéäéBaøçáeínäé åéçàa Léà ¦³¨¥Æ§Ÿ̈´¦§½̈¦§¤¦§©¥©¦¨¤§©§−¦§¨¦§©¥

eaøå øNa-ìk-úàeaøúéåýåýé éììç(àé âé ìà÷æçé 'éò): ¤¨¨®̈§©−§¦§©©«§¥¬§Ÿ̈«
æéíéLc÷únäãçé íéðncænäíéøähnäåí"åëòä ìà úëìì íîöò ©¦§©§¦̧©¦§©§¦©©§©¦«©£¦¹©§¨¨¤¤¤¨

úBãîBòäúçà øçà úBpbä-ìàäöeá÷ øçà äöeá÷Cåzaäpbä òöîàa ¨§¤©©À©©³©©Æ§¨©©§¨©½̈¤§¤§©©¦¨

ìàøNé éða ,í"åëòä ãîòî íB÷î§©£©¨§¥¦§¨¥

õ÷Mäå øéæçä øNa éìëà«Ÿ§¥Æ§©´©«£¦½§©¤−¤
åcçé øaëräåãçé ílekeôñé §¨«©§®̈©§¨¬¨©©¨ª−

åýé-íàðçé :ýíäéNrî éëðàå §ª§Ÿ̈«§¨«Ÿ¦À©«£¥¤Æ
äðeîàä úàæ éìòa ìLíäéúáLçîe ¤©£¥Ÿ¨¡¨©§§´Ÿ¥¤½

úãñôpä íúðeîàåäàaéãkõa÷ì ¤¡¨¨©¦§¤¤¨¾̈§¥§©¥¬
läå íéBbä-ìk-úàúBðLìà ¤¨©¦−§©§Ÿ®¤

íäì òéãBäì ,(ãé äéøëæ) íéìLeøé§¨©¦§¦©¨¤

æàå ,ìáä íäéNònLeàøå eàáe ¤©£¥¤¤¤§¨−̈§¨¬
éãBák-úàBîL ábNð ék 'ä úecçà ¤§¦«©§¦¦§¨§

Bcáìèé :úBà íäá ézîNåìëa §©§©§¦̧¨¤¹À§¨

øîàpM äî eäæå ,úBà íéNà íéàaä©¨¦¨¦§¤©¤¤¡©

(ãé äéøëæ) 'åëå ïäéøBçá äð÷nz åéðéòå§¥¨¦©§¨§¥¤

íéèéìt | íäî ézçlLåíaø ék §¦©§¦´¥¤´Â§¥Â¦¦ª¨

úëìì ,íéìLeøé áéáñ eúeîé-ìà ¨§¦§¨©¦¨¤¤¤
íéBbäa íéáLBiäìet LéLøz ©¦º©§¦§©§¦̧¬

éëLî ãeìåíévç úBøéì íéãneìîä §²¬Ÿ§¥©§¨¦¦¦¦

aïåéå ìáz úL÷íéáLBiä ìàå §¤−¤ª©´§¨®̈§¤©§¦

eòîL-àì øLà íé÷çøä íéiàä̈«¦¦´¨«§Ÿ¦À£¤̧Ÿ¨«§³
íìBòî-úà eàø-àìå érîL-úà ¥¨¤¦§¦Æ§«Ÿ¨´¤

eãébäå éãBákøLà íéèéìtä älà §¦½§¦¦¬¥¤©§¦¦£¤

íäaíéBba éãBák-úàúà eàøé ék ¨¤¤§¦−©¦«¦¦§¤

íäa ézîOL úBúBàäë :eòîLiLk ¨¤©§¦¨¤§¤¦§§

äðçîa íB÷nä äNòiL ìBãbä àìtä©¤¤©¨¤©£¤©¨§©£¥

âBâîe âBâ| íëéçà-ìk-úà eàéáäå ¨§¥¦´¤¨£¥¤´
ìò eìò àlL íé÷Bçøä ìàøNé éða§¥¦§¨¥¨§¦¤Ÿ¨©

íäéçà| íéBbä-ìkîíúBà eàéáé £¥¤¦¨©¦´¨¦¨

ì í"åëòäíéñeqa ýåýéì | äçðî ¨§¦§¨´©«Ÿ̈¿©¦¿
áëøáeúBákønaíéaváeúBìâò ÂÂ̈¤¤©¤§¨©©¦̧£¨

('æ øáãîá) áö úBìâò ïëå úBqeëî§§¥¤§¨

íéãøtáeñeqä ïî íéãìBpä íä ©§¨¦¹¥©¨¦¦©

øBîçäåúBøkøkáeìL íéãewøa §©£©¦§¨À§¦¦¤

äçîNLeøé éLã÷ øä ìríì ¦§¨©´©¬¨§¦²§«¨©−¦
éðá eàéáé øLàk ýåýé øîà̈©´§Ÿ̈®©«£¤´¨¦Á§¥̧



רפג

ùãå÷-úáù úçðîì äøåúä úàéø÷
ààíéøácä älàïåùàø-ìk-ìà äLî øac øLà ¥´¤©§¨¦À£¤̧¦¤³¤Æ¤¨

ìBî äáøra øaãna ïcøiä øára ìàøNé¦§¨¥½§¥−¤©©§¥®©¦§¿̈¨«£¨¨Á¸
éãå úøöçå ïáìå ìôz-ïéáe ïøàt-ïéa óeñ¹¥«¨¨¯¥«²Ÿ¤§¨¨¬©«£¥−Ÿ§¦¬

:áäæáøérN-øä Cøc áøçî íBé øNr ãçà ¨¨«©©̧¨¨¬Æ¥«Ÿ¥½¤−¤©¥¦®
:rðøa Lã÷ ãrâäðL íéraøàa éäéå ©−¨¥¬©§¥«©©«§¦Æ§©§¨¦´¨½̈

äLî øac Lãçì ãçàa Lãç øNr-ézLra§©§¥«¨¨¬−Ÿ¤§¤¨´©®Ÿ¤¦¤³¤Æ
Búà ýåýé äeö øLà ìëk ìàøNé éða-ìà¤§¥´¦§¨¥½Â§ÂŸ£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²Ÿ−

:íäìà(éåì)ãCìî ïçéñ úà Búkä éøçà £¥¤«©«£¥´©ŸÀ¥µ¦ŸÆ¤´¤
Cìî âBò úàå ïBaLça áLBé øLà éøîàä̈«¡Ÿ¦½£¤¬¥−§¤§®§¥Àµ¤´¤

:érøãàa úøzLra áLBé-øLà ïLaääøára ©¨½̈£¤¥¬§©§¨−Ÿ§¤§¤«¦§¥¬¤
øàa äLî ìéàBä áàBî õøàa ïcøiä©©§¥−§¤´¤®̈¦´¤½¥¥²

:øîàì úàfä äøBzä-úàåøac eðéäìà ýåýé ¤©¨¬©−Ÿ¥«Ÿ§Ÿ̈¯¡Ÿ¥²¦¤¬

:äfä øäa úáL íëì-áø øîàì áøça eðéìà¥¥−§Ÿ¥´¥®Ÿ©¨¤¬¤−¤¨¨¬©¤«
æ-ìk-ìàå éøîàä øä eàáe íëì eòñe | eðt§´§´¨¤À¸Ÿ©¬¨«¡Ÿ¦»§¤¨

óBçáe áâpáe äìôMáe øäá äáøra åéðëL§¥¨¼¨«£¨¨¬¨¨²©§¥¨¬©¤−¤§´
ìãbä øäpä-ãr ïBðáläå éðrðkä õøà íiä©®̈¤³¤©§©«£¦Æ§©§¨½©©¨¨¬©¨−Ÿ

:úøt-øäð(ìàøùé)ç-úà íëéðôì ézúð äàø §©§¨«§¥²¨©¬¦¦§¥¤−¤
ýåýé òaLð øLà õøàä-úà eLøe eàa õøàä̈¨®¤µŸ§´¤¨½̈¤£¤´¦§©´Â§Ÿ̈Â
úúì á÷réìe ÷çöéì íäøáàì íëéúáàì©«£¸Ÿ¥¤¹§©§¨¨̧§¦§¨³§©«£ŸÆ¨¥´

:íäéøçà írøæìe íäìèúra íëìà øîàå ¨¤½§©§−̈©£¥¤«¨«Ÿ©´£¥¤½¨¥¬
:íëúà úàN écáì ìëeà-àì øîàì àåää©¦−¥®Ÿ«Ÿ©¬§©¦−§¥¬¤§¤«

éíBiä íëpäå íëúà äaøä íëéäìà ýåýé§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−¦§¨´¤§¤®§¦§¤´©½
:áøì íéîMä éáëBëkàéíëúBáà éäìà ýåýé §«§¥¬©¨©−¦¨«Ÿ§Ÿ̈º¡Ÿ¥´£«¥¤À

íëúà Cøáéå íéîrt óìà íëk íëéìr óñéŸ¥¯£¥¤²¨¤−¤´¤§¨¦®¦«¨¥´¤§¤½
:íëì øac øLàk©«£¤−¦¤¬¨¤«

:ýåýé úéa øBäè éìëa äçðnä-úà ìûøNé¦§¨¥¯¤©¦§¨²¦§¦¬¨−¥¬§Ÿ̈«

àë:ýåýé øîà íiåìì íéðäkì çwà íäî-íâå§©¥¤¬¤©²©«Ÿ£¦¬©«§¦¦−¨©¬§Ÿ̈«

áëõøàäå íéLãçä íéîMä øLàë ék¦´©«£¤´©¨©´¦Â©«£Â̈¦§¨¨̧¤

-íàð éðôì íéãîò äNò éðà øLà äLãçä©«£¨¹̈£¤̧£¦¬Ÿ¤²«Ÿ§¦¬§¨©−§ª

:íëîLå íërøæ ãîré ïk ýåýéâëäéäå §Ÿ̈®¥²©«£¬Ÿ©§£¤−§¦§¤«§¨À̈

:ýåýé øîà éðôì úBçzLäì øNa-ìë àBáé BzaLa úaL écîe BLãça Lãç-écîãëeàøå eàöéå ¦¥¸Ÿ¤Æ§¨§½¦¥¬©−̈§©©®¨¯¨¨¨²§¦§©«£¬§¨©−¨©¬§Ÿ̈«§¨«§´§¨½

:øNa-ìëì ïBàøã eéäå äaëú àì íMàå úeîú àì ízrìBú ék éa íérLtä íéLðàä éøâôa§¦§¥Æ¨«£¨¦½©«Ÿ§¦−¦®¦´«©§º̈´Ÿ¨À§¦¨Æ´Ÿ¦§¤½§¨¬¥«¨−§¨¨¨«

âë:ýåýé øîà éðôì úBçzLäì øNa-ìë àBáé BzaLa úaL écîe BLãça Lãç-écî äéäå§¨À̈¦¥¸Ÿ¤Æ§¨§½¦¥¬©−̈§©©®¨¯¨¨¨²§¦§©«£¬§¨©−¨©¬§Ÿ̈«

mixn zxhrmixn zxhr
øBäè éìëa äçðnä-úà ìûøNéíéãâáa ìàøNé úà í"åëòä eàéáé ïk ¦§¨¥¯¤©¦§¨²¦§¦¬¨−¥¨¦¨¤¦§¨¥¦§¨¦

ãò íéàðå íéøBäèàë :ýåýé úéaíäî-íâåíà óà ,íéBbä ìkî íéàáenäî §¦§¨¦©¥¬§Ÿ̈«§©¥¤¬¥©¨¦¦¨©¦©¦

íñeçé çkzLð íäîçwàúBéäìýåýé øîà íiåìì íéðäkìéeìb éðôì ék ¥¤¦§©©¦¨¤©²¦§©«Ÿ£¦¬©«§¦¦−¨©¬§Ÿ̈«¦§¨©¨

äiåìe äpeäk úçtLnî äéä éîáë :õøàäå íéLãçä íéîMä øLàë ék ¦¨¨¦¦§©©§¨§¦¨¦´©«£¤´©¨©´¦Â©«£Â̈¦§¨¨̧¤
íéãîò äNò éðà øLà äLãçä©«£¨¹̈£¤̧£¦¬Ÿ¤²«Ÿ§¦¬

éðôìíúãéîòå íîei÷ úañ éðà ék §¨©−¦£¦¦©¦¨©£¦¨¨

íLeãçaãîré ïk ýåýé-íàð §¦¨§ª§Ÿ̈®¥²©«£¬Ÿ
íërøæíëéøçàíëîLåéîé ìk ©§£¤−©£¥¤§¦§¤«¨§¥

íìBòì ék ,õøàä ìò íéîMä éîék íìBò¨¦¥©¨©¦©¨¨¤¦§¨

ãBò eìâé àìå ìàøNé íL ãáàé àìŸŸ©¥¦§¨¥§Ÿ¦§

íöøàîâë :Lãç-écî äéäå ¥©§¨§¨À̈¦¥¸Ÿ¤Æ
BLãçaLãç LàøaúaL écîe §¨§½§ŸŸ¤¦¥¬©−̈

øNa-ìë àBáé BzaLaà íãà éða ìkíénòä øàL eléôéðôì úBçzLäì §©©®¨¯¨¨¨²¨§¥¨¨£¦§¨¨©¦§¦§©«£¬§¨©−
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`zeaרפד iwxtl mixe`ia

אדם  יעסוק - נתבררו) לא שעדיין בהמית ונפש גוף (עם בהווה
שגם  כך הנכונים, ההסברים את לו יתן זה ולימוד החסידות, בתורת

וישרה  טובה דרך היא שהתורה ירגישו הבהמית ונפשו .11גופו

* * *

מקרא  והרי ישרה", דרך היא "איזו השאלה מהי להבין: יש

הכתוב  דבר ישרים"?12מלא ה' "פקודי

לומר: ויש
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והביאור:
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כנאמר  זאת, ולהרגיש להבין צריכה הבהמית נפשו "ואהבת 3וגם

רש"י). יצריך, (בשני לבבך" בכל אלקיך ה' את

לעושי' תפארת שהיא שיהי'כל כך התורה את לקיים יש -

המצוה. מקיים את ומאירה מפארת שהיא ניכר

האדם  מן לו התורה ותפארת בעסק טעם והטוב החיות -

רואים  שסביבו האנשים שגם כך, כדי עד להיות צריכים והמצוה

התורה. יופי את ידו על

שלב  הוא התורה) יוקר את יבין השכל (שגם זה ענין והנה,

להשתדל  יש מכן לאחר ורק עול, קבלת היא חכמה ראשית שני;

שמשנתנו  בכך הרמזים אחד וזהו שכלית. הבנה לידי להגיע

קיבל  "משה היא ראשון פרק התחלת שני: פרק בתחילת מופיעה

היות  עול, קבלת מתוך התורה קיום מודגש שבזה מסיני", תורה

בחירה  השני, השלב בא מכן ולאחר מסיני; משה קיבל שכך

האדם". לו "שיבור - בתורה שכלית

בחודש  שנה בכל נלמד ראשון שפרק מה יומתק זה לפי

שני  פרק ואילו זה), חודש של האחרונה (בשבת ניסן הראשון,

הנושא  שכן, שבו). הראשונה (בשבת אייר השני, בחודש נלמד

לא  מלמעלה, שבאה מצרים, יציאת - הוא ניסן חודש של המרכזי

בתחילת  המודגשת לנקודה מתאים וזה האדם; עבודת ידי על

ציווי  מצד התורה קיום מסיני", תורה קיבל "משה הראשון, הפרק

עבודת  העומר, ספירת היא אייר חודש עבודת ואילו מלמעלה.

לפרק  מתאימה זו ונקודה הבהמית; הנפש וזיכוך בבירור האדם

האדם". לו "שיבור שני,

במצוה  זהיר "והוי - המשנה המשך גם לבאר יש האמור לפי

מילי  כאן אין לכאורה בזה: לדקדק שיש כבחמורה", קלה

אין  שלגבה עול, קבלת מצד מדבר אינו התנא אלא, דחסידותא?

יש  שלגביהם והרגש, השכל מצד אלא לחמורה, קלה בין הבדל

חמורה, וזו קלה זו שאמנם מלמדנו, והוא לחמורה; קלה בין הבדל

העבודה  שלימות שכן כבחמורה, בקלה ליזהר יש זאת למרות אך

עול. קבלת עם חדורים והרגש השכל גם כאשר היא

ישנן  עצמו האדם" לו שב"יבור לומר, יש יותר בעומק והנה,

ולהגיע  הבהמית הנפש את לזכך שניתן היינו כלליות, דרכים שתי

"כל  - היא הישרה והדרך אופנים, בשני האדם" לו "יבור לדרגת

לעושי'". תפארת שהיא

הבהמית, נפשו של בחושך נלחם שהאדם - היא אחת דרך

ומבטלים  המחלישים בהם, וכיוצא וסיגופים תעניות באמצעות

והנפש  הגוף לזיכוך ומביאים העולם, לתענוגי התאווה את

היא  זו דרך "דרך הבהמית. איננה אולם תורה, פי על דרך אמנם

ישר" האדם את האלקים עשה "אשר בבחינת היא 4ישרה", שכן

הרמב"ם  ובלשון המקדש). (בית חורבן של שסיבת 5תוצאה

לפתוח  הלבבות לעורר כדי בהן, שאירעו "הצרות היא התעניות

פרטית  בתענית ואף לחורבן. שגרמו החטאים על תשובה" דרכי

מעשיהם  "בגלל הבאה צרה", שתבוא "בזמן לצום יש - כך

הרמב"ם 6הרעים" וכדברי ולא 7. בשר יאכל ש"לא שאומר שמי ,

"דרך  זו הרי - נאה" בדירה ישב ולא אשה ישא ולא יין ישתה

בה" לילך ואסור .8רעה

וטוב  אור הוספת - היא ישרה, דרך שהיא השני', הדרך

הבהמית  והנפש הגוף בשבירת רק עוסק אינו האדם וקדושה.

טובה  והמצוה התורה שמירת כיצד להם מסביר הוא אלא בלבד,

עד  האדם"), מן לו ותפארת לעושי' ("תפארת בשבילם

ה' בעבודת להוספה אותם מנצל והוא זאת, וירגישו יבינו הם שגם

ממילא  בדרך נדחה ואז בזה). וכיוצא שמים לשם באכילה (כגון

וכמבואר  מתבררת. והיא הבהמית, הנפש של והרע החושך

תעזוב 9בחסידות  "עזוב אלא בתעניות, להרבות אין אלו שבדורות

הנפש 10עמו" שגם כך ונחיצותה התורה יוקר את מסבירה וחסידות .

שבמצבו  איפוא, היא, הישרה הדרך זאת. להבין מסוגלת הבהמית

י.1) יד, ואכ"מ.2)הושע רבי). היינו הנשיא יהודה שרבי ב לב, שבת (ראה הנשיא יהודה רבי נקרא הבאה שבמשנה ה.3)להעיר ו, 4)ואתחנן
כט. ז, רפ"ה.5)קהלת תעניות רפ"א.6)הלכות רפ"ג.7)שם דעות ישרה)8)הלכות בדרך היתה (שעבודתם מסויימים בצדיקים שמצינו ומה

מטבעם. חלק אלא אצלם, צער אינה זו שפרישות לומר, יש - העולם עניני מכמה פ"ג.9)שפרשו סט"ז.10)אגה"ת טוב שם לכתר הוספות ראה
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ycew zegiyn zecewp
מובן  הרי - ישרה" דרך היא "איזו א. במשנתנו: השאלות

הכתוב  דיבר מלא ומקרא התורה, דרך היא הישרה שהדרך :1מאליו

- האדם" לו רע"ב) (שיברור, "שיבור ב. ה'". דרכי ישרים "כי

על  הרי בשכלו? ולהחליט לברר עצמו לאדם שניתן דבר זהו כלום

לו  ותפארת לעושי' תפארת שהיא "כל ג. התורה! לנו ניתנה זה

כיצד  - רע"ב] ממנו, אדם בני נוחין ויהיו לו נוח (שיהא האדם " מן

שהנהגה  מרגיש שאדם בכך תלוי' זו והחלטה שבחירה לומר אפשר

שרבי  גם ומה ולאחרים). (לו ונוחה טובה יפה, מדייק 2מסויימת

"ÏÎ הוא לו" "נוח שהוא דבר שכל שמשמעו תפארת", שהיא

הישרה! הדרך

והביאור:

ישרה  דרך היא דרך איזו שהן המצוות, בקיום השלימות מהי -

ה'"), דרכי ישרים ("כי ישרה

האדם  לו כאשרשיבור -Ì„‡‰ אותן מקיים הוא בהן, בוחר

"דרך  הן כיצד בשכלו מבין הוא אלא עול, קבלת מתוך רק לא

עול  קבלת הוא התורה כל שיסוד למרות שכן, בהן. ובוחר ישרה"

להבין  האדם על אלא די, לא עדיין בלבד בזה שמים, מלכות

התורה. של והנחיצות היוקר הטוב, את ומדותיו בשכלו ולהרגיש

כנאמר  זאת, ולהרגיש להבין צריכה הבהמית נפשו "ואהבת 3וגם

רש"י). יצריך, (בשני לבבך" בכל אלקיך ה' את

לעושי' תפארת שהיא שיהי'כל כך התורה את לקיים יש -

המצוה. מקיים את ומאירה מפארת שהיא ניכר

האדם  מן לו התורה ותפארת בעסק טעם והטוב החיות -

רואים  שסביבו האנשים שגם כך, כדי עד להיות צריכים והמצוה

התורה. יופי את ידו על

שלב  הוא התורה) יוקר את יבין השכל (שגם זה ענין והנה,

להשתדל  יש מכן לאחר ורק עול, קבלת היא חכמה ראשית שני;

שמשנתנו  בכך הרמזים אחד וזהו שכלית. הבנה לידי להגיע

קיבל  "משה היא ראשון פרק התחלת שני: פרק בתחילת מופיעה

היות  עול, קבלת מתוך התורה קיום מודגש שבזה מסיני", תורה

בחירה  השני, השלב בא מכן ולאחר מסיני; משה קיבל שכך

האדם". לו "שיבור - בתורה שכלית

בחודש  שנה בכל נלמד ראשון שפרק מה יומתק זה לפי

שני  פרק ואילו זה), חודש של האחרונה (בשבת ניסן הראשון,

הנושא  שכן, שבו). הראשונה (בשבת אייר השני, בחודש נלמד

לא  מלמעלה, שבאה מצרים, יציאת - הוא ניסן חודש של המרכזי

בתחילת  המודגשת לנקודה מתאים וזה האדם; עבודת ידי על

ציווי  מצד התורה קיום מסיני", תורה קיבל "משה הראשון, הפרק

עבודת  העומר, ספירת היא אייר חודש עבודת ואילו מלמעלה.

לפרק  מתאימה זו ונקודה הבהמית; הנפש וזיכוך בבירור האדם

האדם". לו "שיבור שני,

במצוה  זהיר "והוי - המשנה המשך גם לבאר יש האמור לפי

מילי  כאן אין לכאורה בזה: לדקדק שיש כבחמורה", קלה

אין  שלגבה עול, קבלת מצד מדבר אינו התנא אלא, דחסידותא?

יש  שלגביהם והרגש, השכל מצד אלא לחמורה, קלה בין הבדל

חמורה, וזו קלה זו שאמנם מלמדנו, והוא לחמורה; קלה בין הבדל

העבודה  שלימות שכן כבחמורה, בקלה ליזהר יש זאת למרות אך

עול. קבלת עם חדורים והרגש השכל גם כאשר היא

ישנן  עצמו האדם" לו שב"יבור לומר, יש יותר בעומק והנה,

ולהגיע  הבהמית הנפש את לזכך שניתן היינו כלליות, דרכים שתי

"כל  - היא הישרה והדרך אופנים, בשני האדם" לו "יבור לדרגת

לעושי'". תפארת שהיא

הבהמית, נפשו של בחושך נלחם שהאדם - היא אחת דרך

ומבטלים  המחלישים בהם, וכיוצא וסיגופים תעניות באמצעות

והנפש  הגוף לזיכוך ומביאים העולם, לתענוגי התאווה את

היא  זו דרך "דרך הבהמית. איננה אולם תורה, פי על דרך אמנם

ישר" האדם את האלקים עשה "אשר בבחינת היא 4ישרה", שכן

הרמב"ם  ובלשון המקדש). (בית חורבן של שסיבת 5תוצאה

לפתוח  הלבבות לעורר כדי בהן, שאירעו "הצרות היא התעניות

פרטית  בתענית ואף לחורבן. שגרמו החטאים על תשובה" דרכי

מעשיהם  "בגלל הבאה צרה", שתבוא "בזמן לצום יש - כך

הרמב"ם 6הרעים" וכדברי ולא 7. בשר יאכל ש"לא שאומר שמי ,

"דרך  זו הרי - נאה" בדירה ישב ולא אשה ישא ולא יין ישתה

בה" לילך ואסור .8רעה

וטוב  אור הוספת - היא ישרה, דרך שהיא השני', הדרך

הבהמית  והנפש הגוף בשבירת רק עוסק אינו האדם וקדושה.

טובה  והמצוה התורה שמירת כיצד להם מסביר הוא אלא בלבד,

עד  האדם"), מן לו ותפארת לעושי' ("תפארת בשבילם

ה' בעבודת להוספה אותם מנצל והוא זאת, וירגישו יבינו הם שגם

ממילא  בדרך נדחה ואז בזה). וכיוצא שמים לשם באכילה (כגון

וכמבואר  מתבררת. והיא הבהמית, הנפש של והרע החושך

תעזוב 9בחסידות  "עזוב אלא בתעניות, להרבות אין אלו שבדורות

הנפש 10עמו" שגם כך ונחיצותה התורה יוקר את מסבירה וחסידות .

שבמצבו  איפוא, היא, הישרה הדרך זאת. להבין מסוגלת הבהמית

י.1) יד, ואכ"מ.2)הושע רבי). היינו הנשיא יהודה שרבי ב לב, שבת (ראה הנשיא יהודה רבי נקרא הבאה שבמשנה ה.3)להעיר ו, 4)ואתחנן
כט. ז, רפ"ה.5)קהלת תעניות רפ"א.6)הלכות רפ"ג.7)שם דעות ישרה)8)הלכות בדרך היתה (שעבודתם מסויימים בצדיקים שמצינו ומה

מטבעם. חלק אלא אצלם, צער אינה זו שפרישות לומר, יש - העולם עניני מכמה פ"ג.9)שפרשו סט"ז.10)אגה"ת טוב שם לכתר הוספות ראה

אגרות קודש

 ב"ה,  ימי הגאולה י"ב-י"ג תמוז, ה'תשכ"ד

ברוקלין, נ.י.

אגודת נשי ובנות חב"ד סניף:

ה' עליהן תחיינה

ברכה ושלום!

בעמדנו בימי הגאולה, גאולת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, שהיא גם גאולתנו 

ופדות נפשנו,

אשר בודאי ידוע להן התענינותו בתקנת נשי ובנות ישראל ועניניהן.

- וכפי שאמר וגם כתב כמה וכמה פעמים )וזו גם היתה מהסיבות הראשונות לפרסומו כמה 

משיחותיו הק' באידיש, בלשון המדוברת באותן המדינות בם הי' בימים ההם( -

תקנה אמיתית, ז.א. עד שתפעול בהנהגה היום-יומית, שתהא מתאימה בכל להוראות תורתנו 

תורת חיים ומצוותי' עליהן נאמר וחי בהם.

וגם פעולות אלו עשה במסירה ונתינה ועד למסירת נפש, וכידוע ומפורסם.

וכיון אשר הוראות צדיקים ומעשיהם קיימים ופועלים פעולתם גם לאחרי זמן אפילו לאחרי 

זמן רב.

התקוה אשר תלמד כל אחת ואחת מהן, בתוככי כללות נשי ובנות ישראל, ה' עליהן תחיינה, 

לקח פרשת ימי גאולה אלה ונקודתם.

אשר כל איש ואשה הרוצים באמת לקיים התורה ומצותי' - אפשריות מלאה ויכולת ניתנה 

להם למלאות רצונם זה במילואו.

ויהי רצון שיהי' כל האמור מתוך בריאות הנכונה שמחה וטוב לבב, וזכות כל זה גם יעמוד להן 

לראות פרי טוב בעמלן, עמל קודש זה.

בברכה לבשו"ט בכהנ"ל,

מ. שניאורסאהן



לוח זמנים לשבוע פרשת מטות־מסעי - 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
5:425:448:318:339:119:1310:2410:2613:2113:2119:4919:4820:1820:1719:2820:29באר שבע )ק(

5:375:408:278:299:099:1110:2210:2413:2013:2119:5519:5420:2220:2119:2120:33חיפה )ק(

5:385:418:288:309:099:1110:2210:2313:1913:2019:5419:5320:1820:1719:1320:29ירושלים )ק(

5:405:438:298:319:109:1210:2310:2513:2113:2219:5119:5020:2120:2019:2820:32תל אביב )ק(

5:395:418:248:269:019:0210:1110:1213:0113:0219:1519:1519:4219:4218:5519:53אבו דאבי )ח(

5:005:057:457:508:579:0010:1910:2113:3913:4020:5820:5421:4121:3720:3721:56אוסטריה, וינה )ק(

7:367:359:199:199:589:5810:4810:4912:5512:5617:1417:1817:4417:4716:5817:59אוסטרליה, מלבורן )ח(

5:105:157:588:039:049:0710:2410:2613:4113:4220:5320:5021:3421:3120:3221:48אוקראינה, אודסה )ק(

4:354:407:207:268:328:359:549:5613:1313:1420:3120:2821:1421:1120:1021:29אוקראינה, דונייצק )ק(
אוקראינה, דנייפרופטרובסק 

)ק(
4:444:497:287:348:428:4510:0410:0613:2413:2520:4420:4121:2821:2420:2321:43

5:015:067:357:449:039:0610:2710:2913:5113:5121:1821:1422:0522:0120:5722:21אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

4:534:587:247:348:558:5910:1910:2113:4313:4421:1221:0821:5921:5520:5122:15אוקראינה, קייב )ק(

5:405:458:308:349:329:3510:5210:5414:0714:0721:1721:1521:5521:5120:5522:08איטליה, מילאנו )ק(

6:156:168:448:459:159:1610:1710:1812:4912:5018:2218:2318:4618:4718:0518:56אקוואדור, קיטו )ח(

8:018:009:509:5010:2810:2811:1911:1913:2813:2917:5718:0018:2518:2817:4018:39ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

9:119:0910:4610:4611:2811:2812:1712:1714:2014:2118:2918:3319:0219:0518:1419:18ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

5:455:498:378:409:269:2810:4210:4413:4813:4920:3620:3521:1121:0820:1721:22ארה״ב, בולטימור )ק(

5:305:348:228:259:139:1610:3010:3213:3813:3820:3020:2821:0521:0320:1021:17ארה״ב, ברוקלין )ק(

5:315:348:228:269:149:1610:3110:3313:3813:3920:3120:2921:0621:0420:1121:18ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

6:016:058:538:569:479:4911:0511:0714:1514:1521:1221:1021:4921:4620:5222:01ארה״ב, דטרויט )ק(

6:266:289:149:169:549:5611:0611:0714:0114:0220:2720:2620:5520:5420:0721:05ארה״ב, האוסטון )ק(

5:465:498:368:399:199:2110:3310:3513:3213:3320:0720:0520:3720:3619:4820:48ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

6:346:379:219:239:5810:0011:0811:1014:0014:0020:1720:1620:4420:4319:5820:54ארה״ב, מיאמי )ק(

5:245:288:168:199:089:1010:2510:2713:3413:3520:2820:2621:0421:0120:0821:16ארה״ב, ניו הייבן )ק(

5:555:598:478:509:389:4010:5510:5614:0214:0320:5420:5221:2921:2620:3421:40ארה״ב, פיטסבורג )ק(

5:215:258:138:169:069:0810:2410:2613:3313:3420:2920:2721:0521:0220:0921:17ארה״ב, שיקגו )ק(

7:027:029:159:169:479:4810:4510:4613:0713:0818:1218:1418:3718:3917:5618:49בוליביה, לה-פס )ח(

5:335:397:478:089:389:4111:0211:0514:2814:2922:0021:5622:4922:4421:3923:06בלגיה, אנטוורפן )ק(

5:355:418:018:149:399:4211:0311:0514:2814:2921:5821:5522:4722:4221:3723:03בלגיה, בריסל )ק(

6:496:498:558:559:289:2910:2410:2412:4112:4217:3817:4017:5918:0117:1718:11ברזיל, סאן פאולו )ח(

6:366:368:428:439:169:1610:1210:1212:2912:3017:2217:2517:4817:5117:0618:01ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

4:504:557:057:208:558:5810:2010:2213:4613:4721:2121:1822:0922:0421:0122:26בריטניה, לונדון )ק(

4:474:537:137:148:589:0210:2410:2713:5613:5621:3921:3522:3522:2921:2122:53בריטניה, מנצ'סטר )ק(

4:504:567:117:128:599:0210:2410:2613:5313:5321:3321:2922:2422:1821:1022:41גרמניה, ברלין )ק(

5:225:277:578:069:249:2710:4710:4914:1114:1121:3721:3422:2422:2021:1722:40גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:566:558:578:589:329:3210:2610:2712:4212:4317:3517:3717:5517:5717:1218:07דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:056:088:488:509:229:2410:3010:3213:1613:1719:2019:2019:4619:4619:0219:56הודו, מומבאי )ח(

6:036:058:458:469:199:2010:2710:2813:1213:1319:1519:1519:4119:4118:5719:51הודו, פונה )ח(

4:524:577:397:448:488:5110:0910:1213:2813:2820:4420:4121:2621:2320:2321:40הונגריה, בודפשט )ק(

4:344:377:257:288:178:199:349:3612:4212:4319:3619:3420:1120:0919:1620:23טורקיה, איסטנבול )ח(

6:086:118:599:029:479:4911:0211:0414:0614:0720:5120:4921:2421:2220:3221:36יוון, אתונה )ק(



רפז

*( הזמנים נערכו על־פי תוכנת 'חזון שמים'.

לוח זמנים לשבוע פרשת מטות־מסעי - בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ
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זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
5:155:208:038:089:109:1310:3110:3313:4913:4921:0221:0021:4421:4120:4221:59מולדובה, קישינב )ק(

6:026:048:458:469:199:2110:2810:2913:1413:1419:1819:1819:4419:4419:0019:54מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

8:078:039:349:3310:1910:1711:0611:0513:0513:0617:0317:0817:3917:4416:4917:57ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:135:158:008:028:388:409:509:5112:4312:4419:0319:0319:3219:3118:4519:42נפאל, קטמנדו )ח(

4:514:547:427:468:338:359:499:5112:5612:5719:4619:4420:2120:1919:2520:33סין, בייג'ין )ח(

7:037:049:339:3410:0410:0511:0711:0813:4013:4019:1519:1619:3919:4018:5819:49סינגפור, סינגפור )ח(

4:214:276:406:418:298:329:549:5613:2213:2320:5920:5521:5121:4620:3822:09פולין, ורשא )ק(

6:306:308:488:499:199:2010:1810:1912:4312:4417:5617:5818:2018:2217:3918:31פרו, לימה )ח(

5:576:018:468:509:499:5211:0911:1114:2414:2521:3321:3122:1422:1021:1322:27צרפת, ליאון )ק(

5:535:588:368:429:529:5511:1411:1714:3514:3621:5921:5522:4122:3721:3622:56צרפת, פריז )ק(

5:495:508:228:238:538:549:579:5812:3212:3318:1318:1318:3718:3717:5518:47קולומביה, בוגוטה )ח(

5:425:468:338:369:309:3210:4810:5014:0014:0121:0521:0321:4021:3720:4221:53קנדה, טורונטו )ק(

5:115:168:018:059:039:0610:2310:2513:3813:3820:4720:4421:2621:2320:2621:39קנדה, מונטריאול )ק(

5:375:408:278:309:119:1310:2510:2713:2613:2720:0320:0220:3420:3319:4420:45קפריסין, לרנקה )ק(

4:264:327:017:028:418:4510:0910:1113:4413:4421:3521:3022:3522:2821:1322:56רוסיה, ליובאוויטש )ח(

3:523:596:346:358:118:159:409:4313:1713:1821:1921:1422:1922:1120:5322:42רוסיה, מוסקבה )ח(

4:314:367:187:238:268:299:479:4913:0513:0620:2020:1721:0220:5920:0021:16רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

5:355:408:228:279:319:3310:5210:5414:1014:1121:3021:2722:0822:0421:0522:22שוויץ, ציריך )ק(

5:555:578:348:369:079:0810:1310:1512:5512:5618:5018:5019:1519:1518:3219:25תאילנד, 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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